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 נפרדות קופות
הבחירות למערכת

 יקפל זה, במיקוח הבחירות. אחר גם גתו
התחבורה. משרד את אלמוגי

 השלימה אריז-ישראל
קצינים מחפשת

 :ערכים השלימה ארץ־ישראל בתנועת
 האפשרות את לבדוק כדי מקיפים, בירורים

 מתוך לכנסת, עצמאית רשימה הצגת של
המערך. מן יפרוש לא דיין שמשה הנחה

 הדברים, יתר בין דרושים, השלימה לארץ־ישראל
 כי מקווים, הם רם. צבאי עבר בעלי מועמדים כמד,

בקרוב תצטרף צבאית אישיות לסתות
לרשימתם.
 אלוך בין הקשרים נירפו זאת, לעומת

 חדל והוא התנועה, לבין יפה אברהם (מיל.)
כבעבר. בה פעיל להיות

 זה הסכם לפי כי המחוזי בית־המשפס קבע כזכור,
 להת־ מיתקן מכל תמלוגים זרחין לאלכסנדר מגיעים

 המצאתו. לסי לא אפילו בישראל, שיותקן מי־ים פלת
 פרקליטות לירות. מיליוני לזרחין יגיעו זה פירוש לפי

 אפילו אולם זה. פסק־דין על ערעור הגישה המדינה
 לא העליונה, באינסטנציה המשפט את המדינה תפסיד
לזרחין. הכסף ישולם

 לפנסת יגיש כי מאיים משרד־הפיתוח
ה תוקף את שתבטל מיוחדת הצעת־חוק

זרחץ. עם חוזה

 שריד יוסי
לגולדה מדיני יוע״ז

 במטה ההסברה מחלקת מנהל שריד, יוסי
 של במקומו יתמנה המערך, של הבחירות

 ויופיע כחודש בעוד שיפרוש יפה, עדי
לכנסת. המערך של המועמדים ברשימת

מהו הגדולות המפלגות יתעלמו הסימנים, כל לפי
 לסכום ברור גבול הקובע הבחירות, מימון חוק ראות

הש לכנסת מערכת־הבחירות על להוציא להן שמותר
ביעית.

 לירות מיליוני עשרות רוכזו עתה ככר
 ביקורת תחת יהיו שלא נפרדות, בקופות

המדינה. מבקר
 החוק: מהוראות להתחמקות ביותר הגדול הפתח
 חלק ולכנסת. להסתדרות הבחירות של המועדים סמיכות

 מערכת־הב־ לצורכי כהוצאה יוספה ההוצאות מן גדול
הראשונה. חירות

 המצומצם המטה
דיין של
 של לצידו הפעם המדינית, לזירה חזר אבריאל אהוד

 ביותר המקורב לאיש עתה נחשב אף הוא דיין. משה
דיין. של המצומצם המטה את ומרכז לשר־הביטחון,

 לשעבר המשטרה מפכ״ל כולל: זה מטה
 ראש פרלמן, מויש יעקכי, גד נחמיאם, יוסף

 (מיל.) והאלוף עמית, מאיר לשעבר המוסד
הרצוג. חיים

 שמעון :זה מהרכב בהיעדרו הבולט איש
פרם.

 יררז בו־גוריוו
הבאה לכנסת

 יתחדשו בחו׳׳ל, מסיורו בן־גוריון דויד של שובו עם
הבאות. בבחירות רס״י ברשימת הופעתו בדבר המגעים
 רשי־ זו תהיה לא מוסמכת, הערכה לפי

 אליו יצטרף כי נראה, זה בשלב מת־יחיד.
 מאור־יהודה, הח״ב בן־פורת. מרדכי ח"כ
 רפ״י הנהגת על ביקורת למתוח חדל שלא

 ה■ לנשיאות בקרוב להודיע עשוי לשעבר,
ומצ המערך מסיעת פוריט הוא כי כנסת,

 דויד רק כיום חבר בה רפ״י, לסיעת טרף*
בן־גוריון.

מהת בו לחזור האפשרות את שוקל גם בן־פורת
אור־יהודה. המקומית המועצה מראשות פטרותו

יהיה מי
? חיפה עיריית ראש

 חיפה. עיריית כראש עתידו על נלחם פלימן משה
 שמטרתם הפגנתיים, צעדים בשורת נקט הפנימי, במישור
 ראש־ וכי האישית, הדיקטטורה מישטר תם כי להוכיח

מושבע. דמוקראט הינו החדש העיר
מע״י, בצמרת שונות מחשבות התעוררו במקביל,

 חזק איש דווקא יבוא חושי אבא שבמקום כדאי אם
 זה במיקרה החשש: אלמוגי. יוסף של בדמותו חדש,
 את יגבש חושי, אבא של מישחקו את אלמוגי ישחק
 לשון- להוזת לו שתאפשר פרטית כאחוזה הצפון מחוז

