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למדבבית
\
המכונים הבריטיים  -המוסד
הותיק והמנוסה ב ארץ להק 
ניית השכלה בכתב מציע לך
ללמוד בביתך את המקצו
עות הבאים בשיטות שנוסו
בהצלחה ב ארץ ובחו״ל,
הלימודים הם תחת פיקוח
ובהדרכת צוות מורים ומפק 
חים שהם מטובי כוחות ההו
ראה בארץ.
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 . 1הכנה לבחינות בגדות
 .2הכנה לבחינות מוקדמות
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קורס כללי
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]ונהיה  . 3ח ש
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) #כולל מעבדה ללימוד
ים  .4הנהיה
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 .2קורס יסודי
מנהלי חשבונות
באלקטרוניקה
רופלמ׳ם  .8ראית
!ובוז  .9תמחיר
 . 3קורס יסודי
].ארגון וניהול עסקים
בטלויזיה
 .:קורספונדנציה
סחרית בעברית
פקידות ומזכירות
כללית  . 13מסחר פיננסי
 . 14תורת הכלכלה
והמשק
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 . 1אנגלית למתחילים
 . 2אנגלית למתקדמים
 . 3אנגלית כולל
 .4אנגלית למשתלמים
 . 5אנגלית' לבחינות בגרות
 .<$אנגלית בתקליט
 ■7קורספונדנציה מסחרית באנגלית
 •8צרפתית למתחילים
 ■9ערבית מדוברת
 . 10ערבית ספרותית
 . 11גרמנית למתחילים
 . 12עברית  -שיפור הסגנון
 . 13עברית -שיפור הלשון
וההבעה
 . 14כתיב עברי
 . 15עברית למתחילים
 . 16עברית למתקדמים
 . 17עברית למשתלמים
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 . 1שרטוט טכני-
בנין ומכונות
 . 2טכנאית מכונות
 . 3טכנאות דדיו
 .4טכנאות בנין
 .3טכנאות
חשמל
 . 6חשמלאי
מוסמך

 . 1הכנה לטכניון
במתמטיקה
 .2הכנה לטכניון
בפיזיקה
 •3הכנה
לאוניברסיטה
באנגלית
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גרפיקה
ימושית

 . 1עיתונאות
ויחסי ציבור
 .2פסיכולוגיה
 . 3מורים
מוסמכים
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לחיילים..מ שוחררים ע־־פ החוק ־ ל ' !5ודים חינם.

תשבץ ג 9 5ו
זוהי חידה חשבונית .בל ריבוע מסמל סיפרה .לאותן הספ
רות יש אותם סימנים .בעזרתן של פעולות חיבור וחיסור
כפל וחילוק יש למצוא איזו סיפרה מציין בל סמל של ריבוע.
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)המשך מעמוד (17
לא רע ,ואנו בכבוש מחדש עמדות רבות
שאיבדנו בעולם הערבי ,שחרא המפתח
לעולם השלישי.
ג ד צ׳ קו  :זוהי ההנחה הנוחה לנו .זה
גם מה שאני מקווה ,ואז לא יקרה שום
דבר חמור .אבל...
קוסיגין  :אבל ז
גרצ׳קו :אבל בני־האדם אינם נוהגים
על־פי ההיגיון הצרוף בלבד ,וייתכנו הרבה
יוזמות בלתי־מוצלחות .עליך לזכור את
אחריותם של !שירותי־הביון שלנו ב־1967
לפריצת מילחמת ששת־הימים .בסי-איי-אי,
הנמצאת בכל מקום ,יש די אנשים בלתי־
אחראיים ,ובישראל — די פטריוטים אכולי
תטביך־מצדה...
קוסיגין  :כן .במו ב־ ,1914במו ב־1939
וכמו ב־ .1941מה שעלול להיווצר איננו
תמיד מה שהתחייב מן ההיגיון.
גרצ׳קו :לכן עמדתי על כך שנהיה
חזקים ככל האפשר ונכונים לכל אפשתת.

פריס ,טירת מיואט — כנס שד
מומחים וכלכלנים של הוועדה־
מומחה א'  :בטווח של שנים־עשר

