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שה ת ***לו מו  על שחורות, באותיות ש
*ו  פיר־ הבולאי. השרות של דף־הספר גבי /
פצצה. שהוא — צנוע סוס

 מרזוק משה בנט, מקם של הם השמות כי
 הרוגי־מל־ 33 מבין שלושה עזר. ושמואל

ישראלי. בול להופיע עומד שלזכרם כות׳
 הגדול המשפט נאשמי בין היו השלושה

 המצרי. בכלא התאבד בנט מקם בקאהיר.
בתלייה. להירג הוצאו ועזאר מרזוק

 נתפסו, הם היטב. ידועה משפטם פרשת
 יהודיים צעירים של גדולה קבוצה עם יחד

 בביצוע והואשמו ואלכסנדריה, מקאהיר
ב במצרים, שונים במקומות מעשי־חבלה

ממשלת־ישראל. פקודת
תו בכל ממשלת־ישראל הכחישה בזמנו

כא מכן, לאחר המצרים• האשמות את קף
 ראש־ פנה לתלייה, השניים נידונו שר

 שימנע למצפון־העולם, שרת משה הממשלה
לשווא. גזר־הדין. ביצוע את

 השלושה כי המאשר, הפירסום הותר עתה
 צה״ל. של בקצינים — פעיל בשירות מתו
 מרזוק ד״ר רב־סרן, היה בנט (מאיר) מקם
סגן. ועזר סגן־מישנה, היה

ה זו לא הישראלי, האזרח לגבי אולם
 קפדנית יותר הרבה ביותר. הסודית עובדה
הר מעשי כי העובדה, על השמירה היתר,

 הם הם במצרים אז שנתפשה היהודית שת
 מדינת־ישראל, את שהסעיר הביש״ ״העסק

 המפורסמת, לבון״ ״פרשת צמחה ושממנו
.1961ב־ בן־גוריון להתפטרות שגרמה

£־ ז*ל **
בתמי מיגוי

ק שם ך* ס ע ״ ה״ ש כי  על־ידי ניתן ה
 לבון, פינחס דרש כאשר בן־גוריון. דויד 4 !

 לא ני ולקבוע שמו, את לטהר ,1960 בסוף
 פעו־ לביצוע ההוראה את נתן אשר הוא

 מוכרח בן־גוריון היה במצדים, לות־החבלה
להתגונן.
באח הכירה לא שישראל מניזדן אולם

 היה אי־אסשר לפעולות־החבלד״ ריותה
 הפעולות, מהות את בפומבי להזכיר בכלל

 לבצעם הורה לא כי טען לבון שפינחס
 למצוא ציח־ היד. שריר,ביטחון. בהיותו

היה הביש״ ״העסק הכינוי סתמי. כינוי

 כינויי־סתרים, של ארוכה בסידרה ראשון
 המיסתו־ הפעולה מהות את להסתיר שבאה

 ״האדם הבכיר״, ״הקצין כמו כינויים רית.
 לחם־ הפכו המילואים״, ״קצין השלישי״,

 1960 שנת מסוף אזרחי־ישראל, של חוקם
 מאחרי עומד מד, לגלות ניתן עתה והלאה.

הביש״. ״העסק — מהם אחד

כ פורסמו עצמו פרטי,,העפר,״
 עריכת־ כעת כמצרים, הרחבה

ביט פירם למשל, כף, המישפט.
 ״אל-תחריר״ המצרי הצבא און
 על בהסתמכו הבא, הסיפור את

:תילןי־הפרקליטות
בתל־אביב נערכה 1951 שנת בראשית

מדיוק משת סג״מ
 ככית*החו־ שירת אשר רופא היה
כ שימש בקאדזיר. היהודי לים

 כ- מקומי תא-מחתרת •טל מפר,דו
.28 בן כהיותו ניתלה קאהיר.

