
מחתות..גל של לסכנה רנה ברצינות
ביוושליס שבוע״ס לנו■ שהתגלתה

הסוונה
ניוושליס

 בזהירות בחן הוא הביטחון. זרועות את
 תישעה, מהם בחר תלמידיו, את רבה

 ותוך עליהם, לסמוך היה אפשר שלדעתו
 כמורה, ובמעמדו רב, אישי בקסם שימוש
 שכל פרשה תוך אל אותם לגרור הצליח

חלק. בה ליטול שמח היה צעיר נער
ש כפי עליון, בחסד מורה הוא לרנר
 ותלמידיו. המורים עמיתיו עליו מעידים
 ב־ בעיקר שלו, ההוראה לכישורי בנוסף

 נחשב הוא בהם המתמטיקה, מיקצועות
 שלו, שפת־האם שהיא ובאנגלית, לעילוי,

 ומי פורמאלי שאינו כמורה לרנר ידוע
 תלמידיו את המזמין כאחד אלא כופתר,
 כשווה עימם ונוהג בבתיהם מתארח לביתו,

 כי כך על הקפיד אף לרנר שווים. עם
 ולא הפרטי בשמו אותו יכנו התלמידים

״המורה״. בכינוי
 בא התלמידים על האהוב המורה כאשר

 — לחוד מהם אחד כל אל — מהם כמה אל
 חסנובה סיפורי מיטב פי על ובחשאי,

 קוראים שאותם אחרים, ספרי-בלשים או
 להצטרף להם מציע בהחבא, הישיבה בני

 נער שיהיה להניח קשה אלוקית, למחתרת
 דתי, מבית בא הוא אם בעיקר ,16 בגיל

 ונוער, ילדים במישחקי משופע שאינו
שלו. המורה את ידחה אשר

 השאלה, סביב חלוקות עדיין הדעות
 רעיון את תלמידיו בפני לרנר הציג כיצד

 אחדים, בפני כי להניח יש שלו. המחתרת
כמחתרת גל את הציג הוא יותר, הבוגרים

 נסתרים וכוחות סמויים משאבים שלה
 השיל־ את להמיר שמטרתה בה, התומכים

 ישראל מדינת של החילוני־בוגדני טון
 הציע יותר לצעירים ההלכה. בשילטון

 מחתרת יותר: ציבעונית מחתרת לרנר
 לדברי רצה, לרנר הר־הבית. לשיחרור

 בכוח לערוך שתנסה מחתרת אלה, צעירים
 בנשק, שימוש ללא הר־הבית, על תפילות
 קיום על היום הקיים האיסור נגד ותפגין

בח טענו צעירים אותם כאלה. תפילות
 צריכה היתה הראשונה הפעולה כי קירתם,

השבוע. שחל באב, ב־ט׳ להתבצע
גניבות ^

מחסני צה״ל מ
 במח- חניכיו בכך. הסתפק לא רני

 אמונים, להישבע נידרשו לא תרת /
 אולם כזו, שבועה אוסרת שהתורה מפני
 לרנר בפניהם פרש השבועה טכס מלבד
מתח. של רחבה יריעה
 לארבע שלו המחתרת חברי את חילק הוא

 קבוצת- היתה הראשונה הקבוצה קבוצות.
 לערוך התפקיד הוטל אנשיה על תצפית.
 המיבצעיים הכוחות את ולהזהיר תצפיות

ואדיבים. •יריבים מפני
חב קבוצת־עיקוב. היתה השניה הקבוצה

 אחרי לעקוב צריכים היו זו קבוצה רי
הבטיח לרנר ולצלם. לרשום חשודים,

לרנר ■ואל
באו שהתגודדו הסקרנים, רק א 64
 בירושלים, המחוזי בית־המישפט לם /

 ידע לא עצמו בזק יעקב השופט גם אלא
 האלימה המחתרת לאנשי להתייחס כיצד

 יואל בית־המישפט: באולם מולו שישבו
 של בעולם־המחתרות ידועה דמות לרנר,

יהו האחרונות, בשנים המשגשג ירושלים,
 עבות, זקן גבוהה, קומה בעל שמן די

 לידו וכיפה. גולש שער קרן, מישקפי
 לבוש בשיריון, סגן־מישנה עזראן, ארמונד

 ללא מגולח, לא צה״ל, של עבודה מדי
 אחרים. צה״ליים זיהוי סימני או דרגות

 שהמבוגר צעירים, שמונה אלה שני ליד
 עתה העולה מוינק, יהודה ,18 בן ביניהם
 צעירים — היתר כל השמינית. לכיתה
 נראה מהם אחד שבע־עשרה. לגיל מתחת

 להאמין שקשה עד צמוק, וכה נמוך כה
עממי. בית־ספר שסיים

 כחלון רק זו בפרשה שימשה יהמישטרה
שגי הם האחרים הביטחון כוחות ראווה.

