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מספר,כלשל
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לכלשייכתזו,

המספרים
אקסיומת(
האינדוקציה).

נסיבותאילוכלל,מתוךלהיווכח,הניתן

בהפעלתהטעותאפשרותאתלוגיתמוציאות
לאוכי?כזהכלללנויועילמה?חישובכללי

..בהחלתו?שוב)(לטעותנוכל
ויטגנשטייןילודוויג

לעשותעליימהלילהורותכלליוכלאיך

תואם,יהיהשאעשהמהכלזו?בנקודה

הכלל.אתמסוים,פשרתחת
ןייטשנגטיו2לודוויג

אינהפעולהדרךשוםשלנו:הפרדוקסזה

דרךשכלמשוםכללעל-ידילהיקבעיכולה

הכלל.אתלתואמתלהפוךאפשרפעולה

הטגנשטהיןנלודוהג

נסובהשמגרועדתדו"חשלהאלהבימים
שלבאשהפתיחהלנוהליהציבורתשומת-לב

בגללבשטחיםלמציאותלישימותםצה"ל,
דרגילכלמובנותםולמידתבפרטובחברון
החייליםבאחרוןוכלההפיקודמאלוףהפיקוד,
המכפלה.במערת

אחרים),רביםבאירועיםכמו(מתבררשוב
כלאתלחזותהשכילולאהנהליםכותביכי

בשטח,המציאותשלהסבוכיםהנפתולים
הנחת-מתוךשנכתבוונהלים,הוראותוכי

בפועל.שהיהלמההתאימולאמסוימת,יסוד
תקלה"."דבר,שלבסופואירעה,מכךכתוצאה
דהיינו,הנהלים;חידוד""הואכרגיל,הפתרון,
כדיהקיימים,ולנהליםלהוראותנדבכיםלהוסיף
שהתגלתה.ה"פרצה"אתלסגור

כשקורהרבות,פעמיםוידועה.מוכרתהתופעה
במישורובפרט(חמורותשתוצאותיואירוע,
בדרךפירושןחמורות"תוצאות"שבוהצבאי,

הקפידולאכימתגלה,אדם),חייאבדןכלל

במקריםמשמעת".הפר"ומישהונהלים,על
נבעההמשמעתבעייתכימתברר,יותרמורכבים
אוהנוהל,אתמסויםחיילשללא-נכונהמהבנה
שנוצרהכך-הנוהלשלרשלנית""מכתיבה
וליישמולפיו,לפעולצורךשהיהבזמןבעיה

אחתרבותפעמיםבשטח.נתונהלמציאות
אירועיםהבודקותחקירה,ועדותשלהתוצאות

כדיוהנהלים,ההוראותשכלול""היאכאלה,
כהלכהנצפושלאהמקרים,אתגםשיכסו
עומדתזותופעהבבסיסהנחקר.באירוע
ניתןואחראיתקפדניתבגישהכיהאמונה,
אירועכלובנהליםבהוראותשיטתיתלכסות
בשטח.
לתקווה,זו.לאמונהבסיסאיןכילהראות,רצוני

כלנהליםשלסופיבמספרלכסותאפשרכי
אדוןבנוסף,תוחלת.איןאפשרית,פרצה""

מתוצאותיהובכמהזואמונהשלבהשלכות
כלל).בדרךהלא-מלבבות(

כיכלל,בדרךהמצבכךכילהראות,כוונתיאין
הוראותשלבמערךהמציאותאתלכסותקשה
המגבלהכיאואפשרי),אבלקשה,(נהליםושל
באופןלהוכיחבכוונתיבלבד.פרקטית""היא
מדוברתיאורטיתאפילוכיומדויק,חמור

בלתי-אפשרי.במבצע
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פשוטחשבוןשלעניין
עלמליםכמהאקדיםברורה,תהיהשנוונתינדי

היאכילהוכיח,הניסיונותועלחשבון")"(אריתמטיקה

הכוללחשבון,(אריתמטיקהקונסיסטנטית).(עקיבה
מלווהשלמים)במספריםכפל/חילוקחיבור/חיסור

שלהדוגמהבעקבותהאנושית.התרבותמשחראותנו
צורהלהלתתניסיונותנעשוהאוקלידיתהגיאומטריה

מספרעלהמבוססתדדוקטיווית,מערכתשלסדורה

כלליבעזרת(מהןלגזורשניתןאקסיומות,שלקטן

כמו,(אריתמטייםמשפטיםמתאימים)טרנספורמציה

ממנו;הגדולמספר,ישמספרלכל7=2+5;למשל,
הניסיונותוכדומה).ראשונייםמספריםאין-סוףיש

ה-19המאהבסוףכמעט)(סופיתצורהקיבלוהללו

חמששניסחפיאנו,ג'וזפההאיטלקיהמתמטיקאיבידי
הקיטמתיראל.4כבסיסהיוםעדהמקובלותאקסיומות,

האדירלמפעלמוצאנקודתשימשוהללוהאקסיומות

המתמטיקה,יסודותאתשהגדירווייטהד,ושלראסלשל

פרינקיפיהבספרם,לוגיבסיסעלאותםוהעמידו

המתמטיקהעולםהתלבטמאז,ו019)(.'מתמטיקה

שאלות-יסוד:בכמה

פרינקיפיהשלהמערכתאופיזזנו,אקסיומותהאם1.

