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 פוךפרידמן ז.קפטן
 ועבודתו הצבאיהמטהי

 שעה אותה בערך. לימים, צעיר מוסד הנהו כיום בצורתו הכלליהמטה
 ומולטקה, 1866, בשנת אוסטריה, עם למלחמה הפרוסי הצבא את נהג המלךשוילהלם
 למפקדי פקודות לתת הזכות את הראשונה בפעם קיבל המטה, ראש לוהמשמש
 הכללי המטה בא שעה העליון,-אותה המצביא בשם אמצעי, בלתי באופןהגייסות

 המודרני. הכללי המטה כאבי מולטקה את לראות אפשר כן על לעולם. י נ ר ד 1 מה
 פעם אמנם מטה-כללי. עדיין לו היה לא איש-המלחמות, השני,פרידריך

 אבל זיידליטץ, לית, שורין, כגון שלו, הותיקים הגנרלים בעצת שואל היהבפעם
 בלבדי. עצמו על סמך השנים שבע למלחמת האחרונותבשנים

 פקודות את ומשגר מנסח אלא היה לא וך9ןה"* נפוליאוד אצל הדיןוהוא
 מילא לא נערלו(, )שלפני הימים מאת בפרק ה.מיור-גנרל"4" סולט, גםהקיסר,

 אחר. תפקידכל
 בועדת בשעהו. ?ינהורסט עשה הכללי המטה עבודת מסוג כלשהיעבודה
 של השלום חוזה אחרי השלישי וילהלם פרידריך המלך שהקיםהריאורגניזציה

 לפי הפרוסי הצבא של חדש לעיצוב המניע הכוח שרנהורסט היה )1807(טילזיט
 ההיא בעת הפרוסי הצבא של בנינו בחידוש נפוליאון. ידי על שניתנההדוגמא1.'

 היו מעטים עדיין כי אם כללי, מטה עבודת של הארגוני הצד ביטוי לידיבא
 . בימינו. הכללי המטה עבודת צורות את המזכיריםהקוים

 בשום היה לא בליכר, המרשל של פעולותיו את מכוון שהיה *'", גנייןנא4גם
 הפיקוד. של בטכניקה כהוגן השולט ימינו, מושגי לפי מטה-כללי קציןפנים

 להחלטה פרט ותכנן- צורתן לפי כךי על מעידות הסילזי לצבא הרבותהפקודות
 בגאוניותו לזלזל כדי זו בעובדה אין רבה. לבקורת ראויות הן הרי - ביסודןהמונחת

 להשתלמוה זקוקים ביותר המוכשרים אף כי אותנו, מלמדת היא אבל גנייזנאו,של
 קצין-חיילות של מתפקיד שהועבר בזמן זו השתלמות חסר היה גנייזנאויסודית,
 והיה הסילזי הצבא של המטה ראש לכהונת עצמם( החיילות בתוך המשמש)כלומר,
 ביותר. קשים ואוביקטיביים אישיים בתנאים לעבודצריך

 אחד. איש בידי מנוהגים להיות יכלו עוד הקודמים בדורות הקטניםהצבאות
 חצי בן 1812, בשנת נפוליאון של הגדול צבאו על אף לפקד אחת יד יכלהכן

 יש עדיין כי אם מנהיגם. של הגאוניים כשרונותיו בזכות הלוחמים,מיליון
 ובסיום הרוסים בשדות-השלג נפוליאון של מפלתו היתה לא אם בדבר, להרהרמקוט

 של מטה ידו על היה לו קטסטרופלית פחות הסכסוני בשדה-המלחמההמערכה
 טוב. בשכל המצב את בפעם פעם לו מתארים שהיו וישרים, משכיליםיועצים

 הטכני- בצד אלא עסקו לא )"שר-החנינת"( "ק1ףטירמייסטר" של בתסקירים ששימשו הקצינים*
 האופרסיביח. ההנהגה בעניני לא אך הגיאוגרפיות-השימושיות, הידיעות ובריכוז הצבא הנהלת שלהאדמיניסטרטיבי

 המטח*. כ"ראש באיטליה מלחמותיו מאז מסעותיו ברוב לו ששימש נפוליאון, של מרשל - ברטיה**
 לסידורים לדאוג בעיקר היה תפקירו אשר ה-11--18, מחמאה הגבוה, הקצין תואר - "שיור-נגרל"*4*
 חמערכת. הצבאו- שלהפנימיים

