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 הקרבות התחוללו שם משען, בשדותהזינחניס יום
 גבעתי חטיבת של. ביותר המרים

 אשר צופים, אלף 40מ־ למעלה השבוע התכנסו העצמאות, במלחמת
פגן לחזות באו מבי במי עיניהם לנגר הצנחנים. חיל של הראשון הפו

ת הוצגו ת צניחו סי המוניו  אוייב יעד כיבוש (לעיל), דאקוסה ממטו
 פצצות רב בדיוק שהטילו מיסטר מסוג מטוסי־קרב של צמוד בסיוע
ת תבערה (פצצות נפל״ם  הצנחת וכלי־רכב), שטח לשריפת מיוחדו

כן ציוד אספקה׳ ו ק,' ש נ ת ו ת צניחו שיו ת חופ ספורטאי. אופי בעלו

במדינה
)6 מעמוד (המשך

 אודיר גדב״עי הפייפרים. על מסתערים נים
 לכל. נכונים הם המגרש. אל מסתערים
 הרמקול. אותם שואל נכונים?״ ״גדנ״עים
 ונד הגדנ״עים לו עונים תמיד,״ ״נכונים

 טיסני־הלי־ טיסני־סילון, וביה מניה טיסים
אחרים. וטיסנים סתם טיסנים קופטרים,

 הדאונים את משחררים חוזרים, הפייפרים
 אדומים זעירים, מצנחים מאות ומצניחים

אותם. אוספים וכחולים..הגדנ״עים
התפו ״מכל הגניחות. דעכו טרם

 עולים הם ממול. הכתובת מודיעה צות״,
 ה־ מכל ובחולצות הצבעים מכל במכנסים

 אהלים מחנה בונים שניה תוך גוונים.
 כעבור ויוצאים האהלים לתוך קופצים שלם,
 התלבושת ממש, גדנ״עים — נוספת שניה

 כאן?״ יש אושר שאלונו, ״הם אחידה.
 בתיה הקאמרי שחקנית הקריינית, מסבירה

 על רואה שהעין מה את הלב מתוך לנצט
 העיקר כאן. יש בית להם: ״אמרנו המגרש.
 בזכות יושבים אתם וכאן הוא שביתכם

בחסד.״ ולא
 חומה הגדנ״עים מקימים בית במקום

 וב־ מעולה בתכנון מסחרר, בקצב ומגדל.
המשימה. על מסתערים הם מצויין במוי

 למחוא רוצה מתפעל, הקהל המפגן. שיא
 לא עוד כזה ״דבר רצופה. שעה חצי כף

אחד. כל אומר בארץ,״ ראינו
 לשמוח העת הגיעה לא עוד לא. אבל

 זכר אחרון, נוסף, חלק גם יש ולעלוז.
 הקריין הפועל. של הריקודים להקת לחורבן.
מס הוא פצעינו,״ הגלידו ״טרם מדקלם:

דעכו ״טרם רחמניה. אחות של בקול ביר

הגניחות.״ הדי
 עצמו. הקהל בתוך מיד׳ נשמעו הגניחות

 זורם הקהל לעשות. הפליאה הפועל להקת
מב את לראות אפילו מספיק ואינו ליציאות

 שנוצרה ״ישראל,״ הכתובת ואת המנורה נה
 סגני־האלו־ כף, מוחאת החומה המגרש. על

ה למכוניות ממהרים ואלופי־המשנה פים
 כולו הקריין, רשמים. מחליף הקהל צמודות,
 ונחמיה: עזרא של בקול מציין מבסוט,
המפגן.״ סיום — הלום עד ״הגענו

עיריות
נחלת!״ עריך, ״ערבים

 של האחרון המקלט הוא ״הפטריוטיזם
 אחד ג׳ונסון, הד״ר פעם אמר הנוכל,״
הס אילו בריטניה. של אנשי־הרוח מגדולי

 בנחלת־יהודה, בנעשה מקרוב השבוע תכל
לדעתו. אסמכתות לו מוצא היה

 בקיצור לה קוראים (שבניה נחלת־יהודה
 בחלקה ישובי: אנדרוגינוס היא ״נחלת״)

