
שדפישכה*אלוף-פוצנה

ה2מחשבתנובפיתוחלאיזון
תהליךאתולבחוןלנסותהיאזהמאמרמטרת
ניתוחאגבבצבאנו,הצבאיתהמחשבההתפתחות
השתקפותהעלולעמוד-אותההמעצביםהגורמים
שלנרתורת-הלהימהבהתהוות
וזיקת-הקשראחרבבהירותלעקובשנוכלכדי
רבשימושםאשרומונחיםמושגיםשביןהגומלין
להב-ראשית-כל,עלינו,יהיהזה,כגוןבנושאביותר
רשימהשלכדי-צרביהלפחותא-יגשומ4'כמההיר

בעיק-כמתיחס,לראותישנאמר-להלןאשראתזהי*
לגביומידת-יישומוגכוחות-היבשהאלרו-של-דבר,

מוגבלת.אחרותזרועות

הלחימה

מןעצמובנהמאבדיוןלבהירות-יתרנגיעלמען
המדויקתמשמעותןעלדעתנותהילהשניתןהדין
אחדות.הנחות-יסודשל

ובזמןבשטההפנטית,ההתנגשותהיאהלהימהא.
היריב.השמותבמגמתיריביםכוחותביןמסיימים,

סיו-כלי-בשישילובע"ימבוצעתההתנגשותב,
ותוך-כדיקטלנית,עצמת-אשלהוותמנתעלגים,

ככל-נוחיםבתנאיםלהשיג,המכווניםותמרוןתנועה

פניייתרונותאתולנצלהאויבעםמגעהאפשר,

המעניקיםיתרונותאותםזשדה-הקרבשלהקרקע
היעילותמכסימוםלמיצויואפשרותשליטהמחסה,

כלי-הנשק.של

השגתעםרקתכליתהאתמשיגההלחימהג.
רצונונטילתאו1האויבהשמדתשהיאההכרפה.-

משימתגלהשגתבמאמץלהמשיך

שבי-הלחימה,שתהליךלסבםנוכלהנ"ללאורד.
האמצעיםאוהגורמים,מןמורכבהקרב,הואטויו

יהבאים
הלוהם)(האדם)1(

מיש"(האשסם
התנועה)(התמרון)3(
הקרב)מתנהלעליוהישטחהקרקעי)

עדייןהמשימהביצועבופרק-הזמן,"הזמן)%
להזדמנויותהקולעהעיתוי,ביזתכליתהאתמשיג

בלתי-חוזרות).

אמ-שלואיכותיכמותיצירוףרקאיננוהקרבה.
לקבועהיהניתןהריכזה,היהאילוביאלה.צעים
חישו-לפיקרבכלשלתוצאותיואתבודאותמראש
מורכ-הישוביםאפילואופשוטים,אריתמטייםבים
לכךלמכבירדוגמאותשופעתההיסטוריהאולםבים,
ההי-הןהמהשבים.אתהכזיבכוהנסיון-הישובשכל
המחפיריםהכשלונותוהןביותרהמזהיריםשגים

זה.מסוגלחישוביםבהתאםבאולאביותר,
ואתהקרבהתפתחותאתהמכתיבכ4אםמהו,ה

או-מכתיביםשבראש-וראשונהברור,?בוההכרעה
הגורמיםחמשת-איכותםוע"יכמותםע"י-תה

מכסי-אתלרכזצדכלישאףולכן1הנ"להאמצעים)(
אולם,בקרב.ההכרעהלהשגתוהאיכותהכמותמום

כלשאיןונתוניםתנאיםע"ימוגבלתלכךהיכולת
והשאיפה.הרצוןבמיטבאףמתוכםלחרוגאפשרות

בידיבעיקרוהנתוןאחרגורםישנוזאת,לעומת
חמשתשלשילובםאופו-והוא;עצמםהלמעמיס
כדיבהםשיהיהבהם,השימושודרךהנ"ל,האמצעים

