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:הבאות מהתשובות אחת בחר
 מפה הנשמה בתרגיל הג״א איש
לפה.

 שותה גורן שלמה הצבאי הרב
מרים. ממעין מים

לכותל. נושק הנשיא
אשכול. לוי בהלוויית הרצפלד

 גלו- על אותו הדבק התלוש, את ד
 עבור ת״א ,136 לת.ד. ושלח דדואר,

צילומים״. ״חידון

אתה אשר צילום מתפרסם שבוע יי

 נכונה, תשובה כל לזהותו. נבקש
בהשתתפות אותך מזכה שבוע, ל

 הת־ סידרת פירסום בתום גרלה.
שולחי בין הפרס יוגרל נות

הנכונות. התשובות

1

במדינה
הע□

לאו
זה

? מוביל
 שיא שבוע זה היה מוראלית מבחינה

 מזה כמותו ידעו לא הם ישראל. לאזרחי
לשכמותו. זקוקים היו והם רב, זמן

 השקולים אפילו יכלו אחד שבוע תוך
האירו משפע להסתחרר בישראל, שבראשים

וההצלחות. עים
 משרבורג שמולטו הטילים ספינות

לחיפה. הגיעו
 של הבלתי־יאומן המיבצע על נודע

המצרי. הראדאר הרמת
 ללא הסתיימה בלבנון צה״ל פשיטת •
אבידות. וללא קרב
 האחי' בנצרת, חבלנים רשת נחשפה •
 המכוניות הרכבת במיפעל לחבלות אית

 פז הדלק חברת של הדלק ובמיכל בנצרת
בחיפה.

 פליטים במחנה טירור רשת חוסלה •
בעזה.
 בגיד צה״ל מוצב על מצרית פשיטה •

 משאירים כשהמצרים נכשלה, התעלה רת
הרוגים. חיילים 9 בשטח
 בגבולות במלחמה סבל לא צד,״ל •

אחד. הרוג אפילו
 ההצלחות, בסחרחורת הצבאי. הגניוס

נש העולם, בכל כללית התפעלות שעוררו
 כמו משמחות, פחות ידיעות ונבלעו כחו

 והכוונה והולך המחמיר הכלכלי המשבר
 קיצונית בצורה המיסים עול את להכביד'

ביותר.
 השבוע התגלה היהודי הגניוס

קר במיבצעים זה היה תמיד אבל בשיאו.
 לא ההצלחות שלכל אלא ובטחוניים. ביים

 המצב פתרון לגבי השלכה שום היתר.
באיזור.

 שלוא מהמסקנה להתעלם היה אפשר אי
 חלק רק שלום במיבצעי ישראל עם השקיע

 שהוא והגאוניות, היוזמה מהכשרון, קטן
 קרוב השלום כיום היה בצה״ל, משקיע

לאופק. יותר

מפלגות
גישושים

בימין
 חופשיים, קצוות הרבה השאירו הבחירות

אינטרסנ מגרה והדבר המפלגתי במישור
יחד. הקצוות את לקשור אחדים טים

וייצמן. עזר ביניהם: בולט !•
 בחיים והטירון הצבא בחיי האלוף ;•

 צעדיו את לצעוד רוצה היה המיפלגתיים
 מבטו, חדש. מערך של כיוזם הראשונים

 בשתי נתקל ימינה, טבעי באופן שהופנה
 החום והמרכז הממלכתית, הרשימה סיעות:

שי.
 פוליטי, שכעסקן המבין הראל, איסר י•
 קטנה, מפלגה של ברשימה ארבע מספר איש

 לפעול הכנסת לו תא?שר לא ׳ שאם מרגיש
 שהת־ חושב הוא שבהם בטחוניים במישורים

 בעיני ערכו את יאבד — שנים במשך מחה
הציבור.

 האח־ מהבחירות שלמד תמיר, שמואל •
 בספק, מוטל הפרלמנטרי עתידו כי רונות
 יוכל שלישי גורם באמצעות שרק מבין

 יכיל אינו לחרות בטוחה. קורת־גג למצוא
 של נקמנותו היטב לו ידועה כי — לשוב
 נסיון־הפוטש את לו סלח שלא בגין, מנחם

הכושל.
 בין החצויים העצמאיים, הליברלים •

 לבין מזרח־אירופה, ושרידי קיבוצית תנועה
 חייבים הבורגני, לימין יותר הנוטה גרעין

 — בבחירות המפלה לאור — זו בקדנציה
 העיקריים הפלגים באחד עצמם את לייצב

הפוליטית. הבמה של
ה ד מ י ג ? י ל,ן  החלו כחודש לפני הז

הרא המגע הקצוות. בין לקשר הגישושים
 הרשימה איש הורוביץ, יגאל בין היה שון

 המטרה: תמיר. שמואל לבין הממלכתית,
 במישור משותפת לפעולה דרכים לחפש

ייתכן מידה באיזו לבחון כדי ההסתדרותי,

 במישור המפלגות בין איחוד או שיתוף גם
הפרלמנטרי.

