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 תיאורים — המילחמה לפני הרבד. עוד — שונים ■ממפקדים
 שיקום מאד־מאד, הדבר נדיר זה, במצב זהים־בעיקרם.

 היא אם דעתו, את ברור באופן וישמיע בצה״ל מפקד
 הבכיר המפקד של ״הצעתו״ או ל״הערכתו״ מנוגדת
והקובע.
 כשמול גם ״ל, צד! קציני כי כצער לקבוע יש

להי מדי רגילים כאריות, כמוהם האוייב
 עם כעימות מכך, גרוע אף או כשפנים עשות

 נראית כאשר דעתם, על ובעמידה מפקדיהם
 לפני כלשהו. ייפגע האישי שקידומם סכנה

 זו, לא־נעימה קבי*ה להכחיש מישהו שיבקש
 — חוצפה כין בהכח״־ז לצורך לב שישים ראוי

 לבין — כעידוד זוכה ואפילו בשפע המצויה
נימו אדא חצופה שאיננה ממש, של ביקורת

עמ הצגת בה יש אולם ומבוססת, בדוקה סית,
 של אלה את מהותית הנוגדות יסודיות, דות

 תוך הגבוה, הפיקוד של או הבכיר, המפקד
 כי להראות שתכליתו רציני ניתוח השמעת

המע מטעים. או טועים, והגבוהים הבכירים
 כהה־ רק מסתפקים ואינם לבקר הנועזים טים

 שלא במאוחר, או במוקדם נוכחים, צפת־סנים
 של אישי סיכון עצמם על שנטלו בילבד זו

 אף תכופות זה שסיכון אלא קידומם, עיכוב
מתממש.
 האמיתי טיבה מהו ולהבין, לבחון אנו יכולים עכשיו

 תיאורה כאשר גם והמינוי׳ הקידום ההערכה, שיטת של
אוהדות. או נייטרליות, כתבות בצורת אלינו מגיע

 — המילחמה לפני שבועיים — 23.9.73 של במעריב
 לשלביו המינויים״ ״תהליך את כך ארז יעקב מתאר

 שבה ומעלה, מסא״ל הבכירה, בקצוגה אומנם, (מדובר,
 ג״מ־0 לגבי גם התהליך דומה בעיקרו אך המטכ״ל. עוסק
 וראשי- מפקדי־הפיקודים על־ידי ומקודמים הממונים ריס״ן,

:החילות)
 את ואנשיו ראש־מינהל־הסגל ״בוחנים״ א׳ בשלב •

המוע רשימת ועורכים מסייסי־שנתיים־בתפקיד רשימת
ד,תפ־ הכישרונות, הכי־שורים, לפי: בדרגה, לעלייה מדים
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 שבלעויתם למירהם נ,וונסיםי
ל צהי את לנוזל יוכל לא

 הנוכחית הדרגה קבלת מאז פרק־הזמו שהשלימו, קידים
התקופתיות. ו״חוות־הדעת״

 רשימותיהם, מינהל־הסגל אישי נוטלים ב׳ בשלב •
 ״בדיון אשר ומפקדי־החילות אלופי־הפיקודים עם ונפגשים
המועמדים. לגבי המלצותיהם את מוסרים מוקדם״

 ראש על־ידי ועיון ל״בחינה מוקדש ג׳ שלב •
אכ״א״.
 הקובעת הישיבה ״התכנסות הוא הרביעי השלב •

 (אם סגן־הרמטכ״ל גם בה נוכחים הרמטכ״ל״. בלישכת
ודאש־מינהל־הסגל. דאש־אכ״א כזה), יש

 קביעותיו את שר־ד,ביטחון מאשר האחרון בשלב •
הקודם. השלב של

 כי מיידי, חשד מעוררת העובדתי המצב בחינת כבר
 חיצוניות כסות מאשר יותר איננו המתואר התהליך

 לפני מתחת המתנהלים האמיתיים, לתהליכים ופורמלית
 מייד נהיר הפורמלית, מנקודת־הראות אפילו אבל, השטח.
 אישיים־סובייקסיביים הם הקובעים שהשיקולים ובולט

 גורם־משפיע איזשהו — ליכאורה אף ולו — בנמצא ■ואין
 כוונתי פרסונלי. ופחות אובייקטיבי יותר שהוא מרכזי,
 ״עיקריים״ תפקידים של הכרחי מסלול מעבר דוגמת לגורם

