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 האחרון המועד — חמישי יום

הטפסים למסירת 8111
 י . ר*״״■ *״*י•* ־
1 ע-1ץב7 מנהג לן־ עשה 4 )|
!ע1שב כל 1טוט מלא

לזמנינו הקודש מנתב׳ ותשזבות נבואות מספר
 התגשמות על־ידי כולה לאנושות ה׳ מדבר בתקופתנו

 מספר נביא הקודש. שבכתבי נבואות של ברורה
:דוגמאות

(ההח 29.11.74ב־ מאוד. בולטת ישראל מדינת תקומת
 ישעיה, התגשם ישראל) מדינת את להקים באו״ם לטה

 י״א ישעיה: עליה דגמי .8-9 פסוקים ס״ו פרק:
 ועוד. 6-10 ל״א. :ירמיה .5—6 מ״ג ,12 כ״ז ! 11—12

 יהיה שזה ה׳ רוצה הבאמת השאלה: נשאלת כאן אבל
 מ״ג ביחזקאל: נמצאת לכר תשובה אחרים. חשבון על
 .19 כ״ז ובדברים ,27 א׳ :ובישעיה ,22—23

 14 י״א ישעיה: אברהם: בני למלחמת בקשר ומה
.21 י״ד :וזכריה

 הנביאים חזו זמנינו של אחרים דברים כן גם אבל
 ברחובותיה סואנת תנועה עם עיר נחום ראה לדוגמה

 )4 (פסוק: חללית שלו בפרק ראה ועובדיה )5 (ב׳,
 ומלחמה )7 (ח׳ מהאוויר התקפות על כתוב יוחנן בחזון

 מדוייק תיאור יש 10 בפסוק: )8—13 (ח׳ גרעינית
 הקטלניות. התוצאות עם גרעיני טיל של

 את לראות יכולים לא המקצועיים שהתאולוגים יתכן
 הגיע פי ברנרד בשם אחד מדע איש אכן אבל זה.

 יוחנן. חזון את קרא שהוא אחרי לאמונה
 שאת פסוקים הרבה עוד יש דגמים, רק אלה כאמור

 יותר או פחות בצורה כבר לראות ניתן התגשמותם
ברורה.

 מציאות במבחן לעמוד בהחלט הקודש כתבי יכולים כך
העמו השאלות על תשובות נביא בעתיד ועובדתי. הוגן
אדם. שבחיי קות

עולמים לעולמי והתפארת הכבוד לאלוהים

המ׳נו■ בשיטת חדו־ הבל
)16 מעמוד (המשך

 שההנהגה בך על מעיד הרמטכ״ל, מינוי
 אפילו המדינה של והביטחונית המדינית

 אדם למצוא קלוש ניסיון עשתה לא
 התפקיד שמציב התביעות על שייענה

ה באתת ההכרעה !אלה. בימים עבורו
 מדינת־יש־ בחיי ביותר החשובות שאלות

 גורלית השפעה אולי לה שתהיה - ואל,
בצו נפלה המדינה, גורל על ארוך לטווח

 ובי־ אישיים שיקולים על־פי מיקרית רה
הועד !בו אנוכי מאבק תוך צרים, תתיים

 האינטרס פני על אישיים אינטרסים פו
והמדינה. האומה של העליון
 השיטה הוכיחה פעם אי מאשר יותר

 במדינה החיים מערכות בבל הפועלת זו
 היא כמה עד — הביטחון במערכת וגם

והרת־אסון. גרועה פסולה,
נע לא שבדל הוא שאירע מה

 את לתפקיד להציב ניסיון שה
ה דרישות לפי המתבקש האדם

 (מבלי המועמד נבחר תפקיד.
 וכישוריו לתכונותיו כלל להתייחס

 פחות הכי שהיתה גור) האלון? של
למינויו. התנגדות

 ראש־הממ־ בחירת בתהליך כמו בדיוק
 עמודים (ראה למידינת־ישראל החדש שלה

ה היתד, שבחירתו האיש נבחר ),12—13
מרגיזה. פחות

 שישה לפחות ישל תמיכתם לו מובטחת
 לנקוף עליו שיהיה מבלי ׳בממשלה ׳שרים
 ■שרון האלופים ׳ניהלו מינויו, למען אצבע

בחירתם. סיכויי לקידום מערכה ווייצמן
 מועמדותו את בגלוי הציג שרון אריק
 לו יברור שהיה למרות הרמטכ״ל. לתפקיד

