
אותן מצאה ברק דפנה - קימחי את מחפש השלם כר
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 הערבה משנתו התעורר קימחי דויד דוקטור ך*

 עיתונאים היו הקו על בניו־ידרק. הילטון במלון 1 1
קימוד דדיד או אני ״אבל נואשות: מוזה תא נרגשים.
ההואר

נעלם. קימחי.ההוא־׳ דויד
 לשעבר, הישראלי מישרד־הוזוץ מנכ״ל קימוזי.

 במכירת מעורב תה לביוץ, במוסד בכיר איש כן ולפני
האמ התקר לאיראן. והאמריקאי הישראלי הנשק
 שוהה שקימת גילה זו, פרשה הבודק המיוחד, ריקאי

 מפשלת־ פקודת־הבאו־״ נגדו והוציא בארצות־הברית,
 להחלסה עד זמנית, בוסל וצו־ההבאה מחתת ישראל
 ארצות־ מתחום בינתיים לצאת תתר לקימת נוספת.
יצא. לא תא אבל הברית.
 אחריו תפשו עיתונאים עשרות תא? היכן

אותו. מצאו לא הם בקדחתנות.
 סייהצהר־חייא בלילה(שעת השני ביום

טל קימתי עט דיברתי גיו־יורק) שעון לסי
אי בקשתו פי על שלו. בבית־המלון פונית

צי מביאה ואינני שדהו־* הוא היכן מגלה ני
מדבריו. טוט

 לארצות־הבר־ת קימת של נסיעתו תתה לכאורה,
הא התפזנה אבל בסיקצת. טיפשית ואף הרפתקנית,

שונה: תא מיתית
ע שום — ראשית  שיש אותו הזהיר לא רשמי גוו

 לכמה תריע קימת לארצות־הבריע בכניסתו סימן
 ולא נזעק לא מהם איש לנטע. מתעתד שתא גורמים

 שלב באתה לידיעתו הביא לא איש בעדו. לעצור גיסה
 לתחקר האמריקאים דרישת בין המשא־זמתן נמצא

מת דויד שווימר, אל נימתדי, יעקב את  ועמידם קי
ואת. לאפשר ישראל של סירובה לבץ ניר,

 האפשרויות בל את בחשבון קיפחי לקח זאת בכל
לקרזת. עלול שמשת ביודעו ונסע במצב הכרוכות

 צו־ את כשקיבל אותו שפקדה ההפתעה אף על
האח־ בהתפתחויות תועלת גם קימת רואה ההבאה,
_________ חנות.

 הוא בעניינו, שהושג מההסדר בתוצאה
 גמר־ ותיבחופש ולצאת להיכנס עתה יכול
מארצות־הברית. רה

 ברחבי־העולם, בנסיעות כרוכה קימת של עבודתו
 ל־ מכניסה ההימנעות ארצות־הברית. ברחבי ובפרט

 פי על בעייה. לפני אותו מעמידה היתה ארצות־הברית
 או בריחה, של כאקט להתפרש עלול תה זה השקפתו

נקי. אינו שמצפונו אדם של כהתנהגות
 במיסגרת האיראני בפרשת־הנשק תיפקד קימת

 הנחיות פי ועל מישרד־החוץ, כמנכ״ל דאז, תפקידו
 מעשה איזשהו שעשה חש שאינו מובן הממשלה.

לברוח? עליו מדוע ס, אם בלתי־כשר.
 נעולה ארצות־הברית תתה שקרה, מה קרה לולא

 תאשוקג׳י עדאנן הסעודי שהמיליארדר כשם לפניו,
 קנת פרקליטו, ענת פי על לשם, מלהיכנס נמנע

ביאלקין.
 האמריקאית בהרפתקאה הכרוכה לסכנה באשר

 צפוי היה כאילו בפירסומים, אמת אין קימחי: של
 להזמנה לתענות סירב אילו לתקופת־מעצר קימחי

