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על-ידיהנתפסותבכוה.השיטושעלהגבלותשורת

בשךהןלהבהיר1lehהמציאוןJhll'lhDJהמפקדים
ובעתמבהירה,הגבלהזוכיהיריבכלפיוהןהצבא

סלואאתלהביאבעיהbleלצה"לתהיהלאהצורך

ביטוילידיכוהו

עידואפיאך"ם
פקר-ריעןשאיהסרן

מנוא
השימושהגבלתשלהתופעהאתלבחוןהיאזהמאמרשלמטרתו

משמעויותיהעלההסכמיםבתקופתבאיו"שהמופעלהצבאיבכוח

ברמהלצבאביחסוהשלכותיה
והאישיתהארגוניתהמערכתית,

השונות).ברמותהמפקדיםאצל(

משפיעיםרביםגורמיםכינראה

בכללבעוצמההשימושאופןעל

חשיבותבפרט.הצבאיובכוח

העימותבמסגרתזהבנושאהטיפול

בעיקר-רבההינההעצימותנמוך

העיקריתההתכבדותשזוהימכיוון

ישזהלנושאצה"ל.שלכיום

עדייןאךרבה,ערכיתמשמעות

בתחוםהתיאורטיהחסךלו.היאהומחקריתיאורטיגיבוילואין
עלויותריותרבולטונהיההולךהעצימותנמוכיהעימותים

לאחרמהעימותיםמ-95%יותרבעולס:אלהשלשכיחותםרקע

עצימות.כנמוכימוגדריםהקרההמלחמהסיום

אסימטרייםצדדיםביןהתנגשותלמעשההואעצימותנמוךעימות

מדינהשהיאיישותביןבדרך-כלליהיההעימותקיצוני.באופן

ושואפתהשלטוןנגדשמתקוממתמדינה,שאינהיישותלבין
מורכבתאסימטריתמערכתשלהיווצרותהמדיניים.להישגים

ברציונלבפערומשתקפתהתרבותימהפערנובעתוסבוכה

מדינהשהיאהיישותהצדדים.ביןהמשאביםובפערהמטרות

שבצדבעודהצבאי,הכוחעלמרכזיתבשליטהמאופיינת

מטרהבעליבהכרחשאינםשונים,כוחגורמיקיימיםהמתקומם

שאינםאפילואוהפעולהדרכיעלמסכימיםשאינםאוזהה

כוחותביןבעימותביטוילידיבאהמשאביםפערמתואמים.

באלימות,הפועליםסדירים,שאינםכוחותלביןסדיריםביטחון

המשאביםפערוטרור.גרילהפעולותעממית,התקוממותדוגמת

בעימות.הצדדיםלרשותהעומדיםבאמצעיםכמובן,ניכר,

אלאיחסית,דלים,רקאינםהחלשלרשותשעומדיםהאמצעים

פקר-רנת:מאיהסרןעידן:אפיאלא
גזח'ט

הזי
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ג9

המרכז.פיקודשלפסיכולוגיהענףבשיתוףלאומילביטחוןהמכללהשלגמרעבודתבמסגרתשבוצעמחקרעלמבוססזהמאמר*



מפגיןזאת,לעומתפרימיטיביים.גםלעיתים

גדולהשהיאנפגעים,לספוגנכונותהחלש
מדינה.שהיאהיישותשלמהנכונותערוךלאין

נוסף:בולטמאפייןעצימותנמוךלעימות

לידילהביאיכולאינולעולםבוהחזקהצד

להגבילתמידונאלץעוצמתומלואאתביטוי

הצבאי.בכוחוהשימושאת

הייתהזהמאמרמתבססשעליוהמחקרמטרת

בכוחהשימושהגבלתשלהתופעהאתלבחון
באיו"שעצימותנמוךעימותבעתהצבאי

מאפייניאתביררנוראשית,ההסכמים.בתקופת

התפיסהאתוכןהבינייםהסכמישלבתקופהבאיו"שהעימות

עסקנומכןלאחרתקופה.באותההצבאיהכוחהפעלתשל

כנגזרתהצבאיבכוחהשימושהגבלתשלבשאלהספציפיבאופן
להגבלתלהתייחסניתןהאםשאלנוולבסוףההפעלה,מתפיסת
מבוססתזועבודההצבאית.בעוצמהמרכיבכאלבכוחהשימוש
שהשתתפואלההן-בצה"למפקדיםעםשיחותעלבעיקרה
הכוחותעלשפיקדואלהוהןהכוחהפעלתמדיניותשלבעיצובה

אישיליוויעלהעבודהמתבססתכןכמובשטח.הטקטיתברמה

מרכז.ובפיקודבאיו"שמהתהליכיםחלקשלופעיל

המחקרשיטת
י55~
מסמכים2000.ינואר-מאיהחודשיםבמהלךנאספוהמחקרמזוני

שוניםבפורומיםהרצאותמצגות,צבאיות,תוכניותצבאיים,

רובזה.למחקרהנתוניםמסדאתמהוויםראיונותובעיקר
נתוניםאיו"ש.מאוגדתזהובכללהמרכזמפיקודנאספוהנתונים

המטכ"ל.ברמתחלקםאחרים,צבאייםמגורמיםנאספונוספים

המשופלם
שהוגדרההמשתתפים,לאוכלוסייתלהשתייכותהקריטריונים

לגזרתמסוימתאחריותאושירותהיוהזה,למחקרכרלוונטית
ראיונותכב-15הנתוניםעיקרשלמקורםקצינים).ברמת(איו"ש

ששהווהמפקדיםהמח"טיםעםהואהגדולשרובםושיחות,

מפקדיםעםשיחותקיימנוכךעלנוסףקבוע.באופןבגזרה

זמניתתעסוקהשביצעו-ובסדירבמילואים-השוניםבדרגים

הגזרותמפקדיושלהמח"טיםשלבדרגההתמקדותבאיו"ש.

המבוססועדכני,עשירחומרלספקזהדרגשלמיכולתונבעה

בממשקנמצאהגזרתיהמח"טלמעשה,זמן.לאורךהתנסויותעל
במישורההתנסותלביןבגזרההיומיומיתהפיזיתההתנסותשבין

גזרהשלמח"טמכאןבפיקוד.המתקייםהקונספציהפיתוחשל
ראייה-בגזרההנעשהעלושלמהרחבהראייהבלבד)לוואולי(

גבוהה.וברזולוציהמעמיקהשהיא

המחקוהקו
בשטח,זוטריםמפקדיםעםנעשומהראיונות/שיחותאחדים

יודעומקרהבכלפורמלי.פחותובאופןמוקדםתיאוםללא

וניתנהומטרותיו,המחקרלגביהמרואיינים

הייתהלאבו.להשתתףשלאהאפשרותלהם

לאוגםהמשתתפים,שללאנונימיותהבטחה
המרואיינים.מצדכזאתבקשההייתה

הטיותייתכנוראיונותעלהמבוססבמחקר

הנבדקיםשלבניסיוןלמשל,מדובב,שונות.

המראיינים,שלהמחקרהשערותאתלנחש

Desirabilityl()500181חברתיתברצייה
מהווהאינוזהחששלהערכתנואולםוכד'.
איכותני,מחקרזהושכןזה,במחקרבעיה

עליתרסובייקטיבי.מידעבמהותוהמציג

עיקרשאוביםהנתוניםשלומהאותנטיותמהסובייקטיביותכן,

לאהמחקרבשאלותכילציין,ישכךעלנוסףותקפותו.כוחו
התוצאותמהןלדעתהיהניתןשלאכךכיווניות,שוםהייתה

הרצויות.

