
דעות אחרונות
נסראללה דיבר בעבר (כיום הוא זנח את המ־
מקו־ כארוגה  הישראלית  החברה  על  טאפורה) 

רי עכביש. הוא התכוון לכושר העמידה הלקוי, 
בעיניו, של העורף האזרחי הישראלי. נסראללה 
נרדף  עם  מברזל.  עמידה  כושר  לישראל  טעה: 
שמס־ מה  בקלות.  מתכופף  לא  למולדתו  השב 
בך אותנו הם קורי העכביש של השקרים שאנח־

נו מספרים לעצמנו, בהובלת ממשלתנו.
השקר הראשון הופרח זמן קצר לאחר שחיז־
באללה תקף צבאית את ישראל וככל הנראה הרג 
גולדווסר ורגב, בשט־ וחטף את שני החיילים, 

חה הריבוני של המדינה. הפרובוקציה הזו חייבה 
תגובה ישראלית התקפית נגד הארגון. אבל כדי 
לספק תירוץ שקרי ומיותר לדעת הקהל, החלי־
טה הממשלה להציב את ”החזרה של הבנים“ כמ־

טרה עיקרית של היציאה למלחמה.
שנוע־ והזויה,  אוטופית  מטרה  זו  הייתה 
דה לכסות על חוסר הביטחון העצמי של מקבלי 
ההחלטות ולהשתיק את הספקות שקוננו בהם. 
מבחינת החוק הבינלאומי חיזבאללה הכריז מל־
מלאה  זכות  הייתה  ולישראל  ישראל,  על  חמה 
להשיב מלחמה שערה, עד הבסתו הגמורה. אבל 
הממשלה העדיפה להסתמך על שקרים. זה היה 

בעוכריה ובעוכרינו.
של  המטרה  שהושגה  בלא  נגמרה  המלחמה 
המשיכה  הממשלה  זאת  ובכל  הבנים“,  ”החזרת 

להזין את הציבור בשקרים ולשחוק את אמינו־
תה. לכל בר־דעת היה ברור שדרישת המינימום 
של נסראללה תהיה שחרורו של סמיר קונטאר, 
הטרוריסט־הרוצח שחיזבאללה פרׂשּ עליו בדי־

עבד את חסותו. 
עם מידע זה אפשר היה לסיים את החילופין 
לפני שנה. אלא שאז עדיין ישבו בירושלים וע־
דות חקירה למלחמת לבנון השנייה, והממשלה 
העדיפה לפזר סביב המשא והמתן עננה עבה של 
חשאיות. חודשים בוזבזו לריק, שוב בגלל הש־

קרים שסיפרנו לעצמנו, בין השאר על רון ארד. 
היש ישראלי בוגר אחד שאינו יודע מה באמת 

עלה בגורלו של ארד?
סבך ההונאות והולכות השולל העצמיות הת־
עבה לאחרונה. את הנכונות לבצע עסקת חליפין 
מהסוג המקובל בין אויבים העלינו בשיח היש־
ראלי לדרגה של עילוי מוסרי, של התנהגות מו־
פתית המשקפת את היותנו עם נבחר, קהילה סו־
לידרית במידה שאין שנייה לה בעולם. אך מי 
שמצוי בהיסטוריה הארוכה של חילופי שבויים, 
חטופים וגופות יודע שאין שחר לדימוי המצפו־
ני שבו פיטמנו את עצמנו כדי להכין את הקר־

קע הרגשית לעסקה.
מי שאומר שאנחנו, הישראלים, נבדלים מכל 
אחד“  ”שבט  אחת“,  ”משפחה  בהיותנו  העמים 
וכיוצא באלה, שיסתכל לרגע בעין אובייקטיבית 

על חגיגות השיבה שמכינים בלבנון לסמיר קו־
לעצ־ שיקרנו  שיניים.  ויחרוק  יסתכל  נטאר. 
לט־ פרס  ניתן  ולא  ניכנע  ”לא  כשאמרנו:  מנו 
רור“; הרי ידענו שניתן לו פרס. שיקרנו לעצ־

מנו כשאמרנו ”לא נחליף רוצחים בגופות“; הרי 
ידענו שנחליף.

