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 נעלמהלאן
הגמישות?

 במהלך ונעלמה הלכה המלחמה, מעקרונות אחד שהיאהגמישות,
 מחשש נבע שהדבר אפשר צה"ל. של ההדרכה מספריהשנים

 להשקיע במקום לאלתר כהיתר הזה העיקרון את יפרשושהקצינים
 מקצועי כיום צה"ל יסודית. הכנה ובעבודת הצבאי המקצועבלימוד

 יכול אינו הוא זאת עם ויחד הזאת, במלכודת ליפול שלא כדידיו
 הזה החשוב העיקרון עללוותר
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 עקרון ונעלם הלך השניםבמהלך
 צה"ל. של הקרב מתורתהגמישות

 העיקרון הגמישות הייתהב-1949
 המלחמה בעקרונות והאחרוןהתשיעי

 שעוסקת המרכזית הפיסקה צה"ל.ישל
 בגמישות דנה הזה המלחמהבעקרון

 נדרשת המודרנית "במלחמההמחשבה:
 את ולשנות לחדש כדי רבהגמישות
 למצבים בהתאם המוכנותהתוכניות
 צפויה. בלתי ולהתפתחותהמשתנים

 משמעת ארגון, אימון, דרושיםלכך
 - לכול ומעל משובחים, מטהופעילות
 ההחלטה ומהירות המחשבהגמישות

 כן כמו יחד". גם ועוזריו המפקדשל
 מהיר ארגון ועל פשטות על דגשהושם
 הכוחות. תנועת שלוחסכוני

 "לוחמת בספר מופיעותב-1965
 ~תור והגמישות" "הפשטותשריון"
 והאחרון.2 השמיני המלחמהעקרון

 כי מפרטההסבר
 הפשטותאת

 משי-והגמישות
 באמ- בעיקרגים

 קביעתצעות
 סופיותמשימות
 חלוקתמוגדרות,
 אחריותגזרות

 איגודברורות,
 )בלי נכוןכוחות
 בשבירתלהפריז
 ובאמ-מסגרות(
 השארתצעות

 במסגרת לפעול - הרמות בכל -היוזמה
 הפעולה, וגזרות המוגדרותהמשימות

 ניתן זו בגרסה הקרב. התפתחותלפי
 האופן של טכני כמעט פירוטלראות

 הגמישות מושתתת לכך מעבראחרים.
 הזה במקרה גם עתודה. ועל עומקעל

 על אלא המפקד, חשיבת על אינוהדגש
 גמישות לו יאפשרו אשר טכניים,כלים
 מרשימת הוצאה הפשטותבקרב.

 עקרון הוחזר 1996 בגרסתהעקרונות.
 של ההסבר בדברי אךהפשטות,
 מופיעה, אינה גמישות המילההעיקרון

 מופיעה אינה הגמישות אחת. פעםולו
 העקרונות מכותרות באחת לאאף

 בהסבר - בלבד אחת בפיסקהומוזכרת
 והעתודה. העומק עקרוןעל

 של רצוף תהליך לראות איפואניתן
 הגמישות עקרון של חשיבותודעיכת
 אפשרי' הסבר צה"ל. של הקרבבתורת
 הוא זה עיקרון של בערכולירידה
 ממנו, שמשתמע ייתכן אשרהעידוד,
 שמפקדי החשש, כי ייתכןלאלתור.

 כהיתר הגמישות עקרון את יפרשוצה"ל
 ליכולת וכתחליף אלתור שללתרבות
 להוצאתו שהביא הוא גבוהה,מקצועית
 ראוי המלחמה. מעקרונותההדרגתית

 אחד הוא זה מלחמה עקרון כילציין
 ואחד הבריטיים המלחמהמעקרונות
 המבצעים תורת של העיקריםמחמשת

 ארה"ב. צבאשל
 מקומה את שוב לשקול ישלדעתי,

 משנת המקורי בנוסחה הגמישותשל
 של המלחמה לעקרונות ולהשיבה1949
 סיבות: מארבע וזאתצה"ל,

