על משחקי המלחסה
במכללהלפיקודומטה
אל"מ (מיל')ד"רדני אשר

משחקיחלחמההמביימים

שדה קרבושניצדדיםלוחמים
היובשימושמאזאמצע
המאה ה.17-החלמהמחצית
השנייהשלהמאה ה18-הם
הפכולאמצעיהדרכהצבאי
מובהק1.מאז,משחקי
המלחמההפכולהיותחלק
מנוהליהקרבהמשמשים
להכנתהכוחהצבאי
למלחמה.באמצעותם
מתרגליםמפקדים קבלת
החלטותבמצביםהמדמים
אתהמלחמה.

חדריךבפונם
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להכנתהכוחהצבאילמלחמה.באמצעותם
מתרגליםמפקדיםקבלתהחלטותבמצבים
המדמים את המלחמה.
משחקי מלחמה משמשים בשלושה

תחומיםצבאיים:
ש אמצעי עזר לחקרביצועים שנועד
לסייע בתחומים של פיתוח אמצעי
לחימה ובפרוצנטים שלהצטיידות
ובנייןהכוח.

...

.

ש סיועבגיבושהשלתורתלחימה,מבנה
הכוחוהתכנוןהאופרטיביבכלהקשור מאזהקמתושל הספר
אלישמדוהן המקפרקבדיהםנווכמחיפקודהועתתיבדיכ.ל הרמות לפיקודומטה,לפניכחמישים
בתהליכים ,בעבודת מטה ובפיתוח שנה,ועד אלה,משמשים
2
החשיבה הטקטיתוהמערכתית.
משחקיהמלחמהבתרגילים
מאז הקמתו שלבית
הספרעדלפיימקיונדוומטה , ,השוניםבכלהמגמות
לפני כחמישים שנה ,ו
אלה,
ללימודותרגול
משמשים משחקי המלחמה בתרגילים
להלשיומנוידם בכל המגמות כאמצעיעיקרי עבודתהמטהויכולתהפיקוד
ותרגול עבודת המטה ויכולת
והשליטה
הפיקודוהשליטה .זאת,הןבמהלכים של
נוהלקרב (בטרםהקרב)והןבניהול הקרב
עצמו (במהלכו).נושאיהתרגילים,סיפור האמריקאי שלפורטלוונוורת ,העוסקגם
המעשה והמטרות והמשימות השתנו בצדהמעשי שלתורתהפיקוד.
בדרךכללבמקביל,אועודלפני,השינויים
ת
ט
י
ש
ד
ו
מ
י
ל
ה
ה
ת
ו
א
ת
ו
ו
צ
תכנן
ההקמה
שחלו באופי המשימות העתיות
של
מ
"
ו
פ
כללהשנינדבכיםעיקריים:
והעתידיות של צה"ל במהלך אותןשנים.
גםשיטותההפעלהוההרצהשלהתרגילים
הנדבךהתיאורטיובודיוניםוהרצאות
השתנו :מאמצעים ידניים פשוטים,
עלהחומרהצבאיהתורתי,וכןשיעורי
למערכות שנשענו על בסיסי מידע
השלמה כמו הבעה בכתב ובעל פה,
אנושיים,ואחרכך -עם הרחבתהשימוש
היסטוריה צבאית,גיאוגרפיה צבאית
3
במחשבים -למערכות נתמכות מחשב.
של המזרחהתיכוןועוד.
-

-

-

;1,

-

-

בית

:

ימינו

כאמצעיעיקרי

ע
מעושך %5%

משחקי מלחמההמביימיםשדהקרבושני
צדדים לוחמיםהיו בשימוש מאז אמצע
המאה ה .17-החל מהמחציתהשנייה של
המאה ה 18-הם הפכו לאמצעי הדרכה
צבאימובהק.ימאז,משחקיהמלחמההפכו
להיות חלק מנוהלי הקרב המשמשים

