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 נגדו התיק את מצא דן
 אותו והגיא סגורה בכספת

 לו משה הביטחון". שר בפני
ושומרון רבין יצחק (מימין),
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ויהממכ״ל
riru mi מדח

 שחשב א״ל) - לוי משה (רא״ל וחצי משה היתר בין
 הוא כי סחיט, רמטכ״ל ימונה אם לאומי אסון יהיה שזה

 לקבל עמד כשדן כבר במסע התחילו הם הומו. כביכול
 לפגוע היה יכול לא רפול שם אבל הדרום, פיקוד את
 את קיבל שדן ביום הרמטכ״לות את קיבל הוא כי בו,

 להיות יכול לא שדן התעקש כך כל וחצי משה הפיקוד.
 יצחק הממשלה ראש עם להיפגש דרש שהוא רמטכ״ל,

 ׳שמעתי׳. ענה לוי עובדות?׳. לך ׳יש שאל שמיר שמיר.
 אליו. התייחס לא ויותר מהחדר לצאת ממנו ביקש שמיר

 רוצה ׳אני אמר הוא התפקיד. את לקבל הסכים לא דן
 הייתה העלילה׳. את רקם מי לדעת כדי שב״ב חקירת
 דובר ונמצא בפוליגרף שנבדק הראשון היה דן חקירה.

 הייתי ישירות. שם אותו שאלו הומו. לא שהוא אמת,
 נפטר הוא אבל שב״ב, איש החוקר, עם להיפגש אמור
הפגישה". לפני חודש

זמן? באותו הסיפור על ידעת
 רמטכ״לות על שבמלחמה זעזע וזה ידענו קצינים "בתור

 שאתה אתיקה של גבולות יש אפסיים. למי לרדת יכולים
 אותו את מצא דן בהם. לעמוד בכירים צבא מקציני מצפה

 אותו והביא מפתח, לה היה שלא סגורה, בכספת נגדו תיק
הביטחון". שר בפני
נשכח. די הוא אנטבה ממבצע גם

 לשר הממשלה, לראש אנטבה פרויקט את שהציג "מי
צנח כקצין ששימש שומרון, דן היה ולרמטכ״ל הביטחון

 בשליטה תמיד במבצעים. גם שקט קול לו היה ראשי. נים
 ׳כמה ביטחון, שר שהיה פרס, בסוף אותו שאל מרבית.
 ׳העיקר להם אמר המבצע?׳. להצלחת נותן אתה אחוזים

 שיזהו בלי ינחת הראשון המטוס אם ההפתעה. גורם הוא
 תוך הפעולה את שנסיים מעריך אני נתעכב, ולא אותו

גורם ׳אם ענה דן הרוגים?׳. ׳וכמה המשיך פרס דקות׳. 60

 חבר "נשארתי
 מרדכי איציק של

 הדיסקט שפעם כחים
 אספר אם אחר. היה
 כלפי ההתנהגות על

 נהוגה שהייתה נשים
 לכלא אלך בצבא, אד

 טעות את עשה הוא
 הפילה! והיא חייו

לקרשים" אותו‘

 הרוגים׳. שישה חמישה, להיות יכולים יעבוד, ההפתעה
 והוא פעמים מעט לא דן עם דיברתי שהיה. מה בדיוק זה

 הייתה לאנטבה הטיסה בזמן הציקה שהכי שהשאלה הודה
 משרד מנכ״ל שהיה ערן, עמוס סיפר ילך. לא אם יקרה מה

פי מכתב לכתוב ממנו דרש רבין שיצחק הממשלה, ראש
אנ הרוגים. 25מ־ יותר יהיו אם הממשלה ושל שלו טורים

 שרצו לוחמים כמה הייתה לא שהפעולה מבינים לא שים
מורכבת". יותר הרבה הייתה היא הנתיבות, לבית
אחרים? צבא לאנשי יחסית הזה הרמטכ״ל את ייחד מה

 מדויק׳ מונחה ׳חימוש בנושא הוא בספר הפרקים "אחד
 הזה בחלון יפגע והוא קילומטר ממאה טיל יורים (חמ״ם).

