המהלומה כפרדיגמה
קוגניטיבית שלאסקטים

בעולם העסקים ,שםעוסקיםבעניינינספים,אוסר החוק להשתמש בשפהשאינהבהירהותמציתית.
ואילו בצה"ל ,שם עוסקיםבדיני נפשות ,פורחתלה שפתג'יבריש ,שלרוב מחפהעלרדידות המחשבה
ועלבורות
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המכוננת של מערכת הקוגניציה המפותחת של כוחותינו
העיסוק האינקרמנטלי במלחמתיום הכיפורים מונע את
הנמצאים במערכתסגורהעםמתחיםפנימיים משל עצמם.
פריצת הדרך הקוגניטיבית ההכרחית בגישה למלחמה
הפוסט-מודרנית.הנרטיבהדינמי מונע אתהירידה לעומק
זה לב ההמשגה המסדיר את"רעיון ההכרעה מוכוונת
האפקטים".זאתהדרךהיחידה המאפשרת אתחילחולושל
הקונספציההמערכתיתהנדרשתלשםבנייתהקונסטרולהניה
המבחינהביןמתחיםאינרטייםלביןמתחים"מונעי מעבר"
הידע המתפרס מהממד האפיסטמולוגיסינגולרי החדש
בהקשר התודעתי-קוגניטיבי ועד
בין מרחב הדיסציפלינות השונות,
הגיונות חדשים,המושפעים מווקטור
המרכיבות את האינטראקציה
לא קוגניטיבי אך בעל משמעות
המערכתית(במובןסיסטם,לאבמובן פרק:5אופן הצגתהמידע
ביקורתית.
אופריישן).
.40עבריתבהירה
לכן בטרםניגשים להבנת האפקט
מאז השתנתה הריאליה מידע הניתן בהתאם לתוספתזוייערך
הפוליטית,איןמלחמותביןצבאותמן בשפהבהירה,תמציתית ,פשוטהומובנת הנדרש לשם מיטוטו של הרציונל
המובילשלהמערכתהיריבה,ישלאתר
הדורהישן,להוציאכמובןמלחמותיה תוךיישום העקרונותהבאים:
של ארצות-הברית בעיראק (ובמידה * הצגת המידע בסעיפים ,פסקאות אתהמתחיםהפנימייםהללובדרך של
גישורפונקציונלי ושימוש בהיטל רב
מסוימתאףבאפגניסטן).עלאףפערי ומשפטיםקצרים,בהיריםותמציתיים.
זוויתי,כמוגםעל-ידימיתוןהגורמים
הידע נכון יהיה להשתמש * שימוש בשפהברורהויום-יומית.
באקספרימנט האמריקני ולשלב *הימנעותמשימושבמונחיםמקצועיים שמעצביםבדרךהתחומהעל-ידימיטב
הטרמינולוגיה הטטולוגית בדרך
לתהליכיהאקספרימנטציההאלה את שאינםשגורים בשפתהיום-יום.
התובנות הלוקליות כדי שההיטל * הימנעותמניסוחיםמעורפליםשניתן לעומק המשובלל ,המשוכלל
והמתוכלל .יחסיותה הקבועה של
מהרפרנס האמריקני יהיה בעל לפרשםביותרממובן אחד.
התשקיף ,מערכתהיריבמטעהביחסלפונקציית
משמעותלידעשלנו.כלאלהמובילים
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המטרה האולטימטיבית ,באשר היא
יעל-פי תורתהמערכות(גם
למסקנהכ
מבנהווצורתו) ,התשס"ד2004 -
סיסטםוגםאופריישן)רקמהלומהרב
מונעת מעברישיר של מידע בלתי
מוסדר בין פונקציות ההכרה
מוקדית ,רב ממדית המתבצעת
הדומיננטיתשלחלקי המערכת(במובן שלסיסטם,כמובן),
סימולטניתמולמרכזיהכובדמכונני
מצידו של מרכיב ההשפעה העיקרי במונחים של אפקט
הרעיון המכונן של האופרטור,
מצטבר לאורך זמן,קרי המשכיות וסימולטניות ,על מנת
המשמש כלידר של המערכת
ליצור את התמונה שתוביללעיצוב התודעה הרצויה אצל
האוטונומית של האויב ההיולי
מושא הפעולות בהקשר המוגדר.
