
החשובהספרביתהואשהצבאספקיאיןהעילים'בקטב:ביחידבן-גוריוןדוד
כבית-היוצרייעודורבהבמידהוממלאבארץביותרוהגדול

ליקוייםגםכמובןישאבלהגלויות,ולמיזוגהאומהלליכוד

שן~ך11~1,..המדינהצבא
שלהפסובןוהריכוזהוגנת,לאובעבודהבחומריםרמאות

להחקפח-י,)

הביטחוןוצורכיבצבאהמצבמחדשלבדוקהחופשהניצלתי

עד26.8.1953מיוםנמשכההבדיקהוהרחב.הצרבמובן

מחייבתזובריקהשבועות.שבעהכמשך17.10.1953,

קדומותמדעותולהסתלקמכברשיודעיםמהכאילולשכוח

ראשונית.ראייהכאילוחדשה,בראייההכלולראותומקבילות

כךלזמן.מזמןנעשותההכרחשמןבשגיאות,להכיראיןזהבלי

הביטחוןתיק1946בשנתהקונגרסאחריכשקיבלתיעשיתי

מצב1947כשנתחודשיםכמהבמשךבדקתיהסוכנות;בהנהלת

:אותיהנחהאחדרעיוןורקכלום,ידעתילאכאילווצרכיה,ההגנה

ולאערב,מדינותכלעםדמיםבמלחמתעליוןבמבחןלעמודעלינו

אזלישהתבררהעיקריוהדברבעבר.היהכאשרא"י,ערבייעם

אינםההגנהאנשישלהמחשבהוהרגליהכוחותשהאמצעים,היה

הרגלילשנותהיהאזביותרהקשהוהרברהעתיד.צורכיהולמים

בהגנה.אנשינוטובישלהמחשבה
וחיסכון.הצבאייעולאחר:רעיוןמתוךרקלבריקהניגשתי

בפניעמדנולאכיקלה,יותרהרכההבדיקההייתההפעם

שלצוותותרב-הניסיון.המטהעל-יריונעזרתיבראשית","

הבעיותעלחודשיםהרבהבמשךעברוכברהכלליהמטה

הבירוריםברובעבודתם.בתוצאותונעזרתיאותישהעסיקו

מלבדהחופשה.בשעתמ"מלבון,החברגםהשתתףשנתקיימו

המרחב,פיקודישלושתהפיקודים.עםנפגשתיהמטהעםישיבות

חיל-המודיעיןעםוחיל-הים,חיל-האווירעםצפון,מרכז,דרום,

ביקרתיחיל-הנדסה.חיל-אספקה,חיל-חימוש,-החילותויתר

ליהיוההדרכה.בבסיסיוביחורהצבאייםובמתקניםבבסיסים

עםואגף-אפסנאות,כוח-אדםאגף-המטהאגפיעםבירורים

הממשלעםוהשכלה,לחינוךהמדורעםוגדנ"ע,הנח"למפקדת

שוחחתיוחניכות.מפקדותחיל-הנשים,עםובמיוחדהצבאי,

ועוזריוהמטהראשעםמהמפקדים.כמהעםביחידותארוכות

גםהתבוננתיהביטחון,משרדאנשיעםפגישותליוהיוהעיקריים,

בשדה.הצבאלפעולותהזדמנויותבכמה
והדבריםהכללי,המטהראשעםבדיקתימסקנותעלרנתי

יכולתי.במיטבושיקולהתבוננ'ותפריהםלפניכםשאביא

יכריעוצבאייםלאגורמיםבלבד.בצבאתלוילאכידועביטחוננו

שלוהכספיתהמשקיתיכולתהצבאיים:מגורמיםפחותלא

החרושתהמלאכה,אנשישלהמקצועיהכושרהאומה,

עלהתורפהבשטחיההתיישבותהעלייה,זרםוהחקלאות,

שלמלאיהמעורב","בגלילבנגב,ירושלים,במבואותהגבולות,

הליכודהכלועלודרכי-תחבורה,חלקי-חילוףגלם,חומרימזון,

העם.שלוהרוח
ישהצבאי.המצבבדיקתעלבהרבהנתעודדתיבררך-כלל

הארגוניתביכולתהמפקדים,בכושרבאימון,רכההתקדמות

העובדיםומחוננים,נאמניםאנשיםישהפיקודיבסגלוהמבצעית,

לביטחוןומסירותחרדהמתוךאלאפרסלקבלעל-מנתרקלא

המדינה.
ובחיל-בחיל-האווירביחודובזיון,בציוררבההתקדמותיש

נופלאינוהעבודהופריוןבסדרמתנהלהצבאיהמשקהשריון.

יששחיתות.סימניאיןעליו.עולהואוליבארץ,שהואמשקמאיזה

וחשזבהרבהחינוכיתפעולהנעשיתרבה.ויעילותופיקוחהשגחה

כראשמתפקידיופרישתולקראתלחופשהגוריוןבןיצא1953בספטמבר.
הבעיותשלסקירההממשלהלפניהביאבשובוהביטחון.ושרהממשלה

מספראתשהכפילההגדולה,העלייהימיימים:באותםהאקטואליות
החששגברשבהסוימיםהקבע,בצבאחריפיםקיצוציםימיהמדינה,ארחי
לראשונה.אורכאןרואהזוסקירהנוספת.מלחמהמפני

להתקפתהמוקעתל-אביב,בסביבותקטן,ארץבשטחאוכלוסין

האויב.שלפתע

הביטחוןגורמיעלואחר-כך-הצבאענייניעלתחילהואעמוד

צבאיים.הסלתי

ואם2(;מלחמהלגוצפויהאםו):היאכמובןהעיקריתהשאלה

ולנצח.בהלעמודנוכל
המדיניותובשאיפותרוחבהלךתלויההראשונההשאלה

זולשאלההתשובהבקביעתהמלחמתי.ובכוחםשליטי-ערב,של

שהואשלנו,הצבאיהמודיעיןשלובדעותבידיעותלגמריתלויאני

צה"לשירותיבכלביותרוהמוכשרהמשוכללהענףאוליאגב,

אואירופאיצבאשלמודיעיןשירותמשוםנופלאינוולדעתי

וישבצה"לאחרענףשוםעללהגידיכולתי'שלאמהאמריקני,

מודיםעצמםהמודיעיןאנשישלו.האינפורמציהעללסמוךלדעתי

מקודם,הכירומאשרהערביהעולםאתפחותעכשיומכיריםשהם

חלוירדן,גםלהוסיףויש-סוריהמצרים,-ארצותבשתיכי

אותםהיכרנולאהמדינהשלפניחדשים,וכוחותחצר,מהפכות

היההוותיקיםהשליטיםבראש.ונכשיועומדיםמגע,היהולאכלל

מצבאזזהמאורעעליגיבוכיצדמראשתמירכמעטלדעתאפשר

חיל-המודיעיןאולם;ידועיםאינםהחרשיםהשליטים;אחראוזה

האנושייםבאמצעיםלרעתשניתןהמכסימוםשנעשהמהיודע

בכללווהמצבמאוד,יעיליםוהם-לרשותנוהעומדיםוהטכניים

המערךעלומלאותמתורגמותידיעותלנוישבייחודלנו.ידוע

זיונםמדינה,שבכלהצבאייםהכוחותעלערב,מדינותשלהצבאי

וקשייהם.התקדמותםהצבאי,וכושרם

למלחמהמתכוננותערבשמדינותהיסודיתבעובדהספקכלאין

קיומנועםישלימומתיברורולאהשלימולאעכשיועדבישראל.

-ושישקלינגיב-וסוריהמצריםארצות:שתישליטיבכללו.

על-ידינו,והוכו1948,בשנתהפולשיםבצבאותחייליםבעצמםהיו

לנקמה.שואפיםשהםהדברוטבעי
:1948בשנתממפלתםמסקנותשלושהסיקוהערבים

ישוכללוצבאםהיטבשנתארגנועדמלחמהלעשותלאו)

שלמספיקמלאילהםשיהיהעד2(והציוד.האימוןמבחינת

לנלאחידמטהויקימואחידהתהיהשפעולתם3(ונשק,תחמושת

ערב.צבאות
צבאיתכוננותלמצבהערביםיגיעולאהמודיעיןרעתלפי

איןשנים.שלושעדשתייםבעודאומרתזאתכערך1956,לפני

שישעלינו,עוליםכמובןהםזומבחינהמזון.מלאישלבעיהאצלם

תחמושתשלמלאילחודשיים.אולחודשאולימזוןשלמלאילנו

לייצרגםומנסיםמקום,בכלקוניםהםימים.לחודשבערךלהםיש

שלהם,הצבאיתלתעשייהממשיערךאיןעתהלעתכיאםבעצמם,

עצמיתלאספקהלהגיעכדיצבאיתתעשייהלהקיםמנסיםהםאבל

מפיקודמהר.כךכלזאתישיגוולאקל,דברזהאיןבתחמושת.

הרמטכ"ליםכינוסרקלהםיששעהולפיעדיין,רחוקיםהםאחיד

כשנהידרושזה-אחידמטההקמתעליחליטוגםאםלזמן.מזמן

הדדית,וקנאהחשדנותישזאת.יבצעובכללאםכשנתיים,או

הברליםגםישיעיל.אחידמטהלהקיםקלכל-כךלאולקואליציה

לפיהצבאותבנוייםובלבנוןבסוריההערביים.הצבאותכמתכונת

;אנגליתמתכונתלפי-וביררןבעיראק;צרפתיתמתכונת
הנמנעמןזהאיןאבלוגרמנית.אנגליתהשפעהישבמצרים

הואמחונן,מנהיגבתוכםיקוםואם-אלהקשייםעללהתגבר

האחידותתהליךולהחישעל-פיההקערהלהפוךמסוגל

מקודם.לפרוץעלולהוהמלחמה-וההתארגנות
ומוכןעלולדיקטטורישמשטרמהאפשרותלהתעלםגםאין

עללהתגברמסוגלשאינובמקרהצבאית,להרפתקהלהיכנס
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ישראלאתניקחאם(לערבישראלביןהכוחותיחסיס"ס

:כמאה)

170ערבארצות100חטיבות-ישראל
230ערבארצות100טנקים-ישראל
400ערבארצות100משוריינים-ישראל
290ערבארצות100שרהתותחי-ישראל

ישראלאם(ערבממרינותאחתכלוביןישראלביןהכוחותיחסי
אחת):יחידההיא

לבנוןככלירדןסוריהמצרים

0.50.40.2חטיבות
-10.5טנקים
0.810.7שריון
0.51.70.4ח"ש

איש.211,000בארצות-ערבהמרירהאדםכוח

בכמותלאוגםלערביםנשתווהלאלעולםשככוח-האדםברור
שעשיתיוההשוואהמילואים,הואכידועצבאנורובהנשק.
והמילואיםהסדירותהחטיבותביןהשוואההיאהחטיבות,במניין

13רקישלנוהערבים.שלהסדירותהחטיבותובין-שלנו
שריון.1חי"ר,הן2מהסדירות:סדירות.3במילואים,10חטיבות.