וניתוחםהממצאים
הערמותגמודהשמותשלאשיו

בתהליךביטוילידישבאהכפיהמסורתית,הצבאיתבתפיסה

השטחעיקריים:מרכיביםלשנימרכזימקוםניתןהמצב,הערכת
הערכתלעשותשניגשיםהמפקדים,לדעתוהאויב.הגיאוגרפי

אלהמרכיביםלשניאיןבאיו"ש,עצימותנמוךבעימותמצב

העימותסביבתאתשמעצביםהפרמטריםמרכזית.משמעות

השטחמיפויהמסורתית.בתפיסהמבוטאיםואינםאחריםהם
קריטריוניםעל-פיובראשונהבראש-ונעשה-להיעשותצריך

הסוציולוגילמרקמההאוכלוסייה,להרכבהקשוריםמקומיים,

להיסטוריהכלכליים,להיבטיםוכד'),השכלהאידיאולוגיה,דת,(

על-פיגםנעשההעימותסביבתמיפוישנית,וכד'.המקומית

ממדמדיני,מצבאזוריות,השפעותכגוןחיצוניים,קריטריונים

וכד'.הזמן

נגזרותאלהגורמיםעל-ידימעוצבתהעימותשסביבתמהעובדה
עיקריות:משמעויותשתי

אתולהביןקשוביםלהיותבשטחהעוסקיםשלהמחויבות1.
אלהלהקשריםאםגם-הפעילותשלהכולליםההקשרים

הקונוונציונלית.הצבאיתלפעילותנגיעהלכאורה,אין,

ולדינמיותלשינוייםקשבלהפנותהמפקדיםשלההכרח2.

הרלוונטיותאתבעקביותלבדוקכלומרהסביבה,שלהמתמדת

הסביבה.אתמנתחיםהםשלפיהםהפרמטרים,של

לפני-שניםלאורךבאיו"שבשינוייםהעוסקתהשאלהלגבי

היחידהדרמטיהשינוי"כישטענוהיו-ולאחריהםההסכמים

פלסטינים,שוטריםושישפלסטינית,בשליטהשטחיםשישהוא

אינהבשטחבני-האדםשלוהתפיסהבהשקפות,שינויאיןאבל

משמעותישינוייש"כישאמרונשאליםהיוזאתלעומתשונה".

בהיבטיםהאינתיפאדהתקופתשללזוהיוםשלאיו"שבין

בצדוהןהישראליבצדהןהחייםהתנהלותשלהכלליים
בשטח".הפלסטיני

לנבועיכולהמרואייניםביןהשינוייםבתפיסתלהבדליםההסבר

לרשותשעומדיםהאמצעים

יחסית,דלים,רקאינםהחלש

פרימיטיביים.גםלעיתיםאלא

החלשמפגיןזאת,לעומת

שהיאנפגעים,לספוגנכונות

מהנכונותערוךלאיןגדולה

מדינהשהיאהיישותשל
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אתרואהמפקדוכלייחודיים,מאפייניםישנםגזרהשלכלמכך

ההשפעותהואלהבדליםנוסףאפשריגורםבגזרתו.הנעשה

מג"דאומ"פהואהיוםשלמח"טלמשל,בעבר.האישיוהניסיון

מהשינוייםשאחדיםוייתכןהאינתיפאדה,בתקופתלשעבר

וכד'.ניסיוןגיל,בשלות,התפקיד,היקףעצמו:ממנונובעים

לגזרתזאתעםלאיו"ש.רקאופייניאינועצימותנמתעימות
ספציפיתהתייחסותהמחייביםמשלה,ייחודייםמאפייניםאיו"ש

העימותשלהעיקרייםהמאפייניםלהלןבה.בטיפולוממוקדת

צהל:מפקדילדעת-באיו"ש

בעוצמתו.המשתנהאליםבעימותמדובר1.

המציאות.עללהשפיעומנסיםבשטחפועליםרביםגורמים2.

שותפיםלפעמיםהםיריביםאואויביםברור:אינוהאויב3.

ובעונהבעתהתפקידיםשניאתממלאיםהםולפעמים

אחת.

וחלקוגלויחלקוהמעורביםהגורמיםאתהמנחהההיגיון4.

סמוי.

חלקםפורמלייםחלקםמורכבים:הםהמשחק"כללי"5.
א-פורמליים.

שגרתי.לאשימושנעשההצבאיבכוח6.

אסימטרייה.שוררתהכוחותבין7.

תוצאותלביןהמופעלהכוחעוצמתביןישירמתאםאין8.

הפוך).מתאםקייםלרוב(פעולתו

שינויים.הזמןכלהיוצרמתמשך,אי-שקטשוררבשטח9.

הפלסטינית.בגזרהניצחוןהמושגבהגדרתרביםקשייםישנם10.

בעמימות.מאופיינותהמדיניהדרגהנחיות11.

התודעה.בעיצובחשובתפקידהתקשורתילדימוי12.

בזירה.חשובתפקידממלאותפוליטיותדקויות13.

השפעהלהיותיכולהלטוראי)ועדהפיקודמאלוף(דרגלכל14.

המציאות.עיצובעל

במקוםהמציאותעללהשפיעעשויהאחדבמקוםפעולה15.

אחר.ובזמןאחר

אחת.בבתלהתלקחיכולורגועשקטשהואשטח16.

בדרגממפקדיםשונהבאופןלעיתיםתופסיםבכיריםמפקדים

בהקשרהעצימותנמוךהעימותסביבתשלאופיהאתביניים
הצדשלש"כוחותופסיםהבכיריםשהמפקדיםבעודהפלסטיני.

יותר",חזקהלהיותעלולהזווש"עוצמהבחולשתו",טמוןהשני

כצדהפלסטיניהצדאתתופסיםהבינייםבדרגשמפקדיםהרי

המדיניהתהליךתחילתמאז"אמיתית:עוצמהוצוברשהולך

הראש,אתלהריםלפלסטיניםאיפשרושההסכמיםתחושהישנה

משוםלעיתיםבהתנהגותםישולמעשההבית',כיבעלילהתנהג

מפרשיםהשוניםהדרגיםכלומר,ופרובוקטיביות".התנשאות

בהםרואיםהבכיריםהפלסטינים.התנהגותאתשונהבצורה

בהםרואיםהבינייםדרגואילובחולשתו,שכוחוחלש,גורם

בהיבטגםמשמעותזולנקודהמחולשתנו.נובעשכוחוחזק,גורם

נמוךהעימותשלקרדינלימאפייןעלמצביעהוהיאיותר,רחב
ומאפשריםבעימותמובניםהוודאותוחוסרהעמימותהעצימות:

עימותסביבתבכלמאשריותרהמציאותשלשונותפרשנויות

אחרת.

הכוחהפעלתשלהתפגלה
כוחבהפעלתלאייםאוכוחלהפעילשנועדהמערכתהואהצבא

במניאותפועלרקלאהצבאמדיניות.מטרותלהשיגמנתעל

הואשבפעולתואלאהמדיניות,המטרותאתומממשמסוימת

מכאןמדיניות.מטרותמסויםבמובןומגבשהמציאותאתמעצב

תמרוןמרחבולאפשרשלוההשפעהליכולתרגישלהיותשעליו
שתבוטאלהראויזונקודהוהמדיניים.האסטרטגייםלדרגים

ההגבלות.בתופעתהיאאף

להסביריכולהגדולההשפעהיכולתיששלצה"להזאתההבנה

המדינילדרגהצבאיהדרגביןהקייםהמתחאתמסוימתבמידה

ההבחנהכינראהאחתלאההחלטות.ולקבלתלאחריותבאשר

לשרטוטניתנתואינהמיטשטשתלצבאיהמדיניהדרגבין

זההאםנכון,זההאםהשאלהעולהמכאןמחודד.בעיפרון

באיו"ש,המציאותשלהאילוציםבשלאובחירהמתוךנעשה

מחודד"עיפרון"באותוולהגדיראחרתלנהוגניתןבכללוהאם

ביןבעיקרבולטהזההמתחדרג.כלשלהאחריותתחומיאת

וכךהצבא,לתוךפנימהמחלחלגםאךלצבאי,המדיניהדרג

ביןלהןאחריותושלפעולותשלוזליגהגלישהלראותניתן

מח"ט,התערבותמצריךאירועמתיברורלאלדוגמא,הדרגים.