ומתנהגלפי הרדוקציה המוכתבת
רציונל המערכתהיריבה כמו גם תודעתמרכיבי הכוח
על-ידי הלוגיקה הפנימית של
הרציונלהקוהרנטי שלו ,מאפשרת הדומיננטיים אצלנומורכבים באופןשאינו מאפשרראייה
חד-ממדיתוניתוחלאמורכבשלהמערכות(במובןסיסטם)
את אפקט ההלם המערכתיהיוצר
האלה.כדי שאפשריהיהלהרכיבעלבסיסהחלליםהפעורים
אתהמנופיםהאמוריםליצורבאופן
בשרשרת הסיבתית ונקודות החולשה הדומיננטיות את
מסנכרן את האפקטים שיגרמו
המהלומההמערכתית(במובןאופריישן),ישלהביאליצירת
בתהליךסיסטמי אתפירוקרציונל
תפיסת לחימה רב ממדית מוכוונת אפקטיםפיזיים
המערכתהיריבה,עוד בטרם מימש
ותודעתיים ,המאפשרת זאת באופן לא קוהרנטי בגלל
היריב אתיכולתו לפגוע בתודעה

המתחים הפנימיים .בעיקר בולט
המתחבין האפקטיםהאסטרטגיים
מצד אחד לבין האפקטים
האופרטיבייםמצד אחרוהאופרציה
הטקטיתשבבסיסם.
התימות האלה אינן ברורות
מאליהן,ויש לבררן באופןשייתן
משמעותקוגניטיביתאמיתיתלכלל
המהלך המתא-אסטרטגי בראי
האופרטור הבודד המנהל את
המערכהעלאףהסתירותהפנימיות.
מהבחינה הזאת האפיסטמולוגיה
הקוונטית ,היוצרת אשליה של
סיבתיות קוהרנטית ,אינה אלא
טעותאופטית המחדדת אתהצורך
בטרמינולוגיה מגדירה מסדר גודל
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שניכדי שחלקי המידע הפזורים
באופןאסימטריעלפיחוקיהפיזיקה
כניסה מעמיקה לבדיקתהרעיון המערכתי באופןהיולי ,אך עם משמעות
יקבלוזווית שונה העונה עלצורכי
פרקטית לאופרטור ,מנהל המערכה המקומי ,מחייבתפירוקם לגורמים
הריאליה הקוגניטיבית .רקראייה
של המשפיעים האלמנטריים הקובעים את מהלך החשיבה המערכתית
חתרנית ,המשליכה היטלים
מערכתייםעלהפרדיגמההמקובלתוהמקובעת,יכולהלהביא
ברורשישהבדליעיצובהיררכייםביןזירותלחימהשונות
המצריכות,כל אחתבפני עצמה,מודעותמצביתשונה ,אם
לתובנות חדשות ולהמשגות מתכללות,המסירות אתענני
הספק של המושךהאסטרטגי.
כי כולן מוגבלותעל-ידי גבולות המערכת כמו גם גבולות
בלא שיובן ההקשר הגנריבין מידע,ידע ולמידה,
המערכה .אלהייקבעו רקאחריבירורהכרוךבאיתורנכסי
הליבה .הדבר בולט בעיקר בכל הקשור לצורת המערכה
המתבססים על מערכת הפרוסהביןפוזיטיביזם מסורתי
לתפיסותפרקטיותומערכתיות,לאנוכללהבין את מקורות
הדומיננטיתההולכתומצטיירתכמופע מלחמהשעיקרותווך
ההמשגההיוצרים אתהאמנותהאופרטיביתואתהמהפכות
דלילמולאויבבעלחתימהנמוכה,שמחייבתתגובהשאינה
הפרדיגמטיותבידעהצבאי.לשםכך
מוגבלתיותר בסדרליניארי.
יש לשוטט במרחבי אזוריהייחוס
הקונספטואליים ,תוך מתן דגש
 - l~WJUIבעברית
מלאףפעריהידענכוןיהיה
לגנאולוגיה התפיסתית ולמגמות
דוגמה מצוינת למערכה רב-ממדית,
להשתמש
ט
נ
מ
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א
ב
חדשות בתחומי הדיסציפלינות
רב-מוקדית ,בו-זמנית ואפילו רב-
האמריקניולשלבלתהליכי
השונות ושימושרציונלי בהיטלים
לאומית היא המערכה לשחרור
האקםפרימנטציה האלה את
ביקורתיים.