גופועללהפעילושניתןהאפקטמכסימוםאתלמצות
האויב.שלורוחו

מצטר-אינםהמושכליםוהשימושהשילובאכן,
על-אלא,והאיכותהכמותשללסיכומםסתם,פים,

גורםאיןועוד.זאתבמכפלתן.לגורםהופכיםפי-רוב,
סוביקטייהואאלאאוביקטיביים,בתנאיםמותנהזה
באמצעי-מושכלשימוששלזה,גורםבעיקרו.בי

רמתאלישרביחסעומדנתונה,במסגרתהלהימה
והחיץרצונואלהלותם,שלהכרתוואופקיידיעתו

האויביאתלהביססתו-הנחרצת

-1זהגורםשלערכוומזדקרמתבלטבסיכוםז.
בהםהשימושודרךהגורמיםחמשתשלשיכובסאופן
-וחומרקל1ובזמןבקרקעבתמרוקבאש,באדם,4

שלנרבתנאים

הלחימהתורת

תהליךהתפתחותאתלכנןצדכלשלרצונוא.
ידיעלמתבטאלו,הרצוייםקוי-יסודפיעלהלחימה
עקרונותעלמושתתזהתכנוןמוקדמים.והכנהתכנון

בווישזלקח-העברפרישהנןוהנחות-השתיות
ההתרחשויותאתולצפות-מראשלחזותנסיוןמשום

אליהן.הפעולהדרכיאתולהתאיםהעתידות,
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העתידות*ההתרחשויותאתולצפות-מראששלחוות"

שלהלחימהשמדיניותלומריכוליםאנואכמ4ב,
הע-תחזיתעםהעברנסיוןגיבושהיאמסויםצבא
להימה.לתורתוהפיכתם-תיד

פשוטתהליךאינולחימהתורתשלזהגיבושג.
ה-המחשבהשלכור-ההיתוךדרךעוברהואוקצר.
דור.באותוצבאית

תיאב1ה'הרשמה

אלהגיוניההתיחסותהנההצבאיתהמחשבהא.
אובכוחאויבשלמציאותועקבהמתעוררותבעיות

הנתוניםוהמטרותהאינטרסיםלנוכח-שבפועלזה

במגמההריאליים,והאמצעיםהאפשרויותבתחום
הצבאיתשהמחשבהמכאן,מעשיים.פתרונותלהשגת

אנובוחניםמהןלנקודות-ההשקפהביטוימשמטת
התרחשויותפניאלצופיםומהןהעברנסיוןאת

העתיד.

אנובהןזויות-ראיהנגזרותאלומנקודות-השקפה
זויות-ראיהמתופעות-שונות.תופעותובוחניםרהבים

שלאמות-המידהדפוסיאתהמעצבותהן-הןאלו
והבלתי-כדאי,הכדאי

שב-למיניהםהסטנדרטיםואת

בעלישאנשיםהיאעובדההצבאי.המקצועתחום
נס-מאותושונהלקחמסיקיםשונותנקודות-השקפה

לט-שונותמסקנותלידיומגיעיםעצמו,יון-עובדתי

נקודות-באשרוזאת,גופא.תחזית-עתידאותהכח

השונותעמדות-התצפית")"בשפתנו,או,(ההשקפה
שונות-הערכותאףומכאן,-השלכות""יוצרות
עצמה,תופעהאותהעללגמרי

המה-שעיצובהמסקנהאלאנומגיעיםמכאןב.
וב-העברנסיוןע"ירקמותנהאינושבה-הצבאית

במידההואשמושפעאלאבעתיד,ההתפתחויותתחזית

דרךאתצופיםאנומהןמנקודות-ההשקפהמכרעת
אותה.ובוחניםלהימתנו

יסו-בהינהלידילהגיעביכולנהעלמקובלג.

ועי-תצפיותלאחררקניתןתופעהאועצםשלדית

תוצאותיהם.שלנכוןועיבודאחדות,מזויותקוב

התצפית,עמדותבחירתכיהואבידועאולםד.
ותרגולחינוךאימון,מחייבותהמ4לצפותוהיכולת

מעולים.וצופיםסייריםשל

אלמגיעיםוהרינו-צעדעודמכאןנצעדונ
לתצ-בדומה,עצמולנושאכפתההמבוקשתהמסקנה

המופשטתהמחשבהבשדהגםכןבשדה-הקרבפית
נקודות-ההשקפה)(אעמדות-התצפית"בחירתהרי-

דפוסיעיצובאתהקובעיםהםבההעוסקיםוחינוך

הלחימה.לתורתבית-היוצרשהיאהצבאית,המחשבה

ומבטאיההצבאיתהמחשבהברביעלועוד.זאת1.