המבצע לשחרור חטופי אנטבה אכן היה אקט 
של  נחישותה  על  שהעיד  דופן,  יוצא  היסטורי 
ישראל לחלץ יהודים מכל צרה. בעסקת החלי־
פין בין אולמרט לנסראללה אין שום ייחוד מוס־

רי/יהודי/ ישראלי. זהו תהליך מקובל של מיקוח 
טקטי, ביזנס של תן וקח.

חיזבאללה התחיל את מלחמת לבנון השנייה 
מתנהלת מאז  והובס בה. אף על פי כן ישראל 
סיום המלחמה כאילו הובסה. בצפון ובדרום מצ־

בנו הגיאו־פוליטי הורע דרמטית תחת ממשלת 
השפע־ את  מאוד  הגביר  חיזבאללה  אולמרט. 

תו הפוליטית־שלטונית בלבנון, ומשטר החמאס 
ההתפ־ שתי  ישראלית.  בלגיטימציה  זכה  בעזה 
תחויות, שלטווח ארוך אולי יהפכו קנאים למ־
היעדים  את  לגמרי  סותרות  לא,  ואולי  דינאים 
המוצהרים של הממשלה. הפלת החמאס הייתה, 

מתברר, רק עוד החלטה שקרית של ממשלתנו.
”אלה הדברים אשר תעשו: דברו אמת איש 
שרבים  נראה  זכריה.  בספר  נאמר  רעהו“,  את 

בממשלת ישראל לא קראו בו. √

מראה מקום ̌   חיים הורנשטיין

 הכיוון דרום. יוסף אוחיון, המכונה ז�וז�ו, הוא אמן מתכת מהמושב נאות הכיכר שלשפת ים המלח. אי אפשר לעבור באזור בלי לראות את פסליו הפזורים בכל 

מקום, אך חביב עליו במיוחד הפלפל הענק שיצר, המזכיר לו את התנתקותו מהחקלאות, אחרי שהפך את תחביבו, פיסול, לעיסוקו העיקרי
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אנחנו לא 
איטליה

ברלוסקוני,  סילביו  איטליה,  ממשלת  ראש 
המואשם בשיבוש מהלכי משפט, עשוי להיחלץ מכ־
תב האישום אם תאושר הצעת החוק הממשלתית לה־
עניק חסינות מפני העמדה לדין לארבעה נושאי מש־
רה בכירים, ובהם ראש הממשלה. בתגובה לביקורת 
שנמתחה על הצעת החוק גינה ברלוסקוני את השופ־
טים והתובעים שחקרו את עסקיו, טען שהם חותרים 
לסלקו מתפקידו בהאשמות שווא וכינה אותם ”סרטן 

בגוף הדמוקרטיה”.
ככל שהדברים צורמים, אין הם זרים לאוזן היש־
שי־ ”דיקטטורה  בדבר  מוכרות  אמירות  ראלית. 
כל־ והאשמות  החוק”  שלטון  של  ”מאפיה  פוטית”, 
פי הפרקליטות והמשטרה כי טפלו אשמת שווא על 
שר זה או אחר מתוך כוונה להביא בדרך זו לסילוקו 

ממשרתו, אינן פחות חמורות או מסוכנות. 
חששות  את  להרגיע  שהמבקשים  מקרה  זה  אין 
הציבור מפני הסכנות הכרוכות בשחיתות השלטו־

נית נוטים לגזור גזירה שווה ממודלים של מדינות 
לנור־ בהן  הפכה  שהשחיתות  מסוימות,  אירופיות 
מה נסבלת. מנקודת מבט זו, הגם שאיטליה של בר־
לוסקוני אינה מודל ראוי לחיקוי, אפשר למצוא בה 
מקצת נחמה, כי המתרחש אצלנו אינו בהכרח הח־

