
 ■עדים שדושה
אחד במיבצע

 1ו״צמ השיג
 אח נשהחויד

סד הארור
 ניסווד :וצבא

 ̂ ובור שר
 ־ ררמסדר ■ודש

 חדשני ואירגון
 ■חזיר אשד

ל לצה׳ היוקרה

1
1

1

טדיק וווו המהפכה
 ה- לגייסות לעכור תוכל -תי״מ!

הר־ שאל ז״ המפקד כסגן שיריון
 אלוף- את דיין, משה רב־אלוף מטכ״ל,
טל. ישראל מישנה

 קצר זמן ,1957 שנת בתהילת היה זה
 טל, ישראל קדש. מיבצע של סיומו אחרי

 צה״ל של לקצינים בית־הספר מפקד אז
 בראש לכן קודם קצר זמן שעמד ומי

 המרים בקרבות שלהמה חטיבת־רגלים,
מובהק. חי״ר קצין היה אבו־עגילה, של

יש היסס ״1 שלושה שבועיים... ,תוך
לרמטכ״ל. בתשובתו טל ראל

 ״אני דיין, משה אותו תיקן ״לא,״
 ל- לעבור תוכל שעה באיזו התכוונתי

״1 שיריון

 אחרי שנה ושתיים כעשרים השבוע,
ה האגדות לאחת שהפכה שיחה, אותה

לפ היה, נדמה בצה״ל, ביותר מסופרות
 על חוזר הסיפור כי עין, למראית חות

 כשליפה חוץ כלפי שנראה במה עצמו.
 עזר שר־הביטחון של הפעם מהמותן,
יש במילואים האלוף שוב התבקש וייצמן,

 שלו החיבה בכינוי המוכר טל, ראל
ול במהירות חפציו את לארוז ״סליק״,
פרו ביצוע על הממונה מלישכת העבירם

 אל במשרד־הביטחון, המרכבה טנק ייקט
 המט- בבניין למענו שתוקם חידשה, לישפה

 לעמוד עליו הוטל הפעם הםמוך. כ״ל
 צה״ל, של השדה כוחות מיפקדת בראש

 מילה — המפכ״ש הצבאית: בלשון או
אליה. להתרגל להתחיל יהיה שצריך

העוב ומחוץ מבית המאורעות בסערת
 תשומת־הלב את ומרתקת המד״נה על רי
הק על ההחלטה עוררה לא אזרחיה, של
 של והצבתו היבשה כוחות ׳'מיפקדת מה

 שהיא התהודה את בראשה, טל האלוף
 היא האזרח של בתודעתו לה. היתר.:ראויה

ההפ חוק של הכיסאות בין איישם נפלה
פי או שכעה באסם גירוש פרשת לות;

מאורע זה היה למעשה מורה. אלון נוי

 מרחי- השלכות בעתיד לו שיהיו דרמתי,
 ואולי צה״ל של דמותו על הן קות־לכת,

 של והפוליטית החברתית דמותה על גם
המדינה.

 בוודאי שתירשם מהפכה, של תחילתה רים ל- 55ד.י בן טל האלוף של החזרתו כי
טליק. של כמהפכה צה״ל בתולדות ו־ למטכ״ל, מחדש צירופו הצבא, שורות
 צה״ל, לשורות טל ישראל של חזרתו בצה״ל שניים מיספר כחייל למעשה מינויו
לתקופת צה״ל את למעשה מחזירה מבש- מזה, למעלה לא אם הרמטכ״ל. אחרי
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