האםכלומר,שלמות?מערכותמהוותמתמטיקה,
משפטכלבעזרתןלהוכיח)כלומר,(לגזורניתן

אמיתי?אריתמטי

אופיאנו,אקסיומותכילהוכיח,ניתןהאם2.

מהוותמתמטיקה,פרינקיפיהשלהמערכת

האםכלומר,קונסיסטנטיות)?(עקיבותמערכות

מובלעתואיןזו,עםזומתיישבותהאקסיומותכל
ביניהן?פנימיתסתירה

בשלילהההפתעה,למרבה-ענההשאלותשתיעל

השלושיםשנותבתחילתלו8קורטהמתמטיקאי-

שלמסוימתמערכתכיהממצא,לכאורה,וז.6במאה
מתמטיקה)פרינקיפיהשלהמערכתלמשל,(אקסיומות

משפטישאםבעייתי:נראהאינושלמה","אינה

בעזרתלהוכיחואפשרשאיב-0(,אותןנסמן(אריתמטי
למערכת,הזההמשפטאתלהוסיףצריךהאקסיומות,

הראה,גדלאולם,בשלום.מקומועליבואוהכל
פרינקיפיה(החדשהלמערכתגםאפשרי:זהאיןכי

אריתמטיל0(אחדמשפטלפחותישהקהטמתמ+0(

גדלהלאה.וכךממנה,לגוזרואפשרשאיאמיתי),(
קבוצהשוםלמצואאפשראיכילמעשה,הוכיח,
אתשיכסוגזירה,כלליושלאקסיומותשלסופית

כזוקבוצהלכלכיכלומר,בשלמותה.האריתמטיקה
ממנה.להיגזרניתןשאינואחד,משפטלפחותיש

דדוקטיווית,מעררכתלכלכיאפואהוכיחגדל

ושלחוקיםשלהנחות-יסוד,שלסופימספרהמכילה
להמאפשרתשאינהאינהרנטית,מגבלהישכללים,

מספריםשלאריתמטיקהכמופשוט,שטחאפילולכסות

להוכיחאפשראיכיהראה,הואמכך,יתירהשלמים.

מספיק,מורכבותמערכותשלהפנימיתהעקיבותאת

שאפילולכך,ודאיתערבותלספקאפשראיולכן,

פנימיות.מסתירותנקייהאריתמטיקה

גדלמשפטשלוהמוסריות)(הפילוסופיותההשלכות

האריתמטיקה.אי-שלמותשלמהתחוםבהרבהחורגות

שפה:לכללמעשה,להכללה,ניתנותהן

אתלהכיליכולאינוכלליםשלסופימספרשום

שפהאםמסוימת,בשפההאמיתייםהמשפטיםכל

לפחותמורכבתהיאאםכלומר(מספיקמורכבתזו

לשפותבפרטנכונהזומסקנהאריתמטיקה).כמו
שאריתמטיקהוכיו"ב),אנגליתעברית,(הטבעיות

כיביטחון,שוםלנואיןמכך,יתירהמהן.חלקהיא

כלליםמערכתכלולמעשה,עקיבות;כאלושפות

אי-עקיבותבתוכהלהכילעלולהמספיקמורכבת

תיטרהניא.7פנימית

הנהליםלאשלייתחזרה
כמהאחתעלהפשוט,החשבוןבתורתהמצבזהאם

נצמצםאםאפילובמציאות,מדוברכאשרוכמה

בשפהלתארושניתןלמהרקה"מציאות"מושגאת

מו"פ.ראש

.Russell,8א..4
PhincipiaWhitehead:

1910Mathematica,
formal)(60]Gbdel:.ש

derS~tzeunentscheidbare
MathematicaPrincipiaחט
Systemeverwandterןי1

MathefUrMonatshefte
38vol.Physikundmatik

)1931(קק..173-198
ניתנותשאינןטענות,גל"

בפרינקיפיהלהכרעה
ובמערכותמתמטיקה

דומות."

הבסיסייםהעקרונות
בצדגדלהוכחתשל

מוסבריםהשלכותיה,
ויוצאתבהירהבצורה
שהואבספר,מהכלל
המחזיקמועט,בבחינת

-המרובהאת
JamesNagel,Ernestן.

PhoofGddel~Newman:
1958.Routledge,



כילטעון,אפשרכמובן,
במציאותמסויםקטע

אובמטווח,ירינאמר-
מספיק-מטוסהטסת

למשל,(כלליםשלסופיתמערכתשוםשרטוט):ראו(
המצביםכלאתלכסותמסוגלתתהיהלאבעברית)

מערכתוכלבמציאות;לתיאורהניתניםהאמיתיים,
מסתירותבביטחוןחופשיתתהיהלאמספיקמורכבת
פנימיות.

פרקטיים,שיקוליםעלמתבססהזההטיעוןאין
שלמלאבהיאורקשיים""עלכללבדרךהמבוססים
עודבהוספתלשלמות,להגיעניסיוןכלהמציאות.