להימצא,צריכיםהאוגדהומפקדהפיקודאלוףאירועיםבאילו

חד-משמעיתאינהשהמציאותההבנהמתוךושוב,וכיו"ב.

מדויקת.להגדרהניתנותאינןאלהשאלותגםכנראהובהירה,

והיכולתשהאחריותהיאכולםהמפקדיםבקרבהרווחתהתחושה

המרחבי.הפיקודשלבמגרשנמצאותהכוחלהפעלתתפיסהלפתח

ובהנחיותהתורתייםהתיאורטיים,בחסכיםההכרהחרףזאת

שליצירתה"בגזרה:המפקדיםאחדאומרברורות.מדיניות
הפיקודי.במגרשהםשלההרלוונטיותושימורהפעלהתפיסת

ולכלללגזרההמגיעיםלכוחותהמתפתחהידעהנחלתגםכך

המתמדתוההשתנותהסביבהשלהדינמיותלמעשה,הצבא.
ומכאןההפעלה,תפיסתשלתמידייםועדכוןבחינהמחייבות

כליםלוישביום-יוםאותווחיהשטחאתשמכירמישרק

אחרות:ובמיליםרלוונטית.הפעלהתפיסתליצורויכולת
התחושהמאוד...מוגבלתהתיאורטיתהספרותשלהרלוונטיות"

הלקוחותתופעותעםבאיו"שלהתמודדוכליםשפהשחסריםהיא

שלבתחוםריקשישמצבנוצרהעצימות.נמוךהעימותמתחום
עללחשובישמנגדאולםהעולם".בכלהעצימותנמוךהעימות

איבודשלסכנהישהכוחבהפעלתהיומיומישבעיסוקכך

מכאןכולה.המערכתשלכוללתוראייהרחבהפרספקטיבה
ההפעלהתפיסתשללפיתוחההמנדטאתלהשאיראסורשאולי

התפיסהבגיבושצורךישאלאהמרחבי,הפיקודבידיורקאך

בלעדיתהכמעטההתעסקותבגללכיום,האסטרטגית.ברמה

חוסרנוצרההפעלהתפיסתשלבגיבושההמרחביהפיקודשל
הטועניםישאולםהכוח,ובבנייןפורמליתמבצעיתבתפיסה

כמועצימות.נמוךבעימותכזאתבתפיסהצורךישאםספקכי



נמוכהוהלחץהאיוםשרמתנראהכיתפיסה,לפתחלחץאיןכן

ובולטותמצומצםמשאביםהיקףמדיניים,מתהליכיםכתוצאה
מצטיירכךעלנוסףציבורית).בולטותחוסרלמעשהאו(ציבורית

שהתפתחהפעילותאופיעצמו.בכוחותמתארגןשהפיקוד

רמתולכןמטכ"לי,אישורדורשאינואיו"שבגזרתומתבצע
שוטף".באופןאיו"שעםלהתמודדותנדרשתאינההמטכ"ל

המטכ"לרמתשלחד-משמעיתמדיניותישנהתמידשלאאף

באשרלמטכ"להפיקודביןשיחמתקייםהכוח,הפעלתלגבי

והצבאייםהמדינייםולאתגריםהצפויהעימותשלהניהוללדרך

הפעלהתפיסתלפיקודמספקאינואומנםהמטכ"לבו.הכרוכים

ובלשונונדרשות.ותפוקותסיוםמצבילומגדירהואאולםשלמה,

הרמהלביןהפיקודביןהבנהישנה"באיו"ש:בכירמפקדשל
לסייםלאהואהרצויהסיוםמצבמשברשבעתהמטכ"לית

ברורמחירלגבותישהמשבר.תחילתלעומתנחותהבעמדה

בעקבותלקריסהלגרוםשלאולנסותהרתעהלשם

כאוס".שללמצבלהביאהעלולההצבאית,הפעולה

בפיקודשפותחההפעלהבתפיסתמדובראםבין

הרימטכ"לית,הפעלהבתפיסתמדובראםובין

מהתפיסהשונהבאיו"שהכוחהפעלתשלשהתפיסה

בפרטעצימותגבוהיבעימותיםהכוחלהפעלת
ולעיתיםבכלל,הקונוונציונליתהצבאיתומהתפיסה

המלחמה,מעקרונותאחדלדוגמא,אותה.נוגדתאף

היוזמההואהיווסדו,מיוםצה"לפועלשלאורם

דווקאלעיתיםצה"לנדרשבאיו"שוההתקפיות.

שמופיעאחרעיקרוןמפעילות.ולהימנעלהסתגר

פעמיםנכוןיהיהבאיו"שהמאמץ.ריכוזהואהמלחמהבעקרונות

קטנים,לרכיביםהכוחפיזורבאמצעותלפעולדווקארבות

ביחסגםוכךאחת.ובעונהבעתשוניםבמקומותהפועלים

המלחמה.שלאחריםלעקרונות
הרמהבין-ברוראךגדול,לאאומנם-פערעללהצביעניתן

ביחסהבינייםרמותלביןוהמ"מ,החיילרמתהנמוכה,הטקטית

הגבוהותשהרמותבעודהכוח.הפעלתשלהתפיסהאתלהבנתן
הנמוכותשהרמותהרידרך,ובאיפוקייעודבשקטרואותיותר
למילויהדרךואילוופעילות,הרתעההואייעודןכיאומרותיותר

באהזההפערמשימות.וביצוענוכחותהפגנתהיאזהייעוד
הרמותבקרבבבט"ש.הצלחה""המושגבהגדרתגםביטוילידי

אי-פעולהאופעולהבעקבותהתחושהלעיתיםקיימתהנמוכות

פעילותהעדראו-פעילותשאותהבעודפראיירים",ש"יצאנו
וכביצועכהצלחהיותרהגבוהותהרמותעל-ידיייתפסו-

צריכהאולימיטבי.באופןהמשימה

באופןבהעוסקיםשאיןהשאלה,להישאל

יפעלשצה"לנכוןבכללהאםמסודר:

המלאכהאתלהטילשרצויאובאיו"ש,

ייעודייםכוחותועלשיטורכוחותעל

צה"לנמצאמדועבוחניםאםאחרים!

בעיקרהיאלכךשהסיבהמגליםבאיו"ש,

במדינתהמדינילדרגנוחהיההיסטורית:

עלבאיו"שהעיסוקאתלהטילישראל
הימיםששתמלחמתלאחרמיידצה"ל

כברשהואמשוםובראשונהבראש-

מדיניותישנהתמידשלאאף
המטכ"לרמתשלחד-משמעית

מתקייםהכוח,הפעלתלגבי

למטכ"להפיקודביןשיח

ימות~שלהניהוללדרךבאשר

המדינייםולאתגריםהצפוי

בוהכרוכיםוהצבאיים

%



עצימותנמוכי

הקלאסיתהצבאיתהדילמה

הכוחבנייןשלבתחום

בשאלהקשורהוהכשרתו

ייעודייםכוחותלהקיםהאם

או-מסוימתלהתמודדות

בכוחותשימושלעשות
הקיימיםהצבאים

אתעצמועללקחתהיהמוכןשהואומשוםבשטח,מצויהיה
המשימה.

