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 ישיבת־מטכ״ל אותה אחרי אחדים ימים
 שלא תמיכה תוכנית־טל מתנגדי קיבלו
 דרורי, אמיר אלוף מה״ה ראש לה. ציפו

 שהה הוא זו. בישיבת־מטכ״ל השתתף לא
בארצות־הברית. זמן באותו

 יחד מיהר, הוא לארץ דרורי כשחזר
 שר־הביטחון, אל ומוישה־וחצי, יאנוש עם

 למיס־ חריפה התנגדות והביע וייצמן, עזר
 ש־ דרורי כשהבין קדת־כוחות־־היבשה.

ומ התוכנית מאחורי איתן עומד וייצמן
 התפטר הוא טל, של והמינוי הגיוס אחורי

 של ״במיסגרת :מה״ד כראש מתפקידו
 אין לפחות או למה״ד, מקום אין מכב״ש

רוצה.״ שאני כמו למה״ד מקום
 לו וסיפר רפול את אליו קרא וייצמן

 שאין לדרורי הודיע רפול השיחה. על
התפטרותו. את מקבל הוא

 הקצינים כאחד כיום נחשב דרורי
 כאיש־אמונו בצה״ל, ביותר המבטיחים

 של יריביו גם הרמטכ״ל. של -וכחביבו
 באומץ- ניחן הוא כי מודים בצבא דרורי

למשימה. ובדבקות רבה בעקשנות לב,
 לגורל חושש שדרורי בילבד זו לא

עומד, הוא שבראשו מה״ד,

 שאדם לגמרי, חדשה היערכות צה״ל השלים
 ומפעילה. הרוחני אביה היה

לשלושה התחלקה אדם של תוכניתו

 מרוקנת המכב״ש תוכנית קבלת
 הרמטכ״ל, תפקיד את אמיתי תוכן מכל
 בעלי רמטכ״לים להיות רוצים היו והם

סמכויות.

בברכה. זו ועדה
 עם רפול נפגש הממשלה ישיבת לפני

 כיחסי- ידועים השניים בין היחסים בגין.
 ״אני רפול, פעם שהתבטא כפי או, רעות

 לבין ביני אבל כימיה, זה מה יודע לא
כימיה.״ יש בגין

 וכוחות משאבים לצה״ל אין רפול לדברי
 של הקיצוץ התוכנית. את עתה לבצע

 הביטחון בתקציב לירות מיליארד שיבעה
 נוספת הוצאה רפול, לדעת מאפשר, אינו
 להקמת לירות מיליוני 500 עד 300 של

 וגם הצטמצם, האמריקאי הסיוע מכב״ש.
 למערכת- רפול. לדברי בצה״ל, פגע זה

בפיתוח עצומה כספית הוצאה הביטחון

 של קודקס להכין ציפורי ביקש אחר-כך
 שר־הביטחון״, ״הוראות בשם וחוקים תקנות
 בצה״ל. הכללי״ הפיקוד ל״הוראות בדומה
 את מחזקות היו כאלה שהוראות למרות
 מי של דעתם את וייצמן קיבל וייצמן,

החדש. לספר־החוקים שהתנגדו
 שעליו חדש, רעען ציפורי העלה אז
 שמבקר דרש הוא רב. בעוז לחם הוא

 יהודה (מיל׳) אלוף־מישנה מערכת-הביטחון,
 בתוך מיבצעיים נושאים לבקר יוסמך נאות,
 ניצח. ציפורי אבל התנגד, המטכ״ל צה״ל.

 ניתנה לשעבר, חיל־התותחנים איש לנאות,
 המיבצעיים הנושאים בתחום דריסת-רגל

צה״ל. של
 של במדיניות המטכ״ל נקט אז אולם
נאות, של סמכויותיו הוגבלו אט־אט התשה.

והרמטכ״ל שר־הכיטחץ
הרפורמה נגד יחד

 להמשיך הרמטכ״ל היה יכול כשלא
 מיפקדת־ בהקמת הדיון קיום את ולדחות

כוחוודהיבשה,

 ביותר. צר הפך שלו הפעילות ומיגזרבנגב, החדשה וההיערכות לביא, המטוס
 שמאבקו ציפורי יגלה הקרובים בשבועות

 מתפקידו לפרוש עומד נאות לשווא. היה
שקם. כמנהל ולהתמנות
 על נדחתה ציפורי של האחרונה הצעתו

 כלל שהגיעה מבלי הרמטכ״ל, על־ידי הסף
 בגין. מנחם שר־הביטחון, של לשולחנו

 ה- לפיקוד יעבור שהג״א הציע ציפורי
 ״המיש- הרמטכ״ל: של תגובתו מישטרה.

