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 שהופתענו הוא במילחמה שקרה מה
מיים.

ב בשבת שהודיעו מכך, הופתענו
 בערב. 6 בשעה מילחמה שתפרוץ זר

 הבנה פעולות של שלמה שורה זינו
 כש־ שנית, והופתענו היום. ,שך

 דקות. וחמש 2 בשעה פרצה ;ילחמה
 יום־הכיפורים בבוקר 10 בשעה רק י

המילואים. לגיוס אישור יע

 לא ״אתה
דמטכ״ל!"

 לא קרב מסודר, לא גיוס יה *
 אסור הצללים כל ובתוך מסודר. 1

 של לגיוס מאורגן היה הכל — טבוח
 התייצבו בבוקר ראשון ביום שעות. 1

ביום והחל בחזית, המילואים ׳חות

 (חדר־ בחמ״ל היתה איתו השיחה
 וצריך מילחמה ״זו אמר; הוא מילחמה).

 על לוותר כלומר, ההרים!״ קו עד לסגת
 80 בהרים, קו וליישר ראם־סוראר

מקו־המים. קילומטר
 אם מוכרח. לא שאני לו אמרתי

 ישבנו בהתנדבות. לא אך אסוג, יכריחו
 רצה הוא ולמעשה באום־חשיבה אז

 הוא בערב 6 בשעה משם. גם שניסוג
 אישיים, יחסים בינינו היו אלי. טילפן

 בבית, עכשיו ״אני אותי: שאל והוא
 מקום ״באותו לו: עניתי אתה?״ איפה
הבוקר.״ אותי עזבת שבו

מו שאנחנו דיין חשב יום באותו
 כל במשך אחר־כך, לסגת. כרחים

 רצה הוא הפריע. הזה האיש המילחמה,
 באוקטובר. 15ב־ הצליחה את לבטל

 וברוטאלי גס באופן התנגד הוא
השלישית. הארמיה של לביתור

 הוא ריב. איתו לי היה בחודש 23ב־
רציתי אני כיתור. אעשה שלא דרש

באפריקה גורודיש
ביער עבודה

ץ גורודיש ר מ
מפורט הסבר

 כשאוגדה בצהריים, ראשון
 והגיזרה במרכז, בצפון, התייצבה

 איבדנו לא חלקות, לשלוש חולקה
 ראשון ביום בפיקוד־דרום. שטחים

המיצרית. ההתקפה נבלמה בצהריים
 בא בבוקר, 11 בשעה ראשון, ביום

נבון. ומאוד נרגש מאור דיין, אלי

 המיצרי. מהצד הנפט לאיזור להגיע
 ששים אינם האמריקאים ״ לי: אמר הוא

 דרש הוא חדשות.״ מפות לפתוח
 לו: עניתי איסמאעיליה. את שאתקוף

 מחייבת והצעתך אחת צליחה ״עשינו
 אעשה לא אני שנייה. צליחה לעשות

צליחה.״ עוד
 היה אריק כי זאת, שנעשה רצה הוא
 אני עכשיו גם איסמאעיליה. בגיזרת

 הצבאי ההיגיון היה מה מבין לא
 היו זו לשיחה גם להצעתו. והפוליטי

בחמ״ל. עדים
 ליד צלחנו אנו הכל, לא עוד וזה
 את לתפוס שצריך אמר הוא מצמד.
 שיש אמרתי אני המר. מהאגם ליטוף

