
ם נעצרו ערבים ״שני שודי ברצח כח
לד רקע על כנראה - ביפו בהראמי הי
 העתונות). (מן מיני"
 — ישראל אוייבי שבעיני יתכן
ה ולכן — לישבן המדינה משולה
 במשך הסלסטינים והטרור אלימות

 ל־ יכולים האחרונים החודשים 18
 מיני. רקע על לתקיפה אצלם החשב
 הערבים שניהלו המילחמות כל את ובכלל,

 מעשי כסידרת לתאר אז ניתן ישראל נגד
האחרון. ברגע המזל, למרבית שסוכלו אונס,

 שחזר מי כל להגיע היה יכול הזו למסקנה
שמע האחרונים בימים לתדהמתו וקרא שמע

 שני בידי ביפו היהודי הילד של הרצח שה
 רקע על כנראה ״בוצע הפלסטינים החשודים

מיני״.
 המנסים בישראל חוגים שאותם גם ייתכן
 במניעים הזה המתועב הרצח את להסביר

 הרוצים לאלה משתייכים — סכסואליים
 במיכנ־ הזמן כל ותתהלך תמשיך שישראל

 במיוחד זינה, מכלי מפורקת מופשלים, סיים
 להסביר להם ייקל אולי אז האידיאולוגיים.

 כניסיון בישראל הערבים מילחמות כל את
קבוצתי. אונס של

 נרצח ביפו שהילד היא שהאמת בשעה
 יהודי. ילד שהוא משום רק — כזו באכזריות

 לביטוי שבאה כפי תוקפיו, של השינאה
 שינאה לאותה דומה הפשע, ביצוע בשלבי
 יהודי שהוא דבר לכל פלסטינית ערבית
 של לאינסוף שהביאה שינאה ישראל. בארץ

 ממאה יותר במשך הזו בארץ ערבית אלימות
ראינו. לא עדיין שיאה ואת האחרונות, השנים
 מניעיו ביפו שהרצח שאומרים ברגע אבל

תיקו על כביכול בא כאילו הכל מיניים, היו
הראו אכזריים יהודיים אנסים גם יש הרי נו.
 הוא ביפו בגיבעה שהפשע כך למיתה. יים
 פולחן לצורכי סתם ורק מעשה־סדום. עוד

 של אבר״מינו את כרתו סאדרמאזוכיסטי
 בלתי־נפרד חלק ביפו, שם האומלל, הקורבן
 בארץ־ישראל, ביותר הגדולה העברית מהעיר

תל־אביב.
★ ★ ★

 *הרקע את להבליט המעוניינים
פלס נבלה למעשי כביכול, המיני״

 בעיצוב רבי־השפעה הם טינים,
ב שיטה ויש בישראל, דעת-הקהל

שלהם. שיגעון
 במט־ — בשילטון נמצאים חלקם

אוהבים הם בממשלה. במישטרה כ״ל,

בר־לב חיים
בשיגשן שיטה יש

 הזמן כל להוכיח כדי — סטטיסטיקה מאוד
 שהיו או ירדה״ החבלנית הפעילות ש״רמת

 מבחינתם לכן הרוגים". ו״מעט פצועים״ ״רק
 לא זה הרי — מיני" הוא ״הרקע אם —

 השילטונות שכבוד והעיקר חבלני". ״אירוע
נפגע. לא

מט המוכתרים אלה אצל אחרים,
ישרא כ״אינטלקטואליס עצמם עם

 הם—שלום״ ״מחנה כללית או לים״
 שההומו-סכסואלי- מלהזכיר אפילו

מה חלק של מסימני־ההיכר היא ות
 ממנהיגיו, כמה כולל הערבי, מחנה

 מכיר בכלל ומי מה? אז ואם־בן,
הפלסטי הלאומנות מרכז שנבלום,

 כמרכז כן לפני ידועה היתה נית,
 שבעורקיה עד גברית פעילות אותה
״נאבולסי״? כינוי-הגנאי נדבק

 הילד לרצח המיני" ״הרקע — העיקר אבל
 עם מלהתמודד הזה המחנה את משחרר ביפו

 לאורך והתגלתה שחזרה הבהמיות־החייתית
 נשים רצח מימי הפלסטיני: הטרור שנות כל

 מילח־ דרך חברון במאורעות יהודים וילדים
 מיועד המיני המניע היום. ועד מת־העצמאות

 אינטלקטואלים, עצמם למכנים להפריע שלא
 השלום אורגיית את מללבות עסקנים, וסתם

שלהם.
 אם מכלי-התיקשורת, חלק מצטרפים ולכן

 שלא אמונה מתוך ואם ובורות, טפשות מתוך
 ל״יוזמת השלום״ ל״תהליך להפריע צריך

 ידי על — כפולות במרכאות כן, — השלום'
האמת. חשיפת
 כדי יחד חברו הללו היהודיים הגורמים כך
 ברכה בהר יהודי של רצח מיוחד. מילון ליצור

 סיכסוך כביכול, פוליטי" הוא ״הרקע —
 של רגלו הכרמל, בהדר רצחני רימון קרקעות.

