מאסרני הלוחם
בעימותהמוגבל

התכונות שמקנה הצבאללוחמיו לקראת מלחמהבעצימותבבוהההןלעיתים מברעת חמורהבעימות
מוגבל .כך קורה שחיילים ומפקדיהם נדרשים לעיתים "לשכוח" את כל מה  ITn~Wולהפנים תורה
חדשהלחלוטין

"בהתקפה-מורלגבוה,בהגנה-רוחנכאים"
ארגוןגרילהלביןאויב שהואצבאסדיריוצרגםשוניבאופן
(יהושפטהרכבי ,מלחמהואסטרטגיה,1990 ,עמ' 1ר)4
שבו מתמודד הצבאהסדירעםכל אחד מהם.
הבחירהלנהלעימותמוגבלולא מלחמהבעצימותגבוהה
היאלעולםבחירתושלהצדהחלשבעימות 6.מלחמהגבוהת
בחרתי לפתוח את המאמרבציטטה מתוך ספרו שלהרכבי
עצימות ,שמביאהלידיביטוי את מלוא
כדילהראותכילצורתהקרבישנההשפעה
העוצמה הצבאית והמשאבים האנושיים
ישירה על תחושותיו של הלוחם ,על ארגוןגרילהמתמרן את
מחשבותיו ועל התנהגותו .אם רוחו של המערכהכך שההתנגשות והחומריים העומדים לרשות מדינות או
עמים ,אינה כדאית לצד שהינו נחות
הלוחם מושפעת מצורת הקרב,קלוחומר
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במשאביםבאופןמובהקביחסלצדהאחר.
שהיאתושפעמאופיושלהעימות.י מטרת
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המאמר היא להציע מסגרת מושגית
העימותהמוגבלהוא למעשה תשובתושל
ציבורית-תודעתית
להתייחסותולפירוש שלמאפייני הלוחם
הצדהחלשנוכחהאסימטרייהשלואלמול
הצד האחר.
בעימותהמוגבל.
העבודה הזאת מתבססתעלהספרותהצבאית העוסקת
מתוך הספרות הצבאיתניתן למנות כמהדרכים שבהן
בוחרהצד החלש(ארגוןגרילה)כיצדלהבליט אתתורפותיו
בעימות המוגבליעלחיבורים שכתבופסיכולוגיםצבאיים
ביחידות
של הצד החזק (צבאסדיר)בעימותמוגבלי
השדה3בשניםהאחרונות,ובייחודמאזפרוץאירועי
"גיאות ושפל" וכן על שיחות לא פורמליות עםקצינים
ארגוןגרילהנמנע מקרבסדורעםיחידות צבא.
שפיקדובאירועים האלה.
* ארגוןגרילהאינונלחםעלקרקע,אלאבעיקרעלתודעה.
* ארגוןגרילהמוכןלמשוך אתהעימותעלפניזמןממושך
(מלחמת התשה)8.
השפעותנלליותהנובעותמלחימהנגד
ארגון גרילה4
ארגוןגרילה מבסס אתפעולותיועל הפתעה.
ניתן לסכם ולומר שארגוןגרילה מתמרן את המערכה
מתוךכוונה שלא להתפרסעלפני כלהמגוון האפשרי של
כךשההתנגשותביןהצדדיםלאתהיהרקצבאית-פיזית,אלא
העימותים המוגבלים והמלחמות המוגבלות ,אצמצם את
היריעה במאמרהזהללחימהשלצבאסדירנגדארגוןגרילה.
ציבורית-תודעתית" .במלחמה הצבא הוא שמכריע בפועל,
ובעימות המוגבל הצבאמשפיעבאופןמכריע"9.
לא אתעמק בעבודה הזאת
ניתןלמנותארבעהשפעותמרכזיותשיהיוללחימהמול
בהבדליםשביןארגוןגרילהלארגון
פסיכולוגצבאי
גרילהעלהתנהלות הצבאהסדיר:
טרור-אףשהאבחנהביניהםאינה
סמנטית בלבד 5.במקומות שבהם
 .1הצבאהסדיריימשךלתוךפעילותרוטינית מתמשכת,
היות וטבע העימות המוגבל הוא להיות ממושך (זהו
ההבדל הזה הוא משמעותי,אציין
האינטרס שלארגוןהגרילהכפי שתוארלעיל).
זאת במפורט; בשאר המקומות
 .2היות שארגון גרילה נטמע באוכלוסייה המקומית
אשתמש ב"גרילה" כמושג הכולל
במסגרתהאופיהסמוישלפעילותו,הרי שהצבאהסדיר
אתשתיהתופעות.
יימשך לפעילות בעלת חיכוך גבוה עם האוכלוסייה
כדילהבין את ההשפעותשיש
המקומית.
ללחימהבעימותמוגבלעללוחמים
 .3מכיווןשכדי להתמודד עםפעילותוהסמויה שלארגון
ועלמפקדיםישלשרטטתחילה את
גרילה מפזר הצבאהסדיר את המאמצים ואתהיחידות,
אופן התנהלותו ואת מטרותיו של
משמעות הדבר היא שהצבא הסדיר מתחיל לפעול
ארגוןגרילה.השוניביןאויב שהוא

.
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באמצעותכוחותקטנים0.י
 .4התמשכות העימות המוגבל ברמות שונות של
אינטנסיביות מגבירה את הקשר המוראליבין הצבא

