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 יפרוש שלא כדי דיין, משה דאז, הרמטכ״ל

 שם — לאנגליה ״סע לנאמן: אז אמר דיין מצה״ל.
ללמוד." גם תוכל
 ככוכב־שביט נאמן של שמו זינק 1964ב־
 מועמד אף היה הוא העיונית. הפיסיקה בשמי

 תגליותיו על לפיסיקה, נובל בפרס לזכייה
 באטום, בסיסי (חלקיק מינוס" ה״אומגה בשטח

 השיגו לפרס שבמירוץ אלא ידוע). היה שלא
 בראיון גלמן. מדיי האמריקאי הפרופסור
 לזכייה נאמן טען עת באותה אחרונות לידיעות

 בעולם הראשון הייתי ״אני ואמה הנובל, בכתר
 בא אחרי אותה. ופירסמתי התיאוריה את שהגיתי

 והוא — ביחד עבדתי גם שעימו גלמן, פרופ׳
 טאונס, מדוע? שואל אתה נובל. בפרס שזכה

 הפרס, את קיבל לא קרני־הלייזר, את שהמציא
 רק שמעו שעליהם רוסיים מדענים שני אלא

 ברית־ מדעני למען מאבקי כי ספק אין בקושי.
 במיוחד טובה המלצה היווה לא המועצות

 השחקן של הצהרתו בנוסח איוולת בשוודיה.״״
העקומה. הבימה את המאשים שנכשל,

 פרסים, בכמה נאמן זכה שלו הקריירה בהמשך
 ישראל רוטשילד, וייצמן, פרסי ביניהם:

 לידיו קיבל ,1961 בשנת לכן, קודם ואיינשטיין.
בנחל־שורק. הגרעיני בכור המדעי הניהול את

 ובמילחמת־יום־ במילחמת־ששת־הימים
 עוזר של תפקיד במינוי־חירום מילא הכיפורים

מיוחדים. לתפקידים ראש־אמ״ן
 כנשיא מונה מילחמת־ששת־הימים אחרי

 סידרה הציע עת באותה תל־אביב. אוניברסיטת
 אחת בשנה לקצר ביניהן: מהפכניות. הצעות של
 הלשון לימוד את ולהנהיג התיכון לימודי את

חובה. כלשון־לימודים הרוסית,
 עברו לא תל־אביב באוניברסיטת נשיאותו ימי
 ברשות העוסק מבקר־המדינה, בדוח בשקט.
 עד 1968 בשנים האוניברסיטה, של המחקר

 בסידרי־ וחמורים רבים ליקויים התגלו ,1970
 ומזמיני־ קבלנים עם בהתקשרויות המינהל,
 מחקרים, של תנאי־המימון על בפיקוח מחקרים,

 המישטרה את הביא הדוח וכהנה. כהנה ועוד
 מלחצים כתוצאה ורק לעובי־הקורה, להיכנס

 — כלשהם כיתבי־אישום הוגשו לא ממשלתיים
תום. עם פוענחו טרם אלה פרשיות כ* אם

 מילחמת־ששת־הימיס שבין בתקופה
 אחד נאמן יובל היה למילחמת־יום־הכיפורים

 בראיון אמר כך על אלון״. ״תוכנית של מיוצריה
 את הגשתי מממציאיה. אחר הייתי ״אני עיתונאי:
 כאשר שמיר, שימעון הפרופ׳ עם ביחד התוכנית,

 — אז אגף־המודיעין. ראש כסגן מגויים הייתי
 הסתפקתי — מילחמת־ששת־הימים אחרי

 את ונמנע מסביב, שנשב בזה ביטחונית מבחינה
 הביטחונית הראייה אבל לרכס. האוייב גישת

 מילחמת־ בעיקבות התקשחה שלי והפוליטית
 של תהליך אצלי רואה בהחלט אני יום־הכיפורים.

