
דיזנגוף ״לב כמו , ישראל ״לב על מדברים מישרד־השיכון. של
 שלמה אומר במדוייק,״ אותך קורא .אני

 גם .ואני אלפי־מנשה, של ראש־המועצה קטן,
 אבל מחייך, הוא השורות." בין אותך קורא

השי מאחורי מסר איזה לקלוט גם אמור אני
 את במדוייק קראתי אני גם החשוקות. ניים
 שהיישוב הציבעונית בחוברת כתב שהוא מה

 גבעת־ על ממוקם עצמו .היישוב הוציא: שלו
 פני מעל מ׳ 300כ־ של ממוצע בגובה טרשים

 מהנוף מוקסם למקום המגיע תושב וכל הים
 ממערב ביישוב, פינה מכל הנשקף המיוחד

 ועד יעקוב זכרון ממפרץ החוף מישור נופי
שלל עם דן גוש ערי מולינו שממש לאשדוד

 ליישוב, תבוא אם יש. בעיתונים אולי בעיות.
 בעייה.״ לא ממש שזו תראה
 גם אומרים שאתם מה זה •

ולאלוףדהסיקוד? לרמטכ״ל
 בנו הרי מזה, חוץ חשוב. לא זה אבל .לא,

עוקף־קלקיליה." כביש את

אינתיפאדה עוקף
 את גם.לתמרץ שנועד הזה, מיבצע ^

לאוכלוסיית ומציע הבנייה,״ הפעלת 1 (

 איזה עכשיו קיימת לי, מספרים שבתחומה,
מיוחד. לעידוד הראוייה תנופת־פיתוח

 אלפי- הזה, המיבצע של היישובים שאר גם
קדו בית־אריה, צופים, גינות־שומרון, מנשה,

 לקו ממשית בקירבה נמצאים ואריאל, מים
אפ עוקפים, כבישונים כמה עוד ועם הירוק,

 אוכלוסיה עם מגע בלי שם לחיות יהיה שר
אינתיפאדיים. טעונת־רגשות ערבית,
הבחו לי אומרת כאן,״ לגור מאוד טוב .זה

הדוכ ליד שמסתובבת והיפה, הבלונדית רה
מאוד." טוב .זה נים,

זר. מיבטא לה יש

בארי גר .אני האחת. שקלים ארבעה האלה,
 לא פלז׳ר. ביפור ביזנס .אבל מספר, הוא אל,״

 אם ובכיף, האלה, המפות את מוכר שאני רק
 פירסומות, מלאות שכולן תראה טוב, תסתכל

להרוויח?״ לא למה טוב. בכסף עבורן ששילמו
ש להתקהלות מתקרב מזוקן, יהודי יצחק,

אנ שני החפא, בית של בחצר כאן, נוצרת.
התקהלות. זו ביניהם, שמשוחחים שים

שיהיה. פוליטית. שיחה רוצה הוא
הפו הבעייה תיפתר איר אותו שואל אני
. ליטית

עם היה תמיד ישראל עם מאוד. .פשוט

 *ח־3 •1הנעו פקו־סון. ם,13,מ השולחנות על דגלים. ה3הר מחוופפים בחוץ
 ■ש בחל־אביב. 1 הפטפן 3רחו3עו המתוחלים ■ר*ד אל מוזמוים ישראל
ס אפילו ואנשים תוועה,  אתתיפאדה המילה הגבוהים, המחירים על מעסי

ם לו איכפוו שלא למי לגוש־דן. פיחרונות־דיור כאן. מוזכרת לא סי א פ
גב השומרון נופי ממזרח בלילה, אורותיהם י

יהו ויישובים ציוריים כפרים טרשים, עות
 ככה מקסימים.״ וחרובים זיתים נופי עם דיים

והניקוד. הכתיב הפיסוק, עם במקור,
האינתיפאדה? עם מה •

איתה?״ .מה
מתיי שלא קצת משונה לא זה •

הפוליטי? למצב בכלל כאן חסים
כאן שאין לי, תאמין בעיות. שום .אין

 באמת הוא פיתרונות־דיור, 800כ־ גוש־דן
 הרמה של מכוון טישטוש על הבנוי מיבצע

הפוליטית.
 אלא בחוברת מוזכר לא שהשומרון רק לא
 שני לב־דיזנגוף, כמו ישראל״, .לב בשם

 בכלל מצויים במיבצע, שנכללו יישובים,
 יאיר, כוכב הירוק. הקו של הישראלי בצד

 שאולי צעירי־חרות, על־ידי שנוסד היישוב
 בטוח יהיה האישי שהעתיד מכולם טוב ידעו

וראש־העין, הישנה, ישראל בתוך רק לחלוטין

שנ ״ואני מחייכת, היא מגרמניה,״ .אני
 בארץ." תיים

 נחמדה. באמת היא
 עובדת? את •במה

.בחברת־בנייה.״
באלפי־מנשה? שבונה •

.כן.״
 דוכן, עור יש מיריד־המתנחלים ביציאה

ה מאחורי השומרון. מפות מונחות שעליו
המפות את למכור שמנסה כרמל, יושב שולחן

 הפעם. הפיתרון גם יהיה וככה הטבע, שמעל
זהו.״

 כמו וחייד מאירות, בפנים בי הביט הוא
 מול השופט. מול המחץ טיעון אחרי רמפול
 כאשר ובעיקר לומר, מה באמת אין כזה טיעון

באינתיפא לטיפול הישראלית הדרך נמצאה
מס גדרות והטובה. הישנה הדרך שהיא דה,
 עוקפים וכבישים ישראל״, לישובי.לב ביב

 את הטרקטור ניצח לשם. אותך הלוקחים
עובדה. האבן.
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