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 נעשה שכמוכן בפי — ״שלוף״
כפועל.

 ״תיכנון,״ בעקבות להיכשל במקום כך,
 (מד. האילתור בדרך מצליחים היינו אולי

 של המוחלט ביטולו את מייד ממסד שהיה
בצה״ל). התיכנון
 המיתקפה ערב בדרום, המהומה אמת,

במיו קיצונית היתד, חראשונה, ,הגדולה״
 עבודת־ שסדרי ככל לפחות — כמותה חד.

 מקום בכל ראינו לא — נוגעים המטה
בוא אחרי הדרום, בפיקוד לא וגם אחר׳

 שנין השעות 17 מכלל
 ■שיבת־הפיקוד

 תמיתקפה, ופתיחת
 במ׳שוין אלעזו גרם

שעות שנע לאובדן
 הוא כאן האופרטיבי הביטוי אבל בר־לב.
 יותר, מתונה בצורה במיוחד.״ ״קיצוני

 לכן חריג. או בודד מיקרה זו פרשה אין
השורשיים. בגורמים מעט להעמיק כדאי

הוצא המנקד
להורג

 הבולט הראשי, ורם־השורש ך
חבר כגוף חוסר־מישמעת. הוא מייד, ^
 ב־ כל, קודם הצבא, מייוחד ייעודי, תי

מישמעת.
 ה־ בתחום הבאנקט״ ״על נמצא צה״ל

 ותיר־ תורגל אלעזר מלידתו. כבר מישמעת
ואו — פעמים עשרות הרבה כמפקד, גל,
 מצא שבו זה כגון במצבים — מאות לי

 להכין המשימה בפני ניצב ,7.10ב־ עצמו
 עליו שהיה כל יום־המחרת. מיבצעי את

 ומה — שתירגל מה ליישם הוא, לעשות
 לא גחלים חתה ודאי הפרתו שבגלל

 רק — שונים מתורגלים ראשי על מעט
 חסרי-נסיון לאנשי-צבא אמת.״ ״על הפעם

האח צה״ל מפקדי לכל כמו לאלעזר,—
 עוצבות בניהוג מוגבל אישי נסיון רים,־

וההו הזיכרונות חסרים — ממש במילחמה
 יש- אשר הבלתי־אמצעיים האישיים, כחות

 שלמדו, והטכניקות הנוהלים כל כי כנעום
 חיוניים אלא לתרגילים, רק יפים אינם

 התחליף מילחמה. בעת כמה פי ושמישים
 הוא אישי נסיון להיעדר היחידי היעיל
צב היסטוריה של ומעמיק עיקבי לימוד

 חושבני אבל בה. אירועים וניתוח אית
 צח״ל, קציני של המכריע כרובם אלעזר, כי
 אלה. הבלים על מדי רב זמן הוציא לא
 היחידי כגורם המישמעת, רק נותרה כך

 גם לעשות איש־הצבא נאכף מכוחו אשר
 להבחין, או להבין, מסוגל שאיננו דברים

בחשיבותם.
מוגד ״הערכת־המצב״ או ״נוהל-קרב״

 כ״רשימוח ביותר, הפשטני באורח רים,
 לך המאפשרות ),011ס0אל 11813( ביקורת״

 הנתון, במצב כי ולוודא, עצמך את לבקר
הפעו את נוקט הינד לחץ, תחת במייוחד

הש אפילו הנכון. ובסדר הדרושות לות
 רק עבודת-המטה נוהלי בכל אלעזר תמש

 היתה שפעולתו ודאי זה, פרימיטיבי באופן
שיעור. לאין ושקולה שלמה מתוקנת,

 אדמירל התנגש 18ה- כמאה
צרפ כשייטת כינג, כשם כריטי,

 פי על חייכ, הטאקטי מצכו תית.
 מיבנה• האדמירליות,״ ״הוראות

 פעמיים: חטא כינג מסויים. קרב
 וגם — הנבון כמיכנה נעיד לא

 למוות נידון שנשפט, סופו ניגף.
 במקובל, שחר,״ ״עם להורג והוצא

 הוד-מל■ מספינות אחת סיפון על
כותו.

 הבריטים את לחקות ליישם ממליץ אינני
 גם בהחלט ישים העיקרון אבל הסוף,׳ עד

לצרכינו.
 מטבע־המישמעת של השני צידו צידד

הביקורת. ביקורת היעדר הוא ־המזוייף,
 ברור שינוי תחילת בצה״ל מורגשת עתה

 שביקורת, ההבנה יותר רבה וכבר לטובה!
 ענייניים, יהיו שמניעיה אפשר חריפה, גם

יום־הכיפד קודם אבל אישיים. לאו־דווקא

צורו על — האישית הלויאליות היתח רים
 — הפחות־אסתטיות וגם המתונות תיה

 את מדי, רבה בתכיפות מבטלת־למעשה
ול לתפקיד למשימה, העדיפה הנאמנות

 י מילאו לא אלו בנסיבות הכללי. עניין
 חובתם, את כפופים ומפקדים קציני־מטד.

