
בצה"למטהעבודות
פלדשתתיהואל"פ

אותנופוטרתורה""במלההשימושאגב,(הצבאיתהתורה

לתו-בדונוהאמנות),אואומנותמדע,הואבההמדובראםמלקבוע

מתבססת/שהיאאף-ועםעטלכל.הנהמיוחדתרת-המשפט,'
ללא-פפק,.

משותפיםאשךכלליים,עקרונותועלעיונירקעעל

העמים.לכל

המדעיםלביןהצבאיתהתורהביןעיקר-השוני,אולןובכך

והןבעקרונותהןבין-לאומית""אחידותשוררתבהםהמדויקים,
משלנו,תורת-נוטהלעצמנולבנותהצלחנובצה"ל,אנו,אףבפרטים,

אחרים.וצבאותעמיםשלספריםמתוךללמודניתןלאאותה

והכנתםנתונים,לאיסוףהמטהמשימותאןעבודת-שלבעיות-היסודלהצגתהנגשכל

המטה
והטפקד)שללהערכת-המצבלבעיותלהעתןעשויים"והפתרונות-

-

הימטוויתממט
הבלימור

המסה,יגנהיתבי1'סוויו"שלוןיל

מטה.ונוהליסטהעבודתעקרונותג.:מרעותהסוגיההנובעותאלו,
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האטהעבודנושלבי
ה-מתןשלפניבשלביםבמטההנעשיתבודהn~launשלבישללשת

פקודות.
עבודת-המטהשלכזוחלוקהעליהעדיפהבצב-שנקבעמהלפיהן-בעולםנהוגות

ההדרכהבחוברותבטויהאתהמוצאתלשלביםבעלי-הלכהשלבתפיסותיהםוהןשונים,אות
;צה"לשלהמטה,עבודתשלבישלשונותחלוקות-שונים

הפיקי".שיייייי'"יב"ט"ב"יייימי"איבנבנך:י:"
אלאביצועםבזמןלאנבדליםאלהשלבים

המטהבעבודתלהתרחשעשוייםוהםבמהותם,כקרה.פיקוד,ארגוןיתשגון;
אחת.בעת-ובעונהאף-חלקםאוכולם,-

לשכנע,כדיזובחלוקהישאםספק

-שלביםבשנילהבחיןבהצעהגםנתקלתי

--::המטהבעבודתבלבד
שמכטש8שש%2רחט88שקארששץ

ביצוע.תכנון;
כולהעבודת-המטהסובבתעליוהמרכזיהציר

בעבודתשלבי-היסודלכןהמפקר.החלטתהיאנמצאותשבאמצעותוכ"תהליךהוגדרהתכנון

להחלטתביחסעברתושלביאלאאינםהמטהמוגדרת,משימהשלשבדרכי-הפעולההטובות

:המפקדמסוימת,בדרך-פעולהלנקוטההחלטהמתקבלת

המטהעבודתשלתכליתההמחשבבשלב4עםשתפורסמנהוההוראותהפקודרתכלונכתבות
הדרושיםהנתוניםכלאתלמפקדלספקהיאאל-הפועל";התכניתאתלהוציאהשעה'בוא

החלטה,לקבלתלומחייבהגייסותעל-ידיהפקודותביצועואילו
אופיקוח,פעולותהמטהמצד

בקרה..

--
המעשי-האופיבשלמעלותכזולהצעה

קול.-מערכות""בהוצאתעברי,כתרגוםמצוי).היא,כי-לדחותהמוטבאךשלה.ביותר

לאומית".והגנהצבאימנהל"גישלייןר.ג/הע-להסברתעיוניכרקעמספקתאינהפשוט,

מטהש,לקטמוכיהעיקרייםנצבאותשמקובלשנהטמאהלמעלהזה
בעשרות-השניםאךמעשה-מלחמה.כלשלנאותיםוניהוללתיכנוןתנאי'הואראורלשמו

פעולת,םבמיוחדהפכה,האחרונות
עודאיןאשרהיוני,ומנסתמניעלגורםמטותשל

המטות,מבנהדברמעשי-מלהמה.ושלבצבאותתכונהשלושלבגילוישוםבלעדיולתאר
מאמרואקטואלי-תמיד"."הנואשרצבאילנושאעל-כןהפךבתוכם,נכוןארגת-עבתה(

קציני-מטהחברבפגיבשעתהשהורצתההרצאהעלמבוסספללמתתיהואל"משל

במכלול-ברוריםקוי-יסודלהתוותרקלאהמחברמאמץנובעודאי,ומכאן,-עתידים

מוחשיים.צרכים(מצבי-עבודהככל-האפשר,להציג,אףאלאופעולתו,מטהשלהמושגים

עמודימעלשנתפרסמופלד,מ.שלמפרי-עטואחריםוסקירותמאמריםקדמוזהלמאמר
1945-1939",קרבות-שריון"הסקירותשתיאתלצייןישלאחרונה(1949מאזמערכות"-

בחוב'בקרבות-ים",כוהות-אוירו"שילובקכ"הבחוביבים",דרך"וכןוק"ה,ק"דבחוגר
פלדמ.שלהקצרהלרשימתוהיהעבודת-המטהלנושאישיר-ותרקשראכן,קכ"ט).

