
 מרכזית הסקה עם חדרים 3 בנות דירות
נגררים ותריסים חלונות מרכזי, לגז חבור

מ״ר 91ו־ מ״ר 83:של בשטח
ל״י 39,500מ- החל ל״י 33,000מ־ החל המחירים־
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חדשים! סרטים 300
 בכדורגל, העולם אליפויות

 ריגול, סרטי ,1964 אולימפיאדה
 קונסטנטין. אדי ברדו, בריג׳יט

 מ״מ 8 סרטים של עצום מבחר
בהשאלה. — הנושאים כל עם

 לעיר מחוץ גם משלוח
 פרוז׳קטורים השכרת

וכו׳ מסיבות הולדת, לימי
פספורט פוטו
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 נכבה כסף סכום עולה חתונה כל

מופ החתונה בליל, האורחים כל עיני
 בליל הכלה בהופעת הכלה, אל נות

 השמלה. קובעת החתונה
 לך. נעזור ואנו אלינו ד,כנסי !כלה
 ההולמת השמלה את לך נתאים אנו

 חדש משלוח מגיע חודש בכל אותך.
 שהוזמנו וצעיפים, שמלות־כלה של
ה, גב׳ ע״י רנ  הסלון, מנהלת א

ורומא. בפרים בהיותה
ן ו ל ת ס ו ל כ ל

״ ר ב מ א ״
תל־אביב ,95 נן״יהודה רחוב

בחיפה, תהיה באם
 אצל בקר הזה, הסוכות בחג

ש המצלמות רוב ברנר״. ״פוטו
האח בשבועות בעתונות פורסמו
 ברנר״ ״פוטו אצל תמצא רונים,

חיפה.
 לצלם יכול מודרנית מצלמה עם

ילד. אפילו
— גדול פלשים מבחר —
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ק חיפו־,,רחוב חלו 3! ה

 מגע משקפי
זס&זיאסס 1£85£5

ע״ש הראיה לקידום המכון

גרוזובסקי ל. י.
 ת״א, 111 אלנבי רח׳ חדשה: כתובת

״תמר* קולנוע בנין

במדינה
)9 מעמוד (המשך

 *■■י בצדי המוטלים וההרוגים הפצועים של
 .שבא העולות המכוניות בין הדרך,

 פצועים. 120ו־ הרוגים 38 המחיר:
 היה יכול זד, מחיר לשתוק. חיים

תפ היה אילו דיין, לדעת מוצדק, להיות
 להגיע 202 הצנחנים חטיבת של קידה

 מנע מולה שהתחפר המצרי והכוח לסואץ,
 קובע הצנחנים, תפקיד אולם ממנה. זאת

 את ולכבוש דרומה להמשיך היה דיין,
 תעלת־ אל להתקרב ולא שארם־אל־שייך,

סואץ.
ב קובע עצמו דיין הוויכוח. מוקד זהו
 קדש מיבצע של העיקרי היעד כי ספרו,

תנו לפני טיראן מיצרי את לפתוח היה
נו שארם־אל־שייך כיבוש ישראלית. עה
 המיבצע. של גולת־ד,כותרת להיות עד

 פי על רק נוהל לא קדש מיבצע אולם
ישראלי. אינטרס של החישובים

שארם־אל־
 ה־ מן קילומטרים 250כ־ נמצאת שייך

 לכבוש ״כדי דרום־מזרח. לכיוון מיטלה,
השבוע לעג תל־אביב,״ מכירן חיפה את

 לכבוש צורך ״אין משוחרר, קצין־צנחנים
תחילה.״ ביירות את

 ה־ שר,אולטימטום שלאחר הוא, נכון
 ברובו, נכבש וסיני ניתן, אנגלי־צרפתי

 לשארם־אל הצנחנים מחיל חלק הופנה
 בפירוש:׳ זאת מציין עצמו דיין אך שייך.

 לשארם־אל־שייך צנחנים לשלוח ההחלטה
 דאגתו מתוך נבעה היא מאוחרת. היתד,

 את לכבוש שנועדה ,9 לחטיבה הרמטכ״ל של
 שכוח לו דירחו מאוחרות ידיעות ד,מיצר.

 ש־ סבר ולכן במקום מתרכז רב מצרי
בצפון, אל־טור מכיוון שיבואו הצנחנים,

 אימפרוביזציה זוהי רבה. תועלת יביאו
מיבצע. כדי תוך וסוכמה שהוגתה

 העקוב־ והקרב למיטלה, הצניחה בעת
_ מפקדי חשבו לא ההררי, במעבר מדם

^ חשבו הם שארם־אל־שייך. על הצנחנים
ב קילומטרים 500 מנותקים, היותם על

מי על פרושים כשהם סיני, מידבר תיו
 הצניחה מקום אגב: להגנה. קשה שור

 שבמקום־ אחרי ממש, האחרון ברגע נבחר
שאחר אוהלים, נתגלו המקורי הנחיתה

 כבישים. סוללי של היו כי התברר כך
 מפקד עיני נגד שעמד הדחוף, הצורך

 הטאקטי מצבה את לשפר היה החטיבה,
ל לעשות, היד, יכול זאת יחידתו. של

 ההררית הפיסגה כיבוש על־ידי רק דעתו,
חיטן. מעבר של

 של שהאשמותיו מאז, הצנחנים מפקד
 בכל רצה כבד, צל עליו הטילו דיין

 אף הוא לשעבר. לרמטכ״ל להשיב מאודו
 אולם לכך. הדרוש החומר בריכוז החל

 לו הזכירה המטכ״ל של מפורשת הוראה
 אנשי את המחייבות תקנות־השתיקה את

 תפורסם לא כן על פעיל. בשירות צה״ל
הקרוב. בעתיד זו תגובה

 בקשר רק לא אך הלחימה״♦ חופי״
 אשמות דיין מטיח המיטלד, על לקרב

לפעו בקשר גם זאת עושה הוא כבדות.
 הגבול מן בדרכה הצנחנים, חטיבת לת

 עם התחברה שם למיטלה, עד הישראלי
 זה, בהקשר האשמותיו, שד,וצנחה. היחידה

מו הן היחידה. למפקדי מצטמצמות אינן
הצנחנים. כל ראש על טחות

דיין: כותב
 הנזצרים עמדות נכנעו המקרים ברוב

 שיידרש בלי למיתחם, כוחותינו פריצת עם
 -*• של הרב למספר אשר פנים־אל־פנים. קרב

 בציר שהיו השבויים של והמיעוט ההרוגים
ה מאופי תוצאה זו הרי כונתילה־מיטלה,

 נמרצת מהלזנגדות ולא הצנחנים של לחימה
זה. בקו שהחזיקו המצריים החיילים מצד

 על- במישרין טופח זה לחימה״ ״אופי
 בתקופה כי, עד עצמו. דיין משה ידי

 הצנחנים יחידת הואשמה לקיומה, הראשונה
 בטוהר אף הפוגעת אכזרית, בהתנהגות

ה זה בהקשר בלטה צד,״ל. של הנשק
 לשיאה הגיעה זו רוח קיביה. על התקפה

 יכול אינו אף דיין ומשה סיני, בערבות
ממנה. להתעלם

ת רו בחי
— אל-אדד

 השבוע בילד, בית־שאן של המעיק בחום
ב ביותר הארוך היום את בראנסי סאלח

1 >66 הזה העולםס!


