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אחרבעולם.לאלהסתפקבשניעות
רצוןעצמיתמנךשאנחנומוסחים
יותרמצבאזהאואחר.זהלא
רלוונפי.עלינולבחון אתעצמנו
ולבודמהאנחם חטםלהיו31ואנחם
רוציםלהיותצבאערני ,ששואל
שאלוהג שמטל ספק

מפקד המכללות
רני זמן קצר ,בעת ביקור במכללה צבאית באיטליה,
ואלתי על-ידי אחד המרצים בה ,מומחה לטרור ,מהו
רעומי ההישג הצבאי המרשים ביותר של צה"ל .עניתי
קלעתייש שלושההישגים כאלה .ההישג הצבאי הראשון
יה במלחמת העצמאות -יציאה ממצב של נחיתות
סטרטבית למצב שלניצחון מרשים מאוד עלקואליציה
ל מדינות ושלכנופיות פורעים .ההישג הצבאי השני-
יציאה ממשבר ההפתעה במלחמתיוםהכיפורים.ההישג
שלישי-היציאה מההלם שבו נמצאה החברה הישראלית
שנת -2002ליתרדיוק ,במרס  ,2002שבמהלכו ספגה
~ראליותר ממאה הרוגיםבפיגועי טרור .צה"ל נטלאז
ת היוזמה ויצא למבצע "חומת מגן" ומאותה עת-
תהליך מתמשך של עימות רצוף ולחימה בטרור-
מקדמנו לעבררגיעה יחסית בתחום הביטחון ,במקביל
כלכלה שמתחילה להתאושש ,והשיח הציבורי מתפנה
עסוק בנושאים אזרחיים כגון חינוך ואיכות הסביבה.
עימות הנוכחי עם הפלסטינים ,הנמשך ארבע שנים
וצי ,מכונה עימות מוגבל משום שהמאפיין העיקרי שלו
וא המגבלותשאנומטיליםעלמידתהכוחשאנו מפעילים
זהיריב.בדברייאני מבקשלהבליט אתהאתגרים שמציב
וג הלחימה הזה למפקדים בדרג השדה.
המאמר מבוסם על הרצאה שנשא האלוף בכנס שלהמכון
טקטית כמכללותבינואר .2005

יחידיה

מורכבות העימות המוגבל

המנבלה עלהפעלתהכוח מובילה לצורתלחימה מורכבת
ומסובכת.כדי להמחיש את המורכבות הזאת אשתמש
בציור שלפיקאסו .למתבונןבציור הזה ברור אמנםשזוהי
דמות אדם ,אבליש בציור מרכיבים לא ברורים:היכן
ממוקם האף?היכן ממוקמתהעין?
הלחימה בעימות הזה מתאפיינתבעיקרבניסיונותיו של
היריבלפגועבאוכלוסייהאזרחיתישראליתתוןשהמפגעים
באים מקרבהאוכלוסייה האזרחיתהפלסטיניתומתבוננים
בצילה .שיטת הלחימה הזאת מאלצת את צה"ללפעול
בתנאיםשונים מאלה המוכרים בעולם המלחמה הקלסי,
שבו קיימת הבחנה בסיסית ,מוגדרת היטב,בין לוחמים
לבין אזרחים -הבחנה שגובתהבחוקי מלחמהבין-לרומיים.
אחד האתגרים החשובים שלנו כיום הוא להציגבפני

העריב"תהשינוייםפחיו.זעתנו [עולסהניהמה
הקלסית ולשכנע בכך שהם מחייביםשינוי בהתאם גם
בכליםהחוקיים העוסקים בלחימה.

