
זכרונות
בית

יתדף
 במישרדס, יונדף האחים את פגשתי

ה על פרנקפורט. בפאתי מרווח מישרד
 יונדף״. את ״מגדף בגרמנית שלט דלת

וכי קפה לנו הגישה חיננית מזכירה
קל. בוד

 דומה כתמיד. חייכניים יונדף. האחים
 צברי, חן איזה בפניהם טבוע שנשאר
בישראל. נעוריהם שנות משלוש מיזכרת

ל הוטסתם מאז שנה שלושים ״חלפו
 ״והארץ האחים, אל פניתי גרמניה,״

 הפסקתם האם הפרשה. מן סוערת עדיין
״1 שובכם על להיאבק

 ומנחם. דובי שואלים ז״ לאן ״שובנו
״לישראל."

ומנחם דוכי
שנה שלושים אחרי

עונים. הם לביקור,״ לבוא ״נשמח
 מתגעגעים לא ז כאן נשארים ״ואתם

״לשכונה ג לבית־תספר !לחברים !
בני השניים שואלים "1 שכונה ״איזו

בתמיהה. מהול מוס
 הנובע הטראגי הפצע ן בנפשכם ״והפצע

 סביבתכם מתוך האכזרית מקריעתכם
 אתם שאליה המולדת מן הטבעית,

״1 שייכים

צונן. ביובש השניים אמרו פצע,״ ״אין
 או ז טראומה לא גם ן בטוחים ״אתם

״לפחות זהות משבר !
״לא.״ •

 שלומם.״ מה — אמא ״ואבא
נרתפשרים.״ קצת — רבים ״קצת

 לכל לסיכום להגיד, לכם יש מה ״אז
 ימים מאבקכם את שנאבקו האנשים

ז״ ולילות
 מן נהנו שהם העיקר בריאים, ״שיהיו

■ העסק."
לכם." ״תודה
לך.״ גם ״תודה

:הראשון והמייסד העורך
 ז״ל זוארץ מלכיאל ד״ר

: יבל״א דרכו ממשיכי
סידון אפרים ניב, קובי מרמרי, חנוך

שג היא היו□ !■דר בהי
נפלאה סכו״ם מערכת

האומה בלב להסיעה 1

כוללת: המערכת
• בגב לתקוע גם אפשר — קפיצית מכין .1

 הגוססת האומה ללעיסת — וכפות כף מזלג, .2

מוקדמת. התחייבות ללא לנסיון ובקש לנדאו למר היום עוד פנה

האומה. ציפורני לסידור פצירה שי יקבל ימים 10 תוך במערכת הרוכש כל

בגרמניה. כמו *

ה ט מ סי ל־ א ש מ ץ: מיוחד ב אר לזו

 צעיר, רמטכ״ל בעד הציבור רוב
ושרון צה״ל משורות תימני,

ני לרמטכלות, המירוץ פתיחת עם
 הזינוק. קו על מועמדים ארבע צבים

סיכוייהם? מה
 מפואר ובעבר קרבי בנסיון הצורך

האלו של סיכוייהם את כמובן מעלה
 במובן שנסיונם שרון וא. טל י. פים

קלי מבחינת חסרונם גם הוא מסמים
 על והתגברות חדשים רעיונות טת

 ששפיר כך מסורתיים, מחשבה דפוסי
 בחשבון באים מנוסים הבלתי ואדם

 למנות שהכוונה עוד מה לתפקיד,
 ואדם ששפיר וצעירים בולטים קצינים

ה מן אינם שכן עליהם, נמנים אינם
 אלופינו, בשורות והבולטים צעירים

הבול מן הם שרון וא. טל שי. בעוד
 וחסרונם הצעירים מן לא אך טים,
 הראשונים בעוד מילואים, אנשי שהם

 להיראות העלול דבר פעיל, בשירות
 איש מינוי בעוד מגבוה, כ״הצנחה״

וקינ לתככים לגרום עלול פעיל צבא
 ש־ עוד מה הפעילים. חבריו בין אה

 במיל־ היטב תיפקדו ויקותיאל שפיר
כשם הימים, וששת הכיפורים יום חמות

תפילה בשעת הציבור רוב
שמיר חזה עס לרמטכ-ל

 במיל־ להצלחות זכו וטל שרון שא.
 ב־ לבחור שעלינו מכאן אלת חמות

 טל כמר תימני צעיר שיהיה רמטכ״ל
 שיהיה העיקר, אבל שפיר. או למשל
שרון! אריק

ר ב ד״מערכד* ד

הונעה
מעניינת

 של הצעתו היא ומובדל מעניינת
ר זבולון מר השר מ  עליו (שהמר ה

 מיש״ מנכ״ל שעתריית לנוכח גורלו
 — לרעה לבוא העתיד חוצנו רד

 הפרופסור בינרי א ש. בין שהמפריד
 של כקוצו הוא הזד, העורך אבנרי לא.

 קיצבת והמיר המר אותו ועמד יוד).
ד ע ס  מעתה לאמור, הקצב בסד ה

 על אמונה הכנסת ועדת תהיד. ואילך
 המיניסטריונים, מנהלי של מינוייהם

דווקא! וברטרואקטיביות
 וב״דומד.״ הפולני ב״סים״ אף וכך

 שהפיקוח האלבני וב״קאטג׳י״ הרוסית
הציבו במישרות ואישה איש כל על

ה הרשות פי על וקיים שריר ריות
מחוקקת.

 כלום ויזעק, הקורא יתמהה ואם
 של כמו במינויים לדון הוועדה תאלץ
 ודד תאמן־יתהלל שרוךיתברך אותו
 הלרוסיה !לאו תשובתנו, אחת ? מיהם

 שיפשפשו דמינו? הללאטבייה היינו?
? אדם של בעברו

 לדעת יש אך לפקח, שיש מכאן
 שאתה ״קודם הפתגם כמאמר מי. על

 פיל־ ולא פולים״, פלה כינים פולה
המה. פולים
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