במדינה
פש■ 1י־ד

העם

מי שרצה השבוע לעמוד על מצב־רוחם
של אזרחי ישראל ,די היה לו לטייל ברחו
בות הראשיים של עריה ,הוא יכול היה
למצוא את התשובה בחלונות־הראווה.
עם ראשית האיום הסובייטי בהפצצת ערי
ישראל )ראה עמודים 10־ (11נאלצו החנוונים
להגן על זגוגי! ת חלונותיהם ,מתוך חשש
הן מפני חיל־האוויר האדום והן מפני מש
טרת ישראל ,שתבעה לדין את המשתמטים
מחובה זו.
אולם צורת ההדבקה נשארה לפי טעמו
האישי של כל חנווני .היו רואי־שחור!ת,
שכיסו את חלונותיהם ברשת עבה וסמיכה,
שכמעט ולא איפשרה לעוברים ושבים לר
אות מבעדה את בובות־השעווה החמודות,
עטופות שמלות־הא פנה .היו ־ אופטימיים
שהסתפקו בכמה פסים ,רחוקים זה מזה.
הפאציפיסטים סירבו בכלל להשתמש ב
פסים הגסים והעבים ,העדיפו פסים שקופים
שכמעט ולא נראו לעין .ההידדיסטים ,לע! מת
זאת׳ הדביקו את הפסים בצורת מגן־דויד או
מנורת־המדינה.
ססי־הנייר היו סמל מתאים למאורעית
השבוע — למלחמת־הנייר שחבקה את
כדור־הארץ ובאה במקומה של מלחמת־
המתכת בחצי־האי סיני .האיש הפשוט עמד
בה בגבורה :הוא החלים מהתקפת־ההתלה־
בות הראשונה ,שנמוגה עם שידור־הנסיגה
של בן־גוריון ,אולם הוא גם לא נפל קרבן
לתבוסנות .שום קליע מונחה לא הטריד,
לסי שעד״ את מנוחתו.
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פרווה לגשם
הוכחה לכך כי דבר שימושי יכול
להיות גם נאה נתנה הפעם חברת
נזצק־ן .היא הראתה כי מעיל גשם איננו
רק כסות נגד הגשם ,אלא יכול להיות,
נוסף לכך ,גם מעיל יפה ואלגנטי.
אריגים חדישים ,צבעים מרהיבי־עין
וגזרות אופנתיות עשו את כל 40
הדגמים החדשים של מצלו ין עוד בראשית
השנה לשם־דבר בשוק העולמי :בכמעס
תריסר ארצות )מפינלנד עד דרום־אפריקה(
הפך הסמל המסחרי של מצקין לסמל
האיכית במעילי גשם ,הביא השנה ל
יצוא מעילי גשם מצקיגיים ברבע מיליון
דולר כמעט.
כשגילתה חברת סצקין עובדות אלה
בתצוגת אופנה שערכה השבוע לא שכחה
גם את האשד ,הישראלית .לה הציע
מצקין ,בין השאר ,מעיל גשם מיוחד
במינו .מעיל העשוי מבד שהוא חיקוי
לפרווה ,משווה למעיל הגשם צורה של
מעיל פרווה ממש•
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נדמה כי כוכבו של דויד בן־גוריון גדל עד
כדי כך ,שהוא כיסה ממש את כל שמי ה
מדיניות הישראלית .הנצחון היה אישי —
אף לא אחד משרי הממשלה ושגריריד) ,ראה
להדן( שותף במלאכת־המחשבת הפוליטית
ששימשה יסוד למיבצע הצבאי .כל המלא
כה כולה נעשתה בידי בן־גוריון וקומץ נא
מניו האישיים — ״קבוצת־המנהלים׳• שהת
ארגנה מאחי רי גבו הרחב של ביג׳י והפכה
מזמן לממשלה־בתוך־הממשלה.
המשמיצים המקצועיים מיהרו להסיק מס
קנות שליליות לגבי המדיניות הפנימית .היה
ברור להם כי אחרי מלחמה זו שוב לא
יהיו איש או מפלגה שיוכלו לעמוד מול
ביג׳י .קבלת חוקי־החירום למיניהם ,שנועדו
באמתלות שונות לחסל את חופש־העתונות,
נראתה תדאית .לא היה אף מן הנמנע כי
ביג׳י יסלק ממשלתו את מפ״ם ,שלא הצבי
עה בממשלה בעד המיבצע ,וכי יכריז על
בחירות חדשות כדי לזכות בהן ברוב יציב.
״יישר כוחך ! " היה נדמה במשך ימים
שיעלה בידי ביג׳י להמית את תנועת־החרות
בנשיקה .מאחר שכל מיבצע סיני נערך לפי
המתכונת שנדרשה מזה שנים על־ידי מנחם
בגין )״מיבצעי־שיחרור בשעות־כושר״ ,חי
פוש בעלי ברית בכל מקום אפשרי( ,לא
היה כל קושי לשתף את בגין בא.וריות.
הוא הוזמן כמעט יומית לשיחות עם ביג׳י,
דבר שקשר אותו לאחריות מבלי לתת לו
כל סובת־ההנאה פוליטית ,מאחר שהוטל
איפול חמור על פגישות אלה ולא ניתן ל־
פרסמן .היתד ,זאת אהבה יפה אבל חשאית.
לשיא הגיע ירח־הדבש עם הודעת־התמי־
כה הנלהבת של בגין במיבצעו של ביג׳י.
אחרי הודעה זו ניגש נושא־כליו של ביג׳י,
אהוד אבריאל ,לבגין במזנון הכנסת ,לחץ
את ידו וקרא לעומתו :״יישר כוחך!*
ידידות זו שיקפה את הערכתם של שמשי

