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 יאפשר לא הצבא וכי חוקי, אינו המיצעד
 אחד אלא שאינו השיב בסאם קיומו. את

 מוכנים אינם העיר תושבי וכי שכם, מבני
 השקטה הדרו ״זוהי המיצעד. מרעיון לסגת
 הסתייגותנו את להביע נוכל שבה ביותר

יש ממשלת של ממדיניות־ההתנחלויות
 בכלל.״ האוטונומיה ״ומרעיון הסביר, ראל,״
צעדים״. ״יינקטו כי לראש־העיר נמסר

 לבניין וחזר ושב לחבריו, חזר ראש־העיר
 שם היה הוא האחרונה בפעם המימשל.

 9.45 לשעה עד המיצעד, יום הראשון, ביום
 העי- מבניין יצא הוא 9.55 בשעה בבוקר.

 מועצת־העיר. בחברי מלווה ריה,
האות. ניתן כאילו רגע באותו

מתנגדים_______
המזוייף לשלום

 התחילו ואנשים נסגרו, חנויות ך*
 שצעדה הגברים, לקבוצת להתלוות 1 1

אל־נאצר. מיסגד לכיוון הרחוב במורד

 את ולחמם אבנים לזרוק להתחיל יכולים הם
!״החיילים

 אלו!־ להתנחלות להגיע התכוון המיצעד
 ייעצרו כי הצועדים לכל היה ברור מורה.
 לעצמם תיארו לא הם אולם כלשהו. בשלב
 קילומטר אף לעצוד להם יאפשרו שלא
אחד.

 אבנים מטח
כבד

 הצבאיים הג׳יפים נעצרה. שיירה ף•
 משורת מטרים כשלושה במרחק עמדו 1 1

הראשונה. הצועדים
 גבה־ רזה, גבר יצא הראשונה מהמכונית

 צעד הוא מושל־שכם. לונץ, משה קומה.
כפוף. ראשו נשק, ללא לבדו,

 הרים הוא הנכבדים, ארבעת אל כשהגיע
 עימם. מדבר והחל הצידה להם קרא ראשו,
 הצפיפות כבד. היה החום ארכה. השיחה
 נשמעו שוב ופקעה. הלכה הסבלנות גדולה.

 חיפשו הנערים אכבד!״ ״אללה הקריאות
הצליחו לא המבוגרים אותם. ומצאו אבנים

התושגים כתפי על נישא שפעה ראש־עירייה
אלימות! בלי

 לבסאם חיכתה הרחוב מפינות באחת
 שבראשם מהודרי־לבוש, גברים קבוצת

 ראשי אותו ליוו אל־מצרי. חיכמת עמד
אגודות־המיסחר.

 והמשיכו התחבקו ידיים, לחצו השניים
 מאות כמה כבר מנתה השיירה לצעוד.
אנשים.
ה לראש־העיר המתינו המיסגד בחצר

 נושאים כשהם תושבים, אלפי כמה נערץ
 ובאנגלית, בערבית כתובות כרזות בידיהם

 מדינה ובעד והאוטונומיה, ההתנחלויות נגד
 התחילה המכובדים קבוצת פלסטינית.

 את חלצו הם המיסגד. במדרגות לעלות
לתפילה. פנימה, ונכנסו נעליהם
 רבע אחרי והלך. גדל בחצר הקהל

 נושא החל ובסאם המכובדים, יצאו שעה
 הכיבוש, מדיניות נגד מוחים ״אנו דברים.
 אינו זה כל האדמות! והפקעת הנישול

 על המבוסם וכולל, צודק לשלום מביא
 התנגדותנו על מודיעים אנחנו ואמת. חוק

 בהסכמי עליו שהוכרז המזוייף, לשלום
אנח לשלום־אמת, להגיע כדי קמם־דייוויד.

