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בחנק. מוות
 אכזרית ביעילות מבוצע. כבר גזר־הדין

 המושב צוואר סביב הלולאה מתהדקת
 בתיכגון עוסקים מודדים שלושה הגלילי.

 מהמושב. מטרים מאות כמה שיעבור כביש,
הזה. לכביש תחובר לא שגב

 היישוב, של הביטחון איש זקינו, עוזי
 שלושה ובתוכה ניילון שקית בידו נושא

 אותם הביא ערבי מונית נהג לחם. כיכרות
 מכולת. חנות אין כבר בשגב מעכו. למעינו,

 מהילדים שלושה לקו זקינו מישפחת בבית
 שהוכן חלב מקבלים הם באבעבועות־רוח.

 במצבם, החמרה תחול אם מאבקת־חלב.
 היא מרפאה, כבר אין בשגב בעייה. תהיה

שנתיים. לפני נסגרה
 מסרבת ״אני

להתגייס״
ה חורבות בין מתרוצצים ילדים ך*

 מה להם אין הסוכנות. שהרסה בתים י י
 בשגב אין הלימודים. שעות אחרי לעשות
 שלוש לפני נסגר ובית־הספר מועדון,

 על עלטה יורדת החשיכה, כשיורדת שנים.
 מאז פועלת אינה הרחוב תאורת שגב.
 הממונה קניג, ישראל שמינה הוועד .1977

חשבונות את לשלם שלא דאג המחוז, על

 אי[□ שגב תושבי
 שד לתפיסה מתאימים

 הגיג וישראל שוון אויאד
תגליד. עד.,׳*הזד

 רואים ולא מבלים לא הנוער, אנו, שגב.
 לגיל אנו כשמגיעים והנה, בחיינו. דבר

 צווי את הביטחון אנשי לנו שולחים 18
 ואני חברי מה על־סמך לצה״ל. הגיוס

לצה״ל? נתגייס
 הופיעו ,11.12.80 החמישי, ביום ״הנה, .

 אשר הביטחון, וכוחות מישטרה כוחות
 משוחררים חיילים של בתי־מגורים הרסו

 ורוצים קבע צבא שגמרו ואנשים מצה״ל
במושב. לגור

 כאשר המדינה, כאזרח קיפוחי ״עקב
 לי המגיעים השירותים את מקבלת אינני

 נאלצת אני החוק, על־פי שגב ולתושבי
 ביותר, והקיצוני החמור בצעד לנקוט

 שנקבע כפי לצה״ל להתגייס מסרבת ואני
.״1981 במארס 22ב־ לי,

 הגליל של במרכזו שוכן שגב מושב
 דיר־חנא סכנין, הכפרים ליד התחתון,
 למושב, בדרך ההרים, פיסגות על וערבה.
 שר־ההתנחלות שהקים המיצפורים שוכנים
 וסטריליות קטנות שכונות שרון. אריאל

 היום כל במשך מאדם ריקות וילות של
 להפקעת נוח תירוץ הגליל״. ״ייהוד זהו —

 מחוסר הנחנקים הערביים מהכפרים אדמות
אדמה.

הפאראנוייה,
השאר וכל קגיג

 של בתוכנית משתדכת אינה
האח וייץ, רענן והד״ר שרון אריאל ״■

 ׳ תושביה בסוכנות. ההתיישבות על ראי
 את עברו לא הם ומרוקו. מתונים הגיעו

ההת מחלקת של הגרפולוגיים המיבחנים
 שזהו משום בשגב נמצאים והם יישבות,

 נוכחות להפגין שצריך משום ולא ביתם
כבר שגב תושבי מכל: וגרוע יהודית.

 חברים להם יש ערבים. שונאים אינם מזמן
 בקנה עולה אינו וזה ובערבה, בסכניו רבים
ישראל של הידועים רעיונותיו עם אחד

 לשימצה, הידוע קניג״ ״מיסמו ,אב קניג,
 מישרד־ מטעם הצפון מחוז על הממונה
הפנים.

