
הר גיחות 2400 ועוד בעולם)1 !הגדול טון,
 ובמיטען אופטימליים בטווחים זאת, קולס.
 כי מניחים ■שאנו אמדנו וכבר — מיירבי

 תידלוק של בהנחה לצרכינו, נחשב כך ,
 מארצות- המטוסים יציאת למרות באוויר,
— 3—2 ;לגאלאקסי אחד (תידלוק הברית

 חי״ר אוגדות להרקולס). — הדגם לפי
כא יידרשו, אלא לזירתנו מתאימות אינן
 ״ממוכנת״ אחת אוגדות־שיריון מור,

 טנקים) שליש חרמ״ש, (שני־שלישים
 פחות טנקים (יותר ״משוריינות״ ושתיים

 ממוכנות שתיים הפחות, ולכל חרמ״ש);
!משוריינת. ׳ואחת

 אלף 40כ־ יהיה ממוכנת אוגדה מישקל
 בוודאי — משוריינת אוגדה של וזה טון,

 להטיסן ניתן טון. אלף 55—60 בסביבות
 האוג- כובד אבל דומה, גיחות במיספר

אחו מאות בכמה להגדיל יחייב הללו רות
 שהוא הגאלאקסי, גיחות כמות את זים

 .60מ־ טנק להטים המסוגל היחידי המטוס
 ואולי — תאוזן הגיחות ■של זו תוספת

פרי להטסת כי גניח אם — מכך יותר
 סעייליפטר מטוסי יפעילו יותר קלים טים
 ההרקולס, מן הגדולים וג׳אמבו, )141 (סי־

האווי ״הרכבת הפרופורציה: לצורך
 גאלאקסי (של גיחות 570ב־ נעשתה רית״

של בממוצע יכה, ■והובאו בעיקר) 141 וסי־ ,
 טון 22,500 יום, 32ב־ ליום, גיחות 19 נ
מיטען. י

מגו־ כבר הישראלית שהתשתית בהנחה
 הרי מירבית, בה להסתייע וניתן ייסת

תלת־דיוויזיו־ גייס של כוח־האדם מצבת
הב לצורכי המיזערית שהיא אמריקאי, גי

 מאד, קצרה במילחסה כושר-לחימה טחת
 ממחצית (פחות איש !אלף 75לכ־ ■מגיעה
ממושכת). לפעילות הרגיל המיזערי התקן

 של רשת שישראל תוקם אפילו
 ושטחי-פרי- מחסנים נמלי־תעופה,

 כ־ לטפל שתוכל והצטיידות, סה
פרק* תוך המדוברות כמויות־ענק

 יממות בכמה במירב, הנאמד, זמן
ב כעת שקיים ומה — רצופות

— כזו מיכולת ביותר רחוק ארץ,
 של התובלה כושר־ גם יוכל לא

 ה־ בממדיו אפילו ארצוודהברית,
 כמויות לשנע המתוכננים, מירביים

פרק* בתוך ואנשים, ציוד של כאלו
 של הנשאך המירב :קצר כה זמן

 האווירית״ התובלה ״פיקוד כושר
 שינוע !הוא בתנאי־חירום, שלהם

ליום. ציוד טון ו־סססא איש אלך 15
 בעיית כי נניח ■ואפילו לכך, קשר כל בלא

 או — גנרל שיום לא נפתרה, השינוע
ש לכך, ,להסכים יכול אמריקאי — נשיא
 או כמותה ■שאגב, — כזו ■אווירית רכבת
 — העולם ראה לא עדיין לה בדומה אפילו
אור לכל פגיעה הים־התיכון, מעל תזרום

