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 שמיו שיצחק האיש נושת־בוראוד, גיבוו איתן, וב■
 בפעם מונו ויגול, של נ״ויוטואוד אותו הגדיו

מיקצועו: ועל עצמו על הבושה, ער הראשונה
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0□ א היו תי ד היי
\\ד!1א7ו9 את תגייס

 בנימין דאז, לראש־אמ״ן הלכתי 1949ב־
 עלי מה איתי? יהיה ״מה אותו: שאלתי ג׳יבלי.

 להיות אותך מייעד ״אני ענה: ג׳יבלי לעשות?"
 סגנו תהיה לך פיקור־דרום. של קצין־המודיעין

במקומו." — ואחר־כך קצין־המודיעין, של
 לעסוק רוצה אני בנימין, ״אבל לו: אמרתי

 הקטן לאיסר אותי שלח הוא אז בוזו׳׳ל!" בריגול
הראל). (איסר
אנח קודם־לכן. שנים היכרתי הקטן איסר את

 הלם־ שמה אמי מישפחת קרובי־מישפחה: גם נו
 אין הלפרין. הוא הראל של מישפחתו שם וגם רין,

 מישפחתו קרובה. בדרגה קירבת־מישפחה בינינו
 בא בגין שגם מברסט־ליטובסק, הן ומישפחתי

ממנה.
 — מישפחתי ואילו בהרצליה, אז גר איסר

 קבלנים. של קבוצה אירגן הוא ברמת־השרון.
 הוא בהרצליה. בפרדסים מערכות־השקיה שקנו

 קלי־ השקיה ״מערכות לכך: קראו נער. אז היה
פורניות".

 אבא החליט — 8 בן אז הייתי — 1934ב־
 הוא ברמת־השרון. מערכת־השקיה להקים ,שלי
 כשישה עבדו הם איסר. של הקבוצה את לקח

 בביתנו. גרו הם הזאת התקופה רוב שבועות.
 הייתי נו, בינינו? חברות .20 כבן אז היה איסר
ילד. עוד

 עלי. הכל ידע הוא אליו. אותי שלח כשג׳יבלי
הס הוא ביפו. אז גר איסר היכרות. בינינו היתה
להו צריך שאתה לך ״תאר אותי: ושאל בי תכל
 לי תן השלישית. בקומה מדירה משהו ציא

תוכנית־פעולה."
המרזב!" ״דרך ללא־היסוס: לו, אמרתי

 שלי. ההצעה את איסר פסל יתכן!" ״לא
 בקומה הייתי דקה ותוך נעלי, את מייד חלצתי

השלישית.
לשרות. התקבלתי כך

איינגן דניות עי •
 הראל איסר עליי הטיל 1960 פברואר בחודש

 אייכמן אדולף של הבאתו למיבצע האחריות את
ארצה.

 קודם־לכן. עוד אחריו לחיפושים שותף הייתי
 לא אלי. פנה שאיסר טבעי שזה הקשתי לכן

 להטיל היה שניתן אחר מישהו שהיה אז חשבתי
 שזאת הראשונה מהשניה ידעתי עליו. זאת

היסטורית. שליחות
 רגעים באותם שחדרה הראשונה. התמונה

 הגעתי בגרמניה: הראשון ביקורי היתה למוחי,
 מיבצע, באיזשהו הייתי .1951ב־ לפרנקפורט

 בתחנת־הר־ גופי. על נשק לשאת אותי שחייב
 גרמניים. שוטרים סבבו בפרנקפורט כבת

 המון בין יחיד. יהודי — אז עמדתי איך שיחזרתי
 חשאית, פעולה במהלך אקדח, חגור — גרמנים
 נשלח, הייתי קודם־לכן שנים שש שרק במקום
למישרפות״הגזים! כיהודי,

 שעמד המחשבתי המאמץ כל את ריכזתי
 — הצוות באנשי בחרתי הימים. באותם לרשותי

 כבוד בבחירתו ראה מהם אחד כל אנשים. 11
בל־ישוער.

 הראל איסר של לשיבחו לאמר מוכרח אני
 היסטורית. שליחות של תחושה בנו נטע שהוא

בגדולתו. איסר התגלה הזה במיבצע

 הכנתי תוכנית־המיבצע. את הכנתי במקביל
 אחת נבחרה לבסוף אופציות. כמה רבה בקפידה

אלטרנטיבה. עם מהן,
 מיבצע״הח־ לארגנטינה. האנשים עם יצאתי

 שהתרחש למרות במיוחד, מורכב היה לא טיפה
מישראל. קילומטרים אלף 20כ־

 בחרנו תרגילים. כמה ערכתי לפני־כן, בארץ,
 לביתו יום כל הולך שהוא שידענו איש־שרותים.

 באותה המסלול, באותו יומיום עובר — בדיזנגוף
 שאיש מבלי אותו חטפנו אחד בהיר ביום השעה.