לעם.יי

זה המקוםלצייןכיהניסיוןלכתובעל
תופעתהעימותהמוגבלולהבדילבינולבין
תופעת המלחמה מלווה בתסכולמסוים.
ניתוח של שתי התופעות האלה מוביל

אסטרטגי") ,זהותו של האויב ברורה (לרובאין אזרחים
שמסתובבים בשטחי הלחימה,ואין ארגוני גרילה אלא
צבאות סדירים וקיומם של הקרבותהינו ודאי (בניגוד
לשגרת הפעילות המתישה והמשעממת
במרבית הזמן שבו מתנהל העימות

המציאותהמבצעית
בעימותמוגבליוצרת
קטיגוריותמורכבות,שאינן
מתכנסותלדיכוטומיות
הצבאיותהמוגדרות

למסקנה שככל הנראה ההבחנה הזאת
אינהעולהמתוךשוניכוללניואובייקטיבי
בין שתי תופעות ,אלא מתוךשוניבין
דימויים של מלחמה לביןדימויים של
עימות מוגבל .כשעוסקים בעימות המוגבל ,עומדלפנינו
העימות שצה"למצוי בובימים אלה.אי לכךהדימוי שלו
הינומוחשי,וניתן"לגעת"בבלבול,באי-הוודאות,בעמימות
ובתסכולהמתלוויםללחימה הזאת .לעומת זאת המלחמה
היאדימוי מן העבר ,שקשה למששוכיום בצבא,ועל אף
התיאור הקלאוזביצי המפורסם של היותה "ממלכתאי-
הוודאות",היא רצופהבדימוייםיותרמסודריםובניניבוי.
החיילים והמפקדיםיודעים מה מצופה מהם(אין "רב"ט

המוגבל).

הסתייגותנוספתעולהמתוךספרושל
הרכבי ,ולפיה "התוכן התיאורטי
והדוקטרינרי הכללי בלוחמה הזעירה
(גרילה  -מ"ס) הוא מצומצםלמדי ,שכן
המכנה המשותףביןהמקריםהשונים של
גרילה או של טרור הוא דלואינוניתן
להכללה תורתית"2.י לאחר שנמנו ההסתייגויות,ניתן
להתעמק בהשלכות הפסיכולוגיות של התנהלות הצבא
בעימות המוגבל  -השלכות הנוגעותליחידות ,ללוחמים
ולמפקדים בצבא.
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פירוש המציאות:ביטולהדיכוטום*ה

הצבא רגיל לעבוד בתוך קטיגוריות תפיסתיות מוגדרות
וברורות.יתרעלכן,הקטיגוריותהצבאיותנוטותלהיותעל-
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מושגביניים נוסף שעולה בעימות מוגבל הוא "שגרת
פי רוב דיכוטומיות,דהיינו ,שחור-לבן; שלום-מלחמה;
1
5
.
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שגרה-חירום;צבא-אזרחיםועוד3.יחשיבהדיכוטומיתהיא
המושג הזה הוא פירוש מציאות המכיל שתי
משמעויות הפוכות ,לכאורה,זו לזו .המושג אינו חדש
חיונית בתנאים של מלחמה ,שבהם מחויבים החיילים
ומאפיין תקופות שלהפוגותביןקרבותגםבמלחמות .אלא
לצמצם את המשאבים הקוגניטיביים ולהפנותם למאמץ
הפיזיוהנפשיהכרוךבלחימה.הארגוןהצבאי מקלעלאנשיו
שבעימותמוגבל,שמציאותובכללותההיאבאזורדמדומים
באמצעותאימוץקיצונישלדפוסיהחשיבההאלה והטמעתם
שאינו מוגדר באופן חד-משמעי ,שגרת הלחימה מלווה
בתחושות של חוסרמיצוי ושל חוסר
בחיילים עוד מ"ינקותם"  -בטירונות -
על-ידיהפנמתכללימותרואסורברורים ,התמשכותו שלפרקהזמן יעילות.פעמים רבות הלוחמים חשיםכי
שכרועונש,טובורעוכד'.הפנמתהכללים
זמנם מבוזבז לריק .מחד ,הם עסוקים
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והחשיבה הדיכוטומית מאפשרות
בפעילותמבצעית,מאידך,הפעילותהזאת
לאנשיםלפעולבאופןאוטומטיגםבמצבי בשגרה נתפסכמחליש את אינהנתפסתבמקדמתמטרותכלשהן.יתר
לחץקיצוניים,כשהכדוריםשורקיםמעל .מוכנותהיחידהללחימה
על כן ,התמשכותו של פרק הזמן שבו
נמצאים הלוחמים בשגרה הזאת נתפס
המציאות המבצעית בעימות מוגבל "אמיתית" ,משום שהם
יוצרת קטיגוריות מורכבות ,שאינן
במחליש את מוכנות היחידה ללחימה
אינם מתאמנים
מתכנסות לדיכוטומיות הצבאיות
"אמיתית" ,משום שהם אינם מתאמנים.
המוגדרות .הדיכוטומיהשהייתהחיונית
התפיסההזאתמלווהבתחושותשלאשמה
ושלכעס.החיילאינומודעלאירוניההמצויהבעובדה שאת
ללוחמים במלחמה ,מנוצלת כנקודת תורפהעל-ידי ארגון
פעילותוהמבצעית הוא מפרשכבזבוזזמן.
הגרילה ,שמסתתר ונטמע בתוךהאוכלוסייה המקומית.כך
נוצרותקטיגוריות של "חשודים" ,של"אוכלוסייהעוינת",
תחושת אשמה וכעס מתלווה גם לטשטושקטיגוריה
של "משתפי פעולה" ועוד .כל אלה נוספות לקטיגוריות
נוספתבצבא,הנוגעתלתהליכיםהמתרחשיםבדרגיםשונים
הצבאיות המקובלות של "אזרח שאינו לוחם" לעומת
במהלך הפעילות המבצעית ,והנתפסיםכסטייה מ"הדבר
"אויב"4.י
הנכון"אומ"הנוהלהתקין".הכוונההיאלעבודהישירהבין

