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 כל את לך מציעה האיים 1000 ארץ - יחן
 מחירו בחצי אירופה תענוגות
 רחצה חופי היסטוריים, אתרים תרבות, אוצרות

 משגעים איים ויאכטות. צלילה מועדוני חלומיים,
 ₪ מהנים לויים ב בידור מרפא. מעינות המרהיב, ביפיים
 תוססים. קניות ומרכזי

 רחבה ביד ולבלות ליהנות תוכל ביוון אכן,
₪ 1 לקניות רב כסף לך ישאר ועור ־ ההקצבה כספי מתוך

₪ יותרו שווה כספך ביוון כי
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 השוויצרית ההמצאה עם
המשוכללת

!חינם
 אינדיקטור 0.שיטת.ס אודות

 כיום והמקובלת הבדוקה
כולו. בטול□
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 מאחר המח״ט. של הוראתו אחרי למלא
 ביקש בגלוי, פקודה להפר היד, יכול שלא
הת ברן מהגיים. ארוכה חופשה לו לתת
המבו החופשה את לו להעניק וסרב עקש

 דדו, הגייס, למפקד גורודיש הלך קשת.
 התחיל כך החופשה. את ממנו וקיבל

יבצ שהשלכותיו ביניהם, האישי הסיכסוך
יותר. מאוחר ?זגים ויופיעו בצו

 מיו ברן לביו טליק ביו היחסים גם
 מניגודי נבעו הם מלכתחילה. מעורערים

 מייחסים אף ומקורביהם שביניהם, האופי
 — יותר עמוקות פסיכולוגיות לסיבות זאת

 טליק, נמוכי־קומה. הם ששניהם העובדה
 וגדל במחניים שנולד באופיו, מושב איש

ה של האסכולה חניך היה בבאר־טוביה,
ה של השני בגדוד לחם הבריטי, צבא

 העולם־השנייה. במילחמת העברית בריגדה
 לא ותיאורטיקן. טכנוקראט הוא בטבעו
 קיבוץ, איש לברן, בינו משותפת שפה היתד,
מטבעו. שדה איש שהוא הפלמ״ח, יוצא

 יתר בהיצמדות טליק את האשים ברן
 יודע אינו כאילו עליו ליגלג לתיאוריה,

 זילזל טליק טופוגראפית. מפה לקרוא
 אותו והעליב בו פגע פעם ולא בברן

 השיני האחרים. המפקדים לעיני בפומבי,
 קיצוניים. למימדים הגיעה שניהם בין אה
 את להטביע ״מוכן שהוא אמרו ברן על

 כמעט היה לא מים.״ של בכפית טליק
 הבאות בשנים גם נחלקו. לא 1שב נושא

 אותו נושא לכל בעיקביות ברן התנגד
לפתח. טליק ניסה

ה גייסות למפקד טליק התמנה כאשר
 את לעזוב ברן נאלץ ,1964ב־ שירית

 כמפקד תפקידו את נטש הוא הגייסות,
לימו לשנות ויצא לשיריון בית־הספר

 לגייס ברן חזר 1967ב־ רק ארומת. דים
 את לרשת להכשירו כדי המפקד, כסגן

טליק. של מקומו

 נעלמו היריבויות
במילחמה

 ועלו שטיפסו העזיריון קציני כל **
 השיריון, גייסות של הפיקוד בצמרת [*)

האינטרי למעגל מחוץ שניים רק נשארו
 את שאיפיינו האישיים והסיכסוכים גות

 היו החיים. בין עוד אינם שניהם הגייס.
 סנדלר, (״אלברט״) אברהם האלופים אלה

מגן. וקלמן
 גורודיש בין מחלוקת היתה למשל, כך,
 מינה כאשר להט. ״) (״צ׳יץ׳ שלמה לבין
 שהיד, צ׳יץ׳ של כסגנו גורודיש את טליק

 :במילים זאת עשה הוא ,7 חטיבה מפקד
 אותך!״ רוצה אינו שצ׳יץ׳ לך ״שתדע

 ״מה טען: למינוי, התנגד גורודיש גם
 אבל אותי?!״ ללמד יכול ,צ׳יץ כבר

 והתייצב הדין את קיבל דבר של בסופו
 במילים: פניו את שקיבל צ׳יץ׳, בפני

 וזה — השני את האחד רוצים לא ״שנינו
 עבדו הם בסדר. היה וזה בסדר!״ יחיה

משנה. יותר במשך בתיאום
 ראש כיום שפיר, הרצל כאשר אבל
 לנטוש נאלץ הגייס, מפקד סגן ואז אג״ם

 טליק, עם דיעות חילוקי בגלל הגייסות את
 וגורו־ הגייס, מפקד כסגן צ׳יץ׳ התמנה

 1967 ביגואר .7 חטיבה מפקד התמנה דיש
חטי של התקפה תרגיל על גורודיש פקד
 אותו שיבח וטליק הררי בשטח 7 בה

 שוב יום מאותו הצלחתו. על בפומבי
וגורודיש. צ׳יץ׳ בין היחסים התערערו

 של המטה וקציני רב זמן עבר לא
 של פיקודו תחת גם שעבדו ,7 חטיבה
 חשד טליק אבל גורודיש. את נטשו צ׳יץ׳,

 תחתיו, גם חותר שהוא סגנו, בצי׳ץ/
אותו. סילק

באו ששת*הימים מילחמת עמדה כאשר
פי תחת חטיבה לקבל ברן רצה פק,

 מ- אחד את להדיח סרב טליק קודו.
 לברן. הפיקוד את ולתת שלו המח״טים

 על פיקוד ברן קיבל דבד של בסופו
אב של האוגדה — אחרת באוגדה חטיבה

יפה• רהם
 כל נשכחו עצמה ששת־הימים במילחמת

הפני והסיכסוכים האישיות היריבויות
מוח שותפות היתה הקרב בשדה מיים.
 היו האוגדות מפקדי בין היחסים גם לטת.

האוג מפקדי יחסי היו זאת לעומת טובים.
 ישעיהו — פיקוד-הדרום אלוף עם דות

 ה- בתום אבל מגרועיס. למטה — גביש
הלוחמים. אחוות התערערה שוב מילחמה

 המיל- בתום הכללית הניצחון שימחת
 האישיים היחסים את בצל העמידה חמה

 לאיש הלוחמת. המישפחה של המעורערים
 אז דווקא בקטנות. להתעסק פנאי היה לא

 לאחר-מכן שבשנים הבקיעים, העמיקו
ב גלוי לקרע עד והגיעו והתרחבו הלכו

צה״ל. של הבכירה הפיקוד צמרת
הנא). בגיליון חסידרה (המשך
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