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 לקבלת היד התיקנית הדרגה להענקת רס״ן. של הטבות
ביו הבכירים בתפקידים רק ממש של חשיבות התפקיד,

 של (מיספרית), מיעוטם משום ורא״ל. אלוף של — תר
 ריבויים מפני וכן ״ייצוגיותם״, הללו, בעלי־התפקידים

 אלוף, לאותו הכפופים תא״ל, בדרגת קצינים של היחסי
למע חיוני מרכיב למינויו, מיידית לו הדרגה מתן מהווה

וליוקרתו. מדו
היו, לא קדם־ששת־הימים׳ של ההם, הרחוקים בימים

 התיקנית, הדרגה את להעניק מדי ממהרים בצה״ל, גם
 נוגע לי׳ הזכור ביותר, הבולט המיקרה למינוי. מיד

 בלחצו חיל־האוויר, מפקד 1966ב־ מונה אשר הוד, למוטי
 בצמרת מאד רבים לדעת ובניגוד וייצמן עזר של האישי
הוד היה לתפקידו בהיכנסו בחיל־האוויר. וגם צה״ל,

 שדד ״הכרח״, ורואים מסויים תפקיד של דרגת־תיקנית
 גבוהה תהיה ממנו, והגבוה לו המקביל של דרגה־התיקנית

 דרגותיהם כין בפער צורך שרואים כמידהיותר. תמיד
 תפקידים ב״קו״ עוקבים תפקידים שני של

 את ליטול :ההפוכה כדרך ללכת יש מסויים,
 ולק• — הגכוה התפקיד של הדרנה־התיקנית

יטמתחתיו: לזה יותר נמוכה דרגה בוע
 זוכה, עצמו תפקיד שאותו הנוהג, את לחסל יש שנית,

 שלא למרות יותר, גבוהה לדרגה־תיקנית השנים, ברבות
בו. מהותי שינוי חל

 ההכחנה את להנהיג וצריך אפשר כהמשך,
עצמה. דרגה כאותה ו״זוטרות״ כין,,ככירות׳׳

 שרשרת- למצוא היה ניתן למשל, הבריטי, בצבא
 וכולם זה, מעל זה תפקידים, שלושה נמצאו בה פיקוד,
 בריגדיר היה באוגדה הארטילריה מפקד דרגה: באותה
הג הקורפוס של הארטילריה מפקד !,זוטר״ (אל״מ)

 וקצין ,בינוני״, אך בריגדיר, הוא אף היד. ממנו, בוה
 אף הארמיה, של יותר, הגבוהה במיפקדה הארטילריה

״בכיר״. אבל בריגדיר, דרגתו הוא
 שלוש בכל ביותר, הגבוהה הדרגה בארצות־הברית

דר שהיא כוכבים), (ארבעה ״מלא״ גנרל היא הזרועות,
 מפקדי כרעיו פטון, (אגב, מפקד־ארמיה של התיקנית גתו

 כוכבים, 3 של לויטננם־גנרל, רק היה האחרים, הארמיות
 ולוואי — בלבד קורפוס מפקד של התיקנית דרגתו שהיא
 עצמה דרגה אותה כך, כמותו). ,תת־תיקניים״ כמה עלינו

 ארצות- בכוחות העליונות הרמות 5—4 את כעת משרתת
 5—4 לה שמוקנים משום צווחה, או פרץ ואין הברית

 זרה התופעה אין לצה״ל גם בכירות. של רמות־מישנה
 סגן- ושל מג״ד של התיקנית דרגתם למשל: לגמרי:

סא״ל. היא ממנו, הגבוה מפקד־חטיבה׳
 ראשון־במעלה כאמצעי הדרגות־התיקניות, הנמכת

 מפירמי- להתחיל צריכה בצה״ל, הדרגה מעמד לתיסוף
 להם שקבועות תפקידי־פיקוד אותם תפקידי־הפיקוד. דת

בעיקר מיקרים, ובכמה — מדי גבוהות דרגות כיום.

