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 הוא בכפר־שלס הבית רשת י י

 ה־ הריסת את סיימה לא שהעיריה
הבלתי-חוקי. מיבנה

לה סירב העיריה שנציג אחרי
שיא צו־מניעה להוצאת עד מתין
הבלתי התוספת הריסת על סור

נו יהושע ששימעון אחרי חוקית, '
ש ואחרי לבית־חולים, והובהל רה

 לא למעשה כשאיש בהריסה, הוחל
הו היא המושלם, לביצועה מפריע
מוב לא מסיבות באמצע, פסקה
י נות.

 אירוע־הדמים אחרי משבוע פחות
 תל-אביב של הדרומית בשכונה

יהו יהודה ההרוג, של אחיו דוחה
הראשו החקירה מימצאי את שע
המישטרה. של נית

יהודה: אומר
 היום, לשקר מתביישים לא הם

האמת. את בוודאות יודעים כשהם
 ב־ דיון לנו היה בדצמבר 19ב*

תו בניית על המחוזי בית־המישפם
 הדיון המשך שלנו. לדירה ספת

 כולנו אפריל. בחודש 26ל־ נדחה
הב בכד שכלולה בטוחים היינו
החדשה. נייה

באה שהעיריה לנו נודע כאשר

התלקחנת? של התחלה ברמת־אביב: מכוניות על צלבי־הקוס

ד פ ב ם ב ל ט
 עם בבוקר 7ב־ אבי מיהר להרוס,

 ולא לבית-המישפט, יששכר אחי
 לשם יצא שהוא לומר שמנסים כפי
 הוא להרוס. שהתחילו אחרי רק

 את שפתחו לפני בבית־המישפט היה
הדלתות.

 אחד אף מהומות. רצינו לא אנו
 להרוס שהולכים ידע לא בכפר

בטו היינו אנו הבית. את לנו -
 בית-המישפט כי יהרסו, שלא חים

 גם שהסברנו מה וזה זה. את ימנע
העיריה. לאנשי וגם לשוטרים

 הייתי אני הגג. על עמד אחי
והטרק השוטרים בין רצתי למטה.

שיחכו שיעצרו, והתחננתי טור

 ישיג שאבי בטוחים היינו קצת.
 9 כבר היתד. השעה צו־מניעה.

 לא הם זמן. היה לא להם וחצי.
לחכות. ירצו

גיסו_______
הכל לטשטש

ק חי ט ע  הוא שיעמדו. מהגג צ
■  הזהיר בפירוש אותם. הזהיר י

 להציג שמנסים כמו ולא אותם,
 הזהרה ללא וירה שלף שהוא זאת

ל מתכוון הוא מה להודיע ומבלי
ומתי נשק זה מה ידע הוא עשות.

בו. להשתמש מותר
 אחד. כדור באוויר. ירה אחי
 כשהכדור בקנה היה עוד שני כדור

בראש. לו פגע השוטר של
 ב־ לירות ניסה שהוא אומרים

 ובטרק- העידיה בעובדי ■שוטרים,
 אני להיות. יכול לא זה טור.

 והטרקטור השוטרים בין רצתי
 אז יהרסו. שלא שיחכו, וביקשתי

בי? יורה היה אחי — מה
 מבית שכן עד־ראייה. יש זה לכל
 צילומים, אפילו יש אולי סמוך.

ל ניסה שקצין־המישטרה למרות
 הזה השכן הצילומים. את מנוע

)10 בעמוד (תמשו

 הדם כתמי עד ווצביע השכונה בן
 שממנו המקום ועל ההרוג של

לצליפה. מדריך היה שהיורה שמועות רווחו השבוע בעוף נורה. הוא
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