
 בלבד יוני-יולי לחודשים הגחות 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 ה לך תעני 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־ברמל״ המיסים:  לירות; 2,100 )86211 טל׳ בריכה, כולל (****,

+** ״נוף״  )664311 טל׳ (**,** ״ציון״ לירות; 1,900 )88731 טל׳ + (
 ״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
** הכרמל" ״לב ;לירות 1,400 )254355 טל׳ דורג, (טרם טל׳ (

לירות. 940 )81406/7
.3 ס0״/ בשיעור 12 גיל ועד 509.) בשיעור הנחה — ההורים בחדר 6 גיל עד ילדים

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

והתיירות. המסחר התעשיה, במשרד התיירות ומינהל

ם ת פרטי מנ הז ת: ו מו קו מ

ונופש ארוח ״און״
.640065,668274 טל. ,29 הרצל רח׳ ראשי: משרד חיפה:

.82277 טל. ,128 הנשיא שד׳
 645403־4 טל. 5 נורדאו רה׳

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

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

.708751 טל. 91 עקיבא רח, ברק: בני

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

 אלקטרונית מזכירה - בלילה
 222042 טל. ,28 גורדוז

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

 223258 טל. 23 ג׳ורג׳ המלך ירושלים:
 731773 טל. 56 ביאליק רמת־גן:

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

־ל !סלטים
בכיף סלטים

ב כי א ל־ 03־483948 טל. ׳33 הברזל • ת
של  02־223456 טל. ,11 חיים עץ • ם רו
ה ר ד 063־ 24627 טל. ,94 סמואל חרברט ג ח

מכחכים
)6 מעמוד (המשך

 שבהתכתבות כמובן מספיק. זה לי
 מבין, נבון, להיות העונה על זו

 הומור (אפילו חוש־הומור ובעל חם
 כתב־יד ובעל רומנטי וקצת ציני),
ברור.

 ז בזד, דבר מוצאים היכן !שיגעון
 הם בעיתונים ההיכרויות מדורי
העדי נעלמו להיכן מגעילים. ממש

ז היפות והמילים נות
תל־אביב כרמה,

 עוד הוסיפה ברמה הקוראה •
החפ אלה כל על המקל קנע, פרט
 תל־ ,22725 ת.ד. :להכירה צים

אביב.

• • •
ארליך •דין,

השאר... וכל
 נכשל. הורגיץ ייגאל גם

 אותו גם למנות יש לכן
 כפי ראש״חממשלה, לסגן

ה של בציורו שמתואר
שפר. תמיר קורא

 — דיוראנט הזוג בני תמונת •
תצלום. ראה

ואו3 שלא הרווקים
 שהופיעה ידיעה בעיקבות

 (״העולם אנשים במדור
).2231 הזה״

 הזה העולם של אנשים במדור
למ אשר ידיעה, מופיעה ),2231(

 ״איש״, אף מזכירה שאינה רות
 לפרסמה הנראה, כפי החלטתם,

 ביל״ ממנה הנובעת הרשעות בשל
 את לבדוק לטרוח מבלי זאת, בד.

שיצא ומכאן — לאשורם הפרטים
ומטעים. טועים תם

 האדום הסלע במלון הרווקיאדות
עצ המלון על־ידי מאורגנות אינן
 מישרדי־נסיעות על־ידי אלא מו,

 את מספק המלון אחרים. וגורמים
 המיוחד ההווי לרבות השירותים,

בקי מוניטין לו נודע אשר שלו,
 אך מעצורים, ושיחרור לבבות רוב

ה ולרישום לאירגון אחראי איננו
 אינן הן אף המודעות, משתתפים.
 אלא המלון, על-ידי מפורסמות

המארגן. הגורם על־ידי
ב במלון שתוכננה הרווקיאדה,

7ו כגב וח...׳׳0
ה של רשימתו בעיקבות

 במדור בן-דויד זמיר קורא
 שירטט שבו ״פורום״,

הפילו זקן לדמותו קווים
ת וההיסטוריונים סופים

 קבוצה הבאתו בשל מיוחדים, אים
 פשוט דנן, ובמקרה מסויים, בגודל

שבו אגב, הכמותי. בתנאי עמד לא
 במלון התקיימה לכן קודם עיים

 אשר מאוד, מוצלחת רווקיאדה
אחר. גורם בידי אורגנה
קודם שבועיים :נוספת הערה

דיוראנט ודיל אריאל
קסום עולם

 (״העולם בעולמנו חיים
).2231 הזה״

 את לגלות ומרגש, מעניין יפה,
 ה־ הולדתו יום ערב דיוראנט ויל
95.

 לא כה שעד ואתוודה, אודה
 דבר, וחצי דבר האיש על ידעתי

 היה בן־דויד הקורא שגילה ומה
מדי. מעט

 על פרטים עד לנו גלו אנא,
הישיש. ההוגה של הקסום עולמו

חיפה רובין, כמי

 אירוע מתוך תמונה סירסמתם לכן
 שאז אלא במלון, שנערך חיובי

 המלון. שם את במתכוון ,מחקתם
 את ציינתם דם, כשהוחתם הפעם,

 עיתון במפורש. המלון של שמו
 רע להציג צריך עצמו את המכבד

 וזו — מאוזנת בצורה טוב בצד
ו רע, להבליט לא אך — חובתו

 להצניע חיובי אירוע סיקור בעת
השם. את

שירה, כן־ציון
 המלון של יחסי־ציבור

תל־אביב באילת, האדום״ ״הסלע

2232 הזה העולם8


