
כסוסיהצנכטותהכיעהגומאןמאודי"קשה,
אלמוגדורוןאלוף

לגלבעסוהמ"יופוכה4ווטבכוללותשהושגהזן

ה"0טה"שאח~ריבה.סובהאססיטגותמציאותמבוא

לעבר.נחזורולאבעתיר,נילחם-נילחםאם"
ושבהכיעהלקנון:3[להוותה3וי13הגדעיה"

הפיגימלייפ,הצבאיימהאכקקימאילגלחשטלן,1פול.21ענ,ותוש,מנ1,תןנסנן,הו,ש

המקסימליאסטרטגי"ההישגאהפמאכן"קף.םע:~:2מ

חטיבתוראשגיסמלקד
ובלל'במטהוהדרכההיה

ם

ביותר,בעייתיהינולעתידבמבטכלשהימלחמהלקחיעלהדיון

במהותונעוצההעיקריתהסיבהיומרני.אףמסוימתובמידה

מאירועשהופקהמסקנהכולקודםהואהלקחהלקח.מושגשל

כלשהו
בעבר.י

דווקאמתייחסתהמוחלטתשתקפותומכאן

להניחניתןלעתידביחסבעבר.והתרחששהיהאירועלאותו
זהה.אירועלנותזמןלאשהמציאות

עיצובעלהמשפיעיםרבים,שמרכיביםלהניחניתןכן,עליתר
שלאלהניחסבירלחלוטין.שוניםיהיוהעתיד,אירועי

אמצעיגםאלאשונה,תהיההגיאו-אסטרטגיתהסביבהרק
מבנההפוליטיים,האינטרסיםהלחימה,תורתהלחימה,
וכמובןהצדדיםעל-ידיהמציאותפירושאופןהכוחות,

המפתחודמויותאווירמוגשטח,כמוהפיויים,התנאיםגם
שתקפותנובעמכאןהאירועים.התפתחותעלהמשפיעות

בלבד.השערהבבחינתהיאלעתידביחסהלקח
והיהלהרתיע.-צה"לשלש"ייעודואמרז"לרביןיצחק

המרביתבמהירותהאויבאתלהכריעעליותיכשל,וההרתעה
במישורוהןהצבאיבמישורהן-לצידנוהאבדותובמזער

האזרחי".י

בן-גוריון,דודעל-ידירבותפעמיםבעברהושמעדומהרעיון
לתפקידמעניקהארה"בצבאשלהלחימהתורתשגםלומרוראוי

באותהאבלבכורה,מעמדהצבא,כתפיעלהמונחההרתעה,
היאהעיקריתהמשימהתיכשל,ההרתעהשאםקובעתנשימה
חצנל.4

בתפיסתיסודכמושגינתפסווהכרעההרתעהוהמושגיםהיות
מרכזיים,נושאיםבשלושהזהמאמרמתמקדישראל,שלהביטחון
לעתיד:ובהשלכותיהםאלהבמושגיםהכרוכים

הישראלית.בהרתעהשברכקוהכיפוריםיוםמלחמתא.
הכיפורים.יוםבמלחמתשהושגהמההכרעהללמודניתןמהב.
צה"לנקלעשאליוהדוקטרינרימהשברללמודניתןמהג.

הכיפורים.יוםבמלחמת

ההרתעהכתפיעלהיתרעומס
מלחמתלאחרמשמעותיתתנופהקיבלהההרתעהשלהתיאוריה
מהותהגרעיני.הנשקשלפיתוחובעקבותהשנייההעולם
שהצלחתהומכאןהיריב,עלנסבלבלתיבעונשאיוםהיאההרתעה
אחרות:במיליםאחד.אואפסבמצבידיכוטומיבאופןנמדדה



כלשהיפעולהמלנקוטנרתעהיריבעודכל

פעולההיריבנקטהצליחה.ההרתעה-
נכשלה.ההרתעה-ממשית

הדיכוטומית,התפיסהאתמקבליםאם

הצליחהשההרתעהמלקבועמנוסאיןאז

גרעיניעימותמניעתשלבתחוםרקעתהעד

המלחמהבתקופתלבריה"מארה"בבין

הקרה.

