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 1 ^ ■ מתימטיקה
ואנגלית

 קורסים נפתחים במרס 30ב־
ובאנג במתימטיקה מהירים

1965 יולי־נובמבר לבגרות, לית
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זול ובמחיר קצר בזמן
מקצוע תלמדו ל״י) 300.—(

נשים ספרות
 וערב בוקר לקורסים ההרשמה

 נשים לספרות בי״ם ב״הקריה״
 29 השופטים קרית־מוצקין,

.73700 טל.

ה נ מ ז ה
צעירים לזוגות

 בתערוכת לבקר מוזמנים הנכם
 ביותר המעניינת הרהיטים

בתל־אביב

 ם65(9ז1
10101־ 1ר911רום91
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226789 טל. ,26 מאפו רח׳ ת״א,

 שברהיטי מהטובים להתרשם תוכלו
 ע״י המועדפים מפולין, אלון עץ

 בארץ. ואדריכלים באירופה המומחים
 חיצוני עיבוד בעל זה, חזק עץ

 אלגנטי מראה בתוכו מאחד נהדר,
 והמפליא מעולה, איכות עם

 נוחים. המחירים — שבדבר
דיי רהיטי בתערוכת  דיסיין .

 רהוט מערכות מוצגות אינטרנשונל
 הארץ. שבתוצרת מהמעולות שלמות

 שטיחים כוללות אלה מערכות
 וילונות משבית, וקשוטי
 הרהוט את ימצא זוג כל ומנורות.
 של מייעוץ ויהנה לדירתו המתאים
מומחים.

* : ו ר כ ז
ם רכישת לפני טי הי  ר

״די״ בתערוכת בקרו

במדינה
מרחביים יחסים

ה ב שו שראלית ת י
 הצהרת על הגיב בישראל אחד גוף רק

בהוד היום, למחרת כבר בורגיבה אל־חביב
מרכז זה היה ומרחיקת־לכת. מפורשת עה

השמית. הפעולה
:ההודעה הבעה

 בברכה מקדמת בישראל השמית ״הפעולה
 מר תוניסיה, נשיא של החיובית עמדתו את

 ויחסי ארץ־ישראל בבעיית בורגיבה, אל־חביב
בהצ ביטוי לידי שבאה כפי ערב,—ישראל
העתי בירושלים העתונאים במסיבת הרותיו

אח ובמסיבות ,1965 במארס 6ה־ ביום קה,
מדינות־ערב. בבירות רות

 עורך של הנועזת הצעתו כמו זו, ״עמדה
 של והודעתו בן־יחמד, בשיר מר אפריק, דן

 פייאר מר בלבנון, ציבוריות לעבודות השר
 סונד לה בעתון שהתפרסמה כפי ג׳מאייל,

 למשא־ פתח לשמש עשויות במרחב), (ראה
במח השנויות הבעיות לפתרון ישיר ומתן

יש בעצמאות הכרה של בסיס על לוקת,
 של גדולה לפדרציה ישראל והצטרפות ראל,
השמי. המרחב עמי

ו בישראל העיברית לאומה קוראים ״אנו
הנוג הצדדים שני הפלסטיני, הערבי לעם
ל להיענות הראשונה, בשורה לדבר עים

 להידברות ולהגיע זו, ואמיצה ברוכה יוזמה
 פתרון הדדי, כבוד תוך שלום על ישירה
משו לחיים מסגרת וכינון הפליטים בעיית
תפים.

 והולכת גוברת מתיחות של אלה ״בימים
יש לממשלת קוראים אנו גבולותינו, לאורך

 ל־ מעל להתעלות ערב ממשלות ולכל ראל
 — צעדים ולנקוט ההדדית השינאה שיגרת

 ידידותיים גורמים באמצעות ובין בגלוי בין
בשלום. קיום־יחד שיבטיח הסדר למציאת —

 באשר הרצון־הטוב בעלי אל פונים ״אנו
 שוחרי־ היסודות זימון למען לפעול שם הם

רא לוועידה ובישראל בארצות־ערב השלום
משו בפעולה לדיון ניטראלי, במקום שונה
אלד,.״ מטרות להשגת תפת

