
למפד״ל נסיגח * לגח״ל עליה * ומפ״ם העבודה למפלגת תבוסה

 כסי בזזן הצבעת השישיות לכנסת הבחירות נערכו שנתיים לפני
ז הפעם מצביע היית כיצד - היום כחירות נערכו אילו שהצכעת.
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הראשון המישאל
 היה האם — מחדש הכנסת השבוע ניבחרה ידו

הרכבה? משתנה
 רכבות בעשר הזה העולם חוליות פשטו שעבר בשבוע

 של מייצג מידגם בקרב מישאל ערכו תל־אביב־חיפה*, בקו
 כל בני ואשה, איש מאלף למעלה — הישראלי הציבור
והשכבות. הגילים

מאל הן גלופה). (ראה הראשון בפתק מופיעות התוצאות
בארץ. השונות המפלגות מצב לגבי ביותר פות

 העבודה מפלגת כי ההנחה על התבססו המישאל עורכי
 לאור משותפת, ברשימה הבאות בבחירות יופיעו ומפ״ם

המפלגות. שתי מנהיגי הצהרות

הארכלוסיה. כלל עם כלל, בדרך
 להם שיש רשימות מסויימת, במידה מקפח, הוא אולם
בוחרים. של טריטוריאליים ריכוזים

 בירושלים ריכוזים להן שיש הדתיות, המפלגות דהיינו:
הער באוכלוסיה מכריע ריכוז לה שיש רק״ח, ובבני־ברק;

 ביום הזוכות מפא״י, של הערביות הרשימות גם וכן בית,
 השלטונות ללחץ הודות קולות של ניכר למיספר הבחירות

 כי המישאל עורכי מציינים זאת עם יחד וראשי־המשפחות.
 חובשי דתיים, אנשים של ניכר אחוז אלה ברכבות בלט

רב. במרץ במישאל שהשתתפו כיפות,
משאר אחוזים כמה להפחית יש כך משוס

 כסי כהן הצבעת השישית. לכנסת הבחירות נערכו שנתיים לפני
ז הפעם מצביע חיית כיצד - היום כחירות נערכו אילו שהצכעת.
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השני המישאל

 עורכי•■ שאלו הזה, העולם של הקודמות בקלפיות כמו
 העובדה מן הנשאלים מושפעים האם עצמם: את המישאל

 באותיות שמצויין כפי זה, שבועון מטעם נערך המישאל כי
 לערוך החליטו הם הפעם פתק־הבחירה? בתחתית קטנות
המישאל. את עורך מי לציין מבלי — חוזרת בדיקה
 רכבות בארבע שוב השבוע הזה העזלם חוליות פשטו לכן
 ישראלים. 500מ־ למעלה בקרב חוזר מישאל ערכו קו, באותו

 נערך המישאל כי בפתק־הבוחר צויין לא הפעם ההבדל:
וניטראלי. סתמי שם הוזכר אלא הזה, העזלם מטעם

 שני תוצאות בין הבדל שום כימעט היה לא התוצאה:
לח התוצאות הזדהו אף מרכזיים פריטים בכמה המישאלים.

 העולם לרשימת ניתנו קולות פחות העיקרי: ההבדל לוטין•
 על שמרה הרשימה אך — השני במישאל חדש כוח — הזה

הכל. למרות החזק, מעמדה
* * *

 של התוצאות את מראות זה בעמוד הגלופות לוש **4
שאל  שני של כולל וסיכום השני המישאל הראשון, ^!המי

יחד. גם המישאלים
 נתונים כמה בחשבון לקחת יש התוצאות, הערכת לגבי

ברכבות. זה מסוג קודמות מקלפיות המסתברים
זהה, כרכבת המידגם כי הוכיחו אלו קלפיות

 ),10.05( ת״א־חדרה ברכבת ,7.3.68 החמישי, ביום *
),11.08( חדרה־ת״א ),13.00( ת״א־חדרה ),11.59( חדרה־ת־׳א
 היום היום, למחרת ).16.30( חיפה־ת״א ),15.12( ת״א־חיפה

