
ספרעלי

גזיתשלמהשא,...

לתדעכללבדרךנחשבימאעםהחברהטדעי.=

מדעיםאשרוהתופעות,התהלימים;ודק~

מ(סברימולנתחם,לחקרםללמדם,מנסיםאלה
ניחניםאזנטיותנטגטות,המדעאנערעל-ידי

הטורמיםאתלפשטניסולאתעולטאד--

במו-מהםואחדאחדכללהגדיר,הטענים

כטעם-מוחלטים.מתמטיםשגים
שבסופוכך

אותוולצקתהתהייךאתלסכתניתןדברשל

אף(וקבועהברורהנוסחהשלמיכל""לתוך
נזדתקוטפרופסזדביותר).פשוטהתמידלאבי

למדעיומומחהבריטיכלכלןהואפארקינסון

נכשלובובמקוםלעשותניסהאשרהתדינה,
הצליח,ואף-נים'הקודמיו.

עבו-סיכוםלמעשההנו)"פארקינסון"נהוקהספר

המחבר,שניהלוהממושכותהמקיפותהמחקרדות

ומכו-שונימבכתבי-עתמוקרםלפרסוםזנושבחלקן

מחקריםהלונווני.Economistt*ביובעיקרבלים,

חלקםונוסחאות,חוקיםשלבשורההמחכמואלה

מדויקוחלקםביותר,והמתמטיהברורבאופןמוגדר

השאר.מןוקבועברורפחותאינואך-פחותאמנם

פארקינ-פרופיעל-ידישנעשהמחקרלכלהמפתה

תוךוחשיפתן,שבמציאותהעובדותחיפושהםסון

'כביהם,אשרותאוריותתהליכיםאותםכלהוקעת

החברתי-ציבוריהארגוןלכליסודהמשמשיםכול,

זהחוקים""לקובץשלוהפתיחהבדבריבימינו.

בתי-ספרלמוריש"לצעירים-בימים,המחברמסביר

היסטוריהבנושאילימודספריהמתברימלאלהוכן

לכל-וענינים-שוטפיםבעיות-המדיניותחוקתית,

יותר.אופחותרציונלי,כמקוםהעולםנראהאלה

שנב-נציגים'בתירתעיני-רוחםכנגדמעליםהם

רוחשהציבוראשרהאישיםמביןחופשיתבחירהחרו

לפיואשרתהליךבדמיונםרואיםהםאמון,להם

שרילהיותהופכיםאלהשבכלוהמוכשריםהנבונים

רבי-התעשיה,כיצדלעצמםמתאריםהםמדינה.אותה

המניות,בעליעל-ידיתופשיבאורתנבהרואשר

שהוכיחיאלהאתאחראייםלתפקידי-לנהלבוחרים

ספריםקיימיםאכן,צנוע-יותר.בתפקידיכולתםאת

ברמייה-אילמת'זאתהמרמזיםאובפה-מלאהאומרים

זאת,לעומתבמציאות.קיימותאמנםאלוהנחותכי

אלוהנחותאיןכלשהו,מעשינסיוןלהםשישלאלה

ברכהמשוםעל-כןישגיחוך...שבגדר.דבריםאלא

ישמרנו-זה.בעניןהתראהמדי-פעםשתישמעבכך

במדעי-ספריםמקרואיחדלושמתלמדיםמכךהשם

שספריםבתנאיאולם-עסקי,אומנהל-ציבורי

ביןמקומםלכשייקבעכספרות-יפה.יוגדרואלה

ובהקראםוולס,ג,ה.אורידר-הגשרדשלהרומאנים

בספינות-חללהעוסקיםכרכיםעםיחדבמעורב

כדיאלהבספרי-לימודיהיהלאואנשים-קופים,

מדףעלאלהספריםהמציבאך;לאישנזקלגרום

זובדרךלהמיטעלולבסיסיים,ספרי-ידעעםאחד

להילאותהדברשעשוימכפיגדולהיותרהרבהרעה
ממבט-ראשון".

