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תי לא - עלי ״סימכו ת הם נ עלי!״ ללחוץ ל

בדיטנטל: עלים

ץ האנט״עומ״ורו ק
אנטי כבר קיימת לא ש״למעשה הכריז הפולני החוץ שר
 בהמשך יהודים״. יותר בה ואין שכמעט משום בפולין, שמיות

 על יהודי אף יישאר לא שאם בוודאות, לומר נוכל לדבריו,
הנו השבטים בני ישראל את שמכנים (כפי ״פלשתין", אדמת
 האנטישמיות תסתיים שאז הרי בעלות), עליה התובעים דדים
 וגבלס, היטלר של הגזע לתורת וברור טבעי המשך כאן.

והחמאס. ערפאת דרכו וממשיכי
 דם וכמה להרצה, עוד צריכים ישראל תושבי יהודים כמה

 סוף יבינו שלנו הנפש יפי שהחוכמולוגים עד יישפך, יהודי
 המתכנים רוצים מישראל חלק ולא נתח שלא המסר, את סוף

 ואותם, להם, שתהיה כולה המדינה את אלא — ״פלשתינאים"
בים? — הפלשתינאית באמנה לבן גבי על שחור שמוצהר כפי

ביהו הנעשים וברצח־לשמו רצח בנסיונות מדובר אין כבר
 אביב. בתל כבר זה הפעם ירושלים. במזרח או ושומרון דה

לער המוענק מקום, בכל ולשהות לנוע מהחופש נובע והכל
זול(שב עבודה לכוח שלנו ההזדקקות מעצם ה״פועלים", בים

 היהודים). כמו בדיוק משתכרים הם כי בכלל, זול אינו עצם
פוע קרחו גרה, אני בו בבנין בנושא: פעולתם לחופש דוגמא

במ וגרמו החצר, באדמת ״בטעות" שעבר בשבוע ערבים לים
 לא נס בדרך שרק ולדליפה, הראשי הגאז בצינור לפיצוץ כוון

כולו. הבנין לפיצוץ גרמו
 בחניון מכוניתה את שהחנתה בסביבה, העובדת לחברתי
 להוציא ערב לעת בבואה נעים. לא מאד משהו קרה ״מגדלור"

 בנמצא. היהודי המקום מנהל היה לא מהחניון, מכוניתה את
 עם להתעסק ניסה שמישהו כשנוכחה ערבי. רק היה קומה בכל

 את שאלה אותו, שבר כך כדי ותוך המכונית, דלת מנעול
 גידופים קללות, חטפה בתשובה, קרה. זה מדוע הערבי

 עוד שהלה שחששה מכיוון בלבה. חרדה שהטילו ואיומים
 מים פיה מילאה למטה, הרביעית הקומה ממרומי אותה יזרוק

והסתלקה.
שעדיין וריבונית, עצמאית במדינה הגענו, מצב לאיזה ראו

 הנפש יפי שמתכננים למה יחסית גדול שטח על פרושה
 לנו מכתיבים ״הגדולה", ישראל בתחום גם לנו. להשאירו

 ומדוע ההתנהגות. דרכי את אויבינו, בעצם שהם המיעוטים
 הבוקר בשעות נולדתי, בה בעירי לפסוע חרדה שאתמלא

 בנין פועלי רק מסתובבים בהם באיזורים הערב, או המוקדמות
 העיר, איזורי כל למעשה והערב(ואלה היום שעות בכל ערבים

המתחדש)? הדרום עד מהצפון
 מלאה שוטים, של מדיניות נהוגה החוץ במשרד מדוע
 מפולין, זרים בנין לפועלי מרשה שאינה וטמטום, איוולת

 שתהיה משכורת ולהשתכר לכאן לבוא פורטוגל, או הונגריה
 את ותסיר כלכלתנו, את תשקם עבורנו, זולה עבורם, נאה

 לא אלה לפועלים כי מעמנו. הטריטוריאליות התביעות איום
 הוא רוצים שהם כל משטחנו. שטח על תביעות לעולם תהיינה

