
ו ו סה ו י ע נ ו נ מ ו ל נ מ את מ
נו נ ן צה׳ל אלופי * הגנרל דרגת

בנירים [)צינים 1 * שרהביטחון אל
הצבא למורי מנה * לפרוש מאיימים

 רתח דיין, משה ר־הכיטחון,
 למצוא היה אפשר אי ״האם מכעס.

 בלי לכתוב שיודע אחד, קצין בצה״ל לי
 מאנשי לאחד פתק על כתב שגיאותז!״

פמלייתו.
 העובדה היתה דיין את שהרגיז מה

 עתה שזה וגבה־הקומה, הצעיר שהרב־סרן
 התחיל כשלישו, שישמש כדי אליו שלחו

 הוא שמאל. ברגל בעיניו׳ תפקידו, את
ב סיור שכלל סדר־יומו, את לדיין הכין

 אח רשם שהוא אלא אשדות־יעקב. קיבוץ
כ״אשדוד־יעקב״. הקיבוץ שם

 דיין משה לסד זו גרועה התחלה למרות
 שלישו את ולהעריך להוקיר קצר זמן תוך

בדאון. אריה רב־סרן החדש, הצבאי
 חכם!״ שיהיה דורשים לא ״משליש

 לאיש הערכתו פשר את דיין פעם הסביר
 שנים ארבע במשך ,1969 מאי חודש שמאז

 דורשים ״משליש לצילו. הפך רצופות,
 פאנצ׳- יהיו ושלא מאורגן מסודר, שיהיה

שלו.״ בלוח-הזמנים רים
 אריה הצטיין בהן אלה תפונות ואומנם,

 של שלימה שורה לו שהיקנו הן בראון,
 לקבל דיין את לשכנע שנועדו המלצות,

 לשר- שליש של התפקיד כשלישו. אותו
 טכני, תפקיד הכל בסך הוא הביטחון

רמה או אקדמאית הכשרה מצריך שאינו
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 שר־הביטחון של שלישו אינטלקטואלית.
 בתחום השר של לוח־הזמנים על מופקד
 הביקורים תיאום על ממונה הוא הצבאי.

 לכך נוסף בצה״ל. השר של והפגישות
 שכן, ושומר־סוד. נאמן גם שיהיה כדאי
 שעות במרבית לשר־הביטחון שצמוד כמי

 או מדבר שעושה, דבר כמעט אין היממה,
ממנו. שנעלם שר־הביטחון שומע
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ס ^ אלי מר ב
ה רי * ן £ או ר  הוא למפקיד. נולד כמו -
 העריכו כולם ושתקן. נאמן מסודר, היה

שהכי מאלה איש אבל אלה. תכונות בו
 אריה כי בדעתו מעלה היה לא מקרוב רוהו

בצה״ל. לגנראל אחד יום יהפוך בדאון
 בדאון לאריה הוענקו כאשר השבוע,

 דרגות שר־הביטחון בלישכת חגיגי בטכס
 לחגיגה כימעט הפך והמאורע תת-אלוף,

 שום- כשכל מערכת־הביטחון של רשמית
 ידעו לא החדש׳ לגנראל מריעים רותיה
לצחוק. או לבכות עליהם אם רבים

 העלאה או מינוי שהוא איזה אם ספק
 בצה״ל, האחרונות בשנים שנעשו בדרגה

קיצו־ כה ובתגובות רבים כה להדים זכה

 המיוזי
 הנוחוונום

צה־ל את
 אריה אלוף־מישנה של הפיכתו כמו ניות

לתת־אלוף. בראוו
 הקאר- אחת את עשה בראון אריה

בצה״ל. ביותר המטיאוריות יירות
 להגיע כדי לו נדרשו שנה שש-עשרה

ה הצעיר רב־סרן. לדרגת טוראי מדרגת
 הספיק לא ,1953ב־ לצה״ל שהתגייס חיפאי׳
 לפני התיכוניים לימודיו את להשלים אפילו
מקמ מקצועי בבית״ספר למד הוא גיוסו.
 מנייסיו בעיני אותו שהכשיר דבר פיין,

