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בתוכנו
מרגל
הוא עלה לארץ כמרגל של הקג�ב והושתל בלב השלטון הישראלי,

אך לאחר שהשב�כ חשף אותו ואיים להעמידו לדין, הסכים לשמש 
סוכן כפול. הסובייטים קיבלו ממנו מידע כוזב, ואילו המודיעין 

הישראלי נעזר בו כדי להביא למעצרו של מרקוס קלינגברג. תחקיר 
�7 ימים� חושף את סיפורו של המרגל, שהצנזורה אוסרת לפרסם מה 

קרה איתו מאז. מפעילו: �הוא חייב לשב�כ את הקריירה שלו. בלעדינו 
לא היה מגיע למה שהגיע�  רונן ברגמן // איור: שאטרסטוק

אחרי שהודה בכל, אחרי ימים ארוכים של חקירות מאומצות מתוך שי־
מוש באיומים ובהבטחות שונות של צוות השב"כ, ניסה מרקוס קלינגברג 
להוכיח לחוקריו שהוא משתף פעולה ומעוניין לעזור להם. "אני יכול 
הציע  בישראל",  הפועל  בכיר  רוסי  מרגל  לחשוף  לכם  לסייע 
קלינגברג. לאחר מכן סיפר כי חצי שנה קודם לכן שלחו 
אליו מפעיליו בקג"ב אדם שלא הכיר. האיש צץ לפתע 
מתוך השיחים בחצר ביתו של קלינגברג והעביר 
לו מסר ממוסקבה. "אני אמנם לא יודע מי האיש", 
אמר קלינגברג, אבל יש לי זיכרון מצוין. אם תביאו 

לי צייר קלסתרונים, אוכל לתאר אותו במדויק".
עצמו  את  שהציג  החוקר  ענה  מצוין",  "רעיון 
בשם "ישראל" — שמו האמיתי היה חיים בן עמי, 
תקופה.  באותה  בשב"כ  החקירות  באגף  מחלקה  ראש 
"אנחנו נזמין את צייר הקלסתרונים של המשטרה, אבל לפני 

זה יש לנו כמה דברים חשובים ודחופים יותר".
חלף שבוע. הצייר לא הגיע וקלינגברג שאל את בן עמי 
מה קורה. "אין שום בעיה. אנחנו מודים לך ושמחים על היוזמה. 
שאל כשקלינגברג  החוקר.  ענה  הקרובים",  בימים  יגיע  הצייר 
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בפעם השלישית ושוב נתקל בת־
זה  אם  הנושא.  את  עזב  דומה,  גובה 
לא מספיק חשוב להם, אמר לעצמו, 

לי זה בטח לא חשוב.
חשוב.  מאוד  דווקא  היה  זה  להם  אבל 
ב"שונית"  שטיפל  השב"כ  חוקרי  צוות 
— שם הקוד שניתן למעצרו, חקירתו והע־

והחשוב  הבכיר  המרגל  של  לדין  מדתו 
ביותר שפעל אי פעם בישראל — היה נבוך 
לנוכח הצעתו של קלינגברג. הדבר האחרון 
תעלה  בחצר  פגישה  שאותה  זה  רצו  שהם 
במהלך החקירה. באותה תקופה היה זה סוד 
מקלינ־ למנוע  ניסו  השב"כ  ואנשי  גדול, 
הרו־ שהמרגל  האיש  אותו.  לחשוף  גברג 

סי פגש בחצר ביתו, האיש שראשי הקג"ב 
שלחו כדי לנסות לחדש עימו את הקשר, 
האיש שהקג"ב חשב שהצליח לשתול בלב 
אלא  היה  לא  הישראלי,  השלטון  של  לבו 
כפול שהפליל את קלינגברג והביא  סוכן 
למעצרו. הוא וסוכן נוסף המכונה "יופיטר" 
היו הסיבה שבגללה הקדיש השב"כ מאמ־
צים להשאיר את דבר מעצרו של קלינג־

ברג בסוד במשך עשר שנים. השב"כ הפיץ 
שמועות כזב על גורלו של סגן מנהל המכון 
הביולוגי בנס ציונה במטרה למנוע מהרו־

