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קורסים
 לקצינים

1 הסוחר בצי̂ 
ס * ר לחובר■□ קו

 12 בוגרי תקינה, בריאות בעלי צה״ל משוחררי מתקבלים
טובה. תעודה בעלי לימוד, שנות 11 ובוגרי לימוד שנות

ס * ר ה לקציני קו מבונ
 בוגרי תקמח, בריאות בעלי צח״ל משוחררי מתקבלים

 חניכות), (למעט שנתיים ותלת שנתיים 4 מקצועיים בתי״ס
 בוגרי מתקבלים כן המתכת. במגמות טובה תעודה בעלי

 שיוכשרו תיכון י״א כיתה ומסיימי תיכוניים בתי״ס
לקורס. כניסתם לפני המתכת למקצועות

מקוצרים. מסלולים — מכונח והנדסאי מכונה למהנדסי

ס * ר רדיו לקציני קו
מוגבל. חמקומות מיספר .1973 בספטמבר יפתח הקורס

 רדיו־ במגמת שנתיים 4 מקצועיים בתי״ס בוגרי מתקבלים
 אלקטרוניקה. והנדסאי אלקטרוניקה טכנאי אלקטרוניקה,

 קורסים ובוגרי לפחות) 2 (סוג תיקשורת אלקטרונאי כן כמו
.30 גיל עד תקינה בריאות בעלי צה״ל משוחררי ;מקבילים צבאיים

ם ר ל לקצין■ קו מ ש ח
חשמל במגמת שנתיים (> מקצועיים בתי״ס בוגרי א. מתקבלים

חשמל. מהנדסי חשמל, הנדסאי חשמל, טכנאי ב.

:למשרדינו פנח נוספים לפרטים

ה פ י ח  ליד 11 (קייזרמן) נתן רח׳ ̂ ב
.14—8 בשעות ר,—א׳ בימים פריז כיכר

 אחד רח׳ שלום, מגדל :בתל־אביב
.13—9 בשעות ב׳, בימי ,28 קומח העם

 הספח לפי להרשם גם תוכל לנוחותו
חטצורך.

 כדאי יותר עכשיו
1חסוחר בצי

עכ חשכר ותנאי ההטבות
 משמעותיים: יותר שיו

 כלכלת — ההכשרה כעת
 ומענק תשלום ללא ומגורים

 קשר,). (במטבע גבוד, חודשי
 קידום — ההסמכה לאחר
(חל ובשכר בדרגות מחיר

 תוססות קשח), במטבע קו
שונות. והטבות
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1
במיניבוס

 הדרכה לקמפינג, ציוד כולל
 וכלים מסלולים מפות,

$ב־ 105

/*י] ש בע״מ לי
ע בע״מ ותיירות נסיעות

290842 טל. ,25 ממטיפיורי ת״א,

העם
בעיחז■ רולז׳ הכל

 הראה רבץ יצחק
 א ? איד שוב

מדיניות כחל7
 פועלת שיטה איזו לפי לדעת השה

 הסימנים, כל לפי רבין. יצחק של ממשלתו
בכלל. שיטה לד, אין

 הממ שעשתה במעשה שוב, בלט הדבר
 באורח לדלל, החליטה היא השבוע. שלה

 בקדההפרדה ישראל כוחות את חד״צדדי,
מצריים, מול

 נולד עצמו הרעיון הוחמץ. הרגע
 שהוא אל־סאדאת אבודאר הכריז כאשר
 שה־ למרות ביוני. 5ב־ התעלה את יפחה
 הוא מראש, לכך התחייב המצרי נשיא

 דעת־ בלפי המעשה, את להציג הצליח
 לקראת מצרית כמחווה העולמית, הקהל

השלום.
 אז נשמעה בישראל רציניים בחוגים

 מדומה מחווה על להשיב :מהפכנית הצעה
 ד,כ־ על־ידי אמיתית, ישראלית במחווה זו

ה מרצונה תדלל, שישראל מיידית רזה
 התעלה. לייד כוחותיה את חופשי,

נימוקים: שגי היו ההצעה לבעלי
שכל סברו הפסיכולוגי הקו בעלי •
 ש־ מעשי־שלום, של דינאמיקה לפתח ניתן

