
המתנחלים
חוזרים
לסורם

 המערבית הגדה מן *מתנחלים
 בקיריית־ לאסיפה בבהלה ^■/התכנסו

 כשברקע סוערת, היתה האסיפה ארבע.
 מן האנשים, שמות לאוזן מפה נמסרים

 שנעצרו וברמה, בגדה ההתנחלויות
השבת. במשך

במוצאי־השבת, התקיימה האסיפה
 בהצלחה שפורקו אחרי שעות 36

 אוטובוסים משישה חומר־נפץ מיטעני
 המיזרחית. מירושלים חברה של

 60 של כולל במישקל המיטענים,
 שורת החלה ובמקביל פורקו, קילוגרם,
בהתנחלויות. מעצרים

המת ושאר החברים המישפחות,
 מה הבינו לא הם בהלם. היו נחלים
 נודע במוצאי־השבת קורה. בדיוק

 כלי־התיקשורת, באמצעות לראשונה
 במחתרת מדובר כי בארץ, לציבור
 כוחות־הביטחון וכי עניפה יהודית

 במישרין הקשורים אנשים עצרו
בירו באוטובוסים הפצצות להנחת
למעשה קשורים שאינם ואחרים, שלים

 ביטחונם את ושוב שוב הביעו •הם
רבב. ללא שהם ובכך אלה באנשים

 טרחו לא האסיפה כל במהלך
 מהנחת להסתייג או לגנות המתנחלים

 פעולה באוטובוסים, החבלה מיטעני
 כפי תומה, עד התבצעה שאילו

 הרוגים מאות גורמת היתה שתוכננה,
ופצועים.

בעלי שמדובר ושוב שוב טענו הם
שווא. לת

 ויותר יותר נמשכו. המעצרים אך
 הימים במהלך נעצרו מתנחלים

 רס״ן גם נעצר השאר בין שאחר־כך.
 בגדה. האזרחי במינהל ששירת בקבע,

 לעדן בעצמו ראש־הממשלה גיסה אז
 אין כי טען, הוא המצב. את במקצת
 שטוענים כמו יהודית, במחתרת מדובר

 בהתארגנות אלא כלי־התיקשורת,
 וטען הוסיף אף בורג השר מחתרתית.

 בחשד כיום מוחזקים אנשים ״כמה כי:
הערביים, האוטובוסים מילכוד של

 היישובים׳ ״מועצת ירד הראל, ישראל עם שרון אריאל
האזרחי במימשל רב־סרן במדי חתרן

הערים.
 שנמצאו הרבים, הנשק מיצבורי גם

 של ובבתיהם השונות בהתנחלויות
 את לערער כדי הספיקו העצורים,
 שמדובר בכך המתנחלים, של ביטחונם

 לטעון המשיכו הם אולם בפרובוקציה.
 להימנע כוחם בכל מנסים כשהם זאת,

 בציבור שאחזה לשימחה מלהיגרר
 של לכידתה על היוודע עם בארץ

המסוכנת. המחתרת

 בילבול שרר שלם שבוע משך ף*
 הכיפות חובשי בקרב והלם ^

 ׳אף מתוכם שונים אנשים הסרוגות.
 גינו שלא הגוש,.על ראשי את הוכיחו

 להיוודע הראשון ביום עוד הפיגוע את
העובדות.

בהתנ שנערכו שונים כינוסים
 היו משתתפיהם אך סוערים, היו חלויות

 להגיב. כיצד ידעו ולא במבוכה עדיין
ואנשי קרובים, חברים מישפחתם, בני

בהתנח אנשים התחילו לאט לאט
 ״לאנשים העצורים. מן להסתייג לויות

 ״לא אמרו, כאלה,׳׳ פיגועים שמתכננים
 להם ושניתן מאחוריהם שנעמוד מגיע
אמרו. מישפטי,״ סעד

 המתנחלים התפכחו כבר הזה בשלב
 מעשה כי הבינו הם הראשון. ההלם מן

 אוטובוסים שישה פיצוץ של כזה
 כבומרנג. בהם גם לפגוע יכול מלאים

עם אותם שמזהים בכך הבחינו הם

 גוש־ אנשי חוזרים וההתכחשויות, ההכחשות וגל הואשון ההלם אחו■
עליה! ומחפים המחתרת את מצדיסים הם הראשונה: לתגובתם אמונים

