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 שיוכשרו תיכון י״א כיתה ומסיימי תיכוניים בתי״ס
לקורס. כניסתם לפני המתכת למקצועות
מקוצרים. מסלולים — מכונה והנדסאי מכונה למהנדסי

ס * ר רדיו לקציני קו
 מוגבל. המקומות מיספר .1975 בספטמבר יפתח הקורס

 רדיו במגמת שנתיים 4 מקצועיים בתי״ס בוגרי מתקבלים
 בעלי או מקבילה צבאית השכלה בעלי או אלקטרוניקה

 בעלי צה״ל משוחררי ; 2 סוג אלקטרוניקה טכנאי תעודת
.30 גיל עד תקינה בריאות

ם * ר ל לקצין■ קו מ ש ח
 במגמת שנתיים 4 מקצועיים בתי״ס בוגרי א. מתקבלים

חשמל
חשמל. מהנדסי חשמל, הנדסאי חשמל, טכנאי ב.
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פי־־איי־אי־מאניה
 אחד הייתי לא שמעולם להודות עלי

 זאת בכל אך אבנרי, אורי של ממעריציו
״הת למאמר הערות שלוש להעיר ברצוני

).1962 הזה (העולם מוטטות״
 דיקטטורה שעדיפה מציין אבנרי )1(

 ימנית דיקטטורה על־פני נקייה קומוניסטית
 זו — נקייה דיקטטורה ובכו: מושחתת.

 ולא כזה, דבר קיים לא במושגים. סתירה
קיים. להיות יכול
 הוויאט־נאמי העם שרוב טוען אבנרי )2(

 על- אותם מעדיף או בקומוניסטים, תומך
 נסים אם־כן, מדוע, םייגזן. שילטון פני

 שהולכים מהאיזורים פליטים של מיליונים
 הם מדוע י הקומוניסטים על-ידי ונכבשים
כב הם שבהם משחרריהם, מפני בורחים

ז תומכים יכול
 אני אבל בפסיכולוגיה, מומחה אינני )3(

 חדשה, מחלת־נפש להגדיר שאפשר חושב
 זוהי סי־איי־אי־מאניה. לה קורא שהייתי

 למה ה,,שמאלנים.״ רוב בה שלוקים מחלה
 מה שכל חושבים אבנרי׳ אורי וגם הם,

 הסי־איי־אי? על־ידי מכוון בעולם שקורה
 בעולם ההתרחשויות כל את שמייחסים בזה

 כל־יכולות זה לאירגון מייחסים לסי־איי־אי,
 מייחס הייתי לא ספקן, קצת שהנני שאני,
הקדוש־ברוך־דיוא. כולל גורם, לשום

 שהסי־איי־אי חושב באמת אבנרי האם
1 בעולם התרחשות כל מאחרי שמושך הוא

 שמאלית הפיכה כל מאחרי — כך אם
 ההיסטוריה כל ואת הק.ג.ב., עומד בוודאי

 שני שבין במאבק לסכם אפשר המודרנית
אלה. אירגונים

תל-אביב רסרד, יעקב
 את רסלר הקורא מסביר איך )1( •

 לחמו והוויאט־קונג הצפון שחיילי העובדה
ו בהרבה, עדיפים כוחות מול בהצטיינות,

לחמו? לא סייגון חיילי אילו
 בכל מאיזורי־קרבות בורחים המונים )2(

 להניח יש ישראל. מילחמות כולל מילחמה,
 אלפי מאות בעיקר בורחים שבוויאט־נאם
 סייגון ממשלת של והקצינים הפונקציונרים

 ה־ ניקמת מפני החוששים ומישפחותיהס,
החדש. שילטון

 בסינאט בעיקר קיימת הנפש מחלת )3(
 גילויים שחשפו בארצות־הברית, ובעיתונות

 — הסי־איי־אי פעולות על שלא־ייאמנו
 בעזרת זרים מדינאים לרצוח קשר כגון

ב מדינאים של שיטתי שיחוד המאפיה,
 ובילוש פרובוקציה פעולות רבות, ארצות

 הגילויים כל ועוד. עצמה, בארצות־הברית
עצמה. הסי־איי־אי על־ידי אושרו האלה

מצדיק ?א העניין
 הפעם. הגזימו הארץ״ ״זו המדור עורכי

 שמדפיסים דבר כל סובל שהנייר נכון
 אותו להעמיד סיבה לא זאת אבל עליו,

ויותר. יותר קשים במיבחנים מדי־פעם
 (העולם אגרת־הטלוויזיה עם העניין

 הזה, מהסוג בדיוק משהו היה )1966 הזה
 די היד. עצמו שהעניין חושב לא ואני

הם שבשכמותן מילים להצדיק כדי חשוב

מילא). (התמונה, שם השתמשו
 רמת־גן יייד, מרדכי

? ההשמטה הוצדקה מדוע
שפורסמה ידיעה על להגיב ברצוני

).1964 הזה (העולם
 שב יום־העצמאות, ערב ביום־הזיכרון,

בארה״ב. סיור לאחר לארץ, בגין מנחם מר
 על־ בנמל־התעופה, שנערך הקצר בראיון

 ושנועד אורן, איתן כתב־הטלוויזיה ידי
 עדב, באותו מבט בתוכנית לשידור להיכנס

 חג־העצמאות, ומתחיל יום־הזיכרון תם בו
 ורשמיו סיורו את בקצרה בגין מר סקר

בארה״ב. מביקורו
 יצטרפו הזה העולם שקוראי מניח, אני
 דבריו, שבפתח טבעי, אך זה היד. כי לדעתי
 ברנה וישלח ליום־הזיכרון, בגין מר יתייחס

 נהג. וכך — לחג־העצמאות לעם
הזה העולם מערכת כי כן, אם מוזר,

בגין ״כ ח
טיבעית ברכה

 על בטלוויזיה, החדשות עודד את מצדיקה
 הקטע את דווקא להשמיט לנכון מצא אשר
בגין. מר של בדבריו הזה

 וחג־ יום־הזיברוו במישך כי עוד, יצויין
 ושריה, ראש־הממשלה רואיינו העצמאות,

 כמה ועד אמצעי־התיקשורת, בכל לרוב,
 דיברי מראיונותיהם הושמטו לא לנו שידוע

 ביר־ ולא ישראל, מערכות לגיבורי ההספד
בן־רוכין, משהלחג־העצמאות. כתם

תל־אביב החרות, תנועת לדובר עוזר
והתפילין ה״שאבאב״

 בשוק צילמתי המצורפת התמונה את
 סבור אני .1975 באפריל 2ב־ בעזה, המרכזי

עצמה. בעד מדברת שהיא
ירושלים גד״חיים, ד.

 — בר־חיים הקורא של התצלום •
גלופה. ראה

בר״חיים בעיני בעזה המרכזי השוק
קדושה של נופך


