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החיי לא שהן רר
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כוחות עם שטח.
 עוד הגיעו למקום, שהגיעו צה׳׳ל של נוספים

ו סדיר בשרות חיילת אחת חיילות, שתי
ש הותיקות שתי מילואים. חיילת השניה
 אותן. לגרש ניסו מלחמה ימי שני עברו
 עברנו.״ שאנחנו מה יעברו שהן רצינו ״לא

ה מחנה אל יעל הסמלת חזרה בלילה
 המשיכה ענת סג״מ ישראל. בשטח חטיבה

 הגדה תוך אל עמוק שחדר השריון, טור עם
המערבית.

 לא בגדה הקרבות הסתיימו כאשר גם
 למרות שלד- השריון יחידת את ענת עזבה
למרות יממות, שלוש במשך עין עצמה שלא

גו־ עיניה מול שראתה
ומכרים ידידים של פות __________

להיש התעקשה שנפלו,
בחוש הלוחמים, עם אר

החיילים. את מעודדת הנשית שהופעתה בה
הוע ששת־הימים, למלחמת החמישי ביום

 לגיזרה ענת נמצאה בה השריון חטיבת ברה
 שהיחידה עד עין עצמה לא ענת הסורית.

 אז רק שלה. ההיערכות בשטח התארגנה
 לקראת ערה להיות כדי מעט לישון החליטה

הגולן. רמת על הקרב — הבא הקרב
 בשמיכות התכסתה בזחל״ם, התקפלה ענת

 כאשר שעות. מספר ישנה היא ונרדמה.
 ה־ בתוך עצמה את מצאה היא התעוררה

ה בשטח היה לא כבר הוא אבל זחל״ם.
הסורית. הרמה בלב אלא היערכות,

 על הקרב את שהחמיצה גרינברג, יעל
 כאשר זאת. למרות בו השתתפה הרמה,
 שיחזרו החטיבה, קרבות את לשחזר הוחלט

 את לכבוש שבמקום אלא ג׳נין. כיבוש את
 יראה מישהו אם קונייטרה. את כבשו ג׳נין
 כל בין כי יבחין אולי הסרט את פעם

 גם נמצא הקסדות, חבושי הלוחמים החיילים
 יעל הסמלת של גופה — אחד נשי גוף

גרינברג.
★ ★ ★

ח״ן ?חייזת חגיכח
 יעל שוחררה המלחמה שהדפה ך*

 מתכוננת היא הסדיר. משמתה גרינברג
ב באוניברסיטה פסיכולוגיה ללמוד עתה

ירושלים.

 נשאלה כאשר ליחידתו־,. חזרה קירשנר ענת
 הח״ן בנות את ועזבה הקרב אל ערקה כיצד
 לאיבוד. הולכות היו לא ״הן השיבה: שלה,

 אחת.״ קצינה עוד להן יש וכה כה בין
 היעדרות על לדין הועמדה היא אולם

 ימי 35ל־ ונדונה המלחמה בשעת מיחידתה
 ישעיהו פקוד־הדרום, אלוף זה היה מאסר.
 גילתה ״היא אותה. לחון שהחליט גביש,
 שלה,״ המשמעתית העבירה למרות רב אומץ
החנינה. פקודת על וחתם פסק

 להתפרסם קירשנר ענת סג״מ זכתה כך
 תחת לוחמת ביחידה שהיתר. היחידה כקצינת

 מעשי־ בספר ששת־היר־ם. במלחמת אש
 בהוצאת בקרוב, לאור לצאת העומד גבורה

 שלה הפרטית המלחמה סיפור יהיה מעדנות,
זו. במלחמה חיילת של היחיד הסיפור
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 לעורך הדרוש הטל - דיו סקין

 החיוך קוי על שומר
עת בטרם קמטים היווצרות מונע

 ע־י הפנים עור טיפוח הפנים• לעור חדשה חיים דרך 5101וי
 — ערב עד מבקר עור, של סוג לכל המתאימה דרך היא לחות הוספת
בקר• עד ומלילה

1.5£!0ול \ 0׳\ו סו  העור, של הצמא לקריאת עונה ומרגיע, מפנק 3£1א £
 והתהוות העור ייבוש תהליך את מפסיק דיו סקין אותו• ומרווה משקה

עת• בטרם קמטים
5ן£1א ו\ו£ם העלי בבקר השינה• לפני בלילה 5^1(יז ^ושם העלי

 עורך היום• במשך הזדמנות בכל עשי וכך הפנים איפור לפני £1ו11;£510א
והזוהר• הצעיר המראה את לעור ויחזיר במהירות המרווה הטל את יספוג


