
ה בא המשיח אלבק תרי ה שבמרכז לכ
 להתש■ הדרושה האוכלוסיה, של

 £ האלה האדמות גדלת והעיירות.
 נורמל! התפתחות למנוע דבר. של

1 לפיתרון־כהנא.
 הן ,.איכות על זו, אידיליה

 בנוייז ה.,יהודיים״, ערכיה ועל
שוד.

 או חזון של מתוקנת גירסה זוהי
 יש יום שבכל אלא כבש. עם זאב וגר

חדש. כבש

 נחמדה! התנחלות איזו וי, ^
 הברכה, עליה תבוא הטלוויזיה, \ 1

 ב״סרט בישראל בית לכל אותה הביאה
 שבלב עימנואל התנחלות תיעודי׳■:

 אברכי- של ההתנחלות השומרון,
המשי.
 המרהיב המחזה למראה מאושר התרחב הלב

 ישיר המשך ,1984 נוסח אמיתית, חלוציות הזה.
 יהודיים. ערכים הארץ. בוני החלוצים, למעשי

 מישפחתית. אידיליה גלויות. מיזוג יידישקייט.
נהדרות. וילות צח. אוויר חיים. איכות
 בהציגם הטלוויזיה, כתבי התמוגגו לחינם לא
 בוא לפני עוד הנה, אדמות. עלי זה יהודי גן־עדן

האידיאלית. החברה קמה המשיח,
 ומתגורר בא כבר המשיח ואולי

^ בעימנואל.
מוזר מאוד. מוזר במשיח זכינו כך, זה אכן 0

 טיבו על לתמוה צריכים שהיינו כך, כדי עד
שכזה. משיח המשגר אלוהים, של

 של גן־עדן הוא עימנואל של גן־עדן בי
גזלנים.

 מלך הוא השומרון בלב שם שהתנחל והמשיח
המושלם. הפאראזיט הטפילים. מלכי

 את שם החוגגת היהודית. הדת של והגירסה
 להשוותה שאפשר ממאירה. גירסה היא ניצחונה,

האדם. שבגוף לסרטן רק
 התישפוכת מן המציאות את שננקה אחרי

 קליפות מכל אותה ונקלף הטלוויזיונית,
 מה עצמנו: את נשאל הבה והקישקוש, הצביעות

בעצם? ראינו.
הוא מה על — הזה ה״תעודי״ הברט

■ ■ ■ מעיד?
 אדם בו ראינו לא ראינו: א ל אחד בר ך*

 זה בגן־עדן בי הברור הרושם מתקבל עובד. 1
עובר. אינו יש י א טובים יהודים של

 מין עובדות. דמויות כמה ישם נראו נכון,
 וסללו טרקטור •שהפעילו בני־ארם. של צללים

 הנהדרות הווילות את לבנות מוכרח מישהו ובנו.
איכות־החיים. של האלה

רואיינו, ולא מקרוב. צולמו לא אלה אבל
דיברו. ולא

 שאינם מפני לדבר, יכלו לא הם
 חוטבי־העצים ערבים, הם בני־אדם.

 וסוללי־ (בוני־הבתים ושואבי־המים
זו. יהודית באידיליה הכבישים)

 ״לומדים". בעימנואל עובדים. אין בעימנואל
 את ערב עד מבוקר ומשננים יושבים כלומר,

לשננם. מצווה דתי שיהודי הספרים קומץ
 הציגו ההתנחלות אנשי צעיר. מגיל מתחיל זה

 ׳שדמה שלהם, בית־הספר את מיוחדת בגאווה
 של באירופה קאתולי מינזר של לבית־ספר

 במאה בפולין היהודי בגטו ולחדר ימי־הביניים.
 על במקהלה וחוזרים יושבים הדרדקים שעברה.

הרב. דיברי
 של הבילעדי, וגם העיקרי, העיסוק זהו

 צריכים הם אין זו. התנחלות תושבי
לעימנואל. בא כבר המשיח כי לעבוד,

 את ראה עם־ישראל בבית. ילדים ושישה חמישה
 יכלה שלא ילדה, של פניה על היורדת הדימעה
לבריכה. ללכת לעצמה להרשות

ת הילדה א ז  שתי עבור משלמת ה
 הבתים, עבור בעימנואל, הבריכות

שם. אדם כל קיום עבור הכבישים, עבור
 בקריית־שמונה כמוה, ילדים והרבה היא

ובשכונת־התיקווה. בשדרות ובקיריית־גת,
 נסגרים מיפעלים רגל. פושטת ישראל מדינת

 לאבטלה ראשונים סימנים יש המשבר. בגלל
המונית.

 לעימנואל, הולך שהכסף! מפני מדוע?
אחרות. עימנואלות ולהרבה

 מעשרות זב כשדמו הארץ, על המוטל
פצעים.

