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

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

הבוחרים בפנקס היכללות אי על ערר ב.
בו, נכלל 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 בתוספת היכללות אי על ועדרים כקשות 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 לבין ),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 י׳-בטבת

 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 ד ליום עד הפנים, לשר בכתב בקשה להגיש רשאי האישיים

 מהודעה. הכלול פרט אותו את לתקן ),25.2.77(
 לבקש האמורה, בתוספת הבוחרים, לפנקס שנתווספו הבוחרים יוכלו כמדכן

 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
 שמסרו 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 מיוהדים 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 ר 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

המען 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

המען המקום
 הממשלה קרית — נצרת־עלית

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

 4 הכנסת רחוב — עפולה
 20 הס רחוב — פתח־תקוה

 הממשלה בית — צפת
 24 בנימין רחוב — רחובות

74 הרצל רחוב — רמלה
 10 הרואה — רמת־גן 1 המלכה שלומציון רחוב — ירושלים
9 העם אחד רחוב - תל־אביב-יפו 4 אספהני רחוב - ירושלים

(מוסקוביה) הרוסים בנין — נצרת

מפקח ת על הארצי ה הבחירו

במדינה
)45 מעמוד (המשך

הנו בשנת־הלימודים לייצגו אמורים שהיו
אחריה. שתבוא ובזו כחית,

 אולם הונאות. - הבהירות אהרי
באוני ימי־חג היו הבחירות ימי בכל־זאת,
 בגלל כמו הבחירות, בגלל ולא ברסיטה.

השערו והולכת. הקרבה חופשת־הסמסטר
 שהוכרז אחרי רק התחוללה הרצינית רייה

 התח־ אחרי שעות 12 הבחירות, סיום על
 של הקלעים מאחרי התחוללה היא לתן.

אגודת־הסטודנטים.
 הקלפיות מן נאספו הסגורות המעטפות

 ״התוצאות האגודה. למישרדי והובאו
 כל את לספור שגמרו לפני עוד פורסמו

 סטודנט ),21( שיזף מנחם טען הקולות,״
 אשר למשפטים, בפקולטה ראשונה שנה

כמו שלו בפקולטה לבחירה עצמו העמיד
נבחר. ואף בלתי-מיפלגתי, עמד

נוס סטודנטים חמישה ולטענת לטענתו,
 כבל- לאגודה מועמדותם את שהגישו פים

 משוערת״ ״הערכה נעשתה תי־מיפלגתיים,
 לקראת והועברה הבחירות, תוצאות של

 כל למערכות הבחירות ביום חצות שעת
 את מעבירים היו ״אם העיתונים'היומיים.

 הן מאוחר, יותר אחדות שעות התוצאות
 וזה בעיתוני-הצהריים, מתפרסמות היו לא

 אגודת- ראשי של האגו• את שובר היה
וחבריו. שיזף טוענים הסטודנטים,״

 אגודת- פירסומי שעל-פי היתה התוצאה
הלי נציגי 40כ־ לאגודה נבחרו הסטודנטים

 ומיפלגות העבודה נציגי 10מ־ פחות כוד,
 בלתי־מיפלגתיים ושני אחרות, קטנות
נבח של חמתם את העלה הדבר בילבד.

 אל הליכוד סיפח לטענתם רבים. רים
האח הבחירות אחרי שהידלדלו שורותיו,

 אחדים בלתי־מיפלגתיים חברים רונות,
 לעיני חוץ, כלפי לפחות להציג, כדי וזאת

הי את הליכוד, של הצעיר הדור מטפחי
כביכול. הבלתי־מעורערים, שגיהם

 מנחם תגובות. ללא מיכתבים
 אחרים בלתי־מיפלגתיים ומועמדים שיזף

 מיכתבים היפנו הם לשתוק. שלא החליטו
 כי דרשו ולהם אגודת-הסטודנטים, אל

 הראשונים הפירסומים על הכחשה תפורסם
התו שיפורסמו וכן הבחירות, תוצאות של

 לערוך יש לדיבריהם, האמיתיות. צאות
הקולות. של מחודשת ספירה
הבלתי- של מיכתביהם נענו לא כה עד

 רשומים לפתע עצמנו ״מצאנו מיפלגתיים,
 שיזף מנחם אומרים. הם הליכוד,״ כתומכי
 במילחמות סוף־פסוק זה אין כי מבטיח

