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זהשניםרבותמתלבטצה"לבסוגיה אםלבנותיחידותהמותאמותלעימותהמוגבלאולהכשיריחידות
קיימות לעימות הזה .המאמר הזה מגיע למסקנה שלאזו בלבד שיש צורךביחידות מיוחדותלסוג
הלחימה הזה ,אלאהןחייבותלהיותבדודיםעצמאיים,הנותניםלעצמם אתמרביתהשירותיםשכיום
מקבליםהגדודיםהרגילים רק מהחטיבותואףמהאוגדות
סא"לבועזזלמנובין
צה"להכין עצמו לעימות המזוין עם הפלסטינים שפרץ
בספטמבר.2000ההכנותכללוחשיבהותכנוניםשנעשומראש,
לחימהובנייתתשתיות2.
אימוניםמרובים,הצטיידותבאמצעי
למרותזאת -בהתאםלטבעהמלחמה-היהצורךלבצעלאחר
פרוץ העימותים התאמות רבות ביחידות הלוחמות ובכל
התחומים שלבניין הכוח .כך ,למשל ,נדרשויחידותהשריון
והתותחנים לבצע משימות שליחידותחילרגלים ,ובשלכך
שונומרכיבי ההכשרה שלהיחידות האלה,וניתנה עדיפות
לרובאותעלפני המקצועותהחיליים.הפעילות ההתקפית-
בעיקרפשיטות בשטחבנוי-הייתהונותרה אחד המאמצים
העיקריים של היחידות הלוחמות נגד הטרור והגרילה של
הפלסטינים .הפעילות ההתקפיתחייבהליצורצוותי קרב
משולבים שעיקרם  -למרות הבדליםמסוימיםבין הכוחות
שפעלו ברצועת עזהלבין אלהשפועליםביהודה ושומרון -
כוחותחי"רבשילובעםטנקיםבסיועהנדסהומערכיםייחודיים
אחרים.במשךהזמןעמדוהמפקדיםעלהסיבותשבגללןנפגעת
יכולתן של האוגדות ושל החטיבות לבצעמשימות התקפיות
בנפחגבוהובקצבמהיר:
חוסר בסד"כאורגני לכל משימה .החוסר הזה גרם לכך
שכוחות משנה חברו לכוחהעיקרי
המבצע-לרובאחדמגדודיהסיורשל
חטיבותהחי"רויחידתאגוז (אםכי
לארקהם)-בלוחזמניםקצרובניגוד
לעקרון האורגניות של הכוח וללא
ההיכרות הנדרשתבין המפקדים

ביהודה ושומרון .ההבדלים האלה נובעים מההבדלים
בשטח,מהתנהגותהאויבוגםמגישותהמפקדים.
ש כוחותמבצעיםמשימותשאינןייעודםהעיקריושלאעל-
פי ארגונם המקורי .מרביתיחידות צה"לנבנו למלחמה
גבוהת עצימות והתאמנו לכך ,אף שעסקו בלחימה נגד
התקוממות עממיתונגד טרורוגרילה לפחות מאז .1982
הכוחות שהוקמובמיוחד ללוחמה מהסוג הזההיואגוז
שמשון)3.
ודובדבן (וקודם לכןבט"ש 4.בהמשך הוסבו גםגדודי
החירמ"כלמשימות
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והכוחות.

לחימה אפקטיבית בעימות
המוגבלמחייבת התמחותמקצועית
וגזרתית .ברורשקיימים הבדלים
רביםבין התפיסה המבצעית של
הכוחותשפעלוברצועתעזהלתפיסה
המבצעית של הכוחות שפועלים

הפעילות ההתקפיתטייבהליצורצוותי
ן קרבמשולביםשעיקרםכשותחי"ר
בשילובעםטנקיםבסיועהנדסהומערבים
ייחודייםאחרים

