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ליטר. 120 של נפח בעל אחר חמום
אמקור דוד רק בי
 השרות כולל אחריות שנות 5מ־ נהנה •

בארץ. מקום בכל אמפא של הנאמן
 ומאושר נבדק דוד כל *)

 הישראלי התקנים מכון נדי
: ם י צ י פ מ הארץ בכל מורשים וסוחרים ירושלים חיפה, תל־אביב, א 3 מ א ה

 חלודה, ללא ארוכים חיים מבטיח •
חום. אבדן ללא מילה,

 רב־שמושי שלחן
בפורמייקה

 מעצורים עם להסעה ניתן
 קלמר שיפוע ולכל ולהרמה
 אף ציור או ספר להחזקת
 בית בכל ויעיל חדיש במאונך,
ומשרד.

די־נור" ״ פרוספקט
ת״א 587 ת.ד.

ד״ד״ו/ .קביע/ח■
 האדם ואופי תבונות

שתקפים ה מ אמנ  בכתב נ
 הגרפולוגיה. לפי ידו

ם עוד שלח  ידך כתב היו
ח בצרוף ידידיך או מ ה

ת  9250 לת.ד. ל״י 8 א
קה ותוצאת חיפה  הבדי

בדאר. לביתך תישלח

ריאלית גימנסיה
י״ב י״א, י/ ט׳, לכתות תשב״ז הלימודים לשנת ההרשמה נמשכת

במגמות מקצועי תיכון |||| במגמות עיוני תיכון
געשית מלויזיה • ודיו־אלקטווניקה 11 הומניסטית

שימושית גדביקה • ארכיטקטורת) • (בניו שוסום 11 ריאלית
 מתחילה. ולמקצועית המתאימה העיונית לכתה המשולבים קודם, במקצוע ידע ללא תלמידים מתקבלים

 החינוך משרד מטעם הנערכות הבגרות לבחינות הבנה כולל
סטיפנדיות • מודרג לימוד שכר 0 בוקר כיתות 0 אקדמאים מורים
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 בסוף אותי. גירשו — ששאלתי איפה אבל
 אבל בלילה. חמישי ביום שיוצאים לי, נודע
 להתקפל, אמרו: בלילה בעשר חמישי ביום
 הסכים שאשכול אמרו, בטבריה יוצאים. לא

ה את לסדר אחד שאנס עוד לאו״ם לתת
עניין.

ב שזה אמרו בבוקר, בשש שישי, ביום
 ססינת־הטיו־ הסוסיתא, לצאת. אפשר סדר,
 אנשי רון. בחוף חיכתה עין־גב, של לים

 לא איתם. יחד ואני — עליה עלו האו״ם
ה את רביעי. ספן בתור אם כי צלם, בתור

בשקט. לכן, קודם העליתי כבר מצלמות
עב מטבריה, שיצאה סירת־מירוץ, הפלגנו.

 וגם משקיפים, ארבעה בד, היו אותנו. רה
ה לכל באלחוט, הודיעו הם ישראלי. קצין

 הנקודות ומכל לחילוץ, שיוצאים עמדות,
בסדר. שזה להם ענו

מהספינה. מטרים 50 למרחק עד התקרבנו
 הם הגלים. בגלל במקום, לעמוד יכולנו לא
 כל הסתובבנו לחוף. אותנו גם סוחבים היו

הס לידנו גדולים. בסיבובים במקום, הזמן
 בשעה מירוץ. וסירות סירות־דייג, גם תובבו

 החילוץ. צוות עם הדוברה, גם הגיעה שבע
ו מהחוף, מסרים 700 במרחק נעמדה היא

 הם לפולשת. קטנות בסירות אנשים הורידה
 שהיי מה — כלים משאבות, כבלים, לקחו

★ ★ ★החילוץ. בשביל צריכים
ר חבל לו פ רו פ ב

ת ך* ש ל ה פו ת  של בעומק שקועה הי
 ממש ישבה היא במים. חצי־מטר איזה ) |

 של הצדדים משני סלעים. של שולחן על
 מהחוף המרחק עמוקים. מים — השולחן

מטר. מעשרים יותר לא —
 סוב־טוב. דפוקה נראתה היא הכל, בסך
פגיעות. ומלאה שרופה

 היו הבננות בין החוף. על הסתכלתי
 בבירור היה אפשר סוריים. חיילים מאות

 גם שלהם. המדים לפי חיילים, שהם לראות
 אנשים ישבו עקב בכפר הסתובבו. אזרחים
 ליד אותם לראות היה ואפשר שלהם, בבתים

 סטיישנים שני עמדו החוף על החלונות.
האו״ם. של לבנים
 שלא שלנו, חברה היו עצמה הפולשת על
 תחת עליה, שמרו הם הזמן. כל אותה עזבו
 לא זד, שבועיים. כמעט הסורים, של האף

פשוט.
 קודם זמן. הרבה לקחו לחילוץ ההכנות

 גדולים באלונים קשרו אחר־כך מים, שאבו
 את הרים וזה באוויר, אותם ניפחו גומי, של

 לסוסיתא. חבל קשרו בסוף קצת. הפולשת
ערב. להיות התחיל כבר

לדוב אחד בחבל קשורה היתה הפולשת
 בדוברה החברה לסוסיתא. שני ובחבל רה,

ניס והסוסיתא במנוף־יד, החבל את משכו
 הפולשת אבל כוחה. בכל קדימה למשוך תה

 נכנם פתאום חזק. מדי יותר תקועה היתד,
ד,סוסיתא. של הפרופלור לתוך החבל

 כל שמתחילה רוח זאת חזקה. רוח היתד■
 בפינה ונגמרת בטבריה הצהרים אחרי יום

 על הסוסיתא עלתה שבוע לפני הצפונית.
 שזה כך אותה. משכר, וספינת־דייג שרטון,

 לחוף. מדי קרוב להסתובב בריא כל־כך לא
 סת־ בפרופלור, הסתבך כשהחבל הפעם, גם
 מטר, 700-000 למרחק סירת־דייג אותנו בד,

החבל. את ושיחררו למים צללו וחברה
ש אמרו, והאו״מניקים להחשיך, התחיל

ב למחרת עד להפסיק צריכים ההסכם לפי
הפתוח. בים הלילה כל נשארנו בוקר. ★ ★ ★

: ר ק עי לי ה ת כ ו רי י

ם ך■ , יו שי  מ־ דיתחלנו בבוקר, בשש ש
 הלך. זה לאם כמה לתאר קשה חדש. *1

 דבר וכל הראש, על דפקה השמש חם, היה
 כל למים קופצים היו החברה בזחילה. הלך
 ליד ממש — זה וכל להתרענן. קצת פעם,

הסוריים. החיילים
 הסוםיתוא.~את את קשרו לא כבר דפעם

 ו־ הדוברה עשו והגרירה המשיכה עבודת
 גינו־ קיבוץ של סקליחה, גדולה, סירת־דייג

 ה־ ומשכה. אחד במקום עמדה הדוברה סר.
 ימין, בצד משיכה נותנת היתד, סקליווה

 משיכה, נותנת שמאל, לצד מפליגה מרפה,
 כדי הלאה. וכך מושכת, ימין, לצד חוזרת

הפולשת. את קצת לשחרר
 כמד זזה הפולשת הצליחה. שלבסוף עד

 שיחררו דקות ועשר שש בשעה סנטימטרים.
לגמרי. אותה
 הסורים עם שעשו ההסכם מה יודע לא אני

 להוציא לנו איפשר הוא אם אבל והאו״ם.
בסדר. זה — יריה אף בלי הפולשת את
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