על פיו יישק דבר :בני גנץ
יוצא מהעופר ומכוון גנוה
אויאלנהנא ,עמי 06

ביום שלישי יישא בני ג נץ
נאום בחירות אמיתי ראשון,
ובינתיים חזרנו אל כמה
אירועים ואנשים בעברו כדי
להכיר מעע את האיש הכי
מסתורי בפוליטיקה • הוא גדל
במשפחה מפא״יניקית ולמד
בבית ספר דתי ,הפך למפקד
מוערך בצנחנים אך ספג
ביקורת על הססנות • חבר
קרוב מהשירות" :הוא מכוון
הכי גבוה ,לראשות הממשלה.
השיח בכנסת מפריע לו -
הזלזול ,הסגנון .לזה גנץ
מתכוון כשהוא אומר ׳נעשה
דברים אחרת׳"

אריאל כה!א
יום שלישי הקרוב בני גנץ ישבור שתיקה
באמת .אחרי הסרטונים הקצרים בשבועיים
האחרונים ,הוא יישא נאום ראשון ,ואחריו
יבואו הראיונות" .הכל מתקדם לפי תוכנית
מסודרת" ,אמרו השבוע במטה מפלגתו" ,חוסן
לישראל" .גנץ ידגיש בהופעות הפומביות שני מסרים
 ניצית־ביטחונית ופיוס פנימי  -כאשר היעד המרכזישלו יהיה לברוח מהתיוג שהודבק לו כ״איש שמאל".
זה לא יהיה קל .גנץ אמנם יציב ברשימתו אנשי
ימין ,אולי כפי שעשה אהוד אולמרט עם קדימה .אך
אפילו אם כך יקרה ,ואולי אפילו בעל כורחו ,גנץ הוא
תקוות השמאל התורנית ,כמו בוז׳י הרצוג ב־,2015
יאיר לפיד ב־ ,2013וציפי לבני ב־.2009
המשבצת שאליה נכנס הרמטכ״ל לשעבר ברו 
רה לגנץ ולאנשיו ,ולכן יש לצפות לעמימות גבוהה
במיוחד בנושא שטחים ושלום .ואולם אין לשכוה את
התוכנית שאהוד ברק ואחרים מדקלמים כבר שנים -
"לנצח את הליכוד והימין באמצעות דמות ביטחונית
כמו רמטכ״ל לשעבר ,כפי שעשה יצחק רבין ועשיתי
אני .זו הדרך היחידה")ציטוט מהזיכרון(.
אשר לדעותיו הענייניות של גנץ ,בעודו במדים דגל
בתפיסה שיש לשמור כבבת העין על הרשות הפל
שתינית ,משום שכוחותיה מסייעים לביטחון ישראל.
באופן לא רשמי אף היה שותף לפני כמה חודשים
לכתיבת תוכנית מדינית במסגרת מכון  ,inssאשר
במרכזה התחלת צעדים חד־צדדיים לכינון מדינה
פלשתינית ובכלל זה הקפאת בנייה ישראלית בחלק
מיהודה ושומרון .כל אלו ,בתוספת הכוחות הפוליטיים
שמאחוריו ,יחייבו את גנץ לעבוד קשה כדי להוכיח
שאינו נטוע בשמאל.

ר1ח המפקד:

על מי מנוחות
כמי שעשוי להיות דמות מרכזית בפוליטיקה בעתיד
הקרוב ,כדאי להזכיר תחנות עיקריות בחייו ואירועים
משמעותיים שבהם היה מעורב גנץ .הוא נולד לפני 59

