
 המרחביתהחטיבה
 יסודכעוצבת
 בטרורבמלחמה

 מכן. שלאחר הקרב את ומכינה מתכננת בזמן ובו בהווה הקרב על מפקדת באיו"ש מרחביתחטיבה
 שברת את מקיימת שהיא תוך nwlu היא זה וכל השלם, הלמידה מעגל את מרכזת גם היאבמקביל
 המבצעיתהבט"ש

 אבמן אורןאל"מ

 בעליל שונה הנוכחי בעימות צה"ל פועל שבההמציאות
 חשיבה תהליך בוצעו המרכז בפיקוד בעבר. ישראלממלחמות
 כעוצבות החטמ"רים את למעשה הגדירו שבהם מטהועבודת
 העימות בשנות חלו רבים ושינויים אתגרים בלחימה.היסוד
 של החטיבה" ב"ספר בפרט. המרכז ובפיקוד בכללבצה"ל
 והחטמ"ר בצה"ל, היסוד עוצבת הינה שהאוגדה כתובצה"ל
 האוכלוסייה ועל החטיבה שבאחריות המרחב על"יגן

 הדברים פני הם כך האם ובחירום". בשגרה בוהכלולה

 כל בין כלוליין ומתמרנת החלטות מקבלתההתיישבות
 האלה.המשימות
 ותמיד רבות, החלטות יום מדי מקבל החטיבהמפקד
 שבע יהיה שלא האלה מההחלטות המושפע מישהויימצא
 מתן על-ידי חיים" ל"מרקם בגזרתו דואג המפקד אםרצון.
 ומראשי מהשב"כ זעקה מייד קמה לפלסטינים, תנועההקלות

 הביקורת את להקשית מחליט המפקד אםההתיישבות.
 התיאום ממפקדת בפניות מוצף הואד

 ומנציגי ווטץ"' "מחסום מנשותוהקישור,
 מבצע, על מפקד הוא בלילהאונר"א.
 פעילי של הפגנה עם מתמודד הואבבוקר
 פינוי מנהל הוא בצהריים הגדר, נגדשמאל
 מפקד עם נפגש הוא מכן לאחרמאחז,

 הוא בערב הפלסטיני, הלאומיהביטחון
 עוד הוא ובסיומה 2, פקודות קבוצתמקיים
 למשאית בנוגע המועצה ראש עםמשוחח
 מבצע. לעוד לחפ"ק, - משםזבל.

 המח"ט שחייב השיקוליםמגוון
 הוא המחשה: לשם עצום. הואלשקול
 אם - היתר בין - בחשבון להביאצריך

 קריסה ג'נין. של הכלכלי מצבה על לרעה תשפיעהחלטתו
 תשתיות של לקריסה להוביל שעלולה העיר, שלכלכלית
 או החטיבה של בעיה רק אינה וכו', הרפואה החשמל,המים,
 במהירות להפוך עלולה היא אלא הפיקוד, של או האוגדהשל
 אדם בני אלף כ-300 בין-לאומית. ואף לאומית לסוגיהרבה
 הוא - החוק על-פי - והצבא מנשה, חטיבת של בגזרהחיים

הריבון.
 המערכתית הרמה בין - בתווך הניצב הגורם הואהמח"ט
 אבטחת של המיקרו-טקטיקה לבין האסטרטגית אףולעיתים
 מבנה על הסוגרת הלוחמים חוליית או התלמידיםאוטובוס
 פליטים.במחנה

 לבין הלוחמים עייפות בין תמידי במתח שרוי גםהמח"ט

 מיבמחסומים,
 הנוכחית?במציאות

 שונים כיום והאתגריםהשינויים
 אך שלעיל, היבשה מההגדרהמשמעותית
 לפיקוד הזה המאמר את לייחדבחרתי

 הנוכחי. בעימות בחטמ"רולמנהיגות

 סיקודייםאתגרים
 החטיבה בפני העומדים האתגריםמהם

 הזה? המלחמה בסוג באיו"שהמרחבית
 עוצבת היא באיו"ש המרחביתהחטיבה
 כל את המתכללת זו היא -היסוד

