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הירוקים, השקדים
החדשה. העוגה ביכורי

הקילו ל״י 1.50

ירקן כל אצל להשיג
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ת אגת־ה .השקד־ שפי בע־ם חקלאית ש
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 נכבד. כסף סכום עולה חתונה כל

מופ החתונה בליל האורחים כל עיני
 בליל הכלה בהופעת הכלה, אל נות

 השמלה. קובעת החתונה
 לך. נעזור ואנו אלינו הננסי !כלה
 ההולמת השמלה את לך נתאים אנו

 חדש משלוח מגיע חודש בכל אותך.
 שהוזמנו וצעיפים, שמלות־כלה של
, גב׳ ע״י ה נ  הסלון, מנהלת אר
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תל-אכיג ,95 גדיהודה רחוב
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 למכירה מציעים בירושלים
ובניו לוי משה מאיר הקבלן

ירושלים ,25981 טל; ,4 המדרגות רח׳

 31/2 ,3 ,21/2 בנות למכירה פאר דירות
הכרם. בבית מואר הול עם חדרים
 <ע״י שאול בגבעת הגדלים בכל דירות
״פרומין״) ביח״ר

ל״י 45.000— במחיר חדרים 3
ל״י 50.000.— במחיר חדרים 31/21

 אחים בנחלת הזדמנותי במחיר חדרים 2
ל״י. 25.000—ב

שנים 10ל״ עד משכנתא — נוחים תשלום תנאי

 ולך), (מול (202 יפו רח׳ במשרד, או היום שעות בכל במקום :נוספים פרטים
ירושלים. ,28180 סל: אחה״צ, 4—6 השעות בין

ירושלים! בן־נאים פרסום

מעולה בניה *
פרטית קרקע *
מרכזית הסקה *
חר עס מטבח *

מלאה סינה
 חניה מקום *

צמוד
 הדירות כל *

שמש שטופות

במדינה
הנסיונית הקלפי

ת ר ח מ ת ל טו שי צה״ל פ
 של הנסיונית הקלפי הראתה לא מעולם

ומאל מעניינות יותר תוצאות הזה העולם
 שבוע זה היה כי — השבוע מאשר פות
בקלפי. שהשתקפו דרמתיים, מאורעות של

 מאורעות שני במיוחד בלטו אלה. בין
 אבי־ בכפר בן־גוריון סיעת כנם מרכזיים:

ה תוצאת בירדן. צה״ל ופשיטות חיל,
רכבות בשמונה הישראלים 656 של צבעתם

המדינה אוכלוסיית של מייצג מידגם —
 אלה מאורעות השפיעו כיצד מראה —
הציבור. של הפוליטית תודעתו על

 יש, לכן ואחריו. המיכצע לפני
 כל של לעיתוי מיוחדת חשיבות השבוע,

 קלפי בין הניכרים ולהבדלים — קלפי
לקלפי.

ה ביום נערכה 1 סם׳ קלפי •
 אביחיל, כנם לפני מעטות שעות רביעי,
ל מתל־אביב 10.12 (בשעה רכבות בשתי

 מבנימינה ׳חזרה 11.55 בשעה בנימינה,
 חברי״ בלטו אלה ברכבות לתל־אביב.)

משקים.
ה למחרת נערכה 2 מס׳ קלפי •
 (בשעה ירושלים בקו רכבות •בשתי יום,

 11.541 בשעה לבית־שמש, מתל־אביב 10.16
 הרכבות בכל כמו לתל־אביב.) מבית־שמש

הדתיים. זו ברכבת בלטו ירושלים, בקו
פי • ל ס' ק ב ו׳ ביום נערכה 3 מ

 פשיטות על ברבים שנודע לפגי בוקר,
ב תל־אביב־חיפה, רכבת המקום: צה״ל.
.8.22 שעה
פי • ל ם' ק שע כעבור נערכה 4 מ
 ברכבת בבוקר, ו׳ ביום 10 בשעה תיים,

 היו הנוסעים מן 40ס/סכ־ חיפה־תל־אביב.
 הצהרו־ בקריאת שקועים היו והם חיילים,

צה׳׳ל. פשיטות על בהתרגשות שדיווחו נים,
שלו כעבור •נערכה 5 '0מ קלפי •

 מתל־אביב ברכבת ב׳, ביום ימים, שה
).11.55 (שעד, וחזרה )10.12 (שעה לבנימינה

חל לשלושה הפעם התחלק פתק־ההצבעה
ה הרשימות הופיעו הראשון בחלק קים.

ל הבוחר נתבקש השני בחלק רגילות.
 ברשימה צורך לדעתו, יש, אם השיב

 השלישי בחלק לו ניתן כן, אם נוספת.
רוצה. היה חדשה רשימה באיזו לציין

ען מ ל. ל שכו הראשו הקלפיות שלוש א
 הפשיטות לפני המצב את הראו נות

ה למערך מסויימת עליה בהן הסתמנה
 בן־גוריון מעשי על כתגובה אולי שמאלי,
 המערך מצב היה זאת לעומת ואנשיו.

ירוד. הימני
 מיידית היתד. צה״ל פשיטות השפעת

 הבטחוני״ ״המתח עליית כי מוכיחה והיא
 מפלגות: לשתי אוטומאטית טובה מביא

 מדהימה בצורה שקפץ השמאלי, המערך
 הימיני, והמערך הקולות, למחצית והגיע
 בעד בעיקר הצביע הקהל במקצת שעלה

 גם ובמקצת ד,פקודת את שנתן אשכול,
ל מלחמתי. קו עם המזוהה בגין, בעד

 עם המזוהות המפלגות סבלו זאת עומת
השלום. של קו

 השפעה היתד, כבר ימים שלושה כעבור
 ירד השמאלי המערך יותר. חלשה זו

שלו. לנקודודהמוצא שוב
 ניכר שבהן הקודמות, לקלפיות בניגוד

 השבוע קלפיות הצטיינו למדי, יציב מצב
 סבלו המפלגות כל וכמעט בחוסר־יציבות,

 גם שיש יתכן רבת־תהפוכות מעקומה
הבוחר. של הנוכחי למצב־רוחו סימן בכך

הנשא מבין 219 בן־גוריון. ירידת
 להקמת מתנגדים שהם בפירוש ציינו לים

 — נשאלים 146 אולם נוספת רשימה
 הביעו — המישאל ממשתתפי לרבע. קרוב

באיזו? חדשה. ברשימה רצונם
 השבוע של ביותר המעניינת התוצאה

 המישאל ממשתתפי 9.370 רק זו: היא
 צעירי של רשימה בעד שיצביעו אמרו

 תקום. אם בראשה, בן־גוריון עם מפא״י,
 לפני 21.970 לעומת עצומה ירידה זוהי

בלבד. שבועיים
 במתח עצומה ירידה חלה כי ספק אין
 מטב־ כתוצאה הבן־גוריונית, ההופעה סביב
ה בשבועיים אנשיו ומטכפיסי סיסיו

אחרונים.
 בהישג גם לזלזל אין זאת עם יחד

 מי־ — חברי־כנסת 11 מהווים 937. זד-
 מאזן- את לחלוטין לשנות העלול ספר

בבית. הכוחות
בין הזה״. ם ,העולז/ היסוד״ ״מן

 זכו חדשות לרשימות האחרות ההצעות
 דו־י 3.20/0 ממש: של להישגים שניים רק
ב 5.057. היסוד׳ נון של ברשימה צים

רצו 1.37־ רק הזה. העולם של רשימה

׳ן
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144? חזח חעוזם


