
דמת־\ן!״ משטרת ״התקפב!

 עמד שבראשה התכנון חטיבת של
עמיחי. בעצמו, המבצעים קצין

 וסוכניו אצ״ל אוהדי האנשים, בין
 לספק שנתבקשו ובצבא■ במשטרה

שו גם היה מתאימה, אינפורמציה
הת רמת־גן, במשטרת ששירת • טר

 הוא וילדיו. אשתו בחברת בה גורר
 עמרם בבית עמיחי עם בראיון גילה,

 ברחוב אצ״ל, חסיד זמר בנימיני,
 בבנין כי תל־אביב, 48 מונטיפיורי

רצי כמות הוצפנה גן רמת משטרת
 הרגיל, במחסן לא אבל נשק, של נית
 (ראה הראשונה בקומה בחדר אם כי

 השוטר, את חקר עמיחי +). ציור
 ביו מענינים פרטים כמה ממנו הציל
 בפרטים הרבה שהמודיע ככל תר.

 המבצעים, קצין של במוחו נסתמנה
הכ התמונה והולכת גדלה בבהירות

 את סיפר כאשר ההתקפה. של ללית
 בגין, של פניו זהרו למפקדו, פרטיה

מבצע בו ראה העניו, מכל התלהב

 חטוב תפקיד ממלא שהאיש כיון *
 לשמור מבכר הוא ישראל, במשטרת

שמו. עלום על
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קלאסי, צבאי
 התכנית, הכהות. את לדלדל

 ואלעזר עמיחי אותה שעבדו כסי
במכו :זו היתד, למפקדה שנתמנה

אנ 10כ־ יגיעו ״מוחרמת׳׳ צבאית נית
 ומלחים כערבים לבושים אצ״ל, שי
 ״בריטים״ טוראי ורב סמל ידי על
 במדים האנשים המשטרה. פתח אל

 הערבים כי התחנה, לשוטרי יסבירו
 בתל־ המחנה מעובדי עבריינים הנם

כי התחנה, לכלא מובאים ליטוינסקי,
 או מעניש היה לא עצמו שהצבא ו,
כני רשות שתינתן ברגע אזרחים. ח

 הלוחמים עליה ישתלטו לתחנה, סה
 מחסן דלת אל יגשו מוסכם, אות לפי

הנ את יעמיקו אותה, יפרצו הנשק,
 ה״ס־ קבוצת בעזרת המכונית על שק

המשט תחנת מול שהתרכזה בלים״
 החרושת בית שליד המדרכה על רה,

 פועלים של רושם עשתה קריניצי,
 אותה לתחבורה. או לעבודה המצפים

הפעו על סיינרמן ישראל יחפה שעה
 *),■ימנע (בציור סמוכה ממרפסת לה

ה שבקומה הבריטיים השוטרים מאת
מלמעלה היריד, אפשרויות את שניה

״שמם, והתדריך. התכנית
 משטרת את מתקיפים אנחנו גר,

למפק מתמנה ואתה רמת־גן,
 (״גדי פגלין עמיחי הוריע דה׳״

 אצ׳׳ל של המבצעים קצין עיון״)
 בביתו (״גד״), פדה־צור לאלעזר

 מקווה־יש־ ברחוב הראשון, של
 יליד ״גד״, ת״א, (מימין), ראל,
מ אצ״ל בפעולות השתתף צפת,

 ל־ ״גדעון״ שמסר לאחר רובות.
הת כלליים, בקוים התכנית ״גז״

לפר הפעולה את האחרון ווה
 לכל בתררין אותם מסר טיה,

 פתח־ במרכז בפרדס הפקודים,
 שותפו אנשים, מחוסר תקווה.

 רק לא האחדון, ברגע בפעולה,
שהבי האפסנאים גם הלוחמים,

הנשק. את בשקים, למקום, או
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ץ הו ה. מ ל פעו  מוחלט, בשקט שם ישבו במשטרה, המעצר חזר אל הובלו השוטרים שני ל
 הוחזקו השוטרים שאר ההתקפה. של הרגעים וחמשת שלושים במשך מוות, פחד אחוזי

המותקפים. חבריהם לעזרת החוצה, לצאת לא כדורים, גשם איום תחת אולצו, בחדריהם,

ה ו סו מ סר. ה  שלא בריטי, קורפורל בגדי בפעולה לבוש (שהיה המסקל של לקריאתו מו
 הכריחו נשקם, את ו״הערבים״ ה״בריטים״ שלפו גיזונט״ ״אבי המבוימת): בתמונה כמו
הנשק, מחסן את הריקו חבריהם, כיסוי תחת ידיהם, את להרים אחר ושומר התורני את


