
ל ה ק ש ה ק ב ת  להלזדים מ
ת ש י כ ר י ב ס י ס ר ס כ י פ  

ה ל ר ג ה ם ל י י ק ת ת  ש
שי ביום ר ו4 חמי ב מ ס פ ס  ב
 המכירה ימי צמצום לרגל

ע בו ש זה. ב

על □ת!□

החושב לאיש דו־השבועון
ל״י 3.75 :לחצי־שנה ל״י; 7.50 :לשנה מנוי דמי

־אביב תל ,3006 ד. ת.

1253 ה1ה העולם תשבץ
 קבוצת אנחנו ״הלא שלמה. קבוצה אלא יחיד אינו בזה המובא התשבץ מהבר
 לה שמה ציון!״ ״עורי, קבוצת המערבי.״ בגליל הידועה ציון!״ ״עורי,
 הערבים באחד חבריה. של צוותא ערבי — וביניהם דברים וכמה כמה למטרה
 שהובא הבא, התשבץ בצוותא, חובר, מעונה־תרשיחא, של בגורן האלה,
 לדבריו: כי לתשבץ, תמונה צרף שלא נדב, (איתיאל) איתי על־ידי לדפוס
— לפניכם והנה התשבץ״ את חיברה הקבוצה כל ״הלא

ני )1 : ז ז ו א מ
 הפרשות אחת כור

״ה על־ירי שנתגלו
ש )4 הזה״. עולם
 שהכתיר רומא ליט
 אות )10 סוסו. את

 הצדיק )11 הנצחון.
 השגיאות. שכע בעל
 להפוד ייעורו )13

 )14 לשמן. זיתים
 מילת )15 בהסה.

 קיים. )17 וויתור.
חק עבורה כלי )10

 חיילת )20 לאי.
 מקצוע. לת

 )25 מאד. חשוב
 )20 לוה.
 עיר ראש

 כלוב )30
בכ ..״ )32

חק קול )33 יעל?".
 ההבדל )34 לאי.
 )30 לפדות. פר ביז

 כפר )37 הכה!.
 אנודת )39 תנ״ד.
 ״עורי. כמו סתר,

 קבר )41 ציון!״.
 )44 .סיגריה )42 קדמון.
 11 לו היו )48 החושב. לאיש שבועון
)51 הסוסים. את מזרזים בה )50 אחים.

(55 לחקלאות. ני חיו )53 : פלשתי. אליל
של י כינויו )59 .ן. ע: )58 חוטם. )57 טנא.

חוזה )00 ־ביניים. ו בימי בז־מתתיהו יוסף
. נח. המרי

.ערה. ה: את בקים חו בה : ד נ ו א )1 ס
(5 קדמוני, נשק י5כ )3 יאיר. נרו )2
הוגה )7 יאולוגיה. לארב׳ ור פרופם! )6 מרכז.
יגור. א )0 הסתייגות. מילת )8 ציוני. דעות

 בליץ, מומי )10 שוט. )15 מרגיש. )12
 מעל )23 אות. )21 קטנה. פירה )18 כיום.

 נגד־מטוסים. )24 ביותר. הגבוהה לתקרה
 באשה מסתפק )20 מערב. )28 אי־פדר. )20

אולם בין )32 אחיו. הורו לו )31 אחת.
שר. וע מאות בע אר (:45 לבמתו. י אמרו! התי
ה )40 חקלאי. (38 סימפתיה. לו יש (37
אבי )45 הענב. חלק (4: .׳ כלי. )41 :ע. מטב
זר. מטבע )47 מלאיכה. בעל )40 ;ה. מנש
■טל. הי )54 דיר. יז ) 52 'כתיבה. ? נוזל (49
,ילו א )58 הנעלמים. הצדיקים מספר (50

י יי ■ו

ה3ןבםד
אכזיב

ל ף ע ו ח ה
 היד, לקיצה, הרחצה עונת התקרב עם
היש הנופשים לשיחות חדש נושא השנה

 מועדון של הצרפתי הנופש כפר ראליים:
 היפים החופים אחד על השוכן התיכון, הים

אכזיב. חוף בארץ, ביותר
 של רמתו עצם על חלוקות. היו הדעות

 הסכימו כולם ויכוח. כמעט היד, לא הכפר
ב האירית כ־ להפליא, מנוהל הוא כי

ו יינותיו כי בינלאומית, רמה על עומד
המוש אלה עם להתחרות יכולים מאכליו

 יאמנם, בארץ. ביותר היקרים במלונים גים
 לבלות תיכננו והולך רב במספר ישראלים

חופשה. בו
 עיקרית טענה היתד, אלה כל לעומת

 החופים אחד על השתלט הנופש כפר אחת:
ה הנופשים בפני אותו סגר בארץ, היפים

 ברבבותיהם בו לבלות שנהגו ישראליים
 החוף של הגדולה החורשה שנה. מדי

 ומלבד נוער, למחנות ריכוז מקום שימשה
 נהגו בקביעות שם שביקרו הגליל תושבי
הארץ. מדרום אזרחים אפילו אליו לנהור

 כדוחם שם לעצמו שרכש איש
ה נוף •צד זה חדק •צימוד למען

 מה מאכזיב. אכיכי אדי הוא ץא
הוא עומד היכן זה? כעניין דעתו

 וסוגרים הולכים הם ביותר: הגרוע לילה.
 היתה לכן קודם אשר — שלמות פינות
 מקסים טבעי נוף מהן ונשקף אליהן גישר,

