החטיבה המרחבית
כעוצבתיסוד
במלחמהבטרור

חטיבה מרחביתבאיו"ש מפקדת על הקרב בהווהובובזמן מתכננתומכינה את הקרב שלאחרמכן.
במקבילהיא גם מרכזת את מעגלהלמידה השלם,וכלזה היא  nwluתוך שהיא מקיימת את שברת
הבט"ש המבצעית

אל"מאורן אבמן
המציאות שבה פועל צה"ל בעימות הנוכחי שונה בעליל
ההתיישבות מקבלת החלטות ומתמרנתכלולייןבין כל
ממלחמותישראלבעבר.בפיקודהמרכזבוצעותהליךחשיבה
המשימות האלה.
ועבודתמטהשבהםהגדירולמעשה אתהחטמ"ריםכעוצבות
מפקד החטיבה מקבלמדייום החלטות רבות ,ותמיד
היסודבלחימה.אתגריםושינוייםרביםחלובשנותהעימות
יימצאמישהו המושפע מההחלטות האלה שלאיהיה שבע
בצה"ל בכללובפיקוד המרכז בפרט .ב"ספר החטיבה" של
רצון .אם המפקדדואג בגזרתו ל"מרקםחיים"על-ידי מתן
צה"לכתוב שהאוגדההינה עוצבתהיסודבצה"ל ,והחטמ"ר
הקלותתנועהלפלסטינים,קמהמיידזעקהמהשב"כומראשי
"יגן על המרחב שבאחריות החטיבה ועל האוכלוסייה
ההתיישבות .אם המפקד מחליט להקשית את הביקורת
הכלולה בו בשגרה ובחירום" .האם כך הםפני הדברים
במחסומים,מי ד הוא מוצף בפניות ממפקדת התיאום
במציאותהנוכחית?
והקישור,מנשות "מחסוםווטץ"'ומנציגי
השינויים והאתגרים כיום שונים החטיבה המרחביתלוחמת אונר"א .בלילה הוא מפקד על מבצע,
משמעותית מההגדרה היבשהשלעיל ,אך
בבוקרהוא מתמודד עםהפגנה שלפעילי
בטרור,מבינה על
בחרתילייחד את המאמר הזה לפיקוד
שמאלנגדהגדר,בצהרייםהואמנהלפינוי
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ולמנהיגות בחטמ"רבעימותהנוכחי.
מאחז ,לאחר מכן הוא נפגש עם מפקד
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הביטחון הלאומי הפלסטיני ,בערב הוא
קשר עםההתיישבות
אתגריםסיקודיים
מקייםקבוצתפקודות,2ובסיומההואעוד
מהם האתגרים העומדיםבפני החטיבה מקבלתהחלטות ומתמרנת משוחחעם ראשהמועצהבנוגעלמשאית
המרחבית באיו"ש בסוג
זבל .משם -לחפ"ק,לעודמבצע.
המלחמה הזה? כלולייןביןכלהמשימות
החטיבה המרחבית באיו"ש היא עוצבת
מגוון השיקולים שחייב המח"ט
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היסוד  -היא זו המתכללת את כל
לשקול הוא עצום .לשם המחשה :הוא
ה שי קו לי ם
צריך להביא בחשבון -בין היתר  -אם
ומתווה מדיניות הלכה למעשה
החלטתותשפיע לרעה על מצבההכלכלי שלג'נין.קריסה
מחש מנשה
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בשטח.היא מבצעת מאמץ מתמשך
כלכלית של העיר ,שעלולהלהוביל לקריסה של תשתיות
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הכולל אתהמרכיביםהבאים:ניהול
המים ,החשמל,הרפואהוכו',אינהרקבעיהשלהחטיבהאו
המערכה הנוכחית,יצירת תמונת
שלהאוגדהאושלהפיקוד ,אלאהיאעלולהלהפוךבמהירות
מודיעין שוטפת ונקודתית,גיבוש
רבהלסוגיהלאומיתואףבין-לאומית .כ 300-אלףבני אדם
הערכת מצב מתמשכת ונקודתית,
חייםבגזרה שלחטיבת מנשה,והצבא -על-פי החוק-הוא
הריבון.
תכנון המבצע הבא וקיום שגרת
בט"שבמקביל.
המח"טהואהגורםהניצבבתווך-ביןהרמההמערכתית
במילים אחרות :החטיבה
ולעיתיםאףהאסטרטגיתלביןהמיקרו-טקטיקהשלאבטחת
המרחביתלוחמתבטרור,מגינהעל
אוטובוסהתלמידיםאוחולייתהלוחמיםהסוגרתעלמבנה
במחנהפליטים.
האוכלוסייה האזרחית ,אוכפת את
החוק ,מקיימת קשר עם
המח"טגםשרויבמתחתמידיביןעייפותהלוחמיםלבין
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קציני המטה של המח"ט הם שהופכים את החטיבה לגוף
הצורך לבצע פשיטה ,לעצור חשודים או לצאת למבצע
מתמשך.כמוכן הואנקרעביןהצורך הברורלבצע פעולות
באופןמיידיולהיותמחויבלמשימהלביןמחויבותוהבלתי
מתפשרת לשמורעלחיילוחמיו.
המח"טגם נדרש לפתח אתהיכולת לקרואבין השורות
ולהביןמהייכולתםהאמיתית של המג"ד ושלהגדודלבצע
בנקודתזמן מסוימת את המשימה שהוטלהעליהם ,ומהם
הסיכון,המשמעותוהתוצאותשלאי-ביצועהמשימהבאותה
נקודתזמן.
למח"טצריךלהיות האומץלעמודעלדעתוהמקצועית
בפני כל הגורמים ,ובהם מפקדיו,וצריך להיות לו האומץ
לסמוך עלאנשיו .ומעל לכול הואצריךלהגיע למצב שבו
יוכללהסתכללעצמובעינייםבשעתהגילוח,בלישיחושצורך

