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 בשבת שריחף המישטרתי :המסוק
 מורדי של הספעות לצי מעל ׳שבועיים לפני

 (קצא״א), אילת־אשקלון חנפט צינור קו
 חספינות מאחת המורדת בחסקה הבחין

 מיד החוף. לעבר חותרים שעליה שהאנשים
 מישמר־הגבול מישמרות באלחוט הוזעקו
 ובתוכו מישטדתי ג׳יפ החוף. על שארבו

 נקודת אל החוף אל מיהר חמושים שוטרים
החסקה. של המשוערת הנחיתה
 המים, שפת אל יהג'יפ הגיע כאשר

השוט- אבל הטובעני. בחול גלגליו שקעו

 הזה, העולם נתב ינאי, יוסי זה היה קצא״א.
 ירד יממות, כארבע הספינה על ששהה

הפי את למערכת להעביר כדי החוף אל
 באותם הספינות גבי מעל שצולמו לם

 נשאר אגמון, עידן המערכת, צלם ימים.
המאו את לצלם להמשיך כדי הסיפון על

).1970 הזה (העולם אשקלון בחוף רעות
 המישטרה חוקרי לחקירה. נלקח ינאי

 האספקה דרכי על מידע מפיו להוציא ניסו
 הנחיתה נקודות ועל השובתים לספינות
 שהחוקרים אחרי רק בחוף. שלהם הסודיות

 להם למסור שלא מתעקש ינאי ני נוסחו
 העתונאית< עבודתו במהלך לו שנודע מידע
 הם השובתים, בו שנתנו האימון בשל

ללכת. לו הניחו
על הזה העולם חוליית עלתה כאשר

 גם הזה העולם היה כד משום השביתה.
השובתים. בעמדת שתמך היחיד העתון

 עידן סיפר נעים,״ לא קצת ״הרגשנו
ל הצטרפו מחלקת־הים ״כשאנשי אגמון,
 על העצורים חבריהם של הרעב שביתת
הס הם בתיאבון. אכלנו אנחנו החוף.
 את לבלוע מתאמצים כשהם בנו תכלו
שבפיותיהם.״ הריר

 חוליית שייטה בהן הארוכות בשעות
 למדו השובתים, עם הזה העולם של הכיסוי
 אותם ראו הם מקרוב. אותם להכיר אנשיה

טענו ואת סיפוריהם את שמעו עובדים,
 על השמירה בתורנויות חלק נטלו תיהם,
בלילות. הסיפון
 מטענותיהם שמיקצת השובתים זכו אם
 את שניסו לאמצעי־התיקשורת גם יגיעו
 העולם אנשי בזכות זה היה מהחוף, המרד

 אנשי את המריצו אלה עמם. ששהו הזה
 לעלות החוף אל שהגיע הטלוויזיה צוות

 המקליט שבים. הספינות אחת סיפון אל
 התאורה איש לעלות. סרב הטלוויזיה של

 את להקיא מיד החל הספינה אל שעלה
 גולדשטיין אודי הטלוויזיה כתב גשמתו.

 חיים הנתב המקליט. מקום את למלא נאלץ
ו עלו אלה אבל לתאורה. סייע פלטנר

 הסיפון על נשאר הזה העולם צוות ירדו.
לאור. העיתון הוצאת של האפס לשעת עד

הרא ההפלגה זו היתד, אגמון, עידן לגבי
 כימאי היתגלה הוא פתוח. בים בחייו שונה

 זאת, לעומת ממחלת-ים. סבל ולא מנוסה
 על ששהה היממות חמש מתוך ביומיים
 זאת למרות גבוה. בחום קדח הספינה,
 התפתחו ״העניינים לחוף. לרדת לא החליט

 סיפר, לשניה,״ אחת חדשות ממהדורת
 החוף. על עצומים כוחות ריכזה ״המישטרה

 הגדול הימי הקרב את שאחמיץ חששתי
השובתים.״ נגד שייערך
ה של הסרטים מלאי אזל ראשון ביום

 ד,מיש־ של בסירת־מנוע הבחין לפתע צלם.
 השובתים. לספינות מסביב ששטה טרה
הזיהוי־ד,פלילי מחלקת ראש עליה עמד

בסירה מצלם אגמון
כאן!״ אותי ״תתפסו

 התמונה את יקבל לא הוא אותי, שצילם
אותו.״ שצילמתי
 אל לרדת עידן של שעתו הגיעה כאשד

 להגיע איך הבעייה: בפניו עמדה החוף,
 היה הקשה הקטע ז למערכת ■במהירות

 אשקלון. העיר אל מהחוף הדרך קטע
 הורידו במישטרה. להסתייע החליט עידן
 שייטה וזו החסקה אל מהספינה אותו

 מטוס למקום שהגיע עד לספינות מסביב
ידוו שמד,מטוס בטוח היד, עידן מישטרתי.

