
.1947—49 מילחמת־העצמאות, .1
.1956 מילחמת־סיני, .2
.1967 מילחמת-ששת־הימים, .3
.1973 יום־הביפורים, מילחמת .4
.1978 מילחמת־הליטאני, .5

.1982 מילחמת־לבנון, .6 י
 החלה ישראל של השישית המילחמה

 היאהיתה השנייה, המילחמה כמו השבוע.
 ממשלת־ישראל. של יוזמתה פרי כולה כל
 היתה הקודמות, המילחמות לכל בניגוד אך

 קונסנזוס על נשענה שלא מילחמה זאת
 רובו ורוב הציבור, של גדול חלק לאומי.

 המילחמה מן הסתייג הנאור, הציבור של
 ופיק- במטרותיה כפר שהתחילה, לפני עוד
מיוזמיה. אחדים של במניעיהם פק

הר כל־כך מילחמה על דובר לא מעולם
ב יוזמיה הסבירו לא מעולם מראש. *,בה

 לפני עוד כוונותיהם, את כזאת יי'הרחבה
הראשון. הכדור שנורה

ה על נכפתה מילחמת־העצמאות
 רשמית. נולדה בטרם עוד היהודית מדינה

ברי ״אין של מילחמה באמת היתד. זאת
רה״.

בינ קנוניה פרי היתד, מילהמת״יסיני
 בד דויד על־ידי הוכנה היא אך לאומית.

 )36—37 עמודים (ראה דיין ומשה גוריון
שנ במשך האווירה חימום תוך בקפדנות,

ש־ תגמול״, ״פעולות של בשרשרת תיים,
 ערביות פרובוקציות על כתגובות הוצגו ^

 היסטוריון אף אין כיום בלתי־נסבלות.
כל שבמשך בכך ספק המטיל אחד רציני

סיני מילחמת
31.10,56 ,994 הזה העולם

הימים ששת מילחמת
7.6.67 ,1553 הזה העולם

יש בידי היוזמה היתד. ההיא התקופה
ה שטען כפי — הערבים בידי לא ראל,
 צה״ל פרץ כאשר אך אז. כבר תזה עולם

 היתד, אכן כי כולו הציבור האמין קדימה,
 כפי המרצחים,״ קיני את ״לבער הכוונה
 מאוד דומה הסבר — בן־גוריון אז שטען

להו ללבנון: לפלישה השבוע שניתן לזה
המחבלים. מטווח ישובי־הגליל את ציא

 רקע היה ששת־הימים דמילחמת
ל שגרמה היא ישראל לא יותר. מסובך

 בשבועות במדינה ששררה והדאגה משבר,
 אך כנה. היתה המילחמה, ערב ההמתנה,
 מערכת־הביטחון קברניטי כי ברור בדיעבד

 להם שניתנה ההזדמנות לקראת אז שמחו
 על־ידי שרוכז המצרי, הצבא את לחסל
 סיני, של במלכודת עבד־אל־נאצר גמאל

נרח שטחים על זו בהזדמנות ולהשתלט
 המילחמה, ובצפון. במיזרח בדרום, בים

 כמילחמת־ בדיוק שנים 15 לפני שהחלה
 הרת* מילחמת־כיבוש בדיעבד הפכה מגן,

אסונות.
כו היתד, הכיפורים יום־ חמת מיל

 כיום אין וסורית. מצרית יוזמה פרי לה
 נענתה אילו אותה, למנוע היה שניתן ספק

 לפני וחצי שנתיים מאיר, גולדה ממשלת
 אנוור של הראשונה ליוזמת־השלום כן,

 נענתה שנים ארבע כעבור אל־סאדאת.
 סאדאת, של דומה ליוזמה ממשלת־בגין

 היענות תוך יותר, דרמאתי באופן שהוצגה
.1971ב־ עוד סאדאת שהציג התנאים לאותם

גלי על נישאה הליטאני סילחמת־

מילחנווז

הכיפורים יום־ מילחמת
9.10.73 ,1884 הזה העולם

הליטאני מילחמת
22.3.78 ,2116 הזה העולם

 בכביש- מעשה־ד,זוועה על הלאומי הזעם
 תיכנון פרי היתד, כי ברור כי אף החוף,

יותר. מוקדם
 העולם הזהיר והלאה, מילחמת־סיני מאז

 את ניבא האלה, המילחמות כל מפני הזה
 שהביאה המדיניות נגד והתריע בואן

 שבו והנמהר, המר היום ובהגיע אליהן.
 ששמו וההרס ההרג לשילטון דרור נקרא

 המאורעות את כבד בלב ליווינו מילחמה,
תוצאותיהם. ואת הטראגיים

ב השבוע. עשינו החמישית, בפעם כך,
 מיל- מפני הזהרנו ארוכים חודשים משך
 ניתחנו וכוונותיה מניעיה שאת זו, חמה
 איש־ על בכתבת־השער בראש־השנה, כבר

