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 עברית, בשפות בתנ״ך חוגים בחינם ללמוד לכם מציע
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 פעולה שתפו 1.7.7. של מומחים 4000

 על ״אפולו״ נחיתת להצלחת וסייעו
הירח. פני

 28ב- מומחים 200.000 מעסיקה 1.7/1.
 חרושת, בתי 35 בבעלותה תבל. ארצות

 השאר ובין מחקר ומעבדות מפעלים
 אשר בגרמניה, לורנץ״ ״שאוב ביח״ר

 ביותר הטוב הטלויזיה מקלט על נוסף
 קול, רשמי רדיו, מקלטי מייצר בעולם,
ועוד. יבשתיים בין טלפונים מרכזי

 הרב והנסיון מהידע תהנה אתה גם
 הטלויזיה, מקלט רכישת ע״י שלהם,
 1.7.7. של קול ורשמי רדיו מקלט
לורנץ״. ״שאוב
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חשפנות
הנשיא בבית
 מעברו בידו וניפנף חייך המדינה נשיא

ש האנשים זרם לעבר השולחן של האחד
סו חג כמידי דליל. בזרם פניו על חלפו
 לכל ביתו את הפעם גם הנשיא פתח כות,

 מהעוברים שכמה הבחין לא הוא דיכפין.
לחו כשהם כפויה, בצורה צעדו פניו על

 שדחקו גברתנים בידי צידיהם משני צים
ש בצורה היציאה, לעבר בכתפיהם בהם

הגנגסטרים. בסרטי רחוב חטיפת הזכירה
אז לבוש אדם מפי זעקה פרצה לפתע

 הזעקה לשמע החדר. בפינת שניצב רחית
 צעירה לעבר נוספים גברתנים שני זינקו

 ארוך שיער ובעלת גבוהת־קומה ממושקפת,
 רגע באותו הנשיא. שולחן מול שנעצרה

כפ את במרץ משחררת נראתה היא בדיוק
 בהצגת להתחיל עמדה כאילו חולצתה תורי

הפתו־ לחולצתה מתחת לא! אך, חשפנות.

גכית־הנשיא שי״ח מפגין
הגנגסטרים בסרטי נמו

 על מתוחה טריקו חולצת חשפה היא חה
 אדומות באותיות כתוב היה שעליה חזי■

 לא!״ — ״סיפוח כלהבה:
 זו היתה מראש. ידעה המשטרה

ב הטעם וחסרת המוזרה ההפגנה אולי
 חברי בין נולדה היא המדינה. בתולדות יותר
ש בירושלים, חדש) ישראלי (שמאל שי׳׳ח

ה הבניה נגד למחות כיצד רעיון חיפשו
חברון. מתנחלי עבור השיכונים של מזורזת

 סיור גילה — האפס שעת קרבה כאשר
 כי הנשיא לבית מוקדמת לביקורת שיצא

ה על מוקדמת ידיעה היתד, למשטרה
גדו שוטרים משמרות המתוכננת. הפגנה

ה אנשי גם הבית. את הקיפו מהרגיל לות
במקום. היו מיוחדים לתפקידים יחידה

 אנשי את מייד זיהו הביטחון אנשי
 הם קודמות. מהפגנות להם המוכרים שי״ח

 הנשיא, לבית להכנם מהם למנוע יבלו לא
 שוטרים שגי מהם אחד לכל הצמידו אך

 בבית טיולו דרך שליווהו אזרחיים במדים
 לזהות. הצליחו כולם את לא אולם הנשיא.

 את לפתוח מהמפגינים כמה הצליחו כך
 שעל הסיסמאות את לחשוף חולצותיהם,

ת־הנשיא. בנ כרוזים ולחלק גופותיהם
 להבין היה קשה — זאת כל לאור

 סוף להפגנה. בית־הנשיא דווקא ניבחר מדוע
 סבורים שי״ח שאנשי להאמין אין סוף

הממ במדיניות חלק יש המדינה שלנשיא
בחברון. להתנחלות כלשהו קשר או שלה

הנחוג צה*ל, של השריון גייסות ̂ו־ם
 הישראלי חיל־ד,שריון את מוצא השבוע,

 בעבר, שהיה מה מכל יותר ועצום חזק
ה בשנה אולם וכמותית. איכותית מבחינה
 זכג בה ששת־הימים, מלחמת אחרי רביעית
 חיל מכל יותר ותהילה להישגים השריון