ן

כוחות מבצעים בשטח משימות ללא שהוכשרובמידה
הנדרשתלביצוען ,אםכיהפערהזההלךוהצטמצםבמשך
הזמן,ככלשהכוחותצברוניסיוןרביותר.
נדרשעיסוק משמעותי של מסגרת ממונה  -חטמ"ר או
חטיבהסדירה-בכלמבצענקודתי שליחידהאושלגדוד
הןבשלבההכנותונוהלהקרבוהןבליוויובמתןסיועבמהלך
המבצע.העיסוקבהכנותלקראתכלמבצעדורשלרובקשב
ואמצעיםגדוליםיותר משדורשהמבצעעצמו.
המושג"סיועקרוב"הולךונדחקמהלקסיקוןשלצה"לבשל
המגבלות הרבות בהפעלתובעימות מוגבל בכלל ובשטח
בנוי בפרט .העדר הסיוע הקרוב בולטבמיוחד על רקע
יכולתושלצה"לכיוםלייצר אשמדויקתמהאוויר.
המענהשהוצעלפגמיםהאלההיה הקמתהיחידההטקטית
ללחימהבעימותהמוגבל(יט"ע).מטרתהמאמרהזההיאלהציג
אתהרעיוןשלהיחידה הזאתואתתהליכיהבחינהוהניסוישל

איור:1הרעיון המסדרבדרךליט"ע

ארגוןיט"ע

יחידהטקטיתלעימותהמוגבל)

.מציאות

נל
תפיסת הפעלת הכוח
בצה"לובמז"י

טכנולוגיה
התפיסה במעבדת הקרב ובשטח .אתהניסוייםעשו מקחצ"ר
ומחלקת אמל"חבמז"יבשיתוףעםגורמיםרביםאחרים.
במקביללבעיות המבצעיות ולתהליכים בשטח שפורטו
בפתיחת המאמר התחוללה התקדמותטכנולוגיתמשמעותית
בכמה ערוצים  -בעיקר בתחום השליטה והבקרה (שו"ב)
הממוכנותובתחוםשלאיסוףהמודיעיןוהחוזי.במיליםאחרות:
ההתקדמות הושגה במה שמכונה בעגה הצבאית (041פיקוד,
שליטה,קשר,מחשביםומודיעין)5.שלושהוקטורים-תפיסה,
ארגון ואמל"ח מתקדם -הובילוליצירת הקונספט שליט"ע,

כפישמציגאיור.1

ניסיוןרבבשניםהאחרונותבפעילותמבצעיתרצופהומוצלחת
ברצועתעזה,תוך שהוא מפתח ומשכלל אתביצועיו בהתאם
להשתנותהאתגרים.כתוצאהמהפעילותהמבצעיתהזאתנבנו,
אורגנו והופעלו הפלוגות באופן השונה מהכתוב בספרים
ובפקודותהארגון(פק"א).ייעודןהעיקרי שלפלוגות ההנדסה
והנ"ט-כפישמנוסחבפק"אובתקן-אינובאלידיביטויבסוג
כזה שללחימהיואילוייעודה שלפלוגתהסיור באלידיביטוי
באופן חלקי בלבד .ניתן לומר שהגדס"ר הופעל בשנים
האחרונותכיחידה טקטית בעימות המוגבל ,אך חסרו לו
המרכיבים שהם מהותהיט"ע:הפיקודעלהמשימהבכללותה

ש
ון

בזרוע היבשה נקבע שישלקיים תהליך סדור לבחינת
התפיסה-תהליךשיכלולנוסףעללימודהלקחיםהמבצעיים
םמבוקרים.באוקטובר 2004
ועבודת המטההרגילהגםניסויי
התקייםהניסויהראשון,שהיהניסויסימולציה במעבדתקרב,
ובמהלך מרס 2005התקייםניסוי ההמשך,שהיהניסוי שטח.
בניסויהשני נוסתה התפיסה,ונבחנואמצעילחימה חדשים.
לתהליך כזה שבו בוחנים תפיסה ,ארגון ואמצעי לחימה
באמצעותניסוייםישרקמעטתקדימיםבצה"ל.במהלךהתהליך
הזה הופקו תובנות הנוגעות לנושא המרכזי שבגללו נערכו
הניסויים -תפיסת ההפעלה שליט"עושילוב הטכנולוגיות
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החדשותבתוךהיחידההזאת-וכןהצטברמידעהנוגעלמתודה
שלתהליךהבחינהולאופןשבוישלערוך אתהניסויים עצמם.
כאמור ,הקונספט שליט"ע נוצר כתוצאה משילוב של
שלושהוקטורים:הצורךבארגוןשונה שלהיחידות ,הלקחים
המבצעייםשהובילולגיבושהתפיסותהמבצעיותוההזדמנויות
הטכנולוגיות.הווקטורים האלהאינם רקנעיםבמקביל ,אלא
הםגםמשולביםומשפיעיםזהעלזה,כפישניתןלראותבאיור
מספר.2
אתהניסויביצע גדודהסיור (גדס"ר) שלגבעתי ,שצבר

