
 כן יימשך הוא ואפור. שיגרתי שבוע
ל- עליכם זמן. הרבה

הגורל. בידי עתידכם

• תי־ אלין קרוב מאדם * ■ ■ ■3 
:8| למצופה, מעבר משן . . מ ^ ן ז  ט
 דבר של בסופו אבל
 קבלי אלין. ישוב הוא

 *■#£1*83538 ו- שחוא כמו אותו
 לא גורלן. עם השלימי
לעצמן. תזיקי ורק אותו לשנות תצליחי

¥ ¥ ¥ .
עצ להיות חזרת ממושכת, הפסקה לאחר

 השלווה את נצל מך.
נה אתה ממנה היחסית

מע את לקדם כדי נה
 את לשפר בעבודה מדך

 פקח במשפחה■ היחסים
 ועל שותפיך יעל עין

תתר ואל לך הכפופים
 בת חנופה. מדברי שם

 לו תניחי אס — שור
 תגרמי — עלייך לרכב

לעצמך. רב סבל רק
¥ ¥ ¥

 האינטואיציה על השבוע תטמון אם
״... לק־ תהסט ולא שלך,

£^ חשובות החלטות בל 9■ *

את ולהבטיח מצויינת

ב אינה ההחלטה אם
 מלוא את הפעל ידן,

 העמי בר על השפעתן
 לשכנע והשתדל כא,

תצליח. ואז — עמדתן את לקבל אותו

וע חדשים, אתגרים בפניך יעמדו השבוע
 כדי להתאמץ יהיה ליך

ו כשרונך את להוכיח
— סרטן בת יכולתך.
 להסתבך שלא היזהרי

העלו־ רגשיות בסערות
 לאכזבה לך לגרוס לזת

ב תנהגי אס ודיכאון.
מהר־ תפיקי רוח, קור

 הרומנטיות פתקאותיך
ש הסבל במקום הנאה,

כה. עד חלקך מנת היה
¥ ¥ ¥

לצ השתדל בשקט. שב השבוע בתחילת
ה בשבוע מנוחה. בור
 כוחו- לכל תזדקק בא

 וחנפי הפיזיים תיך
 אריה, בת לן, שיים.
^ להפסיק השבוע כדאי  11* >ר₪8|

 וכה כה בין להתאמץ
 1 *808 בטיר־ עמל תראי לא

 זאת עם יחד חתן.
 אריה בני לכם, כדאי

 לשעת לחסון להתחיל
הבשו לעומת מצוקה

אושר. בחובו צופן עתידכם הרעות, רות
¥ ¥ ¥

מ או משפחה מקרוב בלתי־צפוייה מתנה
 אותה קבלי קרוב. ידיד

 לך כגמולו. לו והחזירי
 שבוע מצפה בתולה,

או פעולה חוויות. מלא
 כבר מתכנן אתה תה

 תתבצע חודשים, כמה
רצו לשביעות השבוע

מת השבוע סוף נך.
קצרות. לנסיעות אים

 המתח את יפיג גם זה
ב היזהר בך. שהצטבר

 לא רחוק. לטווח הנסיעות מן מיוחד אופן
 דומה, משהו או פיזית סכנה לך שנשקפת

 ־בעקבות שתבוא דברים שהתפתחות אלא
בעתיד. רבות לך תפריע — כזו נסיעה

 השנה בחודשי הטוב זהו ספק של צל ללא
 בעבר. למאמציך תודות יזרום כסף עבורך.

 בעלי מבורך, ביבול תזכה שלך יוזמה כל
 ן ב־ אותך יקבלו שררה

 אליך ויתיחסו יפה עין
מ התייחסז שלא כפי
 חיי רק לבני־אדם. זמן

ה בצל. לוטים האהבה
 רק לא תלוי זה פעם

בכו גס אלא בכוכבים
 מהרגליך להשתחרר חך

תשת אם נשים. כלפי
רצו כל את ותאמץ דל
 כי אם סיכוי, יש נך,
לטובתך. ישתנה שהמצב ביותר, בהיר לא

 וחפת־ מתח פעילות, מלא שבוע אחרי
בעצב תיתקף אחרת להירגע, נסה עות

עלול אתה ייתרה. נות

 אותן יפקוד משווע
ב־ רק השבוע. בסוף
 לן צפויות אחד שטח

 נסי- נשים! הצלחות:
מ מרוחק לאיזור עה

 נעימויות אי לן תסב מגורין מקום
לכן. היכון מזאת. יותר ואולי רבות,

¥ ¥ ¥ 1

 כמו מיבחן. של תקופה מתחילה השבוע
יכול מירב את להוכיח השתדל מיבחן בכל
העניי בתוך אתה תך.
 אותך. מחייב וזה נים

מ משתפרת. בריאותך
 מקום יש — שני צד

 למצב בקשר לדאגה
 אהוב. אדם של בריאותו

 מפתה! כך כל תהיי אל
המת האיש אינו הוא
ית ואס לפיתויים, אים
 ומר רע זה יהיה פתה

מהאולימ רדי בשבילה
 את האחרון. בזמן שרוייה את בו פוס

אובדנם. על תצטערי שעוד ידידים מאבדת

 גדי. מזל לבני מעודד מאוד שבוע זה
 בדרכן שנקרו הזדמנויות ניצלת אם

תז- — השנה בתחילת

שלן, מהגשמיות רר
דחיה. מעוררת את 0ס2)23£91

 אינו האחרון עיסוקן
 בשמן ופוגם רבה תועלת לן מביא

אחר. לעיסוק שתעברי מאוד רצוי הטוב.

