
 מכביש מזרחה המתנשאת גבעה על דונם, מאות כמה של בשטח
 מרחק הירקון, מגשר צפונית ק״מ 2 החדשה, תל-אביב בלב חיפה,

 קרקע על ברוך, תל של המסודר הרחצה מחוף אחד קילומטר של
קומות. רבי מגורים בניני מוקמים — פרטית

 מוקפים חדישה, בבניה האחרונה המלה חם אביבים נוה בניני
 בנוה דירה רוכש וכשאתה חניה. ומקומות גינות דשא, בכרי

הבלעדית. בבעלותך דירה כלומר, שלך. היא חדירה אביבים,

 — והנוחות ההידור הפאר, הבניה, טיב הבניה, במיקום בהתחשב
 חדרים 3 בת דירה ביותר. נוחים הם אביבים נוה דירות מחירי

ל״י. 67,000 מ״ר) 147( חדרים 4 בת דירה ל״י. 57,000 מ״ר) 110(

 בנוה דירה כי גדול, רכוש בעל אתה אביבים בנוה דירה רכשת ואם
 אם שבעתיים וטובה לכספך, ביותר חטובה ההשקעה היא אביבים

משפחתך. בחיק רבות שניט בה לגור מתכונן אתה

בי ביצוע לישראל הכלכלית החברה סי. אי. פי. — ך רב ו א צ

ה ו ת נ ר ב ן ח י נ מ ב ״ ע ב
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במדינה
)7 מעמוד (המשך

 אי־ ערך בעל היה מה הנצחי, מן בו היה
רעיוניז׳׳ דאי

 סמילנ־ יזהר של מאמר־ההשמצה על •
 ו־ מדבריו נעלבתי ״לא הוותיקים: נגד סקי

 הוא מוות. עד דוכאתי יזהר. של מכתיבתו
 זאת האם תעודת־זהות. לכם הא אומר:

 שקירבנו צעיר, סופר של תעודת־זהות היא
היכן?״ — בא והוא אותו,
 בחירות לערוך הצעירים תביעת על •

 בחירות!.. אתכם ובזין ״נאכיל במפלגה:
וחמישי!״ שני כל בחירות על נחליט

ה ש ע ד. מ ס  בבחירות צורך היה לא ח
עו לא החצי־צעירים מאחורי כי לדעת כדי
 תמיכה, להם שהיתר, במידה מאומה. מד

 הקארייריסטים של מרצונם זו תמיכה נבעה
 ברגע כמנצחת. שנראתה עגלה על לעלות

 רוב נחפזו מנצחת, אינה העגלה כי שנסתבר
ממנה. לרדת הקארייריסטים

 בהחלטת־ צורך המתיקים ראו לא כן על
 לישכת־ על הטילו רק הם חריפה. גינוי

לפעו הנחיות לקבוע המפלגה של הצמרת
בעתיד. חוג־הצעירים של לה

 כי ידע הוא שתק. בישיבה, שנכח דיין,
 ביותר הטוב הסיכום — במיעוטו הרע זה

 כי הנוכחיים. ביחסי־הכוחות האפשרי לגביו,
 החזית כל לאורך מנוצח יצא זו במערכה

 מהתפטרותו בו שיחזור אליו והפנייה —
 מעשה״ בבחינת כמעט היתד, הלישכה מן

חסד.

ל בל כמעט שרו דים3ח - *
 כבר הפכו החמישית לכנסת הבחירות

 הרמקולים, רעש נשכח ההיסטוריה• לגחלת
 קניית השוחד, וההשמצות. ההבטחות נשכחו

 כוסו — במוניות המצביעים הסעת הקולות,
אקדמי. באבק
 מרצה גוטמן, אליהו ד״ר בא אשר עד
 העברית, באוניברסיטה המדינה למדעי החוג
 שימש שאסף, החומר האבק. את וניער
ישראל. במדינת המשטר על להרצאה יסוד

 כל מחוך !למעניינים: גילוייו שאר בין
 חברי־מפלגה 39 היו יהודים, מצביעים 100

 שאינו ביותר, גבוה אחוז זהו נושאי־פנקס.
 לרוב, כי העולם. ארצות במרבית מקובל

 תוצאה־ רק היא בישראל חברוח־במפלגה
 מסויימת, בקופת־חולים חברות של לוואי

ב מסויים. בקואופרטיב שיכון, בתוכנית
 ובטחון׳ עבודה גם החבר מקבל זכותה
 גוטמן, ד״ר מימצאי לפי גם כן, על בחיים.
 מפלגה עזיבת בישראל קיימת ואינה כמעט

רשום. חבר על־ידי
 ערכו מה וחבלתי־תמיים. התלויים

 זאת על בחירות? ביום חבר־רשום, של
הבאים: המספרים מלמדים

כ מקיפה הדתית־הלאום־ת המפלגה •
 לכנסת בבחירות רשומים. חברים אלף סס

 קולות. 98,786 זו מפלגה קיבלה החמישית
 היו עבורה המצביעים מן 807כ־,־ כלומר:
דבר. בכל בה התלויים רשומים, חברים

 מפגרים אינם אגודת־ישראל פועלי •
 יש לפא״י המפד״ל. אחרי זה, במובן הרבה,

ב זכתה והיא רשומים, חברים אלף 15כ־
כלו קולות. 19,428ב־ האחרונות בחירות

 חברי על־ידי ניחנו הקולות מן 75ל4כ־ מר:
המפלגה.

