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מיוחדי במחיר שמחה חופשה ובלה בפסח הירוק״ ל״חוף בוא

 בלבד! ש 3,100 של במחיר 7-11/4/82
בלבד! ש׳ 1,232 של במחיר 13-15/4/82

ש'בלבד! 6,236 של במחיר 7 — 15/4/82
יותר מוקדם לילה לעוזבים הנחה

כוללים: זוג׳ בחדר לאדם המחירים
 תפריט היינות, מיטב עם ערון שולחן מפואר, מסורתי סדר ליל *

חגיגית. אוירה ומגוון, עשיר
 בוקר ארוחת עד ההגעה ביום ערב (מארוחת מלאות ארוחות 3 *

העזיבה). ביום
.5:00 וארוחת 10:00 ארוחת *

איש. 15 מעל מאורגנות לקבוצות מיוחדים מתירים *
חינם! - הורים בחדר שנתיים מגיל ילדים *

הנחה. 507־ -15-2 מגיל

. במלון: .
לילדים. ובריכה אולמסית שחיה בריכת *
מגרשיטניס.4 *
רתלילה).1(תא — סל/עף כדור מגרש *
התעמלות. ואולם סאונה *
וריקודים. מופעים עם לילה מועדון *
מיוחדות. פעילויות ארגון כולל ילדים משחקים רחבת *
בבקרים. הים בחוף פעילויות אירגון *
תשלום). (תמורת סוסים על רכיבה *

והרשמה פרטים
053-44166 טל: נתניה, הירוק, החוף מלון *

מז8א או קופד, במשרדי שלף. הנסיעות <:|1י

*01¥1\/ק0011*ןו ק
בשקיקים תה־צחחי□

מבריא-מרענן טעים, טבעי,
 כולו ובעולם בארץ ידוע ״פומפדור״ צמחים שתה הידעת
 ז החיובית ובתכונותיו הנפלא בטעמו

 טעימים סוגים 12 של עשיר מגוון מגיש ״פומפדור״ תה
 סוג את למצוא יוכל אחד וכל ופירות, צמחים תה של

 ולטעמו• לדרישותיו המתאים התה
 שלן, השתיה הרגלי את שנה — ולהנאתך לבריאותך

 ועבור ותאין, קופאין המכילים ותה קפה פחות שתה
״פוימפדור״. טבעי צמחים לתה

 והגישי אורחיך את הפתיעי
 צמחים תה סוגי מגוון להם

למח וחכי — ״פומפדור״
מאות.
שקם, בסופרמיקטים, להשיג

ומע־ בתי־ימרקחת בתי־טבע,
ת. דניו

חי ודוגמא פרוספקט עבור
 46 לת.ד. לכתוב נא — נם

השרון. רמת

 רובקס
יבוא מעודפי

עוב ועדי מסעדות, למוסדווק
 מגשים קערות, וקיבוצים. דים

 מיוחדים, במחירים וצלחות
 מצות4ב<ז כעשים יצור אפשרות

מיוחדות.
 תל־אניב, 26 גלויות קיבוץ

130141 ,622962 :טלפון

ת חו ם לו פלסטיי
פיל גליונות, מהמלאי, שוטף
 צבעים עוביים, במידות מים

 או קשיחים שונות, ודוגמאות
 עם וזהב) כסף (כולל רכים

 תחליף וגם דבק. בלי או
רובקס. פלטות וכן לזכוכית

טרידינק רבי
822926 ,827315 :טלפון

במלאי ונמצא הגיע פלסטיים לוחות
טריפלקט קרטון גרפיקה דקורציה משי לאופסט

אמריקאי  פרסוכג חריטה, + שלוט
לתעשיית וקשוטים, תערוכות

הלחמה ואקום, משחקים,
מ״מ 917 ̂ מ״מ 663 ומדבקות. אריזה

ג״ר 300 ארוך כיוון טרידינג רבי
827315 ,822926 טל. 822926 ,827315 טל.

מכחכים
)14 מעמוד (המשך
 שהתפנה במקום לעמוד התותח

 בימי ובמיוחד ביום, שעות כמה
 הנוגעות תגובות ישמע הוא חג.