*(Pro.-זסpursuit*אדorLawwparkinson~s

,~PatkinsonNortheote.(gressמוריג,והןבהוצאת

Murray)(1958,לונדוןהאסב
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המדעיסגנונובגללודוקא.ראשוןלמראה-עין
אלאאינוכאילוגדמה-זהמחקרשלהמכובד

אףהמחברבימינו.החברההייעלסאטירה-רבתי
-:להיפךזו.התרשמותמיצירתלהימנעאינו.מנסה

וב-לאבסורד,עדנוסחאותיואתומפשטמרחיבהוא
הרהור.וקצתיסודית-יותרקריאהעקא,דאמתכון.
איןהאמנם-שאלהלידיאותךמביאיםבנושא

אמת-שכולן(הרבותהדוגמאותוכלומהתלהאלאוו
פאר-שלל"תוקיו"בסיסמשמשותאשרלאמיתה),

אהדכליפשפש?לאלףכויבהןהאין-קינסון
ובמ-בדוגמאותוייזכרייתקלומידהאישי,בנסיונו
תורתואתלחלוטיןהמאשריםלו,המוכריםקרים
המחבר.של

כליחידושבהישפארקינסוןשלמשנתוהאמנם
ולאלפיםלמאותומאמריםרשימותאדרבא,?שהו
תהליךאתתוקפיםכתםאלה.בנושאיםהופיעוכבר

חברתיגוףבכלבמעטהקייםהביורוקראטיזציה
ביתרזאתהעושיםישומשטר.משטרובכלוציבורי
ברצינותמיפחותה.בתכיפות-וישתכיפות;

בסטירה.ומי
שעל-בכך,בעצםמתבטאפארקינסוןשלחידושו

מתכוןוהמגוחך-קמעה,הקלהחיצוניהמעטהאף
הם,חוקיםאמנםחוקיושכללהוכיחבכל-ואתהוא

להלבי-גםאפילווניתן-קיימים-בפועלותהליכים
למדי.פשוטהמתימטית,נוסחהבלבוששם

כללנתיחסולא(מדיגדולעליוהעבודהשעומס
דמיוני,אואמתיהואזל;עומס-יתרהאםלשאלה

הזדקנותושלתוצאהפשוטשזוהימאודיתכןוהרי
שלושלפניושלו).כושר-העבודהוירידתאשל

יכולהואמתפקידו;להתפטריכולהוא:דרכים
יכולוהוא;נ:פקיד,עטעבודתואתלחלקלבקש
מעולםו-ד.געוזריםשנישלהעסקונםאתלבקש
זולתיבירךשבחרפקידשלמקרההיהלאדומני,

את.מאבדהואהריהתפארותעל-יריהשלישית.
בסולםלרמתובהשואתעל-ידילגמלא.זכויותיו

עלומתארהיריבלעצמומקיםהואהתפקידים
לפרישהמגיעהאחרוןשזהשעהק,שלמשרתו
על-כןלעדיףאיקרה).שזהדברשלסופווהרי(

לו.כעוזריםפקידים-זוטרים,שניו-ך,גאתלמנות
"Dtb'-מחלוקתכתוצאה-וכןלמעמדו,יוסיףהדבר
ומת-המביןהיחידהואישאר-השניםביןקידים

םהי1שבעבודותמצא

במקרהכייתכן.לאזאת-גשלבמינויולהסתפק
הואיוכהא,עם.העבודהאתמחלקגכאשרזה,

מעמד;ל"בלחתוארצהשלאמעמדלאותוממילא
הטבעייורשוהנוש-גנזכוראםיותרעודיתבלטזה

חייביםשהעוזרים-מכאןא.שלהיחידוהאפשרי
ויחשושייראמהםאחדשכלכךלפחות,שנייםלהיות
מתחרהו.עליתבפני

עומס-יתרעליתאונןתורו-הוא,בבואג,וכאשר
ג,ובהסכמת(אימליץ-כן)שיעשהספקואין(

היחידההדרךאךל-ג.עוזריםשנימישיעלכמובן)
עוז-גםלמגותתהאמשרדובתורסכסוךלמניעת

-ו-הזד,ה,העוזריםהוספתעל-ידיל-ד.רים
לודאית-כמעט.אשלעליתוופכת"

אתהעושיםפקידיםשבעהאיפוסומוצאים,אנו
בהנחת-היסודביתקלובאןאחהשלהקורמתמלאכתו
אישמעסיקיםאלהעובדיםשבעהשכן,השניה.

עבודהעובדיםשכולםעד-כזובמירהרעהואת
מבעבר.קשהעתהעובדאףו-א;מלאה

מןאחדשללידיומגיעבדואר-הנכנסמסמך
בסמכות-הטיפולשהנוויחליט-בויעיקההשנעה.

