
 הדרן את המשטרה חסמה זיו בית־החוליס לידהגון גור שושות
שוטרים, 50 גוייסו זה למיבצע למפגינים.

 הקצין נראה במרכז אלות. לשאת שלא נצטוו — קודמות בהפגנות למקובל בניגוד — אשר
המפגינים. על מים זרם ולהתיז הברז את לפתוח בסימן ידו את מריס וילק, דויד

 קריאת נשתתקה מגבוה, צו פי על כמו
 השופר. נושא התקרב הבימה אל התהילים.

 תקע והתוקע מיקרופון לו הגיש מישהו
 התגלגל הקפוא, בחלל הידהד הקול בשופר.

 ריחף ומשם הבנין, שלפני לרמקולים מבעד
 גרונות מאות מפי השכונה. כל פני על

ש אחרים מאות הגדולה, הצעקה פרצה
 ישראל!״ ״שמע אליה: הצטרפו בחוץ עמדו

★ ★ ★
אזרחי כלבוש סיירים
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ם אי בי נ  נעמדו השוטרים הניידות. נעצרו ל

 במצ־ מתבלטים הגבוהים בשהקצינים לידן,
להצ התחילו סקרנים המוכספות. חיותיהם

 על כלל הגיבו לא המדרכות, על טופף
 סמויה מתיחות להתפזר. השוטרים בקשת
הת הסמוכים הבתים מרפסות בחלל. ריחפה
עמדות. וחיפשו התרוצצו צלמים אדם. מלאו

הסיי מן מתקבלת היתד, דקות כמה מדי
 הקהל בין שהתערבו ,לבושי־ד,אזרחית רים

 האסיפה. התפתחות על הודעה שבישיבה,
הת על סיפרו מעודדות, היו לא ההודעות

ה 50 המצופה. מן בהרבה גדולה קהלות
 בלתי־ התקהלות כל לפזר שנצטוו שוטרים,

מדי. קטן ככוח נראו חוקית,
 בצי- שוטרים קבוצת טיפלה המדרכה על

כ בעבר התגלו המים הגדול. נור־הכבאים
 הפגנות. בפיזור ביותר היעיל המסייע נשק

 מן להתרחק מיהרו הקהל מבין נסיון בעלי
ה כל את להרטיב לפתע העלול הצינור,
אדיר. מים בזרם אליו קרבים
 שוטרים 24 הודעה. הגיעה באים!״ ״הם

הקצי בלוזיית הנותרים, בשרשרת. הסתדרו
 צי־ מאורגן. לחץ לגוש בצד, הסתדרו נים,

ו חי לנחש והפף לפתע תפח נור־הכיבוי
 גאולה, ברחוב השבת, ככר מכוון מאיים.
עמום. רעש נשמע
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בריכת ״יעמידו אפשטיין. חרב רגשות

 היצרים, יגרו הקודש, עיר באמצע זימה
בפר שמים שם יחללו ועירומות עירומים
התשובה. היתד, זעם נהמת הסיא?״
 ״שר לשם בטעות שזכה שינברגר, הרב
מר שהוא משום נטורי־קרתא״, של החוץ

 אל פנה השלטונות, עם במגע לבוא בה
 יהודית תודעה מחפשים ״הם הצלול. ההגיון

 את ״שיקחו קרא, טובים!״ בני להם ויש
 מאה סי יש בתל־אביב ויראו, הסטאטיססיקא,

 בירושלים!״ מאשר אנסים יותר
 ״לי שסיים: שעה מהתרגשות, רעד קולו
 מגיוס יותר התערובתית הבריכה כואבת
 באותו הנעשה את יראו בחורינו הבנות!

תא בינתם וכל שבפרהסיא, גדול בית־בושת
 בתוככי היצר וגירוי עריות גילוי זהו בד.

ם... שלי  יעבור!״ ואל ייהרג ירו
ה בתוך בנאום הסתפק לא בלוי עמרם
 למרפסת, המיקרופון עם יצא הוא ישיבה,

ה לאמונה. וחבריו מעריציו המוני לעיני
 שפעה אשר ההתלהבות, בזרם נתפס קהל

ירו שבקנאי הקיצוני מפי עסיסית באידיש
 שבלוי שעה לשיא, הגיעה ההתלהבות שלים•

 די צי קימט ״יידן, המיקרופון: לתוך שאג
 לרחוב!)״ נצא (יהודים, גאסן!

 מפי המיוחלות המלים נשמעו בו ברגע
הנהי התחילה ),58( הקשיש האדמוני הרב

הקפו לובשי זרם העיר. לכיוון הגדולה רה
 וגאה הרחוב אל השתפך והשטריימלים טות

 ההפגנה. את ליוד ילדים עשרות העירה.
הקרב. לקראת אבנים אחזו בכיסיהם

 ההפגנה. במרכז צעדו ושינברגר בלוי
 בראש, דהרו חסונים אברכים עשרות כמה
 להשתפך המשיכו המפגינים שמאות שעה

העיר. מרכז אל השכונה מתוך
★ ★ ★

מתחי? הקרב
 ההפגנה נמשכה /,״הפועל למין **ד

א ^לל  ראשוני כשהגיעו רק התנגדות. ׳
 לפתע הבחינו ההסתדרות, לבנין המפגינים
הכביש. את שחסמה השוטרים בשרשרת

 התאוששה קצרה, לשהיה נעצרה ההפגנה
נדמה היה לרגע במורד. להתגלגל והמשיכה
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 צולמה זו תמונה ראשו. מעל ארצה התגלגל כובעו ונפל. מעד ביוב, בור של במכסה נבשל
מייזליס. הקצין עם מתגושש המפגין נראה בה השער על המופיעה התמונה אחרי ספורות דקות

ה השוטרים שרשרת את ישטוף שההמון
 כבמטה־קסמים אך יפו. לרחוב ויתפרץ דקה

 המדים לובשי שרשרת לפני ההפגנה נעצרה
 נשמעה הניידת לרמקול מבעד האסורים.

