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111111 "  ש־ השוטריס לעבר לעגנית במקהלה אונגרין בתי תושבי צעקו •
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עליהם. שניתך הישנים והכלים האבנים ברד מפני נרתעים כשהם והמגינים האלות חמוש השוטרים
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יושביהם. את הבריחו המגורים, חדרי אל המים סילוני כוונו מקרים בכמה במים. תמש

 המחסומים פונו החשיכה ירדה כאשר רק
 בתמימותם עמדותיהם. את נטשו והשוטרים

 כל תהיה לא השבת צאת אחרי כי סברו
ה אולם לקרב. לצאת הדתיים לקנאים סיבה

 המשטרה מהתקפת נסערים ויתרו. לא דתיים
 שהשבת למרות בהתקפת־נגד, יצאו עליהם

ו מכוניות על אבנים המטירו חלפה, כבר
הר שבמקום, משרד־החינוך בנין את פרצו

 לא משרדי. חומר והשמידו רהיטיו את סו
שה כפי כירחחים, מעשה סתם זה היה

 את להציג לאחרונה מיסים הדתיים חוגים
עש שמנה המון מאה־שערים. התפרעויות

בימים, באים גברים בתוכם אנשים, רות
 בקלשונות, הסתער ופיאות, זקנים עטירי
 ותוך המשרד על אחרים חבלה וכלי גרזנים
ה כשהגיעה הרס. בו זרע ספורות דקות

 הקנאים. נעלמו קצר, זמן כעבור משטרה,
 כי העידו חרוכים דפים נעצר. לא מהם איש

ה את להצית ניסיון נעשה זו בהתפרצות
משרד.
 לקנאי המימית ששט־פת־המוח ברור ה־ה

ה את סמל־משטרה סיכם עזרה. לא הדת
 ודם: זיעה כתמי מעליו שניגב שעה מצב
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 חרדים, של קבוצה לעבר מכבי־אש של זרנוק מפעילה שוטרים קבוצת נראית בתמונה מנדלבאום.
 הקרקע על חפצים. וזריקת בגידופים מחצרותיהם השוטרים את להבריח שניסו נשים, גס בתוכם

וקללות. חרפות בלוויית השוטרים, על הדתיים השליכו אותם ואבנים, מקלות פחים, לראות ניתן
ו  להסתער השוטרים נאלצו המים, סילוני הועילו לא כאשרנגמר זח נ

לחדרים, בכוח יושביהם את להכניס והמרפסות, הבתים
השבת. מתפרעי של הקדמיות העמדות מן אחת כיבוש לאחר שוטרים קבוצת נראית תמונה
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