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 להציף הממשיך החיילים, של והמיכתבים הגלויות מכול
 בעיתון רואים ומילואים סדיר שאנשי כך על מעיד המערכת, את
רגשותיהם. את המשקף הביטאון את זה

 הזה שהעולם היא מהן אחת סיבות. כמה בוודאי, לכך, יש
 מכריע. דף פתח ובכך המילחמה, מחדלי את לחשוף שהחליט הראשון העיתון היה

 לשרת ממשיכים ביום־הכיפורים, שיגוייסו המערכת, מחברי שכמה היא אהדת סיבה
 רגשות — האישיים רגשותיהם את בכתבותיהם ומבטאים היום, עד קרביות ׳ביחידות

 — יפת וזאב לביב יגאל במי״וחד, הצטיינו אלה בין הקרביים. החיילים מרבית נחלת שהם
קרב. כדי תוך ונהרג שחוייל בלי ללוחמים ביוזמתו שהצטרף ז״ל, הלפרין רמי הצלם וכמובן

דווקא אבל צבאי. כתב של הזכויות מן אחת אף להם ואין צבאיים, כתבים הם אין
 החיילים בקרב חיים שהם מכיוון כוחם. בכך

 בכוחם יש בכל, עימם ומתחלקים הקרביים,
רחישי־יליבם. את בלתי־אמצעית בצורה לבטא

 בכך המשיכו הם זאת, לדעת ומבלי
 מערכת של לידתה בעצם הקשורה במסורת

 אבנרי אורי שירת במילחמת־העצוטאות זו.
 בחטיבת יפמם-ינף, ולאחד־מכן כטוראי,
 ניצל שרוחו, של הראשון היום מאז גבעתי.

 הנייר על להעלות כדי פנאי של רגע כל
 שהוצא לעיתון־הערב ולשגרם חוויותיו, את

רשי יום־יום. הארץ, על-ידי הומים באותם
המילחמה, מהלך כל במשך פורסמו אלה מות

 המכריעים- הקרבות מן כמה רק לא ותיארו
הלוח בעיני שנראו כפי מילחמה אותה של

שרווחו' וריעות חוויות גם אלא עצמם, מים
בחזית.

 מילחמה אותה של הקרביים החיילים
ה הכתבים מן בולטת בצורה הסתייגו

 יכלו לא לכן מיפלגת־השילטון. של פרוטקציונרים ברובם שהיו הרשמיים, צבאיים
 יצא לא מרשים מיסמך שום צה״יל. ויורשם׳ גדודי־ההגנה רוח את לשקף הכתבים
 סידרה חיבר מהם, אחד והיה הקרביים החיילים בין שחי אבנירי, ואילו זו. ומקבוצה

 רשימות הלוחם. הצבא של המוכר לביטוי הדפסתו למחרת ■כבר שהפכו רשימות של
 ביותר הגדול רב־המכר ,1948 פלשת בשדות לספר והפכו המילחמה בתום כונסו !אלה

 אפנדי שקיבל הלוואה עם (יחד הזה העולם לרכישת שימשו ההכנסות הימים. באותם
פצועי-המילחמה.) שיקום במיסגרת ממישרד־הביטחון,

זה!״ על כתוב ״זאב, ^ו
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 עימם והחליף המערכת, של המגוייסיס החברים עם אבנרי יישב אלה בימים
היום• חברינו לחוויות אז לו ,שהיו החוויות דומות כימה עד מוזר רשמים.
 לכתוב חיילים על שאסרה פקודה לפתע יצאה המילחמד, שבאמצע אבנרי סיפר !כך

 ביקורת מתיחת תוך השתתף, שבהם קרבות המה תיאר שהוא אחרי בא הדבר בעיתונות.
 כעבור ■ואז, להופיע. הוסיפו ורשימותיו זה, מאיסור התעלם אבנרי הפיקוד. החלטות על

 מיפקדת חותמת את שנשיאה מעטפה שועלי־שימשון בפלוגת נתקבלה שבועות, ,כמה
 החטיבה, מפקד הביע ספורות במילים אורי. אבנרי לרב״ט מייועדת ושהיתד, החטיבה,
 בניגוד ושפורסמה שנכתבה — אבנרי של מסויימת לכתבה הערנו את אבירן, שימעון
 לעומת במילחומה, חיל־-החגלים של תפקידו את נם על העלתה כתבה (יאותה לפקודה.

