
הירד
בעזה,

),61( אל״היסיי רגב
 אגודת־הדייגים יו״ר
סירות. שתי של בעליהן

לשי לבתי־החרושת בעיקר בישראל,
מורים.

 לשלוש־ התפוקה הצטמצמה היום
לאר התקצרה והעונה טונות, ארבע
 מספיקה כמות זו אין חודשים. בעה

ובח הרצועה, תושבי לתיצרוכת אפילו
 קפואים, דגים גם מוכרים בעזה נויות

ישראל. דרך המיובאים
 צפון־סיני, של השדות אובדן אחר
 את להגביל גם הצבאי המימשל החליט

הבינ המים תוך אל מערבה, ההפלגה
 של הזה החריף הצימצום על לאומיים.

 של המכה לאחרונה נוספה תחום־הדיג,
העונשים.

 על הפיקוח הועבר שנים חמש לפני
 למימשל ממישרד־החקלאות הענף

 ועד־ נציגי הצרות. החלו ומאז הצבאי,
 עם אז נפגשו הרצועה של הדייגים

 את לשנות שהבטיח מימון, דויד האלוף
ההבטחה אבל המחמירה. המדיניות
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חודשים. כמה רק מעמד החזיקה
 הספנים כל כי כלל ברור זה אין

 לגבול מעבר הסתננו אכן שנענשו
 עשירים. שרות אחרי בחיפוש ביודעין,

 נענשו ובעליה ספינה, נתפסה פעם לא
 לקו מעבר מטרים 50ב־ שחרגו על

אפ ״איך הפתוח. הים לכיוון המערבי,
 עלי שואל בדיוק?״ כל־כך לדעת שר

מו מכשירים יש ״לחיל־הים קבג׳ה.
לא.״ לנו אבל משוכללים, דרניים

 במכשירי־אי־ להצטייר להם אסור
 להקות־ לגילוי וראדאר כלשהם, תור

 היחידים המכשירים מלהזכיר. הס דגים
 כלי־השיט נמצא שבו המקום לאיתור
 מישקולת שבקצהו חבל הם העזתי

 עומק את מודדים בחבל ושעון־יד.
 באופן להעריך ניתן שבעזרתו המים,

 שיפוע לפי החוף, מן המרחק את גס
 בכיוון ההפלגה מרחק את מדף־היבשת.

 בעזרת פשוט אומדים צפון־דרום
ההפלגה. משך על־פי השעון,

 להתקנא אלא נותר לא עזה לספני
 יורדי־הים שלהם, המיקצוע באבות

 ימי־הביניים ראשית של הערביים
 המפורסם האצטרולב את שהמציאו

בינ משוכללים. מכשירי־איתור ועוד
הצר, בתחומם עזה דייגי סגורים תיים
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המ אגודת־הדייגים על־ידי לעזה בוע
 מהי־ שנואשו האגודה, אנשי קומית.
 ביקשו השילטונות, עם ישירה דברות

 אוזן תימצא לפנייתו אולי עזרתו, את
שומעת.

מת בשני מלווה לנמל, בא זכרוני
 יער. ואירית סבן אילן ממישרדו, מחים

 של מרשים תיק הכינו השלושה
 הדייגים, תלונות את שמעו מיסמכים,
 עורך־הדין עם והתייעצו התרשמו

 הוא — אבו־חצירא מחמוד העזתי
דייג. של ובן־בנו בנו עצמו

 משכה במקום זרים של נוכחותם
 החבורה בעוד מיידית. תשומת־לב

 מכונית־ מולם הגיחה המזח, על פסעה
 שמואל אלא ישב לא שבתוכה שרד,
 בכבודו בשטחים, הפעולות מתאם גורן,

קצין, נשלח המכונית מתוך ובעצמו.

