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 אחרי לתל־אביב, כשהגעתי ערב, ^
 שמעתי ברצועת־עזה, ארוך סיורים יום ^

 בעת קשה נפצע מחאן־יונס 7 בן שילד ברדיו
 מקום על שמדובר חשבתי לרגע הפגנה. פיזור
 ולא ברצועת־עזה הייתי שלם יום הרי אחר.

 ל״התפר־ ,להפגנה הדומה דבר שום ראיתי
אחר. אלים אירוע לכל או ל״מהומה״ עות״,

 פיקור־ אלוף עם ביחד בעזה סיור ואולי
אחר. במקום סיור באמת הוא ופמלייתו הדרום

הבכי המפקדים של עיניהם דרך הדברים
 אזח״ע הצבאית בעגה המכונה באיזור, רים

 בסיור מאשר אחרת נראים חבל־עזה), (איזור
ב עצמו, איזור באותו עיתונאים של עצמאי

בדיוק. השעות אותן
בש סיירתי שבהן הקודמות הפעמים בכל

 בחברת או לבד, זאת עשיתי הכבושים טחים
פלס אנשי־קשר בעזרת או אחרים, עיתונאים

טיניים.
 יצחק(״אי־ לאלוף להצטרף בחרתי הפעם

 איך לראות ברצועת־עזה. ליום מרדכי ציק״)
 מקבלי־ההחלטות. של בדרג הרצועה נראית

הדי מה עושים, הם מה מדברים, שהם מה על
ווחים.

 צבאי ג'יפ אותי פגש מוקדמת בוקר בשעת
 שזגוגיתו ג'יפ לרצועה. בכניסה ארז, במחסום

למ שתפקידה ברשת, מוגנים וגגו הקידמית
המ האינתיפאדה באבני השמשות ניפוץ נוע

עופפות.
הכ־ אל מערבה פנינו המחסום אחרי מייד
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 הסביר כך עליו, שהנסיעה ש.,<! ביש
לכו־ רק מותרת אותי, לקחת שבא החייל לי

 מיוחד. אישור ולבעלי חות־הביטחון
ל דרומה ואחר־כך מערבה, נוסע הכביש

שאו אלי־סיני, התנחלות ליד חוף־הים, אורך
 ימית ממפוני פרחן, אבי ומחזיק הקים יזם, תה

 על בדיוק יושבת זו התנחלות היותר־בולטים.
הרצועה. בתוך הדרומי, מצירו הקו־הירוק,

 לאורך ררומה, הכביש של התעקלותו עם
 ורכות, זהובות חול דיונות מתגלות חוף־הים,

 כל־כך החול המים. קו אל למטה, המשתפלות
לס שייכים כאילו צלולים, כל־כך והמים זך
אחר. רט

 מבחינה אני מטרים מאות כמה אחרי
 מחסום־אבנים זה אין הכביש. לרוחב במחסום
 בודקה צה״ל. מתסום זהו הפלסטינים, שהציבו

 משועממים וחיילים ■חביות, כמה שומר, של
אביבית. בוקר בשמש מתחממים
 ב־ שנהג החייל לי הסביר מחסום, מאותו

 שתי של בשיירות רק לנסוע מותר ג'יפ,
 נסענו ואז נוסף לרכב המתנו ויותר. מכוניות

עזה. העיר לתוך
 מן לעיר נכנסת שאני הראשונה הפעם זו

 ההרגשה את שהדגיש המערבי,.דבר הכיוון
 שהפעם — היום כל לאורך אותי שליוותה

אחר. במקום נמצאת אני
 בית־ה־ ,העוצבה למיפקדת היישר נסענו

המ החלון דרך העיר. במרכז הצבאי מימשל
 עזה נראתה המקרטע הצבאי הג׳יפ של סורג

הע בכל כמו יחסית". ״שקטה הבוקר באותו
האינתיפא בתקופת הכבושים בשטחים רים
בכל בחנויות המיסחר מתנהל בעזה גם דה,

ברצועה אינתיפאדה נתונים:
 המינהל־האזרחי ערך באחרונה

 ונמגו בעזה אובלוסין מיפקד
נמצ אלף 50 עוד תושבים. 600,000

 מהם אלף :50,000 בחוץ־לארץ. אים
 מחנות־ בשמונה החיים פליטים,
ברצועה. פליטים
 נמנים האינתיפאדה תחילת מאז

לש אירועים 125 בממוצע ברצועה
 התקהלות, אבנים, ידוי (בולל בוע

וכוי). תבערה בקבוקי זריקת
 27ל־ (נכון 119 הרוגים: מיספר
באפריל).

 צה״ל .1848 פלסטיניים: פצועים
 מידי שנפצע מי רק לבצוע מחשיב

 בבית- אחד לילה לפחות ושאושפז
 מסיבות או מנות, פצועי החולים.

זו. בספירה נכללים אינם אחרות
 פצועי כולם .578 פצועים: חיילים

 קלות פציעות כולל המיספר אבנים.
 או רפואי, טיבול הצריכו שלא מאוד,
פצי עד במקום, טיפול להם שניתן

 אישפוז. המצריכות קשות עות
 .46 פצועים: ישראלים אזרחים
 136 (לעומת 56 בתים: הריסת

המערבית). בגדה
בג 50 (לעומת 25 בתים: אטימת

 המערבית). דה
עוצר: ימי

 יום 190 שאטי: מחנה״הפליטים
 רצוף). (לא בסך-הנל

 יום. 164 ג׳יבלייה: מחנה״פליטים
 יום. 116 אל־בלח: דיר

105 חאן־יונס: מחנה־פליטים
יום.

 יום. 157 ברפיח: שבורה שכונת
 יום. 122 ברפיח: ואו ג'י שכונות
 יום. 40 בעזה: סג׳עייה שכונת

 (אנצאר קציעות במחנה-המעצר
האינתיפאדה תחילת מאז עברו )3

 מהגדה-המערבית עצורים 11.500
ומעזה.

ובהן התנחלויות 16 ברצועת״עזה
מתנחלים. 2.500


