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 הזה העולם פירסם שעבר כשבוע
 חרמטכ״ל הצעת על קצר קטע )2372(

 בך (״יאנוש״) אביגדור האלוף את למנות
 יאנוש, כי זה בהקשר הזכרנו כיורשו. גל

 אינו יום־הכיפורים, בסילזזמת שהצטיין
 הן זו, בשעה מתאים מועמד להיות יכול
 בשל הן הפוליטיות, התבטאויותיו בשל

במילחמת־הלבנון. כישלונו
 תת־ צה״ל, דובר השבוע הגיב כך על
 מעניין. במיכתב אבן, יעקב אלוף
לשונו: וזו

אביגדור האלוף על שלכם הכתבה לגבי י

אבן תודאלוף 1
הית*י.גןךינית...״ זו .,החלמה

 להעיר אבקש )2372. תזה (העולם בן*גל
' הבאות: ׳ההערות י״ת
 בן־גל, .לאלוף שיוחסה האמירה )1(

 אז, כבר הוכחשה המדינה״, בגוף ״סרטן
 כאילו בטעות נטען שבה להדלפה, (בסמוך

אז. מני פעמים הרבה וגם נאמרה.)
ה בגיזרה הלחימה את תיאורכם )2(

 היה לא הגליל״ ״שלום במיבצע סורית
ה העובדות את גם לציין וצריך שלם,
: באות
לו היתד. במיבצע, פתח כשצה״ל (א)

בסו ממילחמה להימנע מפורשת הוראה
 באופן מפריעים הם אץ עוד כל רים,

פעיל.
 רק החלה המיזרחית בגיזרה המילחמה

וה סוריות, התגרויות שורת על כתגובה
החלו בן־גל האלוף של בפיקודו כוחות

 הכל ובסו ,4 ועוד ה״ע״ ביום דק להילחם
יממות. משתי פחות נלחמו

 אמנם לתוקף, הפסקת־האש כשנכנסה
ל בן־גל האלוף של כוחותיו הגיעו לא

 שב־ הכוח גם אבל ביירות־דמשק, כביש
 טרם החוף שבציר והכוח המרכזית גתרה
לכביש. אז הגיעו
 והסורים המחבלים שהפירו לאחר (ב)

 הלחימה את צה״ל חידש הפסקת־האש, את
 המערבית, ובגיזרה המרכזית בגיזרה נגדם

 את וכיתרו לכביש כוחותינו הגיעו >זאז
 ב- הלחימה מחידוש נמנע צה״ל ביירות.

הפסקת־ בקווי שם ונשאר המיזרחית גיזרה

, היתד. זו החלטה האש. ת י נ י ד והו מ
כפקודה. בן־גל האלוף אל עברה

היעד
הושג לא

 אבן. תת-אלוף של מיכתבו כאן עד
הערות. כמה להעיר אפשר כך על

 הגליל שערביי האמירה לגבי ראשית
 העולם המדינה״. בגוף ״סרטן מהווים

 אכן יאנוש כי הכתבה בגוף ציין הזה
בעי שפורסם הדברים, נוסח את הכחיש
 עדי־שמי־ מפי המיקרה אחרי מייד תונות

 עד מעולם בורר לא העניין אולם עה.
 ב־ מספיקה אינה סתמית הכחשה תומו.

זה. מיקרה
 הפ״ליטית השקפתו כי הוכיח הנסיון

 מטעמים לתפקידו שנבחר — רמטכ״ל של
ל יכולה — כביכול בלבד, מיקצועיים

 לולא מכריע. באופן המאורעות על השפיע
 רפאל של האולטרה-ימניות השקפותיו

 שקרו דביים הרבה קורים היו לא איתן,
 משיטות-הדיכוי החל האחרונות, בשנים

 (״זה הכבושים בשטחים הבלתי-אנושיות
 במילחמת־ וכלה ערבים״) על טוב עובד

 לדובר* אין זו, למילחמה אשר הלבנון.
 ה* הגירסה על לחזור אלא ברירה צה״ל

 שהיא מזמן הוכח זו כי אף רישמית,
כוזבת.

 אלא בישראל, ״התגרו״ לא הסורים
גי אותם. הציפה כבר שהמילחמה אחרי
 ממטרות־ אחת היתד. מלבנון הסורים רוש

ו שרון, אריאל של העיקריות המילחמה
 הסורים הסורים. על בהתקפה שפתח הוא

 וכפי זו, התקפה מפני פחד־מוות פחדו
 בשבי, שנפלו סוריים, מפקדים שהעידו

 של לאש להשיב שלא פקודה קיבלו הם
ה אבידות. להם שהיו אחרי אלא צד,״ל

בלב הסורי הצבא על הישראלית התקפה
 היטב ומתוכננת תומה כן, על היתה, נון

 של היתרונות מכל נהנתה היא מראש.
מומנט־האפתעה.

 זו במילחמה מהלכים כמה כי יתכן
 מדיניות, סיבות בגלל נמנעו או התעכבו

 ממשלת־ישראל של הודעות־השקר כגון
 חבריו כלפי שרון של ומערכת־השקרים

 במים־ מתנהלת מילחמה כל אך בממשלה.
ב לפעול חייב צבא וכל מדינית, גרת

 תירוץ זה אין המדיניים. לנתונים התאם
לכישלון.
 צה״ל דובר גם עצמו: ליאנוש ואשר

ש העיקרית, העובדה את מכחיש אינו
 אל יאנוש של בגיזרה הגיע לא צד,״ל
 שנקבע היעד שהיה ביירות־דמשק, כביש

המשימה. בביצוע נכשל הוא כלומר, לו.
 העובדה מן כליל מתעלם אבן תת־אלוף

 צה״ל, של גדול שכוח :שבכתבה העיקרית
 צבאית תבוסה נחל ליאנוש, כפוף שהיה
 מן זה, בזיון סולטאן־יעקוב. של בקרב