סקירת ההתפתחות שלמשחקי המלחמה
והתרגיליםבבית הספר לפו"מ ,ואחרכך
במכללות הצבאיות ,מתארתפןנוסף של
השינוייםאותםעברוהצרכים,המשימות,
החשיבה ותורת הפעלת הכוח בצה"ל
במהלךיובלהשניםהאחרונות.
כבר בצוות ההקמה ,ששקד עלבניית
תוכנית הלימודים בבית הספר לפיקוד
ומטה,בשנים  ,1953-1951חפשוחבריו
דרך לשלב בה את נושאי עבודת המטה
והפיקודהקרבי.בעודשבחלקמבתיהספר
הצבאיים המקבילים באנגליה 4ובצרפת
מסתפקיםבלימוד עבודת המטה ,הדגם
שעמד לנגדעיניהם היה דווקא הדגם
,/

הנדבךהמעשי-שעיקרותרגולעבודת שלרמתהחשיבההצבאית .הםעסקומאז,
המטה ,שמטרתה המוצהרת היתה בין השאר ,ב"מקרה הכל" ובתפיסת
הכנהלתפקידימג"דומעלה.בנדבךזה המלחמה הכוללת של צה"ל .האוגדה

צריךהיהלשלב אתהרמההחטיבתית,
וכן אתתורתהלחימהוהפיקודהפרטני
ברמת הפלוגות.הצוות נתבע למעשה
לעסוקבהקנייתתורתהלחימה מרמת
המ"פועד למח"ט.
רובהתרגילים שנכתבובשניםהראשונות
עסקוברמההחטיבתית,וטיפלובבעיותיו

שלצה"ללאורךגבולות .1948כברבאותה
עת עלה הצורך לעסוק בזירות הלחימה
הצפויותהשונות,ובכלצורותהקרב.צורך
זה הביא להכפלת מספר התרגילים,
ששמשו כמנוע לחשיבה האופרטיבית:
נושאיםהשוניםשתורגלועלוזולראשונה
בצה"לעלשולחןהתכנון ברמה שלתכנון
מעשי; הםהיוניסויביצירתבעיותבניהול
הקרב ,שדומו בעזרת מנהלת שהזרימה
אירועים והזמינה תגובות .ברשימת
הבעיותעלונושאיםשוניםשלניהולהקרב
כמושינוימשימה,איגודיכוחותמשתנים,
שינוי מאמצים ועוד.התרגילים השונים
עברו שדרוג מדי קורס ,בהתבסס על
ההתנסותולקחיהקרוסהקודם.
אחד הנושאים המרכזים שהעסיקו את
כותבי התרגיליםהיה פתרוןבית הספר,
שעיקרו דרך הפעולה המומלצת .כבר אז
היולא מעטויכוחים אםקייםצורךבפתרון
כפוי,אושיש מקוםלחשיבהמקורית.
הרמטכ"ל דאז ,רב-אלוף משהדיין ,עקב
אחרהתרגיליםוניצל אותם לטובת כלל
צה"ל,בעיקרבכלהקשורלפיתוחהחשיבה
שלסגלהפיקודהבכיר5.מינוימפקדיפו"מ,
לאחר ששימשו בתפקידים של ראש
מחלקת תורת הלחימה במה"ד וראש
מחלקתהמבצעיםבאג"ם,איפשר הטמעה
שלתורתעבודת המטהבמטותהחטיבות,
האוגדותוהפיקודיםבשלביםשלטרםקרב
ובמהלכו,ושלתפיסתוהמבצעיתותכנוניו
האופרטיביים שלצה"ל.
לאחר הרצה בשנים הראשונות ,עברו
מפקדבית הספר וצוותמדריכיו לעסוק
בנושא של העלאת רמתהתרגילים מרמת
החטיבה כעוצבת יסוד לרמת האוגדה
המשימתית.התרגילים הותאמולמהלכים

המשימתיתשהופעלהזולראשונהבמבצע
"קדש" איפשרה ,במבנה המשתנה שלה,
גמישותמחשבתיתרבה.שילובהבמתכונת
העיקרית שלתרגילי פו"ם נתן יכולת
למצות אתהכוחלבנותאוגדותשונותעל
פיהצרכיםהייחודייםשלהקרבהמתוכנן.
בראשית שנות ה 60-של המאה ה20-
הוסב מערךהאימוניםשלצה"ל,ובמקביל
גםשלפו"ם,ל"אימוןהמשימתי",שעיקריו
תרגול הכוחות במשימותיהםהייעודיות.
היהזהאךטבעי,שהשיטותודרכיהעבודה
שגובשו באותה עת הוטמעו ביחידות
באמצעות עשרות בוגרי פו"ם ,שהפכו
במהרהלסגלי הפיקוד של צה"ל במטות,
בזרועות וביחידות השונות .רבים מהם

