
לקיץ הצחוק פצצת
ת ובעונה בעת ערים 7ב־ שבת ממוצאי החל ח א

חיפה ירושלים תל־אביב
״אורה״ ״רוך ״הוד״

טבריה רחובות באר־שבע נתניה
״חן״ ״חך ״חן״ ״שרוך

 ציפי * שני שושיק * גרינברג אסתר * לביא אריק * עמרני גבי : בהשתתפות
 אפרוני יהודה * סירא בן יעקב * גלעדי מוטי * גולן אבירמה *• שביט

 וולפוביץ נתן * שפר ראובן * וישינסקי שלמה * קניג ליא * לוי אושיק
נתיב. שלומית * עזיז תקוה + סמדר דוד * קורן פנחס * קול רמי

 הפקה: מנהלת * צפריר שלמה צייר: * טרויהרץ דוד עורך: * נאמן יחיאל צלם:
ם: * הירש נורית מוסיקה: * רוזנבוך ג׳ינה מוני  גאון יהורם שר: * מנור אהוד פז

מוי; תסריט גלובוס יורם מפיק: * השוקולדה שלישיית בי גולן מנחם ו

התקליטים חנויות בכל להשיג המקוריים הסרט שירי תקליט

1
1?♦?****
1
*ן♦?
1??
*

בלקין פרסום

״טנדברג״ והדרכה לימוד מערכות
 מעבדת של מיוחד דגם פיתחה טנדברג חברת

אלקטרונית. לימוד
במשוכ כולו בעולם ידועה זו לימוד מעבדת

הפונקציו האפשרויות מבחינת הן ביותר ללת
האלקטרונית. האיכות מבחינת והן נאליות

 מצויות ״טנדברג״ מתוצרת לימוד מעבדות
בעולם, והמובילות המתקדמות באוניברסיטאות

רג' הרוורד, אוניברסיטת לדוגמה:  ואשינג־ ג׳ו
האו״ם. ובמוסדות בנאט״ו טון,

 באוד־ בצה׳׳ל, מעבדות: 13 פועלות בישראל
 הנגב, באוניברסיטת בטכניון, בר־אילן, סיטת

וב בירושלים העברית באוניברסיטה באורט,
 העברית האוניברסיטה שליד התיכון הספר בית

בירושלים.
 לכל עזר אמצעי מהוות עצמן המערכות

שינון. הדורש נושא
 בקרה ממרכז המורכבת המערכת בהפעלת

אפש (כלומר אחת בבת תכניות 6 עד המשדר
 ומקלטים לימוד) דרגות 6ל־ כיתה לפיצול רות

 הבקרה מרכז תלמידים). 36 (עד לתלמידים
 ויש בנפרד תלמיד כל על מפקח המורה כלומר

 שקצב כך בנפרד אתו להתקשר אפשרות לו
נפגם. אינו כולה הכיתה של הלימוד
 המערכות באמצעות הלימוד כי והוברר נבדק

 של הפסיכולוגי המחסום בעיית את גם פותר
המורים. של ההיגוי ובעיות התלמידים

וה השאלות (השיעור, כולו השעורים חומר
 ולשדרם מהם ללמוד ואפשר מוקלטים תשובות)

שנית.
התל לתודעת מוחדר והנלמד המשונן החומר

 שטי־ מעין כאן קיימת למעשה בשלמות. מידים
 התלמיד שקליטת וברור אינטנסיבית פת־מוח
מושלמת. שלו הזכרון ומרכזי

 לעצמך הקנה
שיות אי

 שנים שלוש עם
ת! ריו ח א

ה קנ
ט בראון טנ ס ק סי
 המשוכללת הגילוח מכונת
כעולם כיותר

51X1301 הפ1חעו

במדינה
העם

העימות
חיל ת מ

 המדיניים המומחים אמרו יעזו!״ לא ״הם
ישראל. של והצבאיים

 טענו מכך!״ אותם ימנע לא דבר ״שום
האובייקטיביים. הפרשנים
 במשך ישראל פני על שריחפה הסכנה

 ישר־ אזרחי בעיני ונראתה חודשים מיספר
השבוע. התממשה להגיון, בניגוד כנמנעת, אל

 נשיא עם במוסקבה שיחות שניהלו שעה
 דרכי על עבד־אל־נאצר, גמאל מצרים,

 שר־החוץ של השלום לתכנית התגובה
 הרוסים המשיכו רוג׳רס, ויליאם האמריקאי

 צבאי לחץ שמשמעותה: תוכניתם את לקדם
לנסיגה. להכריחה כדי ישראל על

 שהתחייב הבא הצעד את עשו הם השבוע
 צבאית למעורבות נכנסו הקודמים: מצעדיהם

).14—15 עט׳ (ראה התעלה באיזור פעילה
 לרוסים דרושה היתד, זאת לעשות כדי

 החל עתה נפלה. וההחלטה בלבד. החלטה
נמנע. הבלתי העימות

 האוד בחודשים שהורגעו ישראל, ואזרחי
 התעמולה וצינורות ממשלתם על־ידי דונים
 בראשם לנוד רק יכלו יקרה, לא שזה שלה
זו. ממשלה של הערכותיה לטיב

