
פוריעיןבפניעוד

הגדודילקם"ןתשובה
צ"ה,ב"מערכות"ר'שימתךאתבעיוןקראתי

קצין-שללמעמדוהגדולהמחרדתךמאודהתרשמתי

אכזבתךבתיאורביטוילידישבאהבסיהמודיעין,

לנימהשותףאיניאולםהגדודי,בתמרוןהגדולה

מקבלאינניוכןהדברים,הרצאתבאופןהטרגית
להבהירגדודךמפקדידעאילולי,ברימסקנותיך.

נלמדתשהיאכפיתורת-המודיעין,אתכהלמהלך
שהצגתמכיוןאךנשנעה.אכזבתךהיתהבצה"ל,

עליהן.לעטתאשתדלמשאלותאיי

המש-חמורה,טעותעללהעמידךעליראשית,

שתיארתלאחרכילעסיפרתדבריך.מתוךקהעח

והקרקע,יהאויבעלהעובדות'אתהסיורבקבוצת

דרבי-'הפעולה-האפשריותבהערבתלהמשיךוצית

בסזגיה,עדייןלדוןמבליכוחותינו.ושלהאויב,של

דרכי-פעולה-אפשריות-להגישהקמ"ןצריךהאם

הקמ"ןשאיןכך,עלויכוחאיןהרי-לאואוב,1ח4

זהאיןלכוחותיה.האפשריותהפעולהבדרכיע.מק

שמכאן.ויתבןזאת,לעשותעליוואיןתפקידוכתהום

הקמ"ןהערכתביןמה"לגביאי-ההבנהטבעת

ביטוילידישבאהכפיהמפקד"שלהמצבהערכת"

בדבריך.

לעטתוקשהעצמאינושאאינםהנידוןהתשא
קטעהנוזהנושאהריכיישישה,תשרבותעליו

ותורת-המטה.תורת-המודיעיןבמסכתקטן

המבטמנקודתהועלו.ידך,ל3טהוילו.הווחלות
ומצומצםמוגדרבתרםונגעוהגדודי,הקמ"ןל2'
המודיעין.נתוניהגשת"ש4

אולםהמחשב",בשלב

בעיוההועלוהמפקדלביןבינךדו-השיתמתוך

לסיבךפיקורי,דרגלכליפהשבוהןדוקטריניות,

לדוק-השגעותהבעיותביןלהפרידבתשובתיאנסה

המיו-הבעיותוביןהנידון,בטשאטרינת-המודיעין

מגדודי.לקמ"ןחדות

הקונקרטיות,בשאלותלהצטמצםכמו-כן,אשתדל

בכללותה,חורת-המודיעיןתחומיאלואחרוגובמידה

הנקודות,באותןרקוהיהיההריתורת-המטה,או

הקונקרטיות.הבעיותלהבנתכרגעהכרחיתטהבנתן

מקה"1צריךתהלעצמנולהבהירעליטלראשונה

מצב.הערכתלבצעבגשתולמפקדרהגיש
שיה-אסורהערכת-מצב,לבצעהמפקדלכהעיגש

המטה.נושאיבכלעובדותשלביםלחטטעליויה

עליו,ממונהשהואבמשאקצין-המטהשלמתפקידו

אותה,ולעבדלשקולהאינפורמציה,כלעע4לאסוף
העלוליםהנתוניםאותםאתרקלמפקדולהגיש

מתיחסהמצבבהערכתתכניתו.ביצועעללהשמיע

אותםטוללוהויבעובדות,אלהלנהוגיםהמפקד

מסקנת.מהםומסיק

הקה"ו.שלמפולתובתחוםלדעתהמפקדצריךמה

לשמועשמהויהשהמפקדבנךשיפקפקמיאין
ו"תריבייטבמה"לשאלה:מתשובהאתמהקמ"ן

ביחסמועטיםבמקריםשרקהוכיח,הנסיוןאולם

ולכןזו,לשאלהמדויקתתשובהלתתקמ"ןהצליח

יכרמה":לשאלהבתשובהלהסתפקהמפקדללץ?

