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 קרבות על לצועדים וסיפרו ולסקוב שמיר

 את ידע שלא דור היה הדור לטרון.

 ירד חוכמות ובלי גוליבר, קם ואז לטרון.
 מביכות, שאלות אותו ושאל שמיר, על

 יום־שלישי באותו קרה ,מה של בנוסח
 תשובות. בלא האלוף את והותיר ז׳ השחור

 ,תסלח גוליבר: את ושאל לסקוב, קם אז
 בקרב היית ומה שלך, הדרגה מה לי,
 סמל/ ,הייתי השיב גוליבר לטרון?׳ על

 ? מבין סמל מה ,אז :המשיך לסקוב
 בקרב השיקולים היו מה יודע אתה האם
 !׳המיקלע ליד קטן סמל הייתי הרי ? הזה

 מה יודע ,אני ואמר ויתר, לא גוליבר
 מאותו רבים לוחמים תיחקרתי אני קרה,

 ,קודם ואמר: לסקוב שיסעו ואז קרב...׳
 עשה כך נדבר.׳ ואז בצה״ל, מח״ט תהיה

 האמת את לגלות שניסה מי לכל לסקוב
 לחקר לסקוב שיטת זאת לטרון. קרב על

האמת...״
מת לטרון קרב על השונות בגירסותיו

 באותו שלו כישלון מעוד לסקוב עלם
 לחצר הזחלים של ניסיון־הפריצה קרב:

 יצחקי: כך על מעיר לטרון. מישטרת
 אותם שתיחקרתי לסקוב, של ״חיילים

 את האשימו בלטרון, יותר, מאוחר שנים
 של ,הטימטום כינו שהם במה לסקוב

הלהביורים׳.

ה על להכיורים חרכים ,,לסקוב,
 שהלהנד כרגע :לטענתם זחלים.
 כל את הדליקו הם פעלו, יורים

 יום. של כאור אותו והאירו השטח,
 למטרות, הזחלים הפכו זה כרגע

 הירדני ללגיון איפשרו והלהכות
 כשטח.״ שמתרחש מה את לראות
 חושף במחקרו יצחקי שגילה נוסף פרט

 גירסותיו את לסקוב משנה שבו האופן את
 הראשונות בגירסות מלטרון. הנסיגה על

 שהמצב בעובדה הבחין כי ציין הוא
 אבל פקודת־נסיגה. ביקש ולכן קריטי,
 כיצד לספר התחיל הוא האחרונות בשנים

 ולבסוף פקודת־הנסיגה, הסרת על חשב
 זמן (שנהרג מרכוס מיקי אלוף זה היה
לסגת. לו שאמר מכן) לאחר קצר

בניווט גורלית טעות
בעי סירב הפלמ״ח, מפקד אלון, יגאל

 הוא לטרון. של למלכודת להיכנס קרון
 הרעיון ידיו. ייגאל עם גל אותו על שידר

 יש הערבי הלגיון שנגד היה אלון של
 באיזור לא סופר-עקיפה. בצורה לפעול
 הגדה־המערבית את לכבוש אלא — לטרון
 מראה הדבר ביקעת־הירדן. מכיוון מצפון,

 מאוד, ומתקדמת מקורית צבאית מחשבה
מפק של החזיתית ההתקפה רעיון לעומת

 אלון הבריטי. הצבא חניכי ,7 חטיבה די
 את לשגר הוחלט אבל זמנו. את הקדים
לטרון. של למלכודת יפתח חטיבת

 למלכודת- הפלמ״ח לצירוף הכותרת
 בלילה שנערך יורם/ ,מיבצע היתד, לטרון
ביוני. 9וה־ 8ה־ שבין

