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 יותר הזה העולם מקדיש האחרון שבזמן
ב הספורט לתחום בעמודיו מקום ויותר

 בשטח מפרסמים שאתם הכתבות מדינה.
 ספק ואין ומעניינות, יוצאות־דופן הן זה

צי של ההתענינות להגברת תורמות שהן
 בספורט. והן בעיתון הן הקוראים בור

זו. בדרך המשיכו
חיפה גרינברג, יהואש

אל עשרות כמה ועוד מטה, החתום אני
 תל־ מכבי של הכדורגל קבוצת אוהדי פי

לטל בקשה של לשון בכל פונים אביב,
 את מלצלם להימנע שלא הישראלית וויזיה

ה תל־אביב. מכבי של מישחקי־הכדורגל
 פירסומת למנוע כדי כביכול, נעשה, דבר

 נושאים מכבי שכדורגלני מפני בטלוויזיה,
 לבירה הפירטומת את חולצותיהם על

 לצלם בהחלט אפשר לדעתי,. גולדסטאר.
 מהצד, או מאחור רק מכבי שחקני את
 היותר לכל או תיראה לא שהפירסומת כך

 סטאר), ״גולדה״(בלי הכתובת את רק יראו
 הבחירות עד משמעות כל אין הרי ולזה

לכנסת.
 כל לצלם הטלוויזיה מרבה שני מצד

 בשולי המוצגות גלויות, פירסומות מיני
 הכדורגלנים מרבים מד. משום המיגרשים.

ש כדי אלה, פירסומות ליד דווקא לשחק
 לא זה האם בטלוויזיה. שיותר מה יופיעו
טלוויזיוני? מחדל נקרא

 תל־אביב שלוכסקי, זאב

אנטיידמוקרטי תרגיל

 בנדון אליכם, לפנות לנכון מוצא אני
 צה״ל מבסיסי באחד שנערך מוזר תרגיל

חיילים. מאות של מצבה בעל המרכזיים
 ור־ בחירות׳/ ״תרגיל קראו ל״תרגיל״

 כל את הפקודה בדרך אילץ המחנה ס״ר
למ לבוא זה, במחנה המשרתים החיילים

 שם ממונה שה״ד. הקצין אשר הקלפי, קום
אל״מ. בדרגת היה

 זה, בתרגיל נבדקת, כי נאמר לחיילים
 על־ידי לכנסת, בחירות של חדשה שיטה

 החיילים ואומנם, המיכון; שיטת הכנסת
פרטיהם לרשום נתבקשו להצביע, שבאו

1

 כרטיס על אישי מיספר כולל האישיים
ה סימול של בחריץ להכניסו אי.בי.אם.

 כר- את להכניס ולאחר־מכן, שבחר רשימה
 ממנו. נלקחה אשר למעטפה טיס־הבחירה

ה ואותיות המפלגות ברשימת כי יצויין,
שהש המפלגות רשימות כל נכללו הצבעה

.8ה־ לכנסת בבחירות תתפו
 חיילים 5 אצל שערכתי קצר במישאל

 אחד אף בי העליתי הצביעו, אשר חברים,
■המערך. לרשימת הצביע לא מהם
בצו הפרו מדוע עיקר, כל לי ברור לא

 את רבה, כה ובפומביות בולטת כה רה
 הדמוקראטית, במדינה מכל היקר הדבר
מישרד־ אם ההצבעה. סודיות :והוא

 צה״ל מוסדות רק או הממשלה הפנים,
 להחשת יותר יעילה ושיטה דרך מחפשים

שי על-ידי הקולות וספירת ההצבעה מהלך
 מקום, כל היה לא — בבחירות המיכון לוב
 בחירות״ ״תרגיל לבצע לצה״ל רשות או

ם נערך לדעתי, אשר כזה  גישוש לשם ג
לא בוודאי הרוחות. נושבות לאן ראשוני

ה־ הבחירות של המאכזבות התוצאות חר
)10 בעמוד (המשך
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