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985מחרסהתשמ"ה,חדף

בחר'"ש,מפרד

שיריו,מח"ט

שהד""סייףתמפקד

מ

מהכנתמכוליותרמושפעבמלחמהכוחותינופעולתאופן

שנצברהניסיוןמיצויומדרךבאימוניםומתפקודוהכוח
התופעהבולטתהמלחמותשלענייניתבבחינהבמלחמות.

העיקרייםבתחומיםודווקא-הליקוייםהישנותשל

הימים,ששתמלחמתהמלחמות:בכל-והמהותיים

הגליל:שלוםומבצעהכיפוריםיוםמלחמת
והשליטה.הפיקודמערכתחולשת-
כ"משימתית".ה"קבועה"האוגדהתפעול-

ובינחילי.בינזרועימוגבלשילוב-

שגוי,אצלנוהלקחיםהפקתתהליךכיהעדות,באלו

בתופעהלראותכלומרלשנותו,והכרחיהמעטה,בלשון
ובהקדם.-להפקההחיוניעקרוני,לקחעצמהזו

בהכנותנמצאותהתורפהנקודותכייטען,המאמר
שיטהלהעדרהלבתשומתאתלמקדמטרתולמלחמה.

ולחולשתבמלחמותהניסיוןאתלמצותאפקטיווית
ושיטה,אחרתהליךיציעהמאמרהאימונים.תפיסת

.לצרכינו.תואמותהכנותשיאפשרו

מלהמהלקהי
ניסיון"מתוךהנלמדתמסקנה-השכלמוסר-יילקח

ליישום,מסקנה-משמעומלחמהלקחשושן).אבן(
טכנית-ארגונית-(קיימתנורמהשללחיזוקהאולשינוי,

ובמבחן(בקרבות/במלהמהמבחנהסמךעלתורתית),
במו"פ,בארגון,במבנה,בתו"ל,-ומיקודהאחר)תואם

המיומנותובהקנייתלפרט,הבסיסבהכשרתבהצטיידות,

אימונים.באמצעותליחידותהמבצעיתוהכשירות
מעשימפרוץאצלנומתקייםהלקחיםהפקתתהליך

בן-גוריון,מלחמה",יומן"ראה(1947בדצמברהאיבה

במימושהעמידה",כוחלחיזוקהניסיוןלנצל"א'),כרך

לקיומנו.החיוניכמות",מולאיכות"שלהעיקרון

לצורכיוערכובמלחמותשנצברהרבהניסיוןלמרות
ומיורהמחייבתהגדרהבנמצאאיןהמבצעיתהכשירות

תהליךמתבצעבהעדרהמלחמה.לקחשללמהותו

אלוליקוייםמסודרים.ונוהלשיטהפיעלשלאההפקה
ליקויישלהתמידיתהישנותםלתופעתהיסודהינם

מלחמה.

מערכתבכלנדרשתוסדורהמקצועיתלקחיםהפקת
המורכבות,משום-צבאיתבמערכתובוודאיארגונית,
ההפקה.באתריהמתקיימתהאישיתוןוררלונ7,ר,7הערפול

הניסיוןמרבבמיצויהואמלחמהלאחרהאתגר

וביצועהתורפה,נקודותכללאיתורמשמע,שנצבר.

במלחמההישנותןולמניעתלסילוקןמתאימותפעולות
מבחנובסיסעלהקייםאתולשפרלחזק-וכןהבאה.

הקרבבשדההאתגרנוכח-שהסתיימהבמלחמה
כלקחיםלקביעתםשקודםמכתיבהישרהשכלהעתידי.
הבאהבמלחמהעמידותםמידתאתלבחוןעלינוליישום,
-לקחיו)פיעלאויבחו"לוהערכתשייכנסאמל"ח(

שהסתיימה!למלחמהוכמענהבתואםיהיוהכנותינושמא
אתומנציחמבטיחלקחיםהפקתתהליךשלקיומו

שהואמחושב,סיכוןללקיחתסתמיהימורביןההבדל
בפנינעמודאםגםהצבאית.בעשייהוקבועמקובל

החיונילקחאיתור(הרצויביןפערהמנציחהמציאות,

נקודתתהיההפקה",יכולתאין"שללמצוילהטמעה)
בתנאישלילית,מהיותהאפילונכסבגדרהתורפה

ההחלטות.בקבלתכנתוןשנשקלה
מזו,זוושונותרבותמערכות-משנהקיום
התקציביתההתניההזמן,הכוח,במערכתהמשתלבות

בצורהוקשורנוגעחיליטכנילקחשכללכךמביאלהפקה,
האחרות.המשנהלמערכותמסוימת

היסיםששתמלחסתמאזצה"לשלוגשגימהחוזריםהכשליםאתOh"Dהכוהת
ז,ודעיכתעלשוטףבביטחוןקו0~עהולהשפעתהאימוניםמערכתשלמגניותלבעיות



ושיטתהובלה,אמצעיהמרחבית,התחזוקהלמשל,
נגיעתםאךבמוצאם",לוגיסטיים"הנםבציריםהשליטה
מושפעתוככזורבההשונותהכוחוליחידותלמבצעים
התחזוקהלקחישלקיומםזכותכלומר,ידם.עלומכוונת
המבצעיתהכוחובמערכתבמערכות-המשנהברובם)(

סופהועדמתחילתהההפקהעשייתמשמעבשלמותה,
ובלתיבזבזניתמטעה,בה,ורקמערכת-משנהשלבחתך
רצויה.

מפגע-סלקטיבייםלקחים
חלקימענהסובלותאינןומסובכותמורכבותמערכות

טמונותכיום,הרווחתהסלקטיבית,בגישהלבעיותיהן.
זוסלקטיביותבמערכת.הפוגעותוהרעות,הסכנותכל

אובלבד,המשנהממערכותלחלקהתייחסותמשמעה
לשיאההגיעההסלקטיביותטקטי).ולאטכני(חלקימענה

משל"ג.ללמודמהאיןכיבתחושה,

יודעיםאיננואםעמידהאינהאמינהקרבתורת

שאיןמלחמה,לאחרליישוםהנקבעלקחמשמע,לממשה.

