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 במרחק השוכנות עיירה כרמינגראה 1

 למוסקבה, ממיזרח קילומטרים מאה •מל
 צביונה על לשמור רוצה שהיא הכריזה
הרוסי.

 ליהודים!״ מקום אצלנו ,,אין
הקומוניס !המיפלגה מזכיר הכריז

 העירוניים למוסדות כמקום. טית
הש למנוע תמורות הודאות ניתנו
ליהודים. דירות כרת
 מכירת נאסרה עירוני, חוק־עזר פי על
העיר. בתחומי מצות

הדרומית. באפריקה לא הברית.
כרמיאל. כעיירה קרה זה

 כי שעבר בשבוע הכריזו העיר אבות
יהודית״. ״עיר היא כרמיאל

 יהודית,״ עיירה היא ״כרמיאל
המקו המועצה יושב־ראש הכריז
 את להדגיש ״יש וגנר. ברוד מית,

יהו שעיר ייתכן לא הזה. הייהוד
 עיר עם מזוהה תהיה חדשה דית
גויים.״ של

 שתי על המקומית המועצה החליטה לכן
:פעולות

כר של שפרשת־החזירים לי נדמה
 לא המדינה להתפתחות אופיינית מיאל
 17זד של הפוליטית המהפכה מאשר פחות

במאי.
 את לתאר אורוול סורג׳ רצה כאשר

 חוות- על ספר כתב הוא לאנושות, הצפוי
החזירים. משתלטים שעליה חיות

 למדינת־ צפוי מה לדעת רוצים כאשר
 בכרמיאל, קורה מה לבחון כדאי ישראל,

האנטי־חזירים. השתלטו שבה
 בכרמיאל, עתה שקורה מה
כולה. כמדינה מחר לקרות עלול

 אין אברהם. דת את ביטאו לא
 מועצת של :הדת עם קשר להם

 סולו■ הרב של או התורה, גדולי
בייצ׳יק.

בש בריכת־ד,שחייה פתוחה בכרמיאל
 בכל — ערבים לפני רק סגורה היא בת.

השבוע. ימי שיבעת
 גידול־החזי- למרכז מאד קרובה כרמיאל

ה בגליל הנמצא מדיגת־ישראל, של רים
וה המארגנים בין אם אתפלא לא מערבי.
 כמה מצויים עסקי־חזירים ישל מממנים
כרמיאל. מתושבי

 הודיע הקתזסומול שיל המקומי הסניף
ברחו מכונוותיו יעבדו לשבוע אחת כי

קו שירים ברמקולים וישדרו העיר, בות
 האימפריאליזם את המגנים מוניסטיים,
והצוונות.
 התארגנה בעולם, הדבר ׳נודע כאשר

 ארצות שהקיפה ספונטאנית תנועת־מחאה
 מנהיגי- ערכו המערבי הכותל ליד רבות.

 הסתערו בניו־יורק אסיפת־מתאה. המדינה
 ה- חברות־הנסיעות מישרדי על צעירים

 ־של הופעה הופסקה בפאריס סובייטיזת.
בברי בפצצות־סירחיון. וי הבולש תיאטרון

ה בגנות עולמי יהודי קונגרס •נערך סל
עיירה.

 בימייו* לשם שהגיע בגין, מנחם
בנא לינו ״מילחמה :הכריז חד,
 היט■ של רוחותיהם האדומים. צים
בעיי אימים מהלכות וסטאלץ לר
זו.״ ארורה רה
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 בארצות־הברית. קרה ה ¥
 קיונטי- במדינת קטנה עיר נידבארמל, 1

 ״עיר כעל עצמה על להכריז החליטה קאט,
לבנה.״ נוצרית

 לא הפרוטסטנטים ״אבותינו
 מיש־ שתשמש כדי זו עיר הקימו

 המשיח,״ ישדע צולבי ליהודים, כן
ראש-הראש. הכריז

 מיסעדות קיום אסרה מיועצת־העירייה
 העיתונות בעיר. כשרה ושחיטה כשרות
 יוד,קבלנים בעלי־הבתים ביו כי הודיעה

 או להשכיר שלא אילם קשר קיים בעיר
המ הבנק מנהל ליהודים. דירות למכור

 הזכות לי ״יש בטלוויזיה: הכריז קומי
 רוצה לא אני רוצה. שאני מי עם לגור
 של דעתם זוהי יהודים. בקירבת לגור
 הדמוקרטי ובמישטר עירנו. תושבי רוב

 לאל!״ חודה הרוב, קובע שלנו
 הנוצרי הציביון יאת לחזק כדי

 ובימי בחגים בה עוברות ׳העיר של
 שי־ המשדרות מכוניות-רמקול, א׳

רי־כנסייה.
 ארצות-1 ברחבי הדבר נודע כאשד
הלי היהודית. הקהילה הזדעזעה הברית,

לבית שתפנה הודיעה ההשמצה נגד גה
 כדי ארצות־הברית .של העליון ר,מישפט
 פי על היהודים, של זכותם את שיבטיח
 ולאכול בניו־כארמל להתגורר החוקה,