יחסי־חוץ
העלבון מחיר
לתדהמ ברצינות, כועסת גאבון ממשלת

הישראלי. החוץ משרד של תו
ירוש את השאירה הראשונה הפגנת־הכעס

 גאבון שגריר בפיה: מלים ללא כמעט לים
 צעד — לליברוויל לחזור הוראה קיבל

 הדיפלומטיים. היחסים בשפת מרחיק־לכת
 הגברת שספגה הצורב העלבון הסיבה:
 בעת גאבון, נשיא אשת בונגו, ז׳וזפין
בישראל. שעבר בחודש ביקורה

 היתר■ בארץ, מסיורה שנהנתה האורחת,
 במחיצתה קלה שעה גם לבלות צריכה

 האחרון שברגע אלא מאיר, גולדה של
 של המגומגם ההסבר הפגישה. בוטלה
 הלווייתו נקבעה מועד באותו החוץ: משרד

ל נאלצה וראש־הממשלה ברזילי, השר של
בונגו. הגברת עם הפגישה את בטל

 שפרט לקבוע הדובר מיהר הודעה, באותה
המדינות. ביחסי הרעה כל אין זו לתקרית

אחרת. חושבת שליברוויל הסתבר השבוע
ממ של סדר־יומה על ? צרפתי רמז

 שאלת היתד, האחרונה, בשבת גאבון, שלת
 להסתפק יש ואם ישראל, עם היחסים
 התקבלה: שלא הצעה השגריר. בהחזרת

 הפשרה הדיפלומטיים. היחסים את לנתק
 לסטודנטים הוראה לשלוח עליה: שהוחלט

לארצם. לשוב בישראל, העושים הגאבוניים
יוע ארבעה רק פועלים עצמה* בגאבון

 גדודי שם להקים העוזרים ישראליים, צים
הישראלי. הגדנ״ע כדוגמת נוער,

 באפריקה שכנות ארצות לכמה בניגוד
השנהב וחוף ליבריה כמו — המערבית

 והעזרה בגאבון, ישראליות השקעות אין —
 היחסים קיימת. ואינה כמעט הישראלית הטכנית

 מצטמצמים הארצות שתי בין המיסחריים
 מבוטל. לא פריט — אוקומה עץ בלןניית
 השלישית הלקוחה היא שישראל מאחר

בעולם. זה לעץ בגודלה
 היחסים בעירעור היה לא מעשית, מבחינה

 חמורה פגיעה משום וגאבון ישראל בין
 בתחום־ההשפ־ נמצאת גאבון אולם בישראל.

 חשש והתעורר באפריקה, הצרפתי עד,
 פעלה הנשיא של תחושת־ו־,עלבון שמלבד

מפאריס. מכוזנת עצה גם
 ישראל את במיוחד להדאיג כדי וכאילו

ז׳וזפין ועמו — גאבון נשיא השבוע הגיע
בפאריס. רשמי לביקור —

 החוץ למשרד שנותרה היחידה הנחמה
 לבוא תוכל לא ראש־הממשלה הישראלי:

 כולו שהוא זה, כשלון על בטענות אליהם
שלה. ידיה מעשה

פלסטין
שלת  כיכטון ממ
ה פיי ס מ טיגי בפלס

 בכך, הרגיש שאיש מבלי כמעט בשקט,
בשטח שקטה מהפכה האחרון בחודש חלה

 השחורה אפריקה מדינות 25מ־ אחת •
שגריר. על־ידי ישראל מיוצגת בהן

 היחס לישראל: מכרעת חשיבות לו שיש
לפלסטינים.

 מיכשול יש כי להניח מקובל היה כה עד
וה ישראל בין ישיר להסדר אחד מרכזי

ארצות־הברית. פלסטינים:
 המלך של הפטרונית היא ״ארצות־הברית

 הפלסטיני. הפתרון מתנגדי אמרו חוסיין,״
 לכל יתנגדו לכן ליפול. לו יתנו לא ״הם

 פירושו כי והפלסטינים, ישראל בין הסדר
ירדן.״ ממלכת חיסול

 זו אמריקאית עמדה כי נסתבר עתה
השתנתה.

