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המתפללים. ברקע כ״תפילת־הדרך.־׳ אותו, שפינו החיילים על־ידי בלצון אחר־כך כונתה
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שצה״ל לאחר סייד ומתנחליו. לווינגר הרב של ההתנחלות 1 #1-110 #111 ״■״
 ששמרו קצינים, קורם צוערי יחידת למקום נשחה קלט, בוואדי ההתנחלויות את גילה

 מנעו ואף לתגברה, יהיה שאי־אפשר כדי להתנחלות, בדרך והמבואות הדרכים כל על
הקנאים. שבמצודת וזו הוואדי שבתחתית זו הקבוצות, שתי בין קשר ליצור המתנחלים בעד

אי #־ ׳■ ••-*■יי•' ׳ י*י* ןן״^ז)׳זד.ו׳!)י- •־-י* ־י'■׳׳

1119 1 7 אמצעי־אלימות, ינקטו לא כי טענו שהמתנחלים למרות 0 ל1| ד 1
מתנחל, טל יד להרים לא לחיילים הנוקשות ההוראות ולמרות 11 / י יי1 1 ע #111

 כאשר וראשים, ורגליים ידיים של מערבולות ממש, של תיגרות הפינוי בעת נתעוררו
 המתנחלים. את המפנה החייל הוא ומי מפונה אשר המתנחל הוא מי להבחין קשה לעיתים
נמרצת. התנגדות מגלה כשהוא צה״ל, חיילי על־ידי בכוח נגרר .מתנחל׳ :בתמונה

0ווי1ן1ה חונודת
)17 מעמוד (המשך

 צעי יושבות במקום מטד,-המתנחלים. מצוי
 טלפוניות. הודעות המקבלות אחדות, רות

 אנשי בעצרת. משתתפים כולם הגברים
 לצעירות מודיעים למישרד, מתפרצים מוקד

 15 במקום ומגלים המקום, את ״כבשו״ כי
 על מבשרים הם קלאצ׳ניקובים. ושני רובים

 אחר- אולם ולרדיו. לעיתונות בשימחה כך
 שייכים לפחות, הרובים, כי מסתבר כך

 בעלי והם גוש־עציון, של שדה לבית־ספר
מישטרתי. רישיון
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20.00 שעה ,9.10 רביעי יום

 ראש־ מישרד שליד ומצפן שי״ח מפגיני
 בינתיים הצטמצם מיספרם אשר הממשלה׳
 המכוניות אחת סביב מצטופפים לשמונה,

,,ברג :מודיע הקריין חדשות. לשמוע כדי
 200 משתתפים בה הפגנה נערכת אלה עים

 ראש- מישרד מול ומוקד, שי״ח חברי
 בצחוק, פורצים כולם גירושליים.״ הממשלה

 הגיעה שלהם ההתנחלות הביתה. ׳ומתקפלים
לקיצה.

ההת כי צה״ל דובר מודיע שעה באותה
 המקום מתנחלי פונו. קלט בוואדי נחלויות

 מכשירי-הטרנזיסטור על בתמיהה מסתכלים
שם. עדיין הם זו. הודעה שפלטו שלהם,

 :היום אירועי את מסכמים במטכ״ל
גב עם אהד קל, רובם פצועים, 27 לצה״ל

 פצועים, עשרות כמה למתנחלים שבור.
 לאחר מייד ממשיכים, מרביתם קל. כולם

 לעבר להסתנן לנסות רפואי. טיפול שקיבלו
נקודות־ההתנחלות.
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23.00 שעה ,9.10 רביעי מ1י

 יפהפייה רחובותית צעירה דרייר, רחל
 בבית־וגן הגבוהה הדתית במיכללה הלומדת

 צעירים 30 בת קבוצה מובילה בירושליים,
 מאומצת הליכה לאחר יהודה. הרי בשבילי

 פעמים מיספר תעו בה שעות, שלוש בת
 מחסומי פל את לעבור רחל מצליחה בדרכם,
 אל בשלום בני־קבוצתד. את ולהביא הצבא,

