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במדינה
העם

א ר מ ד ד היה א ד ח מ ה
 מאסון הלקחים הסקת

 גמצאת יום־הכיפורים
— הראשון בשלב עדיין

בכלל החלה אס
 זד. אסון משייך אסון, לו שקרה אדם כל

 אירע. שבו ולזמן למקום אינסטינקטיבית
 דומות, בנסיבות מקום באותו שוב בעברו
 יתרחש שהאסון כמוסה הרגשה לו תהיה

שנית. שם
 אדם אף יהיה לא 1974 ביום־הכיפורים

 כי ההרגשה לו תהיה שלא בישראל אהד
 ביום- שקרה מה שנית לקרות עומד הנה

ב תתחדש המילחמה : 1974 הכיפורים
מפתיע.

 כשם הגיוני. יסוד כל אין זו להרגשה
 ביותר הבטוח שהמקום מאמין חייל שכל

 מכיוון פגז, של מכתש הוא בשדה־הקרב
 מקום,״ באותו נופלים פגזים שני ש״אין

תכ על יחזרו שצבאות־ערב להניח אין כן
פעם. שהצליח סיס

 יום־הכיפורים אולם תקדים. ללא הלם
 בסימן בישראל, בית בכל כולו, יעמוד

שעברה. השיה של המאורעות
 האישית, החווייה תעמוד התודעה במרכז

 העמים. של בהיסטוריה תקדים לה היה שלא
 עברו מעטות, שעות תוך ביום־הכיפורים,

 ממצב־שלום אחת במכה ישראלים אלפי
 ביותר הגדול קרב־השיריון אל בבית קיצוני

 בעצמו, זו חווייה שעבר מי בהיסטוריה.
 לא אותה, עבר מיקיריו שאחד מי או

בהלם. שוב להיזכר שלא יוכל
 תתעוררנה האישית, לחווייה מעל אך

 אדם לכל נוגעות הן ■שגם כלליות, שאלות
בישראל.

 הלקחים כל הוסקו האם : 1 מס׳ השאלה
 נמצאים האם ? יום־הכיפורים ממילחמת

 בדרך בפרט, וצה״ל כולה, המדינה עתה
1 ביום־הכיפורים שנתגלו הליקויים לתיקון

 השיטחית התשובה ? אליבי או מחדל
 של האמיתי התהליך אך חיובית. היא

 — בתחילתו עדיין נמצא הלקחים הסקת
בכלל. התחיל אם

 עמד המילחמה שלאחר הראשון ההלם
 במשך הארץ את שהעסיק ״המחדל,״ בסימן

 אנשים מתחילים עתה רק ארוכים. חודשים
 חומרתו, כל עם המחדל, כי להבין רציניים

 של באסון קטדיחסית תפקיד רק מילא
 היה שקל מפני :כן על יתר יום־הכיפורים.

 הדעת את הסיח הוא המחדל, את לאתר
ש יותר, והעמוקות הרציניות הבעיות מן

 בתחום אפילו לאתרן, קשה יותר הרבה
הרציני. הצבאי

ב מהותי משהו משתנה היה האומנם
 אכן אילו יום־הכיפורים, מילחמת מהלך

המי גוייסו אילו מראש, הסכנה נצפתה
 מועד בעוד כלי־הנשק והוזזו בזמן לואים

ה אחרי שנה עתה, שדה־הקרבי אל
 לנתח רציניים מומחים החלו מאורעות,

 עליה להשיב העזו אף ואחדים זו, שאלה
).16־17 עמודים (ראה בשלילה

 ממיל״ הלקחים הסקת ברור: אחד דבר
 תם אשר פרק אינה יום־הכיפורים חמת

 יום־ ובין 1973 יום־הכיפורים בין ונשלם
 בתחום — הגדול החשבון .1974 הכיפורים

 עדיין — הרחב הלאומי ובתחום הצר הצבאי
לרווחה. פתוח

פשעים
ם שפע לרי ם הדו חמוו״פי

 בארץ שנתפסו מזוייפים דולרים
 7אצ שנמצאה ?סידרה שייכים

באירופה שנתפסו יפניים מחבלים
 זרקורי־הפירסומת הופעלו לא מעולם

 ב־ שהופעלו כפי ישראל מישטדת על־ידי
 ־׳איצ המכונה צויגנבוים יצחק של מיקרה

 המרכזי המדור אנשי על־ידי שנעצר לה,
 ברחוב בביתו, תל־,אביב מישטרת של

 בלי דולרים במכירת כחשוד המלך, שלמה
רישיון.

