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 מיסנו■ קוטפים־חוטפים בויזנגוו
והמודעות הועת מעץ הישר נולבון,

 המודעה נעלב. בקול אומר הוא מכאן,״
 ״לרגל רבים. עצים פני על פרושה שלו

אקוס גיטרה זוכה׳ הקורם כל נסיעה!
ונד טרנזיסטורים עמינח, מיזרן טית.

 ״וחוץ יחזור. מתי יודע לא 290049
שנוס שלי חברים זה נשאר. אני מזה,

 חושש כמו בבהלה, מוסיף הוא עים,״
עליו יוטל האחרון, ברגע שפיתאום,
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בתשובה חוזרת מודעה:
- אנשים מחפש

אנציקלו גדולות, בובות חשבי־כיס,
אבן־שושן.״ מילון מיכלל, פדיה

דיזנגוף־פרישמן עץ
טוב! בראש -

צו־איסור־הגירה.
 מיוחד,״ משהו לא זה בעץ ״פירסום

 לא ״אנשים נסיונו. את מסכם הוא
 מהר. עוברים למודעות, לב שמים

מו הרבה ראיתי מסתכלים. בקושי
 אני. גם להדביק החלטתי אז דעות,

 עוד מעטים. קונים אליי התקשרו
 הרבה שם בעיתון. גם אפרסם השבוע

טוב." יותר
 בלבה
ואנגלית

 חש־ הכלבה את לשאול פשר ס
 התכולות. העיניים בעלת חורה,1\

 בעליה. גם כך אחרת. סבורה היא
 חורש, לפני בדיזנגוף לטייל ״הלכנו

 באותו עוד לנו. ברחה הכלבה ופיתאום
 ביותר הקרוב העץ על תלינו היום

 כלבה אבדה מודעה: למקום־הבריחה
ל היקרה תכולות עיניים עם שחורה
 בחורה אלינו התקשרה למחרת בעליה.
 אותה. לנו והחזירה הכלבה את שמצאה
 בעץ פירסום עיתון? צריך מה בשביל

דבר!" של שיגעון זה
 מ־ לארץ ״עליתי :293854 גם כך

 חודשים תישעה לפני ארצות־הברית
 פית־ באוניברסיטה. אנגלית מלמד אני
 ישראלי חבר כסף. לי חסר היה אום
 העץ על תפרסם שלא למה לי: אמר

אנגלית? מלמד שאתה
 אנגלית+שיחה+הכנסה ״פירסמתי:

 הרבה אליי התקשרו טופל. למיבחני
לבז בלי כסף הרבה הרווחתי תלמידים.

 בעיתון. מודעת־פירסומת על אגורה בז
 כל־כך וזולה מקורית שיטת־פירסום

העולם!״ בכל מצאתי לא
■י* ביי; מ יץ שדד,

במדינה
)28 מעמוד (המשך

 בנו ),25( עומר קיצוני." ״איש
 אביו. בדרכי הולך אמארה, של החמישי

 שנים, כמה במשך לכפרו מרותק היה זה
 אל־ארד בקבוצת מעורבותו בעיקבות

ה בשלוש עומר. גם כך (״האדמה״).
 לכפר־ מרותק הוא האחרונות שנים
 אבנא־ בתנועת פעילותו בשל כנא,

(״בני־הכפר״). אל־בלד
ב הנקראים צווי־ריתוק, שיבעה

 קיבל ״צווי־הגבלה,״ מישפטית שפה
 — צו כל של תוקפו עכשיו. עד עומר
שנה. חצי

 באר־ באוניברסיטת היתה ההתחלה
 השנה בסוף ,19 בן אז ״הייתי שבע.

 במשך הביולוגיה. ללימודי הראשונה
סטודנטי בגוף פעיל הייתי השנה כל

 ה־ הסטודנטים תנועת שנקרא אלי,
״כשהת עומר. מספר פרוגרסיבים,״

 שלושה קיבלו הבחינות, תקופת חילה
 אני שגם ידעתי צווי־הגבלה. מחבריי

 כמה אחרי ובאמת, כזה. צו לקבל עתיד
 אולם־ בפתח שוטרים שני לי חיכו ימים

 צו־ההגבלה את לי מסרו הם הבחינות.
 הבחינה, את לכתוב שאוכל לי ואמרו

 את לארוז עליי יהיה אחר־כן מייד אר
לכפר־כנא.״ ולנסוע חפציי
 אלוף־הפי־ חותם צווי־ההגבלה על

המרו מתגורר סמכותו שבתחום קוד,
 או אזרחי מישפט, ללא ניתנים והם תק,

 כי טוענים שילטונות־הביטחון צבאי.
 מכמה המרותק את לשפוט אי־אפשר

 כדי הוכחות די שאין מפני סיבות:
 מעוני אינם שהם מפני כדין, להרשיעו

 המידע מקורות את לחשוף יינים
 כל עבר לא שהמרותק מפני או שלהם,
 לבצע ממנו למנוע בא והריתוק עבירה.
בעתיד. עבירה

