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 הם מהמחנה. פונו שתושביהם הבתים, הריסות ביו פירות 11 1י1 / ■■111

 ובלוקים לבנים למצוא בדי קברים, חופרי כמו שנהרסו, המיבנים יסודות עד חופרים
צח״ל. חיילי כשמתקרבים יותר בורחים אין חיום דירותיהם. בשיפור אותם שישמשו

פופאי. עם הכרה יעשו לילדים למבוגרים.
ו ג׳יבליה בדרבי מסתובבות חיילות
 ה־ של סוכריות שקיקי לילדים מחלקות

 העוצר שעות על יקלו אולי מחר שק״ם.
הליילי.

אי קצת מצלצל זה מקום שהוא באיזה
 ציני להיות אפשר מאקברי. אפילו רוני.

 יעיזו ג׳יבליה שילדי נראה ״נו, ולומר:
 אבל להם.״ שבנו בנדנדות להתנדנד שלא

 להודות שלא אי־אפשר דבר של בסופו
 ועם ג׳יבליה. על עוברת קיצונית שומורה

 שאולי ולומר סיכון ליטול ניתן העזה קצת
מה כל אחרי ודווקא כאן, דווקא אולי,

התקווה. זרע נזרע האחרונה, בעת שהיה

מדברים ±
לחשוש בלי *י

ת, א ^ סלו  ולא פופאי סרטי לא קרו
ה את ישכיחו השק״ם, של סוכריות /

 בת המרירות את או השנים 23 בת שנאה
והדילול. ההרס על החודש
כו שהיה אכזרי ניתוח אותו בצד אבל

 מעו־ תופעה יש אומרים, כד בטחוני, רח
)38 בעמוד (המשך

 יותר אינה ברצועה, הפליטים במחנות צה״ל של הנוכחות "1ל11117111 ל1
יחידת מחנה פיסית. נוכחות אם בי סימלית, נוכחות 1 #1111 #111 #11
מאבטח. זה חייל הפליטים. מחנה בלב הוקם ג׳יבליה, חבלני אחר המחפשת צת״ל

צה״ל יחידת מחנה אוהלי נראים כך ]1 י 1ף י ל ף |1ך 111*11111111
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 הרצח מעשי נפסקו המחנה, הוקם מאז ברצועה. הגדולים הפליטים ממחנות אחד
צה״ל. לבין המחנה תושבי בין התקרבות של תהליך החל הפליטים, מחנה בתוך

 רופאים אחיות, שם יש אונר״א. של לה
 בוטח המוכתר אבל בלגי. רופא ואפילו

צה״ל. רופא של באבחנה יותר
 פעולה. שיתוף של גילויים אפילו יש

המחב בדמיון רק קיים היה זה אתמול
 כ״משת־ להורג שהוצאו מאלה 997,־ לים.

 שלא רק לא הכובשים״, עם פעולה פי
דיב לא שאולי אלא פעולה, משתפי היו
בהאש השתמשו ישראלי. עם מימיהם רו

 וסיב־ פרטיים חשבונות לחסל כדי זו מה
 מתפלאים לא כבר עכשיו אישיים. סוכים

בפר המשוטטים לחיילים מספר כשפלח
מס כי שלו, התות עץ תחת ונחים דסו

לו. מוכר לא טיפוס בפרדם תובב
 שטח על משחקים מגרש הקימו אתמול
 בנו הכפר. במרכז במיוחד לכך שהוכשר
 יביאו מחר ומגלשות. וקרוסלות ננדנדות
ערביים סרטים יקרינו לג׳יבליה. קולנוע

באל״בורג׳, הפליטים מחנה של זה תושבויוה בתוך בונקו
 דבר צה״ל, חיילי את כף בתקיעת מקדם

 בונקר דלת, כל אליו היתח שלא בחדר ביתו, מחדרי באחד לגלות מחם מנע שלא
לגלותו. שניתן מבלי למחבלים מיסתור ששימש משמאל) תמונה (ראה לריצפה, מתחת


