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♦ מ• ה ח א
 מבחני זאת. יגלו פסיכולוגיים מבחנים
 ומבחנים )1.0(• משכל מבחני אישיות.
מקצוע. לבחירת

 ותוזמנו ר״ג, 852ע/ לת.ד. פנו
מוסמך. לפסיכולוג

ה בסלון  חיפה — סוני
ב ס ״ י ב ר  ע

ת ו ר פ ס ם ל י ש נ
 ״וולד.״ מוצרי ביותר, חדישות שיטות
בלבד!
 !מובטחת — עבודח תעודה, — בסיום
 ,10 היינה היינריך ככר סוניה, סלון

.81301 טל: חיפה, הכרמל הר

ה נ י ד מ ב
ם ע ה

ריקות ז
חיטי!

 היו האחרון, השישי ביום בלילה 12ב-
 צריכים היו הם התותחים. לרעום צריכים

 נשיא של ההמתנה שנת סוף את לבשר
המערכה. חידוש ואת מצריים,

 פני את לקבל איש היסס לא בישראל
 היטה לא איש בנשיקות. החדשה השנה

 התותחים. רעמו באמת אולי להקשיב, אוזן
 והמועדונים, האולמות המלונות, המסעדות,

בהמו גדושים היו בתל-אביב, כמו בקהיר
 גוועו שחלפה השנה עם כי שהאמינו נים,
המלחמה. חידוש סיכויי גם

 נאלצו אנושי, באוייב להלחם במקום
 להלחם ,1972 בפתח השבוע, ישראל אזרחי

למש שהפילו השפעת, נגיפי :אחר באוייב
 שכבות בכל פגעו אזרחים, רבבות כב

 מיוחסים בין להפלות מבלי האוכלוסיה,
למקופחים.

שהת כאלה היו המלחמה, לקראת כמו
 רבים השפעת. נגיפי לפלישת גם כוננו
 למשכב שנפלו אחרי הופתעו חיסון, נטלו

 הסתבר, כך הנגיף, החיסון. זריקות למרות
חוסנו. שמפניו מזה שונה היה

 מטוסי בהבטחת מלחמה מפני מחוסנת
אז לשנה ישראל נכנסה נוספים, פאנטום

 בשנה מחוסנת תהיה האם חדשה. רחית
אחרים? חברתיים מנגיפים גם זו

ת לגו פ מ
האלוף
שהובס

 חיל־האויר מפקד וייצמן, עזר האלוף
 הצבא בהיסת מכריע חלק היה לו לשעבר,
בק־ הו״ח הימים׳ ששת במלחמת המצרך

וייצמן עזר יו״ר
נובגין? מפחד מי

המפלגתית. בחזית תבוסה זו היתר. רב.
 בממשל.: שותפה גח״ל היתד. עוד כל

 כשר אותה ייצג ועזר הלאומי, הליכוד
 המפלגתית בצמרת כוכבו זרח בממשלה,

הלי ממשלת פורקה כאשר אולם הימנית.
 נאלץ ומכאן, מכאן קרח שנותר ועזר, כוד,

 כיד המפלגתית העסקנות לקלחת להיכנס
 לו :יבאו החרות, תנועת הנהלת שב־ראש

משנה. יותר מעמד יחזיק לא כי רבים
 לעזר התממשו. והנבואות שנד. חלפה

 הוא כי העתונות, באמצעות פתאום, נודע
 שדמה רמז זה היה בהתפטרות. איים

 פסק :הים שודדי במסורת השחורה לנקודה
 צורה זו היתד. רב־חובל. החלפת של דין

 בו יחזור לא שאם לעזר לרמוז עדינה
ממנו. להיפטר דרך יש מסורה

 היה לכאורה מועד. בעוד אזהרה
 רעיון בפומבי לבטא העזתו עזר של חטאו

 עם מחודש איחוד אפשרות כמו אפיקורסי
 המרכז אנשי כולל שונים, ימניים גורמים
 זעפו בגלל מחרות בזמנו שסולקו החופשי

בגין. מנחם — המפלגתי הבוס של
 היה ניתן תואנה. רק היתה זו אולם
 שהצעה פירסום וללא בשקט לעזר להבהיר

 מנהיג הוא בגין עוד כל הגיונית אינה כזו
התנג הסתתרו זו סיבה מאחורי המפלגה.

יותר. הרבה עמוקות שויות
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