ג4בשבילטיוטת-תשובהיביןמצדו,זה,ר.של
-מן-היסודאותהישנההטיוטה,עליעבורהלו

האחרוןזהד.שלדעתולחותאחר-כךוישאל
זאךלטיפול.זשללידיוהמסמךאתשוביעגיר
אתכןעלמעבירוהואלחופשה,זמןבאותויוצא

שייחתםקצר,תזכירמכיןחח.שוללטיפולוהמסמך

המסבירהראשון,ה"חוק"אחלדוגמהניטול

מנהלי.מנגנון'שלהתרחבותותהליךאת

שתמלאבאופןומתרחבת,מתפשטתהעבודה=
פארקינסון,מסבירואבן,לביצור",.הומןאת
העבודהביןכלשהוקשרשיימצאהכרחאין

עלהתופקדהמנגנוןגודללביןלעשותהשיש
גודלהמחבר,מסבירכן,עליתרסילואה.
-התרחבותוקצביותר,נכוןאו,-המנגנון

לבצעהשישהעבורהאםגיןקבועיהיה
כליל.תעלםאפילואותפחת,אותגדל

נושא-משרהכלא)":שתיםהןהנחות-היסוד

ליצורולא-כפופים-למרותועובדיםלהרבותשואף
עבו-יוצריםנושאי-משרה"ו-ב)לעצמועמתחיים

למשנהו".אחדדה

הסבורממשלתיפקיד,א,אתליצעוראה41
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וממציאהטיוטהאתמתקןזהל-ב,ויוחזרד,בידי
ל-א.הסופיהנוסחאת

עללחתוםהצדקהכללותהיה?איעשהמה
בשאלותטרודוהנומאחרלקראו,מנ:ליהמסמך
אתלהחליףעתידשהואיודעהואאחרות.רבות

כיורשיו.ל-דגביןלבחורועליוהבאה,בשנהק

עדייןכיאףז,שללחופשתולהסכיםנאלץהריכןכמו
להק"היהחייבלאהאםמודאג,והואלה.וכאיאינו
מסיגותלההזקוקח,אתלחופשהולשלוחדים

בריאות.
שכר,לתוספתךשלתביעתובפניומונחתכן
שקוימההועידהבזמןשעבדנוספותשעותעבור

למשרד-הסעד.לעבורהשלבקשתווכן-לאחרונה

נשואה,בכתבניתלאחרונהמאוהבש-דל-אנודע
יודעהשדביניהם,מדבריםאינםשובו-זךוכי

למרותבעל-מצפון.אישהואאאלה,כלאףעללמה.
שלקיומםמעצםנוצרושכולן-הרבותטרדותיו
ממילוייתחמקאשרהאישהואלא-הרביםעוזריו

וימחוקיפסולבקפידה,בטיוטהיעייןהואתפקידו.
אתויחזיר-ו-חגע"ישהוכנסוהשינוייםכלאת

ך.על-ידישהוכנהכפיהמקורית,לצורתוהמסמך
איןלעולם(והדקדוקהכתיבשגיאותאתיתקןהוא
;)!נכונהבלשוןלכתזביודעהללוהצעיריםמןאיש

תשובהאותהידומתחתשיוצאתדברשלוסופו
גהיואילולאאףידועלנכתבתשהיתהעצמה
כלל.קיימיםו-ד

רבלזמןנזקקויותרמרוביםאנשיםכינמצא
חףעצמה.תוצאהלאותהלהגיעבשבילהרבה-יותר

ידיעתםכמיטבעשוהכלבטל,נשארלאמהםאחד
ויכולתם".

מבססשעליהןהעובדותאתעתהונראההבה
מנההבריטיהצי-המלכוהיתיאורו.אתפארקינסון

סגל-אנשי3249ומלחים,קצינים146.000ב-1914

ב-1928פועלי-מספנות.ו-57,000במספנותמנהלתי

ולעומתם-ומלחיםקצינים100,000רקבוהיו
מנההמנהלתיהסגלאךפועלי-מספנות;62,439
היו-הצילאניותבאשראנשים.4558שנהאותה

בש-62.1914לעומתאניות-מערכה20רקשנהאותה

ונושאי-המשדההפקידיםסגלגדלתקופהבאוההאך

המטה-אתכוללמיניסטריון-הצי,(האדמירליותשל

להיותהפכהשזוכךל-3569,מ-2000הציי)הכללי
מתוךשנאמרכפי(היבשה"גביעלונהדרעצוםל"צי
העשרים).שנותבסוףלעג

