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ח מקו□ ר מ צ ב
 דתת חייבת המישטרח

 כישלונה על הדין את
ביכונסקי בפרשת

 רוצח בארץ עתה ׳מסתובב אומנם אם
 המישטרה, בעצם, שטוענת, כפי — חופשי

 ישראל מישטדת כשלה הרי — היום יגם
 על ההגנה שלה, ביותר החשוב בתפקיד

 הדין את לתת ועליה האזרחים, של חייהם
כך. על

 בתחילת ש־שוחרר מי ביכונסקי, יורם אם
 חף־מפשע, הוא ממושך, ממעצר השבוע

 נגדו ערכה שאותו ציד־המכשפות הרי
 מזכיר ארוכים, שבועות משך המישטרה

 המישטרה ועל אפלים, מישטרים של שיטות
כך. על הדין את לתת
 שאותו היחידי האשם אחרת, או כך

הוא הציבור בפני להציג המישטרה הצליחה

כיבונסקי* חשוד
המישטרה על כתם

 חייב נגדה ופסק-הדין עצמה, המישטרה
קודם. אחת שעה ויפה וממצה, חמור להיות

 דב־פקד עלה כאשר למכביר. אשמים
 ענק לפירסום שזכה מי צמרת, אברהם
 הלר, רחל רצח חקירת על הממונה בהיותו

ב בבית־ימישפט־השלום דוכן־העדים על
 ידוע כבר היה האחרון, השני ביום חיפה

 מפרקלים שקיבל ההוראות כי ברבים
 שיחרודו־בערבות את לבקש היו המדינה

 מהסס אינו אשר צמרת, ביכונסקי. של
 ביכונסקי כי התקיפה דעתו את להביע
 את להפגין ביק־ש הלר, את רצח אומנם

 עליו, הממונים החלטת עם אי־הסכמתו
 לעצור מבקשים ״אנו :השופט אל ופנה

 אחרי רק אמד. ימים,״ לשישה החשוד את
 ביקש שאותה התדהמה את יצרו שדבריו
 ל- מתנגדים איננו ״אבל הוסיף: להשיג,

שיחרורו־בערבות.״
 נתן בבית־המישפט צמרת של זה תרגיל

 ראש המישטרה. מפקדי שאר לכל האות את
 שור, אריה ניצב הארצי, במטה ענף־חקירות

 את גילה ובו לרדיו, ■מפורט ראיון העניק
 המיש־ של בכישלונה האמיתיים האשמים

טרה.
 ביכונסקי הוא לדבריו, הראשון, האשם

 רלהסתיר עדויות לטשטש הצליח אשר עצמו,
 האשמה להיעצר. שהואיל לפני עובדות
שהעיתו הרעש העיתונות. — היא השנייה

לחוק איפשר לא הפרשה סביב הקימה נות
 גילוי עוד היה לשור בניחותא. לחקור רים

 המישטרה הסכימה שבגללה הסיבה : מסעיר
 שבילה ימים 45 לאחד ביכוניסקי את לשחרר

 כי לפתע גילתה המישטרה כי היא בכלא
ש המיטה וכי נכה־צה״ל, הוא ביכונסקי

 מדרגש יותר הרבה בוודאי לו נוחה בביתו
הכלא.

סר התבט כי יספק אין כישיון. כל הו
 של ורמזיה הדלפותיה התנהגותה, אויותיה,

 :ויחידה אחת מטרה לשרת נועדו המישטרה
 לבסוף. שוחרר שביבונסקי העובדה הצדקת

 בנקטם כי הבינו לא המישטרה דוברי אולם
 החמורה בהאשמה עצמם מפלילים הם זה, קו

)22 בעמוד (המשך

הלר. רחל הנרצחת של גיסה משמאל, ״
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ה ת כ לי ל עדת ח דו׳ במו כ ט. ו רנ ע? אג מדו
 מסע הגיע ומייגעת, ארוכה דדך חדי

