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 שמול א־שעב, עיתח הלבנוני הכפר את
 הישובים בקירבת ישראל, בשטח מגור הר

 הבחינו הסיור במהלך ובירנית. ורעית
 שמסביבה הכפר, בפאתי במדורה אנשיו
 התקרב מהם חלק כאשר מזויינים. אנשים

 שניים אש. לעברם נפתחה המדורה, אל
 יתרת נפגעו. והמפקד, הקשר הכוח, מחיילי

 שבעה חיסלה היורים, לעבר הסתערה הכוח
לבנונים. חיילים
 הקשר נותק נפגע, הקשר שמכשיר כיוון

 עלול הוא פן מחשש לעורף. הכוח בין
 לשטח חזרה בדרכו במארבים להיתקל
 על להתמקם הכוח מפקד בחר ישראל,

 שכוח עד ולהמתין לבנון בשטח גבעה
לחלצו. יבוא חילוץ

ו תקלות של שורה התפתחה מכאן
טעויות. של טרגדיה
 מי ידעו לא הלבנונים למדורה. שמן

 היה בלבנון ההתרחשויות לאור אותם. תקף
 בידי הותקפו שהם להניח מצידם סביר

 הצבא בית את הקיפו הם פלסטינים. פידאיון
 חששו אך הסיור, הסתער עליו הלבנוני,
 במשך הצליח לא צה״ל אליו. להתקרב

 שאבד. הסיור עם קשר ליצור הלילה כל
 בית סביב התקהלות תצפיות גילו בבוקר
 הסיור כי סברו הלבנוני, בכפר הצבא
 יחסית גדול חילוץ כוח בבית. ונצור מוקף

 אינה היחידה כי שהתברר עד לעזרתם, יצא
הצבא. בבית כלל נמצאת

 את מנצלת ישראל כי חששו הלבנונים
 הפעילו עמוקה, לחדירה בלבנון המצב

 הכניס צה״ל החילוץ. כוח נגד ארטילריה
הלבנוני. הצבא נגד מטוסים לפעולה

 ■הצבא ממפקדי מישהו אילו היה די
 תוקף צה״ל כי למסקנה מגיע היה הסורי

 סוריים מטוסים לשיגור ויגרום לבנון את
 כפי הישראלי, חיל־האוויר מטוסי לעבר

 יביא שיגרתי שסיור כדי בעבר, שאירע
ה נמנע אם הצפונית. בחזית להתלקחות

 שגילו האיפוק בשל בעיקר זה היה דבר,
הלבנוני. הצבא מפקדי

החיי תקלות של שורה שיקפה התקרית
:לצה״ל אזהרה סימן לשמש בות
 בלבנון המצב לגבי מוטעית הערכה ס

 לאור הלבנוני הצבא של רגישותו ולגבי
הפלס לבין הפלאגגות בין ההתמודדות

טינים.
מת בלתי מקדימות, פקודות •

 עם קרב לנהל לו שאיפשרו לסיור אימות
 מבחינה רצוי בלתי דבר — הלבנוני הצבא

 להוסיף כדי בו שהיד. לישראל, מדינית
בלבנון. האזרחים מילחמת מדורת על שמן
שיכלו מספקים בלתי קשר נוהלי @

 בזירה להתחולל עלולות זו מעין תקלות
 חפידאיון. עם בגלוי ישראל מתמודדת בה
 לעתיד, ומסקנות לקחים ממנה יוסקו אם

 מועילה. התרעה בבחינת התקרית תהיה
הטהו הצבאיות ממשמעויותיה יתעלמו אם

 הקיר על כתובת בבחינת תהיה היא רות,
הבא. המחדל מפני לשווא שהזהירה

מיפלגות
העוולמית נגד מרד

״צ ד מתסלני
נפגשו שינוי ומתסלני

ועפרו הדרך באמצע
אזה פני 7ע אזה

 לבחירות הרשימות סגירת לפני יומיים
אפתעה. נפלה השמינית לכנסת

סול שהיא לדעת נוכחה אלוני שולמית
גול בפקודת המערך, מרשימת במפתיע קה
 החליטה ממש, האחרון ברגע מאיר. דה

 ביק-שח לה משלה, עצמאית רשימה להקים
הוועדה האישי. שמה על ש״א, האותיות את

 של גיסה לשעבר, הגדנ״ע מפקד רון, ורם
 על ■שניצח ראובן, בעלה אחי שולמית,
והכספים. האירגון

