
לחופשת״מולדת הביתה,מחכים עוצרי־הנסיאה :ימית של השער
 על- זד. וכל אומרים, הם שוחר־שלום, היג

ישראל. עם חשבון
בקי את הוכיחה במכונית הנוסעות אחת

 רם: בקול וחלמה בתלמוד־תורה, אותה
 המלך שנת ותנדד שני, פורים ״והיה
נע לו יביאו כי ויבקש הלילה, כל בגין
 בבנות היפה את מעלתו להוד ויביאו רה:
הגזי רוע יעבור ובבוקר עצמונה או ימית
רה.״

 של אוסף
זרוקים

ת ף* ע רכ ש  לימית. הגענו מאוחרת ע
ש תלמידים של כמו היתה ההרגשה •

 מתחת ממש גיאוגרפיה, משיעור ברחו
 הציע אייל בית־הספר. מנהל של לאפו

 כבר התחיה״ ב״מעוז החבר׳ה להזדרז,
לו. .מצפים
 מודאגת, שאלה, המכונית מנוסעות אחת

הקלי ״ועדת את לעבור צריכה איני אם
 הצעיר ידידי ל״מעוז״. שאגש לפני טה״

 שלנו!״ ״היא וקבע: לעזרתי נחלץ
הקלי שוועדת לי התברר יותר מאוחר

 את שמקבלים אנשים מכמה מורכבת טה
גי לפי אותם ממיינים לחבל, הבאים פני
 משהו הפנויים. בבתים אותם ומשבצים לם

 קטוסטה. של ועדת־החקירה בנוסח
כשישה יחד התקבצו התחיה״ ב״מעוז

 ומוצריו חלב חרדל. של מבוטל לא ומלאי
 ואזלו קטנות בכמויות העיר אל הגיעו

במהירות.
שמואל את פגשנו ארוחת־הערב בתום

 את לחלוטין. וקרח מוצק ,60 כבן גורמן,
התנו של ״הטרקטור במעוז מכנים גורדון

 הנערים של למחסורם דואג הוא עה.״
 עבה בקול והמשמעת. המוסר על ואחראי
 הנערים על פוקד הוא קל רוסי במיבטא

 את בסלון, תשב ״אתה הוראות: ומחלק
 החוצה.״ תצאו אתם למיטבח, תלכי

 ברוסיה בצה״ל. סגן־אלוף היה גורדון
 שם בגין. מנחם עם לדבריו, בכלא, ישב
 לכל גורדון סיפר טובים, חברים היו הם
היום? בגין עם ומה להקשיב. שמוכן מי

 אל הצטרפה תל־אביבית צעירה מבפנים: נראה זה כך
 של הנוער ימית׳ בחבל לנסיגה המתנגדים שבין הקיצוניים

האנדרטה. של הסטודנטים וקומץ התחייה
 על בחייל, שהתחזה גוש-אמונים איש על מספרת היא

בימית. החשדנית קבלת־הפנים ועל הגבול, דרך בלילה רגלי מסע
 היו הנסיגה שמתנגדי מה לספר ידעו כלי־התקשורת

 היה זה אין אבל ימית. של בתיאטרון לפניהם להציג מוכנים
 ובמרומי אליהן שפלשו בדירות חיו הם פיצד !באמת

 הם והאם אותם, הרגיז מה דיברו, הם מה על י האנדרטה
 י הנסיגה את לעצור שיצליחו באמת האמינו

מבפנים. הסיפור זהו
 בשכונת־ נאה בית שהפכו ,15 בני נערים

טרזן. סירטי בנוסח קן למין האיקסים
 אל שהובילו המפואר, הקוטג' מדרגות

שסבי בשקי־חול נחסמו השניה, הקומה
דל ושברי קרשים גדרי־תיל, נכרכו בם

 ישנו שם הזאת, הקומה אל העליה תות.
וה הלילה שעות ברוב הנועזים הנערים

סו על לולייני בטיפוס כרוכה היתה יום,
 תחת לכרוע שאיים כלונסאות, עשוי לם

המטפסים. משקל
וסגו בשחור צבועים היו הדירה חלונות

 חדרי־השינה קרשים. בעזרת היטב רים
 כמה שקי־שינה, כמה לזה. זה דומים היו

 המאובקת הריצפה ועל דקים, מזרונים
ואו טייפ-רדיו מלוכלכים, בגדים ערימות

 רוק מוסיקת סיגריות. חפיסות קסטות, סף
בכיפה. שלטה כבד

 מכל שונה נראה ב״מעוז״ התחיה נוער
שישי. יום במסיבת זרוקים של אחר אוסף

 היוו מאודים וקישואים צנימים תה, כוס
 קיבלו שבה החגיגית, ארוחת־הערב את
 מאוחר הבנתי זאת ימית, בעיר פנינו. את

 הסופרמרקט רעב. מצוקת שררה יותר,
 על לחלוטין. כמעט מזון ממוצרי התרוקן
סו כמו מעטים מצרכים נותרו מדפיו
ורום, וניל תמציות עוגה, לקישוט כריות

 ממנו שנהיה מה תראי בוגד! ״הוא
 בו. תמכתי הראשונות בבחירות היום!
 גור- קבל מאצ״ל,״ בחבריו בגד הוא היום
 — בחוריהן התרוצצו ועיניו בכעס, דון

!״״בוגד
אש נותרה בבית מחולון. הוא גורדון

 בימית אך התקפי-לב. שני אחרי לבדה תו
 מפקד הוא המג״ד. הוא כאן לו. זקוקים
 הרבה צבאי. כינוי יש פעיל לכל הנוער.
מה ״אספקה״ להביא יש אף אין, פעולות

 את ושוב שוב ״לבצר״ ויש סופרמרקט,
המבוצרות. המדרגות

 מאוחר. מתחילה הנוער של הפעילות
 הצהרים לשעות קרוב מתעוררים אנחנו

לה במעוז שנשאר מי יש לים. ויורדים
 נמשכת שהכנתו היומי, התבשיל את כין
לשעות־הערב. עד

 המיטבח בפתח ניצב הוא מגיע. גורדון
הנע לשם. להיכנס לנערים מתיר ואינו
 שביניהם היוזמה בעלי משועממים. די רים

 המורים שלטים, וכותבים נייר נוטלים
אח המיטבח. נקיון על לשמור לאורחים

 ״כוס לכלי־האוכל: מדבקות מכינים רים
כש על שומרים חלבית״. ״כוס בשרית״.

