
■סיימו) חוכמות (כלתצפית

 עזה, בגבול ממושכת קיצונית מתיחות :השעה תצפית .
מלחמה. לא

י מ ל ת גו ו ח י ת מ המצב, בהחרפת נרגע מעונייניס רבים כוחות : ה
 רואה אלנאצר עבד גמאל נם בינלאומיים. או צבאיים שיקולים מתון דווקא ולאו

 הפוליטי כשלונו אחרי עלי־דפנה בכסח לזכות החזזמנות את יפות פנים בסבר
111*111 1 1.1 בסודאן.

עי נ ה מו מ ח ל מ  אלינאצי עבד שעה. לפי מעונין אינו צד שום : ה
 משטרו. תומך שהוא צבאו, סיקר את צפונה להעביר לעצמו להרשות יכול אינו

 התסיסה גורמי בלתייסדירים, צבאיים ארגונים של תגבורת להבאת ההסבר גס זה
הישראלי. הגבול אל הלאומית,

במדינה
 כ־ מלחמת־השחרור בימי שבאו המרוקאים,

 של בחומה בארץ ונתקלו לצה״ל -מתנדבים
 כפליטים ארצה עתה יבואו והפליה, קיפוח

ולסעד. לאהבה הזקוקים

הגבול
בבונקר בוקר
וה הילדים הוזעקו בבוקר חמש בשעה

 שעות ארבע משך לבונקרים. נוער
מק־ נבחו בחוץ קירותיהם. בין ישבו רצופות

 ללא משלטים כובש היה לא מפקד־מחלקה
 ביוזמה באה כולה ושהתקרית מגבוה, פקודה

ישראלית.
 יחסי, משקט נהנה כה שעד משק יד־מרדכי,

 התקריות שרשרת של הראשון הקרבן היתד,
המ חבר זו. ראשונה תקרית בעקבות שבאו

וכטל, (״שולק״) שלום שק,
 הציל להלן), (ראה ארז למשק בדרכו נהרג
 ארז ממשק ונערות נערים 40 מדעת שלא

 כעבור מקום באותו במכוניתם לעבור שעמדו
הדרום אזור המה רגע מאותו דקות. כמה

מלחמה־ :המתיחות צורת
 תוך מקצועי באופן מנוהלת זעירה

 המתאימים, מוגי־הנשק כל הפעלת
 משני והולכים גזולים שמחים שתקיף

הגבול. צידי

4x4x0 אל־על 010(1 שבוי של אלה צילומים
מו אפשרות התעוררה .

 בן־ דוד כי ומעשית חשית
המט־ בראש יעמוד לא גוריון
 השונוע בראשית הבאה. שלה
 של המצומצם לחוג זו הברח חדרה

הדרי ני שהשתכנעו הצויכינ־לדעת,
השו המפלגות של האינסופיות שות
 על לקבל בן־גוריון בעד ימנעו נות

מן לא אולם התפקיד. את עצמו
 הפתאומי השינוי כי הנמנע
מכ כאופן יקל כגבול כמצב

 על להתגבר כן־גוריון על ריע
 ולהכריחן המפלגות דרישות
 פן מחשש סביבו, להתלכד
פטריוטיזם. בחוסר יואשמו

 תעמוד הקרובה בשנה .
פעי כסימן המרחבי בעיית

אמריקאית דיפלומאטית לות
 הבולטת־לעין המטרה תקיפה.

 היחסים את סוף סוף להסדיר תהיה
 אין אולם ערב, וארצות ישראל בין

ממשית. תוצאה לשום לצפות

כדורים. נקוב המטוס, זנב של הימני מצידו חלק הזנב. שברי ליד מצחיה) כובע <חכוש פלגי יואל

דא־ על־ידי הושמעה שההצעה אף
 עונה הנשיא, של המפורש בשמו לס

ה המציאות תביעות על רב בהגיון
 יועציו שאפילו להניח אין מרחבית,

 משני אחד שגם מאמינים דאלס של
 זאת, לעומת לקבלה. מוכן הצדדים
 רחבת־ פעילות כי אלה יועצים מקווים
ב ג׳ונסטון שליחות מעין ממדים,

 לעתונות תספק יותר, גבוהה מהדורה
 ממושן חומר והאמריקאית למית הע

 הקולות לכידת את תמנע לכותרות,
 הדימוק־ האופוזיציה ברשת היהודיים

 מסעי הבאה. נההש בבחירות דאטית
 פעולות האמריקאיים, הדיפלומאטים

 דאלס של נוספות והרדזות הנשיא
 לדברי נגדי משקל ■הוו זה נושא טל

 הארימן וביקורי בעבר וביירור דאלס
 אשר אחרים דמוקראםיי,ס ומנהיגים

ישראל. במדינת לאחרונה בקרו
המטוס. הפלת לאחר ביד, שנחתכו הזנב חלקי הישראלית. המשלחת מחברי שנים עם בולגריים שוטרים

