
 החוף. על לתומו הקורא לצתת ארוכות אוזניים
 כדי כמיוחד כסירה שהתרחקו המשוחחים שני

 אינם סקרניות, זרות מאוזניים שיחתם את ירשמור
 כרגע רושם מודדים לכן הדומה המכשיר כי יודעים

קעור מיקרופון כעזרת שיהתם. את בדייקנות זח

 השיחה קולט. כמיקרופון משמש הצתת של שעונו
 לעין, כמעט נראה לא דקיק, חוט כעזרת מועכרת

מוצ כאן מעילו. לכיס הצתת, של כשרוולו החכוי
מקופ יותר קצת גדולה זעירה, הקלטה מכונת פנת
ההק מכונת השיחה. את הרושמת סיגריות, סת

שע פעולתן שמשך סוללות ידי על מופעלת לטה
 מוחלפת להיות יכולה ההקלטה מכונת וחצי. תיים

 ככיס כולטת לא כצורה המוטמן זעיר כמשרד
 הקלטה למכונת השיחה את והמעכיר המעיל

מקום. בקרבת רוכ פי על הנמצאת משוכללת
מקלט

 משדר כה להטמין זמן כאותו יכול הקיר ממנורות
הקל למכשיר החשאית השיחה• את המשדר זעיר
 מהמשדר. קילומטר חצי של כמרחק הנמצא טה

 המגיע החשמל מזרם למכשיר הזרם מסופק כציור
זעירות. כסוללות המשדר מופעל לרוכ למנורה.

מכשיר
יעד•

הנמצ ויותר אנשים שני כין מתנהלת כשהשיחה
 להפטר אפשר אי צותתות, תחת כקכיעות אים

 השיחה מקום את מחליפים אם גם מההאזנה
 מלון. או קפה ככית סגור לחדר ועוכרים הרגיל

כאחת השרופה הנורה את להחליף הנכנס חשמלאי

קולט
הד

כיס

 המחו־ סנטימטר, 30 של כקוטר הד כקולט המצוייד
 שכסמוך, כמכונית הנמצאת הקלטה למכונת כר

 עד כמרחק המתנהלת שיחה לקלוט הצתת מצליח
הקו את לכוון הוא לעשות שעליו מה כל מטר. 250
ולחכות. צלפים משקפת כעזרת השיחה למוקד לט

 הוא המיקרופון את המשוחחים. שני אל פים
 הסודית השיחה וכל הקלטה למכשיר מחבר
 עוד להגיע׳ נועדה לא שאליו למקום מגיעה

מ־ בלחיצת־יד נפרד הדמיוני שהשר לפני
הבית. פתח על אורחו

ל חד קז ך א אלף מתו
היא האזנה למניעת ידועה תחבולה •

מאוד אליו להתקרב רדיו, מקלט לפתוח
 ממלאה כושית ג׳אז שתזמורת ושעה מאוד,

 לנהל מחרישות, ונקישות בצווחות החלל את
 ארבע בין להשאר צריכה אשר השיחה את

 אולם, פתוח. מים ברז יעיל פחות לא אזניים.
 האזנה מכשיר זו. אפשרות גם תיעלם בקרוב

 מרחוק, לקלוט המסוגל אדירה, עוצמה בעל
 המיוחד הישראלי. לאינוונטר להתווסף עומד

ש אלקטרוני מפריד־קול הוא זה שבמכשיר
 את יפריד הנשמעים, הקולות כל את יקלוט

כאי הערבוביה, מתוך לו הדרושים הקולות
 למשל, כך, חיצוניות. הפרעות שום היו לא לו

הנש הקולות כל את לקלוט זה מכשיר יוכל
 רק לצתת ולהשמיע קולנוע באולם מעים

בי שהתלחשו אנשים שני של דבריהם את
העשירית. בשורה ניהם
 יותר הרבה משהו לעשות גם אפשר •