סים לדעת שהוא נעצר, ולהסתיר מהם את 
האפשרות שהאיש ששלחו אליו היה סוכן 

כפול.
עליו  עלו  איך  להבין  ניסה  קלינגברג 
מיד עם מעצרו. החשדות נגדו לא היו חד־
שים. כבר בעבר נחקר כמה פעמים בחשד 
לריגול ונשלח לבדיקות פוליגרף אחדות, 
המעצר,  בתא  עכשיו,  נקי.  יצא  שמכולן 
התרחשו  אירועים  אילו  להבין  הצליח  לא 
בדרך לחקירתו הנוכחית, החקירה האחרונה 
חוקריו  להודות.  נאלץ  שבסופה  והמכרעת 
בשב"כ פיזרו פה ושם רמזים, שמהם הסיק 
שהפליל  המקור  מיהו  כביכול  קלינגברג 
אותו, אך היה זה פיתיון שהמרגל בלע. המ־
קור האמיתי נעלם ממנו. כך שיחזר קלינ־
האח־ "המרגל  בספר  האירועים  את  גברג 
רון", שכתב עם עו"ד מיכאל ספרד: "הייתי 
בטוח שעלו עליי בגלל איש משירות הביון 
למערב.  ערק  הנראה  שככל  הסובייטי, 
מהמזרח  שמישהו  הזמן  כל  רמז  ”ישראל“ 
הגיע למערב. דומני שהוא דיבר על סוכן 
קג"ב שערק לארצות הברית ומסר את שמי. 
הדבר השתלב עם הדיווחים שמילאו באותן 
שנים, שנות השיא של המלחמה הקרה, את 
מצד  העוברים  סוכנים  החדשות:  מהדורות 

לצד ומסגירים רשתות ריגול שלמות".
אבל האמת הייתה שונה, וכעת היא נח־

שפת לראשונה.

קג"ב בעלייה
הרוסים  הקדישו  המדינה  הקמת  מאז 
ובעלי בריתם מאמצי ריגול אדירים ביש־
ראל. השגרירויות ומתקנים נוספים שימ־

שו מסווה לפעילות ביון ענפה, שבמרכזה 
סוכנים.  כאן  ולהפעיל  לגייס  ניסיון  עמד 
סוכנים  לשתול  מאמצים  נעשו  במקביל 
הקו־ מהגוש  לארץ  שעלו  היהודים  בקרב 

מוניסטי. אילייה גריגורוביץ דז׳רקבאלוב, 
שם  סיפר  לבריטניה,  שערק  בקג"ב  בכיר 
מוסק־ החליטה  ב־1948  כבר  כי  לחוקריו 
החדשה.  במדינה  חזקה  נוכחות  לקיים  בה 
היהודים  של  רשימות  מקבל  היה  הקג"ב 
שביקשו לעלות לארץ, ודז׳רקבאלוב היה 
בודק מי מהם ראוי לשרת את הקג"ב ול־
סו־ לשמש  כדי  שגויסו  היו  למענו.  עבוד 

כסוכנים  לארץ  נשלחו  כנים מיד ואחרים 
כשהכוונה  ממושכים,  זמן  לפרקי  רדומים 

הייתה להפעילם בבוא העת.
אברהם (מרקוס) קלינגברג הגיע לארץ 
בסוף 1948 עם רעייתו ונדה ובתם סילביה 
בת השנה. מיד בהגיעם התגייסו בני הזוג 
והיא  כרופא  הוא  בצה"ל.  הרפואה  לחיל 
מונה  רב  לא  זמן  כעבור  כמיקרוביולוגית. 
לר־ הצבאית  היחידה  למפקד  קלינגברג 

צה"ל  בארכיון  הקטן  התיק  מונעת.  פואה 
מ"א 68386,  קלינגברג,  מרקוס  סא"ל  של 
מספר כי ב־1 באוקטובר 1956 הועבר קלי־
נגברג למכון הביולוגי בנס ציונה, המקום 
שבו ישראל מפתחת, על פי פרסומים זרים, 
את הנשק הביולוגי שלה ואת אמצעי ההגנה 

מפני התקפה בנשק כזה.
ב־1957 גויס קלינגברג לקג"ב. על פי 
גרסתו בחקירה, שהובאה גם לבית המשפט, 
סחי־ תוך  לגייסו  הרוסי  המודיעין  הצליח 
טה: אם לא יספק מידע, נאמר לו, תיחשף 
העובדה שלא סיים את לימודיו ברוסיה ולא 
הוסמך לרפואה. לימים טען קלינגברג כי 
וש־ בלבד,  כתירוץ  הזה  בסיפור  השתמש 
למעשה לא הייתה בעיה עם ההסמכה שלו. 
הוא פשוט לא רצה להודות שריגל מטעמים 
אידאולוגיים מחשש להחמרה בעונשו. כך 
או כך, עד 1977 התקדם בתפקידיו במכון 
ובמקביל  המנהל,  סגן  לתפקיד  הביולוגי 

