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 עשה־ אילו חברון. בקירבת מילחמת־העצמאות, בקרבות

מעולם. גוש־אמונים קם היד. שלא יתכן כן,
■בקי לחיות רצתה לא לווינגר מרים אולם

או הרתיעו כלביא ישיבתה זיכרונות בוץ.
חב לא למה :פשוטה שאלה עוררה היא תה.
\ עצמה רון

 במושב לוויגגר הרב של בביתו במיקרה, כמעט וכד,
 לתנועת חדש כיוון שנתן המעשה נולד לוד, ליד נחלים

בחברון. ההתנחלות הישראלית: הקנאים

בדדה כגנבים •
 רובם — יוזמים של גדולה קבוצה התקבצה מהרה ף*
ש הפוליטיים, הגופים אל פנו הם דתיים. צעירים *■

 את לישראל לצרף הדרישה סביב להתארגן התחילו
ה דלתות על התדפקו ולבסוף המשוחררים״, ״השטחים
ממשלה.
 להקים חשק שום לה היה לא זהירה. היתד. זו אולם

 הקו פרובוקציה. בהן רואים היו שהאמריקאים התנחלויות,
ה הדופק את למשש בזהירות, לגשש היד. הממשלתי
ב מוגמרות עובדות ליצור באיטיות, להתקדם בינלאומי,

 הזוחל״, ״הסיפוח של מדיניות — דרמאתיות בלי שקט,
דיין. משה היה שלה האמן שרב

 להם שיש חמומי־מוח, לקנאים סבלנות היתד. לא לדיין
 ושותפיו, לווינגר אליו פנו כאשר לאלוהים. ישיר קו-טלפון

 אשכול לוי התלהב. שלא העוזרים, לאחד אותם הפנה
אותם. לקבל ביכלל סירב

 בפסח וחבריו. לווינגר •את הרתיע לא הדבר
שי מאז שהפכה בצורה לחברון הגיעו 1968 ,

עור של תערובת :בדרכם ההולכים לכל טה
ני עובדות, יצירת עקשנות, הפרת-חוק, מה,
פוליטיים. לחצים והפעלת תעמולה הול

 הלה לחברון. בכניסה ערבי בית־מלון בעל אל פנו הם
 הקבוצה ימים. לכמה בחמימות. מלונו את להם השכיר
 לתפילת- לחברון לבוא הצבאי המושל מן רשות ביקשה
 במתרחש. להבחין מבלי ההיתר, את העניק המושל הפסח.
מדי. מאוחר זה היה בפח, שנפל הבין כאשר

 היא ונשארה. — התפללה באה, הקבוצה
שי התנחלות, כעל ״פארק׳׳ מלון על הכריזה

האבות. לעיר ישראל עם בת
 עם אמיצים קשרים שקשר דיין, משה רגזה. הממשלה

 קציני־צה״ל זעם את לבטא ושנאלץ חברון, עיריית ראש
אחוז־חימה. היה המרומים,

 בשעות הכל הוכרע שנים, שמונה כעבור בקדום, כמו
 מונע והיה הראשון בשלב צה״ל הופעל אילו הראשונות.

 משם מסלקם או לייעדם, המתנחלים של בואם עצם את
 כותבים היו עיתונים כמה נגמר. העניין כל היה מייד,

 שיטת אך גינוי, מפרסמות היו מיפלגות כמה מאמרים,
באיבה. נחנקת היה גוש־אמונים
 פחדה התלבטה, היססה, הממשלה אולם

 עשתה ולא ומשמאל, מימין דעת־הקהל מפני
 קנאי, מיעוט אל ממשלת־חוק של ביחסה דבר.

 הכלל, על רצונו את לכפות עימו וגמור שמנוי
יותר. גדוד אסון אין

 חלשה בחולייה די כזה, עלוב במצב הנתונה בממשלה
 של בדמותו נמצאת היא שרשרתה. את לשבור כדי אחת
אלון. יגאל

 הנואשים בנסיונותיו אז הצטמצמו חייו שכל אלון,
 בלתי־חוזרת. הזדמנות לפניו ראה דיין, במשה להתחרות

 לווינגר, אנשי על חסותו את לפרוש היה יכול לא דיין
 החבורה את ששנאו הצבא, אנשי את נגדו לקומם מבלי

 בחברון צרות של תיבת־פנדורה ושפתחה אותם, שרימתה
 ל״מתנח־ חסותו את הציע חברון, אל נחפז אלת הכבושה.

