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הרפועוימלא9את

לשמדמןהאפרשבשעתההתרשמויותמן

התרש-היתהאחדיםבצבאותהאחרונהבשנהלעזוך

וזאת,ביותר.המענינותאחתמצבא-שביצריהמותי

כיזה,צבאשלתיצמתוגודלובגלללאכמוכן,

-פועלהואבהןהמסיבותהמיוחד,אופיובשלאם

לעצמו.בחראשרוהדרכיםוהפתרונות

ומבנהאימון-גייסות

כידוע,שזהההואהשביצרילצבאביותרהאופיני

אתממילא,נותנת,זוועובדה;מיליציוניצבא
-ההיילשלההכשרה-הצבאיתסדרבכלשתותיה
כמפקדים.כטוראים,-ולחילותיולסוגיוהשביצתי,

חודשיל-4נקראגיל-השירות,אלבהגיעואיש,כל

להשתייכותבהתאםידועיםהבדליםקיימים(טירונות

השירותמשך-זמןיותרקצתארוךשלפיהםהחילית,

כלבעצם,זהו,מקצועי-במיוחד).אופיבעליבחילות
בראשיתלעשותוחייבאדםאשרשמרות-החובה

פחות-או-יותר,המקביל'והוא-לצבאהשתויכותו

לאחרהישראלי.החיילשלהשירות-הסדירלשלב

אלאכמובן)מהקונם,בזמנים(חייבהחיילאיןזאת
מגיעהחילותברובאשרשנתי'מיליציוניבשירות

הפעיל,ל"חיל-השדה'החיילשלובייתשה121בשנות
לשבועכרגילמתחלקזהזמןבשנה.שבועותל-3

אשלתרגיליהמוקדששבועהנלמד,עלחזרותשל
כזהשנתיאימוןלתמרון.-אחדושבועויריות,

לאחרבתמרוקתמידמסתייםהמילואיםבשירות

ימי-השירותמספרבמקצתפוחתשנות-שירותמספר

זמן-מהוכעבורזה,באימון-שנתיההיילחייבשבו

בשנהפעםלאממנולהידרשההתיצבויותמתחילות

בשנתיים.פע'םאםכי

פרשתבמובןהיאאלה,בתנאיםעצמה,בפניפרשה
היחידהסדירהסגלכישוב,לזכור,ישהפיקוד.

קצינים-שלהמיוחדהסגלהואזהבצבאהמצוי

שונאאלהקצינים-מדריכיםשלמעמרםמדריכדם,
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-:לזכורישוואטובימי-הירום,בימי-שלוםלגמרי

הימים,כלויםימי-השלוםהשביצריהצבאבמציאות

בשלגיופ-כוננותהוכרובהםזמניםלאותםפרט

בשנותהדברהיהשאמנםכפי-מלחמהסכנת
45--1939ובשנותהראשונהבמלהה"ע1914-18

אותןבגלקוייםלאכיאם-השניהגמלחמת-העולם
באמת)הגדול(היקפובמלואהכלעיהגיוסשנים
שללא-מעטותאלפיםמאותשלדהיינוזה,צבאשל

מקצינים-מדריכיםאחדכלנושאשלוםבימיחיילים.

לרוב'הדרכה,בתפקידאלה
מבסיסי-האימוןבאחד

ל"איש-צבא",נחשבהואאיןאזגםאכן,הקבועים.

משרת-הנואםכיאחרות,במדינותהמקובלבמובן

לעסוקעצמועלשקיבלשביצריה,ממשלתשלאזרחי
זאת,לעומתבימי-תירום,הדרכה-צבאית.שלגתפקיד

השביצריבצבאפיקודיבמינוימהםאחדכלנושא
לאימון-זויחידתובהיקראגם-כמובןוכך,(המגויס

בעת-ובעונהיושבהואכינמצאלמשל).שלה,השנתי

נובעשהאחדאלאומינויים.תפקידיםשניעלאחת
ואילושביצריהממשלתעםשלומחוזה-השירות

לעשותמיליציוני,וכקציןכחיילמחובתו,-האחר
שארכלאותושעושיםכפיהצבאי,שירותואת

האזרחים-החיילים.

