
במשחקאותןלביים""ואיןלחוותן-מראששאין-שבפועל
ע"יאלומבעיותאחדותעללהתגברשניתןיתכןבשלמות.

ולגבי;במצב-המשוערתתהוינהואלואלותופעותכישנניח

אךשונים.סיכויי-אפשרויותבחישובילהשתמשאפשראחרות
הסופיהמציאותימשקלןלגביסייג""לקבועישהמקריםבכל

המתקבלות.התוצאותשל

שונהלהיותיכולהמשתקשלמידת-תוקפואיןמקום,מכל

הכלליםושל-לתוכוהמוכנסיםהנתוניםשלתוקפםממידת

נתכניםכאשראולםבההפעולותניהולאופןאתהקובעים
ניהולמנוהליםוהםאיתן,בסיסעלמשחקי-המלתמה""

לקביעתבני-תוקףציוניםלספקכדיבהםיש-מציאותי

ציוניםצבאיים.מבצעיםשלהמשוערת-האפשריתתוצאתם

ויעיל,הסכוניבאורחלהשיגם,יכוליםאנואין-כאלהאשר

אחרת.דרךבכל

משחקי-מלדומה""על
מאלוניס.א.קול.שלמאמרובעקבות

תמיראברהםאל"מ

וכיתרגיל-מטה,בגדרהנוש"משחק-מלחמה"המניחיםיש

שנועדותרגילי-המפקדותבמערכתהואכלולזומבחינה
מדויקתזוהנחהאיןברם,לתפקידיו.המטהאתלהכשיר

אמצעיבחינתרקמשחק-מלחמה""איןשכן,די-צרכה.

לבחינתמכשיראףהואמשמשאלאעבודות-מטהלתרגול

שלואופקיהםמחשבתםולפיתוחוארגוניות,מבצעיותתכניות
דו-משחק-מוחותהואשמהווה-בכךהריהויחודוקצינים.

כלמביןביותרהפשוטיםהםארגונוושיטתכלליוצדדי.
קלשכה-זהמשחקמדועלתמוהויש;התרגולשיטות

אינו=מיוהדיםאמצעיםהשקעתמחייבושאינולארגנו

ובמערכת-הזרועותשבשלושתהשונותברמות-הפיקודמושרש

שלנחלתםהנוצבאותשלניכרבמספרשכן,ההדרכה.
יחסית.מעטיםגורמים

משחקי-המלחמה","אודותשלהמתפרסםבחומרשמעיניםשעה

במעטההעניןאתלסבךנוהגיםכמהעדלהיוכחהואמתמיה

ואגבישלמעשה,,העיקרי"לנושאמסביבמליצות"של
מטרותעלברורידעמקבלשאינךרקלאכזהעיון

במשחקעסקתטרםשאםאלאניהולו,וכללימשחק-מלחמה="

מסובךדבר-מהלפניךשכאןרושםאצלךנוצר-.זהמסוג

ולנהלו.לארגנושקשהמאוד,

משחקי-"לארגוןובדוקהיעילהשיטהמכירצה"לאכן,

-תרגולשלזודרךלהכירהרוצהוכלוניהולם,מלחמה"

.התורתית.בספרותכךעלמפורטחומרלמצואיוכל

חנכוןלמקומםבקשרנקודות-הדגשמספרלצייןהדיןמן

של
:ולדרך-ניהולםמשחקי-מלחמה""

להוותחייבמשחק-מלחמה""-המבצעי.בתכנוןקבועשלב

בהצגתשונותגישותעלכהגבהשבא-זהמאמר
להבהירנועד-צבאיותבמותמעלמשחקי-המלהמה""נושא

ינפ1אל-באשרדפוסי-המחשבהואתמושגי-היסודאתול"הסדיר"

