המהומה בשעת לילה כה מאוחרת.
סידרת הטרדות .לפתע נפת
חה דלת הדירה שסביבה התחוללה
כל המהומה .בפתח עמד אדם מנומ
נם כבן  ,30שביקש לברר מה מאח
רי ההטרדה הקולנית באמצע הלי
לה .הוא סיפר כי לא פנה לאדם
כלשהו או למוסד בבקשת עזרה.
״אני ישן לי בשקט משעה ,11״
הסביר ,״ולא קרה לי כלום.״ הרו
פא ,החובשים ,השוטרים ומכבי-
האש עלו על מכוניותיהם ועזבו את
המקום — הפעם בשקט .השכנים
שבו איש איש לביתו ,התריסים
הוגפו והשקט חזר לסביבה.
רק ברוך מעוז ,אליו הוזעקו כד

לילה־לילח ,כדי שהם ידאגו ל
סילוקו של ברוך מעוז מתחומיה
של רחובות.
במשך חודשיים ,הופיעו הניידות
מדי לילה ותמונת הבהלה הלילית
הפכה שיגרה .שכן ,השכנים ברח׳
שקולניק מם׳  ,5תחת להגיב כ
דרישת הדתיים ,להפטר מההטרדות
הליליות באמצעות סילוק השכן,
התייצבו לצידו.
״הוא שכן שלנו,״ העידה אחת
השכנות ,שהיא אם לשלושה ילדים
קטנים .״פעיל ,נאמן ואהוד על כו
לם .לא ניתן שיציקו לו ונעמוד
לצידו באש ובמים .האלימות ו
הכפית אינם לרוחנו!״

מגורים,״ סיפר מעוז .״במקום הזח
אנו נפגשים פעמיים בשבוע —
לשיחות ,לשירת מיזמורים ולתפי
לות.״
הטרדת בני הקהילה הקטנה ,ה
מונה כ־ 20איש ,החלה אחרי ש 
נרשמו במישרד־הפנים כאגודה חו
קית .לדעתו של מעוז ,מישהו מ
אנשי המישרד דיווח על קיומם
ועל התארגנותם של היהודים ה
משיחיים ,ומאז לא חדלו ההטרדות
של אנשי הגוף הנקרא יד לאחים,
הממומן על-ידי מישרד־הדתות.
מעוז מבקש לפגוש את מטרידיו
פנים־אל-פנים ״אילו רק היו מוכ
נים לפגוש אותי ,ולהקשיב לי,
כנראה שהדברים היו נראים אח
רת .אך אמונתם הרופפת מונעת
אותם מלהתמודד .הם מאמינים ב
כוח הזרוע יותר מאשר בכוח ה
אמונה .אך אני לעולם לא את
ייאש.״ דברי היהודי המשיחי מ
רחובות.
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חו ת מ ת ס עודי ת
האיש ששם מישפחתו
מורכב מהמילים ״שלום״,
״יושר״ ו״קדושח״ :חשד
על־ידי המישמרה

מפיק דרכונים שי״ר,
חומר חשוד בנרתיק

המכונה לצילום מסמכים
באיכות דפוס

ישעיהדתומא שי״ק הוא הסוכן
הישראלי של רשות .שירות תבל.
לפני יותר משנה קיבל בדואר חבי
לה מיסתורית ממקים האירגון,
אזרח־העולם גרי דייווים ,המטייל
בין מדינה למדינה בדרכון שהוא
מנפיק לעצמו )העולם הזה .(2056
המישטרה גילתה עניין רב בתו
כן החבילה .היא השיגה צו של
שופט לפתיחת תא־הדואר של
שי״ק ,והחרימה את תוכנו .לשי״ק
עצמו נודע כל העניין כאשר הוזמן
לחקירה במישטרה ,שלושה חודשים
אחרי הפשיטה על תא־הדואר שלו.
רס״ר מיכאל ממחלקת המירמה של
מישטרת תל־אביב ביקש לברר ,ל 
דברי שי״ק ,״כמה מיליונים אני
עושה מעיסקי הפספורטים שלי״.
הנחקר הסביר לשוטר כי המדובר
באירגון בינלאומי הרואה בהת־

צילום חד וברור
שיטת אבקה אחידה
הזנה מגליל נ״ר
צילום אוטומטי
חזקה ללא בעיות
פשוטה וזולה באחזקה
הדור החדש של א פ ק !
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עם השרות של ז■
אבן גבירול  • 53ת״א .טל'261060,263236 :