שהת עד פלילי". הוא ״הרקע—נקטעה ילד
 הרצח אש״ף. בפקודת בוצע שהפיגוע ברר
מיני". .הרקע — ביפו

 אחרי מודיעים במחדלם הצבא שילטונות
 חבלני הוא הרקע אם ש״בודקים ביהודי פיגוע

 כלל בדרך השלום״ ו״קולות פלילי". או
 אשם הוא שהיהודי חקירה, בטרם עוד קובעים

את לקלקל אסור כי מיני". הוא ש״הרקע או

מיני״
 ״טוהר את לא ובמיוחד הלאומי מצב־הרוח

 .רק״ הם הפלסטיני' המאבק של הנשק
אבנים. זורקים
 העם אונסים. לא הפלסטינים לא.

 היה ביפו הילד אציל. הוא הערבי
 חריגים. מיניים. סוטים של קורבן

 משתייכים אינם וחס, חלילה הם,
הפלסטינית״. השיחרור ל״תנועת

 באמנות: המשתמשים אלה שדווקא מאלף
 המיני־פלי־ במילת כמעט־מרושעת־גבלסית

 לבצע פלסטינים על מקלים למעשה ובכך לי,
 הם בטענות: הבאים הם הם זממם, מעשי את

 של כביכול האינטלקטואלים שם, קובלים
 את משחית — ה״שילטת ש״הימין״, השמאל,
 צה״ל, של אכזריים דיכוי שמעשי השפה".
 זוכים עזו־, וחבל שומרון ביהודה, כביכול,

ת לכינויי־סרק לו פעו שפלס סריקה״. כגון.
 מודיע צה׳ל ודובר כביכול, ״נרצחים״ טינים
כך. סתם ״נהרגו״ שהם

★ ★ ★
ביש יהודים כמה עוסקים בה זו בתקופה

 שקרוי מה בכתיבת בחריצות לה ומחוצה ראל
 הם המדינה. תקומת של החדשה ההיסטוריה

 גרשו נישלו, ההם בימים כיצד להוכיח מנסים
 תחילה. בכוונה בפלסטינים היהודים והרגו

 מיגי־פלילי, למילה מקום גם כנראה יש
 מאז הציונות תולדות את מחדש שיציג

ומעולם:
 על החלה בכנען היהודים התיישבות כל

 כבר מרגלינו בילו אילולא טהור. מיני רקע
 במודיעין- לעסוק במקום הזונה רחב אצל אז

הע הענבים לאשכול נזקקים היו לא שטח,
לה כדי ביריחו, בשוק במהירות שקנו סיסי
 הארץ, כיבוש למען ורוד מודיעין דוח ביא

יהושע. למפקד
 לפרשת המיני הרקע היום עד ברור לא

 החלב, מלבד נאלצה האם וסיסרא. יעל
 שמא או המדומד, האהבה בכוס גם להשקותו

 היתד, קדושת לצורך הסיפור מאיתנו נחסך
חלבי טיפת ושיטת המקבת
 שמשון. פרשת עתה ברורה לגמרי אבל

 משום הפלישתים על־ירי נעקרו לא עיניו
 האהדה בגלל אלא אמיתי, יהודי גיבור שהיה
 את סבלו לא סתם והם שלהם. לדלילה שלו

 הוא המעי שהמניע כך שלו. הארוך השיער
 ופרשנינו כתבעו שאילו משוכנע אני ברור.

מהמקו שלהם המידע את כיום שואבים היו
 מגיעים היו הם הידועים, הבלתי־נדלים רות

זו. חד־משמעית למסקנה בוודאי
חן לסכין, לאבן, מעתה להתייחס יש  לג

סמ כאל הפלסטינים לבקבוק־התבערה ואף
פשוטה. בעברית — מיניים פאליים. לים

 פיגוע — ישראלי חייל של ראשו על אבן
חבלני.

מתנ של התחתון גופו בחלק אבן
מיני. אירוע — חל

 זוהי — במכונית נשים כמה ישבו אם
אורגייה.