ייעודילגוףצה"למידיבאיו"שהפעילותבהעברתשמצדדיםמי

מרכזיים:נימוקיםשנימעלים

אינםואנשיועצימות,גבוהלעימותבעיקרמתאמןהצבא1.

שמתנהלמהסוגעצימותנמוכתלהתמודדותמתאמנים
באיו"ש.

בהכשרתםפוגעתעצימותנמוכתלהתמודדותהחייליםהכשרת2.

הכשרתאחרות:במיליםעצימות.גבוהעימותלקראת

לכךלגרוםעלולהמשימותשלרחבמגווןלקראתהכוחות

ולבינוני.לשטחייהפוךשהצבא

נמוךהעימותבמסגרתהפעילותכיטועניםזולגישההמתנגדים
גבוההעימותוכיהצבא,שלהעשייהליבתהיאהעצימות

אומריםהםזולטענתםכראיההמשני.העיסוקהואהעצימות

עצימות,גבוהיצבאייםעימותיםכמעטאיןהיוםשלבעולםכי

עימותיםשלשוניםבמתאריםמתנהליםהעימותיםכלוכמעט

בהתאםהכוחותאתלהכשירשישנובעמכך
למתארבהתאםולאהאמיתיותלמשימותיהם

הולכתלהתרחשותושהסבירותמעורפל,עימות

שנעשותעבודותלראותניתןכברכיום(ופוחתת.
ההכשרהשאלתעםלהתמודדשמנסותבצה"ל,

עצימות).נמוךלעימותכוחותשל

בתחוםהקלאסיתהצבאיתהדילמהכאמור,

האםבשאלהקשורהוהכשרתוהכוחבנייןשל
מסוימתלהתמודדותייעודייםכוחותלהקים

נמוךעימותבמסגרתלהתמודדותזהובמקרה-

בכוחותורסטילישימושלעשותאו-עצימות
צבר-הוארקולא-צה"להקיימים.הצבאים

כאלה.כוחותבהקמתחיובי,תמידלארב,ניסיון
המרחבי,הפיקודביןמתחקייםכיוםצה"לשלסבנהועל-פי

בגזרההןהמתמחיםייעודיים,קבועיםכוחותיעדיףשלעולם

ששואףהכוח,בנייןגוףלביןבמרחב,הנערךהעימותבסוגוהן

רקלאמענהלתתומסוגליםורסטילייםיהיושהכוחותלכך

מסוים.מאודעימותולאופימסוימתלגזרהנקודתיבאופן

הצבאיבכוחהשימושהגבלות

מוסדראינובכוחהשימושעלההגבלותשלהנושאכללמעשה,
המרואייניםכשנשאלוכן,עליתרההפעלה.בתפיסתמעוגןואינו

הםאךקיימות,שהןלצייןכולםידעוהאלה,ההגבלותלגבי

מגבלות","הכותרתתחתשלאובוודאיאותם,המשיגולאמעולם

וכד'.תעשה"אלכללי"אילוצים","כגוןכותרותתחתאלא

מבוססותאלאשיטתי,באופןמונחלותאיעהכוחותעלההגבלות

ועלהאינטואיציהמכךפחותולאהנהליםועלההוראותעל

הישר.השכל

תפסוגםוכךשלילית,קונוטציהבעלהואהגבלות""המושג

התנערותשלתחושהישולכןהראיונות,במהלךהמפקדיםאותו

שמירת"הבלגה,איפוק,כגוןאחרים,מושגיםואימוץממנו

מחוסרנובעתמהמושגשההתנערותייתכןוכד'.בכיס"המקל

מוגבלים""שלבמונחיםעצמםעללחשובהמפקדיםשלהיכולת

הקומפטנטיותובתחושתהעצמיבדימוילפגיעהשיגרוםמה-

מרגישיםאינםבאמתשהמפקדיםהיאאחרתאפשרותשלהם.

העובדהלאורתוקףמשנהמקבלזההסברמוגבלים.שצעדיהם
ההגבלותעיקראתשמכתיביםמיהמרואיינים,תפיסתשעל-פי

הואההתנהגותאתומעצבשבולםמי"עצמם:המפקדיםהם

שמצפיםשמהמביןוהצבאמוגדרת,מדיניתהנחיהאיןהצבא.

אחדאמרעושה",שהואמהוזהשקט,עללשמורזהממנו
בפרטבגזרהוהמפקדיםבכללהצבאכלומר,בגזרה.המפקדים

עצמם.אתשמגביליםהם

בהיבטהגבלות""המושגועולהשבבחיילים,כשמדובראולם

מוגבליםשחשיםעצמם,החייליםבעיניהן-שלוהשלילי

שלתחושותיהםאתהמפקדיםשלבתפיסהוהןו"פראיירים",
השונותברמות-בגזרההמעורביםכלזאת,עםיחדהחיילים.

הןאםגםוכמחייבות,כהכרחיותההגבלותאתתופסים-

למפקדים.החייליםביןפערקייםזובנקודהגסמתסכלות.

דרךשלנבחרכמאפייןההגבלותאתתופסיםשהמפקדיםבעוד

שליליכמאפייןההגבלותאתתופסיםשהחייליםהריהפעולה,

תסכולתחושתקיימת"הכרחי.כאמור,אם,גם-הפעולהשל

אינןהןאךלבצעןהיהשאפשרפעילויותשישהחיילים,בקרב

אחרלמלאביכולתופוגעותמתסכלותההגבלות...מאושרות
בגזרה.מפקדמסבירהייעוד",

חוויםהםשבובאופןלמפקדיםהחייליםביןשההבדלברורדי

יותראופחותמוגבלתאחתשרמהמכךנובעאינוההגבלותאת

הבדל.שוםללאהדרגיםכלעלמוטלותהמגבלותמהאחרת.

הזה.להבדלהסיבותאתלהסבירניסיוןייעשההמאמרבהמשך

שלהןהצירוףאולםעצמה,בפניטובהסיבהישהגבלהלכל

ואתההגבלותעומקאתמכתיבהשטח,ממורכבותהנגזריחד,

עוצמתן.
הדרגלהגבלותהצבאיהדרגלהתנגדותלצפותניתןבדרך-כלל

המגבלותהמשימות.אתלבצעביכולתפוגעותשהןבנימוקהמדיני

להיותהייתהשיכולההצבאית,ביעילותכפוגמותנתפסות

שהןהיאהמגבלותנגדהעיקריתהטענההוטלו.אלמלאמופגנת

ויותרזמןיותרמחייבותשהןבכדהמטרהאתלהשיגמקשות

הרמותעלמלמטהלחץהנדרש.להישגלהגיעכדיאמצעים

ואמורהיוזמה)עקרון(ערכיצבאימושגהואלביצועהממונות

מוגבלתצבאיתתגובהשביצועבעודהצבא,שלטבעולהיות

לתסכול.גורם
מעקרוןבעיקרנובעעצימותנמוךבעימותההגבלהתהליך

הקיצוניתהאסימטרייהעקבכחיוניהנתפסהפרופורציונליות,

השימושאתשמגבילהחזק,הצדזה.מסוגעימותיםהמאפיינת

מעונייןהואשאיןברור,מסרהאחרלצדשולחהצבאי,בכוחו

שימושעשהלאעדייןכיזובדרךמבהירהואכןכמובהסלמה.

