
צידון מעד עשן
העיר. מעל ארוכות שעות במשך

 מטוסי מהפצצות כתוצאה באש עולה צידון העיר
 שהיתמר הרב העשן נראה בתמונה חיל־האוויר.

לפני בעיר אש״ף בריכוזי לפגוע נועדו ההפצצות

ומית בתים גם שנפגעו נראה מרחוק מתצפית אולם והים. היבשה כוחות על־ידי הקפתה
 כוח על־ידי ומדרום, ממיזרח :עברים משלושה הוקפה צידון רבים. אזרחיים קנים

הים. מן שהונחת כוח על־ידי וממערב עקייה בגשר הליטני את שחצה
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הקרבות. לאזור התקרבו לא כלל הס טנק.

 זדם. בתוך חצי־אי האופק, קו על הנראית
 בערך צור את רואים מראס־אל־ביאדה

 יותר אבל מחיפה, עכו את שרואים כמו
קרוב.

 עתה נשמע הבודדת היריה בעיקבות
 הו־ תותחי הם אלה פגזים. כמה של מטח
ש הגבעות על המוצבים מתנייעים, ביצר

פגי בכמה להבחין אפשר עכשיו ממערב.
לעיר. מעל עשן ובענני בצור, עות

 השיחה היטב נשמעת במכשיר־הקשר
 הנושא מסגניו. אחד ובין הכוח מפקד בין
 מחנה־פליטים ראשידייה. על ההתקפה הוא

 :לצור מדרום קילומטרים כמה הנמצא
 יורד אתה ומשם לקו, עד מגיע ״אתה

 התוכנית. לפי ללכת שתוכל כך ומתארגן,
 הצפונית.״ השכונה זו שלך המשימה
 ישיר.״ בכינון ארבעה־חמישה ״יריתי
 קודקודי־ אליך קח תסשיך. ״בסדר,

 לחוף, ומי ימינה מושך מי ותקבע מישנה,
הקומ כל ברור. יהיה שלך שהמלבן כך

 באחריותך.״ הוא לבית־הםםר עד פלקס
 מומיהם את חדאד אנשי מציגים בינתיים

 11ל־ אב נימר, אבן העיתונאים. לפני
 את רגל. קטוע הוא מראש, מכפר ילדים

 רמב״ם בבית־החולים לו סידרו הפרוטזה
 בפיג׳מה. לבוש עבדאללה, גם מגיע בחיפה.

 את להציג כדי כפתוריה את פותח הוא
 של מההפצצה ״זה שלו. החבוש היד גדם

אומר. הוא הפלסטינים,״

צוו על העוב
ראס־אל־כיאדה, השני, יום •

 עם בקשר משוחח הכוח מפקד .11.30
 אנשי עם בקשר הנמצא מסגניו, אחד

 רא־ על הקרב האדום. והצלב יוניפי״ל
 על מדברים הפעם נגמר. כבר שידייה

 ארכה לתת מוכן שהוא אומר המפקד צור.
 העיר על ירדו ואז ,12:0 עד

ההארכה (ארטילריה). (מסוסים)
 העיר. מן האזרחים פינוי לצורך היא

אומ האדום ״הצלב הקשר: קצין

 ולא כולם, ייצאו ? שתפציץ למה רים,
.״12.30 אחרי גם להפציץ תצטרך

?״ כולם את יוציא ״הוא :המפקד
 אתה בוא :ככה אומר ״הוא :הקצין

 יוציא שהוא רוצה אתה כמות איזה ותגיד
 כמות כל אותם, יוציא והוא — מהעיר

אותך.״ שתספק
להבטיח יכול הוא ״אם :המפקד

 במיסדרים החוצה יצאו שכולם לי
 להבטיח יכול הוא איך אבל בסדר. —

לשם?״ כשניכנס עלינו יירו שלא

צידון על תז>רנ
 לצידון, הכפיש השני, יום •
 לכיוון מערבה שנע צה״ל, כוח .1.צ00

 נושא אש״ף, של טויוטה ברכב נתקל הים,
 שחונה דה־שה־קה, מסוג רוסי מיקלע

 מן מטרים עשרות כסה במרחק במידרון
צידון. לעיר מיזרחית דרומית הכביש,

 מתוצרת פתוח טנדר מעין הטויוטה, על
 סמיק־ נורת היא צולבת. אש נפתחת יפן,
 קל וממיקלע זלדה, גבי מעל כבד, לע

 במכונית נוקבים הארוכים הצרורות מג׳יפ.
 אש ומתלקחת עשן ממנה עולה ככברה.

קטנה.
 באותה נורית לא המותקף אש״ף מרכב

 עשרות שספג אחרי אחת. ידיה אף עת
 לטהר גולני של רגלי סיור ניגש קליעים,

פלס לוחם אף בקירבתו נמצא לא אותו•
מת. או חי טיני,

 האיזור, את לסרוק ממשיכים החיילים
 על השני מעברו במידרון גם ומתפרשים

מלמעלה עליהם מחפים חבריהם הכביש,

 שהשטח עד רימונים, ובמטולי אישי בנשק
פלסטיניים. מכוחות נקי

צוו על תקרב
ראם־אל־כיאדה, השני, יום •

טו עמדה לתפוס הולכים אנחנו .12.30
שאפ כדי צור, על שצופה הצוק על בה
מוח שקט ההפצצה. את לצלם יהיה שר
 בשמיים גבוה שקטה. .צור העיר לט.

 לכיוון שנוסעים מטוסים לשמוע אפשר
 ספינות־ רואים בים רחוק וביירות. צידון
 ואנחנו נמשך, השקט חיל־הים. של מילים

 שומעים אנחנו שם הצומת. לאיזור חוזרים
 ארכה ניתנה שליוניפי״ל במכשיר־הקשר

מצור. האזרחים לפינוי 14.30 עד

נ0$ן צ־דון על ו
 .13.45 הים, חוף השני, יום •

 לחוף־הים מגיעים מערבה שנעו הכוחות
 נכנסים אינם הם צידון. לעיר הדרומי

 מתפרשים הם זאת תחת עצמה. לעיר
 כדי ובצימחיה, בעצים הגדוש בשטח,
 כוח פלסטינים. מלוחמים אותו לטהר
להי כדי צור, לעבר דרומה, יורד גדול
 העולה הכוח עם דבר של בסופו פגש

צפונה.
הים. מכיוון לכן קודם הונחת אחר כוח

צידון על הסוג
עקייה, גשר השני, יום •

 לחצות ממשיכים רבים כוחות .14.20
הליטני. את הרף ללא

צוד על הקרב
ראס־אל־ביאדה, השני, יום *

 אל להתקדם להמשיך להוראה ממתין כוחהים! אל
 ברקע הים. חוף שעל צידון, העיר עבר

וצידון. צור שבין אל־זהרני, נהר שפך שעל בתי־הזיקוק עשן נראה

 את חצה הוא צפון־מערב. לכיוון דרום־מיזרח מכיוון נע זה כוח
 וחצביה. נבטייה העיירות על שצרו הכוחות את ועקף הליטני

הים. מכיוון קודם עוד הונחת צידון על שעלה אחר כוזח
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