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 התרשמתי עימו בשיחותי מהרעיון.
במישרד. לו שמתנכלים חש שהוא
 הלשונות פיננסיים: קשיים •

בטוב־ליבן, הידועות המקומיות,
 עם הקשורים אנשים כי מפיצות

 הכספים את קיבלו לא גוטפריד
אותו שייצג הפרקליט להם. המגיעים —ן

 את — דרש טרם כי אם — קיבל טרם
 שטוביה הופץ גם לאוזן מפה שכרו.

 עמלו על לו המגיע את קיבל לא סער
 בגילוי־לב סיפר סער חודשים. במשך

 הכספיים, בקשיים השמועות שמקור
 באביב י גוטפריד נקלע שאליהם
האחרון.

 את עוזב שהוא סער לו הודיע אז
 אם אליו וישוב הנוצץ, הפרוייקט

במלוא־ אליו שב בינתיים וכאשר.
 גמול לראות באחרונה זכה ואף המרץ,
עמלו. על כספי

 הפיצו בכירים ממשלתיים גורמים
נגד מהארץ צו־עיכוב־יציאה קיים כי

גוטפריד יזם
ליזם ממשלתיים זורמים בין מתיחזת

 אך כספיים. חובות בגלל גוטפריד,
 קיבלתי הפלא־ופלא, השבת, ביום

מניו־יורק. מגוטפריד שיחת־טלפון
קורה.

 על נוספות שמועות מסתובבות
 רקע על חייב. ׳זניברס שמר כספים
 מכספו דולר כמיליון שהשקיע טענתו,

למדי, הגיוני נשמע זה — בפרוייקט
זמני. מצב זהו ואולי
 שבועות כמה לפני ״שמות״: •
 עם בקשר מסיבת־עיתונאים זומנה

 שבאירוע הודיע הקומוניקט הפרוייקט.
 שלמה תל־אביב, ראש־עיריית ישתתפו

 רפי מישרד־התיירות, ומנכ״ל ילהט,
 מאחורי להט. רק הופיע לבסוף פרבר.

 שמו שירבוב על פרבר זעם הקלעים
 קשר כל בבירור להכחיש וררש בעניין,

לפרוייקט. שלו
 המתיחות של הקרחון קצה רק זהו

 ממשלתיים גורמים כמה בין השוררת
 יהיה תמיד כי אם הפרטי, היזם לבין

 ענייניים בשיקולים להסבירה ניתן ״
מאידך. אישית כימיה חוסר או מחד,

הטרמניסטים ♦
 היוותה תעשיית־האשליות

סימני־ מוקד־משיכה. ומתמיד מאז
 אך זוהר האפופים והמיסתורין השאלה

 וההקרנות, המשיכה את מגבירים
 וה־ והסקרנות, המשיכה את מגבירים

 בטרם בהמוניהם, מגיעים טרמפיסטים
לנסוע. המכונית התחילה

 רינה הגברת של חוזה הצעת להלן י־
 ״הסכם הנידון: .18.3.87מה־ מור־גודר

 ".1988 נויס־ימיברס לתחרות העסקה
לשע מלכת־יופי־עולמית מור־גודר,

 מיבצע־אנטבה כנפי על שהוכתרה בר
 השאר: בין מבקשת, ׳תיברס, כ־מיס

 הוצאות הולמת... ייצוגית ״מלתחה
 באלה... וכיוצא קוסמטיקה מספרה,

 אחזקת־ הוצאות לרבות שכר־דירה,
 המישפחה העברת הוצאות הדירה...

 (למעט לישראל וחזרתה לחו״ל
 למישפחה מלא רפואי ביטוח הבעל)...

 לטובתי ביטוח־חיים הבעל)... (למעט
 ארצות־ של דולר אלף 250 על־סך

 אש״ל, הוצאות גן־ילדים... הברית...
 חוץ שיידרש..." כפי טלפונים נסיעות,

דולר. אלף 42 מבקשת היא מזה,
איש־ זאת בכל גוטפריד, לא? למה
שלא. חשב עסקים,
2623 הזה העולס

מאשים: האף־בי־איי של סודי מיסמן־

 נושאים הם וישראל. ־הברית 1 1 ארצות בין וחזור הלוך טסים ם ך*
 אמריקאיים — שונים דרכונים

 הם שונים. שמות ובהם וישראליים,
 בארצות־הברית מעשי־טרור מבצעים

 כהנא. מאיר של חסידים הם ובישראל.
עליהם. מחפה ממשלת־ישראל

 ממיסמך המתקבלת התמונה זוהי
הפדר הבולשת האף־בי־איי, של רשמי

 בשבועון שנחשף האמריקאית, לית
ח״ס. וילאנ׳ הניו־יורקי

 מקבילים שתפקידיו האף־בי־איי,
 השב״כ לתפקידי — השאר בין —

ל היהודית הליגה כי סבור בישראל,
 כיום היא כהנא, על־ירי שהוקמה הזנה,

 בארצות־ ביותר הגדול אירגון־הטרור
פו המחלקה־למילחמה־בטרור הברית.