הרא ;יכרת״. מדינית ״השפעה
 יוסט, צ׳ארלס היה כך על שרמז שון

 שהיה באו״ם, ארצות־הברית משלחת ראש
 ישראלי־ פתרון לכל מוחלט כמתנגד ידוע

פלסטיני.
 21,־ר ביום משודרת, עתונאים במסיבת

 מועצת־ החלטת אין אם יוסט נשאל ביוני,
התעל בגלל פסולה, 1967 משנת הביטחון

הפלסטיני. מהעם מותה
 ההחלטה כי סבור ״איני יוסט: השיב

כון בוודאי זו. מבחינה פגומה  שעלייתם נ
 מדינית השפעה של לדרגה הפלסטינים של

 את המסבך מאד, רציני גודם היא ניכרת
 מועצת־ החלטת לפי הסדר להשגת הדרן

 מחייב קיומם כי סבור איני אך הביטחון,
ההחלטה." שינוי

 הפלסטינים, מן כידוע, מתעלמת, ההחלטה
 בעיית־ של צודק ״פתרון על רק ומדברת

הפליטים.״
 יותר הרבה כפך״. להכיר ״עדינו

 ויליאם האמריקאי שר־החוץ לכת הרחיק
 25ה־ ביום העתונאים במסיבת רוג׳רם
 החדשה יוזמת־השלום על הודיע בה ביוני,
שלו.

ן ז שאלה (ה הממשלה מתייחסת אי
ת אמריקאית)  העם של העולה למנהיגו
 מגע לקיים מתכונן אתה האם הפלסטיני?

רן של כלשהו בשלב עימם קו בבריטניה? בי
ה כ ו ש כן להכיר עלינו ובכן, 1 ת  ב

ת רוצים איננו עובדת־חיים. בתור  להיו
מי הצד על בוויכוח מעורבים  הפוליטי־הפני

 להצהרתי לב תשים אם אבל המצב. של
ת (על  9מה־ לנאומי וגם )2 רוג׳רס תוכני

ת בדצמבר כני תו )  מזכיר אני )1 רוג׳רס '
כן מכירים שאנחנו העובדה את  שההסדר ב

שבון לקחת צרין במר העמים ,כל את בח
הפלסטינים. את כוללים במרחב והעמים .,חב

ת עם עוסקים אנחנו ו ל ש מ מ  באר־ ה
שב ואני מכירים, אנחנו אך צות־ערב.  חו

 שעלינו בעובדה להכיר, צרין אחד שכל
ם כל של בגורלם להתחשב י מ ע במרחב. ה

 דרך כאילו כך, הכסאות. שני .כין
 ממשלת מסרבת אשר את רוג׳רס עשה אגב,

הפלס האומה בקיום להכיר לעשות: ישראל
טינית.

 לעשות אסור כאילו הישראלית, הטענה
 האמריקאים, את ירגיז שזה מפני זאת

 ממשלת נותרה שוב כמגוחכת. הוכחה
הכסאות. שני בין יושבת ישראל

נפט
 סעודי נפט

ת איל 7 ל
 הנפט צינור קו את סוריה ניתקה מאז

 הנפט את המזרים טאפליין, חברת של
 התיכון, הים שבחוף לבנון לנמלי הסעודי

 המופק הנפט שיווק בבעית סעודיה מתלבטת
 סעודיה איימה אף לאחרונה מבארותיה.

 תפסיק כי ישראל עם העימות מדינות על
 יפעילו לא אם בהן, הכספית תמיכתה את

 הזרמת את שיחדשו כדי הסורים על לחץ
שנותק. בצינור הנפט

 ד,קהירי, אםךבאל־אה הופיע שעה אותה
 ממשלת. דעת את למעשה המבטא היומון
 הישראלי הנפט צינור על מאמר מצרים,

 מעלה מאמר באותו אילת־אשקלון. בקו
 יותר׳ ולא פחות לא מנתצר, צלאח כותבו,

 עתידה או עומדת סעודיה כי החשד את
 לשווק כדי הישראלי הנפט בצינור להשתמש

התיכון. לים שלה הנפט את
ט כא מאין פ  אל-אהראם כתב 1 הנ

 ועידת של שבפרוטוקולים הגם השאר: בין
 בכווית לאחרונה שנערכה הערבית הנפט

 שישראל הקו על מילה אף נרשמה לא
 ניכר חלק הרי שבועות, כמה לפני הפעילה

 הועידה לאולמות מחוץ שהתנהלו מהדיונים
 העירפול את להסביר וניסו זה קו על נסבו

 מוחלטת צנזורה הטילה ישראל אותו. האופף
 לאחרונה שפורסם כך כדי עד זה, קו על

 על ידיעה כל פרסום האוסר חוק בעתונות
 חוק ישראל. במימי נפט מיכליות תנועת

ה לכל מלאה סודיות להעניק נועד זה
מנמל הנמשך החדש לקו הנוגעות פעולות

- **


