
נית לא היא לד״ זקוק כשהיה גם קרב,
 היתה לא זאת, לעומת בשיריון, לו. נת

 בקרב האישית לתהילה השיבות כמעט
ה המפקד ששת־הימים. למילחמת עד

 זקוק מי ■וקובע, שוקל שהיד, הוא בכיר
נו בכוחות לסייע צריך ולמי לתיגבורת

ספים.
שהת היחסים להבנת חשוב זה רקע
מאו בתקופה השיריון קציני בין פתחו
 גייסות על שצמחו המפקדים יותר. חרת

 בכירות פיקוד לעמדות והגיעו השירית
 ■ודוד בר־לב חיים הרמטכ״לים כמו בצה״ל,
צמ לא טל, ישראל אג״ם וראש אלעזר,

 אנשי היו הם השיריון. עם יחד אומנם חו
 שנוח בסוף רק לשיריון שהגיעו חי״ר

מ ■הושפעו הם ספק ללא אבל החמישים.
מקו שהיתה הפנימיים היחסים מסורת

הזו המפקדים מהמרים לפיה בגייס, בלת
 ולפעמים, אחר, או זה ״סוס״ על טרים

 בין נופלים ״היו המקובל הסלנג פי על
האוכפים״.

 נולדי כך
הקליקות

ת שסייע י ** ר אווי  ה- ד,תככנות ל
ב דיין, משה היה בשיריון פנימית

דיין צה״ל. כרמטכ״ל כיהן בה תקופה

 שלו המטה מקציני כמה לגייסות עימו
 במחיצתם. לעבוד רגיל שהיה לשעבר,

 ד,שירמן בגייסות גם להיווצר החלו אז
אי ששמרו קצינים אגודות — קליקות

 בגלוי והשמיצו אחר, או זה למפקד מונים
מתחריו. כל את

מפק בין בעיקר היו הפנימיים התככים
 הסדירה, השיריון חטיבת ,7 חטיבה די

 אחרי צד,״ל. של ביותר והמהוללת הטובה
 כ־ ,7 כמח״ט אולק היתמנה בנר, אורי

 אדן (״ברך) אברהם היו שלו שהמג״דים
 ישראל סלע), באלחנן אחר־כך (שהוחלף

 מהמג״דים אחד כל שפיר. והרצל גרנית
 של מפקדה להיות אחד יום להגיע שאף

 היחסים עורערו מכך כתוצאה .7 חטיבה
 מסיבה אולק כשערך אחד, יום ביניהם.
 רק הופיעו החטיבה, של הפיקוד לצמרת

 ה־ גרנית. וישראל שלו המטה קציני
המסיבה. את החרימו האחרים מג״דים

 שוליים עניינים על גם פשטה היריבות
 בשנת צד,״ל רכש למשל, כך, לכאורה.

אמרי מכוניות אלופי־ד,מישנה עבור 1958
ה מפקדי פלימוט. מדגם חדישות קאיות

 מכוניות לשימושם לקבל עמדו חטיבות
אי למח״טים ולא לחטיבות שחולקו אלה,
 בפלינזוט, לנסוע זכה לא אולק רק שית.

 של הפלימוט שלו. בטנדר לנסוע והמשיך
(״דדו״) דוד של לשימושו נמסר 7 חטיבה

מיס של כפית בתוך להטביע ברן:
 תחתיו לחתור והחל פונדק את סבל לא

 שיר־ קציני אותם את אליו קירב כאשר
פונ את הדיח הוא לפונדק. שהתנגדו יון
 תימ־ בשעת פיתאומית בהתקפת־זעם דק

הו כאשר לסקוב• את במקומו מינה רון,
 לקבל בן־ארי אורי היה יכול פונדק, דח

.7 חטיבת את לפיקודו
 אורי ■מונה כבר חודשים מיספר כעבור
כ מעולה, שירמן לקצין שנחשב בן־ארי,

 החזיק הוא שגם אלא הגייסות. מפקד
 בתפקיד. בילבד חודשים שמונה מעמד

 אסתטית, בלתי לפרשייה השתרבב שמו
 חיים לטובת תפקידו על לוותר ■נאלץ והוא

מהחי״ר. זד, לצורך שהוזעק בר־לב
ה ההצפה החלה בר־לב חיים בתקופת

 חי״ר במפקדי השיריון גייסות של המונית
בכי פיקוד עמדות וקיבלו הסבה שעברו

נוצ טבעי באופן שהתרחבו. בגייסות רות
 מפקדי בין אישיים איבד, יחסי אז רו

החד המפקדים לבין הוותיקים השיריון
 אנשי כיצד בצדק ראו הוותיקים שים.