עבודת-מטהנוהל"עלבריטיקציןשלמאמרובשולי66,מס'ב,,צקלון"שאפרסמה
בשדה.בעבודת-המטהיותרופשוטיםמהיריםנוהליםבטיפוחההכרחאתשהדגישהבשדה",
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להחל-ביטויהמטהנותןהעיבודבשלב*

והוראות;פקודותכתיבתעל-ידיהמפקדטת

ש-נוהליםקביעתעל-ידי-הצורךוגמידת

הפיקוח.בשלבהייניהבא,בשלביידרשו

אינפורכלהמטהמרכוהפיקוחבשלב.*

בקבילעמודהמפקדיוכללמעןאפשרית,מציה

הגייעל-ידיהחלטותיוביצועמהלךעלעות

מות.

ופפלפI1BIS-החטה
וקהויפסד

או-שעושיםמהלכלהמפקדאחריות
אינהוקציני-מסהוגייסותיו-עושיםשאינס
נראהבומקוםבכללפשרה.אולחלוקהניתנת
עללכשלונותאחריותלהטילמפקדשלנסיון
עלהמתנשאקצין-מטהאוקצין-מטה,כתפי

מאחריותלהתחמקהמנסהמפקדאומפקיו,

מע-שהואמנליפיקודו,בחחיםשנעשהלמה

עלאופקורה,הפרתעללדיןהאשםאתמיד
רש-נהיהכזהמקוםבכל-לפקודהאי-ציות

שאינובמפקדנתקלנוכילהניחלפחות,אים,

פרוטה,שוה
סמויים,חוקיםפיעל-:מזהיותראך

באי-הגייסותשלמידת-התלותאתהקובעים

גיי-כיבטוחיםלהיותנוכלהמפקד,שלשיותו

דבר.לשוםיצלחולאמפקדם,זהואשרסות

מוענ-זהולצורךובשמו,המפקדכנציגיהמטה

הנוגעבכלוביהודרחבות,סמכויותלהםקות
החלטותשלולהוצאה-לפועללעבודת-השגרה

איןלהם.שהכתיבהמדיניותבתחוםהמפקד
לואסורולכןפיקודית,סמכותלקצין-המטה

שנק-מהקוסטיהמשוםבושישמעשהלעשות'

שלהמוקדםאישורוללאהמפקדעל-ידיבע
הנאמנות-הלויאליוה"מ"חוקמתחייבזהזה.

למפקרי.קצין-המטהשחייב
לקצין-המטה.לויאליותחייבהמפקדגםאולם

האח-בכלישאהלו,שלהצעהשאישרלאחר

קצין-אתיאשיםולא-לתוצאותיהריות

מסוגלהיהשלאאואותו,שהטעהבכךהמטה
הצבאיתההיסטוריהשהציע.מהאתלבצע

הדדיתלויאלייתשלזה,שנכסבעלילמוכיחה
החשוביםהדבריםאחדהואומטהו,מפקדבין

בימי-מלחמה.והןבימי-שלוםהן-ביותר

הפצהתפרדי
-:לשניםלחלקניתןהמטהתפקיריאת

לגייסותלסייעתפקידו;במילוילמפקדלסייע

למפקדומסייעקצין-המטהמשימותיהם.בביצוע
-:על-ירי

ל-שתידרשנההידיעותשלראיה-מראש*

החלטות;קבלתלצורךמפקד

בזמןהמפקדלרשותאלהידיעותהעמדת*

לתועלת;לושיהיוובצורה

-למפקדחיוניותשאינןידיעותמניעת*
ל-הנכנסהחומרשלנבוןסינוןעל-ידי

מפקדה;

המפקדשלבתכניותיומלאההתמצאות*
הכפופות;היחידותשלובתכניותיהן

בפקודות,והפצתןהמפקדהחלטותעיבוד*

הנחיות:אוהוראות

צלפיקוח*
ביצוע'

על-המוצעותהפקודות

ן

לאהמפקדשלהבלעייתאהרייתובדברהכל.ל

כדיאומישהוושלכבודועללשמורכדיבא

כללכשלון.שלבמקרהלהענישמיאתשיהיה

בקרביהגייסותשליעילותםאתלודאבאזה

המהוהעוזרים,צותעומדהמפקדלרשות

תטהו.את
אתלהכיןהואהמטהשלתפקידו.

עלולפקחלסקוריולהעבירןהמפקד,פקודות



ועלעתבכל-למפקדוחות-דעתמסיית*

משוא-פנים.וללאבכנות,-עניןכל

משי-בביצועלגייסותמסייעקצין-המטה

ה-אתלרשותםמעמידשהואעל-ידימותיהם

ככל-מוקדםאליהםומעבירהנחוצים,אמצעים

להם.הדר'ושות'והפקודותהידיעותאתהאפשר

הט,8,הת'די8יבעתכליות
באקרקתכליתןאתמשיגותהמטהפעולות

ואלו-אחדותהכרחיותתכונותבהןטבועות

.
לבקיאותמתכוניםאנוביסודיותיסודיות.

להוהקצין-המטה,עוסקבהםהפרטיםבכל
שהנוודאי-כבחמורה"קלהבמצוהזהיר
אםקצין-המטה,נעשבתהחשז'ב-ביזהרהכלל
שקצין-המטהפרטכלמצוה""במלהנבין

בו.עוסק
תיאום.על-ידימושגתהשלמותשלמזת.

הט-שפופרתאתלהריםפירושואין-תיאום

מוגמרת.עובדהעלקצר'הידיעהולהעבירלפון
הנע-שכללודאהבאהפעולותכללהואתיאום

ש-למהמותאםיהאקצין-המטהעל-ידישה

שנעשהלמהאחרים,קציני-מטהעל-ידינעשה
שניתן-להי-ולמההמפקדות-הממונותעל-ידי

הגייסות.על-ידיאוביקטיבית,מבחינהעשות,
תכנוןעל-ידימושגתהדייקנותדייקנות.

