
הדושצדדיהתרגיל

מלתמהןלךתעשהבתחבולותכי"
ד'ל:6(משלי(

מערכתאתלחלקאפשרבסיסיבאופן
ושלהלוחמיםשלהמפקדות,שלההכשרה
ההכשרהשלבעיקריים:פרקיםלשניהיחידות
הראשון,בשלבלקרב.האימוןושלבהטכנית
למפקדיםללוחמים,מקניםהטכני,השלבשהוא

בהפעלתהמיומנותואתהידעאתוליחידות
הזההשלבהלחימה.ואמצעיהנשקמערכות

הקרביותהטכניקותלימודאתגםכולל
בשלבהדגשהלחימה.תרגולותואתהשונות

הלוחם,שלהטכניתהמיומנותעלמושםהזה
שהואהשני,בשלבהיחידה.ושלהמפקדשל
ברמותתרגיליםמתבצעיםלקרב,האימוןשלב

-וליחידהלמפקדלהקנותשתכליתםהשונות,
האויבעםלהתמודדהכושראת-לוחםכגוף

שונותמשימותלבצעהשונות,הקרבבצורות
-מפתיעיםאיומיםעלהתגברותתוך

ולנצח.-זמןובלחץמשתניםבמצבים

המפקדשלהכשרתומערכתאתכולל,באופןנבחן,אם
שבשניםנראה,היחידותאימונימכלולואתהקרבי

ושלהמפקדיםשלבאימונםיתר,דגשהושםהאחרונות
בהפעלתהמיומנותעלהקרבית,הטכניקהעלהיחידות,
טיפוחהשונות.הקרביותהתרגולותעלהלחימה,אמצעי
זכהלאהיחידותושלהמפקדיםשלההתמודדותכושר

והומעטהודגשההקרביתהטכניקההראויה.לעדיפות
החשיבה.ושלהטקטיקהשלחלקם
בו;ולנועבשטחלהתמצאהמפקדיםאתמלמדיםאנו

נשקמערכותלהפעילאותםומתרגליםמלמדיםאנו
גבוההלרמהלהגיעומצליחיםאחרים,לחימהואמצעי

עלדגשמושםהלחימה.אמצעיבתפעולמיומנותשל
קבלתתהליכישלהתרגולותועלהגופניהכושרפיתוח

האימוניםשלשיאםהמצב.הערכתדהיינו,ההחלטות,
תרגיליהיחידתי.האשתרגילכלל,בדרךהוא,הרמותבכל
המפקדיםשלולכושרםליכולתםמבחןכיום,מהווים,האש
חד-צדדי,בתרגילמופעלות,שבומבחןזהוהיחידות.ושל

הכשירותרמתמוערכתובסיכומוהלחימה,מערכותכל
מפקדיה.ושלהיחידהשלוהכוננות
בתרגילביטוילידיהבאיםהנושאיםשליסודיתבחינה

שלבאתרקבעצםמסכםהאשתרגילכיתוכיח,האש
האשבתרגילהטכני.השלבשהואהראשון,ההכשרה
שלומיומנותםהמפקדשלהארגוניתהיכולתרקנבחנים
הקרבובתרגולותהלחימהאמצעיבהפעלתהיחידהחיילי

מתוכנן,הכלהפתעות.איןזהמסוגבתרגילהשונות.
התרגיליםביצועלפנימראש.ומתורגלידועצפוי,

-מסיבותבטיחותכמובן-מתבצעיםתרגילים"בשינר'
ברורותהמטרותומסומנים;מסויריםהתנועהוצירי

מוארות);אפילוהןבלילה(לכוחותמראשומוקצות
התרגילמתוחמים.האשוכיוונימראשקבועיםהאשבסיסי
חשיבותוישהיטב,ומשומנתמתורגלתכהצגהמתנהלכולו
הפעלתרב,יריכמו:המושמעיםהקולייםלאפקטיםרבה

