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רקואת קטנה בסיוה יצאו ׳שדאר״ם שוטרים ארבעה

■ם־כנות עד העוות
 אורות בין באפילה׳ לאיטה התקדמה המשטרה ירח׳ ף*
 פם הסתמן ממול הרוגע. הים פני על הפזורים הדייגים ^

הכנרת. צפון־מזרח של המסוכן החוף :ממושך שחור
 הגבעות רקע על הצטיירו עצים של צלליות התקרב, הפס

 כאילו הסירה, נעצרה לפתע הסורי. לגבול מעבר האפורות,
 השתעל המנוע המים. לפני מתחת אצבעות־ענק בה דבקו

לחלוטין. כבה פעם־פעמיים,
ההגאי. הפליט !״ לבוץ ״נכנסנו

 דפנותיה. את נידנדו שוב, הסירה את להתניע ניסו השוטרים
 בטבריה, הבסיס עם להתקשר האחראי הסמל הורה לבסוף
 על או בבוץ - ״נתקענו ביקשו. אותנו,״ לגרור סירה ״שלחו
החוף.״ מן מטר 50 שרטון

¥ ¥ ¥
יודעים הסורים :בסדר זה

 קרוב כבר השער, היתד, השניה, הסירה הופיעה איטר ך*
 התקועה, הסירה את לחלץ הצוותות שני ניסו יחד לחצות. ^

נראו החוף מכיוון לשווא. עבה. כבל בעזרת אותה לגרור

וסימון מורנו השוטרים גוויות
באקראי בודדות, יריות לא

קליעים• של חדות שריקות נשמעו ואחריהם אש, שביבי
כנראה. התעצבנו, הסוריים השומרים

 החוף קירבת הסירה. את להוציא הנסיון נמשך שלמה שער,
 נגד צה״ל מיבצע שמאז למרות כי היא. אף העיקה העוין

ישרא סירות שטו חודשים, שלושה לפני הסוריים המשלטים
 רבו הצפון־מזרחית, הפינה במי מסויימת בחופשיות ליות

 השוטרים הסורי. הצד מן יריות מקרי האחרונים בשבועות
 הם בחשיכה. מאמציהם את להמשיך טעם אין כי החליטו

לטבריה. השניה בסירה כולם חזרו התקועה, הסירה את נטשו
הטר לקראת בדהירה המאורעות התקדמו בבוקר למחרת

 או״ם למשקיפי הודיעה ישראל ,מברקים. עפו תחילה גדיה,
 המשטרה בכוונת וכי החוף מול תקועה נשארה סירה כי

לסורים. כך על להודיע נתבקשו המשקיפים להחזירה.
 הסורים בסדר. זה : או״ם תשובת הגיעה בבוקר תשע בשעה
יודעים.
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לעזרה יוצאת 32 ח. מ.

 בטבריה׳ הסירות מעגן את עזבה גדולה הצלה ירת ך*
 קצף על מרצדים השמש כשקרני הכנרת את חצתה ^

 בבירור, לראותה יכלו הסורים מאחוריה. שהתרחבו הגלים
הנטושה. הסירה אל מתקרבת
 בהיותה למקום. להתקרב יכלה לא ההצלה סירת אולם

 שוגר מיד בבוץ. תשקע היא גם כי חשש היה יותר, כבדה
 שתוכל יותר, קלה סירה לשליחת הסמוכה, לעין־גב מיברק
 הסירה הופיעה דקות כמה כעבור התקועה. הסירה אל לגשת

ישראל. משטרת סמל נושאת ,32 ח. ט. :המבוקשת
 מורנו, יצחק סימון, גרשון : שוטרים ארבעה ישבו בסירה

 לקשור התפקיד הוטל עליהם שלוש. מחלוף אסיאג, אורי
התקועה. הסירה אל הגדולה ההצלה סירת של הגרר חבל את

 שום נראתה לא זמן, אותו כל משך משך החוף מצד
 והסורים כנראה, נתקבלה או״ם הודעת חשודה. תנועה

תקרית. כל תארע שלא הקפידו
האש ניתבה ואז¥ ¥ ¥

התקר קטן, דיזל במנוע מונעת פתוחה, עץ סירת ,32 ח. **
 בעלת במקצת, ממנה הגדולה התקועה, אחותה אל בה (*/

 מבטים השוטרים העיפו תחילה הדקיקות. המתכת דפנות
 כה נראו וסלע עץ כל אשר הסורית, הרצועה אל חשדניים
הסכנה. את שכחו המלאכה, ,משהחלה אולם בבירור.