מג"ד"מ%זן "19734מולמג"ד"מ%זל"2005
מאז שות  2000פועל צה"ל במברש לחימה שונה מזה
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בסוג הלחימה העכשווי בחרתי לערוך השוואהבין אמיר
יופה ז"ל ,מפקד הגדוד שלי במלחמתיום הכיפורים,
כשהייתי טנקיסט צעיר בקורם מפקדי טנקים,לבין אורן,
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באזורביר:מדה .בסביבות השעה  14:00תקפו מטוסי
קרב מצריים את הבדוד ואת מתקני חיל-האוויר באזור.
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שהנדודשלו נדרש להשקיע-הינם מוגבלים פונקציונלית
לעצם המשימה .לעיתים קרובות ככל שתפחת עוצמת ן
החיכוך,כןיסייע הדברלמימוש ההישג המערכתי.
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* 4שנרה מעצימה
* פיתוח מפקדים
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* ריסון הכוח
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* דיוק מבצעי
* נורמות מבצעיות
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עם האובדן ודנה במשמעות שלהאובדןלנבי המשך
המהלכים הצבאיים.

ונוצא!11
במלחמתיום הכיפורים נמצאאמיר במסגרתלחימה
שבמהלכה התוצאותלגביוהיו תוצאות טקטיות .הוא
השמיד טנקים וחי"ר במסגרת מערכה בדולה.
אורןיודע שכאשרהואיוצאלמבצע,לכלפעולהשלויכולות
להיות השלכותאסטרטגיותמיידיות.לירי של טנק שפגע
בשוגג באזרחיםאוביעליםיש השלכה אסטרטגיתמיידית
ודרמטית עד כדי הפסקת מהלך אסטרטגי שלם..

אורגניותועיצוי nnslun
יילחימה ,הוא וכביין הכוו!
כשאמיר יצא עם הגדוד שלו ל

השקיע את כל עוצמתהיחידה שלו ,את כל
הטנקים שלו .לאהיולו מרכיבי כוח אחרים
פרט לטנקים ,ולמרבה הצער ,עד מהרה הוא
נשאר עם מעטים .כאשראורן יוצא ללחימה ,הוא
יוצא מראש ובכוונת מכוון עם כוח הבנוי ממרכיבים
שרק בחלקם מהגדוד שלו והאחרים מקורם ביחידות
שונות .הכוח מורכב מחלקיםפונקציונליים לצורךביצוע
המשימה.

!'-לנ!3!11נרכי!11

בשממולו.
47מורהוו מעט מאודדלמותערכיותבאשריטוי
היו אלהדילמות שעלו מעצם הלחימה,כמו האם לפגוע
בנהג של טנקאויב  NS'Wממנו כשהטנק נפגע .לעומת
זאת ,התמוזזאמיר באותה עת עםדילמותערכיות [אשר
לחיילינו .למשל ,האם לפנותפצועים כאשר הגדודפגוע
חייליםנצורים ממוצב "מפרקת".
קשות ,ומשימתו
ימות ערכיות כמעט בכלרגע בעת
לל
חי
לד
אורן מתמודד עם
ביצוע משימותיו .למשל ,האםלירותפגז לעבר הקומה
הראשונה שלבית -שממנה נורתה עליו אש -כאשר
בקומה השנייה מתבררת משפחה.

רישי הנפגעים

כוום השנן למלחמה ,ב 7-באוקטובר ,בשעה 5:00ד ,לא
ודע אמור יופה כמה נפגעיםישלו-והיו רבים מאוד.
במלחמתיוםהכיפוריםאיבדהגדודיותר ממחציתלוחמיו
שאיבדו מספר כזה של
הטנקיסטים,והיו נדודים
]~'ODI
לוחמים .ואולם באותו שלב במלחמה לא עסקו בדרב
הפיקודיוהציבוריבסוגיית מספר הנפגעים.
לעומת זאת,לאורןיש אומנם מעט נפגעים באופןיחסי,
אבללכלנפגע השפעהמיידיתעלהמהלךהצבאי והשפעה
מצטברתעלהרמה האסטרטגיתואףעלהחברההישראלית
בכללותה .כאשראנחנו מאבדיםלוחמים,סוקרתהתקשורת
בהרחבה את התמודדות החברים ,המשפחה והיחידה

במלחמת ווט הכופורום בנה אמור מדן ווט אתהגדודשלו

לוום לחומה נוסף .הוא התאמץ להכשיר במהלךהלילה
אתכמותהטנקים המרבית -אתכלאלהשמצ"חלהשמיש
מאלה שנפגעו באותוהיום.זו הייתה המשימה שלו .הוא
לא נדרשלראייה ארוכת טווחיותר.
בלחימה היום ,שהיאלחימה מתמשכת וקבועה,כלאחד
מן המפקדים חייב לראות אתבניין הכוח שלו לא רק
בראייה של המשימה הנוכחית .המפקדים צריכים לבנות
ולפתח אתכוחםתוךכדי הלחימה,בראייתהיחידהלעתיד
 אם באמצעותתכנוןאימונים מתמשךולולכוחותהקטניםביותר ,ואם בהוצאתחיילים ומפקדים להכשרות .כלזאת
באמצעותניהול משאבי היחידה לטווח ארוך.