הוג והרשימה הגלגלים, את הזיזו השניים
 לעצמם להבטיח דאגו לא הם בזמן. שה

האמי שלא מפגי הרשימה, בראש מקומות
 ממג־ יותר תשיג הרשימה כי לרגע, אף נו

 האמינה לא אלוני שגם מכיוון אחד. דאט
אק שני והשלישי השני במקום שמה בכך,

 בועז — בקרשי הכירה היא שאותם דמאים,
פרידמן. ומרשה מואב

 המקוריים הפעילים שני הכריזו השבוע
אלוני. על מרד — רון ורם רזניק רות —

מח זו היתד. למראית־עין שמאל־ימין.
 עם ברית כרתה אלוני אידיאולוגית. לוקת
 הסוציאל־דמו־ ההשקפה בעל אליאב, לובה

 שמאלית״ מיפלגה עימו והקימה קראטית,
 הם מייסדיה כל שכימעט יעד, בשם מתונה
 רצו זאת, לעומת ורון, רזניק מפא״י. פליטי

 באיחוד דגלו ימנית־מתונה, במיפלגת־מרכז,
ול״ע. תנועת-שינוי עם

 מאחורי הסתתרה בארץ, תמיד כמו אולם
 עמוקה מחלוקת האידיאולוגיים העניינים

אישי. ציביון בעלת יותר,
 לדעת, אלוני כשנוכחה הבחירות, למחרת
בשלושה זכתה -שהיא הגמורה, לתדהמתה

״יעד״ כבנס להסתכל באים שלומי אנשי
שבאתי סלאזז כמו

שלומי בכנס אלוני שולמית
שחום ציביון למען

 שני שנמצא כוח עם מגע לניתוק להביא
מהגבול. בילבד קילומטר

 עם קשר וליצור לגלות יכולת אי •
 רצופות, שעות 12כ־ במשך האבוד הכוח

יחסית. הקצר הטווח למרות
ו ארטילריה של מאסיבית הפעלה •

 יחס כל ללא לבנון צבא נגד מטוסים
פעו סיפקו כבר בעבר התקרית. למימדי

 ממדי- לתבוע ללבנון אמתלה זו מעין לות
 יעילה אנטי־אווירית הגנה אחדות נות-ערב

יותר.
ב המתרחש של נכונה בלתי קריאה י•
 אחרי רבות שעות יום, באור גם שטח

התקרית. שהחלה

16

הסת האותיות את זאת, תחת לה, העניקה
ר״צ. מיות

 אינה האחרון ברגע כזאת רשימה הגשת
 5000 מייד לגייס צורך היה קלה. משימה

 750 ולהחתים לוועדת־הבחירות, כפיקדון ל״י
 שאין מכיוון הרשימה. על כשרים אזרחים
 בשמותיהם, להזדהות ששים ישראל אזרחי

 איסוף־החתימות מחייב פוליטיים, בעניינים
ניכר. מאמץ

 שולמית של מלאכתה המייסדים. מרד
אנ שני ידי על בזריזות, נעשתה אלוני

ולו מיקצועית מתרגמת רזניק. רות : שים
 את שאספה מהרצליה, לזכויות־האשה חמת

שלה; אירגון־הנשים באמצעות החתימות

במו זילזולה את בפומבי הביעה מנדאטים,
 לה, ברור היה שלה. והשלישי השני עמד

 על שניצח רון, לרם בכנסת מקום שמגיע
 הצורך על דיברה לכן מערכת־הבחירות.

 ל־ רון את להכניס כדי מהירה, ברוטציה
בית־חמחוקקים.

 אלוני שולמית נמלכה קצר זמן תוך אולם
:טובות סיבות ■שתי לכך היו בדעתה.

ה מרותה את קיבלו ופרידמן מואב ס
 תחפו־ בכל בצייתנות אליה נילוו מוחלטת,

 ממנה. ופרשה לממשלה כשנכנסה כותיה,
ביותר. נוחים בני-לוויה הם כי נוכחה, אלוני
ל להביא אפשרות כל שאין מכיוון 9

 חששה בהסכמתו, אלא ח״כ, של התפטרותו
עלו רוטציה על הדיבורים כי בצדק, אלוני

בסי -שקרה כפי סיעתה, לפילוג להביא לים
אחרות. עות

 אלוני, בין היחסים ? למה נאמן מי
נס שעה ובאותה התהדקו, ופרידמן מואב
התר זו תהום ורון. אלוני בין תהום ערה
 לחרצובות דרור אלוני קראה כאשר חבה

עלבו גיסה על שפכה המפורסמת, לשונה
צורבים. נות

 יומרות רזניק לרות היו לא לרון, בניגוד
 לכנסת. להיכנס רצתה לא היא פוליטיות,.