לקחומאוחריותרחלקבמערכותישראל,
בהןיישמו אתהנלמד.
מפקדיפו"םעסקורבותבבנייה מחדששל
התרגילים ברמתהחטיבהוהאוגדה,שהיו
לב מערכת ההדרכה והעשייה בפו"מ.
התרגילים הותאמוליעדים ולמשימות
האופרטיביות של צה"ל ,ולשינויים
הצפוייםבזירות הלחימה ,לסדר הכוחות
המתעצם של האויבים ולהתפתחות
המתוכננת במבנהובארגון של הצבא.כל
אלהחייבואיפיון וכתיבה מחדש שלרוב
החומרהלימודיבפו"ם.

נסיונות לקבל הנחיות ודגשים מהמטה
הכללי לתכנים,לכוונים ולמגמות של
צה"ל ,לא צלחו .מפקד פו"ם וצוות
המדריכים נאלצו אפוא לגבש בעצמם את
הבעיות ואת פתרונותיהן:בכדי שאפשר
מערכתייםואסטרטגיים,שסייעולשיפורה יהיה להכשיר את בוגרי בית הספר

למשימותעתידיות" ,נבנה" סד"כ צה"ל
העתידי שכללגםיחידותואמצעילחימה
שהיועדייןבפיתוח .זאת ,נוכח העובדה,
שבאותן שנים לאהצטיין צה"ל בתכנון
רב-שנתי ,ומגמות שהסתמנו לא טופלו
אלאבפו"ם.כך,למשל,תרגיליפו"םכללו
שילוב של גדודי תותחים מתנייעים
שביצורם הוחל באותה עת.כן הם כללו
שילוב שלטילים מונחים קרקע-קרקע,
כמו"לוז" שפותח באותה תקופה(הטיל,
יהתותחנים,פותחבהמשך
שהופעלעליד
לטילים-ים "גבריאל",שהביא להצלחה
המבצעית של חיל הים במלחמתיום
הכיפורים) .בנוסף" ,הופעלו"בתרגילי
פו"ם,לראשונה,מסוקיסער,ששימשו את
הכוחותבמבצעיםמשולבים.
להכנתהתרגילים קדמודיונים ממוקדים
שלהמדריכים,בהםגובשהמתווהונקבעו
דרכי ההוראהוהניהול.התרגילים חודשו
אורועננומדישנה.במטרהלחושאתצרכי
הצבא,יצאו קבוצות שלמדריכי פו"ם,
לעוצבותצה"ל ,שםעסקובלימודובהכרה
מצד אחד ,ובהעברת השתלמויות
למפקדות השונות בכל הקשור לעבודת
מטה,מצדשני.
מתוויהתרגיליםעסקו,למעשה,במתארי
הלחימה שאפיינו שנים לאחר מכן את
מלחמת ששת הימים :תרגילי ההגנה
התבססו על מודלים של פיקוד הדרום
להגנהמולהתקפהמצריתאפשריתמתוך
סיני.תרגילי ההתקפה עסקו בהבקעת
מערכי המצרים בקדמתסיני ,מערכים
אותם החלו המצרים לבנות בפתחת אום
כתף ובפתחתרפית,עלפיתורתהלחימה
הסובייטית שאומצהעלידם באותה עת.
כמודלים לתכנון שמשו מערכים שנחפרו
יצה"לבנגב.התכנוןהמפורט
בפועלעליד
בתרגילי פו"ם דמה ,בסופו של דבר,
למבצעים הצבאיים של אותה המלחמה,
כמו הבקעת מערך אום כתף .תרגילים
אחריםדימו מבצעים משולבים בעומק
שטחהאויבולחימה בשטחבנוי ,דוגמת
6
הלחימהבירושליםבאותה מלחמה.
לוחות הזמנים של התרגילים דימו את
השיטה אותה אימץ צה"ל באותה עת

