
ותירוש שדה זינגר, פלמ״חניקים
מחדש הפלמ״ח את להקים שרצה וזה השודד החבלן,
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 כשאנ־ ,פוליטית מבחינה הומוגני פלמ״ח

 תנועת־העבודה עם עצמם את מזהים שיו
ה והקיבוץ אחדות־העבודה ועם בכללה
 והת־ התפלגו שאלה לפני — בפרט מאוחד

 קצות בכל יוצאיו כיום מפוזרים — פצלו
 ה־ וגם הליכוד. כולל הפוליטית, הקשת

שם. היו שבליכוד פלמ״חניקים
 בעלי אנשים של אנושי מיפגש היה זה

 משותפים וסיגנון ערכים חוויות, מיטען
ש ומה שלהם. האתמול את לחפש שבאו

 מהם אחד שאף הוא לכולם משותף היה
 צהלה חיוכים, שפעו כולם רציני. היה לא

ואופטימיזם.
 ״זה :בעצב גורי חיים המשורר אמר
"האחרון המיפגש כנראה . . .
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ס  בדיוק להיערך עמד זה מעין נ

״  ב־ הירקון בפארק שנים חמש לפני ״
 פרצה לכינוסו, קודם ימים עשרה תל־אביב.

יום־הכיפורים. מילתמת
 פיקניק של אופי לכנס היה הפעם

בי — המושבעים הפלמ״חאים המוני.
ומת מדברים המתנהגים, כאלה ניהם

 להתקיים מוסיף הפלמ״ח כאילו לבשים
 עד זמן של שאלה רק וזאת היום, עד

 למקום הגיעו — לפקודה שוב שייקראו
 התכנסו הם ומזון. ציוד עם בחמולות
ולמח לפלוגות החלוקה לפי בחבורות,

 עם נפגשו בפלמ״ח, קיימת שהיתד, לקות
המשו בתמונות הביטו ותיקים, ידידים

 המי- בפעם והחליפו הימים מאותם תפות
הזכרונות. אותם את יודע־כמה

ההס למראה שהתרגז אחד אפילו היה
 והקוקה־קולה. הסטייקים דוכני על תערות
המ מהפלוגה שינפלד, (״ג׳ינג׳י״) אברהם
 לעזוב החליט התשיעי, הגדוד של סייעת

 רטן, ז״ זה ״מה מחאה. לאות המקום את
וזו סטייקים שעושים אחד פיקניק ״עוד

 עם שחור בד שמו לא אפילו ללים...
יח מה הפלמ״ח. חללי ושמות נר־תמיד

 את להנחיל צריכים שלהם הילדים, שבו
 כשנשאל שלו? והערכים הפלמ״ח מורשת

 הפלמ״ח, מכנס זוכרים הם מה פעם, אותם
 בחינם. קוקה־קולה שם שחילקו יגידו הם
לכאן...״ אותם הבאתי שלא שמח אני

 לדגלי מתחת יוצא־דופן. היה הוא אבל
 לזהות היה ניתן הפלוגות של הקטיפה

 וילקוט- הפלמ״ח עלילות גיבורי כל את
 הקומה, גבה זינגר מחיים החל הכזבים,

 ״החבלן התואר את היום עד שנושא מי
 את המאורע לכבוד שחבש הפלמ״ח״, של

 באבו־ליש, וכלה שלו, הישן הטמבל כובע
המ נזקפות שלזכותו הענק, השפם בעל

 בפלמ״ח. שנולדו האימרות שבין שעשעות
 — האמיתי בשמו אותו מכירים מעטים רק

שמש. אליהו׳
חד פנים גם והצטרפו הגיעו לאט-לאט

 בעבר לבוא נוהגים היו שלא כאלה שות,
 המים־ נערכו אז או, הפלמ״ח. למיפגשי

 את זה ראו שלא אנשים האמיתיים. גשים
 שנה, שלושים ואפילו עשרים עשר, זה

 האחד צחקו רעהו, צוואר על איש נפלו
חברו. ממראה

 אחרי לחפש החלו גברים של חבורות
 לבבותיהם, את פעם שהסעירו הנערות

המתגאות כסבתות אותן לראות נדהמו

 אחד הסביר תאמינו,״ לא ״אתם בננדיהן.
 חתיכות. פעם היו אלה ״כל לבניו, האבות

חתי היתה שלא בפלמ״ח אחת היתה לא
 חתיכה, עצמה את חשבה שרק מי כל כה.

