
קורה מה ורואים הכפר, ר
 ולינג־ הדוכם על הסיפור את לך .אספר

 מישלחת־ ובראש בבורמה, מרידה היתה סון.
 ידוע,׳ ,הרי קצין. איזה הציב הוא העונשין

 מטופש. טיפש הוא הזה ,שהקצין לו, זמרו
 ולינגטון, ענה אותו?׳,אכן,׳ ממנה אתה למה

 מה זהו. יכבוש.׳ רנגון את אבל מטופש, ,טיפש
לרעת?" רוצה עוד אתה

 המ־ חירם, אפריים תת־אלוף .פיחוטקה",
 ובמילואים שנים, הרבה כבר בריל את ביד
אומר השוטפת, העבודה את רואה הוא שלו

1
 ״קצין הפוכים. כמעט הפוכים. דברים עליו

 הוא קדימה. הצבא כל את הדוחף מוכשר,
 הוא לא? משהו, זה לחשוב. כולם את מעורר
 התחת, על לשבת כולם את מכריח פשוט

ולזזשופ׳׳
מה עוד בריל את המכיר ציפורי, ומרדכי

 אבק־ שנות ומעשרות באצ״ל, המשותף שרות
 נכשל. לא מעולם ש״בריל מצהיר , טנקים

 ככה התפקידים, כל את בהצלחה מילא 'הוא
נוספים." לתפקידים פוטנציאל בהחלט שהוא

ה את להכיר כדי חוכמה, ראשית אבל
 ביותר המסובך לתפקיד עצמו מטעם מועמד
 ולראות מהסוף, דווקא להתחיל צריך בצה־׳ל,

 הוא שבהן האחרונות, בשנים עושה בדיל מה
 בתר־ העליונות המיפקדות כל את מטרטר

החוכמה. ראשית זו גילי־פיקוד״ושליטה.
נמשך. זה ומאז

 דראמתי מימד קיבלו ספק, אין התרגילים,
 ש״בריל אומר בוודאי פיחוטקה זה ועל יותר,

לחשוב." הצבא את מבריח
 כפי הסורים לגבי כולם את הפחיד בריל

 הפיקוד סגל גיחוכי למרות באמת, שקרה
 לפני חודשים שיבעה ;׳,3 מרס באותו הבכיר

 את לו ניפחה צה״ל, את שרירדרה המילזזמה
 השולטים בתאי־המוח פגעה אבל השומן,

 לדעת עתה, ועד מאז שנמשך דבר בשרירים,
במילואים. או בסדיר כמעט, אלופי־צה״ל בל

שב התרגילים כפול: תפקיד קיבל דיל ן*
והפ הבאה, למילחמה מתכוננים עזרתם *■
 עצמו הוא הקודמות. מהמילחמות הלקחים קת

 כתב, שהוא הרבים מהמאמרים באחד התבטא,
 מהמילחמות, הלקחים את מפיק אינו שצה׳׳ל

 הוא כי עצמו, את גם מאשים שהוא ויוצא
 אבל האלה. הלקחים את להפיק האמור האיש

 בריל של הפקת־הלקחים צוותי כאילו. רק זה
 ביניהם גנרלים־בדימוס. מיני מכל יםבבמוד

 קצין בן־ארי, אורי בינתיים), (שפרש גנרי
 ואהרל׳ה במילחמת־קדש, לשיאו שהגיע

 לא בקיצור, נעים־הליכות. אדם שהוא יריב,
 וככל להפקת־לקחים, מנגנון־קבע שום הוקם

 התורה הטמעת של הקיים המיבנה הנראה
 מטיף לו אשר הצורך על עונה איננו הקרבית

 מפרסם, שהוא המאמרים בעשרות עצמו בריל
 לד הבאה. במילחמה בעצם מתרכז שהוא ס־

 לגמרי שונה נראית היא שבעיניו ייאמר פותו
להפ מפסיק לא והוא הקודמות, מהמילחמות

 חב־ ואת צה״ל, של מחלקת־ההדרכה את ציץ
 מסודרים בניירות־עבודה הכללי, במסה ריז
 סיכוניה, הבאה, המילחמה על הערכות של

לקראתה. להיערך אפשר שבהן והחרכים
 של תורת־הקרב על לדעת הניתן בכל

תן תי ל( די  האלוף הוא מאוד. הרבה לדעת ג
 סורי, הוא הבא האיום בצה׳׳ל), ביותר הכותב

 באי־הקניית היא צה״ל של והבעייה בעיקרו,
 וראייה תעוזה, אומץ, של עדבי־לחימה

לפי־ ,בהכרח שיביאו, הבעיות, של חדשנית

 מציע הוא חלקם שאת יוצאי־דופן, תרונות
הסיווג תחת המתפרסמות הצבא בחוברות

המורביותר". ו״סודי ״סורי"
הפלדה

 רק המבוגר (טליק>, טל ישראל ם̂ 
שיריון", ״מר הוא מבריל, אחדות בשנים

 חמור־ הוא בר־כוכבא שהאלוף להיות יכול
העקש בגלל אלא השכל, בגלל לא הפלדה.

 כעמוד־השידרה השיריון את לראות שלו נות
שא ,1948 מילחמת מאז המודרני, הצבא של
 כולם, אחד(לערבים, טנק עם צה׳׳ל נכנס ליה
 התאזנו כבר שבה מיבצע־קדש, דרך ),40 היו

 היום ועד צד), לכל טנקים 147( המיספרים
 הטמיע הוא מודים, כולם תפקיד, ובכל הזה.

