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בנמל

אילת״.

 32 גיל עד עונדים דרושים אילת לנמל
 גופני כושר ובעלי צבאי שירות אחרי

חסווארות. למקצוע מעולת
 קבועה עבודה # לך: מציע אילת נמל

 קידום סיכויי עם דינמי במפעל ומסודרת
 בבית מגורים הנסיון• בתקופת # בעתיד

 תשלום תמורת ארוחות, עם נמלו•(מלון)
 8 של *כות הראשונה בשנה # מינימלי
 הנמל תישבוך על וחזרה, לתל־אביב טיסות

 בתוספת דירה ברכישת בספית ^.עזרה
 להמתין צורך (יש # שנים 10ל־ הלואח

 עמידר חברת באמצעות דירה לקבלת בתור
 אחיד. ומס הכצסה במס הנחה באילת).

 תינתן נמלים, בעבודת נסיון למחוסרי
אילת. בנמל והדרכה מתאימה הכשרה

 בעיר, ולהשתקע אילת בנמל לעבוד המעונייניס
 •מעיא בית הנמלים, רשות הראשי: למשרד יפנו
 1121 חדר ,11 קומה תל״אביב, ,74 תקוה פתח. דוד
 ויביאו 12.00—9.00 השעות ביו שישי, יום בכל
 גם ניתן מלואים; ופנקס לחות תעודת עמם

 !37 ד. וג אילת, נטל אום. כח למדור בכתב. לפצות
אילת

 שייך אינו יופי
בלבד לצעירות

 הצעירות נחלת הוא שיופי הדעה
 כיום מזמן. כבר התערערה בלבד
 יופייה את לטפח היודעת אשר,

 תתחרה פניה, עור על ולשמור
 צעירה. כל של ביופייה

 אין הרי פנים בעור וכשמדובר
והחדי הנהדרים הקרמים כמו
 עור לשמירת תיא של שים
ויפה: רענן צעיר, פנים
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ה המדע גילויי על המבוסס-ם

וברי רעננות לשמירת אחרונים
 יום כל השתמשי העור. אות

 ותופ־ הלחות בקרם בקביעות
 הנעורים למראה רק לא תעי

 אלא פנייך, בעור המתחדשים
 המהפכני מהמחיר גם תופתעי

 ל״יבלבד). 6.75( נפש לכל השווה
 תחזיר תיא הכל, לא עוד וזאת

 לא אם חזרה כספך מלא לך
מרוצה. תהיי
 כי אותך, ליפות לתיא תני לכך
אשה״. יפה ״תהיי פרושה: תיא

■ ס ■1 האמגד״ם ■ ■ ■ ■ ■
)11 מעמוד (המשך

 מישהו ולא — ממישהו עתה זה
 במרחקים, הנמצא מופשט, אלמוני,

וקרוב. חי ממישהו אלא
 ורבים אידיאליסטים, אינם המתנחלים

 מצלמות לעיני מלא, בפה בכך מודים מהם
 יותר, טובים חיים מחפשים הם הטלוויזיה.

 בשכר להעסיק רוצים הם יותר. רעים לא
 הם האדמה, בעלי המגורשים, את נמוך

 עבודת את לנצל כמשמעו, פשוטו באים,
הזולת. אדמת על הזולת

 אידיאלים על מבוססת אינה זו התנחלות
 היא להיפך, חברתי. וצדק שיוויון של

 ורואה ציני, בחיוך אלה אידיאלים שוללת
מגוחך. אנאכרוניזם בהם

 היתה 1948 שעד ההתיישבות
 ליישוב מוסרית השראה מקור
 עמוד־יהשדרה היתה היא בולו.

ה הלאומי האורגניזם של הרוחני
ה הדורות את חינכה היא חדש.

 השיכבה את להם סיפקה חדשים,
מקור־חיים. היתה היא המנהיגה.

 מקור היא החדשה ההתנחלות
 לציניות אנטי-מופרית. להשראה
המת ההוטנטוטי למוסר קטלנית,

ה לשחיתות כולה, כמדינה פשט
מוגלה. מורטת היא מידות.

מצ המתנחלים של הסובייקטיבי לצד
 עד התהליך. של האובייקטיבי הצד טרף
הפלס לעם לאומי בסים־קיום נותר ,1967
זה. בסיס נעלם מאז, טיני.

לה נועדה החדשה ההתנחלות
לש לעוכדת־קבע, זמני כיכוש פוך
הטריטו הכפים את לרסיסים כור

ה העם של האחרון הרצוך ריאלי
פלסטיני.

 שרון, אריק ובראשם התנועה, מנהיגי
״אצ הכניסו הם בפירוש. כך על מכריזים

 לפרק כדי לרצועת־עזה, יהודיות״ בעות
 להקים רוצים הם הערבית. הרציפות את
 לפרק כדי ורמאללה־עילית שכם־עילית את

בגדה. גם זו רציפות
הפלס יהפכו זה, תהליך כתום

 יישאר לא ארץ. ללא לעם טינים
עצ לאומי לקיום כסיס כל להם
 עם■ של קיום עליהם ייגזר מאי.

 יהיה מצפם להם. לא כארץ עבדים
 ברו• הכושים של מזה יותר גרוע
הדרומית. ובאפריקה הזיה

המיב־ על כמובן, ישפיע, הערבים ומצב
היהודי. החברתי נד,

ורפיח בום־שלום
 שאין טוענים הערכיים תועמלנים ך*

ש וההמשך, ההתחלה בין הבדל כל 1 1
 ועד מראשיתה פסולה, כולה הציונות

 אלא היה לא בהתחלה, שקרה מה היום.
 ומד, עכשיו. שקורה למה הקרקע הכשרת
 למה טבעי המשך אלא אינו עכשיו, שקורה
בהתחלה. •שנעשה
להצ כדי זו, תיזה על חוזר דיין משה

 על כופים וחבריו שהוא הכיוון את דיק
המדינה.
 תיזה לקבל סיכה כל לנו אין

 את נוגדת היא לקבלה. אסור זו.
 דייסה זוהי ההיסטורית. האמת

 כזכים מעורבכים כה מורעלת,
וחצאי-אמיתות.

 לחלוטין ולשלול נהלל, את לחייב אפשר
 של הציונות את להעריך אפשר שדות. את

ד,״יור של בציניות מילחמה תוך האבות,
שים״.

וגבו וניר-עוז כרם־שלום אנשי
 שנים מזה הספר על היושבים לות,

 כנפשם שקר עושים אינם רכות,
 של העוולה נגד לוהמים כשהם

מע בעצם להיפך, פיתחת־דפיח.
 ההבדל את מדגישים חם שיהם

 ההומאנית הציונות כין המהותי
ההתיישבות של והאידיאליפטית

הראשונה.
אנושית

 חבלתי■ הציניות
החדשה. תנחלות

הך. היינו אינן ויפרעילית שכם־עילית
 במפה גם אלא הגיאוגראפית, במפה רק לא

 חגיי״ במפה מזו. זו רחוקות הן המוסרית,
 במפה ירוק• קו ביניהן מפריד אוגראפית
אדום. קו ביניהן מפריד המוסרית

 היסטורית, אזהרה של אדום־ קו
ב מתחייב כאן, העוכר האומר:

והלאומית. האנושית נפשו

1883 הזה העולם16


