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  בית הספר לפיקוד ולמטה של צה"ל –* פו"מ 
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פו"מ! אתם מסיימים היום את לימודיכם במכללה לפיקוד ולמטה. מחר אתם בוגרי 

פקידיכם השונים ביחידות צה"ל. תחת פיקודכם יהיו עשרות ומאות מתפזרים לת

ואולי אלפי חיילים וחיילות... למדינת ישראל אין אוצרות טבע, אין מכרות פחם 

ואין נפט. אוצר הטבע הרציני ביותר שלנו הוא הילדים שלנו. חלק מכם כבר הורים, 

  ואחרים עוד יהיו.

מחה, גם כמה דאגה יש בגידול ילדים רבים מכם, היושבים כאן, יודעים כמה ש

וכמה זה קשה. אנחנו מלווים אותם מהרגע הראשון בחרדה ל"טיפת חלב", לגנון, 

לגן הילדים, לבית הספר, לעבודה. אנחנו עוברים אתם את מחלת הילדים הראשונה, 

את החיוך הראשון, את השן הראשונה, את היום הראשון בגן, בבית הספר. הם 

  ינו.גדלים לנגד עינ

בארצות חוץ, מעבר לים, נוהגים לציין את הכניסה לבגרות בנשף גדול, בחגיגת ענק, 

בשמלות מפוארות, בהתרגשות רבה, בריקוד ראשון. טקס ההתבגרות של הנער 

והנערה הישראלים הוא ליד האוטובוס הנוסע מלשכת הגיוס אל בסיס הקליטה 

  בוס המתרחק.והמיון, הוא דמעות האם, הוא התרגשות האב והאוטו

לאחת הבעיות הכואבות שלנו יש ֵׁשם, שם פרטי ושם משפחה. זה צירוף שתי 

יום -המילים "יהיה בסדר". צירוף המילים האלו, שרבים שומעים אותן בחיי היום

נסבל. מאחורי שתי המילים האלו חבוי בדרך כלל כל - של מדינה ישראל, הוא בלתי

מה שלא בסדר: שחצנות, יהירות ותחושת ביטחון עצמי מופרז, כוח ושררה, שאין 

  להם מקום.

ה"יהיה בסדר" מלווה אותנו כבר זמן רב, שנים, והוא סממן לאווירה, הגובלת 

 בחוסר אחריות ברבים מתחומי חיינו. ה"יהיה בסדר", אותה טפיחת כתף

חברה'מנית, אותה קריצת עין, אותו "סמוך עלי", הם סממן לחוסר סדר, לחוסר 

משמעת, למקצועיות שאיננה, לבטלנות שישנה. אווירת ה"חפיף" היא, לצערי הרב, 

נחלת ציבורים רבים בישראל, לאו דווקא בצה"ל. היא אוכלת בנו בכל פה. אנחנו 

  ירושו, שהרבה מאוד לא בסדר. כבר למדנו בדרך הקשה והכואבת, ש"יהיה בסדר", פ

נותנים בידיכם גורל חיי אנשים אחרים. נותנים בידכם מסגרות ארגוניות גדולות 

ביותר, שאנשים בעלי ניסיון של שנים לא זוכים להיות אחראים על דומות להן. 



נותנים לאחריותכם ציוד לחימה, ששווה מיליונים, עשרות מיליונים, ואנחנו, 

הסמכות ואת האחריות לחיי אנשים, לחיי הבנים והבנות שלנו,  שנותנים בידיכם את

שמים בכם את מבטחנו, אחרי שהוכחתם יכולת וצברתם ניסיון. האחריות שלכם 

  מוחלטת. אין לכם אל מי להביט מאחוריכם. האחריות נעצרת אצלכם...

אפשר היה למנוע. אל תאמרו: זו הייתה גֵזרת הגורל. אין זה כך. -אל תאמרו: אי

הרבה מאוד, כמעט הכול, תלוי בכם. ֲאליכם התכוון ראש הממשלה הראשון, דוד 

גוריון, כאשר אמר: "תדע כל אם עברייה, שמסרה את גורל בנה לידי המפקדים -בן

  הראויים לכך." אתם הראויים, אתם המפקדים.

 