ש ההתנחלויות כל הורדת את דורשים נו
 על עומדים אנו ערבית. אדמה על הוקמו
 הנייר כולל קמם־דייוויד, הסכמי כל מחיקת
 וחסר-כוח. עלוב עצמי שילטון יוקם שלפיו

 זכות עתידנו, את לקבוע זכות דורשים אנו
 בשיטחי וריבונית עצמאית מדינה להקים
אלוהינו!״ על-ידי לנו שניתנו הקרקע

בצעי הוקף המדרגות, על שעמד בסאם,
 קוראן. סיפרי שנשאו ובמבוגרים, רים
 דרכם כי להראות לדבריהם, ביקשו, הם

 עימות ליצור מתכוונים הם אין לשלום,
 הצבאיים. השילטונות לבין בינם אלים
ה כל ואחריו ״צאמיתה!״ קרא: בסאם

 ללא (בשקט, צאמיתה״ ״צאמיתה, קהל
_____________ דיבור).

 השקטה. הצעדה החלה המיסגד מבניין
 הגברים אנשים. ועוד עוד נוספו סימטה בכל

 אחריהם, והילדים הנערים בראש, הלכו
 נדחק כאשר והצעירות. הנשים ולבסוף
 על־ידי נהדף הוא קדימה, מהילדים מישהו

 טוב יותר אז בעיות, יהיו ״אם :המבוגרים
חמומי־מוח, הם קדימה. יהיו לא שהנערים

 שיחתו את הפסיק בסאם עליהם. להשתלט
 ״תפסיקו הצעירים לעבר וצעק המושל עם

תפ שקט! יהיה שזה אמרנו תפסיקו!
!״ סיקו

מ רטובות היו שחולצותיהם הצעירים,
 עמדו החיילים לדבריו. שעו לא זיעה,

 מחסה למצוא וניסו המשוריין, מאחרי
אליהם. שנזרק הכבד ממטח־האבנים

 מימשל קציני כמה הגיעו זה בשלב
 שעמדו והצלמים, העיתונאים קבוצת אל
 ״המקום הכביש. בצד תלולית־עפר על

 לעזוב מתבקשים אתם צבאי, כשטח הוכרז
 כמה בכוח לקחו החיילים המקום!״ את

 במקום שנשארו הצלמים סירטי־צילום.
 ואנחנו אחת, דקה ״עוד התראה: קיבלו

 עיתונאי כל !״מכאן תלכו !אותכם עוצרים
 אל בטוחות אותו שהצעיד בחייל, לווה

העימות. ממקום הרחק הכביש
א ל ס ״ י צ ו  ד

מה״ מילח
ראש עם לשוחח המשיך מושל ך*

 כשהאווירה אחדות, דקות אחרי העיר. 1 ו
 כיתפי על בסאם הועלה מאוד, מתוחה היתר.
עירו. בני אל דברים ונשא ממעריציו, אחד

 הצעדה, מטרת את להבהיר ביקש הוא
 על-ידי המבוקש השלום עקרונות על חזר
הצו את ביקש הוא הפלסטיני. העם בני

שבאו. כלעומת לחזור עדים
 לכל הראינו מילחמה. רוצים לא ״אנחנו

עכ להראות. שרצינו מה את העולם אומות
 אחרות דרכים נמצא ובעתיד נחזור, שיו

ממעשי־ההתנחלויות.״ סלידתנו את להפגין
ו להסתובב התחילה הצועדים קבוצת

 הסתובב פעם מדי המיסגד. לכיוון לחזור
מקו אנשים עשרה אבנים. וזרק צעיר ילד

ממנו. הדבר את ומנעו בידיו, אחזו מיים
 לכבייש בינתיים שסולקו העיתונאים,

 הם יריות. כמה פיתאום שמעו הסמוך,
 נראתה נשמעו. שממנו לכיוון במרוצה פנו
 משיריונית הבורחת אנשים, קבוצת שם

הכביש. באמצע שחנתה

 לפחות זה את ״נו, :שאל הקצינים אחד
 ובעיתונים בטלוויזיות הראיתם צילמתם?

