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א.נ.
קראתי בעיון רב את מכתבך שבנדון ולשמחתי סוף כל סוף ראיתי קרן אור
באפלה.
סוף סוף ניכר שמישהוא קרא את תלונתי.
בעוד שבכל מכתביכם הקודמים ציינתם בהחלטיות שעברתי עבירות משמעת
חמורות  -התברר לכל מי שעיניו בראשו ולכל בר דעת ,שאותן "עבירות
המשמעת" הינן בושה לצה"ל ולאינטלגנציה של אדם ממוצע ,וסוף סוף מבינים
שלא פשעתי פשע חמור ביותר  -לפחות כמו הפקרת נשק ו/או העתקה במבחן ...
עתה מתחילים להבין שזוהי פשוט התעללות ורדיפה של אותו קצין עלוב העונה
לשם א .ד .נגדי ,רק משום שהעזתי לבקש ממנו לדבר אלי בצורה מכובדת !
אך לצערי זו קרן האור היחידה במכתב ,ועדיין היא חלשה מידי.
לצערי שאר מכתבך הינו פילפול מילים ונתונים לא נכונים שנמסרו לך ולנציגתך
בתחקיר ,כשכל בר דעת רואה ומבין שזה רק ניסיון התחמקות מהאמת  -שהרי :
 .1בנוגע לעבירות המשמעת :
עכשיו ,אחרי שהשוויתם ונוכחתם לדעת ש"עבירות המשמעת" בהן מדובר לא יכלו
להיות עילה לועדת הדחה ,הן מבחינה כמותית והן מבחינת חומרת ה"עבירות",
הינכם מסתתרים אחרי "ממוצעים".
מה עניין שמיטה להר סיני ?
השאלה היתה פשוטה – וכך גם צריכה להיות התשובה  :האם הייתי בעלת
עבירות המשמעת הרב ביותר מתוך הצוערים שסיימו ,או לא ?
על זה ביקשתי תשובה באופן ברור ,ולא להסתתר מאחורי ממוצעים.
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 .2בנוגע להישגי המקצועיים:
לכתוב" :הישגייך המקצועיים היו נמוכים משמעותית ,ביחס ליתר הצוערים
הינו דבר שניתן להפריך בקלות.
בקורס"...
כיצד יתכן שאני ,השייכת למיעוט בקורס שעבר את כל המבחנים )מלבד האחרון
שאותו לא ניתן להחשיב( במועד א' ,וללא הזדקקות למועד ב' ו/או לביצוע עבודה
במקום מבחן ו/או להעתקה… -
נחשבת לבעלת הישגים נמוכים משמעותית ביחס ליתר הצוערים ?
המבחן האחרון  ,שעל פי א .ד .לא עברתי  ,לא היווה עילה לועדה ,ואת שאר המבחנים
עברתי ,אז כיצד ניתן לדבר לגביי על "הישגים נמוכים"?
לשם מה נקבע ציון "עובר" וציון "נכשל" ?
או  -שמישהו שם במערכת הקורס שינה עתה את הציונים?
היום ,אחרי שהכרתי את המערכת ,הנני חוששת שזוהי פעולה שאנשים אלו אינם
בוחלים מלבצע.
ובאותו עניין כתבת בתשובתך ,שלא נאמר לנו )לצוערים( מעולם שצוער לא יודח
מהשלמה זו עקב הישגים נמוכים.
אלו דברים שאינם נכונים כלל !
ראשית  ,קשל"ר בכבודה ובעצמה אמרה לכלל ההשלמה ,שבגלל הלחץ של
פעולות ההתנתקות לא יודח צוער מן ההשלמה עקב הישגים מקצועיים.
אוכל להביא עדים רבים לדבריה.
בנוסף ,אחת הצוערות )שמה נמצא אצלי( שעלתה לועדת ההדחה על ציונים נמוכים
הזכירה לקשל"ר את דבריה בקשר לציונים  -ואותה צוערת הוחזרה לקורס
וסיימה אותו על אף ציוניה הנמוכים.
ולכן ,שוב פעם רואים שהדברים שנמסרו לכם אינם נכונים בעליל.
יתרה מכך  ,חשוב לזכור דבר מאד מאד בסיסי:
אני לא באתי מתחום השלישות ,וכתוצאה מכך ברור שמה שאחרים ידעו מתוקף
שירותם ,אני כלל לא הכרתי.
כיוון שנכשלתי באותו תירגול )תל"מ( בלבד  ,שלא נערכה לנו הכנה לגביו ,הרי שבסך
הכל עברתי את ההשלמה בצורה מוצלחת.
 .3בנוגע להתנסויות שלי :
רשמת שוב פעם שנכשלתי בשתי ההתנסויות בהן נבחנתי ואף הועבר משוב ואותו
אישרתי בחתימתי!
כמה פעמים אפשר לחזור על כך שזהו שקר הזועק לשמים?
נכשלתי בהתנסות האחרונה בלבד ! וגם זה לאחר שהערתי לאותו קצין שהוא לא
בא מוכן לתרגיל !
)אך גם ללא קשר להערה ,נכשלתי בתרגיל זה(.
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ברם ,בהתנסות הראשונה לא נכשלתי כלל !!! ולא חתמתי על כל מסמך המאשר
זאת !
היתכן שמישהו זייף את חתימתי?
]ושוב פעם אני מציינת שלצערי ,לאחר שהכרתי את המערכת האנושית שהקשל"ר
בנתה בקורס ההשלמה – איני פוסלת את האפשרות שבוצע זיוף בחתימתי ! [
אני חוזרת ואומרת  -לעולם לא נכשלתי בהתנסות הראשונה "צוער תורן" ,ולעולם
לא דווח לי שנכשלתי בתפקיד הזה.
כמה פעמים נוספות אצטרך לציין זאת כדי שמישהוא יקרא ?
יתר על כן נשאלת שוב השאלה אותה העלתי כבר מספר פעמים  :האם יתכן שאותו
בתנאי שטח  ,יכול
ֵ
קצין שראה אותי בסך הכל ארבעה ימים מתוך שבועיים,
לקבוע האם נכשלתי או לא ?
האם לא עלה על מחשבותיכם שגם אותו קצין היה לחוץ מהפינוי  -כמו כולם -
ולכן שיקול הדעת שלו לא היה נכון ?
האם זו לא אופציה שכדאי שתחשבו עליה ,או שכל קציני השלשות הינם גאונים
ומושלמים?
 .4בנוגע לסוציומטרי :
כתבת ש "שודרגת באחוזון מעל הממוצע ,.....עם זאת  ,לאחר בחינת הפרמטרים
השונים של השאלון האמור ....מצאתי כי בפרמטרים מסויימים"....
אם זו לא התפלפלות והתחמקות ,מהי אם כן התחמקות מהאמת?
לפתע ,הדבר החשוב זה לא הציון הכולל של הסוציומטרי ,אלא אותם "פרמטרים
מסויימים" בתוך השאלון! מעניין...
זאת ועוד :האם אותם "פרמטרים מסויימים" נבדקו גם לגבי שאר הצוערים ,או
שרק עכשיו נזכרו בהם ?
ושוב פעם ברור לחלוטין שגם תשובה זו מתחמקת.
 .5בנוגע לתפקודו של א .ד .לאחר הדחתי :
אותו קצין לא פעל בהתאם להוראות מטכ"ל שנכתבו בדם ואתה והם יודעים
זאת ולא תוכלו להתחמק מהעובדות.
חבל שאינכם פועלים כדי למגר תופעות כאלה בצה"ל ,אך אני אעשה את כל
המאמצים כדי להשיג מטרה זו.
לסיכום:
א.
ב.
ג.