לביקו יותר לחשוף הפך הוא בצר,״ל, אחר
תפעולית. מבחינה רת

 אלבומי תקופת תמה ההו־הה. ימי חלפו
ופול השכם על העצמית הטפיחה המלחמה,

ה הגיעה בצריח. החשופים של גבורתם חן
ל לא השריון חל מאזן את לעשות שעה
האת מול אלא שלו, העבר הישגי נוכח
בעתיד. לו המצפים גרים
 צד,׳ל של השריון גייסות יצטרכו אם

 לוודאי קרוב הרי למלחמה, שוב לשעוט
 בפעם תהיה שלהם העיקרית הקרב ששירת
 מידבר מרחבי ׳,6וב־ד ׳56ב־ כמו נוספת,

 יהיה לא נגדם שיעמוד האוייב אולם סיני.
ה השריון במלחמות לאוייב בסוגו דומו

 הבאה שבמלחמה הנמנע מן לא קודמות.
 רק לא להתמודד צה״ל של השריון יצטרך

 השריון ודוקטרינת הסובייטית הפלדה עם
רוסיים. טנקיסטים עם גם אלא הסובייטית,

 לתל־ העתיד שצופן המשימות נוכח
 שהתנהל הישן, הוויכוח מחדש צף השריון,
מיקצועיים, מומחים של בדרגים בעיקרו

י \זש\־יג\ זזיר את רזדגגר
 לקחי את המנתח צבא הוא ה״ל **
 משוא- ללא מיקצועית, בדרך המלחמה ^

 או בקרב נצחון שהושג העובדה פנים.
שה בהכרח מחייבת אינה עדיין למערכה

הושג בה דרך

 את שאפסה ד,ד,לה שסגד, אחרי כיום,
 אותם את לנתח וניתן ששת־הימים, קרבות
 ביקורת של והאכזר ההגיוני באיזמל קרבות

מומ ויותר יותר מגיעים הצבאית, המחשבה
 מקרבות הרבה כי למסקנה צבאיים חים

מזהירים כה היו לא ששת־הימים

 אותם שהסתיימו העובדה
 את לשנות כדי בה אין בנצחון, קרבות

 הנצ־ היו רבה במידה שכן הביקורת. עצם
 וניהולה המלחמה צורת של תוצאה חונות

נתו באותם אחרות: במילים האוייב. מצד
 וההכרעה הנצחון את להשיג היה ניתן נים

 קל שינוי אולם
 בצד האנושי הגורם החלפת כמו בנתונים,
לגמרי. אחרות תוצאות לתת עלול האוייב,

ו קרבות אותם מהלכי מניתוח כתוצאה
 של אסכולה קמה מהם הלקחים הסקת

צבאיים מומחים

 עמידרור בנימין הצבאי הפרשן שקבע כפי
 ששת־הימים של <צה*ל ):23.10.70( בהארץ

 ומיכולתם מרמתם למדי עדיין רחוק היה
ב הגרמניים (השריון) הפנצר גייסות של

בימי באלה, אמנם השנייה. העולם מלחמת
 רבי־האומנים את לראות יש הטובים, הם

 קנה־ הם זו מסיבה ודווקא שבמיקצוע,
בו.* להשתמש שעלינו המיקצועי המידה

מת אינה שהביקורת ברור, להיות צריך
 לרמת השריון, או השריונאי לאיכות ייחסת

 להוציא ליכולתו או לחימתו לכושר אימונו,
 הביקורת שבידו. הכלי מן המקסימום את

 והאיסטר־ הסאקסית התסיסה נגד מסדנת
 השריון לוחמת של טגית

השריון. מסת של ההפעלה צורת נגד
 אכזרית למסקנה מגיעה ביקורת ואותה

 מקום עוד אין מודרני בצבא נמנעת: ובלתי
 רוצה צד,״ל אם נפרד. חיל־שריון של לקיום
 חל־ את לחסל עליו מודרני, צבא להיות

 את ולהפוך נפרדת חלית כזרוע השריון
משוריינים. לכוחות שלו היבשה כוחות כל

איגז\ז1מו\ ברגזי גזפיגגה
• ל, ן ״ ה  בעולם, הצבאות במרבית כמו צ

נפר לחלות היבשה כוחות מתחלקים
 תותחנים שריין, צנחנים, רגלים, חל דים:

 אספקה, ועד מהנדסה נוספים וחלות־עזר
הלוחם. במערך אורגאני חלק שהם

 משלו פיקוד רק לא יש כזה חל לכל
 אלא לו, האופייניים ואימון לחימה ושיטות

 כל של המסורס אחרת. צבאית תסיסה גם
ומיו קבועים דפוסים בהכרח מטביעה חל

ה וצורת שלו ההפעלה צורות לגבי שנים
מפקדיו. של מחשבה
מוכשל צנחנים מפקד להיות אדם יכל
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