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באפ לידינו, הזה השלם את קיבלנו כאשר

 שנבחרה הראשונה, הכנסת פעלה כבר ,1950 ריל
 השניה, לכנסת הבחירות מאז אולם כן. לפני שנה

 מערכות־הכחי־ כל את הזה השלם ליווה ,1951 ב־
רות.

 של בשעריס־שלאחר־הבחירות השבוע עיינתי
 הם מאז. מערכות־הבחירות !1נד הזה השלם

זו. מרינה של ההיסטוריה על הרבה מלמדים
 תמיר הבחירות 'מתקיימות במדינת״ישראל

 אחרי נסגרות הקלפיות כלומר; בשבוע. ג׳ ביום
 הנהגנו לכן הזה. השלם של הרגיל סועד־ההופעה

העיתון. בהופעת שעות 24 של דחייה
לפ כלילה כלל, בדרך מוכן, הזה העולם שער

 ב׳ יום שבין בלילה כלל בדרך כלומר, הופעתו. ני
 כן על מוכנים השערים־שאחרי-הבחירות ג׳. ליום

ארוך, לילה אותו — ד׳ ליום ג' יום שכין כלילה

 האמריקאיות הבחירות אין לעיתים האמריקאיות.
 ואין הישראלי, הגיבור את גורכן די מעניינות

 היו אולם השבוע. כך שעד. להן להקדיש צורך
 עקב בישראל שהגיבור חשובות, מערכות־בחירות

בדריכות. אחריהן
 של מערכת-הבחירות את במיוחד זוכר אני
 קנדי. וג׳ון ניכסון ריג׳ארד התמודדו שבה ,1960

 ינגח, מי מראש להחליט אותנו חייב לוח־הזמנים
 קנדי. זה שיהיה קבענו הנתונים ניתוח ואחרי
 של כתהליך היה כבר קנדי של השער כאשר

הגניעו הן הראשונות. התוגאות נודעו הדפסה,

1959
הסנצוז ן1רי11בן־

 למקלסי־הטלוויזיה(ולפני עם־ישראל גמור שבו
לתוצאות. ומקשיב למקלטי־הרדיו) צמוד היה כן

 כבר לגמרי ברורות תוצאות־הבחירות כאשר
 ניצחון ויש הקלפיות סגירת אחרי שעה־שעתיים

 כאשר אך קל. תפקיד זהו אחד, מחנה של ברור
 ארוכות שעות ועוברות מעורפלת, היא התמונה

 ומורט־ קשה תפקיד זהו מתבהרת, שהיא עד
 שעדיין מידע פי על החלטות לקבל יש עצבים.

לגמרי. בטוח אינו
 של דוגמות כמה מופיעות אלה בעמודים

זה. ומסוג זה מסוג שערים
 שני מראש הכנו התחכמנו. 1961 של במערכת

 בכי. ושל צחוק של — אלטרנטיביים שערים
 התנדבו דשא (-פשנל״ז ואברהם אופיר שייקה

 ממש האחרון ברגע מצבי-הרוח. שני את להדגים
לתוצ בהתאם הצוחק, פשנל של השער את שמנו

הבחירות. את
 השבוע בשער להתגאות לנו שמותר לי נדמה

 .12ה־ לכנסת הבחירות למחרת שהופיע שעבר,
 חיבר כבר הקלפיות סגירת אחרי מעטות שעות
 שער שנון, יוסי הזה, השלם של הגראפי העורך

 מאשר סוב יותר החדשה המציאות את המסביר
מאמרים. מאה

הבחירות לגבי גם דומה כעייה לנו יש אגב,

1988
כיפה חובש שסיר

 של ארוכות שעות בילינו ניכסון. של ניצחון על
 של יתרונו גדל הלילה בהמשך הרדיו. ליד דאגה

 שינוי. הסתמן הסוף לקראת רק יותר. עוד ניכסון
לרווחה. נשמנו ניצח. קנדי כי התבדר בבוקר

ם בי ח ב בזי
בחרטום יהודים
(מו בסודאן היהודית הקהילה על

הזה העולם גאון, גיסים של נולוג
26.10.88.(

 של עזיבתו שעם הרושם יתקבל שלא כדי
 הקהילה על הקץ הגיע סודאן את גאון ניסים

 הנד לכל לבשר מבקשת אני במקום, היהודית
 באותה יהודיים חיים מפכים עדייו כי עוניינים

 לי שסיפר מה ולפי רב) בשקט כי (אם מדינה
 שם שביקר אמריקאי, קרוב־מישפחה באחרונה

 50כ־ סודאן, בירת בחרטום, מצויים עדיין השנה,
נתניה נוסבאום, נורית יהודים•

גדורה אבר קטגה,
וה- בליז(״אשת״החברה מדינת על

).26.10.88 הזה העולם אלוף",
 של־ בליזו") כן. בליז(.כן, במדינת לזלזל אין

 לנשיאה, פרס שימעון בזמנו שערך ארוחת־הערב,
 דווידד שרה הירושלמית אשת־החברה הופיעה

ביץ•
 היא הבריטית) הונדוראם שבליז(לשעבר נכון

 150 (איזה במרכדאמריקה מדינת־ננס הכל בסך
קילו אלף 23(כ־ בשיטחה אבל תושבים), אלף

 שיטחה על עולה זאת בכל היא מרובעים) מטרים
חל־אביב פישר, דב ישראל• מדינת של

יווי־הדואר סיירת
סוכנות-ידיעות של הנכון שמה על

דובדבן״, בסעם (״מוות בריטית
).26.10.88 הזה העולם

הזה. העולם על לסמוך אפשר
הטל (כולל כלי־התיקשורת חזרו ימים משך

 לסוב־ וקראו שגיאתם על הזמן כל והרדיו) וויזיה
 את פירסמו כתביה אשר הבריטית, נות״הידיעות

