
במדינה
הצבאי המימשל

הפירות
המורעלים

 — בני־ישראל השתעשעו ורבע שנה במשך
 — המוחזקים השטחים מתושבי ורבים

 לאיזושהי תגיע ממשלת־ישראל כי באשלייה,
 מחמיר־ צבאי כיבוש שתמזג דרך־ביניים

 או — טובים יחסי־שכנות ועם הליכות
שיתוף. יחסי־ידידות־ו עם אפילו

 חב־ :המדומה ירח־הדבש סוף בא השבוע
 חאג׳ אל של ביתו את פוצצו לני־צה״ל

של בלב־ליבה השוכן — טוקאן מחמוד חמזה

כנען ראש־עיר
— שלב־מקשר

 כבל- את לנתק הספיקו גם בינתיים הכסף.
הטלפון.״
״בכלא - שלף ,,הבן ב למחרת !

 לראש טוקאן בני־משפחת ניגשו בוקר
 את לו וסיפרו כנען, חמדי עיריית־שכם,

 עם ״יחד כנען. העיר כפרה״ ״זו הכל.
האחרים״. הנזקים

 של בשיעור כבר ניזוק טוקאן חמזה כי
 הרכבת־ מיפעל כאשר לירות, אלף 15כ־

המלחמה. בעת נפגע שלו הזכוכית
סוקאן, צברי הבן, של מעצרו עצם על

 שכעבור עד — דבר בני־המשפחה ידעו לא
 הצבאי, למושל טוקאן ניגש אחדים ימים

 לו נודע ואז — אובדן־הכסף על להתלונן
 בהנחת ונחשד מאחר בכלא, יושב שצברי

 העיר, של הצבאי המושל בבית חומר־הנפץ
׳.68 מאי בחודש עוד

ובלתי־צפוייה. קשה היתד, האב על המכה
 ביום נוספת. מכה באה לאחריה מייד אך

 טוקאן זכה מכן, לאחר אחד יום הרביעי,
 ביתו כי לו שבישרו שוטרים, של לביקורם

פעולות־בנו. על כעונש לההרס, עומד
 שלהבת...״ ;פלה בארזים ״אם

 שימש כה שעד האיש כנען, חמדי מספר
 לבין הצבאי המימשל בין כחוליית־קשר

עומד: הוא שבראשה שכם העיר
 היה הוא טוקאן. חאג׳ אלי הגיע ״בשמונה

הסיפור. כל את סיפר מייד ממש. מעולף
 היה העירייה. של ישיבת־חירום ״כינסתי

 עידן חדשה, בתקופה מתחילים שהם ברור
 הציע מחברי־המועצה חלק תקיפה. יד של

 פנייה בעד היה הרוב אבל־ דראסטיים. צעדים
 והוא אליו, ,נפנה אמרו: הם הצבאי. למושל

 ייענש שלא בית־האב, הריסת את ימנע
בנו׳.״ במקום
 מושל־ עופר, צבי סא״ל עם התקשר כנען

 עד עימו פגישה כל דחה המושל אך שכם,
 לאחר עד — כלומר העסק״. סיום ״לאחר

הפיצוץ.
 לבניין־העירייה נוהרות החלו בינתיים
 אותם — התושבים מן המורכבות מישלחות

התער־ תבעו כולם כה. עד ראש־העיר ריסן
)38 בעמוד (המשך

פיצוצו אחרי טוקאן בית
— פעולת־עונשין עם שנהרס, —

 קילומטר כארבעה רפידיה, שכונת־ד,אמידים
משכם. מערבה

 כדי דרושים היו נפרדים פיצוצים שישה
 קיימות בו הבית, את שימוש מכלל להוציא

 פעולת- בזו. זו וקשורות נפרדות דירות שש
 שבנו — טוקאן של ביתו נגד העונשין

 שבעל־הדירה שעה נעשתה — כחבלן נתפס
 מאושר בביקור היה — השש מן אחת —

אשתו. עם יחד ברבת־עמון,
 בספטמבר, השני ביום ״ !גונבים ״לא
 מכוניות־ שתי עצרו בלילה, ורבע 12 בשעה

ה ליד מישמר־הגבול, אנשי 30 עם שיטור,
 פנימה, חדרו השוטרים בחריקת־בלמים. בית,

 טוקאן צברי בעל־הבית, של בנו על שאלו
 בו חיפוש ערכו — מצאוהו ומשלא ),21(

דרכונו. נתגלה
 523ו־ שונים מיסמכים לקחו ״השוטרים

 של בכיסי־הבגדים שהיו ירדניים, דינארים
 היינו ״בהתחלה בני־הבית. מספרים אחינו,״
 אבא התעוררנו, ללכת כשעמדו אך בהלם,

 עם מה ושאלנו המכה מן האחים, וכל
המזומנים.
 אז אמר כספים!׳ גונבים לא ,״אנחנו

טוב,אן צברי עצור על.השולחן. הכסף את ושם השוטרים אחד
בחבלה חשוד נגד — היה לא — לשולחן וניגשנו כשהלכו ״אך

פ רוסקו י הו מפ י ל או
 לחוץ־לארץ הנוסעים אופי על המזלות השפעת

תשכ״ט בשנת
22.10 — 23.9 לילידי מאזניים

 לשוויון וחוש לאמנות נטיות להם יש ועדינים, חברותיים
 הם ולכן שיהול־דעת בעלי אך העזה מחוסרי הם והרמוניה,

