
לת, יערכו אשר 1980 המים מלכת לנשפי שקלון, באי  א
ה ת תגענה טל, וחורשת טברי דו ד מו ת מ ם ה סי בו טו או  ב

ם גי מוז מ ם ה חי רוו מ ה חברת של ו

 בלבד יונ<-<ולי לחודשים הנחות מבצע
הכרמל בעיר המלון בבתי

 המבצע, משתתפי בין יוגרל לירות, 20,000 שערכו יהלומים, משובץ תליון
בחיפה. בקרית־אליעזר היהלומים מרכז מתנת

 בבריכות במסעדות, הצפון, באיזור בסיורים הנחות המבצע למשתתפי
 ותיאטרון בידור שירותי רכב, השכרת ו״בת-גלים״, ״מכבי״ ״דן־כרמל״,

העירוניים. למוזיאונים חופשית כניסה חיפה.

ה פ ם, של חי רי הר י ת א ת ו רו ק תיי עני ה לך ת י ו נופש. של חו
במבצע המשתתפים המלון בתי

 2 של מינימום ושהיית פנוי מקום בסיס על בלבד לישראלים נועד המבצע
 תשלום. ללא 5 מלילה ייהנו לילות 4 השוהים שבוע. סוף לרבות לילות,
 מראש. מקומך הזמן המיוחדים, והמחירים המוגבל המקומות מספר לנוכח

 וכל בוקר ארוחת כולל ללילה בחדר לזוג הם להלן הנקובים המחירים
* ״דן־כרמל״ :המיסים * * * *  לירות; 2,100 )86211 טל׳ בריכה, כולל (

 )664311 טל׳ (*!*:** ״ציון״ לירות; 1,900 )88731 טל׳ (***:* ״נוף״
 ״בן־יהודה״ לירות; 1,700 )242811טל׳ (*!+** ״שולמית״ לירות; 1,700

* * * )82777 טל׳ ״דביר״ לירות; 1,120 )80023 טל׳ בריכה, כולל (
 ״מרום״ לירות; 1,200 )521278/9 טל׳ (;*** ״כרמליה״ לירות; 1,400
טל׳ הכרמל״ ״לב לירות; 1,400 )254355 טל׳ דורג, (טרם

לירות. 940 )81406/7
.30ס/ס בשיעור 12 גיל ועד 50)7ס בשיעור הנחה — ההורים בחדר 6 גיל עד ילדים

הנסיעות. סוכני ואצל המלון בבתי נוספים פרטים
 בחיפה המלון בתי התאחדות ובשיתוף חיפה תיירות לפיתוח האגודה ביוזמת נערך המבצע

והתיירות. המסחר התעשיה, במשרד התיירות ומינהל

מקומות; והזמנת פרטים
ונופש ארוח ״און״

.640065,668274 טל. ,29 הרצל ראשינרח׳ משרד חיפה:
.82277 טל. ,128 הנשיא שד׳
 645403-4 טל. 5 נורדאו רה׳

.612610,612567 טל. 111 אלנבי רח׳ ת״א:
 .229554,248306 טל. )4 ריינם דיזיגגוף(רח׳ ככר

.224273 ,224624 טל. 8 שמאי רה׳ ירושלים:
.22947 טל. 4 הרצל רה׳ נתניה:
.73308 טל. 31 הרצל רח׳ באר-שבע:

.708751 טל. 91 עקיבא רח, ברק: גני

נופש שרותי ״קל״
 11900-0900 רצוף (פתוח ת״א:

 אלקטרונית מזכירה - בלילה
 222042 טל. ,28 גורדוו

 450359 טל. 140 גבירול אבן
 892305 טל. 86 סוקולוב חולון:

 228258 טל. 23 ג׳ורג׳ המלך ירושלים:
 731773 טל. 56 ביאליק רמת־גן:

 997965 טל. 37 רוטשילד ראשל״צ:
054/25294 טל. 72 הרצל שז״ רמלה:

חכחכי□
)6 מעמוד (המשך

 מה אגב, הה״א. לפני אחת יו״ד
 שאתה מה א ל י קהילייה זה

 כל רפובליקה. = קהילייה חושב.
 מלה לומר רצית זאת. אומר מילון

 משום אבל קהילה, ופשוטה, יפה
בה. בוחל אתה מה

 ה־ הכתיב ;יתר חסרנות (ב)
 מכבד זה הפך מאד אינפאנטילי

 במא־ הזה. להעולס היכר לסימן
 בהדגשת מופיע הוא הראשי מרך

ל זה יתר: ב ו מאד. ח מ א  ל
נרד מלים שתי יש ? זה מה —

 או !)(בוי׳ו לומר :זה לעניין פות
כות שאתם מה (בוי״ו!) לאמור

ארכיאולוגי. כתיב הוא בים
 שאין כתיבים :יתר מליינות )3(

 סגנון בשום כמעט ורע אח להם
 מילבד, בילבד, כימעט, עיתואני:

מייודד... מייותר,
ש הם אלה כגון כתיב נוהגי
 את להבין מאמץ הקורא מן דורשים

 נקר את פוסל אתה שלפניו. מה
 את לקרוא קל שלא וטוען במומך
 היא האמת הכתיב. בגלל דבריו,

כו (לא משותפיך וקצת שכשאתה
 כבר מסופריו שניים לפחות לם.

