
 ותשלשל הגורלית החלטתך את סופית שתחליט לפני
 השנים בארבע המדינה גורל את שיקבע הפתק את לקלפי

 רק אינה הצבעתך זה. בבחירון שתעיין מוטב הקרובות,
 עשוי זה בחירון רעיונות. עבור אלא ואישים, רשימות עבור

 להשקפותיך ביותר מתאימה רשימה איזו לקבוע לך לסייע
המדינה. של הגורליות בבעיות

 לכנסת הבחירות ערב לפרסס הזה״ ״העולם נהג בעבר
המאפ הצרפתית, ה״אלקטוגראם״ שיטת לפי מדעי, בחירון

 בבחירות המתמודדות מהמפלגות איזו לקבוע לבוחר שרת
 משתתפת אלה שבבחירות מכיון לדיעותיו. ביותר קרובה

 היה אי-אפשר כוח־חדש״, — הזה ״העולם תנועת גם
 שונה הפעם הבחירון באוביקטיביות. זה לבחירון להתיחס

 להצביע, צריך אתה מי בעד עבורך קובע אינו הוא מקודמיו.
 בבחירות המתמודדות המפלגות עמדות את לך מבהיר אלא

הנוכחית. הבחירות במערכת במחלוקת השנויות בבעיות
 רק לא נקבעו השונות בבעיות המפלגות של עמדותיהן

בכנ אלה בבעיות והצבעתן יחסן לפי אלא מצעיהן, סמך על
החלט לקביעת זה בבחירון להעזר ברצונך אם השישית. סת
:הבאים הצעדים את לעשות עליך הבחירות ביום תך

* בבחירון להשתמש איך
שחור. רקע על המנוסחות העמדות את תחילה קרא

 מתון נגד מתון, בעד אתה האם עמדתך, את קבע •
בניסוח. העמדה בהחלט נגד או

 המזדהה המפלגות קבוצת את קביעתך לפי סמן •
עמדתך. עם

לתשו המתאימות המפלגות כל אותיות את רשום •
בתך.

 שהופיעו האותיות את סכם ההצהרות, 19 בתום •
ברשימתך.

 אחרת אות מכל יותר ברשימתך שהופיעה האות •
לשלך. קרובות שדיעותיה המפלגה אות היא

 לבחירון הפעם הוכנסו לא בבחירון המשתתפים לנוחיות
 למערך. צורפו והן המערך, גרורות הערביות המפלגות

 :כדלהלן הן בבחירות המשתתפות המפלגות אותיות
 — ד׳ ;אגודת־ישראל — ג׳ ;המפד״ל — ב :גח״ל — ח״ל ;המערך — אמת

 ;החופשי המרכז — ט ;עצמאיים ליברלים — ל׳׳ע ;ישראל אגודת פועלי
 — ע״מ ;מק״י — ק ;כוח־חדש״ — הזה ״העולם — ש !רקיח — ו׳

 :שלום רשימת — נ״ם ;ישראל ארץ רשימת — כין ;הממלכתית הרשימה
הצעירה. ישראל רשימת — פ״ז

 של המירבי לחימושו האמצעים כל את ולהפנות לגייס יש .1
 כוננותו. אבטחת לשם ביותר, החדיש בציוד צה״ל

פ״ז; ;ע״מ ;כ׳ץ ק׳; ש׳; ט׳; ;ל״ע ב׳; חיל; אמת; בהחלט; בעד
נים. ד; ;מ׳

ו׳. :בהחלט נגד

 בלי עכשיו נמצא הוא בו מקום משום יסוג לא צה״ל .2
שלום. של הסדר
 ; ע״מ ;ק׳ ;ש׳ ;ט׳ ;ד־ ;ג׳ ; ל״ע ;ב׳ ;ח״ל ; אמת : בהחלט בעד
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1956 לאו״ם. א־שייך שארם את מוסרים צה״ל חיילי

 הנוכחי. במצב הכרחית הלאומי הליכוד ממשלת .3
 ד׳. ;ל״ע ;ב• ;ח״ל ;אמת :בהחלט בעד
 פ״ז. ;ע״מ ג׳; מתון: בעד
;כין ;ט׳ :מתון נגד
ק׳. ;ניס ;ו׳ ;ש׳ :בהחלט נגד


