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 העור בגדי של החדשה הקולקציה את לראות אותך מזמינה

בעיצובה.
 נאמר: תלם, זיוה של העור בגדי על

 חלום♦♦♦ ממש ומעשיים. ייחודיים ״אופנתיים,
,,והגדלים. הגוונים בגל בלעדי דגמים מבחר

 הוגנים. תמיד המחירים מיוחדת, במכירה צורך אין
 ובהתאם הדגם את אישית לך מתאימה תלם זיוה והעיקר,

 ולמידותיך! לגוונים לאישיותך,
 שבת. או שישי ביום לבקר בואי
 .10-14 ,16-19 בשעות 22.2.86 שבת ,21.2.86 שישי
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 חדש טיזר מופיע אלה בימים
 טרטל חוצות ובשלטי בעיתונות

 זה מה שואלים בוודאי אתם אותה!
 דן את פרנקו בפרסום אותה. טרטל
 המדינה תוצף מאד שבקרוב מסרו

 שהיא אותה.׳׳; ״טרטל בסיסמא
ל־... גדול פרסום למסע הפתיחה

 מילים מאותן שתהיה ומקווים
 והופכות לסלנג שנכנסות חדשות
 רשות של הלשונאית מהשפה. לחלק

 לא זה ש״טרטל״ אומרת השידור
 לחכות רק צריך עכשיו אז עברית,

ל־טרטל. תתחילו ובנתיים

• • • —

מרגל להיות —

טיילור) אליזבט גזית(עם איש־מודיעין
אחוות־לוחמים

 )19 מעמוד (המשך
שש העובדה בשל רק להנצחה

 בחיל-ה- כחיילות שירתו תיהן
 מותן את שמצאו בעת מודיעין

טראגית. כה בדרך
 להנציח כדי האם שאלה: מתעוררת

 ששירת בעת שמת מי כל ב״מבוך״
 — בשב״כ או במוסד בחיל־המודיעין,

 נהג, פקיד, גדודי, שוטר שק״מיסט,
להו יש — מרגל להבדיל או מכונאי

רא (בשלב דולארים מיליון שני ציא
מיו ללימודים ♦המרכז בניית על שון)

המודי קהילת חללי להנצחת חדים
 השוטפת השנתית שאחזקתו עין",

 של בהוצאה נאמדת ראשון) (בשלב
ע עדיין שמקורותיה דולר, אלף 100

לומים?
שי — ישראלית מגלומניה

 עמית מאיר של גדלות געון
 מי אחריו? נוהים למה ושות׳.

ביש כאלה מונומנטים צריך
ול לאורכה מפוזרים שבה ראל

 בתי־עלמין עשרות רוחבה
ש ושקטים, מטופחים צבאיים

 לחייל חייל בין אפליה אין בהם
ך לחיל?_ חיל ובין * ך.

ה ג י י ח ©
 בכוח התורמים אל מיכתביו ף*
שמו את כי עמית מאיר מציין **

(מיל׳) מהאלוף קיבל וכתובתם תיהם

חגיגית. לארוחה בירושלים נשיא
 ״אנו לשנור: הבקשה באה בסיפא

 למטרה ממך מיוחדת לתרומה מצפים
דולר.״ אלף 50 לפחות של זו,

 התורם־בכוח את מזהיר עמית מאיר
 האורחים מיספר כי חלקלקה, בלשון
 מטרה לאותה לקבל יכולים" ״שאנו

 לסרב^ מאוד ״אצטער מאוד". ״מוגבל
 הרשימה כאשר להשתתפות לבקשתך
תינעל.״
 הדולארים מיליון את להשיג כדי

תור 20 של ״נבחרת" הורכבה החסרים
בכוח. מים

 התמורה — בישראל הביקור מועד
 21ו־ 20 ,19ל־ נקבע — התרומה על

מאלפת: היתה התוכנית .1984 ביוני
 האלוף יריב, אהרון מפי הרצאה •
הגיאו המצב על אמ״ן, של (מיל׳)

התיכון. במיזרח פוליטי
רא במיתקן ברמת־הגולן ביקור •
 ארו־^ לטווחים הפועל וסודי, חדיש דאר
 המודי־ בשביל לאחרונה שפותח כים,
עיו•

ב העומדים עם חגיגית ארוחה •
 מפי והרצאה הביון, זרועות שלוש ראש
 של המודיעין קהילת על אמ״ן ראש

