
ס א ד ה ד חו ת ת עד □ ו דו ה אג ב מ ה ה מ דינ מ  - ב

ח רו מ ■ ל ה המונע בחב־המינו  ממנ

ר קו ח ח ל □ האירועים א ה עול העיקר״ מ ח ל מי ה

 לחלק נתחיל חודשים כמד. שבעוד מאוד תכן 1■
ולאח״זא. לפ״א עידנים: לשני המדינה תולדות תת 7

י נ פ ט ל נ ר ג י א ר ח א . ו ט : ר ג א
 בנוף פרשת־המיט את להוות עשוי אגרניט ועדת דו״ח

הלאומיים. חייבו
רא ושקיעה, התנוונות תקופת שד סופה

והבראה. התנערות תקופת של שיתה

חתקיוה היקר העיקרית: השאלה
 זו תיקווה עומדת אם נדע כבר ימים כמה וך ך*

לאו. אם להתגשם, 1 1
 דו״ח־ את הממשלה שולחן על תניח ועדת־יאגרנט

 הערכת מוגדרים: נושאים בשני שיטפל שלה, הביניים
יום־כיפור. ערב והכוננות ידיעות־המודיעין,

 בכוחה יש אם מייד יגלה זה ראשון דו״ח
 המחדלים, לשורשי לרדת הוועדה שד וברצונה

 כבירור ולאתר הנגע מלוא'חומרת את לחשוף
באחריות. הנושאים והמוסדות האישים את

האמי המחדלים היו ומה כמערכת־הכיטחון,
הניסתרים. הבסיסיים, תיים,

 תהליך לכל הכרחית התחלה היא כזאת מוסמכת קביעה
תיקון. של

 צה״ל כלפי חטא למדינה, עוול זה יהיה
 מן הוועדה תתחמק אם העתיד, כלפי ופשע

 לא — עדיה המוטלת הזו, הכבירה האחריות
 יצר־הקיוס מטעם אלא הממשלה, מטעם

הלאומי.
 יבוא שהדו״ח רוצה היה אחד כל ׳סבלנות. אין .ניכון, •

האווירה. את לטהר כדי במהרה,
 שהוועדה — יותר! ערוך לאין — יותר חשוב אך

 גורמיה,ם המילחמה, מחדלי של ההסתעפויות בכל תתמחה
ה כל את ובקפדנות בסבלנות שתבדוק ותוצאותיהם;

 וחסרוודפשרה, שקולות מפורטות, מסקנות שתגיש ראיות;
ביקורת. של מ״ביחן בכל שתעמודנה

 שישה שלושה, עוד כך לשם דרושים עם יודע איני
 כדאי. — זו בעבודה שיושקע הזמן כל חודשים. תשעה אי
 נגיע לא איחר, אמצעי בשום אחרת, דרך בשום כי

הלאומי. בגופנו המכרסמות המחלות לאיתור לעולם

ששת־הימים. מילחמת ערב
 אל קדימה, תורחב שהחקירה מציע ואני

.1974 כראשית הפרדת־הכוחות מועד
 להסקת חיוני הדבר ׳מדוע להלן, בקצרה לנמק ברצוני

וצודקות. שקולות מלאות, אחראיות, מסקנות

הימים וששח חזוה
שהווע־ הזמן, מבחינת נקודת־המוצא, ׳מהי יודע יני
שיקול־ סאן לה משאיר כתב־המינוי לעצמה. בחרה דה

רחב. די דעת
 ערב אירע אשר את כראוי להבין אי־אפשר לדעתי,

 המילחימה אל חוזרים אין אם יום־הכי&ורים, מילחמת
.1967 יוני של

 הליקויים נתגלו בכר מילחמה כאותה כי
 מיס־ כה למחדלים שהפכו הראשונים, החמורים
ורבע. שנים שש כעבור לצתיים

והש פחדנות של גילויים היו מילחמה באותה גם
על באו שלא מפקדים, של ומחדלים ׳אי־ציות תמטות,

ט רנ דו׳ אג ל1 לו א צ ב ■דין בו קו ס ל
המס ועל המימצאים על הוויכוח יתלקח רגע, מאותו

מהם. הנובעות קנות
 הימים את ולנצל זה, מועד להקדים רוצה הייתי

 את להפנות כדי הראשון, הדוחה הגשת לפני האחרונים
 קודמת: לבעייה הלאומית תשומת־הלב

ף ק י . ה ה ר י ק ח ה
 הגשת את האפשר ככל להחיש המבקשים יש
 הנטייה את מולידה זו בקשה הוועדה. של המלא הדו״ח

ם צ מ צ ובשטיח. בזמן הנושא, היקף את ל
 כחרב תלוייה הוועדה עבודת מובנת. עצימה הנטייה
המ וגופים. אנשים הרבה של לראשיהם מעל דאמזזקלם

המ לסיום עד נשימתה, את עוצרת כאילו כולה דינה
 חודשים כמה מזה אחוזים המדינה מראשי יפמה לאכה.

 של התפטרותה ׳מעשיהם. את המדריכה חרישית, פאניקה
 ושאר לממשלה לחזור שלא דיין החלטת מאיר, גולדה

יזה. רקע על בחלקם לפחות צמחו תיימהוניים מעשים
 לאו• עתה דומה המדינה בי הסגורים יש

 קרחון לקראת ומפליגה ״טיטאניק״, ניית-הפאר
כדרך. לה הממתין קטלני

המפ השונות, קבוצותיהם על המשוחררים, החיילים
 למימצאים בקוצר־רוח מחכים הכנסת, מול הדשא על גינים

אצלם שהתגבשו המסקנות את מקווים, שהם כפי שיצדיקו,
בשדה־הקרב.