כמקביל לבערתהמבצעיותולתהלינים
כשטח התחוללה התקדמותטננולוגית
משמעותיתבכמהערוצים-בעיקרבתחום
השליטה והבקרה (שו"ב) הממוגנות
ובתחום שלאיסוףהמודיעיןוהעוזי

-

בעיקרבתחומיהמודיעין והאש  -וגם מרכיב האורגניות
ומרכיבהשילוביות.
בהקשרהזהניתןלהצביעעלהשוניביןייעודהגדס"רלייעוד
היט"עועלהדמיוןשביןייעודהיט"עלזהשליחידתאגוז.יחידת
אגוזהוקמהללחימהנגדכוחותבלתיסדיריםבלבנון,ובעימות
הנוכחי הוסטייעודה גם ללחימה נגד הטרור והגרילה של
הפלסטינים.טבלהו משווהביןהייעודים שלשלושהיחידות
שהוזכרולעיל:היט"ע הגדס"רויחידתאגוז.
המענההמבצעי שהוצע -היט"ע -הואיחידה מבצעית

ש
29

 :התהליךהמתודולביבדרךליט"ע

ך

ניתוחצרכיםופערים

הזדמנויות
--_,74ו

טכנולוביות

ן

מבנהוארגון

י

ך

ק

)[

ג
א

אתורים
רעיון מסדר _).א*-מבצעיים

תפיסה

ש

ח

ע
א
ש

ן( ר,בדטכ1ול,ני ן
4

*--ו

ן

1

ניסויהעבדה
ניתוח ומסןנות

004ן 10

)

,
,
ת
ט
,
1
1
4
.
י
'
,
,
,
פ
ן
5ל".2י"

2005-2007

,
,
ש
"
ג
א
ו
,
.
נ
!];,%,פ"; ,נ

,-

בעלת יכולות מוגברות ואוטונומיות המבוססות עליכולות
אורגניות,עליכולותועל מסגרות "חבירות-קבועות"9וכןעל
היכולתלהפעיל אתהמערכיםהמרחבייםולקבל מהםתמיכה.
הדגש שהושםבבנייןהיחידה ולאחרמכןבבחינתההואשהיא
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ברצועתעזהוביהודהושומרון.
אולם היש"ע נבדלתמהיחידות הפועלותכיום בשטחים
בשני תחומיםעיקריים :הראשון הוא האורגניות .היט"ע
מתוכננתלהכילבאופןקבוע אתמרביתהמרכיביםהדרושים

טבלה  :1השוואהביןייעודיהיחידות6
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יט"ע

בדמ"ר

"אגוז"

להיות יחידה טקטיתייעודית
ועצמאית ללחימה התקפית
נכד כוחותבלתי סדירים

להיותגוף תמרוןוגוף איסוף קרבי
ברמה של חטיבת החי"ר-בוף שיש לו
יכולת מוגברת בתחום הסיור ,התצפית
והאש

להיותיחידת חי"רייעודית
ללחימה נגדכוחות טרור,
גרילה וקומנדו

תהיה שלמה מבחינה תפקודית ללחימה עצמאית ברמה
הטקטית.בפועלדומהשתפיסתהפעולהוהארגוןשלהיחידה,
הגםשנבעומ"אילוציהחיים" ,מתממשיםבפועלכברהיום-
בעיקרבגדודיהסיורשלחטיבותהחי"ר.בניגודלמבנההמקורי
של היחידות האלה ,המותאם למלחמה בעצימות גבוהה,
איפשרוהיכולותהאישיות שלמפקדיהיחידות ושלחייליהן
וכן האימוןוהמיומנויותהיחידתיות לפעול היטב בלחימה

