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 מעשיים ערב קורסי
שים ששה בני חוד

מעשי רדיו *
מעשי טלוויזיה *
טרנזיסטורים *
בניין חשמלאות *
תעשייתית חשמלאות *
רכב חשמלאות *
מעשי קירור *
מעשי אוויר מיזוג *
דירות — פנים עיצוב *
חנויות — פנים עיצוב *
קפה בתי — פנים עיצוב *
ריהוט של תיכנון *
בניין סרטוט *
אדריכלי סרטוט *
טכני סרטוט *
מעשית גרפיקה *
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במדינה
)21 מעמוד (המשן
 200כ־ שמנו עד הדרך, צידי משני נשים,
מאורגנות. בשורות הפוסעות נשים,
 — לבית־העירייד, התהלוכה, הגיעה, וכך

 ראש כנען, לחמדי מחאה להגיש באו שם
עיריית־שכם.

 מספיק. עושים לא הערביים הגברים ״אתם
 הגברים באים משהו, עושות אנחנו ואם

 את מייצגות שאנו שכחתם האם בטענות.
 הפעילות אחת קראה האוכלוסייה?״ מחצית

ראש־העיר. לעבר
אדמ על נעשה מה לשמוע לנו ״נימאס

 בבית־ הנמקים ערבים הצעירים על תנו.
ש מה על ובייחוד משפם. ללא הסוהר,

 חייבים בירושלים. המהומות בעת אירע
מסרבים!״ הגברים אך — להגיב

 הנשים את וליווה העירייה מן ירד אבירות,
 ש־ להבטיח כדי וגם להרגיען כדי גם —

בכוח. אותן יפזרו לא כוחות־ד,ביטחון
 אחת חריפה. תגובה ממנו חםך לא הדבר
 חמדי הרי ״הוי, בבוז: קראה, אף הנשים

 אישור יקבל לא אם — יפעל לא דיין
 כנען!״ ממשה מוקדם

ההתנגשות ״ :הסיסמות את ״לקחת
 בדרך — לכן קודם אירעה הבלתי־נימנעת

 הפריע לא בהתחלה, הצבאי. המושל בית אל
 הגיעו הדרך, באמצע אבל לצועדות. איש
 בפיקודו ג׳יפים, ושני זחלמי־משטרה שני
נימר. בשם ישראלי־ערבי קצין של

הסיס את ״לקחת הפקודה: את נתן הוא
ומייד!״ — מות
־1 המפגינות על השוטרים התנפלו אז

נשות״שכם* הפגנת בראש הסיסמות
— העיר חצי — הנשים ״אנו

המשטרה מפקד מול ההפגנה ראש
עיר!״ חצי הם הגברים גם —

 את להרגיע שצריך החליט העיר ראש
 אני ״מסכים לטובתן: — התוקפניות הנשים
 עירי,״ תושבי מחצית את מייצגות שאתן
 נגד משהו לעשות שחייבים ״מסכים פתח,

בירושלים. שקרה מה
 שנייה מחצית מהווים הגברים, אנו, ״אך

 כמוכן, חושבים לא ואנו הזאת. העיר של
שלנו.״ לדרכי־הפעולה באשר

ב נסכים ״לא דיין!״ המרי ״הוי,
 כל ככה, סתם להפגנה שתצאו אופן שום
 ״דברים כנען. חמדי הצהיר שתרצו,״ פעם

 בין ותיאום ותיכנון, מחשבה, חייבים כאלה
הגברת. שלנו, המחצית לבין שלכן המחצית
 מאוד דברים לקרות יכלו למשל, ״היום,

 וההכרעה איננו הצבאי המושל נעימים: לא
משניים.״ אנשים בידי

העיר ראש הפגין התקיף, נאומו אחרי

התנג לא הנשים הכרזות. את מידיהן קרעו
 ילדים ממקל־כרזד״ נסרטה אחת רק דו.

 נשארו הנשים אך לברוח. התחילו מבוהלים
במקום.

 אירעה שם — העירייה לעבר פנו אחר־כך
כנען. עם ■התקרית

ב השמועה פשטה העירייה, מן בצאתן
 המפגינות. את לפזר עומדת שהמשטרה קהל

 מראש: הנראה כפי שתוכננה — תגובתן
אחת. מלוכדת בשורה יצאו זרוע, שילבו הן

 לבתיהן מרצונן, התפזרו, מכן לאחר רק
הבלתי־מרוצים. ולבעליהן

 ומתנגדים מתכחשים ״אנו הסיסמות: *
 ערבית ״ירושלים והגירוש״, הלחץ למדיניות

ירושלים״. סיפוח החלטת את דוחים אנו —
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