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נכשל. ־ שמצליח מ׳ מצליח. ־ שגכשל מי

חופ יד תבע הוא דרישות. היו ללווינסון מזה, גרועב■*!11ובי מיקרון
דראס שינויים לחולל הבנתו, לפי העסק את לנהל שית

 בא לא :בקיצור בלתי-כישרוניים. אנשים לסלק טיים,
בחשבון.

■ ■ ■
 את מאיר לגולדה להעניק הוחלט כי נודע אשר ך*
 זעקה שכולים הורים כמה השמיעו ■ישראל, פרס ^

גדולה.
אח שהיתה לאשה מגיע הפרם שאין להם נדמה היה

מדינודישראל. בתולדות ביותר הגדול לאסון ראית
 פשוט טועים. הם השכולים, להורים הכבוד כל עם

 בישראל מחלקים שעל־פיהם הכללים את מבינים הם אין
ותפקידים. כיסאות כיבודים, פרסים,

 שאי־ יודעים היו הפרינציפ, את הכינו אידו
 יותר מתאים מועמד השנה למצוא היה אפשר
מאיר. גולדה מאשר לפרס

■ ■1 !■
יש במדינת כי סבורים ,שיטחיים פרשנים רכה ך*

הפיטרי״. ״העיקרון שולט ראל 1 ו
טעות. זוהי גם
 אחת ביותר, חשוב חברתי חוק גילה פיטר לורנס ד״ר

 מנגנון, בכל כי קבע, הוא דורגו. של הגדולות התגליות
 שאין ■לתפקיד מגיע שהוא עד הדרגות בסולם אדם עולה
נתקע. הוא ושם למלאו, מוכשר הוא

 הוא בתפקידו, מצליח כשאדם כך: פועל המכניזם
 החדשה, בדרגה גם מצליח כשהוא בדרגה. בעלייה זוכה
 מגיע שהוא עד בהתמדה, עולה הוא כך שוב. עולה הוא

 מסתבר שאז מכיוון לכישרונותיו. מעבר שהיא לדרגה
■נוספת. בעלייה עוד זוכה הוא אין — מצליח שאינו

המנג של העליונות הדרגות כל כך, משום
 מוכשרים שאינם אנשים על־ידי תפוסות נון

שלהם. התפקידים את למלא
 לדרגת עולה הוא גהדר. מם־מם הוא פלוני למשל:

 והוא גדוד, מקבל הוא מצטיין. הוא זה בתפקיד וגם מם־פא,
 מסתדר עדיין הוא רב ובמאמץ חטיבה, מקבל הוא בסדר:

 ושם — האוגדה את מקבל הוא הטבע, בדרך ואז, איכשהו.
 המכריע. ברגע מילחמה להפסיד ומסוגל גמור, אסון הוא

 אחריו אותם המוביל חייליו, על האהוב האגדתי, למם־פא
 כדי הדרושים הכישורים חסרים פשוט ■נועזים, במיבצעים

 סמכויות להעביר כשעליו אוגדה, כמו מורכב גוף להנהיג
אחרים. על ולסמוך

 מג״ד מצויין, מם־כה היה למשל, דיין, משה
 ורמטכ״ל מכורדק אלוה־פיקוד למטה־מכינוני,

מם־כף. כמו ניהל מילחמת-פיני את מחורכן.
!■ ■1 ■

 כל בישראל. גם פועל פיטר של שהעיקרון דור ף*
 מזכיר־הסניף — רבות דוגמות מכיר מאיתנו אחד ^

 מנהל שהפך האהוב המורה מגוחך, ח״כ שהוא המצטיין
 בית־החולים מחלקת את ההורס המבריק ■הרופא מייאש,