הרי-האימון-השנתיעניןאלעתהנשובאם
שבועכללבדרךלצאתנקראיםאנשי-הפיסוך

האימון-עצםאתמראש.ימים)מספרלפחות'או,(

מכיניםהוצאתו-אל-הפועל,ואופןתכניתוהשנתי'

ומעבירים-גבוהבדרג"ממונהמראש,רבזמן
מלמעלההמפורטותההוראותואתהתכניתאתאח"כ

המפקדים-המבצעים.אלמהמפקדה-הממונהלמטה,

לימי-היסודאתכמובן,מהוות,-אלותכניות

שלהאימון-השנתישלפניאנשי-הפיקודשלההכנה
מפקדיהשנהימותשבכלוכשםהעוצבה.אוהיחידה

השביצרי,בצבאוהשוד(ויחידות-המשנההיחידות

-עוסקיםהפלוגה)היאבאימונים'והןבמינהלהן

הארגוניתהעבודהבכלגם-שלהםה"פנאי"בשעות

לרובבהיותםכך,ולשםהיחידות,שלוהסידורית
רופאיםמורים,אומשרותבעליאומנהלי-עסקים

והמזכירותהמזכיריםאתגםקשההםמעסיקיםוכו"

כרטי-עריכתמכתבים,לכתיבתשלהם,האזרחיים

גםיוצאיםהםקרובותולעתים-וכיוצא-בזהסיות
שםגםהעוסקיםכאלה'עוזריםעםלשדהלאימונים

מזכי-הדבריםכילומרניתןהכלל,אלו.עבודהבסוגי

בארגון-פעםקייםשהיההפעולהאופןאתמאדרים

בארץ-ישראלהעבריההגנה
בעניניםשאףוכמובן1

סדיר.בצבאהמקובללעומתידועשוניישאלה

שירותםצפןלגביכאןשנאמרמהכילזכוריש

ליחידות.שנוגעמהעלגםבעצםהליחידיםשל

הוציא~סדירהיחידהאףבכללבושאיןצבאזהו

עללשמירהפלוגות-המשמר'מספראתהכללמן
לכךשנשכרומאנסיםוכה"המורנבותהמבצרים
שכברל"קצינים-המדריכים"בדומה-במיוחד

משרתיסדירים,קציני-קישורגםאיןלעיל),הוזכרו

בכללאין-לדרג-הדיביזיהעדביחידות.קבע,

עניניםכמובןישנםקבע.שירותואתשיעשהאדם

שישובסיסי-אימונים,מרכזי-תחמושתמחסנים,של

אך-עליהםולשמורבהםלטפללהחזיקם,צורך

לממשלות-הקנטוניםעניניםבדרך-כללהםאלה

סגל-באמצעותאלהכלאתהמקיימותהמקומיות,

ואיןכמעטכך'משוםשלהם.האזרחיהעובדימ

ביןהטוריתלמתוחמעשיתאוהגיוניתאפשרות

הפרוסית--הי"דהמאהמצע*שלשמתלהמותהגרילותשתינתחוללוהאשי

ה"ירוק"בראשונה)-וביחור(הפרוטיהצבאשהיהויאי-ד1-ב--leToוהגרמנית-הצרפתיתג-1866,האוסטרית

ב-1866לוהיהלא-הקטנהלנמרקנגדאוסטריה,עםבבריתל"מלחמה",סרטהמשתתפים:שבצבאות

לחימהשנותעשרותכשמאחריוצבא-צרפתלמולועמדב-1870ואףשנהו51מזהממשי,נסיון-מלחמתיכל
הצבאמןגרעואכידוע.זההבדלבמכסיקו.ומסעיםכ-1859צרפת-אוסטריהמלחמתמלחמת-קרים,באלג'יריה,

