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:לציבור מודיע הפנים משרד
הציבור לעיון מוצג תשל״ו לשנת לכנסת הבוחרים פנקס א.

 לשכות ואחת בעשרים וכן המקומיות והמועצות העיריות משרדי בכל
הפנים. משרד של ולמירשם, לעליה ונפתיות מחוזיות

הבוחרים בפנקס היכללות אי על ערר ב.
בו, בכלל ולא תשל״ו, לשנת הבוחרים בפנקס כלול להיות שזכאי מי

יש הערר את בכתב. מנומק ערר הפנים לשר להגיש רשאי יהיה
).25.2.77( תשל״ז כאדר ,ז ליום עד להגיש

 הבוחרים לפנקס כתוספת היכללות אי על ועדרים בקשות .ג
תשל״ו. לשנת

),31.12.76( תשל״ז בטבת י׳ ביום ואשר דלהלן לקבוצות המשתייכים
 האוכלוסין במירשם ומענם הם רשומים והיו ישראליים אזרחים היו

 מאת הודעה ),10.2.77( תשל״ז בשבט כ״ב ליום עד יקבלו כתושבים,
תשל״ו. לשנת הבוחרים לפנקס בתוספת הכללתם על הפנים שר

 באייר כ״ט לביו ),11.8.76(תשל״ו באב ט״ו בין חל 18ה־ הולדתו שיום מי *
).17.5.77( תשל״ז

 לבין )1.4.76( תשל״ו בניסן א׳ בין ישראליים אזרחים שנהיו בגירים
).31.12.76( תשל״ז בטבת י׳

 רשאים יהיו כאמור, הודעה יקבלו לא אשר האמורות לקבוצות המשתייכים
 ׳ ).25.2.77( תשל״ז באדר ז׳ ליום עד הפנים לשר ערר להגיש

 פרטיו את תואם אינו ההודעה מפרטי פרט אך אמור, הודעה, שקיבל מי
 תשל״ז באדר ז׳ ליום עד הפנים, לשר בכתב בקשה להגיש רשאי האישיים

 בהודעה. הכלול פרט אותו את לתקן ),25.2.77(
 לבקש האמורה, בתוספת הבוחרים, לפנקס שנתווספו הבוחרים יוכלו כמו־כן

 מהתוספת שמם את להוציא ),25.2.77( תשל״ז באדר ז׳ ליום עד הפנים משר
 בתוספת ולכללם כאמור, שיקבלו ההודעה פי על נכללו שבה קלפי אזור של
 שמסת להודעה בהתאם תושבים הם בו אחר ישוב שבתחום קלפי אזור של
האוכלוסין. מירשם חוק לפי

 לעליה והנפתיות המחוזיות בלשכות להגיש ניתן כנ״ל ובקשות עררים
כך. לשם המיועדים מיוחדים טפסים גבי על ומירשם,

הזהות. תעודות את עמהם להביא הפונים על
 המנוחה לימי פרט בשבוע יום בכל פתוחות תהיינה ומירשם לעליה הלשכות

דלהלן: העבודה בשעות ו׳ וימי הקבועים
8.30 — 12.30 — 16.00 — 18.00

 בקשות לקבלת פתוחות הלשכות תהיינה )25.2.77( תשל״ז באדר ז׳ ששי ביום
.12.00 — 8.30 השעות בין בלבד, ועררים

:הפנים משרד של והנפתיים המחוזיים המשרדים רשימת להלן

הסלען המקום
 הנגב חטיבת רחוב — אילת

 א׳ מסחרי מרכז — אשדוד
 נפתי מרכז — אשקלון

 הנשיאים דרך — באר־שבע
 וייצמן הנשיא רחוב — חדרה
 84 ההסתדרות רחוב — חולון
 11 שוקרי חסן רחוב — חיפה

 23 אלחדיף זאבי רחוב — טבריה
 המלכה שלומציון רחוב — ירושלים
4 אספזזני רחוב — ירושלים

