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מ„ינ˙ מ˘טר‰
וחר„˙ם  כ‡בם   ˙‡ ‡˙מול  ‰ביעו  ‰נ‡מנ‰  ‰י‰„ו˙  מבני  רבים 
מ‰סחף ‰‰רסני ˘ב„מו˙ ‡ירועי ˙עמול‰ ˘ל מ˘טר˙ י˘ר‡ל ‰פונים 
‡רוע  לערוך  ‰חליט‰  ‡לע„  עיריי˙  כי  ˘נו„ע  ל‡חר  ‰חר„י,  לˆיבור 
ר‡˘ ‰עירי‰  ב‰˘˙˙פו˙  יל„י ‰עיר,  עבור  זו  ברוח  מחפיר  ˙עמול˙י 

ומפכ"ל ‰מ˘טר‰. 
‰פירˆ‰  מפני  ˘ליט"‡  ‰˙ור‰  ‚„ולי  ‰˙ריעו  ‰‡רוע  ˜ו„ם  ‚ם 
˘˜ופ‰  בˆור‰  ‰וכיח‰  ב˘טח  ‰מ˘טר‰  ‰˙נ‰לו˙  ‡ך  ‰חמור‰, 
ממ„ר‚‰  חיוני˙  כפעילו˙  בעיני‰  ‰„בר  נח˘ב  כמ‰  ע„  ומ‡יימ˙ 
כוחו˙  ˘‰˜„י˘‰  ‰מ˘טר‰,  ˘ל  ‰פ‡ני˜‰  לˆע„י  ‰כוונ‰  ר‡˘ונ‰. 
כ˘‰י‡  ‰‡נטי-חינוכי,  ‰‡רוע  נ‚„  „מו˜רטי˙  מח‡‰  למניע˙  רבים 
נו˜ט˙ בפעולו˙ ‰יסטריו˙ ˘ל עˆיר˙ ‡וטובוסים על כל נוסעי‰ם, ˙וך 

ח˜יר‰ ו˙י˘‡ול ˘ל ‰נוסעים ‡ו„ו˙ מטר˙ נסיע˙ם. 
בחופ˘  כ‡ל‰ ‰פו‚עים  חרי‚ים  כי ˆע„ים  יו„ע  בי˘ר‡ל  כל ‡זרח 
כמו  ונ„ירים,  חמורים  במ˜רים  ר˜  נע˘ים  בסיסיו˙,  ובזכויו˙  ‰˙נוע‰ 
לבˆע  ב„רכם  ב˘טח  ‰מס˙ובבים  טרוריסטים  ‡ו„ו˙  מוסמך  מי„ע 
בוחן ‡˙ ‰‡רועים ‰חרי‚ים ‰ללו, כי  פי‚וע ‰מוני. ברור ‡פו‡ לכל מי̆ 
‡ו˙ם בכירים בˆמר˙ ‰מ˘טר‰ ˘˜יבלו ‰חלט‰ ‰זוי‰ וחסר˙ ˙˜„ים 
‚ורמים  „רי˘˙  ע"פ  ככל ‰נר‡‰  (וז‡˙  כזו  פר‡י˙  ב‰˙נ‰לו˙  לנ˜וט 
כלל  נו‚עים  ˘‡ינם  זרים  ˘י˜ולים  מ˙וך  ז‡˙  ע˘ו  ‡לע„)  בעיריי˙ 