 של סילזיה- ל"צבא המטה ראש היה שרגהורסט(. עם )יחד פרושיה של הצבאית התחיה מראשי****
 המערכה, - נפוליאון. נגד חקואליציה מאות של המרכו את 2818 בשנת שהיוהבלינור,
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 כיום העמים צבאות אכן, ליועצים. זקוק אינו בי ה"ה סבור נפוליאוןובגילויאלב.
 כגוף החם. הדורות של הקטנים הצבא מגדודי ערוך לאין שונים הםבמיליוניהם

 סוגי-הנשק חמשת מלבד כיום. המודרני הצבא לפנינו מתגלה ורב-צדדיםמורכב
 של גדול ארגון קיים עוד - וההובלה הקשר הרכבות, חילות ספרים, - העזרצבא סוגי- וטייסים-ומלבד היל-שריון ארטילריה, חיל-הפרשים, חיל-הרגלים, -העיקריים

 עליהם, אף לפקח מוכרח הכללי והמטה האלה, הצבאות לכלשירותי-עורף
 ארגון של כשלונו האספקה. בארגון רבה במידה הצבא כל תלויבמלחמה

 באופן מושפעת צבא של התקדמותו ביותר. גרועות תוצאות לידי להביא עלולזה
 ולבהמה, לאדם מזון חמרי הרף בלי לקבל צריך הצבא מסידורי-האספקת.מכריע

 משימוש, ויצאו שנפסדו הכלים במקום נשק של מילואים תחמושת,חמרי-דלק,
 וכן הטכניים, החיילות של גדולים צרכים לספק יש וביחוד וציוד,צרכי-לבוש
 ארגון ע"י מתנהלת הזאת מלאכת-האספקה בל וכדו'. חבישה חמריצרכי-רפואה,
 הכללי, המטה ראש של סגן הרוב על מנצח עליו אשרשרותי-העורף,

 על המסתייע המצביא, במקום ביותר. מורכב הוא ההנהלה מנגנון גם כןעל
 אנשים בנות רשויות כיום מוצאים אנו שבדורות-עבר, מועטים, נושאי-משרהידי

 העצום המודרני הצבא גוף של והפיקוח ההנהלה עבודות ניתנו בידן אשררבים,
 מוסד בצד השיין, המצביא מאת לפעולתן כלליוה הוראות רק מקבלותוהן
 אחרת, רשות עוד קיימת המלחמה, מיניסטריון ן, ו י ל ע ה ה י צ ר ט ס י נ י מ ד אה

 האופירציות והנהלת הצבא של והאסטרטגית הטקטית ההכנה עבודת עליהשמוטלת
 הצבא.של ה נ 1 י ל ע ה ה ג ה נ ה ה ת 1 ש ר הנהו הכללי שהמטח הרי הכללי. המטה זה -וכיוונן

 מסייע הוא מלחמה ובשעת מלחמה, למקרה הצבא את מכין הכלליהמטה
 מאוד חשוב תפקיד אפוא ממלא הוא האופרציות. בהנהלת העליון המצביאבידי

 לאופרציות התכנית בעריכת מכריע ותפקיד בכוחות-הקרב, לשימוש בנוגעבמלחמה
 הכוחות, ארגון על מכרעת השפעה הכללי למטה שתהא ההכרח מן כן עלהגדולות.
 להשתמש אתה יכול כי הגבוהים. המפקדים מינויי על ובן והכשרתם ציודםהרובם,
 לפרטיו. היטב אותו מכיר אתה אם רק כראוי,במכשיר

 ומלחמה. שלוםבעת הכללי המטה על המוטלים התפקידים מאליהם נובעים זו קצרה סקירהמתוך
 עם יחד המהוה הכללק המטה ראש עומד מלו הכללי המטהבראש

 העליוןן הכללי "המטה את עחרעמספר
 נתוחם הכללי המטה ראש לסמכ"

 הגבוהות,-החל המפקדות אל הנספחים החיילות", עם אשר הכללים והמטותגם
 עבודות את מבצעים הם האלה המפקדות בתחום דיהזיהי-ואוטר יטלממפקדה
 הכללי"."המטה

 התכנית בקביעת הוא שלום בימי י ל ל כ ה ה ט מ ה ש א ר של תפקידועיקר
 וכן - שלו, המוצא" "ריכוזי אל המלחמה פרוץ עם הצבא ולתנועותלמוביליזציה,