עניש43שלרגיעה""לאחר-ב.1914אףהמצבהיהדומהבחינותמכמההרבה.הצבאיתמיכולתוהפרוסי

עלכללמעידאיננוצבא-שביצריהשלשנים,מ-100יותרמזהקיומו-בשלום,כילכךהדברים?מכווניםלמה
מעולהל"חומר-צבא-אותושעושותודאיהשביצניהחיילשלהלאומיותמתכונותיוכמהאדרבא,צבאיות.תכונות

מובהק,צבא-מילואיםבשביללקחיםכמכילכמוהואין-וארגונומבנהזמבחינתואילוותקיף:ממושמעאיחז,-
בשוויצריהביקרהאשרצה"ל,שלמשלחת-חיל-הרגליםשלשבהסתכלויות-הביקורהרבהעניןמכאןבצבאנו-אנו.

היהיכולשבעל-הסקירהכמובן,הרמז.י.אל"משלהתטציתיתבסקירתוכלוליםשמקצתםרשמיםאשתקד,בשלהי

בעתודה","עודנשארואחרותבחינותשלשורהואילוזה,נרחבנושאשלמסוימותבבחינותרקלהתרכז

מערכות""דהימעלעודוינתנויתכןאשר-נוספיםלתיאוריםבנושאים
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-סדירצמאשלבמסגרתוהדבריםביצועאופן
כוח-רישוםעניניאתאףבשביצריה.הנהוגלבין

למקום,ממקוםכוח-אדםלתנועתהקשורוכלהאדם,
סמכויותישלהןלאשרהקנטוניםממשלותמטהרות
בתוךומקומית).מרחביתהגנהבעניניגםמסויימות
ה-בידיהשליטהכללמעשהנתונהגופההיחידה

בביתומהזיקסופר'שכברכפיוהמפקד'-מפקדים

ה-עמכשירישארוכלאנשי-היחידהכרטיסיתאת
הפרטי.בזמנוובאמצעותםעליהםועובדשליטה",

מסוים.דיביזיונימשרדנברקייםבדרג-הדיביזיהרק

-שםעובדיםוהמדריכיםהמפקדיםכייצוין
ה-מבנהמאד.קשה_עבודה-ובבסיסיםביחידות

למקובלשלו,הכללייםבקויםדומה,שלהםפיקוד
המיוחדיםדבריםכמהגםישנםאך;הצבאותגרוב

בלבד.לשביצריה
-

לרשותבמישריןוהעומדותמרוכזת,להפעלהשתעדו
יכן,1מרכזייםמחסני-חירוםמצוייםהמטה-הכללי,

מחסני-מלאיישמסוימיםמקצועייםלחילותכמובן,

ניכרזהצבאשלמבנאובכלכלל,בדרךעיקריים.

כלאתהמכווןוהקו;הגנתיצבאזהוכיומורגש
ההגנה.קוהואתכנונו

מפקדיםהנשרת

קורס-לאחר:אנשי-הפיקודהכשרתלאופןואשר

שלחודשבאבערך,חדשים_ארבעהבןהטירונות,
החיילהשתתפותבאה-כרגילמפקדי-כיתות.קורס

גםישנםאךלקורס-הטירונות'מהמשךזהבקורס
כזהקורסמסייםשלברצונואםאחרים,מקרים
תחילהלהדריךצריךהואהרי-בפועלמפקדלהיות

בכלבדרך-כלל,חדשים.4במשךבמחזור-טירונים
עוב-סולם-המש"קים,בדרגיהעליהשלושלבשלב

בפרקי-זמןלשאתחייביםואח"כ-קורםתהילהרים

-טיטנים,בהכשרתשירותשלמסוימים

ה"מפקדימ-מביןומכשיריםבורריםהקציניםאת
כ-3נמשךהרגילקורס-הקציניםשאינם-קצינים".

