
ה הישראלים. במטוסים והבחינו מהחלונות
אמת. להיות יכול אינו הווילונות על סיפור

 הוא כזה, במטוס נוסעים כמאה כשיש
 היה מוכרח פנים, כל על מלא. כימעט
 המטוסים חלון. בל מאחורי ראש להיות

 ממנו. מטרים כמה במרחק היו הישראליים
? במטוס אנשים שיש ראו שלא ייתכן איך

 הציבור את הלעיטו ישבו הסיפור נם
 המטוס כאילו — ימים שלושה במשך
לנחי והתכונן הגלגלים את הוריד הלובי

ה הקופסה בהקלטת בספק. עומד — תה
 גלגלים, להורדת הדומה רחש נשמע שחורה

 הטייסים. בשיחות לכך סימן אין אבל
■ ■ ■

 כאן התחילו הרשמי, התיאור פי ך*
 לצוות ונישנים, חוזרים שונים, נסיונות /
מטוסו. את להנחית הלובי הטייס על

 על שלא ביד, סימנים לו נתנו תחילה
 לו נתנו מכן לאחר הבינלאומי. הנוהג פי

 ניענוע המוסכם, הבינלאומי הסימן את
מטוסי־הקרב. בכנפי

: ה ל א  שהטייס קרה זה איד ש
 ג• אף הרבה את הזכיר לא הלובי

 החיצו• המוקלטים, מדבריו אהה
ץ והפנימיים גייס

 אחריו. העוקבים ״מיגים״ על מדבר הוא
 מיגדל־ עם דברים כך על מחליף הוא

 אין אבל חבריו. ועם בקאהיר הפיקוח
לנ שנצטווה אחת במילה אף מזכיר הוא
 וניענע לפניו שטס מטוס על־ידי חות

 הבינלאומי? המוסכם הסימן לפי בכנפיו
 כזאת, הוראה שום ראה שלא ספק אין
 לדבריהם, היו, הישראליים שהטייסים אף

ולפניו. לידו יממנו, מטרים כמה במרחק
ביותר. מוזרה סתירה כאן יש

שהטיי העובדה את לכך לצרף אפשר
 הם המטוסים. את זיהו לא הלוביים סים
 שהפאנטום אף פאנטומים, שהם ידעו לא

מנו במיספר גם המיג, מן לגמרי שונה
 זה האם המגן־דויד. את זיהו לא הם עיו.
 שמא או ? בלתי־מובן טיימטום בגלל קרה
 מטרים? מכמה יותר גדול המרחק היה

במר עיניו, לפני הטייסים עברו לא שמא
טוענים? שהם כפי מטרים, ארבעה חק

: ה ל א  עומדים מידה באיזו ש
 במים־ הישראליים הטייסים דיווחי

 ש? ההקדמות לאור הביקורת, הן
המפיץ המטוס

; ה ל א  חופפים מידה באיזו ש
 לציבור שנמסרו אזה, דיווחים
י ר ח  ש■ הדיווחים עם מעשה, א
הישראלי לפיקוד עמיהם גמסדו

ת ע ש ץ מעשה כ

 של במוחו נעשה מה עתה *מהזר *
 הרמטכ״ל — הפקודה את שנתן האיש ^

 חיל״ מפקד במוח וגם שר־הביטחון. ו/או
שנתקבלה. ההחלטה את להם שהציע האוויר
 במטוס. אנשים יש אם ידעו שלא נניח

 פקודה קיבל הטייס כי שהאמינו נניח
לה. ציית ולא לנחות,

? לחשוב צריכים, היו מה יכלו, מה
 היה הוא אזרחי. מטוס היה לפניהם

אזרחית. ערבית חברת־תעופר. בשם מסומן
 יכול כזה !מטוס כי לחשד, מקום היה
 בישראל. מזימה לביצוע מכשיר לשמש

