
 חוף־הרחצה מפעיל אביטן, יעקב כי ימית,
 תת־ נטל אביטן להתאבד. מאיים בעיר,
 ב* והסתגר לשפת־הים פנה עוזי, מקלע

מהממ דרש לא הוא לא, הנטושה. מיסעדה
 בקשתו חוזה־השלום. את שתבטל שלה
 שעליו החוף תמורת — יותר צנועה היתה

 זיכיון אמר, כך לו, מגיע בימית, לנטוש
באילת. חוף־רחצה להפעלת
 ושיב־ לחוף אליו מיהרו הוועד נציגי

 נענה. אביטן איומיו. את יממש לבל נעוהו
 את כילה הוא בכפו, נפשו ליטול תחת
ה שעל ובמיתקנים בכיסאות־הנוח זעמו
 באש, אותם העלה אותם, שיבר חוף,
בשלום. מקומו על בא והכל

 מפתח־תיקווה, 45 בן מורה זפרן, לזאב
 ״אסור מדיניות. דרישות זאת לעומת היו

 עצמו את כשקשר הכריז ימית,״ את לעזוב
האיכסים. ברחוב בדירה למיכל־גאז

 שנותר האחרון היה הוא החמישי ביום
 אלוף בחיקו. ומיכל־הגאז הוא בשכונה,
 דין־ודב- ואחרי האיש, אל מיהר הפיקוד

תפו ימית אמנם — להתפשר הסכים רים
האחרון. הרגע עד בה יישאר הוא אך נה,

 ירד הצהריים, אחרי החמישי ביום
 על המתבצרים 15 נציג הנגבי, צחי

 אוגדת חללי 180 לזכר האנדרטה ראש
 פיקוד- אלוף את לבקר והלך הפלדה,
במיפקדתו. ארז, חיים הדרום,

 הנגבי, של אמו מפי נודע חצות בשעת
 בבוקר 6.30 בשעה שלמחרת כהן, גאולה
התנגדות. ללא כולם יירדו

 ירדו טרם בבוקר, 7.00 בשעה למחרת,
המתבצרים.

 עמודים שובר טרקטור החל 8.00 בשעה
 למנוף דרך לפלס כדי האנדרטה, סביב
המתבצרים. את להוריד אמור שהיה ענק,
 אזרח, ישב במקום שסבב צבאי ג׳ים על
 ״בעוד :ברמקול וקרא צבאי בדובון לבוש

 כל העיר. את לפוצץ יתחילו שעה חצי
 לבית־הכנסת, להגיע מתבקשים האנשים

 אל מאורגנת בהסעה אותם יקחו משם
לעיר.״ מחוץ

 צה״ל. מדי לבש בג׳ים שנהג החייל
 המיקרופון, עם לידו שישב וגנר, מוטי
צבאי. דובון רק לבש

 לפני בצה״ל. קצין ״אני מוטי: הסביר
 שלי, מהיחידה חופשה ביקשתי שנה חצי

 באתי הנסיגה. לעצירת לתנועה והצטרפתי
 היום ותינוק. אשתי עם ימית על להגן
 ב־״-ר. שנשארה הקבוצה את מארגן אני

 בהתנדבות עוזר גם אני מזה, חוץ אבל
האזרחים.״ עם בהידברות לצה״ל,
 פיצוץ שעת בעצלתיים. התנהל הכל
הטרק כלשהי. התרחשות ללא חלפה העיר
 האנדרטה, אל דרך לפלס המשיך טור

הת בפוזה, הסתדרו במרומיה והיושבים
 שקיבלו להוראות והקשיבו הדגל את קינו

שה חשוב היה לצלמים מהעיתונאים.
 פעם בכל הבד את ישחרר בדגל מחזיק

במוט. אותו תסבך שהרוח
 חיילים מאות הדרמה. החלה סוף־סוף

 החל הנגבי כשצחי על אל מבטיהם נשאו
 מגבר- בעזרת מהכתב. שקרא נאום משמיע

 אנשים כמה לשמוע הנוכחים כל יכלו קול
 עושים הם ימים כמה למעלה, יושבים

ומדוע. זאת
 את שתיכנן האדריכל גודוביץ׳, ישראל

 הימים בשלושה נרגש. היה האנדרטה,
והביט לידה שהה הוא ימית של האחרונים

 מתבצרים השליכו ארז חיים *11 ^1171 111^11̂ ^111
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 לטפס בניסיונותיהם המשיכו בפיקודו צה״ל חיילי נגדו. ׳שנעשתה
 על השתלטו הם למחרת רק הצלחה. ללא אך הבית, גג יאל

חובשי־הכיפות. הרבים, המתבצרים את ממנו והורידו המיבנה

 היא ידע, הוא ספורות, דקות בעוד בה.
 מ־ ביקשו השכולות ״המישפחות תיהרס.

 ״האנדרטה אמר. אותה,״ להרוס צה״ל
 העתק היא בכרם־שלום נבנית החדשה
 זר.״ בן כמו היא בשבילי אבל מושלם,
 קול נשבע מדבר, גודוביץ׳ בעוד
 התיקווה — הלאומי ההימנון מנגינה.

