
 לשחוט ״צריך בעפולה!״ לעבוד להם
כולם!" אותם.

 שנקלעו וזרים ישראלים כתבים
 יש מה בשפע עצות קיבלו למקום
יתגלו. הם אם ברוצחים, לעשות

 גם בעיר. נראו שלא כמעט ערבים
 בת־ העובדים הערבים, המוניות נהגי

 המרכזית, לתחנה הסמוכה חנת־העמק,
פרופיל. להוריד העדיפו

בחי מתנדבים מאות עסקו בשטח
 מבני רבים היו המחפשים בין פושים.
תל הסמוכה, וגיבעת־המורה עפולה

 בני״קיבו־ סטודנטים, בתי־ספר, מידי
 להתגודד זמן להם היה שלא צים,

 בין במרכז־העיר. האספסוף בחברת
 ערבים צעירים גם היו המתנדבים

 מיש־ ואנשי הסמוך, איכסאל מהכפר
דרוזים. מר־גבול
 תחנת־המיש־ ליד המתגודדים אבל

 היה לא לערבים.״ ״מוות בשלהם: טרה
 כל כי לחיפושים, להצטרף זמן להם
 עשה הוא מה לחברו לספר הפליא אחד

הקודם. בלילה לערבים
 ״כהגא

ד צודק
ה מה פוגרומצ׳יק? זה היה אם ך*

 שהם הצעירים, של בטענות אמת 1 !
 העפו־ עפולה? אנשי רוב את מייצגים

 אשר התיקשורת, על התמרמרו לאים
 שהתרחש מה את באמת סיקרה לא

 את נתנו לטענתם, העיתונאים, בעיר.
 שברחבה לאספסוף רק רשות־הדיבור

 את שקבע והוא במרכז־העיר, הקטנה
 וצופי- הישראלי הציבור בעיני דמותה

בעולם. הטלוויזיה
 חזק היה האספסוף של קולו אך
 מה להראות מפחדים ״אתם יותר:

 כי שהתגאה אחד אמר כאן!״ עשינו
 בתחנת־הדלק העובדים ערבים היכה

 בשקט. יעבור לא זה ״הפעם הסמוכה.
להם!״ נראה אנחנו

 ממידת להפחית ביקשו במישטרה
 הקשים הלילות סיפורי של חומרתם

 סלסלת־ הפכו פירחחים ״כמה בעיר.
 שאל רציני?" זה פלאפל. בדוכן סלט

וסרמן. יוסף מישטרת־העמקים, מפקד

 פי לפחות נעצרו. מתפרעים 30
 זוב־דם. עד חלקם הוכו, אנשים עשרה
 בעפול־ הוצף תחנת־המישטרה איזור

 החגיגה, את שהחמיצו זועמים, אים
 בו. להכות כדי לרפואה, ערבי וחיפשו

 לא שאף כך על אכזבה שהביעו היו
 בכך וראו בחייו, שילם אחד ערבי

 תקיפה היתה לא שהאלימות הוכחה
דיה.

 עובדיה ח״כ עפולה, עיריית ראש
 לפני קרא חובש־כיפה, חרות איש עלי,

 גם בחיפושים להמשיך הגופות מציאת
 דוחה פיקוח־נפש בבחינת בשבת,
 הגופות, נמצאו שכבר אחרי שבת.

 לשוב שלא רבים עפולאים העדיפו
 על לצבוא המשיכו הם לבתיהם.

ועם השבת במשך תחנת־המישטרה
 מתייפחים אליהו יוסף של מאחיו שנייםבהלוויה אחים

ש אחרי מייד הפתוח, הקבר ליד חרש
מישפחה. בת מימין: מאופקים. היי בני״הטישפחה הנרצח. נו הוטמן

 בתחנה באיזור״השוק, באכזריות הוכו עונרי־אורח עשרות הגופות.
 קשישים, גם המוכים בין אליה. הסמוכה ובתחנת״המוניות המרכזית
לכן. קודם ימים ארבעה החלה הלינץ' אווירת בעיר. רבות שנים העובדים

 נקמה. על דובר כבר עתה צאתה.
 ולחסל כפר איזה על לעלות ״צריך
 בלי לשחוט ״צריך אחד. אמר אותו,״

 המתונים הקולות אחר. סח הבחנה!״
על חזרו ויותר יותר בגערה. הושתקו

 המסר צודק!״ ״כהנא הקליטה: הסיסמה
ברור. היה

 ה־ עושות ובחדרה בעפולה בעוד
 מסע לקראת ההכנות כל את מישפחות
המתגודדים המון התעצם ההלוויה,

פועלת המישטדה
תחנת־המישטרה. אל מייד מיהרו העצורים של האמהות בערב. ראשון

 שאותו השחור, השישי יום בא ואז
 ברחבי״העולם. הטלוויזיה צופי ראו לא
שהת ממה מעט רק ראו הישראלים גם

ממה והעיתונאים הצלמים בעוד רחש.
באתר־ ,הגופות נתגלו שבו למקום רים

 החל הר־הגילבוע, בשיפולי טיולים
 בניין־המישטרה, מול שעמד ההמון,

אגרופיו. ואת כוחו את להראות
 הוא חטאם שכל ישראלים, עשרות
ללא־רחם. הוכו הערבית, לאומיותם
 ויצאו לקבוצות התחלקו המכים

המר בתחנה נתפסו הקורבנות לציד.
 תחנת־ מול בשוק, הסמוכה, כזית

 עובדים הסמוכים. וברחובות המישטרה
 בעוברם זוהו בעפולה ותיקים ערביים
 קשישים רחם. ללא והוכו ברחוב
 ערביים חנויות ובעלי הסביבה מכפרי

 המתפרעים. מידי להימלט הצליחו לא
 הפורעים היכו בפיהם, כהנא כשהשם

בדרכם. שנקרה ערבי בכל
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שתי מציאת על שנודע אחרי בבוקר, השישי ביום אותו שהיכו לה,
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