 לייתט ישראל, חוף עד מגיברלטר כה,
 שיגיעו אחרי וגם עיוייניס. חיליות־אוויר

ה המטוסים יצטרכו עדיין ישראל, עד
 כמותם ושאין העמוסים־לעייפה ענקיים,

ולהמ־ להתדלק לפרוק, לנחות, לפגיעות,

 ני ■תקע לידנו גי
 הבננות בבחירות המנצח

 יתחייב לא באמריקה
 הבחורים את ..לוזחח־
ד מישראל ו שלנ

 בתוך כולם שיימצאו בשדות-תעופה, ריא
האוייב. של היעילה הטאקטית ■האש טווח
 אכן זה שאיום האפשרות התעוררות עצם

 לכל לגרום ■בה יהיה די להתממש, עומד
,ויע שיאסור שפוי, אמריקאי פונקציונר

המטוסים. את מייד צור
סיבות, ארבע או שלוש לאתר ניתן כך
 ולבטל להפיל לעצמה, מהן ■אחת בסל שדי
סוחות־התיג־ ■הימצאות של האופציה את

 מוזעקים הם כאשר בחו״ל, הנחוצים סור ,
קריאה. לפי הנה

בחל או בשלמותם, אלה כוחות
ציו כל כולל מקרה, וככל — קם
 חייבים — ואספקתם הכבד דם

דרך־קכע. כאן להימצא
המאמר. של הראשון חציו (זהו
הבא.) בגיליון יתפרסם השני חציו

שידור
שידור לקראת

ב החל חדשה: מתח סידרת $
 הטלוויזיה תתחיל ,13/8 שבת, מוצאי

 קורסי. החדשה ■המתח סידרת בשידור
 קלוגמן ג׳ק השחקן מגלם שאותו קוו״נזי,

במח כפתיולוג המועסק ■שנון,' רופא הוא
 ליוס־אנ- בעיר מיקרי־מוות לחקירת לקה

ההופ בלשות, לעיסקי נגרר הוא סלם.
 ■הרפואית, מעבודתו בלתי־נפרד ■לחלק כים

 רפואי מימצא או רמז שכל ברורה בידיעה
 של חריגתו הפושע. בגילוי יעזור שיגלה
 לתחום ׳וחדירתו הרפואה, מתחום קווינזי

 לא־פעם גורמים סמישטרתית, ■הסמכות
■לפ (מצחיקים, במיוחד חריפים ■לעי׳מותים

 פרנק םקד־המיישטרה ■לבין בינו עמים)
 גארי ■הוותיק השחקן מגלם שאותו מונהן,

וולברג.
■מס כוכבת, של מותה — הקרוב בסרט

 הכוכבת של מותה בפרשית קווינזי תבר
 בגופה המתגלות חבלות אך בהתאבדות,

כך. זה שאין ■החשד את מעוררות
 החדשה הסידירה תשתלב איך מעניין
בישראל. ניתוחי־המתים בסוגיית

טרןו*ויה
ב אין עוד ממש של ערבי תיאטרון •
למכ יש טובות וכוונות ניסיונות אבל ארץ,
10.8 ד׳ ■ביום ■לנוער(בערבית) התוכנית ביר.

ר
וולכרג שחקן

פקד־נזישטדה

 פעילות שיעור את ׳תבדוק ,18.32 ישעה
 תוך הערבי, הנוער ובקרב לדראמה החוגים
 המשאבים המיקצועית, הרמה ■על דגש שימת

 :מפיקה אלה. חיוגים פעיליות ■של וההישגים
הסרט. בגוף עיברי תרגום רז. אורית
 1952 באוגוסט 12יב־ שנח, 25 לפני •

 סלילה בסרית־הטועציות, !להורג הוצאו
 סופרים ביניהם ■יהודים, אישיי־רוח 25 .אחד,
 ■מרק״ש, פרץ ברגלסון, כדויד שם בעלי

