
 - שי + טמפונים 40 של חסכונית אריזה !חדש
בארנק טמפונים 3 לנשיאת פלסטי ארנקון

 ביותר והבטוח הנוח הקטן הטמפון או־בה, טמפון
וחפשית, משוחררת הרגשה לר נותן בעולם

בשנה. ימים 365
והדוקים, קצרים מכנסונים ללבוש תוכלי

 לטייל, לרקוד, תוכלי ביקיני. או מיני, חצאית
מלא. בבטחון בים ולרחוץ באמבט לטבול

נטמפון ס1.  ונוח קל ולבן משפתון קטן .
בארנק. לשאתו

 — ענק ספיגה כושר בעלי 0.11. טמפוגי
;גדלים 3ב: להשיג ;בעולם הטוב

 הנשים למרבית :נורמל
רב. דימום עם לנשים :אקסטרה

האחרון! העולמי והחידוש
 לבתולות לנערות, מיני טמפוני

מועט. דימום עם ולנשים

565
 חופשיים ומים

בשנה

נזלניק ברסו□

 סעמים כמה
 מהם־ להסטר נסית

הצלחת?? ולא

הדולףם! את נחסל אנחנו
והבטוחה המודרנית הדרך את אחת פעם נסי

הדוקים להשמדת
 מקבלת את שעה) /!נכ־ שלנו(שעורר חיטוי לאחר

!בביתך דוקים יותר יהיו לא לשנה. אחריות תעודת
 059־3012 מל. :אילת • 790114־5־6 טל. ,18 םודיעיז ר״ג,

.481/75 עס<ן דש׳ .21 :הבריאות מש׳ ץתר1

1771^ ? 1־ ה ־5518ע ■1י

ר 1 מ 1 ר א ס ק ב ו ר
וקירות דלתות *פוי ביותר השימושית המתנה

ב ל ־ רי בי א ״ 0 משופרי׳ פ, ■
)12 מעמוד (המשך

ב !הפרעה, כל ללא הריאלי) לוח־הזמנים
לפאיד. אבו־צוויר ׳שבין מרחב

 למנוע -היחידי הסיבוי־לכאורה
ב טמון מעורפה, 2 ארמיה ניתוק
 מתוק עצמה, שלה בוהות שיגור

 כה שאיננו דבר — מערכה סיני
 לדילול יגרום ונם עכשיו, פשוט

 שהאוייב •טעה במיזרח, ההגנה
ה דרכי רשת את כנצלו (צה״ל),

 לרכז יכול שכגיזרה, והעומק רוחב
 נכחדת, נקודה כל מול במהירות,

שיריון. אוגדת של כגודל עוצמה
,21 ׳משוריינת דיביזיה כי לזכור גם יש

 לדי- שסופחו הטנקים ויחידות עוצבות וכן
בהת לא־מעט הותשו כבר החי״ר, ביזיות
 שנותר ומה (האמיתיות)! 14.10ה־ קפות
 היממה משך נוספות, ונשחק הורץ מהן,

האחרונה.
 תוך הצלחה, כיל לנצל ׳ניתן הבא, בשלב
לרעו אהית מנקודת־כובד בוחיות העברת

 לשם צידי־התעלה, בשני ו״ימישחק״ תה
 דילמות קרני על המצרי הפיקוד הושבת

 טקטיות־מקומיות, — ומתחלפות משתנות
ל יש איסטירטגיות. ואפילו אופרטיביות

מנוטר גם יהיו כבר זה במצב כי הוסיף,
 יהמצ- הארטילריה מן רבים אלמנטים לים

 סבר עת באותה הגדול. רובה לא אם ריית,
 זז״ל-האוויר של הסיוע יסוילת מאד תגבר

לפ תוכל שלנו -והארטילריה -לסוחותינו!
 בנועה מיריביים, ובריכוזים ביעילות לעו

במשי ציר־החת״ם, לאורך סיני בתוך
 כמו התעלה, בימיזרח לכוחות סיוע מות

ל ׳נפרדים ציירי-תנועה חלוקת במערבה.
 התחזוקה, את ותקל תפשט השונים כוחות
 נוראים פקקים אותם היווצרות ותמנע