אוויררסיקפגזייריעשן,הפעלתבלילה,תאורהפצצות
יגברכןיותררבאשנפחשיופעלככלוכדומה.מצרראו

להיכשל.יכולאינוכזהתרגילהתרגיל.שלהמוצלחרושמו
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וחשיבותו
עופרצבימיל')(סא"ל

התרגילהצלחתדבר,שלבסופוכילהצליח,לועוזרים

בתרגילהיחידההצלחתומפקדיה.היחידההצלחתה"ה

רמתאתגם-הקיימתהתפיסהעל-פי-מוכיחה
פרטרקשוכחיםלמלחמה.הגבוההוכוננותהכשירותה

החביותויגיב:שיענהגורםמנגדאיןהאויב.והוא,קטן

להניעהמסוגלאויבמפקדאיןממול,אש.משיבותאינן

כתוצאההנוצרפסיכולוגי,לחץאיןמפתיע.במהלךכוחות
שאינוהאויבשלמקיומוכתוצאהאובקרב,מנפגעים

איןתכניתנו.לפיאוהציפיות,על-פיבהכרח,פועל,

מתורגלאוטומטי,הכללחשיבה,מקוםהאשבתרגיל

וממוכן.

וללאאשעם-חד-צדדייםבתרגיליםעיסוקמרוב

יותר,החשובההכשרהשלבזוויתלקרןנדחק-אש

עםלהתמודדותלוחמיםהמכשירהשלבהואהלוא
קרב,בתנאילפעולויחידתוהמפקדהכשרת-האויב

ותכליתודומיםבתנאיםשפועלחושב,אויבעםלהתמודד

לוקה.הטקטיהאימוןשלבולנצחו.היריבאתלהכשיל

והדרכהאימון"במאמרוגדעוןתא"להתבטאזהבנושא
איכות":כמקדמי

רצויטקטית,היאהאימוןמטרתשבומקוםבכל

לבעיותיותרנכוןדימוישתתןבמתכונתלבצעה

עשוימלחמהמשחקלעתיםהקרב.בשדההטקטיות

פתרונות,ולבחינתחשיבהלגיבושמצויןבלילהיות
גיסות],ללאטקטיותרגילהתטל"גזהיהיהלעתים

רחוקותלעתיםברםהדו-צדדי;התרגילולעתים
חזרותעריכתאש.עםהמלאהתרגילזהיהיה

בניסיוןבעל-פה,ודקלומותרגילביצועלקראת

תורמיםאינםמלוקקת","תכליתלהצגתלהופכו

להורדתאלאוהניתוח,החשיבהיכולתלפיתוח

רובוטי.יוביצועחיקוילכללהמפקדיםרמת

ולתפקדלחשובהמפקדיםשלכושרםאתלטפחחשוב
בעייפותהקרב,ערפלתוךברורים,לאבמצביםקרב,בתנאי

עלהמסתמכותהחלטות,ולקבלזמנים,ובלחץמצטברת
נכונים.לאאףולעתיםחלקייםנתוניםועלידיעותקטעי

במצביםיחידותיהםאתלהנהיגהמפקדיםאתלאמןיש

הקבועההארגוניתוהמסגרתנפגעיםישכאשרקשים,

הוא,אףחושבאויבעםלהתמודדלטמנםישמשתבשת.
צפוייםבהכרחשאינםמשלו,במהלכיםהמגיבאויב

ולהיצמדעקשנותלגלותהמפקדיםאתלטמןישמראש.

הפעלתתוךהמשימה,לביצועובשינייםבציפורניים

יחסית,זול,ובמחירהקלהבדרךותכסיסים,תחבולות

זהבנושאבקיר.הראשעםמאסיוויתכוחבהפעלתולא

מילאהקדמונים,בפינקראנבוןלוחם"טסו:סלןאמר

בקלותייוניצחשזכהמיאלאבלבד,וזהשניצח

הגלגליהמצאת"על
המצאההדו-צדדיהתרגילאיןטקטית,אימוניםבשיטת

צבאיים.כוחותשהוקמומאזכמעטקיימתזושיטהחדשה.

