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 מסף טעם עכשיו,
רום״ ב״גויל לסעוד

קרלטון של
 מאוירה להנות ולאווחיך לעצמך תן הפעם,

קרלסון של ב״גריל־וום״ קלאסית־אלגנסית
תל־אביב.

 עגלות מהגוני, ספוני־עץ רהיטים אינטימיות, פינות
 גסטרונומית חוויה שהם ומאכלים כסופות הגשה
 השולחן. ליד בנוכחותך המוכנים ומעודנת עשירה

 לפגישה טוב סעם מוסיף בקרלטון ה״גריל־רום״
חברתית. ארוחה לכל חגיגי ארוע של ונופך 'עסקית

 של לחוויה ,הנחה 250/0 טוב. טעם עוד נוסף עכשיו,
משקאות. כולל לא • .23.00־19.00 השעות בין ארוחה

תל־אביב. במרכז חו״ל של טעם - בקרלטון גריל־רום 1\
.03־291291 בטלפון: הזמנות
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חינם ולילה לילוה~ ארבעה
 ירושלים דיפלומט מלון
*. ירושלים אריאל מלון .* 
 ***** תל־אביב דיפלומט מלון
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התחמקו!״ ורוי ״רבץ —
)16 מעמוד (המשך

 אנשי־שמאל, הומניסטים, אנשים
 החוק, זה כי לא בצבא, לשרת צריכים

 למיליט־ לתת שלא כדי גם אלא
 ירכיבו הם שרק ללאומניים, ריסטים,

סכנה. להיות יכולה אז כי הצבא, את
לצבא? היום חוזר היית •

 לא זה להקשר, מחוץ זה היום
 אני במיקצוע, שאני למרות רלוונטי.

 באסטרטגיות, צבאיים, בניתוחים עוסק
מעוד עצמי את שומר אני בטקטיקות.

הצבאית. במחשבה כן
שקט מצטער אתה אבל •

הצבאית? הקריירה את לך עו
 אני שוב, אומר אני כן. בפירוש

 יבש יצאתי אני עוול. שנגרם חושב
הפו ולחיים לאקדמיה הלכתי מזה,

 ניזוק שצה״ל חושב אני אבל ליטיים,
 לא אני טוטאלי, נזק לא זה הזה. בעניין

 אבל מה, יודע מי משנה שהייתי מניח
 מסויי־ תקופה תועלת מביא הייתי אני
 בזה רואה לא אני שלא. וחבל — מת

לאומי. אסון
 נאחז אתה כאילו נראה •
 שהיית זה על מתרסק בזה,

 בית־הססר מסקר אלוף־מישנה,
לקצינים.

בזה. מתבייש לא אני לא? למה
 גאה אני מתרפקים, טובים וגם רבים
 בזה גאה אני פלמ״חניק, שהייתי בזה

 שונים, בתפקידים בצה״ל קצין שהייתי
 גאה אני תיאורטיים, וגם קרביים גם

 של תורת־הקרב ספר את שכתבתי בזה
 של תורת־ההדרכה ספר ואת צה״ל,
 לא היום שעד בזה מתבייש ואני צה״ל,

מהדורות. עוד הוציאו
 היום עד משתמשים הם •

 שאתה ובנורמות בתיאוריות
שקבעת?

 אדם כל כמעט בזה. גאה ואני כן,
מת גם אני עקרונית. בעברו, מתגאה

 פוע־ חנין־ סוציאליסט, שאני בזה גאה
 בזה מתגאה גם אני לי־ציון־שמאל,

מט ולא של״י מטעם בכנסת שהייתי
אחרת. תנועה עם

בצבא, שהייתי בזה מתבייש לא אני
להתבייש. צריך שאני חושב לא גם אני

— היסטוריון נעשיתי בעוונותיי
למ — בחירתי מתוך בעוונותיי, לא

 במגמה למדתי תיכון שבבית־ספר רות
ריאלית.

 בבית• שלמדת אמרת •
דתי. ססר

שנים. ארבע דתי בבית־ספר למדתי
 הלכת סוציאליסטי מבית •

דתי? בבית-ססר ללמוד
בירו במקור־ברון־ גרנו אנחנו כי
 בית־ספר היה לכביש ומעבר שלים,

מזוזה. אין אצלי בבית אבל תחכמוני.
בכי לבית-הססר הלכת •
סה?

בשי כשלמדנו רק דרשו. לא לא,
המע אחד אני מישנה. או תנ״ן־ עורי
בחינוך. הזרמים כל את שמכירים טים

 בבית־ססר למד אחיך גם •
דתי?