אותםכשנערוךאלהבמספריםלהתמצאניטיב
-:טבלהבצורת

פחתאותוספתהנשה

בשירות-פעילאניות-מערכה

המלכותיבצי-ומלחיםקצינים
מספנותפועלי

במספנותמנהלייםועובדיםפקידים
ומטה-הציהאדמירליותסגל

622067.74)-(

)--(10000031.5נ00064

57000624399.54),-(

ה)-(3249455840.28
2000356978.45),-(

סגל-האדמי-בילהוסיףדקכדאיאלהלמספרים.
ב-ואילועובדים,ל-8118עדךב1935גדלתילר2

אנשים.ל-33788והגיעהתעצם1954

השי-הם-יותראולימוחשית-אחרתודוגמה

השניםבעשריםהבריטיהנזושןותבמשרדנויים

הברי-הקיסרותהלכהאלובשניםשכןהאחרונות,

ונצטמקה.טית

ןהשנהן
נ539

ן
19391947

ן
1947

ן
1954

ן
ןנ1166ג193ן450817ן372ןהמנגנון1

פארקינסון,שלבחוק-היסודהמטפלזה,פרק

המנגנון,כיהמוניהההמתימטיתבהסחהמסתכם
שטרעליוהמוטלתהעבורהותהיה-לצמוחסופו
לשנה.5.57%בערךשלמתמידבקצב-ונהיה
מספראתאו-ההתרחבותקצבאתסמל.%אם

מינויעל-ידיבדרגהלעליההשואפיםהעובדים
ביןהפרש-הזמןאת]יסמלאם;וסגננםעוזרים

מספראתאו-הפרישהלגיללתפקידהמיטיגיי
הפרטי-בחליפתלטיפולהמוקדשותשעות-העבודה

מספראתאו-מוסד,אותושבתוךזהתזכודותכלים
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נגיעאזי-המנוהליםיחידות-הפעולהאוהמדורים

:האומרתנוסחהלידי

14-Km2
%

תמידנמצא-פארקינסוןלדברי-זונוסחהלפי
כאמור,-ל-5.176.56ביןיהיהשאחון-ההתרחבות

קיימת,1עבודהאם"(העבודהבכמותקשרללא

לביצוע.המועדתבכלל")

אתלתתמוכניםיהיואשררבים,יימצאואםספק

וחברהציבורימנהלסוגיותעלהנמניםוהנוהלים,
לעמודמכדיקצרהזוסקירהשליריעתהאנושית.

איפואניאלץ,הפרקים.מןואחדאחדכלעלבהרחבה

בלבד.הנושאיםעיקריבציוןלהצטמצם

-ז1סניקראפ*חוק"א,-מרק

קבועקצבלפי"המנגנוןהתרחבותלתהליךמתיאס
לעיל,תוארשכברובלתי-מופרע",

והב-המיוןעקרונותב'-פרק

לתפקידי,מ.אנשיםשלחירה

וו

ש

%
ה

בב

והםנח

פרו"

רבאךפארקינסון;שלזולנוסחתומלוא-אמונם
לעצםיתכחשואשרכאלה,יימצאואםהספק,יותר
כאן.המתוארהתהליךשלקיומו

עוסק,מהםאחדבלפרקים.עשרהכוללהספר

התהליכיםהחזיונות"מלבאחדעצמו,בפניכבנושא

"13~1

המיוןשיטותאתפארקינסוךפרופימתארזהבפרק

אתלבררהמבקשתזו:הקיימותהשונותוהבחירה
המשפחתיבקשרהמתענינתזו;האיששלייחוסו

בתחוםהפעילותהכמסורתיות"המשפחותלמעגל

שלספורטיביים"הישגיואחרההוקרת'זו;הנדון
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ן.,,;,14ן,:
'*1$5",

%

%
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שיטת;עומקהואבהםהספורטסוגיואתהמועמד

לתפקידקשרכללהםשאיןבנושאיםבכתב,המבחן

המאפשרתמבחן-האינטליגנציה,שיטתאויהמוגדר
ממשיךוהואלתפקיד.להתקבללאנאלפביתאפילו

מטרהלהשגתלרעתו,ביותר,הטובההדרךבניתוח
נתונים-קבוצתהרכבתעלמתבססתזודרךוג

אשרבמודעת-המכרחשיפורטו(כאלהמוקדמים
לאלתפקידמתאיםשאינומישכלמובטח,מדיגם
אלאלמעשה,יתיצבשלא;מיעמדזתואתכלליציע
לתפקיז:המתאיםהאישיהאהואואכן-יחיד

מציעזגשימהמדגיםהואבהבדוגמה,
אתהמפרטתמודעה,נוסחפארקינסוןפרופ'

והואראש-ממשלה.למשרההדרושיםהנתונ'ימ
-תועמדאףיתיצבלאאםחויה-:ממשיך

הקלתתוךשניתהמודעהאתלפססםפשוטיש
חלילהאםגימא,מאידךאתך.אוזהנתק

איןבכךגםהרי-מועמדיםשנייתיצבו
הנוכחת,הפקידהאתלשאולפשוטעליךקושי.

