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למנהיגינונותנתחופששלזומסורתהנה
תסולאשלאיוזמה,מתתבמחלקההצוערים

על-ידיתיבלםלאזושיוזמהזמןכלבפז.

פורמליזםעל-ידימדי,מרובותתקנות

במערכותלנצחנוסיףכימובטחני,מופרז,
הבכירים.מפקדינולמרותלעתיםשלפנינו:

הקיאניריק1אישויוול,לורדפילדמרשל

הכיפוריםיוםבמלחמתצהולכישלונות

הגליל,שלוםבמלחמתיותרבולטובאופן
מעליםהיבשה,כוחותשלהכישלוןובעיקר

אתבהבנתנושגוימשהוהאיןהשאלה,את
בדבריםהצבאית.האתיקהואתהמקצועיות

מרכזייםציוויימעללעמודאנסהשלהלן
בנקודות,התמקדותתוךהתחומים,בשני

הצגתןדרךאךלצה"ל,כרלוונטיותליהנראות
ישזוהצגהבדדךהרחב.הצבאיהעולםבראי

המקרהכיהטיעון,אתמבטלתהיארב.לקח
צה'עאתומכפיפהומיוחד,יחידהואהישראלי

ולעקרונותמקצועייםלעקרונות
הכוח,אתלבנותיששלאורםאוניברסליים,

ולקיימו.
שלושתאחרעקבתיהדבריםבהצגת

לפיהצבאי,פרופסיה)(המקצועשלמאפיינים
ןוטגניטנה:3

מומחיות.
אחריות*
קורפורטיוויות*

אךמתודולוגיים,מטעמיםנוחהזובחירה
קשרלזהזהקשוריםהמאפייניםשלושת

2

בהיבטאתמקדהמומחיותבתחוםהדוק.
הצבאית,המקצועיותשלהאינטלקטואלי

אתי.ציוויהיאהמקצועיתשהמומחיותובכך

שלהרחבבמובןאתמקדהאחריותבתחום
אנשישלובתפיסההצבאעלהמדינהאחריות

המדינהמוסדותעםיחסיהםטיבאתהצבא

אתמקדהקורפורטיוויותבתחוםהחברה.ועם
ערכילביןהחברהערכיביןבקונפליקטים

.הצבאיתמהאנומליהובתוצריםהצבא,
עוסקאינושכמעטממסד,-הבסיסית
הוקם.שלשמןבמשימות,
מדינותשללצבאותנוגעיםהדברים

ובמסגרתםבלבד,דמוקרטיות-מערביות
הרסנישאי-מימושםעקרונות,עלאעמוד

החברה,עבורגםוכמובן,הצבאי,לארגון
יותריששבדברייאףמשרת.הואשאותה

להצביעבהםאיןהרימרומזת,ביקורתמאשר

בצה"ל.המתרחששלעדכניתמצבתמונתעל

מצוישצה"לורצפים,תהליכיםלהציגבכוונתי

הממוקמיםצבאות,קיימיםאםוגםבהם,

ברצפיםהשלילייםהקטביםאליותרסמון

הקטביםאלתזוזהכידומה,הריהאלה,
רקולומתמיד,יותרלצה"לחיוניתהחיוביים

להניח,סבירתהיה,הבאהשהמלחמהכיוון
להרשותנוכללאובהיותר,אינטנסיווית

כישלון.לעצמנו
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מומחיות
הניתניםאוניברסליים,עקרונותישהצבאיתלמומחיות

לאהמכווןהיסטורי,עיוןעל-ידירקולהטמעהלהבנה
עקרונות.אותםלמיצויאלאפרטים,שלסתמיללימוד
ותיקלקציןגםכימורה,זו,טענהבבסיסהעומדההיגיון,