 לוחמת המרחביתהחטיבה
 על מבינהבטרור,
 האזרחית,האוכלוסייה

 מקיימת החוק, אתאונפת
 ההתיישבות עםקשר
 ומתמרנת החלטותמקבלת
 המשימות כל ביןכלוליין

האלה
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 למעשה הלכה מדיניותומתווה
 מתמשך מאמץ מבצעת היאבשטח.
 ניהול הבאים: המרכיבים אתהכולל

 תמונת יצירת הנוכחית,המערכה
 גיבוש ונקודתית, שוטפתמודיעין
 ונקודתית, מתמשכת מצבהערכת
 שגרת וקיום הבא המבצעתכנון
 במקביל.בט"ש

 החטיבה אחרות:במילים
 על מגינה בטרור, לוחמתהמרחבית
 את אוכפת האזרחית,האוכלוסייה

 עם קשר מקיימתהחוק,



 עליו::: המוטלות המשימות כל את לבצע שיכול לגוף החטיבה את שהופכים הם המח"ט של המטהקציני

 למבצע לצאת או חשודים לעצור פשיטה, לבצעהצורך
 פעולות לבצע הברור הצורך בין נקרע הוא כן כמומתמשך.
 הבלתי מחויבותו לבין למשימה מחויב ולהיות מיידיבאופן

 לוחמיו. חיי על לשמורמתפשרת
 השורות בין לקרוא היכולת את לפתח נדרש גםהמח"ט
 לבצע הגדוד ושל המג"ד של האמיתית יכולתם מהיולהבין
 ומהם עליהם, שהוטלה המשימה את מסוימת זמןבנקודת
 באותה המשימה אי-ביצוע של והתוצאות המשמעותהסיכון,
 זמן.נקודת

 המקצועית דעתו על לעמוד האומץ להיות צריךלמח"ט
 האומץ לו להיות וצריך מפקדיו, ובהם הגורמים, כלבפני
 שבו למצב להגיע צריך הוא לכול ומעל אנשיו. עללסמוך
 צורך שיחוש בלי הגילוח, בשעת בעיניים לעצמו להסתכליוכל
 המנטלית היכולת מבטו. את להשפילעז

 המפתח היא הניגודים כל ביןלאזן
 הפיקודי במישור המח"טלהצלחת

 שעולם לזכור יש ותמידוהמנהיגותי.
 הרבה בו יש אלא שחור-לבן אינוהמח"ט
 אפור. של גווניםמאוד

המעצבים
 ובראשונה בראש מעצבים המציאותאת

 החיילות המ"מים, המ"פים, המג"דים, המטה, קציניהאנשים:
 נמצא הוא כשפיזית גם נמשכת המפקד השפעתוהחיילים.
 תפיסתו את יעדיו, את לאנשיו מנחיל הוא שכן אחר,במקום

 המפקד". "רוח שקרוי מה ואתהמבצעית
 להיות ועליה בלחימה, מרכזי גורם היא החטיבהמפקדת

 ולהיות יציבות להקרין עליה וגמישה. משומנתחזקה,
 הלחימה. בגזרת המקצועיתהאוטוריטה
 המטלות את לבצע לחטיבה שמאפשרים הםהמג"דים

 ואת המשימות את הבנתם על-ידי אחת ובעונה בעתהרבות
 לאחריותם הודות ובעיקר המובנים( )בכל הגזרהגבולות
 בגזרתם. מתפשרתהבלתי

 בזמן ובו בהווה הקרב על מפקדת היסוד""עוצבת
 גם היא במקביל מכן. שלאחר הקרב את ומכינהמתכננת
 שהיא תוך עושה היא זה וכל השלם, הלמידה מעגל אתמרכזת
 המבצעית. הבט"ש שגרת אתמקיימת

