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 והמטה־הכללי משרד־הביטחון הערכות על פלד, (,׳מתי״)
 לתקציב־הביטחון, שיידרשו הסכומים לגבי צה״ל של

מצרים. עם הסכם־השלום שייחתם אחרי
 לירות מיליארד 64 הוקצו הנוכחי בתקציב־המדינה

המ רגיל, תקציב־ביטחון זהו השוטף. לתקציב־הביטחון
 עם ביחסים שינוי שום יחול שלא ההנחה על בוסס

 ערוך יישאר צה״ל ישראל. של הפוטנציאליים אוייביה
 התעצמותו הנוכחיים. בגבולות הקיימים בקווים ומוכן
 חדשות וביחידות בכוח־אדם והתרחבותו ובנשק בציוד

 לא דבר שום כאילו הרב־שנתית, התוכנית פי על תימשך
רגע. בכל לפרוץ עלולה ומילחמה השתנה ולא קרה

 והגדולה מצריים, עם הסכם־השלום ייחתם אם אולם
 המילחמה ממעגל תצא ישראל עם העימות שבמדינות

 בתקציב־ ־ עוד להסתפק מוכן צה״ל אין הפוטנציאלי,
 שעשו וחישובים, תיכנונים סמך על השוטף. הביטחון

 צה״ל תובע משרד־הביטחון, ומומחי המטה־הכללי ראשי
 התקציב בעוגת לו המוקצב היחסי החלק את לשנות

להקטינו. חלילה לא אבל הלאומי.
למק לתקציב, צה״ל תובע שאותה המשוערת, התוספת

 פחות בלא מסתכמת הסכם־השלום, במימוש שיוחל רה
 שיחולקו ל״י, מיליארד 90 של האדיר בסכום מאשר

 .וסיום הנסיגה להשלמת עד כלומר, שנים. שלוש פני על
 בחלקו שנקבע מה פי על החדשים, בקווים ההיערכות

 תוספת לקבל צה״ל מבקש הסכם־השלום, של הצבאי
לשנה. ל״י מיליארד 30 של

 דרושים. שהם סימן אלה, סכומים תובע צה״ל ואם
 המחייבים אותם גם כך. על לערער מעז אינו איש
 שהסכום סבורים סיני פינוי ואת הסכם־השלום חתימת את

ד מתייהיה שצה״ל כדי דרוש, ל״י מיליארד 90 של העצום ל פ

 צפויה, הפתעה כל החדשה בהיערכותו גם לקדם מסוגל
הביטחון. במקדם ייפגע שהדבר מבלי

 עירום. הוא הביטחון מלך וקובע: פלד האלוף בא
 הקצאת אחיזת־עיניים. היא בתקציב לתוספת התביעה

 תפגע צה״ל, עבור משרד־הביטחון שדורש המשאבים,
 יעדיה לקראת להתקדם המדינה ביכולת חמורה בצורה

 צריך מצריים עם הסכם־השלום והכלכליים. החברתיים
 בשיעור להגדלתו ולא בתקציב־הביטחון לקיצוץ להביא

לשנה. אחוזים כחמישים של
ישן מערך

משופדים בתגאיס
תי ד״ו־י (מיל.) אלוף !ך*  בראש שעמד מי פלד, מ

 המטה־הכללי חבר והיה צה״ל של האפסנאות אגף 1 ׳י
 במיק- מיזרחן כיום הוא ששת־הימים, מילחמת לאחר עד

ובעיסוקו. צועו
 הניסוח וחד כסוף־השיער האלוף קרוב זאת עם 'יחד
 והן צבאי כפרשן הן ותקציב־הביטחון, צה״ל לבעיות

לשעבר. מקצועי כאיש־צבא
 לשרת ״צריך פלד, האלוף אומר ״תקציב־הביטחון,״

 הוא צה״ל. ושל הממשלה של האיסטרטגית התפיסה את
 להבין אין המדינה. של הביטחון מירווח את לבטא צריך
 תעלה מצריים עם הסכם־שלום חתימת' שדווקא ייתכן כיצד

 שלוש למשך אחוזים בכחמישים תקציביהביטחון את
כחמי המילחמה, ממעגל מצרים הוצאת עם שהרי שנים.

 הלוחם (סדר־כוחות) מהסד״ב אחוזים שמונים עד שים
ישראל. נגד מהמילחמה מסתלק צבאות־ערב של

 מדינות־ של עוצמתן של ההערכות בכל כה, ״עד
ממח למעלה מהווה המצרי הצבא כי בחשבון הובא ערב,
נגד להתייצב העלולה הערבית, הצבאית העוצמה צית

אחרי בר־לב בקו מעוז ששת־־הימים במילחמת בנגב צה״ל של ורגלים שיריון
לצה״ל״ עדיפות וזקנים הפתיחה בנתוני משמעותיים ״שינויים

כיפור יום במילחמת המצרים כידי שנכבש
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