 זעק כאשר טעה, לא מקריית־אתא העובד
 החיים בשומרון, ש״הפאראזיטים" המצלמה מול

 כספו. את גוזלים הנהדרות. בווילות
הפשוטה. האמת זוהי
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 יעבו י מ לרגע־קט לתמוה היה יכול

ערבים? זה. תעשייתי
 בהיסח־הדעת סיפק התשובה את

 בשידור כשאמר האברכים, אחד
 מקומות־עבודה למצוא שצריכים

ם. י ש לג
 בתי־חרושת בשידור: האלה הנשים את ראינו

 ההלכה פי על עליהן שנגזר לילדים. ניידים
 ושיתוק עצמן הקרבת תוך וללדת, ללדת

 ולכסות ללדת די לא כי מסתבר אך התפתחותן.
ארוכים. בשרוולים השומרון בחום עצמן את

 את לממן כדי לעבוד, גם צריכות הן
 האברכים, בעליהן של חיי־הבטלה

המולדת. למען ספרים הקוראים

 של הזאת הגזלנות היחידי. הגזל זה אין ך
 מישורים בארבעה לפחות פועלת עימנואל

שונים.
ביטחוני. גזל היא השניה הגזלנות

 על שקמה עימנואל. על לשמור צריכים
 אנשי־ לגייס יש זו. שמירה למען גזולה. אדמה

מילואים.
 מדינת־ של העצובים הפאראדוכסים מכל
 ביותר. והמדהים המרגיז אולי זהו ישראל,

ולא בצה״ל, משרתים אינם עימנואל אנשי

 הפאראזיטים כל דמגוגיה. כמו נשמע ה ¥
 חוזרים אף וגוש־אמונים תנועת־התחייה של (

הסתה. זוהי דמגוגיה. זוהי והערב: השכם ואומרים

 את גילו אכן אלה נחמדים גברים כי ראה ך
אדמות: עלי האידיאליים *■החיים
 את מבלים מלאכה, מכל בטלים הם
 את מוצצים ובוויכוחים, בקריאה ימיהם

 מן הגנה תובעים ישראל, עם כל של דמו
 עושקים בו, משרתים הם שאין הצבא

 הנשים. את ומנצלים הערבים את
ממש. נחמדים

 בידיעה גם אלא שקט, במצפון רק לא זה וכל
השאור שהם היתר, מכל טובים שהם ברורה

 שומרי שהם מפני להם, מגיע זה שכל שבעיסה,
הערכים. בעלי הגחלת.

 להיות גם פנטסטי: פאטנט איזה
 כל את ולעשוק גמורים טפילים

בהם. ולרדות להם לבוז וגם האחרים,
 כמו הבטוחים. בבני־אדם מלאה והמדינה

 לנו עושים אלה שאברכים הטלוויזיה. כתבי
 פיסגת שזוהי האמיתיים, החלוצים שהם טובה.

הפטריוטיות.

והנשים החיילים והישמעאלים, הישראלים מן לגזול

 ולא דמגוגיה לא יער. ולא דובים לא
בפש לאמיתה, האמת אלא הסתה.
טותה.

 חסרת־תקדים. אינפלציה משתוללת בארץ
 היא — ויכוח אין כר ועל — האינפלציה סיבת

 הממשלה. הוצאות את לממן כדי הכסף, הרפסת
 מיליון שני השאר, בין כוללות, הממשלה הוצאות

 עצומה, הוצאה זוהי להתנחלויות. ליוכ דולר
 ההרפתקה הוצאות על אף שניים פי העולה

בלבנון. המטורפת
 הדרושות ההשקעות מן נגזלת זו הוצאה

 לתקציבי המיוער הכסף מן בעיירות־הפיתוח,
 ישראל עם מכל נגזלת היא — ולחילופין סעד.

האינפלציה. על־ידי
 המוטל סמוי, מס אלא אינה האינפלציה שהרי

 ההוצאה את מממן הזה המם הציבור. כלל על
 מדינה בניית שפירושה ההתנחלויות. על הכבירה
 של חשבונה על הירוק. לקו מעבר חדשה שלמה

ותושביה. הקיימת המדינה
הכביר. המחיר של הקרחון קצה רק זהו גם אך
 הוא לאינפלציה העיקרי הגורם כי

הביטחו ההוצאות הביטחון. תקציב
 אותנו הטוחנות אבני־הריחיים, הן ניות

לעפר.

