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:נפתחים
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לבגרות). להכנה עד הידיעות לביסוס ולמתחילים
לאקסטרנים ומתמטיקה כאנגלית לכגרות הכנה •

).1961 (מאי־דצמבר
ו׳) ליום (פרם בערב. 9 עד 3 הצהריים: לפני 12.30 עד 9מ־ והרשמה: פרטים

בוכה? הילד
 סימן זהו המקרים ברוב
רעב. שהוא

ארו לו להגיש הוא הפתרון
 הטעים בשמן המוכנות חות
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הצ בצבעו העדין, בטעמו
 כמוהו אין המזין בערכו לול׳

ובמ לאפיה לבשול, לטגון,
לסלטים. יוחד

 אשר הדתי לעסקן שוחד שילמתם ״בטח
 נגד הדתיים־הלאומיים בהנהלת הכריע קולו

 השבוע לנו אמר לממשלה,״ ההצטרפות
 העזת□ איך זאת, ״בכל צעיר. קצין־שריון

 הדתייס כי מראש, יומיים השער, על להודיע
 היה שלכם שהאיש נניח ז יצטרפו לא

 אל בורו תאונה לו קורה שהיתר, או מת?
הישיבה?״
קור אלפי שאלו משעשעת, פחות בצורה

ה אותה את . הזה העולם של אחרים אים
 את לסכן העזתם כיצד ידעתם? איך שאלה.

 בשעה זו, נבואה על העתון של הפרסטיג׳ה
 כי טענו עדיין המדינה עתוני שאר שכל

 לקואליציה כנראה להצטרף עומדים הדתיים
המצומצמת?

 הדתיים־ הנהלת כי בראדיו ״כששמעתי
 חשבתי להצטרף, שלא החליטה לאומיים

 נביאים!״ אתם בחיי, הזה. העולם על מיד
חשוב. מפלגתי עסקן השבוע לי אמר

 מן כמה וגם עסקן, אוחו כי חוששני
את צורכה די מבינים אינם עדיין הקוראים,

1222 הזה״ ״חעולם שער
נבי איננו זה. שבועון של שיטת־העבודה

 כ־. לעתים הנראות שלנו, ה״נבואות״ אים.
 ומדוייק, קר חישוב תוצאת הן נועזות,

ה הנתונים• של יסודית ידיעה על המבוסס
האינפור איתנות: רגליים שתי על עומדות

וכושר־הניתוח. מציה
 אחת רגל על לעמוד יכולות הן אין
 אינו ביותר הטוב כושר־ההערכה בלבד.
 לרשותי שיעמוד מבלי פרי, לשאת יכול
העוב כל ידיעת ולהיפך: עובדות. של שפע
 אם נכונות, מסקנות מבטיחה אינה דות
 בעי- אנשים בידי נעשית ההערכה אין

ומפוכח. צלול כושר־ניתוח
★ ★ ★

אינ על מבוסם היה שעבר השבוע שער
 את רק לא ידענו הערכה. ועל פורמציה

 הדתיים־לאומייב, מפלגת בתוך יחסי־ר,כוחות
 ש? המניעים את נבונה הערכנו גם אלא

 צירוף שיקוליהם. ואת השונים האנשים
 תהיה מה אותנו לימד האלה הגורמים כל

 השעי. על פירטמנו ואוחד, — ההחלטה
 עצמם שהמחליטיט לפני מוחלט, כבטחון

יחליטו. מה ידעו
 על שמנו כאשר פעלנו שיטה אותה לפי
 יומיים — קנדי הנשיא תמונת את השער

 אותה ).1207 הזה (העולם שנבחר לפני
 כי ניבאנו כאשר אותנו הדריכה שיטה
 האופוזיציה לראש להיות עומד לבון פנחס

 פרוץ לפני שנה רבעי שלושת — במדינה
).1162 הזה (העולם הפרשה
להתפאר. כדי רק אלה דברים אומר איני

 לנבואות האישור בא שהזכרתי, במקרים
יכו אחרות נבואות וחותכת. מהירה בצורה

 כגון — ניכר זמן אחרי רק להתאשר לות
 ביבשה ישראל עמדות הרם מפני אזהרתנו
 יכיל שאישורן נבואות יש אולם אפריקה.

 יה־ד ואז — רבות שנים אחרי רק לבוא
 הדין. זר, המעוזת. את לתקן מדי מאוחר
במרחב. ישראל עמדת לגבי למשל,

 צודל נמצא הזה העולם אט היא: השאלה
 ואינפורמציה הערכה של מעשי מיבחן בכל
שאפ ההנחה את מחזק הדבר אין האם —
בשט גם שלו כושר־הגיתוח על לסמוך שר
מזורזת? כה בחינה מאפשרים שאינם חים
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