 אחד ישראלי עחון אף פירסם לא כרגיל,
זו. הודעה

ם1אט
ה קנ ס ת מ מני ז

 מטום־ריגול צילם בו הראשון היום מן
 האטומי הכור את ארצות־הברית של 2יו־

 אכולה וושינגטון היתזז בדימונה, החדש
 לכיפה מתחת מתרחש מה לדעת סקרנות
ב נתקלו הראשונות פניותיו, העגולה.
 המחלוקת פרצה ולבסוף תמימות, תשובות
 כי ספק, כל הותירה לא וושינגטון החוצה.
 מצאה לא ידיעתה ללא הגדול הכור הקמת

 עורר הכור שגילוי עוד, מה בעיניה. חן
 לבנות מתמזגת ישראל כי בעולם, ניחושים

אטומית. פצצה בו
האמרי קיבלו משנה למעלה קצת לפני

 לקבוצת התירה ישראל מבוקשם: את קאים
 ביקור לערוך מארצות־הברית מדעני־אטום

ה פרטי כל את רשמו המדענים החדש. בכור
 לא־אמריקאי בידע ניבנה שהוא ומכיוון כור,

ל השונות. בתוכניותיו במיוחד התעמקו
ב אטומית לאנרגיה לוועדה מסרו בסוף

 אין מימצאיהם מיטב לפי כי אמריקה,
ב אטומית פצצה בבניית עוסקת ישראל

דימונה.
 שעשה הראשונים ד,מחווים אחד זה היד,

 של החדש ממשלתה כראש אשכול, לוי
 עוד כל כי ג׳ונסון. הנשיא כלפי ישראל,

ב נדחתה ראש־הממשלה, בן־גוריון היד,
ב לבקר אמריקאית בקשה כל עקשנות
 עם לפגישתו שהתכונן אשכול, דימונה.
 לטהר הביקור על־ידי ביקש ג׳ונסון, הנשיא

 כוונות לישראל אין כי להוכיח האוירה, את
 היא ראוייה כן ועל מלחמתיות, אטומיות

מארצות־הברית. קונבנציונלית עזרה לקבלת
 האמריקאי הביקור להרגיע. גסיון

 בסוד, עליו לשמור הוחלט שלו. את עשה
הבטחת על

 על ביקורת של יעילותה אולם הסודיות.
 אחד: יסודי בתנאי מותנית גרעיני כור

 לערוך יש אלא חד־פעמית, תהיה לא שהיא
 — כור שכן מזומנות. לעתים ביקורים

 — השלמתו בשלבי הנמצא כור בייחוד
 לפני נערך כן על יעודו. את לשנות יכול

 מדענים של שני ביקור אחדים שבועות
בדימונה. אמריקאיים

 יורק ניו דיווח החוצה. הסוד יצא הפעם
 ראשון ממקור אינפורמציה על־פי סיימם,

 הביקורים את הרשתה ישראל בוושינגטון:
ב־ ארצות־הברית את להרגיע נסיון ״תוך

)12 בעמוד (המשך

*  מדי־ של הצפונית־מזרחית בפינה צפון, ך
 על הקרב נטוש דן, תל מול ישראל, נת
 בדן, הגדולה התקרית מאז הירדן• מקורות

למ הגיזרה, שקטה חודשים, כארבעה לפני
ה בסלילת הסורים שם עוסקים שעתה רות

ל מתכוונים הם באמצעותו לאפיק תוואי
כ הירדן. מקורות את הטות
ה דרך על עוברת משטרה שריונית אשר

 עליו קצר קטע־דרך לאותו ומגיעה פטרולים,
 ארבעה לפני לתקרית שגרם הוויכוח נטוש

קל. בנשק לעברה הסורים יורים חודשים,
 לפני רתחה משם, דרומית קילומטר 40כ־

 אל־ ליד לכינרת, הירדן שפך גיזרת שבוע
שהתנהל התותחים לדו־קרב הסיבה מגור.

