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   בריא כשורסגן הקונסול הבריטי שערק ברשת "פתאומי" וידיאו
  

   לעשות סדר בראש צריך פהמבוא
  

קה  הרוסית ליוותה במוזי'רשות הבידור'ביולי .ברשת" פתאומיות"כשזה נוגע לריגול הרוסי אין עליהם ב
 בעיר תעשיית הנשק יאקטנבורג כשהוא בשליחות MI6 איש יימס הדסון' גהקונסול הבריטיסגן את 

 התלבש ה' איון נויצ אנטי רוסי בלטביה רומנישבוע אחר כך קונסול. יצאניות בדירה מוקלטת3מרגשת עם 
מריקני הקונסול האסגן שבועיים אחר כך כ.עם נערת ליווי לצלילי ההמנון הלאומי הרומני ברשת

עם קהילות דתיות הפשיל את תחתוניו לצלילי מוזיקה " קשרים" שעיסוקו אר' קייל האטצבמוסקבה
אף ערוץ תקשורת אמריקני לא העיז לפרסם פרט כלשהוא על הדיפלומט האמריקני מסיבה .קצבית ברשת

נפוצו במערב  -" חיובית"עכשיו מוזיקה .אף אחד לא רוצה לשבת בפוסטה ,  CIAפשוטה הוא סוכן 
 ביותר שגרם נזק לבריטניה זיק הסתובבו גם בבריטניה לפיהן רב המרגלים המ"משום מה"שמועות ש

הלונדוני טען כי ממשלת בריטניה בסיוע אדמירל " הטיימס"לפני חודשיים , " חולה מאוד"בלק ' ורג'ג
' ורג'ל גבריטי קשרו קשר השתקה של התקשורת בשנות השישים לחפות ולהסתיר את קשריו של המרג

שנחת " הפתאומי"עכשיו הסרט ... הכתבה בהמשך-  MI6בלק ליחידת הביון ההירואית של הוד מלכותה 
על הוילה השמורה שלו .ברשת שמזים את הטענה כי שנוא נפשם של הבריטים והאמריקנים חולה מאוד

 קליפ ושלחו עשו...המרגל הרוסי ההרואי בריא ושלם.המסרטה" נחתה"שבה מצוי בכל שעה שומר צמוד 
  ...בהמשך...מוכר ומתורגל.אותו לרשת

  
  כוכב באתר הריגול הרוסי -בלק 

  
 הספר שהומלץ בפרק המבוא על ידי .בלק' ורג' ספרו השני של גלפני חודש יצאה המהדורה השניה של

הספר . לצוערי השירות ולמרגלים של מחרחיוניכספר  סרגיי לבדאב ראש מערך הריגול של רוסיה
 -    MI6ירות הביון הבריטי ש נושא על כריכתו את תמונתו של גדול הבוגדים שצמחו ב"ופיםקירות שק"
 הספר לאתר שירות "עלה"עם צאת המהדורה השניה  .1949סגן הקונסול הבריטי בסיאול .בלק' ורג'ג

  .כ בדרך בלי סירנה"שב.לא לקנות שם.אמאזון לאוהבי קאווייר בלוגה.SVRהריגול הרוסי 
  

   המתחיל אם הוא נכון הרוסי של המרגלביו -בלק 
  
את נעוריו חילק בין רוטרדם .בלק נולד לאב יהודי ספרדי מאיסטנבול ממשפחת בהר ולאם הולנדית' ורג'ג

בקהיר התחנך לאחר מות אביו בקרבת דודו היהודי הנרי קוריאל איש המפלגה הקומוניסטית ..לקהיר
בשלב מסויים עבר לבריטניה התנדב לצי וגוייס . בהולנד הצטרף למחתרת האנטי נאצית..המצרית 

את הנערה הבריטית הראשונה שביקש לשאת לאשה הוא לא הצליח לשאת . SIS.לשירות הביון הבריטי
כאיש ביון בריטי היה אחראי לחקירת שבויים גרמניים .בשל התנגדות הוריה על רקע מוצאו היהודי

  .יים שהושגו בפלישה לאירופהכן עסק בתרגום מסמכי שלל גרמנ.המבורג, בגרמניה
 שנים 3.נלכד ונשבה על ידי הצפון, עם פרוץ מלחמת קוריאה נשלח להקים רשת ריגול בריטית בקוריאה 

לדבריו אלה הביאו אותו להפוך את עורו לבד מהפצצות , שהה בכלא צפון קוריאני שם עיין בכתבי מרקס
  .בלק לקוריאה' ורג' מתחילים עם הגעתו של ג SVR –דיווחי ארכיב ה .האמריקנים על כפרים חסרי הגנה

 העביר לשוביו פתק ברוסית ביקש ליצור 1951בסתיו .ן שכבש את סיאולוכעבור שנה נלכד על ידי הצפ
 –מה  דוזהדלאב ' בפגישה אתו של נציג סובייטי  וסילי אלקסייביץ.קשר עם הרוסים כי בידיו מידע חיוני