בנתי לחו״ל לטוס מעדיפים הם פראקטיות. בסגולות ניחונו
הידידותית. והאוירה הטוב השרות בגלל אולימפיק אויר בי

ל ל ק 22.11 — 23.10 לילידי ע
שיט אך קנאים הם נוקשים. אך מוכשרים אנשים כלל בדרך
 ואי־ רגשניים יצרים, תאודת בעלי הם בפעולותיהם. תיים

 הרבה לטוס אוהבים הם שבהם הדינאמיות בגלל צייתניים.
 הם עליה. לסמוך שאפשר דינאמית חברה אוהבים הם ולכן

אולימסיק. אויר בנתיבי זאת מוצאים

ת ש 20.12 — 23.11 לילידי ק
 אנשים מפותח, כבוד רגש בעלי ואומנות, מדע אוהבים
מסו מדברים ומסתייגים רב הגיון על־ידי המכודנים מתונים

 אולימפיק את מעדיפים הם לחו״ל, טסים כשהם לכן בכים.
במטרה. ודבקים ארוך לטודח תכנון אוהבים בזה, ומתמידים

י ד 19.1 — 21.12 לילידי ־ ג
 אדישים לעיתים לכניעה. ונוטים יציבים בלתי רגשות בעלי

 את מקדשת שהמטרה אמביציה בעלי ולעיתים ומסוייגים
 לנסיעות ומתייחסים אוביקטיביים זאת עם יחד אך האמצעים,

 שלהם הנסיעות שסוכו על־כך ומקפידים רבה ברצינות לחו׳׳ל
אולימפיק. עם אותם יטיס

י ל 18.2 — 20.1 לילידי ד
 הבריות. מאהבת הנובעת הפילנטרופיות הוא המאפיין הקו
 וטסים בתבונה צעד כל מחשבים וחברותיים. ידידותיים לכן

 וגאותניים. מרוממת נפש בעלי אולימפיק. אויר בנתיבי
ובתשוקות. ברגשות יציבים

ם י ג 20.3 — 19.2 לילידי ד
 נסיה חוסר בטחון, וחוסר התחמקות ודאות, אי רך, אופי

 ואדישות מסויימת עצלנות למרות ולגבורה נועזים למעשים
 טסים הם החוויות. את ורושמת במסתרים מתרשמת נפשם

 והתרשמות הרבות החודיות בגלל אולימפיק אויר בנתיבי
ומהאוירה. מהשרות העמוקה

ה ל 20.4 — 21.3 לילידי ט
וב באומץ בעוז, הנאבקים ואינטליגנטיים אקטיביים אנשים

וכש והתנשאות עשיר דמיון מעוף, אנרגיה, בעלי התמדה.
 אותן בעלת תעופה חברת אוהבים הם לחו״ל, טסים הם

 ונהנים בוטחים הם אולימפיק במטוסי לכן התכונות.
נפשית. משלווה

ר ו 20.5 — 21.4 לילידי ש
ומבו מנוחה חוסר לעיתים אך כלל בדרך מרומם רוח מצב

 שלווה להשיג בקלות ניתן אך המיוחדות, התכונות בגלל כה
 אולימ־ אויר בנתיבי לחו״ל טיסה על־ידי ממבוכה ולהשתחרר

 מפותח חוש זה, מזל המאפיינים ובשקדנות בהתמדה פיק.
וחושניות. לחומרניות ונטיה לצדק

20.6 — 21.5 לילידי תאומים
 שתי על פוסחים וחיבה, רגש בעלי ואומנות, מדע אוהבים

 סוכני עבורם. יחליטו שאחרים ומוכנים צייתנים הסעיפים,
 החברה זו כי באולימפיק לטוס עבורם מחליטים הנטיעות

 טבעית אינטליגנציה בעלי הם כי תאומים, למזל המתאימה
ועליזים. ושנונים זריזים

20.7 — 21.6 לילידי 1 ט ל ס
להש נתונים מסודרים, משפחה לחיי נטיות ובעלי רגשניים

 אולימפיק, אויר בנתיבי לטוס להם כשאומרים מיידית פעה
 ונוטים יהירים הם לכך נוסף שטוב. מה יודעים הם כי

תמוה. דבר ולכל לדמיון

ה י ר 21.8 — 21.7 לילידי א
 מתרגזים ברגשות. והתלהבות אנרגיה מסירות, אומץ, בעלי

 פרס־ בעלי האהבה, בשטח אצילים לשלוט, אוהבים בקלות,
ובפסק ברגשנות דעתם את מבטאים להנות. ויודעים טיג׳ה

 מבחינת לדרישותיהם העונה התעופה שחברת וטוענים נות
אולימפיק. היא וההנאה הפרסטיג׳ה

ה ל ו ת 22.9 — 22.8 לילידי ב
 אמנות. שוחרי וצניעות. ביקורת חוש בעלי סימפאטיים,

 בעלי קמצנים. לא אך חסכניים ולפיכך מחושבים זהירים,
 בגלל אולימפיק אויר בנתיבי טסים הם ומחוכמים. המצאות

ביקורת. חוש ובעלי מחושבים היותם
1620 הזה העולם


