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בונ״שנות
 לאור יום־הכיפורים, אחרי של תקופה ך•

וב — גופייהשילטון בשאר המתרחש ■1
 על צח״ל תגובת נראית — בממשלה עיקר
 זוהי בלתי־סבידה. מבקר־המדינה דו״ח

 ממלאי־תפקידים, קבוצת או גוף, תגובת
בי של וטוטאלית כפייתית בדחייה הלוקה
 היא באשר ואפילו ביקורת, כל — קורת

 שיש שלילית, תופעה זוהי ביקורת. רק
היש את להרשות ולא בחריפות לגנותה

 צורתה. מצד ולא תוכנה מצד לא — נותה
 !מפני — קודם־כל או, — השאר בין

הממ של ממנגנוני־המישנה כאחד שצה״ל,
 לנהוג לעצמו להרשות יכול אינו של,

 מעז אינו אחר מבוקר גוף ששום באופן
 אץ ביקורת־המדינה, לעניין גם לנהוג.
זכויות-יתר. כל לצה״ל
בשר אחת חוליה רק היא זו תגובה אך
 צה״ל הואר שבם סמוכים, אירועים שרת

 באור צה״ל) וצמרת הרמטכ״ל (כלומר,
 התנשאות וניתוק, קהות לא־סימפטי. מאד

 עולים אלה כל — להשתנות ואי־נכונות
 הטלוויזיה״! ב״פרשת צה״ל מהתנהגות

 ביז־ על שהתלונן איש־המילואים מהענשת
מהו !נקרא שאליה השירות תקופת בוז

המי תקופת תוארך כי אג״ם ראיש דעת
 ב״רמח יעמדו לא אשר יחידות -של לואים

ופי הרחבה וביתר וכמובן, !הנדרשת״
 ומאופן המבקר דו״ח מימצאי מעצם רוט,

הגבוה. הפיקוד על-ידי קבלתם
נשוב. עוד לגופם, הללו, הנושאים כל אל

 שאלה על להשיב צריך קודם־לכן אבל
:זו גדולה

 שעתה, הדבר ייתכן ככלל איך
 מילחמת אחרי שנים שלוש־וחצי

 ה־ יחיו עדיין יום־הכיפורים,
 של כעולם צה״ל וצמרת רמטכ״ל
 כד לנכי אשר וקני־מידה מושגים

והמנ הגופים ה״מיגזרים״(כלומר,
ה מערכת של האחרים גנונים)
העו מן עכרה ככר כארץ, ממשל

כיקוד־ יותר כאהרת, והוחלפה לם
■מאת

עמידרור י^י!

לי המטה ראש ל כ ר מוטה ה גו

 סלחנית ופחות ותכענית תית
? החברים״ על ו״סומכת

הפעי הפוליטיים ולגופים לכנסת נוסף
 העיקרית האחריות את להטיל יש לים,
 מקד הם אלה אמצעי־התיקשורת. על לכך

 להצגת הבמה לציבור, השוטף רות־המידע
ומס הערכות נתונים, להפרכת ביקורת,

ה זה, (במיקרה גורמי־הממשל ־של קנות
 דין- תביעת שונות, גירסות להצעת צבא)׳

 דרכי-פעולה או תיקונים והעלאת וחשבון
 התשתית כספקי באחת, אלטרנטיביות!

 שאינם גורמי־מימסד, (כולל לדעת־הקהל
השיל עם מסכימים שאינם או בשילטון,
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בית על מבקר־המדינה של דו״ח ^
 להיכתב. צריך היה לא לשיריון הספר 1 ן

אנ *שערכו הביקורת מימצאי על הדו״ח
 מיותר היה המרכזי השיריון בבסיס שיו

 להיות צריכה היתה והתמונה לחלוטין,
 מפקדיו ביצעו רק אילו בהחלט, ■חיובית

 השיפורים מן מעט הבסיס ■של הבכירים
 עצמם. הבסיס סגל אנשי על־ידי שהוצעו

 המצב את שהכירו מדריכים, אותם לגבי
 הלקויים בנוהלים חזו שעה־שעה, יום־יום,

או וחשו במדעיניהם החמורים ובמחדלים
 כל המבקר בדו״ה היה לא בשרם, על תם

 — שאכן רישמי אישור רק אלא חידוש,
אזהרות־שווא. היו לא אזהרותיהם
לכ שנהוג כפי — המשתולל״ ״הברדק

 בסיס- בתוך — בצה״ל אי-יסדרים נות
 השיריון, גייסות של אחד מיספר ההדרכה

 הבסיס לגדרות מחוץ גם מפורסם היה
 מחוץ אך הגיס, חיילי כל בין ונודע
 המתחדש, מן מעט רק ידוע היה לצבא

כ אותו תיארה סביבו שהילכה והאגדה
 מיש- שולטת שבו למופת, מסודר בסיס

 מופצת וממנו השיריון ־של מעת־הברזל
 לה שרכשה הישראלי חיל-השיריון תורת

 המיל- בשלוש מופלאים ותהילה מוניטין
שהק ובעוצמה ביכולת האחרונות, חמות
זה. לחיל נתה

התחלת
ההידרדרות

ש מה ת התרח מ א ן נ ו י ו שי ד ־ בו ס ה ־ ת בי  שר נ
המדינה? שר אגרורהפדדה מעוצב שבו - צה־־ר

ס דפוהים ד □נ

 מוצק בסים היה שבעבר היא, אמת ך•׳
 בית־ספר־ מפקד להיות מוניטין. לאותו 1 1

 חשוב שלב היה זה סגנו, או לשיריון,
 קצין־־שיריון כל של בקאריירה ומבטיח

 על המתנוססות המחזור מתמונות בכיר.
של פניהם ניבטים המפקד לישכת כתלי

> 1 2 111 .............

