
? כך על להעיר לך יש מה לבן, ;המנחה

מדינות הפצצת יותר. מוקדם בשלב ההידרדרות את שנעצור מקוזה אני :לכן -
איני אך ראשונה, ממדרגה בינלאומי משבר תיצור. סובייטית מאדמה ידידותיות ^

דעת־הקהל אחרת. מדינה כל ולמען ישראל, למען למלחמת־עולם נצא כי סבור ■■* —......
 מטרה כל למען למלחמת־עולם לצאת התחייבות שום תסבול לא האמריקאית

עצמה. אמריקה על הגנה זולת שהיא,
 לשלב נחזור כזאת. להתפתחות רבים סיכויים אין המנחה:

? לתעלה מעל האווירי בקרב ניצחה שישראל נניח :יותר מוקדם

 פתוחה שמצרים הרושם שייווצר לסבול אוכל לא להסלים. אצטרך : אדום
 למצרים. עוצבות־קרקע הבאת ואשקול באוזיר, כוחי את אגביר הישראלים. בפני

 הדרוש הנ״מ עם יחד לקאהיר, הדרך את שיחסמו חטיבות־שריון, כמה למשל,
להן.

לבן? ;המנחה

: ן כ  הכל, אחרי הגנתי. בתפקיד כוחות־קרקע למיקום להתנגד אוכל לא ל
בוז־יאט־נאם. עשינו בדיוק כך

? כחול :המנחה

 שאצטרך מצב להיווצר עלול כי אם מצרים, את לכבוש כוונה לי אין :כחול
| ז  וכו׳. תותחים חיל־קרקע, של מסוכנים ריכוזים להשמיד כדי התעלה את לחצות <

לאורכו. יתמקמו או לאיזור־התעלה, יתקרבו הרוסים אם רק תתעורר הסכנה

? בזאת אפשרות רואה אתה האם אדום, :המנחה
 חייב אני למצרים, שנכנסתי שברגע ברור להיות צריך כן. בהחלט :אדום

 לאורך מוגבלת מיתקפתית יוזמה לנקוט המצרי לצבא ולאפשר מצרים על להגן
 בחשבין זאת שלקחתי מובן מגוחכת. שלי ההתערבות כל תהיה אחרת התעלה.

 שיחידות בחשבון לקחת יש לשם. להיכנס המקורית ההחלטה את כשהחלטתי
התעלה. באיזור גם מסויימות משימות עצמן על יקבלו סובייטיות

? כחול תגובתך, :המנחה

 במלחמה רוצה ואיני מטורף, איני נילחם. להילחם, צורך יהיה אם :כחול
 נצטרך אין־ברירה, של במצב נעמוד אם אך ברית־המועצות, עם ממש של

להילחם.

זו. התפתחות במשך ירוק של דעתו את שמענו לא המנחה:
 במצרים רוסיות חטיבות התמקמות זו. מהתפתחות מאושר איני :ירוק

 איני שלי המישטר בו. מעוניין שאיני שלי, המישטר פני לשינוי להביא עלולה
בתוכו. קומוניסטים כמה בקושי סובל והוא קומוניסטי,

ברירה. אין לי גם אין־ברירה. על מדבר כחול לעשות? יכול אני מה אבל
ישראל, של הפוליטי התכתיב את לקבל יכול ואיני מצרים, על להגן חייב אני

הפלסטיניים. הפליטים אחינו, והפקרת ישראליים לסיפוחים כניעה שפירושו
לרוסים. לקרוא אצטרך

 העם התנגדות את לנצל סיכוי יש לדעתך האם לבן, :המנחה
? במצרים הנאצרי המישטר את להפיל כדי לסובייטיזציה, המצרי

 תקוות. הרבה בו תולה איני אבל בזה, המטפל מסויים אגף אצלי יש לכן:
 אותו, לשבור נעזור אם יציבות. איזושהי לפחות, לנו, מבטיח עבד־אל־נאצר

( במקומו? יבוא מה יודע מי

להתפתחות סביר סיכוי שיש איפוא, מסכמים, אנחנו :המנחה
 המזו- והכוחות צה״ל בין למלחמה הנראה-לעין בעתיד שתביא

בים. גם ואולי ביבשה, באוויר, הסובייטיים יינים
באדישות לכך מתייחם שכחול חושב אני זו. אפשרות רואה אני לכן: ____

עוד אבל ישראל, את להפקיר רצון כל לי אין בקלות־דעת. וכימעט מוזרה, ־
 ברור יהיה שזה רוצה אני במלחמת־עולם. בגללה להסתבר רצון לי יש פחות ־] י

בכך. רוצה אינו אדום כי משוכנע גם אני לגמרי. *—■ —
 אצטרך שהזכרת, ההתפתחות.לנקודה שתגיע לפני שעוד היא שלי המסקנה