עז להשפיל את מבטו.היכולת המנטלית
לאזן בין כל הניגודים היא המפתח
להצלחת המח"ט במישור הפיקודי
והמנהיגותי .ותמידיש לזכור שעולם
המח"טאינושחור-לבן אלאישבו הרבה
מאודגוונים שלאפור.

המעצבים

שיכול לבצע את כל המשימות המוטלותעליו:::

הרבות בעתובעונה אחתעל-ידיהבנתם אתהמשימותואת
גבולות הגזרה (בכל המובנים) ובעיקר הודות לאחריותם
הבלתי מתפשרתבגזרתם.
"עוצבת היסוד" מפקדת על הקרב בהווה ובו בזמן
מתכננת ומכינה את הקרב שלאחר מכן .במקביל היא גם
מרכזת אתמעגלהלמידההשלם,וכלזההיאעושהתוךשהיא
מקיימת את שגרת הבט"שהמבצעית.

מפקדת החטיבה

ההמלצה החשובהביותרשניתן לתת למפקד חטיבההיא
שיקיף את עצמו באנשיםטובים.קציני המטה של המח"ט
הם שהופכים את החטיבה לגוף שיכול לבצע את כל
המשימות המוטלותעליה .הם אלה שלאחרהתוויית הדרך
מפנים למח"ט את הזמן לעסוקבעיקר:
תכנון,ביצוע,חניכהוהנחלתרוח המפקד
אתהמציאותמעצבים
לגייסות.
בראש ובראשונה האנשים:
בנייתצוות מגובשויעילהיא אמנות.
קציני המטה ,המב"דים,
מטה החטיבהחייב להיות צוות מסור,
מגובש,לויאלי ,בעל מוסר עבודה גבוה,
המ"פים ,המ"מים,
המסכיםעל המטרות ומתקשרבינולבין
והח"לים

הח"לת~

עצמו בשפה משותפת ברורה.הייתהלי

את המציאות מעצבים בראש ובראשונה
זכות גדולה לפקד על חבורה כזאת,
האנשים:קציניהמטה,המג"דים,המ"פים,המ"מים,החיילות
שהביטוי "אי-אפשר"אינומצויבמילון שלה.
והחיילים .השפעת המפקד נמשכת גםכשפיזית הוא נמצא
סגן מפקד החטיבה הוא יעד ברור ומרכזי לחניכה
במקוםאחר,שכןהואמנחיללאנשיו אתיעדיו ,אתתפיסתו
בתחילתהדרך,אבלמעללכולהוא השותףהמרכזיבהקניית
המבצעית ואת מהשקרוי"רוח המפקד".
היכולת לחטיבה לבצע את המאמץ המתמשך .חשובלזכור
מפקדתהחטיבההיאגורםמרכזיבלחימה,ועליהלהיות
שהסמח"ט הוא בראש ובראשונה מפקד החטיבה כאשר
חזקה ,משומנת וגמישה .עליה להקרין יציבות ולהיות
המח"טנעדר.
האוטוריטההמקצועיתבגזרתהלחימה.
על המח"ט לזכורתמיד שהאנשים המסורים והטובים
המג"דים הם שמאפשרים לחטיבה לבצע את המטלות
שתחת פיקודו הם שמאפשריםלו לפקד ולשלוט בשגרת
4:התמונות במאמר הזה צולמו במהלךפעילויות של חטמ"ר מנשה

הלחימה ,בעת מבצע חטיבתי

מורכב ,בחניכה ובבקרה והם גם
אלה שמאפשריםלו לצאתהביתה
לחופשה כשהוא רגוע (עד כמה

שניתן).