בעבודה.יעילהטכניקהועל-ידימוקדם
כלאלבמישריןמוליךדייקנותשלזהענין

לשלמות-בההגענושטרםהמענינת,הפרשה

המטה.בעבודתהטכנייםבעזריםהשימוששל

להר-רצוניאךזו.לפרשהכאןאכנסלא

טובילפניכר-פעולהלפתוחהיאשעשויהגיש

זהבשטתפיגורכלוכישבקרבנו,הכשרונות
במידה-ברגעי-משברלרועץלהיותעלול

להאמין.גוסהשהרובמבפיגדולהיותרהרבה

יש
ז8%541"ן14115

פולהפשף1צד88818
תיאום.שלמשמעותובקצרהצוינהכבר

חובתוזוהידיעה.היאלתיאוםמוקדםתנאי

האינפורמציהכלאתלהשיגקצין-המטהשל

בהשגתהמתרשלקציןלו.הדרושההאפשרית

חקרנות","דימגלהשאינואואינפורמציה,

חייביםזאת,לעומתלתפקידו.יצלחלאלעולם

כונותיהם,אתלידיעתולהעבירעליוהממונים

שהורואושנקטו,פעולהוכלהחלטותיהם

לנקוט.

נה4שלעזיזכעצם,זהו,שיתוף-פעולה

של1מסוגלאינואומומןשאינוקציןפש.

הנו'הליםכללויועילולא-פעולהתף

שום-פעולהלשתףשמרכיקציןשבעולם.
לגיפריעלאנוהל

לש-בנכונותהזולתאצללזכותכדיאולם
האחריםאתלשכנעקודם-כלישתף-פעולה
לשתףישושניתבצדקתו;אוהעניןבחשיבות

כל-כמהלכך.וקוקיתהסכסוורפעולהאתם

היאתחזור-זומעובדהלהתעלםנךתנסו

לאפעםאשרשקציןהאמת:עלותעמידכם
מנה-אחתלךיחזירלעולםפעולה,אתושיתפת

אתהשתזדקקבזמןאפיים
מצדו.לשיתוף-פעולה

הא-זוכריםבצה"לכיהתרשמתיובין-השאר

לשתףאי-רצוןשלמקרהכלבמדויקנשים

פעולה.אתם
לפש-מוכןלהיותזהדברמחייב.לא-במעט

תתפשרעניןבאתההיאהגדולההשאלהרות.

עצההשני.הצדיתפשרעניןובאיזה-אתה
נושאיםעלריוןשלפניהיאמפורסמתאנגלית

שונים,אינטרסיםשוניםלצדדיםבהםשיש

בהםהעניניםעלולחשובלשבתמאודכדאי

בהםהנושאיםכיולודא-להתפשרמוכןאתה
אלהלאחרמידיידונולהתפשרמוכןאינך

נכונותשגיליתלאחרלפשרה.מוכןהייתבהם

בו,מעוניןהיההשנישהצדבנושאלפשרה
נכונותשלמידהאותהלגלותחייבהואיהיה

אומ-כזהו,בו.מעוניןשאתהבנושאלהתמשר

האדם.טבערים,

הטאה1'1יצ'קת18מא1

בראש-היאמקצין-המטההנדרשתהנאמנות

יונאמנותאינטלקטואלית.נאמנותוראשונה

גםדעותיו,עללוחובכללהילחםממנודורשת

דרי-מפקדו.דעותאתלחלוטיןנוגדותהןאם

בה.לעמודמסוגליםאינםרבים-זושה
יודעמפקדכללאא.-:לדברסבותושתי

לאב.שלו;קצין-'המסקשלזהאומץל.העריך

בדרישהלעמודאומץדילוישקצין-מטהכל
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עדשתימשךלהמותר-זומלחמהאולםזו.

להי-שימשיךקצין-מטההמפקד.החליטאשר

החל-קיבלשהמפקדלאחרגםלדעותיולחם

!החוצהאותוזרוק-טה

קצין-עלהחלטה,המפקדשקיבלמרגע

לע-וכדיהמפקד.שללדעותיולהילחמהמטה

הס-ללאמפקדודעתאתלקבלעליוזאתשות

-קלכל-כךלאזהוגםבמלואה,תייגות,

מתוךזאתהיודעיםאלהבודאיהםמעטיםולא
אישי,נסיון

סצ'ן'-מטההכשרא

בה,שעדלכךלבואתבודאישםהקורא
בראש-ורא-עסקתיהמטה,בעיותעלבדברי

שב-דברים-שבתחום-הנפש:בעניניםשונה

מק-זהואיןטכניקה,עניניולאושבלב,אופי

ודמותתכונות-אופימחייבתמטהעבודתרה.
קצי-הכשרתשלהגדולההבעיההמיוחדות-לה,

חינוכית,בעיהקודם-כלהיאמטהלעבודתנים

ליצור"אי-אפשרלימודית.בעיהאח"כורק
בקורס-קורספונדנציה".קצין-מטה

תלו-קצין-המטהשלשדמותוברורזאתעם
צוהריצבא,שבאוחרבכללהקציןבדמותיה

בספרושליץ,קצין-מטה,להיותעשויקציןכל
האנק-אתמספרהגרמני*),המטה-הכלליעל

שלומסיורי-המטהשבאחדשליפן*")עלדוטה
מאוד.יפהעמקאלבמרכבתושחרעםהתקרב
העמקשלליופיותשימת-לבואתהסבשלישו
:והשיבהסתכלשליפןהזורחת.השמשלאור
לשתיקתו.וחזר-בלתי-חשוב"מכשולזהו"

