
 המכללההשפעת
 הקצונה על טקטילפיקוד

 בצה'ילוההכשרה
 דוידי דניאלוף-משנה

 מהווה טקטי לפיקודהמכללה
 בתפיסה מדרגהקפיצת
 הכשרת אתהצהיילית
 המייפים הכשרתהמפקדים.
 אחרות ובמסגרותבמכללה
 בעולם, ייחודי דגםמהווה
 עצומה תרומהותורמת

 של לאיכותומשמעותית
 גם היא בצהייל. הזוטרהפיקוד
 מומש שלא צורך עלעונה

 של רבות שנים במשךבצהייל
 קרי ויסודית, עסוקההכשרה
 המקצוע של מעמיקלימוד
 ללמוד יכולת העדרהצבאי.

 חסימה מעין היווהולהשתכלל
 ביכולתלהתקדמות
 לפיקוד המכללההפיקודית.
 התשובה אפוא, מהווה,טקטי
 לעתיד וחשיבה בלימודלצורך
לבוא.
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 טקטי לפיקוד המכללהכפקד

 ש שיי לעו;:] ,"ן

 קפיצת מהווה טקטי לפיקודהמכללה
 הכשרת את הצה"לית בתפיסהמדרגה

 במכללה המייפים הכשרתהמפקדים.
 ייחודי דגם מהווה אחרותובמסגרות
 עצומה תרומה ותורמתבעולם,

 הזוטר הפיקוד של לאיכותומשמעותית
 מומש שלא צורך על עונה גם היאבצה"ל.
 הכשרה של רבות שנים במשךבצה"ל
 של מעמיק לימוד קרי ויסודית,עמוקה
 ללמוד יכולת העדר הצבאי.המקצוע
 להתקדמות חסימה מעין היווהולהשתכלל
 טקטי לפיקוד המכללה הפיקודית.ביכולת
 בלימוד לצורך התשובה אפוא,מהווה,
 לבוא. לעתידוחשיבה

 במטרה נוסדו בעולם הצבאיותהאקדמיות
 על אמר המלחמה.1 אמנות על ידעלהקנות

 2 אקרניה: נסיך מוריץ,כך

 משלה... ועיקרים כללים יש אמנות"לכל
 של חייו ימי המעשה... את מאפשרתהתיאוריה

 שלמות לרכוש לו מספיקים אינם יחידאדם
 העובר כל המלחמה, במקצוע ובניסיון...בידע
 האויב". מידי עונשו על יבוא האמנות כלליעל

 עם להופיע החלו הצבאיותהאקדמיות
 סברו, המשכילים ההשכלה.התפתחות
 אקדמית הוראה תיאורטית, בדרךשלימוד

 כללית השכלה ומתן הצבאי המקצועשל
 בשלות לידי הקצין את יביאורחבה,
 את ויפתחו מלחמה לקראתבסיסית
 המקצוע של בסיסיות -דרישותאישיותו
הצבאי.3

 להקנות הוא טקטי לפיקוד המכללהייעוד
 המקצוע את ללמד רחבים,4 וידעהשכלה
 לקצין להקנות וכן הטקטית, ברמההצבאי
 שליחות תחושת הכוללת מקצועיתזהות

 התוכנית ארוך. קבע לשירותוהתחייבות

 הידע אופקי את להרחיב נועדההאקדמית
 של האינטלקטואלית הסקרנות אתולטפח

 בנושאים התמקדות תוךהקצינים,
 בהקשר ובביטחון בצבאהקשורים
 משנת ישראל. ומדינת צה"ל שלהספציפי
 טקטי לפיקוד המכללה החלה2004

 מההכשרה כחלק מ"פים ולהסמיךלהכשיר
 טקטי.לפיקוד
 מורכבת המכללה של ההשכרהתוכנית
 יסודות:מארבעה

 את הכוללים הצבאי, המקצועלימודי
 הצבאיות.התורות

 אקדמי תואר לקבלת לימודים8
 בין ובלימודים צבאיתבהיסטוריה
תחומיים.
 ביחידות פלוגה כמפקד החניךהכשרת
השדה.
 ונורמות. ערכים קרי הקצין,תרבות

