
הת ג׳זרג׳, סנט מיחד ליד קלט, בוואדי המתנחליםמיזרוו קומנדו
 לשם אותם. להוריד היה קשה ממנו סלט, ראש מל כנסו

 וטליהס הקניון, !!תחתית הונחו אשר גומאוויר, מיזרני צה״ל על־ידי למקום הובאו כך
נפצע. אחד מתנחל ושברים. פציעות למנוע כדי המפונים, המתנחלים את החיילים הטילו

 ארבעה של זו היתה בפינוי ביותר השכיחה התמונההמצב לרגלי
מהמת חלק אחד. מתנחל הנושאים חיילים שישה או

 את ו>וילו ההתנחלות, מאיזור ליציאה עד החיילים של ההיסעיס בשירות הסתפק נחלים
אחדים. קילומטרים מרחק לרכס, עד קלט ואדי מצוקי מתוך לשאת החיילים נאלצו האחרים

בשילה. ביצעו אותו
 ההרים על להסתובב ■ממשיך תור אילן
הפרו חיילים מספר קלט. ואדי את בחפשו

 הוואדי, בתוך היטב ומוסווים בשטח סים
 אילן לחניון. אותו ומביאים אותו ■תופסים
 חם, קפה לנום זוכה הוא מאושר. התשוש

 עימו, הביא שאותם כריכים שלושה שולף
 לחיילים גוש־אמונים, נוסח חוג־בית ועורך

שבחניון.
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05.00 שעה ,11.10 שישי יום

החיי עורכים קלט ואדי של בהתנחלויות
 משותפת ארוחת־בוקר והמתנחלים לים

 הניחו לא מעולם אשר חיילים, ותפילה.
 מניחים בבית-כנסת, ביקרו ולא תפילין
המתנחלים. עם ביחד תפילין
מת מפתח־תיקווה, תימנית צעירה מזל׳
 היכתה שאותו החיילים, אחד בפני נצלת
 ביום הכושל ניסיון־הפינוי בעת קשות

 במכות יזכה כי לו מבטיחה אך הקודם,
 לפנות ינסה אך אם יותר, עוד נאמנות

שנית. אותה
 שמנמונת בלונדית צעירה הירש, לאה

 קטן, ירושלמי ■תעשיין של בתו מירושלים,
 הדתיים, החיילים אחד עם כתובת מחליפה

 .אחרי עימו להתראות לשוב ומבטיחה
 לא מתגלה מצידה, דרייר, רחל המילחמה.״

מחו כסופרת גם אלא מעולה, בסיירת רק
 יומן־זההתנחלות, את מנהלת היא ננת.

 גלילי שאריות־נייר, על כותבת כשהיא
 הנופלת פיסת־נייר כל על נייר־טואלט,

לידה.
 הוראות להעביר מצליח לווינגר הרב

 להתנגד ״יש :שבמצודת־הקנאים לקבוצה
 אותנו לפנות יצליחו לא אם הכוח. בכל
את בכוח לפרוץ יש השבת, כניסת עד

 השבח, כניסת לפני שעתיים מישמר-הצבא,
 בצוותא.״ השבת את לעשות כדי

 האוטובוסים, על עולים החניון חיילי
 הרכס, על ביותר׳ הקרובה לנקודה ומגיעים
סנט־ג׳ורג׳. למינזר

■ ■ ■
09.00 שעה ,11.10 שישי יום

 ע., בצח״ל, הססגוניות הדמויות אחת
מוצק, גבוה,

המפ החיילים בראש ויורד מגיע

להתפנות. גר
שהחיי וברור התפילה, נמשכת בינתיים

 נמשכת התפילה במתפללים. יגעו לא לים
 במיזרני מרפדים החיילים משעה. למעלה

המב הקטן, הקניון קרקעית את גומאוויר
 הדו*ך לבין ההתנחלות מרכז בין דיל

דרך־העפר. אל המובילה
התמו מול אל משתאים עומדים החיילים

 בר־כוכבא,״ בזמן כמו ״זה שממולם. נה
מר התמונה — ואומנם מהם. אחד אומר
היבה.

