
 !הציועו *!םיסםפיהם, היישוב מנהיגי1 !בית
 !שוב־ ׳סעוזלותש-ואווה לתכנן ההגנה ואנשי

 ושהוהזקו !מיסמכיזהם גם יחשומדו ׳מהלכה
דויד. המלך מלון ׳מאגפי באחד

 של לידיו גוססוץ הפעולה *וביצוע תיבגון
 ליח״י !אנשי עמדו ובמקביל פאגלין. עמיחי
 האחים בניין את ואחת ובעונה בעת לפוצץ

 ממלון מטרים 100 של ׳במרחק השוכן דויד
 על־ידי נקבע הפעולה עקחון דויד. המלך

 מלאי כדי־חלב כמינהגו שהכין פאגלין.
 ומוקשי־מיל־ !סורסבים שעליהם חומר־נפץ

 מועד קרב באשר ובלתי-נוהנים־לסידוק. כוד
 את שדה יצחק שואל התובנית, ביצוע
 האח־ של לגורסיחו !בהתאם עאגלין עמיתי

 להותיר ומזעמו שיוש הזמן רווח ומהו :רון
 סאגלין מיושביו. בית־המליון פי!נוי לשם

 ואילו שער״ שלושת־רבעי ׳לדבריו, הציע,
 השניים בין וסדי. יחב זמן ושוד. קבע שדה

 פנים, סל על ישעה. הצי פשרה: !סוכמה
 אחר־ לושעת יכוון שהפיצוץ יתבע שידה

 בבית־ היושבים ישוסה!מועט!מספר הצהריים,
 מחכז־ומישרת ומים ובאותם ששימש המלון

המנדט. !ממשלת ושל
 ׳כאשר ,12:37 בשעה 1946 בקולי 22ב־
ו ערבים יהודים, !אדם, דויד המלך המה

 אדיר. פיצת מקול ירושלים ׳נרעדה אנגלים,
 :לביה־המלון שיקרה את תיאר לונדון ׳דדיו

ב כמו נחתד עצום כניין של שלם ״אגף
שלו בגי !בני־יארם, !משמונים יותר סכין.״

 בהגיעו בפיצוץ. !נהרגו הלאומים, שת
 של דירתו אל לתל׳קאביב, לסנות־ערב

 קרח ״אם :לפאגלין יזה אמר ׳בגין, מנחם
 עצמו. על חאחריות את תיקח אל פגם׳

 הב־ למחות שווה.״ במיחה אחראים כולנו
 מאחזר טען האצ״ל ׳אנשי של חישותיהם

 הובטח כי וטען, !ושב שדה, יצחק יותר
 3ו־ 2 השעות ביו ייערך הפיצוץ יכי לד

 ששחה יטען פאגלין ואילו אחר־הצהחיים.
 לגבי התיסנון בשלבי אותו ושאל לא :מעודו
הפיצוץ. שעת

 פאגלין השתתף דויד המלך פיצוץ מלבד
 ו־ האצ״ל, של שיונים ומיבצעים 200בכ־

 הפתטי,ת הבולשת מרכזי פיצוץ וביניהם
 על ההתקפה את הגדולות. הערים סשלזזש

 עולה־ נישבה ׳חמת־גן(שפסתלסד, מישיטחת
 עכו, כלא פריצת גחוינר), דוב הגרדום
 ועוד. בקסטיעה הבריטים המיטיוסיים הפצצת

 בית על ההתקפה היה ׳ממיבצעקו ואחד
בירוש היהודית הסוכנות ומול גולדשמידט

 ול- ,בבוקר !בשבת נערכה ההתקפה לים.
ה הרשות את ״קיבלתי :פאגלין דיברי

 בשבת, לפעול ׳(בגין) המפקד מן מיוחדת
 בין רבות לפגיעות סכניר היתה אחרת כי

היהודים...״ האזרחים
 שהגיע היחיד הצבר היה פאגלין עמיתי

 ח־ סמיפקדת ׳ופעיל בכיר מפקד ׳לדרגת
 שמוצאם המפקדים לשאר !בניגוד אצ״ל,

 סגולותיו על ובפולין. בית״ר בתנועת הייה
 ב־ בגין כותב ׳ימים !באותם פאגלין של

 דכזפלא הצעיר עשה אשר ״את המרד:
 ספק ללא גובל הצבאי שכישרוגו הזה,

 תישא עוד כל הבריטים יזברו בכא־ניות,
האדמה...״ אותם

ש לכל התברר באשר ,1947 בשנת

לא הארץ, את לעזוב עומדים הבריטים
 תנופתו. את לעצור האיצ״׳ל בנוח עוד היה

 פעולות־ את אז מתכנן החל ׳פאגל׳יין עמיחי
 פיצוץ על להאפיל עתידה ׳שהיתר. הראווה

 הדר בית פיצוץ — דויד המלך !מליון
 נחרות־ עבריו !מטו ומוקף שהקד. בתלחאבקב,

 ׳סעיף הבריטי הש״ליטון ומרכז והיד. תיל
 החלו וחייליו פאגלין הראשונה. העברית
 ״כווינגראד״ מרכז לכיוון ׳פינהרה חופרים