מצביימצאתמידיצלח:לאוהוראות,כלליםועוד

ושלכלליםשלהנתונהבמערכתמכוסהשאינוחדש,
תוארוה.8

הרגעה:הערת
המכונהמןהאדםמותר

ברצוניגדל,משפטישלבמשמעותלדוןשאעבורלפני

האםהאריתמטיקה:לעקיבותבנוגעקוראייאתלהרגיע
אינההאריתמטיקהכיבצדק,הקוראיםישאלוייתכן,

?פנימיותסתירותבהוישעקיבה,

זאתכזו.סכנהכנראה,אין,גדל,שלההוכחהלמרות
בעזרתשהוכיחגנצן,גרהרדלזכותלזקוףיכוליםאנו

תטלחומ(.9לבדיקהניתניםשיהיוכך,סופיים;יהיו-
כוחעלחשובלקחללמדנועשויגנצןשלה'שריק"

האדםמותרועלבפרטהאנושיהמוחשלהיצירה

לנוהמוכרותהחישוב",מכונות"בכלל.המכונהמן
קבועה(לסדרהבהתאםפועלותמחשבים"),"(כיום

הללוההנחיותתוכנה")."(פנימיותהוראותשלמראש)
פרוצדורה)(שגרהשלהקבועיםהגזירהלכללימקבילות
יכוליםהמחשביםאקסיומות.עלהמבוססתפורמלית,

צעד-אחר-סדרתית,בפעולהלבעיותתשובהלספק

החישובשגרותהפנימיות.להוראותבהתאםי6,דעצ

ולכןגדל,שלהסופיותלדרישתאפואעונותבמחשבים
גדל:משפטישלהתוצאותעליהןחלות

בעיותשללמנייה)ניתןבלתי(אין-סופימספריש

לתתאפשרשאיהבסיסית,המספריםבתורת
תהיהאשרתהיה(מחשביםבעזרתתשובהלהן

לכלמורכבותם).רמתאובהם,החישובמהירות
תוכנה)או(מחשבלבנותאפשרמסוימתבעיה

מכונה,שוםאיןאךלפתרונה.שיתאיםמסוים,
הבעיות.כלאתלפתורמסוגלתשתהיה

יוכללאהואוגםהוא,גםודאי,מוגבל,האנושיהמוח

הדוגמהשמוכיחהכמואולם,הבעיות.כלאתלפתור
עוצמההאנושיהמוחשלהפעולהלכלליגנצן,של
החישוב,למכונותמאשריותרהרבה-ביותררבה

כיום.לנוהמוכרות

להמשיךהצורךהואגנצןשלמההוכחהחשובלקח

ומרפה-הידיים,המשתקהאופילמרותלשלמות,לחתור

האריתמטיקהזאתבכלכי1936,בשנתמיוחדשריק"'פחותומורכבפשוט
מכך,

ךלאין
גזירהכללעלמתבססגנצןשלהשריקעקיבה-

לגביגדלשלהתקניות""מהדרישותהחורגמיוחד,במקרהעליו.חלות

לכתוביהיהאפשרכזה
שלסופיתסדרה
אתשתכסהנהלים,

שוםואיןהנתון,הקטע
מאתנולמנועסיבה
כאלה.נהליםלכתוב
ניתןזהאיןכיברור,
הפעילותלגבילהיעשות
האמורהכולה,הצבאית

מציאות,עםלהתמודד
בהרבהמורכבשתיאורה

לסיכום,מאריתמטיקה.
נוהל,לכתובניתן

ספציפית,לבעיהשיתאים
לכתובאפשראיאך

לכלשיתאיםנוהל, .
הדיוןגםראו(הבעיות.

שלהתיאוריהעלבהמשך
ודעתוהלחימהאמנות

בנושא.)קלאוזביץשל
הגזירהמכלליאחד

ויעקרוןהואגנצןשל
האינדוקציה

ובוהטראנספיניטית",
אינדוקציהמרשההוא
איךסופייםמספריםשל

שהגדירעוצמות,"של
ה-19.במאהקנטור

מורכביםבמחשביםאו

דהיינו,-ה"הוכחה"שלביכלכידרש,ל1ג)הוכחה"."

גהוכחההשלביםומספרהגזירהכלליהאקסיומות, המציאותי,,.,-,,,,

במקבילבפעולהיותר
ושפהשלביאותשלסופימספרשל

אחדשבכלחישוב,ערוצי
התישובמתבצעמהם

חישוב(צעד-אחר-צעד
מקבילי).

המציאותמתיאורחלקרקהםבעבריתהמשפטיםוכלהעבוית,בשפהלתארשניתןסמהחלקרקהםאריתמטיקהמשפטי
אתלנסותאפשראיכיוחומר,קלכללים,שלסופיבמספרהאריתמטיקהמשפטיכלאתלכסותאפשראיאםכולה.