הנדודים והמג"דים

תפקידו של מפקד החטמ"ר כבר
אינו מסתכם רק בהפעלת הכוח.
עליולעסוקגםבבנייןהכוחולטפל

בסוגיותערכיותונורמטיביות,כדי
שצה"לישמורעלאופיוהנוכחיגם

בשניםהבאות.החטיבההמרחבית
מטביעה חותם על הגדודים ועל
היחידות -ובעיקר על המפקדים
שפועלים בגזרתה .תחושת
האחריותשלי ושל מטה החטיבה העימות הממושך גרם להתמקד!תבבעייתאורך הנשימה שלהלוחמים ושל
ליחידותוללוחמיםהיא מוחלטת.
המפקדים והעלה בעיות כמו לחץ  np~nwlוסער גדולמדייבין תחושת
שואלים אותי אזרחים
המפוגלות שלהיחידותלבין היכולת האמיתית של חלק מהן
ומפקדים":בגללהלחימההרצופה
שאני טורח לומר להם כל הזמן  -של מפקדיםמצוינים.
אתם בכלל לא מתאמנים ,והשחיקההיא נוראית.זה פגע
בצה"ל"?

תשובתיהיא:נהפוךהוא!תהליךהסוציאליזציה שעברו
היחידות מתחילתהעימותועדהיוםחיזק משמעותית את
הצבא.לאדומיםגדודי החת"מוהשריוןהיוםלמהשהיולפני
ארבע שנים .לא דומים המג"דים ,המ"פים והמ"כים
(מסו"לים ,מט"קיםוכו') למהשהיו טרם העימותהנוכחי.
המנהיגות,הפיקוד,העמידהבאתגר המתמשךוהקשהחיזקו
את מפקדותהגדודים ,אתקציני המטה ,את המ"פים ואת
המפל"גים(מפקדיפלגות).חשובמכך,הםחיזקומשמעותית
את הביטחון העצמי ואת תחושת המסוגלות של כלל

המפקדיםוהיחידות.

ש

כמח"טאני מכבד מאוד את המג"ד .פקודות הן דבר
חשוב,אךזכרתיתמידעדכמהלאאהבתיולאהערכתיכמג"ד
את "הנחיות המח"ט" שהועברו לגדוד באמצעות חמ"לים
(בדרךכללעל-ידיסמב"צית) .המג"דצריךלשמוע אתקולו
של המח"ט,והמח"טצריךלשמוע אתקולושלהמג"ד.חשוב
מכך,ישנםמצבים שבהםחייב המח"ט לראות אתעיניו של
המג"דואת שפתגופוכדי להתרשם אםהוא באמתמבין את
ההנחיות ,מזדההאיתןופועלבאופןיעיללמילוין .לא פעם
חוויתי את תחושת ההקלה שלמג"ד חדשבגזרהברגעשהוא
מביןשהבעיהשלוהיאגםשליושישפתרון.תמידישפתרון.
אי-אפשרלהפריזבחשיבותהחניכה.ברגעשהמג"דמבין
מה מצפהממנוהמח"ט,וזהמשכיללחנוךאותו ,אתהמ"פים
ואת שארבעלי התפקידים המרכזיים בגדוד (מפ"ם [מ"פ
מפקדה] ,קמב"ץ ,קמ"ןוכו') הופךהגדודלאוטונומי .חשוב
לזכור שחופש פעולה ,יוזמה ויצירתיות אינם עומדים
בסתירהלשליטה,לבקרהולחניכה.

הסמג"דים והם"סים

בחטיבהעמדהלרשותיחבורה שלסגניםמצויניםאו-כפי

הסמג"דהואקודםכולמפקדולארקסגן! ההשקעההאישית
בהם השתלמה לאורךזמן .הם שמקניםלחטיבה את אורך
הנשימההחיוני בלחימה הרצופה תוך שמירה על שגרה
מבצעיתאיכותיתבכך שהםמאפשריםלמג"דלבצע מטלות
נוספות ומדי פעם גם לצאת הביתה למשפחתו .המג"דים
שלהיום הםבוגריםיותרובעלי משפחות,ואבוילנו אם
ניצור מצב שבו בהעדר המג"ד נפגעותהיכולות של הגדוד.

