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לשעבר ״דגן״ מלון

 פרומר בית
טבעוני בריאות מרכז

 אשקלון. אפרידר. הטייסים. רח׳
051-22148 טל.

 סכנה הם אסטט׳. מפגם יותר הם שומן שרפי
 לחנמרח מורע אתה אם לבריאותך. חמורה
 עבורך! טובות חדשות לנו יש מצבך,

 ולהנות, להבריא... לרזות. באפשרותך
פרונור. בבית

 המציע במינו, מיוחד מלון הינו פרומר בית
 ומותאמת מתוכננת והבראה הרזייה חופשת לך

 עם יחד סמכא, בר רופא ע״י ־ עבורך במיוחד
 ונופש. תרבות בידור, אפשרויות של מגוון מבחר

 מבוססות פרומר. בבית ההבראה תכניות
 טבעונית- דיאטה של נכון שילוב על

 בהשגחה ומנוחה ספורט צמחונית,
צמודה. רפואית

פרומר־ בבית להתחדש א1ב
 לתכניות אשר המלון

 יצאו שלו ההבראה
 מוניטיןעולםיים.יעידו

 אורחיו מאות כך. על
 מכל המגיעים

תבל. קצוי
 מקומות והזמנת לפרסים

אל: לפנות נא
פרומר, בית

אשקלון.
051־22148 טל.

משאית
ו ב ל ו ו

1972 ייצור שנת — 137—435 מם׳
 מושכים ריפוד אפור, פם הגג על ארוס, המשאית צכע

רדיו. עם מוטורולה קשר מכשיר כפנים אדום,

ה ב נ ג נ
 1.10.76 בתאריך

חולון אילת, פינת יוספטל מדחום

 כע״מ, לכטוח חכרה ל״צור״, יפנה הישר המוצא
שכרו. על ויבוא — 03־52181 טלפון

מכתבים
הלום הופך השלום
 אל אותנו מחזירים קריית־ארבע יהודי

 ערבי־יהודי עימות בהופכם ימי־הביניים,
מחול ספרים על מילחמה למילחמת־דת.

 ערבי באיזור נטוש בית־כנסת על לים,
 הדסה) (בית לשעבר יהודי בית ועל מובהק

 היגיון לפי היהדות. לחיק להחזיר שרוצים
ה הסכמתם להביע הערבים צריכים זה,

 את יחזירו הם כולל: להסדר אבל מלאה,
 בחברון, הישן בית־הכנסת ואת הדסה בית
 הנטושים הערבים בתי כל את נחזיר ואנו

מבתי שברחו ערבים וחצי ומיליון בארץ
והגליל. ורמלה יפו כולל הם?

ה שני כלפי להיעשות צריך צדק שכן,
מחפ אינם קריית־ארבע יהודי אך צדדים.

ו בערבים מתגרים הם בכוונה צדק. שים
 הם לשיתוף־פעולה. ניסיון כל מכשילים

 אינה זו אם בילבד. שלהם הצדק את רואים
 אם צביעות. זאת מה יודע איני צביעות,

 שלום לעשות הערבים על כאלה יהודים עם
באספמיה. לחלום נהפך השלום —

רנזת-גן ממלון, מאיר

של הרב האשכנזי, הראשי שהרב מאחר
 בעקבותיו ללכת יהודי לכל הציע גורן, מה

כש קריעה ולקרוע
 גווי- ליד עובר הוא

מחוללים, לי־תורה
 לעצמנו מרשים אנו

ממ לחברי להציע
ול־ ישראל שלת

בח מימשל־הצבאי
קרו־ מכנסיים ברון

ז׳א־ עים־למחצה,
ו משומשים, קטים

ב ישנים מעילים
 למטרה המחיר חצי

דת לתיירים הנ״ל.
 ולדיפלומטים יים

מייוחדות, הנחות
 — בבקשה הזרים. דרכוניהם הצגת עם

 אלטע — זאכן ״אלטע מחלקת אל כיתבו
 ישירות או קדום, בגוש־אמונים, שייך״

בקריית־ארבע. לווינגר משה לרב
אביב תל־ שריק, יוסף

 שד הקולנוע מבקר הוא שריק יוסף •
״הארץ״. היומון

 ביום בשידורי־ישראל, בחדשות שמעתי
 אנשי שאירגנו הפרעות ״בעת :5.10.76

 מאות כמה חייל נסחב בחברון, גוש־אמונים
 הטנדרים אחד אחרי הכביש על מטרים

שלהם.״
צה״לי זה הלו!

חיפה כספי, יואל

 כאיש- נבחר לווינגר משה שהרב זה
 נתן הזה שהעולם בילבד זו לא — השנה

 אלא — הפאנאטי־שלוח־הרסן לרב פירסום
 וצו עידוד גושפנקה, בידיי נתן גם שזה

 ממשלת־ישראל, את ולהזהיר להכריז אלוהי
הלבן.״ הספר במדיניות תמשיך ש״לא

 ״אני, האימרה היא במיוחד חמורה אכן,
המבשר, אות זהו ר.״ י ד, ז מ לווינגר, הרב

ל ממני נבצר מילחמת״אחים. על חלילה,
 לנכון הזה העולם עורכי מצאו מדוע הבין

 להבעיר העלול זה, בגפרור דווקא לבחור
גדולה. תבערה

גבעתיים כר־גיל, כן־ציון

מעלי שאתם העלילות !בראשכם דמכם
 ונאמני־התורה, גוש־אמונים אנשי על לים

!הוזהרתם ראו !ביוקר לכם יעלו
ירושלים התורה, :אמני

שסילף האיש
 בבחירת דעתכם לסוף יורד איי תמיד לא

 כך, אחר. או זה מסויים אירוע בפסילת או
 מתעלמים אתם מדוע תופס איני לפדשל,
 חיום עורך של החדש מסיפרו לגמרי כמעט
 אתם אם גם דרך. אבני — דיין משה הזה,

