
 אחד את בשנת החוסם מישטרתי מחסום יבמצור עיר
למיל־ עד בירושלים. הראשיים התחבורה מעורקי

אחרי זה וגם מאה״שערים, של הרחובות רק נסגרו חמת־ששת־הימים

 בשבתות סגורה כיום בפיכר״השבת. בהפגנות רבים אלימים מאבקים
 ירושלמי אזרח נסע מזמן לא מישטרה. במחסומי ירושלים צפון כל כמעט
אלונקה. על קשה פצוע חסר־הכרה משם ויצא בשבת, דתית שכונה לתיד

)29 מעמוד (המשך
מפה). רחביה(ראה ואפילו
 הימים, ששת מילחמת ,1967 עד
 אחת חרדית שכונה בירושלים היתה

 — גטו כמו ומסוגרת סגורה מובהקת,
 בגבול גבלה השכונה מאה־שערים.

 את חיו ויושביה ירדן, עם הבינלאומי
בתוכה. חייהם

גרוע *
מערבי *

 18 החרדית הקהילה מהווה יום ^
 היהודית מהאוכלוסיה אחוז ^

ירו מיהודי אחוז 10כ־ עוד בירושלים.
 סרוגות. כיפות חובשי הם שלים

 מהאוכלוסיה שליש כמעט כלומר,
דתית. היא בירושלים היהודית

 נוסף מקור מובהקות. חרדיות בשכונות
הה הוא החרדית האוכלוסיה לגידול

 ישראל. גבולות בתוך הפנימית גירה
 הם לירושלים מהמהגרים אחוזים 40כ־

 צפיפות יוצרים אלה נתונים חרדים.
 החרדיות השכונות בתוך ביותר רבה

 התפשטו טיבעי ובאופן המוגדרות,
 השכונות האחרונות השנים במשך

 איזור שכל הוא, כיום המצב החרדיות.
 ממאה־שערים — ירושלים צפון

 המורחבת לרוממה עד במיזרח
 שכונות (שתי במערב וגיבעת־שאול

 כביש של ציריו משני היושבות
 איזור הוא — תל־אביב—ירושלים

לחלוטין. כמעט חרדי

 מעוררות היו לא אלה עובדות
 אילמלא רבה, כה ציבורית תשומת־לב

להתנג זו אוכלוסין התפוצצות גרמה
ובין החרדים בין וחיכוכים שויות

 חילונים פיתו הממשלתיות וההלוואות
 בתוך הישנים בתיהם את לעזוב רבים

 אל ולצאת הוותיקות השכונות
קנו חרדים תושבים החדשות. השכונות

 לשכונת סמוך שהתפנו הדירות כל את
 ניהול ואופן אורח־חייהם שערים. מאה

 לגור אותם מחייב החרדים של הקהילה
אינה'יכולה חרדית מישפחה ביחד.

 בבתי־ספר ללמוד ילדיה את לשלוח
 ניכר חלק — וחלילה חס — חילוניים
בישי או בכוללים לומדים מהגברים

 הכשר מקבלות חנויות־המזון בות.
 העדה של מבית־דץ־צדק מיוחד

 הרבנות של הכשר כי החרדית,
 חנויות־ מפוקפק. נחשב הראשית
 צנועים, בגרים רק מוכרות הבגדים

שעטנז. ללא כמובן
 החרדית הקהילה שומרת כזה באופן

 זרות השפעות מפני עצמה את
 שילדיהם רוצים הם אין ומזיקות.

 בהם שיש במקומות יסתובבו הרכים
 המסתר ובחורות בחורים — פריצות

 צנועים, לא בבגדים יחד בבים
 מזיקות השפעות יש שבהם במקומות

 של עיתונים, של צילומי־פירסומת, של
 בעיניהם הנחשבים דברים — טלוויזיה
מיאוס. או איסור מחמת מוקצים

 המזיקה השפעתו גדולה לגביהם,
 דתי הוא אפילו בלתי־חררי, יהודי של

 גוי, של מהשפעתו סרוגה, כיפה בעל
 כל החרדים העדיפו לכן למשל. ערבי

 לגבול הקרובות בשכונות לגור השנים
ירושאם. של הערבי החלק עם

 לתכנן מנסה ירושלים עיריית
 המרוחקים באיזורים חרדיות שכונות
 כדי ראשי, תחבורה עורק שהוא מכביש
 שכונה ובחגים. בשבתות בעיות למנוע
 העירייה על־ידי תוכננה כזו חרדית
 במערב לגיבעת־שאול, הסמוך באיזור
 הערבי הכפר חורבות על העיר,

בקרוב. שתיבנה דיר־יאסין,
 שכונה תוכננה רמות בתוך גם
 פולין. רמות הנקראת לחרדים, גדולה

 לתושבים יועדו השכונה חלקי שאר
חילוניים.