שריון.1חי"ר,9במילואים:

הקייםמהמלאיוהרכב.והזיוןהציודיששלנוהחטיבותלכללא

עלנוסף(מלאותחי"רחטיבות6לציידעכשיויבוליםאנו
חי"ם.גדודי4מוצנח,חי"רגרור1חי"ר,גרודי2ועורהסדירות)

מילואים.חטיבותל-4רקישקשרמכשירי
יםח"א,בתותחנים,שריון,חילבחי"ר,(ובמילואיםבסדירים

רפואה,מ"צ,הנדסה,קשר,(שוניםבשירותיםאיש,164,049ועור)
יםולחיללח"אמילואיםוחימוש,ציודטכנאים,ותובלה,אספקה

ל-232,000.קרובבס"ה,67,766,ועוד)

מ)-44-1845ביןבגילומילואים)סדיר(גבריםצה"לבמצבת

במפעליםעובריםמהם236,000.ישלהג"א)העברנוומעלה
גבריםעל-ידילהחלפהניתניםהחיוניים,מחצית77,000.חיוניים
עד197,500.נשאריםשלגיוסבאופןנשים.ועל-יריגיוסבגילשאינם
לאאם(אישב-25,000צבאבגילהגבריםמספריפחת1960שנת
עלייה).תבוא

-אחריםבענפיםוגםבכמות)(עריפותגםלערביםישבנשק
שתימ"מ,155שלתותחיםסילון,מטוסיבאיכות):(עליונות

משחתות.
קרבמטוסיבהןטייסות11לנוישמבוטל,לאכוחנובאוויר

48,מוסקיטו(ומפציציםקרבמטוסי56(,ספיטפיירים48,מוסטנגים(
4לאימונים,)4מטאורמטיפוססילוןמטוסילילי),לקרבמהם9

להפצצהלהובלה,דקוטהמטוסי16מעופפים,מבצרים3קרב),
13הרווארר),(אימוןמטוסי72לסיור,מטוסים25ולהצנחה,
מטוסים.278בס"ה-הליקופטר2צופיר,פורד,7פייטרים,

בצרפתבעיקר(בחו"לרכישותעלשלנווהמו"מהחוזיםאם
בייחודשלנו,הזיוןבכוחשינוייחולכולם,יבוצעוובאנגליה)
אםגםברובים,מחסורכליהיהולאובטנקים,כבריםבתותחים

אבללעשות.בדעתנושישכפיחרשותחי"רחטיבותמטפרנוסיף
לפי-בחשבוןלקחתואין-בחו"לזרהברשותעדייןשנמצאנשק

שעה.
היתרוןלהכריעהמסוגליםהערבים,לעומתלנושישהיתרונות

שרוייםאנוגיאוגרפי.יתרון1(:וכנשקאדםבכוחלערביםשיש

לפיצבאנולפזראולרכזבנקלויבוליםפנימיים)קווים(במרכז

צבאותיהםלהביאצריכיםהערביםרבה.במהירותהצורך
שונים.ומעבריםביותר),גדוליםלאאמנם(ממרחקים

שהואאמרונפוליוןבעלי-ברית,-והםאחידה,אומהאנו2(
אםבעלי-ברית.עםמאשרבעלי-בריתנגדלהילחםתמידבוחר

הערבים.לטובתלהשתנותהמצבעלולזהבענייןכי

הדורשנשקלהפעילמסוגליםעדייןהערביםאיןטכני.יתרון3(

0.1ס.5
0.3ס.5
0.3ד2.
0.5ד.2

ס"ה

1.7
2.3
4.0
2.9

קייםכזהומשטרבמדינה.וכלכליותחברתיותבעיותפתרון

גםלהתהוותיכולוהואוסוריה,מצרים-ארצותבשתילפחות
ארצות-ערב.בשאר

בשנההתהווה-וסוריהמצרים-מארצות-ערבבשתיים
התייצבוהמדינהבראשכימיליטריזציה,שלתהליךהאחרונה

עובדההצבא.שלטוןקייםולמעשהושישקלינגיב:צבאאנשי
הביאבמצריםכיאםהצבא,הגברתלירימביאהאחרמצדזו

השליטהואאיןכיאםנגיב,עומדשבראשםקבוצת-קצינים,שלטון
מדיני,שלטוןטעםשטעמוקציניםהצבא.החלשתליריהאמיתי,

וקיבלולגדולהעלובשלטוןהקציניםלצבא.לחזורעודרוציםאינם

הרמטכ"לאחרים.קציניםקנאתעוררזהודברגבוהות,דרגות

מג'ור-ג'נרללדרגתוהקפצתורב-סרן,קצרזמןלפניהיההנוכחי
ישנגיבולקבוצתהקצינים,שארכלחמתעוררהבבת-אחת

דיקטטורישמשטרטיהורים""אבלהצבא.בקרברבההתנגדות

צבאיששליטברורבכל-אופןהמצב.לשנותעלול-לבצעמוכרח
הצבא.לחיזוקכלקודםידאג

לדאוגחייבושישקליומנוסים,חשוביםקציניםאיןהסורילצבא
מאמציםנעשיםאבלהצבא.לחזקבאכשהואהאישילביטחונו
הסורי.הכוחלהגברתמתמידים
מופניתהעיראקיהצבאשלאחתדיביזיהירוד.הצבאבעיראק

החליטועכשיואבלפנימי,מרדמפנילשמורהכורדים,להרי
מדאגותהעיראקיהצבאולשחררז'נדרמריהזולמטרהלהקים
הצבאלהגדילעומדיםהקרובותהשנתייםבמשךפנימי.ביטחון

עומדלרשותםכינשק,הרבהלרכושוגםבאופן-ניכר,העיראקי
מהנפט.ברווחיםגדולה,במידהמטבע-חוץ
על-ידיצבאות-ערב.בכלביותרהמאומןהכוחהואבירדןהלגיון

רוסית,התקפהבפניהמזרח-הקרובלהגנתמיוערהואהבריטים
נוסף1948.בשנתפעלכאשרנגרנולפעולמסוגלהואאבל

ישראל.נכולותעלהלאומיהמשמרומוקםהולךללגיונות
דפנסיבי,תכנוןשלבשלבצבאות-ערבעומדיםעודזובשעה

הביטחוןוגדלהולךאופנסיבי.לתכנוןעבשיועובריםהםאבל
המערךתכניותכמהבידינוישמאתנו.הפחדפוחתשלהם,העצמי
אופנסיבי.כיוון-חדשכיווןעלהמעירותשכנינושלהצבאי

ולאבקביעות,פעילבשירותסדיר,כולוהואהערביהצבא
גדודי21חי"ר,חטיבות2474לערביםישאצלנו.כמובמילואים
משחתות...21שונות,טייסותי/151שריון,גדודי13תותחנים,
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הערביםאולםאגו.כמונווטנקיםמטוסיםכמוועדינהדקהטכניקה
להיעלםועלולהנצחיתאינהשביסודה-זומגרעתלתקןיבולים

גרמנים,-אירופאייםוחיילי-עזרבמומחיםשימושעל-ידי-
וכדומה.פולניםיוגוסלבים,מוסלמים,

בלי-ספק,העולהצבאנושלהחלוציתהרוח-רוחנייתרון4(

צבאימומחהאףאיןערב.שבצבאותזועלשניםהרבהתעלהועור
זהווהרוחני.המוסריהגורםשלהעליונהבחשיבותשיזלזלאחד

לעומתהיוםמצבנוהורעזהביתרוןאבלהעיקרי.יתרוננוכעצם
החינוךאיןובעםבצבארובשהםהחדשיםלעולים1948.

הבעיותואחתלארץ.והאהבהוההשתרשותוהידיעהוההשכלה
החלוצי,המתחלהעלותאיךהיא-ביטחוננושלהמרכזיות

גםהנוער-העולה.בקרבוהאנושיהיהודיוהחינוךיריעת-המולדת
בחינוכו.לקויהוותיקהיישובשלחלק

ציודוצבאנו,בארגוןההכרחיהכיווןמתחייבהאמורמכל
לעלותעלינו-בכמותנופליםשאנומכיווןואימונו.
כל-אינולמעשהמהלכהזהברורעקרוןתרגוםבאיכות.

לכאורה.נדמהכאשרוקל,פשוטכך
אימפרוביזציה-המלחמהבתוך1(הצבא:בתולדותהשלבים

בעצםאזרק-שירות-הביטחוןחוקקבלתלאחר2(ניצחון.למען
כהלכה.ואומןצוידאורגן,צה"ל,הוקם

לאוכשעדייןגדול,עלייהזרםשלהנחהעל-יסודאורגןצה"ל
לקויה,הייתהוהתעשייההאזרחיים,השירותיםבמירהאורגנו
השירותיםכללארגןהצבאעלהוטלמשום-כךלקויה).עדייןוהיא(

לצבא,הדרושים
והמסורתהאימוניםירושתגם-מהאנגליםשירשנוהירושה

-החומריתהירושהוגםהבריטי,בצבאהיהודיותהיחידותשל
מבנהבמידהקבעו-הבריטיםצאתאחרישנשארוהצבאמחנות
וארגונו.הצבא

הואהאמריקני)הצבא-הריןוהוא(האנגליהצבאאולם
הכספייםהאמצעיםאותםלנושאיןרקלאמצה"ל.שונהביסודו

והאמריקניים,הבריטייםהצבאותלרשותשעומדיםהמרובים

הראשישתפקידוצבא-משלוחהואהאנגליהצבאבייעורואלא

נוערהואאלאגבולותיה,עלולהלחםארצועללהגןלאהוא
במזרח-בצרפת,:בריתהבניובארצותהאימפריהברחבילהילחם

השירותיםכללעצמולסדרמוכרחהואולכןוכו'.התיכון
שוםממלאיםאינםאלהשירותיםאםגםהצבא,לקיוםההכרחיים

ישר.מלחמתיתפקיד

צבאבשביללאנבנוהםאףבארץהבריטייםהצבאייםהמחנות
כמושפהומכיוון;משלוחכצבאאלאוו,ארץהגנת.עלשיילחם

זולה,ילידיםעבודתעלנשעןהבריטיהצבאהמזרח-התיכוןבכל
הייתהלאבמחנותהעבודההארץ.רחביבכלמחנותיופוזרו

היההבריטילצבאזולים.עובדי-חוץאלאהחיילים,עלמוטלת
וזול.נוחזהסידור

אפיוכיאםשהם,כפיהבריטייםבמחנותלהשתמשנאלץצה"ל
להגןנוערהואהבריטי.הצבאשלמזהבהחלטשוניםהיוויעודו

אוהחייליםעל-ידילהיעשותמוכרחהועבודתומדינת-ישראל,על
וגםמרובותלהוצאותגרםוהפיזורישראליים,אזרחיםעל-ידי

אחדמרוכזבשטחמתקנים-צבאייםעשרהשמכילמחנהלכפילות.
והעבודהבודד.הואאםפי-עשרהגדוללמשמרזקוקאינו

ידוברעודזהעלחייל.עבודתמאשרביוקראצלנועולההאזרחית
אחר-כך.