 העיקרי המקצוע הוא הצבאיהמקצוע
 בפעם מהפכה: ומהווה במכללה,הנלמד

 נלמד צה"ל של בהיסטוריההראשונה
 ויסודית מקצועית בצורה הצבאיהמקצוע

 פיתוח על מקפידיםבמכללה
 ויכולת החשיבהיכולת

 הקצין שלההבנה

 צבאות בכל כמו וכן אחר, מקצוע כלכמו
 לקחי לימוד היא לכך אחת דוגמההעולם.
 זהו יסודית. בצורה וההווה העברמלחמות
 הראויה בצורה נלמד לא שמעולםנושא

 המכללה הקמת עד הצה"לייםבקורס-ם
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 יסודית בצורה נלמד הנושא ) טקטי.לפיקוד
 ברק(. בפו"מגם

 בלימודים "תומכים" האקדמייםהלימודים
 והרקע הבסיס מהווים הם שכןהצבאיים,
 במסגרת הנעשים התיאורטייםלניתוחים
 הם האקדמיים הלימודיםהלימודים.
 ללימודים קרי הצבאי, למקצועשנותנים
 המיומנות, את הידע, אתהצבאיים,

 הנדרשים.5 וההבנהההשתכללות,

 על מכרעת השפעה במכללהללימודים
 הקצין בשעריה. הבא הצעיר הקציןהכשרת
 שטח, תפקידי שני לאחר למכללהמגיע
 הזה הבסיס על רב. קרבי ניסיון עםכלומר
 מן שבאה תיאוריה המכללה: תוכניתנבנית

 מן מכן לאחר שיבוא והמעשההמעשה,
 התוכנית של הגדולה החשיבותהתיאוריה.

 לקורסים בניגוד שבמכללה, בכך,היא
 פיתוח על מקפידים ובהווה, בעבראחרים
 במכללה ההבנה. ויכולת החשיבהיכולת

 היבשה קצין של צרכיו את לעומקמנתחים
 בתוכנית מענה לכך ונותנים ביבשה()המ"פ

 שינויים שהוכנסו אירע, כךהלימודים.
 אחת משנה ההדרכה בתוכניתמהותיים
לשנייה.

 בת תוכנית קיימת בצה"ללראשונה
 ולא אפקטיבית, המשרה הכוללתשנתיים,
 נושאים ללמד בקושי המספיק קצרקורס

 של המרכזי הרעיון אחדים.מצומצמים
 אינו הפרונטאלי שהלימוד הוא,התוכנית
 מן בלבד ידע העברת עוד לאהעיקר;
 אירועים ניתוחי אלא לתלמיד,המורה
 תוך העולים בנושאים מעמיקיםודיונים
 אלה דיונים האירועים. בחינתכדי

 הקצין של האנליטית היכולת אתמשכללים
 ייתקל בהן הבעיות מורכבות עםלהתמודד
בעתיד.
 של צרכיו בניתוח מרכיבים אותםמהם
 אנו מדוע ביבשה? המ"פ היבשה,קצין

 ואיננו המרכיב ניתוח של למודלזקוקים
 הכשרת קרי כה, עד שהיה במהמסתפקים

 של המ"מ היום? עד הידוע יסוד עלהמ"פ
 בתחום להבנה מבעבר, יותר זקוקהיום

 אתגרי עם להתמודדות לכליםהחברתי,
 והשוני החדשים העולים עם למשלהחברה,
 הוותיקים. האזרחים לבין בינםהתרבותי
 צה"ל של החדשה תפיסתו לכך,בנוסף
 ובאמצעים במחשוב מורחב שימושכוללת

 eRMA), של הרעיון פי )עלטכנולוגיים

 התקפית יכולת האדם, כוח הקטנתוגורסת
 טכנולוגיות מערכות של והבנהמרוכזת

 את ללמד יש אלה כל אתמתקדמות.
 הצעירים.הקצינים
 משתתפי את ללמד יש אותו נוסףתחום
 המוסר כללי ומוסר. אתיקה הואהקורס
 רלוונטיים ואינם כמעט רגילהבלחימה
 ולכן כיום, צה"ל מצוי בו העימותלסוג
 אחרים ברורים לכללים נדרשהמ"פ
 שאינם בתנאים המצב את לנתחוליכולת