 של רבה במידה רזניק מצטיינת זאת לעומת
 והולך גובר בזעם נוכחה והיא עצמאות,

 אלוני, של פרטי לעסק ר״צ הופכת כיצד
נוצ כך רוחה. על העולה ככל בה שעשתה

ו רזניק רון, בין אופוזיציונית ברית רה
 סיג־ על התמרמרו הם שגם אחרים, פעילים

מנהיגת־המיפלגה. של נונה
 כאשר שיא לכלל הגיעו האלה המגמות כל

 אלוני בין המשא־והמתן בבהילות נסתיים
שלו בעיירה ישיבת״יסוד וכונסה ואליאב,

 היה הזה המהלך כל ורון׳ רזניק לדברי מי•
 של הנבחרים שהמוסדות מאחר בלתי־חוקי,

 טוענים, גם הם כראוי. הופעלו לא ר״צ
נאו השמטת על־ידי פרוטוקולים, שזוייפו

לאיחוד. המתנגדים של מיהם
)30 בעמוד (המשך

המים״ ״ברווזי פרשת
 השבוע, שאירע מה את להכין די ף*

 למה לשניים: הפרשה את לחלק יש
בשבו שאירע ולמה שנים 15 לפני -שאירע

 ההאשמה לפיצוץ שהביא האחרונים, עות
הורגיץ. של הסנסציונית

 באחד הרצוג !חיים כיהן שנד. 15 לפני
 בשנת בצה״ל. ביותר הבכירים התפקידים

 לא המודיעין. אגף כראש מונה הוא 1959
 בתפקיד כיהן בד. הראשונה הפעם זו היחד.

 יליד ),57( הרצוג (״ויוויאן״) חיים זה.
 הבריטי בצבא קצין היה שבאירלנד, בלפאסט

 ה־שתחרר הוא השניה. העולם במילחמת
 סגן- של הבכירה בדרגה הבריטי מהצבא

 ויוויאן היה העצמאות במילחמת אלוף.
 —50 השנים ובין חטיבתי מיבצעים קצין
 מודיעין אגף היה לא עדיין בהן ,1949

המו מחלקת כראש שימ-ש צה״ל, במטכ״ל
במטכ״ל. דיעין

 בעיקר זה בתפקיד ימים האריך לא הוא
 הוותיקה לגברדיה שייך היה שלא משום

 ההגנה מתוך שצמחו המודיעין אנשי של
בתפקיד. התמצאות באי אותו והאשימו

 לתפקיד הרצוג אז הועבר מכך כתוצאה
 קצין של הצבאית הקאריירה כסיום -שנחשב

 כנספח לכהן נשלח הוא :בצה״ל בכיר
 בארצות־הברית ישראל בשגרירות צבאי

וקנדה.
 הוא 1954 בשנת זה תפקידו את כשסיים

 מישניים תפקידים של שורה למלא חזר
 וראש ירושלים מחוז מפקד כמו בצה״ל,

הגיע זה אחרון מתפקיד הדרום. פיקוד מטה

יום־חכיפורים) ןבמילחמת הרצוג
״נאלח ״שקר !

 תוך אל השבוע נזרקה נדודה כן
השחיתות, גילויי של העכורה הביצה

 מבוססת בה האישיות, והמילחמות היד אזלת
הממ הרשימה איש אותה הטיל המדינה.
 והיא הורביץ יגאל הליגוד ח״כ לכתית,
 שעמדה לדמות ורפש בוץ להדביק ׳נועדה

 הנערכים ולמאבקים לביצה מחוץ כד׳ עד
 של המיועד נציגה הרצוג, חיים בתוכה:
באדם. ישראל

 לשד-החוץ שהגיש שאילתה באמצעות
 את לבטל הורביץ ח״כ תבע אלון, יגאל

 הועבר בשעתו כי בטענה הרצוג של מינויו
 ב- במודיעין אגף כראש מתפקידו הרצו!
הממו מעיני עובדות שהעלים מפני צה״ל,

 האלוף את האשים הורביץ אז. עליו נים
 שנה, 15 שלפני בכך הרצוג חיים (מיל.)

 העלים בצה״ל, אמ״ן כראש שכיהן בעת
 רב־ דאז הרמטכ״ל מעיני חיוניות עובדות

 אז שהיד, מי ומעיני לסקוב חיים אלוף
רבין. יצחק האלוף במטכ״ל, אג״ם ראש

 האשים הוא חייב. נשאר לא הרצחג האלוף
 טען נאלח״, ״שקר בהמצאת הורביץ את
 חשבונות רקע על כזב האשמת עליו טפל כי

 תבע אף הוא עמו. לו שיש משפחתיים
 שיוכל כדי חסינותו את להסיר מהורביץ

הוצאת־דיבה. על לדין לתבעו
 רק בה שהיה חדשה פרשיה נולדה בך

 מנהיגיו את הרואה הציבור למבוכת להוסיף
זה. אחד בזה ומתמוטטים קורסים


