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 הנפילה גובה כל פחדתי, ״לא השיב. הכל,״
מטרים.״ שני היה

 איבי לא מצטיין, שחיין הוא עמום כי
ה בכיוון לשחות החלים עשתונותיו, את

 העזים הים זרמי אך החוף. שעל אורות
 בהתכווצות- לקה לפתע דרומה. אותו סחפו

 את להניע המשיך הוא אבל ברגלו. שרירים
 כאשר והכאבים. המאמץ על־אף גופו, שרירי

 התהפך ההכרה, את לאבד עומד שהוא חש
לשחות. והמשיך מעט, נח גבו, על

 מעלי טסים ההליקופטרים את ״ראיתי
 שאני ״הרגשתי סיפר, בי,״ מבחינים ולא

 איבדתי לא אבל וטובע, ההכרה את מאבד
אותי.״ להציל יספיקו שעוד התיקווה את

 חגורת־ היתד, עמוס את הציל שבאמת מה
 האחרונה בפעם כי לגופו. שחגר ההצלה
 בבוקר, 7.05 השעה היתד, בהכרה שהיה

להכרתו חזר אחר־כך בשעונו. כשהסתכל

במדינה
)10 מעמוד (המשך
 אלימות תגובות פרובוקטיבי באופן לעורר

וה מישמר־הגבול המשטרה, כוחות מצד
צבא.

 על־ידי מעודדים פלסטיניים. דגלים
ו אלימית של גילוי כל זוכה בו הפירסום

 המפגינים יצאו המוחזקים, בשטחים דיכוי
 אלימות למעשי לגרום ברורה במטרה הפעם

 במאבק לזכות כדי הישראלים, מצד נוספים
בעולם. דעת־הקהל על

הש ההפגנות בגל נוספת חדשה תופעה
 במספר הפלסטיני הדגל נשיאת היתד, בוע,

 עד מקובל היה שלא דבר הפגנות, של רב
 מצריים, נשיא של שהצהרתו נראה כה.

 הפלסטי־ היישות בזכות עבד־אל־נאצר, גמאל
 להמחיש המפגינים את שעודדה היא נית,

הדגלים. באמצעות זאת יישות
 עזרו בהם רבים מיקרים היו המזל לרוע

 להשיג למפגינים הישראלים שומרי־הסדר
 מופרזת אלימות של גילויים מטרתם. את

 היו הכיבוש מישטר בהחמרת ואיומים
 הם המפגינים. רצו שבהם הדברים בדיוק
 העולם, לעיתונות כותרות ועוד עוד סיפקו

 רצוף אזרחי ומרי תסיסה של תמונה יצרו
המוחזקים. בשטחים
 שני את דוחף שהוא זה, מצב של טבעו
 ומקשה יותר, קיצוניות לעמדות הצדדים

התפשרות. על
 שחלפו החודשים חשבון את שעשה אחד

 הירדני החוץ שר היה יוני מלחמת מאז
 זית ביר קולג׳ מנהל נצאר, מוסד, לשעבר,

רמאללה: שליד
 שהחליטו כאלה ישראל מנהיגי בין ״יש

אני אימפריה. ככובשי בהיסטוריה להירשם

 ,9.15 בשעה השלישי, היום בבוקר רק
 שכלל סער, המנוע ספינת צוות אנשי גילו

 עמוס של גופו את בחיפושים, השתתפו לא
 לעברו השליכו הם המים. פני על צף פסטרנק

 סביב אותו כרך מאנשי־הצוות ואחד חבל,
 הכחול־קפוא הגוף מת. שנראה — עמוס

 דקות 20 כעבור ורק סער, סיפון אל נימשה
 הליקופטר, עיניו. את עמוס פקח עיסוי של

 לבית־ העבירו הספנים, על־ידי שהוזעק
להחלמתו. עד שהה שם תל־השומר, החולים

 חש מה ראו. לא ההליקופטרים
וזד. — קר ״היה למים? נפל כאשר עמוס

בבית־החולים. רק
 בחברת העובד עקיבא, עמוס, של אביו

 במיקררי שהה בחיפה, רוזנפלד האוניות
להח נקרא אליה באשדוד, הדרמטי בלילה

 ימים. לכמה המקומי הסניף מנהל את ליף
 המח־ בהליקופטר מרחוק האב הבחין כאשר

 ופרץ להתאפק היה יכול לא בנו, את לץ
 קרא בעולם!״ המאושר האב ״אני בבכי.

 באמת ידע הוא רק חי. בנו כי לו משנודע
 עצמו הוא כי לבנו, שאירע הנס גודל את

בחיל־הים. כרב־סרן שירת
 הריאלי בית־הספר בוגר עמום, ואילו
 המחלה חופשת את אפילו ניצל לא בחיפה,

 חזרה ממיטתו מיהר הוא לו. שהוענקה
 ימי לקצין להפוך מקודד, הוא בה ליחידתו,

לפניה אביו כמו —

ץ ,פל■ ק שו וטמא■ מ

זית כיד כמיסגד שופתות נשים
שרשרת תגובת

אותם תזכור היהודית שההיסטוריה חושש
שלום להביא עצומה הזדמנות שאיבדו כמי

הזאת.״ לארץ

מפלגות
ה ח טפ מ

של
גולדה

המ הקלחת מכל נעדר מאוד חשוב אדם
 המזכיר בישראל: המתחוללת הגדולה דינית
ספיר. פינחס העבודה, מפלגת של הכללי

