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לעזאזל שעירי□
הי מאיר גולדה אש־הממשלה ף*

 מלוא את השבוע לגייס צריכה תה ן
ה דוכן על כשעמדה הריטורי, כישרונה

 במשך דבר. שום להגיד לא כדי כנסת,
 מימ־ על ופיטפטה עמדה היא שלמה שעה
 ה־ את לחקור שנקראה קופל, ועדת צאי

מינ לשואת שגרמו הביטחוניים !מחדלים
דבר. חידשה ולא כן,

 בוועדת־החוץ־וה־ החברים גח״ל, נציגי
 בהם שגם על קול־זעקה הקימו ביטחון,

 אפם את רק להם וגילו אמון, נתנו לא
 הירוק״, ״הספר הוועדה, דו״ח של קצהו

עמודים. 500 פני על המשתרע
 וגם גולדה של החמקמק נאומה גם

 ועדת־החוץ־והבי־ מחברי הדו״ח הסתרת
ה את ליצור אולי נועדו הנאמנים, טחון

לג שאין סודיים דברים בו יש כי רושם
 מחשש שבנאמנים, לנאמנים אפילו לותם

החוצה. ידלפו פן
אי כי הצגה. רק זו היתד. המזל לרוע

במ מתפרסם קופל צוות דו״ח היה לו
 לא הציבור את מדהים היה הוא לואו,

 התדהמה שבו. בסודות ולא שבו בגילויים
בו. שאין ממה כתוצאה נגרמת היתד,

 מעדויות מורכב הגדול שחלקו הדו״ח,
 הכללי הביטחון שירות — השב״ב אנשי

 רשלנות, ׳מחדלים, על אומנם מצביע —
 כוננות. והעדר תושיה חוסר בטלנות,

 הדרגים לגבי דק נחשפים אלה כל אבל
דר השונות, הביטחון בזרועות הנמוכים

וב בעדינות קלה, נגיעה עם הביניים, גי
 יותר גבוהים. יותר קצת בדרגים זהירות,
 ה־ מחפש במישהו, אשמה מחפש משהוא

 מדוע ותקדימים, ■תקנות באמצעות דו״ח,
גורמים. מיני כל באחריות להאשים אין

עונש

מ עמדה שהיא משום בפרשה, ועקיפה
ל ולצאת המדינה, משירות לפרוש מילא

פנסיה.
— כסף יותר
קצינים יותר

ב האישי. למישור שנוגע מה ה
המסקנות כי נראה המבצעי מישור ז

 כאן מדובר שאין להבין שצריך מה
 לחץ שום אין לעריפת־ראשים. בשאיפה

 מחדל על מישהו דווקא להעניש ציבורי
 .לגבי גולדה שעשתה הדבר בדיוק וזה —

הלי שמצאה. לעזאזל השעירים שלושת
 בהחלפת רק קשור ואינו אישי, אינו קוי

 מאווירה נבע הכישלון אחר. או זה עובד
 פיקוח מצורת לקויה, מתפיסה כללית,

מ נכונים, בלתי מדיווחים מהימנה, בלתי
כדי יעילה. להערכת־מצב יכולת חוסר

 דה־וינצ׳י ליאונרדו בבית־המלון •
 של הצוותים אנשי נוהגים שם ברומא,
 ברומא, שהייתם בעת להתאכסן אל־על

ו המלון את לפנות הישראלים התבקשו
המ לבעלי מההסכם. בעליו את לשחרר

 שעריו על הקבועה השמירה נמאסה לון
רגילים. ואורחים תיירים המבריחה

 רמזו בוושינגטון בכירים פקידים •
ה מיספר את לצמצם ישראל לשגרירות

ופקידים רשמיות משלחות של ביקורים

נמוד בדרג
שת  משי- שניים עובדי־המדינה, **ילו

ת רו * שהתבק , והאחד הביטחון /
 את להגיש ראש־הממשלה על־ידי שו

 מימ- בעקבות המדינה משירות התפטרותם
 לנסיון בולטת דוגמא הם הדו״ח, צאי

ב מינכן לכשלון האחריות את לתלות
ב מהאחראים לתבוע מבלי ר,רקק,זעי

הדין. את לתת יותר העליונים דרגים
המי הדרג על רק כאן מדובר ואין

ה ובין שהתפוטרו אלה בין ניסטריאלי.
דר קיימות עדיין עליהם, הממונים שרים

 הפיקודית ההירארכיה בסולם רבות גות
 לא ננזף, לא מאלה אחד אף והמבצעית.

הת לא להסביר, נתבע לא לסדר, נקרא
מתפקידו. לפרוש בקש
 כתוצאה שאירע מה את ליישם אם

 של למיבנה קופל, צוות דו״ח ממסקנות
 להסיק שנדרשו אלה הרי צבאי, גדוד

מפק של בדרג קצינים הם הפסקנות את
 ומפקד הפלוגות כשמפקדי מחלקות, די

 נקיים יוצאים עליהם, הממונים הגדוד,
ביקורת. מכל

 ה־ מהאיפול כתוצאה מזה. יותר עוד
 הוועדה, מסקנות על שהוטל צנזוראלי

 גולדה נמנעה כאילו ידיעות לדלוף החלו
 עובד־מדינה לגבי המסקנות את מלהסיק

לכישלון, ישירות האחראי בכיר,

 לגבי המסקנות הוסקו זאת לעומת
שולית נגיעה רק לה שיש אחרת, אישיות

 וזו יותר, הרבה ממשי תוכן נטולות הן
להסתרתן. העיקרית הסיבה
 לידי הדו״ח מסקנות שהגיעו לפני עוד
ש צעדים, של שורה כבר ננקטה גולדה

 העיקריים הצעדים אלה יהיו הנראה ככל
האב ■תקציב הדו״ח. מתוך המתחייבים

עש בכמה הוגדל בחו״ל הישראלית טחה
 קציני־ של מיספרם גם ל״י. מיליוני רות

 במידה הוגדל בחו״ל הישראליים הביטחון
ניכרת.
 החששות כל התממשו אחת, אחת כך,

 קופל ועדת של מינויה עם שהתעוררו
הר מעצם התבקשה זו תוצאה לתפקידה.