על המח"טלחנוך אתהסמג"דיםכמעטבאותואופןובאותה
רמה שבהם הואחונך אתהמג"דים.
גם עם המ"פיםחייב המח"ט לשמור על קשרבלתי
אמצעי .ואם מ"פ שמח(כן ,ממש שמח!)שאני באלביקור
או סתםכדילגלגלשיחה-זומחמאהגדולהבשביליכמח"ט.
יותר מכך:הכי הרבהאני לומדמשיחותיי עם המ"פים.
לעיתים הם משמיעים הערות אגב,שבשביליהן בבחינת
הארהגדולה.לדעתיאסורשביקורשל מח"טבפלוגהילווה
בטקסכלשהואובתיקביקור.כלמהשצריךהואלנהלדיאלוג
ולהקשיב ברצינות למפקדים .הם המוציאים לפועל
האמיתיים בפאזל האדיר שהמח"ט מפקדעליו.לעיתים
הביקור של המח"ט משולמבחינת המ"פלהתבוננותבחלון
מלאאדים,שלפתע,בניגובקל,הכולנראהדרכובצורהחדה
וברורה.לאפעםראיתיכיצדלמג"דולמ"פנהיהפתאוםהכול
ברור לאחרשעתיים שלדיאלוג ושל הקשבה.

קללתסיזיפום

בלמפקדשלחטיבהמרחביתמביןהיטבעדכמהאכזריהיה
העונששהוטלעלסיזיפוס.כידועהוענשסיזיפוסבכךשאולץ
לגלגלבכלפעםאבןכבדהבמעלה ההר ,וממשלפניההגעה
לפסגה,היאהייתה מתגלגלת שוב לתחתית.באופן דומה
פועלמפקדהחטיבההמרחבית:בכלפעםהואמכשירגדודים
חדשים לפעול תחת פיקודו ,ולאחר שהם משתפשפים

ומיטיבים לתפקד ,הם עוזבים ,ובמקומםמגיעים גדודים
חדשים,שישלחנוך אותם מההתחלה.
אבל כשמג"דים חדשים אומריםלי" :מה אתםעושים
ישאפילועל עבודה
שכולםרוציםלהגיע למנשה?" ברורל

סיזיפיתישגמול.
וכךנעשית מלאכתהחניכה:
* כחודשלפני הגעתהגדוד:סקירה,שיחה,היכרות ,מתן
דגשים להכנות לקראת החפיפה תוךציון הנקודות
שעליהןיש להתמקד.
* בשבוע הראשון :תרגילים וחניכה וכן ביקור ראשון
במפקדת הגדוד ,כולל המ"פים .בביקור נותן המח"ט
תשובה לכל שאלה .לאחר מכן נערך תרגיל ראשון
ובעקבותיותחקירארוך.
 18לאחר כחודשמביניםסוף-סוףהמג"דיםואנשי המטות
שלהםעל מה שדובראיתםבשיחות המקדימות .לאחר
מכןמתחיליםהביקוריםבפלוגות.זהוהשלבשבומתחיל
המח"טללמודמהמייפיםשלו.
 8קיום "תחזוקה שוטפת"  -קיום תחקירי אירועים,
תרגילים ותטל"גים (תרגילים טקטיים ללאגייסות),
ביקורים סדירים בפלוגות גם תוך שהן מבצעות את

יצירתמנגנוניבקרהיעילים.
 .2יש לנהל הסברהיעילה -באמצעותתדריכים,ניתוחי

אירועוהנחיות.
 .3ישלהעניש בחומרהמישחורג מהנורמההרצויה.
עוצמתם שלצה"לושל החברההישראליתבעימותהזה
נובעתמהלגיטימציה של הפעולה ומהמטרה המשותפת -
גם בקרב הלוחמים וגם בקרב האזרחים .הלגיטימציה
הציבוריתהיא נכס אסטרטגי בעימות מתמשך דוגמת זה
שאנומצוייםבוכרגע,ועלמה שקורה כאשרמאבדיםאותה
כברלמדנובמהלךמלחמתלבנוןוהלחימהברצועתהביטחון
בדרוםלבנון.

