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ד1ג הגורד עגל כלבתו היית■
 הפלגה מגלה איד

 דיעותיו את עזית
החדש חרמטכ״ל של

 חיילי הסתיימה. ששת־הימים מילחמת
 הגבולות לאורך במערכי־הגנה ישבו צה״ל

ה אולם השלום. לבוא והמתינו החדשים,
 התאוששו צבאות־ערב לבוא. בושש שלום

 אליהם שב ואט־אט במילחמה, ממפלתס
 ולהדפו צה״ל את לנצח ביכולתם הביטחון
לאחור.

 של בכוחו בטחו צה״ל של במטה־הכללי
 של ביטחונם על כאחראים אולם צבאנו,

 כוונותיו על יותר לדעת רצו והמדינה העם
מיצריים. צבא של האמיתיות

 בניגוד המיצריס פעלו 1967 ביוני גס
 הפסידו. ואמנם — למילחמה גרמו להיגיון,

שגיא על יחזרו שלא יתקע לידינו מי אך
תם?

 על ישבו צה״ל של המודיעין שירותי
 אל לחדור כיצד עצה: לטכס המדוכה

 ולדעת הגבוה המיצרי הפיקוד חוגי תוך
? תוכניותיו מה

 לפני ריב זמן אלה, שורות שכתב ז״אי׳ש
 סופר סתם היד. לא יום־הכיסורים, מילחמ׳ת
 מוטה בשם בכיר, קצין היה הוא בידיוני.

גור.
 והערכותיו דיעותיו לא־אכזג. מקור

 בדרך הן, הדש רמט׳כ״ל של הפוליטיות
 הרמטכ״ל אין כקצין־צב׳א, כמום. סוד פלל,

 דנב־ אין גם ולרוב — לציבור אותן מגלה
 האדם של גישתו מהי יודעים רי־הממשלה

צה״ל. על הפיקוד את מוסרים הם שלו
 המעוניין כל זה. מכלל יוצא גור מוטה

 חשף הוא בנקל. לגלותן יכול בדיעותיו
 בסיפרי־היל־ בלתי־מקובלת: בצורה אותן
שכתב. דים

 גור של האחרון סיפרו מעורר לכן
 הוא קאהיר בארמונות עזית מיוחד. עניין

ה והשקפות. הערכות של מקור־ילא־אכזב
 מיל־ לפני ניכר זמן נכתב שהספר עובדה

לנבו עניין מוסיפה יום־הכיפורים חמת
אותיו.

 כי נבואי. בחוש יניחן שגור יתכן ואכן,
 על דיון בעת מקציניו אחד בפי שם הוא

 היום? יום־כיפור זה, מה :פעוילת־׳מודיעין
 ועכשיו ברצינות, כל־כך מדברים קודם

צום?' זה, מה כיבוד? כל מגישים לא
 האם המילואים:״ גיוס ״נשבש

חד מילחמה לפרוץ שעלולה גור האמין
שה?

 לאפשרות מודע היה בדימיונו לפחות
 את המצרי המנהיג בפי שם הוא כי זו,

הבא: הקטע
 מח־ וחזק. אדיר צבאנו לנו. יש ״כוח

 אשר ידידינו ותחמושת. נשק מלאים סנינו
 גם יפקירונו לא בעבר, אותנו זנחו לא

 ומפי.חיילינו מאומנות, יחידותינו בעתיד.
 נאצר, לנו, תן :אחת דרישה רק נשמעת

 וב־ המיצרי הלוחם בגבורת ותיווכח אות
 ונחזיר אות, נאצר, לנו, תן !כבודו גדולת
 על־ידי מאיתנו שנגזלה גאוותו, את לעמנו

