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 במהלך במצרים ששהו — ידועים עתונאים

האוויריות. ההתקפות
★ ★ ★

ץ שכור מוראל
 כי השבוע, דיווח גרמני" יתונאי **
ג המצ האזרח של המוראל קשות נפגע י
תוצאו על שמועות רוחשת שקאהיר רי*
היש האווירית המיתקפה של הקשות תיה

 באי- אינשאס, מחנה הותקף כאשר ראלית•
 מ־ הרחק לא הנילוס׳ שלאורך הפורה זור

 שם היו שלא המצרי הרדיו הודיע קאהיר,
 שסיפר כפי הבירה, תושבי אבל נפגעים.

 ב־ גייסה הממשלה כי ידעו עיתונאי, אותו
 קאהיר, של הרופאים כל את קריאת־חירום

 כדי לאינשאס, באוטובוסים אותם הסיעה
ההפצצה. בנפגעי לטפל

 הגרמני, העיתונאי כדברי כאלה, מעשים
 בממשלתם. המצריים ההמונים באימון פגעו
 ובבני״הב־ בממשלתם החיילים אימון ואילו

 עקב הוא, אף התערער הסובייטיים רית
הישראליות. ההתקפות מול חוסר״האונים

 אחרים דו״חות קיימים אחד. דו״ח זהו
ב דו״חות גם קיימים אבל רוח. באותה

לה־מונד. כתב של זה כמו הפוך. כיוון
 בעומק ההפצצות בערך מקל אינו הוא גם

המצ דעת־הקהל על בהשפעתן או מצרים,
 השוררת הרוח הפוכה: שמסקנתו אלא רית.
שהת הפאטאליזם, רוח היא במצרים עתה

 הפשוט המצרי אין שוב בה לנקודה חזקה
 מתכונן והוא — הסבך מן מוצא רואה

 אינו הוא המלחמה. להמשך בשוויון־נפש
 אלא — במצב אשם שעבד־אל־נאצר מאמין

 על להשפיע ביכולתו שאין ומכיוון ישראל.
ל מתכונן הוא — ישראל של שיקוליה
מלחמה.

 מנופפים אף הקהל מבין יותר התוססים
לנצחון!״ עד ״מאבק כמו: בסיסמות

ש...★ ★ ★ מעזי
הארץ^הראשונ^מל־ אינה צרים ץ{

 להת־ מטרה המשמשת המודרנית, חמה
 היתד, המיקרים, בכל מרוכזות. קפות־אוזיר

 במיסגרת מסייעת, חשיבות להתקפות־ד,אוויר
יבשתיים. כוחות על־ידי שהוכרעה מלחמה

 העולם במלחמת גרמניה על ההפצצות
שנ לפני עד ויאטנאם צפון ועל השנייה;

 שגרמו אף על — הכף את הכריעו לא תיים,
שבעומק. למרכזי־הכוח לא־מבוטל נזק

תופ התגלתה הפסיכולוגי, במישור דווקא
ה רוח את לשבור במקום מפתיעה: עה

 את ההפצצות סיגלו — הכללית אוכלוסייה
 את חיזקו המלחמתית, למציאות האוכלוסייה

 שכמה — במצרים ברירה. שאין ההכרה
 על־ידי קשות הופצצו העיקריים מריכוזיה

 בימי וגרמניים איטלקיים מטוסים מאות
 רוח התחזקה — השנייה העולם מלחמת
דבר״. ״אין — המעליש

ב לראות שקיוד אלה התאכזבו כן על
 תחת עבד־אל־נאצר של המהירה נפילתו

 ועל בירתו על הישראליות הפצצות מטר
הש נראתה לא גם זו נפילה צבאו. מחנות

 תבוא אומנם היא אם כל־כך. קרובה בוע
ה של תוצאה שתהיה ביטחון כל אין —

 עבד־אל־נאצר, נגד תסיסה שכן הפצצות.
 גם ואולי — קיימת היתה קציניו, בקרב

 שהחלו לפני עוד — יותר רחבים במימדים
האסטרטגיות. ההפצצות

★ ★ ★
רמודגן במו

 הישראלי חיל־האוויר הפצצות כל ^
פסיכולו מניעים מתוך רק בוצעו לא

פגי מובהקת: צבאית מטרה להן יש גיים.
 המצריים. והמשק הצבא של במרכזי־כוח עה

 זו? מטרה הושגה מידה באיזו
 הופצץ כי השומע הממוצע, הישראלי

 ב־ מכ״ם תחנת הותקפה או במעדי, מחנה
 שמות עצמה. הפעולה אל מתייחס בלטים,

 דבר. לו אומרים אינם המותקפים המקומות
הפעו היקף על מלמדים אלה שמות והזקא

חשיבותן. ועל לות
 אפשר קאהיר. של שכונת־גנים היא מעדי

לתל־אביב. ביחס לרמת־גן להשוותה

 (ראה שעבר בשבוע שהופצצה בלטים
 חוף על עיירת־נופש היא )16 בעמוד תמונה

 שם ואלכסנדריה, פורט־סעיד בין הים־התיבון,
 זרועות משתי אחת — דמיאטה נשפכת
המ המקום אולי זהו הים. אל — הנילוס

