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מכחכים2247
ה ־ מחיפה א ד.3ב

תיי חיפה שונאת האמנם
 בכתבה ששופר כפי רים,

ב התיירות על החמישית
הזה״ (״העולם ישראל

ן)2243

 לא שבמדינתנו. והאכזרי העכור
תמונה. לא ואף כתבה

אופירה כרות, ישעיהו

מל ש !עכשיו ח
 אינה שהכתבה מפני התאכזבתי,

ב המתרחש את לדעתי, משקפת,
 מבין אינני בחיפה. התיירות ענף

 על הדברים את ביססתם כיצד
 שהה כתבכם האם — המלונות
הכת את להכין על־מנת במלונות

חתו אינה הכתבה ומדוע ! ? בה
!י כותבה על-ידי מה

מנחם, יוסף
יו איכפת שקצת חיפאי

א ם1 ל ״ ח ולא ד ״ ל רג
בדף־ שפורסמה הידיעה על

 מאיר ח״כ כי תשקיף,
פנים־ לובי מקים עמית

למ הכוונה נגד מפלגתי
 מועצת-המג- יו״ר את נות

הפועלים״, ״בנק של הלים
 לשר־האוצר לוינסון, יעקוב

המערך. בממשלת
 מלצחוק להתאפק קשה לי היה
ה לידיעתי הובאה כאשר בקול,

 בעיקבות קטנה הצעה
גדולה. תוכנית

 תחנת־ תופעל שהתפרסם, כפי
 בעוד רק הימים בתעלת החשמל

 אז? עד יהיה ומה שנים. עשר
 הנפט שווקי בחסדי תלויים נהיה

ול לתכנן לחשוב, כדאי ? והפחם
בשי יותר קטנים מיפעלים בצע
מפלי־המים. טת
הה לאורך הירדן הולכת )1(
 ממפל כינרת. לים והפלתו רים
חשמל. מעט לא להפיק אפשר כזה
 הכוח תחנת את להפעיל )2(
ב אולי בנהריים, רוטנברג של

 מם- את ולהגדיל ירדן, עם הסדר
 החשמל ייצור כושר ואת לי־המים

שלה.
 וכמה כמה בישראל ישנם )3(

 היוצרים גדול), (מיספרם נחלים
ולהובי לרכזם אפשר מפלי-מים.

 בגובה מפל־מים שייצור בנתיב לם
 חשמל. ויתן מטרים מאות של

 רק אלה תחנות תעבודנה ואפילו
 הרבה בנחלים יש כאשר בחורף,

עומס כי כדאי. יהיה זה — מים

לוינסון ויעקוב עמית מאיר
מועמדים מאוד מעט

 שאני הלובי על המגוחכת ידיעה
 קשה לווינסון. יעקב נגד מארגן

 ידיעה לבשל אפשר איך להבין לי
 רגליים, ולא ידיים לא לה שאין
האמת. מן הגמור ההיפר והיא

 בכמה הבעתי, האחרון בזמן
 פומבי), גם להן (שניתן הזדמנויות

 המצב מן מאוד מוטרד אני כי
 בשר־ מקנא אינני וכי הכלכלי
 רואה אני כי אמרתי הבא. האוצר

 יכולים אשר מועמדים, מאוד מעט
והד התפקיד, קשיי עם להתמודד

 לווינסון יעקב לדעתי כי גשתי
 אלה עובדות איך מהם. אחד הוא

 הדמיונית הידיעה עם מסתדרות
? שלכם

עמית, מאיר ח״כ
ירושלים הכנסת,

כ1 עכור די1א
קריאה. בעיקבות הירהורים

 עיתוג- של קבוע די קורא אני
 לועג, מגחך, נהנה, הנכבד. כם

 הכל — מבטל בז, צוחק, כועס,
 נהניתי לכן והכותב. הנושא לפי
 הזה העולם בגיליון הקריאה מן

 (אגב, תש״ם אלול ח׳ מיום ,2242
 בעי- עברי תאריך מופיע מדוע

!) ? תונכם
 מאז... הראשונה הפעם לי זו
 הופיעה שלא מתי), לי זכור (לא

 ביקורת הערכה, כתבה, בעיתונכם
 מקופח, ערבי שהוא איזה אודות
המימשל על־ידי ומדוכא מנודה

ביותר. גבוה הוא בחורף החשמל
כא הידרו־אלקטריים מיפעלים

 בהקדם, ולבצע לתכנן אפשר לה
 שנים, כעשר לחכות צורך ואין
 נסיון הימים. תעלת להשלמת עד

הו אזוריים במיפעלי־מים העבר
 וזולים יעילים טובים, הם כי כיח
 ארציים ממיפעלי־מים פחות לא

גדולים.
מאוחד עין־חרוד ליבנה, עמי

 עווית ..^חוזי

קצף...״ ,וארוחת
ירושלים, חוק בעיקגות

ה בקולות בכנסת שאושר
 בניצוחה והמערך, ליכוד

כהן. גאולה ח״כ של
:נוספות הצעות־חקיקד, להלן

הכל העצמאות חוק (א>
ש חוק הכנסת תקבל — כלית
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 כלכלית, מבחינה עצמאית היא
 וכל זר, סיוע בכל תלויה איננה

ובר־חלוף. זמני הוא שונה מצב
 יהודי כל עליית הוק (ב)
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 הכנסת — הרווחה חוק (ג)
 להבטיח הכוונה על בזה מצהירה

המדי- תושבי לכל כלכלית רווחה
)8 בעמוד (המשך
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