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| - מאת איתן הבר, כתבנו הצבאי -
= צח"ל אינו צבא מתגרביפ. אכל מתנדיגימ
|יש בר. גפ כיום, ולאוו דווקא מתנרכימ של שעות
|ואיףועיט גדולים במיוחד: אלה מתנדכיט של
ןיוםÎיוט למעשים מעל לנדרש מהם. מעל למצופה,
Î:ללא תמורה, לעתים אן? ללא הערכה — ובצי|

=טה.
Îעושים ונשאריפ אלמוÎ

נים.
היום ייצאו 15 קצינים
Îוחיילים מאלמונירתם. ב
Îטקסים קצרים שגערנו ה
Îבוקר בלשכת אלוף פי
קוד צפון ובלשכת מפקד
גייסות השריון, יקבלו
משתתפי הקרב על הדן,
Îציונים לשבח אחדים מ

מיום ה13Î בנובמבר.
Îארבעה מהמצויינים ל

שבח אינם עוד בחיים.
אחדיט שוכבים עדיין
בבתיÎחולים, ויקבלו את
- הציוךלשבח ליד מיטתם.

Îהאחרים ייצאו מיד לא
חר הסקס לעבודת יומם

בצה"ל.
**+

הפגזÎם הסוריים שניתכו
באותו יום ששי, ה13Î בנו-
במבר, על מוצבי צה''ל וב-
תי קיבוץ דן, מצאו את סגן
שמואל ("שמיל") ניסנבוים
Îשם בגיזÎבעמדת פיקוד, אי
רה- שמואל. בבה קומה, כמ-
Îעט ג'ינג'י, שמע מבעד ל
Îמכשיר הקשר, כי באחת ה

עמדות נימצאים פצועים.
,,יהד עם רבÎטוראי בך
אברהם יצאתי אל העמדה",
סיפר אתמול ,,שמילי/ "זחל-
Îנו אל העמדה ומצאנו בה מס
שנתגלה לעיני היה חיים עו-0ר פצועים. הפציע הראשון
Îגית בחזה — אד נדמה לי,בדיה. הוא בפצע בצורה רצי

שיש עדייז סיכוי להציל את
חייו- חבשתי אותו וחיפשתי
Îאת רב'טרן לואי, שנמצא ב
אותה עמדה. גיליתי אותו
םצוע קשה. חבשתי אר. פצ-
עיו, ופניתי אל הפצוע הש-
לישי באותה עמדה, היה זה

יהודה פורת".
שר הרמתי אותו ופניתי לע-"פורת נשם בקר'צי רב. כא-"שטיל" היפיוÎ וגיפר: —
בר מחמה — קיבלנו פגיעה
ישירה. סורת נקגע שהת-
מעט בזרועותי. הוא :6ה נש-
מתו. אני לא נפגעתי, כא-

מת — איזה מזל !".

הצר<ד" הי "
עים עקוביÎדם על תלÎדן Î1"שמיל'' נזכר באותם רב-
המשיך לספר: ,,ביקשתי מ-
Îהייל אהר שנמצא בעמדה ל
הזעיק רכנ לחילוץ והוא עשה
כן. קצין צעיר, שהגיע למ-
קום עם רכב' סייע בידי לי
חלץ את הפצועים. כל הפ-
צועים הולצו — ראז םניתי
לעבר חיים עובדיה. מצבו
היה חמור. נטלתי אותו ופ-
ניתי אל הגייפ אשר, למרבה
הפלא. נשאר שלם, ללא פגי-
ג'יפ, ו,,טסתי" עם חיים עו-עהÎ הורדתי את הכסא מה-

בדיה אל נקודת הפיגול".
סגן שמואל הצטיין כבר
במספר תקריות באזור הצ-
פון. הוא, בן 25, הבר קיבוץ
בית העמק לשעבר, סבור, כי
לא ביצע מעשה יוצא דופן:

על גילוי יוזמה ואומץ איÎ"כי צריך היה לעשות כך"."עשיתי זאת'', אמר אתמול,
#י בפינוי נפנעימ נוגח פני
אויב, צויינו לשבח סגן
שטלאל ניסלבןים ורב"ט עזר

בן-אכרהפ.