 עם מתייעץ קימת בפרשה. להיחקר האמריקאית
 היתה לא המעצר ואפשרות אמריקאי, עורך־דץ

וכלל. כלל ממשית
 משתוקקים ושווימר נימרודי קימחי,

 החוקרת האמריקאית, הוועדה לפני להעיד
 שממשלת־ על־־כך וזועמים הפרשה, את

מהם. זאת מונעת ישראל
 במיוחד למנוע נועדה זאת שמדיניות מרגישים הם

 חודשים במשך השותק ניר, עמירם של עחתו את
הפרשה. פיצוץ מאז

הממ של נסיונה על גם רתחו השלושה
 ועדותו עדויותיהם את ביחד לחבר שלה
לאומית. לגירסה ולהפכו בפריצה, ניר של

 להתייצב נאלץ אילו גם מעיד, היה לא ודאי קימחי
מ ישראלי אזרח שהוא מפני ועדת־הקונגרס, לפני

 לדבר העז רצונו את מסתיר הוא אין אולם מושמע.
 בארצות־הברית. הפרשה את החוקרים הגופים באוזני
 מה לו שאין חש הוא ונימרודי), חבריו(שווימר כשני

 רושם ליצור עלולה המאולצת ששתיקתו להסתיר,
הפוך.

״לע כדי הנוכחי בעיתוי האמריקאים בחרו מדוע
ג׳ון את להפילי בדי בפרשה? לישראל שרירים׳׳ שות

 לאומי לביטחון האמריקאי היועץ — פוינדקסטר
 תקדים ליצור כדי נורת׳? אוליבר סגךאלוף ואת בעבר

 מתחלק אינו קימחי עדות? למתן ניר של לזימונו נוח
 השערות שאעלה ומעדיף בשיחת־רקע, גם בלשונו.

בשמי. אלה
ט במישפחתו  לא- שאירע למה להתייחס שלא ני
 בכלל להיכנס רוצים לא ״אנחנו ואמרו: בי־המישפחה

 ניכרה זאת, נבל לפחד...״ להתחיל של הזה לעניץ
סמויה. מתיחות איזו בני־המישפחה עם בשיחתי

ה בשרות העשיר העבר בעל המנפ׳׳ל,
 על מתחרט הוא אץ כלל. פחד לא מוסד,

 ב־ לארצות-הברית כשהגיע שלקח הסיכון
פרטית.״ ״נסיעה מיכגרת

 ודאי כי אם ארצה. ישוב מתי עדיין ידוע לא
 יחתן עת בסביון, הבית־הלבן מידשאות על יסתובב
 יכול כשבועיים. בעוד סמדר(״מדי״) בתו את נימרודי
 מההפקר, ייהנו ושווימר נימרודי שגם להיות בהחלט
 ולצאת להיכנס ויוכלו קימחי, של בעניינו שהושג

 או שייעצרו חשש ללא כאוות־נפשם, מארצות־הברית
 ישראל- כיחסי יתכן הכל כי אם לחקירה, יוזמנו

ואיראן. פולארד כמו רגישות בפרשות ארצות־הברית
 עד־ מפורש המכס שום הוסר לא אם גם

 שהיתה ספק אין צו־ההבאה, הוצאת ידי
 בשיחות שהושגה הבנה של הפרה כאן

המדינות. שתי בין בעל-סה
 המוטו זהו — לקחתי!״ לא מעלתי, לא גנבתי, ״לא
 בתביעתם וקימחי, שווימר נימרודי, את המנתה
בפרשה. חלקם על האמריקאים לפני להעיד

 עצמי עם שלם אני למקורביו: אמר עצמו קימחי
מעשיי! ועם

ש מאמצעי־התיקשורת. להתחמק בחר זאת בעל
 הסבירה: מישפחתו מדוע? מפיו. מילה לכל שיחרו

לנוח..." רוצה פשוט ״הוא
 אמצעי־התיק* עם להתעסק רגיל לא אני

 ב־ חתן*השמחה בכנות לי הסביר שורת,״
 אבל מזד* ניזוק שאני להיות ״יכול ניו-יורק,
 כך כדי עד לא היא שלי התדמית בסך־הכל

נכון?״ גרועה,

ועדרו־פנדאו־ד 111־1 לקראת
לטייח!״ כדי זמןהיתה ״המטרה

י־קהח־תטבשי תועלת כל ץ
£ \ / המס הוועדות. שתי של רה /

 יהיה ניתן לא פרשת־פולארד. את תת
 אין שבה בשיטה האמת לתלו להגיע

 השר הגירטת בין ואימות עימות כל
 יוסי התבטא זאת חריפה בלשון נותר
 פר ג׳ונתן של הישיר מפעילו יגור,

