
 הוא להלן לספר שעלי הסיפור
 המכד הסיגות וגם מיוחד־במינו,

כור בעל - לפרסמו אותי ריחות
מיוחדות-במינן. הן - חי

* * *

 מים■ לידי הגיע שעברה כשנה
מדהים. מך

 לידי, המיסמך הגיע שכה הדרן*
מהי על לעמוד לי איפשרה לא

 כאן שיש מראש הנחתי מנותו.
 מזוייף שהמיסמר סכירה אפשרות

ה כגון זר, שרות-מודיעין על־ידי
הסובייטי. ביון

ה של הקיצונית רגישותו בגלל
 ה־ את לגנוז אז החלטתי נושא,

ה לי תינתן אשר עד מיסמך,
ומהימ טיכו על לעמוד אפשרות

שי בל בו עשיתי לא ואבן, נותו.
בכנסת. ולא כעיתון לא מוש,

ה את בהבלטה נושא המיסמן*
״סודי". כותרת

של הכותרת מופיעה מתחתה

 האמריקא* הו־יגוד שד מדמה
? הסוב״ט■ הריגול שד זיוף או

הבריטים ערירי מעצרו ערב דייו, משה

 כמיזרח שניהלו מסויימים עדינים
הב (הביון אס-איי-אם התיכון.

 ב* דיין עם בדברים בא ריטי)
 בבית• כלוא שהיה שעה ,1941
 שיחרורו את והשיג בריטי, סוהר
מאסרו.* תקופת תום לפני

 לביון המרכזית הסוכנות .3״
למ אפשר כי סבורה (סי־איי־אי)

משו מגעים של נאותה צורה צוא
 הפי■ שיתוף תוך דיין, עם תפים

 במיקרים לנהוג בהתאם איי־אי,
 הוראה יתן הסי-איי-אי קודמים.
 לוקלינג, ו. מר כתל־אביב, לשליחו
במ איתך יבוא והלה זה, בעניין

 עימו, הדוק מגע לקיים עליך גע.
מתווך. בתור

 הרמט■ עוזר למשרד הודע .4״
 על מלאים פרטים למודיעין ב״ל

דיין. לגבי תוכניתך

ס - דג

*יז11־£*מן

? ן ״ ר ה1 ת ס א מ
 ״ה־ של הרשמי נייר-המיכתכים

 - הצבא מיניסטריון — מיפקדה
 למודיעין הרמטב״ל עוזר משרד

וושינגטון." -
 של הרשמי הסמל מבן: לאחר

 ארצות-הברית, של צבא־היבשה
וסימן־תיוק.
.1959 במאי, 27 התאריך:

 (רב-א- מייג׳ר־ג׳נרל :״הנדון
דיין." משה לוף)

 חיל (של הצבאי הניספח ״אל:
 ארצות-הב- שגרירות היבשה),

ישראל. תל-אביב, רית,
המלא: הנוסח להלן

 ם/ למכתבך מתייחם אני .1״
 ,1959 במארס 26 מתאריך ,59/7

ל במו סימן (אותו וסימן־תיוק
 ,1959 באפריל 14 מתאריך מעלה)
הנ״ל. כנושא

 לגבי שאלותיכם עם כקשר .2״
התייעצ דיין, משה מייג׳ר־ג׳נרל

 (סי־איי־ המרכזית הסוכנות עם נו
 היה שדיין לנו הודיעו הם אי).
 הבריטיים, לעמיתיהם היטב ידוע

במיבצעים מעורב שהיה מכיוון
- ■ -יי:— ■ 14 ~ י ■ ״

פרנסואזארנול) (בחבדת1959ד״ו, סטודנט

ב זה מכתב להשמיד יש .5״
המת להוראות-הביטחון התאם
 המתאים הפיקוח ותחת אימות

ההו של סידורי מיספר בא (באן
ראות).

 הרמטב״ל עוזר בשם ״(חתום)
 דנהולם, י. צ׳ארדלס - למודיעין

ה מחלקת ראש מטכ״ל, קולונל,
איסוף."
 :חתום שוב למכתב מתחת
״סודי".
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 זה שמיסמך בטוחים היינו אילו
 מעשה-פרובוק- ולא אמיתי, הוא
 בי מתוכו למדים היינו עויין, ציה

 לעשות רצה האמריקאי הביון
 שהיה דייך עם מגע לקיים נסיון

 שיחרורו אחרי פרטי, אזרח אז
ל בניסתו ולפני ,1957ב* מצה״ל

.1959כ- בשר-חקלאות ממשלה
 במיסמך אין נבון, זה אם אפילו

 של תשובתו על רמז שום במוכן
אליו, פנייה היתה אמנם אם דיין,

 בשליחות דיין, להשתתפות הכוונה *
 סוריה לשיחרור הבריטי במיבצע ההגנה,

עינו. את איבד בו צבא־וישי, מידי