אוירתםאתלוחמי-המחר.דורלתפארתוצומהגדל
לשנותאיןזאתומציאותהעתיד.מפקדינושמים

עםאפילופקודות,אושינויי-הנהיהע"יול"עדכן"
תי4יטק18רטר.תחולה

מבוא-כלליאסכםאםאטעהשלאעל-כןדומניז.

הלכות-אתמכתיבההצבאיתהמחשבה1באמריזה

אתהמחנכתתורת-הלתימההיאשמיצויןהלחימה
זאת,הנחת-מיבוםנקבלאםהעולה.דור-הלוחמים

כישבמצאהריאחרות,אואלובהסתיגויותגםולו
נבחוןכי-הכרחיאפילוואולי-הואוראויכדאי
האחרונה,בהקופהאצלבמופיעשהואכפיזהנושא

הצבאיתהמחשבה-אןפרק
הצבאיתהמהשבהנושאי
ומת-נרקמתהצבאיתשהמחשבהמן-המוסכמות

מכסות-פיעל"אותקןןפיעל"לאו-דוקאגבשת
המח-פירותשלסך-הכלהנההיאמוקצותן,מהשבה

שו-במותמעלוחופשית,מאורגנתוהתדיינותשבה

אוישירות,אצבאיבעניןהעוסקיםאלהשלנות,
בדיוןחלקםלתרוםעתהומוסיפיםבושעסקואלה
שציבורהדבריםמטבעשונים.בטאוניםדפימעל
מורכבהחופשית,הצבאיתהמחשבהנושאשהואזה,

אופעילבשירותבעבר,אובפועלקציניםבעיקרו
במילואים.
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לסוגיהצבאיתהמחשבהנרפאיציבורהלוקת

כו'הכללהמכליליםהרינו-קצינים""באמרנו
ללת-למדי

שור'אחרילעקובאנוומעונייניםבמיצה1
שי-יניקתה

לפרוהראוימןהצבאית,המחשבהשל
ורמותדרגותלפיהקצונהמתחלקתאופקיתכאןי
שלנוהנושאמבחינתמענינתאינהזוחלוקהאר

יכולת'כושר-התבוננות,שלהתכונותואתהיות

להסיקואומץבריאהגיוןחריפות-ניתוח,העמקה,

להקביקניתןלא-ומוחלטותבהירותמסקנות
במקרה-הטוב1לסולם-הדרגותבהתאםולהגביל)(

-מרחב-ההתבוננותאתזהלסולםלהקבילניתן

ההס-עקבהנושא,שלמקיפה-יותרמראיהכתוצאה

ואתיותר,גבוההמרמהבןתכלות
משקום-הסגול'

איואכןרב-יותר.מנסיוןכתוצאה-הדבריםשל

חלו-לפישונות,נקודות-השקפהלעצבכדיאלהבכל

וה-הדרגותשבסולםלזומקבילה-וזההשתהיהקה

רמות.

אנכית:חלוקהגםהקצונהבתוךקיימתאולם,

-המפקדטיפוסיאהדמצדנמצאיםשבהחלוקה,

חלו-תהאתמידלאקצין-המטה.טיפוסיהסהרומהצד

ופרטפרטכלשלוההצבההמינויעםזההזוקה
בולטת-לעין,הראשונההחלוקהאםוהנה,בפועל.