 הבודד לאיום -והיו הפכו שבפועל וחוינקים,
 ״אבירי- הצלחת את שסיכן ביותר, ההימור

האמיתי. לב״
 !המאוחר לכל ימים, 5—4 כתום

 - כאוקטוכר 21־20 עד כלומר, -
.2 ארמיה על הקץ מקיץ כף היה

 נעשית היתד, ״העבודה״ שרוב כיוון
ז מ  תרח- ה ותוך בסיני התעלה. ח ר מי

ת  של התערבות יכולה היתר, ׳מקאהיר, קו
מש מוגבלת רוסיה) (ובעיקר המעצמות

 בדרום צה״ל שרוב בעת במציאות, הייתה
 לתעלה, שממערב מצריים אדמת על פעל
 — קאהיר אל מתמדת התקרבות תוך

 אבל מכותרת, אמנם 3 ארמיה וכאשר
לחימה. ובת־כושר מאד, שלמה עדיין

נן? גווע
 שלא וראי כאן, לפרט שניסיתי כל ך*
 במלוא ללבן אחת, בסקירה אוכל, ^

 והשיטה היעד סוגיית יאת והעומק ההיקף
 למית* יותר, הנכונים או ביותר, הנכונים

 שנועדה בררום, צה״ל של הגדולה קפה
 בזאת ׳ולפחות — שם המיליחמה את לסיים

 ילא ״למה השאלות, כי ברי אוילם הצליחה.
 ?״,3 !ארמיה ״למה (ולדעתי, ?״2 ארמיזה
 המו־ היעד שהיתר, היא 2 שארמיה משום

 לא ״׳למה ראשון)! ממבט כבר ׳בן־מאליו
 כי באפריקה?״, ״למה (ולדעתי, ?״בסיני
 היא הקובעת ההכרעה כי ובירור היה ׳נהיר

 חייבות — גופא) בסיני ■תיפול יאשר זו
 אחריה ובוודאי הצליהה, לפני עוד היו

 •כשאלות — -העקרונית העוכדהתוצאותיה. ולאור
נש שלא מפני כלל, נדונו לא אלו
 פרצי־ לא כוודאי — כלל אלו
 יותר אף ואופיינית חשוכה — נות

העניינית. הכעייה מעצם
 מיפקרות, באותן רק ׳תיתכן זו תופעה

 ״הערכית־המצב״ אשר ׳מפקדים, אותם ואצל
שב והיחידי הראשי המוגדר התהליך —

 (בא- צבאי מיבצע לתכנן ניתן אמצעותו
 ונמסרת נתונה איננה שיטת־הפעוליה ישר

 איננו — פרטי־פרטיה) לכל ׳מלמעלה,
 מבינים, אינם אך מוכר, או להם; מוכר
 הכרחיותו, את ביותר, האלמגטריית ברמה
שימושו. ו/או תכניו

 המצביאות, של זו נחותה איכות
 חזית■ ומיפקדת תמטכ״ל כדמות
הני את המסבירה גם היא הדרום,

כמא ״אכירי־לם״, של הכושל הול
 השיג לא כנינו אשר מערכתי מץ
 על להשיג, הייה שיכול מה את
אפ פעולה ״דרך רק שהיה אף

 הנם■ הפעולה ״דרך לא שרית״,
 חמה המיל הכרעת את — חרת״
 וחד־משמעי מוחץ כאורח כדרום
 כמחיר כהרכה, קצר כזמן יותר,
למצרים. וגכוה ׳לנו מאד פרות
ב לספק ננסה זו לקביעה הכיסוי את
הבא, מאמר

ב ת יי אבי תד עיר
של וכוש הפקיעה
רה ׳אין או מיליונים,

עבורו לשלם כסף
ננעצו סכין דקירות ***תים־עשרה

■  רוצחים שלושה שנטי. שריף של בגופו /
 ביתו, של האפל בחדר־המדרגות לו המתינו

 כאשר בתל־אביב. 111 רוטשילד בשדרות
 עליו הסתערו לדירתו, ערב בשעת שב

 שונות. סכינים בשלוש אותו ודקרו השלושה
 הציוני״ ״הערבי בכינוי שזכה שנטי, שריף

 בתולדות עצמו בפני פרק הם חייו ושקורות
 דקות כעבור מת בארץ, העברי היישוב

ספורות.
 .1965 ינואר בחודש בוצע המתועב הרצח
 היום עצם עד ד,יתגלו לא שנטי של רוצחיו