לידו. שנמסרה
 פיטר של העיקרון הגויים. לכל דומים אנו זו, מבחינה

אוניברסלי. הוא
 חדש, עיקרון כך על הוספנו כישראל אולם

הלאומי. ייחודנו את המכטא ומייוחד, מקורי
 כפי אבנרי״, ״עיקרון לו לקרוא מכדי מדי צנוע אני
 הבעלים באמת שאני בטוח שאיני גם מה פיטר, שעשה

 אותו מקדיש אני כן על התגלית. של והבילעדי הראשון
שלנו. לשר-האוצר בזה

ה את לציכור למסור כזה מתככד הריני
רכינוכיץ״. ״עיקרון :ששמה תגלית

 לנאומים להקשיב היכולת ישראלי: מיפלגתי במנגנון
 הכיש־ ; מיפלגתי בבל״ת של אינסופיות בישיבות דביליים

 נגד מסובכות אינטריגות ולנהל קבוצות־לתץ לארגן רון
מקו רעיון מכל המוחלטת ההינזרות ומתחרים; יריבים

ציי מכשיר לשמש הנכונות מישהו; להרגיז העלול רי
גדול. יותר בום בידי ואפור תני

הדרו הכישורים אלה אין הצער, למרכה
 תחת הכורעת מודרנית, עיר לנהל כדי שים

קשות. כעיות של עומס
 מאד, אפור לראש-עירייה היה המוצלח ■המיפלגתי הבום

 להישאר צריך היה פיטר, של העיקרון לפי מאד. בינוני
חייו. ימי כל זה בתפקיד
 אותו סילקו תל-אביב בוחרי מזל. היה לרבינוביץ אבל

■מכהונתו.
אצולה של תואר זה במיקרה לו מעניקים היו באנגליה

לה מגיע מקיסינג׳ר: נפרדת גולדה
 אותו ומגלים התיקווה״) ״וייקאונט או מוסררה״ (״לורד

לבית-הלורדים. ימיו סוף עד
עיר? בניהול שנכשל לאדם בישראל קורה מה

מדינה. לנהל לו נותנים מאליו: מוכן
 ליהושע נמסר בבחירות, כישלונו אחרי מעטים שבועות

 והגורליים המרכזיים התפקידים משלושת אחד רבינוביץ
שר־האוצר. :ישראל במדינת ביותר

רבינוביץ, יהושע של שמו על העיקרון את ראנו ך*
השטחים. בכל עמיתיו על חל עצמו העיקרון אך

 אותו הפסקנו דיין. משה של לסיפורו למשל, ׳נחזור,
 שה־ הוכיחו צה׳׳ל של התחקירים מיבצע־סיני. למחרת
 של לפיקוד־ומטה בבתי־ספר גמור. ברדק היה מיבצע
לגז אותו וקרעו לפרטיו, המיבצע את ניתחו זרים צבאות

 אחיד: פסק־הדין היה הרציניים אנשי־המיקצוע בין רים.
 של מצויץ מפקד מצליח, קצין־פרשים להיות יכול דיין

גמור. כישלון הוא מצביא בתור אבל כיתת־קומנדו,
ה המועמד הוא כזה אדם ישראל, כמדינת

 כשעת■ העליון הכיטחוני לתפקיד אידיאלי
משכר.

 ששת־הימים, מילחמת ערב ■והפחד, הייאוש גברו כאשר
 ודיין מגמגם, אך טוב שר־ביטחון שהיה אשכול׳ לוי סולק

 ששת־ מילחמת את לחרבן הספיק לא הוא במקומו. בא
 צה״ל, את ניוון הבאות השנים שש במשך אבל הימים,

 חסותו את העניק ובאירגון, במחשבה התקדמות כל עצר
 מישרד־הביטחון, את השחית הקטסטרופלי, בר־לב לקו
 התמוטט ביום־הכיפורים, האחרון הרגע עד הגיוס את מנע

 מגשים היה ■ואף חורבן־בית־שלישי ניבא היום, למחרת
בדמם. ישראל חיילי זאת מנעו לולא נבואתו, את

 את לידיו ולקכל לחזור עדיין מקווה דיין
 כישלון אחרי לא? ומדוע ראשות-הממשלה.