 ורעיון, הצעה כל עצמאי באופן לנתח
לסוגי התייכנונים במהלך המפקד שמעלה

 ולהציע במלואן, דיעותיהם את להביע הם,
ב או — גם משלהם, ופיתרונות גישות
 או תפיסותיהם עלו לא כאשר — ייחוד

ה של אלה עם אחד בקנה הערכותיהם
מפקד.

 לתופעה, אחר הסבר כל לי אין
ה הפיקוד כל לפני נפרשת, כה

 (להוציא הדרום פיקוד של כביר
תוכ האוגדות) ממפקדי אחד רק

 מייד ניכר פניה על בכר אשר נית,
מחוש כרוקה, הגיונית, איננה כי

לנסי מתאימה מותאמת, או בת,
 איננה וגם — ולאפשרויות כות

ה התיכנונים מן לאחד אף דומה
מוכ היו שבולם הרכים, מוקדמים

 איש ואין — הנוכחים לבל רים
 השתיקה ומצפצף. פה פוצה בהם

 אלא מעשה, בשעת רק לא נמשכה
המילחמה. אחרי גם

ב הבולט השלישי השורשי הגורם
תו היעדר הוא אלעזר״ ״תוכנית פרשת
 ושל המטה של חיוניותם בדבר דעה,

 מעולם היו לא אלה שני עבודת־מטה.
 — הבאנו וכבר בצה״ל, חזקות נקודות

 ► מספיקות ודוגמות ראיות — נוסיף ועוד
 התופעה את להסביר יכול זד. גורם לכך.

 או נראה, לא בדרום המפקדים מן שאיש
 יתר כמתרגש כלשהו, בפירסום תואר לא
 או אצלו עבודת־המטה, מרמת המידה על

פול בני אלה היו אפילו — אחרים אצל
מוסו.

 המילחמה מתיאורי אחד אף
וכ — המעשים את כוחן איננו
 בקני-מידה — ההחלטות את עיקר

 8 דכר עכודת־מטה, של ובמונחים
הצב כהיסטוריה תקדים לו שאין
בק המאפיין אכל הכללית, אית

 אשר הסיפורים, קוכץ את ביעות
להיס כאקויוולנט מתפקד אצלנו
הישראלית. הצבאית טוריה

 גם כמובן, נגרם, תודעודהפטה היעדר
 מ־ אחד עוד מצוי כאן הנושא. מאי־הבנת

 האנטי-מיקצו- שמורשתו מעגלי־הקסמים,
 הגופים בתוכם. אותו כלאה צה״ל של עית

 ההגנה — צה״ל על חותמם שהטביעו
 של מטה מימיהם קיימו לא — והפלמ״ח

 ל- בוז של מנטליות הנחילו ועוד ממש
 מה יודע אינני במיפקדות. ״ג׳ובניקים״

 י אבל צה״ל. של המסווגים בפירסומים מצוי
לח מקום יש מלמדים, שהגלויים כמה עד

 העולם, צבאות מכל יחיד שצה״ל, שד,
וברורה שלמה מוגדרת, ״תורת־מטה״ חסר

 לעסוק במקום
 בפסבדו־תימון

 הזנו אייו היה מוטב
 בנוקו קמו דישון, סום

שדוף־ ה.. בשיטת והתקינו
עוב בורות עד אחד צעד רק מכאן משלו.
 ועבודת־ למטה הנוגע בכל פשוטה דתית
 לכסות יוכל לא מיבחן, בשעת עליה, מטה.

 הלקוחים במונחים החיצוני השימוש אף
המטה. מעולם
 אולם כך. גם איכשהו הסתדרנו עתה עד
 מכו- נתבעה יום-ד.כיפורים במילחמת כבר

 — ניהול לרמת הצה״לית נודהמילחמה
 — ועבודת־מטה מטה איכות לרמת כלומר,
אז. יכולתה מכפי גבוהה
 ״עבודת* המושג את נכין אם
 והרחכה, השלמה בתחולתו מטה״

 נובל ומטהו,״ מפקד ״עוכדת של
 השפיעה, הנחותה רמתה בי לומר

 צח״ל כישלונות כבל מרכזי, בגורם
כמילחמה.

 1 לביטוי זו מיגרעת באה כיצד ראינו
 מיתקפת את שהכין־כביכול ב״נוחל-הקרב״

 נראה הבא במאמר בדרום. באוקטובר 8ה־
 בפועל ניהולה אופן על השפיעה כיצד

תוצאותיה. ועל — מערכה אותה של

1981 הזה המודס44




