
את יגנה אריס
אנוש י ־ להתפטר עשוי ופול

כאשר ־ יתפטרו וקותי שומרון ־ ללימודים יוצא

לוי משה אלוף
כן

 שרון שאריק ודאית, כימעט שהפכה אפשרות לץ
 עתה היא ישראל, של הבא כשר־הביטחון יתמנה • י

צה״ל. בצמרת ביותר המדובר הנושא
 לראשונה בגין, מנחם ראש־הממשלה, שוחח כאשר

 הוא שר-הביטחון, תפקיד מסירת על שרון אריק עם
 (״רפול״) רפאל רב-אלוף שהרמטכ״ל תנאי: לו היתנד,
לתפ החמישית בשנה גם כרמטכ״ל לכהן ימשיך איתן
 כל לשלם המוכן אריק, .1982 באפריל המתחילה קידו,
 כי אם מייד, הסכים התפקיד, את לקבל כדי מחיר
 במערכת יותר עזים יריבים שני כימעט שאין לכל ידוע

ורפול. אריק מאשר הביטחונית
 עד הסתיים ולא ,1956ב־ החל השניים בין הריב

 ורפול הצנחנים, מפקד תקופה באותה היה אריק היום.
 במיתלה, הוצנח רפדל של בפיקודו גדוד סגנו. היה

 והתחברו ממונע בטור יצאו החטיבה חיילי יתר בעוד
הת את עיכב דיין, משה הרמטכ״ל, אז שהיה מי איתו.

 שרון אריק אווירי. סיוע לו לתת וסירב הטור קדמות
 אישור מהמטכ״ל ביקש הוא בדרכי־עורמה. אז נקט

 האישור, לו כשניתן המיתלה. לכיוון אלים סיור לבצע
 הטור את אריק הפך המצרים, עם לקרב ייכנס שלא בתנאי

אלים. לסיור שלו החטיבה של הממונע

הקצינים ^
 שנשלח הטור, טרגד־גה. הפך אחר־כך שאירע ה ף*
 נקרע המיתלה, במלכודת נלכד פקודה, הפרת תוך ■י

 אבידות תוך רב, בקושי רק והצליח חלקים לארבעה
האח את אריק על הטיל דיין משה להחלץ. כבדות,

הצ דיין של הביקורת אל ולקורבנות. לכישלון ריות
בקרב. חלק שנטלו הצנחנים, מפקדי טרפו

 התאיגנות החדה המילחמה אחרי הצר זמן
דהכיא :אחת למטרה שנועדה חשאית.
שרון. אריק של להדחתו
הקוש בראש מזימות. ונחרשו סודיות, פגישות נערכו

 שנודעו וארבעה רפול, אריק, של סגנו אז עמדו רים
 לשעבר הרמטכ״ל :בצה״ל מצטיינים באלופים אחר־כך

 ויצחק מט דני דוידי, אהרון גור, (״מוטה״) מרדכי
חופי. (״חקה״)

ולהו אריק, בפני להתייצב דווידי על הטילו הקצינים
 היה דווידי הדחתו. על החליטו יחידתו שקציני לו דיע

 הם יתפטרו להתפטר, יסרב שאם לאריק להודיע צריך
 ראיון, לקבוע דווידי שהצליח לפני עוד מצה״ל. כולם
 זימן הוא לפעול. מיהר והוא לאריק, הקשר דבר נודע

 יריב (״ארלה״) אהרון לחטיבה, מחוץ קצינים שני כעדים
 הקצינים את אליו וקרא טמיר, (״אברשה״) ואברהם

הקצי יתר מים. פיהם מילאו מט ודני רפול הקושרים.
עליו. חושבים שהם מה כל לאריק אמרו נים

 הקשר. על שרון לאריק שמסר מי ידוע לא היום עד
 להם שאין טוענים, בו שהשתתפו מהקצינים חלק אולם
 של קצין־המיבצעים היה הקשר את שסיכל שמי ספק

 שנודע לוי, משה בשם צעיר קצין רפול, של הגדוד
 אלוף־פיקוד־ הוא כיום וחצי״. ״מוישה בכינויו אז כבר

