
במדינה
העם

שכזאת סגאוח
 להולדתה 33ה־ ום־השנה

 שמץ כמעט נותר לא
למדינה עצמאות 7ש
 בולים. יש הימנון. יש דגל.

 דיוק־ הנושאים שטדות־כסף,
צבא. יש ציוניים.

 למדינת־ עצמאות יש האם י
!לן

 האחרונים בימים ואורעות
 ישראל לעצמאות 33ה־ השנה

כך. על מצביעים
ה לוחמה. לשירותי :לן

 אדם לכל מוכיח הלבנוני 
ו בעיתונים, השיטין בין א
 ה־ התעמולה מן מתרשם ו

 עתה פועלת ישראל כי דת,
 ה־ המדיניות של 'ן־מישנה

קאית.
קב מוסתר. ואינו כימעט בר

 את לעצמם תובעים ישראל 
 של איסטראטגי״ ״נכס של וד

הצלב מסעלמע־ ,מציעים הם ת־הברית.

ר מכות פי או
 הגיעה כיל״ו שבכפר כיתה אל הראשונה. המפה עליה ניחתה 16 כת לב אופיר שהיתה *
 ומפקד ,טייס לב, (״זוריק״) ארלוזור אלוף־מישנה אכיה, של מטוסו המרה. הידיעה -

יום־הכיפורים. מילחמת של בעיצומה פורט־סעיד, ליד ל1נס רמת־דויד, :סיס
 החיים. כין שזוריק יתברר עוד אולי כלב. התקווה פיעמה רכים חודשים משד
השניה. המכה כאה שווא, תקוות היתה שהתקווה להדגיש כדי אולי אחר־כד, שנה

 אופיר של החמש כן אחיה קיבל צה״ל, כחלל הוכרז ככר שבינתיים לזוריק, הזיכרון :יום
נפטר. ושם לכית־החולים מכית־הקברות הובהל הוא חמור. קצרת :תקר

 אחיה איתן. ורפול מרים מישפחת על הראשונה המכה ניחתה נולדה שאופיר לפני וד ^
 ורפול למרים כשנולד אחר־כד, שנים כמה כטילחמת־העצמאות. נפל יוחנן, מרים, ✓של

מרים. של אחיה על־שם יוחנן,! לו קראו חם ככורם, :נם
ונפטר. חמור קצרת כהתקף ■לקה הוא תשע, כן יוחנן כשהיה

 התיזמורת המשק. מכני אחד חתונת את לחגוג תל־ערשים מושב נעיד האחרון השני יום
 שכועות שלושה ובקישוטם. השולחנות כעריכת עסקו המושב וכני אחרונות חזרות ערכה

 הרמטב״ל, של בנו איתן, יורם של חתונתו אחרת, חתונה מקום באותו נערכה לכן קודם
זוריק. של כתו לב, אופיר

 של חחתוגה כליה. את קיפלה התיזמורת נפל. יורם ■עדשים. בתל השמועה פשטה לפתע
שבועות. שלושה שלפני החתונה כמו ממש — ושקטה חרישית לצנועה, הפכה שכוע
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 הוא חיל־האוויר. של והמעולים הקשוחים הטייסים כאחד ידוע היה איתן יורם ךכ־סרן

כשבועות התגורר שם האוויר חיל־ כבסיס מוצב היה !
שיגרתי, לאימון יצא יורם הטריח. רעייתו עם :אחרונים

 את כשסיים כירושלים. ׳במישרד־ראש־הממשלה כדיון הרמטכ״ל היה שעה כאותה
 טלפון לד יש ״הרמטב״ל, הלישכה: שבפתח הנוטר אותו עצר למכונית, כדרכו והיה !דיון

 היתה לרמטב׳׳ל שלו ההודעה עיכרי. דויד חיל־האוויר מפקד היה השני מהעבר חוף.״
נפל.״ ״יורם צרה:

אדם. (״קותי״) יקותיאל האלוף סגנו, לו המתין שם ■אביב. כתל ללישכתו מיהר רפול
 לצאת עמדה מרים לאשתו. לטלפן מיהר רפול האסון. על הפרטים ככר היו קותי ידי
 ככית: להישאר ממנה ביקש רפול אופיר. כלתה את לפגוש כדי לתל־אכיב ■עדשים תד
הכיתה.״ מגיע אני

 הכסיס ממפקד כיקש הוא בתל־אביב. שדה־דב לשדה־התעופה רפול נסע מהלישכה
האסון, על בכר ששמע המפקד, לתל־עדשים. מטוס כעצמו להטים לו אפשר

לטיסה: טיים־מישנה ירף
 כבית אותה מצאו הם אופיר. את יורם של חבריו כתל־אכיב חיפשו שעה כאותה

יורם. של נפיןלתו על הידיעה החדשה: אופיר מכת את קיבלה היא ושם ■ידים
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 צה״ל, לחללי יום־הזיכרון לקראת שלו, היום פקודת את ימים כמה לפני רפול שניסח *

 את •ששיכלה החדשה, לכלתו אחיה, את ששיכלה לאשתו המילים את כיוון כוודאי -הוא
פקודת השבוע השלישי כיום התפרסמה כאשר בניהם. את ששיכלו מידידיו ולעשרות כיה,
ינאי יוסילרפול. גם מכוונת היתה היא איתן רפאל רב־אלוף של יום
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הזה״ העולם
איו : מגלה:
הידיעה דלפה