סיפר  הוא  וחשוב.  רב  מידע  לרוסים  מסר 
הביולוגי  המחקר  מצוי  בדיוק  שלב  באיזה 
הצבאי של ישראל ודיווח על פיתוחים חד־

שים.
ב־1968 החלה העלייה מברית המועצות 
לגדול באופן משמעותי — ב־1970 הגיעו לא 
פחות מ־1,000 עולים מדי חודש. השיא היה 
עולים.   3,000 כשהגיעו   ,1973 באוקטובר 
בשב"כ החל "מבצע חומשי תורה", שנועד 
הייתה  למבצע  העלייה.  גלי  עם  להתמודד 
סוכ־ העולים  בקרב  לאתר  כפולה:  מטרה 
נים שתולים של הקג"ב ולחקור אותם על 
מצדו,  הקג"ב,  סובייטיים.  בנושאים  מידע 
הבין שלחלק מהעולים, בוודאי למשכילים 
יש  ביטחוניות,  בתעשיות  שנגעו  שבהם, 
מידע רב, ונעשו מאמצים למנוע מהם לע־

לות לארץ.
הגנרל אולג קלוגין, לשעבר ראש חטי־
בת הריגול הנגדי בקג"ב, מאשר שישראל 
"ברית  הארגון.  של  מרכזית  מטרה  הייתה 
מדי־ של  הקמתה  בעד  הצביעה  המועצות 
נת ישראל מתוך תקווה שהמדינה הצעירה 
תהיה פרו־סובייטית", הוא אומר בראיון ל"7 
ימים". "כשהתקווה הזו נכזבה וישראל פי־
תחה קשרים טובים עם המערב, היא נעשתה 
יעד חשוב לחדירה מודיעינית. היינו מאוד 
מודאגים מהמאמץ הגרעיני הישראלי. היו 
לנו הצלחות לא מעטות בתחום המודיעין, 
בעיקר כשהשתמשנו בעולים חדשים. החד־

רנו לישראל מאות סוכנים. כשהייתי מושל 
מחוז לנינגרד מטעם הקג"ב היה גל עלייה 
סוכנים   200 היו  שלי  מהמחוז  ורק  גדול, 

מבין העולים".
"זרם המגויסים לקג"ב היה כל כך גדול", 
אומר בכיר לשעבר באגף לריגול נגדי בש־
ב"כ, "עד שחששנו שהרוסים בכוונה מצי־
פים אותנו באנשים. הם הרי ידעו שיש לנו 
את  לזהות  נצליח  ושלא  מוגבל  אדם  כוח 

המרגלים האמיתיים".
העולים החדשים שסומנו כבעייתיים או 
הסו־ הביטחוניות  בתעשיות  שעבדו  כמי 

בייטיות זומנו לתחקיר בצריף בקריה בתל 
אביב. בחלק מהתחקירים נחשף מיד קשר 
לקג"ב, אך מדיניות השב"כ הייתה להימנע 
מלהעמיד את העולים לדין, אלא במקרים 
קיצוניים שבהם נגרם נזק. בדרך כלל נית־

נה אזהרה חמורה בלבד.
גנרל קלוגין: "ברוב המקרים לא 
הצלחנו, אבל יש כאלה שלא נתפסו 
וייתכן שהם עדיין פעילים בשירות 
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קלינגברג סיפר כי 
מפעיליו בקג"ב שלחו אליו 

אדם שלא הכיר. האיש 
צץ לפתע מתוך השיחים 

בחצר ביתו והעביר לו 
מסר ממוסקבה. "הרגשתי 
איך לבי מפסיק לפעום", 

כתב בספרו

חוקרי השב"כ התרשמו 
מ"שומרוני" כאדם חכם, 

רגיש לניואנסים אצל 
בני שיחו, ממולח מאוד. 

התברר שהוא היה אמור 
לאסוף בישראל מידע 

על המערכת הציבורית: 
הלכי הרוח וניתוחים של 

האישים השונים

מרקוס קלינגברג. למטה: 
החצר שבה נפגש עם 

"שומרוני". "המפגש איתו 
טילטל אותי", כתב בספרו
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הביון הרוסי. היו גם כאלה שחצו את 
לשב"כ,  עצמם  את  והסגירו  הגבול 

אבל היו גם אחרים".

