
 פקיד מאיטר ידתד ואיננו, מימיו היה לא אכן
 סתום הצכאי שהתחום לתפקידו, ונאמן מסור

 לתת אלא הברירה, בידיו ואין כפניו לגמרי
 מיקצו■ ודכר עניין ככל לפעול, לאנשי־הצכא

 בהם מוחלטת תלות תוך כדאות־עיניהם, עיים,
 להכתיב או עימם, להתמודד יכולת כל וחוסר

לא. או שיעשו, מה להם

הפיל ב1ז
 בנחילים רק לא ומוסד נוצק כבר זה מעיטי צב *א

 למה בעיקר כוונתי בכתובים. אפילו אלא ובנוהגים,
 עליון״ פיקוד ״הוראות והן הצבא״, ״פקודות שמכונה
(פ״מ). מטכ״ל״ ו״פקודות (הפ״ע)
היום, עד קיימת אין מכוחותינו, לצפות שניתן כפי

 של או העליון״ ״הפיקוד של הגדרה ■שהוא, מיסמך בכל
 ובעיקבות יום־הכיפורים אחרי שעלה, מי ״המטכ״ל״.

 נאחז הרמטכ״ל, למוסד חוקתי סידור היעדר על אגרנט,
 מציע ואני הכללי: העניין של ומיקרי קטן בזיז רק

 בנדון, חוקתיים להסדרים פעולה איזו תיעשה שבטרם
 קטנה פינה יעגלו אחרת, המכלול. כל את לבחון יגשו
 קצצו שלא שעה שעשו, הרב בתיקון יתברכו והכל אחת
ענק. לפיל מחובר שהוא הבחינו ולא הזנב קצה את אלא

 (שהוא ישראל לבטחון לקסיקון לפי — הן ״הפ״ע״
 ״פקודות — מעין־כמותו) ומועיל חיוני ׳ומיסמך בלום אוצר
 מייוחדת סמכות בתוקף הרמטכ״ל, על־ידי המוצאות צה״ל

 לאירגון ״בעיקר מתייחסות הן משר־הביטחוך. שקיבל
 בין נכללים כן ותפקידים״. ייעוד הגדרות ולמיבנהו, הצבא

 על המתבססות והוראות בצה״ל מינויים מייוחדים, ״צווים
חוקים״.

 היה תביםזווו ..מישור
 ומעודם,.הזרוע מאז

אהדדי של האזרחית
 המתפרסמות צה״ל, ״פקודות הן מטכ״ל״ ״פקודות

 פ״מ דנות להפ״ע, בניגוד הרמטכ״ל. מטעם בקביעות
ליחי או כפרטים, לחיילים המתייחסים ובנוהגים בנוהלים

 דומות פקודות יש המטכ״ל לפקודות במקביל הצבא. דות
זחיל־הים״. חיל־האוויר מיפקדות מטעם

 שר־ :כמיקראם פשוטם הדברים, לפנינו הרי
 סמכות־מעשית בל על מראש מוותר הביטחון
 ולמיבנהו, הצבא ל״אירגון הנוגע כבל והשפעה,
 אלה לכל הסמכות ותפקידים״. ייעוד הגדרות

 כד כה עושה אינו הוא אך לו, מוקנית אמנם
 ומלכת■ כשלמותה אותה, מאציל אלא שימוש,

 צה״ד, רמטב״ד כידי :כלומר לרמטכ״ד. הילה,
על ״מפקד אפילו או רמטכ״ד מכל ויחיד אחד
 הסמכות מסורת בודו, העולם בכל צבאי, יון״

 אירגון את עיניו כראות לקבוע המפורשת
 והגדרת־התפקי■ הגדרת־הייעוד מיכנהו, הצבא,

 המסתתרות אחרות, סמכויות ועוד בו, דים
 שמצטט הכללית ההגדרה פרטי שאר תחת

״הלקסיקון״
 יחיד הוא, גם — כך מצוי ישראל של ישר־הביטחון

 ב״אחריות נושא — הנאור בעולם מרעיו כל בין במינו
 כראות־ בפועל העושה הרמטכ״ל, מעשי על מיניסטריאלית״

 נמסרת איננה כבר וזו חלקה״: ״המחאה סמך על עיניו,
 שנות בתחילת אי־שם מוסדית ניתנה אלא מחדש, פעם כל
 רמטכ״ל כל מאליו, מובן כדבר אותה, יורש מאז ׳.50ה־