כזו.במערכתהמציאות

9
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גנצןשלניסיונוספק,איןגדל.משפטשללכאורה,

ולחיפושלהתפתחותההאריתמטיקה,לביסוסתרם

לעקוףשנועדולהוכחה,חדשותדרכיםאחריצירתי

כיווןנתןלו5משפטגדל.שלהחמורותהמסקנותאת

הבלתי-עלבבירורוהצביעהמתמטיקה,למחקרחדש

לעשות,אפשרמהקובעאינוהואזאת,עםאפשרי.
בנושא.היצירהלהמשךפתחלכן,ומותיר,

לשלמותהחתירהמחירעל
נעלה,ועיוני)מוסרי(אידיאלהנהלשלמותהחתירה

חסרונותכמהגםהמעשהבחיילוישמעלותיושבצד
לבנותאפשראיכיכבר,ראינוראשית,מהותיים.

שלקטעאפילושתכסהכללים,שלסופיתמערכת
מערבתלבנותהניסיוןעצםשנית,בשלמות.המציאות
ערפולוהנהלים,ההוראותסיבוךפירושושלמה""

מעשייםקשייםוהערמתלטפלעיקרביןההבחנה

במקרהלהפעילכללאיזהלהחליטהצריכיםעלגדלים

נתון.
שלמערכתולבנותהפינות,אתלסגורהניסיון

אפשרימקרהלבלטובהשתהיהנהלים,ושלכללים

במשימהזמןשלעקרההשקעהרבותפעמיםפירושו
כלליכך,משוםלהתבצע.תקווהשוםלהשאיןסיזיפית,

כדימזמנך,אחוזיםעשריםהשקע"(80/20מסוגאצבע

כלליםרקאינםמהתוצאות")אחוזיםשמוניםלהשיג

שיקולעלהמבוססיםכללים,אלאמועילים,פרקטיים
גדל.שלימדנוכמועמוק,עיוני

ישבעיהלכלנוהליתתרופהלרשוםהנואללניסיון

אפילוכזהפתרוןהשוללותמעשיות,מגבלותכמהגם

ממערכתנובעותאינןהללוהמגבלותהמעשי.במישור
מתילהחליטמהצורךאלאעצמה,והנהליםהכללים

פגומתימסוים,מקרהעלמסוימיםכלליםחלים
תוקפם.

טהורהתבונהביןמה
שיפוטכותלבין

מתקפתואתפתחקאנטעמנואלהפילוסוף
ביקורתבספרו,הפילוסופיהיסודותעלהמונומנטלית

החשיבהבקטגוריותבכללים,דןהואהטהורה.ייהתבונה

המאפשריםהאנושית,ההכרהשלהשכלובעקרונות

העולם.עלמשהוולדעתהמציאות,אתלהכירלנו
טהורה,מתמטיקהבידינוישכימהנחה,יצאקאנט
אפשרי;זהכיצדשואלוהואטהור,פיסיקה)(טבעומדע

השכל,שלהטהוריםהכלליפלהיותצריכיםמהכלומר,

בפרטמדעהמאפשריםהחושניות,ושלההכרהשל
זניבכללמטאפיסיקה)(ופילוסופיה

השכל,שלהטהוריםהכלליםכיבכך,הכירקאנט

אינםהפיסיקהושלהמתמטיקהשלהלוגיקה,של

ישסדורה,פילוסופיתמשנהלהשליםכדימספיקים.

כיצדהקובעיםובחוקים,בכלליםגםהאדםאתלצייד

משוםמוסר.תורתדהיינו,יום-יום;בחיילהתנהגעליו

הראשונהביקורתופרסוםלאחרשניםכשבעכך,
ובוהמעטחת,ניהתבונהביקורתשני,ספרקאנטכתב
הכללים,ואתהיסודותאתלחשוףדומה,בשיטהניסה,

האדם.שלהמוסריתההתנהגותאתהמכוונים
מצוידלהיותאדםיכולמספיק.אינוזהגםאולם,

לעמודועדייןחוקיהם,ובכלוהמוסרהמדעכלליבכל
המצב,אתמכיריםכולנונתון.מצבמולחסר-אונים

ואתהמשתניםכלאתהיטבלכתתיודעיםאנושבו
מתקשיםאולםמסוים,להקשרהרלוונטייםהכלליםכל

להחילומהלהעדירןכללאיזהלעשות:מהלהחליט

אינולכללים,הכישרוןדהיינוהשכל,נתון?במקרה
כושרלנונתוץריאליים.במצביםלהכריעכדימספיק,
תחתלהעמידהכישרון"השיפוט:כוחוהואנוסף,

אונתון,לכללכפוףמשהואםלהבחין,נלומרבללים,
ביקורתקאנטאפואהוסיףמפעלו,להשלמתלאו".'י

י5.טופישהכוחביקורתהיאשלישית

טבעית",פיקחות"השיפוטכוחאתכינהקאנט

וקבע:

אףכי,בית-ספר;שוםישליםלאחסרונהאת][
מוגבל,לשכלכלליםלהושיטעשוישבית,זטפר

הרי-הזולתשלמהכרההשאוליםכללים,...

בכלליםלהשתמשומהכישרוןהוא,ההכרחמן

עצמוהתלמידבידינמצאיהיהכהלכההאלה

מדינאי,אושופט,שרופא,אפשר,כךמשום...