יירתע.ואל-נאניצולו.ולתכליותהצבאיב"משחק-מלחמה"השימוש

מסייעת.היאיהמאמרבסוףהמצורפתהטבלהלתוךמהצצההקורא
זה'מחשבתי-מעשיבכליהשימושלהגהרחלא-מעט

ובמפקדותומעלה,העוצבהברמתבתכנוןשלב-של-קבע
רמהע"יתכנית-מבצעיםשהוכנהלאחרוהים.האוירזרועות
תכניתלבחוןעליההפוקדתהרמהשלמאחריותהכלשהי,

הרמהמפקד-הראשוןבמשחקמשחקי-מלחמה"."בשניזו
שלנו"),"הצד(ה"כחול"הצד.אתיהווומסהו,שתכננה,

האויב")."(ה"צבעוני"הצדאתהםיהווהשניבמשחקואילו

תאפשרמשחקי-מלחמה""שנישלבאמצעותםהתכניתבחינת
להגיבהאויבשלהאפשריותדרכי-הפעולהעיקראתלמצות

התכניתתושלםלתוצאותובהתאם;המבצעיםתכניתעל

ותגובש.
סדר-לבניןתכנית-אבכל-סדר-הכוחות.בתכנםשלב-קבע

למסקנותלהגיעכדיב"משחק-מלחמה",שתיבדקצריךכוחות

וחלוקתםהכוחותמבנהסדר-הכוהות,שללמימדיובקשר

ובמתקפה.במגננה

להכנסתתכניתכל-אמצעי-לחימה.בבחינתקבועשלב
צריךמסוימיםעוצבהאוחיללזרוע,חדשאמצעי-לחימה

ב"משחק-מלחמה=,שתיבדק
אמצעיםשליעילותםתיבחןבו

גדוד:לדוגמההאויב.בידישיהיואמצעיםנוכח-אלה
עלהתקפהבמסגרת-משורינתבעוצבהחדשמסוגטנקים

המקובליםנ"טאמצעיעלהמתבססמבוצרמערך-הגנה

האויב.אצל

להיותהמתורגלתהרמהצריכהזו,מבחינה-התרגיל.רמות

למהותם_בהתאם-משחק-מלחמה""שלסוגבכלשונה
של-המיוחדת

הוא-למבצעתכניתהבוחןבמשחקזה:

הבוחןבמשחקזהמרכזיוהמטההעוצבהברמותלרובמבוצע
יהמרכניהמטהברמתלרובהואיבוצע-ארגוניתתכנית

לבצעונוהגים-אמצעי-לחימהשליעילותםהבוהןבמשחק

בזוקהכגוןמכרעת,השפעההגבחןלאמצעינודעתבהברמה
יהחטיבה.ברמת-וטנקמחלקה,ברמת-

בבסיסיאףמשחק-המלחמה""אתלהשרישיש-הדרכה.

תרגילים-במסגרתנוסףמתודיכשלבמתקדמיםהדרכה

אתדר-צדדיבמשחקלבחוןכדיגםטקטיים-ללא-גייסות.
זה,מסוגבתרגילשהועלתההתכניתשלביצועהאפשרויות

משחק-מלחמהע."לארגןכיצדילמדושהחניכיםכדיובעיקר

196128אוקטובר139,מערכות""



הפעולותסדה
ן

וטריפ
ן

ןמז

ה"כחול"הצה
תכניתמכין

מבצעית

עשויההתכנית
:להיות

.מבצעיתתכנית)1(

למלחמה
במסגרתתכנית)2(

ללאטקטיתרגיל
בבסיס-גייסות

הדרכה

למשחקקשרבלי

ןמזןטוריפהפעיותסדר

ע"יתכניתהכנת
הצדדיםשגי

ה-אדום-"צדמוקם
ה-תכניתאתמכין
דר-עלבהתבססאויב

האפש-הפעולהכי
בחשבוןשנלקחוריות

שלהמבצעיתבתכנית
אחרתכי(ה"כהול"

אתבוחןהתרגילאין
המבצעית).התכנית

ה"צבעוגי"הצד)1(
ה-כוחאתייצג
יפ-שכנגדואויב

ה"כחול"על
המשחקכאשר)2(

מבצ-תכניתבוחן
-למלחמהעית

ה-הצדיתבסס
מפ-עלאדום".