הדיכוטומיתהתפיסהאתשללההישראליתהביטחוןתורת

ההרתעהתפיסתאת-שבעל-פה"תורה"במסגרת-וגיבשה

כלהרתעהבנקודותצה"לזוכהזותפיסהעל-פיהמצטברת.

אולםההרתעה.אפקטאתמגדילניצחוןכלמנצח.הואעוד

הכיפוריםיוםשמלחמתקרהכיצדנכונה,הזאתהתפיסהאם

במלחמתהגדולהניצחוןאחרידווקאהאויבביוזמתפרצה

הימים!ששת

בעקבותאלה,ובימיםהיותגדולה,חשיבותהזאתלשאלה
לאובנשקבטק"קעוינותמדינותשלהתחמשותןתהליך

מחודש.לדיוןישראלשלההרתעהסוגייתעומדתקונוונציונלי,

הן:מענהשמחייבותנוספותשאלות

הישראלית!ההרתעהלהשיגהצליחהזאתבכלמהס

עללומרניתןמהאחרות:ובמיליםההרתעה!נכשלהמדועס
הישראלית!ההרתעהשלמגבלותיה

ערובהאינו-שיהיהככלגדול-שניצחוןבוודאותלומרניתן

עליתרהמנצח.נגדפעולהמלנקוטיירתעהאחרשהצדלכך

דווקאיגדללנקוםהמובסהצדשלרצונושבומצבייתכןאףכן,

שלהמוחץניצחונהיותר.ומשפילהיותרקשהשתבוסתוככל
בקרבמאודחזקהמוטיבציהיצרהימיםששתבמלחמתישראל

ההתשהבמלחמתשחווינוכפי-נוסףלסיבובלצאתשכנותיה

הביאהימיםששתשלהגדולהניצחוןהכיפורים.יוםובמלחמת

יצרההתפכחותאותהוהסורי.המצריבצדחדהלהתפכחות

מלחמהיעדיעודלאריאלית.מבצעיתתפיסהשללגיבושהמנוף
ישראל".מדינתשלהשמדתה"כמולהשגה,ניתניםבלתי

השלבים,אסטרטגייתבכינוןתפיסהאותהשלראשיתה

1967שלהגדולההפסדלאחרמיידנאצרהתווהשאותה

ההנחיותאתנתןעת1971,ביוניב-3סאדאתבדבריוהמשכה

41":תחריר"למבצע

במסגרתשכעכערוצהאניהמתקפה,אתמתכנניםאנוכאשר"
והחזיקוהתעלהאתחצומכך.יותרולאהמבצעית,יכולתנו

והדבר-כמובןמגזים,אני-מסיניסנטימטריםבעשרהאפילו
הפוליטיהמצבאתלחלוטיןוישנהעצום,סיועעבורייהיה

הערבי".'במישורוהןהבינלאומיבמישורהן

המוגבלת,המלחמהרעיוןאתשיצרההיאהריאליתהתפיסה

הצדחסרונותאתשניתחחדש,מבצעירעיוןלמעשהשהוא
לומרניתןחדשות.אופרטיביותתשובותלהןונתןהישראלי

לוויתורלגרוםהצליחהשהיאהישראלית,ההרתעהשללוכותה

והביאההערבית,במחשבההטוטליתהמלחמהרעיוןעלזמני

עםיחדהמוגבלת.המלחמהברעיוןלהמרתו

קרםהמוגבלתהמלחמהשרעיוןלזכורישזאת

צה"ל,שלמפוכחניתוחבעקבותוגידיםעור

עדייןישראל.שלהעיקריההרתעהככוחשנתפס

שלבכוחוהיהלאמדועהשאלה,מתבקשת
הימיםששתמלחמתלאחרלצה"לשעצרהדימוי

לחלוטיןלמנועכלומרמוחלט,באופןלהרתיעכדי

ישראלאתלתקוףההחלטהאותההתהוותאת

1973.באוקטובר

ישראלמדינתשהטילההיתרבעומסלטעמי,נעוצה,התשובה

היא-מהותהמעצם-ההרתעהההרתעה.בתפיסתצה"לעל

םישחרתמ",6שאינםבדברים"העוסקשברירי,עניין
כהגדרתו

למדיניותקשורהההרתעהכלומר,אבן.אבאלשעבר,החוץשרשל

פעילויות,ממסכתיוצאכפועלהיריבאצלשמתגבשיםולמסרים

בהפעלתהאיוםעלנוסףוהפסדרווחשיקוליעלהמשפיעות

צבאי.כוח

הצבאיהכוחדימויעלרקלאתיבנהשההרתעהכךכלחיונילכן

שלשורהבאמצעותמשמעותיתתמיכהתקבלאלאישראל,של
שיקוליועלהיריבשלתודעתועללהשפיעהמכווניםצעדים,