ולבסוף,הרתעה.שלמסרטמוןובכךהאמיתית,הצבאיתביכולתו

אתלהגבילעליוגםכיהאחרלצדמסרמשדרתההגבלהמגמת

.עצמו



היאכזהובמקרהכחולשה,להיתפסעלולהההגבלהאולם

להשיג.שהתכוונהמזוהפוכהתוצאהמשיגה

הצבאיבכוחהשימושאתמגביליםעצימותנמוךבעימות

הסיבותאחתצבאיים.שאינםאחרים,עוצמהגורמיומבליטים

הטלתהיאשמשמעותוההבחנה,מעקרוןנובעתזולהגבלה

באזרחיםאי-פגיעהלדוגמא:וביעדים,הפעולהבשיטותהגבלה

השימושמידתוכו'.קדושיםבמקומותאי-פגיעהלוחמים,לא

הרצוןמידתשלתוצאהרקאינהמדיניכמכשירהצבאיבכוח
להיותאמורהאלאהקצר,הזמןבטווחמסוימתמטרהלהשיג

אופיוהבנתאחרות:במיליםהעתיד.שלהכוללתמהראייהחלק

שללעומקהבנהגםכמו-ומגבלותיויכולותיועל-הכוחשל
כריאקציהלהיווצרהעלוליםהאפקטיםושלהפעולהסביבת

בולשימושהעיקרייםהשיקוליםהןהכוחשלהפעלתולמידת
הפעלתו.ולמידת

המופעלותהמגבלותאתלמפותלנסותניתןלעילהאמורמכל

עיקריות:קטיגוריותלשתילהתייחסניתןהצבאי.הכוחעל

הנובעותמגבלותלעומתהנתון,במצבשמקורןברורות,מגבלות
ההפעלה.מתפיסת

הן:הברורותהמגבלות

יסודחוקישראל,מדינתחוקיכגוןהחוקיות,המגבלות48

וכו'.באשהפתיחההוראותמטכ"ל,פקודותצה"ל,

האתיקהעל-פיעצמיותהגבלות-המוסריותהמגבלות48

והמתפתחת.המקובלת

רקאפקטיביבכוחשימוש-ליריבהאלטרנטיבהמגבלת48
צריךאלטרנטיבה,לואיןאםאלטרנטיבה.ישכשליריב

תנאי.ללאכניעהעליולכפות

פוליטיים,משיקוליםהנובעות-המדיניהדרגמגבלות48

ממחסוריותר,וכוללתרחבהמראייהמדיניות,ממטרות
וכו'.במשאבים

הדרג-המדיניותהמטרותמעמימותכתוצאהמגבלות48
לדרגברורההנחיהנותןאינועצימותנמוךבעימותהמדיני
לחשוףולאבמו"מגמישותבידיולהשאירמנתעלהצבאי

אתלשעררקיכולהצבאישהדרגמכאןהקלפים.כלאת
שקיבלן,כפיההנחיותאתניתוחועל-פיהמדויקתההנחיה

אפשרויות.מרחבהמדינילדרגלאפשרעליומקרהובכל

זאת.תאפשרלאמבוקרבלתיבאופןכוחהפעלת

הנובעותהמגבלותדוגמת-מהסכמיםכתוצאהמגבלות48
האפשרויות8,בשטחיצה"לסמכותלמשל:הביניים.מהסכמי

לתנועה,החופשייםהציריםמספרצמצוםחם",מרדף"לנהל
וכו'.הפלסטינייםהביטחוןגורמישלופעולתםהימצאותם

הצבא:ממבנההנובעותאובייקטיביות,צבאיותמגבלות48
וכו'.פריסהואמל"ח,ציודסד"כ,

והמחשבתית.הארגוניתהשמרנותמגבלת48

המאפיינתמגבלה-המורכבתהאנושיתהסביבהמגבלות48

להבחיןניתןלאשבובשטחהמצויעצימותנמוךעימות

שבסביבה.האנושייםהמרכיביםביןברורבאופן

הגיאוגרפימהמבנההנובעותמגבלות-השטחמגבלות48

ריבויהבנוי,העירוניהשטחשלאופיוהשטח:שלוהדמוגרפי

וכו'.בשטחהישראלייםהיישוביםופיזור

למצבבעיקרמתייחסתזומגבלה-שאחדי"היום"מגבלת48

שלמוחלטלסיוםלהביאכדיהכוחבהפעלתאיןשבו

פתור.לאבמצביישארובוהמשתתפיםוהצדדיםהסכסוך,

יישאראלאשכנגד,הצדייעלםלאהעימותשלאחרההכרה

המגבלה.אתגוררתבתוכך)מעורבלומרשלא(מקוםבקרבת

שנוצרהמגבלה-הבינלאומיתהמערכתשלהאופימגבלת41

הקהלבדעתבכוחהשימוששלהדה-לגיטימציהתהליךעקב
כוחההפעלתובמיוחדמדינה,שלפעולותיההעולמית.

המערכתאתהופכותהמפותחתהתקשורתבעידןהצבאי,
כן,עליתריותר.הרבהולמעורבתלמורכבתהבינלאומית

שרקמותרות,היאהעולמיתהקהלבדעתאי-התחשבות
להרשותיכולבמאבקיוקהלדעתלאותהנצרךשאינומי

לעצמו.

בתדמיתלפגיעהמהחששהנובעותמגבלות-אהרונימגבלות48

בכלי-בדרך-כללמצטיירהחזקשהריוהחיצונית,הפנימית

כקורבן.נתפסהחלשואילווכ"אשם",כ"רע"התקשורת

ההפעלה:מתפיסתהנובעותהמגבלות

שהפלסטיניםככל-פלסטיניתמדינהשלסממניםהתפתחות48

11,-"--" --------

למצבבעיקרמתייחסתשאחרי"יהיוםמגבלת

לסיוםלהביאכדיהכוחבהפעלתאיןשבו

בוהמשתתפיםוהצדדיםהסכסוך,שלמוחלט
פתורלאבמצביישארו
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הפעולהחופשמצטמצםכךואחריות,זכויותיותרמקבלים

הכוח.הפעלתשלבתחוםבוודאי-הישראליהצדשל

דפוסמחייבהחיכוךאתלצמצםהרצון-החיכוךהורדת45
סמוי.פעילות

פעולההיאזומגבלהשלמשמעותה-פטרונותללאשליטה18
התחשבותותוךההסכמיםעל-פיובתיאוםבשיתוףצבאית

הפלסטיני.בכבוד

להישמרחייבהתקיןהחייםאורח-החייםשטףאתלאפשר18

פרנסהכלכלה,חופשית,תנועהלצורכיהפלסטיניבצדגם
לבצעמחסומים,להקיםהיכולתעלמשפיעהזומגבלהוכו'.

וכו'.קפדניותפתעבדיקות

מצבנוצר-הפלסטיניםעםביטחוניותיאוםפעולהשיתוף48

פעילויותלבצעביכולתםמוגבליםזובפעילותהעוסקיםשבו

אחרות.

ביטחוןגורמיארבעה-הביטחוןגורמיבכללהתחשבות41

הכללי,הביטחוןשירותצה"ל,בשטח:פועליםישראליים

שכלמכךנובעתהמגבלההאזרחי.והמנהלישראלמשטרת

האחריםהכוחותעםותיאוםשיתוףתוךלפעולצריךכוח

עצמאי.באופןולא

-החוצהוהשפעתוהשטחהקרנתעקבהפעילותמגבלת18

אתלמנועכדיאירועיםולבודדלהכילמחייבתזומגבלה

עצמו.באירועהטיפוללפניאפילו-התפשטותם

אימון.בוניצעדיםלעשותהרצון48

קיומןשעצםהיטב,מובניםלהגבלותשהגורמיםכןאםנראה

להמשיגהמרואייניםהצליחולאזאתועםברור,ההגבלותשל

עצמן.ההגבלות-בפועל-מהןחד-משמעיבאופןולהגיד

בתחוםעמוקהמצויותקיצוניות,פעולותביצועעלההגבלות
לרובהםוהפעילותהשטחאבללחלוטין,ברורותה"שחור",
ההגבלותאתלמנותהמפקדיםהתקשוזהובתחוםאפורים,

לאשורן.

