
 שעליו הסוס ורגלי אחר מפגין רגלי בין הארץ על שוכבקשה פצוע
 בפיזור רסן כל איבדו פרשי־המישטרה מישטרתי. פרש רוכב

נמרצות. מכות אותם וחיכו אותס לדרוס לסוסים מניחים כשהם עליהם הסתערו המפגינים,

ועל־ המשטרתי בקוד הדתיים המפגינים שכונו כפיהשחורים .חיל
 רכס על באלפיו ניצב החילוניים, המפגינים ידי

המפגינים. לעבר אבנים הטילו ״שבעם״ קריאות ובין רמות, כביש לאורך הגיבעה

 דתיים, אלפי הגיבעה צלע על התרכזו
 ושטריימלים, שבת של קפוטות לבושי
שלהם. ה״שעבס״ בצעקות והחלו
 מישטרה כוח הקביל המחנות שני פני את
ואש דימונה מבאר־שבע, שוטרים גדול.
ירו שוטרי את לתגבר כדי הובאו קלון

הכ עליה הגדולה, ההפגנה לקראת שלים
מועד. מבעוד כלי־התיקשורת ריזו

ם לוני חי  ה
חו בר

 הפגנה כי היה נדמה שעתיים משך ך
 הקפידו השוטרים בשקט. תעבור זו •
 המחנות שני ממפגיני אחד שאף כך על
 אחד ניסה פעם מדי הכביש. אל יירד לא

בראש, לפרוץ רמות תושבי הפגנת ממארגני

 השני, הצד עבר אל צעירים, כמה כשעימו
 משועממים שהיו השוטרים, אך ״השחור״.

 וזינקו לכך, המתינו רק מעש, מחוסר
האב גם שלו. לצד להחזירו כדי קדימה,

 קציני עבר אל לפרוץ פעם מדי ניסו רכים
 ולשכנע לנסות כדי בתווך, שהיו המישטרה,

 אולם בכביש. התנועה את לאסור אותם
לאב נתנו לא קצינים אותם של פיקודיהם

הכביש. למרכז עד להגיע רכים
 תושבי של המכוניות שיירת החלה אז
 המריבה. כביש על ושוב הלוך לנוע רמות

הני והנוסעים קצובה צפירה צפרו הנהגים
 הסאה את הדתיים. לעבר משולשת אצבע פו

 תישחורת בן בידי נהוגה משאית, הגדישה
 ושוב, הלוך נסעה אשר רמות, מתושבי

ב מצופר־אוויר, צפירות משמיעה כשהיא
 הורד המשאית בעל אונייה. של לזה דומה

הוחנתה והמשאית השוטרים אחד על־ידי

 שעליהן אחרות מכוניות כמו הדרך, בצד
 כמכוניות־מחאה, להצביע השוטרים יכלו

השבת. צאת עד
 פועל הזמן כי הבינו רמות מפגיני ראשי
 סכנה והיתר. לשקוע החלה השמש לרעתם.
 ולעשרות ייעלמו, הדתיים תצא, שהשבת
 חומר יהיה לא הטלוויזיה וצוותי הצלמים

 החילוניים החלו לפתע לפירסום. ראוי
 ״התכוונו הדתיים. עבר אל אבנים ליידות

 יהיו השוטרים פגיעה, מחשש יברחו שהם
 על להסתער נוכל ואנחנו איתם, עסוקים

ממנהי אחד אחר־כך הסביר השני,״ הצד
 היו לידם מוכנים. היו הדתיים אולם גיהם.

 החילוניים על מוסתרים. מצבורי־אבנים
 שקודם הצעירים, גדול. אבנים מטר הוטל

 קריאות וקראו משולשת אצבע הראו לכן
 משירות הדתיים של השתמטותם בגנות
נפשם. על נסו בצבא,

ם סי  סו
ם טי ע בו

הס השיעמום, מן שנעורו שוטרים ך*
 הסתלקו אז רק הדתיים. על תערו י י

 שלהם. הסמוכים הבתים עבר אל הדתיים
 חזרו אומץ, אזרו החילוניים זאת כשראו

 התריסים עבר אל אבנים וידו הכביש, אל
מועד. מבעוד שהוגפו

למעלה) מימין (בתמונה הכביש על לכן קודס ששכב הפצועהכרה בלי
לאמבולנס. ומובל הכרה מחוסר כשהוא אלונקה על הושכב