אירופה מעול הטרור הנאצי ,כאשר
כניסה מעמיקהלבדיקתהרעיון
בעלותהבריתתיכננווהוציאולפועל
התובנותהלוקליותכדי
המערכתי באופן היולי ,אך עם
מבצע צבאי שבו אין כמעט שום
שההיטלמהרסרנס
י
נ
ק
י
ר
מ
א
ה
משמעות פרקטית בעבור
סממן שלליניאריות בשם "Over
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האופרטור,מנהל המערכההמקומי,
:"Lordהכוחהצבאיפעל תחת מפקד
מחייבת פירוקם לגורמים של
אחד שהפעיל את הצי ,את חיל
המשפיעים האלמנטריים הקובעים את מהלך החשיבה
האוויר ואת כוחות היבשה בעת ובעונה אחת .צבא אדיר,
המערכתית.זיקותפנימיות אלה הן המוליכים הקוונטיים
שהארטילריההעיקריתשלוהייתהתותחיהצי ,נחתמהים.
של הקוגניציה בעלת הקוהרנטיות האסימטרית באופן
עשרותאלפילוחמיםנחתומןהאוויר-בדאוניםאובצניחה.
מודולרי .קורלציות האימפליקציה הווירטואלית אינה חילהאוויר פעללפניהנחיתה ובמהלכה בקרבת החוףלפי
קונסיסטנטיתעם התוצאה המבוקשת,ובמידהרבהישכאן
צורכיהכוחהקרקעי,אךבעיקרבעומק מרחבההגנההגרמני
עלבסיסתוכנית שנקבעהעל-ידי מפקדהפלישה חודשים
חתרנות פרקטית בעלתהיבטים סכולסטיים הבאהלידי
ביטוי באופן אפריורי ,משום שבסופה של התפיסה היא
מראש.יחידות המחתרתהצרפתיתהופעלובמקביללנחיתה
אסימפטוטיתומבוססתעלסובלימציהכוללנית המאפשרת
על-פיעיתוי שנקבע גם הואעל-ידי מפקדהפלישה בעומק
זיהוי הרעיון המכונן בשלל המושגים שהומשגו במהלך
 עדפריז עצמה -כדילסייעלתוכנית .צבאצללים גדולההמשגה הדואלית המאפשרתראיית עולם אבסטרקטית,
הוקםבבריטניהרקכדילהטעות אתהפיקודהעליוןהגרמני
אבלקוהרנטית,כבסיסלדיסקורסמתמשך,בהיבטשללמידה
בנוגעלאפשרותשלגלפלישהנוסף,והואנערךופעלבהתאם
דרךהשיח.
לתוכניתהפלישההאמיתיתכדילסייעלה.

כלזה,דרך אגב ,בלא שום דיבורים לאברורים וללא
שימוש במושגים מעורפליםכגון"ליניארי" ו"המשגה",
"דירקטיבה" או "אפקטים" .לאייזנהאואר לא הייתה
"מודעות מצבית" ,והוא לא ראה בכוח הנ"ט הגרמני או
בקומנדו שלהם "אלמנטלאסימטרי"או"אויבבעלחתימה
נמוכה".במקוםזההואלמדהיטב אתאלכסנדרמוקדוןואת
קלאוזביץ ,את מלחמתהאזרחיםהאמריקנית ואת הקרבות
"המשעממים" של מלחמתהעולםהראשונה.
האםהטכנולוגיה משנה את התמונה? התשובההיאכן
ולא .היא לא משנה אתההיגיון הבסיסי של המלחמה
שעיקרו:פגיעהבאויבוהבאתולמצבים שבהםאיןלויכולת
להגןעלעצמו.התכליתהיאלהביאולמצבשבותהיהברורה
לו חוסריכולתו לבצע אתתוכניתו,בעיקרעל-ידיפגיעה
ישירהבכוחותיו,מניעתיכולתו לתמרן והצבת הכוח שלנו
במקומותהמבהיריםלאויבכי אפסה תקוותו.נכוןשכיום,
בזכות הטננולוגיה,ניתןלהשיגיותר השמדה ,ממרחק רב
יותרבפחותזמן,אבלכלזהאינו משנה אתהמהות,גם אם
המשקל היחסי של המרכיבים בהרכב הכוח מן הראוי
שישתנה .עוצמתהפגיעהבאויבעודלפנישישעימו מגע
קרקעיגדלהעשרותמונים,אבלהעיקרוןשלמלחמותהעבר
לא השתנה.