לוחםאמריקני בעראק מתאיםנעליים חדשותלילדה עיראקית
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בעימות מוגבל ,שמציאותו בכללותה היא באזורדמדומים  IQ'NWמוגדרבאופן חד-משמעי,
שגרת הלחימה מלווה בתחושות של חוסרמיצוי ושל חוסריעילות

המקובלה

גורמים שלאעל-פי הנוהלההיררכי-ביורוקרטי
לשם קיצור תהליכים .לדוגמה ,גדוד המקבל משימות,
אישוריםאואמצעיםישירותמהאוגדהאוממפקדתהפיקוד
(ולא דרךהחטיבה).השיטה הזאת מרתכת אתהקטיגוריה
של"סטייהמהנוהלהתקין"יחדעםקטיגוריה של "לעשות
את מה שצריך בזמן הנכון" תוך שהיא מעוררת תחושה
מעיקה ,אשמה וכעס.ניתן לשערשבזמן מלחמה מתבצעת
עבודה"לאתקינה"כזאתכענייןשלמהבכך,אוליאףכלאחר
יד.אולםעימותמוגבל,עלאףהיותומצב שללחימה,נתפס
כמצבבינייםשאינו מצדיק "חריגות" כאלה .חוסר הצדק
שב"חריגות"האלהמוקצןעל-ידיהעובדהשהעימותהמוגבל

ושל חוסריעילות.

אתהתחושותהאלהמגבירההנטייהשלהצבא-בהיותו
ארגון ביורוקרטי  -למסד ולהסדירתהליכי עבודה בתוך
נהלים(פק"לים,תדריכים,שגרתיום,עליית משמר,הוראות
פתיחה באש,ביקורותוכו').בעיתות שלחוסר מעשמגביר
הצבא אתנטייתו לנהליםומייצרדפוסי חשיבהועשייה

