
 כדיוק, שנה 25 לפני השבוע אור שראה הזה״ ״העולם גיליון
 של מקומו אה הסורי. כגבול פעולת־צה״ל של בצילה התפרסם

 אינה מצריים סודי: בריטי ״דו״ה תפס ״הנדון״, העורף, מדור
 בסידרת השישי את פירטה המערכת ראש למילחמה״. מובנה

 המדור קרן־המגן״. משתמטי של השהורה ״הרשימה על מאמריו
 מעכו, ערכי דייג סעדי, אל־כריס לעבד הוקדש מופת״ ״איש

 ויספ־ (יוסוף) זאב היהודי הדייג את וסערה סופה כליל שהציל
לתביעת ומעבר התפקיד לצוו מעל נפשו את ״בחרפו ריץ,

ל ה־ צ ת־ ל עו ה פ רי * בסו

 לחגיגות הוקדש השבועון של ההווי מדור עליו״. המוטלת החובה
 של לשיחרורו 157ה־ השנה כיוס חכ״ד, חסידי של חג־הגאולה

 מהכלא. חב״ד, מנהיג זלמן, שניאור רבי
לייטרסדורף. פיני אופנאית :הגיליון כשער

ר: ע ש ־ שי נ ד א ו דוי ו י ר ו ג בו
ה ש מ ת ו ר ל * ש א ג י ו י י ד ה י י ג ו ל ו א י כ ר א ל

 האוייב, מן מטרים עשרות כמד, של במרחק
ן ללחום הסורים ירצו האם :היתד,

 היד, עצמו הקרב נשים. שד סייגים
 הוא מיספר. דקות רק נמשך ונמרץ, קצר

 הבחינו הלוחמים מן שרבים לפני עוד נגמר
 המפקדים, אחד נזכר שקרה. במה בדיוק
 הרימו מיקרים ״בהרבה באכזבה: כמעט

 מיקרים מאוד ובהרבה ידיים, (הסורים)
רגליים!״ הרימו

 למיקרים כימעט הצטמצמה הלחימה
 לבריחה. דרך לפניהם הסורים ראו לא בהם

 כלא נעלמו מסעודיה, ליד אחד, במוצב
 העורף, מן שהוחשד, התיגבורת גם היו.

 את שסגרו הרבות החסימות על שעלתה
 גילתה לא הרמטי, כבקבוק הקרב איזור
המנותקים. החברים לעזרת לחוש עז רצון

 הבק. בית שכן מוצב־השפך בקירבת
 נמצאים בבית כי סברו הפעולה מתכנני

 וחיילים. קצינים נשי גם אולי אזרחים,
 לפגוע שלא היה הפעולה מיסודות אחד

וב בלתי־לוחמים באזרחים מחיר בשום
 ולא אזרחית, גישה לבית ״ניגשנו נשים.

 זה ״אולם המפקדים. אחד נזכר צבאית,״
 היחידה כשהגיעה מיותרת.״ בשעה לנו עלה

 הבית בעיצומו. הקרב עמד כבר לבניין,
 בו גרו שאומנם העידו הסימנים ריק. היה

נשים.
 לפנות בשלוש בטביעת־עין. טיווח

 צורך היה הנסיגה. פקודת באה בוקר
 גם אלא הלוחמים, את רק לא להחזיר

 השבויים שלושים הפצועים, תריסר את
 סורים הרוגים כחמישים הנשק. ושלל

 העיקרית הבעיה אולם בשטח. נשארו
 על־פי נפתרה היא הפצועים. הוצאת היתד,
 האפשרויות ניצול תוך מקומית, יוזמה

 בסירות הפצועים הושמו בצפון המיקריות.
 בחבלים נסחבו הסירות בשטח. שנמצאו
החוף, לאורך אותן שמשכו הלוחמים על־ידי

