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מאיר, גולדה של בממשלתה כי מסתבר

דייו
? דיונץ או דיונה

 ממשלתה משרי אחד חדשה. יונה נולדה
ה לגבי הן לכת מרחיקי לוויתורים :מוכן

 תמורת לא הסורים. לגבי והן מצרים
 כלשהו. הסדר תמורת ולא שלום הסכם

מ נרחבים ,שטחים על לוותר מוכן הוא
 תמורת ,1967וב״ 1973יב- שנכבשו אלה

בלבד. הכוחות להפרדת ההסכמים
דיין. משה אלא אחר אינו הזה האיש
 שבוע לפני לחזרה. קורא הגרי

 לאר־ אבן אבא הישראלי שר־החוץ יצא
 שר־ עם שם לנהל מנת על צות־הברית,

ה את קיסינג׳ר הנרי האמריקאי החוץ
 הכוחות הפרדת בדבר המוקדמים מגעים

 בפני לחשוף היה אמור אבן סוריה. עם
 ממשלת של נכונותה מידת את קוסינג׳ר

 לסורים, טריטוריאליים לוויתורים ישראל
דמשק. לממשלת יעבירם שזה מנת על

דחו אזעקה קריאת לפתע הגיעה והנה,
 שר־הביטחון לירושלים. מוואשינגטון פה

 לארצות- הוא !אף לבוא הוזעק דיין משה
בשיחות. להשתתף מנת על הברית

 ישראלית תוכנית הציג שאבן בעוד כי
ש הסגול הקו עד ברטת־הגולן לנסיגה

 למסור מוכן דיין הרי ,1967 בשנת נקבע
 שטחים כוחות הפרדת תמורת לסורים
 קוניי־ העיירה כולל הגולן מרמת נרחבים

 דיין כשניסה כי גילו בוואשינגטון טרה.
ישר בממשלת זו לתוכניתו אישור לקבל

 השרים, כל על־ידי ההצעה נדחתה אל,
בה. שתמך היחיד השר היה והוא
לדיין? קרה מה

לדיונה? הדיינץ הפך האם
 אדם של המוטיבאציה על לעמוד קשה
ש הוא שברור מה דיין• כמו הפכפך
עמד עם זה בנושא זהה דיין של עמדתו

 שטות זו תהיה קיסיגג׳ר. הנרי של תו
 זו בררו מבקש ,שדיין לומר ופשטנות

 המודיעין שידיעות לאמריקאים, לגמול
 לחזור לו אופשרו ׳שבועיים לפני שלהם

 שדיין ייתכן אבל שריהביטחון. לתפקיד
 הגיע אליה לזו דומה למסקנה הגיע
סאדאת• אנואר מצרים נשיא

 השבוע: הממשלה משרי אחד הסביר
 יכול שהוא הקשה בדרך למד ״סאדאת

 האמריקאים. בעזרת רק להישגים להגיע
ה בחודשים בישראל שקרה מה אחדי

 דומה: למסקנה דיין גם הגיע אחרונים,
 ב־ להיישאר הישגים, להשיג יוכל הוא

הממשלה לראשות להגיע ואולי שילטון

 לצה״ל. חסר עוד היה זה ק ף*
 שספגה במהלומה היה די לא כאילו (

 יום- מילחמת בעיקבות ותדמיתו יוקרתו
ה מילחמות גרמו לא כאילו הכיפורים!

 לאובדן ביניהם ההדדיות והאשמות גנרלים
מ נמה התערערו לא כאילו אוטוריטה;

 החשיבה של האיסטרטגיות היסוד תפיסות
 בידי אף הוכה לא כאילו בו; הצבאית
 מת מפקדיו מבכירי אחד כאשר שמיים,

 ניחתה והנה — שבוע לפני רק משבץ־הלב
נוספת. מהלומה עליו

 צה״ל, את עתה המסעירה השערוריה,
 המערבית מהגדה צה״ל בנסיגת קשורה

תעלת־סואץ• של
 התעלה, של המזרחית הגדה אל בשובם

 של כבד מיטען צה״׳$ חיילי עימם נשאו
של זה בחלק שהותם מתקופת זיכרונות

 גס היחידה, שד ציוד חלקי עם
 הפרות■ — אישיות מזכרות כמה
 שנועדו — אולי לכשעצמן .ערך

ב בווילה ביתו חצר את לקשט
מתגורר. הוא שס פיתוח, הרצליה

 לברר, עתה מנסים אותו חשד, אותו לפי
ה הקצין של זו מזכרות לקיחת נראתה לא

 של הזוטרים הקצינים אחד בעיני בכיר
 ניסה ואף כך על לו העיר זה יחידתו.