ולאחר;בהתנדבותאליוהולכיםהמועמד?םהדשים.
כמפקדי-מחלקותחדשיםכ-4לשמשהםחייביםזאת

לקורס-המוקדשמשך-הזמןעלבדברנוטירונים.של

הואזהשביצריקורסכונתכילצייןיש-הקצינים
מלמדיםמפקד-מחלקה.ולאו-דוקאקצין,הכשרת

אךאחדים.נושאיםועודטקטיקהקצתכזהבקורס
כדלשםכמפקד-מהלקה.ממילא,מוסמך,מסיימואין

במספרולהשתתףשימושית,התנסותעודלעבורעליו
ואימוני-יחידה,הכנות

מפקו-פלוגה.שלהכשרתוהנהמורכבתיותרקצת
ימים.חודשבןאחדכלקורסים,שנילעבורעליו
ביה"ס-לירי""שבמסגרתהקורס-הטקטיהואהאהד

עוברזהאחרישביצריה).בצבאאותושמכניםכפי(
העוסקהמרכזי",ה/,קורסאתהמעותדמפקד-הפלוגה

ר,כלליים-יותר.טקטייםבנושאיםבראש-ובראשונה
עלפלוגה,כמפקדלפקד,:הואהולךזאתלאחר
ןחדשים.4למשךטירוניםיחידת

ביסודו,דומה,גדודיםמפקדישלסדר-הכשרתם

קצר,כלליקורס-הפלוגות:מפקדישללוה
לשרתהאישהולךזהואחרי-ימיםהודששנמשך

מעלברם,טירונים.ביחידותגדודכמפקדחדשים4
השביצריבצבאישעהגדודיםמפקדיהבשרתלרמת

קורסשבציריך"הצבאיבבית-המפר-קורסעוד
בית-משמשוכןזהצבאשלהגבוהלסגלנועדזה

שם,לךאין-הדרגותלציוניבאשרלמשל,כך,

כילומדניתןהקולונל.שלמזולבעלהדרגותלהלכה,

עצמםהקולונליםשביןאלאקולונלים".שלצבא"זהו
קולונל-"ישמאוד.שונותדרגותבעלישםישנם

-ייגהגם.אלאתפקידרקזהואין-דיביזיונר"

ישנווכןגנרלית"."דרגהכברכמובן,זוהי,ובעצם
קציניםלאותםבדומה-עקולונל-מפקד-קורפוס"

ראש-המטהולמשלקורפוסים.עלבפועל12הממקדים

קולונל-"שלבדרגהכרגיל,הוא,זהשבצבאהקבוע

תופסאיננוזהראש-מטה-כלליאךקורפוס".מפקד

עלמצביאשלמעמדהשביצרי,בצבאלמעשה,

בארה"בלמשל-לאןמעטיםבצבאותכמקובל(הצבא

כראש-בימי-חירום,משמש,אםכיאצלנו)אףאו

-צבא-שביצריהכילזכורונאתהמצביא.שעמטהו

הכרזתלעזםוערמצביא,שלוםבימילואין
המצביא;להיותייבתרמייוועלאהגיוסמקכללי

צבא-שכיצריהבכלהיחידהוא7-מצביאיאותו

גנרל"התואראתהנושא

אופלנושאיםמהסני-החירוםעניניכייצויןוכן

ה-שהציודמשוםהשביצרי,בצבאמצומצםיותר
היילכלבידינמצאים-והחגור,המדיםוכןהקל'אישי
לפיבביתו.והייל

הצבא,שלהאופרטיביהתכנון-
משלהומסוימתגזרהיחידהלכלקבועה-מראש

היחידה,מחסנינמצאיםזוגזרהשלהמרחבובתוך
מיוחדות,יחידותעבוררקאורחים.ע"יהמוחזקים
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מסוימתבמידהקציני-המטה.להכשרתגםהספר
לבית-ספר-לפיקודמקבילזהמוסדכילומרניתן

אחת.שנה-שםהרגילהקורסמשךולמטה.
לאנשי-הקורסיםמערכתשלאופיהלהבהרת

עבית-הספר-ליריי,כילצייןעודאשיכדאיפיקודן

הפלוגות,מפקדיהכשרתבפרשתהוזכרכבראשר
ומבחישת;לפיקוד-קרבי""בית-ספרמעיןבעצםהנו

הקיימיםדומיםלבסיסי-אימוןהואמקבילרבות
חציואתכאמורמהוהזהקורסשונים.בצבאות
שכןמפקד-הפלוגה;הכשרתנתיבשלהראשם
כמובן,ישנו,בהדרכה,בערקועל-ידונרכשהשאר

