
במדינה
העם

צופים שר ספורט
 הטלוויזיה מקלט מיל

וידידים, םיצוהים רת3ח3
 אהדי האזרח עוקב

הגדול הבידור
 מערכת־ אצלכם שיש לראות ״קשה
 שהזדמן גרמני, תייר העיר בחירות,״

 יכול אינו זר — ואכן לישראל. -.־,שבוע
 המוכרים הסימנים זו. במערכה להבחין
 כרזות של שפע — הדמוקרטי בעולם

 הקירות, על כתובות ברחובות,
 המכוניות, על מדבקות רמקולים,

 חסרים — הבגדים על כפתורי־סיסמות
לגמרי. כמעט

 בחירות הן אלה האמצעים, מבחינת
 להשתמש מיעטו המיפלגות מוזרות.
 הן שישנן המעטות והכרזות בכרזות,

 של דיוקנו מופיע מהן אחת על רעות.
 ניתן האיש אין שבו פרס, שימעון
 יפה אחר, פרס הנציח הצייר לזיהוי.
 שאר רוב גם בדמיונו. רק הקיים וחינני,

 צמתים, כמה המקשטות הכרזות,
 בידי נעשו הן ואמונה. השראה חסרות

 של ברגע כסף, תמורת אנשי־מיקצוע
עייפות.

 מופת היתה לא היא אף העיתונות
 במערכות כמו ססגוניות, במודעות
 דלות מעטות, היו המודעות הקודמות.

 שהעיתונות הכסף, מטר וחסרות־עניין.
התממש. לא לו, ציפתה

 היה 1984 בבחירות העליון המכשיר
מקלט־הטלוויזיה.

זה היה לא תשדירומאניה.
 השינוי בו השתקף בלבד. טכני מיפנה
 בישראל היהודי בציבור שחל העמוק

העליון. הדמוקרטי התהליך לגבי
 ערב מדי התקבצו ישראל המוני

 בתשדירים. לצפות כדי המכשיר, לפני
 רצה להיניק, רצתה שהפרה מכפי יותר

 בילוי רק זה היה לא לינוק. העגל
 להתמכרות, הפך העניין *ושעשוע.

 חסרו כאשר לנרקומאניה. -הדומה
 — למשל בליל־שבת, — התשדירים

 משהו מהם נלקח כי רבים הרגישו
חיוני.

 של לציבור הפך כולו עם־ישראל !
 היו סוערים ויכוחים מבקרי־טלוויזיה. \

 על לא — המקלט ליד נטושים
 צודק פוליטי תשדיר איזה השאלה

יותר. מוצלח היה איזה אלא יותר,
 שילוני אתי ריבלין, וספי הגששים

 לובה אישי), יומן ושדי(ראה ורותי
 כולם על — הורביץ ויגאל אליאב
 היו כאילו מיקצועית, ביקורת נמתחה

 שהיתה גדולה, בדראמה שחקנים
לקומדיה. עת בכל לגלוש עלולה

 לדעת קשה יאללה. הידד, בוז,
 של גקצתו על השפיעה הטלוויזיה אם

 היא: עובדה אך להיפך. או הציבור,
 לספורט בישראל הפכה הפוליטיקה

צופים. של
 הישראלי שחובב־הכדורגל כשם
ה הספורטיבית בפעילות מסתפק
 מכשיר־ מול גרעינים בפיצוח כרוכה

 להרוג בתיאוריה מוכן אך הטלוויזיה,
 כך — קבוצתו למען ולהיהרג
 ישראל אזרחי רוב עתה מעורבים

 את הקובעים הפוליטיים, בתהליכים
 בררו האישי, גורלם ואת המדינה גורל
 בחברת המקלט מול ישיבה של

 ללכת סוכן הוא אין •פיצוחים״.
 לעסוק מוכן שאינו ובוודאי לאסיפות,

 מובן ממש. של בפעולה תנדבות
 רק פעילים כסף. לתרום מוכן

 ואנשים המיקצועיים ים
מיפלגתם. בניצחון כרוכה ^ם

 כי האזרח מבין ׳מעומעם
 הכסף גורל את "יקבעו חירות3?

