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ד החיילי□ ג □ ו הפוליטיקאי
)7 מעמוד (המשך
 הבוקר בשעות הרביעי ביום ככר

ש מסויים מאורע אחרי והצהריים,
ג׳מאיל. באשיר שנהרג אחרי קדה

 בצהריים השישי ביום נכח אמ״ן ראש
 בלישכתו שהיחד. בפגישה ואחרי־הצהריים

 שרון. עם שם שוחח הוא שר־החוץ. של
 נוכחים אחרים אנשים היו אם לדעת אין

 שבעיקבות ברור מקום מכל אך בשיחה,
 אבי שרון, של עוזרו פנה הזאת השיחה
וביקש גיא ראובן אלוף סגן אל דודאי,

 שר־הביסחון, אל המיסמכים את להעביר
אליו. הועברו אכן והם

 לא אלה מכים שמיס העובדה
 שר־הביטחון אל לכך קודם הגיעו

 אינה — הגיעו לא אמנם אם —
 מיסמכים אמ״ן. ראש של אשמתו

 נוספים, מיסמכים נ□ ואולי אלה,
 אל דרכם את למצוא צריכים היו

החל על ולהשפיע המדיני הדרג
 אינו בעצמו אמ״ן ראש טותיו.
 רק ■הוא החלטות. לקבל מוסמך
מידע. להעברת צינור

אותם! הפסקתי אני דחוי:
דרורי, אמיר הצפון פיקוד לוך

■  המילחמה של בפועל המפקד היה י
 באי- ספטמבר באמצע שהתמקדה בלבנון,

ה פעלה פיקודו תחת ביירות. העיר זור
להי הפקודה את שביצעה ירון, של אוגדה

 של פקודה היתד. זאת למערנדביירות. כנס
לקבל שותף היה לא דרורי המדיני. הדרג

 היה שלא רק לא דרורי מזו: יתרה תה.
 ל־ הפלאנגות את להכניס להחלטה שותף

 רצה לא אף שהוא אלא סחנות־הפליטים,
 הפא- של פעולתן בטיב האמין ולא בכן,

לאנגות.
 שהם החשש היד. לא אמנם לכד הטעם

 היתרה זהירותם אלא טבח, מעשי יבצעו
 משום ממש. של קרביות פעולות מפני

 להכנסת האחריות את עליו להטיל אין כן
 בעיקרו, זהו, ביירות. למערב הפלאנגות

אלוף־הפיקוד. של ההגנה של הראשץ הקו
 ל־ היה די אומר: השני הקו

 מרומזות, בידיעות אדוף־הפיקוד
 כדי ו״זימזומים״ שמועות בחלקי

 חשד החלטה עצמו על־דעת לקבל
 הפלא;־ פעולת את להפסיק : בה

■מת שמא בחשש לו היה די גות.
 ו״הגז־ חריגים מעשים שם בצעים
קץ. לכך ישים שהוא כדי מות״,

 אינו הוא בשטח, המפקד שהוא מכיוון
 משמעויות לה שיש החלטה לקבל יכול

 הפלאנגות הוצאת על ולהורות מדיניות,
 של גירסתו על־פי הפלאנגות, מהמחנות.

 לכן צה״ל. של פיקודו תחת אינן דרורי,
 אלא הוראות, להן לתת יכול אינו צה״ל

 הוא לכן ישראל, של המדיני הדרג רק
הפלאנגות. פעולת את להפסיק רק מורד.

 איזה היא, זאת בנקודה העולה השאלה
 אמנם אם לדרורי, להיות היה יכול פיקוח

העדו כל פי על שלוז ההוראה מתבצעת
שישבו צד,״ל חיילי היו יכולים לא יות

אחרות! קזוו־ לא יוון:
 והתקין קשר, במכשיר המצוייר הפלאנגות,

הפלאנגות. של מכשירי־הקשר על האזנה
 בחפ״ק שהוצב הפלאנגות של קצין־הקשר

ואז לוחמים הרוגים, 300 על ידיעות מסר
 על ידיעה באה אחר־כך פלסטינים. רחים

הקי השינויים בגלל בלבד. הרוגים 120
ה בדיווחים רואה לא ירון האלה צוניים

 למרות ביקש אבל ממש, של ידיעות אלה
 האזנה האוגדה של המודיעין מקצין זאת

דיוו לקבל כדי כבר, הקיימת זו על נוספת
נוספים. חים

 לרון קיבל לא הלילה כל כמשך
 סבור היה לא ולכן בתק, חומר
בפעולה. לנקוט מוסמך שהוא

 ירון שמע השישי יום של בשעות־הבוקר
 הרג על לא אך חריגים, מעשים כמה על
הפיקוד, לאלוף כך על דיווח הוא טבח. או

