
 נפיחות? עצירות?
היא ביקוניס עזרת

עזרה
טבעית

בעיה־ זאת - עצירות
ס מדוע אז מי ק ס כי אחרי משלשל ולא בי י נ קו  הנו בי

ם המכיל עדין משלשל  כי טבעיים. רפואיים צמחי
ס ני קו  ואינו ובטבעיות בעדינות העצירות על מקל בי

 בטן. ולכאבי לשלשול גורם
ה שותה כשאת/ה ס ת י נ קו  בלילה וריחני טעים בי

א השינה, לפני  טבעיים תהליכים בעדינות מעורר הו
ת. בבוקר להקלה לגרום כדי בגופך ר ח מ ל  ו

ט, עצמו. הטבע כמו טבעי, זה ני קו  השם בי
 המרקחת בבתי גם מצוי באירופה, המפורסם

או נמס-אינסטנט, תה עלים, תה בצורת בישראל

 $861ורוט>
גקשס תה

המרקחת בתי בכל להשיג
 שאושר לצרכן עלון ראה
הבריאות. משרד ע״י

 ...והטבע
שלו את יעשה

היום
ת תוכלי במטבחך לתלו

□ינ״ם מתכונים לוח
שר מתנת ״ ״בוט  בוי

שיווק המרכז  ומוצריו. בשר ל
 עם בשיתוף

ט ס טיי ״ אוף " אן צ׳ו  סי
ה עד ס מ ת ה ני סי ת ה אני צ׳ו  סי

הו. בכפר שמרי

',"בוסשר-בוי
ומוצריו בשר לשיווק המרכז

ו רח' נ ל ד א מלי א 26 ג  650335 טל. ת״
ה ת (פני שי ה שלי מינ ק י שו הכרמל) כ

יהודים דרוצוו■ לחיצח־יד
 )10 מעמוד (המשך

 של הרוח את משחית וזה מאושרים.
האומה.״
 דברים על כועס מרקום ״יואל
 לא אפילו והוא בספר, שכתבתי

 ה־ שרוב אומר הוא אותו. קרא
 מאוד מרוצה ישראל של אוכלוסיה

 וגם ושאתילא. בצברה שקרה ממה
זה! את אומר אני

 הבגיניסטי הפופוליזם דעתי, ״לפי
 בישראל. רב זמן עוד יימשך הזה

להי שנים הרבה יש לדמוקרטים
 לחזות יכול איני נביא. איני אבק.

ב להילחם. יש אבל העתיד. את
 יותר, גרוע במצב היינו ארגנטינה

 ברחתי לא אני נאבקנו. זאת ובכל
 פה נשאר אני מכאן. אברח ולא

להיאבק.

 היתה בספרד מדינה. של היעלמות
המ המדינה אבל אזרחים, מילחמת

 ואומות מדינות להתקיים. שיכה
החל המדינה אפילו נעלמות. אינן
משת היא נעלמת. לא ביותר שה
 יכולה מדינה מידרדרת. היא נה,

 או בוליביה, במו למשהו להפוך
יפאן.״ כמו למשהו

 ;;אני
״ישראלי !

 או־צות־הב־ עושה לדעתו האס
ישר את לתביא כנים מאמצים רית
? השלום לדרך אל

ל רוצה ארצות־הברית ״לדעתי,
מצאה טרם אבל ישראל, את שנות

 אין ומסתלק! למטוס עולה הייתי
יו מלהיות בישראל יותר קל דבר
 אני אם יורדים. אלף 400 יש רד.
 אחד אף ישראלי, להיות רוצה לא
להישאר. אותי להכריח יכול לא

 שאני מפני זד, פה, אני אם ״אך
ישרא להיות רוצה ואני ישראלי

 מבינים, לא שהמטומטמים מה לי.
ה .56 בגיל הנה הגעתי שאני זד,

 והזהות ספרדית, היא שלי תרבות
 יכול אני מה יהודית. היא שלי

 כל את להרוס ?56 בגיל לעשות
שלי? הזה העבר

 התרבות עם להמשיך צריך ״אני
 היהודית והזהות שלי הספרדית

 את שאלתי ארצה, כשהגעתי שלי.
האפ לעשות. עלי מה עוז, עמום
היא להתפרנס. שלי היחידה שרות

כביתו טימרמן
? מהכלא אותי להוציא הוראה דיין משה נתן מדוע

ל הבינלאומי המרכז חבר ״אני
 הקונגרס התיכון. במיזרח שלום
 הולך אני מוריה. במלון נעיד שלנו

