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 של כך לתנועת קשור שהיה נר,
 צעיר גודמן, וצ׳רלס כהנא, ״הרב״

 הר־הבית על התבצר אמריקאי,
 ערבים בידו שהיה ברובה וטבח

ושוטרים.
 של צבא

תורה לומדי
 מרכזי תפקיד יש הכית הד־ ך
 והגזעניות הלאומניות בתורות €

 אנשי של כהנא, מאיר ״הרב״ של
התחיה. תנועת ושל גוש-אמונים

ה יהיה שזה טיבעי רק זה היה
ש גדולה, פעולת-ראווה של יעד

 המחתרות רסיסי בשיתוף תיעדו
 בגדה שנים כמה מזה המתגבשות
המערבית.

 ספק להיות יכול לא כבר עכשיו
המחתר ההתארגנויות של בקיומן

 הראשונה, הפעולה האלה. תיות
ברא ההתנקשות היתה החשובה,

 ניפצו אלמוניות ידיים הערים. שי
 שמשות פעמים עשרות אחר־כו
 המערבית, בגדה ערביות בערים

פרטי פעולות־נקם ערכו ואלמונים
חמי לפני ערביים. בכפרים זניות -

 גרינ־ אמיל נרצח שבועות שה
 שר עליו. שהושלך מרימון צווייג
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 לחשוב יודעים הם נישקם. כלי
 פחות: לא וחשוב צבאי, באורח

 צבאי. דין עליהם שחל חיילים הם
 מסוגו אדם הוא הרמטכ״ל כאשר

 צריכים אינם הם איתן, רפאל של
 אם גם כבדים מעונשים לחשוש
יתפסו.

 חיילי כל לא כי לציין צריך
המט עם מזדהים ההסדר ישיבות

 גוש־אמו־ של האמצעים ועם רות
 רבים כהנא. ו״הרב״ התחייה נים,

בת אידיאולוגי מהפך עברו מהם
ה בין אך מילחמת־הלבנון. קופת

המטי יכולים הקנאים, אחרים,
 החיילים את למצוא הלאומנים פים

 הרב מעשי־הטירוף. את שייבצעו
 מדריך שהיה מי אריאל, ישראל
לישי־ ועבר בימית בישיבה רוחני

רח חון בו
שאיי משום ביתו, ליד מישטרתי

איומים, רק לא היו חייו. על מו
 השר ממש. של ידיעות גם אלא

בפי דיבר המישטרה על הממונה
 מחתרתיות התארגנויות על רוש

בטלוויזיה. בתוכנית
המחתר ההתארגנויות של קיומן

 גם סוד. בגדר אינו כבר תיות
אנ באים שממנו כוח־האדם מאגר
 היו כולם הם סודי. אינו שיהן
ב ימית, על היטב המבויים בקרב
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 מתנחלי של הנוקשה הגרעין דר,

והמטו התחיה אנשי גוש־אמונים
כהנא. הרב של רפים

הימ המחתרות של כוח־המחץ
 שם ההסדר. מישיבות בא ניות

 המאורגנים צה״ל, חיילי יושבים
 ש־ קצינים עם משלהם, ביחידות —י

ה נוער מתוך באים בדרך־כלל
 ל- קלה גישה להם יש ישיבות.

 בהם חושד אינו איש כלי־נשק.
את ונושאים במדים נעים כשהם

 לווינגר, משה הרב הכותל, בת
 הרב קריית־ארבע, בישיבת המלמד

 משלו, ישיבה לו שיש דרוקמן חיים
 בדיעותיהם רק לא היטב ידועים

ה במעשיהם גם אלא הקיצוניות,
 בגלוי עברו כולם הם קיצוניים.

 בעשרות וגם בימית, החוק על
 בהתנחלויות־ קודמות, הזדמנויות

 ובהפגנות המערבית, בגדה הפרא
 על העלה לא איש בלתי-חוקיות.

