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שני. להירהור נתפס הקייטנות, רעיון

מדי התקיימו, שנים במשךוסעדה שגרמה הקייטנה
■■■■■ , ״ _ . . . משו״ קייטנות״יום קיץ, ____ .

 באכזיב, לראשונה, קויימה היהודיים."אשתקד "מעליות תפומ״לילדלתרשיחא"רבילם
 יהודיות ילדות :בתצלום ומעלות. תרשיחא ילדי של לחטיבת־הביגיים קייטנה״פנימיה

זו היתה הערביים, המדריכים לדברי באכזיב. בקייטנה שהתקיים במופע וערביות

 לח־ קייטנודפנימיד. ולקיים לנסות הוחלט
 הקייטנה ח׳). ז׳ (כיתות טיבת־הביניים

 גדולה, הצלחה והיתד, באכזיב התקיימה
 הגדול, החופש ימי בהתקרב השנה, אולם
לשימצה. שמה לפתע יצא

— גודא אסון
ת ספגת התבוללו

 משני באחד מורה דייסי, כרהם
מע־ של העממיים־דתיים בתי־הספר

 מתר־ ונערות נערים בין לא — אטורים קשרים של צל מכל תמימה נהדרת, קייטנה
 נדירה נקודת־מיפגש שימשה הקייטנה יהודיות. וצעירות ערביים צעירים בין ולא שיחא,

 ישראל. ברחבי כמעט קיימים שאינם קשרים — העמים שני צעירי בין הקשרים להידוק
 בדבר בזעקות״אימים במעלות אישי־ציבור יצאו מוכחות, עובדות כל היעדר למרות
המועצה. תושבות יהודיות נערות של להתבוללות מקור הקייטנה של היותה

״חב שעברה, בשנה באכזיב, בקייטנה רו
 סכנה מהווה והדבר למדי,״ הדוקות רויות

התבוללות. של
ב פורסם הדו״ח, המצאת עם בבד בד

 הקייטנות לביטול הקורא כרוז מעלות
הכ תרשיחא־מעלות. ילדי לכל המשותפות

 מעלות״, צעירי ״בשם חתום שהיה רוז,
 מפני העברית העיירה תושבי את הזהיר
המ לקייטנה בנותיהם שליחת של הסכנה
 מפתים ״אשר תרשיחא נערי עם שותפת

עבירה.״ לדבר בנותינו את
את חיממו המשמיץ והכרוז המורה דו״ח

 הפנים ממשרד ולתבוע להתפטר איימו
עצמאית. מועצה כינון

א ־3 ל ן3ל

3חשו
 דק- חליל בהתרגשות השבוע יפר **
 כשראיתי שוק ״קיבלתי ):50( וואר ^
 שום על שמענו לא פעם אף הכרוז. את

 הבנים רוב וכזב. שקר זהו כאלה. דברים
 אז — עברית מדברים לא אפילו שלנו
הבנות עם להתחיל בכלל יכלו הם איך

 חשוב?! כל־כך לא אומרת זאת ״מה
 של ילדות בפיתוי שלנו ילדים מאשימים

 על עמדתי ככה? עונה והוא — מעלות
 הם נגדי. בכרוז תצא שהמועצה דעתי

זה.״ את דחו
 נציג ),30( רוברט ראובן לעומתו טוען

 שנח חצי לפני שעד — במועצה המפד״ל
 שיזם זה והוא המועצה, ראש בעצמו היה
 ״ביקשתי המשותפות: הקייטנות את אז

 משותפות, קייטנות של מהנוהג לסטות
 דבר כאן. קרה בעצם מה לבדוק על-מנת

 הקיי- לא בבטחון: להגיד יכול אני אחד
)26 בעמוד (המשך

המור המועצה, המקומית. במועצה הרוחות
 חברים ובה קיר, אל מקיר מקואליציה כבת

 הועמדה יהודים, ושבעה ערבים ארבעה
 שני ואידיליה. שיתוף שנות 12 ניפוץ בפני
 וחליל מוסא מיכאל הערביים, היו״ר סגני

 דיאז, ובוטום עומר חדי וחבריהם דקוואר,
נגדי. כרוז והוצאת הכרוז חקירת דרשו

 \ לסדר־היום הנושא את להעלות בן־יעקב
 / לי: אמר המועצה ראש אז בכרוז. ולדון

\ חשוב.׳ כל-כך לא זה ללב, תקחו ,אל

 החופש בחודשי שנים במשך גם, פעלה
 שני לילדי משותפת — קייטנה הגדול,

 היו כאחד והמדריכים החניכים הישובים.
העמים. שני בני

הקודמות, השנים הצלחת לאור אשתקד,

 הוא במקום, שלישי יסודי (בית־ספר לות
 דין־וחש־ במועצה לחברים הגיש חילוני),

 רעה לתרבות ״יציאתן אודות שחיבר בון
 וחתחברותן ממעלות יחודיות ילדות של

נוצ־ לדבריו, מתרשיחא״. ערביים לנערים


