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לשוטרים לינץ
רוכל ?עצור ניסיון

 תגובת־זעם עורר
משולהב קהל של

 ניידת סביב התגודד ונסער רב קהל
 שני בתל־אביב. המרכזית בתחנה מישטרה
מפו נראו הניידת ליד שניצבו השוטרים

 ניסיונם היתד, למהומה העילה למדי. חדים
 דוכן־ בעל רוכל. לסלק השוטרים של

 המדרכה לרוחב דוכנו את שהעמיד שזיפים,
 פקח רגל. ד,ולכי מעבר בכך ומנע הצרה

להס ממנו ביקש משולם, דואר העיריה,
 אין שמונים, בני ״הורי סירב. זה אך תלק,

 כמה כאן ואעמוד פושע לא אני פרנסה, לי
הרוכל. אמר שארצה,״

הוז המקום, את לפנות הרוכל משסירב
 גלד יאיר השוטרים, שני אל עזרה. עקה

ותי שוטרים שני הצטרפו סלימן, ומילט
 בנב־ חיים סמ״ר תל־אביב, ממרחב קים

ל הורו השניים דאוד. אבו ורס״ל נישתי
 לסרב ד,משרך זה אך לניידת לעלות רוכל
 עוברים של רב קהל קולות. בקולי וצעק

השוטרים. סביב הצטופף ושבים
ה את למשוך החל בנבנישתי סמ״ר

וה התנגד זה הניידת. אל בכוח רוכל
ב שנאמד הקהל, החל אז בו. חבט שוטר
 קללות השוטרים. על צר איש, מאות כמה

האוויר. את פילחו עסיסיות
 להכניס ניסו בשלהם, המשיכו השוטרים

 החליט הקהל אולם לניידת. הרוכל את
 את ולהוציא המעשה את למנוע שעליו
 שהצליחו פעם בכל השוטרים. מידי הרוכל

 אותו ולגרור עליו ידם להניח השוטרים
והלאה. ממנה אותם ולדחוף הניידת אל

 הפרוע לקהל משהוברר התלהטו, הרוחות
ה את לעצור בדעתם איתנים שהשוטרים

חוב החלו הם אחרת. בדרך נקטו רוכל,
 את מנצלים כשהם מאחור בשוטרים טים

 איש הרב. האנשים ומספר הרבה ההמולה
 עליו ניחתות מהיכן ידע לא מהשוטרים

 יותר מאוחר זוהו מהמכים שניים המכות. י
 מאשר אחר לא היה המכים אחד ונעצרו.

נערה.
 ידעו לא השוטרים ברחוב. .תהלוכה

 רדף גלר, השוטר קודם. להתפנות למה
 הצליח הוא לברוח. שניסה הרוכל אחרי

 אליו, להתלוות ממנו וביקש אותו ללכוד
 הקהל, בעידוד לו ללעוג המשיך זה אולם

חיה. בחגורה השוטר על סגר ששוב
חברו, בריצה הגיע השוטר של למזלו

 הרוכל על וציווה אקדח שלף דאוד, אבו
 הרוכל הרוחות. נרגעו אז אליו. להתלוות

 בשוטרים, לשטות יוכל לא שיותר הבין
להתמסר. החליט
הרוכל, את להעניש החליט דאוד אבו
 מאיים כשהוא לפניו לצעוד עליו ציווה
 אותו הוביל כך אקדחו. עם מאחור עליו
 אל רגלי במסע המרכזית, התחנה מלב

 מהלך הרכבת, שברחוב המשטרה תחנת
מהמקום. מטרים מאות כמה

 ככה תלך עכשו גיבור, היית עכשו ״עד
אותך.״ יראו שכולם התחנה עד

 המהומה מהלך כל משך חששו השוטרים
 מדמיע בגז להשתמש או אקדחים לשלוף
 של מניסיון או בקהל פגיעה של מחשש

 הנשק. כלי את לחטוף ״הפורעים״ אחד
 במכות, להם עלתה הזו ההתחשבות אולם

 שנעלמו, שוטר סמלי קרועות, חולצות
ו שהתעופפו עטים מנופצות, משקפי־שמש

שנעלמה. אחת זהב שרשרת
 היה הקהל מאוד. מפחידה הרגשה ״זו
 פחדנו לכך. סיבה לו שתהיה מבלי עוין
 לעשות מסוגלים שהם ברור שהיה כיוון

השוטרים. אחד אמר לינץ׳.״ אפילו הכל, ^
 חנוכה, אבי היה שנעצר התוקפים אחד

 מחרישות בצעקות האווירה את שהלהיט
 עיתונאי שהוא משוכנעים היו הללו אזגים.

 דאג ואף עצמו את הציג שכך כיוון
 שהוא רושם ליצור ועט, נייר פיסת לשלוף 1

 הסתבר יותר מאוחר האירוע. את מכסה
מ ורחוק בעיתון פועל הכל בסך שהוא
עיתונאי. להיות

 הזה? הקהל רצה מה לנו ברור ״לא נ
 שאלו ?״ המשטרה את שונאים כך כדי עד י
ההמומים. השוטרים ,
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