:כוח-אדםבשיאחריפיםקימוציםהשנהנעשושידועכפי
6160(רקנשארו7860במקום(אישב-1700הופחתהקבעצבא

אזרחים6947במקום(ב-2447.הוקטןהאזרחייםהעובדיםומספר
צה"ל.שלהלוחםהכוחשהוקטןמבלי4500(רקנשארו
לצרכיםמותאמיםחדשיםמבניםלהקיםיכוליםהיינואילו

בבוח-שובלקמץיכוליםהיינו-צה"לשלהמיוחדיםולייעודים

ידרשואלהמבניםאולםהאזרחיים,ובעובדיםבחיל-הקבע-אדם

בתל-בקריההאפשרכלריכוזעלהחלטנולכןמיליונים,כמה

כשמונה-מאות-שנדרשומפנילפועליצאלאזהריכוזוגםאביב,

למשרריםאפשרולמעןהמטהלצרביהמקוםהבשרלמעןל"יאלף
שיפונואחרים,למקומותלצאתבקריהעדייןהיושביםהאזרחיים

הצבא.על-ידי
אפשרייםאםגםלבדוקרציתיעכשיושעשיתיבבירורים

הייתההראשיתהכוונהאבלכוח-ארם,בשיאנוספיםקימוצים
לקראתמספיקהבמידהנערכיםאוערוכיםאנואםלראות

העלייהזרם:גדוליםשינוייםשניחלובינתייםכיסכנת-מלחמה.

הצבאי.כוחםמגביריםוהערביםנפסק,

ניצחונותעללסמוךאסורהזמן:כלבידינקוטהיהזהכלל

יכולבעברהמנצחהאויב.חולשתעללסמוךואסורהעבר,
השנייה.העולםבמלחמתלצרפתיםשקרהבמובעתיר,להיכשל

והגרמניםהראשונה,העולםבמלחמתניסיונםעלנשענוהצרפתים
בתנאיםלמלחמהוהתכוננומלחמה,באותהמכישלונםלמדו

נמחיתצרפתהייתהורוסיה,אנגליהאמריקה,ואלמלאחדשים,

בעולם.העצמאיותהאומותמפתמעל
יהיו-ב-1960אוב-1956בנויילחמוהערביםשאםברור

ממהבהחלטשוניםרוחםגםואוליוציורםאימונםצבאותיהם,
לזוולאשתבוא,למלחמהערוכיםלהיותועלינו1948,בשנתשהיו
עברה.שכבר
מטעמיםגםכערבים,סדירצבאלהחזיקיכוליםלאאנו

משקיים.מטעמיםוגםתקציביים

מילואים,עלכעיקרזהמפנינשעןשלנוהמלחמתיהכוח
העיקרית.דאגתנוזוהי-ממבחןלעמודהמילואיםוהכשרת

הצבאעלבקצרהאעמוד-זוהנחהשלתוכנהאפרשבטרם
המילואים.שלהמקורשהוא-הסדיר

ואנשיהשנתוניםהדרכת1(בשביל:הכרחיסרירצבא
מתקניםשמירתבולל(שוטףביטחוןקיוםו)המילואים,
והפעלתו.מלחמהבשעתכוח-המילואיםגיוסצבאיים),

לאחרוגם1960,שנתעדומתמעטים.השנתוניםהולכיםכידוע
חיל-הקטנתלנוצפויהלגבריםחודש30עדהשירותשנותהארכת

הקרובות.בשניםהחובה
בשנת42,666,היה1951בשנתאזרחים)בלי(הסדירהצבאשיא
47,460.-1953בשנת46,430,-1952

4,775אזרחים8,830קבע35,836חובה1957
6,947אזרחים7,860קבע38,570חובה1952
4,500אזרחים,1606קבע35,300חרבה1953

203,139ס"הנשים,וד,638גברים,185,303השנהישנםמילואים
חטיבותלשתיובהשלמהחי"רחטיבותבתשעמאורגניםהםאיש.
שריוןגדורי3תותחנים,גרודי11חי"ם,גדודי57סדירות,חי"ר

סדירים.שריוןגדודיל-3השלמהויחידות

4117הנדסה,לחילמילואיםהם9740
לחיל-הים,5412חיל-אוויר,10,057לחיל-אספקה,9626לחיל-קשר,

-49עד45מגיל-בהג"אועוד.מטב"ללמתקני28,598
31,900.מאורגנים

היורדים"חיילים:סוגישניביןהבחינוהמלךדורבימיעוד
כלומרהכלים",עלו"היושביםלוחמות,יחידותכלומרבמלחמה"

יחדיו"הסוגיםששניחוקקבעבצדקהמלךרודשירות.יחידות
מבחינההכלים".עלהיושבוכחלקבמלחמההיוררכחלקיחלוקו,
אותןולשניהםהברחיים,החייליםסוגישנינכון.זהמוסרית
והכוחבינם,הבדלישוצבאיתקרביתמבחינהאבלהזכויות.

העלאתשלוהעיקרוןהלוחמים.בכמותכלקודםנמדדהמלחמתי
הכוחחשבוןעלהלוחםהכוחהעלאתקודםפירושוצבאנואיכות

האפשרי.במכסימוםהשירותי
שרורשיםרצינייםליקוייםגילתהזומבחינהצה"למערךבחינת
המלאכהוהרחבתהעלייההפסקתלאורבייחודמהיר,תיקון

:במרינהוהחרושת
בחיל-חובההמאמץשעיקרלהכרההגעתיהמטהעםיחד

חיל-ח"א,חרמ"ש,חת"מ,חי"ר,:והם(הלוחמיםלכוחלהפנותיש



כל-פשוטאינוזהדברשאפשר.כמהערהשירותיםולהקטיןים)

בצבאלהחזיקהכרחישהמלחמתייםהכוחותהפעלתלמעןכיכך,
עצמוהסדירלצבאדרושמאשרגדוליותרכוח-ארםהסדיר

חיל-רפואהחיל-קשר,אספקה,חילחיל-חימוש,הובלה,דרושים(

הנקרא(קרביבריאותכושרעםחובהחיילכלנשלחואםועוד).
להשתמשהכרחיהיהלשירותים,ולאלוחמות,ליחידותב"ק)

בלתימקצועותבעליקבעבחייליההכרחייםהשירותיםבשביל
באזרחים.אווכדומה)נהגיםקשרים,רופאים,מהנדסים,(לוחמים
תקציבי.שיקולמתעוררכאן

הכרחי,למינימוםהביטחוןתקציבצמצוםמחייבהמרינהמצב
או-חובהחיילביוקר:יותרעולהמילנוברורלאועדיין
יודעיםאנחנוהסכום).אותוכמעטעוליםואזרחחובהחייל(אזרח
2500בקירוב(קבעחיילעולהוכמהאזרח,עולהכמהבדיוקכמעט
הואלכאורהחובה.חיילעולהכמהעדייןיודעיםאנואיןאבלל"י).
צרכיושארוכלציודותלבושתו,אכלו,שכרו,לחשובאם(עולה

חובהחיילכלאולםלשנה.ל"י560בקירובוהרוחניים)החומריים
רופא,טבח,מג"ד,מ"פ,מ"מ,מ"כ,משרתים:וכמהכמהמחייב

עודחובהחיילכלמחייבשבפועלחושביםישועוד.דלקהובלה,
ישאחרים),ושירותיםמפקריםכולל(אותולשרתאחרחייל

ישאולםמדויק.חשבוןנעשהלאועדייןופחות.י759רקחושבים
חייבהחיילאזרח.ושלקבעחיילשלבעבודההברליםגם

בעבודהורקאךעסוקואינוהיום,במשךובאימוניםבמסדרים
רקללמודומתחילבצבא,רקהמקצועלומדגםהחיילכאזרח.
הוא-בוומשתלםהמקצוערוכשוכשהואבסיסי,אימוןלאחר
הצבא,על-חשבוןלאהמקצוערכששהאזרחבשעההצבא,עוזב
כשישחייל:בעבודתיתרוןישזאת,לעומתבעבודתו.קבועוהוא
:בכךצורךישאםבלילהוגםנוספות,שעותעוברהואצורך

עלולהאזרחבמחנה.גרואינוקבועה,בשעההעבודהעוזבהאורח
מטעםהעבורהלהפסיקאופריחה,בשעתהצבאעבודתלעזוב
שלהטובברצונוורקאךלגמריתלוילהיותיכולהצבאואיןאחר,

בשעת-חירום.בייחורהאזרח,
צבאיותביחידותהנעשותעבודותכלומר-בדרגי-שרה

גדודיתהובלהביחידה,ונשקרכבתיקוןצבאי,מטבח-בשדה
חיילים.על-ידיתיעשהשהעבודהההכרחמן-וכרומה
חקירהעודהטעוניםהגבולומקריהאלההפקפוקיםבלעם

מסוגבנים)(השנתוןשכלמסקנהליריהגענונוספת,ובדיקה
לוחמותליחידותולהבאמכאןישולחוקרבי,כושרבעלבריאות

לשירותים.ולא
המתייצביםמכלו92ללפחותכיהראה,עכשיוערניסיוננו

28%יש-מהמגויסים;בריאותמטעמיצבאישירותלכלפסולים
ישמהמגויסים~729ורקקרבי,לשירותאותםפוסלתשבריאותם

הורידשהצבאלאחרזאת,וגםקרבי,כושרבעלבריאותסוגלהם
נופלשלנוהנועראיןכיאםלרמת-הבריאות,ביחסדרישותיו
מטעמיהנפסליםאחוזשםוגםהאנגלי,מהנוערהבריאותמבחינת
הואשלנוהאדםכוחאבלןאצלנומאשרקטןלאהואבריאות
בארצות-אירופהשישנההרחבההברירהלנוואיןודל,מצומצם
בישראל.הנוערבריאותהעלאתעללשקודועלינו
שלרוחםלמורתהיה-לוחמותליחידותגיוס-זהדבר
ששםמפנישונות,ליחידותללכתדווקאהרוציםמתגייסיםהרבה

מטעמיגםואוליהאזרחיים,בחייםגםשיצלחמקצועלומדיםהם
לחזית).להישלחיצטרךשלא(אישיביטחון

אישאלףוארבעיםהמילואיםביחידותרפורמהגםתיעשה
יאומנווהאנשיםלוחמותליחידותהשירותיםמיחידותיעברו
מחרש.
יאומנומקודםשנים.שלושלפחותידרושזהמערךשינוי
הטוראים.-ואחר-כךכשנתיים,ידרושזה-והסמליםהקצינים
מקצועותלהכשרתעדיפותמתן:דברעודמחייבהאיכותעקרון
טייסים).טנקיסטים,(ממושכתאימוןתקופההמחייביםלוחמים
לוחמותחטיבות18שנתייםבמשךלהקיםיאפשרזהרבר

עדלנוהיושריון.חטיבות3רגלים,חילחטיבות15מהןבמקום...),(
גבוה,יותרמגילמילואיםמאנשי-חי"םגדודים40עכשיו
ומעלה45בנישהםאלהכלמחי"םמוציאיםאנווביישובים.בערים

