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קי י
 הגיעו לולא אליך פונה הייתי לא
 כדאי אולי אבל ממש, הנפש עד מיים

מהתחלה. שאתחיל
 כמחשב עובד אני כתיקונם בימים

ה ומערכת המדינה בשירות אלקטרוני
שמו עד בשש מסתכמת עבודתי ביטחון.

ה זמני ואת ביום, עבודה שעות נה
לקרי בשק״ם, לאכילה מקדיש אני פנוי
 אוהב מאוד גם אני בולים. ולאיסוף אה

לזמזם.
 בנופש, נמצאתי המילחמה פרוץ עם

 מ־ במחשב. טעות בגלל גוייסתי ולא
 שהתייצבתי ולאחר הטעות, שאותרה

 והתחלתי כדין גוייסתי החופשי, ׳מרצוני
בעבודה.

 פיקחתי כשורה. הכל הלך בהתחלה
 מיספר את ביררתי המזורז, הגיוס על

 וכו׳ המלאי את חישבתי הגיוס, טעוני
 המצב שיגרה. עבודות — בקיצור וכד׳.
 לחשב אותי הכריחו כאשר מסתבך החל

אותי והאכילו למישפחות, תשלומים גם

מעוות אלקטרוני מוח
!״פסיכי שאני בחיי ,המפקד,

 לא בכלל רגילים שבימים נתונים באלפי
 של ילדיהם מיספר כמו אותי, מעניינים
ה הכנסתם נשותיהם, מיספר החיילים,
ה את לזה תוסיף ומישקלם. חודשית

 האנשים הסעד, מקרי מחו״ל, סטודנטים
הפוטנ והמשתחררים למשק החיוניים
נכנסתי. ברדק לאיזה ותבין ציאליים,

 לנקודה עד האמת, את לומר אבל
הנו התלאות בכל בגבורה עמדתי זו

 פעם אפילו לפאניקה נכנסתי ולא ראות
 התקרבו כאשר התחילו הצרות אחת.

 בפרטים אותי הלעיטו שוב הבחירות.
רשי מיני לכל מועמדים מיני כל על

 את (לא אותם לשחרר לי ואמרו מות
 הייתי מזה חוץ חלק). רק אלא כולם׳
 מי לברר הקולות, את לספור גם צריך
 ומי פעמיים, הצביע מי פסול, ומי כשר
 אירע הראשון הביזיון בכלל. הצביע לא

 חיילים של קולות 15,876 פסלתי כאשר
 כל לפסול לי אמרו הלא כהן. ששמם

 אל ז לא ומעלה, פעמיים שמופיע שם
הת אבל חטפתי... צעקות איזה תשאל

לע לי אמרו ואז והמשכתי. אוששתי
 של ובמנדטים באחוזים סיכומים רוך

 האוכ־ לכלל ביחס המגוייסים הקולות
האוכ ובריכוזי בערים הבוגרת לוסיה
 לי עלה פשוט התמוטטתי. וכאן לוסין.
לטרנזיסטורים. הזרם

יח קטנה היתה הראשונה הפאשלה
וגייס- התוכניות לי התבלבלו קצת סית.
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:הראשון והמייסד העורך
ז׳׳ל זוארץ מלכיאל ד״ר

 מרמרי, חנוך מיכאל, ב. יגל״א: דרכו ממשיכי
 סידון אפרים ניב, קובי

1 זוארץ רחוב המערכת: כתובת

!החיילים: קולות ספירת לאחר
1 כוחה! על שמרה רד

הפסולים בקולות ברור רוב ■ הלול במועצת כוחה הכפילה ■ הסקטוריאלי במיגזר עליה

 היה הקולות, לספירת קודם כבר
 על שמרה לכנסת ז״ל רשימת כי ברור
 בבול־ להתאמן שדאגה כיוון כוחה,

בוקר. מדי משקולות ולהרים ווארקר
 והקולות המחשב שפלט התוצאות

 היתד. משמעותם זוארץ, הד״ר שפלט
במו ז״ל של כוחה הכפלת — דומה
הפסו בקולות ברור רוב הלול, עצת

 עליה החיתון), פסולי (בעיקר לים
וגי מפרס 20,000ה־ בסביבות מתונה

 רחוב פינת היהודי ברחוב חשוב דול
חשמונאים.
 כבר לז״ל מובטחים היו למעשה

 באו קולותיו. מרבית הראשון בשלב
 4770 התמונה. את והשלימו החיילים

לז״ל. שייכים היו הלבנים הפתקים מן

 החיילים של הארי חלק גם כי (מעניין
בדוקטור). אמונם את הביעו המצריים
ל רבים קולות איבדה ז״ל רשימת

קו לעומת־זאת ורכשה אלוני שולמית
 (בעיקר צדיקוב במקהלת רבים לות

הקו מרבית באו בצבא אלט). קולות
 זוארץ ומאסימון השק״ם מן לות

אחוז). 50(

התחזיות: למרות

 זכה לא כהנא
שלישי במנדט

 על שהתבססו וההערכות התחזיות למרות
 לא דעת־קהל, סיקרי ועל מוסמכים גורמים

 שלו השלישי במנדט כהנא מאיר זכה
לכנסת.

 שהמנדט העובדה לאור מפתיע, הדבר
 שלו. ביותר הבטוח המנדט היה השלישי

 סיכוייו קטנו זה, מיפנה שבעיקבות נראה
 סיכוייו ואפילו שני, במנדט לזכות
בספק. מוטלים ראשון במנדט לזכות
 מוכן הוא כי בתגובה, אמר כהנא הרב
 שלו ה״לאווים״ משלושת אחד על לוותר

 מעתה הנעדר. השלישי למנדט בתמורה
 סגולה וארץ סגולה עס בסיסמאות יסתפק
בלבד.

ה הקו הוא קרהסגולה, לבעיית אשר
יידוןהנושאכיהמרקד,הרבאמרסגול,

הרביעי. המנדט על גם לוותר ייאלץ אם רק

נמשכות
ההשקעות

בביצים
 והגיע אג׳ 10ב־ אתמול עלה הביצה מחיר

 בביצים המסחר השחור. בשוק אג׳ 58ל־
בבור אמש שהיו האירועים במרכז עמד
ההש נמוכה. ברמה נשאר המחזור סה.

 עולה להן והביקוש נמשכות בביצים קעות
 הצפיות מדדיות. להשקעות הביקוש על

 המדד להעלאת והתקווה מחירים לעליית
לאל הביצים את הופכת הבאים בחודשים
 הכסף ערך לשמירת הבלעדית טרנטיבה
והחיסכון.

6.1.74־3 שנרשמו הביצים שערי
שינוי השער
+ 2.5 104.5 רגילה ביצה
+ 2.3 148.5 קשה ביצה
—0.9 246.2 עין ביצה
— 148.1 רוסית ביצה
+ 2.8 151 פטריות חביתה
+ 2.2 150.5 אשכים




