
האמיתיח לסכנה אזעקה אות - בחינה

אנהו־ה!
 להרג לגרום זידונית כוונה מתוך פוצצו
ביושביהם. המוני

 אזהרה שימשה זו התפוצצויות שורת
 למצב המניחה הישראלית, למדיניות בעיקר

להתדרדר.
ה שאירעו אלה מעין בפיצוצים הסכנה

 במוראל בפגיעה טמונה אינה בחיפה שבוע
הב דיירי ובמיוחד חיפה תושבי האזרחים.

 אזרחות וחוש בגרות הוכיחו שנפגעו, תים
 אלה לפאניקה. נגרר לא מהם איש למופת.
הגורל. כיד בשקט, אסונם את קיבלו שנפגעו

בין היחסים בערעור היא האמיתית הסכנה

 אולם •המקומיים. בערבים לינץ׳ לער־ך ניסו
בעקבות חיפה. לתושבי גם קרה משהו

 קולות ויותר יותר להישמע החלו הפיצוצים
 בעיר. לערבים היחס את לשנווז יש כי

ב המופיעות נשאלים שמונה של דיעותיהם
 אזרחי דיעות של מקרי מידגם הם זה, עמוד
הפיצוץ. יום למחרת חיפה

המימשל־ כי עדיין לתאר אין כיום
 וכי יוחזר ישראל אזרחי ערבים על הצבאי

בחיפה, ואדי־ניסנאם על לילה עוצר יוטל
 להיות המצב יכול שנה בעוד אולם למשל.
אלה כגון החבלה מעשי יימשכו אם אחרת.

ג וודגיווד וחי כ
 לא נכנסו שדייריו אלישע, בית־החוליס ליד

קלות. דיירים 7 נפצעו ושבו אליו, מכבר
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הטי צדק משפחת ביותר. הגדול היה ריה
למטה. שנפרשה שמיכה אל תינוקה את לה

 — ח־יפה י\־1בנ זזהרזנז ביזזזז וזו?־ בהיסטריה ץזז2זזש אש\ז
בנזירגז? הפיצזציגז מחזרת ח־יפח תושבי זחשביגז חח

 הלל, יעקב
הג״א איש

 את להגביר צריו
 במחסומים, ההשגחה
צב מימשל לעשות

אי גיטו, כמו אי,
ערבים. שיש פה

אמסלם ג׳קלין
(תופרת)

 יותר לערבים יש
צ אפשרויות, מדי
 להם לתת לא ריך

 רירוש־ הנה לבוא
 ומשאר וחברון לים

 ולהסתובב המקומות
ש אסור חופשי.

חופשיים, יהיו

 סינצקי, יעקב
תיכון תלמיד

 וחצי) 15 (בן
 את לחסל צריך

לה צריך !הערבים,
 בכל שמירה עמיד
צרי בניינים, גוש
 לסגור גטאות כים

ה יצאו שלא אותם
מהח בכלל. חוצה
הבוקר. עד שיבה

חוטה שלמה
(סוחר)

 זה חופש הגבלות
ע לאסור הפתרון,

חופ תנועה ליהם
 מינד שיהיד, שית
 במה לפני כמו של

 לא זה אולי שנים.
א הכל, את יפתור

חלק. אולי בל

 מוחמד, חמיד
פועל

מדיר־חנא
ש שיהיה צריך

ה ובכל פה, לום,
עולם.

 כן־ מאיר
(פועל) שיטרית

 כמו לעשות צריך
ש בן־גוריון, בימי

 של מישטר היה אז
 כל צבאי. מימשל

מ יוצא ואחד אחד
 רשיון, עם הבית

 האחראים שיידעו
י ולאן הלך לאן

בוא.

ה שארעה אחרי שעות 22כ־- התרחש זה בבניין הפיצוץקוית־אליעץו
בחיפה. ההתפוצצויות שרשרת מתון הראשונה התפוצצות

 קשה נפצע נמל, פועל בעלה, .50 בת לב, רחל הדיירת נהרגה 1 אבנר ברחוב זה, בבניין
מנגנוני־השהייה. עס המיטענים את הרכיבה אחת יד כי היא החוקרים סברת זו. בהתפוצצות

 כה עד והערבים. היהודים ישראל אזרחי
 ושכנות רעות ליחסי דוגמא חיפה שימשה
 חיפה ערביי וערבים. יהודים בין טובים

העיר. של הקהילה בחיי אורגאנית השתלבו
בני חיפה, שתושבי הסיבה גם אולי זאת

 דו־ במקרים וירושלים תל-אביב לתושבי גוד
ולא הערבים רחובות על דרוהסת לא מים.

 מכלל להוציא אין בחיפה, השבוע שנערכו
 את להטיל שיצליח רוב שיווצר אפשרות
פי של משטר לתוך ישראל אזרחי הערבים

ובידוד. קוח
 לחסל יש נוספת התדרדרות למנוע כדי

 השבוע היוו בחיפה הפיצוצים שרשיה. את
מכך. המתעלמים לאלה נוספת אזהרה

דגן כן־ציון
 חנות) (בעל

 וצריך דעתי לפי
צב מימשל להנהיג

יפ לא זה אם אי,
 זה הבעייה את תור

 חלק אולי יפתור
 לעשות צריך ממנה,

 כמו תנועה הגבלות
פעם. שהיה

מנדדסון מיכאל
 בשמן) (מנהל־עבודה

 את לבדוק צריך
 •מקום, בכל הערבים
 החופש את להגביל
 מסו־ לשעות שלהם
 במצב־ אנו יימות.

 לתת אסור מלחמה.
חופ להיות להם

בלילה. שיים
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