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ם י כיו נ ה, ש ל לי השי במערכת. הטלפון צילצל שעבר, בשבוע כ

 נשים. של שביתה בעיר יש כי בערבית הודיע הדובר משכם. היתד, חה
 אליהן!״ יבוא אבנרי אורי שחבר־הכנסת מאוד מבקשות ״הנשים

 יבוא אבנרי כי הבטיח השיחה, את שקיבל גלעדי, נעים חבר־המערכת
בבוקר. 9 בשעה היום, למחרת לשכם

 המועד כי דעתב על עלה לאבנרי, ההודעה את גלעדי כשהעביר אולם
 משתתפות את יפזר שהצבא החשש קיים היה מדי. מאוחר יהיה שנקבע

 ייערך הביקור כי הוחלט לכן שנקבע. המועד לפני בכוח, שביתת־השבת
 הודעה מסרו לא כך על אולם בבוקר. 7 בשעה יותר, מוקדמת בשעה

בטלפון.

ון00שו=הבי של ואה1ה ^
ת ר ח מ ר, ל ק כו  עם יחד וגלעדי, אבנרי הגיעו ,7 השעה לפני עוד כ

את היטב הכירו שכולן הנשים, העירייה. לבית כוגן, אורי צלם־המערכת
 את קיבלו אבנרי, של שמו
ש במשך בהתרגשות. פניו
 את לאבנרי מסרו וחצי עה

כש ותלונותיהן, עדויותיהן
ש הכיסא על מתחלפות הן

מולו.
טו הזדמנות ראה אבנרי

 שהן באמון להשתמש בה
 למנוע כדי לו, רוחשות

 הבטיח הוא שפיכות־דמים.
 המושל עם ייפגש כי להן

 לאפשר ממנו יבקש הצבאי,
 לבקר הנשים של למשלחת

 מבני העצירים מאות את
מצבם. על לעמוד כדי שכם,

 העיקריות הסיבות אחת כי
היתר, הנשים של להתרגשות

 את שחוקרים באמונה נעוצה
 עינויים של בשיטות בניהן

 מאז שהתחזקה אמונה —
אל־ קאסם של המיקרה קרה
 קראו הנשים בירושלים. עקר

 כי קודם, אל הערבי בעיתון
 היה אבנרי אורי חבר־הכנסת

 בכנסת העלה אשר היחידי
 הערבי הצעיר פרשת את

ב מת אשר אל־עקר, קאסם
ישראלי. במעצר היותו עת

 משפחת בבית לסייר כדי העירייה מבניין אבנרי יצא 8.30 בשעה
 כשחזר השלטונות. בידי להריסה מועמד הוא הנשים שלדברי נבולסי,
.9 בדיוק — במיקדה — השעה היתה העירייה, לבניין

 — בטלפון לכן קודם ביום נמסר שעליה זו בשעה בדיוק — והנה
 להילוות בתוקף אותו ביקש העירייה, בניין ליד קצין לאבנרי המתין
שכם. מושל גבעולי, שאול אלוף־מישנה אל אותו הביא הוא אליו.

 לנשים, שנתן ההבטחה את למלא כדי טובה הזדמנות בכך ראה אבנרי
 אחר: בכיוזן התפתחה השיחה אולם המושל. בפני בקשתן את להביא
 הביטחון, שר של מפורשת הוראה פי על כי לאבנרי הודיע גבעולי

העירייה. לבית להיכנס לו אסור דיין, משה
 זאת שתגיד מוטב הוראה, זו אם אותה. דוחה אני בקשה, זו ״אם

אבנרי. השיב בפירוש,״
המושל. השיב כהוראה,״ זאת להבין יכול ״אתה
 המתוחה האווירה את יותר עוד להתסיס רצה לא שאבנרי מכיוון
 שהיו העדויות כל את גבה ככר ממילא לכך. נענה הוא בשכם, ששררה
זאת. לשמוע הופתע המושל בא. שלמענו התפקיד את וסיים לו דרושות
 יצאו הן אבנרי, של גירושו על שמעו שהנשים אחרי שעות שלוש

 שימוש תוך הצבא על־ידי שפוזרה בלתי־חוקית, בהפגנה מבניין־העירייה
בביקורו. למנוע אבנרי ביקש בדיוק זאת את בכוח.

 מבן־לון, להיט חולצת
 העולם ברחבי שהמונים
זו. בעונה מעדיפים

 צורתה, על שומרת
 בקלות, מתכבסת

 גיהוץ, צריכה אינה
 חדשה, תמיד

השנה. צבעי במבחר

 ברשת רק להשיג
 השיווק חנויות
אומן. של הישיר

לי ע פ 7 מ גד״ ׳0
 94 אלנבי ,11 בנימין נחלת רח׳ תל־אביב:

 הקרנות) (בית 18 הרצל רה׳ חיפה:
 6 ירושלים שדרות :יפו

1 הגיא שער :נתניה
 יעקב) רח׳ (פנה 176 הרצל רח׳ רחובות:

 102 קיימת קרן שבע:רח׳ באר
 35 ב׳ מסחרי מרכז אשדוד:

 מסחרי. מרכז קרית־גת:
עיי בלעדית בישראל מיוצרים בן־לון חוטי

בע״מ הברלון מפעלי
ארה״ב ובניו, בנקרופט יוסף חב׳ של ברשותה

8 3 1 1 -1 0 1 1

הוובו שר סותרות הודעות ^
ת ר ח מ ם ל  את תבע הכנסת, ליו״ר חריפה איגרת אבנרי שלח היו

 תפקידי בתוקף לשכם ״נסעתי במכתבו: אבנרי טען המיידית. התערבותו
 ללא שם, הנעשה מן בלתי־אמצעי באופן להתרשם מנת על כחבר־כנטת,

ב לפגוע נועדה שר־הביטחון של הוראתו כלשהם. מתווכים של סיועם
הפרלמנטרית.״ בחסינותי פגעה שכזו ובתור כחבר־כנסת, תפקידי מילוי

 סוכנות הודעת מפקודת־הגירוש. נדהמו במקום שנכחו העיתונאים
 המיש־ על (מלבד העיתונים כל ונציגי ברדיו, שודרה הפרשה על עת״ים

 יהודה של הצבאי המושל דובר אל פנו כך לשם כך. על דיודחו מר)
מפיו. הודעה ביקשו ושומרון,
 כי לעיתונאים הדובר מסר אחרי־הצהריים כפולה. היתד, זו הודעה

 מסר יותר מאוחר אולם שכם.״ את לעזוב נצטווה אבנרי אורי ״ח״כ
אבנרי.״ אורי ח״כ על דבר נאסר ״לא כי בהארץ, שנמסר כפי הדובר,

164(׳ הזה הסולח