 כל דעת על נעשו לא האלה המגעים
 נערך כאשר הממלכתית. הרשימה ראשי
 ליוזמתו שהתנגדו כאלה היו בנושא, בירור

 השאלה: את השאר בין העלו הורוביץ, של
 דויד הרשימה מנהיג של עמדתו תהיה מה

 בזילזול: הכריז, המשתתפים אחד בן־גוריון?
 ייתכן בן־גוריון, של דעתו את נשאל ״אם

תמיר!״ שמואל זה מי יזכור לא אפילו שהוא
 שאל לבן־גוריון, נסע אביזוהר מאיר ח״כ

החופ המרכז עם לגישושים דעתו מה אותו
ל שלילית בוקר: משדה הזקן תשובת שי.

חלוטין.
 מוצהר למתנגד אביזוהר הפך רגע מאותו

 הוא החופשי. המרכז עם ההתקרבות לרעיון
לליברלים התקרבות נגדי: רעיון העלה

 ייעשה הנסיון כי הציע, כאן גם העצמאיים.
לשי להרחיבו במגמה ההסתדרותי, במישור

כללי. תוף
 המרכזת, בוועדה ל״ע לנציג פנה הוא

 התשובה: הנסיון. את הציע זיידל, הלל
בעניין. לדון נכונות
 בחבריו התייעץ לא הורביץ יגאל גם אבל

 דעת על לגמרי פעל לא הוא לרשימה,
 כבד״ גורם הם שלו קשרי־המשפחה עצמו.

 המפלגות בשתי 2 מס׳ הם קרוביו מישקל.
 רציני מועמד דיין משה בן־דודו הגדולות:

 עזר דיין, של גיסו גולדה; את לרשת
 בגין מנחם את לרשת רציני מועמד וייצמן,
הגח״ל. כמנהיג
העצמ הליברלים רוצה. המערך גם
 מתחרים. עליו שאין שטח־הפקר, אינם איים

 למערך אותם לסחוף רוצה הימין רק לא
 שיוכל הוא גם מאמין הפועלי המערך חדש:

משותפת. למיסגרת להביאם
 בגיל־ ,העצמאיים הליברלים היו היום עד

ביו הממושמעים שותפיה השונים, גוליהם
 שמשון יעקב המשפטים, שר מפא״י. של תר

 עם ביותר תקינים יחסים המקיים — שפירא
האח בחודשיים הוכיח ואשר ל״ע, ראשי
 של ביותר הנאמן המבצע הוא כי רונים

 — מאיר גולדה של המפלגתית מדיניותה
 ראשי עם במגעיו מאד פעיל לאחרונה נעשה
 לעבר סטייתם למנוע ברורה: הכוונה ל״ע.

 להביאם — אפשר ואם הממלכתית, הרשימה
הפועלי. למערך הצטרפות לידי

הממלכ הרשימה איחוד יקום אמנם אם
 של מקורביו אומרים החופשי, והמרכז תית
 איחוד בפני לסלול הבטיח כי וייצמן עזר
שלי כשותף אם גח״ל. לתוך הדרך את זה
 משוכנע הוא מחרות. כחלק אם בגוש, שי
 שינאתו ועל התנגדותו על להתגבר יוכל כי
לתמיר. בגין של

 את להשאיר וידרוש בגין, יתעקש אם
 חברו־לסיעה את רק ולקבל בחוץ תמיר

 לאיש. יפריע לא הדבר — שוסטק אליעזר
 לקראת הראשון המגע את שקיים ותמיר,
 בודד עצמו את ימצא זה, מסוג מערך
בחוץ.

ת או ר ת ה ל
בעוד

שנים ארבע
 צריכים הליבראלים היו התיכנון, לפי
 משלהם, פופולארית אישיות לעצמם לצרף

 לחטיבת וייצמן עזר להצטרפות במקביל
גח״ל. של חרות

ה והאישיות לפועל, יצאה לא התוכנית
ה בקאריירה להמשיך העדיפה פופולרית

שלה. נוכחית
 זמני להיות עשוי בתוכנית השינוי אך

 על הידיעה פירסום למחרת כי בלבד,
 בתפקידה להמשיך האישיות אותה החלטת
 המפלגה במשרדי האישיות הופיעה הנוכחי,

 פינקם וקיבלה כדין, נרשמה הלבראלית,
חבר.