 השוטרים אחד הראשונה, הסירה לחרטום ניגשה 32 ח. נז.
 המנוע סיבובי הסירות. שתי את קשר החבל, קצה את נטל

 במרחק שעמדה הגדולה, הסירה לכיזזן פנתה 32 ח. מ. הוגברו,
קילומטר. חצי

החוף. מן תופת אש ניתכה ואז
 ומקלעים, רובים אש אם כי באקראי, בודדות, יריות לא

 נפגעו השוטרים ארבעת לפקודה. מצייתת מודרכת, מרוכזת,
 הספיק הגדולה הסירה של האלחוט בתא הראשון. במטח

 סירת״ של האחרונה התשדורת את לשמוע עוד האלתוטאי
פצועים... ״כולנו : הדמים

 ארוכות, דקות בסביבה לשוט המשיכה הגדולה הסירה
 זאת, לעומת ,32 ח. מ. הסורים. האורבים לעומת אש השיבה

 שבאה, כלעומת חזרה ההצלה סירת חיים. סימן כל הראתה לא
הסורים. נשק מול סירות שתי נשארות אחת, סירה כשבמקום

הסורים מול משטרה, פחיפוי ישראליים דייגים
זמני היה הטיאטוא

וקריאות־גיל יריות
 לתוך קפצו הם ההזדמנות. את ניצלו אורכים ן■*

 מכן לאחר ארוכה שעה העזובות. הסירות על עלו המים׳ 1 |
 ירדו לבסוף הסירות. מכיוון וקריאות־גיל יריות הדי נשמעו

 ח. מ. רק הסירות. את גוררים החלו למים, המתקיפים שוב
כמקודם. תקועה נשארה הראשונה הסירה ;לזוז יכלה 32

 וואדי בשפך העלוה החוף׳ לאורך הסירה את משכו הסורים
 בסירה הסורי. י השטח תוך אל קילומטרים שני אל־זאקה,

 בתוך מקליעים, ככברה נקובות משוסעות, גוויות שתי נשארו
 שני של בעובי הסירה, תחתית כל את שכיסתה דם שלולית

סנטימטרים.
האולטימטום¥ ¥ ¥

 שקיעת עד ההתקפה מזמן שעברו המעטות שעות ^
 היה מאשר למלחמה יותר קרוב המרחב היה השמש, ^
 התפתחות בכל לחזות שיכלו ישראל, נציגי רבים. חודשים מזה

 תוך והשוטרים הסירות החזרת את תבעו מרחוק, העניינים
 עיניה, כראות לפעול חופשית ישראל תהיה — אחרת שעתיים,

חהמרה.״ ״בכל
 מוצבי נגד שני, טיאטוא שמיבצע ברור היה הפעם כי

 פעולת הכנרת. על המרחפת .הסכנה את יחסל לא הסורים,
 השאירה העולם, ואת הארץ את שהסעירה האחרונה, התגמול

 המצב. את שינתה לא הסורים׳ בידי השטח את זאת בכל
 ידעו בכנרת, ביותר הפורה הדייג למקום שיצאו ישראל דייגי

אש. שוב לפתוח הסורים עלולים עת בכל כי
 למועצת לפנות אלא הפעם לישראל נשאר לא הטבח לאחר
 את למנוע יכלו לא במקום שנציגיו גוף אותו — הבטחון
הרצח.

ה במרד טרקטורים. מול ווקסהאל
 ל־ ,לסוציאליזם עופר אברהם הטיף ראשון
ה ההסתדרות. ומפעלי קופת־חולים הלאמת

 ביקורת מתח הוא : יותר מחוכם היה פעם
 בעלי- בחירת דרש במפלגה, הדמוקרטיה על

 מינויים במקום חשאיות בבחירות התפקידים
 היוזמה : בזרם נסחף רק הוא אולם מלמעלה.
הצלי מבני־המושבים, הפעם יצאה האמיתית

 לדור החוגים כל את שעה, לפי לאחד, חה
אחד.

 מכבי־ מוכנים במפלגה, שריפה כשפורצת
 פרוע־השיער כסה יונה : המקצועיים האש

 על מליצי שמן שפכו הם הצנום. בש ורפאל
 הסתפקה לא הצמרת אולם הסוערים• הגלים

ה והמכונית ג׳י. בי. של הווקסהאל : בכך
ה לפני עמדו אשכול של הגדולה כחולה
אולם.

