
 ■ויו את הושיט הוא מאושו. היה בוס שימעוו
בחייו להתנקש הנסיו! ער ידע לא הוא לפרחים. לפרס?' רימון

 הצעדה מסלול על לפתע עלתה שאית *ץ
/ ^ /  חדרה היא הרוחות לכל איך נדהמתי. ונעצרה. /
 מהלך את יעצרו הראש? שומרי יעשו מה לכאן?

 מה אסון, להיות הולך מדי. מאוחר היה כבר ההפגנה?
לעשות!

 רחוב באמצע צעדה הראשונה המפגינים ״שורת
 צעד רבין יצחק ליד במאי. 1ה־ בהפגנת איבן־גבירול,

 בני את ראיתי פרס. שימעון ולידו שם־טוב, ויקטור
 מעל באוויר, משהו התעופף לפתע לגמרי. חיוור טל

 הזה, החפץ בראש. הצועדים הגברים שלושת לראשי
 שימעון של לידיו הגיע רימון, להיות צריך שהיה
 אותו והרים ידיו בשתי הזה הדבר את תפס הוא פרס.

לראשו. מעל למעלה,
 לו היתה ללכת. ממשיך שהוא ראיתי ״להפתעתי,

 שמעתי לא נקייה. נשארה והיא לבנה, חולצה
 איך. הבנתי ולא ללכת, המשכתי אני גם התפוצצות.
 מחזיק שהוא וראיתי פרס של ידיו על הסתכלתי

מהמשאית. לו שנזרקו פרחים
 הזעתי לגב. לי נדבקה שלי שהחולצה ״הרגשתי

 לידי. שהלכו האנשים על הסתכלתי מפחד. מחום. לא
בנס. נצלנו

 היה ההפגנה, מסלול אל המשאית את שהכניס ״מי
 רבץ יצחק את פרס, שימעון את לחסל בקלות יכול
 אחרים. רבים עימם ויחד שם־טוב, ויקטור ואת

 לפני ימים כמה למישטרה שהגיע למידע האמנתי
 כשמהמשאית נבהלתי לכן במאי. 1ב־ ההפגנה

שזה משוכנע הייתי פרחים. נזרקו הזו המטומטמת
ההתנקשות...״ של הרגע

גורילות*
במסלול

בעיקבות הזה העולם ידי על שוחזרה זו צנה ף*
 במאי 1ב־ שצעדו האנשים אחד של סיפורו

שם. בעילום להישאר ביקש הוא השלישית. בשורה
 את הזה העולם ערך הזה הגילוי אחרי מייד
 של מוחלט לאישור שהביאה המיוחדת, החקירה
הסיפור.

 המישטרה מדהים: יותר אפילו היה הגילוי הפעם
 על הממונה כהן, יאיר של לאנשיו מראש העבירה
 את הזהירה היא חשדותיה; את ההפגנה, הבטחת

 מתכננים לפיו בדוק, מידע שבידיה המארגנים
תל־אביב. של ברחובותיה התנקשות
 ורבים משל שם־טוב, פרס, רבין, רשמי. היה המידע

למת מטרה להיות עלולים המערך מראשי אחרים
העיר. ברחובות כשיצעדו נקשים

 טל, בני של למשרדו פנו ההפגנה מארגני
 העיר ראש של חייו על כששמר לאחרונה שהתפרסם

 עמו וישן ביממה שעות 24 במ#ך להט שלמה(צ׳יצ׳)
שלם. בכפר־ המאורעות בעקבות בביתו,

 את עליו לקבל הסכים התל־אביבי המאבטח
 ראש־הממשלה של חייהם על לשמור המשימה
ישר בממשלות בעבר שכיהנו שרים וכמה לשעבר,

 בכמה אנשיו את הציב המסלול, את בדק הוא אל.
״גורילות״. 16 המונה ציוותו, את והכין מקומות
 שלח וחבריהם, רבץ פרס צעדו שבה השורה לפני

 כדי קטן, במרחק מאבטחים, של קטנה קבוצה טל בני
ההפגנה. כוכבי אליו שיגיעו לפני השטח את לסקור
 מייד לצעוד החליט הקרובים, עוזריו עם יחד טל,
 כפי האפשר, ככל צמוד ,3,2,1 מס׳ המטרות מאחורי