ישראל.
אלקטרוני במיתקנים ביקורים •

סודיים. ים
 לשיא נשמר ביוני 21ה־ •

 הצהריים לפני הרצאה הביקור:
הישרא־ המודיעיז ״ההילת על

 לאוניברסיטת שהתרימם גזית, שלמה
 נשיאה. כשהיה בבאר־שבע, בן־גוריון

 הוא מראש, הסכמתם קבלת ללא עתה,
 ליוזמי התורמים רשימת את ״העביר״

רחמ לוחמים" ״אחוות בבחינת מ.ל.מ.,
אלו שני של יד רוחצת יד ליצלן: נא

מודיעין. זרועות של בדימוס פים
 הוא אמ״ן, ראש שהיה גזית, שלמה

היהודית. הסוכנות מנכ״ל היום
 מוגדר, ג׳וב לו שאין עמית, מאיר

 הוא מ.ל.מ. של (בהתנדבות) יו״ר הוא
 בכוח, התורמים אל במיכתביו מעריך,

הפרויי בבניית הכרוכות ההוצאות את
וחב ״ידידים דולר. מיליון בשני קט

 בישראל המודיעין קהילת של רים"
לדבריו. דולר, אלף 800 תרמו״ ״כבר

 בי עמית כתב בשנה לפני
 עוד דרושים המיפעל להשלמת

בל רב,״ ״בהיסוס דולר. מיליון
 חברים להתרים הוחלט שונו׳
 בדרך החסר להשלמת בחו״ל

 מפתה: וגם מיוחדת חריגה,
 להצטרף מציעים לתורם־בכוח

 על אליטית(שנבחרה לקבוצה
 מ־ עמית), היו״ר של טעמו פי

 התו■ ציבור של ושמנו סולתו
ש המוקם, למיפעל רמים־בכוח

ב לבקר רבה, בקפידה נבחרה,
 ״למשימה 1984 ביוני ישראל

מיוחדת״. מודיעינית
 המוצע הביקור ימי בשלושה

אור רעייתו) התורם(וגס יהיו
 בקהילת ורצויים מכובדים חים

ל הזדמנות לו תהיה המודיעין.
 ולשוחח להיפגש לראות, בקר,

 של אלמונים״ ,חיילים.אותם עם
הרי בעולם הקשורים ישראל,

הג היהודית המדינה של גול
אה.

 ראש שהיה הרצוג, חיים הנשיא
ה־ במשכן המיוחסים את יארח אמ״ן,

יהו קהילות עם וקשריה לית
 פולארד?);^ בחו״ל״(ג׳ונתן דיות

 , אירועים שני שבמרכזה הצגה
 ן ה־ מעורבים היו שבהם סודיים,

 1 ישראל; של החשאיים שרותים
הגרעי הכור הפצצת על דיווח

 ופרשת והשמדתו, העיראקי ני
והנעי אייכמן. אדולף לכידת

 ישראלי סוכן עם פגישה לה:
הכפור. מן שחזר

המת יש ישראל של בזרועות־הביון
 למיפ־ ובתקיפות נמרצת בדרך נגדים

 ] מאיר של והבומבסטי הראוותני עלו
 פעולה. אי־שיתוף מפגינים הם עמית.

 שמות הנצחת על ביקורת מותחים הם
 בעת טיבעי ממוות גם שמתו חללים,

 ! אחרים, מחשיפת ומזהירים שירותם,
̂  ה־ לעד. אלמונים להישאר שחייבים

 מנר מוגזם, — מעירים הם — מיפעל
 ורדיפה הגדלות ״שיגעון ומיותר. פח

 של בעוכריו היו תמיד פירסומת אחרי
מדגישים. הם עמית,״ מאיר

 והשב״כ המוסד כי גילו המקורות
 מרכזיים אנשים לתרומות. פניות דחו

 המיסחור מן ״סולדים״ אלה במוסדות
 הידר של בניצוחו מ.ל.מ. את האופף
 לרכוש אפשר תרומה ״בשביל עמית.
 את וללמוד המודיעין בקהילת מעמד

סודותיה."
בת גם להסתפק מוכנים המארגנים

 ה״צני־ כלשונם. ״שיגרתיות", רומות
 גודל בסדר בתרומות מתבטאת עות"

 דולר, 20,000ו־ 10,000 ,5,000 של
 שידם ״אביונים״, אותם של לנוחותם

 דולר, אלף 50 של תרומה משגת אינה
יע לאלה המיוחסים. עם להימנות כדי
 כסף ארד, של תעודות־הוקרה ניקו
 ומגילות־ מיכתבי־תודה וגס וזהב,
כבוד.

״יקי הרבה מניב הסיטוני המיסחור
הישראלית. המודיעין לקהילת רים"
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