היא-ובחירתהלדעתה.,עויףהשניםהןמי

כאןהיתהכאילוהדברנראההקובעת,תהא
ממבירולא,לאזושרירותיתמקריתבחירה

-אחדנתוןעודתומפחפישוטזופארקינסון.
Sex".הפקקה;'ה-הלא-הוא

-מומתודועמועצותפרקגע-

להסחהלהרעהמחברמנסהזהבפרקת.1לש
מועצה,אוועדהשלהאופטימליהגודלמהושתקבע,
מספרמאיזהוהחל;ויעילהתקינהעבודההמאפשר

התכליהיתהעבודהסיכויימתבטליםמשתתפיםשל

הנטיהחלהמעץ-זהמוסדעלגםגוף.אותושל
שהמספרהיאוהמסקנה;ולהתעצםלהתרחבהטבעית
בעבורגימא,מאידךאנשים.5בסביבותהואהרצוי
יעילותואתהואמאבדאיש20שלהגבולאתהגוף

הצעותהמאשרתלאספהלמעשהוהופךלחלוטין,
המתסוהיותר,מצומצםגוף-משנהשלוהחלטוה

מעמדבלחסרלהיפך,או-ומוכררשמי(בתוכו
מאושר).
המובאותהממשלותשברשימתלצייןאוליכדאי

ממשלה,חברי17עםלארשימופיעהכדוגמאות,
ושביצריהאיסלנדהאיטי,לוכסמבורג,כשהונדורס,

בממשלותיהםחברים6-4עם(-חוטוךבקצההן
בשיאברית-המועצותעםהעממיותוהדמוקרטיוה

האחר.בקצהחברים),38מונהממשלתה(

בעצםמהם.ירה1בהן1צר4ד'פרק
הלכה-הדבריםמתנהליםוכיצדוהבוחר,העםדוציב

שהדבהברור?השוניםבבתי-הנבחריםלמעשה
פארקינסוןפרופ'לפי-קובעואינושבמעטהיתיר

ממנויותרהרבהזאתלעומת;הבוחררצוןזהו-
הטכני-אובבית-הנבחרים,הישיבהסידוריקובעים

ופוסחים-על-הסעיפים.מהפסיםציריםשכנועשלקה

1הישיבהלפניבמסדרונות,נעשיתהמלאבהכל
במה-שמשמיעיםהרביםהנאומקםעלעצמו,והדיון

מקובלשכןמעשי.ערךכלוחסרמיותרנמצאלכו,
נאומובגללדעתואתאישעדייןשינהלאמעולםכי
אחר.אוה1צירשל

מסיבת-קוקטיל.הלכותהי-פרק

מרצוןהחייב,אחדלכלסורה-דרךלשמשחייבזהפרק
הקוקטיל.במסיבותנכבדפרק*זמןלבלותמאונס,או.

מהעל;למסיבהלהגיעמתי-יהרבותהשאלותלכל
;לאישמאישלעבורסדראיזהלפי:לשוחחמיועם

נכבדים"ה"באמתהאנשיםאתמזהיםאיךולבסוף,

מענהזהבפרקניתןאלהכלעל-מסיבהשבאותה
ומאלף.מפורט
גבוהתמדיניות-כספים--ףפרק
נם*הגבוהבדרגבמדימות-כספיםהמבימםאנשים

אלהועל-גדוליםנכסיםבעלישהנםאלהעלנים
במ-מומחיםהנםאךלעצמם,פרוטהלהםשאין

שועדות-התקציבעקא,דאוהכספים.הכלנלהדעי

אלה,-השלישיהסוגמןבעיקרזמורכבותהשונות
התו-בכלכלה.מביניםואינםעצמיהוןבעלישאינם

וניתןפארקינסון,לדברימפתיעה,ממשהיאצאה
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;האומרבללכלומר,הזוטות".חוק"בתורלהגדירה
מעיףבכלאלה,בועדותוהמבוזבזהמוקצההזמן-

הס-לגודלהפוךביחסעומד-סדר-היזםשעל

מדובר.בוכום
תוךמסכמיםכיצדמשכנעת,דוגמהכוללזהפרק
אטומי,כורהקמתשלעניןומחצית-דקהדקותשתי
כיצד-זאתולעומתלי"ש,10,000,000יעלהאשר
המוקצותלי"ש350עללשעתייםקרובבמשךדנים

המשרד.לעובדילאופנייםסככהלהקמת
הע-השךלהצלחגממהדרךפרקד--

פי-,מספרלפמירמעביריםכאן?הוןלצבירתדיפה

שלבשיטתובעיקרמתרכזכשמוקד-המצלמהטות,
שלהבעיהעיקרלמיליונר.שהפךהקבצןהסיני

להת-כיצדהווםבסולם-ההתעשרותועולההמטפס

בעלי-חברתשלמנהגיהאתלחקותהפיתויעלגבר

למס-מתשלומיםלהתחמקוכיצד-הכלליתהנכסים

הכנסה.

