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■1נו אלים ל

!לנשים גם כן,
עלי ם נ ם, וגובוק מעור מיוצרות קוויקר׳ תיי על אמי

מי סוליות ת, גו שו ת גמי עלי בלעדיו ם לנ  להיט שהן אלי
ה ובארה״ב. באירופה העונ

עלי של קוויקר׳ס ת רכות, אלים: נ חו  תופתעי כפפה. כמו ונו
ה כמה עד מעייפת. ולא מרהפת קלילה, הליכתך תהיי

ם נעלי ת מיוצרות קוויקר׳ עלי ע״י בלעדי אלים. נ

127דגם:
123דגם:

בון  אוניקו; פסג׳ - אטרנה נעלי באר-שבע: .50 ויצמן הנשיא - נתן ;66 סמואל הרברט - מיאמי רוטשילד; - דו
 .85 קק״ל - שיק ;40 הגיטאות מורדי - נזרית

לצרכן. המשכיר אבנעל, שווק: רשתות

 תל־אביב ,22096 ת״ד ״אור־עס", בהוצאת
של ספרם הופיע

גונסון א. ופ. ריאן מ. מקארטי, וו. ב.

מינית מודעות
המין חיי לשיפור מעשית גישה

ה ספר טין שונה ז חלו ם רובם המין. בנושא ההדרכה ספרי שאר מכל ל בי ת כתו שול״ ״ספר במתכונ בי
ת של שפע מצוי ובהם קו ם, ותרגילים טכני מי חכ תו ם אך מ עדי ת מיו סיון בעלי לזוגו רב. מיני וכושר נ

ת לעומת א ה הספר ז ם של לצרכיו נועד הז א הרגיל הזוג או האד הו ם ו הם מדגי ת ל קו ם טכני  ותרגילי
ט שהם חל ה ם ב שם יכולי ם ליי ת מין בחיי או שלהם. ה

ת מדריך הספר ת הממוצע, הזוג א מ הדג ת תרגילים של שפע ב קו טכני ת על ו ת להעשיר מנ מין חיי א  ה
ה ספר שלהם. שורת המיני, הכושר לשפור כמדריך משמש ז ת ותק בה הדדי הזוג, בני שני בין יותר טו
ד שהיא סו חיי הי ם מין ל אי ם. מל שרי ומאו

 הספרים חנויות בכל להשיג ניתן הספר את
,מההוצאה. ישירה ובהזמנה

משלוה) ודמי מע"מ (כולל ל״י 89.60 הספר מחיר
15.12.78 עד כתוקף המחיר

ה דינ מ ב
)23 מעמוד (המשך

הנדון). (ראה מצריים של עתידה ועל לום
 יכול אדם אין שאיננה. האנדרטה

 ועל זולתו, של במוחו מתרחש מה לדעת
פוליטי הוא הזולת אם וכמה כמה אחת
 סתום אל־סאדאת אנוור של עולמו אך קאי.

הרגיל. מן יותר אף
 היה אבדאל־כום מית הכפר מן הנער

 זו נטייה בעצמו. ומכונס מופנם תמיד
 שבילה הארוכות, השנים במשך בו גברה

 מוצנע, חבר היה כאשר מכן, ולאחר בכלא,
 המצרית, המהפכה בצמרת מודודלמחצה,

עבד־אל־נאצר. גמאל של בצילו
 מחשבות אילו לדעת יכול אינו איש
 על עמד כאשר שנה, לפני במוחו ריצדו
ש צה״ל לתזמורת והקשיב בלוד, הבמה
וישראל. מצריים הימנוני את ניגנה

 השבוע, לדעת, היה יכול לא גם איש
 שנה במלאת עתה, בליבו מתרחש מה

 שלום המכונן הסכם חתימת ערב ליוזמתו,
 את משאיר בעודו ומצריים, ישראל בין

ישר בין חמתה במלוא סוערת המילחמה
הערבי. העולם ושאר אל

 החלום התבדתה. כבר שלו אחת תיקווה
 לביקור, ביום־השנה ההסכם חתימת של
אנדר עצמו מיסמך־השלום את להפוך כדי
השבוע. נמוג זה, לביקור היסטורית טה

