
 לא ״אני :ההאשמה את מייד חיש
או ראיתי לא גוטליב. את היכיתי

 ליד היום הייתי נכון, בכלל. תו
פני נכנסתי לא כלל אבל העיריה.

בשאלו החוקרים כשהימשיכו מה.״
 א,צ. על המישחק נמאס תיהם,

 ולהתפלל, תהילים לקרוא החל הוא
מחוקריו. לחלוטין מתעלם כשהוא

ה היה אמנם שאם להניח יש
 גוטליב, של תוקפו הצעיר אברך
 אבו- מישפט רקע על הדבר נעשה

 עצמו. השר בגלל לא אבל חצירא,
 היהלומים במילטשת עובד א.צ.
 כמה בבני-ברק. דסקל שמואל של

 דם־ עם לעיסקות נכנס אף פעמים
 יהלומים, בייבוא הקשורות קל,

 אין קרובים. ידידים היו והשניים
 והעמדתו דסקל של שמעצרו ספק

 פגעו שר־הדתות, עם יחד לדין,
א.צ. הטוב בידידו

 התבקש השר
להרגיע

 מפני החשש את להכין די ^
עד־המדי־ של בחייו התנקשות ~

 את להביו יש גוטליב, ישראל נה, ׳
 החוגים את שפקדה הסערה עוצמת

 עומד שגוטליב כשנודע הדתיים,
 אבד־ אהרון נגד עד־מדינה להיות

 יותר הרבה געשו הרוחות חצירא.
הידי לשמע וגם זו, ידיעה לשמע

אבו־חצירא, של שחבר־סיעתו עה
 נגד במישטרה העיד גלם, דויד ח״כ

ש העבירות מעצם מאשר השר,
לאבדחצירא. יוחסו

שר־ של מתנגדיו שהיו אנשים
חסי לחסידיו. לפתע הפכו הדתות

ורוד רדופים לאנשים הפכו דיו
לו. המתנכלים אחרי פים

 יזדעזעו לא רבים דתיים אנשים
 בסופו יורשע אבדחצירא אם גם
 השיטה שוחד. בקבלת דבר של

 למוסדות־דת, כספים הועברו שבה
 ציבורי כסף בין המתמיד השילוב

 נוגע כשהדבר פרטי, כסף לבין
מ חלק הם ולרבנים, לישיבות
 מעט רק יש שלמה. חיים מערכת

 בחוגים ובוודאי במפד״ל, אנשים >
יוד שלא יותר, הקיצוניים הדתיים

מה יותר חמורים מעשים על עים
שר־הדתות. הואשם שבהם מעשים

 עוד ורבים קורבן, בו רואים רבים
 נגדו החקירה שעצם טוענים יותר

 של תוצאה היא לדין והעמדתו
 וחניכי רבנים אנטי־דתית. מערכה

 יושבים עצמם רואים בני־עקיבא
 כמו בדיוק הנאשמים, ספסל על

אבו־חצירא.
זיגל, בנימין תת־ניצב על הכעס
 חמורים חשדות להעלות שהצליח

ה בחלקו הופנה שר־הדתות, נגד
 גוטליב גוטליב. ישראל לעבר גדול

כ הדתיים החוגים בקרב נחשב
ה החילוניים, אל פנה הוא בוגד.

 ועזר דתי, אדם להכשיל מנסים
 היה שבהם המפד״ל, מוסדות להם.

