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בברכה הזה העולם מאנשי שניים שעבר
שאל. הזה?״ הימן כל הייתם ״איפה מיוחדת:

 את שערכו חוליות, משתי אחת אלה היו
 מתפרסמות תוצאותיו אשר דעת־הקהל, מישאל
וכבר אותם, הכיר הכרטיסן זה. בגליון
פעמים חמש לפחות אישית להטיל הספיק

ל הסביר הוא שלנו. הניידת לקלפי פתק
 שינוי איזה שיש פעם ״כל הנוסעים: אחד
 מאורע, איזה שיש פעם כל או המפלגות, בין
 עושים הם — כזה משהו או מלחמה כמו

 לבחירות הולכים היינו כאילו ממש מישאל.
אמיתיות.״

התח הנסיונית״) (״הקלפי אלה במישאלים
 שונות: שיטות ניסינו רבות. שנים לפני לנו

 הצבנו דעת־הקהל. של מייצג דגם להשיג
 בתוך הערים, של סואנות בפינות קלפיות

 אולמות־קולנוע. בפתחי נוסעים, אוטובוסים
 ברכבת — אחת לשיטה הצטמצמנו לבסוף
 הנאמנה זוהי כי שהוברר לאחר — נוסעת

זה. מסוג ביותר והייצוגית
 הבחירות ערב שנעשו שהמישאלים מכיוון

 בשעתו הזמנו במיוחד, רגיש עניין בעלי היו
 אל להילוות שונות מפלגות של נציגים

 ספירת בשעת נוכחים ולהיות צוותי־הקלפי,
 שיגרו אף אחדות מפלגות במערכת. הפתקים
נציגים.
 מדי אבל ימי־בחירות. של המתח עבר מאז
 מחדש מתעוררת גדול, מאורע בעקבות פעם,

 אילו — עכשיו מצביעים היו כיצד השאלה:
בחירות־פחע? נערכו
 העולם עורכי מנסחים כזה, מיקרה בכל

האקטוא למציאות מתאים טופס־מישאל הזח
ברכ לעבודתם יוצאים וצוותי־המחקר לית,
השונות. הערים בין הנוסעות בות

★ ★ ★
ת כל ו  אחד אנשים: משני מורכב צו
 הנוסעת הרכבת של אחד מקצה ראשון, עובר

 טופסי־המישאל, את ומחלק השני, הקצה אל
של־ עד ממתין בן־זוגו פתקי־הקלפי. גם שהם

ברכבת הזה״ ״העולם של הנסיונית הקלפי
הטפ תוכן את לקורא שהות היתה נוסעים

 הוא אחר־כך בחירתם. את בהם ולסמן סים
ה את בידו נושא כשהוא ביניהם, עובר

הקלפי. שהיא הסגורה, קופסה
 בנוסעים החוליות נתקלות קרובות לעיתים

 שלא מי קודמות. בקלפיות הצביעו שכבר
 עליו, כלל בדרך שמע כזה, במיבצע השתתף

 הזה. העולם דפי מעל תוצאותיו את קרא או
 זקוקים ברכבות הנוסעים מבין מעטים רק

להסברה.
 לבין השבועון נציגי בין זה ישיר מיפגש

 קוראי של רבים אלפים (ובו הרחב הציבור
 פעם, מעניינים. מצבים יוצר הזה) העולם
 הוא כי המשתתפים, אחד הודיע למשל,
 עומד הוא שם לירושלים, בדרכו נמצא

 הזמנה שלח הוא עצמו. ערב באותו להתחתן
 (אורי בחתונה להשתתף אבנרי לאורי אישית

 החתן על־ידי בשימחה התקבל במיוחד, נסע
המופתע).

 המערכת שצלם חייל התנגד אחרת פעם
 עבירה זוהי כי הכריז הוא אותו. יצלם

 הצלם את לעצור מהקהל דרש בטחונית,
 הציל הצבאית המשטרה סמל מחופש. כמרגל

 אם לצלמו מותר כי לחייל הסביר המצב, את
 נטל אחר־כך ציבורי. במקום נמצא הוא

 לקופסת והכניסו אותו מילא טופס, בעצמו
הקלפי.