צבאותלהכנתרבותדוגמאותישהצבאיתבהיסטוריה

התרגילעלהיהבאימוניםהדגשבכולן,למלחמה.
הדו-צדדי.

נגדהגדולבמרדהגלילמפקדמתתיהו,בןיוסף
שיטותאתבספרומתארלספירה,67בשנתהרומאים,

הרומי:הלגיוןשלהאימונים

מהפגנתשלהםהמחץבכוחנופליםאינםאימוניהם

בכלעצמואתמאמןוחיילחיילוכלאמיתית,כוח
ולא1...[בקרב.הואבאילוהלהט,בבלויום,יום

ללאקרבותהםשאימוניהםהאומראדםיטעה
בהםשישאימוניםהםשלהםוהקרבותדמים,

3.07שפיכות

בהפעלתהרומייםהלגיונותשהשיגוההישגים,על

צורךאיןמרידות,ובדיכויארצותבכיבושהצבאי,כוחם
מלים.להכביר

הצבאיכוחואתהכשירתאןג'ינגיסהמונגוליהמנהיג

כבששבעזרתםחמושים,פרשיםשלצבאובנהזו,בדרך
הלוחמיםהכשרתעלובאירופה.באסיהנרחביםשטחים

נאמר:חאןג'ינגיסשלבצבא

עשהו:לאלפניושליטששוםמעשהעשהאףהוא

מרתקבילויללוחמיו,אספורטמשחקהמציאהוא

15
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מדומה,קרבזההיהמלחמה.אוצידכמרדףממש
13,000אתחילקהואללחימה.התאמנותמעין

נסוגגורואן''וכלאגודות,אול'גוראנים',נאמניו
וללכודלנסותעליהםהיהעצמאית.כיחידהוסבב
האויבבאגףלבואערמה,בתחבולותזהאתזה

שהציתמשחקזההיהמרכזו.אתלפלחאוהמדומה
היהקרובותולעתיםשבעורקיהםהלוחמיםדםאת

יהפוךבלבו,להתערבתאן)ג'ינגיס(טאמוצ'יןצריך
ן...]מכך.המשתמעכלעללאמיתיהמדומההקרב
לחרפהנחשבהמדומה,בקרבאפילו-מפלה

המילכלו.4
האביריםוקרבותהבינייםימידרךהרומאיםימימאז

גלגוליםעברהזו,אימוןשיטתהתפתחהאלהימינוועד
צבאותכלשלהאימוניםבמסכתשגורהוהפכהרבים,

דו-צדדי,אימוןבזיכרונותיומתארז'וקובהמרשלהעולם.

שמנהאויב,כוחשבפיקודוהפרשיםרגימנטתקףשבו
ובהסתערותאוגףובתמרוןרובאים,שלרגימנטיםשני

שלהפרשיםרגימנטן...]"וניצח.האויבאתתקףפרשים,
זההיהרמות.הורה''בקריאותהאויבאתשטף7דיוויזיה
כמוממשנוצצות,עינייםלוהטות,פניםמתח,רבמחזה
מפקדהיהכאשריותר,מאוחרותבשניםלתימא'.5קרב

מלחמה,משחקומתארז'וקובחוזרפרשים,דיוויזיית
ז'וקוב:אומרדברשלובסיכומורגימנטים,שניביןשנערך

מפקדיםשרקאותי,שכנעוהרבותנסיונישנות
לאמןמסוגליםהיטב,מבוססהטקטישאימונם
במחיר-ולנצחשלוםבזמןלקרבהאויותיחידות
שעליסבוראנימלחמה.בעת-מזעריאבדות
האימוןאתראיתיעצמישאניולהטעים,לחזור

אימונישלהמרכזיכצירומתמיד,מאזהטקטי,
םתוללכב.6הקרב
זו.אימוניםשיטתאימץדרכו,בראשיתהוא,אףצי'ל
זכרונות,לצה"ל,בדרךבספרואבידר,יוסףמיל')(אלוף