 לתוכה החדירה היא הליגה. נגד עלת
אחריה. ועוקבת סוכנים

 בלונג־איילנד, ספרוגיס אלמארס אחד
 כנאצי. נחשד האיש .1985 בספטמבר

 בן מיקרי עובר־אורח אך נפגע. לא הוא
זה. בפיצוץ רגל איבד 23

 הלינה מישרדי את לפוצץ הנסיון •
 .1985 באוגוסט בבוסטון, הפלייה נזר

זה. בפיצוץ קשה נפצעו שוטרים שני
 האף־בי־איי, הצליח זאת לעומת
 נסיון למנוע סוכן־מודיע, באמצעות

 המרכזיות הדמויות אחת את לרצוח
 האמריקאית־ערבית, הקהילה של

 אבו־ריזק, ג׳יימס לשעבר הסנטור
הפלייה. ננד הלינה מייסד

 ניסיון למנוע גם הצליח האף־בי־איי
 אנשי־עסקים שני בקליפורניה לחטוף

 במעשה־טרור אזרחי־ישראל. ערביים,
 הוא מישראל. איש־״כך" מעורב היה זה

לישראל. בשקט גורש
 עוזר ששיגר פנימי בתזכיר

פלויד האף־בי־איי, מנהל

 אחרות, ופעולות־פשע טרור
 להגנה הליגה על־ידי שבוצעו
 על מידע ביקשנו יהודית.

 פלילי, רקע על מיספרי־טלפון,
 על ידידים, על בכלא, מגעים על

 על תושבות, לגבי מעמד
 ל• למחלקה מיסמכי־מסע״.
 פגישות היו מילחמה־בטרור

 של הסוכנות נציגי עם רבות
 הישראלי החשאי השרות

 באוזניהם העלינו בוושינגטון.
 הטיפול לגבי דאגתנו את

 שיחות שלנו. בבקשות שלהם
 של לקדחת פעם מדי גרמו אלה

 היה לא אולם מצידם, פעילות
 בזרם ממש של שיפור שום

המידע.״
 הסברים כמה האף־בי־איי לאנשי

זה: ישראלי למחדל
 את להרגיז חוששים הישראלים •

 יש שבה בניו־יורק, היהודית הקהילה
אוה חסידי־כהנא של לפעולות־הטרור

 תאי־הטרור של המימון גם רבים. דים
אלה. מחוגים בא כהנא ושל

חבר-־עירייה כי מוזכר זה בהקשר

 אוליבר לסגן־המנהל, קלארק,
 פניות כי קבע הוא רוול,

 האף־בי- של חוזרות־ונישנות
 בבקשה לממשלת־ישראל איי

 בצורה ״נענו מידע לקבלת
 לא אף ולפעמים בלתי־שלמה,

כלל.״ נענו

 אימצו לישראל, עלו הליגה של קאייס
 דרכונים וקיבלו עבריים שמות לעצמם

 הם כך אלה. שמות על ישראליים
 שינוי ובגלל לארצות־הברית, חוזרים
לאתרם. קשה השמות

פעו משתפת אינה ממשלת־ישראל
לאף־בי־איי הודיעה לא למשל, כך, לה.

וחטיטת ] פיצוצי! ז, 1 י מעש

 חסידי־ על מגינה ■שואל ממשרת
 המבצעים באוצות־הבוית, נהנא

טווויסט״ם, פיגועים באחרונה

8ז11($6ז 0 1 /^¥ > ¥¥ז0(\6 ¥0 1 ¥ 
061$ ¥10 .161$¥£ז0771

עודה קורבן
צינור בחזך פצצה

 ממשלת־ ,דיווחיה לפי
 ה־ את כיום מהווה ישראל

 למילה־ ביותר הגדול מיכשול
 מספקת היא אין זה. בטרור מה

 בחקירות. מחבלת היא מידע,
 נספח למינוי מתנגדת אף היא

 בשגרירות האף־בי־איי מטעם
בתל־אביב. האמריקאית

רצה;
חטיפה פיצוץ;