שבח לעמדה 1

העמדה שכונתה מפצועÎה
ע''י סגן ניסנבולם ורב"ט בן-
אברהם היתה חשיפה לאש
המוצבים הסוריים ופגזים
נחתו בסיÎבתה ללא הרף.
בעמדה במצאו בשעת הקרב
שבעת חיילים: רבÎÎסרן לואי
רת, רבÎסוראי היים עובד-בורנשטיין, טוראי יהודה כו-
Îיה, רב"ט שלמה משה, וה
טוראים יעקב אהרונוביץ,

אמיר קנטר ויהושע פוכר.
גם בעין בלתי מזריבת ני-
Îתן היה להבחין ברשפי ה
Îאש שריצדו מעמדות נוחיי
לה. כעביר שניית ספירלה
נחתו הפגזים על תל דן, לא
הרחק מן העמדה. הרעש
היה נורא. רסיסים התפזרו
לכל עבר. ובעמדה הוסיפו
השבעה לירוק אש תופת ע7
המוצב הסורי בנוחיילה. בין
צרור יריות למטח תותח, ראו
השבעה, אל נכון, כיצד נח-
משמאל לעמדה' מטח לימי-תו הפגזים ליד העמדה. מטח
נה. ברור היה לכל, כי המ-
טח הבא, או זה שלאחריו,

יפגע בעמדה עצמה.
כאותן שניות נורליות אס-
מהעמדה החשופה — ולהמ-שר היה להפסיק את האש
Îזעמ. אבל ה Îשבעה לא עשו כן. ה3 הו-תין עד חלוף-Îיש סיפו לירות קר שפניעח
רח של נטה פנזימ נחה על

עמרונמ.
כל חיילי העמדה נפצעו
בורנשטיין וטנראי פוית, נפ-קשה. שניים מהם, רס"ז

טרו שעה קלה לאחר מכן.
כאשר ביקרתי אתמול אצל
Îרבי'ט חיים עובדיה, בבית
החולים ,,רמב"ם'י בהÎפה, לא
מצאנו אותו במÎטתוי ,,ד,וא
Îיחזור מיד מטיפול פיזיוטרא
פי", הכביר לנו מישהו את
פיבת היעדרו- ואכן, הוא
חזר. גופו מכוסה בעשרות
פצעים, שנגרמו ע"י הרסי-
סים, אשר הדרו לגופו. אהד
מן הרסיסים גם פגע בעורק
הראשי בגרונו. ידו הימנית
שותקה בחלקה, אך אט אט
הוא חוזר לאיתנו. עובדיה,
Îיליד מרוקו, סיפר כיצד נפ

גע. .
"ראיתי את עזי בן-אברחמ
זוחל אלי", תיאר בהתר:-
שותÎמה, "הבוריס הגבירו
אישו:, אגל היא הגיע אליי
Îובתחבושית עצר את זרמי ה

."... דפ מגופי
מצבו של עזר בךאברהם
קשה יותר. הוא שבב עם חב-
עובדיה, נאותה מחלקה י-רה שחב לו את חייו, חיים
בית החולים ורק שלשום הו-
יליד טורקיה ותושב יפו, מי-עבר למחלקה אחרת. עזר,
צר על אביו חולה הלב: ~
.כאב לי הלב שבני משפח-
תי יראו אותי במצב כזה...''
אמר. לפני שלושה ימים-.וא
Îהוכנס לניתוח קשה יותר מ
כל הניתוחים שנערכו בגופו
Îעד כה. אגב, נסתבר, כי ה
שניים — הם חשמלאים ב'

מקצועם האזרחי...

מדוע אני:

הטוראי יעקב אהרובוביץ/
בן ה18Î, המאושפז עדיין ב-
ביה"ח תל-השומר, וטרם
הספיק לעכל את הידיעה כי

הוענק לו ציוךלשבח.
Îכר יעקב, יליד רוסיה מÎס
: "שלשום באה נומש הכנים
אלי אהת האחיות, טובה,
Îשמה, וסיפרה לי כי מפקד ה
יחידה שלי טילפן וביקש כנ-
מנה לבשר יי כי הוענק לל
ציון לשבחÎ תגובתי הראשו-
: נה היתה שמחה ותדהמה

''? Îמדוע דווקא אנ
הוריו לא קבלו עדייז את
ההודעה ,,כנראה יוודע להם
הדבר מהעתונות-', הוסיף

יעקב בביישנות.
ע? דביקות במטרה, על
קור רוח נוכח פני ה8ויכ,
צויינו הבוקר לשבה שבעת
החייליג' בה5 שני ההרוגים.

דוייח למפקד

באותה שעה, באותו מקלם
ובמרחק כמה עשרות מטרים
מהעמדה המופצצת, נמצאו
שני חיילים. רב"ט גיורג'
Îלאזאר וסמל שלם עזגד, ב
Îנקודת תצפית, גם היא השו
Îפה לאש כבדה: "הייתי ב
Îתעלה עם ג'ורג'. דיווחנו ב
טלפון למפקד הכוחות על
— מקורות הירי של האויב",
סיפר אתמול סמל שלם עז-
גד, בן ה20Î, חבר קיבוץ
יגור, "עוד קודם לכן נמצא-
נו בעמדה אחרת, שפעתה
לפי הוראהÎ לא חלפו אלא
מספר שניות מאז שפינינו
אותה וארבעת פגזים נחתו

כה יהרסו א)Îתה..,".

