מה בעצםהייתה
החשימה?

אחת הסיבות המרכזיותלכישלונות של צה"לבשלבים הראשונים של מלחמתיום הכיפוריםהייתה
הורדת פקודות מעורפלות לכוחות הלוחמים .התופעה הזאת נמשנתנםהיום .מתברר שקיים קשר
הדוקביןאיכות המקודותלביןאיכותהביצוע שלהכוחותהלוחמים
אל"מ(מיל')יהודהובמן
מבוא
אין חולק עלכך שהמשימות הן הלבהמניע את הפעולות

ן

אנויודעיםכי תוצאותיה של אותה מתקפה אומללההיו

כתובותעלהקירכבר בערב שקדם לה,ולו רק לאור אותה
אי-ההבנה של מטרתה ושל שיטתהביצוע הנגזרת מאותה
המטרה .המאמרשלהלןהואעיבודמקוצר שלמערךשיעור
העומד לצאת בקרוב ,שיעסוק בכללי הניסוח של סעיף
"המשימהלאורהמטרה",ומטרתולהציגבקצרה אתהסוגיות
המרכזיות בתחוםהזה ואת המענהלהן.

הצבאיות בכלמצבי ההתכוננות למלחמה ובמלחמה עצמה
עלכלסוגיהוצורותיה.מכיווןשכך,ניתןהיהלצפותכיניסוח
המשימהבאופןמדויקובהיריהיה אחדמתחומי ההתמחות
הבסיסיים של המפקדים .אך לא אלה הםפני הדברים.
תחקיריכלהפעולותשערךצה"לעודמיום הקמתומלמדים
כיקיים קשרהדוק מאודבין הדרך הלא נאותה שבה נוסחו
המשימותעל-ידיהממוניםלביןהאיכותהירודהשלהביצוע ההישגים הנדרשים במשימה
פקודת המבצע היא הכלי שבעזרתו מועברות משימות
בפועל.
התמרון ומשימות הסיוע אל היחידות המבצעות.סעיף
המניעלמאמרהזההואתחקירייחידותהחי"רבמילואים
"המשימה" הוא הליבה של פקודת
שפעלובמבצע"חומתמגן".היחידות
המבצע .הסעיפים "ידיעות כללי",
האלה-ברובן-תיחקרו אתפעילותן
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ת
"שטח"",אויב" ו"כוחותינו" הקודמים
הן במבצע והן בתעסוקה המבצעית
ו
ת
מ
ק
ה
ם
י
ד
מ
ל
מ
ם
ו
י
מ
T
l
b
ל
"
ה
צ
לונועדוליצור אתהרקעלהבנתהגיונה
באותה התקופה במסגרת פרויקט
מיוחד ,שמכוון להעמיק את הידע כיקיים קשרהדוקמאודבין
של המשימה,ואילוהסעיפים הבאים
אחרי סעיף המשימה ,ושעוסקים
הצבאי של מפקדיהן .בכל היחידות הדרךהלאנאותה שבהנוסחו
ן בתחומי ה"אש",ה"איסוף",ה"מנהלה"
הצביעוממצאיהתחקיריםבבירורעל המשימותעל-ידיהממונים
י
ב
ל
וה"שליטה" נועדוליצור את התמיכה
כךשקיימותבהןבעיותקשותבתחום
ע
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צ
י
ב
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במהלכיםשיביאולמימושהמשימה.
הניסוח של המשימות  -בעיות
הקשיים המרכזיים בניסוח
שבמקרים רביםהייתה להן תרומה
"המשימה"נובעיםהן מעצםהבעיה הגלומה בצורך לנסח
שלילית מכרעת הןלניהול הקרבות והןלהישגים שהושגו
רעיון רחב במשפט אושניים,תמציתיים ככל האפשר,והן
בהם.
מחוסרבידעמקצועיכיצדלכלול באותם המשפטים אתכל
הממצאים האלההיו המשך מובהק של מסקנות דומות
מהשהכרחילכוחהמבצע,אבלרק את מהשהכרחיבעבורו.
שעלו בעקבותתחקירי קרבות של
ניסוח "המשימה" הוא תהליך חשיבתי מובהק המתרחש
מלחמות ושל פעולות צבאיות
לעיתים קרובות בתנאי לחץ ,אי-ודאות ועייפות רבה,
קודמות ,וזכורים דבריו של חבר
המקשים מאודעל השגתהריכוז הנדרש לשםכך.זוהסיבה
ועדת אגרנט,חיים לסקוב ,שכתב
שיש לרכוש את הידע ואת המיומנות הנדרשים לניסות
עלאיכות הפקודה לקראת מתקפת
ולתרגל אותםכדישיהפכו להרגל קבוע של המפקדיםבכל
 8באוקטובר  1973את הדברים
הרמות.
הבאים" :מהדיון אשר התקיים
בספר "מחלקת הרובאים" מודגשכי בבואו למסור את
ב'דבלה' (מוצב הפיקוד באום-
פקודתוייבחן המפקד פחותעלדרך המסירהויותרעל מה
חשיבה  -י"ו) יוצאים ארבעה
שהבינו מדבריו אלה האמורים לבצע את הפקודה .באותו
אנשים  -הרמטכ"ל ,אלוף פיקוד
המקוםמוצגות שלוש שאלות קבועות שעל מקבל הפקודה
הדרוםומפקדיהאוגדותברןושרון
לשאול אתעצמובנוגעלמידתהבנתו אתהמשימהשהוטלה
ומביניםאיש-אישבדרכוהוא אתהמשימה ליום המחרת".י בדיעבד עליו:

משטרת עיראקסואידן -עלדרך מב'דל (אשקלון)  -פלוגיהיקריית-גת)

מבצע "יואב" -שהוא דוגמה לחשיבה מערכתיתולניהול מערכתי מוצלחים ,הכוללשילובבין-זרועי ,שיתוף
פעולהבין-חילי ,תחבולה מערכתית ותחבולות טקטיות -השיג כמעט אתכלמטרותיו ובראש ובראשונה
אתהעיקרית שבהן -חיבור הנגב למרכז המדינה
* 4מהרוצה המפקדלהשיג?
* 4כיצדבדעתולהשיג זאת?
* 4מהיהמשימההספציפית המוטלתעלהמבצעיםבמסגרת
המשימההכללית שקבע הממונה?
על-פי הספר "תורת הלחימה -עבודת המפקד והמטה"
()1993מגדיר המפקד את המשימה ומנסח אותה,והניסוח
עונהעל השאלה "מהוהיעדאו ההישגהמבצעי הנדרשמן
הדרגנותן הפקודה עצמו".נההישגהמבצעיהטקטי הנדרש
הואתמידובכלסוג של מלחמה אויעדקרקעי (שאותויש
לכבוש אושעליויש להגן) אויעד הנוגע למצב כוחותינו
ולמצבכוחותיו שלהאויב עם גמר הפעולה .כמוכן לעולם
ייקבע מועד לסיום הביצוע ("עד מתי") או מועד לסיום
ההכנות לקראתהפעולההצפויה מצדהאויב ("החלמ.)"...
להלןההישגיםהאופיינייםהנדרשיםבדרךכללמכוחצבאי:
* 4בצורות הקרבההתקפיות (מתקפה,התקפה ,התקדמות)

תפיסת שטח.בצורות הקרב ההגנתיות (מגננה ,הגנה ,החזקת שטח,
השהיה)-מניעתתנועהמהאויבמעברלקומסוים;רווח
זמןעלחשבון שטח.
* 4ייצור אש-כסיועלתמרון .את האשמייצרותהןיחידות
שונותשתפקידן לתתסיוע אשוהןכוחותריתוקוחיפוי.
י שלילתיכולתושלהאויבלייצר אש -באמצעות אשנגד
*
סוללותלסוגיה ותקיפה מהאוויר או באמצעות כוחות
קרקע.
* 4השמדת כוחות  -בכל צורות הקרב.
* 4פגיעהבכוחות -בכלצורות הקרב.

*

י השמדתמשאבילחימה שלהאויב.
*
י ניצולמשאבילחימההעומדים לרשותכוחותינו.
*

האילוצים בעת ביצוע המשימה

בל משימה מבוצעת במסגרתאילוצים.האילוצים,שבעיני
היחידות הם לעיתים מעיקים ו"מיותרים" ,נועדולקיים

תיאוםביןכללהכוחותכדי שסךהפעולות במרחבהלחימה
יביאו להשלמהמהירה שלכל המשימותולעמידה במטרה.
אי-אפשרלהימנעלחלוטיןמאילוצים,אךיש לצמצמםככל
הניתן.בכלמשימה נמצאבדרךכללכמהאילוציםהשלובים
זהבזה.להלן כמה דוגמאותלאילוצים כאלה:
י 4בקרב התקפה  -מועדלסיוםכיבושו שלהיעד.
* 4בקרבהגנה-מועדשבועלהכוחהמגןלהיותמוכןלסכל
את התקפתהאויב.
 41בקרבהשהיה-רווחהזמןהמינימלישישלייצרבמרחב

נתון.
* 4מתןסיוע לשכן וקבלתסיוע משכן לשםיצירת עוצמה
רבהיותר שלכללהכוחות.
* 4גבולותגזרהשאיןלחרוג מהם.
* 4דיווחשישלמסור בעתחצייתו שלקומסוים.
* קושאיןלחרוג ממנו ללאאישור.

