
 יותר אך כולם. כמו המטודהכללי,
לא. האחרים, י

 לא שמשהו אז חש הציבור אפילו
במסקנות. בסדר

 שאצא הרגשה לי היתה הזמן ל ^
 שכך דעתי, על העלתי לא נקי. ^

 אותו, כשקראתי דוודהביניים. ייכתב
 אנשי צוות לצד בוקר, לפנות 2 בשעה

אותו, לפענח שעזרו'לי פיקוד־דרום,

 אוב־ נובל של היתה הכתבות אחת
 ביקשתי בתעלה. הנפט על זרוואטר

 אך הסתה, היתה זו כי שיכחישו, בארץ
 נאמר כתבה באותה זאת. עשו לא

 כדור לי שמגיע כביכול, אמר, שדיין
 השבועון שכתבת לי ענו בראש.

 החומר את קיבלה ושהיא מהימנה
 שזה מניח אני ביותר. מוסמר ממקור

וזכיתי. תביעה נגדם הגשתי ריין. היה
 שלי לילד התנכלו תקופה באותה

 בבה׳ד קצינה היתה בתי בבית־הספר.
 לבקר אותה לקח הבסיס מפקד .1

 חוויות עברה והיא שכולות מישפחות
נעימות. לא

 עם הלחימה בשטח לסיור יוצא גורודישגולדה עם
 בחזית לבקר שבאה מאיר, גולדה ראש״חממשלה,

 את צילמה הישראלית שהטלוויזיה סיפר גונן יוס״הכיפורים. במילחמת
כך. אחר שהוקרן מהסרט אותו חתכה אן גולדה עם סיורו

 אני .עכשיו ואמרתי: בצחוק פרצתי
 כשהלכתי ובאמת, העניין.' את תופס

 החלקי, הדוח קריאת אחרי להעיד
 הייתי לא נעימה. היתה לא כבר עדותי
חלף. לוועדה לי שהיה הרספקט נחמד.

 דוח־ פירסום אחרי חודשים שלושה
 מדוע לדוח. הנימוקים פורסמו הביניים,

 מפני לדעתי, חודשים? שלושה לקח זה
 המסקנות את כל קודם הכינו שהם

 בהנמקות הנימוקים. את ואחר־כר
עצמו. לדוח מאוד רופף קשר יש לדוח

 מיסגרת בתוף להיאבק חשבתי
 שניסיתי. לומר מוכרח אני הצבא.
 תכלית. שאין ראיתי מסויים בשלב

 אחרי וחצי שנתיים התפטרות, הגשתי
המילחמה.
 בין נגדי התנהל הציבורי הלינץ׳

אור הוא דוח־הביגיים. ופירסום ההדחה
 בעיתוני־ כתבות פירסמו מאוד. יפה גן

 גם לארץ. אותם העתיקו ואחר־כך חוץ
אגיע. עוד אני אליהם

 תקופה באותה אלי שבא הראשון
 אורי היה האמת,' את לי .ספר לי: ואמר

 רצה הוא איתו. ודיברתי ישבתי אבנרי.
 להגנתי, יצא ואחר־כן־ וקיבל, הוכחות

 שעשו הציבורי הלינץ׳ נגד כתב ואף
לי.

 בקרב אהוד היה לא הזה העולם
 כמה לי התברר רק אז אך צה׳ל, אלופי
 חשוב. הזה העולם ששמו הזה המוסד

 אמר ולא אלי פנה לא אחר עיתון שום
 תגיד בוא הזמן. כל מושמץ .אתה לי:
לומר." לך שיש מה

 שיף זאב התחיל המילחמה אחרי
 שמע הוא ביחידות. להסתובב מהארץ

 את תאמו שלא גירסות מיני כל
 התחיל הוא ואז הכללית הגירסה
 מקומי ואת המילחמה את ללמוד

במהלכה. בפיקוד־דרום
 את עזבתי 1976 אפריל בחודש

 הייתי עבודה. לי הציע לא איש הצבא.
להס התחלתי מצורע. של תקן על

הייתי נשק. על רק ידעתי תובב.

