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ממוחשב! סווקמימסרם חינם וקבל

לך מעניק הממוחשב האלקטרוני הסורק
יחודיים: יתרונות

 אתרי־ממסרים 8 עד - אוטומטית סריקה ו.
 מהצורך אותך (פוטר ארציים! קשר לטווחי

בבוררידני).
 את הנסיעה, נעת - לשנות שנתת אם גם .2

 שבמנשיר, המימסרים סורק התדרים, כפתור
 בו המקום לפי התדר את אוטומטית יחליף
נמצא. אתה

 מנשירים במספר הצורך את לך חוסך .3
הבסיס. בתחנות ואנסנות

 בתחומי ויציאה מיסה נל על מידע לך נותן .4
קריאות. איבוד ומונע והשידור הקליטה

נחירה. לפי וקבוצתיות אישיות קריאות .5

תדרים). 320(ערוצים 160 עד פעולה יכולת .6
 אלחוטי קשר לך יש - חינם סורק עם תדר "רב .7

הפרעות, ובלי שותפים בלי פרטי, ממוחשב,
. ובזמן! במזומנים גדול חסכון עם

אחר קשר ציוד על גם הנחות *
משומש קשר ציוד גס לרשותך *

איתורית קבוצת
בוע־־מ רוטקום

ת שיווק ח שי  ו
שר טי7א ק  חו

ב • ונסו! ג־ ה־ ר א

בע״מ איתורית
תי ח ת ש ר שו ק  ת
ת ח ר אחג• כל ש תו טי. לאי  אלחו

ת רכו ע ת רד׳ו־טלפון מ ני מכו ל

 03-900041/5 תקוה פתח
 03-7649177 רמת־גן

 04-721325/6 חיפה
 02 633308 •רושייס

 063-44616 תניר.1
 066-24616 אשדזד

067-79766 בארישבע

גי[•! • צרפתי * ליכסרזון

21¥^1£££1ע1 תלם זיוה
 אותך מזמינה תלם זיוה

 פיתוח בהרצליה בביתה התצוגה לחדר
בארץ: חדש

תלם" זיוה עור ״אופנת תוצרת נפלאים עור דגמי תצוגת
לקיץ גם מרהיבים צבעים *
מקוריים דגמים *
 הגוונים ובכל הגדלים בכל להזמין ניתן *

תתחרטי!! ולא גבגדי־עור השקיעי
חגורות תיקים, מחרוזות, אביזרים:

של: הקיץ לבגדי תואם כן וכמו לבגדי־עור תואם
רזיאלה ♦ יובל תמרה ♦
לוי חוה ♦ ״ורוד" ♦
״פיצי״ ♦ סריגים - מילר שרה ♦

1\1א/ ♦ העור לבגדי תואמים
התצוגה! את תחמיצי אל

ם המכירה קיי ת  6.12.85 שישי ביום ת
 7.12.85 שבת וביום

 16-19 10-14 השעות בין
ך דוד מל ה סו, ה ח הרצלי תו פי

זיוה להתראות

עמיחי איתן
כזויהים הדברת

י בע"מ
ת מומחים  תיקנים(לוקים), להדבו

קי עץ, תולעי ונגדים. ספרים חו
מת־  2272 ת.ד. ,18 מודיעין ווו גן, ו

 481/75 עסק 21 מס׳ רש׳ 790114־5־6 טל
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 מצב פה יהיה שמחר נניח •
 נגד בארץ היום שיש כמו

ערבים?
 מצב פה יש היום. וה מחר, לא וה
 בברית־ המימסד. בכל אחד יהודי שאין

 כמה בכלל לספור אי־אפשר המועצות
 ובקג״ב, ובצבא, בממשלה, יש יהודים

 כאן מקום. ובכל ובתעשיית־הסרטים
 אדמיניסטרציה השישית השנה כבר יש

 אומר לא אחד ואף אחד, יהודי בה שאין
 בתי־קברות יום־יום הורסים כאן מילה.