 שבהם הפרטים המון כל את לפנינו נשוה אם עצמן. האופרטיביות התכניותבעיבוד
 חדירה לחדור הכללי המטה לפני העומד הצורך את הנדרשת, ההחלטהתלויה
 אצל האפשריים, בעלי-הברית אצל והמצבים המפיבות כל של תוכם לתוךמתמדת
 ולשנותה התבנית את בפעם פעם לבחון ההכרח ואת האויב, ובצבא גופא שלוהצבא
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 לשט הדרושה העבודה רבה מה בבין, הרי הכללי, במצב שחלים השינוייםעם
 כאלה. תכניותקביעת

 העוזרים חבר ידי על לפועל מוצא תכנית, לכל היסוד שהוא הפרטים,עיבוד
 האחריות השאלות. בכל האחרון הפוסק הוא אשר הכללי, המטה ראש שלבפיקוחו
 המצוין איש זה שיהא מחייבת, הכללי, המטה ראש על זו בדרך שמוטלתהרבה,
 ונוקב, חד ובשכל ביותר רב עבודהבחשק

 חוגי- לפי נחלק עליונה, צבאית הנהגה כרשות ן, ו י ל ע ה י ל ל כ ה ה ט מה
 המחלקות מסוימים. תחומי-עבודה הוקצו מהן אחת ולכל מחלקות, למספרהתפקידים
 הרכבות, מחלקת האופרציות, מחלקת המוביליזציה, מחלקת הן: ביותרהחשובות
 המחלקה לתקנוני-שירות, המחלקה )והתמרונים(, האימון מחלקת הידיעות,מחלקת

 למחקר והמחלקה הארגון מחלקת הכללי, למטה קצינים ולהכשרת גבוהים מפקדיםלמינוי
 הבללי. המטה בעבודת במדת-מה קשור הצבא של הקרטוגרפי השירות גםההסטורינ

 סטטיסטי חומר יסוד על הגיוס פרשת בל את מעבדת המוביליזציהמחלקת
 מלאכת- היא הגיוס עריכת האופרטיבית. המחלקה ידי על  הנקבעים הקויםולפי

 לפרטיה מעובדת תכנית-גיוס פי על נעשית והיא המלחמה, לתכלית האחרונהההכנה
 התכנית סמך על ו העליון הכללי המטה של המוביליזציה מחלקת ידי עלשנתכנת
 שלהם, תכניות-הגיוס את יותר הנמוכים והמוסדות הרשויות כן אחרי מעבדיםהזאת

 ביותר רבה והשפעתם יתרה, חשיבות תמיד נודעת ולביצועו הגיוסלמהלך
 המקרים, ברוב ענשם, על באים הגיוס בעריכת ליקויים המערכה. השתלשלותעל
 לחלק ביותר חשובה כהקדמה הגיוס עריכת תכנית תחשב כך משום הימים. ברבותרק

 הצבאות. של האסטרטגית להצזךה - הזאת המחלקה עבודת שלהשני
 להיותם הבודדים, הצבא חלקי את יחד לכנס באה האסטרטגיתההצעדה
 בפעולות להתחיל יש משם אשר השטחים באותם ולרכזם יותר, גדוליםלמחנות-צבא
 נעשים למחנות-מחנות וצירופו כולו הצבא כל כינוס האויב. צבאות נגדהמתוכנות

 הפקודה עם יחד הניתנת de ,(Ordre )"13818111 המערכהן סדר "פקודת פיעל
 הצירופים מן יותר, או פחות לסטות, יכולים אלה צירופים הגיוס. עריכתבדבר

 שדות-מערכה. וכמה כמה להיות עלולים ומדינה מדינה בכל השלום. בימיהנהוגים
 בשביל האסטרטגית ההצעדה תכנית את ולהכין לעבד המוביליזציה מחלקתמחובת
 להדרש. העלולות מיוהדות משלחות-צבא מיני כל בשביל גם וכן לחוד שדה-מערכהכל

 מכיון במסילות-הברזל. ההובלה בעזרת בעיקר נעשית האסטרטגיתההצעדה
 ובניצולן הרכבות בפעולת רבה במדה תלויה הצבאות והצעדת הגיוס פרשתשכל
 שאלת העליון'. הכללי המטה של הרכבות למחלקת רב ערך נודע ביותר,הטוב
 המתפנים, הקרונות החזרת הרכבות, יציאת זמני קביעת ואביזריהם, הקרונותהכנת
 בתכנית ונתכנות הרכבות במחלקת עיבוד לידי באות למאות קטנות שאלותועוד
 וההצעדה, הגיוס לתכנית המצטרפת רכבותשל

