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חברות! ולפירוד לגירושיו סוף
ה לך ותשיב שלך תשאר היא הב א

 לבעיה פתרון יש בע״מ, פרופסור ע״י לאור שהוצאה הסברה בחוברת
 מיחסי כתוצאה !מאושרים בלתי ובהחלט בריאים גברים !הרבה המטרידה

מדי). מהר (המסיימים ומאכזבים, מספקים בלתי מין
 הקורא את ומלמדת זו בעיה חושפת בע״מ פרופסור של ההסברה חוברת

 יתווסף החוברת לקוראי מספקים. מין חיי ולקיים עליה להתגבר כיצד
ומספק. שתרצה ככל אריך אהבה משחק אודות הכל חשוב, מידע

,8 גרונימן רח׳ הבלעדי, ׳המפיץ ״ונוס״ אצל להשיג ל״י. 15___המחיר
 ותקבל/י תל־אביב, ,17100 לת.ד. דואר צ׳ק/המחאת שלח/י או תל־אביב,

לביתך. החוברת את

ולבטים בעיות

ת א מ

זידמן מרדכי הד״ר
רשפים הוצאת

המין בחיי
ב וער1ה י1ד

מעולות מצלמות
ם מחירי ם ב חי  מאד נו
ת קלו לתפעול. ו

 גם ״טריפרינט״ הגדלות מעתה *
!בשחור־לבן ! !

!בן־רגע — פספורט צלו,מי *
!1 במקום בו מסמכים העתקת *

ששבתו
ק חיפה,רחוב לו ח 31 ה

מתחיל ,5.5.74 א׳, ביום
(כר־קמא) גרגר באולפן

ל חדש ערג ׳קורס

ת ו נ י צ ק
 ׳אנגלית. ו/!או עברית

:פרטים !מובטחת הצלחה
 224532 טל. ,5 גורדוו : ת"א

664932 טל. ״!במעלה״, חיפה':

)17 מעמוד (המשך

 הוא תיק-החוץ. אל לפחות או הביטחון,
הבחינות. מכל דיין את ירש

אשדקויות נשיקת ספיר:
 זו היתד, ביותר המוזרה התנהגות ך*

 הבלתי־ הבוס — ספיר פינחס של 1 1
שבוע. .לפני עד המיפלגה של מעורער

עצ את שאלו השבוע כל במשך
 מדוע המיפלגה: עסקני כל מם

 אותו? מריץ מה ז זאת עושה הוא
 שלוז הנסתר השיקול מהו

 רק רוצה שספיר כולם האמינו תחילה
 תפקיד את עצמו על לקבל בו שיפצירו

 ה- אליו נהרו זה רקע על ראש־הממשלה.
מישלחות.

 ן מדוע סירב. ספיר אולם
התפ את יקבל שאם ידע הוא

 תנו- שגואות כשעה עכשיו. קיד
 עצומה כמיהה ויש עות־המחאה.

לנ עלול הוא וטרי, חדש למשהו
כ כימים גם מכריע. כישלון חול

 עצמו על כפיר נטה לא תיקונם
 כגלל ראש-הממשלה, כהונת את

 וביטחון. חוץ כענייני אי-כקיאותו
 השילטון את העדין! תמיד הוא

 גולדה תחת להמליך חשב הסמוי,
 אמיתי, כוח וחסר חלש מישהו

אכן. אכא כמו
ונות המועמדים מעגל הצטמצם כאשר

 הכריז ופרס, רביו בין הברירה רק רה
 המהלך ברבין. תמיכתו על לפתע ספיר
גאוני. ואפילו הגיוני, נראה

