
מת שמירת ועל בכירים, ואישים הממשלה
ובחו״ל. בארץ המדינה של חיוניים קנים

מס במיסמבים, נאמר קהיליית־המודיעין,
ובס הממשלתי בשירות בעבודתה תייעת
 בשירות הבכירים מן ״רבים הפרטי. קטור

 בקאר- מעורבים היו ובתעשייה הציבורי
 בפעולות בעקיפין או במישרין שלהם יירה

עוב זוכים אחת לא המודיעין... קהיליית
ל ביטחוני עבר או ביטחוני רקע עם דים

 השירותים רשמית, בממשלה... תפקידים
 זוכים חבריהם ואין בלתי-מיפלגתיים הם

 או אחרת, או זו למיפלגה להצטרף לעידוד
׳,פוליטית. בפעילות מעורבים להיות
 כפי אותנטיים, הם המיסמכים אומנם אם

 פוסט וושינגטון של המומחים שטוענים
 נכשל כיצד לראות קשה לא האמריקאי,
בחי כמו מיקרים, וכמה בכמה הסי-איי-אי

 בניבוי או באיראן, השאה מישטר נפילת זוי
 בישראל. לשילטון בגין מנחם של עלייתו

חדשים. דברים כאן למצוא קשה
 הביטחון נתון הסי־איי־אי, מיסמכי על-פי
 בידי הכבושים״ ובשטחים הגבול ״באיזורי

 מישמר־הגבול השין־בית, :גופים שלושה
 לחדור הצליח השידבית הצבאי. והמודיעין

 זה ובכלל חתרניים״, ערביים יסודות ל״
לאו ערביות וקבוצות קומוניסטיים תאים

 גם השין־בית עוסק לכך נוסף מניות.
 כך, הישראלי. בשמאל חתרניים״ ב״יסודות

 המנגנון תאי לתוך השין־בית חדר למשל,
וסוכניו מק״י, ושל רק״ח של הקומוניסטי

 אלוף מונה המיסמכיס על־פי י *1111
* י י  ה־ לראש חופי יצחק (במיל׳) ■י

מיצה״ל. שיחתרו אחרי ו,974ב־ מוסד

 השין־ לראש מונה המיסמכים, על־פי
כסגן. ששימש אחרי ,1974 בקיץ בית

בינלאו קומוניסטיות בוועידות משתתפים
מיות.

ביש השין־בי׳ת של חישובים יעדים שני
 זאירגון האמריקאית השגרירות הם ראל

 שביתת־ על לפיקוח — האו״ם משקיפי
 ״ניסיונות נעשו המיסמכים על־פי הנשק.
 אמריקאיים מארינס חיילי לגייס גסים״

 ה־ למשקיפי ובאשר כסף, בצע תמורת
 וסחט־ איומים המאמצים ״כללו או״ם,
מיקרו גילוי על במיסמכים מסופר נות.״
 השגריר במישרדי ומכשירי-האזנה פונים

 אלה בגילויים גם בתל-אביב. האמריקאי
רבים. חידושים למצוא קשה

 שיטות את בפירוט מתארים המיסמכים
 והמודיעין. המוסד ישל הסוכנים גיוס

 פעולה מחופש נהנים המודיעין קציני
 מקום, בכל והמודיעים ■הסוכנים בגיוס
הסובייטי. הגוש בארצות מלבד

 העשויות הנימות בולטות הללו בקטעים
 על־ידי זוייפו שהמיסמכים כך על להצביע
 הק־גה־בה של לדיסאינפורמציה המחלקה

 אל בפנייה מושקע ניכר ״מאמץ הסובייטי.
 היהודים, של דהדתיות הגזעניות הנטיות

אנטי־ רגשות הפרו־ציונות, אל גם כמו

 המטה כראש קצרה לתקופה בפועל מש
 1974 באפריל מצה״ל פרש הוא הכללי.

באמ לרמטכ״ל.״ מונה שלא בגלל ״כנראה
 בבית־ השתלם הוא השישים שנות צע

 ארצות־הב־ צבא של לפיקוד־ומטה ספר
 יחידות־מישטרה סקר הוא 1968וב־ רית,

 באוגנדה, צבאיים בתימרונים והשתתף
נו לא למטרה לסינגפור נסע ״וכמו־כן

 חופי של ביקוריו על גם מסופר דעת.״
 מודיעין: לענייני כישרונו ועל באפריקה,

 בימים פיקוד־הצפון, כאלוף כהונתו ״בעת
 באוקטובר יום־הכיפורים למילחמת שקדמו

הממשמ הסורית בהתקפה חש הוא ,1973
 את לתגבר משר־הביטחון ודרש ובאה שת

 מתואר חופי שיריון.״ בחטיבת רמת־הגולן
 ו״אם אנגלית, דובר הוא ומסוייג, כשקט

 כקודמיו דימיון בעל או מבריק אינו כי
 מה ובמידת דקדקן הוא כי נמסר במוסד,
קודר.״

ה צה״ל, של חיל־המודיעין מפקד על
 ״מדבר שהוא נאמר שגיא, יהושע אלוף

מו עצמו מחשיב ולעניין. ישיר ברכות,
ערבים.״ לענייני מחה
ל התייחסויות כמה המיסמכים בין יש

שין־בית. מיבנה :3 תרשים 1977 ה

זין־בית ראש
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אי.0 519220־79 י.אי.