שימושבמושגיםמעורפלים(בדרךכללבלועזית),כאילו
בעלי עומק אקדמי,וברטוריקה הנשמעתמדעית ומכובדת
יוצר אשליה של אמירה משמעותית ,בעוד מחשבתם של
הדובריםמעורפלת,והשומעיםמביניםהרבהדברים,כל אחד

בשונהמרעהובמידהשאינה מאפשרת תקשורתהדדית.
יתרעלכן,דווקאבצבאהאמורלהיותתכליתיישבשפה
הלא ברורה משוםבסיס להתחמקותמשיפוט של התוצאה
ביחס למשימה ,שהרי בלשון לא ברורהמעין זאת אפשר
בקלות להפוך כל כישלון להישג וכל טעות להסבר
קונספטואלי מסובך.כפי שמראה אל"מ(מיל')יהודהוגמן
במאמרהבאבחוברתהזאת(עמוד,)26זהבדיוק מהשאירע
לצה"ל בתחילת המלחמה הנוכחית נגד הטרורהפלסטיני.
מונחים כ"השתבללות"כיסו עלכישלוןבביצוע המשימה,
ומושגכמו"הליכהבמנהרה"לאאיפשרלהביןמהיהמשימה.
לאמיתו שלדבר ,עד לאחר מבצע חומתמגן נכשלו צה"ל
י האזרחים של
והשב"כ במעוימתםהעיקרית :להגן עלחי
מדינת ישראל .השפה הבלתי ברורה מנעה ממפקדי צה"ל
להבחיןולהגדיר את הכישלון,כי במורכבותה ובעמימותה
היאאיפשרה"להסביר"כלדבר .הםלאהבינו אתמשימתם
ובוודאי שלא הצליחולהגדירלפקודיהם מה מצפים מהם
לעשות,איךובאיזה לוחזמנים .כששום דבר לא ברור ,אז
"הכולהולך",כלשוןהחיילים.
הצבא חןבכישלוןגםכשלאיכולהיהלמדודאולהגדיר
אותו,וכך הואנגררלוויכוח עקרעליכולתואואי-יכולתו
"להכריע" את הטרור והמציא מושגים מעורפלים כמו
"הוגעה"כדי לתרץ את כישלונו המתמשך .במובלע אמר
הצבאכי הוא מצפה שהמדינאיםיוציאו בעבורו את
הערמוניםמן האשויגיעולהסדריםמדיניים".ההסבר"היה
שלאניתןלהשיג אתהיעד של"חיסוליכולת הטרור"על-

תופסתבחינם

הדיסוננסהקוגניטיבי,הנובעבאופןישיר מהמתחהשליליהקייםביןחלקיהמערכתברמההמערכתית,מחייב
צורתחשיבהשונההמצריכהדיסקורס פתוחביןהמרכיביםהשוניםהמוכווניםעל-ידיאותועיקרוןמכונן,

אשר חלקו נגלה ,וחלקואינוברור,וישלהגדירו כ"ענן" במפההקוגניטיביתהרלוונטית באותוזמןוהנכון
לאותואירועבלבד,שהריבבסיסהדיסקורסעומדתההבנהשהכולתלוי הקשרשלזמןושלמקום.רקכךניתן
בסופו של תהליך הלמידה ,המעביר את המידע למישורהידע ,לאתר אתהרעיון המסדר של המערכת
האפיסטמולוגית הקשורה למעבריםביןמישוריםשונים שלרעיון זה.הייחודיותהמאפיינת אתאירועי
המלחמה,בעיקרהייחודיות הבולטתבעימותנמוךהעצימותוהבלתיסימטרי,היא שמקנהלצורךהזה את
האקוטיותכדילמנועהשתבללותרעיוניתשהיאתוצאההכרחיתשלשמרנות.השמרנותהזאתנובעתמבלימת
החשיבה החתרנית המונעתעל-ידיקוגניציה שהתפתחהעלבסיס הבנה עמוקה של מכלולהחשיבה הלא
עקביתשנוצרהתוךהתעלמותמהמרכיבשלהבו-זמניותההכרחילניהולמערכהרבממדית".המערכה הרב
ממדיתבו-זמנית"היאכמובןלבליבושלהרעיוןהמכונןהמודרניונותנתלו את אלמנטהסינרגיה,הקריטי
לתובנהכי מדוברברעיוןמכונןראשוני מן הדרגההעליונה.היאבנויהעל ההבנה שרקפגיעהבו-זמנית
בתודעה שלהאויבעל-ידייצירתאפקטים של הלםבאופןרצוף,באמצעותמערכה מעצבתבתנועהותמרון
אלמולנכסיליבהכדילהסדיר אתהמציאות האסטרטגיתהנוחהלישראל,הינה בעלת משמעותהיררכית
מספקת.