האפשריותדרבי-הפעולה:דהיינו"?לעשותהאויב

מהאתרקעושההאויבהטבעסדרךהאויב.של

מצליחוהקמיןבמידהלפיכךלעשות,יכולשהוא

דרני-הפעולהשלנבונהתמונהלמפקדולמסור

דרך-אתגםכוללותהןממילאהריהאפשריות,

האויב.יבצעשאותההפעולה-האפשרית,

להצגהמקה"1יגיעכיצדוצאלה,נשאלתבאן

האויב.שלהאפשריותדרכי-הפעולהשלנכונה

הוא,'האפשריותדרכי-הפעולהלהערכתהתנאי

והקרקע.האויבמצבשלומושלמתנכונהידיעה
שלתהליךלאחרהאויבמצבלידיעתמגיעהקמ"ן
מושלמת.'לתמונהוצירופןעיבודן'ידיעות,איסוף

דרכי-פעולההערכתלשלבשעדרואיםאטמכאן

ואילךזהומשלבבעובדות,הקמ"זעוסקאפשריות

בהערכות.עוסקהוא.

אתהשמסיתכפימכאן,להסיקפזיזיםבהיהאל

המחשבהאתמפעילהקמ"ןכיבמסקרותיך,לתאר

האו-שלפעולה-אפשריותדרכיהערכתבשלבהחל

ן
.

הואפועלהאזיבמצבתמונתגיבושבהעלבואילויב,
שתמונהיודעמטסהקמ"ןכלבלבד.מיכניבתהליך

לעמולהקמעןעל;מגשילמוגשתאינההאויבמצב

:הרבהולחשוב
.

;לאסוףידיעותאיזהלהחליטעליו

;איוידיעותיאסוףמי
בתהליךשישנםהרבוכוהפרצותעליתגברכיצד

והמצבתמורתגיבהו
תמונהופרורי-ידיעות,מתוך.קטעייגבש,כיצד
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מושלמתתתונהרגבשידיעותופירוריקטפימתוך

האויבמאמצילמרותהאויב,מצבעלמושלמת
ממט.זאתתמונהלהסתיר

רהג-המקובלתהמפגרתנוהירנראהעת'הנעכור

למפקד.התודיעיןנתונין4ם.
בצורתנעשיתהקמ"ןע"יהמודיעיןנתוניהגשת

הדו"חשביןלתקופהלרוב-מודיעין"סיכום"

לביצועקבעשהמפקדהמועד,לביןהאחרון,העתי

:יסודייםחלקיםשנימכילזהסיכוםהמצב.הערכת
המת-לפיובנויהעובדות,אתכוללהראשוןהחלק

:הבאיםהמשנהסעיפישלבונת

הערכות).כוחות,סדר(האויבמצבסיכום*

האויב.פעולותסיכום*

תחזוקה,מוראל,מנהלה,(אחריםגורמיםסיכוםש4
וכף).לתגבורותומרחבזמן

לעתים).רקבדו"חיסללזהסעיף(קרקעהערכת*

דרכי-הפעולה-הערכתאתצוללהשניהחלק
הסתברותן,וסדרד%משריות-של-האויב

מדועאותך,הסעירהשכהלנקודההגענוכאן
לאויב(דרכי-פעולה-אפשריותלהגישנדרשתלא

.בלבד)
תויךם91א-יוליעל-יכרדעלהערכותמגלשמקה"1

להגישן.שלאבמפורששנצטוהלמקרהפרט-

מכאןשלך).המגידדבריאתכזאתמתקןאניואגב,
שלהמומיתבצוההגמישותקימתכילמדאתה

לשאול_:אתהעלולהקמ"ן.ע"יהנתרנוםהגשת
לשאלה:תשובותשתיד"מהלשםזוגמישות"
ואילוקצין-'מטה,בללגבינכונההראשונההתשובה

קצין-שלהמיוחדממעמדונובעתהשניההתשובה

המודיעין.

ציורי,באופןלהדגימהאם-הראשונההתשובה
הנושאחיבבחינתקצין-המטהשאיןאומרהייתי

וחלקהמפקדמאבריאברהנוקצין-המטהעצמו:את
המ-ע"יונדחףפוע'להואשלו,המחשבהממערכת

ולאפ-ובשליטה,ביעוץלמפקדלסיעומתפקידופקד,

הטוכיםבתנאיםהחלטותיו(אתלהחליטלמפקדשר
מסו-'בטשאהמפקד,עולהמקצועיתבקיאותויותר.!