 ה־ הבריטים למרכזים (כיגד חתל־ואבקפי
 דאז, הבריטי שר־החיוץ על־שם — מבוצרים

 יחשפו ההגנה שאנשי אלא בוויין). ואחנסט
 מאנשיי,ההגנה ואחד המינהחד. חפירת את

במיינהוה המתרחש את ׳לבחון !שנשלח

 יפה, שהיה מ״לסוד מקטען עם התפוצץ
 הפיירתה מהמשיך האצ״ל את ומנע נהרג

המתוכנן. הפיצוץ ומביצוע
 את הבריטים עזיבת ׳מועד התקרב עם
 אקמון על פאגליין עמיחי הופקד הארץ

 הוא סאקטוני־יקרב. האצ״יל של המחץ יפוח
 שמוקם האצ״ל של מחנה־האקסון על פקד
 את אקמן שים רסת־גן. ליד ר,פרדסים בין

 הנשק עבורם נוער יותר שמאוחד החיילים
באלטדנה. שהובא

 בפעם מפעם פאגלין יצא זר, וממחנה
 !נסיעה היתד, !מאלה אחת ושונות. ׳לפעילויות

 על- ,לטרון מחנה־המעצר לסביבות סג׳ים
עצירי שיהרור של אפשרויות לבדוק מנת

בבית־המישפס הדגה איש עם נאגלין

בגרון במעצר פאגלין
 שניים עם יחר שם. כלחאיים שהקו המחתרות

 והתושבים אורייה לכפר בג׳יפ נכנס !מחייליו
 המטירו !מהם כסאה עליהם. יסגרו הערבים

 מעצמותקו שתיים !ושבחו הג׳יפ על ואסנים
)35 בעמוד (המשך

י ו נ המס המי
 ממשלת־הליכוד בידי שמונו הממלכתיים המינויים כל ץץ

 יועץ לתפקיד פאגלין עמיחי של מינויו עלול המהפך, מאז
והרה המוטעה כמינוי להתגלות בטירור למילחמד, ראש־חממשלה

ביותר. ר,סכנות
 מתאים הבלתי האדם של ממינויו דווקא נובעת אינה הסכנה

 פאגלין, עמיחי של האישיות ומיגבלותיו דיעותיו מעברו, לתפקיד,
 כזד, רגיש בתפקיד הוצב הראשונה שבפעם בעובדה טמונה היא

 הזרועות בין השורר העדין האיזון את להפר בידו שיש אדם
 מכוח בטירור, המילחמד, על המופקדת המערכת של השונות

כלפיו. בגין מנחם ראש־ד,ממשלה של האישית ההתייחסות
 בתפקיד הראל איסר שימש מאז רבות, שנים מזה לראשונה

 ראש־ של וההומים האורים והיה הביטחון שירותי על הממונה
 של לפעילות הנוגע בכל בן־גוריון דוד ושר־הביטחון הממשלה

 שהתייחסות ומוחשית ברורה סכנה קיימת החשאיים, השירותים
ומדי מיקצועיים ראציונאליים, בשיקולים מבוקרת בלתי ריגשית

 לגרום עלולות בו הנופלות שההחלטות בתהום תכריע ניים,
לדורות. בכיה

פאגלין. עמיחי של למינויו שגרמה היא כזו ריגשית התייחסות
מוע שורת מתוך הזד, העדין התפקיד את למלא נבחר לא הוא

 עצם ביותר. המתאימים נמצאו שכישוריו אחרי אפשריים, מדים
ורא ובראש בעיקרם אמוציונאליים שהם מנימוקים נעשה מינויו
 יכול לא בגין ומנחם התפקיד את תבע עצמו שהוא משום שונה

 של הלוחמת במישפחד, המשותף עברם רקע על לו לסרב היד,
 שעמיחי תמיר, בשמואל לנקום אולי, המודחקת והשאיפה, האצ״ל
החרות. בתנועת בגין נגד במרד הפוליטי שותפו היה פאגלין

 בגין ומנחם בבחירות ניצח שהליכוד ברור שהיה אחרי מייד
 הטובים שירותיו את פגלין עמיחי הציע ממשלה, ראש יהיה

 מתמיד,״ יותר ״שלך האבירי בניסוח רק זאת עשה לא הוא לבגין.
 תבע פאגלין הבחירות. אחרי לבגין ששיגר במיכתב כתוב שהיד,

 הביטחון מערכת של המודיעין בקהיליית בכיר תפקיד לעצמו
 לא למישחק, מחוץ שנה שלושים זה נמצא שהוא למרות וזאת

 ביותר הקלוש המושג את רק לא לו ואין בצד,״ל מעולם שירת
 שאפילו אלא השונות, המודיעין זרועות של עבודתן צורת על