ן,

ול',4*8,*,

'.
להג"א,אותםומעבירים49(עדבמילואיםמשרתיםהחוקלפי(

נוספותחטיבותב-8יאורגנואלהגדודים.24רקשישארובאופן
אולםסטטית,כלומרמרחבית,להגנהבעיקר-חיל-רגליםשל

ניידת.לחזיתגםהצורךבשעת
טווחבעלי5מהםל-18,נגיעתותחניםגרורי10במקום

מו"מישאבללנו,איןשעדיין(מ"מ155בתותחיםמזויניםארוך,
השנה).שנעשתההדולריםהקצבתבתחוםעליהם
הסדירבצבאמילואים.כוחותהגדולברובםיהיואלהכל
עדלנושהיומאלהגדולותיותררגלים.חילחטיבותשתירקנקיים

לא(מלאצבאיאימוןשתקבלנח"ל,חטיבתתהיהמהןאחתעכשיו,
להכשרהיוקרשוחודש15-שירותהמחציתכיאםכמקודם).
ערהיהכאשרובנגב,המעורבבגלילצבאיתולהתיישבותחקלאית

כלסדירים.תותחניםגדורי1...סדירהשריוןיחידהתהיהכה.
מילואים.יהיההשאר

לישנראיתאחתבעיהעלאעמוד-ולאווירליםאעבורובטרם
הסדריםלפיהמילואים.יחידותשלהגיוסמהירות:ביותרחיונית

להתייצבותהמילואיםמקריאתימים7-6יידרשועכשיוהקיימים
לכלהמילואיםאצלנונענוהיוםעדלקרב.ערוכיםהיותםעד

זהשעות.24במשךלרוברצון,משביעהבמידההתייצבותקריאת
עדאולםהמילואים.בקרבדעתמניחהמורלרמתעלמעיד

וכו'הנשקהציור,התלבושת,למתייצביםלהספיקיבוליםשאנחנו
הקיימיםבתנאיםיעברוהדרוש,למוצבהמילואיםאתולהביא-

מחסניםמילואיםחטיבותל-...רקישזובשעהימים.6-5עוד
והנשקהאישיהציודניתןבשוויצריהאישי.ציודעםמיוחדים

וכשהואבבת-עינו,כעלעליושומרוהואבביתו,המילואיםלאיש
הציבורומזוין.מצוידמלובש,כשהואמידמתייצבהוא-נקרא
שלהציודוכללכך,הדרושוההרגלהחינוךלואיןעדייןשלנו

הדרושהציורכללצבאערייןואיןהצבא,במחסנישמורהמילואים
סכנהלדעתי,בה,ישבמילואיםהניוטאיטיות:המילואיםחיללכל

מרכושכנינו.מצרהתקפת-פתעשלבמקרה-לקיומנוחמורה
62רקהנמצאתל-אביב.אזורהואבמדינתנוהראשיהאדםכוח
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אחרת,,גחתמת~n?si.תורהככלזו,תויהאיוכיהצבא,

ההתפתחות,אחרי'הרףבלישעוקבמיורקפעם,אף
''

,"'וספרשמסחטה,ובעוותהצבאיהמחקישלהמתמדת

ררנו".~ויצליחישכיל-מפיומשאינוהביטחךתודח

בן-גוריון)לא'
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וואיןהתקציבמצגהלגביאבלביטחון,לצרבילהפרישיבולים
התקציבסעיפיבתוךהעדיפויותבעייתישהיחידה,השאלה

שבראשםהמחץ,לכוחותלרעתי,עדיפות,לתתוישהעיקריים.
במטהאנשינו(הסכסוךמראשיתצריךהואחיל-האוויר;עומר

מדיניקושימעוררזהאבלהמלחמה,פרוץלפנייום-סבורים

התעופהשירותיולפוצץהאויבשלהאווירכוחלהשמידעצום)
שלהיבשהצבאעלבהתקפותשלנולחילותלסייעצריךהואשלו,

חילותעלולחפותשלנוהיםנתיבותעללהגןצריךהואהאויב.
גורםמכליותרהניצחוןלנומבטיחבאווירשלטוננושלנו.היבשה
ולהיפך.אחר,

עוליםשלנוהטייסים...באווירמבוטלתלאלעצמההגענו

עריפותישלערביםאולםהערביים,הטייסיםעלוברוחםבכושרם
במטוסים...ואיכותיתכמותית

שלנ"מתותחיםרקעכשיולנוישנ"מ,בתותחיםחלשיםאנחנו
יותר...גבוהטווחשלתותחיםלנו..,דרושיםמ"מ.ו-40מ"מ20

שלנו.מכ"םרשתלשכללישגםמ"מ.
להיש-עליונותאלאעריפותרקלאלמצריםישבים
מצריםעםלהתחרותיבוליםשאנחנוסבורואינימשחיתות,שתי

למצריםביםהמלאהשלטוןלמסורנוכללאאבלימי.זיוןבמרוץ
ביםנצוריםשאנולאחרבשבילנו,חופשישנשארהיחידהנתיב-

העברים.מכלביבשה

ולרכושלנו,שישהקורווטותלמכוררוציםוחיל-היםהמטה
ושירותיו.חיל-היםלצמצםישכללבררךזעירות.משחיתותשתי

:טווחמרחיקיבתותחיםהחופיםהגנתלהגבירישזאתלעומת
כברהםאבלאמנם,קצרטווחערקטנים,שיטכלימספררכשנו
אחריםברגעיםהטבענו(השחרורבמלחמתחשובהשליחותמילאו
מצדנו),הפסדכלבליעזה,בנמלמצריותמלחמהאוניותשתי

שלנו,האנושיהחומרשלהגבוהההאיכותעללסמוךונצטרך
חילועלאותם,יעשולאשהמצריםמעשיםלעשותמסוגלשיהיה
היבשה.בשמיכמוהיםבשמיפועלשהואשלנו,האוויר
חשבוןעלהלוחמיםהכוחותהגברתשלהעיקריתלמגמהביחס

-וביםבאווירביבשה,המחץלכוחותעדיפותומתןהשירותים,
ניסיוןיותרלושישהקצינים,אחרהמטה.אנשיבלדעהתמימי
בן-קצין,קציןשלנו,החייליםמכלאוליצבאיותויריעותצבאי

ובצה"לבהגנהומשרתוהבריטי,הגרמניהאוסטרי,בצבאששירת
כופרהואשלנו.הגיוסשיטתכלעלחולקהשחרורמלחמתמלפני
לו:קוראשהואכפיהמוניאועממיצבאשלובמעשיותובערכו

עםבכמותלהשתוותפעםאףנוכללאכךוביןכךשביןטועןהוא
1(:המוניבצבאאורגניותמגרעותישושבכללהערביים,הכוחות
גופניתמבחינהגםוירודהנמוכההמוניבצבאהאדםכוחאיכות

הדמוגרפיהממוצעעל-ירינקבעתהרמהכישכלית,מבחינהוגם

פיקודיבסגלמחסוריש2(ירוד:שהואבהכרחוהממוצעהעם,של
צבאהחזקת3(;המוניצבאולהפעיללאמןלארגן,הדרושומקצועי
המוניצבאהחזקת4(:יקרההיא-וציורוחימושוהמוני,

כוחשלגדולותרזרבותישאםרקאפשריתמלאבתקןבמלחמה
השורותלמלאוישרבות,אדםאבדותישמלחמהבשעתכיאדם,

כאלה.רזרבותאיןאצלנוהמתרוקנות.
אךקטןמובחרצבאלהקיםמציעהואהמוניצבאבמקום

שבתוכנו,האנושיהכוחמיטבייבחרוזהלצבאמחצו.בכוחחזק
שלהתחזוקההוצאותיקטיןוזהוממושךמשובחאימוןלויינתן
בכמהתומכיםישזהלרעיוןוזיון.ציודשלוהאספקהאדםכוח

משכנע.לכאורהוהואארצות
יעמודואיךהמובחרהצבאשלגדלואתולבררניסיתי

וסוריה.לבנון:בצפוןספקבלילנושיהיוזירות-המלחמהבשלוש

להורותמוכרחהיהוהואמצרים.-בררוםועיראק,ירדן:במרכז
העתודותכלולהפעיללגייסהברחיהיההמובחרלצבאשנוסף

תחילהשמנההחסרונותוכלמלחמתית.ברזרבההאפשריות

למקומם.חזרו-המוניבצבא
אלא-לנונחוץמובחרצבאשלאמסקנהלידיהגעתי

לעמוד,נוכל-שלנוכוח-הארםמלואבגיוסרקכיעממי,צבא
שיהיופרטיזניםשלקומנדוקטנות,יחידותליצורעלינואבל

בכלהאויביםמחנותובתוךהאויבקווימאחורילפעולמוכשרים

ץ

---נ

(ןיי":,.נ
ירושליםירדן:מגבולקילומטרו-21מצריםמגבולקילומטר

63ירדן:מגבולקילומטר37רקהיאחיפההגבול;עלשוכנת
במלואאותנולהתקיףיבוליםאויבינוסוריה.מגבולקילומטר

לאשבפניהןמשחיתות,שתיישלמצרים(מהיםמהיבשה,כוחם
לתל-יגיעוחלילהואםומהאוויר,שלנו)ימיתיחידהשוםתעמוד

אבודים.אנו-כוחנומלואונגייסנערוךבטרםאביב

כמעטלנואיןכימבחינתנו,-וגורלימכריעהואהזמןגורם
שלנו.הגיוסמהירותהוא-האיכותשליסוריואלמנטמרחבכל
דילנוושיהיהמיוחדבמחסןמילואיםחטיבתכלשנציידהכרחויש

למוצבהמגויסיםאתביותרהגדולהבמהירותלהסיערכב
המלחמתי.

רכבדיעצמולצבאלהספיקירשההכספישמצבנוסבוראיני
דרושות...אחתחטיבהלהסעת(המילואיםחטיבותכללהסעת

להחריםהצבאיצטרךובשעת-חירוםגדולות),מכוניות-משא
חוקיאחדדברים,בשניצורךישכךולשםאזרחיות.מכוניות-משא

וסטנדרטיזציהטוב.יותרכלי-רכבוסיוגגיוסחוק:משקיואחד

שלבמלאימובטחאינואםלפעוליכוללארכבכלי-הרכב.של
להבטיחיותרקשה-הרכבסוגישמרוביםמהוכלחלקי-חילוף,
חלקי-חילוף.