 מפקד היה דן החמ״ם, עניין כשהתחיל ההוא. בחלון ולא
 עשר שתוך אמר דן כי רצו, לא צה״ל אלופי השדה. כוחות
 נהיה לא ׳אנחנו אמרו והם מדויק, מונחה חימוש יהיה שנים

 צה״ל את בונים לא ׳אנחנו ענה דן שנים׳. עשר בעוד כאן
 למד שלא קיבוצניק טרקטור, נהג היה הוא שנה׳. חצי לעוד
לגמרי". אותו השכיחו פשוט. היגיון לו היה אבל ספר, בבית

תחילה חינוך
 מפקד סגן היתר בין שהיה מי דרורי, של הזיכרון

 כיפור יום במלחמת הצנחנים בחטיבת 890 גדוד
 למלא מסוגל האיש פנומנלי. הוא גבעתי, ומח״ט
 יותר, הוא מה שאלתי אחת. בשיחה שלם מוסף
 היום. כמו חינוך איש או פעם, כמו צבא איש

 המרהיב בנוף הביט הליכתו, את לרגע עצר דרורי
 הצהריים אחר של הנעימה לרוח נתן הכנרת, של

חש בצבא, כשהייתי "גם וענה. פניו על לעבור
 "ערכים אומר. הוא יותר", חשוב שהחינוך בתי
במי שקורה מה עם לי קשה לאיכות. הבסיס הם
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הואדרורישלהעברלחינוך,הכבודכלשעםרק
חווה.שלאחוויהאיןראה,שלאמראהאיןהקרב.בשדה

נאנציקהיסטוריון,הואובשמות.בפרטיםמלאהזיכרון
מהלכת.לופדיה
היההריאלי,הספרבביתלמדהואבחיפה.נולדדרורי
חצרים.לקיבוץשיצאנח"ללגרעיןהתגייסבצופים,

גדודלצנחנים,עבראזקצינים,קורס50,לגדודמשם
במיל'האלוףהסמג"ד.היהכיפוריוםבמלחמת890.
כמג"ד.שימשמרדכיאיציק
נהשהואהסיניתבחווהמדםהעקובשהקרבמודהדרורי

שלוש“לפניחייו.עלשהשפיעההראשונההרציניתריטה
מספר.הואלמלחמה",שנה40לציוןאירועעשינושנים

321מתוךהשכולותהמשפחות52כוללכולם,את“הזמנו
שבעהראייןסרט.הכיןבמאי,שהואאורי,בני,הלוחמים.
ידיעלמוכרחלקקרב.מהלםסובלאחדשכללוחמים
אמרהמישהיואזילדיהםעםאותםהבאנולא.חלקצה"ל,
קשה.סרטהיהזהשרוט?'.שאתהמביןלא‘אתהלאביה
אתרואה‘כשאניוהוספתישריטהישלישגםשםאמרתי
התמקדותמרץ,עודףחוזרים.מאפייניםמספרישכולכם,
למותטובלאנורמלי.לאשזהמהמדינה,אכפתיותבמטרה,

אתלראותרצהמרדכיאיציקבעדה.לחיותטובארצנו,בעד
איציקמרשה'.לא‘אבאסירב,בניאבלהאירוע,לפניהסרט

נשייסכיםלאשאיציקידעהואהמג"ד'.אני‘אבלהתעקש
שנאבקיםאנשיםשמראהסרטזה‘ניצחנו'.שאינוסרטעשו

אחרי".שנה40גםבבעיות
כזו?שריטהשיצרהסיניתבחווההיהבדיוקמה
הצנחנים.וחטיבתמטדניהתעלהאתעברוקודם“יום
לאשאםהביטחוןושרהממשלהראששלפקודההייתה

נהכואתמחזיריםאזגשר,ראשעודלעשותמצליחים

אתהשכיבוזה,אתמקבלואנימערכתית,בראייהחות.
שכבנולהיכנס.כדיעליודרכווכולםהגדרעל890גדוד
פצונ110הרוגים,מנ50יותרשעות.17במשךהגדרעל

