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לאן נעלמה
הגמישות?
הגמישות,שהיא אחדמעקרונות המלחמה ,הלכה ונעלמה במהלך
השנים מספרי ההדרכה של צה"ל .אפשר שהדבר נבע מחשש
שהקציניםיפרשו אתהעיקרוןהזהכהיתרלאלתרבמקום להשקיע
בלימוד המקצועהצבאיובעבודתהכנהיסודית .צה"לכיוםמקצועי
דיוכדי שלאליפול במלכודת הזאת ,ויחד עם זאת הואאינו יכול
לוותר עלהעיקרון החשוב הזה

אחרים .מעברלכך מושתתתהגמישות
על עומקועל עתודה .גם במקרה הזה
הדגשאינועלחשיבת המפקד ,אלאעל
כליםטכניים ,אשריאפשרולוגמישות
בקרב .הפשטות הוצאה מרשימת

במהלך השנים הלך ונעלם עקרון היוזמה-בכלהרמות-לפעולבמסגרת
המשימות המוגדרות וגזרות הפעולה,
הגמישות מתורת הקרב שלצה"ל.
ב 1949-הייתה הגמישות העיקרון לפי התפתחות הקרב .בגרסהזוניתן
התשיעי והאחרוןבעקרונות המלחמה לראות פירוט כמעטטכני של האופן
שלצה"ל.יהפיסקההמרכזית שעוסקת
העקרונות .בגרסת  1996הוחזרעקרון
בעקרון המלחמה הזה דנה בגמישות
ל
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הפשטות ,אך בדברי ההסבר של
המחשבה":במלחמההמודרנית נדרשת
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העיקרוןהמילהגמישותאינהמופיעה,
גמישות רבהכדי לחדש ולשנות את
גם אם ההסברהמוצע
ולו פעם אחת.הגמישותאינהמופיעה
התוכניות המוכנות בהתאם למצבים
אף לא באחת מכותרות העקרונות
המשתנים ולהתפתחות בלתי צפויה.
להוצאתו ההדרגתיתשל
ומוזכרתבפיסקה אחתבלבד -בהסבר
לכך דרושים אימון ,ארגון ,משמעת עקרון הבמישותהיהנכון,
עלעקרון העומק והעתודה.
ופעילות מטה משובחים,ומעללכול -
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גמישות המחשבה ומהירות ההחלטה
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דעיכת חשיבותו של עקרון הגמישות
של המפקד ועוזריו גם יחד" .כמו כן
שלידעמקצועי רחב
בתורת הקרב שלצה"ל .הסבראפשרי'
הושםדגשעל פשטותועלארגוןמהיר
ולאכתחליףלו
לירידה בערכו של עיקרון זה הוא
וחסכוני של תנועת הכוחות.
העידוד ,אשרייתכן שמשתמע ממנו,
ב 1965-מופיעות בספר "לוחמת
שריון" "הפשטות והגמישות" ~תור שבוישלהשיג את הגמישות -בשונה לאלתור.ייתכןכי החשש ,שמפקדי
עקרון המלחמה השמיני והאחרון 2.מההגדרה הכוללנית יותר של גרסת צה"ליפרשו אתעקרוןהגמישותכהיתר
לתרבות של אלתור וכתחליףליכולת
.1949
ההסבר מפרטכי
באמצע שנות ה 80-נבחנו שוב מקצועיתגבוהה,הואשהביאלהוצאתו
קציןשריון,תלמיד את הפשטות
במכללהלביטחון והגמישות משי -הרשימותשלעקרונות המלחמהבצה"ל ההדרגתית מעקרונות המלחמה.ראוי
לנומי
י עקרון מלחמה זה הוא אחד
גיםבעיקרבאמ -ובעולם.בעקבותזאת ,ב,1986-הציעה לצייןכ
צעות קביעת מחלקת ההדרכה של צה"ל (מה"ד)  11מעקרונות המלחמה הבריטיים ואחד
משימותסופיות עקרונות.עקרוןהגמישות עבר למקום מחמשתהעיקרים שלתורתהמבצעים
מוגדרות,חלוקת השביעי ונקרא "עומק ,עתודה של צבא ארה"ב.
לדעתי,יש לשקולשוב את מקומה
גזרות אחריות וגמישות".על-פי ההסברלעיקרוןהזה,
ברורות ,איגוד נשענתהגמישותעלהיערכותמבצעית ,של הגמישות בנוסחה המקורי משנת
כוחות נכון(בלי אשרתכונותיה יאפשרו למפקדלהגיב 1949ולהשיבהלעקרונות המלחמהשל
להפריז בשבירת על מצבים מבצעיים משתנים בתוך צה"ל,וזאת מארבעסיבות:
הלחימה בשטחיםמעלה שובושוב
מסגרות) ובאמ -צורתקרבמסוימתולעבורעל-פיהצורך
אתהצורךבזיהוימהיר שלמצבים
צעות השארת במהירותוביעילותלמצבאולצורתקרב
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נדרשתגמישות רבהכדי לחדש ולשנות אתהתוכניות
המוכנות בהתאם למצב המשתנה ולהתפתחותבלתיצפויה
משתנים ובדפוסי חשיבה ופעולה
מקוריים (בעגה הצה"לית מדברים
כיום על שבירת שגרה) .לרוב
מצליחבכךצה"ל,אךלעיתיםנכשל.
הדגשתו של עקרון הגמישות
יאפשר לחנך את המפקדים לאור
העיקרון הזה ולהטמיע בהם את
הדרישה לדפוסי חשיבה ופעולה
גמישים בעתלחימה.
העלייה המתמדת במורכבותו של
שדההקרבהמודרני -בשלהעלייה
במגוון האיומים על הכוח הצבאי
הלוחם בעקבות ההתפתחויות
בתחום הטננולוגיות הצבאיות -
מגבירה אתהצורךבזיהוימהירשל
שינוייםובביצועמהירשל התאמות
תוךכדילחימה.
פשטות התוכנית ,אשר לעיתים
נתפסתכבסיסלגמישות,שובאינה
מספקת כבסיס לחשיבה צבאית

איכותית .קריטריון של פשטות
עלול להטעות מפקד ,כאשר דרך
הפעולה הנבחרת היא דווקא
מורכבת.לדעתי,ראוילהחליף את

אופיה שלהלחימה
בשטחיםומורכבותו
ההולכתונדלה של שדה
הקרבהמודרנימעלים את
הצורךלהשיב אתעקרון
הבמישותעלכנו

לו.

לסיכום,עקרוןהגמישותהלךונעלם
במהלךהשניםמעקרונות המלחמה של
צה"ל .אופיה של הלחימה בשטחים
ומורכבותו ההולכת וגדלה של שדה
הקרב המודרני מעלים את הצורך
להשיבו.

שקורות
.1

עקרון המלחמה הזה בעקרון
הגמישות ,תוךציון תרומתה של
הפשטותליישום הגמישות.
רמתו המקצועית של צה"ל הלכה
ועלתה עם השנים .גם אם ההסבר
המוצע להוצאתו ההדרגתית של
עקרון הגמישות היה נכון ,הרי
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שהיוםברורבמידהרבהבכלהרמות
כי אלתוריכול להתבצע עלבסיס
שלידעמקצועי רחב ולא כתחליף
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המטה הכללי ,עקדשריון ,לוחמתשריון,
 ,1965עמ' 14

.3

י

אג"ם-מה"ד,עקרונותהמלחמה,1949 ,עמ'

את הרעיון העלה אל"מ עטר דגן בעת
שיחהאיתו.
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