מכו על תבערה בקבוק השלכת
 בין עניין רק זהו—מתנחלת של נית
לאשה. גבר

זליפשיץ מאיו זאוי! הוא הזה והילדז ז

אד מ ני ערבי שהארה, עי טי ס שב 26 בן פל הו עזה, תו
ה רן ברצח ד מי או א ר ה ד לברכה. זיכרונו 13ה־ בן ב אלי  ו

טיני ערבי אל־מסרי, ס ס, 29 בן פל  כחשוד נעצר מחאן־יונ
ת שתתפו  והגרזן אני! הוא הזה והילד הזוועה. במעשה בה

א למעשה והרקע בגבי, ננעצו והסכין לאומני. הו
שטרה יכול ה להכריז שר־המי דעה ועד מפ חדשה, להו

ת כי די שמדובר למרו הו ם בי א ״הרקע וערביי ת הו או ד  בוו
ני א מי ל חנו לאומני״. ו ם אנ רי ת מכי א בר־לב א משל ל
ת מפיו שמענו כבר שום. עו ת קבי א נחרצו  ראינו פחות. ל
תו תו, במוגבלותו, או מו שעות־הלב באטי ת־ ברי באוזל  ו
היד.
ת כי מ א א הנוראה ה  קורבן עוד הוא ז״ל שאורן הי

ת ולגייהאד. לגזענות א דו־רגליות חיו צ מו  ערבי־פלס־ מ
ני ם טי ה ה ל לד שהתעללו א טן בי ק  שנדמה עד מיפו, ה
ה ם הי ם לפתולוגי ת ק בדי ה, ב שונ בר בעצם כי הרא  מדו

ם נערה. בגופת בכלל ם ערבי טיני ס ל סו פ  לא וטבחו. אנ
הודי חל לא מין. חולה י תנ חי מ לו מטורף, משי  לא אפי

שיסט מני פ או מוסת. ל
תו או ב ם ו שה שנחשפה היו מה הפר רס ם פו שעה ג  ההר

חד, של ם א א ס מד חו ח מרי מו א סנדלה. מכפר 29 בן עו  הו
ני הערבי טי ס ל פ ת שרצח ה ה א רי מן ברו ט  בעלת )57(רו

ה סני כ ה. א ם בנהרי פרו אז ג ה כי לנו סי ה הי  בעיק־ רצח ז
ת ך בו סו כ שפט, כספי. סי מת במי ר זאת, לעו ס הצהי הפל
ני ה, טי ת הרג כי בגאוו ה א די הו ה. בגלל הי אד פ תי אינ ה

תו או ב ם ו תו היו או ב תון, ו ה אפשר העי א הי רו ק  על ל
ם שני טיני ס ל ם פ טיני ם, ק ספי ם שגם נו ברצח הורשעו ה

ם שני תחילה. בכוונה רת מרצועת־עזה, הערבי  של בתיגבו
ם קו בלייה, מג חבר ת חנ ה א די הו ה הי ת ר ס מ  )68( ויי

שב ת שפיר, ממו ר סג מי ה ב בל ק ־ חן ב ת מי  להצטרפו
רגון־חבלה. ר לאי ח א ה הרצח ל מ רס שטרה פי  כי המי

לי למעשה הרקע שפט - פלי ת־המי דו בבי ם הו טיני ס ל פ  ה
מני. במניע הלאו

א והארץ ה ושום רועשת ל א ח מ ת־ ע א תנו ת ל א צ  יו
אג מי יש בכיכר. להפגנה ת לצנן שדו ם בעלי א ד ם ה ח  ה

די רצח כל לאחר הו ם י ד קר. בד מי ת ת א צ דעה יו  על הו
ך סו כ ת סי עו סקי־כספי־ רקע על שכנים או קרק לי־עי  פלי

ד מיני. מי ה ת ט לאגף מועבר שהרוצח בכך נגמר ז בי ה

חנו חוני. ם אנ שי ב ם הכו אי כ ד מ ה ם ו קי פ ס בנו מ אוי ה ל
ם ם פרנסה, עבודה, ערבי ת וג שה א ם לעולה. ה ס־ ה מי  ה

ם ם כני טיני ס ל פ ם ה אגי ם דו ד צי רם מ ק לז ס  של בלתי־פו
ם. רוצחי הודי י

ם הוא כששר״המישטרה  וכששר־הביטחון לב, בר חיי
ת לקבוע אפשר רביו, יצחק הוא או ד  אורן כי בוו

ת ברשימה. האחרון יהיה לא ז״ל בהראמי מרבי  הצער ל
ם בי ב תו ס ת בינינו מ בנו ר ם הקו דיי תי ע חד ה צחי עם י רו

ם ם. ה ת הערבי לטונו שי ם ה אגי מן כל דו ת הז סו  על לכ
ם הדם, קו מ ת למנוע ב ם. שפיכות א רנו הד ה חז ר חו  50 א
ם שנה, מי ם של לי ר ה. ט לו מדינ אי ט כ א ד מנ טי ה רי ב  ה

שוב בכיפה, פה מושל די והיי הו ט הי ק ת נו מדיניו ־ ב סי א  פ
ת ת שחשש מי כל הבלגה. של בי פו תקרנ ד מה הו א  יכול הי

ת להירגע. או צי מ ה ה א ר ם נהפכנו כי מ תר שפנים של לע ו
שחיטה. נגולות ל

 ספק — מתנחל של מכונית על כנ״ל
מיני. ספק פלילי,

)47 בעמוד (המשך
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