
ימית חבל של האחווש הגדולה בהצגה
 קן־ זד. שאסתלק. רוצים והיום כניסה

!״הקוקיה
ייוודע שלא

 כמעט שרון ניקה השבוע, השני ביום
 עשרות מכמה חבל־ימית ישובי את לגמרי

רצי התנגדות גילו שלא הנסיגה, מתנגדי
 ניראו הגדולה בהצגה המשתתפים נית.
 התאמצו לא צה״ל וחיילי עייפים, כבר

במיוחד.
 הזה העולם כתבת סיפרה בעצמונה,

 מאנשי- מפונים כמה דרשו רזין, גילה
שלא כדי לצלם, לה להפריע המישטרה,

ב שניטשה הכבדה, המערכה אז
כוחות במקום נראו לא ,1967ב־ אמור
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בוגד. בפיה מכונה עמה מסכים שאינו ומי מראש, מוכנות תשובות לה יש השלום.

 התיר לא אשר צה״ל, במחסום נתקלה
 הנחיית לפי לעיר. חזרה הכניסה את לה

 בתור שעמד ימית, תושב צה״ל. דובר
 הרבה ובלי העניין, את שמע למחסום

 מכוניתה את להעלות לה הציע היסוסים,
 לימית. והחזירה שלו המשאית על

רפ־ עיר כמו נראה הזה הקוקיה קן

 ועדיין ברחובות, מסתובבים ימית אנשי
 שהצבא נס, יקרה האחרון שברגע מקווים
באנשים. יתמלאו והבתים יתקפל,

 באחד פגשתי בוקר, לפנות 2 בשעה
הח היא .16ה־ בת איילת את הרחובות

 היא הבוגדניות. דעותי את לתקן ליטה
שקשה כזאת, בדבקות למשימתה נצמדה
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דחפור. בקלות לנטרל הצליחה ילדים קבוצת הפינוי. נגד ביותר היעיל כנשק שימשו

 .1982 אפריל באמצע כמו גדולים כה צבא
 למקום הביאו ומשאיות אוטובוסים מאות

 אנשי וקצינים, חיילים של רבים אלפים
ומילואים. סדיר

 הפגנתי באופן טסו בבוקר השני ביום
 מסוג מטוסי־תובלד, שלושה העיר מעל

 ספק פשטה העיתונאים ובקרב הרקולס,
 להנחית עומד שרון :הלצה ספק שמועה
 מחדש, אותו לכבוש כדי צנחנים, במקום

והס נמוכה בטיסה הסתפקו המטוסים אך
 את שוב דחה שרון העיר. משמי תלקו

השבוע. לסוף עד הפינוי,

 שום כמעט היתה לא שבעצם בחוץ ייידע
לפינוי. התנגדות

 חברי של מצב־הרוח ימית בעיר אך
 סביר. עדיין הנסיגה לעצירת התנועה

 התעלה את בגופם חסמו 12 כבני ילדים
 מים צינורות שפירק דחפור עבד שבה

העבודה. להפסקת וגרמו וביוב,
 פרט כללי, כמעט הוא בחבל הפינוי

 פחות בתוך לגמרי שתתחסל ימית, לעיר
 שמועה הקרוב. הראשון ביום ימים, משבוע

ה עבור הציעו שהמצרים מספרת, בעיר
 דולר מיליון 150 בימית הטרומיים בתים

 מיליון 250 דרשו ישראל שילטונות אך
 את להפוך הממשלה מעדיפה לכן דולר.
הריסות. לעיי ימית

מצפים עדיין
השובר, כבד, ציוד שלצי גייס צה׳׳ל גוססת. מית
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 רגע כדי תוך נהפכים קלה, שעה לפני
 אף לפנותם. העומד הכוח נגד לבני־ברית

 אדם כי בדעתי העליתי לא בחיי פעם
 אותו הזה. העזלם אנשי לנו יעזור דתי,
 באי- בבית־הכנסת להסתתר לנו עזר אדם
 ימית, של הדרומי ברובע האיקסים, זור
 בית־הכנסת חלון דרך לצלם, שנוכל כדי
ברחוב. האירועים את

 וגברים, נשים לחודשיים. קרוב זה אים
 עד ברחובות מסתובבים וקשישים, ילדים

 כסהרורים. הבוקר של הקטנות לשעות
 את הסובבים האין־סופיים החולות כאילו

ה האנשים את מושכים והגינות, הבתים
במיטותיהם, מנוחה מוצאים שלא מוזרים

 אותי לעזוב אותה לשכנע היה מאוד
 אותם על חזרה היא ושוב שוב במנוחה.

מראש. מוכנות טענות ואותן מישפטים
 איילת כמו בנות בימית ראיתי פעם לא

 אותם עוזבות ולא חיילים לקבוצת נצמדות
לגבי ספקות לגלות מתחילים שהם עד

 של הפרדוכסים בסידרת נוסף מיקרה
 המטורף האופי את הוא גם מתאר ימית

כת גילה סופה. לפני העומדת העיר, של
ה במכוניתה יצאה המערכת וצלמת בת

 כדי לעצמונה, פולקסוואגן, חיפושית קטנה,
לימית חזרה בדרכה הפינוי. את לסקר

 האנדרטה בין בחשיכה, לנדוד ומעדיפים
 של הגדול הבניין אל הפלדה לאוגדת

ו גדר־תיל חולות, רק מסביב הישיבה.
 הבתים בחלונות דולקים אורות כביש.

 בימית מאוכלסים. עדיין שנשארו המעטים
מעט. ועובדים מעט ישנים

 בהם בטוחים היו שעה חצי שלפני דברים
 ימית של בני־הנוער כל יעשו מה לגמרי.
 יותר, קיים אינו שעולמם פתאום כשיגלו

 אולי התאימו מחשבתם ודרך ושדעותיהם
 מקום להם אין אך ימית, של לקן־הקוקיה

נורמלית? בחברה
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 הפירוק לעבודות הפריע הלימודים, תת
מהעניין. נהנה המפונה ימית. חבל בשטח
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