יותרשלאשירותו),ותקסרכל(מצומצםניסיוןטווחיש
במצביללחימהאולאימון,מוקדשיםממנומעשירית

שלהניסיוןנוכחמתגמדהאישיהניסיוןמובן,אמת.
המיחל.4שנותאלפי

המערכתיתוהדוקטרינה-המודרניהקרבשדה
עתיד,-זאתמדגימהBattle,AirLandהאמריקנית,

עודתתנהללאהלחימהמאי-פעם.ומסובךמורכבלהיות
יתנהלושבורב,עומקבעלבמרחבאלאהמגע,בקו

הממדיםבשלושתןסימולטניים)(בו-זמנייםמבצעים
הפעלהתוךהאלקטרומגנטי,ובממדהמרחבשלהמקובלים
ביותר.ומדויקיםקטלנייםלחימהאמצעישלמסיווית
מאלה,זוטריםאףולעתיםהגדוד,מרמתהחלמפקדים,

עיניהם.במוהלחימהמרחבמלואאתלהקיףיוכלולא
תותנהלכך,בהתאםולפעולהמתרחש,אתלהביןיכולתם

ושלידיעותשלמאוסףמופשטתתמונהליצורביכולתם
שליטהאמצעישלגדלהמכמותשיצטברומידע,קטעי
מודיעיניים.איסוףאמצעיושל

גרמניתדיוויזיהביותר.למורכבהפךהצבאיהארגון
היאוכיוםמקצוע,סוגיכארבעים1939בשנתמנתה
קשותבעיותיוצרהדברמקצועיים.סיווגיםכ-900מונה

שלגבוההרמהללאלהיפתרסיכויכללהןואיןבתיאום,
מפקדי-שלבכושרבלתי-מסויגאמוןהדורשתביזוריות,

דורשתכזוביזוריתמערכתבנייתובנכונותם."המשנה
נכונותתוךארוכות-טווח,מטרותלאורואימוןהכשרה
שיגרהובעתותהקצרבטווחושגיאותכישלונותלספוג

בפיקודבכירותלרמותאי-ודאותלסבול""נכונותותוך
למפקדיםיתר-עצמאותהקנייתתשבוןעלקרב,בעת

פיקוד"הזהלעיקרוןקוראיםהגרמניםכפיפים.
מוכוון-משימהו"

במהותה.אינטלקטואליתהיאהצבאיתהמומחיות

אמתשליטתלרכושלקוותיכוללאהמקצועיהקצין
טעןלחינםלאומעמיק.שיטתילימודללאבאמנותו,

קציןוכימכל,הסבוךהנוהצבאיהמקצועניןוטגניטנה,4
עיוניללימודשלוהקריירהממשךשלישלהקדישצריך
מוחשי.לביטויהזההעיקרוןזוכההמערבבצבאותבלבד.
שנותלארבעהקציןזוכהארצות-הבריתבצבא*

ועדכקצין'"הסמכתולאחרעיונית,הכשרה
39.בגילכמי'דמינויו

שנותלחמשהקצין***זוכההבריטיבצבא*
זמן.פרקבאותוהכשרה

שלוחצישניםלשבעהקציןזוכההגרמניבצבא*
לכן,(למי'דלמינויוועדמגיוסועיוניותהכשרה

בלימודיםשניתוארישהגרמנייםהמי'דיםלכל
צבאיים).

בלבד.צבאייםתכניםכוללתאינההארוכהההכשרה
מדעימתחוםשוניםלנושאיםמוקדשתהזמןכמחצית
הנושאיםעםיחד-לקציןלהקנותשאמוריםהחברה,
ורב-היבטיתרב-תחומיתהבנה-הטהוריםהצבאיים

הצבאיהארגוןשלמקומוהבנתלרבותהצבאי,במקצוע
יחסיוטיבהכוללתהדמוקרטיתהחברתיתבמערכת
הפרטברמתלסיכום,המערכות.שתישביןהגומלין
המי'ד,בתפקידאותוישרתורקשלאכלים,הקציןרוכש

בעתידבכירפיקודעםלהתמודדיכולתלויקנוגםאלא
ציבוראתהצבאותרואיםהמוסדיתוברמההרחוק;
ומכשיריםהעתידית,הבכירהלקצונהכעתודההמרדים

בהתאם.יאותם.