להימנערצוייכולת,להקנייתמעשיתתוכניתבהמשכו
ובציפיות.באמצעיםהרבהההשקעהנוכחמיישומו
מלואאתנבחןאםרקלאיתורניתניםהליקוייםמוקדי

הפחותאלהכמובקרב,שנחשפואלה-בסוגיההגורמים
ניתןהסיבותבקביעתסיבותיהם.אתונאתר-גלויים

וכיצדכלקח,לקבועורצויאפשריראוי,מהלהצביע
בהפקה.ליישמו

ההפקהףציפות
בהפקתם.רציפותבלימלחמהלקחילהפיקאפשראי

ונגיעתםהזמןאילוצילנוכחיותרעודחיוניהדבראצלנו
להשקיעהמוגבלתיכולתנוולנוכחלמלחמהלהכנותינו
ליציבותבהתאםהמשתנהיכולת(כלכלייםמשאבים

הלקחיםבכנסימסתיימתאינהההפקהלכןהמשק).

במעקב,הנמשכתהעשייה,קצהרקבאלהובהחלטות.
רקבקרב.למבחנועד-למעשההלקחבהתאמת
.הואאם-הלקחהפקתסיוםאתמציינתהמלחמה

אתמסמנתוקריסתובהצלחהןהאשמבחןאתעבר
מחדש.הפקתותחילת

המקובלתלשיטהבסתירהעומדכהעדשנאמרכל
בההראשונההנגףשאבןאצלנו,מלחמהלקחילהפקת

מפקדימיטבמשמיעיםבכנסיםהמפקדים.כנסיהיא

עלהמתבססתמאוד,סובייקטיביתדעתחוותהשדה
כראותמתמקדים,שהדובריםגםמהאישית.קרבחוויית
שליטתם.תחומיבכלולאבעיניהםשנראהבמהעיניהם,

אחרות,תורפהנקודותלהעלמתהדובריםתורמיםבכך

הבאה.במלחמהרקכנראה,חומרתן,במלואשייחשפו
תקן,סטיותלאתרהיותר,לכלניתן,האלהבמפגשים

ביניהןהאינטראקציהאתולבדוקלאמתןניתןלאאך
טוביהיהשהתחקירודאיאחרות.פעולהמערכותלבין
המבצעים.בהשתתפותבשטח,ייעשהאםיותר

ההחלטה-והקובעתהעיקרית-השנייההנגףאבן
רקמבטיחהולפיכךבלבד,הסטייה/אירועעלמושתתת

כאשררקלאפס.שואףהמעשישערכוחלקי,מענה
אתעליהלמקדניתןלסטייה,הסיבהאתמאתרים
בעתיד.הסטייהלסיכולהפעולות

המבצעימהניסיוןהתעלמותנוהינהשלישיתנגףאבן
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טיפתכליונקיםיותר,המנוסיםהם,דווקאהגויים.של
לקחיםלהפיקכדיישראלממערכותאפשריתמידע

זו.מקצועיתגישהלאמץכדאילנולצבאותיהם.
מקצועייםוצוותיםמסגרתשצריכיםהיא,המסקנה

להפקתושלם,מדורגסדור,בתהליךשיפעלווקבועים,
החוזריםהליקויים,רצףאתלהפסיקכדיזאתהלקחים.

אחריה.בבאהביתר-שאתומופיעיםשנגמרהממלחמה

-נכונהחימאיםמדיניות

TB3ףחשונהממדףגהכלכלי
המאורגן-והיחיד-הראשוןהדרגהיאהאוגדה
מרכיביה.כלעלאורגניתטקטיתשלמותלהפעילוהמסוגל

ומנהלה,סיועמערכיקיימיםשבוהראשוןהדרגהיא
נשימהואורךפעולהכושרהלוחםלדרגהמאפשרים
עצמאית/אוטונומית).טקטיתפעולהלצורכי(אלמנטריים
תפוריםהאוגדתייםוהמנהלתיהקרביהסיועגורמי
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בהיותההזה.לייעודורק-ותפקודההאוגדהממדילפי

זמןלאורךולהחזיקלקלוטהמסוגלהראשוןהדרג
גםהיאהאוגדהחטיבתי,גודלבסדרחילייםאלמנטים

רב-חיליים,קרבצוותילארגוןהבסיס/המוצא"דרג"

השילובארגוןבנוייםועליההמשולב",ל"קרבגםובהכרח

ונהליו.

להתנגשותקרבתומידתאשרהדרג,היאהאוגדה
יעיליםישיריםוניהולתכנוןמאפשרתהפיזיתהטקטית

דרג"גםהיאלכןהצמוד.האווירסיועשלוריאליים

ושלהגדודשלומציאותייםיעיליםאימונים
עםובתיאומההאוגדהבהכוונתרקאפשרייםהחטיבה
אוגדתיים.משאביםשלקבועובשיתוףאחריםמרכיבים

שלטקטיים","ה"מבצעיים"היחידתיים,האימונים
מוכתביםאינםאס-והמנהלההקרביהסיועמערכי

ישירותומתייחסיםהאוגדהמפקדתעל-ידיישירות

מציאותיים,בלתיאימוניםהם-המסתייעותלחטיבות

ריק".על"למעשההמתנהלים

הדרגיםלכלמשמעותייםלפחותאויעיליםאימונים

אוגדתיתבמסגרתמבוצעיםבהיותםרקאפשריים

הדוקיםאוגדתייסולניהוללמעורבותלהשפעה,ונתונים

וקבועים:

אוגדתיתמסגרתולקייםליצורטעםכלאיןכלכלית,א)
זאתגדולה,(גדולהשהיאקבועה""גם,ומה-

ויתרה-ה"משימתית")מןבהרבהיקרהאומרת

בסיסעלהשדהכוחותאתלארגןטעםאיןמכך,

כילהבטיחבלא-היסוד"כ"עוצבתהאוגדה

שהן(בהההשקעותאתלהצדיקתוכלהמסגרת

במידתלפחותחד-פעמיות)לאונמשכות,קבועות

ההכרחית.המזער

לילה,באימוניבהשקעותכלכליטעםכלגםאיןב)

ביותר,הברורבאופןמוריםוהלקחיםהניסיוןכאשר

פעולהכושרהואלילהלמבצעיהמוקדםהתנאיכי

מובטחאיננוזהוכושרהאוגדתית,המסגרתשל

אחרים.אימוןבנושאיגםכךמראש.

