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וארוזות בתפזורת אשכוליות
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4.85 לימונים

מ.ע.מ. 1 ן ן 3 11 בשקיות קפואים פטמים ן
ל״י 1.04 + 12.96 העוף) ק״ג 1.1 מיני(עד
אג׳ 97 + 12.13 העוף) ק״ג 1.450 (עד 1 גודל
אג׳ 91 + 11.39 העוף) ק״ג 1.6 (עד 2 גודל
אג׳ 83 + 10.32 העוף) ק״ג 1.6 (מעל 3 גודל
ל״י 1.78 + 22.22 וגידים עור ללא הודו כשר

אג׳ 84 + 10.50
ם י ג ד

בסיף
1 ל״י 1.84 + 23.00 ק״ג * קפוא בפרוסות כסיף
:ן ל״י 1.29 + 16.11 חיים קרפיונים

השבוע במשך אפשריים שינויים

המירוץ סוף ואחרי
)29 מעמוד (המשך

 שהפך מי בהחלט. עליו חביב הנושא כי
 בכך רואה — לקוקה־קולה הליכוד את

לו. שיהיה לבריאות נוסף. ספורט כנראה
ו הקשה המסובכת, מערכת־הבחירות

 בחלקו נפלה ביותר, המעניינת אף אולי
ב למעשה, החלה, המערכה המערך. של

 ״נזרק מראש שהוכן מה כל רב. איחור
 זזמיפ־ בצמרת חילופי־האנשים עם לסל״
 אדם נבחר אפילו מחדש. החל והכל לנה,
 יוסי — ההסברה במשימת לעסוק אחר

 ברורות דיעות בעל ונמרץ, צעיר שריד,
 על מפוכחות הערכות בעל בנושא, מאד

 האחרונים ברגעים גם והמשימות, הקשיים
והעייפות. המתח של

מי חזיתות וי
*  ולא הסברתי-פוליטי, היה שלהם קו י

 סיסמות הפריחו לא תעמולתי־מיסחרי. 1 1
הבו של תיבת־המות את ״לעקוף ניסו ולא
להע בכוונתם היה לתוכה.״ לחדור אלא חר,
מעניי הציבור של תשומת־ליבו את תיק
ה לנושאים המערך), (בעיני שוליים נים

הב אחרי ישראל את שיעסיקו עיקריים
וביטחון. חוץ בעיות דהיינו חירות,

 נגד בעיקרה כוונה ה״התקפית״ המערכה
ה אנשי איתרו שאותם הצפים״, ״הקולות

 מניינם ואשר לליכוד, ד״ש בין מערך
ב לזכות כדי במייוחד. גדולי היה הפעם
 גגד חזיתית למיתקפה יצאו הללו קולות

 ובעת־ תדמיתו, ונגד הליכוד תעמולת
 השינוי בסיסמת ללחום ניסו ובעונה־אחת

 ותיקה, מי׳פלגה של לכתר לטעון ד״ש של
 יוסי ניסיון. ובעלת מבפנים מתחדשת אך

 מית־ שאוהד כמי נשמע אינו עצמו שריד
להי שאין מודה הוא אך זה, מסוג קפות
מהן. מנע

 ריבוי לדבריו, היתד״ המרכזית הבעייה
ולהת בבוקר לקום ״אי־אפשר החזיתות:

להצ ניתן בכך הכיוונים.״ לכל לירות חיל
 ולמערך. לשלי משותף קושי על ביע

נאל ושתיהן ״לעניין״, לדבר ניסו שתיהן
 בוחרים של מאד רחב למיגוון לפנות צו

הפ להתפצלות בהתאם — פוטנציאליים
 בכלל, לשלי, עצמה. המיפלגה של נימית
 יוסי. של ליבו בעימקי קטן מקום שמור
 אולי, רק״ח מלבד היחידה, המיפלגה זוהי

