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 את בתי־הספר, תלמידי את המתנדבים,
 את וויסת האזרחי המישמר אנשי

הכוחות.
בש פעולותיה את ריכזה המישטרה

 וה־ החקירתי־המודיעיני מישורים: ני
 את סרקו הכוחות (האנמי). מיבצעי
 הכרמל מורדות המערבי. הגליל איזורי
חיפה. והעיר

מקום. מכל כוחות שלפה המישטרה
 לשוטרים מבית־הספר תיגבור כוח גם

בשפרעם.
רמי פקד הקצינים, אחד סיפר

 שיצאו עוספיה, מהכפר בית־ספר
עליהם." נרע שאפילו מבלי לחיפושים
 שבו כזה, רחב־מימדים מיבצע
 אנשי מתנדבים, מאות משתתפים
 והמישמר מישמר־הגבול מישטרה,
 של מיקרה בכל מבוצע אינו האזרחי,

 קריטרל יש למישטרת־ישראל נעדר.
 ילדים בנעדרים. בטיפול ברורים יונים

 מיוחדת לתשומת־לב זוכים וזקנים
 קריטריונים לאחרים מהיר. ולטיפול

 המישפחה. בני על־ידי חיפושים שונים:
פיר־ המישטרה, יחידות לכל מיברקים
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מומחה. גשש הוא והגיע. הדס

 והגידים העמים מנר מתנדבים
ובהרים במעוות בנקיקים, סדקו

 שהעובדה כנראה רמץ: אסא מסריק,
 תמיד שעמדה אחראית, בחורה שהדס

 המיש־ את דירבנה שלה, בלוח־הזמנים
הרחב. המיבצע על כשהחליטו טרה

 אחרי חיפשה המישטרה רק לא אבל
 מכל באו והעזרה ההתנדבות הדס.

 אל־ מאום בלבד. מיהודים ולא מקום.
 גברים 15 והציעו התקשרו פחם

 עיריית ראש ממלא־מקום לסריקות.
 לסייע. ביקש ג׳אבר, אליאס שפרעם.
בשטחים. לתור יצאו בגליל הכפריים

 נסרק על־ידם. שנסרק מקום כל נית.
עליהם:" לסמור יכולתי ביסודיות.

 צה״ל חייל
מהגליל ובדווי

 שמע מהגליל. בדווי נהר, וגר׳ת ןץ
 הוא ברדיו. קדמי הדס פרשת על 1 1

 שרותיו. את הציע מסריק, לכפר מיהר
 מישפחת בן גשש הוא 18ה־ בן נהר

גששים.
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דימדומי־הערב. עד ראשון מאור נמשכים החיפושים מישמר־ אנשי עם יחד ובמערות, בוואדיות קים,

הדס של אחותה
ויושבת העניין את לקלוט מתקשה לצה־ל, גייס

 מנסים כשחבריה בכפר־מסריק, בחדר חוששת
 חברתה גם היא הבכורה, אחותה הדס, אותה. לעודד

גורלי. ערב באותו לפגוש קיוותה שאותה הנאמנה,

 20 של בתגבור הסתפקנו ״לא זוננפלד:
 לעזור באו אנשים משפרעם. השוטרים
 סרקנו כאשר מקום. מכל בחיפושים

בתלמידי הבחנו הכרמל. ביערות

 — טיפול של ובסופו בתיקשורת סום
חיפושים.

 לטיפול זכה קדמי הדס של המיקרה
כפר איש העיר הראשון. מיומו יסודי

 בוואדיות. היטב: מכירים הם שאותם
ובגבעות. בנקיקים
 ניצב־ מישמר־הגבול, איש אמר
רצי־ בצורה לנו סייעו ״הם לסט: מישנה

 בחיפושים שהשתתף אחר מתנדב
הנמ חייל הוא קקון. גבי היה הדס. אחר
 מיהר הפרשה, על שמע בחופשה. צא

לחיפושים. ויצא צפונה
 נמשכו הם לחיפושים החמישי ביום
 המיש־ הפיקוד לחדר הקצב. במלוא
 יצא צוות מהשטח, ידיעות זרמו טרתי

 ורק מאלמוני. שהתקבל מידע לבדוק
 על־ידי עזרתה את שהציעה אשה

נדחתה בכוס. הקפה מישקע קריאת

מרכ שליד השוטרת על־ידי באדיבות,
הטלפון. זיית

 אריה רב־ניצב הכללי. המפקח גם
נעדר. לא איבצן.

 כפר־מסריק: לחברי איבצן אמר
 מושקע אבל לומר, מה הרבה לנו ״אין

 מצד המישטרה. מצד אדיר. מאמץ
הת האזרחי. מהמישמר מישמר־הגבול,

ישראל." ועם הקיבוצית נועה
■ גפן ישראל


