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 המדינית הפעילות בחג. ישראל של ההיכר
 שהיו הביקורים האחרון, הזמן של העניפה
 ושל אל־סאדאת אנוור של אז, צפויים

 אות היו הם גם בוושינגטון, בגין מנחם
 מעל אולם חבלנית. פעילות בפני אזהרה

המודיעיניות הידיעות ניצבו לכל
 חבלנית פעולה על שהגיעו

 שצה״ל ספק אין לאיש כמעט צפויה.
ולהעמדת הנוגע בכל נקט,

מתאימים. בצעדים בכוננות, הכוחות

 שהגיעה היחידה
 על נודע כאשר למישגב־עם, ראשונה
לפעוטון. פריצת־הנפל את וביצעה הפיגוע,
הו האם תהיה, המרכזית השאלה אולם

ב היישוב ולנקודות למשקים צה״ל דיע
 שכח שמא או י בכוננות, להיות סביבה
 האזרחיים ליישובים .להודיע הצפון פיקוד

 חבלנית פעילות בדבר הצבא, הערכת על
 מוכיח ואף טוען, יאנוש באיזור. צפויה
הודיעו אכן כי צבאיים, במיסמכים דבריו

 ב־ אלברשטיין חווה הזמרת של הופעתה
 חברי על־ידי נמסרה הידיעה מישגב־עם.

 מיד הזה העולם על־ידי שרואיינו משק
 אירועי בגלל כי נראה הפיגוע. אחרי
 בצורה המשק חברי התבטאו לא היום אותו

 אותם הבינו לא שהעיתונאים או ברורה,
ב הופיעה לא אלברשטיין חווה כהלכה.

ההו באולם אלא במישגב־עם, הערב אותו
 מ־ מרוחק שאינו קיבוץ, של הגדול פעות

 לא אלברשטיין איילת־השחר. מישגב-עם,
 20מ־ יותר אך במישגב-עם אמנם הופיעה

 (״סמי״) שמואל גם ביניהם קיבוץ, חברי
 ל־ נסעו המחבלים, בפעולת שנהרג שני,

 שלה. בהופעה לצפות כדי איילת־השחר
 מוקדמת התראה מישגב־עם קיבל אכן אם
 להבין קשה הצפויה, החבלנית הפעילות על

 הבוגרים, הקיבוץ מבני 20 בחרו מדוע
קטן בקיבוץ

 להופעה זה בערב דווקא לנסוע
מהמשק. מרוחקת

 אכן שהמשק דבר, של בסופו יתברר, אם
 אבן, ינסה המוקדמת, ההתראה את קיבל

לבדוק זה, לתחום להיכנס יחליט אמנם אם

ה היחידה מלוחמי אחדפצוע לוחם
 בהצלחה שפרצה מיוחדת

 במשק נשאר הלוחם בני־העתבה, את וחילצה לפעוטון
הרוחות, את לעודד ונדי ההריסות בשיקום לעזור כדי
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 על נשען כשהוא מנוחה, בעת בדגל 119111411!■

 במרכזה אינו כשהוא יאנוש, של הנדירות התמונות אחת זו טנק. צלע
ארוך. שיער ובעל כמרושל בצה״ל בזמנו התפרסם יאנוש פעילות. של

 הנפל פריצת
לפעוטון

 כל לו (שאין אכן האלוף ודם
■  צה״ל, לדובר מישפחתית קירבה י

 להתחיל יצטרך אבן) יעקוב אלוף-מישנה
 הפיגוע. שלפני בימים שלו החקירה את

ה לבין צה״ל בין חילוקי־דעות קיימים
 שניתנה המוקדמת ההתראה לגבי משק,

לקיבוץ.
 על הכריז בן־גל האלוף כי ברור, לכל
 לבן־גל היו הפיגוע. בערב גבוהה כוננות

 בישראל החגים לכך. טובות סיבות כמה
חבל לפעילות מושך תאריך תמיד מהווים

4 ו 2

 החבלנית הפעילות על בצפון ליישובים
 אלוף השמיע פרטיות בשיחות הצפויה.

 לגבי ביותר חריפות טענות הצפון פיקוד
 טוענים לעומתו במשק. השמירה סידורי

 וכי טובים היו השמירה שסידורי בקיבוץ,
 טען מוקדמת. התראה קיבל לא הקיבוץ
 תלם, רפי מישגב־עם, קיבוץ מרכז השבוע

אשר ״כל הזה: העולם מערכת בפני
 שניתנה מודיעינית התראה לגבי נאמר

 שמירה סידרי אודות או לקיבוץ, כביבול
 כוזבים חינם המשק, חברי של לקויים

 אלא באו ולא אמת, של שמץ בהם ואין
 בחברי ולפגוע מפוצצות כותרות ליצור

הקיבוץ.״ של ובשמו הקיבוץ
 משאלות־המפתח אחת היא זו שאלה
 צודק אכן אם אבן. האלוף של בחקירתו

 תתעורר לא שהשאלה להניח יש יאנוש,
 שר- מדיניות אבן. של במסקנותיו כלל

 וכיוון במשק, לפגוע שלא היא הביטחון
 יפורסמו לא טהור, צבאי נושא זה שאין
 האזרחי. לישוב הנוגעות מסקנות אותן
 בעלת היא הבעיה אחרת, או כך אולם

