
ב המתנחלים ממתינים בינתיים
 חברי־הכנסת מארבעת להודעה שכם

ה של הקשר דרך פרם, עם הפגישה על
 אט־אט !מתמהמהת. ההודעה אולם צבא,

ה כניסת ועם המחנה, להתרוקן ׳מתחיל
קבו בילבד. איש 250כ־ בו נשארים שבת
 להגיע מנסות אוהדים של אחרות צות

 צה״ל, מישמרות על־ידי ונעצרות למקום,
 הוראה עצמה שעה באותה רק שקיבלו

 של שבור אוטובוס' יותר. תקיפים להיות
 על־ נעצר קריית־ארבע מתנחלי ובו אג״ד

 להוראות להישמע מחליט המישמר, ידי
 יורדים נוסעיו 50 חזרה. ולנסוע החיילים

 ועל השם קידוש על ונשכבים מהאוטובוס
להס יוכל שלא כדי גלגליו, לפני הכביש,

 סמל, בדרגת המישמר, מפקד ולחזור• תובב
להמשיך. לאוטובוס ומתיר נבהל,

צרור
ר באווי

 מרמת- אוהדים של אחרת בוצה ף־*
 להתחכם, מנסה בגולן, ומנוב מגשימים 1/
 המחסומים, אחד ליד המוצב המישמר עם

 החיילים אחד צדדי. שביל דרך ולנסוע
 והאוהדים באוויר, עוזי מחסנית מרוקן
עקביהם. על חוזרים

 בדרן־ לשכנע מנסה חייל *111111*1
המתנחלים אחד את נועם |1□ /

לו. עוזר אחר כשחייל לאוטובוס, שיעלה
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המתפ את לפנות לא מהרמטכ׳׳ל ביקשו מנהיגיהם בעוד לה,

 פתחו להתפלל, שסיימו לאחר התפילה. סיום עד ולהמתין ללים׳
 לזה, זה דבוקים כשהם סוערים, ובריקודים בשירה המתנחלים

הממתינים. האוטובוסים תוך אל לפנותם החיילים על להקשות כדי

1600 שעה ו׳, יום
 48 תוך השנייה קמה, נוספת התנחלות

ה בשטח נח״ל־אריק, התנחלות שעות.
 שרון, אריק לח״כ השייכת החקלאית חווה
 קיבוצי חברי 150כ־ שדרות. העיירה ליד

ורחו מתל־אביב וצעירים מוקד הסביבה,
 ח״כ של איום־הבדיחה את מממשים בות,
 ההתנחלות לאחר שהתפרסם פעיל, מאיר

 במידה כי שכם, ליד שנעשתה הראשונה
 יתנחלו בשומרון, התנחלות עוד שתיערך

אריק. של בחוותו הם
 תוהים החווה ועובדי איננו, עצמו אריק

 המיש- מוזמנת ביטחון ליתר לנהוג. כיצד
 המתנחלים מצליחים אחר־כך שעה טרה.

ה נהגו לוי, (״מוטי״) -מרדכי את להרגיז
 לוי האחרונה. במילחמה אריק של אישי
 המתנחלים על עימו ומסתער ג׳יפ לוקח

 ו־ צידניות שלטים, בדרכו רומס כשהוא
 מורד שהוא לאחר צעירה. שדורם !כימעט

במת !ולחבוט להשתולל ממשיך מהג׳ימ
לפ נשמעת עליו, מתנפלים כשהם נחלים.

 -מוטי של הימנית רגלו זעקת־שבר. תע
ה עובדי שאר של צעקותיהם נשברה.

 את -מבהילות !״ צה״ל נכה ״הוא : חווה
 מוטי כי מתבדר אחר־כך השמאל. מתנחלי

 שאריק לפני עצמה רגל אותה שבר אמנם
 ב־ סואץ, תעלת של השני לעברה פלש

האחרונה. מילחמה

 המתנחלים זוכים הצהריים בשעו-ת
 רשדי סבסטיה, הכפר מוכתר לביקור.

