
אותן? טיפח ומי אלה, תפיסות נולדו כיצד'
ה כיום התחילה יום־הכיפורים מילחמת

צרי החקירה ששת-הימים. מילחמת של שביעי
זו. עובדה על להתבסם בה

הנוחות ת לחנה־ עד (!וימה,
תקו־ כל את בחקירה לכלול — השנייה ישאלתי **

 השבועות את וגם עצמה, יום־הכי&ורים מילחמת פת
 חמור חוקי במחסום נתקלת — שלאחריה הראשונים

׳׳ ביותר.
 סמכותה שתחום במפורש נקבע הוועדה ׳מינוי בעת
שלב-הבלימה. בגמר מסתיים
 לתת שכדאי :מוזר, כל־כך מאוד. מוזר סעיף זהו

לרגע. הדעת את עליו
 1 אותו ניסח י מ ז בזה סעיף נוסח מדוע

 המיל־ חקירת את בפשטות לוועדה למסור היה טבעי
 סמכותה מתחום המילחמה מן חלק הוצאת כולה. חמה

דרשני. אומרת
ו ישה מ במאו תסתיים שהחקירה בכך מעוניין היה ׳

 מכן, לאחר שאירע מה ושכל — באוקטובר 14ה־ רעות
 וחתום. סגור פרק יהווה והלאה, הצליחה משלב

בכך? עניין היה למי מדוע?
 שר-הכי* ביוזמת באה זו שהגבלה מכיוון

 דיין משה מאליה. המסקנה מתבקשת טחון,
הנדונה. התקופה בחקירת מעוניין היה לא

 בין באוקטובר 18ב־ שנוצרה הברית מן נבע הדבר
 מונעת הוועדה סמכות הגבלת שרון. לאריק דיין משה
שהועלו ההאשמות במרבית לטפל האפשרות את ממנה

(גורודיש). גונן שמואל האלוף על־ידי אריק נגד
 לא שאריק לטענה בעיקרן מתייחסות אלה האשמות

 צירי־חגישה את להבטיח לו, שניתנה הפקודה את :מילא
הצ של היעיל ניצולה את שמנע דבר לאתר־הצליהה,

 גורו־ של אחרת ׳טענה בהצלחה. ביצע הוא אותה ליחה,
 לכבוש, הפקודה את כראוי מילא לא שאריק היא דיש
 צירי״ על שאיים מיסורי, המוצב את הפסקת־האש, ערב

הכוחות. להפרדת עד הצליחה
 אמנם, דיין. דרישת על־פי נגנזו, אלה האשמות

הממ נאלצה השרים, גל לידיעת אותן הבאתי :כאשר
 עלובת־נפש, בצורה התחמקה היא אבל בהן, לדון שלה

בוועדת־ד,חקירה. לבירור אותן למסור בהחליטה
לכך, לדון הסמכות לוועדה שאין היטב ידעו השרים

 הגבלת על־ידי זו סמכות ממנה שללה עצמה ושד,ממשלה
 לדון ,מוסמכת שאינה רישמית קבעה הוועדה ואכן, הזמן.

גורודיש. של האשמותיו במרבית
 של הקצרה כתקופת-הדימדומים בינתיים,

ש היה נדמה כאשר כמישרד-הביטחון, דיין
 ועדת־ למנות הרמטב״ל החליט מסתלק, הוא

 מוקדם שלב ההאשמות, לבירור צבאית חקירה
צבאי. מישפט לעריכת הלרוש
 יכול הדבר אין ,צבאית, ועדת־חקירה התמנתה אפילו

 ועדת־אגרנט. בחקירת זה נושא הכללת במקום לבוא
שלה. התמונה להשלמת דרוש זה כי

 גו־ בלפי עצמו, אריק בלפי עוול זה יהיה
להי הוועדה תוכל לא אם צה״ל, וכלפי רודיש

 את לשמוע זו, פרשה של הקורה לעובי כנס
 והמיסמכיס, העדויות בכל לעיין הטענות, בל

וצודקת. שקולה מסקנה לכלל ולהגיע

אי שלב ל״ן: אשגה
תחום להגבלת דאג שדיין מישהו חשב אם ף *ץ

טעה. הרי אריק, על להגן כדי רק החקירה
 סיבה לו ויש לעצמו. בל קודם דואג דיין
לדאגה.

