 | 4תנועות ההתקוממות באזור וההקשר
הישראלי

אומרי ,בוגר תואר שני במסלול ממשל עם תזה במרכז הבינתחומי הרצליה
תופעת ה Insurgency-לא זכתה עד כה להתייחסות משמעותית מצד
ישראל .ייתכנו שיתופי פעולה עם גורמים שונים למאבק בחמאס ובחזבאללה,
באופן שיאפשר לבחון מהלך אסטרטגי למיטוט מי מהישויות הללו

 | 10שובר שוויון בעימות בלתי מאוזן -
הממד הנוסף

רן ישי ,דיפלומט ,מתנדב כקצין סיור במשמר הגבול וביחידה האווירית של
המשטרה במרחב ירושלים
בזירה החדשה של הלחימה בטרור נדרשת חשיבה אחרת לא רק ברמה
הטקטית והטכנולוגית ,אלא ברמה התפישתית .היא זו שתוביל את צורת
הלחימה בעתיד הנראה לעין

 | 18כוחות ומפקדות מאולתרים במלחמות
ובמבצעים

סא"ל ירון סימסולו ,סמח"ט דרומית וסא"ל רמי מזרחי ,מג"ד "אריות הירדן"
התופעה של הקמת כוחות מאולתרים במבצע או במלחמה צריכה לקבל
יחס של דפוס קבוע ולא תופעה רנדומלית .יש לעגן אותם במבנה ובארגון
הכוח הצבאי

 | 46למידת מפקדות בבניין הכוח

אל"ם (מיל') דוד קמחי ,רמ"ט 98
קצב השינויים בתרבות המקצועית איטי ,ולרוב לא תואם את ציפיות בוני
הכוח לשינויים מהירים וקצביים .הכנסת הקשר התרבות לבניין הכוח באופן
גלוי תאפשר את מתיחת המודלים המנטליים הקיימים ,וייתכן כי תייצר
שיטות פעולה ממוקדות למזעור אזורי התנגדות וחיכוך היסטוריים

 | 54האם המדריך עדיין מוגדר "מדריך"?

תפקיד המדריך במאה ה21-

רס"ן זיו כהן ,מדריך ראשי בסמ"ח
תפקידו הקלאסי של המדריך הורחב ,והמציאות המודרנית מאפשרת למדריך
לשלב שיטות לימוד רבות ומגוונות ,מלבד הימצאותו במרכז הכיתה .מכאן יש
לחשוב מחדש על מיקומו וכליו של המדריך

מדורים
58

 | 26תובנות מכיבוש מוצול ואל-רקה

סא"ל (בדימוס) ד"ר דוד דוכן ,קצין קשר לשעבר .מומחה באסלאם רדיקלי,
עמית מחקר במכון למדיניות נגד טרור במרכז הבינתחומי הרצליה ,מרצה
באוניברסיטת בר אילן
הקרבות העירוניים במוצול ובאל־רקה מלמדים רבות על הצפוי לצה"ל ולצבאות
המערב במרחב הלחימה האורבני .כדי שהצבאות המערביים יגיעו ליכולת שיא
בלחימה אפקטיבית בשטח הבנוי ,עליהם לפתח יכולות ורסטיליות ומסתגלות
למצבים משתנים בלחימה
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מבט"ש למשילות

אל"ם רומן גופמן ,מח"ט  ,7לשעבר מח"ט עציון
אין תחליף לחיכוך אמיתי כהזדמנות להתנסות
בהתאוששות מכישלונות ,ביכולת לזהות ולהגדיר
בעיה מבצעית ,לבנות פעלתנות וללמוד כיצד
לומדים ומשתנים בלחימה

מפנקסו של מח"ט

64
טכנולוגיה צבאית

68

אוויריית יבשה בצה"ל

אל"ם (מיל') עמירם (עמי) דגן ,יועץ בתחום
המל"טים
אווירייה בצבא היבשה ומיצובה ביחס לחיל
האוויר היא סוגייה המלווה צבאות רבים בעולם
מאז הקמת הכוחות האוויריים הראשונים לפני
מאה שנה .צה"ל נכנס אליה כעת בעוצמה

