
 שר־המישטרה על-ידי ניחן מאישור כי
הילל. שלמד! המערך, של

 מגלה אינו דבר שום מזדיין. מכשיר
 מדינת־החוק, של המהירה ההתפרקות את

 הלאומנות תהומות לתוך ההידרדרות ואת
 פלו- של הקטנה הפרשה כמו המטורפת,
ד,הברונית. גת־הסער

 צבא- — מישמר־הגבול של יחידה זוהי
ה במדינה. היחידי המיקצועי השכירים

 אנשי־המיפלגה מהרת על הוקמה יחידה
 קבלתם לפני העוברים גוש־אמונים, של

לרא מדוקדקים. אידיאולוגיים מיבחנים
 יחידה נוצרה המדינה קום מאז שונה

 מיפלגתי פיקוד תחת מיפלגתית, צבאית
 מיפלגתיות. פעולות ביצוע לשם מעשי,

זה, מזויין במכשיר־כוח שזכתה המיפלגה,

ה לתוך מיפלגתית יחידה החדרת צד,״ל.
 לאומנית- מיפלגה עם הצבא זיהוי מחנות,

 המגוייסים החיילים וחשיפת זו קיצונית
 אלה כל — הקנאים של היומיומית להטפה
המדינה. של ההתפתחות כיוון על מעידים
 קריית־ארבע שראשי סיבעי זה היה
 לשם החדשה האווירה את לנצל ביקשו

 הכיתה להפיכת הפרטי, צבאם הרחבת
גדולה. ליחידה הבודדת

:הזה״ ״העולם כתם מדווח
 ישלחו אם אעשה, מה יודע לא ״אני

 גוש־אמו- של הפגנה לפזר מחר אותי
 מישמר־ יחידת מאנשי אחד תהה נים!״
 ממני לדרוש ״קשה בקריית־ארבע. הגבול

את מוחלט באופן הנוגדת בדרך שאפעל

ארבע קריית כיחידת מסייר תבודי חיים חמישטרה מפכ״ל
ידעה לא הנזישטרה

לפ אך שהתנגשה מיפלגת־הפורשים היא
 בגלוי שהטיפה צה״ל, עם מעטות שנים ני

 בת־הטי- את עתה והמהווה להפרת־תוק,
תמיר-^המר.—בגין ממשלת של פוחים

 מיפ־ לפלוגות־סער צבאי מעמד הענקת
 חידוש אינה לאומניות־קנאיות, לגתיות,
מכי 20ה* המאה של ההיסטוריה ישראלי.

מעו וכולן — כאלה דוגמות כמה רה
 סוג של סימדההיכר זהו חלחלה. ררות

מישטרים. של מסויים
 פלוגת־הסער פרשת ימני. פלס״ח

ב תמימה, בהסוואה החלה מקריית־ארבע
 גם כן השטחים, בכל כמו זעירים. ממדים
 את ממשלת־המערך הכשירה זה, בשטח

הלאומני. המהפך להתעצמות הקרקע
ליחי הילל שלמה על־ידי שניתן ההכשר

תמ חיים המפכ״ל של ובירכתו זו, דה
מבחי התמוטט המערך כי מוכיחים רי,
מתח שנשמטה לפני רב זמן עקרונית נה

הפוליטית. הקרקע תיו
 קריית־ארבע של הפרטי הצבא תופעת
 היא אף החותרת אחרת, לתופעה מצטרפת

 בלתי־פו־ ממלכתי צבא של קיומו תחת
 את להקים הרת־האסון ההחלטה ליטי:

מחנות- בתוך גוש-אמונים התנחלויות

אינדור סרן
— הרב של בדיקה תחילה

 בפקודה כאן מדובר אם אפילו מצפוני,
 פשוט, חייל בתור שאני, רגילה צבאית

״לבצע חייב . . .
 קריית־אר- של החדשים מבנייניה אחד

 רב שספק חדש, ייעוד לאחרונה קיבל בע
 28 בבניין אך מלכתחילה, לו יועד אם

 מישמר־הגבול יחידת של בסיס־הקבע הוקם
קריית־ארבע. של

מ יותר ״לפני כילבד. חיילים 14
 מיני ראש מייבסקי, משה הסביר שנה,״

 מודעות- לפירסום האחראי הקרייה, הלת
מפק אינדור, מאיר ״יזם ליחידה, הגיוס

 יחידת הקמת היחידה, של הנוכחי דה
 עבודה שתשלב בקרייה, מישמר־הגבול

 באופן ותשב תורה לימוד עם ביטחונית
אפ בתוכנית ראינו בקריית־ארבע. קבוע
 האנושית הרמה את להעלות טובה שרות

