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ביום ד׳ ,23.8.72 ,כשעה  8.30כערב ,אצל מרים ,רחוב יכנה 5
קרית מוצקין ,תתקיים

פגישת חברים ואוהדים
על סדר היום :

 (1נושאים אקטואליים,
 (2חיפוש מסגרות רחבות יותר למען מימוש רעיונות
הקידמה. ,
 (3האידיאולוגיה הציונית.

חברים ואוהדים מוזמנים
ה ר שו ת
~־

>

־ ־-

-

כ חינו ך ו ה כ ש ר ה י מיי ם
^

הוא ניבא את גורלו של המלך עבדא־
ללה — ידע לספר בדיוק את מועד הרצחו
ואת המקום המדוייק.
הוא ניבא את מיתתו המשונה של נשיא
עיראק ,עבד אל סאלאם עארף ,שנה שלמה
לפני המקרה.
הוא חזה את מילחמת ששת־הימים וידע
מראש את תוצאותיה המפתיעות.
האם יש אמת בכוחו המאגי של הכהן
השומרוני אלישע לוי? מה עומד מאחורי
הקמיעות אותן מחלק הכהן משכם?
״אני מתעסק בעתיד כבר  25שנים,״
מסביר לוי את כוחו המאגי ,״קיבלתי את
הכוח הזה בירושה מאבי .באים אלי מכל
הארץ וגם מהעולם .אנשים שהתייאשו מ
הרופאים הרגילים ומהרפואות שלהם .אני
לא נותן רפואות ,רק קמיעות .את זה לא
מחלקים בקופת חולים ,אבל זה עוזר.״
ירדים ובאקלאווה .לא רק בשברים
של גוף עוסק הכהן ,כוחו גדול גם ברי
פוי לבבות שבורים .והוא מספר :״צעירה
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* קורס שט ל חו ב לי ם

תצלומים אלה

מתקבלים  :משוחררי צה״ל ,בעלי השכלה תיכונית של  10שנות לימוד
לפחות במגמה ריאלית או  11שנות לימוד בכל מגמה תיכונית אחרת,
בעלי בריאות וראיה תקינים.

!* קורס ש ט ל ק ציני מ כונ ה
מתקבלים  :משוחררי צה״ל ,בעלי השכלה של  3שנים בבי״ס מקצועי
או בעלי השכלה תיכונית של  10שנות לימוד לפחות במגמה ריאלית,
בעלי בריאות תקינה.

כהן־עתיד לוי
עסקים ,מלחמה ,בריאות  . . .הכל!
אחת משכם היתה חייה עם גבר בתור
אשתו .יום אחד נמאס לו ממנה והוא עזב
אותה .היא ניסתה הכל בשביל להחזיר
אותו ולא עזר כלום.
״בסוף היא באה אלי .תיכף הבנתי מה
היא רוצה .הכנתי לה קמיע מיוחד למק 
רים כאלה .לא עברו יומיים והאיש שלה
חזר אליה על ארבע .מאז הם נשואים בעו
שר והביאו כבר הרבה ,הרבה ילדים לעו
לם .כל ראש־שנה הם מבקרים אותי ומבי
אים לי מגש גדול של באקלאווה.״
איזה קמיע היה זה? ״זה לא סתם
קמיע ! זה בדיוק אותו קמיע שהיה ליוסף
הצדיק .הוא פועל בשביל הכל :הצלחה
בעסקים ,הצלחה במילחמה ,בריאות ,הכל.״
אז באמת ,לא הגיע הזמן לחסל את כל
האנאכרוניזם הזה של קופות־חולים ופסי
כיאטרים ?

* קורס ל ק ציני ר דיו
מתקבלים  :משוחררי צה״ל ,בוגרי בתי״ס מקצועיים של  4שנות לימוד
במגמת רדיו־אלקטרוניקה או בוגרי קורסים צבאיים מקבילים ,וכן
בעלי תעודה של אלקטרונאי מוסמך )סוג  2לפחות( ,בעלי בריאות
תקינה.