 ושוב שוב מעלה בשטחיםהלחימה
 מצבים של מהיר בזיהוי הצורךאת

 צה"ל של המקצועיתרמתו
 השנים. עם ועלתההלכה
 המוצע ההסבר אםגם

 של ההדרגתיתלהוצאתו
 נכון, היה הבמישותעקרון
 אלתור כי ברור שהיוםהרי
 בסים על להרנבצעיכול
 רחב מקצועי ידעשל

 לו כתחליףולא

 תלמיד שריון,קצין
 לביטחוןבמכללה

לנומי

ק
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 בשונה - הגמישות את להשיג יששבו
 גרסת של יותר הכוללניתמההגדרה

.1949
 שוב נבחנו ה-80 שנותבאמצע
 בצה"ל המלחמה עקרונות שלהרשימות
 הציעה ב-1986, זאת, בעקבותובעולם.
 11 )מה"ד( צה"ל של ההדרכהמחלקת
 למקום עבר הגמישות עקרוןעקרונות.
 עתודה "עומק, ונקראהשביעי
 הזה, לעיקרון ההסבר על-פיוגמישות".
 מבצעית, היערכות על הגמישותנשענת
 להגיב למפקד יאפשרו תכונותיהאשר
 בתוך משתנים מבצעיים מצביםעל

 הצורך על-פי ולעבור מסוימת קרבצורת
 קרב לצורת או למצב וביעילותבמהירות



 התוכניות את ולשנות לחדש כדי רבה גמישותנדרשת
 צפויה בלתי ולהתפתחות המשתנה למצב בהתאםהמוכנות

 ופעולה חשיבה ובדפוסימשתנים
 מדברים הצה"לית )בעגהמקוריים
 לרוב שגרה(. שבירת עלכיום
 נכשל. לעיתים אך צה"ל, בכךמצליח

 הגמישות עקרון שלהדגשתו
 לאור המפקדים את לחנךיאפשר
 את בהם ולהטמיע הזההעיקרון
 ופעולה חשיבה לדפוסיהדרישה
 לחימה. בעתגמישים
 של במורכבותו המתמדתהעלייה
 העלייה בשל - המודרני הקרבשדה
 הצבאי הכוח על האיומיםבמגוון
 ההתפתחויות בעקבותהלוחם
 - הצבאיות הטננולוגיותבתחום
 של מהיר בזיהוי הצורך אתמגבירה
 התאמות של מהיר ובביצועשינויים
 לחימה. כדיתוך

 לעיתים אשר התוכנית,פשטות
 אינה שוב לגמישות, כבסיסנתפסת
 צבאית לחשיבה כבסיסמספקת

 בעקרון הזה המלחמהעקרון
 של תרומתה ציון תוךהגמישות,
 הגמישות. ליישוםהפשטות
 הלכה צה"ל של המקצועיתרמתו
 ההסבר אם גם השנים. עםועלתה
 של ההדרגתית להוצאתוהמוצע
 הרי נכון, היה הגמישותעקרון

 פשטות של קריטריוןאיכותית.
 דרך כאשר מפקד, להטעותעלול

 דווקא היא הנבחרתהפעולה
 את להחליף ראוי לדעתי,מורכבת.

 הרמות בכל רבה במידה ברורשהיום
 בסיס על להתבצע יכול אלתורכי
 כתחליף ולא רחב מקצועי ידעשל
לו.

 ונעלם הלך הגמישות עקרוןלסיכום,
 של המלחמה מעקרונות השניםבמהלך
 בשטחים הלחימה של אופיהצה"ל.

 שדה של וגדלה ההולכתומורכבותו
 הצורך את מעלים המודרניהקרב

להשיבו.

שקורות
 עמ' 1949, המלחמה, עקרונותאג"ם-מה"ד,1.
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 שריון, לוחמת שריון, עקד הכללי,המטה2.

 14 עמ'1965,
 בעת דגן עטר אל"מ העלה הרעיוןאת3.
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 הלחימה שלאופיה
 ומורכבותובשטחים
 שדה של ונדלהההולכת
 את מעלים המודרניהקרב
 עקרון את להשיבהצורך

 כנו עלהבמישות
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