רחוק. להגיע יכול הוא כזה, טוטאלי
פרס. שימעון ויורשו, ידידו אחרת: דוגמה
 לדרגת עלה ובמפא״י. העובד בנוער עסקן של מדרגה

 לפי הכל סגן־שר. הפך ולאחר־מכן מישרד־הביטחון, מנכ״ל
 צעיף כי נכשל, או הצליח אם ידע לא איש פיטר. עיקרון

המחד על אף ההם בימים פרוש היה צנזורה של עבה
 הכל במערכת־הביטחון. ביותר הנוראים והשחיתויות לים

מדופלם. ״ביצועיסט״ שהוא ידעו
 לכד הראשונה הרצינית הבחינה לפרס נמסרה 1970ב־

 היה אותו, כשקיבל מישרד־התחבורה. שלו: שר־הביצוע
 כעבור מידיו, אותו מסר כאשר ומוזנח. כושל מישרד זה

 התחבורה לחלוטין. הרוס מישרד זה היה שנים, ארבע
 בעולם אחד אדם שרק עד נואש, כל־כך במצב נמצאה

 אהרון יעקובי. גד תלמידו׳ :יותר עוד אותה לקלקל יכול
בו. נפשו עוד כל זה משטח ברח יריב

ש שנים, כארכע שהוכיח לאדם עושים מה
 כיותר הקטן התיקון את אה לחולל מסוגל אינו

 לו מוסרים ? התחכורה כמו כיצועית כמערכת
 מישרד־ :כיותר הגדול הכיצועי המישרד את

הכיטחון.
 30ס/ס בשנה׳ מיליארדים 22 על חולש מישרד־הביטחון

 את להפסיד יכול בו, שמחזיק מי הלאומי. התוצר מכל
 אין ישראל, במדינת שהתחילה. לפני עוד ■הבאה המילחמה

 כי שהוכיח אדם מאשר זה לתפקיד יותר טיבעי מועמד
משומנות. פראזות לגלגל מילבד דבר, לבצע מסוגל אינו

 ביותר העלובים חברי־הכנסת הלאה. וכך הלאה וכך
לקדנ להגיע יכול מוצלח שח״ב בעוד לנצח, בה יושבים

 מן הנהנים החיילים שני אלוהים. בעזרת רק שנייה ציה
 שרון ואריק טל ישראל — בצה״ל ביותר הגבוהה היוקרה

 להסתפק וצריכים לצבא־הקבע, להתקבל זוכים אינם —
מל הציבורי ■והמנגנון מישרדי־הממשלה במינויי־חירום.

 המבריקים הישראלים מן וכמה משגשגים, כסילים אים
בארצות־הברית. מצויים ביותר

נכשל. — שמצליח מי מצליח. — שנכשל מי

 מילים ארבע הכל, בסך כולל, רכינוכיץ יקרון **
 שלם. עולם טמון אלה מילים בארבע אך — <

:המלא הנוסח הנה ל מי רק ש כ נ . — ש ח י ל צ מ
 שאני המשלים, העיקרון את כך על להוסיף מזדרז אני
 בי״. רבינוביץ ״עיקרון השם את בזה ליו מעניק

 :מילים ארבע הוא אף כולל שלו הנוסח
י ״כל ח מ י ל צ מ ״ — ש נכשל.

