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 המכללותמפקד

 צבנו לאף עצמנו את nilwnS לל8אל
 בשניעות להסתפק לא בעולם.אחר
 מוסחים שאנחנו מנך עצמיתרצון
 לא זה אחר. או זה מצבאיותר

 עצמנו את לבחון עלינורלוונפי.
 ואנחם להיו31 חטם אנחם מהולבוד
 ששואל ערני, צבא להיותרוצים
 ספק שמטלשאלוהג

 באיטליה, צבאית במכללה ביקור בעת קצר, זמןרני
 מהו לטרור, מומחה בה, המרצים אחד על-ידיואלתי
 עניתי צה"ל. של ביותר המרשים הצבאי ההישגרעומי
 הראשון הצבאי ההישג כאלה. הישגים שלושה ישקלעתי
 נחיתות של ממצב יציאה - העצמאות במלחמתיה

 קואליציה על מאוד מרשים ניצחון של למצבסטרטבית
 - השני הצבאי ההישג פורעים. כנופיות ושל מדינותל

 ההישג הכיפורים. יום במלחמת ההפתעה ממשבריציאה
 הישראלית החברה נמצאה שבו מההלם היציאה -שלישי
 ספגה שבמהלכו 2002, במרס דיוק, ליתר - 2002שנת
 אז נטל צה"ל טרור. בפיגועי הרוגים ממאה יותר~ראל
 - עת ומאותה מגן" "חומת למבצע ויצא היוזמהת

 - בטרור ולחימה רצוף עימות של מתמשךתהליך
 במקביל הביטחון, בתחום יחסית רגיעה לעברמקדמנו
 מתפנה הציבורי והשיח להתאושש, שמתחילהכלכלה
 הסביבה. ואיכות חינוך כגון אזרחיים בנושאיםעסוק
 שנים ארבע הנמשך הפלסטינים, עם הנוכחיעימות
 שלו העיקרי שהמאפיין משום מוגבל עימות מכונהוצי,
 מפעילים שאנו הכוח מידת על מטילים שאנו המגבלותוא
 שמציב האתגרים את להבליט מבקש אני בדבריי היריב.ז
 השדה. בדרג למפקדים הזה הלחימהוג

 2005. בינואר כמכללות טקטיתיחידיה המכון של בכנס האלוף שנשא הרצאה על מבוסםהמאמר

 המוגבל העימותמורכבות
 מורכבת לחימה לצורת מובילה הכוח הפעלת עלהמנבלה

 אשתמש הזאת המורכבות את להמחיש כדיומסובכת.
 שזוהי אמנם ברור הזה בציור למתבונן פיקאסו. שלבציור
 היכן ברורים: לא מרכיבים בציור יש אבל אדם,דמות
 העין? ממוקמת היכן האף?ממוקם
 של בניסיונותיו בעיקר מתאפיינת הזה בעימותהלחימה
 שהמפגעים תון ישראלית אזרחית באוכלוסייה לפגועהיריב
 ומתבוננים הפלסטינית האזרחית האוכלוסייה מקרבבאים

 לפעול צה"ל את מאלצת הזאת הלחימה שיטתבצילה.
 הקלסי, המלחמה בעולם המוכרים מאלה שוניםבתנאים
 לוחמים בין היטב, מוגדרת בסיסית, הבחנה קיימתשבו
 בין-לרומיים. מלחמה בחוקי שגובתה הבחנה - אזרחיםלבין
 בפני להציג הוא כיום שלנו החשובים האתגריםאחד
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 המשך לנבי האובדן של במשמעות ודנה האובדןעם
 הצבאיים.המהלכים

ונוצא11!
 לחימה במסגרת אמיר נמצא הכיפורים יוםבמלחמת
 הוא טקטיות. תוצאות היו לגביו התוצאותשבמהלכה

 בדולה. מערכה במסגרת וחי"ר טנקיםהשמיד
 יכולות שלו פעולה לכל למבצע, יוצא הוא שכאשר יודעאורן

