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להתרבווו •כול כסף גם
סהר

אותו להשקיע היכן יודע אתה אם
- ״צמד ד מי  צ

השקעה עם ח■■□ ביטוח
ד״ ההשקעה ערך מי צ  עלה ב״

חר ,31.60/0ב־ 1973 בשנת מס. א
ח מי  שביטח מי כל ז מכך הרווי

ת ת חייו א ת בתכניו  שלנו הבלעדיו
ד״ מי צ מדד־ ד״. או " מי צ מד־ ״צ

ת אלה תכניות ח משלבו טו ם בי  צמוד, חיי
סוי כולל ני לכל מלא כי כו  מלחמה, סי

שתלמת והשקעה ד״, מ מי צ ת קרן ב״  השקעו
ת מי בנק בנאמנו או שראל. ל לי

ה ת לאחרונ אי ח כמה ר טו ם בי  חשוב. חיי
ה אתה עכשיו א טובה. השקעה גם שזו רו

....ג? *
. כהנו. *9,^ לעומת וזולק^, . . ..

 הממזקעת קרן שהיא ב״צמיד״,
ה בלבד צמודות הוב כאגדות מי  (במו

ב וכבחצ־ת חוץ למטבע בהצמדה
 גדל המחיה), יוקר למדד הצמדה

 דיוידג• (כולל 1973ב* ההשקעה ערך
 ע* 31.6ב-״/> מחדש) שהושקעו דים
ביותר הגבוהה הכוללת התשואה הם

ב הווסדה כאז ב״צמיד״ ההשקעה
גי נטי, 128.4בד^י גדלה 1968 מאי
ל ת השתה דו  ממוצעת שנתית לריבי
י של נטו
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ב תל-אביב. 29854 ד. ת. בע״מ, לביטוח חברה מעוז :לכבוד

נ. א.
מצדי, התחיבות ללא נציגבם, את אלי לשלוח אבקשכם

צמיד״. ו״מדד צמיד״ ״צמד תכגיותיכם על אינפורמציה קבלת לשם
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במדינה
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רב־תכדיחיס עה11ז
 וירדים גשים היו חקדרכגות

 הייעד אך בקריית״שמוגה,
אחר במקום היה האמיתי

ו פעולה *ביצענו  ודד הציוניות גד1 ז
 העממית החזית דובר הכריז תבוסנות!״

 01 על בהעלותו ׳הכללית, המיפקדה —
בקריית־שומונה. ההמוני הרצח !את

 אך ׳מובנת. היתד, ב״ציונות״ הפגיעה
ל ״תבוסנות״ המילה התכוונה למה
מכוו היו הדברים ואת. הבין ערבי יכל

 אל־סא- ואנוואר עראפאת ייאסר נגד נים
דאת,

 מיאקאב־ כבדיחה כיימעט ׳מצלצל הדבר
ר בקדיית-שמונה !מעשה־זוועה — ירית  ב
אל־פתה. בראש כל קודם לפגוע כדי וצע

האחרו בחודשים אלון. עם פגישה
 תת־קר־ !טהפופה במהירות התקדמה נים

המחבלים. במחנה ׳קעית
 אירגוני יכל דחו שנדדשנתיים ׳לפני עוד

 שיסתפקו ההצעה את בשצף־קצף היפידאיון
 המערבית בגדה פלסטינית מדינה בהקמת

יש עם הסדר־שלום תוך דברצועתחעזה,
*, ציונית במלכודת להם נראה הדבר ראל.

כקריית־שמונח מתאבלת
מי? נגד — זוועה

 הפלסטינית״ ל״מיהפכה קץ לשים שנועדה
השנואה. ישראל בקיום להכרה ולהביאם
ה התהפך האחרונים בחודשים אולם

׳מעלות. 180ב־ גלגל
 בציבור, התגלו הדברים ימן אחדים רק
:כגון
 ריאש חוואתמח, נאיף ■של מיכתבו י•

 לשיחרור הדמוקרטית העממית החזית
 ל- שנמסר הישראלי, הציבור ■אל פלסטין,

 בימייכתב ג׳ייקובס. פול האמריקאי יסופר
פלס מדינה הקמת בי הוואתמה קובע יזה

הרא השלב היא וברצועה בגרה טינית
 חווא־ ישראלית־יפליסטינית. בהידברות שון

 שמא- ציביון בעל יקטן, אירגון מייצג תמה
 <מיכ- נכתב מומחים לדעת אך לי־קייצוני,

עראפאת. של דעתו ועל בהסכמתו, זה תב
 השיח־ אירגון דובר שהעניק ראיון י•
 יהודי, לשבועון בלונדון הפלסטיני דור
 ׳מעין כיום המהווה אירגונו, בי קביע ובו

ד את מקבל זמנית, פלסטינית ׳ממשלה  ז
 בגדה פלסטינית מדינה הקמת של ׳פיתרון

ש בביירות פורסם לואחר־מיכן וברצועה.
האישית. דעתו את רק הביע האיש
 תבעו ויסוביייטיים מצריים דוברים י•

 בוועיידת־השלום ישותף השיזחרור שאירגון
׳להש יסכים האירגון כי והודיעו בז׳נבה,

יוזמן. אם בה, תתף
 שנעשה מרגלית דן גילה בהארץ •

 ׳סגנו עם ואלון וגאל את להפגיש נייסיון
)12 בעמוד (׳המשך

 ערבי ספר בביירות הופיע 1971 במאי •
 שבו החדשה, והציונות אבנרי אורי בשס

ו האשמה הזעלתה  הנחשב אבנרי, נגד ז
הזה. הרעיון כאבי הפלסטינים אצל

1911 הזה העולם10