מישטרה. פרש עשה החילוניים למפגינים לעשות הדתיים המפגינים הצליחו לא אשר את

במכו הופיע קולק, טדי העיר, ראש
 רוני העיריה מנכ״ל בידי נהוגה ניתו,

 הפנו הזועמים רמות תושבי פינשטיין.
 שלו, המכונית את הקיפו כעסם, את לעברו
 נדמה גנאי. קריאות לעברו לקרוא והחלו

 הדתיים כנגד שהצטבר הזעם כל כי היה
 ופרשי־מישטרה שוטרים קולק. על יצא

 שפניו טדי, של מכוניתו לעבר מיהרו
 חילצו הם הנאצה. קריאות למשמע קפאו
 להסתלק שמיהרה מישטרה ניידת אל אותו

מהמקום.
 המהומה את ניצלו חילוניים צעירים כמה
 השני, לצד לעבור הצליחו טדי, שיצר

 שוטרים, דתיים. של קבוצה על והתנפלו
 הפגנות, לפיזור המאומנים פרשים בעיקר

אי שבשיחות השוטרים, אחריהם. דלקו
 !נעלבו, החילוניים, במפגינים תמכו שיות

 החילונים. על־ידי רומו כי על הנראה, כפי
 קשה, מהם אחד נפצעו, מהמפגינים שלושה

 שבידי האלות ומן המישטרה סוסי מבעיטות
 בכוננות, שהוצבו האמבולנסים, רוכביהם.

 לקריאות זכו הם גם לפעולה. נכנסו
 בייבבת בכביש דהרו כאשר ״שעבס״
צופרים.
 את להחזיר השוטרים הצליחו רב בעמל

 נפצעו, שלא אותם החילוניים, המפגינים
 מיל- יוזמה הדתיים נקטו אז שלהם. לעבר

 נחת ולבנים אבנים מטר משלהם. חמתית
 מכוניות של זגוגיות כמה השני. העבר על

 מרי, יעקוב המפגינים, אחד נופצו. חונות
 את לו הוציאו ״הם דם. ושתת בעינו נפגע

 מוועד־הפעולה נועה, בבהלה קראה העין,״
 בהחתמה עסוקה שהיתר, רמות, תושבי של
 הפגיעה כי התברר יותר מאוחר עצומה. על

חמורה. כה אינה סרי של בעינו

 אחד, כגוש התפנית. אירעה שש בשעה
 מהשטח. הדתיים נעלמו שניות, ותוך

 הם לסליחות,״ ללכת צריכים ״אנחנו
 טען התפילה,״ אחרי יחזרו ״הם התנצלו.

 ״אבל רמות, חילוני ממנהיגי ידיד יוסי
 שהיו שלנו החבר׳ה הפתעה. להם מחכה אז

 הנה. יגיעו ירושלים בית״ר של במישחק
 ונראה ניצחנו, שלא כך על מחוממים הם

להם.״
א בשבוע  הב

ס נשק ח
 אל פנה הוא בכך. הסתפק לא דיו* ן*

 שר־הפנים של עוזרו לביא, יחזקאל
 מביתו לדבריו שצעד בורג, יוסף הד״ר

 קרוב להיות כדי לרמות עד בבית־הכרם
 עם (מתחרז לבורג ״תודיע למאורעות:

 בנשק נשתמש אנחנו הבא שבשבוע אורג)
 אנחנו עלינו, שומרת לא המישטרה חם.

 כי להוכיח כדי כאילו עצמנו.״ על נשמור
 עשרה בת קבוצה הגיעה רציניים, איומיו
 את ״הקפנו בגאווה: סיפרו אשר אנשים

 מאחור אליהם הגענו הדתית, השכונה
 הבית, לתוך אבנים להם לזרוק והצלחנו

 אותנו.״ תתפוס שהמישטרה בלי
 זירת אל מהסליחות חזרו לא הדתיים

 ומ־8 להתפזר. התחילו והחילוניים הקרב,
 ברמקול: הכריזה הג׳ינג׳ית חית-ההפגנות

 הבאה בשבת הנה באים כולם ״חבר׳ה
 הבאה בשבת אחרי-הצהריים. שלוש בשעה

לדוסים.״ נראה כבר
■1 ינאי יוסי
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