
 הגיבעה, למרגלות להגיע
היו שהופקעו האדמות

 הערביים לתושבי־המקום נמסרו הפקעת־האדמות צווי
 הדחפורים הספיקו אז עד מוקדמת. בוקר בשעת

 בין להתנחלות. שתוביל דרך־עפר לסלילת ולהתכונן
פרטיים. לאנשים השייכת קרקע־חקלאית שיטחי גס

 דחפורים, לדרוש להם ייעצו המפגינים
 לאי שהמושל נראה השטח. את לפנות כדי

ה את לפנות התחילו והחיילים השתכנע,
 בלונדי חייל אמר ן״ זה עסק ״זה שטח.
 אבנים, עלינו זורקים ״בנאות־יסיני יפה,

 מפנים פה חביות, עלינו מעיפים בגן־הירק
השחו את שדופקים אמר מי !האבנים את

 שרות מין איזה דופקים! אותנו רים?
!״זה מצחיק צבאי

מטורף״
 לעצרת התארגנו המפגינים לפי ^
■ ה עבור מראש שהוכן בשטח־החנייה, י

 עד הגיעו החיילים באלון־מורה. מתנחלים
 בדרך שעברו ג׳יפים, שני ואחריהם אליהם,

ש קטנה, קבוצה המחסומים. סילוק אחרי
 את לאפשר סירבה צעירים, 10כ־ מנתה

 מולו, התיישב ברקן זורי ג׳יפ. של מעברו
 מדינת !הכיבוש ״הלאה :קורא והחל

!״מישטרה

 לידו לקום. אותו וביקש אליו פנה אורגד
 בשם עצמם את שזיהו אחדים, נערים עמדו

 שלום אנשי השמאלי״. הנוער ״אירגון
מו שלא אלה ״כל וביקשו: חזרו עכשיו

 אנחנו לנו! הניחו אנא, מרות, לקבל כנים
 !צה״ל חיילי עם לעימות מגיעים לא

ה את וחבריו זורי עזבו לבסוף אנא...״
 יודעים לא ״אתם :מתלוננים כשהם מקום,

בכוח.״ רק כוח! צריך הפגנה, זה מה
 נכחו לא דברים. נשאו המפגינים נציגי
 ברונו: מיכאל פרום׳ חברי-כנסת', במקום
 הכלכלן ביקש תוארים!״ בלי כל ״קודם
 ה־ את איבדה ישראל ״ממשלת הנודע.

לח מממשלת־ישראל מבקשים אנחנו צפון.
לשפיות״הדעת.״ זור

 ״בני געש: קיבוץ חבר אביגור, דובי
 הוא !בארץ ההתנחלויות אלוף קצובר,

עוסק לא שלו. הקרוון עם מקום לכל מגיע

 של״י מח״כי ביקשו התנועה ראשי *
 שנתברר אחרי היום, למחרת רק לבוא

 לבוז! טוכניס היו לא אחרים ח״כים ששום
בשבת.
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 מפגיני שנשאו מהכרזות אחת אמרה
 יחד שרון — בתמונה שלום־עכשיו.

לאלון־מורה. שהפכה חווארה, בגבעת שראל

 — משמאל במקום. ללון שנשארו לאומנות,
 להפגין שבאה הפלסטינית והעיתונאית רת

תזוהה. פן מחשש פיאה חבשה

 מתנחל בא, הוא בהתיישבות. או בחקלאות
 אופיינית!״ דוגמה אחרת. להתנחלות והולך
 הצבא של ״חרפה :מגן־שמואל כהן, רן

 קומץ ומטורף. קטן לקומץ בשבת לסייע
 מטורף יותר עוד קומץ לחמם מצליח קטן
 !״ואנשי־ממשלה חברי־כנסת של

 נשארו במקום לנוע. התחילו המכוניות
 התנועה. מחברי 150

 הגיע בלילה, 12ב־ שעות, שלוש אחרי
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