
4

4

י

 הוועדה ד ג נ ציבורית סערה קמה שלהם,
 וצריך שאפשר למרות — אלו ומסקנותיה

 מדי שהקלה סברו כאשר גם לקבלן, היד.
 ורד הגרוע מפקדו גונן, המדיני. הדרג עם

 קורבן- הפך הדרום, פיקוד של לא־יוצלח
 אלעזר, רב־אלוף והרמטכ״ל, אציל; שווא
ה באופן למילחמה צה״ל את הנין אשר

 על להעלות ניתן שכימעט ביותר מוטעה
 מיק- ברמה ומצביאות ניהול וסיפק הדעת,
לאומי. גיבור למדרגת עלה נחותה, צועית

 במערנת־הבי- אחד יסודי עיוות ,ה ^
תוקן. לא צדדיו, ובתוך בכללה, טחון

 הפרימיטיביים ונשארו היו אלה גופים שני
ה בכל מקביליהם לעומת בסוגם, ביותר
 במיב־ — השוואה לשמש הראויות ארצות

 השונים התהליכים הפעלתם, אירגונם. נם,
 קבלודהחל־ זה (ובכלל בם המתרחשים

 והדרג־המדיני הצבא בין היחסים טות),
פנימה. גוף כל בתוך והיחסים

 אך אומנם, פחתה אנשי־הצבא יהירות
 ביקורת כל מפני חםינותם־למעשה לא

 ככל כימעט בתחומם לעשיות ויכולתם
 והכוונה פיקוח כל ללא רוחם, על העולה

 הציבור. של או — הפשלה של ממשיים
 המילחמה קודם שעוד וסמכותם, כוחם

 אלא — צומצמו לא ביותר, מופרזים היו
יותר. עוד התחזקו
 מכף :עובדה אבד ייאמן, לא

 ה■ על הטילה שוועדת-אגרנט
 (תיפקד■ אישית אחריות רמטכ״ל

 דרשה מסויימים, למעשים דית)
האח ממנו שתוסר שורת־ההיגיון

חל או כולה אדה, למעשים ריות
וכעי אחרים, לגופים ותעבור קה,
 ה- קרה אכל דמישרד-הכיטחון. קר

 הרמטכ״ד וסמכויות הגמור, היפך
 ״כי יותר, עוד והעמיקו התרחבו

 להסביר שיידרש מי אהיה י נ א
״1 הכאה דוועדת-אגרנט

הח ש״המחדל״ בכך אי־הבחנתד. משום
 היה גופה המילחמה לעניין והקובע שוב

, מחדל י  ואת צה״ל את ובשחררה צבא
 דין- תביעת ביקורת, בחינה, מכל מפקדיו
 הבטיחה מסקנות, להסקת ודרישה וחשבון

 לה, הנוגע ככל כי, הישראלית העיתונות
 בבטחיון והמכריע המרכזי הגורם יישאר
 רק לא מכך, ויותר !וחסר לוקה ישראל

ותכו טעויותיו עיוותיו, אלא תוקן, שלא
 — ומוסדו אושרו עוד השליליות נותיו

 בורה עיתונות של נס על הועלו ואפילו
וראויות. חיוביות כדוגמות מתפעלת, אך

 הירהורים לרגע עלו המילחמה אחרי
 ובאי-מספי- במחדלים להבחין נכונות של

העי עולם מאישי כמה אצל עצמיים קות
בנוש לטפל ליכולתם הנוגע בכל תונות,

שו היו הכל לא ביטחוניים־צבאיים. אים
 על עברו שהודו, המעטים וגם לכך, תפים

 השתנה. לא ודבר — ליסדר-היום מזמן כך
 אמצעי- של הפרשני־המיקצועי הטיפול

בש ובצה״ל במישרד-הביטחון התיקשורת
 עיתונאי לכל מזדמנת כחאלטורה פרוץ אר

 כתבים לכמה קבוע ושדה־פעולה כימעט,
 מובן וכיו״ב. ״סופדים״ ״פרשנים״, שהפכו

 ממשיכים מיל. הפוליטיקאים־גנרלים גם כי
 את בו לחפור קרדום, זה תחום לעשות

השונות. הפוליטיות מטרותיהם
 בכיר, קצין כל יכול הזה היום עצם עד

 את לחלוטין להמס ומיל., פעיל בשירות
 בישראל, עיתונאי כל של — ועטו — ליבו

 לפירסום״; ,״שלא שיחה עמו ינהל אם
 עיתונאי, אותו האבסת לשם שיחה כלומר,
 המקור ציון בלא ששמע הדיעות את שיביע

 מובטחת, התוצאה כדיעותיו־שלו. אפילו או
 קצת ישמע או העיתונאי יראה עוד אם

 לא אז שוחיוש הכרת-התודה מסווג. חומר
 אחרי האופנה שכמיצוות אלא גבול. ,תדע

 ויבוצע יוסדר שהעניין מוטב המילחמה,
 שהפך זה, אומלל — דובר־צה״ל דרך לא

 העי- ביחסי ונער־המלקות כולא־הברקים
 אבל ;טוב בחור (״מוטה צה״ל—תוגות
שלו...!״). הדובר

הישרא העיתונות היתה אילו
 — נבונה וגם — מסוגלת לית

 לא הראויה, כצורה כצה״ד לטפל
האחרו הפרשות לעולם כאות היו
 המאמר. כתחילת שמנינו נות

לנ יבול הרמטכ״ל) (כלומר, צה״ד
 כאלו, ובעזות־מצח בגכהות-דכ הוג
 עיתונות עם לו שעניין מכיוון רק

 שאכן בפי — כה לשטות שכבוחו
 בפרשות כהצלחה, ושוב עשה,
 ובבי• כתגוכותיו וכמייוחד הללו,

 מב־ מימצאי עד שדו קורת-הנגד
קר-המדינה.

ל לחו מוצלחת נסיעה
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 בטיסות הראשונה התחנה כי ימין, ברגל תמיד מתחילה ״אולימפיק״ עם לחו״ל נסיעה
 !] וההסטוריה... התרבות והנופים, החופים והחלומות, האיים ארץ — יוון היא ״אולימפיק״

 - לכל ובעצם לאוסטרליה או לניו־יורק לפריז, או ללונדון ׳׳אולימפיק״ עם להמשיך תענוג ומיוון
... חווייה היא טיסה כל ב״אולימפיק׳׳ מקום...
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