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1 זוארץ רחוב המערכת: כתובת
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״ ■1׳ ן חו ט ב
לא זה אפל פישל, ונן

 1 עצמנו ..הגבלנו
א ב א צ ל י׳ ו ענ ב
ג! • בהפתעה אשמים ,המצרים

• ולהפך לישראל הגנה צבא הוא צה״ל • אומר
יום היה באוקטובר 8 ה • ראשונה החולבים נופלים

• כדור היא !הארץ • לבריאות יפה הנקיון • שני
כתפינו״ על סלינו • בצדקתנו כוחנו

■ראיון
ע בו ש ה

 של )100( המאה גליון הופעת לרגל
 מלכיאל ד״ר הפעם ישוחח הארץ 200

 מ״פ־ על דרכו ממשיכי עם ז״ל זוארץ
חייתם. על

 מעט. נבוכים למולי ישובים השלושה
יו השנונות שבעיניהם ביישנים צעירים

 פיותיהם עז. בלהט האמונה אש קדת
 יורים והם הפסק ללא מרגליות מפיקים
מש כשחם זו, אחר בזו שנונות הברקות

זה. של שנינותו את זה לימים
ממוש הם הדרך מממשיכי שניים

ה נשואים. שניים לא. השלישי קפים,
 משובצות. חולצות לשניים לא. שלישי

לא. לשלישי
 בתנועות מהביל קפה ספל לוגמים הם

 החם. הנוזל את בידם ובוחשים מדודות
שלו בשמאל. השלישי ימין. ביד שניים

 אחד לשעבר, קיבוצניק אחד — המה שה
לשעבר. נתנייתי ואחד לשעבר סטודנט

 לבביות ברכות
חגכם ליום

:; זרנוגי יעקב
המקומית;! המועצה ראש ;;
;; זוארצליה ;;

********^**#*##*#*##♦#####^#^,

עצמכם. על מעט לנו ספרו שאלה:
בג עשיתי בתיכון, למדתי ד׳: ממשיך

 שם בצפון. לאומי לשירות ויצאתי רות,
ב והתאמנתי לסוריה הגבול את חציתי

 סאטירה בכתיבת גרמשק שנתיים משך
 מכן לאחר בהנאה) מחייכים (השלושה

 ושם בירושלים טעמון לקפה נשלחתי
צו (השלושה וכלבים שיער מגדל אני

 קשה קל. לגיחוך נתפס אני וגם חקים
במחיצתם). לצחוק שלא

ו יחדיו שחברתם זה כיצד :שאלה
(השלו בדיסקוטק נפגשנו :א׳ ממשיך

בעליזות). מגחכים שה

;! הארץ 200 למערכת ;י

שמחתנו:; — ;;שמחתכם
״האוטו״;; מוסך ;;

 אותי הזמין א׳ ממשיך :ג׳ ממשיך
קלות). צוחקים (השלושה טוויסט לרקוד

 שהוא לי אמר הוא אבל :א׳ ממשיך
או.1לסל אותו הזמנתי אז רוקד, לא

 (השלושה התחברנו ואז ג׳: ממשיך
בהנאה). מגחכים

האח הטאנגו היה זה :ד׳ ממשיך
רם). צחוק צוחקים (השלושה שלנו רון

סא לכתיבת הגעתם כיצד :שאלה
ו טירה

 בסאטיר ניגן שלי אבא :א׳ ממשיך
מצחקקים). (השלושה

!! הארץ 200 למערכת ;!

תכם  ביובלכם א
שים  החמי

 ותזכו יתן מי
!! מפעלכם להגשמת !:

יאסר*

)4 טור 3 ממד (המשך

 לפרסום נמסר מאוחרת בשעה אמש
 הוועדה זוארץ, ועדת של הסופי הדו״ח

 מילחמת מהלכי את לחקור שמונתה
הכיפורים. יום

הווע אומרת לדו״ת למבוא בהקדמה
 בענייני לדון עצמנו ״הגבלנו כי דה

ביטחון.״ בענייני ולא צבא

 כי הוועדה מציינת ח לדו״ במבוא
 כל מוטלת שאינה למסקנה, הגיעה
הסו גם וייתכן המצרים, לפיה ספק,
להפתעה. שגרמו הם רים,

 (גורו־ ״גונן המלא: ח הדו״ להלן
 לדעתנו, אומר. לא זה אך פישל, דיש)
ולהפך. לישראל הגנה צבא הוא צה״ל

רא ההולכים נופלים כי ומצאנו חקרנו
 בהם. שפוגעים אלו ובייחוד שונה,
 ספק ׳בלבנו אין שגבינו העדויות לאור

 שני. יום היה באוקטובר השמיני כי
לברי יפה שהנקיון לנו נודע כן כמו
 ייושם, זה שלקח מקודם ואנו אות

 הוא הארץ כדור ויונפק. יופק יילמד,
 זו חמה במיל גם אך כדור, בהחלט

 סלינו כי אם בצדקתנו, שכוחנו הוכח
כתפינו.״ על

 12 של אחת ישיבה קיימה הוועדה
 נס־קפה, 3( ל״י 5.70 והוציאה דקות

גבינה). טוסט 1בוץ'ו־ קפה 1

 קורסת ת פ מ
ספקי 8ה־

:מרפיח הצבאי פרשננו
 בבהירות לראות יכולים אתם מימין

 ביום שהתרחשו כפי הקרבות, מפת את
באוקטובר. 8ה־ שני יום הגורלי,
 חטיבתו שאכן בבירור רואים במפה

 גדוד בסיוע סיומקה, של המשוריינת
 ובתוספת סשקה של הסדיר הצנחנים

 תקפה דמקה, של זח״למים וחצי גדוד
 כפי לשמאל, מימין המצרי המערך את

 לימין, משמאל ולא הפקודה, שניתנה
 שניתנה לחשוב נוטים שרבים כפי

הפקודה.
 ובייחוד שהמצרים, בעליל נראה
 וסולד מוסטפה של הדיביזיה חטיבות

 בדוקטרינה להגנה התארגנו ניצין,
 מעלבית, קונצרטינה לפי סובייטית,

 ״קרפיון״ על משמאל מחפים כשהם
משאי שהם תוך ״דוגית,״ על ומימין

 ״קרטיב״ ב״ארטיק,״ אגפיהם את רים
חשופים. ו״מישמיש״

לש הישראלי הפיקוד השכיל אילו
 ״צירצור,״ ציר על יחידותיו את לות

 הקרב כל היה ״מקק,״ ציר על במקום
 מסתיים ספק ללא והיה אחרת נראה

בנצחוננו.