 — ומיקומו אמירתו מבחינת ביותר, רוחק
התעלה. של הבוערת החזית מהתרחשויות

י-—י———18 —

 ובדייקנות קשה המטוסים פגעו שם ודווקא
צבאי. במחנה

★ ★ ★
הרכה הבטן

 שמות שני עוד ^ ואסיוט דקסור 1*
 צה״ל. דובר של בהודעותיו סתמיים /

 ליבה לב הם אלה — הרגיל המצרי בשביל
הני עמק בדרום הערים שתי מצרים. של
 המצרי: של הנפשי בעולמו מושג הן לוס
 אליו. להגיע שקשה מרוחק, מקום של סמל

 והי־ אלכסנדריה מתושבי מיליונים עשרות
 מבלי ומתים חיים קאהיר, ומתושבי דלתה,
 תשוט אלה ערים ולוקסור. אסיוט את לראות

מוגן. חבוי, רחוק, —אחר לעולם שייכות
שות זה באיזור המשרתים החיילים גם
 המרחבים כי התחושה תחושה; לאותה פים

 הנילוס עמק ושל המידבר של האינסופיים
 הונחתו שם דווקא והנה, עליהם. מגינים

המהלומות.
 וחדש־יחסית. חשוב ימי בסים הוא גרדקה

מל מוצב כאל אליו התייחסה לא מצרים
 העלה לא קצר זמן לפני עד שכן חמתי,

 הוקם הוא אליו. תגיע שהחזית בדעתו איש
 ושירת השנייה, העולם מלחמת בימי עוד
 נקו־ שימש תימן במלחמת הבריטי. הצי את

 מעבר אל המצרי לחיל־המישלוח דת־זינוק
 הפך סואץ, תעלת חסימת מאז לים־סוף.

ש מצרים של הצי ליחידות עיקרי בסיס
לתעלה. ממזרח נשארו

 על־ידי רצופות, שעתיים במשך תקיפתו
 פגעה ישראליים, מפציצים של גלים־גלים

מצרים. של הרכה״ ב״בטן שוב
 חיל־ שעשה השיטתי ההרס אחרי בעצם,

 ההגנה ובמערכת המכ״ם במיתקני האוזיר
 הפכה — המצרי הצבא של האנטי־אוזירית

 ל׳,בטן התעלה, לחזית פרט כולה, מצרים
 מעבירה קשות, בה פוגעת מכה כל רכה״.

הגוף. חלקי לכל זעזועים

★ ★ ★
רוסיים טייסים הבקשה:

 חשו־ מצרים עומדת זו, מיתקפד! ול **
עבד־אל־ של מטוסיו וחסרת־אונים. פה

 של בונקרים בתוך חבויים נשארים נאצר
ממרי צמדי־מיגים החלו רב, באיחור בטון.

כא התעלה. מוצבי על קצרות לגיחות אים
 מטוסים לקראת מיגים שני השבוע נסקו שר

 בקרב הופלו — לדלתה מעל ישראליים
אוויר.

 כי משוכנע, עבד־אל־נאצר אם גם אבל
 — לנפילתו יגרמו לא חיל־האוויר מכות
תגובה. ללא לשבת יכול אינו כי לו ברור

 שיקום הנראה, כפי יהיה, אחד צעד
 מערכת־ההתראה של האפשר ככל מהיר

 ל־ ערך אין שבלעדיה הראדאר, ומערכת
 שברית־המוע־ גם, ייתכן קרקע־אודיר. טילי
 יותר פיקחים חדישים, טילים לו תספק צות
 תשובה בכך אין אבל שברשותו. 2הס.א. מן