המסחרלשרפונהאניובזאתלכךלדאוגצריכיםאנחנו
מבלילכלי-רכב.חלקי-חילוףשלייצורלטפח-והתעשייה

כמהעדלהמעיטישכךלשםיתכן,לאזההמוניייצורשלאפשרות
כךסטנדרטיזציה.עלולהקפידכלי-הרכב,בסוגישאפשר

דבריםעלעומדשאנייחשבואוליהחבריםבשוויצריה.גםעשו
בטוחותשבאפשרויותהחבריםאתלהזהירחייבאניטפלים,

ולמוותלחייםגורלנותלוייהאמילואים.צבאשלהגיוסבמהירות
אחדיוםשלאחורשנית.אותנולהתקיףיחליטואויבינואם-

פאטלי.להיותעלול

כוחשלמכסימליתהגברהשובפירושו-האיכותעקרון
ביכולתנומוגבליםאנחנוהאוויר.חיל-שלנוהעיקריהמחץ

שאנוהמכסימוםמהולבדוקחייביםאנושנהובכלהכספית.

1981מאי.280-279מערכוה



איןהפרטיםעלזו.הצעהבמימושעכשיועוסקוהמטההאמצעים,
פה.לעמורהצורךמן

הלוחמיםבכמותנמדדהמלחמהשכושרמקודםאמרתי
אףחשובגורםלהוסיףעכשיועליהכשרתם.ובאיכות

תוםמאזבזיוןהתקדמנווטיבו.הנשקכמותהוא:
מאפריל(נשקעלהוצאנוהאחרונותוחצישניםבשתיהמלחמה.

מזה(דולר1951/2-8,155,622כשנת1953(:ספטמברער1951
-היםלחילדולר,3,031,012אווירלחיל4,331,810,יבשהלחילות
יבשהלחילותמזה(דולר1952,37,671,515בשנתדולר).792,800

דולר).383,267-לחיל-הים2,630,742,-לחיל-אוויר4,657,506,
הוצאנו1953(ספטמברער1953מאפריל(זושנהבמחצית
לחיל-האוויר1,264,629היבשהלחילותמזהדולר,3,666,347
וחצישניםבשתיבס"הרולר62,915לחיל-הים2,338,803,
10,253,945-יבשהלחילותמזה(דולר19,493,484האחרונות

דולר).1,238,982לחיל-הים8,000,557,לחיל-האווירדולר,
שלאחוזמעשריםלמעלהנשקעלהוצאנוהמלחמהבשנת
אזשלולירהבלירות,ליישמאזהחשבונותהביטחון.תקציב
הוצאנוההיאבשנהאחת.כלרולרמארבעהיותרקצתהייתה

בשנהל"י,74,478,000שלתקציבמתוךחימושעל15,100,000
שזה41,481,574,שלתקציבמתוךל"י4,231,355הוצאנוהשנייה

מתוך5,533,190הוצאנו-1950,1-השלישיתבשנהוש10.
1951/2-הרביעיתבשנהי11.74,שזהול"י,47,125,190שלתקציב

שזהול"י57,241,632שלתקציבמתוךל"י,2,822,827רקהוצאנו-
A.9o/bמתוך3,534,000הוצאנו1953אפרילעד-החמישיתובשנה

עלהוצאנואלהשניםבחמש~5.54.שזהול"י82,888,000שלתקציב
מכל10.696התקופהלכלממוצעבאופןשזהל"י32,221,412חימוש
הציור,הוצאותגםהחימושלהוצאותנצרףאםהביטחון.תקציבי
החזקתעלמוציאיםשאנויוצא-ומבניםהמחקר-הצבאיהייצור, ציוד,עלמ-3046ופחותהתקציב,שלי-מ704למעלהכוח-אדם

so:sO.הואהאחוזובצרפתובאנגליהבאמריקהורכב.נשקכולל
ומחלישמורידוזהובחימוש,בציודמפגריםשאנוברורמכאן
הערבים:דיוומזויןמצוידאינושלנווהצבאשלנו,הלחימהעצמת
ארוכיתותחיםלהםישבאיכותו,וגםהנשקבכמותגםעלינועולים
מטוסילהםישלנו,שאיןכבריםטנקיםלהםישלנו,שאיןטווח
להםישכלומרלגו.שאיןמשחיתאניותלהםישלנו,שאיןטילון

הכרחאיןכיואםבים.וגםבאווירגםביבשה,גםבנשקעדיפות
מהםניפולשלאחיוניצורךיש-בכמותלנשקםשנשתווה
שלהפנימיהמאזןלנגנזתעלינוהבאותהשניםובשלושבאיכותם.
ורקאךייתכןזה(כוח-אדםלהחזקתהחלקלהפחית-התקציב

לנשקהמוקדשהחלקולהגרילכוח-אדם)שיאילהקטיןנצליחאם
מלא.ויחידתיאישיולציוד
יותריחירהמוטבונשק,ציודלהםשאיןחייליםלהחזיקטעםאין
שאיןבכוח-אדםמנופחתמיחידהכהלכה,ומזוינתמצוידתקטנה,

הקרובותהשגיםבשלושנצטרךבכל-אופןונשק.רכבציור,לה
אשרהלוחמים,הכוחותמינימוםשלומעולהמלאלזיוןלהגיע
הקרובות,השניםבשלושכוח-האדםשיאלהורידמוטבנקבע.
בקביעתאומרתזאתובאיבות.בכמותהזיוןשנעלהלמען

בשנתיים-בצבאכוח-אדםעלרכשלהעריףישהעדיפויות
הקרובות.

משקימפעלאלאבלבד,לוחמיםארגוןאינוכידועהצבא
במשרדי-הממשלההגדולהואתקציבוומסועף.עצום
ובחרושתבמלאכהבאספקה,בבנייה,בקניות,עוסקוהוא

גדול.מידהבקנה
חולשתהנבחרתהממשלהדמוקרטית,ארץבכלכמובישראל

משררעלממונההממשלהמחבריואחדהצבא,ענייניכלעל
הצבאי.לארגוןוגםהמשקיתלהנהלהגםאחראיוהואהביטחון,

ונחוציםבעצמו,העבורהכללעשותיכולהביטחוןשרשאיןברור
הביטחון,משרדמנהללוישהקייםהמצבלפי:ראשייםעוזריםלו

המפקרוהרמטכ"להמשרד;שלוהמשקיהכספיהצרעלהחולש

הצורך,בשעתולהפעלתולאימונולארגונו,ואחראיהצבאעל
מההיאלזמןמזמןשמתעוררתהשאלהמלחמה.לשעתולתכנון

במשרדהצבאיתהרשותוביןהאזרחיתהרשותביןהיחסיםהם
ישהארצותבכלוכמעטשווה,מספרארץבכלאיןהביטחון.
זהוויכוחהרשויות.שלהסמכויותתחומיעלממושכיםויכוחים

כעבודה,מחבלוגםמחריףשהואישלומןומזמןאצלנו,גםקיים
מוסמכתדוגמאלמצואיכולתילאוקבועה.ברורההכרעהודרושה
ב)אחרנוהגישארץבבלא):כילנהוג,יששלפיהאחרותבארצות

למשל.ואמריקהשבאנגליהלתנאיםרומיםבארצנוהתנאיםאין
שהמטהרוצהאחתמגמהמגמות.שתיישעצמובצבא

כלעלהביטחוןשרשלהוראותיולפייחלושבראשווהרמטכ"ל
בעוזריםגםכךלשםוישתמשוהמשקיים,הצבאייםהביטחוןענייני

משתמשיםופיקודיםחילותשכמהכשםאזרחיים,ומומחים
אומרתשנייהומגמהצבאית.הנהלהתחתאזרחיםבעבודת
ה"טהורים",הצבאייםבענייניםורקאךלהצטמצםצריךשהמטה

לידילמסורישלדרגי-השדה,מחוץוהמשק,הכספיםענייניוכל
בעבודתםלהשתמשצריכיםוהםהביטחון,במשרדאזרחיתהנהלה

המתאימים,בתפקידיםבחייליםגם
ולשםבארץ,הביטחוןשלהמיוחדיםהתנאיםראותמתוך
:אותנולהנחותשצריכיםהמרכזייםהעקרונותשניעלשמירה
הדאגההרמטכ"לעללהעמיסלרעתיאיןוחיסכון,ייעול

והכספי.המשקילצרוהאחריות
צבאמכלאולייותרקשיםבתנאיםונתוןצעירצבאנוו)

השכניםכלעםמלחמהבמצבעדייןשרוייםאנוכי-בעולם
מעייניהםכללרכזחייביםועוזריוהמטהוראשבמצור,ונתונים
ישצבאנו.שלאיכותווהעלאתהמלחמתיהתכנוןבבעיות

משוכללצבאמהיותעדייןרחוקיםאנואבלבצבא,רבההתקדמות
אתשיזיחואסוראורחים,של-כנותגםולו-תשבחותושום

לחשוףעלינומתמידניסיוןומתוךהרבה,ללמודעודעלינודעתנו.
מאמץלשגרה.להיתפסמבליאותם,ולתקןוהאימוןהארגוןליקויי

המפקדיםטוביולילהיומםלהעסיקמספיקוארגונו,מחשבתוזה,
הצבא.כראששיעמדושלנו
מאשררביותרמקוםאצלנולתפוסמוכרחהחיסכוןדבר2(

והארצותבלגיהגםאוובצרפתבאנגליהאפילואובאמריקה,
הסקנדינביות.

קטנהפחותלאבמירהאלאבצבא,רקלאתלויביטחוננו
הטוטליתיכולתהוהתרבות.המשקובפיתזחבהתיישבותבעלייה,

ואסורמרובים,וצרכינותכריע,וברוח,בחומרהאומה,של
הכרחבהאיןאםהצבאלצרכיאחתיתרהפרוטהאףלהוציאלנו

ולאהצבא,מבחינתהענייניםכלבהכרחרואההצבאיהמוחגמור.
הביטחוןושרלגופםהמדינהצורכישארלהעריךיורעהואתמיר
כיהרמטכ"ל.שלהיחידהדעתוחוותעלורקאךשיסתמךלואסור
רקבצבאתשמע-לרמטכ"לכפופיםהביטחוןאנשישכלברגע
לאישומשמעת.היררכיהבנויבהכרחהצבאכיויחידהאחתדעה
אחריםצרכיםשישלהעריך-נמנעלאכיאם-קללאצבא

בין-עדיפויותעללדוןוישהצבא,כצרכיהשקוליםבמדינה
הערכהמתוך-אחריםיסודייםמדינהצרכיוביןביטחוןצרכי

ההיסטוריים.צרכינוכלשלושקולהכוללת
המשקוענייניהצרבמובןהצבאעניינימהותםפיעל3(
מוכשרשיהיהאחר,לדברשמוכשרשאדםהברחואיןזהים,אינם

אבלולהיפך,משקיאישלהיותחיילגםכמובןיכולשני.לרברגם
כלקודםלמנותישורמטכ"לכל-כך,מצוילאואפילומוכרחזהאין
הצבאי.כשרולפי

ענייניכלהביטחוןמהנהלתלהפרידשישלינראהזהמשום
מענייני-העליוןבדרגוהמשקיהכספיוהפיקוחוהמשקהכסף
ראשיעוזריהיההביטחוןשלשרצורךוישהצרכמוכןהצבא
ראשילעוזר;במרינהכוח-הארםובעייתומשקכסףלענייני
להמציאצורךואיןהביטחון,משרדשלבללימנהלעכשיוקוראים