הפי עמדות את תופסים לשעבר החי״ר
 את כך על-ידי וחוסמים הבכירות קוד

 שכל עוד מה שלהם, הקידום אפשרויות
הביא לשיריון מהחי״ר שהוסב בכיר מפקד

כ שהיתמנד, לפני רבים שבועות אלעזר,
 העכירה זו מעין פרשה החטיבה. מפקד

 יוצא־ כמפקד שנחשב אולק, של רוחו את
רצי ולוחם סוחפת מנהיגות בעל דופן

 בינו היחסים את מייד ועירערד, — ני
מחליפו. לבין

 המרד
דדו נגד

 הית- אלעזר שדדו אחרי קצר מן *
 נעשה ,7 חטיבה כמפקד ,1958ב־ מנה, 1

הת החטיבה של המג״דים להדיחו. ניסיון
להח מאורגנת פנייה ויזמו לשיחה כנסו
 שדדו היתד, העיקרית טענתם דדו. את ליף

 7 חטיבה שמפקד ייתכן ולא שיריונר אינו
 ברורה. היתה המוטיבציה חי״רניק. יהיה

 עשוי ,7 חטיבה על דדו יופקד לא אם
 ניסו הם אולם בתפקיד. לזכות מהם אחד

 בנימוקים לדדו התנגדותם את להלביש
להו ניסו שונים באמצעים אידיאולוגיים.

 מבחינה לתפקיד מסר אינו דדו כי כיח
? מיקצועית.

 קצין במפתיע אז התייצב דדו של לצידו
ש גורודיש, שמואליק החטיבתי, האג״ם

ברמטכיל ומופגן פומבי זלזול טליק:
 אולק של בתקופתו עוד אג״ם קצין היד,

ש בחטיבה הבודדים הקצינים אחד והיה
 ממפקד מראשיתה, הדרך כל את בה עשה
 יותר, מאוחר החטיבה למפקד ועד טנק
 של המג״דים ששת־הימים. מילחמת ערב

 גורודיש את לשתף אז ניסו 7 חטיבה
 לשתף סרב כא-שר דדו. נגד בהתקוממות

 הורס ״אתה כנגדו: הטיחו עימם, פעולה
ד,שירמן.״ את

ה על אחרות השקפות היו לגורודיש
 ראה הוא המג״דים. לחבריו מאשר צבא
 המג״דים החדש. למח״ט לויאלי עצמו את

 דדו, של לצידו עומד גורודיש שאם ידעו
 בו המיקצועי בתחום לו לסייע עשוי הוא
ית שאם לו הבהירו עליו. ״לעלות״ רצו
 ובסופו גיבוי יקבל לא ב״חי״רניקים״, מוך
ב מקומו את לאבד עלול הוא דבר של

נג יצאו אם השיריון, של הפיקוד צמרת
 קלמן עם יחד נכנע. לא גורודיש אבל דו.

 הכינו מהצנחנים, לשיריון שהועבר מגן,
האי תוכנית — _ דדו עבור
חטי לאימון המפורטת והשיעורים מונים

 הבסיס את היום עד המהווה — שירית בת
צד,״ל. של השירית לאימוני

 של מסכת החלה פרשה אותה מאז
 מקציני רבים מצד גורודיש נגד חתירה
 מצד אבל ״בוגד״. בו שראו ,7 חטיבה

דדו. בדמות ידיד גורודיש לו רכש שני
שהת האחרים החי״ר אנשי שלושת בין
 דדו בר־לב׳ — השירית בצמרת בססו