הרגיש...
 זה בשביל בהתקף־לב? ללקות היה יכול הוא

בשרותים! היה הוא
 אליו. כשהגענו לגמרי מופתע היה אייכמן

 ממיבצע בהרבה מורכבים מיבצעים ביצעתי מאז
רבב. ללא התנהלה חטיפתו זה.

שהו בארגנטינה, לבית־מיבטחים אותו הבאנו
 תישעה במשך איתו שהינו מועד. מבעוד כן

עצמו. בפני סיפור כבר זהו ימים.
 אותו חקרנו דוברי־גרמנית. בינינו היו כן,

 על החופשי, מרצונו חתם, הוא ראשונית. חקירה
בארץ. ולהישפט לבוא נכונותו

 לא — לבית־המיבטחים אותו שהבאנו עד
טכניות. מילים לכמה פרט עימו, דיברנו

 בבית״ה־ אותו ששאלנו הראשונה השאלה
שמך?" ״מה היתה: מיבטחים

 (שמו קלמנט." ״ריקרדו היתה: תשובתו
שנתפס). עד בארגנטינה אייכמן של וזהותו

האס־ מיספר ״מה היתה: שלנו הבאה השאלה
 המיספר, את זרק הוא אוטומטי באופן שלך?״ אס

הצבאי. מיספרו את יזרוק שישראלי כשם
 אותו שאלנו שמך...״ מה תאמר ״ועכשיו,

שנית.
לבוא. התשובה איחרה לא אייכמן!" ״אדולף

 יגיע והוא טיסה, כרטיס לו שניתן ביקש הוא
ארצה... עצמו בכוחות
 לאדם אופייני זה זאת, עושה היה הוא

 אותו העמסנו צ׳אנס. לקחנו לא אבל ממושמע.
 ב־ היה זה הארגנטיני. בנמל־התעופה מטוס על

 היום ועד ,21.5.60ב־ ארצה הגיע הוא .20.5.60
ד ראש־הממשלה של מילותיו באוזני מהרהרות

 ״אדולף :22.5.60ב־ בכנסת בן־גוריון, דויד אז,
 על־ לישראל והובא נתפס הנאצי, הצורר אייכמן,

ה בהקדם למישפט ויובא שרותי־הביטחון, ידי
אפשרי.״

 ומחאו רגליהם, על קמו חברי־הכנסת כל
כפיים.
התרגשתי. כן,

אשחו על •
 אשתי. מרים זאת שלי ביותר הטובה החברה

שלי. טובים חברים הס בני. — אחריה
ב קורס־ספורט כשקיימתי היכרתי מרים את
 איש־ אז הייתי .1953ב־ שבנתניה דורה מחנה

.909 בגדוד־נח״ל קצינה היתה מרים השרותים.
 נסעתי אני ואילו התחתנה, היא אחרי־כן

נפרדו. דרכינו כן, באנגליה. ללמוד
 מי — מרים של שבעלה אחרי שוב נפגשנו

 מופלא לוחם בדרום, סיירת־מטכ״ל מפקד שהיה
נהרג. —

התחתנו. ,1960ב־ יותר. מאוחר שנה

החיושוח על •
 של הדף על־ידי פעמיים נפצעתי למעשה
 את תרמה הפעמים מן אחת כל התפוצצות.

לחרשותי. תרומתה
 מיבצע־עתלית, אחרי אירעה הראשונה הפעם
 ששימשו מוקשים, אז פירקתי .1945 בנובמבר

 מיבצע בעת האנגלים של דרכם לחסימת אותנו
המעפילים. שיחרור

הרא אוניות־מעפילים. שלוש תפסו הבריטים
 האוניות את עצרו הם .1945ב־ הגיעה שונה

למחנה־עתלית. המעפילים את והכניסו
 בפעולה המחנה, לתוך בלילה פרץ הפלמ״ח

 המעפילים כל את הוציא כנועזת, אז שנחשבה
אחדים. לקיבוצים אותם והעביר העצורים

מה חייל בתור הזאת במשימה השתתפתי
ה את לפרק עלי הוטל הפעולה אחרי שורה•

הבריטים. של במסלוליהם שהנחנו מוקשים

,של איש־השנה
 שבהם שיחות, של שבועות במשך הגעתי זו למסקנה שלי. איש־השנה הוא איתן

השנה. של האחרות הפרשות גיבורי עם אותו הישוויתי
 לפלמ״ח. התגייס 1944ב־ ברמת־השרון. בילה ילדותו את .1926ב* נולד איתן
 לשרותים הצטרף 1951ב־ במילחמת-העצמאות. השתתף 1948 ,1949 בשנים