 כאן בתי־כנסת, הורסים כאן יהודיים,
 להם נותנים ולא יהודים לרעה מפלים

 מישרות לקבל למועדונים, להיכנס
מסויימות.

לד? מפריע זה •
 זו כי בכלל, מפריע לא זה לי

 מה ראשונה. ממדרגה צביעות
 עושים לאחרים, עושים שהיהודים

 קנה בגלל זה את ועושים להם.
 של הנשיאים ועידת (נשיא ביאלקין

 שקבוצה מפני היהודיים). האירגונים
 להם נתן לא אחד שאף יהודים, של

 הזעם שותקים, שהיהודים ומפני רשות
 הוא השונים בדרגים האוכלוסיה של
 יהודים נגד לא אבל היהודים, נגד

 — הכל נגד הכל זה פרטי. באופן
 נגד הלבנים הלבנים, נגד הכושים

 האיטלקים, נגד היהודים היהודים,
 נגד האירים האירים, נגד האיטלקים
 הספרדים נגד והספרדים הספרדים

עצמם.
 ניו־יורק. על מדבר אתה •
 שבצפון־קרולינה בטוחה אני
אחרת. קצת זה

 בפגישה בצפון־קרולינה, הייתי אני
 לארוחת־צהריים ובאתי מפיק, איזה עם

 פגשתי נכנס, הוא לאכול. והתיישבתי
 חזיר׳״ אוכל יהודי ״או, אמר: והוא אותו
שלו. לבימאי התכוון והוא

 ״תשמע, אמר: שלי המארח אז
 הוא אז מישראל." הוא שלנו האורח

חזיר!״ אוכלים יהודים ״שני לו: ענה
נגדי. משהו להגיד התכוון לא הוא

 שום שווים שלא סרטים עושה הוא
 הסרטים את עושה כשהוא אבל דבר,
 בימאים, או שחקנים צייד והוא שלי,

 בלוס־ ליהודים ללכת צייד הוא אז
 זה יצא, זה ככה כי בניו־יורק, או אנג׳לס

 אלה בתיכון־חדש. אצלי כמו
 כי יהודים, בהם שיש המיקצועות

 לעשות יכלו לא הם הנה, באו כשהם
 היום שלטים, היו פעם אחר. דבר שום
 לא הם היום גם אבל שלטים, אין

דבר. שום לעשות יכולים
 לא האלה הדברים •

 מרגיש אתה כי לד, מפריעים
מאמריקה? חלה לא שאלה

 לי מפריע זה רק. לא אבל זה, גם
 ואנטי־ ואנטי־יהודים אנטי־כושים כמו

 בארץ עכשיו הייתי פורטוריקאנים.
 מקיבוץ שמישהו בטלוויזיה וראיתי
 לתת צריר למה רפול את שאל הראל

 לו ענה והפול בחברון, לשבת ליהודים
 אדמה על יושבת הראל כי• שישתוק,

ערבית.
 לבנים, רק בו שיש באיזור גר אני
 לא אגיד אני אז בלוקים. 70 של בתחום

 לא זה בהארלם? לגור עובר אני —
ככה. הולר

 שזורקים חול זה אנטישמיות
 כאשר אם אותי כששואלים בעיניים.

 .אחזור אני אנטישמיות, כאן תהיה
 את יפלו ושם אחזור, אני ואם לישראל.
 אם או טוב? יותר זה — לרעה הערבים

 יותר זה — לרעה האתיופים את יפלו
 בעולם שייכות. שום לזה אין טוב?

 מפלים שהכל עולם זה בו חיים שאנחנו
הכל. את

 יש שכאן אומר אני למה
 אירגונים פה ויש גלויה אנטישמיות

 דבר? שום עושים לא והיהודים נאציים
 מה כל והביאלקינים, הצ׳רנים כל כי

 ומובארב ערפאת זה אותם שמעניין
 מתחת אבל להם. שמציק מה זה וטאבה.