 שלם, קילומטר ברגל צועד עבד־אל־האדי,-
 כדי המתנחלים, מחנה אל שלו מהכפר

 למרות הדתיים.״ היהודים את להרגיז ״לא
 המוכתר דברי חריפים נימוס. של זה צעד

 ״אתם סביבו: המתגודדים המתנחלים אל
שאי באדמה ולנטוע לחרוש יכולים אינכם

 כ-וב־ אתם שעכשיו למרות לכם, שייכת נה
ואדוניה.״ שיה

 לא הכגעגי
ם מבין כלו

 לו לספר מנסים מתנחלים יספר ץ*
 כשהדבר שלנו• ההיסטורית הזכות על 1*

 הבעייה את פותרים הם בידיהם, עולה אינו
 כלום, מביו לא הוא אותו, נעזוב ב״בואו
לנפשו. האורח את ומניחים הזה,״ הכנעני

1530 שעה שכת,
 לשטח מגיעה צה״ל של חדשה יחידה

 הם אלה הראשי. הכביש על ומתפרסת
לעו הנערך מיוחד קורס־טירונות חניכי

 של מחנה מקימים החיילים חדשים. לים
ו הכביש, שליד בחורשה אוהלי־סיירים

 מחנה־המתנחלים. סביב פטרולים עורכים
לעשות יוצאים ההתנחלות ממארגני כמה

 זה־עתה. שהגיעו החיילים בקרב נפשות
 בוויכוחים שוקעות חיילים של קבוצות
 בתוכה הכוללת משובשת בעברית לוהטים,

 החיילים־העולים־ה־ באידית. רבות מילים
ה ונגד בעד ביניהם, מתפלגים חדשים

מתנחלים.
1■ ■ ■

0830 שעה א׳, יום
צו בקבוקי־משקה עם מגיע ערבי נער
שע כפי למתנחלים, אותם למכור ננים,

 צעירים מספר קודם־לכן. יומיים גם שה
 באב, ״תשעה בקריאות: אותו מגרשים

 במלמלו נפשו, על נם הנער !״באב תשעה
 שתי יש שליהודים ידעתי ״לא בערבית:
שבתות.״

ת א ד הו
פינוי

 מושל למקום מגיע 10.00 שעה ^
 אריה תת־אלוף והשומרון, יהודה איזור

 הרב ״לצערי למתנחלים: המודיע שליו,
 המתח היום.״ אתכם לפנות הוראה קיבלנו

 יפונו כי חוששים המתנחלים שוב. עולה
הצום. יום באמצע

אומ לשנייה, אחת מהדורת־חדשות בין
שוקעת התלהבותם קינות. המתנחלים רים

)24 בעמוד (המישד
צריך מי

ת ת! צדו ו תי מי א
 ל- בו ומוטי.מוסע מוזמן, מכולכם ^
ו  שאוזנו שוטר עם יחד בית־החולים, <

 המפגינים. מקרב צעירה על־ידי נושכה
 רעייתו עם אריק -מגיע לערך שש בשעה

 -מחייך אריק ההתנחלות. למקום ובניו לילי
 לכיוון וממשיך שסמקום, העיתונאים לעבר

 עוזב הוא כשעה כעבור החווה. משרדי
 עם חוזרת לילי אשת׳ו אולם החווה, את

 ומתחילה המפגינים, אל שלה עובדים כמה
ש אדום ודגל כרזות •קורעת להשתולל,

 אחד על המפגינים על־ידי לכן קודם הונף
 מתקרב לא !מהמפגינים איש הבניינים.

 עם אמיתיות צרות צריכים ״אנחנו אליה.
 ■מהם. אחד שואל ז״ אריק

ההת מפת של השני בעבר עת, באותה
 עיריית ראש עם שכם מושל נפגש נחלות
 בסבסטיה המתנחלים כי לו ומבטיח שכם,

שני. מיום יאוחר לא מהמקום, יורחקו
ל להתכונן מתחילים סבסטיה ,מתנחלי

ה ערוב את מכינים הם השבת. קבלת
תבשי לאלתר ומנסים והתחומים, חצרות

בוטלה. השמירה תורנות לשבת. לים
■ ■ ■ י 1000 שעה שכת,

 על הרצאה מתארגנת הפינות באחת
 לידיעת־הארץ. מדריכים שני מפי האיזור,
 בחורות, רובם מתנחלים, 30 בת קבוצה
 אשר ההיסטורי האתר אל לטיול יוצאים

העתיקה. בתל-שומרון
צועק איש

סיס.

בצעקות, החיילים על המפונים התנפלו בודדים במיקריס רק
 האוטובד על אותם ולהעמיס אותם לקחת באו הללו כאשר

וברגל בידיו מתנחל נושאים חיילים ארבעה של היתה ביותר השכיחה התמונה

 § עקות,
 8 טובו־
1 ־גליו.
21 £.


