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פא8ל *עקבבנג'ו
ודריר במכללה לפיקוד טקטי
ופקד טובחייב להשקיעבאנשיו .אצטט ,לשם המחשה,
;תדבריו של הגנרלהבריטי במלחמת העולם השנייה,
'ילדמרשל [רנרדלי מונטגומרי בנושא הזה:
התבררלי ,שאם שואףאישלהנהיגחיילים,עליו ללמוד
ויטב את טבע האדם,כי זהו חומר הגלם שבאמצעותו
ונשים המפקד אתתכליתו .אםתזניח אתהגורם האנושי,
זיכשל כמנהיג .היחם האישיבין המפקדלאנשיו היה
זמיד ,ועודנו ,אחד הגורמיםרבי העוצמה [יותר בהשגת
וצלחה במלחמה .אם נהנה מפקד מאמונם המלא של
;נשיו הבוטחים בו,כי אזאין דבר שלאיוכל לעשות .אם
,יבד המפקד אתאמון אנשיו,לאיוכללהצליח".י
ואמירות האלהאינן זרות לצבא הישראליאו למפקדיו.
יעומת זאת דרישות מוכרותבהוויה הישראלית ,כמו
[ניעות והקרבתקורבןאישי,אינןקיימותבצבאותאחרים,
שורשיהןיונקים ,כנראה ,ממורשות הפלמ"ח ומדמויותיהם
ןלהמייסדים .הרעיונות האלה באיםלידיביטוי בספרו
ןל אל"מ מאיר פעיל (בוגר פלמ"ח [עצמו) ,המביא
.נגמאות רבות להתנהגותם של המפקדים בכל רמות
ופיקוד השונות -מדמותו שלרס"ןבוני הרניק 2,מפקד
ויירמזגולני שנהרג במלחמתלבנון,ועד"באלאלוןבפיקודו
נל מבצע "יואב" ,שסופו כיבוש העיר באר-שבע3.
,ולם ספרו שלפעיל בא בראש ובראשונה מעולמו של
)עיל .אף שהספר הזה פורסם בשנת  ,2003מתעלם
!עילמשינויים רבים וממושכים שחלו בחברה הישראלית

מהחידושים בעולם המושגים שלהפיקודעל הצבאות
שלניהולם.לכן עודלפני שאפליגבדברי ביקורת ושבח

הממקדשלמאירמעילנבססרו
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נועם")הואדמותרומנטיתשל
הצבר'מימי הפלמ"חשהלךונעלם
מןהעין,אךרוחהרמאיםlbwעדיין
מהלכתבינינו ותובעתמכלאחז
מאיתנו לממש אתהאתוסשה
למרותהאילוציםוהשינויים
החברתייםהעובריםעלהחברה
בישראלבכללועלצה"לבפרט

על ספרו שלמאיר פעיל ,אגע בשני תחומים שבהםלא
עסקפעיל:אפיון המפקדים והשתנות החכרה הישראלית.

אפיון המפקדים

פרופסור וצחקאדיג'ס ),(Adizesממומחיהניהולהחשובים
ב 40-השנים האחרונות ,סיווג את המנהלים השונים
לארבעה קטגוריות שאותן כינה סגנונות ק4:12/1
 -(Integrator) 1קשוב לאנשיו ,מייחם חשיבות רבה
להשגות הרמוניה ביחסי אנוש.
ע ) - (Entrepreneurיזם,יצירתי ,נוטלסיכונים ובעל
ראייה מקיפה ,המאמץ חדשנותויצירתיות.
4נ -(AdministratorIבירוקרט מאורגן,יעיל,יסודיושמרן,
המשליט סדר"לפי הספר".
ק ) -(Producerמסור למשימה,חרוץומוכוון תוצאות.
ברורכי בכל אדם מתקיימים שילובים-במינונים שונים
 שלארבע קקטגוחות האלה.אולםהיכולתלאפיין471בחןאת המפקד.לפי קטגוריותיכולה לשפר במידה רבה את
אברון הארנון ואתאבחונו של המפקדעצמו בדברמיקומו
עלפני רצף אפשרי.
בספרו שלפעילאנו נתקליםבדמויותשונות שלמפקדים
בצבא ,אולםאין לנו שום סיווג שלהם מלבדתיאוריו
הסובייקטיביים שלפעיל .מאירפעיל מבקש ללמדאותנו
דרךניתיח מקרים ספציפיים על הפיקוד הצבאי הראוי
לצבא .הגישה הבעייתית הזאת הופכת לבעייתיתעוד
יותר ,מכיוון שעולם התוכן המרכזי שממנו שואב פעיל
אתעיקר הדוגמאות שלו הוא הסביבה הטקטיתאוכזו

שקשורה בצורה ישירה לסביבה הטקטית 5.אן הצבאות
המודרנייםאינםבנויים אךורק עלהיכולת שלהם [סביבה
הטקטית .הרי קציני צבא נדרשים להפעיל אמצעים
מערכתיים ואסטרטגייםילמשלטילים) שאינם קשורים
כהואזה לעולם הטקטי .מהקצינים האלה נדרשותיכולות
אחרותלחלוטין מאלה שאליהן מתייחס פעיל.