אומשפטיים,פתולוגיים,כלליםבראשויכלכל
שהואדרגה,אותהלידיעדויפים,רביםמדיניים,

זאתובכלדייקן,מורהבכךלהיעשותעשויעצמו
שהואמשוםאובהם;בשימושנקלהעליינשל

והואשכל),לאכיאם(טבעיכוח-שיפוטחסר
אינואךבהפשטתו,הכלליאתלהכילאמנםעשוי
אואליו;שייךמסויםמקרההאםלהבחיןעשוי
הזהלמשפטמספקתבמידההוכןשלאמשוםגם

י6.השעמלושימושדוגמאותעל-ידי

כמובדיוקהיוםיפהשכותההערה,קאנטהוסיףלזאת
שנה:מאתייםלפניכתיבתהבזמן

מהדבר,שללאמיתוהוא,השיפוטתיסרון'כוח
עמום,מוחתקנה.לואיןזהומוםאווילות,שקרוי

שלראויהמידהאלאחסרשאינומצומצם,או
לציידוואפשראפשרעצמיים,מושגיםושלשכל

הואילאךלמדנות.לידיעדאפילולימוד,על-ידי

זהאין-שיפוטכוחחסרהואכללובדרך

מאוד,מלומדיםבני-אדםעםלהזדמןשכיחלא
שלהםבמדעבשימושקרובותלעתיםהמראים

תיקון.יילושאיןהחיסרון,אותו

התרבותגיבורשלבדבריםלמצואניתןקאנטלדבריהד
שדבריוויטגנשטיין,לודוויגהפילוסוףה-20,המאהבן

לכשעצמםהכלליםאםלמאמר:כמוטוהובאובנושא
ישואםלעשות,עלינומהלקבועכדימספיקים,אינם

להחילםכדיאינטרפרטציה),(פשרלהםלהוסיףצורך

הריהנכון?הפשרמהנדעכיצד.המציאות,עלנכונה

פרקטיקהכלכילהראות,אפשרמתאימהבפרשנות

Vernunftreinender~btik
)1781(

השנייההמהדורה
1787,בשנתפורסמה
לתרגוםבסיסושימשה
ונ'ברגמןש"ההעברי:

ביקורתרוטנשטרייך,
מוסדהטהורה,התבונה
1966.ביאליק,

38-37.עמ'שם,
'praktischenderKritik

)1788(Vernunft
ונ'ברגמןש"ה

ביקורתרוטנשטרייך,
מוסדהמושהת,התבונה
1973.ביאליק,
הטהורה,התבתהביקודת

106.ע'
UrteilskraftderKritik

790(1(
ונ'ברגמןש"ה

כוחביקורתרוטנשטרייך,
ביאליק,מוסדהמהפוט;

.1969
הטהורה,התבונהביקורת

106.ע'
106.ע'שם,
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139.סעיףהודאות,על18.
הוכחהזוטענהכאמור,19.

ומדויקחמורבאופן
משפטעלבהסתמך

אי-שלמותעלגדל
האריתמטיקה.

הנכונה""השיטהבעניין20.

הטעותעםלהתמודד
אתראוהבלתי-נמנעת),(

מדעעלדיאלוגיםספרי,
1989(.ומערכות,ומשיעין

שוב,להדגישבמקוםכאן
עקרוניתמתנגדאיניכי

הנהלים,לשיכלול"
לראותלניסיוןרקאלא

ובחידודםבשכלולם
לבעיותתרופת-פלא

הדבריםשטבעמורכבות,
לנהליםמאפשראינו

8הערהראו(לכסותן
לעיל).

רקהתפרסםבעברית21.
קטעיםמבחרשלתרגום
עללאונרד,אשלירוג'ר(

קצרמדהך-המלחמה
מערכות,לקלאוזביץ,

הואגםהמתבסס1971(,
לאנגלית.ישןתרגוםעל

להתייחסמקובלכיום
האנגליהתרגוםאל

ושלהאוורדמייקלשל
בהוצאת(פרטפיטר
אוניברסיטתשלהספרים

פרינסטון).
לקוחיםהללוהקטעים

עמ'2,פרקהשני,מהספר
.147-133

134.ע'שם,22.
137-136.עמ'שם,23.

ל"כללים"?מתאימה

פתוחות,פרצותמשאיריםשלנוהכללים"
אמרעצמה",בעדלדברחייבתוהפרקטיקה

אנושיתפעילותבכלהרואה(טיעונואתי6.ןייטשנגטיו
בכלל:הלשוןעל.עמימותלהרחיבניתןלשון")משחקי"
ומשוםעמומה;בלשוןהכלליםמנוסחיםהדבריםמטבע

למציאותפשר""תוספתללאלהתאים,יכוליםאינםכך,
כמות-שהיא.

כה?עדהראינומה

במציאותשצפוימהכלאתלכסותאפשראי1.

י9.םילהנושלהוראותשלסופיתבסדרה

כללים,שלאין-סופית)(סדרהלנוהיתהאפילו2.

