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י  דד לטיול בדרכם כבר היו ווילות •

 התקיימו המערבית, הגדה בנופי מודרך
 שלוש באיזור שונים במקומות בשבת

ההתנח נגד עכשיו, שלום של הפגנות
לויות.

ה לסיור יצאה סרגוסטי ענת בעוד
 כתב הצטרפו הווילות, רוכשי של מודרך
ה וצלם ציטרין, בן־ציון הזה, העולם

 מהפגנות לאחת צפריר ציון מערכת
 וחדרה מתל״אביב שיצאה עכשיו שלום

מתנח הוציאו בסופה אריאל. למרכז עד
ה של הרכב מגלגלי האוויר את לים

צלם.
 עכשיו שלום אנשי ערכו בזמן בו

 שבי־ ובהתנחלות בחברון נוספות הפגנות
 ש־ הסכנה — להפגנות העילה שומרון.
היהו ההתנחלויות של וגידולן בחיזוקן

בגדה. דיות
ציטרין: כן־־ציון מדווח

 אריאל האזרחית ההתנחלות תושבי
 הזעיקו !אותם לעצור ״צריך נדהמו.
המתנח ראשוני קראו לעזרה!״ חברים

 יכלו לא הם הישוב. לשער שהגיעו לים,
 שלום תנועת חברי מאות זרם את לעצור
הג־ להתנחלות שפלשו ואוהדיה, עכשיו

ג ?״״״ ההתנחלות נתור ז ג
העירונית ההתנחלות בלב בגדה, ההתנחלויות בגנות סיסמות

 הרתיעו לא שירדה והחשיכה לטפטף שהחל הגשם אריאל. הגדולה
 אחרי רק ממתנחלים. מהלומות ושם פה שספגו המפגינים, את

המקום. את המפגינים עזבו סגור צבאי כשטח הוכרז שהשטח
דולה.

ב לאריאל עלו עכשיו שלום אנשי
 כבר המאוחרות. אחר־הצהריים שעות

או שלושה של כששיירה מחשיד החל
ל התקדמה פרטיים וכלי-רכב טובוסים

 שחנה מישמר־הגבול, של רכב מקום.
 דרכם את חסם העצרת, למקום בצמוד

ב לאריאל. לכניסה סמוך המפגינים של
 מדוע לברר דורשים המפגינים ראשי עוד
 המפגינים ירדו להמשיך, להם ינתן לא

ל ברגל לצעוד והתחילו מהאוטובוסים
ישוב.

מי להם היה מופתעים. היו המתנחלים
 להגיע מתכוונים שהמפגינים מוקדם דע

 לכיוון פנתה שהשמש ככל אך אליהם,
ית לא שהדבר בטוחים היו הם מערב,

 נרתעו לא עכשיו שלום אנשי אך רחש.
ל כדי להתנחלות נכנסו הם מהחשיבה.

 מפני המזהירים כרוזים, לתושבים חלק
בגדה. יהודיות התנחלויות קיום

 גבול
ך! רי חו א מ

 הדרך במרכז התמקמו מתנחלים ך*
 למקום הישוב. את המקיפה הראשית י י

אנ קלקיליה, ממי׳שטדת שוטרים הגיעו
 מפקד־הכוח, וחיילים. מישמר־הגבול שי

 על שהוכרז הודיע סגן, בדרגת קצין
מ ודרש סגור, צבאי אזור כעל השטח

הישוב. לגדרות מחוץ לצאת המפגינים
 פנסי אורות שרק מוחלטת, בחשיבה
הת סביב, מאירים הצבאיים כלי־הרכב

 ״ישראל־פלסטין, לקרוא: המפגינים חילו
 !״לכיבוש ״די !״עמים לשני מדינות שתי

 מאחוריך!״ גבול עיקבותיך! על ״חזור
״הכי להתנחלויות!״ ולא לעיירות ״כסף
אסון!״ בוש

 ושם פה זעקות. כדי תוך המפגינים את
 ברבש, ישבני אחרי קלות. קטטות התפתחו
 לחזור לאנשיו קרא המפגינים, מראשי

ב לפגוע המתנחלים ניסו לאוטובוסים,
האוטו לעבר שצעדו המפגינים, אחרוני
מאריאל. קילומטר במרחק שחנו בוסים

 ביחד הישראלית, הטלוויזיה של צוות
ל הגיע לא גורבניק, רמי הכתב עם

 אך העצרת, בצילום הסתפק הוא אריאל.
מבט. במהדורת שודר לא זאת גם

 אחד לעליית מיוחדת משמעות היתד,
 על אריאל. על עכשיו שלום של הכוחות

 עוד הוחלט זו גדולה עירונית התנחלות
 הביעו עכשיו שלום אנשי המערך. בזמן

ההת מדיניות על דעתם את זה בצעד
 חלק לדעת אביהן. היה שהמערך נחלויות

 לא אלה התנחלויות עכשיו שלום מאנשי
מה הנסיגה אחרי ישראל בשטח ייכללו

המירבית. גדה
 כאשר טעו ההפגנות מארגני כי יתכן

 בשעות יתחילו שהעצרות החליטו הם
 לשלושה התחלקו הם אחרי־הצהריים.

