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במה

הפקודה
לכתוב
יש לחייב את המפקדים לא רק לקרוא ספרות צבאית אלא גם
לכתוב .הכתיבה מאלצת את הכותב לחשוב ומביאה לשיפור של
ממש באיכות עבודתו

לפני כארבע שנים נשאלה במערכות שאלה
שנראתה טריוויאלית ,אך חשובה ביותר על
מקצועיותו של צה"ל ובאופן ממוקד יותר:
מדוע צריך לקרוא ספרות צבאית־מקצועית?
באותה ההזדמנות הועלתה ההצעה לתת
למפקדים את הפקודה לקרוא 2.על בסיס
המאמר הזה יש להניח קומה נוספת ולבקש
מהרמות הגבוהות ביותר בצה"ל לתת פקודה
נוספת למפקדים :לכתוב.

סעיפי הפקודה דורשים דיוק ,צמצום ובהירות.
כל מילה חשובה ,ואסור שיהיו מילים מיותרות
שיסיטו את הקורא מהבנת מה שנדרש
ממנו .מנגד ,אסור שיחסרו מילים ,כך שלא
יובן המסר .במקרה הזה לניסוח המחשבה
ולהעברתה למילה הכתובה יש משמעות של
חיים ומוות .כפי שאמר ראש המטה הכללי
הגרמני במאה ה־ 19הלמוט פון מולטקה:
“פקודה שניתן לפרשה באופן שגוי ,אכן תפורש
כך" 4.כתיבת סעיפי הפקודה על ידי הנושא
באחריות  -המפקד  -מחייבת אותו לבחון את
תהליך החשיבה שעשה כפי שהוא משתקף
בכתב ולקחת על הדברים אחריות.

מדוע לכתוב?

משבר הכתיבה בצה"ל

״טול בני את הנוצה

וכתוב״1

מבוא

זו שאלה שמופנית לצה"ל בכלל ולכל מי
שמשרת בצה"ל בפרט .התשובה היא שלכתיבה
יש משמעות לעשייה הצבאית וליכולת הפעולה
של צה"ל בשני עניינים :יכולת החשיבה
ולקיחת אחריות.
ראש המטה הכללי הגרמני במאה ה־19
מעבר להעברת מסר וליצירת תקשורת בין הלמוט פון מולטקה | "פקודה שניתן לפרשה
באופן שגוי ,אכן תפורש כך"
אנשים הכתיבה היא אמצעי חשיבה .הכתיבה
מחייבת אותנו לסדר בצורה הגיונית ,רצופה מעבר להעברת מסר וליצירת
ומהודקת את המחשבות שמתרוצצות תקשורת בין אנשים הכתיבה היא
במוחנו 3.ברגע שניסחנו את מחשבותינו אמצעי חשיבה .הכתיבה מחייבת
בכתב ,אנו מעמידים אותן לביקורת  -גם שלנו אותנו לסדר בצורה הגיונית,
וגם של אחרים.
רצופה ומהודקת את המחשבות
הכתיבה החשובה ביותר ,אך גם הקשה ביותר ,שמתרוצצות במוחנו 3.ברגע
היא כתיבתה של פקודת מבצע ובמיוחד שניסחנו את מחשבותינו בכתב ,אנו
הגדרת המטרה ,המשימה והרעיון המרכזי מעמידים אותן לביקורת  -גם שלנו
המבוטאים בסעיף “שיטה כללי" .גם שאר וגם של אחרים

הבעיה היא שבצה"ל ,כמו במרבית החברה
הישראלית ,הכתיבה מצויה במשבר 5.אנחנו
כותבים הרבה ,אבל מדובר בעיקר בדואר
אלקטרוני שדומה כי אינו מחויב לשום כלל,
ומרבית הדברים מוגשים לקורא במצגות .על
מחלת הפאואר־פוינט כבר נכתב לא מעט6.
בשיטת הפאואר־פוינט לא נעשה תהליך
החשיבה המלא של איסוף חומר ,ניתוחו,
עיבודו ויצירת סינתזה המועלית בכתיבה
מובנת ,רצופה ומהודקת .עם יד על הלב,
האם ניתן להגיע לכך בשיטת העתק־הדבק?
יש הטוענים שצורת החשיבה שלנו השתנתה
בעקבות המעבר לעבודה ברשת ,שאנחנו כבר
לא יכולים לקרוא מסמכים ארוכים ,שאנחנו
“סורקים" ומדלגים לקישור הבולט הבא7.
גם בלי השינוי הזה הכתיבה חייבת להיות

במה
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סא"ל בעז זלמנוביץ
לשעבר רע"ן התו"ל הבסיסי בתוה"ד

הכלליים .בהזדמנות שיהיה לך מעט זמן פנוי
או זמן שפינית לעצמך  -תשלים את המאמר.

ממוקדת וקצרה  -דבר שאינו מאפיין את
פקודות המבצע הנכתבות בשנים האחרונות
בצה"ל.

לא לפחד לפרסם

איך לכתוב?

בלי לקרוא ,והרבה ,לא נוצר הניצוץ
של הכתיבה ,אותה תשוקה לקחת
את העט או את המקלדת ולהעביר
את המחשבות לדף
צבאי מקצועי במהלך תפקידיו .דקות פנויות
מועטות במהלך נסיעה ,בדיון משעמם או בעת
המתנה מתוחה בחפ"ק לכוחות הנמצאים
במארבים הן הזדמנויות לרישום של רעיונות
או של משפטים אחדים .לעיתים תשכח למה
התכוונת בשרבוטים שעשית ,לעיתים תשנה
את דעתך ,אבל תמשיך ליצור את הקווים

מה לכתוב
כתוב על נושא שמעניין אותך ואת צה"ל,
מכיוון שאנו עוסקים בכתיבה צבאית .ייתכן
שיהיה זה דבר שאתה עוסק בו בתפקידך
הנוכחי או שקשור למקצוע ולחיל שאליהם
אתה שייך .איך יודעים שזה מעניין? בוחרים
נושא שנמצא בכותרות או להיפך  -נושא
שלדעתכם לא עוסקים בו במידה מספקת
ושיש להוציאו לאור או לכתוב עליו דעה שונה,
שחורגת מהמקובל.

