
)5 מעמוד (תמשך
 כך לשם שוגר מדוע — כן אם •
!מבוטל כה כוח

 המשימה היתה מה — לא אם •
ת י ת י מ א  הפלאג־ הוכנסו שלמענה ה

ז למחנות גות

עצמי קן1די
 מאוד בכיר קצין של עגומה מונה ךץ

בדיו ירון עמוס על־ידי צוירה בצה״ל • 1
עצמי. קן

 קצין של אמירותיו את ביחד לצרף די
 של מעשה־זוועה מפני החשש לגבי זה

 אותן, נקט שהוא הפעולות ואת הפלאנגות,
לדבריו.
 הפלאנגות) (את הזהרת ״אתה ז כרלן

האזרחית?״ באוכלוסיה פגיעות לגבי
 שום אין מדוע (מעניין ״נכון.״ :ירון

פשוט.) ב״כך לענות מסוגל בצה״ל קצין
?״ ״למה :כדק
 נורמות־ את מכיר אנך כי ? ״למה :ירון

 מנורמות- שונות והן שלהם, ההתנהגות
 (לפני הזו האזהרה צה״ל. של ההתנהגות

בהמ גם הדרך כל לאורך חזרה הפעולה)
 האזרחית באוכלוסיה יפגעו שלא שך,

ובמרימי-ידיים.״
 צה״ל של הככיר הקצין ובכן:

ש ידע כמקום א ר  הפלאנגות כי מ
סעשי־זוועה• לכצע עלולות

 הזהיר :מעשיים אמצעים נקט גם הוא
 ל- בחשאי לצותת ציווה ושוב, שוב אותן

 נקודות־תצפית הציג שלהן, שיחות־האלחוט
למחנות. הסמוכים הגגות על

 כל לו היתה דא זאת למרות
 את להכניס להחלטה הסתייגות
 על־ כשנשאל למחנות. הפלאננות

היי ״לא, אמר: כדק, על־ידי כך
שסח.״ תי

 ה־ לשיחות החשאי לציתות תודות
הערב באותו עוד לירון נודע פלאנגות,

 ,11־10 בשעה בערב, החמישי היום —
למחנות הכוח כניסת אחרי מעטות שעות

 את שאל במחנות הפלאנגות שמפקד —
ה באוכלוסיה לעשות מה עליו הממונים
 שאלוהים מה ״עשה :השיב וזה אזרחית,

עליך.״ מצווה
של המפורסמת האימרה את מזכיר (זה

 ״אללה :בכפר־קאסם בליל־הטבח המפקד
• !״)ירחמו

 היטב הבין כי ירון, של מעדותו ברור
 לטבח היתר זה היה הדבר. משמעות את

המוני.
עדו לפי לו, הפריע לא זה אך

 כל כמשך פעולה מכל להימנע תו,
לילה. אותו
 לא־מסודר דיווח היה ״אחר־כך :ירון

 מחבלים הרוגים, 450—300—200—100 על
ש תשומת־ליבי את הסב וזה ואזרחים.

 משהו.״ להיות עשוי
״מהכ 450 נהרגו כי שמע הקצין

 ״עשוי כי והרגיש ואזרחים״, לים
 של דקות איזו משהו״! פה להיות

:אבחנה
 שאל הפלאנגות, מפקד עם התקשר הוא
 לא זה סבירות.״ הכי לא ״תשובות וקיבל
 ל־ ״הבהיר רק הוא כנראה. לו, הפריע

 ב־ מפגיעות להימנע ושוב שוב פלאנגות
 באותו דיווח לא הוא האזרחית.״ אוכלוסיה

 ״לא כי לרמטכ״ל. או לאלוף־הפיקוד ערב
להודיע.״ שצריך חשבתי

:שאלות לכמה כאן נעצור
 הכוח של הבכיר המפקד כאשר •

 באי- נערך שמא חושש בשטח הישראלי
 להיות צריכה מה טבח, זור־שליטתו

1 תגובתו
 את עדותו, פי על ששמע, אחרי •

המבולב והדיווחים אלוהים על הפסוק
 האזרחים, מקרב הרוגים מאות על לים

1 כלשהי פעולה לנקוט עליו היה האם
עצ באופן לפעול עליו היה האם •
1 הפעולה להפסקת מאי

 לפחות להורות עליו חיה האם •
 בידי השטח של התאורה הפסקת על

ז והמרגמות חיל־האוויר
 לממונים להודיע עליו היה האם •
1 עליו
 חן ושוב״ ״שוב אזהרותיו האם •

1 אלה בנסיבות והולמת מתאימה תגובה
יש קצין של הרוחני עולמו מהו •
 לעשות שלא כזה במצב המחליט ראלי
 לילה במשך לפלאנגות להניח ובכך דבר,
1 בטבח להמשיך שלם