בצפון הקרב
 ארבעה ועל דמשק פשעי שלושה על

 ברזל בחרוצות דושם על :אשיבנו לא
 והכרתי דמשק ברית ושיברתי הגלעד... את

(עמוס) מבקעת־אוון... יושב
 בשפתו ענקי. לכינור דומה ים־כנרת

 חמישה הסורים מתחו הצפונית־מזרחית
 בקירבת עיקריים מוצבים חמישה מיתרים,

 רגע באותו למים. מעל ומשקיפים החוף,
 התחלת המיתרים. לעבר אצבעות חמש נעו

 בינתיים .22.00 לשעה נקבעה הקונצרט
הכלים. את כיוונו

 פעולת את שתיכגנו המיבצעים קציני
 כי בחשבון לקחו כליה כל על התיזמורת
 הפצצה על ויתרו הם הכל. היא האפתעה
 מוקדם. סימן לאוייב לתת לא כדי מוקדמת,

 צריכה הפעולה היתד, המקומות חמשת בכל
 הכוחות על רגע. באותו בדיוק להתחיל

 לכובשם, בחשיבה, למוצבים להתקרב היה
 ניתוק לאפשר כדי מועד בעוד להסתלק

השחר. עלות לפני לבסיסים ושיבה מגע
 היחידות מפקדי הגיעו זה אחר בזה

לוח את השכיבו המטרות, אל וחייליהם
 השעון מחוגי בשעון. והסתכלו מיהם,

 כי ידעו המפקדים עשר. לשעה התקרבו
 בעמדות מבוצרים כהלכה, בנויים המוצבים

 מטווחים, הכלים כל היו הסתם מן בטון.
 המיקלעים. של קווי־האש מראש סומנו
 ממוצבים לחימה רצון, בעל אוייב לגרש
 והיקרים הקשים המיבצעים אחד זה כאלה,
חייל־רגלי. של ביותר

 חייהם גורל את להכריע שעמדה השאלה
שעה אותה ששכבו צעירים, עשרות של

 עד החזה, גובה עד במים פוסעים כשהם
 הכוח גם האמבולנסים. עמידת למקום

בסירות. מפצועיו כמה פינה הדרומי
 את שמעו העייפים הלוחמים כשחזרו

 הסורים עוצמתה: בכל תיזמורת־הלילה
 עין־גב לעבר ומרגמות תותחים באש פתחו

ומר תותחים רבה. הצלחה ללא והסביבה,
 בצפון להשתיקם. ניסו ישראליים גמות
 קצין־ד,טיווח אך תותחנ*, סיוע הכוח ביקש

 יכול ולא עימו, ׳נמצא לא התותחנים של
 פתרון: אילתר המפקד הכלים. את לטווח

 באלחוט, התותחים את כיוון בעצמו הוא
 לטיווח הספיקו פגזים כמה עין. טביעת לפי

נשתתקו. הסורים מדוייק.
האבי מיספר העיב הלוחמים שימחת על
 שמתו שניים מהם הרוגים, ששה רות׳

הפעולה. יום למחרת מפציעותיהם

עיתונוח
שער איש ה

(תפו טייס האמריקאי שבועון־החדשות
 בן-גוריון דויד את שם )1,800,000 צה:
 כי לו כשנראה ,1948 בסתיו שערו על

 מאז במילחמה. מנצחת החלה ישראל
 לקשט גדולה: אמביציה שרת למשה היתד,

 זר שבועון של שערו את בפניו הוא אף
הכמו שאיפתו נתגשמה השבוע חשוב. כה

 הגרמני שבועון־ר,חדשות שפיגל, דר סה:
ב עמדת־מפתח ותופס טייס את המחקה

 את שערו על הביא הגרמנית, עיתונות
ה הרעיון הרובה. לכוונת מבעדשרת. משה

 למדי, שיגרתי הארוכה הכתבה של מרכזי
מחנה- את מנהל שרת לחלוטין: וכוזב

העם
!148 הזה״ ״העולם
16.12.1955 תאריך:

 יריבו, בן־גוריון, דויד בישראל! השלום
 הרבה אולם מחנה־המילחמה. את מנהל
 לאורך הפזורות ההערות מעניינות היו יותר

