
ישר למנהיגי לראשונה נודע מתי
 עומדים והסורים המצרים כי אל

ז ישראל על במיתקפה לפתוח
 מצריים בצבאות שהכוננויות לכך ראשונים סימנים

 שיגרתיות, אינן שלהן הצבא ותנועות החזית בקווי וסוריה
 יום- ערב שישי, יום של המאוחרות בשעות רק נודעו

 תוך לפרוץ עומדת המילחמה כי ברורה אינדיקציה כיפור.
 שבת ביום רק .ניתנה נמנעת בלתי היא וכי מיספר שעות

 ומומחים יועצים של הבהולה יציאתם פירוש תוך בבוקר,
וסוריה. ממצריים אווירית ברכבת. סובייטים

 או נוספות התראות היו לא האם
 שהמצרים כך על שהצביעו קודמות

במילחמהז לפתוח עומדים והסורים
 הערכת על המופקדים הגורמים אולם היו. בהחלט

 להתעלם בחרו שיגרתי, באופן הזורמות המודיעין ידיעות
טוב יותר מבינים •הם כי .שסברו כמה מהן.

 מדינת־ מעד מרחו! חמור משכר שד צידו
 סימניו האימון. משכר שד צידו זחו ישראל.

 המיל• כמהדיד עוד לכצכץ החלו הראשונים
הס כעם, האימון את איכדה הממשלה חמה.
 לא שהוא הנחה תוך חיוני מידע ממנו תירה

 מכך כתוצאה לעכלו. ואיך דקכדו כיצד ידע
המדי כהנהגה האימון אובדן של תהליך החל
 כט־ עם לגכי אסון הרה שהוא והצכאית, נית
 מאז והולך מחריף זה משכר וכמילחמח. צור.

 שד שטיפת״מוח, שד ניסיון הססקת־האש.
 אליכי, יצירת ושד עוכדות ותיקון טישטוש

 המנהיגה הצמרת שד מעשיה כל את מאפיין
 התיק* לאמצעי קוראים בעודם המדינה. את

 כד ופומכי נוקב גלוי מוויכוח להימנע שורת
כש החללים, נקכרו וכטרם הדם יכש לא יעוד
 שאלות הצגת על חמור איסור מטילים הם

 המילה* לניהול האחראים החלו נוחות, כדתי
 וכלה מאיר גולדה מראש־הממשדה החד מה,

 על התשובות את לתת אדעזר, דוד כרמטכ״ל
אותן. לשאול שאסור השאלות

 האנשים מאשר יותר העובדות את להעריך ומסוגלים
בשטח.

שפק בהפתעה לראות ניתן האם
 פרוץ עם וצה״ל הממשלה את דה

 שירותי-המד של כישלון המילחמה,
!דיעין

 שני בין להפריד צריך המוקדמת ההתראה מבחינת
 ככל המודיעינית. וההערכה המודיעיני המידע גורמים:

כש בעיקר, ההערכה בתחום הכישלון היה ללמוד שניתן
 בדבר. הנוגעים והממשלתיים הצבאיים הדרגים לו שותפים
 על דומות התראות ניתנו בעבר שגם מכך נבע זה כישלון
 המודיעית הקהילה התממשו. שלא המילחמה, פריצת
את תכופות שהזעיק הרועה של במצבו עצמה את מצאה

 מהאוייב לשלול כדי מהירה מונעת מכה והנחתת חירום
במיתקפה. היוזמה את

הגור ידי על ננקטו צעדים איזה
סכ התבהרה כאשר המוסמכים מים

המילחמהז פרוץ נת
 יום־כיסור, ערב שישי, ביום עוד הוכרז כוננות מצב

מדי. מאוחר הוכרז שהוא אלא

היא. אף נעשתה הקווים, עיבוי לשם קיימים, כוחות הזזת
 רק הוחלט נרחב בהיקף המילואים גיוס על

 שעות באותן המילחמה. החלה בטרם. ספורות שעות
 לשלול לא כדי מכודמנע מהנחתת להימנע הוחלט גם

 התגלתה זו אחרונה החלטה דווקא מדיני. יתרון מישראל
 דבר משנה היתה לא שממילא משוט ביותר, מבונה
 תמיכת את לסכן היחה עלולה והיא המילחמה במהלך

בישראל. ארצות־הברית
ומוש- החוזרת בטענה האמת מה

 הצגת את שימנע כעולם כוח שאין אלא
 עמדה כולה הזאת המילחמה השאלה. סימני
 חייל כד שד נחלתו הם השאלה. סימני כסימן
כשהחיי כעורף, אזרח כל ושד כחזית שלחם

 הפתוהים מכשירי־הקשר כצד לחמו אשר לים
 מאשר יותר מהשאלות כמה עד דהשיכ יודעים
 לא לכתיהם ההיילים יחזרו כאשר כעורף.

 כדורות תשוכות דתכוע מהם שימנע מי יהיה
ומ אותם המטרידות לשאלות וחד־משמעיות

 והתרת התשוכות חשכת חוכת ציקות.להם.
 הנס״ לכריאותו חיונית היא החופשי הוויכוח

 כ• התנפצו אגדות■ הרכה ,לוחם.• עם של שית
כה. התנדפו מיתוסים . והרכה הזאת מידחמה
עצ את להקריכ הזכות הוענקה להם לחיילים,

 האמת את לדעת הזכות גם יש כמילחמה, מם
 ניסיון זהו שתחיה. ככל ומזעזעת עגומה ותחיה

 במוחות המנקרות מהשאלות חדק להציג צנוע
 כמיסגרת חלקן על ולחשים כחלל, והטנסרות

 דפירסום והמותרות כה עד שנודעו הידיעות
מגכוה. המוטלות החמורות המיגכלות למדות

 נמנעו כי ישראל, מנהיגי מפי מעת
 עצתה לפי דרסטיים צעדים מנקיטת

שהבטי ארצות־חברית, ממשלת של
 ולמניעת המצב להרגעת לפעול חה

המילחמהז
 באמת תקף וכאשר זאב!״ ״זאב! בצעקות כפרו אנשי
שלו. העזרה לאזעקות איש עוד התייחס לא העדר את זאב  כאשר שנשקלו הצעדים הם מה

 לפרוץ עומדת שהמילחמח התברר
ז רגע בכל

הסדי ביחידות כוננות מצב הכרזת לשקול צורך היה
מצב הכרזת כללי, או חלקי מילואים גיוס בחזיתות, רות

 הכוננות היעדר א*שמת את לגולל מובהק ניסיון זהו
 ממשלת ידי על בתוקף שנידחתה האשמה אחרים, על

 האמריקאים את להאשים הניסיון •גם י ארצות־חברות.
פרי סיכויי של המוטעית בהערכה שלהם ושירותייהביון

 באחריות. מנשיאה פחדנית התחמקות היא המילחמה, צת
 התערבותה על המסולפים ההסברים גס יהיה, שלא איך
 הרי* מחדלים להסביר כדי בהם אין ארצות־הברית, של

'המי־ בגיוס ובאיחור בישראל המיבצעית בכוננות אסון


