
 המטיל ־ הזה׳ ״העולם של המדהים הגילוי פרטי
ה שיטות על בבד צל ד ו ב ע 01־1 ג 91 ועדת של ה

* ר ך ם עי דו  !!מצאו שלא מפני וגפרית, באש הושמדה ס
 :אחד צדיק לפחות, בה, היה אבל צדיקים. עשרה בה | (

בתנ״ך. כתוב כך לוט.
 רבים, רשעים היו אגרנט ועדת של המחדל בממלכת

 אולם המישפט. חרב תחת מפרפר נשאר שגורלם ואחדים
ה של החלקי בדו״ח כתוב כך אחד. צדיק היה בה גם

וועדה.
 קצין־מו■ סימן-טוב, בנימין סגן היה הצדיק

ש המילחמה, את שחזה האיש כדרום, דיעין
וה האטומים מפקדיו את להזהיר לשווא ניסה

במידבר. קורא כקול נשאר ושקולו סתומים,
הצי ההערצה במרכז הסגן עמד אחדים י-מים ומשך

 אחד ,כורדית, למישפחיה בן הירושלמי, הצעיר בורית.
 אילו בגאווה. ראשו את להרים היה יכול ילדים, 11,מ־

 ב־ חזהו את מקשטת היתד, עיטורים, לחלק הוועדה יגלה
 עיטורים, לה היו שלא מכיוון אך ביותר. הזוהרת מדליה

בדו״ח. גבורתו בהנצחת הסתפקה
ל הדו״ח של זה קטע נקרע שעבר כשבוע

 קבע, הזה״ ״העולם של מרעיש גילוי גזרים.
 מזו■ היו סימן־טוב שמיסמכי מעטות, בשורות

ייפיס.
 חד־פעמי בגילוי להסתפק !אי-אפשר הצער, למרבה

טרא ובימעט מרחיקות־לכת, השלכות לו יש !כי זה. קצר
 ומרח־ של ומסקנותיה עבודתה מעמדה, כל לגבי גיות,

אגרניט.
 צדיק היה לא בסדום האחד הצדיק כי לשמוע מצער

 ול־ למעשיה,ם דווקא אופיינית ושהת-נהגותו זייפן, אלא
חשוב. לא־כל־כד אך !מצער, זה אנשי־סדום. של1 ומידותיהם

חשוב, יותר הרכה וגם מצער, יותר הרכה
 על בבד צל מטילה זו פרשה בי לקבוע, הוא

 של התנהגותה ועדת-אגרנט. מימצאי אמינות
״העו שגילויי אחרי האחרון, כשבוע הוועדה

מח הגנוז, כסוד להודות אותה אילצו הזה״ לם
שבעתיים. הספק את מירה

בסדום אחו צדיק
 והשלכותיו, הגילוי משמעות ומלוא את להכין די ^
זהו החלקי. הדו״ח של הנדון הסעיף את להביא יש ^

 זו התנהגות לכך. הסיבה את להסביר יידע גדליה אלוף
שהתו משום במיוחד, ;חמודה נראית גדליה סגן־אלוף של

 -ושפיענוחו בחודש, 4ב־ שנעשה תצלום־האוויר -סל צאות
 ,המצרי המערך תעבוד על שהעידו הלילה, כל נומשך
מיו משמעות לקבל היו חייבות והתרעתי, ־מאיים באופן

סימן־טוב. סגן של הערכתו לאור הדת
המיו חובתו את גדליה סגן־,אלוף ,מילא לא לדעתנו

 היה שבהם בימים בחזית־המפתח, כקצין־מודיעין חדת,
לפי המצרי. האזייב כוונות על לעמוד במיוחד חיוני זה
מודיעין. בתפקידי להעסיקו עוד אין כך

הדו״ח. כאן עד

הרשע גדליה
מתיכו לכמה לב לשים יש זה, קטע של קריאתו ^
תיו. נו ן

 לדויד המתייחס היחידי קטע זהו :בל קודם
ו מורכב הוא גדליה. ל ו  ״מיסמבי מאיזכור כ

 גדליה, נגד האשמה כל כלומר: סימן־טוב״.
אלה. מיסמכים שני על מבוססת זה, בדו״ח

והנח־ !מתפקידו גדליה של !סילוקו — האישית המסקנה
 אחרי במישרין ,באה — הצבאי קידומו על סבת־ימוות תת

 הרשעה, הוכחה, — ־בבחינת סימן־טוב, !מי־סמ׳כי פירוט
גזן־דין.

 חד־משמעית בצורה קבע סימן־טוב כי נאמר שנית:
כלו למיב׳צע־אמת. ומסווה ,אלא אינו (המצרי) שהתרגיל

לתקוף. עומדים שהמצרים מר:
 הערכה קיבל שלא בכך מואשם גדליה שלישית:
כנכונה. בדועבד שהוכחה זו, חד־משמעית
 בכך ספק כל משאיר אינו הסעיף ניסוח רביעית:

 הופצו לא סיימן־טוב שפיט,מכי בכך האשם הוא שגדליה
ההע את לשנות יכלו שם העליונים, לדרגים הגיעו ולא
ההיסטוריה. ־מהלך ואת — השלטת רכה