נ'והגהיהשליפןכימסופרספרבאותו
בערבבעיהקציני-תטהולפנילהעמידתמיד

ביוםהפתרוןמתןאתודורש-ראש-השנה
ראש-השנה.
ב-אשרהטל,גנרלשלבהרצאהשמעתי

ראש-מטהשלכעוזרושימששנות-המלחמה
היהעצמומרשלכימרשל,גנ,צבא-ארה"ב,

להנ-ישטוביםקציני-מטהלהוציאשכדיטוען

יגישולפיומנהג,ליב~נוירת"***)בפורטהיג
-אחה"צששיביוםקשהבעיהלחניכים
בבוקר.א'ביוםהפתרוןאתמהםזידרשז
כונהמתוךאלהמפקדיםמצטטאניאין
קצין-מטה,שלכוודמותעלדוקאלהמליץ

אדר-קציני-מטה,לחינוךכאלהשיטותעלאו

.אנושייםטיפוסיםליצורשניתןאנימקוהבא/

יותר.אנושיותובשיטוחקציני-מטה,שליותר

אתלהבליטכדיאלובהדגמותשישאלא
הבעיה,

בצה'"לה,מטהארשון

לזכורישהמטהבארגוןארגון,עקרונות

:כללים5

תפקי-כלבמילוילמפקדמסייעהמטה*

לעצמו,המפקדשומרבומצביתכןלאדיה

במטהאישאשרתחום-פעולהתפקידו,בתוקף

רביםעל-ידיתוארהמטהבו.שותףיהיהלא

נכון.והדבר-המפקדשלהשני"כ"אני

וחלקחלקכלעלהמוטליםהתפקידים*

אגףמוגדרים,הנמבמטה
יעסוקאלכוח-אדם

בהס-יעסוקאלואגף-'המטה-הכלליבאפסנאות,

מזון.פקת

המפ-בשםלפעולקצין-המטהסמכויות-

ומוגדרות,מוגבלות,להיותצריכותקד

קציני-בכפיפותהחרארכיהקיימת-

המ-כלפיאלאאחראיקצין-מטהואיןהמטה,

המ-אתלבהלנטיהמוצאיםלעתיםעלינומונה

כפו-שכולםעובדיםכלהקת-כ"כנופיה"טה,

אינםביניהםויחסי-העבודהאחד,ל"בום"פים

וע--מאורגןאינוכזהמטהדיים.מוגדרים

לקויה,תהיהבהכרח,בודתו,

שיוכלכדימצומצם,להיותהמטהעל-

בע-לעצמויוצרמסורבלמטהביעילות.לפעול

נוהלי-העבודהעלומכבידחו'וניות,,שאינןיות

הפנימיימי

שבמטה-הכל-האגפים,המטה'אגפישלושת

אגףהמטה-הכללי,אגף:שלושהכרגילהםלי
האפסנאות,ואגףהשלישות,אוכוח-האדם

והעוצבותבדרג-הפיקודהמבנהאחידות

1657-1945"הרגמני,המטה-הכלליתולדות").

ובתרגוםבגרמניתמצויגרליץ,ולסרמאת
אנגלי.

הגרסניהמטה-הכלליראשפון-שליפן,רוזןגנ.)""

הנודעתתכנית-שליפן""בעל1891-1905,בשנות
ריכוזבאמצעותבמערבגרמנילמסע-הכרעה
צבא-נגדגלגיהדרךמימיןלאיגוףעיקר-הכוח

צרפת.
צבא-ארה"ב.שלבית-הספר-לפיקוד-ומטהמשכן)**"

המער,.
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ביןמגע-מטהלאפשרבשבילהכרחיתהשונים
השונות.ברמותאגףאותוקציני

אגפים:שניעודהזמןבמשךנוטפובמטכ"ל
ל-ההדרכהאגףשובהפךוגבינתייםהדרכה

במש-כילזכורוזאתומודיעין.נאג"ם)מחלקה
אגפים.6או5עודקיימיםרד-הבטחון
במ-לראותלדעתי,מחייבת,הגיוניתגישה
ה-אחד,גוףבעצםובמשרד-בטחוןטה-כללי

כיוםשבעה.נאמר-אגפיםממספרמורכב
צירופיםשונותבמדינותזאתמבהינהקיימים

בריפויברכהאיןכידומהאךשונים,מספריים

בעולםדוגמהאיןידיעתימיטבולפי-מופרז
יהדאלהגופיםבשניהאגפיםמספרכילפך
לתריסר.נאמר,יגיע,

חהג",פחיתהימפקיד

ב-20%להקציבהמפקד'חייבבתקופתנו

רוצהימינושלהחיילביחידות.לסיוריםמומנו

ולקבלמפיודבריםלשמועהמפקד,אתלראות

ומעוניןאותומעריךשהמפקדלבךהוכחות

בו.
ברגעובו;ההיילאתמענין.המטהאין

הגייסות,לביןהמפקדביןחיץמהוהשהמטה

הגייסות.ליעילותהמזיקלגורםהואהופך

תופעהלמנועחייביםגם-יהדוהמפקדהמטה

למפקד.הגייסותביןחיץהתהוותקלזו

תכופיםביקוריםעל-ידיזאתמונעהמפקד

על-זהבענין.למפקדיסייעהמטהביהידות.

היחידות,שלבעיותיהןאתיפהשיכירכךידי

המפקד.לפניבשלמותויציגן

aJhl~קצשפ,חפשה

קציני-שלסוגיםבשלושהמבחיניםאנו

:מטה

הקציניטהםאלהמתאימים.קציני-מטהח.

