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שלך הנסיעות במשרד רבוש
מקיף רפואי לבטוח פוליסה
הכוללת:

 עד בחו״ל אישפוז הוצאות א.
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אמבולטו רפואיות הוצאות ב.
רנטגן, מעבדות, כמו: ריות

ת ללא ובו׳ רופאים ל ב הג
סכום.

 10,000.— ע״ם תאונה בטוח ג.
 עד הגדלה אפשרות עם ל״י
ל״י. 50,000.—ל־

חולים לביטוח חברות

ת פ ש י ח א ו נ ש

במדינה
)7 מעמוד (המשך
 נסער, מכן ולאחר בשלום, בדו־קיום שדגל

 שם והחליפה בגרמניה ממלכתי לביקור
 לדו־ בתוקף המתנגדת הממשלה עם ברכות

השתנה. לא דבר שום בשלום. קיום
 על מעולם שמע לא מהם אחד אף

פרם. שמעון
ק ש ם. מ פיי  לא עצמה בישראל גם אג

 זעזוע פרס שמעון של התפטרותו עוררה
 הבחין לא ישראל מאזרחי איש מחריד.
ההיסטוריה. כנפי במשק

 בטחון־! להתקיים. המשיפה ישראל מדינת
 יותר טוב במצב עצמו את מצא המדינה

 רמזו שהסורים אחרי אי־פעם, שהיה מכפי
 הר,טייר, עבודות את להפסיק כוונתם על

להלן). (ראה
 כמו המדינה בשמי דרך שכוכבו האיש

 הקנוניות ביצת לתוך נפל זוהר, שביט
 התפטר הוא ).13 עמוד (ראה המפלגתיות

 מדיני, חשבון ללא בכך, לרצות מבלי
ההת על קרא האזרח בטחוני. רקע ללא

 את והפך ארוחת־הצהריים בעת פטרות
העתון. עמוד

פרם. שמעון של הטרגדיה זוהי

הגבול
החט״ה הט־־ח

 ביישור עסק שעוד הבודד, הסורי הדחפור
 טיר־ את הוא אף הפסיק ההטייה, תוואי

 בעתון ידיעה הופיעה תחילה מנועיו. טור
 עומדת סוריה כי בישרה, אשר ביירותי
 יומיים כעבור ההטייה. עבודת את להפסיק

הנבואה. התאמתה
 אחרי הסיבה: את הבהירה אף דמשק
מצ כלומר — המשותף הערבי שהפיקוד

 כאשר הסורים, לעזרת אץ לא — ריים
 אין — בדחפורים פגעו צה״ל של הטאנקים

בעבודה. לבדה להמשיך מוכנה סוריה
ה ומצומצמות. ישירות פגיעות

 הנחות־יסוד לשתי אישור נתנה הפסקה
 החלו הסורים אמרה: האחת פוליטיות.
במצ להתגרות כדי רק ההטייה בעבודות

 צבאית בהרפתקה אותה לסבך בנסיון ריים,
 הסורים כמפקירת להציגה או ישראל, נגד

האמיצים.
 היא ישראלית. היתד, השנייה ההנחה

 דיין משה בפני שהועלה הרעיון כי אמרה,
 פעולות את לנצל למיניהם, ואקטיביסטים

 נגד טוטאלית במלחמה לפתוח כדי ההטייה
 כי אמרה, היא פסול. רעיון הוא סוריה,

 רעיון את לסכל בדי במלחמה צורך איין
ההטייה.
הממ גטתה הראשונים שבחודשים אחרי

ממל מנוס שאין הרעיון, את לקבל שלה
ההג הניתוחים לבסוף גברו ,1965ב־ חמה

 העולם של המאמרים סידרת (ביניהם יוניים
ה התגבשה והלאה). 1439 הזה

 מלחמה, על זה בשלב לחשוב אין כי דעה,
 פגיעות ההטייה בעבודות לפגוע יש אלא

ומצומצמות. ישירות
 בו יום באותו אחד. במקום שלושה

 לס־ מדרום סניבר, כפר ליד הדחפור נדם
 פירסם הירדן, מישמר בגיזרת קומש־,פגיעה

 הדו״ח את האו״ם של המשקיפים מטה
התקרית. על שלו

הסורים, טענות את בעיקרו אישר הוא
 ישראל, בידי יזומה היתה התקרית כי

 בדחפור, לפגוע הייתה היחידה ומטרתה
 הישראליים שהטאנקים הסתבר כדי־כך, תוך

 הם משידעו: יותר הרבה לקלוע הטיבו
אחד. ולא דחפורים, שלושה חיסלו

 המשקיפים דו״ח מתוך שהשתמע הגינוי
ישראל. ממשלת על מיוחד רושם עשה לא
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 הפיקוד כי ההודעה, יותר אותה העסיקה
לת תוכנית לעבד עומד המשותף הערבי

 עתידות ישראליות פגיעות על אחידה גובה
 שמצריים מכיוון אולם ההטייה. במיפעל

יש עם במלחמה להסתבך מעוניינת אינה
 התקריות בשתי שהוכח דבר — ראל

התוכ כי להניח, היה אפשר — האחרונות
המילוליים. הניסוחים מגדר תצא לא נית

 הממשלותו ראשי השבוע החלו כאשר
ישי לקראת בקאהיר, מתכנסים הערביות

 ההטייה תוכנית כי ההרגשה שררה בתם,
 טיפה שהוסתה לפני עוד לטבוע עומדת

 היותר, לכל כי, ניראה הירדן. מי של אחת
שהו כפי מוחייבה סכר את הירדנים יקימו
לשי תטה לבנון ג׳ונסטון; בתוכנית תווה

 זה (אף החצבני ממימי זעיר חלק מושה
 סוריה ואילו ג׳ונסטון); לתוכנית בהתאם
 היא מצרים של פחדנותה שבגלל תכריז

המקיפות. ההטייה עבודות את מפסיקה

־ ישראל גיבור עם התייחדה כולה המרינה

הנדסי האינוס
כהן ארי סור

שת לבושה שפחתו בני בחברת אלי חגג החגים מרבית את פורים. בתחפו בארץ. מ
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שעת אלי של ילדיו ושני אשתו אמו, ניראים כאן וילדיו. באשתו הגדולה טיול. ב


