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 זה במחר האשמתי שעבר בשבוע
ה העיתונות של הצבאיים הכתבים את

 כדי אהת יד עשו שהם בכך ישראלית
 שמילהמת־הלבנון העובדה את להשתיק

פשוט. צבאי כישלון גם היתד.
 הארץ, של הצבאי הכתב פירסם השבוע

 מעין להיות היה שעשוי מאמר שיף, זאב
 ובצורה השורות, בין זו. להאשמה תשובה

הצבאי. בכישלון שיף הודה ׳מרומזת,

מלכודת
שירמן

 אחרי חודשים ■כשיבעה ♦ שיך כתב
 להתעורר, החלו בלבנת׳ המילהמד, (שפרצה
הצב לביצועים באשר גם ספקות כצפוי,

 במילחמה.״ צה״ל של איים
ה לגבי ה״ספקות״ נכון. כל-כך לא זה

שיך צבאי כתב
אותנו...- לבלום הצליחו ,הסורים

 התעוררו זו במילחמה צה״ל של ביצועים
ב־ ובהבלטה בהרחבה פורסמו והם מייד,

שלו בספטמבר, 15ב־ ),2350( הזח העולם
 בכתבה המילחמה, פרוץ אחרי חודשים שה
שרת. אריאל איש־השנה על

במא שונים במקומות שיף, אומד וכך
:ביחד) הדברים את מצרף (אני מרו

מפק היו חודשים ארבעה לפני ,עוד
 בקשר סי׳מני־שאלה שהעלו בצה־ל, דים

 במקום זו. בסילחמה הצבאי מהביצוע לחלק
 דמשק—ביירות הראשי הכביש את לתפוס

 לעשות נאלצו הראשונים, במהלכים כבר
 ולאחר- ביוני 20ב־ רק קטעיס־קסעים ואת
 את בשמח לבצע אי־הצלוזה (היתה) מכן.

תן שתטיל מה  בפרקי־זסו הצפא על ש
 נתקעו שונים במקומות יותר. קצרים

מדי. ממושך לזמן שלנו מורי־תשיריון
 הושגו לא למילחמה הראשון ,בשבוע

להשיג תחילה שחשבו מה היעדים. כל

 ב־ הזשג שלא בלבד זו לא שעות 24ב־
שעות. 120כ־ היו שנחוצות אלא שעות, 45

הסו אותנו תשיגו המיזרחית ,בגיזרה
 כך עין־זחלתא. ליד לפנינו ונערכו רים

הראשי. הכביש לפני אותנו לבלום הצליחו
 לכביש הגענו לא המיזרחית ״בגיזרה

 הצבא כל את לאגוף הצלחנו ולא הראשי
ה לכביש. סדרום כליל שייסוג כך הסורי

מסו נסוג־בצורה הוא ברח. לא הסורי צבא
דרת.״

שו במקומות מובלעים היו אלה דברים
 לזה, זה אותם כשמחברים גם במאמר. נים
 היטב הידועה האמת, על רק מרמזים הם

 שעוצבה הצבאיים: הכתבים ולכל לשיף
 ל־ המיזרחית בגיזדה נכנסה צה״ל של

 ה^בא על-ידי לה שהוצבה מלכודת־שרית,
 לכבוש צה״ל הצליח לא כן ושעל הטורי,

 הצבא בעורף דמשק—ביירות כביש את
 כפי ומיזרחה, אל-ביידר דאר ליד הסורי,
בתוכנית-המילחמה. שנקבע
ה לדרג כולו זה גישלון מייחס שיף
המפוק הפוליטיים טכסיסיו בגלל מדיני.
 אחת על לוותר צה״ל נאלץ שרון של פקים

 כוחות הנחתת — האפשריות האופציות
הסורים. בעורף האוויר מן

האמת^ה חלקית. תשובה רק זוהי אולם
ו '— המילחמה מפקח כי היא פשוטה

ואביג דרורי אמיר איתן, רפאל בראשם
 מובהק, צבאי כישלון נחלו — בן־גל דור

העיק הצבאיים היעדים בהשגת ונכשלו
ה למדות בשדה״הקרב, כישלון זהו ריים.

 באוויר, לצה״ל שהיתה הפנטסטית עדיפות
הקרקע. על הגדולה •והעדיפות

 הוא צבאי כתב של תפקיח כי סבור אני
 באיחור רק ולא כזאת. אמת לציבור לגלות

 של לקומץ רק המובנת בלשון ובמרומז,
ומייד. מלא בפה בפירוש, אלא מומחים,

 ״הפקק
צידון״ של

המערבית בגיזרה המערכה לגבי גם
 כישלון על שיף רומז — ציר־החוף —

:מובהק צבאי
 לקראת אלא ביירות, לפרברי הגענו ,לא

 רב זמן — למידחמה הראשון השבוע סוף
 80ב־ שמדובר בעובדה בהתחשב ביותר,

 ובהתחשב הישראלי חהגבול קילומטרים
 שעמדו המחבלים של הדלילים בכוחות

 הים מן (הנחיתה צה״ל• של האוגדות מול
יו גדולים !שכוחות גרמה לא דאמור) ליד
צה״ל.״ עד־ידי הושמדו המחבלים של תר

הי שבה זו, בגיזרה גם :פשוטה בלשון
 יותר, עוד עצומה צה״ל של העדיפות תד.