סקירההיסטורית :הקשרביןהישגים
מבצעייםלניסוח המשימה

כאמור,סוגיית הניסוח של המשימות בפקודות המבצע
וביטוין בפעולות בפועל מלווה את צה"ל כבר מראשיתו.
מטרתו של הפרק הזההיאלהציג כמהאירועים ממלחמות
העבר ולעמוד על המשמעויות המבצעיות של ניסוח
המשימותמשניהיבטים:כיצדהבינוהכוחותהלוחמים את
המשימות,ומהו הקשרביןהניסוחלביןההישגיםהסופיים
שלהמבצעים.הדיוןיעסוקפחותבדרךשבהבוצעוהמשימות
בהקשר לתורת הלחימה שהייתה הרלוונטית למשימה
הנתונהויותרבקשרשביןהניסוחלביןשיטתהביצועוההישג
הסופי שלהמשימה.

- 1948מבצע"יואב"

מטרתושלמבצע"יואב",שהיקףהכוחות שהשתתפובוהיה
בסדרגודל של אוגדה,הייתה לחבר מחדש אתהנגב למרכז

המדינה .המתקפה הפיקודית ,שכללה פעולה רב
זרועית מתוזמנת היטב ,כוונה נגד הצבא המצרי,
טסה הו-ח ד  /סבצעיס
238 .eO/~D
ששלט על רצועהבין אשקלון לבית-גוברין .את
 17באוקטובר 1948
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פקודת ההתרעה לחלקב' של המבצעהוציאו ב17-
אברחם ג בב
5 naNbw
באוקטובר  1948מפקדהחזיתהדרומית,יגאלאלון,
חשיבה 8
בסיבה
9
וקציןהאג"םשלו,יצחקרבין,והיאכוונהלחטיבות
מחוז הסטלה
סחט הסב
"הנגב"ו"גבעתי"וכןלכוחותנוספים,שאמוריםהיו
ק .המסה
ו
ק
פ
מבצע
ךזי
להתחיל בנוהל קרב לקראת מבצעבהיקף אוגדתי
הם
א .כוחוחינר כבסו אמס ב
* .1דיע1ת1
אס
_משלטי 113
שתוכנן לאותו הלילה .עקב פשטותה ,בהירותה
וההצסלבוח וחתגססר
והגיונה נחשבתהפקודה הזאתלקלסיקהמקצועית,
ב .עיקר כוח האויב החרנה בסג"דל סופנת
לעבר הססלסיס הנ"ל.
שראויתמיד לאמץ אתעקרונותיה.
ג .עדין ידיעות מודיעיז מסה חזית ד'
ראשיתה שלהפקודהבסעיף"ידיעות",המסביר את
סהיוס.
 .2הנרגמה:
כיבוש כביס בוריר
ססלס 1 113התבטס1ת
הפעולות שהתרחשו עד אז ואת היערכות האויב
לשט
סגירת
ש
ל
ש
ף
ג
י
ה
1הבסחת
ססערבי
במרחב .לאחר הסעיף הזה בא סעיף "המגמה"
כביש לנגב יגיחוק האייב סב"ו עירק-סוידז
1חירגת-אל-יאי ססרכזיר שבאזרר החרף.
("המטרה"בניסוח שלהיום)המסביר אתהמשימה
 .3חלוקת התפקידים א .מתוח גבעולי יכבשו ויחבסס 1בססלסים
הכללית,דהיינו מה מתכוונת המפקדה הממונה
סתאיסים בקאוקבה 1סשלס .110
להשיג באמצעות פעולת החטיבות .המשימות
ב .צוחצח הנגב יכבשו ויחגסס 1בססלסים
סחאימים בחרליקת וססלס .138
הספציפיות שלכלחטיבהמפורטותבהמשךבסעיף
 .4קשר:
הוראה מיוחדת חס1רסם ינחר מאוחר בדבר
הקשר ביז הכנחות ה2ועליט.
"חלוקתהתפקידים"("כוחותומשימות"בניסוחשל
השיסה 2
בעצמכם.
היום) .המשימות הן ברורות מאוד :כל חטיבה
-5
 .6שועד הסוולה2
הלילה ביז  17.10.48י.18.10.411-
נדרשת להשיג הישגים קרקעיים מסוימים
.7
ירגל חסיברמ המבצעים הנ"ל ים לבצעם בכל
תגאי.
שמנוסחיםבבהירות .באשרלגורם הזמן -מכיוון
אסרו קבלת הפקירה סיד.
*83
שמדובר בפקודת התרעה,אין פירוט של לוחות
( )-יגאל אלוז
זמנים,אךמהכתובעולהבבירורשהפעולה תחלעם
ממקר.התזיח.
רדת החשכה.
פקודת המבצעגם מבטאתהיטב את רוח המפקד:
ניתןבה דגשברורעלחשיבות המבצעועלחיוניות
ושםלהכריעו .פקודתפיקוד דרום למתקפה ,שקיבלה החל
הביצוע בכל מחיר.יש לשים לב לכך שהסעיף "שיטת
מ3-ביוני את השםמבצע"נחשונים",קבעהליחידותהפיקוד
הפעולה"נותןליחידות המבצעות חופש פעולה מלא (את
לוח זמנים ברור ודרשה מהןהישגים מאוד ברורים וחד-
שיטתהפעולה תקבעו "בעצמכם" נאמרבלשון הפקודה) -
משמעיים ,כדי שניתןיהיה לממש כראוי את הרעיון
מהשמעידעלביטחון מלא של המפקדבפקודיו.
המערכתיהפיקודי.ההישגהראשונישנדרשוהכוחותלהשיג
למרות פרק הזמן הקצר שעמד לרשות היחידות לצורך
היהלהתייצבעלקוהצמתיםאל-עריש-ג'בל-לבני-ביר-חסנה
ההכנות הן יצאו למבצע באותו הלילה .למעט כמהאי-
ומשםלהיותמוכנים להמשך ההתקדמות
הצלחות השיגו רוב היחידות את
משימותיהןובעיקר אתהחשובהשבהן -האילוציםנועדולקיים
לעבר תעלתסואץ .התנועההייתהצריכה
ןכללהכוחותכדי לכלול הטעיה מדרום וביתור המערך
כיבוש המוצבים השולטים על הצומת תיאום
י
ב
במרכזו5.
החיוניהמכונההיום "צומתגבעתי".
שסךהפעולותבמרחב
המצרי
מבצע "יואב" ,שהוא דוגמה לחשיבה הלחימהיביאו להשלמה
בהרל/סודי בירחר

י

מערכתית ולניהול מערכתי מוצלחים,
הכוללשילובבין-זרועי,שיתוףפעולהבין-
חילי ,תחבולה מערכתית ותחבולות
טקטיות ,השיג כמעט את כל מטרותיו
ובראשובראשונה אתהעיקרית שבהן-חיבורהנגבלמרכז
המדינה.הצלחתויצרה אתהבסיסלמבצעיההמשך"-חורב"
לכיווןניצנה ואום כתף" ,לוט"לכיווןים המלח ו"עובדה"

מהירה שלכלהמשימות
ולעמידה במטרה

לכיווןאילת4.

- 1967מבצע"נחשונים"

לקראת מלחמת ששתהימים נערךפיקוד הדרום במגננה
שהשתרעהלעומקרבתוךשהואמתכווןליישםכלשונה את
תורתהביטחוןהקלסית שלמדינת ישראל ,שקבעהכייש
להעביר את המלחמהבמהירות הרבהביותר לשטחהאויב

י 1967
חלקמפקודת"נחשונים"4 -ביונ

הכוונה:פיקודדרוםיכבושאתקדמתסיני

עד קואל-עריש-ג'בל-ליבני-ביר-חסנה-
קציימה,ישמיד את מרב הצבא המצרי
במרחב הזהויימצא בכוננות להמשך פיתוח המתקפה
למרחביסיני.
שלבים:שלבא'  -מש'30+דקותעד ש':12+
* כיבושרפית,פריצהבציר החוףוכיבוש מתחםג'ירדי
במגמה להשתלטעלשדההתעופהאל-עריש.
י פריצהלעבראבו-עגילהוכיבושמוצביהחוץ.
*
* החדרתחטיבהמשוריינתבצירחרידיןוהשתלטותעל
צומתביר-לחפן.
* החדרתגדודטנקיםבצירנ"ג 181להתייצבותבעורף
מתחםאבו-עגיילה.