 אירגון בידי מופעל להיות היה יכול הוא
 פצצות לשאת היה יכול הוא עדין. לוחם

 שאירגון מוזר קצת אמנם, רבות־עוצמה.
 שם הנושא במטוס דווקא ישתמש כזה

 לפחות. השם, את לכסות במקום ערבי,
 האחראי והאיש מוצדק, עצמו החשד אך

בחשבון. אותו לקחת היה חייב
 שהמטוס בחשבון לקחת לו היה מותר

 עוכב, ולא המצרי, ומםך-הראדאר את עבר
לקרא הוזנקו הישראליים המטוסים ושגם

חשוד. מטוס בקיצור, באיחור. תו
 התמצאות בעל אדם חשוד. רק אולם
 ידע חיל־האוויר, מפקד כמו אוויר, בענייני
 לכל ופשוט תמים הסבר להיות שיכול

היה. שאמנם כפי — האלה התופעות
 טעות של האפשרות היתר. השלבים, בכל
עויינת. כוונה של מהאפשרות יותר סבירה

ההחלטה. להתקבל צריכה היתד. זה לאור
ישר פנים אל בדרכו המטוס היה אילו

 צריכים היו מרכזי-אוכלוסייתה, לעבר אל,
המחשידות. לנסיבות חשיבות־יתר לייחס
 לעבר וטס הסתובב שהמטוס ברגע אך

 מחשיבותן, אלה נסיבות מאבדות מצריים,
שטעה. מטוס שזהו האפשרות וגוברת
להש מותר לת״א, המתקרב עויין מטוס

 הבורח אזרחי מטוס באמצעים. נגדו תמש
באש. עליו לפתוח אסור מצריים, לעבר

פרשת
בולגריה

 27ה־ יום של המוקדמות הבוקר בשטות
 אל־על של נוסעים מטוס הופל ,1955 ביולי
 ואנשי נוסעים 58 ובו קונסטליישן, מדגם
 המטוס בולגרית. טריטוריה מעל צוות,
 —וינה—פאריס בקו שיגרתית בטיסה שהיה

 אחר־ שהתברר כפי נסחף, לוד,—איסטנבול
בפרוז שטס בשעה עזה, רוח טל־ידי כך,
 ונכנס מדרכו סטה היוגוסלבי, האוויר דור
בולגריה. שטח תוך אל

 למרחק המטוס חדר הבולגרים לדברי
 בולגריה, שטח לתוך קילומטר 200כ־ של
 בגבול ביותר סודיים הגנה איזורי מעל טס

 טייסי שני בידי שיורט לפני הבולגרי־יווני,
 נוסעיו וכל באוויר התפוצץ בולגריים, מיג

נהרגו.
ה הטילו הראשונות השעות 24 במשך
 מייד אולם הפרשה. על איפול בולגרים
 שבהפלת הטעות להם כשהחבררה אחר־כך,
 ישראלית לוועדת־חקירה איפשרו המטוס,
 את בעצמה ולחקור בולגריה לשטח להיכנס
 :מזאת יותר עוד המטוס. הפלת נסיבות

בול ממשלת פירסמה 1955 באוגוסט 2ב־
 באשמתה הודתה בה רישמית, הודעה גריה

 את הביעה אל־על, מטוס באסון המוחלטת
 את להעניש הבטיחה המיקרה, על צערה

 והביעה המטוס בהפלת האשמים הטייסים
לקרבנות. פיצויים לשלם נכונותה

 נטען הבולגרית החקירה מימצאי לפי
בול שטח בתוך דקות 12כ־ טס המטוס כי

 בולגרים מטוסים על־ידי הוזהר גריה,
לדב בולגרי. בשדה־תעופה לנחות ונדרש

לדרי המטוס טייס נענה לא הבולגרים רי
ופו המטוס נורה ואז בדרכו, המשיך שה,
באוויר. צץ

 הישראלית ועדת־החקירה מימצאי לפי
 מנתי־ ימיים מילין 33 רק המטוס סטה,אז

 במאות, נפגע החזקה, הרוח בגלל בו,
 מרקיטות מטוס, של ממכונת־ירייה כדורים

בולגריים. נ.מ. תותחי של ומפגזים

 קר־ עזריאל הד״ר אז כתב האסון 'למחרת
 ראשי: מערכת במאמר מעריב, עורך ליבך,

 מטוסי 4 עטו תמימות דקות עשר ״במשך
 חסר האזרחי הישראלי המטוס על קרב

אס — להניסו כדי עטו לא הם הישע.

