
שומרון דן האלוף
שומ דן האלוף הדרום, פיקוד לוף

ו  אשדוודיעקב קיבוץ את אוהב רון, ר
 ככל מרבה, הוא שנה. 43 לפני נולד שבו

 לבקר לו, מאפשרים הצבאיים שעיסוקיו
 אשדות־ מזכיר הוא שאול, אחיו, במשק.
המייסדים. אחד הוא זוסיה, אביו, יעקב,

מצ עם השלום הסכם חתימת מאז אולם
 בקיבוץ שומרון של ביקוריו כרוכים ריים,

 הוא שומרון האב, עם סוערים בוויכוחים
ב ומאמין הסכם־השלום של נלהב תומך

בדעו מקורב האב ואילו השלום, סיכויי
 השניים, בין הוויכוחים לגוש־אמונים. תיו

 נשמעים טובח, ברוח נערכים שהם למרות
קצהו. ועד המשק מקצה לעיתים

 אחר, מסוג צעקות נשמעו שעבר בשבוע
שומ דן האלוף בין הפעם אילמות, צעקות

 רפאל רב־אלוף הרמטכ״ל לבין רון
 ושר־ד,ביטחון הרמטכ״ל איתן. (״רפול״)

 שיף, זאב הארץ, של הצבאי לכתב אישרו
לשומ אמר לא יאקש ׳שומרון. את לראיין

 את שהכיר מי כל לשיף. לומר מה רון
 שהוא מה את ■יגיד שהוא ידע ׳שומרון
 כיל יודעת חושב שהוא מה ואת חושב,

שומ התפלא לכן בצד,״ל. הבכירה הקצונה
הציבורית. הסערה כשקמה רון

 הוא היום בצבא ביותר הבוער הנושא
 (המפכ״ש). השדה כוחות מיפקדת נושא

 זו, מייפקדה הקמת תומכי בין המילחמה
 טל, (״טליק״) ישראל האלוף עומד בראשם

ה־ עומד בראשם המפכ״ש, מתנגדי לבין

 ענייני מוויכוח מזמן כבד חרגה רמטכ״ל,
קצי קידום של אישיים שיקולים בצד,״ל.

 אי או המפכ״ש הקמת לאור בכירים נים
בכיפה. שולטים הקמתו

 ה־ הקפידה שומרון דן עם הראיון עד
 לגבי פירסום כל למנוע צנזורה־ד,צבאית

הבכי הקצינים ׳של ׳ונימוקיהם דעותיהם
 דן קמה. לא שעדיין המיפקדה על רים

 את להקים ״יש בגלוי: אמר שומרון
הרמטכ״ל. על תגר בכן וקרא המפכ״ש,״

 תקף הוא בכך. הסתפק לא שומרון אולם
ב צה״ל מדיניות ואת המטר־,-הכללי את

 המטכ״ל שומרון לטענת שונים. נושאים
 לצרכי הכספים הקצאת מדעיות מנופח׳
 הקבע משרתי ׳וימיספר נכונה אינה ביטחון

 לא ואם המישתולל. הביזבוז עם יחד גדל
 אישית עקיצה שומרון שלח אלה, בכל די

תרמי ש״לאסוף באומרו הרמטכ״ל לכיוון
 הדברים אחד חיסכון.״ פירושו אין לים

 השיגעון הוא הרמטכ״ל התפרסם שבהם
ה ריקים ■תרמילים לאסוף שלו הפרטי

■ובמחנות. האימונים בשדות מתגוללים
 אחד הוא שומרון דן הפיקוד, כאלוף

 של הבא הרמטכ״ל להיות המועמדים
 קריאת־תגר הוא עימו הראיון צה״ל.
 ובמבט ד,צד,״לי, המימסד כנגד מדי גדולה
 את משרת אינו שהוא כאילו נראה שיטחי
 שמכיר מי אולם, שלו. הרמטכ״לות שאיפת

 "ד,דקים החוטים של המורכב המערך את
הפוליטיים, לגורמים צד,״ל צמרת בין

חושב שהוא מה את אומר שומוון דן
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ויי**! 11נע1 ין י...

 בגדר היו לא שומרון של שדבריו יודע
מהמותן. ירייה או פליטת-פה

 שליבו טוענים שומרון של מידידיו כמה
 טיב־ מאז שומרון על כבד הרמטכ״ל של

 המיבצע מיבצע־אנטבח, ״עד צע־אנטבה.
 היה צד,״ל של ביותר וד,דמיוני המרתק
 של בנמל־ד,תעופה המטוסים פיצוץ מיבצע

 נוצרו רפול, המיבצע, מפקד סביב ביירות.
 כבש מיבצע-אנטבה מאז ■רבות.* ׳אגדות

 מ־ ,התהילה את וגזל הדימיון את שומרון
 שמייחס ושמי טוענים הפול תומכי רפול.״

לרמטב״׳ל. עוול עושה כאלה חשבונות לו
החוב

פרס של
 עד משפיע שמיבצע-יונתן טפלן ין <<
■ מל שומרון. של דרכו המשך על היום י
 בעיקבות זכה שבה העולמית התהילה בד

