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כמה מהסיפורים המתפרסמים בהעולם הזה ,עלולים להיראות בעיני
הקורא המיקרי מוזרים ומתמיהים .כזה ,למשל ,היה הסיפור התרת הרצועה,
שפורסם במדור במדינה )העולם הזה  ,( 1749בתה־המדור השטחים.
אותו סיפור היה מורכב משני חלקים .חלקו הראשון התייחס לתוצאות
הנזיפה האדמיניסטרטיבית ,שנתן הרמטכ״ל בשעתו לקצינים בכירים ,על
שלא פיקחו פיקוח צמוד על מעשיהם של חיילי צה״ל ברצועת עזה ,וש
התנהגותם כלפי האוכלוסיה ה
אזרחית ברצועה עוררה סערת-
רוחות במדינה .קטע זה הסתיים
במשפטים הבאים :״קובעי ה
מדיניות יצאו נקיים .מבצעי ה
מדיניות נענשו .העונש היה
אומנם רק נזיפה ,אבל לגבי
קצין בכיר ,נזיפה היא עונש
משפיל ביותר.״
חלקו השני של הסיפור עסק
ביחסים בין שר־הביטחון ,משה
דיין ,לבין מי שהיה אז עוזרו
של שר־העבודה ,אל״מ )מיל(.
יצחק פונדק .אותו חלק הסת
יים בקטע הבא :״למרות כל מה
מפקדי רצועת־עזה פונדק
שאירע ביניהם ,לא שכח משד,
דיין את פונדק .הידידות המחו
דשת בין השניים עוררה פליאה רבה .שכן ,במרוצת  15השנים האחרונות,
קם דור חדש הרואה את עצמו זכאי לידידותו של דיין .מדוע זכה בה דווקא
אלוף־המישנה הקשיש ,שהיה יותר מעשור מנותק מצד,״ל?״
יתכן שאפילו אותם מקוראי העולם הזה ,שהבינו ס־ אותו סיפור נכתב
בלשון סגי נהור ,לא ירדו לכוונת הדברים .מסיבות מובנות ,לא ניתן היה
אז ,לפני חודש ימים ,להבהיר יותר את הידיעה ,שהסתתרה מאחורי הסיפור.
קוראים שהוטרדו אז על־ידי התעלומה ,יכלו ודאי למלא את החסר השבוע,
כאשר פורסם רשמית כי תת־אלוף יצחק פונדק )שהתגייס מחדש לצה״ל ו
הועלה בדרגה( נתמנה כמפקד רצועת עזה וצפון סיני׳ ,במקומו של תת־
אלוף מנחם )״מן״( אבירם ,ששוחרר מתפקיד זה.
תת־אלוף
היה מפקד הרצועה בתקופה בה אירעו המעשים החריגים ,ש
אבירם,
עוררו את הסערה הציבורית,

ואכירם

שבגללה מינה הרמטכ״ל קצין־
חוקר.
מינויו של תת־אלוף פונדק כמושל הרצועה ,אינו רק מינוי אישי .הוא
מהודה שינוי אירגוני יסודי ומהותי בצורת המימשל הישראלי ברצועה.
היינו העתון הראשון ,שפירסם בשעתו את המתרחש ברצועה .סיעת
העולם הזה בכנסת היתד ,הראשונה שהעלתה את הנושא לפורום ממלכתי,
דבר שאילץ את האחראים לנקוט צעדים מתאימים .היה זה רק טבעי שהיינו
גם הראשונים שבישרנו את תוצאות אותה יוזמה.

^ מדיניות שר הגד״ה
כדברי הפרידה שלו ,אחרי שנטש את תפקידו ,ניסה תת־אלוף אבי
רם ליצור את הרושם ,כאילו במשימה העיקרית שהוטלה עליו — דיכוי
אירגוני הפידאיון הפועלים ברצועה — נחל הצלחה .בעוד דבריו מהדהדים
בשופרות התיקשורת ,באה המציאות וטפחה על פניו .מעשי הרצח בקרב
תושבי הרצועה נמשכו ,ושני תושבי רפיח נמצאו הרוגים על מסילת־הברזל.
זריקת הרימונים בעזה חודשה ,ובשבת נפצעו שם ארבעה מחיילי צר,״ל.
למרות שמינויו של חת־אלוף פונדק הוצג כנסיון למציאת פתרונות אזר
חיים לבעיות תושבי הרצועה ,הרי למעשה יוטל על שכמו תפקיד מדיני,
אותו יזם שר־הביטחון משה דיין .יהיה עליו ,,לדלל את הרצועה״ ,לנסות
להעביר כ־ 150אלף פליטים ממחנותיהם ברצועה ,למחנות הפליטים שבגדה
המערבית ,מתון הנחה שכך ניתן יהיה לפתור את בעיות התעסוקה ב
רצועה ואת בעיות הפיקוח על הפליטים ,מתוכם באים מרבית החבלנים .ב
מילים אחרות :מפקדה החדש של הרצועה יצטרך לבצע מדיניות של הגלייה.
נוכח כוונת ממשלת ישראל להחזיר בבוא היום את הגדה למישטרו של
חוסיין ,אך להמשיך ולהחזיק ברצועת עזה ,ברור שהכוונה המסתתרת מ
אחורי מדיניות זו היא להשאיר ,בבוא היום ,כשתסופח הרצועה לישראל,
מינימום של פליטים במתנותיה.
מי שמאמין שמדיניות כזו עשויה לדכא את הטרור ברצועה ,נוקט שוב
מדיניות של בת־יענה .במוקדם
מאוחר הוא ייאלץ שוב להכריז
קשה״ ברצועה .המאורעות
עלולים להישנות שוב.
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שיופיע בחול המועד פסח ,יוקדם לרגל החג .הגליון
יימצא למכירה ברחבי הארץ ביום השלישי.13.4.17 ,
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