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אובייקטי וראיה המשפט חריצת התפיסה,
ועניינית. בלתי־משוחדת בית

 לעשותו. עומד הוא אשר דבר.
 בדיקת על מבוסס להיות צריך

׳מוקדמת. עובדות
 ואובייקטית. עניינית היא מחשבתו אופן

 לו חסר שקט, וחוקר מדען להיות כדי
 נוסף, משהו לו יש לומר, גם אפשר משהו.
 המקובלת התדמית את לגמרי תואם שאינו

 יותר הם החיים כי אם החוקר, טיפוס של
לפסיכולוגיה. לימוד מספרי עשירים

חו של המקורית לתדמית להתאים כדי
 עשייה, וצמאון מרץ עודף לכותב יש קר,

 ועוד וקיים חי אך ומרוסן, שקט אמנם
 כאחת. וקושרת הגיונית היא חשיבותו איך.

לא כי אם וצנוע, עניו איש הוא כאדם

ומת בעירנות מגיב עדיו־נסש, מצטנע,
אחרים. באנשים חשב
 לראות אין והתמדתו, עקביותו כל על

 והסתגל גמיש, די הוא קשוח. אדם בכותב
 הוא מחשבתו קו וכל משונים, לתנאים

 ומאידך מחד, ותוכניתי עקבי הוא מציאותי.
 ותמיד מראש, ערוכה לתוכנית נדבק אינו
למצי להסתגל מוכן תמיד לשנות, מוכן
 אלא דרך, איבוד כדי תוך לא זה וכל אות׳
למציאות. התאמה כדי תוך

 קשה כי (אם מסויימת, נטייה לו יש
 היקף לאור גמורה בוודאות זה את לומר

 הקשבה נכונות של כתב־היד) של הדוגמה,
 לעדינותו מתקשרת זו גישה לבני־אדם.

 המנהלים או המפקדים מן אינו הנפשית.
והקשוחים. הגסים

 הטבעי המחזור דווקא לו ידוע
 ובסך והרפייה, מאמץ של המתחלף

בכו להשתמש מצליח הוא ,הכל
 לרשותו. העומדים האישיים, חות

 ענייני כאופן מרובה, בתכליתיות
 מטרות השגת כדי עד ומוצלח,

 היד■ של סכנה וללא עייפות ללא
פתאו ירידת-כוחות או לון־כוחות

אליאב (״לובה״) אריהמית.

 לעבוד יפה יודע לפנינו אשר הכתב בעל
 מן אינו הסוף. עד מעמד ולהחזיק במרץ

 ״נופת שאינו ובוודאי הגדולים, הדברנים
ה זולים ומחמאות ניחוח בדברי צופים״,
מפיו. יוצאים
 הוא אך גמיש, ואדם דיפלומט הוא

 שקר בדברי יחסי, באופן מעט, משתמש
 הוא דברו. על לסמוך ואפשר ומירמה,

 הולם בביטוי זולתו ללב נתיבות מוצא
אחריו על והאיש. השעה לתנאי ומתאים

בהחלט. לסמוך אפשר העניינית וגישתו תו
ובמסי שבמעשיו בטוחים אנו
 משרת הכותב אשר לעניין, רותו

 וגם רב, סיפוק מוצא הוא אותו,
 ואהדה, חברתית הכרה חסר אינו
 ושנון, מבריק טיפוס אינו כי אם

 הוא אך בקלות• לו באים שהדברים
 הקלה ההצלחה את מחפש לא גם

המסנוורת.
 של בסופו לו. בוער לא סבלנות. לו יש
 הוא לו, מובטח החברתי האושר גם דבר,
 אישור כל כי אם במיוחד, לכך זקוק אינו

 — בכוחותיו האמונה אך מוסיף. תמיד
ל כוח גם לו הנותנת והיא בו, קיימת
ולהתמודד. היאבק

!7ב7ב □1ן7רנ שאתה העיקר
 את תתכנן רק אם

 שכך שעת־הקימה
ד שיהא דכ להתלבש, מספיק זמן גיי

 לשתות להתרחץ,
 ולהגיע משהו

״אגד״ לתחנת
 אצו — הקרובה

!השאר לכל נדאג
 מעמידים אנו

בוקר־בוקר לרשותן
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 להסיע מוכנים אשר
 יעד לכל אותך

 פני על שתבחר
— ישראל מפת

בנוחיות,
ובבטיחות. במהירות

 במתן דוגלים אנו
 ויעיל טוב שירות

 כי על גאים ואנו
 המקרים ברוב
 מכזיבים איננו

 הנוסעים ציבור את
1 שלנו
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