והוא דולסÎןÎ לפיפר: "לי-
ווה;! למגקד הגוה על טה
שראינז ולכתע שמעתי שרי-
קה... ד&פקתי להתכופף מע2.
נ'ורני לא חככ-*?. הוא נהרג
במקלם. אני ג"פגעתי ;?ר5-
סיב בגר.יי. מתברר, כי פגי
מרגמה נפל במרחק 7—$ ט'

מהתעלה, לא יותר". .
אתמול התחבט סמל עזגד,
המשרת שנתיים בצה"ל, ב-
בעיה: כיצד יצדיע לאלוף
פיקוד הצפון, בטקס קבלת
הציוךלשבה, הואÎל ואÎנו
יכול עדייז להניע כהלכה את
ידו הימנית. ניתן להניח, כי
Îלסמל עזגד יותר הפעם, ב
אופן יוצא מן הכלל, לחצר
ÎÎדיע בשמאלו לאלוף חפ

קוד...

לפתע השתתק |

מטקס קבלת הציון לשבח
מאת אלוף פיקוד הצפון, נע-
דר הבוקר טוראי יוסף עז-
Îרתי, שנפצע אנושות בעת ה
קרב, וניפטר בבית החולים
,,רמב"ם" בחיפה ארבעה ימים

לאחר מבן,
, שÎמשכ- עזרת-, כן ה-13
אלהוטן במקום התקרית.
בקרב", סיפר אתמול אהד"שמר על קשר בין המ2קדיט
ממשתתפי התקרית כצ9זן,
.והעביר את כל ההוראות.
והאמן לי: הו היו רבות,
ארוכות ומסובבות". והוא
המשיך יטיפו; "בתור המו-
לת הקרב היה זה יוסף, שש*
מר על קור רוח — ולפתע
השתתק: פגז כנע בגכיבתו,
Îוהוא הובל בנדירות לבית
הוליט — שפ נאבק עט מר
המזות אף לא יכול היי! לו".
Îמכל החיילים והקצינים ש
ציייבו הבוקר לשבח, בול-
טים שלושת אנשי השריון
Îבכד שלא סבלו מפגיעות, ל
Îעשו כדברי אהד מהם: "עבו

דה נקיה".
אהד מהם הוא סרן שמעון
בןÎשושן. בן 25, נשוי יאב
Îלבת קטנה, מתגורר בבאר
שבע. אין לו הרבה מד. לס-
היא נלהב במיוחד מההמולהפר' ולכי מראה פניו אין
Îשנשתררה אתמול סביבו, כ
א2Îר הבורה עתונאים וצל-

.Î!מים התגודדה ליד
,,היירÎ.י מכי,י כיח חט*.ל\6
Îבאיזור/ בעת הקרב- נמצאת
כתעלה כתוחח, לא בטאנק,
וטÎווהתי את הטאנקיט, וב-
Îכך איפשויתי את היטול ה

בעיה שממול...".
Îה שמÎומד, היתה ,,הבע —

ז — שאלנו. מול"
? ,,במוצב הסורי נוחיילה",
השיב סרן שמעון, ,,נמצאו
שני טנקים שירו ללא הרף
על המוצב שלנו- חיסלנו או-

תם, זה הכל...".

1 זה הכל*..
ישראל פוטש, איש גייסות"זה הכל'', אמר גם סרן
השריון, "ישבתי בטאנק וי-
ריתי לעבר נוחיילה. טאנק
אחד העליתי באש ואחר כך
פניתי להעסיק מטרות אח-
Îרות בסביבה. זה הכל...'' ו
סרן ישראל, גבה הקומה, בן
: "כולם פעלו ה29Î, הוסיף
Îכהלכה, ואיני יודע למה דוו
<;א אני גוייגתי 'גשגת,"/

הקצין, נשוי ואב לשני יל-
דים, שהשתתף גם בקרבות
סיני, סיים בקול משתאה:
Î אין לי"זה ארך בדיוק חפש דקות לחסל את הטאנק..

מה להוסיף".
כל אותה עת ירו עליו תו-

תחי הסורים, ללא הפוגה.
השלישי בחבורת חובשי
הכומתות השחורות שצוייז ל-
שבח ע"י מפקד הגייס, הוא
Îס*5 זלמן, וישנבסקי' בן ה

21, תושב הדר יוסף שליד
תלÎאביב, העומד על סף שח-

רורו מצה"ל :
Îהייתי גכנאי צריח, ולס"
תע :תכרר, כי אירעה תקלת
באחד הטאנקימ. תחת אש
כברה עברתי מטאנק אחר לי
טאנק שני ותיקנתי את הת"
קלה. הטאנק הוסיף לירות.
חזרתי למקומי. זה הכל."''.
פשוט, זה הכל. 120 דקות

— קרב של 15 חיילים.

