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לקצרנות מיוחד בית־ספר ),011£00 גרג״ ״אולפן

 כמבוגר, כצעיר משכיל, לכל ראשונה ממדרגה תועלתי מכשיר מהווה קצרנות ידיעת
אישיים, לצרכים אם ובין מקצועיות למטרות אם בין

 בהדרכת והאנגלית העברית הקצרנות מקצוע הוראת בלעדי באופן מקיים גרג״ ״אולפן
 ״גרג״ שיטת לפי העברית הקצרנות ומחבר המנוסה המורה בר־קמא, חיים מר מנהלו,

כולו. בעולם המפורסמת
 להם אפשר ולמען ולמורים, לסטודנטים לתלמידים, במעט לא גם חשובה קצרנות ידיעת

 שבוע של אינטנסיבי קורס החנוכה שבוע בחופשת גרג״ ״אולפן מארגן המקצוע לימוד
 ידיעת את לרכוש אלה לחוגים ניתן בו אנגלית, ולקצרנות עברית לקצרנות אחד

מיוחדת. בהנחה הקצרנות מקצוע
 תל־אביב, ,5 גורדון רח׳ גרג״, ב־״אולפן המעונינים לכל ברצון יינתנו מלאים פרטים
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במדינה
)9 מעמוד (וומשן

ת לבוחריו תודות מפשיטת־רגל שכונו וב ב
תוח עיירות הפי

 בטוח שנראה במקום גח״ל מועמדי בין
 כהן־צידון, שלמה עורך־הדין הופיע ),27(

 ל־ נוסף אשר הליברלית, המפלגה מצמרת
ו תי ו כנ  שניהל חריף, ומשפטן ציבור כאיש ת
 עקרונית, משמעות בעלי מאבקים בהצלחה

מהשכ רבים קולות למשיכת גורם היווה
ת בות  מוזר שיראה כמה עד והנה, העממיו

שכבות נציגי הדבר,  מהמפלגה האמידות ה
 מלא, בבטחון בכנסת יושבים הליברלית

 שהאיש בעוד בהם׳ בגד שציבורם למרות
 נשאר העממיות השכבות בקרב הפופולרי

 אשר למעריציו לגמול יוכל לא וגס בחוץ,
 מחייבת הדימוקראטיה עבורם. לשרותו ציפו

 השכבות את תפצה הליברלית שהמפלגה
 מתבוסה, והצילוה לה קולותיהם את שנתנו
 לטובת יתפטר בכנסת מחבריה שאחד ותדאג

כעת העומד כהן־צידון שלמה עורך־הדין

המחוקקים. לבית לכניסה בתור ראשון
 שמפלגה יאה זה אין כי להוסיף למותר

 בישראל הליברלית המפלגה כמו רצינית
 נציגים. 11 על־ידי בכנסת מיוצגת תהיה
תו על נמנה אינו מהם אחד שאף  ציבור או

 מאות של — כחן־צידון צמח ממנו —
 ארצה הגיעו אשר ערב, מארצות אלפים
המדינה. הקמת לאחר
 הליבראליים הח״כים אחד יתפטר? מי

מה להתפטר כהפגנת־הזדהות, הציע, אף
 לעבודת חיוני זה ח״ב דווקא אולם כנסת.
 כהן־ אליו התכוון לא וממילא בכנסת, סיעתו
יתפטר. אחד שח״כ דרש כאשר צידון

 בקשר המפלגה, בחדרי שהוזכרו השמות
 הפרטי ההון נציגי הם בלנוב, של למכתבו

 אבל גולדשטיין. ואהרן פרלשטיין שלמה
 מתכוון אמנם מהם שאחד סימן כל ניראה לא

זאת. לעשות

תולדות
ת ש ר א בו הגי
ל הקוראת קרועה מודעה תלויה בחוץ

ה אף ז״ל. כהן לאלי הזיכרון עצרת
מנהיגי בת־ים, עיריית מכובדי שרים,
שהפכו רחוקים, ומכרים המצרית העדה

 נידון־דמ־ של לבביים לידידים בן־לילה
הזה. בבית לבקר מזמן כבר חדלו שק,

 ולבושת דקת־הגיזרה האשה כהן, נדיר,
ש ילדיה, שלושת עם נשארה השחורים,

בדירה שנה, בן הוא שביניהם הצעיר
 אלא מאורחים, רק לא ריקה היא ריקה.