האימוניםבתכניתחידושהוכנס1937בשנתכימדגיש,
החידושבג'וערה.שנערךבכיריםלמפקדיםקורסשל
רבים,חידושיםחידשזהקורס"הדו-צדדי.התרגילהיה,

דו-צדדייםפלוגתייםתרגיליםעריכתהיה,בהםשהעיקרי
מהגושיםומפקדיםשלנויחידותבהשתתפותמנשה,בהרי

הסמוכיפוי
הזו,האימוניםשיטתאתכיוםאימצוערבצבאותגם
בעיקרוהיחידות,הפיקודאיכותאתלשפרכוונהתוך

שהפיקולקחיםלאורזאתקרב.ובתנאיהטקטיבתחום
ישראל.'עםהמלחמהממפגשי
תרגיליםומקייםמתאמן-ג'וערהימימאזצי'ל,

ובוודאינרחבבהיקףלאאולםהשונות,ברמותדו-צדדיים
שלזהלשלבלייחסשישהחשיבות,למידתבהתאםלא

טקטי.אימוןהקרויההכשרה,
ולהביאהגלגל"אתלהמציא"המאמרשלתכליתואין
לעודדהכוונה,הדו-צדדי.התרגילבדמותחדשהבשורה
הטמוניםהיתרונותאתולנתחלבחוןניסיוןתוךעשייה
בתכנוןויסודותעקרונותעלולהצביעזואימוןבשיטת
התרגילכילציין,זה,בשלבכברראוי,האימון.ובביצוע

כוללת,אימוניםממסכתאחדחלקרקהנוהדו-צדדי
היחידותואתהמפקדיםאתולהכשירלתרגלשתכליתה

אימוןאפשרויותהאימונים.מערכתשלהטקטיבשלב
ללאטקטייםתרגיליםמלחמה,משחקיכמונוספות,
ןדונולאועוד,השונותברמותשלדייםתרגיליםגייסות,
זה.מאמריבמסגרת

הדו*צדדיהתרגילשליתרונותיו

יתרונותיוביטוילידיבאיםשבהםתחומים,נמהקיימים

ואשראחרות,אימוןשיטותפניעלהדו-צדדיהתרגילשל
תועלתו:אתמכליותרמבליטים

ערךשווהשהואיריב,מפקדעםלהתמודדהצורך*
אתגרמציבהפיקודית,ויכולתואימונוהכשרתו,מבחינת
לתחבולנותמחשבתית,ליצירתיותאותוומגרהלמפקד

האויבהמפקדינהגאםמשנהזהאיןוכאןולתכסיסנות.
הקרבבשדהשכןלכוחותינו,הידועאויבתזילעל-פי

לביטויבאיםוכאןמפקד,מולמפקדהנהההתמודדות
והכשרתוהמפקדשלהאינטלקטואליתיכולתו

להתמודדות.
בכללבצעוניתןאש),ללא(יבטר'"תרגילבהיותו*

ממסגרותלצאתהתרגילים,אופיאתלגווןובכךשטח,
השונות,לזירותקרקעיתמבחינהולהתאימםהאששטחי
באויב.נילחםשבהן
-אתתקרבבצורתללחימהמוגבלאינוהתרגיל*

ארוך,ברצףלבצע,ניתןוכדומה.מארבהגנה,התקפה,
למגננה,מעברורדיפה,התקדמותהתקפיות,פעולות

ועוד.מארביםהתקפות-נגד,
אתדו-צדדיבתרגיללהפעילחשוב,ואפילואפשר,*

להזניחלעתים,נוטים,אנושאותןהלחימה,מערכות
ולתרגללהפעילמאפשרהדו-צדדיהתרגילהאש.בתרגילי
קרבי,סיורמודיעין,מערכותובקרה,שליטהמערכות
הפעלתהאזנה,מערכותקשר,ביטחוןשדה,ביטחון
והונאה.הטעיהלמשימותכוחות
טעויותברורים.כזהמסוגבתרגיליםועונדהשכר"*