תבניתיים.ייתכן שההגברה הזאת נובעת מהחשש שמא
הבטלה בקרבהחיילים תרפה אתידיהם אוחלילה תעורר
אצלם מחשבותחתרניות.יהא ההסבר אשריהיה,המציאות
הנוצרת בחלקניכרמזמן"הלחימה"בעימותמוגבלהיא של
עשייה מבצעית הנראית חסרת תוחלת מחד והתעסקות
ביורוקרטיתעניפהמאידך.י2החייליםבמציאותהזאתחשים
הוא מתמשך ומאפשרל"חריגות"לצוץשובושוב.
חוסרהלימהביןדימויהלחימה המורכבתוההירואית שהם
קטיגוריה נוספת המתערערת במציאות של העימות
התכוננו אליהלבין השגרה האפרורית שהיא מנת חלקם
המוגבלהיא ההנחהשיותרעוצמהתביאלניצחון .העובדה
היא שהפעלת כוח רבמדימביאה דווקאלכישלוןבעימות ביום-יום.הסכנההעלולהלהיווצרמתוךהפעריםהאלההיא
תחושות שלעייפות ושל קהות חושים וכן תסכול וכעס
המוגבל .הסיבה לכךהיא יכולתו של ארגוןגרילה לנצל
הפוגעיםבערנותובדריכותהמבצעיים.הפגיעה הזאתהיא
תמונותשלפגיעות,הנובעותמפעולהצבאיתאינטנסיבית,
בדיוק הדברשארגוןהגרילהמקווהליצור
לצורךיצירתדעתקהלאוהדתלמצבושל
הצדהחלש.כךמוצא אתעצמוצבאסדיר
באמצעותתהליך"הרדמה"מכוון.התהליך
פועלבניגודלהגיונוומטילעלעצמוסדרה תפיסתהפיקודמוכוון
הזהיוצרהזדמנויותלארגוןלפגועביחידות
י משימה הצבא ,שרמת דריכותם ירדה ,באמצעות
של אילוצים בהפעלת הכוחי כדי המשימהטוענתג
פעולותמפתיעותוכואבות.
שהצלחה טקטית לא תתורגם לכישלון
צבאיתצריכהלהיות
הצד השני של חוסר המעש הוא
אסטרטגי.האילוציםהאלהיוצריםאףהם
,
ת
ו
מ
י
ש
מ
ת
ת
ל
ת
ק
ר
ו
פ
מ
תחושת אשמה וכעס ,משום שלתפיסת
ההתעוררות המהירה של הצבא כאשר
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הדרגהטקטי הםמנוגדיםלהגיוןהפעולה שעליהן
מתרחשאירוע .ההתעוררות הזאת חוצה
מפקדי המשנה
את ההיררכיה הארגונית ומהר מאוד
הצבאית8.י
כלהאמורלעילמוביללמסקנה שאחד
מביאהמפקדיםבכירים לשטח,שלוקחים
הקשיים המשמעותיים למפקד וללוחם
לידיהם את האחריות לניהול האירוע.
בעימות המוגבל הוא פירוש המציאות והתמודדות עם
תרחישנפוץ הוא תקרית המטופלתעל-ידי המפקד בשטח
התחושותשהקושיהזהמעורר.איןהכוונהל"ערפל הקרב",
(בדרך כלל מ"כ או מ"מ)עד להגעת מפקדיםבכיריםיותר
למקום .מאותורגעואילך מפקדהאירוע הוא הדרגהבכיר
האופיינילפעילותצבאית,המתייחסלחוסרהוודאותבנוגע
ביותר(בדרךכללמג"דאומח"ט),שמפקדישירותעלהרמות
לתוכניותהאויבואףלמיקוםכוחותינו,הכוונההיאלקושי
להבין את המשימה .נמצא ,לדוגמה,כי בעודשחיילים
הנמוכותביותר(מ"כאומ"מ).התופעההזאת,שאותהניתן
ומפקדיםזוטריםמבינים את הנדרש מהם ברמה הטכנית
לכנות בשם"דילוגהפיקוד",מכילהכמההיבטים :האחדנוגע
(לדוגמה:היכן לעמוד ,לאיזהכיוון לתצפת) ואת המצב
לנכונותשלהמפקדיםהבכיריםלחתורלמגעולהשפיעבאופן
המדיני ברמה האסטרטגית (לדוגמה:קיוםמגעים לקראת
ישיר ובלתי אמצעי על תוצאות האירוע; 22האחר נוגע
הסדרמדיני),הריהתווךהטקטיאינוברור להם,ולכן קשה
להקטנת השפעתם של המפקדים בשרשרת הפיקודשבין
להםלהבין אתהמשימההמוטלתעלכתפיהם("איזה אפקט
המפקד הבכירלבין הפיקוד הזוטר ביותר (מ"כ ,מ"מ) -
אמורה הפעילותשלילהשיג?")9.י הקושיאינו נובע מתוך הקטנה שתוצאותיה אינן חיוביות בהכרח23.ייתכןכי
מגבלה שכלית אומוטיווציונית ,אלא מתוךהנזילות של
המהירות שבה מתרחשדילוגהפיקודבמהלךאירועיםהיא
המציאות והאמביוולנטיות שהיא מייצרת ,שמקשות על