העובדים. של פרטיים מגורים לצרכי —
ב מהביקור חלק הכפר היווה היום עד

 המיבנים בין לטייל נהנה והקהל מוזיאון,
אפ בלתי היום וד,ארכיטקטוניים. העתיקים

 שקמו המודרניים המבנים שורת הדבר. שרי
 והאקזוטי האוטנטי נופו את הורסים בשטח,

המקום. של
התכניתפיצו א

כזו: היא
 מוזיאון הכפר שטח מכל לעשות 9
 הערבים, חיי הדגמת שיכלול גדול, אחד

 מק׳מיים, וציורים אמנות לדברי מוזיאון
 אורגינליים לדברים אקזוטיות פינות־מכירה

 וכר. להסתכלות המיבנים שיחזור בלבד,
 כספים התיכון הים מועדון משקיע אמנם
המדי שעל נראה אבל הכפר, בסידור רבים

לצר ולהחזיר בו לטפל החובה מוטלת נה
 תהיה שלא כדי הוצאותיהם, כל את פתים
ש זכות הזה, השטח על חזקה זכות להם

כרצונם. פניו את לשנות להם תאפשר
 קיים שהיה הפיניקי הנמל את לשחזר ס

 צי השנה במשך ולהקים הכפר במבואות
 וכמרכז צף כמוזיאון שישמש שלם פיניקי
 יוכל זה נמל ולתיירים. לישראלים בידור

הצפוני הגבול על שמירר, בסיס להוות גם

כ

באכזיב אכיכי והמר אלי
בנמל פיניקיות ספיננת

 ״העולם ההוף? סגירת על כויכוח
 •צ־ כדי השפוט, אליו פנה הזה״
 תשד זוהי אלה. •צאדות על ייציב
:כתו

 לכל עמדתי, את יותר להבהיר ברצוני
 חוף ״סגירת לנושא פומבי שינתן מיקרה
אכזיב״. וכפר — אכזיב

 בין ולהפריד להבדיל ברצוני כל קודם
מה שהם למרות אכזיב, וכפר אכזיב חוף
היס מאתר נפרד בלתי חלק למעשה, ווים,
 משניהם לעשות הן ומלחמותי שלם, טורי

אחת. שמורת־טבע
 למסור אסור עקרוני שבאופן היא, דעתי

 ביחוד — זרים לגורמים המדינה שטחי את
 ישראל של הקצרים החוף תחומי את לא
 רוחם על העולה ככל בהם שיעשו כדי —

 להשתמש יוכלו ולא יאבדום ישראל ואזרחי
 אצדד בהמשך אולם חיוני. שימוש בהם

 חלק לגבי התיכון הים מועדון של בזכותו
ואז המדינה שטובת משיקולים זה, מחוף
 היעיל הגורם ובהיותם אותם, דורשים רחיה

 והאפשרויות המקום ערך את שהבין היחידי
בניצולו. הגנוזות הרבות
 אסור אכזיב הכפר שטח שאת היא, דעתי

 תיירים בפני לסגור ולעולם פנים בשום
 פתוח להשאר תמיד חייב הוא וישראלים.

 במציאות כך שאין מה כולו, העולם בפני
היום. של

 התיכון הים מועדון הולכים בינתיים כי
 הכפר על ומשתלטים האמורית והמועצה
 מהקהל אותו גוזלים הם נמרצים. בצעדים

 בלתי־ לתכניות בשטחו ומשתמשים הרהב
מס פתיחת כגון: לרוחו, וזרות מתאימות

 מודרניים, מוצרים לממכר וחנויות פרר,
קונצר לשמיעת למועדון המיסגד הפיכת

ומועדוני־ ,תיאטרון להצגות וחזרות טים

 יוצא־דופן דבר שהוא מאחר ישראל. של
 ממנו וללמוד בו לחזות העולם מכל יבואו

 התיכון. הים באיזור הפיניקים חיי על
 החייאת פירושה ואודותיו הנמל החייאת

רב. מעשה וזה הפיניקים,
 וסמל דוגמה אכזיב תשמש כזה במיקרה

 שיתר בעתיד תעזור ואולי אתרים, לשימור
 יוש־ לא שלה ופינות־הנוף המדינה עתיקות

חתו.
 להילחם אולי ניתן אכזיב. חיף 9

 מהחוף — חלק ורק — חלק פתיחת על
יש לא אם כי הישראלי. לקהל והחורשה

 סגור, רציני חלק התיכון הים למועדון אירו
 הם והחורשה, מהחוף אחוז 75 לפחות של

 להגן מוכרחים מצידם הם מהארץ. יסתלקו
 כי בשטח, מופתי סדר ולקיים הנופשים על

 ולקלקל להרוס עשוי הפרוע הישראלי הקהל
 אין־ להם יש עכשיו כבר הכל. את להם
 הם אותם שונים, מסוגים תקלות של סוף

 את להקדיש שיוכלו במקום לסלק שוקדים
 באו שהם ובשעה המועדון לפתוח הזמן
כאן. ולהנפש לנוח

 דופן יוצאת פנינה מהוזים זאת בכל הם
פשו שלהם הבידור תוכניות הארץ. בנוף
 זה במועדון ערב בילוי ;וצנועות טות

 ומשחקי ריקודים באמנים, הסתכלות אומר
 את היטב מבינים הם להפליא. יפים חברה
 ללמד ויכולים אכזיב של הרומאנטי הנוף

 נופש כפר באירגון מבוטל בלתי פרק תנו א.
 תיירות למרכז ישראל והפיכת מושך, ימי

עולמי. שם בעל עממי
שהחב להעיר, ברצוני לעולם. פתוח

המו לפיתוח היא שהקמנו המשותפת רה
ב חתמנו הכפר. של הצפוני והחלק זיאון

 האומר סעיף ויש מפורט, חוזה על התחלה
 בפני פתוח תמיד יהיה שנעשה מה שכל

כולו. העולם מן מבקרים
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