 שלו, נזקום־העבודה גורל שבכיסו.
 כחייל־ ולמוות לחיים האישי גורלו

 מוכן הוא רחוק. נראה זה כל מילואים.
 לבית״ר כמו ויאללה, הידד בוז, לצעוק

 תל־אביב, להפועל או ירושלים ^
 בלהט להתווכח דמעות, עד להתרגש י

וזהו. —
לפנינו״. הנערים •ישחקו

 ביו הרב השוני רקע על בולט הדבר
בארץ. הערבי והציבור היהודי הציבור
 עתה המהווים — הערבים אצל
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46 להיבחר, סיסי להם שיש 1 המועמדים 136 מבין
ולאומנים גיצים 90 מול היוני, וו המתה בצו1■ הם

המוע רשימות בפוליטיקה. ומאוחר מוקדם אין
 מהן שתיים ואושרו, הוגשו כנר 11ה״ לכנסת מדים

 מאבק אחרי - לשלום המתקדמת והרשימה כ־ך -
 אפשר עתה כנר העליון. בבית־המישפט מישפטי

 על החשובים הנתונים מירב את לקורא להגיש
 כמובן, ייתכנו, הנא. בשבוע שתיבחר הכנסת,
 לגורל חשובות מהן כמה לכאן, או לכאן טעויות

הבאה. הקואליציה
 על עברנו הזה, הקולקטיבי הדיוקן הכנת לצורך
 והמיקצועות תאריכי״הלידה המועמדים. רשימות

 דויד אם המועמדים. מהצהרות ישירות מצוטטים
 יש בניין', כ.פועל עצמו את להציג בחר למשל, לוי,

משעשע. אפילו ואולי מעניין, מידע משום בכך
 ליד הנחירות. תוצאות על השערות נמה ערכנו

 המשוער, מיטפר״המנדטים יופיע הרשימה שם
 והפסימיות האופטימיות האפשתיות ונטוגריים

 30 - המערך לדוגמה: הרשימה. עבור ביותר
 לנתונים מחוץ ).39*-3( *1 - הליכוד );48־52(

 פוליטי, איפיון גם יופיע ועיסוק, גיל של הרישמיים
 המילחמה לסוגיית המועמד של לגישתו שיתייחס
 הנאות. השנים בארבע המכרעת שהיא והשלום,

הן: זה במאמר נשתמש שבהן הקטגוריות
 רעיון את המקבלים מועמדים — השלום מחנה •

 הכבושים, בשטחים פלסטינית מדינה של הקמתה
 חלוקת השלום, להשגת אש״ף עם משא־ומתן
בירושלים. הריבונות

 ל״וויתורים" המוכנים מועמדים — יונים •
ירושלים. למעט שלום, תמורת מרחיקי־לכת

מתון, באורח המדברים מועמדים — מתונים •
 מחוץ נוספים, בשטחים להחזיק מבקשים אך

לירושלים.
 לא אך •יונצים", כולל סיפוחיסטים, — ניצים •

ערבים". •זוללי בהכרח
 השלמה, ארץ־ישראל אנשי — לאומנים •

 הגובלת לערבים גישה בעלי קיצוניים, סיפוחיסטים
בגיזענות.
 מיספר לפי יהיו רשימה כל לגבי נתונים
 במיקרה כלומר, חברי־כנסת. של משוער אופטימלי

 במיקרה מועמדים, 50 על נתונים נביא המערך של
.41 על הליכוד של
ח״כים 50 - ל־ע) מפי׳ם, (עבודה, המערך •

)48-52(
 על הצהיר לא ,1923 יליד פרס, שימעון .1

גץ. מיקצוע,
נץ. מורה, ,1921 יליד נבון, יצחק .2
נץ. ח״כ, ,1922 יליד רבין, יצחק .3
נץ. כלכלן, ,1924 יליד בר־לב, חיים .4
יונה. סופר, ,1915 יליד אבן, אבא .5
יונה. עיתונאי, ,1916 יליד שם־טוב, ויקטור .6
נץ. כלכלן, ,1931 יליד קיסר, ישראל .7
מתון. כלכלן, ,1935 יליד יעקובי, גד .8
 מורד״ ,1926 ילידת ארבלי־אלמוזלינו, שושנה .9

