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 בשבועות

 האחרונים1
 הנושים על

העבר״ם.
 סביב האמת מה

ת ?11 ת י ו סתו מי נ

סיבת־המוות.״ את ידעו הילדים
 הכושים- כת לבני התייחסו אלה ידיעות
 ו־ ערד בדימונה, המתגוררים העבריים,

 עצומות גם התלוו אליהם מיצפה־רמון.
 כת סילוק למען הציבורי הוועד מטעם

לאח שהוקם זה, אירגון העבריים. הכושים
 על להכריז בקריאה יצא בערד, רונה

 ״עקב עויין, אירגון כעל העבריים הכושים
 ארץ־ישראל את לקחת המוצהרות מטרותיו

 תבע אף הזה הוועד ולגרשם״ מהיהודים
 ארץ-ישראל מתחומי הכת בני את לגרש

מוצאם. לארצות
 הכושים- נגד למאבק סיוע קיבל הוועד
 שנוצר קרע צפוי. בלתי מכיוון העבריים

 לפרישתה גרם הכת בקרב חודשיים לפני
 קבוצה בראש מתוכה. קטנה קבוצה של
 הקודם ששמו בן־ישראל, גדליה עומד זו

 גדליה, של אשתו ברנארד. פאנצ׳ם היה
 ובחרה עימו, יחד לפרוש סירבה חביבה,

 בדימונה. הכת בני עם בינתיים להישאר
 כדי במאבק פתח בערד, המתגורר גדליה,

 לדברי אליו. להצטרף אשתו על להשפיע
 מצד שטיפת־מוח תחת נמצאת היא גדליה
בן-ישראל. בן־עמי הכת, מנהיג

המישטרה, לעזרת גדליה פנה תחילה

במיקלט כיתה
לקבל הממלכתיים בתי־הספר |

 במיק־ שיעור מעביר בן־יהודה שמור לתנ״ך המורה
 מסרבים בארץ, כתושבים בהם אי־ההכרה בשל לס.

העבריים. הכושים של ילדיהם את סדירים ללימודים

ה על שיוה פ צ ר  בשל לישון. ילדים משכיבה כושיה־עבריה אםה
 על ישנים הם הכת, בני חיים שבח הצפיפות

נפש. לעשרים מעל מתגוררים דירה בכל בקיבוץ. כמו יחד, מטופלים הילדים הריצפה. 8
י1 .

בדיהודה, שליח הכת, של הרוחני המנהיג? גיונס של ועצו1
 היה כאילו השמועות את בתוקף מכחיש

ברייט. לואיס היה הקודם שמו בגויאנה. המתאבדים מנהיג ג׳ונס, ג׳יס של מדריכו

 ציירו לאחרונה שנפוצו ידיעות ך*
 ״כת מפני הזהירו הן תמונת־אימה. 1 י

 את לרשת החותרת גיזענית, אנטי־שמית
 הכת בני את הציגו התיאורים הארץ.״

 כל שיעשו שטופי־מוח, ועבדים כ״רובוטים
להת אפילו עליהם, יצווה שמנהיגם מה

 אדם על סיפורים גם נוספו לכך אבד.״
 אחר- הוצג ושמותו בקרב־גרזנים, ש״נרצח

 ועל-כך הגנה-עצמית,״ מתוך כחריגה כך
תינו עשרות נפטרו האחרונות ש״בשנים

שהורי- מבלי הכת, לנשות שנולדו קות

כש אולם להתערב. ניסתה אף והיא
 מרצונה, בדימונה נשארה שהאשה התברר

 עליה מופעל כי להוכיח היה ניתן ושלא
 את המישטרה משכה בני־הכת, מצד לחץ
מהפרשה. ידיה
 העיתונות כתבי אל גדליה הופנה אז

 לסיפורו. נרחב פירסום נתנו והללו בנגב,
 לעיתונאים סיפק הכת, חבר שהיה גדליה,

 לאחרונה שפורסמו הידיעות מרבית את
העבריים. הכושים על

את ״לחשוף גדליה מוכן שפרש, אחרי