 שפגע טנק של לירי מיידיות. אסטרטגיות השלכותלהיות
 מיידית אסטרטגית השלכה יש ביעלים או באזרחיםבשוגג

 שלם.. אסטרטגי מהלך הפסקת כדי עדודרמטית

 הכוו!וכביין
 שלו הגדוד את ווט מדן אמור בנה הכופורום ווטבמלחמת

 הלילה במהלך להכשיר התאמץ הוא נוסף. לחומהלוום
 להשמיש שמצ"ח אלה כל את - המרבית הטנקים כמותאת

 הוא שלו. המשימה הייתה זו היום. באותו שנפגעומאלה
 יותר. טווח ארוכת לראייה נדרשלא

 אחד כל וקבועה, מתמשכת לחימה שהיא היום,בלחימה
 רק לא שלו הכוח בניין את לראות חייב המפקדיםמן

 לבנות צריכים המפקדים הנוכחית. המשימה שלבראייה
 לעתיד היחידה בראיית הלחימה, כדי תוך כוחם אתולפתח

 הקטנים לכוחות ולו מתמשך אימונים תכנון באמצעות אם-
 כלזאת להכשרות. ומפקדים חיילים בהוצאת ואםביותר,

 ארוך. לטווח היחידה משאבי ניהולבאמצעות

 הלחיחה18גר1!
 הוא שברה. לאמיר הייתה לא גבוהה בעצימותבמלחמה
 כשקסדת מיידית, בכוננות המלחמה הזמן כלנמצא

 למגע". "היכון לקריאה המתנה תוך ראשו, עלהשריונאים
 מצוי בלחימה, וחצי שנים ארבע שנמצא אורן,לעומתו

 שגרה לנהל לדעת צריך והוא לחימה, בשגרת הזמןכל
כזאת.

 1117!1813ו
 מלווים שהיו גנרלים לחמו אומנם הכיפורים יוםבמלחמת
 זע התקשורת המג"ד אמיר את אבל צמודים,בעיתונאים
 המשימה מצטלמת כיצד השאלה אותו הטרידה זעהעסיקה.
 בערוץ או ערב באותו "מבט" במהדורת ממנע הואשאותה

ה"סי-אן-אן".
 המבצע איך בחשבון להביא עליו למבצע, יוצא אורןכאשר
 ישראל במדינת הן - כלגיטימי ייתפס הוא והאםמצטלם

 בעולם.והן

3!1כ3ו1!
 בשאלה: עסק הוא מוכנות, על חשב יופה אמירכאשר

*,,י:

 הא11ב מוללחימה

 הכוח ריסון*

 פרטני תכנון*
 מבצעי דיוק*
 מבצעיות נורמות*

 nnslun ועיצויאורגניות
יי  אחרים כוח מרכיבי לו היו לא שלו. הטנקיםן כל את שלו, היחידה עוצמת כל אתהשקיען הוא ללחימה, שלו הגדוד עם יצאכשאמירן

 הוא מהרה עד הצער, ולמרבה לטנקים,פרט
 הוא ללחימה, יוצא אורן כאשר מעטים. עםנשאר

 ממרכיבים הבנוי כוח עם מכוון ובכוונת מראשיוצא
 ביחידות מקורם והאחרים שלו מהגדוד בחלקםשרק
 ביצוע לצורך פונקציונליים מחלקים מורכב הכוחשונות.

המשימה.

 3נרכי11!!-'לנ!11!
 שממולו. יטויב באשר ערכיות דלמות מאוד מעט הוו47מור
 לפגוע האם כמו הלחימה, מעצם שעלו דילמות אלההיו

 לעומת נפגע. כשהטנק ממנו NS'W אויב טנק שלבנהג
 ]אשר ערכיות דילמות עם עת באותה אמיר התמוזזזאת,

 פגוע הגדוד כאשר פצועים לפנות האם למשל,לחיילינו.
 ומשימתוקשות,

 לחלי
 "מפרקת". ממוצב נצורים חיילים

 בעת רגע בכל כמעט ערכיות דילמות עם מתמודדאורן
 הקומה לעבר פגז לירות האם למשל, משימותיו.ביצוע