התכנוןשלהריאליתהתפיסההחלטותיו.אתהמלוויםהכדאיות
רציונלהיההאחרשלצדמשמעותההכיפוריםיוםלקראתהערבי

ממאהושפעהואכלומרבחשיבתו,

ולהפסד.לרווח
שיישענוהראוימןוהפסדרווחשיקולי

שהפרתםמדיניים,הסכמיםעלגם

תמיכהעלעצמו,בפניאיוםמהווה

בעלתשלגיבויעלבינלאומיים,ולחץ
שיקוליםעלאסטרטגית,ברית

שהתגבשההתפיסהועוד.כלכליים

גרסההימיםששתמלחמתלאחר
התחזקצה"לשלהמרתיעשהדימוי

עדהגדול,הניצחוןבעקבותכךכל
המרתיעלכוחולסייעצורךאיןכי

דימוינוספים.תהליכיםבאמצעות

שלוהתחושהישראלשלהעוצמה
ששתמלחמתלאחרהניצחוןשיכרון
ההישענותאתשהעצימוהםהימים

שלהמרתיעדימויועלהמוחלטת
מהתקופההעולההמסקנהצה"ל.

נכונה,הימיםששתמלחמתשלאחר
לעתיד:גםלדעתי,

שלההרתעהתפיסתאתשיבנהמי
צה"לשלעוצמתועלורקאךישראל

הטכנולוגיותיכולותיוותהיינה-

לסייעמבלי-שתהיינהככלגבוהות

באמצעותהצבאיההרתעהלכוח
מרסניםוגורמיםמדינייםתהליכים

מה~[שהורעףעליוהיש

םצח9המהחלל%וקלא
מלת[ק%[א%שרן%

%שוהוששמועטע%5מ
%להשמעהמלתיםנוהמי
שיקהםהלהליב%חודשיו

החמלתייןהששהםו11%ונע

הקשורינאינטרסיםשל

המתקפה,אתמתנעיםאנוכאשי"
ינ,להגובמסגרתשגהרנורוצהאני

אתlyhמנר.יוהרולאהגובצעיוכ
בעשרהאפילווהחזיקוהתעלה

במובןtb'tADאל-מטילסנטימטרים
וישנהעצום,סיועעבורי'A'Aוהדבר-

במישורהןהפליטיהמצבאהלחלוטין
הערבי"במישורוהןהבינלאומי
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עלול-היריבשלוההפסדהרווחשיקוליעלהמשפיעיםנוספים,
כדיעדהישראליתההרתעהכתפיעליתרעומסשובליצור

יציבהרתעהכושרלבנותראוישבהבתקופהדווקאקריסתה

יותר.

הכיפוריפזיוםבמלחמתצה"לשהשיגההפרעהמילתמהי

ביןמשווהניתוחבעזרתההכרעהסוגייתאתלהסביראנסה

שהשיגלזאתהימיםששתבמלחמתצה"לשהשיגההכרעה

הכיפורים.יוםבמלחמת

הייתההימיםששתבמלחמתשהושגהההכרעהכינראהפניועל

הכיפורים.יוםבמלחמתשהושגהמזויותרומוחלטתמוחצת

דוקטרינהלפתחחדשים,לחימהאמצעילרכושהצבא,את

נוסף.לסיבובקצרזמןבתוךולצאתחדשה

הכיפוריםיוםבמלחמתצה"לשהשיגהתוצאותאתנבחןאם

הכרעההשיגשהואלומרניתןהריהמוצהרות,למטרותיוביחס
מאפרילכחול-לבן""כוננותשלמטרתההוגדרהכךבלבד.חלקית

הכיפורים:יוםמלחמתפרוץלפנישנהחצי1973,

צבאית,מפלהלוולהנחילצבאיהישגכלמהאויבלמנוע"

צבאית.תשתיתושלכוחותשלמרביתהשמדהעלהמבוססת

צבאייםיתרונותלישראללהקנותצריכהזאתמטרההשגת

והןהכוחותביחסיהן-שניםמספרלמשךמשמעותיים
הפסקתבקווי

האש"."

