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ם! החגים מתקרבי
 !בזק מכשיר היום עוד קכה

מקרן! קצה
מכירה — החלפה — קניה

 שצלמת ולסרטים לשקופיות
החופש, בימי

 המקצועית בחנות גדול מבחר
 בן־רגע! פספורט צלומי

ברנד״ ,,פוטו
היום! כל סגור שלישי כימי

פלטשר לאה
בתה את להציג גאה

מילשטייו דורית
 המחודש סיפרה בית מנהלת

 פתיחת על בזה מודיעה
:קורסים

 גופך ישפר - נשי עידון *
 ונימוסיך, יופייך ויציבתך,

מת עצמי. ביטחון לך יקנה
.16 מגיל ובנות לנשים אים

 מיקצוע - דוגמנות *
 נאה הינד באם :לך מתאים
 השכלה. ובעלת תמירה מאוד,
דיי למקצועות חיונית הכנה
 ותחרויות יחסי-ציבור לות,
יופי.

על. וג׳אז התעמלות *
גו ישפרו מעולים מורים ידי
 תחזקי גמישה, תהיה פך,

 ברצונך. אם ותרזי שרירים
 אדיבה אווירה אישי, יחס

חן. ומלאת
 בוקר מתקיימים השעורים

ואחר־הצהרים.
 והתייעצות לראיון טלפני

בלתי־מתייבת.
ת״א, 50 גבירול אבן

.267682 טל.
 טובה שנה הרבות לתלמידותי
 לבקר אישית והימנה

________המחודש. באולפן_______
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 מלאים שהם היה נדמה שבתחילה נים,
 קצי־ למקום הגיעו במהרה במי־שתיה. רק

 עם שיחה אחרי אולם וחייליו, המימשל
 לשאת האפשרות לו ניתנה שבה העצני,

ה במילוי החיילים התחילו נימלץ, נאום
ה נגד הקרב :שלהם האמיתית משימה

עיתונאים.
על למקום, שהגיעו וצלמים עיתונאים

הס ברחובות נרדפו מוקדמת, הודעה פי
 רכסי־הגבעות, ועל קריית-ארבע של מוכים

 הקרייה על המכריז בצו מנופף כשהמושל
עי כל לעצור ומאיים סגור, כשטח כולה

בשטח. שייתפס תונאי
 היה שעבר, הששי ביום השחר עלות עם
 לא העצני של הזמנים תיכנון כי ברור

 של פלוגות הובאו המקום אל מדוייק. היה
אמבולנ צה״ל, של הטירונים בסים חיילי
 ואוטובוס גדולות גרר מכוניות שתי סים,
 ממיב- בלתי־נפרד חלק שהפכו אגד, של
התנחלויות. פינוי צעי

 המושל הידוע. התסריט לפי הלך הכל
 מפוחדים, מתנחלים 30כ־ בפני נאום נשא
 בתוך שישנו פעוטים וכמה נשים עשר

 נגד הוא אין אישית כי הסביר הוא הצריף.
לפנותם. הוראה קיבל הוא אך המתנחלים

 התסריט, של זה חלק הסתיים כאשר
קו קיבלו הטירונים הפינוי. הוראת ניתנה

המת את להכות ״אסור :קצר תידרוך דם
 בשקט. ועלבונות מכות לספוג יש נחלים,
האו תוך אל להכניסו מהם, אחד כל לקחת
הב גם המשימה.״ את בכך ולסיים טובוס
ירימו לא שהמתנחלים העצני, של טחתו

 במיוחד שהובאו החיילות, לפנותם. שבאו
 גבר שיד כדי ,הנשים־ד,מתנחלות לפינוי

 התחשבות כי לפתע גילו בהן, תיגע לא
המתנ מקרב הגברים במקומה. אינה זו

בחיילות. בגסות לגעת היססו לא חלים
 לעבד נגררים המתנחלים החלו אט אט

 בחמישה־ששה צורך כשהיה האוטובוס,
מש מתנחל כל על להתגבר כדי חיילים
 העצני היה בשקט שהלך היחידי תולל.
 אחד מכות. לחטוף רצה לא הוא עצמו,

במהירות. נהרס צריף־הפח הופל, האוהלים
 הנשק את המתנחלים חשפו רגע באותו

 לא תחילה שאיש צמיגים, שלהם. הסודי
 האירועים. מוקד הפכו אליהם, לב שם

 סולר, מלאי ג׳ריקנים שבידיהם מתנחלים,
 הצמיגים על הסולר את להתיז התחילו

ולהציתם.