הנאש עשרת את ועצרו חקרו עקבו, לו,
 להביאם צריך היה כאשר אולם מים.
לה הביטחון כוחות החליטו פומבי, לדיון

המישטרה. על התפקיד את טיל
ה שני של העלוב המראה חרף אולם

 המבולבלת והחזות המבוגרים, נאשמים
 יכול לא הצעירים, שמונה של והנפחדת

 שיוחסו מהמעשים להתעלם השופט היה
 היה שלא ובוודאי האישום, בכתב להם
 טענת שלפי מהפעולות, להתעלם יכול

 המחתרת חברי עמדו הביטחון, אנשי
לבצע.

 להתעלם היה יכול לא שבאולם הקהל
 האצ״ל, בשורות אחרת. נוספת מעובדה גם

 30מ־ למעלה לפני היו ההגנה, ואף הלח״י
הצעי כמו בדיוק נראו אשר צעירים, שנה
 :הנאשמים ספסל על עתה שישבו רים

 למישמע הנבהלים לכאורה, בלתי־מזיקים
 פנים בעלי לבנת־חבלה, או אקדח המילה

 ״האם השאלה: את המעוררים תמימות
מהפכה?״ לחולל באמת רוצים אלה

 שיחדור למען
הד־הבית

 ״גאו- גל. המחתרתי האירגדן רשת ףן
זרועות על־ידי נחשפה לישראל״, לה —י

 חודשים. מיספר לפני עוד הביטחון
 אחרי סדיר• באופן עוקבים הביטחון אנשי

 בעוד למנוע כדי הליגודלהגנה־יהודית,
 חולמים עליהן וחבלה, רצח פעולות מועד
 המחתרות־הקיקיוניות ויתר הליגה ראשי

 רובן לבקרים. חדשות בירושלים הקמות
 הרב של בסביבתו צומחות אגב, ככולן,
הליגה. מנהיג כהנא, מאיר

 וידועה מוכרת דמות הוא לרנר יואל
 פעמים נעצר הוא הביטחון. שרותי לאנשי
 אף אחת ופעם מעצרי־מנע, בעיקר בעבר,
 בכל למאסר. נידון לא אך לדין הועמד

 פעילותו, בעיקבות לרנר נעצר הפעמים
 של ביותר הקיצוניים ממנהיגיה כאחד

 הוא פעם :לדוגמה הליגה־להגנה־יהודית.
כש ימים, שבעה במעצר והוחזק נעצר

 מחבריו כמה ושל שלו תוכנית נחשפה
 הנרי דאז, האמריקאי בשר־החוץ להתנקש

 ממסעות באחד בארץ ששהה קיסינג׳ר,
הביניים. הסכם את שהולידו שלו הדילוגים

 וידוע מוכר לרנר יואל רק לא אולם
 להם. מוכר דן, אחיו, גם הביטחון, לאנשי

 כאיש כשנתיים, לפני נעצר לרנר דן
 ״מחתרת :בשם בעיתונים שכונתה מחתרת

מה צעירים חברים היו שבה טי־אן-טי״,
ירו צלמי-עיתונות ושני היהודית ליגה

שלמיים.
 בשנה נחלש לרנר יואל אחרי העיקוב
 ארצות- יליד ,37ה־ בן לרנד האחרונה.

 התקבל ילדים, לשמונה ואב נשוי הברית,
 האחד: דתיים. מוםדות־חינוך בשני לעבודה
 נזבשרת־יוו־ המפוארת התיכונית הישיבה

 עבד שבה הבירה, ליד הנמצאת שלים,
 הישיבה והשני: בשבוע, שעות 10 רק

 הקדיש שלה מסמיה, צומת ליד התורנית
 מרוחקת שהיא למרות זמנו, מירב את

 שכונה בבית־וגן, מתגורר לרנר מביתו.
הרצל. הר ליד ירושלמית

 ששוחחו ביטחון, אנשי עצות פי ועל
 שהתקבל לפני הישיבות שתי ראשי עם

 על לחתום נדרש הוא בהן, לעבוד לרנר
ולהי בפוליטיקה, לעסוק שלא התחייבות

 בכל תלמידיו על להשפיע מנסיון מנע
 התחייבויות על חתם לרנר פוליטי. עניין
 נגדו הועלתה לא זמן במשך ואמנם אלה,

זה. בעניין תלונה כל
 הצליח תקופה באותה כי נראה עתה

המחתות גויסה שבה יחשיים מנשות ישיבתוהן הישיבות ראשי את הן להונות לרנר

 ילדותית מחתות או )וסווים מישחקים
מתייחסות הביטחון זוועות חולה? אום של

26 ג■