עוצבהקדת
המשחקכאשר)3(

ב-תכניתבוחן

תרגיל-מסגרת
גיי-ללאטקטי

שנייתבססוסות
צותיעלהצדדים
חניכים

למשח'קשרבלי,

אתמציגצדכל
בפניבנפרדתכניתו
התרגילמנהלת

התכניתאישור1(
מנהלתע"י

התרגיל
נוס-גחוניםמתן2(

איזהלצדפים
שיוכלכדיאחר

תכניתולהשלים

לפנישבועעד
המשחק

תוצאותקביעת
ההתנגשות

מהצד-אחדכל)1(
תכניתמכיןדים

ה-ניהוללהמשך
מצב-לאורקרב

לושניתןהפתיחה

מוצגתהתכנית)2(
מנהלבפניבע"פ

נרוכןהתרגיל
ב-עיקריהתנים.

בטבחמרשם-קרב,
ומשי-כוחותלת
ובתכנית-מות

תחזוקה

שנישלהתכבית)3(
-בדירוג-זמןהוצגתהצדדים

ה-שמוהלתכדי
תוכלתרגיל
ב-נוכחתלהיות
אצלהצגתהשעת
צדכל

ה-מנהלתדיון)1(
לקביעתתרגיל

ההתנג-תוצאות
שות

מצב-סיכום)2(
ב'פתיחה

היוםצהריעד
למשחקהראשון

הצהריםאחרי
הראשוןביום

קו-התרגילמנהלת

מצב-פתיחהבעת
ה-התנגשותשפיטת

ה-שתילפיכוחות
וקביעת-תכניות

שייצגמצב-פתיחה
המו-אתבדרך-כלל

ן
1היוזםהצדבועד

ה-אתלסייםתכנן
שלהראשוןשלב

המבצע

לפנייוםעד
המשחק

יום-שלבערבלעיישצוינהבשיטהבמצב-פתיחההצגת

הראשון,המשחק
המחרתביוםאו

-הפעולותהמשךן
מצב-פתילגביכמון

צורדלפיא',חה
נוספיםמצבים

עשויהמשחק
3-4לכלול

מצבי-פתיחה
3עדולהימשך

ימים

מו-הפתיחהמצב)1(מצב-פתיחההצגת

ל-בו-בזמן,צג,

ה-משניאחדכל
השו-ע"יצדדים

שלופט
נע-המצבהצגת)2(

.שית
מפהגביעל
ובאמצ-אופקית

מו-מסמכיעות
ומבצעיםדיעין

הבוקרבשעות
הרא-היוםשל

למשחקשון

:יוצגובוסיכוםהתרגילסיכום
ומסק-שיקוליהם)1(

ה-שלנותיהם
המתורג-מפקדים

לים
מסכםדיוןייערך)2(
מסקנותיגובשו)3(

לתכניתבקשר
המבצעית

שבועייםעד
המשחקלאחר

בוהןאינומשחק-מלחמה""-מטה,'עבודת
,

עבודת-את

שלב-המחשב""בונבחןאךבכך.יעודוואיןבשלמותה,:המטה

עלהמלצהנתונים,הגשתהכוללשלב-המטהבעבודת
מבחינהוגיבוש-תכנית.הערכת-מצבאפשריות,דרכי-פעולה

סוגישארכלעלברוריםיתרונותל"משחק-המלחמה"--זו
כלבודו-צדדי,משחק-מוחותכאןקייםשכן.:תרגיליימטות

צדלכוללכןהחשיבה"."'הואהמתורגליםשלהכובדמרכז
הנוטליםהעיקריים,אתל..ממלאי.התפקידיםרקלכלולמתורגל