-באימוניםההשקעהוכןהאימוניםתפיסתכיוםג)

מולה"יעילות")(האימוניםתפוקתהערכתוכמובן
גישהעלמושתתותאינן-ה"עלות")(מחירה

כלשהי.ומוגדרתכוללתמדיניות""עלאובסיסית

מאמץאתכלכלית,להעריך,אפשראימכךכתוצאהד)
הקמתרכש,כמו(אחריםמאמציםלעומתהאימוניס

לקבועניתןלאוגסוכו'),איושמו"פ,חדשות,מסגרות
לפיבאימונים,ההשקעותלביצועמנומקותעדיפויות

הנסיבות.

בעיקרון,נקבעות,האימוניםבתחוםכיוםההחלטותה)

אתלאמןמאליו)המובן(לצורךההיענותפיעל
הניתן"ככללחסוך"הקבועההדרישהמולהסד"כ

סוגיהם.לכלהכלכלייםבמשאבים

זוכלכלית"ל"מנטליותטבעיתובהשלמהכךעקבו)
לנסותהדעתעלעולהלאואפילו-ניסיוןכלאין
מולבאימוניםההשקעהאתולמדודלהעריך-

יותרהרבהבהשישהנוכחית,ה"מדיניות"התוצאות.
מאשררגעייםמקרייםללחציםוהיענותאינרציה
להתגלגלממשיכהכלכלית,לחשיבהמאמץ

היו.לאהמלחמותכאילוולהתיישם,

ראותמנקודתהגליל"שלום"מבצעאתנבחןאם
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התקפי).(אוויר-קרקעלשת"פהבסיס"

ם-ציפותללחוםכלומר,-בלילהללחוםהיכולת

יכולתאוגדתית.יכולתהיא-מבצעיכמאמץולילהיומם

ליכולתהזהההמבצעי,הנשימהאורךשלפונקציההיאזו

החטיבה,ואףהגדוד,זמן.לאורךעצמאית,טקטית,לפעול

הפיזית,הלחימהעםבמגעםובעיקרבהרכבםבהיקפם,

וטווחהטקטית,במשימהבלעדיתלהתמקדיכולים

הצלחה,ליצוריכולהחטיבהאחד:טקטיצעדהואתכנונם

בסיסועלבעצמה-להמשיךתוכללאכללבדרךאך

ארוךולחימהתכנוןטווחלאוגדהלנצלה.-שלהתכנונה

לוחמיםגופי-משנהמשלושהמורכבתמהיותהבהרבה,

השדהכוחותיכולתלכןומנהלה.קרביסיועגופיועוד

אחדוברצףהיוםלמבצעיכהמשךבלילהמבצעיםלנהל
האוגדה.עלעומדתעימם

אמל"חהימצאותאיהנזכרים,הגורמיםלעומת

קודםכאמור,היא,זויכולתמשנית:לילהללוחמתייעודי

ונכון).קייםשהתו"לבהנחה(ותכנוניתארגוניתכול



לענייננוהמהלכים,ואתהתוצאותאתובקבלנו-זו

לחלוטיןכמבוזבזותלסווגנוכל-כנתוניםהזההמוגבל

האלה:ההשקעותאתהעניין)לפי(מסוימתבמידהאו

היחידתיים,הלילהבאימוניההשקעותכלכמעט*

הטכניים.הלילהבאימוניההשקעותמרבגםוממילא

שבהם(היחידתייםהאימוניםמכללכשלישלהזכיר,
נערכיםותחמושת),רק"םתפעולעלההוצאותמרבית

בלילה.
האוגדתיים.ובאימוניםבתרגיליםההשקעותרוב*
ה"קדמיות"ה"עיקריות",במפקדותההשקעותעיקר*

המתאיםוהחלקהמפקדותתרגיליכולל-באוגדות

שמולוהקשרגורמיבתוספת(האוגדתיהקשרממערך
הממונים).בדרגים

לפחות-קרקע-אווירשת"פבמערךההשקעהרוב*

השת"פ.ובתרגילי-האוגדהבדרג

האוגדתית.המודיעין)יחידת(ביחמ"ןההשקעותרוב*

ואתהתוצאותאתכנתוניםבקבלנואחרות,במילים

שהם:כפיוהמערכות,הקרבותניהולאורח

-הגליל"שלום"מלחמתאתלבצעהיהיכולצה"ל1(

כוללובסד"כהנ"לההשקעותללא-שבוצעהכפי
אובהרבה,מצומצםוכו')גיחותהקצאתוגםיבשה(

ובארגוןבהרכבשהפעיל,הכוללהסד"כאתבהפעילו2(
רמת"אותפוקה""להשיגצה"לעלהיה-הנתונים

אומרת:זאתמשהשיג.בהרבהגבוהותיעילות"
גדוליםיותרהרבההישגיםנתון,זמןבאותולהשיג,

ההישגיםאתלהשיגאובהרבהןמצומצםובמחיר

בהרבה.מצומצםובמחירבהרבהקצרבזמןשהשיג

השדהכוחותבתחום(הגליל"שלום"לקחירוב
חדשים,אינם-שבהםהחיונייםובמיוחד-ולחימתם)

מלחמתמאזשינוי,ללאכמעטעצמם,עלחוזריםאלא
גםחליםהללוהדבריםלכן.קודםואפילוהכיפוריםיום

הכלכלי.ההיבטעל

ב"שלוםוהלחימההכוחותלכשליהראשיהמקור

משמע,למלחמה;השדהכוחותהכנתבדרךהואהגליל"
האימוניםתפיסתכשלימכאן:אימוניהם.בעיקר,

אתרקלאל"בזבוז"הופכיםהמסורתית,הנוכחית,

מדרגהיחידתייםהאימוניםבכלהישירותההשקעות

כתוצאהאלא,והיבטיהם,סוגיהםכלועלומעלההגדוד
רבותהשקעותגםומחסרונותיהם,מליקוייהםהכרחית

בכלל:וארגונוהכוחבנייןבתחומיאחרות,וכבדות

משולב,וקרבלקרבציוותושליטה,ופיקודמפקדות
וכו'.שת"פמערכי

עוצמהכללכשעצמה,הכלכליתהראותמנקודת

המרכיביםמכפלתשלתוצאההיאנתונהמבצעית""

הראשיים:ההכרחיים

כמותטכנו-טקטיות,תכונותסוגים,-האמצעים
כ"אמצעי").כ"א,כולל(וכו'