עליתובשלבילשלב,שלבביןמסויםרוח-שנים
קורסאללהגיעאי-אפשרכך,קצין,שלהאפשריים

שנות4הקציןמאחרישתהיינהבטרםמפקדי-פלוגות
מפקדי-המחלקותזוכיםכלל,בדרךשירות-פעיל,

חדשיב-4בבסיס-טירונים,בש,רתםומפקדי-הפלוגות,
4נופליםגדודמפקדשלבחלקוואילויפיקוד

האחרוניםהשבועותארבעתשכן-בלבדשבועות
לתרגילי-שדה,מוקדשיםבבסיסמחוור-טירוניםשל

במישרין,הפעולהבראשהגדודמפקדמתיצבואז
היחידה.כמפקד

גישה-עקעיתמשמעת,מציאותיות,

אורח-עלבדברנובמיוחדלהדגישוישאשרהדבר

ה-אתשהשאירוהואהשביצרי,בצבאהאימוגים

הישראליים,המבקריםאצלביותרהבולטרושם

מציאותיותהשגתשלהכלליתבמגמהמתבטא

כילותרוניתןובתמרונים.באימוניםמכסימלית

מציאותיות.שלרכה-מאודלמידהשםהגענואמנם

הבול-אחדשווים.ובאמצעינובדרכיםמושגזהדבר

שלבמהלכםחיהבאשהרבהשימוש=שכהםטים
המו-הצבאותברובמאשריותר-טקטייםאימונים

נוהגיםלהפתיענו,עלולזהשרברככללנהכרים
מכפימגבלות-נטחוןבפחותקרובותלעתיםהקיביצרים

הגורםכילשערניתןאכן,הצבאות.ברובשמקובל
המו-המשמעתהואכךלנהוגלהםהמאפשרהראשי

בכל.בצבאםהשרויהשרשת

מחמיראיננואמנםהמשמעתשלהכלליהמשטר

משפט.גםישנוהצורךובשעת-משטרישנופנל
ולאאנושי,מאודהואלפקודיםהמפקדיםביןהיחס

הקפדהשלאפשרייםשלילייםצדדיםבומורגשים
אפשרהיא,עצמההמשמעהאבל-משמעתעל

בהשתדלות,בהקפדה,-1יחקיתא"משמעתלומר,

בדרך-כללהוארציניות'יותראופחותבעבירות
אזרחי.שיפוט

לאבירי-חישמדביםהעובדהכימאליומזבן
אופילשוותבשבילעדייןמספקתכשלעצמה,היתה

כךשבשבילברורולתמרונים.לאימוניםמציאותי
עריכתאלמתאימהטקטיתוזהותית,גישהגםדרושה
השביצרי,הצבאעומדזומבחינההתמרון.אוהתרגיל
נקניתכזוגישהשכן;לא-קלמצבבפנילכאורה,

-וקרבותמלחמותמלקחכתוצאהבראש-ובראשונה
זאתעםאךדורות.כמהמזהלוהסריםהלאואלה
שללא-מבוטלתרמהלידילהגיעזהצבאבידיעלה

הצבאותמןלומדיםהםותרגיליו.באימוניותכליתיות
אתספרותם,אתכךלשםמנצליםמנוסי-המלחמותי

תיאורי-אתאלה,ע"יהנכתבתההיסטוריה-הצבאית

אינטנסיבי-ניצולמשתתפיהם.וזכרונותהקרבות
;הגרמניהצבאיחומר-הלקחאתהםניצלובמיוחד

רובלגביהלשוןדמיוןכמובן,הקל'שעליודבר
עלגםדלגולאהםאךצבא-שביצריה.שלקציניו
השאר,ביןאחרים.צבאותשלוספרוהםנסיונם