 בחלקה ראשון־לציון, לעובדי עירונית קריה
ה חקלאים, של ספק־מושבה ספק־מושב

 דאגה מזה חוץ קטנות. חלקות מעבדים
 גדולה, מעברה אליה לצרף מועד בעוד מפא״י

 למפלגה מבטיחים הבטוחים קולותיה אשר
המקומית. במועצה בטוח רוב

 אלימלך הוא זה ברוב השולט האיש
 וותיק מפא״י איש צימרמן), (לשעבר צמיר

 לו. טוב מה היטב יודע צמיר ומשופשף.
 לספח ההגיונית לדרישה מאז התנגד כן על
 היה שזה יתכן לראשון־לציון. נחלת את

לשלטונו. לא בודאי אך למקום, מועיל
 היה יכול צמיר לכסא. מתחת מוקש

 לו זימן לולא הבטוח, משלטונו ליהנות
 בן־דויד. יצחק בשם יריב האכזרי הגורל

 ראש הוא לציונים־הכלליים, הקרוב זה, איש
על־ידי הממונה גוף — החקלאית הועדה

במקום. החקלאים בעניני והמטפל שר־הפנים,
 בן־דויד כי שמועות נפוצו הימים באחד

ה של החשבונות בהנהלת אי־סדרים גילה
 שנים מזה מסרה שלא המקומית, מועצה
 בין פעולותיה. על מלאים כספיים דו״חים
 לצרכים הפקיעה המועצה כי נרמז השאר

 מן שנגבו כספים לחוק, בניגוד אחרים,
 של המועצה מנגנון כי העובדה החקלאים.

 לירות אלף 50 שנה מדי מוציא הקטן הישוב
צמיר. של לפופולריותו ■הוסיפה לא עצמו, על

 הניח הוא שמריו. על קפא לא צמיר אולם
 הרוב קם לפתע יריבו. לכסא מתחת מוקש

 להדיח החליט החקלאית, בועדה המפא״י
 מונה תחתיו שלו. יושב־הראש את במפתיע

 חבר מאגר, יהודה בלל: חקלאי שאינו אדם
 מנוי זה היה סיליקאט. ללבני קואופרטיב

 רשאי השר רק כי מפוקפקת׳ חוקיות בעל
הממונה. לועד ראש למנות

נס לא בזאת ככפר. ערבים שבעה
 בן־ חסידי הפיצו כאשר המערכה. תיימה

 את הדיחה מפא״י כי הטענה 'את דויד
 לחשבונות גישה לו תהיה שלא כדי בן־דויד

ל להגישם צורך ויהיה במקרה המועצה,
 הבינו שר־הפנים, או מבקר־המדינה ביקורת

יותר. חזק בנשק להשתמש שיש צמיר חסידי
 מזה וקולע. פשוט היה שנמצא הנשק

 כשבעה נחלת איכרי העסיקו חדשים כמה
 לפתע חקלאיות• בעבודות מנצרת, ערבים
 עבודה מרה: בזעקה מפא״י אנשי פרצו

 את גירש לא בן־דויד לנחלת! חדרה ערבית
להעסיקם! עזר בן־דויד הערבים!

במו פרץ כאשר מוצלח. תכסיס זה היה
 של זכותם על מגודל־הזקן הויכוח שב

 וכאשר עבריים, במשקים לעבוד הערבים
 המאובקות הסיסמות כל המגירה מן הוצאו
 השאלה את הכל שכחו דורות, שני מלפני

 בעצם, מדוע׳ מעניינת: יותר הרבה שהיתר,
בן־דויד? הודח

 באיצטדיון שנערך הגדול, הנויפגן במרכזע ויגדנ יום
המונית. התעמלות תרגילי עמדו רמת־גן,

מ־ הגיעו במדינה, תקדים להם היה לא אשר בטימדים בוצעו הם

 שהתנועע (ימין), צעירים גופות של ענק מגדל ביצירת קודת־השיא
 שתי־ כדוגמת בני־נוער׳ עמדו המיפנן במרכז שונות• צורות ולבש

היחידח. המודרכת פעילותם היא בגדנ״ע שחברות משמאל, הנערות
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