
 ולכן ספונטאנית, היתה ראש־הממשלת בית מול ההפגנהבעיניים גאז
 מועד נובעוד היטב. התכוננה סמישטרה אולם בלתי־חוקית.

בשלב מדמיע. גאז ברוביי המצויירים ומישמר־הגבול, מישטרה אטשי של רציני כוח הוכן

 לנוס נאלצו כולם המפגינים. על גאז להתיז הפקודה ניחנה בהפתעה, לגמרי מסויים,
 על השתטחו מהנפגעים חלק ושורפות. אדומות ופניהם דומעות כשעיניהם נפשם על

בהפגנה. בגאז מהשימוש נדהמו המפגינים כל לראות. או לזוז יכולת בחוסר הארץ,

 העצורים. לשיחרור לדאוג הבטיחו גנים,
■שוח חקירה של שעות כמה כעבור ואכן,
כולם. ררו

 בבית* בסמוך, נערכה זמן אוחו כל
 תפילת שלמה, היכל ליד החדש, הכנסת

המת בין היה ראש־הממשלה ראש־השנה.
 במקום שנותרו מהמפגינים חלק פללים.
 הוא לבגין. המתינו עיתונאים, וקומץ
לביתו. ברגל לחזור היה אמור

אלי אמצעים לנקוט התחילו השוטרים
העיתונאים. נגד מים

מת בהריון עיתונאית דחף אחד מפקח
 של אשתו לעבר מילות־גנאי הטיח קדם,

 יותר מאוחר איתן. דב המחוזי השופט
של הירושלמי הכתב ליאור, גד הוכה

ושוחרר. נעצר הוא אחרונות. ידיעות

 אתרוגים
בגין על

 קבוצות התגודדו הכנסת כית־ כיב *
י  בלטו הם המפגינים. שרידי של *

 שמילאו המתפללים רקע על בחילוניותם
ולבו כיפות חבושי היו אלה המקום. את

 נשמעו קולניים ויכוחים ביגדי־חג. שים
 הוויכוח הגיע מסויים במקום מסביב.

ואלימות. צעקות של לשלב

 עם צולע כיפה, חבוש לבן, לבוש צעיר
הירי בץ והפריד למקום חש בידו, מקל
 שד- של בנו בורג, אבי היה זה בים.

 בתוך שעה אותה התפלל אביו הפגים.
 אבי בגין. מנחם עם ביחד בית־הכנסת

 המפגינים בחברת מה זמן עמד בורג
 ישליכו מכאן, ייצא ״כשבגין והתלוצץ:

 המקום את עזב אחר־נך אתרוגים!״ עליו
הוריו. בית לכיוון

המפ בין מהתקריות נבהלו השוטרים
 שהתפילה ידעו הם והמתפללים. גינים

 עלולה ואז רגע, בכל להיגמר אמורה
את משם יוציאו איך — בעיה להיווצר

שייפגע. מבלי ראש־הממשלה
 כוח את בחזרה למקום החישו הם

 בינתיים שעזב ומישמר־הגבול, המישטרה
 אלה הוליכו התפילה בגמר המקום. את
 כשקהל לביתו, המחייך ראש-הממשלה את

 מבהיקות, טליתות לבושים המתפללים,
בגין!״ ״בגין! בהערצה: לעברו צועקים

גדו היתה בית־הכנסת ברחבת המהומה
 הרב האשכנזי, הראשי הרב ואפילו לה,

 ההמון. תוך אל ונסחף הצידה גדחף גורן,
 שזורה לבנה, חג טלית עטוי היה הוא

 המום נראה הוא וזהב. כסף בחוטי כולה
ת ומבוהל. טי ענ ס ו ג ר ■ ס !

5 השכולה האם זעם
קריאות וקראה המפגינים בין ישבה משמאל), (שניה הרניק

 רוצח, ״שרון :שלטים נשאו המפגינים הממשלה. חברי נגד גנאי
 האלימות ועל הטבח על הזעם הביתה״. — אריק ״בגין, !״התפטר

בכוח. מפגינים מפנים אלימים שוטרים !>מימין גדול. היה


