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 כשעה שארך במינו, מיוחד שיעור תום
 בית־ של הגדולה בחצר ושהתנהל וחצי

הג הכיתות תלמידי מאות היו הספר,
 ביריוני במיעוט שדי משוכנעים, בוהות

ול הדמוקרטיה את להרוס כדי קטן
שלמה. אוכלוסיה על ופחד אימה הטיל

החמי ביום מוקדמת, בוקר בשעת
 התקנת על תלמידים כמה טרחו שי,

 מתחו הם החצר. בשולי קטנה בימת־עץ
 ורמקולים, מיקרופונים חיברו כבלים,
כיסאות. ארבעה והעמידו שולחן הציבו

 להיפתח היה אמור וחצי 9 בשעה
 במסע־הבחירות. הלפני-אחרון הסיבוב

 התלמידים לפני הופיעו לכן קודם יום
למ ומפ״ם; הדתיות המיפלגות נציגי
 והליכוד: המערך נציגי הופיעו חרת

 התחייה ר״ץ, נציגי זומנו יום לאותו
לשלום. המתקדמת והרשימה
 על־פי שנעשתה המרצים, הזמנת

בגי זכתה מועצת־התלמידים, החלטת
טר המארגנים בית־הספר. הנהלת בוי
 אחד נציג מזמינים שהם להדגיש, חו

 דקות ואמנם, בלבד. אחד רשימה, מכל
 ורד הופיעה המועד לפני אחדות
 נוער־ של הארצית המרכזת ליבנה,

 הרשימה מזכיר הנגבי, וחיים ר״ץ,
 חיים סגן־המנהל, בכנסת. המתקדמת

כיבדם ואף לאורחים המתין רוגנר,

 והמהומה חלף כבר ההרצאות מועד
 את ניהל כהה, בחליפה דיין, התמידה.

 ובקור־רוח, רמה ביד נאמניו קבוצת
 כרוזים חלוקת על הורה הוראות, חילק
 בעל־בית היה כמו כרזות, פריסת ועל

בחצר.
התלמי מקרב ר״ץ תומכי קבוצת

 תחילה עמדה נציגתם, בהנהגת דים,
כש המתקדמת. הרשימה לנציג בסמוך

 ממנו. להתרחק בחרו התחממה האווירה
 רק מפחידה. בבדידות ״הייתי הנגבי:

כש לידי, עומדים נותרו תלמידים שני
בעיניהם.״ דמעות

 לא והמהומה תמימה שעה חלפה
 התמידו וכהנא התחייה אנשי שככה.

 המתקדמת הרשימה שאיש בתביעתם
 עברה פעילה התנגדות באין ידבר. לא

ואנשיו. דיין לידי במיגרש השליטה
 המיג־ בשולי שנערך בדיון־חירום

 בית־הספר הנהלת לבסוף החליטה רש,
 אחז סגן־המנהל התוכנית. את לבטל

 אלה שבתנאים הודיע ברמקול, שוב
וה ההרצאות את לקיים אפשרות אין

ולתל ללכת, לאורחים וקרא וויכוח
 פרלמנט־ לכיתות. לשוב — מידים

היום. באותו שותק התלמידים
ל קודם יומיים ותוצאה. סיבה

של ועדת״החינוך של שיגרתי בדיון כן,

הנגבי מזכיר
בכו תלמידים שני

 איש״מחשבים התחייה, נציג במשקה.
 ברגע ממש הופיע דיין, דני בשם

 לתנאי בניגוד סערה: ועורר האחרון
 צעירים, ארבעה בלוויית באו ההזמנה

 ככתב עצמו שהציג ומישהו צלמים שני
מעריב.

