
במדינה
 למסור סירוב על להענש עלול שאני

 לשוחח המשכתי לא אך אצבעות. טביעת
בסירובי. ועמדתי איתו,

 ואמר אחה כוכב עם קצין הגיע בינתיים
 אותי ישחררו לא הם כי להתעקש, לא לי
 ״אם לו: עניתי להם. אציית לא שאני עד
 מאשתי בחיפה, שלי מהבית יצאתי אני

רגי יום־יום מחיי מעבודתי, ילדי, ומשני
 חרישית ולעמוד הנר, להא בכדי לים,
 אשר דבר אין הללו, הכרזות שתי עם

 עם המחאה, מהבעת אותי לעצור יכול
בזה.״ הכרוך כל

 ובשעה שעות, כשלוש אותי החזיקו
 על שחתמתי לאחר אותי, שיחררו 9.30

 לירות 250 של סכום על ערב שאני טופס
 בקשתי דרישתם. לפי במשטרה להתייצב

 מוחר־ שהן לי ונאמר הכרזות את בחזרה
_______משפטי. מוצגכ מות_
 הקצין: לי אמר לדלת ליווי כדי תוך

 נעביר אנחנו הכרזות? צריך-את אתה ״מה
 עניתי הגיטאות.״ מורדי של למוזיאון אותן
 כי האלה, הכרזות על לצחוק יעז שלא

ה הכאב לאותו כאב לי מוסיף הצחוק
השאנ מנוחה: לי נותן שאינו פוסק בלתי

ו הנאצים עם ההתחברות ניכח נות
עוזריהם.

קמינסקי. של סיפורו כאן עד
 בית־המלון, אל המשטרה מן חזר הוא
 למחרת שוב, ויצא חדשה כרזה התקין

השגרירות. ליד להפגין בצהריים,
כ מתואר השניה בהפגנתו שקרה מה

זה. בעמוד המופיעות תבתמונ

שן )9 מעמוד (המ
 ״הי! השוטרים: אחד צעק מתוכה הצפירה.

הנה!״ בוא
 בצורה הצועק הוא מי לראות חיכיתי

ואמר אלי נגש שוטר, יצא ואז כזאת,

מניידת מגיח •מומר
— גרמני רצח

י

 האח־ בדקות נסתבר פנים, כל על כך, .15 — הכנסת חשבון לפי ?3 ועוד 15 זה מה ף*
שעבר. בשבוע הכנסת ישיבת של רונות

 הוא שרירותיים״. ״ניתוחי־מתים סדר־היום על להעמיד הציע (אגו״י) לורינץ שלמה הרב
 כסאדיסטים יותר, או פחות תיאר, הוא אותם ישראל, רופאי על ארסית בהתקפה זאת נימק

 המפד״ל, את לנגח כמובן, היתד״ מטרתו והנאה. בידור לצורכי גוויות המבתרים וכנקרופילים,
הבריאות. בתיק המחזיקה
 הפכה המליאה בסלחנות. אליהם להתייחס היה אי־אפשר כי עד מרגיזים, כה היו הדברים

 רצוף קולני רב־שיח מנהלים ואני האוזנר כשגדעון וקריאות־שכנגד, קריאות־ביניים של לזירה
פרוש. והרב לורינץ עם

 לעשות כדי טבועים אנשים של הריאות את ניתח אחד שסטודנט התמרמר כשלורינץ
 האוזנר: קרא מלוחים, במים והטובעים מתוקים במים הטובעים בין ההבדל על דוקטוראט

 רפואיים מחקרים מנהלים בישראל כי לורינץ כשהתלונן אותם!״ טיבע לא הוא לפחות ״אבל
 קראתי: בחו״ל, האסורים ניתוחי־מתים בעזרת מתקדמים

 שעל לנואם והזכרתי אה!״ ד,רפ תורת תצא מציון ״כי
 היא!״ חיים ״עץ נאמר: התורה

 הסכים אגודת־ישראל, מפני שחשש ,סגן־שר־ר,בריאות
 הרופאים אם שם לבחון כדי לוועדה, ההצעה את להעביר
 חמור דופי כהטלת מתפרש שהיה דבר — החוק את מפירים
 ההצעה את להסיר הציע (ל״ע) קיל משה ישראל. ברופאי

 סנהד־ טובה התורנית, היושבת־ראש של בניצוחה מסדר־היום.
 אחדות־ד,עבודה .15 נגד 15 הצבעה: נערכה המפד״לית, ראי