 הריגול שירות כל מתרכז שם מחלקת-הידיעות. ממלאה במינו מיוחדתפקיד
 לבוא שעלולים זרים, צבאות על הידיעות כל נצברות שם רשמי. והכלתיהרשמי
 מגיעים - הבודדים הצבאיים הנספחים של הדינים-וחשבונות גם כאויבים.בחשבון
 מכריע ערך לו אשר הזה, החומר כל חת ומנצלת בודקת זו מהלקה ונבחנים,לשם

 איזה כמה עד לדעת חוקרים כאן שלו. ולטקטיקה לזיונו המולדת, של הצבאלמבנה
 נשק איזה כמה עד המולדת, של הצבא במבנה שינוי מחייב הזר בצבאהידוש

 המערכת. - ימים, פני על שורות שאחוזותיה מדינת בשביל הימית תחבורה ה ערגהשל לזהדומה
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 דבר! של כללו האימון1 את לשנות יש מידה ובאיוו בטקטיקה, לשינויים גורםחדש
 אחריהם. מפגר צבא-המולדת יהא שלא זרים, צבאות של למצבם להסתגל יש כמהעד

 המתוכנים הקוים לפי הנקבעות הצורות באותן האימונים את לקיים ודואגתמלחמה לצרכי מותאמים תמרונים של תכניות מעבדת והתמרונים האימוןמחלקת
 הטקטיות הצורות את למעשה לבחון ראשית, כפולה. מטרה לתמרוניםמראש.

 את בןחוד מנהיגיהם, ואת החיילות את לחמן ושנית, הכללי, במטההמעובדות
 לתפקידם. הראויים את מהם ולבחור במעלה,הגבוהים

 שומרת הוראות-שירות, בצורת קוי-הפעולות כל את מנסחת זו מחלקהשירות. לתקנוני- המחלקה בפעולת השלמה לידי באה זו מחלקה שלפעולתה
 במקרה חדשות, הוראות מחברת שימוש, אגב נכונותן את בוחנת בסוד,עליהן

 כולו. הצבאי הארגון לכל כבסיס לשמש ולמוסדות,ליחידות ההוראות את ומוסרת חידוש, איזה מפני משתנות והארגוניות הטקטיותשהצורות
 .לוחות-הכושרי, סמך על גבוהים מפקדים במינוי עוסקת המינוייםמחלקת

 נוספים. כללי מטה קציני לחינוך דואגת והיא וכו', תמרונים של נסיונות סמךעל
 ושימושן. הרכבן זיונן, את קובעת היא חגייס1 ביותר, לגבוהה ועד הכיתה,ביותר, הנמוכה למן הבודדות, הצבאיות היחידות מבנה את קובעת הארגוןמחלקת

 1 בה לנקוט שמתכוונים הטקטיקה מן נובעים והצירוף המבנה כי מאליו,מובן
 ואת הכללי, המטה של ביותר החשובים התפקידים אחד היא זה בנידוןההחלטה
 הידיעות. ומחלקת והאופרציות ההצעדה מחלקות בעיקר קובעותיסודותיה
 עבודתו ותחומי העליון הכללי המטה מבנה של הכלליים הקוים הםאלה

 ואף הזה. הרגיל הטיפוס מן סטיות ישנן שונות במדינות אמנם שלום,-אםבימי
 מחלקות, לבמה שינויים. באי-אלה להתקיים, זה צורת-ארגון מוסיפה מלחמהבימי
 דבר מבימי-שלום. חשיבות יתר בימי-מלחמה נודעת האופרטיבית, למחלקהכגון
 הבודדות. המחלקות של פעולתן מתחום מאליו נובעזה

 לפיכך האופרטיביות, ההחלטות בשעת המצביא יועצי להיות צריכים הכלליהמטה קציני המצביא. של מנגנון-ההנהגה הוא מלחמה בעת העליון הכלליהמטה
 אנשים רק לא להיות צריכים אלה זה. אחראי לשירות האנשים בחירת מאודקשה
 המצביא. עם ביחסי-אמון גם שרויים להיות עליהם מרובה, ויכולת ידיעהבעלי

 גם מסתמן - האופרציות קביעת - הכללי המטה של זה עיקרי תפקידמתוך
 ולהביאם מסוימת אופרציה בשביל החיילות את להכין יש האחר. העבודהשדה
 בהתמדה. תזרום כי ולשמור האספקה כל את לארגן המילואים, נשק את להביא ישמשא. ובמכוניות- ברכבות ההובלה את לכוון צורך אפוא ויש המסוים, למקום הנכוןבמועד

