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צה"למצוי בארבעהשנים האתגריםהמבצעייםוהמוסריםשמולםניצב
האחרונות בלחימה קשה צה"ל.
ומתמשכתנגדג
וררמינשהעטנריוםר וכקרנונה וכצה"ל
הפלסטינים ,אש
בחלקם על התשתית הציפייהשלנומקציניצה"להיאשיהיובראש
הקיימת של הרשות ובראשונהמנהיגים.זהו נדבךמרכזי של

הפלסטינית,מתעצמיםמחוסרפעולתהכנגדם הפיקוד בצה"לעוד קודם להקמתו -בימי
ונהניםמסיוע,מתמיכהומעידודשלגורמים המחתרותוהפלמ"ח,בתקופהשהניסיוןהצבאי
בסוריה,בלבנוןובאיראן.
שלהיישובהיהודיהיהעדיין דל,ואמצעי

הלחימההיומועטים.ערכהשלהמנהיגות,כאז
העימות
עם
השונה הנוכחי הפלסטינים הואעימות כן היום ,הוכח כמרכיב הכרחי לניצחון
שינוימהותיבמאפייניו ובמתכונתו במלחמה,בעימות ובקרב.
מעימותי העבר שאיתם התמודד צה"לעד
היום.איןמדוברעודבעימותסימטרישל"צבא חשובלהדגישכימנהיגותאינהניתנת לא
מול צבא" שההכרעהבו ברורה ומבוססת בהצבהלתפקידפיקודיולאבהענקתדרגהאו
בעיקרעלההישגהצבאי,אלאמדוברב"עימות במעבר של קורס.מנהיגות נרכשת,נבנית
מוגבל"שבוהצבאהואחלק(ולאבהכרחחלק ומתגבשת בהתמדהולאורךזמן.מי שמבקש
מרכזי) מהמאמץ הלאומי הכולל להשגת להיות מפקדראויומנהיגמובילהרוכש את
אמוןפקודיו,חייבלהיותבעל שלושהיסודות
ההכרעהבעימות.
הכרחיים:בעלשורשיםוערכים ,אדם חושב
עימותשונהגםמציבאתגריםשונים,ובכלל ו-מקצועי.
זה אתהצורךלהתמודדעםלחימהבסביבה
עירוניתרווייתאזרחים ,שבהארגוני הטרור הערכיםהםהבסיסוהמסדשעליהםמושתתת
משתמשיםבאוכלוסייה הפלסטינית כ"מגן התורהכולה.ערכיותושל המפקדבאהלידי
אנושי" .כך ,הופך העימות הצבאי מול ביטויבראייתואתהשירותהצבאיכשליחות,
הפלסטיניםלעימות שבויש להתמודדיומ -הכוללת שלושהערכייסוד -הגנתהמדינה,
יוםעםסוגיותמורכבותשלהפעלתכוחלצד אזרחיהותושביה ,אהבת המולדתונאמנות
שמירה עלערכים .הקפדהעל טוהר הנשק ,למדינהוכןשמירהעלכבודהאדם.לערכייסוד
הימנעות מפגיעה באלה שאינם מעורבים אלומצטרפיםגםערכיםנוספים,ובכללזהערך
בטרורושמירהעלכבודהאדם,באופןהמחייב האחריותוערךהרעות,ערכיהדבקותבמשימה
שיקולדעתקפדניתוךאיזוןנכוןביןשיקולים והחתירהלניצחון,הדוגמההאישית,השמירה
יהאדםוהשמירהעלטוהרהנשק,
עלערךחי
מנוגדיםוביןערכיםמתנגשים.
יושרה,אמינות ,משמעתועוד.רקמפקדבעל
כךנוצרמצבשבותפיסותהלחימהושיטותיה ,בסיסמוסרירחבואיתן,בעלערכיםושורשים
אמצעיהלחימהולעיתיםגםהמבנההארגוני ובעל הבנה מלאה שלהערכים ומשמעותם,
ואמצעיהלחימה-אינםמאפשריםלמצותאת יוכללפעול לאורםולהטמיעם בקרבפקודיו
כוחו ואת עוצמתו של צה"ל מול האתגרים כנדרש.
הנוכחיים,ולפעמים הםאףאינםרלוונטיים
א
ל
,
ם
ל
ו
א
דילהתברךבערכיםהנדרשים,אלא
כלל.
על המפקדלדעתלהפעילשיקול דעת ולתת
האתגריםהחדשיםמחייביםתהליךמתמידשל משקלנכון לערכים ,לצרכיםולאילוצים,
בירורוהבנתהמציאות,עלמנתלזהותםולהכין שעימם הוא מתמודד.האיזוןביןהגורמים
את המענה הנדרש בזמןשיהיהרלוונטי השוניםהואייחודילכלמצבומצב,ועלכןאין
לעשייההצבאית-זוהיא בראשובראשונה "פתרוןבית-ספר"אונוהלסדורלכלבעיה
למידה ,המבוצעתבאופן שוטףעליד
יקציני ובעיה.מכאןשהביטויהמעשישלערכיהמפקד
צה"ל ,אשר מהווים את עמודי התווך הואביכולתולתעדףולאזןביןערכיםלכלל
המקצועייםוהערכייםהמובילים אתהחיילים הצרכיםוהאילוציםבמידהובהקשרהראויים,
ואתהיחידות שתחתפיקודם,ואשראחראים מתוך הבנה רחבה של כלל השיקולים
לכשירותם המקצועית והערכית מול קשת הרלוונטיים.

