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ארד אח ג״ס הוא ל ת פו  על־יד׳ ודחה שוה למרו
אחר ישראלי גורם

ארד המודיעין שלעל־ידי נחשף פול
שר האמריקאי■ שם רק נואר הסיני הק כיסו■ ל

אסור הוראה: היחה
בארצם! יהודיים מרגלים לגייס

 אינני אבל אחראי ״אני מילים
 עם בראיון איתן רפי שאמר אשם,״ 1 1

 גרמו )19.8.87(הזה בהשלם ברק דפנה
 הביטחונית בצמרת אנשים לכמה

 לא שהוא לומר מעז ״הוא וזעם. חלחלה
 כרב־ עצמו את מציג הוא ■אשם?

 הפאשלה את עשה הוא הרי מרגלים?
במצ העסק־ביש מאז ביותר הגדולה

 ביותר המקורב מקור לי אמר ריים!"
 חופשית שאינני לשרותי־המודיעין,

לזהותו.
 בעל־ חובבן הוא איתן ״רפי

 פולארד בג׳ונתן שנתקל אמביציה,
 מבלי פוליטי, הון ממנו לעשות ורצה

 להזיק עלול הדבר כמה עד לבדוק
ארצות־הברית." עם וליחסיה לישראל

את דחו פולארד♦
הא־ את זיעזעה פולארד רשת

בישר לארצות־הברית שהיה מון
 אינטימיות של רבות שנים אחרי אל.
 של בגידתה היתה הארצות, שתי בין

 כמו ממש בעיניה מדינת־ישראל
 רגן ״כעת אשת־נעורים. של בגידתה

 שהוא עד חכו אבל עליכם, מגן עדיין
 חושבים אנחנו מה לכם נראה ואז ילך,
 אנשי־ אומרים שלכם!" ההתנהגות על

 פרשת בעיקבות אמריקאיים צמרת
פולארד.
 המנוע המקור, של סיפורו וזה

 על תפקידו, ואת עצמו את מלחשוף
 רפי של אחריותו ועל פרשת־פולארד

לפרשה: איתן
 פטאלית טעות זו היתה ראשית,

 אמריקאי יהודי פולארד, את לגייס
האמרי חיל־הים של במודיעין שעבד

 פולארד ישראל. למען לעבוד קאי,
 כמה פנה ביוזמתו משום־מה. התעקש
 לשגרי־ ,מתווכים באמצעות פעמים,

ש את והציע בוושינגטון רות־ישראל
אותו. דחו לו. נענו לא שם אבל רותיו,
 בשרותי־המודי- הנחיה יש

 בארץ יהודים לגייס שלא עין
יש שהפיקה לקח זהו מולדתם.

 במצריים, מהעסק־ביש ראל
.*50ה־ בשנות
 מוצאם בארץ יהודים של גיוסם

 למאסר ולהפילם אותם לסכן עלול
 לדחות הדבר עלול כן כמו ממושך.
אינטלק של שלמה שיכבה מישראל
שיחש גיל, אותו בני יהודיים טואלים

 ישראלי, בחברת להיראות אפילו שו
כזאת. פאשלה אחרי

 שוויצר, קצת שהיה פולארד,
 להתגייס כיצד להתעניין המשיר

ישראל. של לשרותי־המודיעין
יהודי ברוקר ערך הימים באחד

 כדי בניו־יורק, חגיגית ארוחת־ערב
 מסיבה לאותה לבונדס. כספים לגייס
 שהוא הברוקר, סלע. אביאם גם הוזמן
 מאוד התרשם פולארד, של ידיד

 ארוכה, שיחה איתו קיים הוא מסלע.
פולארד. עם קשר לו הציע ובסוף

 בניו- הלק״ם ללישכת פנה סלע
 לעשות. מה איתן רפי את ושאל יורק,

 יכול מידע איזה איתן שמע כאשר
 התלהב הוא פולארר, דרך להגיע
מאוד.

