
 רשענו, המוסד שר המבצעים מואש׳ איתן, וני
החשאיים הגונים תיאום שד לשדהיהמוקשים ננגס

] מוני ׳השבוע שפורסמו מונות ף  הציגו ״שריאל, מי
 שמגדר מי !איתן, רפי את לראשונה הציבור ׳בפגי ■ י

 ה- בטרויר. למיליחסה ׳חאש־הטמשלה של החדש כיועצו
 הזיה העולם שגילה ספי מדי. מוקדמת ׳קצת היתד״ ידיעה

 למנות בגין מנחם החליט ׳אומנם שעבר, ובשבוע לראשונה
 שהמינוי ■אלא בטרור, לימילהימה כיועצו ׳אייתן ׳רפי !את

 ראש־היממשלה חייב זאת לעשות כידי תוקף. קיבל טרם
 זקוק אינו הוא הממשלה. ביישיבית המינוי על להודיע

 מעין הודעה בלבד. להודעה אלא המינוי על לאישורה
 הממשלה בישיבת לישרים להימסר אומנם אמורה הימה זו

׳נמסרה. לא היא אולם השבוע, ׳ביום,,הראשון

 הוא שלו העיקרי היצירה שתחום יוצר איש ביסודו הוא
המודיעין. בנושא

■! ■ ■
 למעמיד איתן רפי היגיע כמעט, פרדובסארי אופן ף
 של הלוחמת מה׳מיישפחה לא הליכוד בממשלת הבכיר ^

סהפלימ״יח. דווקא אלא האצ״ל
 ויהודיות נוח הוריו, שנה. 51 לפני בעין־׳חהוד נולד הוא
 יזרעאל. ׳שבעמק הוותיק הקיבוץ ממייסדי היוו הנטמן,
 שהתארגנה חדשה״ ״מסילה הכשרת חברי יהיו שניהם

ארוכה. !בדדו 1923ב־ מירוסיה לארץ עלו קרים, בחצי־היאי

הפלנדח!׳ח
הטווו את מחפש

 ׳ראש־הממשלה יועץ ׳אייתן !רפי יהיה אף־על־פי־כן
 סור־ היותה לממשלה בהודעה הדחייה בטרור. למיילחמה

 החדש !שהיועץ יעד ׳שבועות כיסה עוד יעבירו בלבד. מאליית
 ריבים, מקווים יכך זאת, ייעשה כאשר לתפקידיו. ייכנס

 הוועץ כיי ובטרור. במ״לחמה הדשה ׳תקופה להיפתח ׳עשויה
 ויב־ בתפיסתו באיישיותו, ברייקעו, ׳לחלוטין ישונה החדש

 גם הוא ■בתפקיד. לו שקידמו אלה מכל אורח־ימחשיבתו,
 למרבית ידבר אומר ׳שאינו כמעט שמו שביהם. האלמוני
 שונה !בתחום יזה היה כה עד !שהתפרסם ׳במידה הציבור.
העסקים. !בעולם — לחלוטין
 הדמויות איחית מסתתרת האלמוני השם !מאחרי אולם

 שמיסתורין, אי של דמות במדינה. ביותר המרתקות
 הזה היום עד יפרוש וחשאיות סודיות שיל יכבד שמסך

 בתפקיד, לקודמיו בניגוד ופעילויותיו. מיבצעיו מרבית על
 ויהושפט זאבי (״גאנידי״) רחבעס יריב, אהרון האלופים
 עמיחי לשעבר, האצ״ל !של קציין־המיבצעים איו הרכבי,

 התפקיד אל איתן רפי הגיע לא המנוח, ׳פגילין (״גידי״)
 מהמוסד ׳אליו יבא הוא המחתרת. או צה״יל ׳משורות הבכיר

הישר המודיעין קהיליית שבזרועיות החשאי ׳למודיעין,
אלית.

