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של בחלקם קטנועים, נסעו השיירה בראש אשדוד. לעיר־הנמל

 מן בכמה קושטו אשר לשיירה, הצטרפו אשר אשדוד תושבי
 — כן ״שבח מחר״; חיפה — היום ״אשדוד השיירה: של הכרזות
דתית״. מכפייה חופשית ״מדינה טפיל״; ולא יעיל ״נמל לא״; שאבעס
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הכפייה נגד להפגין כדי
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 פצו! נשים האוויר, את קרעו צופרים קולות התנפצו,
בהיסטריה. צרחו

 נוו כאשר רך לעבור. הספיק השיירה של רוב־רובה
 אפשרות ההתקפה. נערכה מכוניות, כעשרים שמנה

* כמה בכוח. להגיב לא הוחלט אולם מראש, בחשבון נ

:״״״;״״;ההתנפלות מקום
אחו בדרך ליעדו והמשיך מחדש התארגן מאסף

 ± האבנים, מן או הזכוכית מרסיסי שנפגעו רה,
 שפטים לעשות ועמדו ובקדשים, באלות הצטיידו

 הראשונה: להוראה הם גם נכנעו לבסוף אך
ולב תפקידה את למלא למשטרה לתת באלימות;

ך 1< ניר־ הדתי למושב בכניסה ^1|
חובשי־הכיפות הסתערו גלים 111.1/1

אותם. לצלם שרצה כרמל, יומן צלם על

 השי נכנסתהעיד לתור
על הניצב

 כרמל, יומן צלם ניראה משמאל דולקים. באורות ירה
השיירה. את ומסריט בצד, החונה טנדר של גג

 המקום כאן — משהו יקרה ם ^
 אנשי דעתם את חיוו יקרר״״ שזה

ה השבת. שיירת בראש שנטעו אשדוד,
 בה ב׳, שכינה של הראשי הרחוב מקום:
 אל דתיים. צעירים של רב .מספר התרכז

 מאחורי עמדות שתפסו האלה, הצעירים
 לפתע הצטרף המירפסוח., על או הבתים
ממיגרש־הכדורגל. שפרץ אחר, נחשול
לב אבנים, של מטר הדבר. קרה ואז

הזגוגיות המכוניות. על ניתך ובלוקים נים

דרך.
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 השיירה, הותקפה בו למקום הניעה המשטרה ןעןןןץךן|| ן
1 ן 1  בחלקם צעירים, של רבה התקהלות שם ומצאה 11 1^1/
 כשהם מניידות־הסשטרה, אחת ליד ניראים השוטרים חובשי־ביפות. 1
הראשונים. המעצרים את ומבצעים בעניין ראשונה חקירה עורכים 1
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 ד,התנו ממקום הוסעו נפגעו שלא המכוניות לרסיסים, נופצה מכוניתו זנונית הנהג. פני את מכסה
 שפת־הים אל אחרת בדרך והגיעו חדשה, בשיירה ובידיו. בפניו פצעוהו הרסיסים כבד. בלוקיבניין על־ידי 11 1

נשארו שנפגעו מכוניות שש הקדמי. החלק אל המשטרה. בוא עד במקום־ההתפרעות תקועה נשארה המכונית
המשטרה. בוא מטרים. 100 של ממרחק שמעו שנזרקו הבלוקים נקישות את