הזמן..." עם הקשחה

 ת1והחתנחר החרד #סוכנות
הישואלית

ת ך*  שרון אריאל מינוי על בתגובה ,1975 שנ
 מינה רבץ, יצחק ראש־הממשלה של כיועץ

 כיועצו נאמן יובל את פרס שימעון שר־הביטחון
 העלה זו במיסגרת במערכת־הביטחון. הראשי

 ישראלית־ירדנית לשליטה רעיון פרס לפני נאמן
 בראיון אותו ניסח הוא בגרה־המערבית. משותפת

 מתוחכם ישראלי שילטון להחיל ניתן ״בגדה כך:
 הדגם לפי משותף, ישראלי־ירדני שילטון יותר.״

 השילטון או שהיתה, האנגלו־מצרית סודאן של
 איי־ההברידים. על ובריטניה צרפת של המשותף

 עם שווייץ, דוגמת פדרלי, מיבנה לכונן אפשר
 בידי נשאר הביטחון נושא כאשר קנטונים,
 כמו פנימי איזון עם מדינה גם אפשר ישראל.
לבנון.״'
 מהרה עד עלו פרס שימעון עם נאמן של יחסיו

 רקע על ממישרתו פרש נאמן שירטון. על
 נאמן היה לכך במקביל בסיני. הסכמי־ההפרדה

 שפורסמה שערורייתית, פרשיה בעוד מעורב
 שביקר רבין, רבץ.״ בפמליית ״חוגים על־ידי

 פירסם כראש־הממשלה, בארצות־הברית
 לרשימות נאמן של לאחריותו שנגעה שערוריה

 היו הן לארצות־הברית. שהוגשו הנשק, רכש
 שטרם פריטי־לוחמה הוכנסו וביניהן מנופחות,

 הגירסות אחת בארצות־הברית. סופית נוסו
 לרשימות־ להכניס ניסה נאמן שיובל קובעת
לחלל. לווייני־ריגול לשיגור מערכות הרכש

 נאמן הודיע אלה פירסומים על בתגובה
 מפיו(של באו הדברים כי יתברר ״אם בעיתונות:

 לעזאזל שעיר לדין. אותו לתבוע אהסס לא רבץ),
מעולם. הוגשה לא כזאת תביעה אהיה!" לא

 שהעסיקה לממשלה נאמן של נאמנותו על
 של בביתו מיפגש שנערך רביו יצחק סיפר אותו
 עם ״מיפגש שר־הביטחון: יועץ שהיה בעת נאמן
 להפיל כיצד אחרים, וגורמים גוש־אמונים אנשי
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 משה את לשם הזמינו בטעות הממשלה. את
 לגלילי, כך על לספר מיהר והוא — טבנקין

 נאמן עשה אלה כל ואת בממשלה. שר שהיה
שר־הביטחון..." ויועץ בכיר עובד־מדינה בהיותו

 יובל נימנה קמפ״דייוויד הסכמי חתימת אחרי
 את ניסח הוא תנועת־התחיה. מייסדי עם נאמן

 מי על היום שאין ״הרגשתי במילים: תחושותיו
 הלכתי לזירה. להיכנס והחלטתי לסמוך,

 זאת, לעשות חייב שאני בהרגשה לפוליטיקה
האחרים...״ לי נגמרו כי — ברירה ושאין

 אחד היה שנאמן מסיני, הנסיגה אחרי
 נכנעה לה, ביותר הקשים מהמתנגדים

 לקואליציה והצטרפה תנועת־התחיה
 את בממשלה קיבל נאמן יובל הממשלתית.

