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שיתוף־הפעולה). על תודה הזה״. ״העולם מערכת ע״י הנערך עיתונאי מישאל (זהו

 שיצרה בכנסת, פעילותו שנת על־ידי וגם
אופו אינו הוא כי ההרגשה את רבים בלב

 יחד לעתיד. שותף אלא ממש, של זיציה
 הקולות מספר את בגין מנחם קיבל זאת עם

ואשכול. ביג׳י אחרי ביותר הגדול
 מדהימה: בעליה מצטיינת — רפ״י •
 כשמרבית בכנסת, 7.9 לעומת אחוז 32.4

 בן־גוריון, דויד של לזכותו נזקפת העליה
 צעיריו. שני את מאד גדול בהפרש המשיג
 אחד /כל קיבלו דיין ומשה פרס שמעון
אבנרי. לאורי דומה קולות מספר
 הנראית החדש, הכוח נציג עליית :אגב

 לכנסת, הבחירות לתוצאות ביחס מדהימה
 שהמישאל בכך גם השאר, בין מוסברת,

 השבועון תומכי הזה. העולם מטעם נערך
 עירנית, להשתתפות נוטים הנוסעים שבקרב

 להשתתף לא לפעמים נוטים שמתנגדיו בעוד
במישאל.

 שקיבלו הקטן האחוז — הדתיים •
 מקרב רבים שדתיים העובדה על־ידי מוסבר

 הופיע לא ששמם במועמדים בחרו הנוסעים
ו לוין), יצחק־מאיר (כמו ההצבעה בפתק
 דתיות סיסמות בכתיבת הסתפקו אחרים רבים

הפתק. גבי על
ה מול הנוכחית הקואליציה של מעמדה
 אלה. לתוצאות בהתאם השתנה אופוזיציה

לרוב. והמיעוט למיעוט הפך הרוב
הנו חברי־הכנסת שאינם המועמדים בין
 שהשיג קולות), 21( ידין יגאל בולט כחית

 כל קולות 9( סנה ומשה גולדמן נחום את
מע השוזאת מבחינת גם מעניין ידין אחד).

ה כמו ידועים, שלטון אנשי של לזה מדו

 הוא גלילי. וישראל ספיר פינחס שרים
 אבא חיפה, עיריית ראש את גם אותם. השיג
חושי.

★ ★ ★ י
 לתרום גם היכול המישאל, של אחר צד

 ההערות. בסעיף התגלה הלאומי, לפולקלור
הערותי את רשמו מצביעים ממאה למעלה

 חשובה, עובדה שהאיר אחד ביניהם הם,
הפת ואת ההימנעות את בחלקה המסבירה

 כתב עברית,״ יודע לא ״אני הריקים. קים
 כאלה שיש תשכחו ״ואל באנגלית, האלמוני
 או עט בידם אין אבל עברית, שיודעים
עפרון•"

: השאר בין כתבו, אחרים מצביעים
! הראש את לכולם לשבור •
שלי. אבא •
 בראש־הממשלה, עומד מי חשוב לא •
עבודה. אין כי בארץ, המצב שישופר אבל

שי על לחשוב הזמן הגיע לא האס •
 שיהיה מנת על הנשיא, של במעמדו נוי

אוטו גס שהוא אחד סמכויות בעל לפחות
מוסרית? ריטה
 מנת ואינטריגות קטנוניים אינטרסים •

 מהם אחד ואף בזה, המוצעים של חלקם
זו. נכבדה באיצטלה לשאת ראוי אינו
 כראש־ להיות יכול דיין משה לדעתי •

טוב. לשלוט יוכל צבא כאיש כי ממשלה,
המפלגות. מכל קואליציה •
ב אחרות בעיות לפתור תנסו אולי •
ממשלה? להחליף מקום
 חזן גם ברשימה מופיע לא מדוע •

אלון). ביגאל בעצמו (בחר ממפ״ם?

מדיניות. אלא אישיות אינה הבעיה •
בחירות. לא מישאלה, זוהי •
 להיות בשביל חלש מדי יותר אשכול •

ראש־ממשלה.
מהתקן. יצא אבנרי אורי •
 כן חכמים, בני כולם כולם בשבילי 0
מי. את יודעת לא שאני
 אינו קומתם שיעור בזה המוצעים כל •
ישראל. מדינת ממשלת לתפיסת מגיע
כשרונות מחוסר אלא המן, מאהבת לא •

גלילי). בישראל (בחר מרדכי
מקיר ממשלה זו בשעה מעדיף הייתי •

קיר. אל
ל ביותר המתאים האדם זהו כיום •
אשכול). בלוי (בחר הממשלה בראש עמוד
 אחד כל דימגוגיה. רק יש זו במדינה 0
לכסא. דואג ליבו בסתר
 מומחים של שמות נותנים לא למה 0
גולדמן). בנחום (בחר
 של החוץ מדיניות שתשופר בתנאי 0

