
האשד! לשיחרור התנועה
 מלון עכשיו מפעיל בחופשה לאשה מיוחדת פניה
 במלון וילה שבכל דהבועה למרות באילת. אין קלאב
 מנסה ובכלי־בישול, בכלי־אוכל מצויד מיטבה מצוי

 הנשים את מקורית, בדרך לשכנע, המלון הנהלת
למסעדה. לבוא

 מדי המחולק זאת, למסרה במיוחד שהוכן עלון
 לשיחרור הקמת.התנועה על מכריז וילה, בכל בוקר

 האשה את מזמין המלון איך. קלאב סניף — האשה
 ולהתפנק — הבישולים ומן המיסבח מן להשתחרר
 מהשולחן, לך יורידו לך, יגישו לך, ״יכינו במסעדה:

רבה!״ תודה לך יגידו ועוד הכלים את לך ירחצו

בחיים הרטובים לרגעים
 הוא באור־יהודה, שנים חמש לפני שהוקם אחר,
 מקלחונים בייצור המתמחה בארץ היחיד המיפעל

 התקנים לפי מגוונים, ובצבעים בגדלים ואמבטיונים
 לשלוליות־ קץ לשים מאפשרים אלה הישראליים.

 התכופים לנקיונות רחצה, כל לאחר הנקוות המים
ברזי־המים. סביב המוקמים השונים ולאילתורים

 ממיפעל* מגרמניה המיובאים המקלחונים, חלקי
 גם שנים, במשך ונסיון ידע רכשו שמהנדסיו ענק

 המקלחון את להרכיב בכך, שרוצה למי מאפשרים,
שאחר ידיו, במו  נאה, בעטיפה המוצר את מגיש כ

 לחסוך ניתן וכך בעברית בהירים הסברים בצירוף
ההרכבה. בהוצאות

 אדור על־ידי נעשית המקלחון הרכבת כאשר
 תום לאחר גם אולם אחת, לשנה אחריות ניתנת
 אל תקלה, של במקרה לפנות, אפשר האחריות תקופת

 אחר אדור ממלא וככלל קשבת אוזן ולמצוא אדור
 אם ובין מאוד זעיר מקלחון זה אם בין הלקוח בקשות

 או הזזה קירות הדורשת רחבה באמבטיה המדובר
פתחי־כנפיים.

 פוליסטרול, מפלסטיק עשויים המקלחונים קירות
 מאוד חמים מים בפני אף עמיד וזה מבלגיה, המיובא

 התרסקות. או שבירה של במקרה מסוכן ואינו
 המרפקים ייתקלו אם וגם מאוד גמיש גם הפוליסטרול

 לא מישחק בעת בחוזקה יישענו ילדים או בקירות
רעש). לא (וגם כאב יורגש

ר מציע השונות הנקיון לטרחות ח  מעשי פתרון א
ת נוסף:  ובשקט, בקלות במסילה נעות המקלחת דלתו

 ולסבון, למים מאפשרת החדשנית והבנייה
 כך בקלות. החוצה להחליק בתחתית, המצטברים
 (ובמחירים מעולים ובגימור בסיב אחר, שלמקלחון

 ברז־המים את לסובב להיכנס, צריך רק נוחים)
לשיר! ולהתחיל

 הבניה במרכז לראות אפשר אחר מקלחוני את
 הבאים: במקומות לרכשם וניתן ברמת־אביב,

 תפוצות גבעתיים, המפעל חנות — אדור •
 88 ינואר • 03־5712368 תעשיה איזור 2 ישראל

 דיזנגוף רח׳ סוף תל־אביב, המפעל, חנות — בע״מ
ארד מתכות • 03*5468177 ישנים תערוכה מגרשי

חדש אמבט • 03־821103 ,46 סלמה תל־אביב, —
 המרכז • 052־20663 ,70 אחוזה רעננה, —

 (ליד כלל מרכז 97 יפו ירושלים, — הירושלמי
 יד ירושלמי, בית • 02־240813 כפיר) קולנוע
 ירושלים התעשיה איזוד תלפיות, ,22 חרוצים

 ,7 עקרון חיפה, — אדור בית • 02־783904
 ,9 הנציב שמואל נתניה, — וקסלר א. • 04־667537
 חרוד עין בני באר־שבע, — קל רהיט • 053־622008

.057־78262 ,76

 ,03־355786 טל׳: 20 העבודה אור־יהודה, המפעל:
יהודה אור 416 ת.ד.