באגודת־הסטודנטים. הפנימיות

כנסת
השם בעזרת ר.1נלת

 נתבקשו הישיבה תלמידי
— לבנסת מתגה להבין

פרי־רוחם מקורי פסל והביאו
ה הישיבה תלמידי עמלו תמימה שנה
 יצירת־ה״ על כפר־סיטוין הדתית טכנית

 שנה העבודה.״ ״פסל קראו שלה פאר
מהל־ עשוי פסל ובנו עמלו תיכננו, שלמה

בא צבעו ׳שאותו י וחלקי־מנוע, קי־צינור
 הביאו המלאכה, ונשלמה וכשתימיה דום.
 מנהל של במכוניתו כבוד אחר הפסל את

מישכן־הכנסת. אל הישיבה,
תל את לייצג 'נבחרו תלמידים ארבעה

 הפסל מסירת בעת הדתית הישיבה מידי
 בן- יואל מרדכי, ציון הארבעה: למישכן.

 גם היו דומי ונתן דויטשר דורון משה,
 תלמידי מכל יותר הפסל על !שעמלו אלה

 בן־משה: יואל מספר האחרים. הישיבה
 מלישבת מיכתב לישיבה הגיע שנה ״לפני

 להכין נתבקשנו ובו הכנסת, יושב־ראש
במ הכנסת. של יום־ההולדת לרגל מתנה

 מבחוץ, מתנה ולקנות כסף לתרום קום
 הכל אחרי במדידינו. אותה לבנות החלטנו

 האמצעים. לנו ויש טכנית, ישיבה אנחנו
 המיקצועות מארבעת הרכבנו הפסל את

 מאיתינו אחד כשכל בישיבה, הנלמדים
יכולתו. כפי תורם

 הפסל, בניית מלאכת ונשלמה ״כשתמה
 מכוניתו את שאלנו באדום, אותו צבענו

בש לירושלים. אותו והבאנו המנהל של
 חיכינו שילמה ישנה גדול. יום זה בילנו
 שלנו הפסל את נראה שבו הזה לרגע

 — כאן כשאנחנו כעת, הכנסת. במישכן
המפור הגובלנים ליד הפסל את ורואים

מת ממש אנחנו שאגאל, מארק של סמים
רגשים.״

 הארבעה ואכן, גדודה. התרגשות
 הביטו הם בני־יומם. כתינוקות התרגשו

 מה לתמוה חדלו ולא ושוב, שוב בפסל
 עבודתם, על הגדול שאגאל אומר היה

 בטוחים היו בתמימותם אותה. ראה אילו
ה הגובלנים •ליד דרך־קבע יוצב הפסל כי

 חיים קצין־הכנסת, שעוזר אלא מפורסמים.
 להם הסביר פניהם, את שקיבל קומר,

 האחרים המקומות באחד יוצב שפיסלם
אר של באושרם פגם לא זה דבר בבית.
 התרגשות שמרוב תלמידי-הישיבה, בעת

 כשהם תמונות, של שלם פילם ביזבזו
 .שהציע עד המבזק. על ללחוץ שוכחים

 תירוש, מרדכי מיישמר-הכנסת, קצין להם
 של מצלמתו את שישאלו אותם, שליווה

הכת ביציע שישב מצלמי־העיתונות אחד
בים.

 פיס־ ליד להצטלם הארבעה שכילו אחרי
ב לסיור תירוש מרדכי אותם :נטל לם,

שבה החמישית, לקומה הועלו הם בית.

 בח״כ ופגשו הסיעות, מישרדי שוכנים
 לכבוד שנערכה ממסיבה שיצא בגין מנחם
 הם לליכוד. הצטרפותו עם זיידל, הילל

 כיצד חזו משם הכתבים, ליציע נלקחו
 את נושא לקט יחיאל החדש חבר־הכנסת

 שהוא שליחי־העלייה בזכות הראשון נאומו
 להתמ־ עד אמריקה, בצפון ׳בראשם עמד
 כי העירו, כמיביני-עניין כחבר-יכנסת. נוחו

 מעל בדיבור מורגל אינו החדש הח״ב
ב קולו את ״איבד״ ולכן הכנסת, בימת
 למזנון נלקחו יותר מאוחר הנאום. מהלך

 ובחברי־ בחברי־כנסת פגשו שם הח״כים,
 על ועוגה קפה ■לכוס והוזמנו ממשילה,

הבית. חשבון
 תלמידי ארבעת של הגדול יומם זה היה

 — השם בעזרת — שהבטיחו כפר־סיטרין,
 של הבא ליום־ההולדת גם מתנה להכין

הכנסת.
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