הנתוןהאמצעיםמערךארגון-הנתוןהארגון
האופייניותליחידותמחולקמהםאחדכלאשרוהדרגים,

אופייניים.מבצעיים-טכנו-טקטייםייעודיםובעלות

הארגוןבאמצעותהאמצעיםשל-ההפעלהתורות

שהוגדרוכפיהייעודיות,משימותיהםלקראתהנתון

הנתון.בארגון

ן

הנתונה,במערכתפונקציונרכלשל-ההכשרה
בארגוןשהוגדרוכפיהייעודיים,המקצועייםלתפקודיו

הנתון.
בכלהיחידתיות,המסגרותהכנתמאמץ-האימון

הייעודיות,משימותיהןהשגתלשםללחימה,הדרגים,

שלמיטבימיצויתוךהצפוי,הקרבשדהבמציאות
הטמוןהביצועים),הכשירות,(המבצעיהפוטנציאל

הנתון.בארגוןמאורגןכשהואהנתון,האמצעיםבמכלול
כפעילותבעיקר)אולי,(גםהאימונים,לצורכי

הגורמיםארבעתל"רווחיותיי,השואפתכלכלית,

הםיותר,וחשובכמותיים,נתוניםבגדרהםהראשונים

בעיקרם).לפחותיעילים","אומרת,זאת(נכוניםגם

ולאמ"מכפלה"היוצאתתפקודית,בשלמותמרובך
אפס","שווההגורמיםאחדערךכאשרכי-מ"סכום"

לחלוטין.מתאפסתהמכפלה)תוצאת(השלמות

האימוןבדרגלאפסשואףהאימוןגורסכאשר

ש%צנם)שנ%לנ

יפ.ואיעת!'לא'.י;,',

33



מתאפסכמעטהשדהכוחותמערך-העוצבתי,האוגדתי
בדרגלמבצעים,כשירותו)אוויכולתו(ערכומבחינת

המסגרותלפעולתנוגעיםשהמבצעיםוככלהאוגדה
מושפעיםאוארגוניות-מבצעיות,כשלמויותהאוגדתיות

ממנה.

הכשירותנפגמתזהבמקרהכילומראיןכאמור,

השתלבותהנתוןשבארגוןמשום-בלבדהאוגדתית

ארגוני-מוקדםתנאיבגדרהםאוגדתייםונכסיםהשפעות

הגדודושלהחטיבהשלואפשרותםיכולתםלעצםטכני
השליליתההשפעהברמתם.אופטימלייםלביצועיםלהגיע

האוגדהבדרגכמוקיצוניתאומנםתהיהלאאלהבדרגים
ובנסיבותניכרתןתהיהאבלהאוגדתי,הקרבולצורכי

מתבקשתמאליהמכרעת.שתהיהמראש,ס-וראףנתונות,

שלערכוהעלאתמדובר,ב"מכפלה"שאםהמשמעות,

ביותרמשמעותיתתוספתלגרוםעשויהבודדגורם

כאשרגס-המופקתהטקטיתהעוצמה-לתוצאה

הקודם.בערכםנשאריםהגורמיםשאר

אילוציםבכמהבמציאותמותניתזואמת

האדום",הקו"מעללהימצאחייבגורסכלאקסיומטיים:

הקריטריוניםפיעלההכרחימזערי,ב"גודל"דהיינו:

המחייבים.

יחסיתגםונמדדיםנדרשיםהשוניםהגורמים

הטופוגרפיהלהימצאותלדוגמא:(חיצונייםלגורמים

נודעתניצולהותוךלהבהתאםגביה,עללהילחםולהכרח

להשפעותמחוץהתוייל,ועלהארגוןעלמכרעתהשפעה

האמצעים).תכונותעלמאליהןהמובנות

כלהאםמתמדת,כשגרהלבחון,שישמכאן

שיפזר(כמותיתתוספתמחייבתנוספתהתעצמות

תושגשמאאוהסדקן),הגדלתאוואמצעים,נשקמערכות

ובמילויועירתיםליקוייםבחשיפתהמבוקשתהתוצאה

ו/האדםכוחבהכשרתבארגון,חוסרים

הקיים.בהיקפוהסד"כשלבאימונואו

שהעוצמהמקרה,בכללבדוק,נחוץ
הייתהלאבפועלשיושמההטקטית

סד"כהעדרהיאהסיבההאםמספקת,

בהפעלתכשליםהיושמאאומספיק,
שהיה.הסד"כ

בנסיבותינולובשלעילהאמור

משוםמיוחדות,ודחיפותחיוניות

הממשלהשלהמוצהרתההחלטה
אתדרסטית,לצמצםאולהפסיק,

אתולבססהמספריתההתעצמות

שיפוריםעלהצבאיהכוחהתעצמות

התחומים.בכלאיכותיים

-האמל"חבמישורהדברפירוש

בשיפורהתרכזות-המובהקהחומרי

ויישוםפיתוחהבודדות,הנשקמערכותשלהביצועים

כמהצירוףתוצאותאתלהגדילומאמץכוח"מכפילי"
היחידתיבמישוראחת.תפקודיתלמסגרתשוניםאמצעים

שלהביצועיםובשיפורהפוטנציאלבהגדלתהתרכזות-

התוייל,הארגון,שלרמהשיפורבאמצעותהנתוןהמערך

והאימונים.ההכשרה

הכלכליתהכדחיות-המסטנה
בשיפוףהתמקדותמכתיבה
הסד"כלהגדלתקודםההימונים

ההכשרהורמתהתויילהשדה,כוחותשארגוןבלבלוו,

וממילאהאימונים,תפיסתואילוומעלה,סביריםהם

אפשראי-הדעתאתמניחיםאינםבפועל,האימוניםגם
ובוודאיביותר,היעילההדרךכימהמסקנה,להימנע

להגדלתעלות-יעילות"),"או,(השקעה-תוצאהבמוגהי
אימוניהם.כשליאתלתקןהיאהשדהכוחותשליכולתם