 למחתרת. קשורים אך ישיר, באופן זה
 המחתרת מחברי חלק כי נודע, גם אז

 לפני שביצעו בכך חשודים שנעצרו,
 בראשי־ ההתנקשות את שנים ארבע

 ואחרים המערבית, בגדה הערים
 התלמידים שלושת ברצח קשורים
 במיכללה — עשרות) (ופציעת

בחברון. האיסלאמית
 עוד לאסיפה נקראו המתנחלים

 עריץ כשהמעצרים מוצאי־שבת, באותו
 סיטו- במעצרים ״מדובר בשיאם. היו

 ציבור נגד אשמות־שווא ובהטחת ניים
 רבים אנשים אז אמרו המתנחלים,״

 מאמינים אינם כשהם באסיפה,
 הביעו הם חבריהם. על להודעות

 ישוחררו ספורים ימים בתוך כי ביטחון,
 כי הרחב, לציבור ויתגלה העצורים כל

 אף חלקם שווא. בעלילת מדובר
 מישטרת־ את וגינו לכת הרחיקו
פעולתה. על ישראל

 לא עוד כל זכאים בחזקת הם אולם
אשמתם.״ הוכחה

- ס הוגסית 11*
ק ^ חי  יובל השר מכולם לכת ר

 שאמר; התחייה, איש נאמן, 1 1
 בהנחת החשודים מהעצורים, ״לרבים

 קשר כל אין באוטובוסים, מיטענים
 וכי ישוחררו שרבים בטוח אני למעשה.

שולית.״ בתופעה מדובר

 אחרי יום נמשכו. המעצרים אך
 הממשלה, אנשי של אלה הודעות
 שיחזרו העצורים מן שניים כי התברר

 האיסלאמית במיכללה הרצח את
 הוכחות ישנן אחרים לגבי וכי בחברוו

בראשי להתנקשות אותם הקושרות

 החל המתנחלים של ביטחונם אולם
 פניהם על טפחו העובדות מתערער.

 התחילו הם יום. אחרי יום זו אחר בזו
 מדובר כי מהצהרותיהם בהם לחזור

 החלו ואף השב״ב, של בפרובוקציה
 להם כדאי זאת בכל שמא שוקלים

 על פומבית גינוי בהודעת לצאת
באוטובוס. הנורא הפיגוע

 המתנחלים התחילו לאט לאט
 בכל אמת ישנה זאת בכל שאולי להבין,

 אכן אם כי לחשוש התחילו הם הפרשה.
 התופעה את יגנו לא והם כך, יתברר

 הדבר יהיה ממנה, יסתייגו ולא
 פרשה כי להביו התחילו הם בעוכריהם.

 מראה מאחוריה, עומדים כשהם זו,
 של האמיתיות פניו את בארץ לצימר

בהיוו הרבה הסכנה ואת גוש־אמונים
 בתוך ימנית פאשיסטית חממה צרות

הכבושים. בשטחים ההתנחלויות

 אחר בזה נעצרו ההתנחלויות מן מפתח
 במקומות היסודות את ועירערו זה

אלה.
 כי בטוחים, רובם היו עדיין אך
 ורגל יד אץ העצורים מן ניכר לחלק

 התחילו הם להם. המיוחסים במעשים
 הם ה״מושתל״. על זעמם את להוציא

 אדם אותו הוא מי לספר ידעו
 בתוכם, השתילו ששירותי־הביטחון

 ״לולא המחתרת. אנשי את ושחשף
 היו ״לא לאוזן, מפה אמרו הוא,״

 מטילים היו ולא שמנו את מכפישים
היישובים.״ כל על כבד כל־כך כתם

 כי בפירוש, לומר העזו אף חלקם
התפוצצו. לא שהפצצות חבל

 נוספות ועובדות עברו הימים
 אינה זו ייאוש. של מעשה ״זהו התגלו.

 יו״ר אריאל, ישראל הודיע מחתרת.״
 שניסו לעיתונאים מועצת־היישובים,

הפרשה. על כנה תגובה ממנו להוציא

 עצמם את לנקות וניסו המחתרת אנשי
 קול היו אלה קולות אך העניין. מן

 של דעתם את ביטאו ולא חלושה ענות
 רישמית הודעה שיצאה למרות רבים.
 עברו. והימים מועצת־היישובים מטעם

 נערכים ועדיין נערכו נוספים מעצרים
 התושבים עצמן. ההתנחלויות בתוך

לסורם. חוזרים הם ועתה התאוששו
 שקרוב מחברון, לווינגר הרב

 במיכללה ברצח חשוד מישפחתו
 שנערך בכינוס אמר האיסלאמית,

 הממשלה למעשה כי ביום־העצמאות,
 של לביטחונם האחראית זו היא אשמה.

 לכן זו, אחריות מבצעת ולא המתנחלים
 הערבים, עצמם. על להגן צריכים הם
 צורך ויש ביותר, מסוכנים הם אמר, כך

היוש היהודים של לביטחונם לדאוג
 האצבע לכן הירוק. לקו מעבר בים

 כנגד מופנית להיות צריכה המאשימה
המתנחלים. כנגד לא הממשלה,

 רק פחות: נייד הוא בקטנוע או נוע
לשנה. קילומטר 8,000כ־

 של נסיעותיו את כולל לא זה כל
 רבים גם יש כי אם לחו״ל. הישראלי

 כמעט לארץ. מחו״ל דווקא הבאים ^
 בשנה ארצה באו כאלה איש מיליון

 1,234 ביניהם: כתיירים. שעברה
 3,911 מניו־זילנד, 1,967 מיוגוסלביה,

 4,159 גם — זאת ובכל מיפאן
ממצריים.

