
המתבדרת התנועה של המונו ואורח־החיים המצע את נטווייקותא, של
שמחליט.״ אנשים שבעה של ועד לסו יש

לגלות. מסדב הוא הוועד? חברי מיהם
 הם הוועד חברי של שמותיהם ■לדבריו —

 עיתונאי בל !מכיר הירש הרב סוד. בגדר
 נטורי ענייני את אי-פעם שכיסה בארץ

העיתו בקריאת מסתפק אינו הוא קרתא.
 עיתיוני-חוץ גם קורא הוא הישראליים. נים
כרס. עב עיתונות תיק לו ויש

 אנשי של מיספרם מה נשאל כשהוא
 אמר קולק ״טדי :משיב הוא קרתא נטורי
 מונים אנשינו כי טיימס אנג׳לס ללוט
 ירושלים, אוכלוסיית מכלל וחצי אחוז

 פינקס־חבר לנו אין איש. אלף 60 כלומר
 איך זה קרתא נטורי ׳תושבים. ׳ומפקד
 נטורי מרגיש אתה אם מרגיש. שאתה
 הייתי אבל משלנו. אחד אתה קדתא
 אלף 15 אנחנו הסביבה שבכל מעריך

 לנו יש אוטונומיה. מקיימים אנחנו איש.
 חולים וביקור צדק שערי שלנו. קליניקה

 אותם הקמנו אנחנו שלנו. בתי־חולים זה
 אנחנו בהם. משתמשים הציונים וכעת 1
קלי לנו יש האלה. בבתי־החולים תומכים ן

 על ישראל, שבטי ברחוב עצמאית ניקה
מהציו ׳תמיכות מקבלים לא הקודש. טהרת

 דווקא לאו שהם בקליניקה, הרופאים נים.
 קרתא. מנטורי משכורת מקבלים דתיים,
 הצייד אצל כמו שלא בקליניקה, אצלנו

 בגברות מטפלות רופאות הטמאים, ינים
אוטו לנו יש בגברים. מטפלים ורופאים

 תלמידי לומדים בהם חינוך מוסדות נומיה.
 את מלמדים בהם ובתי-אולפנא חכמים

לתפור. ואיך לבשל איך הבת
לבנות. תורה ללמד אסור וחלילה, ״חם

 הנוגעים וההלכות הדינים את לומדות הן
 את מחתינים אנחנו יותר. ולא זה להן,

 .17 לגיל מגיעים כשהם שלנו הילדים
עצמן, לבין בינן מישתדכות המישפחות

 שאנחנו שאומר מי בשדכן. שנעזרים או
 ביהדות אחרים חוגים עם משתדכים לא

 סגורה מיסיגרת בל אין טועה. החרדית
 אגודת- עם להשתדך מניעה כל ואין

 שמדינת־ישראל כן גם שסבורים ישראל,
טריפה.
הציונית? בכנסת משתתפים הם ״למה

 שהם מי מבפנים. בציונות ללחום כדי
 ואגודת- המפד״ל, זה אמיתיים ציונים
 המפד״ל, נגד ללחום כדי נוסדה ■ישראל
בעלי־בריתנו. הם זה ובגלל

 עובדי חם אמונים גוש ? אמונים ״גוש
 והעבריינים המורדים הם האמיתיים. הבעל
בפועל.״ השם בדבר

 טלפון מרימים
לאש״ף ומחייגים

 הוא אש״ף עם קרתא נטורי מנעי ל ^
 ב- רע שום רואים לא ״אנחנו :אומר ?

 הציונים נפשנו. על אורבים לא הם אש״ף.
 מקיימים אנחנו איך האמיתיים. אוייבינו הם

 גבוה הר לא זה אש״ף קשר? איתם
 טלפון מרימים פשוט, עליו. לטפס שצריך

מילחמה. של במצב לא אנחנו ומחייגים.
 לא ואנחנו הציונות עם במילחמה הם
 יכל לנו אין אמנם הזה. במחנה צד

 שלא גוף כל עם פעולה ושיתוף ברית
 לא או יהודי התורה, בסמכות מכיר

לאש״ף. טוב יחם לנו יש אבל יהודי,
 מישטר תחת לחיות מוכנים אנחנו אם
 זמן בל בוודאי. באדץ־ישראל? אש״ף של

 מקובלים הם זכויותינו את יבטיחו 'שהם
 מהשיל־ לבד אחר, שילטון כל כמו עלינו **

 לחיות מובנים אנחנו האם הציוני, טון
בוודאי, ? בארץ־ישראל גרמני מישטר תחת

 מדוע זכויות, ילינו יבטיחו הגרמנים אם
 יותר טובה בון ממשלת לדעתי לא?!

 וכמה כמה אחת ועל רגן מממשלת
הטמא.״ בגין מממשלת

הירש. הרב את ׳מפחידה לא השואה
 לדעתו יגיע זה נוספת שואה תהיה אם

 השם ההיסטוריה ״בגלגל ישראל. לעם
 טובים רעיוניות ושרים מלכים !בלב נותן

 הגיעה ישראל לעם שמגיע. מה לפי ורעים
 השם. בדרך הלך לא הוא כי השואה

 הציונים. עם אחת ברית עשו הגרמנים
 קסטנר מישפט על שיקרא זוכר שלא מי

 בן־הכט.״ של כתביו ואת
 ירושלים ירדה ששת־הימים במילחמת
 על שוכנת מאה־שערים שכונת למיקלטים.

