
 הטמון הסוד
ה במכונות ס כבי

״קריסטל״
ם ציבור בקרב אצל הצרכני ם ו ם חוגי ריי ח ס  מ

בעת ה, מו א צד פלי ה הכי ? ז ה ר קו
 ״קריסטל״ כביסה שמכונות המבינים, כל יודעים אחד מצד

 והשכלולים התכונות במירב ומצטיינות ביותר הטובות הן
 אצל הממשי ביטויה מוצאת זו עובדה ואכן הטכנולוגיים

מרוצים. לקוחות 83,000
 הללו והנוחות החסכוניות היעילות המכונות ומאידך
 לשכוח לך ואל האחרות, מכל הנמוכים במחירים נמכרות

ם גם ללקוחותיה מעניקה ש״קריסטל״ י תי נ ת. ש ו י ר ח  א
ך ה אי ה ז ר ה י קו ד מ סו ? ה
 וסוכניה ״קריסטל״ חברת לכם• לגלות מוכנים אנו׳ הנה

 מודרנית בכלכלה המקובלת השיטה את אימצו המורשים
רווח פני על עדיף גדול ומחזור מועט רווח :הקובעת

קטן. ומחזור גדול
 איכות של שילוב — עצמה את הוכיחה השיטה ואמנם
: המטרה את השיג נמוך ומחיר מעולה

ת ה מכונו ס ל״ של הכבי ט ס רי ק  ללא הן ״
ת הן תחרו ת ו מכרו לקו אלפי ! בארץ ביותר הנ

,קריסטל׳״ שככשו הסיבה ״מה מיוחד בסקר שנשאלו חות
ת בעקבות :893;ענו ם, של המלצו די די בי י  קרו

שפחה ת ושכנים, מ א אמר: כמו וז  אין שנ
סיון כבעל חכם סיון — נ שר הנכון הנ  שוב מא
ת והוגן, צנוע שרווח ושוב כו לה אי  ושרות מעו

הה, ברמה להצלחה. הערובה הם גבו
(מ)'

הז׳חזיס! את נחסל 1אוחנ
ה מ ם כ מי ת פע סי ר ני ם להפס י ק ו ׳ ז ה  ולא מ

ת ח צל י לאחר ? ה טו ם אינו שלנו, חי לי ס ח ת מ  א
ם קי ו ם הז׳ י ק ר ח ה ת ו א ת ו ל ב ק  תעודת מ

ת ריו ח לשנה. א
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מזיסים הדבדתעמ״וו״ איתן

