
ה מוגבהת, בנקודה ירושלים־יריחו. ביש
 האיזור של המרהיב הנוף עבר אל צופה
 ההרים בין חדים בהבדלים המאופיין כולו,

 את היוצרת התהום לבין מחד, הגבוהים
הק ההתנחלות. הוקמה מאידך ים־המוות,

 גוש- של מורחב ממיבצע חלק היתה מתה
 לשילטון, הליכוד עליית אחרי אמונים,

 11 אחת ובעונה בעת הוקמו שבמהלכו
 על אז שעלו הישובים בין התנחלויות.

 ביודחורון, גיבעון, תקוע, היו הקרקע
קרני־שומרון. דותן, יתיר, מבוא-חורון,

 יש כאלה, בממדים מיבצע לארגן כדי
הגרעי מתנחלים. של רב במיספר צורך

 בגוש- העיקרי המרכיב שהם הדתיים, נים
 מסיבה זה. לצורך הספיקו לא אמונים,

 חילוניים, ישראלים לגרעינים צורפו זו
 בגדה־המערבית. להתנחל נכונות שהביעו

 — מעורבים גרעינים שנוצרו קרה כך
בצוותא. ורחיים חילוניים

 החילוניים היוו מההתנחלויות בחלק
 מהן. אחת היתה מיצפה־יריחו רוב. אפילו
 רווקים, 20כ־ ועוד מישפחות שמונה בקרב
חילו 25מ־ יותר היו הקרקע, על שעלו
 מרבית את הרכיבו אף החילונים נים•

 במקום. להתבסס היו שעתידו המישפחות,
שבאו הרווקים, מבין ברובם היו הדתיים

מלכה ויגאל הגר חילוניים מתנחלים
— פוגרום

של הדתיים

הו ועכשייו ־ ריחו

החוצה!״ מכאן! אותם זרוק ר
/  כמה הפוגרום. החל אלה בצעקות * /

 אחת, דירה של מנעול בכוח שברו צעירים
רהי ולזרוק לשבור והחלו פנימה פרצו
 כמה תוך החוצה. אחרים וחפצים טים

 בעליה פיה. על הדירה נהפכה שניות
 על להגן יכול היה ולא במקום היה לא

לפור להתנגד ניסו צעירים כמה רכושו.
 שבמהלכה אלימה, תיגרה התפתחה עים.

דם. זוב עד מהלומות הוחלפו
 של במהלכה באירופה, קרה לא זה

 היתה לא גם זאת אנטי־שמית. השתוללות
 תושבים נגד יהודים קנאים של פעולה

יהו בין פוגרום היה זה בשטחים. ערביים
 יהודים, היו מחולליו עצמם. לבין דים

בש התרחש הוא יהודים. היו וקורבנותיו
מיצפה־יריחו. בהתנחלות שעבר, בוע

 ,1977 באוקטובר הוקמה מיצפה־יריחו
הנד על מיריחו, קילומטרים 15כ־ במרחק

 (״אריק״) אריאל שר-החקלאות, של מינוי
 במיצפה־יריחו. הבעיות את שבדקה שרון,

 האישי עוזרו בריון, אורי ישבו זו בוועדה
 מחוג טבנקין, אהוביה שר־החקלאות, של

 מיצפה־יריחו תושבי כל ואחרים. עין־ורד
 המלצות אחר למלא עצמם על קיבלו

זו. ברוח הצהרה על וחתמו הוועדה

 מאותם — הפגנתיים מטעמים בעיקר למקום
שם. ומחר פה היום שמתנהלים

חיכו נתגלעו חודשים כמה כעבור
 סיב־ החדשים. המתיישבים בין כים

דוו התמקדו שלא שונים, חברתיים סוכים
 כלל בין אלא לחילוניים, דתיים בין קא

 שצו בזמן דווקא לפילוג גרמו התושבים,
 עזבו מכך כתוצאה גיבוש. דרש השעה

 באו במקומן המייסדות. המישפחות מרבית
 היו לא מתוכן שגם אחרות, מישפחות

 הגבוהה התחלופה מעמד. שהחזיקו רבות
היישוב. לביסוס הוסיפה לא

כתב מכוח ועדה, הוקמה '78 במאי

 הוועדה הגישה שהוקמה, אחרי כחודש
 שלא היו ההחלטות עיקר מסקנותיה. את

 אנו ״אין כי הוועדה המליצה כך להחליט.
 האיר- המיסגרת את היום לקבוע מציעים

 קבעה זאת עם יחד הישוב.״ של גונית
הב לתהליך ראשון ״כבסים כי הוועדה,

 ותיקי את רואים אנו הישוב של ראתו
 במקום.״ כיום ומתגוררים הנמצאים הישוב

 החלטות מבין ביותר המעניין החלק
 לאי- מודעים ״אנו בסופן. נמצא הוועדה
 מזכירות לבין מהחברים חלק שבין האמון

הע ״ולכן הוועדה, קבעה גוש-אמונים,״
המלצות לכפות לא הנוכחי בשלב דפנו

 דים מתוח ה
החילוניים
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קליין יוסי דתי מזכיר
יהודים נגד —
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