
 של זרים הניחו הדתית, הכפייה נגד נאומים נישאו שבו קצר טקס אחרי
 קיבוץ ושל אלטרנטיבה מיפלגת של החילונית, ההומניסטית האגודה

 באותו עוד נעקרו הללו אורן. של שתילים שני ניטעו המצבה ליד נגבה.
ממקומה. המצבה את שעקרו ה״אלמונים" אותם על״ידי לילה

ונד החרב

המצבה. נערמה
 המישפחה בשקט. הסתיים טקס ך*

 לעבר אחרון מבט העיפה 1 1
 עתה זה שהונחה הצנועה, מצבת־השיש

 שער־היציאה לעבר וצעדה הקבר, על
 שקעה השמש מבית־הקברות.

המצבות. על כבד צל הטילו והברושים
 מטעם האחראי ברויאר, יוסף הרב

 ליווה בית־הקברות, על החברה־קדישא
במבטו. האנשים קומץ את

 למכוניו־ נכנסו האנשים אחרוני
 בית־הקברות המקום. מן ונסעו תיהם

מחיים. התרוקן

ח ן ד ך ן  על גם פרחים הניח תרזה, של נכדה פולק, רוברט ן
 נפטרה מרים פולק־אנגלוביץ. מרים אמו, של קיברה 1^11 11^

מהקבר. להוציאה לרצות לקברנים מפריע שלא מה שנה, 14 לפני

 שניגשו מי ניגשו אחרי־כן קצר זמן
 הזיזו הם אנגלוביץ. תרזה של הקבר אל

 של — הטריים הזרים שני את בזהירות
 אלטרנטיבה ושל החילונית התנועה

 הקבר, של הלחה האדמה מעל —
 הרימו אחרי־כן בצד. אותם והניחו

 זמן שם שהונחה המצבה את לאט־לאט
 והיו כבדה, היתה היא לכן. קודם קצר

 אותה להזיז כדי רבות ידיים דרושות
ממקומה.

 הם במשימתם. הצליחו ה״אלמונים"
 ממקומה הקטנה המצבה את הוציאו
 גם הם בלתי־יחוע. למקום אותה ולקחו
 שתילי־ברוש, שני באכזריות עקרו

 אותם וגם המצבה, צירי משני שניטעו
 שגמרו אחרי לא־ידוע. למקום לקחו

 החליקו הזה, הברבארי המעשה את
 על הלחה האדמה את ה״אלמונים״

 למקומם הזרים את החזירו הקבר,
החשיכה. תוך אל המקום מן ונעלמו
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 אנגלוביץ תרזה של קיברה היה הזה במצב
/  ברזל שלט רק מתה. מאז שלמה שנה במשך 11111 !

 לשים אופן בשום הירשו לא חברה־קדישא הקבר. מקום את ציין
 של בתה עדינה, למטה: הגופה. את להוציא שרצו מכיוון הקבר, על

הדתית. הכפייה מתנגדי שהניחו המצבה ליד עצים שותלת

מתנגדי הניחו ביום
הדתית הכפייה
קבד על מצבה
אנגלוביץ, תרזה

מאיימים שהדתיים
בלילה להוציאה.

הוזצבח


