
הישראל 1113 ג׳יימם הצליח איר

השילטון לצורכי חנועות־המחאה אח לרחוס

ת רו ש ד ב נ כ ה ל ה1ח ת
.008 סוכן :אד •

ת א מרכז־הבקרה. :מ
״יציבות״. שם־צופן: פקודת־מיבצע. הנדון: •

גובר אי־שקט על מודיעים מקורות־מוז־יעין :ידיעות
 יום־ מילחמת בעיקבות בצבור, שונים בחוגים והולך

 האקדמאים המשוחררים, החיילים בקרב בייחוד הכיפורים,
הח במישטר, יסודי שינוי תובעים אלה חוגים ודומיהם.

וכד. ההנהגה, לפת
 התנועות עם ויתאחדו האלה, הקבוצות כל יתלכדו אם

 כוח לקום עלול האחרות, האופוזיציוניות הפוליטיות
 במפה גמור שינוי הבאות בבחירות שיחולל גדול, פוליטי

הפוליטית.
הכוחות, של זה איחוד מחיר בכל למנוע :מטרה

 את להכריח העלולה פוליטית תוכנית גיבוש למנוע וכן
ופנים. חוץ בענייני מדיניותה את לשניות הממשלה

אמ נקיטת האלה, הקבוצות לתוך הסתננות נ שיטה
 זריעת אחרות, תנועות עם איחודן את למנוע כדי צעים

כולה. התנועה ועיקור מבוכה
כרגיל. וקשר: מיינהלה

■ ■ ! ■
הבקרה. מרכז :אל •
ת: • א מ .008 סוכן ,
״יציבות״. הנדון: •

הנדונים. הגופים לתוך להסתנן הצלחתי
 תנועת־ הקים סוללת־תותחים, למפקד התחפש 009 סוכן

 ומשתתף ״חילוף״, בשם משוחררים חיילים של מחאה
אנשי־ד,מעו השידיונאים, הצנחנים, עם בישיבות עכשיו

וכד. זים
 והקים למיקרו־ביולוגיה לפרופסור התחפש 010 סוכן

 תנועות־ בישיבות משתתף הוא ״מיפנד,״. בשם תנועה
השונות. האקדמאים
להוראות. ממתין

.008 סוכן : אל :•
• : ת א מרכז־הבקרה. מ
״יציבות״. מיבצע הנדון: #

 תנועת־המחאה יעדי את לבלבל הוא 009 של תפקידו
 תגבש זו שתנועה אפשרות כל לסכל כדי החיילים, של

 חיילים מפי כזאת תביעה למדיניות־שלום. ברורה תביעה
 סכנה יתהווה יום־הכיפורים, קרבות את שעברו משוחררים,

השט להחזקת החותרת הממשלה, מדיניות להמשך חמודה
נוספת. למילחמה הדבר יוביל אם גם המוחזקים, חים

 מוטי כמו מסוכנים טיפוסים לבודד 009 על לפיכך,
 מאנשים תושפע שהתנועה אפשרות כל ולמנוע אשכנזי,

 בשטח המנוסים יעילה, מדיניות־שלום לגיבוש החותרים
 ״אל־מיפלג־ תהיה שהתנועה לתבוע, 009 על כך לשם זה.

 ״מן כוחות עם שהוא מגע בשום תבוא -שלא תית״,
החוץ״.
 מבולבל, מצע לקבל לתנועה להציע 009 על בשעה בה
 כיוון לשום יוביל ושלא נבובות, ממליצות מורכב שיהיה
מסוכן. מסויים

פעל.

