
הרובע וניצוץ נפץ חומו מספיק נדל ישיבזדהנותל גג על התחמושת מצבור

 רבה הדרי, ישעיהו הרב שהגיע ^
 לביתו בירושלים, הכותל ישיבת של

 חיסדאי, יעקוב (מיל׳) אלוף־מישנה של
 הרב יוצא-דופן. דבר שום בכך היה לא
 ביותר הגדולות מישיבות־ההסדר אחת של
שהת מי חיסדאי, של קרוב ידיד הוא

 צד,״ל. של הדתיים הקצינים כאחד פרסם
 מקורב הוא אך גוש־אמונים, חבר הוא אין

הגוש. לאנשי ביותר
 ביניהם השניים ערכו לא שעבר בשבוע

 חיס- של בדירתו בילבד. ידידותית שיחה
ב היהודי ברובע הגילעד, ברחוב דאי

 מפקד שהיה למי הרב סיפר ירושלים,
 מבסיסי- אחד מפקד ואחר־כך בצנחנים,
 מיצבור־ על צה״ל, שם הגדולים ההדרכה

 בישיבה ״שהתגלה״ תחמושת של ענק
שלו.

 הישיבה. לגג הרב עם מיהר חיסדאי
 שבחן אחרי לרב, אמר הוא חיסדאי לדברי

 די יש ״כאן :מיצבור-התחמושת את
 הבית הישיבה, את להעלות כדי חומר־נפץ

 באוויר. מהרובע וחצי שלי הבית שלך,
למישטרה!״ לקרוא צריך

 כמות־ זו היתה נדהם. עצמו חיסדאי
הש מאז שראה ביותר הגדולה התחמושת

 שישה היו הישיבה גג על מצה״ל. תחרר
 קילוגרמים 20 מהם אחד כשבכל ארגזים,

 קילוגרמים, 120 םך-הכל חומר־נפץ, של
 150 ררנ״טים, 14 רגילים, רימוני-יד 16

נפצים. ושני רועם פתיל של מטרים
 מבני- אחד לו סיפר הרב, גירסת לפי

 ״במיקרה״ כי בשעות־הבוקר עוד הישיבה
 היה הרב הגג. על מחסן־הנשק את מצא
 ובתפילה, בלימוד כולו היום במשך עסוק
 ששמע בסיפור נזכר בשעת־הערב ורק

 בצוות- החוקרים אחד הגג. על ועלה
 מישטרת־ירושלים, על-ידי שהוקם החקירה
 פקד החקירות, ענף ראש של בפיקודו
 סיפר שהרב לו ידוע כי טוען טל, שימעון
בסביבתו, שהיה מי לכל היום, כל במשך
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 אותו לדעת לאוזנו. שגונבה השמועה על
 רצה שהרב הנמנע מן זה אין חוקר,
 מיטען־ את במקום שהניחו למי לרמוז

ש לפני אותו שיסלקו האדיר, התחמושת
המישטרה. תגיע

מה
להסתיר

 מישטרת- מיהרה כמינהגה, *¥ילא
 אי- להטיל חולת־הפירסום /■ירושלים

 מישטרת דובר החקירה. על מלא פול
 ה- כי לעיתונאים גילה כספי, ירושלים,

 השותף צה״ל, הוראת על־פי הוטל איפול
רא מימצאים כמה אולם בחקירה, הבכיר
החוצה. דלפו זאת בכל שונים

 שבני־הישיבה הוא הנמנע מן כי התברר
 אל הועלה כשהחומר לכך שמו־לב לא

 המישטרה על־ידי שנעצרו השניים הגג.
 משה (ממלא־מקום־קצין) ממ״ק הצבאית,
 כי הודו ליבוביץ, אריה וטוראי בן־אריה

 הישיבה. גג על הנשק מחסן את הניחו הם
 שעמד צבאי, בג׳יפ למקום הגיעו הם

כ תפקידו בתוקף בן־אריה, של לרשותו
 צה״ל. של הדרכת־הטירונים בבסיס מדריך
ל עד בג׳ים להגיע יכלו לא הם אולם

 כולו המיטען את נשאו לכן עצמה. ישיבה
מטרים. עשרות כמה של מרחק

 לא כי לגמרי ברור המישטרה לחוקרי
 ה- כל את נשאו לבדם ששניהם יתכן

 בקרב לחקור נסיונות־המישטרה מיטען.
 מבני־הישיבה מי ישיבת־הכותל, תלמידי

ה את לשאת ולליבוביץ לבן-אריה עזר
 ישיבת־ההסדר בני נכשל. הגג, אל ארגזים
מוע לעבריינים הידוע החוק, את יודעים

לדבר. אסור במישטרה : דים
 על-ידי היום למחרת שנערכו תצפיות
 כל אין נוספת. עובדה גילו המישטרה
הגג אל כאלה מסעות לערוך אפשרות

