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במכירות שכנוע
מכירות) של וסוציולוגיה לפסיכולוגיה (קורם

הלימודים: בתוכנית
מכירה. של כפסיכולוגיה מתודות *
(,כללי). האדם בהתנהגות ומניעים גורמים *
קניה. של בהתנהגות אמוציונליים גורמים *
 מודעיים. תת גירויים של כפונקציה קניה *

חכרתי. וסטטוס ראווה תצרוכת
בקניה. מניעים מחקרי *
 אישית בין (תקשורת) הקומוניקציה *

השפעה. ודרכי
 המעשי לשמושו הפסיכולוגיים העקרונות *

המוכר. של
המכירות. מתחום ארועים ניתוח *
עסקים. כעלי של מנסיונם הרצאות *
מכירות. מנהלי של מנסיונם הרצאות *
חידושים. החדרת *

:המרצים
 אמיר, אליהו ד״ר כ״ץ, אליהו פרום׳

)8(.*. פדה בני מר נדבה, יוסף ד״ר
בערב. 7.30—4 השעות בין והרשמה: פרטים
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בדל וניל הזוועה חלום
 משגע האחרונות בשנים שרק שחשב מי
 ויריביו, מקורביו את בן־גוריץ דויד

 שנים הרבה הרבה כבר טועה. אלא אינו
 פעם אף נהג לא למעשה כך. נוהג הוא

 של הרוח איש השבוע גילה כך אחרת.
 הוא • גרודזנסקי. שלמה לבר,
ש ההסתדרות, ממועצות באחת כי סיפר

 השניה, העולם מלחמת בשלהי נערכה
 לדו״ח הלם, מוכי כשהם הצירים, הקשיבו
 השואה ממדי על עדת־ראייר, מפי הראשון

 כשסיימה באידיש. נמסר הדו״ח באירופה.
 באולם. דממה שררה דבריה את החברה
 על מילים כמה הוסיף בן־גוריון היו״ר

 תיאורי לשמע המאזינים על שעבר הזעזוע
 אגת צרמה שהלשון פי על ״אף האימה,
 גרודזנסקי. של סיפורו כאן עד האוזן.״

הו ועידה באותה שנכח הסתדרות עסקן
 בירי כשגינה נוסף: פרט השבוע סיף
צי באולם. רחש עבר האידיש שפת את
 בן־ לו מצא למה התפלאו רבים רים

 לניהול מתאימה בלתי כה הזדמנות גוריון
 בן־גוריון באידיש. הפרטיות מלחמותיו

 השולחן על באגרופו דפק בכך, הבחין
 באולם וצורמת.״ זרה שפה ״כן! וצעק:
 אחר סיפור • מחאה. קריאות נשמעו

 פועלי־ציון במרכז קשור גרודזנסקי של
ה לאחר יום שם שהתכנס בניו־יורק,

 נאסרו שבה המפורסמת, השחורה שבת
 ב־ אז שהה בן־גוריון הישוב. מנהיגי

במתי חיכו המרכז וצירי ארצות־הברית,
 למאורעות בנוגע דברו את שישא חות,

 בארץ־ישראל. לכן קודם יום שהתרחשו
 על בסקירה פתח כולם, את הפתיע הנואם

 ההיסטוריה. שחר מאז היהודים תולדות
הרא בשורה כי פתאום הבחין כשסיים,

 שעדיין מפולין, יהודי פרטיזן יושב שונה
 הפוליטי מעמדו את להגדיר הספיק לא

 ממפא״י. אחדות־העבודה פרישת לאחר
 כמה לך ״אומר בענייניים. חדש היה הוא

מכי ״אנחנו בן־גוריון, לו אמר מילים,״
 התחבולות את אנו יודעים אותכם. רים

 לכס דרוש בעניינים? בקיאים אינכם האלה:
איו אותנו. תרמו לא להתמצא? כדי זמן

 רחמים! ללא אותכם נוקיע ניטראליות!
 גרודזנסקי: מוסיף להכריע!״ אותכם נכריח

 הסמיקו פניו מכווץ, ישב מפולין ״השריד
 השתררה דממה ושתק. חליפות, והחווירו

ההיסטו משיאי הזאת, הקפיצה כולנו. על
ב הגיטו מן האיש אל היהודית ריה

ו נטולי־לשון, כולנו את השאירה פולין,
 של טיבו על התהיות את הדחקנו מהר

 אחר סיפור • לכך.״ המסוגל האיש
 ונין ק כן־ציון ד״ר של מפיו הובא

 סצנדסון. כדל של ורופאו ידידו המנוח,
 הוא נתקף לעיתים כי לרופאו סיפר ברל

 הוא בהם הפועלת שהנפש בעתה, בחלומות
כ אלא בן־גוריון, סתם ולא בן־גוריון,

 מה ידע ולא חלם מגדרו. יוצא שהוא
של הרחוק מעברו סיפור, עוד # חלם.