על מסירותם וגבורתם של
דור השריונאים בעידן
המלחמה בטרור
אלוף (מיל') גרשון הכהן

סיקורת ספרים

 | 32תהליך ההכשרה ואתגרי העידן
הטכנולוגי

אל"ם (מיל') עופר אזרד ,לשעבר מפקד בה"ד  - 20בית הספר לטכנולוגיה
ולאחזקה .מנכ"ל עיריית טבריה
על התקופה הראשונה לאחר הגיוס לחיל הטכנולוגיה והאחזקה להיות מותאמת
למאפיינים החדשים של בני הנוער

 | 38ההפרטה בצה"ל

71

לחשוב מחוץ למחסנית

מבטמבטאישי
אישי

סא"ל (מיל') אורי לוין ,מג"ד בעוצבת האש
רס"ן (מיל') איתמר כהן ,סמג"ד בעוצבת האש ,מהנדס
מכונות בחברת אפימילק
כיום נהוג לטעון  29כדורים במחסנית ,למרות
שהכדורים נארזים בחבילות של  30כדורים .הסיבה -
קיבעון מחשבתי .אותו יש לשנות
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הדרגות בצה"ל
חלק ראשון

התייעלות לטווח ארוך או פתרונות אד-הוק
אל"ם רן קינן ,מפקד מרכז ההובלה
בבואנו לבחון מהלכי הפרטה ומיקור חוץ עתידיים במסגרת תוכנית רב־שנתית
"גדעון" ,יש להבטיח כי מהלכי ההפרטה לא יפגעו באפקטיביות של צה"ל

איציק רונן ,האדם שבטנק  -על ציר המפלים,
הוצאת "סגול" 235 ,2017 ,עמודים

ד"ר אשר שפריר ,בלשן ,עורך ומתרגם .מתמחה
בלשון העברית ובסוציולוגיה של הלשון .חיבר את
מדריך העריכה “ניסוח בעברית“
לשון מלחמה
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לקדש את השינויים בצבא
צבא נבנה כנגד איום.
מתוך כך שהאיום משתנה ללא הרף ,על צבא להתאים עצמו
לשינויים החלים במאפייניו ,ולשמור על חוסר השוויון שבינו
ובין העומד מולו .שוויון כוחות בעימות משאיר מרווח קטן
מדי להתגברות על תקלות ולהתמודד עם הפתעות בלתי־
ניתנות לחיזוי ,מה שעלול להוביל למאבק צבאי ללא הכרעה
במקרה הטוב.
עימות מאוזן הוא סיוט לכל מצביא ומפקד.
כשצבא עומד מול ארגון טרור או אוכלוסייה נשלטת ומורדת,
כמו־גם במלחמת רקטות וטילים ,אי אפשר לחשוב במונחים
של שוויון כוחות או מאזן במערך הכוחות .החשיבה חייבת
להיות שונה .תפישת האיום שונה לחלוטין מתפישתו
במסגרת מאבק צבאי קונבנציונלי ,ויש למצוא דרכים
להשגת חוסר שוויון כשהכף מוטה לטובתך.
גישה כזו בצבא תוביל לגמישות מחויבת המציאות :במבנהו,
בכלי מלחמתו ובפועלו.
גישה כזו תוביל לרמה גבוהה ומהירה של שינויים בצבא .צבא
שיקדש את מאפייניו סופו שיפסיד במלחמה .לכן ,השינויים
בו חייבים להיות דרך קבע ויש לקבלם כדרך הטבע.
רק כך ניתנת לצבא יכולת לשבור שוויון ,ולהגיע לעליונות
צבאית בכל עימות  -מתהווה או מתמשך .תר"ש "גדעון" היא
דוגמה מצוינת לטיפול מאוזן בעימות הבלתי המאוזן תדיר,
המתדפק על דלתותינו.
			
		

אפי מלצר
המפקד והעורך הראשי

תקופותיה של העברית הוא “אלוף נעורים”.
הצירוף מופיע פעמיים במקרא.
מן הדרגה אלוף מצויות בצה”ל ההסתעפויות:
רב אלוף ,סגן אלוף ,אלוף משנה ,תת אלוף.
דרגות רב אלוף וסגן אלוף נקבעו בסוף יולי
 1948עם שאר דרגות צה”ל .דרגת אלוף
משנה נקבעה ב־ ,1950ואילו התת אלוף נקבע
ביולי  1968לאחר מלחמת ששת הימים.

