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כרנזטב־ל התמנה

 מהשטח. ונעלמו המחיר, את שילמו לבנון
 צברה צור. זחלתא. עין סולטן־יעקב. הבופור.

 הלבנה לרשימה נכנסו שלא שמות ושאתילה.
 פרט שיר, לשום נכנסו שלא כמו צה״ל, של

 לשמש כדי בשטח, שהומצאו לשירי־החיילים
 ניתן כך לפחד״המוות. ציני מיסתור־נעורים

ברשימה. להציץ צריך אבל לחשוב,
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 על-ידי נוהלה הלבנון ץ*ץילחמת
נש הליכוד הלך, בגין *■/ממשלת־הליכוד.

אר.

ברי!
כסנן־הרמטכ״ל התמנה

 לתפקיד אחר־כך קודם המפח״ש, למפקד חמה
 לרמטכ״לות במירוץ ונכשל סגן־הרמטכ״ל,

שומרון. דן עם
 ההיא, המילחמה של הרמטכ״ל סגן 4!

 במשך בתפקיד כיהן רמטכ״ל, הפך לוי, משה
 בקיבוץ בכותנה, עובד הוא והיום שנים, ארבע
בית־אלפא. שלו,
 שהיה בן־גל, אביגדור(״יאנוש״) האלוף •
 עזב המיזרחית, בגיזרה שפעלו הכוחות מפקד

המילהמה, אחרי זמן־מה הצבא את

 ברק, אהוד מילחמה, באותה שלו הסגן •
 הוא ועכשיו אמ״ן, לראש המילחמה אחרי הפך
הר־ תפקיד על המתמורל הרמטכ״ל, סגן

עינן
אנף־תיכנון כראש התמנה

 המי־ של יותר מאוחרים בשלבים שתוקנה
 לו, שאמרו לאן הגיע הוא כאשר לחמה,

 ראש והיה לדרגת־אלוף, קודם הוא לביירות.
 ראש־אגף־האפ־ ואחר־כך הקטן, אגף־התיכנון

החשו התפקידים מארבעת אחד שזה סנאות,
 המשכיר מנהל הוא היום צה״ל. בכל בים

לצרכן.
 על בלבנון פיקד ורדי דני תת־אלוף •

מאולתר עוצבתי כוח

 אחרי השתחרר הוא
 תפקיד לו שהוצע למרות מצה״ל, המילחמה

הפרטי. בשוק הוא היום אלוף. של
וחבר מהים נחת ירון עמוס תת־אלוף •

מרדכי
כאלנף־פיקנד התמנה

 מצביאי־הש־ מפקדי־הכוחות, וכל הכיפורים,
נש למצער, או, ובתפקיד. בדרגה קודמו טח,
 לתפקיד שסירבו או הקודם, בתפקידם ארו

 רק המדוייק. רצונם על ענה שלא יותר בכיר
 תת־האלוף, בדרגת נשאר קהלני אביגדור

 הבן־גוריוני החלום מימוש את החמיץ וצה״ל
הראשון. התימני הרמטכ״ל על

 שהיא בצדק, טוען, ברמן שיצחק הממשלה,
 איסטרט־ יעדים על ורק אך להחליט אמורה

החו במתכונת שבויה מדיניות, וכוונות גיים
קתית.

ייש שהדבר ככל לצבא־ההגנה־לישראל,
 הוא ראש־המטה־הכללי מפקד. אין מוזר, מע
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 הרעיון את אפוד־הקרב עם עטו כולם וכמעט
 מה זה כי המחבלים, את לדפוק שהולכים

 הצבא, טען יותר מאוחרים בשלבים שצריך.
 של מערכת בתוך פועל שהוא בצדק, די

 ולכן מוחלטת, ואי־בהירות סותרות פקודות
בטענות. אליו לבוא אין

 עמד לא שצה״ל היא עובדה אבל נכון, זה
 אם לו, שניתנו הראשוניות הפקודות במרבית
 במחיר אם בלוח־הזמנים, אם היעדים, בהשגת
בפ לעולם נכתב שאיננו דבר שזה ששילם,
בתודעה. רשום הוא אבל קודות,