 הס שיסטה. חששו או מדרכו סטה אמנם
 אמנם אם — לחנות לאלצו כדי עטו לא

 עטו לא הם לחנות. מנסה שהוא חשבו
 לו שאבדה שיערו אמנם אס להדריכו, כדי

להשמידו.״ כדי עליו עטו הס הדרך.

 אדם שכל פשוט, כל-כך הגיון זהו
 להיות היה מוכרח הוא אותו. תופס ברחוב
 וכמה כמה אחת ועל לדמטכ״ל, ברור

לשר־הביטחון.
; ה ל א  רב• התעלם מדוע ש

 והמ■ זה, מהיגיון אלעזר דויד אלון?
 ימים שלושה ממנו להתעלס שיד

ץ מעשה אחדי
 הנוגד בנימוק דדו השתמש זאת תחת

 מטוס זה היה אם אומד: הוא ההגיון. את
 באש עליו לפתוח היה אסור נוסעים,

 היה אם ישראל. למרכז בדרכו כשהוא גם
 עליו לפתוח היו צריכים עדין, מטוס זה

למצריים. חוזר כשהוא גם באש
 חסרת־ מתחמקת, דמגוגית, טענה זוהי
בחוסר־בנות. בעליה את המחשידה הגיון,

 שבאותו היא המכרעת העובדה שהרי
 הטוב (במיקדה בעל־ההחלטה ידע לא רגע

 או מלא־נוסעים מטוס זהו אם ביותר!)
 היה צריך הוא .עדינת. בשליחות מטוס

־ של במצב החלטתו את להחליט ד אי ו
זה. מכריע פרט לגבי ת ו א

ן לכן ו ו י  להיות צריך היה הטיסה כ
ההחלטה. בקבלת המכריע הגורם

 לשקול צריו האחראי האיש היה ה ץ*
זה? מכריע ברגע 1*1

אפשרויות. שתי היו לפניו
 אזרחי מטוס זהו ראשונה: אפ׳שרות

כל סיבות בגלל בדרך טעה הוא תמים.
 להיות יכול המטוס מיכני. ליקוי כגון שהן,
 להוראה מציית הוא אין בני־אדם. מלא

שה בעל־ההחלטה חשב אמנם (אם לנחות
וסירב.) לנחות נצטווה טייס

ש מוסווה, מטוס זהו :שניה אפשרות
 ? איזו כלשהי. בשליחות לישראל נשלח
 שליחות־ זאת שהיתה להניח היה סביר

 מערך את לצלם שניסה למשל: דיגול.
בסיני. צה״ל

 סרטי-ריגול בטלוויזיה שראו (כתבלבים
 שהיה נוספת: אפשרות העלו מדי רבים

 עצמו את לפוצץ שרצה מטום־מתאבד, זה
 בממלכת גבול אין צה״ל. של מעוז מעל

 נניח גבול, שאין מכיוון אך האבסורד.
כך.) על גם חשב שבעל־הפקודה

המפקד. אתה הנתונים. אלה — ובכן

 הוד, אתה שניות. כמה תוך להחליט עליך
 דיין. או דדו, או

פעם. עוד האפשרויות את קרא
המ על באש לפתוח מחליט אתה אם
 — נוסעים מלא אזרחי מטוס והוא טוס,
 חפים־מפשע. אנשים עשרות הורג אתה
ויל ונשים גברים רבים. עמים בני אולי
הפולי — הבינלאומיות וההשלכות דים.