 בשטח הקיימות הרבות, ההוכחות אלמלא
 שמדובר לחשוב היה אפשר ובכתובים,

(מחלת פאראנוייה של מובהק במיקרה
שהכל משוכנעים שגב תושבי רדיפה).

 מבתיהם. אותם לנשל ורוצים נגדם, חברו
 מנסה איעו ואיש — האמת כנראה זו אך

לה. להתכחש
 מיש- מינהל־מקרקעי־ישראל, הסוכנות,

 עמי־ חברת מישרד־הדתות, רד־החקלאות,
 האמורים הממשלתיים המישרדים וכל דר,

 משתפים המדינה, לאזרחי שירותים להעניק
״ מבינים בשגב גזר־הדין. בביצוע פעולה
 הכפרים תושבי הרגישו כיצד יפה עכשיו

 מאדמותיהם שחלק הסמוכים, הערביים
היישוב. הקמת לצורך הופקעו

 כמה .1956ב- מתחיל שגב של סיפורה
ו מרוקו יוצאי מישפחות של. קבוצות

קודם שכנה שבו למקום, הובאו תוניס

 !!ושב בת הודיעה
 לראש־הממשרה שגב

 ..איני :ושרסביטחון
לצה־ל. להתגייס מסרבת

השמע

 עבדו..תיבחן לא הס
 הגיעו הס גרפולוגי״י,

 וגרוע וגגווסו, מתונים
 אינם הס - גבל

ערבים! שונאים
 מאנשי מורכב אינו הזה הוועד החשמל.
המקום.

 רק איטי. תהליך הוא בחנק מוות
דרמאתיים. אירועים יש רחוקות לעתים

 בשנה. פעם בערך :שגב של הממוצע .
הרי אחרי שבוע האחרון, דצמבר באמצע

 ב־ הבולדוזרים, הגיעו גרייבר, בית סת
 להרוס כדי שוטרים מאות כמה ליוויית
 דווח, באמצעי-התיקשורת בתים. שיבעה

 היתד, אך בלתי־חוקית״. ב״בנייה שמדובר
 שנהרסו הבתים חסרת־שחר. מעשייה זו

 היתד, ההריסה שינים. 25 כבר במקום ניצבו
המוות. גזר־דין מביצוע חלק
 בשגב. משהו קרה שעבר בשבוע גם

 שיגרה במקום, שנולדה ),18( מילר אביבה
 ושר־הביטחון, ראש־הממשלה אל מיכתב
בגין: מנחם

 עד בשגב, שנולדתי העובדה ״למרות
ובאנשי בי מכירה אינה הממשלה היום

1 ו 2 ^ _ _ _

והמציאות החלו□

שגב. מושב של המיתאר תוכנית מופיעה למעלה בתמונה !1111111) 1111171
י י למצוא ותוניס מרוקו יוצאי של מישפחות 90 היו אמורות כך י

 ביישוב. היום המתרחש לעומת אומללה כבדיחה נראית זאת תוכנית משכנן. את
ביניהן. המשחקים לילדים מסוכן מקום־משחק המהוות ההריסות, מפוזרות הבתים בין

 שתמדינה גי
מעניקה לא

תה זכויות, שום לו  . חנו
 נומזו להביע ■סלה אינה

ר חובות שום
 בתיכנון כושלת. נח״ל היאחזות לכן

 מישפחות. 90 שם שיהיו דובר המקורי
 ייעור, מעבודות יתפרנס מהמישפחות שליש
 יעסקו ושליש הסמוכה מהמחצבה שליש

בחקלאות.

ם אי טיק לי  הפו
להצטלם באו

ב התגוררו הרחוקים הזוהר ימי ף*
 של מועדון שם היה נפש• כ־ססד שגב **

 תוססים. וחיי-חברד, גנים בית־ספר, ויצ״ו,
 התחתון. בגליל הראשון המושב היה זה

 ׳■ז לד,צ- כדי לשגב מגיעים היו הפוליטיקאים
 המגשימים החדשים, העולים עם יחד טלם

הציוני. החזון את בגליל
 שקורה מה 60ה־ שנות תחילת מאז אך
הפירסומת כרזות עם מסתדר אינו בשגב

)42 בעמוד (המשך