כתוצאה מחוסרפעילותבמקום אחר-דברשלאהיהקורה
המשגתהגם בקרב רמותבכירותיותר20.
במלחמהשהיאעתירתאירועיםוהתרחשויות .אםכך,הרי
שהתופעה הזאתהיאמאפיין שלעימותמוגבל.
מ5נ1ר מעשושניחום כחלקמפעילותמבצעית
אתדפוסהפעולה שלפיקודהמפקדיםהבכירים בשטח
באמור,ארגוןגרילה הואארגוןזהיר,ולעולםיעדיף לדחות
תוךדילוג עלדרגיהבינייםניתן לנתח גם תוךהתייחסות
משימה כאשרהוא חושששהיאעלולהלהיכשלולעלותלו
לתפיסת הפיקוד מוכוון המשימה .תפיסת הפיקוד הזאת
בחייאנשיו.הארגוןמשקיעזמןרבבאיסוףמידע ובהרדמת
טוענתכי משימה צבאית צריכה להיות מפורקת לתת-
האויב.בהעדרחיכוךקבוענמצא צבאסדירהנלחםבארגון
משימות ,שעליהן יקחו אחריות מפקדי המשנה.יתרונות
גרילהבמשךתקופותארוכותכשהואמבצעפעילותצבאית
השיטה הזאת הן גמישותה במתן מענהלשינויים בשדה
שגרתיתללאתוצאותניכרותבשטח.הכוונההיאלשמירות,
הקרב על-ידי המפקדים בשטח (שכולם מחויבים
לסיורים,לאבטחה,למארביםולתשמועים.הלוחמיםאומנם
למשימותיהםלאורהמטרה)ובעיקר-יצירתמנגנוןהמפתח
נמצאיםבפעילות מתמדת,אולם התחושההיא של שעמום
אחריותלגורל הקרב בכל רמותהפיקודומפנים את הצורך
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שצריכים להתמודד עם "הגוף הזר" ,שמגיע עם יכולות
לבצע את המשימה עדלדרגים הנמוכים ביותר 24.השיטה
ומיומנויותשונות,עםנורמותנבדלותועםתפיסותהפעלה
הזאת מעודדת מפקדים בכל הרמות להפעיל שיקול דעת
מגוונות .הפעלתכוחשאינואורגניאינהדבר פשוט למפקד
ולשפרכלהזמן אתהיכולתהזאת.הסכנההעולהמתוךנטיית
שחונךבצבא המקדש אתהערךהזה.למפקדיםהאלהנוספת
המפקדיםהבכיריםלדלגעלדרגיהבינייםהיאדיכויהמנגנון
האחריותלביצועחבירהנכונהואפקטיבית.לאחריותהזאת
החשוב הזה.לאורךזמןעלולה תחושתהאחריות למשימה
ישמשמעויותרבותמבחינתמתןהמרחבהמקצועיוהתמיכה
להתבדר ברמות מסוימות(בייחוד ברמת המ"פים ,שככל
הלוגיסטית לכוחות החובריםוכן מבחינתחיבורםלרעיון
הנראההיא הרמה הנפגעתביותרמדילוגהפיקוד) .הרמות
המבצעי של הפעילות .הדברמחייב להעמיק את השיח
האלה עלולות לפתח אדישות ,חוסר חתירה למגע וכן
הפיקודי ,את ההבנה המשותפת שלהמשימה ,שלהיכולות
התרופפותבשיקול הדעת משוםנטייתן -שתלך ותגבר-
המבצעיות של כל כוח ואת התנאים המבצעייםשיסייעו
"לחכות למפקדהבכירשיושיע".
לממש אתהיכולותהאלהבכלהרמות29.השיחהפיקודיצריך
לבואבמקוםהנטייהלהתמודדעםהקושיבאופןביורוקרטי.
מיצוליחידותויצירתצוותי קרבמשולבים
במיליםאחרות:ישלהעדיףביקוריםושיחותעלפנימסדרים
לחימהמחייבתכלצדלהיות חזקכלהזמןבכל מקום .אלא
וביקורות.
שלחימהמולארגוןגרילהובוודאישלחימהמולארגוןטרור
מחייבות את הצבא להגן על אלפייעדים פוטנציאליים
היותשהסיכוי להפעלת כוחות שאינםאורגניים הולך
וגדל עם הזמן הן בגללהדומיננטיות שלהעימות המוגבל
לפיגוע .דפוס הפעולה הנוצר בצבא נגדאיום מהסוג הזה
בנוףהעימותיםוהןבגללהתפתחויותטכנולוגיותהמחייבות
הוא פיצול היחידות לחוליות קטנות ,המפוזרות בגזרות
הפעלת כוחות משולבים,יש לתת את
שונות .הדפוס הזה מתקיים הן כאשר
הדעת להסתמכות הרבהשיש בצה"לעל
אינטנסיביותהלחימהנמוכה,והצבאמטיל
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"משימותברזל"מרובותעלכוחותקטנים,
בניין כוחות אורגניים כבסיס הבלעדי
