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□111171 רוב

ך ^ ר ע ם מ ק הו  העבודה מפלגת בין שבוע לפני ש
 רוב השישית בכנסת זו סיעה .בידי נתן מפ״ם, לבין | 1

 חידשים כתשעה בעוד .120 מתוך ח״כים 63 — מוחלט
 המערך לסיעת יהיה האם השביעית. לכנסת הבחירות ייערכו

הבאה? בכנסת גם מוחלט רוב החדשה
 ולפני הבחירות מלחמת לפני כיום, הבחירות נערכו אילו

שלי התשובה היתר, קולות, ברכישת המיליונים שהושקעו
 שנערכו הזה, העולם של הנסיונית הקלפי תוצאות לית•

בוח 1102 של מייצג מדגם בקרב רכבות,* בעשר השבוע
 היה מפ״ם + מע״י של החדש המערך כי העלו רים,

 מנדטים 57 רק כלומר: הקולות. מכלל 4לל/<־ רק כיום מקבל
השביעית. בכנסת

★ ★ ★
פי ■■ ל ת ק כי ו סי  בשיטה נערכת הזה העולם של הנ

 על מבוססת היא בעבר. עצמה את שהוכיחה המיוחדת, ) |
 —תל־אביב בקו ברכבת המיקרי הנוסעים שקהל העובדה

 ציבור מכל יותר ביותר, נאמן מייצג מידגם מהווה חיפה
בשי הנבחרים המידגמים את להוציא בוחרים, של מיקרי

מדעיות־סטאטיסטיות. טות
 כי הוכיחו, בעבר שנערכו הנסיוניות הקלפיות תוצאות

האוכ־ כלל עם כלל בדרך זהה ברכבת הנוסעים מידגם

מצביעה חיילת
 כוחן את השואבות מסויימות, מפלגות לגבי אולם לוסייה.

 רק״ח הדתיות, המפלגות כמו טריטוריאליים, מריכוזים
 להפחית הנוטה גסה, סטייה בו יש המיעוטים, ורשימות

אלה. מפלגות של מכוחן

 —ת״א ברכבת 29.1.69 רביעי ביום נערכו הנויטאלים *
 חמישי ביום );18.12( ת״א—חדרה וברכבת )17.06( חיפה

 ת״א—נתניה ברכבת ),6.55( נתניה—ת״א ברכבת 30.1.69
 ת״א—חיפה וברכבת )8.00( חיפה—ת״א ברכבת ),7.19(
 )9.42( חדרה—ת״א ברכבת 31.1.69 שישי ביום );10.15(

 ברכבת ,2.2.69 ראשון, וביום );11.03( ת״א—חדרה וברכבת
).17.30( ת״א—חיפה וברכבת )15.35( חיפה—ת״א

נ/0-ע* רכמ/ו/, 40 /

דעת־קה מישאל

 דשביעית. לכגסת הבחירות ייערכו חודשים שמונה בעוד
הכעס? מצביע חיית כיצד - היום הבחירות נערכו אילו

הייתי
הפעם מצביע

העבודה-מפ״ם מפלגת מערך 517
\ז-ל12*15

הדתית־לאומית המפלגה 87
עצמאיים ליבראלים 83
ישראל אגודת 44

החופשי המרכז 17
אגודת-ישראל פועלי 21

חדש כוח - הזה העולם ,)0
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הקלפיות סיכום
להש יש בדעת־הקהל, התנודות על ללמוד כדי כך, משום

 נסיו־ קלפיות לתוצאות הנסיונית הקלפי תוצאות את וות
 נטיות את ביניהן ההבדלים פי על ולהסיק קודמות, ניות

בלבד. הרכבת נוסעי קהל דעת היא זה שבמיקרה דעת־הקהל,
 לפני נערכה הזה העולם של האחרונה הנסיונית הקלפי

 דובר אז כבר ).1594 הזה (העולם חודשים וחצי עשרה
 אז, המישאל ובטופס למפ״ם, מעי בין המערך אפשרות על

 מאוחדת. כשהיא זו ברשימה לבחור הבוחרים התבקשו
 כלומר: מפ״ם.—מע״י המערך ברשימת 43,58־ בחרו אז

 לפני למצב בהשוואה כוחו, עלה המערך מהסכם כתוצאה
.3,5ל4ב־ חודשים, עשרה

 מוחלט, רוב למערך עדיין נותנת אינה זו שעלייה למרות
 חוזר בכך כוחו. עליית של מגמה מסתמנת כי ספק אין

 רפ״י מפאי, שצברו המצביעים קולות לאחוז בדיוק המערך
 מלחמת־ששת־הימים, לפני שנערכה הנסיונית בקלפי ומפ״ם

.46,70/0 יחד אלה רשימות קיבלו אז .1966ב־
★ ★ ★

המפלגות? לשאר קורה המ
ל • ׳ חי  למרות כי העובדה, את לפניה לרשום יכולה ג

 התומכים אחוז פחת ולא כימעט בממשלת־ד,ליכוד שילובה
 וארבעה החר־ת בתנועת פילוג חל בה הנוכחית, בכנסת בה.