ועוזריהמיבמטותהאגפיםבראשהעומדים

לקצין-מתאם-עוזרהוא'קצין-ההדרכה:למשל

האג"ם.

קצין-תותחנים,כגוןמקצועיים,קציני-מטהב.

אלהקציניםוכו'.'קצין-הימושקצין-הנדהה,

בדרך-כללהמפקד.שלהמקצועייםיועציוהם

האגפים,'לאהדמיוהדתזיקהמקצועילקציןיש

לודאשיעודוקצין-התותחנים,ליעודו.בהתאם

הנתו-ובנמןבמקוםתונחתהתותחניםאשכי

לקצין-לקצין-האג"ם.מיוהדתזיקהלוישצים,

אבללקצין-האפסנאות.מיוהדתזיקהההימוש

גישהישגההמקצועייםהקציניםשלכלברור

הקציניםבלאלהמתאימים,בעניניםישירה

יפנהלאקצין-התותחניםלמשל,המתאמים.

אלאקצין-האג"ם,אלכוה-אדםשלבבעיות

נגד-מסו-אבטחהובבעיתקצין-השלישוה;אל

קצין-האג"םאלקצין-ההימ,ושיפנהלסדנהסית

האפסנאות.קציןאלולא-
אהדשביןהיחסיםאתלהעמידנסיוןכל'

בסיסעלקצין-מקצועילביןהקצינים-המתאמים

הקצין-המק-משגה.'יהיהפיקודיתכפיפותשל

והקצי-ישלמפקד.ורק,אךפיקודיתכפוףצועי

חיליותיחידותעלמפקדיםגםהמקצועייםנים

המקצו-הקציניםמרביתכילקבועאףואפשר

העוצבהבמסגרתחילייםכמפקדיםיוברועיים

אםכילקבועלמשל,ניתן,משרתים.הםבה
מפק-ישמשמרגמות-כבדות,גדודבהטיבהישנו

ויש-;תותחנותלענינינקצין-'המטה-המקצועידו

כאלו.לאפשרויותרבותדוגמאותעודנן

קציני-הםקציני-מטהשלהשלישי'הסוגג.

האישיים,השלישיםהםאלההאישיים.המטה

משא.תפקידםהאלופימ.שלראשי-הלשכותאו
להםואיןלמפקד,אישישירותאופירבהבמידה

ביותרמועטבצה"לאכן,הגייסות.עםמגעכל
זה.סוג-תפקידים

ראש-מטה
ומבמפ-הבכירקצין-המטההואראש-המטה

המתו-לעבודתוהמפקדלפניאחראיוהואקדה,

איננושראש-המטהלזכורוישהמטה.שלאמת
גםכוהנובמיוחדנקבעבהםלמקריםפרטסגן,
אתהואימלאהמפקדבהיעדרתמידאולםטגן.

חדש.מפקדשיתמנהעדמקומו,
המפ-ביןהחוצץדרגמהוהאינוואש-המטה

הואהמצבבדרך-כללקציני-המטה.לשארקד
באותםלקציני-המטההוראותנותןשראש-המטה

ומגמותיוהמפקדבידיהנקוטהקובהםענינים
עניניםאותםבכלאבללחלוטין.לונהירים

והמגמותשהקולחשרביסודלמפקדישבהם
מספ-במידהלראש-המטההובהרוטרםהאלה

לקציני-ישירבאופןהוראותהוא'נותןקת,

אינפורמציה,בקבלתכשהמדוברגםשלו.המטה
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ישירותהאינפוהמציהאתלדרושהמפקדעשוי
בדרך-כללכיאף-במטההקציניםאחדמפי
האינפורמציהאתלולמסורראש-'המטהיוכל

ישיר'מגעלמנועשינסה.ראש-המטההדרושה.
בכךיעשהשלו,קציני-המטהלביןהמפקדבין

שהואלהוסיףיבולהמפקדאולםקודת-ההתראה.
קציני-המטהיביאוהנתוניםבהכנתבימבקש

אשרהמשימה,ביצועשלמסוימתדרךבחשבון
אםלדוגמה,בה.לנקוטיחליטשהמפקדיתכן
בגזרהקו-האויבאתלתקוףמשימההמפקדקיבל

הואיכוליפה,למפקדמוכרתוהחזיתמסוימת,
להת-עשויההסתננותעל-ידיהתקפה'כילהניה

לקבלירצהולכן-הנוכחילמקרהמאודאים

צואר-להיותאיננויעודושגיאה,ללא-ספק

מהא-פונקציהלמלאאלאהמטה,בעבודתבקבוק

אישיתלעסוקלמפקדלאפשרשבאהעליונה,מת
ביו-חשוביםלוהנראיםעניניםבאותםורקאך

תר.

העשבשלב
ברורהענין.שלזובחינהעלמספיקיםנתונים

לושיימסרולפניהחלטהמקבלאינו,שהמפקד
שלאחששיש-כןיעשהאםשהריהנתונים.