 השיר- על להשתלט ניסו שהערבים שלכם
 הם באוויר, יורים סתם לא אנחנו יונית?
 לקצין הוסבר הנהג!״ את סילקו כימעט

 צלם אף צילם לא הזאת התמונה את כי
מהמקום. סולקו שכולם מפני אחד,

 לעשות מנסים ״אנחנו :ואמר נאנח הקצין
 ומתנהגים בני־אדם אנחנו טובה. עבודה פה

 שמטילים העבודה לפעמים בני-אדם. כמו
 אנחנו תמיד אבל במיוחד. נחמדה לא עלינו
 כטובים. נראים והערבים כרעים, נראים
 יורים, אנחנו בורחים. והם רודפים, אנחנו

 היה כשאפשר דווקא מחסה. תופסים והם
 באה מהעניין סובלים אנחנו שגם להראות
 אף הם העניין. את ומחרבנת ההסברה

 טוב, שלהם העבודה את יידעו לא פעם
 אל נקרא הוא חבל.״ האלה. היחסי־ציבור

בדרגה. ממנו גבוה קצין

ילד_______
נערות ושתי

העיריה. לבניין רגו תל, ■ה צועדים ן*
הס ואחרים ברחבה עמדו מאות כמה 1 1

 בכביש, נעה השיריונית בכבישים. תובבו
 פעם מדי אבנים. עליה נזרקו מקום בכל

 לדפנות מעבר מציץ חייל של פרצופו נראה
 אותו כופף מטח־האבנים אולם המכונית,

חזרה.
 התקהלו העיריה לבניין שמימין ברחוב

ה בג׳יפים אבנים ויידו צעירים עשרות
 המכוניות מאחת בכביש. שנסעו פתוחים

 במכונית שפגע רימון־גז־מדמיע, נזרק
 דקות תוך לבעור. שהתחילה כחולה, אאודי

 את שעצרה כבאים מכונית הובאה ספורות
הדליקה.

 סמיך. עשן נראה לבניין שמשמאל בכביש
 לידו הכביש. באמצע מונח היה בוער צמיג
 ,10 כבן ילד של בידיו אוחז חייל נראה

 מעבר המישטרה, בניין לכיוון אותו •ומוליך
 ואחותו אמו העיריה. בניין שממול לכיכר

 היכו הן ולבכות, לזעוק החלו הילד של
 כתב שערותיהן. את ומרטו פניהן על

 עתה זה שהגיע חלבי, רפיק הטלוויזיה
 עובדי עם באלון־מורה שהיה אחרי למקום

 הקצינים, אחד אל פנה מישרד־החקלאות,
 לשיח- לפעול ממנו וביקש מקודם, שהכירו

 הרי ״אתה :לו אמר הקצין הילד. של רורו
 אני ילדים. עם מתעסקים לא שאנחנו יודע
 מייד!״ אותו נשחרר שאנחנו לך אומר
 הילד של אמו נראתה אחדות דקות אחרי

 תעודת* כשבידיה המישטרה, לכיוון צועדת
־ זהות.

 לפתע. נזעק העיריה בבניין שעמד ההפוך
 המישטרה, לבניין הנכנס בשביל ממול,
 1לבו־ נערות שתי ובתוכו צבאי, ג׳יפ נראה
 מישפחתו בנות אלה היו ואמן. לבן שות
עטורה. חליל מועצת־העיר חבר של

״ממשיכים
׳,הלאה

ה לכיוון לרוץ התחילו צעירים ך*
 עצר מולם, שרץ בודד, גבר אך בניין, \ ו

ובכעס. בצעקות אותם
 בסאם קרא להפסיק,״ מכם דורש ״אני
 את נשחרר ״אנחנו העיר, לצעירי שכעה

 דם״ פה יישפך אחרת תפסיקו! הבנות,
 לבניין בשביל לבניין. חזרו הצעירים
 רשת־הטלוויזיה כתב צועד נראה המישטרה

 שנעצר סימון, בוב סי־בי־אס, האמריקאית,
 קסטות- ממנו ושנלקחו החיילים, על־ידי

דקות. כעשר אחרי שוחרר הוא ההקלטה.
 ראשי־ ישיבת החלה העיריה בבניין

 של הפגנתם את להפסיק הוחלט העיר.
 שר־ אל מיברק ניסחו הם שילטונות־הצבא.