KGBזיהה עצמו כאיש ביון בריטי  SISות הפגישה טס בבעק. המוכן  לשמש סוכן סובייטי בהתנדבות
קבע פגישה רודין .להשלים את גיוסו" קורובין"רודין המכונה '  ניקולאי בוריסוביץKGB -מלונדון סוכן ה

לדברי מפעילו של בלק  .DIOMIDD –קוד הסוכן שקיבל מהרוסים .עמו בהולנד לאחר מלחמת קוריאה
  .היתה תחת כיסוי ומידור מוחלטים ההפעלה שלו 10/53בלונדון 

  
  הישגיו של בלק

  



,  סוכנים שפעלו בגוש הסובייטי 400 הסגרתם של 1990 -שני הישגים מונה בלק בספריו הראשון ב
 לפרוייקט היוקרה המערבי KGB -ההישג השני שלו הזעקת מרכז ה...ונה חוסלולדבריו איש לא ניזוק הכ

 מתקן האזנה באורך חצי קילומטר שנחפר ממערב העיר למזרח ב ובריטניה והיא מנהרת ברלין"של ארה
  ..מזרח גרמניתוהשאפשר  לאנגלו אמריקאים לצותת לתקשורת הסובייטית 

  . מסר בלק למפעילו מיכל עותקים מויעוד של הביון הבריטי אמריקני לגבי תכנון המנהרה1954בינואר 
  .לפני שמנהרת הריגול הפכה למבצעית הוצב בלק כשליח הביון הבריטי בברלין חודש 4/55 – ב 

 ביים המרכז 4/56 -רק ב. לא שיבש את פעילות המנהרה כדי לא לסכן את הסוכן החיוני KGB -מרכז ה
לתקשורת הסובייטית    סלילים של האזנה50000ההאזנות במתקן הפיקו  ".גילוי בשל תאונה"

 בלבד  KGB -באופן מסקרן ה.. םאו לפענח את התכנים שלה/שנתיים נדרשו רק לתמלל ו.והגרמנית
אין תימוכין לטענה כי הרוסים .או המודיעין  הסובייטים/אבטח את התקשורת שלו בלי ליידע את הצבא ו

פירות ההאזנות הפיקו  יכולות חדשות של חיל .לאו במידע כוזב את כל ערוצי התקשורת שצותתוימ
ת חדשות ומתקני צבא חדשים בפולין גרמניה האוויר הסובייטי בתחום הגרעיני בגרמניה המזרחית טייסו

  U2 -מדובר בתקופה של לפני טיסות ה.מו גם מתקנים גרעיניים סובייטיים חדשיםכ , .מ"ובריה
אחד מהמסרים שנלכדו בציתות היה דווח מפורש על קיומו של סוכן סובייטי המועסק על ידי .והלוויינים

 פולני אחד  SB רק עם עריקתו של  סוכן 1961 -הריגול הבריטי בברלין אך הוכחה משכנעת הושגה ב
  .אז נעצר.מישאל גולנייבסקי שזיהה את בלק בוודאות

  
  אולימפית קיבל אבל מדליה בלק בפוסטה הבריטית

  
 14 העונש בחוק הוא  שנים42 לתקופת המאסר הארוכה ביותר בעוון ריגול בבריטניה 1961 - נדון בבלק

חכמים . שנים42 – אישומים על אותה עבירה וכך נשפט ל 4הגישו ? שנים על העבירה שביצע מה עשו
 בכלא  איריםייענים שנים נמלט מהכלא הבריטי השמור בחסות החשיכה בעזרת ס5כעבור .הבריטים
בעזרת חבל השתלשל החוצה וצץ כעבור שבוע , בזמן הקרנת סרט לאסירים . .KGB -ואנשי ה
מ " סוכנים בריטיים ברחבי בריה60 - חיסולם של כ...)מישהוא עמד וספר גופות (מייחסים לו.במוסקבה

בלק ' ורג'גגורר כיום מת. של השירות החשאי בממשלת הוד מלכותהסוכנים 400 -לבד מחשיפתם של כ
   SVR -או ה/ וKGB ונהנה מפנסיה של קולונל ב מאובטחת אלקטרוניתה שמורה'בפרבר מוסקבאי בדאצ

  .החלופה החיצונית של רוסיה כיום
 הוא מופיע באקדמיה לריגול של רוסיה ומעביר את מורשת הריגול הרוסי למרגלים של "בין לבין"

" אין ברירה אחרת"בספרו הראשון .אומנים להשתלה במערב הרוסים המ"אי ליגאליים"בין היתר ל.מחר
No Other Choice  רק אדם המאמין עמוקות באידיאל ומשרת אותו בכוונה גדולה " כתב 265 בעמוד

רק שירות מודיעין העסוק למטרה נעלה יכול לבקש הקרבה כזו גדולה ...יסכים ללכת לקריירה כזו
עור והיקף בזמן שלום רק שירות המודיעין הסובייטי יש לו לכן עד כמה שאני יודע בכל שי, מקציניו

קבל   KGB -יורי אנדרופוב אחד מראשי  ה .1990 -את הדברים כתב בלק ב"..." תושבים אי ליגאליים"
 במשימות הביון שלה היא צריכה לשאוף צורה ממשית כי כדי שהמדינה תצליח בSVR -על פי ארכיון ה