 החטיבהמפקדת
 היא חטיבה למפקד לתת שניתן ביותר החשובהההמלצה
 המח"ט של המטה קציני טובים. באנשים עצמו אתשיקיף
 כל את לבצע שיכול לגוף החטיבה את שהופכיםהם

 הדרך התוויית שלאחר אלה הם עליה. המוטלותהמשימות
 בעיקר: לעסוק הזמן את למח"טמפנים
 המפקד רוח והנחלת חניכה ביצוע,תכנון,

לגייסות.
 אמנות. היא ויעיל מגובש צוותבניית

 מסור, צוות להיות חייב החטיבהמטה
 גבוה, עבודה מוסר בעל לויאלי,מגובש,
 לבין בינו ומתקשר המטרות עלהמסכים
 לי הייתה ברורה. משותפת בשפהעצמו
 כזאת, חבורה על לפקד גדולהזכות

 שלה. במילון מצוי אינו "אי-אפשר"שהביטוי
 לחניכה ומרכזי ברור יעד הוא החטיבה מפקדסגן
 בהקניית המרכזי השותף הוא לכול מעל אבל הדרך,בתחילת
 לזכור חשוב המתמשך. המאמץ את לבצע לחטיבההיכולת

 כאשר החטיבה מפקד ובראשונה בראש הואשהסמח"ט
 נעדר.המח"ט
 והטובים המסורים שהאנשים תמיד לזכור המח"טעל
 בשגרת ולשלוט לפקד לו שמאפשרים הם פיקודושתחת

 מעצבים המציאותאת
 האנשים: ובראשונהבראש
 המב"דים, המטה,קציני

 המ"מים,המ"פים,

הח"לת~
 והח"לים

 מנשה חטמ"ר של פעילויות במהלך צולמו הזה במאמר:4התמונות
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 חטיבתי מבצע בעתהלחימה,
 גם והם ובבקרה בחניכהמורכב,
 הביתה לצאת לו שמאפשריםאלה

 כמה )עד רגוע כשהואלחופשה
שניתן(.

 והמג"דיםהנדודים
 כבר החטמ"ר מפקד שלתפקידו
 הכוח. בהפעלת רק מסתכםאינו
 ולטפל הכוח בבניין גם לעסוקעליו

 כדי ונורמטיביות, ערכיותבסוגיות
 גם הנוכחי אופיו על ישמורשצה"ל
 המרחבית החטיבה הבאות.בשנים
 ועל הגדודים על חותםמטביעה
 המפקדים על ובעיקר -היחידות
 תחושת בגזרתה.שפועלים
 החטיבה מטה ושל שליהאחריות
 מוחלטת. היא וללוחמיםליחידות

 אזרחים אותישואלים
 הרצופה הלחימה "בגללומפקדים:

 פגע זה נוראית. היא והשחיקה מתאמנים, לא בכללאתם
בצה"ל"?

 שעברו הסוציאליזציה תהליך הוא! נהפוך היא:תשובתי
 את משמעותית חיזק היום ועד העימות מתחילתהיחידות
 לפני שהיו למה היום והשריון החת"מ גדודי דומים לאהצבא.
 והמ"כים המ"פים המג"דים, דומים לא שנים.ארבע

 הנוכחי. העימות טרם שהיו למה וכו'( מט"קים)מסו"לים,
 חיזקו והקשה המתמשך באתגר העמידה הפיקוד,המנהיגות,

 ואת המ"פים את המטה, קציני את הגדודים, מפקדותאת
 משמעותית חיזקו הם מכך, חשוב פלגות(. )מפקדיהמפל"גים

 כלל של המסוגלות תחושת ואת העצמי הביטחוןאת
 והיחידות.המפקדים
 דבר הן פקודות המג"ד. את מאוד מכבד אניכמח"ט

 כמג"ד הערכתי ולא אהבתי לא כמה עד תמיד זכרתי אךחשוב,
 חמ"לים באמצעות לגדוד שהועברו המח"ט" "הנחיותאת