דו בו כ ליס־ד- של -
 )17 מעשר (המשך

 .1986 באוקטובר 31 ה־ ביום, בו קר
 כי לו הודיעה הדסה) שמה החוקרת(גם

 דולר מיליון 1.3 בהברחת חשוד הוא
 ב־ חשבונות־בנק ובהחזקת מישראל,

 המחאה קיבל כי הכחיש רג׳ואן חדל.
 לנסוע עמד כי טען הוא מהלפרין. כזו

וקרו ידידים לבקר ולניו־יורק, לציריך
ימים. 10 במשך בים

 עם רק יצא כי רג׳ואן טען תחילה
 גילה חיפוש מיזוודה. וללא תיק־מיסען,

 לסוויס־א״ר. מסירת־המיזוודה פתק את
 אולם הוחזרה, שהמיזוודה עד זמן עבר

 בה ונמצאה חיפוש בה נעשה משחזרה
לקנדה. אשרת־התושב

 ונשאל שנית, נחקר בנובמבר 11ב־
 רג׳ואן בקנדה. להישאר התכוון אם גם

 דבר לאמר מסרב הוא כי להשיב המשיר
 אבי־ עורך־דינו(דן עם התייעצות ללא

 ושוחרר. ימים לכמה נעצר הוא יצחק).
הפרקליטות. לבין בינו משא־ומתן החל

 מונסה, הדסה בעייה: היתה לזו
 את להפליל הסכימה בעיסקת־הטיעון,

 על סיפרה היא הלפרין. את לא רג׳ואן,
 הדולר מיליון 1.3 בת ההמחאה פרשת

 תוך הלפרין, לבקשת הוציא שהבנק
זר. תושב חשבון של כוזב חיוב

 על־ידי בציריך נמסרה זו המחאה
 בחשבונו הפקידה וזה לרג׳ואן, הלפרין

 אמרה מונסה בשווייץ. ׳רבי־אס בבנק
 הלפרין של חובות תמורת היה שהסכום

 עיסקי־מניות שמימן לרג׳ואן, הבנק או
 בנק מניות ויסות ובעיקר הלפרין, עם

עצמו. צשן־אמריקה
 דיה זו עדות כי ברור היה

 לא אולם רג׳ואן, את להפליל
 הלפרין, את להפליל די בה היה

 העיקרית המטרה את שהיווה
הפרקליטות. של
 כבד מחיר לשלם מוכנה היתה זו

 ועיסקת־ה־ הלפרין, של ראשו תמורת
 הוגשה ואשר רג׳ואן, עם שחתמה טיעון

על־כך. מעידה לבית־המישפט
 כתב־ כל יוגש לא רג׳ואן נגד

 ב־ שהחזיק הכספים על אישום
וי ארצה, יחזירם הוא שווייץ.

 ומם־הכנסה, כופר עליהם שלם
כו (במקום 50״/״ בשיעור ביחד

 מם־הכנסה ועוד 50״״ של פר
 לו יוחזר כן ).50״/״ של כשיעור
 לצאת רשאי יהיה והוא דרכונו,

מישראל.
ירוש סגן־פרקליט־מחוז חסון, עוזי

 עדותו לשמיעת בקשתו את נימק לים,
 התחלת אחרי ולא עכשיו, רג׳ואן של

באומ בספטמבר, הלפרין נגד המישפט
 את לו להחזיר חייבת התביעה כי רו

 לא שיוחזר ואחרי אלה, בימים דרכונו
רג׳ואן. על שליטה לה תהיה

רשמקול
בתיק

 ניסה הוא רג׳ואן, העיד אשר ^
הח כספים כמה מלאמר להתחמק ^
 יעקב עורך־הדין אולם בשווייץ, זיק