 כאשר - אש עליו נורתה שממנה - בית שלהראשונה
 משפחה. מתבררת השנייהבקומה

 הנפגעיםרישי
 לא 5:00ד, בשעה באוקטובר, ב-7 למלחמה, השנןכוום
 מאוד. רבים והיו - לו יש נפגעים כמה יופה אמורודע

 לוחמיו ממחצית יותר הגדוד איבד הכיפורים יוםבמלחמת
 נדודים והיוהטנקיסטים,

~'ODI] 
 של כזה מספר שאיבדו

 בדרב עסקו לא במלחמה שלב באותו ואולםלוחמים.
 הנפגעים. מספר בסוגיית והציבוריהפיקודי
 יחסי, באופן נפגעים מעט אומנם יש לאורן זאת,לעומת
 והשפעה הצבאי המהלך על מיידית השפעה נפגע לכלאבל

 הישראלית החברה על ואף האסטרטגית הרמה עלמצטברת
 התקשורת סוקרת לוחמים, מאבדים אנחנו כאשרבכללותה.
 והיחידה המשפחה החברים, התמודדות אתבהרחבה



*,  המצרי? הצבא מול ללחימה הגדוד את מכין אניאיך
 שלו. הכוח את הכין הוא לכךבהתאם
 או כיסופים בציר שלו הגדוד עם נמצא אורן כאשרכיום,
 הגדוד כיצד עצמו את לשאול חייב הוא אחר, מקוםבכל
 בבוקר; למחרת השוטף הביטחון עבודת את יבצעשלו

 לחימה של להפשרות נם מתוכנן שבפיקודו הגדודואולם,
 גם המג"ד מתמודד היום בחזבאללה. ו/או הסוריבצבא
 ישראלים פינוי למשימת הכוח את להכין כיצד השאלהעם

 הולך היחידה של העיסוק מתארי מרחב כלומר,מבתיהם.
 עצמה. בפני לאמנות הופכת הכוח והכנתוגדל,

 השלובים המעגליםאתגר
 את זה המסובכים מעגלים בשני פועלים כיוםהמפקדים

 ופיתוחה היחידה שימור הוא הפנימי המעגל איורן. יראוזה
 מסתובב שסביבו המג"ד, של המרכזי התפקיד שהוא-
 מעגל הוא החיצוני המעגל הלחימה. מעגל הזמןכל

 ופיתוחה. היחידה שימור מעבל את בתורו המסובבהלחימה,
 ללא נעים הללו המעכלים כיום נמצאים אנחנו שבובמצב
 לעין. נראה סיום וללא זמן לאורךהפסק,
 בסוגיה מרכזי מרכיב היא והרצופה המתמשכתהפעולה

 שנות במהלך וטיפוחן. פיתוחן ביחידות, הטיפול דרךשל
 לצוללן לרמות ניתן שאותן יחידות, היו האחרונותהלחימה
 זקוקות האלה היחידות ואוזל. הולך גבו שעל החמצןשבלון
 דוגמת המבצעית בפעילות ארוכות הפונות בדמותלחמצן
 שהיה כפי חודשים ארבעה בת אימון לתקופתהיציאה
 שנים. לפנימקובל
 בצורת כי ריאלית, אינה לאוויר הזאת הקבועההציפייה
 אלה. מעין הפונות לעשות אפשרות אין הנוכחיתהלחימה
 לחץ. של קבועים תהליכים מתקיימים כזאתביחידה

 אינה והיא אד-הוק, הם לבעיות בה שניתניםהפתרונות
 מתקיימים לא מכך, חמור ארוך. לטווח בראייהמנוהלת

 העימות כאילו מנוהלת שהיא משום התפתחות תהליכיבה
 פתרונות מחפשים אין ולכן קצר, זמן בתוך להסתייםעומד
 האמיתיות. לבעיותשורש
 להתרגל צריך שאץ נמצאים, אנחנו שבו האמיתי המצבאת

