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 נגמר. ימית, ששמו הזה, השיגעון
האח הימים של הקטן השיגעון רק לא

הנסיגה״. ״עוצרי של הקומדיה רונים,
 זה הטראגי, הגדול, השיגעון גם אלא

עצמה. ימית העיר שבהקמת
 הושמד, נהרס- אלא נגמר, סתם ולא
 נותרה שלא עד האדמה, פני מעל נמחק

אבן. על אבן
 תמונה לד תזכיר טוב, זיכרון לך יש אם

דברים. כמה זו
 גולדה דיין,

בגין______ ס
ב שעתיים־שלוש השבוע השקעתי

 זה בשבועון שהתפרסמו מאמרים קריאת
הכנסת. בדברי ובעיון שנים, עשר לפני

 העציבה היא אותי. שימחה לא הקריאה
 מעולם להם״ ״אמרנו האימרה מאוד. אותי

סיפוק. לי נתנה לא
 ונאט- ,מילים רבבות זה בשבועון כתבנו

 כדי נוספות, מילים רבבות בכנסת תי
 ימית העיר של הקמתה מפני להזהיר
 בפיתחת־רפיח ההתנחלות ומפני בפרט,
בכלל.

 שניתן לחשוב היא איוולת כי אמרנו .
 התנחלות. על־ידי גבולות לשנות בימינו
 של (א״י) לפלשתינה התאים זה רעיון
 .70ה־ לשנות לא אך ,30וה־ 20ה־ שנות

 חסרת־שחר,״ מפוקפקת, תחבולה ״(זוהי)
 הראשונה ההתנחלות על בכנסת אמרתי

 ״מישהו ,1971 בינואר 20ב־ בפיתחת־רפיח,
 שיטות לפי עכשיו לנהוג שאפשר חושב
להש שאפשר .1925 שנת או 1905 משנת

שמת בכך בינלאומיות הכרעות על פיע
 חיים אנחנו כאילו מסרים. במקום יישבים
 זהו .1920 בשנת תל־חי, בתקופת עכשיו

 גמור.״ אנאכרוניזם מוחלט, אבסורד
 במידבר. קורא כקול היו אזהרותינו

 העיר את להקים החליטה מיפלגודהעבודה
 זו החלטה לקבלת שלחץ האיש ימית.
 בעזרת דיין, משה היה אולטימטיבי באופן

 רד את שהכריחה האשד, גלילי. ישראל
 גולדה היתה הזה המצע את לקבל מיפלגה

 בכל כמובן, בכך, תמך ביגן מנחם מאיר.
מאודו.

 שממשלת־ישראל ושוב שוב אז הצענו
ל מוכנה שהיא לממשלת-מצריים תודיע
 שלום תמורת הכבוש השטח כל את החזיר
בפי סירבה מאיר גולדה ממשלת מלא.
 גולדה זו. הצעה לקבל מלא, ובפה רוש,
 של קיתונות פעם לא עלי שפכה מאיר

 בגין מנחם זו. דרישה בשל ולעג, בוז
 אל־ אנוור את עליה. עלה ואף בה, תמך

 צמא- ״רודן בשם אז בגין כינה סאדאת
דם״.

הוח שהצענו, כפי הכרזה להכריז תחת
 שניבאנו כפי ימית. העיר את להקים לט
הכנ דוכן ומעל זה שבועון דפי מעל —
 בפתיחת כך על אל־סאדאת הגיב — סת

 ישראלים — בחורים אלפי הרבה מילחמה.
 לפני עוד זו, ימית בגלל נהרגו — ומצרים
 הראשון. הבית בה שנבנה

כסף. גם אלא בה, הושקע דם רק לא
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בגין עול החווסה! תאומה

 אפשר בימית שהושקע בכסף הון־עתק.
 בזהב שם הבתים קירות את לצפות היה

 נגזל הזה הכסף ).24—25 עמודים (ראה
 ומבתי־החו־ מבתי־הספר המדינה, מתושבי

המשק. ומפיתוח משכונות־המצוקה לים,
יבין, שדון,

פרס_______
 נהרס, הכל השבוע. ראינו הסו(* את

נמחק. הושמד,
 מראש. שניבאנו כפי בדיוק קרה וזה
נמרץ. בדיוק

 — בגין מנחם אותו — בגין מנחם
 האחרון, המילימטר עד סיני, את החזיר
 שהצענו. כפי בדיוק — מלא שלום תמורת

 שינו לא בחבל-ימית והיישובים העיר
 דיברו כאשר מטר. בחצי אף קדהגבול את
 של מקיומם התעלמו פשוט הגבול, על

מראש. שהזינו כפי — היישובים
שהצענו. כפי הם עצמם פרטי־ההסדר גם

 :1971 בפברואר 9ב־ בכנסת, אמרתי, כך
 המצרי והצבא צה״ל בין שייווצר ״הרעיון

 הוא לפינוי, ניתן שאינו זר, כוח של חיץ
יסו בחינה בלי אותו לפסול שאין רעיון

 ד,ותקפתי זאת, הצענו כאשר מאוד.״ דית
בשצף־קצף. כך על

 האיש דיין, משה סיני. את החזיר בגין
 רעיון את לקבל מיפלגתו את שהכריח
 שר־החוץ היה ימית, העיר של הקמתה
 מאיר גולדה זה. הסכם השגת למען שפעל
 שהיו ממשלתה, שרי אך לעולמה, הלכה

