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שראד פועל בי

 המורות העורך, וביניהם וידידים, הכריס של עדויות כאחרונה הגיעו 3 מערבת אל
 בקרם ארצות־הכרית של סובנות־הכיון־המרכזית שליחי של סבוכה רשת קיום על

 3 מערבת החליטה הרב, הציבורי העניין בשל בישראל. הבכירה הפוליטית המערבת
 ידידיה, ואת עצמה את לחשוך שלא על־מנת הקוראים. לידיעת אלה עדויות להביא

בינויי־קוד. תחת העדויות את ולפרסם אצלה, העדים זהות את לשמור 3 מערבת החליטה
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 עיקרית, חנחת״יסוד או נקודת־מוצא, יש העסק לכל

 נקודת״המוצא המתרחש. את להבין ניתן לא שבלעדיה
עצמ מדינה אינה קטנה, מדינה כל כמו שישראל, היא
כל במעצמה תלויה אלא המילה, של המלא במובן אית
 נקודת־ מתון בארצות-הברית. — שלנו ובמיקרה שהי,
 שמתרחש מה לכל להתייחס שיש מאליו מובן זו מוצא

 להבין שכדי כלומר, אמריקאית. מנקודת-מוצא בישראל
 מה — שם קורה מה להבין חייבים כאן, שקורה מה

 קונסנזוס יש הזאת הנקודה לגבי האמריקאים. רוצים
 להסדר חותרת שארצות־הברית מסכימים וכולם מלא,

 או פחות נסיגה, בחובו הכולל הסדר :במיזרח״התיכון
 כן, על ברור, ׳.67 לגבולות ישראל של מלאה, יותר או

אנ ממשלת-ישראל בראשות להציב שיש לאמריקאים,
 הנהנים מובהקת, אמריקאית אוריינטציה בעלי שים

 להוביל יוכלו שהם כך ״חזקים״, של מתדמית בישראל
0ה״^. הזאת. ההכרחית לנסיגה הישראלים את 1, 

הוותי סוסיו על בתחילה הימר המשימה, הוטלה שעליו
 בארצות- שגדלה וגולדה, בוויאטנאם, יועצם דיין, קים

 שניתן מהכוח הסתחררו חללו שהשניים אלא הברית.
 ״תיפסו 0.1ב״\ג. זאת שמכנים וכפי בידיהם, לפתע

 בתהליך, .כ>1ה״\ג. כשנוכח פעולה. לשתף וסירבו גאווה״
 במישהו הוותיקים הסוכנים שני את להחליף הוחלט

יוס״הכיפורים. מילחמת פרצה כך חדש.
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 וגולדה דיין לסילוק הטילחמה גרמה שתוכנן, כפי

הישר להחליפם. דחוף צורך נוצר בישראל מהשילטון.
 חיה שלא חיובית, תדמית עם בראש־ממשלה רצו אלים

 כפי שוב כאן, ״המחדל״. בפיהם שקרוי במה מעורב
 ישראל שגריר את הצילינדר מן 0.1ה-\,. שלף שתוכנן,

 לתוך מושלם, בעיתוי והטילו, רבין יצחק בוושינגטון,
 טובה תדמית היתה לרבין בישראל. הרותחת הקלחת

 גם והוא בששת־הימים, כרמטכ״ל-הניצחון בישראל, מאד
 בארצות- שיישאר לכך דאג 0.1ה״,\נ. כי מעורב, היה לא

 0.1וב״^. נבחר אומנם רביו ״המחדל״. באותו הברית,
ה שהותו במשך קיבל שרבין ביודעם ידיים, חיככו כבר

 יפעל ועתה הנכונה, ההדרכה את בארצות-הברית ארוכה
 הפוך הפעם תקר, נוצר שוב שכאן אלא שצריך. כמו

 כחזק התגלה דייו״גולדה שהצמד בעוד — הקודם לתקר
 לתפקד הצליח לא הוא מדי. כחלש רביו התגלה מדי,

 ל- לאותת החל פרם ששר־הביטחון מה־גם כיאות,
ו שצריך, כמו העבודה את שיעשה שהוא״הוא 0.1ן/.

המתוכננים. המהלכים את יותר עוד בכך שיבש

 הוחלט 0.1וב״\ג. בישראל, מצויינת מתדמית נהנה
 כוונה מתוך הישראלית, הפוליטיקה לתוך עכשיו להטילו

 של לכוחן בהתאם אחר־כך ולפעול נוספת אופציה ליצור
 וקיבל ל״סיור־הרצאות״ נקרא ידיו השונות. האופציות

הוראותיו. את
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 יום״ מילחמת מאז נוצר ישראל בתוך — מזה יותר

 עלה הציבורית השחיתות נושא חדש. מצב הכיפורים
המצב ניתוח ומתוך הישראלים, בתודעת גבוה למקום

 של ליכודה על שמרו שהיו, כפי הבחירות, תוצאות
 של אידיאלי מצב מאידך יצרי אך מחד, מיפלגת״העבודה

 בקלות לתמרן ניתן יהיה שלתוכו לא״טבעי, איזון־כוח
ידין־עמית. את
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 קוא- תקום בישראל הבחירות שאחרי הוא התיכנון

האיזון הן בתוכה שיהיו רביו״ידיו־פרס־עמית, ליציה
*8*18

שת  סוכני רשת של שס־הקוד זהוקימל ו
ב הפועלת הבכירים, 0.1ה־,\ג.

