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 סתם בין המשמעותי ההבדל את יודעים בית בכל אבל, האדם. יחיה לבדו הבשר על לא אומנם
מעולה. בשר לבין בשר

 יהפכו יום־יום מאכלי גם ולכן החומרים בטיב נקבע הארוחה של הטוב הטעם כי יודע אחד כל
צור״. ״חיים של המעולה הבשר בעזרת מלכים לארוחת
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בישראל ״רולח־יבנץ״ רהיטי־היוקרה
 תצוגה אולם שלרשותה ננרים. 4 הוותיקה הרהיטים חברת

 חברת־ ייצוג את קיבלה בתל־אביב, ואקסקלוסיבי יחיד
חלף־בנץ. הגרמנית הרהיטים

 בוחרת העולם, בכל סניפים לה היוקרתית, הגרמנית החברה
 מעמיקה, בדיקה לאחר וזאת ארץ בכל בלבד אחד בלעדי נציג

 המעוניינות החברות על מקיף כלכלי־שיווקי תחקיר הכוללת
לייצגם.

 יקר, יוקרתי, לריהוט נחשבים רולף־בנץ של הרהיטים
 מחומרים עשויים הרהיטים עיצובם. מבחינת וייחודי מעולה
רבים. מודולריים שילובים ומאפשרים ביותר טובים

 הרגמים יגיעו כאשר דצמבר, בחודש יחל הרהיטים שיווק
 שתתקיים ,89 עיצוב בתערוכת לראשונה יוצג חלקם הראשונים.

דצמבר. בתחילת בגני־התערוכה

אות־גבוד
 מתאימה להיערכות נגרי□ 4 את חייב הגדול הרהיטים מיגוון

 כאשר קטלוגיות בהזמנות מיוחדות, שיטות־מכירה ובחינת
חורשים. שלושה בתוך תיעשה האספקה

 חברתו בהצלחת רואה נגרים, 4 ומנכ״ל מייסד צויבל, מר
 הגרמנית, החברה ייצוג קבלת עד הקשה, הסינון את לעבור

.50ה־ לשנתה נגרים 4 כניסת לקראת במיוחד אות־כבוד
 עיצובי בקו החברה יצאה רגלף־בנץ רהיטי ליבוא במקביל

ם — חדש א א £  צעירים. יוקרתיים רהיטים של — ££1
!1939מ־ החל בישראל רהיטים ומשווקת מייצרת נגרים 4 חברת

דון _ הנ
 )5 מעמוד (המשך
 מיסלגה במהותה, היא, ר״ץ

 תנועת־המר- ליברלית־מתונה.
 מס״ם ליברלית־ימנית. היא כז

סוציאליסטית. היא
 לו לברור יכול זה, בכיוון שהולד מי

להש ביותר הקרובה את השלוש בין
קפותיו.

ברור, אך בלתי־נראה קו ש ך
 האלה המיפלגות שלוש ביו המבדיל

והמת רק״ח — האחרות שתי ובין
 מימסדיות, מיפלגות הן השלוש קדמת.
 אך הלאומי הקונסנזוס בקצה אמנם
 מיפלגות הן האחרות שתי בתוכו. עדייו

הל לקונסנזוס מחוץ חוץ־מימסדיות,
אומי.

 המיוחד היחס כי נדמה אך
 הן אחרת. מסיבה נובע אליהן

 כמיסלנות שתיהן נתפסות
יהו סייענים להן שיש ערביות,

 המיסלגות ששאר כשם דיים,
 יהודיות במיסלגות נתפסות

 סייענים להן שיש (״ציוניות״),
ערביים.
 ואינה ידועה רק״ח של דמותה
לרעה. או לטובה משתנית,
 רק״ח(מק״י, היתה שלם, דור במשך

 היחידה האותנטית המיפלגה חד״ש)
 היא בישראל. הערביים האזרחים של

 ייצגה מהם, ניזונה למענם, לחמה
 הדוק קשר על שומרת בעודה אותם,
 הקומוניסטי והגוש מוסקווה עם מאוד
כולו.