טנקיםחטיבותשתיהכניסוהחילוץ,לצורךבבוקר,עים.
עכבישהציריםאתפתחוהגשר,ראשאתהרחיבוובעצם
שלאאיציקאתמאשימיםהתעלה.אתועברווטרטור

צל"שים.קבלתנגדהיההגדודנכון.לאוזהצל"שיםהיו
משימתו".אתמבצעאחדשכלחשבנו
משם?המשכתםאיך

ואמרהלוחמיםאתאסףאיציקהתעלה.את“עברנו
רוצה,שלאמיהקיר?אזובייגידומהנמשיך,לא‘אם
היושהקציניםאשכחולאסוכותערבהיהזהחייב'.לא

ארץשירילשירהתחלנומחסניות.שטענוהראשונים
עםהחבר'האתאסףוהרבשריםאנחנועודישראל.

החג.תפילותעםהתמזגוישראלארץשיריהטליתות.
אחד,ויוםמצרי,תעופהבשדהישבנוקדושה.שםהייתה
לישאמרארצי,שלמההגיעהמורל,אתלהריםבשביל
שבועלפני‘אנחנועניתידוד'.כינוראתהשנה‘קיבלתי
שאול'".צינוראתקיבלנו

נמשכההמג"דומרדכיהסמג"דדרוריביןהחברות
שכברחברואתשכחלאמרדכילאזרחות.ועברהבצבא
ב–1997,ביטחון,כשרוכששימשהאזרחיים,לחייםפרש
נמראתעזבלאדרוריצה"ל.גלילמפקדדרוריאתמינה
בעבירותהמשפטבביתהורשעבמיל'כשהאלוףגםדכי
הציבוריים.מהחייםאותושהעליםמהמגונים,מעשיםשל

שנפל,במישהושבועטיםאוהבלאאניחבר.“נשארתי
נ“שוכמסביר.הואהתחת",אתלוליקקולפניכשיומיים

בסיפוריםאתחילואםאחר,היהכאןהדיסקטשפעםחים
שהייתהנשיםמולהתנהגותשלתרבותאותהלכלא.אלך

שקיימתהתרבותלאהיאוה–70ה–60בשנותבצבא
זואבלמקרים,שאיןלאהאחרונות.השניםבנ20בצה"ל

נשההביןשלאבינייםדורישהסיפורבתוךהנורמה.לא
לבנוןבמלחמתמעולה.מג"דהיהאיציקדיסקט.חליפו

הדרום,פיקודאלוףשבחים.רקעליונאמרוהראשונה
עשההואמצוין.ביטחוןשרהצפון.פיקודהמרכז,פיקוד

לקרשים.אותוהפילהשלווההתנהגותחייו,טעותאת
שיהיהחוששהואלפוליטיקה.יחזורלאהואלהערכתי,

מטוטלת,כמוהיאהישראליתהחברהכיעליהום,עליו
לךשיהיוחסרהנשים.ארגוניעםנמצאתהמטוטלתוכרגע
לאאניאותך.ימחקוהאלההארגוניםכיאשתך,עםבעיות
חושביםכולםחשוב.לאכברהצדקבצדק.זהאםאומר

אתששילםמיהריצדק.לאזהמשפטצדק.זהשמשפט
יכוללאהואמהארץ?שיירדחובהגםהאםלחברה,חובו

יותר".תפקידבשוםלהיות
צבא?אישלהיותיותרקשההיום

נפושלגדולהמאודמעורבותישהיוםיותר.“הרבה
אזריה.אלאורמקרהאתתראההצבא.בתוךליטיקאים

היהשזהברורהריהצבא.בתוךנגמרהיהכזהדברפעם
פומבילמשפטהאירועאתהפכואבלצה"ל,לערכיבניגוד

אנשיםמתערבים.הביטחוןושרהממשלהראשכשברקע
עםהצל?עםלהסתבךצריכיםהםפעמיים.היוםחושבים

שלהם.הביתלידהפגנותלהיותיתחילוהאינטרנט?אתרי
אתומערערותלצבאחדרוהפוליטיותהבעיות
המפקדים".שלוהסמכותהיכולת

