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ה. ל ש מ מ  נדחתה חצפיריס מנאמניו לאחד מרכזי חפק-ד דלססי ביג׳י תוכנית ה
 מוקדמים, בירורים מצריך בזת שינוי ני יטענו הקואליציה שותפי עתה. לעת

הנוכחית. הכנסת של כהונתה גנזר לפני יתבצע לא כי ויתכן
 כמועמדת דובר כח אשר חמסויימת, הצעירה האישיות •

 לתפקיד להתמנות עשויה בממשלה, חשוב תיק לקבלת
המשלחת וראשות וושיננסון שגרירות תוצע זה בסקרה מרכזי. דיפלומטי

באו-ס. הישראלית

כמה בקרב לגמרי עדיין ירדח לא שרת משח של קרנו •
 ישראל כשגריר למנותו האחרונה: הצעתם מפא״י. בצמרת מחבריו

 מפאת להתממש, סיכויים כל זו להצעה אין אבן. אבא במקום בארצות־חברית,
.בן־נוריון דו־יר של התנגדותו

 ראש על־ידי יישלח ביג׳י של החצר מקבוצת אחר צעיר •
י׳עקב בממשלח. שילובו לקראת דיפלומטית, להכשרה הממשלה

 את ימיים בישראל, חופשת־מולדת עתה המבלה בצרפת, ישראל שגריר צור,
של הכללי מנהלו פרס, לשמעון כנראה, מקומו, את ויפנה בפאריס כהונתו
בינ׳י. מצעירי ואחד הבטחון, משרד
עשוי טרומאן פ. הארי לשעבר ארצות־הברית נשיא •

 הנשיא הודיע בניו־יורק, ישראליים נציגים עם בפגישה בישראל. לבקר
 ברצינות מעיין הוא כי ישראל, מדינת להקמת מכרעת תרומה שתרם לשעבר,
העשור, בחנינות בישראל לבקר הלהזמנ להיענות

:ישראל של נוספים ידידים שני גם הוזמנו אלה לחגיגות •
נאס׳־ו ומזכיר לשעבר בלגיה ממשלת וראש או־נו, ב,רמה תממשל ראש
ספאק. ,הנרי

במדינהמסורות) הזכויות 53(

 בית שופטי חמשת שכל למרות מתפקידו. יסולק לא בהן חיים •
 קסטנר בפרשת שדנו העליון המשפט

 של פעולתו על חריפה ביקורת מתתו
 נ ש־ ולמרות זה, בתיק המשפטי היועץ
את דרשו ?־חצר המקורבים עתונים אפילו

.;אישית בינ׳י הכריע כהן, של סילוקו י....................י־ ־" ״
 1 המשפטי ־היועץ את להשאיר יש כי

י הנוכחי. בתפקידו
בלונדון,' ישראל שגריר •

לתפקיד־ יתמנה אילת, אליהו
עם;!י■ עבורו. כמיוחד יווצר אשר

 אילת יעמוד בחוץ־לארץ, שירותו סיום
ב יוקס אשר גבוה, בית־ספר בראש

צעיר דיפלומטי סגל להכנת ירושלים,
• הישראלי. החוץ לשירות

לא נסים הרב של כנו •
 לבנו שנשלח צו־הגיוס לצבא. יגוייס

 על נתקבל נסים, משה הראשי, הרב של
 והוא במעמדו, 'מכוונת כפגיעה חרב ידי

למערכה ע.יבוצ הגיוס אם להחפסר איים
ש הדתיים, השרים יכנסו הגיוס נגד

לעו לרעה להפלותו לא קף בת ידרשו
 המשוחררים הישיבות, בחורי יתר מת

 ביגיי ייכנע הסימנים כל לפי מגיוס.
זו■ לדרישה

בארצות יבקר ציוני יהודי •
 ■עקב תארצות־הברי סינאט חבר ערב.
יצא צפתית, משפחה _של .בן יעבץ,

