
ושרו הנרות מול עמדו ייטראל לדי ן*
 כי רישמית נודע כאשר — צור מעוז

 אחרי צור. של מעוזו להיות חדל צה״ל
 השערות ניחושים, של מאד ארוכה תקופה

 צבי לתוקפם. חילופי־הגברי ניכנסו ושמועות,
מקומו. את תפס רבין יצחק הלך, צור

קיו שנות בחמש־עשרה הששית, הפעם זו
 אר צה״ל. של הרמטכ״לים ם מתחלפ מי׳

 היתד, לא קודמים חילופים לשום כי נידמה
 כה לאנשים המובנת רבה, כה משמעות

רבים.
 מסתיים צור צבי של כהונתו סיום עם
תקופה. ואולי פרק,

 חדש, רמטכ״ל עוד חיה לא
 מלווה כשהוא לתפקידו שנכנס
לב כה איחולים רבות, כה תקוות
רבין. יצחק רב־אלוף כמו ביים,
 התחלה חדשה. התחלה זוהי מקווים: הכל

מבבר. זה זמנה שהגיעה
★ ★ ★

 ביקורת למתוח בישראל נהוג לה י*
*  דמו־ במדינות כרגיל יוצא, רמטכ״ל על \

 יש אך זה. נוהג להפר נבוא לא קראטיית.
 הבעיות להבהרת להיאמר, החייבים דברים

החדש. המפקד בפני העומדות
 הפיקוד את ה צ'ר נטל כאשר

מהולים. רגשותינו היו לידו,
ה בימי מצטיין מג״ד היה הוא ידענו:
 בולט. גופני אומץ־לב גילה הוא קרבות.

פיקח. איש הוא
 אדם של פיקחותו זוהי ידענו: גם אולם

 של חובמתו לא — ולהסתדר לסדר ה־ודע
חות את המטביע בניין, לבנות היודע אדם
 ומעלה פקודיו את המחנך זולתו׳ על מו

.חדישה. לרמה אותם
נעו משחר מפא״י איש זהו ידענו: אף
 רמטכ״ל מכל למפלגתו יותר צמוד ריו׳

 משה את אולי, להוציא, — צה״ל של קודם
דיין.

ה ר צ׳ כי ידענו :מזה גרוע
 בעיתו, שלא מינוייו, את קיבל
 לסקוב, חיים של התפטרותו עקב

פרשת־לבון. של בעיצומה
 על פשרה יודע שאינו מפני הלך לסקוב

 המקצועית. והבנתו האישי יושרו חשבון
 אזרחי עסקן פרס, שמעון על־ידי נוצח הוא

 מימיו פיקד שלא מעולם, חייל היה שלא
 על- נוצח חיה. אש תחת חוליה חצי על
לו. ניכנע לא אך — פרס ידי

 נקודת־השיא היתה לסקוב של התפוטרותו
 נערי־החצר, סיעת פרם. שמעון עליית של

 הגיעה בפרשת־לבון, אויביה על שגברה
עוצמתה. לפיסגת מועד באותו

 את וסגנו שר־הבטחון מסרו רגע באותו
 שהיכרנו אנחנו׳ צור. לצבי הרמטכ״ל נם

 הכל למרות כי לקודת יכולנו רק אותו,
 לשמור כדי הדרוש כוח־האופי את יגלה

צה״ל. של עצמאותו על
לבטוח. לא אך - לקוות

^
פירושו?' מה - צה׳׳ל של צמאותו

היח להיות צריכים מה אחרת: לשון
 לובשי־ לבין האזרחי המימשל בין סים

דמוקראטית? במדינה המדים
 מדינה־בתוך־ שיהווה בצבא רוצים איננו
ומסו סגורה כת־קצינים בראשות מדינה,

ה יפאן או הקיסרית גרמניה נוסח גרת,
 הכופה בצבא רוצים איננו מיליטריסטית.
 את לבצע תחת המדינה, על קווי־מדיניות

 רוצים איננו גם הניבחרים. המוסדות מדיניות
 זיל- תוך לאליל, הקצין את ההופך בצבא

האזרחי. בציבור זול
 מעולם היתה לא זו סכנה אולם

 לה חסר במדינת-ישראל. מכדטית
 במדינות שנוצר המעמדי, הבסיס
הפיאו התקופה בעיקבות אחרות
דלית.