תה — הדיפלומטיות התעמולתיות, טיות,
נוראות. יינה

 והוא לחמוק, לו לתת מחליט אתה אם
 מסויים. נזק סבלת — שצילם מטוס־ריגול

סוביי שמטוסי־ריגול מפני נורא, נזק לא
 כל צילמו כבר סובייטיים ולוויינים טיים

 פעמים. מאות זה בשטח לצלם שיש מה
ערביים. מטוסים גם זאת עשו ואולי
 עצמו יפוצץ והוא מטום־מתאבד, זהו אם

 לא נורא נזק שום — צה״ל מעוזי בין
 חפור הישראלי המערך כי להיגרם, יכול

 מפני מחוסן שהוא להניח ויש היטב,
 על הדיבורים שהוא. סוג מכל הפצצות

 עליהם להגן שיש מיסתוריים ״מיתקנום״
לכסילים. ונועדו משטיפת־המוח, חלק הם

נו האובייקטיבי. העובדתי, השיקול זהו
 אינך — הפשוט האנושי השיקול עליו סף

 כל כשאין אזרחי, מטוס על באש פותח
ו לכך הוכחה נ י א  כשיש אלא — אזרחי ש

ני שאינה חד־משמעית, מכרעת, סיבה לך
לעירעור. תנת

 היתה, אילו היתה. לא כזאת סיבה שום
מזמן. אותה ׳שומעים היינו

 אמון אתה אבל קצר. היה הזמן נכון,
 אתה אם בשעת־צרה. מהירות החלטות על

דיין. או דדו, או הוד,
: ה ל א  האיש, היה יכול איד ש

 פתי■ ע? להורות אלה, בגסיבות
ץ אש הת

 שהזדקרה השאלה השאלות. שאלת זוהי
 והעולמי הישראלי, הציבור לעיני השבוע

 מרמת־הגולן. כיפת־החרמון כמו כולו,
■ ■ ■

הת הוא באוויר. רוסק לא מטוס ך*
הקרקע. על רסק | ו

 המוזרות הטענות לאחת הביאה זו עובדה
השבוע. שנשמעו ביותר

 לפוצץ. כדי באש פתחו לא אומרים:
לנחות. אותו להכריח כדי רק באש פתחו

 ״מתכוונים שאנחנו לו להראות כדי או
ברצינות״.

: ה ל א  עליו פתהו לא מדוע ש
ץ באוויר לפוצצו בדי באש

 שבעל- מפני אחת: תשובה רק תיתכן
אזר מלא שהמטוס בחשבון לקח הפקודה

 — בחשבון זאת לקח הוא אם אבל חים.
פקודת־האש? את לתת בכלל היה יכול איך

: ה ל א  ב■ לפגוע ניתן האם ש
 לבצע אותו שתכריח בצורה מטוס

ב־ המידבר, בלב גחיתת-אוגס,  מ
וגוסעיוץ המטוס את לסכן לי

שלילית. והיא השאלה. מן נובעת התשובה
 הטיסה המשך את מאפשרת הפגיעה אם

 את מכריחה היא אין התקין, והניווט
 את עוברו לפני אחת דקה לנחות, הטייס

 אותו מכריחה הפגיעה אם הפסקת-האש. קו
נוסעיו. את מסכנת היא שניות, תוך לנחות

׳מוח בכנף במקור־הכנף. היתה הפגיעה
 מוכרחה היתה שם פגיעה כל הדלק. זק

 ולהצית המטוס, של בכושד־הניווט לפגוע
להתפוצצות. לגרום יכלה היא הדלק. את

 פני על אלה, בנסיבות נהיתת־אונס
 עימה מביאה לכך, הוכשרה שלא קרקע

 והת־ התרסקות של מאד חזקה הסתברות
 .1ל־ 10 או ,1ל־ 2 של הסתברות פוצצות.

 היה או הפקודה את שנתן הוד, מוטי
ההסתברות. מהי ידע לה, שותף
 הסבירה שהתוצאה הוא מישפטי כלל

 התוצאה כוונתו. את מוכיחה המעשה של
 לפחות צפוייה, וגם סבירה גם היתה כאן

להפיל. על־מנת נפתחה האש לאיש-אוויר.

 הקופסה מתוך ההקלטות ירסום ן*
התע כל את למעשה, פותר, השחורה ^

 הפרשה. את שליוו לומות
: ה ל א הקופסה גמצאה מתי ש

 ימים או שעות כמה ץ השחורה
 תוס■ מסירת ובין בין;ילוייה עברו

ץ לציבור נה
 כזאת. קופסה שיש בימינו יודע ילד כל
 שבת, בליל דיין, אליה התייחס זאת בכל

שצריכה לו״ ״נאמר עילאית. בתמימות
15