 ביקורם השפעת את להגביר כדי פלגים
 רצה אילו — השנייה הסיבה הגדה. ברחבי
 המפגינים מפלגי מאחד למנוע הצבא

ל אחר כוח היה יכול לגדה, מלהגיע
שני. במקום להפגין הצליח
בסודיות. נשמר בגדה ההתכנסות אתר

ה היכל ברחבת עקבו מרוחקות דמויות
 הנסיעה ומסלול הבאים על מרחוק תרבות

 נמנעה לא בפועל אך המפגינים, של
 על לצומת התל־אביבי הסניף נסיעת
ו לאריאל, הסמוך חוצה־שומרון, כביש

ה הפרטית להתנחלות הדרך על הנמצא

ת שלוש פגנו ה ה

נופים. חדשה,
 לשם הצומת, בשולי המפגינים כשירדו

 לשלום, אנדרטה והקמת העצרת קיום
 זמן בתוך הכביש. את מהם אחדים חסמו
 ניסו כלי־הרכב פקק־תנועה. נוצר קצר

משא- אחרי המחסום. את לפרוץ בכוח

 על עכשיו שלום בתוך הדיעות חילוקי
 שהקרב הדגישי. הוא התנועה. מדיניות

 את להפסיק ושניתן אבוד, איננו הגדה על
יתלכדו. השלום כוחות אם ההתנחלויות,

 גל —האנדרטה־ ובניית הנאומים אחרי
התנועה שילטי הונפו שעליהן אבנים,

ו נ עו שבת ש ב

לנאס חולק חמין גדול. סיר נפתח —
 הפגנה. ולא פיקניק בכך שראו היו פים.

הצ קצר, שהיה הגם באריאל, ההמשך
 ושאר עכשיו שלום הבאות: על ביע

בהפג יסתפקו לא ההתנחלויות מתנגדי
הירוק. הקו בתחומי שקטות נות

המערבית נגדה עכשיו־ ו׳..שלום אנש
ל ש ו ו אנ מ ב חדש שלב בתתו
ת חלויו ההתנ נגד ם כוחות השלו

־ !■ ■ או
להדוף התחילו המתנחלים הספיק. זה
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 המפגינים אחד נפגע האבנים מחסום פינוי כדי תוך שנוצר. לפקק שנקלעו ישראליים
הנוסעים. מכלי־הרכב מפגינים יותר נפגעו לא בנס בו. פגע הנהגים אחד כאשר ברגלו,

 לפנות המפגינים הסכימו ממושך ומתן
הכביש. את

 ח״כ גם היה בכביש העוברים בין
 היא שאשתו אורגד, כהן יגאל חרות,

 סירב הוא באריאל. בית־הספר מנהלת
 לבעלי- המפגינים שחילקו כרוזים לקבל
 עיק- על חזר אך בסביבה, שעברו הרכב
ההפגנה. את לראות ושב בותיו

וב קצרים בנאומים הסתפקו המארגנים
 חנוך של -הפטריוט, מתוך סאטירה קטעי
גפן. יהונתן של אייר, וקשר לווין

 רב עניין גילו הסמוך הכפר ערביי
 וסיפרו למפגינים התקרבו הם בהפגנה.

 ב־ המתרחש על רבה בחופשיות להם
 שאדמות היתה החוזרת הטענה איזור.

 והולך. יגדל ׳בהיקף הזמן, כל מופקעות
 פתר, סיני השחקן למראה התרגשו הם

מ המושפל הערבי המוכתר את שהציג
בסוף. כפיים מחאו ואף הפטריוט, תוך

 שסירב ברבש, בני (מיל.) סגן־אלוף
ל־ גם ביטוי בדבריו נתן בלבנון, לשרת

ארי את המפגינים אחרוני עזבו כאשר
 ש- צפריר, ציון המערכת, צלם גילה אל,

חובל. ריכבו
 לישוב, בכניסה ששמרו המקום, אנשי

ש למרות לעבור, לרכב להניח סירבו
 עיתונאים. הם הרכב שנוסעי להם הוסבר

 סמוך ברירה בלית הותנתה החיפושית
שהמתנח חשש שהיה למרות למחסום,

 יכמה כמה אחת על ברכב, יפסעו לים
שם. יושב מי להם שנודע אחרי

 גילה הוא לריכבו צפריר חזר כאשר
 הצמיגים משני אוויר הוציא שמישהו

הרכב. של האחוריים
שעב מפגינים נמצאו מוחלט בחושך

בע יעל, לעזרה. קראו והם במקום, רו
 בהפגנה, שהשתתפה אחרת חיפושית לת

 שלה, הרזרווי הצמיג את מייד הציעה
 קלקיליה, ממישטרת אהרון עמרם ורס׳׳ר

ההפג בתום מההתנחלות יצא שריכבו
 לצפריר איפשר וכך בפנס, האיר נה,

חסרי-האוויר. הצמיגים את להחליף