 גרעינית לצוללת לדמות אפשר להסתגל, צריךושאליו
 לעיתים החוצה וטביחה למים מתחת הזמן רובהנמצאת
 את בונים שבמהלכו לחימה מצב הוא כזה בלבד.רחוקות
 מתקדמים מתפתחים, אותם, מפתחים ביחידה,החיים

 ולחיות בתודעה אותו לתפוס צריך וכך הקבע, מצב זה-
 בשלום.עימו
 מעצימה לחימה שגרת של מצב לפתח חייביםאנחנו

 עשויה השגרה חיובי. מושב כאל השגרה אלולהתייחס
 אם - אותה לנהל כיצד יודעים אם חיובי, מצבלהיות

 איתור תוך הזה במצב להתפתח הדרך אתמחפשים
 - המפקדים פיתוח להתחזק. אפשר שבהןהנקודות

 ופיתוחה, היחידה שימור של השני למעגל עובריםכאשר
 המפקדים שאותו מרכזי נושא המבצעי הניהולהופך
 המשאבים עומדים המפקד לרשות ולהכיר. צליעתצריכים

 הן אותם למצות איך לדעת ועליו - וזמן ציוד אנשים,-
 הבסיס שהיא השגרה בראיית והן המבצעיתבראייה
 המבצעית.לפעילות
 שימור מעגל - המעגלים שני שבין בחיבור העיקריהמרכיב
 המרכיב הוא - האויב מול הלחימה ומענל ופיתוחההיחידה
 לנו גם לעיתים שלנו. האנושיות הנורמות המוסרי;הערכי
 אותן להדחיק 47 מציע ואני הזה, בתחום בעיות ישבצה"ל
 אכן להן. שגרם הוא הקשה שהמצב לעצמנו להסבירון4

 נלחם האויב שבה הלחימהבצורת
 טמון אזרחית אוכלוסייה מתוךבנו

 בתחום קשות לבעיותפוטנציאל
 הזה.החשוב

 לאף עצמנו את להשוות לנואל
 להסתפק לא בעולם. אחרצבא

 שאנחנו מכך עצמית רצוןבשביעות
 אחר. או זה מצבא יותרמוסריים

 את לבחון עלינו רלוונטי. לאזה
 רוצים אנחנו מה ולבררעצמנו
 שאלות, ששואל ערכי, צבא להיות רוצים ואנחנולהיות.
 פוגע חייל או מטוס טנק, שכאשר צבא ספק.שמטיל
 הקשות השאלות את עצמו את שואל הוא מפשעבחפים
 מפקדיו ראויה, 47 התנהגות חושפות התשובות ואםביותר,
 במישור להגיב הוא ביותר הנכון הראויה. בחומרהמגיבים

 הבעיה את להעביר יש ברירה, אין כאשר ורקהפיקודי,
 רציני צבא כארגון כי מאמין אני המשפטי. במישורלטיפול
 במעגל נכשלת יחידה כאשר היטב. בכך לטפל נדעוערכי
 במישור לכשלים הפוטנציאל ופיתוחה, שימורה שלהפנימי
 מטפלים לא שבה ביחידה יותר. גדול הוא ביחידההערכי
 שבה, והוותיקים הצעירים בין המתח כמו שונות,בבעיות
 הערכי. בתחום שלה הכשלים פוטנציאל שיעור ך4יןעולה
 ומעגל הלחימה מעגל תליא. בהא הא דבר של בסופולכן

 להפרידו ניתן ש47 אחד מכלול הם ופיתוחה היחידהשימור
 בו. מטפלים שאין תחום ולהותירלמרכיביו
 - המנהיגות אודות על הרמב"ם בתפיסת לסייםכחרתי
לאחרים, דרך להראות יכול משלו לו שיש מי רק כי הגורסתתפיסה

 הזאת. בתפיסה יש פיקודית אמת כמה -

הערות
 יע,רכתן, עמית חנה בתוך היהודית", במחשבה "המנהיג רביצקי,אביעזר1.

 2ooo, לאור, ההוצאה - הביטחון משוד ומנהיגים, מנהיגות על -אתריי
 48עמ'
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