היש פעם מדי לתיאטרון. 12״/״
 בין בחקלאות(ומייצר, עובד גם ראלי

 500ו־ שמן־זית ליטר אלף 200 השאר,
 (שהגישה בתעשיה לשנה), טבק קילו
 ובעיקר פטנטים) לאישור בקשות 707

 אלף 100 כמעט המעסיקה בממשלה, *־
 8,000 שוטרים, אלף 17 ביניהם איש,

 2,200 סוהרים, 2,700 מישפטנים,
 רוקחים 122 שופטים, 244 רופאים,

וטרינאריים. רופאים 76ו־

 שמצבו — הזה הישראלי עושה ומה
 מן שמסתבר כפי רע, לא לגמרי

 בשנתון המתפרסמים המיספרים
טי ס טי ט ס  שממנו האחרון, לישראל ה

 — האלה המיספרים כל לקוחים
שלו? הפנאי בשעות

בטלוויז צפייה הוא העיקרי הבילוי
 לרדיו והאזנה האוכלוסיה) מן 94(* יה
 אחת פעם לפחות קוראים 53* ).90(*

 פעם לפחות מבקרים 43* ספר, בחודש
 — 14* בקולנוע, בחודש אחת

בתיאטרון. — 12ו־* בתחרות־ספורט
 לעצמו להשאיר כדי כנראה, וזה,
 כדי זאת, בכל לעבוד, זמן מספיק
 כי אם בבית. הציוד את להשלים שיוכל
 חשמלי מקרר יש בית בכל כמעט

 מישפחה .לכל שרק הרי וטלוויזיה,
 ומכונת־ מצלמה פטיפון, יש שניה

 יש שלישית מישפחה לכל ורק תפירה,
ורק שואב־אבק), (או פרטית מכונית

 מיתקן יש מישפחות משש אחת לכל
 הנוחות על לדבר שלא אוויר. מיזוג

 רק יש כזאת עוזרת־בית. האמיתית:
בישראל. מישפחות משמונה אחת בכל

פלילים
במכולת תורה ספרי

 שימשו והמתכות
בבית כמפות-שדלחן

 של לביתו השוטרים הגיעו כאשר
 את ראו ברמלה, קאקושווילי זבולון
 מחלון משהו זורקת גולנרה, אשתו,
 מתחת הארץ, על השניה. בקומה הדירה
 סיפרי־ שני השוטרים מצאו לחלון,
תורה.

 הגיעו סודי מידע בעיקבות
של לביתם החודש בתחילת השוטרים

 שם לחפש כדי קאקושווילי, הזוג
 הספרים, שני גנובים. סיפרי־תורה

 ועל מייד, נמצאו החלון מן שהוטלו
 פרוכות השוטרים מצאו בדירה השולחן
 להסתיר נוהגים שבהן רקומות קטיפה

 בבתי־הכנסת. ארונות־הקודש את
 לפשר האשה את שאלו כאשר

 הן אלה כי להם הסבירה הפרוכות,
שלה. מפות־השולחן

 המכולת לחנות משם פנו השוטרים
 חבילות־ מאחרי ושם, קאקושווילי, של

 שיבעה נמצאו וארגזי־הלחם, המצות
 החנות, בעל נוספים. סיפרי־תורה

 הרבים סיפרי״התורה על שנשאל
 התכוון כי סיפר ברשותו, שנמצאו

 בירור אולם לבית־כנסת. אותם לתרום
 הספרים מן חלק כי מייד העלה

 מבית־ שנתיים לפני נגנב הקדושים
 חלקם לחולי־נפש. בבית־חולים כנסת
בחודשים ברמלה מבתי־כנסת נגנבו

 את ביקשה המישטרה האחרונים.
 ובית־ קאקושווילי, של מעצרו

יום. 15ל־ אותו עצר המישפט
 השבוע לספר. אלפים 10
 המחוזי לבית־המישפט העציר עירער

 שניט, נורית התובעת מעצרו. על
 הסבירה המרכז, מחוז מפרקליטות

 עומדת היא כי מלול, אברהם לשופט
 כתב־אישום הקרובים בימים להגיש

 רכוש החזקת על קאקושווילי נגד
 הוא שהעציר ברור כי גילתה היא גנוב.

 הגונבת מאורגנת, מחבורה אחד רק
 מהארץ. אותם ומכריחה סיפרי־תורה

 בסביבות הוא כיום ספר־תורה של ערכו
 כל ערך ולכן דולר, אלפים עשרת

 העציר של בביתו שנתפסו הספרים
 ששה דולר. אלף 90לכ־ מגיע

 ואת כגנובים, זוהו כבר מהספרים
 מעצרו בעת לזהות. עוד יש השאר

קאקושווילי. נגד כתב־האישום יוגש

9


