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המזגן של כללית לבדיקה לביתך נבוא

 דורש בעבודתך או בביתך שהמזגן ידעת האם
 קבוע... שנתי טיפול

 !לחלודה גרם ודאי שעבר החורף
 יעיל לתפעול המזגן את להכין הזמן עתה
1 הקיץ בימי

 — — — — — — ושמור גזור — — — — — —
 ל׳׳י 500 של בהנחה אותך מזכה זה תלוש
 כללי בשיפוץ או חדש מזגן רכישת בעת

הקיים למזגן

אויר מיזוג 1
2 <►
 ס היצרנים כל של מזגנים מבירת ;
 תעלות אלחוטי, התקנות שירות \
מרכזי. אויר מיזוג 3

;; 18 רש״י רחוב רמת־גן,
:: 796090 ,794853 טל. $
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 )37 מעמוד (המשך
 מיועדת הבית של התחתונה קומה
 אינו אולם־הכניסה לאירוח. כולה

 של לובי בגודלו, לפחות מבייש,
 עשרות בו ניצבות מהודר. מלון

 קטנים- שולחנות וביניהן כורסות,
 של לשימושם מאפרות, שעליהן

 של לביתו לרגל העולים המכובדים
ראש־העיר.

 ל־ מוקדשת העליונה הקומה
ה ושתי טרזה, האשה, מישסחה.

 ודניאלה 12ה־ בת ויוויאן בנות,
 בבית, נבלעות כאילו ,10ה־ בת

כמוסיאון. יותר הנראה
מר במשך נעדר אבי־המישפחה

מוק זמנו עיקר מהבית. הזמן בית
ה בקצה ציבורית. לפעילות דש

 המגורים, לקומת העולות מדרגות,
 כאילו תמיד, הנעולה דלת־ענק יש
 הבית. חלקי שני בין קשר כל אין

ו איש״הציבור ח׳לף כרים ואכן,
 שייכים איש״המישפחה ודלף כרים
שונים. עולמות לשני

 מפגין משופשף כפוליטיקאי
 מעין אדישות־מה, חוץ כלפי .ח׳לף

 בלתי- התקפה מפני חומת־הגנה
להת קל זאת עם יחד אך צפוייה.

 החומות נפרצות אז עימו. יידד
מת מאחריהן החשדנות. ונעלמת

ולבביות. חום גלים
לה זה שלי גדול הכי ״החלום

הת מישפחתי,״ עם הזמן כל יות
 לשתיקה. שנידון לפני ח׳לף נודה
להק אוכל שבו ליום מייחל ״אני
 אני ולבנות. לאשה עצמי את דיש

 ודניאלה, ויוואין עם לשחק רוצה
 את איתן יחד ולעבור איתן לצחוק
 את רוצה אני ההתבגרות. חוויית
לחופ אותה לקחת לצידי. אשתי

 את לעשות יכול שאני נכון שה.
 אבל היום. כבר האלה הדברים כל

 אחד לרגע אף שוכח לא אני לא.
 לא זה מישטר־כיבוש. תחת שאני
לח הזמן לא זה מנוחה. לי נותן
להג עלינו קודם טובים. חיים יות

שלנו. המטרות את שים
 מחר. כבר לקרות יכול ״זה
 יכולים והערבים, היהודים אנחנו,
 כמה תוך שלום בינינו לעשות
 אנחנו בידינו. לא זה אבל שעות.

 המעצמות. בידי כלי־מישחק רק
 עשו אוייבים. לא בעצם אנחנו

היא האמת אבל כאלה. מאיתנו

מק אני הזמן כל את בכלל. חוזר
 לי אין הציבורית. לפעילות דיש
 שאין כמו לילה, לי ואין יום
מוג אני מדינה. לי ואין חופש לי

 לעשות לי נותן לא המושל בל.
 האישור את קודם לקבל בלי צעד
 האפשר. במיסגרת פועל אני שלו.

 טוב הכי הביוב כבר יש ברמאללה
 אבל להיות. שיכול משוכלל והכי

?״ הלאה מה
שופט
ותובע

 כרים של הילדות יכרונות *
 בין בסיפורי־אחווה מלווים 1

 שלום של ימים וערבים. יהודים
 המאוחרים בזיכרונותיו אמיתי.

