
כחוק, זיהוי סימני
בלבנון הסבה בגר—

ד יזנח־ מישמר-ד״גבול אנשי ואת שוטרים  י
ת ידעה לא כבר והאלימות תר, נבולו

במוצ דיזגגוף רחב של דימסיילים קהל
ומ נדהם ניצב בתל־אביב, השנה ראש אי

עי לנגד שהתחולל המחזה לנוכח שותק,
 אחר ממקום לקוח הוא באילו ונראה ניו,

 להם היד, שלא צופים אחרים. ומזמנים
 לעבר זעקו המפגינים עם דבר וחצי דבר

 פצויידים מהם, מאות שם היו השוטרים.
באקדחים. וחמושים ובקסדות באלות
 בלבנון הנזידחנזזז נגד הוועד זה היה

 אמורה היתד, היא תחילה להפגנה. שקרא 4
 אחר- בתל־אביב. סוגרשוב מרחוב לצאת

 הרחובות לפינת הכינוס מקום הועבר כד
 שלא הערכה מתוך ובךגוריון. דיזנגוף

 כדי תגיע שהמישטרה עד רב זמן יחלוף
ניו־ מיסיגדת בעל ההפגנה. את לפזר
 מיהר המתכנסים, במפגינים שהבחין יורק,

ביני ההתלד ואחר־כו לשוטרים, לקרוא
 יעזור שזה חשב הוא אולי כבעל-בית. הם
כ מהמישטרה דוחו״ת יקבל לא והוא לו

מיסעדתו. את לסגור יאחר אשר
 הניעו ,6.45 בשעה מעטות, דקות תוך
 מכוניוודמישטרה כעשרים צופרים ביללת

 מישמר־הגבול. של וקומגדקרים ונ׳יפים
שוט כפה ממכוניותיהם. קפצו השוטרים

פר המרכזי, מהמדור אזרחית, לבושי רים
 הססני- מאות של הגוש תוך אל בכח צו

הכרזות. את לקרוע והתחילו נים,
השוטרים. המתינו שלו האות היה זה

 כאילו יותר מאוחר לטעון יכלו הם כד _
 או הסדר״ על ״לשמור כדי פעלו הם

 בחבטות הקהל*. מפגי המפגינים על -להגן
בדחי עבר. לכל שחיכו אלות של נוקשות

 המפגינים מבין 48 הובלו ובבעיטות, פות
הניידות. תוך אל

ב צפונה, נסוגו מפגינים עשרות כמה
 רחוב פינת לעבר דיזנגוף, רחוב מורד

דרו לצעוד שוב התחילו ומשם ארלוזורוב,
קרי קוראים כשהם דיזנגוף, ברחוב מה

הגי- השוטרים בביירות. הטבח בגנות אות

ואלה קסן

 התקפת את מוביל תורגמן, אברהם
 כשבידו המפגינים, •על השוטרים]

העזו תל־אביב מחוז שוטרי גדולה.

 נראה תורגמן מאחורי מפקדם. של בנוכחותו החוק על לעבור
 זיהוי סימני חולצתו על נושא שאינו סמל בדרגת שוטר בבירור

תלונות. להגשת אפשרות מנע הזיהוי תיעדר החוק. שדורש כפי
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מכשיר־קשר

המפ את לגרור והתחילו מייד. למקום עו
הניידות. לעבר הכביש על בריצה גינים

תור אברהם תל־אביב, •מישטרת מפקד
 האחת, בידו ברמקול מצוייר היה גמן,

 על ופיקח השניה, בידו גדולה ■ובאלה
 לקראת שכח, לא תורגמן האלימה. הפעולה

ו העיתונאים בין לעבור ההפגנה. סוף

 מסיבת־ מכנס הוא כי להם ולומר הצלמים
ההפגנה. אחרי עיתונאים

 למישטרד״ הדבר הועיל לא הפעם אך
 בעצמם, מהלומות שספגו עיתונאים היו

 למכור היה ואי־אפשר שנדחפו, צלמים
 ו- אדיבתה על הרגיל הסיפור את להם

מישטרת־ישראל. של מתינותה

צעי כפה ניסו ההפגנה שהתפזרה אחרי
התחי שבד, הרחוב בפינת להתארגן רים
הקרי בגין!״ ״בגין, וצעקו ההפגנה, לה

 האנשים מאוד. חלשות היו הפעם אות
 גם ושזכו לרפת-גן לאוטובוס שהמתינו

 המישסרה, של ודחיפות מהלומות לכמה הם
לקריאות. הצטרפו לא

מפקז

^113* 1■ 1 1 1 מישמר־הגבול, שוטר מידי אחר עיתונאי לחלץ מנסה רדיו איש "1
את לחלץ מנסה אחר מפגין בגבו. אלה עם בעיתונאי שחבט 11 #
האסירים ניידת — הזינזאנה דופן ליד נגרר מפגין :שמימין בתמונה השוטר. מידי האלה

 המצלם טלוויזיה צלם נראה השוטר ומאחורי מצלמות! מבזיקות מאחור תמישטרה. של
 אג״ם לקצין רס״ר. בדרגת שאינו למרות זיהוי, סימני נושא אינו השוטר המתרחש. את

זיהוי. סימני שוטרים לכמה היו לא מדוע הסבר היה לא הפעולה, ממפקדי שהיה
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