 ייסד זה מישרד במיסגרת מישרד־המדעוהפיתוח.
 ״סוכנות־החלל את חודשים כמה כעבור

שלה. כיו״ר גם משמש שהוא הישראלית״,
 ברבים פורסמה לממשלה לכניסתו קודם

 בין נאמן שעבר במטבע־חוץ, עבירות של פרשה
 מתייחסת השערוריה .1978 עד 1968 השנים

 חשבונות־בנק נאמן ניהל שבמהלכו לעשור,
 יותר היו בחשבונותיו בארצות־הברית. דולאריים
 רבין, לאה של בחשבונותיה מאשר דולארים
 ראש־הממשלה. ממישרת בעלה לפרישת שהביאו

 5000 בסך ״כופר" בתשלום זו פרשיה סיים נאמן
דולאר.
 יובל הפך שלו בכורסת־השר התבססותו עם
 תנועת־התחיה של סמוי למטה מישרדו את נאמן

 המייעצת הוועדה יו״ר למישרת וגוש־אמונים.
 במדעי בה״א־הידיעה המומחה את מינה למישרדו

פורת. חנן ח״כ ההתנחלות,
 מישרד־המדע־ במיסגרת מטרותיו, את

 גם במישרד לי ״יש במילים: הגדיר והפיתוח,
 גם אך ושומרון, ביהודה בעיקר — פוליטי עניין

 יהודה את רואה אני ובמיוחד ובערבה. בגליל
 אני אז פוליטית. מבחינה בוער כנושא ושומרון

 להקים צריך הכי שבלאו בעובדה, להשתמש יכול
 — מתוחכמות תעשיות של חרשה היערכות
 למשוך כדי ושומרון, ביהודה אותן ולהקים

אוכלוסיה..."
 למען המטיפים ראשי אם נמנה נאמן יובל

 בעל הוא יחיה״. חרבו על ״עם של אורח־חיים
 ביותר והמטורפות האבסורדיות התיאוריות אחת

 אנשים ״בניו־יורק היהודי־ערבי: הקונפליקט על
 ומיספר יותר, עוד חריפה בצורה חרבם על חיים

 עולה, וברכבת־התחתית בפארקים שם ההרוגים
 עשו ישראל שמילחמות מה כל על יחסי, באופן
לנו..."

חשלה־וםו #החונטה
 יחידת־פשיטה־ בצה״ל הוקמה 1953־ ף*

 זו יחידה ."101 ״יחידה שכונתה וטירור,
 בעצמו, האמון את להחזיר לצה״ל לסייע נועדה
הקרביות. יחידותיו ברמת הירידה לאור

 מפקד שחם, ממישאל בא היחידה רעיון
 בסוד. נשמר היחידה של קיומה חטיבת־ירושלים.

 בראש תימהוניים. מתנדבים אליה ניקזה היא
 את שסרק שרון (״אריק״) אריאל הוצב היחידה
 בין זו. ליחידה לוחמים ריכוז לשם צה״ל יחידות
 אורי באום, שלמה היו היחידה מגוייסי

 (״קאצ׳ה״) שמעון הר־ציון מאיר אופנהיימר,
 סלוצקי זאב סמסון, חנן מרחב, שמואל כהנר,

 הגרעץ את היום עד המהווים — ואחרים
ומילואים. בשתת־קבע צה״ל, של הימני־הקיצוני

 כמו פעולות נודעו 101 יחידת פעולות בין
גירוש בית־סירא; ליד ירדנית לתחבורה מארב

 של לוועד־פעולה בינוי מועצה, בספרדית: *
הלאטינית. אמריקה במדינות בשילטון קצינים

 על פשיטה ניצנה: ליד טארבין משבט הבדווים
 עזה); אל־בוריג׳(ברצועת מחנה־הפליטים תושבי

 בגבול והריגות חדירות ושאר קיביה טבח
 היחידה אוחדה 1954 בראשית הישראלי־ירדני.

