
 בקולקציה חידושים
״גלי״ של הקיץ

 1 מס׳ כיצרנית רבות שנים מזה הידועה ״גלי״ חברת
 ואשר צעיר ספורטיבי בסגנון ונעלים סנדלים של בארץ

 השנה אותנו מפתיעה וחדשנות, דינמיות על מקפידה
ומעניינת. חדישה קיץ בקולקצית

גבהים בשלושה עקבים עם אלגנט ספורט בסגנון סנדלים

 צעירות ולנשים לנערות המתאימים רוקי) (סגנון שונים.
 העשרה. כבנות שטוחות סנדלים נועלות שאינן ברוחן

 מעצבים ע״י ״גלי״' עבור עוצבו אשר החדישים הדגמיםי
 מתאימים בארץ החברה מעצבי עם בשיתוף איטלקים

 הרגלים על לעמוד או ללכת המרבות לישראליות במיוחד
 לרגל מקנים הרך, העור רצועות הנוח, המבנה רבות. שעות
היום. שעות כל במשך ויופי נוחות

יו״• 15,000
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ל ל3ח ש 3 ע 9□ •

מכוזבים

בתל־אכיב שנהיים פת מפגינה
הסירוב בזכות

פתוחה דלת
 דויד של מילחמתו על

השוכ במישרדים שיפמן
ם באיזורים נים רי  אסו

).2222 הזה״ (״העולם
 בדבר עיתונכם הערות קראתי

לעיר מקומית ערים בניין ועדת

 )6 מעמוד (המשך
 איחסן, קל לליבו מאוד קרובה

ה יהודי של גדול חסיד והוא
 מצריים, יהודי של ובמיוחד מתרה,
אמי קשרים בזמנו קיים שעימם

הת מסיבה באותה הוויכוח צים.
 איחסן, של להטו בו כשבלט להט.
 ריב או ויכוח שום פרץ לא אבל

לביני. הבר איתן בין קולני
 שפיר- ב״שיחה״ קטע מתוך )4(
ייחס בו דברים ואשר איחסן. סם
ש הרושם, להתקבל יכול לי, תם

 האפשרות במסיבה נדונה בכלל
 בה. להשתקע למצריים, שובי של
מעולם. דברים היו לא

 שלכם הכתבה עם קשר כל ללא
 עבד־אל־קו־ איחסן של והמאמר׳

 האחרונים שבימים לציין, עלי דוס,
 נימת על מצריים עיתונים מנגנים

בי והיריבות בישראל פער־העדות
אוק עורך ייחם למשל, כך, ניהן•

 עובדת את מנצור, אניס טובר,
 של — כדבריו — בקרוב שובו
 ישראל בשגרירות הציר הדיס, יוסף

 של היותו לעובדת לארץ, בקאהיר,
 בך השגריר בעוד ספרדי, הדס

 של זו טענה אשכנזי. הוא אלישר
יסוד. כל כמובן, משוללת, מנצור

קאוזיר גרינשפן, סמי

• § י

ב בעיר-העתיקה הנעשה
ירושלים.

 ו- הזדעזעותנו את מביעים אנו
 חמיד איוב של גירושו על מחאתנו
 ב- היהודי ברובע מביתו, תותנג׳י

ה ההסכם בירושלים. עיר־העתיקה
מב אינו תותנג׳י על שנכפה כספי

 שמניעיו הגירוש, עובדת את טל
 אות מהווים והלאומניים הגזעניים

ש והשילטון העם מצח על קלון
הדבר. קרה בימיו

 לחיים דרך כל המחפש כחוג
 ללא המשותפת, במולדת משותפים

מע סייגים וללא חברתיות מחיצות
רו אנו במגורים, והפרדה שיים
כ בתותנג׳י שנעשה מה את אים

שו לכל וקוראים זו לדרך מנוגד
ל היהודי העם בקרב הטוב חרי

שיפמן דויד
ראשון מכלי

ה פירסומי מתוך יפו.—תל־אביב
 נמסרו הם כי למד אני דברים

מדוייקת. לא בצורה לעיתונכם
ב סגורות אינן הוועדה ישיבות

מקו חומר לקבל ובמקום פניכם,
 רוח סילוף משום ■בו שיש טע,

 נציג את מזמין אני ההחלטות,
 הוועדה בדיוני נוכח להיות העיתון
 קבלת דרך על ראשון מכלי וללמוד

עבודתה. ואופן החלטותיה
 מדי מתקיימות הוועדה ישיבות

 השעות בין הרביעי, ביום שבוע
 עם מראש ובתיאום 08.00—11.00

 יתקבל קסל, א. מר הוועדה, מזכיר
 בברכה. עיתונכם נציג

 העיריה, ראש סגן שיפמן, דויד
תל־אביב הנדסה, מינהל ראש

• • •
י1צי! סירוב
בשטחי□ לשרת

ל יוצא כרם־שלום קיבוץ
 לשרת המסרב חברו, הגנת

בשטחים.