 ת״א־חדרה ),10.40( חדרה־ת״א ),9.20( ת״א־חדרה השישי,
).15.06( חדרה־ת״א ),14.06(

 להבל כדי אלה, לרשימות ולהוסיפם הרשימות,
שלמה. תמונה

. * * -¥•
 של התוצאות את לבחון אפשר אלה, הערות אור

 דומה בקלפי שהושגו לתוצאות השוואה תוך הקלפי, /
המלחמה: לפני ),1522 הזה (העולם ורבע שנה לפני
 את להדהים צריכות אלה תוצאות ומפ״ם. מע״י 9
 מלחמת־ששת־הימים, אחרי שגם מסתבר אלה. מפלגות ראשי

האיחו שורת אחרי רבה, לפופולריות בה זכו מע״י שראשי
שציפו. כפי מוחלט, לרוב זוכה המאוחדת הרשימה אין רים,

 יחד גם ומפ״ם רפ״י המערך, זכו 1966 שנת של בקלפי
 מהודה — 43.57, — הנוכחית התוצאה אחוזים. 46,7ל־

 יחד אלה לרשימות יש הנוכחית (בכנסת נוספת. ירידה
).51.5־/״
 הפילוג למרות לשמוח. זאת, לעומת יכולה, גח״ל 9

 בכנסת 1970 לעומת לעלייה. הרשימה זוכר, בחרות, שחל
 שאת מעניין .230ב־״/ זוכה היא הפילוג), (אחרי הנוכחית

 שנה לפני הנסיונית בקלפי גח״ל השיגה בדיוק הזה האחוז
החופשי. המרכז אנשי את עדיין כללה כשגח״ל ורבע,
 במקצת הנופל כוח בקלפי מראה החופשי המרכז 9

 אותם של דיעותיהם מופרכות בכך בכנסת. הנוכחי מכוחו
החסימה. אחוז את עובר היה לא החופשי שהמרכז המאמינים

 מעניין ושוב ניכרת. ירידה של בסימן עומד המפד״ל 9
 בקלפי כמו האחוז אותו את כימעט קיבל הפעם כי לציין

הקודמת. בקלפי 5.270 לעומת עכשיו 6.270 — הקודמת
.של בסימן נמצאים זאת, לעומת ופא״י, אגו״י 9

הקודמת. בקלפי 4.17־ לעומת 67־ יחד קיבלו הם עלייה.
 12.27ב״־ זו בקלפי איפוא, זכה, כולו הדתי המחנה

 דליפה יש כי יתכן השישית. לכנסת בבחירות 147־ לעומת
 הפנימי בהרכב שינוי חל כי וברור גח״ל, אל זה ממחנה

עצמו. זה מחנה של
 בסימן במפתיע, עומדים, העצמאיים הליברלים 9

 3.57וב־־ לכנסת, בבחירות 3.77ב־ שזכו בעוד עלייה. של
 נראה 7.37ב־, הפעם זכו הזה, העולם של הקודמת בקלפי

לשעבר. רפ״י מאנשי אליהם דליפה שיש
 בבחירות 1.17־ לעומת קטנה. בעלייה נמצאת מק״י 9

 לה יש המלחמה, לפני האחרונה, בקלפי 1.37ו־־ לכנסת
 להיחשב יכולה אינה כאמור, רק״ח, של התוצאה .1.77־ עתה

 1 שאינו הערבי, בציבור בוחריה של הריכוז מפאת לאופייגית,
הרכבות. נוסעי בין צורכו די כנראה, מיוצג,
 , במישאל שהופיע חדש, כוח - הזה העולם 9

 1 רשימות־ לשתי מחוץ ביותר החשובה כרשימה הראשון
 ] הופיע לא בו השני, במישאל הרביעי למקום ירדה הענק,

 . את לזהות יכלו לא שהנשאלים כך הפתק, על השבועון שם
 ] זה במישאל גם אחרת. או זו רשימה עם המישאל עורכי

 מע״י, אחרי הקטנות, הרשימות כל לפני זו רשימה מופיעה
, והמפד״ל. גח״ל

 1 מצד ניכרת לאהדה זה, ברגע זוכה, זו רשימה כי נראה
 1 שני, מצד ורפ״י אחד מצד מפ״ם בעד בעבר שהצביעו חוגים

