
 מנהיג לאומי בנק
 שרוחי□ שלושה

חדשי□ בינלאומיים
 הנהיג הכלכלי, המהפך במסגרת זר מטבע על בפיקוח ההקלות בעקבות

 ממנה. וליוצאים לישראל לבאים חדשים שרותים 3 לאומי בנק
 )71ג־¥011€ז8 011£{ז11€8( נוסעים המחאות בהנפקת החל לאומי בנק

 הכספים בשוק הראשונות הנוסעים המחאות הן אלה ישראליות. בלירות
 לשמושם מיועדות ההמחאות ישראליות. בלירות המונפקות הבינלאומי

 בחו״ל. לאומי בנק סניפי בכל לרכשן וניתן לישראל הבאים תיירים של
 הרי נוסעים, להמחאות שיש הרגילים הבטיחותיים1 ליתרונות נוסף

 מ.ע.מ. מלשלם פטור יהיה בארץ במלונות באמצעותן שישלם התייר
 אנשים ישראליות. בלירות שי המחאות להנפיק הבנק עומד כן כמו

 בישראל, וידידיהם לקרוביהם כסף מתנת להעניק ירצו אשר בחו״ל
 ישראלי. במטבע נקובות שי המחאות בחו״ל הבנק בשלוחות לרכוש יוכלו

 בחו״ל בל״ל בסניפי לקבל מעתה יוכל לחו״ל היוצא הישראלי1 הנוסע
 של בסכום בישראל מחשבונו שימשכו ישראליות לירות תמורת זר מטבע

 כרטיס שיציגו לאומי בנק ללקוחות מוענק זה שרות ליום. ל״י 3000 עד
 סניפי 18ב־ מעתה מופעל זה שרות שלהם. האישי השיק עם יחד בל״ל
וז׳נבה. ציריך פריז, לונדון, לוס־אנג׳לס, שיקגו, בניו״יורק, הבנק
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הדוקים את נחסל אנחנו
 והבטוחה המודרנית הדרו את אחת פעם נסי

הדוקים להשמדת
 מקבלת את שעה) /!2כ־ שלנו(שאורך חיטוי לאחר

1 בביתו דוקים יותר יהיו לא לשנה. אחריות תעודת
 059־3012 טל. :אילת • 790114־5־6 טל. ,18 מודיעין ר״ג,

.481/75 עם? רש׳ ,21 הבריאות: מש׳ היתר
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השלום. בקידום יעזור הדבר אם
 אסירי-ציון את המייצג אירגוננו, נכון,

תבי כשנתיים לפני הגיש יוצאי־מצריים,
 להחזיר שעמדה ממשלת־ישראל נגד עה
 למצריים. שדות־הנפט עם אבדרודס את

 אנחנו היום שונה. המצב היה שאז אלא
 השלום ולמען אחרת בתקופה נמצאים

לוותר. כדאי
בת־ים כלכלן, סגי־זקס, מ. ד״ר

אבסורדית סבנה
 בהכרתנו שהשתרשו האבסורדים אחד

 היה 1948ב־ הערבים נישול כאילו הוא
 הוא אבסורד עולים. המוני לקליטת חיוני

 מיליון משני יותר שקלטה שהארץ להניח
 עוד לקלוט ליכולתה והטוענת יהודים,

 בגלל לקלטם מסוגלת היתר, לא מיליונים
 לוא באדמתם. מושרשים ערבים מיליון

 את כמו בדיוק הערבי הכפר את פיתחנו
 והידע הטכניקה במיטב היהודי, הישוב

 חלק להפריש לו מאפשר היה זה החקלאי,
 תוך שכן, יהודי לישוב שלו מהקרקע

הערבי. הכפר חיי רמת העלאת
 מקיום עלינו שמטילים האימה גם מוזרה
 שכל בירח, קשורה פלסטינית מדינונת

 ישראל של הטוב ברצון תלוי יהיה קיומה
 המחבר הפרוזדור גם יעבור (שבשטחה

הכל בעזרה וכן עזה) ורצועת הגדה את
 לא החוששות הנפט, מדינות של כלית
 לעומת סובייטית. מחדירה מישראל פחות

 זו, ממדינונת לקיומנו כביכול, הסכנה,
 ערב, ארצות כל נגד למלחמה מוכנים אנו

הת בשל נמנעת לבלתי הנעשית מלחמה
הפלס העם של העצמית להגדרה נגדותנו

טיני.
במטרכת), שמור המלוא (השם ח*ל.