בבית- הדיון קסטנר. פרשת של קרוב לבירור תתבונן׳ אל •
 אזרחית תביעת יגיש עצמו קסטנר כי יתכן רב. זמן משן יידחה העליון המשפט

 לטשטש כדי כתובע, רשמי באופן הראשונה יופיע׳ענפעם גרינוולד, מלכיאל נגד
נגדו. גרינוולד של הפלילית הקובלנה הגשת של הפסיכולוגי הרושם את

שוב לחזור עתיד למדן חשוד-מעילות-הייבוא של שמו .
 להת־ עלולות הפעם שלו. והחרסינה הבדים עיסקות השתקת לאחר לחדשות,

 בטאון הנחלת כיושב־ראש בתפקידו הקשורות למדן של שונות פעולות פרסם
 כי חמורות האשמות הושמעו הפרוגרסיבית המפלגה בתון זמנים. הפרוגרסיביס

המפלגה. לרעת לטובתו, זה תפקיד ניצל למדין

 על שהתפטר הסוכנות גזבר בהרל, דויד׳ כי מאד ייתכן •
השונות ההטבות סוגי בין לבחור יתבקש מפוקפק, רקע

 פיצויים לו שהובטחו לאחר להתפטר בשעתו הסכים בהרל לו. שהובטחו
 בלעדי זכיון לו נמסר כן על ונוסף לחודש ל״י 250 בסן פנסיה ל״/ אלף 25 בסן

 קיווה אלה משפטים על־ידי בסוכנות. מסויימות מחלקות של המשפטים כל על
 ל״י אלף 30 להרויח כספי, מיכה עורן־הדין למשרד להעבירם שהתכונן בהרל,
השניים. בין לבחור בהרל את לאלץ תחליט חטוכנות שהנהלת ייתכן עתה לשנה.

 ל״י אלפים 10 בהרל ידרוש זאת לעומת
עבודתו. שנות 30 במשן לדבריו, אותן,

ניצל לא אשר חופשות כדמי נוספות

קל. נשק השתעל תותחים, רעמו לעים,
 שעתיים כעבור הארגעה. באה תשע בשעה

 מרדכי של הפסל בצל למקלטים. הילדים חזרו
 ומגדל- הגטו, מערכת את שהזכיר אנילביץ,

 המשק כיבוש את המזכיר המפוצץ, המים
צעי הסתובבו המלחמה, בימי המצרים בידי
 מקרה. לכל מוכנים בולטת, מטרה ללא רים

 דהרו הסמוך בכביש במטעים. עבדו הקשישים
חומות. צבאיות מכוניות לפעם מפעם
 רגיל יום השבוע׳ מימי באחד התחיל, כך

 מגבול קילומטרים ארבעה יד־מרדכי, במשק
 שונה בצורה התחיל לא הוא עזה. רצועת
 משקים בתריסר בכיסופים, בנחל־עוז, בארז,

 ממק־ למדו במדינה אחרים אזרחים אחרים.
 העולה מתיחות, שוררת שבגבול הרדיו לטי
הס לאנשי בעבר. זה מסוג מתיחות כל על
 מופשט. מושג המתיחות היתה לא עצמם, פר

חייהם. של המרכזית העובדה היתד, היא
כא החלה העלילה דם. שטוף מזכה

 צה״ל של יחידה .שעבר בשבוע כבשה שר
 צה״ל להודעת בהתאם מצריים. משלטים שני

ש אחרי המשלטים את ישראלי משמר כבש
 טענו זאת לעומת מתקיפיו. את שיתק נורה,

או מפקד־כיתה ששום הערביים התועמלנים

הופ הראשונה בפעם חבלה. פעולות מרוב
 מלח־ עצמתה במלוא ישראל מדינת נגד עלה

ומתוכננת. שיטתית אמיתית, מה־זעירה
 היה העלילה כל של ביותר הטראגי הצד

נר אמיתיית מטרה שום לה היתה שלא בכך
לה קיווה לא הצדדים מן אחד אף לעין. אית
 ממש. של פוליטית או צבאית מטרה שיג

 של שטוף־הדם המזבח על נזבחו הקרבנות
חסרת־תכלית. שנאה :הרעב־תמיד המולך

מופת אנשי
אד□ של מותו
 מיד־ הגי׳ם כשיצא בערב 9 היתד, השעה

 ישב לידו !וכטל. שלום בידי נהוג מרדכי,
כ משק׳ אותו חבר פרבר, (״מונדק״) משה

 את ברעש עבר הגי׳ם סטן. תת־מקלע שבידי
 מיד־מרדכי מטר 800כ־ הנמצא גשר־ביילי

מארז, מטר 700ו־

ה למחרת סיפר רגע באותו קרא אשר את
 לפני שחקרוהו לעתונאים, פרבר מונדק יום

:ארז ליד לעבודתו שהוחזר
לעי־ והתקרבנו הגשר את שעברנו ״לאחר
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