יוסף עזרת* ז"ל
הוראות במכשיר הקשך

בורנשטיין ז"ל
אש מול אש

י* פורת ?"ל
מוות בירי קצין

אמיר קנטר
רסיסים נ!נל עיר

ח<ים עובדיה
התחבושות 11צרו

יהושע פופר
י1הדה חשופה

י. אהרתוביץ
ללא הפוגה

שלמה משה
פגיעה ישירה

סגן שמואל ניסנבוים
חילוץ תחת אש

רג"ט עזר בןÎאברחפ
בזחילה אל העמדה

ישראל פוטש
הטנק עלה כאש

בףשושל
חיסול הבעיה

זלמן וישנבסק*
מעבר במסך ידיות

סמל עזגד שלם
לפתע נשמיוה שריקה

ג'ורג' לאזאר ז"ל
זיווה למרות ההפצצה

דובר ממשלת בוו — במסיבת עתונאים:

עם שובו משיחות עם נאצר מקווה גרפטנמאייר לנורמליזציה /
של היחסים עם ישראל י
— טלגרפית מאת אלפרד וולפמן, כתבנו בגרמניה — י
ישנם עדיין סיכויים שמועד חוק ההתיישנות י
על פשעי הנאצים יידחה/ אך החלמה זו תלויה :
בכמות החומר1 העובדתי נגד פושעיפ אשד יוגש :
לשלטונות- מכל 0קומ ירויה צורך כתיקון החוק, .
כיוון שממשלת בון ככר העבירה חוק על התייש- •

נות.
במסיבת עתונאים בבון
נשאל אתמול דובר ממשלת
Îמערב-גרמניה, גיבטר פון
האזד" אם לאור עמדתו של
Îהקנצלר ארהארד, המצדד ב
Îדחיית המועד והתגובות ה
חריפות בכל רחבי העולם,
לא תחליס הממשלה על דח-
יהי הדובר השיב, כי אפש-
רות כזו קיימת. אך קודם כל
חייב להיות החומר הדרוש
בידיה. עלינו להמתין עד
שיוגש לנו החומר החדש נגד
פושעים בחודשים הבאים. כי
בלעדי תומר כזה לא נוכל
אלא להגיע למסקנה, כי אין
יותר מיסמכים ואין אפשרות
Îלפתוח תיקים חדשים ובמק
Îרה כזה — אין גם צורך ב
שיגוי החוק- מצד הממשלה
נעשו כל המאמצים ונעשים
כל הצעדים לאיסוף הוכחות
בלתי ידועות עד כה נגד פו-

שעים נאצים".
פוןÎהאזה- עמר תחת מטר
שאלות שהטיחו גנדו מאות
-מסיבה הקינונאימ, שנפחו ?
. והשיב שוב ושוג: מיו
1לדעת עוד בוודאות מהו המצב האמיתי- גל עיי לא
נקבל תומרי עיברתי חרש,

לא נוכח להחליט".
לשאלה ביחס לפגישה ביו
ראש ממשלת ישיאל מר אש-
כול והקנצלר ארהארד, אמר
הדובר: ..עדיין לא. נקבע מז-
עד, אד אבו מטפלים בבעיה זו,
אחרי שובו של נשיא הפרל-
מנט, ד''ר גרסטנמאייר, ממצ-
רים. הממשלה מעריכה מאד
את שליחותו של ד"ר גרסטנ-
Î©מאייר לקהיר, בה הוסדרו מ

פר בעיית.
טיכוייב לנורמליזציה

. בראיון גם, העתון ,,שטוט-
גארטר צייטונג'י אמר גרסטנ-
מאייר, כי אחרי שיחותיו עם
נאצר הוא משוכנע, כי בתבאים

Îמסויימים קיימת עתה ההזדם
נות לנורמליזציה הדרגתית של
Îהיחסים עם ישראל, סבלי ש
הדבר יגרום להכרה בממשלת
מזרח-גרמניה מצד מדינות ערב
ומבלי שהוא יפגע בידידות בין