ה-הרי-דרגותשלסימון-חיצונימקיוםכתוצאה

הריהייותר,סמויההיותהלמרותהשניה,חלוקה

הוצצתאףמעצם-מהותהואולי-ומוחלטתברורה
הלהימה.סוגיתעלההשקפה"ל"גקודותהנוגעבכל

ההשקפה"עשמ"נקורותהחיוביושלשורשיו

שנישביןוההבדלהשוניעללהצביעברצותנו
לנסותעלינושלהם,ההשקפהבנקודותאלהעמחנות"
שנכ-טיפוס-האדםשביןהמהותיההבדלאתולראות

כ"קצין-מטה".שיוגדרזהלביןמפקד""נהו

שביסו-ההנחה-הבפולה,אתלקבלעלינוראשית
אולם-בתכונות-אופיכאןההבדלהרידו-של-דבר

ב-ולהכונה-חינוכיתלמיפותגםישנהרבההשפעה

חינוךידיעלניתן,שלאבעודוהנה,שנים.משך
כעקצין-המוגדרטיפוס-האדםאתלהפוךוהכונה,
להכ-אפשך-ואפשרהרי-מוכשר*ל"מפקדמטה"
ואו-קצין-מטה,להיותומפקד""שלטיפוס-אדםשיר
שהמפקדמשום-וזאתטוב,קצין-מטהאפילולי

התכונותכלעלנוסףאשרטיפוס-אדםאותוהוא
ראשית-כל,הואהריבו,לראותשנרצההחיוביות

להוציאהיכולתאתלוהמעניקיםדחף"בעל."מאגרי
סן-הכוח-אל-הפועל

שלגוההברקותהרעיונותאת

אתלבנותממקדויוכלעליהמוצקת,קרקעתת%.,"
תכניותיו"מגרלי

אל-מעבדפיקודיואתולהצעיד
בדרךמכשוללכל

המתרה.להשגת

הואזאת,לעומתקצין-המטה,ואילו
טיפוס-האדע

מתוךעורכם-ונתוניםעובדותידיעות,האוגר
כלליעל-פישוקלםנ-תסויםבסדרשיתושיתגישה

-ו)כדעליערערומי("4=2+2"שלהגיון-הברזל

למתקונת-הצעותמעבדםולבסוף,
הצעות,;למפקדו

שביןהפעראתהןמבטאותבעיקרןרובשעל-פי
ווותפקידושוהמשוםכןעושההואלנצוי.הרצוי

עובדותשלמוצקהקריעלתתעליושומאתעודתו.
תכ-מגדליאתלבנותמפקדויוכלעליהונתונים,

-בסמליות-יתרזאתלבטאנרצהאםאו,ניותיו.
מהשבתמעוףאתלעגיןקצין-המטהשתפקידהרי

הברקו-להטאתולצנןהמציאות,קרקעאלמפקדו

תפקידובהן,נתונהשיחידתוהבעיותבמדמנתתיו
מעשייםפרטיםללשוןל"תרגם"הואוהחשובהשני

מסגלםכשהואו"בובת-המפקד",הקו""עהרעיון",את
החדשה,המציאותאלומתאימם

עצםמתוך
קצין-המטההופךהזההתפקידמהותל

שלדקרםהמגבלות,נציגהבעיות,מיצגלהיות
אלהואנוטהשבהכרחומכאן,ווהבטחוןהזהירוה

וה-הבדוקיםדפוסי-השגרהואלהסלולהדרך-המלך

בפניעליהםחופףהגיון-ברזלאותו-אשרמנוסים,
המפקד.שלהתפרצות-הברקותיו""
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האחריותשמחד-גימא,זה,;המפקד-לעומתו
ומאידך--על-ורובצתהמשימהלביצועהעליונה

-להרתעולאלהרפותשלאתכונות-אופיוגיסא,
הסלו-דרכי-המלךשכלשעהגםקדימהאותודוחפים

ולהתפרץלחפשנאלץהואחסומות.והשגרתיותלות
תחוםאלוהתושיה,האלתורמרחבאלהשגרהמגדר

אלהמוליכיםאלהוהמהלך-הנועז,הנתיבה-העוקפת
השואהרובצת-אורבתכשלפתחםהנצחוןואלההצלחה

אינוהטובהמפקדסגי.לא-בזאתאךהמרתיעה.
והמת-לרעתו,שהםונתוניםעובדותאלמתיחס
הואישנותי,שאיןעובדותכאלדרכו,עליצבים
לכיווןהעובדותעצםאתשנות?הדדךאתמחפש
פעו-שלרצופהשרשרתידיעל-וזאתלו,הרצוי