הגר נקודת־הראות את המשקפות הכתבה,
למשל: מנית.
 של ״פרוסיה הוא עמק־יזרעאל ס

ישראל״.
 השקפת- את לעצמו יצר בן־גוריון •

 ראה בעמק־יזרעאל, איכר כשהיה עולמו
 בדואים של התקפות בשעת רק הערבים את

 על כנראה, מתבססת, זו (סברה ופורעים
 שהיא בסג׳רה, בן־גוריון של עבודתו תקופת

בגליל־התחתון).
 בעל־אחוזה של כבנו גדל שרת משה !•

 ילדי עם שיחק ערבי, באיזור פיאודלי
 ואת הרכיבה את למד הערביים, האריסים

 שבן- .״בעוד ערביים. ממשרתים שפת־הארץ
 לאתנך מבעד הערבים את ראה גוריון
 שרת עימם ניפגש הרובה), (של וללהב
ומישחק.״ ריקוד בשעת
להז שוכח אינו הגרמני שהעיתון מובן

 היה הראשונה במילחמת־העולם כי כיר
 אלוף- של במטה קצין־קישור שרת משה

 התורכי, בצבא שירד,ולץ, גרמני, מישנה
היהו ל״בריגדה התגייס שבן־גוריון שעה
הבריטי. בצבא דית״ משע פחות ידע. הגרמני הריגול
 אחרים פרטים רציניים יותר אך שעים

השאר: בין המספרים הגרמנית, בכתבה
 הגרמני הגנרל של שירות־ר,ריגול •
 המצרית- עיסקת־הנשק על שמע * גלו

 כך על והודיע כשנה לפני עוד צ׳כית
 פסלו הללו אולם האמריקאיים, לשותפיו

 זד, היה ״אילו כי בטענם, הידיעה את
לפניכם.״ כך על שומעים היינו נכון,
 עיסקת־הנשק על הרישמית ההודעה •
 שהמיטענים אחרי שבועות שלושה באה

 הם מצ׳כיה. לדרכם יצאו כבר הראשונים
 והים־ הים־השחור הדאנובה, פני על עברו

התיכון.
 במרחב הסובייטית האסטרטגיה מנהל •
 איש־ פראבז־ה, של הראשי העורך הוא

 ל־ הוועדה ומנהל כ׳רושצ׳וב של אמונו
 שפילוב. העליון, הסובייט של ענייני־חוץ

 במשך שם ושהה בקאהיר, בקיץ ביקר הלה
ימים. עשרה
 כוננה שפילוב, של צאתו אחרי •

 ״מחלקה בקאהיר הצ׳כוסלובקית השגרירות
 והמזרח אפריקה בעיות לחקר מיוחדת
 המערביים, שירותי-הריגול לדעת הקרוב״.
 קשר בלדרים באמצעות זו מחלקה מקיימת

 בעיקר בה ועובדים מוסקבה עם ישיר
רוסיים. סוכים

אנשים
 בפני בהרצאה אמר ידין ייגאל ד״ר י•

 חפירות על בירושלים הקצינים מועדון
 קצב באותו העבודה תימשך ״אם חצור:
הרא החפירות בעונת כמו היקף ובאותו
 לסיים כדי שנה 800ב־ צורך יהיה שונה,

 המתחילים ייהפכו אז, עד החפירות. את
לארכיאולוגיה. עצמם במלאכה

 בנאום כאדר, יוחנן חרות ח״כ י•
הממ על־ידי שהוגש מילואים תקציב על

 ״שר־האוצר הכנסת: של לאישורה שלה
 באינפלציה להילחם רוצה אשבול לוי

 להילחם שהחליט אדם אותו של בשיטתו
 את בעצמו שישתה כך על-ידי בשיכרות

האדמה.״ על-פני האלכוהול כל

ם ת סוריים שנויי חו מ חיום ל
צפונית שפעלו צה״ל כוחות בידי שנלקחו הסוריים מהשבויים חלק
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 הסורי. בגבול צה״ל של הראשונות מהפעולות באחת לעין־גב,
העיקריים הסוריים המוצבים חמשת נגד פעל צה״ל

ישראליים. לוחמים שישה בה ואיבד הכינרת, חוף על

 הנאצי שירות־הריגול ראש לשעבר *
 המילחמה אחרי שהקים במיזרח־אירופה,

 בחסות עצמאי חשאי שירות העולמית
האמריקאי. הצבא