בשבויים.ירובעברגם
לנוישהאלה.במקומותוהייתימקרים“קרו
קאסם.בכפרכמובהיסטוריה,שחורותנקודות

אלונייוסילע"מ,שמחוני,אביצילומים:

התעקשוחצי“משה
רמטכ"ליהיהלאשדן
ראשעםלהיפגשודרש

שומרוןשמיר.הממשלה
חקירתרוצה‘אניאמר
רקםמילדעתכדישב"כ
נבדקהואהעלילה'.את

דוברונמצאבפוליגרף
הומו"לאשהואאמת,
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היולאשבביתאנשיםהתבהמות.תהליךישבמלחמה
היסוד".ערכיאתשוכחיםזבוב,הורגים
עבד?לאגל"צעםמרדכילךשעשההשידוךלמה
איציק,בן־גוריון.באוניברסיטתמחקרמכוןלי“היה
־האונינשיאברוורמן,לאבישיניגשביטחון,שרשהיה

צה"ל.גלימפקדלהיותבהשאלהאותיוביקשברסיטה,
אנימהגםיודעאניתקשורת.אישלאאניאבלהסכמתי

לאהתקשורתאבלוצבא,חינוךכאיששבאתינכוןלא.
וועדהעובדיםועדמרד.ליעשוכמעטגל"צאנשיבדמי.

לאקדמיה".וחזרתיעזבתיבקיצור,המהנדסים.
צבאית?שידורתחנתהיוםצריך
־וליבפלורליסטיתדמוקרטית,במדינהאותהצריך“לא
לאצה"לגליאבלצריךהצבאאולי2016.שנתשלרלית

הזווהתחנהפוליטיים,הםמהשידוריםחלקלצבא.משדרת
צדגםישאבלאותה.שישחקוכמהחיילים,שללאהיא
מצליחמשהולבנותוקשהטוביםדבריםלהרוסקלשני.
טוב".משהולהרוסבעדלאאניוגלגלצ.צה"לגליכמו

השנייההשריטה

הראל,דוריתהזוגבתדרורילצדעמדהבגל"צכשהיה
רקושם".ב"ידהמוזיאוןאתשעיצבהשם,בעלתמעצבת
ספר.שווההשנייםשלסיפורם
־בצסרןרבבצבא,כשהיהעודהראלאתהכירדרורי
גנדירחבעםמרכזפיקודאלוףהביתהאלי“באונחנים.
שאהיהוביקשולהטשלמהימיםבאותםאכ"אוראש
מכתבשאקבלבתנאיאמרתיהחטיבה.שלהחינוךקצין

אשתתףלאשאניהצנחניםשלפעולהשאיןמהרמטכ"ל
ג'ובניק".חינוךקציןלאאניבה.

שישבההת"שקצינתאתלווהכירולשכהלדרורינתנו
נשויכבר“הייתיהראל.דוריתלהקראוהסמוך,במשרד
ברמהנשאר“זהאומר.הואטובים",מאודלחבריםוהפכנו

ערכי".מאודאדםהייתיהאפלטונית,
־לארבאבלבתיה,נשויחצרים,קיבוץחברהיהדרורי

המצריבשבישנפלטייסשמוליק,עםהתחתנהדוריתעה.
ודרורילחייוקץשםשמוליקב–1996כיפור.יוםבמלחמת

האלמנה.אתלנחםבא
הארץאתוראהההרעלשעמדרבנומשהכמו“הייתי

לחיותרציתישנה30“במשךמצבו.אתתיארהמובטחת",
ילדים,שנילההיוהתחתנה,היאמנגד.ועמדתיאיתה
־שהתאלמאחרישנתייםאדם.בןכמולהתנהגצריךואתה

ואומרמתעוררבוקרכלאתהואזחלום,הגשמתיכאילונה
אני'".מאושר‘איזהלעצמך
ובית.אישהבשבילהעזבת