ותוךלעשות,עליומהלאויבלהכתיבהמכוונותלות
מעוניןשהאויבעובדותבאותןהתחשבות-מינימלית

ה-אנוקוראיםלזאתוכמדריכות.כמכתיבותלהציבן

היזמה".עלמלחמה"
אתהנותןהגורםהיאבשדה-הקרב,הישה,כי
ולאיכותו,הכוחלכמותהאקטואליהערך

דוקא-שקציני-המטהלומר,איפואניתןמכאן
עליהםשומאאשרלמפקדםהעוזריםשהנםמשום

בו),המצויאתלאזןאףאו(בוהחסראתלהשלים
מכסימוםלמיצויתנאי-חיוניבגדרהיותםכדיעד

נקודות-"ממילא-וביחידתובוהגנוזההיכולת
שתהיי-ההכרתמןדרך-מחשבתםגםולכןהשקפתם",

המפקד.שלמאילובתכליתשונותנה

נקורות"עיצובעיהמשפיעיםהגוממים
ההשקפה"

האופישביןבהשפעת-הגומליןלהכירעלינו
מכתיבהתפקידשאופיכמובן,התפקיד.ואופיהאישי
טיפוס-האדםשלהבצידהאתגםמסוימתבמידה

מאידך-גיסא,אולם,ביותר.לכךמתאימותשתכונותיו
אופי-שלההשפעה-המצטברתמןאףלהתעלםיאין

ב-המתבטאתהשפעה,;הנושא-בתפקידעלהתפקיד
השקפה".ו"נקודותדפוסי-מחשבהאלבסיגולועיקר

תה-השפעתעצמוהתפקידלהשפעתקודמתאכן,
קור-1תפקידולקראתהקציןשלוחינוכוהכנתוליך
בדרכיםלוהמוגשהעיוניוהחומרבתי-ספרסים,

זוהשפעהבמוחו,אחרתאוויבמידהוהנקלטשונות
חומר-אותורמתהקורם,אורךאלישרביחסעומדת
ההדרכה.ורמתואיכותו,עיוני

וה-ההדרכהמוסדותלעברמבטנואתנפנהאם
פיעלאותםלבחוןוננסההיום,צה"לשלחינוך
בעדיפותומידנבהיןהנ"ל,אמות-המידהשלוש

ישלפיקוד-ומטה.בית-הספרשלובכורתו-המוחלטת
וביחודזהצעירבית-ספרשלההישגימעללברך
תהליךצה"ל.שללהישגיוהופכיםשהםהעובדהעל

בו.טמונהרבהוברכהומהיר,יעילהנוזההנחלה
צה"להקמתעםשנתהוה,ההללאתלמלאבאהוא

לו-נוהלים,עיבודעבודת-המטה,בשטתוהתפתחותו,
לספק-ומדויקותחיוניותמחקרעבודותחות-מטה,

יציקת-באחת;קציני-מטהבהכשרתהצורךאת
הלקשב,בשלבילעבודת-המטה,אחידיםדפוסי-שגרה

השונים.שבדרגיםוהפיקוחהתכנון
אלהשהישגיםלהנחהמוטלת-בספקואינהודאית

מקימיקצינים,חברשלוהמסירותהמאמץפריהם
שגמלהההכרהעלנשעןאשרומדריכיו,בית-הספר

באופןהנ"להבעיותלפתרוןלחתורישכיבצה"ל,
אחרים,בנסיוןהסתייעותתוךעצמאי,

הבחי-מחובתאותנומשחרראינולעילהאמורצי

והעקיפות,הישירותהתוצאות,.שלהמדוקדקתנה

ומעבר.בית-הספרלתחוםמחוץ-אלההישגיםשל
ופיקוהוישליטתולטוח

מונחים,בקביעתפו"מהישגישלתהליך-ההנחלה
ולוחות-מטהשיטות-תפעולנוהלי-עבודה,הגדרות,'

ויעילה,אחידהשגרהלהשגתקדחתניתובחתירה
עניות-לפיאשר,התפתחותוכיווניתאוצהקיבל
-ובעיקרהדעת,אתעליהםלתתחייבים~דעתי,
כפיאו,דרך-המחשבהעלהעקיפהההשפעהבשטח

השקפה".נקודות"התגבשותעלזאת,שהגדרתי

של(ההשקפה"נקודות"שביןההכרחיהאיזוןהפרת
לעיל)שתוארוכפיקצין-המטה,ושלכמפקד,המפקד,.