הפנימיים. במאבקים מאזניים
 רפ״י חברי את זנח שאלמוגי למרות
 לתמוך הבטיח כי סברה קיימת לשעבר,

 המפלגה בתוך יישאר זה אם דיין, במשה
 זאת הבחירות. אחרי עליה להשתלט וינסה

 פינחס מע״י מזכ״ל הצהיר מדוע הסיכה
בכהו■ ימשיך שפלימן רוצה היה כי ספיר,

צעירים שופטים דשנות ארוחות
המחוזי לבית-המשפט פומביים ראיונות במקום

בה שהתמחתה אירועים, בחברת מניות רכש המערך
 תתרכז החברה פומביים. ובידור ראיונות ערבי פקת

 של הבחירות ממסע כחלק בפעולות־תעמולה, מעתה
המערך.

 גדולים, באולמות ערכי-ראיונות כמקום
בפני המערך אישי של הופעות תארגן היא

המפד״ל את המסעירה התמונה

 שופטים למנות מגמה מסתמנת המשפטים במשרד
 שהתפנו במקומות מחוזיים, שופטים לכהונת צעירים

לאחרונה.
שופ לתפקיד עורכי-הדין לשכת מועמדי

 הצעירים שופטי-השלום הם מחוזיים טים
 ויוסף אברכך יהושע
חריש.

 צבי המדינה, פרקליט
 מקו- את שיפנה בר-ניב,

 ליד כנראה יתמנה כך,
ה בית-הדין שב־ראש

עבודה. לענייני ארצי

!זהירות
!להוי מזוו
 שנערכו מעבדתיות בדיקות

 מש- של המזון שירות על־ידי
חמו ליקויים גילו רד־הבריאות,

הנמ שונים מיצרכי־מזון רים
 המיקרים ברוב לצרכנים. כרים

 לתקנים המוצרים התאימו לא
 משרד- על־ידי שהוצאו ולצווים

הבריאות.
 התגלו הליקויים עיקר

שי נקניק, של בבדיקות
 דגים, שימורי בשר, מורי

 בק• וגלידה קקאו מוצרי
טריולוגית.

 בלבד האחרון מאי בחודש
מא של רשיונות 329 עוכבו
 תנאי בגלל וקונדיטוריות פיות

לקויים. תברואה
ה שירות של הדו״ח

ה כי גם, מצביע מזון
 הגדה מתוצרת ממתקים

כ המופצים המערבית
 בתוכם מכילים ישראל

 האסורים ציבעי־מאכל
 גבריאל למישנהו, מו

 משרד• צווי לפי לאכילה
הבריאות.

בתקנות החמרה

הרבגיפ לפגי נואמת *דן חרדה ררפגית

 הנשים לנציגות קוראים הרבנים
המשפחה טוהר לשמירת לפעול

 בירושלים ״הצופה״ סופר מאת
נציגות אל פנו לישראל הראשיים הרבנים

 ״הצופה״, המפד״ל ביומון השבוע שפורסמה זו, תמונה
 נראית הדתית-לאומית. המפלגה בצמרת התלחשויות עוררה

 הראשיים, הרבנים שני כפני נואמת כהן, חוה הרבנית בה
 חוגים בידי תשמש אף זו שתמונה ייתכן המשפחה. טוהר על

הבחירות. לקראת פנימי למסע-השמצות נשק כמפלגה

מוז 200כ- של יותר מצומצמים חוגיב
 כך כדי ותוך לארוחה, יסבו אשר - מנים
האורחת. לאישיות שאלות יציגו

מיוחד חוק

הבטיחות
 באבי• לשימוש בתקנות החמרה צפוייה

 חבישת חובת מנועי. לרכב זרי-כטיחות
 כיום המוגבלת לדוכבי־קטנועים, קסדת־מגן
 לנסיעות גם תורחב בין־עירוניים, לכבישים

עירוניות.
הרכב סוגי לכל תורחב חגורות־בטיחות התקנת גם

זרחיו נגד
 זרחין אלכסנדר הממציא יזכה אם אפילו

העל בית־המשפט בפני שיתברר בעירעור
 את לו לשלם מתכוונת הממשלה אין יון,

 שנחתם ההסכם לסי לו שיגיעו המיליונים
משרד-הפיתוח. לבין כינו כזמנו

 עתה עד פטורים שהיו -שנים כלי־רכב כולל הפרטי,
נוס שאינם מוניות, נהגי יחוייבו כן כמו זו. מחובה

 במושב לנוסעים חגורות להתקין ״שרות-, בנסיעות עים
הקידמי.
 חגורות- חגירת חובת בינתיים צסוייה לא

 ייתכן יותר מאוחר בשלב אולם הבטיחות,
ל כידעירוניות בנסיעות נוסעים ויחוייבו
בהן. השתמש