 שיוכלו כדי תעסוקה, להם הבטיח כשר־העבודה לים״.
ב להם הבטיח המאוחד, הקיבוץ כאיש מעמד. להחזיק

בצה״ל. תלויים יהיו שלא כדי בלתי־חוקי, נשק חשאי
שהת מי מצד מחפיר מעשה-בגידה זה היה

 את פרץ הוא היונים. מנהיג להיות אז יימר
 דיין גם אלון. בעיקבות רצו השרים כל הסכר.
בזרם. נסחן!

יהודי פוגחס •
 תוך הממשלה, לרצון בניגוד שקמה התנחלות ^

 למר- נכנעו, המתנחלים עובדה. הפכה צה״ל, הונאת 1 1
 המלון מן עברו הממשלה, של לדרישת־יוקרה אית-עין,

 קמה במהרה אך הצבאי. המימשל בניין לחצר הערבי
 הערבים לירות. מיליוני מאות בה שהושקעו גדולה, קרייה

המת רוב שהוקמו. במיפעלים ועבדו הבתים, את בנו
 מן רבות למקום. מחוץ היום בשעות עבדו עצמם נחלים

ריקות. עמדו היקרים בשיכוני־האבן הדירות
 כפי עילית״, ״חברון (או קריית-ארבע אף
מייס ציפיות את מילאה תחילה) לה שקראו

 חמושים הערכית, בחברון התהלכו הם דיה.
 הערבים את להשפיל כדי במתכוון, ומתגרים
הארץ. בעלי הס שלא להם ולהוכיח

 שלא הצבאי, המימשל אנשי עם רצוף קרב ניהלו הם
 קטטות פרצו פעם מדי השקט. על לשמור אלא ביקשו

 המתנחלים ניצחו פעם בכל אך והמתנחלים, החיילים בין
 בכוח הצבאי המושל סילק כאשר הפוליטיקאים. בעזרת

 קיבלו סוערת, תיגרת־ידיים תוך רשות, בלי שהוקם דוכן
עוררו כאשר מיסעדה. להקים ממשלתית רשות המתנחלים
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 הרשע. אנטיוכזס את שיחקתי 8 בן ..בשהיית*

 אך - תיאטרלי כישו־ון לי שיש 1ואמר

.." היתה לא בסבסטיה הקריעה הצגה.
 לצוות לווינגר משה הרב על״ידי ניתן הגא הראיון

ה הכנת במהלך בקריית״ארבע, בביתו הזה״ ״העולם
תשל״ו. איש״השנה על כתבה

אותר?־ מריץ מה לווינגר, הרב •
 ארץ־ישראל קדושת ארץ־ישראל. בקדושת מאמין אני

ישר שבתורת הרוחני ד,עולם את לאהוב רק לא פירושה
שבארץ־ישראל. שדה בל עץ, כל ביית, כל אלא אל,

 בעולם רק עסקנו בגלות, בעיקר השנים, כל במשך
 עסקנו ולא בארץ־ישראל, היינו לא שאז משום הרוחני,

בגוף.
מידה. באותה חשובים הרגליים ופיתוח הראש פיתוח

לעבודת־הראש. ומפריע חולה, הוא חולות, רגליים עם גוף

99^—
 חשוב. אינו הערבים דיספו
 - #׳עוט חץז1 אס גם

!שתו תהיה הארץ

 יכולה אינה ארץ־ישראל ואהבת האלוקים עבודת
 יצחק אברהם הרב ברגל. גם אלא בראש, רק להיעשות

 תביעתנו היא ״גדולה :אורות ספרו כתב זצ״ל קוק הכהן
בנפש הרבה התעסקנו צריכים, אנו בריא גוף הגופנית,

 והגבורה הבריאות את זנחנו הגוף, קדושת את שכחנו יות,
 ממה פחוית לא בשר־קודש, לגו ־שיש שכחנו הגופנית,

 ■ואת המעשיים החיים את עזבנו רוח־הקודש. לנו שיש
 ■הגופנית המציאות עם הקשור ואת החושים התבררות

 בקדושת חוסר־אמונה מפני נפולה, יראה מפני המוחשית,
הארץ.

