
תסל מיס
לתכשיטים בגורסה

 ציבור לנציגת מונתה לשעבר, תבל מיס ),33(מור רינה
 לתכשיטים. הבורסה בהנהלת הלקוחות

יהיה ותפקידה הבורסה לקוחות עם פגישות תקיים מור

 לכוון במגמה והמלצות רעיונות החברה להנהלת להביא
הלקוחות. לרצון מוצרי־החברה את ולהתאים

 בעולם הבין־לאומי לנסיונה הודות לתפקידה נבחרה מור
 הבורסה מדיניות את תואם העשיר נסיונה והאופנה. היופי

ובעולם. בארץ תכשיטי־היוקרה נושא את לפתח לתכשיטים

מור הלקוחות נציגת
והמלצות רעישת

בחיפה
ללב לב שמים

 אשר ציבורית עמותה היא (חיפה) ללב לב שים אגודת
 הלב, למחלות הציבור מודעות את להגביר על־מנת נוסדה

עימן. להתמודד לדעת ובמקרה־הצורך אותן למנוע לדרכים
 לאזרחי להקנות כדי ענפה פעילות יוזמת ללב לב שים

 בהצלת הבסיסי והידע ההחייאה יסודות את וסביבתה חיפה
לבבי. ארוע של במקרה חיי־אדם

הרצאות מעשיים, קורסי־הדרכה האגודה יוזמת כן כמו

■•1; ־■!*. *י ■\--------
גוראל ונשיא דוידם יו׳׳ר

דדות1התמ1 מורשת
 בכל ובתי־ספר מיפעלים למוסדות, הרחב, לציבור וימי־עיון

מחלות־הלב. מניעת נושאי
 ושנשיא־הכבוד דוידס רבקה הגב׳ עומדת בראשה האגודה,

 מטרה לעצמה הציבה גוראל, אריה מר העיר, ראש הוא שלה
 ולמכוני־ לטיפול־נמרץ־לב ליחידות יכולתה כמיטב לעזור

 מיכשור רכישת באמצעות זאת כל בחיפה. בבתי־החולים הלב
הקשים. בחולי־הלב לטיפול חיוני וציוד

ה: עז * ה ■ ט ת פלנ ר ח א
 )19 מעמוד (המשך

הש בפנים, האדום בקליפה, הלבן
אב בעזה, אבל הגרעינים.) של חור
הבי כאשר ישראלי. מוצר הוא טיח
 החרים השבאב, בא אבטיחים, או
אותה. והשחית הסחורה את

 להביא שאפשר נמצא אחר־כך
 וזה המערבית, הגדה מן אבטיחים

כשר.
כמו בגדה. גם שאין דברים יש

 ערביים מסוחרים קונים אחרון, צא
ותה. סוכר למשל, בישראל.
 שם לישראל, נסעה עזתית אשה

שכ וחזרה. קרובי־מישפחה, לה יש
 על לה העירו שהסתפרה. ראו ניה
ביק כי להסביר מיהרה האשה כך,
 הסתפרה וכי בנצרת, קרובים רה
ערבי. ספר אצל שם

אירה שר דוו ♦
ב־ בסיפורי־זוועה. מלאה זה * *

סיפורים ברחוב איש כל
כאלה.

 העימותים אחר בעת מיקרה:
 ערבי מדמיע. גאז החיילים המטירו

 התחילו החיילים התמוטט. קשיש
ה קום!״ ״קום ולצעוק: בו לבעוט

 שאינו אסטמה, לו שיש צעק איש
לב המשיכו החיילים לנשום. יכול
 רצה אשתו לקום. עליו ולצוות עוט

כש רפואית. תעודה להביא הביתה
מת. האיש היה כבר חזרה,

 איש חייל תפס בהפגנה מיקרה:
 עליו: צעק הזקן אותו. והיכה 70 בן

 פיתאום תפס החייל אבא?" לך ״אין
 אחר־כך והפסיק. עושה, הוא מה

 הזקן סליחה, וביקש הזקן אל ניגש
לסלוח. סירב

בשכו העימותים באחד מיקרה:
 נפצע העוצר בשעת עזה של נה

 קטלני, היה לא הפצע בירך. צעיר
 שבא האמבולנס, נפגע. העורק אך

 לאיזור־ להיכנס הורשה לא לקחתו,
פר מאיבוד־דם. מת הצעיר העוצר.

