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ק ש ק ש ת 1955
הפעל את דימיונך ונסה למצוא
לציור שלמטה כותרת מתאימה ,אשר
תסביר מה אתה רואה בו .הצעות
לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת :
״קשקשת,״ ובד ,136 .תל־אביב .ההג
דרות הקולעות ביותר תפורסמנה,
ובעליהן יזכו בכרטיס כניסה זוגי
לקולנוע דרייב־אין בתל־אביב ,קול־
נוע־המכוניות היחיד בישראל.

 11ש בי\

)המשך מעמוד (31
דין אנשי־צבא איננו כדין פוליטיקאים.
מערכת השיקולים המשפיעה על הגעתם
לתפקידם ועל הסרתם — שונה לחלוטין.
אומנם כישלונותיהם נמדדים בדם ,ואולי
גם בגורלן של אומות — צ׳רצ׳יל אמר כי
לורד ג׳ליקו ,מפקד ״צי הבית״ הבריטי
במילחמחרהעולם הראשונה ,יכול להפסיד
את המילחמה כולה משך אחר-צהריים
אחד .אבל בפונקציות ,מדובר בפקידי־צי-
בור לכל דבר ,שאינם נבחרים אלא מת
מנים! ולפחות ,לכאורה ,לא על בסיס
תרגילים פוליטיים ,אלא רק על בסיס כי
שוריהם והתאמתם לתפקידם המסויים.
השאלה אם הצליחו או נכשלו ואם אכן
התאימו לתפקידם או לא ,היא שאלה פשו
טה )ולא קשה( של ע ו ב ד ה  ,וניתנת
להיבחן ולהימדד באותם קני־מידה שהז
כרנו .בכך יכולים לדון כל בית־מישפט
או ועדת־חקירה בעלת אופי שיפוטי ,תוך
שימושם של דיני־הראיות הרגילים.

ה ע 1ל □

לבן ,את גונן ואלעזר חקרה וד
נה ועדת־אגרנט :ואת גולדה ו
דיין  -העם.

אימת צררו קובעת
ף* שה להכין את הביקורת שניתכה
 \ /על ועדת-אגרנט ,על ההבחנה החו
תכת בין הדרג המדיני לצבאי ,ועל הימנ 
עותה המודעת מטיפול בראשון .קשה פי-
כמה להיווכח ,כי מעיני המבקרים נעלם
שהוועדה ,לאחר הפרדה ועל בסיסה ,הת
רכזה ,פירטה והיוותה דיעות והמלצות
בגיזרה החיונית ביותר של ביטחוננו ה
לאומי בשעה זו — באיכותה המיקצועית
של ההנהגה הצבאית ובטיב המצביאות
בצה״ל .הדי אי־מספיקותם של אלה ,היא
שהיתר■ הגורם הראשי לכל מה שקרה
ביום־הכיפורים .לצורך הלחימה עצמה ,היו
גונן ,או אלעזר חשובים ומשפיעים פי-
מאה מדיין וגולדה יחד.

אילו היה דיין שר-כיטחץ עלוכ
וגונן מצכיא מעולה ,היה צה״ל
מכה את המצרים בעבור כמה
ימים .אבל אפילו חיה דיין צ׳ר־
צ׳יל כריבוע ,לא היה ככוחו לת
קן גם אפס קצהו של מעשה־מצ־
כיאות כושל ,אשר נעשה כשדה
הקרב והכריע כו לרעתנו.

• בילבול ביצים.
יורם קופרמינץ ,רח׳ הצלפים
 ,24חיפה
>• חברי מועדון ״הקירח הניצחי״
בהתקהלות סביב המנהל.
ת ל מ ה שגי א ,קיבוץ ברור־חיל,
ד.נ .חוף אשקלון
• חלום־בלהות של שוער־כדורגל.
הם בן אבלו את המוח  :מקום
הנגיסה נראה בבירור בצירו השמאלי
העליון של התצלום הבילעדי.
דגי גספר ,רזד רישפון  240ב /
נאות־אפקה ,תל־אביב
<• כנס־מחזור של נזירים בודיס־
טיים.
• מיסדר־שבת של מחסנאי־תחמו־
שת בגדוד בליסטראים רומיים.
שוקי לגדר ,קיבוץ רמות־מנשה,
ד .נ .חבל מגידו
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בשעה 7.00
המערבון המשעשע