לביטחון ‰ˆיבור. 
ל‡ ‰יינו ז˜ו˜ים ל‰וכחו˙ ‡לו, ‡ך ‰פעם ברור מעל לכל ספ˜, ‚ם 
למי ˘ניס‰ לטמון ר‡˘ו בחול, כי ‰‡רועים ‰˙עמול˙ייים ‰ללו, נוע„ו 
לחנך מח„˘ ‡˙ ‰ˆיבור ‰חר„י ול‰ח„יר לליבם ˘ל ˆ‡ˆ‡יו מו˘‚ים 
פסולים, ‰ב‡ים מ˙רבו˙ זר‰ ומנוכר˙, ‰מנו‚„˙ ב˙כלי˙ לכל ‰וויי˙ 
ל יל„ים ובני נוער ‰מ˙חנכים על ברכי ‰˙ור‰ ו‰יר‡‰.  ‰חיים ‰ט‰ור‰̆ 
וסייעניו ‰חר„יים,  ˘ל ‰˘לטון  וברור‰  ˘˜ופ‰  מ‚מ‰  כ‡ן  ˜יימ˙ 
 ˙‡ ולכבו˘  ובנ˘˜,  בכח  ‰עוס˜ים  חילוניים  ‚ופים  ל‰ערˆ˙  ל‰בי‡ 
ליבם ‰רך ו‰˙מים ˘ל ‰יל„ים ע"י "יום חוויי˙י ˘י‡פ˘ר '‰ˆˆ‰ לר‚ע' 
ל מ˘טר˙ י˘ר‡ל". ‰יל„ים נ˜ר‡ו בˆור‰ ‚לוי‰: "בו‡ו ל‰כיר  לעולם̆ 
˘ל  ‰מיוח„ו˙  ‰יכולו˙  במ‚וון  מ˜רוב  ולחזו˙  ‰מ˘טר‰  עבו„˙   ˙‡
פלילי  זי‰וי  מסו˜ים,  כלבנים,  פר˘ים,  חבל‰,  ב‰ם  ˘לנו.  ‰˘וטרים 
ועו„. ˙וכלו לי‰נו˙ ממ‚וון ‡טר˜ˆיו˙ ליל„ים כולל ˙חפו˘ו˙, עמ„ו˙ 

יˆיר‰ וˆילום מ‚נטים"... 
‰פיכ˙ פעילו˙ ‰מ˘טר‰ ל"יום חוויי˙י ליל„ים" מˆי‚‰ ‡˙ "כוחו˙ 
כזו  ˙רבו˙  ‡י„י‡לי˙.  ל‰ערˆ‰  ‰ר‡ויים  כ‚ופים  למיני‰ם  ‰ביטחון" 
בחינוך  עליון  ערך  ˘ר‡˙‰  ‰פ˘יסטי˙,  ‰‡י„י‡ולו‚י‰   ˙‡ מבט‡˙ 
בנ˘˜  ל˘ימו˘  ס‚י„‰  מ˙וך  ו‰מ˘טר‰,  ‰ˆב‡  ל‰ערˆ˙  ‰‡ומ‰ 
וב‡מˆעים כוחניים. ‡יך ‡מר מוסליני: "ר‚ע ב˘„‰ ‰˜רב ˘˜ול כנ‚„ 

ימי „ור"...
‚„ולי ˙ור‰ כבר ‰˙ריעו מפני ‡ו˙ם ‡רועי ˙עמול‰ ˘ל ‰מ˘טר‰, 
וב˘נ‰ ˘עבר‰ יˆ‡ו מרביˆי ˙ור‰ ומורי ‰ור‡‰ ב˜ול זע˜‰: "˘מענו 
בחר„‰ ‡˙ ‡˘ר פרˆו ‚„ר ב‰ב‡˙ פעילויו˙ לˆעירי ‰ˆ‡ן ˘נע˘ו ע"י 
‡נ˘י ‰מ˘טר‰, ו„בר ז‰ חמור מ‡ו„, ועל ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ בימים ‡לו 
˘‰˘לטון מנס‰ בכל כוחו ל˘בור חומו˙ ‰˙ור‰ וˆיבור ‰יר‡ים" - ועל 
כניו˙ ‡לו נ˜ר‡  ‰מ‡ר‚נים ‡ירועים ‡לו כ˙בו: "ול‡לו ‰פועלים עבור̇ 
למוטב  מ‰ר  וחזרו  ˙˘ב"ר,  ‡לו  במ˘יחי  ˙‚עו  ו‡ל  מעלינו  נ‡  סורו 
˘‡ין  חז"ל „ינם  ˘כבר ˜בעו  מחטי‡י ‰רבים,  ˘ל  בעוון  ˙˙פסו  לבל 

