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וגוצרחח סובה בשואה
ממשלה, שלום

 בשנה בהצלחה אברככם מיבתבי בראשית
 טוב, הוא הרי לשלומי, תשאלו ואם החדשה,
בשילטון. כשאתם

 לבם להציע רוצה הייתי זאת, בכל אבל,
 לחוס- מאד חשובה לי הנראית צנועה, הצעה

ובגולה. בארץ הנפשי ננו
 עצמו את הוכיח כבר הסרוגה הכיפה דור

 ובמעשה, בהלכה ובחומר, ברוח מופלא כדור
 עתה, זאת מבינים הכל ובמילחמה. בתורה
 ראשם ועל וטף נערים רואים אנו ויותר ויותר
יירבו. בן סרוגה, ביפה

הסברה סרוגת כיפה
הסרו הכיפה את לנצל היא הצעתי לכן

וקדו חשובה מטרה לעוד הזאת והקדושה גה
 כפי או המוחלטת, צידקתנו הוכחת — שה

הסברה. — היום לזה לקרוא שאוהבים
 לנפק הדתות, מישרד או הממשלה, על

 יהיו שאלו משוכנע ואני בכן, הרוצים לכל
 סיס- סרוגות תהיינה שעליהן כיפות רבים,

סיס במה אביא וכדוגמא מאות-הסברה.
: בכיפות לסורגן שניתן חשובות מאות

 מצדה שנית מרצחים, של אירגון — אש״ף
 הגולן הפקר, יהיה לא יהודי דם תיפול, לא

 יהודה מהמדינה, נפרד בלתי חלק הוא
 ניכנע לא או״ם־שמום, שלנו, הם ושומרון
וכהנה. כהנה ועוד הרשע, לקארטר

 ואף נוספות סיסמאות תמצאו כי בטוחני
 את בקרוב לראות מקווה ואני טובות, יותר

 הסברה כיפות ולראשיהם בית-ישראל המוני
סרוגות.
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ממשלה, שלום

 על בגין מר את לברך ברצוני בתחילה
ותצ יתן מי הגויים. בפני הנהדרות הופעותיו

יילן. אשר בכל דרכו לח
 טוב לכל חכמים, כבר שאמרו בפי אך,

 לכם, כותב הריני ולכן טוב, יותר עוד יש
המשופר. את שפר למען

לנו שיש ביותר היקר הנכס דעתי לפי

 חיזיון
־־קודי אור־

ובצל בצבע
לגויים אור־קולי חיזיון

 שאין חושב ואני השואה, זכר הוא היום
 של ולעושרו לכוחו מספיק מודעים אנחנו
 עושים אתם אמנם השואה. — הזה הנכס

 שאר כל מאשר בשואה יותר טוב שימוש
עו אינכם עדיין אבל לבם, שקדמו הממשלות

 צריך וגם ואפשר דעתי, לפי מספיק, שים
יותר. לעשות

דעתי, לפי ביותר, החסרים הדברים אחד
 הגויים, לבני והן שלנו היקרים לילדינו הן

סי לא דיבורים, לא השואה. המחשת הוא
 אן לנו. יש כבר זה כל סרטים. לא פורים,

שימ משהו מזה, משהו לעשות חייבים אנו
אותה. ידעו שלא אלו לכל השואה את חיש

 מסויים במקום להקים יש דעתי לפי
 דגם מפורסם, היסטורי במקום רצוי בארץ,
 יש ובו מחנה-ריכוז, של ומדוקדק מפורט
 בקביעות, ומתמשך, מתמיד באופן לערוך,

 של מלא אור-קולי חיזיון וערב-ערב, יום-יום
באמת. שאירעה כפי השואה
 הנוער בני בל את למקום להביא יש

 בית-ספר, — בית-ספר ביתה-כיתה, בישראל,
ייראו. ולא יראו למען

ולהמ לשם, להביא יש גויים תיירים גם
לאבו שלהם אבותיהם עשו מה להם חיש
 ניסוג לא מדוע להם ולהסביר שלנו, תינו

ושומרון. מיהודה לעולם
 אור-קו- המחשה על-ידי נשיג דעתי לפי

 — עיקריים דברים שני השואה של כזאת לית
 וללוחמים גאים ליהודים יהיו שלנו בנינו א.

ש יבינו הגויים כל ב. עמם. למען אמיצים
איתנו. הצדק

להצעתי. תישמעו שאכן תקווה הנני
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ממשלה, שלום
 ישראל אהבת מתוך אליכם כותב הריני

ושלמה. גמורה
כו הארץ בניין בצד לראות הייתי רוצה

ולא- נאור מימשל גם יהודיה, ושיגשוג לה

 מלחמות - יג
כללי תיכנוז א.