שיקו אם וגם האיש, את לחלוטין פוסלים
ב אתכם מדריכים אחרים מסויימים לים

ש מהעובדה להימלט אי־אפשר הרי נדון,
 מם. ביטחוני תפקיד בעבר מילא הזה האיש

מרכ וכדמות כרמטכ״ל כשר־הביטחון, 1
 כרצון לרע או לטוב המדינה, בהנהגת זית

ואיש. איש
ירושלים כן־חורין, ד.

 לא הזה העולם כמו עיתון שדווקא מפליא
 מילחמת אירועי סילוף על להגיב לנכון מצא

בזיכרונו מופיע שהוא כפי יום־הכיפורים
 משה שר־הביטחון, אז שהיה מי של תיו

ש הוא הזה שהאיש ייתכן לא הרי דיין.
 תוך העובדות, את ההיסטוריה עבור יקבע

 התעלה. בחזית שלחם כמי האמת. עיוות
 צליחת נגד היה למשל, דיין, שמשה לי ידוע

 את להחזיר תבע אף מסויים ובשלב התעלה
 המיזרחית מהגדה שרון אריק של כוחותיו

 היה הוא שלו, תיאורו על-פי והנה, חזרה.
 שמישהו הזמן הגיע הרעיון. הוגה בכלל
במקומו. הזה האיש את יעמיד

אשקלון צ., מאיר

בלהי־מציאותית תוכנית
 הזה (העולם בעיתונכם לכתבה בהמשך

 בנושא אתכם לעדכן מבקש הנני ),2034
 למרחב האנטנות

ה ההתכתבות סיני.
מסבי בזה, רצופה

ה את בדיוק רה
 בנדון. שלי טיפול

 שר־התיק־ תשובת
 בקשר אלי, שורת

ו המיבצע לעלות
 ביצועו זמן אורך

 בידי משאירה לא
ל אלא ברירה כל

 על זה בשלב וותר
טיפולי. המשך

 למיבצע ההוצאה
 מאות־ תעלה הנ״ל

 כדיברי למשלם־המיסים, לירות מיליוני
ב מעז, ואינני מישרד־התיקשורת מומחי

ה של ובמייוחד המשק של העכשווי מצב
 לקרוא ביוזמתי להמשיך השכירים, עוברי
זו. חשובה למשימה להירתם לחברי

ירושלים הכנסת, אמיר, ז׳אק ח״כ
 אל אסיר ח״כ של למיכתבו בתשובה •

 לדאוג השר מן ביקש שבז שר־התיקשורת,
 צרדל לחיילי שיאפשרו אנטנות להתקנת

 הישראלית הטלוויזיה שידורי את לקלוט
 יפת, עוזרי השר, עחר הביא סיני, במרחבי
הבאים: הנתונים את אמיר ח״כ לידיעת

 במרחבי לקלוט אפשרות להבטיח כדי
ה הטלוויזיה שידורי את סדיר באורח סיני

:הקמת להבטיח יש ישראלית,
ל (מיקרוגל) חוליות־קשר מערכת □

 הארץ ממרכז תובניות־הטלוויזיה העברת
בסיני. שונים למקומות

 כולל טלוויזיה, שידור תחנות רשת □
 זציוד־ לאספקת־כוח ציוד אנטנות, משדרים,

אחר. עזר
 הגדולים הגיאוגרפיים במרחבים בהתחשב

 הקמת עלולה — מתאימה תשתית והעדר
 את המפיצה מהרשת פי־כמה לעלות הרשת

 הקו בתחומי הישראלית הטלוויזיה שידורי
 ל״י) (מאות־מיליוני הגבוהה העלות הירוק.
 ומשאבי שנים) הצפוי(מיםפר הביצוע ומשך

 התוכנית את עושים הנחוצים, כוח־האדס
זה. בשלב לבלתי־מציאותית

הקיוס תחת חתירה
 ב־ וערבים יהודים בין היחסים תקינות

 כאזרחים לקיומה. חיונית מדינת־ישראל
ה שיפור על לשקוד אנו אמורים נאמנים
ל באשר ובעיקר העמים, שני בין ידידות
בתדה הוכינו ונצרת־עילית. נצרת תושבי

 ערביי על תסקיר־קניג למיקרא ובדאגה מה
 המחבר*לצרף הצליח זה בתסקיר ישראל.
ל היכולים טיעונים עם היסטורית בורות
 תחת לחתור לכך ובנוסף אנטישמי, כל שרת

הציונות. יסודות
 בהצעותיו יש המרושע, אופיו על נוסף

 נותן ממש אלה בימים שכן הטיפשות, מן
 ומדכא מפלה מישטר לחיסול הכשר העולם

אלה בימים וברודזיה. בדרום־אפריקה
)6 בעמוד (המשך
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