בתרגילי הגייסות:גיוס הכוח ,יציאתו

לתרגיל מלא ,וסיומו
התרגילים כללו גם עבודת הכנה ותרגול
במהלךהלילה,וגולתהכותרת שלהםהיתה
בתרגיל אש.
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תרגיל דו-צדדי בו "לחמו"חניכי פו"מ
במפקדת שדה שלחטיבהאמיתית.
בסיוריםהמכיניםלפניכלתרגיל,ובמהלכו,
קבלוחניכיפו"מתמונהמלאהשלכלזירות
הלחימה 7.כךיצא ,שכלחניך בוגר פו"ם

התשובות שצה"לנתן לכוחות התוקפים
במהלךהמלחמה.חניכיםומדריכיםבפו"מ
לקחוחלקבפעילותיחידותיהם9לאורךכל
השנה,במסגרתשלמינויימשנה.הפעילות
האינטנסיבית של צה"ל במסגרת כוננות

הכיר באמצעותהתרגילים את כלזירות "כחוללבן",באפריל-מאי ,1973הביאה
הלחימה ,ואת צבאות האויב בגזרות להשתלבותם שלחניכיםומדריכים אלה
בתרגילים ובהקמתיחידות חדשות,כולל
השונות.
אוגדתושלהאלוףדןלנרבפיקודהצפון.
השניםשלאחרמלחמת ששתהימיםחייבו
ההיכרותהאינטנסיביתעםזירותהלחימה
הסבת התרגילים והתאמתם
י
ב
ח
ר
מ
ל
לחימה אחרים 8.לאעודתרגול שלעלייה ועם צבאות ערב השונים ,תרמה פעם
התמררןשל נוספתתרומהישירהלחניכיםולמדריכים,
לרמתהגולןאוחדירה
י
ב
ח
ר
מ
ל
חציהאיסיני;בפו"מ,כבצה"לכולו,החלו שיצאו מכאןלחזיתותברמתהגולןובסיני.
עוסקים בתרגול של הגנת רמת הגולן ,התמקדותם בפו"םבתרגילים ובעבודת
בהיערכות האופטימלית בחזית תעלת המטה ,איפשרה להם להחזיר את
10
סואץ,בתכנונים של התקפה לעברעומקן יחידותיהםלכשירות במלחמה.
שלהחזיתות,ובמבצעיםמיוחדים,בדומה
במלחמת מלחמתיוםהכיפורים ובעיקר הנסיגה
לאלהשאיפיינו אתפעילותצה"ל
ששת הימים בשלביםממרחביסיני ,גרמהלהתיישנותו
ההתשה .לקחי מלחמת
ההתשה יושמו בפו"ם בעיקר המהירה של חומר ההדרכה של פו"ם.
ומלחמת
ם
י
ל
י
ג
ר
ת
ה
שנמצאו
במכללה
ממחזורי
בהתבסס על הניסיון שנרכש עליד
י 'העבר יצאו מכלל שימוש ,והיה הכרח
מדריכיםשהגיעולמכללה משדותהקרב.
חומר
חדש
להכין
שיתאים ללקחי
בפו"ם ,בפיקודו של תת-אלוף (לימים
אלוף)קלמןמגן,פותחההחשיבההטקטית
י
והאסטרטגיתשלהחניכים,תוךועימתדגש עלאףהלקוליםהרבים
על עבודת
מטהולבנוההמלפקהדקורת.ב מרגבנןיהנוילסוה ,בתחוםעבודתהמטה,תרגילי
ובעיקר על תפע
פו"םהמשיכולהתרכז
להנחיללחניכיםמניסיונו הרב בנושאזה,
כקצין האג"ם של אוגדה
ששת,84היאמויגםד.תו של ב"פרוצדורות"שלנוהלהקרב
האלוף טל במלחמת
הדרך
להטמיע את הניסיון שנרכש היתה
באמצעות תרגילים שבהם שולבה המלחמה ,לשינוים בגזרות הלחימה
סימולציה שיועדה לשקף את המציאות .ולצרכיםהאופרטיבייםהחדשים.כתוצאה
מפקדבית הספר שקדעלפיתוחמודלים מלקחי המלחמה עסקותרגילי פו"ם,זו
ריאליים של הכנת המפקדה על אמצעיה לראשונה,ברמתהגייס.
לקרב ותפקודה בתוכו .במהלך התרגיל על אף הלקחים הרבים בתחום עבודת
ה
תבצעודימוייםשלנוהלקרב,תוךהקפדה המטה ,תרגילי פו"ם המשיכו להתרכז
עללוחותזמנים ,משמעתהפעלה"בשדה",
ב"פרוצדורות"
ל
ה
ו
נ
של
הקרב.
שלבי
ביטחון שדה
וביטחון קשר ,כולל שימוש הערכת המצב עד להגעה לתכנית ,תפסו

