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כע״מ. הזה העולם לאור: המוציא . אכנרי אורי הראשי: העורף

 המחנה־ לאהדת שם וזכה שלנו, הכיסוי
 של אביה הדמטכ״ל, כולל והחיילים, לים

לה הפך הוא עתה ואילו גור. מוטה עזית,
ההקפות. ממבצע נפרד בלתי חלק יות

ההת את כיסה אשר ינאי, יוסי מספר
 הראשון ״היום :העיתון עבור נחלויות

 כמעט. בעיות ללא עבר ההתנחלות של
 שקיבלו היחידים העיתונאים בין היינו

ההתנח ממארגני מאחד מוקדמת, הודעה
 למרות להערך. העומד המבצע על לות,

 אמונים, גוש אנשי החליטו הרבה, הסודיות
 ההתנחלות על הזה להעולם דווקא להודיע

 ישאר שהסוד בתרה ידיעה מתוך וזאת
המיבצע. להתחלת עד אצלנו, כמוס

המ במחסום היה הראשון ״המיכשול
 לפנות הר־ציזן מאיר ניסה אותו פורסם

 המכונית האוטובוס. מחסום הצליח, ולא
 למחסום שהגיעה הראשונה היתד, שלנו
 אשר רמי, בשם צעיר סגן פיקד עליו

המת עוברים״. לא ״מכאן לנו: הודיע
 הדרך בצד מכוניותיהם את הניחו נחלים
 עד קילומטרים עשרים ברגל, ללכת והחלו
 ניסינו אנחנו אולם צאלח, נבי היעד,

עם לעבור לנו לתת רמי את לשכנע

ממתנחלת ליטוף־חיכה
הרומן התפתח כך

 —ירושלים לכביש מעזרייה המובילות נות
המחסום. את ועוקפת יריחו

חיי של מחסום שוב הדרך בקצרה ״אולם
 אמר שיכנוע ונסיונות ויכוחים לאחר לים.
 אומרים הייתם ,אם המחסום: מפקד לנו
 הייתי למתנחלים, אוכל מובילים שאתם לי

 והמחסום אמרנו, לעבור.׳ לכם לתת יכול
נפתח.

 ליד כבר היה האדומים מעלה ״מחסום
 אנו כי המחסום לחיילי סיפרנו המטרה.
 איזו לי ׳תראו גילגל. להיאחזות נוסעים
 לעבור.׳ לכם וניתן מגילגל שאתם תעודה

 בצה״ל ׳בהיותו שירת הצלם, אגמון עידן
תעו לי ,יש עזה. רצועת ליד בכרם־שלום,

המח חיילי ולגבי שלום׳ מכרם שאני דה
 אותו כמעט זה וגילגל כרם־שלום סום

נפתח. המחסום מקום.
 לאחר קלט, מוואדי קילומטרים ״כשני
 הכוח של מחסום ניצב יריחו את שעברנו

 למחרת המתנחלים את לפנות עמד אשר
 גם הוא חגי, רס״ז הכוח, מפקד בבוקר.

 חובב וגם הזה העולם של מושבע קורא
 בבוקר, רק מספיק. היה לא זה אך כלבים.
להת הצלחנו חשוך, עדיין היה כשהכל

העפר בדרך ולהמשיך המכונית את ניע

ש מי המתנהלים, ממנהיגי פורח, חנן
 על טפח לוינגר, הרב עם כך אחר נעצר
 ואמר העתון, כתב ינאי, יוסי של שכמו

 עקיבא, לרבי דוסים אתם ״במסירותכם :לו
 לעמוד היה יבול אשר דבר שום היה שלא
ההת מיבצע כיסוי למטרה״. דבקותו בפני

 ספק ללא היה הזה, העולם ע״י נחלויות
 העברית בעתונות ביותר המקיף הכיסוי
 בטורי והחד־משמעי הברור הגינוי לעומת

נד הפוליטיים, ולהיבטיו למיבצע המערכת
 בצורה ניתן העתונאי שהסיפור לי מה

ביותר. האוביקטיבית
 חוליית להצלחת ניכר חלק כי נראה
 סאטר מסוג כלב לג׳ינג׳ר, שייך הכיסוי
 רב. זמן זה המערכת את המלווה אירי,

 מקצועי. כמתנחל רב ותק יש לג׳ינג׳ר
חוליית את ליווה הוא סבסטיה בהתנחלות

כוואדי־קלט כתעלת־המים ג׳ינג׳ר
המיס סערו כן

 ג׳ינ־ דווקא היה שהצליח מי המכונית.
האו של הנהג מושב על קפץ הוא ג׳ר.

 !מתכוון הוא כי היה נדמה ולרגע טובוס
 רמי הדרך. את לפנות כדי אותו להניע

 ומהבנתו הכלב ממסירות התרגש כך כל
 נותן אני הכלב, ,בזכות לנו: שהודיע עד

לעבור.׳ לכם
 ביציאה היום, למחרת היה אחר, ״מחסום

 כשנסענו עזרייה, הכפר ליד מירושלים,
 ליד יריחו. ליד קלט, שבוואדי להתנחלות

 של בפיקודו חיילים פלוגת עמדה המחסום
 יהודי אף כאן ,דרך :לנו הודיע אשר סרן
 עצמו, עזרייה לכפר נכנסנו יעבור.׳ לא

 סאלח הכפר. יליד צעיר סאלח, את ומצאנו
היש־ הדרכים אחת עוקפת, דרך לנו הראה

המתנחלים. אל שהובילה
המתנח גדולה. היתה הפגישה ״שימחת

 ג׳ינג׳ר, את ובעיקר אותנו, זיהו לים
 זכה לא כבר מזמן סבסטיה. מהתנחלות

 ול- גדולות כך כל אוכל למנות ג׳ינג׳ר
 כה לתמונות ואנחנו רבות, כה לטיפות
בלעדיים.״ ולסיפורים טובות
 היה שניתן ינאי, של סיפור כאן עד

המת הכלב ״ג׳ינג׳ר בכותרת: להכתירו
נחל״.
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 שיתן כדי לצבא שוחד ״שילמתם
 התקבל אלה בקריאות הנה״, להגיע לכם
ההתנח למרכז שהגיע הזה העולם צוות
קלט. בוואדי שנערכה לות

העי היו הזה העולם וצלם כתב ואומנם,
המת אל להגיע שהצליחו היחידים תונאים
מח כל את לעבור קלט, בוואדי נחלים
 כך על־ידי ולזכות והמשטרה, הצבא סומי

שד העובדה למרות המתנחלים׳ לאהדת
 עולות אינן העתון של הפוליטיות עותיו

המתנחלים. של אלה עם בקנה־אחת

בצדם ג׳ינג׳ר
הסקופ הושג כך

באוטובוס המחסום מישמר על
המחסום נפרץ כך

מוואדי־קלט המפונים המתנחלים בצער השתתפות של מבט
הפינוי בוצע כו
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