איןהכלכלית,הראותמנקודתמשלימה:מסקנה

כאשרכלשהו,כמותיבמישורהסד"כאתלהגדילטעם
משתלםבלבד.חלקיבשיעוראלאממוצה,איננוהקיים

ביחס-מצומצמותהשקעותלהקצותכלכליתונכון

להקצותמאשר-הקייםסד"כניצוליעילותלהעלאת

עוצמהתוספתאותהלהשיגכדיבהרבה,גדולותהשקעות

הסד"כ.הגדלתשלבדרךנתזנה

ולנוחותהניתוחלצורך(נניח-נוספתמסקנה

כשליעקבאוגדותיעשרמונההיבשהשסד"כההדגמה),

מיצויורמתהאמיתיתכשירותןמגיעההאימונים



משמעהאוגדהתוספתזהבמצבל-60%.הפוטנציאל)
האיוש,הציוד,ההקמה,בעלותוזאתל-66%,עלייה

גבוהה,סבירותיששלמה.אוגדהשלוהאימוניםהאחזקה

שתפיסתמשוםיותר,נמוכהתהיההאמיתיתשהתוספת

כשליהן,עקבהקיימות,האימוניםותוכניתהאימונים

ברמתםהאימוניםקיוםאתולהבטיחלהתמתח""יתקשו
הסד"כ.גידוללמרותהקיימת

של-המיצוי-הניצולרמתשיפורואילו
עצמהיפיק30%שלגודלבסדרהקייםהפוטנציאל

באימוניםההשקעותבמחירהפוטנציאלמן80%בשיעור

היחס(חדשה.אוגדהשלממחירהבהרבהנמוך-בלבד

1:300(.הנואימוניםלביןהכוחבנייןמחירביןבהשקעות

השקעההיום,השוררותשבנסיבותאומרתזאת
ולצורכיכלכליתמבחינהמשתלמתהאימוניםבשיפור

השקעהמאשריותרהרבה-השדהכוחותהתעצמות

הסד"כ.בהגדלת

הדעתאיןהכלכליתהראותמנקודתדווקאכלומר,

והערכותההשקעותחישובלצורכיהבחנהעשייתסובלת
ההשקעהלביןבאמצעיםההשקעהביןעלות-יעילות
נקבעת,באמצעיםההשקעהכדאיותהריבאימונים.

כתפוקתבאימוניםההשקעהעל-ידימכרעת,במידה

והתמידית.האחרונהההשקעה

מחוף-השנתיתהעבודהתוכנית
המבנמיתהמיוממתלחולשת

השדהכוחותתפקודיעילות-של"גמאירועיכעולה
במישוריעילותםעלבהרבהעולההחילי-הטכניבמישור

ביניהםהיחסהקרבבמציאותאבל-היחידתי-הטקטי
מנוהלתאוגדההדומיננטי:הואהשניוהמישורהפוך,
הרבהיעילהתהיהבינוניתטנקיםתותחנותעםהיטב
מעולה.תותחנותעםלמעשהמפוררתמאוגדהיותר

האימוניםתפיסתשליוצאפועלהואהקייםהמצב
והמשאביםהזמןהשקעתשיקוליושלהנוכחית
מתאמנתשאיננהאורגנית,שלמות-האוגדהבאימונים:

ובעצמו.לעצמומתאמןשבר""כלאלאככזו,
כזה(מובהקטקטיפיקודידרגעדייןהיותולמרות
ישירה),עיןתצפיתמתוךגםהקרבאתלנהלהאמור
לחושויכולבשלמותהאוגדתואתהאוגדהמפקדרואה

רקופעולתוכוחוממדיאתאמיתיבאופןלראשונה
המלחמה,תחילתלקראתהקרב,לשדהבהישלחו
ממש.ללחימהנקלעשכברלאחררקותכופות,
ממרכיביאחדלכלהראשונהההזדמנותגםזו
היותוואתהאוגדתיתהשלמותאתלחושהאוגדה

זו.משלמותכחלקופעולתו
שביןבתקופותוהפירודשהניתוקמשוםאבסורד,זה
עבודהסידור"שלתוצאההם-באימונים-המלחמות
במלואמתאמןאומנםבאוגדהאלמנטכלבלבד:ארגוני"
עםולאלעצמו,מתאמןאבל-קצוב)זמןמדי(הסד"כ
הואעימםורקשם-""הואשבלעדיהםהמרכיבים,שאר

שלמות"."
היא:מכךהתוצאה

גדודי/חטיבתי""לקרבמתאמניםוהחטיבותהגדודים1(
האימונים.שטחבמציאותרקהקייםקרב-
האוגדתייםוהתחזוקהההנדסההארטילריה,2(

אוההנדסי","הארטילרי",ל"קרבמתאמנים
עצמאייםמנותקים,כמאמצים-התחזוקתי""

למעשה.
לתפוסלומדים-ומטהוהמפקד-האוגדהמפקדת3(

ותרגיליםאימוניםבמושגיהאוגדתיהקרבאת
לפתרון"ההגעהשבהםמלחמה",משחקי"אושלדיים
היאשבמלחמהשעהסוף","כללבדרךהיאהנכון"
ההתחלה.רקבדיוק

היא,ביותרהשלילהוהרתהגרועההתוצאהמושגית,
שדרת""שהיא-האוגדתיתוהמרחבהזמןשתפיסת
-המצב"ו"הערכתהמצב"תמונת"עיצובתהליכי

שננש)שנלש"נ

ישראללסדינהיבל
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מושגילביים""אפשרשאימפניבעיקרמאוד,מתעוותת
אלאהאוגדתית,השלמותמסוגמורכבותשלזמן-מרחב
מתאימיםמהותם,מעצםמלא.בסד"כבאימונים
פתרונותאורעיונותלבדיקתלמיניהםשלדייםתרגילים
כאורחלאפניםבשוםאבללהטמעתם,אומבצעיים

ושליטה.פיקוד

והמרחבהזמןמושגיהתרגיל",שעון"עקבככלל,

הממונים,הדרגיםשלוגםמטהושלהאוגדה,מפקדשל
ובתרגילים,באימוניםומוטמעיםנוצריםשהםכפי

והקצבהמושגיםמןגודלסדריבכמהקצרים)(מהירים
להפריזקשההקרב.בשדההאמיתייםהפנימיים

בהשלכותיו.אוזהעיוותבמשמעות

צורתהתהאהאוגדה,מסגרתכלעלחללעילהאמור
האוגדותאמורותשבובצה"ל,אבלתהיה.אשרהמסוימת

קבועות","להיות-ההכרעהעוצבות-המשוריינות

במיוחד.הדברחמור

כעשריםלאחרבצה"להוקמההקבועההאוגדה

במאמץהופעלו,אוגדהגודלבסדרכוחותלבטים.שנות
הופעלו)1956(ב"קדש"העצמאות.במלחמתכברמשותף,