שנים. ארבע בעוד לשימוש

הסברה
 ״אל־פתח״ עם
חשוך בגן

 ירושלמי, עתונאי הוא שומרון יצחק
 ההסברה כשליח דווקא עצמו את ראה שלא

 בעת לטובה, הופתע כן, על הישראלית.
בארצות שעבר בקיץ שערך אישי מסע

)19 בעבוד (המשך •

י
ת שני ת של ענק קרונו חנ ת

שיטת הורמו ראדאר, בפ
שפורסם וכפי בסואץ צה״ל

סו ט ם הו קי סו מ לישראל ב
-י-

ישראל, של הכמוסים הסודות חד
 דיברה המדינה שכל כמום כך כל סוד ^
 סוף התפוצץ שבוע, במשך בו ועסקה עליו
 כמו זעירה במדינה האחרון. שבת ביום סוף

 נסיון שהוכיח כפי — אי־אפשר בה ישראל,
 לגבול מעבר קרבית לפעולה לצאת — העבר
 מספר תוך כך על תדע הארץ שכל מבלי

 ביותר הגדול המיצבור משוטט בה שעות;
 השוחרים מעולים, כתבי־חוץ של יחסית
 שמועה כל לקלוט כרויה ואזניהם לטרף

הגב מוטלות בה אמיתותה; את מיד ולברר
 שעה מקומיים עתונאים על חמורות לות

 על העולה ככל לפרסם יכולים שכתבי־חוץ
 לאינטרסים נזק גרימת תוך לפעמים רוחם,

 שאלה זו היתד, כזו במדינה ישראל; של
בינלאומי. למקום יהפוך שהענין זמן של

ישר אזרחי היו בעבר רבים במיקרים כמו
 שקדרה מה על ללמוד השבוע נאלצים אל

למדו, כך עתונות־החוץ. מדיווחי במדינתם

;־־־ישראלי־״, מניס
 בשימוש הנמצא מערבית, מתוצרת ישראלי,

 ־ אנטי-אזז סוללות לשרת והמיועד צה״ל,
 מזמן לא שנחטף הסובייטי , המכ״ם ריות.

זה. למב׳׳ם בגודלו דומה — מהמצרים

 את הבינו לא או ידעו לא שעדיין אלה
 המיב־ היה מה שפורסמו, השקופים הרמזים

 צד,״ל של הקומנדו יחידת של העיקרי צע
המצ המכ״ם מוצב על שבוע לפני שפשטה

 הראשית הענק מכותרת גארב, בראם רי
 שהכריזה: הלונדוני אקספרס הדיילי של

 טון.״ 7 של סוד גונבים ״ישראלים
 היה ניתן בחו״ל, התפרסם שהסיפור אחרי
 באמת קרה מה אלה מפירסומים ללמוד
תהילה. עטורת פשיטה באותה

★ ★ ★
 אל צה״ל של המשוריינת פשיטה

חוד מספר לפני סואץ, מיפרץ חוף ^
 תחנות שתי גם היתר, בין הושמדו, שים,
 שנועדו מצריות, (מגלה־כיוון־מקום) מכ״ם
היש חיל־האויר של המטוסים את לגלות
זה. באיזור ראלי

 שפעלו הטילים וחיסול השמדתן, אחרי
ל פתוחים סואץ מיפרץ שמי היו באיזור,
 לחלוטין התעוות המצרים ישראלים. מטוסים
הפ ולמנוע להתריע יכלו ולא זה באיזור

 שמנעו ישראליים מפציצים של יומיות צצות
שלהם. הראדר תחנת את לשקם מהם

 הראדאר מהשמדת המיצרים סבלו בעיקר
ההפ נוכח בראס־זעפרנה. הגדול הסובייטי

נוא הם פוסקות הבלתי הישראליות צצות
 המכ״ם תחנות את להקים מהרעיון שו

 צפויות, היו אלה שכן — מחדש
 אבל מחודשת. להריסה הקמתן, אחרי מיד

זה. מצב עם להשלים מוכנים היו לא המצרים
 המצרים ערכו בלילות, בעיקר לאט, לאט
 המומחים של עצתם לפי כנראה — מחדש

 מערכת את — במצרים היושבים הסובייטים
באיזור. שלהם האנסי־אוירית ההגנה

לשטח הביאו
מתו ביותר חדישה מתנייעת, מכ״ם יחידת

 .12.־פי בשם המכונה סובייטית, צרת
*■* ־ *

* ה ך  המוצבים קרונות בתוך הבנויה זו, חנ
ב מחוברים הם אליהם משאיות, גבי על 1 1

 יחידות: משתי מורכבת עבים, פלדה כבלי
והמסך. המחשבים וקרון אנטנה קרון