קצין-שלבקיאותועלערוךלאיןלעתיםעולהים/

נושאבאותובמדויקלתחום'ניתןלאלפיכךהמטה.
ומתחילקצין-המטהלדיבובמפסיקבוהגבולאת

מהע-נובע.זהשגבולהדבריםלמטבעהמפקדלחשוב

יכולתו).ואתקצין-המטהאתהמפקדרכת

וחשיבותםתמערכמטבעת-השניההתשובה
בלתיזהיהיההמפקד.בשיקוליה'מודיעיןנתונישל

מראשקבועמודדלקבועלנסותזבלתי-מעשיהגיוני
ע"יהמיוצגיםמהגורמיםגורםכלשללחשיבותו

קציני-המטה
ותנאי-הבי-שאמשימההדבריםמטבע;

גורם.כלשלערכואתמקרהבכליכתיבוציע
יותרהאש'גורםישפיעתנאים,"נעקבלעתים,
עלולהולעתים-האפסנאותאוההנדסהמגורמי
יהיונתוני-המודיעיןאולםהפוכה.להיותהתמונה

תכני-המפקדיבנהועליהםמקהה,בכלנתוני-היסוד

עולההמפקדבשיקוליהשפעתםמידתלכן;תו
אחר.גורםכלשלהשפעתומידתעלערוךלאין
הישיההזיקתוהקמ"ן,שלהמיוחדמעמדוגםמכאן

קדמיתפיקודכחבורתהקבועההשתתפותולמפקד,
וכו'.

1

עצמואתהנוש'אחיבצחינתהמטהקציןאין

המפ-,איןוומרובהחשיבותעקבדא-עקא,אולם

הערכתאתעצומות",בעינים"לקבלרשאיקד
הקמעןהערכתעליסהמךוהמפקדבמידה;הקמ"ן
הקמ"ן'הגיעכיצדאישיתולבדוקלבחוןמבלי

לגרוםהקמעןשלשגיאתועלולה-זולהערכה
לאסוןולהביאהמפקד,משיקוליהבסיסלהשמטת

רבתי.

משתל-כיצדהיא,לבררשעלינוהבאה,השאלה

המפקד.שלהמצבהערכתבתהליךהקמ"ןנתוניבים
אתבדאותךנפגעתכיצדתיארתברשימתך

עובדהכלשלבשיקולמצבבהערכתמתחיל'המגייד
במק-גםידך.עלהנאמרלכללהתיחססבליבנצרד
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המיתד,מפישקיבלתההסבראתמקבלאיניזהרה
מקבלאיניכןלעובדות".אלאלהערכותוקוקמאינני

להתחרותכדיהכליםהקמ"ןבידישאין.סברתךאת
יקב?אסגסשהריהמג"ד,ע"יהמצבבהערכת

המפ-איןהתודיעין,קציןשלהערכותיואתהתפקד

ולהת-והאויבהקרקעגורתיאתמלשקולפטורקד
האפשריותמדרכי-הפעולההמצבהערכתאתחיל
הקמאיע"ילושהוצגובפי

ההבדלעללעמודההכרחמןזאתלהסבירכדי
המצבהערכתלביןהקמ"ןשלהמצבהערכתשבין
לבואיכולההאחתאיןכיולהוכיחהמפקד,של

אתולנמתלחוורלמפקדהכרתזניהשניה,במקום
והאויב.הקרקעגורמי

הערכתהשואתשלבדרךזאתלעשותאנסה
ייהממקר,שלהמצבלהערבתהקמ"ןשלהמצב
זו?לעומת

התכלית
להגיע-המפקדשלהמצבהערכתסטרתןלמיצוילהגיע-הקמ"ןמצבהערכתמסדת

משימתו.ביצועלשם'לתכניתהאויב.שלהאפשריותכרבי-הפעולה

הרקע
מה-מורכבהמפקדשלהמצבלהערכתהבסיסמהגור-מורכבהקמ"ןשלהמצבלהערכת'הבסיס

ומצבהאויבמצבהקרקע,המשימה,,דלהלןגורמיםה-מבחינתהקרקעניתוחהמשימה,ידלהלןמים
בוחותיט.האויב.וטצבאויב,