היאהראשונההנגזרתנגזרות.שתיההכשרהלמשך
בתירה-השנייהוהנגזרתהקריירהשלהכוללהמשך
עדלהימשךחייבתהקצונהקריירתהקצונה.שלקפדנית

מאפשרתארוכהקריירה)65-60(.לפרישההמקובלהגיל
ומעגליארוכיםהתפקידיםמשכישבההמערכת,אתלייצב

מערכתיותר.בררנייםולכןמצומצמים,הקצונההכשרת
שלוהתרכזותמצטברניסיוןשלמיצוימאפשרתזו

מה"נוסח:מטרדותשחרורהתוךעצמו,במקצועהקצונה

הוורמאכטקצונתכיהוא,ידועמושכל"?אחריאעשה

בבית-הספרפלוגהמפקד
חייםעל-שםלקצינים
לשקוב.
מעבודה,עובדהמאמר
ברק""תכניתבמסגרתשכתב

לפיקודהביךזרועיתבמכללה
ולמטה.

נגזרתהביזוריותאיןכימובן,
בלבדנהתיאוםבעיותשל

שלנגזרתבעיקר,אלא,
הלחימה.מורכבות

הנוהקציןכילהזכיר,ראוי
-אקדמיתוארבעל

אוצבאית,מאקדמיה
אחרת.מאוניברסיטה

עמ'שם,לידל-הארס,
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,700Commandents
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,eit.f09.Huntingtonק.913.
חייביםשציניםהאחך,1'10.

מארס249,מערכותלכתונת
35.ע'1976,

הצבאיתהמומחיותעל11.
ראו:אתיכציווי

8"TowardSmith,M.E.
MilitaryProfessional

Review,MilitaryEthic",
ץ0[.,70א0.,5קק..80-82

as"CompetenceEoriey,
IssuesImperative:Ethical
תן

'Professionalism".of.
Collins.ושן4.נBrown.נ

andEthicsMiHtary)04.(,
NationalProfewionalism,

Press,University
DecemberWashington,

,1981קק..39-53
גבעלהאישפיינר,סלא12.

עמ'1982,מערכות,הסוס,
.147-124

מלחמההרכבי,י'13.
1990,מערכות,ואסטרטגיה,

520.ע'

ברמהביותרהמיומנתהיתההשנייההעולםבמלחמת
ותיקהקצונההיתהזו-האופרטיוויתוברמההטקטית

להכשרהוזכתההצבאות,שארשלמזויחסית,יותר,

םויה.8עדבסיסיתהשתנתהשלאמעולה,

ביןמושכלתהפרדהמאפשרתקפדניתבחירה

המתאימיםוביןכאלה,שאינםלביןלקצונההמתאימים

תוךבכיר,לפיקודהמתאימיםלביןבלבדזוטרלפיקוד

הללו.מהקבוצותאחתבכלמשאביםשלבררניתהשקעה

מדיצוערים1,250לשורותיוכיוםמקבלהגרמניהצבא

וטווחשירותאופקכבעלימראשמוגדריםומהםשנה,
השירותאופקבעלתהאיכותלקבוצתמוגבלים.חתימה

מבחני35-30(בגיל(היוםבבואנערכיםהבלתי-מוגבל

כללי,ולמטהלפיקודלקורסכניסתםטרםקשים,מיון

הואהקורסמעבר(מתקבליםמהנבחניםעשיריתורק
כשלושהרקקצונהמחזורמכללקידום).הכרחיתנאי

בוגריואךהקורס,אתלעבורזוכיםמהצועריםאחוזים

תמונהמהםועשיריתקולונל,לדרגתככולםרובםיקודמו

גנרל.לדרגתשלההקריירהבמהלך

במהותוכאינטלקטואליהצבאיהמקצועהגדרת
דו-שיחעצמו,בצבאפנימיביקורתידרשיחקיוםמחייבת

שבעולםכשםומוסדותיה.'לחברההצבאוביןצבאותבין
כתבי-עתכינוסים,מהוויםובטכנולוגיהברפואההאקדמיה,

הצבאחייבכןיצירתית,לדינמיקהבסיסמומחיםוחילופי
פעיליםמוסדותבקיוםהמלווהדומה,דינמיקהלקיים