קט בעניינים המידה על יתר מקפידה את
 תפריזי אל זוגה בן את מעצבן והדבר נים

ל לו תני בשמרנותה
 אחרת קצת, השתעשע

 ביחסיכם. משבר יחול
 טוב שבוע הוא השבוע
תוכ לך היו אס לביגוד,

 מלתחה לך לרכוש ניות
 ללא זאת עשי חדשה,
באינ השתמשי היסוס.

לני ׳שקיבלת פורמציה
האינפורמ כספך, צול
 יכולה ואת נכונה ציה

ש בכתובת מאוד הרבה לעצמך לחסוך
הופעתך? שיפור על דעתך מה קיבלת.

¥ ¥ ¥
 עשוי משפחתן חיי את לשנות נסיונן

 החדש בקו להתמיד תדעי אם להצליח,
לסגל החלטת אותו <■

ש• א^פי, תכונות ^מה

 ב- שלא או באשמתן :■ששהזזדהופא
ב יעלה — אשמתן
 הרבה בכלל, הצלחה.

ה יצלצל ושוב יתוקנו שרופים גשרים
השחו המרה עפרו. כבימים טלפון

תיעלם. לאחרונה, אותן שפקדה רה

במדינה
)28 מעמוד (המשך

 לשנות המצרים, בשביל זה משבר ואיזה
 גם ישראל. עם התפייסות במגמות כיוון

 לכן. מסבימים כולם לא המשכילים, בקרב
 למצב נקלע סאדאת אוקטובר במילחמת

 הוא כיום משהו.״ ״לעשות מוכרח שהיה
 שלום. של בכיוון מעוניין ולבטח חזק,
 לגיבור ייחשב הוא שפעם משוכנע אני
מצריים. של

 לעצמך מתאר אתה איך אז ו גדעון
העניינים? שיתפתחו
ו י ל  בשלבים, להתקדם מוכרח זה ע

 המילחמה, תיפסק בהתחלה צעד. אחרי צעד
 לתל* ניסע אנו שנזדשנתיים לאחר ורק

לקהיר. תסעו ואתם אביב
ומעניי חשובים דברים אמרת ו גדעון

 ובצבא בעם רבים מייצג ואתה הלוואי נים.
המצריים.

 כמוני. חושבים שרבים לי האמן ו עלי
 צריכים זה בשלב שאתם היא המדיה

 זה האמון עניין באמת, לנו. להאמין פשוט
 אסר שלנו המח״ט בהתחלה, מסובך. דבר

לאחר אך הישראלים. עם לשוחח עלינו

 אין כי מספרים הגדוד ואנשי דרישות,
המיפקדה. פלוגת כמו

 מפקד- מספרים אש. תחת חלוקה
זכ סרן וסגנו, אריה׳ רב־סרן הפלוגה,

הציע המג״ד ״כאשר :(ז׳אקו) ריה
 לירות רצינו בפלוגת־מיפקדה, להיות לנו
להת הזמן כל הורגלנו טנקים, כאנשי בו.

 ה־ אבל למפקדונים. למטה מלמעלה ייחם
 — אריה מספר — לדירתי נכנס מג״ד

 שהסכמתי. עד שעות, ארביע שם ונשאר
 ושאל שבי, הציונות על עיבד פשוט הוא
 תחזור הביאה במילחמה שגם ארצה אם

 מילחמוד של האפסנאית השואה פרשת
 דלק בלי נתקע הגדוד עת ששת־הומים,

ואספקה.״
ה מהנדס האזרחיים בחייו הוא אריה

 איש. 50 המעסיקה הנדסית חברה מנהל
ה נושא באירגון ריבים קשיים לו היו ליא

 בתחילת טהור. מינהלי בסיס על אספקה
 רא־ עדיפות :יסוד כללי כמה קיבע עבודתו

בכל. — לטנקים ישונה
 אפס־ הולבים בו מיקרה אין זה בגדוד

 כך לטינקיסטים. שאיננו טוב בציוד ׳נאים
 ה־ הציוד הפריטים. יתר וכל האוכל, גם

טרנזיסטורים כמו בתרומות, שהיגיע מייוחד

■אריה מיפקדה מ״פ
מיידיות תוצאות

 איתו, ׳!התווכחתי התעקשתי אותך, שהכרתי
 קשה קצין יושב שמולי לשכנעו על־מנת

 וכך עימו, לדבר אפשר אך אמנם, ותקיף
 כיום הישראלים. ואח אותו להכיר קצת
 ממשיך אני ובידיעתו זאת׳ לי מאשר הוא

כאן. איתך לשוחח

 שד הציומח
המימקדה ״3 מ.