ביג׳י כי תנועת־החרות שוב אינה מסוכנת,
אחרי שביג׳י עצמו הגשים את תוכניתה.
קלף חזק .כל זה השתנה לחלוטין שעות
מעטות אחרי שהודיע ביג׳י לעם ,בשידורו
הלילי ,כי נכנע ללא תנאי ללחץ האמריקאי־
הסובייטי וכי החליט להיסוג מכל השטח
המצרי .ההודעה על כך נמסרה קודם לכן
לבאי־כוח כל הסיעות .מאחר שבגץ הש
תתף אותה שעה בסיור בשדה־המערכה ,היו
נציגי תנועת־החרות באותה פגישה אליהו
מרידור ויוחנן באדר.
למחרת היום שידר קודישראל הודעה כי
ראשי תנועת־החרות מוזמנים להתיעצות
דחופה בביתו של מנחם בגין .אנשי־ביג׳י
הבינו כי בידי בגין נמצא עתה קלף חזק:
הוא יוכל לטעון כי ביג׳י חזר על פרשת
אב ־עגילה ואיבד ליד השולחן המדיני את
אשר נכבש בדם החיילים.
הפחד מפני בגץ הצטרף עתה לפחד מפני
בולגאנין .אחרי הכניעה בחזית החיצונית,
היה צורך בהתקפת־מחץ בחזית הפנימית.
מפרס עד אפלטון .קבוצת-המנהלים,
שנשאה באחריות לנסיגה כשם שנשאה ב
אחריות לתיכנון ,העריכה נכונה את חומ
רת האיום הפנימי .היא התגייסה כאיש אחד
למסע־אפולוגיה שלא היה עוד כדוגמתו.
במות־ההסברה כיסו את הארץ לאורכה
ולרוחבה .שום במה בישראל לא היתד .קטנה
מכדי שיופיע עליה מרצה שיסביר את ה
הישג הפוליטי הגדול שהושג .אפילו עחונים
מוסווים של מפא-י ,שאופיים האמיתי ונד
קורות־המימון שלהם נשארו בס ד כמום
לעת מצוא ,הוצפו עתה בראיונות מיוחדים
של שמעון פרס ,אהוד אבריאל וחבריהם,
שהתמוגגו מרוב התלהבות על ג דל הנצחון.
בה בשעה שנאסר על עתונאים לרדת לסיני,
כדי שלא יעוררו את תיאבון קוראיהם ל־

טינות מחוך מבול המאמרים והכתבות שהוופוסמו בעתשת

מה ה□ כ ת ב ו ע ד :
תיכנון ו טק טיקה
טייס )ניו־יורק( :נצחון קלאסי ,מבוסס ברובו על עקרון
האפתעה ...אותה טקטיקה של תנועת־בזק ,אשר בד ,מ! טס ג׳ורג׳
פאטון את הגרמנים ,בזינוקו המשוריין על פני אירופה ,ב־.1944
לא דומניקח דל קוריירה )רומא(  :מיבצע שהזכיר כמעט
בכל פרטיו את תנועות הבזק של צבאות המל וסונטגומרי ,במדבר
המערבי.
פיגארו )פאריס( :גישה דינמית ,תכנון מזהיר וגמישות של כל
שלבי הפיקוד ,במטה ובשדה.
א ו כ ז י כ ר )לונדון( :מערכה שנועדה — והצליחה — לפרוץ
את הקווים המצריים ולחדור במהיהת רבה עד התעלה.
ניו־יורק טייטס )ניו־יורק( :מערכה קצרה ,מהירה ,שהוכיחה
כי הושקע זמן רב בתיכנון והכנת המלחמה נגד המצרים.