עזתית. במהדורה ראס־בורקאס שת
להתאר התושבים התחילו מאז

עב שכונה בכל כאלה. למיקרים גן
 אלמנטריים קורסים נשים כמה רו

 לחלק השתדלו ראשונה. עזרה של
 יש ראשונה. עזרה של חומרים להן

 זה כאלה. בחומרים משווע מחסור
 השבוע שאירע המיקרה את מסביר

 נשים שתי גורשו כאשר בנתב״ג,
 ״לצורכי תרופות של ארגז שהביאו

 למנוע היא הכוונה האינתיפאדה״.
 את ולהפוך עצמית, רפואית עזרה
ב למילחמה נוסף למכשיר הדבר

להכ גם היא הכוונה אינתיפאדה.
 לבתי־ להגיע הפצועים את ריח

אוטו נאסרים הם שם החולים,
מטית.)
 נערך אדם, שנהרג פעם בכל

לק מתחיל אחד אל־תכביר". ״ליל
 אכבד׳(אלוהים ״אללה בלילה רוא

בש והגברים הנשים וכל גדול),
 בתים ממאות אליו. מצטרפים כונה

 הלילה: שעות בכל הקריאה, בוקעת
 כך אכבה" ״אללה אכבה״ ״אללה
ההש את כולה השכונה מביעה
 שבנה המישפחה, בצער תתפות

ל״שאהיד״(קדוש). הפך

נם הח״וים •
 הדדית שינאה יוצר זה אם ^

 להתגבר עוד ניתן יהיה שלא \ 1
עליה?
 העימות עומד סדר־היום על

בהת התמחה השבאב היומיומי.
 את מקללים הם בחיילים. גרות

 צועקים: ואחיותיהם, אמהותיהם
 הביתה! לד פה? עושה אתה ״מה

 החבר עם שם מזדיינת אשתך
בעברית. זה כל שלך!״

 עולים בזעם. מגיבים החיילים
 אנשי־מג״ב, הדרוזים, כולם על

 מכליהם. אותם מוציאה קללה שכל
 מקומי תושב שאל שפעם מספרים

 על חושב אביו מה הדרוזים אחד את
 מכות מייד עליו הנחית וזה המצב,
שלי!״ האבא את תקלל ״אל וצעק:
 סיפרה אשה הפוכות. דוגמות יש

נפ מיקרים בשלושה שראתה לנו
בוכים. ישראליים חיילים רדים

 החיילים שערכו הפוגרום אחרי
 בבית־החו־ האינתיפאדה בראשית

 הרביצו כאשר בעזה, שיפא אל לים
ומיל במיטות לפצועים מכות־רצח

 מדמיע, בגאז המחלקות את או
שהס חייל עיניה במו האשה ראתה
 בבכי. ומירר לפינה מסביב תתר
לק בוכה, חייל ראתה אחרת אשה

 תה לו הגישה לביתה, אותו חה
אותו. וניחמה
ב מתהלכים כאלה סיפורים גם
עזה.

תהרינים שני •
ב מתרחשים תהליכים ני **ץ
*  הקרקע. לפני מתחת עזה, /

 זה, את זה סותרים הם לכאורה
בזה. זה משולבים הם למעשה

 כיום היא רצועת־עזה עם. קם
הנ דבר, לכל פלסטינית מדינה
ה השילטון, זר, כיבוש תחת תונה

 האירגון המשק, השיטור, שיפוט,
 צבאי כוח פלסטיניים. כולם —

מסויים מקום על להשתלט יכול

 ואחרי במיסגדים, להתאסף לים
 פעולת־ שם מנהלת היא התפילה
המת כל לא אך ערה. תעמולה

הש אנשי חמא״ס. אנשי הם פללים
 חמא״ס של שכוחה טוענים מאל

 15־10 על עולה אינו ברצועה
 מסויימות בשכונות כי אם אחוזים,

 שמעידים כפי — יותר רב כוחה
הקירות. שם

 עזה תושבי של העצום הרוב
 ולאש״ף, ערפאת ליאסר נאמנים

 האמור המדיני, הקו את ומקבלים
 19 ישראל. עם לשלום להוביל
 מאורעות־ על האינתיפאדה, חודשי
זאת. שינו לא היומיומיים, הדמים