הצעה שקשה לסרב לה
החדיר   1972 של  הראשונה  במחצית 
חשובים,  סוכנים  שלושה  לישראל  הקג"ב 
לימים  קלמנוביץ׳,  שבתאי  היה  מהם  אחד 
איש עסקים מצליח. שנים רבות הוא היתל 
לחמש  ונידון  ב־1988  שנלכד  עד  בשב"כ 
צעירים,  שני  היו  האחרים  מאסר.  שנות 
(כי־ ו"יופיטר"  "שומרוני"  יכונו  שלימים 

נויים בדויים; הכינויים האמיתיים אסורים 
במסגרת  לחקירה  זומנו  שניהם  לפרסום). 
"חומשי תורה". שניהם אמרו שעלו לארץ 
מתוך מצוקה כלכלית וציונות ושהם רוצים 
לנסות את מזלם בעסקים זעירים בישראל. 
שניהם גם אמרו שלא היה להם כל מגע עם 
אליהם  פנה  לא  איש  הסובייטי:  המודיעין 
בבקשה לשתף פעולה ולא הייתה להם כל 

נגיעה למידע מסווג.
אלא שמשהו בהתנהלות שלהם בתחקיר 
נראה חשוד. תשובותיהם היו פתלתלות ולא 
הפעם  נוסף,  לבירור  נקראו  הם  מספקות. 
בנפרד. במקביל התברר כי "שומרוני" פתח 
עסק קטן — לא ברור במימון מי. עוד הת־
ברר שהוא מפגין ביטחון עצמי גבוה, שלא 
ממש תואם את פרופיל העולה החדש, ועוד 
שמחנכת  טוטליטרית  ממדינה  שבא  כזה 

לצייתנות ולפחד.
השניים התבקשו להתייצב במלון רמת 
יוסי  השב"כ  איש  להם  המתין  שם  אביב, 
גינוסר. "יופיטר" הודה מיד שגויס על ידי 
"אבל  הכחיש,  "שומרוני"  כמרגל.  הקג"ב 
אחת",  לשנייה  אפילו  לו  האמין  לא  יוסי 
נזכר אחד מאנשי השב"כ שהיה מעורב במ־

בצע. "הוא קלט שמדובר באדם עם יכולת 
מניפולטיבית גבוהה, אבל גם יוסי לא היה 
פראייר, ואחרי כמה שעות הודה ׳שומרוני׳ 
ביש־ אותו  השתיל  שהקג"ב  התברר  בכל. 
ראל כדי שישמש בה ׳סוכן השפעה׳ — אדם 
יכולתו  ושלצד  בישראל,  היטב  שמעורה 
להשפיע  יוכל  כוח  ממוקדי  מידע  להביא 

בנושאים חשובים להנהגה הסובייטית".
מ"שומרוני"  התרשמו  השב"כ  חוקרי 
בני  אצל  לניואנסים  רגיש  חכם,  כאדם 
שיחו, ממולח מאוד. התברר שהוא היה אמור 
הצי־ המערכת  על  מידע  בישראל  לאסוף 
האישים  של  וניתוחים  הרוח  הלכי  בורית: 
השונים. השב"כ הגיש לו ול"יופיטר" הצעה 
שקשה לסרב לה: או שיסכימו לשמש כסו־

כנים כפולים ויסייעו לשב"כ לשתול אצל 

על  לדין  שיועמדו  כוזב, או  מידע  הרוסים 
ריגול ובגידה. הם הסכימו וכך החלה הפע־

לתם כסוכנים, שנמשכה שנים ארוכות.
בהפעלה היו מעורבים אנשי שב"כ רבים 
ניכ־ משאבים  להשקיע  צורך  שהיה  משום 
רים בהפקת המידע החצי כוזב. שני אנשי 
שב"כ ותיקים שימשו בתפקידים מרכזיים 
בפרויקט וגם הפכו לידידיהם של שני הסו־
כנים: האחד מהם היה יצחק (סשה) פנטיק, 
לימים אחד מראשי האגף לסיכול חתרנות 
מדינית, ומי שגייס את אבישי רביב כסוכן.

פנטיק והמפעיל הנוסף, שניהם ממוצא 
הסוכנים.  את  להפעיל  כיצד  ידעו  רוסי, 
הרוסים  של  שדה  סוכן  נעשה  "יופיטר" 
ושימש אותם למטרות זמינות או לנושאים 
שהגיעו אליו אגב עבודתו, שבמהלכה נפגש 
רגיש.  למידע  נגישות  בעלי  אנשים  עם 
"שומרוני" הפך בתוך זמן קצר לאחד מב־
כירי הסוכנים הרוסים בישראל: הוא סיפק 
לקג"ב מידע עצום, שהרוסים סברו שהגיע 
מיודעי דבר. באמצע שנות ה־70 עלה לי־