ול למדינה — כספים בגיוס עסוק הוא
בחו״ל. — מפלגה
ולסמכויותיה למעמדו רגיש היה אילו

 בטוח הוא אבל מומן. הביתה ממהר היה
בענ ושעמדתו יקופחו, לא אלה שסמכויות

מתאיב. ייצוג תמצא השטחים ייני
 האינטרסים על שומרת המיקרים בשני

 מאיר. גולדה ח״כ קודמתו־בתפקיד, שלו
 בהיעדרו הפך רמת־אביב, בשכונת ביתה,

 מע״י. של משיכת־החוטים מוקד ספיר של
מח שם בדיין, המלחמה את מתכננים שם

ל הבאה הרשימה הרכב על דיעות ליפים
 מדליפים, אץ גולדה, בטוחה כך שם, כנסת.
ל הוותיקה הגווארדיה תוכניות את שיגלו
רפ״י. אנשי

בכ המערכה פסיכולוגית. מלחמה
האי כולחן נגד ״מערכה מכונה ללותה
 את זה בהקשר מזכיר איש אין שיות״.

ברורה. הכוונה אך — דיין של שמו
״ה שכונה מה במיסגרת שהועלה, רעיון
 50 להחתים הוא — הפסיכולוגית״ מלחמה

המ עד עצומה על פשוטים אזרחים אלף
מל זו שאין להבהיר וכדי דיין. של לכתו
עק על־פי מנוהלת אלא אינטרסנטית, חמה

 של מקורביה נותנים כנים, מדיניים רונות
ב מועמדת תהיה לא שהיא להבין גולדה

הבאות. בחירות
 שלא אנשים יעמדו שברשימה העיקר

ההת תבוא כאשר דיין, של לצידו יעברו
 אנשים מספיק יימצאו לא אם רק מודדות.

ל זאת בכל תיאות שגולדה ייתכן כאלה,
המערך. של המועמדים ברשימת היכלל

ים
פמו

אביו
לפגיו
ת הים, את כיסה כבד ערפל ספי עשתה ;

 לא שיגרתי, באימון דרכה את חיל־הים נת
 בלילה, 10 היתד, השעה מאשדוד. הרחק
 סיפון על שעבר. השבוע של השני ביום

),19( פסטרנק עמום ניצב הספינה
 הוא עזה. בחילה חש כשהוא

 כשלפתע להקיא, כדי למעקה מעל התכופף
ל שדמה בים, ונעלם הסיפון מעל החליק

ענק. דיו כתם
 הזעיקו בנפילתו, הבחינו עמוס של חבריו

ה ארכו שעות 11 החוף. מן עזרה מייד
 ר סיורים ערכו הליקופטרים חיפושים.
 מטוס־ בזיקורים; נעזרים כשהם סריקות,

 לים! מעל טוס הנמיכו ומטום־תובלה סיור
 תיקווה מתוך החוף רצועת את סרקו ג׳יפים

 עצמו, בכוחות אליה להגיע הצליח שעמום
גדול. שטח על התפרסו רבים וכלי־שיים

 חכמה ראשית מרחוב גרבר למשפחת
ה השכנים. עם צרות כלל בדרך אין

 בביתה 1942 מאז מתגוררת משפחה
היו ולמרות בירושלים, אחוד, בשכונת

 בשכונה כימעט־יחידים חילונים תם
בעיות. היו לא — דתית

 אבל בשבת, רדיו פותחת אומנם ״אני
 איני ״לעולם גרבר. לאה סיפרה בשקט,״

 לנקר לא כדי בשבת, בחוץ כביסה תולה
 יעזבו שגם העיקר בעיניים• לשכנים

בשקט.״ אותנו
ש עד — שקט היה הכל ואומנם,

 השכנה שלם ומשפחת גרבר משפחת
לביתן. מקלטי־טלביזיה הכניסו

הקירות, על כרוזים הופיעו בתחילה

- חתוכה אנטש
טיפ עליו אשר המרזב ליד ביתה, בחצר

שלה. האנטנה את וחתכו הדתיים סו

 לביתם יכניסו לבל ישראל בבני המתרים
 הטלעביזע.״ ר״ל וטמא ׳משוקץ ״כלי

שבועיים לפני הצרות: החלו אחר־כך

 שמענו בלילה. האנטנה חוט נחתך
 זה ״אבל גרבר, לאה התלוננה משהו,״

 מכה שהרוח וחשבנו סערה ליל היה
בתריסים.״
 זפת אלמונים שפכו שעבר בשבוע

 למשטרה.״ טילפנו ״טוב, הבית. דלת על
״כשהיור־ גרבר. אם־המשפחה המשיכה

הז על ומצביעה לביתה בכניסה עומדת
וליבלכוה. דלתה על החרדים ששפכו פת

 11 הוא הדלת על זפת לי ששפכו שמע נאי
 י 1 סלבי־ לכם יש ושאל־האם אותי הפסיק
[ | זיה?״
 > ! ירו־ למשטרת חדשה אינה הבעייה כי

| י שלים.
 !> הגברת את חקרו ראשית :והטיפול?

 [ | ו־ אביה שם המדוייק, לגילה גרבר
 ! 1 לתפוס ממנה ביקשו אחר־כך מיקצועה.

י י שנית. יבואו אם החשודים, את
 ו • המשטרה ׳נגדם תפעל הבטיחו, ואז,

[ | הדין. חומר בכל