י0מי1ח1.,זי
 על ירון השקיף בבוקר השישי יום ף*

הוא דבר. ראה ולא הגג, מן השטח

 שמע הוא אד אנשים. בריחת ראה לא גם
ה של הקולות — ויריות התפוצצויות

המתמשך. טבח
 ״זימזומים.״ אליו הגיעו מכן לאחר רק
ב קת עם מכה לה שהכניסו טענה אשה

 לו. קרה מה שאל ואביו נחטף, ילד ראש.
 הפלאנגות אנשי בין שיחה כך על היתד,

במכשירי־הקשר.
 מה על כדיוק ידעתי ״לא :ירון

הר לי גרם זח אכל סדכרים, הם
 לא- משהו לי הריח טוכה. לא גשה
.״טוב

דרו אמיר לאלוף־הפיקוד, טילפן ירון
 לו ״אמרתי ו׳). (יום בבוקר 10ו־ 9 בין רי,

לי.״ נראה לא שמשהו
 ש־ לו הציע וירון למקום, בא האלוף

 במקומם. אותם נעמיד נפסיק. זה ״בשלב
 לא אך נמצאים, הם שבו במקום שיתארגנו

נוספים.״ כוחות להכניס להם ניתן
ק ר  האם בסדר, לא משהו אם ״אבל :ב

 במחנות שנמצאים שאלה חשש היה לא
בסדר?״ שאינו משהו לעשות ימשיכו
ה (תושבי שם שהיה מי ״לא. :ירון
דיוו קיבלתי צפונה. הסתלקו כבר מחנות)

צפונה.״ ברחו שאנשים חים
 לפלאנגות לאשר לירון הפריע לא זה

ל כדי חדשים, לוחמים למחנות להכניס
ו בלילה. שפעלו האנשים את החליף

 ״להפסיק,״ המילה פירוש מה כשנשאל
 לברר רוצה שאני פירושו ״להפסיק :ענה
 מתכוון אני מברר, שאני ולאחר קורה, מה

להמשיך.״
בי התעוררו שאלות הרבה כאן. נעצור

: נתיים
 הגג, על בבוקר ירון עלה מה לשם •

 אי״אפשר הגג מן כי ידע כבר כאשר
1 דבר לראות

 ה״זימזומים״ של טיבם חיה מה •
1 באוזניו אותם השמיע מי 1 ששמע

 באותו ששמע היחידי הדבר האם •
 ועל שהוכתה אשה על סיפור היה בוקר

1 שנחטף ילד
יכ לבדם אלה סיפורים שני האם •

 את להפסיק להציע אותו להמריץ לו
 שר־ החליט שעליה הפלאנגות, פעולות

ז הביטחון
 1 לא־טובה״ ל״הרגשח לו גרם מה •
 נראה ״לא מה 1 טוב״ לא ״הריח מה

לו״!
 שמע לא זמן אותו בכל האם •
 גרבובסקי אבי שסגן כך על דבר ירון
 בשטח) אחרים חיילים שגם להניח (ויש
 גברים, של המוניות הוצאות־להורג ראו

עש כמה של במרחק — וילדים נשים
1 הימצאו ממקום מטרים מאות או רות

 שבבוקר הטענה, מתיישבת איך •
 האשה סיפורי מילבד דבר ידע לא הוא

 כן לפני בערב כי ההודאה עם והילד,
 האזרחים מקרב הרוגים מאות על שמע

ז במחנות
 שהיו דברים שעה באותה ידע אם •

 הפסקת את להצדיק כדי חמורים די
פעו נקט לא מדוע — הפלאנגות פעולות

ב מתרחש מה לבדוק כדי מעשית לה
1 מחנות

 אל נגמ״שים כמה שלח לא מדוע •
 מהימן דיווח לקבל כדי המחנות תוך

1 שם המתרחש על וישיר
 את להציע עצמו על קיבל מדוע •

י הפלאנגות פעולות הפסקת ל ב  לקבל מ
1 כזה דיווח
 ה״זימ־ סמך (על שהחליט אחרי •

 כה הוא המצב כי המיסתוריים) זומים״
 פעולת את להפסיק צריכים כי עד חמור

 הציע לא מדוע — במחנות הפלאנגות
א י צ ו ה ז משם אותן ל

 בטבח, להמשיך להן הניח מדוע •
 הביאה שעה כשכל שעה, אחרי שעה

1 וילדים נשים עשרות לרציחת
 שאחרי דעתו על עלה זה איך •

צרי היו חפלאנגות של פעולתן הפסקת
1 ״להמשיך״ להן לתת כים
 לפלאנגות להניח החליט זה איך •

 שעשו, מה כל למרות במחנות להישאר
 האוב- כאילו כוזבים דיווחים סמך על

כדי עשה מה ז מהמחנות ברחה לוסיה

מ התרוקנו אמנם המחנות אם לבדוק
1 נכון) היה שלא (דבר תושביהם

מומת ורדים נדה
 (הוא אלוף־הפיקוד טילפן זה שלב ^
 לרמטכ״ל, ירון) כלשון טלפון,״ ״הרים ■יי
 ב־ הגיע הוא למקום. לבוא הבטיח וזה

 עם נפגש הוא אחרי־הצהריים. 3.00־2.30
הפלאנגות. במטה וירון) (דרורי פקודיו

 השופט על־ידי שנלחץ אחרי
 מי זוכר ״איני ירון: אמר כרק

 לגכי השאלה הוצגה אכל שאל,
 היה זה כמחנות. חריגים מעשים

כאוויר.״
 יממה ריבעי שלושת עברו כבר מוזר.

