
העסקים איש חידהאוויו, מפקד בוא־־פ, קצין תלמיד..הריאלי״, :מן צ י וי עזר
 הס- חברות עצמה. המדינה או ״המיפעל״
 עתודת את שלחו וממשלתיות תדרותיות

 בחו״ל, אקדמיות להשתלמויות המחליטנים
 כשהם הגבוהה השכלתם את רכשו ולעתים
 התנועה, מטעם בחו״ל בשליחויות נמצאים

המדינה. או הסוכנות
 אוניברסי- ללימודים הגיעו דומה בדרך

 בשלב- אם הצבא, מחליטני גם בחו״ל סיים
 לקראת שלהם, הצבאית בקאריירה ביניים
 השירות, תום לקראת אם בדרגה, העלאה

צינון״. ״תקופת כמין
ה את קבעה הבריטי' המנדט תקופת

 אין ולכן העיקרית, הזרה כשפת אנגלית
 היוו וארצות־הברית- שבריטניה פלא זה
 ללימודים ביותר המבוקשים האתרים את

 ושווייץ. צרפת באות כשאחריהן גבוהים,
ש ככל תפקיד: כאן היה למדיניות גם

ול לבריטניה ישראל של זיקתה נחלשה
 לארצות־הברית, הזיקה והתחזקה צרפת׳

זו. במדינה הלומדים מיספר גדל כן
 קיימ־י הבריטית עיר־האוניברסיטות •1

 למדו שם לפירסומת. זקוקה אינה כרידג'
 הרצוג, חיים ),(מיל אלוף אבן, אבא ח״כ
 מושביץ מרק (רפאל), בונן זאב

 התעשיינים התאחדות נציג וגם (עלית),
 אברהם אל־על, של המנהלים במועצת
 לסקוב וחיים אלון יגאל שביט. (בומה)

 לא- מפורסמת בעיר־אוניברסיטות למדו
ישרא מחליטנים אוכספורד. — פחות

 און? סקול בלונדון שלמדו אחרים לים
אח בריטיות ובמיכללות איקונומיקס,

 ׳(;ה־ אלשייך יוסף השאר, ביו הם, רות,
 (כנה אולניק משה הבינלאומי), כנה

ה (!החכרה ברנר מילה הפועלים),
 ברא יגאל פרי), להובלת ימית
הש (דיסקונט), טולקובסקי דן (פז),

מו ויצחק תמיר שמואל וייצמן, עזר רים
 ויוסף רובינשטיין אמנון חברי־הכנסת דעי׳

 :התאחדות מנכ״ל פלג, ותמיר תמיר,
התעשיינים.

 המחליטנים למדו בארצות־הכרית •1
כקולונל־ יוקרתיות מיכללות של בשורה

 ברק- הארווארד, סטנפודד, כיה,
 קולונל־ אוניברסיטת ופרינסטון. ליי

ביו הפופולרית היתד. הניו־יורקית כיה
 צבי (במילואים) האלופים למדו שם תר.

 מאיר בר־לב, חיים אראל, שלמה איילון,
למד בקולומכיה דורון. ואהרן עמית

ה היא הארווארד אוניברסיטת !•
 כאלוף מחליטנים למדו שם בתור. באה

 יעקובי, גד ח״כ הרכבי, יהושפע (מיל')
 הראל רמון (גדות), קורדובה משה

 כספי ואלקנה תעופה) נמלי (רשות
למד (שמן) ג׳יבלי בנימין (תדיראן).

 יוקרתי כבית־אולפנא נחשב מסצ׳וסטס)
היש המחליטנים של ומקומם במיוחד,
 למדו שם ממנו. גם נפקד לא ראליים

 (מיל׳) אלוף ארנס, (״מישה״) משה ח״כ
 (מקורות, ברק אסא וכן חורב, עמוס

ישר־ (משקיעי פלק גדיש עמידר),

מגן ווה־ בוו מן צ ויי בית
 בן־מאיר, יהודה ח״כ כץ, ישראל השר גם

 (דים־ ארהאדד כגידעון ואנשי־עסקים
ב לאחרונה (עד דובשני חיים קונט)

 (כירה) דרור שמואל הספנות), בנק
תע לפיתוח (החכרה הופמן ויצחק

שיות).

 (אגרקסקו) ארקין ישראל בפרינפטון,
 (מישרד צ׳חנובר ויוסף בקורנל למד

 בן- ישראל ואילו בכרקליי. למד החוץ)
וא- כימיים) וחומרים (דשנים יהודה
 בסטאג־ למדו זעירא אליהו, (מיל׳) אלוף

של הטכנולוגי (המכון \1.1.7. פורד.

בומת־אביב ובין
 סגן־נשיא (דלתא, לאוטמן ודב אל)

 למדו עוד התעשיינים). התאחדות
 גיאור כחנן מחליטנים בארצות־הברית

הפועלים), (בנק יגיל גד (שקם),•
שימ- דיניץ, שימחה (אלרון), גליל עוזיה

)56 בעמוד (המשך