 מכל 1984 גח״ל סיעת מהווה אותה, נטשו חברי־כנסת
 ב־ שנערכה ובזו 1966 בשנת הנסיונית בקלפי הכנסת. חברי
 •23סל — בדיוק קולות אחוז באותו גח״ל זכתה ,1968

•22,28־ גח״ל סיעת קיבלה השבוע שנערכה בקלפי
 בקלפי המקופחות הסיעות אחת שהיא המפר"ל, ©

הפו את במידת־מה הגבירה ברכבת, הנערכת הנסיונית
 בקלפי זו רשימה שקיבלה 6.28־׳ לעומת שלה. פולאריות
 7.884 השבוע קיבלה היא ,1968 שנת בתחילת שנערכה
שה נראה היום הבחירות נערכו אילו המצביעים. מקולות

לקלפי פתק
 11 — השישית בכנסת כוחה על שומרת היתר. מפד״ל
חכ״ים.

ם • לי ר כ לי י ה אי מ צ ע ד,פ־ זו במפתיע, צוברים 0 ה
 כוחם על העולה קולות של אחוז ברציפות, השנייה עם

השי לכנסת בבחירות 3.70/0ב־ שזכו בעוד בכנסת. הממשי
 לפני כבר הרי ,1966 של הנסיונית בקלפי 3.584וב־ שית,
 זו שנה במשך כוחם על שמרו הם .7.384ל־ קפצו שנה

 נראה מהקולות. 7.684 קיבלו השבוע שנערכה ובקלפי
 בעד להצביע עתה נוטים לשעבר רפ״י מבוחרי שחלק

העצמאיים. הליברלים
י • ״ ו נ ״י א א פ  השבוע הנסיונית בקלפי קיבלו ביחד ו
 עבורם שהצביעו הבוחרים כאחוז בדיוק מהקולות, 684

 הבל־ שהאחוז נראה .1968 במרס שנערכה הנסיונית בקלפי
בבחי אלה מפלגות של בכוחן עלייה מבשר תי־משתנה

הבאות. רות
ח • ק״  בקלפי ביותר המקופחת הסיעה ספק ללא היא ר

 הכפרי בציבור כוחה עיקר את שואבת היא שכן הנסיונית,
 זאת עם הרכבות. נוסעי בין כראוי מיוצג שאינו הערבי,
 היא הרכבות. נוסעי בין בייצוגה אפילו קלה ירידה ניכרת
.0.6סל־ס/ 1968ב־ 0.9מ־ס/״ ירדה
 לעומת המלחמה. שלפני בתקופה לכוחה חזרה מל!"י •

 בקלפי שקיבלה 1.70/0ו־ הנוכחית בכנסת לה שיש 1.1״/״
 המצביעים, מקולות 1.40/0 רק הפעם מק״י צברה שנה, לפני
— 1966 של הנסיונית בקלפי שצברה לזה הדומה אחוז
1.384.
כז ט ר מ שי ה פ חו  ברכבות מתומכיו הרבה איבד ה
קולו את מהמצביעים 2.1״/״ זו לרשימה נתנו אז שנה. לפני

 רק החופשי המרכז צבר השבוע הקלפיות בסיכום תיהם•
 זו לרשימה מאפשר זה קולות שיעור גם מהקולות. 1.484

הבאה. בכנסת מיוצגת ולהיות החסימה אחוז את לעבור
ם • ל עו ה ה ח — הז ש כו ד  שנערך במישאל איבד ח

 אז שנה. לפני בקלפי לו שניתנו מהקולות חלק השבוע
 קיבלה הפעם ואילו הבוחרים מקולות 984 הרשימה צברה

הרבי כרשימה מקומה את איבדה בכך מהקולות. 5.584 רק
 החמישי. למקום וירדה הרכבות בוחרי בין בגדלה עית
 כאנשי הנסיונית הקלפי עורכי הזדהו לא הפעם כי לציין יש

 הנערך סקר זהו כי צויין הבחירה פתק על הזה. העולם
חברתיות. תמורות לחקר הישראלי המוסד על־ידי
שנע מהמישאל להיווכח אפשר זו נקודה חשובה כמה עד

 נפרדים. טפסים בשני המישאל נעשה אז .1968 במרס רך
 הזה, העולם מערכת מטעם נערך שהוא צויין האחד על

