
שר :פשוטה היתה תוכנית *-*
לעי לסעוד נוהג דיין משה הביטחון | ן

תל־אביבית במסעדה קרובות תים
למסעדה מגיע הוא

 ,פחח־ שימשה לא שוב ששת־הימים, חמת
 צעירי של הבילויים כעיר השכנה תקווה
 טול־ ואת קלקיליה את העדיפו הם הכפר.

כרם.
 עם בקשרים הסתבכו לא הכפר בני אולם

 נעצר לא 1559 יוני ועד אירגוני־החבלה,
 ערב ביטחוניות. בעבירות כחשוד מהם איש
בתים שלושה על המשטרה התדפקה אחד

 קישרו עזה תושבי אותם הסביבה. יישובי
 אירגון־ לבין מהכפר הצעירים שלושת בין

ה תוכנית נולדה וכך עזה ברצועת חילה
התנקשות.

 ב־ נהג היה 22ה־ בן טאהא סעיד סאלח
ב שעסק משאית כנהג עבד הוא מיקצועו.

 מסויימת ותקופה ממחצבות אבנים הובלת
למעשה היה הוא בדן. שכיר נהג היה גם

בשבוע, פעמים כמה זו

 מכונית להגיע צריכה היתה התוכנית לפי
 מסעדה. אותה של המדרכה ליד ולחנות

 בתוך אותה. נוטשים היו המכונית בעלי
 של גדול מיטען גם נשאר היה המכונית

 היתה המכונית זמן. כצצת עם חומר־נפץ,
דיין שרשה בשעה בדיוק להתפוצץ צריכה

למש ינים הכפר, מצעירי שלושה בכפר.
 'בקרב מהלכים להם שיש אמידות, פחות

 נעצו'. בישראל, הרשמית הערבית הנציגות
 היו הכפר. כל את בתדהמה היכר, מעצום

 יוסף יחיא ),22( עיסא דאוד יוסף אלה
).2(: טאהא סעיד וסלאח )26( עיסא

 קשר באשמת נעצרו השלושה כי הידיעה
רק בישראל התפרסמה דיין משה את לרצוח

 נפשות, 8 בת משפחה של היחיד המפרנס
ש נראה התחתנו. הבוגרים שאחיו אחרי
 ולהסיע לנהוג הקשר מתכנני הטילו עליו
דיין. יסעד בו למקום התופת מכונית את

 הטוב חברו למיבצע גוייס סאלח עם יחד
 דאוד יוסף כיתתו בן מביח־הספר, עוד

 יוסף לשעבר. איטליז בעל של בנו עיסא,
ולאחרונה פחח־חקודה בפרדסי כפועל עבד
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 ,1956ב״ קאסט בכפר נטבחו אחיותיו ששתי
 מחבריו ושניים עיסא מיבצע־סיני. ערב

 מעזה מחבלים שלושה עם קשר קשרו
דיין. משה שר־הביטחון של בחייו להתנקש

 בל אלא הוא, רק לא מסעדה. באותה יהיה
 היו הסמוכים הבתים ודיירי המסעדה יושבי

 אנושות להיפגע התוכנית, לפי צריכים,
התופת. פצצת מהתפוצצות

 ערביים: צעירים שישה היו הרעיון הוגי
 ושלושה רצועת־עזה תושבי מהם שלושה

ה הכפר תושבי ישראליים, ערבים מהם
ראש־העין. שליד כפר־קאסם ערבי

 לשלב מעולם הגיעה לא שהתוכנית אלא
ב מדי יותר עסקו המתכננים ביצוע. של

 לאוזניים הגיע מדיבוריהם חלק דיבורים.
 ששת כל נעצרו 1969 יוני בחודש אחרות.
 יושבים הם דיין. במשה ההתנקשות מתכנני

 החודש בתחילת ייפתח ומשפטם במעצר מאז
המש אחד זה יהיה ספק ללא בעזה. הבא
שעו המחבלים ממשפטי הסנסציוניים פטים
 פרטים בפרטי בו תיחשף ישראל. רכת

 משה את לרצוח שנועדה ההתנקשות תוכנית
דיין.

",יהגרים אהבת־ צר ״גדר

בן קטן כפר הוא פר־קאפם ך•
עובדים מהם 60ס/סש־ תושבים, 4500 ^

 וב־ במחצבות בפרדסים, שכירים כפועלים
פתח- באיזור יהודית בבעלות מיפעלים

תקודה.
כאשר לכותרות כפר־קאסם עלה 1957ב־

 ערכה ,1956ב־ מיבצע־סיני ערב כי התגלה
 באזרחי טבח משמר־הגבול אנשי של יחידה
ה וזקנים. נשים קר בדם חיסלה הכפר,

 עברו עונשם. על באו זה בטבח אשמים
ותו בכפר־קאסם הרוחות שנרגעו עד שנים
 עם תקינים יחסים על לשמור השתדלו שביו

מל־ מאז בקירבתם. היהודיים היישובים
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״ןד הסה
נו משמשת היא בכפר־קאסם איל השבוע.

