
 האחריות, התפרקות שיכרון־ניצחון, ׳עצמי,
 פטפטנות רדיפת־פירסום, תחומים, בילבול
עלינו״. ו״יסמוך
 מערכת של במימדים זה כל קרה אילו
 גורמות אלו תכונות היו גדולה, צבאית

 ביום- שגרמו כפי — צבאי לאסון שוב
הכיפורים.

 פעולת צריכה זאת מכהינה
ה : אות־אזהרה לשמש ״סאכוי״
 עדיין יום־הכיפורים של ליקויים

תוקנו. לא

לעזאזל? אחראי, מי
 ?״ כאן המפקד הרוחות, לכל י, **

 הובאו אשר החיילים, אחד ?*(■/שאל
 ה* החמישי בליל בתל־־אביב גאולה לרחוב
 קיבלה חייל אוחו של מחלקתו אחרון.
 הבתים לאורו להתפרס ממפקדה הוראה
הירקון,מיזרחה. מרחוב גאולה, ברחוב

 ביעדם, שהתפרסו אחרי דקות מיספר
 מ־ בכיר קצין שפופה בריצה אליהם הגיע

״תסתל :עליהם צעק אשר מישמר־הגבול,
 ?!״ הנד, לבוא לכם מי:אמר !מכאן קו

לפנות שלוש בשעה נערכה זו סצינה

 בפניהם היטב ניכר
״ • * י ■ י •* •  החילוץ אנשי של י

 שעות חגוויות את מצאו אשר (למטח),
 כבייכול. הפעולה שהסתיימח אחרי רבות

 למעלח) (חמונח בחילוץ תחלו למחרת רק
חערובה. בני חמשת גוויות את חשפו בה

 ׳תחומי־יאחרייות אי-קכיעת •
 מי ברור לא *מכריע שברגע כך גרורים,

מה, לבצע צריך
 של מאחריות מושג עצם טישטוש 6

 ברורה סמכות אי־הענקת ביגילל המפקד,
 אחד מפקד על ברורה אחריות ואי־הטלת

במקום, לפעולה האחראי
 עסקנים של מתמדת חתערכות •

 ומטרידים למפקדים המפריעים פוליטיים,
 השאיפה מן הנובעת נוכחותם, בעצם אותם

 וזד ההתעניינות במוקד להימצא החולנית
פירסום,

ה סיומה לפני הפעולה הפסקת •
סיפוק של הכללית האווירה ביגלל אמיתי,

...................מאח ———
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[ י1! ! ׳ רק נטצאח גווייתה אשר ובה ער ה בת־ של מדרכונה דף 7 111171 '
י י י י י י חשוויצית הצעירה ההריסות, תחת תמימה יממה לאחר ■ 1י1י#1 *

 מקיף חימוש לערוך היום למחרת רק השתכנעו לפינוי האחראים רוט. מריה
שפונו. ההריסות תחת נוספות גוויות ארבע עם יחד מריה של גווייתה את ומצאו

בל אשר המפקדים, שלל — מכך וגרוע למלון הפריצה לפני ורבע שעתיים בוקר,
המפקד, הוא־הוא כי בטוח היה מהם אחד את תיאור מכל יותר אולי וסימלה חאבוי,

)22 בעמוד (המשך ׳ השונות, היחידות שלל הרב, הבולבול

־"יי • ־*י ־ 1, • ' ' ־ * ♦־״׳־־* '

1־ -

! ! |1 ? 1 1 1 ההריסות מבין הוצאו היום למחרת רק שנמצאו הגוויות חמשת 1
הפיר־ פסטיבל באבו־כביר. מישפטיוד לרפואה למכון והועברו -*■■•׳יי י י ״י
 נתן הפריצה, לאחר מייד פרץ אשר הבכירים, והמפקדים השרים של והטלוויזיה סוס
 רק ההריסות. בין לחפש חדלו והס הסתיימה״ ״המסיבה כי הביטחון לכוחות האות את

יותר. מוקדם החיפוש החל אילו ניצלים היו שאולי הגוויות, את חילצו יממה כעבור
21