 קולו את לשמוע צריך המג"ד סמב"צית(. על-ידי כלל)בדרך
 חשוב המג"ד. של קולו את לשמוע צריך והמח"ט המח"ט,של
 של עיניו את לראות המח"ט חייב שבהם מצבים ישנםמכך,
 את מבין באמת הוא אם להתרשם כדי גופו שפת ואתהמג"ד

 פעם לא למילוין. יעיל באופן ופועל איתן מזדההההנחיות,
 שהוא ברגע בגזרה חדש מג"ד של ההקלה תחושת אתחוויתי
 פתרון. יש תמיד פתרון. ושיש שלי גם היא שלו שהבעיהמבין

 מבין שהמג"ד ברגע החניכה. בחשיבות להפריזאי-אפשר
 המ"פים את אותו, לחנוך משכיל וזה המח"ט, ממנו מצפהמה
 ]מ"פ )מפ"ם בגדוד המרכזיים התפקידים בעלי שארואת

 חשוב לאוטונומי. הגדוד הופך וכו'( קמ"ן קמב"ץ,מפקדה[,
 עומדים אינם ויצירתיות יוזמה פעולה, שחופשלזכור

 ולחניכה. לבקרה לשליטה,בסתירה

 והם"סיםהסמג"דים
 כפי - או מצוינים סגנים של חבורה לרשותי עמדהבחטיבה

 מצוינים. מפקדים של - הזמן כל להם לומר טורחשאני
 האישית ההשקעה סגן! רק ולא מפקד כול קודם הואהסמג"ד
 אורך את לחטיבה שמקנים הם זמן. לאורך השתלמהבהם

 שגרה על שמירה תוך הרצופה בלחימה החיוניהנשימה
 מטלות לבצע למג"ד מאפשרים שהם בכך איכותיתמבצעית
 המג"דים למשפחתו. הביתה לצאת גם פעם ומדינוספות

 אם לנו ואבוי משפחות, ובעלי יותר בוגרים הם היוםשל
 הגדוד. של היכולות נפגעות המג"ד בהעדר שבו מצבניצור
 ובאותה אופן באותו כמעט הסמג"דים את לחנוך המח"טעל
 המג"דים. את חונך הוא שבהםרמה
 בלתי קשר על לשמור המח"ט חייב המ"פים עםגם
 לביקור בא שאני שמח!( ממש )כן, שמח מ"פ ואםאמצעי.

 כמח"ט. בשבילי גדולה מחמאה זו - שיחה לגלגל כדי סתםאו
 המ"פים. עם משיחותיי לומד אני הרבה הכי מכך:יותר

 בבחינת הן שבשבילי אגב, הערות משמיעים הםלעיתים
 ילווה בפלוגה מח"ט של שביקור אסור לדעתי גדולה.הארה
 דיאלוג לנהל הוא שצריך מה כל ביקור. בתיק או כלשהובטקס

 לפועל המוציאים הם למפקדים. ברצינותולהקשיב
 לעיתים עליו. מפקד שהמח"ט האדיר בפאזלהאמיתיים
 בחלון להתבוננות המ"פ מבחינת משול המח"ט שלהביקור
 חדה בצורה דרכו נראה הכול קל, בניגוב שלפתע, אדים,מלא

 הכול פתאום נהיה ולמ"פ למג"ד כיצד ראיתי פעם לאוברורה.
 הקשבה. ושל דיאלוג של שעתיים לאחרברור

 סיזיפוםקללת
 היה אכזרי כמה עד היטב מבין מרחבית חטיבה של מפקדבל

 שאולץ בכך סיזיפוס הוענש כידוע סיזיפוס. על שהוטלהעונש
 ההגעה לפני וממש ההר, במעלה כבדה אבן פעם בכללגלגל
 דומה באופן לתחתית. שוב מתגלגלת הייתה היאלפסגה,
 גדודים מכשיר הוא פעם בכל המרחבית: החטיבה מפקדפועל

