
במדינה
ת עו רי

ה מדיפלומטיה גי לו כו סי פ ל
 מציע ישראלי פרופסור

 גישה קיסיגלד זהגרי
סיכסובים זפיתרון חדשה

ה בשליחותו קיסינג׳ר הנרי טעה במה
לכישלונו? גרם מה אחרונה?
 טיימם ניו־יורק בעיתון התפרסם השבוע

ב מקורית דיעה המבטא למערכת, .דכתב
 שהוגדר קרייטלר, הנס החותם: זה. נושא

באוניבר ׳לפסיכולוגיה כ״פרופסור בעיתון
באוניבר אורח ופרופסור תל־אביב סיטת
הארווארד.״ סיטת

 הפרופסור טען למילים. שונה תוכן
ה במיבטא לקיסינג׳ר הדומה הממושקף,

 בשנת־שבתון עתה והנמצא שלו, גרמני
 קי- :בוסטון שליד רבת־היוקרה במיכללה

שרי גיבוריו, את לחקות ניסה סינג׳ר
 שעברה המאה בראשית אירופה של ד,חוץ

 שנים מאה נפוליון, נפילת אחרי שהבטיחו,
 כתב זה נושא על לייבשת. שלום של

החשו עבודת־המחקר את כידוע, קיסינג׳ר׳
שלו. ביותר בה

 בני כולם היו דאז אירופה מנהיגי אולם
 האמינו דומה, חינוך קיבלו אחת, תרבות

דו במושגי־כבוד ודגלו דומים באידיאלים
 בוויאט- הנוכחיים בסיכסוכים ואילו מים.
 ובמקומות המיזרדדתיכוני במרחב נאם,

 מזה זה הצדדים מנהיגי רחוקים אחרים,
התרבותי. וברקע האידיאולוגיות בתפיסות

 פראגמא־ אינם ביניהם ״חילוקי-הדיעות
 ״הם קרייטלר. קובע תפיסתיים,״ אלא טייס,

 הם ועל-כן שונות, בפילוסופיות דוגלים
ולהסכ למילים שונות משמעויות מייחסים

מים.״
 קרייטלר מציע תפיסות. עד הסכמה
 האמריקאי: העיתון גבי מעל לקיסינג׳ר,

האמריק המדיניות של ״ההערכדדמחדש
 למעבר להביא צריכה עליה, שהוכרז אית,

תפיס לדיפלומטיה מיבצעית מדיפלומטיה
 על כללית הסכמה לחפש יש תחילה תית.

 לטפל יש לאחר־מכן ורק הרחבות, הבעיות
הטכניים.״ בפיתרונות
 ה־ את להעביר יש המרומזת: המסקנה

 לידי המיקצועיים הדיפלומטים מידי נושא
הפסיכולוגים.

חוץ יחסי
ת !,ס תק ץ שו א סו ג

 ישראלי כתס כין ר!ירבה
— בשטוקהולם כיני דכתכ
 המשותף העניין רקע ע?

ככריה״ט
היטב. ידועה לישראל סין של איבתה

 מכל מגע חוסר ולמרות זו, איבה למרות אך
לעצ הותירה לסין, ישראל בין שהוא סוג
יכו היא שדרכם ״סדקים״ כמה פקינג מה
ישראל. עם עקיף מגע לקיים לה

 אליהו היא הללו מנקודות־המגע אחת
משג אליו בסקנדינביה, הארץ כתב זהבי,

 בולטיו״החדשות את מדי־בוקר הסינים רים
הרישמית. הסינית סוכנות־הידיעות של

 כתבה ליו־סדמין, הסיגית. השיטה
 מתלבט בסקנדינביה, הסינהוא של הראשי

 — בשטוקהולם הזדים הכתבים כל בין
להשיב חפץ שאינו שאלות על בשתיקתו.

