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מנשה. ציפי :צילמה לארץ. העברתם לפני החיפושים, למטה

ה עריכת על האחראי ריית־שאול.
ה אל ניגש הרבנות מסעם טקס

 קטן, עץ לוח ממנו מוציא הוא רכב.
 השם אם בודק קצר, למוט צמוד

 ב- המופיע השם הוא עליו החרוט
פינקסו.

יוש בתוכה מונית, נכנסת בשער
 ביותר. הקרובים בני־המישפחה בים

 שבו למקום ממול חונה המונית
ל אץ הצבאי הרב הארון. מוצב
ה שמות ומה הבאים הם מי ברר

כזו. יש אם והאשה, הורים
 אנשי חיילים. 16 של קבוצה

 צועדת נישקם, על סישמר־הכבוד
 אחריה עצמו. למקום־הקבורה בסך

 חיילות. שמונה של קבוצה צועדת
 מקבלות הטנדר. ליד מתעכבות הן

 בזוגות אותם נושאות זרים, ארבעה
הפעור. לבור עד

 בני־המיש- מהטנדר. מורד הארון
 בדגל- המכוסה בעץ נוגעים סחה

ב הממתין•• הרב. הקהל המדינה.
ו פנימה נכנס בית־העלמין, שער

 של שורה אל הארון, אחרי צועד
והמכו זה, לצד זה שנחפרו קברים

 נעשה זזכל השני. אחרי אחד סים
במהירות.

ה אל מתקרבים בני־המישפחה
לה המוקדשת בשורה החפור קבר
 מילחמת להרוגי המשך צור. רוגי

להתיי זמן כלל להם אין הלבנון.
 צועדת מרחוק ששיכלו. מי עם חד

 יוטמן הבא הארון נוספת, הלווייה
בסמוך.

מתערב השונים האבלים זעקות
 הבוקר בשעות אם באלה. אלה בות
 הצבאית הרבנות אנשי הצליחו עוד

 אחת קבורה — הסדר על לשמור
 שעות- שלקראת הרי — שעה בכל

ה בין להפריד אי־אפשר הצהריים
אבלים.

לקבו הובאו עצמה שעה באותה
 בבניין ששהו העצורים. הערבים רה

בהתמוט מותם את הם גם ומצאו
 מנבחרי-הציבור אחד לא אף טות.
 בני- את לנחם שיש דעתו נתן

ס״שסחותיהם.

)9 חעמוד (המשך
 ביוני, חודשים, חמישה לפני חמה

ש למרוח לבתי-הקברות, יצאו לא
ישיבת־כנסת. יזם זה היה לא

 השבועית ישיבת־הממשלה בתום
 מודעי. יצחק שר־האנרגיה, גילה

 ת שהתמוטטו מידע נמסר בישיבה כי
מהת אירעה לא בצור הבניין

חבלה. מטען פוצצות
ה של בראשותו החקירה. ועדת

ב החלה זורע. מאיר (מיל׳) אלוף
 עבודות הסתיימו בטרם עוד עבודה

 מאז השעות שחלפו ככל החילוץ.
 החמישי ביום תחתיו. הבית קרם

 כך בבוקר, 7 לשעה סמוך האחרון.
 מה לגבי אי-הוודאות מידת גדלה

לע הפריע לא זה למודעי שאירע.
 לתסוס כדי שאפשר מה כל שות

 כאשר הפתיע. לא גם זה כותרת.
 לדראמה נשואות היו הציבור עיני

כחוד לפני ביירות. פינוי סביב
 ה- לבחינות השר התכונן שיים,

עורכי־הדין. של לישכה
הפוליטי שקטטות היחיד הדבר

 סי- היו להסתיר הצליחו לא קאים
האסון. מדי

 אנשי — בבניין ששהו הישראלים
 מישמר־הגבול. צבאית. מישטרה

 הצבאי המימשל של הסיוע יחידת
 — הכללי שירות־הביסחון ואנשי
כולם. כמעט נפגעו

תפילות

מני  המישט- של אופנוענים י
 בואו מבשרים הצבאית ״יירה

 נכנם הצבאי הטנדר נוסף. ארון של
בקי- הצבאי בית־הקברות לרחבת

 עבודת האחרונים. בחודשים שם שהוטמנו מידזזמת־הלבנון, הרוגי
 באחד (למעלה) מישפחה בן להלוויה. הלוויה בין נעשתה החופרים
הקבר. אל יפול שלא כדי בו אחזו קרובים מר. בבכי פרץ ההלוויות

אהגה אחנה בשווה
לשורות צמודה השורה ביתיהקברות. במרכז חדשה קברים שורת מכשירים
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