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ואוהד: חגר
 עד לא, עדיין לכוח־החדש? לירות מיליון 8 העביר שנ״ם

תל־אביב. ,136 ד. ת. החדש, הכוח לקרן תרומתך את שלח אז

 91* סו חסינוי, לחידו* חשבונך קיבלת
 לא לעיתון, חביקוש עקב בהקדם. אותו
א משלוח כל ר לאיש נובל ל * ל ו ל ש ת

0 ׳?ן /7/
 ה־ כאשר שעבר, השבוע כראשית

 רעמו-׳באילזר והירדניים הישראליים תותחים
 מחזה זש1ד,ו<ר בית־שאן, עמק של הגבול
 דרומה קיללדכזרים עשרות כמה לגמרי שונה
 זה, על זה ירו בצפון כשחבריהם משם.

יש חיילים בסיוע ירדניים, חיילים השלימו
 ר,חדש\ אלנבי גשר הקמת אח ראליים,

אלנ־ גשך בניית בשעת במקום היינו לא
ש צר,״ל, מחיילי אחד אולם והשלמתו. בי

 את הנציח הגשר, בניית מיבצע אחר עקב
 סיפר לציין,״ ״יש במצלמתו. ההקמה שלבי
ב הגשר את בנו ״שר,ירדנים חייל, אותו
ההנ שחיל ניכר התפעלות. מעוררת צורה
 את הבריטיות.״ בשיטות עובד שלהם דסה

הזח'.' העולם למערכת החייל שלח התמונות

 הבשר',מגררניה ״קני'!* הז׳ת. העולם ■גילויי
̂י,'  —־רה ג-פיר״״בגיל השיב ̂ידקמ̂״לז״ע

 מ׳מדמסן להמ׳ילו אין הטובה. .'הזול"ואיכותו
̂'"1למ61מ קונים שאנו אחר• צר ̂*#.ן

★ ★ ★
שך; ו ^גא ^ ס ר י  "ראש־השנד. בגליון1' פ

(?# ^ו  המג^בל כתבת־הענק ||ונ1| 1*86 ג^זה4,
 •מ־•׳, נאלצנו, הטנקים, מ&מזי אלוף על י&חיוז

 אלמוניותם על י^&ור צנזורה, טעמי
 השמיד;, אשר דזמקד־הגדוד, הסיפור. גיבורי

 יחי־' מכל טנ^יז$ עתר ששת־הימים ?מלחמת
סגן־אלוף. בשם רק כונהי; בצר,״ל, אחרת יזה

 שלו, המצטיין מפקד־דן&לוגה ,אחי אברהם. י
̂גד גיא. "סרן הפרטי: בשמו דק ■?כנות יכר

אלוף מאלמוניותם. השניים יצאו השבוע י•

 במקום הירדן, על הירדנים שבנו הביילי גשראדנבי במסוס ביילי
ה ההנדסה חיל חיילי שנהרס. אלנבי גשר

 כשהןא המערבית הגדה אל אותו והסיעו המזרחית בגדה בשלמותו הגשר את הרכיבו ירדני
המלאכה. את להשלים במקום, צה״ל חיילי להם סייעו שם אחת. חתיכה עשוי כולו

הגשר ל1ו וירחים ישראלים
 מנורים של במרחק הגשר על יושבים הצדדים משני צבאיים משמרות לישראלים. ומחצית
ואליה. מירדן העוברים ראשוני את פניו על להעביר הספיק כבר הגשר מזה. זה ספורים

 קוראי מוסיפים במדים, הם כאשר גם כי
אינפורמציה. מקורות לנו לשמש הזה העולם

★ ★ ★
 לך גילה גרמני,״ בשר תאכל ״מחר

 חודש לפני שפורסם הזה, העולם של סקופ
 לראשונה נחשפו ובו ),1571 הזה (העולם
 לייבא ישראל ממשלת של כוונתה על פרטים
מגרמניה. בשר לארץ

 ניצול הולצברג, שמחה הקוראים, אחד
 המשטרה על־ידי שבוע לפני שנעצר השואה
 של ביקורו נגד כרוזי־מחאה חילק כאשר

 בכתבה. לעובדות האמין לא בישראל, ארהרד
 מחלקת על האחראי אפרתי, לרב צילצל הוא

 אם לוודא ביקש הראשית, ברבנות הכשרות
כש ומשגיחי שוחטים הרבנות שלחה אמנם
לגרמניה. רות

 שהובאו העובדות את אישר אפרתי הרב
מ לחץ הופעל כי בטענו התנצל בכתבה,

זה. בעניין הרבנות על גבוה
 המפד״ל ח״כ היה שהזדעזע אחר קורא
ה לשר שאילתה הגיש הוא חזני. מיכאל
 לעובדות אישור ביקש ספיר, פינחס אוצר,

ש כך על קבל הזה, בהעולם שפורסמו
לדע בו, שיש דבר מגרמניה, בשר מייבאים

לפגם. טעם תו,
ה ועדת בפני שעבר, בשבוע בתשובתו,

אח האוצר שר אישר הכנסת, של כספים

 הוא אף הגיע גביש, ישעיהו פיקוד־הדרום,
 במלחמה השניים של מיבצעיהם כי למסקנה

הע המלחמה, שבסיפורי המופלאים מן הם
פיקודי. ציון־לשבח לשניים ניק

אב סגן־אלוף של הגדול המלחמה סיפור
 התמצת יעקובסון, גיא וסרן ברעם רהם

^ כדלהלן: הצה״לי הדו״ח של היבשה בלשון
 חטיבה בראש גדודו עם לחם ברעם ״סא״ל

שב הגדוד הפסקה. ללא שעות 80 במשך
 אוייב, טנקי של רב מספר השמיד פיקודו
 רגילים. ובלתי קשים בתנאים לחימה תוך•

 חסימת על הקרב את במיוחד לציין יש
 בקרבות 'שעות. 18 שנמשך המיתלה, מיצרי

 דוגמה ושימש כושר־מנהיגות גילה אלה
אישית.״
 ביום בביר־לחפן, יעקובסון: גיא ״סרן
 פיקד עליו בקרב נפגע למלחמה, השלישי

ל והמשיך טנק החליף הוא פעמים. מספר
 לאחר הקרב. גמר עד האש את ולכוון פקד
 בג׳בל־ אוייב טנקי עם קרב ניהל זה קרב

טנקים.״ 18 והשמיד ליבני

ה העולם2 1576 הז


