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צורן. יהא אם להגנה, הסערה, בעם וסכינים

חבלנים. של יותר רחבה בשרשרת אחת
 אחת לפעולה. נכנסו נוספות חוליות שתי

 לתריס, מאו באזוקה מיתקני הפעילה מהן
 במיפרץ פז חברת של במיכלי־נפט פגעה
 מיטעני־ להניח יצאה שנייה חוליה חיפה.
 שהתפוצץ לפני עוד חיפה. באיזור חבלה

 — לבית־רפר מקום בקירבת שהונח המיטען
 שמנע דבר מועד, בעוד שהתגלה מיטען
הנוספת. החוליה התגלתה — כבד אסון

 אופנסיבה לקראת
בחורף

 ב־ 12״ל רבע בשעה מו־צאי־שבת, ן*
רמ ליד ווקסהול מכונית עצרה לילה, ^
 ה־ מהבלימה כתוצאה לעכו. בכניסה זור

חב במיטען התפוצצות אירעה פיתאומית
 המכונית, נוסעי שני במכונית. שהיה לה

נהרגו. בישר, ואחמד מנצור עומר
 הערבי הכפר תושבי היו הערבים שני

 בחקירה המערבי. בגליל אל־כרום מג׳ד
הס גופותיהם, זיהוי אחרי בכפר שנערכה

 אל־פתח חוליית על נמנו השניים כי תבר
בדר היו הם הכפר. מבני מורכבת שהיתר,

 מיטען שם שהטמינו אחרי מחיפה, חזרה כם
 מיס־ להטמין הנראה כפי עמדו חומר־נפץ,

 עשרות כמה במרחק בעכו. נוסף ען־חבלה
 זזלא משטרה, מכונית נסעה אחריהם מטרים
 מיססר בעלת שהיתר, במכוניתם, חשדה

ישראלי.
 באקראי להיעצר כנראה, רצו, לא השניים

במהי לבלום הקפידו עבירת־תנועה, בגלל
 האדום. האור בו כשנדלק הרמזור, ליד רות

 מיט־ התפוצץ הפתאומית מהבלימה כתוצאה
ב עולה החלה והמכונית חומר־הנפץ, ען

להבות.
החב חוליית נתפסה זו מתקלה כתוצאה

 מצבורי והתגלו אל־כרום מג׳ד של לנים
 הביא שוב שברשותה. והנשק התחמושת

 גילוי בעיקבות נוספים. לגילויים זה גילוי
 של על,קיומם נודע אל־כרום במג׳ד הרשת

 נערך ג׳נין. באיזור פעילים חבלנים תאי
חבלנים. עשרות נעצרו בו מצוד,

האחרים הגילויים עם קשר ללא במקביל,

 אשר הארץ, רחבי מכל שהוזעקו השוטרים עם בהתנגשות הערבי.
 שיידו המפגינים מבין 5ו־ שוטרים 3 נפצעו הערבי, הרובע על הגנו

המפגינים. את לבלום השוטרים הצליחו כידוע, בשוטרים. אבנים
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המיעוט מתגורר בה בעכו, העתיקה העיר לעבר לפרוץ מנסים

 שירותי־הביט־ הצליחו ובשטחים, בישראל
 ערבים חבורת על גם ידם את לשים חון

הישרא במשולש טייבה מהכפר ישראליים
ש חבלנים חוליית עם פעולה ששיתפו לי,

הכפר. בקירבת הסתתרה
חב עשרות נעצרו אחד, שבוע תוך כך,
 עימם. משתפי־פעולה ומאות פעילים לנים

ה שהתגלו החבלה וחומרי הנשק מצגורי
כל אופנסיבה לקראת התארגנות על עידו
המחב אירגוני עמדו בה טרור, של לית
בחורף. כנראה, לפתוח, לים

 במשך והוכנו הוקמו זו אופנסיבה לצורך
וב בישראל סודיים תאים ארוכה תקופה
 לא אלד, מתאים אחד כל המוחזקים. שטחים

האח התאים של קיומם על כנראה, ידע,
 למפעיל״ו רק במישרין קשור היה רים,

ההפ הורא־ת את המערבית. הגדה באיזור
הישי ממפעיליהם או התאים קיבלו עלה
סיס באמצעות או המוחזקים בשטחים רים

 בתחנות בצופן ערב מדי המשודרות מאות
אירגוני־הטרור. של השידור

חבלןס
המערך חבר

 החב־ תאי של הגילויים מפולת ל **
ג ביש שפשטה התדהמה האפילה לנים י
 בקרב והן היהודי הציבור בקרב הן ראל,

 ערבים של הפעילה השתתפותם על הערבים,
 בעבר גם אמנם הטרור. בפעולות ישראליים

ער הצטרפו בהם מיקרים ושם פה התגלו
 שיתפי או לאירגוני־הטרור מקומיים בים

 בעיקר אלה היו כה עד אולם פעולה. עימם
בודדים. של יוצאי־דופן מיקרים

 מצאי הטרור אירגוני כי הסתבר השבוע
 הישראלי, הערבי הנוער בקרב בשלה קרקע

 של גדולות חבורות מתוכו לגייס הצליחו
 בעלי־משפחות מבוססים, משכילים, אנשים

ל אותם שדחף הוא ההרפתקנות יצר שלא
החבלנית. פעילות
לפעי פוליטיים אספקטים גם חסרו לא.

 החבלנים כאילו הלחישות, אבל זו. לות
 נפסקו, רק״ח פעילי בחלקם היו שנעצרו

 מכונית־התופת מהרוגי שאחד התברר כאשר
מט אל־כרום מג׳ד מועצת חבר היה בעכו

דווקא. המערך עם
חרשן? ראש

נלכד
 היה נדמה הגילויים שבוע של סופו ך*

 התאים גילוי אחרי נסגר. המעגל כי
 מאחורי שעמד האיש גם ונתפס התגלה
 קצין זה היה אותם. והפעיל החבלה רשתות
 את שפשט הירדני, בצבא לשעבר מודיעין

מגו בכפר והשתקע המלחמה בתום מדיו
היה זה קצין ג׳נין. שליד ציר כפר ריו,

 לחלוקת דאג הרשתות, על הישיר הממונה
 סומך ~כשאינו לאנשיהן, וחומרי־הנפץ הנשק

ש בחיפוש במו־ידיו. הכל ועושה איש על
 200כ־ התגלו לביתו סמוך בפרדס נערך

החב לתאי לחלוקה שנועדו לבנות־חבלה
לנים.

 אנשי אליו שהגיעו שעה נדהם המפעיל
בטוח ״הייתי ועצרוהו. שירותי־ר,ביטחון

ה אחת אם אפילו מעמד תחזיק שהרשת
הת הכל ״עכשיו אמר, תיתפס,״ חוליות

 אחד.״ שבוע תוך מוטט
 מוקשי־הכפתור כי הסתבר תפיסתו עם

 הסיגריות, קופסאות בתוך ומיטעני־החבלה
 היו שבועות, שלושה לפני בחיפה שפוזרו

 אלי־ במג׳ד החוליה אנשי של מיבצעיהם
כרום.

הפשע שישוו
 כפר־חסידיס. ליד המיס במשאבת

בו מהסוג מיכל, עימו נושא

 של באזיקים.לידו קשורה שידו (מימין), משטרה איש
 בחבלה שהשתתף מעכו, נגר אבו־חיר, חסן יוסף העצור
 מעכו הנגר במקום. הפשע שיחזור בשעת צולמה התמונה

 אביו. של בנגרייה הוחזק הסליק הנפץ. חומר הוטמן
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