סיכום

החטיבההמרחביתאינהדומהכיוםלמהשהייתהלפניכמה
שנים .אם בעבריכולהיה מפקד החטמ"ר לעסוק אך ורק
בהפעלת הכוח העומדלרשותו,הריבמציאות שלהיוםאין
הואיכולליהנותמהפריווילגיה הזאת.כיוםעליולעסוקגם
בקשת רחבה שלנושאיםאחרים -בראשובראשונהחניכה
של המג"דים ושל המ"פים .לעומת זאת נהנההיום מפקד
החטמ"ר מחופש פעולהכפי שמעולם לא היה לו .חופש
משימותיהן .חשוב להדגיש שתחקירי התרגילים
הפעולההזהשנותנותלוכלהרמותשמעליו(מפקדהאוגדה,
והאירועיםהםהכליהמרכזילקביעתהנורמותהערכיות
אלוףהפיקוד ,המטכ"ל)אינומובןמאליו,ויש לשמורעליו
והמקצועיות.
מכל משמר.מדוברבנכסחשובשמקריןעלאווירתהעשייה
בחטיבהועלאיכותה.
אחדות החטרה -רתימתכלל המערכות
לאחרקרוב לחמששנותלחימההאויבמכיראותנוואת
צה"ל פועל בשטחים לצדגופים אחרים ,דוגמת השב"כ,
דרך הפעולה המבצעית שלנו.פעילי הטרור והמבוקשים
מפקדת התיאוםוהקישור (מת"ק) ,מג"ב ,משטרת ישראל.
מודעיםליכולתהמודיעין שלנועל כללמרכיביה ולשיטות
אתהגופים האלהיש לרתום למשימה הכללית תוךיצירת
הפעולה האג"מיות-ממעצריםועדסיכוליםממוקדים.
ביחידות הלוחמות עוצב כל הפיקוד
אווירה טובה של שיתוף פעולה .חשוב
ביותרליצור אווירה של שיתוף פעולה ,מפקד החטמ"רנהנההיום מרמת המ"פים ומטה בעימות הנוכחי,
והיעד המקצועי המקורי של המפקדים
מכיוון שמדובר בגופים שאינם כפופים
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מדיי
השב"כאינםמקבליםפקודותמהמח"ט.אבלהגעתילמסקנה בין תחושת המסוגלותשלהיחידותלביןהיכולתהאמיתית
שאםרותמים אותם למשימה בצורהנכונה ,הם מתמסרים
של חלקמהן.
למשימהבכלליבם,מפגיניםמסירותורצון לשתףפעולה.
ישלהמשיך אתהמגמהשלחיזוקהמפקדותהחטיבתיות
היכולת המקצועית והמנהיגותית לרתום את כלל
בתקינהובאיוש,ישלחזק אתהמודיעיןשלהחטיבותולהפוך
הגורמיםהיא המפתח להצלחת החטיבה בגזרתה.
אותולגוף"מינימחקרי".יש לשפר אתשיתוףהפעולה עם
השב"כ ,המניב תוצאות מרשימות ,ולחזק את ההסברה.
קבלת החלטות,אמירותפיקודיות ,נורמות
לבסוףישלשתף אתמפקדי החטמ"רבתוכניותלבנייתהכוח
וליישוםתהליכיםארוכיטווח.
וערכים
המלחמה הנוכחית מתאפיינת בדילמות ערכיות קשות.
ערב השנההשישיתלעימות צה"ל הוא צבא חזקיותר.
הדילמות האלה הן נחלת הכלל  -מהלוחם במחסום ועד
חופש הפעולההניתןכיוםבפיקוד המרכז ובאוגדתאיו"ש
ראש-הממשלה .העיסוק בנורמות ובערכים בסוג כזה של
לחטיבותהואמרשיםואינומובןמאליו.חופשהפעולההזה
לחימהמצביעעלהחוסןהמוסרישלנוכעם וכצבא.בנושא
יוצראווירהמבצעיתאיכותיתבכלהפרמטרים.
הזהאנייכול לתת שלושעצות המבוססותעלניסיוני:
האנשים הם הנשק הסודי במלחמה,ואילו המנהיגות
 .1ישלהשתדל-ככלשרקניתן-שלאלהכניס אתהחיילים
והפיקוד הםהבסיסלכלעשייה מוצלחת.
לסיטואציהבעייתית .אסורלהטיל עליהם עומסיתר,
וחייבים להיותערניים ל"פעמוני אזעקה" באמצעות

6

1

61