מישטרה מכונית לו תמתין ושם לחוף, חו

— מישמר־הגכוד עד־ידי נעצר — — מהמים יוצא — — לחוף חוזר ינאי יוסי
לשובתים צמוד ניסוי

הניידת את ודוחף — — המישטרה ניידת כתוף —
לשוטרים דחופה עזרה

 שני החסקה. לעבר זינקו היססו, לא רים
 אל חזרה לד,שיטה הספיקו שעליה השייטים
 אל שירד השלישי, השייט אבל הספינה.

השוטרים. בידי נעצר ההומה, החוף
לח יכלו לא מישמר־הגבול שאנשי ,אלא

 הציע העצור שלהם. השקוע הג׳ים את לץ
 הצליחו משותפים ובכוחות עזרתו את להם

 רק מיבטחים. למסלול הג׳י,פ את לדחוף
הס העצור, הובא ל-שם בתחנת־המישטרה,

 שייך אינו שלכדו האיש כי לשוטרים תבר
של מחלקת־הים אנשי לשובתים, כלל

 ספינות ניגוח למחרת השובתים, ספינות
 האמינו עליהן, להסתער שניסו המישטר׳ה

 היותר. לכל יממה שם ישהו כי ואגמון ינאי
התמשכו. הימי והקרב השביתה אולם
 כיסו הישראליים התיקשורת אמצעי !כל

ב ההתעניינות במרכז שעמדה הפרשיה את
 שזרם המידע רוב מהחוף. שעבר, שבוע

 ומד,נחלת מישטדתיים ממקורות היה אליהם
 היחיד העתון היה הזה העולם קצא״א.
ה של ראותם מנקודת המרד את שכיסה

בשעת עמם מתמדת שהייה תוך שובתים,

 כדי השובתים את שצילם המישטרה, של
 נגדם. מישפטיות הוכחות יהיו שלמישטדה

 אותו, צילם ועידן עידן את גם צילם הוא
ח ישלו• הסרטים אחרון שנגמר עד  עי
 ד,מיש- קצין עזרת את ביקש היסס, לא

סרטי־צילום. לו שישאיל כדי טרד,
 גילה דווקא והקצין נחמדים היו ,״הם
 הוא ״אבל עידן, סיפר לי,״ לעזור נכונות

 לא הוא השובתים. לספינות להתקרב פחד
 משום סירתו. את יטביעו לא שהם האמין

הצילום את לי יתן לא שהוא עד כך,

כמובן. למעצר לעיר, אותו שתסיע
 שם נראה לא ולאכזבתו בחוף נחת הוא

 עשרות אותו הקיפו זאת לעומת שוטר. אף
 השובתים, אחד הוא כי שסברו מתרחצים

להמ החליט עידו באהדה. עזרה לו הציעו
 דקות כעשר חיכה שאיחרו. לשוטרים תין

 אחד של להצעתו נענה אז בא. לא ואיש
מי למלון להסיעו שהתנדב המתרחצים

 כוח מרכז גם שהיה באשקלון, ולמיזז ש
למיבצע. ■שגויים המיוחד המישטרה
 בעשרות הבחין למלון עידן הגיע כאשר
 אל חמושים רצים קסדות, חבושי שוטרים

 ינאי, יוסי ניצב המלון בפתח מכוניותיהם.
שם. לו שהמתין

 ״לאן עידן, אותו שאל קרה?״ ״מה
השוטרים?״ רצים

 ״קיבלו ינאי, לו סיפר אותך,״ ״לתפוס
החוף.״ על בחסקה נחת שמישהו דיווח

 לקצין עידן הודיע לרוץ,״ מה כבר ״אין
 יכולים ״אתם השוטרים, כוח בראש שעמד
כאן.״ אותי לתפוס

 שע־ ושיחררו. לחקור ניסו עצרו, תפסו,
 להסיר לעידו סייעו אמבטיה של תיים

 מיהר אז רק הים. מלח שכבות את מעליו
 הספיק הוא הצילום. סרטי עם למערכת

 הופעת לפני מיספר שעות בזמן. להגיע
צילומיו. עם העתון.
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