מתרחש. בדיוק מה לברר שיצא
 התל־אביביים המישפטנים קבוצת

 ה־ היועץ עם לפגישה מהנמל יצאה
 בשיחה הצבאי. המימשל של מישפטי

 הם בן־ארי, אחז סגן־אלוף היועץ, עם
 עמדת את ושמעו הטענות את העלו

השילטונות.
 לכרות כוונה כל במימשל אין לא,

 בו העוסקים פרנסת ואת ענף־הדיג את
 מדיניות הצבאי. הפרקליט אמר —

 שהד- וייתכן מחדש, תיבחן הענישה
 במכשירי־איתור להצטייד יורשו ייגים

 כלי-השיט 700 בין אומנם, מודרניים.
 בעבירה אחד ולוא נתפס לא באיזור

 יימשכו מיקרה בכל אך ביטחונית,
 מעבר המסתננים על הקשים העונשים

 עם הדין ימוצה בייחוד המצרי. לגבול
חוזרים. עבריינים

ישרא ספינות בראותם כלות ועיניהם
 לעבר דרום־מערבה, החומקות ליות

עונש. באין האסור, האיזור

 דוציס ״אולי
מפאן!" שגהגד

 המעגן נקרא כך — עזה מל ף
 הומה — הרציפים שני בעל הדל, ^

 מתחילה כעת פעילות. אלה בימים
סי בשיפוץ עסוקים והכל עונת־הדיג,

ארג בסידור רשתות, בתיקון רות,
 המיועדים הטרקטורים, ובתחזוקת זים

החוף. אל הספינות לגרירת
 מהם גברים. כולם במקום הנוכחים

 מ־ יותר לא בני מהם מופלגים, זקנים
 ברוחות־הים, בטרם־עת שהזדקנו ,50

 את כאן מתחיל דייג כל ילדים. מהם
 ,10 בגיל שלו המיקצועית הקריירה

 יכול כשאינו שיבה. גיל עד ומפליג
 בסככות עיסוק לעצמו מוצא הוא עוד,

 בתחזוקת החוף, שלאורך העלובות
הציוד.

 יותר. טובים ימים בעבר ידע המקום
 ויבוא. יצוא כנמל גם שימש הוא פעם
 מילחמת ועד מילחמת־ההתשה בימי

 עשרות בסמוך עגנו יום־הכיפורים,
 לסירות־סוורים שפרקו בחודש, ספינות

 בר־לב. קו בניית לצורכי שקי־מלט,
 התפוזים תיבות מכאן יצאו כן לפני עוד

 ימים אותם לזכר עזה. של הידועים
 של גרוטאות שתי כאן נותרו טובים

 ונתקעו בסערה שנטרפו ספינות־משא,
לחוף. סמוך שירטון על

 של מקורו הוא אגב, הזה, הנמל
 שאותו המפורסם, העזתי כובע־הצמר

המ מפועלי־הרצועה רבים חובשים
 כולם הדייגים בישראל. לעבוד גיעים

 חלק היה כאילו כזה כובע חובשים
 הרוח מפני ראשם על להגן ממדים,
בלב־ים.

 האווירה הפעלתנות המולת למרות
 אנשי־ של הכללי הרושם קשה. בנמל

 עם וגמור מנוי כי הוא העזתיים הים
 פרנסתם מקור את לכרות השילטונות

 שואל ״למה?" המישפחות. אלפי של
 הם ״אולי בגיל־העמידה, דייג ריטורית

שנהגר.״ מכאן, שנסתלק רוצים
 עזה העיר של הדייגים אלה, אנשים

 ברצועה הנוספים המעגנים שני ושל
 הם — אל־בלח ובריר בחן־יונס —

 אבותיהם הם, מדורי־דורות. דייגים
הקשי יורדי־ים. היו ואבות־אבותיהם

 שדות־הדיג את עדיין זוכרים יותר שים
 כולם כמעט ואשדוד. אשקלון יפו, מול

 עד מגוריהם מקום את .1948 פליטי
 שלא להחליף, נאלצו הם שנים 38 לפני

 שמרו. מישלח־ידם על אך ברצונם,
 לדחוק רוצים משוכנעים, הם כעת,
ממיקצועם. גם אותם

הש־ נקרא זכרוני אמנון הפרקליט
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טוב גורלן בכלא". ״סירות אותן מכנים כאן הצבאי.
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 והיא חן־יונס ליד נעצרו שאנשיה הספינה מגורל
 אחת יממה אחרי במים. חציה החוף, על ננטשה

עוד. לשקמה ניתו ולא גלי״הים ממכות התנפצה
נוימן גיורא


