
 הסורי? בגבול חדיש ראדאר במיתקן לבקר רוצה אתה
 רוצה אתה סודי? אלקטרוני במיתקן לסייר רוצה אתה

־יכול אתה בעיה. אין הכפור? מז שחזר ישראלי סוכז לפגוש

בק נכבד, חבר־כבוה״עמית להיות וצה ^
לה משתוקק ישראל? של הילת־המודיעין ו

 מדינת־היהודים? של מרגליה את מקרוב כיר
 של כמוסים היותר הביון סודות את ללמוד מבקש
 סקרן צה״ל? של וחיל-המודיעין השב״ב המוסד,
 השרד של סודיים אלקטרוניים במיתקנים לבקר

ישראל? של החשאיים תים
בעיה. כל אין
 תוכל יכול נדיב, וגם עשיר אתה אם

הישראלי. למודיעין גם
ישראל. של לסודוקיה גם חדר השנור

 דולר אלה 50 של תרומה תמורת
 ללימודים ״המרכז של לכתובת בלבד

המודי קהילת חללי להנצחת מיוחדים
 על הרבה ללמוד אםשר (מ.ל.מ.) עין״

 להתוודע וגם ישראל של הביון זרועות
 ישראלים מרגלים אל אמצעית לא בדרך

הכפור. מן שחזרו
ימינו. של בישראל הכל יענה הכסף
 המודיעין — ישראל של הביון זרועות שלוש

 בעמותה משתתפים — השב״ב המוסד, הצבאי,
 עמית, מאיר (מיל׳) האלוף שבראשה ציבורית

 בין־לאומי, שנור במסע המוסד, ראש שהיה
הבניה להשלמת חסרים כספים לגייס שנועד
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 ומיותר חדש מיפעל של שוטפת ולאחזקה
 רמת־ ליד בגלילות, שהוקם חללים, להנצחת
 ששוויו דונמים, חמישה של יקר שטח על השרון,

 דורש לכל החופשי בשוק הוצע לוא — המיסחרי
 תיאבוןהון־עתק. —

גרנדיוזי
 על־פי שנים. כחמש לפני התחיל סיפור ^

מיש־ פנו היוזמים, של הרישמית גירסתם \ (

עמית ידר־עמותה
ישראלית מגלומניה

ממיכתב-השנור קטע
המודיעין מיסחור

 לקציו־מודי־ מימי־הזיכרון באחד שכולות פחות
 העת הגיעה לא האם בפיהן: וקושיה עין־ראשי

 כמו הנצחה, מקום יהיה המודיעין לחללי שגם
אחרים? לחילות

 שהקימו ושריון, גולני בצנחנים, התקנאו
 באתרים — ממיפעלים להבדיל — אנדרטות

ישראל. במרחבי שונים
מהמי בעיקר — המודיעין קהילת ראשי

 רק המתינו להצעה. אטומים נותרו לא — לואים
 לקשט שיוכלו כדי נאותה ראשונה להזדמנות

 כיסאות על לשבת חדשים, בתוארים עצמם
מכובדים.
 מאיר מונה וכמצופה ציבורית, עמותה הוקמה

 ועדות נבחרו שלה. היושב־ראש להיות עמית
 כמו מוכרים, אישים הועמדו ובראשן ״ציבוריות"

 אהרון המדינה), לנשיא שנבחר הרצוג(לפני חיים
 יהושע הד״ר עורר־הדין אמ״ן), ראש (שהיה יריב

 ורבים העיתונות), מועצת (נשיא רוטנשטרייר
נוצצים. שמות בעלי אחרים

 ישעיהו מקורבו, את העמיד עמית מאיר
 במוסד, בכיר איש־מינהל בעבר דליות, (״שייקה״)

 סגן־אלוף שני, מודיעין איש מ.ל.מ. כמנכ״ל
 מנהל לתפקיד נבחר מאמץ, פרידמן, יהודה (מיל׳)

מש המקבל זה בשלב היחיד — אתר־ההנצחה
חודשית. כורת

 אגפים חמישה בו יש .1985 מיוני פועל המרכז
 ההנצחה, ״מבור״ בעברית או הלבירינת, עיקריים:

 שמות בהירים אבן־שיש לוחות על חקוקים שבו
 ולידו מושבים 1,200 ובו אמפיתיאטרון הנופלים,

 מושבים, 120 של אודיטוריום אתר־הזיכרון,
 וחדרי־דיונים. מישרדים שבו בניין־מינהלה

ממוחשב. למידע מרכז יהיה שבה סיפריה(בבניה),
 צה״ל של מיתקן עוד אחר: לשון
אזרחי. בלבוש

 בבניית ההוצאות הסתכמו כה עד
 מיליון בשני הושלם, שטרם הפרוייקט,

 על רובץ כי טוענים היוזמים דולר.
 דולר, אלף 300 של מעיק חוב המיפעל

 שהוצ■ שוטף, לניהול כספים גם אין אך
 הקיים בשלב נאמדות השנתיות אותיו

דולר. ץאלף100ב־
ה במציאות גרנדיוזי שתיאבונם המארגנים,

 דולר אלף 150 עד דרושים כי אומרים ישראלית,
 הסיפריה בניית לרבות זה, בשלב הבניה להשלמת
 דמוי- לנופלים״ קטן ״היכל והקמת המודרנית

ש־ כדי נופל, לכל מגירה תוקצה שבו מיקדש,

 יקירה. סודות את בתוכה לנצור תוכל מישפחתו
דולר. אלף 60 עד 50ב־ נאמדת ״המיקדש״ עלות

 כמה — החסר את להשלים כדי
 ולאחזקה לבניה דולארים אלפים מאות

שית ״ידידים״ של רשימה הוכנה —
 1,000 קבוע שנתי באורח לתרום בקשו

 אין אך השוטף, לתקציב דולר 3,000 עד
 — שתתבקש הממשלה, על גם פוסחים

 חלקה את להרים — בישראל כרגיל
 ״לא כה עד אומנם הריקה. מקופתה
 לקבל,״ זכאים ״אנו אך הממשלה, תרמה״

דליות. שייקה המנכ״ל, של כהדגשו
 6096 ״ידידים״ של תרומות דרך להשיג הכוונה

 ואת ולאחזקה, לבניה הדרוש מההון 70<!ל עד
 ללא הנדרש מישרד־הביטחון, דיר להשיג היתרה

כוונה אין זה בשלב תקציבו. את לצמצם הרף

 במיתקני השימוש תמורת תשלומים לגבות
 היום ירחק לא בישראל, כמקובל אף המרכז,
 את גם יפקוד שבוודאי תקציבי, מחנק ובשל

 מהשכרת גם המארגנים יבחלו לא מ.ל.מ.,
 אפילו אולי רורש, לכל כמעט ומיתקנים אולמות
לת־ בהתאם בוודאי — ובלבד נשואין לטקסי

 לקהילת ישתייכו שהחוגגים
תרומתם את להרים נכונות

 - שייקבעו קנות
 ויביעו המודיעין
האתר. לאחזקת

 טוב", ״רצון מגלות המודיעין זרועות שלוש
 כל לכך. מעבר לא אך דליות, המנכ״ל כדיברי

 גם לאנשיה. טיקסי־השבעה באירגון החלה זרוע
טקסים כאותם בראווה, רוצה חיל־המודיעין
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