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באנגלית. מופע,

)53 מעמוד (המשך
בקצ־ לכן, קודם נוצר. הקשר מקום, מכל

ש לאחר הממושך ממאסרו שוחרר רים, '
 המצרי. המודיעין בשירות לעבוד הסכים
ב למצרים, מרומא שנשלח מעקב בדו״ח

 שלוק נמסר מסויים, ישראלי לסוכן נוגע ,
 קצין- היה סוכן אותו בחברתו. ניראה ־

 מיפעל כבעל שהתחזה ישראלי מודיעין
 חן מצא שדמישחק נראה לחומרי־ציפוי. ׳,
מרדכי. בעיני ־'

ה במישחקו בשובר,־ונחת עוסק בעודו
 נאמנותו. את לבדוק המצרים החלו כפול,

 עימו שהתיידדו הישראליים התיירים בין
 מרדכי, את לבדוק שנשלח מצרי סוכן היה

 לגמו כאשר .22 היה שלו שכיבוי-הצופן
הות־ קטן, בבר חריף משקה הסוכנים שני

 והוא ״התייר״, של לשונו חרצובות ח
 הבא ברו״ח שתול. מידע למרדכי מסר

 פרטים כל הובאו לא לקהיר מרדכי ששלח
ממנו. שקיבל המידע ועל התייר על

 חששות את אישרו והבחינה המעקב
 מבחינה הפך ומרדכי המצרי, המודיעין

ל להשיבו הוחלט שסרח. לסוכן טכנית
האפשרית. במהירות קהיר

 בנמל־ד,תעופה במיזוודה לוק של תפיסתו
 אמצעי־התיקשורת. בכל נפוצה רומא של
 לסייע הישראלית מהקונסוליה ביקש הוא

 ב־ הואשם בישראל לתל-אביב. לחזור לו
 עויי- ארץ של מודיעין עם שיתוף־פעולה

מאסר. שנות לחמש־עשרה ונידון נת,
 היתד■ בישראל לוק של מישפטו מטרת
 לא שמרדכי המצרי המודיעין את לשכנע

 בתקופת ישראליים סוכנים עם קשר יצר
 שראה במה זכה המוסד באיטליה. שהייתו
 שהמצרים ■לעצמו: שאימץ להנחה כחיזוק

ליש סוכנים שליחת על בעתיד יהמרו לא
מרחוק. בעיקוב יסתפקו אלא ראל,

הקדוש •
יצ ששם 1965ב־ בישראל שנודע האדם

 יע־ כקיפורק נולד קוצ׳וק, סלומון בן חק
המו כסוכן הארוכה הכשרתו את קוביאן.

 אחד יום בקהיר. יצחק קיבל המצרי דיעין
 פסוקים היהודי, ברובע בביתו, ושינן ישב

ו לחדרו, נכנס איש־מודיעין התנ״ך. מן
 .14 המיספר חרוט שעליו מפתח לו הושיט

 מסו־ לבית־חולים לנסוע לסוכן הורה הוא
קהיר. במרכז יים

 אשר. המחרת ביום הגיעו 14 מספר לחדר
לב בבגדים גברים שני ועימר. גסת־מראה

 מיטתו, קיפרוק-יצחק את הרימו הם נים.
 מיטענם את ונשאו אלונקה על הניחוהו

 אולם אל הוסע קיפרוק המסדרון. אל החי
חז תאורת-ניאון שבתיקרתו גדל־מידות,

 ״חדר-ניתוח.״ כתוב היה הדלת על קה.
 הניתוח מהו אחר־כך, לקיפורק, כשנודע

 את מסיר היר, נתבקש שאילו אמר, שעבר
 שעימר. אור חתיכת — הקטנה היוהרה

 קשר לעברו, קישת של נוסף שריד נעלם
 את להעמיד בישראל, יותר, מאוחר העלול

 מכונת״ באמצעות בעצמו, — בסכנה חייו
שאמר! למה התכוון והאיש שלו. הגילוח

בגט? התאבד האם •
 במצרים, הישראלית הריגול רשת נפילת

 עמד בנט מקם הישראלי שקצין־המודיעין
ו בישראל רציני לזעזוע הביאה בראשה,

 בסופו לבון״. ״פרשת שנקרא למה גרמה
 הגדולה במיפלגד, לפילוג הביאה דבר של

מפא״י. — בישראל ביותר
פר 1 בנט מקם התאבד באמת האם אך
 איך, — נמסרו לא ההתאבדות על טים

 לכך רבות הוכחות קיימות בדיוק. מתי,
 פימת זמן תוך הניבה בגט מקס שתפיסת

 גוף במצרים, משוכלל מודיעין גוף בצורת
 בנוהליו, האוייב למודיעין מאוד הדומה

להו עלינו לכך באיכותו. ממנו נופל אם אף
 האחרונות, מהשנים וסיפורים לחישות סיף

המו בפיקוח החי באלמוני בולם העוסקים
 כבד שמישמר אדם ובחסותו, המצרי דיעין
 שתווי אדם יילד, אשר לכל אותו מלווה

 מלבד בנט, מקם את מאוד מזכירים פניו
לה נוכל בך העבות. והשפם הקרח הראש

 ההתאבדות. גירסת באמיתות ספק טיל
בדותה. חינו שהסיפור יותר הרבה סביר

 של תמונתו נלוותה ההתאבדות לסיפור
 עיניו בבגדיו, לבוש בתאו, השרוע מקם

מבדי איך כמובן, היא, השאלה עצומות.
מת. תמונת לבין ישן תמונת בין לים

 על מכרעת השפעה היתד, בנט למקם
 אודות הכל גילה הוא ההיסטוריה. מהלך

 ל- בעקיפין שהביא והוא האוייב, מודיעין
 בחומרת המצרית ההפיכה ממשלת שיכנוע

 בעזרת האוייב. שמנהל החשאית המילחמד,
 התוכניות את להפעיל החלטה נתקבלה בנט

למצרים. משוכלל מודיעין גוף להקמת
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