ה הדמים. מאורעות טבועים יותר
 מפיו נשמעת שהיא כפי היסטוריה,

 ב- הנלמדת מזו שונה כרים, של
 היו לדבריו, בישראל. בתי־הספר

המת והערבים התוקפים היהודים
 היתה כרים של מישפחתו גוננים.
רמא בין בקו־אוטובוסים שותפה

 יום כי זוכר, כרים ללטרון. ללה
 ליד בדרכו, האוטובוס הותקף אחד

 נוסעים נפצעו לדבריו בטוניה.
 בן־דודו כי מספר, כרים רבים.
 היום עד מהווה והוא בנס, ניצל
שהתרחש. למה חיה עדות

 מאות מזה יושבת ח׳לף מישפחת
 את מכיר כרים ברמאללה. בשנים

 מאז שנה. 500 לפני עד השולשלת
בחקל המישפחה עסקה ומתמיד

 היגרו ׳48 אחרי ובמיסחר. אות
 לארצות־הב- מבני־המישפחה רבים
 ענפה, רשת־מיסחר הקימו שם רית.
 עם הדוקים קשרים על שומרים והם

ברמאללה. מרכז־המישפחה
לסי עברה ברמאללה השליטה

 מיש־ ובין ח׳לף מישפחת בין רוגין
 בשושלת אחרות. מכובדות פחות

 שהיו רבים כלולים המישפחתית
 של אביו ציבוריים. תפקידים בעלי
 ראש־ סגן היה ח׳לף, ח׳נה כרים,
 הפך שנה באותה ׳.48 לפני העיר

ל שוב חזר ואחרי־כן ראש־העיר
 בשנת למותו עד הסגן תפקיד

 אמו, מצד כרים של סבו .1961
 כ־ בזמנו כיהן סאלאמי, מאצ׳רי

כרים של סבו אחי ראש־העיר.

 נציג שהיה מי חמאמי, סעידדוחם־השדום עם
 בינואר שנרצח בלונדון, אש״ף

 המרבה ח׳לף, הישראלי. מחנה״השלום אנשי עם פגישותיו בשל ׳78
רעיותיהם. ושתי (משמאל) חמאמי עם יחד בתמונה נראה בעולם, לסייר

 היהודים. את אוהבים שהערבים
 בשלום, היהודים עם חי כמונו מי

 העולם? בכל אותם שרדפו בשעה
 בנו, יבטחו שהיהודים רוצה אני

שונ לא שאנחנו לנו שיאמינו
 שהיהודים רוצה ואני שלהם. אים
ש שלנו. הזכויות את לנו יתנו

 המדינה את להקים לנו יאפשרו
 זה בשלום. איתם ולחיות שלנו.
 כלום. לנו אין זה בלי הכל. בעצם

 כמו חיי־מישפחה לי אין גם לכן
שצריך.
בבו בחמש לפעמים יוצא ״אני

ב חוזר אני לפעמים מהבית. קר
לא אני ולפעמים בלילה שתיים

 ראש- היה ח׳לף, מנצור האב, מצד
ארו והשרשרת .1916 בשנת העיר

כה.
 בעלו, גם היא ח׳לף מישפחת

חמי למישפחה באיזור. רבים בתים
 המערבית. בירושלים בתים שה

 הלך ששת־הימים מילחמת אחרי
מס הוא הבתים. את ראות כרים

 אותו קיבל מיושביהם חלק כי פר׳
 גירשו אחרים יפות, בסבר־פנים

אותו.
למצ כרים נסע 21 בן בהיותו

באוניבר מישפטים למד שם ריים,
טר־ את הכיר גם שם קאהיר. סיטת

ממישפחה באה היא אשתו. זה,

 רשום ע. שם
■ 5258

החזויה את נסו
־דה!71ק פינה שתו
 מבחר

 משקאות
'קוקטייד:

 קולדה טינה
 סומבררו

קולרה בננה

/ מ  בלעדיים ומפיצים יבואנים .
׳.דטםקים - בישראל

83223671( .44 ההונגרס ת״א. ►ד

 בעיות
□ טי  ולב

״ ת המין ב
מאת

זידמן מרדכי הד״ו

רשפים חוצאת

 המנויים תעריפון
1.4.80מי החל

ד ס העוו!של ח
בלירות לשנה

הוצאות מחיר

שנה לחצי

סה״כ סה״כ מ.ע.מ. משלוח העיתון
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1794 ' =  192 + 220 + 1382 בארץ המנוי דמי •
1190 2332 =  250 + 700 + 1382 רגיל בדואר תבל ארצות לכל •

 חוץ לארצות המנוי דמי
אויר בדואר

1560 3071 =  329 + 1360 + 1382 אירופה •
2655 5266 =  564 + 3320 + 1382 ומקסיקו קנדה ארה׳׳ב, •

4340 8624 =  924 + 6318 + 1382
 קולומביה, ארגנטינה, ברזיל, ונצואלה,

פרו זילנד, ניו אוסטרליה,
•

2950 5871 =  629 + 3860 + 1382
 דרום ניגריה, השנהב, חוף גאנה,

קניה חבש, טוגו, אפריקה,
•

3585 7114 =  762 + 4970 + 1382 טאייוון פנמה, •

3050 6027 =  645 + 4000 + 1382
 סינגפור, נפל, הונג-קונג, תאילנד,
קוריאה

•

2229 הזה העולם




