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בשפע נשק

 כי האישים, הוזהרו במיכתבים בחברון.
תימשב־ אם יחסלם, טי־אנ־טי אירגון

הישראלים. נגד פעולות־חבלה נה !
 פעל האוטובוס, הצתת אחרי חודש
 תריסי על נרשמו הפעם, שוב. האירגון
 ״עין הכתובות: בעיר־המיזרחית חנויות

 החתום: על נפש״. תחת ו״נפש עין תחת 1
טי־אנ־טי.

 עצרה מארבים, שהציבה המישטרה,
 בעיר־העתיקה, יותר מאוחר ימים כמה

 בהשתייכות כחשודים צעירים, ארבעה
 אלי עיתונות, צלם הארבעה: לאירגון. !
 - ישיבה תלמידי ושלושה הראתי, |
 וצבי לרנר שמעון סילברמן, מרדכי ;־

קאופמן.
 השער־החדש, ליד נעצרו הם

 בקבוק שקיות, שתי **כשברשותם
 של פחיות שתי בנזין, מלא פלאסטיק

 של וכרוזים כלי־עבודה אדום, צבע
 אירגון להקמת הקוראים טי־אנ־טי,

באש״ף. לחימה
 בירושלים, המחוזי בבית־המישפט

 מעצרם, הארכת בדבר הדיון במהלך
 שתלמידי המישטרתי, התובע קבע

 לבצע בדרכם היו והראתי, הישיבה
 באותו בעיר־העתיקה. במיסגד הצתה

 כי המישטרתי, התובע הוסיף דיון
 להגנה בליגה חבר בעבר היה הראתי,

 שהוא בו, חושדת ושהמישטרה יהודית יי*
 טי־אן־טי, ממנהיגי כאחד משמש
 עיתונות כצלם מיקצועו את שניצל
פעולותיו. לכיסוי

 שמע כי הראתי, טען להגנתו
 שבעיר־ ,האלחוטי במכשיר־הקשר

 ולכן מישטרתי, מיבצע נערך העתיקה
 המיבצע. את לצלם כדי למקום, הגיע

 שניים רק לדין, הועמדו דבר של בסופו
הארבעה. מבין

 בדלתיים־סגורות. נערך מישפטם
 היו הארבעה כי התברר זאת, למרות
 יואל של מצירו חזקה להשפעה לנתונים
 אחד כך. תנועת מפורשי אחד לרנד,

 בפי כונה לרנד, שמעון מהנאשמים,
 של בסיומו הקטן". ״לרנד חבריו

לא אולם הנערים, הורשעו המישפט

 מעשי־אלימות נערכו לילה באותו
 של בקאסבה בנינים בעוד דומים
חברון.

אויביו...״ נר ■אבדו #,,כן
 מיטעני פגעו ,1980 יוני חודש ^
 עיריות ראשי בשלושה חבלה ^

 בסאם ח׳אלף, כרים בגדה־המערבית:
 אל־טוויל. ואיבראהים אל־שכעה

 בראשי הפגיעה אחרי אחדות שעות
 חיים חבר־הכנסת הגיב העיריות,
 אויביך כל יאבדו ״כן ואמר: דרוקמן,
 בשידור שנאמרו הדברים אדוני."
 רב, זעם עוררו ברדיו, היום בחצי

 בו לחזור דרוקמן ח״ב את והביאו
 אילו שמח היה כי ולהוסיף, מדבריו,

טיבעי". ״מוות מתו
 מעשה אחרי הראשונית בחקירה

 הביטחון שילטונות הגיעו זה, חבלה
 שתי בידי נעשתה שהחבלה למסקנה,

 את הטמינה האחת נפרדות. חוליות
 ברמאללה, הממולכדים המיטענים

 המיטען את והשניה ואל־בירה שכם
בחברון.

 פומבי, לה שנעשה אישית, בהחלטה
 בגין, מנחם דאז, ראש־הממשלה הטיל

 הכללי הביטחון שירות על ־חקירה1 את
(שב״ס.

 מניחי נתפסו לא היום עד
המיטענים.