להשפיעהעשוייםהגורמיםכלאתבחשבוןיביא

ניתנותשאינןהחלטותלכללויגיעהחלטתו,על

העובהה,אתפוסלזהכללאיואולםלביצוע.
לושישיתכןאורב,נסיוןלמפקדלהיותשיכול

הואנותןאלהעלובהתבססו-מיוחדחוש

הנתונים.בהכנתלמטההכונהמראש

מקצין-מטהנדרשתותמידבדרך-כללאם

הכנתבזמןהריקיצונית-ביותר,אוביקטיביות
קלאיןלעתיםכיבמיוחדלזנונוישהנתונים

מסוימת,דרך-פעולהלהכתיבמאשרלקצין-מטה
מכוון.באופןהנתוניםהצגת-על-ידי

להכ-הדרושהזמןאתיעריךהמהנדיאם

זמןיעבורכישיראהבאופןמסוימתדרךשרת
לא'-בהלהשתמשוהיהשניתןעדמדירב

באותההשימושאתשיחייבמבצעהמפקדיתכנן
התקפהעללהחליטהמפקדעלולכךובשלדרך.

מהאגף.התקפהמעדיףשהיהלמרות-חזיתית
כבלתי-עביריםפני-השטחהיאורעל-ידי

שהוא-יחידת-השריוןמפקדעלוללשריון,
להביא-שריוןבענינילמפקדהיועץכרגיל

הפעלתתכלוללאשתכניתוכךלידיהמפקדאת
אופיכולההתכנית'מקבלתואז;במבצעשריון

שונה.

אתהמפקדלפנילמציגחייבהמטהבקצרה,

והוא;ושרקכחל.ללא-כמו-שהןהעובדות
לענין.הנוגעותהעובדותאתרקלהציגחייב

מהבדיוקלמפקדלהודיעצורךאיןלדוגמה,
העוצ-לרשותהעומדדלקשלהגלוניםמספר

ללא-דלקוכישהיאמכךהמסקנהאם-בה

הא-מספראתלפרטצורךאיןכמו-כן,הגבלה.

לצו-העוצבהלרשותהעומדיםוהחלקיםבזרים

אפש-שאיןהיאהמסקנהאם-גשרהקמתרך-

הגשר.אתלהקיםרות

עובדתיים,להיותצריכיםהנתוניםכלומר,

צתשצפםה*שת
מצבי-כאןשצוינוהמטהבעבודתהשלבים

בשלב-המחשב,המטה.עבויתנוהלעלעים

ההרו-הנתוניםאתקציני-המטהמגישיםכאמזד,

כדיאולםההלטות.קבלתלצורךלמפקדשים

-הדרושיםהנתוניםאתלולהגיששיוכלו

לפניעודלפיכך,הענין.במהלדעתעליהם

עלהודעהקציני-המטהמקבליםהנתוניםעיבוד

נוהל-קהבלדוגמה;המפקד.אתהמעניןהנושא

מבצע.לקראתפקודת-התראההוצאתמחייבנכון

מספיקזהיהיהפקודת-ההתראה,מגיעהכאשר

לצורךנתוניםמבקששההאיודיעהמפקדאם
בפ-שצוינהלמשימהבקשרשלוהערבת-המצב



וגדושמלאספרוהכליתיימ.תמציתייםאבל
לוהדרושכללמפקד.הר'בהיועיללאנתונים

החשובותהעובדות'אתהמכילאחד,דףהוא
לצורךלוהדרושות

קבלת.
החלטה,

עובדותמהמטהאנודורשיםאםאףאזלם,
הזכותאתמהמפקדשוללזהאין-בדוקות
.אלו.עובדותשלמשמעותןנגדלהחליט

יאפ-לאשאםלהודיעלמשל,יכול,התותחן

המב-תהילתלפניהמטרות'אללטוחלושרו

יכולבכל-זאתיעילה.אשותהיהלא-צע
לפגייטוחולאשהתותחניםלהחליטהמפקד
ההפ-לותאבדכךעל-ידיכיהמבצע,ההילת

ית-שאםלהודיעקצין-הקשריכולכןתעה.

גדו-מכשירי-קשרללאהבמרחקהגייסותרחקו
ברגעהקשרבקיוםבטחוןיהיהלאיותר,לים

לסרבלשלאהמפקדיחליטזאתובכל-קריט)
עלולהדברכיגדולים,במכשיריםגייסותלואת

התקדמותם.קצבאתלעכב
באופןהנתוניםאתלהגישהמטהעלבסיכום,
סיכוןעצמועללקבלרשאיהמפקדאוביקטיבי.

;לושהוגשובנתוניםלהתחשבולאאחראוזה
יודעהמפקדכימחושב,אזהואהסיכוןאולם
להתחשב,שלאהחליטהואגורםבאיזהבדיוק
מש-אתמראשלהעריךאפשרותלאל-ידוויש

הדבר.מעות

המצבפרכתה
התפקדשל

עלחשיבהשלתהלירהואהערכת-מצב
חשיבה-מוגדרתמטרהולאורמסוימתבעיה

קציןעל-ידיוהמתבצעתעובדותעלהמתכססת

החלטהלידילהגיעעל-מנתקצינים,קבוצתאו

האפשריות,הפעולהמדרכיבאחתלנקוט

הערכת-מצבעשיתשללטכניקהאכנסלא

ביסודההמונחתהתשיבהלשיטתלאוכןצבעית,

ישאחדדבראולםהצבאית.הערכת-המצבשל
עלשהוטלההמשימהשביןהיחסאתלהבהירי
דרך-הפעולהלביןלבצעההממקד

מחליטשהוא

בה.לנקיט
בדרך-לואומרתמפקדעלהמוטלתהמשימה

גבעהכיבוש-לדוגמהלהשיג.עליומהנלל
לו,מספיקהאינהבלבדזועובדהאולםא',

אתלבצעשיוכלבכדייותר,הרבהלדעתעליו
עלאינפורמציהלקבלצריךהואהמשימה.