הדתיים. עם הצביעה מפא״י עימנו, הצביעה
 צאן־מרעיתם את לאסוף הסיעות כל מזכירי נזעקו מיד

ביני לאולם־ד,מליאה. מיהרו נוספים ח״כים כעשרה במזנון.
 אלינו: שהצטרפו שלושה לדתיים, שהצטרפו שבעה היו הם

 ואחד (אחדות־העבודה) הקטין רות (מפא״י), אלוני שולמית
האולם. את שעה אותה עזב לא איש מפ״ם. מאנשי

 השאירה היא הישיבה. את נעלה במקום ובו ,15 נגד 21 סנהדראי: הכריזה ההצבעה בתום
שנעלמו. האנטי־דתיים ד,קולות שלושת תעלומת בלשית: חידה אחריה

{אווזים שר וזארארוז

קמינסקי את גוררים שוטרים
אמריקאית הפגנה —

שאלתי למשטרה. עימו לביא שעלי לי
 ״קצין ענה: הוא איתי. עוצר הוא אם אותו

איתך.״ לשוחח רוצר החקירות
 ממני להוריד ניסה הוא לניידת. עליתי

 לעשות לו הרשתי לא אך הכרזות את
 אותי לשאול התחילו הניידת בתוך זאת.

משפ שם כגון: עצמי, על אישיים פרטים
 מעשי ומה מקצוע כתובת, פרטי, שם חה,

 על עניתי בית־המלון. מול כך בעומדי
 המשטרה. לתחנת אותי והביאו השאלות, כל

והורדתי הכרזות את להוריד עלי ציוו
 הפרעת על עצור שאני לי נאמר אותן.
הסדר.

 דלתות צדדיו שמשני לחדר אותי הביאו
עצי הדלתות שמאחורי ובחדרים מסורגות,

הושיבו לי, קראו שעה כחצי לאחר רים.
והוא פסים, שני העונד שובר בפני אותי
 ועליו הסדר בהפרעת :אשם שהנני לי אמר

 אמרתי זו. לאשמה בקשר אותי לחקור
 כבלתי־ שלי המעצר את רואה שאני לו

 כל כמשוללת הזו האשמה ואת חוקי,
ואין הסדר, את הפרעתי ולא היות יסוד,

לזה. נוסף דו לומר מר, לי
 ודרש טפסים מיני כל למלא המשיך הוא
 לו אמרתי אצבעות. טביעת למסור ממני
כמו עבריין, לא וגם פושע אני שאין
 כמו או בגבעתיים, זגוגיות המנפצים אלה

אותי הזהיר היא הציבור. בכספי המועלים
לניידת נדחף קמינסקי

ישראלי מעצר —
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בפרברים)״. (התופעות בני־נוער בהתנהג־ת 1 שליליות ״ת־פעות רישמית שנקרא מה על הכללי בדיון הופגנה הדיונים צינות **
 הצעות־לסדר־ בשעתו הגישו חברי־כנסת שישה בלתי־רציני. היה זה דיון של לידתו עצם

 זה כל אריכות. ענה סגן־השר דיברו, כולם בשכונת־ר,תקווה. החאראקות עם בקשר היום
במליאה. כללי דיון לקיים דבר, של בסופו להחליט, כדי

הסי דוברי עלו זה אחר בזה ריקה. כמעט המליאה היתד, הכללי, הדיון תור הגיע כאשר
 זה משלו. פיל היה אחד שלכל אלא — היהודית״ והשאלה ״הפיל בנוסח נאם אחד כל עות.
וכו׳. וכו׳ הקומוניסטית, המהפכה על זה החלוציות, תנועות־הנוער על זה הדת, על דיבר

 כנופיות־ בעיית של ענייני לניתוח זד, בוויכוח דברינו את להקדיש לבנו עם היה תחילה
 הוא כי — לכך מקום אין זה דיון במסגרת כי לדעת נוכחנו אך בה. להילחם והדרכים הנוער

 ועל — השקפות־עולם על לדבר איפוא, החלטנו השקפות־עולם. על טפל לוויכוח כולו הפך
שלהן. פשיטות־הרגל

 להן, שזכינו הסוערות, קריאותיו׳,ביניים אך ריקה. כמעט הכנסת היתר, דברינו, בפתיחת
 נרשמו לא בו הכנסת, של הרישמי בפרוטוקול המזנון. יושבי את בהדרגה, לאולם, משכו

כך: הדברים נראים הנרגזות, קריאות־ד,ביניים כל
 פרוטוקול נכבדה, כנסת היושב־ראש, אדוני :חדש) כוח — הזר, (העולם אכנרי אורי

נחמד.
 לכך התרגלתי לא עדיין אליהן. התרגלתי לא שעדיין תופעות בכנסת יש כי זאת, אומר אני

 לקיים אלא בוועדה- לדיון אותו להעביר שלא קולות בריב ומחליטה במשהו, דנה שהכנסת
 סדרי על עולה הנושא כאשר המליאה נראית איך רואים אתם והנה — במליאה דיון דווקא
יומה.

