קבוצת-הסיור

הטחה ביותר ליעד ,או כיצד
כוחותינו.
צעד זה או אחר של
אך מכאן יעד להצגת
דרכי פעילה אפשריות של כודךתיט עדיין המרחק'
האויב

עלול

להגיב על

עובדות המוגשות על ידך.
במשא'
זה
אני משוכנע ,כי באם תדע להצטמצם
תכניתו,
לא
לפרטים החשו'בים למפקד ,לצורך כנת"
תצא בהרגשה הרעה ,שהיתה מנת חלקך בתמרון זה.
בסיכומו של דבר -ידוע לך ודאי ,כי הבעיה ה-

רב.
ברור' כי המג"ד ',לאחר ששמע בין
כוהותינו,
הערכה על דרכי הפעולה האפשריות של
וידיעותיו מאפ-
נאלץ להבהיר לך שבשטח זה נסיונו
שרים לו לותר על שירותך .אד איני הושב שהמג"ד
ינתר על הערכתך' ביחס לדרכי' הפעולה האפשריות
הערכותיך

של האויב ,ובפרט אם הערכה זו תתבסס על
שתרמוש תוך מגע של שמש עם האויב.

עקרונית אשר אתה מעלה'  :האם' על הקמ"ן
עובדות בלבד או עומדות בתוספת הערכה ,היא טשא.
נכבד ,ועליו נסוב השוני בתפיסת .המטה
ובארגון
להציג

הצבעת השונים בעולם '.אט מעדיפים את
בה מגיש הקמ"ן הערכת דרבי פעולה אפשריות של
האויב אם כי גרמת הגדוד יש בכך קושי מסוים.
על ה-
למרות הקושי העדפנו לשמור בהבטח זה
אחידות לכל אורך המ'בנה .אמנם ,יתכן כי עקביות
בגישה זו מחייבת רמת ידיעה ותכנית קידום גבויית
השיטה

הנסיון

סמג"ד העיר לך ש'הוא מוכן' גם לותר על
עובדות-קרקע
שהוא יכול לראותן במו עיניו .בטשא
זה הייתי מיעץ לך לזכור ,כי בעת תיאור הקרקע
העיקריים ש'בשטח נדי ל-
אתה מדהה את התלאים'
אותן

הבטיח שפה משותפת' כין כל
הסיור .לעתים קרובות יש ביכולתך ',על סמך סיורים
סיורי-אויר ,צי-
מיורים,
קודמים ,לימוד תוצאות
לומי-אויר ועוד לצין גם עובדות אשר המג"ד ויתר
קבוצת-הסיור
טשתתפי
לא יכלו לראותן.
תהיה ו~ שגיאה אס לא
במקרים בהם כל עוברות הקרקע'

תביאן

לידיעתם.
ידרעות

ודאי,

למשתתפי

הקמ"ן

יותר

תוך כדי מהלך הערכת המצב .והרי הדבר אינו נוגד
את העקרון שהערכת המצב היא' הערכת מצב של
יחיד.
יה"ן

והערכה

אים עדע אמ הייתי מדריכו של טחב מאמר זה,
אך מוצא אני לחטן לחשוב
ולהנהיר לנ"ל מספר
דברים אשר יתכן ולא ירד לעומקן ולא הבינן כראוי
למודיעין".
במסגרת ובית האולפנא
כמו' כן ברצוני לעמוד על מספר
כפי הנראה' אינן נהירות אף לכמה
המודיעין ותפקידה
צה"ל באגור להערכת

נקודות ',אשר
מבין מפקדי
בהערכת

הטובה
מכסימום

הערכת

של המפקד.
מודיעין בהערכת

הדבר

עימות שתי!

ערוכה
בא

שופטים.

להניח את דעתם של
המודיעין לפי.
הבה נראה כיצד מוגשת הערכת
לדעהי ,עדיפה על ה-
האפשרות הראשונה שהיא,
שניה.

המצב.
אפשרויות של

הגשת

מודיעין :
.1

הערכה

מרדיעין שתהיה

הערכת

משולבת בהערכת ,המצב

של המפקד.
ב

הערכת
דכהו".

מודיעין'

.

קבוצת
מפקד
הנדוד,
הסיור
עויות

כדוגמת

יקום"

הקמ"ן

וישא את

והנכונה

ומאיזו

משתיהן

אפשר

להפיק אח

התועלת.
ולמרות את~ רבים
המפקדים אשר
הופך' הקמ"ן
ל"מג"ד קטן" .יתכן ההדבר' ניקורו
בצורות התטלגים השונים
והתמרונים שבהם דרגת
הע'רכת המודיעין היא פתוחה לקפצת סיור ,יכונתה

להערכת המצב
שילהב הערכת ה-
ה-

להצביע

איזו

משתי

האפשרויות

היא

באשמתם

המקביל

לודא

המצב וב(
מיותר

המצב של המפקד.
המודיעין

לקמ"ן.

