
ת מ ח ל שניה חיטיו מי ה
)15 מעמוד (המשך

 ימים כמה (מזה רכב כלי 150,000 עם
לשכ ישראל בין תיירות תנועת נאסרה
 בן! שפרצו בקר״ ״מגיפות !בגלל נותיה,

 של הרגילה הנהירה נמנעה זו מסיבה ורק
אליהן). ישראליים ■נופשים

 מקורות ושאר תחנות־האתרעה
 וה־ הממשדות למדו שלהם המידע

 נראים אין כי הערכיים ■מטכ״לים
 מיוחדים כוננות סימני כל כישראל

 והולכות נסתמות הארץ דרכי וכי
הנופשים. כזרמי

 ובשומרון ביהודה הפלסטעית המיליציה
 במננות, הועמדה לכן קודם עוד אשר —

 פיגוע ׳ניסיונות ■של אפשרויות ״לקראת
 בערב קיבלה — השנה״ בראש ישראל נגד
 לחסימת התפזרו יחידותיה הוראותיה: את
 מישראל המובילים והדרכים הצירים כל
 מארבים ■באמצעות ההררי, האיזור אל

מ היטב ומתורגלים מתוכננים ומיקוש
 החלו החשיכה, אחדי שעה, באותה ראש).

 את חוצות סגורות משאיות של קפוצות
 לעבר פונה קבוצה כל כאשר הירדן, מעברי

 שעות תוך מראש. היטב מוכר מוגדר, יעד
ב מעובות הצירים חסימות היו ספורות,
 כנשק חמושות והעיקר, נוספות! יחידות

כבד.
 לעומק. נערכו שהחסימות כיוון

יש מכיוון להבקיע נסיון כל הפכו
 מן אחד כל על ההרים לעומק ראל

 צכאי למכצע האפשריים, הצירים
ל מעבר הרכה שהית ממש, של

 שיכלה קטנים, כוחות אותם יכולת
מיידית. קדימה לשגר ישראל
 חוליות נעו האלה, התגפור כוחות מאחרי

 התנועה. על ושליטה היסעים ניהול •של
 תמרורים דרך כל לאורך הציפו במהירות

והעמידו טלפון קוי מתחו זיהוי, וסימני

הבליטות ת ג ׳ סט
 היעדים את מציינים המפה שעל הנזיספריס
 במיל• צבאות־ערב בפני שיעמדו הראשונים

 פרוזדור יצירת : 1 השנייה. חיסין חמת
משתח גייסות : 2 וניתוקה. לאילת מצפון
 מלקחיים : 3 המרכז. חזית לתיגבור ררים

 וגייסות הגליל אצבע את קוטמים סורים
 ירושלים :5 המרכז; לתיגבור )4( משתחררים
ירדניות. במלחציים נמחצים והפרוזדור

קבו !ובנקודות בצמתים ביקורת משמרות
מראש. עות

 תוך נעשו הללו התנועות כל
ה התנועה זרם כתוך השתלבות

 ושכנותיה, ישראל כין שזרם רגיל,
 הכין■ התעבורה את גם וכלל

יבשתית.
 החלו הקדמי״, ״המגן משהובטח עכשיו,

 החלו לחצות סמוך הסדירים. הכוחות לנוע
 תנועות על הראשונים הדיווחים ■להגיע

 על המתגלגלות גדול, בהיקף מצרי צבא
ישר לכיוון סיני של האוטוסטרדות ארבע

 במהירות החוצות ארוכות ■שיירות ■ועל אל,
החולה, ■עמק לכיוון הגולן רמת את

איר יותר מדאיגות התפתחויות
 דווח ככר 0.צ0ט כשעה : כמזרח עו
 עירקיים אלמנטים כי השומרון, מן

 ירדן, מצפון שהתקדמו סדירים,
 לנוע וממשיכים ■ההר גב את תפשו

 הוכחנו גם שעה כאותה מערכה.
ל ומצפון מדרום ירדניים, ריכוזים

 ותופחים ניזונים כשהם ירושלים
 מכיוון עצומה בתעבורה כהתמדה

רכת־עמון.

