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 מצלמות יותר, מאוחר בשלב לאנשיה,
חשו לצלם שיוכלו כדי צילום, ושיעורי

 לפגוע. צריך שבהם וערבים יהודים דים
 רצים קבוצת היתה השלישית הקבוצה
 החובה הוטלה זו קבוצה אנשי על וקשרים.
 המורם לימודי ובסמפור. במורם להתאמן

 באחד אחת, פעם אך התחילו, לא עדיין
 התקיים בית־שמש, ליד הקבוצה ממיפגשי

בסמפור. אימון
 חוד- קבוצת היתה הרביעית הקבוצה

המנ לרנר, עמד זו קבוצה בראש החנית.
הפעו את לבצע אמורים היו וחבריה היג,
 וחומרי- נשק לאיסוף לדאוג הקרביות, לות

 נמנו, זו קבוצה על ולהסתירם. חבלה
 עזראן סגן־מישנה גם עצמו, לרנר מלבד

מונק. יהודה והתלמיד
לקבו בחלוקה הסתפק לא לרנר אולם

 שהם ״חייליו״, שיכנוע כדי תוך צות.
 יותר, גדולה במחתרת אחת חוליה רק

 על־ידי שהוקמה למחתרת רומז כשהוא
 להם הדביק הוא הליגדדלהגנה־יהודית,

 בכרטיסי- אותם וצייד מחתרתיים כינויים
 של המחתרתי הכינוי הוטבע שבהם חבר

 השם את בחר לעצמו מהם. אחד כל
 ״כפיר״. בכינוי זכה מונק יהודה ״אליהו״.

 השמות׳ כל ״ליש״. — עזראן סגן־מישנה
מהתנ״ך. שאובים

להצטרף הוראה ניתנה המחתרת לאנשי

נקוטה הריגה אנשי התאמנו נו ניוושוים חוות סניף
 בירושלים. הנערכים קאראטה לשיעורי

 שלח שלרנר הראשונה הפעם זו היתר. לא
 כשלוש לפני גם קאראטה. לשיעורי אנשים
 המיב־ הראשים אחד היה כשלרנר שנים,
 שלח הוא הליגה-להגנה-יהודית, של צעיים

 התגלה אז בקאראטה. להתאמן אנשיו את
 בקאראטה מתאמן הליגה מפלגי שאחד
מ אחד בירושלים. תנועת־החרות בסניף
 פתח לליגה, מקורב שהיה חרות, צעירי

שית כדי הליגה, אנשי בפני המועדון את
 מכך, לסגת נאלץ הוא אולם בו. אמנו
 וראשי ברעש התפוצצה שהפרשה אחרי
מרוגז. התפוצצו חרות

 תלמידו- היה במחתרת לרנר של סגנו
 סגן־מישנה מסמיה, במדרשיית לשעבר
 התפקיד הוטל עזראן על עזראן. אדמונד

מ ותחמושת אקדחים חומרי-חבלה, לגנוב

 תלמידיו עברו אימונים רק לא אולם
 אידיאולוגיות סדרות גם לרנר, של

 אט, אט המחתרת. מטעם להם הוצעו
 החדיר שלו, האישי בקסם משתמש כשהוא

החי השילטון על דעותיו את לרנר בהם
 לערביי יחסו על ישראל, במדינת לוני

 ערביי ובעיקר השטחים ערביי ישראל,
 אנשי עם לרנר של משיחותיו ירושלים.
 נלהב חסיד הוא כי התברר שלו המחתרת

 בתקופה בירושלים, האצ״ל פעולות של
 לאחר ימים, באותם המדינה. הקמת שלפני

 ההבלגה מדיניות סיום על הודיע שהאצ״ל
הבל כנגד טרור בפעולות פתח הוא שלו,
 בריטיות. מיפקדות וכנגד הבריטיים שים
 קרובות ולעיתים אנשיו, ניסו הבלשים את

ב העלו המיפקדות ואת לחסל, הצליחו,
שהיה לאחר חומרי־חבלה. בעזרת אוויר,

 את לעזוב עומדים שהבריטים ברור כבר
הער לעבר נשקו את האצ״ל כיוון הארץ,

 כל לאחר ירושלים. ערביי בעיקר בים,
בירו בעיקר יהודים, כנגד ערבית פעולה
קוטל בחוזק־יד, מגיב האצ״ל היה שלים,

ומט מפשע, חפים קרובות לעיתים ערבים,
מוב ערביים באזורים חומרי־חבלה מין

הקים.
 :יעדים שני הקיף לרנר של חלומו
 ושן־תחת־שן עין־תחת-עין של מדיניות

 בכוח השילטון והחלפת לערבים ביחס
ב היה הנוכחי השילטון בישראל. הזרוע
 והוא המערך, משילטון יותר טמא עיניו
 בגין, מנחם הממשלה, ראש את מכנה היה

ישר אדמת ו״מוכר עיניים״ ״מאחז בשם
אל״.

