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המחר אלופי
גאווה. מלא נשי קול קרא בעלי!״ ״זדי

 צבאיים נספחים צה״ל, של בכירים קצינים
 — לסקוב חיים הרמטכ״ל במדי־שרד׳ זרים
הנ הקריאה למשמע בטוב־לב צחקו כולם
 ה־ מידי קיבל במקצת, נבוך הבעל, שית.

 סיים כי המאשרת מגולגלת, תעודה רמטכ״ל
 של ומטה לפיקוד בית־הספר פו״ם, את

צה״ל.
התעו לחלוקת שקדמו נאומי־ברכה בשני

בלעדי המסיימים. של נשותיהם הוזכרו דות
יהו אלוף־משנה בית־הספר מפקד אמר הן,
 לשאת מצליחים החניכים היו לא פריהר, דה
 שדיבר חניך, בן־השנה. הקורם מעמסת את

אש גם לב. בכל אתו הסכים הקורם, בשם
באולם. ישבה תו

ה מפרכת. שנה הדעות, לכל זו, היתה
הכ ,1954ב־ פו״ם יסוד מאז החמישי קורס,

 וסגן־ רב־סרן בדרגת — בכירים קצינים שיר
 הפיקוד את העת בבוא שיתפסו — אלוף

צד,״ל. של העליון
ה הקורס שילוב־זרועות. העיקר:

נצי בו השתתפו חידוש: עמו הביא אחרון
 האויר, חיל צה״ל: זרועות שלוש של גיהן
 אינה שוב מודרנית מלחמה והיבשה. הים

 לא חיונית מזהיר; מצביא של מלאכתו
וה — המטה עבודת היא המפקד מן פחות
 וראשונה בראש אומר עבודת־מטה, אומר

לי של אינסופיות ביממות שילוב־זרועות.
חני למדו חיות, הדגמות ושל תיאורטי מוד

 ומחשבתן עבודתן דרכי את להכיר פו״ם כי
 סיוע מחר ״כשארצה השונות. הזרועות של

 חי״ר, רב־סרן החניכים, אחד סיכם אויריד
 בחיל־ אצלם, הולך זה איך בדיוק ״אדע

האויר.״
 אכזרית היא כלל, בדרך הקורסים, מסורת

 בו מתחשב המדריך כאשר אפילו לחניך:
 הטבח, האפסנאי, בעיני הרי אותו, ומעריך
 בלבד. פשוט חניך אלא הוא אין — הפקיד

המדרי וסגל המחנה פיקוד בפו״ם. כן לא
 הנוהליות הטרדות מן לחלוטין שוחררו כים

ל המגיע לשרות זכו החניכים הרגילות,
 רבים אלפים חניך: כל על ההוצאה גנרלים.

לירות. של
 מפקדי היו הפו״ם חניכי שבין הצעירים

 בעשר העצמאות. מלחמת בתחילת מחלקות
בגב קרבי מפיקוד עברו האחרונות השנים

 הדרכה, לתפקידי השריון או גולני עתי,
עבו פייטרים. נשארו אפילו או — מינהלד,

ה כי הישג. לפו״ם הכניסה עצם היה רם,
כמ סגורות צה״ל של יותר הגבוהות דרגות

 את עברו שלא קצינים בפני לחלוטין עט
 עולה לבית־הספר להתקבל והלחץ פו״ם,
שלו. יכולת־ד,קליטה על שיעור לאין

קצ לחופשה מסיימי־הקורס יצאו כאשר
 בחן הפעיל, במערך מחדש שיבוצם לפני רה,

ל שהוזמנו האלופים אחד בקןדנות אותם
אותם. בירך מחר,״ של ״האלופים טכס.

תזכיר
נבר על•

ל הראשונה הבינלאומית התחרות
 די־ בה המשתתפים ועל תחילתה שעל נבל,
 השבוע. הסתיימה ),1147( הזה העולם וזח

 בשווי חדש נבל של ופרם הראשון במקום
 סוזאנד, האיטלקיה זכתה דולר 3750 של

 מאביה, יתומה ונציה, בת )19( מילדוניאן
 השני במקום בלבד. כתחביב בנבל המנגנת
 מקדונאלד סוזאן זכתה דולר 2000 ובפרס

 זכר, השלישי בפרס ואילו מארצות־הברית,
. מהולנד ויטסנברג אדוארד הנבלאי . . 

 את להשמיע המשיכו העשור שערוריות
 הכרטיסים משרד בעל השבוע. גם הדיר,ן

רש בתלונה האשים תורג׳מן, מרקו לאן,
 העשור ועדת מראשי אפרת, אריה את מית

 העשור חברת בראש שעמד והאיש לשעבר
 (העולם אחר־כך פרטי גוף על־ידי שהוקמה

 במת־ אותו שידל הוא כי ),1132—1131 הזה
 למכירת למכרז גבוהה הצעה להגיש כוזן

 יהיה שאפשר כדי התנ״ך, חידון כרטיסי
 אחר, כרטיסים למשרד הזכיון את להעניק
 ועדת מעובדי בזמנו היה משותפיו שאחד

ש פורד, דניאל מונית נד!ג . . . העשור
ש אמריקאים תיירים שלם יום משך הסיע

 וכאשר למוסד־צדקה, כסף לתרום ביקשו
 תרם עבודתו, תמורת ל״י 50 לו שילמו
 לציון- זכה בית־יתומים, לאותו זד, סכום
 חצפון מכבי שהנהלת אחרי מיוחד. כבוד
 היא ),1126( הזח בהעולם המעשה על קראה
האגודה. של כבוד חבר אותו מינתה

