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 מזהה לתמונה שמתחת הכיתוב
 יהודה מאיר הכותל, כרב אותו

 הרב מוטעה. זיהוי זהו אך גץ.
 של בנו לוין, רפאל הוא שבתמונה

 האסירים״, ״רב הירושלמי, הצדיק
 רפאל הרב זצ״ל. לוין אריה הרב
 ועומד אביו של דרכו ממשיך הוא

בדירתו אריה, בית ישיבת בראש

 העולם כתב עם נפגשתי אכן
לתוכ הוקדש הזמן מירב אך הזה,
 ילפוסנצ־ בים־המלח העתיד ניות
 בו. הגלום העצום התיירותי יאל

 ביטוי ליד- בא לא הנושא לצערי
ל הנ״ל. בכתבה אחת במילה ולו

 גני למלון ובהתייחס עצמו, נושא
 המלון כי לכתב, הסברתי שולמית,

 בשורה האחרונות בשנים עמד לא
 האחרים המלונות עם יחד אחת

 אשר מסיבות התפוסה, בשיעורי
 לא־ ותיפעול לניהול מייחסן אני

 אך עובדה. הרי וזאת תקינים,
 האחרונים בחודשים כי ציינתי,

 *זאת במלון, ניכר שיפור־ חל
 ימתן המנהל מהחלפת בתוצאה

ההנ על־ידי החדש למנהל גיבוי
ל ניכרות השיפור ותוצאות הלה,
 ביט־י ניתן לא לזאת גם עין.

בכתבה.
 נגרם באם רב צער מצטער הנני
הנ״ל. מהכתבה כתוצאה נזק למלון
 ראש־ של מיבתבו תוכן כאן עד

שמיר. משה המועצה
 גני מלון על שנכתבו הדברים

לתר־ ישוער בל נזק גרמו שולמית

לוין ורב לוי כלה הודצברג, חתן
צדיק — צדיק של בנו

בירוש משכנות בשכונת הישנה
לים.

 ירושלים מידד, ישראל
 ראה — והרב הכלה החתן, ו•

תצלום.
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 שצוטטו דברים על בתגובה
 ושמה ״תיירות בכתבה

שו ״גגי מלון על ״ספחת״
הזה״ (״העולם למית״

2247.(
 ראש־המו־ דברי צוטטו בכתבה

 משה מר תמר, האיזורית עצה
 ראש־ תגובת את ביקשתי שמיר.

 ולהלן בכתבה לציטוטיו המועצה
 שבכתב: תגובתו
 בהעולם הכתבה על אנוכי מצד

מבחי והן תוכנה מבחינת הן הזה
שהוש דברים על וכן רמתה, נת
ש או מעולם, נאמרו ולא בפי מו

 אותי אתה מכיר מהקשרם. הוצאו
תדע והן שנים וחצי שלוש כבר

הק אל מהקצה שהשתנתה מיתו,
 באנשים ההנהלה החלפת ־לאחר צה

 שעושים מעולים, בעלי־מיקצוע
 את לשרת מנת על נאמנה, עבודתם

 למרפא הזקוקים המדינה אזרחי
ומש הבאים התיירים ואת באיזור
 לקיום כלכליים משאבים אירים
 פגעה הכתבה המדינה. אזרחי
 שפרנסם העובדים, ברגשות קשות

 לשביעות מתפקד המלון מתיירות.
 ה־ מישרדי של המוחלטת רצונם
 וכל בבאר־שבע והבריאות תמ״ת
 ובחוץ־ בארץ התיירות גורמי
 מצא לא שהכתב רק חבל לארץ.
 במו ולראותו במלון לבקר לנכון
 לבי- הכתב את מזמין אני עיניו.

 מוקדמת, ידיעה ללא קור־פתע,
כלשהו. פירסום לפני שיתרשם כדי

רע, י. מנכ״ל, לז
ים־המלח שולמית, גני מלון
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ש מודעת־אבל בעיקבות
ב״הארץ״. פורסמה

מך מות על הכבד באבלד הכנים תנחומינו א

ועובדי שובתי
אשקלון. _ השלום משפט בית

 — שלהבת נפלה בארזים גם הת־ ילא דיבורי סיגנון לא שזה
 ו האמנם הוא. חד ושופט שובת בים־המ־ התיירותי לנושא ייחסתי

תל־אביב מורג, חנה לח.
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