מחבו עצמו את ספיר ניתק אחת במפה
ל ידו את נתן הוותיקים, המנהיגים רת

 ל- מתחת הקרקע את השמיט חדש, איש
 חיסל זאת עם יחד השונות. תנועות־המחאד,

 שונא. הוא שאותו פרס, של סיכוייו את
 ה־ השליט שיישאר לקוות היה יכול הוא

 יעמוד שבראשה בממשלה כלכלי־חברתי
 חוץ לענייגי כולו המסור רבין, כמו איש

וביטחון.
 שהדהים דכר ספיר עשה ואז

 את להרוס קם הוא :הכל את
לדרכו. יצא בטרם רכין

הראשו לישיבתו המרכז התכנס כאשר
 לתומך ספיר נחשב עוד הראשון, ביום נה,
 קם ההצבעה, לפני לפתע, אך רבץ. של

 המפד״ל של פתקים מכיסו ושלף ספיר
ל יוכל לא שרבין להוכיח שבאו ו׳ל״ע
 די- כאילו בוז, של בסיגנון ממשלה. הקים

 רבץ את תיאר א/ בכיתה תלמיד על גר
 כמרכיב־ חודשים במשך שיתהלך כאיש

שיצליח. מבלי ממשלה,
 אך — אמיתיים היו הפתקים

הז עצמו שספיר לכל כדור היה
 והל״ע המפד״ל הנהגות אותם. מין

 ספיר, של לגיון־הזרים אלא אינם
 גייס ספיר חלילו. לפי רוקדות והן

לפ עוד רכין את להרוס כדי אותן
שנכחד. ני

 אלון, גולדה, כמו ו להשיג ספיר רצה מד,
תי הנוכחית שהממשלה רצה ודיין אבן

 לזמן סממשלת-ימעבר — כנה על שאר
ארוך.

 נם■ הידיים, הורמו באשר אולם
כ מהפכה שחלה לספיר גם תכר

 משועכדים שהיו נאמניו, מדינה.
 שנים, כמשך נרצעים כעבדים לו

נגדו. ולהצביע בו למרוד העזו
 בעלי- הם המיפלגה מרכז חברי רוב
ב תלויים ופרנסתם קיומם שכל שררה,
ל צריכים היו כאשר המיפלגה. הצלחת

 המימסד איש לספיר, נאמנותם בין בחור
 בחרו — מחר המיפלגה הצלחת ובין הישן,

 לפתע, עמד, ספיר שלהם. האישי באינטרס
חסר־כוח.

 היום, למחרת פסוק. סוף היד, לא זר, ׳אבל
כמ מפא״י התפלגה המועמד, בחירת בעת

 הודו ספיר של מנאמניו סמר, חצי־חצי. עט
פרס. בעד שהצביעו גלויות
פש ספיר נאמני שכין ספק אין

כחלו רוצה שהכום השמועה טה
ש כדי שווה-כשווה, הקולות קת

המוע מכין שלאיש כדור יהיה
כמיפלגה. לשלוט הכוח אין מדים

— רבץ של בזכותו נאם עצמו ספיר
 אבל ריק. ככלי שהציגו אחרי שעות 24

 איש־ יהודה של נשיקה שזוהי חשו הכל
 לרבין קשה יהיה ספיר עזרת בלי קריות:
 עם וגמור מנוי ובאשר ממשלה. להקים
הקושי — הממשלה הקמת את למנוע ספיר

 של בכוחו יש עדיין שבעתיים. גדול הוא
הקואליציוניים. השותפים אח להפעיל ספיר

? למי פרחים :המחאה
 החזית מול רבץ עמד כחירתו, ם 44
ג  שמנוי המימסד׳ ותיקי כל של האחידה י

להכשילו. עימם היה וגמור
 היתד, יותר מוזר טבעי. אולי, היה, זה

תנועות־המחאה. של עמדתם
 ותקפו דיין, נגד קמו התנועות

 שהן נדמה היה השכוע ספיר. את
 על-ידי ומופעלות כדיין, תומכות

ספיר.
 של מועמדותו הוצגה בו האולם לפני

 ותיארו שלטים אנשי-המתאד, .נשאו רבץ,
 וקבעו: ספיר״ באף זהב כ״נזס רבין את

לאו אסון — ספיר בחסד ממשלה ״ראש
מי״.