 בקבוקי בידיו מחזיק גונן שמואל 1
 בכפר- מבלה כשהוא קלה שמיה

 המיל- פרוץ לפני ימים עשרה בראש״השנה, באילת גלסון רפי של הנופש
בדרום. החג את בילה מישקפי״שמש, ומרכיב בבגד״ים לבוש גונן, חמה.

הגווד תשנה יום

ש י ד ו ו ו ג

ו ר ע ם כ ל ו ו ו ה
 הביע הזזד .העולם עם שיחתו במהלך

 את גונן (.גורודיש־־) שמואל (מיל.) האלוף
 של דבריו להלן שונים. אישים על דעתו

הא*ב: סדר לסי אישים אותם על גורודיש
 ועדת ראש עליון, שופט אגדנט, שיטעה •

 עלה .לא יום־הכיפורים: מילחמת מחדל חקירת
 שהוא חושב אני ביושר. שלא מלאכתו עשה שתא בראשי

הוטעה,'
 מפקד אלוף(מיל.) אדן, אברהם(.ברך־) •

 שלט לא .הוא יובדהכיסורים: במילחמת אוגדה
 בד. שולט שאינו ידע לא ואף בחודש, 8ב־ באוגדה

 היתה אילו גדודיות. התקפות יום באותו היו בסדהכל
 כל את משגה היה וזה התעלה את צולחים היו חטיבתית
שלנו בצר שטחים יום באותו איבד ברז התמונה.
 רציני פייטר ודה .הוא איתן: רפאל(.רפיל־׳) •

אותו.' הכרתי לא זה אחרי '.67ב־
 מילחמת רמטב״ל אליעזר, (״דדר־) דויד •

 הרבה נפגשנו סלע. במילחמה .היה יום־הביפורים:
 שאולץ מכך כתוצאה נשבר תא המילחמד. אחרי

 מאחריות להימלט היה יכול לא הוא אך להתפטר.
 ביום סילחמה תהיה שלא הסיק שממנה המצב, להערכת

הכיפורים•'
ושקול. רציני .איש ארנס: מיטה(.מישזד) •

נאמן.' מיפלגה חבר תא
 יחסו איתו. נפגשתי שתדחתי .בזמן בגין: מנחם •

 הצטרפותי את בברכה קידם תא מבץ. אוהד. היה אלי
 אני אישית. אותו מכיר בגין. את מעריץ אני למיפלגה.

 זמן לי אין מצליח. איני אר כיום, גם אותו לראות תצה
 היה לא בגץ אם אורחים. מקבל לא בטח והוא

 תה זה מצריים. עם שלום הסכם תה לא ראש־ממשלה,
 לממשלת הציע אל-סאדאת אנוור הר כי דופן, יוצא צעד

 בגין סירבו. והם סיני, תמורת שלום !971 בשנת המערך
 תא התפטרותו א״שייח. שארם על שלום שעדיף הבץ

גתלד.' אבתה
של הצבאי מזכירו בראין, אריה •

א המילחמה: בתקופת שר־הביטחון ת  הגיע .
 שלישות קצץ של צבאי עבר עם רב־־סרז בדרגת כשליש
 אצל תת־אלוף לדרגת הגיע הוא מדב-סרן בדרום. חטיבתי

 מה בסדר. זה מיומניו ומצטט היום בא הוא אם דיין. משה
 תא איפה תדע? מאץ ניתוחיו. את זה תופס, לא שאני
 תצה ולא לשמוע רוצה לא אני פרשנותו את בזה? מבין

. לקרוא■' . .
 בפיקוד־דרום אלוף(מיל.) בר׳־לב, חיים •
 שהגיע, לפגי עוד נבלמו •המצרים המילחמה: בזמן

 אלוף תה לא תא .חשובה תתה נוכחותו אך
 מעץ תה ותא עסקתי, אני הקרבות בניהול פיקוו-הדרום.