 היתופם במיספר הרביעי המוסד יאייש הוא ׳איתן רפי
 שד־התחיבודה־ ליו קדמו החדש. בשילטון בכירה עמדה

 יו״ד המוסד, ראש בשעתו שהיה עמית, מאיר והתיקשורת
 אליהו ראש־הממשלה מיש׳ריד ומנסל שמיר יצחיק הכנסת

 אולם במוסד. חשובים ׳תפקידים בעבר ׳שמילאו יבן־אלי!שר,
 במוסד, וגדל שצמח אדם הוא מחם. גם שונה איתן רפי

 הילה עטור כאיש־ביון שלו הקאריירה את בו עשה
 וניתן היום יגיע כאשר ׳ונועזים. מתוחכמים מבצעים של

 בשקט להתחרות אלד■ יוכלו מעלליו, יכל את לספיר יהיה
 ׳ג׳יי׳מס של זיו כמו בידיונייות סדרות עם ובתוכנם בהיקפם

למשל. בונד,
 שיכול דבר אין איתן רפי של החיצונית ׳בצורתו

 המובהק הטיפוס הוא להייפך, בונד. ג׳יימס את להזכיר
 כב׳ד־שמיעה ממושקף, קומה, ׳נמוך האנטי־גייבור. של

מאשר מפוזר לאיש־מדע יותר דומה הוא מעט, ומריושל

 שינסה ימי ׳אולם ביון.״ !של כ״׳אשף בשעתו ׳שהוגדר לאדם
 לעצמו. יכיל יקודם עוול יעשה מיראהו לפי !אותו לשפוט
 היא שאי־התבילטויתה — הבלתי־מתבלטת הדמיות מאחרי

 המוחות ראחד מסתתר — שבה בולטת היותר התכונה
ה המודיעין בקהיליית אי-פעם שהיו ביותר המבריקים
ישראלית.
 בשירותי-הביטחון שלו החשאית הקאריירה במהלך

כאיש המגוונים בתפקידיו איתן רפי חתגלה ובמוסד
בלתי־ תנופח בעלת כאישיות מובהק, ומיבצעים

 ותפיסה זווית־ראייה עם ובעיקר נועזת חשיבה עם רגילה,
 וד,בנאלי השיגרתי הנושא את קונוונציונלית. בלתי

 מעלה היה לא שאיש ׳מקוריות ׳מזוויות ׳תוקף הוא ביותר
לעשייה, ולוחץ הדוחף דינאמי ׳טיפוס היותו מלבד בדעתו.

מתורכיה הדרך את בספינה. דרכם את עשו לתורכיה עד
 על־גיב׳י או ברגיל ברכבת, ׳חודשים !שלושה במשך עשו

חמור.
 מזכיר יהיה שאחיו האדום, בצבא לשעבר חייל האב,
 אחר־כך והוצא בביילורוסיה הקומוניסטית המיפלגה

 בעלת חיתח האם ואילו במיקצועו, מורה חיה להורג,
 שנים שימשה היא ׳עמוקה. סוציאליסטית מעמדית הכרה
 ביהפועל מאמרים פירסמה העבודה, תנועית ׳כפעילת רבות

 וולובלסקי, אהרון של בתו שהיתר, למרות וזאת הצעיר,
 אביה עלה כאשר ׳ברוסיה. היהודים הסוחרים מגדולי
 נחשב הוא רכושו, עם יחד לארץ, שנים כמה כעבור

 ׳בני־ בין חילק הונו את ארץ־ישראל. מעשירי יאחד
 מרכז את מבניו אחד עבור הקים השאר בין מישפחתו.
 בדרום חיום עד הקיים הגדול הנגרות מרכז וולובלסקי,
 רמת־ במושבה פרדסים העניק ולבעלה ליהודית תל-אביב.