 שיחזרה לידיה, שהגיעו ועדויות תחקירים בעיקבות ישראל.
וזרועותיה, שלוחותיה כל על מהרשת נכבד קטע 3 מערכת

כ

 במיבנה מעמיק עיון הסוכנים. של כינויי־הקוד בליוויית
 ופרשנות ברורה תמונה נותן הבינסוכנייס והקשרים הרשת
 בישראל. המתרחשים הפוליטיים המהלכים לכל בהירה

ההתפרשות. פי על לחיזוי ניתנות הבחירות תוצאות גם
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 את מהמקרר להוציא הוחלט שנוצר הקשה במצב

ארוכות, שנים במשך רדום סוכן שהיה ידין, ידין. ייגאל

דעת חוות
 שבה פלורידה,

לפני אידיאולוגי

 הישראליים הסוכנים מכנים כך
ב הזאת החווה את הבכירים

 ואימון טכנית הכשרה מקבלים הם
בישראל. הסודיים לתפקידיהם כניסתם

 ציידי- יגיעו במאוחר או במוקדם כי .כ>1ל־^. ברור היה
האמרי ידעו רבין, מיפלגת-השילטון. אל גם השחיתות

 במיפלגת־ נכבדים חלקים כך לא אך ״נקי״, הוא קאים,
 תינזק מיפלגת-העבודה כי לחלוטין ברור היה העבודה.

 ל- להביא העלול דבר בישראל, הבאות בבחירות קשות
 בכך ולסתום הליכוד, בראשות האופוזיציה, את שילטון

 דחוף צורך כן, על נוצר, מאמצי-ההסדר. על הגולל את
 שתורכב למיפלגת״העבודה, חדשה ״אופוזיציה״ ביצירת

 קולות־ את שתאסוף אופוזיציה ;״נקיים״ טאישים
 אחר״ אותם ושתחזיר ממיפלגת״העבודה, שינשרו המחאה

ב ממשלתית. ״קואליציה״ בתוך למיפלגת״העבודה כך
 ונוצרה לזירה, נכנס אכן ידיו ידין. הופעל זו נקודה

 ידין שסביב אלא החדשה. ״האופוזיציונית״ המיפלגה
 בעתיד להכשיל היה עלול 0.1ה-.£,. שלדעת גרעין, נוצר
 מי את להפעיל כן על הוחלט מיפלגת־העבודה. עם קשר

 להביא עמית, מאיר לביון, הישראלי המוסד ראש שהיה
 ידין של למיפלגתו ולצרפו ממיפלגת־העבודה לפרישתו

 ידין- תנועת הצטרפות את מיקרה, בכל שיבטיח, דבר —
מיפלגת־העבודה. עם עתידה לקואליציה עמית
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 הוחלט, במיפלגת־העבודה הפנימיות לבחירות אשר
 כימעט חלוקת-כוח על לשמור החדש, למצב בהתאם

 של ניצחונו לרבין. קל יתרון עם לרבין, פרס בין שווה
 של שניצחון הערכה מתוך ,0.1ל-\!.. חשוב היה רבין
ה למיפלגת ומחוץ בתוך ופילוגים לזעזועים יביא פרס

ואכן, המתוכננים. המהלכים את ישבש ובכך עבודה,

 על-מנת הנכונה, ״החזקה״ התדמית והן הנכון הפנימי
 במיסגרת הדרושה לנסיגה הישראלים את להוביל שתוכל

המתוכנן. ההסדר
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 כך וגולדה, דיין הוותיקים, הסוכנים יופעלו במקביל

 עתידיים סוכנים וכן בהסדר, יתמוך מהם אחד שלפחות
 ו־ בהסדר חם אף שיתמכו גנרלים, וכמה שרון כאריק

בנסיגה.
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 ראש- לפתע יקום השבועית, בישיבת״הממשלה ואז,

ויכריז שלו תעודת-הסוכן את ישלוף הממשלה,
!"61^0 18 031116 1116
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 שלהם, תעודות־הסוכן את ישלפו השרים כל אז אבל

יימשך. בכל־זאת והמישחק
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 — מטורפים משוגעים, אתם — מה יודעים אתם

 פארא- — שאתם מה זה כן, פאראנואידים, כולכם
נואידים.
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ן מה אז פאראנואידים. אנחנו — נכון זה


