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 בראש עמד אשר העצני, אלייקים ית־ארבע,יקר תושב עורך־הדין

״•וי •■ ו ■ י  להתנחלות, האות את נותן באסון, שהסתיימה הראוותנית ההתנחלות •
שנשפך סולרקריית־ארבע. סביב שהוקמה מהגדר קטע לארץ מפיל הוא ידיו במו כאשר

 קשה שנכווה צה״ל חייל
 מהידלקות הפינוי בעת

1המתנחלים. על־ידי עליו
 רק לא מושלם. כמעט היה עיתוי ך*

מר גם אלא הופתע, הצבאי המימשל י י
הרא הפעולה קרייודארבע. תושבי בית

 תנועתו התחיה־בנא״י, תנועת של שונה
 נקבעה נאמן, יובל הפרופסור של החדשה
השבוע. החמישי ליום בכוונה

 אלייקים עורו־הדין ויוזמה, מארגנה
ותו נאמן של תומכיו מראשי אחד העצני,

החש את לעצמו עשה קריית־ארבע, שב
וייצמן, עזר שר־הביטחון, :הבא בון

 על לו שידווחו עד בארצות־הברית. שוהה
הור את לארץ ישלח שהוא עד הפעולה,

 לפינוי יתארגן שצה״ל ועד הפינוי, אות
נו יום ירוויחו ומפגיניו השבת, תכנס זה
פירסומת. של סף

 קריית־ארבע, של מרבה גם חשש העצני
 קיימים השניים בין לווינגר. משה הרב

 אוהב אינו לווינגר רב. זמן זה חיכוכים
 ונד, העצני של הראוותניות הפעולות את
 לווינ־' לדעת זול״. ״דנ<גוג בשם אותו כנה
הק עצם וכן העצני, פעולות פוגמות גר
 בפעולות התחיה, הפוליטית, התנועה מת

 לווינגר תומך. הוא שבהן ״האמיתיות״
 מהן, ברבות השתתף ואף התנחלויות אוהב
 כך, אותן לתכנן יש כי גורס הוא אולם

 תהיינה לא שאלה רבים יהיו שהסיכויים
 אומנם שהישוב אלא ראווה פעולות רק

יוקם.
 בהתנחלות להשתתף היסס לא לווינגר
 את פרצה אשר אלון־מורה, של הראשונה

 נוספת ולשורה ישוב־קבע להקמת הדרך
עומ לווינגר של רעייתו התנחלויות. של
ב יתד שתקעו הנשים קבוצת בראש דת

 תפו־ לא הן כי ונראה בחברון, הדסה בית
 שבנאות־ בגן־הירק אי־פעם. משם ננה

 המאבק כי ידע הוא לווינגר. היה לא סיני
ראוותנית. ותכליתו חסר־תקווה שם

 הפוליטית התנועה על כועס גם לווינגר
מגוש־ ״גזלה״ זו תנועה והעצני. נאמן של

|1¥" | | \ 111*1 | ך1| | מתנחל אחר רודפים חיילים ך
השרי תקרית לפני (באמצע). 111111 1111 11^#1
שגרם מה המתנחלים, כלפי רבה בעדינות החיילים התנהגו פה,

 הצליח הוא רבות פעמים ופונה, נתפס שמתנחל אחרי שגם לכך
 חזרה להגיע וניסה פונה, שאליו מהאוטובוס או מהחיילים לברוח

כזה. מתנחל לוכדים חיילים נראים בתמונה לאתר־ההתנחלות.

^9ן!|1  לבוש מתנחל, על משתלטים חיילים מימין, בתמונה ן1^ י
למעלה, בתמונה לפנותו. ומנסים מדי־צה״ל הוא אף

כך. כדי תוך בהם ובועט מלוכדיו להשתחרר מנסה מתנחל אותו

 מעמד ללווינגר היום יש שבו אמונים,
 פורת כחנן אנשיה, מטובי כמה מכריע,
 אל כי לווינגר של דעתו שפט. וגרשון

 פוליטית תנועה להיות לגוש־אמונים לו
 בכל שתנגוס תנועה להיות חייב הוא וכי

 של דעתם על התקבלה לא המיפלגות,
 ל־ והצטרפו מהגוש שפרשו ושפט פורת

התחיה.
לחיילים

ר ת אסו להכו
 כחמומי- הידועים צעירים, מה ^
 ביום פרצו קריית־ארבע, של המוח ^

 את המקיפה הגדר את שעבר החמישי
 עמד הגדר פורצי בראש קריית־ארבע.

״הש של פשוטה פעולה העצני. אלייקים
 יות" מאוחר הביאה הארץ, על גדר כבת״

ש מתנחלים, של ביותר האלימה, להפגנה
 שנערך מהקרב חמורות אף היו תוצאותיה
בגן־הירק.

 ספורים מטרים רק מתרחקים כשהם
הקי שנפרצה, ומהגדר קריית-ארבע מבתי

 אשי סימלית, התנחלות וחבריו העצני מו
עו הממשלה שאין כך כנגד להתריע באה
 קריית־ארבע. להתפתחות לדבריהם, זרת,

 אוהלים, ושני אחד פח צריף אחד, קראוון
 לפני עוד מהרוח התמוטט מהם שאחד
ההתנחלות. כל את היוו הפינוי, שהחל
למ הובאו ההתנחלויות מסורת פי על
 וג׳ריק־ צידניות־מזון וילדים, נשים קום
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