
הומטנ״ל את ומרגיז
 הטישטוש ניסיונות כל את בלם הביקעה,

רונן. — טמיר הצמד של
שומ את תפסה יום־הכיפורים מילחמת

 סדירה שירמן חטיבת מפקד כשהוא רון
ב הבלימה בקרבות מכריע חלק שנטלה

 לחמה שומרון של החטיבה הדרום. חזית
ה כיתור את ■והשלימה לתעלה ממערב
 נמל־ באזור השלישית המצרית ארמייה
ש הישראלי הלוחם היה שומרון עדבייח.

 ביותר הקצר למרחק זו במילחמה הגיע
קאהיר. ■המצרית, מהבירה
 העקשן אופייו התגלה המילחמה אחרי

ומסו שקט לקצין נחשב הוא שומרון. של
 לגבי כמו ערעור. ללא ממלא-פקודות גר,

 מהפך המילחמה לגביו היתה אחרים, רבים
 היה המילחמה כשהסתיימה עמוק. נפשי

 של הפנימיים המבקרים מחריפי שומרון
 אשתו, אז שהיתה מי כך על מספרת צה״ל.
 רבים כמו מהמילחמה, חזר ״דני מירי:

 שראה ממה אולי יותר שבור. די אחרים,
 נשבר הוא האזרחית. האוכלוסייה בקרב

זו.״ במילחמה שהתגלה המכוער מהישראלי
 הביאה יום־הכיפורים במילחמת הצלחתו

רא וחי״ר צנחנים קצין שלו, הבא למינוי
 צנחנים, כטירון דרכו את שהחל מי שי.

 לשיריון הסבה עבר הדרגות, בסולם עלה
הצנח של אחד מיספר החיל להיות והפך
נים.

כ שוב שומרון התגלה תקופה באותה
 כששר- זה היה דעותיו. על נוקשה לוחם

 !תת־ דרגת העניק פרס, שימעלו הביטחון,
 המינוי בראון. אריה הצבאי למזכירו אלוף

 ״הלבלר״, בצה״ל אז שכונה בראון, של
 פרס הבכירה. הקצונה בקרב תסיסה עורר
 אחד כל אצל אישי ציבור יחסי מסע ערך

 רק נותרו ■שבסופו המטה־הכללי מחברי
 הרמטכ״ל :לגנרל-הלבלר מתנגדים שני
שומרון. ודן ■גור מוטה דאז

 של הגדול יומו היה 1976 ביולי 4ה־
מיבצע-אנטבה. על פיקד הוא שומרון.

שומ דן את תיארה העולם עיתונות
 ש- היא האמת הסכסי״. כ״הגיבור רון

ו נשים, אצל רבה הצלחה יש לשומרון
 היה וביישן מסוגר כך כל היה לולא
 כדוגמת מצליח, שעשועים לנער הופך

 משלו. עמומה הילה בעלי אחרים, קצינים
 מכל יותר מעידים מירי אחרי חיזוריו

לנשים. יחסו על
 ג׳קי בקפה אותו ״הכרתי מירי: מספרת

 ולא נשוי שהוא בטוחה ■הייתי בתל־אביב.
 למיזשרד אלי להגיע1 התחילו אותו. רציתי

 שהוא לי שמסרו אלופים סגני מיני כל
 הוא שלו. החיזור היה זה בי. מתעניין

ישיר. באופן אלי פנה לא פעם אף
 את לקחתי רווק, שהוא לי ״כשנודע

 הוא אליו. וצילצלתי שלו הטלפון מיספר
 ושתק. שעות ארבע ישב הביתה, אלי בא
 לא אני הזמן. כל שדיברתי היחידה אני

 אמא לבין בינו אפל יותר, אותו רציתי
.,,קליק נוצר שלי

 בערב אלי!מוקדם התקשר הוא ~ללמחרת
 איזה ■הסתובבנו בחצות. שיבוא לי והודיע

 הביתה אותי החזיר וכשהוא ברחוב שעה
 להתחתן רוצה אני אז ,טוב, :לי אמר הוא

אחרי שעות חמש בדיוק היה זה איתך.׳

והבת הגרושה עם
זמיר דן ממשיכים גרושים, שהם למרות ענת.

 שתק. שהוא שעות ארבע מהן שהכרנו,
 הזה ■הקיבוצניק של הדרך שזו חשבתי
 שהוא■ לו ואמרתי למיטה אותי להכניס

 אות־ להכניס בשביל להתחייב צריך לא
 באמת אני ,לא. :לי אמר הוא אבל למיטה.
 מתכוון לא אני שאמרתי, ׳למה מתכוון
 ואמרתי נדהמתי למיטה.׳ אותך להכניס

זה. על לחשוב צריכה שאני לו
 שמונה, לפני דקה בבוקר, ״למחרת

 ״נו, :אותי שואל דן הטלפון. מצלצל
 לחשוב שלם לילה לך היה החלטתי מה
 מירי התגרשו שנים שלוש אחרי זה.״׳ על

 ומירי קרובים, ידידים הם היום עד ודן.
 לחיות יכולה לא שאני ״למרות מודה:
בו.״ מאוהבת עדיין אני איתו,
הרכי בטורי ידיעות לעיתים היו ■מאז

 גיבור של רומנים על בעיתונים לות
 צעירה עם שמו את קשרו לעיתים אנטבה.