 אם גם ביותר, רציניות ביטחוניות השלכות
 גוף הוא שהאשם יוחלט דבר של בסופו

 היה שהמחדל יתברר אם כמובן, אזרחי.
 מישגב־עם את הזהיר שלא הצפון, בפיקוד

מר מסקנות יוסקו הצפויה, הפעולה בפני
בפיקוד. לכך האחראים כנגד לכת חיקות

שפור הידיעה גרמה רב לבילבול
על הזה, בהעולס גם היתר בין סמה

 הכוננות. צעדי בכל הקיבוץ נקט אם
 כאלה, אמצעים ננקטו שאכן להניח קשה

 שלא היום טוענים הקיבוץ וחברי מאחר
מוקדמת. התראה קיבלו

״חיי"
בגדר

 של טענותיו את יברר גם ואכן תכן *5
המקו אנשים המשק. חברי נגד בן־גל

 ממש שיאנוש לספר, יודעים לאלוף רבים
 האסון אלמלא וכי המשק, חברי על רותח

 כנגד ביותר חריפים בצעדים נוקט היה
 מסתבר בקיבוץ. הביטחון על האחראים
 הושמעו הקיבוץ כלפי יאנוש של שהטענות

 יכ־0״ היו פעמים וכמה הפיגוע, לפני עוד
 המשק, חברי לבין הצפון פיקוד בין סוכים״

 שבמקום, הבונקרים אחד לגבי היתר בין
 את מנע הקיבוץ צפון פיקוד שלטענת

בו. מלהשתמש צה״ל
 בנושא חקירתו את אבן שיסכם אחרי

 לבדוק, יצטרך הוא המוקדמת, ההתראה
 שהמחבלים קרה כיצד יסודי, באופן הפעם

 מבלי המערכת גדר את לעבור הצליחו
בכך. הבחין שמישהו

 בקטע כי היא,
 כלל הותקנה לא המחבלים פרצו שבו

המ חמשת אלקטרונית. התראה מערכת
פי על היו, למישגב־עם שפרצו חבלים

ממקו אחר־כך שפורסמו שלהם, התמונות
 חסונים גופותיהם, מימדי פי ועל חוץ, רות

 פיסי כושר בעלי שהיו להניח יש ביותר.
 בוני כי מתברר, זו נירסה פי על מעולה.

 האוייב. של בכוחו המעיטו פשוט המערכת
 הוא בגדר פריצה אירעה שבו המקום

 בנויה הגדר אותו. לעבור שקשה מקום
 מעולה גופני כושר ודרוש צוק, בראש

 בייחוד עליו. לטפס יהיה שאפשר כדי
הסתר. בתנאי
 אבן יצטרך זו, גירסה נכונה אמנם אם

 אלקטרוניים מיתקנים היעדר אם לקבוע
 הם שנפרץ, בקטע אלקטרו־אופטיים או

 התקנת בעת מחדל או טעות של תוצאה
 להתקין שלא — שיטה בגדר או המערכת,

 אותם. לעבור שקשה במקומות זו מערכת
 הוחלט עליה שיטה, של עניין זה אם

 להחליט אבן יצטרך המערכת, בניית בעת
 דרג ובאיזה נכונה, החלטה זו היתד! אם

 נגד מסקנות להסיק יש ואם הוחלטה,
 את לתקן יש אם וכן זו, החלטה מקבלי

במקו גם המערכת את ולהתקין המעוות
חסרה. חיא שבהן מות

רוח-קדב
וגכוגות

 אם ועדת־־החקירה, תענה ןייאשר
ה, ענ ת  תצטרך היא אלה, שאלות על וי

עצמו. הפיגוע בעת בפעולה לדיון להגיע
היא

 הלוחמים הכוחות בנושא לעסוק תצטרך
שה לאחר במקום, שהיו המשק ובחברי
 המשק חברי לפעוטון. חגיעו כבר מחבלים
 והיו צה״ל לכוחות עזרו הם בי טוענים

 בן- לאלוף המקורבים גורמים ממושמעים.
 במידה הפריעו המשק חברי כי טוענים, גל

 על נהגו ולא ממושמעים היו לא רבה,
 ביותר מאוחר בשלב ורק ההוראות. פי

הצי ואף להוראות נשמעו פעולה, שיתפו
 על- שנתפסו המיבנים של שירטוטים גו

המחבלים. ידי
 כאובה נקודה היא זו נקודה כי נראה

ש העיתונאים באוזני המשק. חברי אצל
 הפיגוע, לאחר מיד מישגב-עם את הציפו

 שערכו הם כי לטעון המשק חברי ניסו
דפ תוך אל הראשון. החילוץ נסיון את

מבו משק חברי סיפרו העיתונאים דפות
 יום של הצהריים בשעת שהסתובבו גרים,

הפר הלוחמה על חמושים, כשהם הפיגוע
 מעלימים כשהם במחבלים, שלהם טית

הרא הנפל נסיון את העיתונאים מאוזני
 לפעוטון. לפרוץ צה״ל יחידת של שון
 במסיבת מהעיתונאים, הסתיר הרמטכ״ל גם

 הכוח של הפריצה עובדת את העיתונאים,
הראשון.

 בקריית-שמונה, שהגיעה שהיחידה ספק אין
 רוח- חדורה היתד, גבוהה, יחסית במהירות

 תוך בני־הערובה את לחלץ ונכונה קרב
 הארוכה ההיסטוריה רב. עצמי סיכון כדי
 בני- מוחזקים שבהן מחבלים פעולות של

 מסויימים סטנדרטים כבר יצרה ערובה
לגופו. נבדק מיקרה כל כי אם בצה״ל,
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פרצה היא
המחבלים, של חזקה באש נתקלה

 כמה עוד נפצעו ועימו נפצע, מפקדה
ה מתוך לאחת שהשתייכו חיילים,
התפר באותה פיקד. הוא שעליהן חוליות

(״אל- אליהו החייל גם נפל אומללה צות