לאומנית.
יונה. חקלאי, ,1927 יליד גרנות, אליעזר .10
 על הצהיר לא ,1930 יליד גור, מרדכי .11

נץ. מיקצוע,

מתון. עו״ד, ־ כלכלן ,1936 יליד שחל, משה .12
מתון. חברות, מנכ״ל ,1937 יליד אדרי, רפאל .13
נץ. עובד״ציבור, ,1923 יליד הילל, שלמה .14
מתונה. פקידה, ,1930 ילידת נמיר, אודה .15
נץ. מנהל, ,1930 יליד שפייזר, אליהו .16
 ח״כ־יועץ־תעסוקה, ,1937 יליד ברעם, עוזי .17

מתון.
נץ. חקלאי, ,1925 יליד נחמקין, אריק .18
יונה. עיתונאי־מורה, ,1930 יליד צבן, יאיר .19
נץ. חקלאי, ,1934 יליד כץ־עוז, אברהם .20
נץ. מורה, ,1937 צור, יעקב .21
לאומן. מורה, ,1936 יליד פרץ, יצחק .22
מתון. רב, ,1932 יליד הכהן, מנחם .23
 מורה־עובדת־ ,1938 ילידת ארד, נאווה .24

מתונה. סוציאלית,
יונה. עיתונאי, ,1940 יליד שריד, יוסי .25
יונה. מורה, ,1931 ילידת סרטני, אמירה .26
נץ. מורה, ,1931 יליד אמיר, ז׳אק .27
מתון. כלכלן, ,1936 יליד חריש, מיכאל .28
 למדע־המדינה, פרופ׳ ,1935 יליד וייס, שבח .29

מתון.
לאומן. עו״ד, ,1924 יליד לין, אמנון .30
מתון. כלכלן, ,1934 יליד אמוראי, עדי .31
מתון. עו׳ד, ,1934 יליד ליבאי, דויד .32
יונה. עיתונאי־סופר, ,1937 יליד ותר, מוחמר .33
לאומן. כלכלן, ,1927 יליד בן־מאיר, רב .34
יונה. עו״ד, ,1950 יליד רמת, חיים .35
נץ. חקלאי, ,1934 יליד שלום, אפריים .36
מתון. חקלאי־מורה, ,1924 יליד רז, גחמן .37
 חקלאית, ,1930 ילידת סולודר, עתה .38

נץ. למוסיקה, מורה פסנתרנית,
מתון. עו׳ד, ,1920 יליד ארצי, יצחק .39
 על הצהירה לא ,1919 ילידת גרוסמן, חייקה .40

יונה. מיקצוע,
יונה. כלכלן, ,1932 יליד הראל, אהרון .41
 מפקח ,1943 יליד עבד״אל-והאב, דראושה .42

יונה. מישרד־החיגוך,
 נשיא סגן ,1929 יליד דיניץ, שימחה .43

נץ. העברית, האוניברסיטה
נץ. חקלאי־מורה, ,1932 יליד נחמיאס, אהרון .44
מתון. סוציאלי, עובד ,1931 גיל, יעקב .45
יונה. סוציולוג, ,1937 יליד יציב, גדי .46
מתון. מהנדס, ,1936 יליד שוחט, אברהם .47
נץ. מינהלן, ,1935 יליד סויסד״ רפאל .48
 מיקצועי, מפקח־חינוך ,1931 יליד סבג, אורי .49

מתון.
 מחנרעיתונאי, ,1941 יליד לקט, יחיאל .50

מתון.
מילואים־: .שחקני •
נץ. סופר, ,1938 יליד בר־זוהר, מיכאל .51
 נץ. מיזרחן, ,1934 יליד חשאי, יהודה .52

המערך: מועמדי 52 ם״כ
לאומנים. 4 גצים, 19 מתונים. 17 יונים, 12
 - לעם) ליבראלים, הליכוד(וזרות, •

)39-43( ח״כים 41

 ראש־הממשלה, ,1915 יליד שמיר, יצחק .1
לאומן.