 השוטרים עם לתפקד מצליחה לא טרה
 עוד לה שניתן רוצה ציפורי אז לה, שיש
?״ איש אלף 100

 במישרד-הבי- מקומו על נלחם ציפורי
 אותו לסלק רוצה שבגין יודע הוא טחון.

 בכלי- ציפורי משתמש כך משום מהמישרד.
 עליו מקובלים היו שלא ובשיטות נשק

בגין, על שאמר מה מילבד כה. עד

 אגף- הקמת הראשון, מרכזיים. חלקים
 שרוני. נתי האלוף הועמד שבראשו תיכנון,
 הביאו בראשו שרוני והעמדת האגף הקמת

 השלכות. מכן לאחר לה שהיו נוספת תוצאה
 הוצא טמיר (״אברשה״) אברהם האלוף

 והועבר צה״ל של התיכנונית מהמערכת
 שר־ של כעוזרו לשמש למישרד־הביטחון,

מצריים. עם לשיחות הביטחון
 של החדש התיכנון של השני החלק

 מה״ד, של וחיזוקו הגדלתו היה אדם
 המשימות השטחים, דרורי. של בראשותו
 עצומה. במידה הוגדלו דרורי של והאחריות

 לדרורי מקיף. כה מה״ד היה לא מעולם
תקנים של שורה ניתנו

התוכ
 לביצוע, שאושרה אדם, של השלישית נית

אכ״א. בתוך מינהלת־כוח־אדם הקמת היתה
 תוכנית קבלת שעם הבין אדם קותי

 לתוכנית מקום אין מיפקדת־כוחות־היבשה,
שלו. המשולשת
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בגין עס

 בתוכניות דן עדיין מטב״ל ך*
שוב נוקט רפול כי טוען י י

ה את ומושך מילחמת־התשה, של בשיטה
קץ. אין עד

בממשלה דיון
 עוד מיפקדת־כוחוודהיבשה. הקמת בעניין
 בוועדת־החוץ־והבטחון דיון נערך לכן קודם

ב זכתה טליק של ותוכניתו הכנסת, של

 תמצית את בתוכנית היום רואה ציפורי
 כמעט עומד הוא הביטחון. במישרד עבודתו

 הפעם זו אין בגין־איתן. הצמד מול בודד
 תמיכה בהשגת נכשל הוא שבה הראשונה
חשובות. בתוכניות

 הראשונה ציפורי, של אחת הצעה
 כסגן־שר-הבי- שהתמנה אחרי שהעלה

 מטרות על דיון יערוך שצה״ל היתה טחון,
 דיון לערוך סירב הכללי המטה המילחמה.

 הדרג שעל טענו בכירים וקצינים כזה,
 קיבל וייצמן הדיון. את לערוך המדיני
 של דעתו נגד המטכ״ל, דעת את בזמנו

ציפורי.

מוותס
בשקט

 של הכחשותיו־התגצלויותיו ף*עיקכות
 הראשונה כוונתו את בגין ביטל ציפורי

 ש- לשיחת־בירור, לסגנו השבוע לקרוא
 להגיש מתבקש ציפורי היה ׳בעיקבותיה

ב רק הסתפק הוא התפטרותו. את
 שני בין המאבק אולם והבהרה. בירור
 בצה״ל הבכירה שהקצונה אלה, אישים
 הסתיים. לא עדיין בעל-כורחה, אליו נגררה
 אפשרית דרך בכל להיאבק ימשיך ציפורי

 ובגין כוחוודהיבשה, מיפקדת הקמת על
 את לסכל כדי רפול מאחורי איתן יעמוד

התוכנית.
תוקם, לא שהמיפקדה מעריכים בצה״ל

 יאלצו אם גם ההחלטה. תהיה אשר תהיה
 אם ממשלה, להחלטת להיכנע ורפול בגין

 יצליח המיפקדה, הקמת על תחליט זו
המת החלטה כל שלא שוב להוכיח רפול

 שאינן החלטות וכי מתבצעת, גם קבלת
 ואינן ובשקט, באיטיות נחנקות לרוחו

הפועל. אל דבר של בסופו יוצאות
■1 ינאי יוסי
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