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שטיק ־ טילע של התנהלות הלאומית״הקומה ..!קינות ממשרת מק-מה
 שקרן מי אלה, בימים להכין, שה ^
ארכיאולוג. ומי — \/

הת בני־ישיבה 30ו־ מישפחות שמונה
 מוסמכת רשות אין העתיקה. בשילה מקמו
 שילה שמתנחלי להודות המוכנה אחת

 המתיישבים ואילו באישורה. שם יושבים
ול לשקר, יד לתת מוכנים אינם עצמם

שם. ישיבתם עצם את האופף ר,עשןמסו
צי (״מוטקה״) מרדכי סגן־שר־הביטחון

 בימים לפניו כשמעלים שמח, אינו פורי
 לא איש לדבריו, שילה. בעיית את אלה
 במקום. להתיישב רשות למתנחלים נתן

 השטח. על האמיתי בעל־הבית הוא ציפורי
הש כל על האחראי הוא מישרד־הביטחון

 האיש הוא וציפורי הירוק, לקו שמעבר טח
 שר־הביטחדן מטעמו. בהתנחלויות העוסק
 של נלהב חסיד שאינו וייצמן, עזר עצמו,

 יותר המקורב סגנו, על הטיל המתנחלים,
 משימת את גוש־אמונים, אנשי לריעות
ההתנחלות. של הבעיות בסבך הטיפול

 עושים הם ״מה יודע אינו ציפורי אם גם
 לדעת צריך שהיה מי הרי כדבריו. שם,״

ה השר שרון, אריק שר־החקלאות הוא
הממשלה. מטעם התיישבות בענייני עוסק

חטי לא הוא, לא כי טוען שרון אריק
 הציונית ההסתדרות של ההתיישבות בת
 שבמישרד־ כפרית לבנייה המינהל לא וגם

מת בבעיות מטפלים או קשורים השיכון
 מדוע אריק, נשאל כאשר שילה. יישבי
במתנח ההתיישבות חטיבת מטפלת איפוא

 :השיב ואחר־כך גימגם הוא שילה, ,ל
 שהם בעת שילה באנשי שטיפלו ,.כיוון

ממ עדיין אולי בעופרה, זמני במחנה היו
בהם.״ לטפל שיכים

 גדול יותר
ממצדה

 :אחד בדבר רק להודות מוכנים כל ^
 חברי הם כיום בשילה היושבים שאותם י י

 לחקור שתפקידה ארכיאולוגית, מישלחת
 שילה. העתיקה העיר שרידי את ולחפור

 ממשלת־ישראל של הרישמי ההסבר זהו
במקום. המתנחלים להימצאות
שלושה על־ידי נדחה זה הסכר
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 על־ידי ובראשונה וכראש גורמים,
עצמם. המתנחלים

 אין כי וטוענים, וחוזרים טוענים, אלה
 ולא־כלום. ארכיאולוגיה לבין ביניהם
 ולהקים במקום, להתיישב באנו ״אנחנו

מק השבוע טען בישראל,״ ואם עיר כאן
ל בשילה. המתנחלים מראשי גור, סים

 בינם :אחת בעייה רק יש שילה ,מתנחל
 יש אם חילוקי־דיעות קיימים עצמם לבין

 יצטרפו אליה גדולה, עיר במקום להקים
 אחדים, שחושבים כפי או, ורבבות אלפים
ההצטר תותר שאליו כפרי-עירוני, מרכז
המוע של סלקטיווית בדיקה אחרי רק פות

מדים.
כיצד להבין קשה אחרת, או כך

 או החדשה העיר וחולמי מתכנני חושבים
 חלומם. את להגשים הכפרי-עירוני, המרכז
 אפשר שעליהם דונם, 30כ־ רק יש בשילה

 אדמה הוא הקרקע שאר כל לבנות. יהיה
מ אותה לרכוש סיכוי כלל שאין פרטית,
 להניח אין המקומיים. התושבים בעליה,

אי על תחליט אם בגין, ממשלת שאפילו
 להפקיע תעז בשילה, ההתיישבות שור

פרטיות. אדמות
 כי העובדה את המכחיש השני, הגורם

ארכי חופרים של מחנה רק יהיה במקום
הו שילה אל בשטח. המצב הוא אולוגיים,

ש המתנחלים, של הקאראוונים כבר באו
 היישוב־המאמץ בעופרה, קודם־לכן ישבו

לשמש יכולים אומנם הקארוואנים שלהם.

 בוודאי אולם חופרים, של זמני מחנה גם
טרו מיבנים אותם האשקוביות, כן שלא
 דירת־קבע. מהווה מהם אחד כל אשר מיים
 להגיע ועומדים לשילה, הוזמנו כבר אלה

 קשה כן הבא. השבוע בתחילת לנקודה
 ארכיאולוגית מישלחת צריכה מדוע להבין
 מיבנה־אבן ולבנות חורבה לשפץ זמנית
 רעפ״ם גג עם אחדים, חדרים בעל קבוע,

 במהירות שילה תושבי שעשו כפי אדומים,
ה תושבי בפי הקרוי המיבנה, מפליאה.

 ניתלה שמו עם ושלט הוועד, בית מקום
שילה. ישיבת בני את בינתיים משמש עליו,

 את לקבל מוכן שאינו השלישי הגורם
הארכי קבוצת בעניין הממשלתי השקר

 קצין־ עצמם. הארכיאולוגים הוא אולוגים,
 במים־ ארכיאולוגיה לענייני (קמ״ט) המטה

 הודיע דמתי, משה ושומרון, יהודה קדת
 כל הוצא לא כי שעבר השבוע בסוף

 הוא השבת במשך בשילה. רישיון־חפירה
 נזכר ובמוצאי־השבת ציפורי, על־ידי ננזף

 הוצא אכן כי לעיתונים להודיע ומיהר
 נאור, אריה מזכיר־הממשלה, רישיון־חפירה.

 הממשלה ישיבת בתום לפרסם, טרח
 ניתן כי השבוע, הראשון ביום שנערכה

שי למתנחלי ארכיאולוגי רישיון־חפירה
 כלל שהממשלה טען קודם־לכן אם־כי לה,
השבועית. בישיבתה שילה בנושא דנה לא

שמתפ ייבין, זאב הארכיאולוג
 מהבחינה הרשיון את לאשר קידו

 כגלוי לועג והמדעית, המיקצועית
הארכיאולוגי. לבלון?

 בשלב שילה, אתר חפירת ייבין, לדברי
 עונות־ לחמש עניין היא בלבד, הראשון
 יש שנים. לחמש לפחות כלומר חפירה,
 שנה במשך הראשונה המישלחת את להכין

 כל של הכספית ההוצאה והערכת תמימה,
 אומר ייבין לירות. וחצי כמיליון היא עונה

 עשרות הגדול מיבצע היא שילה חפירת כי
במצדה. המפורסמות החפירות מן מונים

 גשם
כסף של

 בשילה, קורה בדיוק מה להכין די ^
ב- להבין יש ולמה, למי משקר מי ~