 ציוני־ !והשתלמויות קורסים בתי-ספר, זתפקידי־רוחב,
 כלליים, ובמיבדקים במיבחנים עמידה ;באלה הגמר

 אחידים שהם בדרגה), העלייה (לקראת צמודים או עיתיים
 ובהשפעתם בם הכרוכים בהערכות או בציונים בתוכנם,

והמינוי. הקידום על
 שלב בשום — נזכרת שאין פחות, לא וחשוב מעניין,

 מקום בכל לא וגם שהבאנו בתיאור לא — ברמז ואף
התפ רשימת של עריכתה או קיומה אחרים, הזדמנות או

 להתפנות העשויים אלה כולל בצה״ל, הפנויים קידים
שנייה, ורשימה ;סיבוב-מיגויים לאותו הרלוונטי בטווח

 ואופי מהות של בהתמדה, המעודכן מפורט, תיאור ובה
 המועמד כי שנחוץ הדרישות, של וכן ותפקיד תפקיד כל

אחריהן. ימלא או בו, יעמוד לתפקיד

■! 1■ 1■
 נכס-צאן- היום שהם אלה, מהפכניים עיונות ך*

 — בעולם ואירגון מוסד כל בניהול עתיק ברזל 1
 מוכרים, ואם :בצה״ל מוכרים אינם עדיין — ובישראל

בו. סייושמים אינם
המיגוי בדבר הקובעות ההחלטות כי ראינו כבר

 בלישכת נופלות סא״ל) לדרגת (מעל קצינים ־של והקידום
 איש יושב כלומר, לבדו. הרמטכ״ל ועל-ידי הרמטכ״ל

ת אי־אלה שלפניו מאד, וכישרוני נכבד ו א  תפקידים מ
 (ולעלות בם להשתבץ מועמדים של יותר רבות ומאות

. אלה בכל ומחליט יושב והוא בדרגה), ו לבד
 במייוחד אישי. באופן מכיר הוא האנשים מן קטן חלק

 המועמד את הרמטכ״ל של האישית הערכתו הבכירים. את
 בעיקר כלומר, !ישירות עיסו לעבוד אמור כשזה תכריע,

 הרמטכ״ל האחרים, לגבי אלוף. לתפקידי המייועדים לגבי
 כלשון הוא, הקובע-למעשה אך ״המכריע״, נשאר אומנם
 שיפוטו שבתחום היותר-בכיר, ״המפקד כהן, אלה הגברת

 החיל ראש או מפקד־הפייקוד כלומר, — התפקיד״ קיים
הנוגע.

 קודם, עוד לרוב הרמטכ״ל אל מגיעה זו ״הסכמה״
 באופן הבכירים. המפקדים עם הרגילים מגעיו במהלך
 עולה והקידום, המינוי תהליך ובמיסגדת יותר, רישמי

 כי ראינו מינהל־הסגל. באמצעות שולחנו על ההסכמה
 המינהל אנ־שי נפגשים הפורמלי התהליך של ב״׳ ב״שלב

״המלצו את ל־שמוע החילות, וראשי הפיקודים מפקדי עם
 הגדולים״ ״הדוכסים שהם — הללו המועמדים״. לגבי תיהם

 קובעים, — בו) נדון כאן לא אך בדוכסיות, גם דירוג (יש
 אני עוד כל אשר ״האידיוט, מיהו רוצה״, ״אני מי את

 טוב ״בחור איזהו אצלי,״ להתקדם יזכה לא בתפקיד
באלה. וכיוצא לאינטליגנטים) לנאס״ו״(מייוחד אבל מאד,

הדוכסים, בין חילוקי־הערכות לגביו אין אשר מועמד
 והוא ופשוט, קצר בז הטיפול הרמטכ״ל, לבין בינם או

 יש שבעניינם האחרים, לגבי מייד. נבעט או זוכה
 ולא — בעיות גם י־ש נוגדים, לחצים או חילוקי־הערכות

 הטורח אף על הדמטכ״ל, של למגינת־ליבו ובהכרח תמיד
לו. הנגרם

ההזדכד אחת זוהי :לתמוה מה על ואין

דיין ביטחון ושר־ אלעזר רמטכ״ל
לטעמם ״זקן״ היה צה״ל

לתפ לרמטכ׳׳ל, שניתנות ביותר הטובות נויות
 מער־ ככל יחידי צה״ל״. של ב״כעל-הכית קד

והקי המינוי תהליך ככל ויחידי כת־הכיטחון
 לכדו, לו רק שמורה הככירה הקצונה של דום

ההחלטה. זכות ואישי, ישיר כאורח
 של מינוי לכל שר־הביטחון הסכמת נדרשת אומנם
 זכות־וטו אבל זכות־זטו. שמורה גם ולראשון הרמטכ״ל,