החותמות שהגיעו לסניף התל־אכיכי
בין עזה וג׳דה
לם ,היה מוטרד .הוא לא היה יכול
להירדם בשנית .הוא ידע מי עומד
מאחרי התעלול השפל והתלבט אם
להשיב מילחמה שערה או לסגת.
מעוז ידע כי אלה שהזעיקו את
שלושת הניידות היו תושבים חר
דים של רחובות וכי זו היא ה
ראשונה בסידרת ההטרדות הליל
יות שעוד מצפה לו.
אוייכי המיסיון .מעוז הוא
אדם שקט וצנוע שמעולם לא
הטריד איש .ולא הוטרד .אך ה
המולה שהתחוללה בלילה גילתה,
כי הוא יהודי המאמין במשיחיותו
של ישו .החרדים בעיר לא הסכימו
כי בעירם יתגוררו יהודים משי
חיים ,והם דרשו את סילוקו .לא
נמצאה כל דרך חוקית לכך ,והחר
דים יצאו לרחובות .הם הפגינו ו
קישטו קירות בסיסמה ״יסולק ה
מיסיון מהעיר!״ אך מעוז לא נע
נה להם ונשאר להתגורר בביתו.
וכך ,משנואשו אוייבי-המיסיון
הקנאים מדרך זו ,החליטו להפעיל
לחץ על השכנים ,על-ידי הטרדתם

מי ה דלי ף ? ברוך מעוז הגיע
אל האמונה שלו בדרך מיקרה .ב
היותו בשרות צבאי פגש מישפחה
יהודית שהתגוררה באילת .האווי
רה המישפחתית המיוחדת ואורח-
החיים של בני המישפחה משכו או
תו להתעניין בדרך אמונתם.
״אותה תקופה הייתי מוטרד מ
שאלות של זהות ואמונה כיהודי,״
סיפר השבוע מעוז .״הדברים ש
שמעתי מבני המישפחה ,שהם יהו
דים משיחיים ,היו יפים אך לא
נתנו לי תשובות משכנעות .ראיתי
באמונתם משהו בלתי־יהודי שאינו
שייך לי.
״רגשית בחרתי באמונה זו ,אך
שיכלית עדיין לא שוכנעתי ,עד
שפגשתי איש־רוח השייך לאותה
כת .הוא נתן לי תשובות משכנ
עות על שאלותי.״
ב־ 1964הפך מעוז יהודי משיחי.
כיום הוא עומד בראש קהילה קט
נה של מאמינים ,הנפגשת במרכז
הקהילתי .״המרכז הקהילתי שלנו
הוא בעצם חנות הנמצאת בבניין

ארגנות הלאומית במיסגרת מדינות
את שורש המילחמות בעולם ,ו
מבקש לבטל את הגבולות המדיניים
על־ידי הנפקת תעודות משותפות
לכל תושבי תבל.
שי״ק שוחרר מייד ,והתקשר עם
פרקליטו כדי להביא לשיחרור תוכן
החבילה שקיבל מגרי דייוויס ה
יושב בוושינגטון .בגיבוב החבילה
במישטרה עיכב את עבודתו ה
שוטפת בחלוקת תעודות־לידה,
תעודות־זהות ודרכונים לישראלים
ולפלסטינים המצטרפים לאירגון.
״אני מעריך את מיספרם בחוף ה-
ים־התיכון במאה ,בערך,״ אומר
שי״ק.
איזור  .6הפרקליט הסביר ל-
שי״ק כי למישטרה יש זכות להח
זיק בחבילת־הדואר  180יום ,ואז,
להגיש כתב־אישום או להחזיר את
החבילה .שי״ק המתין בסבלנות ,ו
לאחר שחלפו שישה חודשים נוס
פים תבע את רכושו .המישטרה
דחתה אותו בלך־ושוב עד שניאו־
)המשך בעמוד (66

איתן עמיחי
הדברת מזיקים
מומחים לחדברת תיקנים )ג׳וקים(,
תולעי עץ ,חרקי ספרים ובגדים.
בשמירת על בריאותך ורכושך.

רנזת־גן .יח' נזודיעיו 8ו׳ ת ד 2272
טל.

6־ 5־ 7 9 0 1 1 4

רש'

׳
יך

־#ץ011׳*#

מ ס' 21׳ 1ס7ן > 481/75ו 011

י ר ת 1ל י ם *0 1 5 -׳  . 6 6א י ל ת  2 -ו 0 5 9 - 3 0