מור ביותר.
סבור  הישראלי  הציבור  רוב  כי  קובעים  סקרים 
שישראל הפכה להיות ”מדינה מושחתת”. חרף זאת, 
אין הציבור יוצא למחות נגד הסכנות הכרוכות במצב 
זה. יש לחשוש מפני השתרשות התפיסה שפוליטיקה 
מעצם טבעה היא ”עסק מלוכלך”. השחיתות השלטו־

הדמוק־ את  הורסת  נית 
רטיה מבית. זה נכון גם 
לג־ כמו  איטליה,  לגבי 
המשלי־ מדינה  כל  בי 
הש־ של  היותה  עם  מה 
פוליטית  תופעה  חיתות 

מקובלת.
אינה  ישראל  אך 
המדינות.  ככל  מדינה 
שבניה  מדינה  בהיותה 
לפעם  מפעם  נדרשים 
לה־ חייהם  את  להקריב 
יש־ על  קיומה,  בטחת 
ראל להיות ראויה לקו־

רבנם. תחושת ניכור בקרב אזרחים, העלולים לשאול 
את עצמם אם מדינתם ראויה שיילחמו עליה, יוצרת 

סכנה קיומית שאין לזלזל בה.
השלטונית  בשחיתות  שהמאבק  מוכיח  הניסיון 
הבין־מפלג־ במישור  יוזמות  על  לסמוך  יכול  אינו 
תי בלבד. בהיעדר מחויבות פוליטית לערכי המוסר 
פוליטיקאים  של  ההישרדות  וכשאינטרס  הציבורי, 
גובר על ערך הבושה, קידום המאבק בשחיתות הש־
מוגברת.  ומנהלית  פלילית  באכיפה  מותנה  לטונית 
המוחל־ עצמאותן  את  להבטיח  יש  המטרה  להשגת 
טת ואת סמכויותיהן של רשויות האכיפה: בתי המ־
שפט, היועץ המשפטי, הפרקליטות, המשטרה ומב־

קר המדינה.
כן יש לפעול לתיקון הסדרים חקיקתיים קיימים 
כדי להתאימם להשגת המטרה. בין השאר יש לשקול 

ארבעה תיקונים אלה:
ראשית, יש לנסח מחדש את הגדרתה העמומה של 
עבירת מרמה והפרת אמונים באופן שיפרט את גבו־
לות המותר והאסור לנושאי משרה ברשויות השל־
טון, בהקשר של ניגוד עניינים, מינויים, קבלת תרו־

מות ושימוש בכספי ציבור.
(המקדי־ הבחירות  דיני  את  לתקן  יש  שנית, 

מות והכלליות) באופן שירחיק את הנבחרים ככל 
ומוק־ הון  בעלי  של  בתרומות  התלות  מן  האפשר 
על  הבקרה  אמצעי  את  ויחמיר  מפלגתיים  כוח  די 

קיום האיסורים.
אפש־ בתיקונים  הצורך  את  לבחון  יש  שלישית, 

ריים בחוק יסוד: הממשלה, ביחס לנסיבות שבהן יהיה 
ראש  את  להנחות  לממשלה  המשפטי  היועץ  בידי 
הממשלה, שר או סגן שר להשעות את עצמו בהיפתח 

חקירה פלילית נגדו בחשד לעבירות שחיתות.
ורביעית, יש לשקול את הסמכתו של מבקר המ־
דינה להטיל סנקציות מנהליות, במינון סביר, על נו־
שאי משרה שביקורת פעילותם העלתה ממצאים של 