 משתתף ואני כותב, אני לבחירות,
במאבקים.״

 את לשנות שאפשר חושב אתה
במדינה? הקיים המצב

 או 20 של עניין שזה חושב ״אני
ישתנה.״ שמשהו עד שנה, 30

למ להתקיים, תמשיך וישראל
7 נעת צועדת היא שבה הדרך רות

 יהיו !לעולם תתקיים ישראל !״כן
 יהיו קטאסטרופות, יהיו משברים,

 כמו דראמות, לה יהיו סראגדיות,
תש והיא אחרות, רבות למדינות

תנה.״
טרג בעקבות יבוא חזה השינוי

7 דיה

לה כדי המתאימה המדיניות את
האינט את לסכן מבלי לזד״ גיע

במיזרח-ד,תי שלה והיחסים רסים
כון.״

בישראל? מרגיש אתה איך
מבק שלי הנכדים מאוד. ״טוב

משחקים.״ ואנו יום, כל אצלי רים
סבי מתרחש מה לך איכפת ולא

בך?
כתב לכן מאוד. לי איכפת ״כן!

עיתו לא כבר אני אבל ספר. תי
 .60 לגיל להגיע עומד אני נאי.

עו אני ספרים. לכתוב כדי פרשתי
 לעשות, יבול שאני מה את שה
מו לא אינטנסיביים. חיים חי אני
 בישראל. שקורה מה בעיני חן צא
 זוהי כי הזו, הממשלה נגד אני

עד ואני לישראל, מסוכנת ממשלה

 עברית? אלמד אני איך לכתוב.
 תלמד לא לעולם לי: השיב והוא

 לכתוב שתוכל טובה מספיק עברית
ב דברים הרבה לך יש אבל בה.

 מה תגיד להגיד. יכול שאתה ראש
בספ שלד, בשפה להגיד לך שיש

 שאתה מד, להגיד הוא העיקר רדית.
 אתה שפד, באיזה ולא להגיד רוצה
זד״ את אומר

 אזרח שאני להגיד רוצה ״אני
 בעל ספרדית, תרבות בעל ישראלי,

 ונאבק בישראל שחי יהודית זהות
ישראל. למען

 שהזיזה טענה בגין ״ממשלת
מ אותי להוציא כדי וארץ שמיים
 ומרק מרקום יואל הארגנטיני. הכלא
ד את גיליתי שאני אומרים סיגל ז

ממשיכים כולם שם האוגנסיו׳, העם נמו ..אנחנו
להיות ממשיך העם נל וכאן, פדוניסטים להיות

ה1ה ׳1: הבגיניש הפופוליזם דעתי, לפי בגין. עם
עוד ש י לרמוקרטים בישראל, רב זמן עוד ״משך

ק לשילטון!" שיגיעו עד להאנ שזים הדנה
 יכול הישראלית בחברה ״השינוי

ל שיגרום תהליך בעקבות לבוא
 אבל החברתי, במיבנד, התפוצצות

ואיך.״ מתי לומר יכול איני
ל הצפויות הסכנות רואה אינך
הנוכחי? המצב בגלל ישראל

ה סכנה. שום רואה איני ״לא!
 עם להיות תמשיך תתקיים, מדינה

 טוטאליטריות, שוביניזם, שינאה,
 להשתנות, יכול הכל אך תוקפנות,

אח רבות לארצות קרר, שזה כפי
 של לקיומה סננה רואה איני רות.

ישראל.
ל תגרום לא אזרחים ״מילחמת

 רבים. אנשים שעושים מה את שה
נאבק. אני

עיתונ בתמיכת בגין, ״ממשלת
 דד את מביישים אשר אחדים, אים

 אותי להאשים מנסה שלנו, מיקצוע
ישראלי. להיות רוצה שאיני

טיפו טוטליקרית מזימה ״זוהי
 אויפאשיסטית להיות העלולה סית,

 למרק מתכוון אני קומוניסטית. או
 מרקום וליואל פוסט, בג׳רוזלס סיבל

 לא מהם איש ולאחרים. בהארץ,
 ומה אומר אני מד, קודם אותי שאל
 רוצה הייתי לא אם בכלל. אני

אומרים, שהם כפי ישראלי, להיות

 היה ולא בכלא בהיותי שלי, ציונות
 מדינת עם משותף דבר שום לי

 היא: שלי השאלה אז ישראל.
 שמיים ישראל ממשלת הזיזה מדוע
 היה שלא יהודי להוציא כדי וארץ
 מדינת עם דבר לו היה ולא ציוני

ז ישראל
 זה? את שואלים לא הם ״מדוע

 את בשבילי שעשו לכך הסיבה מה
 מה ז הפלאשים למען עשו שלא מד,

ל הורה דיין שמשה הסיבה היתד,
או מדוע מחיר? בכל אותי הוציא

 ארגנטינה יהודי 1000 ואת כן תי
לא?״ האחרים
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