 אחז הבימה, אל זינק סגן־המנהל
 הלא־קרו־ האורחים מן ותבע ברמקול

הל בית־הספר. תחומי את לעזוב אים
 אלא לתביעתו, נענו שלא רק לא לו,
 לפושע ניתן ״לא בשאגות. פתחו גם

 פושע, הוא ״הנגבי צעקו. כאן׳״ לדבר
 הוא המחבלים: עם פעולה שמשתף

לדבר!״ לו לתת ואסור אש״ף של סוכן
נל לאוזן מפה בעיניים. דמעות

 המשמש התחייה, שנציג השמועה חשה
 גאולה של מיפלגתם כמזכיר בפועל

 באנשי־כהנא. מלווה נאמן, ויובל כהן
 הבימה אל שב כסיד, חיוור המנהל, סגן

 בית־ מחצר לצאת לאיש־כ״ך וקרא
הת כי סיפרו, תלמידים לשווא. הספר.

 יומיים שאך מוכר, לצעיר בדבריו כוון
 של כרוזים וחילק לחצר חדר לכן קודם
 בחצר לבדו ניצב כאשר כהנא. מאיר

לס הכוח בו עמד לא כרוזים, כשבידו
 הוראת על־פי לסתלק מיהר והוא רב

 בגיבוי וזכה חזק הרגיש הפעם המורים.
 הסתלק, שלא רק לא — נציג־התחייה

 ובאיומים. בצעקות פעיל היה אלא
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 באוזני פלד מתי ח״כ התריע הכנסת,
 שבהם רבים בבתי־ספר כי שר־החינוך,

 מנהלים נוהגים בחירות־דמה, נערכות
 בשרי־ מיפלגות להחרים רבים ומורים

״בהו הגיב: נבון יצחק השר רות־לב.
 כי נאמר, לבתי־הספר המישרד ראות

 מיג־ דיעות...״ של מיגוון להבטיח יש
 ה־ כל של מלא ייצוג לא אבל וון,

בכנסת. המככבות מיפלגות
 מישרד־החינוך מותיר ההחלטה את

 כרצונם. עושים ואלה המנהלים, בידי
 מים־ את להחרים נוטים הם רוב על־פי

ממי כהנא שאת בתירוץ לגות־השלום,
 בתי־הס־ כותלי לתוך להזמין אסור לא
פר.

ה לפני המוצגת בבחירה, התוצאה:
 ותו־ חסידי־כיבוש תמיד יש תלמידים,

 עושה שלא מה — עמלני־טרנספר
 של מטעמה המסבירים עושים כהנא

ומ אנשי־שלום אבל — כהן גאולה
 תמיד. אין הפלסטינית האופציה צדדי

מוחרמים. הם רבים במיקרים
 שנערכו במיטתי, הבחירות תוצאות

 על מעידות השבוע, הראשון ביום
 כל זכו והליכוד התחייה המערך, עצמן:

 ר״ץ הקולות. 1100 מכלל ברבע אחד
 אחוזים, 3בכ־ מפ״ם אחוזים, 8בכ־ זכתה

 וחד״ש אחוז, בחצי המתקדמת הרשימה
אחד. בקול לא אף זכתה לא

יי־ת

 מיפקדת־ה־ של 10 מיספר רה ^
ה תושבי לכל הודיע התקוממות (₪

המ במרס, 21 שב־ הכבושים שטחים
 כרא־ קרב על־שם כראמה", ״יום כונה
הפגנות. לערוך יש ,1968ב־ מה•

 השני ביום אותי הביאה זו הודעה
המערבית. הגדה אל השבוע

 שבהרים והקריר, האפור מזג־האוויר
 אפור יותר עוד הוא לירושלים שמצפון

כשנסע פני את קידם קריר, יותר ועוד
צפונה. מירושלים תי

והתפרעו ״הפרות־סדר או הפגנות,
ומר צה״ל בפי מכונות שהן כפי יות״,
 פעם אף צפויות אינן העיתונים, בית

 הן מסויים. ובמקום מסויימת בשעה
 במקום ביותר, קצר זמן בתוך מתחילות

 מהצד למתבונן בדרך־כלל שנראה
בהתאם מסתיימות הן לחלוטין. כמיקרי

 היחה ההנח״ה
 את להטריד

 באירועים צה״ר
 הרוג מקומיים.
 ובמה בעזה
בגדה פצועים

עצ את המובילה מקומית, דינמיקה
 את להבין קשה מבחוץ ושלאיש מה,

פישרה.
פתו ברמאללה החנויות היו בבוקר

 עד הכרוזים, שמורים כפי כרגיל, חות
 לפי כאילו זו, בשעה בבוקר. 11 השעה
 באחת נסגרות מדוייק, שווייצי שעון