נראה לי ,כי חלק מן הקשיים נובעים מן
של  - :יקום" הקמ"ן וישא דברו" .את אלה אפשר
שהערכת'-ה'מודיעין תשו'לב בהע'רכת-
למטע ע"י כך
שקצין-המודיעין
המצב לכל ארכה .סוגתי לכך,
יאמר את אשר יש לו לומר בדיון בכל סעיף וסעיף,

השיטה

קבוצת-

משתתפי

אינך

צריך

לכלול גם

דברים אלה ב-

סעיף

הסיור מתרכזת נעמדת התצפית כשטה.
הגדוד מצביע על היעד ומוסר את משימת
פונה לקמ"ן לזהות למשתתפים בקבוצת
את השטח ולהציג את ולדבהעה 2ושמשמ-
לגבי הקרקע.
הקמ"ן
ע"י
סעיפי
למי
הקרקע מוגש

הערכת המצב

בשיטה הבאה :
י5

-,1
ני -קרקע
סעיף זה ינותה בעיקר
בורגים גבחהים ,לגבי
זיכת-הקרב
ורג גדודי
 כגללהמצומצמת
אין מקום להרחבה אלא באם הפעולה פורצת
גדולים כגזן במשמ'ר קדמי ,בנסיגה
למרחבים
וכד'.

לטהר שטתהו בעיות הקרקע
הקמין
לגבי אלו ,יצוה המג"ד על
לגסת להערכת
בתמרונים
כל שימוש,
האויב .ארתו סעיף' שאין לו
ותשולב"
העומד למולו,
כי מי כמג"ד עצמו מכיר את

קרקע"-

אותו כוח שמולו 1
אך לא כך יהנה למעשה בעת מלחמה .הקמ"ן
הוא-הוא ה-
חייב להיות המגמחה"
ליני.ני האויב,

כללי.

בי

פרום היעד.
המג"ד
ע"י
לגבי
לאחר שהוסקו המסקרת
כללי",
ישלוף" הקמ"ן מפה מוגדלת של

היעד
ו-
תצים-אורר מתאים ויגיש את העובדות
או
ב-
משמעותן לגבי מבבה היעד .כאן יש לעמוד
עיקר לגבי אותם שטחים
שאינו נראים מעמדה
שטחים הנמצאים בשטת-מת
אשר
התצפית ,אותם
הקמ"ן
 .לאחר סיורים
מתמידים ,עען מקיף
חייב
בתצ'ש
יותר
בקי
להיות
מאשר
בהם

המשמעויות של
המג"ד ,הקמ"ן יציג את
יצביע על ארגון יעד האויב להגנה,
הקרקע,
המוצבים,
המירע
בין
הקיים
האש,
על
של
עמדות
עובדוה

האויב ,על המהסה הקיים
מיקוש וכוץ

ומוצו כל

ה"אויב*
מי כמג"ר מכיר את שיטית הלחימה של
שישב עמו על אותו ספסל הלימודים באולפני הטק-
טיקה של ,צה"ל ,מי כמוהו מכיר אח הרכבו של

יודע על בורים את שבנהו ,שלטות
גבי
וכי' .כאן ירגיש הקמ"ן את עצמו על
הסוס .זהו
הנעלם שאין המפקד רואו ,זהו נושא הנמצא כולו
ב"שטח מת" .ואף כאן יגיש הקמ"ן את סעיפי האויב
הלהימה

לפי ס'עיפי הערכת המצב הבאים י
 .5כוחות אויב כלליים.
הקמאן יציק את ונערכות האויב.

המפקד יישם מיד עובדות
ומשמע'ויות אלה
עתים לראה המג"ד משמעויות אההות לגבי
וימצוץ" מפי הקמ"ן
דות שהציג הקמ"ן ,ישאף
עוב-

כהיוניוח

,6

ושהקמ"ן
מסק'צ-

הלחימה על היעד וההתארגטת בו להגנה.
סביבת היהד.
.
המג"ד
ע"י
ומתקבלות
המסקנת
לאחר שדיסקו
אפשרויות הפריצה ליעד האויב ועדיפות ניגודים,
יציג הקמ"ן לאור הנ"ל את עובהות הקרקע לגבי'

בהסתר ובמחסה בסבלניות היעד ,שטחי' ההערכות
ובסיסי-אש אפשריים .אף כאן יסיק המג"ד מיד
והמשמעויות ש-
העובדות
מסקנותיו לאור
את
w'y
שאלותיו כשעת ניתוח
ונתבהרו לו
הוצגו
י4
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סעיף זהי
דרכי גישה.