הירפה. לא הלפרין, של פרקליטו רובין,
 20 במשך כי הודה רג׳ואן

 בשווייץ, חשבונות ניהל שנה
 אלה בימים ארצה החזיר וכי

דולר. מיליון שישה
 כל את לפרקליטות מסר הוא

 המיכתב את גם וכן החשבונות, מיסמכי
 בציריר, בכתב־ידו הלפרין לו שכתב
 ,1985 ביולי 25ב־ סנט־ש־ארד, במלון

 מרגיואן קיבל כי הלפרין מאשר שבו
חב במניות שיושקעו דולר, מיליון חצי
 זה כסף על ישלם הלפרין צרפתית. רה

 בדו־ ,20*׳ לפחות של שנתית ריבית
 שיהיו הרווחים מחצית את וכן לארים,

מעיסקי־החברה.
 כי עולה רג׳ואן של מעדותו אגב,

 לבנק, הלפרין על־ידי הוכנס זה כסף
 שוקל הוא לרג׳ואן. הוחזר לא ומעולם
 הוא הכסף. להחזרת הבנק נגד תביעה

 דולר אלף 600 עוד להלפרין נתן
 הוכנסו לא אלה אך אחרים. לעסקים

 אותם רואה רג׳ואן ולכן לבנק,
כאבודים.

 דולר מיליון שישה של מהסכום
 הקנסות. אחרי שלושה, לרג׳ואן יישארו

 ישראל לבנק יחזיר הוא שנותר ממה
בהמ שקיבל הדולארים מיליון 1.3 את

 לו יישארו מהבנק. הלפרין שגנב חאה,
)25 בעסנד (המשך

מונולוג _
)16 נוענונד (המשך
 על הבעת־תודה של אחד מיכתב
פועלי.

 מיכאיל את לראות הלכתי למשל,
 רצו היהודיים המנהיגים גורבאצ׳וב,

 שדאגו מפני רגן, הנשיא את לפגוש
וא גורבאצ׳וב ברית־המועצות. ליהודי

 המצלמות, לעיני דו־שיח ניהלנו ני
העולם. כל לעיני

 דאגה יש גורבאצ׳וב, ״מר לו: אמרתי
 הוא ברית־המועצות.״ ליהודי בארצי

 התעקשתי: בעייה. שאין לאמר ניסה
 תלונות...״ שומעים אנחנו ״אבל

 הטובים מחברי ״כמה ענה: גורבאצ׳וב
המצל כל ולעיני יהודים..." הם ביותר

 לי, מאמין אינך ״אם לי: אמר הוא מות
 במו ולראות בארצי לבקר מוזמן אתה

עיניך.״
 לעשות ממני ביקש לא אף־אחר

 זאת עשיתי אחד, יהודי מנהיג אף זאת,
רציתי. כי

 במצע הפלסטיני הנושא למשל, או,
 חושבת את הדמוקרטית. המיפלגה
 מיברק, אחד, סיכתב־תודה שקיבלתי
 להעלות לחצתי שלא כך על מיהודים

הנושא? את
 הי־ ממילא הסקרים, פי על •
הצעתך! נופלת תה

 יכולתי ללחוץ? יכולתי אבל כן,
 לא אבל בוועידה? לפילוג לגרום
 נושא שזהו חושב אני זאת! עשיתי
 אמרתי: אבל בו, לדון שחייבים חשוב,
 אפשר אחרים, בפורומים בו לדון ״ניתן
 לחצתי, לא אחרות." בצורות בו לטפל

לפילוג. גרמתי לא

 עם בפגישתך דנת מה על •
- ארד? השגריר

המי ליהודים שיעזור לשגריר פנינו

 הישראלית־הפלסטי- כבעייה
נית.

 הדריי. כבוד הדדית! הכרה בעד אני
 מער והפלסטינים שהישראלים מכיוון
 כוח לאף־אחד אין בכאב, כל־כך רבים

 צריכה אמריקה לכן המעגל. את לשבור
השלישי. המעגל להיות

 לאנואר הציע קארטר ג׳ימי הנשיא
 יכול לא בגין שמנחם מה אל־סאדאת

 כשסאדאת ולהיפך, לו, להציע היה
 שלו ההיסטורי הביקור את עשה

 דראמתי, צעד אמנם היה זה בירושלים,
בכיס! הסכם־סיני כבר לו היה אבל

 עם רבות שוחחתי אני יודע! אני
סאדאת.