 משתפשפים שהם ולאחר פיקודו, תחת לפעולחדשים

 ושל הלוחמים של הנשימה אורך בבעיית להתמקד!ת גרם הממושךהעימות
 תחושת בין מדיי גדול וסער np~nwl לחץ כמו בעיות והעלההמפקדים

 מהן חלק של האמיתית היכולת לבין היחידות שלהמפוגלות



 גדודים מגיעים ובמקומם עוזבים, הם לתפקד,ומיטיבים
 מההתחלה. אותם לחנוך שישחדשים,
 עושים אתם "מה לי: אומרים חדשים כשמג"דיםאבל
 עבודה על שאפילו לי ברור למנשה?" להגיע רוציםשכולם
 גמול. ישסיזיפית
 החניכה: מלאכת נעשיתוכך

 מתן היכרות, שיחה, סקירה, הגדוד: הגעת לפניכחודש*
 הנקודות ציון תוך החפיפה לקראת להכנותדגשים
 להתמקד. יששעליהן

 ראשון ביקור וכן וחניכה תרגילים הראשון:בשבוע*
 המח"ט נותן בביקור המ"פים. כולל הגדוד,במפקדת
 ראשון תרגיל נערך מכן לאחר שאלה. לכלתשובה

 ארוך. תחקירובעקבותיו
 המטות ואנשי המג"דים סוף-סוף מבינים כחודש לאחר18

 לאחר המקדימות. בשיחות איתם שדובר מה עלשלהם
 מתחיל שבו השלב זהו בפלוגות. הביקורים מתחיליםמכן

 שלו. מהמייפים ללמודהמח"ט
 אירועים, תחקירי קיום - שוטפת" "תחזוקה קיום8

 גייסות(, ללא טקטיים )תרגילים ותטל"גיםתרגילים
 את מבצעות שהן תוך גם בפלוגות סדיריםביקורים

 התרגילים שתחקירי להדגיש חשובמשימותיהן.
 הערכיות הנורמות לקביעת המרכזי הכלי הםוהאירועים

והמקצועיות.

 המערכות כלל רתימת - החטרהאחדות
 השב"כ, דוגמת אחרים, גופים לצד בשטחים פועלצה"ל

 ישראל. משטרת מג"ב, )מת"ק(, והקישור התיאוםמפקדת
 יצירת תוך הכללית למשימה לרתום יש האלה הגופיםאת

 חשוב פעולה. שיתוף של טובהאווירה
 פעולה, שיתוף של אווירה ליצורביותר
 כפופים שאינם בגופים שמדוברמכיוון
 הפיקוד בשרשרת נמצאים ואינםלמח"ט

 שלו."הקלסית"
 התפר, מרחב של צפון במג"במ"פ
 רכז העמקים, מרחב של עירון תחנתמפקד
 למסקנה הגעתי אבל מהמח"ט. פקודות מקבלים אינםהשב"כ
 מתמסרים הם נכונה, בצורה למשימה אותם רותמיםשאם

 פעולה. לשתף ורצון מסירות מפגינים ליבם, בכללמשימה
 כלל את לרתום והמנהיגותית המקצועיתהיכולת
 בגזרתה. החטיבה להצלחת המפתח היאהגורמים

 נורמות פיקודיות, אמירות החלטות,קבלת
וערכים
 קשות. ערכיות בדילמות מתאפיינת הנוכחיתהמלחמה
 ועד במחסום מהלוחם - הכלל נחלת הן האלההדילמות

 של כזה בסוג ובערכים בנורמות העיסוקראש-הממשלה.
 בנושא וכצבא. כעם שלנו המוסרי החוסן על מצביעלחימה
 ניסיוני: על המבוססות עצות שלוש לתת יכול אניהזה
 החיילים את להכניס שלא - ניתן שרק ככל - להשתדליש1.