 התרשים על־פי ביפו. עתיק במיבנה ששכן אחרי מתל־אביב,״ מעט
בארץ. גיאוגרפיים למחוזות וחלוקה לאגפים חלוקה בשין־בית יש

 כ־סססו זה
בתפקידי ים1

 בגוף יש המיסמכיס נל־פי
משמע 500כ־ מתוכם !ובריס, :־בית השין

1974 ספטמבדצפונה חדש, ב״מיבנה ,1970 מאז עכשיו, ממוזקם הוא

קישור מנהל 1 לוגיסטיקה ביטחון תכנון מנהל
איסוף מנהלמדינית ופעולה זאימו למנה אדם וכוח כספים ומיבצעים תאום

מדריכים צוות ״ ביטחון צוות

ראשי מטה רמת

גיאוגרפיות מחלקות

519217 2־79 סי.אי.אי.

 2000ל־ 1500 בין המוסד ׳צוות מונה הסי־איי־אי, מיסמכי על־פיהמוסד
 של רב־קומתי ״באוגף ממוקם המוסד קצינים. 500כ־ מהם עובדים,

תל־אביב.״ ״בלב הנמצא הצבאי״ המחנה של לרחובות מעבר מיסחרי בניין־מישרדיס

ה אם לאנטישמיות, והתנגדות סובייטיים
 ״הישראלים כי נאמר בהמשך כדאי.״ דבר

 סוב־ לגיוס מניע כל כמעט לנצל ■נכונים
 כמו אנושיות נימות על פריטה גם ניהם.

 משמשים עיסקיות והצעות שוחד סחיטה,
 כספיים בפיתויים השימוש הגיוס. במאמצי

חול של ניצול ערבים. בגיוס ״עיל נמצא
 פוליטיות ומחלוקות פחד קנאה, כמו שות

 שירותי של הגיוס בפעולות עצמו הוכיח
ישראל.״ של הביון

בנדי ידועים והם סוכניהם, עם האישיים
המופרזת. הכספית בותם

■המודיעין קציני יודעים זאת. לעומת
בקשיחות גם בסוכניהם לנהוג הישראלי

תוסר של מיקרה מתגלה כאשר ובאכזריות,
כפולים, סוכנים התגלו כאשר נאמנות.

 ונשפטו במיר׳מה, לישראל הובאו הם
ארוכות. מאסר לשנות

ת סו ח י תי ה
ת חי ט שי

 בראש הישראלית. קהיליית־המודיעין • י ראשי על פרטים מגלים מיסמכיס ך*
 אברהם 1974 קיץ מאז עמד השין־בית
 ב־ תפקידו את סיים (הוא אחיטוב

ב כשכיהן בוסס שלו ש״המוניטין ),1977
 של ערביים לעניינים ראש־המחלקה תפקיד

 הפעולות לניהול אחראי והיה השיךבית,
ב הערבית ובקהילה המוחזקים בשטחים
ממו הוא כי נאמד אחיטוב על ישראל.״

תו השיג הוא לבת. ואב נשוי גרמני, צא
 ו״הוא שירותו, במהלך במישפטים אר

 הוא וקפדן. שאפתן חרוץ, ביותר, מבריק
 ויהיר.״ עקשן בהיותו ידוע
 נאמר חופי יצחק (במיל.) האלוף על

 פי על חופי, המוסד. ראש שהוא במיסמכים
ושי- צנחנים, חטיבת מפקד היה הכתוב,

 ולהתפתחויות ישראל, של ענייני־הפנים
 שיטתיות בהם ובולטת בתוכה, פוליטיות

 נוגע האלה מהמיסמכים אחד מעטה. לא
על התנועה־הקיבוצית־המאוחדת. להקמת

 ב- שקם הזה, האיחוד יעניק המיסמכים פי
 שר־החוץ, שהיה למי מיוחד כוח ,1979
 מיפלגת יו״ר נגד במאבקו אלון, יגאל

 של השפעתה גם פרס. שימעון העבודה
 ״התחזקות עם תיגבר, המאוחדת התנועה
 מועצתיהמנה־ ליו״ר מנהיגיה בין הברית

 לווינסון.״ יעקב בנק־הפועלים, של לים
 ממנהיגי היה המיסמכים, על-פי לווינסון,

 מיפלגת-העבודה, של הצעירה המישמדת
 ראש* דבר של בסופו להיות עשוי והוא

משקיפים.״ כמה ״לדעת ממשלה

ם מוני ח אי ״ מ פל  ב
ם עי סיי ס מ י טנ ל

 ל- מוקדש המעניינים הפרקים חד ^
*  הח״כ לשעבר, ישראל ראש-ממשלת י

 במיסמ- נאמר הדו״ח, רבין. יצחק דד,יום
 ה- שירות על-ידי ״הוכן הסי-איי־אי, כי

אפ ושאלות הערות המרכזי... אסמכתבות
 ,143 צופן קוץ׳ ללזלי ישירות להפנות שר

.6756 שלוחה
הו על ביוגראפיים פרטים כולל הפרק

 שהה נחמיה, אביו, רבין. יצחק של ריו
 אחר־ הברית. בארצות שנים 15 במשך

ב העבריים בגדודים לשרת התנדב כך
 של בתו כהן, ברחה פגש שם פלסטינה,
 כ־ ידועה היתה היא עשיר. סוחר־עץ

התנג ״עודדה כי ונאמר האחות,״ ״רוזה
 ...1920ב- הערביים במהומות יהודית דות

הקו הבנקאות שיטת מייסדי עם וגמנתה
 נעזבו ואחותו רבין יצחק אופרטיבית.

הזנחה.״ כדי עד לנפשם אחת לא
)84 בעמוד (המשך
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