וסגניםעוזריםלושיהיוכמובןהביטחוןמשררולמנהלחרש.שם
שילובמתוךלעבודחייביםאלהאבלהשונים,הפעולהלענפי
עשיתילא;ואכ"אאג"אביחורהכללי,המטהמוסדותעםמתמיד

איןאממספקתבחינהלעשותובעצמיזהקצרבזמןיכולתילאוגם



במטותגםבהחלט,הכרחייםבלתיכלומרמיותרים,אנשים
שיש-שליהרושםהביטחון.במשרדוגםהצבאותשלהשונים
מיוחדת,ועדהאוצוותלקבועוישזהבשטחלחיסכוןמקום

בכוח-אדםלקצץאפשראםשיבדקוומחייליםמאזרחיםמורכבת

;הרשויותשתיבעבודתכפילותאיןואםהביטחון,במשרדבמטות,
קבעאישוכלבכוח-אדם,רבחיסכוןלעשותשיששברורכמעט
לשנהלירהמאותוחמשאלפייםשלהפסדהואמיותרואזרח

ציינתישכברכפילביטחון.גםאלאלמדינה,רקלאהואוההפסד
אחוזולהגדילבצבאכוח-אדםהחזקתשלהאחוזלהקטיןעלינו
על-ידילאלעשותישוזההביטחון,תקציבבמבנהוהנשקהציוד

בכוח-אדם.קימוץידיעלאלאהכרחבליהביטחון,תקציבהגדלת

ק".עלגעירהעמק"זן"יסגלת."קקי""סירי,,ש88
צבאית.לאחשיבותגםלהןשישצבאיותסוגיות8

האשהזו,בעיהלבחינתגםבצבא.האשהא.ק'8
במדינההמקובלתמהעמדהגמורההתעלמותמתוךניגשתיבצבא,
הכרחהיש1(שאלות:שתימחרשלעצמילבררורציתיועלי,
בצבא.לאשהעלייהאוירידההיש2(הבנות,בגיוס

מצבבדיקתעל-ידי-בנקלנפתרההראשונההשאלה
כיהעלייה,נמשכהאילוגםמשתנההיהלאזהומצבכוח-הארם,

כמותביןשישהסערבמעטאוברובלהתמידתקווהכללנואין
מגמה-החרשההמגמהעםהערבים.שלזהוביןשלנוהאדםכוח

בעלבריאותסוגשליוצא-צבאכללהפנות-והכרחיתבריאה
בנות.בגיוסההכרחיותרעודגדלהלוחמות,ליחידותכושר-קרבי

מוכרחיםנהיה-השירותיםשלגדולחלקתעשינהשהבנותמבלי
גםשירות.ליחידותקרביכושרבעליגבריםשלגדולחלקלהעביר

עומדיםאנוכיבבנות,גרוליותרהכרחעכשיויהיהבמילואים
חי"רלחטיבותהשירותיםמחילות40,000שאמרתי,כפילהעביר,

לנוישכימקומם,למלאצורךיהיההמועבריםכללאלוחמות.
מהארבעים-חלקאבלמילואים,שלעודףשירותיםענפיבכמה

כושר-קרבי.ללאובגבריםבנשיםלהחליףנצטרךאלף

בבירוראולםהפתעה,כלליהייתהלאאלובתוצאות
להגידעלילהיפך,אוהאשהמעלההצבאאם-השנייההשאלה
ומעודדת.נעימההפתעהלישהייתה

רב,חייםניסיוןבעלותוקשישותמנוסותמפקדותעםנפגשתי
לצבאשנכנסוטוראיותעםשוחחתיודעתן.ידיעתןעללסמוךשיש
בצבא,מדריכותעםשוחחתי;הגימנסיהמבוגרותהקיץכסוף

לבדוקעליוהטילשהרמטכ"להמטהצוותשלהדו"חבעיוןקראתי
דיברתימוסרית,מבחינהביטחונהבצבא,ומעמדההחיילתמצב
איןגבוהים.קצעיםועםהמרחבייםהפיקודיםאלופיעםזובעיהעל
בוגרתשהיאביןבצבא,האשהשבדרך-כלל-בדברספקכללי

וביןובת-טובים,הארץילידתומורות,לגננותסמינריוןאוגימנסיה
-המזרחארצותאואירופהמארצותחדשהעולההיאאם

מורכבאינוהצבאיחד.גםויהודיתאנושיתמבחינהבצבאמתעלה
הפלהמקריוישאפוטרופסים,עליהםשאיןדבריםוישממלאכים,
דבריודעיכלאבלזו.עובדהגםלהעליםאיןבצבא.מלאכותית

בחייםשקורהסמהערוךלאיןפחותיםאלהשמקריםבטוחים
כייצאנית,בחורהמתוכומוציאשהצבאמקריםישהאזרחיים.
נכנסתכברשבחורהוישבתי-פושת,ישבעריםרקולאבמעברות,

איןכיאותה.משחררים-טינהעלכשעומדיםמידאבללצבא.

הםאלהאבללמוטב.כזונערהלהחזירומוסדותאמצעיםלצבא
הכלל.מןיוצאיםמקרים

שבאההעולה,שהבחורהללא-ספקלינתבררבררך-כלל
רוכשתהיאבצבא,עולההיהודיהאנושיערכה.חינוך,בלילארץ

מתגבריםהמוסריוכוחההעצמיתהכרתהמקצוע,לעצמה
אזרחיתמהצבאצאתהלאחרתהיהשהיאספקואזומתחזקים,

מזותרבותיתיותרועקרת-ביתמחונכתיותרוקםמועילהיותר
בצבא.הייתהשלא

כאלףשנהשנהלקבלמסרבשהצבאלינודעבירוריאגב
אותהשיכשירשעדמפניוכתוב,קרואיודעותשאינןבחורות,

שחרורה,זמןיגיע-הצבאבשבילמועילהעבורהלאיזוהצבא

תועלת,כלממנהלהפיקמבליוהוצאות,עמלבהישקיערקוהצבא
ובחורהלשירותים,.אלאלוחמות,ליחידותבחורותשולחיםאיןכי
מקודם,לכךשתחונךמנלילשירותתצלחלאזו

ראייתמתוך-הצבאשלהתנהגותונימוקיהבינותיכיאם
מבחינההדברנבוןאםאנימפקפקהצבא,שלהמקצועיהאינטרס
יודעתשלאשמונה-עשרהבתעולהבחורהכיכללית.לאומית

חינוךלקבלאחרתהזדמנותשוםכברלהתהיהלאוכתובקרוא
מחונכות,בלתיאימהותלנושיהיושרצויסבורואיניכל-שהוא,

ומשרדהמטהוביקשתי;בארץהנעשהמכלקרועותאנאלפבתיות,
לגייסאי-אפשראםויברקובשאלה,מחדששיעיינוהביטחון
-אנאלפבתייםחייליםגםשמחנכיםכמואותןלחנךאלו,בחורות
לצבא.תועלתגםתביאכזושמגוייסתכאלהסידוריםולמצוא

הנערהשגםשנוכחתיהוא-יותראותישהפתיעמה
הןבצבא.מתעלההגימנסיה,בוגרתבת-הטובים","הישראלית

מתעלה.העצמיתוהכרתןמתעצמותעשיר,ניסיון-חייםרוכשות
מרוצותבלתיהןהראשוניםבשבועייםאוהראשוןבשבועאמנם

מידאבלעליהן,מעיקיםהצבאסדריוכלוהאימוניםהמשמעת-
בטובעצמןמרגישותהןוהרביעיהשלישיובשבועמתגברות,הן

מצעראחדדברבאהבה.בצבאוהחומרותההגבלותומקבלות
בוגרות:המוריםאשמתכלקודםלדעתישהואלי,נתגלה

מחברתה.ומתרחקותבבוזהעולההבחורהעלמביטותהגימנסיה
ולתלמידותלתלמידיםמסביריםהמוריםהיושאילובטוחאני

ומהיגלויותמיזוגזהמה-והשמיניתהשביעיתבמחלקה
היובצבא,מהםנדרשומהזהבתהליךהישראליהנוערשליחות

לצבאבאיםהתיכונייםבתי-הספרשלהבחורותוגםהבחוריםגם
ויששבי-הגולה.עםבפגישתםאחריחסמגליםוהיואחרתברוח
מנין?חייא-שנהלאדביכיהמחנכים,אתתחילהלחנך
איןשכברבוגרות,משכילותנשיםמספרלגייסצורךגםיש
לצבאשיתנדבוומעלה,ארבעיםמבנותבנים,גידולצערלהן

בנותגםויש(החדשותבעולותוגםהצבריותבבנותגםויטפלו
חינוך).כלהמשוללותהארץ

צעירהמדריכהמפקדתמדברילכםאצטטבפרקדבריבסוף
עםעברתי"היום:וער1948משנתבצה"להמשרתתאחת,

לאחראךשלה.ההוויואתהארץאתהכירולאאשרבחורות
מבחינהגםאותן,להכירהיהאי-אפשרשירותשלשנהשסיימו
היוהארץ.להווילהיקלטהצליחואישית.מבחינהוגםיהודית
ניקיוןידעולאחיי-חברה,ידעולאעברית,ידעולאאשרבחורות

בכלאחרמשהוהיהכברחודשייםואחריישראלי,והוויאישי
השתנה".-העצמיהביטחוןשלהן,הדיבורעצםחייהן.סגנון

בנותלחינוךהאידאליהמקוםהואזהש"נחל"ברור
זה.מסוג

בכלל.הצבאשלהחינוכיתהפעולהעלאחרותובמיליםב.
הגלויותקיבוץבתוךהירודוהמצבהגבוהההאיכותעקרוןושוב

הדבראחר.צבאלכלשאיןחינוכייםתפקיריםצה"לעלמטילים
הריהעם,-השארכלוגם-הביטחוןתלויבעצםשבוהיסודי

במדינת;המדינההיותלפניעודלמפרע,ונתוןמצויהואארץבכל
הםהאוכלוסיןרובבפועל.ולאבכוחרקיהודיעםקייםישראל
מתוךבאורובםהמרינה,ייסורלאחרארצהשעלוחרשיםעולים
השכלהשוםגםאין-לרבים(יהודיתהשכלהלהםואיןאונס,

הארץמכיריםאינםהיהודי,בעברשורשיםלהםאיןאנושית)
מהיודעיםואינםעבריתיודעיםאינםלארץ,קשוריםואינם

הנוערלחםכאשרילחמוכאלהאנשיםאםספקכאן.שנעשה
ויתנוצבאי.אימוןיקבלואלהשטירוניםמספיקולא1948.בשנת
בעבריתאו-שהמורלמכירשאינוצבאימומחהאיןנשק.בידם
בניצחון.היחיד,לאאםהראשי,הגורםהואהצבאשל-הרוח
יהודיםלחנך-ובית-יוצרבית-ספרלהיותהוטלצבאנוועל

אחד.לעם-מזהזההרחוקיםהשבטיםערבוללבדואנשים
שהוא.חינוךאיזהקיבלאםכלקודםנבחןבצבאטירוןוכל
יודעשאינומיזה-אפסתשע.ועדמאפסדרגות,10קבעהצבא