 הססטלה טל כהונתה טבות בארבע
מלחסותו 2 התיכניז עפ״י ייערכו

לצורכי התקפית בזק סלחסת - 1
לאומית. הגנה

לצורכי הגנתית מנע מלחמת - 2
לאומית. התקפה

 בטבוע תנוהל הבזק .מלחמת
 .1978 מאי טל הטליטי
 בתחילת תתנהל המנע מלחמת

.1־980 נובמבר
ותקציב אמצעים

הביסחון וטר האוצר טר א. -
שלתית תוכנית רצינית ממ

 חזון ומתוך ביעילות המתפקד בירוקרטי,
ארוך. לטווח מרחיקת-לבת וראיה

 מצידכם, ממשלתי תיכנון דורש זה דבר
 מיפלגת על-ידי שהורגלנו בפי יהיה, שלא

 טלאי על טלאי הדבקת בבחינת העבודה,
מקרי. וכיבוי-שריפות

 מטיל ואינני בכך, מאמינים אתם גם אם
 הכל לתכנן מחוייבים שאתם הרי ספק, בכך

 מחוייבים הינבם — מכל והחשוב מראש,
מתכננים. אתם אשר את לאזרחים להודיע

לאז כך כל הרגיש לנושא בעיקר וכוונתי
 אתם זה בנושא הביטחון. — המדינה רחי

הכי יום מילחמת מלקחי כאחד חייבים,
 על האפשר בכל נרחב מידע לספק פורים,

ויתרחש. מתרחש אשר
וכי מתי היום, כבר לפרסם, חייבים אתם

 ארבע במשך לפחות המילחמות תתנהלנה צד
לכך. מעבר אף ואולי כהונתכם, שנות

 וצורת המילחמות מועדי של גלוי פירסום
אז לכל רבה ברכה יביא המתוכננת ניהולן

 הדבר א. — וארצם עמם אוהבי ישראל רחי
 המיותרים, וההלם ההפתעה את יחסוך

 פתיחת מועד על האזרח מאי-ידיעת הנוצרים
 לכלכל לאזרחים יאפשר הדבר ב. המילחמה.

 בהתאם והאחרים, הכלכליים צעדיהם, את
 ג. והפתעה. הפרעה ללא לשאיפותיהם,

 ומוכנים ערוכים נהיה — אלו מכל וכתוצאה
 בהם וננצח ביותר הטובה בצורה למילחמות

קושי. ללא
 יידעו שאם ולטעון מישהו לבוא יכול

עלו המילחמה, תהיה מתי מראש האזרחים
 קודם המערכה מן להסתלק מהם חלק לים

 סוף-סוף אז אך נכונה, זו טענה שתתרחש.
 והתבוסתנים, העריקים הם מי לדעת נוכל

לצרינו. ומי לנו מי לדעת צווינו שהרי
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ממשלה, שלום
 גאוותו את יהודי לכל החזרתם אתם
לתופעה אלו בימים עדים אנו הנה ביהדותו.

בתשובה החוזר אות
 החוזרים וטועים תועים יהודים של מרנינה

 בתשובה החוזרים יהדותם, לחיק בתשובה
שור אל מסורתם, אל אמונתם, אל דתם, אל

עמם. אל שיהם,
 המאורע היא בתשובה החזרה תופעת

הד מאז ישראל לעם שאירע ביותר היפה
 בבית-המק- החירות נרות את המכבים ליקו

בירושלים. דש
 מהממשלות להבדיל מחנכת, בממשלה

 החובה, עליכם שמוטלת חושבני הקודמות,
 החוזרים את לעודד גדולה, זכות בעצם שהיא

 מן המבולבלים אחיהם, יראו למען בתשובה,
ולאורם. בעקבותיהם ויילכו המתירנות,
 את בתשובה חוזר לבל להעניק עליכם

 בגאווה שיענוד אות בתשובה״, החוזר ״אות
 מסויימות, זכויות-יתר לו ושיעניק חזהו על

 נאמר (שהרי באוטובוס מקום־ישיבה כגון
 שיש הרי — וגו׳ עומד שבעל-תשובה שבמקום

בכבוד). לשבת לו לתת
 מיני לכל ישראל״ ״פרס את נותנים אם
הצ אותות נותנים ואם עוברי-ישראל, ליצנים
— !)בכך להמשיך (ויש ללוחמה טיינות

ביו הגבוה הצטיינות, אות ניתן שלא מדוע
 הדבר זה שהרי בתשובה. שחזרו ליהודים תר,

 שיחזרו — לעמנו לקרות שיכול ביותר הגדול
בימינו. במהרה הגאולה ותבוא בתשובה הבל