* כיבושהרצועהבמידהוהיישוביםיופגזואוכיבושחאן-
בעתודותשינועומכיוון בקעתהירדן.ראוילצייןכי בשעה
יונסורפיתבלבד.
שהתנהלנוהלהקרבבחטיבה ,55כברהיוידיעותעלעלייתן
 41ריתוקעל-ידי תמרון והשהיית כוחות האויב בגזרת
של עתודות ירדניות לכיוון ירושלים .מכאן שבראיית
כונתילה-קורייה.
המטכ"להייתה משימתו הדחופהביותר שלפיקוד המרכז
לתפוס אתרכסהרהצופיםהןכדילמנועתגבורשלהמרחב
- 1967פיתוחהמתקפה(פקודתניצולההצלחה מהמטכ"ל)
והןכשטח מפתחלכיבושהעירהעתיקה-כיבוששהיהטעון
לאחרשכל המטרות שלפיקוד הדרום הושגוכלשונן בתום
אישורמיוחד של הממשלה.
יממת הלחימה הראשונה ,הוחלט במטכ"ל לפתח את
אלא שהמשימה שהורדהמהפיקודלחטיבה  55לא הנחתה
המתקפהכפי שנכתב בפקודת"נחשונים" .גם במקרה הזה
את החטיבה רק לחבור להר הצופים מולאיום העתודות
נוסחההישג הקרקעי הנדרש בלשון ברורה מאוד ,נקבעה
מבקעתהירדן ,אלא כללה הכוונה לעוד משימה מקבילה.
בעוד שהראשונה והמקוריתכיוונה את החטיבה מזרחה,
בעבורו מסגרת הזמן ,והוסבר מהוההיגיון העומדמאחורי
הפקודות ברמה המערכתית ("למנוע מעבר [של כוחות
"להתחברעםההר",כפי שהנחה המטכ"ל,כיוונההשנייה-
מצריים] לגדה המערבית [של תעלת סואץ]" ומהוההיגיון
זו שיצאה מטעם הפיקוד  -דרומה ,אלמוזיאון רוקפלר,
שלהן ברמה האסטרטגית("דברזהיקבע אתהעתיד").
השולט מצפון על חומתהעיר העתיקה ועל שער הורדוס.
ביצועו המוצלח של מבצע "נחשונים" מלמד שוב שקשה
הפניית החטיבהעל-ידי הפיקוד גםלכיוון דרום אמורה
להפרידביןאופןניסוחןשלהפקודותלביןהתנהגותהכוחות
הייתהלמנועמצבשבותוחמץההזדמנותההיסטוריתלכבוש
אתהעיר העתיקה במקרה שהממשלה תורה לעשות זאת8.
בשטח.פקודותברורותמביאותבדרךכלללהישגיםברורים,
מכיווןשהןמייצגות תרבותארגוניתשישבה רמתדרישות
משימהמפוצלתמביאהלפיצולכוחות-מהשנוגד אתעקרון
גבוההובלתי מתפשרת המחלחלתעד לרמת המפקדהזוטר ריכוז המאמץ ומפחית מאוד אתיכולתהסיוע ההדדיבין
הנתקלבאויב.אין להתעלם מתקלותומבעיות שצצו בקרב
המאמצים השונים.מכיוון שהמשימות שבפקודת הפיקוד
הכוחותתוךכדיחתירתםלעמודבלוח
לחטיבהאינןמופיעותבדירוג,ניתן
הזמניםובמשימותשהוטלועליהם,אך פקודותברורותמביאותבדרך להבין שהתביעה מהמח"ט הייתה
יכולם,
ן שהן לבצע אתשתיהןבמקביל,כפי שאכן
לעניינושלהמאמרהזהיודגשכ
שנדרש כלללהישגיםברורים,
ו
ו
י
כ
מ
ללאיוצא מהכלל,עמדו במה
התרחשבפועל.
מייצגותתרבותארגונית
מהם.
שיש בה בהמשךהכתיב אלוףנרקיסלחטיבה

חטיבה  55בירושלים :המשימה
הרשמיתוהמשימהבפועל
לא כל המשימות נוסחו בבהירות

רמתדרישותגבוההובלתי

מתפשרת המחלחלתעד לרמת
המפקדהזוטר הנתקלבאויב

במהלך מלחמת ששתהימים-כפי
שאראהבהמשך-וגםבמלחמההזאת,כאשרהניסוחיםהיו
בעייתיים,שילמועלכךהיחידותהמבצעותמחירדמיםכבד.
המקרהשלחטיבה 55בקרבעלירושליםהוא אחדהבולטים
ביותר ,אם לא הבולט שבהם.אכן ,כמו שאריחידות צה"ל
במלחמה ,גם חטיבה  55ביצעה במלואה את המשימה
שהוטלהעליה ,אלא שניתוח האופן שבו נוסחה המשימה
לחטיבה מלמד שעודלפני הקרב ניתן היה לעמוד על
המשמעויות המבצעיות הקשות הנגזרות ממנה וכך למנוע
רבותמהן.

י  ,1967לאחר שבוטלהמשימתהסיועלאוגדת טל,
ב5-ביונ

ובעתשיחידות החטיבה נעו מתל-נוףבצירים הפקוקים
והצרים העולים לירושלים ,נסע מח"ט  55לקבל הנחיות
מאלוףפיקודהמרכז ,שמפקדתושכנה באותה עת ברמלה6.
בספרו "אחתירושלים" כותב אלוףנרקיסכי באותוהיום
בשעה  15:05הוא אמר למח"ט  55אתהדבריםהבאים:
הרהצופיםבסכנה.משימתךכיבוששייח'-ג'ראחובית-הספר
לשוטריםכדילהתחברעםההר...אךזכוראתהעירהעתיקה.
עליךלמשוךימינהלכיווןרוקפלרכדישתהיהנכוןבבלעת
לפרוץאתהחומהולכבוש אתהעירהעתיקה,
מובלעתהרהצופיםהדאיגהמאוד אתמטכ"לצה"לב.1967-
חששקבועקינן שמא צבאירדןיכבושאותה במחטףמהיר,
ישלוט משםעלהעירממזרחוגםיאפשר אתתגבור המרחב

לא רק את ה"מה" המפוצלוהבעייתי

מאוד ,אלאגם אתה"איך".משום מה
כללה החבירה להר הצופים גם את
האילוץ לכבוש שלושה מהיעדים
היותר מבוצרים במרחב :גבעת-

התחמושת ,שייח'-ג'ראח ובית-הספר לשוטרים '-מהלך
שאיןכלודאותשהיהבוצורך לשםחבירהעם ההר9.בשעה

 20:20נערכהישיבה לאישור תוכניות החטיבה ,ובמהלכה
שיבח אלוףפיקוד המרכז את המח"ט על שגיבש תוכנית
ששיקפה בדיוק את הוראתו שחייבה את החטיבה לבצע
במקבילשתימשימותשונותלחלוטין:
מפקדהחטיבההביןהיטב אתהדבריםשאמרתילוברמלה:

"למשוךימינהולהיותבכוננותלכניסהלעירהעתיקה".הוא
הטילרקגדודאחדלמשימה"הרשמית"שלהחטיבה,פריצת
הדרךאלהרהצופים,ואילו אתעיקרהחטיבה,שניגדודים
והפלס"ר,ייע
דל"משיכהימינה",אלהחומות.
בסיום המפגשהדגישהאלוף:
אמרתי:התוכניתמ
1אושרת...ואתה,מוטה ,חשובכלהזמן
עלהעירהעתיקה0.
הניסיון לרצות את המטכ"לבביצוע "המשימה הרשמית"
שהוטלה על הפיקוד יחד עם הרצון לעמוד במשימות
האחרות והשונות שקבעו לעצמם האלוףיחד עם המח"ט
הרחיקו אתהמאמציםהחטיבתייםזהמזהעדכדיכך ,שלא
היהביכולתםלסייעזהלזה.בפועל-ביןהיתרעקבבעיות
בביצוע עצמו  -ניהלה החטיבה שלושה קרבותגדודיים
נפרדים ולא קרב חטיבתי ,שבו מהלכי הגדודים תומכים
ומחזקיםהדדיתזה אתזה.

כיבוש בבעת-התחמושתן )1967

הקרבההרואישלגדוד 66לכיבושגבעת-
התחמושת לא הביא לחבירה של
החטיבה עם הר הצופים .גדוד ,71
שהתקדםלכיוון ואדי ג'וז ,ביצע את
משימתו וניתק את כביש ירושלים-
רמאללה ,אך לאניצל הצלחה לאלכיוון
ההר צפונה משם ולא לכיוון החומות
שמדרום .גדוד  ,28שטעהבניווט  -גם
עקב מחסורחריףבעזרימודיעין-ניהל
קרב נפרדועקוב מדם הרחק משםבדרך
שכם המבוצרת במקום ברחוב צלאח א-
דין ,שתוכנןלהיותציר התנועה בעבורו
והיה כמעטריקמאויב.בסיוםהקרבכבש
אתמוזיאון רוקפלר סגן מפקד הפלוגה
המסייעת של גדוד  28בעזרת שתי
מחלקותקטנות ומאולתרותשעברודרך
גדוד .71כךיצרוהכוחותמגעמכיווןצפון
עםאזור שערהורדוס,שעל-פיהתוכנית

של המח"טהיה המקום שדרכו אמורה

הייתה החטיבה לפרוץ לתוך העיר
העתיקה .היה זה ההישג היחיד של
החטיבה באותו היום.במילים אחרות:
החטיבה השיגה באותו היום את
המשימה שהטילעליה הפיקוד ,אך לא

אתהמשימהשהטיל המטכ"לעלהפיקוד
לחבוראלהרהצופיםולתגבראותוגםכעמדתפתיחה להתקפהאפשריתדרומה
על הרכס שממזרחלעירהעתיקה.הדרך
להר הצופים נפתחה בסופו של דבר
באותוהיום,אךזה קרהעקב התמוטטות
כלל ההגנההירדנית במרחבובלי שאיש
מאנשי החטיבה הגיע אל פסגת ההר.
למחרתהורה שרהביטחוןלאלוףלכבוש
קודם כול את רכס אוגוסטה ויקטוריה

%1ל
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הקרב ההרואי שלבדוד  66לכיבוש בבעת-התחמושת לא הביא לחבירה
של החטיבה עם הר הצופים

שממזרח לעיר ורק לאחר מכן ,כפי
שמתחייב מניתוח קרקע פשוט,להיות
מוכן להיכנסלעיר העתיקה .השליטה ממזרח על החומות
ועלהעיר הביאה לכך שהמשימה התבצעה בקלותיחסית,
והחטיבה חדרהלעירהעתיקה דרך שערהאריותוהשלימה
אתכיבושה תוךשהיא סופגת אבדות מועטותבלבד.

