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 הבחירות מערכות לכל יחסית בהיקפו,
 הוציאה שאותו המדוייק הסכום הקודמות.

 נחלתה שהוא כמוס, סוד מהווה מיפלגה כל
 על־פי אך המיפלגה. צמרת של הבילעדית
 להעריך ניתן להלן, שיפורטו תחשיבים

 מערכת עלתה הנראה ככל אלה. סכומים
 חודש, לפני שהסתיימה האחרונה, הבחירות

 להביא בלי וזאת לירות, מיליארד כחצי
 ההסתדרות מוסדות הוצאות את בחשבון
לירות. מיליוני לעשרות שהגיעו עצמם,
ה להוצאות עיקריות סיבות שתי היו

בהסתד הבחירות מועד האחת: אדירות.
 היו 1977ב־ הבחירות למערכת עד רות.

 לבחירות צמודות בהסתדרות הבחירות
 בעיקר התרכזה הבחירות תעמולת לכנסת:

 הבחירות על וההוצאה לכנסת, בבחירות
 מערכת של ספח־ רק היוותה בהסתדרות

 המיפלגות, חסכו כך העיקרית. הבחירות
 סכומים ההסתדרות ותקציב המדינה אוצר

 לפירסום. ההוצאה בסעיף רק לא גדולים,
 גיוס לפעילים, שכר על המיפלגות הוצאות

 בפעילים־בשכר ועדות־הקלפי ואיוש רכב
 פוצלו כאשר ,1977ב־ מכפילות. סבלו לא

 בהסתדרות הבחירות התקיימו הבחירות,
 הגיעו והמיפלגות לכנסת, הבחירות אחרי

 סובלות גם ולעתים מותשות, כשהן אליהן
גדולים. מגרעונות

 את בהסתדרות הבחירות פתחו הפעם
 ראו השונות המיפלגות הכוללת. המערכה

הק מעין בהסתדרות הבחירות בתעמולת
בכנסת. מקומן על החשובה למערכה דמה

 הפעם, ההוצאות לריבוי השניה הסיבה
האדי הבוחרים. של הרבה אדישותם היתה
 לא דעת־הקהל, סיקרי בכל בלטה שות

 הנהגת הציבורי. בהלוך-הרוח מאשר פחות
ב עצומים סכומים הוציאה ההסתדרות

 מתרדמתם. הבוחרים את לעורר ניסיון
 היודעות הגדולות, המיפלגות גט עשו זאת

המצבי בשיעור ירידה כי מניסיון־העבר
 הגדולות המיפלגות בהן. בעיקר פוגעת עים

בדרך־כלל רעיוני. סופרמרקט מעין מהוות

 מגיליון יותר קיבלה שינוי
 צברה חודש, כל לירות

 הריבית, ואת הנסר את
 בחירות מערבת ניהלה
לסלתוום ותרמה בזבזנית

 מצד גדולה הזדהות ממידת נהנות הן אין
בוחריהן.

 השישי היום
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 סעיף לחשוב, שמקובל למה ניגוד ^
 אינו בעיתונות לפירסום ההוצאה *■

סעיף זהו ביותר. הגדול ההוצאה סעיף

 על מהנניפלגות אחת כל הוציאה כמה לראות ניתן למעלה כתרשים
 לא שבן זה. כתרשים מופיעה אינה חד״ש שלה. הכחירות תעמולת

 כתרשים כעיתונות. הפירסומים על־פי הוצאותיה את לחשב היה ניתן
 כל על מהמיפלגות אחת בל הוציאה לירות במה לראות אפשר למטה

 :פשוטה כדרר נעשה החישוב להסתדרות. ככחירות שקיבלה בודד קול
רשימה. אותה למען המצביעים כמיספר חולק ההוצאה סכום

 המיפלגות אך הקטנות, במיפלגות עיקרי
 ה״איר- סעיף על יותר מוציאות הגדולות

 גם ולעתים רבות, פנים לו שיש גון״,
משונות.

הוצ על מבוסס להלן שיפורט התחשיב
העיתו־ בארבעה לפירסומת המיפלגות אות
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 קיבר חויגוקוס׳ האיחוד

 תוציא משינוי, נחות רא
 עבד ולא נחות חרבה

 - החסימה אחוז את
? הכסף יתרת אינה

 הצר,- ושני יומונים שני — העיקריים נים
 שקדמו הפירסום ימי בשלושה — רונים
 עצמו. הבחירות וביום הבחירות ליום

 כמה כמובן, פירסמו, לא עצמן המיפלגות
 גם עשו לא וזאת אלה, בימים הוציאו

ש הסיכומים אל להגיע כדי העיתונים.
 בדקדקנות לעבור צורך היה כאן יפורטו

 המודעות, שטחי את למדוד העיתונים, על
 מחיר את ולחשב מיקומן, את לרשום

ה של המחירים לוחות על־פי ההוצאה
עיתונים.
 את העיתונים מבטלים הבחירות לקראת

 בכל למפרסמים מעניקים שהם ההנחות
 של לשיעור מגיעות ההנחות השנה. ימות

 אך המודעה, ממחיר אחוזים 40 עד 25
 לשלם המיפלגות נאלצות הבחירות בעונת
מלא. מחיר

 מחיר כלהלן: הם בצהרונים המחירים
 בערך) סנטימטר, x 2.5 טור (רוחב האינץ׳

 הפנימיים, בעמודים לירות 1400 בין נע
 הראשון, בעמוד לירות 7700ל־ חול, ביום

 שלם עמוד מחיר השישי. היום בגיליון
 חול, ביום לירות אלף 130 בין נע בצהרון

 מוסף של האחורי בשער לירות אלף 320ל־
המחי נעים הבוקר בעיתוני השישי. היום
 לירות 8500ל־ לאינץ׳ לירות 1240 בין רים

 עולות שלם עמוד של ומודעות לאינץ/
 בגיליון לירות אלף 250ל־ אלף 100 בין

כו אינם הללו המחירים כל סוף־השבוע.
 משלמות שאותו מס-ערך־מוסף, ללים

המיפלגות.
 הוציא כאן, שנערך החישוב על-פי
 הפירסום ימי בארבעה מודעות על המערך

 הליכוד, לירות. מיליון 16כ־ האחרונים
היו בארבעת מודעות על הוציא לעומתו,

 הארץ מעריב, אחרונות, ידיעות — מונים
לירות. מיליון 7כ* — ודבר

 העשירות המפרסמות ברשימת השלישית
 לירות מיליון 3 שהוציאה שינוי, היא

 2.5כ־ הוציאה רפ״י הללו. הימים בארבעה
 הדימוקרטי האיחוד ורשימת לירות, מיליון

 מיליון 2כ- הוציאה גרנית ישראל של
 יותר הוציאו העצמאיים הליברלים לירות.

 אלף 400כ* הוציאה של״י לירות, ממיליון
 פונה אינה שכמעט חד״ש, ואילו לירות,

 העיבריים, העיתונים קוראי ציבור אל
)53 בעמוד (המשך
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