מספקת.
 כפי — מצרים נשיא ביקר בינואר 23ב־

 עם סודית לפגישה באודיסה, — הנראה
 או לאשר סירב עצמו הוא הקרמלין. ראשי

 השמועות אבל הפגישה. קיום את להכחיש
הש שימשו זו פגישה תוכן על וההשערות

 סביב מדיניים לפרשנים מרכזי נושא בוע
העולם.
 שעבד־אל- אחת: נקודה על הסכימו כולם

 משהו לעשות ברוסים נואשות דחק נאצר
 חיל- התקפות מפני מצרים על להגן כדי

הישראלי. האוויר
 שהם סבורים גם אלה מפרשנים רבים
 כי הזמן שהגיע הבקשה: היתד, מה יודעים
 נם אלא מטוסים, במתן תסתפק לא רוסיה
 להטים מסוגלים שיהיו הטייסים את תשלח

צה״ל. טייסי מול אלה מטוסים
★ ★ ★

התעלה? של זה מצד
 דרר שוהה ששת־הימים מלחמת אז **

 עשרות כמה בת מישלחת במצרים קבע
 תפקידם מברית־המועצות. קרביים טייסים

ולייעוץ. להדרכה מוגבל היה כה עד

לא אבל
 של מיבצעיות טיסות־קרב על כה עד ידוע

מצריים. במטוסים סובייטיים טייסים
 שטייסים הבא: הצעד יהיה שזה ייתכן

 וימנעו — מצרים שמי על יגנו סובייטיים
 נפילת תיתכן שלא כדי התעלה, קו מחציית

צה״ל. בידי המוחזק בשטח כזה טייס
 של רצינית החרפה ספק, בלי זו, תהיה

 ברירה תהיה לא שלרוסיה ייתכן ההסלמה.
 לאו או כן אם הזה. הצעד את לצעוד אלא
הקרוב. בעתיד יוכרע הדבר —

במדינה
הכנסת

 עלו כמה
הכנסת? חברי
ה הוציאו לירות מיליון 20ל־ קרוב
 לכנסת הבחירות לצרכי בישראל מפלגות

ה מבקר השבוע פירסם כאשר השביעית.
 שעיך הביקורת לגבי מימצאיו את מדינה

ש הסכומים ולגבי המפלגות בהוצאות
 שהיי הסכומים לעומת בפועל הוציאו
 התגלו הבחירות, חוק לפי להוציא רשאיות

מאלפות. עובדות כמה
ו גייס המערך כי הסתבר למשל כך

 למה נוסף ל״י וחצי למיליון קרוב הוציא
 גייסה מק״י. אפילו מקופת־המדינה• שקיבל

 לה שהקציב מכפי יותר ל״י אלף 40כ־
 שהתקרבה היחידה המפלגה אוצר־המדינה.

 הזה העולם תנועת היתד, הרשמית להוצאה
 12 הכל בסך הוציאה היא חדש• כוח —

 בהקצבה שקיבלה מכפי יותר ל״י אלף
 שהתיר מכפי פחות ל״י אלף 28ב־ (אבל

החוק). לה
 יותר מעניין ניתוח כיותר. הזולים

 מקום, בשום נעשה שלא המבקר, דו״ח של
 כל עלה כמה השאלה: סביב הניתוח היה
מפלגה? לכל ח״כ

 בכנסת ביותר היקרים שהח״כים מסתבר
 אחד כל החופשי. המרכז של הח״כים הם

ל״י• 293,435 עלה מהם
 הליברלים צועדים החופשי המרכז אחרי

 לכנסת שהכניסו נציג כל על העצמאיים:
ל״י. 206,500 מאשר פחות לא הוצאו

 כל על כלהלן, הוציאו למפלגות שאר
השביעית: לכנסת שהכניסו חבר־כנסת
ל״י. 174,356 — המערך

 החקירה ואת ההסתדרות. של המנהלים
 חברי־חסתדרות שהם זה איך לפשות, צריך
 לקנות יכלו שלי, החברים כל וכמו כמוני
 הכסף, בא מאיפה ל״י? אלף 70ב־ דירה
האז

לכם, הכבוד בכל
ג. נעים

 לעצמו שיקנה תל־אביבי אזרח ואכן,
 תל־ בצפון בבלי בשיכון דירה אלו בימים
 טובה: בחברה שיזכה לו מובטח אביב,

