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? והתקפה הגנה לשלב שיש כוונתו

 לכשלון נדונה היא קיימת. אינה התקפה בלי הגנה
 לכוון להשתדל ׳חייב אתה הפעילה ההגנה בצורה למפרע.

 לצמצם חייב אתה לך. הרצויות לגזרות האויב מחץ את
 באופן להפעיל יכול שהוא הכוחות את ולהקטין היוזמה את

 למעשה, ובעורף. באגפים התקפות על־ידי למשל חפשי,
 אין לפיכך מלחמת־השיחרור. זמן כל במשך פעלנו כך

סטאטי. בקו כישיבה הגנה המושג את לפרש

 שכפעם לכך הסיכה לדעתך, היתה, מה
? כליל המצרי הגיים הושמד לא שעברה
 דרך לחסימת שפעלו כוחותינו, שקיבלו הנסיגה פקודת
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 הכוחות כיתור את מנעה מצריים, צבאות של הנסיגה
ורפיח. בעזה העיקריים
 את להשלים אפשרות לדעתך היתה האם

פוליטית? התערבות באה לולא הביתור,
 לפי רק לשפוט יכול אני במקום, הייתי שלא מאחר

 לחסימת התקרבו כוחותינו כי שכן. חושב אני התרשמותי.
 הערכתי לפי היתד, ולא המצרים, של האחרון ציר־הנסיגה

לה דרושים שהיו והפיקוד המוראל היכולת, המצרי בצבא
מארצם. שלם מניתוק צלתם

 יותר אז היו לדעתך האם הכיתור הושלם לו
מצריים? עם אמיתי שלום לברות סיכויים
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 היו סאלוג׳ה, בכים מכותרים שהיו המצריים, הכוחות
 שכוחות ברור לשביתת־הנשק. במשא־ומתן חשוב קלף

רציני. יתרון לידינו נותנים היו נוספים מכותרים
 בה שגם אחרת לגזרה לעכור לי הרשה

 האם ללטרון. מתכוון אני חטיבתך. לחמה
 וכדרך בלטרון להחזיק אפשרות לדעתך היתה

לירושלים? הישרה
 מוצבים נכבשו )1948 (מאי מכבי פעולת גמר אחרי

 נעזבו אלה מוצבים לילות. שלושה משך ללטרון מסביב
 בפיקוד תלוי היה שלא ושיקול הכרעה לפי על־ידינו
המקומי.

 מתכוון אתה ? נבונה אותך מכין אני האם
 כלטרון החזיק אמנם ישראלי שכוח לומר

מ כך על שמע לא שהציבור דומני ממש?
! עולם

 המשלטים כיבוש נתאפשר עכשיו, יודעים שאנחנו כפי
 תערכה במחנה תיאום־מטה חוסר בגלל יחסית בקלות
 ,לטרון, גיזרת את מועד לאותו עד שהחזיקו קאוקג׳י, כוחות

 ידוע היה לא שהדבר הלגיון, וכוחות המוצבים, את עזבו
 לטרון שמשלטי היא עובדה אופן, בכל התבססו. טרם להם,

בידינו. היו
 על הגדול הקרב לפני קצר זמן היה וזה
אבי תוך התקפתנו בהדיפת שנסתיים לטרון,

? רות
כן.

 על הנוכחי הגבול לדעתך, משפיע, כיצד
הערכי? הלגיון של כושרו

 ההכרח מאד. מוגבל עבר־הירדן מדינת של כוח־האדם
 הכוחות של ניכר אחוז לריתוק הביא ארוך גבול להבטיח

 הלגיון של האופרטיבית היכולת את שהקטין דבר הסדירים,
רציני. באופן

המשמר את הלגיון פיקוד הקים זאת לשאלה כפתרון
 מודרך הגבול, לאורך הישובים מתוך מגויס כוח הלאומי,

 בדיוק המעונינים הגבול תושבי הלגיון. על־ידי ומצויד
 להשתלב בקלות הסכימו לא ורכושם, חייהם בבטחון כמונו

 המתמדת למתיחות הגורמים אחד לך והנה במסגרת־הלגיון.
הירדני. הגבול על

 מעונין הלגיון
? מצדנו

ובמעשי-תגמול בתקריות

 עם בשלום לחיות תקווה שאין תושב לכל להוכיח נחוץ
 את להביא קשה זה בלי לגבול. מעבר היהודיים השכנים
 כולו, האזור להגנת ומאמצים אמצעים להשקעת הפלאח

ביתו. של רק ולא