 היה הפלמ״ח שסיגנון ספק אין
יפ חטיכות מטות יותר. מתוחכם

 המיכצע כתיכנון עסקו והראל תח
 למשל, הושתק. שזיכרו מיכצע—

 רק מוזכר הוא הפלמ״ח״ כ״ספר
נעל :וכמקכיל מישפטים, ככמה

 התעודות כל צה״ל מארכיון מו
זה. מיכצע על הפיקוד־חעליון של

 במיב־ העוסק יצחקי של בסיפרו הפרק
 על־סמך שנעשה פסיפס הוא צע־יורם

 ארכיונו מתוך קטעים בצירוף שיחזורים,
 מעברות. מקיבוץ פורת אפרים של הפרטי
 הפלמ״ח, כי מתברר זה, פסיפס מתוך

לו שהיו למיבצע הלך לקודמיו, בניגוד
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 את איתרו מפקדי־המיבצע סיכויי־הצלחה.
 הערבי הלגיון גדודי שני שבין ה״תפר״
המצ הארמיות שתי בין ל״תפר״ (בדומה

 בניגוד יום־הכיפורים). במילחמת ריות
לת כוונתם היתה ושמיר לסקוב לכוונות

 הירדני המיתחם של החיוני היעד את קוף
 צבאית בהתקפה וזאת — י״ג מישלט —

מודרנית.
 חוסר־ בגלל נכשל יורם שמיבצע אלא

הפלו של חמורה טעות־ניווט בגלל מזל.
 (שנפל צפריר זיווי עמד שבראשה גה

 גדוד.אחר, עם ואי־תיאום ׳),56 במילחמת
 לדברי זה, גדוד קלמן. משה של גדודו
טוש זה דבר נחישות!״ גילה ״לא הכל,
 לטרון. על והמחקרים הספרים בכל טש

ה את שכבשו למרות הפלמ״ח, לוחמרי
זה. בקרב הפסידו העיקרי, יעד

 בעניין לנגח ניסה שמיר שלמה אלוף
 שהוא תוך אלון, יגאל את מיבצע-יורם

 אסכולת בין מאבק אותו את שוב מעורר
 הניגוח הבריטי. הצבא לאסכולת הפלמ״ח

 לנצל ניסיון בבחינת היה שמיר שלמה של
 כישלונותיו הצדקת לשם סביר כישלון

.7 חטיבה כמפקד שלו
 7 שחטיכה כעוד כי היא האמת

 מיוד עם למגע להגיע הצליחה לא
הגי לא הראשון (כקדם האוים חם
האויב) לשולי הגיעו וכשני כלל, עו

 את וככש כימעט שהפלמ״ח הרי
העיקרי. היעד
״אלון ביגאל לידות ״♦ש !

 הגיע יורם מיבצע כישלון בעיקבות
 קצין שהיח מי רבין, יצחק ביוני 10ב-

 ומסר למטכ״ל, החזית, של המיבצעים
בהשתת שנערכה בישיבה הערכת-מצב

 הישיבה בן-גוריון. ראש־הממשלה פות
שעות. מספר ארכה

 האלוף כי ישיבה באותה הבהיר רבין
 כי מסקנה לכדי באו אלון ויגאל מרכוס
ה בליל תיתכן לא לטרון נגד פעולה

ביוני. 11—סן
 בישיבת דבריו, לאחר מיד שהתרחש על

בערה ״שוב :יצחקי מספר המטכ״ל,
 נאמר לא ,מדוע בדגוריון: של חמתו

 לתקוף כוונה שאין במיברקך אמש לי
 יודע. ,אינני השיב: רבין לטרון?׳ את

 הצעתם את לפניך להביא עלי הוטל
מקו מקום אינה לטרון ואלון. סטון של
להב — אחת תכלית עליה להתקפות דש.
 אפשר אם לירושלים. הקשר את טיח

 מדוע — אחרת בדרך זו מטרה להשיג
 של זעמו אך לטרון?׳ על דם להקיז יש

 דיווח לא אלון ,מדוע :שכך לא בן־גוריון
 לטרון?׳ את לתקוף לא היא שהכוונה לי,

 של התפרצותו הגיעה ״לשיא
לי ,צריך אמר: כאשר כן־גוריון

אלון:׳ כיגאל רות
 המילים המום. ,הייתי ממשיך: ״רביו

 ״בדגוריון, מילמלתי: בקושי מפי. נעתקו
 ,כן, בו: חזר ולא אומר?!״ אתה מה
ששמעת...׳.״ מה

