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חברונה

גו■ אביעזר (מאת ימי־תהילה שישה
 הידיעה אה ענד׳) 327 דקל; הוצאת ;1?

ב המצרי המערך התעצמות על הראשונה
ב דודתו בבית רבין יצחק קיבל סיני

 מיצעד לרגל אומה ביקר עת ירושלים,
 כוס זאת היתד, בבירה. שנערך יום־העצמאות

ה 25ב־ שלגם האחרונה הרגועה הקפה
הבאים. ימים

 (הראל) מפקד־החטיבה שהיה מי רבין,
 עד הבין העצמאות במלחמת ביותר הצעיר
 כפי הפעם. הסכנה מוחשית כמה עד מהרה

 טלביזיה בראיון שוקיירי אחמד שהסביר
 ביהודי הערבים יעשו מה השאלה על צרפתי
 שהגיעו אלה ״כל הנצחון: אחרי ישראל

 לארצות מייד יגורשו 1948 אחרי לפלשתינה
ה... אינם והאחרים מוצאם יישא לא בעיי

רבים.״ מהם רו
עי גולן, אשפה. משאיות 135)1

ת) (ידיעות ותיק תונאי  מתקופת עוד אחרונו
 שנות של בירושלים איש־מחתרת היותו

 הישראליים העיתונאים משני ואחד 40ה־
 של להורג בהוצאתו שנוכחו היחידים

 שמואל מעריב איש (השני: אייכמן אדולף
 וקריא שוטף ספר־הפורטז׳ה כתב שניצר)

 ודאו־ מיזג הוא בו ששת־הימים, מלחמת על
רבות־עניין. עובדות הבלטת עם רי־רקע

 המלחמה ערב היו צפת, ליד במירון,
 הבאות לקראת נכונים כך כל התושבים

 המקומי, הרב אפילו יצא השבת שביום עד
 לחפור הטליתות, עטופי המתפללים בראש

 ה־ היו זאת, לעומת אביב, בתל חפירות.
נא שהעירייה עד מוזנחים כך כל מיקלטים

 של מיטען בכדי אשפה מהם להריק לצה
משאיות. 1350

 הראשונים הקורבנות במקרר. קומנדו
של ברפת פרות 12 היו מלחמת־הבזק של

המלחמה)* (בתום שרון אריק
ת, שמע הוא קצרות דיבר אך ארונו

 וכשפרצו המצרית בהפגזה שנהרגו נחל־עוז
 עצרו הם עזה למרכז הראשונים הטנקים

 נערמו שסביבה הפוכה עגלת־רוכלים לפני
 חומו־נפץ כמות על כיסו התפוזים תפוזים.
הטנקים. טור לכל מספקת שהיתר,

 קומנדו אנשי הסתתרו א־שייך בשארם
 כפינת־ של הגדול במקרר דווקא מצרים

 של המדוייקת והתשובה במקום שהיתר. דייג
ל טי ליבו האמריקאית הריגול ספינת אנשי
 עז־ לדם שהציעו הישראלי, היל־הים אנשי

 לעזאזל! לכו היתה: רה־ראשונה,
ד ע . קול כ י נ ו טנ היתה המלחמה כ

שעיהו לידו: * גביש. י

ב מונטאר, עלי תל על הקרב רציני. עניין
 מאד קשה קרב היה למשל, עזה, מבואות
 שנה 50 נפלו זה מוצב ליד צה״ל. לחיילי

שהצלי עד בריטיים חיילים 8000 לכן קודם
התורכים. מידי אותו להוציא חו

ל גולן, לדעת אפשר., ממנו השלל, גם
 בנשק שלמה משוריינת דיביזיה לפחות חמש

וב צה״ל, אבל בקלות. הושג לא סובייטי,
המלאכה. את לעשות ידעו רבין, ראשו

 בטנוני, קול כבעל בספר מתואר רבין
 לדבר והממעט בשרשרת סיגריות המעשן

 הוא איתו: פגישה אחר הקצינים אחד (אמר
קצרות.) דיבר אך ארוכות, שמע

 רבין, של גיסו הוא עצמו בזכות טיפוס
 בהצביעו להזכיר, הרגיל יפה, אברהם אלוף

 דיאטה, אוהב ״אני הלא־מבוטל: היקפו על
דיאטה!״ הרבה אבל

 כאריק: יותר הידוע שרון, אריאל או
הזדו והחיוך הבלונדית הבלורית בעל הגבר

.ני . מחי המטה פקידות של שליבותיהן .
בהתקרבו.״ פעימותיהם את שים

 לא טוב, לעיתונאי כיאה בג׳יס. הנזיר
 של מעינו האנושית הנקודה לרגע נעלמה

 על שפקד הבכירים הקצינים אחד גולן.
 רענן הקריקטוריסט היה טול־כרם כיבוש
מ ארצה במיוחד כך לשם שחזר לוריא,