  .בלק' וג'אנשים מסוגו של גגיוסם של ל
  .85 - המדליה לכבוד יום הולדתו. בדרזדן KGB -הסוכן לשעבר של ה מדליה מפוטין קיבל בלק ' ורג'ג
  

  בלק והפדיחה של הבריטים והאמריקנים גרסה אחרת
  
בראשית שנות החמישים שוחרר וחזר כגיבור לבריטניה שהציבה בלק לאחר שחרורו מהכלא הקוריאני  

 לצד 'כבר עבר' שהוא שיעראף אחד לא . ס סוכנים כפולים סובייטיםאותו בברלין כאחראי על גיו
רק ...האמריקנים והבריטים הסיקו בתום חקירה ארוכה שהחשיפה התרחשה בשל טעות טכנית.הסובייטי

בלק  . כמי שמכר את המנהרה עוד בטרם הונחה אבן אחתבלק' ורג' נחשף גפולניכתוצאה מעריקת סוכן 
  . הוא אומר"מובן של המילההמעולם לא הייתי בריטי במלוא "גורס שאינו בוגד בכלל 

  
  בלק ומקורות המודיעין של דבקה

  
  שמועות שאוהבים לשמוע בבריטניה כי הוא חולה מאוד)?מי אין לו שונאים פה (לאחרונה נפוצו שמועות
 -ל ה ש"גרתייהש"  החדשיבהתאם לסרט.. גם למקורות המודיעין של דבקהח" חוושעשויות היו לחלחל



FSB   המזים את השמועה כי הבוגד הבריטי הקטלנילנו סרט הפעם צץ ם געם המוזיקה למרגלים  
  .בלק חולה' ורג' גוהשנוא

נכדו מובל "  ספונטני " וכאילוסרט כזההלכן אפוא גם . על ביתו של בלק יש שמירה צמודה תמיד
 סרט  חדשי חפשי בריא ושלםמחזית הוילה כשהסבא המרגל צועד לעברו בשל אירוע קצר באמבולנס 
  ..חדש ברשת

  
  גם סרט גם שעת סיפור

.  
או סקיצה של חיל האוויר / מפה ראשונית ו גם מוצאת דרכה החוצה"הסרת החסיון מהאמת"במסגרת 
 אותה גנב סקיצה. בסקיצה שתורגמה לרוסית מופיעה המנהרה , המתורגמת לרוסית  RAF -הבריטי ה
במטה ,   שמכל הסמאטוחה הזו אין פלא אפוא.ת המנהרה בכללרלה חפיבלק עוד בטרם הח' ורג' גכנראה

   .בלק ועלילותיו שכנו בכותל המזרח של מפקדת השטאזי' ורג'השטאזי בברלין המזרחית ג
  

   מקלקל את הסרטרומני גנב
  

בלק כלל אינו בוגד בריטי אלא סוכן ' ורג'איון מיחאי פאצפה גנרל סקוריטטה שערק למערב טען כי ג
 את טענתו הוא  MI6 - לתוך ה"אי ליגאלי"לטענתו בלק הושתל כ.לתו עד סופו היוםי מתח שתולייטיסוב

לנשים והחשוב מכל לדבריו הוא שכאשר שלחו אותו " נפל"כרה לא שמבסס בעובדות שבלק לא שתה ל
לדבריו ... באופן שוטף"אנה קרנינה" חדשים קרא את 3 תוך  בקורס מטעמםהבריטים ללמוד רוסית

 "םיאי ליגאלי"... בגדולעובדת כמו פוטין מנהל את רוסיה כיום מבשרת כי השיטה KGB עובדה שסוכןה
  ...או של חיים/ שימוש בתעודות זיהוי של מתים ו.כמה כאלה נתפסו במערב לאחרונה...מושתלים

  
  יאללה לוידיאוס  

  
לא חולה ולא .ה בריא ושלםמהחודש האחרון בו הוא נרא" ספונטני/הפתאומי"עכשיו למיודענו בוידיאו 

שמו פרח .תמונה אחת שלו בחוץ וצילום כריכת הספר המומלץ של ראש מערך הריגול הרוסי כיום.בטיח
  .לי מהתחלת העמוד

 SVR גרתי במטה הפיקודי של סוכנות הריגול הרוסיתיכמובן ביקור ש,.תמונתו של בלק במטה השטאזי
את המפגש פותח גנרל ביון .ת מרגלים בריאים וחסוניםבעיר ירוסלבל כשמקבלים אותו ליד שולחן חבור

  ..בלק בקבלת המדליה של פוטין כפי שהוקרן בטלביזיה הרוסית' ורג'ולבסוף ג....בריא שיש לו כאפה
  במבטא ארכיוני שהיא משדרת באנגלית שוטפת"רוסיה היום" וידיאו שהוקרן בתחנה –לחובבי אנגלית 

הגינקולוג עם המקל באחוריו של סוכן '  ורג' לא ג–המעודכן ' ורג' הג ראיון באנגלית עם–מהקרמלין 
  ...איבנוביץ  בלק' ורג'ג הקאמאראד  החיזבאללה אלא