 הנוגעים שחורים, פרקים בכמה לעיין מוסמכת הוועדה
:למשל שקרה. למה דיין של הישירה לאחריותו
המודי להערכות דיין של הסכמתו (א)

 לפתוח והסורים המצרים ככוונת שאין עין,
 קווי מול כוחותיהם ריכוז למרות במילחמה,

צה״ל.
הבוהות, את לגייס שלא דיין ■החלטת (כ)

מילחמה. של אפשרות לקראת מהם, חלק או
 כיוס-הכיפורים השרירותית הקביעה (ג)
 על מוסמכת ידיעה נתקבלה ככר באשר עצמו,
 ששעת־ יום, כאותו לפרוץ העומדת חמה המיל

 הרת■ לקביעה .18.00 כשעה דווקא תהיה האפס
מספיק. ביסוס היה לא זו גורל

 של השני כיום דיין של התמוטטותו (דו
 הצבאי לפיקוד ״עצה״ נתן באשר המילחמה,

על צה״ל פעל אילו הר-סיני. אל מייד לסגת
מר את כובשים המצרים היו זו, עצה פי

סיני. בית
 ואני לחקור, הוועדה רשאית האלה הנושאים את
 העובדות, של מדוייק תיאור בפנינו תביא שהיא מקווה

 המדיניות בתוצאות התחשבות וללא ושרק, כחל ללא
מכך. הנובעות

נ׳ שלב דין: אשמת
ן הנוכחי גתב־הסמכות לפי ולם י  מוסמכת הוועדה א

תמילחמה. בהמשך דיין של חלקו את לבדוק
 היא לכך, הסמכות לה תינתן שאם בזה טוען אני

הבאות: העובדות את תגלה
 עצם את היסוד מן שלל דיין משה (א)
 לצלוח הפיקוד החלטת לידי שהביאה הגישה

מערבה. התעלה את
הפרוטוקול את לסירסום במסרו בכך, הודה עצמו (דיין

 של הרביעי ביום שערך עודכי־העיתונים מסיבת של
 הצליחה, רעיון את שלל זו במסיבה כבר המילחמה.

קו״.) ״לבנות הצורך על והתעקש
 נקודת־המיפנה ׳את היוותה שהצליחה ספק כל אין

 מסתיימת כולה חמילחמה היתה בילעדיה, המילחמה. של
אחרת.

 מי בבירור לקבוע לוועדה :תאפשר הצליחה חקירת
 המפקדים דעת היתד, מה ו׳מתי, הצליחה רעיון את הגה

 ביצוע עצם על התהילה מגיעה למי כך, על השונים
 חיונית זו קביעה בה. הצטיינו כוחות ואילו הצליחה,
האווירה. לטיהור
 של הראשון בערב תבע דיין משה )3(

ה אל בוח-הצליחה את מייד להחזיר הצליחה
 הצולחים ש״בל כטענה המיזרחית, גדה

יירצחו״.
 הצבאי, הפיקוד של מוחלט בסירוב נתקלה זו ״עצה״

 הצול־ היו לא שעה באותה הפועל. אל הוצאה לא ולכן
חמורה. :סכנה בשום נתונים חים

 לפעולת־האיגוה התנגד דיין משה <ג)
 האר■ לביתור שהביאה זו באפריקה, הגדולה

השלישית. מיה
 לכיבוש חסרת־ערך, יקרה, פעולה במקומה הציע ■הוא

המיזרחית. הגדה של הדרומית בגיזרה מסויים מוצב
ממנה. ׳והתעלם זו, להצעה התנגד הצבאי הפיקוד

י (ד) ר ח  דיין משה נתן הפסקת־האש א
 הוראות טל, ישראל אלות חזית-הדרום, למפקד
 סירב כאשר הממשלה. החלטות את שנגדו
למ דיין ניסה אלה, הוראות למלא טל האלוה

 אך יותר, נמוכים למפקדים ישירות אותן סור
הצבאי. הפיקוד על־ידי לאל הושם הדבר

התעלו■ לצליחת התנגד ד״ן

 לחימום ההוראות נגעו האמריקאית, העיתונות לדברי
 על-ידי אש ופתיחת הפסקת־האש אחרי המצרית החזית
 לעקוף ניסה שדיין כיוון בלתי־חוקיות, היו הן צה״ל.