מלחמתשלמטרתהכאללעילהמנוסחתלמטרהנתייחסאם
מהאויבלמנוע"הצליחלאשצהייללומרניתןאזהכיפורים,יום

המזרחיתבגדהנותרוגדוליםמצרייםכוחותשכןצבאי",הישגכל

השמדההייתהלאכן,עליתרהמלחמה.בתוםסואץתעלתשל
בחזיתוהןהסוריתבחזיתהן-תשתיתושלכוחותשלמרבית

צה"להצליחלאשלעילהמטרההגדרתשעל-פימכאןהמצרית.

קברניטיממנושציפוכפיהכיפוריםיוםבמלחמתלהכריע

המדינה.

הכיפוריםיוםבמלחמתצה"לשהשיגההכרעהזאת,עםיחד

מזוצבאיתמבחינהומשכנעתמוחצתפחותהרבהשהייתה-

חדש,אסטרטגימצביצרה-הימיםששתבמלחמתשהושגה
בעקבותהימים.ששתמלחמתלאחרששררמהמצבבהרבהיציב

למצרים,ישראלביןשלוםתהליךהחלהחדשהאסטרטגיהמצב

השלוםהמדינות.שתיביןביחסיםולהתמתנותליציבותשהביא
לשנותלישראלאיפשר-קרהיותולמרות-למצריםישראלבין

במהלךכוחהאתשונהבצורהולבנותהצבאיתהיערכותהאת

הכיפורים.יוםמלחמתמאזשחלפוהשנים26

ניצחון"הארט,לידלועל-פיניצחון,שלמסויםסוגהיאהכרעה

הםהאומהשלומצבההשלוםמצבכיפירושוהאמיתיבמובנו
מאשרהמלחמהלאחריותרטובים

לפניה".'

טובמצריםעםיחסיהמבחינתישראלשלשמצבהספקאין
מכך1973-1967.בשניםמאשרהאחרונותהשניםב-25יותר
חריףקטליזטורלהיותעלולהמדימוחצתשהכרעהלהסיקניתן

קרקעלהיותעשויהיותרמתונהשהכרעהבעודנוסר,לסיבוב

יציבותלהשיגהמיועדמדיני,דו-שיחשללתחילתונוחה

הרינכונה,זוגישהאםהצדדים.לשנייותרנוחהאסטרטגית

סדרתשליוצאכ"פועלורקאךההכרעהבהגדרתדישאין
היריבשלהלחימהרוחאתלשבורהמיועדיםצבאיים,אפקטים

דק".עדמסגרותיואתלשחוקאו

אסטרטגימצבליצירתאמצעילהיותאמורההצבאיתההכרעה

הגדרהמקבליםאםלכן.קודםשהתקייםמזהיותרנוחחדש,

תנאיאתלנויתנוצבאייםאפקטיםאילולבררשישהריזו,

האסטרטגיים.היעדיםאתלהשיגכדייותרהטוביםהפתיחה

לדרגהמדיניהדרגביןהדוקדו-שיחלהתקייםחייבכךלשם
להשיגהצבאכלפיהמדיניהדרגשלקטיגוריתתביעההצבאי.

הכיפוריםיוםמלחגותבמהלךבאפריקהצה"לכוחות

שהייתה-הכיפוריםיוםבמלהבתצה"לשהשיגההכרעה

~AAeIAמזועבאיהA~'hlnימשנגעת~nlhDnshlהרבה
יציבחדש,אסטרטגימצביצרה-הימיםששתבמלחמת

b'D'Aששתמלחמתלאחיששרימהמצבבהרבה

שהשיגהצבאייםההישגיםעלמבוססתהדבריםשלזוראייה
שהתרחשומהתהליכיםמנותקתהיאאולםהמלחמות,בשתיצה"ל
להן.שהיוהאסטרטגיותומההשפעותאלהמלחמותלאחר
למונחיהמילוןשללמשל,-הכרעהלמושגשונותהגדרותישנן
בן-ישראליצחקאלוףד"רשל1996(,התשנ"ואג"ם-תוה"ד,(תו"ל