מרכז־הבקרה. :איל •
.008 סוכן : מאת •
 חיילים תת־מיבצע ״יציבות״, מיבצע :הנדון י#

משוחררים.
מלאה. הצלחה נחלה 009 פעולת

 מצע ,009 הצעת לפי וקיבלו, נפגשו החיילים ■תנועות
 ואשר להם, ׳שאיכפת אלה לכל קוראים ״אנו האומר:
 ושומרי־תורה, חילוניים וקבוצות, יחידים לפעול, מוכנים

 — העובדת ההתיישבות ואנשי עירוניים וניצים, יונים
ולעשייה.״ למחשבה ,אלינו הצטרפו

החיי שבין שוחרי־השלום את בשבי לקחנו זו בצורה
 וני־ ״יונים של בתנועה אותם לכדנו המשוחררים, לים

 מדיניות נגד יעילה פעולה של אפשרות כל ומנענו צים״,
הממשלה.
להוראות. ממתין

• .008 סוכן : אל י
מרכז־הבקדה. :מאת •
״יציבות״. מיבצע הנדון: •

 להנדשיד עליו .009 את לשבח מציין ראש־השרות
זו. בדרך

 האקדמאים של שתנועת־המחאה כדי לפעול 010 על
המישטר. את תסכן לא

 עם זו תנועה של איחודה את .מחיר בכל למנוע עליו
 עליו כך לשם מטרות. אותן בעלות קודמות, תנועות

הקבו לבין השונות התנועות בין ושינאה חשדות לזרוע
השונות. צות

 החדשה, תנועת־המחאה את לפלג עליו לאחד־מכן
ולהש רובינשטיין, אמנון כמו מסוכנים טיפוסים לבודד

 אשר המישטר, מתנגדי את בעצמו. התנועה על תלט
 צימצום יזזמת־שלום, של מדיניות עלינו לכפות ■רצו

 לפעולתנו תודות וכף. חילופי־שילטון הסוציאלי, הפער
 כוח מהווים ואינם שונות, רשימות בישלדש הופיעו הם

יעיל.
 להבטיח יש זח. בפיצול די לא החדשות, הסכנות לאוד

 שש בין לפחות זה מחנה י׳תפצל הבאות שבבחירות
רשימות.
■פעל.

מרכז־הבקרה. :איל •
.008 סוכן : מאת •
 פרופסורים. תת־מיבצע ״יציבות״, מיבצע :■הנדון י•

 מלאה. הצלחה נחלה 010 פעולת
שאסור ,010 בהשפעת החליטה, האקדמאים ■תנועת

 לו יש אם בייחוד קודם, גוף שום עם במגע לבוא לה
בדיוק. מטרות אותן

 בזריעת צורך היה ולא חשדות, לזרוע מאוד קל היה
 הפעילים כל בין קיימת כבר שזו מפני הדדית, שינאה

 וצדק שלום של במדיניות הדוגלות השונות, בתנועות
סוציאלי.

 פעולה לשתף שאסור חבריו את לשכנע הצליח 010
 הציבור את יפחידו (״קומוניסטים״, מוקד תנועת עם

 הציבור את יפחידו (״רדיקלים״, מרי תנועית עם ההגון),
 לא (לא-רציניים, לזכויות־האזרח התנועה עם או ההגיון)
 שולמית עם פעולה לשתף אי־אפשד רוצים, הם מה יודעים
 האישים לכל שלילי דימוי ליצור הצליח הוא אלוני.)

אלה. בתנועות הבולטים
 שיוכל גדול, מאוחד מחנה של הקמתו את מנענו

 את לשנות שיוכל גדולה, סיעה הבאה לכנסת להכניס
 של הצטרפותם את גם מונע הדבר הממשלה. מדיניות

 לרסיסים להשתייך חישק להם שאין רציניים, אישים
פוליטיים.
להוראות. ממתין

.008 סוכן : אל •
ת • א מרכז־הבקרה. :מ
״יציבות״. מיבצע הנדון: •

 טוב מזל .010 פעולת את לשבח מציין ראש־השרות
מוצלח. והמשך

ושר־הביט־ ראש־הממשלה לידיעת הביא ראש־השריות
את לעקר הנמרצת, בפעולתו שהצלחת, העובדה את חון

 יום־הכיפורים, מילחמת לאחר שקמו תנועות־המחאה כל
ולמדינ״ותה. לממשלה צפוייה שהיתר, חמודה סכנה ולחסל