לפלמ״ח.״ הגיעה
ה כשנפתחו החלה האמיתית השימחה

 יוצאי של נבחרות הפלוגתיות. תחרויות
כוש את להפגין עליהם היה בו מיבצעים,

 חבל, על בטיפוס תרנגולות, בסחיבת רם
 מגדלים בהערמת סטנים, והרכבת בפירוק

 מיזרון על כושר בתרגילי ארגזים, של
 כיוון לחבית. מחבית בכוסות מים ובהעברת
 הביצוע על רק לא ניתן לפלוגות שהניקוד

 הנבחרות התחרו המוראל, על גם אלא
כשחבריהם ובריקודים, בשירה בזו זו

פרנקל פלמ״חניק
הקפא״פ את שהמציא האיש

 של מסלול לעבור צריכות היו הפלוגות
או מעודדים המתחרים של ומישפחותיהם

קולניות. בשאגות תם
 למרות המיבצע על ניצח פרנקל מוסד,
 הספורט מדריך היה מוסד, שנותיו. שישים
 אשר כאיש והתפרסם הפלמ״ח של הראשי
 פנים־אל- קרב — הקפא״פ את המציא

ב שנחשב מי נאבוטים. באמצעות פנים
 אחר- והיד, הפלמ״ח של ל״שלייגר״ שעתו

 גם נראה בצד,״ל, חינוך־גופני קצין כך
 הגופני בכוחו להכריע שמסוגל כמי כיום

ממנו. צעירים
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ת'61  האלפים נהירת ,החלה ,ערג ע
הפלו אנשי המפקדים. גם והגיעו •
 למישפחה והפכו בזה זה התערבו גות

 באוזני מספרים כשהורים אחת, גדולה
 ״זד, חבריהם. מעללי על ונכדיהם בניהם

ומ גבה־קומד, גבר על הצביעו השודד״״
 ״השודד״ פרופסור. של חזות בעל מושקף,

 מנהל כיום שדה, עובד אלא היה לא
 של הראשון בקיבוץ לאלקטרוניקה מיפעל

 הכותנה. ענף ועובד ביודקשת, הפלמ״ח,
בו שודד״, ״מיבצע כמפקד התפרסם הוא

שהו ספינה על הפלמ״ח אנשי השתלטו
 עימד, והפליגו לביירות נשק מיטען בילה

הארץ. לחופי
הז ,רשות-ד,נמלים מנכ״ל רהב, לאיזי

 מוקש־עלוקד, להצמיד פעם יצא איך כירו
 ובדיוק חיפה בנמל בריטית לאוניית־קרב

 מיטען ראשו על הוטל אליה כשהגיע
 ממלחי אחד על־ידי שנזרק אשפה של

 תירוש, ברוך גם שם והיד, למים. ד,אוניה
מחדש. הפלמ״ח את להקים 1946ב־ שרצה

 לנגב המעפילים שאוניית בעת היה זה
 הפלמ״ח אנשי הארץ. לחופי להגיע עמדה

 לפרוק כדי לקראתה יצאו סירות, על עלו
ולהו בלב-ים סיפונה מעל המעפילים את

ידי היו לבריטים אולם בקיסריה. רידם
 את כיתרו הם המיבצע. על מוקדמות עות

 הפלמ״ח, מחברי רבים רוכזו שבה קיסריה,
 האו- לקראת שיצאו מהסירות כמה ולכדו

 כל לסירה חבריו עם שנחבא אחרי ■ניה.
 לעתלית. תירוש הגיע הסלעים, בין הלילה
 הפלמ״ח ״שכל נזכר, בטוחים,״ ״היינו
 לעתלית באנו נשארנו. אנחנו ורק נאסר