 המוסמך היחידי האדם צה״ל. של הפיקוד שרשרת את
הרמטכ״ל. הוא בצה״ל זה מסוג פקודות למסור

 טליק את דיין הרחיק זו מפרשה כתוצאה
לפרי דבר של בסופו והביא מחזית-הדרום,

מצה״ל. זה מעולה חייל של שתו

שו! עוול למנקדים ג
לתקן ,מייד תחליט שהממשלה כן, על תוכע, ני

 בו שתיכלל כך ועדת־אגרינט, של כ׳תב־המי׳נוי את
 נקודת־הסיום זוהי להסרדת־הכוחות. שעד התקופה כל

הנכונה.
ה הנימוקים את להביא ׳ברצוני זו תביעתי לחיזוק

באים:
 שהוא, טיעון שום כה עד הושמע לא •

 תחום־החקי* הגבלת את שיצדיק או שיסביר
 היא זו הגבלה שלב-הכלימה. לגמר עד רה

כלשהו. הגיוני ביסוס וחסרת שרירותית,
 בלי־מה. על תלוייה הבלימה״ ״שלב ההגדרה עצם :•

 של חזית לאורך למיתקפה צה״ל עבר באוקטובר 15ב־
 של הקילומטרים 180 שאר כל לאורך קילומטרים. 2־4

 ליום עד קרב-בלימה לנהל צה״ל המשיך ■חזית־התעלה
הפמקת־האש.

 לגרום עלולה תחופ-החקירה הגבלת •
רבים. למפקדים משווע עוול
 ׳אנשים של גורלות תקבע שהוועדה לזכור יש •
 שמם את ותקבע קאריירות על הגולל את תסתום רבים,

לרעה. או לטובה רבים של
 שהצטיין אך בשל׳ב־הבלימה, שניכשל מפקד של דינו מה

 ״קפאה״ אכן אם לבדוק אפשר איך שלאחר־ומכןו בקרבות
 בל לאורך אותה בודקים אין ׳אם צ׳ה״ל, של המחשבה
המילחמה? מאורעות
 צה״ל של הכושר את לבחון אפשר איך

 המילחמה אל מתייחסים אין אם מפקדיו, ושל
ץ ורצופה שלמה אחת, יהידה כאל
 זו אין המילחמה. כל לאורך והצלחות מחדלים היו ■•
 ואין הראשון, בשלב רק וכישלונות מחדלים שהיו אמת

 והצלחות. ניצחונות רק היו השני שבשלב אמת זי
 מלווים היו בדרום סואץ והעיד בצפון החרמון כיבוש

 ללא היתד, התעלה שצליחת כשם חמורים, במחדלים
גדולה. הצלחה יספק

 העתיד, לגבי ביותר החשובות המסקנות אחת !•
 נוגעת יום־הכיפורים, מילחמת ׳מחקירת לנבוע הצריכות
 האזרחי- שר־הביטחון להתערבות ברור תחום לקביעת
הצב׳אי־המיקצועי. הפיקוד בפעולת הפוליטי

הרצו התערבותו את לחקור יש כך לשם
 ה■ בפעולת דיין משה של והרת־הסבנות פה

 המיל• שלבי ככל והאוגדות הפיקודים מטכ״ל,
 שהמטיר; וה״הצעות״ ה״עצות״ מטר חמה;

 הרצופות והפרעותיו צינורות-הפיקוד עקיפת
 הפרעות הפיקוד. ודרגות הרמטכ״ל לפעולת

הזה. היום עצם עד נמשכות אלה
 על״ידי כחוק, החקירה הרחבת את ,מחייבים אלה כל
כתב־הסמכות. תיקון

ש ניס? תחי שותקים גו
 ול־ דיין משה עם להתמודד הממשלה תעז לא פ ^

 חמתו, ועל אפו על בתב־הסמכות, את בעצמה תקן
לפעולה. להיכנס הכנסת צריכה

 זוהי מצויץ. ■חוק בעיקרו, ההא, ■ועדות-החקירה חוק
יעקוב־שימשון של החיובית פעולתו של גולת־חכותרת

3ה־ האומיה לניתור התנגד ד״ן

כש׳ר-המישפטים. שפירא
באש לפתוח טליק על פקד ד״ו הסעיף נגד כוחי בכל לחמתי לכנסת, החוק כשהובא אך

־ י )16 נעמוד (חמשו
15