 נשים מאות נהרגו וכבר הטבח, החל מאז
 שמעו בשטח הבכירים הקצינים אבל וילדים,

 ״זה ״הרגשה,״ להם היתד, ״זימזומים,״ רק
מו דברים ידע לא אחד אף באוויר.״ היה

ם שהחיילים דברים — חשיים ה ל  כבר ש
עיניהם. במו הבוקר מאז ראו

 כ■ ככירים קצינים כי לקוות יש
 ״זימזומים״ על יסמכו לא צה״ל

מחלי הם כאשר כאוויר״ ו״דברים
חיי כרוכים שכהן פעולות, על טים
 להבדיל. ישראלים, של הם

 חשובים. דברים כמה קרו זו בפגישה
 על ששמע אחרי הרמטכ״ל, ראשית:

ב הפלאנגות שעשו ״החריגים״ הדברים
ו בנשים טבח עריכת קרי: — מחנות
מי כמה (לפלאנגות) להם ״אמר — ילדים

טובות.״ לים
 לפני ערב כי בעדותו מסר בגין מנחם

 הרמטכ״ל הביע הממשלה, בישיבת כן,
 כי שמע בצהריים טבח. עריכת מפני חשש
 משבח הוא כן ואחרי (״חריגים״). טבח היה
הפלאנגות. את

ה המימצאים אחד שזהו נדמה
 כה עד שהתגלו כיותר חשוכים

 על הרכה מלמד הוא כחקירה.
איתן. רפאל של דמותו

 להעמיד הרמטכ״ל החליט ישיבה באותה
 והורה אחד, טרקטור הפלאנגות לרשות
 צה״ל. של סימני־הזיהוי את ממנו להסיר

 הטבוחים. לקבורת ששימש הטרקטור זהו
 שנהגו־הפלאנ־ הטרקטור אותו שזהו יתכן
 נוסע שהוא גרבובסקי אבי לסגן אמר גיסט

גופות.״ ״לכסות
מ מרוצים (אז) היינו ״אנחנו :כרק
שלהם?״ הפעולה

״כן.״ ירון:
?״ להפסקה סיבה היתד, לא ״אז :כרק
הפעו את להפסיק 11ב־ ״הורינו : ירון

 הרמטכ״ל בהשתתפות הישיבה ואחרי לה,
ה לחידוש אישור שיש תחושה עם יצאתי
שלמחרת.״ הבוקר עד פעולה

 אותו של בערב דיווח ״הרמטכ״ל : כרק
ל בצהריים הורה כי לשר־ד,ביטחון יום

 בשעה לכן, קודם האם הפעולה. את הפסיק
 לחדש הוראה נתן הוא אחרי־הצהריים. 4

?״ אותה
 אותם להשאיר הוראה נתן ״הוא :ירון
 הבנתי ואני שבת), (של הבוקר עד במחנות

בעיה.״ שום שאין
 כי ירון קבע שלו, בניירות שעיין אחרי

ימשי הפלאנגות שאנשי אמר ״הרמטכ״ל
ל בבוקר 5ל־ עד המחנות בניקוי כו

מחרת.״
 לפנות הוראה ניתנה למה ״אז :ברק

למחרת?״ בבוקר 5ב־ אותם
אמריקאי.״ לחץ ״היה :ירון

 קיבל ו׳ יום אותו של בערב 6ב־ רק
 שלו המפקדים מאחד דיווח לדבריו, ירון,

 כי ועל המחנות מן האוכלוסיה בריחת על
מעשי־זוועה. בהם היו

ב השני ביום רק שמע הטבח על אך
 צה״ל כוחות של הבכיר המפקד שבוע.
ם הטבח על שמע במקום י י מ ו  אחרי י

אזרחי־המדינה. כל
שאלות: שאלות,

 יום באותו לרמטכ״ל נאמר מה •
 בהול באופן לטוס לו שגרם בבוקר, שישי

 בשדה-התעופה בדרך, (ולהיפגש לביירות
1 שר-הביטחון) עם בתל-אביב,

 הרמש־ בין הפגישה נקבעה מדוע •
 ה־ במטה דווקא הבכירים ופקודיו כ״ל

לכולם אז ברור היה לא אם — פלאנגות