 יכולה היא המועמדים. רשימת עיצוב של לזכות זהה אינה
 על־ידי שהוכנה רשימה מתוך שמות לאשר, או לפסול, רק

 בי־שראל שר־הביטחון זה, במיקרה האחר. שיקולי לפי אחר,
 — בישראל ק ר ו זה, במיקוד, ם ג יותר, נכון —

 !הרמטכ״ל להחלטות חותמת־גומי מאשר יותר הרבה איננו
 מערכת־הביטחון (בהיות יכול שאיננו משום רק ולו

 לרמטב״ל להורות שהיא) כמות אצלנו, ורק אצלנו,
 שנפסל הפונקציונר מקום את למלא במי, או איך, ולחייבו

הווטו. באמצעות
 פורסמו זמן־מה לפני כי זכור זה, כהקשר

 ש־ מחמת כצה״ל מינויים׳׳ ״עוכבו בי ידיעות
 להיראות יכול חוץ שכלפי מה נקט הרמטכ״ל

להז כדי נעשה שהדבר נטען, כמעין־עיצומים.
מי כדכר ההחלטה את — לזרז וגם — כיר
רביעית. לשנה נויו

 עוד וכל כיוון אופייניות: היו ששמעתי ההצדקות
 שכהונתו בטוח להיות יכול הנוכחי הרמטכ״ל שאין

 — רשאי הוא איו תחתיו, אחר שיבוא וייתכן תיכדשך,
 את האפשרי יורשו על ״לכפות״ — ועניינית מוסרית
 תיפקודית איננה בעיקרה, הבחירה, שהדי — שלו ״אנשיו״

 אלא, עיצומים כל כאן אין לכן, אישית. בפירוש, אלא,
 המתוקנות המדינות בכל הטוב. בסדר דבקות להיפך,
 של היא הקובעת החתימה יוצאת־מן־הכלל, ללא בעולם,

כשהיא רק מחייבת הרמטכ״ל וחתימת המדיני, הדרג

 הרמטכ״ל אין שבהן ובוודאי בוודאי האזרחי. הממונה בשם
יחתום. ואיך מתי ולעצמו, בעצמו לקבוע מורשה

 הרמטכ״ל, של הקובע מעמדו את היטב שקף *ץ
 בגוף־ראשון הטוטאלי שימושו המינויים, לעניין 1*

י :לעיל) דבריו בציטוט ההדגשות (וראה נ א  מיניתי... ״
י קיבל ל צ  היה ■ואם יותר... בכירים דרגה או תפקיד א

י על כלל עולה היה לא קטן... הכי ספק י ל ת ע  לתת ד
ודרגות...״ תפקידים להם

 משוללות הצבאית, המערכת ובוודאי מערכת־ד,ביטחון,
 ובלתי־ מנגנוניים מוסדיים, ואיזונים״ ״בלימות לגמרי

 המוטלות היחידות המיגבלות הרמטכ״ל. לעומת תלויים,
 לעניין ולפחות — ■מכהונתו פוטר לא עוד כל עליז,

 מסוגים אישיים בלחצים רק מתבטאות — המינויים
 מן לחצים הרמסכ״ל על מופעלים לצבא מחוץ שונים.

 שדמטכ״לינו, מכך נובעת יעילותם קודם. שהזכרנו הסוג
 עוד ״להתקשר״ נוטים בהם, האחרונים ובמייוחד ברובם
* ־ לפרישתם. קודם

 כ־ להתחשכ הרמטב״ד חייב הצבא, כתוך
 שיתוף• שכילעדי משום למיניהם, ״דוכסים״

 ש• וכמו צה״ל״ן את לנהל יוכל לא פעולתם
 כגדר יהיה מסויים מינוי כי סוכר הרמטכ״ל

 על (גור לצה״ל״ ראשונה ממדרגה ״טעות
 לא גופתי, על — זה ״מינוי וכמשתמע, :שרון)