 במעשהו יש כי תשומת־ליבו את להסב
 אף תוקף ליתר החוק. על עבירה משום
 שעמד המזכרות את זוטר קצין אוחו צילם

לקחת. הבכיר הקצין
 משמשת כמום, בסוד הנשמרת הפרשה,

 שלא כיוון שמועות. לחרושת חומר כבר
 מוסמכת רשמית הודעה כל כה עד פורסמה

ב הקשורה כפרשה שמדובר וכיוון בעגין,

 בתולדות הראשונה הפעם זו אין
 בעבירה בכיר קצין נחשד פה צה״ל

החוק. על
 פשר- בן־גוריון דוד של כהונתו בתקופת

 קצצה החמישים, שנות בתחילת ביטחון,
 של הצבאית הקאריירה את דומה פרשה

 ביותר המוכשרים השיריון מקציני אחד
 לו ניבאו שרבים קצין, אותו צה״ל. של
 בצה״ל, הדרגות בסולם מטיאורית עליה אז

ב עבירה. לדבר עקיף כשותף היתגלה
 שהואשם אחר, אדם נגד שהתנהל משפט

 השחור לשוק סוכר שקי שני בהברחת
 קצין אותו כי היתגלה לכן, קודם שנתיים

ושתק. ההברחה דבר על ידע
 לפטר הורה הוא היסס. לא בן־גוריון

 הודיע ואף מצה״ל קצין אותו את מייד
אז נימק ביג׳י הכנסת. במת מעל כך על

צה״ל? את ישקם מי שרון): ואריק אלעור דויד טליק(עם
בזיכרו הסתפקו לא רבים מצריים. אדמת

 אישיות: מזכרות גם איתם לקחו נות׳
 אביזרי צבעוניות, אבנים חלוקי צילומים,

 שרק מזכרות, מיני כל ועוד ציוד־שלל,
להמציאן. מסוגל הדימיון

 במזכרות להם היה די שלא חיילים היו
ה ״נטילת מפרשיות כמה סנטימנטליות.

 עתה משמשות לתעלה, ממערב מזכרות״
 שונים בדרגים וחקירות לבירורים נושא

 חורג אלה מבירורים אחד אולם צה״ל. של
 העוסקת היבשה הצה״לית לכרוניקה מעבר

נמוכות. דרגות בעלי או מילואים בחיילי
 נגד המתנהל בבירור מדובר

הו נגדו כשירות־קכע, בכיר הצץ
 במקצת הגזים כי חשדות־ עדו

 המערבית מהגדה מזכרות בנטילת
 חש-, אותס על-פי תעדת-סדאץ. שד

 מהי כביר קצין אותו נטל לא דות
 הוא בהיחבא. או בהסתר שנטל
 ־1ומ טבעי כדבר בגלוי זאת עשה

 וחייליו. פיקודיו לעיני מאליו, בן
 יחידתו ״התקפלה״ כאשר
 בגדה חנייתה ממקום קצין אותו

מ לבמה הקצין הורה המערבית,
יחד מיטאית, עד להטעין חייליו

 לפניו, הולך ששמו וידוע, בכיר קצין
 שלג כדור וכמו לאוזן מפה הסיפור נלחש

 מבהילים. למימדים ומתנפח הולך הוא
ה סיפרה כבר האחרונות הגירסות באחת

 עימו נטל בכיר קצין אותו כי שמועה
 שתי מאשר יותר ולא פחות לא מאפריקה
 כדי מפוארים רהיטים גדושות משאיות

 שבדיקה שמועה — ביתו את בהם לרהט
יסוד. כל לה אין כי הוכיחה

 מה יותר חשוב זה אין זה מרגע
 — בכיר קצין אותו לקח כדיוק

ער רהיטים מערבת זו היתה אם
 וישן חלוד עוגן בפד-הבל או בית,

 ערבייה. מנמל ערבית ספינה של
 מה נטל הקצין אם גם משנה לא

 אזהרה למרות או כתום־דב שנטל
יחידתו. מאנשי אהד שד מפורשת

טהור מתננו יהיה ..למען
 חיילי בין נפוץ זה שסיפור העובדה צם **

 ביניהם ומסופר דעתם על מתקבל צה״ל,
 הבכירה, הקצונה בקרב לנעשה כדוגמא

צה״ל. בממלכת רקוב משהו כי מעיד

 התנ״כית: בציטטה הקיצוני צעדו את
טהור!״ מחננו יהיה ״למען

 שקי שני פרשת עומדת עתה כי נראה
 — חדשה בגירסה עצמה על לחזור הסוכר
 יימצא אם כי ייתכן החלוד. העוגן גירסת
 שהועלו החשדות באחד אשם הבכיר הקצין
ביו חמורים אמצעים נגדו גם ינקטו נגדו,
העניו. בכך לא אולם תר.

מ הבכיר הקצין נזרק כאשר
הסו שקי שני פרשת כגלל ״ד צה
נדי חריגה, תופעה זו היתה בר,
ובוררת. רה

 שד העוגן פרשת נראית כיום
במ מתופעה כחדק הבכיר, הקצין

 שהתפשטה כאופנה כדלית, עט
בצה״ל. וגס הציבור של כחלקים

 פלד, מתתיהו (מיל.) האלוף זה היה
 ששירתו ביותר המבריקים המוחות אחד

 בהופעה השבוע שחזה בצה״ל, אי־פעם
 הצפוי לגבי ביותר קודרת חזות פומבית

 אנדרלמוסיה, צופה ״אני הביטחון. למערכת
 אמר הביטחון,״ במערכת ושחיתות ביזבוז
פלד. האלוף
ל דווקא נבואי בכושר צורך היה לא

היטב מעוגנת היתד, היא זו. מעין תחזית