 חבר ),29( טייטלבאום שימעון
ה ביום נשפט כרם־שלום, קיבוץ

ב יום 35ל־ באפריל, 14ה־ שני,
 לשרת סירובו בגלל צבאי, כלא

ש השנייה הפעם זוהי בשטחים.

 והתעריתי ממושך, זמן במשך אל
 שלא דברים הרבה למדתי בה,

 מה יפה יודע אני קודם. ידעתי
 — הערבית האוכלוסיה סובלת

 — הכבושים בשטחים פלסטינית
 לגרימת שותף להיות רוצה ואינני

זאת.׳/ סבל
״עו במילים: מסתיים המיכתב

 לחיות הזכות לי שיש חושב דני
 והחוק למצפוני, בהתאם בארצי

 בכך, מצדד והמקומי הבינלאומי
אי ישראל שממשלת מצטער ואני
זאת.״ מבינה ננה

 ראש אמר באפריל 7ב־ כידוע,
 בראיון נתיב, משה האלוף אכ״א,

 לשרת הסירוב בעניין ל,צר!״ לגלי
 כמה עד זאת לדכא ״יש :בשטחים
!״שאפשר
 מסר הקיבוץ, מזכיר ליבני, אשר

 החלטה התקבלה ׳79 בדצמבר כי
בז המכירה כרם־שלום, בקיבוץ

ב לשרת לסרב חברים של כותם
 מאסרו בעיקבות היה זה שטחים.

 הקיבוץ, חבר דודאי, מרדכי של
המילו שירות את לעשות שסירב

בעזה. שלו אים
ה שימעון, של אשתו אילדה,

 להריונה, השביעי בחודש נמצאת
המפור בקשתו פי על כי הודיעה

נוס וחברים היא בעלה, של שת
 וה־ הציבורי בתחום יאבקו פים

 שימעון, שישוחרר כדי מישפטי
 לשרת חבריו וזכות זכותו ותוכר

לב בכוונתה הקו־הירוק. בתחומי
ולפ המדינה, נשיא עם ראיון קש
ב האזרח לזכויות לאירגונים נות
לצי לחברי־כנסת, ובעולם, ארץ
 בארץ והפלסטיני הישראלי בור

מאבקם. עם שיזדהו כדי ובשטחים,
 לשימעון יאפשר לא צה״ל אם

 ישקלו הקו־הירוק, בתחומי לשרת
יצי ילדיהם ושני ואילדה שימעון

הכיבוש. שיסתיים עד מהארץ אה
כרם־שלום קיבוץ

 במדור צדק״, מול ״צדק ראה •
במדינה.

ג£דון אות
ה קול חא על הגליל, מן מ

ו זה, צעד נגד קולם השמיע
הי את למנוע שבידם כל לעשות
שנותו.

 יהודית־ להתקרבות החוג
המערבי, כגליל ערכית

נהריה

רנלברנדט רא

ה מאסרו תקופת את נכלא. הוא
 סיים הוא — יום 21 — ראשונה

ימים. שישה לפני רק

ה, צייר מי  אליבא מ
 (״העולם ״אמנות״ ד׳מדור

).2223 הזה״
ש רומברג, ש״אוסבלדו אמרתם

 המזכירים כתמי־צבע ,מצייר׳ היה
התחיל צבעי־שמן, של פירסומת

קרווג׳יו של ציור
צבע כתמי

 של בהעתקים יצירותיו את לקשט
היא. ולא רמברנדט,״ יצירות

 של בעבודתו המופיע הציור
 אנג׳לו מיכאל בידי נעשה רומברג

.1550 בשנת קרווג׳יו,
 גמא, גלריה קירר, בן־ציץ

חיפה
• במחלו השנוי הציור תצלום י

תמונה. ראה — קת

 שימעון כתב בשנית הכלאו עם
השנה ״במארס :לשר־הביטחון

 כפי מילואים, לשירות התייצבתי
נכו את הוכחתי ובכך שנדרשתי,

ה להגנת לשירות הבסיסית נותי
ל לצאת וסירבתי מאחר מדינה.
 מוכן אינני כי הכבושים, שטחים
 21ל־ נשפטתי חייל־כיבוש, להיות

להודי מבקש הנני מחבוש... ימי
 באתי (א) :יסודיים דברים שני עך

 ציוניים, מניעים מתוך לישראל
 למדריכי במכון שלמדתי לאחר
 שבע ובמשך בירושלים, חו״ל
ב קהילתי כמדריך שימשתי שנים

בישר־ משנוכחתי (ב) ארגנטינה...