 במונטריאול. 67 באקספו ציוריו תערוכת
 בכיבוש המצטיינים מקציני־ר,רגמים ואחד
 הפולי־ שהיה מי מהרשק, בני היה ג׳נין

 למרות ויתר, שלא הפלמ״ח׳ של טרוק
קרבי. שירות על שנותיו, שישים
 שנולדה לבתו, קרא חברון מכובשי אחד
 לא גורן והרב חברונה הכיבוש, למחרת

ל־ ,הפריצה לפני לצנחנים להזכיר שכח
ענו שהחיינו ברוך לברך שער־האריות הגי  ו

מן הזה. לז
 כחייל התגלה גור, מוטה הצנחנים, מפקד

 הכותל כיבוש אחר מייד מאד. אנושי
 קטנה לדירה בג׳יפ חיילים שני שלח

 הם משם הירושלמית. גאולה בשכונת
 העתיקה, העיר תושב שהיה מי את הביאו

 19 משך שהסתגר איש הנזיר, אברהם רבי
 נדר נדר כי ממנה יצא ולא בדירתו שנים
ש אחר שוכן בו ביתו, מפתח יצא שלא
ה בעיר היהודי הרובע מן 1948ב־ פונה

משוביו״. הכותל ״ייפדה אם עד עתיקה,

תרמם
ת דו מי ת ה
ת דיו סו הי

ת האירופי העידן קץ על א מ רי ( פ !׳
 )׳עמ 288 ;הפועלים ספריית ; באראקלף

 של שמץ כל מזמן איבדה מפ״ם כי אם
 על זאת לומר אי־אפשר רעננה, מחשבה
 הפועלים. ספריית — שלה ספרים הוצאת
 דעת של בסידרה הוציאה, היא החודש

מננו  בארא־ אוכספורד איש של ספרו את ז
 עתה העובד ההיסטורית, החברה נשיא קלף,

.20ד,־ במאה העולם ימי דברי על
ההיסטוריה. סיפור אינו שלו העידן קץ

 היסודיות התמורות את להאיר נסיון זהו
ה שלהי מאז העולם של המדיני במיבנה

שעברה. מאה
 מאלפים, בפרקים נדונות אלה תמורות
והדנים, קל ובסגנון בבהירות המנוסחים

 מדיניות ממערכת במעבר השאר, בין '
ה במכלול כלל־עולמית; למדיניות אירופית

 התרבות בהשפעה חברת־ההמונים של בעיות
האומנויות. על החדשה הטכנולוגית

רה שי
אנשי־חצות

ביר- סמי (מאת ר״יו של ועינויים
 ספר עוד )׳עמ 30 המחבר; הוצאת נבך;

 ).19( צעיר משורר של ראשון שיריב
 מזמן. למשורר נעשה הזה הצעיר אבל

כת בו היום את זוכר ״אינני הוא: סיפר
לראשונה.״ בתי

 מ־ בירנבך עבר עת כנראה, היה, זה
 ללונדון התחנך) (בה השווייצית מונטרה
ו צ׳לסי גערות בלוז, שירי של (״עולם

יתד,״). של ערפל
 ב־ כתב כבר הוא האמת למען כי אם

מן (תן מונטרה  ילד שעת / לזדלוף לז
 / אפור סוודר / ג׳ינס מכנסי לו / בוכה

 הטובה וכתיבתו התבגרותו הרי זכאב־לב).
 הנכזבת האהבה משבר אחר רק לו באו

ספרו. שירי הקדיש לה הדנית, לפאטריסיה
 ה־ היהלומן אביו, לבית הביתה, וכששב
 וידע לגמרי. מבוגר היה כבר תל־אביבי,

 תל־אביב: של האפורה המציאות על לכתוב
ו מידרכות עכשיו / לשעבר חול עיר,

של והמון / כיכר ם, שי . אנ . . ת ו צ ח
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בוקר לכיתות הרשמה
ם לשנה מודי תשכ׳־ח הלי

ה ציור גזירה, תפירה,  אפנ
שילוב ם עם ב ם למודי תיכוניי

*

האפנה מקצועות ללמודי ארצי מרכז
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ת מתקבלות מו סיי תות מ  י׳ ט', ח', כי
ם ם למסלולי הבאי

שנתי ארבע־ שנתי, תלת־ שנתי, דו־
ת). מרכזי ה 6 חנ ת ) ב שרון רחו ה תל־אביב,
נורדאו). ת 5 פינ ) ב בלפור רחו חיפה,

ת ר י כ ף מ ו ה ס נ ו ע ה

! כד עד ו נ תי רו סחו
בל מיוחדות הצעות 50ץ>ס עד בהנחה המחלקות ב

ב י נ א ״ ל ה • ת י ל צ ר ה • ה נ י ח

156323 הדה העולם