אףשערכים הם המסד,איןדי בהםלקצין האתגריםהמתפתחים.
ולמפקד בצה"ל .המערכת הצבאית מטבעה ,היסוד המשלים לערכים ולחשיבה הוא
מועדת לשמרנות ,לקיבעון ולהיצמדות המקצועיות .המקצועיות מתבטאתבשליטה
לקונספציות.קונספציותהן דברחיוני לכל בידעובמיומנויותהנדרשותלביצועהתפקיד,
מערכת,אולםהןנבנותבעיקר מהשלכה של תוךיישומםבפועלוחתירהלשיפורמתמיד.
ניסיוןהעברעלהמציאותבהווה,ולכןהסיכון במסגרתזו על הקצונה בצה"ללהכיר את
העיקריבהןהוא התאמתןלמלחמותהעבר-
המקצועהצבאיעלבוריו:להכיר אתאמצעי
ולאלאתגריההווהוהעתיד.
הלחימה ותפעולם ,לדעת לנווט ,לדעת
אולם,המציאות משתנהבאופןבלתי-פוסק טקטיקה,להכיר את התרגולות והטכניקות
ובקצבגבוה,ועלכןעל צה"לוקציניו לדעת הקרביותועוד.עלכן,מפקדמקצועיהואמפקד
להסתגל למציאות החדשה ולהשתמש יסודי השואףלדעת את המקצועהצבאיעל
באמצעיםהעומדיםלרשותנובאופןשיתאים בוריוויודעליישמו.
למציאותהחדשהולקצבהשינוייםהגבוה .אתגר" הכשרת הקצונה
יכולות הסתגלות והתאמה אלו הן בראש אםבן ,שלושתהיסודות-ערכיםושורשים,
ובראשונהתפיסתיות.ישלוודאשהתפיסות חשיבה ולמידה ומקצועיות,חיוניים הם
(הקונספציות) שעלפיהן אנופועלים ,אכן להצלחתו שלהמנהיגהצבאיוהקציןבצה"ל.
תקפותומתאימותלמציאותשבהאנונמצאים הקצונהבצה"להיאהתשתיתשעליהמבוססים
בהווה .לשםכךעלהתפיסותלהיותברורות איכותווכושרושלצה"ל.ממנהנגזרתשדרת
ומוגדרותעלבסיס שפה ומערכתמושגים הפיקוד ,כמו גם המנהיגות המקצועית
משותפת .בנוסף ,אסור שהמבנה ,הארגון והניהוליתשלהצבא.הקצונהמכתיבהנורמות
ואמצעיהלחימההנוכחייםיגבילואתהחשיבה התנהגותוסטנדרטיםשלרמתביצועומקרינה
בצבא -יש להשתחרר ממשקולות העבר ערכיםעלכללצה"ל.
החשיבתיות ,התפיסתיות והארגוניות,
במסגרתבחינהועדכוןמתמידשלהתפיסות בהקשרזה,מהוויםתהליכי ההכשרה בצבא
אמצעי חיוני לביסוס יסודות הקצונה
המובילותבבנייןהכוחובהפעלתו.
הדרושים ,כחלק מהנחלה והטמעה שלידע,
לשםכךנדרשהמפקדלהיותמפקדחחעב:עליו ערכיםוהשכלהלקצונהבצה"ל.
ללמודולהתפתחבאופןמתמיד,ולאפשר את
היווצרותהשלאווירהותרבותשלדיוןפתוח ,צה"לשונה מרוב הצבאותהמוביליםבעולם
שלחופשמחשבהוהבעתדעה,ושלביקורתיות באופן שבו הוא מאתר אתקציניוומכשיר
והטלתספק.יכולתםשלהמפקדיםוהחיילים אותם,קציני צה"ל אינם אנשים שבחרו
להביעדעהללא חששוללאמורא,היאמקור בקריירה צבאית ופנו מרצונם לאקדמיה
עוצמהשישלהתגאותבוולהמשיךולעודדו .המכשירה אותם לכך ,אלא אנשים שאותרו
בהיבט זה ,עדיפה הצניעות מהכריזמה ביוזמתהצבא,מתוךשורותהחייליםבשירות
ומהעריצות החובהולעיתים אף טרם גיוסם ,והוכשרו
השתלטנית ,מהביטחוןהעצמי
המחשבתית ,שבהתבססעל המדרגהפיקודי בקורסמעשי קצריחסית.החיסרוןהעיקרי
בשיטה זאת הוא בכך שרובהקצינים הללו
מצמצמים אתפיתוחהחשיבהוהלמידה.
אינםממשיכיםלשירותארוךבקבע.היתרון
עלכן,המערכתהצבאיתצריכהלעודדחשיבה ,הברור בשיטת איתור זאת עלפני שיטות
העברתביקורת והטלת ספק,לעוררולעודד
י החובה
את אחרות הוא במאגר הרחב שלחייל
,אךמבלילשכוח
שיחביןמפקדלניקודיו
ממנו מצביעים על מועמדים ראויים,
חשיבות המשמעתשהיא הכרחית במערכת ובאפשרות לאתריכולות מנהיגותופיקוד
הצבאית.כלומר,עלהמפקדלדעתולהבהירכי טבעיות בקרבהמיועדים לקצונה ,בעודם
לצדחופשהמחשבהתמידתמשיךלהתקיים צובריםניסיוןצבאימעשי.
משמעתהפעולה -רקשילובשלהשניים,זה
לצדזה ,הוא שיאפשר למפקדולצה"ללהיות החשיבות של נושא הכשרת הקצונה זוהתה
רלוונטי ולעמוד היטב במשימותיו למול בצה"לכברמראשיתו :בשנת  1953הוקםבית