 במליאת הדיון קיום בעד שהצביעו סיעות האולם, מן כרגע הנעדרות שלמות סיעות ישנן
ל... מסיעת א־ש כאן נוכח לא הכנסת. ח״ ג

יש. (גח״ל): עוזיאל ברוד
מפ״ם. מסיעת איש אין גח״ל. מסיעת אחד יש ובכן, :אבנרי אורי

רפ״י! על טובה מילה תגיד :(רפ״י) נכון יצחק
זו. בכנסת בנוכחותה הבולטת רפ״י, סיעת את לציין יש :אבנרי אירי

 — חשובות כה אינן בשכונות ההתפרעויות ואם כל־כך, חשובה איננה הנוער בעיית אם
 רב, כסף למדינה העולה הנכבד, הבית את ולהעסיק בכנסת, דיון קיום בעד להצביע למה

חשוב? שאינו בדיון
ההצ מאשר יותר הכנסת דעת את מביעה ואתמול היום הנוכחות שחוסר ההרגשה לי יש
במליאה. דיון קיום על כשהוחלט אז, בעה

 אתמול זד, בוויכוח שהושמעו המלומדים לנאומים רבה בדריכות הקשבתי עצמו: ולעניין
שה הנוער, לא היוצרות. כאן שהתחלפו החשש, ללבי התגנב שמיעד, בדי תוך אך והיום.
הנוער. של המציאות מן תלושה הכנסת אלא תלוש. הוא עליו, מדברת כנסת

 החם היהודי לבית דור, שלפני לקיבוץ ואלגיות נוסטלגיה של מזהירים נאומים שמענו
 עליה מדברים שאנו זו ולמציאות חברי־הכנסת, רבותי זה, לכל מה אך דורות. שני מלפני
?1965 של בישראל נוער־ד,שכונות של המציאות — כיום

על־ התקווה בשכונת לחאראקה מוזמן להיות היושב־ראש, אדוני המפוקפק, הכבוד לי היה
 שאלתי עמם שיחה כדי תוך המשתתפים. עם דיברתי זה, במחזה חזיתי המשתתפים. אחד ידי
שנה? שבע־עשרה מלפני המבוגרים מאחיהם אלה צעירים שונים במה עצמי: את

בחטי שכונת־ר,תקווה בני עם דווקא לשרת — מקווה אני מפוקפק, הלא — הכבוד לי היה
 ולמולדת, למדינה יותר ומסור יותר טוב חומר בחטיבה היה לא המלחמה. בימי גבעתי, בת

 את ושמעתי אז, אותם ראיתי גבעתי. גדודי של השדרה עמוד שהיו השכונות, בני מאשר
 החדשה לחברה החדשה, למדינה הציפייה — בשיחותיהם אז שנשמעו הגדולות התקוות

המלחמה. לאחר שתקום החדשה ולמציאות
 אותו החאראקה. את עורכים השכונות, אותן בני הצעירים, אותם של אחיהם — והנד,

 במלאכת עתה מושקעים — להרפתקה וחיובי בריא יצר אותו מרץ־נעורים, אותו נוער,
וייהרס.

מדוע?
 או של הגדולה הציפייה כי אחת: תשובה מאפילה כולן על אך רבות. תשובות ישנן

 התקווה שכונת שבני המישטר במקום המדינה. של במציאות ובאכזריות בגסות הופרכה
 בו מאסו שהם המישטר כנו על נשאר — ושוויון צדק טוהר, של מישסר — אז עליו חלמו
שבעתיים. כיום בו מואסים ושהם אז, כבר

 הנוער שלמעשה בעוד הנוער, את מספיד המישטר כאילו הרושם נתקבל בוויכוח, כאן,
המישטר. את המספיד הוא

לחייהם? ותוחלת טעם נותן הוא במה התקווה? לבני נותן הזה המישטר מה
 עינינו לנגד העלה ומרגש, נרגש בנאום לוין, הרב חבר־הכנסת הדת. על הרבה כאן דובר

עורר הוא אולי שעברה. המאה בסוף בפולין, היהודית העיירה של האידיליה את אמש