מוש בשטחים(דנבדבן סיירות־צה״ל על הידיעה
 את ידע הזה העולם אבל רזיטר. סוכנות שון),
רזיטרס. סוכנות — בשמו לילד וקרא הנכון השם
 חי־ — הזאת סוכנות־הידיעות של השם זה

רויטח. של טדס(באנגלית:
 הזאת, הסוכנות נקראת שמו שעל זה, רויטר

 רויטר, יוליוס פאול ביותר: מעניין טיפוס היה
 האיש הוא בדימום, פרוסיה ממשלת של בלדר

 סוכנות־ידיעות של הראשון המישרד את שפתח
ידי של מאמצעי־ההפצה ואחד (בפאריס) 1849ב־

יוני־דואר. היה עותיו
 הסתפק לא ודימיון, מעללים רב איש רויטר,

 מה־ קיבל גם הוא לימים סוכנות-ידיעות. בהקמת
 לסלילת הבלעדי הזיכיון את איראן של שאה

 את רויטר ומשהוכיח בממלכתו מסילות״ברזל
 השאה על־ידי נתבקש גם הוא כישוריו ואת עצמו

איראן. של המרכזי הבנק את להקים
ירושלים זיס, איתן

הכל לא זה ד כיתה
הפונים קוראים של טיבם על

הזה (העולם לרותי למיכתבים
26.10.88.(

 שיתברר וכפי מאוד מבוגר יהודי כבר אני
 מה זמן, הרבה גם ולכן כסף הרבה כבר לי יש להלן

 מן הזה העולם את שבוע כל לקרוא לי שמאפשר
האח המילה ער הקדמי בשער הראשונה המילה

האחורי. בשער רונה
 הלא־מנו־ בהערה נתקלתי לחת׳ במיכתבים

 סתומים עילגים, עם לדבר יותר מוכנה ״לא מסת
מאוד. לי חרה הדבר ו׳.״ בכיתה בית־ספר ועוזבי

 להרשות יכלה שלא במישפחת־מצוקה, גדלתי
ונ ,13 לגיל מעבר לימודיי המשך את לעצמה
 בית־ של ו׳ בכיתה לימודיי את לקטוע אלצתי
דו הספר  כלוטש־ לעבודה, ולצאת בתל־אביב בי

 תג־ לשיפור יסודית בצורה תרם שכרי יהלומים.
המישפחה. של אי-החיים

 רגלי דרכה לא שמעולם למרות ואחרכך,
 קשה בעבודה הלכתי, ז׳, כיתה סף על אפילו
 ובני־מישפחתי אני וכיום חיל אל מחיל אמנם,

 שלושת ואם בחיים מאוד ומסודרים מאוד אמידים
 ייתכן באוניברסיטה לימודיהם את סיימו ילדיי

 לימודיי את סיימתי אני כי היא, לכך והסיבה
רמת־וזשחן שפירא, שלמה י• בכיתי

מסרסת־היהלומים החייל
לתאונת״דרכים. עד על

 יהודה כמדומני, ששמו, חייל, אל פונה הנני
 הוא בדחיפות. קשר עימי ליצור בבקשה חלפון,

 בורסת־ בצומת לידי נסעו סגךאלוף, ומפקדו,
 מכונית הגיחה לפתע כאשר ברמת־גן, היהלומים

בי. והתנגשה שמאל מצד לבנה אריקה פורר
 סאנינו וספה על רכובה הייתי חיילת, אני,
אפורה.

 את אך לשלומי, לשאול התקשר אמנם החייל
קיבלתי. לא שלו הטלפון

 טלפונים ניצה, קשר: עימי ליצור אבקשו
הערב. בשעות ,03־5034060 או 03־884595

צר,־ל ניצה,

העי! על1 הלב על
 לשחקנית־ קוראה גין הדימיון על

ם הקולנוע  (״מיכתנים נובאק קי
).26.10.88 הזה העולם לרותי״,

 לחת׳ מיכתבים המדור לי עושה כלל בדרך
 ומבררת! נעימה קלילה, כתיבה איזו הלב. על טוב

— בעיניים טוב גם לי עשה הזה המדור הפעם

נובאק שחקנית
חלקי רק לא

 20 בת בהיותה כי שהודיעה, הקוראה של בעזרתה
 וגם טרחה המדור ועורכת נובאק לקים רמתה היא

 חבל רק שנים. מאותן נובאק של תצלום הביאה
חלקי. תצלום היה שזה

 תראביב אברמוב, יצחק
ם • ק קי א ב אה, נו תצלום. ראה במלו

סופי סיכום
 12ה־ לכנסת הבחירות תוצאות על

הזה העולם הגדול", (״השבר
2.11.88. (

 בקבוקי״התבערה ביריחו,
 המערכה את הכריעו
 סוחרי־דמים ורבנים

 דולארים מיליון שלושים עם
 מכך הרבי של והאידיאולוגיה

המערך. את אכלו
היורד״) גרץ(״הרופא אדם ד״ר

איטליה פירנצה,

7

ת ב תו ת כ כ ר ע מ ה
 למערכת לכתוב המבקשים קוראים

 בכתובת לדייק מתבקשים הזה העולם
 תל-אביב, ,3 גודדון רחוב המערכת:

.63458—מיקוד
 כט־ לפנות גם ניתן הצורך בשעת

 — בפקסימיליה ),03( 232262—לפון
 ובטלקס ,2009 מנוי .972־3־245242
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