חצרים,קיבוץחברתהיוםעדהיאבתיה,“גרושתי,
־שהתגלמרותדיברנו.דקותחמשלפניחברים.ואנחנו
עושיםאנחנונכדים.ושישהילדיםארבעהלנוישרשנו,
היאגםהולדת,יוםמסיבתליכשעשובשבת,ביחד.פסח

הייתה".
־במשדורית.לצדבחייםסיכוןלוקחשהואידעדרורי
נדירהשהיאג'י–אס–אס,גנטית,מחלההשתוללהפחתה

הואנמחק",פשוטואתהנפגע“המוחבמיוחד.ואכזרית
משפחתה.מבנימעטולאשלהאמאמתה“ככהמספר.
דוריתומת.לצמחהופךרקיפרוץ.זהמתייודעלאאתה

־צעיאמותאניללכת,לותיתני‘אללבתיהאמרהאפילו
12במשךוחיינובאתיכזה.סיכוישישידעההיארה'.
שילת".במושבשנים

מצבהומכאןנשברה,שלההירךעצםהתמוטטה,דורית
לדיגניטאס,לפנותהשנייםהחליטוכלשהובשלבהחמיר.
מרפאחשוכותבמחלותלחוליםשמסייעשווייצריארגון
לבצעלהחליטלשנייםגרםבלו"זעיכובחייהם.אתלסיים

רצהבגפו,לחיותחשבלאזאבאבללבד.העבודהאת
אהובתו.עםללכת

זה'אתעושהלא‘אתהאמרהדוריתמסוים“בשלב
שקט.בקולנזכרהואלה",עוזררקשאניאותיוהשביעה

שאתהברגענכון.וזהאמיצים',לאש'גבריםאמרה“היא
ולמחרתשיולדותנשיםלאזהבמיטה.כבראתהמצטנן
ליוויתימאיתנו.חזקותיותרהרבהנשיםלעבוד.הולכות
התח־זה.אתעשינו2007,ביולישבוע,סוףובאיזהאותה
הסתיים".זהשעהחציואחריבקנו

המוות?אתקיבלתאיך
ביותרהגדוליםבאסונותאבלשלי.השנייההשריטה“זו
הכל".עלגוברשלנוהחיותיצר

שהוקםיפהארכיאולוגיגןלידעמדנושדיברנובזמן
שזאבמקוםכנרת,האקדמיתבמכללהדוריתשללזכרה
שיקומו.בתהליךגדולקרדיטלונותן

היאל–2007,2015ביןהמכללה,כמנכ"לכהונתובזמן
־כשחלקהאתסיימהעצמאית,והפכהגודלהאתהכפילה

אמרתילכאן“כשבאתיאילן.בראוניברסיטתשללוחה
ויעדים'",מטרותחזון,נכתובהיסוד,ערכיאתנגדיר‘בואו
והיינומטרות,חוברתמוציאהייתישנה“כלמספר.דרורי

המטרותאחתובסופה.השנהבאמצעעצמנואתבודקים
שאן,ביתהפריפריה,תושביאתלשמשהיאהמכללהשל

בכלל.למדושלאכאןרביםישהגולן.רמתודרוםטבריה
־בששאןמביתסטודנטיםלשניהצטיינותתעודתלתתאז

הכל".שווהזהבילי
החדשות.בראשנמצאתהפריפריההיום
פוליטי.לניגוחהמצבאתמנצלמהפוליטיקאים“חלק

נמוך,שיותרכמהדברלטלוויזיה?מגיעאתהאיךהרי
יצעקובחרמון,פרחושהחלמוניותהיוםאשדראםתצעק.
־לקדהכתביםאתבכוחהורדתיגל"צמפקדכשהייתיעלי.
אומר,אנילכןאייטם'.לאזהמעניין?זה‘מהליאמרומה.

שלך".הקטנההאלוהיםבחלקתלעבודלפחותתמשיך

מתאיםלא

חייבשהואאמרדרורישיחהשלשעותשלושאחרי
לסייםכדילוחיכתהבחייו,השלישיתהאישהיעל,ללכת.