להכדי לבצע אתמשימותיה.איןזהעניין של מהבכךבגלל
מבנההחטיבות בצה"ל ,שהןתמידחד-חיליות .כתוצאהמנך
ישלהקצותליט"עכוחשריוןוכוחהנדסהלתקופהארוכה,כדי
שאלהיהיוהכוחותהחבירים-הקבועים.כגתותאחריםיחברו
לצורךהמשימותבלבד,דוגמתמסוקים(סעראותקיפה)שיוקצו
להעל-פי הצורך אוכוחותתצפיתהשייכים לחטמ"ר.יכולת
אורגניתהמשפיעהבמידהניכרתעלהאפקטיביותהמבצעית

היאיכולתהניוד.יכולתהיחידהלנועכולהבמהירותובאופן
מוגןמגבירה את האפקטיביותעל-ידי הגברת קצב הפעולות
והזמינותלביצועהמשימות.
התחוםהשני-והעיקרי -שבו נבדלתהיט"עמהיחידות
האחרותהפועלותבשטחיםהואשיתוףהמידעוניהולו.התחום

מפקדתהיט"ע שולטתעלהכותנת
הלוחמים בשטח,אוספת ומעבדת את
המידעוסוגרתמעגליתקיפה באמצעות
המטה והעוזרים

ן

הזהנחלקלשלושהמרכיביםעיקריים בהפעלתהיט"ע:
פיקודושליטה.ביט"ע תפעל מפקדהמקצועית שתאפשר
אתיכולותהפו"שוהתכנוןהנדרשות.נוסףעלכךהיאתהיה
מצוידת במערכות שו"בשייצרוקישוריות בתוךהיחידה,
עםהכוחותהחביריםועםכוחותאחריםשבגזרה.
מודיעיןואיסוף .מעברליכולת האיסוף ,המבוססת על
הכוחות הלוחמים ועל תצפיות קרקע,תצויד היט"ע גם

ביכולת עצמאית לאסוףמידע באמצעותחוזיעילי(מיני

מזל"ט)וקישוריות למערכי האיסוףוהמודיעיןהשונים.
נוסףעלכךתהיהליט"עהיכולתלעבד אתהמידעולהפיצו
לכוחותהלוחמיםבזמןמבצעי(קרובלזמן אמת).
יכולתלסגורמעגליתקיפהביןאמצעיהאיסוףלאמצעי
תקיפהשוניםומגוונים .מדובר באמצעי תקיפה שעד
לאחרונה הופעלו ברמות גבוהות  -מרמת הגדוד ואף
החטיבה.
המשמעויות שלמתןיכולותאיסוףותקיפה כאלהליט"ע,
שהיאיחידהטקטית,הןשינויבמבנה של מפקדתהיחידהוכן
איושהבצורהשונהמזוהקיימתכיוםבגדודיהחי"רואףשונה
מזושבגדס"רים .כך,למשל,הקמ"ןהגדודיהמצויאינומוכשר
לקבל,לעבדולהפיץמידע ממקורותאיסוףרבים בקצבמהיר
ביותר.להערכתקציןמודיעין השדההראשי ,אםאנחנורוצים
שביט"עתהיהיכולתמודיעינית המאפשרת לקלוטמידע רב,
לעבדוולהפיצו,אזיהיאתזדקקלקמ"ןותיקולצידועוזרוקצין
איסוף.ראוילצייןשמינויקציןאיסוףליחידהיהיהחידושבדרג
הטקטי.מש"קיהמודיעיןלאיוכלולמלא אתהתפקידיםהאלה,
אלאיהיה צורך באנשי מקצוע ,דוגמת מפענחים שהוכשרו
במערךמודיעין השדה.
מפקדתהיט"עשולטתאפואעלהכוחותהלוחמיםבשטח,
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אידות חדשות או להתאים יחידותקיימות ללחימה