קטעאחרוןזההוצאמתוך המאמרכדישלאלהאריךבדבריםהמובניםמאליהם.מי שחששאיןהטיעוןשליחזקדיו
מוזמןלהוסיף את הפסקה הזאתבכלנקודה במאמר בחלק הכתובבעבריתגבוהה הנשמעתכג'יבריש,ובלבדשיהיהזה
בסוף משפט.יתרונו של הקטעבהיותומתאיםלכל מקום בלא לשנותבומילה .הדברנובעמאופיה של השפה חסרת
הפשר.ניתןלהחליףבכל טקסטכזהשורהבשורהובוודאי פסקה באחרת,ואיש לאיחושבכך.

מבין דבר בנושא המדובר".ישמי שראו באמירה הזאת
ישימושבכוחצבאיבלבד.כדילהבהירעד כמה מופרכת
יד
הוכחה להצלחתהקורסבמקוםלראותבה תוצאהשלשיטה
הטענהמספיק לראותשנינתונים(על-פי מחקרו שלאלוף
המעודדת בורות,כי הכול מותר .ככל שקשה לכתוב זאת,
(מיל')פרופסורבן-ישראלמאוניברסיטתתל-אביב):חידוש
השליטה,לאחרכיבושם שלהשטחיםשהיובידיהפלסטינים
השיטה החדשה והשפה "המתקדמת"שימשולרביםתחליף
מאזאוסלוועדמבצע חומתמגן,הגדיל אתכמותהסיכולים
להשקעהבלימוד של ההיסטוריה ושלהתורה.עםזאתאין
שלניסיונותהפגיעהבאזרחיםישראליםבתחומיהקוהירוק ספקשתהליכי "השיח" והשפה העמומה נתנו מענהמיידי
פיארבעה (מ 20%-ל .)80%-המשךהשליטה בשטחוהמעבר
לצורךאמיתי,שלאהיהלומענהקלאחר.התשובההאמיתית
לשיטהשלחיסולממוקדנגדכלמובילטרורשלאניתןלעצור
הצריכה השקעה שלזמן ומאמץ אינטלקטואלי ,אך לצה"ל
אותו(ניתנהעדיפות למעצר!)הורידו את כמותהניסיונות
אין,לצערי ,מסורת שלעיסוקתיאורטי ושל השקעתזמן
לבצע טרור מהסוג שהוזכר ב .80%-הנתונים האלה ,אם
מפקדים בחשיבה מופשטת על בסיס רחב שלידעצבאי
יישמרולאורךזמן,ובוודאי אםישופרו,מוכיחים אתדלות
מהעבר הקרוב והרחוק.לכןאין פלא שרביםוטובים קפצו
הטענהכי לאניתןלהכריע את הטרור באמצעיםצבאיים.
עלמהשנראהכמשהורציני("אפילואלוף...ואלוף...חושבים
שלאלדברעלכךשהניסיוןההיסטוריבפלסטין(,)1936ביוון,
שזהרציני וגם ,...שהוא עוד יותר בכיר מתייחס לזה
בפיליפינים ,במלאיה ,בעדן ,בעזה (,)1970בירדן ובסוריה
ברצינות")בלי שירדו לעומק הבלבול ,הרדידות והבורות
(אל-חמה)מצביעעלכך שהמשימה
שמאפשרתהשיטה.במקומותרבים
אפשריתלביצוע.
המירו את התוצאה בתהליך ואף
נכון ,את הקונפליקטבין ישראל
הסבירושהתהליך חשוב מתוצאתו,
winiwבמושביםמעורפלים
לפלסטינים אי-אפשר לפתור
"כי הוא מחוללידע",כפי שהוסבר
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באמצעיםצבאיים,ולכךגםאישאינו
בעלי לי.