מציאותי,אימון-ירי

ותמידביחסים,אדיבותנהוגהלקטנות.בשימת-לב
הלזעושהכאשרתודה""-:לחיילמפקדאומר
אתשהזכרתילאחרהוראתו.לפיאובשבילומשהו

בתי-ואיןכמעטשבצבאםלצייןהראוימןהמשפט,

והשיפוט,-חדרי-מעצראוליהיותרלכל-סוהר
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הםנוהגיםמלחמת-קוריאה,בלקחיעשורבשימוש
בצבאממושךלביקורולשלחםשננםאובקציןלבהור

שלהתבוננותםגםאחדים.חדשיםלמשךאחר,אוזה
תורמתצבאאותושלבאורחי-האימוניםאלהקצינים
בצבאמערכת-האימוניםשללמקורות-היניקהודאי

לוקחיםשהםהוא,ביותרהחשובאךהשביצרי.
שלבמלחמותשאירעוקונקרטיים,טקטייםמצבים

תרגילהםמגבשיםלהםומסביבהאחרונה,התקופה

אלהשלביצועםבשעתואף-מערכת-תרגיליםאו
השאובהלקח-הטקטיחיוניותאתלהסבירהםמרבים

עדלעתיםמפתיעהזולת.שלזהמנסיון-מלחמה
עםהזדהותלידיכאלה,ברגעיםהם,מגיעיםכמה
-כאמורוכאן'אחרים.ע"ילהםשנמסרזהנסיון
מיליצ-בצבאלתכליתיותהעיקרייםהמפתחותאחד

דורות.מזהמלחמהידעשלאזה'יוני

כוננות

שבי-'שלכזהמיליציוניבצבאעצמה,בפניסוגיה
טועניםאנשי-שביצריההכוננות,פרשתהיאצריה,
אכוננותשזוהיומקובל-מאודגבוההבכוננותשהם

ה-באוכלוסיה-דהיינו(בצבאקיימתשעות".4

פנימית.קריאהמערכתארגון-מיליציוני)מאורגנת
רצים.אוטלפןבאמצעותבעיקרמבוצעתהאזעקה

ובכמהאנשיו'אתהמפקדמגייסהמקריםבכללא
עלהקנטונים.ע"יהדברמתבצעומצביםמקרים
הש-שלהעובדהודאימקילהוההתגייסותהכוננות
ליחידותיהם.האנשיםשלוממושכתקבועהתייכות

שהואזמןכלליחידהמיהידהאיששוםמעביריםאין
נדנדעובראדבואיןישלוהקודםבקנטוןיושב

מת-תטעהשלהבעיהכל-כך.מהרלקנטוןמקנטון

ואינהכמעטהמדינהחלקיביןכוח-האדםשלמדת
אנשיואתלגייסלמפקדהרבה-יותרקלשם.מצויה
כפיעיירה.אועירבאותהכולםגריםהםכאשר
ציודוכלבביתו,החייל,אצלמצויהוזכר,שכבר
הואוהמדוברזהבציודלהשתמשלומותרהאישי.
במצבתמידלהיותחייבשהלזאלאובמנעל),בלבוש
-לאימוניםהאישמתיצבכאשרלפעולה,תקין

במחסןנמצאהציודשארכלציודו.מצבאתבודקים
היחידה.

בונהוגזה.בצבאחריפהאיננההאספקהבעית
שלאכמובןאך-בלבדבמעטהשטח"עלעלחיות
שרובאלאזה.ביטוישלהידועהשליליבמובן

ומקורות-במקום,מתבצעותהיחידותשלהרכישות

גםוכךוהקרובהבסבינתןמצוייםלכךהאספקה
השגתבעניןמסובכותבעיותלהםאיןבימי-שלום.