אוספת ומעבדת אתהמידע וסוגרתמעגליתקיפה באמצעות
המטהוהעוזרים.אמצעילחימה מתקדמיםיאפשרולקצר את
תהליכיקבלתההחלטותבכלהדרגים.בשטחיפעלוצוותיהקרב
המשולבים (צק"מים)10שיילחמו בקרב המגעויהיו בקשרעין
עםהאויב.מבנה הצק"םופרופילמפקדיוצריכיםגםהםלהיות
שונים מאלה שלפלוגהרגילה.
במהלך תהליך הבחינהוהניסויים נשאלו שאלות רבות
בחתכיםשוניםובתחומיםמגוונים.להלןיוצגושלושמהן.
השאלה הראשונה שעלתה  -אףלפני שהחלהתהליך-
הייתה אםצריךלהקיםיחידותחדשותאולהתאיםיחידות
קיימותללחימהבעימות המוגבל.עלתהליךבניין הכוח
לעימותהמוגבלאו התאמתכוחקייםלעימותמהסוגהזה
כתבבהרחבהתא"ליעקבזיגדון.לטענתו,ישלהקיםכוחות
בעלייכולותליבה.זיגדוןאינו מפרט מהןיכולותהליבה
ורקמדגישאתהצורךבחייליםבקבעביחידותמהסוגהזה.יי
בספרו על מבצעיםנמוכיעצימותמציע פרנקקיטסון2י
להתאיםאולהקיםיחידותשייעודןהואלוחמהנגדכוחות
בלתיסדירים ולתתדגשיםאחריםבארגוןהפנימישלהן,
דוגמתחיזוקגוףהמודיעיןובניית חלקמהגופיםהלוחמים
בצורת תאים ( )00115כדי שיוכלו לפעול במתודות
ייחודיות3.י אחרים ,כמוטיילון,מצביעים על היתרונות
המובהקיםשליחידותמיוחדותבלחימהבעימותהמוגבל4:י
הן בעלותגמישות מחשבתיתוארגונית המאפשרת להם
לבצעבמהירות את ההתאמות הנדרשותנוכחהשינויים
המהירים שחלים אצל האויב .במציאות התקציבית

והארגונית של צה"ל מתגבש ונבחןבימים אלה הפתרון
שלפיויוקמוהיחידותהטקטיותלעימותהמוגבלעלבסיס
גדודיהסיורהקיימיםבחטיבותהחי"רועלבסיסיחידות
מיוחדות נוספות שאיבדו אתייעודן העיקרי במהלך
השינוייםשחלו במתארהייחוס שלצה"ל.

ש

ן המשמעויותשלמתןיכולותאיסוף
ותקיפהליט"ע,שהיאיחידהטקטית,הן
שינויבמבנה של מפקדתהיחידהוכן
איושהבצורהשונהמזוהקיימתביום
בגדודיהחי"רואףשונהמזושבגדס"רים
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השאלההשנייה,ואוליהקריטיתביותרבמסגרתהדיוןעל
היט"ע,היא האםגדודיכוללהפוךלמשהואחר.היט"עאין
משמעותה התעצמותהכוח הלוחם שלהגדודבלבד ,אלא
מהפך של ממש.עיקר משמעותה,כפי שהוצגה,ביכולת
ליצור שלמותביצועית באמצעותריכוז המידע והאש
במפקדת היחידה והיכולת לשלוט ולפקד על הכוחות
הלוחמים.בניסויים נמצאכיכמותהמידעואיכותהמידע
שהיו בנמצא אושניתןהיהלהשיג במפקדתהיחידה או
בחפ"ק מאפשרותפעילותיעילה מאוד במרחב הפעולה.

במקביל עולה השאלה הבאה :האם לאעדיף שביט"ע
תטפל החטיבה המרחבית או החטיבה-האם בשעה
שמפקדתהיחידה אמורהלהיות בשטח?במיליםאחרות:
האם השלמותהביצועיתאינהדרישהגדולהמדיבעבור
יחידה טקטית בסדר גודל של גדוד ,והאם היא צריכה
להישמרבדרגהחטיבתי,כפישמבוצעכיום?דומהכירעיון
היט"ע הואיגמ"ן -יעד גדול ,מפחידונועז5,י שכן הוא
שינוי שלתפיסהבמבנה ובהפעלה שלהכוחבצה"ל.
השאלההאחרונהנוגעתלתרבותהפיקודית.הסוגיההזאת
נידונהרבותמכיווןשהיט"עהיא-מחד-יחידהשהפיקוד
עליה נוטהלהיות בעלמאפייני פו"ש הדומים לפיקוד
מערכתימרוחק,ומאידךהיא קטנהואינטימיתדיהצורך
כדישיראובהיחידהטקטית,הדורשתפיקודלפניםלצורך
פתרוןמצבי משבר ,הנעת הכוחותוקניית הזכות לפקד
באמצעותדוגמהאישית .ההתלבטותנובעתמןהסתירה
שביןהקודקודיםשעליהםנשענתתפיסתהמנהיגות,שכן
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מהיט"עהואפעולההתקפיתבמגווןון
חתימותבצורהמהירהויעילהתוךמגעון