הת מחדש. הפלמ״ח את לארגן והתחלנו
הכש לנו שיתנו לקיבוצים, לצלצל חלנו
 לנו הסתבר בבוקר רק להתארגן. כדי רות

 החברה את תפסו לא בכלל שהאנגלים
החוף.״ על שחיכו
ב כולם הצטופפו החשיכה רדת עם

 מעיין- של הענק האיצטדיון — היקהל
 שאורגן, הרישמי, בטכס לצפות — חרוד
להת גורביץ׳, עמיקם בידי והונחה נוהל
 במפקדיו ולצפות הפלמ״ח שירי על רפק

 בשירת הוחל וכאשר הבמה. על שישבו
 אותו ושרו לדום כולם קפצו הפלמ״ח שיר

 ה־ זה כשהיה ההם בימים כמו בעמידה,
להתיקווה. שקדם הימנון

 המישפט את שוב זרק בקהל ומישהו
 ה- את פירקו בעצם, למה ״אז הצפוי:

?״ פלמח
 בנובמבר 7ב־ מעולם. פורק לא הפלמ״ח

 לנגב,• הדרך על הקרב כשד,תנהל ,1948
 נוקב, ויכוח של חודשים בתום פורק,

 על-ידי נתקבלה ההחלטה הפלמ״ח. מטה
 שבה מפקדים ישיבת אחרי בן־גוריון דויד

 דורי, יעקב כמו לא־פלמ״חאים, גם הביעו
 נגד דעתם את לסקוב, וחיים ידין ייגאל

 אירגוני כצעד לתרצו הניסיון הפירוק.
 עצמו בפלמ״ח לפגוע בא שלא גרידא,

 כיוון מיותר, שהפך מטה לבטל רק אלא
 בחזית נלחמה הפלמ״ח מחטיבות אחת שכל

 צד,״ל, של אחרות יחידות עם יחד אחרת,
 תהיה ההחלטה כי סברו אז שיכנע. לא

 של דמותו על מכרעת השפעה בעלת
 ש- הצבאות, לשאר דומה שיהפוך צה״ל,

דפוסיהם. את פסל הפלמ״ח
ה לניתוק הביא הפלמ״ח מטה פירוק

 מיל- הסתיימה כאשר חטיבותיו. בין קשר
 רק נותרו הסדיר ובצבא חמת־העצמאות

 ביניהן נכללה לא סדירות, חטיבות שלוש
 לא הפלמ״ח אחת. פלמ״ח חטיבת אף

 עשרות אבל הביתה. הלכו חייליו פורק.
 מהם וששישה בצד,״ל שנותרו ממפקדיו

 ורפול) מוטה דדו, בר־לב, רבין, (דיין,
 ל- זמן לאורך הורישו לרמטכ״ליו, הפכו
 ותורת רוחו מורשתו, את כולו צה״ל

שלו. הלחימה
 הפלמ״ח היה יכול שנה שלושים אחרי

 השררה, בכוח שהובסה כתנועה לא לחגוג
ערכיה. בכוח שניצחה ככזו אלא
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 עם משא־ומתן לנהל שלא ארצות־הברית
הסוביי לידי אש״ף את שהפקירה אש״ף,

במדי חמורה בצורה כיום והסתנקמת טים
האמריקאית.) ניות

 שזה ישראל לקברניטי !מוכן היה
נו שעבר כשבוע הפעם. גם יהיה
 אין כי פיתאום, לפתע לדעת, כחו

וכלל. כלל מאליו מוכן הדבר
 לו יש סוחר. של טיפוס אינו בגין מנחם
 ונראה ואישי, לאומי כבוד של מושגים

 עצמו את להציג רצה לא בקמנדדייוויד כי
 כסף. תמורת חשובים עניינים שמוכר כמי

 הכלכליים העניינים נשארו מכך כתוצאה
גישו ברור. הסכם בלי בילבד, מרומזים

 האמריקאים אצל זה בנושא שנערכו שים
 עצמית ליוזמה התלהבות מצידם גילו לא

זה. בתחום
 ארצות־הברית כי הניחה ממשלת-ישראל

 שדות־ בניית עבור נדיבה ביד תשלם
 והחימוש בנגב החדשים הגדולים התעופה
הח היערכותו בעיקבות לו יזדקק שצד,״ל

