האשמות בין המישטוה וצה׳־ל ,ובין שרי הפנים והביטחון -
הומטכ״ל מודה שהיה מחדל ותובע להסיק מסקנות מהפכניות
ך* כ־ אלוף רפאל )״רפול״( איתן לא
ימלא ,כפי הנראה ,את הבטחתו ל 
1
סמדר הרן .כשבוע אחרי אסון נהריה ,ו
יומיים אחרי הראיון המזעזע שאותו הע 
ניקה סמדר הרן לטלוויזיה ,הופיע אצלה
הרמטכ״ל .לאחר שיחה ארוכה הבטיח לה
רפול ,כי כאשר תסתיים החקירה בנסיבות
הפיגוע ,הוא אישית ידווח לה מה היה,
מי האחראי ,ואם יש יסוד להאשמות ש 
עליהן רמזה סמדר בטלוויזיה ,כאילו שהיה
מחדל.
רפול כבר יודע מי האשם במחדל נהריה.
הוא סיפר לכתב הטלוויזיה ,עמירם ניר,

ביותר על המישטרה ,ושהמשאבים והמרץ
המופנים לכיוון זה חסרים לפעילות ה 
סדירה של המישטרה .הוא משוכנע כי
גם מישמר־הגבול הוא נטע זר במישטרה.
אולם בורג גם יודע ,כי ברגע שנושא
ביטחון־הפנים ילקח ממישרדו ,יצומצם
תקציב המישרד .כך שלא רק תיפעולה של
המישטרה ייפגע ,אלא גם כוחו שלו ,בשר-
המישטרה .ולכך אין הוא מוכן.
המאבק בין צה״ל למישטרת ישראל,
מישורים .בין
עתה בשני
מתנהל
היתר מאשים המפכ״ל את הרמטכ״ל
בכך ,שבליל הפיגוע בנהריה סירב ה־

נחחרד?
שר־ הביטחון
לוקח תפקיד —
כי החקירה הסתיימה ומסקנתה ,״שלמרות
שאי אפשר לסגור את חוף־הים של ישראל
באופן הרמטי ,יגביר צה״ל את כוננותו.״
מקורות המקורבים לרפול ולשר־הביטחון,
עזר וייצמן ,ידעו לספר לכתב הטלוויזיה,
כי סירת המחבלים נחתה כ* 100מטרים
ממוצב של צה״ל.
נראה כי קשר ההשתקה סביב שערוריית
הפיגוע בנהריה מתחיל להשתחרר .שבו 
עיים קודם לכן מחקה הצנזורה הביטחונית
בהעולם הזה קטע שהזכיר עובדה זו.

אחרים טוענים כי פרשת הפנסים היא
עניין צה״לי טהור ,וכי הפטרולים של
צה״ל ,העוברים מדי לילה כמה פעמים לאו 
רך החוף ,היו צריכים לדאוג להפעלתם
התקינה של הפנסים .בגלל שיקול זה ,לא
דיווחה המישטרה לצבא ,משום שאנשיה
היו משוכנעים כי הצבא יודע על כך
שהפנסים לא פעלו והוא מטפל בכך.
המאבק הפך מאבק בין שר־הביטחון,
עזר וייצמן ,לבץ שר־הפנים הממונה על
המישטרה ,הד״ר יוסף בורג ,מן הרגע שבו
נודעו מסקנות החקירה.
כאשר היה שלמה הילל שר־מישטרה,

הוא הצליח להביא להחלטת ממשלה ,כי
כל נושא ביטחון הפנים יהיה בידי המיש 
טרה .החלטה זו הביאה לפריחתה של
המישטרה בכל הנוגע לתקציבים .תקציב
המישטרה הוכפל ואף שולש ,והועמדו אמ 
צעים שהיא אף לא חלמה עליהם קודם לכן.
הוקמה יחידה מייוחדת ללחימה בטרור.
יחידה שעליה גאוות המישטרה כולה ,ו־
מישמר־הגבול ,שאף הוא שייך למישטרה,
חוזק ותוגבר .העובדה שהמישטרה עוסקת
בביטחון־פנים שימשה אליבי לכל כיש 
לונותיה במיגזדים המישטרתיים הרגילים,
בלחימה בפשע המאורגן ,מניעת גניבות
ופריצות ונושא תאונות הדרכים.
בורג הוא אחד השרים החכמים .הוא
יודע כי למעשה נושא ביטחון־הפנים מעיק

שר־הפנים
— לוקח תקציב
רמטכ״ל להעמיד לרשותו של המפכ״ל
מסוק ,שיקח אותו מירושלים לנהריה.
המישור השני ,שעל פני השטח נראה
תרבותי ושקט יותר ,הוא המאבק בין שר*
הביטחון לשר־הפנים .במאבק זה יכריע
ראש־הממשלה ,משום שעזר וייצמן כבר
הודיע ,כי יעלה את הנושא לדיון בממשלה
בישיבתה הקרובה.

אולם רפול ,אשר בדבריו לניר הסיר
את האחריות למחדל סצה״ל ,מודה כי ב־
נהריה היה מחדל .הוא לא רק מודה ב 
מחדל ,אלא דורש להסיק ממנו מסקנות
מהפכניות

כאשר הגיע כוח צה״ל למקום ,לא היו
עוד הזדמנויות לפגוע בשובים מבלי לפגוע
בבני־הערובה.
יש המאשימים את המישטרה בשע 
רוריית הפנסים הביטחוניים .לאורך החוף
כולו ,במרחק כמה עשרות מטרים זה מזה,
מוצבים עמודי תאורה ביטחונית מייוחדת.
ביום הפיגוע ,כמו במשד השבוע שלפני כן,
לא פעלו מנורות אלה .למרות שבמהלך ה 
שבוע דיווחו אזרחים למישטרה ,שהמנורות
לא פועלות ,הן לא תוקנו.

לא רק שה־
מישטרה ,שקיבלה את ההודעות על הפנ 
סים שאינם דולקים ,לא דאגה לכך שהם
יופעלו או יתוקנו ,היא גם לא דיווחה על
התקלה ל צ ב א.

המפכ״ל

הרמטכ״ל
מי אשם בכך שהמנורות לא דלקו?