★ ★ ★
 כי לציין, הקפדנו טופס־מישאל כל על

 העולם השבועון על־ידי הנערך מיבצע זהו
 המשתתף של יחסו האם היתה: השאלה הזה.

המישאלי תוצאות את מעוות הזה להעולם
 אינם המשתתפים כי הנחה, מתוך יצאנו
 אותו, האוהדים יש הזה. להעולם אדישים

 אותו. השונאים ויש ממנו, המסתייגים יש
 את בהפגנתיות משליכים היו האחרונים אלה

הניירות. לסל הטפסים

 וראו טרמפ,״ לגבר ל״תנו הסיסמה הפכה זו,
להסעה. הזוכה חייל בה

 להתפרסם העומדות ואחרות זו, מודעה
 המיבצע של ישירה תוצאה היא אחריה,

 של יחסי־הציבור מנהלי אל פנינו שלנו.
 למיבצע להירתם להם הצענו זו, חברה
ה היענות ר,ן אלה מודעות לחייל. טרמפ
לפנייתנו. חברה

 של ישירה תולדה הוא שגם אחר, מיבצע
 עיריית ראש בו שהחל זה הוא יתמתנו,

חיפה.
 שמאחוריו כהלכה, מאורגן מיבצע זהו

המכו בעלי העירייה. של משאביה עומדים
ה את הנושאת אדומה, תווית מקבלים ניות
 התוויות שמסםר מקווה אני חייל״. ״סע מלים

 רבבות. ויקיף יגדל המכוניות שמשות על
 ללא מתנדבים, של שקומץ הוכחה, זו תהיה

 לרתום זאת בכל יכולים גיבוי, וללא אמצעים
 משמעות בעל למיבצע האזרחים המוני את

ראשונה. ממדרגה אזרחית־לאומית
 הובאה זה, לנושא הקרובה אחרת, תופעה
 מפתח־תקווה, קורא על־ידי ליבנו לתשומת

שכתב:
 מכיכר ,62 בקו שרות במונית ״נסעתי

נעי הפתעה הופתעתי לפתח־תקוזה. דיזנגוף
ל מעל הבאה, המודעה את לקרוא מאוד מה

 שני קבוע באופן זו במונית הנהג: מושב
 לשבח ציינו אנא תשלום. בלי יסעו חיילים

 מספר המונית בעל יחזקאל, דויד את
.״41—750

הכבוד! כל

 במערכת, התוצאות, סיכום בשעת לכן,
 הנית־ הקולות כי להניח, תמיד מוכנים היינו
ה על עולים חדש כוח — חדת להעולס נים

שלהם. הריאלי אחוז
נכונה. זו הנחה אם לבחון החלטנו השבוע
 ה־ הקלפי את שקיימנו אחרי ימים שבוע
 מיבצע- ערכנו הרגילה, במתכונתה נסיונית
חד טופסי־הצבעה הדפסנו מיוחד. ביקורת

 פרטיהם, בכל הקודמים לטפסים הזהים שים׳
 נערך המישאל כי לציין במקום אחד. מלבד

 הנערך סקר זהו כי נאמר הזה, העולם על־ידי
 תמורות לחקר הישראלי ״המוסד על־ידי

חברתיות״.
ב גם יתבטא זה שינוי אם לראות רצינו
 אותנו הפתיעה התוצאה ההצבעה. תוצאות

 מזון־למחשבה תשמש שהיא מניח אני מאוד.
זה. בגליון אותה תקרא כאשר בשבילך, גם

★ ★ ★
 ליתר או למכוניות. - ומרככות

לחייל. נורמפ תן שלנו, למיבצע דיוק:
וב הזה בהעולם התפרסמה שעבר בשבוע

 חברת של מודעה יומיים עתונים כמה
 מספר מזה זו, חברה של סיסמתה גולדטטאר.

במודעה אבל גולדסטאר.״ לגבר ״תנו שנים,

1594 הזה העולם


