
 פרוע, צעירים קהל מתוך ] י ך 0
בעת בגין״, ״בגין, שצרח ■ | 11

 אחד הניף המערך, של בחירות אסיפת
 בתמונה להבחין קשה בידו. חפץ המתפרעים

אחר. מסוג חד חפץ או מכין, זה אס

 החוליה בראש המידבקות. לחלוקת -להפריע
 קרוב שהוא מילוא, רוני הליכוד, ח״כ נסע

 ששירותו מילוא, בגין. מנחם של מישפחתו
 החליט בריאותי, ליקוי בגלל קוצר הצבאי
שב הביריונים ״פייטר״. שהוא להוכיח
 נטלו הקיבוצניקים, על התנפלו פיקודו

תיגרה. .התפתחה במקום המידבקות. את
 תלמידי נערים היו הקיבוצניקים מרבית

 יותר היו מילוא של הביריונים תיכון.
 היה ״מיקצועית״. חזות ובעלי מבוגרים

 ה♦ של לצידם הוא שהניצחון לרון, ברור
 נזכר במילואים, סגן־אלוף רון, מיקצוענים.

 פוחד אנשים של מסויים שסוג לפתע
 למכוניתו, נכנם הוא מכל. יותר מכלבים

 קיבוצו עבר אל מטורפת במהירות נהג
 הקיבוץ של הכלבן בלוויית משם וחזר
 רוני של הפרטי הצבא כלבי־שמירה. וכמה

הראשונה. הנביחה לשמע התפזר מילוא
 אנשי את כלבים מלווים תמיד לא אולם
 באירגון פעילה רופא, דבורה המערך.
 לכן המערך. תומכת היא נעמ״ת, הנשים

 מכונית שימשת על מידבקה הצמידה גם
 שמישהו מצאה בבוקר שלה. האסקורט

 ושמחה התעקשה היא המידבקה. את גרד
 גורדה למחרת תחתיה. אחרת מידבקה

המיד מסירי עם דבורה שיחקה כך זו. גם
 עד ימים, כמה במשך הליכוד של בקות

 את הצמידה היא להם. להתחכם שהחליטה
 שימשת של הפנימי הצד על המידבקה
 למחרת המכונית. את ונעלה המכונית,

 — וכעונש מנופצת, השימשה את מצאה
חתוכים. צמיגיה ארבעת את
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 ושימשו במשאיות שהובאו קיבוצים בני

 ברורות היו שקיבלו ההוראות כסדרנים.
באלי להשתמש לא להכות, לא לגמרי.

 של מכסימום הקהל מתוך לשלוף רק מות.
העצרת. מתחומי אותם ולסלק מתפרעים

 מפרצופי שחלק נשבעים מערך אנשי
 קודמות מאסיפות להם מוכר המתפרעים

 אלה, מתפרעים הארץ. רחבי בכל שנערכו
 ככל המערך באסיפות עשו היום שעד

 הצליחו לא הם נעלבו. רוחם, על העולה
 והחליטו פרס, של האסיפה את לפוצץ
נקם. לקחת

 הטוב הטעם
הליכוד של

 חברי אינם סמרי ויעקוב רוזן ודד ל?
 אמת יצביעו לא גם לדבריהם מערך. ?
 לר״צ. שינוי בין בדעתם חוככים עדיין והם

 צעירים לאגודת הצטרפו וסמרי רוזן אולם
 המערך ביוזמת שעבר, בשבוע שהוקמה

ליכוד״. לא ״רק הסיסמה: תחת ובמימונו,
 ווספה במכונית וסמרי רוזן יצאו בשבת

 פארק שליד החנייה למיגרש סמרי של 400
במקום לחלק ביקשו הם בתל־אביב. הירקון
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 במת־הנואמים. לעבר משולשת אצבע שולח כשהוא- באוויר, חבריו על־ידי הונף המערך,
מפוצצי־האסיפות. של סימלם הפכו המיזרחית והתנועה •והמדובלל השחור השיער

הסתלק האסיפה כשהסתיימה מייד ,
 היתה עתה הסדרנים. גם ועימו פרס,

 לשמה. לבריונות מתאים כר פתח־תיקווה ו
 אחד שחם, (״איצ׳ה״) יצחק של מכוניתו
 מהזירה לצאת הזדרז שלא המערך מפעילי

במכונית, הותקפה. פרס, שיירת עם יחד
 עיתונאי גם ישב אמת, שלטי שעליה
 הותקפו, השניים דנקנר. אמנון הארץ

 לא זו במכונית אולם נחבלה. והמכונית
 של לרחובותיה יצאו הבריונים די. היח ך

 והבעירו וחלונות דלתות ניתצו בעיר, י מפ״ם מועדון על התנפלו המושבות, אם
אש. בו

 בני התייצבו בשבת, לכן, קודם יום
 מגידו. בצומת הירדן מעמק קיבוצים
 בני של צוותים נהגו האחרונות בשבתות
 רון אימרי ח״כ של בראשותו קיבוצים,

בצומת, דוכנים להציב ממישמר־העמק,
המערך. של מידבקות לנהגים ולהציע
 קבוע מיבצע על נודע הליכוד למטה

