
השנייה הכנסת : 1951
וסנה רוקח

השדישית הכנסת :1955
וברנשטיין בדר

הרביעית הכנסת : 1959
* ובגין אלון

החמישית הכנסת : 191(1
לבון

 קיבלתי ורבע שנה כעבור רק חייל. עדיין
הזה. העולס עריכת את לידי

 בפעם נולד השנייה לכנסת בבחירות
 רקע על הקוביות. של השער הראשונה

 את לסמל שנועדו מטושטשות, פנים של
 של פניה אלה היו (למעשה הציבור פני

 זרקה רפפורט), עזריה של אשתו רותי,
 בן־גור־ דויד ועליהן קוביות, שתי היד
 הערבי המועמד מפ״ם), (אז סנה משה יון,

 רוקח ישראל ג׳רג׳ורה, אמין מנצרת
 (החזית שפירא משה הכלליים), (הציונים
 השער את (מק״י). טובי ותופיק הדתית)

גרדוש. (״דוש״) קריאל עיצב
 על ויתרנו השלישית לכנסת בבחירות

 בתוך הופיעו (הן השער על הקוביות
 הבחירות) על לכתבה כעיטור הגיליון,
 העיקריים, המועמדים את בשורות וסידרנו
 בדר יוחנן (מפ״ם), חזן יעקוב ביניהם
 סנה משה אז!), (כבר בורג יוסף (חרות),

 (ציונים ברנשטיין פרץ מק״י), כבר (אז
 ראש־הממשלה), (אז שרת משה כלליים),
 ושכי־ שדודבוקר, מגלות (שחזר בן־גוריון

משופם). (עדיין ובגין כשר־הביטחון) הן
 רק הופיעו הרביעית לכנסת בבחירות

אלון. ויגאל בגין בן־גוריון, :שלושה
 כל־ עמדו החמישית לכנסת הבחירות

פרשת־לבון. בסימן כולן
חי כמה היו השישית לכנסת בבחירות

או סיעה כראש הופיע בן־גוריון דושים.
 בראש עמד אשכול לוי (רפ״י), פוזיציונית

 תנועה הופיעה הראשונה ובפעם מפא״י,
 את שהדהימה בראשותי, חדשה, לגמרי

החסימה. אחוז את עברה כאשר הציבור
גול הופיעה השביעית לכנסת בבחירות

בן־גור־ מיפלגת־העבודה, בראש מאיר דה

 תל־ :והמינהלה המערכת ♦ הישראלי שבועון'החדשות הזה׳/ ״העולם
 העורר . 136 תא־דואר .63־232262/3/4 טל. ,3 גורדון רחוב אביב,

עורך- ♦ ינאי יוסי :המערכת ראש * אכנרי אורי :הראשי
 צלמי ♦ בוארון לילית כיתוב: עורכת . שנון יוסי תכנית:
 אברהם :המינהלה ראש י סרגוסטי ועגת צפריר ציון :מערכת

 הזה״ ״העולם :המו״ל * זכרוני רפי :המודעות מחלקת . סיטון
 כן־ רחוב תל־אביב, כע״כז. החדש״ ב״הדפום מודפס ♦ בע״מ

כע״מ. ״כספי״ צינקוגרפיה גלופות . כע״מ ״גד״ הפצה . אביגדור

העשירית הכנסת :1981
ואבו־חצירא דיין

החד של״י בראש אליאב לובה העבודה,
 מצחיק כקוריוז פלאטדשרון שמואל שה,

עצ רשימה בראש שרון אריק מדהים, או
ד״ש. בראש ידין וייגאל. כושלת, מאית

 בגין האחרון: השבוע שער — ולבסוף
האו כראש פרס מיפלגת־השילטון, כראש

 עצמאית, רשימה בראש דיין פוזיציה,
 עדתית. רשימה בראש אבו־חצירא אהרון
אכן (אם שנים ארבע בעוד יהיה מה

? אחריהן אותו יקראו קוראיו ושכל
עמו 20 השבועון גיליון הכיל כאשר

הו :כפול בפיתרון פעם לא בחרנו דים,
 ערב אחד גיליונות, שני אחד בשבוע צאנו

 כ־ עתה, היום. למחרת ואחד הבחירות
אפשרי. אינו הדבר גדל, העמודים שמיספר

 את לעכב החלטנו הקודמות בפעמים
נהגנו וכך שעות, 24ב־ הגיליון הופעת

 לפני עומדת שנים כארבע פעם
 עיתוי. של בעייה הזה העותו

ביום תמיד מתקיימות לכנסת הבחירות
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השישית הכנסת : 1965
ואבנרי אשכול

 ביום תמיד מופיע הזה העולם בשבוע. ג׳
 ברחובות למכירה מצוי הוא בשבוע. ג׳

ו הערב, של המוקדמות בשעות תל-אביב
בבוקר. רביעי ביום הקיוסקים בשאר מצוי

ב להופיע אפשר איד :הבעייה ומכאן
ל להתייחם מבלי יום־הבחירות, מוצאי

 להוציא אפשר האם הבחירות? תוצאות
י כולו שחובר גיליון נ פ הבחירות, ל

השביעית הכנסת : 1969
וסנה גולדה

 ראשונה סקירה מאפשר הדבר השבוע. גם
ותוצאותיהן. הבחירות של

 את לעצב כיצד היא יותר קלה בעייה
הבחי שלפני האחרון הגיליון של השער

 מעין כאן התגבשה השנים במשך רות•
שבהכ יסוד־ההימור את להבליט :מסורת

 קוביות. הזורקת יד על-ידי לרוב רעה׳
הייתי הראשונה לכנסת הבחירות בעת

השמינית הכנסת :1973
ובגין דיין

 רפ״י של עגום שריד בראש הופיע יון
 הזה העולם תנועת הממלכתית), (הרשימה

מנדאטים. בשני זכתה חדש כוח
 הוקדש השמינית לכנסת הבחירות ערב

 הקיד- בשער האחורי. השער רק לבחירות
ועידת־ז׳נבה. הופיעה מי

 כמה היו התשיעית לכנסת בבחירות
מיפלגת- בראש פרס שימעון :חידושים

התשיעית הכנסת : 1977
וידין פלאטו

ה לבחירות עד שנים ארבע תחלופנה
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