! ל ה ט ימו
כתמים נגד חדיש טפט

ה ל ר ו מ
אומנות כיצירת המעוצבים הטפטים

פ תן מ ר ל ט י חי ל

במדינה
מושבים

באסחרים מנשלים
 מושב את ייסד אדיר יעקוב

 מנסים כעת אך אמירים,
משם קו7ס7

 -שבגליל, אמידים, זזטיבעוניס מושב
 פרקש גחמן של בזכותו בעיקר התפרסם

 שם וניתל בשוליו שהתיישב תתימהוני,
חייו. את

 בשנה מתרחשת, המושב בתוככי אולם
 לא ומעניינת מרתקת דראמה האחרונה,

 שמץ פרקש. של האישי ׳מסיפורו פחות
 ב־ כשבועיים לפני נגול דראמה מאותה

בת בדיון בנצרת, בית־המישפט־ד,מהוזי
 מושב ועד נגד ),61( אדיר יעקב של ביעתו

אמירים.
 ״כשאני צימחוניז־ הופכים איך
 ג׳ונגל היה זד, אמירים, למושב הגעתי

 ו־ זקן־שיבד, בעל יעקב, ■מספר אמיתי,״
 לתל־אביב מאירופה ״הגעתי חמים. היוך

 אחת את הקמנו אחי עם ויחד הקטנה,
חלי אהד־כך בארץ. הראשונות ד,מסגריות

 הרופאים, לדברי שמיתה, קשה במחלה תי
 מ- בעזרת לתחייה וקמתי חשוכודמרפא,

דבר.״ לכל טיבעוגי אני היום צימהונות.
 עם יחד אדיר, הגיע אמירים למושב

הת המוזנח במושב .1958ב- זמיר, אחיו
 עולים של אחדות מישסחות אז גוררו

ולהת המקום את לפנות שעמדו ממארזקו,
 עלה ״אז בטבריה. חדשים בבתים יישב

שנה בודדים, כמה עוד ושל שלי הרעיון,
 הוא הטיבעיונות,״ למושב אמירים את פוך

 וצימחו- טיבעונים שבין ההבדל את אומר.
 אדיר מסביר ברור, יתמיד שאינו נים,

 שאוכל מי זה ״ציימחוני אחד: במישפט
 רפואי צורך מהוד הטיבעי האוכל את רק
 תודת- כבר זאת טיבעונות דיאטתי. או

 ומצפון, מוסד של חיים אורח שלמה, חיים
לטבע.״ הזרה

 רק אדיר, לדיברי במושב, היו בהתחלה
 המיוהד שהמזון הללו אמיתיים, צימחונים

 באורה־ מיוהדת, באמונה אצלם קשור היה
 אומר, הוא לאט־לאט״ ״אבל מיוחד. חיים

 בהרבה שהקמנו היפה, המקום אל ״הסתננו
ש אנשים מדומים, ציימחונים ועמל, זיעה

 שלנו והעשיר המבוסס המושב אל הגיעו
 רצון של הרפתקנות, של מניעים מהוד

 ועמל־כפיים תורת־היים חשבון על להצליח
אחרים.״ של

 על מדבר אדיר יעקב ספר*החוקים.
וב בהתמרמרות מדומים צימחונים אותם
 הוועד על השתלטו הם לדבריו, זעם.

המו של אופיו את שינו ואט-אט המקומי
לבלי־הכר. שב

 הוא עשו,״ שהם נורא הכי ״הדבר
 ספר־ המושב. של ספר־חוקים ״זד, מספר,
צרי צימחונים ממתי צימחונים. של חוקים

 י ויחיו התנהגו חוקיו שעל־פי ספר כים
 כמו, מגבילות, תקנות קבעו השאר בין

 גורם שום אל לפנות לחבר שאסור למשל,
 דבר־מה על להתלונן כדי למושב שמחוץ
המושב. בתוך שקורה
 אנחנו, האיטי. הנישול התחיל ״ואז

 גדרותינו את מצאנו הוותיקים, המייסדים
שי שסיפקה מסגריה לי היתד, שבורות.

 שעלי לי אמרו אחד יום לכפר. רותים
 גם להשתלט ניסו כך אחר אותה. לסגור

 אני שסה הקרקע ועל שלי׳ הבית על
שלי. האוכל את מגדל

אומ •איתי. מדברים לא אותי. ״החרימו
 אני ללכת. צריך שאני בפירוש לי רים

 מגיע בכל־זאת משהו אבל זקן, שאני יודע
 100כ־ בו יש שהיום הזה, מהמושב לי

 בעשר בית כל בו בניתי שאני מישפחות,
אצבעותי.״
 בבית־המישפט עתה המתבררת התביעה

 לדבריו, המייצג, יעקב של תלונתו היא
 באמצעות באמידים אחרים רבים ותיקים

 ונישול הפקעה על רוזנברג, עורך-ד,דין
 בעצים, הבלה מטעים, של חלקות -שתי

 וגידור והפקעה בחלקתו בורות סתימת
ממיגדשו. שליש של

 החיפאי עורך־הדין המושב, ועד פרקליט
 אדיר כי בבית־המישיפט טען שילה, יעקב
 עצמו הדיון וכי לבוררות, פנה לא עדיין
המושב. של התקנות ספר על־פי חוקי אינו

 ועד אנשי אומרים עניין של לגופו
 הוא זקן. איש הוא ״אדיר כי המושב,

 שהמודרניזציה לו וכואב דברים, רואה
 להיות היום, הצימהונים. חיי על השתלטה
 אפשר היום פעם. שהיד, מה לא זה צימחוני