ה נאומיהם את בעלי־הטרקטורים כשגמרו
ב המפלגה ״חברי : רבינוביץ (מאיר מקציפים

״למפא״י זים  לחץ ״קבוצות :ידלין אשר !
 !״) המדינה כספי לביזבוז גורמות במפלגה

 הדיבור, רשות את בצנע ביקש ג׳י., בי. קם
 את רק רוצים הם שבעצם לצעירים הסביר

ומעולם. מאז הוא רצה אשר

 בעל־הווקסהאל הצליח לא עין למריאת
או הטרקטורים. ממנועי הבנזין את להוציא

 של בקשתם פי על במפא״י. למרוד קל לא לם
החלטות. שום נתקבלו לא וחבריו ג׳י. בי.

 חברי עוד בכלל אתם ״האם נמוך. כקול
 ענה בהתמרמרות. אשכול לוי שאל ?״ מפא״י

 מפא״י שמנהיגי ״או :המשתתפים אחד לו
 צעירים, לכוחות מקומם את יפנו לבד, ירדו

 !״ ויסלקם בגין שיבוא או
 נמוך, בקול הדברים את אמר הוא אולם
פרטית• בשיחה

מנגנון
ך ר ד ה ה עז ל

 פדחתו. את גירד בתל־אביב פקיד־הרישום
 פנקס שביקשה צברית צעירה עמדה לפניו
 היא :אחד מלבד רגילים, היו פרטיה זיהוי.
 נזכר הפקיד י עזה נמצאת איפה בעזה. נולדה
 שוב ארץ־ישראל המושג בישראל. שאינה

 לרשום רצה לא גם הפקיד אולם קיים. אינו
 ״מצריים.״ כארץ־הלידה

ה מקום :הפקיד רשם קל הרהור אחרי
עזה. — לידה

הרפתקאות
ה ר ת מים חז מוו ה

ל מזרחה המתמשכת אדום הרי שרשרת
 מדינת של גבולה בתוך הישראלית, ערבה

 חזק משיכה מרכז ומתמיד !מאז היותה הירדן,
טיו של רב למספר ומטרה ישראלי, לנוער

נועזים. לים
ישרא צעירים חמישה נרצחו מאז אולם

 החצובה הנבטית העיר לפטרה, בדרכם ליים
הבל הטיולים פסקו שנים, חמש לפני בסלע,

לגבול. מעבר אל חוקיים תי
במי מיוחד אדום הרי של נופם היה השנה,

ה של כמוסים לכיסופים נושא שימש נו,
עש מזה הראשונה בפעם בערבה. עוברים

הו ההרים, את סמיך שלג כיסה שנים, רות
לרבגוניותם. וזוהר ברק סיף

 מיס־ אל לחדור נוסף נסיון על נודע השבוע
 בדרך שרק מקורית, בדרך אדום, הרי תרי

באסון. הסתיימה לא נס
המש תל־אביבי צעיר ),19( שפיץ אברהם

ב חבריו בין ידוע היה בנח״ל, כיום רת

בהכ הקשורה העזה לכל המוכן בדם, סייר
הארץ. רות

 הירבה בתל־אביב, המאוחדת התנועה כחבר
מפור היה צעיר, מגיל עוד בטיולים אברהם

 שאפשר מקום כל כמעט שעבר כאדם סם
 בטיולי העבודה, במחנות בארץ. בו לבקר

מנ היה מליומודים, החופש בימי הגימנסיה,
 או חדש, מקום להכיר חופשי זמן כל צל

 לו, האופייני פעם. בו שהיה למקום לשוב
 ולבצע לתכנן אהב אותם הבודדים׳ טיוליו הם

 גם היה כזה מבחוץ. עזרה כל ללא יחיד
החודש. טיולו

 חבריו זה. טיול תיכנן ארוך זמן במשך
 מקטעי אולם מטרתו. את בדיוק ידעו לא

 רציני במשהו מדובר שהפעם הבינו דברים
בסודו. איש שיתף לא הוא באמת.
 חופשה אברהם נטל שבועות, שלושה לפני

 תעודותיו. את ידידיו בידי השאיר !מהצבא,
מ צהובה, גומי בסירת אותו ראו לאחרונה

 מפליג שימורים, ובקופסות במצלמה צויד
המלח. ים פני על צפונה, מסדום
 כמה במשך דבר אודותיו נשמע כשלא רק
 שהיה בסיפורים להיזכר החברים החלו ימים,

)8 בעמוד (המשך

9*0 הזה העולו