הספרלפיקודולמטה,שבונלמדועבודתהמטה
והטקטיקהלצדהיסטוריהצבאית,גאוגרפיה
צבאית,ארגוןוניהוג הכרתהמזרח-התיכון
ובעיותיה של מדינת ישראל .בשנת 1962
הוקמההמכללהלביטחוןלאומי,אשרהוסיפה
נדבך שללימודי אסטרטגיה המחברים את
המעשה הצבאי עם התכליתהמדינית ואת
הארגוןהצבאיעםהחברהוהמדינהאותההוא
משרת,ובשנת  1999הוקמההמכללהלפיקוד
טקטי ,אשר מאפשרתלקציניםשהוכיחו את
יכולותיהםבתפקידיפיקודזוטרים ,לצאת
לשנתיים שללימודיםצבאיים מעמיקים
המשולביםבלימודיתוארראשון.

נ~יום~נם

האתגרהעיקריהעומדבפני הכשרתהקצונה
בצה"ל הואיצירתתמהילנכון שלערכים,
כישוריחשיבהומקצועיותאשריוטמעובקרב
כללהקצונה ,אם במסגרתתהליכי ההכשרה
המרוכזים ,ואם במסגרת תהליך ההכשרה
הנובע מהתנסות שוטפתבביצועהתפקידים
הכלתוךכדיחיבורמלאלתפיסותהעדכניותייחידותצה"ל
המפותחותוהמיושמותעליד
י המטההכללי.
ועליד
האתגרהעיקריהעומדבפניקציניצה"להוא
פיתוחושמירה שלערכים,מקצועיותויכולת
חשיבהילמידהוביקורתאישית.אלהחיוניים
על מנתלהצליח בתפקיד הצלחהפיקודית,
מקצועיתוערכיתכאחד,וכןעלמנתלתעדף
ולאזןביןהערכים,הצרכיםוהאילוציםהשונים.

עלהקצונה וההכשרה בצה"ללהתמודדעם
קצבהשינוייםהגבוהבמציאותשבהם חיים,
תוךהפגנתיכולת הסתגלותויכולתלבחון
ולהתאים אתהתפיסותלאתגריםשמציבה
המציאותבהווהובעתיד.
תהליכים ואתגרים אלואינםמתחילים או
מסתיימיםבפרקי ההכשרה המרוכזים ,אלא
נמשכיםלכלאורכו שלהשירותהצבאיובכל
רבדיהקצונהבצה"ל.זהותהליךחיונישיאפשר
לנו,.כצבאבמדינהדמוקרטית,להתמודדעם
האתגרים המשתנים גםבמציאות המורכבת
הנוכחית וגם בעתיד לתת מענה מיטבי
לביטחוןמדינתישראלואזרחיה.
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