חמש,ער-מאפסהנמוכותהדרגותחמשלקרוא.ולאלכתובלא
מתורכיה,לרובבאיםהגמוריםהאנאלפבתייםבלימודים.חייבים

הראשוניםבשבועייםומרומניה.מערי-שדה)ביחוד(מעיראק
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במשךעבריתלומדיםאלא-כלוםעושיםאינםהאימוניםבבסיס
יבינולמעןמילים200לפחותלרכושועליהם-שעותשישים

הכתיבה.ראשיתגםאותםמלמדיםאלהבשבועייםהפקודות.
200בס"השעה,140עודשלהםביתירהעודללמודעליהםאחר-כך
על--יותררוכשיםלרוב(מלים1200מינימוםשירכשוערשעות,

מהצבא-חייליםהםהמוריםאחרים).חייליםעםשיחותידי
בית-ספרקייםרוטנברגשלבביתובחיפהומהמילואים.הסדיר

חיילים.מעשרת-אלפיםלמעלהכברעברוודרכולחיילים,קבוע
שגדודיםהנהיגוהאחרוןבזמןאנאלפבתים.רקלאלומריס
הגדודוכלהצבאיותפעולותיהםוכלאימוניהםמפסיקיםשלמים
אחדכלוהטוראים,הסמליםהמפקרים,ולומדים.לבית-ספרנהפך
אחדמקרהאףהיהלאהלימודשבחורש-ומענייןצרכיו.לפי
נהפךהגדודשלוחדר-מעצרמשמעת,הפרתאיןעריקה,של

במרכז.אחדוגדודבדרוםגדודיםשנילמדועכשיועדלכיתה.
הלימודיםבחודשהגדורים.כלעללאטלאטזהלהרחיבעומדים
להגזיםוקשהישראלי,והוויריקודים,עממיים,שיריםגםלומרים

בכלהשרישהלימורשחודשוהחיוביתהמעמיקהבהשפעה
וכמפקדים.כטוראיםהחיילים,

על-פיידיעת-הארץ,ללימורשעות30מקרישיםעבריתמלבד

ספרלימודזאת-ארצי"."-הצבאעל-ירישיצאמיוחדספר
שעה40הצבאי.מהאימוןבחלקחייל,כלעלחובההואזה

שעהו-40מיוחדספרעל-פיעם-ישראללתולדותמוקדשות
שהחשבוןצבאי,ספרעל-פיחשבון,גםלומדיםכללית.להיסטוריה

מקבלאלהספריםארבעהשגומרחיילצה"ל.מחייכולוהוא
40-30גםללמודחובהתהיהמעכשיועממי.בי"סחניךשלתעודה
קיבלשלאחייל,כלעלחובהשלהשכלהתהיהזומהתנ"ך.פרקים
עברי.בבי"סיסודיחינוך

ללמודתיכוניחינוךקיבלושלאלקציניםמאפשרגםהצבא
כחינהלאחרממשרד-החינוךבגרותתעודתולקבלבצבאבעודם

בי"סשלקורסיםקציניםלתשע-מאותקרובלומדיםמיוחדת.
9.שעהעד5משעהבשבוע,פעמיםשלושהערב,בשעותתיכוני
שישלקציניםעוזריםבגרות.תעודתקיבלוכברמהםרבים

חוגי-לימודונוקריםבלימודיהם,להשתלםתיכוניתהשכלהלהם

כברישזרות.ללשונותלעברית,למתמטיקה,לתנ"ך,-בצבא
איש.30-25מונהחוגוכלבצבא,כאלהחוגיםוחמישהכמאה
בחיפהגבוהיםכמוסדותחייליםכשש-מאותלומדיםזאתמלבד

הצבא.ובתמיכתמהמוסדבהנחהובתל-אביב
החינוכי;בשטחהצבאמפעולתדו"חכאןלמסורבדעתיאין
ובמירהלפתורמנסהשהצבאהגדולההבעיהלהדגישרציתיאולם

רקעושההואאבללברכה,היאעבודתו-בהעושהשהוא
הוא-בצבאששירתשאישספקואיןלצבא.שמגיעבשנתון
שירתשלאמאישמוכשרויותרמועילויותרנאמןיותראזרח

בקרבהצבאשלהחינוכיתעבודתוויקרהרבהובייחודכצבא.
הואוהצבאהצבא.רובעכשיושהם-העלייהמבניהטירונים

מוסדמכליותרועושהבארץ,ביותרוהחשובהגדולהספרבית
אותםישלכולםשווים,כולםבצבאכיהאומה,ללימודאחר

האזרחותחושמפתחוזההזכויות,מאותןנהניםוכולםהחובות
לאבצבאשמשרתיםוהזמןלצבא,מגיעיםכולםלאאבלהחיובית.

בית-הספרשלאחרבגילהנוערשלגדולהבעיהויש-מספיק
כאלהבהםשיש18-14,שלבגיליםכלומרהצבא,גילולפניהיסודי
עשריםמכסימוםאוכעשריםוכןונערות,נעריםאלףכמאה

ורבים-השארותיכוני.מקצועיחינוךמקבליםאחוזיםוחמישה
להשפעתעזוביםהם-יסוריחינוךשוםקודםקיבלולאמהם

גדנ"ע.בעייתזוהיופרברים,עוניבשכונותהרחוב

להדגישפעםעורמוכרחאניושעמוםחזרהשלחששבליולא
ואיש-הערביםעםמלחמהלפנישובנעמודבאמתשאם

סיכויינוכלהריתהיה,לאזושמלחמהלהבטיחנויוכללאבעולם
הלוחמיםמידהבאיזובכךתלויבניצחון)בהחלטמאמיןואני(לנצח
בחלוציותם,בהתלהבותם,בחזונם,מסירותם,ברוחם,יעלושלנו
או3שבעורהנוערובעייתהערבים.עלובזיונם,באימוניהםרקולא

גורלית.בעיההיאו-141516,בנילצבא,ייכנסשנים4
שוללאינינערים....בערךמקיפותבארץנוערתנועות

במידהלנושישהחלוציתההתיישבותומעטפעולתן,ערךלגמרי
עולהאינושהפסדןבטוחאיניאבלעבודתן.פריהיאידועה

הן-לכךנוסףלמפלגות.אלאלעם,מחנכותאינןהןכיבשכרן.
העלייהונוערהדלוהנוערהלומד,בנוערבעיקררקמטפלות
ומהםהצבאייבנהומהםהגדול,הרובוהםלנפשו,עזובהצעירה

ואיןחינם,תיכוניחינוךלהנהיגהאפשרותלמדינהאיןהעם.ייבנה

שהוא.חינוךאיזהלקבלאלהלנעריםתקווהכל
החלטתיאולםהלומד,בנוערבעיקרעכשיועדטיפלגדנ"ע

יימסרוביטחוני,צבאיענייןבושישכמהעדזה,בנוערשהטיפול
ביןמשותפתבישיבהמשרד-החינוך.בהשגחתעצמםלבתי-הספר

הטרום-צבאי,החינוךסדריקבענוהביטחוןומשרדהצבאנציגי

הדברמידהבאיזויורעאיניהתיכוניים.בתי-הספרעלשיוטל
מהמביניםספרבתיומנהליהמוריםאםספקליוישלפועל,מוצא

הנוערבחינוךאלאטרום-צבאי,בחינוךרקלאלעשות,עליהם
יתרה.דאגהאיןזהנוערלנכיאולםוארץ.עםבנייןלקראתשבידם

בשנהפעמייםאושפעםהמטה,עםעל-כךכברדיברתיצורך,יש
ענייניעלאתםישוחחוהצבאואנשילמחנה,המוריםכליכונסו

מלוכדת.אומהולבנייןהמולדתלהגנתהנוערוהכשרתהביטחון
העזובהעובד,לנוערולהבאמכאןתיוחדבנוערהצבאפעולת

לומדשאינולנוער-והפרבריםהעוליםויישוביהמעברותובני
צבאי,יהיהלאבנוערהטיפולתיכוניים.אומקצועייםספרבבתי

ישטרום-נח"ל.אומרהייתיאלאצבאי,טרוםכל-כךלאגם

הארץ,הכרתויהודיים,אנושייםיסוד,ערכיזהלנוערלהקנות
יהיולמעןאנושיתאחווהרגשימשמעת,וניקיון,סדריהודי,כבוד

הסיור,כישרוןבהםיטפחוולוחמים.חלוציםיהודים,אנשים,

ולערכילמדינהלמולדת,אהבהבהםויטעותעופהשןט,מחנאות,

למיליטריזציהלאהיאהכוונהגבורה.שלורוחהעברית,האומה

רקעליהם.ולהגןוהמולדתהעםלבנותלהכשרתואלאהנוער,של
להפוךיוכלובצבאהמחנכיםטוביורקכלליתממלכתיתבמסגרת

המשתלבלנוערותרבות,חינוךעשוקהרחוב,נוערהפרוע,הנוער
הממלכתית.יצירתנומסכתבתוך

בצבא,תלוייםשאינםעיקרייםביטחוןלעניינישאעבורלפני
מכלמורכבכעםהצבאבעיני.חשובשהואאחדפרטאציין

גזעיםלשנייחולקשצבאנולבךחששתיהראשוןומהרגעהגלויות,
הגדולבחלקםיהיווהפקודיםאשכנזים,כולםיהיוהמפקדים-

מאמציםשיעשוומהפיקודיםמהמטהודרשתיהמזרח,מעדות
קצינים.לדרגתהמזרחעדותבניולהעלותלהכשירמיוחדים

אי-אפשר:המזרחמעדותהקציניםרשימתעכשיוביקשתי

וזהשייך,ארםעדהלאיזהבצבארישומיםאיןכיזאת,לעשותהיה
על-פילדעתשאיןבאופןארץ-הלידה,רשומהאולםנכון,

מניחואניאחרת,ערההואומיאשכנזיהואמיבצבאהרשימות

4417סדירבשירותישהכלבסךישראליים.הםהקציניםשרוב
לדעתואיןקבע,בשירות3675חובה,בשירות742מהםקצינים,

במילואים(אחרות.מזרחועדותספרריםוכמהאשכנזיםמהםכמה
ושמחתיעולים,קציניםשלרשימהרקוקיבלתיקצינים).8983יש

ועוד.פרסיםמרוקנים,הודים,תימנים,הקציניםביןשישלראות
באהאחריהםקצינים,121-הבולגריםעומדיםבראש
מרוקו5,פרס17,סוריה28,ירדן31,תורכיה35,מצרים47,עיראק

4,לוב6,טריפולי3,הודים2,יוצאי-רוסיה)(סין4,לבנון4,תימן7,
1.אפגניסטן6,טונים

חשובלכיבושזאתחושבאנישנים4-3שלקצרזמןבשביל
מאירופה,23ארצות.מ-47ישבכללצה"ל.קצינישלגלויותבמיזוג

מאוסט-1מאפריקה,7ודרומית,צפוניתמאמריקה5מאסיה,11
צ'כיה,רומניה,גרמניה,פולין,ישראל,בראשהארצות:סטאררליה.

