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 ב־ שירי־שבת, וישירו תיזמורת יביאו השכונה
 עם יבואו אחדים השאבעס. קריאות על תגיבה

תוכנן. כך הכביש, ליד ויטיילו כלביהם

 רמות לשכונת המוליך הכביש אל ■וןפים
 על שהושלכה הטלית :למטה שבת.

נעצר. הצלם של לעברנ הטלית משליך

 מרחב מפקד פנה השישי ביום אולם,
 לוועד בן־אליהו, צבי תת־ניצב ירושלים,
 ״עניין זאת. מכל להימנע וביקש השכונה
 נעימות!״ לא אסוציאציות מעורר הכלבים

מוג כוחות־מישטרה נוכחות והבטיח טען,
 ביטל האחרון ברגע הכביש. באיזור ברים
התוכנית. את השכונה ועד

 חרדים, מאות ביתן. האות שלוש. השעה
מגי הכביש, מעל ארוך בטור שהתקבצו

חבו שוטרים הכביש. לשפת בריצה עים
 את חוסמים בידיהם ואלות קסדות, שי

 !״לכביש לעבור לא !כאן ״עד הדרך.
 גברתנים חרדים קבוצת אבי. פקד קורא
 למרכז לעבור ומנסה לו, שומעת אינה

 במאמץ השוטרים, אותו. ולחסום הכביש
בחזרה. אותם הודפים רב,

 מצלמות ותיקתוק מתלהטים, היצרים
ה לשילהוב מוסיף והטלוויזיה העיתונות

 מזעם רותח משה הילל החרד דוחות.
 הזה. העולם צלם על טליתו את ומשליך

 ומנסה המישטרה למכונית נגרר הוא
 שוטר!״ תקיפת על עצור ״אתה להתנגד.

למכו בכוח אותו ומכנים אבי, פקד קורא
נית.

 לא שעדיין החרדים, הנערים קומנדו
להם ו״מותר עשרה, שלוש לגיל הגיעו
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11111 1• ■ * לתנועה ייסגר שהכביש עד י
אמר. הסוהר״, לבית כולם ייכנסו אם ״אפילו בשבתות,

ב יכולתו את מוכיח אבנים״, להשליך
הנע צורחים !״היטלר ״נאצים, : קללות

 מטר במרחק הנמצאים שוטרים, על רים
אח מפגרים אינם המבוגרים מהם. אהד

בקולי־קולות. ושואגים בהרבה, ריהם

 תמורת מים
אבנים

 לניצב־מישנה ניגש מישטו־ח צץ ן•*
 ומבקש במקום, הנמצא גולן, מנשה

 לפיזור בתותח־מים להשתמש היתר ממנו
 אחד, סילון עליהם נותן ״אני ההפגנה.

 עוד ״כל :מתנגד גולן !״נעלמים והם
 תותח נפעיל לא אבנים, זורקים לא הם

!״מים
 נכנסים שכונת־רמות ועד חברי שלושת ,

 ומאשימים קצידהמישטרה עם לוויכוח
הפ כאן היתה ״אילו :בהתאפקות אותו
 מפזרים הייתם מעוטי-יכולת, של גנה

 מה בלתי־חוקית, הפגנה זו מזמן. אותה
 ולא מתאפקים לכך? בקשר עושים אתם

 הבא בשבוע אותם! להרתיע דבר עושים
 הוועד, מזכיר מאשים יותר!״ גרוע יהיה
דגן. יוסי

 החרדים. מתפזרים החשיכה בשעות רק
 כאן שיהיה ותראו הבאה בשבת ״תבואו

 אפילו כאן תעבור לא !גרוע .יותר הרבה
 כל את יכניסו אם אפילו אחת,- מכונית
הסוהר!״ לבית צאנז קריית

כך? לידי מגיעים כיצד
 הכביש כי התברר שנים שלוש לפני

 ועובר ומפותל צר לרמות המוליך הישן
 סנהדריה החרדית השכונה של בתיה בין

 הכביש תיכנון על דובר כאשר המורחבת.
 לתווי קריית־צאגז נציגי התנגדו החדש,

אד של תוכנית תחתיו והציעו המתוכנן,
ב הכביש יעבור פיה שעל דתי, ריכל
כש נדחתה התוכנית אולם אחר. מקום

 בגלל ליישמה, אפשרות אין כי התברר,
תנאי־הקרקע.