תוצרכאללהכרעהמתייחסותשלושתןרבוק.7אביד"רושל
חו"ללמונחיהמילוןלפיצבאיים.מהלכיםסדרתשלמכאני
שהוגדרהכפיהמשימההושגהשבההמידהעל-פיההכרעהנקבעת
כאשרההכרעהמושגתבן-ישראלד"רעל-פיהקברניט.על-ידי
מושגתקובראביד"רועל-פיהיריב,שלהלחימהרצוןנשבר

להילחם.כושרואתמאבדהאויבכאשרההכרעה
על-פייותרמוחצתהכרעההשיגההימיםששתשמלחמתאף

פרצהמוחץהישגאותולאחרשכשנההריהנ"ל,ההגדרותשלוש
מלחמתפרצהיותר,מאוחרשניםששורקההתשה,מלחמת

מוחצתצבאיתהכרעהשהושגההעובדהכלומר,הכיפורים.יום
הצבאשלהלחימהמסגרותושעיקרהימים,ששתבמלחמת
אתשברהלאמלחמה,באותהמשמעותיבאופןהוכוהמצרי
לשקםהמוטיבציהאתריפתהולאהמצריםשלהלחימהרצון



יששתמלחמתלאחרשעשהכפיהמשתנה,מהמציאותלהתעלםרבותצלחיותמסגרותהשמדתעל-ידיומוחצתמהירההכרעה

ןהמציאותלחלוטיןהשתנתהמלחמהאותהבעקבותהימים.צבאשלליצירתולתרוםאוליעשויההאויבשלהאפשרככל
_]____ישראל,מדינתשלהגיאו-אסטרטגיתלהשיגיצליחשאוליבצבאמדובראפקטיבי.לאאךמנצח,
מוויםנים%%נממ~~עתוספתאתלנצלהיהיכולוצה"ללהתבררעלוליםאלהאדהאויב,שלגבוהיםשחיקהשיעורי

נל91(שרר(מבצעייםרעיונותלפיתוחהשטחיםלחלוטין.כמיותרים
תסיסתו%פוצרתך

1אולםהמגננה.בתחוםלמשל-חדשיםהיטיבשאותהחריפה,אסימטרייהקיימתלשכנותיהישראלבין
לסיעהעצ~עיק%יפנאמעקעלדבוקהמשיךובפועלכן,עשהלאהוא1955:בדצמברבן-גוריוןדודלתאר

אףלהניחיכוליסלאאנואחרון.קרבייתכןלאמצידנו"
שממדלםלגדשו"הקששו%%והעברהשעל"אף"הגורסתגהבדוקטר

-האויבלשטחהלחימהשלרהמהיהיהוזהלאויב,ניצחתאחתמכהלתתיכוליסשאנופעם
מסעי~מען%

תהיהולאבהתנגשות,צורךיהיהלאשאחריואחרון,קרב
שללישראלנכונהשהייתהנהדוקטר

סכנהשום
הירוק.הקוגבולותנ0."המחלמל

תורתאתגסכולליםאלה-האויב"שלהיסודל"נתוניבאשר
רקלאצה"להופתעהכיפוריםיוםבמלחמתשלו.הלחימהלמקסימוםלשאוףישראלצריכהאסימטרייהשלאלהבתנאים
ומאמצעיהלחימהמתורתגםאלאהמלחמה,פרצהשבומהמועדצבאיים.מהלכיםבמינימוםאסטרטגייםהישגים

ן
הרמטכ"לאמרכמיכךועלוהסורים.המצריםשהפעילוהלחימה

שאלתמתוךבאתורהכלשלגיבושה"לסקוב:חייםלשעברהלחימהותורתהמבצעיתהתפיטהפיתוח
ן."ביואה1יילחםאידשלהיסודמלחמתלפנינכתבוהלחימהתורות"כינכתבאגרנטבדו"ח

וחריפיםמהיריםשינוייםשלשבמציאותלהביןניתןמכאןתקופה.אותהאתשאיפיינושהיו,בבעיותוהתרכזוהימיםששת

