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טעון. קלצ׳ניקוב כתפו על נושא כשהוא תפילין,

 נושא המתנחל, של האוטומטי הנשק לעומתלחייל ציני
 אשר המחסומים, באחד המוצב צה״ל חייל

מיושן. צ׳כי רובה — לסבסטיה להגיע המתנחלים בעד למנוע היה תפקידו

בשומוון יתד
לפני עוד למקום, הגיעם עם

 גדרות, אוהלים, עפר בדרכי עמן הביאו משאיות ארבע
 מיד בעדם. יעצור שאיש מבלי תייל, של קונצרטינות

והגדר. האוהלים את להקים המתנחלים מיהרו התפילה,

)17 מעמוד (המשך
 אם בבניין. נתבצר אנו :חדשה. מצדה תהיה

והיל והנשים יתמוטט הוא עליו, יסתערו
 בראשה יהיה דמם להיהרג. עלולים דים
 ממהרים אחרים מתנחלים הממשלה.״ של

 כלי־ ששום כך מכוניותיהם את להציב
 תחנת־הרכ- למקום. להיכנס ייוכל לא רכב
לחלוטין. מבוצרת סבסטיה של בת

 של רבות מאות למקום זורמים בינתיים
 להגיע,״ שנצליח האמנו ״לא מתנחלים.

 לא ״בכלל מירושלים, אהרון בני אומר
להתג כדי נסענו להגיע. צריכים היינו
 צה״ל של תשומת־הלב את למשוך לות,
 המתנחלים של בשיירה ירגיש שלא כדי

.מהמת אחד אף כימעט ואמנם, באמת.״
מינימ באביזרים מציוייד היה לא נחלים

כלי כלי-רחצה, כגון ארוכה, לשהייה ליים
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ומזון. :מיים שינה,
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1920 שעה ה/ יום
למז מורה פרס שומעון שר־הביטחון

ב דיין משה את להשיג אבי:בה, כירתו,
 בביתו, רגע באותו אינו.נמצא דיין טלפון.

 לאתר מצליחים דקות חמש כעבור אולם
 פרס, מקורבי לדברי ידידים. בבית אותו
מס דיין ההתנחלות. על לדיין השר סיפר
המתנח עם להגיע ש״כדאי באמירה תפק
 לבין בינם מכות למנוע כדי להסדר, לים

 דיין, אומר יסתדר,״ לא זה אם חיילים.
בש לרדת הימנתחלים על להשפיע ״צריך

קט.״
הרכ תחנת בשטח הצטופפו עת באותה

 ״פיקניק איש. 2500כ־ :סבסטיה של בת
יותר מאוחר זאת שהגדיר כפי המוני,״

 על מניחים צעירים ארבעה שר־הביטחון.
 ומניחים מבהיקות, שלשלאות־ברזל ידיהם

 שצולמו לאחר הרוס. קיר על הידיים את
 עצמה, הקבוצה מקרב חובב צלם על־ידי
 עצמה תמונה אותה השלשלאות. את הסירו
 צלמי- של כשערב־רב היום, למחרת חזרה

אפשרית. זווית מכל אותם ■מצלם עיתונות

ם כי ח״ ה
ם עי מגי

וה המועד על שידעו כרי־כנפת יץ ל■ להגיע מתחילים במדוייק, יעד 1 ן

המחייך הקצין
 במקום בילה ירושלים, מחוז מפקד עופר,

 ריב־שפ־ אחרי להסתלק ומיהר רבע־שעה
׳שרון. אריק הכנסת חבר עם חריף תיים

 הו את הורידה הגננת
וגילתה ניני, שיעשו

 קד יחיאל עוזרו עם מגיע בגין מנחם מקום.
 המג צעירי שרון. ואריק כהן גאולה ח״כ ועם
 ז ממארגני בן־מאיר, ויהודה המר זבולון ח״כ

 ] אליהם מצטרפים שם. כבר נמצאים נחלות,
 ו: שוסטק אליעזר תמיר, שמואל החופשי המרכז

 1 ח״כי הצהרות. להצהיר המסרבים אולמרט,
 דרובלום, ומתתיהו לנדאו חיים בדר, יוחנן
 מגי׳ גרופר פסח הליברלי הח״כ לין. אמנון ע״מ

 ג תפקידו בתוקף בא הוא כי ומסביר מקום,
 גם הליכוד. של החקלאית ההתיישבות מראשי
 ד,נ מעורר התורתית, מהחזית ורדיגר אברהם
בבואו.

 מ לשעבר, רבלון ממנהלי מודעי, יצחק ח״ב
 שה לידיד בתל־אביב, סקאלה קפה ליד לשווא

למקום. טרמפ לו

2010 שעה ה/ יום
למקום. מגיעים צה״ל כוחות
ברא׳ במשאיות מגיע הצבא, של מובחרת סיירת

הר הכביש על מהמשאיות יורדים הם קצין. של

ל  ביותר חשוב חלק 711111 ר 11 י ד •
ו היו המתנחלים של #
הו מאיומי ובאחד שלהם, הגננות עם יחד למקום

 מכוניות על־ידי חסומה שהדרך מאחר
המתנחלים.
 שליד בחורשה לנוח שוכבים החיילים

 הג׳יפ עם !מתקדם .מפקדם ואילו הכביש,
שי לאחר מסתלק המתנחלים לעבר שלו
שב האישים מקרב ממכריו כמה עם חה

מקום.
 ירושלים, מחוז מפקד מגיע יותר מאוחר

 של פקודיו שהיה ימי עופר, זאב אל״מ
 אולם ידיים, לוחצים השניים שרון. אריק

 חריף, דין־ודברים ביניהם !מתפתח במהרה
 אריק יותר. המתון הוא עופר דווקא כאשר

 לחברי- ניתן לא כי על עופר בפני מתלונן
 :עופר חופשי. מעבר ולעיתונאים הכנסת

כני להתיר הוראה עכשיו קיבלנו ״לצערי
ועיתונאים.״ אישים סת

 ם ״כי ח ה ״ש
״ ! קו ל ת ס י

 שני ומשאיר מהמקום מפתלל] ופר **
 וסגן פורת יוסי רב־סרן קצינים, 21

 עם מסתבך שמיל הכוח. על לפקד שמיל,
 אותי'מי מעניין ״לא בריב. המתנחלים

שעכשיו יודע רק ״אני שמיל, טוען צודק,״


