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החלה. רק הבחירות של הביזבוז
 לאי־עריכת !סבירה סיבה שום היתד, לא

 יחד השבוע, הששית לכנסת הבחירות
ה בין השוני להסתדרות. הבחירות עם

 למישטר מפריע אינו הנבחרים מוסדות
 מדוע ולעיריות. לכנסת בחירות יחד לקיים

 באותו נבחרים ההסתדרות מוסדות אין
יום?

 מפלגת־ה־ :פשוטה סיבה לכך היתד,
בהסת המרשים נצחונה כי קיוותה שלטון
 לכנסת. בבחירות עמדתה את יחזק דרות

הקודמות. הפעמים בכל היה זה כך
 המערך כי הפעם. יהיה לא זה כך אך

תש זו ותבוסה — מבישה תבוסה נחל
בנובמבר. 2ב־ התוצאות על פיע

 של גדול צוות רק כי — זה מסוג תקציב
טי על לעמוד יכול מנוסים רואי־חשבון

 שתימשך בדיקה אחרי רק זה וגם בה,
הבחירות. אחרי עד — רבים ימים

 בלתי־ספורים מיליונים ברור: אחד דבר
 לאיש אין בה זו, במערכה ויוצאו הוצאו

ה של ליבו את לרכוש כדי לומר, מה
 נגד עדות הוצאה בכל הרואה — בוחר

אותה. המוציאה המפלגה

ת רו הבחי
נוצחו כודן
בהסת הקולות מניין נסתיים לא עוד
 כל של המומחים ישבו וכבר — דרות

ה התוצאות. את לנתח כדי המפלגות
 אלה תוצאות אומרות מה הגדולה: שאלה
לכנסת? בבחירות הסיכויים לגבי

הבאו\ז ןראת2ל
ה הטעם את גם איבד הנורא הביזבוז

שלו. אחרון
 המפלגות יגידו מה להימאס. איך
 לא שעוד — הקרובים השבועות בששת
נאמר?

תעמול תגיע איוולת של מעמקים לאילו
הגיעה? לא ועוד — תם

 בעד שבועות ששה בעוד יצביע מי
 לא ועדיין — גח״ל או רפ״י המערך,
שוכנע?
 כל תביא לבהירות, ועד מהשבוע, החל

 למפלגות אחת תוצאה רק נוספת תעמולה
הבוחר. על בעליה את תמאיס היא השונות.
 את מצא הוא התחיל. כבר זה תהליך

 זכות־ בעלי של ההמונית בהימנעות ביטויו
ה השבועות בשישה בהסתדרות. הבחירה
עש הרבה עוד המפלגות יוציאו קרובים

 עוד עצמן את להמאיס כדי מיליונים רות
יותר.

 המפלגות כדתי־טפורים. מליונים
בכך. להרגיש התחילו עצמן

 סדר־ על העלה המסויים שר,שבועון אחרי
ה מלחמת־ד,בחירות של הביזבוז את היום

 המפלגות כל ניסו וחסרת־התוכן, ממושכת
 שהן, לטעון זו, על זו האשמה את להטיל
נגד. בעצם,

 לדבריו, תקציבו. על להכריז הזדרז גח״ל
ש לפני עוד ל״י ממיליון למעלה הוציא
 המערך האמיתית. מלחמת־הבחירות החלה

 ערך שאין טען בבוז, זו להכרזה התייחס
 של מדוקדקת בדיקה בלי אלה, להכרזות

 כל לערוך ניתן כי — וסעיף סעיף כל
ואחרת. כך חשבון
להכרזות־ רבה משמעות אין — ואכן

1463 הזה העולם

השונות: המפלגות לגבי הראשון, הלקח
 — מוחצת תבוסה נחל המעיד *
ב 2ל־ עד לתיקון ניתנת אינה והיא

נובמבר.
בחי האחרונה בפעם נערכו 1959 בשנת

ב (הרביעית). ולכנסת להסתדרות רות
 העבודה ואחדות מפא״י זכו אלה בחירות
קו 335,790ב־ מפא״י) של הדתי (והעובד

 לכנסת. קולות 428,628וב־ בהסתדרות, לות
 בהסתדרות, קולות 10 כל על משמע:

לכנסת. קולות 12.6 קיבלו
 בכנסת המערך יקבל זה, יחם יישמר אם
ב מאשר פחות 14 — מנדאטים 37כ־ הבאה
 לו נותרו מאשר פחות 7ו־ החמישית, כנסת

ה הסיעות רפ״י. פרישת אחרי אפילו
 עוד להפסיד עשויות מפא״י של ערביות
שניים. או אחד מנדאט

 לקבל עשוי שלה והזנב המערך משמע:
השישית. בכנסת מנדאטים 40מ־ פחות
 רק שעברה בפעם קיבלה מפ״ם $

מ לכנסת בבחירות יותר קולות אלפיים
ב הדבר מוטל הפעם להסתדרות. אשר
 קולות כמה שתאבד אפשרות ויש ספק,

 ההסתדרות מן בדרך הערבי) בשטח (בעיקר
לכנסת.
 המנדאטים 9 על בקושי תשמור היא משמע:

בכנסת. עתה לה שיש
הכרי למכה, תרופה הקדימה רפ״י •

כפ לכנסת לקבל מקווה שהיא מראש זה
 אין להסתדרות. מאשר קולות יותר ליים

 של הציבור רוב לסמוך. מה על זו לטענה
בהסתדרות. מאורגן רפ״י
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