 על עירערו הסורים האחרון: בשבוע שם
 ה־ אדמה שטח לעבד ישראל של זכותה
עיבדו אותו שטח גבולותיה, בתוך נימצא

 הופסקו השבוע סוריים. חקלאים כה עד
כנו. על חזר והשקט הדחפורים עבודות

 הגבול. עתה שוקט אלה, גזרות שתי בין
 זה גבול קטע כי יחסי. שאינו שקט זהו

 בנקודה מלבד השנה. ימות בשאר גם רוגע
 האזור בתוך הנמצאת אשמורה, ליד אחת,

 באזור סורי—הישראלי הגבול אין המפות,
 ליד המחלוקת נקודת בעיות. מעורר זה

 ״חלקת בשם הנקראת חלקה היא אשמורה
 השטח בתוך נמצאת היא מטולה״. איכרי

יש זכות על מערערים והסורים המפות,
ה יצאו כאשר הקציר, בעונת לעבדה. ראל

 הקליעים. שם יתעופפו לשטח, טרקטורים
 זו חלקה של בכוחה אפילו אין אז, עד

השורה. את לקלקל
 בימי האזור נחלת שהוא השקט, אולם

 יתחמם אם להטעות. צריך אינו שלום,
 יגיע כאשר קריטית, בצורה הסורי הגבול
ב זו, גיזרה עלולה השלישי, הסיבוב מועד
ל המיוחד, הטופוגראפי מצבה בשל עיקר
בהתמודדות. המפתח זירת את הוות

 לשטחי מזרחית נמצא השקט האזור
לאורך מקום בשום המיובשים. החולה

 תפקיד נועד לה עמק־החולה גיזרת זוהי
 שיפרוץ. במקרה השלישי, בסיבוב מפתח

המיובש החולה עמק את המראה הצילום,

 של הצפוני החלק את מראה זה צילום
התמו של הקדמי בחלק החולה. עמק גיורת

למפלה, התמונה של ישיר המשך שהיא נה,

 של הטאקטית עליונותם אין הגבול
 עמק כאן. כמו ומורגשת מופגנת הסורים
 בגובה הנמצא שטח על משתרע החולה
 הרמה הים. פני מעל מטר 75 של ממוצע

ה של המזרחי בגבולו המתנשאת הסורית
 של מגובה הגבול מקו מתרוממת עמק,

 הסורי הצבא ממוצבי מסר. 800 עד 200
היד. כף על כמונח החולה עמק נראה

★ ★ ★
החלשה החוליה

 אין ואלמגור, דן לגזרות כניגוד אן, ך*
 במקרה לתגובה טופוגראפי בסיס גם

 בצידו המתנשאות נפתלי, רמות צורך. של
 של במרחק נמצאות העמק, של המערבי

ה האבטחה וחוליות קילומטרים. עשרה
 העובדים של שלומם על לשמור יוצאות
 בתוך להתחפר חייבות הגבול, בקו בשדות
ממש. העמק

 של הצפוני בחלקה יותר מעודד המצב
להבות־הבשן, גונן, כמו ישובים הגיזרה.

 בשיפולי אומנם שוכנים וכפר־סולד, שמיר
 הטאקטית נחיתותם אך הסורית, הרמה

 קרקע וקפלי גבעות קיימות פחותה• היא
הסוריים. המוצבים לבין בינם המפרידים

 שקטה זה טופוגראפי מצב למרות אם
סיבות: שתי לכך יש הגיזרה,

 כל אין הגדול שברובו אזור זהו •
 של גבול הוא בו הגבול מפורז. שטח

מחלוקת. ללא וקבוע מסומן ממש:
 שטח בתוך עמוק כאן עובר הירדן •

 ייבוש־ ותעלות הטבעי, אפיקו ישראל.
 במרחק נמצאים זורם, הוא בהן החולה

הגבול. מן קילומטרים 5 עד 3 של
 השקט את המבטיחים תנאים הם אלה

נתו עלולים מלחמה בימי אך שלום. בימי
לרגיש. האזור את להפוך אחרים נים

 כאשר העצמאות, במלחמת היא: עובדה
 הם ישראל, מדינת לשטח הסורים פלשו
בנקו שלהם המחץ כוח עיקר את ריכזו

 שהחלק כיוון זו, גיזרה של הדרומית דה
ביצות על־ידי אז מוצף היה שלה הצפוני
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