ר ו מ ש ר ה ת ו י ! ב
 הרשת על הפיקוד יימכר ג׳ון של בתו
 המהימנות, היהודיות הנערות אחת בידי
 הרשת בין חולייה,־מקשרת גם תשמש אשר
 ב־ זה, לצורך בחר, ויקטיר ישראל. לבין

ואו 22 בת יפה ספורטאית .ניניו: מארסל
ישראל. של מושבעת הדת

★ ★ ★

לריגול בית־הספר

 לצרפת, ג׳ון נסע 1952 ראשית ף*
 של סכום מארסל אצל שעזב אחרי *.4

 חברי של פעולותיהם למימון לירות אלף
 ובאלכסנדריה. בקאהיר הוקמה אשר הרשת,
סעדי ויקטור עם ג׳ון סיכום צאתו לפני

יד1< שמואר סגן
ב שפעל המקומי התא מפקד היה

 1כ־ לגרדום הועלה אלכסנדריה.
 המשפט לאהר ,1955 בפברואר

שנה. 26 כן בהיותו הקצר, הצבאי

ב! מקס דב־סר!
 ״: כקאהיר. במשפט כשצולם

 ל אמר ולבתי," לאשתי רת
 אותו. שצילם ״אל-מוצאוור"

קאו בכלא כשהתאבד 37 כן

 בכינזי שזכתהניני! ויקסורין
ברג ״אינגריד

 שתיארו מצריים, עיתונאים בפי הציונית״ מן
 היא הישראלית. רשת־הריגול כמפקדת אותה

התעמלות. בתלבושת שהיתה שעה צולמה

די בנ בחי את מארסל ועםגי
היהו הצעירים רת

 לר־ שיצורפו דיים
ה לפי שת־הריגול.

התמ ויקטור, צעת
 מר־ ליאטו משד, נה

 מימי חברו — זוק
ל בפקולטה לימודיו
כרופא שעבד רפואה,

 במג פרצה והאש נשלחו, המפות
 בתיבוודהדואו ישראל: על־ידי שנקבעו
 בבנייז־ר,שגרירות האמריקאית ספריה

 שגרירות של במישרדי־המודיעין היר,
 בקולנוע באלכסטודיד., צות־הברית

 ח לשמירת ובמזזסן בקאהיר, וריבולי
 בקו נארז חומרהתבערה הרכבת. של
 ובנרתיקי־משקפי׳ ויס, אבקודגיקוי של
תי, כל ליד מארבים הציבה רד, ט מיש ה

 מן כמה בה השתתפו ביותר. סודית ישיבה
וגדו הישראלי הצבא של הבכירים הקצינים

מפקידי־ד,מדי כמד, עם אנשי־תמודיעץ, לי
 תוכנית לקבוע היד, תפקידם האחראיים. ,נר

 וסודיות. שתיקה של טבעת מוקפת מיוחדת,
 בד, ועובדה שעות, מספר נמשכה הישיבה

 אברהם נקבע לביצועה הסודית. התוכנית
בישראל. קציני־ד,מודיעין מטובי דר,

ב סוכניה לבין ישראל בין ימים. חלפו
 צרפת הבריקה ואז מיכתבים. הוחלפו צרפת

במצ ישראל סוכן סעדי, ויקטור לדוקטור
 רב־ פני את לקבל להתכונן עליו כי רים,
 כ״מיסטר עצמו את שיציג דה אברהם סרן
דארלינג״. ג׳וך

 ויקטורץ עם הפגישה

נל- ציוני סעדי, ויקטיר וקטור *־יי
 אירגון לכן קודם להקים הספיק הב, 1

יש למען לרגל שתפקידו ביחד, בשם סודי
כא היעודה. לאדמתם יהודים ולשלוח ראל
 בצרפת, ממפקדיו ההוראה את קיבל שר