 תבעה גם היא דתם. על־סי כשר מזון בה
 בפרהסיה, ׳שירי־הדת השמעת את לאסור
הפ את המבטיח בחוקה הסעיף על-פי

המדינה. מן הדת רדת
 לא כי הכריזה יהודית להגנה הליגה
 ל־ תביא וכי מילוליות, במחאות תסתפק

 ״יישפך מחבריה. אלפים כמה נירכארמל
כהנא. מאיר הרב הבטיח דם!״

 הודיעו היהודיים הזרמים שלושת רבני
להז כדי לוושינגטון, מיצעד עריכת על

 העדות כל ראשי דעת־הקהל. יאת עיק
זה. במיפגן ישתתפו כי הודיעו הנוצריות
 דחופות הצעות שימונה הוגשו :בכנסת

 מנחם מר ראש-הממשלה, לסדר־היום.
 ממשלת־ישר־ כי בתשובתו הבטיח בגץ,

 את יעורר וכי אדישה תישאר לא אל
 הנשיא עם הקרובה בפגישתו העניין

 רמה ביד בתורת־הגזע ״נילחםקארטר.
 ראש-הממ׳י הכריז נטוייה,״ ובזרוע
 עד ננוח ולא נשקוט ״לא שלה,

 האפלייה של השרידים שאחרוני
ייעל־ והדתית הלאומנית *,

כדור־הארץ!״ -ני
■ ■ ■ י י

בישראל. ,
בארצות לא בבריתיהמועציות.

•  מתיבת־נגינה, ניגון־שבת להשמיע ׳
 לפני שבוע, מדי העיירה בחוצות שתעבור

השבת. כניסת
 שיאסור עירוני, חוק־עזד לחוקק •1

 בכרמיאל. בשר־חזיר מכירת
נמרצת פעולה אחרי באו אלה החלטות

 בכרמיאל שקרה מה לדעת: זאתר
ו נ י  דתית. התעוררות א
 שקרה מד, קרה לא כרמיאל לעיירה

לדת, מחשיש עברה לא היא זוהר. לאורי

 בכרמיאל. ערבים שיל מגוריהם למניעת
 הופיע ברבים, זו פעולה נודעה כאשר

 והצדיק בטלוויזיה, העיירה מראשי אחד
מלא. בפה איותה

 את לייהד כדי הוקמה ״כרמיאל
 אלפי מאות באוזני אמר הגליל,״
 כדי הוקמה לא ״היא הצופים,

ערבים.״ בה שיגורו
■ י■ :■ י

 פור- החדשות ההחלטות על ידיעה ךי•
ארי יהודה הארץ, כתב על-ידי סמה 1 ־ן

בספ 20ב־ היה זה ׳גלוי״ה. בהערצה אל,
טמבר.

הציבורית. לתגובה שבועיים חיכיתי
באה. לא היא
 אף כרמיאל ממעשי הסתייג לא הארץ

 לא במדינה אחר עיתון שיום אחת. במילה
עליהם. להגיב לנכון מצא

 1977 של כישראל כי מסתבר
הח מאשר יותר טיבעי דבר אין

עי על להכריז ראשי־עיר של לטה
 את למנוע יהודית״, ״עיר כעל רם

 בה, ליא-יהודים של מגוריהם
ש למי כשר-חזיד מכירת לאסור

 שירי-דת ולנגן לקנותו, מעוניין
ברחובות.

 בדעת עלה לא כי עד ׳טיבעי, פל-כך
 ולא ממעישי־כרמיאל, להסתייג שיש איש

נגדם. למחות שכן כל
 מזעזע חופר־התגובה כי ייתכן

עצמם. המעשים מאשר יותר

 לבשה לא היא אלוהי. טריפ תפסה ולא
כיפה. חבשה ולא ארבע־כנפות
 חילונית עיירה היא כרמיאל
 שלה המקדמית במועצה מאד־מאד.

 הדתיות למיפלגות ייצוג שום אין
 כישראל למדי חריגה תופעה —
ימינו. של

מי לפייס כדי נתקבלו לא ההחלטות
 למיפלגה דרושים שקולותיו דתי, עוט

כלשהי.
לגמרי. אחר רקע על התקבלו הן .

ה לאומנית. התעוררות יש בכרמיאל
 העם של כמיבצר עצמה יאת רואה עיירה

ערבים. המוקף היהודי,
הער לפני שעריה את לסגור רוצה היא

 נוצרים או מוסלמים שהם מפני לא בים.
ב מאמינים שהם מפני לא דרוזים. או

 שהם מפני אלא בבודהא. או בישו אללה,
ערבים.