עמיר

יפה לישראלי מכתב
 של שמנת ילד יפה, ישראלי לך שלום
 מתוק בחוץ, דוקר אמיתי, צבר תנובה,
 שתחוב אתה, וכולי. הארץ גאוות בפנים,

 ליל כל המודולרית, בכורסא עמוק לו
 מיטב פעם שהיו החברים, כל עם שישי,
 בני מיטב מינוס, פלוס הם, ועכשיו הנוער

 יופי הזאת בארץ לך אירגנו השלושים.
 יושב ואתה עוולות, והרבה מלחמות של
 ומתלונן ומקטר ורוטן בכורסא היום לו

 של המופלאה, היכולת מעצם ומתבשם
 האיום, בכל לחוש הרגישה, נפשך יופי

 ולפוש, לחוש הזמן, כל ככה הזה. האיום
 למוש. לא רק למוש, לא רק ולפוש, לחוש

 אותך לדגדג מכבודך, במחילה לי, תן אז
חידודים. חידודים ברמזים, רק מעט,

 מניף קטן, איש המר, זבולון למשל:
 חופש- את רודף קיש, קיש, קיש, פטיש,

ישי תלמידי לדיכוי. פיתוי מזמין הביטוי,
 לא חזעה, חירבת שידור נגד מפגינים בה

 יזהר: ם. על שמעו לא הסיפור, את קראו
 כהן גאולה < בכיר קומיסר — שמיר משה

 לא רשות־השידור עם שדרנית־צמרת, —
 לא צאן, רועה שרון, אריק ;מסתדרת

 ;השומרון על מה בדואיות, כבשים אוהב
 ב־ ״סליק״ בגרון; עצם — רפיח פיתחת

 אמונים, גוש יתיר. אגדת קרית־ארבע,
 בשילה אלוהים! פחד לאומניים, דתיים

 המאה את לארכיאולוגיה הכניסו חופרים,
 שלא רק חופרים, ידידי, חופרים, העשרים.

קברים. לנו יחפרו
 בשבילך, סיפורים קצת לי יש עכשיו

החברים: עם שישי לליל רסיסי־חיים,
 הרב תפסו גנב, חדר רב של לביתו

 הגנב יחזור אם הסכם: לידי עימו ובא
 ימסרנו לא לישיבה, ילך משמע, בתשובה,

״ישי במקום כלומר, המישטרה. לידי הרב
 את הגנב יקבל בישיבה ישיבה. — בה״
 נשמע החוק. מפני הגנה וכן צרכיו כל

 מצבם שעקב נניח, אבל, כן? לא מוזר,
 מי יימצא בארץ, בתי-הכלא של הירוד

לח הגנב סיכויי רבים שבישיבה שיאמר,
 בעיה: כאן יש אבל יופי, למוטב. זור

 להתפרש עלולה ״ישיבה״ במקום ישיבה
להסת הצדיק הרב עלול ואז הנאה כטובת

 לא עדיין כידוע, המיסיון. חוק עם בך
 יסתבר, פעם אי ואם יהודי מיהו ידוע

 החזרה דין יהא יהודי, איננו חילוני שגנב
דת. המרת כדין בתשובה

 עם גרמניה יליד אדריכל, חבר, לי יש
 16 בגיל שנים. הרבה כבר דני דרכון
 רומל בצבא לחם הגרמני, לצבא גויים

 לו היה ולא בגר בשבי. ונפל באפריקה
 שמונה כאן חי ארצה, בא זה, עם ,נוח

 יכול לא אזרחות, קיבל לא — גוי שנים.
אותו אהבו לא פרטי, משרד לפתוח היה

ת ח ק שי ב ח א ס ה

ת יונו ביז ש״ח מ ת
 שבת יום בבוקר שש בשעה

 ביער- התאספו שבועיים, לפני
 של שלוש מחלקה ותיקי ירושלים

גבו בנעליים בפלמ״ח. ב׳ פלוגה
 הם שלושת״ריבעי ומיכנסי הות

 שהתנדב סאחבק, לפני הסתדרו
תש״ח. לדור תס״ח להעביר

ל זה, במעשה נענה, סאחבק
 הבכירים המפקדים מאחד פנייה

והת אלי שהתקשר הפלמ״ח, של
 את אקח טובה, לו שאעשה חנן

 יחי- מהם ואוציא שלו החבר׳ה
 לייצג שתוכל מובחרת דת־עילית

המחתרות. במצעד הפלמ״ח את
 האימונים של הראשונה בשעה

 וה- גבוה, המוראל אומנם היה
 רשות ממני קיבלו אף צועדים
 פחות כעבור אך בשירה. לפתוח