 קצץ- על זאת בעיקבות פקד בן־גוריון
 הפעולה את לבצע ידין, ייגאל המיבצעים,

 לו אמר ידין הסמכויות. כל עקיפת תוך
 לשיכנועו פעל קצר זמן וכעבור ,כן!׳

הפעולה. לדחיית בן-גוריון של
 כעזרת ידין, פעל זה כסיגנון

 פעמים כמטכ״ל, אחרים קצינים
 כן־ של זעמו את לשכך כדי רכות,
גוריון.

ה חודש במהלך צה״ל של התחזקותו
 ופלישת המדינה הכרזת אחרי לחימה

 אים- הראשונה, ההפוגה ובימי צבאות־ערב,
מיב־ של מחשבה פיתוח לראשונה שדו

 צבאות־ערב. נגד גדולים יזומים צעים
 היה שתוכננו הראשונים המיבצעים אחד

 ליד, לכיבוש (מיבצע ״לרל״ר״ מיבצע
 צריך היה שעליו רמאללה), לטרון רמלה,
אלון. יגאל יגאל לפקד

 המיבצע שם את להחליף החליט אלץ
 מפקד סגן של שמו על דני״, ל״מיבצע

 שנפל מס, דני הפלמ״ח, של השישי הגדוד
 נועד המיבצע הר״. ״מחלקת הל״ה, בראש
 זה שמיבצע אלא ביולי. 10—9ה־ לליל

ולוד. רמלה בכיבוש בעיקר התמהד
 כמה עוד נערכו לטרון כמערך
 כין חלשה עוצמה כעלי עימותים

 ״דרך פריצת אך לירדנים, צה״ל
 ה■ המעמד את שינתה כורמה״

לטרון. של איסטרטגי
האפשריות השגיאות כל

 לקחי והפקת לטרץ, קרבות מכלול את
עבור יצחקי אריה מסכם מתוכם, הקרב

:הזה העולם
כ הגדול הכישלון היה ״לטרון

 יום- מילחמת כולל צה״ל, של יותר
הכיפורים.

 השנה במהלך נלמדו לא לטרון ״ליקחי
 ותקף חזר צה״ל מילחמת־העצמאות. של
 מיבצעי וגם ישירה, בגישה הזה היעד את

 ואריאציה בבחינת היו בלטרון הפלמ״ח
ישירה. גישה על

ה הכישלון הוא לטרון ״קרב
ש הכריטיות השיטות של מוחלט
 לאחר שנים עוד בצה״ל. אומצו

 הכרי- מהדוגמות צה״ל סכל מכן
 מונה רכץ שיצחק עד — טיות

 לצכא ״ל צח את והפך כרמטכ״ל
 צח״ל שכ רבץ ולאחר — מודרני

זה. ולא זה לא לשעטנז. והפך
 לטרון קרבות בכל ההרוגים ״מיספר

 מיבצע- הרוגי למיספר מתקרב בתש״ח
השגי כל את בלטרון ביצע צה״ל קדש.

שנל והלקחים במילחמה. האפשריות אות
 שיש היו, הזמן עם אלה מקרבות מדו

בלט שנעשה מה מכל ההיפך את לבצע
 להיות צריך שהפיקוד למדו מלטרון רון.

המנ עירוב את למנוע חובה יש קדימה,
הטאקטיים. המהלכים עם הפוליטית היגות

 מלטרון, הופקו הלקחים כל שלא ״אלא
 על- הסוף עד נחקר לא שקרב-לטרון מפני

 את ידעו בחדרי־חדרים רק צה״ל. ידי
הביז וכל הפשלות כל את והכירו הסוד,
היו. כלא הועלמו, אלה אבל יונות.