הרת-סכנות.הנה-שלנוהצבאיתהמחשבהבתחום

.?זולהפרהגרםאם-כןמה
כעיק-לישנראיםגורמים,מספרלפרטאנסה

ריים.

בקיצוניותלהתפסבדמנו:הטבועההנטיה)1(

ולנוצץ.לחדש
וערכיםכליםלזניחתאותנוהמביאהתכונהזוהי

עד-לעתים1יותרחושיםשאינםחטאם"*שכל
נתבררכשטרם(שתינו"ממנהלבאריריקה"כדי
ב"במחנה"ובמאמריםבכתבותעייןהתחליף),מהו

אימוןבבסיסוהחידושיםהשיטותעלוב"מערכות"
חוסר-הערך,אוהערך,עללקציניםבבי"סטירונים,

1תרגילים-מבוקריםלעומתדו-צדדייםתמרוניםשל
ובו/וכו'

וסובב...ממשיךוהגלגל;פריודיתהנההתופעה
שעהמלתמת-העצמאות,.גמרתקופתליזכורה
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תורה"תצאמאילפןכי"."

חזות-הכל""ראיתאתהולידלסיוע-ארטילרישהרעב

ובתיאום-תנועה-ואש;לתכניות-אשהטבלאותבארגון

בערךזלזולכדיעדקוי-הדיווח,לעברפנוכשהכל
למסגרתההתפסות;ובמחלקהבכיתההחיפוי-העצמי
ו"המחשבההסעיפיםלפולחןהביאההערכת-המצב
;האויב"הגיוןחיוב"ביטולכדיעדהמאורגנת",

אלאאישי,וידויבכךרואהאיני(וכהנהכהנהועוד
ימצ-כרגיל,אשר,-עובדתיתבתופעההכרהפשוט

זובדרךממנה).נקייםשהםשיטענורביםודאיאו
לש-עבודת-העטה",ל"עידןאחרונהבתקופההגענו
בוקר-לקייםומשתדליםללוחות-המטה,סוגדיםהכל

ומוסר-אחידות-השגרה.מצות-נוהליםוערב

ל-פו"ב.שישהבכורהעמדת)2(

הגבוההצבאיבית-הספרהואפו"םבעובדה,
שדה-בכלולמעשה,הצבאית".האקדמיה"ביותר,
ודברתורהתצאמאולפןכי"לכךהגענוההלכה
ראשי-הןפו"ם""האותיותכיאףמ-פו"ם".הצבא

בית-זהובעובדההריומטה",פיקוד"שלהתיבות
משלי-גםולולמפקדים,ולאלקציני-מטה,האולפנה

במשךהצבאית,השכלתםאתרביםמפקדיםשםמים
מפקדיםאףלשנהקרובשלזולימודיהםתקופת
הטבעיותהשקפה"נקודות"אותןאלמסתגליםאלה

למסגרתמעברגםועוד.זאתקצין-המטה.בשביל
הש-אתנמצאבוגריו,לתחוםומחוץבית-הספר,

ורצויה.חיוביתהיאהריבעיקרהאשר-פעתו
עבו-שגרתשלבהתבססותמתבטאתהשפעהאותה

מקוד-"להיותההופכים-ולוחותנוהליםדת-מטה,
ההל-המוסדשלהגושפנקהלהםשישנהמאחרשים",
ואפילוהמפקדים,שכבתיאחרותבמליםהגבוה.כתי

-פו"םבוגרישאינםאלהואף(הגבוהותברמות
בזרםנסחפתהצבאית),בהשכלתםנחותיםכךומתוך

הילת-קדושההיוצריםוהנוהלים,ההגדרותהמונחים,
מביאמשים,ומבליעבודת-המטורלאסכולתסביב
ההע-להתשתהיזמה,לצמצוםהמעוף,לכליאתהדבר