נכונותלאפקודותומתןדעתבשיקולאוהמצבבהערכת
תחבולני,תכנוןנכון,ששיקולכשם-לתבוסהיביאו

נכוניםומהלכיםתנועותוביצועהאויבעלהערמה
לניצחון.יביאוומפתיעים

בכךולסלחבלילהדו-צדדייםתרגיליםלבצעאפשר*
בקרבהיחידות,ושלהמפקדיםשלהלחימה,רמתאת

הלילה.
בקרבביותרוהמכריעיםהחשוביםהמרכיביםאחד*

ניתןלאהאשבתרגילמטרות.לרכושהצורךהואהיבשה
אפשרהדו-צדדיבתרגילזאת,לעומתזה.צורךלממש
זה.חשובנושאנרחבת,בצורהולאמן,לתרגל

א4
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ובביצועבתכנוןיסודעקרונות
דרצדדיתרגיל
לתכנוןהכרחי,תנאיהמהוויםיסוד,עקרונותנמהקיימים
דו-צדדיים.תרגיליםשלמוצלחולביצוע

כוחותיהיובתרגילהמשתתפיםשהכוחותרצוי,*
חלקיולאמפקדיהן,בפיקודאורגניותיחידות-מלאים
כוחזה,בהקשרהתרגיל.לצורךיחדיושהורכבוכוחות
כדוגמתמשימה,לביצועקרבצוותגםלהיותיכולאורגני
חטיבתיצוות(צח"םאומשוריין)גדודיצוות(צתם

ארטילריה,הנדסה,חסר,יחידותבושמשתלביםמשוריין),
וכדומה.מטמסוקים

התרגילשלהצלחתו-התרגילתיהדןבקרהשפיטה,*
המפקדיםלכלבצמודשופטיםשלבהצבתםמותנית

אתשתנהלמערכת,שלובקיומהבתרגיל,המשתתפים
זוהאירועים.סדראתותקבעשלביובכלהתרגילמהלכי
העיקריתפקידהיותר.הנמוכהוהבקרההתרגילמנהלת

המפגשיםתוצאותאתלקבועיהיההשפיטהמערכתשל
הכוחות.בין
עלהממונותהמפקדות-ממונותמפקדותייצוג*

בתרגיל,להשתתףחייבותבתרגילהמשתתפיםהכוחות
כדיוזאתהתרגיל.מנהלתבמסגרתמיוצגותלהיותאו

היחידהביןמודיעיניתתקשורתשלרצףלאפשר
מתןלאפשרוכןשמעליה,הפיקודלגורמיהמשתתפת
שאיןלמצבים-היחידהלדרישתבהתאם-פתרונות

אואווירי(סיועדרישותכמועליהם,לענותבאפשרותה
שונות.ושלישותיותתחזוקתיותדישותאונוסף,ארטילרי)

ותחוםהגזרהגבולותקביעתהמשימות,הגדרת*
שלברורהלהגדרהרבהחשיבותיש-לביצועהזמן

גזרתגבולותלקביעתהכוחות,עלהמוטלותהמשימות
להקפידחשובכןכמוהכוחות.ביןהמגעוקוהלחימה
המשימות.בביצועהזמניםבלוחעמידהעלבמיוחד

המתח,אווירת-המשחקכללישלברורהקביעה*
משתתפיבקרבהשוררתלנצח,והרצוןההתלהבות

רצויים:לאומצביםתופעותליצורעלולההתרגיל,
ושיטותאמצעיםהפעלתאושבוייםכלפיאלימההתנהגות
קשיחה,וכלליםחוקיםמערכתמקובלות.שאינןחקירה
עליקפידוהשופטיםואשרלכולם,וידועהברורהשתהיה
לתחומיםהתרגילשלמסוכנותגלישותתמנעביצועה,

