
בגבעודברנר שדה יצחק קבר
ש המכוניות שורות היו כמה פי מהם ארוכים

 המאורע עבור במיוחד שהוכן החנייה, גרש למ ד
 האזכרה נערכה בו גבעת־ברנר, של :ית־הקברות

 נות־ כדורי, החקלאי בית־הספר של המחזורים חד1
ב לכינוס הופיעו מהם 17 בלבד. איש עשרים

 רביבים קיבוץ חברי האחרים, שלושת פרטיות;
המשק. של במכונית למקום :או

לבני הגדולה, בר..בד, כשהתהבבו אתלדולם. הכירו פ

ב מיוחדות בשורות התרכז ך■ ן ץ•
; ן באמפיתיאט האזכרה מסכת !יי ו

 מבנקי! יומפל׳ה הראל, חטיבת מפקד רון.
רב. מעריצים מספר סביבו ריכז (משמאל)

ה לשר המראה את הסתירו אשר מים,
בר־יהודה. ישראל תחבורה,

★ ★ ★
ימים... היו

 רק הגיע והמיוחד הגדול רגע
מנו לאיר הטקס. לאחר הערב בשעות •

 ודי־ הששליק ולריח ד,דולקות החשמל רות
 השק״ס טבחי על־ידי בזריזית שהוכנו קבאב

להיזכר. הפלמ״ח ותיקי כל ישבו החרוצים,
ה מהגדוד שביט, ועמוס רייכרט עמי

 היה הדשא. על הנשים עם ישבו חמישי,
 ״הרגע במשק: ההכשרה בימי להיזכר נעים

 הכשרה, מאותה אחד סיפר ביותר,״ הקשה
 צריך והיה המלחמה נגמרה כאשר ״היה,

חזר.״ לא הרוב למשק. ר לחז
 על הענקי השפם עם עמד זהבי יענקלה

 טפיחות שולח כשהוא המשופע, המשטה
הס לחיבוק חיבוק בין עבר. לכל ואד,לנים

 שלו ביותר הגדולה שהחווייה לספר פיק
ל לחדור הצליחו כאשר היתד״ בפלמ״ח

ה־ מלחמת בתחילת תל־ליטוינסקי, מחנה

 צינורות. עם אנגלים חמישה לחסל שיחדור,
 המפורסמים הלוחמים אחד שהיה יענק׳לה,

 עפר בעבודות היום עוסק הרביעי, בגדוד
 הימיב של הרוח נעלמה ״ואם ובטרקטורים:

וה הריקבון בגלל ״זה טוען, הוא ההם,״
במדינה.״ כיום שיש דמורליזציה

 ב־ בלישכת־המס פקיד היום — פלד דן
 — שנים חמש־עשרה י לפני ;תל־אביב

 הדשא על ישב הוא דפנה״. במשק ״רפתן
 של התרבות קצינת פלד, רחל אשתו, עם

שול ואשתו גורן נתן אתם, יחד רמחלקה.
 של המפורסמת מהמחלקה לם ב — מית

 היתד, שולמית כ״ח. מצודת ליד שנפל דוד׳י,
בנפגעים. שטיפלה ,17 בת מ״כית, אז

ל טפיחות וחילק בשטח הסתובב אלון
 וחיפש הקצינים בין הסתובב וצ׳רה בחורים

 שיצא בהליקופטר, אתו לנסוע טרמפיסטים
במצדה. טירונ־ם השבעת לטקס הכנס לאחר
 באמצע חברה של בריחתם עובדת את

ה מראשוני גרא, גרשון הסביר התוכנית,
 — ארות מפ במכוניות שברחו ״זה צנחנים:

הסתדרו.״ שהחברה מוכיח? זה מה

צור, צבי אלוף רב ביותר, הבכיר מהקצין ת
הטוראים. אחרון ועד י־
 גבעת- של הענק הטבעי באמפתיאטרון נס
אלפי מששת למעלה השבוע התכנסו ברנר, ז:
את פלאים: שני ולהזכיר לוכור שבאו איש, 'א
הפלמ״ח. ואת הזקן ק־

̂י ־
 ארוגה מגוניזת שורת

לכנות וחולצות מבריקות רחות ך<
ד,או־ בתחנת בשפע יום אותו בלטו

היו לא התורים אך לדרום. טובוסים1

*?1  •והקיבוצים מתל־אביב הגיע ן ך 1
(1 ע כדי וזשכניט, 1 מ ש מה ל

 על בוהות בעיניים הסתכלו הצעירים נעשה.
.לאגדה שהפן דור על שכיפרו השיקופיות

החמו לפי התחלקו כבר הזקן, של קברו
 הראשון, הגדוד הפלמ״ח: של הגדולות לות

 ומיד ואחרים. הפורצים גדוד השני, הגדוד
 פלוגות של הקטנות למשפחות התפצלו

ומחלקות.
 אחר, למלה אף הקשיב לא הגדול ההמון
 אלון. יגאל של השיגרתי־הבנאלי מנאומו

 כמעט והרעש הרחבה בקצה כולם עמדו הם
 רק העבודה. שר של קולו את טיבע

 מרשק בני הקשיבו. נות הראש השורות
כ הרחוקים, על זועמות' בעיניים התסכל

הצל־ את להרחיק הזמן כל משתדל שהוא

רעהו: את איש שאלו הזקן. עס להתייחד כדי השבוע

 הנער (מאחורי גלילי ישראל על־ידי העת כל לחה
ה מיפגש בעת הדשא על .עמו השחורה).סעד ה

נח״ל. להכשרת בגבעת־ברנר, קבוצתו בני עם יחד
י ו י י *
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מול אל למדי חיוורת היתה האש בציבור. השירה ואת אותה אירגן

 לשיר במקום הדשא על להיפגש העדיפו והחברה המנורות זרקורי
 בן־נון, יוחאי ביניהם וותיקים, נאמנים כעשרים רק המדורה. סביב
השק״ם. ליד במקום המהביל, הפינג׳אן סביב התכנסו חיל־הים, מפקד

211.