 שמיש־ תעלומה בבחינת נותר ומותו הזה
 אבל לפענחה. הצליחה לא טרת־ישראל

 של דמותו שבד׳ מותו, אחרי שנים 13כ־
 עבור ארץ־ישראל אדמות את שגאל האיש

 — חדשה פרשה מעל ומרחפת היהודים
 להתעלם מנסים בה טובה, כפיות של פרשה

 ולגזול שנטי שריף של פועלו את ולשכוח
במותו. אחריו שהשאיר מה את

 עיריית מנסה שנה לחמש־עשרד, קרוב
 גדולה, קרקע פיסת על להשתלט תל־אביב

 בגבולה הנמצאת דונאם, 24 של בשטח
 הנמצא ענק מיגרש זהו העיר. של הדרומי

 והגובל חולון שליד תל־גיבורים בשכונת
שבחולון. משרד־הרישוי בתחום

 תל־אביב עיריית נאלצה רבות שנים
ל זכותה על שונות בערכאות להתמודד

 פרקליטיה ציבור. לצרכי הקרקע את הפקיע
 את לשכנע כדי כמעט נפש בחירוף לחמו

 לביצזע זו קרקע חיונית כמה עד השופטים
 במיסגרת תל־אביב של הפיתוח תוכניות
 השתכנעו. השופטים איילון. נתיבי תוכנית

ההת כל את דחו דיונים של שנים אחרי
 הפקעת זכות את לעיריה ואישרו נגדויות
 לעומת מבוטל בסכום פיצוי תמורת הקרקע,

השטח. של הריאלי שוויו
 תל־אביב עיריית קיבלה כאשר והנה,

 השטח את להפקיע הזכות את סוף סוף
 כחוק, זאת עשתה ואף ציבור לצרכי

 כי לו. זקוקה איננה היא שבעצם הסתבר
 רבות כה שנים שלחמה תל־אביב, לעיריית

 האמצעים פשוט איו בקרקע, לזכות כדי
המינימאלית. תמורתה את אפילו לשלם כדי

 כהמחשה חלמאי, כסיפור נראית הפרשה
 בפעולתה. הביורוקראטיה של קלאסית

 בסבך הטובע היבש לסיפור מעבר אולם
 מסתתרת ורישומי־קרקעות, חוק סעיפי של

 במינה, ומיוחדת מרתקת אנושית דראמה
מיסתורין. של מבוטל לא נופך עם

 של עוזרו
חגקין יהושע

 מיש- ליד ׳המשתרע הקרקע טח ***
מתר אחת שהוא בחולון, רד־ד,רישוי

 שנותרו המעטות הפנויות הקרקע בות
 לערבי בשעתו שייך היד, תל־אביב, בתחום

 שריף ע״י ממנו ונקנה סקיג׳ה בשם מוסלמי
יוסף. היהודי ובנו שנטי

 ערבית למשפחה בן היה שנטי שריף
 במרכז תמיד ניצבו שבניה ותיקה, לאומנית

 ארץ־ישראל. ערביי של הסוערים המאורעות
 ידי על להורג הוצא שנטי שריף של אביו

 אחיו הראשונה. העולם במילחמת התורכים
 נרצח בן־דודו המופתי. אנשי בכדורי נרצח

 שנטי שריף העצמאות. מילחמת בתחילת
 בהן התנקשויות, למיספר מטרד, היה עצמו
לחסלו. ניסו

 קרקעות. סוחר היה יפר,־התואר שריף
 שהיתר, קרוכמל, אווה את הכיר בנעוריו

 אביה, עם הקטנה. תל־אביב מיפהפיות אחת
 היו מפולין, וקרקעות בתי־קולנוע בעל

 בן־בית הפך שריף עיסקות. מספר לשריף
 היסס שלא מפולין, הדתי העולה של בביתו
 שריף היד, וכך הצעירה. בתו את לו להשיא
 היחיד הערבי ,30,־ד שנות בתחילת שנטי,

הראשונה. העברית בעיר שהתגורר
 של אורח־החיים לסמל הפכה זו עובדה

 המנדט שבתקופת מיפו, העשיר הערבי
 שבערביי העשירים כאחד לפניו שמו הלך

 קרקע עיסקות לבצע החל הוא ישראל.
 ארץ- יהודי בין ידידים מאות לו שד,יקנו
 במיספר ואדיבים היישוב וראשי ישראל

 שריף ארץ־ישראל. ערביי מקרב פחות לא
של הראשי הקרקעות לרוכש הפך שנטי
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