בון ומדינות אלו.
התנאי הראשוני הוא
הספקה מוחלטת של סיוע
צגאי לכל מרינה, שאינה
חברה 3ברית נאט''ו. תנאי
אחר הוא הסכמתה של יש-
ראל לנורמליזציה הדרג-
תית. פכף רט נרסטנטאייר
כנראה על האפשרות של
פתיהוג קונסוליות כלליות
או נציגויות מסהריווג כ-
של3 ראשון לקראת כינון
יחסים דיפלומטיים מלאימ.
נשיא הפרלמנט הגרמני אמר
לכתב העתון. כי הוא הסביר
לנאצר, שלגרמניה התחייבויות
Îמוסריות ופוליטיות כלפי מדי
נת היהודים, מאחר והמשטר
הקודם של גרמניה רצח מיל-
יונים יהודים בדם קר. יתכן,
כי אהד הטיעונים שהביעו את
נאצר לסגת מעמדתו הנוקשה
בשאלת היחסים ביו ישראל
לבון. היה, כי לאגר האיומÎם
של הערבים להכיר במזרח-
Îגרמניה, תיאלץ בון להציע ל

ישראל סיוע צבאי.

א י הממשלה ה
שתחלים בונניו
לצערנו, אי אפשר לומר,
Îשחוות הדעת המלומדת שהוג
שה ע"י שר המשפטים ויועצו
בעניו ה,,עסק הביש" יש בה
כדי להבהיר דברים שלא היו
ברורים קודם. אולי אפשר
לומר עליה את ההפך מזה,
דהיינו, שהיא עירפלה אותם

עוד יותר...
Îכי המעיין בחוות הדעת ה
זאת מוצא עצמו, לתדהמתו,
עומד בפני שאלות חדשות,
נוסף על הישנות, הקודמות,
Îוהרי חוות דעת המעוררת קו
Îשיות חדשות תחת לתרץ לפ
חות הלק מהישנות מה ערכה *

טוען מר רב יוסף, שועדת
שב^ת השרים קבעה רעתה
Îבלי לבוא במגע עם כל הבוג
עים בדבר, דבר הפוסל, לדעתו
את מסקנותיה. ושפיר. אך אמש
שמענו בראדיו משהו על הדרך
נה הסיקו את מסקנותיהם
Îלשאלת מראיינו ב : מבקריה
.קול ישראל" אם פרט לדברי
הצד האחד (ה. אשד, חוטר
Îישי וטוניק) שמע היועץ ה
י ב ש ה משפטי גם את הצד 
טרם שהסיק את מסקנותיו —
Îמה בÎהשיב זה אחרי גמגום
, במד. עדיפה, איםוא, . . ו א ל
חוות רעתו באשר למהימנות

ולסמכות ?..

יוםף בגאווה, ^ מצהיר מר דב
בהעמידו פנים ,,בלתי תלויות":
את השאלה אם הממשלה שÎ"אין להביא לחקירה משפטית
כיהנה ב1960Î צדקה כשהיא
הקימה ועדת שרים'/ ו"אין
לחקור את דרכי ניהול מית-
ריה של ועדת שבעת השרים".
לכאורה, יש בזה משום דחיית
הדרישה של ב.ג. לחקירת
מעשי ועדת השבעה. אלא שאם
Îתיחקר "כל הפרשה כולה מ
הדש" כדרישת ד. יו&ף, הרי
Îתיחקר עמה דרך "ועדת ה
א. ויוצא שגם ל י מ ב שבעה" 
פה נכנע .ד. יוסף למה שכונה

ע"י י. ברÎיהודה כ,,טרור".

Îועוד: ברור למה בורח מה
משפט הרגיל בןÎגוריון ולמה
הוא בורח ממנו גם באשר
Îהממשלה מציעה לו לסייע ב
ידו מהבחינה הפורמלית לכך
— ע"י הענקת ..לגיטימציה
חוקית" לתביעתו באם זו תוגש
: יש לו, לבית המשפט כדין
כפי הנראה, סיבות כבדות מש~
קל לכך. אבל היועץ המשפטי
והשר הממונה על המשפט וה-
מה חוק — למה מתעלמים ה
מקיום מערכת משפטית רגילה
ה מ ה במדינה 7 למה נזקקים 
ל"וערות" מועדות שונות תחת
להפנות את הצדדים — אליה,
אל מבצר הצדק — המשפט ז

אומרים.Î הואיל ודב יוסף
הסתמך על רעתו של היועץ
המשפטי שלנו — הוא יוסטיצ-
Îיה ודברו יוסטיציה 1 אלא ש
Îהיועצים המשפטיים כמוהם כ
— פה, שאומר רופא - רופז̂ל
אהד דוחה לרוב הרופא השני.