רצו בדרגה רעלות כדי

 סאיל עוביו במרחב
 נחוץ לאלוף

דרגה עוד להרעיד
 אלוף והפך תא״ל), דרגת בצה״יו אז הונהגה (טרם אל״מ

 מסד בתקרית יכולתו את משהוכיח זמן־מה, כעבור רק
. בצפון. יימת

דר שב״השעיית״ הענייני הצידוק ,על להתווכח אפשר
 העובדה, יותר הרבה חשובה אבל הוד, למוטי האלוף גת

 כל שאין בצה׳יל, גם וקיבלו סברו שבהם ימים, שהיו
 הדרגה את הקצין, ,כתפי על להדביק להתאמץ הכרח

 ומותר מוטב וכי התפקיד, קבלת ברגע מיד התיקנית
 להסרת האופציה פת־חה1 שתישאר כדי מכך, להימנע
 זוטר לתפקיד ״ולהשבתו והרם,' החדש מתפקידו הקצין
שב — אלוף בנןפקידי קצינים שלגבי שעה אבל יותר.
 תפיסה ליישם יש —לכן קודם היטב־היטב נבחנו וודאי

 העולים קצינים לגבי הרי מיוחדים, במיקרים רק זו
רגיל. כדבר ליישמה ונחוץ צריה, סגן־אל״מ, לתפקידי

 סגן־ רמות של מרחב־התפקידים פד תמונת
נב שחלק בקביעות, להראות, צריבה טד־אל״ס

 נמובה דרגתם רובם, ואפילו אלה, מקצינים כר
 הקפדה רק היא הדבר ושפיכת התיקנית מזו

״מ; פז על אדוקה
 שאבידות שעה מילחמה, לאחר או טילחמה, בעיתות
 להתחזק, זו נטיה צריכה הקידום. את מזרזים והתרחבות

 המתוארות, בנסיבות מנוק, יהיה לא אמנם, :להיחלש לא
 הדבקות אבל — בדרגות יותר וסיטונית חפוזה מהעלאה

 היחיד, היעיל האמצעי את צה״ל בידי תשמור בפז״ט
 בו, שייטבע תחת אותו, ולבקר ,השיטפון״ את לעצור

 מובן, הרי פירמידת-חדרגות. של• ומיטוטה סחיפתה תוך
 כדי רק לחץ, ותחת בחפזון• הנעשה קידום־בתפקיד, כי

להי יכול איננו פתאום, שנבעו קריטיים, חורים לסתום
מספיקים. ובחינה שיקול־דעת על סמך

 המאפשרת — הבריטי הצבא של ה״ריץ״רץ)״ שיטת
 עת, בכל יותר, נמוכים ולדרגה לתפקיד מיידית החזרה

 הפיתרון את מגלמת — בר־שינוי שאיננו הפז״ט לפי
 איננה שבהם צה״ל, כגון בצבאות. זו. לבעייה האידיאלי

 שיימצאו הוא, חיוני הכרח להכניסה, יקשה וגם נהוגה
כל לבדוק אחרים, ממוסדים והזדמנות דרך הצבא בידי

 והדרכה; מינהלה בתפקידי־מטה, בעיקר וחלה נפוצה
״מדו ״מחלקות״, וראשי שונים ו״-סגנים״ ״עוזרים״ ולגבי
העליונות. במיפקדות ״ענפים״, או רים״,

 פירמידת בין הנכון היחס בצה״ל עוות מכך, כתוצאה
 לכל ״העזר״ תפקידי של לזו תפקידי־פיקוד של הדרגות.

״סק העדפת של צה״לית גירסה כמעין וסוגיהם: מיניהם
 האחרונים נהנים היצרנים״, ״סקטור. על השירותים״ טור

לראשונים. ביחס מדי גבוהות מדרגות
כיותר, הגבוה קצין־המטה דרגת למשל:

 ככל — והינה — להיות אמורה עוצבה, ככל
 של מזו אחת, כרמה נמוכה, הנאורים, הצבאות

וב :עוצבה שבאותה המיידי, מפקד-המישנה
 אין שבהם הכלל, מן יוצאים מקרים, אותם

 ומכתיבה זה פער פירמידת-הדרגות מאפשרת
 כדרגתו, ״זוטר״ קצין־המטה יהיה שווה, דרגה

מפקד־המישנה. לעומת
היא ביותר הגבוהה המטה דרגת בריטית, באוגדה כך׳
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ול בו לחזור שיוכל כדי שנעשה, לאחר גם מינוי־חפוז
מתבקש. הדבר אם בטלו,