חוזריםהםהכנרת,שפתעלשניםאחריביתם.אריזתאת
בירושלים.להתגורר

שםבעלמחשביםאישרכוב,אחישלאלמנתוהיאיעל
אותההכירדרוריב–2002.קשהממחלהשנפטרעולמי
אזביקשהיעלהכנרת.שפתעלכאן,שניםשבעלפני

ביןפילנתרופיות.בפעולותהמנוחבעלהשםאתלהנציח
בהנצחהשעוסקתעזראחיקרןבראשעומדתהיאהיתר
־לתלומלגותלימודיםתוכניותייחודיים,פרויקטיםדרך

ולסטודנטים.מידים
הוקםכאשרכנרתהאקדמיתלמכללההגיעההאלמנה

הפרויקטבמהלךבעלה.שםעללהנדסההספרביתבה
־העהכנסתבביתנישאוהשנייםדרורי.עםהקשרהתחזק

מתנות,יביאושלאביקשנו“כשהתחתנו,גדי.בעיןתיק
אובמכללהשומרוןדןלמכוןלתרוםשאפשראמרנואבל
“אניצוחק.הואבהליכה",ניצחהאופקיםאופקים.לעיר
טובתההואעינינולנגדשעומדמהבכל.שותפיםויעל
הישראלית".החברהשל

לאלמהאזשאלתי,המדינה,לךחשובהכךכלאם
קראו“ב–1984סיפור:עודלספרבחרדרוריפוליטיקה?

־לביהמכללהלימודיבסיוםהרצאהלהעבירמלבנוןלי
כךעלדיברתיגבעתי“כמח"טנזכר.הואלאומי",טחון
רפול,מנצח.בהןיהיהושלאבחירותשיהיומקווהשאני
הסברתימרוגז.נראהבקהל,וישבהרמטכ"לאזשהיה
־סיישואזאחדות,ממשלתתהיהמנצח,יהיהלאשאם
ממשלתרקהאינפלציה.אתונורידמלבנוןשנצאכוי

ברמהפוליטיות,לאשהןהחלטותלקבליכולהאחדות
־פומדבר‘אתהואמרנעמדרפוללאומית.מנהיגותשל

במכללהשליהמנחיםשניאבללענות,רציתיליטיקה'.
ומהכפיים,מחאוכולםמזה'.נכוןדבר‘איןואמרוקפצו
שמירעםלאומיתאחדותממשלתנוצרהבבחירות?קרה

־והאינפלהביטחון,לרצועתמלבנוןנסיגההייתהופרס,
רפולמשותפת.ממשלהכשיששקורהמהזהירדה.ציה
לך'".‘הלךואמרליקרא

עכשיו?פוליטיקהלאלמהאבל
־שהאחריחושב.שאנימהאתאומרמתאים.לא“אני

ואמרטלפוןאליעזרבןפואדאליהריםמהצבאשתחררתי
־שלימקוםשתהיהורוציםמפלגהמקימיםאנחנו‘זאביק,

הביתהאליומגיעאניוהקיבוצים'.המושביםמטעםשי
־הסשעהחציבמשך‘יחד'.מפלגתויצמן,עזרשםויושב
אשתודולי,נכנסהבסוףמתאים.לאאנילמהלהםברתי
לאאתהאיך‘פואד,וצעקההשולחןעלדפקהפואד,של

שומעת?'".אניאםמתאיםלאשהוא שומע

תחנתהיוםצריך“לא
אוליצבאית.שידור
גליאבלצריך,הצבא

לצבא.משדרתלאצה"ל
הםמהשידוריםחלק

הזווהתחנהפוליטיים
החיילים.שללאהיא
בעדלאאנישני,מצד

טוב"משהולהרוס

מתנותיביאושלא"ביקשנו

לתרוםשאפשראמרנולחתונה.

לעיראושומרוןדןלמכון

יעלואשתודרוריאופקים".
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