 יתר, עומס עליהם להטיל אסור בעייתית.לסיטואציה
 באמצעות אזעקה" ל"פעמוני ערניים להיותוחייבים

 יעילים. בקרה מנגנונייצירת
 ניתוחי תדריכים, באמצעות - יעילה הסברה לנהליש2.

 והנחיות.אירוע
 הרצויה. מהנורמה שחורג מי בחומרה להענישיש3.

 הזה בעימות הישראלית החברה ושל צה"ל שלעוצמתם
 - המשותפת ומהמטרה הפעולה של מהלגיטימציהנובעת
 הלגיטימציה האזרחים. בקרב וגם הלוחמים בקרבגם

 זה דוגמת מתמשך בעימות אסטרטגי נכס היאהציבורית
 אותה מאבדים כאשר שקורה מה ועל כרגע, בו מצוייםשאנו
 הביטחון ברצועת והלחימה לבנון מלחמת במהלך למדנוכבר

 לבנון.בדרום

סיכום
 כמה לפני שהייתה למה כיום דומה אינה המרחביתהחטיבה
 ורק אך לעסוק החטמ"ר מפקד היה יכול בעבר אםשנים.

 אין היום של במציאות הרי לרשותו, העומד הכוחבהפעלת
 גם לעסוק עליו כיום הזאת. מהפריווילגיה ליהנות יכולהוא

 חניכה ובראשונה בראש - אחרים נושאים של רחבהבקשת
 מפקד היום נהנה זאת לעומת המ"פים. ושל המג"דיםשל

 חופש לו. היה לא שמעולם כפי פעולה מחופשהחטמ"ר
 האוגדה, )מפקד שמעליו הרמות כל לו שנותנות הזההפעולה
 עליו לשמור ויש מאליו, מובן אינו המטכ"ל( הפיקוד,אלוף
 העשייה אווירת על שמקרין חשוב בנכס מדובר משמר.מכל

 איכותה. ועלבחטיבה
 ואת אותנו מכיר האויב לחימה שנות לחמש קרובלאחר

 והמבוקשים הטרור פעילי שלנו. המבצעית הפעולהדרך
 ולשיטות מרכיביה כלל על שלנו המודיעין ליכולתמודעים
 ממוקדים. סיכולים ועד ממעצרים - האג"מיותהפעולה

 הפיקוד כל עוצב הלוחמותביחידות
 הנוכחי, בעימות ומטה המ"פיםמרמת
 המפקדים של המקורי המקצועיוהיעד
 הושם וכו'( חת"מ קציני שריון,)קציני
בצד.

 להתמקדות גרם הממושךהעימות
 ושל הלוחמים של הנשימה אורךבבעיית

 מדיי גדול ופער ושחיקה לחץ כמו בעיות והעלההמפקדים
 האמיתית היכולת לבין היחידות של המסוגלות תחושתבין
 מהן. חלקשל

 החטיבתיות המפקדות חיזוק של המגמה את להמשיךיש
 ולהפוך החטיבות של המודיעין את לחזק יש ובאיוש,בתקינה
 עם הפעולה שיתוף את לשפר יש מחקרי". "מיני לגוףאותו

 ההסברה. את ולחזק מרשימות, תוצאות המניבהשב"כ,
 הכוח לבניית בתוכניות החטמ"ר מפקדי את לשתף ישלבסוף
 טווח. ארוכי תהליכיםוליישום
 יותר. חזק צבא הוא צה"ל לעימות השישית השנהערב
 איו"ש ובאוגדת המרכז בפיקוד כיום הניתן הפעולהחופש

 הזה הפעולה חופש מאליו. מובן ואינו מרשים הואלחטיבות
 הפרמטרים. בכל איכותית מבצעית אווירהיוצר

 המנהיגות ואילו במלחמה, הסודי הנשק הםהאנשים
 מוצלחת. עשייה לכל הבסיס הםוהפיקוד

6

 היום נהנה החטמ"רמפקד
 כפי פעולהמחופש
 ויש לו, היה לאשמעולם
 משמר מכל עליולשמור
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