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 'בקולדק מיכאל סיפר שבועיים לפני
 לחדור שכדי אחת, עיתונאית על ישראל
משאית. על מכוניתה את העמיסה לימית

. גם התפרסמה כזו הודעה ץ ו א ה  חיים ב
 אבל הידיעה, את אומנם פירסם הנדווקר

העיתונאים. בין שהילכה שמועה שזו כתב
קרה. אכן שזה כנראה, האמין, לא הוא

שעי־ ידיעה, התפרסמה פוסט בג׳רוזלם
 בני- נישאה ישראלי שבועון של תונאית

 וכך ימית, תושב לקבלן פיקטיביים שזאין 41
מחסומי־צה״ל. דרך לעבור הצליחה ^

 האלה הסיפורים של האלמונית הגיבורה
 רזין. גילה שלנו, הכתבת־צלמת היא

גילה: מספרת
לעצמונה. הגעתי בבוקר הראשון ביום
דובר־צה״ל, מטעם באישור מצויידת הייתי

 מחסומי־צה״ל את כעיתונאית לעבור כדי
צבאי״. כ״שטח שהוגדר באיזור

 כדי מגן, לקיבוץ נסעתי אחרי־הצהריים
 למחסום כשחזרתי למכונית. דלק להכניס

 :חדש צו שהוצא התברר בכרם־שלום,
 למנוע הורה שרון אריאל שר־הביטחון

 וביטל לחבל־ימית, העיתונאים כניסת את
 במישרד עבורם שהוצאו האישורים כל את

דובר־צה״ל.
נוספים, עיתונאים התקבצו המחסום ליד

רוע־הגזירה. למישמע המומים כשכולם
 במכונית כטרמפיסטית להיכנס יכולתי

 יותר חשוב היה אבל ימית, תושב של
 תנועה לי שיאפשר ברכב, לימית לחזור

חופשית.
רוזנפריד, אהוביה פנים. לי האיר המזל

 למחסום הגיע עברו, משנים שלי בן־כיתה
 התראינו האחרונה בפעם ימית. מכיוון

 לספר הזדרז הוא שנים. 10מ־ יותר לפני
 לו סיפרתי ואני ימית, תושב שהוא לי

לעיר. לחזור אפשרות לי אין שכעיתונאית
 מסוגל אני בעיה, ״אין הבטיח: אהוביה

!״לכל
 שבמכוניתו מוטורולה מכשיר באמצעות

 חמש תוך הגיעה היא משאית. הזמין הוא
בעז בחשיכה, בכרנדשלום. למחסום דקות

 שלי החיפושית את העמיסו מנוף, רת
 התבקש כסוף־השיער הנהג המשאית. על

 יצאה המשאית פריאל. ליד לנו לחכות
 ואני עיכוב, ללא במחסום ועברה לדרך

אהוביה. של במכוניתו אחריה,
אותי, יזהו לא במחסום שהחיילים כדי
והס ג׳יי־אר, כובע לראשי אהוביה חבש
 שאני החלון דרך שהציץ לחייל ביר

אשתו.
המח ובכל לחיפושית, חזרתי בפריאל

 לחיילים אהוביה הסביר הבאים סומים
אשתו. נוהגת שמאחריו שבמכונית

לימית. בחזרה הגעתי
שאלו: בעיר, אותי שפגשו עיתונאים

 על שלך המכונית את העמיסו ״תגידי,
ותי הזאת החיפושית את ראינו משאית?

חשוד!״ משהו פה שיש לעצמנו ארנו
 שהפכתי בעיר למיקצוע לחברי הסברתי

 יזהו שלא מהם וביקשתי ימית, תושבת
בחופ לנוע יכולתי כך כעיתונאית. אותי
 להיעצר מבלי בחבל היישובים בכל שיות

להס נאלצו העיתונאים יתר במחסומים.

 שריחף האיום מפני לחשוש או תתר
 שוטר להגיע עלול רגע שבכל עליהם,
מהאיזור. אותם שיוציא

 בעיר, פנוי בית גם לי מצא אהוביה
 ומיק- חמות מארוחות ליהנות יכולתי וכך

 כש־ יומיים, כעבור חמים. מים של לחת
 ״ביתי״, של המים בצינור פגע טרקטור

אחר. בית לי למצוא דאג הוא
 בחבל, שקרה מה בכל מעורה היה הוא
 החל שבו יעד לכל מורה־הדרך והפך
פינוי.

 בעיר, שהסתובבו והשוטרים, החיילים
 אלי גם פנו התושבים, עם וששוחחו
להתפ מוכנה לא אני מדוע בשאלות?

 סוכמו לא עדיין בעיות־פיצויים אילו ? נות
 יש האם ? לימית הגעתי מתי ? איתי

 לענות, התקשיתי בארץ? אחרת דירה לי
 אלה היו לאהוביה. אותם להפנות ונהגתי

 בשטף עליהן לדבר ידע והוא בעיותיו,
מאוד. משכנע היה הוא ובאכסטזה.

