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אחה רבוצה לאיזו
 קבוצת את הופך הכבושים בשטחים יום

ולמהירי־תגובה. לחמי־מזג ה״שלפנים״
 השואף זה המילואימניקי, לאופי בניגוד
 30 חלוף עד אירוע מכל רב מרחק להתרחק

האי את הקבוצה אנשי מחפשים ימי״השרות,
אותם. יוזמים אף קרובות ולעיתים רועים

 מקבוצת חייל נמצא בצוות־סיור כאשר
מה יחזור שהצוות הסיכויים רוב ה־שלפנים"

 שיוצא מי אלימה. התקלות סיפור עם שטח
שלפר, עם לשטח  שיאלץ סיכוייו גדולים .

 ערבי של תנועה כל עבורו בנשק. להשתמש
באש. פתיחה המצדיקה חשודה תנועה היא

 ה״שלפנים׳׳, את מכירים בפלוגה החיילים
 לצאת ולא להתחמק איך לומדים מהרה ועד

 המילואימניקים רוב משותף. לסיור איתם
 מלבד בהתקלות. להסתבך שלא מעדיפים

 ואף לגיבוי ה״שלפנים' זוכים זאת התחמקות
לסי ברצון המקשיבים החיילים מצד לאהדה

לאלי מילולית תמיכה ונותנים הגבורה פורי
בשטח. ה״שלפך שמפעיל מות

ש או חיה אש נורית שבה התקלות בכל
ך היורה מוסר אזרחים, על ירי מתרחש די

בשטחים ביותו הסוערים השבועות באחו
תקוית־יוי פלוגת־מילואים. חיילי נפגשו

המילואימניק של טיפוסים חמישה מתוות

 מטווח כדורים שני ערבי בצעיר ירה ני ך*
מה בירי חיים כדורים מטרים. 10 של 1

 תחקיר, היה לא בצהריים. 12:10 בשעה מותן
 כי הסביר ורני בחי,' ירית שאל.למה המ'פ

 את מפיו רשם הרס׳׳פ נפשות, בסכנת הרגיש
בד שאלות נשאלו לא האירוע. השתלשלות

יותר. גבוה פיקודי רג

ך ני ^  המאפיין הראשונה. לקבוצה שיי
עמ הוא הראשונה הקבוצה של העיקרי 1

 כמו מאפיינים עוד יש ימנית. פוליטית דה
 הכבר בשטחים מגורים או הראש על כיפה
מהמר כמה קיימים אחד באדם כאשר שים.

 כי בוודאות כמעט לחזות אפשר הללו, כיבים
 אדם אותו יגיע שלו המילואים שרות במהלך

 מילואימניקית בלשון אלימה. התקלות לידי
ה.שלפנים״. קבוצת זוהי

 אנשי הכבושים. בשטחים וגר ימני רני
 כדי תוך למילואים מגיעים הזאת הקבוצה
 להם." להחזיר כדי .באנו כוונות. הצהרת
חיי ההשפלות." את לנקום כדי .באנו

להצ כדי קרובות, לעיתים למפקד. וחשבון
 הה־ סיפור את הדוח מייפה הירי, את דיק

 חבריו לעזרת ה״שלפן" נזקק כאן תקלות.
 אץ כמותו, .שלפנים" כולם אם לסיור.
 את ומצדיק משכנע אחיד, הדוח בעיות,
הירי. פעולת

 בקבוצת־הסיור כאשר מתחילה הבעייה
 עכשיו־ ה.שלום מקבוצת מילואימניק נמצא

שלפן' גירסת את יאשר שלא ניקים״,  על ה.
 ה־ יעדיף כזה במיקרה ההתקלות. נסיבות
 יחד ולבדוק מרוככת, גירסה למסור .שלפו"

 את עכשיוניק" ה.שלום מאשר האם חבריו עם
בוגד' או גירסתו א. הו  אחרת. גירסה ומוסר ש

 על החברית הנאמנות גוברת בדרך־כלל
עכשיוניק". ה״שלום אצל גם כן, האמת.

 הע־ סכנה. היתה באמת סן-הכל ^
■  מאיתנו מטרים 18 בערך עמד רבי //*

 רני פוגעת, היתה היא אם ענקית. לבנה חרק
 והם הכיוונים מכל מטר־אבנים היה מת. היה
 החירבה מאחורי רצנו הסימטות. מכל באו

ץ לי צעק ורני הקטנה  פניתי השני. מהצד לרו
 הספקתי ועוד המיבנה את הקפתי שמאלה,

 מהלבנה מתחמק הצידה, קופץ רני את לראות
כדורים. שני יורה ואחר־כך

וה בריחה של בתנועה כבר היה -הערבי
 יריית־אזהרהל היתה לא בגבו. פגעו כדורים

 מה באוויר. ירינו כן לפני דקות שתי אבל
 אותנו. להרוג ניסה הזה שהערבי הוא שבטוח

עש אותנו שהקיפו למ"פ רני סיפר אחר־כך,
באיזור שהיו אלה וגם עשרות, היו לא רות.

ימצא י ל״סובן׳ -השלפן״ ן בי הישראלי.
. נמה ו עצמו את מנם אחו י מ 1 נאו

!הדקי 1 על ללחוץ נם ל יקח ן זמן
עכשיודק׳□ שלום ה )2(

ה,שלפנים )1(

46-■


