
 במקום עיצבנו שאנחנו המדיניות רונים.
בי ואחווה, פעולה שיתוף של מדיניות —

 שהגיעה אישית, וידידות הדדיים קורים
 מדיניות — המשותפות בקייטנות לשיאה

 הדוקים ליחסים ידידות מיחסי הפכה זו
והס תרשיחא של הבנים וחברה. חבר של

 בנות עם הדוקים ביחסים נקשרו ביבה
ממעלות.

 לכל דוגמה
התיכון המזרח

•  לשמי .14—12 בגיל בבנות מדוכר ף
 באמת שהם הוכחה עדיין אץ חתנו 1 "{

 בפני שהודו בנות שיש למרות שכבו,
 בנים עם הדוקים ביחסים קשורות שהן

 עברו וגם לסרט, יחד הולכים מתרשיחא.
כ אני, הדוקה. יותר קירבה של נסיונוח

להתפוצצות? גרם זאת בכל מה אז
 הצדדים, משני טוב רצון בעלי לדעת

 של פוליטית בחישה בגלל הסערה פרצה
 יריבים לנגח שניסו מעוניינים, צדדים

פוליטיים.
 מופתית אחים אחוות שררה שנה 12
 שנה 12 מעלות. ויהודי תרשיחא ערביי בין

 המשותפת — המקומית המועצה היוותה
 דוגמה — תרשיחא ולכפר מעלות לעיירה
 המועצה, בזמנו כשהוקמה בארץ. יחידה
 מו- מיכאל הערבי, הסגן בהתרגשות הכריז

לג שמעבר הערבים שכנינו ״יראו סא:
 לחיות יכולים ויהודים ערבים כי בול,
 מקומי שלטון להקים ואף בישראל, יחד

 ניתן כי וילמדו, שכנינו יראו משותף.
 ותרשיחא, במעלות רק לא בשלום לחיות

 שאנו כפי התיכון, המזרח ברחבי אלא
זו.״ בפינה ובידידות באחווה חיים
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 הוא השבוע, שלה. היו״ר וסגן חא־מעלות,
מזעם: רתח

 זה — אחים ואחוות פעולה ״שיתוף
 — אינטימיים יחסים אבל וטוב. יפה הכל
 מחליטה 18 בת יהודיה בחורה אם לא!

 ואני עניינה זה ערבי, בחור עם לצאת
 רוצה. שהיא מה לעשות לה אפריע לא
 סכנת בפני עומדת 12 בת ילדה אם אך

 אמנע הציבור, כנבחר אני, אז — פיתוי
המ זו חיים? אנחנו מדינה באיזו זאת!
 שלנו! היא השלטת והדת שלנו, דינה

בגו ההתבוללות בעיות את עברנו מספיק
 תהיה ולא תקום לא ישראל במדינת לה.

!התבוללות
 אנחנו הערבים? רוצים, בכלל הם ״מה

 לתר- ומתייחסים דבר בכל אותם משתפים
— מה אז מעלות. זה כאילו בדיוק שיהא

* 24

 על ומוותרים פשרניים להיות נמשיך אם
 ערבית?״ דרישה כל

מוע באותה חבר הוא רוברט ראובן גם
 משרד מטעם המפקח, גם הוא בנוסף, צה.

הש הכריז באיזור. בתי-הספר על החינוך,
 במקצועו: מורה רוברט, בוע

האח־ השבועות של מהגילויים ״נדהמתי

 היהודי הסגן.התבוללות!
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זו מרק, שמעון מעלוונ״תרשיחא, מועצת
לדבריו. ההתבוללות, סכנת נגד עק

 תרשיחא, תושבי ערביים, צעירים קיימו
 13-12 בנות יהודיות ילדות עם יחסי־מין

מו אינם המשמיצים ראשי גם ממעלות?
הק היחידה, העובדה זאת. לקבוע כנים

משו הליכה לנושא: איכשהו אולי שורה
מ וצעירות מתרשיחא צעירים של תפת

מעלות. של בקולנוע לסרט מעלות

 בשבוע נתקיימו.דבריו. תמימות שנה 12
 במעלות יהודים :האידיליה נשברה שעבר,

בנו ב״הוצאת בתרשיחא ערבים האשימו
הא תרשיחא ערביי רעה״. לתרבות תינו
 שקר ב״עלילות מעלות יהודי את שימו

וכזב״.
המקומית, המועצה של הפעולות בין

 שיצעקו שלנו? הבנות את גם רוצים הם
 בבנות יגעו שלא אבל רוצים, שהם כמה

 ואת אותם מכבדים שאנחנו כשם שלנו.
 לפני הנה, אותנו. לכבד חייבים הם דתם,
ה שליחי פתאום כאן הופיעו זמן כמה

 לעבור מעלות אנשי לגייס וניסו מיסיון
נגיע, היכן עד חוצפה? לא זאת לנצרות.

לכך.״ להסכים מוכן לא יהודי,
 שני להסכים מוכנים לא בדיוק למה

 בדיוק מה ? הללו הטובים היהודים
 של ״הגילויים מהם דמם? את הרתיח

 האחרונים?״ השבועות
 הן הנראה, כפי העובדות, לדעת. קשה
האמנם הסערה. בכל חשוב הפחות החלק
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 הקייטנה ״ביטול :נאחס פרימי תרשיחא,
למדינת־ישראל." סכנה היא המשותפת