הימיםששתמלחמתלאחרמשימתיות.אוגדותשתי

הייתהההחלטהל"קבועה".האוגדהאתלהפוךהוחלט

בכלל,האוגדהבמפקדתלכתמרחיקכמותיבגידולכרוכה
הארטילריהאגדישלותקורותמסגרותהקמתזהובתוך

קבועות.כמסגרותהאוגדתיים""והתחזוקה
כאשר,במיוחדעצומים.הקביעותיתרונות
מלחמהלביןרגיעהשביןהמעברתקופתבנסיבותינו,

ופיתוחהדדיתהיכרותמאפשרתואינהמאודקצרה

משותפים.ולחימהעבודהנוהלישלוהטמעה

יוםמלחמת-הראשוןבמבהנהכברבפועל,
הקבועההאוגדהתפיסתהתמוטטה-הכיפורים
לא-אורגניות,מחטיבותהורכבהאוגדהכללחלוטין.

הורכבורבהשבמידהלא-אורגניים,מגדודיםשהורכבו

לא-מפלוגותאף

אורגניות.

להריסתהסיבה

הפכהאשר-התפיסה

רבהבמידהלמבוזבזות
הכב-(ההשקעותאת

לאוגדותבמעברדות)
תפיסתהנהקבועות","
שהבטיחהאימונים

התפוררותאתמראש

אימוןעל-ידיהאוגדות

לעצמם.המשנהגורמי
ערובההיותומלבד
תיווצרשלאלכךודאית

הנפרדהאימוןהבטיחממש,שלאוגדתיתמסגרתבכלל
כךנפרד,רב-שנתיכסידוריתאמןבאוגדהמרכיבשכל

והבדליםעדכוןפערירמה,פעריויונצחושייווצרו
ובנהלים.בשיטותבתפיסות,

לגףףהחימורםגףףהגפפת
המבנצתהתעסוקה

היהלאאכן-ותוצאותיה-האימוניםתפיסתפיעל

ולאכ"קבועה",הקבועההאוגדהאתלראותטעםכל
מסגרתכאלאליהלהתייחסמניעהכלהייתה

מבצעית,משמעותכלחסרתבלבד,אדמיניסטרטיבית

שוניםמסוגיםיחידות-משנהכ"מאגר",בתוכה,המאגדת
באותהזרה""מסגרתבכלתתפקדמהןאחתכלאשר-

במסגרתהכמואי-יעילות)או(יעילותשלמידה
ערבשממשהדבר,היהטבעיאךלכןה"קבועה"-כביכול.

בציוותילקרבהשדהכוחותיאורגנוחירוםמלחמה/מצב

לכלמשימתיות""וכחטיבותכאוגדות-אד-הוקכוחות
דבר.

האוגדותקביעות""שלהעלותמלואאתשילםצה"ל
הפסידועודבו,הטמוןשהואיתרוןכלעלויתראבל-

תפיסתעלמושתתשבהיותוהנוסף,ההפסדאת
טוהרתעלמאורגןלמלחמהויוצאה"קביעות"

פשטההאוגדה"כיהתחושהנוצרה-ה"משימתיות"
הרגל".את

על-ידיהחימוניםגףףהכתבת

בסיס-המבצעיתהתעסוקהגףף
הבט"ש"ל"מנטליות

תעסוקהתפקודקודםהחשיבותבסדרכיבקבלנואף
הכרח,אוצידוקכלאין-האימוניםלתיקורמבצעית

היחידותשלהאימוניםשיבוץגרףאתיכתיבהתע"םשגרף
הראשון.אתיכתיבככלל,שהאחרון,במקוםבסד"כ,

משוםעצמהאתמנציחהקלקוליהעלזוהשפעה
וישמששעברה,השנהשללגרףכהמשךנבנהזושנהשגרף
מתןלאאםחיזוק,התוצאה:הבאה.השנהלגרףבסיס

-אימוניםלצורכיהאוגדהלשבירתנימוק"/"צידוק","

מבצעית-משלמותהופכתהאוגדה(מכךהמשתמעכלעל

שלגרידאאדמיניסטרטיבי"ל"מאגראחודהתפקודית
שונים).מסוגיםיחידותערימת""



עלהבט"ששלביותרהשליליותההשפעותאלו

המכרעת,שהיאהממשית,למלחמההכשירותועלההכנה

רגילשצה"ללכך,העיקריותהסיבותאחתלראותישובה

ב"מנטליותמדישקועעדייןכשהואלמלחמותלהיכנס

שליטהבסדריובעיקרבארגון-מכךוגרועהבט"ש",

מוכווני-בט"ש"."וניהול

המשבץגרף,עלהיחידתייםהאימוניםמערךארגון

שמה"פיועלבנפרדיחידת-משנהכלואף-יחידהכל

הגמישותשמרווחעדומסובך,מורכבכההואהפרטי",

על-האימוניםגרףהכתבתלנוקשותמוסיפהאפסי.בו

-כלשהוחריגבאירועדיהתוצאה:התע"ם.גרףידי

כלאתלמוטטכדי-כוננותתקופתאףאומלחמה

קצבלהחשתדרישהמתעוררתכאשרוכך,הגרף.
עקבלמשל,-המתאמיםכמותלהכפלתאוהאימונים

אחת,אימוניםשנתבתוךבמהירות,להטמיעההכרח

סד"כלכלחיוניים/קריטייםהיותרהמלחמהלקחיאת

בדרישה,לעמודאפשרותכלאין-לרובואוהשדהכוחות

אלתורים""במחירכמובן,אלא,(בחלקהלאואפילו

מפוקפקת).יעילותבעליוככלל,-בעייתייםיקרים,
בכשליםספציפיתוקשורהמתבטאעקרוני,ליקוי

האוגדהעלהאימוניםארגוןבאי-ביסוסשמקורם/ביטוים

-אוגדתיתפעילותכלמילואים.בגיוסכפילויותהוא

וכלההמלאהאוגדתיהסד"כשלגיוסמתרגילהחל
במישורלהתבצענדרשת-האוגדהמפקדותבאימוני

ב"חלקים"מתבצעתכברשהיאאףהנפרד,האוגדתי

בזבוזהמגלמתבכפילות,מדובריחידות-המשנה.במישור

בראשמפקדתה,-האוגדהגורמימשולש.אוכפול

אםבתחומם,האוגדתי,המעטהגורמיוכןובראשונה,
בהם,להשתתףו/אוהמשנהגורמיאימוניעללפקחירצו
חטיבתי,אימוןכלבתקופתלשמ"פלהתייצבעליהםיהיה

המפקדיםולגבי(שלהםהייעודיבאימוןכמובן,ובנוסף,

שמדוברהגםדומים,הכפילות/השילוש-הסדירים
ימישלסרקבהוצאתדווקאלאוסתם","בבזבוז-זמן

סבירהלאבתמורהגםמילואים).