 השירותים סוכני דומים במיקרים לעשות שנוהגים
 נאלצים מרכזים כשאישים בעולם, רבות במדינות

עמם. בני את ולפגוש לרחוב לצאת
 שהסכים לפני אחד תנאי הציב הגורילות ראש אך

 מתחת אפודי־מגן יילבשו וחבריו פרס למשימה:
ברחובות. הטיול בזמן למעילים

 יוכלו לא ושם־טוב, רבץ פרס, לא! היתה התשובה
 לא במאי 1ב־ כי למעילים, מתחת אפודי־מגן ללבוש

 ללבוש נהוג לא פועלים בהפגנת מעילים. כלל ילבשוי
 להרגלם, בניגוד מופיעים, השלושה זה וביום *מעיל,

. פועלים. כמנהיגי
 המידע את לבדוק ביקשו שלו והגורילות טל בני
המישטרה. על־ידי ההפגנה למארגני שנמסר

 ידוע. היה שכבר מה כל אישרה זו בדיקה
 התנגשות של אפשרות על מידע הגיע למישטרה

 שהיתה לזו דומה התנקשות תיכנון על בתל־אביב,
גרינצוייג. אמיל נרצח שבה בירושלים,

 המערך מנהיגי שלושת מודאגים. היו הגורילות
 כש־ ,מרחוק אפילו קלות למטרות להפוך היו עלולים
 פנוי הרחוב וכשכל שלהם, הלבנות בחולצות יצעדו
המתנקשים. לפני

הרימו שם־טוב וויקטור הוא מאושר. היה פרס שימעון 1ואש: שומרי שלושה
ת ________________ א אך לעברם. שזינקה המשאית אל בהתרגשות ידיהם ו

 (מימין) השלושה: מפחד. שקפאו כמעט ורביו, שם־טוב פרס, מאחורי שעמדו שומרי־הראש שלושת
סרגוסטי) ענת (צילמה רימונים. ניזרקו שמהמשאית משוכנעים היו דנק, וחגי המל יצחק טל, בני

 משהו זאת בכל לעשות החליטו המאבטחים
 הדרך, מצירי מהתנקשות האישים את להבטיח
 שיקבל הקהל, משורות ייצאו שהמתנקשים במיקרה

הצועדים. פני את
 של טבעת הוקמה הפוליטיות המטרות סביב
סכנה. של ברגע המטרות על בגופם שיכסו גורילות,

 לרווחה, המאבטחים נשמו ההפגנה בוקר ן*
הראשונה. בשורה המערך במנהיגי הבחינו כשלא

פרי. הניבה ישראל מישטרת של שהאזהרה נדמה היה
 הופיעו לדרך, לצאת כבר עמדה כשההפגנה אך

 משימה איזה טל בני של אנשיו ראו אז רק האדונים.
 לשעבר לראש־הממשלה עצמם: על לקחו כבדה

 המימסד. של שומרי״ראש היו לא האופודציה ולראש
מטורף. או ביריון לכל חשופים לבדם, היו הם

 האורבת סכנה על מידע מסרו שומרי־החוק
 להציב טרחו לא אך במאי, 1ב־ למפגינים

שומרי־ראש.
 הפרחים, עם המשאית מאי־שם לפתע כשהופיעה

כבר שאין ההפגנה באבטחת הקשורים לכל ברור היה

 הצפויה, ההתנקשות את למנוע כדי לעשות מה כמעט
המישטרתי. במידע דובר שעליה

 היו לא המימסד של מאבטחים שאפילו היא, האמת
המת היו אילו אפשרית, התנקשות למנוע מצליחם
 לרחוב שפרצה הפרחים במשאית מסתתרים נקשים־

איבדגבירול.
 ביקש רק הוא העניין. על להגיב סירב טל בני

בפוליטיקה.״ ולא באבטחה, עוסק ״אני ש: להדגיש
 את המישטרה מסרה מדוע אחת: תעלומה נשארה

תשובות: שלוש קיימות ההתנקשות? על המידע
 הסבירה התשובה זו ונכון. אמיתי היה המידע •