י הלחימה עלירושליםיותר מ-
חטיבה 55איבדהבשניימ
 500לוחמים  101 -מהם הרוגים ויותר מ 400-פצועים.
כתוצאה מנךנפגעה קשותכשירותההקרבית,וניתןלהניח
שאלמלאהסתיימההלחימהבגזרתה,היאלאהייתהמסוגלת
למאמץנוסףבליפרקזמןממושךלצורךהתארגנותמחדש.יי

מלחמתיו
םהכיפורים1973 -

62

4י -%-ע .י
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הידרדרותלשון הפקודות,כפי שבאהלידיביטוי במלחמת
יום הכיפורים ,הייתה חלק בלתי נפרד מהתהליך שהחל
בעקבות הצלחת ,1967ושבו הלכהוירדה בצה"ל חשיבותם
שלכללי המקצועהצבאי .הלקח הלארשמיהעיקרישהפיקו
מפקדיצה"ל ממלחמת ששתהימיםהיהשדיבעצםהופעתם

של כוחותישראלייםכדי למוטט אתהאויב,ולכןאין שום
צורך לפעולעל-פי כללי התורה הצבאית ,וגםאין צורך
להתעקשעל הגדרה ברורה של המשימות.כידוע ,התוצאה
הסופית שלהתהליךהזההייתה המצב שבותורותפרטיות
של מפקדיםנערצים הפכו לתורה בעל-פה המבולבלת של
צבא היבשהכולו.
תרבות חוסר הבהירות ,העמימותוהזלזולבכללי המקצוע
שפשתהבצה"ללאחר 1967הותירה אתהכוחותחסריאונים
כאשר הםנתקלובבעיותהמבצעיותהמורכבותשהציבמולם
האויב במלחמתיום הכיפורים .במקריםרבים מה שנותר
למפקדים,תוצריאותה התרבות,לעשותהואלפלוטלאוויר
"פקודות"שהיובליל של סתירות עמומות  -מה שבפועל
הגבירעודיותר את הכאוס בשדות הקרב,לשביעותרצונו
שלהאויב,כמובן.
מתוך שלל הדוגמאות שסיפקה המלחמה לפקודות לא
בהירותניתןלציין אתזושיצאה ערב המלחמה מהמטכ"ל

בשעה  072 ldoתצטרף שר הבטחון ל-קד'ימ ה-רמטכ"ל אישר אח המלצח ה-מטכ"ל
נבטל אח כל ההנחיות הקודמרת שניהגו על ידו ,שלא להתקדם לעבר התעלה .בהמשך לכך רעוד
"רום שניתנה על-ידי אג"מ/מבצעים פקרדה בכתב המורה לפיקרד סדררם להגיע
"
ל
ע
ת
ל
גנעקברח השינרי בתפיסה) ,נתנה על ידר הוראה לעל-פה בנדוך .הוראה זו הרעברה ב072200-
הפיקרד לארבדרת .להלך עיקרי ההדראוח של הפיקוד:
הנדל

יל-ידי

א .ל-אונ'  - 84על כרח "גרנית" לגרע מיד בצירים "כרל' (קצה הציר הצפוני ליד
קנטרה) ר"-טלגרף" (קנטרה  -איסמעיליה) עד צומח "בחישה" (איסמעיליה) כרי
למגרע מעבר לגדה המערכית של תקלח סראץ .המשימה חייבת להתבצע עד 080900
(לגבי שאר כגחות הארבדה לא נאמר במפררש כי יתקדמר .לתעלה אף הם ,אך דבר זה
היה מוכן מאליו).

ב.

ל-ארגי 31

 )1על בדי חרמ"ש

או טנקים לגוע מיד על ציר "חרסיבה" "חררי" (ג'רנדי
 חסימה חזקה בצומתיש להשאיר

ומשם דריסה

ראם-סרדר)
"חררי" (ראס סודר).

עד

לשארם א-שייח'.

 )2על כוח משנה לנבע מיד על ציר "חממה" (ג'ידי) ועל ציר "כרסנים" (מיתלה)
לכיוון מערל על-מנת להגיע לתעלה .המשימה חייבת להתבצע עד  .080900יחכך
להגיע ביחידות קלטות ,אולם חייבים להירח בתעלה בזמן שנקב? .דבר זה
יקלע אח העתיד.

וקבעהשאוגדתסיני"תיכנסלכוננותלהיכנסל'שובךיונים'
מלא".ההנחיה הזאת לא שינתה מאומה באוגדה ,שמטבע
הדברים הייתה ערוכה כך שתוכל לעבור למצב היערכות
שונה ,מה גם שהמטכ"ל לא פירט את המועד שנדרש
להשלמתהשלמשימתה"כוננותלכניסהלכוננות"ולאוידא
יאכן התרחש משהו הדומהלכךבגזרה שלפיקוד הדרום.
כ
בהמשך ,במהלך מתקפת הנפל של  8באוקטובר ,ניתנה

נפגעיווהן אתהסיכוילאי-השלמת המשימה.
בפסקה אחרת כותבים חברי הוועדה" :לא הצלחנו לקבל
הסבריםלשורה שלמונחיםאחריםהמופיעיםבפקודות .מה
פירוש 'לנקות'' ,לגרוף'' ,לשטוף'' ,לטאטא' ,לנפנף אויב
מהשטח'או'לפתחמצב'? האםפירושהדבריםהוא'לתקוף
ולהשמיד' או משהו אחר  -שהאויב 'מתמוטט' מעצם

הופעתנו?"2י
לאוגדת ברן הפקודה "לתפוס טרמפ על הגשר" ,משמע -
ההשוואהבין מלחמת 1973לזושל 1967היאדוגמה מאלפת
לנצל גשרמצרי בגזרהכדי לעבור לצד האחר של התעלה.
לקשרשבין איכותניסוחן של הפקודות ,שהיא תמידביטוי
אולםהפקודהלאפירטה אםמדוברבהתקפהאובהתקדמות
שלתרבותארגוניתמסוימת,לביןההישגיםשאליהםמגיעות
ובניצול הצלחה ,לשם מה נועד המהלך וחשוב מכול :מהו
היחידות המתמרנות .המענה שנתן הארגוןלבעיות שצצו
היעדהסופישלו.מעברלערפולשבפקודהעצמההריבדיעבד
בקרבו במלחמתיום הכיפורים לא היה בתחום התרבות
התבררכי הגשרהסובייטישהניחוהמצריםבגזרה כלל לא
הארגונית ,אלא ,שוב ,בעיקר בתחום ההתעצמות  -מה
היהמסוגל לשאת אתהטנקיםהמערבייםהכבדים שלצה"ל,
שהביאאותולמלחמה שלאחרמכן ,תשעשנים מאוחריותר,
מה גם שאלה אפילו לא הגיעו
עם צבאגדולבהרבה ,הסובל מאותם
לקרבתו
ליקויי יסוד בתחום של ניסוח
בחלק מהפקודות קיבלו הכוחות אף שוועדתאברנטציינהבדו"ח המשימות ,על כל המשמעויות
שלה אתהכשליםשנתבלו
הוראות "לכרסם"" ,להתקדם
המבצעיותהנובעות מכך.
בזהירות" או "ללחוץ קצת קדימה" .במלחמתיוםהכיפורים בתחום
חברי ועדת אגרנט קבעו  -ובצדק -
מלחמתשלוםהגליל1982 -
שלניסוח הפקודות,לאחל
שמדובר בניסוחים בלתי מוסריים .בצה"לalwשיפורבתחוםהזה :כאמור ,אף שוועדת אגרנט ציינה
שלושההיבטי התייחסות מסבירים
בדו"ח שלה את הכשלים שנתגלו
במלחמת
שלוםהבליל התעצמה
מדועמדוברבמקרההזהבפקודותלא
במלחמתיום הכיפורים בתחום של
תופעתהפקודותהעמומות
מוסריות :ראשית ,הן מעבירות את
ניסוח הפקודות ,לא חל בצה"ל שום
האחריות להצלחה או לכישלון אל
שיפור בתחום הזה ,ובמלחמת שלום
הכוח המבצע בלבד; שנית ,הןאינן מבהירות את ההישג
הגלילנמשכהואף התעצמהתופעתהפקודותהעמומות.גם
הנדרש מהיחידה; שלישית ,הן מגדילות שלא לצורך את
אםההנחיותברמותהבכירות לקראת המלחמההיוברורות
האבדות .כוח צבאי אינו יכול "לכרסם" או ל"התקדם
בנוגעלהישג הסופי הנדרש  -התייצבות מהירה עלכביש
בזהירות"גםמכיוון שאלהאינןצורות קרב מוכרות,שניתן
ביירות-דמשק,הן התמסמסובדרגיהבינייםונעלמולחלוטין
ליישמןבזירת הלחימה ,וגםמכיוון שמשימות כאלהאינן
בהגיען אלהדרגיםהזוטרים.
יכולותלהיות מדידות .מטבע הדברים ,אם "זהירות" היא
דוגמה בולטת לכךהיא התנהלותה של אוגדה  ,162שנעה
חלק מהמשימה ,אז מרגע שיש לכוח נפגעים ,הוא יתמקד
בצירהריהשוף.לקראתיוםשישי 11ביוני,ולאחרשהתגברה
בעיקרבמשימת"הזהירות"שבפקודה ,משמעיפסיקלחתור
בקשייםרביםעלהאויבבעין-זחלתא,חנתה האוגדהבחניון
להשלמת המשימה ובכךיגדיל ,בדרך כלל ,הן את מספר
לילהלידהכפרעין-דרה ,מרחק של שבעהקילומטריםבלבד