 עצמו. רבינוביץ יהושע של הדוגמה את למשל, קח, 1•
מובהק. ישראלי סיפור זהו ^

וב עברי בבית־ספר התחנך בפולין, נולד רבינוביץ
 בית־ מנהל לדרגת ועלה הצליח בווילנה, למורים סמינר

 מפלגתי, עסקן הפך ,1934ב- ארצה גשעלה תיכון. ספר
 של העסקנות בסולם בהתמדה ועלה בקואופרציה, עסק

 הוא ספיר׳ פינחס הסופר-בוס, של כנפיו תחת מפא״י.
 צעד רק היה משם בתל־אביב. המיפלגתי המיני־בוס הפך
 מועצת־חעירייה חבר מדרגת עלה שבה לעירייה, קטן

כראש-העירייה. נתמנה ולבסוף סגן־ראש-העירייה, לדרגת
 על-פי הישרה, כדרך הכל התנחל כאן עד

פיטר. של העיקרון
המ מוצלח, מיפלגתי עסקן היה שרבינוביץ ספק אין

לבוס להיות כדי לאדם הדרושים הכישורים בכל חונן

זה, לתפקיד רבינוביץ של מועמדותו הוצעה אשר ך•
לווינסון. יעקוב שני: שם גם צץ
רצי להיות יכלה לא לווינסון של שמועמדותו מובן

 לקח הוא מצליח. אדם הוא לווינסון אחד. לרגע אף נית
 מעצמה אותו ■והפך הפועלים, בנק ונשכח, קטן בנק לידיו

 כושר־ לו שיש הוכיח הוא כולו. בעולם הידועה כלכלית
 פיננסי. וכישרון כלכלית הבנה למנהיגות, חוש ניהול,

במדינת־ישראל. שר להיות יכול אינו כזה איש
 נכחר ולא רכינוכיץ נכחר מדוע נכחן אם

 — החוקים שני פועלים כיצד נכין לווינסון,
.׳וכ א׳ רכינוכיץ עיקרץ

 מפני מפניו, פחד לא איש לאיש. הפריע לא רבינוביץ
 כל דרישות. העמיד לא גם שנכשל, מפני נכשל. שכבר

 עסקן עם שיסתדרו בטוחים היו למיניהם קבוצוודהלחץ
 למה אז שר-האוצר, להיות מוכרח מישהו כזה. אפור

הוא? לא
 מן לו, יש כך משום הצליח. זאת׳ לעומת לווינסון,

 מעורר יבלות, על דורך שמצליח מי אויבים. הרבה הסתם,
ב בינוני אדם כל מרגיז משלו, דיעות לו יש קינאה,

מא כינוניים אנשים יותר מרגיז דכר איןסביבתו.
 אדיר כוח ואין מכינוני, למעלה שהוא אדם שר

הקינאה. כוח מאשר כישראל יותר

 את מוכיח זה עיקרון הפרסים, חלוקת •טטח ך*
להפליא. עצמו ^

 היא הצלחתו עצם הרי ? שהצליח למי פרס לתת מדוע
 בכל שנכשל אדם ואילו כך. על להוסיף צורך ואין פרס,

שית כדי חייו״, ״מיפעל על הפרם, את לו לתת כדאי —
אנחנו. ורחמן רחום עם נחם.

שנכ מי ואילו מרגיז. — מצליח אדם כן: על יתר
אהדה. מעורר — של

מ אותו וישלול מרגיז, לאדם פרם יתן מי
 זה דכקים הכושלים שכל גם מה ? אהוד אדם
המקו הכלל לפי פרסים לזה זה ומעניקים כזה,
לך.״ ואשמור לי ״שמור : דש

 לכך לאדם'הראוי כלשהו פרס ניתן לפעמים אמנם,
 משווע מעוול להתעלם וכדאי ■מביך, חריג זהו אך באמת.

כזה.
 היה מאיר לגולדה פרס־ישראל שהענקת מובן לפיכך

 יהושע עיקרון של הסופי ניצחונו מובהק, ישראלי מעשה
רבינוביץ.
שהו אחרי לפרס, זכאית זו אשה אין אם

 ששת־ שלאחר רמא מאיגרא המדינה את רידה
כח יופ-הכיפורים, של עמיקתא לכירא הימים

והתנש שחצני טימטום של רצופות שנים מש
? לו ראוי מי פרימיטיכית, אות


