
תפילה
ישנות מתנחלות

ב מתפלל דתי מתנחל
 מימין הראשון. בוקר

הארץ על בליל־שבת

 נד מהממגית סות
ליעז שהוביל וביל

לפנות ינסו ואם הרעוע, בבניין הילדים עס יתבצרו הם כי נאמר שלה כוח־האדס וערכת
ייפגעו. והנשים שהילדים סכנה ויש שנייה,״ מצדה ״תהיה בכוח אותם הובאו הם לדים.
הפתוח. בשטח בגיגית, התינוקות את רוחצות הגננות :בתמונה הממי כנגד חלים

₪ו 1
 ל־ להתכונן כדי להתאמן, צריכים חיינו זי
ב !מתע&קים אנחנו זה ובמקום !מילחמה, ל,
שלכם.״ שטויות ו
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השמועות. פורחות המתנחלים בקרב ■-
 להוריד כדי מתארגנת הסיירת כי !מספרים ד:

 לספר שדאג מי היה -בכוח. מהמקום אותם
 במשאיות מדמיע גז של מיכלים ראה כי ה

החיילים.
שר־הביטחון כי אומרת, אחרת שמועה ין
אח רגע. בכל להגיע עומד פרם שיימעון יח

ל בדרכם ראו כי להישבע !מוכנים רים
נוסע. דיין משה את מקום

 האישים המתח. פג הזמן, שעובר ׳ככל
 בבד מהמקום מסתלקים וחברי־הכנסת

 הם. גם עוזבים מתנחלים מאות כמה דדת.
 צבי משה הרב סביב מתקבצים הנישארים

 ■מוצאים אחרים בהלכה. לשיעור נריח .ו
או הנטושים במיבנים באוהלים, פינה להם י,

 התבקש אותה המתנחלים, מזכירות מישיבת בדרכומתכופף בגין
ה פרשו אותה גדר״התייל תחת ועובר לעזוב, בגין

 היו המתנחלים. יתר לבין החשובים והאנשים המזכירות חברי בין להפריד מתנחלים
לו. ומזיקים ההתנחלות, בניסיון מחבלים רק חברי־הכנסת ושאר בגין כי שטענו רבים

ז
 תנו-מת את לחטוף כדי המכוניות, בתוך

הלילה.
ם_______ כי ח מ

ה בל ח ת- ליו חו ל
*  מהמון הדחק מתכנסת מזכירות ך

מונ ושומרים !מרוחקת, בפינה העם, 1 1
למז לגשת עצמם מהמתנחלים אפילו עים

שלהם. כירות
 ה־ בקרב הראשונות הפרצות .מתגלעות

 כי טוענים מהם אחדים עצמם. !מתנחלים
 מסו־ ״.מסוג חברי־הכנסת של ההתייצבות

המצי כאלה יש להתנחלות. תפריע יים״
 מהמר לבד חברי-הכנסת, מכל לבקש עים

השטח. את לעזוב ובן־מאיר,
 גם חלק לוקחות בה שמירה, מתארגנת

 מס־ השומרים המתנחלים. מבין הבחורות
 הראשי. הכביש ועל המחנה סביב תובבים
 בשכם, חוליות־חבלה שהתארגנו ״שמענו
 אחד בן־יקר, רמי -מספר אותנו,״ לתקוף

להם.״ -ממתינים ״ואנחנו השומרים,

ל יעברו המתנחלים :שר־הביטחון עת
 12כ־ הנמצא יוסף, מחנה הצבאי מחנה

 גשר בכיוון לשכם, מיזרחית קילומטרים
 עד 8 של בעומק נמצא ״המחנה דאמיה.

 תוכנית לפי ירדן בשטח קילומטרים 10
למתנחלים. בגין מסביר אלון,״

0900 שעה ד, יום
 בתוכו ההתנחלות, למחנה מעל חג מסוק

 ושר-הביטחון רבין יצחק ראש־הממשלה
 ומתח- מבודח שפרס בעוד פרם. שימעון

 כייפד והוא חמור, רבין של סבר־פניו בם,
מפיו. מילה מוציא שאינו עט

 את שבילה לאחר לסבסטיה, מגיע בגין
ד>צ־ את למתנחלים ומבשר בביתו, הלילה
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