סיזיפי,מעשההואלחימהתורתושלמבצעיתתפיסהשלפיתוחןהזירהשלהיסודבנתונילשינוייםהביאההימיםששתמלחמת
בן-גוריון:שלובלשונומסתיים.אינושלעולםהכתובה,בתורהביטויםאתלמצואחייביםהיואשרוהאויב,

זו...תורהשלביסודההמונחותההנחותלאורשנבחנולאחר
רשאיאינוביותר,הגבוהיםצבאייםבתי-ספרשגמרהמפקד,אפילו"

תורהאיןכיהצבא,בתורתהשליטכאדםעצמואתלראיתלתנאינווהתאמתםזריםצבאותשלהעברמלחמותלקחלימוד"
אףנחתמתאחרת,מדעיתתורהככלזומלחמתמאזהאויבמפעילותהנכונותהמסקנותהסקתעםיחד

י."םעפ1
אגישןהשפט

מבעודונלמדהגובשהאשרשכנגד,תורהעסהבעיות
פוסקתבלתילהתמודדותדינמימודלבעיצובהצורךןמז".11

התחקורצוותיאתגםהטרידבמציאותהשינוייםעם
מלחמתלאחרקצרזמןלישראלשהגיעוהאמריקניים,המפקדיםאתלהנחותאמורותהלחימהותורתהמבצעיתהתפיסה

לגבות-האופייניתביסודיות-והחלוהכיפוריםיוםנכתבאגרנטבדו"חלהפעילן.וכיצדיחידותיהםאתלבנותכיצד
אחדשהייתה.המלחמהעלחומרולאסוףעדויותבסטגנציה.הייתהל-19671973ביןצה"לשלהדוקטרינהכי

מתחקרים,צוותבראששעמדהאמריקנים,המפקדיםשלההצלחהמודלעל-פיב-1973צה"לנלחםמכךכתוצאה

פברואר)20יותרמאוחרפירסםסטארי,דוןגנרלמערכיםלהבקיעב-1967המשורייניםהכוחותהצלחת1967.
1979(השילובאתהמזניחחד-חילי,בקרבהג'ירדידוגמתמבוצרים

נ'
ההדרכהפיקוד(T~ADOCעלשפיקדבעת

שיטתיתמתודולוגיההמציגמודלארה"ב),צבאשללתפיסההמלחמהלאחרתורגמהוהבין-חילי,הבין-זרועי
להמשיךהסיזיפיהצורךעםפוסקתבלתילהתמודדותתומךארגוןעל-ידיוחוזקההשריון"הלם"אתהמדגישה
ב"משימהשמדוברמשוםהלחימה,תורתאתילפתחאתלהפעילהניסיוןהשריון.גיסותמפקדתבדמותודומיננטי

סטארישמתארהמודלפעם".אףנחתמתשאינהחרוץ,כישלוןנכשלהכיפוריםיוםבמלחמתהשריון"הלם"
ארבעהמתוךהמבצעיהקונספטאתלעצבישכיקובערכשדוקטרינה,שינההאויבלחלוטין:השתנווהתנאיםהיות

עיקריים:מקורותנקודותואתהחוזקנקודותאתנכוןניתחחדשים,לחימהאמצעי
ת'ו3הלו3לקהד'ו3'ל"

זריםצבאותשלהעבראתרבהבמידהלצמצםוהצליחצה"לשלבדוקטרינההחולשה

הימים.ששתבמלחמתלצהיילשהיוהיתרוןתחומי
האיזם.1.

הד'לתלקיטהתו3ץתה1

'כ"חכםרטרוספקטיבי,במבטהדבריםאתהציגהאגרנטועדת
!

.'
האסקפתהסקתעם,

להכיןכיצדהיאהמתבקשתהמרכזיתהשאלהמעשהיי.לאחר
הטכנולוגיות.ההזדמנויות3.

האויבוהפעילותהלסוטול

מדינותעםעימותיםזהובכלל-העתידלאתגריהצבאאת
ההיסטוריות.התובנות4.