 חדש, שר־ביטחון כל מאליו, כמובן אותה, ונותן — חדש
 קורה, מה להבין משתהה איננו אפילו הנראה, ככל אשר,

לדבר. מודע בכלל אם
ל״כמותיות״ מ״איכותיות״ המעבר בהקשר ציינו, כבר

 גם אלא הבשורה, את שהשמיע מה״ד, ראש רק לא כי
 כה- בעניינים מלהכריע קטון עדיין עצמו, הרמטכ״ל

 אי- כה־גדולים. מהפכים עיניו ראות לפי ולקבוע, יסודיים
 בצורך או — זו החלטה בחשיבות להפריז כלל אפשר
0<

1דד עם צור צבי

היה׳ ״בן־גודיון
 איסטראטג רק לא

מאירפמויהו״.״ גרוע
 כולל — ומומחיו נבחריו עד הציבור, של לטת

עצ כצה״ל כי שכמדומני (הגם למיניהם גנרלים
 שר-הבי- איפה אבד, הרוחות). קצת רגשו מו

ה החלטות אם ץ טחון ל א  בלעדיו, נופלות ב
ה על האזרחי בממונה צורף, בו שאין סימן
 לא תפקידו(אם את ממלא שאיננו או — צבא

בו). מעילה כדי שעד לומר,
ובוודאי בוודאי כך, בתפיסות־היסוד אם כי מובן

 ומיבנהו, הצבא ״באירגון כלומר ליישומן, הנוגע שבכל
 שלו. כבתוך הרמטכ״ל עושה ותפקידים״, הגדרוודייעוד

 חובה ידי ולצאת חיצונית מבחינה לפחות לומר, ניתן אם
 שתי בין היחסים הערכת כי חובה) אי־מילוי (כלומר,

 צה״ל — מערכת־הביטחון של העיקריות הפונקציות
 הרי חוקתי, עניין ביסודה, היא, — ומישרד־ד,ביטחון

 (יהיו המוגדרים ייעודיו לפי גופו, צה״ל ואירגון מיבנה
 והנה, ״פוליטיים״. ואינם פונקציונליים הם יהיו) אשר

 צה״ל, השתנה ימינו ועד העצמאות מילחמת שמאז למרות
 ושום הקצה, אל הקצה מן (המיקצועיים) תכניו מבחינת

 בדיוק בעינו נשאר זאת בכל אז, שהיה כפי איננו בו דבר
 הראשונים בימיו לו נקבע אשר עקרוני, מיבנה אותו

והפרימיטיביים.

האחרון־ .:הנימוק
 בדרך יש, זו בתכונה טיבעו. מעצם שמרן, הוא צבא ל ך*
 וטעויות שגיאות של מחירן :משלילה חיוב יותר כלל, ^

 אזרחים וגם חיילים, — חללים במיספרי נמדד צבאיות
 ״הנימוק הוא הצבא ועמים. מדינות של בגורלם או :בעורף

 מסיבה שייכשל. להרשות אסור כן ועל המלך׳ של האחרון
 שכבר בדברים לדבוק מאחרים, יותר אנשי־צבא, נוטים זו,

 במאוחר, או במוקדם שתמיד, היא, הצרה והוכחו. נבדקו
 נעשית דהיינו, לשלילית: מ״חיובית״ שמרנותם הופכת
 לבחון אי־נכונות של צורה ולובשת השמרים, על קפיאה
, חדשים ואמצעים רעיונות ולבדוק שהם ל הישע תוך כ

 תועלת ממנו ולהפיק ללמדו כדי לא אבל — העבר על נות
הנצחתו. ולמען לשמו אלא לעתיד,

האחרים, הצבאות כבל שמרן רק אינגו צה״ל

 הקשור דבר ..כל
 בצה״ד נחשב בחשיבה
נדנרתזקבה נימעט

ו״צמן עס טל ישראל
 כדי ובלתי-קבילה. בלתי־מציאותית כבלתי־נכונה, לדחותה

 יכולתו על שההשפעה נאמר, הדבר משמעות את שנבין
 להכרעה להיוודע שיכולה ישראל ביטחון ועל צה״ל של
 על דרגות־חשיבות בכמה עולה תייושם, אמנם אם זו,