המרכז.
 וגם הפרשה, את שכח לא שרון שאריק ספק אין

ובעקי בפרצוף ישר בו, שהטיח הדברים את שכח לא
תקופה. אותה מאז דפול, פין,

 בינו מערכת-היחסים את שכח לא שאריק למרות
 בגין. של לתנאי מייד הסכים הוא רפול, ובין

 רפול יסכים אם היא בצה״ל עתה הנשאלת השאלה
שר-ביטחון. יהיה כשאריק רמטכ״ל ולהיות להמשיך

 יפרוש אחר. רמטכ״ד מינוי שעם להניח יש
״ל. מצה שומרון

 אביגדור אלוף הצפון, פיקוד אלוף של מועמדותו
 בן- הפרק. על עומדת אינה היא גם בן־גל, (״יאנוש״)

 לתקופת־ ולצאת מתפקידו, בעתיד לפרוש עומד גל
לימודים.

 שרון לאריק כיום המקורבים היחידים האנשים שני
 ואלוף שגיא, יהושע האלוף אמ״ן, ראש הם במטכ״ל

לוי. וחצי״) (״מוישה משה המרכז, פיקוד
הרמטכ״לות. את לקבל סיכוי אין לשגיא

וחצי. מוישה יחידי כמועמד נותר כך
 שמסר וחצי מוישה זה היה כאילו האגדה, אם גם
 שמאז הרי נכונה, אינה נגדו, המתחולל המרד על לאריק

 — וחצי מרשה הדוקים. קשרי־ידידות השניים יצרו
 ,45 בן הוא — הגבוהה קומתו בגלל שמו את שקיבל

 שנים שלוש לארץ שהגיעה יוצאת־עיראק, למישפחה בן
העי בבית־הספר למד בתל־אביב, נולד הוא לידתו. לפני
 שנתיים אולם לגולני, התגייס 18 בן כשהיה א׳. רוני

 ועד מאז שרון. אריק של בצנחנים לשרת עבר אחר־כך
 אריק, שעשה כפי בדיוק אדומה, כומתה חובש הוא היום

הצנחנים. את שעזב אחרי גם
המיתלה, ביזיון אחרי גם בצנחנים נשאר וחצי מוישה

הצנ במיסגרת חדשים תפקידים וקיבל בדרגות עלה
 ורמת־ סיני בקרבות זה חיל עם השתתף ואף חנים׳

 זו מילחמה אחרי שנה ששת־הימים. במילחמת הגולן,
 חדירות נגד ופעל חטיבת־הצנחנים, כמפקד מונה הוא

 תת־האלוף, דרגת את קיבל הוא 1973ב־ בביקעת־הירדן.
 החזיק שבו תפקיד פיקוד־המרכז, מטה כראש ומונה

 במטכ״ל, מחלקת־המיבצעים ראש הפך אחר־כך שנתיים•
 בשנת למינויו, עד עוצבת־שיריון, כמפקד מונה 1976וב־

 מחזיק הוא שבו התפקיד המרכז, פיקוד כאלוף -1977
עתה. עד

 ידיד
המתנחלים

 התכונה כי נראה נוח. כאיש ידוע וחצי וישה
בצה״ל, רבה בהערכה הזוכה שלו, ביותר היסודית

 השנים ארבעת במשך ממושמע. שהוא העובדה היא
 רבים מגעים לו היו פיקוד־המרכז כאלוף מכהן הוא שבהן

בשט התנחלות לענייני השר שרון, אריק עם והדוקים
המוחזקים. חים

 הוותיקה, הידידות מערכת התחדשה השניים בין
 וחצי מוישה אף חטא פעם מדי תוקף. מישנה וקיבלה

להתנח שנוגע מד, בכל בעיקר חצי־פוליטיות, בהצהרות
 איש אולם חוקיות. אחר־כך שהפכו הבלתי־חוקיות, לויות

כך. על לו העיר לא
 הקשה היד כבעל המערבית בגדה נודע וחצי מוישה

 לעומת־זאת המפגינים. וכלפי המקומיים המדינאים כלפי
 ביותר מתונה גישה וכבעל המתנחלים כידיד ידוע היה

