
 נגד השמאל של המפורסמת ההפגנה מאז
 שמספר למרות ,1982ב־ בלבנון אש״ף חיסול

 ככר שטח שבכל מפורשות קבעו מהנדסים
 לכנס אולי ניתן והסביבה בת״א ישראל מלכי

 5\1,11̂וד, אנשי ממשיכים איש, 90.000כ־
 הגדול השקר את ברמה לשאת הישראלי

 כביכול שם שהפגינו 400.000ה־ על שלהם
 ברדיו׳.״ .אמרו אומרים: הם שרון. אריק נגד
 טען השמאל) עם רדיו(המזוהה קריין אבל

 עכשיו. שלום מדובר זה מספר שקיבל אח׳כ
 לו נמסר זה שמספר טוען עכשיו שלום ודובר

וכל... מכל זאת שמכחישה המשטרה ע׳י
 האינתיפאדה? בגלל נהרגו כמה

 ערביי־ של מספרם לגבי גירסות 3 ישנן
 אבנים לזרוק אלו החלו מאז שנהרגו השטחים
 אינתיפאדה. לכך: ולקרוא תבערה ובקבוקי

 .ספירת־ על מבוססת צה״ל דובר גירסת
 כל־כך נחטפת הגופה לפעמים כי אם גופות׳

 פה היתה אם לקבוע ניתן שלא עד מהר
 פנימי. חיסול־חשבונות או טבעי מוות תאונה,
 הינה הפרופוגנדיסטית־האש׳פית הגירסה
 הינה — יותר גדולה הדברים׳ .מטבע

 לקבל היתר בין (ונועדה ומגמתית שיקרית
 מקרה כל — בקיצור, מאש׳ף) כסף יותר
 שהיא סיבה ומכל וברצועה בגדה שהוא מוות

 לאינתיפאדה. הקשור כמוות ידם על נרשם
 אף בגדה היה לא חודש 20כ־ זה למעשה,

 מכדורים מתו כולם — טבעי מוות מקרה
מספר מציג הישראלי השמאל ישראליים...

 — האש״פי למספר דומה שהינו שלישי
 אבל וישמיצו...) ירכלו שלא יעני פחות (קצת
 של ההשראה מקור את יודעים כולנו

הקודם. הקטע ראה שלנו... א1.14̂$ה־.
מוב 140.000״ אומרת: זאת מה

 שומעים קוראים, שאנו מה לנוכח טלים״?
 איבד הנ״ל המספר בכלי־התיקשורת ורואים

 מספר בעינינו(כמו חשיבותו את מזמן כבר
 כמה היא באמת החשובה השאלה היורדים...).

 בכח... או מרצון במדינה עובדים לא אנשים
השי כי עובדים לא וכמה העבודה מוסר מהו
 מפא״י/ אז לנו שבנה הסציאליסטית טה

 מוזר מה לעבוד... לא מעודדת אכן המערך
 שוב מבזבז הקטן׳ ה.קיסר שדווקא לכן הוא
 ענקים חוצות שלטי עם ההסתדרות כספי את

 של: סתמי מספר הזועקים וראוותניים
ומפלג שהוא מספר — מובטלים׳ 140.000.

 מאשר יותר ואולי פחות לא לו אחראים תו
 השר את בכך יאשים שפרס (ובכלל, הליכוד.

 היה פרס אשר שר — ניסים — מינה שהוא
 שלא שר מאשימים וממתי — עליו? אחראי
שמר חושב אני דבר....). שום דברי... עושה

 פרס־ של בכלכלה אמון נותן לא העם בית
 כאשר מאד חושש אישית ואני וחבריהם קיסר

 את כבר רואה שהוא אומר שפרס שומע אני
 בטוח כל־כך לא אני כי המנהרה... בקצה האור
לקראתנו. הדוהר הקטר של אור זה שאין

■ דרור■ ■הודה

ה ל א אשכנז■ דני

איזון
חוזר

פועלים ועצותמ .מיז/ג
 מוכי״ בין גורל שותפות להיות יכולה לא
 מסיבית מאבטלה הסובלות בעיירות גורל
 המשבר שלמרות וקיבוצים מושבים ובין

 מלאה. מתעסוקה נהנים בחקלאות, החמור
 ומעצות העץ מן לרדת להסתדרות כדאי

אחיתופל.

תודה אסיר•
 שראם, הילדה הד׳ר ה״ירוקים׳, נציגת

 בתו היא בברלין בית־הנבחרים יו״ר סגנית
 החימוש שר השלישי, הרייך ארכיטקט של

 רק לא שיהודים הוחלט בזמנו שפאר. אלברט
 הנסיעה עלות את ישלמו הם בחייהם, ישלמו

 הגרמני ההגיון פי על הוגן הסדר — מותם אל
 הטובים משרותיה נהנו היהודים הרי המעוות.