גויס  הוא  שגם  שלו,  משפחה  קרוב  שראל 
לקג"ב. המפעילים של "שומרוני", שראו בו 
נכס חשוב ושמחו על המידע שהביא, סברו 
כי קרוב משפחתו יכול להביא להם תועלת 
כסוג של עוזר. הקרוב עלה לארץ — ומיד 
הוסגר על ידי "שומרוני" לשב"כ, שהכפיל 

גם אותו.
רוצים  הרוסים  מה  התעניינו  בשב"כ 
של  גדולות  בכמויות  אותם  והזינו  לדעת 
מידע כוזב או חסר חשיבות. הרוסים, מצדם, 
היו מבסוטים עד הגג. הם גם שילמו לו ביד 
את  להעביר  נאלץ  "שומרוני"  אך  רחבה, 
שהיו  האנשים  אחד  השב"כ.  לקופת  הכסף 
מעורבים בהפעלתו אומר: "האיש הזה חייב 
את כל הקריירה שלו לשב"כ. בלעדינו הוא 

לא היה מגיע לעשירית ממה שהגיע".

הטבעת מתהדקת
ב־1973 נאסר בישראל קולונל יורי לי־

נוב, מפעיל סוכנים של הקג"ב, אחרי שיצר 
אותו  שהסגיר  כפול  סוכן  עם  קשר  כאן 
מפ־ מלשלוח  הרוסים  נמנעו  מאז  לשב"כ. 
עילים בכירים לישראל והחלו להפעיל את 
קלינגברג  מרקוס  בלבד.  בחו"ל  סוכניהם 
נפגש עם מפעיליו בעיקר בשווייץ, ואילו 
"שומרוני" נהג לנסוע עם אשתו לאיטליה 
ולצרפת, שם היה מוצא תירוץ כלשהו כדי 
להתחמק ממנה לכמה שעות ולהיפגש עם 

אנשי הקג"ב.
בקלינג־ שחשדו  היו  הביולוגי  במכון 

מהם  אחת  שנלכד.  לפני  רבות  שנים  ברג 

הייתה פרופ׳ רננה בן־גוריון, בתו של ראש 
של  שבתו  ידעה  היא  הראשון.  הממשלה 
קלינגברג פעילה בתנועת מצפן וזה הפריע 
לה. יום אחד הופיע קלינגברג במכון ואמר: 
"מגיע לי מזל טוב, בתי מתחתנת". כשה־

תברר שהחתן הוא פעיל מצפן אודי אדיב, 
אך  קלינגברג  את  לפטר  בן־גוריון  דרשה 

דרישתה נדחתה.
צבי  היה  בקלינגברג  שחשד  נוסף  אדם 
מירון, קצין הביטחון של המכון. הוא דיווח 
על חשדותיו לבנימין בלומברג, הממונה על 
הביטחון במשרד הביטחון, וקלינגברג הוזמן 
לחקירה שממנה יצא בשלום. הוא צלח את 
הפוליגרף של השב"כ פשוט משום שהוצגו 
לו השאלות הלא נכונות. כשנשאל, לדוגמה, 
הפולני  הביון  שירות  למען  מרגל  הוא  אם 
השיב בשלילה ויצא דובר אמת. על המודי־
עין הרוסי לא נשאל כלל. העובדה שהוצגו 
לו שאלות ספציפיות, ולא הוצגה לו השאלה 
אם הוא עובד בעבור גורם זר כלשהו, עוררה 
תיאוריית קונספירציה בשב"כ, שלפיה אחד 
מראשי הארגון היה מרגל רוסי שכיסה על 
קלינגברג. בשלב מאוחר יותר דיווח עריק 
רוסי שבאחד ממוסדות המחקר הישראליים 
הרגישים יש מרגל, וקלינגברג הורחק בע־

דינות מחלק מהמידע המסווג.
להתנתק  קלינגברג  החליט  ב־1977 
הסכימו  אלה  המועצות.  בברית  ממפעיליו 
רק  אבל  שנים,  לכמה  לנפשו  אותו  לעזוב 
איש ביון כושל יוותר על מרגל במקום רגיש 
וחשוב כישראל. בתחילת שנות ה־80 ניסו 
הרוסים לחדש את קשריהם עם קלינגברג 
באמצעות דרישות שלום ומכתבים ששלחו 
על  אליו.  הגיע  לא  חלקם  בדואר.  אליו 
התייאשו,  הרוסים  אחרים בחר לא להגיב. 
קשר,  איתו  ליצור  אחרות  דרכים  חיפשו 
ולבסוף עשו את הטעות הקריטית שעלתה 
הפרו  הם  מאסר.  שנות  ב־18  לקלינגברג 
את ההוראה הקשוחה שהם עצמם קבעו, לא 
עם  בישראל  המתרחשים  מבצעים  לערבב 
מהמרגל  וביקשו  קלינגברג,  של  הפעלתו 
הבכיר שלהם בארץ — "שומרוני" — ליצור 
קשר עם המדען. באותה תקופה קיבלו ממנו 
זרם סדיר של מידע שהוצלב, נבדק ונמצא 
אמין. הם לא חשדו בו לרגע וסברו שהוא 