אבן). באבא (,בחר הערבים כלפי הממשלה
 בן־ את להפוך מצליחים הייתם אילו •

בו. בוחר הייתי יותר לצעיר גוריון
המושב את לסגור הזמן כבר הגיע •
חושי). באבא (בחר זקנים
חירום. ממשלת בהקמת צורך יש •
התפרסם. לא שעוד חכם אדם 0
מפלגתי. עסקן לא 0
לא ממשלה בראש כרגע שנמצא זה •

בסדר.
 היהדות, על שומר לא אשכול לוי •
 רצוי ולכן העם, של המוסריות על ז״א
שישמור. דתי אדם

ב להתעסק ולא לעבוד צורך יש •
שטויות.

עליזה. .120 עד בריאים שיהיו כולם •
 אחד רק בעיני, חן מוצא לא אחד אף •
שבת. שומר דתי

צעירים. רצוי •
 אחראי אדם הוא אשכול לוי לדעתי •
 ברכת יביא רק אשר דבר סבלנות, ובעל

למדינה.
מת אינו כיום ראש־הממשלה לדעתי •
 זו מתאים, מי הממשלה. לראשות אים

מדי. קשה שאלה
במיעוטו הרע טוב עיני ראות לפי •
אשכול). בלוי (בחר
כזה! אחד קיים לא •
ידין). ביגאל (בחר ליבו ביושר מאמין •
 ממשלה כראש שיהיה רוצה י1א דעתי •

בארץ. הערבים נגד יעשה שלא הבן־אדס
ב המצב על להשתלט שהצליח כשם •
 נגד להשתלט כיוס גס יצליח כן סיני,

בן־גוריון). בדויד (בחר וירדן סוריה
התורה. מגדולי אחד •
 נכשלו כבך כולם אבנרי מאורי חוץ •
פעם.
 האחר האדם בכלל •אם היא השאלה •
המצב. את יציל
משוגעים. צריכים לא •
 מהעליה אחד לבחור צריך דעתי לפי 0

 כדי חדשות, השקפות בעל שיהיה החדשה,
הזה. עורף הקשה העם את שיבין
 שם את ומבזה מוריד ספיר פינחס •

אבן). באבא (בחר מפא״י
שליט״א. האדמו״רים אחד •
 יעשה שבגין שחושבים אנשים ישנס •

מתון. אדם הוא שטות. זה אבל מלחמה,
 מנחם, ציונה אבי). (שם סאלח מנחם •

.6 מס׳ ב' מזרחי שיכון

פרידברג
 לא זאת בכל אבל

 את להחליף צריך
 צריך ראש־הממשלה.

 מקיר קואליציה רק
 אותו עם קיר, אל

ראש־ממשלה.
 בן■ משה •

ירו־ מסגר; יקר,
קו :33 בן שלמי;

 את שיפסיקו כל דם
 ושיתנו הזה, המיתון

 כמו לחיות לפועלים
ל שיהיה אדם. בני

 זה מה מרוצה? לא
מרו אני לי? יעזור

ודי. צה
 פריד■ משה •

אגד, עובד פרג,
 תל־אביבי: ;52 בן

 אני שטחים בהרבה
ה עם מסכים לא

ב למשל, ממשלה.
 של האחרון עניין

 הממשלה הסטודנטים.
להתח צריכה היתד,

כסף. להם שאין שב

בן־יקר

וש שלהם. לילדים לאכול לתת מה פועלים
 פה? זה מה מהפועלים! צחוק יעשו לא

 ירקות מכר ואחר־כך פועל היה שלי קרוב
 והוא העגלה את לו לקחה העיריה בעגלה.

הצי בנס רק העירייה. בבניין להתאבד הלך
 צריך לא אולי יודע, לא אני אותו. לו

ל היחס אבל הממשלה, את להחליף עדיין
להשתנות. צריך עובדים

ל, 0 פ ר  צרפת; יליד ;51 בן מלצר; מ
 והבטחתי הכלכלי המצב בגלל תל־אביבי:

ממ להקים צריכים
 קיר. אל מקיר שלה
ל מקום עכשיו אין

 מפלגתיים. ויכוחים
 מיום מחמיר המצב
ליום.
סי אלמוני, •

 כבן להצטלם; רב
 בכלל אני ספר: ,50
 לא וזה מרוצה, לא

 פרנסה, אין מהיום.
 הם אבל עבודה, אין
ר כסף. רוצים עוד
צעירים שיבואו צוי

 מד, טוב יותר יודעים אולי הם לממשלה,
המצב. את להציל כדי לעשות צריך

 ;44 בן סיזנונאי; סברוב, שמואל •
כל מבחינה בארץ: שנה 42 קפריסין; יליד
 בט־ ומבחינה כלית

ב הממשלה חתית
ה שאר מכל סדר.

