
 ״שיטה להנהיג צה״ל החלים שעברה השנה בסוף
 (טוב הכירו הרשויות שגם משום בהערכת־קצינים, חדשה״
 שבה ״הדרך כי לא) מבכלל שנים, בכמה אף מאוחר,
 הזמן במשך איבדה חצי־שנה, מדי בצה״ל הקצין מוערך

,חוות־־הדעת/״ של מעמדה ונפגם אמינותה את )
ס בהנהגת התבטא הגדול החידוש פ ו  לחוות־הדעת ט
 להציג המפקד־המעריך נדרש הישן בטופס התקופתית.

 רשימת על תשובה באמצעות השאר, בין הערכתו. את
 של בנעליו עצמך שים -שאלות. )34( שלושים־וארבע

ולפעמים, — קצינים 10 המעריך בסיס, או עוצבה מפקד
 מודגם ;אלו מגילות ימלא איך שתבין כדי — יותר הרבה
 וב״הערכה מילולי״ ב״ציון מסכמים הוות־הדעת שאת

 את ממצים אלה ששני רק לא להניח ויש מיספרית״,
 יתייחס בחוות־הדעת שפוי שימוש שכל גם אלא ההערכה,

אליהם. בעיקר

■ ■ ■ י
 שהשיקולים היא, באמת החשוכה הנקודה כל ^ ו
| ן  הקידום גורלות נחתכים על־פיהם אשר והקריטריונים, \

 ובילבדיים מובהקים אישיים־סובייקטיביים הם והמינוי,
 המופיעה ההערכה הביטוי. של הפחות־נעים ובמובן —

 או ערך כל כימעט כשלעצמה, חסרה, חוות־דעת בכל
 החליטו וה״דוכסים״) (הרמטכ״ל בעלי־הדיעה אם :מישקל
 בלתי־ חוות־דעת כל בדרכם תעמוד לא בחורנו, את לקדם

 הקצין ימצא לא לקדמו, שלא החליטו ואם ;מחמיאה
חיובית. בחוות־דעת משמעותיים סיוע או סעד כל הנוגע

הקובעים־ המניעים ואת השיטה רוח את שנבין כדי
 דברים נביא אותה, המפעילים או בה, הפועלים באמת

 ואם — גור מוטה רב-אלוף שלפנינו, בנרשאים שהשמיע, ,
 רק ובתום־ליבו, מניעים בטוהר ספק להטיל שאין נסכים 4

מדבריו. העולות המשמעויות את נחדד
 המילחמה אחרי מפקדים קידום לעניין בהתייחסו

 השאר: בין גור, אמר )3.10.75 אחרונות, (ידיעות האחרונה
י מאלה אחד, מפקד זוכר לא ״...אני נ א י ש ת י נ י  מ
השגיאות כל את שלי השולחן על הניח שלא אותם,

-—י—9*
ו^ויסריזדס השיקולים

 ניהם!חתנים ער אשו
אישיים הס גוורחחףחס

 בייחוד עצמה. ובמילהמה המילחמה לפני שלו, והטעויות
 הלחימה שיטת קביעת לגבי שעשינו בדיונים מדובר
 הם ואם להסתתר, מה שאין הרגישו החבר׳ה כאן להבא.

 החלטות לקבל יכולים שאנחנו הרי האמת, את יגלו לא
לעתיד. לא־טובות

 שהילכו מפקדים היו מזה: יותר לומר רוצה ״אני
ת ה לגביהם ו צ מ  המשמיצים כמה עד בדקתי בצד,״ל. ש
 שהם מה במו־עיניהם וראו אישי באופן נכחו אומנם

 בטוח, להיות כדי כך. היה לא זה המיקרים ברוב מספרים.
י קיבל לא איש ל צ יותר, בכירים דרגה או תפקיד א
ה ה עליו היתד. אם צ מ מדוקדקת. חקירה בלי — כלשהי ש
, במישרד פה, י  שלו מפקדי־המישנה כל ישבו של