״אוכפים לוהטים׳
בשעה 9.30
גדולי כוכבי הוליבוד
בסרט המתח
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מודל

תל־אביב ,רח׳ נחלת בנימין ,4
קומה בי ,דרך החצר
פתוח עד  7בערב
)סגור בשעות (2—4
להזמנות ע״י סוכן :טל ,50344 .ת״א
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״״ ..הודו,״ פנייה לאיש־המעלה  .9 0 :מכי
־מאוגד נ
נויי האלוהות !  .91ידמו בכל !  .92תהליך :
 .1בית־קפה נודע בירושליס!  .5עצה .93 ,נציגה של חברה.

אילו היה גונן במקום אדן ,ואריק שרון
במקום גונן — ייתכן שצה״ל היה מנצח
במילחמה ב־ 8באוקטובר.
כל עוד יוסיף קיומנו לעמוד על עוצ-
מתנו הצבאית ,יישאר יחנדחשיבות זה ב
עינו .כמו בעבר ,כן בעתיד ,יוכרעו התו
צאות בשדה־הקרב קודם־כל לפי איכותו
של צה״ל כמכונת־מילחמה ! ואיכות זו
מותנית בטיב הפיקוד הצבאי.
אבל מכל תחומי הביטחון ,לא זכה עד
כה לבחינה של ממש דווקא זה ,הקריטי
ביותר .מפני מחדל נמשך זה ,החמצנו את
מילחמת העצמאות ועמדנו על סף הח
טאת מילחמת יום־הכיפורים .תרומתה ה
היסטורית של ועדת־אגרנט היא בכך,
שסוף־סוף הבהירה ,כי מילחמה איננה
אינטריגה פוליטית ,אלא סידרה של אק 
טים צבאיים ובי נקודת התורפה הקריטית
של מנגנון־ההגנה שלנו הוא באי־מספי-
קותם של ההנהגה והמצביאות הצבאיים,
לא המדיניים.
לחיזוק נקודה זו ,ארשה לעצמי לצטט
את קטע הפתיחה של הסידרה שלי המת
פרסמת עתה בהמשכים בהעולס הזח ,ה
ממצה את רעיונה המרכזי :״מנקודת-
הראות הצבאית־המיקצועית ,היתה מיל-
חמת יום־הכיפורים ישועדדבהלם . . .

...״אידו איחרה המידחמה ככמה
שנים ,ייתכן שצה״ל היה נעשה
מבונת־לחימה מקולקלת כל-כך,
שכשדח-הקרב היה מתפורר ומובס
מייד ,ללא תקומה.

״מפני סיבות שונות ,ובעיקר עקב ה
בורות הנפוצה מדי ,בכל החוגים ,בכל
הנוגע לענייני צבא ,מיהר הציבור היש
ראלי לתלות את קולר כישלונותיו היח 
סיים של צה״ל ביום־הכיפורים בשורת
״המחדלים״ הידועים ,המדיניים והמודי
עיניים) .אך( כבר מן ההתחלה היתד .הש
פעתם המעשית של המחדלים הללו מו
עטת ,ואחרי  12או  24שעות התאפסה
לחלוטין ,לפחות עד כמה שהלחימה־בפד
על נוגעת.

״צה״ל פעל כשדח-הקרב לא על
פי ,המחדדים׳ אלא כדיוק כפי
שאומן ,ניכנה ,אורגן ,חונך ואומן
ללחום . . .
״הלחימה לא עדתה יפה ,רק מ
שום הטעויות והשגיאות הבלתי■
נסלחות שעשה צח״ל עצמו כתחום
הצכאי-המיקצועי המובהק.

״זהו המחדל האמיתי — והחשוב ב
אמת — של יום־הכיפורים.״