 ישראל ״נראית כזכור, שעימו, — 15פ־ המטוס קבלת
ממשלות. נהפכות ובגללו אחרת״, לגמרי

 למיקרא כארץ עברה לא איוושה שאפילו
המוח־ לבורות להודות צריך מה״ד, ראש דברי

 שהוא היא, הדבר סיכת הממוצע. מן יותר אלא
:ה בהשיבה הקשור דבר וכל מיקצועיות, הסר
כימעט־תועבה. בו שב

 לכך, בנוסף נרחיב. עוד ובוודאי הרחבנו, כבר כך על
 אבל מקורי״. ״צבא הוא צה״ל כי היהודים כל החליטו

 (מעטים גילויים אי־אלה שבצד היא, הלא־מחניפה האמת
 מתבטאת אמיתית, משמעותית מקוריות של ונדירים)

וכל עקרונות של בהפרה הרגישה הצה״לית ״המקוריות״
 בדבר שהנוגעים מפני לרוב — ובדוקים מוסכמים לים

 שהם במה כהלכה מבינים ואינם היטב יודעים אינם
 לאחרונה שעד כיוון עושים. או קובעים דעה, מחווים

 כ״אוייב להחשיבם היה שנכון עד גרועים, כה הערבים היו
 — שבשגיאות המחרידות גם — הצליח הכל לא־סביר״,

 מישהו זוכר עדיין כיום אם דוקטרינות. עשו הטעויות 'ומן
הרא לא היחידה, לא — לנאמר דוגמה זו הג׳יראדי, את

שבכולן. העקרונית או החשובה לא וגם שונה
 בידי כלומר, — עצמו צה״ל בידי מוסרים אם לכן,

 או שגיאות על יצביע עצמו, את שיבחן — הרמטכ״יל
 הדבר ודאי עצמו, את ויתקן עצמו, של אי־מספיקויות

 שהם. שיפור או שינוי כל יחולו שלא מראש, ונחרץ
 כולו טמון צה״ל של ומדוקדקת יסודית לבחינה הסיכוי

 שר־ משמע, — והאחראי הנוגע ״החיצוני״ שהגורם בכך,
 קודם כלומר, :להיות שעליו מה ייעשה אמנם — הביטחון
המזויינים״. הכוחות ״שר כל, וראשית
 הצפוי, •טר־הכיטהון אכל שר־כיטחץ. בד כך,

 לראות עליו :וכמה כמה אהת על וייצמן, עזר
הרפורמה״. כ״שר עצמו את

במימ־ — הנכונה ההתערבות מהי לקבוע עליו ככזה,
 לרדת ואחר־כך רגיל, ישר־ביטחון של — ובעומק דים

 של לעצמותיו להיכנס כדי ,נמוך יותר הרבה בעצמו
 יצליח, אם ואחריו. — לפניו שר מכל יותר הרבה צה״ל,

למעלה, חזרה ו״לצוח״ לשוב מחוייב יהיה וגם יוכל הרי
)34 בעמוד (החשו

 ,**יי *בשח קוד
| האירה | ...מס׳

0008(- סס׳ זו״!**) יבשה קוד ת ד ו ק נ ו ב : ש א ב צ ה )8X1*088*0^1 08 111£ *8(¥א
א משרד ב צ ה

 החי״ר ן1אים
ב החי״ר ר ק  ב

 מס׳ אימון חוברת
ח ־נ ו ו ו ז ו דז ונו* ה

ה נ ב י ג1 ס ר  ן1א
ת נ ב צ ח ה נ ש ב י

11.0 ם1. ט ל1ס  ד1ר
 ארה״ב של צבא־היבשה גנרל,

ל ״ כ ט מ ר

. ג . ם ק א ה ק ווי

ת ו ק נ ה

ן ש ק ־ י נ ק ת י סמ
111111111 111 111 

ת י ד ב ד ס
בהנחיית חובן החמה מועצת בפקודת

 ארה״ב צבא מיג׳ר־ג׳נרל,
אדיוטנט־ג׳נרל

ם י ח ט ש ם ב י י הרר

חמטח-הכללי רא•
ט1ד ל.ט. ר נ

 מישרד א)1א18מ0ז
המה ה 08 ס)888א08(

לכתר שמורות הזכויות כל

(88*000*8X888,׳)088. 08 188 *81*0 
מישרד-חצבא המפקדה,

 מישרד- (שמל נ
הכבא) ^
(תאריך)

מישרד־ההגנה
 היבשה) בבא (אגף

(תאריו)
לבתר שמורות הזכויות כל

מן ס ר מי מו ס ,ג מי
ר״ ^

בי מיסמן־ .
>

מן ס א״ מי