 מדי גדולה מעמסה זוהי — הכיבוש
תהליך־השלום. על

 בפעם נפגשו וגורבאצ׳וב כשרגן
 הגדולים המנהיגים שני — האחרונה

 נסיגה על החליטו הם — העולם! של
 שהכיבוש מוכיח רק זה מאפגניסתאן.

 אין ריגשית. כלכלית, מבחינה מדי יקר
.הצדקה. כל לכך

ה ת א  מרטין של תלמידו •
 המפורסם נאומו קינג. לותר

 חלום...״ לי ״יש הוא: ביותר
חלומך? מהו

 שלכם שהמילחמה שלי... החלום
 עובדה, אפשרי. זה מהעולם. תעבור

איראן: לבץ עיראק בין שקורה מה ראי
דיפלומ קשרים אז יהיו לישראל

 כלכלה אומות־העולם, כל עם טיים
 בשי־ לחזות רוצה הייתי יותר. מפותחת

ירדן. לבין ישראל בין תוף־פעולה
 איבדו במילחמה העסוקים אנשים

 למילחמה. מעבר לראות היכולת את
,1948״ב־ להיזכר: הזמן כל אי־אפשר

ג׳קסון מרואיין
־ אפשר זר, העולם. מן תעבנר שלכם שהמילחמה שלי... .החלום

 (״הכושים לרישיונות־עבודה שם חכים
 בסיס על פנייה היתה זאת העבריים").
 קרובים הם הרי בסך־הכל, הומניטרי.

 רישיונות־עבודה. להם ואין אליכם,
 ויאס־נאמים אצלכם שעובדים בזמן

ואחרים.
 דרום־אפריקה. נושא את העלינו

 עשתה שהכנסת מה הסביר השגריר
בנדון.

ישר איך מאוד שחשוב לו הסברתי
 היא דרום־אפריקה. בבעיית תנהג אל

 זהו מצפונית. מבחינה להוביל עשוייה
 שיש כמו עבורנו: חשוב מאוד נושא

 בדרום־ קברים יש בביטסבורג, קברים
 שנלחמו דרום־אפריקאיים יש אפריקה.

יהודים! נגד היטלר עם
מוכ אנחנו ״אבל התגונן: השגריר

לדרום־אפריקה..." נשק מאוד מעט רים
 נודע שהיה לעצמך ותארי באמת, נו

 אקדח מספקים באמריקה שהשחורים
 איזה הו, אחד: אקדח לפלסטינים, אחד
 עם נפגשים כשאנחנו קם! היה רעש

נשק. להם מציעים איננו הפלסטינים,

ה ס השקפתך את לנפח •נ

ישר של ביטחונה ..."1967ב־ ,1956ב־
 יי מפני לפלסטינים, בצדק תלוי אל

 המטבע. אותו של הצדדים שני שאלה
 ביטחון יהיה לא לפלסטינים, צדק בלי

שלום!=צדק + ביטחון לישראל,
ה ת א  תפקיד לשחק חולם •

בתהליך־השלוס?
 בתהליך תפקיד לשחק רציתי תמיד
 אני כמה עד מבינים אינכם לכן השלום.

לישראל. ידיד
 לפלסטינים: ושוב שוב אומר אני

 תכירו שלא עד בית, לכם יהיה ״לא
 זוהי להתקיים!״ ישראל של בזכותה

 מאשר לישראל גדולה יותר עזרה
_ רובה. עוד לכם למכור

ך המערבית. הגדה הרי היא הבעייה
 את תתקוף לא סוריה צודק? לא אני

 רואה אני ממנה. חזקה ישראל ישראל.
לא? נכון, הבעייה את

 התמודדו לא האמריקאים היהודים
 זאת חיים אינם הם הפלסטינים. עם

 חייבים הישראלים, אתם, רק יומיום.
 צעד לעשות ולהסתכן, זאת להבין
השלום. ל׳מען

אהבה! צדק, יהדות? מהי
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