 בעיקרו נעשה שהטישטוש ספק ״אין
 את להפוך כדי בךגוריון, דויד על-ידי

תי בנה הוא לניצחון. בלטרון כישלונו
 וסייעו לכישלונו, מסביב שלמות אוריות

שיכ שביצע בר*, כישראל אנשים בעדו
היסטוריה. של תוב

 ב־ חקרכות עד כר של ״מאמרו
 מי לכל קלאסי דגם הוא — לטרון

 נעשה זח היסטוריה. לזייח שרוצה
רב. כתיחכום

 ממיטב השקיע שמיר שלמה אלוף ״גם
 במפלת חלקו את להעלים כדי יכולתו
 בעניין עשה לסקוב חיים ורב-אלוף לטרץ,

 לסקוב הצליח משום־מה ומעבר. מעל זה
 בעיני נקי ולצאת הטיפות בין להתחמק
 בלטרון. יפה עבודה שעשה כמי הציבור,

 מים* של והעלמם נקי׳ אינו הסלמ״ח גם
 את רבה במידה מחשיד מיבצע־יורם מכי

 לייפות דאגו הם שגם הפלמ״ח, מטה
שלהם. ההיסטוריה את

 שפורסמו לטרון, על הקרב ״תולדות
 וגדולה אחת מסכת בבחינת היו כה, עד
 נכתב לא היום עד כללי. טישטוש של

ה הקרב על ואובייקטיבי צה״לי מחקר
 אומנם, מילחמת־העצמאות. של עיקרי
 מיבצע־דני, על מחקר חיבר אורן אלחנן

 ייאמן ולא מחקר־מטעם, של תקן על אבל
 כדי העובדות את אנס שהוא כמה עד

 כעוזרו עבדתי אני שלו. לתיזות להתאימן
 מסלף הוא כיצד וראיתי מחקר, באותו

שאו שלו, לכומות ומתאימן העובדות את
רשמית׳. ,חצי כהיסטוריה פירסם תן

ההיס את גם חיבר אורן אלחנן ״אגב,
 יום־הכיפו- מילחמת של הרשמית טוריה

 אלוף- מדרגת קצינים שרק פירסום רים,
 יכול ואני בו, לעיין רשאים ומעלה מישנה
תר ערך הוא זה בפירסום שגם להעיד,

ו,ניפוי׳. ,יפוי׳ של גילים
 אוח על שאיימו קצינים כמה על ״ידוע

 שופרו מכך וכתוצאה הכותב, הצוות ועל
המאיימים. של תדמיותיהם כ ממשיכים כצח״ל ״כקיצור,

 ד ו,ניפוי׳, ,יפוי׳ של אלה שיטות
 טל הקרכ מאז השתנה לא דכר

ה ההיסטוריה לחיכור ועד לטרון
יום־הכיפו מילחמת של רשמית

!■׳ עומר דן רים.״
 כמרגל לאחר־מכן נשפס בר ישראל *

בכלא. ונפטר ברית־המועצות למען

■■ 3מובאר על לסמוך
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 מסיבות כי להניח, יש לכזאת, אותה
 תהיה שישראל לו חשוב אסטראטגיות

ב תלויה הצלחתו אחרות במילים חזקה.
במדיניותנו. ניכרת מידה
 שמו־ כך על קודם דיכרת >•

 ממקום לעכור אוהכ אינו בארם
 אוה־ אינם האנשים רוכ למקום.

