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הספ לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי
 וחיסור חיבור פעולות של בעזרתן סימנים. אותם יש רות

ריבוע. של סמל כל מציין סיפרה איזו למצוא יש
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דירה למכירה
־כרמודגן

וחצי חדר בת
 ״רמה״) קולנוע (ליד 10 הרימון ברחוב

12.00—20.00 השעות בין חן למשפחת לפנות
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■■■ דיין ביד* המפתח ■■■
)12 מעמוד (המשך

 שר־ לך לבחור יכול ״אתה צדוק: חיים
 את יפר פרם אם :הברור הרמזאחר!״ ביטחון

 הממשלה, תיפול — דיין הוראת
 שר־הבי־ שוב עצמו דיין יהיה ואז

טחון.

הומטכ״ל? היכן
 מדוע י הסוף עד דיין הלך לא רוע ץץ
( ז האופציה את מימש לא *

הפני במצבו טמונה אחת סיכה
 לליכוד זקוק דיין הליכוד. של מי

קואלי להקים ברצונו אם מאוהד,
חדשה. ציה
מתרח הליברלים :מעגל־קסמים כאן יש
 הם מתוסכלים. שהם מפני מחרות, קים

לממ לחזור רוצים שהיו מפני מתוסכלים,
 וחרות השילטון, בשלל ולהתחלק שלה

שוכ היו הליברלים כל אך להם. מפריעה
 אילו מחרות, ההסתייגויות כל את חים

ממ את להפיל האפשרות בפניהם נפתחה
 הליכוד של ממשלה ולהקים המערך שלת

הלי צריך זאת, לבצע כדי ובעלי־בריתו.
מאוחד. להיות כוד

בלי הבקיעים מפני חשש שדיין יתכן
 השלילית התגובה מן שנרתע יתכן כוד.
 להפרת־ שהתנגד מדעת־הקהל, חלק של

 אינו עדיין הזמן כי שחשב יתכן החוק.
בשל.

 את נתן לא דיין :פנים בד עד
ל אותת פרס שימעון דרך האות.
 הפעם כי לדתיים, ומשם ליכוד,

אך בהנהגתו. ההפיכה תתבצע לא

כסבסטיה כן־מאיר
ערקו המנהיגים

למ הרשמי, לשר־הכיטחון פקודתו
 הפולשים, עם צה״ל שד עימות נוע

בעינה. נשארה
 רבין, את בכך שיכנע מצידו, פרס,

 ראשי בסכנה. נתונה ממשלתו כי שידע
 מאחר לשיכנוע, זקוקים היו לא צה״ל

 הנלהבים החסידים אחד הוא גור שמוטה
רח בכל ההתנחלות של ביותר והקיצוניים

 מלא בפה כך על הכריז ואף השטחים, בי
לרמטכ״ל. נתמנה מאז

הנאה לנעם עו
 דיין, משה של הכרעתו פי על ך, ך•

ב השבוע של נסיון־ההפיכד, נסתיים
תיקו.

כש קרב, ללא לסגת שוכנעו הפולשים
 פרס שימעון של בחצי־פה הבטחה בידיהם

 במקום התנחלות להם תאפשר שהממשלה
 על מחר לחזור יוכלו שהם והידיעה אחר,

יותר. עוד גדולים בממדים מיבצע
 הכל אך — כנה על נשארה הממשלה

הת המוסרי ומעמדה בקלונה, אותה ראו
יותר. עוד ערער

 אחרי זה. אחר בזה התקפלו, המנהיגים
 ב־ נעלמו בקולי־קולות׳ ונאמו שהצטלמו

 לאחר ותמיר, אריק נעלמו תחילה צינעה.
ובן־מאיר. המר גם ולבסוף בגין, מכן

 ה״מתנחלים״ את אחריהם השאירו הם
 מוכן היה לא המנהיגים מן איש עצמם.

הא על לשכב הסופית, בהפגנה להשתתף
החיילים. על־ידי להיגרר רץ,  הכל נסתיימה. הכללית החזרה

פקו בבוא - הגדול לעימות מוכן
הגדה. משטחי הנסיגה דת

 איש אוני שינעת
אתו נכחו  נ

שו הברישה  נמ
 שעות 85

 ההתנחלות
 נסנסטיה-שהיתה

 נורית חזרה
 העימות וקראת
 עם הגדור

במדינה השיוטון
1100 שעה ה׳, יום

 למתנחלים שם־הצופן — אהבת־ציון כוח
׳מת וטף, נשים גברים, 140כ־ המונה —

אר !מונה הכוח ראש־העיין. בחורשת רכז
ב ■פרטיות, ■מכוניות ושמונה ■משאיות בע

 הנושאת !מיסחרית סוסיתא מכונית ראשן
!מכשיר-קשר.
 מיזרונים, באוהלים, מוטענות המשאיות

 חוטי- תיל, של קונצרטינות ■ברזל, מוטות
קטנות. בכמויות ומים מזון ברזל,

 קצובר, בני ההתנחלות, מזכירות יו״ר
לע להם ומורה סביבו האנשים את מקבץ

כ מתארגנת, השיירה המכוניות. על לות
 שאר אחריה הסוסיתא, נוסעת שבראשה
 המשאיות. אחריהן הפרטיות, המכוניות

פידו. !מסוג לבנה מכונית אותה סוגרת

— היעד
לפגים

 לדרך. השיירה יוצאת 1135 שעה ^
ה נוסעות תמימות שעות שש ■משך ■1

 ובדרכים־ משובשות בדרכי־עפר מכוניות
 הירוק הקו את חוצה השיירה לא־דרכים.

■ספ דיר״ג׳אמל, לעבר ■פונה צור־נתן, ליד
 עד דמון, צומת הערבית, בית-ליד ריו,

 לפני וחצי קילומטר למרחק !מגיעה שהיא
 הישנה תחנת־הרכבת אל המוביל העיקול

 של מחסום נראה מרחוק סבסטיה. -של
 המונחים קטנים גושי־סלע !מיספר צה״ל,

 שלושה ולידם הכביש, רוחב ■מחצית על
חיילים.

 רחל הגננת להתייעצות. נעצרת השיירה
 שניים המכוניות מאחת מורידה בלטמן

 רחל פיפי. לעשות כדי הפעוטות, מעשרה
 ממקום- המוביל שביל-עפר לגלות נדהמת

 התל, לעבד היישר השיירה של העצירה
 תחנת־ של המיבנים שני ניצבים עליו

היעד. — הרכבת

1500 שעה ה/ יום
 כלי- עמוסים *שכם אל כבישי־הגישה

 שכם אל נוהרים כלי־רכב עשרות רכב.
חיי מישמר על־ידי נעצרים נתניה, מכיוון

 טול- אל המובילה הצומת לפני צה״ל, לי
 מכיוון נוהרים אחרים כלי־רכב ושכם. כרם

 את גבם על הנושאים אותם ואילו ג׳נין,
ירו מניית נוהרים קריית־ארבע, השלטים

 נמוך היורד מסוק מרחף באוויר שלים.
 ההליקופטר המכוניות. ציבורי מעל מאוד

 מחליף צה״ל של קל ומטוס-סיור מסתלק
 השיירות מעל ארוכה שעה ומסייר אותו
ההתנחלות. למקום ומעל

 מצפצפים
ם על לי חיי ה

 צה״ל, של מחסומים ארבעה יד 1ך
מתער לשכם, הדרכים את החוסמים /