לאוגדה ,הורה המח"ט למג"ד ( 126המוביל) "להתקדם
בסבלנות".
בין מתן הפקודה לאוגדה לראשית התנועה בפועל נערכו
הסורים והמחבלים בשלוחת כפרסיל השולטתעלהכביש,
ובשעה  18:00הם פתחו באשעלהכוחהמוביל שלחטיבה
,211שנעעלהכבישהראשיבתצורהמוזרהשלשיירהארוכה
המורכבתמתערובתשלטנקיםושלנגמ"שיםעמוסיםבחי"ר.
הכוחנעצר,ובהעדרמשימהברורהשניתןלדבוקבה,למעט
"לגשש ולהתקדם לאט" או "להתקדם בסבלנות" ,הפכה
ההיתקלותבאויב לקרבחילוץ ותו לא .הקרב על הכביש
לביירותהוכרע רק למחרתבלילה,בעתשגדוד 74וגדוד 12
ביצעו מהלךאוגףוכבשו את הרכס השולטעליו.

מדרוםלכבישביירות-דמשק-היעדהמערכתי של מלחמת
שלום הגליל .התייצבות על הכביש ,שהוגדר מראשכיעד
המערכתי של המלחמה ,הייתה מביאה לניתוקביירות
מדמשק,לאיוםעל עורף הכוחותהסוריים בבקעת הלבנון
ומאפשרת גם הגעה אלביירות ממזרח -הישג מהמעלה
הראשונהלכלהדעות.
אלא שההזדמנות הוחמצהגם עקבלשוןהפקודות העמומה
ונטולת הנחישות .אף שהפיקוד כברידעעל הפסקת האש
הקרובהועל התמוטטותההגנההסוריתמדרוםלכביש,הוא
לא האיץביחידותיו לממש מהר ככל האפשר אתהיעדים
המערכתיים שאותם קבע הפיקוד עצמו .בשיחה שניהל
ממלא מקומו של אלוףפיקודהצפון עם אוגדה  162בשעה
0130בלילה שביןיום חמישילשישי11-10 ,ביוני ,נאמר
"- 2002חומתמגן"ואילך
למפקד האוגדה" :עד כמה שאפשר תלחץ קדימה ...לא
במבצע "חומת מגן" שוב עלתהבחריפות-ובעיקר בקרב
להשתגע .בבוקר ניתן ריכוך אווירי טוב ,ואתה עם
יחידותהמילואים-סוגיית הפקודות העמומות ,שהמשכן
הארטילריה ...תנסה להתקדםבזהירותלפנים.בזהירות"3.י
בפועלהיהביצוע משימות שרבהיה בהן הבלבול וחוסר
מכיוון שזאתהייתה ההוראה,ומכיוון שמטרת המערכה
התיאוםבין הכוחות.הליקויים האלה ,שהביאו לשחיקה
הפיקודית התמסמסה כבר קודם לכן 1",נשארה האוגדה
מיותרת ולאובדן זמן יקר ,הפריעו
בחניון הלילה שלה והחלה לנוע רק
מאוד להשגת המטרה ,שגםהיא לא
לקראתצהרייוםשישי.הפסקת האש
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שהסורים כברקידמו כוחות דרומה את
במבצע ,מלמדיםכי כמו במלחמות
ועיבו את מערכיהם בגזרתה .המשך שפהאחידהומחייבתומגדילאת קודמות ,גם במבצע הזה בלטו לרעה
ניסוחי המשימות ,בעיקר בתחומים
המינוילטעויות
ההתקדמות אל הכביש היה כרוך
הבאים:
בהפרה של הפסקת האש ובלחימה
 .1הגדרת המשימהבמונחים של שטחשישלתפוסאו של
קשהנגדהאויב ,שהשתהות האוגדה איפשרהלו להתארגן
הישגמבצעיברורכלשהו.
ולגבותמחירדמים מהכוחות המתקדמיםבאיטיותבשיטת
 .2מסגרתהזמןהעומדתלרשותהכוחותלביצועהמשימות
ה"זחילות".
אולפחותההתניותבין המאמציםשנועדו לממשרעיון
באותה המלחמה התרחש מקרה דומה של החמצת מטרה
מבצעי שלם.
מערכתית ,אלא שהדוגמה הזאת כוללת גםאי-ביצוע של
 .3הקשרבין משימת היחידהלבין המטרה שממנההיא
הנחיהברורה מצדהפיקוד.ביוםרביעי9 ,ביוני  ,1982חנתה
נגזרת ושאותההיא משרתת.
מדרום לדאמור אוגדה  ,96שנחתה קודם לכן בשפך נהר
 .4אי-קיומו של דו-שיחבין המפקדים לצורך הבהרת
האוואלי ונעה משם צפונהבציר החוף.ליד דאמור חברה
המשימה.
לאוגדה חטיבה ( 211מוקטנת בטנקים ומוגברת בחי"ר),
שנועדה להוביל את הלחימה בציר החוף לעבר מבואות
המוטיווציה הגבוהה והנכונות להילחם שהפגינו אנשי
המילואיםהוכחושובכתנאיהכרחישאינומספיקכדילהשיג
ביירות ,בעוד שחטיבה  ,35שהייתה תחת פיקוד האוגדה,
הצלחה מלאה .כאשר לא התקיימו התנאים הנוספים
פנתהלצירההרריהעוקף ממזרח אתמערךהאויבשעלציר
וההכרחיים-ידע מקצועי,היכולת לנסח פקודותראויות
החוף.
לוחהזמניםשלהאירועיםבאותוהיוםמלמדשבשעה 08:00
והתעקשותשלמקבליהמשימותלקבלהבהרותמנותניהן-
התקשו היחידות לבצע את המשימותוביזבזו זמן רב על
ערךאלוףדרוריקבוצתפקודותפיקודית שבההורהאישית
אלתוריםועליישובאי-ההבנותתוךכדיהלחימה,מה שהאט
למפקד אוגדה 96להגיעבמהירות לרכס שמדרוםלביירות
אותהמאוד,איפשרלאויבלהתארגןבכלפעם מחדשוהביא
השולטעלכביש החוףועל שדה התעופה שלהעיר.כמוכן
התריע האלוף על כך שצפויה הפסקת אשולכן" :כאן על לעלייה במספרהנפגעים.
גםהיום ,בעת שכוחות צה"לעוסקיםבמשימותהיום-יום,
האוטוסטרדהחייביםלרוץקדימה.ישעודכמהקילומטרים
כגוןסיורים ,איוש מחסומים ,מבצעים למעצר מבוקשים
עד לשדה התעופה"5.י אלא שהן לוח הזמנים המתבקש
ופשיטות בעומק שטח האויב ,עולה הבעיה וצצה חדשות
מהמשימהוהןלשון המשימותשירדוליחידותמלמדיםעל
לבקרים.ניתוחהגורמיםשהביאולתקלותרבותבמחסומים
כך שמאומה מרוח הפקודההאישית שנתןהאלוף לאהגיע
העלהשניתןהיהלעיתיםקרובותלמונעןבאמצעותהבהרת
אל הכוחות המבצעים ובעיקר לא לחטיבה  211ולגדודיה.
המשימה המוטלתעלהחייליםבמחסומיםוהדגשת המטרה
רק בשעה  ,14:01שששעותמתחילתה שלקבוצתהפקודות
שהיא משרתת.כמוכןנמצאכיהשימושבמיליםובמושגים
הפיקודית ,הורתה האוגדה למח"ט " 211לגשש ולהתקדם
לאט",ורקבשעה  ,16:40תשעשעותלאחרשניתנההפקודה פרטייםובלחימחייביםמגדיל אתהבלבול ,מקשהעליצירת

שפה אחידהומחייבת ומגדיל אתהסיכוי לטעויות דווקא
במקוםשבו רבהכלכךהרגישותלכל טעות שלחיילבודד.