ויעילותבניני-פארח'-פרק

למוסדהמוקמיםמבניני-פארנתרשםאלה.דובע
פארקינ-פרופ'לנומוכיחכך-הנסיוןאחד,אוזה

אוהתפתחותו,לגמרהגיעמוסדשכלמורה,-סון
מקיםשהואבעתוהתחסלותו,ניוונולראשיתאף

אשרוהמשוכללהמפוארהבניןאתלעצמו
השגתשלבתואנהוכמובן-לאכסנומעד
עניניו.ובניהולבעבודתויעילותיתר

אמנםכיהמחבר,ממשיךבטחון,כלאין
מכליהאחראוזהמוסדלהצילהקוראיוכל

הבניןהקמתהכניתביטולעל-ידיורקאך

למנועבידואולייעלהזאתעםלמוסד.
מחניקת-עצמוהוקם,רקשזהחדש,מוסד

בזהמוסדעלולאחרתשהריזו.בדרך
כליל-כברהיותועצםע"ימשותקלהיות

מגעמחוסרשורשיכהלאהואהשלמות.
טבעי,באופןיצמחלאהוא;הקרקעעם
ובראותנו"ונישא.גדולכברהריהוכי

פארקינסוןפרופ'מסכם-זו"מעיןדוגמה
אתלאכסןשהוקםהבניןלמשלכמו"-

המביןיניע-האומות-המאוחרותארגון
ועלבסדין,הגויהאתיכסהבעצב,ראשו
לאוירהחוצה,יצאבהונות-רגליוקצות

הפתוח"...

שמשות.ואנקמסח"*ט'פרק
התיבותמצירוףהנוצרתהמחלה,של

שתיאשרמוסדבכלו"קנאות".מעש"תוסר"של

סופו-של--בהנהלתומצטרפות-יחדאלותבונות

וכללא-יוצלהים,שלשלמההישרארכיהשתצמחדבר
להגיעהעלולבמישההוקנאההששמתוךלרובזה,

במוסד.ויעילותסדרלהביאעלולהואבולתפקיד
ובכלמוסדבכלמחלה-רווחתהיאהחסמקנאות

ועוברתהמחלהנדבקתבהםשלבים,ישאךמנגנון,
שהיאדברשלוסופולדרג,מדרגלאיש,מאיש

פרופימתוכהלעקרהאיןששובעדבמוסדמתפשטת
שלושתאתמפרטהמחלה,בתיאורמרחיבפארקינסון

ניתןשבהםהשלביםאתמגדירהתפשטותה,שלבי

שבהםאלה,אתולעומתם-המצבאתלהצילעוד
הציודכלעלהמומראתלשרוףאלאברירהכבראין

הלאהמחלתוממנותעבורלבלשבתוכו,והנערות
נוגעו.שטרםאחרים'גופיםותדביק

זהאחרץביקהפרישםגיל--"פרק
ניתןלפיההשסחה,אתהמחברמסבירהספרשל

להחלפתוהןלפרישההןביותרהטובהגילמהולקבוע
ועובדהשצמח.החדשהדורעל-ידיבהפקידאיש

מוכיחכך-המשמרותשחילופיהיא,מעניבת

אלאלבן"מאב"בשיטתנעשיםאינם-המחבר
ביותרהרצויהגיליםהפרשיותר.קטןגיליםבהבדל

ושינע
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שנה,15הואהמתחלפיםהדורותבין
מממלא-להפטרכיצדהיא,העיקריתהבעיה

על-ידיהמוצעתהשיטהלנ,רוש.המסרבהתפקיד

ועל-ידינסיעותעל-ידיההוגעההיאפארקינסון

ומיגעותרבותנסיעותהאישעללהעמיסישטפסים.