 שם מתקבלים הם קלט. ואדי התנחלות
 ובקריאות- המתנחלים, של בקריאות־שימחה

עליהם. השומרים החיילים של אהדה

10.00 שעה ,10.10 חמישי יום
 המתנחלים בין החתול־בעכבר מילחמת

 את מתגבר צה׳׳ל נמשכת. צה״ל, לחיילי
 על־פני פרושים במאותיהם וחיילים כוחותיו,
 התגנבויות־ למנוע כדי וגיאיות׳ ואדיות
מתנחלים. של יחידים

ברור, לצה״ל להתברר. מתחילה התמונה
 יריחו. לכיוון הוא המתנחלים מאמץ עיקר ני

כדי תוך פונו, מעלה־האדומים מתנחלי

 השומרון של אלה ואילו ופצועים, תיגרות
 קלים ומטוסים מסוקים כולם. כימעט פונו

לכו ומדווחים יריחו, סביבות את מכסים
 שהם מתנחל כל על הקרקע שעל חות

בשטח. מזהים
 עיתונאית תגובה

מגמתית
 לפקיד בן 24 בן צעיר תור, ילן

יל לשלושה ואב ירושליים בעיריית <*
 בקריית־ארבע, משפחתו עם המתגורר דים,
 מטורפת, במהירות סירה, עם וספה על נוסע

 צבאי מג׳יפ-סיור להימלט מנסה כשהוא
 הג׳ים כי אילן נוכח כאשר אחריו. הדולק
 הווספה את זונח הוא אותו, להדביק עומד
החיי ההרים. תוך אל ושועט הכביש, לצד
המירדף. את מפסיקים שבג׳יפ לים

ל עורכי-העיתונים עורכים בתל־אביב
 נמנע כי על שערורייה־רבתי, צה״ל דובר

 ואמנם, ההתנחלות. את לכסות מעיתונאים
 בעיתונים המופיעות בכתבות בעליל ניכר

 מפירסומיו מגמתית בצורה ניזונות הן כי
צה״ל. דובר של
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14.00 שעה ,10.10 חמישי יוס

דובר מארגן העיתונאים, את להרגיע כדי

 ואדי להיאחזויות סיור-עיתונאים צה״ל
 מירושליים, יוצא שלהם האוטובוס קלט.
 ליד משעה למעלה משך מתעכב אולם

 למפקד־המחסום למסור שכחו עזריה. מחסום
 מעלה־ ליד לעבור. לעיתונאים מותר כי

מת הם שלידו מחסום, שוב — האדומים
נוספת. שעה עכבים

 שהובאה היחידה את צה״ל מפנה בינתיים
 מיספר רק במקום ומשאיר קלט, לוואדי
 להיאחזות מגיעים העיתונאים סמלי. חיילים

 ולהתרשם, לצלם מתקשים לפנות־ערב,
 לעזוב המלווה הקצין על-ידי ומזורזים

המקום. את
■ ■ ■ י

19.00 שעה ,10.10 חמישי יוס
 עמוסה פידו למכונית מאפשר צה״ל
 קלט. ואדי מתנחלי אל להגיע אספקה

 אינם חמושים חיילים אומנם, גבוה. המוראל
 להיפגש המינזר שליד למתנחלים מאפשרים

 במהרה הזוכה במקום הרכס, שעל אלה עם
 לווינגר הרב אולם מצודודהקנאים, לשם

החיי את העוקפים סיירים, לשלוח מצליח
 פורת, חנן של מתנחליו אל ומגיעים לים

 מוחלטת התנגדות על מחליטים הם ויחדיו
לפינוי.

מזל_______
חייל היכתה

ארוחת מכינות שבחבורה בחורות ך*  לתפילה. פונים הגברים בעוד ערב, 1 ן
באוטו מובאים, לקצינים גית־הספר צוערי
 קילומטרים כחמישה של למרחק בוסים,

 לילה. ללינת ונערכים מאתרי־ההתנחלויות,
המת פינוי — קשה יום להם צפוי למחרת
 של פירושה מה יודעים והצוערים נחלים.

מהפינוי עוד במתנחלים, חיילים טילחמת
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