 להכין אייזנהאור הנשיא של בשליחותו
ה כספי מוצאים בה הצורה על דר-ח
למרחב. המוענקים האמריקאי מענק
 נרחבים פיטורים יבוצעו 6

 הסוכנות גזבר היהודית. כסוכנות
 המנגנון את ניכר באופן להקטין שמטרתה ייעול, הצעת עתה מכין יוסף דב

קבע המגבית, הכנסות מצמצום רחיפה קיבלת התוכנית הסוכנות. של המנופח
בארצות־הברית. השורר הכלכלי המשבר

 חולים, קופת רופאי נגד תקיף לחץ תפעיל ההסתדרות •
 שהרופאים במקום המוצע: השינוי עבודתם. שיטת לשינוי שיסכימו

 בקליניקה טיפולם את שיקבלו חולים, מספר רופא לכל יוצמד במרפאות יעברו
הרופא יהיה שאותם החולים, למספר בהתאם ייקבע הרופאיח שכר א.הרופ של

לטיפול. לקבל מוכן

קרן של והולך הנובר הלחץ למרות דיוואלואציה, תהיה לא •
במקום לל-י, אחיד שער לקבוע ישראל מממשלת הדורשת ,דובמלאגמית .-.הממבע

 פין למראית תספק הממשלה כי יתכן אן כיום. הקיימים השונים השערים
בצורת מוסחים, בשערים הגלויים חשסרים את תחליף ■■׳הקרן,- את;זרישות

שונות. פרמיות
ניירוודעדך. כורסת על ממשלתית מועצת־פיקוח תוקם •

 בצורה כי מקווה הממשלה האוצר. נציג בראשות ועדה הוקמה הראשון, כשלב
צרבי* לפי השוק את לכהן האפשרות לה תינתן וז

הזכיון שבעלי למרות יימשך, המשאיות ייבוא על המונופול •
 שלמעשה ולמרות ריזליס, להרכבת מפעל בארץ שיקימו ההנחה סמן על קיבלוהו

 בעליו בתוקפו. הזכיון ישאר ן., א. מ. הגרמנית החברה עס הסשא־והמתן נכשל
אנגלית. חברה סס בשיתיף בארץ מפעל־חדבבח להקמת משא־ומתן עתה מנהלים

כאשר הכנסח, למקור פוף־סוף יהפוך תל־אכיב של הזבל •
צרפתי. בציוד שימוש תוך האשפה, לניצול הגדול המפעל את גדין האחים יקימו ־

העם
ת ש ם שלו המג־די

 הזקן בעל ביותר, הגדול. •חציוני
 עומד נשאר לא ביותר, הארון

לסקוב) (חיים עליוו• כשיורים
 שני ליצור במיוחד אלוהים התכוזן אילו

 אל הקצה מן מזה זה הרחוקים טיסוסים
 מוצלח צמד ליצור היד. יכול לא הקצה,

לסקוב. וחיים דיין משד, מאשר יותר
ה הסוג מן מקצועי חייל תוא לסקוב

 בכך המתגאה בלתי־פוליסי, אדם — אירופי
 גם הוא דיין הנפשי. עולמו הוא שהצבא

 הוא חייל. רק מלהיות מאד רחוק אך חייל,
 המעוניין אבריו, רמ״ח בכל פוליטי אדם

 מאשר יותר כלליים, פוליטיים בנתונים
טאקסייב. צבאיים בפרטים

 וינגייט, אורד של באסכולה התחנן ריין
 לסדרי שבז הקומנדו, דוח חדור שהיה אדם

 כל על שנוא ושהיד. ונוהג, ולמשטר הצבא
 הצבא חניך הוא לסקוב הבריטי. הצבא קציני

 סדר, של מקודש פולחן בעל צבא הבריטי,
 כי המאמין יסודית, והכנה תיננון של

 מסמר חוסר כגלל מלחמה להפסיד אפשר
אחד.

מישחק־פוקר, היא המלחמה דיין, בשביל
 הרבה המעז במהירות, המחליט זד, מנצח בו

 היא המלחמה לסקוב בשביל נכון. ודמנהש
היטב המחשב האיש מנצח בו משחק־שחמת,

■־*ד.'