והן כאשראינטנסיביות הלחימה גבוהה ,להיתפסכדודהנלחם
ליצירת לכידות.לכידותעשויה להיווצר
והצורךבפיצול נוצר בגלל השטחהבנוי בגולייתבעיניעצמוובם
גם באמצעות מנגנונים אחרים פרט
שאינו מאפשרתנועה שלכוחותגדולים25.
לקבוצההראשוניתדוגמתזהותמקצועית,
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פעולה בכוחות מפוצלים מגדילה את באופןאוטומטילצדהחזק לכידות משימה ועוד 30.עם זאתישלציין
י האורגניות הייתה ונותרה ,כנראה,
דרגות החופששל המפקדהזוטר,שמוציא
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האמצעיהעוצמתיביותרליצירתלכידות,
לפועל אתהמשימה,ושמפקדוהישיראינו
וכי המנגנוניםהחלופייםעשויים לשמש
נמצאבסמוךאליו.פעילות כזאתמחייבת
לכל היותר אמצעים משלימים לאורגניות אך לא לבוא
אותולהפעילשיקולדעתבמקרהשהמציאותמכתיבהסטייה
במקומה.
משיטתהפעולה שנכתבהבפקודתהמבצע.במקביללהגדלת
דרגות החופש של הפיקוד הזוטר קיימת תחושה של
האמביוולנטיותשהולידה את "הרב"ט
התרופפות המסגרתהארגוניתמבחינתם שלדרגיהביניים.
האסטרטגי"
מג"דים,שרגיליםכיכוחותיהםנמצאיםבטווחראייה,מגלים
שגדודיהם פורקוופוזרו עלפני גזרות נרחבות ,תוך שהם
אחת התופעות שצפה ועלתה פעמים רבות בשיח הצבאי
מבצעים פעולות מסוגים שונים(בייחוד כשהלחימה היא
וגםבשיחהעיתונאיהיא "הרב"ט האסטרטגי" .המ"פרומן
באינטנסיביותנמוכה).
גופמןהציג אתדעתונגד"מושגיםבלתיערכייםבעלילעבור
הרמה הטקטית",תוניתןלהעריךכי אחד מהם הוא המושג
דפוס אחרשנוצר כתוצאה מלחימה בשטחעירוני הוא
הנידון .קצפו יצא נגד מושגים שעשויים לבלבל מפקדים
פעולהבכוחותמשולבים.אומנםהתורה הזאתאינה חדשה
וחיילים בדרג הטקטי ,אשר מחמת עומס של שיקולים
ונמצאתגםבתו"להבסיסי,אולםהאופןשבוהיא באהלידי
עמומיםואףסותריםלאיוכלולבצע את המשימה המוטלת
ביטוי בלחימה בעימות מוגבלמקצין אותה.רסיסי כוחות
עליהם.במידה רבה הוא קורא לחזורלמושגים של שחור
שלגופיםשוניםמופעליםבתוךצוותיקרבמשולביםחדשים
ולבן שהצבארגיללעבודבהםולא להקשותעלהדרגהזוטר
כדילמצות אתהיכולותהייחודיות שלכלגוף.לכאורהניתן
בעבודתושבלאוהכיאינהקלה.
לראות אתהגופים האלהכמבניםבעייתיים ,משוםשאינם
המושג "הרב"ט האסטרטגי" הוא שעטנז שנוצרבשיח
מקיימים אתעקרוןהאורגניות26.העיקרוןהזהמצויכהנחת
הצבאיבדרגהבכיר.ישלשים לבכי המושגהזהאינומייצג
יסודסמויה בצה"ל ,הגורסתכי הדרךהעיקרית-ואולי אף
דברלדרגהטקטי,אולםמייצגהמוןלדרגיםהבכירים.כדילהבין
היחידה-ליצירתלכידותקבוצתיתביחידההיא באמצעות
את התופעה שיצרה את "הרב"ט האסטרטגי"ישלהתייחס
היכרות ועבודה משותפת לאורך זמן 27.תחושה של
תחילהלאופןשבונתפסהעימותהמוגבלבעיניהציבור.
התפוררות האורגניות מתמקדת בעיקרבגופיםשרגילים
הניסיון של חצי המאה האחרונה מראהכי בחברות
לעבוד כגוף אחד(יחידות חי"ר).ביחידות של מקצוענים
דמוקרטיות נתפסעימותמוגבלבאופןאמביוולנטי ,כאשר
הפועליםכפרטים(כלבנים,מפעילידחפוריםוכד')קיימים
החברה הדמוקרטיתהיא הצד החזקבעימות37.ככל הנראה
מנגנוניםפסיכולוגיים המשמשיםתחליףלצורךבאורגניות
המתקייםביחידות הגדולות 28.רמת הפיקוד שמתמודדת יכולתו של הצד החלשלהיתפסכדודהנלחםבגולייתבעיני
עצמווגםבעיניהצדהאחרמקנהבאופןאוטומטילצדהחזק
למעשה עם חבירת הכוחות היא המ"פ והמג"ד .הם אלה