 התנועות את לנצל שאפשר סבור ראש־השרות אולם
 כדי קיומן את לנצל כלומר: חיוביות. למטרות גם האלה
 את לחזק הממשלה, של העיקריות המטרות את לקדם

 מסוג סכנה של הישנותה מראש ולמנוע במדינה, שליטתה
הבאה. המילחמה !אחרי תנועות־המחאה

שעות. 24 תוך מוכנה תהיה פקודת־המיבצע

מרכז־הבקרה. :אל •
.008 סוכן : מאת •
״יציבות״. מיבצע :הנדון •

 בשינאה מאוחדות תנועות־המחאה כל בלתי־אפשרי.
 לחיזוק לנצלן אפשרות כל אין להפילה. וברצון לממשלה,
הקיימת. הממשלה

.008 סוכן :אל •
ת • א מרכז־הבקרה. :מ
ן י• דו ״יציבות״, שם־צופן: פקודת־מיבצע. :הנ
ב׳. שלב

ת עו די הק נמנעה המוצלחת מפעולתנו כתוצאה :י
 החותרים הכוחות כל את שתרכז גדולה, תנועה של מתה

 לת־ אולם סוציאלית. וקידמה יוזמת־שליום למען לשינוי,
תעמו ציבורית השפעה יש עדיין השונות נועות־המחאד,

לתית.
ה ר ט  שיטת־ את לשנות כדי זו השפעה לנצל :מ

 הנוכחית הממשלה שילסון את שתבטיח בצורה הבחירות,
 אפשרות כל מראש תמנע המוצעת השיטה לעולם־ועד.

 למעשה תיצור פרלמנטרי, ייצוג תקבל חדשה שתנועה
 הגושים שני מונופול את ותבטיח ,25ס/0, של אחוז־חסימה

קארטל. ייווצר שביניהם הגדולים,
ה ט  גדול, כחידוש זו שיטה להציג סוכניו על :שי

 ולשבירת הממשלה להפלת יגרום ולתמורה, לשינוי שיביא
הגדולות. המיפלגות

מרכז־הבקרה. :אל •
.008 סוכן : מאת *
ן • דו  .,ב שלב ״יציבות״, מיבצע :הנ

ז השתגעתם
 יודעים כולם זו! שיטה יקבל לא נורמלי אדם שום

הקו ראש ברעם, משה ח״כ מציע הזאת השיטה שאת
 אשר היסודות כל את המסמל המערך, וסייעת אליציה

תנועות־המחאה. קמו חיסולם למען
להוראות. ממתין מחדש. לשקול מבקש

■ ■ י ■ י ׳
.008 סוכן :אל #
מרכז־הבקרה. :מאת •
* : ן ו ד  ב׳. שלב ״יציבות״, מיבצע הנ

האח השדר מתוכן מורת־ירוחו את מביע ראש־הרשות
 וסיגנונו. רון

פעל.

מרכז־הבקרה. :אל •
.008 סוכן מאת: •
.,ב שלב ״יציבות״, מיבצע :הנדון •

בטעות. ומודה ההתבטאות על מצטער
 להביא הצליחו הם מלאה. הצלחה נחלו 010ו־ 009

 של והן הפרופסורים של הן תנועות־המחאה, שכל לכך
 לשינוי הדריישה את לעצמן אימצו המשוחררים, החיילים

לה. מסכימים שהכל יחידה כתביעה שיטת־הבחירות,
 תוכנית אם בדיוק זהות שאינן תוכניות מהם לאחדים

 להעביר מציע בהבדל. ירגיש לא הציבור אבל ברעם.
 קיימות תנועות־המחאה עוד כל מייד, בכנסת השינוי את

• בו. ותומכות

.008 סוכן :אל •
מרכז־הבקרה. :מאת •
ב/ שלב ״יציבות״, מיבצע הנדון: •
 ברעם, משה וח״כ שר-הביטחון דאש־הממשלה, דעת על
 שהשתתפו הסוכנים כל את לשבח ראש־השדות מציין

זה. במיבצע