מספי˜ים בי„ם לע˘ו˙ ˙˘וב‰".
‡˙מול פורסמ‰ בע˙וננו ˜רי‡˙ ב„"ı ע„‰ ‰חר„י˙ ˙ח˙ ‰כו˙ר˙ 
"‡˘רי ‰‡י˘ ‡˘ר ל‡ ‰לך", ב‰ נ‡מר: '‰וב‡‰ לפנינו מו„ע˙ פרסום 
על ‡ירוע ב˘ם יום ˜‰יל‰ ומ˘טר‰ ל˙ו˘בי ‰עיר ‡לע„, ב‰˘˙˙פו˙ 
מפכ"ל ‰מ˘טר‰ ור‡˘ ‰עיר. כל ז‰ ‰ו‡ עו„ חולי‰ ב˘ר˘ר˙ ‰נור‡‰, 
ו‰סר˙  ‰חילוני  בˆיבור  ‰חר„י  ‰ˆיבור   ˙‡ לבולל  יחי„‰  ומטר˙ו 
ר‡ו:  ‰מחיˆ‰ ‰מפר„˙ בין יר‡י ועוב„י „' ל‡˘ר ל‡ עב„ו". במכ˙בם̃ 
‡ף  חרון  ל‰סיר  ‰נ"ל  ‰‡ירוע  י˙˜יים  ח"ו  ‡ם  מח‡‰  ˜ול  "ל‰˘מיע 
כל "‰מונעים עˆמם ממ˜ומו˙ כ‡לו יזכו  „'", כ˘‰ם מסיימים בברכ‰̆ 

לרוב נח˙ „˜„ו˘‰ מזרע ברך „', ב„רך ‰˙ור‰ ו‰יר‡‰ ‰ˆרופ‰".
‰˜ו„˘   ıב‡ר ‰נ‡מנ‰  ‰י‰„ו˙  ב˜רב  ‡˙מול,  ˘פורסם  כפי 
‰ובע‰ ‰˙˜וו‰ כי ל‡ור זע˜˙ רבני ‰עיר ‡לע„ ומח‡˙ ‚„ולי ‰˙ור‰ 
מוחלט – ‡ך  ב‡ופן  ויבטלו ‡˙ ‰‡ירוע  י˙ע˘˙ו ‰מ‡ר‚נים  ˘ליט"‡, 
˘‰מ˘טר‰  ˙וך  וז‡˙  „בר,  ˘ל  בסופו  למרב‰ ‰כ‡ב ‰‡רוע ‰˙˜יים 
ו˘ו˙פי‰ נו˜טים בפעולו˙ ‰יסטריו˙, חרי‚ו˙ ו‰זויו˙, כ„י ל‰‚˘ים ‡˙ 
"‰מ˘ימ‰ ‰חיוני˙" ˘ל טיפוח ‰‰ערˆ‰ ל‚ופים ל‡ומיים ול"ערכים" 

˘ל ‰חז˜˙ נ˘˜ וכ„ו'.
‰˙עמול‰ ‰מ˘טר˙י˙ "‰חינוכי˙" ‰מיוע„˙ ליל„ים רכים ולˆעירי 
יום ‰‡רוע  ‰ˆ‡ן, כמו ‚ם ‰פעל˙ ‰כח ‰מ˘טר˙י בˆור‰ פרוע‰ לˆורך̃ 
‰מחפיר, מעני˜ו˙ מ˘מעו˙ ח„˘‰ ומ‡יימ˙ למו˘‚ מעורר ‰חלחל‰: 

מ„ינ˙ מ˘טר‰.

 ■ ıמ‡˙ י. ˘וור

‰נ‡מנ‰  ‰י‰„ו˙  ב˜רב  רב  זעם 
ב˘ל ‰˙נ‰לו˙ ‰מ˘טר‰ ל„יכוי ‡לים 
מח‡˙ ‰ˆיבור ‰חר„י,  ˘ל  וברוט‡לי 
‚„ולי  ורבנן  מרנן  ב‰נחיי˙  ˘נע˘˙‰ 
מעˆרים  ‚לי  ‰‰לכ‰.  ופוס˜י  ‰˙ור‰ 
‰פרו˙  ˘ל  ו˘ור‰  נרחבים  ‰מוניים 
ב˘עו˙  ‡˙מול  ‰חלו  ‰פרט  זכויו˙ 
˘ל  ˙˜„ים  חסר  במסע  ‰ˆ‰ריים, 
פ‚יע‰ בחופ˘ ‰ביטוי וזכו˙ ‰מח‡‰, 
‡וטובוסים  ˘ל  מנע  במעˆרי  וז‡˙ 
‚„ו˘ים בנוסעים, כולל נ˘ים ויל„ים, 
ל˙חנ˙  נוסעי‰ם  על  ו‰ובלו  ˘עוכבו 