Î י וגס והכל תלוי במי ;הרופא...
פה כך: היועצים הקודמים
שלנו איו .לעתם- כדעת היועץ
דהיום. והרי זה האחרון אין
לומר עליו ש,,יועץ בין יועצים''
הנהו. שהרי יותר מששמו הולד
לפניו הוא הולך מ 1; ח .ו ר י ו,
כוונתנ'ו מני ו?יום בו הוא הו-

, - עלה לייעוץ אצלנו.. 
 י

. . * 

י

י

על בל פנים, המצב כיום
הוא זה:

א) חוות דעתו של מר בןÎזאב
גזעןקי עצמאי-םור&לי איו לה,
. הראיות ואין היא אלא אתת
שעליהן משעין את חוות רעתו
יוסף, וראיה זו ברצותך אתה
מקבל אותה וברצותו אתה פו-

מלה.
? ב}Î גם חוומ'Îדעתו שלÎ יוסף,
יש ערך אף על פי שלה 
איו היא אלא ^צה, הוקי .
עצה Îשהוגשה לממשלה- כחוק,
$בל עם ואת היא לא הדלה
מלהיות רק עצה בלבד, בהיות
ההחלטה הסופית אצ^ ה פ ם -

ורק אצלה, ה,  ל קו
Îתה הוא פה שיכריע: ה
- ממ.קן דעה ש^ליה .1זנ£(-. \)

: *?:. -. . . ? * .. ? 
^

: : /. Îף*

זז1רו-| ^— *^ ווו ̂...??וו*י
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- מאת אליהו עמיקם _
המדינה היא כמו על גלגלים — לא רק בגלל הפרשה.

היא על גלגלים, בעיקר — בגלל גלגליט. ;
הם מתרבים והולכים. הם מסתובבים במהירות י

גוברת. דורסים יותר.
פעם הקריבו בארץ זו קרבנות אדם למולך. היה ;
; טעם של אמונה — שדם ילדים . בכך הגיון של פולחן
ישכך את זעמו של אליל נורא, צמא דם. כיום מקריÎ י
בים קרבנות לאליל המהירות המולך בדרכים, ללא כל \
הגיון וטעם. ? ו
שפע גלגלים יש למדינה זו. ורק דרכים אין לה. י
יותר מדי גלגלים, פחות מדי דרכים — זוהי הצרה. ;

,11.305Îבשנת 64—1963 הגיע יבוא המכוניות ל
/ Î1,942. יבוא המכוניות בÎואילו הייצור המקומי — ל
אותה שנה עלה ב66Î אחו* לעומת השנה הקודמת, .
בעוד שהייצור המקומי עלה ב10Î אחוזים. י
מספרים אלה מסר אתמול ח"כ ישראל קרגמן ;
(מפא"י) בשעת הריון על אישור הצווים בדבר העלאת ?
המכס והמס על מכוניות היבוא. ? Î י
ח"כ קרגמן, אשר בשם וועדת מישנה של וועדת |
הכספים הגיש את הצווים לאישורה של הכנסת, שאל ו
את מתנגדי ההעלאה מסיעות האופוזיציה: האם אתם '
רוצים שבשנה הבאה ייבאו לארץ Î20,000 .מכוניית /
הדשות ז הוא שאל לאו נדחום את כל הרבב תזה, אם ,
כבר כיום איÎאפשר לנוע, ומספר קרבנות התאונות י
גדל. - ו