תמציתהליקוייםבסעיף"המשימה"
סיכום של כללהליקויים בניסוח סעיף "המשימה" כפי
שהוצגועדכה מלמדכי הםמתרכזיםבתחומים האלה:
 .1ניסוחשטחי,עמוםוגדושבסתירותפנימיות.
 .2שימוש במונחיםכלליים ורחבים מאוד ,שהם נכונים

תמידבכלגזרתלחימה.
 .3חוסר באחד או יותר מהרכיבים ההכרחיים בסעיף
ה"משימה" בפקודת המבצע.
 .4עירוב של שיטה ושל שלבים ("איך") בתוך הגדרת
המשימה ("מה").
 .5אי-הלימהביןהדברים שאומר המפקדבעל-פהלבין מה
שכתובבפקודהומופיע במרשם הקרב.
לליקויים האלהיש שלושסיבותמרכזיות:
 .1פעריידעומיומנות .חוסרבידע מקצועי הוא הגורם
העיקרי לכשלים שנמנו לעיל .כאשר מפקדים אינם
בקיאיםבתורותהצבאיותובהיסטוריההצבאית ,הםגם
אינםמודעים לתוצאותהמעשיות שמתלוותלניסוחים
הבלתיהולמים שלהמשימות .אךגם אםיש למפקדים
ידעצבאיבסיסיכללי,הריבמקריםרבים חסר להםידע
ממוקד בתחום שלניסוח המשימה.
 .2תרבותארגוניתלקויה .תרבות ארגונית צבאית ,שבה
חשוביותרלמפקדיםלרצות את הממונהעליהם מאשר
לבצע את המשימה ,מובילה בהכרח למצבים שבהם
אובדתליחידותהגמישותהמבצעית,והן מתקשותליזום
ולנצל הצלחות גם ללאאישור שלהממונים .במציאות
ארגוניתכזאתנגלהשהמפקדיםאינםמתעקשיםלדרוש
מהממונהשיבהירלהםמהיהמשימהיופעמיםרבות הם
מעבירים אתאי-הבהירותכמותשהיאלפקודיהם ,שגם
הםהורגלולאיבהירות.כךהםמוביליםבהכרחלפיחות
בחשיבותן של המשימה ושל האופן שבוהיא מנוסחת.
במצבכזה ממלאיםהמפקדים אחר הפקודותכפי שהם
מביניםאותןובלילערערעליהן ,וכתוצאה מכךנוצרים
פעריםביןההישגיםשקיוולהשיגמנסחיהפקודותלבין
ההישגיםבפועל.

 .3חוסר משמעת .מפקדים שאינםמצייתים לפקודות או
מצייתים להן באופן חלקי בלבד הם חלק מתרבות
ארגונית קלוקלת .אומנם יש מקום לדו-שיח בין
המפקדים לממונים עליהם ולערעור על פקודות ,אך
בסופו שלדבראיןלמתוח אתרעיוןהדו-שיחוהערעור
מעברלנקודה שבה הואיפרק אתהארגון.הדיוןלצורך
הבהרתהמשימההואחיוני,אךהואחייבלהסתייםתמיד
בפקודה חד-משמעית ,שאותהיש לבצע כלשונה ,שאם
לאכןיתפרקהארגוןויהפוך לאספסוף חמושותולא.

דו-שיחמפקדים
תנאיהכרחילקיומה של הדבקותבמשימה בתוך המצוקות

שלנוהל הקרב הוא בהירותה של המשימה והבנתה עלכל
הקשריה.מכאןשדו-שיחמפקדיםהואתנאיהכרחילהבהרת
ה"מה"וה"איך" .אחדהתחומיםשבלטולרעהבמבצע"חומת

מגן"וגם במלחמות קודמותהיהמיעוטמדאיג שלדו-שיח
ביןמפקדים,שנועדלהבהיר אתהמשימהלאור המטרהואת
שיטתהביצוע .את הפקודות חובה לבצע ,אךלפנישייצא
לבצע אתחובתו,עלכלמפקדלהבהירבעבורעצמוובעבור
פקודיומהבדיוקדורש מהםהממונה.קיימיםמצבים שבהם
מסיבות שונות העמימות שבהוראות הרמה הממונהאינה
מתפזרת,ואז חובתו של המפקדהיאליישם את האחריות
הנדרשת ממנוולנסחעל-פי הבנתו משימה שתהיה ברורה
הןלעצמווהןלכוחותיו.

ארבעתכלליהיסודבתהליךמסירת
המשימה

גם אם הוא משוכנע שעשהכמיטביכולתוכדילהבהיר את
כוונותיוואתרצונותיו,חייב המפקדלהניחכילעולםיימצאו
מישלאירדולסוףדעתו.הסיבותלכךהןלאודווקארשלנות
אוחוסר תשומתלב ,אלא הדרךהשונה שבהכל אדםקולט
מידע ומפרש אותו .משום כך התבנית הקבועה ,השפה
המשותפת וההקפדה על הרכיבים הקבועים בסעיף
"המשימה" הן חשובות מאוד כאמצעים להפחתתאי-
הבהירות-במיוחדבעיתות מצוקה ובעת שנדרשתפעולה
מהירה.כדי שהכפיפיםיבינו את המשימהחייב הממונה
לפעולעל-פיכלליהיסודשלהלן:
* 4הפקודהתהיהתמידמנוסחתבבהירותועל-פיהכללים.
* 4הממונהיהיה מודע לכךכיישנה אפשרות שהכפיפים
לאיבינו את הפקודה.
* 4הממונהיהיהמוכןתמידלנסח אתהפקודהבדרךאחרת,
מובנתיותר.
* 4הממונהיוודאשהכפיפיםאכןהבינו אתהפקודה.

החלקיםהקבועיםבסעיףהמשימה
להלןהחלקיםהקבועיםבסעיף "המשימה" בפקודת מבצע,
שיופיעובותמידובכל רמה:
.1מיהוהכוחהמבצע.למשל:גדוד,10צוותתמיר,חטיבה .200
.2מהי צורת הקרב העיקרית שיבצע הכוחכדי להשיג את

משימתו.למשל:יגן,יתקוף,יפשוט,יחסום.
 .3מהוההישגהמבצעי הנדרש מהכוח .למשל:יכבוש,יעצור,
יפגע,ימנעמהאויב,ישמיד.
 .4מועדהביצוע .בצורות הקרב ההתקפיות  -מועד השלמת
הביצוע.למשל:עדש' .4 +בצורות הקרבההגנתיות -המועד
שבועלהכוחלהיותמוכן להתקפתהאויב.למשל :החל מש' +
 .8בקרבהשהיה -משךהזמןשבועלהכוחלבלום אתהאויב
עדקומסוים.למשל :במשךשלוששעותלפחותעדקו...
" .5על מנת"  -משפטהסיום שלסעיף המשימה ,המקשר
אותה למטרתהממונה.ה"עלמנת" מתאר אתההישגשישיג
הממונה כתוצאה מכך שהכוחהכפוףלויבצע אתמשימתו.
למשל":עלמנתלמנועמהאויב אתכיבוש את מרחב צומת
" ,"4לאפשרלחטיבה להתקדםלעבריעדי חסה"" ,לאפשר
לגדודלהתארגןלהגנהעל מרחב )",למנועמעברשלגורמי
פח"עלגזרה(ע".

