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 המהודר העיצוב הירוק. הכפר ליד הממוקמת יוקרתית, סינית מסעדה היא הזהב ברווז
 ״הפיניש״ ואת תפריטה, של העשיר במבחר מתחרים המסעדה של האקסלוסיבית והאוירה

 הזהב בברווז אחרות, ממסעדות להבדיל המסור. הצוות של האישי המגע נותן הסופי
 לשירותים הצעות מגוון י והתוצאה הארוחה, לשעת מעבר הרבה הלקוחות על חושבים
המסעדה: שמספקת יחודיים

 משלוח של אפשרות עם לחימום, נוחה באריזה בבית, אצלכם הזהב ברווז של המטעמים
.100/0של בהנחה הביתה

הקטן הקייטרינג
 ודואג איש, 15-60לכ- ארוחה עם מגיע מיומן מלצר וקייטרינג. ז£4>ו 4ץ\ש/\ של שילוב
ולהתענג. - טלפון להרים הוא לעשות שצריך מה כל ולכלים. להגשה לסידור,

מיוחדים אירועים
 מבחינת והן התפריט מבחינת הן - שיותאמו איש, 60 לעד אירועים לערוך ניתן הזהב בברווז
המזמין. של האישי לטעמו ־ המסעדה קישוט

 אותם שיחגגו לאחר בזיכרון יחרטו אחר אירוע וכל הולדת יום מילה, ברית מצוה, בת
הזהב ברווז של המיוחד בסטיל

ס0£ 0010£א ס
 הרצליה) (דרך 93 סנה משה רח׳ היהק, הכפר ליד סינית מסעדה

שים שדרת לפני הבננה, עצי ואחרי הנח
טופז) דלה (בתחנת

491873 טל. השתן. רמת

לדוויח געלי־גית
 החברה אידן, חברת עם הסכם על חתמה מנה חברת
 ובהתאם בע״מ בישראל לשיווק־נעליים המרכזית

נעלי־ תוצרת כל את בילעדית, אידן. תשווק זה להסכם
.88/89 החורף בעונת מנה של הבית

 רב ותק שיווקית, עוצמה בעלת חברה היא אידן
 משה הצעירים, מנהליה שני של מקצועית ומיומנות

 הסכם בעיקבות מנה, תכפיל לדעתם ברצלר. ואבי נסים
 וזה החולפת השנה לעומת שלה החורף מכירות את זה,

 פעילותן של המדוייקת וההכוונה הכוחות שילוב בשל
השוק. לדרישות

—— המוסד איש —■י
 05 מעמוד (המשך

 ימי־מילואים, הרבה כל־כך יהיו לא בה.
ממ ייררו ולא לארץ שוב יעלו אנשים

היום." שקורה כמו נה,
 בו ניכר הנושא, על מהבר כשאהרוני

 לזרום מתחיל ברמו האדרנלין כאבו.
 הצבא מהתנהגות סולד הוא מרץ. ביתר

 הי- לא 1967״ב־ הממשלה: וממדיניות
 אנחנו היום. שיש כפי שינאה, כזו תה

 שאנחנו בפוליטיקה לשינאה גורמים
 יותר אלף פי עשינו אנחנו מנהלים.

 היינו עשה. שאש״ן• ממה פעולות־טרור
נו שלהם הפעולות מהם. גרועים יותר
 לשחרר כדי בני־ערובה, לתפוס עדו

באזר לפגוע כדי ולא שלהם, חברים
גדו צדיקים שהם אומר לא אני חים.
 כמוהם. טרוריסטים אנחנו אבל לים,
 שהבן מפני בית, לפוצץ אפשר איך

 אנשים לגרש אפשר איר שטות? עשה
מישפט? ללא ומאדמתם מביתם

 במטוסים להתקיף אפשר איך י?
 שם שיושבים משום רק מחנות־פליטים,

פשע?" לא זה טרוריסטים? כמה
 תקופתו את משווה כשאהרוני

 מתפלא הוא הנוכחית, לתקופה במוסד
 לשירותי־הביטחון שקרה מה קרה מדוע

 ושיטות־הפעולה במוסר הירידה —
 לו זכור לא אומר, הוא בזמנו, בחקירה.

 היו לא חקירה, בזמן מישהו שהיכו
 גרם הכיבוש לדעתו, המוניים. מעצרים

וצב מוסרית כלכלית, מבחינה לאסון
הזה. הסדר לפי אית,

 של נציגו הוא שאש״ף אומר אהרוני
 בו בחר שזה משום הפלסטיני, העם

 על לערער זכות אין ועל־כן כבנציגו,
 לשבת ישראל צריכה איתו בחירתו.

 מעוני היא שאיתו משום למשא־ומתן,
 כי מנוס, אין ברית־שלום. לכרות יינת

 שולחן־הדיו־ ליד אויביר עם לשבת אם
נים.

