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 מוסדות שני במקום מוקמים בינתיים

 תנועת־ של וסניף בית־כנסת :חשובים
 ■טורחים המתנחלים עקיבא. בני הנוער
 מיטבח להקים לסדרו, השטח, את לנקות

 חת־ על המצביעים שונים שלטים ולתקוע
יישבות־קבע.

 נוטל מרחובות, ■מתנחל רוזנצווייג, דויד
 המתנחלים: לעבר ברמקול וקורא מחברת

 ■מקים אני אותנו. למכור הולכים ״הגדולים
 את יעזבו אם שכם, ליד חדשה התנחלות

 להירשם יכול שרוצה, מי כאן. המקום
 סביבו ■מצטופפים צעירים עשרות !״אצלי

ונרשמים.
א הו  מוכר ״

״ ! ו תנ או
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)1 ) | | | כש וחייל קצין על־ידי |
 על המעיד רחב, חיוך שלושתם פני על

המפונים. לבין החיילים בין היחסים

 מראשי שילוח, וצבי שמיד שה 1*
 בין מתווכים השלימה, ארץ־ישראל

 על מבודד היושב בגין, למנחם המתנחלים
 נראה ובנו. רעייתו ליד נמוכה, יגדר־אבן

הלי מנהיג לבין המנתחלים בין הקרע כי
 מוכרי ״הוא כסו ומילים סופי, הוא כוד

עבר. מכל ■נשמעות אותנו״
 היושבת למזכירות לגשת עומד בגין

 הוא בדרך אולם גדול, אקליפטוס עץ תחת
 מיישר זר, טלוויזיה צוות ■על-ידי ■נתפס

ראיון. ומעניק חולצתו את
 חברי״ ארבעת יוצאים הצהריים לקראת

המתנח מאת לכך הסמכה שקיבלו כנסת,
 — והורביץ בן־מאיר המר, בנין, — לים

 קודם שתואמה ■פרם, שימעון עם לפגישה
צה״ל. של מכשיר־הקשר דרך לכן

 וגוסעת המשאיות על ■מטפסת הסיירת
פלוגת־היילים נשארת בשטח מהמקום.

תנו על לפקח למתנחלים העוזרת קטנה,
המכוניות. עת

■: ■ ■ 1000 שעה ר, יום
 השרים בירושלים. מתכנסת הממשלה

 היתר. לא מעולם כי אחר־כך מספרים
זו. כמו מתוחה כה ישיבת־ממשלה

 על ■מתנפלים קול ומשה שם־טוב ויקטור
 הצעת־הפש־ את שהציע על פרם, שימעון

 על וכן למתנחלים, יוסף מחנה של רה
 המת־ בעד למנוע הצליח לא שצה״ל כך

לעז -מגייס פרס לסבסטיה. להגיע -נחלים
 צה״ל מתאם ורדי, רפאל האלוף את רתו

 כיצד מגומגם באופן המסביר בשטחים,
 להגיע מהשיירות למנוע הצליחו לא ומדוע

לסבסטיה.

מחאה בזעקות מתערבבים תפילה קולות באשו - הפינוי
ו טלית עטור יהודי ד ג פעולת בשיא הארץ על נ

ב הידוע צדוק, חיים שר־המישפטים
ב מתנפל ופשרן, כמתון כלל דרך

 שר־ לו עונה ואז פרס, על התרגשות
 לבחור יכול ״אתה :איום בני-מת הביטחון

 אלוני שולמית אחר.״ שד־ביטחון לעצמך
 של אי־ידיעתו על מתונה הערה מעירה
 גד צפוייה. שהיתה ההתנחלות על צה״ל

 לא מבקש מישפטים, שני מפליט יעקובי
הילל. שלמה גם עושה וכן להגזים,

 לא רק
שטרה מי

ס ך} ע ד  ה־ את לפנות יוחלט שאם מצי
יש מישטרת זאת תעשה מתנחלים, ^

 מייד נדחתה הצעתו אולם צה״ל, ולא ראל,
וראש־הממשלה. שר־המישטרה על־ידי

1500 שעה ו/ יום
 הברי־הכנסת ארבעה עם נפגש פרס

הח הממשלה כי להם ומודיע השליחים,
 מהנה־יוסף, לרעיון להסכים שלא ליטה

 עד המתנחלים עם משא־ומתן לנהל ולא
השטח• את יפנו שלא
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