 שימעון גלילי, ישראל — לפשע שותפים
 ופעילים. חיים — והאחרים אבן אבא פרס,
 בתקופה ראש־הממשלה רבין, יצחק וגם

 שרון אריק ואילו ימית. הוקמה שבה
 אכזרי במיבצע הבדואים ישובי את שהרס
 שקמה העיר את עכשיו הרס כמוהו, מאין

במקומם.
החשבון. את משלם אינו מהם אחד אף

 סליחה מבקש אינו גם מהם אחד אף
 שבניהם השכולים, ההורים מן ומחילה
 ימית, ששמה האלילה מיזבח על הוקרבו

 ושהלכו להם שהאמינו המתנחלים, ומן
 משם יצאו לפחות (אלה במקום. להתיישב

גדול.) ברכוש
 והתריע, שהזהיר זה, שבועון ואילו

מדהי בדייקנות התמלאו נבואותיו ושכל
 אז. כמו כיום ומותקף, מושמץ נשאר מה,
 עתה ומתריעים מזהירים שאנחנו גם מה

 בממדים זו, פרשה של הישנותה מפני
שכבש השטחים בשאר יותר, עוד חמורים

ששת־הימים. במילחמת נו
 זה שבועון על מוטל שכיום לי נדמה
 גדולה הסכנה כי שיבעתיים, חשוב תפקיד

 קיומו היה לא מעולם וכמה. כמה פי
עכשיו. מאשר יותר חשוב הזה העזלם של

 אשר מכל מילה אף להוסיף: למותר
 בכלי- השבוע הוזכרה לא אז אמרנו

 וש* שטעו, אותם ואילו — התיקשורת
 גיבורי- היו הזה, החורבן את עלינו הביאו

כדאי ללמדך: השבוע. גם התיקשורת
 ששוגה, מי רק בישראל, תמיד. לטעות
צודק.

וזאסור■ !השער כתבת

 ל פ הא ר ב ע ה
וב ארו של

זוהר הזמר :מגלה הזה העולם
כפס ראשון כמקום שזכה אדגוב,

 ככלא לשנה נשפט שירים, טיבל
 ״כשבהו־ :אונס כגלל

מג שאני אמרה רה
 הרתיע לא זה עיל,

ארגוב. אומר אותי,״

במצור שופטת

 פיצוץ את מסקר הזה העולם צוות
 תקלות. כל ללא עכר הפינוי ימית.

 הרב משיח, הפך מהנא ״הרב״
ל לחזור הבטיח גורן

סכ כהן וגאולה ימית
הלהבות. כין כה

 השופטת שפסקה המקל, לגזר״הדין גרם מה
 אבר לאהרון אוסטרובסקי-כהן ויקטוריה

 נבהלה היא האס ? חצירא
וה הגלויים האיומים מן

 של החברתיות השלכות
בפועל? מאסר

בלטרון מפלה הברבארים
 בדרך מאיץ להיות יכול היה ימית פינוי

ל הפינוי את להפוך ביקש מי לשלום.
 כותב אבנרי אורי ? מוקש

הת שבהמישך הסכנות על
 סא־ עם שיחתו ועל הליך
ימית. על דאת

 כיותר המחפירה המפלה היתה זו
 ההיסטוריה אך — צה״ל כתולדות
ה נטל את להסיר כדי שוכתכה
 ה־ סכן-גוריון. אחריות

 צ־י אריה היסטוריץ
 הסיפור את מביא חקי

להסתירו. שכיקשו

ועדח? יוה בסנה שסח־הנקו
 גל־ רפי של כפר-הנופש של גורלו

 העולם צוות ידוע. לא עדיין סון
 והוא כטכה, היה הזה

 הערומים על מדווח
• נדסון. של והמתים ■1

בומלוז/ להבל הנסך
 למשלס־המיסים עלה בסיני מתיישב כל

 הזד, העולם לירות! מיליוני 152 בישראל
 האמיתי החשבון את ערך
 ביותר הנורא הביזבוז של

 ומה — יישראל בתולדות
שבוזבז. בכסף לעשות אפשר

ש הצלם הוא בשיריון וסרן קיבוצניק
 המערבית בגדה המתרחש על תמונותיו

למתנח העולם. את הסעירו
 מי היטב. מוכר הוא לים
ה בעיר פסטמן באלי ירה

? בירושלים עתיקה

מזי מוקדם אבל
 של אמו כי בישרה, זדונית מודעת־אבל

 גאון יהורם הפופולארי הזמר
 שזו מאמינה היא נפטרה.
 מי ימים. לאריכות סגולה
ומדוע? המודעה את פירסם

ואהבה אש
התא 16ה- כן הנער

 הצעירה ככוכבנית הב
נענ שלא דגן, אורגה

נע בעת לחיזוריו. תה
 בחשוד צר

 כנסיון
 את לשרור
כיתה.

 ובזול, לבד שיער לרכך איד
 טיבעית בלונדית להיות איד

להס צריך וכיצד לימון, בעזרת
 אחרי תרק

 בים? הרחצה
 על הכל

 השיער
בקיץ.
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