 ן:לך ואם מצרי דיוויזיוני מערך שם
 ה־ כיתור את להפסיק נצטרך לשם,

 לרעתי, חשוב, שהיה השלישית, ארמיה
 ליטוף את צריך ״אני לי: ענה הוא

 .אתה לו; אמרתי פוליטית.״ מבחינה
 לי לתת יכול לא ואתה רמטכ״ל לא

 .ואם אותי: שאל הוא פקודות.״
 איתו.״ .אדבר עניתי; יגיד?״ הרמטב״ל

 ״זו ואמר: מאוד, בועם קם, דיין
 קם הוא מיניסטריאלית* עצה ףרןה

 אותו. ליוויתי לא אפילו ואני 'לבת,
 אלא בפיקוד, ביקר לא הוא יותר

 שיצא אחרי שהורחתי, עד בקווים,
 והוא אלאזר (.רדו״) לדויד צילצלתי

מעמדתי. שבע־רצון שהוא אמר
 ועדה אמונתה זוכרים מעטים

 סואץ. על ההתקפה אסון לחקירת
 בדוח פלד. אלעד האלוף עמד בראשה

 (.ברן״) לאברהם אמר שדיין נאמר זה
 בחודש. 24ב־ סואץ את לתקוף אדן

 פרשה חקרה שלא אמרה ועדת־אגרנט
 אני צה״לית. ועדת־חקירה יש כי זו

 הזה. הדוח את גם לפרסם שצריך חושב
שנה. 30לי נסגר לא הוא

 לפיקוד כשבאתי הצליחה: ולעניין
שנקראית צליחה תוכנית מצאתי

 שתי של בסדר־כוח מידבר, חתול
 והשניה בקנטרה אחת — אוגדות
 למצמד. צפונית קילומטר שבעה

 מעבר החקלאית, תעלת־החיץ כלומר,
האוגדות. שתי בין מפרידה לתעלה,

 ראיתי כי התוכנית, את ביטלתי
 במאמץ אוגדות שתי לרכז ניתן שלא
ביניהן. תפריד כשתעלת־החיץ אחד,

 בשם צליחה תוכנית תיכנגתי
 צליחה בתוכנית רנה היא הלב. אבירי

וה במצמד האחת אוגדות. שתי של
 לה. מצפון קילומטר שיבעה שניה

הקו, בררום שתיהן כלומר,

 ההתקפה
בוצעה! לא

ת י כנ תו ה לאישור הוגשה ל
 כשפרצה באוגוסט. 15ב־ מטכ״ל 1 !

 היתה לא עריץ התוכנית המילחמה
 מבחינת מיבצעים. באג״ם מאושרת
 עם מוכן היה קנטרה איזור ההכנות,

 דיר הוא הלא מצמד, איזור ואילו גשר,
 להכין הספקתי מוכן. היה לא אל־סואר,

 לפני ובראש־השנה, מצמד, איזור את
 הגשר. את הבאנו המילחמה, פרוץ
בצליחה. השתמשנו הזה בגשר

תו הצעתי באוקטובר 10ב־ כבר
 הודעה קיבלתי ואז זו. צליחה כנית

התוכ לתקוף. עומר המיצרי שהשיריון
והממ המטכ״ל לאישור הוגשה נית

 גולדה להחליט. רצה לא דיין שלה.
תוכ בוצעה למעשה, שיצלחו. החליטה

 שתי אחד. שינוי עם הלב אבירי נית
צפונה. לא למצמר, נשלחו האוגדות
שיורי מסכים לא אני וזה — אריק

 הצליחה קרב את עשה — ממנו דו
 טען הוא רק לא אך בחירוף־נפש.

 בכלל, טענו. כולם לצלוח. שצריך
 גם מיואשים. היינו לא בפיקוד־דרום

 זה הייתי אני קשים. הכי ברגעים לא
הצליחה. את ותיכנן שיזם

 15ב־ ייצלח. שאריק החלטתי אני
 מישמעת, בעיות איתו היו בחודש

 ידעתי כי ייצלח, שהוא זה על ועמדתי
 למרות לא. אולי ואחרים ייצלח שהוא
 אותו. להדיח ביקשתי בחודש 9שב־
 עם שיצלח, ביקשתי ואז הודח, לא הוא