כמ אין במדינה הקיימת !בקונסטלציה כי
 את יאשרו הימערך שראשי סיכוי עט

 משה שר־הביטחון עם נפגש הוא בחירתו,
 מועמדותו את להציע לשכנעו יניסה דיין,

 במו שרים אצל גישושים נערכו לממשלה.
 להבטיח כדי רבין ויצחק פרס שמעון

שרון. האלוף של בבחירתו תמיכתם את
מאחו במאבק הגדולה ההפתעה

 פעילותו דווקא היותה הקלעים רי
ה לשעבר. חיל־האוויר מפקד של

 וייצ־ גם וייצמן. עזר (מיל.) אלוף
 עליו ולחץ דיין משה עם ניפגש מן

 לתפקיד מועמדותו את להציע
הס לא שוייצמן אלא הרמטכ״ל.

שוט מגעים ניהל הוא בכך. תפק
 בר■ וחיים ספיר פינחס עם פים
 כנראה האמין מסויים ובשלב לב,
לתפ ריאלי מועמד שהוא לב בכל
 של תמיכתו כשגם הרמטכ״ל, קיד

לו. מובטחת צדוק חיים השר

בין הברית__________
 מועמדים

^צה״ל מחוץ
 המוע- רשימת בבירור הוחל אשר ^
 של העשירי הרמטכ״ל לתפקיד מדים ^

 של עיקריים גושים שני נוצרו ציה״ל,
ומוע לצבא מחוץ מועמדים מועמדים:

עצמו. צה״ל מתוך מדים
 היה בה הראשונה הפעם זו היתד, שוב,

 הרמטכ״ל לתפקיד מועמדים לחפש צורך
 שפרשו המפקדים ׳בקרב לציה׳׳ל, מחוץ

 הסיבה פעיל. משירות האחרונות בשנים
ה המפקדים שיכבת :פשוטה היתד, לכך

 ניכרת בצורה התדלדלה בצה״ל בכירים
 מחזות, מדיניות !בגלל האחרונה. ׳בתקופה
 אישיים, וחיכוכים גיל מטעמי פרישות

 בצה״ל כמעט נותרו לא בו מצב נוצר
הרמטכ״ל. לתפקיד ודאיים מועמדים

 מצויינים קצינים בצה״ל יש
 ב־ יש מעולים. בכירים ומפקדים

 רבים מצויינים מועמדים צה״ל
 של האחד-עשר הרמטכ״ל לתפקיד

ביו פער מעין נוצר אולם צה״ל.
 הבכירים המפקדים דור בין לוגי

ש המדינה בתקופת עוד •טקמו
 שנולדו המפקדים דור לבין בדרך
המדינה. ברכי על וצמחו

 צה״ל, בתוך מעטים מועמדים אותם גם
 ה־ לתפקיד בחשבון כבאים שאוזכרו
 הרבים השאלה סימני בצל עמדו רמטכ״ל,
 צה״ל אגרנט. ועדת מסקנות מעל המרחפים

 בראשו להעמיד לעצמו להרשות יכול לא
 אם להתפטר, הוא אף שייאלץ רמטכ״ל
 מסקנות בהמשך ביקורת עליו תימתיח

אגרנט. ועדת
ש בכירים קצינים קבוצת התגבשה בך
 עצמם את שראו מצד,״ל, לאחרונה פרשו

 החלו ואף הרמטכ״ל, לתפקיד !מועמדים
 את להגדיל כדי פוליטי לובי להפעיל

 אלה בין ביותר הבולטים מינויים. סיכויי
 רק שפרש טל, ישראל (מיל.) אלוף היו

 אג״ס! ראש מתפקיד אחדים שבועות לפני
ד,לי ממנהיגי שרון, אריאל (מיל.) אלוף
 מצד,״ל להתפטר פעמיים שנאלץ בוה,

בהמ רצה לא הקודם שהרמטכ״ל משום
תו! שך  וייצמן, עזר (מיל.) אלוף שירו

 ב־ אג״ם ראש מתפקיד שצנח שאחרי
ה את נטש !בממשלה, לשירות מטכ״ל

 עם פלירט לנהל והחל הפוליטיים חיים
 ישעיהו (מיל.) האלוף המערך; ראשי
ב הדרום פיקוד אלוף שהיד, מי גביש,

בשע ושהיה ששת־הימים, מילחמת תקופת
 הרמטכ״ל תפקיד את לרשת מועמד תו

 על הועדף שדדו ליפני בר־לב, חיים מידי
 מיג־ ראש זורע, מאיר (מיל.) אלוף פניו;

