
היציאה .1
מצרי. במארב קל

 ליציאה מתכוננים הסיור חיילי
סואץ, שבתעלת הצפוני בציר לסיור

לחת־ עלולים שהם ברורה ידיעה תוך
(בתמונה נשקם את בודקים חבריו בעוד

 תפילת את להשלים דתי חייל ממהר הזחל״ם), גבי מעל מימין
 נראים משמאל בתמונה לדרכו. הסיור צאת לפני שלו השחרית
 של ההיתקלות לדרך. היציאה לפני מימיהם מטילים חיילים
.1969 נובמבר בחודש בפועל התרחשה זו סיור חוליית

 ההתשה במלחמת
אדה ות1תמו צולמו

נ׳יוי

 מאוב אש תחת
ו ־ מצו■ ו נאס  ו

לפיוסום בשעתו

 כפי הסיור, בראש הנוסע הזחל״ם ההיתקלות.לפני רגע .2
 כמה שנסע השני, הזחל״ם לחרכי מבעד שצולם
זמן זה היה ג׳קי. ידי על מאחוריו, מטרים עשרות

 ששת ■מלחמת של ההולדת למי ת
ובמצלתיים. בתופים ׳חוגגים הימים

 בקושי הולדת. ימי אין ההתשה למלחמת
המל ׳ובפסטיבל אלבום. לכבודה הוציאו

ה את קצת שבחו השבוע, שנערך חמה
 את שהבטיחה המלחמה שאחרי מלחמה
הימים. ששת הישגי
 אחד סופד. שכבר קטן, סיפור הנה

 ומהותה אופיר. את הממחישים הסיפורים
 בגיזרת הימים אלף בת מלחמה אותה של

אחרים, לסיפורים בניגוד סואץ. תעלת
 שהצילומים אלא צולם, שגם סיפור זהו

 נאסרו בשעתו בפומבי. אור ראו טרם
 והם האיסור הוסר עתה דק לפירסום.

 בהם: המיוחד לראשונה. כאן מתפרסמים
ב שנעשו אוטנטיים, צילומים הם אלה
צה״ל שסיור בעת אש, תחת קרב, שעת ^ 30

 מארב משמאל) (הנראית הסוללה על להם המתין בה הדרך לעיקול שהגיעו לפני קצר
 נפגעו הקרב במהלך הסיור. לבוא והמתין שעות כשמונה במקום ששהה מצרי

המצרית. ההפגזה שוך עם רק חולצו האורב, הכוח על״ידי הסיור, חיילי חמשת

 הצפונית בגמרה מצרי מארב על עלה
התעלה. של

 יהושע .1969 בנובמבר 6ב־ היה זה
 במקצועו, קאריקטוריסט ג׳קסון, (״ג׳קי״)

 הימים ששת מלחמת שמאז חובב, וצלם
 מכוניות שרידי צילום כתחביב לו אימץ

 כדי התעלה למעוזי ירד בסיני, וגופות
 שהחזיקו היחידות אחת של עלון לערוך

 במשך הצטרף זו, ׳משימתו במסגרת בקו.
 יחידה הצירים,״ ל״פורצי מסוייימת תקופה

 שצירי בוקר כל לוודא היה שתפקידה
ממוק נקייים התעלה, מעוזי בין התנועה

ומארבים. מיכשולים שים,
 היחידה של סיור עלה זה לפני יום

 לחטוף אף הצליחו המצרים מארב. על
 זאת למרות בשבי. אחר־כך שמת חייל,

הצטרף אליו בסיור מתיחות הורגשה לא


