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בישיבה? הנשק מחסן אח שאיוגנו

 מיל- בעת אוייב נגד ולא בנשק, לאחוז
 בו להשתמש יודעים הם כי יתברר חמה,

היטב.
 בישיבות־ההס־ תסיסה קיימת לאחרונה

 גוש־אמונים, בתוך הפנימיים המאבקים דר.
ש ממנהיגיו, כמה על־ידי הגוש נטישת

בפעו והקפאון התחייה לתנועת הצטרפו
 הסממנים שהיו ואלימות הפגנתיות לות

 גרמו גוש־אמונים, חברי של האופיניים
 שבקרב הקיצוניים בקרב אי-נוחות להרגשת

 תלמידי- הם אלה יחידוודההסדר. חברי
 צה״ל עם מיוחד ״הסדר״ פי שעל ישיבה,
 לשלושה מתגייסים שנה, חצי לומדים

נו שנודלימודים לחצי וחוזרים חודשים,
 רק רצופות. שנים שלוש במשך — ספת

 וגיוס לימודים של שנים שלוש בתום
 ארוכה לתקופה מתחיילים הם לסירוגין

 אחוז — מהם חלק משנה. יותר בת יותר,
 — ישיבות־ההסדר רבני על-ידי שנקבע

קבע. חותמים אף
מוק כימעט גוש-אמונים פעולות בעוד

 מכבר, לא שערכו צעדה מילבד פאות,
 כהנא כוחו. את כהנא מאיר ״הרב״ הגביר

 בכל מופיע הוא שמריו. על שוקט אינו
אח ובמקומות מתיחות קיימת שבו מקום
 מתכתש הוא המתיחות. את יוצר הוא רים
 מכריז חיילים, על-ידי נעצר שוטרים, עם

ומתפרע. מאיים הכרזות,
 הוא אך קבוע, קטן גייס יש לכהנא

 מתנדבים פעם מדי אחריו למשוך מצליח
מחברי אחד אד־הוק. לפעולות וחסידים

 בקרב לאחרונה בה זוכה כהנא שהרב
 ישיבות־ההסדר. שלהם, הלוחמת העתודה

 ישיבות־ מבני רבים שיהיו להניח קשה
ש הלימודים מיסגרת את שיעזבו ההסדר

 ללכת כדי שלהם, הרב את ובעיקר להם׳
 כהנא. מאיר המפוקפק הרב אחרי בגלוי

 ראשי- ושל ראשי־הגוש של החשש אך
 אחריו נוטים מהם שרבים הוא הישיבות
 ומסתירים פעולה עימו משתפים בהסתר,

שלהם. ומראש־הישיבה מהרב זאת
 תחתון עולם

וערבים
 אחרי מייד שניקרו השאלות חת

■  מיצבור״התחמושת גילוי על שנודע י
 מהיכן :היתה בירושלים הישיבה גג על

תח של גדולה כה כמות להשיג הצליחו
 בי יודע, בצה״ל זוטר קצין כל מושתו

 נשק להשיג בעייה כל כימעט אין כיום
ה הקנאים רק לא צה״ליים. ותחמושת

גדו בכמות ותחמושת נשק מרכזים דתיים
 מנשק כולו ניזון התחתון העולם גם לה.

ירי ערביות חמולות בני ואפילו צה״לי,
 למחסנים להגיע יותר להם שקשה בות׳

ביני קרב ניטש כאשר חושפים, צבאיים,
 לפני מצה״ל. שלהם הפרטי השלל את הם׳

 בגליל אבו־סנאן בכפר נערך שנים כמה
חמולות. שתי בני בין טילים קרב

השבוע, שפורסם מבקר־המדינה, דו״ח

כירי מתאמן פהנא מאיר ״הרב״
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נענתה. שלא תביעה בלתי־חוקי, נשק
 רק לבוא יכלו אלה מצבורים כי ברור
 הקבוצות חברי החיילים, צה״ל. ממחסני

 מ־ נשק בגניבת ראו ואיהדיהן, הקנאיות
 לגניבת בדומה לאומית, שליחות צה״ל
ההג למען הבריטי הצבא ממחסני הנשק

