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 הגדול והפריטים המוצרים מבחר את *
ולילד. לתינוק לאם — בארץ ביותר

 אשר האישי המיקצועי הייעוץ את ^
 לפני זקוסה שאת מה כל לך יבהיר

* הלידה. לאחר או
 המאפשרת שילב של התשלומים שיטת את
 ריבית ללא בכסף, משמעותי חסכון לך
אחר. נוסף תשלום או
 רשת רק אשר והאחריות השרות את

 למוצרים להעניק מסוגלת כ־שילב שיווק
ידה. על המשווקים

 אשר מוצר כל להחזיר האפשרות את
 מלוא את ולקבל — מתנה דוגמתו קיבלת

חזרה. תמורתו

 הרצון ואת המיוחד היחס את אלו, כל את
 פרסומת. במודעת להביע ניתן לא — לך לעזור

 בעצמך ולראות לבוא עלייך יהיה אלו את
 — ״שילב״ של והשיווק ההדרכה ממרכזי באחד

 הגדולה ולילד, לתינוק לאם השיווק רשת
בישראל. והאמינה

 :תל־אביב
 :ירושלים

 :חיפה
 :כאו״שכע

:ראשדן־לציון

 .14 גבירול אבן רח׳
 .68 יפו רח׳
 .46 הרצל רח׳
 .90 הרצל רה׳
.73 הרצל רח׳

כלי־נגינה
אקורדיונים - גיטרות

אורגנים — פסנתרים
חלקים — מיתרים

השאלה *
תיקונים *

מבירה *
 ת״א 48 אלגבי גיכצבורג א.

03־57773 טל. גאולה, רח׳ פינת

במדינה
העם

ש ה פילג ע ב ג ב
 הבהיר ישראל עם

 לא :אמונים לגוש
השלוב את לאגוס גיתן

 אחת התלקחה הישראלית האומה בשחר
בתול ביותר החמורות ממילחמות־האחים

 שהיתה מילחמה, ימי בשלושה דותיה.
 40 נפלו אפרים, בהרי גיבעה על נטושה

 25 ועוד שבטי־ישראל מכל לוחמים אלף
 הטבח בנימין. שבט מבני לוחמים אלף

 שבט כימעט נגדע בו המילחמה, אחרי
 הוא יותר. עוד נורא היה מישראל, שלם

 ״ואיש :בתנ״ך בילבד אחד בפסוק מתואר
 לפי ויכום בנימין בני אל שבו ישראל

 הנמצא כל עד בהמה עד מתום מעיר חרב
 באש,״ שילחו הנמצאות הערים כל גם

כ׳). (שופטים
נר־ מדם העקובה מילחמת־האחים סיבת

בחיילים נאבקים מתנחלים
!״הנשק את ״לחטוף

 ממדי גוכח כפחותת־חשיבות כיום אית
של חבורה :בעקבותיה שנערך הטבח

 השומרונית, הגבעה תושבי בני־בליעל,
 בפילגש התעללה לידיה, החוק את נטלה

שנפ עד הר־אפרים מירכתי לוי איש של
 נראה ימים שבאותם אלא נשמתה. את חה

 שבטי כל בעיני חמור כה הנבלה מעשה
 אחד כאיש ״נקהלו שאלה עד ישראל,

הגבעה. בני להענשת באר־שבע״ ועד למדן
 בגבעה בפילגש ההתעללות עצם לא
 משמעות אלא העם רוח את שהסעירה היא

 בנימין, בני של העזתם — הנבלה מעשה
 לידיהם החוק את ליטול הגבעה, תושבי

מקו שהיו המוסריות מהנורמות ולהתעלם
 המפולגת. הישראלית החברה על אז בלות

 מילחמת־ משמעות את המבהיר הפסוק
 מלך אין ההם ״בימים זו: נוראה אחים

יעשה.״ בעיניו הישר איש — בישראל
לח בגבעה פילגש מעשה עמד השבוע

בסי הגבעה תושבי כאותם עצמו. על זור
 ה־ האיש פילגש את שאנסו התנ״כי, פור
 שהתנחלו אמונים, גוש אנשי ביקשו לוי,
 לאנוס לשכם, דרומית חווארה גבעת על
 ולהתעלל נולד עתה שזה השלום סיכוי את
 הם במודע שלא או במודע מוות. עד בו

בישראל. מילחמת־אחים שוב לחולל ביקשו
 נודע בו בבוקר ההקפאה. על אש
 המיסגרת הסכם חתימת על ישראל לאזרחי

 שהושג ומצריים, ישראל בין לחוזה־שלום
 אנשי התכנסו כבר קמפ-דייוויד, בוועידת
 לסכל כדי בירושלים אמונים גוש מזכירות

 שלא ההסכמה הוועידה: מהישגי אחד את
ושומרון. ביהודה התנחלויות עוד יוקמו

 כי הסתבר מכן שלאחר בימים אומנם
 לפירושים זוכה זה יסודי בנושא ההסכמה

 פרש בגין, מנחם ראש־הממשלה, שונים.
ההת להקפאת כהתחייבות ההסכמה את

 חתי- על המשא־ומתן לסיכום עד נחלויות
)51 בעמוד (המשך

4 2143 הזה העולם2


