
י 5־
 אפס פך1ה איך

לסיעה מוחלט
ב כבר התחבטו המתמטיקאים גדולי

מוח אפס הופך אין בשאלה 18ה־ מאה
 משום כל-כך, קשה הבעיה לסיעה. לט

 לצייר לכתוב, אפילו קשה מוחלט שאפס
 בהחלט המוחלט האפס שהרי לתאר, או

 ושרק מוחלט, אפס שהוא על-כך עומד
 רק סיעה. להיות לו מגיע זה סמן על

 לפיתרון המתמטיקאים הגיעו לאחרונה
 המתמטית המשוואה הסבוכה. הבעיה
,?160,000 :כך נראית

-----------—120—60=60 + מ0 =
18,000 60—מ(סיעה)0 — 61

ה התיסבוכת את לתרגם אם כלומר,
ש מה בני־אדם, ללשון הזאת מתמטית

 יהפוך שאפס כדי :הבא הדבר הוא קורה
 שששים בכך צורך יש סיעה, לחיות

 להיות כדי לו זקוקים יהיו מסויימים
 המוחלט האפס הוספת .120 מתוך רוב

מורי ואינה מעלה אינה 60ל״ כשלעצמו
 נשאר מוחלט, כאפס האפס, שכן דה,

 האפס את הופכים אם זאת, לעומת אפס.
 הזה העניין לצורך הרי לסיעה, המוחלט

 ומעניק אחד, להיות הופך הוא בילבד
 אותו שהפכו ששים לאותם זעיר רוב

׳ לסיעה.
 לסיעה, המוחלט האפס שהפן מרגע

מוח כאפס להתנהג כמובן, מתחיל, הוא
 שעליו מה וכל סיעה, להיות שהפך לט

 על לשמור הוא נתון רגע בכל לעשות
סיעה. ממנו שעשו אלה של הרוב

 פיתרון שזהו מודים המתמטיקאים
 שלכל משום לבעיה, מאוד ודחוק זמני

שהאפס לצורך אחת שנה נותרה היותר

ל א ן ר ד י ע ב □ ש ח מ ה
 הכולל, המוחלט, שהשלום נודע לי
 הבאה, בשנה כבר יגיע והגדול היציב

ב איתו להתעסק יתחיל רגן שמר איך
 יהיה מי חשוב כל-כך לא וזה רצינות,

 המערך. או הליכוד אצלנו, בשילטון אז
 חברות- נציג יועציו, את אסף רגן מר

 חברות- נציג חברות־הנשק, נציג הנפט,
 נציג חברות-המחשבים, נציג המיכרות,

 חברות-ההס- ונציג חברות-האלקטרוניקה
 עם הבעייה על לשבת להם ונתן רטה,
 חברות- נציג זה היה שתחייה. זוגתו ננסי

 מהסוף העניין את להתחיל שהציע הנשק
 מהרה עד המפות. משירטוט כלומר, —

 חברות״המחשבים שנציג הרעיון, התגבש
 את יכניסו הסופי: הגיבוש את לו נתן
 של הדרישות כלומר, — הנתונים כל

 והמחשב מחשב, לתוך השונים, הצדדים
 המפה את ויצייר הנתונים, את יעבד

הארץ. של
ה של הנתונים את למחשב הכניסו

 שתי של העניין את השונות. תוכניות
 העניין את כן. גם זו שלנו זו לירדן, גדות

 שישראל זה את טריטוריאלית. פשרה של
 או סבירים, או בני-הגנה, בשטחים רוצה

 על מת לא שהמערך זה את טובים.
 את ערבית. אוכלוסייה גדושי שטחים

 זה את ירושלים. של העצומה החשיבות
בשטחים לשלוט צריכים לא הערבים שגם

מערת המח׳סות שיטת
 אדיר מאבק על לכם לספר מוכרח אני

 של הפנויים הקירות על עכשיו המתנהל
 הצד כשמגיע מתחיל זה תל־אביב. העיר

 ויפה, חלק קיר לעצמו בוחר האחד,
 את שחור צבע־התזה עם עליו וכותב

 ״ארץ־ישראל האלמוות: בנות המילים
נכון. שנכון מה ישראל״. לעם שייכת

 :השני הצד של תורו מגיע עכשיו
 צבע- ואותו ויפים, חלקים קירות אותם
 נוספות הראשונה לסיסמה שחור. התזה

 של רבים קירות ועל בילבד, מילים שתי
ל שייכת ״ארץ־ישראל כתוב: תל־אביב

 זה על גם הפלסטיני״. ולעם ישראל עם
בשקט. חותם אני

הראשו את מרגיזה שהתוספת ברור
 מה- הידועה בשיטה נזכרים והם נים,

 את לכתוב ומתחילים הבנקאיים, צ׳קים
 שייכת ״ארץ־ישראל :כן שלהם הסיסמה

 לא השני הצד ״. ד ב ל י ב ישראל לעם
 שבאמצעותו השחור, ההתזה צבע מתרגש.