 היה נראה ואומנם בחיל־החימוש. לשרת
 המקצועי. בתחום יהיה קידומו מסלול כי
 כעבור רק עשה שלו, הבגרות לימודי את

בצה״ל. קצין שהיה אחרי שנים,
 אריה שירת בצבא־הקבע שירותו בשנות

לחיל- משם הועבר בחיל־חימוש, בראון

 בהם בעולם, אחרים צבאות לגבי גם אלא
 בדרנות ללא גנראל דרגות לחלק נהוג

מיוחדת.
 בשל רק לא במינו מיוחד שיא זהו
 בעובדה בהתחשב בדרגה. העליה מהירות
 מדרגת בדאון אריה של הקידום שמסלול
תפ רק כלל תת־אלוף דרגת עד דב־סרן

 חסרת־תקדים. עליה זוהי לבלרות, קידי
 כה תפיסה בראון אריה גילה הנראה כפל

 להגיע היה שיכול עד ונדירה, מהירה
 קורס אף שיעבוד מבלי גנראל לדרגת

 צה״ל קציני חייבים בהם מאלה אחד
בדרגה. עולים שהם לפני לעבור

 לקורסים רק לא לעג בראוו אריח
 נאלץ אותו לאנגלית מזורז קורס (מילבד
אלא שלו) המהירה הדהירה במהלך לעבור

בצמות מקום
;אלעזר דויד רב־אלוף

בפיתחת־רפיח, סיור בעת מאחור) (יושב בראוו אריה
 הרמטכ״ל, לימין) (משמאל יושבים הראשונה כשבשורה

זאבי, (״גאנדי״) רחבעם אג״ס, וראש מאיר גולדה ראש־הממשלה
 בכל אבל לחיל־השיריון. ואחר־כך הנדסה

 כקצין דווקא התבלט הוא האלה החילות
 למינהלת האחראי הקצץ — שלישות
 הטכניים לביצועיה דווקא ולאו היחידה

הקרביים. או
 ששת-הימים, מילחמת אחרי קצר זמן
 עזה, רצועת כמושל מונה גור מוטה כאשר
 במים- כקצין־׳שלישות בראון אריה שירת
 הועבר משם בעזה. המימשל־הצבאי קדת

 האלוף של שבפיקודו השיריון לחטיבת
מגן. קלמן

 לדרגת הגיע בהן שנים 16 אחרי והנה
 כסוף מידידיו לכמה שנראתה רב־סרן,

 בדאון אריה עשה שלו, הצבאית הקאריירה
 הוא שנים שש תוך יאומן. הבלתי את

 תת-אלוף. לדרגת רב-סרן מדרגת קפץ
צה״ל, לגבי רק לא נדיר שיא זה היה

 הקובע צה״לי מונח הוא פז״מ לפז״מ. גם
 קצין על בו המינימאלי הזמן פרק את

להע שניתן לפני מסויימת בדרגה לכהן
 צריך למשל, כך, יותר. בכירה לדרגה לותו
 וכד כד לכהן רב־סרן, בדרגת צה״ל קצין
 תפקידים וכך כך לעשות זו, בדרגה שנים

 לפיקוד בית־ספר דדך ולעבור זו בדרגה
ב שיזכה לפני (פו״מ) צה״ל של ומטה
סגן־אלוף. דרגת

 הפז״מ קיים לא סגן-אלוף לדרגת מעבר
 שירות של מינימאלי זמן פרק אותו —

 כפי — משום זה אין מסויימת. בדרגה
 שאחרי — בטעות קצינים כמה שסבורים

 מיד כשר הוא סגן-אלוף נעשה שקצין
 תקופות לכהן צורך ללא אלוף, לדרגת

 לכד הסיבה הביניים. בדרגות מוגדרות
שנים להמתין צורך יש כלל שבדרך היא