לסיומו. \£האגרנאוטים
בנמל־הבית. ולא בחוף־מייבטחים, לא

ד . ע ן ו ט ר י ש
וע של דו״ח נתקבל לא מעודם

כהתנג במדינת־ישראל כלשהי דה
ה על-ידי כדלית כה מיידית דות

 על־ מוחלטת כה ובביקורת ציפור,
ה הדו״ח כמו כדי־התקשורת, ידי

ועדת-אגרנט. שד סופי
 הראשון דו״ח־הביניים פירסום למחרת

 עיתון רק העז באפריל, באחד הוועדה, של
 עבודת את לתקוף — הזה העולם — אחד

ה מקדישה לכך ובחריפות. בגלוי הוועדה
 תוך וזועם, גדול פרק הסופי בדו״ח וועדה

 חזרו השבוע אולם לסנקציות. דרישה
 הביקורת על ישראל עיתוני כל כימעט
 תוך אף ולפעמים דומה, בסיגנון הזאת
 הזה העולם של המילים על מילולית חזרה
 נוסף ״מחדל עכבר,״ הוליד ״ההר מאז:

״איפה־ואיפה.״ המילחמה,״ מחדלי על
 כאשר עצמה, הוועדה הגיעה לשיא אבל
ל רשמי, ׳באופן צה״ל, ממטכ״ל תבעה

ב י י  חלקים לקרוא צה״ל קציני את ח
ה חרצה זו פשוטה בדרישה הדו״ה. של

עבודתה. על הדין את וועדה
 ביותר הבוער בנושא טיפלה הוועדה

 חייל כל המעסיק נושא הלאומית, בתודעה
 לנושא הקדישה היא ולילות. ימים בצה״ל

 פתוחות היו חודשים. 14 של חקירה יזה
 מתחת הוציאה היא המידע. דרכי כל בפניה
ביותר. סודי ענק, דו״ה לידיה

 הוועדה סכרה אלה, כל ואחרי
 את לקרוא ירצו לא צה״ל שקציני
 בלהט החופשי, מרצונם הדו״ח

 אותם להכריח יש אלא ובצמא,
 לחייב שיש כשם זאת, לעשות

 להדיח או תפוחי-אדמה לקלף חייל
סירים.
ש כפי לגמרי. מוצדקת סברה זו היתר•

 קצינים כי לה נודע עצמה, הוועדה ציינה
ה דו״ח־הביניים את לקרוא סירבו רבים

 את קציני־צה״ל אותם קיבלו עתה אחרון.
 בדחייה גלוייה, בספקנות הסופי הדו״ח

ברתיעה. ואף.
וע־ בפני נכשלה ועדת־אגרנט

ש והסופית, העליונה דתדהחקירה
דעת־הקהל. — עירעור עליה אין

ה הבס׳□ בן יריד
*  מן טובים, אנשים לחמישה קרה ה *

 מגוונים כישורים בעלי העליון, הדרג
 שני עליונים, שופטים שני — שימים !״!

ש — מבקר־המדינה רמטכ״לים־לשעבר,
 ש־ במשימה טוטאלית כה בצורה נכשלו
להם? גם קדושה בווראי היתה

ופולי פסיכולוגית בעייה זוהי
טית.
 לתאר ניתן הפסים מן הירידה שלבי את

כך: בקצרה
 להגיע הוועדה השתדלה הראשון בשלב

 שישפיע חלקי, דו״ח לפירסום במהירות
 שלאחר־המיל־ הגואה הציבורית הסערה על

חמה.