 מ־ לפרוש שנאלץ ישראל, מקרקעי הל
כיש בשל המוקדמות 60־,־ז בשנות צה״ל
מילואים• גיוס בתרגיל לונו

שרים שישה
טל בעד

 נטלו לא וזורע גביש שד,אלופים עוד *1
 איך לראות המתינו במאבק, פעיל חלק

כי מאמין טל האלוף ׳ובעוד דבר, יפול

לוייצמן בר-לב
 מילחמת ומאז הריבוד הקמת אז ץ*
 את וייצמן עזר שינה יום־ד,כיפורים ו₪1

 הפך הוא קיצונית. בצורה הפוליטי עורו
 בשיחות הסתייג בדיעותיו, יותר למתון

 ואף הליכוד, ממנהיגי המדינה ראשי עם
 האלוף על ביקורת למתוח לעצמו הירשה
 יתמיד היו ספיר פינחס עם קשריו שרון.

 הימית בחברה מנהל היותו בתוקף טובים,
האפ קידום לשם אבל מרידוד. יעקב •של

 וייצמן עזר כרת כרמטכ״ל, למינויו שרות
בר־לב. חיים עם ברית

 שבעת מהעובדה קשות נפגע בר־לב
 ממישרד־הביטחון לפרוש עמד דיין שמשה

 של הטבעי המועמד היד, כחודש, לפיני
 רב־ שיר-הביטחון לתפקיד העבודה מיפליגת

ץ יצחק (מיל.) אלוף ב למ הוא. ולא ר
 את שהקדים יותר, ׳בכיר שר שהוא רות
 רבין הועדף לממשלה, בהצטרפותו רבץ

דיין. של במקומו כשריד,ביטחון פניו על
 השוררת האישית הטינה בגלל

 הייה רבין, ליצחק וייצמן עזר בין
 שר־ רבין יהיה אם בי לעזר ברור

 ב־ לכהן הוא יוכל לא הביטחון,
 בר■ עם ברית ברת לבן רמטכ״ל.

 שעל בעבר, לבקר הירבה אותו לב,
 בשר־ בבר-לב הוא יתמוך פיה

 בו יתמוך בר־לב ואילו הביטחון
ברמטכ׳׳ל.

 מאחורי והשיקולים הלחצים כל אולם
המצי סלע אל השבוע התנפצו הקלעים

 דיין משה כששר־ד,ביטחון זה יהיה אות.
 צר,״ל על למנות אסור כי בפסקנות קבע

 עלול שהדבר משום מבחוץ, רמטכ״ל
הבכירים. המפקדים במוראל פגיעה להוות
 מכל פשוטה. מסיבה זאת עשה ידיין
 מעדיף היה בי ייתכן המילואים, מפקדי
 כרמטכ״ל, שרון האלוף את דווקא למנות
 מיל- מאז ביניהם שנרקמו היחסים לנוכח

 לו שמחלק והשבחים יום־הכיפורים חמת
 ידע הוא אבל בפומבי. שרון האלוף

ל שרון האלוף את שיציע שברגע
 בהתנגדות הדבר ייתקל ממשלה,

 שד למינויו לגרום ועשוי כדלית
 הוא טל האלוף כרמטב״ל. טל האלוף

 שר־ של ביותר החריפים ממבקריו עתה
 מתפרש היה כרמטכ״ל ומינויו הביטחון
 רצה דיין לדיין. מצלצלת לחי כסטירת

 רמטכ״ל לבחור הציע לכן זה, מצב למנוע
הצבא. משורות

 המועמד —חופי■
גולדה של

ן י ב ^ הח ששמותיהם המועמדים בל *
סו מועמדים שני לבסוף נותרו ג■/כרו,

 יצחק והאלוף גור מוטה האלוף פיים:
 הצפון פיקוד אלוף שהיה מי חופי, (״חקה״)

 מקום וממלא יום־ד,כיפורים במילחמת
שני דדו. של התפטרותו אחרי הרמטכ״ל

 כך כל לא ריאליים מועמדים נראו הם
 כיום שמחייב לדרישות עונים שהם משום

 ״חפותם״ בגלל אלא הרמטכ״ל, ׳תפקיד
כנס כיהן גור מוטה המילחמה• ממחדלי

אוק־ מילחמת בימי בוואשינגטון צבאי פח

1911 הזה העולםחד