 פנו ומישרד־התחבורה עיריית־ירושלים
 על צר, מכל תלת־מסלולי כביש לסלילת

 סלי- במהלך אך הראשונה, התוכנית פי
 שכונת־ בפאתי אחדים בתים נבנו לתו

ל השכונה את קירבה זו בנייה צאנז.
כביש.
 לתנועה, הכביש פתיחת לפני קצר זמן
 כי קולק טדי ידע שבועות, חמישה לפני

 נציגי את אליו זימן הוא קרבות. הצרות
מעי להימנע מהם וביקש השכונות, שתי
לנ הבטיחו החרדית השכונה נציגי מות.
 ,אך החרדים, ציבור את ולהרגיע סות
 מבטיחים קריית־צאנז אנשי עזר. לא דבר

ה בשבתות בכביש שהיו המהומות, כי
 הכביש שייסגר עד תוגברנה אחרונות
בשבת. רכב כלי לתנועת

 כימעט רמות, שכונת תושבי גם אך
 לטמון מתכוונים אינם חילוניים, כולם

 המונה השכונה, ועד בצלחת. ידם את
 מתמיד קשר קיים מישפחות, 2,000 כיום

 לא כה עד ירושלים. מרחב מישטרת עם
 במתינות, ונהג חריגות, פעולות נקט
לכך. התבקש כי

 ״התנועה נמאס. רמות לתושבי אולם
 לסיוט. והפכה בטוחה, אינה הזה בכביש

מקי באבנים, אותנו רוגמים היו בתחילה
מכני ,שאבעס׳ הצעקות מחסומים. מים
 עוצרים אינם והם לאכסטזה, אותם סות

 אלי לבוא רוצים לא שלי חברים בעצמם.
 תושבי גם פוחדים. הם בשבתות. לבקר

 העיר,״ למרכז לצאת חוששים השכונה
רמות. תושב קדיצברג, יחיאל מספר

לח*יז__^
ת^ העירוב א
המפד״ל, איש הוא המישטרה

/ / -  בתגובו- סלחנית כה המישטרה לכן ״
 שהמתינות משוכנע אני האירועים. על תיה

 טוען !״פוליטיים משיקולים נובעת הזאת
האחרונה ההזדמנות היתה זו ״שבת דגן.

 שנתערב, מבלי אותם לפזר המישטרה של
 לשתוק נוכל לא בשקט. ישבנו עכשיו עד

!״יותר
לעצ גיבש רמות שכונת ועד לדבריו,

 שיימשכו למקרה אחדות, דרפי־תגובה מו
:החרדים התפרעויות

 כביש־ על רמות תושבי העמדת ■€
החרדים. המתפרעים וצילום המריבה,

ב בחורות של פירסומת צילומי ©
ביקיני.

 מסביב המתוח חוט העירוב, חיתיך !©
 לדתיים מתיר כזה עירוב לירושלים.

אבנים. ולהשליך לטלטל
 קר- בתוך כבדים כלי־רכב חניית :©

ב תחת שם, המהומות וליבוי יית־צאנז,
רמות. כביש
 של בכמויות הישן הכביש סגירת !©

בטון.
שמ שבירת — אבן!״ מול ״אבן ©
בקריית-צאנז. בבתים שות

 ה־ את תרתענה כאלה פעולות אם ספק
 צו רבניהם בהנחיות רואים הם הרדים.
 בשבת לחדול. מצווים אינם ואלה עליון,
 בסידרת נוסף פרק כנראה, צפוי, הבאה

המריבה״. ״כבייש
ס ף עמו 8 הנו

עוין מה
:בתמונה בשבת.״
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