מרהיטים. גם
שנים, שש לפני אלי עם ״התחתנתי

 חיסכון בשיכון הזו הדירה את קנינו ואז
 העולם לכתב השבוע נדיר, סיפרה לבניין,״

ו כסף, אז לנו היה לא ״לריהוט הזה.
 לא אך הזמן. במשך קצת שנחסוך חשבנו

הלי 500ו־ לשליחות יצא אלי הצלחנו.
 הספיקו חודשית כמשכורת שקיבל רות
ה ובשביל בשבילי יום־יום לצורכי רק

ילדים.״
 שבעה לפני כהן, אלי של מותו מאז

 של הכלכלי מצבה השתנה לא חודשים,
 נעלמה נדיה של מליבה אך המשפחה.

ווה. תיק ה

ב רקח. המשרד - נתן המשרד
 השתתף להורג, כהן אלי כשר,וצא מאי׳
ש האשה, באבל הישראלי הציבור כל

ה למסך מבעד בעלה משפט אחר עקבה
טלביזיה.

 אזרח: לכל אז ברור היה אחד דבר
 אחרים, ומוסדות הבטחון משרד המדינה,

כהן. משפחת של החומרי למצבה ידאגו
 לקרות שיכול דעתו על העלה לא איש
 שהתרומה לעצמו תיאר לא איש אחרת.

ה מכשיר הביטחון, משרד של היחידה
 המשפט, בזמן למשפחה שניתן טלביזיה

לאחריו. מיד יילקח
 בדירת בזמנו שביקרו רבים, עתונאים

 של הירודים מתנאי־החיים נדהמו המנוח,
 לכך שהיתר, אז, להם הוסבר משפחתו.

 את למשוך לא חשובה: ביטחונית סיבה
האוייב. סוכני של תשומח־ליבם

בהמו לבקר העתונאים חדלו בינתיים

 נשארי התנאים אך הדירה, באותה ניהם
כשהיו.

 אלי של מותו אחרי חודשים שבעה
 את יחידה, כעזרה משפחתו, מקבלת כהן

 עבודתו: בזמן שקיבלה המשכורת תה א
לחודש. ל״י 500

 לי,״ הוסיפו לא תוספת־יוקר ״אפילו
במרירות. נדיר, סיפרה

 של מות!■ מאז רוחניות. מטרות
 זכרו. להנצחת רבות פעולות התנהלו אלי,

 שמו, על רחובות קראו ומושבות ערים
ב גנים. ונטעו לזכרו מועדונים הקימו

 שייקרא יער ניטע אף ירושלים סביבות
 נישאו אינסופיים ונאומים אלי, שם על

הזדמנויות. באותן
 שמו להנצחת ועד אז הוקם בתל־אביב

 מזכיר של דבריו לפי הי״ד. כהן אלי של
ה לספסל חברו בן־סעיד, פליכס הוועד,

 לא בת״ים, ותושב המנוח של לימודים
 ממש. של בפעולה כה עד הוועד התחיל

 מיבצעים רק היו עתה, עד שנעשה ״מה
 מתכוננים ״אנחנו הסביר, פרטיזאניים,״

הראשון.״ השנה ביום גדול למיבצע עכשיו
 כסף סכומי הוועד לזכות נאספו בינתיים

 אזרחים של כתרומות שהגיעו נכבדים,
ל שונות, לכתובות נשלחו התרומות רבים.

 אלף 15כ־ $ בצורה הגיעו בת־ים עירית
 עולי להתאחדות הגיע דומה סכום ל״י.

 עם יעשה מה הוועד כשנשאל מצריים,
 לפעולות אותו לשמור יש כי השיב הכסף,

בעתיד.
 עם קשר כמובן, אין, אלה לפעולות אך

 שלנו ״לוועד כהן. אלי משפחת של מצבה
 בלבד,״ רוחניות אלא חומריות, מטרות אין

 עד התעניינו ״לא בן־סעיד, פליכם הסביר
 כהן.״ נדיד, של בגורלה עתה

 אינה עצמה נדיה הזוחלת. התשובה
 כדי הציבור, לעזרת לפנות עדיין מוכנה

בה. התמיכה הגדלת לשם בו להסתייע
שלי עתה: עד נקטה בו היחיד הצעד

 ושר־הבטחון, לראש־ד,ממשלה מכתב חת
מצבה. את פירטה בו

 שבועות, שישה לפני שנשלח המכתב,
 בו התבשרה האלמנה השבוע. נענה

 מסוגל ואינו חולה, ,ראש־ר,ממשלה כי
הפרטיות. בבעיותיה עתה לטפל

ד ז כהן אלי של ובנו אלמנתו
לחוד פיצויים לחוד, מליצות

*