לגייס לנסות ובמקביל במישמר־הגבול,

ו
מייבסקי ראש־־מינהל

— צבאית בדיקה אחר־כו —

ייש לקריית-ארבע, לבוא שיתנדבו אנשים
 היתה זו תורה. וילמדו עליה יגנו בה, בו

 אישורה את שקיבלה הראשונה, התוכנית
.״ מישטרת של זבירכתה . ישראל.

 ופרטים ליחידה שתהליכי-הגיוס מסתבר
 בפעילותה, הקשורים נוספים, חשובים

 מייבסקי. של מידיעתו הועלמו או נעלמו
הקמת את לאשר המישטרה כשהחליטה

הגבול במישמר־ אמונים גוש־ ביתת
להתנחלות מקומות איתור וגס

 איש 14ל־ חייליה מיספר הוגבל היחידה,
הנר כפי הספיק לא זה מיספר אך בלבד.

 אידלס, צבי ולרב אינדור למאיר אה
 שני היחידה. של סיפורה מאחרי העומדים

 עם תיאום וללא עצמם, דעת על אלה,
להג החליטו עליהם, האחראים הגורמים

 מיבצע־ וערכו חייליהם מיספר את דיל
מו מישטרת־ישראל. לשורות פרטי גיוס

 לבחורים קראו בעיתונים שפורסמו דעות,
 ביטחונית עבודה לשלב הרוצים דתיים,

 ל- דיחוי ללא להתקשר תורה, לימוד עם
ל ובירושלים. בתל-אביב מיספרי־טלפון

ב מגורים הובטחו המתאימים מועמדים
מקום.

אנ לגייס מחליטה המישטרה ״כאשר
 ברורים הנהלים לשורותיה, חדשים שים

ש בכיר, קצין־מישטרה פירט וידועים,״
 בקרייה. המתרחש לשמע הוא אף הופתע

 קצין- עם לראיון מופנה החדש ״המגויים
 וקצין- לשרת, רוצה הוא שבו במקום הגיוס
 לשורות לקבלו כדאי אם מחליט הגיוס

 שמעתי לא מעולם לדחותו. או המישטרה
אנ על-ידי שלב באיזשהו מתנהל שהגיוס

למישטרת־ישראל...״ קשורים שאינם שים
 יש בקריית־ארבע אך ראשון. מיץ
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הגיוס מודעת
במישטרה ראיון אחר־כך —

 לא־ ומישטרה צבא אנשי שהפתיע תקדים,
 לא ליחידה הראשוני המיון את מעטים.

 הרב אלא כמקובל, קצין־מישטרה, מבצע
 גוש- מפעילי כאחד הידוע אידלס, צבי

שפור למודעות שנענו אנשים אמונים.
 מפקד- עם לראיון ושהוזמנו בעיתונים, סמו

 על־ נערך הראיון כאשר הופתעו היחידה,
 די- את לחקור שהעדיף היחידה, רב ידי

 תחת המגוייסים של הפוליטיות עותיהם
הצבאיים. כישוריהם את

 של הצבאי מפקדה אינדור, סרן גם
 גוש-אמונים. מפעילי כאחד ידוע היחידה,

 לא הפוליטיות הדיעות חשובות בעיניו גם
 שאת יודע ״מאיר הצבאי. מהידע פחות

או אידלם,״ הרב עושה ליחידה הראיונות
 המפקד. של אשתו אינדור, בת־שבע מרת

האנשים אם לבדוק הוא שלו ״התפקיד

חבר מבחינה ליחידה מתאימים המגיעים
 שהאנשים מחליט הרב אם לא. או תית,

 מעביר הוא בקריית־ארבע, לשרת יכולים
יכול את שבודק מאיר, אל האנשים את
 של לקצין־הגיוס אותם ומפנה הצבאית תם

