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 כה עד
 נתגלה

זו: בסידרה
 ל־ נתקבל לא לוי: דויד

 רמת־השכלה כיגלל צה״ד
כלל. שרת לא מדי. נמוכה

 אח שירת לא :תמיר שמואל
ש אחרי בצה׳׳ל, אחד יום

בקניה. ממחנה־העצירים חזר

 ״ל בצח שירת : פת גירעון
 ביגלל בלבד קצרה תקופה
בחוץ־לארץ. ממושכת שהות

 תקופה שירת כץ: ישראל
בלי להמשיך כדי מקוצרת

מעורפל. הצבאי עברו מודים.

 הוא בי טען :נימים כדמה
ב שרותו תלמיד־ישיבה,

קוצר. ״כ ואח נידחה ״ל צח

 שרת לא :שוסטק אליעזר
פו מסיבות שוחרר בצה״ל,
רפואיות. ״כ ואח ליטיות

תקו שירת ארליך: שמחה
 כמילחמת־העצ־ קצרה פה

כשומר. בחיל־הספר, מאות

טוהרו
 והלבבייס הסימפטיים השרים הר

 מנהיג הוא הליכוד בממשלת ביותר 1\
התע המיסחר, שר שבליכוה לע״ם חטיבת

מקו הורביץ הורביץ. יגאל והתיירות שייה
ומחו הליכוד בתוך שונים חוגים על בל
 הוא השלמה, ארץ־ישראל כאיש לו. צה

ש לבבי, כאיש־שיחה הניצים. על מקובל
לראש, לו עלתה לא שר שהפך העובדה

הפוליטיים. יריביו על גם מקובל הוא
 רבים אילנות גם יש הורביץ ליגאל

 ביותר הרם להיתלות. נוהג הוא שבהם
הצ הורביץ בן־גוריון. דויד הוא מביניהם

 כאשר ,1965 בשנת בן־גוריון אל טרף
 רפ״י. והוקמה הזקן על־ידי פולגה מפא״י

לראשונה, שמו אז צץ הפוליטי במישור
פעי עיקר חלושה. ענות בקול רק אז וגם

 כחניכו הורביץ יגאל של הפוליטית לותו
 בסופה דווקא היה וכתלמידו בן־גוריון של
 רפ״י, כאשר הזקן, של הפוליטית דרכו של

 יובן־ למפא״י, חזרה פרס, שימעון בראשות
 קיצוניים פעילים כמה עם נותר גוריון

 איסר גם הורביץ, על נוסף נימנו, שעימם
שובל. וזלמן הראל (״הקטן״)

 הוא הורביץ יגאל נתלה שבו נוסף אילן
 דיין, של בן־דודו הוא הורביץ דיין. משה

 — השניים בין וההתקרבות מנהלל,. שניהם
 אחרי חלה — ידידות זו היתה לא אם־כי

הפוליטיים. לחיים נכנס שהורביץ
 צבא- של מקימו הוא בן־גוריון דויד

 יותר שחרד איש היה ולא ההגנה־לישראל,
 זה. צבא של ולעוצמתו לשלמותו ממנו -

 אחד הוא מתנגדיו, בעיני גם דיין, משה
 הן לצה״ל, שהיו ביותר הבולטים המפקדים

 וכשר- כרמטכ״ל הנמוכות, בדרגות כמפקד
 עתה מכהן דיין שמשה למרות ביטחון.

ובעו בארץ סמל, מהווה הוא כשר-החוץ,
לצה״ל. לשלילה או לחיוב לם,

אלה, אילנות .בשני שנתלה מי ודווקא
 יגאל והתיירות התעשייה המיסחר, שר

מלא. שירות בצה״ל שירת לא הורביץ,
— חיל־התותחנים

הבריטי אבל

 — כשירים לוחמים נחשבים עדיין אליו
 הור־ היה ששת־היימים במילחמת ופעילים.

ומשר שירתו, שבו גיל זה אף ,49 בן ביץ
בצה״ל. שונות בצורות מילואים אנשי תים

אח לגבי כמו שלא הורביץ, לגבי אולם
 שבה בממשלה האחרים השרים מן דים
 לא הוא כי לטעון אי-אפשר יושב, הוא

 בשנת כלשהו. בצבא או בצבא, שרת
 לצבא התגייס הוא ,23 בן בהיותו ,1941

 לחיל־התות־ ,היהודית לבריגאדה הבריטי,
 אז זו היתה בנהלל הוד־מלכותו. של חנים

 להתגייס הצעירים: על מקובלת אופנה
הלאו המוסדות בשליחות הבריטי לצבא
(״זו- זוהר דיין, משה של אחיו גם מיים.

! תמיר עם הווביץ תשו
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בנחלת 1918 בשנת נודד ורביץ ך
כ אולם ראשון־לציון, שליד יהודה 1 י

 עקרה ,1920 בשנת שנתיים, בן שהיה
ב העצמאות, במילחמת לנהלל. מישפחתו

 בו גיל ,30 בן הורביץ היה ,1948 שנת
 האוכלוסיה מרבית בצה״ל ושרתה לחמו,
 ,1956 בשנת קדש, במיבצע שנתיים. במשך

המגיעים שרבים גיל ,38 בן הורביץ היה

היתהטחאשה ו
■תומה

 הצליחו ס יו ג ־ה ב■ ח״ !(חבויה ובים7״בצמ 1ת1ש
כמו ישראל בצבא מלא משוות להתחמק

ה״ ..העולם בגין. ממשלת הצבאי עברם את לחשוף ממשיך הז


