
 לטראומה גרם לא המדינה בתולדות תצלום ום **ץ
 עשרות שהראה זד. כמו הלאומית בנשמה עמוקה כה \1/

 כאשר הארץ, על יושבים בסוריה, ישראליים שבויים
 שעברו חיילים היו לא הם ראשם. על הכפותות ידיהם

 ב־ גחטפו ולא במשימת־מודיעץ, או בטעות הגבול את
 בקרב האוייב, בידי שנפלו לוחמים, היו הם פעולת־פתע.

צה״ל. נוצח •שבו
 שבר הוא העיין. לתוך מכת־אגמף כמו פעל זה תצלום

 של המיתוס הלאומית: התודעה של עמודי־התווך את
 האמונה הבלתי־מנוצח, צה״ל ושל הישראלי הסופר־מן
הערבים. של והניצחית המוחלטת בנחיתות

הרו המיסגרת את יצרה הזאת הטראומה
 את גם הולידה היא כתשל״ד. המדינה של חנית

 כולה: השנה על צילה את שהטילה המילה
. ל ד ח מ ה

המחדל שר האגדה
 פרץ יום־הכיפורים מילחמת של הראשונות שעות ך*
האי הביטחון ״גבול את שטף בצפון, הסורי הצבא ■4

לירדן. עד אחת במהלומה והגיע בגולן, דיאלי״
הבי ״גבול את המצריים הכוחות פרצו שעה באותה

 תעלת־ של המהולל מחסום־המים בדרום, האידיאלי״ טחון
עטור־ההילה. בר־לב קו את ופיצחו סואץ,

 המפוארת, התקפת־הנגד — מכן לאחר שקדה דבר שום
 צליחת־הנגד דמשק, למבואות עד השיריון את שהביאה

השלי המצרית הארמיה לכיתור עד מערבה התעלה של
 הראשון. הזעזוע את למחוק היה יכול לא — שית

מדינת־ פפגה כתולדותיה, הראשונה כפעם

 בשרשי לגעת הכללי לאי־הרצון ביטוי — תשל״ד של
 היא הגלויים. חוריה את רק לסתום ולרצון הכואבת, השן

 שנכשל בשעה בבחירות, הצלחה הימני לליכוד הנחילה
המפלה. של היותר־עמוקות הסיבות על שהצביע מי כל

העי הישראלית התופעה את הולידה היא
 הכיאה שלא הזועמת, המחאה : השנה של קרית

אמיתי. לשינוי

בצל חוא המחדל
 מתחת לבצל. דומה שהמחדל נסתבר השנה מרוצת ף

 נתגלתה הגיוס פקודת אי־מתן של החיצונית לקליפה
 עד קליפה, אחרי קליפה הלאה, וכך — נוספת קליפה

 הצבאית, המחשבה מערכת בכל יסודיים ליקויים שנתגלו
 כמעט — לקחים יישום הפיקוד, שיטת הכוחות, מיבנה

הצבאית. הפעילות מישורי בכל
 — ומעלה שנים שש במשך המערכת של זו התאבנות

 — הברגים התרופפות המיסגרות, קיפאון המחשבה, שיתוק
היש בחברה אירעה היא בילבד. צה״ל נחלת היתד. לא

 בשעת בצה״ל, נתגלתה כאשר רק אולם כולה. ראלית
הדרוש. לזעזוע גרמה היא עליון, מיבחן

 והוא עילאית, בצורה במיבחן עמד בילבד אחד פרט
 הבודד החייל האדם. עצמו. הפרט — המערכה את שהציל
 הכזיב הכל כאשר מעמד שהחזיק המהלומה, את שספג

 שר־ דוקטרינות, התמוטטו כאשר עומד שנשאר סביבו,
ומערכות־נשק. שרות־פיקוד
 נסתיימה יום-הכיפורים שמידחמת כמידה

 של הכידעדי ניצחונו זה היה צכאית, כהצלחה
האלמוני. החייל

 בתולדות הראשונה השנה תשל״ד היתד. כך משום
ביט שאישיות מבלי ׳מילחמה, עמדה שבמרכזה ישראל
שנת תשי״ז, של איש־השנה לאיש־השנה. הפכה חונית

ה צה״ל ווו□!■■ :הטראומה רי בסו

 במילחמה, התנפצו והנחותיהם נבואותיהם שכל וחבריו,
הת והנחותיהם נבואותיהם שכל אותם את בזעם ודחה

 עמדת־ לו ומסר דיין, משה את לסלק רצה הוא אמתו.
 היחידה המעניינת התופעה החדש. במאזן־הכוחות מפתח
 אך אלוני. שולמית של עלייתה היתד. הבחירות ביום

 על ושהשפעתה קוריוז, רק זה שהיה הראה השנה המשך
אפסית. היא הדברים מהלך

 כנסת והולידו אפורות, היו הכחירות אם אך
התופעות אחת צצה אחריהן מייד הרי עלוכה,

ף ת אלו ק לו ח מ ה אריק :ב ק רי פ א ב

כשדה-הקרם. צכאית מפלה ישראל
 להשלים מסוגל אינו בקרב, מפלה הנוחל עם, שום

 מכבודו־העצמי שהרבה הישראלי, הציבור. בנקל. עימד.
פחות• עוד לכך מסוגל הצבאי, המיתוס על מבוסס

הנפ המצוקה מן להיחלץ מנסים פרימיטיביים עמים
 אותנו!״ מכרו ״מנהיגינו הקריאה: על־ידי הזאת שית

ה ״נעיצת אגדת את המציאו דומה, במצב הגרמנים,
 במילה נפשית תרופה מצא הישראלי הציבור בגב.״ סכין

״מחדל.״
 זוהי ומתוחכם. מחוכם הוא ״מחדל״ המושג

 מכשיר-פלא לאומי, באכ נגד תרופת־פאטנט
ש כעיות־היסוד עם להתמודד הצורך למניעת
 תשומת־הלכ את מפנה הוא כיום־הדין. נחשפו

כ לטפל הצורך את ומונע הסימפטומים, אל
עצמה. מחלה

 בלתי- החלטה החליט מישהו טכני. עניין הוא ״מחדל״
 גוייסו לא ״מדוע :בגין מנחם של הפאתטית קריאתו נכונה.