כללמלא-אלועלונוסף;הגדושותבתכניותיהן

לדר-בקשה(טפסיםמילויעל-ידישבזמנופעיחלל

עד-ולו')וכו'מטבע-זרהצהרותאשרה,כונן
מהתפקיד.לשחררובעצמוויבקששיבוא

השי--פארקינסוןהפרופ/מסיים4כמובןאך,

שהיאלכשיכירומידהיטב.לו-עצמוידועהסה

מפגיעתה.לחמוקאףידע-כלפיו-הואמופעלת

עדייןצעירכאחרים,שלאהוא,ה'רי-הכלאחרי

פשוטככלות-הכף,הרי-לגואשר;ובטלוא-אונו
אתולרשתלהחליפוה,מסוגלמועמדבלבאמתאין

מקוטו...
***

עוסקומאלףמרתקבאופןבקיצורו.המפרכזהו

מעגלי-ומקיפיםההולכים-ומתרחבים,במשאיםהוא

ויותר.יותרענינים-ודמויות.רהבים

?לנוענינומה

מכלבאופיושונההצבאיהמנהלאיןביסודה

תופעותאותןתהליכים,אותםאחר,ציבורימנהל
אושבקפאוןהסננהגימא,מאידךבו.גםרווהיט

אלף-המורה-הצבאישבתהוםבגלוי-התנונות

זותהיהלאבשלוןשלבמקרהבאןשהריזמונים

-כאןיאחראוזהמוסדשלכספיתפשיטת-דגלרק

שלמה.אומהעלכליהלהמיטהכשלוןעלול
ול-למנגטןהסכנהאולירבהמסוימות,מבהינות

גוףכללגבישקיימתמזויותראףהצבאייםמנהל
בח-בראש-וראשונהמתבטאהיסודיההכולציבורי.

ביקורתבפניהצבאיהמנגנוןשלהטבעיתסינותו

לגביוהקיימתהבטחוניתהצנזורהבזכות(חופשית

ותשומת-לבדריכותמחייבזהמצבעליו).ומגינה

סימניאתלאתריהיהניתןלמעןכמה,פירבות

המסוכנותהתופעותכלאתברוכביהןולחסלהמחלות

לתארן,מרבהבהפארקינסוןפרופיאשר
עשתים-בולימודואף-זהבספרקריאה

בנושאיםהמהשבהבפיתוחחשובהתרומהלשמש

אבספרהמעייניםשירבווככל;ובדירבונהאלה
ומעשית-ביקורתית-יותרלגישהלזבותאנועשויים

והצבאי.הציבוריהמנהלשלמבעיותיורבותאליותר

אש-קרב
64ומעת'הטשד/

והימוגיעדייןלטשחסדמכאןמעצמו.אח,.מהרובהאולהתיאשהיורהעלולאשיקרבנמשח
ויגבירלקלועביכולתוהאמוןאת-מצליההפחותבזהודוקא-בחיילשיעוררשלבאש-קרב

יתןאשראחד,שלבעודזובשיטהיוכנסמילהציעהייתירוצהלכך,אילקלוע.רצוטאת

אפשרוהולהשיג-מ'300-עדמראשיוהידועיםבטוחיםלמטרהלירותה,שנם'אתלחייל

הקונן.אתשיאמשרדבר,החטאותיו,לגביגםאלא-פגיעותיולגבירקלאבקרהשל

דבר-לשניהאחתמקיצוניותקפיצהלדעתיימנעאש-קרבבאימוןכזהבינייםשלב

רצוי.אינטמקרהשבכל

הייתיאש-הקרב.אימוןשלאדתואתולהגדירלהבהירלנחוץאנימוצאדבריולסיום*

בכלשתופיע,מטרהכלאלהאפש'ריתהמהירותבמלואיורהשהחייללהבטיח;כךזאתמגדיר

המטרה".ניטרול',לפחות,אגפגיעהוישיגשהוא,אפקטיביטוח
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ךהש
מ"1

ימחקרים-א"סטרעגייםהמגון

והגנהצבאפניניצא2המצוייםציבורואנשימופריםקבוצתע"יבהנדון,נזסד'1958בשלהי

הבטחוןפוגיותש2והבנהידיעהברביפ(rfgnשממרתוחדשציבורימוסדושרוס)(מרחמהובעיות

בתורלמחקרים-איסטרטגיים".ה"מכיןהוא-ועתעפכ2ובפניהאנושותבפניהעומדותהחמורות

שליגופהואחדותשניםבמשןש'היהמיביופן,רחטס5ל5וקבעזהחדשאוסדש2הפפילהמרכז

בריטיבשבועוןשניתזבציוןעניןישהצבאי.כעורכוכיוםוהמשמשבארה"בהלונדוניה"אובזרבר"

1958.בדצמברהמכון,מטעםשנערכההראשונהימפיבת-העתונאיםשמרנית)מגמהובעל(וב-השפעה

קיבלאילולומזיקהיהלא-בבריטניהביסרוהקעתהאשרארה"ב,שלהנשיאסגןניכסון,מר"

בהזדמנותזיוכן,שליסמיןמאתקטה,רשמית'בלתי,מסיבת-עתונאיםעורביםביצךכךעלשיעורים,מספר

ממשקצר-נוסותהיהביוצןא.איסטרטגיים/למחקריםתמכוןאתכזומסיבהבפניאלהבימיםהציגשהלז

זהאישעודכלאי-פעם,יסבולהמחושהמוסדאםמאודלהתפלאעלינווהיהמרבה-מילים;היהשעיכסוןבשם
בהלוקיםכאלהמוסדותאשרמרוגוה)הוצאותכרגילוהמלתה(אדיבהסתמיותמאותהכמנהלו,יתמיד

המעוניניםועתונאים,סוגיות-איסטרטגיהמוקרילשםלסוריוכלואשרמרכילהקיםהיאמטרתותכופות..

