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דרום מיוצאי נח״ל חיילי של קבוצה אם בי האו״ם, בינלאומית, סנסציה השבוע שחוללו המארחות שלוש
שחו* (במשקפיים זלץ רחל - לשמאל מימין אפריקה, ימה בחוף הטיילת ^ל קצר זמן לפני שצולמו בפי
במשקפיים. היא אף שוען, ודליה דגנית אהובה דים), חיילי היו לא זה במקרה האורחים תל־אביב. של
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m הסתננו ציוניות מרגלות לוש 
/ / u\ לבצע כדי לעזה בלתי־חוקית בדרך 

 במהדורות קהיר רדיו הודיע ריגול,״ פעולות
 תכונות ניצלו ״הן חמישי. יום של החדשות

להס מנת על האו״ם חיילי של טובות לא
 לשלטונות איכפת לא כי נראה לרצועה. תנן

 אחרת, או זו בשיטה מלהשתמש הציוניים
מטרותיהם.״ את להשיג כדי

לדב באמון התיחסו בישראל מעטים רק
ל אותם ייחסו רבים אלה. קהיר רדיו רי

ה התועמלנים של הפורה המזרחי דמיון
 לשכוח אלה הספיקו בטרם אולם מצרים•

ל יסוד היה שאמנם התברר הידיעה, את
 ישראליות, נערות שלוש המצרי. הרדיו דברי

 נעצרו מרגלות, מלהיות אמנם הרחוקות
עזה. בפרברי הוילות באחת

ב מיד התפרסמה הסנסציונית הידיעה
 תל- תת־קרקעי ״סקסאקספרס העולם. רחבי

 הלונדוניים העתונים אחד הכתיר אביב־עזה,״
 בעזה,״ ישראליות ״מרגלות הידיעה, את

 המצרית. הגירסא את אחרים עתונים קיבלו
הישראל הנערות שלוש של שסיפורן אלא
 מגורי אל והגיעו הגבול את שחצו יות,

 רחוק היה בעזה, האו״ם של חיל־החירום
 מלודרמה או דרמטית, עלילת־ריגול מלהח־ת

 שהעלה טרגי סיפור היה הוא רומנטית.
 שלוש בישראל החברתית ההתענינות למרכז
זו. חברה של בשוליה שהיו נערות

 שני ביום שעצר התכלת־בהיר הקומנדקר
 מחסום ליד הערב, בשעות שעבר, בשבוע

 במקום שהה לא רצועת־עזה, בגבול ארז
ה שוטף• גשם ירד ערב אותו רב. זמן

 הקומנד- אל ניגש במחסום הישראלי משמר
ה בו. היושבים זהות את לבדוק כדי קאר

מכוסים היו המכונה של הקדמיים מושבים

 דמויות את זיהו המשמר אנשי בברזנט.
 הכחולות, הכומתות בעלי הקנדיים החיילים

 בשבוע. פעמיים המחסום את חוצים שהיו
 כולו, רטוב שהיה החשוף, הקומנדקאר בתא גם

 בשמיכה עטופות היו הן דמויות. מספר היו
 לא והמשמר הגשם, מפני למסתור בשק או

המ המכונית לזהותן. כדי להרטיבן רצה
 עשרות כמה במרחק שני למחסום עד שיכה

 לא שם גם האו״ם. משמר ניצב בו מטרים
 לב אל הלאה, והמשיכה רב זמן נתעכבה
עזה. רצועת

המ החווילות באיזור עזה, העיר במרכז
 של משרדי־המינהל גם שוכנים בו פוארות

ודמו הקומנדקאר. נעצר המצרית, הממשלה
 אותו כל הווילות. אחת בפתח נעלמו יות

 הסמל של במעונו השמחה שררה לילה
 החטיבה של מיחידת־הקשר קארטר, הרולד

ווי באותה שהתגורר בחיל־החירום, הקנדית
 בצבא המשרת ותיק צבא איש קארטר, לה.

לי חבריו את הזמין שנה, 19 מזה הקנדי
 עבור הכין הוא קטנה. למסיבת־שתיה חידה

בד היתה ההפתעה קטנה. הפתעה החברים
הישראליות. הצעירות שלוש של מותן
 כמהתלה ההפתעה את קיבלו הנוכחים כל

 החזרתן עם שתסתיים מהתלה מוצלחת,
 הגבול. של הישראלי לצד הבנות שלוש של

 בשעות אחרות. פנים קיבלה שהמהתלה אלא
 כבר הסתלקו האורחים שכל שעה הבוקר,

 דלתות על חזקות דפיקות נשמעו מזמן,
 הדלת. את לפתוח לא טעם היה לא הוילה.
 ה־ את הקיפה פלשתינאית משטרה יחידת
 הציוניות המרגלות את לעצור ״באנו בנין•

 קארטר השוטרים. הודיעו אצלכם,״ הנחבאות
 להן התחוזר שלפתע הבנות, להתנצל. ניסה

זה ולהתחנן. להסביר החלו בעצם, עשו מה

 הובלו בבוקר, שמונה בשעה מאוחר. היה
 באו עמן האו״ם, אנשי בשלושה מלוזת הבנות

 המה המשטרה לתחנת הם, גם ושנעצרו אביב
 ביקורן מתקופת מהן, לשתיים מוכרת שהיתר,

הישראלי. הכיבוש בזמן
 המצאותן על המצרית המשטרה ידעה איך

 שי! פשוטה. היתה התשובה קארטר? של
 ה הגיען בעת ביותר הבנות נזהרו לא ועליזות,

 מ זה היה אולם קיומן. על שהעיד רעש הקימו
 עם למשטרה שמיהר קארטר, של הערבי
אדונו. בבית הישראליות המצאות על הודיע

 כשהם המצרי, בכלא
ה על ללא־הרף נחקרים
 הזדמנות היתד. פרשה׳
 לבנות ראשונה טובה

להר יחד גם ולחיילים
 אותה של בטיבה הר

שה אומללה הרפתקאה
החיי לשם. אותם ביאה

 קיללו. ודאי הקנדיים לים
 מקללים תמיד היו הם
שהיו כשם המצרים, את