 בתום הודיע למשל, עדי, אלוף־מישנה
 אותנו, לפנות יסרב שהוא כזו, שיחה
 שהוא בתחום נמצא שלנו שהבית למרות
 לא איתו שהיו קצינים שני לו. אחראי

 אמר: מהם אחד עמדה. לגבש הבליחו
״אני :אמר שני !״החלטתי לא ״עוד
 לפנות הפקודה את למלא שאסרב חושב

אתכם.״
 הפולשים את צילמתי תלמי־יוסף באיזור
הר מהם אחד לאיזור. שחזרו החדשים,

 דרכי. את לחסום ומיהר שצילמתי, גיש
 לבחור והסביר שנינו, בין קפץ אהוביה
 הפרטי לאלבום בסך־הכל שזה הנרגש
 בימי- אירוע כל לתעד חשוב כי שלנו,

הפינוי.
 שפורסם. כפי לאהוביה, נישאתי לא

 לא ואני כאשתו, אותי הציג רק אהוביה
הכחשתי.
 הדרך. אורך לכל פעל לא הזה ההסדר

 האמת. את שידעו בימית, תושבים היו
 רבים אותי. שזיהו אנשי־צבא, גם היו

עין. העלימו
 הסוף. עד להישאר יכלו העיתונאים רוב

 דעת על שהחליטו, אנשי־טלוויזיה היו
 להשתתף ולא ימית את לעזוב העורך,

הזה. במישחק
 ימית, תושבי אחרוני פונו החמישי ביום

 עיתונאית, ולהיות לחזור נאלצתי ואני
דובר-צה״ל. נציג של הפקוחה עינו תחת

לעיתו הודיעו בצהריים השישי ביום
הפי לפני מהעיר, לצאת שעליהם נאים
 לפני החוצה. בדרך בשיירה נסעתי צוץ.

ל וחזרתי הסתובבתי, נעצרתי, המחסום
 מאוחר מיגדל־המים. על התמקמתי ימית.
 צלם חמל, יהודה גם לשם הגיע יותר

 הוא סי־אן־אן. האמריקאית רשת־הטלוויזיה
 את לצלם אישור שקיבל היחידי היה

הטלוויזיה. תחנות כל עבור הפיצוץ,
 שאר ימית. סוף את הראו לא בישראל
ול לראות כדי למחרת חזרו העיתונאים

ההריסות. את צלם
 התצלום רזיו. גילה של דבריה באן עד

 מעשה ימית, של האנדרטה פיצוץ של
האחרון. בגליון פורסם ידיה,

ת בו ת מי והשער כ שער הקד האחורי וה

רה □לילית מכי
יש אגודת חוגגת. הדתית הכפייה

 מכיס שדה שמעשי־השהיתות ראל,
 להחלטה הביאה גליס

 על״ ״אל את לסגור
 החלטה — כשבתות
{-4להרסה. העלולה

בותלחאוביב בול״סי
ל ביקש היוקרתי ירחון־העירום

העירו ישראל יפהפיות את צלם
כמ ענו הן אך מות,

״יו — פה־אהד עט
ה יגידו מה אכל ! פי

ץ״ שכנים

הצליחו?
 ב־ ראשונה כתבה
 אחר העוקבת סידרה
החב לצמרת דרכם

 של הישראלית רה
 אד־ יוצאי יהודים

טראו על צות״ערב,
 שלהם, הילדות מות

והצלחו מאבקיהם
ה :(מימין תיהם.

 בן־ תמי דוגמנית
עמי).

מאנשי שראבי, הישאם הפרופסור
 אנשי■ אד פונה ״ף, אש של רוח ה

״הפ ואומר: השלום
זרו פותחים לסטינים
ה לישראלים עותיהם
לשלום:״ נאבקים

מובאו־נ
על

חסנה
 הפסיכולוג

 פרופ־ הקדיני,
 קרייטלר, האנס
 נשיא■ של אישיותו את מנתח

 לסמוך ״אפשר :וקובע מצריים
 החדש הנשיא עד

״מצריים של :

 חדשה פרשה עד מרעישים גילויים
 מזכיר־הממשלה, שהיה מי שד

ר הוא נאור: אריה
נאו את גם למכור צה
נוצ לקנאים בגין מי

סריים.
והנפש

 ישראל הד״ר שד ומותו מישפטו
 לפני המדינה את הסעירו קסטנר

 מספר הטלוויזיה כימאי שנה. 25
 שהוא הסרט על

 הפרשה, עד עשה
 ככד הדים שתכה
0וי- הארץ.
 יורם חם
גם

בילדים
הנפג על דו״ח
 בשטחים עים

כשבו הכבושים
 238 הרוגים, 15 :האחרונים עיים

 7 ילדים, עשרות מתוכם פצועים,
מכותרות. וגופות נעדרים

ס
ה! ^ הללוי

 עקרת־ תבעה סנסציוני כמישפט
שי כתיבת הוא שתחכיפה בית,

אוש וקובי אור שימדית את רים
 באירווי■ שזכה השיר מחברי רת,
 לא :החליט השופט .1079 זיון

גניבה.
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52 שידור
53 שידורים מדריך

 גתיחג _ למסיבה ממסיבה
54 הפינוי
56 ממאדים איש
58; המרחלת רחל

60 ושב עוכר חשבון
65 די־לה־לו

 גורדימר, נדין - נייר של נמר
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72 שהיה הזה העולם היה זה
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2331 הזה העולם


