
״ בחשבון כספך, את להכפיל רציני סיכוי לך יש גברתי, כן ל פ כ של ״
י לישראל. דיסקונט בנק

 לרבית ובנוסף ״כפל" בחשבון שהוא כסף סכום כל להפקיד יכולה את
 להוציא גם יכולה את כספך. את להכפיל סיכוי לך יש לשנה 10/0 של

עת. בכל החשבון מן כספים

לישראל דיסקונט בבנק ורק אך לפתוח נתן .כפל׳־ חשבון זכרי,
הקרוב לסניפנו פני או תל-אביב, 58800 למספר נא חייגי נוספים לפרטים

דחף

במדינה

הצבאי המימשל
ד ב ע ל ה ם ש בי א הז
ש השבת את לנו קילקלת אתה י ״אדוני,

 האיש כלפי השוטרים אחד התריס לנו!״
טייבה. לכפר בכניסה מולו שעמד

 ל- לנסוע שקיוו האזור, שוטרי ואומנם,
 רתומים היו בפתח־תקווה, מישחק־כדורגל

 להם איכפת לא אחרת שבת בבל לתפקיד.
 שהכפר אף בטייבה. יוצא ומי נכנס מי

 במשולש, הצבאי המימשל אזור בלב שוכן
בו אינו ואיש הנכנסים, על הגבלה כל אין
לאו. אם ברשיונות־כניסה הצטיידו אם דק

המוק בשעות הכל. השתנה השבת אולם
 בכל חזקים מחסומי־מישטרה הוצבו דמות

 כל לכפר. המובילים והשבילים הכבישים
ה המושל ונבדק. נעצר והולך־רגל מכונית

 מנו־ על ויתר הוא שגם האזור, של צבאי
 את ושאל בעצבנות טילפן שלו, חת־השבת

אותו?״ תפסתם ״כבר מפקד־המישטרה:
 אורי הזה, העולם עורך היה ״אותו״ אותו
בלבד. בשבילו נערכה כולה התכונה אבנרי.

 נקבעה שבת באותה כי לילי. מארב
ל היהודי־ערבי הוועד מטעם אסיפה בכפר
 לה־ שעמדה מאחר הצבאי. המימשל ביטול

בהח חוקית היתה היא סגור, במקום ערך
עו מראש. פורסמו הנואמים שמות גם לט.
 שהוזמן היחידי האיש היד, הזה העולם רך

לכפר. מחוץ
 זו אסיפה למנוע החליט הצבאי המושל

 : אופייה יהיה מה ידע הוא כי מחיר. בכל
 חבר־הכנסת של הצבעתו על אסיפת־אבל

הער משני אחד טייבה, איש עובייה דיאב
ל ההצעות כל נגד שהצביעו בכנסת בים

המימשל. ביטול
 על גדול פחד נפל ההצבעה, יום מאז

 ו־ המשפחה שבידי למרות ואנשיו. דיאב
 כלי־נשק, כשלושים נמצאים כבר שכיריה

נוס כלים כתריסר האחרון בשבוע קיבלו
הש הם המושל. מידי עוזים, ביניהם ם,פי

מא שבת בליל לשים כדי זה בנשק תמשו
 צאלח היהודי־ערבי, הח־עד מאנשי לאחד רב

 על־ידי מראש הוזהר בראנסי אולם בראנסי.
 התפזר, המארב דיאב. של מקרוביו אחד

ב במקום המיועד הקורבן הופיע כאשר
הכפר. מבני עשרות לוויית
 היהודי- הוועד פורים. יום בי לא
 כובד כל את להטיל מראש החליט ערבי

 מעשי למנוע כדי המאזניים, כף על מישקלו
 כזה מעשה כל כל ידע הוא ואלימות. נקם

 חומר־גלם הצבאי המימשל לחסידי ישמש
המימשל. קיום המשך להצדקת תעמולתי

 של בגופו פגע לא שאיש למרות אך
 השינאה ימן קשה סבל הוא עובייד, דיאב

 ״דיאב״ בערבית, כפרו. בני של הגלוייה
 ״העבד פירושו ו״עובייד״ זאבים, פירושו
 קראו השם, את הפכו כפרו בני הקטן״.

ש אל־דיאב, עובייד בשם הבוגדני לח״כ
הזאבים״. של הקטן ״העבד פירושו:

תת אם אסיפת־האבל, כי חשש המושל
 העבד של יוקרתו את סופית תהרוס קיים,

 לטייבה נהרו הבוקר משעות ואומנם, הקטן.
 אולם־האסיפה הסמוכים. הכפרים כל צעירי
 התכוננו והנואמים בסיסמות־מחאה, קושט
 סמל־ על נוסף שחורים, סרטי־אבל לענוד

ב המימשל. לביטול המערכה של האיקס
פורים. של אווירה שררה לא טייבה

עו הגיע כאשר ספונטאנית. הפגנה
 וחצי, עשר בשעה לכפר, הזה העולם רך

האסי באולם הנוכחים מספר התקרב כבר
 (כי עיברית דוברי כולם צעירים, לאלף פה

 הנואם אך זו). בשפה לנאום התכונן העורך
אליהם. הגיע לא

 מחסום על־ידי אבנרי נעצר לכפר בכניסה
 שם הואשם לתחנה, הובל הוא המישטרה.

 למען רק סגור. לאזור בלתי־חוקית בכניסה
 בידי יש אם תחילה הקצין שאל השיגרה

 שהעורך כמובן, ידע, הוא רשיון. העורך
 (ושאילו כזה רשיון לבקש בפירוש סירב
 להעניקו מסרב המימשל היה אותו, ביקש

לו).
המחש השמועה באסיפה פשטה בינתיים

ה יוזמי במישטרה. נעצר אבנרי כי מלת
 הודיעו באופניים, למישטרה, מיהרו אסיפה
 לערוך עומדים באי־האסיפה כי אבידן לקצין

 וכי אבנרי, של הימצאו למקום תהלוכה
לתוצאות. באחריות תשא המישטרה

 אין כי נידמה היה ארוכות דקות במשך
ה ושפיכות־דמים. מהומות למנוע אפשרות

 רצוף ואלחוטי טלפוני בקשר שנימצא קצין,
וה המישטרה תגבורות׳ הצבאי, המושל עם

 כוח תפעיל המישטרה כי הודיע מחסומים,
 רגע באותו בלתי־חוקית. התקהלות כל נגד

 היורד בשביל המפגינים ראשוני ניראו כבר
סו) בעמוד (המשך