 הקפיץ המיגדל, שבראש מהרמקול שבקע —
 החיילים מאות הנוכחים. כל את לדום

 סקרנים וסתם העיתונאים האנדרה, שסביב
ניע. ללא דום עמדו
סיר ישראלי שבועון של עיתונאית רק

 סביב בכוונה, צעדה, היא דום. לעמוד בה
הצ לא מהם אחד אלופי־מישנה. שלושה

 בצעקות לה והורה בעצביו לשלוט ליח
 עומדת ״אני האחרים. כמו בדום, לעמוד

 רישמי,״ בטקס מושמע כשההימנון רק דום
 הוא מהאיזור!״ אותך הוציא ״אני השיבה.

המצל את לך ״נשבור בתקיפות. איים
חסרי־דרגות. חיילים, שני צעקו !״ מות

 אלוף- ניגש המנגינה, שנסתיימה אחרי
 טקס ״זהו וצעק: העיתונאית אל המישנה
 הנופלים את לכבד כדי צה״ל שעורך

 השכולות.״ והמישפחות
 בבירור זה היה אמת. זו היתה לא

 וחבריו, הנגבי צחי של מעשה־סחטנות
לה. נכנעו שהנוכחים סחטנות
 את הוריד המנוף דקות. כמה חלפו
 של בקבוצות הימניים הסטודנטים עסקני

האנדרטה לשטח מחוץ צעדו הם שלושה.

גיבורים. היו כמו חי־לים, בליווי
 כהן גאולה להם חיכו המסלול בסוף

 ״אנחנו בקול: קראה כהן נאמן. ויובל
לכאן.״ נחזור עוד

קבורת
חמור

 סיימו ,13.30 בשעה השישי, יום ^
״  ואת הבונקר את לכבוש החיילים י

 על שהותקנו הרמקולים, דרך האנדרטה.
 לכל הורו וגנר, מוטי של הצבאי הג׳יפ

 מייד, ממנה לצאת בעיר שנותרו האנשים
בפיצוץ. יחלו שעה חצי בעוד כי

 לחוף־ נסעו בתפקיד היו שלא חיילים
 לווינגר, משה ובראשם בחורי-ישיבה, הים.
 נסעו העיתונאים כל לחוף. הם אף נסעו

אחריהם.
 של המים למיגדל הגיעו 14.00 בשעה

 בכירים. ומפקדים חיל־ההנדסה אנשי ימית
 החולות על בהליקופטר נחת ארז האלוף
הסופי. לפיצוץ חיכו וכולם למיגדל, בסמוך
בהת לחברו אמר מחיל־ההנדסה חייל

 בעיר!״ הכנסנו טי־אן־טי טון 13״ פעלות:
 המיסחרי: המרכז מיבנה פוצץ ראשון

 והמבנה טי־אן־טי וחצי טון אדיר, בום
 נשאה והרוח על, אל עלו עשן ענני קרס.
 כל את שכיסו כך דרום, לכיוץ אותם
העיר.

 בעלי מגורים מיבני קרסו השני בפיצוץ
 זה, אחר בזה אחר־כך, קומות. שלוש

העיר. בכל הפזורים המיקלטים
 הקשר ברשת קול נשמע 17.45 בשעה
 להיכנס מבקש לווינגר ״הרב : הצבאית

השבת.״ כניסת לפני אנשיו, עם
 :צעק ממכשיר־הקשר, שבקע אחר קול

 אחר קצין !״מהעיר מייד אותו ״תוציאו
רק נשאר שייכנסו. צריך, ״לא :ענה

 נוסעים הם ואם האנדרטה, את לפוצץ
 לתחום מחוץ יישארו הם לבית־הכנסת, רק

הסכנה.״
 נכנם ואנשיו לווינגר שבו האוטובוס

 המיב־ זה בית־הכנסת. לכיוון ופנה לעיר
תילו. על להישאר שנועד היחיד נה

 שני את מקיפה טבעת־אש .18.07 שעה
 רעש נשמע אחריה מייד האנדרטה. עמודי

 היתמר ענן־עשן קרסו. העמודים הפיצוץ.
באוויר.

 ריכבם את כולם התניעו דקה כעבור
 הביט מחיל־הנדסה סגן לנסוע. והתכוננו

 לתל- נגיע ״בלילה :לפקודיו ואמר בשעון
 ללכת אצטרך שלא כך אשה, יש לי אביב.
 לחפש לצאת תספיקו עוד אתם לחפש,

הסתיימה.״ שטרם במסיבה חתיכות,
הס ימית לעיר שנערכה קבורת־החמור

 שבת- כניסת אחרי ספורות דקות תיימה
קודש.

1הבונקר מנקד הפינוי מפקד  נקשרו ורגליו שידיו אחרי מהבונקר, מוצא ריכטמן יהודה
 שתסיע מישטרתית, מכונית אל מובל הוא פלסטי. בסרט

ימיס. שלושה כבר בהלנד שרוי היה הוא למעשה,

 ראשון וחודר שנפרץ, מהבונקר כיסא ידיו במו מוציא
 כל לפינוי. שהתנגדו המתבצרים, את להכניע כדי

מהמקום. בגסות סולקו שהצלמיס בעוד באירוע, 10ה־ בנוצופההעתאותה