ניזקקעדייןהצפויים,המתאריםכלאתשתכסה
בכללהפעילנהליםאילולנושיורולכללי-על,

לנואיןנתונים,אינםשאלהכיווןומקרה.מקרה
כידוע,וזהשיפוטנו,כוחאתלהפעילאלאברירה

שגיאות.מפניחסיןאינו

עצמנואתל"כסות"נוכללאברורה:המסקנהמכאן
להתרחש,שעלולמהכלמפניוכו'בהוראותבנהלים,

עדייןונשכללם,והוראות,נהליםנוסיףשלאכמהוכל

לספריתאימושלאבלתי-צפויים,חדשים,מצביםיהיו
הלא-(הדרישהעלגםחלהזואמתאגב,הנהלים.

הערכהלספקהמודיעין,מגורמילשיטתי)לגיטימית
אפשרי.מסוכןמצבכלעלהתרעה)לתתאו(וחיזוי

וצריכה,ינולה,זובסיסיתאמתשלעמוקההבנה

הבלתי-אפשרי),(ה"כיסוי"מאימתאותנולשחרר

מהבנתנושמתחייבמהלפיבשכל,לפעוללנוולאפשר

מעצםמוגבלתזוהבנההמציאות.אתהמוגבלת)(
והדרךבלתי-נמנעת;לשיטתנו,הטעות,ולכן,טבעה;
בפירוטלמונעהניסיוןאינהאתהלהתמודדהנכונה

בלתי-אפשריתדרךזוהוראות.ושלכלליםשלגובר

שארמ.20

שללתיאוריההקשרעל
המלחמהאמנות

אתלכסותהאפשרותחוסרעלשאמרנומהכל
גםכמובן,חל,נהליםשלסופיתבסדרההמציאות

חלקיםאו(המציאותאתלתארהאפשרותחוסרעל

לתתכלומר,חוקים;שלסופיתבסדרהממנה)נרחבים
מלחמהשלתיאוריהאיןלכן,המציאות.שלתיאוריה
ידועהיההזההקושישלמה).חוקיםסדרתשלבמובן(

קרלהואהלאהמלחמה,שלהחוקריםלגדולהיטב
שפורסםהמלחמה,עלהגדול,שספרוקלאוזביץ,פון

ביותרהמעמיקהמחקרהיוםעדמהווה1832,בשנת

עלקלאוזביץשלמלותיוהמלחמה.שלבתיאוריה
היטבמתאימותכזותיאוריהשלההיתכנותחוסר

אתהמרכיביםהספרים,שמונתמתוךהבעיה.לתיאור
המלחמה,לתיאורייתהשניהספרמוקדשהמלחמה,על

הקוראשצריךמהכלי.םיעטק2כמהאביאוממנו
מלחמה"שלתיאוריה"המונחאתלהחליףהואלעשות

ישירהאמירהלקבלכדיונהלים",הוראותקובץ"במונח

לדעתהפרק.עללפנינוהעומדהנושא,עלוחכמה
לכך,הובילההיסטוריהמהלךקלאוזביץ,

המלחמהעריכתאתלציידמאמציםשנעשו
הציבזהבשיטות.ואפילובכלליםבעקרונות,

במתןנכשלואנשיםאךחיובית,מטרהאמנם
האין-סופיות,המורכבויותשלהולםדין-וחשבון

המלחמהעריכהשראינו,כמובכך.הכרוכות
גבולותלהואיןהכיוונים,בכלכמעטמסתעפת
להםישמודל,כלשיטה,שכלבשעהמוגדרים;

בלתי-ניתןקונפליקטסינתיזה.שלסופיטבע

וביןתיאוריהשלהזההסוגביןמתקייםליישוב
עדגילוהתיאורטיקניםהמעשית.הפרקטיקה

חופשייםעצמםוראוהנושא,הואקשהכמהמהרה

עקרונותיהםאתשכיוונובכךמהבעיהלהתחמק

ולפעילותפיסיקל?יםלענייניםרקשיטותיהםואת
מסקנותשללקבוצהלהגיערצוהם...חד-צדדית

לגורמים,רקהתייחסוזוומסיבהוחיוביות,ודאיות
יטמתמ.22לחישובהניתנים

כמו(לכימותהניתניםהגורמים,אתמנהקלאוזביץ
הביאוכו'),פנימייםקוויםכמומספרית,עליונות

תיאוריות,עליהםשבנותיאורטיקנים,שלדוגמאות

וקבע:
שימושחסרימציעים,שהםוההוראות,הכללים

לערכיםמתייחסיםוהתיאורטיקנים]הםלחלוטין.

ואתאינו-ודאי,הכלבמלחמהאבלקבועים;
הםמשתנות.בכמויותלערוךישהחישובים
פיסיקליות,כמויותכלפירקהמחקראתמכוונים

בכוחותחדורהכולההצבאיתשהפעילותבעוד
בפעולהרקדניםהםפסיכולוגיים.ובאפקטים
מפעולת-מורכבתשהמלחמהבעודחד-צדדית,