 והתכונן חדשה משימה לו מצפה כי הבין
דארלינג. ג׳ון מיסטר פני את לקבל

 אותו למצרים נשלח 1951 שנת במחצית
 בריטית חברה נציג דארלינג, ג׳ון מיסטר

אנגלי. בדרכון מצוייר למכשירי־חשמל,
ה את לו וגילה ויקטור עם נפגש ג׳ון

 שתהיה לריגול, חדשה רשת הקמת תוכנית:
 בחי- פעולת החלד, מיהודי־מצרים. מורכבת

רת־האנשים.
עזי־ שאחרי רצוי כי לויקטור, אמר ג׳ון

ה כראש — בקאהיר היהודי בבית־ר,חולים
 ה־ התא כראש הרשת. של הקאהירי תא

עזר. שמואל נבחר אלכסנדרוני
 מר־ משד, ד״ר היו: הקאהירי התא חברי

 זעפראן מאיר שמואל, מאיר נעים, אלי זוק,
 עזר, שמואל פעל: באלכסנדריה כהן. וסידאר
נתנזון. ופילים דאסא חבר לוי, ויקטור
לש בדואר הוראה ג׳ון העביר אחד יום

 לוי, ויקטור מרזוק, משד. את לישראל לוח
 הגיעו הארבעה נתנזון. ופילים דאסא רובר

 ללא לישראל באונייה משם נשלחו לצרפת,
 מקבלים החלו שם המצריות. תעודותיהם

למרגלים. בבית־הספר שיעורים
 אותם לימדה הישראלי, הצבא קצינת רחל,

 את חומר־נפץ, והכנת הכימיה סודות את
וצי טופוגראפית והצופן, האלחוט אמנות

ביפו. נטוש ערבי בבית זה כל לום.
★ ★ ★

כקולנוע פצצות

ת שלד!י ך* ג  פול למצחם הגיע 1954 ש
 לבצע חדשות הוראות שנשא פראנק, *4

 תועלת: ישראל תפיק שמהם מעשים, שורת
 של הטוב לשמה מזיקות ידיעות איסוף

 מפות והשגת בעולם, שידורן לשם מצרים,
גשרים. ושל צבאיים אמורים של

ב פצצות־תבערה לטמון נוספת: הוראה
ה את להעכיר כדי האמריקאית, שגרירות

 וארצות־הב־ מצרים בין המדיניים קשרים
 ציבוריים ובמוסדות בבתי־קולנוע ובן רית:
ביולי. 23,־ד המהפכה, ביום

 23ה־ בערב ובתי־ד,קולנוע. הדואר
 1ב אל־מנאדי הסן קצין־תמישסרה היד,

 באלכסנו ריו לקולנוע בכניסה ביקורת
 מכנסיו מכיס פורצת להבה ראה לפתע
 לזן וזעק מכאבים התפתל אשר צעיר

 ? הדליקה. את לכבות לו עזר הקצין
 של נרתיק — החרוך הכיס מן נפל

 המיע את שהעסיקה התעלומה קפיים.
נפתרה!

 שק החלד, נתנזון. פיליפ היד, הבחור
 למעצרס| שהביאה והוזידויים, ההודאות

מרגלים.
★ *־ ★

מתג הכדור
 אל־תזזריר. מתוך הסיפור כאן ד **
 ושמואי מרזוק ד״ר המשפט: צאת ־נ

 ל נידונו הנאשמים יתר למיתה. נידונו
 נ׳ ניניו ויקטורין ארוכות. פות־מאסר

 תון התאבד, בנט מאקס למאסר־עולם.
בכילאו. המישפט, מהלך

 ולו — להסתיים הפרשה יכלה בזאת
השלישי״ ״האדם אבל כת.

 פ את דחף סיפורו השתיקה. את הפר
 מכהונת בינתיים שהודח — לבון

 ההסתו של כללי מזכיר והפך הביטחון
 או נתן ״מי בסוגייה חקירה לדרוש —

 במצרי פעולות־החבלה לביצוע הוראה״
]1 — ולהתגלגל להתגלגל החל והכדור

יתגלגל. עוד אד,
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