
 רפידות ■
זדוגית

המא נחמיאס, אמנון מר שהוציא הכרוז
 מתגורר הוא כי בן־אמוץ דן את שים

 ויכוח מעביר ערבי, לפליט 1השייך בבית
 מה זדונית. רכילות של לפסים פוליטי

 דן־ ואילו נכון אינו כנראה, שהדבר, עוד,
 להחזיר מוכן יהיה כי הודיע בן־אמוץ

 על ממשלת־ישראל תחליט כאשר ביתו,
הפליטים. החזרת

 של אנושית־הומאנית מטרה לא כי ברור,
הכרוז. מפיץ בפני עמדה לפליט דאגה

 השיסוי ממסע חלק מהווה זה, כרוז
 המעדיפים כל נגד בישראל כיום הנערך
״ממ ממדיניות ומסתייגים שטח על שלום
 להבאיש בא הוא הלאומי״, הליכוד שלת

מאבקם. ובכנות ביושרם לפקפק ריחם,
 לא בארץ השלום אנשי כי מקווה אני

ירתעו!
רסת־גן - סחיש ירון

 חשיש ■
ץ בישיבה

תורת — התפוצות ״ישיבת מרשי בשם

_______מכתבים_______
 בגליון פורסמה ש.ז. 13.5 ביום .1 גולד־ מרדכי והרב הר־ציון שעל ישראל״
 ״חשיש שכותרתה כתבה עתונכם של 1706 לפנות הריני הנ״ל, הישיבה ראש שטיין,
מרשי על דיבה מוציאה אשר בישיבה״ — כדלקמן: אליכם

אכן אבא הפתעות ■
הגולן, על תוותר לא ישראל כי אבן, אבא שר־החוץ מפריח בחו״ל בביקורו

הגדה. ועל סיני על ירושלים, על
 עוד יש ישראל מצד ויתורים בעניין כי שר־חוץ אותו מבטיח זאת לעומת
באמתחתו. הפתעות

שדד היוו תד־אביב לספחה עזור
שב תל״אביב, עיריית שפירסמה למודעה מתכוון שאבן או מגוחך, שזה או
הפתעה. מהווה קל שינוי

רחובות זליג, רני
 קל בשינוי שהופכת לטפחה, עזור שלך, היא תל־אביב תל־אביב: עיריית מודעת >•

תמונה. ראה — לספחה עזור שלך, היא לתל־אביב

— ש: בכך
 בישיבה כי בכותרתה קובעת א.
חשיש. מצוי
 מכללא וגם במפורש בה נאמר ב.

 בישיבה כי שבה הצלומים באמצעות
 כדי בחשיש מהתלמידים חלק נעזרים
 מתלמידי שחלק ״בעילוי־נשמה״, לזכות

 הגד מפרי ליהנות נוהג שבה החכמים
 סיפורים בירושלים מתהלכים וכי בוס
 תלמידיה לפיהם הישיבה אודות על

משכ בסמים משתמשים מהם) חלק (ולא
סמים. מסיבות בה ומתקיימות רים
 קבוצת ע״י נוסדה כי בד, נאמר ג.

 הכל גירסת לפי שעישנו אינטלקטואלים
משכרים, סמים
 בהחזקת שהנאשמים בה נאמר ד.

 זוכה (שאגב פישר ומוטי דניאל חשיש
 וכי הישיבה, תלמידי היו אשמה) מכל
 גולדשטיין מ. הרב מרשי הישיבה ראש
בערבות. ששיחררם הוא

 המיוחסים דברים בה מצוטטים ה.
 לפיהם גולדשטיין, מ. הרב למרשי
חשיש. שמעשנים תלמידים היו בישיבה

 מפרטיו פרט בכל לעיל, האומר כל .2
 וצלומיה, הכתבה מטרת וכל הינו שקר
 תלמוד מקום על ולעג לעז להוציא היא

ותלמידיו. תורה
ירושלים כן־זמרה, א. עו״ד

בקר
 בסקנדינביה

הנפלאה

י קבוצתיות טיסות
 טיסה, כולל המחיר ל*י. 1,440+־.$45.00

לינה לילות 10 נסיעות, מס
ם דון־אמסטרד לונ הגן־ פנ :קו

 5/7; 21/6 : המראות ימים־ 43
26/7: ראהמה ־ ימים 36

2/6:19/7

הגן־לונדון קופנ
 28/6 : המראות ־ ימים 29
16/6 : המראה ־ ימים 22

9/8 ; 12/7

כי הידעתם
 ארה״ב/קנדוז אל/מ־ בטוסכם

 להתעכב באפשרותכם
 ביניים לחניית

 סקנדינביה בארצות
הטיסה? למחיר תוספת ללא

מודרכות* קבוצתיות טיסות
מלון, בתי נסיעות, מס טיסה, כולל

_________________וכר ארוחות סיורים,
ה בי דינ ד ־ -אנגליה סקנ לנ :הו

 ; ל׳י 1,995. ־ + $405.00 0ימי 29
__________9/6 ; 26/7; 5/7: המראות

ה אנגלי ה־ בי דינ ■הולנד: סקג
10/7;ל*י;המראה1,835+־.$350.00 ימים 24

ה: ה־הולנד־גרמני ה־אנגלי סקנדיגבי
; ל'י1,920". + $410.00 ; ימים 29

/12:המראה 7______________________________
־סקנדינביה: ספרד

; ל׳י 1,845־. + $345.00 ; םימי 24
ז________________________17/7: המראה

ה: סקנדינבי
 ; ל״י2,065־. + $250.00 ; ימים 15

/26; 19/7; 12/7 ; 5/7 : המראות 72/8
ה: סקנדינבי

; ל'י2,120־. + $250.00 ; 0ימי 17
_________________16/7; 2/7: המראות

ה סקנדינביה־ גרמניה: הולנד־ אנגלי
 ; ל״י2,165־. + $350.00 ימים 25

_________________2/8 ; 12/7: המראות
ה בי ה: סקנדינ לנד־גרמני הו

 י ל'י2,280־. +$435.00 ; םימי 29
5: ותמראה /7 ;19/7 ;26/7

ה בי ד ־ ־אנגליה סקנדינ לנ :הו
־.$350.00 ; םימי 25  ; ל'י2,220+

 16/7; 2/7: המראות
איש 15 מינימום *

2: 5'/>ו1/\£אוכוא1£ ק4\/>וכ>0£  ימים 2
 בפיורדים, טיול מלא) (פנסיון ימים 14

 לינה ; בהרים נופש במקום ימים 7 כולל
 ימים 3 ;אוסלו ימים 2;בלבד

המחיר ;קופנהגן ימים 3 שטוקהולס,
____________________________$243.00מ־ החל

טיסך ם0-8 מטוס שירות י א י ל  חניה ל
־קופנהגן תל־אביב

אל או שלך הנסיעות לסוכן פנה

1/91
 תל־אביב .52233 טל. ,32 יהודה בן רח׳

ירושלים ,23341 טל. ,25 יפו רח׳