ריכההפעיה-האפשריותגימוזםאופן
בנפרדעובדהכללשקוליכולאיננוהקמ"ן
מתמונתכתוצאה-אלאמסקנות,ממנהולהוציא
בוחןהוא-המודיעיןבסיכוםהמסתכמתהמצב
המלח-בצורותהאויבשלהחלקיותהאפשרויותאת

וב-באיגוד-כוהותביעדימ,דבצירימ,בכיווניםמה,
אגבשהואהללוהאפשרויותכללמתוךקצב-וזמן.

בלבד).(מאויבאפשריותדרכי-פעולה

ה-של(האפשריותורכי-'הפעולהשלמשמעותן
יכו?מה":הןהקמעןשלהמצבבהערכתאויב)
משימתיח"במילוילילהפריעעל-צנתלעשותהאויב

עובדותטניתוחחלקיותמסקנותצוברהמפקד
וגורמיםומרחבזמןויחסי-כוחות,בקרקעבודדות
ול-לאויבלדרכי-פעולה-אפשךיותומגבשםנוספים,

כוחותינו.

האויששלהאפשריותהפעולהרתכי
דרבי-תחילהנשקליםכאשךהתקפתי,במבצע

משמעותןתהיהכוחותיושלהאפשריותהפעולה
יכולמה",האויבשלורכי-הפעולה-האפשריותשל

שאניהקונקרטיותהאפשרויותכנגדלעשותהאויב
79"בשראומציג/

משמעויות:'טספרלגבש'ניתןדלעילההשואהמן
ל-והקמ"ןהמפקדעלוליםהשונההרקעבגללא.

שונות.לדרכי-פעולה-אפשריותהגיע
ומהןאפשרויות,הקמ"ןמגבשהעובדותמתוךב.

מ-המפקד,ואילולאויב.דרכי-פעולה-אפשריות

המת-חלקיות,מסקנותמסיקהעובדותאותןחוך

לע.והןלאויבהןלדרכי-פעולה-אפשריותגבשות
גורמיניתוחבשלבהנצברותהחלקיות,המסקטתג.

חמניותהמפקדשלהמצבהערכתבתהליךהרקע
סדרך-הפעולה-המעברבשלבלמפקדביותר

המצב)הערכתמסקנתשהיא(הנבחרתהאפשרית
מפורטת.לתכנית

צורך"אתבויאילךיבהירודמעההמשמעויות

שיקולכוללהמפקד,ע"יתלאהמצבהערכתבביצוע
מקה"4ע"יכברשנשקלוואויבקרקעעובדות
אתולשאוללהזורהנךעלולהנעלההסברלאור
להעריךהקת"ןעלמהלשם-כדאם"שאלתך:

המפעדשוקרטמילאהרי1דרכי-פעולה-אפשריות
!לפרטיהןהעובדותאת

הןדרכי-פעולה-אפשריותלהפריךהעמ"ןעל
עצטו.לצרכיוהןהטפקדלצרכי

ורכי-בהערכתהמפקדמשתמשוראשונהברמש
בחי-לצרכיהקמ"ןע"יהמוגשתהפעולה-האפשריות

להוכחיוכלזווהשואהבחינהומתוךוהשואה,נה
לאויב,דרני-הפעולה-האפשריותכלאתמיצהבאם
לשימושהשגיההאפשרוהוהחסיר.השמיטשמאאו
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ה-ע"יהמוגשתדרכי-הפעולה-האפשריותבהערכת
המ-ע"ימהירההפרכת-מצבשלבמקרההיאקמ"ן

ביצועעללהחליטהמפקדיצטרךזהבמקרהפקד.

