
לשר־הביטחון פונים אל־אנצאר במחנה המשרתים אנשי־המילואים
 פחיות־שימורים בעזרת חופפים הם

 לתיגלחת, נתור עומדים הם ריקות.
 ברזיות 20 שיש למרות מופתי, בסדר
 להתרחץ מקפידים הם איש. 350 לכל

 הם הרחצה אחרי לגופם. כשתחתונים
מחליפים במגבת, עצמם עוטפים

לא לייבוש. אותם ותולים תחתונים
כמחנה. עירומים שבויים נראים

 והלילה היום שעות שבכל מכיוון
היום סדר המחנות, שני מוארים ,

שעות כל במשך אוכלים הם משתנה. י"
 בלתי־רגילות, בשעות ישנים היממה,

 היום שעות בכל מזונם את ומבשלים
והלילה.

 מצד במיכלאות נעים הם הזמן כל
סמיכה, בכפיפות מתאמנים הם לצד.

 הגדר מרבדל
 שום איו החיצונית
 מימית גדר
במחנה •עילה

 פיתחו רובם וניתורים. בטן, כפיפות
 טוב גופני כושר בעלי והם שרירים )זי־

 למעצר. כשנכנסו שהיו מכפי יותר
מאוד. שזופים הם השנה של זו בעונה

עילה
להתפרעות

 הם להתעמלות התעמלות ין ^
 של שמות עם מדליונים מכינים *1 "-י

 לחיילים אותם ומוכרים בחורות
 הם סיגריות. תמורת הישראלים

 סמרטוטי מכדור כדורעף משחקים
במחנה, עברית למדו רבים שהכינו.

השומרים. עם שיחות מנהלים והם
 הם העצורים מבץ עשרות כמה

השטחים תושבי או לשעבר, ישראלים

 הם המילחמה. לפני לאש׳ף שהצטרפו
 מקומות על החיילים עם לשוחח נהנים

 הם בישראל. ומעשיהם מגוריהם
 על בישראל, כיום הנעשה על יודעים

בלבנון לשרת המסרבים גבול יש אנשי

 אש׳׳ף שבידי הישראלים השבויים על
 ישראל בין המשא־ומתן הפסקת ועל

 של הררי שיחרור כעניץ לאש׳ף
השבויים.
במחנה השמירה על שהופקדו החיילים

 שילטונות כנגד קשות טענות העלו
הצבא.
 רב במחנה שהמתח לכר מודעים הם
 14כבר־ הכלואים עצורים ביותר.
ישתחררו מתי יודעים ואינם חודש

מיכלאות־הש־ נות המחנה חושים
 המוקפות קטנות, למיכלאות מחולק מחנה כל בויים.

 :3 חיצונית. תיל בגדר מוקף מחנה כל גדרות״תיל.
 לרוחבם. המחנות את החוצה השביל - החרא שביל

 הצואה את השואבת המשאית עוברת זה בשביל
המחנה חלקי שני שמירה. מגדל :5 טהמחראות.

 טוללת־עפר. :7ו־ 6 ובזרקורים. במיגדלים מוקפים
 מחנה״ ובין 2ו- 1 מחנה בין מפרידות הטוללות
 עז המיפקדה. בניין מ ).10-8( והשומרים השבויים
ומילואימ סדירים השומרים, אוהלי :10 הצינוק.
ה שש, מכלא מובאים־אסירים אוהלי :11 ניקים.
 באל-אנצאר. השומרים במחנה רס׳ר עבודות עושים
והלילה. היום שעות כל מואר עצמו המחנה

 משמש קטן רבר כל מאוד. מתוחים
 שריפת חוזיים, שיגרת לשינוי עילה

 החיילים, על אבנים השלכת חפצים,
 או מזון לקבל מסרבים שהם והכחה

אותם. לספור לחיילים לתת
 קצינים למחנה מגיעים יום מרי
 מקרוב לעמוד כדי צה׳ל, של בכירים

 חייל שאמר כפי אך שם. המתרחש על
 את לפרק איר לחשוב .במקום אחד:

 הביתה, השבויים את ולהחזיר המחנה
 את להגביה אין־ חושבים הם

הקונצרטינות.'
 חיילי של סיפורם כאן עד

המילואים.
צה׳ל לדובר פנה הזה העולם

 נמלטו, עצירים כמה לדעת וביקש
 הקמתו מאז השבויים ממחנה בסן־הכל,

 אחרת שאלה בריחה. נסיונות ובכמה
 50 סיפור לגבי תגובתו מהי היתה

 כתבי באוזני טען שנציגם השבויים
 שהם בביירות סוכנויות־הידיעות

 שחפרו, מינהרה דרן־ לברוח הצליחו
לכוחות עד הקווים את ולחצות

הנטמנות הםוריים
טופלו

 כמה .היו דובר־צה׳׳ל: שובת ךץ
 כשנה לפני בריחה. *ניסיונות 1

 בבריחה לברוח. אחד עציר הצליח
 היו ארבעה. ברחו הגדולה, האחרונה,

 לגבי שסוכלו.' נוספים נסיונות כמה
 כביכול, שברחו, השבדים 50 פרשת

 מכל הסיפור את צה׳ל חבר הכחיש
וכל.
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