
פרטיים, כלי־רכב ועשרות משאיות 12ב־באים המשסים בני
ה לויבוצי חברי מקרב הליגה אוהדי הגיעו

 לעצור היה יכול לא אותם, לתסוס שנשלח המשטרה, ג׳יפ התנועה. וסניפי הצעיר שומר
השכונה. לעבר וצעדו השוטרים את עקפו ממכוניותיהם, שקפצו המפגינים, ארבע־מאות את

 מור היווני נוח הוגיע הראשונה נפעם
פסיכולוגית מהפכה תדתי-וחולל הכוח

 שלהם. הבוקר הפילות את שסיימו כאות
במכו אבנים לידות ברורה: היתר, מטרתם

 ממעבר זו, בדרך העוברות התיירים ניות
 קרה בדיוק כך הבירה. למרכז מנדלבאום

ה בשבעת קרה בדיוק כך הקודמת. בשבת
 ימי־הביניים, שקומנדו שעה שלפניה, שבתות

 שקורבנותיו קרבות, לאזור הרחוב את הפך
 אלא מבני־הארץ, ״אפיקורסים״ רק לא היו

 דיפלומטית חסינות בעלי ביניהם חוץ, אזרחי
או״ם. ואנשי

 הישיבות קומנדו הצליח לא שהפעם אלא
 הבוקר משעות עוד עצמו. לרחוב עד להגיע
 מוגברים, משטרה במשמרות דשכונה כותרה

 גם אלא מירושלים, רק לא הגיעו אשר
 אחרות. ונפות טבריה נתניה, מפתח־תקווה,

 במגינים, המזויינים השוטרים, של לצידם
הגבול. משמר אנשי ניצבו וקסדות, אלות

 ה־ מאחרי הסתתר העיקרי המשטרה בוח
 כשרובו הרחוב, של החילוני שבצידו בתיב

 אירעה בו מקום אונגרן, בתי על מופקד
ה בין החריפה ההתנגשות שעבר בשבוע
 אז היטלו מהן המרפסות, לשוטרים. חרדים

 כלי־ביח סירים, עציצים, השוטרים ראשי על
חובשי השבת עמוסות היו. ברזל, ומיטות

שחורות. וקפוטות קטיפה של שטרימלים
 כשהם חרדים, כמה ניצבו הקירות לאורך

 לשוטרים. וגבם הקיר אל הם פג■ את מפנים
עוברת־אורח. הפליטה בגטו,״ כמו אותם ״סגרו

 אותה תיקנה עצמם,״ את סגרו ״הם
 עליהם.״ לרחם מה ״אין אחרת.

★ ★ ★
אני זה התמרור

ל אחת אבן אף התעופפה לא ׳טבת ך*
 פעם מדי רק העוברות. המכוניות עבר ן )

המסור הישנה הקריאה את הילדים אחד פיזם
 קריאה זו היתה אבל שאבם!״ ״שאבם! תית:
חלושה. ענות קול תוקפנית. בלתי
 הבוקר, בשעות בשכונה השקט שרר אם
המשט של לזכותה זאת לזקוף וניתן יתכן
 אהרון תולדות ישיבת מול שהעמידה רה,

ב מיד לצנן שאיימה מיכל־מסורגת, מכונית
 המידה. על יתר שיתחמם מי כל טייב סילון

 הצהריים אחר בשעות כי העובדה על אך
 בבתיהם, החרדית השכונה אנשי הסתגרו

ל יכלו החלון, סורגי דרך נבהלים הציצו
 כפייה למניעת הליגה אנשי רק התגאות

הגדולה ההפגנה את לארגן עלה בידם דתית, ■דושלים יבוש
הז הגיא, שער כביש לאורך מראה ן**  שיירת השחרור. מלחמת ימי את ביר 1 י

ה הכביש על לאיטה התנהלה מכינ־ות־משא
 דיקט בלוחות משורינת מהן אחת כשכל צר׳

 הליגה־למניעת־כפייה־ פעילי כתובות, נושאית
ה וסניפי קיבוצי חברי ואוהדיהם, דתית
 ירושלים את לכבוש עלו הצעיר, שמד