 מתנים או טוענים כדיוק כך — אחריותי״ על
 ירצה, אפילו קשה, לרמטכ״ל האלופים. גם

 ל• ואהר לו אחד כפולים, קריטריונים להפעיל
! ״קדושת מסוג הם אלה אם כעיקר — כפופיו

̂ ש־ כאלוף, מדובר אם וכמייוחד ההרמוניה״,
חשוב. ותפקידו רם מעמדו
 החשבונות, הלחצים, מערכת את מיצינו לא עדיין בכך

 נוחיות משיקולי או מתזם־לב וההתחשבנויות, החישובים
 גלגלי את בצד,״ל המניעה שהיא אישיים, ואינטרסים

 אנכית, רק טוויה איננה ה״מערכת״ והקידום. המינוי
 לכל גם לרמטכ״ל, וכמו ובאלכסון. אופקית גם אלא

 הוא ובשיתוף־פעולתם שביעילותם כפופים, יש אלוף
פגיע והוא לחצים מופעלים עליו גם וממילא תלוי,

11א״[ שרהביטחון
 ז ׳חוחטת־<ומ מאשו ותו

זוומסנייו להחלטות

* *
 התקדמותם וחסימת מומלציהם קידום בדבר לדרישותיהם,

1 מלפניהם. חן נושאים שאינם אלה של
הישי מיגרעותיהם לשאר מחוץ האישיים, לחצי-הנגד

 אלא מוחלטים, ומאזנים בלמים אינם גם והעקיפות, רות
 אלוף־ או — שהרמטכ׳׳ל ובמידה אם במצב. מותנים הם

 או יכולים, שהם מרגישים — הרמטכ״ל בגיבוי פיקוד,
 שימנעם מי אין מפליגים, שינויים לחולל בהחלטה נחושים

 לקבל חייבים אינם שלמעשה מפני בפניהם, יעמוד או
 תחלופה יוזמים כשהם אפילו מאיש, מוקדמת הסכמה
 דמותם את ומעיקרם קצר בזמן לשנות העשוייה נרחבת,

הקרי גם ממנו. גדולים חלקים של או כולו צד,״ל של
מובהקים. אישיים־ייחודיים הם טריונים

 החליט למשל, ז״ל, אלעזר (״דדו״) דויד רב־אלוף
 כתוצאה, לטעמו. איטית הרוטציה וגם מדי ״זקן״ צד,״ל כי

 (החדשים) המינויים ״הקיפו בילבד שנתיים בתוך
ם י ש ו ל ם ש י ז ו ח  ̂ בדרגות הקצינים מן !)30()/״ א

 1 המשך את בלמה המילחמה ורק — ומעלה״ סא״ל
ה״טיהור״.

 מיבצעו על ידע ודאי דיין, משד, דאז, שר־הביטחון
 עיתונים. קרא שבוודאי משום רק ולו — אלעזר של

 ברור עצמו, אלעזר דיברי כולל הפירסומים, כל לפי אבל
 הסכמה או אישור למתן הצטמצם שר־הביטחון של שחלקו
 אך לו היה הנראה וככל היוזמה יצאה ממנו לא בילבד.

בעניין. להשפיע או לומר — בכלל אם — מאד מעט
 ̂ והקידומים המינויים נקבעים שבו זה, מצב
אי ולחצים שיקולים על־פי כעיקר כצה״ל
התו ותפיסתו מושגיו לפי נושק והכל שיים,
 שלילי הינו שבתפקיד, הרמטב״ל של רניים

 חסינותו רק לחלוטין. ובלתי-נסכל מאין־כמותו
 כחששנותם שמקורה — צה״ל של המופלגת
 וממלאי-תפ־ מומחים של המסורתית ורתיעתם

 והתכטלותם כצכא מטיפול אזרחיים קידים
 לוכש• כל כפני והצכא) הביטחון (כתחומי

 י קיו■ את ומאפשרת איפשרה לבדה היא — מדים
 צה״לית ומינוי קידום הערכה, מערכת של מה

 הרת-נז- לא־יעילה, פרימיטיבית, כמותה שאין
רל מוסכמה לכל כתכלית ומנוגדת קיס-בכוח

התקין. המינהל כתחום וונטית
־ דרכי- גם להציע ויש די, אין בילבד שבביקורת מובן

ן מערכת־מישנה קודם לבחון יש זד, לצורך אך תיקון.
 של זו והיא הצה״לית, הקצונה״ עיצוב ב״מערכת נוספת

זו. שבסידרה הבא במאסר נטפל בכך הקצין. הכשרת