מת ביותר קצר זמן ובתוך החנויות, כל
מע דקות לפני שעד הרחובות, רוקנים

וכלי־רכב. אדם הומים היו טות
 המיסחר הפתוחות, החנויות למרות

הרא ברחובות הערה והתנועה הפעיל
 מתח באוויר היה רמאללה, של שיים

 אחד לגפרור ממתינים הכל כאילו רב.
הלהבה. את שיצית קטן,

צעי החנויות. כשנסגרו גבר המתח
 במהירות לנוע התחילו וצעירות רים

ל- לבושי־ג׳ינס, המתרוקנים, ברחובות

בראמה 01׳
 בסוודרים, מודרניות, נעלי״ריסק רובם
 או לבנה שחורה, כופיה מהם אחד ולכל

הת הליכה כדי תוך לצווארו. אדומה
 פניהם את לכסות מהצעירים חלק חילו

בכופיות.
 להתרחש עומד שתיכף ברור היה

 עטופים חלקם צה״ל, חיילי ״אירוע״.
 וחלקם צוואר, ועד רגל מכף בדובונים

 בשיטתיות סיירו חמים, במעילים רק
 רגליהם את שירכו הם הרחובות. לאורך

 עמוסים היו הם מוחלט. בחוסר־חשק
 על תלוי היה האישי הנשק רב, בציוד

 אלה הימנית בירם באלכסון, כתפיהם
 קסדה אחוריהם ועל לפעולה, מוכנה

 בשני הלכו הם ההליכה. בקצב שדפקה
 של אחר בצד טור כל מקבילים, טורים

 עבר. לכל בשיגרתיות והביטו הרחוב,
 מהיר, בצעד פניהם על חלפו הצעירים
החיילים. אל מבס מישירים
 התרוצצו ללא־גגות צבאיים ג׳יפים

דולקים. כשאורותיהם מהירה, בנסיעה
 המא־ הגורם את היוותה העיתונות

 רבים צוותים ב״מישחק". השלישי סיבי
 עיתונאים העולם, מכל טלוויזיות של

כש ברחובות, במהירות נסעו וצלמים
החיי סביב עצמם, סביב מסתובבים הם

 לתפוס מנסים הפלסטינים, וסביב לים
לפספס. שלא משתדלים האירוע, את

 כזה בלתי־ברור במצב לעיתונאי
 יחמיץ שמא אחד, במקום לעמוד קשה

 היום, כל מסתובבים אז ההפגנה. את
 למחנות־פליטים, לסימטות, נכנסים

נוסעים הראשיים, ברחובות מסיירים

 שעומד הצבאי הכוח לגודל לגודלן,
 בלתי־ידוע כוח ולאיזשהו ההפגנה מול

ובלתי־מתוכנן.
מתג אז רב. זמן אורכות הן לפעמים

ל מנסים אלה בחיילים, המפגינים רים
 גאז — שונים באמצעים אותם פזר

המפגינים כדורי־גומי. של וירי מדמיע

סרגוסטי ענת
 ומתחילים לסימטות ומתפזרים נסוגים

 אורכות הן לעיתים מההתחלה. שוב
 מייד ומסתיימות בלבד, מעטות דקות

להגיע. הממהר הראשון רימון־הגאז עם

 ד׳׳/ לירדן, מעבר כפר בכראסה, *
 חל1 צה׳ל בוחות-אש״ף. נומוקנוים

 היש! נו״חס ואש״ף כישלון, זד; בקרב
 אותו נו״חס שצה־ל אף ,לעצבו! רה

ה היררר. לצבא  החשוב הקרב היה ז
הימים. מילתסת־ששת אחרי הראשון

פלסטיני בדגל מחזיק חייל
עירום מוט !אחר־כך