ם קלפ< ל עו ה 17-18הזה׳ .
1מד אחת ובתחנה אוטובוסים בשלושה־עשו

אוטובוס
בחירותושמו

העולם של הנסיוניות הקלפיות ד ך*
 אופי בעלות היו כה, עד שנערכו הזה ^

 הרוחות הלך את שיקפו הן מוגדר. מקומי
 בו במקום שעבר עירוני, ציבור־בוחרים של

ברכ שנערכו הקלפיות גם הקלפי. הוצבה
 קהל של חתו־דעות בדרך־כלל נתנו בות

עירוני.
 של המיוחדת חולית־המחקר עשתה השבוע

 דעת־קהל של חתך לקבל נסיון הזה העולם
ל הלא־עירונית. הארץ של ובעיקר ארצית,

באוטובוסים נסיוניות קלפיות הציבה כך שם

 שחולקו פתקים 31 מתוך 15 רק הבחירות.
לקלפי. הושלכו

 הכלליים הציונים המפלגות: בין חלוקתם
 — התורתית הדתית החזית קולות; 5 —
 — חרות קולות; 2 — מפא״י קולות; 4

 קול — הקומוניסטית המפלגה אחד; קול
ריקים. היו פתקים שני אחד;

הנו הקלפי מיבצע החל בבוקר למחרת
החו לתל-אביב. מדן הזה העולם של דדת
 עד באוטובוס נסעה הקלפי את שניהלה ליה
ממנו, ירדה הנוסעים, קולות איסוף גמר

לבאו־שבע בדרך
אנטי היו זה באוטובוס הנוסעים רוב

מט את חדש לעולה הקלפי חולית איש מסביר
 ההצבעה. אופן ואת הנסיונית הקלפי של רתה

הקלפי. מהות יעל הסבר דרש רובם ישובי-עולים.

ש למרות באר־שבע. ועד מדן — אגד של
 קטן, היה אוטובוס בכל המצביעים מספר

 כל־ארצית, תמונה לקבל כדי בו היה ולא
 יחד גם הקטנית הקלפיות כל סיכום הרי
 שיקף הוא יותר. מציאותית תמונה נתן

 וצורותיה; ההתיישבות אזורי כל את כמעט
 היחס לפי וותיקים, חדשים עולים של דעתם
אלה. באזורים ביניהם הקיים

באוטובו שהוצבו הקלפיות שתי סיכום
סי מול באר־שבע, ועד מדן אגד של סים
 שונה, שהיה בערים, ההצבעה תוצאות כום
 של שלמה תמונה הראשונה בפעם נותן

תמו הארץ. בכל המפלגות בין יחסי־הכוחות
 סיכומי בין באמצע, אי־שם נמצאת זו נה

 התוצאות לבין כה עד ההצבעה תוצאות
אלה. בעמודים המתפרסמות

★ ★ ★
ערבי וקור פועדי־דחק

 שיצא ,89007 מספר ״אגד״ וטובוס ^
■  בכיוון מתל־אביב שעבר חמישי ביום י

המשועמ נוסעיו בהרים. לטפס החל לצפת,
 חולקו כאשר מייגעת. לנסיעה חיכו מים
 העיון היד, הנסיונית, הקלפי טפסי להם
 הנוסעים רוב קצרה. כהפסקת־נופש בהם
הש זה הרכב נופש. למטרות לצפת נסעו
 ועל ההצבעה תוצאות על במעט לא פיע

ה מנוסעי אחוז כחמישים המצביעים. אחוז
מחופ ליהנות להצביע, לא העדיפו אוטובוס

מערכת את לזכור מבלי סוף־השבוע שת

אחר. באוטובוס המשיכה
נמ לצפת מקרית־שמונה שנסע באוטובוס

ל בדרכם שנסעו פועלי־דחק, בעיקר צאו
 בהם עוררה הקלפי פתקי חלוקת עבודה.

 מ־ איש הסתירו לא הם סוערים. ויכוחים
|K כל ההצבעה: פתק גבי על סימונם את רעהו
r ־ ה־ חברו. יצביע מי עבור בדיוק ידע אחד

 שפועלי־ היתה, זו בקלפי המעניינת תוצאה
עד רשימות עבור להצביע נטו לא הדחק
וקולותי זו, בקלפי הצביעו איש 17 תיות.

 קולות; 6 — מפא״י כדלהלן: התחלקו הם
הלאו הדתית המפלגה קולות! 4 — חרות

 מפ״ם, הפרוגרסיבית קולות; 2 — מית
ו קידמה ומפלגת התורתית הדתית החזית
אחת. כל אחד קול קיבלו הערבית עבודה

ה בין אחד ערבי לא אף היה ולא מאחר
 ה־ מפלגת עבור בהצבעה היה נוסעים,
התב היא הפתעה. משום והעבודה קידמה

 מנהל־העבודה זה היה ההצבעה: אחרי ררה
 עבור שהצביע פועלי־הדחק של המפא״יי

 את לבדוק כדי במפא״י, התלויה רשימה
בקלפי. הקולות סופרי של מהימנותם
ב שיצא באוטובוס נערכה הבאה הקלפי

 הגיע עם הסתיימה מצפת, בבוקר 7.45 שעה
האוטו נוסעי רמה. הערבי לכפר האוטובוס

 עקרונית שסרבו — חיילים שלושה היו בוס
ו מורה אל-על, עובד — בהצבעה להשתתף

לחי בדרכם שהיו אחרים אזרחים חמישה
התחל בקלפי שהושמו הפתקים שבעת פה.
 חרות, מפ״ם, קולות; 3 — מפא״י כך: קו

הלאומית הדתית והמפלגה אחדות־ד,עבודה