 שרון אריק למיפגש הביא זה איחוד הצנחנים. עם
איתן. רפאל —

 מנטאליות התגבשה 101 ליחידה מסביב
 מאוחר שליוותה אנטי־ערבית, לאומנית צבאית

 בפעולות־התגמול. יחידות־הצנחנים את יותר
 של אפשרות לראות מוכנה היתה לא זו השקפה

 חברה לכל בדומה הערבית, החברה התפתחות
 נחות אדם בערבי רואה היא עלי־אדמות. אחרת

מטיבעו.
 את השנים, לאורך שהוליך, במסלול פלא אין

 ורפול מלל מכפר שרון המושבניקים, שני
 מארץ־ישראל־ שנה, 30 תוך מתל־עדשים,

 והפריפריה החרות לתנועת העובדת
 מתמצית זו דרך שלה. האידיאולוגית־ימנית

בחוסר־נאמנות נטולת־מעצורים, בהשקפה

 בני־אדם על המקובלת אחרת נורמה כל ובהעדר
ולוחמים.

 והצנחנים שרון של 101 יחידה בין במיפגש
 "101ה־ של ה״חונטה למעשה, נוצרה, רפול של
 למילחמת־הלבנון, ישראל את שהוליכה —

 מילחמה — מוצהרת ברירה" ״יש כמילחמת
בעם. מוחלט לקרע שהביאה

 הימין תשתית היא "101וד של ה״חונטה
 המייצג כאשר הביטחונית, הצמרת של המטורף
 לשעבר, שר־הביטחון הוא החונטה של העיקרי
שרון. אריאל

והשתטות חוג •
 אריאל של שתולדות־חייו ספק ץ ס

 מילחמות״ישראל, סיפור ח שריו (״אריק״)
יש הרשמית. בגירסתו לציבור ברובו הידוע סיפור

 העשוי והחד־מימדי, הגזעני האפל, הפרק גם בהן
חסרת־תקדים. שואה לקראת ישראל את להוליך

 בפגישה כהן״, ״ועדת מסקנות פירסום אחרי
 ■״—אביו השביעו כיצד שרון לו סיפר בגין, מנחם עם

 ב״סיזוף. חלק ליטול שלא עץ, מול בכריעה,
 מזכיר ׳40ה־ שנות של שה״סיזון" היתה הטענה
כלי־התיקשורת. על־ידי רדיפתו את לשרון

 בדומה לבגין, שרון של הסיזון שסיפור אלא
 אם האמת, במיבחן עומד אינו דרכו, לרוב

 מפי בהארץ שפורסמו דברים על להתבסס
 זלמנסון: דדי מל״ל, בכפר שרון של בן־מחזור

 מה בכל מאוד פעיל פעיל, חלק נטל ״הוא
 האירועים בכל והלח״י, האצ״ל אנשי נגד שעשינו

 כפי אריק, היה הוא לבינם בינינו שהיו האלימים
אותו..." מכירים שאנחנו

 איתן רפאל האחרים, לסנטוריונים בדומה
 חוויית־אימים_ שרון אריק חווה נאמן, ויובל

 ! עצם עד משפיעים שאותותיה תש״ח, במילחמת
במה לטרון, על בקרב ראיית־עולמו. על הזה היום

 אז שרון, נלכד השחור״, ״יום־שלישי שמכונה
 נקטלו. חייליו ורוב תופת־אש, בלב מפקד־כיתה,

 שרידי על והורה וברגלו, בבטנו נפצע עצמו אריק
 בוגץ יעקוב ,16 בן נער בשטח. להשאירו חייליו

 בלסתו פצוע ושהיה חייליו עם שנמנה מכרכור,
 שרות לעבר מהתופת אריק את רחף ובצווארו,

ממוות. והצילו דיר־מוחסין,
 של השקפת־העולם את מכתיבה זו חוויה

שרץ. אריק
 בחופשת־ היה שרון כאשר ,1952 בסוף
 הוא בירושלים, העברית באוניברסיטה לימודים

 שנועד המילחמתי המנוע את להפעיל התחיל
 לכדי שהגיע שלו, השקפת־העולם את להגשים
י— .101 יחידת בהקמת מימוש
 מהאוניברסיטה הורוביץ, (״דינדוש״) ח ד״ר

 סיפר שרון, תחת זוטר כקצין ששירת העברית,
 שרון: אריק - שכאלה חיים בחוברת עליו,

 אריק הצטיין לא שלו האחכה הקאריירה ״במשך
 נתן פקודות, לקבל סירב הוא החוק. על בשמירה

 דמוקרטיים, הליכים הפר עבירות, לביצוע ידו
ועוד.