 הראשון, דו״ח־הביניים נולד כך
 כשם משולליו במה בפי שנקרא

 זה דו״ח באפריל.״ האחד ״בדיחת
 דיין, משה את רכב מכל טיהר
 של בן על מאיר גולדה את העלה

ה הדרג שוחרר בך לשם קדושה.
 לאסון אחריות מכל בולו מדיני
 אי-פעם שהתרחש כיותר הגדול

כמדינת-ישראל.
מ מנוס לוועדה היה לא מכך כתוצאה

 הרמטכ״ל, מילבד שעירים־לעזאזל. למצוא
 כל הועמסו שעליו אלעזר, (״דדו״) דויד

ב הנוח האובייקט היה דיין, משה חטאי
 (״גורר־ שמואל הדרום, פיקוד אלוף יותר

מל דיין משה ייעד שאותו גונן, דיש״)
המק נוקשה, כהייל זה. לתפקיד כתחילה

 ליחסי- נטייה ונעדר מישמעת על פיד
 אידיאלי שעיר־ילעזאזל גונן היה ציבור,
כימעט.

 כל את על־כן, הטיל, דו״ח־הביניים
ה והמימסד הממשלה חטאי לכל האשמה

 ראש־ גורודיש, דדו, על — והצבאי אזרחי
 קציני־מודיעין ושלושה זעירא, אלי אמ״ן

אחרים.
 הפוכה. במוכן, היתה, התוצאה
 דיין, מטיהור נרעשה דעת-הקהל

 העניינית אך הקטלנית הביקורת
 רכים, שיבנעה הזה״ ״העולם של

הגדו ובמהומה — גברו ההפגנות
הממ ודיין. גולדה התמוטטו לה

 נכנס מחודש וצוות נפלה, שלה
לתפקיד.

□ עצב□ שד שבו״
? לאחר־מכן לעשות הוועדה יכלה ה **

 של מהמסקנות להתנער יכלה היא
חד בעיניים כולו לעניין לגשת עצמה,

המונומנטאלי, הכישלון את לחשוף שות,

 ללא המכריעות השאלות את משאיר ריות,
מכריע. לקח לשום מוביל אינו מענה,

 הגלוי, זזדו״ח עוסק זאת תחת
 עם בהתנצחות אורכו, לבל כמעט

ל שהפך גונן, שמואל :אחד אדם
נד הוועדה. של 1 מיספר אובייקט

 מדינת־יש־ כעיות כל באילו מה
 ״ ההיסטורית כנקודת-המיפנה ראל,

כ מסתכמות יוס-הביפורים, של
 האם :ויחידה אחת ככירה שאלה

 טוב אלוה־פיקוד גורודיש היה
ז רע או

ל מוקדש אינו הגלוי שהדו״ח במידה
 מוקדש הוא הזה, העולם עם סמוי וויכוח

 כימעט המבצבץ גורודיש, עם גלוי למאבק
במגוחך. גובלים הדברים סעיף. בכל

 אשמתו את להגביר כדי :למשל
 כאילו האגדה נוצרה גורודיש, של

 למילחמה, מוכן היה פיקוד-הצפון
 למרות ובמעון!, כבישרון והתנהל

 פיקוד• ואילו שוליות. שגיאות במה
 ל־ בלתי־מובן בושל, היה הדרום

כוחו על שליטה וחסר מילחמה,
תיו.

ההיסטו העובדות אין הצער, למרבה
 גירסה מאשרות עין, לכל הגלויות ריות,

 רבים בסיפורים העידו הצפון חיילי זו.
 בחלקם, שנפלה הטוטאלית האפתעה על

ה תצלומי הסוריים. הפגזים מטר עם יחד
 נעלי־ נועלים אותם הראו בסוריה שבויים

נב החשוף המידברי שבדרום ובעוד בית.
 הגדול המצרי הצבא של ההסתערות למה

 מקדהזינוק, קילומטרים עשרה של במרחק
 של ההררי בנוף הסוריים הגייסות עברו
 לגדות הגיעם עד ויותר, כפול מרחק הגולן

 הדיעות, לכל שררה, הצפון בפיקוד הירדן.
גמורה. אנארכיה

 את הנושא ארוך, בפרק אחר: משל
חיים של הבולטת האישית הגושפנקה

אשם? ם׳ התערה: את שענו המצוי  חברי-הוועדה שלעיני ספק אין
 בלתי• או מודעת כצורה אז, עמדו