18גר !1הלחיחה

במלחמה בעצימות גבוהה לאהייתה לאמיר שברה .הוא
נמצא כל הזמן המלחמה בכוננות מיידית ,כשקסדת
השריונאים על ראשו,תוך המתנה לקריאה"היכון למגע".
לעומתו אורן ,שנמצא ארבע שנים וחצי בלחימה,מצוי
כלהזמן בשגרת לחימה,והוא צריך לדעת לנהל שגרה
כזאת.

1813!1ו117

במלחמתיום הכיפורים אומנם לחמוגנרלים שהיומלווים
בעיתונאים צמודים ,אבל אתאמיר המג"ד התקשורתזע
העסיקה.זעהטרידהאותו השאלהכיצד מצטלמתהמשימה
שאותההואממנע במהדורת "מבט"באותו ערבאובערוץ
ה"סי-אן-אן".
כאשראורןיוצא למבצע,עליולהביאבחשבוןאיך המבצע
מצטלם והאם הוא ייתפסכלגיטימי-הן במדינתישראל
והן בעולם.

1!3כ3ו!1
כאשר אמיריופה חשב על מוכנות ,הוא עסק בשאלה:

איךאנימכין את הגדוד ללחימה מול הצבא המצרי?
בהתאםלכך הואהכין את הכוח שלו.
כיום ,כאשראורן נמצא עם הגדודשלו בצירכיסופיםאו
בכל מקום אחר ,הואחייב לשאול את עצמו כיצד הגדוד
שלו יבצע את עבודתהביטחון השוטף למחרת בבוקר;
ואולם,הגדודשבפיקודו מתוכנן נם להפשרות שללחימה
בצבא הסורי ו/או בחזבאללה.היום מתמודד המג"ד גם
עם השאלהכיצדלהכין אתהכוח למשימתפינוי ישראלים
מבתיהם .כלומר ,מרחב מתארי העיסוק שלהיחידההולך
וגדל ,והכנת הכוח הופכת לאמנותבפני עצמה.

אתגר המעגלים השלובים

המפקדיםכיום פועליםבשני מעגלים המסובכים זה את
זהירא
ואיורן .המעגלהפנימי הואשימורהיחידה ופיתוחה
 שהוא התפקיד המרכזי של המג"ד ,שסביבו מסתובבכל הזמן מעגל הלחימה .המעגל החיצוני הוא מעגל
הלחימה,המסובבבתורו אתמעבלשימורהיחידהופיתוחה.
במצב שבואנחנו נמצאיםכיום המעכליםהללו נעים ללא
הפסק,לאורךזמן וללאסיום נראהלעין.
הפעולה המתמשכת והרצופה היא מרכיבמרכזי בסוגיה
שלדרךהטיפולביחידות,פיתוחן וטיפוחן .במהלך שנות
הלחימה האחרונותהיויחידות ,שאותןניתן לרמותלצוללן
שבלון החמצן שעלגבוהולךואוזל.היחידות האלהזקוקות
לחמצן בדמותהפונותארוכותבפעילות המבצעיתדוגמת
היציאה לתקופתאימון בת ארבעה חודשים כפי שהיה
מקובללפני שנים.
הציפייה הקבועה הזאתלאוויראינה ריאלית,כי בצורת
הלחימה הנוכחיתאין אפשרות לעשותהפונותמעין אלה.
ביחידה כזאת מתקיימים תהליכים קבועים של לחץ.
הפתרונותשניתנים בה לבעיות הם אד-הוק,והיאאינה
מנוהלתבראייה לטווח ארוך .חמור מכך ,לא מתקיימים
בהתהליכי התפתחותמשום שהיא מנוהלתכאילו העימות
עומדלהסתיים בתוךזמן קצר,ולכןאין מחפשים פתרונות
שורש לבעיות האמיתיות.
את המצבהאמיתישבואנחנו נמצאים ,שאץצריךלהתרגל
ושאליו צריך להסתגל ,אפשר לדמות לצוללתגרעינית
הנמצאתרובהזמן מתחתלמים וטביחה החוצהלעיתים
רחוקותבלבד.כזה הוא מצב לחימה שבמהלכובונים את
החיים ביחידה ,מפתחים אותם ,מתפתחים ,מתקדמים
זה מצב הקבע,וכךצריך לתפוס אותו בתודעה ולחיותעימו בשלום.
אנחנו חייבים לפתח מצב של שגרת לחימה מעצימה
ולהתייחס אל השגרה כאל מושב חיובי .השגרה עשויה
להיות מצב חיובי ,אם יודעים כיצד לנהל אותה -אם
מחפשים את הדרך להתפתח במצב הזה תוך איתור
הנקודות שבהן אפשר להתחזק .פיתוח המפקדים-