 חברתיות תמורות לחקר המוסד כי נרשם בשני ואילו
 — הזה העולם סיעת קיבלה הראשון במישאל אותו. עורך
.7.584 רק בשני ואילו מהקולות 98־ חדש כוח

נש היא זו, לרשימה המצביעים במיספר הירידה למרות
 בכנסת מייצוגה חמש פי כותר, את שהגבירה היחידה ארה

השישית.
★ ★ ★

* ה ן מ ג ת מ לי ל כ הנס הקלפי מתוצאות המסתמנת ה
 בוחרי אין עתה שגם היא, השבוע שנערכה יונית | (

 למרות פוליטיים. ענקים בידי כוח בריכוז רוצים ישראל
 הפועלי, למערך מוחלט רוב נותנים הם אין האיחורים כל

 קיומן נגד לאחרונה הניטשת החריפה המערכה ולמרות
 בקיומן הבוחרים רוצים עדיין בכנסת, קטנות סיעות של
הבאה. בכנסת אלה סיעות של

 ארבע של כוחן את להגביר מתכוזנים הם מזאת: יותר
 — הזה העולם סיעות — השביעית בכנסת קטנות סיעות

ופאג״י. אגו״י העצמאיים, הליברלים חדש, כוח

משוכ ככולם ״רובם ישראל. של צבאית
 הגנראל של ״שחייליו רולו, מדווח נעים,״

 ערבית.״ מדינה כל להכניע יכולים דיין
ש חדשה, פרוסיה בפני עומדים ״אנו
 ההיטלראיווז,״ השיטות את לעצמה אימצה
ו לבנון. נשיא של המדיני מזכירו הכריז

שהז העשירות, מנשות־החברה אחת אילו
 את חיוותה חגיגית, לסעודה דולו את מינה

נוצ (כולם הנוצצים אורחיה באוזני דעתה,
יו פקחים יותר, עשירים ״היהודים רים):

ה מן יותר ותרבותיים יותר זריזים תר,
ש מה המלחמות. בכל ינצחו הם ערבים.
לכן לחינם. עצמנו את נהרוס רק — נעשה

היחי ההגיונית המסקנה את להסיק עלינו
 העניין.״ כל עם ולגמור שלום, לעשות דה:

 דיעות שתי לביירות. כא עראפאת
 שני בין העמוק הקרע את משקפות אלה

ש קרע האוכלוסיה. של העיקריים חלקיה
 דל צה״ל פשיטת אחרי יותר, עוד העמיק

 עומדים אחד מצד ביירות. של נמל־התעופה
 ה־ שם על כך הנקראים — שיהאב״ ״אנשי ■

 ל־ שהתמנה הרמטכ״ל שיהאב, פואד גנראל
 ממלחמת־אזר־ לבנון את להציל כדי נשיא
 שהוא למרות שנים. עשר לפני שפרצה חים

 ומן ממוסלמים מחנהו מורכב נוצרי, עצרו
השמאלניים. הגופים

הנוצרי״ ״המשולש אוהדי ניצבים כנגד
 פייר שמעון, כאמיל המנהיגים שלושת —

 עשירים ברובם — אדה וריימונד ג׳ומאייל
 לבנון נשיא הצהיר שמרניים. ואנשי־ימין

 ״אילו דולו: באוזני שמעון, כמיל לשעבר,
 למניעת אמצעים נוקט הייתי בשלטון, הייתי

 הערצת׳ אף על לישראל, פידאין הסתננות
 אחרת, הפלסטינית.״ ההתגוננות תנועת את

ארצו. את צד,״ל יכבוש לדעתו,
 ראש־הממשלה עומד שיהאב״ ״אנשי בראש

 בזכות הצהרותיו כראמה. רשיד המוסלמי,
שהש מאלה יותר הרבה נלהבות הפידאין

הוא מאוד. זהירים מעשיו אבל שמעון. מיע

 מהפלסטינים למנוע הנראה, כפי אומר, גמר
 לתקוף כבסים לבנון בשטחי השימוש את
ישראל. את

 כמוס: בסוד שנשמר פרט מגלה אף רולו
 אל־ מפקד הגיע כראמה, של הזמנתו על־פי
ל לביירות, מעמאן עראפאת, יאסר פתח,

רשמיות. שיחות
 כראמה. את איכזבו הפגישה תוצאות

להפ ״חסר־אונים תינו כי השיב עראפאת
הלב אך הפלסטינית.״ המהפכה את סיק

 אחד סיכם ״סוף־סוף,״ נואשו. לא נונים
 הפלסטינית השיחרור תנועת ״מטרת מהם,
לבנון.״ את לא — ישראל את להרוס היא