חודשים. שבעה מזה לשיחה מרכזי שא
 עם קשרים קשרו השלושה כי הסתבר

הפוע 200 בין שהיו עזה, מרצועת ערבים
 ששכרו ומהרצועה המערבית מהגדה לים

ב־ עבודה למצוא כדי בכפר־קאסם, דירות

ללימודים חברים
 בבית־הספר יחד למדו טאהא, סעיד וסאלח

 בכפר־קאסם. כחברים ידועים היו התיכון,
למשפטם. ממתינים במאסר, נמצאים עתה

 האב, אמר קשר,״ בשום קשור לא ״בני
 לעבוד והעדיף יהודים אהבת על גדל ״הוא

הקרו בימים להינשא עמד הוא במחיצתם.
 עניין בין קשר שום אין דודו. לבת בים

 מחלנו כבר אנחנו כי אליו. שלי הבנות
שקי אחרי לנו. שעשתה מה על לממשלה

 מכל ושכחנו סולחה עשינו פיצויים בלנו
הסולחה.״ אחרי נקמות אין אצלנו העניין.

 האחים של קרביד לייצור במיפעל הועסק
 בכפר־קאסם הקושרים שלושת מכל מאייר.

 שתיים בקשר: להשתתף מניע ליוסף היה
במבו שנרצחו הנשים בין היו מאחיותיו

 מיבצע־סיני. ערב כפר־קאסם אות
בפרשה. קשור בנו כי האמין לא אביו

 אביו טאהא, וסעיד (מימין) עיסא יוסף החשוד של אביו עיסא, דווידההווים
 תיכננו בניהם כי מאמינים אינם (משמאל) טאהא סעיד סאלח החשוד של

אמרו. ,״1956ב־ שהיה מה שכחנו ישראל, נגד תלונות לנו ״אין להם. שמייחסים הפשע את

 יגזיגז ־א2״ .־\זצניגו\־י\ז
מימי.'״ ר\זצ

*  בכו- המבוגר הוא השלישי השוד ך
 עמד הוא גם עיסא. יוסף יחיא — לם > ז

 הוא יחיא שנעצר. אחרי קצר זמן להתחתן
 קרקעות בעל נכסים,■ עתיר איש של בנו

 הוא יגם השןלטון. בחוגי מהלכים לו שיש
הא של הקרביד במיפעל עבד עיסא ביוסף

 לכן שקודם אחרי בפתח־תקווה, מאייר חים
 השאר בין בתל־אביב. מסויימת תקופה עבד

 משה נהג שם מסעדה, באותה גם הועסק
לסעוד. דיין

 שסיפק הוא הרי הדבר, יוכח אומנם אם
 תנועותיו על המידע את הקשר למתכנני

להת האפשרויות ועל בתל־אביב דיין של
בחייו. נקש

הקוש שלושת של משפטם ייפתח כאשר
התו ידרוש מעזה, שותפיהם עם יחד רים,

 לעומת הסניגוריה עולם. מאסר הצבאי בע
 בלבד, קל עונש עליהם להטיל תבקש זאת

יצ לא לפיו ההגנה, קו את לעצמה תאמץ
 דיבורים, של מגדר מעולם התוכנית אה
 בפעולות מתחילים הנאשמים היו אילו וגם

 לבצע לעולם סיכוי להם היה לא מעשיות,
זממם. את

 מכפר־ הנאשמים שלושת •על הסניגוריה
ה התל־אביבי הפרקליט על הוטלה קאסם
 המימי ששילטו״ות נראה הגלר. יעקב ידוע
 יופיעו זה מסוג עדין שבמשפט רצוי לא של

ער עורכי־דין הנאשמים של כפרקליטיהם
 בדרך המלמדים מאלה קומוניסטים, או בים
צב בבתי־משפט מחבלים על סניגוריה כלל

 של לטיפולו יימסר שהעניין העדיפו איים,
הגלר. כיעקב שם בעל עורך־דין

מה כפר־קאסם תושבי נחרדו בינתיים
 הידיעה. פירסום עם כפרם על שהוטל כתם

 בעיקבות בנושא שערכו־ פרטית בחקירה
 הוא האשם כל למסקנה, הגיעו המעצרים
 שהדיחו בכפרם, המתאכסנים עזה בתושבי

ה ציוזתה מכך כתוצאה הכפר. צעירי את
לפ הכפר תושבי כל על המקומית מועצה

 חדרים ששכרו החוץ תושבי כל את נות
בבתיהם.

 נבי=קאסם,3 בסנס נרצחו עיסא זויו ׳וסו של אחיותיו שת■
נתנגון המונזית נומות חשוד הוא ועחה ,1956 בשנת


