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!״אחר למשהו נסכים

״כדאי,
מאד■״ כדאי

 ממשלת- החלטת על־פי נפנתה מית ^
 תיב- על ההחלטה .1972 בשנת ישראל

 נתקבלה תושבים אלף 100 בת כעיר גונה
 בחודש החל העיר איכלוס .1977 באוגוסט
 ישראלים, אזרחים על־ידי 1975 ספטמבר

 של גרעינים שני ועל־ידי עירוניים, רובם
וה מברית־המועצות אחד חדשים, עולים

 העולים מהווים היום מארצות־הברית. שני
 העיר של יעודה התושבים. מכלל 10ס/ס

 החבל של משגשגת בירה לשמש היה ימית
 — ובעתיד וקיט, תיירות אתר להוות כולו,
מפותח. תעשייתי ישוב

 2200כ־ מישפחות, 550 בימית גרים היום
 חתימת אחרי הכנסת החלטת על־פי נפש.

חבל- שאיזור נקבע קאמם־דייוויד, הסכמי

 חנות, בשביל בבנק, לי לתת רצו לא
 הם שווים, לא שהביטחונות לי אמרו כי

 להשקעות־ענק, נכנסנו הירוק. לקו מעבר
 יש תושבים. אלף 100 בת עיר ראינו כי

 מתכחשת שהממשלה ישראלי, רכוש לנו
לו.״

 עוד שאין לתושבים ברור כבר היום
 עם הסכמי־השלום ביטול על לדבר מה

 יחיו צורה באיזו השאלה נותרה מצריים.
 רצונה המעבר. שנות שלוש במשך במקום

 בחבל־ הישובים את להחזיק הממשלה של
 בוודאי יהווה, ממש, האחרון הרגע עד ימית
 ״בשביל בו. לחפור קרדום התושבים עבור

 לעשות צריך שנים, שלוש פה שנישאר
 !״כספית מבחינה מאד, כדאי כדאי, זה את

ש האמריקאי, מהגרעין הררי, טרי אומר
בימית. והתיישב לארץ עלה

 דויד הוא רגוע לאומני איש־ציבור
 נציג הוועד, יושב־ראש לשעבר מרגלית,

 קמפ־ עד הממשלה לפני התושבים
 המשמש ילדים, לשלושה אב דייוויד,
איננו דויד בימית. ישיבת־ההסדר מנכ״ל

 נבלה, לי שיקראו מתבייש ״לא אביטן. יעקוב אומר ״״1ן נן|||ן1ךי 11|4| ן^!!1
/ טוב כסף שילמתי אני פיצויים. ספסר לי שיקראו או * ״** 1\ ״
לי.״ ילעגו או ממני שיצחקו ואפילו זה, על שישלמו רוצה ואני והחנות,. הבית עבור

טלוויזיה. צוות עס למקום שהגיע מונית, נהג נברום, משה אומר ן)"
*י ■ ״ מדב הם ועכשיו החולות בתוך התיישבו אדמות, לקחו ״באו, ■ ■■ *״

אותם.״ נראה בנגב, או בגליל להתיישב שילכו אז אידי׳אליסטיס, הם אם ! רים

 שנים שלוש מצרית לריבונות יוחזר ימית
חוזה־השלום. חתימת אחרי

מה הם והיום קשים, היו חבלי־הקליטה
הפיצויים. על בדיונים דגל ווים

 של הראשון המחזור איש אביטן, יעקב
 חנות, ובעל ילדים לשני אב המתיישבים,

 ״הגענו האזרחים: שבין מהתקיפים הוא
הת לא ממשלה. החלטת בעיקבות הנה

 שילמנו חוק. פרענו ולא אישור, בלי נחלנו
 שקיבלנו, דבר כל עבור המחיר מלוא את

 הכל שקיבלנו בעיתונים עלינו יספרו ושלא
בחינם.
 מטר חצי טבענו חוסר-תעסוקה, ״היה

 אינטרס היה זה כי בשיניים, החזקנו בחול,
הלוואה אפילו מתנות. קיבלתי לא לאומי.