 מוקף ׳ומבודד, קטן יישוב ימים באותם ׳שהיתה השרון,
 בלבד. מיישפחות ׳עשירות כמה התגוררו בו ערבים,

 להיות ועברו עין־חרוד את עזבו הנטמן ׳ויהודיות ינוח ־
מ מתו ילדיהם מששת שניים ברמת־השרון. חקלאים
 שלקח אחרי בתל־יאביב, והשני בעין־חרוד האחיד מחלות,

 התקפה עקב מריסתיד,׳שריון מנוסה ׳בעת בדלקת־ריאות
ערבים. של

 חינוך האם ייעדה ונמוך־׳קומה, צנום יליד שהיד. לרפי,
בבית לימודיו את שסיים אחרי חקלאי. בבית־ספר

 ואיחיר־ בתל-אבייב חדש !בתיכון ישנה למיד העממי ר,ספר
 שבקיבוץ לפנימייה להצטרף עצמו, דעת יעל החליט, כך

 לפלמ״ח. ,1944 בשנת ■הצטרף, גם ישם גבעת־יד,!שלושה.
 מ״יכים קורם עביר המפורסמת, ׳אל״ף בפלוגה היד, הוא

 מהם שבאחד מיבצעים, .של בשורה השתתף ומ״מים,
 על הבריטי הצבא של תחינת־ד,ראדאר פיצוץ על פקד

הכרמל.
 ההם, הימים כמיניהג שלו, כיניויי־החיבה נולדו גם אז
 !תחילה המקורי. בישמו ׳מאשר יותר הרבה התפרסם שבהם

 הפלמ״ח כיל אותו יחכיר ;אחר-כך ״המקק״. התואר בו ידביק
 שונות גיריסות מהלכות היום עד המסריח״. ״׳רפי בכינוי
 האחת השם. ישל למקורו באשר הפלמ״ח ותיקי בקרב

 פתעלית־ ׳רפי הסתתר הראדאר פיצוץ שבליל ׳אומרת מהן
 גירסה למרחוק. ממנו ריחה נדף ממנד, וכשיצא ביוב,
 המשומשים בגידיו יאת להשליך ונהג יני מספרת אחרת

 אותו, הופך היה מתמלא הקיטבג היה כאשר ליקיטבג.
 מוכנים אחרים מחדש. הבגדים את ללבוש ומתחיל
 כשיהיה בגייבעת־השלושה, יעוד בו דבק השם כי להישבע
 ׳מכוסות ברגליים לישון הולך ואחר־כך בבוץ יחף מדשדש

 הזה, הכינוי מן להיפטר הצליח ליא רבות שנים בוץ.
 ככינוי־ ולא ככינוי-חיבה בו, ריבים אותו מזהים היום ועד

גינאי.
 אחת פעם פעמיים. רפי נפצע בפלמ״ח שירותו בעת

 מימחנה מעפילים שיחדור במייבצע מוקש פירוק בעת נפצע
 שמיעתו. נפגעה מכך ׳כתוצאה .1945יב־ בעתלית המעצר
 ששירת בעת במילחמת־ד,עצמאות נפצע השנייה בפעם
 הוא מלכיה. על ׳בקרב יפתח, ׳בחטיבת הראשון בגדוד

 אלוף לימים שהפך שי׳מחיוני, אסף של סגניו אז היה
מטוס. בתאונת קדש במיבצע ונהרג הדרום פיקוד

 קצין־יד,מודיעין אותו ומינה עימז רפי נטל.את שיימחוני
ח. של הראשון הגדוד של  קצין־ רפי הפך אחר־כך הפלמ̂׳

הש מילחמת־העצמאות בתום אבל החטיבתי. המודיעין
 הצבאית דרגתו שהיא — סרן בדרגת ׳מהצבא תחרר

 ממיינהל־ אז ׳קיבל הוא לחקלאי. להיות החליט — היום עד
 ניסה שם בנגב, 'דוינאם 900 ישל שטח מקר׳קעי־ישיראל

עצמו ישטח ׳אותו זהו ושעורה. סודגיום ישנה במשך ׳לגדל

 שר-החקלאות של החקלאית החוור, היום ומשתרעת ׳שעליו
הפוליטי. שותפו הפך שריפי שריון, אריאל