היהאפשרשאימהכלניגודים.ביןנמשכתגומלין

בהשקפותהמתבטאתהעלובה,בחוכמהלהשיגו
לתחוםמחוץנמצאכאילונחשבכאלו,חד-צדדיות

הגאון,שלבתחומושוכןהואהמדע:שליטת

החייל,הואאומללהחוקים.לכלמעלהמתעלה

טוביםשאינםהחוקים,שייריביןלזחולהאמור

להתעלםיכולהגאוןואשרהגאון,עבודמספיק

עושהשהגאוןמהלא;להם.ללעוגאומהם,
יכולהאינהוהתיאוריהביותר;הטובהחוקהוא

ולמהכיצדלהראותמאשריותרטובלעשות
קשהנעשיתהתיאוריההמצב.להיותצריךכך

ערכיבתחוםנוגעתשהיאברגעערוךלאיןיותר

מכוונתאינהלעולםהצבאיתהפעילות...הרוח
תמיד,מכוונתהיאבלבד;חומרייםכוחותנגד

חיים,להםהנותניםהנפש,כוחותנגדבעתבה
הדרפהל.23ניתניםאינםוהשניים

איבה,רגשות(הללוהנפשמכוחותכמהתיארקלאוזביץ

זעם,ענווה,גאווה,נדיבות,קנאה,אומץ-לב,סכנה,
אתאי-הוודאות,אווירתאתוכו'),אינטליגנציהחמלה,
וסיכם:כמלחמה,השורריםערפל-הקרב,ואתהחיכוך

6
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עשה",כללי"שלמסכת[חיוביתדוקטרינה

אפשרית.אינהיב"י]-מצבלכלשתתאים

לעצמנו,להזכירעלינוהנושא,בטבעבהתחשב
אמנותעבורמודללבנותאפשראיפשוטכי

שעליותומך,כפיגוםלשמששיוכלהמלחמה,

שיצטרךאימתכלרגע.בכללסמוךהמפקדיוכל

עצמוימצאהואהמולד,בכישרונולשימושלסגת

עדמשנהזהאיןאתו.ובקונפליקטלמודלמחוץ

המצבורסטילי,הקודקס][החוקיםספריהיהכמה
כישרוןעליהן:רמזנושכברלתוצאות,תמידיוביל

אינהוהתיאוריהלכללים,מחוץפועליםוגאוניות

הקיטקרפה.24עםמתיישבת

מאמרנו.לנושאשינוי,ללאהמתאימות,כדרבנות,מלים
אי-האפשרותבהוכחתהסתפקלאאגב,קלאוזביץ,

שלסופיבמספרמלחמה,כמומורכבת,פעולהלכסות
מהעלגםוהצביעכללים,ושלעקרונותשלחוקים,

גםרלוונטיתשהציעהדרכיםאחתלעשות.שאפשר
כילטעון,הדרךפתוחהעדייןלשיטתו,לענייננו:

חיובית,דוקטרינהלהיותצריכהאינהתיאוריה

שפעילותאימתכללפעולה.הדרכהספרמין

ושובשובהדבריםבאותםבעיקר,עוסקת,כלשהי

ושובשובהדבריםבאותםבעיקר,עוסקת,
אפילוהאמצעים,ובאותםהמטרותבאותן

שלאין-סופיומגווןקלותוריאציותשייתכנו
נושאלהיותיכוליםכאלהדברים-צירופים

החלקהואבדיוקכזהמחקררציונאלי.למחקר
לטעוןיכולוהואתיאוריה,כלשלביותרהמהותי

אנליטי,מחקרהיאהתיאוריה][הזה.לתוארבצדק
ביישוםהנושא;עםקרובהלהיכרותהמוביל

צבאיתלהיסטוריהשלנו,במקרה-לניסיון
...אתומעמיקיםקרבהל?חסימובילההיא-

ללמודשירצהמילכלמדריךאזנעשיתהתיאוריה
דרכו,אתתאירהיאהמלחמה;אודותמספרים

ותעזורשיפוטו,אתתלטשהתקדמותו,עלתקל
אתלחנךמכוונתהיא,..מכשליםלהימנעלו .

להובילודיוק,ליתראוהעתידי,המפקדשלרוחו
בדיוקהקרב;לשדהללוותולאהעצמי,בחינוכו

התפתחותואתומעוררמנחהחכםשמורהכמו
שלאנזהר,אבלצעיר,אדםשלהאינטלקטואלית

והחוקיםהעקרונות...חייוכלבמשךבידלהוליכו

מערכתחושבלאדםלספקנועדוהתיאוריה]של[
לשמשולאלבצע,אומןשהואלתנועות,ייחוס

הכיוון,אתבדיוקיורההפעולהשברגעכמדריך,

דועצל.25ליו?שבו

כרךלכתובבאפשרותאפואהאמיןלאקלאוזביץ
להורותשיוכלונהלים,ושלהוראותשלעב-כרס)(

ביןהבחיןהואצבאי.מצבבכללפעולכיצדלנו
אתלציידניתןמנחים).קוויםאו(הנחיותוביןכללים
לא(מדריךכעיןלשמשהיכוליםמנחים,בקוויםהמפקד
שאינומצבים,עםבהתמודדותלמפקדולעזור,)!מחייב
שלאוחוקים,שלבמסכתמדוברלאכיאםמכיר,

שיקול-דעתו;אתלהפעילעדייןיידרשהמפקדכללים.