 סכום לחסוך לעבוד, כדי חודשים, לכמה כניסה אשרת רק
 בי תלוי הדבר היה לו למולדתם. ולחזור למשפחתם שיעזור

 רק לא והרי שנתיים. או לשנה אשרה להם נותנת הייתי —
 כשקיבל תועלת. רק אלא למדינה, מכך ייגרם לא נזק ששום

 להנפיק החוץ ממשרד ההנחיה את בפולין הישראלי השגריר
 לשלושה במקום ימים לעשרה רק לפולנים תייר אשרות

 שהוא וחבל שגוייה, הנחיה זוהי שלדעתו בצער, אמר חודשים,
לפיה. לפעול נאלץ

 עדיין אחד שיהודי זמן כל לעולם, תפוג לא האנטישמיות
והמוצ החכמים את לעשות, מה הארץ. כדור פני על ישרוד
 ההיסטוריה, במהלך נמצאו בו מקום ובכל שונאים. תמיד לחים
 ב״שמאל שם אתם מה אז ורמתם. בשכלם היהודים בלטו

 שלנו הראש את שנגיש או רגל יד, לחתוך — מציעים השפוי"
 כולנו, כל את לו ניתן אם רק כי כסף? של מגש על לערפאת
 עד הזאב. ישבע אז רק הפיזי, קיומנו לעצם הבסיס את ונשמיט

 ,1936־9ב״ — ״פרעות" אחה בשם פעם כל לזה יקראו אז,
האנ קץ היום. ״אינתיפאדה" או ,1905ב־ בקישינייב ״פוגרום"
 האם היהודי. העם של מוחלטת הכחדה עם רק יבוא טישמיות

בשמאל? שם מוכנים אתם לזה

 יהיה ״מתי החברים את תמיד שואלים ויכוח כל בסוף
 באזורנו יהיה שלום חדשה. תשובה נוצרה השבוע שלום״?

 הרופאים של בלבד, תאורטית ולא נכונות, תהיה כאשר
 פנים, רעול של ליבו את להשתיל בשכם החולים בבית

 (כל מורה. מאלון מתנחל של בגופו צה״ל, מיידיות שנהרג
 במסדר, מסודרים כך אחר יתגלו שכם שרופאי מבלי זאת

• בקסבה החשמל עמודי על תלויים • • ( ת. י ז כ ר מ  מי ה
 בשם יקרא שלא שכזו, תאורטית בהשתלה מאמין שלא

 רקות ״חמש על לוותר שש הוא במסגרתו להסכם ״שלום"
• מכפר • • . " א ב  נראה בשטח, היום ששורר המצב לפי ס
 הלב במושתל יטפלו הפנים שרעולי יותר רב סיכוי שיש

 הפעם — היהודים" עם פעולה ״שיתוף של הידועה באשמה
• הלב. מכל פעולה שיתוף •  עסק" ״יש הזה לנוצרי עתה •

 החמא״ס. אנשי של לבבותיהם עם גם אלא ליבו, עם רק לא
 של ממשפטו בעיתון, שפורסמו האחרונים התיאורים לאור

 ״המנטליות ובשם האיסלם בשם באשתו שהתעלל הערבי
 הלב שהשתלת יקבע אם יתפלאו לא החברים הערבית",
 הערבי". ״הכבוד את מבזה היהודים ע״י שבוצעה ״הזדונית"

• מהחיים. יותר חשוב ירושלים, ובמזרח בשכם, וכבוד • • 
• הפנים. רעולי את תשאלו •  ״ברוב השבוע ערפו במכה •

 מי עם שנדע חשוב אך שולי, פרט אמנם ראשים. שני עם"
• שלום. לעשות הולכים • בתח תומך בישראל השמאל •

 תחנות של הצתות כיצד מובן לא אחרת ציבורית. בורה
 של בפרץ לפרוץ לחברים גרמו חרדים על־ידי האוטובוסים