רצויים.לא
פעולהחופשלאפשריש-מודיעיןמערכותהפעלת*
שבידםהמודיעיןמערכותבהפעלתהכוחותלמפקדימלא

זהמסוגתרגילמטרות.ורכישתמידעאיסוףלצרכי
חדירותאוויר,תצפיותקרקעיות,תצפיותהפעלתמאפשר
שונים.וממונעיםרגלייםוסיורים

-היחידותולהערכתלשיפוטעזרמערכותהפעלת*
הפגיעותבהערכתזהמסוגבתרגיליםרבקושיקיים

מתלהטים,הוויכוחיםומנוצחים.מנצחיםובקביעת
לבצעישמכךלהימנעכדיאישית.עוינותכדיעדלעתים,

מוקדמות:הכנותכמה
בכירמפקדיהיההתרגילהראשי/מנהלהשופטא.

המתורגלים.המפקדיםמעללפחות,אחת,בדרגה
המשנהמפקדישלהשופטיםשגםלכך,לשאוףיש

מהם.בכיריםיהיוהמתורגלים
עללהתבססחייבתהמתורגלתהיחידההערכתב.

יתייחסושאליהםקריטריונים,שלרבמספר
חייביםאלהקריטריוניםהתרגיל.במהלךהשופטים

קבלתמרגעהיחידהשלפעילותהמסגרתאתלהקיף
לביצועההכנותהפקודות,מתןהתכנון,דרךהמשימה,

עצמו.לביצועועד
פגיעותלסימוןטכנייםעזראמצעיכיוםקיימיםג.

בשימושלהרבותישזה.מסוגתרגיליםעלולשליטה
ניתןמושכלת.בצורהולהפעילםאלהבאמצעים
ברק"םפגיעההמדמותמייללה,"מערכותלהפעיל

עשןעל-ידיהפגיעהוציוןלייזרקרןעל-ידיבאדםאו
בסיועמחשביםלהפעילחיוניואפילואפשר;צבעוני

במזליפיםלהשתמשישהתרגיל;ולניהוללשליטה
האזנהאמצעיולהפעילהכוחותתנועותאחרלמעקב
סימוןבשיטותלהרבותרצויכןכמוקשר;ושיבוש
רבים.פירוטכניקהאמצעיולהפעילשונות

יש-ושלישותיותתחזוקתיותמגבלותיצירת*
ייאלצוהיחידותמפקדישבהםמצביםיצירתעללהקפיד
שברשותם,והתספוקתהדלקהתחמושת,במלאילהתחשב

כוח-אדם.תגבורותולדרושנפגעיםלקנותבצורךוכן

.-התרגילסיכום*
בובתרגיל.החשובהשלבזה

יותרארוךשמשכושלבזהוהלקחים.ומופקיםמוצגים
כלשלפנימיסיכוםלאחרשכן,אחריםבתרגיליםמאשר
מציגצדכלכאשרהיריבים,אתלעסתרצויבנפרד,כוח
היריב.ולפעולותלפעולותיוהערכותיוואתשיקוליואת
והפקתהתחקירשלבבשםזהשלבשנכנההראוימן

סיכום.דווקאולאוהלקחים,

י.
נ,
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?דו~צדדייםמתרגיליםמפחדמי

זו,אימוןבשיטתהטמוניםהיתרונותרביםאנן,אם,

לעסוקמרביםאיןבעצם,מדוע,השאלה:נשאלת
?דו-צדדייםבתרגילים

האחת,עיקריות:סיבותשלושלכךקיימותלהערכתי,

השלישית,האימון;מורכבותהשנייה,מודעות;חוסר

הצדדיםשלאובייקטיוהיםובהערכהבשיפוטהקושי

היריבים.