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אקדמי,וברטוריקה
מצפה .תפקיד הצבא הוא לטפל רק
בעולם העסקים (כפי שעולה
בחלקהאליםשלהקונפליקט,במאבק הנשמעתמדעיתומכובדתיוצר
מהמסגרת שבעמודו הראשון של
המזוין .כל השאר הוא עניין אשליה שלאמירה משמעותית,
המאמר) הבינוכי לאניתןלהבין
למדינאים.עד"חומתמגן" לאביצע
ולשפוטדבריםהנאמריםאונכתבים
בעוד מחשבתם שלהדוברים
הצבא אתחלקווחיפהעלכךבמילים
בשפה מעורפלת ותוך שימוש
מעורטלת,והשומעים
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רמותולאברורות.גם אם השפה לא
במונחים לא ברורים .בעולם
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הייתההסיבההעיקריתלכישלון,היא
העסקיםהבינוכי הסתרתהחשיבה
בוודאיהייתה חשובה בהתחמקות מרעהובמידהשאינה מאפשרת
הישרה ,המובעת בלשון היום-יום,
ובחוסרהיכולתלהבחיןבו.
תקשורתהדדית
באמצעות שימוש בשפה גבוהה
מענייןיהיהלבדוק מההוביל את
(אפילו אם מקורה במסמכים
צה"לל"חומתמגן" .האםהייתהזאת
משפטייםהנותניםממדשלחשיבות
הבנהפנימית ,שהתגברה על השפה המבולבלת והמבלבלת
לערפול) במקום בשפה המובנת לכול -מזיקהלניהולו של
והוליכהלמסקנהשכךאי-אפשרלהמשיךוישלהכריעבכוח,
דיון המאפשרלכל אחדלדעת מהיש באמתבאותה השקעה
או באותה חברה .בעולם העסקים הבינו שהמשתמשים
כמופעם,ברצינות ובתוקף מלא,אושהיהזהגורםחיצוני
שהביא את הצבאלמענההנכון (תודה לאל"מוגמןשהאיר בשפה המעורפלתמכסיםעלדלות החומרהאמיתיועלאי-
אתעיניי).
הבנתם את הנעשה בחברה שעליה הם מדווחים (או
עלפי האפקט המוכר של"בגדי המלך החדשים"(נו,גם
שבכוונתם להטעות את המשקיע הקורא אתדבריהם).
אנימכיר אתהמילההלועזיתהזאת",אפקט"),ההמוןנסחף
אם בעולם העסקים ,כאשר על כףהמאזניים מונח רק
אחריה"ריקנות"רק משוםשהוגדרהכישבעלערך.זהקורה
כסף (לעיתים הרבה כסף) ,דורש המחוקק לשון "בהירה,
הן משום שזהאופיו של ההמוןוהן בגלל הצטרפותם של
תמציתית,פשוטהומובנת" ,האםלאנכוןלדרושזאת כאשר
בעלי שררה וכוח לתהליך של האלהת השפה החדשה.
דניםומחליטיםעלחיי אדםובביטחונה שלהמדינה?עולם
התופעה הזאת מוכרת ומובנת בארגוניםהיררכייםוהיא
העסקים כברהיה שם ,באותםדיווחים ותכנוניםעסקיים
שנכתבובמיליםיפותובדרךכללבהרבהלועזית,כדישייראו
מביאהאנשים לא מעטים ללכת בדרך המקובלתעלראשי
המערכת (גם המילה "מערכת" היא כמובן מילת מפתח).
מכובדים וחכמים .בעולם העסקים למדו  -על בסיס
התופעה הטבעית זאת קיבלה בצה"ל עוצמה גדולה כפל
כישלונות מוכחים -כייש לשנות את הדברים ,ושם קבע
המחוקק אתהכלליםכדי למנועטעויותבעתיד.אולינכון
כפליים,משוםשהג'יברישהזהאינומצריךשוםידעתיאורטי
מוקדםאואפילוניסיוןמעשי של ממש,ולכןהשיטהחביבה
ללמודמניסיונם של אחרים?אוליכדאי שהצבאיחזור אל
המקורותשלעצמווידוברבו בשפההמובנתלכול?כךאפשר
על לא מעט אנשים המתקשים להשקיע את שנדרשכדי
להיותבעליידע.
יהיה לפחותלהגדיר מהוכישלוןומהי הצלחה.היום הכול
אנשיםאינטליגנטים הםהמרוויחיםהגדולים מהשיטה
מבולבל.
החדשה ומהשפה הכאילו מדעית ,כמו שאמר בזמנוחניך
צעירבקורסבכיר":המפקד,זה ממשכיף.זוהפעםהראשונה
שאנייכוללהשתלבבדיוןואפילולתרוםלו,אףעלפישאיני
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