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עמדה בואדי־סליב להדמים

 בכל כאלה במקרים הנהוגים חיצי־הלעג, פת
הסבי יותר מאוחר בארץ. פוליטית אסיפה

שה משום לפעולה, נכנסה כי המשטרה, רה
 השמעת את למנוע ניסה בחוץ שהתאסף קהל
 מחברי אחד כך על הגיב הנואמים. דברי
 את להפסיק רצינו באמת ״אילו הארגון: ועד

 את לחתוך הכל בסך צריכים היינו הדיבורים,
הרמקולים.״ של חוטי־החשמל

:מאשי□
 גזשפוחז רפמגרווז עירה

. ה ג י ב י ע א ה
ישראל, גזשבוררו את 9

 רתגכגית ידה את שנתגה
 גזראש הכתה הפרובוקציה,

ר־ שיש אנשיע רשיתת
 ער הצור וגורכה עצרע

ש בצורה בן־הרוש דויר
רוזייו. ש ש זז בו עוררה

 ישראר השבורה את •
זזו־ עזרה רשרור שניעתה

 וזזבשה העצוריע תן קיה
וירריע. נערית בכרא

הצי־ הגורתית כר את •
או ביורעית שנתנו בוריית 4

ר־ ירת את יורעית ברא
 העריתו ההוזפירה, קנוביה

 רתרף ועזרו העוברות את
 כוזז רדכא כרי האתת. את

 רשבש שאיית תדש ציבורי
הבזזירות. זזישובי את

הקול לבנין מסביב הידהד להב של קולו
 צעיר התפרץ הקהל תוך אל כאשר נוע,

 להם נותנים אתם ״מה משולהב. מרוקאי
 ״לחרות היסטרית. בהתרגשות שאל לדבר?״

 אחד נותנים?״ אתם ולהם — לדבר הפרעתם
 לא זו התפרצות כי שחשש הארגון, מפעילי

 את לשלהב שתפקידה פרובוקציה אלא היתד,
 ניגש למעשי־אלימות, אותו ולגרוף הקהל

אל כן, אם להתלונן? מה לך ״יש לצעיר.

לך.״ יסבירו הם לארגון. פנה כאן. תצעק
 עשו הצעקות עזרו. לא דברי־ההרגעה אך

וצועק. מתרגש החל הקהל שלהן! את
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נסגרה המלכודת
■a* ,ה ר ט ש  מן בשקט עמדה כה שעד מ
 ״להתפזר!״ לפעולה. עתה נכנסה הצד, f ן

 סמל לסדר!״ מפריעים ״אתם השוטרים, ציוו
 לא־ ואשר השכונה לבני היטב המוכר חרדל,

יס שלא עליהם והשפיע אתם התווכח פעם
 הקהל. מן לאחד ניגש פזיזים, במעשים תבכו
 עבר בעל רווימי, אברהם בשם צעיר זה היה

 כאדם בשכונה והתבלט למוטב, שחזר פלילי
 ״הסתלק■ .הצידה אותו דחף חרדל חרוץ.

עליו. פקד מכאן!״
סר הנאספים יתר גם הסתלק. לא חוימה

 לא?״ חופשית, אסיפה ״זאת להתפזר. בו
רו בחוץ? רמקול שמו מה ״בשביל שאלו.

המש חוליית בין ההתנצחויות לשמוע!״ צים
 לנד ״בוז והלכו. התחממו הקהל לבין טרה

 אחריו פתחה מקהלה מישהו. קרא פא״י!״
הנואם. קול את הטביעה בקריאות־גנאי,

ב הקהל פיזור למה: קדם מה ברור לא
הרא האבן ידוי או השוטרים, על־ידי כוח

סוע בשניות מקום, מכל הקולנוע. על שונה
 סליב. בואדי שנית האש ניצתה אלה, רות

 שלה. את עשתה הבלתי־חשובה האסיפה
הצליחה. הפרובוקציה

 לאנשיו הורה המשטרה חוליית מפקד
 מפעילי כמה ניסו עוד אלה ברגעים לסגת.

 — בן־הרוש דויד כנראה, ביניהם,—הארגון
 לשוא. אך בשקט. להתפזר הקהל את לשכנע

הק נמשכו. האגרופים וניפנוף קריאות־הגנאי
 אותה כי הרגיש לא עשרות, כמה שמנה הל,

 עשרות המלכודת. סורגי עליו נסגרים שעה
 מסביב עמדות תפסו וניידות טנדרים ג׳יפים,

שוט מאות כמה של שרשרת כולה• לשכונה
 באלות ומזויינים קובעי־פלדה חבושים רים,

העברים. מכל מתהדקת החלה מתכת, ומגיני
 שפי, יששכר מפי להם שניתנה הפקודה

ב המתקהלים את לפזר חיפה: נפת מפקד
 עד הפקודה את מילאו השוטרים הזרוע. כוח

 הקהל על מונפות באלות הסתערו הם תום.
במ נתקלו וכאשר הקולנוע, בפתח שהתאסף

 כל את ברגימה־נגדית. השיבו אבנים טר
משטרה, מכונית לתוך השליכו שתפסו מי

לשופטת מובל ההש בן
התושבים. ליכוד יימנע כך ועליידי המשפט, לעריכת עד במעצר המרוקאי המנהיג את חזיק

מכות. כמה עליו שהנחיתו לפגי לא אך
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כקולנוע כלואים עתונאים
 כמה שעה אותה ישבו הקולנוע תוך ך■
J .התיגרות פרוץ על שמעו הם עתונאים 