במלקודים .תשומת לב רבה הוקדשה
ל"פרוצדורות" של עבודת המטה בטרם
קרב ,והושם דגש על הכנתעזריםמאירי
עיניים שחייבו ,בדרך כלל ,לוחות ענק
וטבלאות; באמצעותם הגיעה הערכת

המצבותוצריהלשיאה.

בשנה שלפני מלחמתיוםהכיפורים תרם
פו"ם ,בעיקר באמצעות התרגילים
שהתקיימובו,תרומה משמעותיתלגיבוש

ן
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כמעט אתכלזמןהתרגיל.נוספועודועוד
דובריםועודועודסעיפים .מלבד המפקד
וכלעוזריוהבכירים,עלולדוכן המרצים
בעליתפקידיםזוטרים,כמוקצין האב"כ
וקצין הל"א .נוהל הקרב הורחב עד
לשבועיים תמימים ,ורק זמן מועט ,אם
בכלל ,הוקדשלניתוחמהלכים באמצעות
משחק מלחמה -וגםזאתבטכניקה של
אירועיםותגובותעלגבי מפה או"שולחן

חול".ספרעבודתהמטהבנוהלהקרב תפח
למימדיענק,בעודשזהשהיהאמורלעסוק
בנוהלהקרבבמהלךניהולהקרב,לאנכתב
יהתרגילים שמרועל המתכונת
אףפעם.י
שעוצבהעודלפני מלחמתיוםהכיפורים,
ובכלל זה דימוי מפקדות גדולות
ומסורבלות .הדבר גרם להקדשתזמן רב
לדיוניםעלהמפקדות,במקוםלהקדיש את
הזמןלנושאי קבלת החלטות בזמן קצר,
כמשתמע מהצרכיםהמיוחדים של שדה
הקרבהמודרני.התרגילים ,שנמשכובדרך
כללכשבועיים ,עסקו בצורת קרב אחת,
נוהלוכדיוניםבהנחייתמדריך ,והסתיימו
עלפירובבפקודתהיציאהללחימה.
מרחביסיני,שהלכווהצטמצמועםהסכמי
הביניים והסכם השלום עםמצרים,היטו
אתהמערכתהצבאיתהחושבת,ויחדאתה
את לב התרגילים ,לגזרות אחרות.חזית
רמתהגולן,ובמקבילהשטהההרריוהבנוי
שללבנון ,תפסו את מקומו של המדבר.
הלחימהבארגוניגרילהוטרורהפכהלהיות
נושא מרכזי בפן התיאורטי של לימוד
המחשבה הצבאית .צה"ל ,ופו"מ כחלק
ממנו,החלולהתכונןלמלחמהאפשריתעם
ארגוני הפח"עבלבנון.
מלחמת "שלום הגליל" ,ששילבה בתוכה
אתכלסדרהכוחותהסדירוחלקיםגדולים
שלמערךהמילואים,היתהאמורהלהביא
לתמורה בפרקים הנלמדים בפו"ם
ובתוכנם,וכןבדרךניהולם שלהתרגילים.
למרות זאת ,עברועוד כמה שנים בטרם
הוכנסושינויים כאלה למכללה .תכנית
הלימודים בפו"ם המשיכה לכלולתרגילי
מטה אשרהחלומרמתהחטיבהוהסתיימו
ברמתהגייסוהפיקודהמרחבי.התרגילים
רועננו,וחלקםאףשונהבהתאםלראייתם
המבצעית של מפקד פו"ם ומדריכיו.
בתקופתו של תת-אלוף אביגדורקהלני
כמפקדפו"םעוצבהמערכתתרגילים אשר
הובילה לתרגיל מסכם גדול ,שנקרא
"דרור" .תרגיל זה הביא את החניכים
לעסוק בכל צורות הקרב שנלמדו במהלך
שנת הלימודים ,ואיפשר תרגולהחניכים
בכל תפקידי הפיקוד .נבחנו בו שלבי
ההגנה ,ניהול קרבות השהיה ונסיגה,
והתקפת נגד ומתקפה אל תוך שטח
האויב.לי
הלקחים שהצטברו ברמת המטה הכללי
החלולהניעתהליכיםחדשיםבסוףשנות
ה 80 -של המאה ה,20 -שהיופועליוצא

