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ל ״הבטחתי שמו. את לגלות מוכן
 הקצין של שמו את אגלה שלא מץחו

השני!״
וחצי. שעתיים בביתו שהו השניים

 לרמטכ״ל. הערכה מלא קדושי .
 בכירים, קצינים שני אליי שלח ״הוא

 בהחלט הרמטכ״ל סגן. או נהג סתם לא
 פתוח שהוא כך על להערצה ראוי

 אופקים לו שיש מראה זה לריעות.
נרחבים!״
 צה״ל, מפת את רחרמץ נתן קדושי

 ״הוא הרמטכ״ל. עבור סודי ומיכתב
המיכתב, את יפתח שלא לי הבטיח
22̂^71 •"ל"מטכיל אותו ויעביי

בספטמבר
 פרטים כמה לגלות מוכן וא

 על המשתרע הסורי, מהמיכתב \ 1
 שלא לו ״כתבתי עמודים: שמונה
 יקבל שלא בכלל. המדיני לדרג יישמע

 אלא ותכתיבים, עצות שום מהם
 עם עצמו את יתאם המדיני שהדרג
דמו אינם הכוכבים כי נראה צה״ל.״
ביותר. קרטיים

 ימציא שצה״ל לרמטכ״ל ״הודעתי
 את שתקטין מהפכנית, המצאה בקרוב
למינימום.״ עד בצבא הנפגעים מיספר

 זה את עשיתי שעות. 32 להכין לי
 באותו לצבא. ואהבה אידיאל מתוך
 והיתה צה״ל, את תקפו כולם הזמן

 אז בעיתונות. הצבא על קשה ביקורת
 את ולחזק המפה את לעשות החלטתי

הרמטכ״ל.״
 — 1948 במאי 28ב־ נולד צה״ל

 אחרי־הצהריים 4 בשעה תאומים. מזל
 גורלו נגזר מכאן עקרב. אופק —

לעולמים. הצבא של הטוב
 הכנסות לצה״ל יגיעו המפה ״לפי

 של הפופולריות מצוללות. מחיל־הים,
 יחתמו אנשים ויותר תגבר, הצבא
קבע.״
 להיזהר צה״ל צריך המפה לפי

 בתוכו, הנמצאים נסתרים, מגורמים
רע. לו לעשות והעלולים
 בשנה יהיו שבצבא מראה גם המפה
תאונות. פחות הקרובה

 בינואר, צה״ל מפת את ״כשכתבתי
 כל ייפול מאי חודש במהלך כי צפיתי

 צדקתי. ובאמת צה״ל. נגד שיחתור מי
 כתבתי שלו? ולרוח לוולד קרה מה

 עם כנראה קטן, עימות יהיה שביוני
 רה־אירגון צפוי וביולי״אוגוסט סוריה,
 את החליפו צדקתי. כאן גם בצבא.

בצבא.״ הבכיר הפיקוד
ימריא קדושי, טוען בספטמבר,

 גם יודעים הכוכבים המיפעל. את יציל
 ישתנה. בצה״ל הכולל שזמן־השרות

יוארך.״ או יקוצר אם לומר מוכן ״אינני
 לרמטכ״ל, אישית מפה הכין קדושי

 חוש לרמטכ״ל יש לדבריו לוי. משה
 בריא הגיון גבוהה, אינטואיציה מעשי,

 זהירות סבלנות, הדורשת לעבודה וטוב
ומקוריות.

 אין ארוך. לטווח ראייה גם ללוי
 נולד חודש באיזה לגלות מוכן קדושי

גדי!״ מזל או שור מזל ״הוא הרמטכ״ל.
 בלישכת חילופי־גברי יהיו בינואר
 שמשה מעדיפים הכוכבים הרמטכ״ל.

 לוי משה ״אם בתפקידו. יישאר לוי
 בדקה יינצל צה״ל רמטכ״ל, יישאר

 הוא אם מזה, חוץ בעיה. מכל התישעים
 אליי ישלח אחר רמטכ״ל איזה יעזוב,
עצות?" לקבל נוספת בפעם אנשים

 ששלח שהרמטכ״ל, מקווה קדושי
הבכי הקצינים שני את הביתה אליו
 הדברים מקצת לפחות מיישם רים,

לו. שכתב
חשד הרבה יש אומר, הוא בצה״ל,

 פנו — שכך וכיוון האוייב כלפי נות
 את לברר אחרת דרך חיפשו אליו,

הבעיות.
 שלו בשם שיש אדם כל לדעתו,

רי״ש, גימ״ל, למ״ד, חי״ת, האותיות

 אלה• שני בין תיעשה שהבחירה לומר
 אינו דרורי אמיר כי נראה בלבד.
הכוכבים. את מעניין

 ישים שהרמטכ״ל מציע קדושי
 כחלחלה. אבן הנופך, אבן בלישכתואת

 הזו. האבן את מכיר ותיק ירושלמי ״כל
 של הלידה שעת לפי מתאימה היא

 הרמטכ״ל בלישכת להיות צה״ל
תמיד."