 נשמעו שמאל-ימין של משעתיים
 : בנוסח הראשונים הציוצים כבר

 \״ הפסקה לעשות אפשר ״אולי
״1 מנוחה קצת עם ״מה

ש מנוחה, דקות חמש לאחר
מהחיי ביקשתי לפדלאות, אושרו

 במיב־ חזרה ולהסתדר לקום לים
נש המחלקה מחיילי כשליש נח.

 לקום מסרבים התחת, על ארו
 בריאות. ובעיות עייפות של בטענה

אי לשלוף העזו אף מהם כמה
מהבית. שהביאו רפואיים שורים

 לבן שיער עם עבה, אחד חייל
 מחלקת- כמנהל לי המוכר דליל,
 אינו כי לי הודיע בעיריה, המים
לקום. מוכן

 ליכט,״ מדוקטור אישור לי ״יש
 אותי תכריח ״ואם החייל, אמר

 עליך אתלונן אני לצעוד, להמשיך
״לסקוב אצל !

 לכל ביוקר עלה הזה הקיטור
 את הכירה לא שעוד המחלקה,

 ל- שעות שלוש במשך סאחבק.
 באחו- אותם תירגלתי אחר״מכן

 עץ מוטות עם ודגל״שק רה״פנה
 להם הביא שסאחבק מיוחדים,

רובים. במקום בינתיים
ני כל ללא הסתיים האימון

 לפני מישמעת. להפרת נוסף סיון
השבו הלוחמים את ששיחררתי

 סאח- להם הרביץ לבתיהם, רים
:ציונות קצת בק

 השלושים העצמאות ״ביום
 בצעידתכם לייצג עתידים אתם
יש עם לפני הפלמ״ח את הנאה
 העולם לפני ישראל ואת ראל׳
״כולו ״נו בלהט. סאחבק נאם !
 ליום עד מועטות שבתות עוד תרו

להי תגיעו לא ואם העצמאות,
תצ שנותר, בזמן בצעידה שגים
״בלילות גם להתאמן טרכו !

חרי היו דברי כי חושב אינני
 יש ניסיוני, לפי כך, מדי, פים

ל רוצים אם חיילים אל לדבר
ה תקינה. צבאית מישמעת קיים

 שלאחר-מכן שבשבת בכך אשמה
ה לאימוני חייל אף הופיע לא

ב שיצרו באלה נעוצה צעידה,
ו ההפקרות אווירת את מדינה

ממישמעת. ההתפרקות
 סאחבק השמיע זו דעתו את

חגי על הממונה הפקיד לפני גם
אול הצגתי שלו השלושים, גות

המש כל את להכניס טימטום
צבאי. למישפט תמטים
 לי השיב לכך,״ סמכות לי ״אין
הפקיד.
 סאחבק, לו שח כך,״ ״אם
ה מיצעד את לבטל יכול ״אתה

!״ מחתרות
״רגע ״חכה  ״תן הפקיד, ניסה !

נוסף!״ צ׳אנס להם
 שעה סאחבק, אמר !״ ״מצטער

 מוכן ״אינני הדובון. את שרכס
 נוספת הזדמנות תש״ח לדור לתת

 שראיתי אחרי ביזיונות, לעשות
״חיזעה בחירבת עשו שהם מה !
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 אשרה, חידוש שנה כל במשרד־הפנים:
ל ישראלית נשא בסוף ביצים, בילבול

 יהודי — בנם את מגדלים הם היום ,אשר,
 בטח קנדה הרחוקה. בקנדה — אימו מצד

 שלך. לזו עושים מה ראה נחמדה, מדינה
אולי חמוד, יפה, ישראלי רואה, אתה
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