 שראם, הד׳ר פי על לאי הרייך, רכבת של
 כי לשכוח .אסור בהיסטוריה: בוגרת שהיא

 מהסיבה חלק לפחות נעוצה הגרמנים בנו
 אסור כמדינה. ישראל. של קיומה לחיוניות

 אולי למסיבה. סיבה ממש זה.״ את לשכוח
 תוצאות על ס. ולס. לגסטפו להודות צריך
זרועם? נחת

ללכת... לאצבעות תן
 להפנות שוקלים והאוצר העבודה משרד
 ענף של לייהור־מחדש מובטלים 100,000
 שב אחרות: תוכניות השיכון למשרד הבנייה.

 פורסם שבועות שישה לפני ואל־תעשה!
 רובוטים, פטנטים: ממציא היהודי שהמוח
 לפריון המכון לפי הארץ את לנו יבנו רבותי,

 באוויר מגדלים בונה השיכון משרר העבודה,
 ללא התיכון הים אל חלונות — הנייר ועל
 בא הגבוהים מהחלונות הישוב. מן אדם מגע

 הארץ בניין על העצלות העצמות חזון אלינו
 השולחן על בנייה מפרט — ממוזג ממשרד

עלא־כיפאק. ושלט־רחוק

תודה לא
 בשמאל, הבולטות מהדמויות לוטן, יעל

 היא קצת״: להגר הזמן .שהגיע החליטה
 בפתרונות מאמינה לא .אני לאנגליה. נוסעת

 הזה המחצית של ההיסטוריה כל לאומיים...
 את נוטשת אירופה במערב 20ה־ המאה של

 פוליטי גוש לייצור מנסים הלאומי. השלב
 גבול אין לוטן. אמרה על־לאומי״, חדש,

 טוב, כולו שאינו האמת בעולם אבל לדמיון,
 בין בתווך — התיכון במזרח תקועים אנו

 היהודי העם השלישי. העולם ובין הבלקאן
להג בפועל שניסה בעולם היחיד העם הוא
כאלטר העל־לאומיות עקרונות את שים

 שלא אלה חמושה. לאומית למדינה נטיבה
 פתרון קיבלו לאומיים בפתרונות האמינו

 את נשאיר הבה העולם? אזרח להיות סופי.
 לאחרים, על־לאומי עולם להקים הנסיונות
בינתיים.

/,גט; ת1ע

 משמאל
שמאל ל

ב״ה
 סכלותם, על חסים שהם יש .הסכלים

 וחמל שנאמר: כמו אותה עוזבים ואינם
חכו(א בתוך וימנענה יעזבנה, ולא עליה

 גרידא, במסורת שמאמין ומי )13 כ, יוב
 וייאלם ותבונה. עיון מתוך מאמין יהיה

 הע־ המתנגד ויבוש והטעיותיו המטעה
באמו הנבחר ספר גאון, סעדיה קש׳(רבי

קאפח). תרגום ובדעות, נות
 אותו מפני סעדיה רבי אותי הזהיר כך

 את שבועיים לפני שקבע דרעי אריה רבי
 מוטלים יהדותו או שיהדותי האפשרות

 להתחתן, יתברך בע״ה נרצה ואם בספק.
 על להעלות נאלץ הרבנים שמצד אפשר
 אלא, ירושלים את רק לא שמחתנו ראש

ליהדותנו. הוכחות גם
פולי מאשר יותר לא הוא הרב, דרעי
 הראשונה בשורה עומד הוא אם גם טיקאי.

 רק הרי כאן. שיש ג׳ סוג פוליטיקאים של
 תל־ עיריית ראש את אלץ שעבר בשבוע
יש ממשלת של הפנים שר בהיותו אביב,
בעיר התייעלות של.צעדי לשורה ראל,
 שקל, מיליון 80 של ריאלי קיצוץ ייה״.

פשו פוליטיקה מישרות. 300 של קיצוץ
דרעי. רייב חשבונות טה,

 הפוליטיקאי לא הוא דרעי מר אבל
 וסוחף הכיפה חובש הזקן, הדור היחיד

הר להם התקבצו הנה השם. בשם המונים
 בירושלים רמאדה במלון הראשיים בנים

 שטחים למסור .אסור הלכה. פסק ופסקו
ישראל׳. מארץ

ומדינה השטחים מסירת של זה עניין

 — למדינה הנוגע דבר הוא פלשתינית
 ללאו־ ,תושביה לבטחון המתקשר במובן

 הכלכלית־תרבותית. לרווחתם מיותם,
 פוליטי, עניין הדבר אין רבנינו פי על

 ויש אלוהים. אצבע אלא מדיני צבאי,
 שמיר הממשלה ראש שמחת את גם לציין
 אפשר ומחר זה. לעניין האלוהים לגיוס
 עולמינו רבון את שיגייסו לצפות יהיה
 ישראל יחסי על סנקציות להטיל כדי

 לעיי־ משאבים הקצאת אפריקה, דרום
 ג׳ מיום החל האבטלה בטול רות־הפיתוח,

ועוד. הבא, בשבוע
 רבנינו עלינו חשבו לאל, תודה אבל,

 שחלפו. בדורות כבר גדולים, היותר
 דינים דברים, קבלת מפני אותנו והזהירו

 מי מפי שנאמרו מפני רק והלכות, גזרות
 את להפעיל אותנו ועודדו שנאמרו.