 — קיר דרך החודר מכשיר ישנו פשוט.
 אזניה של בצורה המכשיר, כמשמעו. פשוטו
בו החדר קיר אל מוצמד מהרגיל, גדולה

 הדקים הנואנסים את קולט המצותת, משוחח
ה הלחישה את אפילו השיחה, של ביותר

ביותר. דקה
 ומסובכים עדינים כמובן, אלה, מכשירים

 ביותר גבוה אינו מחירם אמנם ביותר.
בניד־ דולר 500—300 לו שיש אדם וכל

 מעולה מכשיר לו לרכוש יכול יורק
 בהם השימוש אין זאת, לעומת ביותר.
 האלקטרוניים המנגנונים כך. כל פשוט

מומ של טיפולם את דורשים המשוכללים
מק ולהכשרה לקורסים הזקוקים חים

לפחות. חודשים שלושה של צועית

מכ השפעה היתר, הציתות למכשירי
וה החברתית דמותה עיצוב על רעת

 האחרונות. בשנים ישראל של מדינית
 הישראלית המציאות את כלל להבין אין

 של המלאות העובדות את לדעת מבלי
 נתנו הציתות מכשירי כי זאת. פרשה

 אינפורמציה עליהם החולשים אלה בידי
ה מעשיהם על רק לא וחושפנית מלאה

 גם אלא אישי־הציבור, כל של מדיניים
ביותר. האינטימיים הפרטיים חייהם על

להפ שאפשר זאת, אינפורמציה בעזרת
 מנגנון יכול צורך, של רגע בכל עילה

לתהו המדינה גדולי אח להוריד החושך
 למשפט להביא יכול הוא המיון. מות

 המפוארים השמות מבעלי כמה פלילי
 בידיו, למעשה, נתונים, הם בארץ. ביותר
 יודעים אינם שעדיין מהם אלה אפילו

כך. על
 החושך במנגנון למחזיקים נותן הדבר

 לדעת יכולים הם אדיר. תכסיסי יתרון גם
 היריב, של במצב־הרוח תזוזה כל על מיד
ה על ולהחליט מתוכנן, תכסיס כל על

המעש. בוא לפני עוד תגובה
 הדמוקראטיים התהליכים אלה, בתנאים

 מתוכן. ריקה למליצה מהרה עד נהפכים
 ואפילו הכנסת, בידי איננו המדינה שלטון

 החולשים בידי הוא הממשלה. בידי לא
מגגנון־החושך. על

ר ר אי ה ו ה ת ת י א פנ * מ ה1ה נ
 הכללים הנה זרים, וגורמים לאויבים ערן להיות יכול ולדבריך ציבור איש אתה אם

■ סודותיך ממילת האפשר ככל להמנע כדי לנהוג עליך שלפיהם
 רק לא הימנע שלישי. צד מאזין שכטלפון למחשבה התרגל .

 שמות הזכרת סודיות, פגישות מקביעת גם אלא סודות, מגילוי
 לפתוח העלול אחר פרט ובל נגדך, לחקירה חומר לתת העלולים

לדרבי-חקירה. פתח
 כטלפון תשתמש אל כטלפון, להשתמש מוברח אתה אם .

 ציבוריים, בטלפונים להשתמש רצוי משרדד. עם או אתד הקשור
 במכשיר-טלפון להשתמש תתרגל אל ככתי-מרקחת. או בבתי-קפה

לפעם. מפעם מקום־שיחתד את תחליף אלא אהד,
 מסוימים, אנשים עם קרובות לעתים לשוחח נאלץ אתה אם .

קרובות. לעתים שיוחלפו ולהם, לעצמך בדויים שמות אתם קבע
 הסודיות הנקודות את ממבשירי-ציתות. בטוח אינך בחדרך גם •
 לשרפן לשכוח אסור אך פתקים, על-גבי לנהל מוטב השיחה של

מכן. לאחר מיד
 כמקום עומד תישאר אל ציבורי, במקום פגישה קוטע אתה אם •

האפשר. בבל רעשני כמקום כהר אחד.