 מיידיות. פוליטיות בעיות ״ודעת,
 לרגלי התנדנדה. גולדה ממשלת

 אנשי־ לגבי תהום. נפערה דיין
 הדברים ניראו מובהקים, מימסד

 לאומית, התמוטטות של בהתחלה
ומוראלית. מדינית

 כאשר הוועדה, חברי על לחצה יזו סכנה
ש הפגנות סערו בחוצות לתפקיד. ניגשו
 התקופה. של האליל דיין, פיטורי את תבעו

 מי גולדה. של סילוקה את דרשו אחרים
 היציבות של עמודי-התווך את באלה שראו

נחרדו. הממלכתית,
 בלתי־מודעים רגשות גם פעלו אולי
 על שנים במשך חיפה ידין ייגאל לגמרי.

ה בשטח דיין משה של מיעשי־השחיתות
 מפיו אחת במילה היה כשדי ארכיאולוגיה,

 לסקוב חיים להשתוללות. קץ לשים כדי
 ומסר אותו^ליו שאסף לדיין, גדול חוב חב
 אחרי במערבת־הביטחון, נכבד תפקיד לו

 כחסרי וניראה מרשות־הנמלים שהורחק
 רחש העליון בית־המישפט נשיא עתיד.
 מבקרי המישטר. סמל לגולדה, עמוק כבוד

 ב־ להחליק כדי שנים במשך פעל המדינה
 ושחיי התפרקות של תופעות דיבורי-נועם

תות.

 בין עימות לערוך ושיכבותיו, רבדיו כל על
 לאחר־מכן ולהוציא העיקריים, הגיבורים

היסטורי. מיסמך הופך שהיה שקול, דו״ח
 היה זה לכך. מסוגלת היתד. לא הוועדה

הטראגי. גורלה
 הדבר את כדיוק עשתה היא

 היתה היא :אחרים האשימה שבו
עצ של הקונצפציה כידי שבוייה

 אותה, לבסס שהשתדלה בכל מה,
יותר. עוד הסתבכה כן

 הקדישה באפריל, האחד מאז
 ארוכים חודשים עשרה הוועדה

 :ויחידה אחת מטרה להשיג בדי
 כדו״ח-הכי- צדקה שהיא להוכיח

 על־ שנפסל זה שלה, הראשון ניים
העם. ידי

שהכ וחסר־תוחלת, נואש ניסיון זה היה
 הפך מכך כתוצאה למבוי־סתום. אותה ניס

 חוסר- של מונומנט שלה הסופי ד.דו״׳ח
 בל־ רבים. בפרקים מוטעה הוא משמעות.
 בכמה עצמו את סותר באחרים, תי־מוכח
מכל: גרוע אך מקומות.

א ב. ו ש ח • י ת ל כ הו
העיק־ המטרות את מחטיא פשוט הוא

 במישמעת לצורך שיר־הלל נישא לסקוב,
 אף בו מוזכר לא אולם קפדנית. צבאית
 שהיה הוא גורודיש שדווקא אחת במילה

 על עורר אשר בצה״ל, המישמיעת מלך
 מאבקו בגלל רבים של שינאתם את עצמו

המתי באווירה קיצונית מישמעת להנהגת
 מאשימים גורודיש של אויביו אז. של רנית
 זמן המילחמה, לפני שהקדיש, בכך אותו

לי חשבון על לפעולות־מישמעת, מדי רב
ש הפיקוד של הטאקטיות הבעיות מוד
בא. אליו

 בלל הרגישו לא הדו״ח עורכי
 זה לפרק הכותרת את שאפילו

 גורו- להם שהגיש ממיסמך לקחו
ני אינה ״המישמעת עצמו: דיש
לחלוקה.״ תנת

דיין בלי יום
 האחד, הקרב ניתוח יותר עוד מור ך*

 כל את לו הקדישה הוועדה אשר 1 1
 אוגדת של התקפת־הנגד — תשומת־ליבה

באוקטובר. 8ב־ בדרום, ברן