 במיגור השילטוך ״מיפלגת בהיותה
 תכונות רק״ח לעצמה סיגלה הערבי,

 המטרה בעיניה, מובהקות. שילטוניות
האמ כל כמעט האמצעים, את מקדשת

צעים.
 הם והרע הטוב רק״ח, אצל גם
 המטבע. אותו של הצדדים שני

 העיקביות — האחד מהצד
 לדרך המוחלטת והנאמנות

 מוסקווה של בקו הדבקות שלה,
 לזבד המאבק גילגוליו), בל (על
 והתמיכה בישראל הערבים יות

 — האחר מהצד בסלסטינים.
 כלסי הקיצונית הברוטאליות

 שלא הערבי, בציבור מתחרים
מבפנים. אופוזיציה על לדבר

 השתפר רק״ח־מק׳׳י־חד׳׳ש של מצבה
 האחרון. בזמן היהודי ברחוב במיקצת

 אירגוני-המחאה בקרב מאוד פעילה היא
האינתי בעיקבות שקמו היהודיים,

 ירושלים בין היחסים שיפור עם פאדה.
לה הסובייטי היחס ושינוי ומוסקווה,

 תדמיתה. גם משתפרת היהודים, גירת
 ובין בינה הנמצא הקטן היהודי בציבור

 אל למשוך רק׳׳ח יכולה ומפ׳׳ם, ר״ץ
 חריפה התחרות תור בוחרים, כמה עצמה

המתקדמת. עם
הא ציבור-הבוחרים אולם

 בשטח הוא רק״ח של מיתי
 בתמיכה שוב תזכה שם הערבי.

הי בוחריה מיססר מאסיבית.
 לא הודיים
 רר ויהווה

העוגה.
 אלפים, כמה על יעלה

שעל הקצפת את ;

 המתקדמת הרשימה של ץ^צבה
יותר. בעייתי הוא לשלום 1*

 הציבור בעיני נראית היא גם
 בה שיש לאומית, ערבית כמיפלגה

טוב. רצון בעלי יהודים של קבוצה
 קיומה שנות ארבע במשך

 נכסיה את לבצר הצליחה היא
 התקסות־ חרך הערבי, בציבור

 רק״ח של הבלתי-נלאות המחץ
 הצליחה לא זאת לעומת עליה.
בצי משמעותיים נכסים ליצור

היהודי. בור
 לפני מייסדיה כוונת היתה זאת לא
 יהודי־ כוח להקים רצו הם שנים. ארבע
 סמלית. מבחינה רק ולא אמיתי, ערבי

 לא שלו היהודית שהזרוע גוף משמע:
 הזרוע מאשר י ארוכה פחות תהיה

 ברחוב תיפול שההכרעה מפני הערבית,
כליל. התבדתה זו תיקווה היהודי.

 החלטת לכך גרמה לדעתי,
 מודעת, החלטה — התנועה

להת — ולבטים דיונים אחרי
בלבד: אחד בנושא לחלוטין רכז

וב אש״ך עם בהידברות הצורך
למ הםלסטינים בזכות הכרה
ישראל. לצד משלהם דינה
 יקבע והוא בחיינו, מרכזי נושא זהו

 בוער שהוא בעוד אך המדינה• גורל את
 אין הערביים, הבוחרים של בעצמותיהם

י הנושא זה ד י ח י  את המפעים ה
היהודי. הבוחר

 הרבה לו יש שלם. אדם הוא הבוחר
 ושאיפות. תיקוות מאוויים, בעיות,
 אותו. מטרידים במדינה דברים הרבה
 או התלהבות בו מעוררים נושאים הרבה

לשנותם. רוצה והוא סלידה,
 היא כאילו נראית מיפלגה כאשר
 אחד לנושא רק ברצינות מתייחסת

 מנתקת היא שיהיה, ככל חשוב ויחידי,
 שהנושא גם מה מהציבור. עצמה את

 שצריך כנושא נראה(בטעות) הפלסטיני
היהודים. את לא הערבים, את רק לעניין

המת של התדמית מכאן
ער מיסלגה זוהי כאילו קדמת,

 קורה מה רק לה שאיכפת בית,
 שבה היהודים ושגם לערבים,
 ערביים. בעניינים רק עוסקים

 רושם חיזק שלה מסע-הבחירות
זה.

