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 יכלו השבוע, ימים ארבעה משד ך•
 צה״ל כי בנפשם לדמות ישראל אזרחי ^

 או סעד סוכנות של סניף למעץ הסד
 שעה מתפתחות. לארצות לסיוע אגודה

ומטו הצפוני, בגבול רעמו שהתותחים
 הרבה לבנון בשטח מטרות על הטילו סים

 הדיווחים היו פצצות, של טונות מאות
 הפעולה אודות ישראל לאזרחי שהגיעו

 שונים לבנון בתחום צה״ל ביצע אותה
בעבר. אליו שהורגלו מה מכל

 קורבנות שזורי קרבות תיאורי במקום
כמ הפעם התיאורים היו דם, ריח ומדיטי

 כי סיפרו העיתונים פאסטורליים. עט
 בלבנון הכפריים לילדי חילקו צה״ל חיילי
 של תמונות פירסמו וסוכריות, בננות

 לבנוני פצוע החובשים ישראליים חיילים
 מיצעד של בפוזה בלבנון כפר חוצים או

מוח כמעט המקומיים כשהתושבים צבאי,
קונפטי. עליהם וזורקים כף אים

ביי עיתון אותו מכולם לעשות הגדיל
בהת כמעט שסיפר, הצרפתית בשפה ,רות

 להניף ישראלי חייל טרח כיצד להבות,
 שהיה לבנון, של הלאומי דגלה את מחדש
 הלבנוני בכפר העיריה בניין על מוצב

 ביום עוד צה״ל כוחות פשטו אליו עינתא,
העי סיפר הלבנוני, הדגל האחרון. השישי

יש חייל מכדור. שנפגע אחרי נפל תון,
מחדש. אותו הניף מזחל״ם, ירד ראלי

ל לספר שכח רק הביירותי העיתון
 בבניין בינתיים השתנה שמשהו קוראיו
 הצבתו לבין הדגל נפילת בין העיריה
 הבניין עמד עדיין הדגל כשנפל :מחדש

 ממנו נשארו מחדש, כשהונף תילו: על
חורבות. עיי רק

 מפי מידע
הפתח דובר

 אר־ במלחמת אבסורדים חסרו א 1ך
ש הגדול אולם בלבנון. הימים בעת /

 ארבעה שבמשך העובדה היתה בכולם
 לבנון ממשלת דוברי אלה היו הימים

 הכותרות את שסיפקו המחבלים וארגוני
 על הדיווחים ואת הישראלית לעיתונות

לעבר בניגוד בלבנון. באמת שהתרחש מה
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 וכללו אמינות אלה הודעות הפעם היו
 לשתוק נאלץ צה״ל דובר אמת. דיווחי
 הפעולה על שהוטל האיפול מסך בגלל
 הסיכון כל״כך זה היה לא ישראל. מצד

 האי־ מסך נחיצות את שהכתיב הבטחוני
התק אולם המדיני. השיקול כמו פול,
נאלצו הראשונה שבפעם בכך היה דים

 האוייב דיווחי על להסתמך ישראל אזרחי
 שום יודע אינו צה״ל שדובר תחושה תוך

דבר.
 ארבעה במשך למעשה שהתרחש מה

 יותר דמה הקרב, ערפל מאחורי הימים
 מלחמתית. פעולה מאשר שיטור לפעולת

הצפוני הגבול באזור מארבים של שורה

קור 5ל- שגרמו שעבר, השבוע באמצע
 עבור מדי יקר מחיר היו בנפש, בנות

הרגי כאן גם קבעה בעבר כמו י ישראל.
 והיא הקורבנות למיספר הישראלית שות

טיבה. ואת הפעולה אופי את שהכתיבה
 אופי הפעולה נשאה הראשון בשלבה

צה״ל של משוריין כוח עונשץ. פעולת של

החב בתי את בו איתר השבוע, הראשון ביום הכפר על השתלט
 היתה שלא הכפר, על צה״ל כוח השתלטות אותם. ופוצץ לנים

 שציוד אחרי רק אופשרה מישראל, אליו גישה דרן כל
א׳פוחאר. ראשיה הכפר אל בהרים דרך פילס צה״ל של הנדסי

איפוחאו בואשיה פיצוץ
 אחד מפיצוץ כתוצאה נוצר א׳פותאר, ראשיה הלבנוני הכפר במרכז
צה״ל של משוריין שטור אחרי צה״ל, חבלני על־ידי בכפר הבתים