 רבים חששו כאשר דיין, משה בימי גם
להתגשמותה), קיוו (או כזאת סכנה מפני

 הפוליטי ברקע אלא בצה״ל, האשם היה לא
וחבר־מרעיו. דיין של המיוהד

 היא בישראל הקיימת הסכנה
 את יאבד שהצבא :הפוכה בדיוק
 אותה מקצועית, עצמאות אותה

 הדרושה ומעשית, נפיטית אי-תלות
לקיומו.
ה נחלת מלהיות יחדל שהצבא כלומר:

אדו של באינטריגות שיסתבך כולה, אומה
 מסויימת מפלגה עם זוהה ש האזרחיים, ניו
מסויימת. במפלגה מסויימת כת עם או —

 במונח הטמונה הסכנה זוהי
 צבאי, מונח זה אין ״בטחוניזם".

מפלגתי. אלא
על לרכוב המבקש האיש — הבטחוניסט

 והכי־ האישי מחוז־חפצו אל הבטחון סוס
עסקן. אלא חייל, אינו — תתי

תפ הישראלית המציאות מטילה כן על
 תחום לקבוע רמטכ״ל: כל על חשוב קיד

 הסמכות לבין המדינית הסמכות בין ברור
 בלתי- דרישות מול בתוקף לעמוד הצבאית,

האזרחי. המנגנון של לגיטימיות
 הנכונות ודרושה כוח־אופי, דרוש לכך
ה במיקרה האישיות המסקנות את להסיק
צורך.

 למוטקה ידין, ליגאל היה זה כוח
 ישנו, זה כוח לסקוב. ולחיים מקלף

 רבץ. ליצחק לנו, ניראה כך
★ ★ ★

 מקצועיים בעניינים רק המדובר ין
ובהג נוהל של בתקנים פורמליים, או

סמכויות. דרת
החייל. •טל דמותו על מדובר

 גורל שלה מאז ארוכות, שנים במשך
 עיסקי־הרכש ממחשכי פרס שמעון את עגום
 הבט־ ממלכת את לעצמו להפקיע לו והניח

״מע המתקרא משהו ומתנפח הולך — חון
הלוחם. הצבא על ומאפיל הבטחון״, רכת

 לו אין ללחום. תפקידו - הצבא
ה כל אחר. אמיתי תפקיד שום
ומישני. צדדי הוא שאר
ה שלום, של במדיניות הדוגלים אנו,
קיו הצדקת ואת חיינו מטרת את בה רואים

 לצבא לייעד יכולים איננו אנו גם — מנו
 ללחום. יצטרך ולא הלוואי אחר. תפקיד שום

 יצטרך לא למען כוחותינו כל את נקדיש
לא אם ללחום, כדי קיים הצבא אך ללחום.

ב ניכשל אם (משמע: ממלחמה מנוס יהיה
משימתנו.)

 הבט־ מנגנון של האזרחיים החלקים וכל
 את לשרת כדי אלא קיימים אינם — חון

 להתכונן לצבא לעזור כדי הלוחם. הצבא
 הצורך. בשעת בתפקידו ולעמוד לתפקידו,

 את לנהל בנשק, לציידו צרכיו, את לספק
פינקסיו.
 במרוצת נשכחה זו יסודית אמת

השנים.
 של הפיקציה את יצרו אזרחיים עסקנים
 דמותו את לרומם כדי הבטחון״, ״מערכת

 החייל של חשבונו על האזרחי הפקיד של
 הוא צה״ל כאילו הרושם שנוצר עד הלוחם.

ב ביותר, החשוב ולא הברגים, אחד רק

הבטחון״. ״צמרת של המבריקה מכונה
 בזנב. כישכש לא שוב האריה

באריה. מכשכש החל הזנב
י ★ ★ ★

 שהגיע זה, תהליך עצר לא צור בי **1
מדאיגים. לממדים

 ינצח לא בעולם ביותר המשוכלל הצבא
גרעי בפגזים לא אף ובתותחים, בטאנקים

ל ויהיה התה היה, המכריע הגורם ניים.
 ״מוראל״. הקרוי מיסתורי גורם אותו עולם
 בחייו אחד יום שהיה אדם כל יודע זאת
קרבית. ביחידה חייל

 נאומי־פיט־ של תוצאה אינו גבוה מוראל
לכלותנו. הזומם האוייב אודות פוט

והאמו המולדת אהבת פרי הוא
ה פרי וגם - העניין בצידקת נה

 רוה פרי לובש-המדים, שר גאווה
ה שרוחש ההערצה פרי היחידה,

העליון. למפקדו חייל
 בהודעות מופיע רמטכ״ל של שמו כאשר

מ אפרורי עסקן של שמו אחרי ובידיעות,
 תת־שר התואר את הנושא שניה, מדרגה

 זה הרי במוראל. פוגע זה הרי הבטחון,
 חשוב 1 מס׳ החייל לחיילים: למעשה, אומר,
מעסקן־מישנה. פחות

 וקטנות, גדולות בדוגמות, להרבות יכולנו
 של כהונתו בתקופת רבו הן חשובות. וכולן
 הבלתי־ החי, הקשר את איבד צה״ל צ׳רה.