גישת פו על
ו״צמן־נוס

 שירותי״לוח־ יספק צה״ל כי שה,
 מעצמת־העל, של לאינטרסים מה

וכסף. נשק אספקת תמורת
בפו זו תיאוריה הוצגה בלבנון

 מעחי־הנוצ־ את תקפו הסורים על.
הת בעיקבות בהד־הלבנון, רים

ה הנדון). (ראה מקומית פתחות
אולטי לסורים הגישו אמריקאים

 שכבשו. העמדות מן לסגת מטום:
 ברית- עזרת על הסומכים הסורים,

בבוז. התביעה את דחו המועצות,
 חיל־האוויר תקף מכן לאחר מייד

 הסוריים, המסוקים את הישראלי
ישר דוברים מהם. שניים והפיל
 קיבלו כי מכן לאחר טענו אליים
 מארצות־הברית. לכך ירוק״ ״אור

הכ האמריקאית הממשלה דוברי
 אחד הסביר: ההסבר זאת. חישו

 אכן האמריקאי השילטון מאגפי
הופ וצה״ל הירוק, האור את נתן
 על פועל הוא כי אמונה מתוך על
אמריקאית. הנחייה פי

ה כי יתכן וטילים. עצות
המג את זירזה צה״ל של פעולה

 בין הסמויים הדיפלומטיים עים
הו באה פנים, כל על המעצמות.

 כל מייד להפסיק אמריקאית ראה
פעולה.
בת משהו: קרה שבינתיים אלא

 חיל- התערבות על טיבעית גובה
 הסורים הכניסו הישראלי, האוויר

 לזירת־המע־ שלהם הנ״מ טילי את
השת הטאקטי המצב בלנון. רכה

ישראל. לרעת נה
 ההתרחשויות את מזכיר הדבר

ה הודיע אז במצריים. 1969 של
יצ בוושינגטון, הישראלי שגריר

ב יראו שהאמריקאים רבין, חק
 על- מצריים הפצצת את יפה עין
 המניע הישראלי. חיל־האוויר ידי

 של התנגדותם ניטדול האמריקאי:
האמריק להפצצות יהודי-אמריקה

 היה קשה ויאט־נאם. בצפון איות
בעו מצריים הפצצת את להצדיק

 להפצצת עת באותה ולהתנגד מק,
בעומק. ויאט־נאם
 ההנחייה פי על הפציצה ישראל

 מ־ הזמינו והמצרים האמריקאית,
 של גדולה מערכת ברית־המועצות

 לאחר מילאו אלה טילים נ״מ. טילי
 יום- במילחמת חשוב תפקיד מכן

ההתחל למפלה ותרמו הכיפורים,
ישראל. של תית

 השבוע, שח־מת. של כלים
להפ האמריקאית ההוראה עם יחד
האמרי שיגרו הפעולות, את סיק

 לסורים: נוסף אולטימטום קאים
 לשטח חזרה הטילים את להזיז

 לתביעה תוקף לתת כדי סוריה.
מנ — ישראל ראשי השמיעו זו,
 הצהרות — פרס ושימעון בגין חם
צה״ל. הפעלת' של האפשרות על

 אך מעניין. מישחק היה זה כל
 לאינטרסים רב קשר לו היה לא
 וצה״ל כולה, ישראל ישראל. של

 ככלים זה במישחק הופיעו בפרט,
 של כשהיד — השח־מם לוח על

ה את המזיזה היא מעצמת־העל
כלים.

בחירות
שוות שתמיר מה

 התנהלה שעבר שלישי יום ף*
 ב־ השולחן ליד עירה שיחה ■י•

בתל־אביב. דן מלון מיסעדת
 בשיחה מהמשתתפים אחד אף

 ותוכנה, דבר־קיומה כי שיער לא
ה לידיעת רבה ובמהירות יגיע

 יודע אינו מהם אחד אף ציבור.
 הידיעה התפרסמה כיצד עתה עד
השיחה. על

 כאן זאת מגלה הזה העולם
לראשונה.
 מיפלגת״ יו״ר פרס, שימעון
 עומד שהוא סבור היה העבודה,

הפו הקלף את משרוולו לשלוף
 ושיב־ ,המערכה את שיכריע ליטי
הב הממשלה ראשות את לו טיח
אה.

 פרס וייצמד. עזר ישב מולו
 מציע שהוא סכור היה

 , שאי־אפשר הצעה לווייצמן
ב השני המקום : לה לסרב

של ותפקיד המערך, רשימת

נחמן פירסומאי
לזוז לא : העיקר

 תיק כעל ראש־ממשלה סגן
לשלום. המשא־ומתן לניהול

 השיכנוע במלאכת לו לסייע כדי
 דחף, מישרד מנהל את גם הביא

 תע־ את המנהל דורבין, אליעזר
 יתכן המערך. של מולת־הבחירות

ה את יזם אשר הוא דורבין כי
כולו. רעיון

לליכוד
 למדעי־המדיגה הפרופסור

 מיפלגתו כמועמד גכחר
 כין ועורך — לכנסת

 כחירות סיקרי תלמידיו
 ששמואל המגלים מעניינים,

 21 שווה היה תמיר
 ושמפ״ם לליכוד,

המערך מקולות גורעת
 משקף, לא זה מייצג, לא ״זה

ה־ אומר מאוד,״ מעניין זה אבל
)36 בעמוד (המשך

 שלושה
חשודים

 של הוותיק ידידו ורכין, ץ/
 חברו את לשכנע ניסה וייצמן, י

 להשתכנע נטה לא וייצמן הוותיק.
ש שוב־ושוב אמר הוא בקלות.

פולי כ״זונה להיראות רוצה אינו
 גיסו־ את פעם מדי והזכיר טית״,

ה את שנטש דיין, משה לשעבר,
 ״שר תפקיד את למלא כדי מערך

 בגין, מנחם של בממשלתו השלום״
 מיפלגה בראש עומד הוא ועתה

קיקיונית.
 וייצמן את להעמיד ניסה פרם

 נטש כבר וייצמן :ההבדל על
אינו והוא הליכוד, את למעשה