להיות ישן חלום יש איתן לרפי

 בני־ את ולקחת יקרה, טבעת פולארד
בפאריס. לטיול הזוג

 כסף, לפולארד שנתנו מהרגע
 הוא תוצרת. יותר ממנו לדרוש התחילו
 ארצות- על חומר להביא התבקש

 החל לכן מסויימים. ונושאים מסויימות
 ויותר יותר בעבודה לבקש פולארד
לעיון. תיקים

 שהזמין, התיקים כמות בגלל
 לחשוד האמריקאים התחילו

המחל על הביקורת בפולארד.
 נעשית פולארד עבד שבה קה

־■׳ *■■י•׳

ב״כימיקלים׳׳ איתן רפי
בפלס־חר תושלנת גונבים שהי! .כמו

 פולארד, על שמע כאשר ראש־המוסד.
 חומר להביא יצליח בעזרתו כי קיווה

 את שיעלה וחשוב, מעניין מודיעיני
 ראש־המוסד. את יעקוף וכך קרנו

 היה פולארד של לגיוסו שלו המניע
בלבד. אישי־אמביציוזי מניע

באמצעות♦
המחשב

 יהודים צד,״ל שר אלף־הסודיעין ״ס1 אז *
 לאחר־םכן שהופעלה לרשת-ריעל, סצר״ס
 תפסו,1 חבריה פיעעי־תבלה. לביצוע

 ברח. הישראלי והספעיל
— 1 י 0

 וש־ חיל־האוויר, איש שהוא לע, ך*
 בענייני־ריגול, כלל מתמצא אינו ^

 חומר איזה וראה פולארד עם נפגש
 תתרשם סלע להביא. יכול הוא מעולה
 געוי לקבל כדי נבהל. גם אבל מאוד,

 דאז, חיל־האוויר למפקד פנה למעשיו,
 עם לפגישותיו אישור ממנו וביקש

 לו נתן חיל־האוויר מפקד פולארד.
 חיל־האוויר מפקד גם אבל כזה. אישור
 מסמכותו, כזאת מחריגה קצת נבהל
 לוי, משה לרמטכ״ל, פנה עצמו והוא

 את נתן לוי אישור. ממנו וביקש
המבוקש. האישור
 שארצות־ לבך הסיבה זוהי
 לתת מוכנה אינה הברית
 וגם לשעבר חיל-האוויר למפקד
לגבולותיה. להיכנס לוי למשה

 12כ־ היו ופולארד סלע בין
 החדש מהתפקיד התלהב סלע פגישות.
 כמו לפעול והתחיל שלו, והמרתק

 לשלם הציע הוא סירטי״הריגול. גיבורי
 עוד אותו לקשור כדי לפולארד, כסף
לאן לתת הציע גם הוא לישראל. יותר

 המחשב מחשב. באמצעות
 שאותם התיקים, במיספרי מוזן

 באשר העובדים. מבקשים
 פולארד, שלקח התיקים התרבו

 עלה מאוד, התרחבו ונושאיהם
לה בלל יבול אינו שהוא חשד
 שהוא החומר בבל לעיין ספיק

 הוא תיקים איזה ביררו מבקש.
 למיספר זאת והישוו לוקח,

 כך בעבר. לקחת שנהג התיקים
עיקבותיו. על עלו

 אנשיו לתמונה. הוכנס האף־בי־איי
 יצא כאשר פולארד, אחרי עקבו

 תיק נושא כשהוא ממקום־עבודתו
 שלקח התיקים היו שבו בונד, ג׳יימס

 לדירה החומר עם נסע הוא מהעבודה.
 יועץ שהוא לישראלי, שייכת שהיתה

הממש המישרדים אחד של מישפטי
הישר עבדה זו בדירה בישראל. לתיים
שהביא החומר את שצילמה אלית,

שיחה פולארד.

פתוח בטלפון♦
ן ת  כל את לישראל העביר ^י

 עוקף שהוא תוך שקיבל, החומר
 באחרונה, ראש־המוסד. ואת המוסד את

 שימעון נפגשו שבו חברתי באירוע
 שואל פרס נשמע וראש־המוסד, פרס

 בחומר ראש־המוסד התעניין לא מדוע
פולארד. על לישראל איתן שהעביר

 ליצור התבקשה פולארד אן
הסינית השגרירות עם קשר

 את ליצור כדי בארצות-הברית
הצורך. לעת הדרוש הכיסוי
 שהופץ בסיפור אמת שאין (מכאן

 על האף־בי־איי עלה כאילו בארץ,
 על הקשר בגלל פולארד הזוג עיקבות
הסינים.)