| Îהצווים, אותם אישרה אתמול הכנסת, אינם פיס
קאליים. מטרתם לצמצם את Îבוא המכוניות, לחזק ,
את השוק הפנימי למכוניות המורכבות בארץ. לחסיד י
מטבע זר, ועד כמה שאפשר — לרסן את גידולו של !
מספר הגלגלים. ,
ה"כ נחום לוין (,,חרות"> טען על כך, כי את העומס י
על הכבישים אי-אפשר יהיר להקטיו בדרןÎ זו. שכן י
אם תהיינה מכוניות היבוא יקרות מדי, יזרום זרם ,
הגלגלים המתגבר מבתיÎהחרושת המקומיים. ולכבישי <
ישראל לא איכפת, לדעתו של ח"כ לוין, אם נעים !
עליהם גלגלים ישראלים או זרים. ,
גם ח"כ יוסף ספיר (ליבראלים) תמה כיצד רוצים י
לצמצם את מספר הגלגלים, כשבולמים את היכוא י
ומעודדים את קניית אותם שבי זוגות גלגלים מתוצרת •
הארץ. הוא בם חמה כיצד אומרת הממשלה להרוויח י
על-ידי צמצום רכישת המכוניות, אם עי כה הכניס י
לה משק המכוניות 200 מיליון ל"י, כולל מסים, מכס, .
דלק וכוי, ולעומת זאח: הסתכמו הוצאותיה בלא Îותר <
מ45Î מיליון לכבישים ולכל הכרוך ? בתחבורה מיטורית. !
, ? צמצום ברכישת מכוניות, פירושו, לדעתי של ח"כ 
ספיר — צמצום בהכנסות המדינה ולא חסכון. י
¥ י
לדיון על אישור הצווים קדם דיון $ר בתקציב י /
הנוסף לשנה השוטפת, אותי פירט יו''ר וועדת הכסÎ י
פיס, ח?כ ישראל גורÎ (מפא"י). י
התקציב הנוסף מסתכם ב235Î מיליון, בזכור, מהם ,
50 מיליון לצרכי בטחון, 80 מיליין להרחבת בנייה י
לשיכוני עולים, 65 מיליון —. סובסידיות לחקלאות. י
נציגי סיעות האופוזיציה, חבריÎהכנסח שבתאי ,
שיכמן (,,חרות"), שלמה פרלשטייז ואהרון גולדשטיין י
(ליבראלים), ויקטור שםÎטוב למס''ם) ואסתר וילנמקה !
, Î(מק"י) נימקו את הסתייגויותיהם תוך חזרה על הבי
טוקים, אותם השמיעו בזמנו בגד התקציב הנוסף. ?
9
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/ - מאת אריה צימוקי, כתבנו בירושלים - י.
/ ;  Îשלש משלחות של "הארגון לשחרור פלשתין''. ביק
רו עד כה ג23Î ארצות באפריקה, אסיה ואמריקה 5
הדרומית במסגרת ההסתערות הערבית המוגברת בעצרת ? 3
דיאו"ם בשאלת הפליטים. כל משלחת מורכבת מ3Î ג
נציגים של פעילי הפליטים ונוסף להן פעילות בשטח *
< זה מצרים וטוניסיה. השגרירות המצרית משמשת י
אפוטרופוס למשלחות אלה בארצות בהו הן מבקרות. -1
אם כי המשלחות ממשיכות בסיורן ברחבי העולם, אין ,י*
הן יכולות להתפאר בהצלחה מיוהדת: ברוב המדינות ;>
< > Îאשי הממשלות להיפגש עמהן או- לפרסם הודÎסירבו י
עות משותפות, כפי שביקשו. רק ב3Î מדינות, מאלי, !;
גיניאה ובהודו פורסמו הודעות מטעם יוברי הממשלה, ]•
המבטיחות תמיכה בתביעות הפליטים להגדרה עצמית |
<> Îובזכות הזרה לבתיהם. המשלחות מבקשות לזכות ב
תמיכת המדינות ב"רשות הפלשתינאית" באו"ם. מלבד ,י*
פעולה זו מכינים נציגי מדינות ערב שורה של צעדים /י
הפגנתיים בעצרת. לפי התכנית ינסו נציגי מדינות ערב 5
/ י לנצל את ועדות האו"ם להתקפה על ישראל, תוך נסיון 
להציגה כ,,נורט קולוניאלי זר'' באיזוי. כן דנים נציגי !;
ערב באפשרות להעלות על סדר יומה של העצרת סעיף ;>
בשם ,,פלשתיף'. 5
/ - י. Îמשלחת ישראל באו"ם וכן הפקידות הבכירה ב
משרד החוץ, עוקבות בעירנות רבה אחרי ההסתערות //
< הערבית המתוכננת ודנות בדבר הדרכים להדיפתה. כן '
< > Î מסתבר, כי יאשי המשלחות הערביות בעצרת האו"ם
יבקשו לנצל את הוויכוח הכללי, שכבר החל, להתקפה //
מוגברת על ישראל, כפי שלא היתה בשנים האחרונות. 5

ב.ג.: מצפוני דחף
אותי להתפטר

מר, דור בןÎגוריון משיג הבוקר מעל לדפי
,,:ירופלפ פוסט" למכתב — למערכת של תושבת
אשקלון, גבי פרידה זונאבנד, המבקשת ממנו לנטו'ט
את מאמציו בענין "הפרשה" ולמחול למר פנחס

ל3ון; אפילו אפ שגה "רטו הוותיק ועמיתו".
ב.ג. מודה לכותבי על עצ-
תה, שניחנה מתון רצון טוב,
וחוזר על הסברו. כי אינו עוסק
Îכלל ב,,פרשמ לבת'', אלא נ
לכותבת, כי ועדה זו מוקמה"לעדה השבעה"- היא מסביר

שלא כשורה ובניגוד לדעתו,
בעת שכיה! כראש הממשלה.
ב.ג. מוסיף, כל כדי לא להיות
Îהנוגדת, לדע . שותףי לפעולה,
תו, את האמת ואת החוק, אÎלי,
צו מצפונו לפרוש מהממשלה.