 המתקדמת של חולשתה מקור זהו
 גם כאשר עתה, בייחוד היהודי, בציבור

 ומפ״ם ר׳׳ץ כמו .ציוניות״ מיפלגות
 עם בהידברות הצורך על כבר מדברות

 למדינה הסכמתן על ורומזות אש״ף
פלסטינית.

 בכנסת השקדנית בעבודתו אמנם,
 הנושאים בכל גם פלד מתי טיפל

 החיים במהלך שהתעוררו האחרים
 סיעתו תדמית אולם הפרלמנטריים.

 ומהלכיו נאומיו שמכל לכך גרמה
 בנושא פעולתו רק בציבור רושם עשתה

 פעולתו על נוסף (אולי הפלסטיני
הלביא). פרוייקט נגד הברוכה
 של זה כמו המתקדמת, של כוחה

 הערבי. הציבור מן לה יבוא רק״ח,
 עם להתחרות תוכל לא היהודי בציבור

 יוכלו לא שאלה כשם — ומפ״ם ר״ץ
 בציבור והמתקדמת רק״ח עם להתחרות

הערבי.
 בעד יצביע היהודי בציבור
 מי רק רק״ח או המתקדמת

בעצ בוער הפלסטיני שהעניין
 שהוא שמאמין מי ממש, מותיו
מא שהוא כך כדי עד הכל, חזות

אחר. נושא כל על פיל

 נראית 1988 של הבחירות **פת
 יש יוקרתית. במיסעדה תפריט כמו

עצום. מיבחר בה
העיק המנות שתי על נוסך

 יש — דגים או בשר — ריות
 שלוש דתיות, מנות חמש-שש

 מנות חמש לאומניות, מנות
ליברליות־שמאליות.

 בוחרים נבוכים זה, עצום מיבחר מול
 מתוך דבר, של בסופו יכריעו, הם רבים.

 אהרה למדי: מישניים שיהיו שיקולים
 הכללית התדמית אחרת, או זו לרמות

 שתמיר ״מפני מסויימת, רשימה של
 שבמישפחה ״מפני או ככה," הצבעתי

בעדם." מצביעים כולם שלנו
 תיפול לא הצער, למרבה
בעניי ההכרעה אלה בבחירות

 לפני העומדים הגורליים, נים
 ברורה ברירה שום המדינה.

 גם לבוחר. מוצגת אינה וחדה
 עדיין בשל אינו עצמו הבוחר

גורלית. להכרעה
 הסתם מן תיפול כזאת הכרעה
 בעור אולי — מכן שלאחר בבחירות

 כן, לפני הרבה עור אולי שנים, ארבע
 השלום מה לגמרי ברור יהיה כאשר

 ביקור לפני חודש מחירו. ומה האפשרי
 היתה לא בירושלים אל־סאדאת אנוור

 שבאה החר־משמעית ההכרעה אפשרית
קמפ״דייוויד. אחרי

 הבא השלישי ביום תיפול לא לכן
 צעד יהיה זה הכרעת־ביניים. אלא

בדרך. ראשון
 ההכרעה שעת תגיע כאשר

 של זה גיבוב יהיה האמיתית,
ה בלתי-רלוונטי. המיסלגות

 עוד יהיה לא הזה תסריט
 בכוחות צורך יהיה אקטואלי.
 הברירה. את שייצגו סוליטיים,

ליצור. יש האלה הבוהות את