 בצה״ל המפורסמים קציני־השיריון מרבית
 אלעזר, דויד לסקוב, חיים בחלב, (חיים

 התקופה מן מזכרת גונן־גורודיש), שמואל
במקום. כמפקדים הם ■שירתו שבה

 בתקופת החלה בבית־הספר ההידרדרות
 על בית־הספר, יום־הכיפורים. מילחמת
 בסיני, החזית לקו ירד וקציניו, מדריכיו

 את אחרות, יחידות עם יחד היווה, שם
 המצרים את לבלום שניסה העיקרי הכוח
הראשונים. המילחמה בימי

אבי ספגה לשיחון בית־הספר יחידת
 חדלה ולמעשה רבים קצינים איבדה רות׳

 ציורך התעורר הלחימה בתום להתקיים.
 ליצור לשיריון, בית־הספר את לשקם דחוף

 .מונה כך לשם הדשה. תשתית במהירות
 ,7 מחטיבה נודע גדוד מפקד סגן־אלוף,

 כשתפקיד בית-חספר, סגן־מפקד לתפקיד
 יעקב (מיל.) אלוף־ימישנה על הוטל המפקד

 בגישתו ששפע, הרב במרץ (הדר). פפר
המק באישיותו לחיילים, הבלתי-אמצעית

 ובהומור גם־יחד, וסמכותיות חמימות רינה
 להעמיד הסגן הצליח שלו, המפורסם

קצר. זמן תוך רגליו על ההדרכה בסים את
 ש- החוק היה'לפעול עתיד שכאן אלא
 המיל־ מאז בית-הספחלשיריון את איפיין

 מן בורחים ■שבקצינים הטובים — חמה
 רק הוא הבסיס עבורם, במהירות. המקום

 — שבהם הגרועים הלאה. קרש־קפיצה
 תקופתו ממושך. ולזמן בו ״נתקעים״
נשאר. פפר ואילו במהירות, הסתיימה

 — שהתרחש למה האחריות מן נכבד חלק
לת ניתן בבית־הספר, — מתרחש ועדיין

 הבסיס את הוא ניהל ישבה בצורה לות
 שאליה בתקופה בקירוב. שנתיים משך

 מבקר- של האחרונה הביקורת מתייחסת
 היה ,׳1976 יולי עד 1975 אפריל המדינה,

 אחר. סגן־אלוף סגן־מפקד־הבסיס כבר
 קצין היה הוא ,7 מחטיבה עמיתו כמו

לאווי להסתגל הצליח שלא ומחונן, צעיר
 ב־שבילי,״ לא ״זה הגיע. שאליו המקום רת
 על אני וכאן איש־שדח, ״אני לומר. נהג
 ביקורות עורך היום כל — רס״ר של תקן

אפסנאות.״* טפסי על וחותם

אמצעים
פרימיטיביים

מבקר נוגע שלו, הדו״ח תחילת ך*
■  אותן מערכי־השעור, בנושא המדינה ו!

 השעורים נושאי מפורטים שבהן חוברות
 למידתם דרכי השיריון, במיקצועות השונים

תירגולם. ■ואופן
 ואם שנים מזה עודכנו לא החוברות

 שכלל פורמאלי עידכון רק זה היה עודכנו,
החוברת. בגב התאריך ושינוי הדפסה־מחדש

 אחראי התפקידים, חלוקת מבחינת *
 המינהלתי הנושא לכל סגן־מפקד־הבסיס

ביחידה.

 וב- בטנקים שונים טכניים פריטים
 נכללו לא — שינוי שעברו נגמ״שים,

מ עובדו לא תירגולות !במערכי־השעור
 יום־הכיפד מילחמת ליקחי ומרבית חדש
 הכתוב, בחומר ביטוי לידי באו לא דים
 שהמדריכים לדעת היה יכול לא המבקר אך

המע אלה סמל) (רב״ט, הנמוכות ברמות
 בפועל, לחניכים, השיעורים את בידים

 דרשו פעם ולא שבדבר באבסורד חשו
 למרות תוקן, לא מאום דברים. לתקן

ה מיוחדת מחלקה בבית־הספר שקיימת
מע זו מחלקה מערכי־השעור. על ממונה
 קצין־ ממונה שעליהם משק״ים מיססר סיקה
הנה עובדי־צה״ל, אזרחים שני וכן זוטר,

שמן. משכר נים
 הציעו ומנוסים ותיקים מדריכים כמה
 ול- בעצמם מערכי־השעור כל את לערוך
 לפטור היחידה בקשתם מחדש. עדכנם
 שבוע למשך השוטפת מהעבודה אותם

ביסו הנושא על להתלבש להם ולאפשר
 אל יצאה לא והתוכנית נדחתה, — דיות

הפועל.
 דומה. המצב עזרי־האימון בשאר גם
 מכשירי- שקפים, הכוללים העזרים, רוב

 של ומערכות־עזר מנוע חלקי הקרנה,
כו בכינוי משוריין״, (״רכב־קרבי רק״ם
 עלובים. וניראו ירוד באופן תוחזקו ללני)

 בשיטות-הדרכה להסביר נאלצו מדריכים
 בית־הספר ■שבמחסני בעוד פרימיטיביות,

מאות ששוויו משוכלל .ציוד־הדרכה נח