ששתומלחסתשאז

להוראהיוצרדיםהיפויםהואהקונספטשל(Evaluation)עיבודלאחררקיגיעשהואכך-איתןמשותףגבוללנושאיןהשני,המעגל

ך3לידיצה"לאתConcept),(Operationalמבצעיכקונספטמנוסחאשרשכנגד,תורהעם"יפרצו,וכאשראםהבאים,לעימותים

עםהבעיותמולשיעקודבחינה.ושלניסוישלתהליךלאחרלתויילשהופךאגרנט.ועדתשלבלשונהמועדיי,מבעודונלמדהגובשה

מבשהאשר~TAD,וליהיצירתתהליךסכמתיבאופןמתוארהבאבעמודב"נתונישחלוהשינוייםבהבנתובראשונהבראשמצויההתשובה

זמן"TIV1nוגלמודההתפיסה/דוקטרינה:לעצמולהרשותיכולאינוצה"לוהאויב".הזירהשלהיסוד

פ



תוצריםמקווות:

]חו"ל(..]יום"

ןמסיסהאתירת,./משימה],

י

י

ן.
טכנולוגיותהזדמנויות,

/ך
ןלוגיסטיותדרישות,,,

ןארגוניותדרישות,היסטוריותותובלת,

ראשוניותואתמהתהליך,המתחייבתהדינמיותאתהדגישסטארי

נדרשמה""השאלהעל-ידימונחההיותוואתהקונספטשל

על-ידימונחההקונספט,מתוךהנובעשהתו"ל,בעודלעשות,

נוספיםנדבכיםנוספויותרמאוחרלעשות.איך""השאלה

שינוייםכמוהקונספט,שלנוספיםפרמטריםהמדגישיםלמודל,

ועוד.לאומימורלשלום,הסכמיתקציביים,אילוציםסביבתיים,

תורתאתפעמיםארבעהאמריקניםעידכנועתהועד1973מאז

1976,1982,1986,בשניםזאתעשוהםשלהם.הלחימה
י.13991

הבא:באופןלבטאושניתןדינמי,למידהבתהליךמדובר

בראשכימדגישסטארישלהמודל
מבצעיתתפיסהלפתחישום-אשונהלמידתכוחותינולמידת

הצבאאתלהכיןכדיהולמת

העתיד.אתגריעםלהתמודדות

-כזאתתפיסהשלגיבושהרק

מענהלתתעשוי-סטאריגורס

הפוקדיםהמהיריםלשינוייםדינמי

ה-20.המאהסוףשלהמציאותאת

לשינוייםמענהלתתחייבתהישראליתהמבצעיתהתפיסה

וכןהאויבשלהלחימהובתורותהלחימהבאמצעיהמתחוללים

צה"לפועלשבהבסביבההמתחולליםלשינוייםרגישותלגלות

זאת,גישהלפיוהחברתית.הטכנולוגיתהסביבהזהובכלל-

הנכון.הנתיבאתהמתווהמצפן,כמוהיאהמבצעיתהתפיסה

התפיסהאתלכאורהמשלימההדוקטרינה)(הלחימהתורת

-ותרגולותהוראותהתנהגות,כלליבאמצעותהמבצעית

ונהליםטקטיקותטכניקות,באמצעותאחרות,ובמילים
Technique,Tactic,Procedureך-[ק)-(,

מתחקייםלמעשהאך

התפיסהבעודהמבצעית.התפיסהלביןבינהמשליםניגודי

מתעדכןן-1כק-השהריתכופות,לעיתיםעדכוןמחייבתהמבצעית

מבטאמהותומעצםן-1רק-היותר.איטיכללבדרךשונה,בקצב

אותובעיקר-בצבאמסויםחלקכללבדרךיותר.שמרניתרוח

תפיסהבפיתוחהזמןרובעסוק-העיליתליחידותשקשורחלק

הצבאמרביתואילואחרת),לעשייהבמקביל(חדשהמבצעית

מבצעיותתפיסותאותןשלובשינוןבהטמעהביישום,עוסק

הצבאייםשבתי-הספרמכאן(Validation).תיקוףשקיבלו

שנבחרויחידות,אותןואילוק-ה77,אתבאדיקותמלמדים

חדשיםרעיונותבוחנותהחדשה,המבצעיתהתפיסהאתלפתח