 של המחתרת. על עלו הביטחון זרועות
 נתיבות, במישטרת תלונה בעיקבות לרנר

 מחברי אחד של אחותו הגישה שאותה
 לצרף רצה 16 בן צעיר שלו. המחתרת
 לא הוא .18ה־ בת אחותו את למחתרת

 עם שיחת־גישוש וערך המפקד, את שאל
 בת הצעירה, אישור. לקבל מבלי אחותו

 בבית- תלמידה ילדים, מרובת למישפחה
 במה הבינה בבאר־שבע, לאחיות ספר

 להוריה, כך על סיפרה לא היא מדובר.
 הבינה אך הצעיר, אחיה את יכו שלא כדי
 להוציא תצליח לא שיחות בעזרת כי גם
 מהבלון אחיה של ההתלהבות רוח את

 יואל הוא הלא אליהו, המפקד שניפח
שהוב ולאחר למישטרה, פנתה היא לרנר.

 לא הוא וכי לאחיה יבולע שלא לה טח
 המיש־ המחתרת. סיפור את סיפרה ייעצר,

 למוסדות מייד המידע את העבירה טרה
 להתנהל החלה וחקירה אחרים, ביטחון
התנופה. במלוא

שה לפני עוד כי טוענת, אחרת גירסה
 למיש- פנתה לאחיות בבית־הספר תלמידה

הביט כוחות בידי היו כבר נתיבות, טרת
 לרנר. מחתרת של לקיומה הוכחות חון

 אשר בליגרדלהגנה-יהודית, שונים גורמים
מפעי התרחק כי על לרנר על התרעמו

 פרטית מחתרת לו והקים במיסגרתה לות
 לזרועות יועבר כך על שמידע דאגו משלו,

 מאיר הרב כי הטוענים, יש הביטחון.
 לזרועות ההלשנה מעשה על ידע כהנא

 אין לכך אך אותו, מנע ולא הביטחון
הוכחות.

לתפוס

 מניף כשהוא חם״, ״על אותו לתפוס רצו
 כך על הודיעו לא הם אולם הגרזן, את

 הוא למיזנון לרנר כשהגיע לאבו־עווד.
 הרבה באנשים, גדוש המקום כי גילה
 לתצפיות בניגוד כלל, בדרך מאשר יותר

 את לדחות החליט לכן שערך. מוקדמות
הח מהאורחים ניכר חלק הפעולה. ביצוע
 זרועות אנשי היו בית־הקפה של דשים

 שארב!• אזרחיים, בגדים לבושים הביטחון,
כלל. שיער לא זאת את אולם לו.

סודית שיחה

חם" ״על
 אשר ממושכות, עיקוב פעולות אחר '6*

 לצלם הביטחון אנשי הצליחו במהלכן /
 בית- ליד שנערכו המטווחים אחד את

 כוונת על ידיעה אליהם הגיעה שמש,
 לבצע שלו המחתרת מחברי ושניים לרנר
 זה היה בירושלים. העתיקה בעיר פיגוע
 בית־וגן. בשכונת באוטובוס הפיגוע לאחר
 בשם ערבי כתגובה לרצוח החליט לרנר

 הוא החומות. בין מיזנון בעל אבו־עווד,
 אדמונד סגן־מישנה את זו לפעולה גייס

 כממלא ,18ה־ בן מונק יהודה ואת עזראן
 במו לרצוח היתה לרנר של כוונתו מקום.
 אבו־עווד, את גדול, גרזן בעזרת ידיו,

 הוא זה רצח כי פתק, במקום ולהשאיר
באו הפיגוע על ראשונה פעולת־תגמול

טובוס.
 של הקטן למיזנון הגיעו ועזראן לרנר

 של במכנסיו מוסתר כשהגרזן אבדעווד,
הביטחון כוחות בחגורה. תפוס המנהיג,

כהנא הרב עם
 לרנר. את לעצור הוחלט כחודש־ פני 64
 הביטחון בכוחות מסויימים גופים אולם /

