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אישיים־סובייקטיביים. קריטריונים על המושתתת
 התנהגותי־ כקנה־מידה ה״הרמוניה״, כשם
 וטי־ יצירתן זו •טיטה מעודדת עליון. תיפקדדי

 כעיקרון דוחה ;•טדידיות נורמות שד כוהן
התסי את הביקורתיות, את כמעשה ומדכאת

 רעיונות כין והחיוני הלגיטימי המאכק ואת סה
 היעדרם, עד כפרסים וגומלת מחזקת ;ותפיסות

 יושר אזרחי, אומץ־דס עצמיות, של חולשתם, או
 יוצרת, מוסרי; עמוד־שדרה ואפילו מיקצועי

 יותר חכר־קצינים מינויים, של נוס,? סיבוכ מדי
 הקליקות את ממסדת ;ואחיד כינוני אפרורי,

מע חזקים; כ״סוסים״ והתלות ההיתלות ואת
 האי■ ה״לויאליות״ להעדפת החינוך את מידה

הכ לעניין הנאמנות על-פני שית־אינטרסנטית
ה״חריגים״. את מנטרלת או דורסת ופולטת, ללי

 בהכללה או — כהכללה אמורים הללו הדברים כי מובן
 להאטת במקביל לכן, נכונים. והסכנה, הצער למירב הם,

 הפולחן מן הניזון בצה״ל, ה״קידום״ של הפראי המירוץ
 מחיר בכל המוגזמים וה״הצעדה״ ה״רוטציה״ של הכפול
 לתקן נחוץ ),2067 הזה העולס הקודם, מאמרנו (ראה
 הקצונה עיצוב ״מערכת של טכני־מיסגרתי גורם עוד

 מינויו הקצין, ״הערכת הנקרא תהליו והוא בצה״ל״,
וקידומו״.

 מרכזי •שיפור בעריכת המייוחדות והחשיבות הדחיפות
 אם יועילו, לא בתכנים ה*שיפורים שכל בכך, מקורן זה

גור מוטה הרמטכ׳ילויישארו יוסיפו והמינוי ההערכה קריטריוני עוד וכל

 בציבור מתחוללת היתר. מהומה איזו לשער נקל
 המורכבת כזו, מערכת כי התברר אילו ובכלי־התיקשורת,

 הערכה, של למושגי־היסוד כאנטי־תיזה כולה ופועלת
 הצבא, מסוג ייעודיים המוניים במנגנונים ושיבוץ קידום

 שירות בכל או המדינה, בשירות והקובעת הנהוגה היא
 איננו ה״צבאיות״ הקשר זה, לעניין והרי, אחר. ציבורי
 ניהוליים מושגים בצבא חלים העקרוני, במישור מהותי.
 מאותו אזרחי ביורוקרטי אירגון בכל החלים להללו הזהים
 הציבורי, המינהל בתחומי המומחים לכן, כללי. טיפוס

ממשל ביורוקרטיה כל בביקורתם, לאבק, לטחון הנכונים
 לדוש — מחוייבים וגם — יכולים היו אזרחית, תית

צה״ל. את גם התמחותם, בתחומי המיקצועיים, בעקרביהם
 מערכת של פעולתה ואופן מרכיביה על סרטים

 מפורטות במייוחד חסרים. אינם הצה״לית והמינוי ההערכה
 בעיתונות, הנרחבות הסקירות זה, לצורך מאלפות, וגם

 אחורי״, ב״מבער וההצערה הרוטציה מערבולת ״ת שכיסו
 יום- (קודם 1972־3 בשנים צה״ל את טילטל לתוכה אשר

ז״ל. אלעזר רב־אלוף הכיפורים)
 ״חוות־ הוא צה״ל שמכיר היחידי אמצעי־ההערכה

 פקודיו על מפקד כל מכין •שאותה התקופתית״, הדעת
 היה רבות שנים לפני חודשים. לשישה אחת הישירים,