סטייה מן השורה. √ 

סבר פלוצקר º† קורי העכביש

השקרים שאנחנו מספרים לעצמנו

הניסיון מוכיח 
שהמאבק 
בשחיתות 
השלטונית אינו 
יכול לסמוך על 
יוזמות במישור 
הבין�מפלגתי 
בלבד

אליהו מצא º† המאבק בשחיתות

בשירות  לסטודנטים  תמריצים  הצעת ”חוק 
מילואים ממושך” אושרה לאחרונה על ידי ועדת 
השרים לענייני חקיקה. יוזמי ההצעה, חברי הכ־
נסת גלעד ארדן ואיתן כבל. אחד מהם הגדיר את 
יצירתו כ”הצעת חוק חשובה מאין כמוה”. לשון 
לתואר  הלימודים  ”בתוכנית  מוקפדת:  ההצעה 
אקדמי במוסד יוקצו לסטודנט ששירת שירות 
מילואים ממושך במהלך שנה אקדמית, במסגרת 
מכסת קורסי הבחירה באותה השנה, שתי שעות 
שנתיות כפעילות חברתית — התנדבותית”. בש־
פה פחות מוקפדת: מי שיביא אישור ששירת 21 

ימי מילואים יקבל פטור מקורס שנתי אחד.
בדברי ההסבר לחוק נאמר: ”בימים אלה, 
מגיעה  מצה”ל  ההשתמטות  תופעת  כאשר 
לשיאים חדשים ואחוז משרתי המילואים קטן 
את  למצוא  חייבת  ישראל  מדינת  מאי־פעם, 
בנ־ הנושאים  אלו  את  ולחזק  לתגמל  הדרך 
טל ומתנדבים לשירות מילואים... חוק זה יש־
פר את המוטיבציה של סטודנט הנקרא לה־

תייצב לשירות מילואים ויקל מאוד על ציבור 
זה הנושא בנטל”.

אם הכנסת לא תפוזר במהרה, ההצעה עוד 
עלולה להיות לחוק. אקט פטריוטי? אני לא 
מתער־ שבאמצעותו  אחר  חוק  שום  מכיר 
בת הרשות המחוקקת באקדמיה באופן בוטה 

ומיותר כל כך.
חיילי החובה והמשרתים במילואים זכאים 

לתגמול של ממש על תרומתם לביטחוננו. הם 
ראויים לכך לא רק כדי לדרבן אותם להמשיך 
ולשרת אותנו. יהיה זה רק הוגן שמי מאיתנו 
שאיננו משרת בצבא או מי שמתחמק משרות 
מילואים יפצה את מי שנושא על כתפיו את 
משא הביטחון. כן, גם האוניברסיטאות יכולות 
להירתם למאמץ ולהקל על חיילי המילואים 
שהינם סטודנטים. אפשר להוסיף להם שיעו־

רי עזר. אפשר להתקין בעבורם מועדי ב׳, ג׳ 
ואם צריך גם ד׳. אבל למה לשלם לחיילי מי־

לואים בנזיד העדשים של פטור מלימודים?
מדובר בפגיעה בעקרונות היסוד של העו־
לם האקדמי. פרופסורים אמורים להעיד בח־
תימתם על תעודה אקדמית אך ורק על יכו־

על  לא  התואר.  מקבל  של  האקדמיות  לותיו 
נכונותו להקריב את עצמו למולדת, לא על 
הצטיינותו בהטלת סגרים וגם לא על רגישו־

תו החברתית. ומכל מקום, זה אינו עניינה של 
אף אחת מרשויות הממשל לקבוע את הנדרש 

לקבלת תואר אקדמי.
הן  בישראל  המחקר  אוניברסיטאות  נכון, 
האחראיות הראשיות לזילות הלימודים האק־
דמיים. האוניברסיטאות, מרצונן החופשי, הכ־
ניסו תחת כנפיהן מקצועות שאין להם מקום 
עשות  הפליאו  לאחרונה  האקדמי.  בעולם 
פעולות  בגין  זכות  נקודות  קבלת  ואיפשרו 
מקב־ אחת  באוניברסיטה  שונות.  קהילתיות 