 להגשים יש העליון הכללי המטה של האלה עבודות-התיכון כל אתואולם
 אלה, לגופים הנדרשת הכללי, המטה עבודת מסוג העבודה השונים.האדמיניסטרטיביים המוסדות- וכן הצבאיות הפורמציות הם לפועל המוציאים הגופים למעשה.אחרי-כן
 של המטה מראש המורכבת כללי, מטה לשכת במטהו לו יש ומעלה,דיויזיה ממפקד החל גבוה, מפקד כל החיילות". עם אשר הכלליים "המטות ידי עלנעשית
 לענפיה, העבודה מתחלקת בינ*הם אשר הכללי, המטה קציני וממספר הזאתהמפקדה
 המפקד, שבהעדר זו, עובדה ידי על ביותר יובלט' הזה המטה ראש שלערכו
 בדרגה. ממנו הגבוהיםמפקדי-יחידות כנגד גם החלטות להוציא יכול והוא רבה, במידה מקומו ממלא משמש הואהרי



 שלהן, המפקדה במסגרת הצבאיות, היחידות מטות על מוטלים שלוםבימי

 אפוא מתכנים הם כולו. לצבא בדאגתו העליון הכללי המטה לשל דומיםתפקידים

 מעבדים שלהם, המפקדה לסמכות הנתונות היחידות של המוביליזציה תכניתאת
 מספקים הם במלחמה וכוס פעולתם לתחום השייך ההצעדה תכנית של חלקאותו

 נתונים. הם שברשותו המפקד, להחלטות המצע את שלהם ההכנה עבודות ידיעל
 הפקודות את מחברת קורפוס( )דיויזיה, פורמציות-צבאיות של הכללי המטהלשכת

 הדרוש הקשר לשרות ודואגת הגשמתן על שוקדת היא ושירותי-העורף. היחידותבשביל

 שירותי-העורף. ולקיום החיילות צרכי להבטחת למפקדים, אינפורמציה מסירתבשביל
 להן אין מפקדיהן. ביד לסייע באות הפורמציות של הכללי המטהלשכות

 המפקד, למרות ורק אך הנתונים ושירותי-העורף, היחידות על סמכות-שליטהכל

 המטה. מסופח אליואשר
 המטה ראש עיי כאמור, מתנהלת, הצבאיות הפורמציות של הכללי המטהלשכת

 בא שהוא לפי המפקד. של ביותר הקרוב עוזרו הנהו הוא הפורמציה. אותהשל

 ההחלטה, לגיבוש המצע את מועד בעוד להכין בידו יש המפקד של כונותיובסוד

 לבחינת במיוחד דואג המטה ראש לביצועה. הסידורים את ולהכין לשקול כןואחרי
 לשירות-הקשר הנוגעות השאלות כל על שוקד הוא וניצולן. והריגול הסיורתוצאות
 שלו, הפורמציה בתחוםולפעולתו

 : כפולה למרות נתונים החיילות, עם אשר המטות בלשכות הכללי המטהקציני

 עמו יחד אשר המטה, ראש למרות וגם סופחו, אליו אשר המפקד של למרותוגם
 גורמת ,1 מעין כפולה מרות הצבא. של הכללי המטה ראש למרות הםעומדים

 אפשרות אין אף-על-פי-כן שלום. בימי אף חיכוכים לידי ומביאה לעתיםאי-נעימות

 לה להבטיח צריכה הכללי המטה של העליונה הצמרת כי לכך, המקור אתלסתום

 החיילות. עם אשר המטות על השפעהמידת
 רב4 אף ולעתים רבי-פנים, הם מטה-כללי קצין על המוטליםהתפקידים

 מפקד כנגד עמדה נקיטת עקב האישי, מעמדו סיכון כדי עד פעמיםסתירות,

 מכל יותר כאלה. לתפקידים ראויים בעלי-אופי אנשים רק עליו. הממונההחיילות

 את לו לסיסמה לשים הגדולה, האחריות עמוס הכללי, המטה קצין ראוי אחראדם

 סלאה". ואל ה י ה ת לעולם מעט, והתבלט הרבה "עשההדברים:

 "ם עטך'. סמוק שבורים.שי טסם עוד ?ל סיז"'ת' יקי ל4אטנוי?ם לי סחנ ר-,ל
PtPI4ימי.ך!, וי חישנים שק"ם וע,ן"?ה סמי יה, מ4י"  

 מז4,והגנרל י י',"ע''":
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