המשחק-נערך.בולנושא.הקשוהב"שלב-המחשב"חלק
תכניתלבחון.שנועד.בגמשהק-מלחמה=יתרמל.!,לדוגמה;"

אתלכלולמתורגלצדכליכולהעוצבהברמתלמבצע
הלתאמיםהקציניםאתראש-המטה,אוסגנואתהמפקד,
השפעהלנתיניהםשישהמקצועייםקציני-המטהואותם
.התכביתעיבשךעלחשובה

כגין(
-הארטילריא,יקציףמעקד-,:---

חיל-האויר.קישורוקציןהקשרקציןההנדסה,
-ישמבצעיתתכניתלבחוןשנועדבמשחק-מודיטין;
.נתוניםאותםלפיתכניתיגבשמתורגלצדשכללהקפיד

סוכנויות-איסוף-באמצעותמשיגםהיהשהואהאויב.על
כתוצאהברשותושהיהמודיעיןאוהפעיל,שהואהידיעות
אויבועלהנתוניםמלואמתןקבועה.תכנית-מודיעיןמקיום
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המלחמה,אמנותיסודותאתמראשמערער-צדלכל
ערפל-הקרב,ריכוז-הכוח,ההפתעה,:ועקרונותיהגורמיה

וכו'.ההונאה
וכמובן-זהמסוגשגיאהנעשתהבותרגיל,זוכראני
ה"מאמץ-כנגד.כוחותיובריכוזמהיר-החלטההיהצעדשכל

עוברהיהשבמציאותבעוד-האחרהצדשלהעיקרי"
הסיכוןאתעצמועלנוטלהואהיהאשרעדרבזמן

-זהמשחקהשני.אתלהגבירכדיאחדמערךשבדילול
לגבירציניתמסקנהשוםלתרוםהיהיכולשלאודאי

בו.שנבחנההמבצעיתהתכניתשלשלמותה
משחקביןשוב,להבדיל,ישזהבתהום-השפיטה,שיטת
ארגוניתתכניתהבוחניםמשחקיםלביןתכנית-למבצעהבוחן

תוצאות-התנגשותשפיטתאמצעי-לחימה.שליעילותםאו
להיעשותצריכהלמבצעתכניתהבוחןב"משחק-מלחמה"

מצביםעלהמתבססמניתוחלהבדילההגיוניהניתוחבדרך
לכלהמיוהדיםמשיקולי-קרקעגםנובעתהיאיקבועים

אךולאו-דוקא-צדכלשלפעולתוומשיטתשדה-קרב,
מפתחותלפיכוחותיחסישלקשוחהבהינהמתוךורק
שויםיחסי-כוחותלהיותיבולים:ידובבההפור.הטלתאו

בהתקפתליצוריהיהמסוגלהתוקףאך-העוצבהברמת
הואשיתקוףיעדכלכלפימכרעתמבצעיתעדיפותלילה

למוטטעשויהחיונימתחםונפילתוהשניהצדשלבמערכו
שלם.מערך-הגנה

יותראופחותלתוצאותחסר-פניות,לשיקוללהגיעמנתעל
כוללזה),בעולםשלמותאיןשהרי(מתקבלות-על-הדעת

מקצועייםיועציםבשפיטה,התרגיללמנהלהמסייעהצות,
זמןגורמילהערכתיועץוכןוזרועות,חילותהמיצגים
יותר.לתתהיאהנטיהשבדרך-כללמלמדהנסיוןומרחב.