המען המקום
 הממשלה קרית — נצרת־עלית

 14 רמז רחוב — נתניה
 9 בן־עמי רחוב — עכו

 4 הכנסת רחוב — עפולה
 20 הס רחוב — פתודתקוה

 הממשלה בית — צפת
 24 בנימין רחוב — רחובות

 74 הרצל רחוב — רמלה
10 הרואה — רמת־גן 1

9 העם אחד רחוב — יפו—תל־אביב
(מוסקוביה) הרוסים בנין — נצרת

הבחירות על הארצי המפקח

ההו״גיי .11111111 הז

כנס
פעילי□

ארצי
בפב ה־ס הרביעי, ביום יתקיים

 בבית ,20.00 בשעה ,1077 רואר
 מוזמנים לכנס בתל־אכיב. סוקולוב

 במיפקד, שהתפקדו הפעילים כל
 במערכות־ התנועה פעילי וכן

 האוהדים כל הקודמות. הבחירות
 מילאו ושלא לעזור, המוכנים

 שצורפו טפסי־המיפקד את עדיין
 שפורסמו או הזה״ ל״העולם

 מתבקשים היומית, בעיתונות
 חברי גם דחוף. באופן זאת לעשות

 שהשתתפו ואוהדיה, התנועה
 מתבקשים הקודמות, במערכות

 עבודה לאפשר כדי זאת, לעשות
 להיות שרוצה מי המטה. של יעילה
 טופם־מיפקד, לפניו ואין פעיל,

 ל־ גלוייה ביוזמתו לשלוח מתבקש
 תל־ ,136 ת.ד. מטה־הבחירות,

 הזמן :זאת תדחה אל אנא, אביב.
 ועזרתך מועטים האמצעים קצר,

!דרושה

לפגוש בוא

ה חז ד ה בו א ה
)27 מעמוד (המשך

 ולנסוע לימודיח סיום עם לשוקי להינשא
 עיצוב־ ללמוד התכוון שם ללונדון, תו אי

פנים.
בימ שעות 24 לפוסטר צמודה ״הייתי

 צריכה הייתי אחד ״לכל ציפי. נזכרת מה,״
 החזה ולא ציור, שזה ולהראות להסביר

 נתקלה שם ללונדון, נסעה היא שלי.״
 היא שבו בפוסטר נוספות רבות פעמים

 בינתיים התנהלו בארץ ואילו מצולמת.
 מי- על בבית־המישפט־המחוזי הדיונים
מנוחות.

 לה ;/מה
י״ תלין כי

 ״עבדתי ציפי, מספרת לונדון,״ !ף*
■ /  על הופעתי בדוגמנות. זמן־מה /

 לא לי הלך ובכלל הלונדוני, הסאן שער
 מדי יותר לרוץ צריכה הייתי לא רע.

 וקיבלתי וצלמים, דוגמניות סוכני אחרי
 ילד לעשות שהעדפתי עד ג׳ובים. המון

 נולד. שהוא עד שנה איזה בבית וישבתי
 שם שזה ידענו לא ובכלל גיל, לו קראנו

 את גמר כששוקי אחר־כך, רק ישראלי.
 חיפש לארץ, לחזור והחלטנו הלימודים

 התנ״ך. מן שם הוא שניל ומצא שלי אבא
 צבע עדשים שממנו קוצני צמח מין זהו

 קצת התבייש פשוט שלי אבא כחול־כהה.
 שם עם נכד לו שיש שלו, החברים מפני

לא־ישראלי.
 שוקי אבל המישפט, מן שכחתי ״,אני

 ל- לשלם צריך היה הוא כי לא־כל־כך,
 דיוני בכל בארץ שהשתתף עורך־הדין,

 ארך שזה למרות נשבר, ולא המשפט בית
ב כשביקרתי אפילו שנים. הרבה כך יכל

 •שכחתי בשנה, יותר או פעמיים ארץ,
ש בטוחה הייתי אבל לעורך־הדין, ללכת
 יפיצו לא הזה הפוסטר ושאת בסדר, יהיה
בארץ.״ יותר