שגרתיתפעילותשבמהלךהרושםנוצרלאכילהדגישחשוב

הםאםומפקדיהםהחייליםידעולאכלשהםאירועיםאו
להיבחןצריכותוהתנהגותתגובהשכלאלאלא,אומוגבלים

יידרשומסויםביוםמסוימתבגזרהלמשל,הספציפי.בהקשר

לאבאמצעיםאפילולהשתמשולאבאיפוקלהגיבחיילים
הגבלהתוסראחרתבקונסטלציהאולםהפגנות,לפיזורקטלניים

ומאורגנתמסודרתתפיסהאיןמדועמבהירהזודוגמאמהכוח.זו

מתקבלבשטחאםגםלהגבלות,שמתייחסתכוח,להפעלת

אינטואיטיבי.באופןמדיגדולהבמידהנעשיתשהפעילותהרושם

הישראליתבגישהשינויחלהאחרונותשבשניםלהדגישגםחשוב
בעברבכוח.לשימושביחס-לומחוצהוהןהצבאבתוךהן-

עלבכוחלהשתמשקיומה,עלשנאבקהישראל,מדינתנאלצה

בכללובעולםבפרטהתיכוןבמזרחמקומהאתלתפוסמנת

בהתייחספיזית;משמעותהמקוםלתפיסתהייתההתיכוןבמזרח(

כמדינההתודעתיבמובןמקוםתפיסתעלמדוברבכלללעולם

כברהסכין"הישרדותי.אינוכברהמאבקהיוםהמדינות).ככל
הגיאופוליטייםהתנאיםשהשתנומכיווןהצוואר",עלמונחתאינה

ותהליךישראל,שלהצבאיותליכולותמודעהעולםהבסיסיים.

גורםהישראליתוהחברהצה"לשעברווההתבגרותההבשלה

ולפנותבכוחהשימושאתלמתןניתןמסוימיםשבמובניםלכך
אחרים.באמצעיםגםלשימוש

רכיבכאלבנוחהשימושלהגבלתטח19תהלמתןהאם
הצבאית!בעוצמה

נחרץ.ב"כן"זושאלהעלהשיבו-ככולםרובם-המפקדים

באיפוקהואצה"לשלהיוםהכוח"שונים:מפקדיםהתבטאווכך

שיכוליםועוצמה,כוחהאיפוקבעצםרואההשניהצדובשליטה.

שאיןלתחושההשנילצדגרםלאהשקטמסה...להיותלהפוך

ההפעלהולאהנראותועצםנראההכוחתרגולות,ישכיפעילות,
הפעלהשבהםמקומותישהשני...בצדכוחשלתחושהיוצרת

שתמידמביניםהפלסטיניםכישלון...שלסוגתהיהכוחשל

מאיימתהיאואםבכוח,לפעולהאפשרותלישראלקיימת

שימוש.בולעשותוכוונהאופציהגםלהישכוחנית,בפעילות
שאינםאחריםובאלמנטיםבכלכלהלהםלפגועניתןכמו-כן

כיסמרטוטים'...אותנותופסיםאינםשהפלסטיניםומכרעצבאיים,

יותראנחנוכךבכוח,פחותמשתמשיםשאנחנוככלבאיו"ש,

בעצמם.שבטוחיםכמיהפלסטיניםבעיניומצטייריםחזקים
אחרתדרךכללחפשצריךכלומרלהסלמה,גורםבכוחהשימוש

ויותרבכוחפחותשמשתמשיםככלבכוח.להשתמשלאורק

עושיםגםכךכוח,הפעלתבהכרחמערביםשאינםבאמצעים

בשליטהפועלהכוחהכוח.היאהעוצמההגבלתטעויות...פחות

מלאה.
לביןהמופעלהכוחעוצמתבין-הפוךלרוב-מתאםקיים"

תשיגכוח,יותרשתפעילככלבדרך-כלל,פעולתו.תוצאות

פלסטיניםעשרהעםאירועכללגמוראפשריותר.גרועותתוצאות

ככללא.הישראליזהאינטרסאתמשרתזההאםאךהרוגים,
צריכההמשמעותיתההבנהמפסידים.כךכוח,יותרשמפעילים

השנישהצדכדאיבכיס.לךשישבמקללהשתמשלאלהיות

מרגערביםשלביםלעבורצריכיםאבלבכיס,מקללךשישיידע

למהמביןאינוהמ"מבו.לשימושועדמהכיסהמקלהוצאת

החשיבהאתמביןאינוהואאותו.מתסכלוזהלהבליג,צריךהוא

מלמעלה".הצרכיםואת

הגבלתשלפיהברורה,תמונהמצטיירתהאלהבדבריםמעיון

האמיתיהכוחשהיאאלאהמציאות,מחויבתשהיארקלאהכוח

כלומר,חולשה.עללהצביעעשויבכוחשימושודווקאהצבא,של

שלבמימושוולאשלובפוטנציאלמתבטאתהכוחשלעוצמתו
היהצריךשאוליכך,כדיעדמזדקרתזועובדהזה.פוטנציאל

מושגעלולחשובהגבלות""השליליתבמילהלהשתמשלהפסיק

פחות.מאייםאחר,
רכיבאכןהןשההגבלותוהגורפת,הכלליתההבנהעםיחד

הקשורותשונותמסוגיותהמפקדיםמוטרדיםהצבאית,בעוצמה
זה.לעניין

רוחעללשמורכיצדהמפקדיםמוטרדיםובראשונהבראש

תקופהבמשךשהצטוולאחרהחיילים,שלוהלחימההתוקפנות



בכוח.להשתמשולאאיפוקעללשמורארוכה

שיכולההבעיה"המפקדים:אחדשלובלשונו

שינוישמתרחשבעתהיאמההגבלותלנבוע

החיילים,חם.לעימותמרגיעה-במצבחד

אגרסיביים,להיותלאאותםמרגיליםהזכךשכל

המשחק.כלליאתלפתעלשנותיצטרכו
יצטרכוהחייליםתודעתית:בעיקרהיאהשגיה

אחרים".כלליםושישהמצב,שהשתנהלהבין

ניתןאכןמחדנוסף:היבטישנוזולנקודה

לחירוםשגרהביןמהותישינוישיהיהלחשוב

שגםייתכןמאידך,ההגבלות.שלבהיבט

שהרעיוןהריההגבלות,כעוצמתשיעייהיהאם

והמעברוקיים,שריריהיהקיומןשלהכללי
אלאדיכוטומייהיהלאלחירוםשגרהבין

העובדהכיהיאהשערתנורצף.פניעל
שינוייהיהמשברשבשעתחושביםשמפקדים

שהםכךעללהצביעיכולהמעלות180של

ש4ט,;ש
הצבאיותליכולותמודעהעולם

ההבשלהותהליךישראל,של

צה"לשעברווההתבגרות

לכךגורםהישראליתוהחברה
למתןניתןמסוימיםשבמובנים

ולפנותבכוחהשימושאת
אחריםבאמצעיםגםלשימוש

מפקדים:עםבראיונותחלקיתתמיכהקיבלהזוהשערה

המגיעיםשהמפקדיםמכיווןמחלישות,הכוחהגבלותלעיתים"

תחתתעסוקההמבצעותהיחידותרוב(זמניתלפעילותלגזרה
ואילולמגע,ולחתוריוזמהלגלותמחונכיםהחטמ"ר)פיקוד