.״ מישטרת . ישראל.
 דתי, חייל ליחידה מגיע אם קורה מה

 שאותה האידיאולוגיה עם מזדהה שאינו
 אידלס? צבי והרב אינדור מאיר מייצגים

 קריית־ יחידת תוותר הזה במיקרה האם
 כמו יגוייס שהוא או שירותיו, על ארבע

אחר? אחד כל
עיתו עם לשוחח מסרב אידלם הרב

אנ לגיוס הקריטריונים מהם ולפרט נאים
 המיש־ דובר אומנם; ליחידה. חדשים שים

 כי טוען צחי, שמואל ניצב־מישנה טרה,
 יש ובמישמר־הגבול ״במישטרת־ישראל

 בהם שיש היחידה, אנשי על חיובית דיעה
 האנושית הרמה את ולהעלות לגוון כדי
 על הפירסומים אחרי הגבול.״ מישמר של

 המטה כנראה, נבהל, ליחידה דרכי-הגיוס
 אם לדאוג והבטיח הציבורית, התגובה מן

מעורבו ואם שכזו, ליחידה מקום יש אכן
משי בביצוע לה תפריע לא הפוליטית תה

הו היחידה תקבל מחר ״אם שונות. מות
 גוש־אמונים, אוהדי של הפגנה לפזר ראה

 אותו ימלא האם מתנחלים, בפינוי לסייע או
 עליו,״ המוטלת החובה את ישיבה איש

 תגבר ״האם בכיר, קצין־מישטרה שואל
 על־ ליחידה, שקיבלו אידלם, לצבי חובתו

תפקידו?״ את לבצע חובתו פני
 את היטב ״בדקנו כערכים. מילחמה

האחרו בשבועות היחידה של פעילותה
 לציונות התנועה מראשי אחד סיפר נים,״

 לא מתבטאת שפעילותה ״וגילינו אחרת,
 שזה כפי שוטפת, ביטחונית בפעילות רק

 כמה עוד לה יש אלא חוץ, כלפי מוצג
 במיסגרת מאד. מעניינים תחומי-יפעילות

 להתנחלות שטחים היחידה מאתרת תפקידה
 של דריסודרגל ומונעת גוש־אמונים, עבור

שבו לפני שטחים. באותם ערבים תושבים
 שקיימנו ההפגנות אחת בעת אחדים, עות
 חיילי עלינו איימו הגוש, אנשי נגד

 לא אם בכוח אותנו שיפנו מישמר־הגבול
ה אנשי שנגד בעוד ההפגנה, את נפסיק

״ נעשה לא גוש . . . דבר
 שאנשי לעובדה מודע מייבסקי משה

 המישטרה את לעקוף ניסו קריית־ארבע
להע שמטרתה פרטית, פעולת־גיום ולבצע

 מוגמרת. עובדה לפני המישטרה את מיד
שאנ טובה, יחידה שזו למסקנה ״הגענו

רצי לכן עליהם. המוטל את עושים שיה
עצ דעת על פעלנו התהליך. את לזרז נו

 קצין־הגיום עם מוקדם תיאום ללא מנו,
 לא מייבסקי משה ישראל...״ מישטרת של

 הקשורים הפרטים כל על לדבריו, ידע,
 חלקו על לשמוע והופתע בהליכי־הגיום

הפרשה. בכל אידלם צבי הרב של
 לשמוע, ״הופתעו״ במישטרת־ישראל גם

 פרטי מיבצע־גיוס מקיימת שקריית-ארבע
התה את לעבור מבלי המישטרה לשורות

 הורה הפידסומים אחרי מייד הרגיל. ליך
ה תהליכי את לעכב המישטרה מפכ״ל

 ולברר ידיעתו, ללא הוחל שבהם גיוס
 של פעולתה להמשך מקום יש אם מחדש

 קריית-ארבע ליחידת ניתן ״אם היחידה.
 איש אמר שנעשה,״ מה כל למרות לפעול
 זה יהיה אם אתפלא ״לא במישטרה, בכיר
 מה יודע מי שלנו. במיבנה הראשון הסדק
"אחריו לנו יבוא . . .
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