 גם עימד, ושתגרור עצמאית, תנופה תקבל
 בלט כך הטוענים בין הערבי. הצד את

 ש־ קרייטלר, הנס לפסיכולוגיה הפרופסור
 נמצא הוא שם מהארווארד, כך על כתב
......... בשנת־שבתון. נעת
 יהיה שזה סברו ההסברתי הקו בעלי !•

 בדי העולמית, דעת־הקהל כלפי נבון מעשה
 פחות מעוגיינת אינה שישראל להוכיח
מצריים. מאשר ובהרגעה בשלום
 מוכנה היתד, לא ישראל ממשלת אולם

 נועזת החלטה מייד לקבל מסוגלת או
 הד־ תיד עצמה, עם התווכחה היא כזאת.
 הוחמץ וכך לעיתונות, בלתי־פוסקות לפות
הפסיכולוגי. הרגע

 עצום, באיחור השבוע, הכיסאות. כיד
 היה הוא האיחור, ביגלל הדבר. נעשה

יחד. גם הבחינות משהי חסר־ערך
 הדבר נראה לא שוב מצריים, כלפי ם

 אלא למחווה, עצמאית ישראלית כתשובה
אמריקאי. ללחץ כהיענות

 לא שוב העולמית, דעת־הקהל כלפי #
 פגישת בצל שנעשה למעשה ערך היד,

פורד־סאדאת.
 יש־ ממשלת התיישבה תמיד, כמו כך,

 משהו נתנה היא הכיסאות. שני בין ראל
כלום. לא תמורת ערך, לו שיש

פרשות
הממונה של 11131111

 הופעלה פוליטית צנזורה
ספר ־לפסילת ׳

דיווחי־שקר סמן־ על
 היה מיקרה. בדרך אור ראה הסקופ

 על פתוח ויכוח בעת שעבר, בשבוע זה
 המומחים בין בשידורי־ישראל. הצנזורה

 המאזינים שאלות על וענו באולפן שישבו
 ה־ הראל, איסר גם היד, צנזורה בנושאי

 ואילו לשעבר. שירותי־ד,ביטחון על ד,ממונ
 באולפן הצוות אל שטילפנו המאזינים בין
 ההז־ את שניצלו עתונאים, כמה גם היו

 כלפי לטענותיהם ביטוי לתת כדי רמנות
הצנזורה.
 הראל (״הקטן״) איסר היד, 1966 בשנת

 במדינת' הפוליטית לצנזורה קורבן עצמו
 בתקופתו. עדיין נעוצים ששורשיה ישראל,

 ביקש הממשלתי השירות מן רש8שן אחרי
 אדולף חטיפת על ספר לפרסם איסר

 הספר הוצאת את מנעה הממשלה אייכמן.
 האחרונים בשבועות רק אור ראה והוא

. השנה.
 במהלך העלה לא עצמו שאיסר אלא
 פרשת את הצנזורה על הרדיופוני הויכוח
 פירסום נאסר מדוע שהסביר מי סיפרו.

ה הפרשן היה בשעתו איסר של ספרו
 חלק שנטל דן, אורי מעריב, של צבאי

הטלפון. באמצעות בויכוח
 סיפרו פירסום את למנוע ״כדי :דן טען

 דיווחים 1966 בשנת זוייפו הראל, איסר של
 מש־ אל בארגנטינה ישראל שגרירות של

 מישרד־החוץ ביוזמת בישראל, רד־החוץ
טענה אלה מזוייפים דיווחים פי על עצמו.