החודשים הבאים ,אין עדיץ פיתרון טכני
למבול הפטרו־דולארים שנגרם על־ידי גי
או ת מחירי־הנפט .אנו משתדלים רק להר
וויח זמן .אבל מה אתר-כלז
מומחה  :' 3האם אתה מתכוון לומר
שאין פיתרון פיננסי מאריך־ימים לבעייה
העומדת בפנינו?
מומחה א'  :בדיוק כך .יש לראות זאת
בבהירות .איפשרנז ,על־ידי הדודקולוניזצ־
יה ,היווצרות של מצב בלתי־נסבל ,שאינו
:ניתן לפיתרון אלא כשתי דרכים  :או משבר
כלכלי חסר־תקדים — או פעולה־בכוזו.
עלינו לייצב מחדש את הקשרים ההגיוניים
בין היצרנים לבין הצרכנים שנותקו באורח
שרירותי.
מומחה כז  :אבל זהו בדיוק העניין.
קשרים הגיוניים אלה בין היצרנים לבין
הצרכנים יכולים להיקשר מחדש על־ידי
משא־ומתן ,ועל-ידי הכרה באינטרסים הה
דדיים של היצרנים והצרכנים.
מומחה א׳ :מהפד ,שלך לאוזן של
אלוהים ! לבך צריך לקוות .אבל גם השטן
בעסק! ואם זה לא יצליח ,תתחולל שואה.
*
על״ידי ארבע שיחות אלו ביקשתי
להציג בפניכם את הנתונים חמורבבים
של הבעיות שמצינת בפנינו שאלת המיז־
רה ב״ .1975בל אחת מהשיחות היא
כמובן דימיונית ,אך אפשרית בהחלט,
מאחר שאני מכיר באופן אישי כמעט פל
אחת מן הדמויות שנטלו בהן חלק.
לסיכום ,במאמר חכמינו ,עומדים ב
פנינו סיכונים גדולים ,ועלינו להכיר
בהם .יש לדעת גם להסיק מכך את המס
קנות  :האיחוד ההכרחי באירופה ובמע
רב כולו ,והגברת המאמץ הלאומי ב
תחום ההגנה .עיתותינו עדיין בידינו,
ועלינו לדעת לנצלן.

בעיניים ישראליות
** ד כאן מאמרו של הגנרל בופר.
> מומחה ישראלי בכיר ,שנתבקש על־ידי
העולם הזה להגיב על ניתוחו של הגנרל
הצרפתי ,ביטל אוחו מנל־ובל.
״כופר הוא איש רציני,״ אמר ,״אך ה
תוכנית שלו מעידה על מחשבתו האופיינית
של קצין הרגיל לנתונים הצבאיים של
מדינה גדולה ,המשופעת בכוחות.
״בנתונים של מדינה קטנה ,המוקפת
אוייבים ושלרשותה עומדים רק כוחות
•מוגבלים ,מיבצע מ ה אינו בא בחשבון.״
הסביר המומחה:
שום קצין ישראלי אחראי לא יקח בחשבון
מיבצע השולח את מיטב כוחות צה״ל
לאיגוף־ענק ,הרחק בצפון־סודיה ,כשהם
חשופים להתקפת־נגד ולסכנת־ניתוק.
מדינה קטנה צריכה לשמור על כוחותיה,
המוגבלים ,כדי שאפשר יהיה לקדם פני
•סכנה בלתי-צפוייה בחזית אחרת ,ולהעביר
בוהות במהירות מחזית אחת לשנייה .מה
יקרה אם יימצאו טחות צד,״ל בצפון־סוריה,
מצפון לדמשק ,ובאותה שעה יפתחו המצרים
בהתקפת־פתע בדרום?
מדינה כמו ישראל יבולה וצריכה לנצל
את ״הקווים הפנימיים״ — מיקומה במרכז
המערכה ,בין אוייביה .תחת לחדור הרחק
אל עורף האוייב .עליה לתקוף — אם
יוחלט על התקפה — במכה ישירה ,בדי
שאפשר יהיה בכל שעה להחזיר את הכוחות
ולהשתמש בהם במקום אחר .הדבר אינו
מוציא ,כמובן ,מכלל אפשרות איגוף טאקטי,
אך מונע איגוף איסטראטגי •מרוחק ,דווקא
מן הסוג המתוכנן על-ידי בופר.

ץ * תי ע כ ר החתול השחור בין רמטב״ל
] [₪מילחמת־ששת־הימים וראש אמ״ן שלו
— יצחק רבין •ואהרון יריב ?
לפי גירסת אחדים ממי שהיו אז ממקורבי
רבץ ,קרה הדבר עוד ערב הקמת הממשלה
הנוכחית .אז ,במאמץ נואש למנוע את
בחירת רבין ,פירסם אלוף אחר של ששת־
הימים ,עזר וייצמן ,את המיסמך המרעיש
שלו על ״התמוטטות״ רבין במאי .1967
לרבץ היתד ,זו יכולה להיות מנת־מוות.
היתד ,רק דרך אחת לקדם את פני הרעה :
אלופי ששת־הימים היו צריכים להעיד
בפומבי כי רבין לא התמוטט אז.
אלוף אחד התנדב מייד לפעולה .היה זה
אריק שרון ,אוייבו של וייצמן .הוא הם
ופירסם הודעה שמיהרה את רבץ מכל
רבב של חשד.
יבין ציפה להודעה רומה של יריב,
שכיהן אז כשר־ד,תחבורה בממשלתה קיצרת-
החיים של גולדה .אולם הודעתו של יריב
התמהמה .נשלחו שליחים ,ואלה קיבלו
מידי יריב נוסח ,שניראה לרבץ פושר מדי.
שוב יחזרו השליחים אל יריב ,ושוב התנהל
דין־ודברים.

יריב עס דדו ודיין
נץ או יונהו
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