 שלו, האמריקאית בתקופה נעוץ בן־גוריון,
 אז נהג הוא הראשונה. העולם במלחמת

 בניו־יורק, בספריה שלמים ימיים לשבת
 יהודי־ סוציאליסט בספרים. שקוע כשהוא

ב לשבת הוא אף שנהג אחד, מתבולל
 בי־ כי מכן לאחר העיד ספרייה, אותה

 ספרים, של מסויים סוג רק לקרוא נהג ג׳י
האמריק המפלגות בתולדות שדנו כאלה
ו ההמונים כיבוש של בטכניקות איות,

פולי מנגנונים בענייני שימושיים ספרים
• טיים. ל נהג המנוח שרת משה י

 • תמהוני״. כ״איש בן־גוריון את הגדיר
 ולאדמיר לזאב קורא היה בן־גוריון

ל • היטלר״. ״ולאדמיר ז׳כוטינסקי
ה סמילנסקי, מוסד,״) (״חוזג׳ה משה
 מראשי שהיה ההומניסט, הפרדסן, סופר,

ש בתקופה עברית־ערבית בהבנה הדוגלים
 ס. של ואביו העולם מלחמות שתי בין

 ,,אפנדי בבוז קורא בן־גוריון היה יזהר,
ה שר של בחדרו • דת־משה״. בן

 תמו־ היום עד מצוייר, ספיר, פינחס אוצר
 של דוברו כשנשאל בן־גוריון. של גתו

 התמונה את שלו השר יוריד האם ספיר,
 עצמו ביג׳י את להוריד מעדיף ״ספיר ענה:

 ועידת־ באי בין • תמונתו.״ את מאשר
 ניראו חדש, כוח — הזה העולם של היסוד

 מי אליאס, הרצל אורות מושב חבר
 צד,״ל של המיעוטים יחידת מפקד שהיה

 אורי והשחקנים המושבים, מורדי ומראשי
שליט. ונחום אביס, בחברת (שבא זוהר

★ ★ ★

בני של דתנ״ן־ הפירוש
 שחזר סלע, אורי העתונאי־פירסומאי

 את שמע בארצות־הברית, מטיול עתה
ה הזמר־שחקן של מפיו הבא הסיפור

 אחד כושי דייוויס: סמי היהודי כושי
ב נשאל וכאשר גן־עדן לשערי מגיע
 הוא התור לראש נדחף הוא זכות איזו

 אשד, שנשא הראשון הכושי ״אני עונה:
 מתפלא, גן־העדן שומר באלאבמה.״ לבנה
 בספריו. כלל רשומה לא כזו מיצתה שכן

 בפליאה. השומר שואל קרה?״ זה ״מתי
 + הכושי. עונה דקות,״ עשרים ״לפני

 משמיעה בו ירקוני, יפה של החדש תקליטה
 מזורבה, היתניים השירים את הזמרת
ה את רוקדת כשהיא בתמונתה, מקושט
 אנטו־ בחברת הסרט מן המפורסם ריקוד

 כי לעשות, פשוט לא וזה קווין. ני
 היא קווין. את ראתה לא מעולם יפה

 פוטו׳ לצלם הסרט מיצרני רשות ביקשה
 לקחה אף אמיתי שיראה וכדי מונטג׳,
 דיין. מיעל מיוחדים ריקוד שיעורי

 בארץ הידיעה בר,״א הרקדנית היא
 יחד אותם למדה שכן זורבה, ריקודי
 ל • הסרט. הסרטת בעת עצמו, אנטוני
נו לתנ״ך הפירושים של הארוכה שורה

 זמר. מפי הפעם אחד, פירוש עוד סף
התיא־ במועדון עתה המופיע כרמן, כני
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ירקוני ויפה דיין יעל
היווני זורבה בחברת

 שומעיו קהל את מהנה החיפאי, טרון
 ״פירושי בפיו הנקראים פארודיים בשירים

ל עתה מחכה הוא לתנ״ך״. ברמן בני
 היפואי הזזנזאמם # הדתיים. מצד הפגנות

 בו כשיפתח לבית־מטבחיים, בקרוב יידמה
ם של בעריכתו הפוליטי המועדון ק מי  ע

 של צוזת יטבח בשבוע פעם גורכיץ.
 פעם כל מפלגה, של נציג ציבור אנשי

 לשאול אפשרות תינתן לקהל גם אחרת.
 עמוס העתונאי יקריא מכן לאחר שאלות.

 בעד אחד עטו, מפרי נאומים שני קינן
 הזמרים צמד מפלגה. אותה נגד ואחד

 לשיר הקהל את יעוררו ודויד תקווה
 מילוחיו אך קבועה תהיה שמנגינתו שיר,

אקטו על תשמורנה שבוע, מדי תתחלפנה
 הירושלמי, יצחק לוי העתונאי אליות.
 לכון, פינחס של סודו איש בעבר שהיה
 המפלגות כל מפי השמצות אוסף יקרא

המפלגות. כל על

★ ★ ★

השבוע בסול;׳
 הייתה הכנסת ״אם אלמוגי: יוסף ס

 כי אחד, קול של ברוב הכרעה מקבלת
 הכרעה מקבלים היינו כיפות, לחבוש יש

זאת.״
 דרך למפא״י הגעתי ״לא הנ״ל: •

אוכספורד.״
 ה־ מחלקת ראש וייץ, רענץ •

 לי ״אין הסוכנות: של התיישכות
 בעצמי אני — מומחים נגד דבר שום

מומחה.״
עופר, אכרהם המעיד איש •

 ממשלה, ״יש הרע: לשון חוק על כשנשאל
משפטים.״ שר ויש מפא״י הנהגת יש

 עכר* גמאל מצריים נשיא •
 אדם בדמשק קם יום ״בכל אל-נאצר:

 היום ולמחרת רעהו, את להפיל המנסה
שניהם.״ את להפיל המנסה שלישי קם

1460 הזה העולם