 בסדר. לא בחינות
 בהרבה צורך יש

 את להחליף שינויים.
ואפי ראש־הממשלה,

כו הממשלה את לו
 הלך רבנו משה לה.

 עד שנר. 40 במידבר
 הזקנים. כל שמתו

מ לו נתנו אז רק
מח אנחנו פד, דינה.
כבר, ומחכים כים

תמות. המדינה שכל עד שנה 40 עוד ונחכה
כ לכלי־מטבח; ת1חנ בעל אלמוני, •

 כזאת. ממשלה רוצה לא בפירוש אני :50 בן
 אולי הזה. העולם של ממשלה רוצה אני
יודע? אני נקיות. ידיים זה

 תל־ :49 בן סוחר; מזר, ם אכרה •
 טוב היה הזאת, הממשלה לפני פעם, אביבי:
 חסר. לכולם היום מספיק. היה לכולם בארץ.
 ולהשתדל הממשלה, כל את להחליף צריך

פעם. שהיה כמו המצב את להביא

עלה תורכיה; יליד ;27 בן אלמוני, •
ש עשר לפני ארצה
לא הממשלה נים:
 ה־ בשטח בסדר הכי

 זה והכלכלה. בטחון
 לא אני אבל עצוב,
 ממלא־ יש אם יודע

 לראש־הממש־ מקום
לה.

תל- חייל, •
רו ;20 בן אביבי;

 : שמו בעילום צה
עק התנגדות לי אין

 כפי לממשלה רונית
פת גם כיום. שהיא

 שרפ״י אומרים אנשים לי. אין מוגדר רון
 הרגע וזה המצב, את להציל יכולה היתה
ההיס בשלטון. להיות הזקן צריך היה שבו

ל טוב תמיד הוא שמשבר הוכיחה טוריה
מדינה.

בן פועל; אגחיה, חאמד חאלד •
 מהממשלה מבסוט אני טייבה: מכפר ;23

 מבסוט ככה. ככה
ב שהתקדמנו מזה

ו־ בלבוש לימודים,
מב לא ברמת־החיים.

 שלפועלים מזה סוט
ה בזמן עבודה אין

חלש. בעבודה אחרון.
 לוקחים במם־הכנסה

 לא אני מדי. יותר
ה מהמימשל מבסוט
 שאסור ומזה צבאי,

חו באופן להסתובב
ב שלנו בכפר פשי

הלילה. שעות

רצף; גוואדת, מוחמר •מחאמיד
 מרוצה. אני בינתיים זלאפה: כפר ;22 בן
 הפקעת־ פחות יש

 מימ־ פחות אדמות.
יו קצת צבאי, של
 אבל חופשיות, תר
 זאת בכל לגמרי. לא

 בלילות עוצרים עוד
 ואסור בכפר, אצלנו

 הפי־ להסתובב. לנו
 שאני היחידי תרון
השלום. הוא רואה
אגב■ נוואף •

ה,  ;20 בן טבח; ריי
מרו אני ערה: ואדי

 היו מהממשלה. צה
ה על היו האנשים אז טוב. שהיה זמנים
מי של חודשיים בגלל אם מדי. יותר גובה
 אני אז — המישטר את להוריד צריך תון

 רוצה אני יודע. לא
שלום, שיהיה רק
 יותר בכלל יהיה אז

שעכשיו. ממה טוב
זי- שמדאד •

;20 בן מובטל; ,8ג
 השתחרר רמת־גן;

מ־ שבועיים לפני
חושב אתה צה״ל:

מ לא לי? שאיכפת
 לא אני אותי. עניין

 לא מה? אז מרוצה,
חרות־ אני עובדים.

הי חרות אם ניק.
אחרת. הכל היה — בשלטון היום תד,

בניין, פועל רבינוכיץ, כן־ציון •
 חל־ :52 בן מובטל,
ה כל ראשית אביבי:
 העיקר. זה אבטלה,

 עם לגמור מוכרחים
לאנ לתת צריך זה.

 לא אני עבודה. שים
 בדיוק מה יודע

מ לעשות. צריכים
הת כבר הבחירות
פע הרבה אכזבתי

יזה מזה חוץ מים.
 עשרות עוד עולה

מיליונים.

פריד דויד •
 ;31 בן פקיד: מן,

 אנשיט מאותם מורכבת הממשלה תל־אביבי:
ל אחראים והם קודמות, בממשלות שישבו

 מכהנים שלא אישים אותם עם ביחד מצב
קוד בממשלות היו כן אבל זו, בממשלה

 יחליפו במי משנה זה אין דידי לגבי מות.
 היה אחר אחד כל כי ראש־הממשלה, את

 מאז ונמשכת הקיימת שיטה, באותה ממשיך
כן. לפני גם ואולי המדינה, קום
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זינם