הפלאנגות. פעולת את להפסיק שהחליט הפגי התקדמה אחדי־הצהריים
ה* עם הרמטכ׳׳ל בנוכחות שה

ה־ מדברי הבץ ויתן פלאנגהת,
להמ יכולים שהפלאנגות דסטכ״ל

 ד ניקוי ל״פעולות כמחנות שיך
 דעתו על העדה לא הוא סריקה׳׳.

 הוא מטבח, חושש מישהו שאם
ב להשאר לפלאנגות להתיר יכול

ל עד חששות לו היו אם מחנות•
נגהו. הם — זה שלב
 הפ- של נוספים לכוחות התיר לא הוא

לבוד רק אלא למחנות, להיכנס לאנגות
 שהם הניח ירון אחרים. המחליפים דים,

והסריקה. הפינוי מעבודות לסייע נכנסים
 של קרההגנה גם לאלוף־הפיקוד, בדומה

 המבצע חייל שהוא כך על מתבסס ירון
 עליו הממונים שבידי הניח הוא פקודות.

 אינו ולכן בידו, המצוי מזה רב מידע יש
 לא עוד כל בפקודותיהם, להתערב רשאי
 טבח מתבצע אמנם כי לחלוטין לו ברור

במח טבח שהתרחש — זה דבר במחנות.
 יומיים רק לו נודע ירון, טוען — נות

מה מעשה. אחרי ■1 פרנקל שד

 וחי׳׳ר צנחנים קצין האוגדה, פקד **
 הקרוב האיש היה ירון, עמוס ראשי ■י•

 הפ־ אל שלשלת־הפיקוד מבחינת ביותר
 בשלב הוועדה לפני העיד הוא לאנגות.
 בשלב תזכיר שיגר ופרקליטו הראשון,

 בכך. והסתפק השני,
גלויה בצורה דיבר שירון הוא הרושם

•רון עמוס
 פיקד ירון דבר. להסתיר גיסה ולא ביותר

 מלבד ביירות. למערב צד,״ל כניסת על
 בעניינים טרוד היה הפלאנגות, פעולת

 פקודות. המבצע חייל הוא אחרים. רבים
אח הפלאנגות. את להכניס החלים הוא לא
להיכ להם להתיר הפקודה את שקיבל רי
 אך כלשונה, אותה ביצע הוא למחנות, נס

באמצעי־זהירות. גירסתו, על־פי נקט,
 היתד. אמורה הפלאנגות של הלחימה

 במיוחד. קשה היא ולכן בלילה להתבצע
 וכן צה״ל, של מזה שונה שלהם האימון

על במחנות־הפליטים, הלחימה. צורת גם
לוח היו לירון, מסרו שאותו המידע פי

דרו היתד. כך משום רבים. פלסטינים מים
 את הזהיר הוא המיוחדת. הזהירות שה

 ובס־ בילדים בנשים, יירו לבל הפלאנגות
נו באמצעי־זהירות נקט ירון רימי-ידיים.

של קצין שלו בחפ״ק הושיב הוא סף:

 מתרחש בדיוק מה לדעת למחנות מחוץ
 שמתרחש לדעת יכלו לא הם אם בתוכם.

 ז מפסיק שהוא לדעת יכלו הם כיצד טבח,
 כלפי האחריות את להטיל דרורי צריך כאן

חיי היו הם שבשטח. המפקדים אל מטה,
 שלו ההוראה ביצוע אחרי לעקוב בים

לפלאנגות.
 להחשב יכול אינו גירסתו, על־פי דרורי,

 להתיר החליט שהרמסכ״ל לכך אחראי
 במחנות. שהייתם את להמשיך לפלאנגות
ה מקבלי של הדרג עם נמנה הרמטכ״ל
החלטות.