 נגד טרור של אלא רגילה, מלחמהשל
 ולקבל המצב את לאבחן היכולתאזרחים.
 של אמונתו בסיס על מוסריותהחלטות
 אותה הסוגייה היא הדרך, בצדקתהקצין
 ללמד.יש

 טקטי לפיקוד במכללה הנלמד נוסףנושא
 לא היא הכוונה זה, במושג התקשורת.הוא
 להבנה גם אלא מצלמה, מול לעמידהרק
 המציאות הצגת בעת מהקצין מצפיםמה
 בזמן בתמצית, זאת וכל שהתרחשה,כפי

 הן גבוהה הבעה ביכולת ברהיטות,מוגבל,
 זרות.7 בשפות הןבעברית

 ניתן אם בסוגייה התלבטנו ארוכהתקופה
 הקצינים אצל המנהיגות אתלפתח
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 כי היתה, אליה שהגענו המסקנההצעירים.

 הקצין של המנהיגות כישורי את לפתחניתן
 יכולת כולל שלו החשיבה יכולותואת

 הנהגנו מכך, כתוצאה היצירתית.החשיבה
 האישית.8 ההתפתחות תוכנית אתבמכללה
 את קצין לכל להקנות היא התוכניתמטרת
 שבכל כך, ידי על אישי, לפיתוחהכלים
 - שנתיים - במכללה שלו הלימודתקופת
 התחומים בכל מעשיו אחר עוקביםאנו

 מאמינים, אנו לתפקידו.הרלוונטיים
 תתרום הקצין של האישיתשהתפתחותו

 כמ"פ, בתפקידו פקודיו לפיתוח גםבהכרח
 במכללה הנלמדים הרבים התכניםובכך
 האישי הפיתוח יחידתו. לפיתוח גםיתרמו
 הקצין בפיתוח מוביל דגם כיוםמהווה

 בפיתוח ומשתלב בצה"ל,הישראלי
 הצבאיים בקורסים היום הנהוגהקבוצתי
השונים.

 הקצין את להביא אמור האישיהפיתוח
 של הפתיחה מנקודת שונה פתיחהלנקודת

 מודע שהקצין מכיוון ברמתו. אחר קציןכל
 לכך, להביאו מנסים אנוליכולותיו,

ע
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 יהיו טקטיות לבעיותשפתרונותיו
 לפתח התחלנו זה לצורךיצירתיות.
 לחשיבה בסיס להקניית תוכניתבמכללה
 שגרתיים. לא לפתרונות שתביאיצירתית,9
 עוסקים אנו היצירתית החשיבהבתוכנית
 בבני הקיימים השונים החשיבהבדפוסי

 כישורי את לפתח ניתןי
 ואת הקצין שלהמנהיגות
 כולל שלו החשיבהיכולות
 היצירתית החשיבהיכולת

 נוספים מימדים לפתח ומנסיםאדם,
 בהכרח שיביאו תהליכים ולעצבבחשיבה
 הקיימות מאלו שונות ולהבנהלחשיבה
 משיגים אנו אלה בנושאיםכיום.0י
 טובות.תוצאות

 התנהגותו, ערכיו, הקצין,תרבות
 המכוון המוסרי הבסיס וכן שלו,המשמעת

 הם היהודי-הישראלי הקצין של מעשיואת
 מהנושאים חשובים פחות לאנושאים
 מהווה צה"ל רוח עסקנו. בהםהקודמים
 במכללה. הנלמדים לתכנים הערכיהבסיס
 את ולקבל להבין והיכולת הערכים,סוגיות
 הם המדינה של הדמוקרטייםהיסודות
 של הלימוד בתוכניות גם הנלמדיםנושאים
 מהווים הם שם בעולם, צבאיותאקדמיות

 יי לקבלה. הקריטריונים אחדגם
 לפיקוד המכללה של המוסף הערךמהו
 אחרים קורסים לעומת זה בנושאטקטי
 באותו הייחודית תרומתה ומהיבצה"ל?
 על שבנוסף היא, לכך התשובההנושא?
 קורס מקיימים אנו צה"ל, ערכי שלהלימוד
 כשר, אסא פרופסור מנחה אותואקדמי,

