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 מקומות תפסו שבאו הראשונים קרחותיהם.
 דוזקא. האחרונות בשורות האולם באמצע

 ואיש משלו בודד מקום תפס מהם אחד כל
 מהם כמה ישבו. שכבר לחברים הצטרף לא

רצינית. בארשת ישבו יתרם בעתונים. עיינו
 לחרכים מבעל גברה. באולם ההמולה

 גם אלא המשוחחים קולות רק לא אלי חדרו
להחניקני. שאיים סמיך סיגריות עשן

 עשרים בעשר באיחור, החלה הישיבה
 מעל מקום לי תפסתי בעשר. במקום וחמש,

 את פתח שאלמוגי ושעה לשולחן־הנשיאות,
 סטינוגרפי רישום לרשום החלתי הישיבה,
הדברים. ממהלך

★ ★ ★ כיג׳י של הראש שומרי
 מלבד ישבו, הנשיאות שולחן **ל

 ולוי שרת משה גם ומזכירו, אלמוגי
 חפיסת את הוציא עצמו אלמוגי אשכול.

 שולף היה ממנה שלו, הסונטבלאן סיגריות
 אדום. במצית ומציתה סיגריה אחרי סיגריה

 מקיש היה בו חדש, עץ פטיש היה בידיו
קריאות־ביניים. באולם שהושמעו אימת כל

 הישיבה, פתיחת עם מיד פרצה הסערה
המזכי גינוי הצעת את דחה שהמרכז אחרי
 המציע של בקול שזכתה נטר, פרץ של רות,

 ויכוחים יהיו לא כי אלמוגי הודיע בלבד,
 הצעת־ בעד אחד נאומים. ישאו שניים ורק

נגדה. ואחד לבון של ההדחה
 מספר צעק אחד כל ליריד. הפכה האסיפה

 של הצעתו התקבלה לבסוף נואמים. של אחר
 — צד מכל ידברו ששניים שורר, חיים
ונגדה. ההצעה בעד

 היה יכול לא הרוחות סערת כדי תוך
 את נטל שרת ומשה סדר. להשליט אלמוגי
 בעצמו. האולם את והשקיט מידיו הפטיש

 בעד נאומו, את לשאת אשבול לדי החל ואז
 ובשלוזה, בשקט דיבר הוא המזכירות. הצעת

 פעם מדי אותו. המאפיינת ההתלהבות ללא
 הצחוק הגיע לשיא באולם. גל־צחוק פרצו

 פה, בפליטת שרת, משה את כינה כאשר
לשעבר.״ ושר־הבטחון הממשלה ״ראש

 נאומו, את סיים אשכול שלוי בשעה
מ לעבדי המציץ בראש פיתאום הבחנתי

ש חברי, שזה סברתי תחילה חדר. אותו
 מחוסר לכאן, הוא גם וטיפס לבניין חדר

 לשניים, הפך הראש אולם אחר. האזנה מקום
 ישר רצו הם גופות. גם באו הראשים ואחרי

הלכתי. איתם. לבוא והזמינוני אלי
להכירם. יכולתי לא עליית־הגג באפלולית

 לי התברר המדרגות לחדר כשירדנו רק
בן־גוריון. דויד של שומרי־הראש שאלה

 שלי, העתונאי תעודת את בפניהם הצגתי
 נוספים. אנשים לקרוא מיהר מהם ואחד

 אזרחיים, במדים משטרה אנשי אלה היו
ו ועיקוב, לבילוש המרכזי המדור בלשי

 בשם גברתן במקום, מפא״י לסדרני האחראי
ש ובעת במיוחד, תוקפני היה הוא מגן.

 לפטר יכולים בגללך לנו? עשית ״מה צעק:
עלי הניירות חבילת מכיסי חטף אותנו!״

דברי־הנואמים. את רשמתי הם
 זו, התנהגות צורת על קולי את כשהרמתי

לאסי להפריע לא כדי להרגיעו חבריו מהרו
מכיון הניירות. את החרימו הם המרכז. פת

 אל יציאה היתד, לא היינו בו שבמקום
 האולם דרך להובילני נאלצו לאולם, מחוץ
הנוכחים. לעיני עצמו,

 לי ציפתה הובילונו, לשם האחל, במיזנון
 למיקצוע, חברי את במקום מצאתי הפתעה.