הכתיבה מתחילה בקריאה
בלי לקרוא ,והרבה ,לא נוצר הניצוץ של
הכתיבה ,אותה תשוקה לקחת את העט או
את המקלדת ולהעביר את המחשבות לדף.
כפי שכתב אדמירל סטאוורידיס“ :כולנו
בהתחלה קוראים ...ואז משהו קורה ,ואתה
מתחיל לחשוב .אתה רוצה להיות חלק מהדיון.
אתה עובר מקריאה לחשיבה ומשם לדיבור
ולבסוף לכתיבה על הספרים ועל הרעיונות...
הכתיבה משמרת את המחשבות וחושפת
אותן לביקורת" 10.לא תרצה לכתוב ,וגם לא
תוכל לכתוב ,אם לא תקרא .הכתיבה נובעת
מהצורך להיות מעורב ,להשפיע בדרך נוספת
על מקצועיות צה"ל.

איך מוצאים את הזמן לכתוב?
האינטנסיביות של העשייה אכן מקשה על
מציאת זמן לכתוב .אך מי שיחכה ל"זמן
איכות" לכתיבה כנראה לא יכתוב מאמר

על המפקדים לסייע ביצירת תרבות
המאפשרת כתיבה ופרסום ללא
חשש שהקריירה תינזק כתוצאה
מכך

במה

קשה לכתוב ,וקשה במיוחד לכתוב באופן
ממוקד .הכתיבה הצבאית החשובה
והאולטימטיבית היא ,כאמור ,כתיבת פקודה,
שכן אז צריכים “לספור מילים" .אבל כדי
להגיע ליכולת כזאת צריך להתאמן ,והרבה.
עמוס עוז כתב“ :מי לא ישב ככה לפני דף לבן,
שפוער עליך פה בלי שיניים ולועג :בבקשה ,בוא
נראה אותך ,רק תיגע בי? אבל הלוא הראש ,כך
אומרים ,מלא ,מוכן לשפוך על הנייר רעיונות,
ריגושים ,אינטריגות ,אידיאות ,עלילות"8.
אם כך כותב סופר מיומן ומאומן ,איך צריך
לחוש כותב מתחיל? ובעצם איך מתחילים?
אדמירל ג׳יימס סטאוורידיס (,(Stavridis
לשעבר מפקד נאט"ו באירופה ,כתב מאמר
על הכתיבה 9:הוא פותח בשלוש שאלות שהן
מרכזיות לכל כותב צבאי :למה לכתוב? איך
מוצאים זמן לכתוב? והאם הכתיבה והפרסום
לא יפגעו בקריירה או בקידום שלי? על כך יש
להוסיף :על מה לכתוב? ומה תפקיד המפקדים
בעידוד הכתיבה?

זה לא קשה ,ועל גופי ההכשרה ,ולא רק עליהם,
לסייע בכתיבה באמצעות עריכה וייעוץ11.
אך חשוב מכך :על המפקדים לסייע ביצירת
תרבות המאפשרת כתיבה ופרסום ללא חשש
שהקריירה תינזק כתוצאה מכך .בכל מקרה,
אם תפחד לפרסם ,דעותיך לא יחרגו מעבר
לקיטורים בחדר האוכל או בדיונים הפנימיים.
גם מביקורת אין מה לפחד .ביקורת משמעה
שמישהו קרא את מה שכתבת ,ולזה בדיוק
התכוונת .ביקורת גם תעשיר את דעתך ואת
כתיבתך12.

תפקיד המפקדים :לכתוב ,לחייב
כתיבה ,ולפתח את במות הפרסום

עמוס עוז | “מי לא ישב ככה לפני דף לבן ,שפוער
עליך פה בלי שיניים ולועג :בבקשה ,בוא נראה אותך,
רק תיגע בי? אבל הלוא הראש ,כך אומרים ,מלא,
מוכן לשפוך על הנייר רעיונות ,ריגושים ,אינטריגות,
אידיאות ,עלילות"

המפקדים צריכים קודם כול לכתוב ,שכן גם
בתחום הזה יש חשיבות למתן דוגמה אישית.
אסור להם להתחמק מכתיבת הסעיפים
המחייבים בפקודה 13,ועליהם לעשות זאת
באופן ברור 14.נוסף על כך אסור להם להתחמק
מכתיבת דעתם על נושאים חשובים שחייבים
להגיע לידיעת אנשי הצבא ולעורר דיון על
נושאים כאלה.
מפקד יכול לכתוב בעצמו ,והוא יכול להסתייע
בעוזרים .בדיוק כפי שהוא כותב (או מכתיב)
את הרעיונות המרכזיים בפקודת המבצע,
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קראו הרבה ,כתבו הרבה ופרסמו.

וקציני המטה משלימים את ניסוחה ומאשרים
אותה אצלו ,כך גם בכתיבת מאמרים
מקצועיים .העניין הזה מקובל ,ובכירותו של
המפקד (אך בלי לשכוח לציין את האנשים
שעזרו לו) היא שמקנה תוקף לעניין הנידון
במאמר .כמובן עדיף שיכתוב לבד .דוגמאות
לא חסרות בצה"ל ,יותר בעבר הרחוק ,אך גם
בהווה 15,אם כי פחות16.
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במה
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