 כיד האירוע את ניפחה ההדלפות .מכונת
ב שנעזרו הדוברים, על הטובה הדימיון

 ל־ חיש־קל הפך וסוחר־הדולרים עיתונאים,
 המרות־ בוצעו בו לבנק ודירתו בנקאי,
 לישראל לאומי בנק של בקנה־מידה ׳מטבע

לפחות.

 היום עד המתרחש של עניינית בחינה
 מכירות כי מראה לילינבלום, רחוב באיזור
 כרגיל, נמשכות השחורים הדולרים וקניות

מקו המישטרה. מצד כלשהי הפרעה ללא
 המיש־ כי לומר יודעים אף ■מהימנים רות
 די- נגד לפעול כלל מעוניינת אינה טרה

 שחורים, דולרים של יאלה כוזי־פעילות
 שלובים השחורים הדולרים עיסקי שכן

ב :מרכזיים ענפי־תעשייה בשני והדוקים
והטכסטיל. היהלומים ישראל:

דו של וקניות מכירות של הפסקה כל
 הענפים בשני קשות תפגע שחורים, לרים
 הייצוא של מיידית להקטנה תגרום הללו,

ש דבר והטכסטיל, היהלומים של האדיר
בו. מעוניינת אינה המדינה

 אם־כן, מסתתר, מה פעולת־הסחה.
 הדולרים סוהר של מעצרו מסע מאחרי

 ו־ לבנקאי המישטרה בפי שהפך הבינוני,
איל״כספים?

 אינו זה מעצר כי הוא האמיתי הסיפור
פעי את להסתיר שתכליתה הסחה, אלא

 לתפקידים המחלקה של הנמרצת לותה
ל ישירות הכפופה בירושלים, מיוחדים

 הדולרים עיסקי את והחוקרת הארצי, מטה
אדי בכמויות ארצה הזורמים המזוייפים

רות.
 ממשיים ועזרה בידע מסתייעת זו חקירה

 מגויי- ולה האינטרפול, וכן האם.בי.איי. של
נע היא המישטרה. של הכוחות מיטב סים
 רבים אנשים כבר נעצרו בחשאי, שית

דו של גדולות כמויות ונתפסו במהלכה,
ה- שוק בתחום הפעילות מזוייפים. לרים

אלגכי סרח׳ דולרים סוחרי
הקרחון של קצהו

 אפס -אלא אינה כולו השחורים דולרים
 הסודית ההתחקות של הקרחון של קצהו

המזוייפים. הדולרים עיקבות על
 או מקור של קיום על ראשונים רמזים
 למישטרה ניתנו מזוייפים, דולרים מקורות

 חברת מנהל התלונן עת כחודשיים, לפני
 בנמל- קנה לקוח כי בישריאל, טי.וו.איי
 בדולרים ישילם לחו״ל, כרטיס לוד התעופה
כמזוייפים. לאחר־מכן שהתגלו
 ב־ דומה דבר אירע לאחר־מכן שבוע

 הורתה המישטרה אחרת. זרה חברת־תעופה
לש לקוח מבקש בו מיקרה בכל כי ■מייד,

ל ליווי, עם לגשת, יתבקש בדולרים, לם
הדולרים. ייבדקו שם סמוך, בנק סניף

מיו לתפקידים המחלקה החלה במקביל
 באזורי הזיופים מקורות את לחפש חדים

 לילינבלום, רחובות המקובלים: המיסחר
בתל־אביב. רוטשילד ושדרות אלנבי

ו ימים דשהו התחפשו חוקדי־מישטרה
 לאיתור ארבו המיסחד, באזורי שבועות

מזוייפת. סחורה שיביא לקוח
רא בתוהו. עלו הרבים המאמצים אך
מהי השחורים הדולרים כסוחרי אין שית,
לקב לסרב מזוייפת, בסחורה להבחין רים
 היה אלה במקומות המיסחר שנית, לה.

ה למדו חיש־קל בלבד. קטנות בכמויות
 דולרים החלפת עיסקות כי לדעת, בלשים

 בדירות־-מגורים נעשות ניכרים בסכומים
 רד הבריות. מעין הרחק תל-אביב, בצפון
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