‰מ˘טר‰ בפ˙ח ˙˜וו‰.
פורסם ‡˙מול בבט‡ון עולם  כפי̆ 
˘ל  ˜רי‡˙ם  ל‡ור  '‰פלס',  ‰˙ור‰ 
רבנו ר‡˘ ‰י˘יב‰ ‰‚ר"˘ ‡ויערב‡ך 
‚‡ב"„  ‰‚„ולים  ו‰‚‡ונים  ˘ליט"‡ 
ליט"‡,  ‰ע„‰ ‰חר„י˙ ‰‚רי"ט ווייס̆ 
‰ר‡ב"„ רבי מ˘‰ ˘טרנבוך ˘ליט"‡ 
‰חוב‰  על  ויר‡‰,  ˙ור‰  ‚„ולי  ועו„ 
‰מחפיר  ‰‡ירוע  נ‚„  למחו˙  לˆ‡˙ 
ומ˘טר‰'  ˜‰יל‰  'יום  ‡ירוע  ˘ל 
‡לע„,  עיריי˙  ר‡˘  בחסו˙  ˘נערך 
‡לע„  בעיר  מח‡‰  ל‰˙˜יים  ˙וכננ‰ 
בזמן ‰‡ירוע ‰פסול. ‡לפים מ˙ו˘בי 
ומי˙ר ‰ריכוזים ‰חר„ים  ‰עיר ‡לע„ 
ב‡רı יˆ‡ו למחו˙ ול‰˙ריע נ‚„ ‰מ־

‰‰˙ב„לו˙  חומו˙   ˙‡ למוטט  זימ‰ 
 ,ıב‡ר לחילוני  ‰חר„י  ‰ˆיבור  בין 
ול‰כ˘יר ‡˙ ‚ופי ‰˘לטון ‰˘ונים - 
‰י‰„ו˙ ‰חר„י˙ נלחמ˙ על  ב‰ בע˙̆ 
לˆב‡  ‰‚יוס  ‚זרו˙  מול  ˜יומ‰  זכו˙ 

ולמ˘טר‰.
ועו„  „‡˙ר‡  ‰מר‡  יˆ‡ו  בנוסף, 
מח˘ובי ‰רבנים בעיר ‡לע„ ב˜רי‡‰ 
‰עיר  לר‡˘  ופנו  ‰‡חרון  ‰ר‚ע  ˘ל 
‰‡ירוע   ˙‡ י˜יים  לבל  ב„רי˘‰ 
בלב  ל‰ח„יר  מטר˙ו  ˘כל  ‰מבי˘, 
‰רחו˜ים  מו˘‚ים  ‰ˆ‡ן  ˆעירי 
מעולמ‰ ˘ל ˙ור‰. במכ˙בם כו˙בים 
"‰‚יע  ‡לע„:  עיריי˙  לר‡˘  ‰רבנים 
ל‰˙˜יים  מ˙וכנן  כי  פרסום  לי„ינו 
'יום  ˘נ˜ר‡  למ˘פח‰  ‡ירוע  בעיר 
מ˘טר‰ ו˜‰יל‰', ‰מנו‚„ לרוח ˙ור־
˙נו ‰˜„ו˘‰, ולמו˙ר ל‰‡ריך בנז˜ים 
‰חמורים ‰כרוכים בעניין ז‰, ובפרט 
רבים  מ‰ורים  ‡לינו  ˘‰‚יע  ‡חרי 
‰ˆ‡ן,  לˆעירי  בז‰  ‰סכנ‰  ‚ו„ל  על 
˙ו˘בי  לˆביון  מנו‚„  וכ‡˘ר ‰‡ירוע 
ל‰ורו˙  לכבו„ו  פונים  ‡נו  ‰עיר. 
ונח˙ום  ‰‡ירוע.  ביטול  על  ול‰ו„יע 
בברכ‰ ˘בזכו˙ ‰עמי„‰ על ‰מ˘מר, 
˙ו˘בי  לרווח˙  רבו˙  לפעול  ˙זכו 
ימים  ב‡ריכו˙  ו˙זכו  כבעבר,  ‰עיר 