 מפקד היה שאריק בעת לראשונה נפגשו ורפי אריק
 שיריות־ מאנשי יכביר חיה ורפי ,101 הקומנדו יחידת

 יבאופן רפי הגיע הביטחון שירות יאל (הש.יב.). הביטחון
 הראל, באיסר אחד יום פגש כאשר זה חיה מיקרי.
 אמו מצד רפי ישל (סיבתו ישלו קדוב־מישפחיד, שהוא

 להצטרף יאז ליו הציע איסיר איסר). של אביו אחיות יחיא
 איש יוד,פך שלו החקלאיים החלומות את ׳נטש ■ורפי ליש,ב.,

קרוב המודיעין בקהיליית שירית מאז החשאי. השיריות

א מאי! ב

המסריח״? '״ופי

 בסולם טיפס במוסד, ואחר־כך בש.ב. תחילה שנה, 23ל־
המיוסד. של אנשיתהביצוע מראשי אחד ׳והפך הדרגות
 של מסך מאחרי רבות שנים שחי למרות זאת, עם יחד

 פתוח חיים, אוהב הומור, שופע איש נשאר חוא מיסתורין,
 בתיב־ חלק לו שהיד, המבצעים ממאות בדעותיו. ומתקדם

אחד. מיבצע אפילו לפרסם כיום ניתן לא ובביצועם נונם
 ׳ללימוד כידי שנים לארבע חופשה נטל הוא 1955ב־

 ציבורי. זמיינהל כלכלה למד בליונדזן, אקדמאיים לימודים
 החליט כאשר ׳1972 לשנת עד בשירות המשיך אחר-כך
מהמוסד. לפרוש
 במשך בעסקים. מזלו וניסה הפרטי לשוק פנה הוא
 היהודי- המיליונר של עסקיו מנהל היה שנים כשלוש

 משירות פרש רשמי באופן בארץ. ברנס, אמנון אמריקאי,
 ידי על מונה שרון אריק כאשר ,1976 ביולי רק המדינה

 למשרד אליו אותו ונטל לענייני־ביטחון כיועצו רבין יצחק
כעוזרו. לשמש כדי ראש־הממשלה
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 ייועץ לתפקיד בעצמו שדיון ׳אריק חתר אז, כר ך*'
 פעם ל׳א ניסה הוא בטרור. למלחמה ראש־הממשלה ~

 של במקומו זח לתפקיד ואותו למנות רביו את ׳לשכנע
 יחד איתן רפי עזב אריק יפרש כאשר סירב. רביו גאנדי.

 למרות העסקים. בעולם ׳מקומו !את מצא לא הוא עסו.
 ׳ולמרות ממשפחתו, בירושה שקיבל ירב, ירכוש ליו שהיה
 ׳א-ישייך משארם רגי־ניוי יצוא של עצמאי עסק ׳ופיתח שיזם

 הקדיש ליו לעיסוק לחזור ׳רפי ביקש לארציות־הבריית,
 ואנשים יתפסו שבינתיים ואלא חייו. שנות מירבית !אית

 ׳רפי הוותיקים. פרישת עם שהתיפניו המקומות את חדשים
חסומה. חזרה הדרך את ימצא

 היה פוליטיות. לפעילות רפי סנה כמעט ברירה בלות
 ערב שלומציון, תנועת את הקים שרון אריק כאשר זה

 שבה הראשונה הפעם זו היתד, האחרונות. הבחירות
 הידיעות זהות כלשהי. מפלגה יאו לתנועה רפי הצטרף

 השינויים בתחום ׳בעיקר היתד, שרון אריק ובין ביינו
במדינה. הפוליטית המערכת בכל לערוך שיש

 עם הצטרף ואריק בבחירות כישלון נחליה שלומציון
התנועה את מאז מייצג ׳איתן רפי החרות. לתנועת אנשיו
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