 הרחק לא העיר, את שחצה הישן הגבול
 לחמו הירדנים המפורסם. מנדלבאום משער

 קרתא. נטורי של נפשם שנואי בציונים,
הרגישו? איד

 ל- כלומר טובות, לתוצאאות ״התפללנו
 חוסיין.״ המלך נצחון

 ? למיקלטים במאה-שיערים ירדו האם
 אחרת למיקלטים׳ אותנו גירשו ״הציונים

 מאמינים אנחנו במקומותינו. ■נשארים היינו
 הוא הציונים עם לגמור רוצה השם שאם
 מטרתו אבל שתיים, אחת אותם לגמור יכול
בפח.״ הציונים את להפיל היא כעת

 ״הגטו
שלגו״

 קריתא נטורי אנשי של פילותיהם מי
 המלך את ניצחו והציונים נענו לא ■ •

 בפני פתח הציונים של נצחונם חוסיין.
 במקום לבקר האפשרות את קרתא נטורי

 המערבי. בכותל — ליהדות ביותר הקדוש
ש הם שהציונים העובדה למרות האם

 מבקרים בנצחונם זאת לאפשרות יגרמו
? ■בכותל קרתא נטורי ■אנשי

 הרב מסאטמר, ״הרבי :אומר הירש הרב
המת ופלשתינה, ארץ־ישראל של הראשי

 למה נימוקים ספר חיבר בניו־יורק, גורר
 את אסר לא הוא אבל לכותל, ללכת לא

 רבע לו יש הולכים. לא חסודיו ההליכה.
 חסידיו של אחד ענף דק חסידים. מיליון

 הלכתי, לא עוד אני קריתא. נטורי הם
 אחדים מכיר אני מתגעגע. שאני אפילו

 הגעגועים על מתגבר אני איך שהולכים.
 הכותל של תמונה לי יש לכותל? שלי
הבית.״ קירות בכל

 כביש על לדבר !מאוד מעוניין הרבי
 לכך תשומת-לבו את בשמעירים דמות.

 לזרוק כדי רב, מרחק במיוחד שללכת
 זה הרי בשבת, הנוסעות מכוניות על אבנים
 שכאשר ■בתוקף, משיב הוא שבת׳ חילול
 כשלעצמו זה השבת חילול נגד מוחים
 לנטורי ״ותר קל לדבריו חילולה. את מבטל
 הקרוב הנביאים, ברחוב להפגין קרתא

 עד עצמם מטריחים הם אם אך לשכונתם,
 עניין בכך רואים שהם הרי ׳רמות לכביש
במעלה. ראשון

 לגרום אחת: מטרה קרתא נטורי לאנשי
 קרתא, לנטורי להם, יתנו ■שהציונים לכך

 מכנה שהוא במה הפרעות ללא לחיות
שלנו״. ״הגטו

 את הציונית הממשלה ■מונעת לדבריו
 מאה- החרדית השכונה של התרחבותה

 והוא תושביה. את מלהכיל הצרה שערים,
 שבטי פינת מאה־שערים ״ברחוב מסביר:
 האיטלקית. הממשלה של שטח היה ישראל

מנת על השטח את רכש שלנו קבלן

 שהעיסקה אחרי מנורים. בנייני לבניות
 השטח את והפקיעו הציונים באו נגמרה
 של ותרבות חינוך מישרדי בו והקימו
 לא כאן! עד לנו: אמרו חטאים. אנשים

 שבמאה־ מכיוון תתרחבו. ולא תתפשטו
 ,ירושלים לצפון הלכנו צפוף, נעשה שערים
 ושם קולק טדי בא שכונות. שם ובנינו

מסלו שישה בן כביש שם ובנה צרה עין
 ברמות רמות. של בפר לאיזה שהגיע לים׳
 בחירה. זכות להם שיש אנשים 1200 גרים

 וחצי דתיים מזה חצי מיישפחות. 600 זה
 בכביש משתמש חלק רכיב. בלי אנשים מזה

מסלו שישה הקימו מה בשביל אז עוקף,
 המטרה כל הרי ? כלי-רכב 12 בשביל לים,
אותנו. לחנוק היתה קולק של

 הסגן בנבנישתי, שמירון מה שמעת ״לא
 אני מאיפה בטלוויזיה? אמר קולק, של

 אני לא, זה. שיל קאסטה לי יש יודע?
 בשבילי מקליטים אבל טלוויזיה, רואה לא
 ראית לא קריתא. בנטורי שקשור דבר כל

 מנשה ■רז? מנשה עם שעשייתי הכתבה
 אנחנו למטרתנו. להגיע לנו עוזר רז

 עמדתנו. את להסביר כדי בו משתמשים
 עובד והוא גדול סקופ לו שיש חושב הוא

 העולם דבר אותו קרתא. נטורי בשביל
 אנחנו הזה והעולם הטלוויזיה בעזרת הזה.

אנשים. שיותר לכמה מגיעים
 עושה את אשה? עם מדבר אני ״למה

 אנשים יש מאורגן. אני הסברה. עבודת לי
וגוז העיתונים כל את בשבילי שקוראים

 אין איני קרתא. בנטורי שקישור מה רים
 הראיון את שמעתי אבל בבית, רדיו לי

 לו שיש ומישהו צה״ל בגלי איתי שעשו
לשמוע. לי ומביא ■מקליט רדיו

הפנימי המיבצר
אין סאן בתי־אווגרין. בחצר שלים,

 מצוי נטורי־קרתא אנשי של
 בירד שערים מאה בשכונת
טלוויזיה, או רדיו שומעים

 גדול מרחק על לשמור ומשתדלים מתעודות־הזהות, מתעלמים
 1 לפירקו 18בך מגיע כאשר הטמא״. ״בגין מממשלת האפשר, ככל

| העדה, כל לעיני אותו קורע הוא הלאומי, מהביטוח כרטיס ומקבל
י * *־ .


