
הכותל ליד הצנחנים טירוני השבעת טכם
לפעמים מתחרטים המתנדבים

 הכמעט הכניסה, היא 12 בבה״ד
 או חיילים גברים, של חופשית,
 על סיפורים לבסיס. אזרחים
ה עם הלילה את שבילו צעירים

שלהם, הטירונית חברה

ש־ אנם על התפרסם גם לאחרונה

 הוחזרה השנים ברבות התותחנים.
 מטעמי בעיקר דרגתו, לבן־חור

ש מה״ד מפקדי שלושת פנסיה.
 שהיום מי היו: בן־חור אחרי באו

 מיס- הלוחם החיילים, קבילות נציב
 בבסיסי הטירטורים נגד אחד פר

חיים לשעבר הרמטכ״ל ההדרכה,

 מילחמת־ אחרי האלוף. עטרת
ב שינוי נעשה שוב ששת־הימים

 מה״ד ראש היה אז מה״ד. מהות
 זמן ובאותו שרון, אריק האלוף
 קציו־חיל־רגלים־ מיפקדת הוקמה

 — מה״ד ראש וצנחנים־ראשי.
 ל- שווה במעמד אז שהיה חי״ר,

 ראשי, קצין־חיל-רגלים־וצנחנים
 קצין־חיל־ של פקודו להיות הפד

רגלים־וצנחנים־ראשי.
 יום־הכיפורים מילחמת אחרי

 מה״ד ראש של סמכויותיו גדלו
הוע מה״ד בראש ניכרת. בצורה

 מרון, (״מנדי״) מנחם האלוף מד
מ לאחד שנחשב ומי שריון, איש

 השיר־ של תורת־ד,לחימה אבות
 גם הוטל מה״ד על הישראלי. יון

 תורת״הלחימה את וללמוד לחקור
 מה״ד על הישראלי. השיריון של

 תורת־ את וללמוד לחקור גם הוטל
 אוז וליישם האוייב, של הלחימה

 בהדרכה הלימודי בחומר התשובות
צה״ל. של ובאימונים

 הוא דרורי של תפקידו כיום
זו דרורי בצה״ל. המורכבים אחד

 בצה״ל, מפקדים של להערצה כה
 ה־ של מצידו רבה ולהערכה
 וכאיש חת, ללא כלוחם רמטכ״ל,

 אלה ועל הטוענים, יש אולם ישר.
ש־ דרורי, של .ידידיו גם נמנים

בתרגיל כהפסקה מגולני טירונים
למתנדבים רק לא קשה

 והיה ,12 בבה״ד חופשי הסתובב
.18ה־ בנות הצעירות למורא
 אינו דרורי, כולל בצה״ל, איש

הטירו לתקופת ברצינות מתייחס
החיילות. של נות

 הורד האלוף
טוראי לדרגת

ה־ מערכת בכל זה מצב ל
ו מופקד צה״ל של הדרכה /

החר על שעלה אדם אותו אחראי
 מה״ד מסלול. באותו פעמיים מון

 ביותר החשובה למחלקה נחשבת
 הקמתו ומאז הכללי, המטה באגף

 שינויים זו מחלקה עברה צה״ל של
 בה שינוי כל כשכימעט אחדים,
 והרחבת סמכויות, הרחבת פירושו
 המחלקה. מופקדת עליהם שטחים

 של דרגתו היתד, שבה בתקופה גם
 הוא היה אלוף־מישנה, מד,״ד ראש

מע ובעל מטכ״ל, בפורום משתתף
 אלופי־המיש* מאשר יותר בכיר מד
האחרים. נר,

 היה מד,״ד של הראשון המפקד
ך (כהן). בן־חור' אליהו האלוף  ב

 כמי החמישים בשנות התפרסם חור
 נגד מרד־הגנראלים בראש שעמד

 בן־גור־ דויד דאז שר־ד,ביטחון
ש בצר,״ל היחיד האלוף הוא יון.

הת בן־חור טוראי. לדרגת הורד
 שנשללה אחרי לצבא, חזרה גייס

בחיל־ נהג והיה דרגתו, ממנו

12 ככה״ד יחידה כערב טירוניות
בבית במקום בבסיס

 זורע, מאיר (מיל׳) האלוף לסקוב,
 דלת, בטריקת מצה״ל שפרש מי

 מהכנסת פרש גם כשנתיים ולפני
 הרמטכ״ל, שהיה ומי דלת, בטריקת

רבין. יצחק ח״כ
 פיחות חל קדש מילחמת ערב

 נקבעה ודרגתו מה״ד, ראש במעמד
 שנות בתחילת אך כאלוף־מישנה,

קי זמיר צבי כשהאלוף השישים,
למד,״ד הוחזרה התפקיד, את בל

 עיוני, הוא הרב שבחלקו התפקיד,
ה לפי ואינו - מידותיו, לפי אינו
שלו. והאופי רקע

 דליה ואלוף־מישנה דרורי האלוף
העו שאלות על להשיב סירבו רז
כת הכנת עם שהתעוררו הזה, לם
 לצווח לאפשר סירבו וכן זו, בה

 ההדרכה בבסיסי לבקר הזה העולם
■1 ינאי יוסישבפיקודם.
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