 ככר. ״שיגמרו :למישאלה מוביל זה כל
שיזדרזו.״

!הכיוונים בשני להרחיב
 פרקים־פרקים, הדו״ח להגשת זו מישאלה תגרום ם

 תוביל אם אך טוב. זה הרי — נושא אחר נושא
זה הרי הדברים, פני על ולהחלקה החקירה לצימיצום

רע.
 החד־ ההזדמנות את מגלמת אגרנט ועדת
 ברוד כאורח לקבוע האחרונה, ואולי פעמית,
 האחרונות, בשנים כמדינה קרה מה ומוסמך

שנתגלו ההרסניות התופעות של מקורן מה
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 את ולהחיש היריעה את לצמצם שמייעץ מי
 מישאלתי אחיתופל. עצת היא עצתו המסקנה,

 כשני היריעה את להרחיב :הפוכה כדיוק היא
הכיוונים.

,כתב־המינו המוקש:
 לחקירה בדרך במוקש המונח העיקרי מיכשול ך<*

הוועדה. של כתב־המינוי הוא כזאת, 1 (
ם החוק, לפי ו ח  הממשלה, על־ידי נקבע החקירה ת
ב למרות כ ר ה  בית- נשיא על־ידי נקבע הוועדה ש

העליון. המישפט
מאוד. מוזר מיסמך הוא ועדת־אגרנט ישל כתב־המינוי

---------- מאח -----------

סרי אורי א
 איש כימעט שם לא הוועדה, הקמת עם הרגע, בהתרגשות

לכך. לבו את
 קביעת הוא כמיסמך כיותר המוזר הפרט

הוועדה. סמכות חלה שלגביו הזמן תחום
מסתיים? הוא ומתי יזה, תחום־זמן מתחיל מתי
 על שמדובר מאחר מפורש. התחלתי מועד נקבע לא

 לה, שקדמו והימים יום־הכיפורים מילחמת מאורעות
מדוייק. תאריך לקבוע צורך שאין המנסחים סיברו בוודאי

 משך־הזמן לסיום מפורש מועד נקבע זאת לעומת
 במיל- שלב־הבלימה גמר לוועדה: סמכות יש לגביו אשיר
חמה.

 איבו הזמנים של זה שתחום הדי׳עה את מביע הריני
 אותו ושיש.להרחיב ומקיפה, רצינית כלל,חקירה ׳מאפשר

גם־יחד. הכיוונים •בשני
אל לאחור, תשתרע שהחקירה מציע אני

 השחור החטא — פצועים נטישת של מיקרים היו עונשם.
צה״ל. של החטאים ברשימת ביותר

 בשטח נוראים מחדלים היו ששת־היימים במילתמת
 המצרים כוונות בהערכת טוטאלי כישלון היד, המודיעין.

 אדיר צבא ׳במהירות לרכז ויכולתם במאי, 15ה־ לפני
 ביותר חמורים כישלונות נ׳תגלו צה״ל, תקף כאשר בסיני.

בשדה. האוייב כוחות באיתור המודיעין של
 בינוניים קטנים, — והליקויים המחדלים כל

 האדום לשטיח מתחת אל טואטאו — וחמורים
 האחראים אותרה, לא האחריות הניצחון. של
 השוויץ אווירת השתלטה הכל על נענשו, לא

החדש. שר־הביטחון של וההוללות
 היה האסונות גדול אז, עלינו שירדו האסונות מכל

 שהציף ופולחן־האלופים שירי־הניצחון האלבומים, מבול
 וימויסחר מלמעלה, טופח המבחיל השיכרון המדינה. את

 אפשרות כל מנע הוא ופרטיים. פוליטיים סוחרים בידי
 מסקנות להסיק באמת, אירע מה מפוכחת בצורה לבדוק
תיקון. הטעון את ולתקן

 ועלה במקומו נשאר •סרח, או שנבשל מי
התחו התרופפו. והחובה המוסר דפוסי כדרגה.

 נאה כין ואסור, מותר כין ורע, טוב כין מים
ניטשטשו. כצה״ל, ולא-נאה

 אלא וציבוריות, מדיניות השלכות רק לא לכך היו
 עתה, לבדוק יש אותן מובהקות, צבאיות השלכות גם

להוקיע. הצורך ובמידת לחשוף,
 להחליט מוסמכת היא הוועדה. לסמכות נתון זה יכל

ן להתחיל. היכן
 ההתחלה, מן להתחיל ממנה מבקש אני
כדבר. הברוך הקושי למרות
 איך שקולה. תמונה תיווצר לא פשוט כן, לא שאם

 יום־חכיפו- ערב של אמ״ן אלוף את לדון למשל, אפשר,
 שנמסר המכשיר טיב היה מה תחילה ייבדק לא יאם דים,
המו של התומטטות היתד, אכן אם קודמו? על־ידי לידו

 אין האם — יריב אהרון האלוף של כהונתו בימי דיעין
 האלוף יורשו, של אחריותו על שונה אוד שופך הדבר

תפי על־ידי המודיעין הערכות הושפעו אם זיעירא? אלי
לברר חשוב לא האם כוזבות, ופסיכולוגיות פוליטיות סות