 מתפללים עומדים, עטופי-טליתות יהודים
 תחת ואדי, של בטבות ושרים בדבקות

נחה- של באמצעיתו עתיק, מעביר־מים

 קטן חלק אלא אינם אלח כעמודים המתפרסמים התצלומים
 כימי הזה״ ״העולם צוות על־ידי שצולמו התצלומים ממאות

ההתנחלות.
 הציע והרמטכ״ל שר־המישטרה ראש־הממשלה, אל כמיכרקים

 התצלומים פל את לרשותם להעמיד הזה״ ״העולם עודד להם
 פורצי* הכלתי־חוקית, בהתנחלות המשתתפים זיהוי לשם האלה,

והרשעתם. לדין העמדתם לשם — ומכי־החיילים המחסומים
האי שני העניין.״ את ״בודק הוא כי השיב שר־המישטרה

זה. גיליון סגירת עד השיבו, טרם האחרים שים

ההתנהלות. לעבר הרכס, על תינים
 תפילת- את עורכים המתנחלים בעוד
ומש חיילים, 200כ־ צצים שלהם, הבוקר
 במחנה־ האיסטרטגיות הנקודות על תלטים

 ע. בתוכם. מתערבים כשהם המתנחלים,
 מכפר־ עמית, (״דודו״) דויד ידידו, אל פונה

 ומבקש במילואים, כמ״פ שמשמש מי עציון,
לווינגר. הרב את בפניו להציג ממנו

 לווינגר קשה. — השניים בין השיחה
 שדר, לשר־הביטחון להעביר מע. דורש

 שיחה ולנהל למקום לבוא לשר הקורא
מלוויג- ודורש מסרב, ע. המתנחלים. עם

 גבוהים רכסים בשני המתוחם ירוק, מידבר
מאיים. אדום שגונם

 בכה הצלם
תינוק כמו

 בפעם ע. מנסה 11.00 שעה ך*
 לווינגר הרב על להשפיע האחרונה, ^

 מחייך, לווינגר פינוי-מרצון. הוראת לתת
 ניתנת. ההוראה ומסרב.

על גדולה בהמולה מסתערים החיילים

 קודם- להתיידד הספיקו עימם המתנחלים,
 הפסיבית ההתנגדות חוקי כי נראה לכן.

 חובטים בועטים, המתנחלים כליל. נשכחו
הבחנה. ללא עבר, לכל

 שקשה בכוחות הולמים וצעירות זקנים
 החיילים בתוכם. גלומים הם כי להאמין

 — לנשים ומניחים בגברים רק מתרכזים
רצי טאקטית שגיאה הניראה, כפי זו, אך

בפר החיילים על מתנפלות הצעירות נית.
מייל צורחות, שורטות, משתוללות, אות,
ובוכות. מקללות לות,

 משדר הפעולה, ממפקדי אחד חגי, רס״ן
 של גבו על המוצב בסגבר־הקול קריאות

 אולם אותם!״ להרים רק !מכות ״בלי חייל:
 הפגועים החיילים עוזר. לא זה כי נראה
למת ומשיבים להבליג, עוד יכולים אינם

נאמנות. מכות נחלים
 עבר אשר ברעם, מיכה צלם־העיתונות

 והרפתקות פעולות-תגמול רבות, מילחמות
 ופורץ הארץ על נופל לצלם, חדל אין־ספור

 כזה,״ דבר לראות מסוגל לא ״אני בבכי:
בדיוטו. כתינוק מייבב, הוא

 הקריאות באוויר. עפות וכיפות טליתות
 !גרמנים !״נאצים :חלחלה המעבירות
בוק זה!״ בשביל צל״ש תקבלו טינופות!

 הזועקות הנלחמות, הנעמת ממקהלת עות
שלוחת־רסן. בהשתוללות אותן

 חיילים, שיבעה עוד עימו נוטל סרן
 הרב אולם לווינגר. הרב את לפנות ומנסה
 רוח-קרב מגלה ממש, שלד־עצמות הצנום,

 לתגבורת. יצטרכו השמונה כי ונראה עזה,
 . אותו, להשליך מצליחים רב במאמץ רק

 ד.גומ־ מיזרני אל אתר-ההתנחלות ממרומי
שלמטה. אוויר

 לגעת, החיילים העזו לא בו עמית, ״דודו״
 גבי מעל מהורהר במבט במחזה מתבונן

 מאוחר שנה אלפיים נולד הזה ״האיש סלע.
״הוא לווינגר. הרב על אומר הוא מדי,״
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