ביום השלישי האחרון אפשר היה
לראות קבוצות של מטיילים מסיירים ב
תריסר מקומות ,במרחב שבין תל־אביב ל
אשקלון .מה שפעם נקרא ״הדרום״.
היו אלה לוחמי חטיבת־גבעתי ,שחזרו
עם נשותיהם וילדיהם אל שדות־הקרב של
תש״ח .כמו יוצאי יתר החטיבות האגדיות
של מלחמת־העצמאות ,שהתכנסו בשבועות
האחרונים ,באו גם הם לציין חלוף עשרים
שנה מאז הימים ההם.
בימים ההם ,היה הקו הדק של לוחמי־
גבעתי המחסום היחידי בין הצבא המצרי
לבין תל־אביב .החולף כיום בכבישי המר
חב הזה לא ישים אפילו לב למצבות האל
מוניות ,המעידות באיזה מחיר החזיק מע
מד המחסום הזה.
מיגדל הבטון העגול והקטן ,מימין לכ
ביש המוביל לאשדוד .זהו הפילבוקס של
מרגלותיו חוסלה כימעם לגמרי פלוגת־הם־
אר הראשונה של החטיבה.
שלושת מיגדלי־המים המשונים ,על גיב־
ער ,אבודה בין פרדסים ומטעים .זוהי גיב־
עה  ,69בה נשברה פלוגה ירוקה ,שלרא־

אר>ק

שר־הביטחון .שמעון
אבידן ,מפקד החטי
בה ,עזב את הצבא,
פשט את מדיו כדי
לחזור אל קיבוצו
עין־השופט .אלברט ,מפקד מחלקה של ג׳י־
פיס ,פיקד על חטיבת־השריון שהבקיעה את
המערך הסורי במלחמת־ששת־הימים.
אחדים נעשו אנשי־עסקים מצליחים .אח
רים נפטרו .אחד לא יכול היה לבוא לכנס,
כי אינו יכול להיעדר מעבודתו בקו הנפט
החדש ,מאילת לאשדוד .כולנו גידלנו מש
פחות ורבים מאיתנו כרסים .שתי התמונות
בעמוד זה אומרות כל אשר יש לומר על
עשרים השנים שחלפו בין צילום התמונה
הראשונה ,באפריל  1948בחולדה ,לבין צילום
התמונה השנייה ,בשבוע שעבר באשקלון:
אז היינו שלושתנו — מיקי ,אני ופרדי
— מפעילי הנשק הכבד של הפלוגה :מר
גמת שני אינצ׳ים .התפנינו להנציח את ה
פוזה ,בין הפשיטה המוצלחת על דיר-
מוחייזין לבין התבוסה העגומה בלטרון.
בתמונה השנייה :שוב שלושתנו — בתו־

איינשטיו

בתלוליט ח ד ש
שירים חד שים ו ל הי טי ם פופולריים:

״הגר״,
״אני מרגיש כמו מלך׳
ואחרים

חולדה1948 ,

פו ח

שונה מצאה את עצמה עומדת מול טנקים.
הכביש הצר והמתפתל ,המוביל לנגבה
בין גבעות חרושות ונטועות .מי יזהה כאן
את עיבדיס ,עליה התנפצו גלי הצבא ה
מצרי ,שניסה לכתר סופית את נגבהז וגיב־
עד , 105 ,בה נפצע גמאל עבד־אל־נאצר,
ואשר על חלקם בכיבושה זכו קומץ של
לוחמי־ג׳יפים לשם שועלי־ שמ שון? ומיגדלי־
השאיבה של שדה־הנפט חלץ — מי זוכר
כי כאן עמדו מישלטי חולייקאת האימת־
נים ,וכי כאן :ערך הקרב האכזרי ביותר?
רק מי שנלחם שם יודע את סודות סיס־
ני־הדרך האילמים בשדות־פלשת.

ופ

חפפי את שערותיך ב
שמפו ״לי־לך״ והוסיפי
לו גמישות וברק טבעי.
שמפו ״לי־לך״ מחזק את
שרשי השיער ומונע גרויי
עור.
לבחירתך לשיער שמן ו־
לשיער יבש .ולעור הידיים
נסי את קרם ״לי־לך״
המעודן ,החודר במהירות
לעור ומעניק לך ידיים
רכות ועדינות.

★

מושג ח ד ש
בטיפוח היופי

בחיפה

0א$111ץ£8מ

שמירת ילדים
לפרטים
שמירת ילדים
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בקרוב בתל־אכיב.

★

★

בדיד לכנס החטיבה ,בפארק ה
לאומי באשקלון ,סטיתי ממסלול־הזיכרונות
של היחידה ,כדי לבקר ליד סימן־דרך בעל
משמעות מיוחדת .זוהי חורשה קטנה של
אקליפטוסים ,ליד מה שנקרא פעם סוואפיר,
מקום הידוע היום כמרכז שפיר.
שם ,בצל העצים ,נולד העולם הזח שלנו,
באחד מימי יולי  .1948אורי אבנרי ואני
היינו אז אנשי־הג׳יפים של שו ע ל״ ש מ שון.
חזרנו עם שחר מפעולה לילית מאחורי
הקווים המצריים ,בגיזרת נגבה .החנינו את
הרכב בפרדס של הכפר סוואפיר הנטוש,
נכנסנו לשוחות החפורות באדמה הכבדה,
והתבוננו לשינה בבסיס העורפי של הפלו
גה״ שני מטוסי־קרב מצריים גילו את ה
חניון ותקפו אותנו.
כמה מחברינו נפגעו ,אך הפלוגה יצאה
יחסית בשלום מן העניין .מייד אחרי כן
נטשנו את הפרדס המסוכן ומצאנו מיסתור
אחר .אבל לישון כבר לא יכולנו .שוחחנו
על היום בו נשוב בשלום לבתינו.
זאת לא היתד ,השיחה הראשונה שלנו
על נושא זה .מאז נפגשנו ביומנו הראשון
במחנה של חי״ש תל־אביב ,כבר הספקנו,
אורי ואני ,להחליף דיעות לרוב .אבל באו
תו יום החלטנו ,לראשונה ,מה בדיוק אנו
רוצים לעשות לכשיבוא השלום :״נוציא
עיתון שייאבק למען ה שלום ...שהחברה
שנפלו לא יי ש כ חו...׳

אשקלון1968 ,
ספת חלק מהצאצאים והנשים .מיקי עתה
שותף בבית־המיסחר הידוע לסנדלים נמרוד.
פרדי — שאפשר עדיין להבחין בצליעתו
הקלה ,תוצאה של פצע קרבי — הוא בעל
עסק סרטי בתל־אביב.
אורי ואני הגשמנו את חלומנו של אז.
אנו מוציאים את העיתון שרצינו .אבל רק
מחצית החלום התגשמה .אנחנו עוד נאב
קים על הגשמת החצי השני :המאבק ל
השכנת השלום .זהו מאבק אקטואלי כיום
בדיוק כמו לפני  20שנה.

★
★ ★
חלפו עשרים שנה .צ׳רה ,מי שהיה
אז מפקד הגדוד שלנו ,הספיק להיות
רמטכ״ל ועכשיו מכהן כעוזרו המיוחד של
העולם הזה 1625