 הוד כל עם תהיה, אם רק בידנו תעלה תשובתנו ״כל
 בריא, בשר בריא, דם יוצרת גשמית, תשובה גם רוחניותה,

 שרירים על־פני זורח לוהט רוח ואיתנים, חטובים גופים
שנתחלשה.״ הנשמה תאיר המקודש הבשר ובגבורת חזקים,

•והחלוציות. הדת : מגמות שתי עומדות חיי במרכז
 מהדת. •המנותקת בציונות מאמין לא אבל ציוני, אני

בית להקים שיש הרצל של החלטה ■היתד, הציוני בקונגרס

חלווז סדרן־ חו ה גנמיצעד דעיגגר :ד

 אני מהדת. המדינה את לנתק אבל בארץ־ישראל, יהודי
 הקדושה בארץ־ישראל לבנות יתכן לא בזה. מאמין לא

 אינה ארץ־ישראל מהדת. מנותקת שתהיה יהודית מדינה
 מיפלט מקום מדינה, להקים יש שעליו אדמה, שטח רק

 מיק־ היא ארץ־ישראל בחירת אם מהאנטישמיות. ליהודים
 שטח־ כל כמו יהודים, יתרכזו אליו שטח־אדמה רק רית,

 לארץ־ קיום יהיה לא ממנה, הדת את וינתקו אחר, אדמה
ישראל.

 אבן כל באהבת גם היום היא שלי האלוקים עבודת
 השומר של לקיבוץ בא כשאני בארץ־ישראל. שדה וכל

שומרים אם לי איכפת לא המקום. את מברך אני הצעיר,

 בסדר. חיי־המישפחה ואם חוטאים שם אין אם מיצוות, שם
 ישוב כל לברך שיש הפסוק על עמד מפראג המהר״ל

 כל לגבי, לאלמנה. מיקלט נותן שהוא משום חדש יהודי
קדושה. בו אבן וכל לאלמנה מיקלט נותן בארץ ישוב

נלחם? אתה מה עד •
 על הקדושה. ארץ־ישראל של יישובה על נילחם אני

 שלנו. הבית זה וסבסטיה שכם חברון, שלנו. הבית ישוב
קדושה. היא פינה כל

 חברים. עם ויכוח לי היה ברמת־הדסה, ימים, כמה לפני
 המון יש ? חברון את צריך אתה מה ״בשביל :לי אמרו
 תישאר ומצחינה. מלוכלכת העיר !חברון מילבד מקום

קדו היא וגם נקיה, יותר הרבה שהיא בקריית־ארבע,
 מ־ מלוכלכת יותר שחברון ״נכון :להם אמרתי !״ שה

 אם קדושה. פחות אותה עושה לא זה אבל קריית־ארבע,
 לא התורה ספר בזבל, ספר־תורה מלכלכים היו הגויים

!״חברון גם כך ? קדוש עוד היה

ץ פוליטית תנועה אתם האם •
 צריך אם וארץ־ישסזל. עם־ישראל בעד תנועה אנחנו

 מילוליות בתיגרות בהפגנות, בפוליטיקה, כך לשם לעסוק
בזה. גם עוסקים אנחנו מילוליות, לא גם ולעיתים

 של המנהיג להיות הפך הוא י קיסינג׳ר עם קרה מה
 להיכנס אם חשב המר שכשזבולון זוכר אני עם־ישראל.

 עם להתייעץ הולך שהוא לנו אמר הוא לא, או לממשלה
 עם להתייעץ לך ״למה :אז לו אמרתי ראש־ד,ממשלה.

 ראש־ הוא קיסינג׳ר, עם ישר להתייעץ תלך רביו?
״הממשלה !

