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לבריכה מסביב ארוחה

 חופשי, במזנון האש, על גריל מטעמי
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בסחנין מחנה
 וערכים יהודים צעירים

 סולידריות זשכוע גפנשו
הנליל רי8בכ

 מיכנסים הלבושים היהודים הצעירים
 עסוקים שעבר בשבוע שניראו קצרים,

 הערבי הכפר בתחומי שונות בעבודות
 בסף להרוויח עלימנת לשם באו לא סכנין,

הקיץ. בימי
ותל סטודנטים רובם הצעירים, עשרות

 סבנין, הערביים לכפרים באו תיכון, מידי
סו ״הבעת של לשבוע ודיר־חגא, עראבה

 נגד הערבי-ישראלי המאבק עם לידאריות
בגליל.״ האדמות הפקעת

 בתי בין הצעירים חולקו השבוע למשך
עיסוקם ועיקר הכפרים, תושבי ערבים,

ב שונות ציבוריות בעבודות עזרה היה
 בערכו בערבים מארחיהם. כפרי תחום

לשי שהוקדשו יהודינדערביים, מיפגשים
 ביחסים הקשורים בנושאים ולדיונים חות.

ישראל. במדינת והישראלים הערבים בין
ל כיקור צ  עדות פי על הפצועים. א

 מדי- והשיחות הדיונים נמשכו המשתתפים,
 עשרות ״על הקטנות, השעות עד לילה

סיפלי-קפה.״
סטו ),24( מנדל דויד היה הרעיון יוזם

 ״להביע דרו חיפש לדבריו, אשר, דנט
ה ערביי של הצודק המאבק עם הזדהות

 נפגש הוא אדמותיהם.״ הפקעת נגד גליל
 את והגה הערביות, המועצות ראשי עם

הסולידאריות. שבוע רעיון
 בבתי גם הצעירים ביקרו השבוע במשך

 בפני צערם והביעו האדמה, יום פצועי
 הדמים. מאירועי שנפגעו המישפחות בני

 רב־מש- מיפגש בסכנין בערד בליל־שבת
 ניגנה שבו השבוע, לסיכום ראשון תתפים

 מ- היהודית־ערבית ״התיזמורת השאר בין
 קבוצת־תיאטרון הופיעה וכן דיר-חנא״

 תקרית זה לכינוס קדמה ימסכנין. מעורבת
המש שלדיברי כוחות־הביטחון, עם קלה

 עמוסות משאיות באירוע.״ ״התגרו תתפים
 חמושים אדומות, כומתות חובשי חיילים

ב הכפר בחוצות הסתובבו ובמצב־הכן,
איטית. נסיעה

ה למחרת ועדה. להקמת דרישה
 פומבי כנס התקיים בבוקר, בשבת יום,

 יהודים מאלפיים יותר בהשתתפות נוסף,
 נאמו בכנס ההזדהות. שבוע לסיום וערבים,

 דניאל הפרופסור הערביות, המועצות ראשי
 קניוק, יורם הסופר יבי, המשורר עמית,

 לבנבראון אברהם חבר־הכנסת כהן, רן
 מסטיו תטוס פישל המיבצע. ומארגני

 בארץ הציבור נקרא שבו קול־קורא, קרא
 ההפקעות מדיניות נגד למאבק ״להצטרף
 להקמת ולדרישה הממשלה, של והאפלייה

ש בלתי-תלוייה, ציבורית ועדת-חקירה
יום־האדמה.״ אירועי את תחקור

 וערבים יהודים בין שנוצר הקשר, על
 של דבריו מעידים הסולידאריות, בשבוע

ממארגני לאחד שאמר סכנין, תושב עבד,

 התרגלתי כבר ? מחר אעשה ״מה :השבוע
אליכם.״

דדכי״חיים
האהבה פר■

 ילדה הצעירה האשה
— לנישואין מחוץ כת

 מאיימות השכנות
אותה להדוג

 אותך רוצות לא אנחנו !מפה ״תסתלקי
 מסריחה! כלבה מפה, ■תלכי מהר פה,

 !״כמוך שכנה לנו שתהיה רוצות לא אנחנו
 פתחה במדרגות, במהירות עלתה ג׳ודי

 שהיא תוך פנימה ונכנסה דירתה, דלת את
 הצליחה. לא היא הדלת. את סוגרת
אחריה עלה טסה, יצתק השכנים, אחד

 המכה, מעוצמת חדלת. את ופרץ בריצה
 קמה היא ונחבלה. הריצפה על ג׳ודי נפלה

 למישטרת לחייג וביקשה לטלפון, וניגשה
 ״אני עליה: ניגש טסה יצחק נתניה.
 כזה דבר לך אעשה אני אותך! אהרוג

 החיים לכל שוק תקבל שלד שהילדה
!״שלה

 להתקשר ורציתי נורא ממנו ״פחדתי
ה על מוטרו ג׳ודי מספרת למישטרה,״

ההת בשרשרת שיא שהיוותה תקרית,
 לי נתן ״הוא כלפיה. שכניה של נכלויות
 הוא אחרת אתקשר, שלא לי ואמר סטירה
 ל־ לחייג בכל־זאת ניסיתי אותי. יהרוג

 לי נתן אותי, היכה שוב הוא מישטרה.
 י• והילדה הריצפה, על נפלתי בפנים. אגרוף

 "תיזהרי, לבכות. החלה (,טרי׳) אסטלה שלי,
 את תעזבי לא אם שכמותך, בת־כלבה

 !״החיים את לד נמרר אנחנו הזאת, הדירה
 הוא זה, את לי שאמר אחרי ורק צעק,
הדירה. את ועזב נרגע

 כעשר וכעבור למישטרה, ״התקשרתי
 לו שאמרתי לפני עוד חוקר. הגיע דקות
 לשגע ,תפסיקי לי: אמר הוא אחת מילה

ש אפילו אלי, ולהתקשר השכל את לי
 שום רשם ולא חלד, הוא אותך.׳ יהרגו

תלונה.״
 ),29(מוטרו דודי נשוי. היה האהוכ

 כ- שנים כעשר זה עובדת גבוהת־הקומה,
 בתי-אופנה עבור עצמאית מתכננת־אופנה

 ברמת־גן, נולדה היא בארץ. אכסלוסיביים
 צבר. ולאב בארץ שהשתקעה אנגליה לאם

 מתקדמת אם ברכי על חונכה בצעירותה
 והלאה. ממנה שהדיעות־הקדומות ומבינה,

בהצ התיכון בית־הספר את שסיימה אחרי
 סטטיסטיקה כלכלה, ללמוד החלה טיינות,

 בתל- במידרשה־למינהל ומינהל־עסקים
 וחצי, שנה כעבור הופסקו לימודיה אביב.

מחלה. עקב
 היא לצבא, להתגייס זמנה כשהגיע

 9 עקב שירות, ללא פינקס־מילואים קיבלה
 ללמוד פנתה ואז מתגייסות, בנות עודף

 שנקר בבית־הספר וציור־אופנה תיכנון
 בבית- כמתמחה עבדה ובו־בזסן ברמת־גן,

דיין. רות של בניהולה משכית, האופנה

כסכנין רוקדים וערכים יהודים צעירים
הזדהות להביע דרך
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