 משום גם כלל. המערך לחם לא שנגדה
 הוא שלי של הבוחרים שגרעין שהאמינו

 וגם בו, לפגוע יהיה שניתן מכדי מוצק
 ״שלי בפירוש: מודה שריד שיוסי משום

 לחדד לי וקשה שלי, השנייה׳ ,הבחירה היא
שלי.״ הפוליטיים היצרים את נגדם

 מה כל לעשות במערך ניסו בסך־הכל
 הזמן שנתאפשר. כיוון בכל — שאפשר

 התקציב יחסית. קטן היה לרשותם שעמד
 מספיק לא מיליון) 11כ־ — יוסי (לדיברי

 למרות היתד״ העיקרית הכוונה פעם. אף
ו התוכני־פוליטי. הקו את להדגיש הכל,

 מתכוון אינו הוא ״פוליטי״, אומר כשהוא
ב לעיסוק אלא לשמם, למאבקי־כוח רק

 במיק־ שדק (אף וגם הצגתן בעצם בעיות
האפשריות. בדרכי־הפיתרון צת)

 פוליטיים. בעיקרם היו שלהם הסרטים
 לעניין. אך אכזריים, אולי חריפים, אולי
הי הטלוויזיה״ ״כוכב שהיה נבון, יצחק
 דיבר מערכת־הבחירות, של זה בממד חידי

ל ישר כאובים, נושאים על ערב־ערב
 מייו־ הצטעצעויות וללא נדיר בחן עניין,
תרות.
 באמצעות לערי־פיתוח להגיע גם ניסו

ול מקומיים, נציגים מאת אישיות איגרות
המ העיתונות באמצעות בינוניים יישובים

הא אך באחרונה. פורחת שהחלה קומית
 את סיבכה בארץ ששררה הציבורית ווירה

 בתע־ ולעלוץ להתבדח אי־אפשר המערך.
 שיקוצים בך שמטילים שעה לולי־פירסומת

 מממש. יותר בהם יש שבחלקם נוראים,
ל להרשות יכולה אינה השילטון מיפלגת

אומ ״היו סבון. מכירת של מותרות עצמה
 ״אך יוסי, מודה ל׳גל-הקל,׳״ גלישות נם
רבות.״ לא

 ממש. בוקר־הפחידות עד נמשך השטף
 זעקה המערך של אחת אחרונה מודעה

 בשבילו ■מצביע אינך ״אם :בשחור-לבן
 וזאת (בגין).״ בשבילו מצביע אתה (פרס)
הישראלי. הבוחר עשה בדיוק

 המערך של החד-משמעית האתרעה
 ואף מדי, מאוחר אחדים שבועות הושמעה

 ה״תעמד קו ותו־לא. כסיסמה נוסחה היא
החזית. כל לאורך ניצח המיסחדי לה״

האנ בדרך לחשוב הורגל לא הציבור
 הורגל לא הציבור והשקולה. הקרה ליזה

 אחת בסיסמה די היה ולא בכלל, לחשוב
״לחדור ■כדי המצב, את לשנות כדי נוספת

 שריד יוסי חתר שאליה תיבת־המוח״ אל ,
מיפלגות. של מועט מיספר עוד ועימו

 כחסומה נתגלתה הבוחר של תיבת־המוח
 ב־ שולט ההיגיון לא כי הסתבר לחלוטין.
 פרצים אלא בישראל, הרוב של הצבעתו

 בלתי־מבוקרת, מחאה של לא־רציונאליים
כשל לערך שהפכה לחדשנות ושאיפה
 רצינית פעולה כל עשה לא המערך עצמה.

 שנים במשך זה הלך־רוחות ,למנוע כדי
ביוקר. כך על שילם המערך רבות.

רעידת־אזמה
* עשה והתרויעות הסיסמות סע ן
 של מדבריה השתקף הוא שלו. את ■י

 שנראתה תל-אביבית בית עקרת אותה
 באה ואשר בדעתה, מיושבת מאד דווקא

 של בקלפי הקולות ספירת על להשקיף
 לומר, ידעה היא ד״ש. מטעם העיר צפון

 רוצה היתה לא מאד כי אחת, בנשימה
 היא אך הממשלה, כראש בגין את לראות

 הצביעה ולכן — שינוי״ ״׳סוף־סוף רוצה
שהצביעה. כפי

 אחר שולל הלך הבוחר בי הסתבר,
 כי האמין הוא בסיסית: לוגית אטעייה
 וכלכלה משק בעיות לנתק ניתן בישראל
 משום — האמין הוא וביטחון. חוץ מבעיות
ה צ ר  לנצל שידעו והמיפלגות להאמין, ש