למי־ המובטחת  ההטבה  את  סטודנטים  לים 
בשיעו־ לעזרה  התנדבות  עבור  לואימניקים 

רי בית וליווי קשישים. באוניברסיטה אחרת 
תמורת  מלימודים  פטור  מקבלים  סטודנטים 
להת־ במקום  לעמותות.  כלכלי  ייעוץ  מתן 
מודד עם השאלות החברתיות העדינות והח־
שובות שבהן האוניברסיטאות צריכות להת־
עסק (בעיקר מדיניות הקבלה) היה קל יותר 
חברתיות  בפעולות  לתמוך  לאוניברסיטאות 
ול־ לשבח  ראוי  החברתי  המתנדב  שוליות. 

תהילה, אבל לא לתואר אקדמי.
באוניברסיטה  קורסים  שיש  יודע  גם  אני 
בקנ־ בשירות  שנדרש  ממה  נמוכה  שרמתם 
טינה ובכלל ”מה יקרה” אם עומס הלימודים 
לתואר ראשון יופחת ב”רק” 10%. אני מניח 
שהסטודנטים המצטיינים ילעגו לחוק וימשי־
כו ללמוד יותר קורסים מהנדרש למרות שהם 

נאלצים לשלם על הקורסים ”העודפים”.
ובכל זאת, חברי כנסת יקרים, את התגמו־
אח־ בדרכים  העניקו  אנא  למילואימניקים  לים 

סבור  אני  מעמיתי,  רבים  לדעת  בניגוד  רות. 
הקבלה  במדיניות  להתערב  זכות  שלמדינה יש 
אנשי  ובשכר  הלימוד  בשכר  לאוניברסיטאות, 
הסגל. ואולם הישמרו מלגעת בתוכניות הלימוד, 
תארים.  לקבלת  ובקריטריונים  מחקר  בכיווני 
הצעת החוק הזו היא מתת עלובה לחיילי המי־
לואים, וביזוי גדול של אי תלות האקדמיה. √

321.7.2008 יום שלישי, כ"ח בסיון תשס"ח 
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שתי סיבות למסיבה יש היום לבאי ומשתתפי 
ועידת הנגב בדימונה. האחת, חנוכת הקטע הח־
דש בכביש 6, המקצר בעוד קצת זמן וקילומט־

רים את המרחק מהנגב למרכז המדינה. השנייה, 
החשובה אף יותר, חנוכת מפעל חדש של ”אינ־

טל“ בקריית־גת.
את 12 הקילומטרים של כביש חוצה ישראל 
סללה הממשלה אחרי עיכובים רבים בתקציבה. 
את המפעל הגדול, שיעניק תעסוקה לאלפי עוב־
דים בנגב, מקימה חברה פרטית — בסיוע ובתמי־
כה ממשלתית. הנה התמצית של יחסי הממשלה 
והנגב: בכל מה שקשור לחובותיה של הממשלה 
כלפי הנגב הנוסחה היא — מעט מדי, לאט מדי 
ובדרך כלל מאוחר מדי. דווקא היוזמה הפרטית, 
אם לא שמים מכשול בדרכה, עושה את העבו־

דה.
ועידת  באי  את  ללוות  שצריך  המסר  גם  זה 
הנגב: ממשלת ישראל צריכה להתמקד בהשק־
עה בתשתיות. לא יותר. למשל, השלמה דחופה 

ועקבית של כביש 6 דרומה (וגם צפונה) וסלילת 
60 הקילומטרים האחרונים שנותרו ממחלף מא־
חז, שנחנך הבוקר, לצומת הנגב, שבו תוקם קריית 
ההדרכה של צה“ל. וגם, זירוז והמשך ההכפלה 
של מסילת הרכבת מלוד לבאר־שבע ומשם לעיר 
לקי־ האפשר  ככל  מהר  להגיע  כדי  הבה“דים, 

צור משך הנסיעה מבאר־שבע לתל־אביב ל־50 
דקות.

