
להצכ:ע על*ך מי בעד
 ותשלשל ׳הגורלית להחלטה שתבוא לפני
 לארבע המדינה גורל את שיקבע הפתק את

 את עצמך את ושאל עצור הקרובות, השנים
 בלוח רשום התשובות את הבאות. השאלות 20

 להצביע. עליך מי כעד לך יראה הוא .7 כעמוד
 אם ברור. ״לא״ או ב״בן״ שאלה כל על ענה

 המספרים כל את בלוח רשום חיובית, תשובתך
 אם ״כן״. המלה אחרי תמונה כל ליר המופיעים
 כל את כלוח רשום שלילית, היא תשובתך
 מלהביע נמנע אתה אם ״לא״. המלה אחדי המופיעים המספרים

 לאיתה נקודות 10 רשימה לכד הופך מסוימת. שאלה עד דעתך
 כיותר, הגבוה הנקודות במספר בלוח שזכתה המפלגה שאלה.

כעדה. להצביע אותך מחייבות דעותיך אשר המפלגה היא

 ה״אלקטו־ שיטת על מבוסם זה בחידון
 צרפתיים. מדענים על־ידי שהומצא גראם״,
 את לבחון האפשרות את לן לתת מטרתו
 מסויימת למפלגה נוטה שאתה לוודא עצמך׳

 שיקולים מתון אלא סנטימנטים, בגלל לא
פוליטי. הגיון של

 להיות צריכות מה לך אומר הוא אין
 ביותר הקרובה המפלגה מהי אלא דעותיך,

 מצעי על מסתמך הוא אין לך. שיש לדעות
 אלא בחירות, ערב והבטחותיהן המפלגות

 המשוערת ובהשפעה בעבר פעולותיהן על
 ההת־ על הבאה בכנסת לנציגויותיהן שתהיה

 נכללו, לא נוחיות מטעמי הפוליטית. ת פתח
שעמ עדתיות, או גזעיות ושימות־גרורות

 מפלגת־ בעמדת זה בבחירון נכללת דתן
האם.

7 בעמוד הלוח של התחתונה בשורה

המספרים, כל את שמלאת אחרי תמצא,
 שהיו מפלגה כל של הצירים מספר את '

 כל חשבו לו השלישית לכנסת נבחרים
 בלוח זכתה אחת מפלגה אם כמוך. הבוחרים

מוב איש־מפלגה שאתה משמע גדול,' לרוב
 לבדה. תשלוט שמפלגתך רוצה והיית הק
 יותר, מחולק בכנסת המקומות מספר אם

 מפלגה, שום עם שלם אינו שלבך משמע
המור קואליציה שעה לפי מעדיף ושהיית

 המספרים את שקיבלו המפלגות מן כבת
ביותר. הגדולים

 על נעשה תשובה לכל הנקודות חישוב
בסי תקבל מפלגה שכל כך מדעי בסים פי

ב הגדול הנקודות מספר את הסופי כום
 עומד שלך הסיכום אם אוהדיה. בלוחות יותר

 והרהר רגע הסס החלטתך, עב בסתירה
הקוביה. את שתטיל לפני פעם עוד
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