
פרשיה
געלמה צבאית

האלוף? נעלם לאן
פרי של לילה .1944 יוני נורמנדיה,

שהת הציר כוחות על לאיטו ירד חות
 גמדים (כפר ליליפוט הבלגי בכפר מקמו
 אובר־לויטנט ללייאז׳). צפונית קטן,

ה מעמדת בזריזות ירד שפאכטל אדולף
 זהו לילה. לשנת עצמו והכין תצפית

למ כתצפיתן, אדולף של הרביעי לילו
 בגלל במיקצועו. טנקיסט שהוא רות

 זה, לתפקידו הוסב שלו בפאנצר פנצ׳ר
יכולתו. כמיטב לבצעו והשתדל

 הדממה. את קטע חטוף יריות רעם
 נמנמת את פשט שפאכטל אובר־לויטנט

מסיכת את בזריזות והרכיב שלו החורף

 פב״ח נגד ליחידתו, שנופקה האבוקדו
אינסטינקטי חצ׳קונים). (פצעי־בגרות,

 שהיה המסרשמידט אל ידו נשלחה בית
 ה־ כי נוכח ואז לצידו להיות אמור
נעלם. תמ״ק

מיק זהו הוא. אף נאלם־דום שפאכטל
חוד לפני ביחידתו. השני ההיעלמות רה

 מילחמת אלוף החזית. מפקד נעלם שיים
 חטיבת של ומפקדה הקודמת הטנקים
 ש. האלוף המהוללת, השביעית הפנצרים
 של נסיונותיו כל בדוי). (שם גודריאן

 פשר את להבין אחרים ושל שפאכטל
 היה שתיקה. בחומת נתקלה היעלמו

נש כי מספרים איננו... — והופ אלוף,
 אלא שלמה, לאיי השקט, לאוקיינוס לח

 ואיש באלם, גודריאן שרוי שם שגם
למה. יודע אינו

 של עניינו כמובן זה איו נעלם, מדוע
פר זוהי שהרי שפאכטל, אובר־לויטנט

תמונה). (ראה נעלמה צבאית שיה
 ושקע עיניו את שפאכטל עצם ולכן
עמוקה. בשינה

לם1הע את דע
 הישראלי לאזרח מאלפות הוראות

 לסיור מדינתו מגבולות היוצא התמים
 למטייל במדריך מצאנו בפרובינציות,

 אנו הנסיעות. סוכנויות ע״י המופץ ,1973
 ככתבו המדריך מתוך קטע להלן מביאים
:וכלשונו

ידידים? לרכוש כיצד
 בחו״ל, רבים. מתוך אחד אתה בארץ +

יש התנהגותך ועל״פי הישראלי אתה
המדינה. של דמותה את זרים פטו

 בקבוצה, או לבד בחו״ל, אתה כאשר 4
 ככל משתיקתך. יתרשמו שהכל ראה

 האחרים ידברו יותר׳ שקט שתהיה
 חכמה ״דברי יכיר, יותר• רם בקול
נשמעים.״ בנחת

 כאשר בדיבורים, להתנצח תנסה אל ♦
הית־ שלך במקום יתרון. יש לאחר

)4 טור ,3 בעמוד (המשך

:הראשון והמייסד העורך
ז״ל זוארץ מלכיאל ד״ר

 מרמרי, חנוך מיכאל, ב. :יבל״א דרכו ממשיכי
 סידון אפרים ניב, קובי

1 זוארץ רחוב המערכת: כתובת

מילכח־ים
א.

 הוא קטן. חקלאי יישוב ישנו העליון המערבי בגליל
 בגליל האדמה אסטרטגית. בנקודה לגבול, בסמוך יושב

 נקודה באותה אבל כללי, באופן בסדר די היא העליון
מור הזה, הקטן החקלאי היישוב יושב שעליה אסטרטגית

 כראוי מתפתחים אינם המטעים גיר. מסלעי הקרקע כבת
פעם. מדי לעקרם ויש

 לפרנס יוכלו החקלאי־איסטרטגי היישוב שתושבי כדי
 הגבול למשמר מצטרפים הם יישובם, את ולקיים עצמם את

 כדי ־שכר מקבלים הם שכר. תמורת בתיהם על ושומרים
להת כדי עליו ולשמור האסטרטגי במקום לגור שיוכלו

לש ולהמשיך האסטרטגי במקום לשבת להמשיך וכדי פרנס
 ולשבת ולשבת ולשמור לשבת כדי שכר תמורת עליו מור

ולשמור.
המדינה. ביטחון הם יישובי־הספר כי

ב.
 חשובה לא קטנה. מדינה ישנה התיכון המזרח בלב

 תכלית גלם. בחומרי או במחצבים עשירה ולא במיוחד
 לעם מקלט מקום לשמש היא מדינה אותה של קיומה
 וזאת וביטחון, שלווה חיי לחיות יוכל בו מקום — נירדף

 את להשיג כדי אבל ביותר. חשובה תכלית ספק ללא
המדי תושבי על וביטחון, שלווה לחיי המתאימים התנאים

 שלומה את יבטיח אשר וחזק גדול צבא להחזיק נה
וביטחונה.