זעקות
השרוף

ה אחד האסון. אירע רגע אותו ך!
שב ממתנחל למנוע שניסה קצינים, ■■
הת בהצתה, מלהמשיך סולר ג׳ריקן ידיו
 את מידיו להוציא כדי אחריו, לדלוק חיל

 בחייל נתקל הנמלט המתנחל הג׳ריקן.
 אותו של בגדיו על נשפך הסולר אחר,
 להצית היה שתפקידו אחר, מתנחל חייל.

 גם והצית לכך, לב שם לא הצמיגים את
הסולר. ספוג החייל את

 המתנחלים צפו ארוכות שניות במשך
אלד, היו בלפיד־חי. הנדהמים והחיילים
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 אותה לפנותה. שיבואו לחיילות ממתינה וג׳דיקן, צידנית מילדיה, שלושה עם ארבע
בנח. השתמשו לא שהן למרות המפנות, בחיילות להכות אחר־כך היססה לא מתנחלת

 פא- ״התנגדות רק ויתנגדו חיילים על יד
 יהיה הפינוי הפעם כי הבהירה סיבית״,

ומהיר. חלק
 לדאוג מונה מכוח־החיילים גדול חלק

 בכל להסתנן שהצליחו שהעיתונאים לכך
מלאכ את לבצע יוכלו לא לשטח זאת
 צה״ל דובר נציג הובא המקום אל תם•

 בדרך־ גלוסקא. עמי טגדאלוף בירושלים,
מי למסור הוא גלוסקא של תפקידו כלל
ה בתפקידם. להם ולעזור לעיתונאים דע

 עליו היה כמזהה. גלוסקא שימש פעם
מעבו מכיר שהוא העיתונאים, את לזהות

הח בפני עליהם ולהצביע השוטפת, דתו
 כך אחר עיתונאים. לסלק שיועדו יילים

״אני כתב־ידיד: בפני גלוסקא התנצל
 אבל עושה, שאני מה נכון לא שזה יודע

הרמטכיל.״ של אישית הוראה זו
 עיתונאים, אחרי דולקים החיילים בעוד
 אותם, עוצרים או מהשטח אותם מסלקים
למ הובאו סרט-צילום, להחרים ומנסים

 גדולים. זרקורים שעליהם ג׳יפים שני קום
 הדירות חלונות לעבר כוונו אלה זרקורים

 שאליהם להתנחלות, הסמוכים הבתים של
 הבורות להסתנן. עיתונאים כמה הצליחו

 יחשוב שהוא לכך גרמה דובר־צה״ל של
הצילום. את למנוע יצליחו אלה כי

 מאמציו את משקיע אחד כוח בעוד
הת העיתונאים, — א׳ אדיב בחיסול

 המתנחלים. את לפנות האחר הכוח חיל
 פא- ״התנגדות למילים כי התברר לפתע

 המתנחלים אחד. ממובן יותר יש סיבית״
בטירוניס נאמנות מכות לחבוט התחילו

 ראשונים. - שהתעשתו המתנחלים דווקא
בור החיילים וחבריו בוער החייל בעוד

 מתנחלים במד, עליו הסתערו מהאש, חים
 את לכבות וניסו הריצפה על אותו גילגלו
 מדי. מאוחר זה היה כי נראה אולם האש.
ו מפוחמים היו החייל של החאקי בגדי
 זעקותיו, קשות. מפגיעות סבל עצמו הוא

וארץ. שמיים הזעיקו שהתעלף, לפני
 אחר. קצב הפינוי קיבל הרגע מאותו
 במרץ להכות התחילו הזועמים החיילים

 דולקים מפקדים בעוד המתנחלים, את רב
 > צע- המכות. את למנוע ומנסים אחריהם

בעי העצני, של חבריו של ״נאצים״ קות
המהומה את ליבו שביניהם, הנשים של קר

ה אחד שילם מאז ספורות, דקות תוך
 התאפקותו עבור ביותר יקר מחיר חיילים

המ היה כבר ומפקדיו, חבריו והתאפקות
ש לשטח, נכנס גדול גרר מפונה. קום

 ז וממו־ ארוך דמים קרב אחרי כמו נראה
הקאראוון. את אחריו וגרר שך,

ההת של ביותר הנלהבים החסידים גם
 הפרטי מיבצעו, ני היום מודים נחלויות

 טעם חסר היה העצני אלייקים של כמעט,
 * מ- ביותר, הסוערות בהתנחלויות ותפל.

 ז פעם מדי היו גן־הירק, לפינד ועד סבסטיה
 1 ממהלד נפגעו או שנשריטו חיילים בפעם

ומ קשה פצוע היה לא מעולם אך מה-
הת מצביעה האם חייל. נשרף לא עולם

 על לגדר שמעבר האוהלים שני נחלות
מהתנו לצפות אפשר שלו החדש הסיגנון

 העצניז חבר שבה החדשה הפוליטית עה
י■ ינאי יוסי
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