 מספק. ראיות חומר עדיין אין כי טענו
 שעבר השחור החתול את לנצל הוחלט

 של הרב את ולזמן כהנא לבין לרנר בין
 מבלי לבוא, סירב כהנא לשיחה. הליגה

 לאחר המדובר. במה מראש לו שיאמרו
 וסיפרו ביטחון, אנשי שני בביתו שביקרו

 לרנר, נגד בו להיעזר מבקשים הם כי לו
 ״בפעם :ואמר מביתו כהנא אותם גירש
 פקודת- עם רק להיכנס לכם אתן הבאה
שופט.״ בידי חתומה חיפוש
 כהנא מפי ששמעו הליגה, מאנשי כמה

הז הביטחון, זרועות שבידי המידע על
 כחודש. לפני היה זה לרנר. את הירו

 פעילותו. את לרנר הפסיק הרגע מאותו
 לשיחה הוזמן המחתרת מצעירי אחד כל

 מטעמים כי לו הוסבר שבה המורה, אצל
 הפעי״ את לתקופת״מה להפסיק יש טקטיים

 לצעירים, רמז אף לרנר המחתרתית. לות
 המישטרה. על־ידי ייחקרו והם ייתכן כי

לחוק דבר לגלות לא מהם ביקש הוא
 לערוך לרגר החל זאת עם יחד רים.

 מס׳ במונק, חשד הוא עצמו. משל חקירות
 מישטרתי. מודיע הוא כי במחתרת, 3

 על- והוקלטה השניים, בין שהיתר, בשיחה
 מונק את לרנר הזהיר הביקןזון, אנשי ידי

הלשנה. מפני
 הביטחון כוחות החליטו כשבועיים לפני
 של מיוחדים לתפקידים המחלקה לפעול.

ואנ לתמונה הוכנסה ירושלים מישטרת
 שאר ואת לרנר את לעצור התבקשו שיה

הת הביטחון כוחות שלו. המחתרת חברי
 לאחות נתיבות מישטרת מהבטחת עלמו
 לא לרנר אחיה. את גם ועצרו הילד,
 ניסה ואף החקירה בשעת לדבר הסכים
 כל אולם בצידקתו. חוקריו את לשכנע

 נחשפה החוקרים ובידי והודו, נשברו היתר
הירושלמית. החסמבה של שלמה תמונה

העש כל כשבועיים לפני הובאו בהחבא
 שהאריך בירושלים, שופט־שלום בפני רה
 על איפול והטיל יום 15ב־ מעצרם את

 וידויים היו החוקרים שבידי למרות הפרשה.
 מלבד המחתרת, חברי כל מצד מלאים
 בסוד לשמור החוקרים החליטו עצמו, לרנר

 סיפרו המחתרת ילדי המעצר. דבר את
 במחתרת אחת חוליה רק הם כי להם,

 חוקרי לרנר. להם שסיפר כפי יותר, גדולה
 למידע באי־אמון אמנם התייחסו המישטרה

הסוף. עד אותו לבדוק החליטו אולם זה,
 נערי של במעצרם להמשיך ביקשו לכן
לרנר.

 יוכלו המחתרת שצעירי כדי הצבאי, בסיסו
פיגו לבצע יוכלו שאנשיה וכדי להתאמן

 כי הוכיח עזראן הערבית. באוכלוסיה עים
 וגנב הסתכן הוא נאמן. מחתרת איש הוא

מספי שהיתר, בכמות חומרי־חבלה מצה״ל
 הוא ירושלמיים. בתי־אבן כמה להרוס קה

 ותחמושת תופי אקדח ומצתים, נפצים גנב
לרוב.

 לרנר הזמין המבוגרים, שלושת מלבד
 בית- ליד ל״מחבוא״ צעירים חמישה גם

 באש מטווח פעם מדי התקיים שם שמש.
 בובות־נייר לעבר ירו והצעירים חיה,

ה להתרגשות גבול היה לא אדם. דמויות
 סיפר אף ועזראן הזדמנויות, באותן צעירים

 משל טובות שלהם הירי תוצאות כי להם
בצה״ל. טירונים
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