י

י',%ן("'

לאו'ר סיכום הלקי זה יתכן ותצטייר כבר תמונה
לקיצוע ה'משימה,
מסוימת לגבי כו'נת המפקר
בעיות הקרקע'
רב 3שיקל יל הקמ"ן להציג את
לנבי אפשהויות דרכי הגיונה אל היעד.

הסמוכה לה,
קונקרטיים,

קרב ובגזרה
כוחות אויב
עתה יציג הקמ"ן את כוהות האויב
שנגדמ פועלים
כוהותיי .יציג את

ידח

(

סביבת היעד ,את מבנה הקרקע ,קפלי קרקע,
מצוקים וכו'  -פרטים אשר יוכלו להצביע יל
אפשרויות הזי,מק אל היעד,
אפשרויות_ התטעה

כלליים.,
המס-

הקינקרטיים
המערך ה-

מדויק של ונטויב על היעד ,את מקום כלי הנשק,
את שטחי -האש,
ישימות אש הסכנה והמגה
ערבדות אלו כשלעצמן הנן משמעויות של פרטי
הידיעות שנאספו ע"י הקמ"ן לעולם) לא ימצא

עובדות נרספות הנרתות לו
לא מצא' לנכון ולהציגם .המפקד יסיק את
תיו לגבי היעד לאור המשימה ,יקבע את השסח
האפשריים ,את ארגון
החיוני ,נקרמות הפרצה
.3

בקוים

שלו

כשהמפקד ,בעזרת קציני המטה ,מסיק את
קרת לארר הערכות כוחותיה הכלליים בגזרת ה-

כיעד על פרצות בגדר,
ל-

הבעיות

ורגליו

המפקד את
שהישגו y'v
המפקד יעריך את כוהותיו מול כוחות אויב אלקן
יסיק את המסקסת ויגיע להחלטות כלליות כ-
נוגע לאיגוד הכוהותי הנחתות'-האש וכו'.
כוחות העלולים להפריע.
התצפיות

.7

בידיעות

וקטעי

יריעות

והסיורים(,

הקמ"ן ומשיך ויציג את
להפריע בביצוע הכשיסה,

אפשריות
חוץ וכו'.

יעצמתן,

מוצבי'
. .

האויב

הקרוב העלול
יציג את העתודות ה-
אויב

שבנים,

מוצבי

את בל הידיעות על האויב חייב הקמ"ן להציג
מבהינה איכות יותמות ,דבר המוצא את שיטויו ב-
המודיעין.
הערכת
יחסי-הכיתות
לאחר שטחחו בעיות
יגש המפקד
לנתוח הסעיף ומן" ומרהבע.
.8

זמן ומרחב.
תפקיוו.
העיקרי של הקמ"ן בסעיף וה להגיש
 על אפשרויות תג.-פרטים
מבתיזת
ומן