ומהאילוציםמהדגשיםבעיקרונובע-המהנעותחוסר

שניםאםכיום.הקיימתהכוללתהאימוניםמערכתשל

הטקטייםהאימוניםמערכתאתמטפחיםאיןארוכות

וכשלב-המתקדמיםהאימוניםבמערכתאינטגרליכחלק
החייבוהיחידות,הלוחמיםהכשרתשלוחשובהכרחי

והולכתפוחתתבהכרח-הטכניהאימוןאחרילבוא
לפיתוחהמפקדים,שלוהחשיבהההתעניינותמידת

עםגדל""שלא-מפקדזה.מסוגתרגיליםולהעברת
במסלולאינטגרליכחלקאותהעברלאזו,אימוןשיטת

תרגיליםהעביראוהכיןלאיותרומאוחרהכשרתו,

מודעואינוהשיטה,אתמכיראינו-ביחידתודומים
בה.הטמונההרבהלתועלת

תרגילאואימוןכילזכור,חשוב-האימוןמורכבות
יותרומורכבמסובךוארגונורבות,הכנותדורשדו-צדדי

תרגיל,תיקלשלוףאפשראיחד-צדדי.אשתרגילמאשר

טנקיםליחידותחטריחידותביןפעולהשוחני

אי%6
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להכנות,זמןלהקצותצורךישולהעבירו.ליחידהלהתאימו
נהליםלקבועישובקרה,שפיטהמערכתלקבועיש

ולהכנות.לסיוריםהקרב,לנוהלזמןלהקצותוכללים,
פלוגה,כנגדפלוגהשלברמהאפילוזה,מסוגתרגיל
ההכנות,שלבאתכוללהואשכןמהמקובל,ארוךסשכו
התחקיראתעצמו,הביצועאתהפקודות,מתןשלבאת
שללמורכבותותורםבמיוחד.ארוךשהואהסיכום,ואת

בכמותובקריםשופטיםלהקצותהצורךגםהאימון
יחד,אלהכלהמתורגל.הפיקודדרגיכלאתשתכסה
הפיקודדרגיעלהחובהמוטלתכאןמרתיע.גורםמהווים

האימוניםמערכתתכנוןעלהאחראים-הבכירים
האימוניםלביצועהזמניםלוחותקביעתועלהכוללת

מערכתאתלתכנןבבואםאלהבגורמיםלהתחשב-
צה"ל.יחידותשלהאימונים
קשיים-אובייקטיווייםובהערכהבשיפוטקשיים

הקביעותלמעטהמעריך.בסובייקטיוויותקשוריםאלה
לאמודאפשרשאותן-ונפגעיםפגיעותלגביהוודאיות
הערכת-מיילס.')"מערכת(טכנייםעזריםבאמצעות
סובייקטיווית.בעיקרה,הנה,והיחידותהמפקדותפעילות

המבוקרפעילותאתלהעריךנוטהשהשופטמשמעותה,
מאודקשהכך,עלנוסףשלו.ולכושרוליכולתובהשוואה

ושלמפקדשללפעילותםבאחוזיםציוןולקבועלכמת
מביאיםובהערכהבשיפוטאלוקשייםהקרב.בשדהיחידה

מציינים,איןתרגילים,בסיכומיהזההיוםעצםשעדלכך,
היחידה,ושלהמפקדשלרמתםאתמוחלטים,במושגים

כעלעליהםומצביעיםשוניםלליקוייםמתייחסיםאלא
מפקדעלהערכהנשמעהלאמעולםלתקנן.שישתקלות

כאמור,באימונים.משימותיהםבמילוישנכשלויחידה,או
ההערכהופיזוררבים,קריטריוניםקביעתעל-ידיאפשר

למציאותקרובהתמונהלקבלרבים,ולנושאיםלתחומים
עםמפקדיה.שלכושרםועלהיחידהשלכשירותהעל

ומאורגןמוכןשהיה-דו-צדדיבתרגיללציין:ראויזאת,
מצביםהםכישלון,אוניצחון,המקרים,במרבית-היטב

ברורים.