מודיעין
ניו פטייטסמן אנד ניישן )לונדון(:

הישראלים הצליחו
להעלים עד הרגע האחרון מעיני העולם מהי מטרת התקפתם.
טייס )ניו־יורק( :חיל המודיעין הישראלי הוא טוב מאד בדרך
_________
כלל.

צ ב א ההגנ ה
טייס )ניו־יורק( :מכונה קטלנית ,מלאה עוצמה ממושמעת.
פיגארו )פאריס( :פועל כמי שבוטח באלימותו! הוכיח את
עוצמתו הנצורה במיבצע בזק לדוגמה.
וולטפרסח )וינה( :מכונת־המלחמד ,הטובה ביותר בעולם,
בהשוואה למספר חייליה ולציוד העומד לרשותה.
נידיורק הראלד טריביץ )ניו־יורק( :הוכיח מה שהיה ידוע
מזה שנים :שהוא הצבא הטוב ביותר במורח התיכון.
דיילי ניוז )ניו־יורלן( :השתלט על העקרון היסודי של מלחמת
מדבר מודרנית ,הודות לחיילים משכילים ,בעלי רמה מערבית.

מיבחן

הקרב

טייס )ניריורק( :יחידות ישראליות לחצו קדימה ,כל עוד נשארה
להן תחמושת ,ולפחות גדוד אחד לחם משך יומיים ללא מזון.
ג׳ואיש כרוניקל )לונדון( :הצברים ,הקיבוצניקים והעולים
החדשים הוכיחו ,בעת הקרב ,כי אינם רק בונים ,אלא עם שהשכיל
ללמוד את תורת המלחמה ולבצעה באופן המזהיר ביותר בשדר״

טייס )ניז־יורק( :חיל הרגלים הישראלי התקדם )בגיזרת אבר
עגילה( ,כשהוא ם בל אבידות מהפגזת תותחים כבדה .בשעה אחת,
אמר משה דיין למפקד היחידה כי עליו לקחת את אבו עגילה עד
שעה חמש ,לפני רדת החשיכה .הוא אמר כי אם יתקרב אל
המוצבים ,לא יוכלו המצרים להפעיל את תותחיהם נגדו .בשעה שש,
עוד עמדו המפקד ויחידתו תחת הפגזה .דיין החליף אותו בו במקום,
בקצין שיוביל את אנשיו אל תוך אש התותחים .תוך שעה ,היתד,
אבו־עגילה בידי הישראלים.
דיילי* ניה )ניו־יורק( :חיילי המילואים לא היו זקוקים לזמן
רב ,או לתקופת מעבר כלשהי מחייהם האזרחיים ,כדי להיכנס
לפעולה מהירה ומוחצת.

המצרים
טייס )ניו־יורק( :השיבו להתקפה הישראלית בעיקר בביולטינים
רברבניים ,בגיחות אתיר חסרות־ערך ובנסיון טראגי־קומי של
פריגטה להפגיז את חיפה.
ג׳ואיש אוכזרכר )לונדון( :לא ידוע מי נתן פקודה למשחתת
המצרית להפגיז את חיפה ,אך הדבר אינו אומר טובות על הפיקוד
המצרי.

מ שה ד״ן
טייס מיו־יורק( :תלמיד עקבי של פון קלאוזביץ ושל המיבצעים
המוטסים של ארצות־הברית .היה מוצדק יותר מהאנגלים והצרפתים
בשביעות־רצונו.
נוייר קוריו* )ודנה( :בן איכרים שחי עם מעדר ביד אחת ורובה
שניר״ הניח את המעדר סופית ומגיל  18הקדיש את חייו למטרה
אחת :מלחמה.
ג׳ואיש אוכזרכר )לונדון(  :מבחינות רבות ,האדם האחרון
שמישהו היה חושב עליו כרמטכ׳׳ל מוצלח ,לפני המלחמה ...הינו
לא רק המתכנן ,אלא גם הרוח החיה של צד,״ל.
מידל איסט רכיו )לונדון(  :אימן את צבאו במשמעת ברזל,
שאיש לא התנגד לה ,מכיתן שהוא עצמו וכל קציניו היו נתונים
לה .בכל פעולה — קטנה או גדולה — דרש ממפקדיו לעמוד בראש
ולהוביל את אנשיהם לקרב.
פראן־טירר )פאריס(  :גנראל מן הסוג שהיו פעם מובילים את
צבאותיהם לשינוי פני יבשות.
ניהייייק מיו-יורק(  :אין בכל בני ישראל אדם המתאים יותר
לשאת את השם ״צבר* — אותו פרי עוקצני ,הגדל על אדמתה
הצחיחה של ארץ־הקודש.
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