ו˘נים ל‰‚„יל ˙ור‰ ול‰‡„יר‰". 
על ‰מכ˙ב ח˙ומים כ‡מור, ‰מר‡ 

למ‰ זלמן ‚רוסמן  „‡˙ר‡ ‰‚‡ון רבי̆ 
˘ליט"‡, וכן ‰‚‡ונים ‰רבנים רבי „ב 
ליט"‡, רבי מנחם מנ„ל פ˜˘ר  רוז'ין̆ 
˘ליט"‡, רבי ‡בר‰ם ‚נסי‡ ˘ליט"‡, 
רבי יע˜ב ˘‡ול לייזער ˘ליט"‡, רבי 
ליט"‡ ועו„ מח־  ̆ıוור י‰ו„‰ ‡‰רן̆ 

ז‡˙,  כל  למרו˙  בעיר.  ‰רבנים  ˘ובי 
‰˙ע˜˘ ר‡˘ ‰עיר י˘ר‡ל פרו˘, ול‡ 

ביטל ‡˙ ‰‡ירוע.
‰‡וטובוסים  ‰˙‡ר‚נו˙  עם  כבר 
למ˜ום  ‰חר„יו˙  ‰ערים  מריכוזי 
‰‡ירוע, ‰˙ברר כי ‰מ˘טר‰ ‰חליט‰ 
‰מח‡‰   ˙‡ למנוע  ˘‰י‡  „רך  בכל 
לר־ ‰עומ„˙  ו‰חו˜י˙  ‰ל‚יטימי˙ 

‰˘יטור  כוחו˙  ‰‡זרחים.  ˘ל  ˘ו˙ם 
‡חרו˙  ובערים  בר˜  בבני  ‰עירוניים 
‰מח‡‰,  מניע˙  עם  פעול‰  ˘י˙פו 
‰‡וטובו־ מספרי  על  מי„ע  ב‰עבר˙ 
סים ˘‡ספו ‡˙ ‰מוחים ב„רכם לעיר 

‡לע„. 
עירוני  ˘וטר  עˆר  ל„ו‚מ‰  כך 
מעיריי˙ בני בר˜ [˘מו ˘מור במער־
חזון  ‰רחובו˙  בˆומ˙  ‡וטובוס  כ˙] 
‡י˘ - ברטנור‰, ויח„ עם ˘וטר נוסף 
‰ורו לכל ‰נוסעים לר„˙ מ‰‡וטובוס, 
בנסיע‰  ל‰מ˘יך  ‰נ‰‚  על  ו‡סרו 
‰‡ם  ל˘‡ל‰  ב˙˘וב‰  ‡לע„.  לעיר 
"‡ם  ‰˘וטר:  ענ‰  ל‰פ‚ין,  זכו˙  ‡ין 
יוחרם".  ‰ו‡  ל‡לע„,  י‚ע  ‰‡וטובוס 
בר˜  מבני   280 ˜ו  ‡וטובוס  בנוסף, 
כולל  נוסעיו,  כל  על  ‰ופנ‰  ל‡לע„ 
פ˙ח  מ˘טר˙  ל˙חנ˙  ויל„ים,  נ˘ים 
‡וטובוסים  ˘ל  פרטי‰ם  ˙˜וו‰. 
‰נוסעים  ˆיבור  נסעו  ˘ב‰ם  נוספים 
‰‡וטובוסים  על  לעלו˙  מ‰ם  ˘נמנע 
‰˘יטור  י„י  על  ‰ועברו  ‰מיוח„ים, 
‰˘וטרים  י˘ר‡ל.  למ˘טר˙  ‰עירוני 
‰ˆיבוריים  ‰‡וטובוסים   ˙‡ עˆרו 
ל‡לו  ‡פ˘רו  ול‡  ‰„רך,  ב‡מˆע 
ל‰־ בר˜,  בבני  מ‚ורי‰ם  ˘כ˙וב˙ 

נוסעים  ‚ם  ל‡לע„.  בנסיע‰  מ˘יך 
למפ‚˘ים  ל˘מחו˙,  ב„רכם  ˘‰יו 
ל‡   - ˘ונים  ול‡ירועים  מ˘פח˙יים 
נסיע˙ם  ל‰מ˘ך  ‰זכו˙  ל‰ם  עמ„‰ 