 אפשר לאומנית. היא ההבחנה
גזענית. ליה לקרוא גם

אחר. עם בני יגורו שיבעיר רוצים אין
זה. מאי־רצון נובע השאר כל

■ י■ ! ■ י
נזע־ ,לד,גינתה אשר היהודית, דת

ל נועדה כרמיאל, העיר ראשי קים 1 1
בילבד. הסוואה צורכי
 את לתת הדין שמן תופעה זוהי גם

כר משמשת זיו מבחינה גם עליה. הדעת
 המתפתחת למגמה וחיל־חלוץ ביטוי מיאל

במדינה.
 מבטאים אינם מעשי-כרמיאל

שמעיטי־סדום כשם ישראל, דת את

לאו דגל היא כרמיאל ראשי של הדת
מבחי המתאים, שבט של פולחן מין מני,
 של הפגאנית לתקופה והרמה, התוכן נת

 4000 לפני זיו אדמה על שישבו הכנענים,
שנים.

 את להבטיח שנועדה דת זוהי
תי לספק בעליה, של העליונות

 הזולת, שיל ולדיכוי לנישול רוץ
 לזכו- אידיאולוגית תשתית לשמש

גזע-אדונים. של יות־היתר
 ד,״הר הדת של :נוראה קאריקטורה זוהי

 מגדולי כמה מתוכה הולידה אשר דית,
 מיישעיהו הדודות, כל ■של ההומאניסטים

 מאר* ועד הזקן מהילל שפינתה, עד הנביא
 הלאומית, במורשה בגידה זוהי בובר. טין

 תרומה לתרום היהודי לעם שאיפשרה
 עיוות זהו האנושית. לתרבות כבירה כה

טומאה. זיוהי מיפלצתי.
 גוש־ אנשי של דתם גם זוהי אך

 הפסבדו■ התורה וזוהי אמונים.
 מתכוון המר זבולץ שהשר דתית

 הבא הדור מוח את בה לשטוף
בידיו. שהופקדה החינוך במערכת

 החדשה שהטומאה מיקרה זה ין ^
£ ביו והגלוי השחצני לביטוייה מגיעה \
בטומאה. נולדה זו עיר כי בכרמיאל. תר

שהופ אדמה על שוכנת כרמיאל
 ערביים. מאזרחים במירמה קעה

 כשטח דרושות שהקרקעות נאמר
 היתה, האמיתית המטרה צבאי.

הגליל. את ״לייהד״ כמובן,
ה טובי לגמרי. ברורה היתר, זו מטרד,
זוהר איורי בהנהגת ואנשי־הרוח, צעירים

ב הפגינה — זוהר אורי איותו כן, —
העוולה. נגד שעתו

 כי על כרמיאל אנשי את להאשים קשה
 — הגליל״ ל״ייהוד ברצינות מתייחסים הם

כרמי עיירתם. הוקמה שבשמד, הסיסמה
לקי ולא הגליל, לפיתוח נועדה לא אל

בפי נועדה היא תושביו. בין האחווה דום
לייחודו. רוש

מוב דעיון־לאומני־גיזעני הוא ״ייהוד״
 לייהד ׳שבא מי דת. עם קשר לו אין הק,

 לוודא כדי היהודים, בציציות בודק־ אינו
ההל על-פי כשרים יהודים הם שהאנשים

 יהודיה לאם ׳שנולדו חוק־השבות, או כה
אורתודוכסי. רב על־ידי שגויירו או

ה -העברי המושג :הוא ״יי!הוד״
״אריזציה״ הגרמני למושג מקביל

 ערי כי להבטיח שנועד מושג —
 נקיות ״יודן־דיין״, תהיינה גרמניה

 להיות צריכה כרמיאל מיהודים.
וכמו ״גויים־ריין״, או ״ערבר־ריין״

״חזירים־ריין״. גם ן
 מאז לא בוודאי חריגה? מגמה זו האם

 אחרי מקודם. לא גם ׳ואולי במאי, 17ה־
 שהקימו הם בדגורי־ון דויד אנשי הכל,

 סיסמת את שהמציאו יוד,ם כרמיאל, את
 תעמולה •של מטעמים לאחר־מכן, הייהוד.

 במילית־ הסיסמה את החליפו בינלאומית,
״פיתוח״. :צופן

 הליכוד של סגן־השר בא עכשיו
 לפני לידטנה. העטרה את ומחזיר

 שאין מלא בפה הכריז ימים כמה
 במיל׳ה מלהשתמש ■חושש הוא

הכוונה. זוהי כי — ״ייהוד״
 שאמר הבריטי, הניאו־ינאצי צדק האם

 הישראלית, הטלוויזיה לכתב שבוע לפני
 סובלנות העולם לכל מטיפים הציונים כי

? גזעני מישטר בעצמם מקימים אך גיזעית,
של בכרמיאל תלויים יהיו האם

הכ ולגויים ״לחזירים :בנוסח טים
ז אסורה״ ניסה


