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 בתולדות ביותר המיסתוריות התעלומות אחת ~~

אולי. — פיתרון לידי השבוע הגיעה הזה העולם
דיין״. ״מיסמך פרשת זוהי

כך: בקיצור, הם, הפרשה פרטי
 קיבלתי.בדואר 1969 של הבחירות אחרי ימים כמה
 המעטפה ומיסמך. מיכתב שהכילה מעטפה, מפאריס
 תל־אביב, הזה, העולם אבנרי, אורי ״מר אל נשלחה

 לא גם היא מפורטת. כתובת ובלי בצרפתית, — ישראל"
המוען. כתובת את נשאה

 נשלח הוא המעטפה, על והחותמת המיכתב תאריך לפי
 הבחירות לפני ימים ארבעה — 1969 באוקטובר 24ב־ י

 שפירסום לקוות יכלו לא השולחים השביעית. לכנסת
 אך הבחירות, על להשפיע יספיק הזה בהעולם הדברים ;

אחריהן. הממשלה הרכב על שישפיע קיוו כי יתכן
בצרפת״, וקוראיך ״ידידיך על־ידי חתום היה המיכתב

 בו לבטוח שאפשר אדם הראשי, העורך ״אדוני בו: ונאמר
 שעורר סודי מיסמך של תצלום רב, זמן לפני לנו, העביר

 אולם... מהימנותו. לגבי ספקות כמה שעה, באותה בנו,
אותה.) פירסמנו שלא השמצה באה (כאן

 שלך, האובייקטיבי השבועון את היטב מכירים ״אנו
 להשתמש העשוי האיש שאתה אנו משוכנעים ומשום־כך

 לך שולחים שאנו זה, במיסמך ביותר הטובה בצורה
ממנו. העתק במצורף

בצרפתית. לך כותבים אנו כי על לנו ״סלח

דייך ״מיסמך
סודי! סודי!

 רגשותינו הבעת את הראשי, העורך אדוני ״קבל־נא,
ביותר.״ הטובים

 על שנכתב מיכתב של תצלום של תצלום היה המיסמך
 הצבא, מיניסטריון ״המיפקדה, של נייר־המיכתבים

 נשא הוא וושינגטון.״ למודיעין, ראש־המטה עוזר מישרד
פרטי) אזרח היה ריין (כשמשה 1959 במאי 27 התאריך את

האמרי השגרירות ארצות־הברית, צבא ״ניספח אל ונמען
 התנוססה המיסמך בראש ישראל.״ תל־אביב, קאית,

 בתחתית גם הופיעה החותמת ואותה ״סודי״, החותמת
המיכתב.

המיסמך: נוסח וזה
דיין. משה מייג׳ר־ג׳נרל(אלוף) הנדון:

במארס 26 מתאריך ,59/7ס/ למיכתבך מתייחס אני .1 . -
 ,1959 באפריל 14 מתאריך (סימן־תיוק)... וכן 1959 י

הנ״ל. בנושא
 דיין, משה מייג׳ר־ג׳נרל לגבי שאלותיכם עם בקשר .2

 שדיין לנו הודיעו הם הסי־איי־אי. רשויות עם התייעצנו
 מעורב שהיה מכיוון הבריטיים, לעמיתיהם היטב ידוע היה

 התיכון. במיזרח שניהלו מסויימים עדינים במיבצעים
,1941ב־ דיין עם בדברים בא הבריטי) אס־איי־אס(הביון

 שיחרורו את והשיג בריטי, בבית־סוהר כלוא שהיה שעה
• תהופת־מאסרו. תום לפני

ה* ף־  ההגנה, בשליחות דיין, להשתתפות הכוונ
 של הצבא מידי סוריה לשיחרור הבריטי במיבצע

 דיין איבד זה במיבצע הפררגרמנית. ממשלתיצרפת
עינו. את

 ♦ הישראלי החדשות שבועון הזה״, ..העולם
 ,3 גורדון רחוב תל־אביב, והמינהלה: המערבת

 העורך ♦ ,136 תא־דואר .03־232262/3/4 טל.
 איתן דוב עורד־מישנה: ♦ אבנרי אורי הראשי:

