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 לשאלות שנוגע מה בכל הנצחי השתקן

 פתח ידין, יגאל הרמטכ״ל־לשעבר בטחון,
נית לכך ההזדמנות ליבו. סגור את השבוע

 העצמאות. יום לרגל עיתונאי בראיון לו נה
 לפני שאירעה תקרית על למשל, סיפר, הוא

 —הישראלי המו״מ בעת ברודוס, שנה 19
 המצרי הגנרל שביתת־הנשק. הסכם על מצרי
ב התרגז ידין באר־שבע. את מידין דרש

 את שמט השולחן, על בידו הלם סירובו,
 מצחו על ישר עף וזה החזיק בו העפרון

 בבדיחה, מיד הסתיימה התקרית המצרי. של
נו לא בה המעורבים שני בין הקשר אולם
 מצרי קצין צה״ל שבה שנה כעבור תק•

 של הקרוב ידידו שהיה עזה, רצועת בגבול
הע היסס, לא הגנרל מרודוס. המצרי הגנרל

ש האו״ם, דרך לידין אישית בקשה ביר
 המצרי הקצין — ואמנם השבוי. את ישחרר
קיבל אחר־כך מה ״זמן ידין: מספר שוחרר.

 מטוס המצרי. מהגנרל ניסתרת תודה תי
הרצו מול בלב־ים, התרסק ישראלי דקוטה

המצ ניספו. בו שטסו גדנ״עים וכמה עה׳
 לרצועה, שנסחפו הגוויות את החזירו יית
וכתו זרי־פרחים מוטלים היו הארונות ועל
 מצדיע!״׳ המצרי ,הצבא בערבית: גדולה בת
 אמר אלון יגאל האלוף שר־העבודד, על •

 שהיה ביותר הטוב הבכיר ״המפקד ידיו:
 יצחק האלוף על • לצד׳״ל.״ עת אותה
פר הרגיל, מגדר יוצאת ״אישיות :שדה

מקו צבאית מחשבה בעל שבפרטיזנים, טיזן
 הרמט־ על • מאד.״ נועז ואדם ביותר, רית

ידי בינינו ״יש נ דיין משה כ״ל״לשעבר
 אותו ומעריך אותו אוהב אני רבה. דות

 לוחם של טיפוס ימים באותם היה הוא מאד.
 באו • יוזמה.״ ובעל אמיץ נועז, ירטיזני

גם לארכיאולוג, כיאה ידין, חשף ראיון תו

והלכתה ורטן פילכי
במסיבה ולא בסיצעד לא

ישראליות עם רוקדים ״הצלליות״
המודרני הריקוד תורת

בהרצליה מושקורי ננה
ובחזרה לישראל

האח מלוא את הטיל ישנים, סודות כמה
 צה״ל של הגדול הצבאי הכישלון על ריות

ד ושר־הבטחון ראש־הממשלה על בלאטרון
 סודות כמה אולם כן־גוריון. דויד אז,

לכיבוש אז של התוכנית כמו לגלות, סירב
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