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במדינה
 הראשון ביום שנערך מזה יותר מוצלח נאי

בלוד. בן־גוריון התעופה בנמל האחרון
 של כוונתם על הידיעה כשהגיעה מייד

 לנחות ק.ל.ס. חברת מטוס חוטפי
 עיתונאים של רבות עשרות מיהרו בלוד.
 למטוס. להמתין כדי נמל־התעופה, לעבר

ה יהיה שהוא בוודאי חשב מהם אחד כל
 למצוא הופתעו כולם כמעט אך ראשון,

 הפתעה אולם בשדה. אחרים עיתונאים כבר
■ש התדהמה לעומת נאין־וכאפס היתר, זו

המוק בהתארגנות כשהבחינו בהם, אחזה
בשדה. צה״ל דובר כוחות של דמת

 ה- חדר כגסות. ■נגררו המכוניות
הי וחיילי קציני על־ידי נתפס בלוד אח״ם
 טלפונים־שדה לעיתונאים. -שהמתינו חידה,

 את צה״ל, גלי את שירתו ומכשירי־קשר
 דיווחים מסרו קצינים והטלוויזיה. הרדיו

 שהיה החומר ממעט לעיתונאים ■שוטפים
בכלל. כזה שהיה ככל בידם,
ה לנמל כוחות־צבא זרמו עת אותה כל

מטו לתנועת נסגר שהנמל למרות תעופה.
הא־ כלי־רכב. בפני שעריו נסגרו לא סים,

העם
ח מנו ד הו שהוחמצה ה

סידאיון שלושה שיבשו איד
כד את פלסטיניים

הזריזים המפיקים הישוכי
 האחרונה, במוצאי-השבת חצות, לקראת

 כבמטה־ תבל. רחבי בכל אדום אור נדלק
 משנתם חרוצים אנשים התעוררו קסם.

עיתו ובמרץ. בקדחתנות פועלים והחלו
 והטלפונים מכונות־הכתיבה אל רצו נאים

 הוצאת-הסם- אל הוזעקו סופרים שלהם.
במצב־הכן. הועמדו פועלי־הדפום רים.
 היו הבינלאומיות הטלפונים מרכזיות כל

 הזמינו הוליוודיים סרטים מפיקי תפוסות.
ל היוצאות הראשונות בטיסות מקומות
תס עימם מריצים שהם תוך ישראל,
 נודעים, כוכבי-קולנוע ושתדלנים. ריטאים

החלו כבר ■ניומן, ופול מקווין סטיב כמו

כלוה כנמל־התעופה דוכר־צה״ל נציג סכיכ עיתונאים
שפות בשלוש■ מאומה

לשבו שלהם לוח-התעסוקה את בודקים
 לדחוס יוכלו אם לראות כדי הקרובים, עות

חדש. מסעיר בסרט נוספת הופעה לתוכו
בשגרירו והמיסחר התרבות נספחי כל

 מתכננים החלו העולם, ברחבי ישראל יות
 מה להם היה שוב לנכבדים. קבלות־פנים

להציע.
 יאחרו לא הם כולם, החליטו הפעם,

 יהיו הם במיבצע-אנטבה. כמו הרכבת, את
הראשונים.

 לכל שגרם מה לסמוך. אי־אפשר
 על הידיעה היתד, הזו הבינלאומית המהומה
ל מניצה בדרכו ק.ל.מ., מטוס חטיפת

 הם החוטפים כי כשנודע מייד אמסטרדם.
 את להטים מתעתדים הם וכי פלסטינים,

העיתו כל ידעו ישראל, לעבר המטוס
ש והכוכבים, המפיקים הסופרים, נאים׳
 הספר ההזדמנות. את יחמיצו לא הם הפעם

 הפעם יהיה הראשון, הגדול הסרט הראשון,
שלהם.
 הראשון היום של הערב בשעות ואז,

 דממה בקול הדראמה הסתיימה השבוע,
 את לשחרר שוכנעו המטוס חוטפי דקה.

 את לנטוש החטופים, ההולנדיים האזרחים
מע להם שיאפשרו הבטחה תמורת המטוס

לדמשק. חופשי בר
 לסמוך אי-אפשר פעם אף :שנאמר כמו

ערבים. על

טחון בי
א המיבצע היה של

 8ע כלור אזעקודהשווא
 הוכיחה ר!.ל.מ., מטוס חמיסוג

 ככר נמצאת המדינה כי שוס
כחירות כשנת

ביטחוני־עיתו־ תרגיל להמציא היה קשה

 בשטח ניכרו אולם מתוחה, היתד, ודרה
הטוב. והאירגון הסדר

ה המכוניות שיירת תרמה הגדול למתח
 ה־ ומכונית הבכירים, הקצינים של צבאיות
 המרכז, פיקוד אלוף של הקרבית וואגון

 הוואל־ מכונית ליד המידרכה על שחנתה
ש האזרחיות המכוניות האלוף. של יאנט

 שמהם האלופים, מכוניות לחניית הפריעו
 — המרכז פיקוד אלוף מלבד — בלוד היו
 אמ״ן, וראש אג״ם ראש הרמטכ״ל, גם

ש גוררים על-ידי ממקומן בגסות נגררו
במייוחד. למקום הוזמנו
 תת־ עצמו, דובר־צה״ל היה פעם מדי
 העיתונאים לחדר יורד בן־פורת, יואל אלוף

 כבר היה שבדרך־כלל מידע, למסור כדי
הרדיו. לשידורי האזנה מתוך להם ידוע

 פרס שמעון שר־הביטחון של מכוניתו
 שר״התח־ השדה. בתוך המסלול, על חנתה
 ללוד, מיהר הוא שאף יעקובי, גד בורה

 ולמצלמות, לעיתונות פניו את הראה לא
 שהפך במיגדל־הפיקוח, עת אותה כל וישב

המיבצע-שלא־היה. של החפ״ק
 אחר־הצה- בשעות או־צ׳י. את לראות

 מסיבת־ פרם שמעון השר ערך ריים
 בשלוש מאומה הודיע לא שבה עיתונאים,

 המסיבה את משסיים העם). (ראה שפות
 לפתע נזכר ללכת, כבר ועמד הקצרה

 בתחילתה עתה עומדת המדינה כי פרם
בחירות. -שנת של

 :להם ואמר העיתונאים אל חזר הוא
ש כמה עד לכם לעזור משתדלים ״אנחנו
 בנמל- טוב הכי החדר את לכם נתנו אפשר.

 מייוחדות, בעיות לכם יהיו אם התעופה.
 היחידה הבקשה ממני.״ לבקש יכולים אתם

 שזכר כתב־חוץ על־ידי אליו שהופנתה
 שר־התיקשורת, היותו תקופת את לפרס
אסי שיביאו לסדר יכול אתה ״אולי :היתה
הב פרס ״1 נמל־התעופה של לדואר מונים

זאת. להסדיר טיח
 שר־ של מסיבת־העיתונאים אחרי כשעה
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