הדרי בצד התורתי, הצד את בכתובים ופיתח
 אלוף- היה הוא הגבוהות. המיבצעיות שות

 במילחמת סגן־מפקד-אוגדת־שיריון פיקוד,
 במילח־ חטיבת־הטנקים מפקד יום־הכיפורים,

 השיר את הניבה שאולי ששת־הימים, מת
לפצי גם גרמה אבל דותן," עמק דותן, ״עמק

 בסרטים, כמו שסירב, המח״ט של קשה עה
פצוע. כשהוא והמשיך להתפנות,

 על עיטור־העוז את קיבל סיני במיבצע
 את בפלוגה לו שנשאר היחיד בטנק שכבש

 המבריק התרגיל את אבל הרואיפה, סכר
להשכיח. מנסים מילחמה באותה שעשה
 כוח־ ,קלאסי במארב־טנקים השמיד, הוא
 טנקים אלה היו אלמלא בהרבה. עדיף שיריון
נוסף. צל״ש זה על מקבל היה בוודאי שלנו,

 אבל בכלל, באשמתו היה לא הדבר אגב,
 המישפחתי בצבא זה על לדבר אוהבים אין

 הנדרשת לתעוזה היחס שבו בעולם, ביותר
 הכוחות להפעלת הפוך ביחס עומד בתרגילים

 וקרובים, צמודים שיישארו שעדיף בשטח,
במרים. לילד משהו יקרה שמא

 שנה, 12 לפני קיבל הוא האלוף דרגת את
 בפתח־ 70ה־ משנות אותו שזכר גור, ממוטה

 הרי- על בריל של החטיבה שוטטה שבה לנד,
 עבירות צורת זו אבל עזי־בר, כמו הלבנון

 אוהב הוא ההיא. לחטיבה מחוץ גלשה שלא
 העבירות מתרגילי ונהנה המרכבה, את מאוד
התח כל את בשטח בביצוע הממוטטים שלה,
האלופים. של הספקניות זיות

 הקשוחה האבהות את אוהבים החיילים
 מקבלים ׳89 של והאלופים שלו, והדאגנית

 להתעלם שאי־אפשר טבע, כנתון כבר אותו
 שבהן בעבר הפעמים כל בגלל רק לא ממנו.
 גם אלא מזמן, לא התוודה שיאנוש כמו צדק,
 שלה לתיאוריה הוכחה המהווה גילו, בגלל

 בשני צורך כלל שאין שנים: מזה מטיף הוא
 להיות שאפשר לאנשי־צבא, מסלולי־חיים

 כן, לפני אי־אפשר וכמעט ,45 בגיל מח״ט
 בצבא המורכב לתפקיד הדרוש הידע בגלל

המודרני.

 את לחסל לו יעזור זה כל אם היא השאלה
לנסות. לו יתנו בכלל ואם האינתיפאדה,

▲ - הגיע ^
 שלוש סיים כאשר ,1985 שנת ף

 לבריל הוצע כאלוף־פיקוד־הדרום, שנים
ש מגודל־הגוף, הגבר סגן־הרמטכ״ל. תפקיד

 רבה, תודה אמר טנק, בתוך ושחי בפולין נולד
אחר. תפקיד ביקש אבל

לענ הרמטכ״ל עוזר ותהיה לו, אמרו בוא,
 המדוייק השם לא זה ותרגילים. לקחים ייני
 הפקת עשה. שהוא מה זה אבל התפקיד, של

צה״לי. תרגיל ובניית לקחי־המילחמות,
 את הכירו כל־כך שלא הצעירים, התורכים

 מהשטח, להם נעלם אלוף שעוד שמחו בריל,
 לא שלעולם תרגילים בתיכנון לשחק ונשלח
 בריל, את הכירו לא הם אבל הפועל. אל ייצאו
 כל את לתמרן כדי לו מספיק זנב״תפקיד שכל

רוצה. שהוא לאן המערכת
 סדירה חטיבת־שיריון מפקד היה כאשר

 תחת שנשחקה חטיבה אותה ברמת־הגולן,
יום־הכיפורים, במילחמת ושנעלמה מחליפו

 למיקרה שונות, מיבצעיות תוכניות לו היו
 אל לבוא יוכל והוא תתחמם, שהגיזרה

 כשבידיו כולם, לפני הנכון, ברגע הפיקוד
 את שבנה כשם בדיוק מוכנות. תוכניות
 מגדוד אותה והפך בעורמה, ההיא החטיבה

שלמד״ לחטיבה אחד סדיר
שהח לו הסתבר כאשר ,1970 בספטמבר

 לקרבות להיכנס מיועדת אינה שלו טיבה
 לירדן, שפלשו הסורים מול אז תיכנן שצה״ל

 הוא האגף, באבטחת הסתכם תפקידו וכל
 כל כי לגמרי, מבודד כשהוא בנפאח הסתובב
 ורק אליו, להתקרב העזו לא שלו הקצינים

 כזו אגפית שהגנה מבטיח אותו שמעו מרחוק
 מילח־ תהיה ולא תהיה, לא וגם היתה, לא עוד
 בעין יימצא בריל שמוישה מבלי בסביבה מה

המקו הפקודה אומרת מה חשוב ולא הסערה,
הזז אגפים. הבטחת רית.

 כאשר הופתעו בריל את הכירו שלא מי
שהקצי הקטן בחדר בו שהגה הגדול, התרגיל

 לניירת־עבודה מריפוי־בעיסוק הופך לו, בו
 משימות. לוח־זמנים, דרישות, עם מאיימת,

 נכנס העליון הפיקוד שכל עד רב זמן עבר לא
כש ממנו יצא אבל זועפות, בפנים לתרגיל

 טירוני־צנחנים פלוגת כמו סיפוק, מלא הוא
הכומתה. מסע אחרי