 כל נוח לא שלרמטכ״ל יודע קדושי
 ששלח ומכך סביבו, שנעשה הפירסום

 בכירים. קצינים שני לביתו
לו אמר חרמץ שאליק מספר הוא

 אבל, אותו. להכיר רוצה שהרמטכ״ל
 הר־ עם בפגישה צורך אין לדעתו,
 ללוי לומר לו שהיה כל שכן מטכ״ל,

הסודי. במיכתב כתב הוא
 לשר־הביטחון, מיברק שלח גם הוא
 מאוייבים אותו והזהיר רבין, יצחק

 באמריקה. לישראל שיש נסתרים
 של הנושא כל זה. בעניין גם ״צדקתי

 ועוד.״ המיצרר, פצצות פולארד, פרשת
 ומאמין מזל״דגים בן הוא רבין לדבריו,

 טוען גם קדושי באסטרולוגיה. גדול
אסטרולוג. אצל כבר היה שרבין
 קדושי מיברק. שלח שומרון לדן גם
 בתוכנית שומרון דן של שדבריו טוען

 של העתק .היו בטלוויזיה מוקד
לרמטכ״ל. ששלח הסודיים הדברים

פרימי קצת הם הכוכבים כי מתברר
 ונוטים הפוליטית, בתפיסתם טיביים

 מי אך פשטני. לאומני למיליטריזם
 טעם גם אין כוכבים? עם להתווכח יכול

 הכוכבים, בעזרת קדושי. עם להתווכח
 סביבו מקים הוא צה״ל, בעזרת וגם

 את קרא שלא מי מעט. לא רעש
 בצילצולי־ זכה העיר בכל הסיפור
 תשומת את שהיפנו מאלמונים, טלפון

לכך. ליבו
 שיש זו מוזרה בפרשה היחידי הצד

ובמ צה״ל, הוא עימו להתווכח טעם
 התנהגותם ולישכתו. הרמטכ״ל יוחד
 מוזרה — המעטה בלשון — היא

ביותר.
 הוזכר שבו הראשון, הפירסום אחרי
 ואלוף־מישנה תת־אלוף של ביקורם

 האסטרולוג, אצל הרמטכ״ל בשליחות
 הרמטכ״ל מפי נמרצת הכחשה באה לא
 פנה כאשר השבוע, גם צה״ל. דובר או

 התקבלה לא צה״ל, לרובר הזה העולם
מוסמכת. תגובה שעה) (לפי

 של רשמי מיכתב קדושי בידי
 )10( 12 מנ הכללי, המטה ראש לישכת

 ״אורית בחתימת ,15405 )21430(מ/
 ״הר־ בו: נאמר קצינת־ניהול.״ סגן, טל,

 על לך להודות ביקשני מטכ״ל
 באמצעות אליו שהועבר מיכתבך,

 כי כן, על ברור, חרמץ." אליק אל״מ
 המצאה פרי אינו הזה המדהים הסיפור

 צעיר של בלבד תעלול־פירסומת או
 הקצינים הכוכבים. על הרוכב ממולח,

 האסטרולוג, אצל ביקרו אכן הבכירים
 מפה. בידיו מחזיק אכן והרמטכ״ל

 את לנהל איך לו המורה אסטרולוגית,
המדינה. של ענייני־הביטחון

אפשרי. הכל בישראל

 להתנהל ■מר צה״ר ובמוסד. באמ״ו צווו נבר איו
 לשולחנו מהכוכבים ■שו שבא המידע על־נ■

האסטרולוג באמצעות לוי, משה הומטנ״ל, של
 בתעמולה: גם מצטיינים הכוכבים

 של תמונות תמיד לפרסם לו ״הצעתי
 באמת ומאז לצבא. המתגייסות בנות

 חיילת יום כל שמראים לב שמתי
בעיתונים.״ אחרת
 בהנחיות מסתפקים הכוכבים אין

 בבני־ עוסקים הם מופשטות. כלליות
 את יקבל שלא לרמטכ״ל ״אמרתי אדם.
 למה אוקטובר. עד בחזרה, גבע אלי

 מצב יהיה באוקטובר כי אוקטובר?
 של למצב נגיע לא אבל עימות. קשה,

מילחמה.״
לקח צה״ל מפת ״את קדושי: מגלה

 צה״ל ישלח ובאוקטובר הלביא, מטוס
 כנראה ידידותית, למדינה כוח־אדם

 החלטה צה״ל יחליט בדצמבר הולנד.
 החלטה החילות, במיסגרת חשובה
 כנראה בעתיד. אותותיה את שתיתן
ורכישות. נשק על משא־ומתן בענייני

אבן *
ח כ ש י ל ב ^

 יקח הכוכבים, מגלים כך ה״ל,
ובכך ישראל מיספנות את לידיו ■1

 טוב מאוד יהיה סופית, וצד״י סמ״ך
לצבא.
ממו יותר מתאים לדעתו, צור, צבי

 מועצת־ יושב־ראש לתפקיד הוד טי
 האווירית. התעשיה של המנהלים

 יקבל אם ולכן, צ״דים, שני יש לצור
 ממוטי יותר בו יצליח התפקיד, את

הוד.
 יכול היה לא כי סיפר קדושי

 צה״ל, אלופי כל של המפות את לעשות
 דן ושל אור אורי של המפות את אך

 מי להגיד מוכן הוא אין הכין. שומרון
מוכן אך הבא, הרמטכ״ל יהיה מהשניים

לוי רמטכ״ל
מדיני בדרג צורך אין
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