והאילוצים.המגבלותותחתבאיפוקלהתנהגעליהםזובגזרה

המפקדיםעל-ידינתפסתבכוח,שימוששמשמעותההיוזמה,

מישורים:בשלושהבעשייהעיקריכמוטיבבגזרה)הזמניים(

חינוךושלאישיתדוגמאשלבהיבטפקודיהםמולהראשון

מפקדי(העמיתיםמולהשניוליצירתיות,לעצמאותלאומץ,

עלוהסמויההגלויההתחרותבמסגרתהאחרות)היחידות
היתקלויותמבצעים,באמצעותלהצטייןהרצוןועלהיוקרה

התבטאותהכדרךהמפקדיםמולהואהשלישיבמחבלים,ופגיעה
העשייהמהותעודכלכלומר,צבאית.יחידהשלהטבעית

יחתרושמפקדיםהריוהמבצעיות,הלחימההיאהצה"לית

והיחידתיים".האישייםבהיבטיםזומהותלהשגת

מעניקאחדשכלהעובדההואהמפקדיםאתשמטרידאחרנושא

בתוךאחרתפרשנותהצבאשללאיפוק

נאיביזההיהלמעשה,לו.ומחוצההצבא

פרשנותתינתןהמציאותשלאותהלחשוב

מתקשיםמכךכתוצאההשחקנים.כלשלזהה

ההכרחאתלהביןהצעיריםהחיילים

לתושביםהצבאביןהפעריםהכוח.שבהגבלת

המשמעותלתפיסתביחסבאיו"שהיהודים

לתושביםשהרימפתיעים,אינםההגבלותשל

שאינםברורים,אינטרסיםישהיהודים

המדיניותעםאחדבקנהעוליםתמיד

מפתיעיםזאתלעומתליישם.נדרששהצבא

החייליםביןשקיימיםהפעריםבעוצמתם

בכמהלהסבירניתןאלהפעריםלהגבלות.ביחסלמפקדים

דרכים:

קודמת.הכשרה1.

שנפגשיםהםהמפקדיםלמשל,המדיניות.לקובעיהיחשפות""2.

שנייה,מידהמידעאתמקבליםהחייליםואילוהמח"ט,עם

אומרו.בשםהמגיעשלםבמידעשמדוברבטוחשלאכך

וניסיון.בגרות3.

מצפיםלאמחיילמורכבות.מערכותשלוניתוחהבנהיכולת4.
המערכתשלהרחביםההקשריםאתשיראהבדרך-כלל

פועל.הואשבה

חייבניהולפעולהחופשהרבהיששלהםלמפקדים,בניגוד5.

קטןהואלחייליםהניתןשהחופשהרישלהם,החיילים

והןהמפקדיםעלהןחלותהגבלותשאותןאףלכןבהרבה.

שאת,ביתראותןחוויםהאלושהחייליםהריהחיילים,על

מוטלותשכברההגבלותלשארמצטרפותהאלהההגבלותכי
כךפעולה,חופשהכולבסךישלמפקדיםואילועליהם,

כלוחצות.נחוותאינןשההגבלות

ן,ן,
"

ירקו,

1



מתפתיםאונוטיםאנושלפעמיםכפיטריטוריאלי,רקאינו

בינינוהפעורהעמוקבשסענעוצהמהותואלאלחשוב,

תרבותיים,בהבדליםשמקורושסע-הפלסטיניםלבין

בהיחתםגםייעלמושלאעמוקים,ודתייםכלכלייםמנטליים,

והיהתיאורטית,בסקירהדיהיהלאלכןהקבע.הסכם

הנשעןהיקף,רחבאיכותימחקרזובסוגיהלבצעצורך

בכךשעוסקיםמישלהמצטבריםהידעועלהניסיוןעל

ברמהוהןהארגוניתברמההןהמבצעית,ברמההןבגזרה
התורתית.

סבוכהבהיותהבעיקרמתאפיינתהעימותסביבתכיברור

אלהאינםמתעצבתהיאשלפיהםושהפרמטריםומורכבת,
עללהסתכלניתןלאלפיכךהקונוונציונליים.הצבאיים
מכאןצבאיים.משקפייםדרךרקמאפייניוועלהעימות
אתלתתצריכהגיבושבשלבישנמצאתההפעלהשתפיסת

פרמטריםעל-ידיגםונקבעתשמתעצבתבסביבהומדוברהיותכי

האתגריםעםלהתמודדהצבאשלביכולתואיןצבאיים,לא

הפעלהתפיסתלעצבנדרשהצבאאולםזו.מסביבההנובעים

הולמת.

מספק,אינוהצבאיהתורתיהחומרמדועהשאלה,מתחדדתכאן
בהתמודדות-שניםעשרותבן-מצטברניסיוןישלצה"לשהרי

זה!מניסיוןללמודהצבאמתקשהמדועעצימות.נמוךבעימות

מחויבתשהיארקלאהכוחהגבלת

האמיתיהכוחשהיאאלאהמציאות,

בכוחשימושודווקאהצבא,של
כלומר,חולשה.עללהצביעעשוי

מתבטאתהכוחשלעוצמתו
שלבמימושוולאשלובפוטנציאל

זהפוטנציאל

להשתמשכמהעדהיאהמרכזיתהדילמה
למנועכדיהצבאי)הכוחהפעלת(באלימות
מחדוגרילה).טרורסדר,הפרות(אלימות

בטווחכוחבפחותששימושלהעריךניתן

להפעיללצורךדברשלבסופויגרוםהקצר

ביותרשימושמאידך,בעתיד.כוחיותר

התועלת.מןגדולשהואלנזקלגרוםעלולכוח

מהיולהחליטלבחוןאמנותזוהיכך,אוכך

להשגתבכוחהשימוששלהנכונההמידה

התוצאותלביןבוהשימושביןמתאם
דבר.שלבסופולהשיגשרוצים

ביטויןאתמוצאותשאינןרקלאההגבלות

ולפרשלטעותאיןאלה.צבאייםלאפרמטריםעלגםדעתה
תסכולםעםלהתמודדכדישוניםמנגנוניםפיתחוהמפקדים

אתממציםולאפראייריםשהםהתחושותועםהחייליםשל

בתוכניתומעוגניםפורמלייםהםאלהממנגנוניםאחדיםעצמם.

לפניהכוחותשלתודעתיתהכנההכוללתמסודרת,עבודה

ניתןלמשל,כך,א-פורמליים.הםאחריםמנגנוניםהתעסוקה.

הןהחייליםשלאוורור""שכוללים:פיצוי"מנגנוני"עללדבר

יותר,תכופותחופשותבאמצעותוהןחינוךפעולותבאמצעות

אימוניםלא(יותרגדולבהיקףאימונים

המצאתחירום),למצביאלאלבט"ש
גנבילכידתלמשליצירתיות,משימות

מזרימת"(נמוכהבחתימהפעילותרכב,

לדרגהפעולהחופשוהגדלתאדרנלין")
המ"פ.

בביטחוןלקבועניתןלעילהאמורכלעם

מוגבלים,חשיםאינםבגזרהשהמפקדים

מסוימת,כלליםבמסגרתפועליםשהםאלא

במובןאותםמגבילהשאינהרקשלא
לפעוללהםמאפשרתאףאלאהשלילי,

שנחוותההגבלותוברוגע.בביטחוןבתוכה
העמימות,תחושתואתאי-הוודאותרמתאתמורידותכחיוניות

מוכרתבסביבהפעילותושלעשייהשלתחושהישמכךוכתוצאה

ומוגדרת.