הראשונות.) ליחיד-ות־השיריון אז שנקשרה ההילה
 להימצאות שונה בצורה ■מתייחסים שונים מפקדים דומות. חוויות על סיפרו חברינו

 החברים כל לרמתם. אימת־מידה גם הוא והדבר ביחידותיהם, ומפרסמים כותבים חיילים
 לפנות חבריהם התרגלו כותבים, שהם ביחידה שנפוץ אחרי חוזרת: חווייד, על סיפרו
 — !״זה את תפרסם ״יגאל, או !״זה על כתוב ״זאב, :בהם ולהאיץ הזדמנות בכל אליהם

ללא־ פעמים לו שנאמרו המילים, צילצ-לו עוד אבנרי באוזני אותם. הרגיז שמשהו ככל
״■אורי ״;כתוב, :אחרת פמילחסה יספור !

 להוריהם לספר כאלה ביחידות חיילים נוהגים אז, כמו כיום, טראגית. חודיה וגם
 כמובן, הקרובים, פונים נהרג, כזה חייל ■כאשר עושים. הם ומה נמצאים, הם היכן

 ממלא והוא — החביר־הכותב אל אוטומטית
 מדווח של המעציב התפקיד את גם אז
יקירם. של האחרונים רגעיו על

 לכתב כמובן, לקרות, יסויל אינו זה יכל
המעו אבל ונעלם. ביחידה המבקר רשמי,
 היא במאורעות כתב •של האישית רבות

זה. לשבועון אופיינית תכונה

הרב תצלום ^
 ג״בשטיין חנניה נבחר שעבר ע בשביו

 נכח בישיבה ראשון־לציון. עיריית לראש
 וואלפא, דויד יהודה העיר, של הרב גם

 אם יודיע -איני הראשונה. בשורה ״ שבלט
 לאו. או כך על תמה החדש ראש־-העיר

 הרב כבוד את הזמין לא הוא פנים, כל על
זה. ■למעמד
הזה. העולם על־ידי הוזמן הרב

 עסק לביא אריה הכתב כך: קרה זה
 חסר־ הצו־-על־תנאי פרשת על בדיווח

הרא הרבנות נגד החב שהגיש התקדים,
 אך הפרטים, את לחקור הצליח הוא שית.
 כבוד של תצלומו חישוב: דבר לו חסר
הרב.

 קצר־ זמן זה בתפקיד המכהן הרב,
 שהעולם בידעו להצטלם. הרבה לא יחסית,

 יצא לא גם הוא להנציחיו, מ-בקש הזה
 כאשד להתייאש, עמד כבר הכתב -מביתו.

גיבשטיין. להיבחר עמד בה החדישה, מועצת־העירייה ישיבת מתקיימת ערב שבאותו שמע
 לישיבה אותו הזמינה הרב, לכבוד טילפנ-ה המערכת ממזכירות אחת רעיון. צץ יכך

 את לו מיסדה המזכירה הישיבה. מתקיימת. היכן שאל להזמנה, שמח הרב החגיגית;
הרב. הבטיח אבוא,״ השם, ירצה ,״אם הפרטים.
 במיקום. ב-רנוב-סקי אליכם המערכת צלם המתין' הישיבה פתיחת. לפני ■שעה חצי

 רב־פקד לייד הראשונה, בשורה התיישב הריב, כבוד הגיע בדיוק בערב שמונה בשעה
 בגיליון שהופיעה התמונה, צולמה שם ראשון־-לציון. מישטרת מפקד שטהנברג, גבריאל

הכתבה. עם יהד האחרון,
 כבוד העורך, הצלם, הכתב, -מרוצים: כולם היו וכך

 בתקופת־הכהונה שפתח החדש, וראש־,העירייה הרב
ידי־ לשיא הגיעו עידו רב עם כשיחסיו שלו החדשה

שטרנברג ור״פ וואלפא הרב
הזמנה לפי

בגיליון שהופיעה התמונה, צולמה


