
ירושלים משטרת ע״י אלימים באמצעים רו

 השוטרים אל שהצטרף אזרחית, לבוש שוטר בידו מחזיקמשמו מסל
ה את שהנחית הוא ב־א, המסומן האיש, הקסדות. חבושי

בירושלים. בהפגנה הוא אף שהשתתף כהן, רן במילואים הצנחנים סרן על המסומר מקל
מסתעוים הנושים

את לעורר כדי למהומה לגרום במטרה

 על מסתערים ארוכים במקלות המשטרה פרשי
 רופין כביש את שחסמו המפגינים 200כ־

גולדמן. בפרשת הממשלה החלטת נגד דעת־הקהל
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 המפגינים המשיכו כרזות ללא שבידיהם.
 שהם תוך הכביש לרוחב ברגל לצעוד

ב־ ההתנחלות בגנות סיסמאות משמיעים

 לידם במחסום, נתקלו הם רחל קבר ליד
חמו משמר־הגבול ואנשי צנחנים ניצבו
המפ את הקיפו הם וקסדות. באלות שים

מאחר להתפזר. מהם דרשו צד מכל גינים

 היתה זה במקום שההפגנה למרות עליהם. המותז המים מטר מפני המסתתרים גיניס
חמושים. שוטרים עשרות להם המתינו סוכלה, בחברון להפגין שכוונתם אחרי ספונטאנית,

 על לטפס מהמפגינים כמה ניסו כאשר
 השוטרים הסתערו גולדה של ביתה גדר
 החלה ההתזה מכונית המפגינים. על מיד

 המפגינים, על צבעוניים מים סילוני להתיז
 הבא מכל בהם חבטו עצמם והשוטרים

 חגורת את הסיר אף השוטרים אחד ביד.
 שמאל. ועל ימין על בה הצליף מכנסיו

 בטחון אנשי כמה היו המסתערים בין
 באכזריותם. שהצטיינו אזרחית בתבלבושת

 בו מסומר, מקל בידו החזיק מהם אחד
במפגינים. חבט

 מביתה המפגינים נסוגו המשטרה בלחץ
 מה ממרחק התפזרו. לא אך גולדה, של
 נגד גנאי קריאות לקרוא המשיכו הם

 של תגבורת למקום הגיעה אז ההתנחלות.
 אחרי מהמפגינים, שמונה שעצרה שוטרים
 לטיפול משם ונלקחו נפצעו מהם שארבעה

רפואי.
 שינוי ספק ללא היו השבוע הפגנות שתי

 שהתבטא הישראלי, ההפגנות בנוף בולט
ונאו כרזות עם שקטות בהפגנות כה עד

 גלוי באופן שצעדו הפגנות אלה היו מים.
 במטרה המשטרה, עם אלים עימות לקראת
מ ולהוציאה בארץ דעת־הקהל את לעורר

אדישותה.
מ מקל ממכות בהפגנה בראשי ״נפצעתי

 גן־שמואל, קיבוץ איש כהן, רן אמר סומר׳״
לעו כלום זה ״אבל בצנחנים, סרן־מילואים

 בתעלת־סואץ. להיפצע יכול שאני מה מת
 ידעו לא באלימות שנהגו השוטרים אולי
מכך.

 מאשר קצינים יותר היו בהפגנה ״אולם
אותם!״ שהיכו והחיילים השוטרים בין

הח השוטרים פושטים המים סילוני בחיפויהנסיגה
 על ואלות במגינים ומצויירים בקסדות בושים

המפגינים מאיר. גולדה ראש־הממשלה של ביתה ליד המפגינים

המ מאחורי המים מסילוני מיסתור ומחפשים נסים כשהם נראים
 כבקודמות — זו בהפגנה גם ברחוב. שעה אותה שחנו כוניות

הרגיל. בגדר יוצאת באלימות ירושלים משטרת השתמשה —

מעי להמנע צורה בכל ביקשו שהמפגינים
 לסיים להתקפל החליטו הם צה״ל, עם מות
 ביתה בחצר סמלית בהיאחזות ההפגנה את
בירושלים. מאיר, גולדה ראש־הממשלה, של

21