 פסק־הדין, ניתן שבועיים, לפני והנה,
 בייסקי השופט בהלם. ציפי את שהיכה
 ״מהו הסוגייה לעובי בפסק־דינו, נכנס,

 על ״אין שלמתלוננת קבע הוא פוסטר?״
 ״היא בלבד. עצמה על אלא להלין,״ מה

 אשר ״שהצילום השופט, קבע יפה,״ ידעה
 ומטרתו כוונתו השמש פני מול נעשה

 צללית של תצלום לקבל היא הברורה
 המצולמת הדמות קווי •שרק כלומר בלבד,

ב מופיעה עצמה הדמות ואילו בולטים,
בכהה.״ או שחור

 כי ״,ומשידעה :ושאל השופט הוסיף
האפק כל על צללית רק תופיע בתצלום

יש זה תצלום כי הסכימה וכן שלה, טים
 כעת, תלין כי לה מה — לפוסטר גם מש

 זה צילום־עירום אם תוהה הצופה אם גם
לאו?״ ואם

אחו במאה השופט עם מסכימה ״אני
 צילום בכל אם ״אבל ציפי, מגיבה זים,״
 יצטרכו בארץ, דוגמנית כל של או שלי,

 או זיוף מזה לעשות יבולים אם לחשוב
 להצטלם. תסכים לא אחת אף אז לא,
 לראות לאנשים לתת שצריך טוענת אני

 כבר זה ? ולהונות לשנות אבל וליהנות.
מוגזם.״

אבנר־
קפה: כוס על לדבר בוא

 השבת ביום יקיים אבגרי אורי
 משעה בפברואר, 12ח־ הקרוב,

 ד־בצהריים,3700שעה~ ׳ עד 11.00
הש ״סוף כקפה־גלריה פתוח חוג

 תל־ 140 רוטשילד שדרות דרה״,
התרבות״). ״היכל (ליד אביב

 הכוונות, עד לשאלות ישיב הוא
 סיעתנו של והתוכניות הרעיונות

הבאה. בכנסת
 את להציג מעוניין אתה אם

 לברר, אותך, המטרידות השאלות
מוזמן. אתה — להקשיב

את
אורי

 שמח ה הי ״י
בבית־המישפט״

 ב!- הזוג בני החליטו ארצה •טובם **אז
ת ר פו  כבר היום העסקים. לתחום לעבור ^ז

 בפוסטר, היה מה ביותר לה איכפת לא
 ורובה ראשה שקועה היא בו. ראו ומה

שהס שלה, הפירחוניים הגרביים בעיסקי
 הקטן, ובניל תל־אביב, את לשגע פיקו

 עומדת היא בקרוב שנה. בן כבר שהוא
 (או־פר) מטפלות להבאת סוכנות לפתוח

 היהודית. הסוכנות עם בשיתוף מאנגליה,
 מחזיקה כבר היא באלה הראשונה את

ש יהודיה אנגליה צעירה זוהי בביתה.
 ומאפשרת בניל המטפלת פאמלה, שמה

 — כקודם חייה את לחיות להמשיך לציפי
וה הערב בשעות ישראלית כנערת־זוהר

ה בשעות מצליחה וכאשת־עסקים לילה,
בשות לעסקים, נכנס הוא גם שוקי יום.
שאולי. רפי המיסעדן עם פות

כ קדוש,״ ״עיקרון מתוך הכל, למרות
 בעניין לוותר מתכוונת ציפי אין דבריה,

 נגד תביעה שאגיש ״ייתכן פוסטר־העירום.
 ״בכל אומרת. היא השווייצית,״ החברה
 בבית- שמח יהיה עירעור. אגיש מיקרה

חגיגית. מבטיחה היא העליון,״ המישפט