 בזכות אולי מ,מאד,׳ השתחררו
ב כותבים להם) שהערתי הערות
 שהדגמתי ההיגיון חסר כתיב
דבריכם. את לקרוא קל לא לעיל,
ה לעריכתו נוגע אינו זה וכל
ולדר המצוינים, ולמאמריך טובה

והשפ והאחווה השלום דרך כה
 בשת־ עליה חותם שאני דרך יות,
ידיי.

ירושלים סיוון, ראובן ד״ר

דדת״ס ח,ו<־נ הדרכה
 של פירסומו געיקבות

לאנרכים מיכתג־הדרכה

אברמוביץ יהודה ח״ב
?1יא״ זה מה

תי ובו להינשא, העומדים
 מישגל של מדוייק אור

 (״העולם הראשון הלילה
).2228 הזח״

ל קשר כל ישראל לאגודת אין
 שראשי- שחשבתם מניח ואני כך׳

 אגודת :פירושם ״א״י״ התיבות
ישראל.

אברמוביץ, מ. י. הרב
ירושלים הכנסת, יו״ר סגן

 שפירש מצטער הזה העולם •1
ראשי־התיבות את פהלכך שלא

 על־ הוצא שהטופס נראה הנ״ל.
מ קיצונית יותר חרדית עדה ידי

ישראל. אגודת

גאוגר־כהן מגישת עד
 העורך דברי בעיקבות
לקורא, באיגרת הראשי,

 ירוחם של פגישתם על
 עבד־אל־נאצר וגמאל כהן

).2226 הזה״ (״העולם
ש המשוריין, של צוותו כאיש

 עם למיפגש כהן ירוחם את הסיע
 פלו־ כים במבואות עבד־אל־נאצר,

 של סיפורו את לקרוא נהניתי ג׳ה,
או חוויה. באותה ולהיזכר אבנרי

 כל למה אך להיזכר... נעים דה,
 לי נראה דיוקים? אי הרבה כך

 אצל או — שלו את עשה שהזמן
 אבנרי. אורי אצל או כהן ירוחם
היס עובדות להעמיד לי הרשו

דיוקן: על טוריות
 עבד- לבין כהן ביו הפגישה )1(

 לסוכות, סמוך התקיימה אל־נאצר
 בנובמבר, ולא בספטמבר כלומד,

שנכתב. כפי
 ירו־ על שהוטלה השליחות )2(
 הכיס, מפקד את לפגוש כהן, חל"

 וה־ כאוכבה כיבוש בעיקבות באה
 לנגב ופריצה בסביבתה, מישלטים

שכ מובן, אז. עד מנותק שהיה
 ומהם־ האלה מהכיבושים תוצאה

פלוג׳ה. כיס נוצר לנגב ריצה
 גיב־ כשכוחות בו־זמנית, )3(
 לפרוץ הצליחו אחרים וכוחות עתי
 עם במשולב 82 גדוד — הנגב אל

 צורבת מפלה נחלו (גח״ל) 7 גדוד
 אל- עיראק את לכבוש בנסותם
 פלוג׳ה סויידאן, עיראק מנשייה,

 המיש־ את אף השאר, ביו ואולי,
 מכיוון יואב) מצודת (היום: טרה

 הסתיים כאמור אד בית־ג׳וברין.
במפלה. העניין

הראשו שהפגישה נכון לא )4(
התקיי עבד־אל־נאצר — כהן נה
עי המיבצר כיבוש אחרי יום מה

 היתד, — היתה אם סויידאן. ראק
המי־יודע־כמה... הפגישה זו

 800 צעד לא כהו ירוחם )5(
 עבד- הכפר. מבואות אל מטרים

 על רכובים מלוויו, עם אל־נאצר
לאו בנוסעם אלינו התקרבו ג׳יפ,

 השתמשנו לא אנחנו הכביש. רי
 הדרך כל מוקשים. מחשש בכביש

חרוש. בשדה נעשתה המיפגש אל
אביב תל־ קרמףי, יצחק

הדב את הביא הזה העולם י•
 ירוחם מדברי שפורסמו כפי רים
 לקורא תודה שנים. 26 לפני כהן

התיקוניס. על קרמף

?ומיס שדושה

מדדיד 4־

להד שלא הוחלט שוג
. . . ף י ל

 ה- באחד הזה הציור את מצאתי
 הדימוק־ של הפנימיים פירסומים

 ושמואל ידין ייגאל בהנהגת רטים,
 מבטא שהוא לי נדמה אבל תמיר.
המפ שאר לכל גם אופייני משהו
 שומעים, לא רואים, לא : לגות

 — זאת בכל אבל מדברים, לא
מדליפים.

 תל־אביב ג׳, שמואד
ציור. ראה — הקופים ארבעת •1

שיבות ה מי ע סי והמזכירוו! ה

223ו הזח העולם8