אלא שלמרבה הצער זה לא קורה. דווקא בש־
בוע שבו מכנס השר לפיתוח הנגב, יעקב אדרי, 
ועידה לקידום הנגב, מחליט האוצר להקפיא את 
רכ־ מסילת  לסלול  בה,  הוחל  שכבר  התוכנית, 
בת מודרנית מאשקלון לבאר־שבע דרך נתיבות 
ואופקים. המשמעות היא שהמושבים לאורך הת־
וואי, שביצעו הרחבות של מגרשים לזוגות צעי־
רים כדי שיבנו בהם את ביתם תוך המשך עבוד־
תם במרכז, עלולים להישאר עם מגרשים ריקים. 
המשמעות היא שפארק התעשייה ”נעם“, בואכה 
שאמורים  למפעלים  מגרשים  ששיווק  נתיבות, 

להגיע אליו והתבסס בין השאר על מציאות של 
רכבת שחוצה את פתחו — עלול להיתקע שוב.

וזה לא הכל. פקידי האוצר זוממים כעת לסגור 
את חברת ”חוצה ישראל“, בטענה שהיא סיימה 
לדורותיהם  האוצר  פקידי  אצל  משימתה.  את 
מדינת ישראל מתחילה ומסתיימת בין גדרה לח־

דרה. המשמעות של סגירת ”חוצה ישראל“ היא 
שסלילת כביש 6 דרומה תיבלם סופית. התוצאה 
עלולה להיות עיכוב רב בהקמת בסיסי ההדרכה 
של צה“ל. שום חברה פרטית לא תשקיע בסלילה 
של כביש מבית־קמה אל לב הנגב. את זה צריכה 

— ואף חייבת — להשלים המדינה מתקציבה.
ראש  כאשר  הנגב,  בוועידת  הבוקר, 
כדרכם  ידברו  שריו  מבכירי  וכמה  הממשלה 
על פיתוח הנגב וחזון בן־גוריון, צריך בנימוס 
החזון  ממרומי  לרדת  מהם  לבקש  ובתקיפות 
וההבטחות אל קרקע המציאות הפשוטה: שה־

ממשלה תתרכז בהבאת התשתיות לנגב. את 
השאר נעשה כאן לבד. √ .

היום ייחנך קטע דרומי חדש של כביש חוצה ישראל ובו 
מחלף שייקרא מחלף מאחז — על שם ח׳ירבת מאחז הסמו־
כה והקרבות שניטשו עליה במלחמת העצמאות, בסוף ספ־

טמבר ובראשית אוקטובר 1948. היום יש יותר מסיבה אחת 
לחזור אל הסיפור הדרמטי של אותם קרבות קשים, שבהם 

עברה ח׳ירבת מאחז חמש פעמים מצד אל צד.
ביולי  ב־18  השנייה,  ההפוגה  בתחילת  מעשה  ראשית 
ברצו־ החזיק  עדיין  המצרי  שהצבא  התברר  כאשר   ,1948
כולו  הנגב  את  בכך  וניתק  חברון  להר  אשקלון  שבין  עה 
מהמדינה הצעירה. פתרון חלקי לבעיה נמצא בהקמת מנ־
חת מאולתר, ”אבק“, בין הקיבוצים רוחמה ושובל, ובהפע־
לת רכבת אווירית למנחת הזה. המצרים, שעמדו על כך, ני־
סו לתפוס בחשאי תוואים ששלטו על ”אבק“, וביניהם את 
הגבעה של ח׳ירבת מאחז. אבל הגדוד הראשון של הפלמ“ח 

