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שלטים: נשאו המפגינים אריאל. בהתנחלות הנבנית שר״האוצר, אורגד,

 הדיכויד ממשלת את יטאטא מי - הכיתות את יטאטאו ״התלמידים
 !'2 מטפר ימית ־ ״אריאל ״חרפה!' המתנחלים!״ עם ולא העם עם ״להיטיב

בישראל!' השכירים בשטחים־דיכוי הפלטטינים ״אריאל-דיכוי

 הכסף בא מניין
 הווילות ובניין

 מישמוח הארה?
כדגה1 שד  (י

באה חדשה
 תחת דהכגיו
 איכות הסיסמה:

 - באויאד ח״ם
 ואבטלה עוג׳

ל א ר ש בי
 ישובים של בשלטים זרועה שומרון״,

 זה, בחבל־ארץ יקומו שעוד חדשים
 מישרד־האוצר של הנדיבה בעזרתו

 חוצה״שומרון, כביש ומישרד־השיכון.
 כמעט יעבור שלא כך במיוחד שנבנה
 מכפר־קאסם מוביל ערבי, ישוב בשום

במיזרח, ירושלים־שכם לכביש במערב

 שוב הביטה היא נדהמה. סרחי על ^
 האמינה ולא שבידה, בעיתון ושוב
 על שחור כתוב היה שם עיניה. למראה

 מישרד־ של מיוחד סיוע לבן: גבי
לחסרי־ שקל 2,600,000 בסך השיכון

 לבעלי־ שקל 1,400,000 ובסך דיור,
דיור.

 קיבלה לפני־כן חודשים שלושה
 המתגוררת ילדים, לשני אם יעל,

בפתח־ ברמת״ורבר שכורה בדירה

 גאו כוזו־אורגד ויגאל שרהמגיעים ואשתו השד
 מצב את לבדוק ביום־השבת

 טענתו ביתו. מול מישמרת־המחאה עם לשיחה נכנס השר שלהם. הווילה
שנים. ארבע בכל בקלפי שלו העדיפויות סדר את קובע העם העיקרית:

5ד.<־ג*ז5זועם: מתנחל
 של מישמרת״המחאה אנשי לעבר קריאות״גנאי

״אש׳פיס* לעברם: קרא הוא אלטרנטיבה. מיפלגת

 ״אורגד שלטים: עם המפגינים עומדים מולו טים!'
 על שומר המתנחל החתול - האוצר במישרד
 מיזבח על קורבן - הסובסידיות ״כספי השמנת!״

״חרפה!" שאמר: גדול ושלט ההתנחלויות!"

 שבו ממישרד״השיכון מיכתב תיקווה,
 הינף מישרדנו נוהלי פי על נאמר:
 עד דירה לרכישת סיוע לקבלת זכאית

 אפשרות אין ברוטו. מרובע מטר 85
 ששיטחה דירה לרכישת סיוע לאשר
האמור. מהשטח חורג

 לפניה מונחת שהיתה במודעה אך
 דירות על שמדובר בפירוש, כתוב היה
 מטר 91 ששיטחן חדרים, ארבעה של

 מרובע מטר 18.6 ועוד מרובע
 יותר ספק ללא חשבה, וזה, מירפסות,

במישרד־השיכון. שקבעו ממה
 הקריטריונים לפי היא, פרחי יעל

 זכאות בעלת מישרד־השיכון, של
 הביטה היא לחסרי־דיור. מקסימלית

 — הכל הבינה ואז במודעה שוב
 לגור ״איך היתה: הגדולה הכותרת
 בדירת־ או אנגלי בקוטג׳ באריאל,

מהאחרים?״ פחות ולשלם איכות,
 מוקדם יעל קמה ביום־השבת

מחבריה. חמישים אל והצטרפה בבוקר

 ״אלטרנטיבה״, החדשה המיפלגה אנשי
 ההולכת הווילה מול להפגין כדי

 היתה באריאל. שר־האוצר של ונבנית
 הסיסמה: תחת מישמרת־מחאה זאת

 ואבטלה עוני — באריאל חיים איכות
בישראל.

 הפעולה שהיתה המישמרת,
 המיפלגה של הראשונה הציבורית

 אנשים ביעילות. התארגנה החדשה,
 חורפי ביום־שבת באו הארץ מכל

 של ביתו מול להפגין כדי שטוף־שמש,
בהת שר־האוצר, כהן־אורגד, יגאל

 הכבושים. בשטחים אריאל נחלות
 מדיניות' נגד למחות שבאו אנשים

 משאביה כל את מחד המפנה כלכלית,
 בדמות מיפלצות לבניית הדלים

 בעוד גזולות, באדמות יישובים
 במשק אחרים חיוניים שבמיגזרים

 ועוני אבטלה היוצרים קיצוצים נעשים
החלשות. בשכבות
חוצה־ ב״כביש לאריאל, הדרך

 יהודיים, ישובים זרוע כולו והוא
 מחנות־עונשין, כמו מרחוק הנראים
 עבות גדרות־תיל מוקפים כשהם

 מרשימה. ותאורת־ביטחון וגבוהות,
 היישוב ליד ומתפתחת. הולכת אריאל
 יש- קטנים, טרומיים בתים שבו הישן,
 שם ״בנה־ביתך". של גדולה חלקה

 וילות מטורף בקצב ומוקמות הולכות
 מערבה הפונות ההר צלע על מפוארות
ערבים. הם הבנאים ודרומה.

 את יטאטא מי 4^
הדיפויז ממשלתל

 ג׳יפ לאריאל. הגיע אוטובוס ^
 חיכו שוטרים וכמה מישטרתי \ 1

 שר־האוצר. של ביתו ליד למפגינים
 לקחו הרכב, מן בשקט ירדו המפגינים
 לפני בשקט ועמדו שלט איש־איש

כהן־אורגד. של הווילה