 לשמור הדרוש והחזק הגדול הצבא את להחזיק כדי
 כל את המדינה תושבי מקדישים והביטחון, השלום את

בני חיי את מקריבים ואף מאמציהם משאביהם, מירצם,
 מיקלט סוף־סוף יהיה הנירדף שלעם כדי הכל — הם

חשוב והשיגשוג ולשגשג. להתקיים שיוכל כדי ובטוח שליו

התע את לשרת כדי הלוחמים, רמת את לשפר כדי מאוד
 שהצבא כדי זה וכל המוראל, את ולהעלות הצבאית שייה
 כדי לשגשג כדי ביטחון שיהיה כדי חזק מספיק יהיה
ביטחון. צבא. שיגשוג. בטחון. כדי טוב. צבא

 על שומר העם כל חיילים. העם כל צבא. המדינה כל
ש בזמן בשקט לישון יוכל העם שכל כדי המדינה כל

שומר. הוא

ג.
 חייל יושב הרחוקה באפריקה דיונת־חול על אי־שם

 שונא הוא ושטחים. ומילחמה חול שונא הוא לו. שנשבר
לשם. אותו שהביאה ההנהגה את

הליכוד. עבור הצביע הוא בהנהגה. נקם הוא
לתמיד. שלו הדיונה על יישב הוא עכשיו

החיילים. מקולות אחוז 420/0 הוא יחיד. לא והוא

̂ס 22 וקיים חי ווסז
 בריאות לקב״ן(קצין ללכת מתים כולם ביחידה אצלנו

 יוכלו ואז משוגעים כעל עליהם יכריז שהוא כדי נפש)
 תיכף אז להשתחרר, רוצים שהם מאחר אבל להשתחרר.

 שרוצים הם, ולכן נורמאלים בעצם שהם יראה הקב״ן
להשתחרר. יכולים לא להשתחרר׳
 עוד אמיתי, משוגע שהוא אחד לנו יש זאת לעומת

 מאחר אבל, באמת. ישחרר הקב״ן ואותו המילחמה, מלפני
 שיכול הוא, כי לקב״ן, ללכת רוצה לא הוא משוגע, שהוא

להשתחרר. רוצה לא להשתחרר,
 האחד חלקו — עכשיו שלנו הצבא ניראה הוא וככה

משו האחר וחלקו להשתחרר שרוצים נורמאלים אנשים
להישאר. שרוצים געים

החי״ הבן מן המת האב טוב ״כי
)12 י״ח ,,ג (דבה״י
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ם מי ם בי פי רו שמי הלחץ כשגובר אלו, ט  האנטי
מי או ל בינ א ה בי ה תנו ל ה או ג סי ה לנ ד הו מרון, מי שו  ו

ת ל ח תינו, נ ת אבו ר מו ם ת מה, שלו ו מדו ם אנ  פוני
ה א רי ק די לעם נירגשת ב הו ו: בארצו הי תי צו פו ת ב ו

נחשה! לא אבותינו למען
בנינו! את נקריב אבותינו למען

ן דו א ה ל ל ו ל בו ת מי ר ה סינג׳ א קי ם״ נבי לו ש ה  ״
מר א לנו נ :כו

בנינו חיי תמורת גם ניכנע! לא
אבותינו! נחלת על נוותר לא

ם אנו כני ב מו רי ק ה ת ל ן עד בנינו, א רו ח א  שבהם, ה
כלו למען נו, יו תי בו שון עד א א ח שבהם, הר ם לנו שלו  ב

שכבם. על מי

| המפד״ל צעירי
ם מטורפי בלתי״מיפלגמיים ו

המערכת דבר

 והטיל
יעקב טיל

 משו־ שורר עלי״, באר באר, ״עלי
 לאו־ ודאי והתכוון ש. ח. הגדול ררנו

ה באר־נפט תה י ר ב עצ שהציתה ע
 חשה אוייב. ביד תיפול שלא מה

 להחזירה אנו שעומדים זו עלובה
עצ על וגזרה פרעה ביד ולהסגירה

 ״תמות בבחינת — משונה מיתה מה
פלישתים.״ עם נפשי
 באר של כוחה גדול מה ולמד צא
 ישראל־סבא, טילי של וחומר קל אחת,

 מצריים, בארץ להם מטרות שהרבה
להצי נפשם בחרה זו בבאר ודווקא

 ולהצמיתה היוקדת אמונתם באש תה
אלוה. שמי מתחת
 ליבותינו, אל מתגנב אחד חשש ורק

 תרתי לישראל, אלה קשים ימים שכן
 וקפץ ובא בצימצום, והדלק משמע,
ס השיח׳ים של רוגזם עלינו ו מ ה

ם י מ  איפוא לבדוק ויש למיניהם. ל
ל טיל אותו באם ת ה ל ש  והטיל, ט

 אם שכן שלו. השבתון ימי את הפר לא
 זהו הרי להשביתו, שחובה ביום נסק
 הפר לא אם ברם, בל־יכופר. חטא

ה זו תעשה״ ״אל מצוות ש ע  את ו
יבורך. — עליו המוטל

ישראל. בית כל ויבורכו
//
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