עודה הילודה •
שה מאמינים בישראל בים ^

 להישבר, מוכרחה אינתיפאדה ו
מע להחזיק יוכלו לא ש״הם מפני
מזון. בלי עבודה, בלי מד"

 נסבלת, מצוקה כל טעות. זוהי
 וכאשר הכלל, נחלת היא כאשר

 לאומית. גאווה עימה מביאה היא
צו לחלוקה דואגת האינתיפאדה

 בעלי־הבתים יותר. או פחות דקת,
 ובמיקרים שכר־הדירה, את הורידו

 אבי־ כאשר כליל, עליו ויתרו רבים
 בכלא, נמצאים בניה או המישפחה

 מרצון. מתחלק שישנו המעט המזון
שו בעוצר, הנתון במחנה־פליטים,

 לתינוקות בחלב חמור מחסור רר
סוב הכל כאשר אבל חיוני. ובמזון

שתי־ יתכן נסבל. זה ביחד, מזה לים

גרישא של ציור עוד
דיפ על קומפרסור

 בצאתו אך — מסויים זמן במשך
לקדמותו. הכל חוזר

 מעידים הקירות. כך על מעידים
 מטר אף אין חוטי־החשמל. כר על

 שאין עזה בכל חוט־חשמל של אחד
לאו דגל של שרידים ממנו תלויים

אלפים. פלסטיני. מי
בה דוגלת עזה השעה: ובאותה

 מדינה להקמת שיביא מדיני, סדר
יש לצד וברצועה בגדה פלסטינית

ראל.
 חלוקת־הכוחות. כך על מעידה

הפ המיפלגות כל מיוצגות בעזה
לסטיניות.

 הג׳יהאד היא ביותר הקיצונית
 ישראל. בחיסול הדוגלת המוסלמי,

מבוטל. מיעוט מהווה היא
ש חמא״ס, תנועת יותר חשובה

 קמה היא קיצונית, פחות קצת היא
 ובעזרת הישראלי, השילטון בעזרת
 הכוונה ומסעודיה. מירדן כספים
לאש״ף. נגדי כוח לעודד היתה

האינ של הראשונים בשבועות
בהת חמא״ס תמכה לא תיפאדה
 מכוחה. הרבה הפסידה אז קוממות.

 והיא למרד, אנשיה הצטרפו מאז
ה הלאומית במועצה גם מייוצגת

 אש״ף. של הפרלמנט פלסטינית,
 בטיב ניכר וזה יותר. לה יש כסף

המח חומר־התעמולה של ההדפסה
שלה. תרתי

יכו־ אנשיה יתרון. יש לחמא״ס

 זה אבל מתת־תזונה. מתים נוקות
 האינתיפאדה, כוח את ישבור לא

 שאין בגאווה גדול ציבור הממלאה
גבול. לה

 חלשה הכי שהחוליה ״חשבנו
 פעיל אמר הסוחרים," זה אצלנו

 אך אנוכיים. תמיד היו ״הם שמאלי.
 19 כבר שובתים הסוחרים עכשיו

נשברים!" לא והם חודשים,
 עלתה האנתיפאדה ראשית מאז
.75ב־<ול בעזה הילודה

קדוש עוד •
• ש ביותר הטראגי סיפור ך

בגדה. התרחש לנו סופר 1 !
 — ידוע במשתף־פעולה מעשה

והו שנחשף — השב״כ של מודיע
שמ נשבע הוא מחתרתי. לדין עמד
ממעשיו. יחדל והלאה עתה

ש בתנאי — לו למחול הבטיחו
 בהפגנה ויצער נאמנותו את יוכיח
הראשונה. בשורה הבאה

 הוא הבטחתו. את קיים האיש
ונו בהפגנה, הראשונה בשורה צעד

צה״ל. חיילי על־ידי למוות רה
אגדה? נכון? סיפור

מא הפלסטינים חשוב. לא זול
 הקובע. הדבר וזהו קרה, שזה מינים

תה את מזינים כאלה סיפורים כי
 בלתי־ שהוא הלאומי, הגיבוש ליך

הפיך.
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