חדשות.לחימהתורותומפתחות

המבוססכוח-האמריקניFORCEהה(היאלכךמצוינתדוגמא

שללבחינתהניסוייחידתהמשמשת4,דיוויזיהעלבעיקרו

אומרתניסויאותושלהיסודהנחתחדשה.מבצעיתתפיסה

העיבודהמיון,האיסוף,בשלבי-במידעשונהטיפולשבאמצעות

ניתןחדישות,מידעטכנולוגיותעלהתבססותתוך-וההפצה

שמוכרמהמכלבהרבההגבוההאפקטיביותצבאילכוחלהקנות

תיקוףשמאפשרתהיא4דיוויזיהשעושההתרגיליםסדרותלנו.

נשאריםדיוויזיהאותהשבוחנתוהאמצעיםהתורותכלהתהליך.

בתי-הספרכולל-האמריקניהצבאששארבעודבמסגרתה,רק

וממשיךבתהליךמתבונןמהצד,משקיףכמו-ההדרכהומערך

המוכר.ה-ק]-דפיעלהעתידייםלאתגריםעצמולהכין

החיוניותאותהאתלהבטיחכדיבוישזהמעיןבמודלשימוש

להתכוץכדי-שמרןלהיותחייבשמטבעו-צבאילארסןהנחוצה

צה"לשעשהמהשגיאהלהימנעניתןכךהעתיד.לאתגרינכון

בכלכאשרהכיפורים,יוםלמלחמתהימיםששתמלחמתבין

אתשניצחההלחימהלתורתבעקשנותנצמדהואתקופהאותה

בעיקר-שחלולשינוייםרגישלהיותמבליהקודמת,המלחמה

תפיסהתרשה.מבצעיתתפיסהלעצמושאימץמצרים,בצבא

טיליםשלמאסותבעיקר-לחימהבאמצעישגובתהזו,חדשה

חדשה.לחימהבתורתביטוילידיבאה-ונ"מנ"ט

בראשיתשהובאההאזהרהאתלהשמיעשובצריךזהבשלבאולם

חד-פעמייםאירועיםמתוךהנלמדיםלקחיםמפניהמאמר

יהיוהעתידשאתגריודאותשוםאיןשכןבעבר,שהתרחשו

לקחים,אותםשלשתקפותםלומר,ניתןהיותרלכלדומים.

הדמיוןשמידתככליותרגדולהתהיההעבר,מאירועישהופקו

שהתרחשולאירועיםיותרגדולהתהיהבעתידהאירועיםבין

מאירועמסקנהבבחינתשהיהמהעבר,שהלקחנובעמכאןבעבר.

מהכללגביבלבדהשערהבבחינתהואוהסתיים,שהתרחש

בעתיד.שיתרחש

תפקידיםהלחימהולתורתהמבצעיתלתפיסהישזהבמקרהגם

המתייחסותההשערותאתבוחנתשהתפיסהבעודשונים.

לאותםבעיקרמתייחסתשהתורההריאפשרית,עתידיתלסביבה

שיישעןצבאקודד).(ולתרגולותלנהליםשתורגמומלחמותלקחי

בכלהמשתניםלתנאיםועדכוןהתאמהללא-TITעלורקאך

החיונימשלים,ניגודימתחאותועללשמורישכיללא-הרמות

לומדת.מערכתולהיותולהתפתחותוכךכל

הבאה:בצורהסכמטיבאופןזאתלתארניתן

אפקטיביות

מבצעיתתפישה
ק/ץ,

1הו"ל/

מבצעיתתפיסה

/,4,
0תו'ע,,//

זק

ןן2מלחמהןן [.4---,---------1
ןן1תהליכי

תהליכ

המחל1עןלמידה
למדהן],



סיכום
חלקהואהכיפוריםיוםמלחמתלקחיאתמחדשלפרשהניסיון

שבהזמןנקודתבכללקייםמצוויםשאנוהלמידהמתהליך
העברלקחיאתנפרשזמןנקודתשבכלהואטבעיאךנימצא.

ומהצורךהמתגבשותהחדשותמהתובנותכתוצאהשונהבאופן

המתהוות.לבעיותוחדשנייצירתימענהלתת

מרכזיות:נקודותשלושלהדגישניסיתיזהבמאמר
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