 בתחום כיום המקובלת המיקצועית בטרמינולוגיה מתמצא אינו
 המערכת, של המסובכים העבודה ובנוהלי זד, מתוחכם מיקצועי

שנים. מיספר מסוגו אדם אצל להתמשך עלולה בלבד שלמידתם
■ ■ ■

 של תפקיד ביסודו הוא בטירור למילחמד, היועץ תפקיד
 לעיתים האינטרסים ומנוגדי — השונים הגופים בין מתאם

אינו זה בעיקרו בטירור, במילחמה העוסקת במערכת — קרובות

ר ובן ת ו י ב
 במישרד פקיד אלא אינו היועץ יוזם. לא וגם ביצועי תפקיד

 ד,ן משלו, ותפיסות רעיונות להעלות כמובן היכול ראש־הממשלה,
 היזומה המילחמד, בנושא והן טירור פעילות מפני האבטחה בנושאי

 המדיניות ביצוע על ממונה הוא וראשונה בראש אולם במירור.
זה. בתחום הממשלה של

 עד זה תפקיד לבעל שהוענקו הסמכויות שבמיסגרת מאחר
במע הכרעה, של מישקל נעדר אחד, סקטור הכל בסך הוא כה

 לקטסטרופות אחראי להיות יכול הוא אין — ומבוקרת מורכבת רכת
 הפועלת הכוחות במקבילית איזון קיים זה. בתחום שתתרחשנה

 יוזמה או חריגה כל לנטרל המאפשרת בצורר, המערכת, בתוך
עצמאית.
 עצמו על להלביש מוכן שיהיה אדם אינו פגלין עמיחי אבל

 ראש עבור במייוחד לראשונה שנתפרה כפי התפקיד חליפת את
 והוא — עלול הוא יריב. אהרון (מיל.) אלוף לשעבר, אמ״ן

 נכנס מאז שהעניק בראיונות פומביים ביטויים כבר לכך נתן
 הפעילות ותחום הסמכויות המעמד, לשינוי לשאוף — לתפקידו

בטירור. למילחמה היועץ של
 לתפקיד התפקיד את להפוך ישאף שהוא לחלוטין ברור

 שסיכוייו, רק ונכשלו. בתפקיד לו הקודמים שניסו כפי מיבצעי,
 מנחם לבין בינו השוררת וד,אמוציות היחסים מערכת לאור
, יותר. גדולים בגין,

 מדיניות להכתיב יוכל בו מעמד ולהשיג לחתור עלול הוא
 שיכנוע תוך לא בטירור, המילחמד, בתחום עצמו משל פרטית

 היעדים של כוללת ראייה תוך כיום הפועלת — כולה המערכת
 עם וישיר אישי מגע באמצעות אלא — המדינה של הלאומיים

ראש־הממשלד,.
 של באמתחתו המצוי לטירור״ ד,מוחצות ״התשובות אוצר

הער הטירור בכנופיות למילחמד, אולי מתאים היה פגלין עמיחי
 החולקים יש היום שעד למרות — 1939ד 1936 במאורעות ביות

 לא היום עד ניתנו לא אלה מעין מוחצות״ ״תשובות כך. על גם
 המערכת של השונות בזרועות לכך האחראים שהאנשים משום

 בכל לבצען, מסוגלים היו שלא או עליהן שמעו לא הביטחונית
פרימיטי שהן משום גם הסף על נפסלו הן לדיון שעלו פעם

 האינטרסים של הכוללת מהראייה מנותקות שהן מפני גם ביות,
 ומעמדה אחרות מדינות עם יחסיה בתחום בייחוד המדינה של

הבינלאומי.
רואד, שהיא הליכוד ממשלת הפגינה כבר ההתנחלות בנושא

 ללמוד היה שניתן כפי אלה, משיקולים משוחררת עצמה את
 כמו הוא, אף הנהנה שרון, אריאל שר־החקלאות של מהצהרותיו

 ראש־ד,ממשלה. מצד ראציונאלי בלתי אישי מיהם פגלין, עמיחי
 אף והמדינה הממשלה את לסבך עלול בסידור המילחמה תחום
ההתנחלויות. מנושא יותר

 ההתנחלות במדיניות התחומים. שני בין נוסף דימיון מצוי
 נציגיה של המוצהרות מהעמדות הליכוד ממשלת מושפעת שלה
 שלא לעצמה להרשות יבולה אינה היא באופוזיציה. שהיו בעת

 המיל- בתחום גם באופוזיציה. עבורם שנלחמה הדברים את לממש
 רק ליפול עלולות גורליות שהכרעות סכנה נשקפת בטירור חמה
 את ביקרתם באופוזיציה ״כשהייתם מהסוג מביקורת להימנע בדי

 לפעול נאלצים אתם ועכשיו בטירור במילחמה השילטון מדיניות
דרך.״ באותה

 יגרום פגלין עמיחי של שמינויו הוא ודאי כמעט זה רקע על
ולממשלתה. למדינה כאבי-ראש הרבה בעתיד עוד
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