 את שקבע הוא צה״ל, בתולדות החמורים
 יא- עיכב בעיקבותיו כי המערכה. תוצאת

 אל הגיע ולא האחרים, כוחותיו את נוש
יעדיו.
 נושאים לטאטא מנסה שצד,״ל חבל

 מדיניות, זוהי לשטיח. מתחת אל אלה
הבראה. מבטיחה שאינה

וכישלונותיה כזביה זו, מילחמה אחרי
ועדת־החקירד. דו״ח בעיקבות רק ולא —
 ובחילופי- בשינוי־ערכים צורך יש —

 של מינוייו כי לנו נדמה בצה״ל. גברי
 לתפקיד,הרמטכ״ל, בן־גל אביגדור האלוף
זו. מטרה להגשמת יתרום לא זה, בשלב

; הסועד כתבת וי קז *ר״:1הא העוער כתבתה

ובהקו מוותוהפצצה אונס
 מש,ה של למישרד־הכיטחון כניסתו
 מטוס פיתוח ממצדדי שהיה ארנם,

 נשק כפיתוח נלהכ ותומך הלביא
 את מציינת גרעיני,

תעשיית־ השתלטות
 על הישראלית הנשק

סערכת־הביטחון.

משי בכפפות דרח
לא הרמגזכ״ל הקשיב, לא מין מנחם

 התל־ הכורסה סוכן נרצח האם
 על־ידי אדטחביץ יעקב אכיכי

 לסחוט שניסו פליליים גורמים
 האירועים רקע עד כספים, :ממנו

 לאחרונה שהתרחשו
 שמא או ככורסה,

 מאוד טעות זו היתה
ץ טראגית

צוק ללא מישפט
מישפט בגדה, המתעללים מישפט בעיקבות

 דיווחים. לשמוע סירבו והקצינים התעניין
 התרשלותם, על השתוממות הביעה הוועדה

אכנדי אורי אך
 היה בדיוק כך קובע:
 שמייחל מי נוהג

טבח. לעריכת

 נזכרה בכלי־התיקשורת, בהרחבה שכוסה
הצ בבתי־הדין בשירותה אלון אילנה

 את מתארת באיים,
וקו שם המתרחש

זו לנאשמים בעת:
סיכות כל אין טרים

סרטאוו׳
ר ב ד מ

 מפני שהתפטר אחרי
 כ־ לנאום לו ניתן שלא

הפלסטי המועצה מליאת
 סר־ עיצאם המכיר נית,

 ל־ טלפוני כראיון טאווי,
 מניעיו את הזה, העולם

עם המגעים :והכטיח
הש כוחות

הישרא לום
 יימשכו ליים

גוכר. כקצב

הלוויה
עצובה

 סמל היה סעדון אליהו
קכלן־קולות :תקופה של

 טפא׳׳י, של ואיש־האנרוף
 קשרים כעל מטולה סוחר

ה פוליטיים.
 נקבר שבוע

בו כשהוא
ונשכח. דד

 במדינה ת■ ..אני
מטורפת!״

 אומר הזה להעולם מרתק בראיון
ל פונה ״הייתי הכהן: דויד

 הפלסטינים פליטים
 כל טל ומתנצל
 שנטשו העוולות

!״להם

קוקאין נעו
 שנתפס נער־השעשדעים,

 שהביא קוקאין ג׳• 93 כשבידו
נועד זה טוען: מהולנד,

עצ לשימוש
התביעה: מי.

 כמות זוהי
מיסחרית.

סטרייטשקרן שוסוהמתחננים
 למסיבה להידחק :השיטה

 ליד תמיד להיות הנכונה,
 מי המצלמה. ומול החשובים

 אותם מזמין
ב למסיבות,

 מה מה, זכות
7להם נותן זה

 מיזרחי ישראל המפקח
 ואחר־כך חשוד, כוחר
 כדי שיטה ככל נוקט

להאשימו.
 השופט

 הוא קבע:
ת• שק

 נייקרג קמיל היהלומן
 יסודתואר. דוגמן גם הוא

 להתחיל מנסים לפעמים
גברים, איתו

 אד הוא אך
״אני :מר
!״הומו לא

תו מריבה מו
 מאבק נמשך שנים 34 במשך

 ברחוב מרתף על בבתי־סישפט
 בתל- פרישמן

הת הכל אביב.
במיכתבשל חיל
אשכול. ,לוי

ח׳אסוון חיית
אהו כוכב איירונס, ג׳רמי

 מספר הצרפתי, הקצין בת
פייג־ לעדנה

 הקריירה על רו
 עצמו ומגדיר שלו

כחיית־תיאטרון.

קבועי□: גגדוריס
4 במדינה
8 תשקיף
!1

14
כדון ׳ה

רביו של התליה עמוד — אנשים
16 כלונים
18 אישי יומן
21
22

 דגים מזל — הורוסקופ
מיכתכים

24 תשבצופן
02  קטן עולם

33כעולם אנשים
39
40

המרהלת רחל וקסמן דני — קולנוע

 מושון, לבנה - נייר של נמר
 בדראנו מאיה שאו, אירווין
50 האוזנר וגדעון

46 ראווה חלון
 62 שהיה הזה העולם היה זה

66 שידור
 56 ובירדן בישראלשידורים- תמליץ

 אמיתי, יוסי - אומרים הם מה
 צדוק גוברניק, רמי קלצ׳קין, הדסה

60 ישראל לילות 58 גבריאלוב ומיקי מזור דליה צרפתי,
 63 דינר של החתימה — והשקל אתה

70 ספורט
2373 הזה העולם !