וחטיבת יפתח הקדים אותם ותפס את הגבעה.
זה היה גדוד מצולק ועתיר ניסיון, שהספיק להשתתף 
מאז פרוץ המלחמה בשורה ארוכה של פעולות ומבצעים 
בכל הארץ. בין השאר, להכריע את הקרב נגד קאוקג׳י במ־
שמר העמק, ללחום על מלכיה במרכז הגליל העליון ולכ־
בוש אותה באיגוף נועז מתוך לבנון — וגם לספוג מהלו־
מה נוראה בקרב בח׳ירבת כוריכור, בקרבת מודיעין, שעלה 
בחייהם של 45 לוחמים. מפקדו של הגדוד היה אסף שמחו־
ני (לימים אלוף פיקוד הדרום, שייהרג בתום מבצע קדש ב־

1956). הדרג שמעליו, המח“ט, היה מולה כהן. לשניהם לא 
מלאו אז עדיין 26.

ההשתלטות הראשונה על ח׳ירבת מאחז בוצעה בנקל, 
אבל התגובה המצרית 
הייתה קשה. כוח גדול, 
ומרג־ שריון  בסיוע 

את  תקף  כבדות,  מות 
בג־ שישבה  המחלקה 

מעמד  והחזיקה  בעה 
שעות רבות עד שנא־
מפקדם  לסגת.  לצה 
ג׳־ היה  התוקפים  של 

אל־נאצר,  עבד  מאל 
במצרים  שישלוט  מי 
לי־ ויתאנה  בחוזק־יד 
שראל מ־1952 עד מו־

תו ב־1970.
אבל נאצר השאיר את הגבעה בידי מתנדבים מקומיים, 
יומיים.  אחרי  אותה  וכבש  שב  יפתח  של  הראשון  והגדוד 
המצרים חזרו לתקוף, הפעם בפיקודו של זכריה מוחי א־דין 
(סגנו של נאצר בשנים 61׳־68׳), וכוח האש העדיף שלהם 

הביא לנסיגה ישראלית נוספת אחרי שני ימי קרב.
תוך כדי הנסיגה כבר תכנן המג“ד שמחוני את מכת הנ־

גד. כעבור כמה שעות, בלי מסכי פלזמה, על יסוד מה שהוא 
קרא במבט לאחור ”לימוד מהיר ובלתי פוסק“ של השטח, 
נכבשה  הקודמות“ —  בשעות  שנעשו  ו“שגיאותינו  האויב 

ח׳ירבת מאחז מחדש.
בשלושת הימים הבאים עמדו מגיניה — ביניהם נערים 
בני 16־17 — בהתקפות כבדות מאוד, גם מהאוויר. ההתק־

פות האלה נשברו מול העמידה האיתנה של לוחמי הגדוד 
הראשון, וגם בזכות קומץ אנשי גח“ל — מגויסים טריים, 
חדשים בארץ ודוברי יידיש. הם הפעילו תותח נ“מ מרותק 
בשקי חול לזחל“ם וחיסלו מהאגף את רכבי השריון המצרי 
בזה אחר זה. ב־8 באוקטובר סיפקו משקיפי האו“ם אישור 
פורמלי לאחיזה הישראלית בח׳ירבת מאחז. כעבור שבוע 

החל מבצע ”יואב“ והדרך לנגב נפרצה.
סמיל־ בין לבין ביקר בשטח קצין מודיעין בשם יזהר 

נסקי, הסופר ס׳ יזהר, שיכתוב אחר כך, על רקע הקרבות 
בח׳ירבת מאחז, את ”ימי צקלג“. 50 שנה לאחר מכן הוא 
הוא  שיישאר  מה  אבל  סיפור,  הוא  שלו  הסיפור  כי  יאמר 
”משהו מופלא, לא ייאמן ולא ייתכן שבשעתו גם לא הבינו 
שהוא מעשה לא ייאמן. לא הייתה שום פרופורציה בין האנ־

שים שהיו שם לבין מה שעמד מולם“. √
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