במילחמה, שלב אחר שלב ועברנו — ארוכות שעות
 ללכת פקודיו נכונות לגבי קטן הכי ספק לי היה ואם

י על כלל עולה היה לא — במילחמה אחריו ת ע  לתת ד
״להם״ !״לו״ צ״ל :שלי (הערה ודרגות תפקידים להם

 סיפרו אחד קצין על קולעת). פרוידיאנית טעות הוא
. מיני כל ם י ר ו פ י מפקדי כל את לכאן הבאתי ס

 הקרבות. על ועברנו ממפקדי־הפלוגות, וחלק שלו הגדודים ,
 עוול לו שגרמנו התברר כי דרגה, קיבל הוא למחרת

ב.ע.) -שלי. — (ההדגשות מאד.״ רציני
אחד״, ״קצין אותו בעניין המאורעות מהלך שיחזור

 עשוי אלה, דברים מתוך ממנו להתרשם שניתן כפי
 ודאי מדובר שבו הבכיר הקצין שם כך: בערך להיראות

 חמות המלצות עם קידומו, בעניין הרמטכ״ל לפני הועלה
קצין, אותו למען המשתדל הבכיר (המפקד ה״סוס״ של
רתום). הוא שאליו ד,״סוס״ או

 שבמיר■ משום ונחרדו, קצינים כמה שמעו *
 ולדעתם המדובר, הקצין תחת שירתו חמה
הענש מרום שצריכים חמורים ביזיונות ביזה

 בצח״ל, מאד נדיר באקט קידומו. ולא — תו
 ומישהו דיברו ואולי — שפנו למי אלה פנו

 חמורות היו והאשמותיהם — דיבריהם מסר
 יום*הבי־ אחרי שמייד בתקופה שלפחות דיין,

מהן. להתעלם ניתן לא פורים
 תיאכל העוגה כי שהבטיח תרגיל, בוצע בתום־לב אולי י

 מיקרה, בכל דרגתו את יקבל הקצין שלמה: תישאר וגם
 -שבו ״תחקיר״ בצורת מספיק, כיסוי יימצא ב״תיק״ אבל

עצמם. דיברי את המאשימים יכחישו
 למפקד הכפופים כל הרמטכ״ל אל זומנו זה לצורך

 — הושבו הם י). עליו הממונים עם מה (אגב, המדובר
 ״ובכן, שולחנו. ליד — לשער ניתן מסויימת, חלחלה מוכי

 בדעתי ״יש מדימיוני), (הציטוטים הרמטכ״ל פתח חבר׳ה,״
תבען מפקד בהיותי כי, מובן איקס. את בדרגה להעלות

 התחשבות ותוך מדוקדקות בחקירות ומצאתי, בדקתי וקפדן,
 אשר כאלה (כולל וחוות־הדעת הגורמים הנתונים, בכל

 קצין היינו המדובר שאיקס בפניכם), לפרטם ר-שאי אינני
 כי לי הוברר להפתעתי וכי-שרוני. מסור אמיץ, נבון,

 השמצות מפריחים מספרי־יסיפורים, או משמיצים, אי־אלה
 לעקרונותי, נאמן איקס. על וזוועה רכילות של וסיפורים

 דרגה •שאתן לפני זה, מסוג זדוניות השמצות אפילו אברר
 במיקרהו הברורה, דעתי לפי שכאמור, הגם למישהו;

 אחוזים. במאה לו מגיעה שהדרגה ספק לי אין איקס של
 ללא ונינוחים, חופשיים עצמכם שתחדשו מכם, אבקש

 תתעלמו -ש לצוותכם, אפילו הרינו ;הפרעה או לחץ כל
 לבדוק אם־כן, ניגש, הנ״ל. החד־משמעית מחוות־דעתי

ידועים כבר שהם אף על הנוגעים, אירועי־המילחמה את

יי־—י—י"99
נדבו הקובעות ההחלטות

 ננירים קצינים מינוי!קידוח
מדו חרטטדד ניד׳ נוגדות

1 1
 של התנהגותו כי בליבי ספק של צל ואין היטב, לי

 מנהיגות של כדוגמת־מופת דופי, כל ללא היתד. בם איקס
והבלתי־ הכנה השקפתכם השמיעוני־נא ועתה, בקרב.