היהודית הקבוצה נשי ^
 של ארוכה בשורה מואשמים

 בין בארצות־הברית. מעשי־טרור
השאר:
 ממוצא אמריקאי פעיל רצח •
 דמויית־צינור. פצצה באמצעות ערבי,
 מטעם פקיד היה עורה, אלכס האיש,
 הפלייה, ננד האמריקאית־ערבית הלינה
 נגד הלינה של ערבי העתק שהיא

 פוליטי־ גוף זהו בני־בריח. של השמצה
 בסנטה־אנה אירע הרצח הסברתי.

 והיכה ,1985 באוקטובר בקליפורניה,
בארצות־הברית. גלים
 סואו־ צ׳רים בשם ארם רצח •

 .1985 באוגוסט בניו־ג׳רסי בסוקוב,
נאצי. כפושע־מילחמה נחשד האיש
של בביתו מיטען־נפץ פיצוץ •

 ממשלת־ האמריקאי: השבועון קובע
 המחנה ראש להיות מתיימרת ישראל

 ספק יש אולם בטרור, הלוחם העולמי
ה על מרובר כאשר כנותה לגבי רב

 בישראל יהודים על־ידי המאורגן טרור
עצמה.

 את חבר־מושבעים־גדול חוקר כרגע
 הנחת־ עם בקשר הליגה פעילות
 כך וחטיפה. סחיטה מעשי־רצח, פצצות,

 בניו־יורק, סגן־פרקליט־המחוז קבע
 עצמו כהנא אם כשנשאל רוז. צ׳ארלס

 למעשי־רצח, כשותף לחקירה נתון
 הלינה את חוקרים ״אנחנו רוז: השיב

 נחקרת מעשי־רצח. על להננה היהודית
 כך (בליגה), כהנא של מנהיגותו גם

 את בעצמכם להסיק יכולים שאתם
המסקנות."

 ב־ הליגה מן רישמית התפטר כהנא
 אך לכנסת, בחירתו אחרי ,1984

 נשאר הוא הליגה, פקידי של לדבריהם
רוחני". ״יועץ

אמרי־ פעילים האמריקאים, לדעת

האמריקאי בשבועון הכותרת
לאף־בי־א״ ישראלי סיוע אין

 מלוס־ הליגה איש ריכטר, יהודה כי
 על בהתקפה 1984ב־ שהורשע אנג׳לס,
 ל־ בא המערבית, בגדה ערבי אוטובוס

המוקדם. שיחרורו אחרי ארצות־הברית
 ברצח העיקריים החשודים

 בישראל. עתה שוהים עודה
 האף־בי־איי: של המיסמך לפי

כפר מרכזיים חשודים ״כמה
 מארצות־הברית נמלטו זו שה

 בקריית־ארבע, מיקלט ומצאו
 ליסודות עיר־מיקלט (שהיא)
קיצוניים.״ ימניים יהודיים

 כמו ;;גוף ^
המוסד"

 האף־בי־ ״מטה המיסמך: ובע ך•*
 לסוכנות־שרות־הביון סיפק איי
 בוושינגטון )1518( הישראלי החשאי

חוטי־חקירה. כמה
 היא אלה לפניות ״התשובה

מיקרי־ 25 לפיענוח גורלית

 שהיה מי הייקינד, רוב בשם יהודי
 הוא כי הצהיר הליגה, של פעיל בעצמו
 ערביים. פעילים לרצח אהדה רוחש
 של פעיל שלו כיועץ שכר זה איש

 שנידון ואנסיר, ויקטור בשם הליגה
 על מאסר שנות 10ל־ לא־מכבר
 פוצץ הוא פיצוצים. בשישה מעורבותו

 להופיע עמדה שבו אולם השאר בין
 מוסקווה. של הממלכתית התיזמורת

התאבד. ),24(כהן ג׳יי חברו־לפשע,
 רבים אוהדים יש בישראל •

 ממשלת־ חסידי־כהנא. לטרוריסטים
 שירגיז מעשה לעשות חוששת ישראל
אותם.

 ה־ מן נהנה עצמו כהנא
 באחרונה הבריז הוא פירסום.

 עומד שהוא בארצות־הברית,
 כדי המוסד״, ״כמו גוף להקים
ה העם ״אויבי את לרצוח
 התפאר, שיידעו, מוטב יהודי״.

 הרובה של הכוונת ״על שהם
היהודי״.
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