 שנראה מה מכל במימדיה שחרגה בהפגנה
בבירה. כה עד

 במסלול הענקיות, המשאיות טיפסו לאיטן
 ת שנקוד למרות לפרטיו. שתוכנן המיבצע,

 וקיבוצי תל־אביב סביב פזורות היו המוצא
 המשאיות הגיעו בפרוזדור, הצע־ר השומר
ב־ המשיכו הגיא׳ שער לפתח יהד כמעט

״ הסוס נוטר
אלימות. למנוע נדי הליגה מפגיני נגד הופנו

ה כנגד בבירה אי־פעם שנערכה ביותר
הדתי. טרור

 ריקודי סיום עם תורה, שמחת במוצאי
 שלמה היכל הכנסת בית ליד נאספו ההקפות,

 רגע באותו בדיוק העיר. מתושבי רבבות
 ללכוד כדי הירושלמית הליגה פעילי בחרו

 התקווה, של האחרונים לצליליה הציבור. את
 מהקומה לרוח, נזרו ההקפות, את המסיימת
 לבנים. כרוזים הסמוך, הבניין של השמינית

 להפגנת הקוראים כרוזים, אלפים חמשת
 ההמון, על לבנות יונים כלהק ירדו השבת,

ש בחגיגות השתתף קודם רגע עוד אשר
הרבנות. על־ידי אורגנו

 הליגה,״ הנהגת ואיתו הרחב, ״הציבור
 אחת קץ, לשים יש כי ״סבורים בכרוז, נאמר

 קנאי של ולהשתוללות לבריתות ולתמיד,
 נגד גבנרתם המראים הגיבורים אלה הדת.

 ופוגעים בודדות מכוניות המתקיפים ; הנכים
העוב לנשים הנטפלים ;שלוזים באזרחים

ש ולבוש הליכות בגלל בשכונותיהם רות
 אנשי ומתקיפים המתגרים ; טעמם לפי אינם
 חפשי ציבור עם להתמודד היעיזו — חוק
ה לכפיה התנגדותו המפגין הכרה, בעל

דתית?״
 ?,מדרכה על שרד לא דקות כמה במשך

קראו בקבוצות, התאספו האנשים כרוז. אף

הליגאיס
יו״ר נואם

מואב. רם

ש משאית על־גבי
במת־העצדת, הניבה

 ז״ר הליגה, של הירושלמי הסניף
בן־מנשה. עו״ד (מזוקן) מתחתיו

לבירה. בדרכן משותף
 מכוניות עמדו לירושלים הכביש כל לאורך
היוו הליגה, אנשי של ואופנועים פרטיות

 'וחילק השיירה את שכיוון המטה רשת את
לעיר. הכניסה לקראת ההוראות את

 ולפי השיירה נעצרה האומה בניני מול
 על הססמאות, שלטי הורדו מפקדיה הוראת

 בעבירה המשטרה עם להסתבך שלא מנת
רפי מתא־ם. רשיון ללא כרזות הנפת של

 במשאית שישב הגולן, שער משק חבר .קוצר,
 זזו והמכוניות האות את נתן הראשונה,

מאה־שערים. שכונת המתוכנן: קביוון
★ ★ ★

כגטו׳ כמו
 רחוב נראה הצהריים משעות בר *י*

 בו העיקרי האזור — שבטי־ישראל
 — האחרונות הדתיות ההתפרעויות ארעו

 יריבים. מחנות שני בין המתוח גבול כקו
מסתיי בו במקים הרחוב׳ של האחד בצידו

ארוכי־ נערים התאספו שערים, מאה בתי מים
 והסיסמות השלטים נושאות והמשאיותהדתי!; המימשל יבוטל

 מנורה בכיכר העצרת, מקום ליד [נעצרו
מנדלבאום. ומעבר שערים מאה משכונת נוסעיהן את חזרה שאספו לאחר בירושלים,
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