 יכולתו, כפי אחד כל העצמאי, שכלנו
 שהי־ מהם, אחד שלא ספק שנאמר.ואין

 לכל לומר ספר, מחבר בהיותו כוונתו תה
 היתה כוונתו אבל דעתי. קבלו הבאים:

 שהבאים כרי לבד, דעתו הודעת וודאי
 ידי על כי להם, יבחרו וכן יראו אחריו
 האמת." יבחן הנפרדות הדעות רוב קבוץ

 ה', מעשי .גדולים אשכנזי, אליעזר (ר׳
 במאה הפוסקים מגדולי — תורה" מעשי

).16ה־
ו אלוהיי בעזרת בידי, שעלה וכפי

 אלו, ציטוטים להעלות אבותי, אלוהי
 דבר לקבלת וחשובות גדולות ואזהרות
לבו בתוך והטמעתם כפשוטם, הרבנים

 אני מקוה ותומים, אורים היו כאלו תינו
 לראות וילכו בנפשם עוז יעזרו רבנינו כי

 בעל מאוד זקן ״איש החשוב הסרט את
 גר- של ספרו פי על האדירות", הכנפיים

 הקולנוע למסכי שייצא מארקס, סיה
 את ויראו ימים. או שבועות מספר בעוד

 בני שעושים המסחרית, הזו, הדרך כל
 הגדולה וההילולה יתברך, בשמו האדם
בוז. לכל כראויה מוצגת בסרט ששם

אתנחם. ירושלים בבניין ואני,

על ספרי□

הזה החור כל
 כ־״שורת מגדיר,תור׳ שושן אבן מילון

 לשם זה מאחורי זה העומדים אדם בני
 מסויים, למקום לכניסה או מה דבר קבלת

 זכה׳״. הקודם הכלל,כל על שמירה אגב
 בנחת, עומדים חשבתי. אני גם בדיוק ככה

ניג ואז יסיים, מלפנים שהאיש מחכים
ומסתלקים. העניינים את לסדר שים

הפשטות. בתכלית פשוט
הענ בארצנו הדברים שאר שכמו אלא

מס כאלה. תמיד לא הם הפשוטים יינים
 עמד אלה שורות שכותב תור שבכל תבר
 לפקיד לקולנוע, קופת־חולים, לרופא —

 בכל הדואר, בבנק לתשלומים בעירייה,
 או״טו״טו שהגעתי לפני ממש כזה תור

 ישיש איזה מגיח אז בדיוק בענייני, לטפל
 מיוסרת: בהבעה ולוחש שנדחף מיוזע

ל..." לרגע ניגשתי ורק קודם כאן .הייתי
 הוא לעזאזל מאיפה היה? מתי הוא? מי

 הפך ותורי נדחק, האיש יודע! השד צץ?
 מבוגר? איש עם ריב עושים? מה אז תורה

 התקף יקבל אולי החוצה? לדחוף נאה, לא
 וקובע מתרכך אני בי בוגד אופיי ואז לב,

 לא כבר בתור אחד עוד מילא, .נו לעצמי:
 עוד אחכה הרבה, חיכיתי גדול... הברל

 ממנו אמנע ואם היה, באמת קצת...־ואולי
 אני לפני״, כנס טוב עוול... יגרם אולי

לגשת. לזקן ומאפשר באדיבות מחייך
 עור תיק באיטיות הישיש מוציא ואז

שוב מאות של חבילה שולף ומתוכו בלוי
 מוסד איזה של גזבר שהוא ומסתבר רים,

לתש האחרון המועד והיום כזה משהו או
לום.

ניג אלי דווקא מדוע די. לא בכך אבל
עם גברת איזה בסופר־מרקט תמיד שת

שא בעדינות ומבקשת יחידה חלב שקית
 אחד״ מוצר רק לי תורי.יש על לה וותר
 לסרב. אפשר ואיך נבוכה. ממלמלת היא
בקו הנייר סרט נגמר אחריה שמייד אלא
ומח מתמצאת לא החדשה הקופאית פה,

 בש־ האחרונה שתעזור. הותיקה את פשת
 ואז השעה, מחצית אחרי ויוצאת רותים,

 את משאיר אני ואז חשמל, הפסקת ישנה
=£7

 מדוע מדוע? ונמלט. הדלפק על המצרכים
קורה? זה לי רק

 ולא כאן עד — נשבעתי בי די! אבל
 לכולם: מודיע אני זאת ובהזדמנות יותר!
 כותב לתמיד ועד נוכחי מתאריו .החל

 אחד לאף תורו על יוותר לא אלה שורות
 אלמן זקנה, א זקן אישה, או לאיש לא —
 שיבקש ומי יתומה, או יתום אלמנה, או

 רך ואפילו יהיה אשר דיבורו טון ויהיה
מסת והאיש מוחלט סרוב אסרב כחמאה,

 זה אם אלא הוזהרתם:... ראו בנפשו. כן
אולי... ואז אחד. מוצר רק באמת
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