ה-בתבניתשינוייםהכנסתעלאובתכניתו,שלב

הערכת-מצבלבצעשהותלושתהאטבלימקורית,

הערכתמהקמ"ן'לדרושהואעלוללפיכך;מלאה
הערכת-מצבאתולהתחילדרכי-פעולה-אפרוריות,

זה.משלבשלו
האפש-דרכי-הפעולהאתלהעריךחיבהקמ"ן

בהגשתכילזכורעליךעצמו.לצרכיגםלאויבריות
לאחרכי:תפקידוהקמ"ןגמרלאעדייןהנתונים
לע-הקמ"ןעלשהמהתכניתו,עליהמפקדשהחליט

לפיללמודעל-מנתהאויב,אחרבתמידותקוב
מדרכי-'באתה-המצבבתמונתהחליםהשינויים

למעשה.האויב'נוקטהפעולהדהאפשריות
ניגשכאשרנוספים.ופירוטהבהרהטעוןזהיגניז

ה-מביןכוחותינושלדרך-פעולהלבחירת'המפקד

דרכי-מספרבפניועומדותהאפשריות,'דרכים
המפקדשלביכולתואיןיהאויב.שלפעולה-אפשריות

דרכי-הפעולהכלעלהעונהדרך-פעולהלבהור

באחדהמפקדיפעללפיכךהאויב.שלהאפשריות
אתיקבעהמפקד'-האחד;דלהלןהאופניםמשני

המסו-דרך-הפעולה-של-האויבעםבהתחשבתכניתו

דרך-ינקוטהאויבאםלכוחותינוזביותרכנת

לבוחותיטיותרנוחה,זותהאהרי-אחרתפעולה

בתכנית.שינוייםע"יעליהלהתגבריהיהונקל
מראש,'סיכון-מחושב""ינקוטהמפקד-:השני
בדרך-הפעולה-של-ה-בהתחשבתכניתואתויקבע

לאהדבריםומטבע(למפקדביותרהמסתברתאויב
המסו-הדרךעםדוקאזהההמסתברת'הדרךתמיד

כנת).
מגיעה'והיאהמפקד,ע"יהתבניתשנקבעהלאחר

בכלבבת-אחתלהגיביכולהאויבאיןביצוע,לכלל
הקמ"ןע"ישהוערכוכפיובאפשריותדרכי-הפעולה

הקמ"ן'שלהאיסוףמאמצייהיולפיכךוהמפקד.
נוקטטבח'הפעולה,דרךוזיהוילאיתורמכוונים
הקרב.אתלנהללמפקדיאפשרכךע"יהאויב.

נוהלי-המטהאתמישנזיסכיצדנברדבסדם

הבההגדודי,והקת"ןהגדודרמתלגבילעילשפורטו
מןשובההוארבמהלגדודהמיוחדמהוונסקור
זה,בנושאהעוצבה

למעקדמאפשרהגרודשלהמוגבלהפעולתסובא.
ל-;האויבומסערפותמהשטחולהתרשםלצפות

הסיורבקבוצתבגדודהמחשבשלבמבוצעפיכך
תצפית.מעמדת'

והגזרההמודיעיהנושאישלהמצומצםההיקףב.
אתבמותולשמורלמפקדמאפשרתהמוגבלת

המצב.תמרנת

מהדרגיםמידיעותיוניכרחלקשואבהגדודג.
דרכי-הפעולה-האפש-בתחוםופועלהגבוהים,

הגבוה.הדרגע"ישהוערכוריות

נסיוןחסרצעיר,קציןעפ"רהנוהגדודי'הקמ"ןד.
אפש-פעולהדרכילהעריךמספיקותוידיעות

להתמודדלעתיםיצטרךהגדודעוצבהישלריות
נסיגה).אוהגנהבקרב(יותראוחטיבהעם

בגדוד,והקמ"ןהמפקדשלברמתםהקיםההפרש
אחרים.שבדרגיםמאלהבהרבהגדולים

החטי-שלהעיקריתסוכנות-האיסוףהנוהגדודה.

