
 בלבד יוני-יולי לחודשים הנחות מבצע
הכרמל בעיר המלון בבתי

 המבצע, משתתפי בין יוגרל לירות, 20,000 שערבו 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 לך תעניק תיירות ואתרי הר ים, של חיפה נופש. של חווי
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 לנובח

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

 )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׳ (,*** ״ברמליה״ לירות; 1,400
טל׳ (** הכרמל״ ״לב לירות; 1,400 )254355 טל׳ דורג, (טרם

לירות. 940 )81406/7
.30ס̂, בשיעור 12 גיל ועד 50>8< 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

ת פרטים מנ מקומות: והז
ונופש ארוח "ארן״

.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 ככרדיזינגוף(רה׳

.224273,224624 טל. 8 שמאי רוז׳ ירושלים:
.22947 טל. 4 הרצל רה׳ נתניה:

.73308 טל. 31 הרצל רה׳ באר-שבע:
.708751 טל. 91 עקיבא רה, ברק: בגי

נופש שרותי ״קל״
 )1900-0900 רצוף (פתוח ת״א:

 אלקטרונית מזכירה - בלילה
 222042 טל. ,28 גורדה

 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 שד רמלה:

עמיחי איתן
מזיקים הדברת

^ —־ (ג׳יקים), תיקנים להדברת פומתים
 ובגדים. ספרים חרקי עץ, תולעי

 ורכושו. בריאותו על בשמירה
 2272 ת.ד. ,18 מודיעין רח' רמת־גן,

'481/75 עסק 21 מס׳ רש׳ 790114-5-6.70
שלים- . 059-30ז2אילת- . 6640ז5ירו

צבעוני פתוח
 יפני נייר או קודק נייר על
 ביותר המעולות במעבדות רק
ואביזרים. מצלמות של גדול מבחר
 מבירה — החלפה — קניה

 !בן־רגע צלומי-פספורט
היום! כל סגור שלישי בימי

ופננונברבד
ביח ו ח ר , ה ק פ ו ל ח 31 ה

אמנות
ה ה חגיג ד ו ג א ב
 בוטלה שבעקבותיה תקלה,
תע של לקיומה הביאה תערוכה,

אי רבת אך לא־מתוכמת, רוכה
בקפי שתוכננה מזו אפילו כות.

ל קרה הדבר מראש. רב זמן דה
ב הנערכת הפתאומית תערוכה

 הציירים אגודת בבית אלה ימים
 בשן, לאה בתל-אביב. והפסלים

 האגודה, ועד חברת פנתה שאליה
 הצליחו אשר ויוסי שביט, רחל

 טלפון, שיחות כמה תוך לארגן,
גבוהה. ברמה איכותית הערוכה

 שכמעט זו, בחבורה הבולטים
ל הגבוה בית־הספר בוגרי כולם
 אילת אברהם הם בתל-אביב, ציור

 התל־אביבית בשן לאה החיפאי,
 הוא אילת הדמת־גני. אשר ויוסי

הפני הם ורישומיו בכולם, הבולט
 אחריו מחזיקה מחרה שבענק. נה

 מתאר רישומיה שרטט בשן, לאה
ומבט חיה ארשת הלובשים נופים

 ואת הציירת תחושות את אים
 וחושניותה עדינותה את רגשותיה,

יחד. גם
ה השלב את ממשיך אשר יוסי

בגלריה באחרונה שהציג חדש

 המתרכזים בכיפה, עדיין׳ השולטים
בניו־יורק.

 קלאפיש וליליאן אמור מאיר
מה לתערוכה נאות המשך מהווים

זו. נה

ב ■71 כ ו *■ <ו■1 ד
 חנה והנאה הצעירה הציירת

 היבשות. בכל כמעט מוכרת מנחמי
ב וגדלה, נולדה היא באוסטרליה

והתגר ילדה נישאה, היא ישראל
 בארבע חיתה שם ובאמריקה, שה,

 בגלריות הציגה האחרונות, השנים
בניו־יורק. גם ובכללן רבות,

 המיוחדת החזות בעלת האשה
ש האנגלו־סכסי הדיבור וחיתוך

 מאוד חיים פרשת עברה בה, דבק
 את עזבה בתחילה שיגרתית. לא

מז הדרומית ביבשת הוריה בית
מפו בית עזבה מכן לאחר רחית,

 יפה־ הקבלן בעלה לה שבנה אר
 קאריירד, לפתח והעדיפה התואר,

 כעת, בארצות־הברית. אמנותית
 חדשים בחיים החלד, שוב לדבריה,

ב שלה החדשה התערוכה בארץ.
 על מרמזת העתיקה יפו גלריה

הצי־ שבה הגלריה זוהי שמרנות,

כשן דאה של נוף, רישום
יחד גם וחושניות מדינות רגשות,

כשן ציירת
נופים מתאר שירטוט

 נוטש הוא שבו שלב לוי, שרה
וה הישן לציור וחזר הצילום את

 והעיפ־ המכחול הצבע, אל טוב,
 מאז הצייר של לשונו שהיו רון

 אותה לשחק כבר ״נמאס ומתמיד.
ו אומר, הוא ניו־יורק,״ סטייל
 באמת, חש שהוא מה את מבטא
המינימליסטיים את לחקות מבלי

ו*י•
| ולכן בעבר, רבות פעמים חנה גה
בהווה. גם

| מפלג־ כאילו הלקוחים בציוריה
 | מצוייר סרט ומזכירים אחרת, טה

 בידיוני, במדע פעם שעסק יפהפה
הרו הבודדת הדמות תמיד חוזרת

 אופניים על או סוס, על כבת
 אם כי עגוליס, אינם שגלגליהם

משושים.
 השיער שופעת לדמותה בניגוד

 הדמויות הרי מנחמי, של הגולש
 מוזרות. ואפילו קרחות הן בציוריה
שיי בציורים השולטים החוקים

 ממילונה ולקוחים בלבד, להם כים
הציירת. של האישי

ר ״ צ ללחין4ה ה
לפ היה אפשר לרר עודד את

החגי הבכורה בהצגות תמיד גוש
 שאליהן החיוור, הגשש של גיות

 עיתונאים. פעם אף מוזמנים לא
ה של ביותר הקרובים החברים
 את בצוותא לחגוג נוהגים גששים
ש גמליאל, אצל בארוחה השמחה

ה ושמחת מתח את חותמים בה
 אשתו עם שם, תמיד עודד בכורה.

 הגששים עם יחד שהיתר, ניצה,
 השנים, אותן כל צבאית. בלהקה
ועל שיפוצים, כקבלן עודד שימש

2233 הזה העולם


