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סיס ברזל מסילת יש לרכבת סובו  מיודזדים. נתיבים נחוצים ולאו
ם תנועה בנתיבי להתנהל חייבת ציבורית תחבורה חדי  לה. מיו

ם אגד של האוטובוסים עי  יום אנשים ממיליון למעלה מסי
 בפקקי להתקע להם אסור לכן ביממה, שעות 18 יום,

 את הממלאים הפרטיים הרכב כלי כל עם התנועה
 נתיבים פועלים הגדול בעולם הכבישים.
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 לא קשים אולי שהם ים, או אוויר בצעי
יותר. לאין־שיעור פשוטים אך פחות

 לשבת יכול חיל־האוויר מפקד למשל:
 מוטי את שתיארו כמו — ולנהל ב״בור״

 באמצעות — ששת־הימים במילחמת הוד
 ממטו־ אחד כל ישירות, פקודות־מיקרופון

מק יבשתי מפקד של פקודה שבאוויר. סיו
הלו הפירמידה לתחתית שתגיע עד ביל,

 שונים, דרגי־פיקוד 10כ־ תעבור חמת,
ב מהם אחד כל אשר י י  את להעביר ח

 יד אותה שלמד אחרי רק הלאה הפקודה
 מטעמו כפקודה לרדת שתתאים כך עיבדה,

לפקודיו.
 לתת יכול מפקד״ד,פיקוד כי לזכור צריך

ה מפקד אבל אחת, לאוגדה הפקודה את
חטי שלוש המשימה לצרכי יפעיל אוגדה

גדודים שלושה מפעיל מח״ט כשכל בות,
הלאה. וכן — יותר או —

 מוטי פקודת שעשתה דרך אותה כך,
שניות שתי משך למטה, עד מלמעלה הוד,

 ולביצועה להגעתה עד הפקודה ממתן —
 שייקר, של דומה פקודה עשתה — בפועל
 בששת־הימים), הדרום פיקוד (מפקד גביש

ב שעות, כמד, ביותר, הטוב במקרה
 — עשרות כמה בין ובהתפרטותה עוברה

ל (עד שונים גופי־שליטה — מאות או
הבודדים). החייל, או טנק,

 כל אין אחרות, עוד וכן אלו, מסיבות
 צה״ל, של בנסיבות לקיים, צידוק או מקום

 (מיפקדת עליונה מיקצועית מיפקדה
 שייעודה הים, או האוויר לעוצמת ״זרוע״)

 היא שעליו ב״ממד״ העוצמה עוצמת בניין
 מים- אותה על מלהטיל ולהימנע !מופקדת

 הריכוזי, המיבצעי, הניהול את גם קדה
 הכוחות ושל ״ממד״ באותו הלחימה של

ו ודאי הכרח קיים בד־בבד, בו. הפועלים
 הפרדה היבשה, ב״ממד״ לקיים, מוחלט
הפונקציות. שתי בין מוחלטת פיסית

טה חל גורלית ה
לצה״ל

, כי להדגיש ראוי זאת ם ה כ ל ה ל
 של (״ד,זרועי״) המיקצועי הפיקוד ^

ו הים או האוויר כוחות נ נ י  מאוחד א
 אלא המיבצעי, הפיקוד עם מהותי באופן
 נפרדים תיפקודיים ״כובעים״ בשני מדובר
ת רק אשר ברור, באופן ושונים י ש ע  מ

 יתר פיסי. ראשי אותו על מולבשים הם
 והים, האוויר חילות מיפקדות כן, על

ו ברמה פועלות מבצעיות, כמיפקדות א ה
, ת י ב י ט ר  — (המטכ״ל) המצפ״ע תחת פ

ט המיבצעית המיפקדד, שהוא ר ט ס א ה
 הכוחות, כל עבור והיחידה, האחת ת י ג

ד,״ממדים״. בכל
 הן, היבשתיות האופרטיביות המיפקדות

 המרחביים! ״הפיקודים״ מיפקדות כידוע,
תוג המוצעת היבשתית המיפקדה אם לכן,
תג היא מיבצעי, כדרג־פיקוד ותוכנס דר

 — ומזיקה מיותרת — הכרחית כפילות רום
 ברמת או (האסטרטגית), המטכ״ל ברמת

(האופרטיבית). ה״פיקודים״
 כמעין החדשה המיפקדד, תתפקד אם אבל

ל צינור־מגע, או המטכ״ל, של ״שלוחה״
 הפיקודים־ לבין בינו הדדי קישור צורכי

 הכפילות תיווצר לא היבשתיים, ׳המרחביים
 כמצפ״ע, המטכ״ל, על ייקל ועוד המפריעה,

 האסטר־ ברמה המילחמה בניהול להתרכז
טגית.^

 השליטה"המיבצעית שנכון"לצורכי מד,
 הניהול לגבי — נכון או — תופס איננו

 הקיימת הישירה הזיקה כאן, המיקצועי.
מח כוחות־היבשה לבין המטכ״ל בין כיום
ו המחמיר — וחמור קבוע באופן בלת
 ה־ של ובהתאמתו ביכולתו הן — הולך

ה העל־זרועית כמיפקדה לתפקד מטכ״ל
 והכנתה עוצמת־היבשה בבניית והן עליונה

למילחמה.
 (״למה זה בעתון טופל כבר זד, נושא

 והים?״ האוויר אנשי בפני המטכ״ל נעול
 האלוף דיברי בהקשר ).2098 הזה העולם

 כוללת אומנם אם פרישתו. עם פלד, בני
 ויעילים ממשיים צעדים טל של ,הצעתו
 לבין המטכ״ל בין הישירה הזיקה לניתוק

 — הראשון הצעד זהו הרי היבשה, זרוע
 לתקן — ביותר והחשוב הגדול גם אבל

 שבצה״ל, זו ומסורתית חמורה א-נומליה
 המטכ״ל, של והמיידית המוחלטת לתועלתם

 לכל, ומעל וקודם והים. האוויר זרועות
 ״בכי- אשר עצמה, עוצמת־היבשד, למען

בעוכריה. אלא לתועלתה, איננה זו רותח״
 או לקבל שר־הביטחון של החלטתו לכן,
 שתוגש האירגוךמחדש הצעת את לדחות
 לצד,״ל מאד גורלית להיות עשויה לפניו,

בו. והתלוי הכרוך ולכל —

2101 הזה העולם