זאת, היתה אל־סאדאת אנוור בשביל
 גנז, רישומה שאת מרה, מכה הסתם, מן

ה הרגועה ארשת־הפנים מאחרי כרגיל,
בליבו.־ המתרחש כל את מסתירה

ת ו לג יפ מ
ה צ ל ך ה חו ה ב ח די ב

,בהלצה, העטופה הבדיחה,
 מפרפרת קריקטורה, בתיד
האהרוגיב פירסוריה את

להג צ׳רצ׳יל וינסטון פעם כשהתבקש
 זאת אמר הוא ברית־המועצות, את דיר
 סוד.״ בתוך בחידה, עטוף ״סוד, :כך

 התבקש ואילו כיום, צ׳רצ׳יל חי אילו
 בסוף שהתפלגה לע״ם מיפלגת את להגדיר
 ״בדיחה, אומר: היה ודאי שעבר, השבוע
קריקטורה.״ בתוך בהלצה, עטופה

 כלי־התיקשורת התייחסו שבה הרצינות
 לעורר רק יכולה לע״ם, של להתפלגותה

 ההיסטוריה את שמכיר מי כל אצל חיוך
זו. מיפלגה של והקצרה

 ,1965 בשנת היתה לע״ם של לידתה
 וניסתה בךגוריון דויד של רפ״י קמה עת

 בן־גור־ של שהיתה מפא״י, עם להתמודד
 לע״ם של הכנסת חברי משמונה איש יון.

ההיס ברפ״י פעיל חבר היה לא כיום
 על כל-כך הגאה הורביץ, יגאל טורית.
 תמך אומנם בן־גוריון של תלמידו היותו
 ואף לביטאונה התראיין כספית, ברפ״י
ה בקריית־מלאכי, רפ״י של סניף אירגן

 אך באר־טוביה, ליישוב־מגוריו סמוכה
במרכז. פניו את הראה לא

 איש- היה שובל זלמן ומשונה. מוזר
 היה פרץ יצחק מפוליטיקה. מרוחק עסקים
 זיקה כל ללא בדימונה, קטן מקומי עסקן

 זו בעיר הנהיג שאותה לרפ״י ממשית
 שמיר משה הסופר לרדו. ערמון יריבו,

 מרפ״י. מרוחק שהיה בשמאל, עדיין היה
 התחבטו אולמרט ואהוד שוסטק אליעזר

 היה לין אמנון החופשי, למרכז חרות בין
 רפ״י, נגד בחריפות שיצא שרוף מפא״יניק
 ואילו ז״ל, חושי אבא חתנו במיצוות

 כעסקן דרכו בתחילת רק היה כהן יגאל
מפא״י. מטעם המושבים, תנועת של

שמ של בהנהגתו רפ״י כאשר ,1969ב־
 בך את והותירה למפא״י חזרה פרס עון

 הור־ יגאל אותו גילה בודד, כמעט גוריון
בארב שזכתה ב/ רפ״י הוקמה אז ביץ.

 בן־גוריון אפילו הבין כאשר מנדטים, עה
 התפטר הוא בדיחה, הפכה רפ״י כי עצמו

 הורביץ יגאל את אחריו והותיר מהכנסת
ההנהגה. את לו שהוריש מבלי כמנהיג,
 תהליך החל בן-גוריון של מותו אחרי

 מסוגלת היתד. הישראלית הפוליטיקה שרק
 הורביץ כמוהו. ומשונה מוזר להמציא

 והחליט דיין, במשה רבות תיקוות תלה
 לתמוך כדי רק פוליטית, מעמד, להחזיק

 מים־ בתוך דיין של הפנימיים במאבקיו
 הזדהה לא מעולם עצמו דיין העבודה. לגת
 ל־ להתייחסות אפילו רמז ולא לע״ם, עם

 התכחש לא מעולם כי אם זו, מיפלגה
בו. לתמיכתו

שי חלו בינתיים העגלה. על לקפוץ
 תמיר שמואל בין אחרים. במיגזרים נויים

 מצא ושוסטק פילוג- חל שוסטק ואליעזר
)33 בעמוד (המשך
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