 אתיות בדילמות דנים אירועים, מנתחיםבו
 ההבנה את לחדד כך ידי עלומנסים
 מתעמקים אנו רגישים. במקומותהנדרשת
 אחריות כמו בסיסיים במושגים זהבקורס

 ובערכים ומקצועיות, משמעתוסמכות,
 העם מסורת הניצחון, ערך כמואחרים
 מדינת של הדמוקרטיים והעקרונותהיהודי



 מקצוע של קרנו את מעלים אנו 2יישראל.
 קרי הערכי-נורמטיבי, בהיבטהקצין
 כקצין מצב בכל נאותה התנהגותטיפוח

 קרי המקצועי, בהיבט וכןיהודי-ישראלי;
 זו, בדרך מקצועית. בצורה הנתוניםבחינת

 יהיו במצבי-קושי הקצין שלהחלטותיו
 כאחת. ומקצועיותערכיות

 עוסקים אנו לעיל, שצוינו לנושאיםבנוסף
 הקרב בשדה גם טקטי לפיקודבמכללה
 פי על העתיד את מנתחים אנוהעתידי.
 בנושא הן - הערכות פי ועלהבנתנו
 שאותו התפקיד במרכיבי והןהלחימה
 אנו וכך למלא, במכללה החניכיםאמורים
 ההכשרה. תוכנית אתבונים

 הוא במכללה החשובים הנושאיםאחד
 בלחימה המשימה. מוכווןהפיקוד

 באופן ביטוי לידי בא הדברהעכשווית

 עשויים המסיימיםהחניכים
 בפני מאד רציני אתגרלהציב

 את המאלץ מצבמפקדיהם,
 להיות הבכיריםהמפקדים
 יותר חושבים יותר,מקצועיים
 את להסביר יכולתובעלי

מעשיהם

 הכפיפים על לסמוך עלינו - במיוחדבולט
 הגורם לפיכך, מוחלט. באופן כמעטשלנו

 ההבנה הוא מפקד של בפעילותוהמכריע
 הגבוהים הדרגים ידי על ממנו נדרשמה

 ממך, רוצים מה להבין היכולתיותר.3י
 ולהציע המציאות את לפרש שלךוהיכולת
 במציאות הכרח הן יצירתייםפתרונות
 העכשווית ובלחימה בכללמלחמתית

 אלה בצרכים עוסקת המכללהבפרט.
 המתגלים החדשים לציוויים ביטויונותנת
 הנסיבות. משינויי כתוצאה לבקריםחדשות

 בביקורו יעלון, משה רב-אלוףהרמטכ"ל,
 על דיבר טקטי, לפיקוד במכללההאחרון
 בעיניו: החשובות מפקד של תכונותשלוש
 "דע האימרה את שישנן ערכים, בעלקצין
 חושב, מפקד הולך"; אתה ולאן באתמאין
 והבעת המחשבה חופש על דגשהשם
 הוא הצבא שכן - ומקצועיותהדעה;
 הוא הרמטכ"ל דיבר עליו הקציןמקצוע.

 מורכבים, חשיבה לתהליכי הנדרשהקצין
 בעיה של ולהבנה קדימה מהלכיםלצפיית
 רב לחשיבה נדרש הוא התהוותה;טרם

 להיות ועליו ניתוח, וליכולתמימדית
 קדימה, הסתכלות יכולת בעלביקורתי,
 אשר התכונות הן אלו ותעוזה.4יחדשנות
 תכונות לקציניה. להנחיל מנסההמכללה
 בפני כיום העומדים האתגרים וכןאלו,
 ההכשרה לתוכנית הבסיס מהוויםצה"ל,
שלה.