 בעסקים עסק 1978־1972 השנים בין .1972 עד הצטיין שבמיסגרתם החשאיים,
 ושימש בטירור, ללוחמה ראש־הממשלה כיועץ מונה 1978ב״ שונים. פרטיים

 ועד 1983מ־ שר״הביטחון. ביועץ גם כיהן במקביל .1985 ינואר עד זה בתפקיד
 של מועצת־המנהלים יושב״ראש לתפקיד מונה 1986 באפריל .1985 לנובמבר

מאז. בו נושא שהוא תפקיד לישראל", ״כימיקלים
 השעות במשך ומרתקת. רבגונית קריירה מסתתרת אלה תולדות־חיים מאחורי

 באישיותו, חדשים צדדים ולחשוף מלהפתיע הפסיק לא הוא עימו, ששוחחתי הרבות
 הפרשה - פרשת־פולארד על הכל. את לספר יספיק לא שלעולם נדמה שהיה עד

 עקב חמורות, מיגבלות כדי תוך לראשונה שוחח - לכוכב״תיקשורת אותו שהפכה
 וניסוחיו היום, עד איתן של שתיקתו ברור: אחד דבר ישראל״ארצות־הברית. יחסי

במערכת. אנשים לאי־אלה מאוד נוחים זה, בגיליון המרומזים
 הוא באפקה. איתן של לביתו באתי הפרשה, שבשיא הימים באחד בערב, 8ב־
 תקופה באותה שנמנע איתן. רבות. טלפוניות שיחות אחרי זה היה אותי. הזמין

 אשה - אשתו מרים יפות. פנים בסבר אותי קיבל בטלפון אף עיתונאים עם מלשוחח
 תחילת מאז וחצי ״שנה הגיעי: עם מייד אמרה. - ואינטליגנטית נעימה עדינה,

 להערים ניסיונות על סיפרה היא היום!" עד לביתנו. עיתונאי נכנס לא הפרשה,
עליהם.
 לעניין שרצה אחרת. פרשה גיבור - משותף חבר יצר איתן רפי לבין ביני הקשר את
 הסקרנות במיוחד: להתאמץ צריך היה לא הוא פרשת״פולארד. בשיא באיתן אותי

 מכשיר״הטלוויזיה אל רצה כשמרים מתוח, ערב באותו טובה. חלקה כל בי אכלה
 השתגע איתן הדדית: סקרנות שררה בעלה, בעניין האחרונה הכותרת מהי לברר כדי

 יותר רבה באהדה זוכה מסויים איש־ציבור מדוע עובדת, התיקשורת כיצד לדעת
 עם מתמודדים איך הדלפות, של דינמיקה מהי אחר, איש־ציבור מאשר בתיקשודת

פרשת־פולארד. על לדעת רציתי אני עליו. שניתך והכתבות הכותרות טבול
 במשך שוחחנו האיש. על ועוד עוד לדעת רציתי - שעות כמה אחרי כשיצאתי,

הגבולות. את נעבור שלא בעדינות שומרת כשמרים שעות,
 את מטרידות אינן נגדו הכתבות כאילו פנים להעמיד הערב בתחילת ניסה איתן
 פשוט התקופה באותה איתן. להתמודד לו קשה כמה הודה לאט״לאט מנוחתו.
עבורו. הכל קראה־בלעה מרים עיתונים. לקרוא הפסיק

 מעין - מוכרות דמויות מירקע־הטלוויזיה, מעל עינינו, למול קפצו השיחה, במהלך
 וחזינו מכשיר״הטלוויזיה, את הגברנו ואחרים. דיין משה בן־גוריון, לדויד חיקויים

גידעון". ״חרב סידרת־הריגול של הראשון בפרק
ת לא לאיתן ס  לחזות לי מזדמן יום כל לא מלצחוק. פסקנו לא טכניות. הערות ח
 לזכות ועוד ישראלי, רב־מרגלים בחברת כשאני ישראלי, בריגול העוסקת בסידרה
 ואחרוני חריף, משקה הביא איתן במציאות. שקודה למה והתייחסויות בהעתת

 סבב ראשי למכוניתי. אותי ליווה בלילה באחת השתחררו. בשיחה המעצורים
בכבדות.

בוועדת־אבן: נעשה מה על והעיתונים מהדורות־החדשות דיווחו בבוקר למחרת
 את מאשים מי מאחרים, פעמים יותר נחקר מי צפוי, מה מה, אמר מי מי, אל אמר מי

ומיסתורין. וודקה כוסות אפוף רחוק־רחוק, נראה ליל״אמש מי.
 חבודת־פטישיג*. הולמת שבראשי בעוד העורך, אותי שאל שוחחתסד מה .על
זוכרת!" אני אם אותי ״תהרוג מהתשובה: ונדהם

 המופיעים הדברים הצטברו ובהדרגה שבועות, במשך ושוב, שוב נפגשנו אחר־כך
אלה. בעמודים