הסופ מישפט המיישדר ואחרים. הופשיטיין
 ברצח יעסוק ),22.20 ,11.8 ה/ (יום רים

 לחיסול ססאלץ של מסעו סמיסגרת ׳שנעשה
 :;מפיקה !ברוסיה. היהודית הרוחנית הצמרת

הררית; רינה במאית: פרידמן; רבקה

ליפשיץ. נתן :סרט בימוי
 עשוייה לטובה הבאה השלישית השעה •

 או מאד, ׳מדעית ,או ■מאד בידיונית להיות
 מחשיבים. :הפעם הנושא יחד. גם שניהם

 ׳נשאר ומה ׳בימינו המחשיב של ■סוהו ומה
 נשקפות סכנות אילו אודותיו? האגדה ימן

והרי ■מהעוצמה הפרט !וילזפוייות לחברה
 ואילו המחשיב, שמאפשר !מידע של כוזיות
 בדי להכין יש ■וחקיקה חינוך של יכלים
הסכנה. פני את לקדם

 שהתפמחה החרדה ,את מזכיר הנושא
ה של ■ילדותו תקופת החמישים, בשנות
 גולם נוצר הנה כי האלקטרוני, מחשיב

 וייצא האנושי המוח של ׳מקיומו יאת שייטול
 ירמיהו :■ומנחה עורך יוצרו. ■של משליטתו

טיכאלייס. דויד מפיק: יויבל;
רדיו
 לרצח רב ׳מקום מקדישים ברדיו גם

 שגי בברית־הסועצות. היהודיים הסופדים
 בשם ווהאחר המאסר בשם האחד מישידרים,

 (ישבת, הנרצחים של בצוואתם יעסקו תחטא
 20.8 ושבת, 11.00 בשעה 13.8 א/ רשת

שעה). באותה
 מאל- כימה של עדויות ■יוגשו .בתוכנית

 שנרצחו, היוצרים של וילדיהם מנותיהם
 בין שהיו ואטנים סופרים של ■דברים יוכן

 יהוושע ד״ר התכניות את ינחה האסירים.
 של התפוצות לחקר ׳טהמכיון גלבוע, א.

ושמאל :עורך תל-אביב. אוניברסיטת
ץ הראל. תמר :מפיקה ;.הופרט המש •
 המשורר שיל בנו מארקיש, דויד : תתפים

 אלה הופשטיין, פייגה מארקייש, פרץ
ועוד. מיכיואלס נטל״ה זוסקין, פרלמן

 שקודים דברים
באולפן

 ■ה׳ ביום לחדשות מבט ראה שלא מי
 מימיו. מוצלח עלי־כותרח ראה לא האחרון
 ערב באותו ■בטלווייזה החדשות מהדורת

 מעוזו עם מפורשת, בהצלחה .התחרתה,
 הולך ומתייגע, ההולך ■לונדון, ירית של

מסחרר. בקצב ונשרף
 החדשות של אשמתן זאת היתד. אולי

 יבין חיים של אשמתם רק ולא עצמן
וה ד,מישנה עורכי ושל וריאיין, שערך
ה המיקצועי הביצוע על שניצחו במאית
כולה. המהדורה של מעולה

 של הספונטאנית בתגובתו התחיל זה
 מאיר פרשת על ׳רובינשטיין אמנון ח״כ

 לשידור קודם קצר זמן שהתפוצצה זורע,
 ממש במרץ, התראיין רובינשטיין הראקן.
 חייך המראיין, ועם המצלמה עם פליירטט

 כנסנה וניראה בחן ראשו הניד חרבה,
רגע. מכל

 טמן יבין שחיים אלא מאפייוזי. כתר
 עוד ומרעישות טריות חדשות באמתחתו

 התיישב החדשות, באולפן לידיו, עתר.
 אל פנים לקרב נכון אולמרט, אהוד ח״כ
לד בארץ הפשע-המאורגן ראשיי עם פנים
 מכשיר- שיל מסייעת בעדות חמוש בריו,

