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 את אז שמילאו התככים על אור מעט
 את לנצל שידע מי היה ההתנחלות. חלל

הגיבוש. חוסר ואת הפנימיים החיכוכים
הקי הגוש מהנהגת שנשלחה מכוונת, יד

בקדירה. בחשה צוני.
 על להקים תוכנית היתה לגוש־אמונים

דתיים. ישובים של שורה ליריחו הדרך אם
 יחד מיצפה־יריחו, גם נכללת זו בקבוצה

 העובדה וכפר־אדומים. מעלה־אדומים עם
במת השתמשו היישובים הקמת שלצורך

באו לגוש. הפריעה לא חילוניים, נחלים
 במעלה ראשונה חשיבות היתד, תקופה תה

הע כאשר אולם בשטח. העובדות לקביעת
 וב־ נתמלאו, הגוש של הדתיות תודות

 היססו לא צורך, עוד היה לא חילוניים
החילוניים. לסילוק להביא הגוש ראשי

 כישוב הוקמה שמיצפה־יריחו העובדה
 דתיים לחיות עתידים היו שבו מעורב,

 ראשי את הרתיעה לא יחד, גם וחילוניים
שבהת הדתיים לתושבים רמזו הם הגוש.

 יעדו את לשנות יהיה אפשר כי נחלות,
 בלבד. דתי ציביון לו ולתת הישוב של

 לשים אפשרות זאת כי שסברו הדתיים,
 כל את וללכד הפנימיים לוויכוחים קץ

 את קנו גוש־אמונים, דגל תחת התושבים
 לעשות מה :אחת בעיה רק נותרה הרעיון. 4

? החילונים עם
כיד ורד

טיס מחנה הפלי
 המזי- הוצאת לקראת הראשון צעד ף*

 '.78 באוגוסט נעשה הפועל אל מה י י
 החליטה התיישבות לענייני השרים ועדת

 דתי. לישוב המקום של יעודו את לשנות
 הלחץ עומד זו החלטה שמאחרי ברור

החזק ללובי כיום הנחשב הגוש, שהפעיל

|1  !

חילונית מתנחלתדתיות מתנחלות
שורטס עם בחורות

זועם מתנחל
דם זוב עד מהלומות

 הממשלה. החלטות על המשפיע ביותר
החי לתושבים גם ידועה היתה זו עובדה
הר רב זמן מזה במיצפה־יריחו. לוניים

 תחתיהם, הגוש ראשי של בחתירה גישו
חסרי־אונים. היו הם אך

 של הקמתו על החלטה היה הבא הצעד
 הנמצא הפליטים מחנה ליד אחר, ישוב

 זה לישוב מיריחו. קילומטרים כשלושה
החילו ולתושבים ורד־יריחו, השם נועד
 יאלצו כי הודיעו מיצפדדיריחו של ניים

 היתה עליהם שניחתה המכה אליו• לעבור
 להם נועד לא כבר שהקימו הישוב ניצחת.

 גם שלו, את שעשה הכושי כמו יותר.
ללכת. נתבקשו הם

 מובנים היינו לא ואופן פנים ״בשום
 נהיה לא וגם הזאת הגזירה את לקבל

 שהיתה החילונית, זר רחל סיפרה מוכנים,״
שהת הראשונים בין אבי, בעלה, עם יחד

 כל את הזה למקום ״נתנו במקום. נחלו
 לחיות מלאה זכות לנו יש לנו. שהיה מה

 מזלזלים לא גם אנחנו זאת עם יחד כאן.
 נגדנו. כיום ניצבים שהם למרות בדתיים,.

 איתם. לחיות ורוצים אותם מכבדים אנחנו
המייש המוסדות נגד הוא שלנו המאבק

 הסיב־ הדתי. בדגל לנפנף החלו הם בים.
 מחילוקי- נבעו כן לפני כאן שהיו סוכים
 לא לדת היישוב. התפתחות לגבי דעות

לזה.״ קשר היה
 לשני היישוב חולק החדשה התוכנית לפי

הדתי הגרעין ודתי. חילוני — גרעינים

 ואילו המקום, את ולבסס להישאר מיועד
 בעבודות הוחל כבר החילוני הגרעין למען
ורד-יריחו. הקמת לקראת יסוד

 מישפחות, 35 מיצפה־יריחו מונה כיום
 המייסדים. מדור הן מביניהן בודדות שרק
 1דד החילוניות המישפחות 18מ־ חלק

ה החלטת אחרי הגיע שבמקום, הדתיות.
 גם יושבים שבה הקבלה, ועדת שינוי.
 ל־ הודיעה היהודית, הסוכנות של נציגים

 החדשה, התוכנית על החדשות מישפחות
להשת נכונות הביעו אם רק התקבלו והן
במיסגרתה. לב

 שנקלטו אחרות ומישפחות שאני ״נכון
 ל־ לעבור שנצטרך ידענו ההחלטה אחרי

 לבוא,״ הסכמנו זאת ולמרות וורד־יריחו,
 למקום שהגיע החילוני, מלכה יגאל סיפר
 ״אבל ד.9 באוגוסט הגר, אישתו, עם יחד

שנק לנו הבטיחו טובה. סיבה לנו היתה
 ושית- החדש, ביישוב כלכלית תשתית בל

 הדתיים. ביישובים שתומכים כפי בנו מכו
 רוב האלה, ההבטחות את מקיימים היו אם

 לוורד־יריחו. לעבור מוכנים היו החילוניים
 לא אנחנו אותנו. שמזניחים הוא העניין

 המיישבים. במוסדות אחד אף מעניינים
או שיזרקו מוכנים לא אנחנו כזה במצב

 מחנה־פליטים. ליד גיבעה, איזה על תנו
פה.״ נישאר אנחנו המצב, זה אם

 בסוכנות להתיישבות ראש־החטיבה
במר ניצב דרובלם, מתתיהו היהודית,

 את החילונים מכוונים שאליה המטרה כז
 יד עשה דרובלם כי טוענים הם חיציהם.

