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חולפת. מכונית כל בקריאות ומקדמים שכונתם גבול בקצה גיבעה
 ♦!ת לכאן ומביאה בשכונה המהדהדת הקרב קריאת היא ״שאבעס״

 לתיגבורת מצפה כץ איתן המישטרה איש במהירות. התרדים
הרוחות. את להרגיע מצליחה אינה זו גם אך מישטרה אנשי של

 ן התרח־ כאן להיות אמורה היתד, השבת רמות.
 ן על רמות תושבי של הפנינג :מיוחדת שות
תושבי לכביש־המדיבה. שמעבר הגבעות אחת

 קריאת בבוקר. עשר השעה ***כת,
 בתי מכיוון פורצת אדירה ״שאבעס״ ״■

נש ספורות דקות תוך צאנז. של האבן
 ״שאבעס״ רבות. דומות קריאות מעות

 החרדים את המזעיקה הקרב קריאת היא
 הגיבעה המשך על השכונה, גבול לקצה
 המתארים סרטים מזכיר ״זה לכביש. מעל

שוטר. אומר אינדיאנית!״ הסתערות
 תיג־ מזעיק כץ, איתן המישטרה, קצין

 הכביש, על עומד הוא באלחוט. בורת
 לסלק באדיבות, ומנסה, יחידי כמעט

 מכוון הוא וצלמים. עיתונאים מהמקום
 מהמורה ועלתה שהגיחה אברכים קבוצת

 רק בבקשה שאבעם, לקריא שרוצה ״מי
 החרדים עשרות על כץ מצביע למעלה״,

לכביש. מעל נאספו שכבר

 מותר
אבנים לזרוק

 הגדולה שההתרחשות יודעים ולב ך
ה בצהריים, שתיים בשעה תהיה

ה מטה על־ידי יום מבעוד נקבע מועד
 הועברה והשמועה צאנז בקריית פעולה

ו־ החרדיות. בשכונות כרוזים באמצעות

]

 השוטרים עקרו, האברכיםשתיל
גו מישנה ניצב שותלים.

המפגינים.״ נגד תותח־מים להביא ״לא : לן
3 ₪י■■■ 11 4

אברכים מור שוטרים השטוח: לפני 11 ת
לשפת והגיעו שפרצו חרדים קבוצת לחסום מיהרו בידיהם ואלות קסדות חבושי שוטרים קומץ

 3 קריית שכונת של הקיצוניים הבתים ףכביש.
 ירא שלא כדי אותו לסגור תובעים "והחרדים

המישטו למכונית מועברת הזה העולם צלם

בבתי־הכיסת. התפילות בין בהכרזות
לשכו המוליך הכביש להסו מציק כה

 ליד עובר ״רמות״ ירושלמית הצפון נה
 הקיצוניים מבתיה החרדית. צאיז קיריית

 החולפות המכוניות נראות השכונה של
 לגור ״יאנו :החרדים אומרים בכביש.

 שבת!״ חילול לראות לא כרי כאן
ה מוסף. תפילת תמה שתיים בשעה

 בשורה עומדים לכביש, נוהרים מתפללים
 !״שאבעס :ניחר בגרון וצורחים ארוכה

 בן־מנחם, יצחק מהם, אחד !״.שאבעם
 יסעו לא כאן נוותר! לא ״אנחנו מודיע:
 לבית־סוהר להיכנס מוכן אני בשבת!

איכ לא אפסיק! לא פעמים. מאה אפילו
 רק השבת, קדושת אסיר להיות לי פת

 הילדים.״ על לי רבל
 י שעברה בשבת אבנים השליכו מדוע

ב טילטול איסור על עוברים אינם האם
 ממהר החרד 1 בעצמם וחוטאים שית

 בשבת חפצים טילמול שאיסור להסביר
 ״מלבד התורה. מן ולא רבנים איסור הוא

 לא שעוד נערים על חל אינו הוא זאת,
ל מותר להם שלוש־עשרה, לגיל הגיעו

 !״בשבת אבנים השליך
 צופים הכביש של השני העבר מן

שכונת של תושבים כמה בחרדים