 ענת כיתוב: עורכי ♦ שנון יוסי תבנית: עורך ♦
 ציון מערכת: צלמי ♦ נוימן וגיורא ישראלי
 עורכת ♦ מנשה וציפי סרגוסטי ענת צפריר
 אברהם המינהלה: ראש ♦ קורן אהובה דפוס:
 ♦ זכרוני רפי המודעות: מחלקת ♦ סיטון

 .,הדפוס הדפסה: ♦ בע־־מ הזה״ ״העולם המו״ל:
בע״מ ..גד״ הפצה: ♦ תל־אביב בע״מ, החדש״

 של נאותה צורה למצוא אפשר כי סבור הסי־איי־אי .3
 בהתאם הסי־איי־אי, שיתוף תוך דיין, עם משותפים מגעים
 לשליחו הוראה יתן הסי־איי־י קודמים. במיקרים לנוהג

 איתך יבוא והלה זה, בעניין לוקלינג, ו. מר בתל־אביב,
מתווך. בתור עימו, הדוק מגע לקיים עליך במגע.
 פרטים למודיעין ראש״המטה עוזר למישרד הודע .4

דיין. לגבי תוכניותיו על מלאים
 להוראות־הביטחון בהתאם זה, מיכתב להשמיד יש .5

 מיספר בא (כאן המתאים. הפיקוח ותחת המתאימות
הנדונות). ההוראות של סידורי

 י׳ צ׳אלרס למודיעין, ראש־המטה עוזר בשם חתום:
 המחלקה ראש הכללי, המטה אלוף־מישנה, דנהולם,
או מזוייףלאיסוף.

מהימן?
 לא כן ועל במהימנותו, חשדתי המיסמך. כאן עד

 מקום יש כי ברור היה העבודה טיב לפי לפרסמו. מיהרתי
 בשרות-מודיעין מומחים של עמלם פרי שהוא לחשד

מיזרחי.
מיסתורי: הוא גם היה ההמשך

 מלבד לאיש, המיסמך של קיומו דבר את גיליתי לא
 גם זיכרוני. אמנון שלי, המישפטי והיועץ ראש־המערכת

 בכנסת, שלי בחדר־הסיעה רק הדבר את גיליתי להם
ציתות. מפני מחוסן להיות אמור שהיה

 שמע כי וסיפר בריטי, עיתונאי אליי פנה זמן כעבור
 לא פשוט הוא כי מוזר, היה זה כזה. מיסמך ברשותי שיש
 את קיבל הוא משמע: מצידנו. כך על לדעת היה יכול

 שפתח ישראלי, משרות־ביון או המיכתב משולחי המידע
בכנסת. שלי לשיחות צותת ו/או בדרך המיכתב את

 באפשרויותיו ישתמש שלו העיתון הצעה: לו הצעתי
 יקבל וגם המיסמך, מהימנות את לברר כדי בוושינגטון

 צורת על במשותף נחליט מכן לאחר דיין. תגובת את
עצמו. המיסמך את לו הראיתי לא הפירסום.
— העניין את העיתונאי פירסם כמוסכם, לנהוג תחת

 דיין לדיין. פנה גם הוא המיסמך. את כלל ראה שלא אף
 לממשלה המישפטי היועץ אז שהיה שמגר, למאיר פנה

אליי. פנה וזה העליון), בית״המישפט נשיא (כיום
 מוסד בשם פועל הבריטי העיתונאי כי חשדתי

 כן על פרובוקציה. כאן מתבשלת שמא וחששתי ישראלי,
 )11.11.70(הזה העולם העניין. כל את לפרסם החלטתי
 ״מזימה הכותרת: תחת שלו, כתבת־השער את לכך הקדיש

 הסובייטי?״ הריגול של זיוף או האמריקאי הריגול של
 לא לידי המיסמך הגיע שבה ״הדרך אמרתי: בהקדמה
 כאן שיש מראש הגחתי מהימנותו. על לעמוד לי איפשרה
 שרות־מודיעין על־ידי מזוייף שהמיסמך סבירה אפשרות