 פי על משרות. משוחרר המכריע רובם במילואים.
 ושימעון בן־גוריון דויד שעשו הישנה הקנוניה

הדתיים. עם פרס
 אנשי־מילואיס מגייסים עכשיו

 על להגן כדי ממקומות־העבודה
 בלב אלה ביטחוניים פאראזיטים

השומרון.
 הפזורות ההתנחלויות אנשי כל ועל עליהם

 הבעלים המפה. על זבובים של הפרשות כמו
 היום, בשעות אלה התנחלויות מתוך נעלמים
 ואנשי־מילואים, נישארים. והילדים הנשים

 המשק את ולשקם לקיים כדי דרושה שעבודתם
 — עליהם לשמור כדי מגוייסים במרינת־ישראל,

שם. מישפחות שמונה פה, מישפחות חמש
 בגלל שהרי הקרחון. קצה רק זהו וגם

 המילחמה, ומתרחבת מתארכת אלה התנחלויות
 נוסח־ להרפתקות לצאת פעם מרי צורך ויש

חיילי־צה״ל. מאות נופלים זו במילחמה לבנון.
 משוחררי־ ותושביה עימנואל למען הכל
 סיפרי־קודש בקריאת יומם את המבלים הגיוס.

חדש. דבר שום לייצר מבלי גירה. והעלאת

החוצפה לשיא מגיעים אלה ׳טטפילים תכן ^
 היישוב, לחלוצי עצמם את משווים הם כאשר
דרכם. ממשיכי כעל עצמם על ומכריזים

 שייבשו ודגניה. נהלל ולמקימי להם מה
 רבות שנים במשך שגרו בקדחת; וחלו ביצות

 שעות 16ו־ 12 שעבדו ממאיר: בעוני בצריפים,
 וקרהו שרעבו בשבוע: ימים שיבעה ביממה.
 לנצל לארם שאסור היה שעיקר־אמונתס וסבלו;

זולתו? עבודת את
 זו חדשה חלוציות של עיקרון־הברזל

 עבודת את נצל תעכוד, לא הפוך. הוא
 ואת החייל ואת האשה את עשוק זולתך,5

עם־ישמעאל. ואת עס-ישראל
 המאושרים האנשים חיים מי חשבון ¥¥ל

איכות־החיים? בעלי בעימנואל,
 של היקרה־מפז התשתית את מימן מי

השומרון? בלב ההתנחלות
 את שמשכו הנהדרות, הווילות את מימן מי

 אל והגדושים הצפופים מבתיהם בני־ברק תושבי
זה? ,גן־עדן

ת א מן מ מ  זו נקודה על הביטחונית השמירה *גי
ה סי לו צ ^ *  עויינת? ערבית :

ב נ י פ מ • ^ ■ * ! * ״ את ; : ־ א־ •־■־־—־ ־י
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 הדורות, כל של הפילוסופים מגדולי חד ^
שא שנ  וקאנטו, עימנואל השם את הוא גם \£

 שחייב האומר המוחלט, הציווי עיקרון את טבע
 לשמש יוכלו שהם כך מעשיו את לכלכל אדם כל

כולו. העולם לניהול כדגם
 מדינת־ התנהלה אילו קורה היה מה

 הנהוגים הכללים לפי כולה ישראל
בעימגואל?

 יתמוטט, המשק יתפרק, צה״ל זאת: לקבוע קל
 יעבוד לא איש •גן, לא איש תתחסל. המדינה
 את ויבלו יתבטלו הכל ונשים), ערבים (מלבד

 שנכתבו ספרים על ובוויכוחים בקריאה זמנם
שנה. ואלפיים אלף לפני

המשיח. ימי אכן,

 אין עימנואל של השלישית הגזלנות ¥¥ל
 הגזלנות זוהי מילים. להרבות צורך (1

הלאומית.
המער בגדה ההתנחלויות כל כמו עימנואל,

גזולה. אדמה על קמה וברצועת־עזה. בית
 מן או מיחידים האדמות נגזלו אם משנה זה אין

 ערבית ״אדמה בין אמיתי הבדל אין הציבור.
 כ״אד־ בלשון־כזבים, שמוגדר. מה ובין פרטית"

 המנדאט בימי שנרשם מה כי מת־מדינה".
הקרקעית העתודה אלא אינו המדינה" כ״אדמת

 כדי דרושות אלה כבירות ביטחוניות וצאות ך*
 מדינת־ישראל בין הקיים בסיכסוך להמשיך 1 (

 את מדרבנות ההתנחלויות הערבי. והעולם
 הן־הן דיוק: ליתר אותו. ומחריפות הזה הסיכסוך
 ב״יהודה להחזיק ההחלטה שהרי עצמו. הסיכסוך
 כל המונעת היא אלה התנחלויות למען ושומרון"

תהיה. כאשר תהיה יוזמת־שלום,
 ועימנואל האלה, ההתנחלויות בגלל
לפצוע ישראל כלכלת דומה במרכזן,

מאור. לו קרוב אתה היטב.
* * ״ ה• ג 5*

בגן־ כיום והמבוזבזת שהושקעה
' ־  הציבור. של מכיסו באה עימנואל *5^

 שלך. מכיסך - >>̂׳0
 את הטלוויזיה הראתה ימים כמה ^?ור1.*

 את קיבלו שלא קיריית־אתא, של עובלי־העירייה
ארבעה, להם שגם טובים, יהודים משכורתם.