למקום. ממקום לעכור כים
 זה את מזכירים מאוד מעטים רק אבל
צרפתי. לעיתון נותנים שהם בראיון

 יחסו את מסכיר אתה כיצד *
? דאת פא לאלמנת מובארכ של

 לו מזכירה סאדאת שאלמנת מניח אני
 מעוניין לא שהוא עידן סאדאת, עידן את

או דוחק שהוא הסיבה וזו לקהל, להזכיר
הפינה. אל תה

 פוליטיים. משיקולים נובע אליה יחסו
 כאשר סאדאת, של מקומו את למלא קשה
להר יכול לא הוא עליו. מדברים כולם
 כל יזכרו המצרי העם שבני לעצמו שות
 שלקבר מניח אני ולכן סאדאת. את הזמן

 בנו, את הזמין הוא הפינוי, ביום סאדאת,
 לא הזרקורים, באור מעולם עמד שלא

במרכז. תמיד שעמדה סאדאת, ג׳יהאן את
 לאשתו יחסו על דעתך מה !•

ש כמעט שהיא העוכדה סוזאן?
 אסר ושהוא בפומבי, מופיעה אינה
עיתונאיים? ראיונות להעניק עליה
 עם הזה, האדם את להרגיש מנסה אני
 שהוא חושב אני לרשותי. העומד המעט

 שהבית כנראה רוצה הוא שמרני. די
 שנשים חושב והוא בית, יהיה שלו
 קצין. הוא במרכז. לעמוד צריכות לא

איש־צבא. הוא
איש־צכא. היה סאדאת גם #

 מסוג ולגמרי ממובארכ, זמן פחות הרבה
אחר.
 להוד יכול הכרתית סכחינה •
להת רצונו למרות כי הרושם קכל
 השמרנות המערבי, לעולם קרב
 אחד צעד מצריים את תצעיד שלו

אחורה.
 אבל יעשה. שהוא הרפורמות את נראה

הת כי מדבריו לעצמי לתאר יכול אני
מ פחות בעיניו חשובה חברתית קדמות

 לפי המתנהג באיש מדובר כאמור, סדר.
 הסיבה וזו כפייתיות, נטיות עם הספר,
משינויים. כל-כך סולד שהוא
 למערכת■ נחזור ברשותך, •

 אתה האם כגין-מובארכ. היחסים
 המנוגד אופיים סמך על רואה,
 לקומוניק־ אפשרות קיצוני, כאופן

ביניהם? ציה
 של פולחן אין מסמים עם אצל אם

 אומרת אינה מנהיגים בין הכימיה ידידות,
הרבה.
הער התרבות על מספיק יודע איני

 הגרמנית, בתרבות כי יודע אני אך בית,
חשובה. מאוד גברים בין ידידות למשל,

 אידיאולוג. לא הוא
מו אפשר ע  עליו ל
לו  הספד לפי עד

ההסכמים את ויכבד

 מוסוליני. לו קראו חבר. היה להיטלר
 כדי הכל ועשה כאח, אותו ראה הוא

העניין. לטובת תמיד ולא עליו, לשמור
 דה-גול את סבל לא שצ׳רצ׳יל העובדה

 בכלל צרפת. את דפק שהוא לבך גרמה לא
 וסטאלין צ׳רצ׳יל בין הטוב הקשר לא.
הרמאו כל את לעשות מסטאלין מנע לא
הדעת. את להעלות אפשר שרק יות

 פנים, אל פנים משא־ומתן של במיקרה
 הכביכול- הקשר למרות קובעת, האווירה

 לסאדאת לקח זה ובגין, סאדאת בין טוב
 ואני בגין״, ״ידידי שאמר עד זמן הרבה

 שבאה ידידות שהיתה בכך ספק מטיל לא
 קשות ושעות משותפת מעבודה כתוצאה

 סא- הידידות, למרות אבל בקמפ-דייוויד.
קי יותר הרבה באופן מגיב היה דאת
ה לתועלתיות מעבר הולד והיה צוני,

ב פוגעים היינו אילו היומיומית, פוליטית
 אין שלמובארב חושב אני שלו. אינטרסים

ה לחישוב מעבר אל ללכת השראה די
אפ אידיאולוג. לא הוא היומיומי. פוליטי

 הספר, לפי יילד שהוא עליו לסמוך שר
וה הקטן לפרט עד ההסכמים את יכבד

שבהם. אחרון

ע-

המינזר רקע על לטרץ ללוחמי האנדרטה
הפלנז״ח ממטה נעלמו התעודות

2331 הזה העולם