*,
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כאשר עוברים למעגלהשני שלשימור היחידה ופיתוחה,
הופך הניהול המבצעי נושא מרכזי שאותו המפקדים
תולהכיר .לרשות המפקדעומדים המשאבים
צריכיםצליע
 אנשים,ציודוזמן-ועליו לדעתאיך למצות אותםהןבראייה המבצעיתוהן בראיית השגרה שהיא הבסיס
לפעילות המבצעית.
המרכיבהעיקריבחיבורשביןשני המעגלים -מעגלשימור
היחידה ופיתוחהומענלהלחימה מולהאויב -הואהמרכיב
הערכי המוסרי; הנורמותהאנושיותשלנו.לעיתים גםלנו
בצה"לישבעיות בתחום הזה,ואנימציע  47להדחיקאותן
ון 4להסביר לעצמנו שהמצב הקשה הוא שגרםלהן.אכן
בצורתהלחימה שבההאויבנלחם
בנו מתוךאוכלוסייהאזרחיתטמון
פוטנציאללבעיות קשות בתחום
החשוב הזה.
"ענלהיחיחג ומשל
אללנו להשוות את עצמנו לאף
צבא אחר בעולם .לא להסתפק
בשביעותרצון עצמיתמכךשאנחנו
מוסריים יותר מצבאזהאו אחר.
זה לא רלוונטי .עלינו לבחון את
עצמנו ולברר מה אנחנו רוצים
להיות .ואנחנו רוצים להיות צבא ערכי ,ששואל שאלות,
שמטיל ספק .צבא שכאשר טנק ,מטוס או חייל פוגע
בחפים מפשע הוא שואל אתעצמו את השאלות הקשות
ביותר ,ואם התשובות חושפותהתנהגות47ראויה,מפקדיו
מגיבים בחומרה הראויה.הנכוןביותר הואלהגיב במישור
הפיקודי ,ורק כאשראין ברירה,יש להעביר את הבעיה
לטיפולבמישור המשפטי.אנימאמיןכיכארגון צבארציני
וערכי נדע לטפלבכךהיטב .כאשריחידה נכשלת במעגל
הפנימי שלשימורהופיתוחה,הפוטנציאללכשליםבמישור
הערכיביחידה הואגדוליותר.ביחידה שבה לא מטפלים
בבעיות שונות,כמו המתחבין הצעירים והוותיקים שבה,
עולהך4ין שיעורפוטנציאלהכשלים שלה בתחום הערכי.
לכן בסופו שלדבר הא בהא תליא .מעגל הלחימה ומעגל
שימורהיחידה ופיתוחה הם מכלולאחד ש47ניתןלהפרידו
למרכיביו ולהותיר תחוםשאין מטפלים בו.
כחרתי לסיים בתפיסת הרמב"ם עלאודות המנהיגות-
תפיסה הגורסתכי רקמי שישלו משלויכול להראותדרך
לאחרים,
 -כמה אמת פיקודיתיש בתפיסה הזאת.
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