באמת הישג מודיעיני משובח.
בספרו,  קלינגברג  כתב   ,"1981 "בסוף 
שהטב־ להרגיש  לי  שגרם  דבר  "אירע 
עת סביבי מתהדקת. זה קרה לפנות ערב. 
לרחבת  ונכנסתי  מהאוניברסיטה  חזרתי 
הגינה שלפני הכניסה לבית המשותף שבו 

גרנו. מתוך החשכה הבחנתי בדמות 
הב־ מעמודי  אחד  מאחורי  שעומדת 
הראשית.  הכניסה  דלת  שלפני  ניין 
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"שומרוני" הזין את 
הרוסים במידע כוזב או 
חסר חשיבות. הרוסים, 

מצדם, היו מבסוטים עד 
הגג. הם גם שילמו לו

ביד רחבה, אך הוא
נאלץ להעביר את הכסף 

לקופת השב"כ

התברר כי "שומרוני" 
פתח עסק קטן — לא ברור 

במימון מי. עוד התברר 
שהוא מפגין ביטחון עצמי 

גבוה, שלא ממש תואם 
את פרופיל העולה החדש, 

ועוד כזה שבא ממדינה 
שמחנכת לצייתנות ולפחד

קולונל יורי לינוב, שנאסר 
בארץ אחרי שיצר קשר 
עם סוכן כפול. למטה: 
התעודה שלו מהקג"ב
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כמעט הגעתי לדלת כשהדמות יצאה 
מקיפאונה ונעה לעברי.

"׳החבר קלינברג׳, לחשה לעברי 
הדמות ברוסית. נעצרתי והרגשתי איך לבי 
מפסיק לפעום. ׳החבר קלינברג, אנחנו רו־

צים לקבוע איתך פגישה׳.
אותו  והניף  מה  דבר  מכיסו  שלף  "הוא 
לעברי. זה היה כרטיס הביקור שלי מהמכון 

הביולוגי.
"היה לי ברור שאני חייב, פשוט חייב, לה־
גיב במהירות ובעוצמה. הוא סובב את הכר־

טיס כך שאראה את חתימתי בצד השני.
לא  והשתדלתי  אמרתי,  מפה!׳  "׳תעוף 
דלת  את  וטרקתי  פנימה  נכנסתי  לצעוק. 
למע־ במהירות  צעדתי  מאחוריי.  הכניסה 

לית ומשם לדירה.
"האיש נעלם.

אותי.  טילטל  לביתי  בכניסה  "המפגש 
מעבר לעובדה שניסיון ליצור איתי קשר היה 
מנוגד לכל כללי הבטיחות שנקבעו ויושמו 
בקשריי עם הסובייטים, נרעדתי מהמחשבה 
שהם מעוניינים לחדש את הקשר. לא רצי־

תי את זה עוד לפני שהשב"כ התחיל לעקוב 
אחריי, ובטח לא אחרי שידעתי שהם נמצאים 

בעקבותיי, גם בטלפון וגם ברחוב.
"אחר כך חשבתי שאולי הסובייטים רצו 
להזהיר אותי מפני משהו. שאלתי את עצמי 
אם לא הייתי צריך להקשיב. לתת לו שתי 
דקות. אלא שבשלב הזה של חיי לא הייתי 
בנוי לשיחה של דקה אחת עם נציג שירות 
הביון הסובייטי. אם הם רצו לומר לי משהו, 
הם היו צריכים לחשוב על דרך מתוחכמת 
יותר מאשר לשלוח מישהו שיעמוד בכניסה 
לביתי. הסיכון היה פשוט בלתי נסבל, ולא 
יכולתי להרשות לעצמי להיות במגע כל־
שהו איתם. הרי יכול להיות שמי שעוקבים 
אחריי מכירים את האיש ויודעים עבור מי 
הוא עובד, ועכשיו הם ראו אותו מדבר איתי 
ליד הכניסה לבית. מזה חששתי מאוד. ומ־

עבר לכל זה, פשוט לא רציתי להיות איתם 
יותר בקשר. נגמר הפרק הזה בחיי, ואף אחד 

לא יוכל להחזיר אותי אליו".