משוחדת.״
בהזדמנות הרמטכ״ל, מפי שיצאו הדברים כי מובן

 בצורתם; — שלעיל ה״ציטוטים״ מן שונים היו ההיא,
 באוזני צילצלן הם בערך, כך, כי להבטיח אני יכול אולם,

 גם הם במשמעם. חלקם, או כולם ״מספרי־ד,סיפורים״,
 — צדק של מבוטלת לא במידה ולדעתי, — הרגישו

 כימעט (דבר ״סיפוריהם״ על ויעמדו יתעקשו אם כי
 זוטרת־ביחס, שדרגתו צבא־הקבע לאיש בלתי־אפשרי

 ובכל ישיר באופן עליו יושב הרמטכ״ל כי חש ואשר
 של בסופו יקבל, איקס כי לוודאי קרוב מישקלו), כובד
 עליהם ואילו בזו, לא אם אחרת, בדרך דרגתו את דבר,
 הזה שהדבר להניח, אתקשה כבד. אישי מחיר יושת

לרמטכ״ל. גם מלכתחילה ברור היה לא

 התייחסות מאד בולטת איקס, אותו של לעניינו חוץ **
 לעניין שבכאן, ובהקשר ככלל, — לביקורת הרמטכ״ל ע■/

המינויים.
 אפשר — ההדגשות ודאה — לעיל שהובאו מדבריו
 שבצה״ל האפשרות בעצם כלל מכיר הוא שאין להתרשם,

 כל אלא, עניינית. חוות־דעת שהיא ״ביקורת״, תיתכן
 מתנגדת אלא משבחת, שאיננה הערכה וכל אי־הסכמה

״השמצה״. תמיד הן מבקרת, או
 חיובי, ״ביקורת״ המונח כי סמנטית, רק איננה ההבחנה

 ה״מבקד״ את ומאוסה. זדונית תופעה הינד, ״השמצה״ ואילו
 ה״משמיץ״, בדבריו. להתחשב ואף לעודד לשמוע, יש

 מילה ושכל וינודה שיידחה לועו, שייסכר ראוי לעומתו,
 השומעים של אוזניהם לתוך לחדור הצליחה אם ממילותיו,

 להתעלמות היותר, לכל ראויה, — בפניה הפקוקות —
 יהא הרי שימוש, בה וייעשה תיזכר אם או, ולשיכחה;

גופו. המשמיצן נגד רק זה
 אבל פוסל. במומו — כ״השמצה״ ״ביקורת״ הפוסל

 פסולה, תופעה ומרחיב מעמיק רק כן, בע-שותו גור, מוטה
מקודם. כבר ופועלת שנוצרה

 בדרגים בעיקר כצה״ל, הממוצע״ ״הקצין
 בכוחות־ ובמייוחד — והבכירים הבינוניים

 כל בנמצא שאין לבך, מזמן רגיל — היבשה
 וכר־בך ״השמצה״; רק קיימת אלא ״ביקורת״

דואה איננו הוא אך שתכופות הנגע, העמיק

אירו השקפות, תופעות, ״מבקר״ עצמו את
 שאינם אחרים, של הערכות או הצעות עים,

 אלא, ;לגירסותיו-שלו מנוגדים או לו נראים
״הש כאילו כעיניו-הוא גם נחשב כך, בעשותו

רו שכך בוודאי כעלי-ריכו. את אישית מיץ״
 ידם טומנים אינם והם הללו, גם זאת אים

מטבע. באותה לו ומשיבים בצלחת
 גוף ושום אנושית, תכונה היא אי־אהבת־ד,ביקורת

 אבל מדכאות. בלא גם מהשמצות, נקי אינו חברתי
 אנושית ומרעה לעיקרית, משולית התופעה הפכה בצד,״ל