 ביותר הרב העניין את בחיוך. ישיב —
 בברית״ המתרחש בכל ליו-סדמין מגלה

 בברית המשותף העניין רקע ועל המועצות,
ה הכתב בין הקירבה נוצרה המועצות,

הסיני. לכתב ישראלי
 נשיא שהודיע קודם רבים חודשים משך

החלט על אל־סאדאת, אנוואר מצריים,
 בין המקשר נתיב־המים את לפתוח תו

הסואץ — ההודי לאוקיאנוס היס-התיכון
 על בשתיקה מגיב לידסו־מיו היה —

עמ בדבר הישראלי, עמיתו של שאלות
 פתיחת של אפשרות לגבי סין של דתה

זה. נתיב־מים
 סא־ הודעת לאחר — המשיכה בשתיקה

 הסינהוא. סוכנות גם — באפריל 3ב־ דאת
 נאומו עיקרי את הסוכנות דיווחה בפקינג

 הנוגע הקטע כל השמטת תוך סאדאת, של
לסואץ.
כ מיסך היום, ועד סאדאת נאום מאז

 דבר הסינים הודיעו לא שבועות, שלושה
את .1975 ביוני 5ב־ להתרחש העתיד על

)28 בעמוד (המשך
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מה*
י מדינה

והי  חברת־ביטוח ז
בה

 ׳ (״האזרח״) ״המכוטח״
 דמיי־הבייטוח את משלם
 פיצויים לקכל וצריו

אובדן על
 מתמסמס ו״הביטחון״

 אלה של בידיהם
 היא שהמדינה החושבים

 הפרטי רכושם
 הרווחים את וגורסים

 ;מעילה שוחד, — הישירים
 הנאה, טובות — והעקיפים

ועסקים. קשרים מידע,

ך י ר ף צ י ל ח ה  ל
ת א

ת ר ב ח ח ו ט י ב  ה
ת״א ,20178 ת״ד אזרחי־עולם,

ה עורות ק ו ס ע ת ה
לימאים הארצית העבודה לשכת

ה מועמדי□ דרושי□ ד בו ע  ל
חר צ׳ באניות הסו

* □ טבחי
 מעשי וידע העבודה ממשרד מקצוע תעודות בעלי —

ם. באפיית ח ל

ח עובד■ * ב ט ושירותי□ מ
מן בעלי — ס  מלון, בבתי עזר בעבודות מעשי נ

המלצות). (דרושות וכדומה. מסעדות
ת פו ם עדי לי חיי □ ל שוחררי מ

ם בעלי תוני ם נ מי אי ת ם מ ני י ני עו מ ת בעבודה ה ניו או  צי ב
ר ח סו פנו ה ל י ה יועצי א ק סו ע ת  בארץ העבודה לשפות בכל ה

ם, העבודה לשכת אל וכן אי מ חיפה. ,61 העצמאות דרך לי

*+ פלדה מקלטי בייצור החלה מיוומית
 מתכת מפעלי ״מירומית״ ע״י חוצגו עיתונאים בסיור
 הממוקמים דגם סטנדרטיים פלדה מקלטי באשקלון,

בארץ. שונים במקומות כעת
+ מקלטי מגו בבתי לשמוש בארץ כבר המותקנים א

 ופיתוח מחקר פרי הם ומוסדות תעשיה ילדים, גני רים,
ני כולל ניסויים, השאר בין כלל אשר מקורי, ישראלי

נפץ. חומרי עם ״חיים״ סויים
 במפעלי רב זמן כבר בשימוש נמצאים אלה מקלטים

 הטוב הצד על אמינותם את והוכיחו בטחוניים, תעשיה
ביותר.

והק המיקלוט בפיזור הצורך על עונים אלו מקלטים
 למקלטים כתחליף לבוא ויכולים הגישה, מרחבי טנת

יותר. גדולים
:דגמים 2 על מבוססים אלה מקלטים

מדרגות. וחדר בודד תא הכולל (יחיד) +x דגם ) א.
מד וחדר תאים שני הכולל (כפול) x + x דגם ) ב.

רגות.
 כשהמפלס למחצה קרקעי תת כמקלט מתוכנן המקלט

 והתחתית הקרקע פני מעל בולט המקלט תקרת של העליון
 באופן הטבעיים, הקרקע לפני מתחת מטר 1.25כ״ שקועה
הקרקע. מפני נמוכים בו היושבים שראשי

 ניתן וכן שנחפרה, המקום באדמת הוא למקלט הכיסוי
וכדומה. בטון שכבת אבנים, גם לכיסוי להוסיף

המה ספסלים הפנימיים הקירות סביב מכיל המקלט
 רב מספר קליטת ומאפשרים ממנו, אינטגרלי חלק ווים

קצרות. לתקופות אחד בתא 20 עד — אנשים של
הצורך. בשעת אחר למקום המקלט את להעביר ניתן כן

 עקב לפצצות, גבוהה עמידות בעלי היגם +x מקלטי
הפלדה. מבנה גמישות