האוזר:קולונללפילמחקר.וחופשיים
שהואבכך,מתבטאמקצועכלשלהמהותיאופיו

כאשרמשותף,ניסיוןעלהמבוססתפילוסופיה,הכולל

פעילותעל-ידיבקביעותמתחדשהניסיוןמצבור

המחשבהבתחוםדעותהבעתמהווהכך,שוטפת.
י0.תויעוצקמשלבסיסיתתכונההמקצועית

וצבאארצות-הבריתצבאבטאוניאתהקוראיםאכן,
הגבוהההביקורתיותמרמתנקלהעלמתרשמיםבריטניה

שם.הקבעקצונתעםככולםרובםהנמניםהכותבים,של

שלסדיריםחילופיםמתנהליםהמערבצבאותבין
קציניםלדוגמה,בנאותו.המפגשדרךרקולאקצינים,

שםוממלאיםלארצות-הברית,תדיריוצאיםבריטיים
צבאיים.ובבתי-ספרפעילותבעוצבותמטהתפקידי

צבאיות,אוניברסיטאותקיימותובגרמניהבארצות-הברית

המקיימותצבאיות,אקדמיותישהמערבצבאותולכל

להתדיין,היכולתכילזכור,חשובוהוראה.מחקרפעילות

נתוניה(הקצונהברמתמכריעבאופןתלויהולחקורלכתוב,

והידע,הכליםהקניית(הכשרתהברמתהאישיים),

תפקידלכלהמוקדשבזמן,ולמתקר),להתבטאותהדרושים

-הכלומעלמבוססת),דעהלגיבושהדרוש(ותפקיד

כבריאהזוהתדיינותהרואהארגונית,ל'אקלים")באווירה

וחיונית.

שאחריותמשום-אתיציוויהנהצבאיתמומחיות

חייליולשלוםלדאוגוחובתוהחברהכללכלפיהקצין

בכוה")חיסכון"המלחמהעקרון-אבדותבמעטלנצח(

תוךבמקצועו,האפשרכבללהתמחותאותומחייבות
יכולתואתיכולתואתלשפראפשריתהזדמנותכלניצול

אלאבלבד,הפרטעלחלאינוהזההאתיהציוויפקודיו.י,

לקציניולאפשרהצבאחובתקרי:כארגון,הצבא,עלגם

יכולתם.שלמיטבימיצוילכדיולהגיעמקצועית,להתפתח

שמחובתןהחברה,ועלהמדינהעלהאתיהציוויחלכן,

עקרונות.אותםלממשהמתאימיםהמשאבים,אתלספק
הצבאיתהעשייהתחומיכלעלחלהאתי"מומחיוי'הציווי

ומינהלתאימוניםארגון,ושליטה,פיקודלתימה,תורת-
כוח-האדם.

אוזריווצ

הפיזילביטחוןאחראיםכפרט,והקצין,כארגון,הצבא,

דמוקרטייםבמשטריםתושביה.ושלהמדינהמוסדותשל

תרבותבעלותלא-דמוקרטיותבמדינותגםפיינר,ולפי(
קבלהתוךבתחומוהצבאפועלמפותחתה),פוליטית

האזרחיתהרשותעליונותבדברהעיקרוןשללא-מסויגת

ברקסיאן(בנושאהעוסקיםהחוקרים,מרביתהצבאית.על

קובעים,ובנט),פרלמוטרהנטינגטון,וסאואג',גבריאלוגנון,

מאתיקהחלקהנוהצבאיתהרשותכפיפותעקרוןכי

להתמלאחייביםמוחשי,,לביטוישיזכהעל-מנתאךצבאית,
תנאים:שני

הצבא,עלביעילותלפקחמסוגלתהאזרחיתהרשותא.
אחריותה;אתלממשקרי:

לצבא,החברהביןבסיסייםערכיםשלזהותקיימתב.

ביקורתלהביעיכולתועלצדכלשומרובמסגרתה

י3.ימצעביטוללכדילהגיעבלי

שלהבקרהרמתמרכזיות:סוגיותבשתיאתמקד
הפוליטי.במשחקהצבאהשתתפותוטיבהצבאעלהמדינה

החברהכלפיאחריותואתהצבאשיממשעל-מנת
ההיסטוריהכתער.מושחזלהיותחייבהואהמדינה,וכלפי

הצבא,נכשלשבהןבדוגמאות,עשירהלבדההמודרנית

כשליםעקבאלאמסוים,מצביאשלמקומיכשלבגלללא

עשרותשנמשכומוסריים,כשליםועקבקונצפטואלים
שגוימהלךבמלחמה.רקהתגלההדרמטיוביטוייםשנים,