סוגיינו הרעל מנת"
אחדהאילוציםהחיובייםהבולטיםעלהמשימה הוא ה"על

איור  :1דוגמאותלניסוח ראוי של משימות
בצורות הקרב השונות

ניסוח משימה בהתקפהבוללהתנאיהמבצעישישלעמודבו
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מנת"הגלום בה .כאמור,זהוההיגיון המחבר -הדבק -של
המשימהלמשימת הממונה" -המטרה" -ולהגיוןהפעולות
בזירת הלחימה אובגזרת הפעולהכולה".על מנת" חסראו
כזה שאינו מקושרישירות למשימתוולהגיון הפעולה של
הממונהואינו משרת אותוהואשיטה מוכחת בדםליצירת
לחימה הנושאתאופי של"משימהלאורמשימה"או בשמה
האחר"לחימהבבועה".זהומתכוןלאובדןזמןיקר-והזמן
הואתמידיקר-בפעולותמיותרות ,השוחקות אתהכוחות
לריק ומפחיתות את היכולת הכוללת להילחם במשימות
הנכונות.
למרות חשיבותו של ההקשר ל"מטרה" בדמותו של ה"על
מנת" בולטת אצל מפקדים תופעה שבהמופיע "על מנת"
כללי מאוד שאינונגזר ממשימת הממונהואינו מלמד על
חלקו שלמבצעהמשימה במטרההכללית שלהמבצע.בדרך
כללזהו "על מנת" שהועתק כלשונו מהרמה האסטרטגית,
י מטרתו
דוגמת מוצב מחלקתי שה"על מנת" שלו מלמדכ
היא "הגנה עלגבול הצפון" או מחסום שמשימת הממונה
עליוהיא "לספקביטחוןלאזרחיישראל" ,שבגרסתוהיותר
מתוחכמת והמורחבת מופיע בתצורה של "מתן ביטחון
ותחושתביטחוןלאזרחיישראל".
בלי קשרלסוג המלתמה שבהפועליםהמפקדים",על מנת"
כזהאינויכוללהיותשלמ"פואפילולאשלמח"טושלמפקד
אוגדה.יצירתהביטחוןלאזרחיםהיאההישגהמבצעיהנדרש
מהמטכ"ל.הדרגיםהמבצעייםיגרמולאותוהישג להתממש
באמצעות שרשרת שלהישגיםמבצעיים -כלדרג ברמתו.
המשימה שתוטל על כל דרגתיגזרמצורכי הדרג שמעליו.
שרשרת של פעולות מוצלחות אינהיכולה להתקיים ,אם
חוליותיהאינן מחוברותזולזוברצף שלמבצעים,שהגיונו
שלכל אחד מהםנגזר קודםכולמזה של הממונהעליווגם
מהגיונם שלהממוניםשבסביבתו.
משמעות ה"על מנת" היאיצירת תודעה רחבה והקשרים
שהםחיונייםלביצוע המשימה לאור המטרה.
איור  2מראהכי משולש  1של "על מנת"מכוון את תודעת
המפקד הכובש את שטחק' אלמשימתהחטיבה -שטח ת'
שהואהראשוןהיוצראיתהמגעעין.המצבהזהיביאאותוליצירת מגע עם הגזרה החטיבתית בהקשר לפעולות של
תצפית ,שלהכוונת אשולעיתים -תוך תיאום כנדרש של
גבולותהגזרה -אףלניצולהצלחה-לכיווןאותו השטחמבלי
להמתין לשארהחטיבה.
משולש  2של ה"על מנת" מכווןליצירת תצפית אל עומק
גזרת החטיבה בהקשר לתנועת אויב היכול להשפיע על
המטרה .העדר"על מנת"עלולליצור מצב שבולאמתקיים
מגעלעומק בהקשרלמשימההחטיבתית.במקרהכזהעלולה
תמונת האויב להשתנות,ומי שיכול להעביר את הנתון
הקריטי הזהלחטיבה,אינו ממוקדכראויבכך-עלכל מה
שמשתמע מכך.
משולש 3שלה"עלמנת"מכווןאלהמעברואלהגשר,שלשם
השליטה בהם כבשהגדוד את שטח ק' .כאמור ,אםכיבוש
נקודהמסוימת בשטחהזהאינויוצרשליטה באשובתצפית
על המעבר ,אז המשימה לא מולאה .מכאן שחובת המפקד
לקבוע לעצמו שהמשימה הושלמה רק אם עלה ביכולתו
לשלוטבגשר,וכךישלהעביר את המשימהלכפיפים.ה"על

מנת"יכול להשפיע על המפקד כבר בנוהל קרב בתחומים
רבים .במקרה הזהניתן לראותכי הבנתויכולה להביא
לדרישהמצדמג"ד10להסיט אתגבולהגזרההימנישלהגדוד
שהתקבלמהחטיבהכךשיכלול את הגשר .אם לאיעשהכך,
הואיסרבלבעתהלחימה אתכלהפעולותהקשורותלאבטחה
הקרובה של הגשר -אבטחה הנחוצה למעברהחטיבה.

"13ל מנת"כיוצר תודעה מרחבית

גם בקרב הגנהניתן לראות את חשיבות ה"על מנת"כיוצר
של ההבנות ושל ההקשרים הרחבים של המשימה.שני
המשולשיםבאיור 3מצביעים על ההקשרים שיוצר ה"על
מנת" של המג"ד לפעולת כוחות החטיבה השכנים לגזרתו.
כך ,למשל ,הואיבין את המשמעות של איחורבגזרתו על
הקרבהחטיבתיואתההשפעההמיידיתשתהיהלכךעלאגפו
של המג"ד השכן .אותה השפעהתהיה לקשר של המג"ד אל
קו)ע,שיכוון אתפעולתולא רק אלמשימתו -הגשר -אלא
גם אלהמשימההחטיבתית:למנועמהאויבלעבור אתקוג.
לסיכוםסוגיית ה"על מנת"ישלהדגישכי השפעת הבנתו
של גורם הזה עלניסוח המשימה ,עלהרעיון המבצעיועל
השיטההיאקריטיתבסעיפים הבאים של פקודת המבצע:
* 4תנאיםמבצעיים.
* גבולותגזרה.
* 4כוחותשכנים.

איור " :3על מנת"כיוצר תודעה מרחבית -ב'

* 4תיאומים.
* זמנים.
* התניות.
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הערה" -הדרגהמדיני לא מנחה את הצבא"

לסיכום ברצוני להציג סוגיה באותו התחום ,ההולכת
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הגשר ,על מנת לאפשר לחטיבה  100לעגור דרס,
ולהתקדם לשבוש שטחת..

עי

ומתבלטתבשניםהאחרונות.כברלאחרמלחמתשלוםהגליל
וביתר שאתבעתשהחלה מתקפתהטרורבשנת 2000נמצאו
מפקדיםבכירים שטענוכי האשם בכך שצה"לאינו עומד
במשימתהיסודשלו-מתןביטחוןלאזרחים-הואבהנחיות
הלא ברורות מצד הדרגהמדיני .האמירה הזאת הפכה גם
להסברהקבועשלאותםהמפקדיםולעיתיםגםשלמפקדים
זוטריםיותרמדועפקודותיהם שלהםלוקותבאי-בהירות.
הציפייהלהנחיהמדיניתברורהוחד-משמעיתהיאתוצר של
אי-הבנתההבדליםביןצורתהחשיבההפוליטית ,שמהותה
היא הישרדות ,ולכן היא מעדיפה להשאיר לעצמה מרחב
תמרוןעל-ידיעמימותמכוונת,לביןצורתהחשיבההצבאית,
המכוונתלהישגיםברוריםוחד-משמעיים.מדרךהטבע,מצב
תודעה שונהזהיוצרעולם אחר שלמושגים כמו גם שפה
נבדלת .בספרו "הפיקודהעליון" כותב אליוט כהןכי עצם
השימושבמונח"דרגפוליטי"אמורלכלולתובנותהאמורות
להביא את אנשי הצבא שלא לשגות באשליות בכל הנוגע
להנחיותברורותמידיאותוהדרג,וכןכיזהו טבעהיחסים
הרגיליםשביןהשניים .המסקנה מכךהיא שמצד אחד אל
להם לאנשי הצבא לצפות להנחיות ברורות ,ומצד אחר
חובתםהיא להפוך את העמימותהמובנית בתוךההנחיות
המדיניותלפקודותברורות שהםמורידיםכלפימטה.הנחיות

1

ן

ברורות מטעם הדרגהפוליטיהן מצבבלתיאפשריבעליל.
טוב יעשו אנשי הצבא אםישלימו עם המוסכמה הזאת
מוקדםככל האפשרבחייהםהצבאיים6.י
בספר "הצנחנים נגד הטרור"מופיעראיון שבומציג גנרל
מאסי ,שהיה מפקדהדיוויזיה העשירית של הצנחנים
באלג'יר ,אתתפיסתהפעולהשלובבואוליישם אתההנחיה
המדינית העמומה שקיבלבנוגע ללחימה נגד הטרורבעיר
אלג'יר.מהראיון עםמאסיניתןללמודעלכך שגם בהעדר
הנחיהברורה מצדהדרגהמדינייכולוחייבאיש הצבאליצור
לעצמו תפיסה רחבה של הנדרש ממנו .למרות ההנחיה
העמומהייצר מאסיהנחיות מעשיות לפעולה שכללו את
צורתהקרבהעיקרית-התקפה-יחדעםצורתקרבהתומכת
בה  -הגנה  -וכל זה תוך התחשבות מרבית בגורם הזמן,
שיש לנצלוביעילות רבה יותר מאשר האויב ,ובהקצאת
המשימותעל-פי סדרעדיפותהנגזר מהמטרה המערכתית.
כך מתארמאסי את השתלשלותהענייניםמרגעשקיבל את
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התהליך ,שתחילתובעמימותמדינית ,הפך תחת אחריותו
שלמאסיבמהירותלתפיסהברורהוחד-משמעית,וכךהוא
גםניהל את המערכה שהביאה בתוך חודש אחד להפסקה
מוחלטת של הטרורבעיראלג'יר18.
בנוגעלימינו אלה  -האםיש קשרביןמידת הנכונות של
מפקדים לשאת בתוצאות החלטותיהםלביןהדרך העמומה
שבה הםמתנסחים?מהחלקהשלהידיעהעלועדותהחקירה
הצפויותלמי שנכשללביןהעיצובשלרוחהפקודותהיוצאות
מהמפקדות?כיצדמיישביםהמפקדיםהאלה אתפקודותיהם
עםערכיהאחריותוהדוגמההאישית? השאלות האלההפכו
לחלק בלתי נפרדמהדיוןבסוגיה המוצגת כאן ,והתשובה
לכך דורשתדיוןנפרד.