להיותיכולותאינןהתוצאותזו

יתגייסואםאףבמיוחד.יעילות
מילואיםתקופותלשלוש-ארבע

יזכולאמהןאחתבכלבשנה,

חטיבתיים,אימוניםלראותאלא

ו/אועליהםלהשפיעיוכלוולא

כגורמיםבהםלהשתתף

השפעה/המפעיליםאוגדתיים,

אמיתית.אוגדתיתהשתתפות
תרומההמתאמןלסד"כ

צה"ל.שלהכוננותלסד"כמוגבלת

חטיבות/באימונישמדוברכיוון

כשיריםלהישאריבוליםואינםאוגדהחלקישהםגדודים,

וסיועקרביסיועשלאלמנטיםבלאללחימהומוכנים

סד"כ-אוגדתיים")"שכולם(להםהחיונייםמנהלתי,

נתון)זמןפרקבכלשהינוככלניכר(צה"לשלהאימונים
שלהכוננותסד"כעוצמתלענייןמלאלמיצויניתןאינו

וכפילותבזכות-מתונה""השלכהישלזהצה"ל.
כוחותסד"כאתלהגדילהצורךמתעוררכאשרסתם":"

הנדרש,הכוחותסדראתלגייסישכוננות,בתקופתהשדה

-ובנוסףבאימונים.הנמצאהמילואיםלסד"כבנוסף

אוגדתהימצאותכיאפשרלכת:מרחיקתהשלכה
האימוניםהיותעקבהפעילבסד"כשלמהמילואים

הסד"כהגדלתתחסוךאוגדתי,בסיסעלמאורגנים

כוננות.מצורכינובעתזושהגדלהבמידההסדיר,

התונחהעלהדגשבהימונ'ם
התהליךעלבמסום

בלאגםומקלקלמכשילכלומרמהותי,הואזהכשל

שלהאחרותולשאלותהאחריםלכשליםישירקשר
שאראבלהקיימת.בתפיסהאימוניםמציאותיות

שלקיומומפנימתחזקים,ו/אומתאפשרים,הכשלים

זה.כשל
באימוניםהדומיננטי"המישור"לענייןכיראינו

האמיתיהקרבשבשדההמושגיםעםזיהוימתחייב
יהיההדומיננטיהמישורבמלחמה").כמובאימונים"(

המשימה"השגת"שביןהיחסלענייןאךהיחידתי-טקטי.

היוצרות:מתהפכותהשגתהאורחלבין

והתכלית,העיקרהיאהמשימה"השגת"בקרב1.

משנית.חשיבותהשגתהולאורח

ו"השגתהמשימה""-לקרבכהכנה-באימונים2.

כליםמאשריותראינםהיעד")כיבוש"(המשימה"

5גמר,אותחילה,לצייןהמשמשים(גרידאמתודיים

נ"שונ8ףשצעש

שרא'למדינךיובל
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-והתהליךלא),ותותהליך,אומהלךשלב,של

והתכלית.העיקרהוא-הביצועאורח

אלאהיעד",כיבוש"אינהבאימוניםהתכלית""3.
התויילשלהנכוןהיישוםכלומר-הנכון"הביצוע"

יכולתלהקנייתהמתאמנתהיחידהבאמצעות
ליחידההאופייניותהמשימותאתלבצעיחידתית

משימהלבצעוינאווכו')סוגההרכבה,גודלה,פיעל(
ואורחנכבשהיעדאםבאימונים,כלשהי.ספציפית
בבחינתהואכולוהמאמץ-לקויאושוגההביצוע

מוגדרהמאמץנכבש,היעדאםבקרב,ובזבוז.כישלון
השגיאותכלבמהלכונעשואםאפילומוצלח","

האפשריות.

המשימה/השגת"הנוכחיתהאימוניםבתפיסת
לגבי-ההערכהאתוהתכלית.העיקרהיאהמשימה"

קובעים,-היחידהכשירותלגביוכןעצמוהמפקד
ההצגה""(התרגיליהיעד"כיבוש"הצלחתפיעלבעיקר,

ייחוסאוהביצועמאורחהתעלמותתוךהאש")תרגיל"או
לו.משניתחשיבות

מתעלמיםכאשרורקאך-ולהימדדלהיראותויכול
מראש)כללבדרךהמובטחת(ה"הצלחה"מןלחלוטין

הפעולהובאורחהביצועבתהליכיורקאךומתרכזים
וההפעלה.

החילי-טכניבמישורלתופעה:אפשריהסבר(

אתרבה,במידהמשקפת,אכןההצגתית""התוצאה
המטרותשורתחיסולאובמטרההפגיעה(הביצוע.איכות

הצוותשלהטנקיםתותחנותרמתאתנכוחהמשקפתאכן
כיחידת-אש).הטנקיםמחלקתשלאוהבודד

חישיבוחן-תומדתימקימא
לפיתוחמכשיףבמשםלמפקד
היחידתיתהכשיףותשלולבחינה

השגת"ומהפיכתהיוצרותמהיפוךהכרחייוצאבמעל
האימוניםלתכליתמתודימאמצעיהתרגיליתהמשימה"
שהוא:כפיהאדםטבעובהיות-ועיקרם

רמתלבדיקתמשמשהאימון*
שלו,אישי"כ"בוחןונתפסהמפקד
כשירותלפיתוחמכשירלשמשבמקום
ובחינתה.היחידה
להצליח"המפקדעלשמוטלכיוון*
ו/אויפה"להציג"כלומר-בבוחן"
לעשות"נלחץהוא-היעד"אתלכבוש"
ההצלחהאתלהבטיחכדיהכול"

