
 מיוחדת: נופש תוכנית
 ימים, 4ו־ לילות 3

 ביוני 3ה״ חמישי מיום
 צהריים) ארוחת (כולל

 בוקר) ארוחת ביוני(כולל 6ה־ ראשון יום עד
ל״י. 600 :כפול בחדר לבודד מחיר

ת ר י ו א ר ב דו ח! בי י ז ז ^י שז ו
 אל הצטרף

 היפים האנשים
 הנופש בכפר

 •הצרפתי
 באשקלון.

 חופשה בלה
 מיוחדת

 במינה
 במחיר
מיוחד:

: ל ל ) 3.6.76 עד כ
 הגבלה, בלי ויין ארוחות — מלא פנסיון
 מינימלי, במחיר סוסים על רכיבה שחיה,
 למיניהן הספורט פעילויות כל טניס,

 ושירותים). מיסיס (כולל משגע! ובידור
 051-24195-6 טל. מקומות: להזמנת

שלך הנפיעות טובן או הפתור משרדי או

מקומות עתה כבר להזמין דאג
השבועות! לחג

כפול בחדר לבודד

ח ד ל 1 י ל
מה גם אומרים אנחנו

א ת ל לקנו
:אצלנו

 יותר זול 4
 יותר טוב שרות +
יותר טוב יעוץ +

 הנחוץ כל של ענק מבחר
מיטח ועד ממוצץ לתינוק,

״863״צ ״ביבי״
ת״א ,45 ג׳ורג׳ המלך

500,000 ראשון פרס

ס ך ך פ דן ב כ ה ז ל״י 200.000 ה

* ״1  עשוי ראשון פרס .
ר ב ס צ ה ל י ל" 700.000 ל: ^
 מבט אחרי ה/ ביום

בטלוויזיה, 3 לחדשות .
8 תוצאות

ה 401 ■ הוזגרל

 בהגרלת השבוע
 הוהב בדור

הפ*ם מפעל של

־ במדינה
)43 מעמוד (המשך

 של סימליותו את ■שתרגיש האמריקאי,
 לידי שילטונו את שהעביר המלך, סיפור
 כשהוא לכיסאו חזר אחת, שנה למשך השטן
 במילחמות, שטופה ממלכתו את מוצא

עסו בעצמם, המדוכאים האזרחים, והמוני
 ״ה־ לקראת ודיכויים עמים בהשמדת קים

השטן. רצה שבו י״8הסו פיתרון
 דויד של המעשה סיפור מיז׳ הוא מי
 ובת־ דויד ודויד, שאול הלקים: (בשני
 היהודים המוני יותר. ■פשוט היה שבע)

 על הסימלי הסיפור מן נהנו בנידיורק
 הגדול גוליית על הרועה דויד ישל ניצחונו
 הוא גוליית :פשוט היה הלקח והנורא.
 יצחק הוא ודויד פורה ג׳ראלד הנשיא

ישראל. ■מלך רבין,
 רדודים בצבעים ההמונית, הגסה, ההפקה
 ובתוצאות בתקציב־ענק נורא, ובמישחק
משתת ישראל משחקני כשרבים עלובות,

 בהצלחה זכתה — הנלעג במישיחק פים
וב בניו־יורק, היהודים כשהמוני־ .גדולה,

 צמודים ארצוודהברית, של אחרות ערים
 בערב- שעתיים שלהם למקלטי-הטלוויזיה

 כדי הראשון, היום במוצאי ושעתיים שבת
 על ישראל, בני־האור, של בניצחונם לחזות

הגויים. כל בני־ההושך,
 של בעלילותיו •שחזו המיליונים לעומת

 שהוצגה אשמדאי, את ראו מעטים רק דויד,
 האופרה בימת על ספורים ערבים במשך

 אשמדאי את שראו אותם גם העירונית.
 הפוליטית, האליגוריה של לעומקה ירדו לא

במח התעמקו מתוכם מאוד מעטים ורק
 בימים אשמדאי, ומיהו המלך מיהו שבה

 פני אל נשקפת כשישראל אלה, טרופים
 בדמותם הטלוויזיה אקרני מעל כולו העולם

 ערביים נערים המושכים צה״ל חיילי של
 בית- אל בחבלים, קשורים כשהם בשערם,

הכלא.

ירושלים
מו־״מ■ ל1ע הצר״ף

 כצל שנים 25 אחרי
 הפכו הליגיון צלפי■

 מריימי מישפחת כגי
עד פ - כי מ ת ג

 בקעה זו צעקה הפרנסה!״ לקח ״הרוח
 בבוקר שניצב מריימי, שמואל של מגרונו

 והגבורה), השואה (יום 1973 באפריל, 29ה־
ש מה כל ובקבוקים, קרישים •שיברי מול

 מקור־ שהיו הקטנים, הצריפים משני נותר
פנרסתו.

 חברון דרך בצד ימין־משה, שכונת ליד
 שימשה אשר העתיקה, העיר הומת •ומול
 ששת* למילחמת עד וירדן ישראל בין גבול

 צריפים, שוי ■שנים 25 משך ניצבו הימים,
 מרים אחותו מריימי, שמואל עסקו שבהם
 ומיצרכי־מזון נפט במכירת מנשה, ואחיו

האיזור. לתושבי
 חושבי פונו ששת־הימים מילחמת אחרי

 מיש־ ובני פארק. הפר הגיא בן־היבום, גיא
 על פונדק הצריפים את הפכו מריימי פחת

חברונה. המוליכה הדרך, אם
 מיתה ״זו תליגיון. ליריות חשופים

 נפשות 12ו* מישפחות שלוש של הפרנסה
 מריי- שמואל סיפר מעיראק,״ מאז;שעלינו

חשו היינו ״תמיד נמוך־הקומה. ),40( מי
 בכינו לא אבל הירדני, הליגיון ליריות פים
 פרנסה יש העיקר אמרנו, התלוננו. ולא

בארץ־ישראל.״
וה המר ביום ההריסות, את גילה באשר

 את הזעיק מריימי, שמואל מיהר נמהר׳
קר אסף אחדים, וידידים בני־מיישפחתו

 לבנות להתחיל ומיהר וחומרי־בגייה, שים
ההרוסים. הצריפים את מחדש

 אחותו מריימי, מרים סיפרה ״חשבנו,״
 בפונדק, עבדו ובעלה שהיא •שמואל של

 ש־ ,הסערה או בריונים זה את ״שהרסו
 כל את גם שדדו הקודם. בלילה היתר.

בפנים.״ שהיו והציוד הסחורה
 הבנייה התחלת מאז שעתיים חלפו לא

הו בעיצומה העבודה ובעוד המחודשת,
 הם ירושלים, עיריית פקחי במקום פיעו

 את שהרסו הם־הם כי לשמואל הודיעו
 י להרחיב ״עומדים באישון־לילה. הצריפים

 מפריעים,״ והצריסים הכביש, את כאן
ה מריימי מישפחת לבני הפקחים אמרו

 סייעה בזמנו שכן ,והנבונים מופתעים
 מחלקת־הסעד דווקא המקום בהקמת להם
 רישיון לכם ״אין ירושלים. עיריית של

 גם זקוקים היינו לא ולכן עסק, להחזקת
בית־מישפט.״ של לצו

2017 הזה העולם