ביותר.
 את להפחיד כדי הליכוד, לבקשת נמסר המידע •

 להעניק המזימה: מימדיה. ולהקטין ההפגנה מארגני
 לצאת יפחדו שראשיה המערך, להפגנת עלוב פרצוף

תל־אביב. לרחובות
 לרחוץ תוכל שהמישטרה כדי נמסר המידע •

 ולהצהיר: אפשרית, התנקשות אחרי ידיה את בניקיון
אתכם! הזהרנו

 יתכן כיצד תשובה: כל נמצאה לא הבאה לשאלה
 ראשי את מזהירה המישטרה דמוקרטית שבמדינה

 אך לחייהם, התנקשות של סכנה מפני האופוזיציה
 אחד שומרלראש אפילו להעמיד מוכנה אינה

■ זוהר מרסל לרשותם?

במדינה
)5 מעמוד (המשך

 תגרור סוריה על התקפה ברור:
ישירה. סובייטית התערבות
 כי בלאייף איגור גילה זאת לעומת

 שמא גדולה יותר הרבה דאגה קיימת
 -,המומחול ירדן. את ישראל תתקוף

 שנה לפני שתה כי סיפר הסובייטי
 הביע זה וכי חוסיין, המלך עם תה ורבע

 שנתיים שתוך החשש את באוזניו
 ״לפתור כדי ירדן את ישראל תתקיף

הפלסטינית.״ הבעייה את בה
 והתלוצץ: התאפק לא הארמני

 עם תה לשתות מוכן היה ״עמיתי
 את ביטלנו שאנחנו למרות המלך,

 66 לפני כבר אצלנו המונארכיה
שנים...״

ר״ שום במיפגש נאמר שלא אף ב  ד
 אווירה שנוצרה ברור היה מהפכני,
 הישראלי־סובייטי הדו־שיח חדשה.

 של בדרג לפחות להתחדש, עשוי
תנועות־שלום.

מיפלגות
ה מ א ל ע ל ס ? נ ד ת א ז

 עיצאם שנרצח אחרי
 צריךלדוסש סרמאווי,

 לסירופ אחרים הסברים
ץעימוזי לשותת

 על צה״ל שהטיל המצור ימי בעצם
 השלום איש פירסם המערבית, ביירות
 נרגשת קריאה סרטאווי עיצאם באש״ף
 כי בישראל, הידועות היונים מן לכמה
עימו. להידבר יבואו

 בשמם נקב שסרטאווי מאותם אחד
 הח״כ גם היה ,1982 יולי באמצע אז,

ואתר. מוחמר מפ״ם, של הערבי
 נסע לא ואתר המת. הפלסטיני

 מזכ״ל גם נסעו שלא כשם לפגישה,
 יוסי והח״כ שם־טוב ויקטור מפ״ם
 מעניינים-. נימוקים מצאו הם שריד,

 שריד. אמר תועלת,״ ״אין הזה, לסירוב
 גם ובתוכה — מפ״ם עמדת ואילו
 שם־טוב על־ידי בוטאה — ואתר

 הזה בעל־המישמר(העולם ופורסמה
 טעם אין כי אמר שם־טוב ).2344
 אינו שסרטאווי משום לפגישה לנסוע
 וגם בודד נשאר ״קולו אש״ף. את מייצג
 הנהגת מצד לגינוי דבריו זכו בעבר

מפ״ם. אמרה אש״ף,״
 בהרצאה השבוע, הרביעי ביום והנה.

 גילה בתל־אביב, בבית־ספר שנשא
עם שהפגישה ואתר הח״כ לפתע

־■־־־

רתד ח״ב
אסרז בגין

 ש־ משום התקיימה לא סרטאווי
סירבה.״ ״הממשלה
 הוא לחלוטין. חדש הוא הזה הנימוק

 הוזמנו כאשר אז, כלל הועלה לא
 סירבה אומנם לפגישה. הח״כים
לנסוע להם להרשות ישראל ממשלת

 הסיפור את ואתר המציא אולי או —
 נרצח שסרטאווי אחרי עכשיו, הזה

 להכשר־ וזכה אבו־נידאל, אנשי על־ידי
הלאומי? הקונסנזוס שולי מצד חלקי

ה העולם 2385 הז