הג-המודיעיןמחלקתיהיושכזה,ובתורבה,
פקודות-בביצוע'מאודעסוקיםוהקמ"ןדודית
החטיבהיע"ישהו'כתבואיסוף"

אוביקטיביות,נקודותהתלעילשפורטוהנקורות

ביחידת-היסודהגדודשלמהותו'מעצם,הטבעות
של חיל-הרגלית,

הכש-אתהמסבירהו',לנקודהפרט

הגדודי.הקמ"ןשלמספקתהבלחירהו

לקבועלאמדועכן,אם,השאלהלהשאלעלולה
וע"יומנוסה,יותרבכירקציןגדודיקמ"ןלתפקיד

?הדרגיםבכלהדוקטרינהאחידותעללשמורכך
וב-קציניםגהכשרתמהקושילהתעלםמבלי
קציןלהכשירהיהשניתןבטוחניבגדודית,שיבוצם

נראהאךקמ"ן,לתפקידמ"פ,ברמתבגדוד,נוסף
יותר.גבוההברמהבקמ"ןבגדודצורךשאיןלי

שתנאי-אנוגואיםלעיל'שפורטוהסעיפיםמתוך

באופןלהקיף'למפקדמאפשריםהגדוושלהפעולה
בידוולקקםעבודתו,נושאיעיקראתאמצעיגלתי

השליטה.את

שאמצעי-המלחמתברגענוצרקצין-המטהתפקיד

כשטחיםידיעותוהצריכויותר,מורכבים'נעשו
התרהבההקרבותשזלרתמרגעוכןומגוונים,יבים
ולקןםעיניוממראהלהתרשםלמפקדאפשרהולא
יבדרגמאחראמצעי.בלתיבאופן'השליטהאת

ביטוילידיבאותהנ"להסיבותשתיאיןהגדודי
הנםבגדודקציני-המטה""ממילאהחיחריף,באופן
מהתעסקותהמפקדאתהמשחררים.אישיים,עוזרים

למפקד,היועץפונקציתואילוטכניים,כפרטים
זה.כדרגבמעלהשניהחשיבותה
הקמ"ןשלתפקידושעיקראתךאנימסכים.

האיסוףסוכריותבהפעלתלהתרכזצריךלגדודי
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דייות-המודיעין,מערכתעלושליטהובארגוןבנדוד,

ה-אתלהכשירשאיןלמסקנתךמסכיםאיניאולם

בהערבת-מצב-מודיעין.והחטיבתיהגדודיקמען

בהערבות-ולהתנסותלהתאמןהגדודיהקמעןעל

בע-למלאשיכשרעל-'מנתקצין-מודיעיןשלמצב

ואשריותר.גבוהיםבדרגיםמוז.יעיןתפקידיתיד

שקמ"ןככלל,לקבוערצוי-עוצבתילקמ"ן

הריכידרכי-פעולה-אפשריות,תמיימגישעוצבתי

עצםהערבותיו.אתלקבלשלאממילארשאיהמפקד
hwsn,ב"סיכום-המודיעין"האפשריותדרכי-הפעולה

הרג-ומונעתעבודתו,תכליתראיתלקמ"ןמאפשרת

ס/אמורוממקיז.בהם.שנתנסיתאלומעיןשות

אש(המצבצהטרכתקמ"ןה
דקץלתמספרוסיהההלרס"ןלהעיריצוף צ"ה.בהוברת'שהופיע'ולמתמרו
הבהאהדגל""עלשנינושנהיה'להבטיחכדי בקשרהד:בריםעיקריאתבזכרונטלרענןכשתדל חיסלהסיור.בקבוצתהמודיעיןקציןשללחלקו ידיעותכצורתעובדותלמפקדלהגישכקמ"ן'עליך,
בודקהמפקדוהאויב.הזירהעלומסוכמותמעובדות דיוקןמידתאתלבחוןכדיכשאלותשתךחוקרהו
עמדהלעצמוקובעהואך%המצגות,העובד'ותטל הואלעתיםבפניו.שהצגתוידייהשבההלכלבי"ס החשובותומפות,עובדותאי-אלוממךיונק""אף אתההעובדותאתשהצגתלאחרתסנוט.לצרכילו האפש-הפעולהלדרכי~ביחסדותרכהאתמשמיע.
דעהמחוהאתההאפשרבמידהואויב.שלריות מעין(השהבריתסדרמתןv'yהתגשמותןסיכויי'על
עדיפויות),סרר