 רכבים של ונישנות החוזרות ההצתות בעוד וחימה, זעם
שבשתי והסכמה להבנה זוכות ערבים על־ידי פרטיים

• קה. • • בנבנישתי. מירון את תשאלו • • האומ יש •
 נמיר, אורה צ׳רצ׳יל. שהוא הטוענים יש דה־גול. שהוא רים

 שקיוותה, כפי לשרה להתמנות עזרה ממנו קיבלה שלא
 ״ידיעות״: של התל־אביבי המקומון דפי מעל השבוע טוענת
 כאזרחים לנשים מתייחס בצה״ל, קצינים הרבה כמו ״רבץ,

 של הפלוגתית הפקידה שהיתה מי דברי כאן עד בי: סוג
• מכבר. לא עד רבץ מחנה •  ידיים להם ״לשבור תגידו •

• לערבים? או לנשים היתה הכוונה ורגליים״ •  החברים •
 לנסוע מתכוונים סלבריטיז ש״ססז הרכילות במדורי קראו

 ומתפללים השלום" חוזה חתימת לכבוד במצריים לוויקאנד
 לרכל מי על יהיה לא גם אז הים. את בדרך יזהמו לא שרק

• לפחות • • . ש ד ו  כפי הבין פרס, שמעון האוצר שר ח
 למלך ישראל מארץ חלקים ״למכור" רשאי הוא שאם הנראה
 יכול גם הוא בכך, רוצה לא כלל שהציבור בעוד חוסיין
שבכ למרות מקסוול לרוברט ״כלל״ מחברת חלקים למכור

 שימון בשביל הם מי הרי למכור. רצו לא ״כלל" בעלי לל
בישר שיושבים הכלל לעומת ב״כלל" שיושבים המעט

• • • . ל  לו הופיע התנצלות שום וללא ובצנעה בשקט א
 — דפי"תזה" מעל מכ׳ול חורי מחרם הכזבן ״העיתונאי"

 הסטודנטים כאילו ת״א. אוניברסיטת של הסטודנטים עיתון
• בגדול. שיקר כשחורי קטנים עוד היו •  שסקר העובדה •

 "7 ״ערוץ של קובע ״טלסקר" חברת ע״י שנעשה האזנה
המוסי קול השלום״, מל״קול מאזינים יותר יש הגוש־אמוני

 לפרסם בישראל עיתון אף מטריחה לא — א' ורשת קה
שידו ״ספינת אותה של השידורים לוח את לציבור כשירות

• נאיבית". רים •  ״התותחים״ שכל להווכח מעצבן קצת •
 אש״ף־יחסי־ של הפיראטים ספינת את לאחרונה המאיישים

 מה״יידישע רעש" ״פחות הסקר ע״פ עושים אייבי, הציבור
• בית־אל. הרי של פיראטען" • • 0־65ז 13 שו׳י • • • 

 בכנסת נציגיהם ובעוד הסקר את הבינו כנראה במערך אגב
שיל בהסתדרות נציגיהם מהתחנה, להיפטר במרץ פועלים

 המפלגתיים(שצצו התעמולה שידורי תמורת טוב בכסף מו
 פיראטית שידור שעת בכל האחרונה הבחירות במערכת

• אפשרית). • אמו גוש נגד הוא שהמערך אמר מי •
• נים. •  לשמור צריך ״העיר" של האחרון הגיליון את •

 ראש של מוצנע נזיפה מכתב תחת ,37 בע״מ למזכרת.
 אך יותר, עוד מוצנע משפט מופיע בר, צבי ר״ג עיריית
 שגה ,העיר׳ צודק, בר ״צבי דברו: וזה בנדירותו. מפתיע

 עד החברים גדול). לבן גבי על קטן שחור (כן, ומתנצל״.
• לא עכשיו • • ו ע ג ר נ

ם ב , רי ב ח ₪ אופירה שר ה
 לד,תחיל אפשר — הסת״סו רהסתרחת הבחירות והו,

לעטר.




