
י- המחליטנים
)31 מעמוד (המשך
הכל או הפוליטיים הצבאיים, קוליהם
הלאומי. הביטחון מחליטני של כליים,

האחרות, הגזרות כל למחליטני בדומה
 ברובם הם מערכת־הביטחון מחליטני גם

ומו ילידיה, או בארץ ותיקים אשכנזים,
המספ חברתיות שכבות שתי באותן צאם
״המע בני הם :כולם המחליטנים את קות
 הפרטית, בכלכלה השולט — השליט״ מד

 בכלכלה השולט החדש״ ״המעמד ובני
 ההסתדרותי־קיבוצי- המשק של ובמדיניות

מושבי.
 ויי־צ■ עזר הוא דהיום שר־הביטחון •
 הראשון, נשיא־המדינה של בן־אחיו מן,
 משד! — אחר שר-ביטחון של לשעבר גיסו

 ובקשרים בקשרי־דם קשור שהיה דיין,
 ל,רמר־—רופין מישפחות עם עיסקיים

 ב- נולד וייצמן מן-מרידור-כרנר.
 בבית־ למד עשיר, לקבלן בחיפה 1924

 ה־ כל כימעט למדו שבו הריאלי, הספר
 הצטרף היפה, בעיר שמוצאם מחליטנים

ה במילחמת־העולם הבריטי לחיל־האוויר
 וראש חיל־האוויר מפקד והיה שנייה,

בצה״ל. אג״ם
חת- ציפורי, מרדכי הוא סגנו •
 ,1924ב־ בישראל שנולד במילואים, אלוף
 יום־הכיפו־ ושבמילחמת אצ״ל חבר שהיה

ראשי. קצין־שיריון היה רים
הוא רפא״ל. מנכ״ל הוא כונן זאכ •

פלסטיניים.
ה את המרכיבים הקצינים עשרת

 להוות יכולים צה״ל של הכללי מטה
 כולם. המחליטנים של מייצג חתך הם אף
 נוספים, בכירים קצינים עשרות וכמה הם,
 ״השמנת״ ובני וקיבוצים, מושבים בני הם

ידו חקלאיים בתי-ספר בוגרי העירונית;
הגדולות. בערים יוקרתיות וגימנסיות עים

 מדרגת ״ד צד! מקציני 3,/״ רק
 עדות־המיז־ כני הם ומעלה רכ-פרן

 כדי אחת יד כאצכעות ודי רה,
ש עדות-המיזרח כני את למנות
 על העולה לדרגה כצה״ל הגיעו

אלוף־מישנה.
ב מערכת־הביטחון, מחליטני עם אך

 קצינים גם למנות ניתן הרחב, מובנה
 בצבא- משרותם שהשתחררו רבים בכירים
 ומדי מינויי־חירום, עדיין יש לרובם הקבע.

בצבא. לשרות מהם אחד חוזר פעם
ב שבחרו או מדי, שהתבגרו אותם גם
 שונות בצורות קשורים עדיין חדש, נתיב

 ה־ מבחינת — לעתים למערכת־הביטחון.
 מה על להגן הנכונות ומבחינת ההשקפות

 אפשר (כך המעמד״ כ״כבוד להם שנראה
 הרמטכ״לים־ כל של התייצבותם את לציין

 ה־ לצד במילואים רבים ואלופים לשעבר
 ללא פינטו״, ב״פרשת הנוכחי רמטכ״ל

 הם לעתים פוליטית). ,השתייכות הבדל
מישרד בתוקף למערכת־הביטחון .קשורים

ידיו
פוליטיקה

 בבית־הספר למד בירושלים, 1926ב־ נולד
קמברידג/ ובאוניברסיטת בחיפה הריאלי

 האמריקאית אלקטריק ג׳נרל בחברת עבד
בחיפה. הכרמל, על ומתגורר

 היה לשר־הביטחון הראשי העוזר $
 כמפקד לאחרונה שהתמנה טל, ייטראל
 במחניים נולד טל כוחות־השדה. מיפקדת
גייסות־השיר־ מפקד היה ,1924ב־ שבגליל

ב ולמד הרמסכ״ל, וסגן אג״ם ראש יון,
 לקצינים ובבית־ספר העברית אוניברסיטה

באנגליה. בכירים
 מערכת־ מחליטני בין למנות ניתן עוד

תע״ש. מנכ״ל שור, מיכאל את הביטחון
 ישראל את ; ליאור יעקכ סגנו ואת

 אל את הכימיים; המיפעלים מנהל ארד,
 עורך- ואת האווירית מהתעשייה שווימר

 מועצת־המנהלים יו״ר פירון, יעקכ הדין
 קבו- של ומייצגן האווירית, התעשייה של

הוכמן, דכ את !ומקומיות זרות צות־הון
 ואת במישרד־הביטחון אגף־הכספים ראש

התקצי אגף ראש גור, יוחנן תת־אלוף
 מעט לא בו שדובר מט, דני האלוף בים.