הש פרס שמעון כי — הציבור עם אמצעי,
 שר־ סגן שלו. לצרכיו צה״ל בדוברי תמש

בזרו־ להשתמש מעולם היסס לא הבטחון

וורשה ההוזלה ררושה וצ׳רה: רבין רבי־האלופעו

 הפרטיים הפוליטיים ענייניו למען צה״ל עות
ה כתבו פרשת את אגב דרך רק (.ונזכיר

 של חברו־לנשק המסויים, השבועון של צבאי
 לפי על־ידו שנזרק המלחמה, בימי צ׳רה

פרם.) פקודת
 אלה, כל למרות צה״ל, נשאר אם
 אומר זה הרי ותכליתי, יעיל צבא

וה האנושיים משאביו על הרבה
 בעיתו. בא השינוי אך רוחניים.

★ ★
•  נכנס צ׳רה העיתוי. בטיב תלוי רבה ך

פרשח־לבון. של בעיצומה ולתפקידו (
 בשעה לתפקידו נכנם רבץ יצחק

 סדרים מנהיג חדש ששר־כטחון
 של האזרהית בצמרת חדשים
משרדו.

 פרם, שמעון של השיא בימי בא צ׳רה
פרם, של התלולה ירידתו בימי בא רבין

 עדיין דמה לא צה״ל של רמטכ״ל שום
 רמטכ״ל כל לומר: ואפשר כמעט לקודמו.

 של ניגודו בבחינת היה כה עד צה״ל של
 רבין יצחק ותכונותיו. אופיו מבחינת קודמו,

זה. מכלל חורג אינו
ה את רק לא עימו מביא הוא
 גם אלא — חדשה בהתחלה צורך

לכך. הדרויטות תכונות־האופי את
 עם ויחד — קרבי מפקד לוחם, חייל הוא

 בעל קצין־מטד, של סימני־ההיכר בעל זאת
איסטראטגי. מוח

 ועד — הפלמ״ח של באווירה גדל הוא
 יותר טוב בית־ספר בישראל קם לא היום

למפקדים.
 איש הוא אין פירסומת, רודף הוא אין
(וניר נאומים. חובב הוא אין ציבור״, ״יחסי

ה מן השם, בעזרת נינצל, להבא כי אה
זאב!) זאב! בנוסח האוויליים נאומים

 רחוק והוא הפוליטיקה, איש הוא אין
קודמיו. מרוב מעיסקי־מפלגה יותר

ה המזיגה ואחראי, שקול אדם בקיצור:
 דמות ואיש־מעשה, איש־מחשבה של נכונה

 יקבל שלא מפקד הערכה, לעורר המסוגלת
חורשי־קנוניות. של תכתיב

 — רבץ ליצחק צפוי עוד האמיתי המיבחן
 איך לדון אפשר תקופת־כהונה בתום ורק

הפוטנציאלית. ביכולתו אדם השתמש
 :להגיד מותר עתה כבר אך
 יעמוד כזה אדם כי לדעת נעים

 המד בעיית כאשר צה״ל בראש
 בטחו• מצבים תיצור הארצי ביל

 וחוש־ שיקול-דעת שיחייבו ניים
אחריות.

★ ★ ★
ב באים אלה חילופי־גברי דווקא כי אם ף
 עצם את מלעורר להתחמק אין עיתם, ן

 בראשות התכופים חילופי־הגברי שאלת
צה׳׳ל.

 בחמש-עשרה רמטכ״לים שבעה
עצום. בלאי זה - שנה

 לעצמו להרשות קטן צבא יכול האומנם
 חילופים על־ידי כוחותיו מיטב את לאבד

כאלה? מהירים
 לרמטכ״ל לחיצת־היד מוכרחה האומנם

 בידיעה — נשיקת־מוות מעין להוות חדש
 תוך הצבא משורות בהכרח ייפלט שהאיש

מדי? קצר זמן
 לאומי. אסון להיות יכול זקן רמטכ״ל

 הפרטי המשק את להציף היא איוולת אבל
 מצה״ל הנפלטים מנוסים, בקצינים והציבורי

 בגלל כושרם, לשיא להגיע שהספיקו לפני
הרמטכ״ל. של תקופת־הכהונה קוצר

חדשה. בדיקה טעון זה נוהג
כהו בימי תיערך זו שבדיקה מקווה אני

ש מקווה ואני החדש. הרמטכ״ל של נתו
 להניח המדינה את תעודד זו כהונה דווקא
תקו בתפקידם להישאר לרמטכ״ליה להבא

יותר. הרבה ארוכה פה

מאת •א***