 בידו יש כי להניח יכול דרורי
 כידי המצוי מזה יותר רב מידע

מקבל הרמטכ״ל שכן הרמטכ״ל,

רי אמיר רו ד
 וביון מודיעין ■מצינורות גם מידע

 שלהם המידע את מפנים שאינם
 ה־ מחליט אם הפיקוד. לאלוף

 אחרי־הצהריים בשעות רמטכ׳׳ל
 לפלאנגות להתיר השישי יום של

 שהוא סימן — במחנות להשאר
 הוא דרורי עושה. הוא מה יודע
לפקודה. לציית צריך הוא חייל.
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 הזוג בני של הבכורה הבת עמה, ך
 עצובה. די והיתה בחצר שיחקה נבון, •

 של סרט-דיוקן שצילם צלם־ד,טלוויזיה, מול
 רוחה מורת את הביעיה היא רעיית־הנשיא,

מישכך ששמו בכלוב־ד,זכוכית מחייה
או ניחמה אופירה, אמה, נשיאי־ישראל.

רגילים.״ אנשים נהיה מעט ״עוד : תה
 את הערבית צופי־ד,טלוויזיה ראו כאשר
 נבון אופירה הגברת פרופיל התוכנית
 הם האחרונה, השבת במוצאי ששודרה

בנפ מתחולל מה יותר הרבה להבין יכלו
הנשיא. רעיית של שה

 לסירוגין צולם שםרט־ד,טלוויזיה למרות
 עתה שודר לא הוא רבים, חודשים במשך

 נבון יצחק אמור קצר זמן בתוך במיקרה.
 ב- כנשיא לכהן מתכוון הוא אם להודיע

פרישתו, על יודיע אם שניה. תקופת־כהונה

 בחיי־הנשואין משבר על מידע לכך קשר
שלו.

 לחפש הקואליציה החלד, 1972 בסוף
 זלמן במקום הנשיא לתפקיד מועמד
 הועלה תקופות־כהונה. שתי שהשלים שז״ר
 אופירה .51 בן אז שהיה נבץ, של שמו

 גדול, הפיתוי היה אחד מצד .37 בת היתד,
 התוססים בני־הזוג שני חששו שני מצד אך

כ דברים, הרבה על לוותר ייאלצו שהם
 יצאה לא הבחירה אפשרי. ממינוי תוצאה

ל צריכה היתה לא ואופירה הפועל, אל
 לתפקיד. ירוץ שלא כדי בעלה על איים

שכ לא מאיר, גולדה דאז, ראש־הממשלה
ו רפ״י, חבר בעבר היותו את לנבון חה

 משבר נמנע כך הבחירה. על וטו הטילה
נבון. בבית סישפחתי

הוזכר ושוב שנים חמש אלא עברו לא

מטיפה בשובה נבון ואופירה יצחק
פרטיות אין

1.

►

הישרא בפוליטיקה רעידת־אדמה תתחולל
 רוכל למיפלגת־העבודה, יחזור נבוז לית.

 מוקדמות, בבחירות כבר בראשה להתייצב
 הקרוב. אוקטובר בחודש כאלה ייערכו אם

 מהבית מרוצים נראו לא והילדים אופירה
 — האחרונות השנים בחמש התגוררו שבו
 ואופירה יצחק הצלחת על עוררין שאין אף

נבון.
 הנשיא של בתולדות־חייו שמעיין מי כל

ב :מעניינת בעובדה להבחין יכול הנוכחי
מת- בכיר, לתפקיד הוזכר ששמו פעם כל

ב ביותר. הבכיר לתפקיד נבון של שמו
 אך הליכוד, עמד אומנם הקואליציה ראש

ל הצליח לא בגין, מנחם ראש־ד,ממשלה,
 בדמותו אלא לתפקיד, מתאים מועמד מצוא

 יצחק מרחובות, אלמוני ספק־פרופסור של
 נבון שאם ברור כימעט היה עתה שווה.
יזכה. הוא מועמדותו, את יציג

 פרץ 1978 בשנת המישפחתי המשבר
זה. רקע על

הפו בחוגים לשיחת־היום הפך העניין
שבגלל גילה )2116( הזה העולם ליטיים.
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