 רכש על-־ידו, ובוצע שתוכנן זה, מיבציע
 וחזית מעריצים של שורה שומרון לו

 עוד ביניהם הכוחות שמאבק יריבים, של
בצה״ל. דרכו המשך על ישפיע
 שאת ׳שומרון, משוכנע אחרים, רבים כמו

 פרס. שימעיון ח״כ ירכיב הבאה הממשלה
 או ראש־׳ממשלד, רק יהיה פרס אם בין
 מכרעת השפעתו תהיה שר־ביטחון, גם

 לבין פרס בין הבא. הרמטכ״ל מינוי לגבי
שהת אישיים יחסים מערכת שומרון דן

 כיהן פרם עת מיבצע-אנטביה, מאז פתחה
כשר־הביטחון.

 שהדיו קרב, התחולל המיבצע אחרי
 לבין פרם בין היום, עד לעיתים נשמעים

 רביו. יצחק ראש־הממשלח, .אז שהיד, מי
ו ■ההצלחה לבתר טען מהשניים אחד כל

המיבצע. ליוזמה
מנוע והיה מדיק שומרון לבש אז גם

 על־ בינתייס שהוכחשה האגדות, אחת *
 של לקפיטריה נכנס שהוא ■וזיתה ופול, ידי

ה תום עס מיד בירות של נמל־התעופה
 הנפחד למוכר ושילם קפה הזמין פעולה,
ישראלית.־ בלירה

 פרם הקרב ■לגבי ציבורית עמדה מלנקוט
׳שומ תמך לפירסום, שלא אולם, רביו. -

 חייב פרס בפרס. הדרך כל ׳לאורך רון
 הטוענים ויש אז. בו תמיכתו את לשומרון

 משלושת מי להחליט פרם על יהיה שאם
 (״יא- אביגדור ׳שומרון, הפיקודים, אלופי
 לוי וחצי״) (״מויישה ומשה בן־צל גוש״)
׳שומ את יבכר הוא הבא, הרמטכ״ל יהיה
 פוליטית תמיכה גם יש ׳לשומרון רון.

 ואחד לשעבר שהרמטכ״ל העובדה בגלל
 גיור, (״מוטה״) מרדכי הקרובים, מידידיו

פרס.** נאמן כיום הוא
 החל שלו הצבאית הקאריירה את

לצנח כשהתנדב 1956 בשנת שומרון דן
 פעולות- בכמה להשתתף הספיק הוא נים.

עצ זבמיבצע מיבצע-קדש יערב של תגמול
 מהירה, היתד, הדרגות בסולם עלייתו מי•

 לכל הגיע היפה,״ ״הקצין ישל ושימעיו
בצה״ל. היחידות

 ב־ אותו תפסה מילחמת־ששת-הימים
 הפך המתיחות, ניצני החלו כשרק פו״ם.

 כוח מפקד היד, הוא ספו״ם. לעריק ■שומרון
 שהגיע, הראשון והיה טל באוגדת סיור
 תעלת- ילצפון ■למילחמה, הרביעי ביום

סוויס.
שומ היה והמירדפים במילחסת־ההתשה

 ובגיזרת בביקעת־הירדן צנחנים מג״ד ריו
״הגרמ פיקודיו אותו כינו אז תעלת־סוויס.

 אי- אותו !ששמע איש כשאין בשקט, ני."
נוק מפקד יהיה הוא קולו, את מרים פעם
חייליו. על מוראו המטיל שה

 בדרגה. ממנו הנמוכים על רק לא אך
 פרשת הארץ את הסעירה תקופה באותה

 על בהברחה ■שנתפס רונן, אלי המיסעדן
 ולעזרת לגיבוי זכה רונן הירדן. גשרי

 שאף טמיר, (״אברשה״) אברהם מהאלוף
 את לחלץ כדי השפעתו את להפעיל ניסה
מפקד אז שהיה שומרון, ■נתפס. כשזה רונן

 תקף השניים בין הידידות למיתת **
 ה־ תוכנית מתנגדי מראשי אחד מוטה,

 שהעניק הראיון על שומרון את מפכ״יש,
להארץ.

אנטבה ידידות
רבין, יצחק נגד במאבק בו

־ 3*

 שומרון בין ידידות נקשרה מיבצע־אנטבה בעיקבות
 תמיכתו את שומרון לדן חייב פרם פרס. שימעון לבין
לרמטכ״ל. אותו ימנה ייבחר, פרס שימעון ואם

הרמטכירס עם
היום איתן. (״רפול״) רפאל הצפון,

 מהרמטכ״ל שלו האלוף דרגות את מקבל שומרון
 פיקוד אלוף אז שהיה וממי גור, מוטה וידידו, דאז
רפול. של מדיניותו נגד חוצץ שומרון דן יוצא