 בתי־הכנסת את שורפים שלהם לאף
 שאין אומרים והם היהודיים,

אנטישמיות.
 בברית־ אנטישמיות על לדבר מותר

 הדברים כל אסור. כאן אבל המועצות,
בעיניים. חול זריקת הם האלה

לנין כזאת: היא היסודית השאלה

 כאן, היה ופפנדריאו בשווייץ, היה
 אשה ונשא בארצות־הברית,

 ממשלת ראש הוא ועכשיו אמריקאית,
 שמכיוון אומר ביוון מישהו אז — יוון

בוגד? הוא אז לאמריקאית נשוי שהוא
 מנקודת־תצפית חשיבות לזה אין

 למקום חשיבות אין שנים, עשרות של
 אוף ה״סטייט חשוב האדם, של המושב
שלו. מיינר׳

 הסופרת איתן, רחל למשל,
 שהיא אמרה היא — הישראלית

 נשואה והיא אמריקאית, אזרחית
 ישראלית. סופרת היא אבל לאמריקאי,

 או שייב אלדד־) (ישראל הד״ר לא
 היא אם להגיד יכולים הבין (יצחק)

 הישראלי הקהל זה לא, או ישראלית
 הספרים את קוראים הם אם קובע,
 היא בעברית, רק כותבת היא שלה,

ישראלית.
 הספר את כתבה דיין כשיעל

 תורגם והוא באנגלית שלה הראשון
 היא אם גדול ספק היה לעברית,

 השתקעה היא אחר־כר אבל ישראלית.
 אקח לא אני ישראלית. אז.היא בארץ,
 חושב אני שלה. הישראליות את ממנה
 ישראלית. היא אבל סופרת, לא שהיא
מצבילבארץ? אתה •

 היית• ״בצבא
 הבסיס מנקד

 ושם בבאראודה,
 עד משקו ודתי

 של הצופנים כל
 פקודות• נל

 ר *ויה המילחדה
פיקודי״ כוח

מצביע. אני נמצא, אני אם
 בדי נוסע לא אתה •

• להצביע.
 ידעתי אילו מיוחד. באופן לא

נוסע. הייתי להכריע, יכול שלי שהקול
מתגעגע? אתה •

 נמצא אני להתגעגע, יכול לא אני
 יושב אני חודשים. שלושה כל בארץ

 לא בכלל אחד אף שישי, ביום בכסית
 אני לא. או כן אם השאלה את מעלה
 אני הישראליים, העיתונים את קורא
 במועצה בפוליטיקה, קצת כאן עוסק

 וכותב פלסטיני, ישראלי לשלום
ישראליים. בעיתונים

 או בעברית חושב אתה •
באנגלית?

 על מאשר חוץ באנגלית, חושב אני
פוליטיים. עניינים

 שתחזור חושב אתה •
 על חושב לא או אי־פעם? לארץ

זה?
 שאני בטוח אני זה, על חושב לא אני
 לדוגמות חוזר שוב אני ארצה. אחזור

 בראנדט. וילי או ופפנדריאו, לנין של
ניצחות. דוגמות ואלה
 אלה אחר, דבר זה אבל •
פוליטיים. גולים היו

 היא בעברית, גלות, של השאלה
 הגלות כי קשה. מאוד־מאוד שאלה

 באנגלית. כמו בדיוק לא היא בעברית
 יהודי־ שהוא כאן, רבינוביץ' אדון כמו

 רבינוביץ׳ אבל דגול, ציוני־ישראלי
 ועבר בתל־אביב, שבאזי מרחוב שבא

בוגד. הוא נהג־מונית, כאן להיות
 את שעזבו רבינוביצ׳ים שני תקחי

 הנה בא רבינוביץ', דויד אחד, אודסה.
 גמור. בסדר הוא נהג־מונית. כאן ונהיה

 תמיד הוא בסדר. והוא ארצה יבוא הוא
 אחיו, אבל ובברכה. בשלום יתקבל
 בדיוק שנה באותה רבינוביץ', ישראל

 שם, שעשה מה ועשה לישראל נסע
 כמו נהג־מונית, ולהיות לבוא והחליט

 להיות צייר זה הרי בוגד. הוא אחיו.
נתן שלא בן־אדם יש כאן הפוך! בדיוק
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