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יותז עמיל־ יותז חשמל! ״?יד

לן פרטי מתות־גן ,העובד עבור מישרד־הביטחון ,בשיתוף פעולה
עם מתנדבים ומתנחלים מקרום ,נושאים עמוד־חשמל עבור רשת
תאורת הגדר המוקמת בימים אלה בקרום ,בהשקעה'של מאות
ף משך למעלה משעתיים בשבוע
י*■ שעבר ,עסקה ממשלת־ישראל בפעם
נוספת ,בלהט רב ,בוויכוח סביב התנחלות
גרעין אלון־מורה בקרום .במהלך הוויכוח,
בו נטלו חלק כמעט כל השרים ,נשמעו
חילופי־דברים חריפים ,האשמות הדדיות
יטונים גבוהים.
את העילה להתפרצותו המחודשת של
העימות הפנים־ממשלתי בנושא קדום ,סיפ
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,המיפעל הניטחת׳

אלפי ל״י מתקציב מישרד־הביטחון .קבלן־החשמל אף החליף
באחרונה את כל צנרת חוטי־החשמל שחיברו בצורה זמנית את
המיבנים בקדום .למיתקנים חדישים ואמינים יותר .ברקע נראים
קירות הצריפים החדשים המוקמים והולכים על־ידי המתנחלים
בקדוס ,נוטף לקאראוואניס ולמיבנים האחרים הניצבים במקום.

קה הפעם שאילתה של שר־הבריאות ויק-
טור שם־טוב .הוא התמרמר על כך כי
למרות ההחלטה הממשלתית שלא להכיר
בקדום כביישוב־קבע ,ממשיכים מתנחלי
קדום להינות מסיוע ממשלתי ,ומשרד-
הביטחון אף סייע בידם להקים מיפעל
במקום כדי לספק תעסוקה למתנחלים.
הוויכוח• היה אומנם מר ותקיף .כרגיל
הוא הסתיים בלא כלום ובהשתמטות מ

בקדוס ,אשר סביבו רגשה הממשלה
בשבוע שעבר ,אינו אלא סככה גדולה
שבתוכה הותקנו שלוש מכונות לעיבוד מתכת .בניגוד למה שפורסם ,הוקמה הסככה,
שבנייתה עלתה כחצי־_מיליון ל׳׳י ,בכספי המתנחלים ותומכיהם ועדיין אין עובדים בה.
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קבלת החלטה כלשהיא לכאן או לכאן.
אבל היה בו כדי להמחיש עובדת־יסוד
אחת  :שרי־הממשלה ,כמעט כולם ללא
יוצא מן הכלל ,אינם יודעים על מה הם
מתווכחים ובמה הם שחים.
ב־ 9במאי ,לפני שלושה חודשים ,קיבלה
הממשלה החלטה בשאלת קדום האומרת,
בין השאר ,כי לא ייעשה בקדום דבר
העשוי להפוך את המקום לישוב-קבע.

יסודות חדשים

באותה החלטה נקבע עוד כי ״במועד
קרוב- ,שייקבע על־ידי הממשלה ,יעבור
הגרעין מקדום...״
הוויכוח ,אם אומנם מסייע משרד־הביט־
חון למתנחלי קדום להפוך ליישוב־קבע,
היה עקר מהסיבה הפשוטה ,שאם תרצה
הממשלה בכך או לא חרצה ,קדום היא
בבר כיום ישוב-קבע.
היה זה דק אופייני לממשלה ,שהוויכוח
בה התעורר בעקבות כתבה על קדום ב־
שידורי־ישראל .איש מהשרים המתווכחים
לא טרח לבקר במקום ׳ולראות את העוב
דות במו עיניו .בשלו-שת החודשים האח 
רונים לא ביקר אפילו שד אחד בקדום.
כל המידע המצוי בידי שרי־הממשלה הוא
מיד •שנייה ,רצוף טעויות ושיבושים.
אילו ,במקום להתרוצץ מפסטיבל אחד
לשני ,היו שרי־הממשלה מטריחים את
עצמם להגיע עד לקדום הרחוקה )הנמ
צאת במרחק  50ק״מ מתל־אביב( הם היו
מופתעים לגלות כי קדום אינה עוד הת
נחלות ארעית הניתנית להתקפלות מהירה
ולהעברה למקום אחר ,כפי שהיא קיימת
בדימיונם .זהו כבר ישוב-קבע ,שוקק חיים
הנמצא בתנופת פיתוח ובניין ,בסיוע ממ
שלתי וללא סיוע כזה.
יש מחלוקת חמורה סביב השאלה,
אם יש להשאיר  .את קדום במקומה או
לסלקה .אבל אין כל ויכוח בשאלה שאם
וכאשר תרצה הממשלה ותוכל להחליט
על פינויה -של קדום — תהיה זו משימה
בלתי אפשרית כמעט .כי בעוד הממשלה
מתלבטת וחולמת ובורחת מהכרעות ,לו
בשת קדום יותר ויותר פנים של ישוב־
קבע ,עם מיבנים בעלי־יסודות ,עם תש 
תית של ישוב בהשקעה של מיליונים
רבים ,עם עצים נטועים וגינות־נוי ,עם
מיתקני שעשועים לילדים ואפילו מיקווה
לטהרה.
מי שסבור שניתן יהיה לסלק בהוראת
ממשלה ישוב כזה ,כשם שניתן להוריד
ממקומה התנחלות פדטיזאנית באוהלים
או במיבנים ניגררים ,חי בעולם של
אשליות

תנופת פי תוח
______ ובניין
ף• פערה בממשלה סביב השאלה ,אם
י  1יש בהקמת הסמכה לצורכי מיפעל
המתכת בקדום ,ובהבטחת משרד־הביטחון
לספק לו עבודה ,משום הפרת החלטות־
ממשלה קודמות ,היא מגוחכת .הסככה
עצמה- ,שניבנתה מכספי המתנחלים וה
מכונה בפיהם בלעג מפ״ם )מיפעלי־מתכת(
סניף קדום ,עדיין עומדת ריקה ושוממה.

מתנדבים הזורמים להתנחלות קדום יום־יוס ,באופן
פרטי ומאורגן ,מסייעים למתנחלים בעבודות־בינוי
שעליו
ובהרחבת ההתנחלות .בתמונה  :מתנדבים חופרים יסודות לשטח
יוקמו מיבני־עץ שישמשו מיתקנים ציבוריים ,כמו חנות־מכולת ומירפאה לאנשי המקום.