 ופולארד הפרשה התפוצצה כאשר
 הם אבל ארצה. הישראלים ברחו נעצר,

כחובבנים. להתנהג המשיכו
 כדי מישראל טילפן סלע

 באר■ שונים אנשים להזהיר
 זאת עשה הוא צות-הברית.

 על-ידי שצותת רגיל, בטלפון
 בל את הקליטו הס האמריקאים.

 חומר שהן הללו, השיחות
ומשכנע. מפליל

 גם לישראל נאמן נשאר פולארד
 פעולה לשתף סירב הוא שנעצר. אחרי

 את להם ולמסור האמריקאים עם
אחרים. ופרטים מפעיליו שמות

 אחרי רק נשבר פולארד
ברא אמריקאית, שמישלחת

 קיבלה סופר, אייב של שותו
 המרשיע. החומר את מישראל

 העתקי את לפולארד הציגו אז
אח ופרטים ששלח, המברקים

 עבור ״עבדת לו: ואמרו רים,
אותך!״ מכרו הם הנה, ישראל?

 והתחיל פולארד נשבר אז רק
חוקריו. עם פעולה לשתף

 הענין בכל נהג איתן רפי
 מרגל גייס הוא מתחיל. כחובבן

תרנגולות גונבים שהיו כמו
 חושדים * ח בפלמ

עוד שיש
 שנגרם הנזק את להעו־יו שה

פו־ פרשת בעיקבות שראל י

♦
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לאודד.
 גם יש מודיעיני, נזק כמובן, יש,
 עבודת־התקרבות באמון, קשה פגיעה

 לארצות־ ישראל בין שנה 30 של
 פרשת־ בגלל לטימיון ירדה הברית

פולארד.
 אומנם הוא פולארד שהביא החומר

בלעדיו. להסתדר היה אפשר חשוב,
 באותו חמור. כלכלי נזק גם ויש

 פרשת־פולארד, התפוצצה שבו הזמן
 לדון אמור האמריקאי הקונגרס היה

 שלקחה הלוואות של בהפחתת־ריבית
 הדבר את להביא עמדו כאשר ישראל.

 סנטור אף פולארד, פרשת אחרי לדיון,
 והעניין בכך, לתמוך מוכן היה לא אחד
 הפסידה ישראל היום. עד נידון לא

דולר. אלף 400כ־ של סכום בלבד מכך
 לישראל שיש חושדים הם

 במודיעין נוספים מרגלים
האמריקאי.

 להבין בלי באמריקה פעל איתן
 דרכי־ ואת שם, התנאים את כלל

 אותו למנות טעות, היתה זו העבודה.
 זאת באמריקה. ראש־הלק״ם לתפקיד

 מובן שרון. ואריק בגין מנחם של טעות
 שימעון של באחריותם להפחית שאין
 וראש־המוסד, שמיר יצחק פרם,

 ושלא פולארד, של החומר את שקיבלו
 בגיוס הסיכון ומהו הגיע כיצד בדקו
כזה. חומר

 כאשר חכם. היה איתן אבל
 לשמיר, רץ הוא הפרשה, התפוצצה

 לוקח שהוא להם ואמר ולרבין לפרס
 אותם פטר הוא בכך הכל. את עצמו על

 אותו לשלוח שמחו והם מהאחריות,
 שאיתן העונש לתברת־הכימיקלים.

