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ל — בחופשה נמצאו או בבר, שוחררו
 לילות ככל סילווסטד ליל זה היה אלה

 כדת לחגוג מצווה בז לילה הסילווסטר.
וכדין.
 במועדוני־לילה, בבתי־מלון, התכנסו הם

 איש כיסו, לפי איש וחגגו פרטיים, בבתים
מצב־רוחו. לפי איש כוסו, לפי

 מילא שלא איש כמעט היה !לא אולם
 ההצבעה ׳אחוז בקלפי. חובתו את כן לפני

זאת. הוכיח הפעם הגדול
 ׳73 סילווסטר של הבחירות תוצאות

ה הבית של להיסטוריה להיכנס עלולות
 חיו הן במהלכן, אולם כהרוודגורל. שלישי

 כל עם למדי, נורמליות למדי, שיגרתיות
קודמותיהן. של התופעות

 ב־ בן־נון יהושע ברחוב הקלפי אל
בשלו מלווה צעיר זוג נכנס תל־אביב

 הקלפי חברי של המחאות זאטוטים. שה
 :ילדיו את להכניס התעקש הבעל עזרו. לא

 כשתהיה .13 בן עכשיו הגדול, שלי ״הבן
 זה .21 בן יהיה הוא להצביע, הזכות לו

 ייהרג לא אז עד אם יודע מי זמן, הרבה
עוד שיהיה לנו חשוב עכשיו במלחמה.

 להסיע יכול לא והוא עבודה, הרבה י״
בער משהו פלטה אוחאנה מאדאם אותן.

 חזרו הנשים ושלוש סיפרותית, לא בית
המעט את להוציא דרשו.מהוועדה לקלפי,

 למפלגה להצביע רוצות הן כי שלהן, פות
אחרת.

 נכנסה בני־ברק בעיריית הקלפי אל
 תעו־ את הוועדה בפני הציגה יהודיה,

 למצוא הופתע הוועדה יו״ר דודהזהות.
 לתעודה. צמודה ל״י 35 על המחאת־בנק

 שאל. דוייטשר?״ סוניה גברת זה, ״מה
מ קיבלתי ״זה נבוכה: נראתה הקשישה
התעודה.״ בתוך זה את תשאיר מישהו,

לפיק התושבים יצאו הוסדרה בשכונת
 גדולה בפמלייה לוו הם לקלפי. לא ניק,
 גדושים. אוכל בכלי והצטיידו ילדים, של

 החלו הקטנים, התמקמו בית־הספר בחצר
 והמבוגרים הצעירים בעוד האוכל, ,בפולחן

יצביעו. ימה על מתייעצים
 מגודלי־שער מצעירים מורכב אחד, מחנה

 המחנה פ׳. קבעו מצועצעת, ותלבושת
ד. בעד היה השני

 ׳ממישהו דיווח הגיע כאשיר גברה המהומה
נעלמו פ׳ האות עם הפתקאות כי שיצא

 בידן אוחזות כשהן להצביע, לתורן ממתינות סדירניקיות קבוצתח״לות
 אירגון היה לא צה״ל בבסיסי חייל. ופנקס שלהן תעודת־הזהות את

מופתי. בסדר בדרך־כלל התנהל ההצבעה ותהליך מיוחדים בקשיים כרוך הבחירות

שין סוף לגירו
ד רו לפי ת! ו רו ב ח ה

ה לן ותשיב שלך תשאר היא הג א
 לבעיה פתרון יש בע״מ /,פרופסור" ע״י לאור שהוצאה הסברה בחוברת

 אלפי של בעתייט מאושרים. בלתי ובהחלט בריאים גברים הרבה המטרידה
בת־זוגם. את מהנים ואינם מדי, מהר המסיימים גברים

 את ומלמדת זו בעיה חושפת בע״מ, ״פרופסור" של .ההסברה חוברת
 ומאושרים. תקינים חיים ולחיות אחוז במאה עליה להתגבר כיצד הקורא
ופתרונה. הבעיה אודות הכל — חשוב מידע יתווסף החוברת לקוראי
 8 גרונימן רח׳ הבלעדי, המפיץ ״ונוס״, אצל להשיג ל״י, 15.— המחיר

 את ותקבל/י ת״א 17100 לת.ד. דואר צ׳ק/המחאת שליח/י או תל־אביב,
לביתך. החוברת
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 ,260134 טל&ון ,12 קדליגד רחוב תל־יאבי־ב, יגהלה:0וה המעועת
 גע״ם, החדש״ .הדפום ♦ עולכפרה פברקי: מען ♦ 136 מא־דואר
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*ן !ן ץן!ן  לתורם ממתינים הארץ, במרכז אי־שס בבסיס סדיר, בשירות חיילים ךו ןן
במרחבי יותר קשה אירגוני אתגר היווה ההצבעה תהליך להצביע. 11 / 811
 אחת כשיחידה ליחידה, מיחידה לנדוד הקלפי חוליות נאלצו שס והרמה, גושן, סיני,

תצפית. נקודת כל ואל טנק כל אל להגיע ויש בשטח, נקודות בעשרות לפעמים פרושה

 את תמנע היא אולי שלנו. למפלגה קול
הבאה.״ המלחמה

 אשר עד שעתיים לפחות לחפות וצריך
חדשים. יגיעו

ל גמרו שכנותיה ושתי אוחאנה מרים
 שבשכונת ירדן בית־ספד של בקלפי הצביע

 עמד הפתח ליד החוצה. ויצאו התקווה
 הגברת אליהן. וחייו בקפידה מגוהץ גבר

 ואמרה, סכריני חיוך לו החזירה אוחאנה
 שכתוב הנייר את ״שמנו מאדלקאי, כמיבטא
 אותנו תיקח עכשיו שאמרת. כמו במעטפה

 שהבטחת.״ ׳כמו לטיול
 תעשה המפלגה כי לה הסביר האיש

 היום. לא אבל מאורגן, טיול השכונה לכל
 הסכימו לא שכנותיה ושתי אוחאנה מרים

 ביום טיול להן הבטיחו כי טענו לוותר,
הבחירות.

הבחירות ביום כי והסביר הזד האיש

אזו דינה לה קוראים שלי. שכנה ״היא
 היא מצביעים. איך יודעת לא והיא לאי
שוכחת.״ פעם כל

 חברי את לשכנע ניסתה ועקנין מזל
 עם יחד להיכנס לה לאפשר הקלפי ועדת

ההצבעה. לתא שכנתה
 דין !ולאחר הסכימו לא הוועדה חברי
מ ׳ועקנין הגברית ביקשה קולני ■ודברים
 משה, את אביא ״אני :בצד לשבת שכנתה

 להיכנס לנו יתן לא הוא אם נראה ואז
איימה. ביחד,״

 המהומה, נוכח בנוח הרגישה לא שכנתה
 כולם ״האנשים :ביחד ׳תצאנה שהן והציעה

הכריזה. פושעים,״ כאן