 חיי־ לדין. אותם להעמיד דעתו
מסק מכך הסיקו ליהם־תלמידיהם

מרחיקות־לכת. נות
 תמיכה

סער בפלוגות
גוש של המתנחלים ם ך
 במיסגרות מאורגנים אמונים י*

 הרמטכ״ל, זה היה משלהם. צבאיות
 אותם שהוציא איתן, רפאל רב־אלוף
ואירגן שלהם, המילואים מיחידות

ל א ר ל ש א רי א
 פלוגות־סער, של במיסגרת אותם

 החוק את רגע בכל ליטול היכולות
 צה״ל מדי של במסווה בידיהן

 גם צה״ל. של בנשק שימוש ותוך
 לכבוד זכה כהנא מאיר ״הרב״

 פעיל מילואים לשירות וגויים הזה,
 הסדר.״ ״לשמירת המערבית בגדה

 כשהוא במדים, כהנא של תמונתו
 בעיר ומסתובב רובה בידו אוחז

הבהירה המערבית, בגדה פלסטינית

השילטון. עומד מי לצד לחסידיו
מגוב אחת, מחתרת שאץ יתכן

 המערבית, בגדה וממושמעת שת
כ התארגנויות של מיצבור אלא
 התחיה, אנשי בין הגבולות אלה.
 הם כהנא ואנשי גוש־אמונים אנשי

 מאוד, מטושטשים קרובות לעתים
 כולם הם כלל. קיימים שאינם או

ה בישיבות בהתנחלויות, חברים
של אמנה לתנועת ושייכים הסדר,

ה היישובים למועצת גוש־אמונים
המערבית. בגדה יהודיים

 ומועצת אמנה — האלה הגופים
 של אירגוני־הגג הם היישובים,

 תשעה לפני למיניהן. ההתארגנויות
 מילוד שפרצה לפני עוד חודשים,

 מדהים מיסמך נכתב מת־הלבנון,
 והופץ היהודיים, היישובים במועצת

ישי ואנשי גוש־אמונים אנשי בין
ההסדר. בות

יש על־ידי חתום היה המיסמך
היישו מועצת מזכיר הראל, ראל
 זוהי עופרה. התנחלות ואיש בים,

ל רישמית־למחצה פעולה תוכנית
 בהתנחלויות. הקיצוני הימין אנשי

 צורפו מילחמת־הלבנון כדי תוך
לעדכנו. כדי שונים, קטעים לו

 היישובים מועצת של במיסמך
 בשם אירגון להקים הצעה יש

 היחסים את שיבדוק סיני, שבות
 הסכם־ה־ הפרות ואת מצריים עם

 את להשיב הזדמנות ויחפש שלום,
ישראל. למדינת סיני

 ״השתוללות על במיסמך מדובר
 להקים ומוצע והטלוויזיה,״ הרדיו
 ״סטיות על שידווחו מאזינים רשת

ל שמטרתם ועלילות וסילופים
ל המתנחלים של דמם את הפוך

הפקר.״
 לפעול מציעה היישובים מועצת

המערבית בגדה ראשי-הערים נגד
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תשובה בדי שאלות
 של סידרה צה״ל דוכר אל היפנה הזה״ ״העולם

 עליהן התקבלה לא השבועון להוצאת שעד שאלות,
תשובה.
השאלות: להלן

ההת תושבי של המילואים שירות לגבי ההסדרים מהם •
עזה? וברצועת המערבית בגדה נחלויות
האלה? החיילים משרתים שבהם היחידות מפקדי מיהם ■

? ההתנחלויות תושבי הם גם האם
 תושבי של האלה היחידות על המוטל התפקידים טיב מהו •

? ההתנחלויות
 במרד שהשתתפו ההסדר ״שיבות חיילי לגבי נעשה מה •

שנה? לפני ימית של
 ביחידות קשורות ההסדר ישיבות חיילי של היחידות האס •

ההתנחלויות? תושבי של
 האם ההסדר? ישיבות חיילי של היחידות מפקדי מיהם •

התנחלויות? ואנשי הסדר ישיבות תלמידי הם גם
 (יחידות הימ״חים לגבי הנהוגים הביטחון סידורי מהם •
ההסדר? ובישיבות בהתנחלויות הנשק מחסני ולגבי חירום) מחסני


