
לא כדי אותן שמכחישה הודעה לפרכס
ביכדם. להן ולתת אחדות שסועות שר

 אט- הסוכנות הטעם שיוצאת בהודעה -ז
 אדם נרצח כאילו השסועות מוכחשות נס

 זאת לעוסת אך המוסד, אנשי על-ידי
 בארצות־הברית שהה הוא כי בהן נאסר
האמ עם ביחד לתכנן כדי מוחו, לפני

 מלשון בתר לא מסוייס. מיבצע ריקאים
בכ מילחמת-הלסגון זוהי אם ההודעה

המילחמה, במהלך מסויים מיבצע או לל,
במיוחד. עליו לפקד היה קותי שעל

 שי- היה עמוק מידה באיזו השאלה
 ובין בישראל גורמים בין תוף־ד&עולה

 סילחמת-הלבנון לפני אמריקאיים גורמים
תום. עד התמרדה לא עדיין ולקראתה

 יש בישראל והן בארצות־הבריח הן —
 שיתוף־הפעולה כי לרמוז שפעוגייניס מי

 בין תיאום היה ואכן קיים, היה הזה
והיש־ האמריקאיים הפוליטיים הדרגים
 ודרגי הצבאיים הדרגים בין וגם ראליס,

שהסוב ספק גם אץ והמודיעין. הביון
 מעוג- היו — שלהם לצרכיהס — ייטים
הזה, שיתוף־הפעולה על להצביוע ייוגים
 במדינות נוספים, גורמים שיש ויתכן

 פרז־ גורמים או פרד־סובייטיות, ערביות
 להיות יכולים שהיו באש״ף, סובייטיים
כזאת. ידיעה בהפצת מעוניינים

 גמב הנייד
סט דני והאלזף ידין ייגאל הפרופסור שומרון, דן האלוף עם אדם יר,ודניאל האלוףהסוכנות מן

הישראלי״ הנשק על כלימה ״להטיל

 לשתול מעוניינים היו המיפמן■ פיצי ^
ס  שהיה פעולה שיתוף על נוסף, מידע ■יונ

 נציגים ובין כלשהו ישראלי בין קיים
 המרכזית, הביון סוכנות של אמריקאיים

פסי לוחמה מערכת של תיכגונה לצורך
אש״ף. נגד חשאי ומאבק כולוגית

ה שככל ארוע של ההכחשה כלומר:
כהס רק באד. נברא, ולא היה לא נראה
האי העיתונות לתוך להחליק כדי וואה,

כי מעוניינים היו שהמפיצים מידע רופית

 ההדוקים הקשרים על במערב, יתפרסם
ש מה בכל וארצות־הברית, ישראל בין

אש״ף. נגד ובמאבק במילחמת־לבנון קשור
 הסוכנות, תבר אל פנה הזה העולם

 המיסמך על תגובה לקבל כדי אייל, צבי
 על תחילה, עמד, לא הדובר המדהים.
 כי לומר מוכן והיה הדברים, משמעות

הח בפרנקפורט הסוכנות שאנשי יתכן
שהת שמועות על במהירות להגיב ליטו

הדובר החליט אחר־כך באירופה. רוצצו

 הפרשה, של יותר יסודית בדיקה לערוך
 מינהל-השלי- לראש הטיפול את והעביר

גילת. מיכאל בסוכנות, חים
בפרנק הסוכנות לנציגי התקשר גילת
 שם. ,הסוכנות נציג כי אמר הוא פורט.

השגרי מאנשי ביקש כבר כרישי, צבי
 במקום ומאנשי-הביטחון הישראלית רות

ש המזוייפת, ההודעה פרשת את לבדוק
 של הכתיבה במכונת נכתבה לא לדבריו
פורסמה שעליו הנייר הסוכנות. מישרד

הסוכנות. מן כנראה, נגנב, ההודעה
 החליט שמישהו מפתיע זד. אין אולי

 יקו- האלוף של מותו את דווקא לנצל
 כוזב, מידע שתילת לצורך אדם תיאל
 במערב־אירו־ שמועות וגלי הדים שעור

פה.
 המפוברקת בהודעה העובדתי הגרעין

להת עמד אכן אדם יקותיאל נכון: הוא
ולתפקי למודיעין המוסד לראש מנות
בארצות־הברית היה הוא מיוחדים. דים

כשפרצה ב בארה־ ושהה ..המוסד; נואש להתמנות עמד אדם ■קותיאל האלון
הפיץ מי בלבנון. ונהרג במילחמה להשתתן כרי מייד הנד הוא מילחמת״הלבנון.

אותן? להכחיש מעוניין היה מ׳ ״המוסד״? יהי של עדידי נהרג שהוא השמועות את

גהלווייתו־ אדם יקותיאד האלוף של מישפחתו
הגבורה״ מות את לרעה ״לנצל

 בשבוע וחזר מילחמת-הלבנון, כשפרצה
בה. להשתתף כדי המילחמה של הראשון
 לתוקפה שנכנסה לפני אחדות שעות

 4ב־ במילחמה, הראשונה הפסקת־האש
 ביוני, 10ה־ החמישי ביום אחרי־הצהריים

 הרמטכ״ל, ביניהם צה״ל, מפקדי כמה היו
 יקותיאל והאלוף איתן רפאל רב־אלוף

 כאשר בלבנון. בית גג על בתצפית אדם
 של חולייה בהם ירתה למטה, ירדו הם

 ואלוף- אדם יקותיאל פלסטיניים. לוחמים
נהרגו. סלע חיים מישנה

 בשנת בתל־אביב נולד אדם יקותיאל
 של המנגנון עובדי עם נמנה הוא .1927

 בצה״ל מחלקה מפקד והיה ההגנה, אירגץ
 היה הוא סואץ במילהמת .׳50דד בשנות
 גדוד על פיקד ואחר־כך כוח-סיור, מפקד

גולני. בחטיבת
 אדם היה כבר ששת־הימים במילחמת

 שכבש הכוח בראש ועמד מפקד־חטיבה,
 תחת באום־אל-כתף, המצרי המיתחם את

 יותר מאוחר שרון. אריאל של פיקודו
 ואחר-כך פיקוד-הצפון, אלוף אדם היה
 למיש- שנתיים של לתקופה הושאל הוא
 יום־הכי- במילחמת ראש־הממשלה. רד

 יצחק האלוף של סגנו אדם היה פורים
 עמד הוא מותו לפני בפיקוד-צפון. חופי

המוסד. כראש חופי את להחליף
 מקורות על-ידי שגילוייה זו, ידיעה

 שגירתה היא נדיר, דבר היא ישראליים
המ המיסמך של מפרסמיו את כנראה
אירופה. ברחבי שהופץ פוברק
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