 להפריד משתדלים העיר מתכנני
 יום בעיות. למנוע כדי השכונות, בין

 העירייה מעובדי שראה מי ראה אחד
 המציעה המודיע, הדתי בעיתון מודעה
 אנשי רמות. בשכונת דירות רכישת

 איש למקום שלחו הזדעקו, העירייה
כחרדי. המחופש
 שהקהילה וגילה למקום בא האיש
 מישרד־ את לעקוף הצליחה החרדית
ורכשה העירוניות, והרשויות השיכון

* י'7* /0 / / י=/7*0 , ? ״ ״ / / ׳ * כ

/ /י.'7ר<*' /<)!•<£ .0רי״׳י^ >(*- ?י * / * ? /(£ ם//

ק4 ] !0'ם0׳'ה-̂$ // ע׳

^ ? *א/ /" <<ר, '

^ ״ ׳ ׳ ל י ס / רר,7ר ^ ׳ /כ/0) ?׳

,11? יללו//? *י״- 00■ ,כ׳ *** */>■*-< *״ ^

שליפו״א מבעלזא אדמרר מרן פ״ק לביהמ״דשבבית שהושלך הגז רימון כעקבות

״״״:יי״ אין□ מיכתר קיבלה ברוך במקור ■■■ 11 ■■■ י■■
 על״ידי החתום מיכתב-איום, שבועות כשלושה לפני

 תושבי .אנו, נאמר: שבו ברחוב, חרדים דיירים
 החילוניים שכל שמחים ,14 ומס 12 מס גשר״החיים

 ואתם חרדים. ובאים הבתים את ביה עזבו
אם - אתכם מזהירים אנו לכו קוצים, נמו שנשארתם

 נטפל אנו לשכונה, באוטו בשבת יבואו שלבם הבנים
 לעמוד מסוגלים לא אתם ואם חמורים. בדברים בכם
 ולמכור המקום את לעזוב זמן חודשיים לכם יש בזה,
 כי לכם, שנעשה מה ואבוי אוי - לא ואם הדירה. את
 בבניינים בשבת." הרחוב את לסגור מתנוונים אנו

 ושם מנעלז הרבי מתגורר המינתב, נשלח מהם אלה,
למישסרה. הועבר המינתב שלו. נית־המידרש נמצא
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החרדי. המחנה השבועון מתוך קסע ילאדמו״ו; רימון
 בעולם ודאגה .זעם הראשית: הכותרת

 האדמו׳ר של ביתו תוך אל רימון־הגאז זריקת נעיקנות היהודי',
 מתנכלים החילוניים כי טוענים, החרדים מבעלז. ורבנו) מורנו (אדוננו,

 הרב עצמו, הרבי של מינתב משמאל באלימות. נגדם ומשתמשים להם
לאלימות. יגרת שלא מחסידיו המבקש רוקח, דב יששכר

 לעבר התפשטה הקהילה, גדלה מאז
הגובלות. השכונות

 הוא החרדים של הטיבעי הריבוי
 האוכלוסיה בקרב ביותר הגבוה

 בשנה. אחוזים 2.8 — בעיר היהודית
 הטיבעי הריבוי בעיר הערבים בקרב

יותר. גדול הוא
מה אחוז 40־30כ־ על־כך: נוסף

 באים ורובם חרדים, הם לארץ עולים
לגור רוצים שהם משום לירושלים,

? ו § |3*
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 — בעיר האחרים היהודיים התושבים
האחרו בחודשים שהגיעו התנגשויות

 משני — פיסית לאלימות עד נים
הצדדים.
 אף הממשלה בנתה לא ,1967 מאז
 דירות 700ל־ פרט חרדית, שכונה

 נבנו זאת, לעומת המורחבת. בסנהדריה
 שכונות מילחמת־ששת־הימים מאז

 לקו מעבר בעיקר רבות, חילוניות
הנשים הרכישה תנאי הירוק.

מקור־ נשכונת הקהילתי המרכז צל
 בשכונה החלו האלימות התקריות בתך.

מהומות מאז המתנ׳ס. סביב בעיקר והתרכזו האחרונים בשבועות
בשבתות. גם המרכז, על צמודה מישטרתית שמירה יש אלה, <1 ו ■י .* £ ׳!,* י. ,י ״ י . ׳,־..׳.> 4, י••!.. ____.

צמודה שמידה

 בתוך בנייני־דירות שישה מהקבלן
 כדאי הש לקבלן החילוני. האיזור
 של גוש בבת־אחת למכור מאוד

 חרדית מובלעת נוצרה וכך מיבנים,
 העבר נסיון לפי חילונית. שכונה בתוך
 בעתיד, תתפשט שהמובלעת ברור,

 חדשות לבעיות בוודאי ותגרום ותגדל
החילוניים. ובין בינם

 השכונות ברוב נשמר כלל ברירו
 בין דו־קיום של מצב בירושלים

 (בתוך הבלתי־חרדים לבין החרדים
 עצמם המגדירים גם נכללים אלה

 ודתיים כיפות חובשי מסורת, כשומרי
 מתונים הנחשבים המיזרח, עדות בני

 מבעבעת השטח לפני מתחת אך יותר).
 קבוצות שתי בין אמיתית איבה

על לשמור מנסה צד כשכל האוכלוסיה

 שכונת מהווה אלה ימים ^
מחזיתות אחת את מקור־ברוך
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