 ידע אחד גדוד
 בעיית את ?סתור
— ללוחמיו האספקה

ההרות לנשותיהם וגם
 שריון גדוד בצה״ל, אחד גדוד לפחות
ב השתתף לא בדרום, שלחמה בחטיבה
 או בציוד המחסור סביב הכללית הילולה
ה חיילי־המילואים של האישיות הבעיות

 בתום מייד הסיבה: הגדוד• של מבוגרים
הדו שהתעוררו לפני ריב זימן המילהמה׳

 או החייל למען הוועד של הטובות דות
 לעצמו הגדוד אירגן השונים, קציני־הסעד

 ומנגנון הדדית עזרה של מורכבת מערכת
 מעידים הגדוד חיילי ביעייה. כיל לפיתרון

 בו המילחמה, מפרוץ רגע׳ היה לא כי
 או מזון זה אם בין כלשהו׳ ממחסור סבלו
ודלק. תחמושת או ביגוד

 אנשי הם לאספקה האחראים הגדוד, בכל
 על מפקדים כלל, בדרך המייפקדה. פלוגת
 אישי יחס כל להם שאין קצינים זו פלוגה
 עשה זה בגדוד אך השריון. לאנשי הדוק

 פלוגת מ״פ לקח הוא נועז: מעשה המג״ד
 המיפקדה. פלוגת למפקד אותו הפך טנקים,

 מ״מ יהיה — המג״ד קיבע כך — סגנו
טנקים.

 פלוגת- מפקדי מיידיות. היו התוצאות
 לתת צריך מה היטב שידעו המיפקידה,

ב־ ליעמויד שביכולתם כל עשו לטנקים,

בר במישמעת אליו התייחסו ושקי-שינה,
 למנוע הכל ונעשה נספר, הכל כאשר זל׳

בתקן. שלא נזילה
 כמו התפקידים ביטול היה שני כליל
 תפקידים, בעלי ועוד פקיד־גדודי שלם,

מד כלום. עושים אינם שבדרך־כילל  זה בג
וה תחמושת, לחלוקת אחראי השלם היה

 היה העיקרי הכליל באוכל. טיפל פקיד
ה כוח כל בראש וסגנו המ״פ הימצאות

 ודלק תחמושת בחלוקת בעיקר אספקה,
 הדוגמה הראשון. בקו לטנקים, אש תחת

ציו הרצאות לה נוספו השפיעה, !האישית
 בחיילי שנטעו והמג״ד, המ״פ של ניות

ה בחלוקת שליחות הרגשת המיפקדה
אספקה.
 גם פיתחה הפלוגה הגיון. שומר גדוד

 כך :עודפת אספקה להשגת מקורות כמה
 טריה אספקה להבאת האחראים למשל,

ה גמר עד החלוקה בבסיסי נשארים היו
 את עימם לוקחים הכוחות, לכל חלוקה

 לגדוד היה כך בסוף. שנשארו העודפים
 גם דאג המ״פ מזון. של שפע הזמן כל

 אישיים קשרים שמירת תוך מתמיד, ללחץ
 בעיקר לגדוד, ציוד המספקים הדרגים עם

 חורף. בציוד לעדיפות תמיד זכר, בחטיבה,
 משמיכה החל — פריט שביקש חייל כל

 תוך אותו קיבל — לנשק ועד נוספת
 על־ שלו, לטנק או לאוהלו ישר שעתיים,

המיפקדה. של מייוחד רכב ידי
 ב־ גא׳ה יוסי, סגן־ואלוף המג״׳ד,

 הגדוד של ההדדית העזרה אחר: ׳תחום
 פעילי מבוגרים הרוב חייל, 500 מעל המונה

 הוקמה המילתמה פרוץ עם מייד בעייוית.
לי 30 נתן קצין כל כספית. לעזרה קרן

 10כ־ נאספו וכך לירות, 15 חייל וכל רות,
 לקרן, מנהלת ועוזר. הוקמה לירות. ׳אלפים

 ז׳אקו כאשר בילבד, מחיילים מורכבת
 ומענקים הלוואות נותנת הקרן יושיב־ראש.

בדיקה. לאחר נזקק חייל לכל
 כעשרה שבוע כל מקבל עצמו הימג״ד
 את לפתור מנסה חיילים, שיל ראי׳ונות

ה־ אחד של אשתו :למשל בעיותיהם.

1904 הזה העולם
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