טובה. היתה זו החלטה ויכוחים.
הלחימה, ביום בחרה ועדת־אגרנט

 מסקנות להסקת כיום בחודש, 8ה־
 לקחים. הפקת לצורך לא נגדי, אישיות

 בפיקוד־דרום. הצליח לא זה יום
 של אוגדה של בהתקפה המדובר

 הסיפורים כל את מכחיש אני ״ברן.״
 היא — קובע אני נכשלה. שההתקפה

 לכן טעתה, האוגדה כלל! בוצעה לא
 הוועדה אנשי נכשלה. הנגד התקפת

 חשוב, כיום הזה היום את מה משום ראו
בדוח. זאת מסבירים הם וכך

 בחודש? 7ה־ את חקרו לא הם מדוע
 אמר דיין יום, שבאותו משום אולי

 הח־. הם לקו-ההרים. עד לסגת שצריך
 הבלימה קרבות סיום עד לחקור ליטו

 סיום יום היה בדרום, ,8שה־ וקבעו
 מסכים לא שאני דבר הבלימה, קרבות

כלל. איתו
 מילחמת-לבנון? על שואל אתה

 ישראל בארץ, עכשיו ששמעתי ממה
 לשבור כדי למילחמה, לצאת החליטה

 כי המחבלים, של עמוד־השידרה את
 לי יש עבדו. לא בעבר עימם ההסדרים

מילחמת״לבנון. על ביקורות שתי
 להסתפק צריכים היינו — האחת
 האוולי, עד עמוד־השידרה בשבירת

 להמשך גררו או החליטו אם לחילופין,
 הסורים את לסלק חייבים היו צפונה,

 עשו באמצע. המצב את להשאיר ולא
אבודה, חצי

 לא נאמן, ח?ר אני שבה נחרות, איש
 היה כארץ־ישראל. לבנון את רואה
 צריך היה לבן משם. שנאא נדור

 היה זה מסורים• נקי שקה להשאיר
נעשה, לא ויה אפשרי׳
ועדת־בהן, את ממנה הייתי לא אני

 הישראלים באילו בעולם', התקבל זה בי
 מקים הייתי אני הראה. את שעשו הם

 שאני מה גם וזה צבאית, ואדת־חקירה
צבאי. דין נית — אז ביקשתי

 אחוות־ ראיס. אותי נטשו ׳73ב־
 באשר בשדה־הקרב. היתה לוחמים

 קאריירה אחוות״לוחמים מול עמדה
 על־פני קאריירה רבים העדיפו צבאית,
לחזור. רוצים הם היום אבל חברות.

■ ציטרין בן־ציון
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 שר ננותם בוש, יער הרקדנית
 והסופו פרא■ בונה המרלית

שו  מתה נמצאה בוש, א
 בערה עם ■חד בניו־יווס, בדירתה

הסבו אר רקחו סודם את -
 אח ה8חש לא **וייעמ״האגל

האסון. /!!/גורל
 יד&ן שאבר, השישי ביו!

 בבית אוסרת שתי נמצאו בספטמבר,
# בעיר מהודר ן מ י  יז^אמוי) |

 ידידה עליידי למקדש שהוזאקה
 יאשה גבר מאאה לדירה, שהזרמןה

 הראשווית בבדיקה בדמס. מתבוססים
 מקו השניים ?י המישטרה חוקרי מצאו

וחמישי. רביאי יום שבין בלילה
 גילתה השניים זהותם'של בדיקתם

 ריאיארד אמריקאי, הוא נשואים. היו כי
 צעידה, רקדנית ישראלית, היא לאב.
ברש. יעל בשם

כניריורק? דירה באותה התרחש מה
 שערכו היסודיות הבדיקות אף על
מני׳ע לגלות השוטרים יכלו לא במקום

 אל אור שישפוך כלשהו אחד פרט או
 ארור שהיה מה בל הסתומה. הפרשה

 ואחדבר באישה ירה הגבר בי הוא
 לראח א! ברוד היה לא אך התאבד,

 השדיים יז1 מריבה קדמק ולהתאבדות
 ירה שהנעל לכך הביאה היא ואם

 ברור פליטת זו היתה שמא או באשתו.
 לחייו, גם קץ הבאל שם שבעיקבותיה

 גמדו שהשניים היא אחךת אפשרית
 בדרך חייהם את לסיים בליבם אומר

זאת. דרמתית
 עימם סודם את לקחו וריצ׳ארד יעל
לקבר.

 גברה לארץ הסיפור הגיא כאשר
 על והתהיה הסקרנות לצר התדהמה,

 המישפחה לים. מעבר שהתחולל מה
מיאנה עצמה, בתור התכנסה ההמומה