כלושיקלשיטתיתמצב.'הער-כתהעורך.הממקד, המסכמתבהערכה'משתמשאיהועובדה,עובדה דרכילסייסמגיעעצמוההעכב"'עהבהה".שהשמעת ה-מצייותכתוצאההאויבשלאפשריותפעולה
ידך.עלשהוגשומהעובדות,המבעות'משמעויות
דרכיאתהמפקדעשוההמצבהערכתשלזהבשלב
ש-אלועםאלירזהגיעשהואושכשדעתהפעולה
-''דך.*עלהוצגו
זושיטהשליתרונותיה.מהםעתהנדאההבה -בלבד.עובדותהקמ"ןמציגבההשיטהלעומת
כלגמשךיזכוראשרשקצין-'מודיעיןלינראה הערבהלמתןמובןלהיותעליוכיעבודתותהליך עוליםהאויב,'שלהאפשריותהפ'עולהלדרכיכיחם הסכנהופוחתתיותר,תכליתיבאופן'לעבוייסיפויו' לפניוידאההואהיער.אתיראהלאעציםשמרוב
רסיכויו'בלבו,'גודדותידיעותולאכוללתתמונה
ה-הידיעלתמלואלאיסוףתכליתייתביתרלפעול
יותר.גדולים'-לתנמטלמפקדדרושות לתוכואשרמספר,אתהעליושבתמיוןיתכן שצריהנוסףצדביטוילידיבא'-לאלת",%"

הכרת:והואקצין-המודיעין,שלגתכומתיולהמסת המגיעמודיעיןקציןלגביו.נכונהותחושההשיב, האויב,עםרצוףממגעכתוצאהעובדותלסיכום לוהשרכות,בודדותידיעותוצרוף'שיטתילימוד לנביותחושההכרותשלגדולהמידהלרכושסיכו* ומהנולמרותערךלהעהכתוישאלהבתנאיםהיעיב. נ-טפלהואובהכשרתושבידיעותיומטר,קצין
לדעתך,משניט,למי!ידידי":לךאמרהמג"דמהמגש.חרכה ל-רצונילכךכעשרץ2.הצבאי'בשטחנסיוןיותר
ידיעהרמתוסביןלהבדללבךתשומתאתהפטת שלמידת-ידיעהולביןביצועשמטרתהמפקדשל לבתשומתהמבתאויעוזשמטרתהקצין-מסה הצבאיומשיוןהיויעהכילי,ררורבלבד.המפקר תפעוללצירךמספיקיםאינםקצין-המודיעיןשל מסוגל'הואכילי,נראהאךנעטרת,שאבה'היחידה הערכהמתךלושתאפשרצבאיתידיעהלרטוש לאויב.ביחסמיעצת
יודבלבילקטין-הרפדיייהלהבהירמציעאתה אותה.לתתמתפקידואיןהערכהלהגישנתבקשלא נעתלקבועעתבכלייצאיהמפקדכיספק'ליאין קצין-יוכשרלאבאםכילזכור,עליךאךככלל, לאכהערבת-מצבהעובדות'אתלמכםהמודיעין ע"ילכךכשיתעקשגםזעתלעשותמסוגל.יההה קצין-שלחלקוסיוםכי'להבין,'עליךהמפקד.'
הואהערכת-מצבמהןע"יהסי,רר'בקבוצת'המלדיעין

גדחץשלשבמציאותלמהותלימודי.הכרחלכן
כך.עללותרהמג"דעלולויתמרון,טרפ12חי"ר,

ש-הרושםאצלךנוצרמהסמךעליודעאיני'
היתהזואםקטן.מג"דמעיןאתהכקצין-מודיעין

ברורלאבמקלחת.'nsnlwעלמתפלאאי'ניגישתך
לניתוחשהשמעתבהערכה'הגעתמהסמךעלגםלי

מושבאיניכוחותינו.שלהפרשייות.הפיילה.ררכי
לעצמילתאריכולאניבקורס.אותךלימדושכך.

לאפשרותביחסתשחלשכקצין-מודיעיןאפשרות
הגישהלדרךביחסמסוים,'בצירבוחותיגותשעת
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