 לנשלם כדי גוש־אמונים, אנשי עם אחת
 האשם עיקר התנחלו. שעליה האדמה מן

 שהפסיק בכך, הוא בדרובלם תולים שהם
 החילוני. לגרעין חדשים מתנחלים לקלוט

 ללחוץ כדי דרובלס זאת עשה לטענתם,
לוורד־יריחו. לעבור ולהכריחם לקיר אותם

 הפסקתי ״לא אחרת. גירסה יש לדרובלם
 מיש־ באה ״אם טען. הקליטה,״ את להם

 היא לוורד־יריחו, לרדת שמוכנה פחה,
 את לקבל מוכנה שלא מישפחה מתקבלת.

 מתקבלת. לא — ועדת־השרים החלטה
 דבריו למרות אולם שינוי.״ אין זו מבחינה

האחרו בחודשים כי עובדה דרובלס, של
אחת. חילונית מישפחה אף נקלטה לא נים

 והערכה כבוד
לדתיים

ד ב *  את ליטול החילוניים את הניע זה צ
האח הפסח חג לפני לידיהם. היוזמה 1■
 לגרעין מיועדות שהיו לדירות, ניכנסו רון

 חדשות. חילוניות מישפחות שתי החילוני,
הגר חברי על-ידי נקלטו אלה מישפחות

 הקליטה ועדת אישור ללא עצמם, עין
 הדתיים עברו זאת פעולה על המשותפת.

החי קלטו שעבר בשבוע אולם בשתיקה.
נוס מישפחות שתי אופן באותו לוניים

 זעמם. את הדתיים בלמו לא הפעם פות.
 ה־ שתי עם המשאיות שהגיעו אחרי מיד

 מביניהם כמה פרצו החדשות, מישפחות
 שהגיעו כהן, ומשה שולה של לדירתם

פוגרום. בה וערכו הפסח, לפני שבוע
 על שונות סנקציות הטילו גם הדתיים

 את מחרימים הם השאר בין החילוניים.
 אחד על-ידי המנוהלת המקומית, הצרכניה

 סירבו גם ארוכה תקופה במשך החילוניים.
 השמירה את החילוניים. עם יחד לשמור
 מילואים, אנשי של יחידה מחזקת במקום

 הן ההוצאות כל חודש. מידי המתחלפת
המדינה. חשבון על

 סירב קליין, יוסי הדתי, הגרעין מזכיר
 ש־ חבריו, של האלימה להתקפה להתייחם

 אך במישטרה. תלונה הוגשה בעיקבותיה
 עוברים החילוניים כי קבל, זאת עם יחד
 ועדת־שרים,״ של החלטה ״יש החוק. על

 את מפירים החילוני הגרעין ״אנשי טען.
 לנו יש דתי. יישוב הובטח לנו ההחלטה.

 שביום רוצים לא אנחנו שלנו. הצרכים את
 שורטס. עם בחורות כאן יסתובבו שבת
 עדיין מוכנים אנחנו זאת עם יחד אבל

 יסכימו אם החילוני, הגרעין את לקבל
 מיסגרת ויקבלו הנוכחי בגודל להישאר

מסורתית.״ חיים
 יחד שהיתה החילונית, ליפשיץ לאלים

הראשו המישפחות בין מוטי, בעלה, עם
מיג־ את לקבל התנגדות אין במקום, נות

 סיפרה, ״להיפךר׳ היהודית. המסורת הגי
 אחת במחיצה לחיות שמחה מאוד ״אני

 אני מהם. מושפעת ולהיות דתיים עם
 הזמן ובמשך היהודית במסורת מתעניינת

 לכולנו מינהגים. כמה לעצמי סיגלתי גם
 גם אנחנו לדתיים. והערכה כבוד גם יש
 אנחנו אבל בפרהסיה. שבת מחללים לא
 אותנו ויהפכו עלינו שיכפו מוכנים לא

 האמת תירוץ. רק גם זה מבוטל. למיעוט
 וזהו. מכאן אותנו לסלק שרוצים היא

או שמחייבים מיכתבים לאחרונה קיבלנו
 גם ושמענו יום, 60 תוך להתפנות תנו

 שיבוא כדי למימשל־הצבאי. פנה שדרובלס
 ללא שנקלטו המישפחות את בכוח לפנות
 לקראת גם מוכנים אנחנו הסוכנות. אישור

!״מכאן יוציא לא אחד אף אותנו זה.
!■ היימן יוסי

בהתנחלות מילואים איש־
מסורתית חיים מיסגות




