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חד״פעמית הוצעה • חד־פעמית הצעה • חד־פעמית הצעה • חד־פעמית הצעה

 נקנויסין חנונה חונשת
ניקוסיה הירטון במדון

15.12-22.12.68

ל״י 445.— למבוגר בלבד ואיכסון טיסה
12 גיל עד לילד בלבד ואיכסון טיסה

ל״י 150 — רק
30.11.68 עד הרשמה

י ס ר ו ט ־ ־ ם י נ ג .
 721286 — 720346 טל. ,39 ביאליק רח׳ רמת־־גן,

 924351 טל. 36 השרון דרך השרון, הוד
925510 טל׳ 33 וייצמן רח׳ סבא, כסר

חי״פעמית הצעה • חי־פעמיה הצעה * חי־פעמימ הצעה < יוד־פעמית הצעה

 - הזה העולם תנועת
חדש כוח

ברמת־גן •
בש בדצמבר, 3 שלישי, ביום

 קפה באולם בערב, 8.30 עה
 דויד) המלך (גן ״עצמאות״

ברמת־גן

ואוהדים חברים פגישת
:הנושא על לדיון

? יהודי מיהו
המרכז יו״ר בהשתתפות

סגל שמואל עו״ד

במדינה
)11 מעמוד (המשך
 שום בישראל אין ושווד, צבר של אמיצים

 צדק למען הלוחם גוף שום שלום, שוחר
 פא־ כולם להיפך: ערבית.—ישראלית והבנה

ומתנחלים. משעבדים בתים, מפוצצי שיסטים,
 א־מ־ דפי על לראות שהתפתו מאלה אחד
 הוגה־ הוא י&ראל של פניה את ניוז פריאל

 לעורכי כתב הוא ראסל. ברטראנד הריעות
 ניוז אימפריאל ישראל את ״קראתי העלון:
ל להופיע שימשיך מקווה אני רב. בעניין
ה מירב שיופץ חשוב כי קרובות, עיתים
 נכבשו עתה שזה בשטחים המצב על מידע

האימפריאליס שאיפותיה ועל ישראל, על־ידי
ישראל.״ של טיות

שבע באר-
 זוייף האם

7 הדו״ח
 — ובעיקרו מגמתי זדוני, דו״ח ״זהו

 מפ״ם נציג בן־זאבי, נחום צעק פוליטי!״
 החב של הכללי והמנהל באר־שבע בעיריית

באר־שבע. לפיתוח רה
ב לדיון שבוע לפני כשהוגש זה היה
 שכלל הרפז, ועדת דו״ח העירייה מועצת

ה דרכי על קטלניים ביקורתיים מימצאים
 העבודה נציג הרפז, דויד החברה. של ניהול

 העיר ראש את להדיח כשנה לפני שניסה
ה במימצאי השתמש מתפקידו, נאווי אליהו
 פרנסי את לנגח כדי בראשה שעמד ועדה

העיר.
החב את גם המנהלת העיר, הנהלת אבל

מת תשובה להכין מראש דאגה לפיתוח, רה
ל שפנייתה אחרי הרפז. של לדו״ח אימה
 נענתה, לא נגדי דו״ח להכין המדינה מבקר

 מפרופסור נגדית חוות־דעת ההנהלה הזמינה
שב שכלל בחיפה, מהטכניון הבר־שיים י.

 הירקות שוק להקמת שנוגע מה בכל חים
 ועדת קטלה אותו בבאר־שבע, והסירות

הרפז.
 בישיבה השבוע, שעתיים. של סיור

הת באר־שבע, עיריית מועצת של נוספת
הדו״חוח. שני סביב סערה חוללה

 המהנדס יצא הרפז בהמלצת כי הסתבר
 הבר־שיים הפרופסור את לחקור מגן, נתן

ל שלו. הדו״ח הכנת לדרך ),85( הקשיש
 ״באה כדלהלן: הבר־שיים לו סיפר מגן דברי

הו שבעיר וסיפרה מבאר־שבע משלחת אלי

ברוגז והרפז נאווי
במשטרה!״ מתלונן שלא מי ״בלב

 הרוצה קבוצה קמה והנה חלוצי מפעל קם
המפעל.״ את להרוס

 הדו״ח את הכינה הרפז שועדת בעוד
 לפרופסור הספיק חודשים, 6 במשך שלה

 בבאר־ בשוק שעתיים של סיור הבר־שיים
לדב שלו. הדו״ח את להכין כדי שבע

 שכלל הדו״ח את אחרים לו ניסחו ריו
 כותב אינו שהוא כיוון דפים, וחצי ארבעה
העמו 15 על עליו. חתם רק והוא עברית,

כלל. הפרופסור ידע לא בדו״ח הנוספים דים
 מגן נתן את להזמין הרפז דרש כאשר

 זאב שערוריה. קמה המועצה, בפני להעיד
הישי את להפסיק תבע מפ״ם, נציג זריזי,

מזוייף. הפרופסור רו״ח אם לחקור בדי בה

1650 הזה העולם