בורות-האויב להגיע לזירה .יש מקהי" 7יתערב
לקביעת חישובי זמן תנועת כוה'ותיט כ-
בטגע
התאם לטיב הדרך או הציר ,המוכרים לו.
הקמ"ן יגיש גם את טבלאת איר" שמש' וירח".
לאחר ניתוה הנ"ל יחליט המפקד על הקצאת ה-
כוחות לחסימה מול תגבורות האויב ,יקבע את
קצב ביצוע המשומרי ויחליט לנבי לוה זמנים
ושעת ה"ש*,
אך בזה אינה מסתימת הערכת המצב של ה-
יגש המג"ד לניתוח האפשרויות הפתו-
מפקד .עתה
חות לשני הצדדים וכאן המקום להגשת דרכי ה-
פעולה האפשרויות של האזיב ע"י הקברן .הטעות
העיקרית  -כדברי כותב המאמר שאליו מתיחסים
דברי  -היא באי הבנת סעיף נח .אין תפקידו של
הקמין להגיש את דרכי הפעולה האפשרויות של
כוחות האויב ושל כוחותינו ,על הקמ"ן להגיש רק
את דרני הפעולה האפשריות של האויב .את אפש-
רויות כוחותינו יקבע התפקד ברבד.
ש דרכי פעולה אפשריות של האויב,
יש להבדיל בשני מושגים של ניתוה דרכי ה-
פעולה האפשריות של האויב :
א .דרך פעולה אפשרית של השיב מבחי'נה
כללית י
פעולה אפשרית של האויב לגבי אפ-
כ .ונך
שרויות כוחותי'נו.
א .דרך פעולה אפשרית של האויב מבחינה
כללית,
המשמעויות
לסיכום
שנאמרו כבר
כאן הבונה
בסעיפי העהכת המודיעין הקודמים :
בסעיף פירוט" היעד" ו"האויב הקונקרטי" הו-
צגו אפשרויות התגוננות האויב בכוחות עצמו,
בסעיף ז'מן" ומרחב" ועאויב העלול להפריע"
אפשרויות האויב מבחינת הגבורות ו-
הוצגו
ז'מן הגיעם.
יטכם הקמ"ן את אתמור כסעיפים ה-
עתה
קודמים בצודה הבאה.
 )1סיכום' שיטת ההגנה' ל ,2האוהב ,בכוהות
עצמו.
אפשרויות תגבורות קרובות מבחינת עצ-
)2
מה ',כיוון וזמן.
 )3אפשרויות תגבורות מחוקות מבחינת עצ-
מה ,כיוון וזמה
תפקידו .של סיכום יה הוא לתת תמרנה שלמה

של הנאמר בהערכת המודיעין ולסכם את
אפשרויות האויב והקרקע ביהד,
האויב לגבי אפש-
ב .דרך פעולה אפשרית של
רויות כוחותינו,
דרכי פעולה אפשריות אלו יוצגו ע"י הקמ"ן'
 .לאחר שהמג"ד - :
מיצה' את האפשרויות ההגיוניות של כו-
הותינו;
יתרונות
רמ'גבלות
מבחונת
נחן אותן
;
בחר אתהאפ'שרות' היעילה.
אז יציג הקמ"ן את דרכי הפעולה האפשריות
של האוהב לגבי האפשרות' היעילה של כוחו"
תינו .הצגת הנ"ל' תאפשר למפקד לעמוד
על המגבלות שבאפשרות הנבחרת שלו .אז
יוכל לצמצם את המגבלות ולתקן את האפ-
שרות הננחרת' ילהגיע לתכנית יעילה.
הדבר ידמה למשחק השח-מט ,שבו משחק ה-
מפקד מול יריבו האויב ,המיוצג ע"י הקמ"ן .כה
במידה שהקמ"ן יהיה בעל י,מה מתאימה וידע ל-
הגיש אבוגה את אפשרויות האויב ,באותה מידה
תתוקן האפשרות הנבהרת של כוחותלע והתכלית
תהיה יעילה יותר .סמג"ד עצמו ילטה לרוב לעצום
עינוהאחת ',כדי לא לראות את כל האפשרויות של
האויב העלולות לפעמים לערער טיסזזה את התנ"-
נית"' שהגיע אליה.
בלא נית'ות .מקיף' ויסודי .מן
ההכרח כי ימצא גבר"" בקבוצת הסיור שיעשה ואת
כלסירות ובשומטה .ואם הקמין של היום איגו עדיין
כרמה מקצועית ותפישה טקטית מתאימה ,יש ל-
עשות את הדרוש ',כדי להעמידו כדרגה אחת גבוה
מן .הטכחיי ילה'ביאו לרמה המתאימה.
ועתה = לבעית איסוף הידיעות,
המודיעין
בהור כי דבר ראשון בעבודת,
הוא,
איסוף הידיעות .קמ"ן אשר לא ידע לאסוף" ידיעות"
לעולם לא יגיע לשהערכת מודיעין" .ואין הערכת"
מודיעין" כלי ידיעות טובית ,נכונות ,,ובזמן. .
כדי שהקמ"ן ידע לתכנן את איסוף הידיעות מן'
ההכרה כי אי-פעם יאסף" יייעות בעצמו .במלים
אחרות 1שלבי התפתחותו של הקמ"ן לפני '.בואו
לקורס השתלמות קציני מודיעין חייבים לדעתי
להיות דרך הטוראי ',הסייר ,המ*כ D/'D ,הסיירים,
המ"מ ,ורצוי אף המ"פ.
או אז ירכל למלא תפקידו כיעילות הן באיסוף'
הידיעות והן בהפיכתן' למודיעין ויוכל להגדשן ל-
'
מפקדו כשהן ברמה המתאומה .., _. . . ' . .י' ,ן
 ~..יט*ן'רהגי
. .
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