(אויב-ידיד ,מותר-אסור,לתקוף-להגןוכיו"ב).בעימות
המוגבל גורם המנגנון הזה לפישוט מציאות שהיא
מורכבת(לאכלאדםשאינוידידהואאויב,לאבכלאויב
מותרלירות,לעיתיםמותרלירותבאויבולעיתיםאסור

דימוישלילי.תהיההמציאות אשרתהיה ,החזק הוא כמעט
תמידבעינידעת הקהלהגורםהאלים,האכזרי,הנצלניוהלא
צודק33.הדימויהזהיוצראמביוולנטיותבקרבהחברה,שמצד
אחדמעוניינת להגן על עצמה ,אך מצד אחר מזדהה עם
וכיו"ב).
הדימוי של דוד החלש .האמביוולנטיות הזאתיוצרת לחץ
 .2מנגנוןארגוניביורוקרטי .במלחמהיוצר המנגנון הזה
על הממשללהצדיק אתמעורבותוהצבאיתבעימות .הלחץ
דפוסיםאחידים המאפשריםתיאוםוניהולמאורגן של
הזה מתחזק עםכלאירוע שבו מתעדת התקשורתפעילות
מכונת המלחמה .בעימות המוגבל מנוצלת הנטייה
צבאיתשמציגה אתהלחימהבאורשלילי.הלחץעל הממשל
הנוהלית של הצבאעל-ידיארגוני הגרילהכדי ללמוד
מתורגם ללחץעל הרמה הצבאיתהבכירה,וזומפעילה את
אותו.ארגוןגרילה שלמד אתנוהלי הצבא מנצל אותם
הלחץבתוך הצבאעל הרמותהזוטרות.
אחר כך בפעולות נגד הצבא .היות שהצבא מתקשה
המושג "הרב"ט האסטרטגי" ממחיש את חוסרהאונים
לשנות את נהליו בתדירות גבוהה,הרי שהדבר הופך
שחשותהרמותהבכירותבצבאאלמולהמצבשבומעשיהם
להיות עקב אכילס שלו .המכשול הזה חמור במיוחד
שלמפקדיםזוטריםמשפיעיםעלהתמונה התקשורתית של
בעימות מוגבל ,שהתמשכותו ושגרתו "מזמינות"
יום המחרת .משמעות המושג אינה שהרב"ט אכןיפעיל
התקבעותנוהלית.
שיקוליםאסטרטגייםבפעילותו,אלאשפעילותוהיאבעלת
 .3הטיהלפעולה.במלחמהההטיהלפעולה מאפשרתלצבא
משמעות אסטרטגיתמיידית .הרמה הטקטית לעולם לא
לדבוק במשימתו ,לחתורלמגעוליזוםכל העת.ההטיה
תוכללהכיל אתהשיקוליםהאסטרטגיים במהלךפעילותה,
לפעולה הופכת את הצבא לארגון בעל
משום שאדםאינויכול להכילשיקולים
סממנים היפר-אקטיביים ,ולכן קל לו
המושב "הרב"ט
אסטרטגייםוטקטיים בעתובעונה אחת
להתמודדעםפעילותאינטנסיביתכלזמן
ובמקבילגם לבצעלחימהעתירת מאמץ האסטרטגי" ממחיש את
שהיא במסגרתהלחימה.בעימותהמוגבל,
ולחץ.פירוש המציאות ,המתבצע ברמה
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המחייב תקופות ארוכות של המתנה,
הטקטית ,מחייב דפוסי חשיבה
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הופכתההטיהלפעולה את ההמתנה ואת
דיכוטומיים ,שהם היפוכה של החשיבה
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ע
מ
ו
ב
ש
המצב
ל
ו
מ
האיפוקלבלתינסבלים.הקושיהזהמנוצל
המערכתית והאסטרטגית ,המכילה
על-ידיארגוניגרילה לשם"הרדמת"הצבא
שלמפקדיםזוטרים
מתחים ,ניגודים משלימים וחשיבה
לקראתפעילותחבלניתמפתיעהוכואבת.
מורכבת .ייתכן שהקושי של הרמות משפיעים עלהתמונה
 .4מנגנוןהאורגניות .במלחמה מאפשר
הבכירות באלידיביטוי גם בתופעה של
ם
ו
י
של
ת
י
ת
ר
ו
ש
ק
ת
ה
המנגנון הזה ליצור מוטיווציה חזקה
דילוגהפיקודשתוארהלעיל,שהרימדובר
המחרת
ללחימה באמצעותניצול מחויבותם של
בניסיוןלהביאבאופןישיר,בלתיאמצעי
הלוחמים לקבוצה הראשונית שלהם
ומיידי את השיקולים האסטרטגיים
(כיתה ,מחלקה,פלוגה).בעימותהמוגבל,המחייבפיצול
והמערכתיים אלהסביבה הטקטית.
ושילוב שלכוחות,הופכתהנטייה להסתמכותעלמנגנון
"הרב"ט האסטרטגי" גםמייצג את התפיסה המוטעית,
האורגניות כאמצעי בלעדי ליצירת לכידות לנטל על
שאחריותושל המפקדהזוטרגדלהבמהלךהעימותהמוגבל.
המפקדים34.הסיבהלכךהיאשמנגנוןהאורגניות מקשה
ייתכןשעצמאותוגדלה,אולםאחריותוכלפיהמשימהוכלפי
עלגמישות ההפעלה ומנטרל אתהאסימטרייההכללית
אנשיו,שהיאהאחריותהבסיסיתשלו,לא גדלה ולא קטנה
בהשוואהלאחריותובזמןמלחמה.השיחעלהגדלתאחריותו
בעימות מוגבל של רבים (צבא) מול מעטים (ארגון
גרילה).
כביכולשלהמפקדהזוטרבאלנסותלהקלעלהרמההבכירה
אתהקושיהרבשמייצגתפעילותהשלהרמההזוטרהשאינה
חשובלהביןשהמנגנונים האלה הםפונקציונלייםובדרך
כלל תורמים לצבא במלחמה וגם בשגרה .אולם בעימות
מודעת להשפעתה האסטרטגית.
מוגבל ,שהוא עימות שאתגבולותיו מגדיר פעמים רבות
ארגוןהגרילהשיוזםאותו,מנוצליםהמנגנונים האלהלרעת
סיכום
המאמרהזהניסהלמפות אתהגורמיםהייחודייםהמשפיעים
הצבא .יש לנסות למצוא שיטותשיסייעו לצמצם את
על האדםבלחימהבעימותהמוגבלבשונה ממלחמהגבוהת
ההשפעההמזיקה שלהמנגנוניםהאלהבמהלךעימותמוגבל
עצימות.
בין אםעל-ידינטרולשלהמנגנוניםעצמם(לדוגמה,שינויאנסה לשרטט את ארבעת המנגנונים הפסיכולוגיים
השגרהבפעילותהצבאית)ובין אםעל-ידימציאתמנגנונים
חדשיםשיהיוחיץביןתפקודהצבאלביןהמנגנוניםהמזיקים
שעלובמאמרולפרטבקצרה אתהאופןשבוכלמנגנון משרת
(שינויהמינוח "מחסום" ל"נקודת מעבר"היהניסיוןליצור
את הצבא במלחמה ,אולםבעימותהמוגבל הואמנוצלעל-
יארגוניהגרילהעל מנתלהכשילו(ראו את השרטוטואת
חיץביןהמציאותלביןהדיכוטומיההצבאיתהמקובלת).דרך
ד
י
הצבא
ת
ס
י
פ
ת
אחרת,המייצגת את
בדרך כלל,היא לפתח
הפירוטלהלן).
 .1מנגנוןתפיסתידיכוטומי .במלחמהיוצר המנגנון הזה
תפיסות ושיטות עבודהשיגדירו מחדש את המציאות,כך
שניסיונותהפגיעה שלארגוןהגרילהיהפכולבלתירלוונטיים
פישוט של המציאות עדכדי אבחנה חדה וברורה.
הפישוטהזה מאפשרתגובהמהירהעלבסיס האבחנות (כמו פיתוחים טכנולוגיים שיאפשרו ללוחמיםיחידים