 — לפרס סייעו הם רבץ, את בהתקיפם
 חדשה לממשלה בהתנגדם דיין. של ידידו

 של כהונתה בהמשך תומבו רבין, בראשות
ממש — כממשלת־מעבר הקיימת הממשלה

אנשי־המחדל. לת
 הר שבתוך בעוד אבסורדי: מצב נוצר

 רבץ, של בגבו הסכין את ספיר תקע אולם
 — למועמדותו מס־-שפתיים תשלום תוך

ספיר. של כסוכנו לאולם מחוץ רבין הוצג
כשינוי, שדגלו התנועות, שאר

 יותר. רציונלית כצורה נהגו לא
 ב- יתמכו שלא מראש הצהירו הן

 טענת את אישרו ובכך — רבץ
ממ להקים יובל לא שרכין ספיר
לבחירות. עד אפילו שלה,
 תנועות־ ממנהיגי חלק מופעלים האם

 שחושדים כפי הימין, אנשי על-ידי המחאה
כור בעל התנועות, משמשות האם ? רבים

ה מטרות לכך, מודעות להיות ומבלי חן
 י המוצהרת ממטרתו מאד רחוקות
ל הצטרפו הן השבוע :בטוח אחד דבר

 עד מבגין שהשתרעה גדולה, לאומית חזית
 ושסיסנד המערך, זקני בראשות אבן, אבא
 את לעצור :היתד, והיחידה האחת תה

רבין. יצחק
 השבוע שהכיא קדמוני, אסא
 לה ועזר מאיר לגולדה פרחים
 הפך שנתפנה, זמנה את לכלות

מצב. של לסמל הפעם גם

׳אדיח? האס ונין:
 יהצ- רבין יטל הזאת, החזית ול

 בתבונה שינהג תנאים: בשני רק !■/*יח
 דעת-הקהל של מוחצת בתמיכה ושיזכה

המתקדמת.
 מלהקים בעדו למנוע רוצים הוותיקים

בשילטונם. להמשיך שיוכלו כדי ממשלה,
 בצורה הראש, את שישבור רוצה ספיר
 יום 42 או 21 שאחרי מקווה הוא מבישה.

 הממשלה, להרכיב וכושל נואש מאמץ של
 לנשיא- -המנדאט את להחזיר רביו יצטרך

׳־מדינה.
 ספיר, בנראה מקווה כך אז,

 לכרוע בולה המיפלגה תצטרך
 לנו הקם :ולבקשו כרך לפניו

ממשלה.
האח האישים כל שבור. אז יהיה רבץ

 יהיה ספיר מגומדים. או גמורים יהיו רים
הכל־יכול. היחידי, השליט

 תנו■ והל״ע, המפד״ל כעזרת
 יובל הימני, והליכוד עות־המחאה

 אם אלא זו. מטדה להשיג ספיר
 הציכור על-ידי החשבון ישוכש כן

עצמו.
 הוכיחו האחרונים השבועות מאורעות

 הישן המימסד כאשר הנוכחי, במצב ׳ני
 יכול העצמי, ביטחונו את ומאבד מתמוטט
גדולים. שינויים לחולל הציבור
 רכין: של היחידי השאנס זהו
להי הציבור, את לימינו לגייס
כחי לקיים הציבור לדרישת ענות
שממ מראש להכריז כהקדם, רות

 רק שעה לפי תהיה החדשה שלתו
 מג- לקבלת עד ממשלת-כיניים,

 בבחירות. חדש דאט
להצליח. סיכוי לו יש זו׳ במיקרו־,
 ותיק כחייל אולם — קטן סיכוי

הח כעל שמפקד לדעת רביו צריך
 קטן סיכוי להפוך יבול נחושה לטה

גדול. לניצחון
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