אורח-וסילוףהמפקדדמותסירוסשתוצאתם-זה

הדינמי.מחשבתו
שבהםוהתדירות,השינוןההדגשה,מידת)3(
אמצ-בעיקרם,שהם,פרטיםבאותםקציןכלנתקל
אינםפניםובשום-עבודת-מטהשלטכנייםעים

בכלולפיתוחה.המפקדמחשבתלהזרמתאפיקים
-דו-צדדיואפילוחד-צדדי,תמרוןבכלתרגיל,
שלנקודותאותןאלמתיחסהסיכוםשעיקרנמצא,

החשוביםהפרטים-הטכניים'יתרוכלשגרה,נוהלים,
הנקודותשבציוןהעובדהלמרותוזאתשליטה.של

על-פי-מוזכרותתרגיליםבאותםלמבחןהעומדות

שב-שהדגשאלא;אחרותחיוניותנקודותגםרוב
נעייןאםבלבד,למס-שפתייםהופכןהנ"לסיכום

והתמרו-התרגיליםשלהסיכומיםדפיואלפיבמאות
פרטיעלקטלניותהערותשפעבכולםנמצאנים,

אופנה,;באופנה""כיוםשהיאעבודת-מטה,שגרת
נכבדה"=משלחתידיעלהתרגיליםברובהמיוצגת

המשמ-בפו"ם,תקופהבאותההלומדיםקציניםשל

)1



הופכיםלמעשהואשר-ובקריםכשופטיםשים
נוהל".ונכוהנישגרסאשוטרי"להיותעל-פי-רוב,

-סיכומיםבאותםנהפוך-ונהפוךאםגםנאה,לעומת
מה-עלציוניםאוהערותמעט-מן-המעטאךנמצא

ועלגמישותהזריזותה,בהירותה,עלהמפקד,שבת
קדימה,בחתירההתמדתוכושר-מנהיגותו,מידת
ואקטיביים,פסיבייםבאמצעיםליטול,כושרוהעזתו,

ה-נשמעתתמידאמנם,שכנגד.הצדמןהיזמהאת

בתנאילבחנםאפשרותאיןכיאלה,כללגביטענה
בתר-גיבור"יהאומרתהטענהזו-ותרגילתמרון

אולם,ףבקרבאותךנראה1קטנהחכמהזוהי-גיל
איןהריזו,בטענהבהשישמידת-האמתלמרות
תוק-לעומתאלהנושאיםלגביבהרבהשונהתוקפה

מוכ-עבודת-המטה.שגרתנושאיאותםכללגביפה
טעםשאיןהטועניםהתבריא""אותםכללנורים

שגרתבמהלאובהסואהאובהתחפלותכעתלדקדק
יהיהזההקרבבשעתעלי,סמוך"-עבודת-מטה
למדנומזמןשכברהתשובהוהרימאה-אחוז".

וימכגלים-מפרללים,אשרכיאומרתאמתותהאת
לפחות(אח"כיהיהאשרזה-בטרם-קרבאליו,

הנחהשלתוקפהפגאיפואמדועעצמו.בקרבבחלקו)
ערכים-ותירגולםהמפקדערכיבחינתלגביזו

וממ-דינמית,מחשבהשגרתומתפתחתיונקתמהם

לערכים-?המפקדשלהשקפה*ל"נקודותגבשת
ולהקיםלחזור1שוניםגילוייםלהיותיבוליםאלה

פעם-אחרת,יחודהכלאוחטיבה,גדוד,פלוגה,

מסעעודלהצעידם1ומכריענוסףלמאמץנוספת
ולגרד-לרבוהשגרה-המקובלת;לתחוםשמעברמיגע,

הכל-ההכרעהלרגעימכסימליריבוו-אשבצפרביים
לאסכולה-של-הארטי-בהתאםשאינןמעמדותגםלית
אתולהקדיםלהרויח-זמן,בעקשנותלנסות1לריה
שבירתחשבוןעלרגעים,אפילוואולישעות,האויב
ו"הכנסההתיעצויות""קבוצת-מקודות,שלהשגרה

שלבתפריטהבלוליםהדבריםיחרוכללתמתה"
מידת-התי-חשבוןעלגםולו-נכונהעבודת-מטה

התעלמות-שבאי-ידיעה,מתוךלא-אלהכלאום.