ההנחיה:

מיידעם קללתהוראותממשלתיות,שהיומעורפלותלמדי,
פירסמתי אתפקודותיישלי...הפיקודהעליון ראהלנכון
להטילעלי את האחריות להשכנת הסדר במחוזאלג'יר,
דהיינולניהול הפעולות המותאמות לתנאי המלחמה
החתרנית...הננידורשמקצינידיוויזייתהצנחניםהעשירית
י-מהמעוליםבצבא צרפת,
ומנגדיה שהם-כפי שנאמרל
שייטלומשימהזולידיהםבאופןנמרץוללאדיחוי,כלאחד

בגזרה שהוקצתהלו  -בראש בראשונהבגושהעירוני של
אלג'יר...הנכםנתוניםבתחרותשלמהירותעםה-אבץ.נדרש
מכםלבלום אתה-א]ץבמאמציולארגןאתהאוכלוסייהעל
מנת שתשמשלצרכיו ...לשםכךעליכםלמצואולחסל את
מנהיגיו,אתתאיוואתאנשיהביצועשלו...בעתובעונהאחת
מוטלתעליכםהמשימהלגבשארגוןתעמולהוחדירה,שהוא
הכליהיחידשימנע מה FLN'-לשקם את הרשתות שאתם
הורסים,ובל נשכחכיהאוכלוסייההיאהיעדהמשותףשל
שניהצדדיםבמלחמהמהפכניתזו.פעילותצבאית-מדינית
זו מהווה אתעיקר משימתכם,שהיא משימה התקפית
במהותה.תבצעוהבתבונהובנדיבותהלבהאופייניותלכם
והצליחו.במקבילתימשךהפעילותהאנטיטרוריסטית-
בדיקות,סיוריםמארבים.די
נראה אפוא שמאסי מקבל כמובן מאליו את המצב שבו
ההנחיההמדיניתהיאעמומה,אךהמצבהזהאינומונעממנו
להגדירלעצמובאופןברור את המטרההצבאית .לאחרמכן
הוא עובר לתפיסת הפעולה ההתקפית,להתייחסות לממד
החיוני של הזמן ,להבנת חלקה של האוכלוסייה הבלתי
מעורבתבמערכהובהשגת המטרהואלהמשימותהטקטיות,
שהעיקריות שבהן הן הריגת ראשיהם שלארגוני הטרור.

alJ~o
סקירת הנוורא וכללי היסוד שהוצגו כאן אמוריםלסייע
למפקדים בבואם לנסח את פקודותיהם ,אךאין בכללים
האלה כל ערך ,אםאין הם חלקמידע מקצועי רחביותר,
הנוגע בכל מה שקשור לאבחון הבעיה המקצועית ובמתן
המענהלדרך שבהיוכרעהאויבבכלצורות הקרבובכלסוגי
המלחמה .לימוד המפגשים עם האויב בכלסוגי הלחימה
שצה"ל נדרש להם,כוללבימים אלה ,מלמדכיניתןהיה
להימנע משיבושים ומנפגעים רביםאילוהיו המפקדים
נצמדים לנהלים הפשוטים שלניסוח הפקודות והעברתם
לפקודיםתוך שהםמקיימיםביניהםדו-שיחמקצועיבנוגע
למשימתם,בנוגע למטרה שהיא משרתת ובנוגע לשיטת
הביצוע שלהממונה.
האחריותעלבהירותהמשימהלאורהמטרהמוטלתבמידה
שווההןעלהממונהמורידהפקודהוהןעלמישקיבלאותה.
האמירה "לא קיבלתי פקודה ברורה" אינהיכולה להיות
קבילה בקרבמי שאחראילבצעמשימהצבאית עםחייליו.
מפקדיםחייביםלדעתכיצדלהביןמהרככל האפשר את מה
שמצופה מהם ,כולל ההקשרים למטרה ולסביבת הלחימה
כולה,וכיצדלנסחלעצמםבמהירותותחתלחץאתמשימתם,
שתהפוךגם למטרתהיחידותהכפופות.
אי-אפשר להפריד את רוח התקופה משפת הפקודות
הניתנות בה .כמו כל צבא ,גם צה"ל כארגוןהחי בסביבה
תרבותית משתנה ומתחלפת,אינויכוללהימלט מהשפעתם
שלהלכירוחאזרחיים על מה שמתחוללבתוכו.הלכירוח
עולמייםומקומיים-לעיתיםחולפים-משפיעיםמאודעל
תפיסת עולמם שלמפקדי הצבא,והדברבאלידיביטויבכל
תחומי העשייה הצבאית וגם בדרך שבה הם מנסחים את
פקודותיהם.הדברהיהנכוןתמיד,אךהפךלבולטמאודבעת
שהתקשורת האזרחית  -על כל ערוציה  -מעצימה את
השפעתהעל המפקדים.הבעיה כאןאינה אפואקיומה של
ההשפעה מחוללתהשינוי בקרב הארגון ,אלא עד כמה
מודעים המפקדים לתוצאותיה המעשיותבנוגע למשימות
היסוד שלהארגון,שהןקבועותתמידובלתימשתנות.
השפההיאהכליהעיקרי של התקשורת האנושית .כמוכל
שפה,גםזוהצבאיתהיאהןהביטויהאמיתישלהלכיהרוח
בארגון והן המעצבת העיקרית שלהם .שפתו הברורה של
יגאלאלוןהיא תוצר של עומקאינטלקטואלייחד עםידע
צבאיובעיקוהיא תוצר שלרוח התקופה ,שתחושתה"אין

ברירה"וה"חייבים לנצח"עיצבה אותהיותר מכול.כך גם
השפהשנקטומפקדי.1967עםהתפוגגותהשל תחושת"הגב
אל הקיר" ו"החברה המגויסת"  -התפוגגות שהיא סממן
בולטשל הצלחתהרעיוןהציוני -התמסמסה והתפרקהגם
השפה האחתוהאחידהלשללגוונים של תתשפותפרטיות.
התהליךהלךוהעמיק כאשרהמדינה,וצה"לבתוכה,נחשפו
להלכירוח-חיובייםבעיקרם-שגילופתיחותיתרלרעיונות
אזרחייםאחרים ,שהלכו ותפסו מקוםגדוליותרויותרהן
בקרב האזרחים והן באופן מובהק גם בקרב המעצבים
והסוכניםשלהשפההצבאית-המפקדיםהבכירים.התהליך
הזה הואבלתינמנע,ועלחלקים ממנוניתןלברךגםבתוך
צה"ל.
אלא שהשפעתםשלרעיונותאזרחייםעלהארגוןועלשפתו
חייבתלהיות מבוקרתביחס למהותהארגון ולמטרות העל
שלו.קבלתה של"חבילתרעיונות"כמותשהיאהיאפשטנית
ומסוכנתתמיד,והיאנעשית הרתאסוןכאשרמדוברבארגון
שהעמידהבמטרתוהיאחיוניתביותרלקיומהשלכלמדינה.
בחינתם של חלק מהרעיונות שהופצו בצה"ל בשנים
האחרונות,כולל השפההנלוויתאליהם ,מלמדתכיבפועל
הם הביאו להחלשתיכולתו לעמוד במטרת היסוד שלו -
מתן ביטחון לאזרחים .כאשר ,כמולפני  ,1973התרחש
התהליך שבו נוצרו המוטציות הלשוניות ונגזרותיהן
הטקטיות והמערכתיות במרחביסיני ורמת-הגולן ,ספגו
החייליםוהמפקדים אתתוצאותיו.המכההייתהכואבת,אך
הארגוןהמשיךלעמודבמטרתהיסודשלו,עדשעקבגל חדש
של"חדשנות"רעיונית,לשוניתומבצעית,שבפועל פתח את
הדלתליוזמת הטרור שלהאויב ,החלוהאזרחיםלספוג את
עיקר המהלומות ברחובותיהן שלערי ישראל .במצב הזה
נכשל הארגוןסופית במטרתהיסוד שלו ,ורק עקביוזמות
שלמפקדיםטקטייםמקומיים הוא החל-בקשייםרבים-
להתעשתולחזור אלעצמו9.יכפישניסיתי להראותכאןגם
בנוגע למלחמות אחרות ,נראהכי הקשרשביןהלכי הרוח
בארגון ,שפת המפקדים ופקודותיהם לבין הכשלים
וההישגים שאליהם הגיע צה"ל בלחימתו בטרור בעשר
השניםשבין 1994לבין 2004יכוללהיות הפרק המרכזי
בתחקיר -שככלהידוע טרם החל-על התקופה הזאת.

הערות

,עמ' 1,373
 .1דויתועדתאגרנט-התו"לויישומו
 .2מחלקתהרובאים,1956 ,עמ' 144
 .3מסמךפנימי בצה"ל
בהפצתה
ה
ל
ע
פ
ה
ה
ת
ס
י
פ
ת
"
של
ם
ו
 .4לאלההעוסקיםהי
החדשה של

צה"ל"מומלץללמודהיטב אתמהלכי"מבצעיואב"כדוגמהמעולה
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לסתור אתהעובדהכיעלהבידםלהכריע אתהטרורבמישורהצבאי.
איןזה נושא המאמר,אך מתבקשת ההשוואהביןתפיסתמאסיב-
1957לבין עקרונות הפעולה של צה"ל נגד הטרור לאור הכתוב
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החללקצור הצלחותבלחימתונגד הטרור.
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בפעולתו רקמכיוון שלאהספיק לקבלתדריךראוי ממפקדהגזרה
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