
 הטלפון טכנאי משני אחד זוזובי, יורם של אשתוהאלמנה זעקת
 בהלוויית זועקת הממולכד, המקרר לייד שעמדו

 הטכנאים שני בראשה. מחזיק מישפחחה מבני אחד בירושלים. בגיבעת־שאול בעלה
בעבודתם. המשיכו חשוד, חפץ כל בו ראו משלא אך המקרר, תוכן את בדקו

ת, בשלווה ת הורד גמבוני ח  והועמד גנ
אן הרחוב של המידרכה על  ביותר הסו

ת לעיני בירושלים,  ושבים, עוברים מאו
ם כי בדעתם כלל העלו שלא  המחבלי
היום. לאור כזה מעשה לבצע יעזו

הרסי ברעם, המקרר התפוצץ כאשר
ו הרוגים ועשרות עבר, לכל עפו סים

 בשלוליות מסביב שרועים חיו פצועים
 שלב החל :אחד דבר ברור היה דם, של

 מסוג עירנות יחייב זה שלב בטרור. חדש
 אלא זרועות־הביטחון של רק לא חדש,

אזרח. כל מצד גם

כ לגמרי, צפוי היה עצמו עיתוי *
ברורים. היו המבצעים שמניעי שם !

ת ההתפוצצות רעם ף* מי תאו  הפי
ל לאחור, שנים 27 ירושלים חזרה

מי ת, י  מכו- גרמו כאשר מילחמת־העצטאו
ת להריגה נות״תופת טוני  חלקי בשני סי

ר: גרם בן״יהודה ברחוב הפיצוץ העי
הודי, ברחוב חורבן  אצ״ל של והפצצה הי

מה הרג גרמה יפו שער ליד ה בעיר דו
ערבית.
ה לפצצה. ציפו הכל  איר־ כי ברור הי

הת מחיר בכל לבצע ינסו הפידאיון גוני
העו סביב שתהדהד ראוותנית, נקשות

תה — בא זה כאשר זאת, ובכל לם.  הי
ת הפתעה זו מ מ ה ומחרידה. מ

ה המעשה כי  לא־ בהעזתו. חריג חי
 בחיפזון, שהונח קטן מיטעו־חבלח עוד
 בפחית שהוטמנה חומר־נפץ של כמות או
שקט. ברחוב בחדר״מדרגות או צבע של

 המעשה גבל שיטת־הביצוע, מבחינת
 חבו- מתוחכמת, מכונת־תופת :בחוצפה

הי עם שגם רד מקרי/ של בדפנות ייה
הובא עצמו המקרר תתגלה. לא פתחו

ת חגונות ער טווו
 מוות לזרוע רק באה לא בכיכר-ציון הפצצה

ם, רק לא שכללו — עובריס-ושבים בין  יהודי
 כי מן־הסתם, ידעו, הפידאיון ערבים. גם אלא

ם פיצוץ  של רבה במידה לפגוע, יכול כזה במקו
בערבים. גם סבירות,

תה העיקרית המטרה הי ולא פוליטית, הי
ול ירושלים. תושבי נגד דווקא מכוונת תול

על-ידי כנראה, בוצע, שהמעשה אף : ראייה
ם ה״פורשים״, מאירגוני״הפידאיון אחד  המהווי
ת את חזי ב׳/ ״ רו  אש״ף הנהגת מיהרה הסי

ובאי- בהשראתה בוצע שהוא להודיע הפעם

המקור שרידינ
ולאחר הפיצוץ,

26 —

 לשרידי מעל מתכופפים ירושלים מישטרת אנשי
 אחרי שעה כחצי ציון, בכיכר הממולכד המקרר

עקבות. חיפשו השוטרים המקום. מן הורחקו והפצועים שהגופות
| אזר־ שני מרימים הפיצוץ, אחרי דקות כמה 11 ך ך ]1 ל א \
בגופו. מקומות בכמה שנפגע יהודי, פצוע חים 11 י 11 /1\111#1

! הפיצוץ. אחרי דקות שלוש שהגיע ישראלי רחמים על־ידי צולמו אלה בעמודים התמונות כל