מי כשהופיע לארד.  תסג־ ועדת ל
מיהו המורכבת (הוועדה שטרייך־צור

 צחת ומצבי רוטנשטרייד שע
 של הקמתה את הזה כל דרש יגור

 בית־ שופט בראשות ועדת־תקירה
הנוג כל יוכלו שם העליון, המישפט

 פרקליטיהם• עם להופיע בדבר עים
 אין פולארד של למפעילו

 עם השכונות לחבל אינטרס
אי לד כי חש הוא המדיני. הדרג
 להם־ וחצי־דבר דבר אין שית
 טענות להיות יכולות ולא תיר,

 המעורבים ש** וכלפי כלפיו
תח ׳שפעלו פולארד כהפעלת

ארב. ועירית רביד אילן — תיו
 ניסידן שיהיה חושש אמנם יגור'
 הפיבצעי, הדדג על שיותר כמה להטיל

 האחרתיס בימים מתוח היה לא אך
 בפרשו־״ הדו־זזות עמי פירטם לקראת

 להגדיר ניתן להתפתחויות יחט את
 מימצאי־הווערזת. לגבי בסקרנות יותר

 הביע שאותה בהסתייגות, סקרנות
 איז לכו הוועדות• עבודת דרך על בטל

חש׳בוה. לתגליות לדעתו, לצפות,

גס י א

אישום!
ד ^ שבועות מזה מצפים דעל עו

המס פירסום — לשעת־האפס
 רוטב־ וועדת ועדת־אבן של קנות

 בהתגג־ ומתחילים — שטרייך־צור
 חלו דבר. פורסם בטרם פוליטיות חויות
 ,םיבצעהמ בדרגים התפתחויות כמה

 לפרשה״ הקשורים
0!

ט בשלב  פולארד של והפעלתו גיו
אלה: בדרגים כיכבו
אימן, רפי הלק״ם, ראש •
סלע, אביאם אלוף־מישנה •

סי ו י הישראלי הנספח יגור, •
בניריורק, המדעי
בוושינג־ עמיתו רביד, אילן •

 בנד ששימשה ארב, אירית*•*
בוושינגטון. רביד של במחלקה זכידה

 לכותרות עלו וארב רביד יגור
 המפורסם המיכתב בעיקבות באחדזנד״

 לראש- ליבאי, דויד פרקליטם, ששיגר
 גרם המיכתב שמיר. יצחק הממשלה

 הובטחו ובתומם לקדזזת־דיוניט
 שעדויותיהם האפשרות מפני השלושה

אמריקאיות. ליריים יניעו
 דויד נגד צו-ההבאה רקע על

 פר־ — אחרת בפרשה קימחי
 קיבלה — האיראני שקהנ שת

 מישנה* ליבאי של דרישתו
תוקן.
 ״הליבאיים", בבינוי שזבו תלושהש

 את גם בתגובת־שרשרת ויחבטה
 חיים פרקליטו (על-ידי סלע אביאם
 אפשרות איתן.,מפני רפי את וגם צדוק)
ת א מ

 ליבאי חדל בשקט־בשקט, בינתיים
 ליבאי בפרשה. כפרקליט לשמש
 מסקנותיהן פירסום לקראת כך החלים

 שהעניין מכיוון הוועדות. שתי של
טב הציבורי  ובל המדיני, הדרג סביב נ

 המסקנות מפירסום כתוצאה שצפר מה
 יכול לא, ותו נוסף מיפלגתי ניגוח וצא
 בין ניגוד־אינסרסים להיווצר היה

 שהתחיל הבכיר, הבר־הכנסת ליבאי.
 — ״שרינר׳ בפורום גם באחרונה אפשר
 הדרג אנשי של פרקליטם ליבאי, לבין

