
 מפלסטיק. ומגיני־עורף שקופים פנים
 מיוחדים רובים היו מהם אחדים בידי
מדמיע. גז רימוני של לירי

 פתח־תיקווה, מישטרת מפקד אל
 בין שרץ בדדה, יעקב רב־פקד

אחרונות הוראות וחילק המחסומים
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הכל שעשתה המישטרה, פתח״תיקווה. של הספרדי הראשי הרב מלכה,

 פסק־הדין ניתן שבה המאוחרת השעה כי הסבירה המחנות, בין להפריד
 של ראש״העיריה גם אחרות. מערים תיגבורת מלגייס מהחרדים מנעה

אחד!" אף להרגיז רצינו ,לא בפייסנות: אמר תבורי, דוב פתח־תיקווה,

 פסע הוא .70ה־ גיל את מזמן שעבר
 בשני ציריו משני נתמך כשהוא

 שלט השחור הצבע חסונים. אברכים
 לתהלוכת שדמתה החרדים בתהלוכת

 ועל שחורות קפוטות לבשו כולם אבל.
 מפרווה, שחורים שטריימלים ראשיהם

 הפלסטיק לקסרות בניגודם בלטו אשר
השוטרים. של הלבנות
 הקרנת החלה כאשר רדומה. עיר

 בקולנוע היו גימנסיה, מין איזו הסרט
 ההקרנה, תחילת עם צופים. כמאה
 בניסיון זעקה קול החרדים אלפי הרימו

 זה ניסיון בסרט. לצפות לקהל להפריע
 העדיפו מהצופים רבים כי מיותר, היה

 ולהתבונן הקולנוע חלונות ליד לעמוד
 בסרט לצפות מאשר שבחוץ, בהמולה
הארוטי.

 אחד עמום. רעם קול נשמע לפתע
 הצטופפו שעליו הישנים, הנדבנים

 בנעשה, ולצפות להיטיב כדי בני־נוער,
 מתמוטט. החל וגגו בעומס עמד לא

 ההמון תוך אל נפלו גדולים אבן גושי
בבהלה. נרתע שהחל

 קל נפצע בהפגנה הצופים מן אחד
 כמה לבית־החולים. ונשלח מרסיס־אבן

 של מידיהם חבטות־אלה ספגו נערים
 אחר־כך המקום. אל שחשו השוטרים,

 מישמר־ שוטרי שני הגג אל טיפסו
 מצד קריאות־עידוד ולקול הגבול,
שהתרופף. המעקה את פינו הקהל

 הסרט, הקרנת הסתיימה כאשר
 הרב הקהל התחיל לחצות, סמור

 האולם מן היוצאים ראשון להתפזר.
 במילחמה חשוב יום ״זהו אורן: היה

בעיר."׳ האזרח זכויות למען
 את מקפל החל המישטרתי החובש

 שימוש. ללא שנותר הרפואי, ציודו
 חילונים כמה המשיכו הסמוך ברחוב

 על אברכים עם בלהט להתווכח
 זכויות קדושת לעומת השבת קדושת
 סיכם: העיר מועצת מחברי אחד הפרט.
 בפתח־ משתעמם אני שנים ״כבר

 עוד פה יהיו אם שבת. בערב תיקווה
 מעניין להיות יתחיל כאלה, הפגנות

הזו." הרדומה בעיר

 שעל שוטר העת כל צמור היה לאנשיו
 על הפועל ענק, רמקול־נייד גבו

 על ושליטה לפיזור והמיועד מצברים
והתפרעויות. הפגנות

 מיניבוס חנה בית־הקולנוע מאחרי
 ערכת עם חובש ישב שבו מישטרתי,

 ומגד הכבאים תחנות עזרה־ראשונה.
 התראה קיבלו שבאזור דוד־אדום
מוקדמת.
 הסרט של הקרנתו ושחור. לבן

 ליד הצטופפו 8ב־ .10 לשעה נוער
 אליו הסמוכים וברחובות הקולנוע

 הרוב כי היה נראה חילונים. מאות
 פשר מה לראות כדי למקום, הגיעו

 ״בפתח־תיקווה המישטרתית: התכונה
 לקחתי אז בערב־שבת, לעשות מה אין
 הבלגאן,״ את לראות והילד אשתי את

 צמודים היו שאליו 40 כבן אזרח אמר
 מכל מרוצים שנראו זאטוטים, שני

ההמולה.
 במקום הופיעה דקות כעשר כעבור
 התהלוכה בראש החרדים. תהלוכת

מלכה, משה הרב וביניהם רבנים, צעדו

 חבושי״הקסדות השוטרים אם ברור היה לא סלומון). שמעון פתח״תקווה,
 מפני הרבנים על שומרים שהם או הדתיים, מפני החילוניים על מגוננים
הדתיים. לעבר בוז קריאות שקראו זועמים, חילוניים תושבים

 המישטוה
 רקוב התבוננה

 או - אלים"
 וניס בשביו

 מיוחמת היתה
 השבת ויו
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