 מפקד שרון רס״ן היה 1953 ״בשנת
 בגדוד מ״מ הייתי ירושלים. באיזור גדוד־מילואים

 למילואים הגדוד יצא שנה אותה בקיץ הנ״ל.
מעלה־החמישה. באיזור

 ־־ לכמה שרון המג״ד סיפר אחד ״יום
 להפעיל מותר שלמג״ד שגילה מקציני־הגדוד,

 אחר־כך מגבוה. אישור ללא 82 מרגמות מחלקת
 לשלוח שירתתי שבה לפלוגה המג״ד הורה

 הכפר מנשי לכמה שתארוב חוליית־קצינים,
 ותפתח למעין, בדרכן קתנה, הסמוך, הירדני
 שהן מפני זאת להרגן. מנת על באש עליהן

 לדעת ההפקר. שבשטח בשביל בדרכן עוברות
 המג״ד ישראלית. בטריטוריה השביל עבר שרון
 ואז באש הכפר אנשי יפתחו בתגובה כי ציפה
 על המרגמות מחלקת את להפעיל הוא יוכל

החוליה. חילוץ במיסגרת הכפר,
י לפטפט שלא אותנו הזהיר אף ״שרון י נ ז ו א  ב

 1 תבוטל שמא בגדוד, לבקר שיבואו קציני־הפיקוד
 נשלחו הגדוד מקציני ארבעה ידם. על הפעולה

 והרגו יצאו הם מ״מים. ושני מ״פ0 מ״פ, למשימה,
 באש, פתחו אכן הכפריים נשים. שתי

באש...״ השיבו המרגמות, מחלקת והגדוד,לרבות

לכם ״גור!
ר הלגיונות זעם מפני

 לשימוש הוחזר ״סנטוריונים״ הכינוי מאה״. ״שרי הסנטוריונים היו היו העתיקה ברומא
 סיפרו, את כך הכתיר לארטגי ז׳אן ובאלג׳יריה. בהודו־סין הצרפתי הצבא במילחמות

 סנטוריון פלאביאנוס, מרכוס של מדבריו לארטגי הביא לסיפרו כמוטו אלה. לוחמים המתאר
ברומא: טרטלוס, דודנו, אל אוגוסטה בלגיון השני במחנה

 המקודשות, הזכויות על להגן אנו יוצאים כי לנו אמרו המכורה, אדמת את עזבנו ״כאשר
שם. היושבים אזרחים הרבה כה בידינו שמפקירים
 להקריב מס־דמים, להעלות היססנו לא היה, שאמת ומפני אמת, זה שכל ומצאנו ״בדקנו

 רוח תפעמנו כאן אשר בעוד אך דבר. שום על מתחרטים אנו אין תיקוותינו. את עלומינו, את
 חרדת־נפש או היסוס מתוך פורחת. הבגידהה וקשרים. תככים יש ברומא כי לנו אומרים זו,

פעולתנו. את ומשקצים פריקת־עול, של ביותר נוראים לפיתויים קשבת אוזן רבים מטים
 הרסני כמה בעליל הראו האחרונות המילחמות אך הדבר. אמת אכן כי להאמין יכול ״איני

להוליך. יוכל ולאן כזה, הלך־רוח להיות יכול
 מבינים האזרחים אחינו כי לי ואמור ההקדם, בתכלית הרגיעני חסד, עימי ״עשה־נא

הקיסרות. גדולת על מגוננים שאנו כדרך עלינו, מגוננים בנו, תומכים לליבנו,
 היבשות עצמותינו את לשווא להשאיר עלינו יהיה אומנם אם אחרת, יהיו הדברים פני ״אם
הלגיונות!״ זעם מפני לכם גורו אז המידבר, בדרכי
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