בבית־ שנים ארבע למדתי אני לא.
ולמד כיתה קפצתי כך אחר דתי, ספר

 זרם של בבית־חינוך שנים שלוש תי
 אחר בחולון, בקריית־עבודה העובדים

 של בגימנסיה שנים ארבע למדתי כך
 כל את מכיר ואני הכלליים, הציונים
 שאני אומר וכשאני הזרמים. שלושת

 — למה יודע אני זרם־העובדים, בעד
 בעיקר אבל לאומיים, בתכנים גם

רעיוניים, חברתיים
 מסילב■ השם את שינית •
לצבא? כשהלכת לפעיל סקי

 דיין משה עוד כל מאוחר. יותר לא.
 אפשרות לי היתה לא בצה״ל, היה

 כשהוא סגן־אלוף. דרגת מעל לעלות
אלוף־מישנה. דרגת קיבלתי הלך,
 ?1 בה״ד מפקד הייתי אז •

תורת־ מחלקת ראש הייתי אז לא,
 תפקיד היה זה הכללי. במטה הלחימה

תיאורטי.
לפוח לסוכב? נחשבת •

עולה?
 שעיכבו מאחר אותם. תשאלי זה
 התקדמתי דבר של בסופו אז אותי,
מהאחרים. מאוחר יותר
 היית? חיל באיזה •

חיל״רגלים.
בצבא? איתך היה מי •
היו שלי במחזור איתי. היה לא מי

 יובל גבע. יוסקה לנר, דן גביש, שייקה
מ׳׳מים. בקורס איתי היה נאמן

 כל על אומר אתה מה •
הביטחון? תקציב על הוויכוח

 להוריד. צריך להתווכח, צריך לא
 אותו לוקחים היו אם תקציב־הביטחון,

 היה אפשר אחראי, באופן בידיים
 שנים. חמש של לדיאטה אותו להכניס

 לחמישה שלושה בין להוריד שנה כל
 תוך ולהגיע אחת, בבת לא אחוזים,

 בלי אחוז 20ב־ לצימצום שנים חמש
בביטחון־המדינה. לפגוע
הדרגתי? למה •

 וכדי במערכת שבר יהיה שלא כדי
 האנשים את שיקלוט מי שיהיה

 מעריך, לא אני יודע, אני שייפלטו.
 מערכת־ אם שיקרה. מה שזה יודע אני

בתק צימצום אז בסדר, היא הביטחון
 טובה שדיאטה כמו לה יעזור ציב

 מגיעה כשהדיאטה לשמן. עוזרת
 יותר וגם רזה יותר גם אתה אז לשיאה,

 ימים. יותר ותאריך חזק יותר וגם בריא
בצבא. שיקרה מה בדיוק וזה

שצ לשומן נוסף הצבא, •
הסתאבות? צבר גם בר,

 כל הסתאבות. צובר שלא דבר אין
 אם אלא להתממש יכול לא טוב רעיון

 הוא שמתמסר, דבר כל מתמסר. הוא
 ועם שמרנות, של לעידן להיכנס חייב

ההסתאבות. באה זה
 כזו זעקה קמה למה אז •

 תק־ על לדבר כשהתחילו גדולה
ציב־הביטחון?

היס נסיבות בגלל שאצלנו, מפני
 הפך הביטחון ופסיכולוגיות, טוריות
 את ממשיכים אנחנו עליון, לערך

 ולרוב הגלותי, היהודי של המנטליות
שהביטוי נדמה הזו בארץ היושב העם

 צרו .לא
 על להתוונח

 חקציב־הביטחון,
 להוריו! צריו

 אח להכניס צדו
 לדיאטה הצבא

םד1ש הגש של

 הצבא זה ישראל לעצמאות הכי״מובהק
גוליית. תיסמונת זו והכוח.
הצ בצבא, היית כשאתה •
יעיל. ומאוד קטן היה בא

 בתקופה כבר לקצץ. מה היה אז גם
 דרך על אומר ואני טענתי, ההיא

 המטה כל את לקחת שיש הצחוק,
 מישרד־ עם ענק, דבר שהוא הכללי,

האינטר מילות את ולהפעיל הביטחון,
 נח־ היסוד עדי ישן ״עולם נציונאל:

מחדש. נבנה ואחר־כך ריבה,"
 ושיחליט רב־סמל, שיקהו אמרתי

 להשאיר, אחד ענף שרירותי: באופן
 אחד להשאיר, אחד לבטל, אחד ענף

 צריך זה אחרי יומיים. לו יקה זה לבטל.
 שנשאר וממה הענפים, כל את לבטל
 יותר שזה ויתברר מחדש. זה את לבנות

 מהקודם. טוב יותר ומתפקד מצומצם
 ונד מסובך ונעשה מסתאב זה אחרת

תוסבר.
 המטה על צחקו שלי בתקופה גם
 יהיה אחד יום שאם ואמרו הכללי
 הצבא, כל את ויפרקו עולמי שלום

 הם הכללי, המטה את רק ישאירו
 שנים חמש עוד השני עם אחד יעבדו

צבא. להם שאין ירגישו ולא
 זאת בכל אבל כמובן, הגזמות, אלה

לחשוב. צריך
בקש עדיין נמצא אתה •
 מה יודע אתה הצבא, עם רים

שם? קורה
. ה•
להרצ אותך מזמינים •

אות?
 דיין עוד כל לשמוע? רוצה את

מוח הייתי אני שרי־ביטחון, היו ופרס
עלה שהליכוד ברגע ומוקצה. רם
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