 סירב רק ולא טעה, רק לא גדליה :בלומר
 במזיד גנז גם אלא הנכונה, ההערכה את לקבל

הזאת. ההערכה את
 נראה שנגזר והעונש ביותר, חמורות הרשעות הן אלו

האשמה. לכובד בהשוואה קל,
 שני על כל־כולן בנויות אלו שד,רשעות היא הצרה

אף עשתה לא הוועדה י־מן-־טוב.0י מיסמיכי עמודי־תווך:
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אבורי אורי ־״״׳
 דויד סגן־אלוף של ובאשמתו ׳במחדליו הדן ,26 ־סעיף

 הדרום. פיקוד של קצין־ד,׳מודיעין גדליה,
ובמלואו: בלשונו 26 הסעיף! הנה

 פיקודי קצין־מודיעיו היה גדליה דויד סגן־אלוף .26
 בו מועד ,1974 !מרס עד 1971 ומשנת פיקוד־דרום של

חיל־המודיעין. בתחומי אחר לתפקיד הועבר
 של יקצץ־,המערך לו הגיש 1973 באוקטובר 1 ביום

״תכו שכותרתו: מיסמך סימן־טוב, בנימין סגן יחידתו*,
 אוקט׳ 1 לוחמה, חידוש אפשרות — המצרי בצבא נה

מיוחדת. בכוננות הפיקוד היה ׳כבר כאשר ״,73
ה בדבר המידע יאת ומנתח ׳מסכם מקיף, המיס־מך

האדיב. וכוננות המצרי מערך
ש נוסף, מיסמך -סימן־טוב סגן הגיש באוקטובר 3ב־

ספ 13 מסכם, המצרי, בצבא מצב ״סיכום כותרתו:
 פירוט ייתר ביסודו, שהיה, ״,73 באוקטובר, 2 — טמבר

באוקטובר. 1ב־ שהוגש המיסמך של והרחבה
עוב !מיספר על קצין־המערך הצביע אלד, -במיסמכים

ההיער -פירוש עם אחד בקנה עולות שאינן חשובות, דות
-שאותן ציין ולכן בלבד, כתרגיל המצרית והכוננות כות

 להערכת במודיעין האחראי האיש הוא קצין־המערך *
האוייב. מערך

 אלא התרגיל אין כי להערכה, יסוד נותנות עובדות
המצרים. על־ידי המתוכננים למיבצעי־אמת, ׳מסווה

 במיסמכים המציב סיכום היה גדליה, סגן־אליוף -לדברי
 וגם שלו, הפיקודית המודיעין למחלקת גם להפצה מיועד

אמ״ו/ימטכ״ל. ולידיעת הפיקוד, ולמיפקדות ליחידות
 ספקות לעצמו לאמץ שבמקום מראה, במיסמכים עיון

 שהיה כפי כתרגיל, וו־,כוננות המצרית, ההיערכות בהערכת
 בפני זאת ולהביא המוסמכים, תוכן פי על לעשות מקום

ה את גדליה סגן־אלוף מחק אמ״ן, ובפני ,אלוף־הפיקוד
 בכונניות ספק לעודד כדי ,בהן שהיה הנוקבות, שאלות

 גדליה סגן־,אלוף ■כתרגיל. המצרית וד,׳כוננות הד,י,ערכות
ב עמדה קציךהמעדך של ההערכה כי לוועדה, הסביר
 — תרגיל ומתקיים שבמצריים אמ״ן, להערכת סתירה
אלוף־ד,פיקוד. על וגם עליו גם ומקובלת שהיתר, הערכה
קצין־המערך, הערכת את קיבל לא מדוע השאלה על

 י!פתחו לא שהמצרים הסופית מההערכה ,נובע ״,זה :ענה
בילבד.״ תחגיל שיזה משוכנעים ,שהיינו ומזה במילחמה,

 עימד, לא הוא ל!מעגל-קסמים. מחשבתו ,את הכנים -כך
 ידיעה לכל להתייחס קצין־מודיעין, של בחובתו איפו׳א,

 בכתב עימות עשה ולא -קדום, -מישפט ללא העריכה ולכל
מופץ. במייסמך אמ״ן, הערכת לבין יזו הערכה בין

-שסגן- מבלי הופצו, -לא סימדיטוב) (של המי׳סמכים

 שבנתה לפני אלה, עמודים לבדוק כדי !מינימלי מאמץ
כבד. כה בניין עליהם

קרטון. כעמודי התמוטטו הם עכשיו

הגנוזים המיסמכים
סי את כאן להביא שהחלטתי לפני -מאוד יספתי ך*

 שהוועדה קיוויתי אלה. -מיס-מכים של האמיתי פורם 1 ן
 הזה העולם גילויי בעיקבות לפחות בעצמה, זאת תעשה

 ועוד — זאת עשתה לא הוועדה לצערי, שעבר. בשבוע
זה. מחדל של השלכותיו על בהמשך אעמוד

 -העיקריים הפרטים את -פאן לגלות נאלץ אני לפיכך
:הסיפור של

 סיימן־טוב רשם אמנם ,1973 באוקטובר 1ה־ השני, ביום
 עשה הוא בכתב־ידו. יכתוב -שהיד, בדיו״ח, הערכתו את

 דרישתו פי ועל גדליה, דויד מפקדו, עם שיחה אחרי -זאת
ה היום — באוקטובר 3,־ד יומיים, כעבור גדליה. של

 מלא. יותר שני, דו״ח רשם הוא — בשבוע רביעי
-כפי המצרי, הצבא הכנות את םי-מךטוב -פירט בדו״ח
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