 זוטרים קצינים שמא החוששיםיש
 יהיו טקטי לפיקוד המכללה אתהמסיימים

 הדברים את יקבלו לא מדי, רב ידעבעלי
 כמובן מפקדיהם ידי על להםהנאמרים
 אכן, שאלות. לשאול ויתחילומאליו,
 הם המכללה את המסיימיםהחניכים
 ניתוח ויכולת רב ידע בעלי חושבים,קצינים
 עשויים אלה קצינים משתנים. מצביםשל

 מפקדיהם, בפני מאד רציני אתגרלהציב
 להיות הבכירים המפקדים את המאלץמצב

 יכולת ובעלי יותר חושבים יותר,מקצועיים
 בוגרי משמשים בכך מעשיהם. אתלהסביר
 האיכות לשיפור מנוףהמכללה

ביחידותיהם.
 הפרק על שעלתה נוספת חשובהסוגייה
 בתקופה המכללה של ההכשרהבתוכנית
 סוגייה צבא-חברה. יחסי היאהאחרונה,

 מגוונת בתוכנית במכללה כיום נלמדתזו
 סימולציות אקדמיים, קורסיםהכוללת
 שונים. בנושאיםוסדנאות
 תרומת את להסביר ניסיתי זהבמאמר
 דרג של להכשרתו טקטי לפיקודהמכללה
 שמניתי הנושאים בצה"ל. הזוטרהפיקוד
 במכללה. מהנעשה מאד קטן חלקהם

 הקורסים הוא פרטתי שלאתחום
 להכשרת מאד רבה שתרומתםהאקדמיים,
 במכללה.החניכים

 דבריו את לצטט הראוי מן הדברים,לסיום
 אל מרוץ בספרו סימפקין, ריצ'רדשל

 התמרון:5י עלהעתיד,

 קדימה, השועט מכוח רק לא "מורכב]התמרון[
 של כוחו עיקר את המרתק מכוח גםאלא
 את המתמרן הכוח עבור שפרץ לאחרהאויב,
 בין החיבור על לשמור שתפקידו מכוחהחזית;
 מוסק, ומכוח האיטי; לעורפו המתמרןהכוח
 לאחור התנועה חופש את מהאויבהמונע
 בו לפעול חייבים הללו הכוחות כלומאחור.
 מאוחדים כשהם ובעורף, בחזיתזמנית

 אך היטב. מוגדרת אחת מטרה ידי עלומונחים
 באשר מוחלט פעולה חופש המשנהלמפקדי
 של העיקרית הבשורה זו - השגתהלאופן
 התמרון כי לשכנע כאמור, שמטרתו,הספר

 לניצחון". המפתח הואהמודרני

 לשינוי ביטוי מהווה טקטי לפיקודהמכללה
 ונותנת בצה"ל, המ"פ הכשרת עלהחשיבה
 כיום הנדרשים לשינויים הולמתתשובה
 צה"ל.ממפקדי
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 הביטחון, לאור-משרד ההוצאה מערכות,הוצאת
 57. עמ' 2000, אביב,תל
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 )מיל'( אלוף של מאמרו ראה הצבאי הידע על4.

 בצבא", המקצועי הידע "מהו עמידרור,יעקב
 31-26. עמ' 2000, אוגוסט 372,מערכות,

 שם. עמידרור, יעקב )מיל'( אלוף5.
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 מתקדמים, בצבאות שינוי תהליכיהמאפיין
 מדויק מונחה בחימוש בשימושהממוקדים
 מתקדמים. ותקשורת שליטה פיקוד,ובאמצעי

 וערבית מדוברת אנגלית לימודי בוללת התוכנית7.
 בתקשורת. נושאים הצגת לימוד וכןמדוברת,

 ורס"ן רפאל רונן סא"ל ידי על פותחה התוכנית8.
 שגיא.הילה

 תהליך הבנת על המבוססת לחשיבה הכוונה9.
 אותה. לחדד ומנסה אדם שלחשיבתו

 זה לנושא רבות מתייחס בונו דה אדוארד10.
 לחשוב, ילדך את למד למשל: ראה השונים.בספריו
 וייס, ברנקו מכון החינוך, משרד ישראל,מדינת
 1994. כנרת, הוצאת מקבילה, חשיבה1993;

 צה"ל של המכללות מפקד לדעת שנוכח כפי ו.ו
 נאט"ו" ב"כנס ביקור בעת ידלין, עמוס אלוףדאז,

 2003. בשנתבאוסטריה
 הביטחון, משרד צבאית, אתיקה כשר, אסא12.

 1996. אביב, תל לאור,ההוצאה
 הוצאת העתיד, אל מרוץ סימפקין, ריצ'רד13.

 1999. אביב, תלמערכות,
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