 קציני־ של מוחות היום, תורת־חיים. נעשתה בלתי־נמנעת
 מסוגלים אינם שפשוט כך, מתוכנתים כבר מדי רבים צד,״ל
 על־ מושפעים להיות או עליהם, להשפיע יחסים, לבחון
 התחשבנויות חשבונות, של מערכת־מושגים בתוך אלא ידם,

אישיים. וחישובים
 למצב־עניינים ביותר המפורסמת הגלויה ההמחשה

 סיום עם בר־לב.—שרון התנגשות כמובן, היא, זה חולני
י חודשים כמה הסדיר, שירותו נ פ  תיאר יום־הכיפורים, ל

 הייתי (כבר) שנים ארבע ״לפני ההתפתחות: את -שרון
 היינו. בעבר בר־לב. חיים עם קונפליקט של בעיצומו
 נושא ענייני, נושא על התחיל הקונפליקט אבל ידידים...

 פסל ששרון בר־לב״, ״קו שלי: (הערה ההגנה שיטת
 עד־כדי־כך, לכת והרחיק אישיים, לפסים ועבר בתכלית)
 שלא העובדה ניצול תוך מהצבא, אותי לשחרר ■שהוחלט

 תקופת הארכת על חתום הייתי שלא לזה לב שמתי
 באישים בקי שהיה שרון, הגיב זה במיקרה 0(השירות."
 של איום יצירת על־ידי משלו. בתרגיל־נגד ובמנופים,
 להתערב ז״ל ספיר פינחס את הניע לליכוד, הצטרפות
 הועלה ואף לשירות, הוחזר כתוצאה לטובתו. ביעילות
 מאירת־ דוגמד, זו היתד, פיקוד־הדרום. מפקד ונתמנה
 והמינוי הקידום ההערכה, ומניעי אופן להמחשת עיניים

צה״ל. בצמרת
בלתי־אמצעיים לחצים הפעלת של ה״פוליטית״ הטכניקה

 ׳או ״אישורם״ את להשיג כדי כפופים, מפקדים על
 הנוגעת עליון דרג של כלשהי להחלטה ״תמיכתם״

 בהקשר קודם, תיארנו שאותה — עליהם הישיר לממונה
 הומצאה לא היא גם — ו״מספרי־ד,סיפורים״ ״איקס״ הקצין

 כיצד מתאר ראש־גשר, בסיפרו דן, אורי גור. על־ידי
 גגד בר־לב על־ידי שוב, — המילחמה בתוך תורגלה

של בתיאורו הכחשה): ללא ידיעתי, מיטב (ולפי שרון

99■
 נשימה נזןט הוממניל

עיצומים״ של..מעין

 התכוון' ובר־לב מסויימת, התקפה להציע שדון התכוון דן
 לבדו הוא כאילו ייראה שלא כדי אבל לכך. להתנגד

 מפקדי־ בנוכחות — בר־לב חיווה ההצעה, לביטול גרם
 את ״לדחות״ שראוי דעתו, את — שרון -של המישנה

 ושואל לפתע, בר־לב פונה ״ואז המוצעת. ההתקפה מועד
 כולם מח״טים, (שלושה אריק של מפקדי־המישנה את

 תובע (כ-שבכך) העניין... על דעתם מה ב.ע.) אנשי־קבע.
 — תומכים הם מי בעמדת לומר, בר־לב למעשה מהם

 הקצינים, ברורה. היא התשובה שרון. בעמדת או בעמדתו,
 — יותר הבכיר המפקד של הרוח נושבת לאן המבחינים

 דו־משמעותיים, דברים אומרים עמדה, לנקוט שלא מנסים
 תמיכה כלומר, — ברורה עמדה המביעים כאלה גם ויש

בר־לב.״ של בעמדתו

 אבל הסיפור. לדיוק לערוב כמובן, יכול, יגני ^
 שמעתי ואף דומים למיקרים עד הייתי .אני גם

------ 53

־ הרמטכ׳יד ר ב □ ק ל ד ר בו ד ס מי מי ־ מסיי ס ר ו □ ק קציני