 הדג של עונשו כמו הוא קיבל
אותו. שהטביעו

 שאמר המקור, של דבריו כאן עד
 הדברים את קצת ״לאזן רוצה שהוא
 בהשלם בראיון איתן ורמז שאמר
₪ אלון אילנה הזה•*

—לחסלו רצו כולם—
)6 מעמוד (המשך

 קבוצת־ה־ שבין במישחק־הדרבי דור,
 הקיים במצב וקבוצת־הליכוד. מערך

 יכול אינו חשוב עניין שום במדינה,
זה. מגורל להימלט

ש שריר, אברהם על לחץ הליכוד
 לתומכי־הל־ והצטרף עמדתו את שינה
 ארבלי־ שושנה על לחץ המערך ביא.

 כנציגת עצמה את הרואה אלמוזלינו,
 תמכה כן ועל בממשלה, ההסתדרות

 בהימנעותה, היה שדי מכיוון בלביא.
בכך. פרס הסתפק

 עליו הופעל לא איתן. נשאר ניסים
 לו. לסרב שאי־אפשר לחץ

שכל ההחלטה, התקבלה כד

הצטייר הליכוד
להמשו כרוחם
 . הלביא. ניחוח

איפשוו למעשה
 הליכוד. אנשי
ל את ו ס י ח

הלביא פרוייקט
 _ מ■ מרוצים היו הממשלה חברי
בסתר־ליבם. מנה,

 כארי שלחם כמי הצטייר הליכוד
 את הליכוד איפשר למעשה הלביא. על

 שניצח. כמי הצטייר המערך חיסולו.
 בציבור גדול רוב יש הסימנים כל לפי

ש הבין שהציבור מאז הלביא, לחיסול
בש דולר 4000 לשלם צריך אזרח כל
 שנשאר פרס, הפרוייקט. להמשך נה

 החזית מול במערך מבודד לכן קודם
 ממצב־ נחלץ רבין, עמדת תומכי של

— ביש.
הפולי המערכת כיום מתפקדת כך
 ההחלטה את בסוף מקבלת היא טית.

 עקלקלות, בדרכים רק אך הדרושה,
מתוחכמים. מישחקים אחרי

 למעשה הפועלת שיטה, זוהי
 ממשלת־האח־ ראשית מאז

דות־הלאומית.
 ההכרעות בשתי גם כך פעלה היא

 התוכנית קבלת הקודמות: החשובות
לבנון. חלקי מרוב והנסיגה הכלכלית
הלי גם הבין המיקרים בשני

 אך הדין. את לקבל שעליו כוד
 רוב היו לא המיקרים בשני

 להצביע מובנים שרי-הליכוד
 ביודעם נגד, הצביעו הם בעד.
 בטוח רוב יש שממילא היטב

הנדרשת. ההחלטה לקבלת
 בעד השבוע שהצביעו השרים רוב
 גם הצביעו פרוייקט־הלביא, המשך

 ■י■ התקבלה היא הכלכלית. התוכנית נגד
יצ דאז, ששר־האוצר מכיוון זאת, בכל
 וכך פרס, עם פעולה שיתף מודעי, חק

 שרי־הליכוד רוב הדרוש. הרוב נוצר
נגד. להצביע לעצמם להרשות יכלו

 לבנון. ממרכז הנסיגה בעניין גם כך
 מיל- אך מכך. מנוס שאין הבינו הכל

הלי של התינוק היתה חמת־הלבנון
להת יכלה הנסיגה בעד והצבעה כוד,
 ולארי־ בגין למנחם כסטירת־לחי פרש

 התמונה: אותה נוצרה שוב שרון. אל
 הנסיגה, נגד הצביעו שרי־הליכוד רוב
בע שהצביעו מאנשי־הליכוד, כמה אך
הרצו־ ההחלטה קבלת את איפשרו דה,

י תנין ומשח •
 חוזרת. הצבעה על דובר שבוע ך*

 יהיה עוד כל — רע כל בכך אין 1 1
 על תישאר שההחלטה בטוח הליכוד

 זה שבמיקרה פרס על סומכים הם כנה.
 אין שבו לקאבינט, העניין את יעביר

 שההצבעה או ההחלטה, לשינוי רוב
 את תשנה לא עצמה בממשלה החוזרת

השבוע. שנוצר הרוב
 מת. ״הלביא״ — כך או כך
 דמעות■ למרות מרוצים, והבל

התנין.
2609 הזה העולם