שוגייך החברההישראלית

תכונותהמפקדיםשציינתי השובותכיוםשבעתיים.בעולם
המשתנה במהירות-בעולם של[לובליזציה ושל מערכות
מידעוטכנולוגיה המתפתחות כל העת -גם המלחמה
משנה אתפניה בקצב מהיר.לכן האתגרהעליון שבפניו
ניצב המפקדהואלהבטיח אתיכולתו שלהצבאלהשתנות
ולהתאים אתעצמולשינויים המהירים בסביבה שבה הוא
פועל באמצעות פיתוח תהליך מתמיד שללמידה ושל
פיתוח ידעבתוכו.
נראה שהסביבה שהשתנתה יותר מכול היא ההברה
הישראלית .נקודת השבר נעוצה קרובלוודאי במלחמת
יום הכיפורים,שהייתה רעידת אדמה של ממש,שזיעזעה
כמעט כל תחום כישראל .מקולקטיב שנלחםכדי להקים
את מדינתו הפכנולאינדיווידואלים המבקשים לקדם את
האינטרסיםהאישייםשלנו.דוגמהברורהלכךהיא התפרקות
הנכסים הקולקטיביים שלהקיבוצים ,העוברים תהליכי
הפרטהמואצים.נועררבממשיךלהתנדבליחידותמיוחדות
בצבא ,אךלרוב לא מתוךרצון לשרת את המדינה אלא
מתוךרצון לממש את עצמו ולבחון אם הואיכוללעמוד
באתגרים6.

צה"לכצבא העם מצאעצמו תחת שבטהביקורתהציבורית
[ממדים שבהם כברלאיכולהיה להסתיר את הבעיות
שאיתן הוא מתמודד .דוגמאות משמעותיותלכךהןגיוס

נשים וחו'7םךיה"ללתפקידי החמים .אתהשינויים בצבא
הובילו רק קבוצות לחץציבוריות כאלה ואחרות ,אלא
אף חברי הכנסת שרואים בצה"לכלי לגיטימי לקידום

ך"

החברה ולא רק אמצעי להגנת המדינה .מפקדי הצבא
מצאו את עצמם מתמוזזים עםסוגיותשאינן רקמקצועיות.
קלהיה ,למשל,לוותרעלשירותהנשים והחרדים כאשר
הצבאעוברתהליכי צמצום תקציביים קשים,אך מפקדי
הצבא נדרשו להירתם -מחוץ לתחום המקצועי שלהם
 להואיל תהליכים חברתיים חיוניים .מהסיכה הזאת-ולא מסיבות מקצועיות טהורות -עושה הצבא מאמצים
מיוחדים ללכת לקראתהחרדים בתחום הצניעותובהכנת
סרגלי מאמציםייחודיים ל[שים7.
למרותהביקורתעלהספר,לרעתיהואתורםבשני ממדים
מרכזיים:
 .1המנהיגות בשתה הקרבהטקטי .הדוגמאותהחיות
שמעלה פעילבסיטואציותקרביותיכולות ללמדכל
אדםכיצדנראיתהמנהיגות בשטח,כיצדבאיםלידי
ביטוי מרכיביםכגון משמעת,כריזמה,ידידות ,אומץ
לב ודוגמה אישית בתון שדה הקרב הטקטי -שדה
שכלעודיילחמובובני אדם מכונותיאופיין תמיד
"והמלמדים שלפעיל.
7ם
1י
בסיפוריםדוגמתסיפוריוהחי
 .2כיצדנראהצנען העםבתקופתהקונפמום.בימים
אלה נלחם צה"לעלדמותו העתידיתבין צבא העם
לצבא מקצועי.זו מלהמה המתנהלת במישורים
חברתייםוצבאיים כאחד ,והדעותנוטותלכאןולכאן
ומושפעותמשיקוליםרביםכגון מקצועיות,טכנולוגיה,
תקציב וחברה .ספרו שלפעילשופךאורעלתרומתו
של צבא העם למערכת החברתית -תרומה ששום
גוףממלכתיאינויכוללתרום באמתלחברההישראלית.
במובן הזה המפקד שלפעילהואדמותרומנטית של
הצברמימי הפלמ"ח שהלךונעלםמןהעין ,אךרוח
הרפאים שלועדיין מהלכתבינינו ותובעת מכל אהד
מאיתנו לממש את האתוס שלו למרות האילוצים
והשינויים החברתיים העוברים על החברה כישראל
[כללועלצה"לבפרט.ואולידווקאבכךנשמרייחודו
של המפקד שלפעיל -אותו מפקד שבסופו שליום
נותן לצה"ל אתייחודו המנהיגותי והחברתי במדינת
ישראל.
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