 כדי ,,!לחמת■
 חלום לממש
 הם ועכשיו
הכל!״ לי הורסים

 הוא החידוש מוכר. די נשמע זה
 שהיה מי איש־מוסד, של באומץ־הלב

הרו הביטחוניסטית, התפיסה על אמון
עכ ישראל. לביטחון סכנה בערבים אה
 לפרסמם ברורים, דברים לאמה קם שיו

 הביטחונית שהגישה ולהודות ברבים
שטות. היא המסורתית

 תהיה לא שלסיפרו לכר מודע הוא
 ועל המדיניות קובעי על השפעה כאן

 את כתב הוא משום־כך רעת־הקהל.
 בו שיקראו כדי האנגלית, בשפה סיפרו

 היכולים כאלה למדינה, מחוץ אנשים
לדע ישראל. על חיצוני לחץ להפעיל

 לשינוי לגרום אפשרויות שתי יש תו
 המעצמות מצד לחץ ,,הפעלת המצב:

 סגירת זה ובכלל מדינת־ישראל, על
 מנהיג כאן שיקום או הכלכלי, הברז
 מה שיבץ דה־גול, שארל כמו גדול,

 בכוח." הדברים את ושיבצע לנו, טוב
 להשתחרר הצליח לא שאהרוני מסתבר

המוסד. של משיטות־הפעולה לחלוטין
 ועכשיו חלום, לממש כדי ״נלחמתי

מדי שנהיה רוצה לא אני הכל. הורסים
 לנו שגם להבין צייר איראן. כמו נה

 ניתן לא אבל חלום, יש לפלסטינים וגם
 לחיות ואי־אפשר מציאות, יש לממשו.

 גם במילחמות. דורות גבי על דורות
 ומוכנים לכר מודעים הפלסטינים

מדי להקים להם לתת צייר להתפשר.
 מה יהיה להם שגם כדי משלהם, נה

 והם מילחמה, של במיקוד, להפסיד
 מאוד הרבה להם יקח הרבה. יפסידו

 שיוכל כוח להוות יוכלו שהם עד שנים
 הזמן הגיע מדינת־ישראל. על לאיים
 נכנס שאני מהרגע כיום, זה. את שנבין

 נעשה אני בן־גוריון, לנמל־התעופה
מדוכא.״

 הוא בארץ, ימים 10 אחרי השבוע,
 סיפרו את לכתוב כדי לבריטניה חזר

 שבהם מיבצעים על סיפורים ובו השני,
בימי״הזוהר. השתתף

למ הפכה בניכר הישיבה מבחינתו,
בלתי־הפיכה. קבועה, ציאות
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 בעיקר בנושא. להתעניין התחלתי טוב.
 להשיג היה שאפשר חומר כל קראתי

 בלתי־ ריפויים על פסיכוטרוניקה, על
 העזתי לא מעולם אבל קונבנציונליים.

משהו. לעשות
 ולפעמים עקרת־בית, הייתי חיי ״כל
 אף טיבעוני. בבית־מירקחת עבדתי

בת גדולה מאמינה הייתי לא פעם
רופות.

 לפני היה שלי הראשון ״המיקרה
 שהי־ מישהו שנים. מארבע יותר קצת

 כמה בו נגעתי מההטבה. סבל כרתי
. להרטיב. הפסיק והאיש פעמים,

 סכות לו שיש מישהו הגיע ״אחריו
 איתי פגישות כמה אחרי מאוד. גבוהה

נורמלית. לרמה הסוכר לו ירד
 גם האמינו. לא הלקוחות רק ״לא

 עלי השמועה אבל האמנתי. לא אני
 התחילו ואנשים לפה, מפה עברה

 שהרפואה סובלים, אנשים להגיע.
 לא להם. הועילה לא הקונבציונלית

 וברוב לעזור, לנסות שלא יכולתי
 ודרא־ מהירה היתה העזרה המיקרים

סטית.
 כבר אני שנים ארבע אחרי ״היום,

איך למישהו. להגיד,לא׳ של במצב לא

בפעולה רוזיצה
מהידיים חרם ם1הח

 שסובל למי לעזור לסרב יכולה אני
שנים?
 מקום־המיפלט את לי מצאתי ״אז

 אני בשנתיים ופעם — ישראל — הזה
 כל פה. לעבוד מסרבת ותמיד הנה, באה
 בלי שפה, שבלי ההרגשה לי היתה הזמן
 אבל אצליח. לא האדם, עם קשר

 שפה בלי שגם הוכיח שלו של המיקרה
 זוג״תאומים אלי הגיע כבר ומאז אפשר,

 גם וטיפלתי קשה, קצרת להם שיש
בהם.

 לעירי חוזרת אני הבא ״בשבוע
 ועכשיו לי, המחכים ולחולים ולארצי

 בו. לנוח מקום לי יהיה לא כבר
 הפאציינטים על אחשוב שם כשאהיה

 על אחשוב פה וכשאהיה פה, שלי
 אי־ לי יהיה ותמיד שם, לי המחכים

 מתעסק כשאתה זה, ככה אבל שקט.
 אולי סובל. אתה גם סובלים, באנשים

לעזור." באמת אפשר ככה רק
 בביתה רוזיצה נמצאת כבר עכשיו
 כבר קיררון, במושב כאן, אבל באוסייק.

 עליה ששמעו ואנ&זים הטלפון, מצלצל
 היא מתי והאחיות הגיס את שואלים

 להבין, שהצלחתי וכמו חוזרת. כבר
 הזאת והחמה הרגועה השקטה, האשה
תחזור.
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