
אבטלה מפני מידי ממלכתי ביטוח להנהיג יש .13

חיפה בנמל פועלים

 בין אוטומטי קשר לקבוע יש .12
 ולהב׳ השכר, ועליית התפוקה עליית

 בחלו׳ השכירים של חלקם את טיח
הלאומית. הכנסה קת

 ד. ;ק׳ ;ש׳ ;ו׳ :בהחלט בעד
 ע׳־מ. ;ט׳ ;ל״ע ;ח״ל :מתון בעד
 ג׳. ב׳; מתון: נגד
 אמת. :בהחלט נגד
פ״ז. ;נ״ם ;כ״ן :עמדה אין

בתל־אביב מובטלים הפגנות

ו׳ ;ש׳ :כהחדט בעד
ט׳. ;ל*ע

ע״מ. :מתון בעד

 על חמור פיקוח להטיל יש .14
תרו לקבל עליהן לאסור המפלגות,

המדי מבקר על ולהטיל מחו״ל מות
חשבונותיהם. על לפקח נה

 ש׳. בהחלט: בעד
 ט׳. ז ע״מ מתון: כעד
 ק׳. ;ל״ע :מתון נגד
;ד׳ ;ג׳ ;ב׳ ;ח״ל ;אמת :בהחלט נגד

פ״ז, ,נ״ס ;כ״ן :עמדה אין

מוג עידוד להנהיג יש .15
 ולמנוע הפרטית היזמה של בר

המשק. ענפי בין אפליות
שי; סי! :ליע ;ח״ל :בהחלט בעד

 ע״מ. ;ב׳ :מתון בעד
 ד׳. :מתון נגד
; אמת; בהחלט: נגד  ק׳. ו׳
נ״ם. :פ״ז כ-ו־ עמדה: איו

בר״ג היהלומים בורסת בנין

מוח הפרדה לקיים יש .18
 לבטל והמדינה, הדת בין לטת
ל הדתית, ו$פיה חוקי את

 ולאפשר נתיחת-מתים אפשר
 מצפונו לפי להגדיר אדם לכל
וה הדתית השתייכותו את

לאומית.

 ש׳; בהחלט: בעד
 קי. ו׳; ;ע*מ ;ל-ע מתון: בעד
 ;ד׳ ;ג׳ ;ב׳ ;ח״ל ;אמת :בהחלט נגד

•1 כ״ טי;
____________נ״ס. ;פ״ז :׳עמדה אין

בכנסת ריקים מושבים

 מנין בכנסת להנהיג יש .16
 לתופעה קץ לשים כדי חוקי

ה מדיוני כללית העדרות של
מליאה.

ש׳. בהחלט: בעד
;ל״ע ;ב׳ ;ח-ל ;אמת :בהחלט נגד

 ט׳. ;ק׳ ;ו׳ ;ד׳ ;ג׳
נ״ס. ;פ׳׳ז ;כ׳׳ן ; ע״מ : עמדה אין

בשב להפעיל יש .19
ה- יס השירות• את : ות ת

תחבורה כמו ים ח׳יוני•
-סדות מו דואר, ית, ציבור

וטלוויזיה. דור בי

 ש׳; בהחלט: בעד
 ;מ ע״ ;ל״ע ;אמת :מתון בעד

; ק׳. י׳
 כ״ן. טי; מתון: נגד
: ;ח״ל בי; בהחלט: נגד  די; ג׳
פ׳־ז. נ׳־ס; עמדה: אין

 קו כל את להלאים יש .17
 וה המפלגתיות החולים פות

 ברי שירות ולהנהיג פרטיות
ממלכתי. אות

שי. :בהחלט בעד
 ל״ע; ;ח״ל ;פ״ז ד׳; ב׳; מתון: כעד

ט׳. ;ע״מ
; אמת; בהחלט: נגד ;ק׳ ו׳

של ביילינסון בייח

הישראלית הטלוויזיה