 מבקר אני חשובה. תתה נוכחותו מקומי. פרטי רמטכ׳ל
 אך בתלה קו על דכוח לי תה שמו. על שנקרא הקו את

תי לא אותו, כשבנו תה.' לא כבר תא וכשבאתי עם תי
 בפיקוד־דרום אלוף(מיל.) גביש, ישעיהו •
 את קיבל הוא באוקטובר 9ב־ או 8•ב־ המילחמה: בזמן
 בזמן בו נתקלתי לא שלמה). (מרחב מרש׳ל. פיקת

אדוריה' או המילחמה
 בתקופת הרמטב״ל גור, מרדכי(.מוטה־־) •

 ופגוע, ודוס צבא קיבל •תא מהצבא: גונן פרישת
 טוב תה זה אם יודע אינני לפניו. אחר רמטכ׳ל מכל יותר

 קיבל שתא כפי תה לא תא הצבא, את כשעזב אך רע, או
 לי לתת רצה שהוא הבנתי שיחות. הרבה לגו תו אותו.

ר.״לתשא שרציתי ידע תא יכול. היה לא הוא אך תפקיד,
 במילחסת שר״הביטחון דיין, כמטה •

 אמץ ישראל. לעם אסון תה .הוא יום־הביםורים:
 אני שלילית. מוסרית דמות תה ואנושי. פוליטי צבאי,

 מנץ הריעות החלפת השקרים, העתיקות לעניין מתייחם
 לגביו, אידאולוגי. עמוד־שידרה שום ללא ולהיפן־, ליונה

 תא מיניסטריאלית. אחריות כמו מושג קיים תה לא
 לתות במקום במילחמת זע־ למערכת, רעש הרבה הכניס
ליבה.' תא בוגר,

 בפיקוד״־חדרונ המפקדים חילופי בסקס /!דדן, אל
 קיבל וגונן מנוז׳ל, אז וזשתוזרר שרון .1973 ביולי

התעלה. לאורן בלתי-תקין קו-הגנה לטענתו,

 במילחמר צבאי פרשן הרצוג, חיים •
 והו! טנקים כיפ כשהייתי •נפגשנו יונדהכיפורים:

 זאת לעומת ועל. וזה ,1958 בשנת ירושלים מורט תה
 בספריו ומהימנותו דייקנותו מתת את לציין מוכרח אני

 וגן לוחמים עם נפגש תא זה לצורך המילחמה. על שכתב
איתי

 אט להתייחס. רוצה לא •אני וייצמן: עזר •
יחסינרחבדתיים• לנו הץ לא אך ידידותיים, ביחסים
 מילחמח בזמן אמץ ראש זעידא, אלי •

 מילחנק תהיה שלא הסיק •הוא יום־הכיפורים:
 בדיוג! מלא בפה זאת אסר תא המצרים. תרגילי בעיקבוח
 '73 במאי מטכ-ל בדיון אמרתי אני שיכנע. והוא המסכ׳׳ל
 ברית להם אין כי יתקפו, שהערבים מתר, ראש כשהייתי

לי.' לעג אף וזעירא מפני. צחקו אותם
 רצו •תא אגרנט: ועדת חבר ידין, יגאל •
 ורצו הערבים עם משא־ומתן לענייני עצי להיות

גולדה.׳ בעיני למצוא־חן
 מעריו .אני ראש׳־ממשלה: סגן לוי, דויד •

 מועבר יתזז עוד שתא מקווה אני מאד. אותו
חרות מטעם לראשוודהממשלה

ם חיים • קו ס  א .אני ועדת־אגרגט: חם* ל
ץ מעסיק. שיחקור מועסק למנות שנתג תשב  רק לא ת

 מחוסו תה כשלסקוב חוק, בשבילו בנה תא ללסקוב. עזר
חיילים.- קבילות נציב אותו והפך עבודה
ק ראש־הממשלה מאיר, גולדה •  בז

תי המילחמה: תי  73 כדיון פעם פעמייט אצלה .
 שונ הפסקת־האש. תופר אם השלישית, האו־מיה השמדת

 אושו ושם ממשייה לישיבת באתי לאשר. סירב דיין
 אמרו תא שתדחתי. אתרי בה פגשתי שנייה פעם העניין.