הוותיקות. המפלגות עם מזוהה שאינה ככתובת
 גם הקלפי: מן בבירור מסתבר אחד דבר
בוחרי אין והליכודים, האיחודיס כעידן עתה,

המישאלים שני סינוס
כ לא ואך אהת, במפלגת־ענק רוצים ישראל

כלבד. מפלגוודענק שתי

 על הבוחרים שרשמו ההערות מן כמה לציץ אומת ך*
 ביניהן: פתקי־הקלפי. |

החסימה!״ אחוז את להעלות ״צריך 9
הבחירות!״ בתעמולת כסף פחות ״לבזבז 9׳

מפלגות!״ פחות להיות ״צריכות 9
לכנסת!״ בצעירים ״לבחור 9
ברוחם!״ צעירים אנשים של מפלגה ״רוצים 9
כלום!״ שודת לא המפלגות ״כל 9׳

 הנבחרים!״ בהרכב רציני שינוי ״דרוש 9
 מפלגות־הפועלים איחוד לציון: הראוייה אחרת עובדה
 כי בוחריהן. רצון עם מלא, באופן מזדהה, אינו הוותיקות

 מפ״ם, את בפתק מחקו 34 ומפ״ם, מע״י בוחרי 664 מבין
בלבד. במפ״ם ?בחור כוונה מתוך מע״י, את מחקו 12 ואילו

 עם עדיין השלימו הבוחרים בל •בלא מסתבר
 שהוא בפתק רשם אחד רפ״י. של היעלמה

רש ושניים כדיין בוחר אחד בכן־גוריון בוחר
ברפ״י. בוחרים הם כי מו

רי פתקים הניידת בקופסת־הקלפי שמו הנשאלים מן 22
נמנעים. הם כי הודיעו או קים,

במדינה העם
 — תשאג אתון

יירא? לא מי
 ומישטרים — האתון פי נפתח ברחבי־עולם

ובמערב. במיזרח רעדו
 של מתחומו חרגה הסטודנטית המהפכה

 המערבי, בעולם אחד. וגוש אחד מישטר
 גס האפרו־אסיאני ובעולם הקומוניסטי בעולם

הציגו מחו, הפגינו, הסטודנטים, צעדו יחד

 למדו והטרנזיסטור, הטלביזיה בעידן תביעות.
 איש עידוד שאבו רעהו, ממעשי איש

 שילטיון נגד יצאו מקום בכל חברו. מהצלחות
 חילופי־משמרות דרשו ותפיסותיהם, הזקנים

וחילופי־גישות.
 הסטודנטים ניהלו בארצות־הבדית 9

 מק־ יוג׳ין הסנטור למען הגדול המיבצע את
 ניו־ במדינת המוקדמות בבחירות קארתי,

הנוער ריבוי בגלל בעולם). (ראה האמפשיר

 ״מסע־הצלב לכינוי זכה הוא .זה, במיבצע
'הילדים״.' של

 בפחות! זכה ג׳ונסון הנשיא התוצאח:
 ואילו שלו, במפלגתו הקולות ממחצית
 כימעט הם אף זכו ויאט־נאם מלחמת מתנגדי

 חלם לא שאיש אפשרות התעוררה למחצית.
 בארצות־ מחנה־השלום כי שבוע: לפני עליה

 הבא. בנשיא לבחור יצליח הברית
הסטודנטים ניהלו בצ׳כוסלובקיה 9

 הוותיקים, הסטאליניסטים נגד המערכה את
 תבעו הם נובוטני. הנשיא הוא שסמלם

 וחופש־בחירות, חופש־ספרות חופש־עיתונות,
לאומית. ועצמאות שוויון

 אחד פוטרו, כבר שרים כמה התוצאות:
 הפכה הוותיקים השליטים הדחת התאבד,
 המדינה, של ובטלביזיה בעיתונות ודאית,

 תקדים להם שאין דיעות נשמעות החלו
 בבחירות כי יתכן קומוניסטי. במישטר

מפ כמה תתמודדנה בציכוסלובקיה הבאות
 עתה וכבר הקומוניסטית, המפלגה עם לגות

)12 בעמוד (המשך

15949 הזה העולם