 הסחרים־למחצד, הכוחות רק עמדו כשמולו
כשלון. היד. אש״ף, של דהבלתי־סדירים

 עצר — י ם או — מה אומר אינו שיף
 ימים שבוע של לעיכוב וגרם צה׳׳ל את

 על מרמז רק הוא לביירות. בהתקדמות
צידון״. של ״הפקק
 התנגדות או פקק־תנועהז ז פקק איזה

להודות. נעים לא האוייבז
 ולכן כאלה, מעצורים אין הזר. להעולם

 עתה המתגלה האמת, את לחשוף יכולנו
חודשים. שלושה לפני כבר טיפין־סיפין,

עד־;תלדדומד:1הע 1ד3כח

ת? סימן לבאו
ל עלולים בבפר־שלם האירועים

להש מסובנת נטייה על הצביע
 בין בעימותים חם בנשק תמש

 המוני וכץ המימסד —
^  ניתן האם העניים. ^05.

מילחמת־ למנוע יהיה
ץ מזויינת אזרחים

האדאר־■: ער1ע71 כתבת

בעליך את גולת .אחותי
 אחותי עם רומן מנהל ״בעלי

 הצעירה אומרת ׳״ נמאס זה ולי
מבעלה. גירושין תביעת שהגייטה

 שהוא חושבת ״אני
 בדי רק איתי התחתן

אחותי!״ עם להיות
מאשימה. היא

מזוייף ׳ומן־־מילחמה
 נוקשה במאבק השבוע פתחו המוזהרים תישעת של פרקליטיהם

 ולהפליל — לקוחו של עורו אח להציל נזנסה מהם אחד כל וערמומי.
שהת והזיופים הסתירות העדויות, את בודק הזח העולם האחרים. את

סנוספות. שאלות ומציג גלו,
אימי□ הפלות

ובמחתרת פרטיות בקליניקות רק לא
 בבית־ גם כושלות. הפלות נערכות

 על־ ומומלץ מוכר חולים
מתרח קופת־חולים ידי

 מזוויעים. דברים שים
בסידרה. שנייה כתבה

במישטדה סדום
 פתח־תיקווה ממישטרת פינקס גרשון המפקח

מאיי ופקודיו הודאות מזייף
 בהם שיבצעו קטינים על מים

 נזף בית־המישפט מעשה־םדום.
במעלליו. ממשיך הוא אך בו,

60 יומולדת
 הנצחי, הצעיר ביבר, שאול

 60ה- יום־הולדתו את ומג
 והפתיע עליזה, במסיבה

 סיפורים כבמה חבריו את
 שאיש
 עדייו

לא
שמעם.
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 לחיות.
בל למרות ה

 בר-ישפר ליל על עבהה נוראה טרגדיה
 גורלה את שקשרה נורווגית (בתמונה),

 אחד, סבעל שהתגרשה אחרי :בישראל
 בזרועותיה השני טת

1̂^  כעת הסרטן. סמחלת >
 בחיים פותחת היא

חדשים.

 עיצב וטוש
ח״ את

 ,18 בת היתר. לו כשנישאה
 איש והוא ומטופחת, יפר.
 כמעט עכשיו, וכפוף. זקן

מרגי מותו, אחרי שנתיים
 שחייה רטוש יוחנה שה

 הריגשיים
 כמעט

הסתיימו.

מוות
בעריסה

 לפער בבוקר באה גיל כרכר.
הת ואז וצחקה, שיחקה טון.

 ומונה. ׳גרדמה לבכות, חילה
 חקירה לערוך ונובעת אמה

 מותה בנסיבות
 התינוקת, של
 בית־המיש- אך
מסרב פט
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0
ודתן שד ׳הבית

 של ביתו את ששכר דייר
 את הפר בורשטיין מייק

 אי־אפשר אך תנאי־החוזה,
 של פרקליטו כי לפנותו,

 הליך נקט בורשטיין מייק
 מישפטי

 בלתי־
0מתאיס.

■ ו ח ם ס י ג ר סו ח
 סובבו דוגמניות־חצמרת

 נווה- בלא בסיסדדונות
 לזמירות וחביאו תירצה,

 רעננות מעט
 ובגדים
 מעוררי
קינאה.
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