כונתעלוכןבאגפים,כוחותינועלהאויב,
מעונ-אינושהדרג-הממונהברורהדרג-הממונה.

שלבתוצאותאלא-כשלעצמהא',בגבעהין
העוברכבישהסימתהןהתוצאותאםכיבושה.
האפשרותעללחשיכהמפקדחייבלרגליה,

י

הימחשבשלב

לכבושיצליחלאאםגםאלהתוצאותלהשיג

שכנהגבעהתפיסתשעל-ידייתכןהגבעה.את
שתיכשלרבמקרה1התוצאותאותןלהשיגיצליח

להאחזינסה-היעודההגבעה'עלהתקפתו

אתיכבוששכאשריתכןובןהשכנה,בגבעה

לחסוםיכולהואאיןשממנהיתבררא'גבעה

לבבוש.גבעהעליווביכהלכה,הבבישאת
נוספת

לחממו.כדי
להבהירבשביללמדיפשוטהדוגמההבאתי

המקריםברובכילהניחישאולםכונתי,את
תספיק,לאכשהיא-לעצמההמובררתהמשימה

-הפקודהאתהמוציאהדרגבכונתרבעיוןוכי

הניתנתהגבוה-ממנו,הדרגבכונתאףולפעמים

-פקודת-המבצעשלבסעיף-הידיעותהיאאף
לעצמולהגדירהמפקדשיוכללפניהברחייהיה

מטרתו-הוא.אתבהערכת-המצב

אתהמפקדעדשהשלאירההמטרהבסיכום,
כפיעליו,שהוטלההמשימההיאהערכת-המצב,

המפקדה-הממונהכונתלאוראותהימניוהיהוא

האמצעיםבמסגרתהגבוה-יותר),הדרגוכונת(

לו.שהוכתבווההגבלותלושניתנו
המשימהמילויכיהמפקדימצאאףלעתים

תיכללנההןשאףמוקדשות,פעולותמספרמחיוב

ן5



בדרךמכשולפריצתלמשל,-במטרהאזי
א'.גבעהאלההתקדמות

מגיעהערכתדהמצב,אתהממקדמסייםכאשר

לנקוט.מהליטהואשבהדרך-הפעולהאלהוא

תכלולכונתו-הוא,אתלעצמומגדירהואכאשר

החלמנטיםכלאתהיעדיר,מבחינתזו,כונה

לצורךאם,נקט,בהשבורך-הפעולהההשובים
גבעותגםלכבושהואמחליטא',גבעהכיבוש

מחליטהואהכבישחסימתלצורךואםו-ג',ב'

כיבושאתכונתותכלול-מחסוםעליולהקים

הכביש.עלהמחסוםהקמתואתהגבעותשלוש

מעשה-המפקו,יחוורלאכונתובניסוחכלומר,

ינסחאלא-עליושהוטלההמשימהעלתוכי,

עםהמוחלטתהזדהותושלתוצאהשהיאכונה,

העצ-מחשבתוושלעליוהדרג-הממונהכונת

לגביוהןהיעדיםלגביהןאותוהמנחהמאית,

הפעולה.שיטת

אינםו=משימה"יכונה",מטרה","המונחים

שלבמסמלמהםאתדכלאלאנרדפים,מונחים

לבצעהיאהמטרה:המפקדשלבמחשבתוברור

הממונים.שלהכונהלאורעליו,המוטלאת

שעליהדרך-'הפעולהשלתכליתההיאהכונה

הערכת-מתוךלוהובהרההכונההמפקד.מהליט

המוגדר,התפקידהיאהמשימהשלו.המצב

ממפקדיו-הכפופים.אחדכלעלמטילהואאותו

השלאה
הפרכונחהשצב

יצטרכותכניתו,עלהמפקושהחליטלאחר
משלהם,הערכות-מצבלעשותאחדיםקציני-מטה
החלטתשלהמשמעותאתלבדוקשתכליתן
שישהנוספיםהצעדיםמהולקבועהמפקד
קצין-יצטרךלמשל,כך,לבצעה,כדילנקוט

האפסנאי,המצבשלמערכהלעשותהאפסנאות
תכנית-על-ידיהמפקדתכניתאתולהשללם
קצין-קצין-השלישות,לגביהדיןהואתיא2םפא.
מיו-תכנית-מודיעיןלהכיןשיצטרך(המזדיעין

שלב-אחרים,וקצינים-ותבניות-איסוף)חדת

הער-אתמסייםהמטהכאשרמסתייםהמחשב
המפקד,תכניתלעיבודוניגשהשונותכות-המצב
פקודת-לכללאליה,הנלויתהשונותוהתבניות

נספחיה.עלשלמה,מבצע

העיבודשלב
-בכתבביטוימתןאלאאינושלב-העיבוד

להחלטת-והנחיותהוראותפקודות,על-ידי

לגלותקציני-המטהחייביםזהבשלבהמפקד.

עבודת-משרדלארגןכושרבהיר,לביטויכושר

רבה,במהירותלפעולוכושרבתנאי-שדה

כושר-עלמעמסה,מטילאינוזהשלב

במבחןמעמידאלאהמטהאנשישלהחשיבה

מטההמטה.שלהטכניתהיכטתאתהמור
הואעלולבוהשלבזהו.-דיומתורגלשאינו

ביותרהבלתי-אזרחי""החלקאוליזהולהיכשל.

הואמאליוהמובןדברהנה,המטה.שבעבודת
לאשנתקבלוההחלטותכילכךהצדקהשאין

ליקויי-עבודהבגללהגייסותלידיעתתועברנה

לידיעתתועברנהשאמנםכדיאולםטכניים.