 צה״ל. ידבק לקראתם, או אלה, שבמצבים במקום
 ובסיס־הבקרה הצלתו עוגן — בפז״מ מיוחדת, בעיקשות

 ההפוכה בדרך הלך בהט דווקא הרי — שלרשותו היחיד
 בפני צה״ל חסם זה באופן רוח. לכל ר.םז״מ את וזרה

 לבק־ סיכוי כל ביותר׳ אפקטיבי ובאופן במדידיו עצמו,
 ממינויי־לחץ שכוזמאזו עיוותים, ולתיקון רה־חוזרת

ה והיחסים הטוב הסדר. עם יחד הפז״ס,חפוזים.
ב ונשטפו נסחפו כפירמידת־הדרגות, נכונים

 כי* כהתקף ״השלכת״, אשר עלי-הדרגה, מבול
 על השילה תיפקודי, אמוק של תי־ניתן־להשבה

העולם״. ״כל כתפי
הדרגות-התיקניות. גובה הנמכת •

 יתגלה הדרגה לאי־החשבת הברורים הביטויים אחד
 כל הרף, בלא לחפש, לצה״ל, מאד האופיינית בנטייה,

 בכל הדרגה־התיקנית, גובה את להעלות ופטנט הזדמנות
ותפקיד. תפקיד

 למרות — ביחס מיקשה ד,וצ תפקידי-הפיקוד סולם
 דרגות־■ לקבוע תפקידים, בכמה צה״ל, ״הצליח״ בו שגם

התופעה לכן, (וההגיוני). המקובל מן גבוהות תיקניות

ברי (המח״טים), מפקדי־המישנה ודרגת לויטננט-קולונל,
 ארצות־הברית בצבא רמות. בשתי ממנה גבוהה גדיר,
 קולונל לעומת ״זוטר״, קולונל היא ״ראש־המטה״ דרגת

 שמעל העוצבות ובכל — המח״ט דרגת שהיא ״בכיר״,
 מפקדי־ לעומת בדרגתו נחות ראש־המטה יהיה לאוגדה

 מיל־ לאחר העתיק, אמנם, המערב־גרמני הצבא המישנה.
 אבל האמריקאית, שיטת־המטה את חמת־העולם־השניה,

 ללדטננט־קולונל, באוגדה ראש־המטה דרגת את הוריד
האורך. לכל בו מתקיים הנכון שהפער כך

 קצעי-המטד. לטובת — שונה המצב כאמור, בצה״ל,
תאו שגורם מה בעלי־התפקידים־שאינם־פיקוד), (ושאר

 ומעוות האינפלציוני, התהליך של ומתמדת מוגברת צה
 והכבדת- הרחבת־יתר תוך פירמידת־הדרגות, את בקביעות

ראשה. של יתר

למטה מלמעלה להוריד
 את להפוך כל. קודם נחוץ׳ זה עיוות של תיקונו ך£
במ למטה, מלמעלה שתהיה הדרגות, ״דחיקת״ ביות /

נוטלים כיום, דהיינו: למעלה. מלמטה כעת שהיא קום

 - ב..שס־ יבחר שהקצין
 לקליקה יתחבר נחמו,

ומצליחה חזקה
 עד־ גבוהות אף מסויימים, מסייעים אלמנטים על בפיקוד

הנכונה. לרמתם מייד יקוצצו — להתמיה
ית כתפקידי־הפיקוד ההנטכה עיקר אבל

תפ לבל דרגות־תיקניות שתי כקביעת בטא
 נם שייצור מה אפשרי), הדבר (באשר קיד

עצמו. תפקיד כאותו מתח-דרנות
 תפקיד־פיקוד של התיקנית דרגתו אם לדוגמה, כך,
 סרך לדרגת אותה להפוך יש רס״ן, כיום היא מסויים
תפ באותו הקצינים רוב יהיו יחידה באותה ואז, רס״ן!

 בבוא יקבלו, בהם הבכירים ורק סרן, בדרגת מסויים, קיד
רס״ן. זמנם,

לעשות יש בתפקידי-הפיקוד. זה תיקון שייעשה כיוון
)26 בממוד (חמשו
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