 ממנים שאם ברור שכן הוועדה. של כבה
יח לא הם רבי־סמלים, של בדרג ועדה
 של ועדה ממנים ואם רבי־סרנים, קרו

אלו של מעשיהם יבקרו לא הם סרנים,
פקי של דרג קופל, ועדת של הדרג פים.
 הצביע למימסד, הקשורים בכירים דים

מגבלותיה. ועל מימצאיה על מראש
 כמוצאת הוועדה במימצאי נאחזה גולדה

 עיקר את שתלד, הדו״ח, שכן רב. שלל
 בקציני־ביטחון ■מינכן לכישלון ההאשמות
 סייע מספקים, בלתי תיקשורת ובאמצעי

האי האחריות את עצמה מעל לנער לה
 אפילו מלהעניש ולד,מנע לתבוסה, שית
ב ופיקודיה יועציה עוזריה, מצוות אחד

הביטחוניים. השירותים תחומי
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ב לתקוע מספיק זה אין זה כל את לשנות

 כמה ולערוף כוננות על להכריז חצוצרה,
לראווה. בלתי־נכונים ראשים

גול יסודי. יותר הרבה בית בדק דרוש
 מחייב זה כי זאת, לעשות יכולה אינה דה
 שאחראית כמי סילוקה את גם השאר בין

אלה. לפעולות

 בודחיס
מהבעיות

 בחרד־ והממשלה, שנולדה דמה *
מאח חוצנם ולניעור לתדמיתם תם !■

 או כישלון עם שקשור מה לכל ריות
משמ את עדיין תופסים אינם תבוסה,

האח בגילוייו הערבי הטירור של עותו
רונים.

אי הם שולית. חזית עדיין זו לגביהם
 ארוך לטווח השלכותיה את רואים נם

 שונים שטחי־חיים לגבי משמעויותיה ואת
 בשבוע שאירעו תופעות כמה במדינה.
 אור־אדום להדליק צריכות היו האחרון

 גרמו רק הם זה במקום אך אזהרה, של
 הצביעו ידיעות ויותר יותר להתמרמרות.

 הופך בחו״ל ישראלי שלהיות כך על
נסבל. בלתי למצב להיות

 ששירותי- מכיוון בארצות־הברית, בכירים
לע מפוגלים אינם האמריקאיים הביטחון

כולם. של האבטחה בעומס מוד
המו וביטול בתיירות ניכרת ירידה <•

 הצביעו לישראל, לטיסות הזמנות של ני
ל שהביאה המונית, כמעט פסיכוזה על

התיי משרד מנכ״ל מצד רשמית הודאה
 התיירות במימדי הצפוי הצימצום על רות

לישראל.

 יהיה בכך, הכרוכה אי־הנעימות כל עם
מ להתעלם בת־יענה, של מעשה רק זה

 קטנה ערבית טירזר קבוצת של ד,ישגה
 כולו העולם את להכניס שהצליחה אחת,

ו לישראלים שקשור מה בכל לפאניקה
 של האישי ביטחונם את הפכה ישראל,

 תיאור־ מבחינה לפחות בחו״ל, ישראלים
_ _____ ומדאיג■ מביך ולעניין טית,

 ישראל ממשלת ניצבה זה מצב מול
 דואגים הבכירים כששדיה חידלת־אונים,

 וה־ האיפול נסיונות בלבד. הטוב לשמם
פעי של ■רושם ליצור שנועדו השתקה,

 עליז*״ לדעת לציבור שאסור סודית לות
 כל חוסר על טישטוש של מסך רק היו

 מקורית. מחשבה כל יוזמה, כל ■מעש,
ב שהוצבו הבעיות עם להתמודד במקום
 בחרה ישראל שממשלת היה נראה פניה,

מהם. לברוח

 את לרכז התוכנית נגד שבועיים, לפני
 גוף בידי הממשלה משרדי פירסומי כל

 סגן של פיקוחו תחת שיהיה אחד, מרכזי
להו עלולה כזאת תוכנית ראש־הממשלה.

השלי ממכשירי אחד את דיין מידי ציא
נכבד סעיף המהווה שלו, העיקריים טה

הביטחון. מערכת בתקציב
 לאור המוצאים השונים הבטאונים תריסר

הדוג אחת הם מערכת־הביטחון על־ידי
הצי כספי ביזבוז של המובהקות מאות
 נייר על מודפסים ככולם רובם בור.

בעריכה צבעוניות, בהדפסות יקר, כרומו

 המזל, לרוע תוכנם, רק מהודרת. גראפית
אלי הקוראים את בדרך־כלל מעניין אינו
מתגלגלים. הם הם

 במחנה הביטחון, מערכת שבועון אפילו
 מישרד־הבי־ על־ידי מתמנים (שעורכיו

ללא חבית הוא צה״ל), על־ידי ולא טחון

 תחשיב כל ללא לאור המוצא תחתית
שווע — הכושל השבועון כדאיות. של
 פירסומי לחקר התמנתה אשר טאוב, דת

החתי כפיית את קשות ביקרה הממשלה,
 ועל קבע בשירות חיילים על עליו מה
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