 הוא, שגם התברר מחרות. נקדימון שלמה
 לאולם בבוקר חדר עלי, ידיעה שום ללא

 גם תפיסתו הובילה למעשה לפני. ונתפס
 מחבואו, את שגילו אחרי רק כי לתפיסתי.

אזר במדים הבטחון אנשי עשרות קיבלו
 המסדרונות ועל האולם על ששמרו חיים

נוסף. יסודי חיפוש לערוך הוראה
 היתד, למשטרה, שלקחונו עד קצר, זמן

 המרכז, לחברי אטרקציה במיזנון המצאותנו
 ה־ אנשי בנו. והתבוננו האולם מן שיצאו
 תפיסתנו, עם שהשלימו אחרי עצמם, בטחון

העניין. חשבון על והתלוצצו רגועים היו
ה מפקד ירקוני, שלום גם הגיע למקום

 פנה הוא ועיקוב. לבילוש המרכזי מדור
 למצוא צריך שם סירחון, שיש ״איפה אלי:

אותך?!״
 תמהתי. !״ ? סירחון זה מפא״י ״מרכז

 סוב עצמו את להסביר ירקוני ניסה ״לא,״
 שם בלתי־חוקי, משהו שיש ״איפה יותר,
נמצא.״ אתה

 שעושה שמה להגיד רוצה אתה ״האם
 תמהתי. בלתי־חוקי?״ זה כרגע מפא״י מרכז

במדרגות. ברוגז עלה ירקוני
 כחוק שהואשמנו אחרי שעתיים, כעבור

ב שוחררנו להרגיז, במטרה גבול בהשגת
 שכל לנו להוכיח כדי כאילו עצמית. ערבות

 סירסמד, תכלית, חסרת היתד, הסתננותנו
 ישיבות בתולדות הראשונה בפעם מפא״י,
הישיבה. פרוטוקול את הסגורות, המרכז

 לאולם בכניסה שאירע מה סל
ש אלינב, שלמה מדווח ה״אהל״.

 הכגיסה דרך לאולם לחדור ניסה
:הראשית

 מפא״י מרכז לישיבת להיכנס יסיתי ך
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 חבר אינני שעדיין מכיוון אולם הראשי.
 היתד. שלא דמות לגלם ניסיתי המרכז,
הסדרנים• מצד שאלות לעורר עלולה

 טיקרופונים שני לעצמי הכנתי מועד, בעוד
 טיק־ והשגי שולחן מיקרופון אחד ישנים,

 וסליל (״אמפליפייר״) קול מווסת רופון־ניצב
 ישנה. סרטנים קופסת בתוך חשמל חוסי של

 המתנתי זה ובציוד עבודה בגדי לבשתי
 בלבד בתים שני מרחק הרחוקה במערכת,

המרכז. התכנס בו האהל, מאולם
מונית, הזמנתי הישיבה לפני שעה כחצי
 וביקשתי האביזרים כל עם לתוכה נכנסתי
האהל. לבניין שיביאני הנדהם מהנהג
 הזה!״ ״האהל הבין. לא הוא אהל?״ ״איזה

 הרחוב. בפינת הבניין, לעבר בידי הצבעתי
 היה לא הוא אולם לנסוע. התחיל הנהג
 צריך?״ אתה ״לאן לחלוטין. משוכנע עדיין
 יש שם האהל, ״לבניין שוב. אותי שאל

 לשם להביא צריך ואני מפא״י מרכז ישיבת
עניתי. מיקרופונים.״

שאל. ברגל?״ הולך לא אתה למד, ״אז
במה תפס לו, להשיב שהספקתי לפני
רחב. חיוך וחייך אמר ״אהה,״ העניין.
 השעה הבניין. לפתח עד אותי הביא הוא
 בודדים אנשים ,רק לעשר. עשרים היתד,