עם הקמת צה"ל ועם
קביעת הדרגות נקבעה
המילה סרן בעבור הדרגה
 captainוממנה נגזרה
הדרגה רב סרן
סרן

גם המילה סרן היא מילה מקראית המופיעה
רק בצורת רבים – ְסרָ נִ ים – בדרך כלל בצירוף
“סרְ נֵ י פלשתים” ומעט בצורה “הסרנים”:
ַ
“ח ֵמ ׁ ֶשת ַסרְ נֵ י פְ לִ ׁ ְש ִּתים וְ כָ ל ַה ְּכנַ עֲ נִ י וְ ַה ִּצידֹנִ י
ֲ
וְ ַה ִח ִּוי י ׁ ֵֹשב ַהר ַה ְּלבָ נוֹן ֵמ ַהר ַּבעַ ל ֶחרְ מוֹן עַ ד
לְ בוֹא ֲח ָמת” (שופטים ג’ .)3 :בפירושו של
רש”י ל”סרני פלשתים” בשמואל א’ ,ו’,4 :
על סמך הנאמר ביהושע ג’“ :13 :חמישה
הם העזתי והאשדודי והאשקלוני הגתי
והעקרוני” ,מפרש “הם עובדי כוכבים”,
כלומר זרים .במילים אחרות אלה היו שליטי
הערים האלה ,אולי נסיכים ,אולי מושלים .לא
מלכים ,מפני שהוא מציין במקום אחר שלגת
היה מלך ,אכיש מלך גת .המילה נחשבת מילה
פלשתית  -היא איננה בשפות שמיות אחרות.
נשאלת השאלה האם יכולים אנו לשייך את
השפה הפלשתית שאין אנו מכירים ,למשפחת
שפות כלשהי .עלינו לברר מי היו הפלשתים.
המקרא מגדיר אותם “ערלים” (שמואל א’
י”ד ,)6 :ועוד ידוע כי באו מאיי הים .אומר
לנו הנביא עמוס (עמוס ט’ ,)7 :כי ה’ העלה
את הפלשתים מכפתור וכך אומרים גם
ירמיה וצפניה .לכן יש להניח כי כפתור היא
למעשה כרתים .בצבא דוד אנו מוצאים
את “הכרתי והפלתי” (כגון שמואל ב’ ט”ו:
 ,)18שלדעת הפרופ’ י’ קוטשר אינם אלא
“הכרתי והפלשתי” ועקב תהליך פונטי ידוע,
ה”פלשתי” הפך ל”פלתי” .אם כן הם הגיעו
מאיי הים ומאסיה הקטנה ולדעת קוטשר
המילה סרן הייתה פלשתית או שאולה מאחת

משפות אסיה הקטנה .זאת בשל הימצאה של
המילה ביוונית בצורה  tyrannosבמשמעות
של “שליט” .המשמעות המודרנית של “עריץ”
נתקבלה מאוחר יותר.
וחזרה לעברית שגם בה היא מופיעה בהקשר
הפלשתי בלבד ואיננה כלל בלשון חז”ל.
בפעמים אחדות שמופיעה המילה “סרן”
עד המאה העשרים היא תמיד בצירוף
“סרני פלשתים” ,חוץ מפעם אחת אצל אחד
מראשוני סופרי ההשכלה ברוך לינדא ,אשר
כותב בספרו “ראשית לימודים א” משנת
“ :1788סרנים ונשיאים קטנים אשר להם
חלק קטן ממדינה למשול”.
עם הקמת צה”ל ועם קביעת הדרגות נקבעה
המילה בעבור הדרגה  captainוממנה נגזרה
הדרגה רב סרן.