מודרניים.״ צימחונים להיות גם
 בבכי אדיר פרץ זאת טענה למישמע
בית־המי׳שפט. במיסדרון

ת  מיניים בדחפים מצטיינת ^
ם קי ■חז  ה־ הצעיר אמד במיוחד,״ ע/י

 לפיסת־הנייר. מעל עיניו את ונשא ג׳ינג׳י,
להס הצליחה לא מולו שישבה הצעירה

 לגלות הצלחת ״איד ׳תדהמתה. את תיר
 ביחיוד שאלה שהכרנו?״ לפני עוד זאת

 ואצבעותיה סומק, פשט פניה על מבוייש.
 שלפניה. דף־הנייר על שירבטו העצבניות

 ואמר: בו הציץ הדף, את לפתע נטל הצעיר
חתי ניתוח מתוך בבירור שעולה מה ״זה

ב בחיפזון.״ ששירטטת מה ומתוך מתך׳
 דף- את לפניה הציג הדברים את אומרו
 שירטוטי בבירור ניכרו שעליו הנייר,

זכרי. אבר־מין
 הטוען האיש רביב, יהודה היה ■הצעיר

 ומעקב, מחקר שנות שבע אחרי גילה, כי
והו קווי־אופיו בין הדוק קשר קיים כי

 התימה* לבין אדם׳ של החיצונית פעתו
ידו.

 יסוד. אינה זה קשר של קיומו עובדת
 כתב־היד, בחקר העוסק הגרפולוגיה, מדע

 שיש עד־כדי־נד האחרונות בשנים התפתח
 דבר. לכל ■מדוייק מדע כיום, בו הרואים
לביולוגיה. או לפיסיקה בדומה
 כלל. גרפולוג אינו רביב שיהודה אלא

 שינות 37- במשך בעיתונות. עוסק הוא
 אוהיו יליד החייכן, הצעיר הספיק חייו,

 במקום קולג׳ לסיים שבארצות־הברית,
 לסיים ,1962ב־ לישראל לעלות מגוריו,

 בהיסטוריה האקדמאיים לימודיו את בארץ
 ל- להתגייס אנגלית, ובבלשנות יהודית

 המצרי, בשבי וחצי יחודש ולבלות .צד,״ל
 במיל- שנפל ״חיזיון״ מעוז מלוחמי כאחד
יונדהכיפורים. חמת

 מספר, הוא שנים,״ הרבה לפני .״עוד
 אותן לחקור כדי חתימות, לאסוף ״התחלתי

התענ היתד, אז עד גרפולוגית. מבחינה
 בלבד. ■תחביב של בגדר זה בתחום יינותי
 שיננתי קראתי, חיי משנות כמחצית במשך

בגרופולוגיד,.״ והתעמקתי
 מספר למסקנותיו הגיע שבה הדרך על

 תוצאה אינה שבמחקרי ״התגלית יהודה:
ספונ היתה היא שנים. בת חשיבה -של

 פית- הבזק מין לחלוטין. ומיקריית טאנית,
 בחורה ־שלי, ידידה פעם אלי באה אומי.

 ביקשה במיקצת, עקומות שרגליה יפהפייה
 בתתי- וחתמה כתב־ידד, את שאנתח ממני
 שלי לידידים לנתח נהגתי אז עד מתה.

 גרפוליוגית-קונווג- מבחינה חתימותיהם את
״ל- המקובלת. התורה על־פי — ציונלית

 לאדם אופיינית חתימה וושינגטון. ג׳ורג׳
 וביטחון מרץ בעל רוח, לעשות האוהב
 אנוכי הוא .טעם. מחוסר אך רב, עצמי
 רשמיות. ואוהב להגזים נוטה מאד,

חצוצרה. של הוא החתימה שבתוך הציור

הפנים :מנהיג של דיוקנו וייצמן. חיים
 מהווים ו״ס״ ״צ״ האותיות בתוך הגלומות

שמר כפי נגטיב. הדפם פיתוח של דוגמא
 להירהו־ ונוטה רציני ארס זהו התמונה אה

נחושה. החלטה בעל באופיו, חזק ריס,
48