קצינים,742ישחובהבשירותבולגריה.הונגריה,אוסטריה,רוסיה,
ילידי780מהם3675,קבעבצבא)53.5%6(.הארץילידי397מהם

26.696.אוהארץילירי1127מהם4417,בסה"כ)21.296(הארץ
או954יחר876,בקבע78,בחובהפולין:באההארץאחרי
אחריהויו/2י,או454+35=489גרמניהבאהאחריה21.5%.
596,או201=23224+צ'כיהאחריה8.9%,או57*339=396רומניה
יס3.5,או155-149+6אוסטריה4.4%6,אוד+194-193רוסיה

נ.%7או88+33;=121בולגריהה3.4,או144+23=167הונגריה
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אותןאמנהלצבא.מחוץהןלביטחוננוהגדולותדאגות888888

מילאוהשחרורבמלחמתהחדשים.היישוביםו)88
יישובאףשכמעטהעובדהומוסרי.קרביגדול,תפקירהיישובים

שלהמורלחיסנהלפלישהקרובעדברחולאנכבשלאאחד
הראשוןבלילהזאתראיתיבכוחנו.אמונהבוונטעההיישוב
על-ידיהראשונהבפעם-הופצצהכשתל-אביב-לפלישה

-ההפצצהלמקוםקרובבמקרהאזהייתימצרי.מטוס-קרב
נפלההפצצהלאמריקה.ההגנהממשדרהראשונהבפעםשידרתי
תחנת-הנתקףלמקוםונסעתידיברתיגמרתי,נאומי,בשעת
מכלמציציםאנשיםוראיתיהביתהחזרתיהתעופה,בשדהרידינג

הופצצהתל-אביבכיואםבפחד.לאאבלבדאגה-החלונות
מטוסי-הראשוןבחודשבידינושהיומבליפעמיםכמהאחר-כך

שעמידתוברורוביישוב.בתל-אביבפחדהיהלא-קרב
מכריע.תפקירבזאתמילאהכןלפניהיישובים

לברוח,החרשיםהיישוביםיתחילושניסיבובבמקרהאם
עלול-בציבורפניקהותפרוץיהודיםפליטיםיתנועעובדרכים
אינםהחדשיםהיישוביםותבוסה,כישלוןלידילהביאהדבר

מהםורביםכלכלית,מבחינהמבוצריםשאינםמפני-מחוסנים
לאדרושכאןעצומה.סכנהישכאןולשליש.למחצהמיושבים

כלכליתיקוןאלאחיילים)הצבתמא"זים,מינויזימון,(צבאיתיקון
יישוביםלאבתים;מתיישבים,אדמה,מים,היישוב:ביסוס-

הקיימןביסוסאלא-חרשים

יתרההתרכזותמניעת-האוכלוסיןשלרציונלייותרפיזור2(

ומלאכהבתי-חרושתלהקמתהקלותמתןתל-אביב.באזורונוספת
לעכו.מצפוןירושלים,במסדרוןבירושלים,בנגב,

בשטחערבים,אלףממאהלמעלהיושביםפההגליל.ייהוד3(
הערביהעירוניהיישוב-ערביכולועירונימרכזעםרצוף,

25,000מוסלמים,65,000כוללהיישובנצרת;בארץ,היחידי
תופסהערביםעל-ידיהמיושבהשטחררוזים.כ-13,000נוצרים,

שנירקהערביםבידיהיוהמנדטבזמן(דונםמיליון3שלשטח
אדמתדרכים,היומיליוןוחצידונם,500,000היוליהודיםמיליון),
דונם,700,000עכשיוישלערביםשונים.נוצרייםומוסדותממשלה

מעובד,לאחלקוהנפקדיםבשטחנפקדים.אדמתהיאמיליון1.3
ערבים,ומעסיקיםיהודיםחכרווחלקוהערבים,חכרוחלקו

כ-80,000סוחרים.אלאאיכריםלאלרובהםהיהודיםהחוכרים

עליושביםשאינםכ-20,000וישאדמתם.עליושביםערבים
הנחהמתוךנפקדים,אדמתעללהתיישבמסרביםוהםאדמתם

פליטיםכ-4,000ישגופהבנצרתאדמתם.ויקחוישובושהנפקדים

נפקדים.אדמתלקבלהמסרביםכאלה

ישהמוסלמים75,000מתוךערבים.21,000יושביםבלבדבנצרת
הגליל,בכלמפוזריםקטניםשבטיםל-32מחולקיםבדווים,כ-6,000

מחוץהערבים,האוכלוסיןמצבלמקום.ממקוםעובריםהם
בעדגבוהמחירמקבליםמסים,משלמיםלאטוב.לפליטים
נשק.גםבהברחה.עוסקיםהתוצרת,
לעשותהכרחוישביטחונית.וסכנהמדיניתסכנהישזהבמצב

יהודיםלרכז2(העליון.בגליליישוביםלהקים1(דברים:שני

המחוז.למרכזנצרתהפיכתעלהממשלההחלטתולבצעבנצרת
הסוכנותהביטחון,משרדשל-משותףמוסדלהקיםיש

משרדשלומוסרבגליל,חקלאיתלהתיישבותומשרד-החקלאות
-הצבאיוהממשלוהאוצרעבורהותעשייה,מסחרהפנים,

בנצרת.יהודייישובלהקמת
תקיםלאאםלבדוקלדעתייש-מתיישביםיימצאולאאם

ברגיי.האדמותלעבדחוותמספרהממשלה

לצבא.הערביםגיוסבשאלתלעייןיש

פעולהבשיתוףהתחבורהמשררשלמיוחדתדאגההכרחית4(
והספנותהאזרחיתהתעופהלהרחיבוחיל-האווירחיל-היםעם

הצישלמהירחיזוקלמעןהשילומיםלנצלעלינוהישראלית,
בצבא,ביותרהיקריםהענפיםהםוחיל-האווירחיל-היםהמסחרי;
בכספירקלבנותנוכללאוביםבאווירלנוהדרושהוהעצמה
ימאיםשלקטןלאמספרשנהשנהפולטחיל-היםהצבאי.התקציב

והואוביטחוני,משקיהפסדהואיבשתייםלמקצועותחזירתם-
בחיל-האוויר.הדין

בגילנוערגיוסשלהצבאבעזרתמאורגנתבפעולההכרחיש5(
בהזדמנותמעורראיניאמריקה.ובדרוםאפריקהבצפון18-16
שלגלויותקיבוץשל-הבעיותבעייתאולי-הגדולההבעיה
שזונראהליהאסלם.ושארית-ארצותהסובייטיהגושיהדות
זו,למרינה-הקרובותבשניםהראשיתדאגתנולהיותצריכה

מיליוןשניעודלפחותחסריםולביטחונה,לחירותהלהתיישבותה,
כוח-הגדלתעל-מצומצםצורךעלעכשיומדבראנייהודים,

צבא.בגילהארם
ישהצליחו.לאהסוכנותוגםאמריקהבצפוןהפועלותהמפלגות

לפחותלהעלותיש-מובחריםצבאקציניעל-יריניסיוןלעשות
לשנה.צעירים12,000
מהצבא.השתחררותולאחרהעולהבחיילטיפולמחייבזה
מרגישהואבצבאשהואזמןכלמהעולים.בודדיםרביםצעיריםיש

טובחברייחסעצמי,כבודמקצוע,השכלה,רוכשהואטוב,עצמו
איןלנפשו,נעזבהואמהצבאצאתוברגעהמדינה.ברכתומרגיש

ושיכוןעבורהלמצואמצליחאינומשום-מהואםומכיר,מודעלו
ריבת-הארץ.ומביאוחוזרמתיאשהוא-

שחיילים-הצבאבתוךוארגוןהסברהפעולתלעשותגםיש6(
זכותאלהלמתיישביםלתתוישלהתיישבות,ילבומשוחררים

שיתנדבוותיקיםחקלאיםמחייבזהובהשקאה.בשיכוןעריפה

הואשהדברמאמיןאניכמדריכים.כאלהליישוביםלהצטרף
חרשיםמתיישביםאלפילתתיוכלנח"לעלנוסףוהצבא,אפשרי,

-בלבדהצבאעללהעמיסאי-אפשרהארץביטחוןהארץ.בכל

עברובעליכלכליתמבחינהמבוצריםיישוביםשלשרשרתרק
בנייןלביטחוננו.ביותרהנאמניםהייעודיםאחדישמשו-צבאי

לכוחלהפוךויכולצריךוהצבאבזה,זהכרוכיםוביטחונההארץ
מתיישב.

-------------,----.--...

:סיכומים
וברכש.באימון:שניםלשלושביטחוןתכניתעכשיוררושה1(
הביטחון.כוחותשלאיכותםשכלול-הראשיהכיוון2(

שירותים.חשבוןעללוחמותיחידותהגברת3(
ןושריון).אוויר(המחץכוחותלהעדיףישהלוחמותביחידות4(

קומגרו.יחירותואיפון
המילואים.לאימוןקודםבמילואיםהפיקודסגלאימון5(

ומחסנים).רכב(מילואיםשלמהירלגיוסתנאיםיצירת6(

וציוד),רכבנשק.(הרכשלהגדילבמגמההביטחוןתקציביאיזון7(
כוח-אדם.החזקתסעיפיולהקטין

שיאוצמצוםובמשרד-הביטחון.כמטותכפילותכלעקירת8(
ביותר.ההכרחילמינימוםואזרחיםקבעחיילי

-וריכוזוותשלומיןוכסףמשקמדאגותהצבאיהפיקודשחרור9(
ן

ותקציבואספקהמשקתפקידיהעברתמלחמתי.ותכנוןבאימון
ן

הביטחון.במשרדאזרחיתלרשות

'לבניין,להובלה.לאספקה.אזרחיבמשקמכסימליתהיעזרות10(
הצבא.שירותיולשארצבאילייצור

בערכיהחייליםבהשרשתמלווהלהיותמוכרחצבאיאימון11(

ובמחיקתוהמרינההמולדתובאהבתישראלעםשלהתרבות
המרינהבחייוהחרשיםהוותיקיםושילובהעדתיותהמחיצות
לוחם.עםיקוםלאאחידעםבליובבניינה.

ן18-14בגילוהעזוב,העובדהנוערבקרבגדנ"עפעולתהרחבת12(
מתאימהפעולהכךולשםולביטחונה,הארץלבנייןגלויות.למיזוג

המוריס.מחנהבקרבגם1
העולים.יישורישלכלכליביצור13((

:שלרציונליופיזורתל-אביבבאזורנוסףריבוומניעת14(
הנגב.ערבותהפרוזדור,ירושלים,חיזוקלמעןהאוכלוסין.

ונצרת.הגלילייהוד15(
האזרחית.והספנותהתעופההגרלת16(!

ןומררום-אמריקה.אפריקהמצפוןנוערהעלאת17(
ןחייליםוהפ~ייתמהצבא.המשתחרריםבחייליםטיפול18(

('להתיישבות.
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