* קורס ל ק ציני ח ש מ ל
מתקבלים  :משוחררי צה״ל ,בוגרי בתי״ס מקצועיים במגמת חשמל,
מסיימי  3שנות לימוד בנושא חשמל )קורסים ,פנימיות טכניות( או
מסיימי  10שנות לימוד שעבדו  3שנים בבתי מלאכה אלקטרו־מכניים,
בעלי בריאות תקינה.

הקורסים לחובלים ולקציני מכונה נפתחים מדי חודש על אוניות .הקורס
לקציני רדיו)שיפתח בספטמבר( והקורס לקציני חשמל )שיפתח באוקטובר(,
יתקיימו במכון להכשרה ימית בעכו ומספר המקומות בהם מוגבל.

פרטים נוספים והרשמה :
בחיפה — ברשות כחינוך והכשרה ימיים ,רח׳ נתן )קיייר-
מן(  ,11קומה ג׳ ,ליד כיכר פריס ,בימים א׳ ,ב ,,ג׳ ,ה׳ בשעות
 14.00—8.00ובימי ו׳ בשעות ; 12.00—8.00

מ שפט
כמו המערב הפרוע

בתכ-אביב — במשרדי החבכ הימי כישראל ,רח ,אחד העם
 ,15קומה ג׳ ,בימי ד׳ בשעות .13.00—9.00
עולים חדשים יוכלו לפנות ישירות למשרדי החבל הימי לישראל,
רח׳ הנמל  ,2חיפה.
לנוחותך תוכל גם למלא התלוש המצורף ולשלוח לת.ד 1909 .חיפה.
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לכבוד
הרשות לחינוך והכשרה ימיים
ת .ד , 1909 .חיפה.

תאריך

בו
בו

 1הנני מעוניין להרשם לקורס
 1שם משפחה ............................
| טל.
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חתימה ............ ....

ן

עבדול כארים אבו־סאלם ,תושב תל-
אביב ,ירד עם שניים מחבריו במונית
לטיול באילת .כדי להפיג את השיעמום,
לגמו השלושה במשך יותר מחמש שעות
הנסיעה ,כמעט ללא הפוגה .כשהגיעו אי
לתה ,היו כבר שיכורים לאללה.
חיש קל ,הצליח עבדול כארים להס
תכסך עם צעירה מקומית .המשטרה הוז
עקה ,ועבדול נעצר .לא נגבתה ממנו כל
עדות.
ג ד א י לד• למחרת ,הובא בפני השו
פט המקומי להארכת מעצרו .דעתו של
עבדול עדיין לא היתה צלולה לגמרי.
בגימגומים ,ביקש להזעיק עורך־דין.
איש לא נענה לבקשתו .במקום זה,
הציע לו התובע המשטרתי ,לדבריו,
להודות באשמה ,ברמזו שייפטר בקנס
בלבד.
עבדול לא רצה להודות ,אבל כאשר
)המשך בעמוד (32

מבט מהמטוס ד 2ג

בנמל״התעופה בציריך ,צילם שליח ״העו־
לס הזה״ שני אנשי ביטחון שווייצריים.

ך* אקדח שקל לא יותר מחצי קילו,
!  1אולם לי נדמה היה שהוא קורע
תיכף חור בכיס מכנסי .עמדתי שם,
בדרכי למטוס ס.א.ס .ממינכן לקופנהגן,
ממתין לתורי לעבור דרך המיתקן לגילוי
מתכות ,ומצפה לאי־נעימות הקרובה ה
מצפה לי.
לא המתנתי הרבה .המיתקן הדגיש
נזעק לחיים ברגע שעבדתי בין דפנותיו.
איש הביטחון הגרמני עצר אותי :״האם
יש לך חפצי מתכת בכים?״ ״רק זה,״
עניתי ,ושלפתי מכיסי צרור מפתחות.
״אנשולדיגן זי,״ התנצל איש הביטחון,
והורה לי לעבור — בלי לבדוק אם לא
נשארו בכיסי חפצי מתכת נוספים —
.מסוכנים יותר .הצלחתי אם כן להעביר
אקדח דרך המיתקן לגילוי מתכות .אולם