הזנחתשלבמחירגםהמבוקשת
אומריחתו","הביצוע,התהליך/אורח

לעיוותו.עדקלקולואפילו
תורמתהאימוןעיוותלחיזוק*
אינטרסשלההממונה,המפקדהרבות

תורמתובכךההצגה",בהצלחת"ברור
פקודה.בכשירותלפגיעה
רובכימובטח,זובשיטה*

יוצאו,היחידתייםבאימוניםההשקעות
זאתהמפקד.ל"אימון"דבר,שללאמיתו
ל"הצלחהלרשותויועמדואומרת,
המוצהרת,לתכליתבמקום-בבוחן"
כשירותפיתוחובראשונה,בראששהיא

כשירותה.בחינתו/אוהיחידה,
יחידהכלשלהכשירותרמתנוספת:לוואיתוצאת*

לסד"כהאחראיםאצלרשומהשהיאכפיומפקדה,
מלחמהאומבצעיתתעסוקהלצורכיצה"לשלהמבצעי

היחידהאימוניהערכתעלמתבססתשהיאובמידה-
יכולהפעראבלמציאותית,אומדויקתבהכרחאינה-

במלחמה.רקלאשורולהתברר

,.:י
היעדכיבוש(ההצגה""הצלחתכישברור,אףזאת
ועלהמפקדרמתעלכלוםולאמעידהאינההתרגילי)
ויחידותגרועמפקךהיחידה:כשירותעלאויכולתו

וב"כיבושיב"הצגות"להצליחיכוליםאפסבכשירות
עםמעולהמפקדמאשרפחותלא-תרגילייםיעדים"
שיא.שלבכשירות-אמתיחידה

-מתגלההיחידותושתיהמפקדיםשניביןהפער



הגו
הנ

והיעילהאמיתיהחונך

רקהינושביעילים

חונךלאעצמו,המפקד
חיצוני.מקצועי"/"

הקרב,שדהבפיקוד
בדרגיםבעיקר

מןישהנמוכים,
יותרהרבההחניכה""

אוהשליטהמןמאשר
"ת1איבצמה"

החניכהבאימונים.

למפקד,מאפשרת

ביותר,הטובהבצורה

אנשיו,אתלהכיר

מעצמועליהםלהשפיע
להםלהקנותובעיקר

אתולהפוךמניסיונו
לשלמותיחידתו
בראשה.שהואאחת,מבצעית

והואמקצועי/חיצוני,חונךופועלקייםכאשר
הכפופיםאתישירותוהמנחההשגיאותמתקןהמשגיח,

כלעלמנטרלו,ולמעשההמפקדןבמקוםבאהוא-

בכך.הכרוך
ערךחסרבית-משפט""הםהאימוןבסוףסיכומים

גורסתהנהוגההשיטהמתודית.תועלתוחסרמעשי
הרציני""הקובעהסיכוםכאשרהאימון,בסוףסיכומים

האימון.סוגיובכלהדרגיםבכלהאימון,סיוםלאחרנערך

ערכםהאימוןבסיוםמעשה"לאחר"סיכומים
לקחילמעשה:אפסימפקדיה,עלהמתורגלת,ליחידה

לאכברבסיכום,והמופקיםהמנותחיםהאימונים,
כעבוררקותתאמןתשובשהיחידהמשום-יתיישמו

שנתיים.אושנה

להיותיבוליםאינםכאלהסיכומיםמטבעם,לכן,

הםוממילאקונקרטית;עשייהולתקןלהנחותמכוונים
-חוות-דעת"/"ציונים-על-ביצוע""שלצורהלובשים

האימוןתפיסתאתלחזקרק,אובעיקר,שמועילמה

בכך.הכרוךהרעעלאישי"בוחן"כאלאליוהיחסואת

משקפתאינהבאימוניםומפקדה)(היחידההערכת

באימוניםכאשרהאמיתיים.והיכולתהכשירותאת

האימוןוכאשרהתרגיליתהמשימה"השגת"הואהעיקר

אישיבוחן"משמשאלאהיחידה,ביצועיאתבודקאינו

נוספיםמתודייםכשליםלכךמצטרפיםוכאשרלמפקדך

פחותה,ובחשיבות(היחידהכשירותשלהערכה-
עללשלוטויכולתוהמפקדכושרהערכתגםלענייננו,

ומדויקת.מציאותיתשאינהכמעטיחידתו)

באהאוגדהשלהאמיתיכושרהובנוסף:בנפרד,
וכאשרשלה,הרגילהסד"כבמלואבפועלהרקלביטוי
וגםלאופטימום,להגיעיכוליםיחידות-המשנהביצועי

האוגדה.על-ידימופעליםהםכאשרורקאךלהימדד,

בסד"כאוגדתייםאימוניםפיעלשלאאלה,כלהערכת

להיותבהכרחכמעטמראשנדונהבעיקרו,מלא/מלא

בלבד.בחלקהנכונהאומציאותית,בלתי

הפיקודהגיס,למפקדותיותראולינכונותההגדרות

מאשרפחותעודהמתאמנות/מתרגלותוהמטכ"ל

גייסות.חסריםואימוניהןהאוגדה,

סים
שלום"במבצעמבחנםפיעלשלעילהליקוייםסיבות

ענתההיאלפיה,כשפעלו(הלחימהבתורתאינןהגליל"

לרשותנושעמדובאמצעיםאוהציפיות),ועלהצרכיםעל

וארגונוהכוחמבנהגםובאיכותם).בכמותםלצרכיםענו(

ובעללוחם(הפרטוהכשרתכנכוניםעקרוניתהוכחו
טובה.ברמהכעומדתהוכחהבמטה)תפקיד

הגורמיםכללשילובהבלעדיכגורם-האימונים

והוכחוהמלחמה,במבחןקרסו-אחתבמקשההאלה

המבצעית.הכשירותהשגתלמעןבעשייההתורפהכנקודת

אתלשלבשתאפשרכדיהאימוניםמתכונתהתאמת
שינוישמשמעוחיוני,לקחהיאהאלההיסודמרכיבי

כנדרש.ותוכניתהתכניההאימונים,תפיסת
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ישרבבלסדינהיובל
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