
ת מה מ א ששון בקיבוץ קוה ב

התנ הקימו ממוסררה צעירים כאשר
 הסיסמה: תחת בשכונה במיקלט חלות
 להתנחלויות.״ ולא לשכונות ״כסף

 הקיבוץ לתנועת השייך הקיבוץ,
 בהתארגנות עזר (מפ״ס), הארצי

 בין פגישות כמה נערכו מאז במיקלט.
 מנחשון. אנשים לבין השכונה אנשי

 אבני. עופר דרך בעיקר התקיים הקשר
 מפ״ם של הצעיר הדור חבר נחשון. איש

שלום־עכשיו. ותנועת
עופר הציע פגישות כמה אחרי

 אותו לחפש צריכים היו והם להם חיכה
ארוכה. שעה במשך

להבות

ץ ך* בו  כה לאנשים נערך לא קי
 את שיכנו כנראה, לכן, רבים.1 1

 שהיו הפנויים במיבנים האנשים
בחדר. איש שישה בצפיפות, במשק,

בחוץ הכביסה ואספלט, אבו שר מידבר במוסווה: בית
 התפרעו ממוסררה *ץעירים
 אותם." שאירח נחשון, //•■בקיבוץ

 את להעניש רוצים לא ״בנחשון
 צעירים ״קבוצת מוסררה.״ מתפרעי
שהת בירושלים, מוסררה משכונת

 למהומות גרמה נחשון... בקיבוץ ארחה
 פרשת .... בקיבוץ." ולהשתוללות
 ממוס־ הצעירים של השתוללותם

ררה..."
 הכותרות מן אחדות רק הן אלה

בעי שעבר השבוע במשך שהופיעו
 גם נושא. באותו היומיים, תונים

 מוסררה בשכונת וגם נחשון בקיבוץ
 מכך ויותר הפירסום, עצם על כועסים
 מעבר העניין ניפוח על כועסים
המציאותיים. לממדיו

לסוף־ שהתארחו ממוסררה, צעירים
אותנו!״״״״ שמו ,.שת

אופניים. זוג מימין: בחדר. שישה לישון נאלצו ולכן האורחים, לכל מקום

| |1ך  כמו אלינו והתייחסו לקיגוץ אותנו ויי״הביאו 1ך1ך *1ך י
^ |1יי  שכונת ועד חבר אמזלג. מאיר אומר כלבים,' ! □ -1 1*3 /

אירוח." זה מה להם נראה אנחנו אלינו, יבואו ״אם בירושלים. מוסררה

 הוא נחשון. אנשי עם קבוע בקשר שהיו האנשים
 סוף״ לאירגון שותף והיה פעמים כמה בקיבוץ ביקר

מוסררה. תושבי כשאר חש הוא גם בקיבוץ. השבוע

 לסוף־שבוע לבוא ממוסררה לאנשים
בקיבוץ.

 ביום לשכונה הגיע האוטובוס
 ואמר מישהו ״בא בצהריים. השישי

 להצטרף,״ ויכולים לקיבוץ טיול שיש
 על עלו חבר׳ה 40 בשכונה. סיפרו

 הגיעו הם לקיבוץ. הנוסע האוטובוס
 לא ולדבריהם אחרי־הצהריים, לשם
לא איש שלהם. הקשר איש את מצאו

 קבוצת הכינה ארוחת־הערב, אחרי
 לחברי הופעה מוסררה של התיאטרון

 כעשרה רק הגיעו להופעה המשק.
 לפחות אותנו, הזמינו ״אם משק. חברי

 מוסררה, אנשי אמרו אלינו,״ שיתייחסו
טרף." חיות על כמו עלינו ״הסתכלו

 די, תנועת מאנשי חיון, ציון
 סיפר למיקלט, הפלישה את שאירגנה

לא וכי מתוכנן היה לא האירוח כי

 זוגות כמה סחבו נחשון, בקיבוץ שבוע
 הצמיגים את מהם בחלק קרעו אופניים,

לבריכת־הקיבוץ. כיסאות־נוח וזרקו
 את רואים לא בפירוש ״אנחנו

 אפרים אמר רציניים.״ כנזקים הדברים
 ״מבחינה נחשון קיבוץ מזכיר שני,

גדול." לא הנזק כספית
 שכונת ובין נחשון קיבוץ בין הקשר

חודשים, כמה לפני התחיל מוסררה

 הוא (מימין). בן־עיון עמי אומר |יי
אנשיכי טוענים, דויד וחברו

מצידם. התנשאות הרגישו וכי קשר איתם ליצור באמת רצו לא נחשון
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