ל‡ירועים ˘‡לי‰ם ‰וזמנו.
בי˙  מ‰עיר  ‡וטובוסים  בנוסף, 
˘מ˘ ומבני בר˜ עוכבו ע"י ‰מ˘טר‰ 
כל  על  ו‰ועברו  לעיר ‡לע„,  בכניס‰ 
נוסעי‰ם ל˙חנ˙ מ˘טר˙ פ˙ח ˙˜וו‰. 
ב‡וטובוסים  נ˘‡רו  מ‰עˆורים  רבים 
למ‡ו˙  מ˜ום  מחוסר  ממו˘ך,  זמן 

‰עˆורים ˘נ‡ספו למ˜ום.
‰‡„יר‰  ‰מח‡‰  ‰כל,  למרו˙ 
‰˙עמול‰  ‡רוע  כנ‚„   '„ יר‡י  ˘ל 
‰‰רסני - ל‡ ‰ו˘˙˜‰ לחלוטין. מ‡ו˙ 
מ˙ו˘בי ‰עיר, יח„ עם מ‡ו˙ רבו˙ נו־

ספו˙ ˘‰ˆליחו ב„רכים ˘ונו˙ ל‰‚יע 
למ˙חם ‰‡מפי פ‡ר˜ ב‡לע„, נ„‰מו 

ˆיבור  לˆ„  ˘וליים  ‡נ˘י  לר‡ו˙ 
‰‚„ול  למ˙חם  ונכנסים  פ˘רני,  „˙י 
‰סבר‰  ועמ„ו˙  „וכנים  ‰וˆבו  ˘בו 
‰מˆי‚ים ‡˙ ‰מ˘טר‰ על יחי„ו˙י‰. 
ליל„ים ‰רכים ‰‡פ˘־ ני˙נ‰  בנוסף, 

 ˙‡ מע˘י  ב‡ופן  ולבחון  לחו˘  רו˙ 
‰מ˘טר‰,  מ˘˙מ˘˙  ˘ב‰ם  ‰כלים 
לˆלם ‡˙ ‰יל„ים  ˘וטר˙  מונ˙‰  וכן 

במ„י ‰מ˘טר‰ ו‰ˆב‡.
ˆיבור ‰מוחים ‰חל ב˜רי‡˙ פר˜י 
˙‰ילים וב˘יר˙ מח‡‰ כנ‚„ ‰˙ופע‰ 
‰מבי˘‰, ו‡ז נ˙˜לו ב‰˙פרˆו˙ ברו־
מ˘טר˙  ˘וטרי  ˘ל  ו‡לימו˙  ט‡לי˙ 
י˘ר‡ל ˘‰˙נפלו על מ‡ו˙ ‰מפ‚ינים 
˘בו ‰˙˜יים  מ‰‡זור  ו‰רחי˜ו ‡ו˙ם 

‰‡ירוע. 
פר‡י  ב‡ופן  ˘‰˙נ‰ל‰  ‰מ˘טר‰ 
‰˙˜˘ור˙,  כלי  ˘ˆיינו  כפי  וחרי‚, 
‰מוני  נכל‡ו  ˘בו  ˜טן  ˘טח  ˙חמ‰ 
ע˘רו˙  „חסו  מכן  ול‡חר  מפ‚ינים, 
כ˘למעל‰  עˆירים,  לרכב  מפ‚ינים 
בין  במ˜ום.  נעˆרו  עˆורים  מ-70 
לˆ„  ˙ור‰  בני  ‰עˆורים ‰יו ‡ברכים 
‰ע־ ‡ח„  פנים.  נ˘ו‡י  ˙ור‰  מרביˆי 