באמת מעליב לקרוא מסמך כזה ,מגוף האמור להגן על חיילי צה"ל מפני
קצינים עלובים ושקרנים שהפכו את צה"ל לחצר הביזנטית שלהם ,שבה
מותר להם לעשות ככל העולה על רוחם.
ברור לחלוטין שהנושא יצא מכל פרופורציה והינכם מודעים היטב לעובדה
שהמערכת התנהגה ונוהגת בי שלא בהגינות ,בלשון המעטה .אולם במקום
לתקן את הטעות אתם מוסיפים חטא על פשע.
לפני ואחרי הודחו צוערים טובים ממני ופחות טובים ממני ,ורובם
המוחלט חזר להשלמה הבאה וסיים את הקורס .אולם במקרה שלי
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ד.
ה.

ה.

ו.

הקשל"ר וכל הקצינים החתומים על הדחתי עלו על עץ גבוה מדי ,משום
שהעזתי להתלונן אצלך כנגד שיטת קציני ה"יס-מן" שהיא בנתה והעוול
שהיא והמערכת שלה עשו לי .ולכן אני לא מתאימה למבנה אותו בנתה.
אחת כמוני יכולה לסכן את המבנה המסוכן שנבנה בהשלמה שבאחריותה.
בנוסף ,לאחר התחקיר לגבי הבת שלה בקורס הקצינים נהפכתי ל"סדין
אדום" עבורה ולכן היא עושה ותעשה הכל כדי לא לתקן את העוול שהיא
והמערכת שלה עשו לי.
וכמובן ש מבחינתם העובדות אינן פרמטר בהחלטתם....
ישנם עוד מספר שאלות שכדאי שתשאלו את עצמכם ) שכרגע אני מעדיפה
לא לשאול אתכם ישירות(...
לא נולדתי קצינה ,ולאחר שראיתי את רמתם של הקצינים המעורבים,
כנראה שנכון להיום לא כבוד גדול להיות קצינה בצה"ל ]להיות קצינת
שלישות זה אפילו פחות מכך ולהיות קצינת קישור זה כנראה השפל
שבשפלים[  -אבל כל זה לא ימנע ממני לקבל את מה שקצינים עלובים גזלו
ממני.
המקרה הזה הוציא אותי לחלוטין מתמימותי וגרם לי להתבגר ולהבין
שהמערכת בתוכה לא תמיד פועלת לטובת המערכת עצמה ,ואין כמו גאווה
עצמית אפילו על חשבון טובת צה"ל והמדינה.
אבל חובתינו כאזרחים וכחיילים לעשות ככל האפשר שמהערכת תהיה
נקיה משיקולים זרים ההורסים אותה מבפנים.

ולכן ,אני מבקשת לקבל מכבודו את כל התחקיר שבוצע ללא כל
פרשנות !
פשוט את דפי השאלות והתשובות וההסברים של כל גורם
שנשאל ואת תשובתו ,את ציוניי ואת הדפים עליהם נטען
שחתמתי כדי שאוכל להציגם בפני גורמים נייטראלים.

בכבוד רב

קארין בר  -לב

נ.ב.
הנושא כלל וכלל לא הגיע לסיומו.

4