סיכר
התחושהמתוךהזהבמחקרלעסוקהמוטיבציהנבעהמלכתחילה

בהתמודדותבשטחוהןתיאורטייםהןחסכיםקיימיםכיוהידיעה

בתקופתבאיו"שהעצימותנמוךהעימותשלאתגריועםצה"לשל
למציאותמעברמשמעותישזהבנושאלעיסוקההסכמים.

לאחרגםיימשךהעצימותנמוךהעימותשכןבאיו"ש,העכשווית
קבע.להסדרהסכםעלואפילומסגרתהסכםעלהחתימה
בכללהישראליתבהוויההיוםסדרבראשלעמודימשיךהעימות

שהסכסוךבעובדהנעוצהלכךהעיקריתהסיבהבפרט.ובצבא

וזאתככאלה,בתודעהקיימותאינןגםהןההפעלה,בתפיסת

נדגישהכוחות.בהתמודדותוהיומיומיהמעשיביטויןחרף

באיו"שהצבאיהכוחהפעלתעלהמוטלותהמגבלותונאמר:

לכאורהצה"ל.שלבפעולתומרכזימוטיבהןההסכמיםבתקופת

המדיניותהמטרותמעצבותהשטחשאתלחשובהיהאפשר

השטחמתעצביםבפועלאולםמראש.המוגדרותוהצבאיות
עלהמגבלותבאמצעותפחותהלאבמידההעימותשלואופיו

מרכזימוטיבשלחלקועללהצביעניסינוהצבאי.בכוחהשימוש

מפוכחתצבאיתמהכרהנובעאלאמדינית,החלטהפרישאינוזה,
שנוצרו.התנאיםושלהפעולהסביבתשלבאופיים
מוכריםלאמאפייניםבעלתחדשהפעולהבסביבתלפעולהניסיון

הכוחאתלמצותאפשרותללאהצבאיבכוחלשימושהביא
בעיקרשפעלהצבאי,הכוחנאלץבעברבו.הגלוםהאמיתי



לו,והידועיםהמוכריםהפעולהבמאפיינילהשתמשבתגובה,
החדשיםהאתגריםעםלהתמודדותמתאימיםבאמתושאינם

תחתפועלשהוארחוקהלאבעברשחשהצבאי,הכוחשנוצרו.
להביןמתחילהמדיני,מהדרגעליוהמונחתיםומגבלותאילוצים

הפעולה,סביבתבתוךתנאיםוליצורמציאותלעצבשביכולתו
נוצרכילהיווכחניתןהמדיניות.המטרותהשגתאתשיאפשרו

הצבאשנותןמהפרשנותנובעותהמגבלותעצמו:אתהמזיןמעגל
זו,לפרשנותבהתאםעצמועלאותןומטילהמדיניתלהנחיה

אתולפיכךהשטחאתשמעצבותהןהמגבלותבעתבהאך

הצבאיות.הפעולותואתהמטרות

כפוגעותויציגןלהגבלותיתנגדשהצבאלצפותהיהניתןככלל
מוכיחהבאיו"שהמציאותאבלמטרותיו,אתלממשביכולתו

עליוהמוטלותלהגבלותשנענהבלבדזולאהצבאההפך:את
הגבלותכוחותיועלשמטילזהשהואאלאהמדיני,הדרגעל-ידי

ההכרהובהםזו,תופעהלהסביריכוליםגורמיםמספרנוספות.

לגרוםעלולהמרוסןולאמבוקרלאבכוחשפעילותצה"לשל

וגמרנו".הזבנג"בשיטתרקענייניםלסייםניתןלאוכילהסלמה,

אתש"חי"הואשהצבאבעובדהנעוץלהיותיכולנוסףהסבר

המגווניםהשחקניםעםיומיומייםקשריםמקייםהשטח,

בהגבלתהצורךאתראשוןממקורמביןולכןבו,הפועלים
בכוח.השימוש

המגבלותכיהתחושהבנוועלתהחזרההמחקרכללאורך

טועניםואףחושביםרביםמפקדיםכיעדעמוק,כהטבועות

לתפיסתםכלומרהכוח.בהפעלתמגבלותעליהםשאיןבלהט

זוואםהאמיתית,יכולתםבעצםהואכיוםפעולתםאופן
הםאםובעייתית.קטנהלמעשההיאשיכולתםהריהמציאות,

מצביםשבהיווצרהרימהגבלות,כתוצאהשלאכךפועלים

להטמיעישלכןלהתמודד.יתקשוהםיותר,וחמוריםקשים

בו.שדבקההשליליתמהקונוטציהולנערוההגבלותמושגאת
עצמנו,אתמגביליםשאנחנושכנגד,ולצדלנוברורלהיותצריך

למעשההואהכוחופוטנציאלמבחירה,כתוצאההגבלהזוהיאבל

בעיהשוםלצה"לתהיהלאקריאהובעתגדול,יותרהרבה

והבחירהההגבלותאםומיצוי.ביטוילידיכוחומלואאתלהביא

האחרלצדמכךחשובפחותולא-לנוברורותיהיובהןשלנו
פוטנציאלאתבחובןכטומנותייתפסושההגבלותנבטיח-

ההרתעה.אתומשמרותהעוצמה

ההגבלותבהמשגתחיוניצורךישכולשקודםכןאםנראה

תהליך-המציאותשלהכלליההמשגהתהליךשלמובנהכחלק

נוסיףזובנקודההמרכז.בפיקודלהמשיכוושצריךשמתבצע

ההסכמיםבתקופתבאיו"שהכוחהפעלתתפיסתשלגיבושכלכי

ייעשהאלאהמרכז,פיקודבמסגרתרקלאשיתבצעלוראוי

הפיתוחעלהאמוניםבגופיםדהיינוהמתאימה,הצבאיתברמה

שיתוףתוךכמובן,זאת,הכוח.בבנייןהעוסקיםובאלההתורתי

המרחבי.הפיקודשלוליווי

המשגתבהמשךרקלאמתמקדהמרכזפיקודשלהעיסוק
להפעלתהנוגעיםבהיבטיםגםאלאתפיסה,וגיבושהמציאות

בהיבטיםהכוחותהכנתשלנרחבבתהליךעוסקהפיקודהכוח.

בהעמקתהצורךבבירורעלהכיאםוהמעשיים,התודעתיים

קוגניטיבייםפעריםקיימיםשעדייןמכיווןאלה,תהליכים

הפעילות.סביבתשלבהבנתההשונותהרמותביןותחושתיים

שבוההקשרחשיבותאתבהםולהטמיעלחייליםלהדגישיש

שכןעצמה,הפעולהחשיבותאתדווקאולאוהפעולהמתבצעת

חשיבותועוד:זאתהאמיתית.ההבנהאתשמעצבהואההקשר

בסביבהלהימנעניתןשלאהעובדהרקעעלמתחדדתההקשר

מאפייןשמהווהאי-הוודאות,מגורםעצימותנמוךעימותשל

אי-הוודאותעםלהתמודדנוספתדרךזו.לסביבהאינהרנטי

לתהליכייותרהנמוכותהרמותחיבורעל-ידילהיעשותיכולה

שבמציאותמכיווןמיוחדת,משמעותישזולנקודההחשיבה.

בעתמסוימתלחשיבהנדרשהפשוטהחיילגםבאיו"שהשוררת

לחשיבההנמוכיםהדרגיםאתלחבריששבההדרךפעולתו.

בסיסהשעלנכונה,המשגהבאמצעותלבסוף,להידון.צריכהעוד

כלפיואחר-כךפניםכלפיואחרותהסברתיותפעילויותייעשו

אתלגייסיהיהניתןהצבאי,בכוחבשימושההגבלותשלחוץ
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