 התייחסו שהמפקדים מפני כלשהו, ערך בעל זה מיסמך
 לדייק •שיכלו, ככל מקפידים, והיו יחסית ברצינות אליו

בהערכות.
 כנראה, ניחתה, חוות־הדעת מוסד על החמורה המכה

 צה״ל החליט הניצחון בעיקבות ששת־הימים. אחרי מייד
בהעלאות עצמו •שורות את ולהציף הראש, את לאבד

 י ולחצים שיקולים על־פי בעיקר נקבעים בצה־־ל והקידומיס המינויים
 עצמיות. של היעדרם על בפרסים גומלת המינויים שיטת ^ אישיים

שדדה ואפילו אזרחי אומץ־לב מיקצועי. יושר ממלאי־ ^ מוסרי עמוד־
ם בצה״ל תפקידים ם מוערכי שובצי בי באופן ומ טי מי תר הפרי ביו
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עתה. עד כמו מובהקים, ״אישיים״
בשטח? המצב מה

 קודם ועוד האחרונה, המילחמה לסיום מאד סמוך
 מרמת- כהן אלה פירסמה שבעיקבותיה, ה״התשה״ שנדמה
המינויים ״נתיב על ),5.2.74( במעריב מיכתב השדון

צבא אינו כבר שצה״ל למרות... לשונו: וזה בצה״ל״,
 המבוססת מערנת־הערכה רבה, במידה בו, פועלת קטן
ת על ע ד ״ ת ו ו ת ח ו ר כ י ה . ו ת י ש י  מק- במיקרה א

 הציבורי בשירות היה חדש לתפקיד קצין למינוי ביל
 (אי־מילוי מובהקות כשירויות דרישת תוך מיכרז, מוצא
 במערכת ליקויים על אלא להעיד בא לא המיכרז תנאי

 על המינוי יבוצע בצבא, לצה״ל). מחוץ איוש־מישרות
 לחץ) (ואפילו אישיים קשרים הבטחות, המלצות, סמך
לתפקי אנשים מינוי בצה״ל •שנפוץ רק לא מפקדים... בין
ל,חוג והשתייכות ידידות אישיים, קשרים סמך על דים
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 מראש, ידוע אשר אנשים מתמנים ־שלעיתים אלא הנכון׳...
 הביטוי שובצו. שבו התפקיד את לבצע מסוגלים אינם כי

הריק. בחלל נולד לא עליו׳ גדול ,זה הצה״לי
 מתוכנתת, לשיטה לעבור בצה״ל הוצע אחדות שנים ״לפני

 (והחיילים), הקצינים כל את ב,זיכרונה׳ תאצור אשר
 תוכל, זו שלהם. האישיים והכישורים התכונות כל על

 כאשר לתפקיד, בעלי־הכישורים כל את להציע ממילא,
האובייקטיביות. בדרישות תוזן

 בעיקר מינוי מוכרע היום ועד יושמה, לא זו ״שיטה
 שבתחום בכיר, היותר המפקד של הסכמתו סמך על

 אי־הצלחה או הצלחה על האחריות התפקיד. קיים כפיפותו
 אלא בו, הנושא על רק לא איפוא, נופלת, תפקיד במילוי
למינוי. האחראי על רבה במידה

הטענה נתעוררה שעליו בכיר, פיקוד של ״במישור

 נכתב זה מסויים בהקשר שלי: (הערה פוליטיזציה של
 ואפילו ואחרים, ענייניים שיקולים מעורבים המיכתב)

בהכרעה כלשהו מקום בעל היה פוליטי •ששיקול הרושם

ת--------------- א ----------------מ
עמידרור בנימיו

הזה העולם של הצבאי הפרשן

 לזכור, גם צריך זאת עם אזהרה. לשמש צריך מינוי על
 מגורמים להוכחה יותר קלה פוליטית זיקה בדבר טענה כי

אחרים... אישיים
 בצה״ל, פוליטיזציה מפני חרדה קיימת אומנם ״אם

 להסתנן, יכולה היא •שדרכם הסדקים את לסלק אפשר
 ומיקצועית, אובייקטיבית מינוי מערכת הקמת על-ידי