ההסתכ-אתהמקבלת-וההנחהההכרהמתוךאלא
וכל1לנצחוןהסיכויטמוןשבכך-נות-ההכרחית

הזהירותמ"סוכניהלקנגד-על-פי-רובאלה,
גילויכימובטחני,מרביתם.אפילואווהבטחון"

בתרגילגםנדרשלעילשמניתיהתכונותכל
לחץתחתשבתמרונים,1לומרמעיזנואניובתמרון

והאורחים-והשופטיםהסקריםשלכעקימת-חוטם"
וה-מהמוסכםההורגותתכניותלמשמעלמיניהם

התכונותכלאתלגלותהיכולת-מקובל-עליהם

עצמו).בקרבמאשריותראףאולינדרשתהנ"ל
והמעטתהמפקד,שבהתנהגותאלהצדדיםהזנחת
הפרטים,שלהחוזרת-ונשניתההדגשהלעומתערכם

קצין-מטהשלשבנקודת-ההשקפהאמנם,התשגבים
אתהןגםתרמו-משנתייםיותרבמשךוזאת-

שלצה"לקצינילמרביתזומוגזמתבהנחלהחלקן
לקצין-המטה.האופייניותהשקפהשנקודות"

ולסטנדרטיזציותלאחודותהגוברתהנטיה%
.השאיפהאתחופפתהיותהמתוךצבאבלנתלתשהיא

בזמןהפכה-להועוזרתהמלאה,השליטהלהגשמת
ב-בהישגיםספקלהטילאיןאה"ד.לנחלתהאחרון

המקצועיתהרמהוהעלאתאחידותשליטה,תחום
גםאולםצה"ל),ע"י-דהיינו(אה"דע"ישהושגו

ריחכאןנודףאיןאםעצמנולשאולהראוימןבאן
מחיר".בכלחסכון"של

ובכלהורגיםבכלהאימוניםשלהמפורטהתכנון
אתמשהררהיום,המקובלתבצנטרליזציההמקצועות,

אילתורתכנין,בעיותמכלהשונותברמותהמפקד
לעוסמעובד,חומרלקבלאותוומרגיל-ותושיה

המוטלכלהצינורות-המקובלים.דרךוכמעט-מעוכל,
קשההקבועה.השגרהבתחוםלבצע,-הואעליו

המבוקשותהתכונותלפיתוחתורמתזוששיטהלהניח
ולביסוסןהצבאיבשדהמהשבתםלהעסקתבמפקדים,
המפקד,אתהמציינותההשקפה"נקודות"שלוגיבושן

מוליךלאןלכלידועכידומנילעיל.שהודגמוכפי
מהולקראת-כלפי-מעלההאחריותריכוזעקרון
מטה.כלפיהאתריותההדרתעקרוןמכוון

הואמיסודושיעודםהחיליים,הצינורות)5(
הבלע-סמכותולערעורבלא-השיםתורמיםמקצועי,

המבצ-אפשרויותיוגמישותולצמצוםהמפקדשלדית
והמאורג-המפותחיםובעיקרהשונים,החילותעיות.
מקצועיתרמהלהבטיחשאיפתםתוךשבהם,נים

המק-שטחםעלנוסף-משתלטיםהחול,שלגבוהה
מס-כוח-האדם,ויסותבעיותעלגם-הטהורצועי

יתרוכלוהכינהו,החימושפיקוחלול-ההתקדמות,
השליטהלהגברתהמכשירלמעשהשהםהאמצעים

המפקדלביןהיחידהביןהזיקהוליצירתהיחידהעל
בידיכשאינםאלה,כלעליה,הממוניםוהמפקדה

מחוץנמצאיםאףמעשיובאופןהעוצבה,מפקד
אתמקטיניםהריהם-המכרעתהשפעתולתחום
מפקדתןאלהסיליותיחידות-המשנהשלהזיקה

המאמץ-נחבלכךע"יהעוצבתיות.ברמותהאורגנית
והמפ-המפקדשלאבטוריטהבניןשלהכולל

בעוצבותמורגשזהדבראלו.יחידות-משנהעלקדה
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