להפעיל מערכות אשמורכבותמנגדובכךלכונן מחדש את
האסימטרייה שהצטמצמה עםאובדןהאורגניות).
במקביללניסיון למצוא פתרונותיש להביןכי חלק
מהמגבלות של הצבאהןאינהרנטיות למבנהשלו.לדוגמה,
הרב"ט לעולם לא יוכל להיות אסטרטג ,ולכן הדרג
האסטרטגי הוא זה שיצטרך ללמודלהכיל אתהבעייתיות
של "הרב"ט האסטרטגי" ולא הרב"טעצמו.דוגמה אחרת:
שאיפת הצבא לעבודה בקבוצות אורגניותהיא התנהגות
אדפטיבית שהתפתחה לאורך מאות שנות היסטוריה של

המלחמות.ניתן לצמצם אתהנטייה הזאת -אךלא לבטלה
בעיקר משום שזועדיין החלופה הטובהביותרליצירתלכידות חזקה בקבוצתאנשים(.ראהתרשים).
זה המקוםלצייןגםשנידבריםשהעימותהמוגבל מקדם
ומפתחבצבא,אףיותר מאשרמלחמה.הראשוןהואהגדלת
עצמאותם שלהמפקדיםהזוטריםכמוביליםהאמיתיים של
הפעילות המבצעית בפיצול כוחות35.השני הואהניסיון
המבצעי שהמערכת צוברתבזכות העובדהשעימות מוגבל
נמשך זמן רב.בניגוד למלחמה הפורצתלעיתים נדירות

מנגנוניםפסיכולוגיים בצבא ,יתרונותיהם במלחמה וחסרונותיהם בעימות המוגבל
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פישוט המציאות
תגובהמהירה

עיוות שלהמציאות
מורכבת

מנגנוןביורוקרטי
תיאוםוארגון
מכונת המלחמה

תורפהמודיעינית
הטיה לפעולה

יוזמה,
חתירה למגע

"הירדמות"מהירה של
הצבא בתקופות המתנה

אורבניות
לכידות הקבוצה
הראשונית
44

נטלעלגמישות
ההפעלה

(לשמחתנו),הרי שעימות מוגבל נמשךזמן רב ,ובכך הוא
מאפשרלמערכותרבותלרכושניסיוןמבצעי שלאהיהניתן
להןלולאהעימות.שניהיתרונות האלה הםחשוביםובעלי
ערךרבלצבא.
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 .1הכוונההיא לקשתהעימותים,דהיינומלחמהועימותמוגבל(מתוך
העימות המוגבל ,מסמךפנימי בצה"ל).בעניין הזהראוי להפנות
אתהקוראלשיםלבלכךשתורתהקרבהצה"ליתכוללת אתהעימות
המוגבל בחלק העוסק בצורות הקרב ההגנתיות (תחת הכותרת
"אורחלחימהבלתיסדור").
 .2כגון:יהושפטהרכבי,מלחמהואסטרטגיה,תל-אביב,מערכות;1990 ,
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סיכוםביניים" .4גרילההינה "שיטתלחימההניכרתבפעולות שליחידותעצמאיות
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צה"ל .)98 ,ניתןלהוסיף להגדרה הזאת שארגוןגרילה פועל
ליצירת מערכת אי-אמוןבין השלטון המרכזי לאזרחיו (ומכאן
הלחימהעל התודעה,כפישיפורטבהמשך).
 .5ממילוןצה"לומספרושלהרכביעולהכיההבדלהמהותיביןגרילה
לטרוראינובשיטתהפעולה ,אלאביעדהפעולה.טרורפוגעביעדים
אזרחייםומפעילמנגנוניהפחדהבמטרהלהשפיעעלהשלטון,בעוד
שגרילהפועלתנגד הצבאהסדיר.
 .6הרכבי,עמ' ;195העימותהמוגבל ,מסמךפנימיבצה"ל
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 .8משום שהאלטרנטיבה של הפעלת כל עוצמתו מול הצבא הסדיר
תביא להשמדתוהעצמית .חשובלהביןכיאילויכולהיה,היהבוחר
ארגוןהגרילהבעימות קצר ובהכרעה.הבחירהבעימות ארוךהיא
שלליתברירהכמוגםהבחירהלהילחםעלהתודעה.
 .9שם,עמ' 44
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 .10שיטתהפעולה הזאתהיא מהתגובהשלהצבאהסדירלשיטתו
שלהארגוןליצורעדיפותמקומיתבתנאיםהנוחיםלו.הצבאהסדיר
נדרשלהיותחזקבכלמקוםשבוהואמבצעמשימהכדי שלא לאפשר
לארגון ליצור את העדיפות הזאת .הדפוס הזה נדרש במיוחד
כשנלחמיםבארגוןטרורשמטרתוהיאלפגועביעדיםאזרחיים.מובן
שלארגון טרור קליותרליצור עדיפות מקומית מול אוכלוסייה
אזרחית מאשרמוליעדצבאי.
 .11מכאןשהלגיטימציההיאבבחינת אמל"חבעימות מהסוג הזה.
 .12הרכבי,עמ' 193
 .13בן-שלום,עמ' 162
 .14דוגמה אחרת נוגעת להרחבה ,עם הזמן ,שלקטיגוריית הסיכול
הממוקד בצה"ל.
 .15באיו"ש נקרא המושג הזה בתקופהמסוימת"שגרתחירום".
 .16כגון :הקצאות משאבים ,תכנון מבצעים ופעילויות נוספות
המבוצעותתוךעקיפתהדרגיםוהנהליםהקיימים.
 .17לעיתיםיורדיםהאילוצים האלה מהדרגהמדיני.
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בפניעצמה).

 .22נמצא שהמפקדיםהזוטרים(מ"כים,מ"מים)רואיםבדרךכללבעין
יפה התערבות שלדרגיםבכיריםבניהולאירוע (ראו:וינוקור-חי
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 .34ישלצייןכינטייתו של
להסתמךעלהאורגניותכעלאמצעי
ליצירתלכידות(צה"לבענייןהזהקיצוניאףיותרממרביתהצבאות)
עלולה להיות לרועץ גם במלחמה .אבדות רבות בזמן מלחמה
מאלצות להרכיב קבוצות מחדש לצורך המשך הלחימה ,באופן
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 .35היתרון הזהנידון בהרחבה במאמרהנוכחי.

 .19ויינר,שם

 .20ראוהרחבה בחלק העוסק ברב"ט האסטרטגי.
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