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דיין ויש — דין יש

ז״ל זוארץ
הביניים) דו״ח (בעיקבות

א י ב ו נ ר י ע שע ן אמיב הר
לשורו לצרף הממשלה החליטה קשה, היה הביטחוני שמצבה אחת, בארץ

 האומה עתיד ינבא למען בקפה, הידועים הקוראים מן אחד כשר־ביטחון תיה
מישימר. מכל עליה וישמור

 לפניה קורא היה ושר־הביטחון הממשלה מתכנסת היתה בשבוע שבוע מדי
ומתי. שיקרה מה על ומדווח בקפה

יתרחש: אשר את כולו לעם וניבא בקפה השר קרא שנים כמה במשך
הבאות. השנים בעשר מילחמה תהיה לא .1
כוללת. נזי׳לזזנזה תתנהל שנתיים תוך .2

 נתגלתה השם וברוך סוך־סוך
א אמ״ו — העירומה האמת א-הו  הו

 ל- במישרין גרם ואף! הוביל אשר
מילחמה.

 שום ללא סתם, בכה פתאום,
״קונ ן אט״ לו אימץ הכוונה,
 ייתכן לא לפיה משונה, צפציה״

 נגד במילחמה יפתחו שהערבים
ישראל.
 ושר-הבי- ראש-הממשלה והלא

כל הזהירו פולה והממשלה טחון

 בשטחים ישיבתנו המשך כי הזמן
 את יבריח קוו״ ה״סטאטוס והמשר

 למילחמה, נגדנו לצאת הערבים
אסון. עלינו להמיט שעלולה

 בשביל סתם, ככה דווקא, ואמ״ן,
 ״קונצפציה״ לו אימץ להרגיז,
הפוכה.

 עכשיו תולים שאם שמוכיח מה
אז ועשרת אמ״ן את בכ זה בניו,'
 שהעיר רוצה שמישהו בגלל לא לל

ותשמח. תצהל שושן

אלקטרוני. קייץ לנו צפוי .3
הקייץ. של השנייה במחצית למילחמה סיכני יש .4
חורף. יהיה השנה .5
המיוחל. השלום אל וקרבים הולכים אנו .6
הזה. בקייץ מילחמה שתיפרוץ אפשרות ישזם אין .7
מילחמה. סכנת יש תמיד .8
יותר. טוב הביטחוני מצבנו היה לא מעולם .9

״קוקה־קולה״. עם יותר טוב .10
 — נורא כעס העם הארץ. אותה את שהפתיעה מילחמה פרצה בקייץ ואומנם

 ועדת־ והקימה הממשלה התכנסה האנשים. ישאלו מוכנים?״ היי׳נו לא ״מדוע
:מסקנותיה ופירסמה וחקרה וחקרה הוועדה חקרה בעניין. חקירה

ח את מראש שחזה היחידי היה ששר־הביטחץ היא ״עובדה  המילחמה פי
)״.5 (סעיף החורף בוא את ניבא ואף )8 ,4 ,3 ,2 (סעיפים

 היינו ולכן המילחמה את חזה שר־הביטחון שהרי — ותגל הארץ ותצהל
הופתענו. לא גם ולכן מוכנים

מילחמה. בכלל היתד, לא שר־הביטחון של בזכותו אולי — יודע ומי

ע ג ר האחרון: ב

היכונו! ו!1תיכו היכונו! היכונו!
 יופיע

ב רו ק ב
לו שציביתם חסנו

, עזית
במטכ״ל

לב ואטימות בשרירות ניתן הדו״ח זוארץ: ד״ר
 • מוחין וצרות קטנוניות • נכון הלא באדם פגיעה • עובדות סילוף

דין לבית ואפנה ייתכן • נוסף מדו״ח חושש אני • אשלים לא
כתבנו מאת

 המציאות את משקף אינו ״הדו״ח
 זוא־רץ ד״ר אמש קבע לאמת.״ וחוטא

להש בדעתי ״ואין עיתונאים. במסיבת

 ומרשיע. מרושע הדח זהו עימו. לים
 12מ־ יותר יש ובדקתי. וחזרתי בדקתי

 שלט שום :ראיתי לא הצומת. עד ׳מטר
צריך אני מאיפוא חנייה. אין של

 אני מה ל״י? 60 פתאום מה לנחש?
 השבוע, רביעי דו״ח זהו רוטשילד?

אש לא אשלים. לא פה? הולך מה
כולם הדו״ח. את אקרע אני לם!

מת לי, נשבר לבית־דין, אלך זונות,
 גנבים תופסים לא למה לי. נכלים
קבע... מי דו״חות. לרשום במקום
אחר). בעיתון (המשך
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