 צה״ל של מתאם־פעולות הוא לאחרונה,
ה המושל ולמעשה הכבושים, בשטחים

 — ורצועת־עזה המערבית הגדה של צבאי
ערבים־ וחצי ממיליון למעלה של מושלם

_ 32 ........................

ש העיסקיים והאינטרסים הנוכחיות תיהם
 במינויים פשוט — ולעתים מייצגים, הם

עצמה. מערכת־ד,ביטחון במסגרת שונים
 המשתחררים הבכירים מהקצינים כרבע
 באורח מועסקים להיות ממשיכים מצה״ל

ה זרועותיה על במערכת־הביטחון, ישיר
 (מיל.) רב־אלוף למשל הם כאלה שונות.
ה קבילות על הממונה לסקוש, חיים

 טג־ ׳טמואל במילואים האלופים חיילים,
 ראשי רז ואריה כרקת שמעיה קום,
ועוד. מל״ח, של המטה

המשתח הבכירים הקצינים מן שישית
 מחקר ניהול, של למישרות פונים ררים

 אפשר אלה בין באוניברסיטות. והוראה
 ידין יגאל (מיל.) רב-אלוף את להזכיר
נא יוכל (מיל.) אלוף לפוליטיקה), (שפנה

 אהרון (מיל.) אלוף לפוליטיקה), (פנה מן
 (מיל.) אלוף בפוליטיקה), (עסק יריכ

ועוד. הרככי יהושפט
 הבכירים הקצינים מבין נוספת שישית

ממשל במישרדים בכירה לפקידות פונים
 הפכו או בארץ, שונים וציבוריים תיים

 להזכיר אפשר אלה בין בחו״ל. שגרירים
 פלד אלעד אכידר, יוכן! האלופים את

בפעי העוסקים או שעסקו נרקיס, ועוזי
זה. מסוג לות

כר־לכ
פוליטיקה

המש הבכירים הקצינים מבין כעשירית
כנב אם פוליטי, לעיסוק פונים תחררים

 משה אלון יגאל כממונים. ואם חרים
 יגאל גור, מרדכי רכין, יצחק דיין,
 כר־לכ, חיים שרון, אריאל ידין,

 מייצגים וייצמן ועזר עמית מאיר
שפרשו. בכירים קצינים של זה ענף

 כשליש — ביותר הגדול החלק אך
 מצה״ל הפורשים הבכירים הקצינים מבין

בתע בכירות למישרות־ניהול פונים —
מקי או שונים, כלכליים ובמוסדות שייה
 דן (מיל.) האלוף משלהם. עסקים מים

 בנק של ההשקעות מחברת טולקוכסקי
 מכלל, צור צכי (מיל.) רב־אלוף דיסקונט,
 (״גורו- ושמואל ורמכ גכיש ישעיהו

 בכריית־יהלומים, עתה העוסק גונן דיש״)
שעשרות המחליטנים, של זה ענף מייצגים

הישרא המשק ענפי בכל זרועים מחבריו
ה הלך־הרוח, את היטב שם ומייצגים לי,

 מערכת־הביטחון של והעוצמה אינטרסים
בישראל. ביותר החשוב מוקד־הכוח —

הישרא המחליטגים הם אלה
 אלה — אנשים מאות כמה לים:
 מור■ ככל המצויים — היותר לכל

 הישראלית, החכרה של די-הכוח
 שלה הפוליטית המערכת כלכלתה,

הכיטחונית. והמערכת
 הסיד- של הראשון חלקה תם כאן

החב בעולמם יעסוק הבא החלק רה.
 בהשקפת״העולם המחליטנים, של רתי

 העיקריים המדיניות בקווי שלחם,
הגלו ובדרכים פעולתם, את המנחים

 את מפעילים הם שבהן והנסתרות יות
הישראלית. החברה על השפעתם

רכין
פוליטיקה
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