 מעונימים שמטבע-הדברים חמיבצעי,
 הדרג לבץ בינם תתחלק חריותשהא

בלבד. שיכמם על תיפול ולא המדיני.
שניים ליבאי העביר לבן

 — וארב יגור — מלקוחותיו
 מהשורה נוסף! פרקליט לידי

גולדנברג. אמנון — הראשונה
 בפרשה ליבאי של האחרון הצעד

 מהזרקורים הרחק הוא גם נעשה
 מוועדת־אנן: החלפות והכותרות

 וייסגלס רב עורך־הדין עם טס ליבאי
לוושינגטון.
 לידי להגיע הצליחו השניים

 התביעה ראשי עם הסכם
 יוגשו שלא האמריקאית,
 יגור איתן, נגד פתבי-אישום

 פרשת-קימחי, רקע על וארב.
חדש. מימד זה צעד גם מקבל

 ליבאי, של השלישי ללקוחו באשר
 באחרונה נוקה הוא רביד: אילן

 ולכן האמריקאים, על־ידי לחלוטין
מישפמית. להגנה עוד נזקק אינו

לדווח לטייח בדיס
 הנר להתפתחויות באשר כאן ד * *

 ומה פולארד. של למפעיליו נעות
אחרי-לכידתו? המבצע לדרג באשר
 כך על — הקריטי השלב זהו

הבל. מסכימים
 לטימטום־החושים• היחידי ההסבר

 בדבר, הנוגעים את זה בשלב שאיפיין
הדוח. של המפורסם בחלק מתבטא לא

נו צורך נוצר ההסבר: וזה
 שיותר כמה זמן, להרוויח אש
זמן.

מה? לשם
 לטשטש, דברים, להציל כדי

לטייח.
 וטוייח טושטש אכן חלק

 היום עצם עד הגיע ולא כהלכת
האמריקאים. לידי הזה

 התנג־ יהיו לוודאי, קרוב זו, בנקודה
 בשבועות פוליטיות־מילוליות חויות

הטעות בגילגול שיסתיימו הקרובים

 פרם, (שימעון המדינית מהשלישיה
 לעבר רביו)־ ויצחק שמיר יצחק

 בראון, (חנן המיקצועית השלישיה
כספי). ורם שלום אברהם
הכל? תרים שאחריה הטעות היכן

 ארצות־ כץ מיזכר-ההבנה
 שניסח ישראל, לבין הברית

 בין כלל ,1985 בדצמבר כספי
אופרטי הוראות שתי היתר
לאמרי אסור פיהן שעל ביות,
 כנוגע ישראלים לתשאל קאים

מיבצעיות. לשיטות־פעולה
 שהיה השבוע שהתבטאו מי יש
 לאמריקאים: מפורשות לומד צריך

צנזורה עם אבל פעולה, איתכם נשתף
 נשתף — או לבנים. כתמים עם —

 של הפעלתו משלב רק פעולה איתבם
ט פרטי את נחשוף ולא פולארד,  גיו
 אוסר, אז נחשב שחלקו סלע, (אביאם
 יותר). מאותר שהתגלה מה לעומת

 עדיין זוויות■(חלקן עיגלו זאת תחת
 הזה היום עצם עד בהצלחה מעוגלות

 את והותירו האמריקאים) בעיני
שרומו. המרגיזה בהרגשה האמריקאים
 נרגעים כמה הסבירו השבוע

 הבעיה את לנערן שיש כדבר
שלום אברהם של באישיותו

 — פרשת־השב״כ גיבור —
 הדיוודדלא־דיווח. חסיד שהיה
 כדי ולטייח לטייח, כדי לדווח

לדווח.
 מסקנות יהיו למדינאים: אשר
 ימשיך הליכוד יהיו, אשר הוועדות

 שפולארד בכך אשם שפרם לטעון
 שהחליט מפני מאסר־עולט קיבל

 ג׳ורג׳ האמריקאי שר־החוץ את לרצות
 לטעון ימשיך המערך ואילו שולץ,

 שילטונו בתקופת פולארר של שגיוסו
 טירוף בבחינת היתה הליכוד של

הנדון). (ראה מוחלט

....החושך■ .״-מנגנון
)6 מעמוד (המשך

 עצירים לענות שרות־הביטחון־הכללי
 מהם ולסחוט ונפשית, גופנית בצורה :

