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 שנוטים כפי דווקא, היד■ לא דעתו לשינוי שגרם מד!

 אותם מהמדים להינתק שלו היכולת אי לחשוב, רבים
 בתפקידו הפוליטיים. מהחיים אכזבתו או שנים, 26 לבש

 מקרוב לעמוד אריק היה יכול החוץ־והביטחון בוועדת
 לעמוד גם המשיך הוא הביטחונית. בזירה המתרחש על

כתו וביקורים. בסיורים הירבה צה״ל, עם הדוק במגע
והצפוי. המתרחש לגבי בחרדה התמלא הוא מכך צאה

 לא אריק. על נמאסו הצבאיים שהחיים היא האמת
 המכונית המדים, עלי ״נמאסו בלשון: התבטא פעם

 להאמין יש והמכסים...״ הצבאיות, הלהקות הצמודה,
 זאת, כל כשלמרות טוען כשהוא שרון אריק של בכנותו

לח מוכן היה הוא המילחמה, וסכנת בצה״ל המצב נוכח
לנ עליו, שנמאסו לחיים שנתיים שנה של לתקופה זור

 החקלאית החווה עסקי ואת הפוליטיים החיים את טוש
הלאומי. למאמץ תרומתו את לתרום כדי שלו,

ס רפו  קו
רליקטי

 שרון אריק של להחזרתו הדיונים של השני סיכום ך•
 לרבין שהודיע עצמו, אריק של ביוזמתו נערך לצה״ל | ן

 תפקיד בכל תנאי, כל ללא לצה״ל לחזור מוכן הוא כי
לו. שייקבע
 אסף הרמטכ״ל שינויים. כמה חלו שבינתיים אלא
 ששובו למסקנה כנראה והגיע החדש בתפקידו ביטחון

 למרות מוטה, שכן מעמדו, את לסכן עלול אריק של
 הזוכה מפקד הילת מאותה עדיין נהנה אינו כישוריו, כל

היה עשוי מוטה אבל שרון. אריק כמו עיוור, באמון

 שאז אלא ופרם. רבין של לחצם מול דעתו את' לבטל
 ולהפגין לצאת רבין על איימה מאיר, גולדה התערבה

 שוב והבעייה נפחד דבין לצה״ל. אריק יוחזר אם נגדו
הפרק. מעל הוסרה

במיב־ שעורר, אריק זה היה ושוב שבועות כמה עברו
 שנראה רק לא הפעם מחדש. הבעייה את לרבין, תב
 שנקבע אלא אריק, של להחזרתו דרך תימצא כי היה

 של מחדש אירגונו במיסגרת לו. המיועד התפקיד אפילו
פי תפקיד לו נועד דליקטי, הקורפוס לו נמצא צה״ל,
 בהם, נחון שאריק מהסוג וניסיון ידע נדרשים בו קודי

 בצורה החדשה הפיקוד ולצמרת לרמטכ״ל כפוף "ושהוא
חיכוכים. של מינימום שתבטיח

 משום רק זה היה העניין, התפוצץ הפעם גם אם
 יילחם צה״ל אם לקבוע היה שבידם האנשים ששלושת
 מסוכסכים היו בלעדיו, או אריק עם הבאה במילחמה

כפוליטיקאים. סביבתם ועם עצמם לבין בינם
כדלהלן: היה וגסים, פשוטים בקווים המצב, תיאור

 מוטה לצה״ל. אריק של בהחזרתו לב בכל רצה רבין
 דעתו את לכפות כדי אולטימטיבית. לכך התנגד גור
 כדי וכן אריק, את לקבל אותו ולאלץ הרמטכ״ל על

 כמו ממשלתו, משרי כמה מצד הביקורת מול להתמודד
 של שמו איזכור שעצם שם־טוב, וויקטור בר־לב חיים
 שור, בפני אדומה מיטפחת כניפנוף בעיניהם הוא אריק
פרס. שמעון של לעזרתו זקוק רביו היה

 אולם לצבא. אריק של בשובו מאודו בכל רצה פרס גם
 להצליח והתאמצותו נלאים הבלתי מאמציו למרות פרס׳

 ביטחון חסר הססן, עדיין הוא כשד־הביטחון, בתפקידו
דיין. משה הגדול האח של בצילו וחי

החיים את לעם דיין משה ציווה בלכתו כי לזכור יש

 איש גור במוטה רואה פרס כרמטכ״ל. גור מוטה עם
 ולוא לדעתו, בניגוד דבר ייעשה לא והוא מובהק דיין
 כי פרם זוכר שני מצד דיין. במשה לפגוע לא כדי רק

 למיסגרת מחוץ שרון אריק את שרצה דיין משה זה היה
 בו שרצה משום מהצבא, לסילוקו בשעתו גרם צה״ל,

 שמשה הברורה בידיעה חי פרם בליכוד. פוליטי כשותף
בתוכו. ולא לצה״ל מחוץ שרון אריק את רוצה דיין

 שמעון נקט המפורשת, לדעתו בניגוד כך, משום
 הוא עמדה. נקיטת ואי התערבות אי של בעמדה פרס

 כוח רב בן־ברית ללא במערכה. לבדו רבץ את השאיר
 את ליטול מוכן רבץ היה לא שר־הביטחון, של בדמותו
 של החזרתו לטובת הכף את ולהכריע עצמו על הסיכון

 של־- שמערכת אירע כך זאת. השוללים לכל בניגוד אריק
 בניגוד שהיא החלטה הכתיבה ואישיים פוליטיים יחסים

 האפשרות צה״ל. של האמיתי ולצורך הלאומי לשיקול
 היתה לא נוסף, מחדל השלושה מקרבים מכך שכתוצאה

כנראה. להם מודעת
 המילחמה בימי שאירע מה את מזכיר כיזם המצב

 באחת סיני. בחזית יום־הכיפורים במילחמת הראשונים
 אלוף בפני אריק אז הטיח ביניהם הבודדות הפגישות

 שאנחנו תשכח ״אל גונן: (״גורודיש״) שמואל הפיקוד
 ייתכן המצרים.״ הוא והאוייב משותף אוייב נגד נלחמים
להי במקום אריק עם פעולה משתף גונן אז היה שאילו

המילחמה. כגיבורי יוצאים שניהם היו בו, לחם
 כאשר מהעבר זו קודרת פרשה לזכור אולי ראוי

 לנצח צה״ל של סיכוייו את להגביר המאמצים כל נעשים
 עצמם, האנשים אותם המזל, לרוע הבאה. במילחמה

 המילחמה סיכויי את להרחיק כדי דיים פועלים שאינם
לפריצתה. באחריות ישאו שהם

ב״טוטו״ זכה השבוע
מדינה, עוכד

פ״ת ממלון קריה תושב
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 האחרץ המועד — חמישי יום
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 המכונית — ״אלגרו״
 ״אוט- של המצליחה

 יתרונות בעלת טיף׳
 ליחידה אותה ההופכים

קד הנעה :כגון מסוגה׳
״הידרה־גז״ מערכת מית,

 דיסק בלמי זעזועים׳ הבולמת
כוח, בלם סרוו, מערכת עם

 מיוחדת, חשמלית אוורור מערכת
 שדה לנהג המעניק מרובע הגה

ועוד. הבקרה שעוני של נרחב ראיה
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