 ביריונים חוליית מגידו. שבצומת זה
כדי לצומת, מתל־אביב יצאה ממונעת

 למכוניות ומידבקות אגודתם של הכרוז את
ליכוד״. לא ״רק האומרות
 כדי לפארק שבא שהקהל מייד, ״ראינו

 סטייקים שישליק, עם פיקניקים לערוך
 לנו היתה שלנו. הקהל לא זה וקלפים
 רוזן. סיפר מהליכוד,״ שכולם הרגשה

 שבו למקום וללכת משם להסתלק ״החלטנו
 עליו.״ להשפיע אולי שאפשר קהל יש

 עשרות כמה רק להתרחק הספיקו השניים
 טנדרים בשני כשהבחינו מהמקום מטרים

 הליכוד של גדולים שלטים נושאי טרנזיט,
 ושני דרכם, את חסמו הטנדרים ורמקולים.

ה הקללות אחרי מתוכם. יצאו גברתנים
 הבינו וסמרי שרוזן לפני ועוד מקובלות,

 בפרצוף אגרוף סמרי חטף מתרחש, מה
בראשו. אלה ורוזן

 לידם לסגת. החל ורוזן התעלף סמרי
 את למנוע ניסה לא שכלל שוטר, ניצב

 השוטר התוקפים. את לעצור או המכות
המכו מיספרי את לרשום אפילו טרח לא

 של הטנדרים (מיספרי התוקפים של ניות
).3947781־1 3949081 הם הליכוד

מיזוחית תנועה
חבריו, כתפי על. הנישא גופיה,

 בעת מח״ל •של כרזה מניף הליכוד של אספסוף
 לבוש המתפרעים, אחד בעוד המערך, אסיפת

הבמה. לעבר מגונה מיזרחית בתנועה ידיו את מניף

ל הנוגעות החשובות, השאלות אחת
 האם — הליכוד של המשתולל טירוף

למשי שנשלח מאורגן, כוח הם הביריונים
 אספסוף או פעולת, מטה על־ידי מותיו

 ויוצא ראש־הממשלה של מנאומיו המתלהט
 מטה ראשי ספונטאני. באורח לרחובות
 טוענים, הליכוד של וההסברה הבחירות

 מטה ראש ביריונות. מעשי כלל שאין
 אף גדות, גידעון הליכוד, של ההסברה

פרו נאומים על כך מגיב שהקהל הודיע
 של אחרת הודעה פרם. של בוקטיביים

 באנשי הוא הביריונות שמקור טוענת, גדות
להש שנועדה פרובוקציה ושזוהי המערך,

 שאינן בשיחות הליכוד. פני את חיר
 הקנאיים הליכוד אנשי גם מודים לציטוט
 נכונות, אינן האלה הטענות ששתי ביותר,

 אינם שהמתפרעים בעמדתם, דבקים הם אך
 הליכוד חסידי ״ילדים אלא מאורגנים,
הטוב.״ הטעם את לפעמים שעוברים

 לחייך רק אפשר אך באלימות, לנהוג שלא
 .מן היסטרי, נאום כל זו. קריאה לשמע

 דוחף מוכנים״, ורפול ״יאנוש של הסוג
 לכל. המוכנים בריונים ועוד עוד לרחובות

 רמזים מצטרפים האלה הנאומים כשאל
 הבעת הופכת מותר, שהכל ״מלמעלה״,

ומסוכן. אמיץ למעשה דיעה
■ ינאי יוסי

 אמיץ מעשה
ומסוכן

 על המעידים רבים סימנים יימים
\  יד של תוצאה" הן שההתפרעויות כך י

 דומות השיטות מיקצועית. כימעט מארגנת,
 אמצעי- ההשתוללות. אתרי בכל כימעט

 שמממן מי גם שנמצא מוכיחים רבים עזר
 בפתודתקווה, המאורגנות. ההפרעות את

מש אלפים כעשרת הליכוד חילק למשל,
 לפרס. בעזרתן שיפריע כדי לקהל, רוקיות

 לא ״רק צעירי את שתקפו הביריונים
 שנשאו הליכוד, של במכוניות באו ליכוד״
 הוא מילוא רוני ח״כ ורמקולים. שלטים

 עימו שבאו הביריונים וגם תל-אביב תושב
 אלה היו לא מתל-אביב. היו מגידו לצומת
שכנות. מעיירות־פיתוח משולהבים צעירים

 נאום־ בעת שהוטלו הסירחון פצצות
 שעבר, בשבוע בחולון, פרם של בחירות

 פילם של מטרים מאות רב. בכסף עלו
 בידי שפוצצו הפצות שתי גם באש. הועלו
 ליד האחת — תל-אביב מישטרת חבלני

 והשניה המערך, של המרכזי הבחירות מטה
 — בתל־אביב המיפלגה מסניפי אחד ליד
 בני צעירים של ידיהם מעשי היו לא

 לתאר. הליכוד שמנסה כפי חמש־עשרה,
לציבור בגין קרא השבוע השני ביום
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