מקוםהשאירשלאבצורהלעבדןישהגייסות

הנחוציםהאמצעיםאתלהקצותישלמפקות;

יהידהשבללודאיש;הנכוניםובזמניםבכמויות

ילשכנתההמגיעולא-לההמגיעאתתקבל
הגיי--להנעתפנויותתהיינהשהדרכיםלודאיש

וכו'.וכו';והאפסניהמות

של,גדולבלחץבדרך-כללנעשההנ"לכל

במצבנתוניםוהפקידיםכשקציני-המטהזמן,

וגופנית.נפשיתעייפותשל

מתבלט.האלהה"פשוטים"התפקידיםקשי

מור-העוצבותמפקדותבהםבמצביםשבעתים

יראשו-ובהידרשומאנשי-מילוגים,בחלקןכבות

בלחץ.נתונותתהינהבתנאי-הירום,לפעולנה
גדול'

בשלמותמתורגלותולאו-דוקאזמן,של
עדלראותנקלעצמו.רגעאותואלבדיוק

צנוע-שיטת-המילואיםשלבמסגרתה-כמה

אחדותעשרות-ימיםשלמינימום,אותוהנו

קציני--אתכראוילאמןאנומשתדליםבובשנה,

חובותיהם.למילויבמילואיםהצבא



הפיקוחשלב
בקבלתקציני-המטהעסוקיםבשלב-הפיקות

המשימותביצועמהלךעלמהיחידותהדיווח

בעריכתביחידות,בביקוריםעליהן,שהוטלו
-בחינותיולכלהמצבשלסיכומי-ביניים

מקוטעות,ופקודותהוראות-מבצעיותובהוצאת

לכונתבהתאםיתפתחשהקרבלהבטיחהבאות

המפקי.

טכניכושרלגלותהמטהחייבזהבשלבגם

כושרלמטהבולהיותחייבבעיקראולםרב,

להעידשבאמהביןלטפל,עיקרביזהבחנה

כילודאהבאנוהלאותוהואמהל-הקרב

מוקדםלפעולתחלנההדרגיםשבכלהמפקדוה
עדלחבותיצטרךדרגשכלמבליבבל-:ההפשר,

שפזרטז'(השוניםשלבי-העבודהיסתיימואשר

בדרג-הממונה,כאן)

למסורמה'מפקדדורשכזהמהללדוגמה,

הכפופיםלמפקדיםהכלליים,בקויההכניתו,על

פרטיה.אתסופיבאופןלעצמוהבהירבטרםעוד

יכוליםאינםוהדרגים-הכפופיםהיותאמנם,

באופןלקבלמבליהמבצעפרטיעללהחליט
-הםאיןהמפקד-הממונה,החלטותאתסופי

יבולים-אלהקוי-תכניתקבלםלאחרגם

אךמסוימות.פעולות-הכנהמאשריותרלעשות
ניתזאשרשכלבכ"זהואזהשבנוהלהיתרון

.להיעשות
מוקדם'

בכלובמקבילמיד,נעשה-
שלהסופילעיבודלהמתיןמבליהדרגים,

ערךלושישמהלביןחשובותהתפתחויותעל

בלבד.חולף
ומפקדיםישמבצע,בזמןהשוררת'במתיחות

טפלים,דבריםשלבערכםלהגזיםנוטיםנמוכים

ואילו;עצים"מרובהיעראתלראותו"לא
לגביסבלנותחסריויהיוישמפקדים-ממונים

קשיים,שלבערכםלהמעיטישתדלוהתוצאות,

מפקדים-שלבחומר-בשרוכםתקלותלתלות

קציני-מטה.ושלכפופים

הקושיהואהביצועבעתהמתיחותבקצרה,

בשלב-להתגברהמטהצריךשעליוהגדול

קשהאך-מתהרגללמטהקשההדברהפיקוח.
בלתי-מתורגל.למטהשבעתיים

סיפורי-מלחמהבכללביאתהשיבה'הדבר

במטותהשרוייםוהבטחוןהשקטתמידהוא
מטותלדוגמה,כמו,-במלחמהנסיוןעתירי

שלהאחרונותבשנותיההבריטיותהעוצבות
ללאמכשלון,התרגשותללא-:מלחמת-העולם

לפינראהדברכל;ההצלחהשלבערכההפרזה

הכללית.במסגרת-'הקרבערכו

אך;למלחמהתחליףהתרגולרואיןברור

להכיןהיחידיהאמצעיהואבתמרוניםהתרגול
זה.המורלמכתןהמטותאתבימי-שלום הפיקוחשלב

ל-קרבהנ8
בגזרהלסיירגדודמפקדיכוללמשל,פרטים.

מהבמדוייקעדייןנקבעלאאםגםלוהמיועדת

להניעהגדודמפקדיכולכןגזרתו.גבולותהם

פקודת-התראה,סמךעללשטח-כינוס,גדודואת

לקרב,ייערךהיכןבמדויקשידעמבלי

תרגולםבחידתמותנההואאף-זהנוהל

כושר-מחייבהואמטות.ושלמפקדים'של

בזמן.לחסוךאלאאינהמגמתוכלכירב,אלתדר

שלשלביואתכאןלפרטבכונתיאין.

להסבירהואנתכונתילוההברה.זנוהל

שתיארתים,כפיהמפה,עבשתשלביכי

נוהלחשלכמסגרתובפקלמאבקים

רקמבןוהטדץקהטלאיר-מומםק"ג;ה
פעמיםותרגולונרהלשהקרבלימורבסיםעל

ממפר.