ה הדתית המפלגה אגודת־ישדאל, •
הקוד לשתיים גמור ניגוד מהתה שלישית,

 ■חברים 4000כ־ רשומים זו במפלגה מות.
 מכלל בלבד 11 כ־״/״ ד,מהתה מספר בלבד,

אגו״י. זכתה בהם הקולות 37,178
מפל אמן הן אף וחרות הליברלים •
 במדוייק לקבוע קשה מרובות־חברים. גות
 שערך זהיר, אומדן אך חבריהן, מספר את
 חברים אלף 30כ־ על הראה גוטמן, ד״ר
המפ שתי הישגי גם השתיים. מן אחת בכל

 138כ־ — בקלפי זהים כמעט היו לגות
 מן 20/״סכ־ שרק כך אחת. כל קולות אלף

 ,חברי־ד,מפלגה מקרב באו שצברו הקולות
 המנגנון בקיום תלויים ומעמדם שפרנסתם
המפלגתי.

ת • ב בתתך, עומדות הפועלים מפלגו
 המם־ חברי מספר בין היחס של זה חישוב

 שניתנו הקולות מספר לבין הרשומים לגר,
בבחירות. לה

 האחרונות בבחירות קיבלה מפ״ם 0
ב הוא חבריה שמספר שער, קולות, 75,654

).467(כ־״ אלף צב
 אלף 30כ־ חברים באחדות־העבודה •
 הקולות 66,170 מכלל 45כ־,־/״ שהם איש,

שקיבלה.
טו חברים, מיפקד שערפה מפא״י, •
 ד״ר חברים. אלף 185 לה יש כי ענת

 רואה זה, מספר לקבל מוכן היה לא גוטמן
ב יותר. ריאלי אומדן אלף 150 במספר
כלו קול. 349,330ב־ מפא״י זכתה בחירות

 על־ לר, ניתנו הקולות מן 407כ־־ רק מר:
רשומים. חברי־מפלגה ידי

 זו מפלגה מיוחד. מקום תופסת מק״י •
ה הישוב בקרב מקולותיה 50כ־־/״ קיבלה
האזר על נימנה אינו כולו שכמעט ערבי,

 פנים, כל על פנקסי-חברות. המחזיקים חים
ת האנציקלופדיה בייטי  3000 מציינת 1961 הסו

 זכתה בו הקולות ומספר במק׳׳י, חברים
.42,111 הוא האחרונות בבחירות זו מפלגה

חשו עובדות שתי מלמדים אלה מספרים
ישראל: של הפוליטיים בחיים בות

 יש אגודת־ישראל ולפועלי למפד״ל •
 המתפרנסים חברים של גדול כה ציבור

 להצביע חייבים שהם המפלגה, מן ישירות
המפ לשתי יש אלה חברים מלבד עבורה.

 מאוד מעט הקואליציוניות הדתיות לגות
 כי מבטיח, זה דבר בלתי־תלויים. תומכים

להיות אלה מפלגות שתי ימשיכו להבא גם

גוטמן מרצה
בוחר? עולה כסה

ה הסכנה תנודות־בוחרים. מפני מחוסנות
המש השמטת אותן: לזעזע היכולה יחידה
 משרדים מידיהן. הדתיים והשרוחים רדים
עבו כספים, לחלוקת חיוני מקור הם אלה
ה לחברי אחרות חומריות והנאות דות

מפלגה.
 ב־ התלויים־למחייתם הבוחרים אחוז •

 של הסתלקותו עם גדול. כה אינו מפא״י
ל בוחרים רבבות שמשך בן־גוריון, דויד

 של המונית תנודה להסתמן עלולה מפלגתו,
אח למפלגות ממפא״י בלתי־תלויים בוחרים

 ־307ב״ס להסתכם יכולה אשר תנודה רות,
זו. מפלגה של הנוכחי מכוחה 50ס/ס עד

ר ק ר. יו ח בו ה דן בו השני הפרק ה
 למפלגתו. בוחר כל של מחירו הוא מרצה,

 — ביותר זהירה כהערכה — קבע הוא
ש כסכום ל״י, מיליון 25 של הסכום את

 על־ידי האחרונה הבחירות במערכת הוצא
 של שסך־הכל בעובדה, בהתחשב המפלגות.

 ,1,271,285 היה במדינה זכוידבחירה בעלי
 בעל כל על ל״י 20 בערך שהוצאו הרי

זכות־הצבעה.
.1,037,030 היה המצביעים־בפועל מספר

 מפלגה חברי כולל — בוחר כל שעל כך
כ הוצאו — אמונם את לזעזע שאי-אפשר

 יחס בשום עומד שאינו סכום זהו ל״י. צג
 ד,מכסי־ בחישובים ששם, מערבית, ארץ לכל

ל ל״י משלוש ליותר מגיעים לא מליים,
בוחר.
שומ את והדהים הוסיף עוד גוטמן ד״ר

 יעריך אם כי שקבע שעה במסקנותיו, עיו
ה אנשים של הניידים, הקולות אחוז את

יס הרי ,20ב־ הצבעתם, את לשנות עלולים
ל״י. 100כ־ עלה אחד נייד שקול תבר

 הממוצע הסכום כי הנחה, מתוך בצאתו
קול: כל עלה ל״י, 25 הוא לבוחר

ה מן יותר 287(־ ל׳י 32 למפא״י: •
הכלל־מפלגתי). ממוצע

ל״י. 29 לליברלים: •
ל״י. 25 למפ״ם: •
ל״י. 25 לפועלי־אגודת־ישראל: •
 ול־ למפד״ל לאחדות־העבודה, לחרות, •

 לכל ישראליות לירות 20 אגודת־ישראל:
חתיכה.

1353 הזה העולם


