
במדינה
העם

ס־גזון שד שאליה
 הרוחות נסערות כישראל

— מילים כגלל
רעיונות כשל ולא

כמד■ השבוע גרמו גדולה התרגשות
 עיריית ראש שהשמיע מחוספסים מישפטים
 קבלת־ במסיבת קולק. תדי ירושלים,

ה חג לרגל שנערכה המסורתית הפנים
ה דויד, במיגדל העיריד. בסוכת סוכות

כמה במקצת, שתוי שהיה קולק, טיח
 אגודת- ח״ב של בפניו שפר אימרות
 את לשרוף ״צריך פרוש. מנחם ישראל

קרא אונגרן,״ בתי ואת מאה־שערים
והמזו־ המזוקן ד.ח״כ לעבר העיר ראש
 וראש־ להתאושש פרוש הספיק טרם עזע.

 ״זלמן נוספת: פנינה לעברו שלח העיר
 צריך היה הוא מבולבל, נשיא הוא שז״ר

 ארוס, מציתי עם הזדהותו בגלל להתפטר
זה.״ את לו ולהגיד ללכת יכול ואתה

התפר מניעי עם להסכים היה אפשר
 עם להשלים היה קשה קולק. של צותו

 ״שק הביטוי את שקבע האיש של סיגנונו
המוניצי בשירות כמטבע־לשון בתחת״,

 כי וטען קולק כשהתנצל גם אבל פאלי.
 לאנשי ״לשבור שיש אמר הכל בסך

 היה אפשר העצמות,״ את מאה־שערים
 שעשה כפי סדר־היום ולעבור לו לסלוח

 מתכוון הוא שאין ברור היה פרוש. ח״כ
 שמישהו חשש ואין אומר שהוא למה

זאת. יבצע
 באותו לח,ונקיים״. יכולים ״לא

 יותר קצת בסיגנון דברים נאמרו שבוע
 יותר. הרבה חמורים היו הם אבל עדין,

הב בטלוויזיה פנורמה לתוכנית בראיון
עמ את לגלות התבקשה כאשר ריטית,

 אמרה לא הפלסטינית, הבעיה לגבי דתה
 ולא הבתים״ את להם ״לשרוף גולדה

 דבריה אבל העצמות.״ את להם ״לשבור
יותר. פוגעים היו

פעם אי ■תהיה שבעתיד רואה את ״האם

קופד: ועדת דו״ח של הקלעים מאחורי

 גוודה סחבה איו
מדיין יריב את

חודשיים, בעוד לדצמבר, ראשון
 ראש יריב, אהרון אלוף היה אמור ^
 צה״ל, של הכללי במטה מודיעין אגף

 הוא הראשון. האזרחי לתפקידו להיכנס
 הבכירה הפקידות לצוות להצטרף עמד
 מיוחד עוזר בתפקיד מישת״הביטחון של

 מיועד כשהוא דיין, משה לשר־הביטחון
 לכנסת הבחירות אחרי זה למישרד לחזור

 המערך ברשימת כנסת כחבר השמינית,
שר־הביטחון. וכסגן

הב לגבי הדיונים נמשכו שלימה שנה
ה המודיעין אגף ראש של עתידו טחת

 כך. כל סודיים דיונים אלה היו לא פורש.
 שמו את לפרסם היה ניתן שלא למרות

המדי עסקה זה, בהקשר יריב האלוף של
התפקי על ובדיווחים בניחושים כולה נה

ה ״הקצין כשהתואר לו, המוצעים דים
לשמו. קבוע כתחליף משמש בכיר״

 רכש ״אהרל׳ה״, כל בפי המכונה יריב,
 אגף כראש כהונתו שנות בשמונה לעצמו

 שברור כזו, כוח עמדת בצה״ל המודיעין
שי על לוותר תוכל לא שהממשלה היה

 מצה״ל. פרישתו אחרי הטובים רותיו
יוע מעודף סובלת אינה ישראל ממשלת

ני יכולת לוגי, חשיבה כושר בעלי צים
מדי־ להערכת־מצב וכישרון בהירה תוח

יריכ יועץ־למילחמה־כטירור,
בין־לילה תפנית

 שאל עצמם?״ משל מולדת לפלסטינים
המראיין.

 ?״1967 עד האלה לפלסטינים קרה ״מה
 להסדיר ניסו לא ״מדוע גולדה, היתממה

אזן״ זהותם את
 רוצים היו אם זאת, ״בכל המראיין:

המע בגדה הויכוח, לשם נאמר מולדת,
רבית..."

 עד המערבית בגדה דיו ״היו גולדה:
1967"...