 לאחריו מהר. הסתיים 1 מס׳ ריתוק
בינ שנים. שלוש במשך הצו חודש לא

 הביולוגיה לימודי את עומר סיים תיים
לכפרו. וחזר

 לימודיי, תום עם מייד ',82 ״בקיץ
 בני־ תנועת של המקימים בין הייתי
״שלו מספר. הוא בכפר־כנא." הכפר

קי לכפר שהגעתי אחרי חודשים שה
 מאז במיספר. השני צו־ריתוק. בלתי
 חצי כל כאשר מרותק, אני עכשיו ועד
מתחדש.״ הצו שנה

 מדוע מפרטים אינם צווי־ההגפלה
 מאוחר רק מסויים. אדם לרתק הוחלט
 למד לבג״ץ, עתירה כשהגיש יותר.
 ״איש היותו בשל מרותק הוא כי עומר

 לחתור ופועל למדינה המתנגד קיצוני
 אליה קשור שהעותר התנועה תחתיה.
במ פלסטינית מדינה בהקמת דוגלת

 זיקה לה ויש ישראל, מדינת קום
הח הטרור לאירגון ומדינית רעיונית

ברא פלסטין, לשיחרור העממית זית
חבש.״ ג׳ורג׳ של שותו

 תנועת את החמה.״ זריחת ״עד
 עורך־דין ,1972ב״ הקים, בני־הכפר

 בתחילה אל־פחם. מאוס כיוואן מוחמר
 בן־הכפר. את מצעו במרכז כיוואן שם

 לרעה. ומופלה המקופח הפשוט, האיש
 מאדישותו אותו לעורר ביקש הוא

 מכאן זכויותיו. על להילחם לו ולגרום
הכפר. בני התנועה: של שמה

הת של המסחררת ההצלחה לאחר
 אל־ באום המקומיות בבחירות נועה
 תנועה להקים כיוואן החליט פחם,

 הלאומי, הצד את הדגיש גם אז ארצית.
דמו חילונית ״מדינה להקמת וקרא

 שטח זה ובכלל — הארץ בכל קרטית"
מדינת־ישראל.

הקמ מאז להילחם, נאלצת התנועה
המסו ובחמולות הממוסדת ברק״ח תה,

 בתחילת ואם בכפרים. השולטות רתיות
 כפריים, אוהדים לאלפי קיוותה דרכה

 של דקה שיכבה על־ידי המונהגים
 עומדים כי ברור כיום הרי סטודנטים,

אוהדים. של אחדות מאות רק לרשותה
 אוהד אמארה, סעיד רדואן עומר

 הלאומית התלהבותו על משלם פעיל,
 חייו נעים שנים שלוש מזה יקר. מחיר
 הצו בזמן קרה ״זה צווי־ההגבלה. סביב

 השני״ הצו לפני קרה ״זה או: החמישי״.
 הוא כר מישפט. כל מתחיל הוא כד —

בחייו. חשובים מאורעות זוכר
תק על־פי המוטלים צווי־ההגבלה,

 לשעת ההגנה תקנות של 110 נה
 יעזוב לא המרותק כי קובעים הרום,

 ללא מתגורר הוא שבו הכפר שטח את
)32 בעמוד (המשך

נכבד! אזרח
 קשישים מרביתם עיוורים, 8,000כ־ חיים בישראל

 הלאומי. הביטוח מקיצבאות החיים
 מחלות גבוה, גיל בשל בעבודה נקלטו לא רבים

נוספות. ומגבלות
 למרכז מסייעות לעיוור״ ״אור ממבצע ההכנסות
 ולפתח לקיים ליזום, העיוור למען ולאגודות

כמו: שרותים
 בכל ראיה וכבדי עיוורים ילדים 500בכ־ טיפול
 פשוטים עזר מכשירי אספקת וכן הארץ, רחבי

 באוכלוסית המוצלח שילובם למען ומתוחכמים
התלמידים.

לעזרתך! זקוקים אלה עיוורים
 על הספר בתי תלמידי ביתך את יפקדו אלה בימים

 קבל לעיוור״, ״אור למבצע תרומה להעלות מנת
 למבצע. יפה בעין ותרום יפות פנים בסבר אותם

 החי בישראל העיוור לרווחת קודש הן ההכנסות
בתוכנו.

לעצמם! לעזור להם עזור

וההוקרה, הכבוד בכל
ב<ע\ראל לעיוור המרכז

 בערב. 9.00 עד אלינו התקשר/י
 אצלך תהיה שלך הסדר ועבודת

 0ע£8ו\!6זזו שרות בבוקר. למחרת
בעיר. נמוך הכי בתעריף

ופרסומאים. לגרפיקאים כדאי
03־447363 צפריר רוני

ביממה שעות 24 לשרותן*
38 38 38 03

בלבד אשראי כרטיסי לבעלי

גרפיקאי/ת
סדר־צילום. זה מה דע/ת1י את/ה

 סדר אותו עכשיו יקר. תענוג
 מחיר את ,כשתשמע/ כסף. בפחות

 שתשלמ/י הראשון המינימום
שהכרנו תשמח/׳ - אצלנו

03־447363 צפריר חני
. ׳ 31,