במידה-איסטרטגיותבבעיותולחקורלבסוןמתפקידווכןאינפורמציה;בבקשםעוכרות,לעצמםלברר

מהולקבועבכדישירות-החובהבעיתאתלבהוןלמשל,יוכל,זהמכוןורחבה.כלליתמשמעותלהןשנודעת
הודשגובתאימוניםתקופתנאמד,האם,השאלהשהרי-חיילל,יצר'בשבילהנדרשהמינימליהזמןפרק

עניןמשוםגהישמוחלט,כססיםבזבוזבגדרהנומזהינתריימשךשלאאימוןהאםאודיה,ארוכההנה

בעיותעליותרגלתי-משוחדמוסמךבמתן-ידיעותהצורךשברורמזמןזהה"מערביות".הממשלותלכל
זו".יזיעהלמתןזהאמצעישסימקשעהתכונתואתנוספתפעםהנודעסורן'מוסד,הוכיחועתהאיסטרטגיית;

77(מעם'המשך(

בנשק-אטומילהשתמשאיינכונותאונכונותושל-טקטיתהתפתחותשלכיורהאיזההיאאתרתשאלה

מחץ.רבוכל-כךומגווןגמישכהחדק,כהפוטנציאל-להימההצבאותאתאזימוליךהיה-
ג.

בהרצאהכברשהניחההנחהעללהסתמךמחדאריסגניהיהיכול1958בשלהיזובהרצאתו

טילים-שליכולתם"בדבר-1956משנתצבא-ארה"ב"אגודת"ועידתבפני-שלוקודמת

תשומת-לבםאתמחדש,הווםעוררהפעםגםואספקה".ציודאנשים,להטיםארוכי-טוחמונחים

בפורפוכזהאיוםהאויבבפנילהציגהעשויההטיל-ם,שלזולאפשרות-יישום*מקשיביושל

-זהרב-משמעות)אך(סתמיבציוןהסתפקהמרצהממנו".להתעלםלהלזיהיהאי-אפשרוהבר

מובנת-מאליה..כהבנימהדיברעליהןהכבירותהאפשרויותבעניןנובטיםלפרטיםנכנסולא

ללא-סמקהיההאהד-טעייפ:משניוזאתזהינושאעילובדבהמעיטושצדקוואיהמוצה

כהטקטי)ואףאיסטרטגי,גסבודאי,וממילא,(לוגיסטיאמצעימיתוחוזלוישבסוגיהה"במחיני"הצך

מעין-זהחידושעדכמהכךעלנוספתבהסכרהחוסר-הצורדהואהשףהטעםואילוומהפכני;מחדש

לאאלהדבריוכיהעובדהאתלצייןמן-הראויואתעםולשנוהם.בכלל,פני-המלחמהעללהשפיעעשוי

אחר)צבואיובשאףכמובן,מן-הנמנע,והויתיךצבא-ארה"בשכןכלבד.תיאוריה""בגדרכברהיו

ולטוחיםהמרצה,שלהנ"לבדבריושנרמזממהבהרבהשקטןטילאמנם,שיל-תזבלה";"מפעיתכבר

ואפסניהציודהטסתשלעצמה,מלאכהלאותהבכ"זנועדעקרוניתשמבחינהאך-יחסיתקצרים-מאוד

בחוברתהמתואר-קצריםבטווחיםטקטייפלצרכיםזה,טילעדיין).אנשיםשללאכמובן,כי,אם(

לטילי-ממשית,אךזעירהמקדמה","מעיןאשמש-וטכניקה"נשקחידושי"כמדורמערכות","שלזו

בציוןמחדאריסגנ'נתכווןאליהםלא-תשוערנה,מבצעיותאפשרויותלפתוההעשוייםהענקיים,מחר"

שבהרצאתו,הלקים
4,

שלושהאכן,
העשויותאפשריותלמגננות-התפתחותפתחהסוהפ-קצריפציונים-רתזימ

בעתיד.ניהול-המלפפותמזגוגיבכלביוחדמרחיקי-יכתלשיננייםלגרום

ש


