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והוועד של ״הליכוד ו״יבנה״ כרטיסי־ציר,
משום שלא תמכו במועמד העבודה?
אני ,ששימשתי אז כסגן יו״ר התאחדות
הסטודנטים הארצית ,וכחבר־מועצה בירו
שלים ,לא קיבלתי כרטים־ציר ,ולמרות זאת
נבחרתי בסופו של דבר לתפקיד יו״ר
התאחדות הסטודנטים בישראל.
עוול זועק זה של אי־נתינת כרטיס־ציר
לסטודנט מיספר שניים במדינה ,שהיום
הוא הסטודנט מיספר אחד ,חמור שבעתיים
מן העיכוב בנתינת הכרטיס לירדנה .אף־
על־פי שידעתי כי ירדנה לא תבחר בי
)למרות ששיקרה ביודעין והבטיחה לי שכן
תתמוך בי( ,התערבתי ושיכנעתי את יו״ר
האגודה התל-אביבית לתת לירדנה כרטיס־
ציר .היא הצביעה — אני לא.
מגוחכת העובדה ,שהכתבה לא ניזונה
מעדויות ״הנפשות הפועלות,״ כיו״ר הת
אחדות הסטודנטים בישראל וסגניו ,יושבי,-
ראש אגודות־הסטודנטים בירושלים ובתל-
אביב ,אלא מדיווחי פעילי ״העבודה״ בתל־
אביב ,שמעולם לא נבחרו על־ידי הסטו
דנטים לתפקיד ייצוגי בכיר.
הזכרת שמו של משה כהן כמקור לאינ
פורמציה ,מעוררת גיחוך בקרב סטודנטים
רבים .כתבה מגמתית זו קשה לה להסתיר
את העוכדות הידועות שנקבעו במערכת
הבחירות החדשות.
אותם ״עסקנים״ ,שרבים מהם נימנים
עם שורות ״הליכוד״ ,ושאותם אתם כה
ששים לבקר ולקטול עומדים ,מזה זמן
רב ,בראש המערכות הציבוריות למען
יהדות ערב ,ברית־ד,מועצות ,מתן שיעורי-
עזר בשכונות ,גיוס סטודנטים לצה״ל וכו׳.
חנן גן ״י הו ד ה ,יו״ר התאחדות
הסטודנטים בישראל ,ירושלים
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ללמוד ולדמד א ת ה ל ק חי ם 1
ראשית דבר ,יש לברך את הפרשן,ה־
.צבאי בנימין עמידרור ,וגם את מערכת
העולם הזה ,על שהעזו לגשת לניתוח ה
פרה הישראלית הקדושה ביותר הנקראת
צד,׳׳ל ,ועוד באבר הקצוץ ביותר שלה:
הפיקוד הקרבי הבכיר .מי חלם על כך
לפני מילחמת יום־הכיפורים ? !
אבל איך יכול מר עמידרור לקבוע
בפסקנות צינית כזו ,שרק במילחמת קדש
גילה צה״ל את הארטילריה ,בזמן שכל
ילד היום בארץ יודע ,שבמילחמת־השיח־
רור הספיקו האמצעים בקושי להשגת רו
בים ותת־מיקלעים ,ושאת שני התותחים
מתקופת נפוליון שהיו ברשותו ,העביר ה 
פיקוד העליון מחזית קשה אחת לחזית
קשה עוד יותר ,כשאף פעם לא היו בטו
חים באמת היכן הם חיוניים יותר ?
על מילחמת ששודהימים ,שבה השתתפ
תי ,אומר עמידרור  :״ניהול זהיר ומחושב
של קרב מסוג הבקעת מיתחם מבוצר,
עשוי להבטיח תוצאות מהירות יותר ,מכ
ריעות יותר ובפחות אבידות — בנסיבות
שבהן ,המהירות היא מן השטן.׳״ ־המיש־
פט הזה אומנם מצלצל יפה מאד ,אולם
הסתירה הברורה שמתגלית בו היא ממש
ללא מוצא.
כי אם אני מביו טוב את המשמעות של
הדברים ,הרי הכוונה היא למצב שבו■ יחי
דה לוחמת יוצאת להתקיף את האוייב ב
מפתיע ,ואז היא צריכה לאלתר במהי
רות מכסימאלית ,עם מינימום מחשבה ז־
שיקול־דעת .השאלה היא רק איד ,במצב
בלתי-צפוי כזה ,יכול מר עמידרור לדרוש
ממפקד־היחידה ״ניהול זהיר ומחושב״?
האם זה לא נשמע לו מוגזם קצת ?
אולם ,לסיכום ,חייבים לומר שהפרשן
הצבאי עמידרוד עשה כאן עבודה יסודית
למופת ,שדבריו ראויים להרבה הערכה
והסכמה ,ושעל הפיקוד העליון הנוכחי של
צה״ל לא להתבייש להודות בכישלונות
איסטרטגיים או טאקטיים שהיו לו במיל-
חמות הקודמות ,ולנסות ללמוד וללמד את
מירב הלקחים.
כל פעולה שתצליח או תיכשל בעתיד,
וכל חייל שייפול או לא ייפול ,עלולים
להיות תלויים בכך.
מי קי דון־נוד ,הרצליה
ז עזו ע נ ם ב אי ט לי ה
אנו ,קבוצת סטודנטים הלומדים רפואה
וטרינרית כאן ,באיטליה ,הזדעזענו לקרוא
על ״רצח החתולים״ )העולם הזה (1948
בחיפה ,ואנו מבקשים להצטרף בזה להבעת
שאנדהנפש של תלמידי בית־הספר.
אנו מקודם לסיים את לימודינו כאן
ולהביא ארצה מיספר שיטות יותר אנושיות
לטיפול בבעלי-חיים בארץ.
א הו ד ו ר סני ,איטליה
העולם הזה 1953
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