
ושווים מוזרם ׳ברם
מ טיול באמצע הכסף, לו כשנגמר דשים,
— צורך יהיד, אם נשאר. הוא לעולם. סביב

יילחם. גם
כאן, אותו מחזיק מה מסביר הוא ועוד

 החיטה את לקצור החדיש הקומביין יוצא
ה בחלקה הרצועה, גבול על ממש הזהובה,

 לה קוראים למה המתנדבים״. ״חלקת נקראת
לגבול? ד,קירבה בגלל כך?

 ונותרו אנגלי, מחנה כאן היה פעם לא.
הר כך כל התהפכו לרוב. ומהמורות בורות

כ נראתה בשטח נסיעה שכל חברה, בה
התאבדות.

★ ★ ★
עו־ מבאר־שבע הדרומית יציאה ך*
טר שמחפש הסוג מן ילדים. כמה מדים ^

מתקרב. צבאי טנדר הארץ. כבישי בכל מפים
 ומנופפים הכביש לאמצע קופצים נערים שני

כנראה. לנסוע, מחיר בכל החליטו בפראות.

^ ן ן ץ ן ^ ף ן ״ ה משרד מול הופיעו ן
ן ו | 1 ו הניפו בקרייה, בטחון |

פעיל. לשירות אותם שיגייסו דרשו וחרב, דגל

 גבול עצור, אומר: ואנגלית ערבית בעברית, הגדול, השלםהמו בניוון
 של החירום כוח על־ידי הוקמו השני העבר מן הצריפים לפניך.

 הקימו הפלסטיניים בנוף: נוסף חידוש הפלסטיני. הצבא חיילי עכשיו בהם יושבים האו״ס.
 אל־נצר, בואבת הערבי השם את לבנות באותיות ציירו עליו משמאל), (ראה גדול ירוק שלט

בו. לעבור צריכים הישראלים כאילו הישראלי, מהצד לקריאה ניתנת הכתובת הנצחון. שער או

 מבקשים אינם הילדים אך עוצרת, המכונית
ומת ילדות שלוש מזנקות הצד מן לנסוע.
 כוסות להם מגישות הן החיילים. על נפלות

ה שני בבית. שנאפו ועוגות קרים, מים של
 לו נו,תנים ואינם הטנדר בפני עומדים נערים
ועוגה. מים ספל קיבל חייל שכל עד לזוז,

★ ★ ★
ה ?}ה3 ף מ ל תל- באזור נעלמה ש
מכי תל־ברוך בחוף המתרחצים אביב. ^
 מיחידותיהם ישובו כאשר היטב. אותה רים
אותה. ימצאו לא —

שבת. ביום אירעה האבידה
 נושאות בחלקן — משאיות של שיירה

הגיעה — תל־אביב עיריית כתובת את
 וצעירות, צעירים למאה קרוב הגבעה. אל

פשטו ושמינית, שביעית תלמידי ברובם
ושקים באתי־חפירה מצויירים הגבעה, על

ריקים.

ה הצטמקה — התמלאו שהשקים ככל
 שקי־החול את העבירו המשאיות גבעה.
קירות־מגן. להקים כדי העיר, לרחבי

★ ★ ★
 הם הדרום. ילדי על סיפור — שיב ך

 וקיבלו התושבים, בגני שוחות חפרו
 קנו הם בכסף כשכר־טירחה. לירות כמה

ה הכבישים לצידי ועמדו גלויות־דאר,
ב קיבל לדרכם שנקלע חייל כל ראשיים.

 שלום דרישת לשלוח שיוכל גלוייה, מתנה
למשפחתו.
ה את ושילשלו הבולים, את קנו הילדים

לדואר. גלויות
ל היוצא חייל ״לכל נעדר. לא הומור גם

 שתילי ״יתנו המחנות, באחד סיפרו קרב,״
 את יטעו הם לסיני יגיעו כשהחיילים עצים.

 כשהם שנים, עשר בעוד וכך השתילים,
צל.״ להם יהיה לשם, יחזרו

המתיחות: של הראשון השבוע את שאיפיינה תמונהוסעים1 נוסעים,
במלואם, ומאו״שיס חמושים צבאיים, ג׳יפים של שיירה

 בודדת. אזרחית משאית הכביש: של ימין בצד דרומה. המוליכים הכבישים אחד לאורך דוהרת
המכונית. של הקיבול לכושר מעבר גס טרמפיסטים, אספה אזרחית מכונית כל

 הסופרמרקטים על מסתערים השבוע: של נעים הפחות הצדקונים קונים,
סוכר, כמו בסיסיים מיצרכים לאגור כדי המכולת, וחנויות

 המחירים. הופקעו ושם פה זמנית, אזלו המיצרכיס הבהלה: של הטבעית התוצאה ואורז. קמח
לגמרי. כמעט שככה הקניות בהלת הגדולות, בערים הרוחות רגעו השבוע סוף לקראת