נחתם הסכם
חלרפיÎסחרררת
ישראל-באנה

הסכם כלכלי ביו גאנה ויש-
ראל נחתם אתמול באקרה ביין
שר המסחר הגנאי, מר א. ג'ין

ושגריר ישראל מר ארנון.
Îלפי ההסכם תקנה גאנה ב
Îישראל צמיגים, אבובים, דש
נים אשלגניים, פיגמנטים,
חמרי בידוד ולוחות :,ספנית''.
ישראל תייבא מגאנה פולי
קאקאי, עצים ומוצרים אחרים.
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— טלגרפית, מאת מש1?- ירדי, כתבנו בלונדון — י י
. עת31י8 רבים באירופה;חזרו הבוקר על הידיעה, . .

סה^ת . לפיה ערכו טכנאימ צרפהיימ ניפוי במדבר
בטיל באליפטי קל/קעÎקרקע, ש.3ותח -במשותף ע"י
צרפת וישראל. ר? חלל, מעתוגיפ- אלה-הביאו-את

ההכחשה של פריז, לפיה
Îלא השתתפו ישראלים ב
Îניסויים אלה. "טייטס" ה
לונדוני הביא את הידיעה
יבהבלטח, עפ ההכחשה.

העתון הצרפתי ,,קומבא" הוא
י Îדיעוי. זו את- הראשון שמסר
מול, ובסמוך לה הביא ידיעה
Îאחרת, לפיה פוצצה צרפת, כ
Îבנובמבר השנה. מתקן אטו . 19
Îמי בעוצמה קטנה, בביטוי תת

קרקעי, במדבר סהרה.
ההכחשה הרשמית של צרפת
.באה אתמול מפÎ תבר המי-
של הכוחות המזויי: - ניסטריון
.בי ישראלים נים, אשר אמר,
סהלה. "בכל צורה שהיא". ??.א. .השתתפו .בניסויים,-במדבר
"קומכא" ממר, כי הפ"
ציץ הגרעיני התתÎקרקעי
Îנערף כרגאו שבםהרה, או
לט לא ידוט אם הניסוי
3טיל הגאליקטי, שתואר

?כ^נרפתילישיאלי", :קרך-
.אף..Îח6ו* גרטוו-?*ו. כמדכו
ולומב; ̂נ*ילי8̂  5יםוי"י 

..גשאר.
Îעתו! הערב הפריואי "פראנס

. בצרפת סואר" כתב -אמש^-בי
Îעוסקים עתה בפיתוח פצצה גר
עינית, שתהיה בעלת עו-צמה

גדולהÎ מיו של הפצצות הצרפ-
Îהמוטענות ב Î,הנוכחיותÎ תיות
מטוסי ,,מיראז'4Î". העתון כו-
תב, כי בעקבות התפתחות /;
Îיש לצפות לםידרה של ני,
סויים במדבר סהרה, בפצצות
בעלת עוצמה גדולה פי חמי-
שה מהפצצה שהוטלה בהי-
רושימה ע"י האמריקנים בסוף

מלחמת העולם השניה".

— טלגרפית, מאת משה ורדי,,כתבנו בלונדון —
. ההגנה הבריטי, מחוץ ? כל ראשי .מיניסטריון
לאחד, נכחו אתמול במסיבת קוקטייל לחנוכה,
-.אלות :בלÎו3דוו\הנם&ח"הצבאי של ישראל* שטרד

. . . . משה גורן. 
< האקד- שלא י&ותתף. Îהןה מר.
כריםטיםר פייהיו. מיניסטר
חימיה. ל&ני מספר חודשים,;
Îבטרנ היה מיניסטר, הוא פיר
סם מאמר, בו תקף בתרÎפותי
אח הממשלה השטרבלח של
Îאז על היחסים הידידותיים ש

- - ?..? ? קיינ2ת..עט ?$ך.א?.? ד,יא̂ 
&ר מויהי! לח- כאשר-הוזמז ?
. קקוקקליל ,. בהסיבת יית :.נו5ח

של י אתמול, השים לי:במכתב-.
מנוסח בצורה "מנומסת ביו-

תר**/ שאיננו יכול לבוא בגלל
."החחייבויות קודמות''.

Îגין אלה שנכחו במסיבה ב ;
קו^ירוח י: סגנים • של ראש*'
המטות של הצבא, חיל הים
Îוחיל האוויר; ראש שירותי ה
ביון של Î בריטניה ; מיניסטר
; מיניסטר הצבא, פרד מאלי
Îה ; האנףריה, לורל י שקלטון
ל*ף של ה"לייבול'י, קרברט ̂נ
; והמובירימÎ הראשונים ב1*דן
במיניסטרילן ההגנה. כל-8נשי-

הצבא לנשי מדי שרר