ה תזוזת על הראשונים דיווחים ף
 ל- העירו הסדירים הערביים כוחות 1 * '

 ■והתגובה הגיוס מכונת את מיידית :הזולה
בהת והלכה נשתכללה אשר צה״ל, של

 :היסוסים הקו המדיני ■בדרג אבל מדה.
!הישרא התנועות החלו ,משאך

 מיד הוכחנו אשר הראשונות, ליות
הערכיות, האתהעה תחנות ידי עד

 חמישים : מ״חמו״ טלפון
 תתו1 משקי־אז״ב

 משוות־ אחד בלו
שואל התשנו! של'

 מתוכנן — דיפלומטי בליץ נפתה
 ערב מדינות מצד — מראש ומוכן

 וכעיקר אירופה מערכ מדינות על
ארה״ב. על

 גם הודיעו כבר האמריקאיות התחנות
 מוקד ולכן המתרחש על לממשלתן הן

 בטיעון ■ראשון, :צירים בשני הערבי הלחץ
 נעשו הערביות הצבאיות התנועות שכל

 נורתה לא ישראל ■ועל ערבות ■אדמה על
 שלנו בהיסטוריה ״מעולם ■אחת. יריד, אפילו

 יסשבע. ■עלקו השלום את ערבי הפר לא
 כוונת על ברורות ידיעות אלינו הגיעו אבל

 מכת־ בהפתעה ■להנחיות התוקפנית ישראל
התגוננות. בעמדות נערכנ׳ו ולכן מנע

ה השעות צ4 תוך ניווכח, אם
 מגייסת איגגה שישראל קרובות,

 ל־ מתכוננת ואיננה כוחותיה את
הכו כל את מייד :סיג מילחמה,

 — ישראל תתגייס אם אכל חות.
 למילחמת־כיכוש שפניה ספק אין

חדשה״.
 באמברגו־ האיום כמובן, היה, השני הציד

 ״■ליתר מרכיזה, הסעודות שערב !תוך נפט,
 ״באופן הנפט זרימת עצירת על ביטחון״,

המצב״. להתבהרות עד זמני,
יש לממשלת מקד הודיע יארה״ב נשיא

 אמרי־ אוגדה ותחל שעתיים ״תוך בי ראל
 האוויר״, בדרך לישראל לנוע !אחת קאקת

 ■בעיק־ מייד תובן שנייה מוטסת ■אוגדה כי
 במלוא ושט סב כבר השישי הצי וכי בותיה

הים־התיכון. מיזרח אל הקיטור
 מישראל, ארוה״ב תבעה זאת עם

 לפתוח תעז שלא חד־משמעית,
 כן״(יחזר תעשו ״אם כאש. ראשונה
 קיסיג־ דיכרי על האמריקאי הנשיא

 מכת■ ששקלה שעה לישראל, ג׳ר
 ״לא ),1ע77 באוקטובר 6ב- מנע

 תו־ אפילו ״כ בארה לצידכם יעמוד
אחד.״ פם־כלכים

 קריאת את שר־חביטחון סיים לא עוד
 הטלפון צילצל האמריקאית, ההודעה עותק

:ה״סור״ מן הישיר
 כל על נחתו ממש, הרגע כזה

כיש משדות־התעופה ואחד אחד
הפעי והצבאיים, האזרחיים ראל,
לח עשרה כין והלא־פעיליס, לים

מסוקים. מישים
 ■חמושים מסוקים של ,תקיפות דווחו כן

גדו בקבוצות המקומות בכל ■שהופעלו —
 ושדות- בקרח־אווירית מרכזי ■נגד — לות

תעופה.
 להיפגע השדות החלו זמן באותו כמעט

 ערביים, מטוסים יותר: בבדים מטילים גם
 עיר־ סוריים, ירדניים, מבסיסים שהמריאו

 הגיעו ירדן) לגבול בסמוך1( וסעודיים קיים
 ״פצצות של ירי ■לטווח ספורות דקות !תוך

 (הארפון, בינונייות־וארוכות־טוות חכמות״
100—25 היעיל שטווחן ובד׳, מייבריק

 וככר — מכן לאחר שנודע כפי ק
 חי■ ניבנו — קודם כמאמר סיפרנו

 בקדימות הערכיים לות־האוויר
 כאשר לתקיפות-קרקע, ראשונה,
לש וממותקנים נועדים מטוסיהם

טילים של ■אויריות פלטפורמות מש
)58 בעמוד (המשך

טיולים
אירופה

הברית ארצות

ח ר מז ק ל הדחו

צעירים
רקמפינג״

,הנסיעות. משרדי בכל והרשמה פרטים

טורם אירופה
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