 אני כפוי. שלום לקבל הצדדים את להכריח כדי מאוד חריפים צעדים לנקוט
 לכך תביא הצפוייה שההתפתחות ראיתם רוג׳רס. תוכנית ברוח להסדר מתכוון

לחץ. עליה להפעיל כדי בזה ונשתמש אמריקאי, בסיוע תלוייה תהיה שישראל
? אדום :המנחה

 רוצה איני אך במצרים, להתבסס לי נוח זו. למסקנה מצטרף אני אדום:
 החלטות ברוח סביר, הסדר ישראל על לכפות יכול לבן אם עולמי. במשבר

במצרים, השגנו שכבר בהישגים נסתפק ,1967 מנובמבר מועצת־הביטחון
כולו. במיזרח־התיכון איטית ובהתקדמות

 שעם חושב אתה האם זו, התפתחות לאור - ירוק :המנחה
? מעכשיו יותר להסדר נוטה תהיה הסובייטית ההתערבות גבור

 לפי עכשיו, להסדר מוכן אני סובייטי. בסים להיות רוצה איני ירוק:
מחר. גם כזה להסדר מוכן אהיה אך מהם. לזוז אוכל לא שאמרתי. הקודים

? כחול ואתה, :המנחה

 והפסיכולוגיים, המדיניים הנתונים אצלי יתפתחו איך לדעת קשה :כחול
 בצמרת, מסויימים שינויים ייתכנו כאן. שתואר כפי ההידרדרות תימשך אם

בטוח. שזה לומר יכול איני אבל הנוכחי. הקו לשינוי שיביאו ואישיים, פוליטיים

 ״.1708 ״תשבץ המעטפה על ולציין תל־אביב, 136 לת.ד. לשלוח יש התשבץ פיתרון את
ספרים. פרסי 3 יוגרלו הפותרים בין
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בפרסי□ כו1
תרי ואלת תרונותיהם התשבצים פו ספרים: בפרסי אותם וזיכו בהגרלה עלו שפי

 ,305 ת.ד. דגני, א׳ יצחק רמת־גן; ,100 הלל אבא עקרוב, שלמה : 1696 מם' תשבץ
צה״ל. ,2297 צבאי דואר פינקלשטיין, יצחק רב״ט טבריה!

 ,4 אוסישקין קרת, תרצה חיפה! ,14 מרכוס דוד פלג, נחום : 1697 מס' תשבץ
תל־אביב. ,94 אחד־העם גרובר, משה קרית־מוצקין;

 אביבה השומרון! דואר־נע גן־יאשיה, מרגלית, ויצחק שרה : 1699 מם' תשבץ
ירושלים. ,60 בן־מימון שדרות ישראלי, יונתן תל־אביב! ,43 רידינג גינזברג.

 אבי לונדון! רון, נעמי טבריה. הפלמ״ח, רחוב אמסלם, מכלוף :1701 מם' תשבץ
מנשה. דואר־נע מענית, קיבוץ ברזילי,

 ,34 יואב חנוך, הרמן תל־אביב! ,1 אקוסטה אוריאל גיא, אביבה :1703 מס׳ תשבץ
צה״ל. ,2431 צבאי דואר לוריא, אבי רמת־גן;

 פרחי, וניסים אמי צה״ל! ,2737א/ צבאי דואר יפרח, אברהם סמל :1704 מם' תשבץ
צפת. ,154/19 רמז דוד פרידמן, חנה בני־ברק! ,31 טבריה

 מזרחי, יוסף כורזים; חבל דואר־נע עמיעד, קיבוץ שמיר, יהודה : 1705 מם' תשבץ
תל־אביב. ,5 זמנהוף פלינט, אברהם אשרת! דואר־נע שמרת, קיבוץ

חשבץ פרסי
חשבץ. חידות פיתרון עבור בפרסים שזכו הפותרים ואלה

 צה״ל. ,2308 צבאי דואר ,2078238 אישי מס׳ קדם, דני — ל״י 20 :1701 מם' חשבץ
 חולתה, קיבוץ רובין, ראלי נצרת! ,15 מם׳ 118 רחוב סלמאן, אמיל — ספרים פרסי

תל־אביב. ,4 קק״ל יערי, אבישי עליון! גליל דואר־נע
 פרסי ראשון־לציון! ,17 ח־יצברד סקוב, עירית — ל״י 20 :1703 מם' חשבץ

 יחיאל רעננה! ,6 מכבי פרינץ, שלום חיפה! רוממה, ,3 פרחים בן־גרא, חנה — ספרים
רמת־השרון. המועצה, שיכון זוטלר,

 פרסי תל־אביב! ,24 ברודצקי — קציר רוני — ל״י 20 :1706 מם' חשבץ
 דואר־ בית־ורע, קיבוץ מרחב, יעל תל־אביב! ,6 דוד המלך שדרות מלמד, רות — ספרים

גבעתיים. ,16 ברדיצ׳בסקי וייס, בנימין הירדן! עמק נע
בדואר. לזוכים יישלחו הפרסים
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