מצבורי-ישנםלכךכגון-דאיציודועודשמיכות

להםישואת,עםבמדינה.המפוזריםאספקה,
המיוח-לצרכיובמיוחדשהוכנהצבאית'אספקהגם

השביצריםשלמנות-הקרבכך,-1הצבאשלדים
משתמשיםהםאיןאך-שבעולםהטובותמןהן

שלום.בימיגדרך-כלל,בודדים.במקדיםאלאבהן
ישתקציב"."לפיאימוניה'בשעתיחידה,כלחיה_

המחייבלוח-המזוןלפיאשראזרחייםספקותלה
ש-וביתרת-התקציב1הדרושאתליחידהממצאים

שבהםהדבריםאתהיהידהלהרוכשתבידיהנשאר
רוצה.היא

כלשללגיוס-כוללבצבאהכלמתוכנןבדרך-כלל
הפוטנציאל-הנפרחישלארגונושלו.מערך-המלחמה'

האחרות,הארצותשברובמזהבשביצריהכמובןשונה
לניצולנוספותדרכיםעדייןמחפשיםזהעםאך

אך;במחסניוצבאירכבלצבאישזה.פוטנציאל

כלכרות-סוסים,רכבעודנומרכב-התובלההלק

סוגיםגמור.למיכוןעדייןהספיקלאהתקציבשכן
הפעלהלצורךרשומים,האזרחיהרכבשלמסוימים

הכללילגיוסאבהועטמתיצב.האזרח
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לילהבמחנהשביצריגדנ"ע

במידת-מוגבלותלכךהאפשרויותאךמלחמה'בשעת

רואהשהנךהג'יפיםהםרביםלאבייצוין,מה.
ואי-מאוד,חופשיתהנההארץכלכלתהמביצריה.

סוגי-רכבאותםלקניתהאזרחיםאתלהכוןאפשר

אולימצוילאכןועל-בהםמעוניניםשד,ועלטונות
אפשרשעליוארבע-על-ארבע,רכבשלרחבבסיס
מוכ-שתהיינהמגויסות'יחידות-רכבלהשתיתיהיה

בשדה.לפעולשרות

והאוירההרוח

צבא-אתובוניםשבנובגורמיםהחשוביםאחד
ה-רוח-צבאיתאותה-גורם-הרוחהואשביצריה

יתכןצבאם.אתאוהביםהשביצרימזה.בעםשרויה
בפועללעצמםהממחישיםזהבעםהםמעטיםכי

ובודאיולומדים,שומעיםהםאך-מהימלחמה
מושג.להםיש

באימוניםאמנם,משירות-צבאי.משתמטיםשםאין
לאימו-ביציאהישזאתעםאבל-קשהשםעובדים

קצת-נופש,משיםגםהממוצעהשביצריבשבילנים

משכורתהחייליםמקבליםהשירותתקופתבעת
באהשזוביןמשפחותיהם,דרישותאתהמספקת
וממקומות-המפעליםמןוביןהשלטוןממקורות

העבודה.
ואף-נאותתזמורותהשביצריבצבאקיימות

בצבא,הכלליתההרגשהבטיפוחהשובזהגורם
יפהלנגןיודעותאלותזמורותבעם.ואוירת-האהדה

אימון-הטירוניםבבסיסבגלארוס,בבקרנושירי-לכת.

ציריך,שלהשביציי)כביטויהטירונים",אסכולת"(

הםהתזמורותמנהלימאוד.טובהתזמורתשמענו
ממשלתי.בשירותהנמצאיםאזרחים

הלך-רוחבעלצבאזהושבדרך-כלללומראפשר

היומיו-המעשיותעלכפיצוי-מהאולי(מאודרומנטי

בעליהחייליםהרגילים).האזרחייםהחייםשלמית
מקיי-וכנראהבשירה,מרביםמשלהם,פנימיהווי

באימוניםלחברו.אישביןלמדיטוביםיחטיבגםמים

מבליםהפשוטיםהחייליםאךיחד,היחידהבלאוכלת

אללישוןחוזריםבערבורקבשדההיוםרובאת
המשותפת,ארוחת-הערבאתוסועדיםמקום-החניה
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העוס-טרום-צבאייםחוגי-נוערכשביצריהבאגם
לדברויששונים,צבאייםבמקצועותבעיקרקים