שלהניסיון שהצטברסביבעבודת המטה
בנוהלי הקרב ובמהלך הקרב עצמו .כך
ייש לשנות את
החלה לחלחל ההכרה,כ
שיטת הפיקוד ל"פיקוד מוכוון משימה",
ולשים את הדגש על נושאי קבלת
ההחלטותבלוחזמניםקצרובאילוציםשל

שינוי משימה  -לעתיםשינויים בלתי
מתוכננים-הקיימים בשדה הקרב.

צוות הפו"ש במה"ד הצליח לשכנע את

ראשי מה"ד ,האלופיםיוסי פלד ,יצחק
מרדכי ודורוןרובין,כיהשינוי בשיטת
העבודהובדרכי הטמעתהצריךלכלול את
צה"לכולו,ובכל מקרה הואצריךלהתחיל
בבית האולפנה  -במכללהלפיקוד ומטה.
התוצאה היתהכינונו ,ב 1987 -שלצוות

הקמה לקורס במתכונת אחרת ,פו"מ

"ברק".

במבנההמתוכנןשלהקורס החדשהוחלט

כישתיאבניהיסודעליהןתיבנההתכנית
יכללופרקשל "לחימה"ופרקשל"פו"ש".
על בסיסםיילמד פרק של מבנה וארגון

הכוח ,ובהמשכו  -פרק נוסף של הכשרה
ואימונים .כשלב המסכם את כל פרקי
הלמידה יועברו תרגילים ,או "סדרות
רקים
תרגילים",שימצו את כל שנלמדבפ
-..
הקודמיםבדרך שלתרגולפיזי.
התפיסה הרעיונית הנוגעת לתרגילים

בפו"מקבעה,שסדרותהתרגילים3יייערכו

בשלבים המתקדמים של הקורס ,ומטרתן
תהיה לשמש מןשא (פלטפורמה)
באמצעותויטמיעוהחניכים אתכלשלמדו
בשלבים המכינים ,במתארדמוי מלחמה.
נושאי הטקטיקה אמורים היו לשמש
כמדיום להנעת הסדרה .הדגש בסדרת
התרגיליםהיה על עבודת המטה בטרם
הקרב ובמהלכו ,לאורם של עקרונות
המלחמה.
באמצעותהסדרותנדרשוהחניכיםלהציף
אתהידע הנרכשוליישמובנהליהעבודה,
תוךשימתדגשעל:
הערכת מצבקבוצתיתואישית,עיתית
ושוטפת.
הוצאת הפקודות (פקודות התראה,
פקודות מגרה ,פקודות מבצע מלאות
(ובהן נספחים מקצועיים) ופקודות
מרשם.
עבודת המטה-העברתדיווחיםלרמות
השונות,עדכונים,ניהולעזרים,זוטות
מטה ועוד.

