
ירחו ליד שנהרגו ״אל־פתח" אנשי גוויות את אוספים ח״רים :הקוב שדה

 היזאדי מתוך כאש. עלה מכתש ך*
 שלושים על עולה אינו שרוחבו הצר, \ 1

 והידהדו וענני־עשן, להבות בקעו מטר,
שב הוזאדי, של עבריו משני הנפץ. קולות
מצו הזדקרו מושלם, לקניון דמה זו נקודה

 למעלה, שם, מטר. עשרים של לגובה קים
 יורקים כשהם צה״ל, חיילי פרושים היו

 ורימוני־ רימוני־יד כדורים, של אש־תופת
המכתש. תוך אל רובה,
 סיפר גיא־הריגה,״ של חיזיון היה .זה
 בקרב, חלק שנטלו החיילים אחד מכן לאחר

בנ מטע שם היה ירוק. היה למטה ״הוואדי
 עשרות כמה לאורך שהתמשך מלבלב נות

 עשב היה הבננות עצי בין אבל מטרים.
ומכדורים.״ מהתפוצצויות התלקח הכל יבש.

 יריות פעם מדי נורו הבוער המטע מתוך
 ירדה שככו, כשאלה מעלה. כלפי בודדות
מפ כשהיא הוזאדי, תוך אל חיילים קבוצת

ותימ הבוערים הקוצים בין דרך לה לטת
 בתוך אם לדעת היה אי־אפשר העשן. רות

 ה־ מסתתר עדיין הבננות, עצי בסבך המטע,
 ביותר. מצומצם היה שדה־הראייה אוייב.
 סריקה, של בודדים מטרים אחרי ואמנם,

הבננות. עצי מבין יריות כמה נורו שוב
מו היו בסיומו קצר. קרב־מגן התפתח

 מנוקבות־כדורים גוויות 11 הארץ על טלות
 בדקו כאשר מרטיטי־רימונים. ומרוטשות

 שיחידת הסתבר הגופות, את צה״ל חיילי
 — במטע חוסלה עתה שזה — החבלנים

 עד נתקלו עימן היחידות על נימנית אינה
 חדשה חבלנים קבוצת על נימנו הם כה.

 כר־ את האחרונה בשבת שהציגה בשטח,
צה׳׳ל. חיילי בפני שלה טיס־הביקור

חוליות ^שתי★ ★ ★

 האירגון זהו ותיק־למדי. מקום אל־פידא)
 האלד המוסלמי המצביא של שמו על הנקרא

ב עמו השביעית שבמאה אל־ואליד, איבן
הביזג־ את הביס אשר המוסלמי הצבא ראש

ש ד צ  צל״ש מנלה, גד סגןה
 שנפל נראנזוו, פעולת

ר כמפקד חלק יריחו. ליד ,החבלנים במיגו

 הערביים אירגוני־הטרור של ונגלזג
צי אירגון תופס (טלאיע ההקרבה חלו
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 בהשראה הוקם האירגון בארץ־ישראל. טים
 בשם פלסטיני ערבי הוא ומנהיגו מצרית,
 במצריים. היום היושב יאסין, סובחי
פעילותם היתד, מלחמת־ששת־הימים מאז

הת בעיקרה, מילולית ההקרבה חלוצי של
רנון של תחנת־השידור גלי מעל בטאה  אי

 נוכח מקאהיר. המשדר הפלסטיני, השיחרור
 אירגוני־הטרור של האחרונה התארגנותם

ש נראה אחד, אירגון־גג תחת הערביים
צי ראשי  צורך שיש החליטו ההקרבה חלו

 על־ ,חבלנית בפעילות קיומם את להוכיח
החדש. בגוף הולם לייצוג שיזכו מנת

 בשבת חבלנים חוליות שתי החדירו הם
 הפסקת־האש. לגבולות מעבר אל האחרונה

 אוז חצתה חבלנים, 12 שמנתה אחת, יחידה
 לשכם. מיועדות כשפניה יריחו, ליד הירדן
ל חדרה אנשים, חמישה בת שניה, יחידה

 17מ־ וירדנה. בית־יוסף ליד בית־שאן, עמק
 שנותר האחרון .16 נהרגו האירגון, אנשי

 יריחו. ליד בהיתקלות פצוע נתפס לפליטה
■*י * *

כקיר הראש עם
 היחי־ שתי חוסלו בהם הקרכות ני ***

ת ו ד ה נגד לצה״ל נוסף ניצחון היוד ^|
 סעולת־הת־ היוד הם למעשה אולם חבלנים,

 התקרבה. חלוצי של גלוייה־כימעט אבדות
מ אחד אמר סיכוי,׳׳ שום להם היה ״לא

 הלכו ״הם בקרב, שהשתתפו צה״ל מפקדי
בקיר!״ הראש עם

 החבלנים חוליות מתקשות לאחרונה
ישראל. בידי המוחזק לשטח לחדור

הממוקמות צה״ל יחידות
בשטח.

ולפתוח הנוהגים בגלל
במירדף.
 אוב־ כימעט אין הירדן שבביקעת מאחר

ול בתוכה להתערב שניחן ערבית לוסיה

 הלילית החדירה שלאחר ברור בה, היעלם
 מה גם זה בשטח. להסתתר החבלנים ינסו

האחרונה. בשבת שאירע
צי כי נראה,  ליד שחדרו ההקרבה חלו

לכת. הרחיקו לא יריחו
מיד־ אואזים בעין־דיוק, הסתתרו

המובי מהדרך צפונית למטיילים, מוכר ברי
ממע המתנשא הג׳יפטליק להר מיריחו לה

רבה.
 הפך זה, במקום המצויים המים בגלל
 הלוהט בחום שובת־עין. לפנינת־חמד הוואדי

 על האזור נראה בביקעת־הירדן הקיץ של
 בכיב־ כגן־עדן ומטעיו, בריכותיו בוסתניו,

לגיהינום. הפך ההקרבה לחלוצי לוהט. שן

 בשטח הבננות עצי בצל להיחבא בחרו הם
 וש־ ,מצוקים מתנשאים צידיו שמשני זה,

 הוואדי פתחי שני את לחסום ניתן בקלות
 צה״ל כוח גילה כאשר אליו. המובילים

 היתר, במקום, החבלנים של נוכחותם את
 היחידה את לחסל זמן של שאלה רק זו

 ולא באש להשיב שתבחר במיקרה כולה,
להיכנע.

★ ★ ★י
קצין־אגדזין

 במירדף חלק שנטלו צה״ל היילי כין
 קצין של דמותו נוספת בפעם התבלטה !)4

 ב־ הלוחמים לשאר שבניגוד ונמרץ, צעיר
 קצר, זמן לפני מאלמוניותו יצא איזור,

 ה־ על־ידי ציון־לשבח לו שהוענק בעת
כראמה. בפעולת מיבצעיו על רמטכ״ל

 המושב בן ,22 מנלה, גד סגן זה היה
 כשחקן הנראה גדי, נתניה• שליד תל־יצחק

 סרט־מלחמה מתוך יצא עתה שזה קולנוע
לאגדה שהסך קצין־צנחנים הוא הוליבודי,