ששת־הימים!״ במילחמת הציונים
 בלתי־מורג־ תנועה התמלא כמו החדר

נשי של בהתלהבותו מוכים האנשים, שת.
 הגיונם בו. לגעת אליו נמשכו כמו אם,

בהם. שלטו וחושיהם אבד,
:דיבורו בשטף נסחף נאצר

להפ להם ניתן לא !אותם נכה ״הפעם
 לתל־אביב יגיעו טייסינו אותנו! תיע

תוכ כל את נשבש בה, בית כל יחריבו
 נמטיר !שלהם לגיום־המילואים ניותיהם

 אותם ניאלץ הכבישים. לאורך וגופרית אש
 כעכברי־ ולמחפורות למיקלטים להיכנס

וצנח קומנדו עם עליהם נעוט ואז שדה.
 עם עליהם נסתער ומהים, מהאוויר נים-

 עליהם ניפול — במים שנוסעים טנקים
בדרכנו!״ שיעמוד מה כל ונשמיד כארבה,

 מוטה אולם נאנח״. א׳מ״ן ״ראש
 ברצינות זו לסכנה התייחס לא עצמו גור

רבה.
:בסיפרו נאמר כך

 יש כי הסתבר הישראלי ״למודיעין
 החוששים המיצרי, בצבא רבים .מפקדים

 המפלות בישראל. המילחמה מפני מאוד
 עליהם השאירו הקודמות במילחמות שלהם
 ריגשותיהס כואבים. וזיכרונות עז, רושם

 על לנקום הרצון אחד מצד :מעורבים היו
 החשש, שני ומצד והמפלות, העלבונות

שב מובן נוספת. מפלה מפני הפחד, ואף
 שבכוחו המפקד הבטיח שיחה כל סיכום
 משימותיו, כל את להשלים יחידתו ובכוח

למילחמה. ששים אנשיו וכל
 היטב מכיר הישראלי המודיעין ...אולם
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״ שלך האישי הקסם

תך חנן בו פורה 1^1 או 5

׳ אנשים בעיני השבוע
ם מי  1^811^ ב- בהפרזה מסויי

 עליך המציאות. תפיסת
ת להישמר <•3א מלהיו ! * • > ■ 

הד בלפי זר  האנשים א
 ביותר. אליך הקרובים

מוג ריגשית אכזבה שונה. באור ותיראה תי
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_ _ _ _ _ _ משוגע סוער, רומאן _

בריב, יתחיל זה נכון!
 זה בסערה, יימשך זה

באהבה לשיאו יגיע
בענייני- גם גדולה.

8803X1391 אבל סערות, יש כספים 
:שליליות דווקא לאו

 ובאצילות ברכות אך שלך, על לעמוד דע
 קיבה מבעיות עצמך על שמור מסויי׳מת.

 שלך הביטוח סיום למועד תתן ואל —
 מזל בני — הנוהגים כי מסובן. זה לחלוף.