 כדי גדול כלכלי באקשיש בתוספת דשה,
הגלולה. את להמתיק
ההס את השהה קארטר הנשיא כי נראה

להח כדי אולי — לכך הפורמלית כמה
ישראל. על ללחץ חשוב מכשיר בידיו זיק

בדב המנוסה דיין, משה כמו איש לגבי
 במישחק לשחק שניים יכולים שכאלה, רים
 אווירה ויצירת המשא־ומתן, השהיית הזה.
 עשוייה כימעט־משבר, או משברון של

 יכולה ישראל כי להוכיח לדעתו, היתד״
 קאר־ של וליוקרתו לארצות־הברית להזיק

לחץ. לכל להיכנע צריכה ואינה טר,
 במה להתבשל להם ניתן ״הכה

גי אמרה עצמם,״ של כמיץ ימים
 על לקבל אותם ימריץ ״זה זו, שה

 שאנחנו ההתחייבויות את עצמם
כהן.׳׳ מעוניינים

הממשלה: ער לחץ
סמכויות

ה,צ־ עצמו שדיין זה הוא אחר ורם ך
הישר בטלוויזיה בהופיעו עליו, ביע ^

אלית.
 — כראש־המישלחת נתמנה אומנם הוא

ב בוושינגטון יופיעו השרים ששני תחת
מש אך קטן, מעשה זה היה שווה. מעמד

 הראש״ את ״להוריד — בגין מצד מעותי,
לווייצמן.

הדרו הסמכויות את קיבל לא דיין אך
 כמו המשא־והמתן. של גמיש לניהול שות

 במוצא־פיו דבר בכל התלויים המצרים,
 פרט בכל תלוי דיין נשאר נשיאם, של

מירושלים. בהוראות ופרט
 כמוהו. מאין מסורבל מצב יוצר הדבר

 ב־ הצדדים לשני קארטר ג׳ימי כשבא
ב נוסח־פשרה להם ומציע בלייר־האוס

 להסכים. יכולים הם אין כלשהו, סעיף
לשכ עליהם משוכנעים, עצמם כשהם גם
 שלהם. הבוסים את ובטלקס בטלפון נע

שהש אחרי בגין, צריך הישראלי, בצד
 שחבריה הממשלה, את גם לשכנע תכנע,

 בה, המיקצועיים עושי־הצרות ובייחוד —
חשובים. להיות כדי הזדמנות כל מנצלים
 שזה דיין של מדבריו להבין היה ניתן
 לדיין אין ביותר הטוב במיקרה לו. נמאס

 כשהוא בייחוד בגי־אדם, כלפי סבלנות
 לגבי סבור הוא (וכך אפסים שהם סבור

בוו הנוכחית.) הממשלה חברי כל כימעט
שיבעתיים. דיין את הדבר מרגיז שינגטון

 את לעכב — שמצא הפיתרץ
 — דרמתי כאופן המשא-והמתן

 בדפי במקל-חוכלים גם לשמש יכול
 אותם לאלץ כדי הכרי-הממשלה,

 הדרושות הסמכויות את לו לתת
 כלי הסכם, שד טיוטה להשיג בדי

 שעה־ ואה ׳ יומיומית, הטרדה
שעתית.

 כמכשיר איפוא, שימש, מעשה־ההשהייה
זבו וכמה כמה להרוג שנועד רב־תכליתי,

אחת. במכה בים
 של מחשיבותה מוריד הדבר אין אך

 ממשלת־ישראל בין הבסיסית המחלוקת
 ומצריים ארצות־הברית ובין אחד מצד
שני. מצד

 שהיא נדמה לממשלת־ישראל
 כגרון, אל־סאדאת את מחזיקה
 לחתום אותו להכריח עתה ויכולה

לדע לגמרי. נפרד שיהיה שלום על
 עוד יכול אל-סאדאת אין תה,

 עד עליו ללחוץ ניתן בן ועל לסגת,
הסוף.

ה־ לכך. מוכן אינו מצידו, אל־סאדאת,

2147 הזה העולם