בנ עלייך ללחוץ חייב ״אני המראיין:
 לפחות — חשוב שזה משום זו, קודה

 היו וירדן המלך אם הפלסטינים... בשביל
 על מקובל יהיה זה האם לכך, מוכנים
ו״ ישראל

״עצמאית?״ גולדה:
)22 בעמוד (המשך

 בהם תכונות — גלובאליים במושגים נית
 לפרוש לו שתניח כדי — יריב מצטיין

האזרחי. בשוק לפעילות
 בעל שאפתן, לאדם שני, מצד

 מרחיקות פוליטיות אמביציות
ב עניין בל היה לא כמוהו, לבת

:לו שהוצעו הרכים תפקידים
מ לראש-הממשלה, יועץ מישרת

 שהיתה ישראלי״, ״קיסינג׳ר עין
 של ברמתו לפקיד אותו הופכת
מנב״ל מישרת דיניץ: שמחה

 שגריר תפקיד או מישרד־החוץ
 מה ידע יריב כאמריקה. ישראל
בי שילטוני תפקיד :רוצה שהוא

תפ בהכרעות. שותף יהיה בו צועי
 שבקוג* שר-הכיטחון, סגן קיד

 דייו יתמנה אם מסויימת, סטלציה
 את לרשת עשוי אחר, לתפקיד

נר כשר-הביטחון, דיין של מקומו

הרי לכל מספק תפקיד ליריב אה
עות.

 ודיין גולדה של לאמונם הזוכה יריב,
 גולדה ידי על נשלח בשעתו — כאחד,
 ניכסון עם דיין של שיחותיו על לפקח
 — באמריקה ביקורו בעת ממשלתו ושרי
 חופשה חודשי לשני לצאת היה אמור
־שר־הביטחון. כעוזר שיתמנה לפני

 עוד שעבר, השבוע כסוף לפתע,
 את מעליו להסיר שהספיק לפני
 של עתידו התהפך האלוף, מדי

מחסו יריב נלקח בין־לילה יריב.
 גולדה של לחפותה דיין של תו

 שד המפורש לרצונו כניגוד מאיר,
 סחבה, פשוט גולדה דיין, משה

 מאחוזת יריב את הבד, להפתעת
העני דיין, של הפרטית הביטחון

 אחוזתה. כתחום נחלה לו קה
זאת? עשתה היא מדוע

 של מפולת
הביטחון שירותי

 המיניסטדיא- האחריות בחינת **
 כראש־הממשלה מאיר גולדה לית,

 של פעולותיהם על הישירה האחראית היא
 ה־ שירות ושל למודיעין המרכזי המוסד
 והביטחון הביון גופי שני הכללי, ביטחץ

 נושא גם נמצא שבאחריותם האזרחיים,
ל האחריות בחו״ל. הישראלי הביטחון
 של האחרים ולכישלונות מינכן כישלון
 ישירות נופלת בחו״ל, הביטחון שירותי

גולדה. של כתפיה על
 הכל ועשתה זאת, כשהבינה גם אולם

 תפסה לא עדייו מאחריות, להתחמק כדי
מ המסתתרת המפולת גדולה מה גולדה
 את מינתה כאשר אלה. כישלונות אחורי
קו פנחס ■של בראשותו החוקרים״ ״צוות

 סידורי להיעדר אחראי מי לחקור כדי פל
לאולימפ הישראלית למשלחת הביטחון

 לשרי כמו לה, ברור היה מינכן, יאדת
 פונקצייונרים ■שצוות האחרים, הממשלה

 על להצביע היותר לכל יכול זה מעין
 את לתבוע בלי מבצעי, בדרג אחריות

הממשלתי. מהדרג הדין
 רק הצטמצמה לא קופל ועדת אולם

 המוסד אנשי 20כ־ מינכן. פרשת בחקר
 שפכו בפניה, שהופיעו הביטחון ושידות

 שהעיק מה כל את החוקרים שלושת בפני
שנים. במשך ליבם על

 את לסכם הוועדה החלה כאשר
ב המימצאים, הצטרפו מימצאיה,

 לכתב• כיותר, יבשה עוברות לשון
 עד שהצביע כיותר, חריף אישום

 הזנחה, רשלנות, מחדלים, שרשרת
והתעלמות.