 פירסום כי בארגנטינה ישראל שגרירות
 ישדאל־ארגנטינה. ליחסי להזיק עלול הספר
 צנזורה להפעלת מובהקת דוגמא זו היתד,

פוליטיות.״ למטרות
הא על הגיב לא איש אישי. שיקול

 עצמו הראל איסר גם זו. חמורה שמה
למ בשידור, אותה הכחיש ולא אישר לא

 שהעלה עצמו הוא זד, היה שבשעתו רות
זו. חמורה האשמה
 נמצא סיפרו את לפרסם שביקש בעת

 ראש־הממשלה עם גדולה ביריבות איסר
 קודם מיספר חודשים אשכול. לוי דאז,
 ראש- כיועץ מתפקידו איסר התפטר לכן

 פרשה רקע על לענייני־מודיעין הממשלה
 בישראל לפירסום אסורים שפרטיה חמורה

הזה. היום עצם עד
 הספר של כתב־היד את מסר כאשר
 אותו. פסלה לא היא הצבאית לצנזורה

ביט מבחינה מסוכן גילוי שום בו היה לא
 בפרשת החודש שאירע כפי אולם חונית.
הממ זו היתד, גולן, מתי של סיפרו
 הספר פירסום את לפסול שהחליטה שלה
הסיבה הרשמיים. הסודות פקודת לפי

הראל איפר
הדיווחים זוייפו מדוע

 הספר פסילת להצדקת שניתנה הרשמית
ב ישראל שגריר ששלח מיברק היתד,

 ארגנטינה, ממשלת כי טען בו ארגנטינה,
 בעין תראה אייכמן, חטיפת בוצעה שם

 העלול דבר הספר, פירסום את רעה
עמה. ממשלת־ישראל ליחסי להזיק

 כי העלתה יותר מאוחר שנערכה חקירה
 ועד מתחילתה מפוברקת היתד, הטענה
 סמך על נשלח לא השגריר מיברק סופה.

 ארגנטינה, בממשלת גורמים עם שיחות
בירוש משרד־החוץ של הזמנה לפי אלא
 לא ארגנטינה בממשלת גורם שום לים.

ה לגבי לחיוב או לשלילה דעתו הביע
אור. יראה הראל של שספרו אפשרות
 בגלל לא לפיכך נעשתה הספר פסילת
 סיבות בשל לא וגם בטחוניים נימוקים
 ו ב־ אישי, היה היחידי השיקול מדיניות.

 סיב־ על הראל איסר את להעניש מטרה
ראש־הממשלה. עם סובו

ביטחו!
בארץ רק ־ סוד

 ישראל מסוכלת האומכס
 ארבעה לייצר

ץ כחודש ״כפיר״ מטופי
 הוא כפיר, ישראל׳ מתוצרת מטוס־הקרב

 במדינה. ביותר השמורים הסודות אחד
 בפירסום אסור היה וקיומו ייצורו עצם

 למרות האחרון, יום־העצמאות עד בישראל
 מזה פורסמו אודותיו מדוייקים שפרטים

 גם בעולם. המיקצועית בעתונות שנים
 המטוס, מעל הסודיות מסך הוסר כאשר

ה פסלה העם, מוראל את לרומם כדי
ה ידיעה כל בישראל הצבאית צנזורה
המטוס. של ייצורו בפרטי קשורה

 לאזרחי שאסור מה כי הסתבר השבוע
 וללא בגלוי לספר אפשר לדעת, ישראל

 האווירי הסאלון לרגל הרחב. בעולם חשש
הצר הטלוויזיה הקרינה בפאריס, שנערך

 במהלך לכפיר. שהוקדש מיוחד סרט פתית
 התעשייד,*האווירית דובר רואיין התוכנית
 מפעילי לשעבר גלי, גלי. אלקנה בישראל,

 פרם, ושמעון דיין משה של ומקורבם רפ״י
 4 מייצרת ז;תעשייה,-ז־,אווירית כי התפאר
 שיושלם אחרי וכי בחודש, כפיר מטוסי

)28 בעמוד (המשך
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