 שהתודעה אחרי אחר־כך, שנים שבע
 הוויאט־ ההשוואה את הפנימה הקולקטיבית

 והמקומית העולמית שהתיקשורת נאמית
אנשי שכל לחשוב היה ניתן בהתלהבות, עשו

 את לפנות נאלץ שרון, שר־הביטחון,
 מיניסטר. נשאר הוא אבל ארנס, למשה הכסא

בינ הפך שמיר, יצחק ,1982 של שר־החוץ
 יצחק זאת, לעומת לראש־הממשלה. תיים

ממ ושאתילה, צברה בגלל שהתפטר ברמן,
 ביותר הגדולים ההפסדים אחד להיות שיך
 חזר ולא הישראלית, המדינית המערכת של
 שר־ ,ציפורי מרדכי הממשית. לזירה מאז

 צברה פרשת את שפוצץ בגין, של התיקשורת
 מרכז־ על־ידי מחדש נבחר לא ושאתילה,

 הביטוח מנכ״ל הוא וכיום שלו, התנועה
 האגוראי, סגן־שר־הרווחה את משרת הלאומי,

פלדמן. זאב משה
והצבא:

ל פו ר  כר־ החמישית שנתו את סיים •
 כל־ שכיהן הרמטכ״לים מבין היחידי מטכ״ל,

לכנסת. ונבחר זמן, הרבה כך
 מילחמת־הל־ של הצפון פיקוד אלוף •
המיל־ אחרי הפך דרורי, אמיר האלוף בנון,

 שנים כבר נחשב אגב, ברק, הבא. מטכ״ל
 ילד־פלא צה״ל, שבמפקדי המבריקים לאחד

 הבא בתפקיד יממש שלעולם וחכם, כישרוני
 גם לו יש בו. הטמונה הגדולה ההבטחה את

 המשוב־ ,הפוליטית הקשת קצות בכל חברים
במטכ״ל. שלהם האיש הוא שברק נעים

 פלד, יוסי תת־אלוף מפקדי־עוצבות. כמה
עימ תת־אלוף לאלוף־פיקור־הצפון; שהפך
 לאלוף, המילחמה, אחרי שהפך, סאקל נואל
 שומרון דן הטוב חברו למינוי שנתיים חיכה

 על־ידו, להשתחרר אולץ אבל כרמטכ״ל,
 שונים תפקידים שמילא לב, גיורא ותת־אלוף

 למי־ עצמו את הכשיר וגם המילחמה, אחרי
 פתח־תיקווה, ראש־עיריית־המיכלאות, שרת
 תת־ לחם לבנון של המרכזית בגיזרה •
 את ביצע לא בפירוש הוא עינן.• מנחם אלוף

 לכביש בזמן להגיע עליו, שהוטלה המשימה
 ונשאר לעין־זחלתא, מצפון ביירות־דמשק

עובדה, זו אבל הסברים, לו היו למה? תקוע.

 ושאתילה, צברה בגלל התפרסם לנוצרים,
 והיום ראש־אכ״א, והיה אלוף לדרגת הועלה

בוושינגטון. נספח־צה״ל הוא
 עוצבה מפקד מרדכי, איציק תת־אלוף •

 קהלני אביגדור צידון(גם כובש במילחמה,
 את לחסל היום מנסה קושן) לאיזה שם טוען

 הכותפות כשעל ברצועת־עזה, האינתיפאדה
אלוף־פיקוד־הדרום. דרגות מונחות

ש א ר  ,1982 של המיבצעים מחלקת •
 אלוף, לדרגת הועלה שגיא, אורי תת־אלוף

. כוחות״השדה. מפקד הוא והיום
ד י ו ד  חיל־האוויר, מפקד שהיה עברי, •

מישרד־הביטחון. כמנכ״ל היום משמש
 שהיה יאיר, (״ייה") יורם אלוף־מישנה

 המח״טים, בכיר אבל חטיבה, מפקד רק אמנם
 לפני קיבל מפקד־הצנחנים, היותו מתוקף

דרגת־האלוף. את אחרים חודשים
ם ג  עמרם זמן, אותו של מפקד־פו״ם •

 מוכיחים האחרונים ושני לאלוף, הפך מיצנע,
 קודמו המילחמה נגד בגלוי שיצאו מי שגם

 כמו הכוחות את עזבו שלא בתנאי בדרגה,
 למרות לצה״ל, מאז הוחזר שלא גבע, אלי

שומרון. הבטחות
 מאשר גדול יותר צבאי כוח נכנס ללבנון

יום־ במילחמת החזיתות בשתי לצה״ל היה


