
 בדרך ולנסוע רכבו את לסובב חדאד מיהר
אחרת.

הויסן■ על הקוב
ס • שון, יו ת, הרא ע ד כ סו  .1.א]3ט ה

המוב לגבולות מעבר נעים צה״ל כוחות
 כוחות בפיקוח הנמצא השטח תוך אל לעת׳

 להבטיח אמורים אלה כוחות יוניפי״ל.
 האיזור. לתוך מזויינים כוחות אי־כניסת

הפרו במחסומים הניצבים האו״ם, חיילי
 הרב בצבא משתאים מביטים בשטח, סים

 ״זה מתערבים. אינם אך לפניהם, העובר
 הישראלי,״ הצבא את לעצור תפקידנו לא

 שסירב הצרפתי, הכוח מן חייל אומר
 ומדווחים. מפקחים רק ״אנחנו להזדהות.

 ניי- אנחנו אותנו. מעניינת לא הפוליטיקה
טרלים.״

 לבנון. לתוך צפונה ממשיכים הכוחות
בנפ צה״ל את מקבלים הכפרים תושבי

 אהדה להפגין מקפידים הם ברכה. נופי
בביקו זכו כבר שבעבר החיילים, כלפי

 אומר באים,״ שהישראלים טוב ״זה ריהם.
 קבוצה בתוך העומד ,20ה־ בן איסמאעיל,

 הכוחות את המקבלים צעירים, של גדולה
 סדר עושים ״הם קנטרה, בכפר בצהלה

טוב.״ יהיה ואחר־כך

הרינון■ עו הסרב
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 הליטני נהר את חוצה ראש־החץ •10.31(
 היסטוריה. בכך עושה הוא עקייה. בגשר
 את צה״ל של כוח חוצה הראשונה בפעם
 ,1978ב* שנערך ליטני, מיבצע בעת הנהר.
בלבד. הדרומית לגדה עד הכוחות הגיעו

 ללא מגיעים הקידמי הכוח בעיקבות
 אחר בזה החוצים נוספים, כוחות הפסק

 שבו באיזור, מתפרסים הם הגשר. את זה
 פלסטינית. מיני מדינה עתה עד התקיימה

וה- גדולה, זה באיזור להתקלויות הסכנה

ה מ ח ל מי שית ה שי ה

הליטו ער הקרב

 חסמו הם וג׳ים. נגמ״ש ניצבו צומת
ה צידון. לעבר צפונה, הדרך את ■י

 עזה בחריקה סבבו בראש, שעטו טנקים
ה צור לעבר מערבה, ופנו צירם, על

 דד באו בעיקבותיהם חצי־אי. על שוכנת
 החרמ״ש חיילי דרכו שבתוכם נגמ״שים,

 להישמע התחילו מהרה עד נישקם. את
 הטנקים, של העזים המטחים קולות־הירי:

 היתד, השעה הקל. הנשק של והטירטור
 צור. העיר תיכבש שעה תוך בערב. שש

מכו צידון העיר היתד. כבר שעה באותה
 שיאו היה זה כיבוש. לפני ועמדה תרת.

ה בהרפתקה העיקרי הלחימה יום של
השבוע. השני ביום בלבנון, ישראלית
 הכוחות אל התלוו הזה העולם ציוותי
 וגילה פרנקל שלמה צה״ל. של הפורצים

 צור. לעיר שפרץ הכוח עם היו רזין
 הכוח עם היו סרגוסטי וענת הימן יוסי

 מדווחים הם צידון. את שכיתר היבשתי
הלחימה. בזירת שהתרחש מה על

1 1*1 כשפניהם צה״ל, של הנגנזשים טור לאורך מתקדמים הילדיס־הפליטים |11
* י י את להפציץ צה״ל שהתחיל לפני שנטשו הבתים עבר אל מועדות י

הכבדה. ההפצצה אחרי במקומם, בתיהם את ימצאו אם יודעים אינם הם צור. העיר
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 ב- הנוצרית המובלעת לתוך חודר צה״ל

 כוחותיו בשליטת הנמצאת דרום־לבנון,
 במקומות פורץ השיריון חדאד. מייג׳ור של

 סימני- את דורם גדר־המערכת, את שונים
 מתפרסים הכוחות קדימה. ושועט הגבוה

המובלעת. רחבי בכל
 בלוויית בריכבו, באיזור מסתובב חדאד

 מאושר. קורנות פניו שלו. שומרי־הראש
מתחי רב, זמן כבר ייחל שלה המילחמה,

הקצי עם ומשוחח למטולה מגיע הוא לה.
אחר־כך, קצר זמן שם. נים

בחייו. המילחמה לו שעולה כמעט
 בחזרה עבר שחדאד אחרי שניות כמה
 לדרום־לבנון, הטובה הגדר לשער מבעד

 ריכבו לפני מטרים כמה במרחק נפל
 למזלם אש״ף. ־לוחמי על-ידי שנורה פגז,
 מהם. איש נפגע לא ואנשיו חדאד של

נוספים, פגזים שבעיקבותיו,יבואו מחשש