 של הקיצונית רגישותו בגלל הסובייטי. הביון כגון זר,
 אשר עד המיסמך את לגנוז שנה) החלטתי(לפני הנושא,
 לא ואכן, ומהימנותו. טיבו על לעמוד האפשרות לי תינתן

בכנסת.״ ולא בעיתון לא שימוש, כל בו עשיתי
 פרלמנטרית, מחסינות אז נהניתי כי כאן להעיר יש

 זאת בכל רוחי. על העולה ככל זה בעניין לנהוג ויכולתי
הגינות. מטעמי העניין את פירסמתי לא

 ו״מיסמך העולם, ברחבי גלים הפרשה היכתה בינתיים
 בשליחות פעלתי כי שטענו היו בארץ דבר. שם הפך דייך
שטות. כמובן, היתד״ זאת לדיין. להזיק כדי אלון, יגאל

 הזה העולם של הבא בגליון לעניין חזרתי
 של המוזרים הצדדים את בהרחבה וניתחתי ),18.11.70(

 לדיון מלהיכנס האמריקאים הימנעות השאר: בין הפרשה.
 ושאר בו המוזכרים השמות צורתו, המיסמך, פרטי על

 האמריקנים מזוייף. שהוא כך על להעיד שיכלו פרטים
סתמית. טוטאלית בהכחשה הסתפקו

 לכך רבה סבירות שיש קבעתי זה בניתוח גם
מזוייף. שהמיסמך
מחדש. במפתיע זאת נשכחת פרשה צפה השבוע

 מרטין, לורנס פרופסור בישראל: אורח לכך גרם
 הוא האמיתי ששמו הטוען צ׳כי, ממוצא אמריקאי

 מחלקת ראש 1968 עד היה ושהוא ביטמן לאדיסלאב
 הצ׳כוסלובקי, שרות־הביון של הדיס־אינפורמציה(כיזוב)

 טוען, מרטין־ביטמן הקג״ב. של שלוחה מעין שהוא סט״ב,
 למסקנה זו. צ׳כית מחלקה של זיוף היה הנדון המיסמך כי
 ועוד. שיטת־המישלוח החתימה, צורת פי על הגיע זו

היטלר יומני את לדבריו, זייפה, גם המחלקה אותה
המפוברקים.

 בהעדר אבל השערה. רק אלא הוכחה, אינה זאת גם
רבה. סבירות לדבר יש לתעלומה, אחר פיתרון

בטלפיו מודעות
ם לכל העתוני
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ונשים גברים לספרות

 89 גיורג׳ המלך רחוב ת״א,
)03( 284919 ,295318 טל־

ע י ד ו  מ
 קורסים נפתחים

 וקוסמטיקה לספרות
ימים לחודש ונשים גברים

ללקוחות: הזדמנות מחירי
ת * ש׳ 700 צבע * ק רו ס ת
ת * ר ל * ש׳ 250 תספו סו סל
ם ★ ש׳ 2000 החלקה * פסי

- השיער אורך לפי המחירים -

 ש׳ 250
 ש׳ 2000
ש׳ 2000

ראהנרטשו אורנן
תל״אביב ,50אבן־גבירול

 מרוכזים חדשים קורסים פוחח
והם: ביוני־יולי

דוגמנות-מקצוע ★
 הנך באם לך מתאים
 - מאד נאה - תמירה

 האולפן ליד ופוטוגנית
 הבוגרות להכוונת משרד

 גדולים וסיכויים
ובחו׳ל. בארץ להצלחה

החן טינות ★
 והליכה יציבה לך יקנה
 חברה נימוסי, יופי נאה,

 עצמי. ובטחון
 מגיל החל בנות מתקבלות

הגילים. בכל ונשים 16

התעמרות ★
בגד לקראת גופך ישפר

 מיוחדת שיטה הים.
 במקומות מידות להורדת
 לך, הרצויים

מובטחת. הרזיה

 בהקורסים לכל המקומות
מוגבלים.

 ראיון לקביעת טלפני
 267682 מחייב: לא

תל־אביב.
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