 של אנשי־הצמרת באמת יימנו שכניו בין
 בארץ־ישראל, הכללית העובדים הסתדרות

 מדי הידיעה. בהא ד,הסתדרותיים הבוסים
 שכנים לשלום לברך ביכולתו יהיה בוקר

 חברת־ מנכ״ל ידלין אשר כמו אח״מים
 בונה, סולל מנכ״ל רכטר, צבי העובדים,

אחרים. דומים כבדים ופגזים
 למעשה, כארה״ב. מהדוד מתנה

 והעשוייה ג., נעים את שעניינה השאלה
 צנוע־משכורת אזרח כל לעניין אולי גם

 המשכנתא, את לחסל השנים כל המתאמץ
 היא אם ספק — אותו, בינתיים המחסלת

 בדרג בכירים ניהול אנשי מוצקת: כל־כך
 נהנים וחברת־חעובדים ההסתדרות ראשי של

ב — להניח וסביר נכבדות, ממשכורות
 שיצליחו — מוצדק אף נורמלית ארץ

 שנות לאחר דירות־פאר לעצמם לרכוש
 כנראה שכאב מה אולם ממושכות. עמל

 האסטתי הפגם היה ולחבריו ג. לנעים
שבדבר.

סולל־בונה, של הבום נשאל כאשר
 שהוא התברר העניין, על רכטר, צבי

 דודים לו יש בר־מזל: יהודי פשוט במקרה
 להרשות יכול היה לא אחרת, באמריקה.

ל חבריו עם אחת בכפיפה לגור לעצמו
עבודה.
ה־ בזמן — רכטר מר של דירתו שווי
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תל־אכיג בצפון ההסתדרות מנהלי שיכון
אלף 100־ל — אלף 70מ־

 ל״י. 136,162 — גח״ל
 ל״י. 158,181 — המפד״ל

 ל״י. 122,594 — רק״ח
 ל״י. 149,733 — אגודת־ישראל

 ל״י. 151,199 — הממלכתית הרשימה
 ל״י. 159,169 — מק״י
 למשלם ביותר הזולים הכנסת חברי
 — הזה העולם נציגי היו ולמפלגתם המיסים

 60 ,080 רק עלה מהם אחד כל כוח־חדש.
 הזול הת״כ שעלה ממה מהחצי פחות ל״י,

רק״ח. של ברשימה, השני

ההסתדרות
דידות־פאר

לראשי־ההסתדרות
 כתוב היה במערכת שהתקבל המכתב
מסורבל: בכתב־יד

— נכבד אדון
 של בבתים חקידה שתעשו מבקש אני

 בני־דן. ברחוב בע״מ, ב.פ. דיור החברה
 פה הירקון נשר על־יד בבלי, בשיכון זה

 אנחנו שלי, חברים וכמה אני בתל־אביב.
 בתים אלו האלו, בבתים פה עובדים
 הסביבה, בכל כמוהם שאין א.א., לוקסוס

 לכס, אגיד אני אותם? קנו מי יודעים ואתם
של המנהל רכטר, אדון לנו: נודע כי

 של המנהל ידלין, ואדון בונה, סולל
כולם שהם אנשים ועוד החברת־העובדים,

 ל״י 50.000ר — ל״י 70,000 היה — קנייה
 שבארצות- מקרוביו מתנה קיבל — מתוך־זה
הברית.

ה אופן. בכל טובה, השקעה
 ב.פ. דיור חברת על־ידי שניבנו דירות,
 תוכננו סולל־בונה, של חברת־בת בע״מ,

 לפועלים עבודה אז היתד, לא המיתון. בזמן
 ל־ פרנסה לספק החליטו החברה וראשי
 ההסקה מתקיני זגגים, רצפים, בנאים,

 ה־ טכנאי המעליות, מכונאי המרכזית,
 הראה פשוט חשבון והגננים. טלויזיה,
 הפועלים ירויחו יותר מפוארות שבדירות

טוב.
 ,רבי־ד,קומות ד,בנינים בשלושת הדירות,

 דירות הן אלו שנה. לפני עוד כולן נמכרו
 אויר, כווני שלושה עם מעולה, בבניה

 אנטנה פנימי, טלפון גנרטור, מעליות,
 הספקת כפולים, חוץ קירות לטלויזיה,

 כרי לרצפות, מתחת חימום מרכזית, גז
למכוניות! וחניה נרחבים דשא
 חברת־העובדים, מנכ״ל ידלין, אשר גם
 העובדה את הזה העולם כתב באוזני אישר

 ברחוב מפוארת דירה כשנה לפני שרכש
ל״י. 70,000 של בסכום דן, בני

 כל אין פורמלית מבחינה ספק, ללא
מחסכונו אלו. דירות ברכישת לפגם טעם

ו ושם, פה הלוואות השנים, לאורך תיהם
 הצליחו באמריקה, טובים דודים כמה

ה הכספים את לאסוף הדירות רוכשי
לקנייתן. דרושים

כך אסטתית. יותר כנראה היא השאלה

1693 הזה העולם