 אורן, אמיר דבר של הצבאי כתבו
 ואת המיקרה את יותר מאוחר שסיקר
 שב״כ, חוקרי ציטט החקירה, מהלך

 בהתנקשות החשודים כי שקבעו
מילו קציני מקיפים בראשי״העיריות,

 התנדבותיות. קרביות ביחידות אים
 שחקירת אורן, הוסיף כן כמו

 והיחיד, הראשון בשלבה המתנקשים,
 בעלי הם הנחקרים כי לחוקרים, גילתה

 אמונה גופנית, סיבולת של תערובת
 חוקרי קשוחה. ואידיאולוגיה דתית

 וביקשו הנבחרות לרשויות פנו השב״ב
 מינהלי. מעצר החשודים על להפעיל
את מהרשויות קיבל לא השב״ב

המינהלי. המעצר להפעלת האישור
 באוזני קבעו שב״כ חוקרי אותם

 הפועל רחב, בגרעין מדובר כי אורן,
 חד־פעמיות, פעולות של בשיטה

 בשל וזאת שונים, אנושיים בהרכבים
 מיסוד כי יודעים, החשודים מיומנותם.

 חושף רב־פעמיים, למיבצעים קבוצות
 של סוכנים לחדירת ואף למעקב אותם

 פנימי בגרעין שמדובר מאחר השב״כ.
 היתה טרוריסטים, שישה־שיבעה של

 ההתנקשות לביצוע זו התארגנות
אד־הוק.

 מקורות קובעים זאת, לעומת
 במיבנה מדובר כי מישטרתיים,

 פי על תאים, של מובהק, .מחתרתי
 מיסגרת לח״י, של התאים שיטת

 מעקב בפני הגוף פתיחת את המקשה
שב״כ. סוכני חדירת או

 את לפענח השב״ב ניסיונות על
 סיפר בראשי־העיריות, ההתנקשות

 ישראל בהארץ, היום שיחת במדור
 (השב״ס ״... ירש: מועצת מזכיר הראל,

 אותם וצילם ואשה איש הכשיל
 בזה להשתמש וניסה פרטיות, בנסיבות

 בעגת מכונה זו פרשה סחיטה...״ לצרכי
הניאוף". ״פרשת בכינוי המתנחלים
 בראשי־העיריות הפיגוע למחרת

 אירגון של שמו לכותרות חזר
סוכנות למערכת כאשר טי־אן־טי

 כל את המאפיינת היהודי, הטירור
 כיום הפועלים הטרוריסטיים הגופים

 הלאומנית, האידיאולוגיה זו בשטחים,
 כל את לטהר שיש הקובעת

 ולהקים הזרים, מתושביה ארץ־ישראל
 אחת שלישי. מיקדש היום ,בבוא

 המחתרות של העיקריות המטרות
הר־הבית. היא היהודיות,

בחווי־הישיבה מחתות #
 לקיומה ראשון פומבי ירסום ךן

 בחודש ניתן יהודית מחתרת *■של
 של אוטובוס הוצת כאשר ,1975 מאי

 האוטובוס הערבית. האוטובוסים חברת
 זמן בירושלים. ג׳וז ואדי בשכונת חנה
 אלמוני התקשר ההצתה, אחרי קצר

 ההצתה כי וסיפר, העיתונים למערכות
 טי־אך ששמו אירגון, על־ידי בוצעה

 הצתת על גמול" כ״פעולת וזאת ייסד
 קודם שבוע ברמאללה, אגד אוטובוס

לכן.
 הערבי, האוטובוס להצתת במקביל

 ערביים לאישים מיכתבי־איום נשלחו
ג׳עברי השיח׳ ביניהם בגדה־המערבית,

 בפועל. מאסר לעונשי נדונו
 קנסות, עליהם הטיל בית־המישפט

 של בפיקוח להעמידם וציווה
קציני־מיבחן.