 ייקרא שהוא מאמין ״הזה״, בשלום מאמין
 גרוע ״ובמצב שנים, •חמש תוך למילחמה

נחו דעתו היישוב לעתיד בקשר יותר״.
 אם עלינו, חלה הכנסת ״החלטת שה:
 מהתושבים חלק נרצה. לא ואם נרצה
 ולהישאר הממשלה לפניית להיענות מוכן
 שניתן׳. ׳ככל —■ חוזר ואני שניתן, ככל
 להקפאה להיכנס מוכן אינו שני חלק

 אחד שכל הוא הצדדים בין השווה עמוקה.
 שנדע לא עומד. הוא איפה לדעת רוצה
 נוחזק איך לדעת רוצים היום. אלא מחר,

שירותים.״ מבחינת
 ״נדרוש :פנסו ניסים דעתו את מחזק

 נפש.״ אלפים 10 של בעיר כמו שירותים
שהשלום ״מספיק כללית: וקריאת־ביניים

האוסרת בדלת
מתיישבי הטיחו !״בכבוד

התושבים, מול עמדת לא וזקוף. גאה לא נכנסת,
 בהחלטתי עומד ואני החלטתי אני אמרת לא

אותו. שסבבו החיילים מעגל את לפרוץ וניסו בגין בפני מית

שומעים?!״ אתם עלבון! אף כאן אשמע ״לאש מתת בדאלישו
 ידיו והניף ראש־הממשלה מישרד מנכ״ל אמר

עצמכם!״ את מציגים אתם איך לכם! ״תתביישו בגין. ישב שבו לחדר, מלהיכנס מהם למנוע

 !״אותו נממן שגם ניתן לא !גבינו על בא
 :הכל על לדבר מוכנים ימית תושבי

ופולי חברתיים יחסים מישפחה, רגשות,
כסף. — מילבד הכל, על טיקה.

 ״השלום
נו על בי ■״ <

 אליהם המופנות השאלות אשר ך*
 הם יותר, ולוחצות יותר מוגדרות ^

לרגע. נבוכים
למ הניתנים דברים ״״יש :מרגלית דויד

 לארג׳, להיות צריכים ובזה מדוייקת, דידה
 נמדדים, שאינם דברים יש שלעומתם מפני
 מקום, שינוי ביגלל בני־זוג בין יחסים כמו

 ילדים בעבודה, יחסים חברתיים, יחסים
בנו לכן קריטריונים. אין זה לכל בחברה.

 המכסימום את לתת צריך הראשון שא
ה רווחת את להוריד אסור שבמכסימום.

 תרד היא שתלך לאן כה, בין כי דיור,
ממילא.״

 לדבר. רוצה ״לא מרגלית: אבינועם
 !״ספסרי־פיצויים לנו קוראים
 יגידו נדבר, שלא ״איך אביטן: יעקב

 שאני מצהיר אני אז וטריפה. נבילה עלינו
 עתיד. עם מסודרת, נבילה להיות מעדיף
 מלחך־פינכה.״ יפה־נפש מאשר

 ביותר המדוברת העיר היא ראשון־לציון
ב כי טוענים העירוניים־לשעבר בימית.

 שנים, שלוש לפני בימית, בית שקנו סכום
 בראשון- רמה באותה בית לקנות יכלו

 צפון את להזכיר מעזים אינם הם לציון.
בירושלים, רחביה שכונת את או תל-אביב

 המושג עם אחת בנשימה יוזכרו פן מחשש
וולבו־ווילה. — ״וי-וי״ המפורסם

 אין לא-יקרות לערים או לערי־פיתוח
 הרמה. תרד פן מחשש כלל, כאן מתייחסים

ואי ומכאן כמושג, ראשון־לציון את לקחו
ממשיכים. לך

 חד־קופד הם בימית בתי־המגורים רוב
 ברא־ מ״ר. 375 של קרקע שטח על תיים,

 חדרים שלושה בת דירה מחיר שון־לציון
 כמה לירות. מיליון הוא משותף בבית

 דירה שנים שלוש בעוד לעלות עשוייה
 על הבנוייה חדרים, ארבעה־חמישה בת

ול לאלוהים שנה? 99ל־ החכורד, קרקע
פיתרונים. ימית אנשי
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במ להישאר המעוניינים תושכים ש יל
 על־ידי השטח תפיסת אחרי גם קום

 מונים שאלה אומרים יש מצריים. ממשלת
 הנשבעים ויש אנשים, שלושה הכל בסך
 אחד זהו — האנשים מי חמישים. שהם

 השתיקה בימית. ביותר השמורים הסודות
מוחלטת.

 אמצעי-לחץ. מהווה האזרחות נושא גם
מצ אזרחות דווקא ״למה אביטן: אומר
 וכל אמריקאית?״ לא למשל, למה, רית?

 הירידה אפשרות עימו. מסכימים החבר׳ה
 והם המיקוח, כושר את מעלה מהארץ
בהבלטה. אותה מעלים
 שאינם וצנועים, שקטים אנשים גם יש
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