 להם היו כי יתכן מילחמת־העולם. בימי נה
 ש׳ יותר, גבוהים בדרגים משתפי־פעולה

עין. העלימו
 המצדיקה אידיאולוגיה ישנה כי ברור

המתנח ראשי מחתרת. של הקמתה את
 וקריית־ארבע, גוש־אמונים, אנשי לים,

 כי פעמים, וכמה כמה לאחרונה הכריזו
 בידיהם החוק את לקחת עליהם יהיה

ה התושבים נגד פעולות בעצמם וליזום
פעו על מגיב אינו שצה״ל מכיוון ערביים,

 למתנחלים. הנראית בצורה התושבים לות
ומזמי יזומות פעולות על שמדובר מכיוון

 התארגנות מחייב הדבר כי ברור, נות,
בנשק. והצטיידות מחתרתית צבאית

להקמ טבעיים בסיסים יש כי גם ברור
 שהפלמ״ח כשם כזאת. מחתרת של תה

 מחסה להם שסיפקו הקיבוצים, על התבסס
 ״פלד על התבסס שאצ״ל וכשם והסוואה,

ב מפוזרות שהיו בית״ר של גות־הגיוס״
מחת תוכל הגדולות, המושבות ליד ארץ
 ישיבות־ההסדר. על להתבסס חדשה רת
 את להסוות אנשי־מחתרת יכולים שם

 בלתי־ נשק ולהחסין מחסה למצוא עצמם,
חוקי.
תי מהווה אינו האפשרויות פירוט אך
 ברוד לא עדיין זד, ברגע עובדות. של אור
השאר: בין בשטח. מתרחש בדיוק מה

מזמינת, מחתרת קיימת כבר האם •
התחלתיים? גרעינים רק שנוצרו או

 של שורה או אחת, מחתרת יש האם #
 של שונות דרגות בעלי מתחרות, מחתרות
שונים? לגופים וזיקה קיצוניות

מנ למחתרות או למחתרת יש האם י•
 מנהיגות בהן שצומחת או מוכרת, היגות
? חדשה

 רבות. האפשרויות תיאורטית, מבחינה
 גוש־אימונים של האידיאולוגיה כי ברור

פירו אין אך — מחתרת להקמת מובילה
 כפו- תהיה כזאת מחתרת כי בהכרח, שו,
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 שנהרג הזאב, אלי היה שלו הקבוע הגייס
 הזאב היה האגדות על־פי בחברון. בהתקפה

 בומאט-נאם. האמריקאי בצבא ותיק לוחם
 מחסידי קיצוני, דתי והפך התגייר הוא
 בבגדיו נמצאה זאת למרות כהנא. הרב
 ״תוצרת רשום היה שעליה קפיצית, סכין

 מציאתה דתי, אדם לגבי ארצוודהברית״.
 אנשים חריג. היא בליל־שבת זו סכין של

כ חפצים עליהם מלשאת נמנעים דתיים
 ביום־השבת, מיטפחת ואפילו שעון ארנק,

 בשבת בחילול־שבת. להסתכן שלא כדי
ב הקפיצית הסכין היתה שבועיים לפני
הזאב. של כיסו

 כהנא הרב של החייל של למותו בקשר
הטו עדי־ראייה יש שמועות. כמה נפוצו
 לבית־החולים שהובאה גופתו, על כי ענים
 סימני-פציעה כל היו לא בירושלים, הדסה

 שהיא הזאב, שוש גרושתו, חיצוניים.
ו זו, טענה מכחישה במיקצועה, אחות

 להזאב שהיו לה סיפר שרופא טוענת
 בהדסה היתד, הזאב שוש בבטן. פציעות

 בעלה-לשעבר, גופת לשם שהובאה אחרי
 ראתה לא עצמה שהיא מודה היא אך
 זה, סיפור נכון אמנם אם הפציעות. את

 הזאב. אלי נהרג ממה השאלה מתעוררת
 שנגרמו פנימיות מפציעות זה היה האם

 הפתוח ברחוב שמא או ההדף? על-ידי
 ליצור הרימונים יכלו לא הדסה בית שליד
למותו? שיגרום כזה הדף

מהפופולריות מודאגים גוש־אמונים ראשי

 באוגדת ציוד אובדן על היתר בין מספר
 18 של ציוד מתוך צה״ל. של אחת שריון

ה נעלמו, שעיקבותיו לירות, מיליוני
 לירות מיליוני 4מ־ יותר היתה תחמושת

ה לבני־ישיבות אחת. באוגדה וזאת —
 יותר קל אחרים דתיים לחיילים או הסדר
 לעבריינים או מוכרים לפושעים מאשר
ש מפני מצד,״ל, ותחמושת נשק לגנוב
 אלא משתפי־פעולה, לשכור חייבים אינם

 אותם שישרתו חברים למצוא יכולים
 עצמם שהם או — רעיונית הזדהות מתוך

המחסנים. ליד משרתים
 קטנים מצבורים נתפסו גם פעם מדי

 תבע פעם בהתנחלויות. ונשק תחמושת של
להחזיר ההתנחלויות מאחת בגלוי צד,״ל

הזאב שוש גרושה
? הגופה על סימנים היו האס
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