סגן

המילה סגן מופיעה במקרא קרוב ל־20
פעמים ,תמיד בצורת רבים :סגנים .לכן יש
בעיה עם הניקוד וההגייה של המילה ביחיד.
בן־יהודה מנקד את המילה ָסגָ ן ,אבל כותב
בהערה שהניקוד הזה הוא על פי ההתאמה
לניקוד המילה בארמית ְסגָ ן ,ומציין עוד כי
הפייטנים מנקדים את המילה ֶסגֶ ן .הניקוד
הזה בא לדעתי עקב החיבה הרבה של
הפייטנים למשקל השמות הסגולייםֶ :הגֶ ה,
ֶּפגֶ שֶּ ,דפֶ ק ועוד.
בניגוד לסרן ,המילה איננה מילה עברית ,אלא
מילה שמית שאולה מן האכדית ,šaknu -
ופירושה מפקד או ממונה על עיר או מחוז
כבוש .היא למעשה המילה העברית “סוכן”
שחזרה אלינו בגרסה האכדית בצורת סגן.
המילה “סוכן” נמצאת במקרא פעמים אחדות
ומשמעותה בדרך כלל משרת .נדון בה בקרוב
בפרק על סוכני מודיעין .המילה סגן נמצאת
גם בארמית בצורה ִסגְ נָ א .במקרא יש לה שתי
משמעויות :א .ממונים אשורים או בבלים,
למשל “לְ בֻ ׁ ֵשי ְתכֵ לֶ ת ַּפחוֹת וּ ְסגָ נִ ים ַּבחוּ רֵ י
ֶח ֶמד ּ ֻכ ָּלם ָּפרָ ׁ ִשים רֹכְ בֵ י סוּ ִסים” (יחזקאל
כ”ג .)6 :ב .שליטים ביהודה  -נמצא רק

המילה סגן מופיעה
במקרא קרוב ל־20
פעמים ,תמיד בצורת
רבים :סגנים

דרגות צה"ל בראשית דרכו

בספרי עזרא ונחמיה ,כלומר בימי בית שני:
“וְ ַה ְּסגָ נִ ים ֹלא יָ דְ עוּ ָאנָ ה ָהלַ כְ ִּתי וּ ָמה ֲאנִ י עֹ ֶ ׂשה
וְ לַ ְּיהוּ דִ ים וְ לַ כּ ֲֹהנִ ים וְ לַ חֹרִ ים וְ לַ ְּסגָ נִ ים וּ לְ יֶ ֶתר
עֹ ֵ ׂשה ַה ְּמלָ אכָ ה עַ ד ֵּכן ֹלא ִה ַּגדְ ִּתי” (נחמיה ב’:
 .)16בלשון חז”ל המילה קיבלה משמעות של
משנה לכהן הגדול ,סגן הכהנים“ :רבי חנינא
סגן הכהנים אומר” (מסכת אבות ג’.)2 :
המילה הייתה נפוצה גם אצל הפייטנים ,אך
אין מוצאים אותה אחר כך עד למאה התשע
עשרה .בשנות החמישים וביתר שאת בשנות
השישים של המאה התשע עשרה החלה המילה
להופיע בעיתונות של התקופה .בדרך כלל
היה צורך בהסבר ,בהיותה חדשה לקוראים:
“האדון סגן המזכיר (וויצעקאנצלער) קרא
לראשונה את המכתב בלחש” (“המליץ”,
מאי  .)1863העורך של העיתון העברי שיצא
לאור באודסה מצא לנחוץ לתרגם בסוגריים
את סגן המזכיר ליידיש .אם כן המילה הייתה
כמאה שנה במשמעות של משנה בלבד עד
להקמת צה”ל .עם הקמת צה”ל המילה נקבעה
בעבור הדרגה  lieutenantונקבעה גם דרגת
המשנה סגן משנה.
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צילום החמקן :רס"ן ע' ,ביטאון חיל האוויר

צילום החמקן :רס"ן ע' ,ביטאון חיל האוויר
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שובר שוויון
בעימות בלתי מאוזן -
הממד הנוסף
בזירה החדשה של הלחימה בטרור נדרשת
חשיבה אחרת לא רק ברמה הטקטית
והטכנולוגית ,אלא ברמה התפישתית.
היא זו שתוביל את צורת הלחימה בעתיד
הנראה לעין

ההפרטה
בצה"ל

התייעלות לטווח
ארוך או פתרונות
אד-הוק
02624

מערכות 464

בגיליון:
 תובנות מכיבוש מוצול ואל רקה
 האם המדריך עדיין מוגדר "מדריך"?
 תהליך ההכשרה ואתגרי העידן הטכנולוגי
 כוחות ומפקדות מאולתרים במלחמות ובמבצעים
 תנועות ההתקוממות באזור וההקשר הישראלי
ועוד מאמרים ומדורים