 למחוק. גם אפשר איתו לכתוב, אפשר
 — והתוספת נמחקת, ״בילבד" המילה
 מה שוב. מופיעה הפלסטיני״ ״ולעם
!למישפט לעשות יכולות מילים ששתי
הראשון. הצד את מרגיז כמובן, זה,

 לכתוב. רק לא למחוק, יודע הוא גם
 צפופה בהתזת״צבע ומוחק הזה, הצד בא
 ״ארץ- לנו: נשאר ושוב התוספת, את

ישראל". לעם שייכת ישראל
 מזה. מאושר לא השני שהצד ברור

 ומוחק מגיע, הוא במאוחר או במוקדם
המקו הסיסמה את שחור צבע אותו עם

רית.
 מקבלים אנחנו הזה התהליך בסוף
 לחזור אפשר שעליו נאה, שחור, מישטח

לבן. צבע-התזה עם התהליך כל על

 שיתבטל וברגע סיעה, יהיה המוחלט
 אפס להיות המוחלט האפס יחזור הצורן

מחדש. תתחיל הבעיה וכל מוחלט,

 מיני כל ועוד יהודית. אוכלוסייה גדושי
 המחשב הזה. מהסוג ותביעות דרישות

 עשה וגם האלה, הנתונים כל את עיכל
 במרץ, כשמעכלים להשמיע שנהוג קולות
 הנייר על לרקוד המחט התחילה ובסוף

 שלום של מפה אחת מפות: שתי וציירה
 שלום של מפה ואחת הליכוד, בעידן
המערך. בעידן

:הרימו מפת הסבר
 את רואים אגד המנוקד כשטח

ה אותה שצייר כפי מפת־ישראד
נש להבחין, שניתן כפי מחשב.

ה הישראלית התביעה כאן מרת
 גדות ״שתי :זה בעידן בסיסית

 ומדינת־ כן״, גם זו שלנו, זו לירדן,
 על בהרחבה משתרעת ישראל

 נשמרת כמו־כן גדות-הנחל. שתי
ה במקומות הישראלית הריבונות
 שכם הקדושה, ירושלים קדושים:
 ושדות- הקדושה חברון הקדושה,
המומ בנגב. הקדושים התעופה

 יוכל שבגין מעריכים, רגן של חים
 רבין מחנה עם לקונסנזוס להגיע

 המפה שכן הזאת, התוכנית על
 החשוב הביטחון איזור את כוללת

 כאן יש כמו־כן כיקעת־הירוץ. של
ש קמפ-דייוויד, הסכמי על שמירה

 השליטה את שומרת ישראל כן
מצריים. עם הבינלאומי הגבול על

:המעון־ מפת תסבר
 שטח את מציין המנוקד השטח

 המערן־. תוכנית על-פי המדינה
 ההר, גבות כל את שומרת ישראל
ו ביהודה בשומרון, בגליל, בגולן,
 שולטת גם ישראל הנגב. לאורך

יוצ זאת ולעומת הירדן, בבקעת
 או־ צפופי שטחים מריבונותה אים

ה בגדה בגליל, ערבית כלוסיה
 לעומת עזה. וברצועת מערבית

 שליטד!׳ על ישראל שומרת זאת
 אוכלוסייה דלילי איזורים בכמה

 הערכים שלרשות כשם ערבית,
 אוב■ דלילי איזורים כמה עוברים

 שרגן היא האמת יהודית. לוסיה
 הליכוד, תוכנית את יותר אוהב

 ורגן פשוטה, יותר הרבה היא כי
 פשוטים, דברים שאוהב אדם הוא
 ויסקי, שתיית סוס, על דהירה כמו

בגין. ומנחם סלבורו עישון

ת ג י ג ה ח א מ ה
— כותב שאני מה בשביל מקבל אני מה יודעים הייתם אילו

 צוחקים הייתם — סופרים״ ״שכר מס-הכנסה אצל שנקרא מה
 רב בעניין שקראתי לכן, פלא, לא לצידי. בוכים או לאידי
 מצבי את מאוד לשפר ושעשוייה אלי, שהגיעה מסויימת מודעה