ˆורים נעˆר יח„ עם יל„ו בן ‰-7, ור˜ 
‰˘וטרים  ני‡ו˙ו  ˘ע‰  כרבע  ל‡חר 

ל˘חרר ‡˙ ‰יל„ ו‡ביו.
נוסעים,  ˘ל  רבו˙  ע˘רו˙  כ‡מור, 
˘עו˙  במ˘ך  עוכבו  וטף,  נ˘ים  ב‰ם 
˘˙יי‰  ולל‡  מז‚ן  לל‡  ב‡וטובוסים 
ל˘ם  ˙˜וו‰,  פ˙ח  מ˘טר˙  ב˙חנ˙ 
‰וב‡ו מ‡ו˙ ‰עˆורים ו‰מעוכבים. ר˜ 
‡ימ‰ו˙  ‰ור˘ו  רבים  ˙חנונים  ל‡חר 
ו‡ף  מ‰‡וטובוסים  לˆ‡˙  יל„י‰ן  עם 
ז‡˙ ‡ך ור˜ בליווי. מע„ויו˙ ˘‰‚יעו 
לבט‡ון עולם ‰˙ור‰, עול‰ כי ל‡חר 
‰מ˘טר‰  סירב‰  עיכוב  ˘ל  ˘עו˙ 
לב־ לחזור  מנוסעים  לחל˜  ל‡פ˘ר 
מ˙ע˜˘˙  כ˘‰י‡  בר˜,  בבני  ˙י‰ם 
חבר˙  ˘ל  ‰ˆיבוריים  ˘‰‡וטובוסים 
י‚יעו  ל‡לע„  בר˜  מבני  ˘יˆ‡ו  ˜ווים 
˙י‡רו  ‰מעוכבים  כן,  כמו  ל‡לע„. 
בפני סופר '‰פלס' ‡˙ בכיו˙ ‰יל„ים 
ו‰˙ינו˜ו˙ ב˙וככי ‰‡וטובוסים, לל‡ 
˘ל  ו‰לחו˙  ‰חמו˙  ב˘עו˙  ˘˙יי‰, 
˙חנונים  ל‡חר  ר˜  כ‡˘ר  ‡ב,  ימי 
כוסו˙  ל‰‚י˘  ני‡ו˙ו ‰˘וטרים  רבים 
וליל„ים. ‡ח„  ל‡ימ‰ו˙  בו„„ו˙  מים 
‰נוסעים ‡ף ‡מר ˘‰‡ירועים ˘חוו‰ 
בני  סיפורי   ˙‡ לו  ‰זכירו  ‡˙מול, 
בעבר  עלי‰ם  ˘עבר  ממ‰  מ˘פח˙ו 

בימים ‡פלים. 
‰‡לים  ל„יכוי  ˘‚ויס  נוסף  כוח 
ו‰ברוט‡לי ‰יו נערי ‰˘וליים, מ˙ו˘־
בי ‰עיר ‡לע„, ˘בחסו˙ ‡חר‡י ‡‚ף 
‰נוער ‰נו˘ר בעיריי‰, ‰יכו ב‡כזריו˙ 
‰י‰ נר‡‰ כבעל חזו˙  רב‰ ‡˙ כל מי̆ 

בעמ' 10 ‰מ˘ך   <

‡לפים במח‡˙ ‰י‰„ו˙ 
‰חר„י˙ נ‚„ מופע ˙עמול˙י 
מבי˘ ˘ל ‰מ˘טר‰ ב‡לע„ 

לביטול  ‰עיר  רבני  ˘ל  ‰נר‚˘˙  ל˜רי‡˙  בנו˜˘ו˙  סירב  ‡לע„  עיריי˙  ר‡˘ 
‰‡ירוע • ‡וטובוסים עם מ‡ו˙ נוסעים עוכבו ו‰ובלו למ˘טר˙ פ"˙ • ‰˘יטור 
נרחב  מעˆרים  למ˜ום ‰מח‡‰ • ‚ל  יˆי‡˙ ‡וטובוסים  מנע  בר˜  בבני  ‰עירוני 
ו‰פר˙ זכויו˙ ‰פרט • זעם רב בכל ריכוזי ‰י‰„ו˙ ‰נ‡מנ‰ ב˘ל ‰˙נ‰לו˙ ר‡˘ 
˘ומרי  ל„יכוי  ובמסע  ‰פסול  ‰‡רוע  ביוזמ˙  ‰פעול‰  ˘י˙וף  ‡לע„,  עיריי˙ 

‰˙ור‰ ˘ב‡ו למחו˙ ע"פ ‰ור‡˙ ‚„ולי י˘ר‡ל

למרו˙ מסע „יכוי חסר ˙˜„ים ו‰˙נ‰לו˙ ‰יסטרי˙ 
˘ל ‰מ˘טר‰ ˘‰בי‡‰ לעיכובם ומעˆרם ˘ל מ‡ו˙ ‡י˘ 