בנסיעותיהם. השבוע להיזהר חייבים שור

* *

^ . ל- נוטה הנן השבוע
 בגנדרנות גם הגזמות,
 יש מילולית. ובעיקר

 מסו- שכוכבים מזל לך
ם מי ה גורמים יי  שתהי
מקו חביב לבך בנוסף ו

 כולל ידידיך, על בל
ה השני. הטין בנות ת  א

בפעו עצמך את מקיף
ת לות  שונות רומנטיו

וכנ בריחה כאמצעי
מה תה שגורמת הסחבת על ק  או
ת קה אח ת המעסי היום. כל מחשבותיך א

* *

מדי. מאוחר כבר עכשיו

תו להפיק יכול אתה
 מן — והנאה — עלת

 הסיבוך או העיסקה
 רק זה נקלעת. אליהם

 לזוגזת בידידיך. תלוי
 כן. תגיד — סרטנית היא אם :הרומנטיים

חכו. — לא והיא סרטן הוא אס

■¥ * ׳*

ת- כושר־השיפוט  שלדי
טין, השבוע ערפל  לחלו

 עם מפגישה כתוצאה
 טיבם שאת גורמים

 לקלוט. מצליח אינך
 תני לביאה, בת את

חו שלך ההומור לחוש
קי צחקי, פש.  הצחי

האו כי רגע. כל ונצלי
 זמני, רק הוא שלך שר

 חוץ דבר• של בסופו
ה בשבוע לך צפוייה מזה,  בלתי פעילות ז

לבי השני. במין תלויה שאינה רגילה,
ם תשמרי השבוע — אה לשחור. אמוני

■¥■ *

חיו־ לא דווקא המזלות

 שתי של צירופם בגלל
עליך, שחוטות פלאנטות

ש*^* ■ ■  ותשקיף תתאמץ שאם ■*
 העתיד ועל העבר על

 על תתגבר רגועה בעין
^ור*םףןמזןד  תאמי־ אל מיכשול. כל ב

5 ■3פ!טו!9 ל התכוון הוא לו: ני פ
 ואת לגמרי אחר משהו

 ואתה — בא כסף לגמרי. אחר למשהו
 חסרת־ שגיאתו בגלל שוב, אותו מפסיד
אשם. בו תטיל אל הקרוב. ידידך של הזדון

מאזגייס

 טובים ידידים לעז. מדברי תחששי אל
יכו את עליך, שומרים

דע עליהם. לסמוך לה
בע עליך. חיובית תם
 הנישואין, בחיי יות

 רחוק הלא בעבר שצצו
פתאו באותה ייעלמו

 בנות הופיעו. בה מיות
 מס־ הסתכלנה מאזניים,

 לידכן, מצוי זה בי׳בכן,
 את לשווא תחפשנה אל

 בנמצא. שאינו המושלם
אידיאלי. שבוע סוף צפוי — מאזניים לבני

ם ימי״שיא אלה  תוב- להגשים ברצונך א
ת עלול הבא בשבוע ניותיך.  מאוחר להיו

קשר :עקרב בת מדי.

| ז ן17■ |₪ ת לך 6 בויו  כס- התחיי
 שלא על שמור — פיות ■§§1[

ת יעברו המותר, א
18^ ת וסלק 68085^ ת כל א בו  החו
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 — אהבים יום יש קשת מזל בת לך גם
 הזא שלך היום רציני. יותר הרבה אבל
 מ־ להפיק דעי ד/ יום
 המכסימום. את מנו

 ליקוי בעבודה. צרות
 שבקלים. קל בריאותי

 מלווה שבוע זה יהיה
ב עצבים התפרצויות

ב אך. שוגים, עניינים
ב מתוק. יהיה סופו

 או תכשיטים קנותך
 איתך קחי ערך, דברי
מהימן. מיקצוע בעל

- בדצסבר יג ב׳ימאר <>\

 פי לעבודה. לחבריך להציק לא השתדל
 מאוד הקרוב בעתיד

ה רצונם לכל תזדקק
ם טוב. חסי המתו הי
ישתפ זוגך בן עם חים

בל פגישה בעקבות רו
 ידיד עם צפוייה תי

תו קרוב,  פגשת לא או
קח אל רב. זמן  על תי

ם עצמך מיו סיכוני
כספים, בענייני תרים

להרפת תיכנס ואל
ת או פיננסיות. נפל - ק
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שלך והמרשימה הברורה הדיבור צורת

 ובכושר ביתרון אותך תזכה אלה, בימים
 לרעיונו־ אחרים לשכנע

 לידי עכשיו הבאים תיך
בתנאי מעשי, ביטוי

 בלב בהם מאמין שאתה
 אריה ממזל ידידה שלם.

 להיות עשוייה שתפגוש
מעניי שיחה אשת לך
 להיסחף עלול אתה נת.

ומו דת על בשיחותיך
 הרו־ את בה וליצור סר
ה דתי מטיף של ישם

 לערכים אותו הסובבים כל את לחנך מנסה
 העתיד. לקראת להיערכות הזמן זהו נעלים.
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מש האנרגיה, כוכב שהוא מארס, כוכב
לשלי או לחיוב פעילותך, על ביותר פיע

 בו שיש משהו, לה.
הרפתקנות, של שמץ

 מוטב ולכן בך, מתעורר
ת שתרסן אולי עצמך, א

ת ברצונך אם ת להטו  א
ק ל שלך הפעילות אפי
קונסטרוקטיבי. כיוון
 למצוא עלולים אתם

ת  מעורבים עצמכם א
קינאה. של בסצינה
 משהו להקריב תצטרך

חס לזכות בדי ביותר. חיוני לך הנראה בי
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