 האיזור. ולמושל וייצמן, עזר הביטחון
 למיצעד־ היתה כוונתם כי להם הודיעו הם

 עם התנגשות או אלימות וללא שקט מחאה
 קציני־הצבא של שהתנהגותם אלא הצבא,
ה ולהתפרצות הרוחות להתחממות גרמה

צעירים.
ממשי ״אנחנו בסאם קרא הישיבה בתום

ו השטחים להפקעת נתנגד הלאה. כים
 דרך, מצאנו לא באיזור. הממשלה למדיניות

שנמ עם, של דרכו זוהי הפגנות. מילבד
 ולהקים עתידו את לקבוע הזכות ממנו נעה

 !״עצמאית ריבונית מדינה
 ״מי פסימיים. היו בסאם של מאזיניו

 הוא להמשיך? לו יתנו זמן כמה יודע
 המערבית. בגדה נערץ הכי ראש־העיר
 הוא אותו. להוריד דרך יחפשו השילטוגות

 יודע מי אבל אחריו! אנחנו מפחד! לא
לו...״ יעשו מה

■1 קורן סמלה
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מ בצאתו גינסבורג אהרון
 אהרון המישנורה. תחנת

 הפרטיים הבלשים בחוגי ידוע גינסבורג
באמצעים. בוחל שאינו כחוקר־פרטי בארץ

 דלת על שוטרים התדפקו אשר ^
״  גיננד אהרון החוקר־הפרטי של דירתו ״

 את גינסבורג הרגיע אותו, ועצרו בורג
 בשם צעירה בדירה, עימו שהיתה ידידתו,

 אני שעות כמה תוך תדאגי, ״אל סלי:
חוזר.״

סי היתה גינסבורג של העצמי לביטחונו
 ענפה יחסים מערכת לו יש שכן, בה,

המפור זיגל בנימין תת־ניצב עם ביותר
 גינס־ ידוע החוקרים־הפרטיים, ובעולם סם,

 להיזהר שיש זיגל, של כמודיע בורג
 זיגל החליט הפעם כי נראה אולם ממנו.

 זוטרים לשוטרים גינסבורג. את להפקיר
 החוקר- על להפעיל אור־ירוק ניתן מזיגל

 המכבש של עוצמתו מלוא את הפרטי
המישטרתי.

 לבית־ גינסבורג הובא בבוקר למחרת
 הזעיק הוא מעצרו. הארכת לשם המישפט

ה מעורכי־הדין אחד את הדיונים לאולם
 שורד. מרדכי עורך־הדין בארץ, טובים
 באולם גינסבורג את ייצג אומנם שורר

 נפרדו עימו, שיחה אחרי אולם המעצרים,
ש לקו־ההגנה הסכים לא שורר השניים.

גינסבורג. רצה אותו

מכירת
ומירמה מידע

בית בפני פרש נוכל גכריאל קד מ!
 כנגד חשדות של מערכת המישפט ■■

 מביישים היו שלא סיפורים גינסבורג,
 לדברי הידועה. הבלשים סיפרות מיטב את

 כפול, מידע במכירת גינסבורג עסק נובל
שי יריבים, לקוחות ובשרות צדדים לשני

לשי עבורו שיאזינו כדי טכנאי־דואר, חד
 כבעל ופעל מידמה, במעשי הסתבך חות,

 ממיש־ רישיון ללא פרטי מישרד־חקירות
 השופט החוק. שמחייב כפי רד־המישפטים,

 ימים. לששה גינסבורג את לעצור שוכנע
 השני ביום אלה, ימים ששה תמו כאשר
 של מעצרו את השופט האריך שעבר,

נוספים. ימים 10ב־ גינסבורג
 לפני לראשונה התפרסם גינסבורג אהרון
 אשתו לבין בינו סיכסוך אחר שנתיים.

 בריאה שאינה בכך אותה האשים אווה,
והו לגינסבורג האמין בית־הדין בנפשה.

האב. בידי הקטן ילדם את תיר
 עם הסכימה לא יפהפיה, צעירה אווה,
 הילד. את וחטפה בית־המישפט החלטת

 המיש־ נגד ציבורי במסע פתח גינסבורג
כדי די, עשתה לא לדעתו אשר טרה,
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