 שהבנתי כמה עד אד כתבי- ולא מיכתב לי שתכתוב לי
שהודחתי.' מזה מרוצה תתה לא תא

 פרש כשגונן שר־הביטחון פרם, שימעון •
ג אותי ושאל לי קרא לא אפילו •הוא :מצה׳׳ל ת  לגבי מ
שאפרוש.׳ אחרי לעשות מתכוון אני מה אלופים,
 בזמן שר־־האוצר רבינוביץ׳, יהושע •

תא מצה׳׳ל: גונן פרישת  לי שיש לי ואמר לי קרא .
 לעשות אפשר מה ידעתי לא—האמת אצלו. פתוחה רלת
פתוחה.׳ דלת עם

 בפיקוד־ במילואים אלוף שתן, אריאל •
ק דרום  כלפיו שלי השינאה .כיום המילחמזז: בז

 רבתם כמה על ביקורת לי יש ענייני. אני תום פגר. כבר
 את אך הערכה. מלא אני אחרים על במילחמה. שעשה

ותיכננתי.׳ יזמתי אני הצליחה

 לא אבל לייצא, ניסיתי לנשק. מומחה
המר לאפריקה שהגעתי עד הצלחתי.

 שם יהלומים. לכרות והחלטתי כזית
סיפרי. את כותב אני

 באמת היה מה יודע הציבור האם
 היה, מה יום־הכיפורים? במילחמת

 אותו הכנתי לא אני בר־לב? קו למשל,
 אובייקטיבי אני לכן אותו. בניתי ולא

מאחרים. יותר אליו, ביחסי

 הופתענו ^
פעמיים *

כאלוף לפיקוד, שבאתי ^
 16 מעוזים, כמה מצאתי הפיקוד, ^

 15 עד 13 מרוחקים שהיו במיספר,
 וסוללת־עפר מהשני, אחד קילומטר

את שחוסמת מטר, וחצי שלושה בגובה

 הטנקים אם הטנקים. של שדה־הראייה
 היו הם קו־המים, את לראות רצו שלנו

הסוללה. על לעמוד צריכים
 המצרים בנו המים, קו על ממול,

 180 לאורך עליה, ביצורים עם סוללה
 40 של ובגובה התעלה, של קילומטר

 לירות יכלו המצריות העמדות מטר.
 נשק כל של יעיל בטווח טנק כל על
קיים. נ־ט

שלנו. בצד קו״הגנה בכלל היה לא
 שנסגרו. מעוזים לפתוח התחלתי

 החלטתי חלק. לפתוח אישור קיבלתי
מרו לטנקים, גבוהות עמדות להכין
 מהקו. קילומטר בשניים־שלושה חקות
הסוללה. קו את גם לשנות רציתי

 כאלוף-הפיקוד, כשהתמנתי אבל
 על- בפיקוד הביצורים תקציב הוקפא

 שהיה לקוי דיווח בגלל אג״א, ידי
וה־ אג״א עם ישיבות עשינו בפיקוד.

 עמדה לעשות הספקתי הופשר. עניץ
המילחמה. ופרצה שתיים, או

בירו לחברים אמרתי בראש״השנה
 שתפרוץ עד שנה צריך אני — שלים

 פחות תוך תפרוץ היא אם מילחמה.
ונורא. איום יהיה משנה,

המילחמה. פרצה שבוע אחרי
 קיבלתי שבה הצורה את מבקר אני

 לומר, יכול רק אני קו־התעלה. את
 סגר הוא סגר, שרון שאריק שהמעוזים

הכללי. המטה באישור
 ״התמניתי אמרתי: בוועדת־אגרנט

 פרצה המילחמה יולי. חודש באמצע
 1 חוד־ משלושה פחות באוקטובר. 6ב־

 אני להגנתי, באמצע. חגים עם שים,
 בימ״חים הסדרים שאת לומר רוצה
 לקלקל ולא לתקן יכולתי לא ובקו

וחצי.' בחודשיים
)6 2 בעמוד (המשך

1 !■■■—■ו 5 .