 עופרה בהתנחלות כמו הפעמים, באותם גם כלפיהם.
 מתנחלים לפנות הוראות קיבל שבהן וחצי, שנה לפני

 תוך עליו, הממונים עם להתווכח ניסה היסס, הוא בכוח,
 זאת עשה כשפינה, וגם שבשטח״, ״העובדות הצגת

המתנח של מעבירות עין מעלים כשהוא רבה, בעדינות
בעדינות. להתנהג לחיילים ומורה לים

 כרממכ״ל וחצי מוישה ימונה שאם ספק אין
 לאריק כיותר נוח דבר יהיה צה״ל, של הכא

שרון.
 מוישה את למנות יהיה הממשלה שעל הגורסים יש
 שר־ בין קרובים וכה הדוקים כה שיחסים משום והצי,

כולה. המערכת על לטובה משפיעים לרמטכ״ל ביטחון
 לתפקיד וחצי מוישה של תהיה, אכן אם הזנקתו,

 רבים באלופים בוודאי תפגע בצה״ל 1 מיספר החייל
אחרים.

 צה״ל את יטלטל כשר־ביטחון שרון של שמינויו נראה
עזה. טלטלה

 שדווקא היא ל כיותר המעניינת התופעה
 עימו ששירתו אריק, את המכירים האלופים

 כיותר הגדולים המתנגדים הם פיקודו, תחת או
שלו. למינוי
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— אחר בשר־ביטחון מעוניין היה שרפול ספק אין
 ביותר נהנה רפול אריק. מלבד אחר, שר־ביטחון כל

באו כשר־ד,ביטחון. גם בגין מנחם כיהן שבה מהתקופה
שר־הביטחון. למעשה, רפול, היה עת תה

 יאפשר לא הרמטכ״ל של האישי היושר
כתפ ולכהן להמשיך הרבים, ידידיו לדעת לו,

 שרפול להניח, ידידים, אותם לדעת ויש, קיד,
 של בניסתו עם מייד !התפטרותו את יגיש
לתפקיד. אריק
 בצה״ל, לפגוע ירצה לא הוא זאת, יעשה רפול אם גם
 גם כמובן, יש, אישיים. בטעמים הפרישה את וינמק

 אותו יעקוף מאריק, יתעלם פשוט שרפול הטוענים
ראש־הממשלה. עם הבלתי־אמצעי בקשר וימשיך
 שתי תתעוררנה זאת, כבל רפול יפרוש אם

 ומי איתו, יפרשו צה״ל מאלופי כמה כעיות:
הכא? הרמטכ״ל יהיה

 שבמיק- לבשר, כבר יודעים שרון אריק של מקורביו
לתפ ביותר הטיבעי שהמועמד שרון יסכים לא כזה רה

 יקותיאל הרמטכ״ל, כסגן הנחשב אג״ם, ראש קיד׳
בתקו- רפול כשהיה הבא. הרמטכ״ל יהיה אדם, (״קותי״)

ושומרון אדם אלופים
לא

גל כן־ אלוף
לא

 בכל קותי הופיע יורם, בנו נפילת אחרי פת־האבל,
 את קזתי יקבל לא אם כנציגו. הציבוריים האירועים

 לצאת פנייה כל ויידחה מצד,״ל יפרוש הוא הרמטכ״לות,
ית שבה הבאה לפעם להמתין כדי לתקופת־לימודים,

לקותי. פעם קרה כבר זה הרמטכ״ל. תפקיד פנה
שרון אריק יבחור במי השאלה מתעוררת אז

 פי־ ואלוף אנטבה גיבור של מועמדותו הבא. כרמטכ״ל
 המערך כישלון עם מהפרק, ירדה שומרון, דן קוד־הדרום,

 שיפד של וידידו כאיש־אמונו ידוע שומרון דן בבחירות.
 מתגבר היה כראש־הממשלה, שפרם, ספק ואין פרס, עון .

שומרון את וממנה כשר־ביטחון רבין יצחק על
כרמטכ״ל.