 אותן בקולו. זכו — הזאת החולשה את
בענ בטיפול להתרכז שהבטיחו מיפלגות

 לבטל הבטיח (הליכוד וכלכלה משק ייני
 זכו יומיים!) לפני רק האינפלציה את

 הרואה האזרח, של הברורה להעדפתו
 תלוש־המשכו־ את בראש־וראשונה לפניו

שלו. רת
 תוכנית כל כי הורו, והניסיון ההיגיון
 — מותנית ישראל במדינת המשק להבראת

 ובמדיניות הביטחון בתקציב — בהכרח
המע שאפילו אלא שלום. או מילחמה של
 אף והחל זו. נקודה להבליט טרח לא רך

 הן כאילו הכלכלה בבעיות מתרכז הוא
 שדיבר פלאטו-שרוו׳ עצמן. בפני עומדות
 האזרח של חשבוךהבנק מצב על ישירות

 הנקודה אל כנראה, כיוון, — החודש בסוף
ביותר. הרגישה

 לקץ בישראל, למהפכה הביאו הבחירות
 ולהחלשת הפועלים תנועת של ההגמוניה

ל הליבראליות והתנועות מחנה־השלום
מיניהן.

 כרעידת־ זאת הגדיר בטלוויזיה מישהו
 ל־ כניעה על דיברה אלוני שולמית אדמה.

 אין לאומניות-דתיות-מיסטיות.״ ״אמוציות
מופתעים. היו שהכל ספק

 המוכפלת, האכזבה בלטה רצ בתנועת
הלי המחנה של היחסי כישלונו למראה
 אל לדבר שניסה מי כל כולו. בראלי
 מי כל ואנאליטית, שקולה בצורה הבוחר

 של לאינטלקט לפנות ניתן כי שהעריך
כיש נכשל — בקשב שם ולזכות הציבור

 לא שלי מחנה גם בהערכותיו. חרוץ לון
 של המצומצמת הטבעת את לפרוץ הצליח

(אינטלקטו שלו הפוטנציאליים הבוחרים
 ולהגיע גברים), אמנים, עצמאים, אלים,

 האשלייה משום אולי יותר. רחב ציבור אל
ה ה״טבעת אנשי בקרב בהכרח שנוצרה
 מבד כה מיעוט מהווים אינם כי סגורה״,

 בתוך היה ־שכבר ■מי כי מסתבר טל.
 הגיעו לא אחרים בתוכה. נשאר — הטבעת

עדיה.
 טוב העם את מכירים כנראה, בליכוד,

 בבואה מציג הליכוד של ניצחונו יותר.
 היום. הישראלי האזרח פני של נאמנה

 בתיכ- האחרון לרגע עד עסוקים היו הם
 בוטחים מאד וניראו איסטרטגיים, מנים

 יגיח שאכן ■והעגול האחד ובכוחם בעצמם
 הארץ. פני את ויכסה הגבעות מאחרי

 תעמולת של ביחסה בוז של שמץ היה
 הבוחר. של האינטליגנציה כלפי הליכוד

לו. היגיע שזה נראה
מ לא בעיקרו, כנראה, ניזון, הליכוד

הדראס מנפילתו אלא בו, התמיכה עליית
 בין שניסה, מערך אותו המערך. של טית

 הנבון שיקול-הדעת אל גם לפנות השאר,
הסוף. עד ללכת שחשש אלא —

 שהצדק ונראה אופטימיים, היו המפד״ל
 קיבלו הם (איחוד) בעין־חרוד עימם. היה

 שינוי ספק, ללא זהו, הקולות! מן
 לו קרא שהמפד״ל שינוי אותו מפתיע,

האחרונים. המערכה בימי
 הציבור של לביזויו אחרונה חותמת

 פלאטו- של האירונים המנדאטים שני נתנו
 שקנה במי אמונו את נתן הציבור שרון.
 כזה, ציבור אחרת. או זו בדרך אותו,

אותו. שיקנו לו מגיע כנראה
הרגיש, אולי או ידע, הישראלי הבוחר

ד ידע אם ספק מצביע. הוא מי נגד ע  ב
מי.
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