 בפתח אך קורה• מה לראות רצו בחוץ,
 מה לכם ״אין הפועל. סדרני עמדו האולם
 מהם מנעו שעה רבע ובמשך החוצה!״ לצאת
 שרר לבסוף, אותם שיחררו כאשר לצאת.
שקט. בחוץ

 בשבי־ הודיע למותניו, אקדח שחגר שפי,
ני ״בריונים״ כמה כי לעתונאים, עות־רצון

ושב במקום, לאומי בנק דלת את לפרוץ סו
 נאלצה כן ועל הדר, קולנוע שמשות את רו

 סדר. ולהשליט לפעולה להיכנס המשטרה
 צעירים, רובם עצורים, מלאות היו הניידות
במהומה. השתתפו לא כי רם בקול שנשבעו

התח נער, של אמו עמדה המכונית ליד
 הבכי בנה. את שישחררו השוטרים לפני ננה
 כל תחת המטה. לעבר זזה הניידת עזר. לא

אח שלוש הגיעו הסביבה את שעזבה ניידת
 באלות מזויינים שוטרים מלאות כולן רות,

בעיניהם. רצחני זעם ומגינים,
 רק זו היתד, אולם נסתיים, הקולנוע קרב

 סליב. ואדי של השחורה השבת של התחלתה
 בשיטתיות פלשו במדים שוטרים של מחלקות

ונ נשים בחורים, השכונה. סימטות לב אל

ובק בוז בקריאות פניהם את קידקו ערים
 אבנים. עליהם הומטרו גגות מכמה ללות״

 קבוצה כל על בהסתערות פתחו השוטרים
 מי כל על התנפלה בסימטות, שהתגודדה

עלי ליפול המשיך הגגות מן לדרכה. שנקלע
ובקבו קרשים לבנים, אבנים, של מטר הם

 עד משלהם, בדגימה השיבו השוטרים קים•
הגגות. את לתפוס פקודה להם שניתנה

 עד לבית מבית עברו הגגות, על טיפסו הם
או האסטרטגיות. העמדות כל את שכבשו

 והחלונות הדלתות כולם, כובו השכונה רות
 מבני לחלוטין התרוקנו הרחובות הוגפו,

 זכו טיפשים או אמיצים עוברי־אורח אדם•
ונל למכונית הושלכו חסר־רחמנות, לטיפול

 יגנו מדיו כי שהאמין צנחן למעצר. קחו
כה הוכה הוא טעה. כי במהרה למד עליו,
 גם אולם למכונית. הוא אף הושלך לכה׳

 שקע סליב ואדי נפסקו: אלה בודדים מקרים
ובאפילת. בדממה
 השני החלק להפעלת מתאים מצב זה היה

עב ביד, רשימות עם המשטרה. תוכנית של
 כל עצרו הבתים, בין מוגברות יחידות רו
הלי המצוד שיא כמסוכן. מראש שנקבע מי
 בן־הרוש דויד של מעצרו היה הנורא לי

).7־6 עמודים (ראה
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חי מזרון מגעי שוטר

3 בפעולה הכובשים
אליה אבנים של תפקידן אבנים. מלאות חביות, שלוש בבירור אות

 של האנסינות תלויות שמהם והמוטות, הקרשים את להחזיק הוא
 כמצבווי־ המשטרה על־ידי הוצגו אלה. חביות בבית, הרדיו מכשירי

במשטרה. ■ההתנגשות לקראת מראש שהוכנו התושבים, של אבנים

 קרבות־הרחוב. התחדשו וקר33 ■*.׳מחרת
 סליב בואדי כי הודיע אמנם ישראל קול /

 ידעו במקום השוטרים אך שקט, שורר
 ותבעו המתפללים קמו בבתי־הכנסת אחרת.

מש הלילה. של העצורים 50 שיחרור את
מפק בפני זו משאלה הביאה נכבדים לחת

ריקות. בידים לואדי שבה אך המשטרה, די
נע של הפגנה לפתע התארגנה 11 בשעה

בהש הסתפקו בסך, עברו הם וילדים. רים
 בסימ־ שוב משהתפזרו אולם צעקות. מעת
מע הניידות של השידור רשת החלה טות,
 אבנים!״ ״זורקים תכופות: הודעות בירה

זור גלויות. קיבוץ ברחוב מתקדמת ״קבוצה
 בשרשרות, הסתדרה המשטרה אבנים!״ קים

 ה־ על גלים־גלים הסתערה הרחובות, לרוחב
 אחד, מטח שיידו אחרי הרוגמים, רוגמים.

הת המשטרה גלי בסימטות! ונעלמו נסוגו
ריק. חלל על נפצו

 שפכה ואשה ספורות לשניות נפתח חלון
 מגג הנסוגים. השוטרים ראשי על ם מ■ דלי

תת לכם! ״בושה נשים: תריסר יללו סמוך
ילדים?״ — להרוג באתם מי את ביישו!
 השוטרים, בפני התייצב בבגדי־שבת צעיר

 אחד הרים היסום בלי עליהם. צועק החל
מו על הנחיתה הכבדה, אלתו את השוטרים

 אחח־כאבים. התכופף זה הצעיר. של תנו
 הצעיר הגב. על הפעם שוב, נחתה האלה

 עשה השוטר אלה. מהלומת ושוב ארצה. נפל
להת מבלי כמעט בשיטתיות, המלאכה את

מזרון. המנערת עקרת־בית כמו רגש.
 היה נראה הקרבות. פסקו שעתיים כעבור

 הבל־ ההתמודדות מן כבר עייפו התושבים כי
התו בין עברה לאוזן מפה אך תי־שווה.

 ליד התפילה אחרי מתכנסים ידיעה: שבים
 התבשל השקט למעטה מתחת בית־הכנסת.

השחורה. השבת במאורעות והסופי הבא הצעד