רחאל4באבאשרבתוצאה,;הנוערעלניכרתהשפעה
בולמקצועאותומכוונים4הצבאאלהאישזאת

השלמת-אתלולתתומשתדליםלהתמהות'התחיל
הדרושה.י,ידיעות

כיאםבהתנדבות,מתנהלתבנוערזופעילות'
ונותןעליהמפקחהצבאכלליתארגוניתהנבחינה

עזרה.שלמידת-מה
בחוגי-השתלמותהפעיליםנערים"מליןניכראחוז
מקלוהדבר"קציניםלהיותכ"ח4'.טיטיעכאלה--

לעומתלקצונה.מתנדביםהשגת-בעית)סתרוןעל
זאת

ושנם.
בהבטחת.ידועיםקשייםלעתים

המספר
סמלים,שלהדרוש

ב-באוהלים.לגורמורך-כללמרבההצבאאין
חנית-שדה,וחוניםלשדותשיוצאיםאוקורס-הקצינים

גם-לכךהבנומה_.;בבתי-מלוןשמשתכניםאו
אגםבכפרים,שהייהבשעתהיחידות.-בהרים,באימוני

גדולות,ומחלבותרפתותכרגילמצויותהרגיל-הררי,
לאחוהעדריםעוליםאז.כי-.ריקותהןשבקיץ

-לעמקיםהםיורדיםבחורףורקגבוהיםשבהרים
החיילים.אתקרובותלעתיםמשכניםכאלהובמבנים

הכשרת-קצינים,וביחודהכשרה,עלכשמדברים

ארבעבונהוגותכילזכוריש-שביצריהבצבא
בשלושיקפוה,

ואיטל-צרפתיתגרמנית,-מהן.

ךכל4תודחוימ,במהדורותלהופיע,חייבת--קית

ישבךעלנוסףהצבאית.ספרות-ההדרנה'כל

אשרשביצריה)שלהמזרחיתבפינתה(אחדקנטון
aurבשוםמצויהשאינהמקומית,בלשוןמדברים

היירטו-רומנית",הלשוןאחר,מקום
סיבותמשום

לקצינים,לפחות,קורסים,בשני-גםהכרחיקףשניי,

מביניםכולםשכמעטביותר,הנפוצההלשוןזאתעם

הגרמנית.הנה-כוותה,

וה-הביטוייםאחד

הןהעיקרייםסמלים
צבא-ה-להתסכרות

ו-למסורתומיליציה

לפעילות-עגןלסמליו

חייליושלהעצמית

אגודתיא"ותפקדיו
השביצרית.הסמלים

ו-מודרכתמלאכתה

במי-כאחד,מבוצעת;'
-ן

עתונה:ח"ןרבהדה

ומטליםממלים

השתיצרי".החייל"
שליש-סמל

העתוןשלמפסדומקלי,ארנסט
1931-1926;האגודה,נשיאהיה1925(,מאז(

זהאףכיפראה'נ-1391-ב1947.הכלליומזכירה
לפעילות-העצמיתלהתמכרות.ההתמדהמסמלי

בצבא-שביצריה,זושכבההמציינים

בצבאחריפהאיננההמשפחותעםהקשרבעית
ה-למקומותבסמוךבירר-כללהם-המהנותכיזה,

החייליםואין;המשפחותמתגוררותשבהםישוב
הביתהבנסיעותכל-כךשםמרביםבשירותהנמצאים

איןוכןלו),מסייעודאיהשירותזמןקוצרשגםוידבר,
לאואףאנשי-צבא,מסיעצבאירכבלראותמרבים-

בנסיעותגםוחיילים,קציניםכי-יצויןקצינים.
להשתמשמרביםבתפקיד,

שבשביצריה-.ברכבות-

ומהירות..נוחותהנן

ו-במבנהוומקצועייםארגונייםצדדיםכמהעל

עלבמיוחדואולי-השוויצריהצבאשלאימונו
בהזדמנותהדיבוראת.ליחדאולימוטב-היריענין
עצמה.בפני
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