 מטריית־ד,חסינות תחת ■ומסתופף הקלטה
הירו האולפן הגנת לכך נוספה שלו.
 ■מ־ א׳ולמרט את פיסית, שהרחיקה, שלמי

 ביתל־אביב, אשר באולפן שישבו מיותקפיו
המעמד. מן להיגות לו אף ואיפשרד,
 רחבעם (מיל.) ׳והאלוף מיזרחי בצלאל
 ישבו הם פחיות, ינחנו זאבי (״גאנדי״)
מעלי לנער מתאמצים כשחם בתל־אביב

 אול־ שקשר חמאפייוזיים הכתרים את הם
 היא כידוע, תל־אביב, אבל לראשם. מרט

׳וה מירושלים, פחיות הרבה ציורי מקום
הע יוצאת. היא שמירושלים דרכה תורה
 של הירושלמי החלק את הטלוויזיה דפת

 החדשות במהדורת גם התבטאה הפרשיה
הז לא שם לילה. אותו בחצות המסכמת

 המתגונן ■התל־אביבי הצד את כלל כירו
והקלטותיו. טענותיו אולמרט, את רק אלא

 מסי־ את לסקר שלא בחרה הטלוויזוה
 אולמרט שקיים הגדולה בת־העיתונאים

תק ליזום אלא עניין, ובאותו יום באותו
 העימות את ביימה זה לצורך משלה. רית

 עבד הזה העימות האולפנים. שני שבין
המעב — טכנית מבחינה יוצא-מן־הכלל

 לשני ■והתאפשר ומהירים חלקים היו רים
 לגלוש מבלי דבריו את ■לומר הצדדים

להבא אבל אחרת. או מילולית לאלימות

 חדישות לפוצץ רוצים שאם לזכור, כדאי
 לעשיות מוטב דווקא, הטלוויזיה באולפן

 קריוב־קרוב לשיבת רצוי בירושלים. זאת
הרבה. ■ולחייך יבין. לחיים

ס
 חולה שן

בכיס וחור
 נעים שלא הדברים מן הן שיניים מחלות

 מן הוא■ שיניים וריפוי עליהם, לחשוב
להע ■שניתן פוטוגיניים ■הפחות התהליכים

 עושי את הרתיע לא זה בדימען. לות
 (שמעון )7.8( האחרון א׳ ביזם שני מבט

 לענייני הכתב יערי אליעזר ■המפיק, טסלר
 והמכאיב הכאוב בנושא ■לטפל בריאות)

 רפואודשיניים ושירותי שיניים מחילות ■של
■בישראל.

 לעמוד כדי ■חזקים עצבים היה צריך
המ ■הקידוח מכשירי ■של הרקע בנעימת
 פעורים פיות של בקליוז-אפ׳ים זמזמים,

ובאופ לתוכם חודרים העינויים שמכשירי
 על להתגבר כדי בלתי־ימביוטלת, טימיות

 שם. שהובאו הילא־מעודדות הסטטיסטיקות
 ואין — גרוע המצב הסטטיסטיקות לפי

ל הנראה בעתיד ■לשיפור סיכויים ■הרבה
ממ ■מיסגרת היעדר ברופאים, מחסור עין,

מחי רפואת״שיניים, שירותי של לכתית
הפר הרופאים שגובים אסטרונומיים רים

 הגבי- אלה כל — לגבות יוסיפו ואף טיים
 והולכת הגוברת המועקה תחושת אית ירו

ממילא. בצופה יוצר הלא־ימלבב שהנושא
 מסוגל השטנית מכונת־הקידוח זימזום
 אם במיוחד בריא. בן־אדם אפילו להחלות