 עד סבתו, ולאם ולסבתו לאמו
להח ומומלץ רצוי דורות. חמישה

למקומו. התותח את זיר
חיפה כן־כרוד, יחיאל

0ג!בד ול1ז המונקוגיתר
ה המישפט את אמר מי

תומרקין פסל
? גרינג או יוסט

 ישרא־ וגם יהודי ואקום זהו מרידוד שומרים לחינם לא
נמצא הזה הוואקום בתוך לי, את מוחלטת בסודיות ומדעניו

ה־ של מחשבותיהם תוכן בל בתוך הנמצאים החומרים זהות

השחורה הקופסה
היהודי המוח

 שהיא־היא השחורה, הקופסה
המצאתם. לב

ה השחורה הקופסה בתוך
 חלל ואקום, פשוט יש היא
יאקום. סתם אינו זה אך ריק.

 יאומן, לא במרידור. מאמינים
 יכול פיסיקליים פלאים אילו

זה. מסוג ואקום לעולל

תל־אביב ורדי, שדה

סורי□ אחרי ■לשווקים
 וגם / ישראל בטחון גם

 יכול איך / ישמעאל עצמאות
 גם להיות / מיטראן מר

 בוודאי זהו / המן. וגם מרדכי
 מהתלה או / משחק־פורים

שמאלנים. של
לבל הוסיפה פונדה ג׳ין

שחור- הכל לא לדעתה / גאן

 למרות / נועדו בטלפון ועזר
ביני יש / גירושין הליכי שני
בוו זהו / עולמים אהבת הם

 או / תחפושות מישחק דאי
לבחירות. שקוף רמז

 / מנכסיו ירד שרון פלאטו
 / בוחריו את שאיבד לאחר

מחו־ / בראש צעד בחברתנו

פונדה שחקנית
המלכה אסתר

שרון שד
פסול

 רבין, בר־לב, זה יהיה האם
ר יאנוש, וייצמן, רפול,  או גו
בגין?

קרית־אתא אליהו, רפי
• • # י

□עד ליוום
 / המלכה אסתר לכזו / לבן
 / העצה על מוותרים אנו

 של / מילים מישחק זהו כי
יהודיים. יפי־נפש
במח להקפיד יש :אריק

לשחרר יש :רפול / סום
 אחרון הוא אריק / השסתום

המת אחרון רפול / היונים
 מישחק בוודאי זהו / נחלים
גנרלים. בין טינה או / פורים
בגין / התפייסו וברטון ליז

 ״העולם אישי, (יומן ידוע
).2322 הזח״

 המילה את שומע אני ״כאשר
לאק ידי את שולח אני תרבות

 אורי ייחם הזה המישפט את דח.״
 מישפט אך גרינג. להרמן אבנרי

הפונק מן יוסט, על-ידי נאמר זה
גבלם. של ציונרים

 תל־אביב וזומרקץ, יגאל
לפ שונות גירסות קיימות •
 שונים. לאישים המיוחס זה, סוק

נא ממחזה לקוח המקור כי נראה
שלאגטר. הלאומי הגיבור על צי

 נגמר / אחשוורוש למלך פש
יוח הוא / הקטן המישחק לו
אביטן. בהרצל לף

 עד־דמ־ עליז פורים היה
 נפתחו בשמיים גם / עות

 עצוב בכי עם / הארובות
היסט וצרחות / חיילות של

 השנה / מפונות של ריות
 למסיבת / מחופש פורים
במתנ״ס. באב תשעה

השרון רמת מרום, צכי

א שריתמידחמד. ב ה
 ציבאות בראש יעמוד מי

הבאה! נמילחמה ישראל
 במילחמת־הא- פתח שרון אריק

 לימית הצבא את הכנים הוא חים.
 ישראל עם על לכפות במטרה

 עם ערבויות, בלי מפוקפק שלום
הבנה. חוסר עם מחלוקות, הרבה
 — הבא המילחמה שר יהיה מי

מילחמה? תפרוץ זאת בכל אם
 מלמלא עצמו פסל שרון אריק
זה. תפקיד

ל הצעות יש לקוראה
מערכת.

 העולם של קבועה קוראה אני
קו הייתי לא שאם וחושבת הזה
 יודעת הייתי לא זה שבועון ראת

בארץ. מהנעשה רבים דברים
 שהביקורת חושבת אני אבל

 עם איזון להיות וצריך מדי, רבה
וחיוביות. בונות ביקורות

מפע ליזום כוח יש זה לעיתון
ל וחבל יוצרים תרבותיים לים

 את ליזום יש בנגד. הכל השקיע
הבעד.

רמת-נן אלון, מיכל

ם הגעחדיטנים. תיי  הד

?ו1והד.ור 3ס
 עניין על מצביע הקורא
חקירה. הטעון

 למיניהם ״המחליטנים״ מעשי
בשעתו לכתוב הירבה עליהם

)18 בעמוד (המשך

2325 הזה העולם