 הכניסה שער לפני המדרכה. על התהלכו
 יצא הנהג המרכז. מחברי אחדים הצטופפו

לפתח. מכשירי את לשאת לי ועזר בעצמו
ו המרכז חברי בין הציוד עם נדחפתי

שולח היו הצדדים משני למסדרון. נכנסתי
 מי כל המרכז. חברי רשימות ועליהם נות

 את לרשום ואף להזדהות חייב היה שנכנס
 הותקן השולחנות, שני בין באמצע, שמו.
 מסביב אחד. אדם למעבר שהספיק צר מעבר
ואנשי־בטחון. סדרנים של חבורות עמדו
 אחד מרכז חבר ניצב השולחנות אחד ליד

 הזזתי פנימה, להיכנס בנסיוני והזדהה.
 אלי ניגש בכך, שהבחין הסדרן מעם. אותו

תיכנס!״ תיכף תדחוף, אל ״רגע, ואמר:
 והייתי האנשים בין דרך לי פינה הוא
 רגע באותו לאולם. נכנם אני שהנה בטוח
 קול: שמעתי חולצתי. בצוארון יד תפסה

 אל אחורנית, אותי משך ומישהו ״החוצה!״
לכניסה. מחוץ

 חזרה, ולהיכנס טעותו על להעמידו ניסיתי
 מיני כל התקהלו מסביבי עזר. לא זה אולם

 עצמם את שזיהו לבושי־אזרחית, אנשים,
 דבר עדיין להם היה לא משטרה. בקציני

אני. מי לדעת רצו רק הם נגדי.
ה את להתקין רוצה שאני להם אמרתי

 שיכנעתי שלא כנראה באולם. מיקרופונים
 הונחו בתוכה בקופסה, חיטטו הם אותם.

 אנשי שני ד,צידד״ אותי ולקחו חוטי־חשמל,
 סיר־ יונה הספל אזרחית, לבושים משטרה

 בכתפי אותי תפסו רונן, יצחק והקצין קים
המערכת. ליד שחנה לג׳יס בגסות ודחפוני

 הוא ירקוני. שלום של ד,ג׳יפ זה היה
 לי, הציע הוא שב,״ ״שב, בפנים• ישב
 תעודת־ה־ את הצגתי תעודות?״ לך ״יש

 ארשת- את הצחוק תפס אז שלי. עתונאי
 הבל ״עכשיו השוטרים. פני על הרצינות

מהם. אחד אמר מובן,״
 ברחוב החדש, המחוז למטה אותי לקחו
 מאשר פחות לא אותי חקרו שם מוצקין.
 העמידו המיקרופונים את חוקרים. שמונה

 וגוברת. הולכת בחשדנות אותם סקרו בצד,
 אותי. להאשים במד, ידעו לא גם תחילה
 להאשי־ החליטו התיעצויות, אחרי לבסוף,

 האומר: הפלילי החוק של 286 בסעיף מני
מ אחר, בידי המוחזק לרכוש הניכנם ״כל
 האשי־ כן בעודן.״ יאשם להרגיזו, כוונה תוך
כאחר. התראות — 374 בסעיף מוני

ה לתחנת להובילני אותי, כשהורידו רק
 מה הבנתי שוחררתי, שם הצפונית נפה

 אחד אמר עצמנו,״ לבין ״בינינו להם. הציק
 רציתם איך מכשיר־ההאזנה, ״איפה ממלווי,
בפנים?״ להקליט
 בניין־ לרחבת חזרתי ששוחררתי, אחרי
 גדולה. התקהלות עדיין שם היתד, האהל,

 לצאת. המרכז חברי החלו כך אחר קצר זמן
 שעבר מה על ביניהם ושוחחו עמדו חלקם

משוח מהם שניים שמעתי בישיבה. עליהם
חים:

 הזה מהעולם אחד עתונאים, שני ״תפסו
מיקרופונים״ עם מחרות והשני
איש־שיחו. שאל איתם?״ עשו מה ״נו,

למשטרה.״ אותם ״מסרו
 את להם לשבור צריכים היו הכל? ״זד,

העצמות!״
 ״אני לפניו: ניצבתי דבריו, את כששמעתי

 אתה המיקרופונים עם אותו שתפסו האיש
!״ ? העצמות את לי לשבור רוצה

 פרץ אחר־כך נדהמים. השתתקו, הם לרגע
שפירן!״ ״מרגל! בצעקות: מהם אחד
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