דיין משה מינוי טכס
הפקידים

)*1953(ירמטס״י
חדשים

 על סומו ושאינו המהלכים, כל את מראש
ונסים. מזל

 וכובע מרושלת חולצה לסלוח מובן דיין
 ליצירת במועיל לו נראה הדבר אם עקום,

 סבור לסקוב לוחמים. בחברת רוח־ילזידד.
 חלק הם ישר וכובע מסודרת חולצה כי

 לתנאי סדיר צבא של מהכנתו בלתי־נפרד
ממשית. מלחמד

 אלוהים רצה אילו באמצע. האיש
 באמצע בדיוק שיעמוד, שלישי, איש ליצור

 את במיוחד יוצר היה האסכולות, שתי בין
 קוראים וצה־-ל ההגנה וזתיקי אשר צור, צבי
 הקודם שם־משסחתו על־שם צ׳רה, לו

(צ׳רסנקו).
 ההגנה ימי של הגדנ׳-ע פיקוד חניך צץ־ה,

(״גב שמעון של הקרבית האסכולה ובוגר
 הבלתי* במסורת גם חדור אבירן, עתי״)
 של באהבת-הסדר וגם ההגנה, לזל סדירה

 הוא אין לדיין בניגוד מובהק. איש־מינהל
 ללסקוב בניגוד אך ונלהב, פעיל פוליטי איש
 כמו מפא׳-י. של ימושבע וותיק חבר הוא

 בני זקני את המלחמה בימי גילח לסקוב
 על לשמור שלא הקפיד דיין וכמו גדודו,
הלוחמים• הטוראים מן מדי רב מרחק
זו שלושת לכל משותף אחד דבר רק

ונמנו־ בן־גוריון דויד סרת, משה בין •
חנזנוזז. ארנוב יח

 לכותרות ביחד השבוע- שהגיעו קצינים,
שהו קרביי* מפקדים שלושתם העחונות:

לדוגמה. גופני אומץ־לב במבחן־האש כיחו
 תש״ח בימי סלשת. כשדות שועלים

 מפקדי- דיין ומשה צור צבי לסקוב, חיים היו
סע* לא הצטלבו דרכיהם גדודי*
 בעצמו עלה שצ׳רד, אחרי מעסים ימים

 האגד• שמשון שועלי של הג׳יפים אחד על
 המצרים עמדות על עמם והסתער תייב

 דיין משה של גדודו גם ירד •,105 בגבעה
 בהתקפת־לילה השתתף פלשת, לשדות מייוד

 נפגשו הכפר במבואות הסמוכה• קרטיד, על
 את הישזז הגדודים, שני של הג׳יפים חיילי

ומפקדיה* זקניהם
 בימים עליו פיקד שצ׳רה הגדוד אותו

 השתתף נגבה, על הקרב של הסוערים
 נחשון, במיבצע לפני־כן חדשים שלושה

 הנצור* לירושלים הדרך את פתח אשר
 ידוע שהיה מג״ד עליו פיקד הימים באותם

 לסקוב. חיים — דיין ומשה צור מצבי יותר
 בין שהתערבבו וצור, לדיין בניגוד אולם
 הקפיד יום־יו* בחיי גם גדודיהם אנשי

 החיילי* לבין בינו רב מרחק על לסקוב
ב חגיגיים במיסדרים רק לפניהם התייצב

 מן לסקוב הביא אותה זו. אסכולה יותר.
 קרבית קאריירה עשה בו הבריטי, הצבא

 מפקדי בין רבה למורת״רוח היתד. מזהיר*
הסלמ״חאי* גבעתי

ש לחטיבה משדות־פלשת עבר לסקוב
 את לכבוש המשימה את עצמה על קיבלה
המל של בישי־המזל הקרבות באחד לטרון
 בין מר לויכוח היום עד חגורם חם*
 המשתתפי* ושאר ידין יגאל בן־גוריון, דויד