 הר ביטחוניים״ ״אסירים אלפי הודאות.
 שהתקבלו כאלה, הודאות פי על רשעו

שבעלי למרות בתי־המישפט, על־ידי .
 סיפורים וסיפרו להן התכחשו הם

נפסו. של לתיאורו בכל הדומים
 ביטחוניים אסירים במה

 —זה! ברגע ויושבים—ישבו
 הודאות סמך על בבתי-הכלא,

 מה מהם? שנסחטו כוזבות
 מערבת כל לגבי הדבר פירוש

בישראל? והמישפט החקירה
 קיים היה אילו מבהילה: ושאלה

 היו אנשים כמה עונש־מוות, בישראל
 הודאות־כזב פי על להורג מוצאים כבר

במדינה)? כאלה(ראה

מגגגון
החושך

 בעיקבות באה רשת־נפסו ך{
 בירורה שבמהלך פרשת־השב״ב, ׳־**
 בעדות־שקר ברצח, השב״ב ראשי הודו

 כך נהגו כי טענו ואף ובהדחת־עדים,
ובסמכות״. ״ברשות

 .1980ב־ אירעה נפסו פרשת
 .1984ב־ אירעה השב״ב פרשת
 אלה, נפסדים נוהגים כי ברור

 עמוק ריקבון על המעידים
 ואינם חדשים אינם בשב״ם,

בסי שיטה זוהי חד־פעמיים.
 פועלים פיה שעל נורמה סית,

 מזה ואנשיהם השרות ראשי
רבות. שנים
 אינה דמוקרטית מדינת־חוק שום
 שרות בה יש כאשר להתקיים יכולה
 המקובלות שיטות פי על הפועל חשאי,

 ייערך לא אם אפלים. במישטרים
 אסון זה יהיה בשב״ב, יסודי טיהור

למדינה.
 ליד לבדו עומד אינו השב״ב כי יתכן

 סיפורים סיפרו ערבים אלפי זו. תהום
המימשל במוסדות בהם הטיפול על

 בדק־ דרוש כי ברור והמישטרה. הצבאי
השב״ב. מתחומי אף החורג כללי, בית

הדרוש: המינימום
 המעורבים כל של לדין העמדה •

 של על־הסף פסילה תוך נפסו, בפרשת
 מתן כי עתה ברור חנינה. של רעיון כל

 נשיא־ על־ידי השב״ב לראשי החנינה
 שפגעה שערוריה, היה המדינה

ובביטחון־המדינה. בשילטון־החוק
 המיקרים כל של רוויזיה •

 שהורשעו להניח סביר שבהם
שנסח הודאות סמך על אנשים

 דומות שיטות בעזרת מהם טו
 בפרשת־ שהוסעלו לשיטות

נסבו.
 שיטות של יסודית חקירה •

 ״לטובת והשתקה טיוח ללא השב״ב,
המדינה״. ביטחון

 וכל השב״ב צמרת טיהור •
 המתאימים מאנשים מערכותיה

צ׳ילה. של לשרותי־הביטחון
שיס חוק-שב״ם, •חקיקת

פעו אחריותו, מעמדו, את דיר
 וכן השב״ם, של ושיטותיו לתו
 הממשלתי, הפיקוח דרכי את

עליו*. והמישפטי הפרלמנטרי
 אולי, הוא, כזה חוק של היעדרו

הרעה. שורש
ז ח״ • ע אבגרי אלרי א?) כ(  את תנ

 2ליס קרוב לפני כזה חוק של חקיקתו
 עליידי וכל מכל נדחתה ההצעה שנה.

השילטון. נציגי כל
 טבע שנה משלושים יותר לפני
 .מנגנוך המושג את הזה העולם

 לשרות־הביטחון כשם־צופן החושך״,
 הוכחש, קיומם שעצם ולמוסד, הכללי

 שמותיהם. את להזכיר היה ושאסור
שיטותיהם. לציון נועד גם השם

 נדמה והיה שנות־דור, חלפו מאז
 וכי היסוד, מן השתנה השב״ב כי לרבים

 למדינת־חוק הראוי לשרות עתה הפך
 מסוכנת. אשליה זאת היתה דמוקרטית.

מוכי ופרשת־נפסו האוטובוס פרשת
 השרות וכי טעות, זאת היתה כי חות

 בלתי־אנושית עריצות של כאי קיים
המדינה. בתוככי

 הודו, עונו, אנשים כמה
 במה זו? בדרך ונדונו הורשעו

 בבתי-הסוהר נמקים עדיץ מהם
המדינה? של

2595 הזה העולם


