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 ללכת סוכנים מעריציו בעוד אך חת, ללא לוחם שהוא מסכימים הכל במחלוקת. שנויה
בצה״ל. הבכירה הקצונה בקרב ומתנגדים יריבים של מחנה גם לו יש ובמים, באש אחריו

 אר־ ישבו הצפון פיקוד :אלוף כיב *
י  במחנה, כתבי שני :עיתונאים בעה ״

 הטלוויזיה וכתב גרטל, משה הארץ כתב
 בן־ (״יאנוש״) אביגדור האלוף סממה. דן
 אחר- עליו שעורר ראיון, להם העניק גל

ר שו־־הביטחוו חמת את כד צמו. עז ויי

 טלפון הגיע הסימולטני הראיון באמצע
 ידידות יחסי המקיים השר, מווייצמן.

 כי מפיו שמע מיסגרת), (ראה בן־גל עם
 ״יאנוש, לו: ואמר עתה מתראיין הוא
 בראיו־ לראות רוצה לא אני דברים שני
 ודברים מישגב־עם על השמצות שלך, נות

 בכנסת.״ שאילתות אחר־כך לי שיביאו
 חברי על ביותר חריפה ביקורת ליאנוש

 אלה דברים השמיע גם הוא מישגב־עם.
להי מהם ביקש אולם העיתונאים, באוזני

 שר־ של האזהרה לפני עוד מפירסום. מנע
 שחם לעיתונאים, בדגל הודיע הביטחון

 על הדברים כי שלו, אישיים ידידים גם
אוף־דה־רקורד. הם מישגב־עם

 בכל- עשתה וייצמן של האזהרה אולם
 הטלוויזיה מכתב ביקש בן־גל משהו. זאת

 בשנית, עמו הראיון את להקליט סממה דן
 בהארץ יותר. מתון היה החוזר ובראיון

הח הראשון, הנוסח היום למחרת הופיע
 השבוע ביומן הדברים. של יותר, ריף

המתון. הנוסח שודר בטלוויזיה

 שפור- אלה בן־גל, של דבריו ולס
 שגרמו אלה פורסמו, שלא ואלה סמו

תגובה ללא שעברו ואלה לסערה

 עדיין נותרו שברובן הנוקבות, השאלות
 הטעו־ על והגילויים התמיהות מענה, ללא
נות אינם בפעולה, הקשורים וההזנחות יות
ולרא צה״ל של הבכיר לפיקוד מנוח נים
 מישרד־הביטחון. שי

הרמטכ״ל מינה י הפעולה לאחר מיד

 מוקדמח, התואה המשק קיבר האם *
 לא שההתראה או הארוו, שמוען נב■

המשק? מזכיר שטוען כני הגיעה,

ההתראה? במערכת קרה באמת מה *

 בבני־הערובה. המחבלים חמשת החזיקו שבו בחדר והצעצועים, השבורים הילדים רהיטי
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 שהגיש אלוף־מישנה, בדרגת בודק קצין

המס יתר בין מסקנותיו. את לרמטכ״ל
 ה־ על־ידי שפורסמה אחת היתה קנות,

 גדר בעד חדרו המחבלים הרמטכ״ל:
טכנית. תקלה בה שהיתר, משום המערכת

ביחס
 הבודק הקצין הציג לא השאלות ליתר

פורסמו. לא שמסקנותיו או מסקנות,
 יפורסמו. לא שהם ברור גם .עתה

 בפרשת לחקור הוקמה אחרת ועדת־חקירה
 עומד החדשה הוועדה בראש מישגב־עם.

ל- המיכללה מפקד אלוף, בדרגת קצין