 מהמחלקה שור, אסתר הגברת של היא ההודעה הכלכלי.
 ז׳בוטינסקי, זאב להולדת המאה שנת חגיגות של ליחסי״ציבור

הכל בסך פרסים, שלושה המחלקת קרן שיש מתברר וממנה

 הנושא על החיבורים תחרות ל״משתתפי ל״י, אלף מאה(!)
 בהודעה, כתוב החיבורים, תחרות \״ ז׳בוטינסקי זאב היה מי

 אישיותו לעמוד צריכה החיבורים במרכז ;הגילאים לכל פתוחה
 32מ- יותר יכיל לא חיבור וכל ז׳בוטינסקי, של תורתו ו/או

מודפסים. פוליו עמודי

:כתוב בהודעה

ם תחרות מ^־גבי רי בו חי ם ה י ו ו ק י עם ת ו מההיפר מ ק ס ג י ט ו ב ׳ ר תקסום ז ע ו ג  טל ל
- טבות ר טקטמה כפי 80 ה ע ו נ י ל ד ו ה י ה ה ל ו ג ת טל ב ו נ  מקור בו ר:גה .;טר ,30 ה- ט

ס המראה. ז י טל הצרוף הפרגמטי ק ס נ י ט ו ב ׳ ם גס אקטואלי ז ו תו הי דו ג ג ת ה - ר ק עי ב  ו
ה ע י כנ ם טל הסבילה הפטליסטית ל י ד ו ה י ו ה ת ר י צ י . הצבאי הכוח טל ו י ד ו ה י  ה

י ק ס נ י ט ו ב ם לשאלת שהפתרון האמין ^ י ד הו י ה היא ה י י לישראל עלי  שבגולה מפנ
ו טבח להט מצפה ת י י נ פ ר ו ע ו נ י ל ד ו ה י ם שאלפי לכך הביאה לא״י להסתבן ה די הו  י
ו ב ה את עז פ רו השואה. ערב אי

לתח לגשת החלטתי הגילאים, באחד בהחלט שאני מכיוון
 32מ״ פחות בהחלט המכיל הבא, החיבור את וכתבתי רות

:מודפסים פוליו עמודי
 80ה־ שנות של לנוער קוסמת ז׳בוטינסקי עם ״ההיכרות

 אשר ,30ה־ שנות של בגולה היהודי לנוער משקסמה פחות לא
 ז׳בוטינסקי של הצרוף הפרגמטיזם השראה. מקור בו ראה

 הפטליסטית לכניעה התנגדותו ובעיקר היום גם אקטואלי
ז׳בו- היהודי. הצבאי הכוח של ויצירתו היהודים של הסבילה

מפני עליה, הוא היהודים לשאלת שהפיתרון האמין טינסקי
 לא״י להסתנן היהודי לנוער ופנייתו טבח להם מצפה שבגולה
השואה." ערב אירופה את עזבו יהודים שאלפי הביאה

 שכתבתי והממצים חטובים החיבורים אחד זה דעתי לפי
 כך משום פרס. באיזה שאזכה ספק שום לי ואין חיי, בימי
 — חיבור לכתוב יכול שרוצח מי וכל מתחרות, חושש לא אני
תל-אביב. ,23110 לת.ד. — בבקשה ממני, להעתיק בלי

,ז״מסזסס זרויודז

ג״ימס וגיסי
 (או, בגין מר שלנו, לראש־הממשלה

 בגין מר לראש״הממשלה, אחר: בניסוח
 אחרי יאמר מה — קשה בעייה יש שלנו),

 מתי רגן, מר החדש הנשיא עם פגישתו
תהיה. שלא

 ז׳בוטינסקי את בגין ביזבז כבר כזכור,
 כשהישווה קרטר, מר היוצא הנשיא על

 פגישתו אחרי הדגולים האישים שני את
 נוספת השוואה הנשיא. עם הראשונה

 ראש- במישרד חוששים כך — זה מסוג
 שימוש של רושם תעודד — הממשלה

הדגול. המורה של בשמו אינפלציוני
 בלתי- מכיוון לבוא עשוייה ההצלה

 מושבע חובב הוא בגין מר כידוע, :צפוי
 לשחק נהג רגן מר וכידוע, מערבונים, של

 הרעיון אמריקאיים. במערבוני-המבורגר
 בגין שמר הוא, עתה ומתגבש ההולך
 שמר הנשיא, עם פגישתו אחרי יאמר

 מהאחים ג׳סי האח את לו מזכיר רגן
 למלא חלם רגן שמר תפקיד ג׳יימס,

ה ברגע ממנו נגזל ותמיד רבות, שנים
ממש. אחרון
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