 אבל לא, או ארץ־ישראל זה סיני אם יודע לא אני
 יבוא מה יודעים אנחנו בסיני. שטחים החזרת נגד נלחמנו

 מפחיד קטן הכי לחץ שכל בממשלה, שקורה מה זה. אתרי
 אותם ולקרוע שטחים להחזיר מוכנה •והיא הממשלה, את

 * של קיומה על איום היה האם ? הבהלה מה מארץ־ישראל.
 בכוחו מאמינה לא שהממשלה קרה מה ? מדינת־ישראל

 אמריקה במשברים? ולעמוד בלחצים לעמוד העם של
 בשביל !עצמנו על להגן יכולים אנחנו שתאיים. מאיימת.

 להחזיר מה לשם ? הסאלאמי שיטת את צריך היה מה
בעו היום הנתון במצב ? תמורה כל לקבל מבלי שטחים

 לקיסינג׳ר: אומרים היינו אם כלום קורה היה לא לם,
 ארץ־ לנו. קדושה ארץ־ישראל להחזיר. רוצים לא אנחנו

שנים. אלפי כבר שלנו, הבית היא ישראל
 מבין לא אני שטחים. מחזיקים או כובשים לא אנחנו

 את לכבוש יבול אדם מוחזקים. או כבושים שטחים זה מה
 ארץ־ את כאן מחזיקים אנחנו מה, ? עצמו שלו הבית

אחר־כך? אותה להחזיר בשביל ישראל

 האובייקטיבי המצב היה אילו בלומר, •
 לדעתף וגם כעתיד, שונה יהיה אם או שונה,
 מדינת-ישראל של לקיומה סכנה צפוייה תהיה

 את להחזיר מוכן היית שטחים, נחזיר לא אם
חברון? או שבם
 החדש המצב את לשקול צריך מחדש. לשקול צריך אז

 ד,תיכנו־ נגד בכלל אני ישראל. לעם טוב הכי מה ולהחליט
 שלי לחברים גם ״אילו״. יהיה מה של ארוכי־טווח נים

 המצב לפי נתכנן ״בואו :תמיד אזמר אני בגוש־אמונים
כך.״ או כך יעשו ההם אם לעשות מה נחשוב ולא הקיים,
אמי סכנה יש כי בטוחים נהיה שבו מצב ייווצר אם

 מוכן אהיה אני ארץ־ישראל, לבל ישראל, לעם תית
 ארץ־ שעדיף כמובן שציינת. המקומות את אפילו להחזיר
גמור. חורבן על בינתיים קטנה ישראל
 בוודאי לעולם. יגיע לא כזה שמצב חושב אני אבל
 קומה לזקוף יכולים אנחנו כזה. לא הוא המצב שהיום

 קדושת את להסביר העולם, כל ובפני קיסינג׳ר בפני
שלנו. על ולהילחם היהודי לעם שלה השייכות ואת הארץ

 שב- בערבים לנהוג רוצה אתה וכיצד •
? שטחים

בהן. מתחבטים שאנחנו המרכזיות, השאלות אחת זו
מהארץ. ערבי אף לגרש רוצים לא אנחנו
 בשנת בגרים שנוהגים כפי בערבים לנהוג צריך לדעתי

 מעמד של אפשרויות שתי בפניהם להציב יש יובל.
לבחור. להם ולתת בארץ,

 אצלנו. אורחים יהיו שהם היא הראשונה האפשרות
הידו מן נכבדים. אורחים אל כמו אליהם נתייחס אנחנו

 יכול הוא כן עצמו, עם שלם שבעל־הבית שככל הוא עות
 הערבים אל נתייחס אנחנו אורחים. יותר לביתו להכניס

 החובות להם שתהיינה מבלי אבל נכבדים, אורחים אל כמו
 לאזרחים מתכוון לא אני בארץ. היהודים של והזכויות

מלא. לאירוח מתכוון אני חלילה. ב׳. סוג
 בעיקר בלתי־נסבל, הוא כיום ישראל ערביי של מצבם

ב׳. מסוג אזרחים הם היום הערבים. בשביל בלתי־נסבל