והתחנכותמזעריים עםגורמיםעוינים 8ן

השאיפהלידעהרבביותרלאנעניתבעתהלחימה בשטח
בראשהכוח.הדמיוןלפיקודהעוצבתיואוליאףהמערכתי
בולט בתחום של האיסוף ושליצירת תמונת המצב,
המתבססיםעלאמצעיחוזירביםופחותעלדיווחימפקדים
מהשטחכפישמקובלביחידהטקטיתרגילה.שולחןהאג"ם
המרכזיהוא המקוםשבומביא המפקדבחשבון-בעזרת
המטה  -את גורמי האיסוף ,האש והתמרון .תמונת
כוחותינו המלאהביותר,דיווחיהחוזיבזמן אמת,כולל
סינוןועיבודבשולחןהמודיעיןוהיכולתלהפעיל אשמנגד,
מתנקזים אל שולחן האג"ם והמפקד6.יהניסוילימדכי
תמונתהמצבהטובהביותרוההחלטותהאיכותיותביותר
בעבור הכוחות המתמרנים התקבלו בשולחן המרכזי
במפקדתהיט"ע,ומכאן שבהקשרהשליטהזהומקומושל
המפקדלכל אורך הקרב ובמיוחד  -כך נראה  -במצבי
משבר שבהם נדרשידע רבומיידי .מנגד ,בהקשר של
הפיקודומכיווןשמדוברביחידהטקטית,לאניתןלהתעלם
מהנורמה המקובלתבצה"ל ,שכללהמפקדים מתעקשים,
ובצדק,עלשימורה-נורמתהדוגמההאישיתשלהפיקוד
לפניםעלכל המשתמע מכךבנוגעלאובדן השליטה של
המפקד בתמונת הקרב .הצעה אחרתהיא להפרידבין
הפיקודוהשליטהובכך לאפשר למפקדלהיות בשטחעם
הכוחות ולפקד משם ולהשאיר את השליטה למנהל
הלחימה בשולחן האחורי7.י בעתידייתכן ששיפורים
טכנולוגייםיאפשרולמפקדהיחידהלשלוטבקרבתוךכדי
פיקוד בראשהכוח.בשלבהזהתמשיךהדילמה שתוארה

לעיללעמודבפניהמפקדיםבכללובפנימפקדיםביחידות
מסוגהיט"עבפרט.
%21%)3ש]

המאפייןהעיקרי שלהפעילות הנדרשת מהיט"ע הואפעולה
התקפית במגוון חתימות בצורה מהירהויעילה תוך מגע
והתחככותמזערייםעםגורמיםעוינים.בפעילותהזאתמשיגה
היחידה שלמותביצועית ,כלומר גם מפקדת ושולטת וגם
מבצעת .אחתהמשמעויותהמעשיותהנגזרתמכךהיאהעצמת
יכולתהפיקודוהשליטה שלהגופיםהמבצעיםובנייתיכולות
תכנון ושליטה רחבות למפקדתהיחידה .הגדרתהיט"עכגוף
אחוד האמורלפעול בשטחהבנוי או הסבוךמובילהלחיבור
היחידה למרחבפיזי מוגדר(תאי שטח).החיבור הזהיביא
לבנייתן שליט"עותמסוגיםשונים .המשמעותהעיקרית של
האמירההזאתהיאקביעתהיכולותשלהיט"עבהתאםלמרחב
הפעולההמתוכנןלה.מדוברביכולתהניוד,יכולתההיטמעות
וההסוואה,יכולתהתצפיתועוד.אףשהניסוייםבוצעובעימות
מוגבלבמרחבבנוי,הריבנייתהיט"עצריכהועשויה לשרת את
החטיבותגםבמתארילחימהנוספיםהנגזריםמתרחישיהייחוס
השונים שלצה"לכיוםובעתיד.
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