 אחת לא בכך. יבחינו שבני-הישיבה מבלי
 לומדים שלו בישיבה כי הדרי התפאר

 הלילה משעות אחת בכל ואכן, וליל, יומם
 המשננים בתלמידי־חכמים להבחין אפשר

 בית־המידרש וחלון מתפללים, או משניות
הגג. אל המובילות במדרגות ממש גובל

 על-ידי כה עד שנאסף החומר למרות
 זה במקביל, העובדים צוותי־החקירה שני
 (מישטרה־ מצ״ח של וצוות־החקירה טל של

ירו מרחב מפקד מיהר צבאית־חוקרת),
ל קונפורט, בנימין ניצב־מישנה שלים,
קשר כל אין ״לעצורים ברדיו: הכריז

 עוד לפרט כשהתבקש !״גוש־אמונים עם
אינם ״העצורים :קונפורט אמר יותר,

 אנשי־הישיבה בישיבת־ההסדר. קשורים
 הגג.״ על שקורה מה על ידעו לא כלל

למסור. קונפורט מוכן היה לא מכך יותר
 לפני לתפקידו, שמונה מאז לראשונה
 מדוייקות הוראות קונפורט קיבל כחודשיים,

מה להסתיר מה ובעיקר — לאמר מה
ציבור.

נשלו
חצי־חולוי

מן זה  בצה״ל שמועות רווחות רב ז
 המרוכזים עצומים מצבורי־נשק על ■י

ה בישיבות־ההסדר גוש־אמונים, בישובי
 קנאי- של בבתים ובסליקים לגוש שייכות

הארץ. רחבי בכל הגוש
ה בעת ניתנה לכך הראשונה העדות

 ראשי קיסינג׳ר. הנרי נגד הגדולות הפגנות
 לווינגר, משה והרב פורת חנן גוש־אמונים,

 ״שקלו שהם העובדה את כלל הסתירו לא
 כל נגד בכוח־הנשק להתגונן אפשרות

 ארץ- משטחי ישובים פינוי של מגמה
 שימ- דאז, שר־הביטחון השלמה.״ ישראל

 הכימעט- האיום על כלל הגיב לא פרם, עון
מפורש.

 פורת חנן של מדבריו אז ברור היה
 במידה ותחמושת נשק יש הגוש שבידי

העו דעת־הקהל את לעורר כדי מספקת
 עברו קיסינג׳ר נגד ההפגנות מאז למית.
 מהייחוד איבד אמונים גוש שנים. חמש
 אנשי חשבו לשילטון, חרות כשעלתה שלו.
 יכולים וממילא הסתיים, תפקידם כי הגוש

 והתחמושת. הנשק מצבורי את לפרק הם
 לעוכר- בעיניהם הפך כשבגין אחר־כך,

 אחרי בעיקר ולמוריד־ישובים, ישראל
 היה מצריים, עם הסכם־השלום חתימת

במצבורי־הנשק. צורך עוד יש כי ברור
 קשה כוחות־הביטחון, התאמצו אילו גם
בהת בלתי־חוקי נשק לגלות להם היה

 הגוש, חברי ,17 בני צעירים נחלויות.
 נשק. כשבידם חוצות בראש מסתובבים

 בצעדה אפילו או מיבצע־התנחלות, בכל
 ב- הגוש חברי מרבית חמושים תמימה,

בעוזים. או קלצ׳ניקוביס
:נשק סוגי שלושה יש גוש־אמונים בידי

 על-ידי להם שניתן ברשיון, הנשק •
 עצמם, על להגן שיוכלו כדי השילטונות,

ערבית; בסביבה מתגוררים שהם מאחר
 להם שניתן זה החצי־רשמי, הנשק .!•

קצי או לגוש, המקורבים מפקדים על-ידי
ב זאת גם ישיבות־ההסדר, מחברי נים

עצמית; הגנה של תירוץ
 מילבד שאיש, הבלתי־חוקי הנשק •

 כמותו את יודע אינו גוש־אמונים, ראשי
 של הסוגים בין להבחין קשה ועצמתו.

 כוחותיו־,בי- עורכים היו אילו וגם הנשק,
למ במגמה ישובי-הגוש, על פשיטה טחון
מצלי היו אם ספק בלתי־חוקי, נשק צוא
בכך. חים

 חיילים של בידיהם בעיקר מוחזק הנשק
 ישיבות-ההסדר, תלמידי היטב. מאומנים

 כחיילים ידועים שביניהם, הקצינים בעיקר
 וב- בשריון רבים מפקדים בצה״ל. טובים

 חיילי- את אליהם לספח דורשים צנחנים
אלה חיילים יחליטו וכאשר אם ההסדר.