יכלתך-להוכיחהיצרמןהנובעתגישה-לאויב,אשראי""

תכניותינואתשנבחוןככלכילטובה:זוגםאך-אתה
לגיבושן.ייטבכן-קשים-יותרבמצבים

ואמצעי-נושאי-ארגוןהבוחןב"משחק-מלחמה"זאת,לעומת

עלואפילוקבועיםמפתחותעלהשפיטהתתבססלחימה
חישובי-עללהתבססהכרתכאןכייאלקטרונימחשבעבודת

מדויקים.מדידיםלפיעצמה
-זהבמשחקחסרי-המנוחההעמלים-חצב-פתיחה.קביעת
שהצדדיםלאחרכילשפיטה,וחבר-עוזריומנהלוהריהים

ישתכנית,לכללוהגיעושיקוליהםשקלוכברהמתורגלים

השואתעל-יסודולקבוע-השיפוטמדוכתעללשבתעוד
אתשלהן,הצפויותותוצאות-הגומליןהצדדים,שניתכניות

ב"משחק-מלחמה"ביקראשרכלהבא.החדש,מצב-הפתיחה

העיקריתהבעיהשעות.מספרנמשךזהשתהליךחזהבודאי
נקודה-בזמןאיזולקבועהיאהבאהפתיחהמצבבקביעת

שלאחרמסויםבשלבאושנתרחשההתנגשותשלבסיומה(
שישהואהכללליצג.הבאמצב-הפתיחהנועדמהלכה)
עשויהיהמפקד-מתורגלבובמקוםקו-הזמןאתלתחום
נוספיםנתוניםלאורחדשהעקרוניתההלטהלכלללהגיע

עליקחלאהמשחקמנהלמשדה-הקרב.מקבלהיהשהוא
מפקד-מתורגלבמקוםהעקרונית,ההחלטהסמ'כותאתעצמו

-הקרבאתהכוללתראיתובתחוםהיאמסתברתאםאף

למפקדיאפשראשרחדשמצב-פתיחהעליפסוקאלא
החלטה.בעצמולהחליטהמתורגל
לפיתוחיותרלדאוגישכיהמתריסיםאלהלכל-:ולבסוף

לרשותם-קציני-מטהאומפקדיםשלהצבאיתהמחשבה
פשוטיםניהולוודרךארגונו;זאתלבצתעיקרימכשיר
רמות-כלשלבעבודתםכיסוד-קבועלהשרישווניתן,וזולים

השוטפת.העבודהאתבכךלשבשמבליובסיסי-הדרכה,פיקוד
זה.במכשירלהשתמשוידעיצוןאלאאינםהנדרשכל

שהוש
בשביצריהאףחמוגבר'חימושעל

וממשלות,עמים.בתחושתהדבריםנתגבשו-והלכוכיצד
תקציב-ההגנהבין-השארמעידכךעל-1961שנתלקראת

בחודשיבפרלמנט,גדולברובשנתאשר(זהתקציבהשביצרי,
וההכרעותכ-ינפל1,כשנהנמשךתכנונואךאפריל-יוני,

עול-שביצריהשלעמהעלהטילאז)כברשהבשילו.ודאני

בימי-שלום.כמותוידעולא.תולדותיוכל,אשרהוצאוש

החדיש,החיתוםשלדרישותיולחץאחד,מצדכאן,נצשחפף
התכנותשלחומרתןהכרתומאידך-גיסא,-כל-כך'היקר

למצואלאיקלזהיהיהבודאיהעמים,בטחוןעלהמאיימות
השביצרי,כעםבכלכלתומחושב""הסכוניכהשיהאעםעוד

פרנקיםמיליון1016הוקצו1961לשנתההזדיינותלתכנית
1מיליון871-מיראג'""מטוסי-קרבלרכישתישביצריים
-ביחדומיליון145-ומתקני-אימוניםצבאייםלבנינים

דולרים).מיליוןכ-450שהם(מיליון2032
רחב-עד-מעוד)מושגכידוע,זהו,ובשביצריה(חוגי-הצבא

וביטוירצון-המגןגילויאלהכבדותהקצבותבאישוררואים
המתבצעת-והולכת.שידוד-ארגונוובתכניתבצבאליחס-האימון

196125אוקטובר139,מערכות"


