
 רובם ומגוונים, רבים היו השלטים
 ״שיקום המעוות: הכלכלי הנושא על

 לא — פיתוח ועיירות שכונות
 ועוד: לרוח״. וכסף התנחלויות
 — הכיתות את יטאטאו ״התלמידים

 ואחר: ממשלת־הדיכוי?" את יטאטא מי
 — להתנחלויות גבול בלי כספים
ומעונות.״ גנים בתי־ספר, במקום

 אריאל תושבי התחילו לאט״לאט
 יכלו לא הם המפגינים. מול להתאסף

 בפניהם מוטחים הדברים את לסבול
 והתחילו לבן, גבי על שחור בשקט,
 מישמרת לעבר קריאות־גנאי לקרוא

 עוכרי־ישראל! ״אש״פיסטים! המחאה.
 כאז?״ ולהפגין לבוא מעזים אתם איך

את לקח פלד מתי (מיל׳) אלוף
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 הכלכלית המדיניות במות דברים רם ואורי פלד מתי נשאו הדיכויד שלת
בשטחים. לפזר כדי מדינת־ישראל תחומי בתוך המקצצת אורגד, של

משכנתא על ויכוח
 צורף המודעה אל ממישרד־השיכון. גבוה לטיוע יזכו באריאל מתנחלים

 לסיוע זכאית היא אין כי נאמר שבו פרחי, יעל שקיבלה מיכתב
 יותר חשובה אריאל כי אמר אורגד בפתח-תיקווה. ממישרד-השיכון

במקום. תהלוכת״שלטים עורבים המפגינים משמאל: מפתח־תיקווה.
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 שלישים ששני להם הסביר הוא ביתו. מול המפגינים
הם הכבושים בשטחים המושקעים הכספים מן

 אבל חילוקי־דיעות, •יש תוכנית-אלון. במיטגרת
 ולהפגין לאריאל לבוא יכולים שאתם היא עובדה
 אינם הערבים מדוע כשנשאל למפגינים. אמר כאן!״

לעניין. אינה שהשאלה ענה להפגין, יבולים

 .מדינת-ישראל ואמר: לידו הרמקול
 פיתוח על רולארים מליוני מוציאה
 שבישראל בעוד הגזולות, האדמות

 חינוך אגרת הטילו הם מקצצים. עצמה
 בעזרתה לגבות ורוצים ההורים, על

 במענקי־ קיצצו הם שקל. מיליון 600
 מאות עוד להם שיחסוך דבר לידה,

 ארוחות ביטלו הם שקלים. מיליוני
 רפואי טיפול ביטלו בבתי־הספר,
 כל הולך ולאן בבתי־הספר. לתלמידים

 אזרחי־ של מפיהם שנחסך הזה הכסף
 בשטחים הבנייה אל לכאן, ישראל?

הכבושים!״
 הסוציולוג דיבר פלד מתי אחרי

 סרבני־המילחמה עם שנמנה רם, אורי
 זה. סירוב בגלל בכלא ישב ואף בלבנון
 היהודים אפרטהייד. למדינת ״הפכנו

 דמוקרטיות מזכויות נהנים עדיין
 יש כאן הערבים. לא אבל בשטחים,

 חמור. המצב וגזענות. כיבוש של צירוף
 יכול לא בעל־מצפון אדם שום

חייו את להמשיך לעצמו להרשות
)64 בעמוד (המשך

(במרכז, שר-האוצר
ו______________8■ ד י מדבר מתנחל) ל

לפנות. צורך אין כי לקצין אמר אורגד במקום. שהיה קצין־המישטרה עם
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