"בתקופתו היו
הרבה פחות
מבצעים מיוחדים",
אומר קצין ששירת
בדרום לבנון,
"פעולות שיזמנו
לא אושרו ,בשונה
מהתקופה שלפניו".
אלוף במיל׳ ששירת
במקביל לגנץ
מוסיף" :הוא מאוד
זהיר ,לא לוקח
סיכונים"
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שנים במושב כפר אחים שליד קריית מלאכי .שני הוריו
היו ניצולי שואה ולאחר מכן מעפילים ,וההיסטוריה
המשפחתית השפיעה עליו ועל תפיסותיו .החקלאות
והשירות הציבורי ליוו את ילדותו ואת נערותו של גנץ
בכפר אחים של שנות ה־ ,60שכן אביו היה ממקימי
תנועת המושבים ולאחר מכן בעל תפקיד בסוכנות
היהודית .הזיהוי עם מפא״י לא מנע מההורים לש
לוח את בנם לבית הספר הדתי במושב שפיר הסמוך,
ואת שנות התיכון כבר עשה בפנימייה בכפר הירוק.
גנץ הוא "פעם צנחן תמיד צנחן" ברמ״ח איבריו .את
הפרק הראשון של שירותו הצבאי עשה גנץ בעיקר
עם הכומתות האדומות עד שהפך ב־ 1994למפקד
החטיבה .בדרך מילא כמה תפקידי רוחב ובין היתר
שימש מפקד סיירת שלדג ,אז נפלה בחלקו הזכות
לקהת חלק באבטחת מבצע שלמה להעלאת יהדות
אתיופיה .מכאן ואילך טיפס בסולם הדרגות והתפ
קידים ,ובין היתר שימש מפקד עוצבת לבנון ,ומפקד
היק״ל בעת הנסיגה מרצועת הביטחון בשנת .2000
את הקו המאפיין של גנץ בעמדות הפיקוד הבכירות,
כולל תקופת הרמטכ״לות ,הגדירו חבריו בצנחנים כבר
בשנות ה־ .90״בני־חותא״ ,הם קראו לו ,כלומר  -עושה
את מה שנדרש אבל ב״איזי" ובמינימום סיכונים .על
פי קצינים זוטרים ובכירים ששירתו תחתיו או במקביל
לו ,היתה זו זהירות מוגזמת" .בתקופה שלו היו הרבה
פחות מבצעים מיוחדים" ,אומר קצין ששירת בסוף
שנות ה־ 90בדרום לבנון ומבקש לשמור על עילום
שמו" .אני זוכר שפעולות שיזמנו לא אושרו ,בשו
נה מהתקופה שלפניו" .אלוף במיל׳ ששירת במקביל
לגנץ במשך שנים רבות מוסיף" :הוא מאוד זהיר ,לא
לוקה סיכונים ,עניין של טמפרמנט אישי".
חברו של גנץ ,דן אמרגי ,כיום תושב פרדס חנה ומי
שהיה הקשר שלו בגדוד  ,890דוחה את הביקורת על
הססנות" .אני חושב שהוא שקול ,ולא אדם שלא יודע.
הוא כן עוצר לחשוב ,גם תחת אש ,ולא תראה אצלו טיפה
אחת של זיעה .הוא מאוד אינטליגנט ,לוקח את השיקו
לים בעד ונגד ,בוחן מה האופציות ואז מחליט בלי לפחד.
ראיתי אותו בעשרות מצבים שיכולנו לחזור בארונות.
בחיים לא ראיתי אותו מפחד".

אז מה היעד שלו? לאן הוא חותר?

"הוא מכוון הכי גבוה ,לראשות הממשלה .השיח שיש
בכנסת מפריע לו ,הזלזול ,הדיבור הלא יפה .לזה הוא
מתכוון כשהוא אומר ׳נעשה דברים אחרת /הרגילו אות
נו שפוליטיקאי צריך להיות מגעיל ,נוכל ושקרן .אבל
למה? אם לא תהיה דוגמה אישית מהצמרת ,אז מה יהיה
למטה?! אם תבקר אצלו בבית תראה אדם שחי בצנעה,
זה לא ברק ולא ביבי".

אם הוא רץ לראשות הממשלה ,זאת אומרת שהוא
לא אוהב את מה שביכי עושה?
"בוודאי .בני אמר לי שזה לא שביבי לא עשה דברים
טובים .הוא עשה ,אבל נגמר הסוס .הוא יכול לזוז הצידה
כי זו לא מלוכה כאן".

הר עיבל:

החילוץ שלא הגיע
כמפקד הקובע מדיניות ,מבחן האש המשמעותי
הראשון של גנץ היה באוגדת יהודה ושומרון ,שעליה
מונה לפקד בסמוך לפרוץ האינתיפאדה השנייה .ברוח
ימי אוסלו ,אך גם בהתאם לדרכו שלו ,גנץ הנהיג גישה
מתונה .הרף אירועים כמו הלינץ׳ בחיילי צה״ל בר
מאללה ופיגועי ההתאבדות הקשים בלב הערים ,ואף
שבתוך הצבא היו הצעות אחרות ,גנץ נמנע מפעילות
בתוככי הערים הפלשתיניות שמהן יצאו גלי הטרור.
מחליפו של גנץ ,האלוף יצחק )ג׳רי( גרשון ,האמין
בהפעלת כוח רב יותר נגד המחבלים.
רבים הזכירו לגנץ את פרשת דימומו למוות בקבר
יוסף של חייל צה״ל מרחת יוסוף בתחילת האינתי
פאדה השנייה .כמפקד אוגדת איו״ש גנץ היה בשטח,
אלא שבהוראת רה״מ דאז ,אהוד ברק ,נמנע מלהפ
עיל תוכנית שהוכנה מראש לחילוץ החיילים הנצו
רים בתוככי שכם .במקום זאת ,שבויים בקונספציית
אוסלו ,הצבא והדרג המדיני העדיפו להסתמך על
הבטחות הסרק של ג׳יבריל רג׳וב שלפיהן הוא ערב
לשלום החיילים.
יש הסבורים שנחישות רבה יותר מצירו להפעיל
את תוכנית החילוץ היתה משפיעה על הדרגים שמ
עליו וגורמת להם לאשר לו לפעול .אחרים אומרים
כי כקצין בצבא היה על גנץ לציית להנחיות גם אם