במהלך סדרות התרגילים אמוריםהיו המגעבאמצעותבקרהנמוכהשיצגה,בדרך
החניכים לטפל בצורות הקרב השונות .כלל ,את רמת המג"ד .שיטה אחרת
הסדרות תוכננו להתבסס על מתארים שנבחרה מאוחריותרהיתה "מחש"ק ,"3
מבצעייםשונים,המקיפים מספר צורות בה נתמכה המערכת במשחק מלחמה
קרבבכלסדרה.
ממוחשב  "UDW"Wאתהמהלכים,הציג את
סדרותהתרגיליםתוכננולהקיף אתגזרות התוצאותועורר אתהבעיותברמתהבקרה
הלחימה השונות ,ובכך לאפשר הכרה הנמוכה.
עמוקה של בעיות הקרקע בחזיתות בשיטת "מטה דוד" ,תרגול המפקדה,
המתוכננות.המתאריםתוכננולהקיף את והחניכים בתוכה,דימה תרגולעצמי של
כל גזרות הלחימה המתוכננות בחזית מפקדהאמיתיתללאגורמיםחיצוניים.כל
המזרחית ,המערבית והצפונית .כמן,,כן מפקד/חניךבחטיבה ובאוגדה המתורגלת
הקיפו הגזרות אזורי לחימה במגוון היה גםהחונך והמתרגל שלהכפופיםלו.
גיאוגרפי-טופוגרפי ,כוללאזורי מישור השיטהאיפשרהתרגולקרובלמצבאמיתי
והר,אזורי מדברושטחיםבנויים.
של הערכות מצב ,דיווחים ,תיאומים
להלחימה" תוכננה אל מול הצבאות וקבלתהחלטות:המג"דיםהםשחוללו את
השונים,כוללכוחותמשלוחומחבלים.היא התרחישים ,עלפי התוכנית המבצעית
איפשרהלימודמעמיק והטמעה של סדר שנקבעה להם בהתאם לאויב ,לתורת
הכוחות של צבא האויב ,ושל תורת הלחימה שלו ולדרך פעולתו,וכן עלפי
הפעולההאפשריותשלו .הערכתם את תוכניתו ודרך הוצאתה
הלחימה
י
כ
ר
ד
ו
לפועל.
הסדרותתוכננוכך,ש"דרגותהקושי"ילכו
ויחמירו עם המעבר מסדרה לסדרה .אלו עם האישור של תכנית "ברק" וההחלטה
היו אמורות להתבטא במורכבות צורת לשים את הדגש על תרגול נושאיניהול
הקרבוהמשימה,ברציפותהעבודהואורך הקרב והמפקד בלחימה ,עלה הצורך
המשמרות,בבעיותובשינויםהמתוכננים במציאתדרך חדשה להמחשתו של הקרב
מתוכננים ובלוח זמנים מתכנס עצמו.בכדי לאפשר תרגוליעיליותר של
והבלתי
חניכיפו"ם "ברק",ושנים אחרכךגם של
לנוהלי הקרב.
חניכי המכללה לפיקוד טקטי ,רוכזו,
שיטתהעברתהתרגילתוכננהלדמותככל במסגרתסדרותהתרגילים,קצינימילואים
האפשר את שדה הקרבהאמיתי.בתחילה שפעלוכחונכים,כמג"דים,כמייצגייחידות
הועברוהסדרותבאוהליםשדימופריסתה ומערכים וכמתגברי מכלולים .זאת,
של מפקדת שדה "אמיתית" .בהמשך ,במסגרתיחידה חדשה שנבנתה בפו"מ -
ובעיקר בשלאילוצימזגאווירומחשבים ,יחידתעזרלהדרכה.
נבנה
מתקן מיוחד לתרגול " -מבנה איוש יחידת העזר להדרכה בשנותיה
המתפו"ש".
הראשונות התבססעלמפקדיםברמותשל
כשיטתההנעהשלהתרגילנבחרההשיטה מג"ד ,סמג"ד ומ"מ בחילות השונים,
שפותחה בבסיס האימונים המרכזי של שרכשוניסיון קרבי ביחידותיהם במהלך
צה"ל ,ונקראהשיטת "מטהדוד".בשיטה מלחמת ששת הימים ומלחמת יום
ידניתזו נוצרו הבעיות ונקבעו תוצאות הכיפורים .רובם שלקציני היחידההיו
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ואולי גם היעדים להם כוונו תרגילי

המכללות ,ובכלל זה המכללה לפיקוד

ומטה.

הערות

מפקדים קרביים בדרגות רס"ן וסא"ל,
שלחמובירושלים ובאום כתף ,בקנטרה
ובסואץ,בחושנייהובתוךה"מובלעת".היו
אלהקציניםשסייעו להמחשתו של שדה
הקרב והבעיות המשולבות בו ,על בסיס
ניסיוןאמיתישנרכשבדם.כמפקדםנקבע
אלוף-משנה (מיל')דני אשר ,שהיה גם

אחראי לכתיבת סדרות התרגילים
ולהרצתם.
---------- -----------------

מעורבותוההולכתוגוברת
שלצה"לבנושאי"העימות
המוגבל"וה"לחימהנמוכת
העצימות"הציבהבפנינו
קשייםשלדימוי"שדה
הקרב"שלאתמיד
יכולנולהם