מור יחסים מערכת התפתחה — וטליק
יח היו ודדו בר־לב בין ומסובכת. כבת
 מיקצועית הערכה של קורקטיים, סים

חב יחסי התפתחו ודדו טליק בין הדדית.
 שניהם היו כאשר בייחוד הדוקים, רות

 טליק הבגרות. בחינות את לעבור צריכים
 מיוחדת בחופשה לבחינות והתכונן למד

 לשרת המשיך ■דדו זה. לצורך שקיבל
שהד בטליק בלילות נעזר והיה בגייסות,

 טליק בין היום. במשך שלמד- בחומר ריכו
 וחוסר־אמון איבה יחסי נוצרו ובר־לב

 כסגנו טליק שירת בד, מהתקופה הדדי,
 יודעי הגייסות. מפקד שהיה בר־לב של

 לתכונתו ביניהם הקרע את מיחסים דבר
 העובדים האנשים את לדכא בר־לב של

כאי טענו פעולתו. לשיטת וכן במחיצתו
 כדי מאנשיו, ״מרגלים״, שולח היד, לו

 אם ולוודא שמתחתיו המפקדים את לבקר
הוראותיו. את מבצעים הם

והעמיק, הלך ובר-לב טליק בין הקרע

 גייסות את מנית לעזוב נאלץ שטליק עד
 אג״ם, ראש כעוזר לשמש והלך השיריון

 ב־ אג״ם ראש היה רבין שיצחק ■בעת
 בר־ על דעתו את הסתיר לא טליק מטכ״ל.

 — הבאות בשנים גם בגלוי. לו בז לב,
 ובר אג״ם כראש כיהן בר־לב כאשר

 גייסות מפקד להיות הפך וטליק דמטכ״ל,
חרי דיעות חילוקי ביניהם היו השיריון,

 טליק עמד פעמים שלוש קבועים. פים
 בר־לב בגלל מצד,״ל התפטרות סף על

המבק לאחד לאחר־מכן להיות הפך והוא
 ההגנה תפיסת של ביותר הנוקשים רים

בר־לב״, ״קו בשם שנודעה בסיני,

 מילחמת
ה,,גמדים״

 גורם לתמונה נכנס זו נקודה ן*
 כיום אדן, (״ברך) אברהם נוסף:

פיקוד־הדרום. אלוף
 לפלמ״ח שהתגייס גלעדי כפר בן ברן,

העצ במילחמת כבר היה ,1943ב־ עוד
 חטיבת של 8 בגדוד פלוגה מפקד מאות
חיל־ד,שיר מראשוני אחד היה הוא הנגב.

מו המילחמה אחרי כשמייד בצד,״ל, מן
 קצין יפה, שאול אלוף .סגן על־ידי נה

 לפקד צד,״ל, של הראשון הראשי ר,שירמן
הראשון. השיריון קורס על

 חזר הצבא, את ברן נטש אחר־כך
 ולחיל-ד,שירמן לצבא נירים. — לקיבוצו

 7 בחטיבה כמג״ד ,1956ב־ רק ברן חזר
ב עבר ברן ■מפקדה. היד, בן־ארי שאורי
 הקידום. שלבי כל את ד,שירמן גייסות

 יצא אחר־כך מג״ד, היה קדש במיבצע
 שנתיים בארצות־הברית. השתלמות לשנת
 ד,שירמן גייסות של אג״ם כקצין שימש

 כשדדו חטיבה• כמפקד הייתמנה ואחר־כך
ה היה השידיון, גייסות מפקד היה  ב

 ה- אחד היה גורודיש .7 הטיבה מפקד
 ובין רב זמן עבר לא בחטיבה. מג״דים

שחור. חתול עבר לגורודיש ברן
 מצויינים. ביניהם היחסים היו תחילה

 אולם ותיקים. שיריון אנשי היו שניהם
 בשאלה דווקא ביניהם התגלתה המחלוקת

 לגר ברן הורה הימים באחד מיקצועית.
ב האש תיקוני שיטת את לשנות רודיש
 לביטול, התנגד גורודיש הטנקים. תותחי

 סרב הוא פסולה. ברן של ששיטתו טען
29 .. )30 בעמוד (המשך