לאומן. בניין, פועל ,1937 יליד לוי, דויד .2
נץ. ח'כ, ,1926 יליד מודעי, יצחק .3
לאומן. מהנדס, ,1925 ארנס, משה .4
לאומן. חקלאי, ,1928 יליד שרון, אריאל .5
לאומן. עו׳ד, ,1935 יליד נסים, משה .6
לאומן. כלכלן, ,1937 יליד כהן־אורגד, יגאל .7
לאומן. עו״ד, ,1933 יליד ארידור, יורם .8
נץ. עו׳ד, ,1932 יליד שריר, אברהם .9

לאומן. מזכיר, ,1911 יליד שוסטק, אליעזר .10
 היסטוריון, ,1932 יליד בן־אלישר, אליהו .11

לאומן.
נץ. ומחנך, כלכלן ,1945 יליד קצב, משה .12
לאומן. חקלאי, ,1924 יליד גרופר, פסח .13
לאומן. עיריה, ראש ,1945 יליד מגן, דויד .14
לאומן. עדר, ,1949 יליד מילוא, רוני .15
נץ. כלכלן, ,1933 יליד פת, גדעת .16
נץ. מועצד״ ראש ,1947 יליד שטרית, מאיר .17
לאומן. עדר, ,1924 יליד שילנסקי, רב .18
לאומן. ערד, ,1936 יליד זייגר, יצחק .19
לאומן. חקלאי, ,1920 יליד דקל, מיכאל .20
לאומן. מנהל, ,1946 יליד רייסר, מיכה .21
נץ. מנהל־חברות, ,1941 יליד גדות, גירעון .22
נץ. עיתונאי, ,1932 יליד ויינשטיין, אריאל .23
לאומן. ערד, ,1945 יליד אולמרט, אהוד .24
נץ. ערד, ,1921 יליד קורפו, חיים .25
נץ. שרה, ,1922 ילידת דורון, שרה .26
 בי׳ם מנהלת ,1929 ילידת תעסה־גלזר, מרים .27

לאומנית. תיכון,
(!).לאומן חקלאי, ,1928 נאצר־אל־דין, אמל .28
 מנהל־חברות, ,1939 יליד גולדשטיין, פנחס .29

לאומן.
לאומן. ערד, ,1926 יליד אבידב, כהן מאיר .30
 מנהל־חברות, ,1934 יליד קאופמן, חיים .31

לאומן.
 מנהל־חברות, ,1931 יליד מצא, יהושע .32

לאומן.
נץ. כלכלן, ,1937 יליד תיכון, רן .33
לאומן. ראש־עיר, ,1945 יליד עובדיה, עלי .34
לאומן. עו׳ד, ,1947 יליד מרידור, דן .35
נץ. ערד, ,1935 יליד לץ, אוריאל .36
לאומן. מערכות, מנתח ,1943 לנדאו, עוזי .37
לאומן. כללי, מנהל ,1944 יליד איתן, מיכאל .38
לאומן. חקלאי, ,1934 יליד שליטא, בני .39
לאומן. חקלאי, ,1928 יליד כהן, יגאל .40
נץ. משפטן, ,1944 יליד קולס, אליעזר .41
מילואים־: .שחקני •
לאומן. חקלאי, ,1940 יליד שמאי, יעקב .42
 נץ. חברות, מנהל ,1946 יליד מור, דויד .43
לאומנים. 30 ניצים, 13 הליכוד: מועמדי דכ1ם
)5־7( ח״כים 6 - התחייה-צומת •
לאומן. שו״וז״כ, ,1925 יליד נאמן, יובל .1
לאומן. חקלאי, ,1929 יליד איתן, רפאל .2
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