 אותו הוקיעו בכיר, חבר גוטליב
 שבית־המישפט לפני עוד מתוכם,

 אבו־חצירא. בפרשת דינו את פסק
 אותו. החרימו שלו קרובים ידידים
לחלוטין. מבודד עצמו מצא גוטליב

 שקהל ידעו גם המישטרה חוקרי —
ב מורכב אבו־חצירא של תומכיו

ה את הרואים מחמומי־מוח, חלקו
 כשליחות. שר־הדתות על הגנה

ש המרוקאית, העדה בני צעירים
 להגן יצאו להסיתם, שדאג מי היד.
 אבו- יצחק הרב של נכדו על

ביו החשוב הדתי המנהיג חצירא,
בישראל. המרוקאית העדה של תר

כש״האשכנזים״ קשה נפגעו אחרים
 המיש- מנושאי באחד לפגוע ניסו
מ במדינה ביותר הבכירות רות
המרוקאית. העדה בני קרב

 ליד שנערכו, האהדה הפגנות
לשר, בירושלים מישרד־הדתות

 על רמזו החקירה, בתחילת עוד
 אנשים, אלפי להתרחש. שעלול מה

 רחבי מכל הגיעו וזקנים, צעירים
 נושאים כשהם לירושלים, הארץ
 לשר הגישו שאותם פרחים, בידם

 שהיו המישטרה, קציני החשוד.
 אלה שפרחים ידעו במקום, נוכחים ^

 מיספר שניות תוך להפוד עלולים
ש מי נגד שיופנו ברזל, למוטות

הפרחים״. ל״נער להתנכל מנסה
ב־ שקינא קצין־מישטרה אין

ומעריצים (מלפנים) נוטלים עד־מדינה
הנזישפחה את להפחיד

 עובדת שהתפרסמה אחרי גוטליב
 אמנם גוטליב מדינה. עד היותו
קצי אך ודתי, חברתי מחרם חשש

 מנסיון בעיקר חששו המישטרה ני
בו. התנקשות

 על ידע לא לושי ניצב־מישנה
כש דסקל, עם א.צ. של הקשרים

 על־ידי אבו־חצירא אהרון הדתות
 וניצב זיגל בנימין ניצב־מישנה

 שכבר אחרי פעם, קרתי. יחזקאל
 קרתי ביקש החקירה, הסתיימה

עי בארבע אבו־חצירא עם לשוחח
 בשר הטיח לא אמנם קרתי ניים•

על לו סיפר אך ישירה, האשמה

 ה־ חייו. על לשמור המישטדה כה
 יסרב שגוטליב חששה מישטרה

 גוטליב להעיד. דבר של בסופו
 להצמיד המישטרה לבקשת סירב

 על לשמור אפשר ״אי שוטר. לו
 לא גם וזה שלי, המישפחה כל

אלך אני אם בבני־ברק יפה ייראה

התארגנויות על מידע הגיע למטה־׳הארצי
עו להתנקשות  גוסליב ■שואל המדינה נ
השומר * הוזהרו רונן אלי ונאמנו שר־הדתות

נעדר גוטליב של האישי
ההת נסיון על הידיעה את קיבל

בגוטליב. נקשות
 הגיעו שבאחרונה, ידע הוא אולם

 ידיעות שלוש לפחות למישטרה
 בעד־המדינה להתנקש כוונה על

 לרצוח היתה לא הכוונה גוטליב.
 בו לפגוע רק אלא גוטליב, את

 שתפחיד בצורה מישפחתו ובבני
 במיש־ עדות מלמסור ותניאו אותו

אבו־חצירא. פט
ה לקצין מידע הגיע לראשונה

לס־ רמת־גן מישטרת של מודיעין

ש ממנו וביקש שהצטבר המידע
 חסידיו. בקרב הרוחות את ירגיע

 יודע לא ״אני :השיב אבו־חצירא
לעשות.״ מה לי ואין דבר, כך על

 צמוד נהג
אקדח עם

 גוטל־ב כי שנודע אחרי ייד ^
י נער־ עד־מדינה, לשמש הסכים "

 אמר הוא שוטר,״ עם הזמן כל
לחוקריו.

 גוטליב היה הראשונים בשבועות
 על שידע מבלי סמוי, במעקב מצוי
 שאיש המישטרה כשראתה אך כך.