 הפעולה בוצעה ,1976 מרם בחודש
 מתושבי אלימה, קבוצה כאשר הבאה,

 נערים כמה חטפה קיריית־ארבע,
 בעיניהם חשודים שהיו פלסטינים,

 את הביאו הם צמיגים. בהבערת
 אותם ו״לימדו לקיריית־ארבע הנערים
 של ענק כלב בהם ששיסו בכך לקח",

 כשהם אותם שנשך מישמר־הגבול,
עירומים.
 החברוני, בסיגנון נוסף אירוע

 רגיעה. תקופה אחרי התרחש
 בשעה ,1979 במאי 26ה״ במוצאי־שבת,

 עבר מישפחת בני בעוד בערב, 8.30
 בביתם יושבים נירוק, אל־עזיז

 שמשות נופצו החברונית, שבקאסבה
 כמה פרצו ולחדר־המגורים הבית,
 ״באנו בקול: שצעקו עברית, דוברי
 ויהיה שהיה בית זה מפה. אתכם לזרוק

 היהודים חבטו דקות תוך יהודים.״ של
 וילדים, נשים כולל הבית, בני בכל

והסתלקו. הרהיטים את ניפצו

הדימוקראטיה
 מיקרי, באורח נמצאו ,1982 יולי ^
 הרובע־ מישיבות אחת גג על ^

ירושלים, של בעיר־העתיקה היהודי

 עוצמה בעלי שהיו חומר־נפץ, מיטעני
 מחצית את לפוצץ היכולה

הרובע־היהודי.
 ללכידת הביא המיטען, גילוי

 החשמונאים, בשם מחתרתית קבוצה
 כך תנועת איש עמד שבראשה
 החקירה אחרי לרנר, יואל לשעבר,

 נועד שהמיטען התברר, הראשונית
 על השוכנת הסלע כיפת את לפוצץ

הר־הבית.
 של תנועה היתה החשמונאים

 תלמידיו. בעזרת לרנר שייסד נערים,
 מהרה עד הפך מהנערים אחד

 תיאר המישפט במהלך עד־המדינה.
 במילים: המתוכנן המיבצע את השופט

 דייגים חוט ישלשל הנערים ״אחד
 האבנים אחת את שיקיף שקוף,

 של המיזרחית שבחומה המשוננות
 לקרקע. יגיעו שקצוותיו כך הר״הבית,

 הנערים, ואחד לרנר יבואו בלילה,
 הנער השקוף. לחוט עבה חבל ויקשרו

 יועלה ואחר־כך החומה לראש ער יטפס
 שיואר ברגע יופעל החומר חומר־הנפץ.

 זאת הראשונות, השמש קרני על־ידי
 הפוטו־אלקטרי, התא שיטת פי על

האור..." בעזרת חשמל מעגלי הסוגר
 על־ידי הוצג המישפט, במהלך

 1 של טופס ברגר, השופט בפני התביעה,
^ לקבלה למועמדים שנמסר שאלון
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ראש־עיר של המוסך לפגי הפיצוץהפיגוע אחרי שכעה ראש־עיר
מחתרות סוגי שני

ברב רימון •

הפיגוע אחרי ח׳לף ראש־עירייה
נתפסו לא המחבלים

 שהזדהה צעיר התקשר עתים הידיעות
 כדוברה עצמו את והציג שלמה, בשם
 ־ ישראל חירות לוחמי תנועת של

 הוסיף, הדובר טירור. נגד טירור
 בירושלים, פעולות מכין שאירגונו

 זמן אותן יזכרו ״שהערבים פעולות
 את תנועתו סיפקה שלמה, לדברי רב".

 הטירור״הנגדי ליחידת חומרי־הנפץ
 הוסיף הוא ראשי־העיריות. נגד שפעלה

 עם קשר אין ״לאירגוני וציין:
 הרב של כך תנועת עם או גוש־אמונים

 מהם מושפעים אנחנו כי אם כהנא,
אידיאולוגית!"

 זה, לאיהגון המיוחסת נוספת פעולה
 נופצו כאשר ,1982 בפברואר נערכה

 בית־הקולנוע של חלונות־הראווה
 במקביל במיזרח־ירושלים. אל־זהרה

 על בית״חנינא. בכפר מכוניות חובלו
 צויירו ירושלים במיזרח קירות

 ו״מוות טירור" נגד ״טירור הסיסמות:
האבנים". למיידי