 ניתחנו נגדה. התרענו שרון. אריאל השנה,
ה ואת המגמות את ובתכיפות בהרחבה
 אלא לנו נותר לא עתה הצפויות. תוצאות

 עקוב־מדם פרק עוד — אותה לתאר
המדינה. של בהיסטוריה ורווי־דמעות
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חמיוחמה
השישית

 כמיזרח אחזה האש
 פתחה ישראל התיכון.

 — השישית כמילחמה
יתגל לאן לדעת ואין

 ציוותי כדור־האש. גל
 שהתלוו הזה, העולם

מסק צה״ל, לכוחות
 המיל־ מהלך את רים

 המתרחש ואת חמה
הצפון. כיישוכי

ס
ההוראה? את נתן מי

והיש הערכי — הצדדים משני הקיצוניים
 האש. את והבעירו פעולה שיתפו — ראלי
עו מי 1 בכך מעוניינים הם מדוע

ב וסוכניהם הסורים מאחורי מד
 7 ישראל מאחורי עומד מי * ״ה אש
אבנרי. אורי של כהנדון כך על

השופט בגלימת צחור
עי הופעת על לאסור מאשר יותר קל דבר אין
 הוא לעשות שצריך מה כל :כישראל תון

 כנוכחות המתברר לצו־מניעה, כקשה להגיש
 הסיס■ פרשת על כלבד. התובע

 הגדולים, היומונים שני כין סוך
ה המישטר של לליכו הנוגעת

כישראל. דמוקרטי

האמת בממנת המפונים
 מפו־ לפיצוי היחידה ראש

 :ההוראה את נתן ני־ימית
מקכלי את כגלאי־שקר לבדוק

 החמי־ הפיצויים.
בחשא בוצעו ׳רות
 למדינה וחסכו יות,

רבים. מיליונים

סיך הנ
שחור ה

 אודי של פירסומו עם
 האמי הניתוח התחיל

 דיין. של אופיו של תי
 על מספר י אבנר אורי
 תכתר נסיך אל יחסו

שמעו — ישראל של
לפיסגה. הגיע לא לם

הראשון האונסשלי הבלי
הגוף! זה

 מעשי־האונס. על בסידרה שלישי פרק
 מיק־ קרו המדינה ימי בראשית גם

המזע היה והראשון מזעזעים רי־אונס
ביותר. זע

 11011 קד״ן
לספרד

 קליין אברהם הכדורגל שופט
 הגביע מישחקי אחרי יפרוש

 ל■ מספר הוא בספרד. העולמי
 כשופט חייו על הזה העולם

ש ומגלה כדורגל,
 במיוחד אהב לא

והאיו הקללות את
מים.

 של המדהים וידוייה
 סמדר הדוגמנית

 דרור,
 חייה על
עם

בעלה♦

ק בו ר ה ד א מ ל ב ק ש
 לחצאית־מי־ מכנסי־עור להפוך כיצד

 כוכבת־קול־ כמו להתלבש כיצד >. ני
 ה־ אופנת על !מצחיק במחיר נוע
____________'.82 של החשופה קיץ

□ רי דו ם: מ עי בו ק
4 במדינה
5 הנדון

10 והשקל אתה
14 מיכתבים
16 תשבץ
20 הורוסקופ

עופר, בצלאל - אומרים הם מה
דליק לוי, אברהם נחושתן, שמואל

22 שדה יושי וקסלמן, צביקה וליניץ,
פולין ארצות־הברית, — קטן עולם

25 בבריטניה והאפיפיור
26 בעולם אנשים
31 אנשים
35 בלונים

גזענות דיין, נבואות — אישי יומן

36 והאדומים הכביש על
43 מרחלת רחל

46 ישראל לילות
48 קולנוע
50 שידור
53 וירדן ישראל - שידורים מדריך

56 לו לה לי
57 ושב עובר חשבון

60 ממאדים איש
61 כלבוטק

 יונתן דאל, רואלד - נייר של נמר
66 גרובמן ומיכאל זק״ש נלי רטוש,

68 שהיה הזה העולם היה זה
71 ספורט
77 תשקיף
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