 של החמורים המימצאים אחד
 שבגלל כך על מצביע קופד ועדת

 כין ילדותיים ״ברוגז״ משחקי
בכי תפקידים כעדי וכין שרים

קומוני קיימת אין שונים, רים
 החייבים מוסדות כין כלל קציה

 הדוק פעולה כשיתוף לפעול
1 מתמיד.
 ועדת עניין הוא ■שמתרחש למה דוגמא
 מוסדות, אניות, מטוסים, לאבטחת השרים
 ועדת בחו״ל. ישראליות ומשלחות אישים
 אחרי 1968 בשנת שהוקמה זו, שרים

מור היתה לאלג׳יר, אל־על מטוס חטיפת
 האוצר המשטרה, התחבורה, משרי כבת

 סגן הוא שלה פשיושב־הראש והביטחון,
אלון. יגאל ראש־הממשלה

הש־ לא מעולם שדיין מסתבר, והנה,
 ב־ התעניין ולא זו ועדה בישיבות תתף

 גם הפסיקו ישיבות כמה אחרי בה. נעשה
 הוועדה. בישיבות להשתתף אחרים שרים

 לידי הגיע המצב בלבד. לשלט הפכה היא
בנוכחות התקיימו הוועדה שישיבות כך

ה הממשלה מישרדי של הביטחון קציני
בלבד. שונים

 אלון, ליגאל ידוע היה שהדבר למרות
 איש של תשומת־ליבו את הסב לא הוא

 התפטר ולא הוועדה את פיזר לא לכך,
הת מכתב הגיש עצמו, דיין מראשותה.

 מינכן. אסון אחרי רק מהוועדה פטרות
זו. התפטרות לקבל סירבה גולדה

מקפצה
יותר טובה

 היא, קופל ועדת ממסקנות חת ^
ה בין המעורערים היחסים שבגלל

נו נשמט הבכירים, הפקידים ובין שרים
 הכסאות, בין ונפל בחו״ל הביטחון שא

לו. כאחראי עצמו יראה אחד שאף מבלי
המלי זה, מצב לתיקון ההצעות כאחת

ש עליון, בדרג מתאם למנות הוועדה צה
 גורמי כל פעולות על ומפקח ממונה יהיה

והביטחון. הביון
 ומיכד הוועדה שדו״ח לפני עוד
נו לגודרה, רשמית הוגשו צאיה

 שנודע כשם בדלי, כאופן לה דע
 יהיו מה שונים, בחוגים לאישים
 חששה גולדה הוועדה. המלצות

המ אהר למלא תיאלץ אם כי
 ״מתאם״, ולמנות הוועדה לצות

ש (וכפי הוועדה, שדרשה כפי
 אורי טכועייםז לפני גם דרש

 משום בכך יהיה ככנסת) אבנרי
ל ובאחריותה בכישלונה הודאה
 כתחום ששררו ולהפקדות הזנחה

 מדי גדודה צפרדע היתה זאת זה.
לבלעה. תוכל שגולדה מכדי
החלי היא להתחכם: החליטה היא לכן

 שיגיעו לפני עוד המתאם את למנות טה
 זו בצורה הוועדה. המלצות רשמית אליה
ה וגם (הוועדה) הארי את תשביע היא

 אחרי שלימה. תישאר (גולדה) כבשה
 השבוע, הראשון ביום הממשלה ישיבת
 שנולדה התיקשורת צינורות בכל הודגש

 כ־ יריב אהרל׳ה של מינויו על החליטה
מס לידיה שהגיעו לפני עוד יועץ־מיוחד

קופל. ועדת קנות
 הממשלה דוברי ניסו כך במקרה,״ ״דק
 יריב יטפל לציבור, ״הלוקש״ את למכור
המסק ביישום גם כיועץ תפקידו בתוקף

קופל. ועדת ;מדו״ח שיתבקשו נות
תפ יריב אהרון העדיף מדוע

 עוזר תפקיד עד לגולדה יועץ קיד
ז לדיין

 מאוד מטעה היא ״יועץ״ המילה
 החדש בתפקידו בי זה. כמקרה
יו הרבה סמכויות ליריב הוענקו

 עצות לתת מאשר גדולות תר
לגולדה.
 עם אדירה, כוח עמדת זוהי

 השפעה עם עצומות, סמכויות
 כלל להשוותה אי-אפשר מכרעת.
 לקבל יריב היה שיכול לתפקיד

 כמצב שכן שר־הכיטחון, כעוזר
לגמ כמעט דיין מנוטרל הנוכחי

 נוגעים שאינם הנושאים ככל רי
 בה הוא הניטרול לצה״ל. ישירות

 אינה חיונית שאינפורמציה גדול,
 ואנשי דיין לידיעת בלל מגיעה

מישרדו.
 הוא יריב אהרל׳ה עבור היועץ תפקיד

 שיל־ לקאריירה טובה יותר הרבה מקפצה
 רק לא אבל העוזר. תפקיד מאשר טונית

 שמחה גולדה גם טוב. עסק עשה הוא
 את לטייח עשוי יריב של מינויו בחלקה:

 את לתת מגולדה ולמנוע העבר פגמי כל
למחדלים. אחריותה על הדין

 ומכאן מכאן קרח שנשאר מי
דיין. משה הוא

...— 19 1831 הזה העולס