התיק הלא נכון
הפגישה הזו התרחשה מול עיניהם הבו־

חנות של אנשי יחידת העיקוב של השב"כ, 
ש"שומרוני" הזעיק מבעוד מועד. מיד אחרי 
ש"שומרוני" קיבל הוראה ממפעיליו ליצור 
קשר עם קלינגברג, היה ברור לראשי הביון 
הישראלי שסגן מנהל המכון הביולוגי הוא 
בוגד, אך הם העדיפו לא למהר אלא להדק 

את החבל סביב צווארו.
הפגישה  אחר  שעקבו  השב"כ  אנשי 
אומ־ קלינגברג,  של  ביתו  בחצר  הלילית 
רים כי גרסתו שקרית וכי הוא לא דחה את 
קצרה  שיחה  עימו  ניהל  אלא  "שומרוני" 
את  הפליל  למעשה,  ושבה,  (שהוקלטה), 
עצמו. לשיחה הזו הייתה חשיבות מכרעת, 
שכן בשב"כ היו גורמים שחשדו כי הרוסים 
קלינגברג,  את  "לטנף"  השנים  כל  מנסים 
שהוא  בעוד  בריגול  אותו  להחשיד  כלומר 

כלל אינו מרגל.
למפעילים  דיווח  ש"שומרוני"  אחרי 
להשת־ החליטו  הם  שאירע,  על  הרוסים 
מש בנוהל חירום שנקבע מראש. "יופיטר" 
שהוחלט  נוסח  עם  גלויה  באירופה  קיבל 
עליו מבעוד מועד, ושילשל אותה לתיבת 
המכתבים של קלינגברג. התצפיתנים של 

השב"כ שכבו סביב הבית גם הפעם.
קלינגברג משחזר: "ואז הגיע המכתב. זה 
מהאוניברסיטה.  חזרתי  ערב.  בשעות  קרה 
הפעם לא המתין לי אדם אלא מכתב. הוצאתי 
אותו מתיבת הדואר שלנו. זו הייתה מעטפה 
לבנה רגילה, אבל משהו בה עורר את חשדי. 

הכנסתי אותה לכיסי ונכנסתי לבניין.
"רק במעלית העזתי לפתוח אותה.

"׳פרופסור קלינגברג היקר. אני מקווה 

לפגוש  מאוד  שמח  הייתי  טוב.  ששלומך 
אותך במקום הקבוע בז׳נבה. דרישת שלום 

חמה לונדה. פול׳.
מסטפן  שקיבלתי  הסיסמה  הייתה  "זו 
(כינויו של אחד ממפעיליו — ר"ב), שפירו־
שה שאני מתבקש להגיע לז׳נבה. לא בדיוק, 

לא מילה במילה, אבל בערך.
משהו  שגיליתי  עד  שניות  כמה  "עברו 
הייתה  לא  הישראלי  הבול  על  דופן.  יוצא 
חותמת דואר. כלומר, מישהו שם את המע־

טפה בתיבת הדואר שלנו, וזה לא היה הדוור 
השכונתי.

"נכנסתי הביתה והלכתי היישר לשירו־
תים. קרעתי את המכתב והמעטפה לפיסות 
קטנטנות והשלכתי אותן לאסלה. אחרי שתי 
והתיישבתי  מהשירותים  יצאתי  שטיפות 

לאכול ארוחת ערב עם ונדה".
למכתב,  הגיב  לא  שקלינגברג  אחרי 
התייאשו המפעילים הרוסים וזנחו את הע־
ניין. בהתייעצות אצל ראש השב"כ, אברהם 
ולקרוא  הפרשה  את  לפוצץ  הוחלט  שלום, 
לאיש לחקירה. היה ברור שלא ניתן לאסוף 
ראיות ישירות נגדו. באגף החקירות קיוו כי 
יצליחו לשבור אותו בחקירה ולקבל ממנו 

הודאה, תקווה שהתבררה כמוצדקת.
למעצרו,  הראשונות  בשנתיים 
כי  משוכנע  קלינגברג  היה  1983־1985, 
להסגרתו.  הביא  הרוסים  העריקים  אחד 
אבל אחר כך התברר לו שטעה. הוא החליט 
לקחת חלק בהליכי הערעור על חומרת עו־
נשו וללמוד בעצמו את החומר. רכב מיוחד 
של השב"כ היה מביא לתאו בכלא את החו־
מר המסווג בפרשה, אחרי שעבר סינון ביט־
חוני. אבל בישראל כמו בישראל, התבלבלו 
בין התיקים ובוקר אחד שלחו לקלינגברג 

