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 מתוצרת עלילת־דם איתן
עצמית.

 חוסר־אח־ של מזוויעה בהפגנה
ב עלילת־דם. הרמטכ״ל יזם ריות

 הוא פלסטיני״ ״טרוריסט כי אומרו
לפני אלימלך נאווה את שרצח
שנה.

 יסוד, כל היה לא שלדבריו מובן
 מצד רישמית הכחשה באה ומייד

 עצמו, המפכ״ל מצד ואף המישטרה,
 אך ישראל. לקול מיוחד בראיון
 צריך שהיה ומי נעשה, המעשה
 קלט — הרמטכ״ל מסר את לקלוט
אותו.

 המי- של הרישמיות ההכחשות
 והוא לרפול, הפריעו לא שטרד.

 ולהסית דעתו״ על ״לעמוד המשיך
ומגעילה. פרועה בצורה

פירקי
ו ס ר ד

א׳ שבח
ל הראשיים, לי־בגים

 ל- הראשי, הצבאי דג
 תלמידי שר-הדתות,

 תורה גדולי חכמים,
 אד- ישיבות וראשי

— שליט״א מו״רים
ה ירושלים בעיה״ק

 לח שחוברה שלמה
:תובב״א יחדיו

 העושה הנאמן, עבדכם אני
 תורתנו בלימוד כלילות ימים

 וליל, יומם בד. והוגה הקדושה
ו ר״ל, מצערת טעית מצאתי

ל לפניכם, בזאת מביאה הנני
 עלינו תמיט ולא תתוקן מען

חרפה.
 בפרק אבות, פירקי בספר
 ארבע בעניין בפסוק חמישי,
 חמור. שיבוש חל האדם, מידות
 מרובה, וטירחה יגיעה אחרי
לתקנם. השי״ת זיכני

 ארבע :שבתאי רבי אמר
באדם; מידות

שלך ושלך שלי שלי האומר
תבוסתן, —

שלי ושלך שלך שלי האומר
קומוניסט, —

שלך ושלך שלך שלי האומר
בוגד, —

שלי ושלי שלי שלך האומר
גוש־אמונים. —

י א ת כ , ש י רנזת־גן ק״ק לי

 צה״ל את שהנהיג הוא זה אדם
 זה אדם בלבנון, במילחמת־הדמים

 כמה במשך צבאנו על שפיקד הוא
 אמינותו היתה זו האם טובות. שנים

? כהונתו שנות כל במשך
אשקלון פלדמן, אידן

והקטנה״ !היסה ..ישראל
 תוצר חוא דנקנר אמנון

בלתי״תרבותית. חגרה של
 מפתח־תיקווה, וייס משה צודק
 תשומת־הלב את מפנה הוא כאשר

 בעלי — בבגין האמיתיים לתומכים
 המרוויחים אלה :למיניהם הממון

 ״סיוע״ מחשבים, נשק, ממכירת
וב (באמריקה מתפתחות לארצות

 בישראל קרקעות ספסרי אפריקה),
ובשטחים.
 קולות ספקי רק הם האחרים
 בשכבה מתרכזים ואינם בבחירות,

 עכב- לפי לדון (אם דווקא עדתית
 ה״אשכג־ במישפחתי הליכוד רושי

זית״).
 התמיכה היא בליכוד התמיכה

 :פאשיסטיים מישטרים של הקלסית
פולי (והבנה כלכלי כוח מחוסרי

ל דמגוגיה אחרי הנסחפים טית),
 המרוויחים הממון ובעלי אומנית,
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