 לתפקיד, ביותר הטוב האיש מינוי את תבטיח אשר
ל,קשרים׳.״ ולא לכי-שורים בהתאם
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 הוא הכותבת על-ידי העניין כהצגת חיסרון ך*

 ומינוי הערכה •של הקוטבית, לקיצוניות בפנייתה 1 1
 שלילתה־ תוך לבדם, האובייקטיביים הנתונים על־פי

 •שתרופה מובן השפעתה. ושל האישית ההערכה •של למעשה
:המחלה מן יותר אולי מאד, גרועה תהיה זו

האל את לשדוד ודא-יעיל, אסור אי־אפשר,
 וכשיכוץ; כהערכה האישי-הסוכייקטיכי מנט

ההער כתהליכי קיומו עצם נגר איננה והטענה
 האלמנט היותו נגד אלא — כצה״ל והמינוי כה

זה. לעניין היחידי, וכימעט הדומיננטי,
 של הכיקורת את איזונה על שהכאנו כיוון

 המרכזית הנקודה את להדגיש נוכל כזקן, אלה
מוע כצה״ד, ומועמדים ממלאי-תפקידים :כה

 ה־ כיותר הפרימיטיכי כאופן ומשוכצים רכים
 שנקט עקרונית דרך כאותה ממש — אפיטרי

 כמע־ לתפקידים אנשיו דשיכוץ ראש־שכט כל
 פין ושל מצריים שד העתיקות התרכויות רה.
 מתקדמות ומינוי הערכה שיטות הנהיגו ככר

 לא וראי אך — פחות לא ומאלך מעניין יותר.
 כמו■ מפגר רק לא שצה״ד להיווכח, — מפתיע

השי אחרי הרבה האירגוניים וכתהליכיו שגיו
האזרחיים. רותים

 הראשונה. ה״שלכת״ •שהיתה במד. בדרגה, מאסיביות
 הקידום תהליך את ״חוקית״ בצורה למוטט שיינתן כדי

 חוות־ אמינות וביודעין, בכוונה הוקרבה, — הנורמלי
הדעת.

 את אוטומטית, קיבל. מפקד שכל פירושה ״שלכת״
 בסוף עצמו מצא שבו התפקיד •של התיקנית הדרגה

 — שהיה ככל אדעי־בבירור או מיקרי — המילחמה
 מינימלי). פרק-זמן :(ראשית־תיבות בפז״מ התחשבות בלא
 חוות- קבלת שדרשו לכללים, כפוף היה פז״ימ קיצור אבל
 והמלצות מעולים ציונים עם ״שתיים) (ואולי אחת דעת

 אישר ואחר־כך הי־שיר, המפקד נתן אלה מייוחדות.
הממונה. המפקד

 ששת־ אחרי ה,,שלכת״, החלטת משנפלה
המפק־ נדרשו יום־הכיפורים, אחרי וכן הימים

המנקדים מול שפנים

 חוות-הדעת, את — לפכרק או _ לארגן דים
 של כיטודו-למעשה תוך הדרגות שמתן כאופן
הפ פיתאום, כך, הכללים״. לפי ״יתנהל הפז׳־מ

 •טכמוכן מה — ״מצטיינים״ צה״ד קציני כל כו
 ► אכן הוא ׳67 •טל שצה״ל אובייקטיבית הראה,

 לא 1973 של זה וכי העולם, כצבאות המשוכה
מקודמו. נפל

 בחוות־הדעת הציונים איבדו והכרחית, ישירה כתוצאה
 בתעודות אשר ״התנהגות״ בסעיף כמו משמעותם. את

 ״מצויץ״ הציון הפך צה״ל של בחוות־הדעת גם בתי־הספר,
 !״פחות־או־יותר־בסדר״ של שווה־ערך ״מעולה״) (או

 איפשר (שגם גרוע ציון אלא טוב. היה לא כבר ו״טוב״
אלגנטית). קטילה