בדתיים. להתחשב צריך רות.
בש רואים לא כהן גאולה המנהיגה את

כא מאוד. עסוקה שהיא לי אומרים טה.
 בביתו נמצאת היא לכאן מגיעה היא שר
 היא משם ברנר. קובי ימית, תושב של

לאנשיה. הוראות מחלקת
 היא אייל, לי מסביר משהו, כשקורה

״מה הצד. מן וניצבת למקום מגיעה מיד

ח א מ

ת טניו ענ ג

 ״היא מתנצל. הוא י״ לעשות יכולה היא
העיתונאים.״ עם מדברת רק

 שלדקמח
שלךדגים או

ה וער ן• חי ת  מטה לישיבות נקרא ה
 מדברים בישיבות ביום. פעמים שלוש —

 ושוב שוב הנסיגה, עצירת על ושוב שוב
 אסור צה״ל. בחיילי לפגוע שלא מוזהרים

 האשמה אשמתם. אינה זו עליהם. לכעוס
הבכי המפקדים ושל הממשלה של היא
 גור- המג״ד אומר פינוי,״ יהיה ״אם רים.
 החיילים. הוראות אחרי למלא ״יש דון,

 מהבית שיוצא מי פיסית. להתנגד אסור
 אליו.״ לשוב ישתדל

הא ההתפנות. לאופן גירסות שתי יש
וה פסיבית) (התנגדות קמח״ ״כשק חת:

הגוף). (טילטול דגים״ ״שק שניה

 הנגבי, צחי ועל הסטודנטים על שאלתי
 נמוך־ בחור מיכה, כהן. גאולה של בנה

 24מ־ בהרבה צעיר שנראה ורזה, קומה
 לקבוצה לצפות שאין לי הסביר שנותיו,

עש ״כמעט״ בונים הסטודנטים ממש. של
פעי בארבע מדובר למעשה, אנשים. רה

 סתם. נגררים הם והיתר ממש, של לים
 דירת-הסטודנטים הנגבי. צחי של חברים
בס האיקסים, בשכונת היא אף נמצאת

התחיה. נוער לדירת מוך
 שלהם הדירה אליהם. ניגשתי למחרת

 מאוד נקיה ומאווררת, מרווחת גדולה,
 (שמואל) שמיל טוב. מכל יש ובמיטבח

 באר־שבע, מאוניברסיטת סטודנט אזולאי,
לפ אי-אפשר צחי ״את בפתח. אותי עצר
 שפתיו. על כשחיוך לי הודיע כעת,״ גוש

והת אותי חיבק והמוצק הגבוה הבחור
 חקר הוא ישנה. אני היכן לדעת עניין
 בעיניו אני הכל, אחרי בעיר, למעשי אותי

שיעמום. של בים מציאה
 לתל- לחזור רוצה אני אחרי-הצהרים

 אצל נוחה לא לתחושה גרם הדבר אביב.
 אני כי עבורם הוכחה היתה זו הנוער.
מרגלת. באמת

 רבים מצאתי העיר שבפתח בטרמפידה
חפציהם. על היושבים אחרים

 לימית. לשוב החלטתי בערב למחרת
 חוקית פחות בדרך לשם הגעתי הפעם
 התחיה במישרד לי נמסר מפרכת. ויותר

 מרחוב אוטובוס, יוצא שבערב בתל-אביב
 יאסוף הוא בערב 9.00 ובשעה דה־האז,

הנסיגה. מתנגדי כל את
 40כ־ ובה משאית מגיעה בערב 10.00ב-

 שבפרדס־ נועם ישיבת תלמידי נערים
שבכפר־ מבית־הספר נערות וארבע חנה,

 מדרגות האיקסים. בשכונת הגגות באחד התמקם ״התמיר!״ נוער
■* * *  בשקים. מבוצרת עמדה הפך הגג בתיל. והוקפו בשקים נחסמו הבית ■■ ^

עליו. המטפסים משא תחת לכרוע ומאיים אותם משמש כלונסאות עשוי סולם

 הצבעת היתה לימית באתי שבו בערב
 הממשלה בכנסת. המערך של האי-אמון

בר התרוצצו התחיה נערי שנפלה. כמעט
בח ומתחבקים. שרים כשהם ימית חובות

 להתפטר. מתכוון לא שבגין נודע צות
 הם שיתפטר!״ הבטיח הוא שקרן, ״בוגד,

מאוד. מאוכזבים

 השביעית הכיתה תלמידי אלה היו פינס.
 עליזה היתה במשאית האווירה והשמינית.

בכי השנתי הטיול את קצת מזכיר מאוד.
ג/ תה

 בתל־ בתחנה שהמתינו הנסיגה, מתנגדי
 סטודנטית ונבוכה, דתית צעירה היו אביב,

עם לדבר סירבה הצעירה ואני. בבר־אילן
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