עקשנ ושמועות ברברה, בשם אמריקאית
 עם סוער רומן מנהל שהוא טענו יות

בהופעו אולם ויינברג. מימי אלמנת־מינכן
 מופיע המועטות הציפוריות-חברתיות תיו

הנאמנה. גרושתו ■בלווית שומרון
 לפירסום שוב שומרון זכה כשנה לפני

 היה הוא אחר. בהקשר הפעם בינלאומי,
מת את לפנות צריך שהיה הכוח מפקד
ששמע אחרי בנאות־סיני. גן־הירק יישבי

 מודה מירי בציבור. עם יחד שומרון דן
בו.״ מאוהבת עדיין ובתו מירי גרושתו

עם המחזר־הביישן, ולהיראות להתראות י

ה מפת את וקרא המתיישבים טענות את
 אותה לדעתו, מכעס. שומרון רתח שטח,

 שר־החק- שולל הוליך כלל, הסתיר לא
והב המתיישבים את שרון, אריק לאות,

 שהביאו הן כיסוי, חסרות שהיו טחותיו,
 חיילי לבין בינם ולקרבות להתבצרותם

צה״ל.
לש יכלו ומתיישבים חיילים עיתונאים,

 שר־הביטחון עם בקשר משוחח אותו מוע
 מוכן לא שהוא לו ומודיע וייצמן עזר

שומ המתיישבים. נגד בנשק להשתמש
 ארוך יום של בסופו שהצליח זה היה רון

 לפנות המתיישבים את לשכנע ומייגע
 ערך הוא יום של בסיומו גן־הירק. את

ולחייליו. להם משותף פרידה מיסדר
המא בראש עתה נמצא שומרון דן

ה ״המאפייה מכנה שהוא מה נגד בק
 על מתמרמר הוא במטה־הכללי. צפונית״
 בפי- ששירתו קצינים בקידום■ ההעדפה

 הקש כי נראה רפול. עם יחד קוד־צפון
 היה זה בנושא הגמל גב את אצלו ששבר

במה״ד. בכירים קצינים של מינויים

ה את שומרון מחלק פנימיות בשיחות

 אני איתו, לחיות יכולה לא שאני ״למרות :
 שומרון, את לעיתים קושרים הרכילות טורי

ויינברג. מימי אלמנת־מינכן, ביניהן נשים,

הצפו ל״מאפייה בצה״ל הבכירה קצונה
 וראש הרמטכ״ל סגן האחרים.״ ו״לכל נית״
 היה אדם, (״קותי״) יקותיאל האלוף אגם,
דרו ואמיר יאנוש פיקוד־צפון. מטה ראש

 קצין־תות־ מובהקים, צפון אנשי הם רי
 התותחנים קצין היה מיזרחי, חנים־ראשי,

 הראשי האספקה קצין פיקוד־הצפון. של
 איש הוא דותן, רמי תת־אלוף החדש,
 אבי תת־אלוף קצידחינוך-ראשי, הצפון.
 פיקוד-הצפון של קצין־הנדסה היה זוהר,
הפיקוד. אלוף היה שרפול בעת

 ב־ המפקדים ולייתר לצפוניים החלוקה
 התוכנית לתומכי לחלוטין זהה צה״ל

 ולמתנגדיה, מיפקדת־כוחות־השדה להקמת
 החריפים המתנגדים הם כשהצפוניים

י המפכ״ש. להקמת
לתח היחיד שהפיתרון חושב שומרון

 ובתים- הצבא במיבנה רואה שהוא לואים
 מוכן הוא המפכ״ש. הקמת הוא קודו

 למילחמה לצאת אלה, דעותיו על להילחם
להר ולהמשיך הצפונית״ ״המאפייה נגד
כה. עד הרגיז שהוא אלה את גיז

:■ ינאי יוסי

 נגד בנשק ישתמש שלא הודיע שומרוןגן־הירק במיבצע
 פעולת על שפיקד בעת נאות־סיני, מתיישבי

גן־הירק. את קרב ללא לפנות המתיישבים את ושיכנע תושייה שומרון גילה בסוף הפינוי.
 ספורט של נלהב חסיד הוא שומרוןהכדורסל מיגוש על

 לשחק מרבה הפנאי ובעיתות הכדורסל
שלו. הידועה הביישנות כל את ופורק נפתח הוא המיגרש שעל טוענים חבריו ולהתאמן.
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