סיכום
המפקדיםשלהחשיבהכושרבטיפוחמשקיעיםאנואיןאם

נליןכילנומההקרב,שדהבתנאילפעולכושרםוהעלאת

במלחמותהמתגליםכשליםועלשליליותתופעותעל

העדות

וצביקובראבירסנןעורכים:(וכמותאיכותהקובץמתון
470.עמ'1985,תל-אביב,מערכות,עופר),

עמ'1972,תל-אביב,מערכות,המלחמה,תכמתטסו,סון

.30
ירושלים,מס,ראובןהיהודים,מלחמותמתתיהו,בןיוסף

210-209.עמ'ה',פרקג',חלקרביעית,מהדורהתשמ"ג,
המונגולים,קיסרותהגדול,הכיבושפראודין,מיכאל

38.עמ'1966,יוליתל-אביב,מערכות,
90.עמ'1982,תל-אביב,מערכות,ז'וקוב,המרשלזכרונות

ליקוייםשלתוצאהה"ההקטף,הראש"תסמונתאמת.
המפקדיםהכשרתבמערכתארוכות,שניםבמשךהקיימים,

האימונים.ובמערכתוהיחידות

לצייתנות,קטן,לראשחינוךברורה:שליהתזה
1...[ואחריותסיכוניםנטילתולחוסרל!ס-מניות

קבלתוחוסריזמהחוסרשלתרבותבצה"לנוצרה
תוארוה.9לקבלישמהלךכלעלאחריות.

במערכיאובאויב,כוחותינונתקלובהםבמקרים

המגעכדיובתוךמראשידועיםהיושלאאויב
גםולואבדותמספרלנונגרמושבוהראשוני,

אףמקריםובמספרשעותלמשךנעצרנוקלות,

מאינובעותלכךהסיבותיומיים.אויוםלמשך

מוכניםהיינושלאעובדתילמצבמהירההסתגלות

חששהמפקדים,עלפסיכולוגיתהשפעה-קרילו,
האויבאתלתקוףנמשיךבאםנוספיםמנפגעים

בסיבותלזלזלאיןהאש.לסיועוההמתנהוההזדקקות

להסבירלאמן,ישאךכשלעצמן,מוצדקותשהןאלה,

ועדמהבכיריםהפיקוד,דרגיכללתודעתולהביא
שכיחיםהםוהפתעההיתקלותשמצביהזוטרים,

ואינםהקרבצורותבכללדבך~ומהוויםולגיטימיים

ולכן,כישרון.וחוסראי-יעילותאומהזנחהנובעים
אלהמצביםשללהישנותםמוכניםלהיותעלינו

זאתומהירים.מתאימיםפתרונותלהםולהמציא
כאלהשמקריםהידיעה,עצםעל-ידילעשותניתן

באימוניםכאלהמצביםתרגולעל-ידישיקרו,אפשר

-החטיבהרמתעד-קרבתרגולותומציאת

ומיקוםוהאויבהשטחבהםמיוחדיםבאימונים

ן0.עדונהבלתיבגדרהינםשנניםכוחות

פלא,תרופתבחינתהדו-צדדיהתרגילאיןכאמור,

ותופעתהתקלותכלעיןכהרףייפתרובונעסוקשאם
להקדיששעלינוהמודעות,יותרחשובההקטף.הראש"

שלהכוללתובמערכתהטקטי,לאימוןיותררבזמן
ראשוןמקוםהדו-צדדיהתרגילתופסטקטיים,אימונים

במעלה.

וו6'מע.שם,6.

מערכות,זכרונות,לצה"ל,בדרךאבידר,יוסףמיל')(אלוף7.
108.עמ'1970.תל-אביב,

צה'עביןהאיכותפערנשמרהאמנם"איתן,זאבראה:8.

154.עמ'וכמות,איכותבתוןערל',צבאותלבין
למוניטין.בראיוןרותםאברהםמיל')(אלוף9.
מבצעסיכוםמתוךיגוש),(גלבןאביגדורמיל')(אלוף10.

וש9.עמ'1982,אוקטוברהגליל",אגלום'
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