חטאת כל לאם הפכה ?״ הכלים הוזזו לא מדוע המילואים,

 של איש־השנה דיין. משה הרמטכ״ל היה מיבצע־סיני,
 שר־הביטחון היה ששת־הימים, מילחמת שנית תשכ״ז,

 איש־השנה להיות היה יכול אלוף ולא שר לא דיין. משה
תשל״ד. של

 המיל־ בראשית דיין משה של האישית התמוטטותו
והער המושגים מערכת כל התמוטטות את שיקפה חמה
 דבר כולו הציבור הבין לפתע ייצג. הוא שאותה כים
 עמד האליל יוצאי־דופן: מעטים רק אז עד הבחינו שבו

כרעי־תרנגולת. על
 כל במשך עמד תשל״ג, איש־השנה שרון, אריק

 המילחמה במשך ומחלוקות. אירועים של במרכז תשל״ד
המוצ הצליחה על ניצח פקודות, הפר מפקדיו, עם הסתבך

אלו עם פומביות קטטות ערך במחדלים, הואשם לחת,
 אותה. להרוס ועזר אגדה־עצמית בנה ורבי־אלופים, פים
בשנית. איש־השנה להיות חזר לא הוא

 שותף טראגית: דמות היה אלעזר, דויד הרמטב״ל,
 ומאוזן תקיף מפקד המילחמה, לפני החמורים למחדלים

 המימסד. של שעיר־לעזאזל ולבסוף עצמה, המילחמה בימי
 השעירים- ראשון גונן, שמואל האלוף היה דומה במצב

 חיים של הצבאית יוקרתו המילחמה. שלאחר לעזאזל
 הקו עם יחד התמוטטה תשכ״ט, איש־השנה כר״לכ,
התואר. את לו שהנחיל

 המילחמה אכזרי. פחות היה טל ישראל של גורלו
 לפינה, נדחק עצמו הוא אולם מטענותיו, הרבה הצדיקה

 דיין משה של בלתי־חוקית פקודה הפר כאשר וסולק
הפסקת־האש. אחרי תקריות־אש ליזום

מדים. לכש לא תשל״ד של איש־השנה

האפור סילווסטר ליל
 ובטרם המילחמה אחרי מייד שבאו הכחירות, ם *

ף חל  שלה. איש־השנה את לתשל״ד סיפקו לא ההלם, ^
 האפור, ליל־הסילווסטר בא השחור יום־הכיפורים אחרי

הקולות. נימנו בו הלילה
המפ לרשימה גדול הישג והנחיל בשלום, רצה העם

כגין מנחם את חיזק הוא אחרת. מכל יותר לשלום ריעה

 :תשל״ד של אופייני יצור השנה, של המרתקות
המחאה. תנועות
 מיק־ אשר אשכנזי, מוטי אחד: איש בה התחיל

 שלא האחד המעוז למפקד אותו הפכה המילחמה ריות
 המשך נגד אישית במחאה פתח הוא המצרים• בידי נפל

 דמויות במהרה, התגברה התנועה דיין. משה של כהונתו
 זה היה למחאה. הקוראים למעגל הצטרפו נוספות חדשות

 דיין, ומשה מאיר גולדה הגמל. גב את ששבר הקש
 שקדם מה לכל שאשמתם אף מהשילטון להסתלק שסירבו

 להתפטר נאלצו השמש, לאור גלוייה הייתה למילחמה
חדשה. ממשלה להקים שהעזו אחרי קצר זמן

 יהיה אשכנזי שמוטי נדמה היה רגע כאותו
 תנועת־המחאה אך תשל״ד. של איש־השנה

 היא הגדול. הישגה את השיגה שכו כיום מתה
חד־פעמית. תנועה היתה

 האחריות אחת: בנקודה כולה התמקדה היא ו מדוע
 אבל שאירע. לאסון הפוליטיקאים של המיניסטריאלית

 העיקרית. משימתה להיות צריכה שהיתה במה נכשלה היא
 למילחמה האמיתיות הסיבות עם להתמודד פחדה היא

 הבעיות לגבי עמדה לקבוע חששה היא ולאסון. עצמה
 לה נראתה ההשתמטות ושלום. מילחמה של המכריעות

 למעשה אך המוחים. אחדות על לשמור כדי בטכסיס,
 הציבור של הכללית להתחמקות ביטוי אלא הייתה לא

קיומו. בעיות עם להתמודד החובה מן הישראלי
 תנועת־המחאה הפכה מעטים שכועות תוך

 למכוגרים, תנועת-צופים למעין המפוארת
ושקעה.
 ״לא לייבוביץ: ישעיהו הפרופסור היטב זאת הגדיר

 הכישלון על רגז רק הישראלי הציבור מחאה. שום היתה
החו 11 כאשר רוגז הבראזילי שהציבור. כמו במילחמה,

 חוליגאנים 11 נגד כדורגל במישחק מפסידים שלו ליגאנים
אחרת.״ מדינה של

חיקוי? 1א שינוי
 להפיק שניסו העסקנים, של בחלקם נפל גורל ותו ^

מצב־רוח. מאותו פוליטית תועלת

לא אל. לא

9