את התיק הלא נכון.
"הליכי הערעור לא שינו דבר ותוצאתם 
קלינגברג. "אבל  כתב  איש",  הפתיעה  לא 
הגיע  איך  גיליתי  לדיונים  ההכנות  בזמן 

לשב"כ המידע שהוביל למעצרי.
"לאחר דרישות חוזרות ונשנות הצליח 
הגלר (עו"ד יעקב הגלר, פרקליטו בערעור 
— ר"ב) לשכנע את הפרקליטות שיש לא־

כדי  המשפט  בית  תיק  את  לקבל  לי  פשר 
לו  ולעזור  המסמכים  על  לעבור  שאוכל 
הייתי  אז  עד  לערעור.  הטיעון  קו  בהכנת 

שמי־ ישראל,  לי  שאמר  בדברים  משוכנע 
שהו משירות הביון הסובייטי ערק למערב 
המי־ לישראל  הגיע  וכך  שמי  את  ומסר 

היו  ה־80  שנות  במהלך  פעילותי.  על  דע 
עריקות של עשרות סוכנים מצד לצד, כך 
אותי.  גם  חשף  מהם  שאחד  בטוח  שהייתי 
הייתה  הזו  התיאוריה  עם  היחידה  הבעיה 
אמורים  היו  הסובייטים  קרה,  זה  כל  שאם 
לדעת שנחשפתי. הרי הדבר הראשון שעו־
שה שירות ביון כאשר אחד מאנשיו עורק, 
הוא בקרת נזקים: לאסוף את רשימת פרטי 
המידע שידועים לעריק, ולהזהיר את הסו־

כנים שעלולים להיחשף על ידו.
"התיק הובא אליי לכלא אשקלון, ואני 
עיינתי בו בקפידה בלשכת סגן מפקד הכלא. 
עברתי מסמך אחר מסמך. את כל הניירות 
כמה  עליהם  שעברתי  כיוון  היטב  הכרתי 
פעמים בזמן ניהול המשפט בבית המשפט 
המחוזי. ואז נתקלתי בפתק קטן שלא הכר־
תי: אולי שישה סנטימטרים על עשרה, לא 
יותר, ועליו בכתב יד קטנטן הסוד שעמד 

מאחורי חשיפתי".
בלט־ יונה  מאת  מכתב  היה  פתק  אותו 
נעצר  שבה  בתקופה  המדינה  פרקליט  מן, 
לממשלה,  המשפטי  היועץ  אל  קלינגברג, 
פרופ׳ יצחק זמיר. בלטמן ביקש את אישורו 

והוסיף  לעצור את קלינגברג,  של זמיר 
כי סוכן כפול של השב"כ, "שומרוני" 

המר־ לחשיפת  שהביא  הוא  כינויו, 
גל.

בכלא,  הראשונות  "בשנים 
כשישראל בא לבקר אותי, הוא 
שאל לא אחת כיצד לדעתי הם 
הצליחו לעלות עליי. אמרתי 
לשמוע:  שרצה  מה  את  לו 
למ־ שעבר  מהמזרח  עריק 

שמדובר  ידעתי  בפנים  ערב. 
קלינג־ מסכם  אחר",  במשהו 

ברג.
"שומרוני" שימש את הש־

האימפריה  התפרקות  עד  ב"כ 
הסובייטית ב־1990, ואז הפכה 
הפעלתו כסוכן כפול ללא רל־
לפר־ אוסרת  הצנזורה  וונטית. 

סם מה קרה איתו מאז. †
ronen-be@yedioth.co.il
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איש שב"כ שהיה מעורב 
במבצע: "שומרוני הכחיש 

את החשדות, אבל יוסי 
גינוסר לא האמין לו. הוא 
קלט שמדובר באדם עם 

יכולת מניפולטיבית גבוהה. 
אחרי כמה שעות הודה 

שומרוני בכל"

הגנרל אולג קלוגין, לשעבר 
ראש חטיבת הריגול הנגדי 

בקג"ב: "היו לנו לא מעט 
הצלחות בתחום המודיעין, 

בעיקר כשהשתמשנו 
בעולים חדשים. החדרנו 

לישראל מאות סוכנים"

גינוסר. "לא היה פראייר"
צילום: חיים הורנשטיין

קלמנוביץ. היתל
בשב"כ שנים רבות

רננה בן�גוריון. דרשה 
לפטר את קלינגברג

צילום: ורדי כהנא

ט
גר

אל
לי 

 א
ם:

לו
צי