 את הסירה לו, להתנכל מנסה אינו
 המיש־ הסירה כן הסמוי, המעקב

 הטלפון קו על ההאזנה את טרה
גוטליב. של

 מוצב היה עת אותה כל אולם
ברח׳ גוטליב, של ביתו ליד שוטר

 בדק השוטר בבני־ברק. 11 הגרא״ה
 אצל ובירר לדירה שנכנס מי כל

 גוט־ רצוי. האורח אם בעלי־הבית
 שלו, הפיג׳ו למכונית נהג שכר ליב

 מכיסי. לדבריו, שירותיו, את ומימן
הומ לשעבר, טרה מיש איש הנהג,

 לו שנתנה המישטרה, על־ידי לץ
 אותו ותידרכה ברשיון אקדח גם

ב עד־המדינה. על לשמור כיצד
 ב־ הנהג ישב הראשונים שבועות
 העי־ בבניין גוטליב, של לישכתו

 שהה עצמו שגוטליב עת בכל ריה,
 ברגל מגיע הנהג היה בשבתות בה•

 ל־ אותו ומלווה גוטליב של לביתו
ביודהכנסת.

 פג האחרונים בשבועות אולם
 ה־ פי על הנהג. אצל גם המתח,
ה אמור היה לא המקורי תיכנון

 למישפט גוטליב את להסיע נהג
 שגוט־ היתה התוכנית בירושלים.

 גוטליב הראשון. ביום יעיד ליב
 מיש־ במכונית מוסע להיות עמד
 טרח לא שאיש אלא אזרחית. טרה

 הוא ולכן השינוי, על לנהג לספר
 הראשון ביום לעבודתו התייצב לא

שעבר.
 ביותר המסוכן השבוע הוא עתה

 חמו־ עדיין נותרו אכן אם לגוטליב,
למ שירצו וחסידים־שוטים מי־מוח

 עדות מתן אלימים באמצעים נוע
החשודים. ושאר אבו־חצירא נגד

שמע הרי כאלה, ישנם אכן אם
 תוכניתם. את שיבש א.צ. של שהו
מוג בכוח המישטרה שומרת עתה
 מישפחתו, בני ועל גוטליב על בר,

מדים. ובלי במדים שוטרים בעזרת
המי על־פי חודשים. כחמישה ני

לש חתנו אל אנשים כמה פנו דע
 ידוע היה הוא גוטליב. של עבר
 גרושתו אבי עם שהסתכסך כמי
 את אליו לפונים לתת התנדב ואף

 הפונים, להם. דרוש שהיה המידע
 את בבירור יודעת שהמישטרה

פר מהחתן־לשעבד ביקשו זהותם,
 ועל גוטליב של דירתו על טים

 מתי בבוקר, קם הוא מתי נוהגיו:
וכר. בבית לבדו נמצא הוא

 מי את להזהיר דאגה המישטרה
 לא אך גוטליב, של חתנו שהיה
 הוא כלשהם. באמצעים נגדו נקטה

החוק. על עבר לא
 מידע הגיע אחרות בהזדמנויות

 רמת־גן. למישטרת מהמטה־הארצי
 המטה־הארצי של המודיעין אגף
 התארגנויות על מידע שביבי קלט

 המידע פי על בגוטליב. לפגוע
ה מדרום צעירים כמה התכוננו

 גוטליב, של לביתו להתפרץ ארץ
 ובבנו חנה באשתו לפגוע להכותו,

משה.
בעקי הוזהר רונן אלי המיסעדן

 המישט- על־ידי התבקש הוא פין•
חסי בקרב הרוחות את להרגיע רה
 משך הארץ. בדרום אבו־חצירא די

אח סמוי מעקב היה גם ימים כמה
 ששמו חבר־כנסת גם רונן• רי

 גונבה כי גילה, לפרשה שורבב
 לפגוע כוונה שיש ידיעה, לאוזניו

 המידע את שמסר אחרי בגוטליב.
 אותו של לביתו הגיעו למישטרה

 מידע טלפוניים. איומים חבר־כנסת
שר- נחקר שבה בתקופה נמסר זה

:

רונן מוזהר
הזנחת או סמוי מעקב