ליחידה הצטרפו במהלך השניםקצינים
חדשים,שסיימו שרות קבע אומילואים
ארוךביחידותיהם ,לרובבתפקידי שדה.
בתפקידי חניכה ניתנה עדיפותלקצינים
שבמהלך שרותםהיומדריכים במכללות,
או כאלה שמילאותפקידי מטהביחידות
שדה,ברמה שלקציןאג"ם ,סמח"טומח"ט.
בשנים הראשונות שימשוקצינים אלה
בעיקר את מערכת הבקרההנמוכה.שיטת

"מטה דוד" ,ששימשה להנעתהתרגילים,
חייבה מערךמייצג של גדודים ויחידות
חטיבתיות,נמוגם שלגורמיםמקצועיים
בשדה הקרב ,ובהם מערךתצפיות ,מערך
מסייעארטילרי,הנדסיואווירי,וכןייצוג
ע
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הולםשלהמערךהלוגיסטיעלכלמרכיביו.
ריכוזאחר,בעיקרשלקצינימודיעין,נתבע
לייצג את "הצד האדום"  -אתתבניותיו
ואתמהלכיובשדההקרב,שנתמכובתורת
הקרב שלו ובדרכי הפעולה האפשריות
המיוחסותלו.
הכנסתו של המחשב לתרגילי פו"מ,

ההתבססותעלתוכנת "מחשבת קרב ,"3

ומהמכנסותלמבנה החדש שלהמתפו"ש,
הביאולשינוי חלקי נוסף .מעתה נדרש
מהחניךלארקניסיוןקרבי,אלאגםיכולת
של הפעלת מחשב .אנשי המילואים של
היחידההפכולהיותהמומחיםהאמיתיים
להפעלת המחשב .לצידם פעלוחיילי
מילואיםוחייליםסדיריםמפעילי מחשב
ובעליידעבמערכותממוחשבות,שהתמחו
בהפעלת המחשבובהתגברותעלהתקלות.
מסוף שנות ה80-ועדלימים אלה תרמו
היחידה ואנשיה רבות לשיפור מערך
ההכשרה של החניכים בקורסים השונים
של פו"ם "ברק" .החניכים הראשונים,
שחלקם משמשיםכיום בתפקידים של
מפקדי אוגדות ואף מעבר לכך ,נחשפו
לדרךזולה ואפקטיבית שלתרגולמעשי.
חניכיםרביםשמרועל קשרעםפו"ם,ואף
פנו בבקשות  -שנענו  -לתרגל את

גדודיהם,חטיבותיהםואוגדותיהם.
שיטותהתרגולומתכונתההפעלההצליחו
במיוחד בכל הקשור למתארי הלחימה
הקלאסיים.מעורבותוההולכתוגוברתשל
צה"לבנושאי"העימותהמוגבל"וה"לחימה
נמוכתהעצימות" הציבהבפנינוקשייםשל
דימוי"שדההקרב"שלאתמידיכולנולהם.
לאחרשנים של פיתוח ותרגול ,מסתמן
עתה צורךבשינוי שיטות ,דרך ההפעלה,

 .1עלהיסטוריהשלמשחקימלחמהראהמאמרו
שלמיג'ור אדגרדו ב' מטוטה(,להוסיף שם
י  ,1977עמ' -55
המאמר),צקלון ,מס' ,2יול
.58על מטרת משחקי המלחמה ראה:נירמן,
"משחקי מלחמה" ,מערכות ,343 ,נובמבר
,1995עמ' .27 -22
 .2על משחק המלחמה החדש ,מעמדווהישגיו
ראהקולונלא'ס'מלוני(,להוסיף שםהמאמר)
,מערכות ,139 ,אוקטובר ,1961עמ' ;23 -18
אל"מ אברהם תמיר" ,על משחקי מלחמה",
מערכות,139 ,עמ'  ,25 -23סא"למאירפעיל,
"משחקי מלחמה-כליהדרכה",מערכות142 ,
 ,מרס ,1962עמ' .43 - 39

 .3על שימוש במחשב למשחקי מלחמה ראה
מאמרו שלסא"לי
'ר'( ,להוסיף שם המאמר)
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(ג'קי)אבן.
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