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לשלהוב. השוטרים נכנסו אחרים במיקריס יחסית. בלתי־אלימה שהיתה זו, בדרך הפינוי

 דק יודעים זו בפגישד, שדובר מד. על
 כ־ חוא, שברור מד. אולם יחידי־סגולזז,

 לעיתונות אחר־כד מודלף זזפגישד. ביוזמת
כיו מתפקידו בהתפטרות מאיים אריק כי

רבין. של עצו
 עם הפגישה את ,9.30 בשעה כשסיים,

 של המיבצעי למטה הר־ציון מיהר אריק,
לרעיו. דו״ח למסור כדי הגוש,

לאו הגוש ראשי בין התפקידים חלוקת
 מונה הר־ציון מאיר ברורה. היתה ערב תו

 יחידת־החסימה על יחידת־חסימה. כראש
ולהק לירושלים הכניסה את לחסום הוטל
 להיכנס קיסינג׳ר הנדי שיירת על שות

לעיר.
 בדרך החסימות כמארגן מהנה פורת חנן

 לכבודו להיערך צריכה שהיתה למסיבה,
ב ראש־הממשלה, של בביתו קיסינג׳ר של

בירושלים. בלפור רחוב
 ״מיבצע כמפקד מונה פריד יוחנן הרב

 מונה לוויגגר הרב ואילו נשיא־המדינה״,
להי צריכה שהיתר, ההפגנה של כראשה

דויד. המלך מלון ליד הלילה, בסיום ערך

 מזה העוסק גוש־עציון, איש קצובר, בני
 חסידי בקרב הן מידע באיסוף חודשים כמה

 מבין חסידיו בקרב והן במישטרה הגוש
ראש-ד,ממש במישרד הבכירים הפקידים

כולו. המערך את אחר־הצהריים שינה לה׳
 עוד קצובר, ידע שעליו הראשון השינוי

 שד,יתד, המסיבה אורחי עליו שידעו לפני
 היה רבין, של בביתו להיערך אמורה
 כי נודע לקצובר המסיבה• מקום שינוי

בכנסת. תיערך המסיבה

הפיקוד
רוזוליו לידי

 כי תדע שהמישטרה רצה לא צובר ^
 צריך שהיה הכוח, על הסוד. את גילה /\

 הוטל בלפור, רחוב מבואות את לחסום
מה הרחק־הרחק ,בגן־ד,עצמאות להתרכז

כנסת.
של נסיעתו נתיב שינוי על ההודעה

)24 בעמוד (המשך
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האלוף נגד ידיים
 בה היכו המכונית,

כשהוא מהמכונית,
 האוויר את והוציאו

המפגינים אל פונה

 טמיר (״אברשה״) אברהם האלוף של מכוניתו
 על התנפלו המפגינים החסימה. לתוך נקלעה

 לצאת האלוף הצליח רב בקושי מהצמיגים.
?״ ממני רוצים אתם מה ״חבר׳ה, :בתחינה

 לאוטובוס מוכנס בראשו, פגעה שאלה זב־דם, פצועבצועים נינו׳
בראשו תופס שיהודי שעה לבית־החולים, פינוי לשם

 מאחור (הנראית כהן גאולה ח״כ ואילו עיניו למראה מאמין אינו כאילו בתדהמה,
בהיסטריה. שבאוטובום, השוטרים על צועקת למטח), התמונה של השמאלי בצד
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