 אין (ולמי חולה שן עם בריא אדם הוא
 (ולמי בכיס חור ועם כזאת?) אחת לפחות

 הסרט עושי של לעתיד תחזיתם כיום). אין
למדי. עגומה — ההוא בזימזום שלוותה —

 השעה שיל השיטחית לתוכנית בניגוד
הת המיישפחה, בתיכנון שעסקה השלישית

 על שני מבט ■של האחרון הסרט פרס
 בחי־ החל היבטים, של מאד רחב ובלול מ

 שיבטו חשך לא הכתב במדעי. וכלה נוכי
 במירפאתו ביקר הפרטיים, הרופאים מן
 לבסוף ■קיבל ואף והתעקש פרטי רופא של

 נשארת הכינסדדנטו ״כמד. :לישאליד, תשובה
 היתה: התשובה פרטי?״ לרופא-שיניים
 במס־הכנסד, אפל לירות, עש׳רודאלפים

וחצי. שניים פי אותר, מכפילים

 עבודה השקיעו הסרט שעושי הייה ניכר
להמ השתדלו ואף בהכנתו ■ומחקר הבה
 ילדים שירי במעט המרה הגלולה את תיק

 אבל יסודי. בית־ספר בכיתת שסוקיראיו
 באב־ נגד היחידה היעילה ■שהתירופד, נראה

 הרדמה. זריקת היא ודופאי־שיניים שיינייט
 כלל להעניק הסרט התכוון לא זאת ואת

■וכלל.

ס
רביץ קומנדו

קנ שיישמעו ממיסענרים מצפה הייתי
 במאה־שע־ מתנגדיהם כמו לפחות אים,
 אבל הידמה, ■מלחמת עליהם שהכריזו רים

 דמויות על ירחון ויפת, חם (שם ברדיו
 לוי, גדי ■בעריכת מיעוט קבוצות ועל

 גרגור־ מוסיקה בליווי ב׳), ■רשת ,22,05,4.8
 ישל ■תרבותי סגנון !ובסיוע עריבה יאנית

 מזיקים לא מאד נשמעו הם מתון, מראיין
 רחבי יהווה״), ״עדי ■מכת רכת־קול (אישה

 חולמניים פשוט איו דניאל), (האח אופקים
■רומנטיות. ■נטיות בעלי
החרדיות. השכונות מן יריביהם כן לא
׳המיס בעיית את להציג ביקש לוי גד

 תוכנית במסגרת ישראל, ■במדינת יונרים
 והנה ■ומתונה. מאוזנת בדרך־כילל שהיא
 לוחמת, אנטי-מיסענריינז במחתרת ־נתקל
 חודי את יקהה לא רדיופוני איזון ■ששום

המרתיעה. קנאותה
 על כנראה החולש רביץ, אברהם הרב

 לכל צבר אומנם ■נשמע האברכים, מחתרת
 המראיין), כהגדרת ״חילוני״, (כמעט דביר
 מיסיונרים :ונחושות ■ברורות דיעותיו אבל

בת נכללים מסתבר, ■ומיסיונרים, החוצה!
 חמדי- חסידי שגם מאד, רחב הגדרה הום

 נפקדים לא הטרנסצנדנטאלית טאציה
 לדיברי זרה, עבודה עובדים ד,ם טסנו.
ו חבלנים, הם ׳בישראל מיסיונרים הרב.
 שום אין הארץ. מן שיגורשו — דתם אחת

 לבין זאת עמדתו בין הרב, ■לדעת סתירה,
 הדתות לכל המובטח והפולחן הדת חופש

 לכן ביטחונית. בעייה פשוט זאת במדינה.
מו שידות עם יעיל, צבאי אירגון ■ליו יש

 את לציין שאסור ומיפקדד. משוכלל דיעין
המדוייק. מעינה
 ליווי זה רביץ, לרב ליו, שאין מה

 הגרגור־ המוסיקה עם שיתחרו*. מוסיקאלי
ד,י*ד,. יאנית

 של אזנם על השתלטה הזאת המוסיקה
כוכביות. עמדת לה וכבישה המאזינים

 אותה גם יגלה רביץ שהרב כדאי אולי
הארץ. מן
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