מהמומלץ,בשונהלפעוללויגרוםשיקול-דעתואם
ומהנוהלמהחוקב"חריגה"אוב"עבירה",מדובראין

אמרכך,לשםשונה.בשיקול-דעתאלאהמוכתב,
פשוטבמידעהמפקדאתלציידמספיקקלאוזביץ,
יחסית:ומצומצם

ניתןלכסות,אמורהשהתיאוריההנושאים,תחום

ניתןהמלחמהלניהולהנחוץוהידערב,לפישוט

...רבהלהפחתה
בהיותופשוט,מאודבמלחמההדרוש][הידע

בתוצאותיהםורקנושאיםשלמועטבמספרעוסק
יישומואתהופךאינוזהאבלבמלחמה.הסופיות

לקל.26

?לעשותניתןמה
עב-קודקסבשטחהחיילבידילתתבמקוםלשיטתנו,

פשוטיםכלליםכמהלולספקעדיףנהלים,שלכרס

הכלליםכיייתכן,שיקול-דעתו.עללהתנהגותוילסמוך

בשטח,אפשרימצבלכלמתכון""לויספרךלאהללו
המלא"."הנהליםספרלגביגםהדיןהואאולם

החיילאתלציידלנואסורכילומר,בכוונתיאין

חובהאדרבא,כללים.ושלנהליםשלמערכתבשום
שבהןהחופש,דרגותאתסבירהבמודהלצמצםעלינו
נהליםושלהוראותשלמזעריבמספר-פועלהוא
בכללשיקול-דעתו.מרחבדילחיילשתשאירבצורה,-

ממידהלהימנענוכללאלעולםכןלהבין,עלינומקרה
דעתם,אתחיוומידידייכמהשיקול-דעת.שלמסוימת

וקלבמיוחד,אינטליגנטייםלחייליםרקטובהעצתיכי
בהרחבהליישמהקשהאךמובחרות,ביחידותליישמה
סיבות:מכמהזוהערהעםמסכיםאיניכולו.בצבא

כלליםבכמהוהנהליםההוראותספרהחלפתא.
כשמדוברחיוניתיותרעודנעשיתפשוטים
הקליתלקבוצותמשתייכיםשאינםבחיילים,

ככלעולהפשוטיםכלליםשלהנחיצותבצבא.
עלאמרוכברההיפך.ולאפחות,מביןשהחייל

שיהאלחוק,לוראוי"סניה:הרומיהתכםכך

שמירתו".לנאתהדיוטותעלהקללמעןקצר

הזקן,הללשניםעשרותבכמהאותווהקדים
דחא.18כללעלכולההתורהאתלהעמידשניסה

הבעיה,אתD'1?~Dבצבאהחייליםאחרוניגםב.
יותרטובכלל,בדרךבשטח,ניצביםהםשבפניה

אליהםהמשגריםמרוחקים,מטהגופימאשר
עתיקת-אמתזווגםמלמעלה.והוראותנהלים

הגלדיאטורמחליטבזירה"סנקה:כמאמריומין,
ששוגתהל[".29כיצד[

ועלתושייתועללסמוךעליוכיהחייל,יידעאםג.

כמערכת,הכל,בסךנקבל,המציאות,אתהבנתו

שבובמצב,מאשראינטליגנטיתיותרתפוקה

פעב45.1פי

שו.ע'שם,24.

י.ו4וע'שם,25.

144.146,עמ'שם,26.

הספירהלפני)4סנקה27.
סופרלספירה),65עד

מילאומשורר-מחזאי,
בממשלבכיריםתפקידים

טיבריוס,הקיסריםבימי
קלאודיוסקליגולה,

הביאזואמרהוגירון.
פוסידיניוס,בשםסנקה
השנייהבמאהשחי

לפניהראשונהובמאה
ענייןבאותוהספירה.

ברוב"עגנון,Yrwאמר
ובמעטדבר,יאבדדברים
לגידשומע"ימצאדברים

ע'תשל"ג,שוקן,ומלואה,

.)540
אחד,בנוכרימעשה"28.

אמרשמאי.לפנישבא
מנתעלגיירני'לו,

כל-התורהשתלמדני

עלעומדכשאניכולה,
באמת-דחפואחת.'רגל

לפניבאשבידו.הבניין
גיירו.-הלל

ששנואמה'לו:אמר"
לחברך'תעשהלאעליך
כולה,התורהכלזו-

לך-הואפירושוהשאר
מובאל"א.שבת,(למד!'"
וי"חביאליקח"נאצל

ספרעורכיסג(רבניצקי
מהדורהדביר,האגדה,

ע'תשכ'צ,שלישית,
קנ"ח.

לקוחההאמרה29.
אלמכתביםמתוך

ג22מכתב(לוקיליאוס
אתסנקהסיכםשבהם
בצרורהסטואיתמשנתו

במכתבלידידו.מכתבים
כיסנקה,הבהירהזה
להמליץיכולאדםאין

עלאלאחברובפני
בלבד,התנהגותכללי
ההתנהגותפדחיעלולא
נקבעיםשהללוכיוון-

לנסיבותבהתאם
לצפותןשאיןמשתנות,
מחליטאחדוכלמראש,
תנאילפיבעצמו,עליהם
והמקום.הזמן

335מערכות
נ