נש לאחריה מיד משטרה. משרוקית שריקת
הנפה. מפקד של קולו מע

 דורש אני בלתי־חוקית, התקהלות ״זוהי
בצע הוחרש קולו בשקט!״ להתפזר מכם
המ הפלילי,״ החוק פקודת ״לפי בוז. קות
 לפזר נאלץ ״אהיה הסדר, למען הקצין שיך
 תוך תתפזר לא אם בכוח, ההתקהלות את

המש שריקת בקעה שוב דקות!״ שלוש
הוטל. הפור רוקית.

ה מן איש במהירות. חלפו הדקות שלוש
 ומן ידו, את הניף וילק זז. לא מפגינים
 האברכים שורת מים. זרם פרץ הצינור

המפ גם אולם מיד. נרטבה שבקו־האש
ה נגד קולם את שהרימו האחרים, גינים
 לטבילה זכו בבריכה, המשותפת רחצה

 מסתכל, התלוצץ במקווה,״ ״כמו יסודית.
בטוח. במקום שעמד

 בנסיגה התחילה שההפגנה ברגע אז, אולם
הצי לפתע התפקע המים, לחץ תחת אטית

 השוטרים. שרשרת על ניתזו והמים נור,
השוט המפגינים, רטובים: כולם היו כעת
 שהתרוצצו הצלמים, ואפילו הסקרנים רים,

תמונות־פעולה. לחטוף וניסו
★ ★ ★ ־'
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 שנורו טיווח יריות אלה היו התחלה ע
 הפכו שניות תוך לפגוע. מבלי העורף, מן

תכלי לאש הדתית הסוללה של פגיעותיה
 הנפגעים ראשון החלה. הנגד התקפת תית.
להש הספיק לא הוא טריפוס. הקצין היה
 הניידת. ליד הזמן כל עמד בקרב, תתף

 לנזול התחיל הפצע מן בלחיו! פגעה האבן
פג כבדה אבן וילק. היה השני הנפגע דם.
עסי קללה פלס התכופף, הוא בבטנו. עה

להתקדם. הוראות לשוטרים ונתן סית,
 כשהיא קדימה, זזה האסורה השרשרת

ידיים במרכז. קבוצת־לחץ על־ידי נתמכת

 וכל התחיל. וקרב־המגע נשלחו, ראשונות
פג אחת אבן לעוף. האבנים המשיכו הזמן

 טי־ השוטר האסירים! מכונית בשמשת עה
 שיהיה, מה ״יהיה המושב. אל נלחץ בון
החליט. המכונה,״ מן יוצא לא אני

קי אחד שוטר נפלו, המפגינים מן כמה
 והתרחק ידו את תפס הוא בזרוע. מכה בל

 להתקדם, המשיכה השרשרת משדה־הקרב.
 בבטחון, אך לאט־לאט לסגת. התחיל ההמון

 המפגינים את ללחוץ השוטרים המשיכו
ה הצטלבות ליד בית־ההסתדרות. לכיוון

ה הצליחו בית־ההסתדרות, של סמטאות
 ונידלדל שהלך ההמון, את לאגף שוטרים

 אלות־מש־ כמה הופיעו מאי־שם במהירות.
 לצעקות הפכו קריאות־הקרב בודדות! טרה
נשברה. ההפגנה פחד.

★ ★ ★
** למחשן הצינור

מה בדיוק ידע לא גוקוכסקי **שה
 והמום, רטוב היה הוא אתו. נעשה )3

הא מכונית אל אותו גררו שוטרים שני
 על מיד והוקם מעד גליצקי בנימין סירים.
 סעדיין, יוסף פנימה. נזרק הוא גם רגליו.
 בפנים היה כבר המזרח, עדות מבני צעיר

המכונית.
ב להיעלם מיהר לברוח שהצליח מי כל

 היו שלא איש, כעשרים הסמוכות. סמטאות
עמ המכונית. לתוך נדחסו מספיק, זריזים

 לעצרו! כשבאו כלל התנגד לא בלוי רם
בנו. בלווית למכונית בשקט נכנס הוא

 במצב. שלטו השוטרים התרוקנה. הרחבה
לפ במקום שהתחולל לקרב היחידים העדים

 עזובים, כובעים כמה היו ספורות דקות ני
 ושברי אבנים בין הכביש, על שהתגלגלו

שירה. בקעה המסורגת המשאית מתוך לבנים.
 מאובקים וכולם פצועים חלקם השוטרים,

הסקר אחרוני הניידות. על עלו ומיוזעים,
 פורק, צינור־הכבאים להתפזר. התחילו נים

למח יחזור הוא מכונית. על והוטען גולגל
שב ברור היה כי הבאה. להפגנה עד סן,

 רק הוכרזה הבריכה, על הרטובה מלחמה
זמנית. הפוגה
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