 ויכוח: שום חיה לא אחד דבר על רק
 ליעד חדר מזהיר, באופן הצליח לסקוב חיים
 מפני רק לסגת נאלץ לסרון^ (משטרת שלו

 כדי תוך למקו* הגיע לא שחיל־הרגלים
 ללוד חדר אדיב פגז נדיר: מקרה קרה קרב

לסקוב. ממשורייני אחד של התותח
ה עז ד מ ה. ע  השבוע נמסר כאשר עז

 ה־ מתפקיד התפטר דיין משה כי רשמית
ה את במסרו אלוף, לדרגת וחזר רמטכ״ל

 צור, צבי ולסגנו לסקוב לחיים למטבי
 בפקודת צד,׳-ל. בתולדות פרק ספק בלי נגמר

 מאותם שונים דפוסים צד,*ל יקבל לסקוב,
דיין. בימי עליו שהוסבעו

 דויד על־ידי לתפקידו נתמנה דיין משה
 פרש שזה לפני מעטות שעות בן־גוריון,
 שלו רב־הפרסומת המסע את וערך מתפקידו

 הרמטכ״ל בין הבדלי־האופי לשדה־בוקר.
 שרת, משה החדש, ראש״ו־,ממשלה לבין החדש

ה ביג׳י בתמיכת אולם לעין. גלויים היו
 שהוא למה צה־יל את דיין הסך גול*

 מפעולת־התגמול הבאות, וחצי בשנתיים היה
ה המכשיר מעזה: לנסיגה ועד עזה נגד

 מדיניזת־הזזוץ של היחידי) (ולמעשה מרכזי
הישראלית.
 כל עם מיבצע־סיני את לתאר אי־אפשר

 ללא אחריו, שבא מה כל ועם לו שקדם מה
 חותמו את רק הטביע לא הוא דיין. משה

 את הטביע הוא המנצח. צה׳-ל על האישי
 ישראל, של המדינית הצמרת על גם חותמו

 ביג׳י השפיע מתי לקבוע כיום שקשה עד
ביג׳י. על דיין ומתי דיין, על

 לסקוב של עלייתו עם ישתנה זד. כל
 צה-ל יהיר, ידיו תחת הרמטכ׳-ל. לתפקיד

 של האמות בד׳ שיצטמצם מקצועי, גוף
המוגדר. תפקידו
ל. 2 '00 א ר ש  פרש דורי רב־אלוף כי

 את עירערד, קשה שמחלה מפני מתפקידו
 בלתי- אדם ידיו, יגאל רב־אלוף כוחותיו.

הת בחשובי* לו הנראים בענינים פשרני
 לשמור כדי (וגם למדע להתמסר כדי פטר
 שעת־חידום לקראת ברזרב* עצמו את

 מקלף מרדכי רב־אלוף היום). בבוא פוליטית
משקיים. לתפקידים להתמסר כדי התפטר
 להודע* בהתאם יתמסר, דיין משה אלוף
 שהיד. האדם אולם ללימודי* הקרוב בעתיד
 2 מם׳ האיש ■רצופות שנים שלוש במשך

 כי ספק אין הבמה. מן ירד לא במרינה,
 הקרובים בשסחים מאד. גדולים תפקידים

לו. ממתינים לרוחו,
 בלונדון: יהודי שבועון השבוע ניחש

 של שר־הבטחון בקרוב יהיד, דיין משה
ישראל,

 רב• נפצע בו הנזפורסם הקרב זה חיה •
 אל־נאצר, עבד גנזאל בשם צעיר נזצרי סרן

 את תפסת אשר נוצרית יזזידח על שפיקד
 הקרב לנגבה• הדרן את לחסום כדי המשלש

 של לנקודת־הנזפנה חנחשב המשלם, על
 ב־ חג׳יפים פלו בו ואשר כולה, המלחמה

 וזסצרייס החיילים גופות טל חשנת־לילח
 בתואר רסנזית (זשתתפיו את זיכה סמש,

שספון'. •פועלי

ו 0*1 יזזח מפולס4