337מערכות



קריסה","לתוארולאהתפוררונו","לתוארראויצבאשל

שיקומובעתלהובילעלולההתהליךשללא-נכונהוהבנה
במחלה.ולאבסימפטומים,המטפליםצעדים,לנקיטת
להובילמסוגלצבאאיןכימורה,ההיסטוריהככלל,

גבריאלבמלחמה.שקרסלאחרגםאמיתיתרפורמה
טענו:וסאואג'

כלל,בדרךנתקלים,חשוביםמוסרייםשינויים
משמעההרפורמהשכןהארגונים,בכלעזהבהתנגדות

המצופה,קווובסטטוסהקייםקוובסטטוסשינוי
הקרייריסטיותולציפיותלהשקעותהערבים

קציניםהזה,במקרהרבים,אנשיםשלהאישיות

הגרד.4,גבוהי

גםרפורמה.מונעותולעתידלהווהההשלכותרקלאאך

העליתתתחילשאםלכך,גורמותהעבר,שהציבמגבלות,
הצבאית

יהיהממש,שלתיקוןהמערכתאתמעתהלתקן...

מתי-מעטרקכה.עדלחייהםעורףהפנייתמשוםבכך

י5.תאזלעשותמסוגלים

ובעמדותהנכוןבזמןשיופיעומתי-מעי',"עלהסתמנות

כוח.לבנייןמענוג"מסוכנתמדיניותהיאהנכונות,

הצבאיהממסדשלזואינהרנטיתלבעיההפתרון

ובלתי-תלויה,חיצוניתמוסדיתבבקרהראשית,טמון,

המקצוע,עקרונותעלהאמוניםאנשים,מכהניםשבה
אמורהזולבקרהקרייריסטי.שיקולמכלומשוחררים

ברמההצבאיתהעשייהתחומילכלנגישותלהיות
צריכההצבאיהממסדשלהאוטונומיההקונצפטואלית.

ובניהולהיום-יומייםהשיגרהחייבניהוללהישמר

במלחמה.האופרטיווייםוהמבצעיםהטקטייםהמבצעים

מגירהתכניותן6,(הנירטקוד)הלחימהתורתאך

תפיסותולשליטה,לפיקודעקרונותאופרטיוויות,

בכלבפיקודהאמוןביחידה,הלכידותרמתארגוניות,
חייביםאלהכל-נוספיםרביםנושאיםועודהרמות

ואובייקטיווי."חיצוניבמבחןלעמוד

די.איןהמוסריבפתרון

פעולה,שיתוףאווירתהצבאיבממסדליצורחובה

מגבלותאתמביניםצבאשקציניכך,עלהמבוססת

הכוללתהחברתיתבמערכתהנכוןמקומםאתארגונם,

ומוסדותיה.החברהלביןבינםהראוייםהגומליןיחסיואת

שלנכונהבהכשרהנזכר,שכברכפיתלויה,זואווירה

באמתסודישאינואתלחשוףהצבאובנכונותהקצונה,
מוצקתורתיידעבסיסעלהחלטותהמקבל(ציבורילדיון

הנעשההיאהזהבהקשרחיוביתדוגמהמכך).יחשושלא

מגמותתורתיים,נושאיםשבהםהמערב,בצבאות
ועדממטופל(הרמותבכלארגונייםמבניםהצטיידות,

בפומבינידוניםהכשרהומערכיטכניקותכתה),

ובחופשיות.

הצבאית.היכולתלתחוםמעברהיאפוליטיקה

חותרתבפוליטיקהצבאקצינישלהשתתפותם
המקצועית,יכולתםאתמצמצמתהמקצועיות,תחת

ערכיםומחליפהעצמו,נגדלפעוללמקצועגורמת
זרים.'יבערכיםצבאיים

כלפיומתנשאעויןיחסופיתחווהפוליטיות,החברתיות

מזהםעמםמגעכלמשלפוליטיקאים,וכלפיהפוליטיקה

אפשריים:תוצריםשניהזההחשיבהלאורחהצבא.את

כדיעדהפוליטי,במשחקלהשתתףהמיומנותאבדןא.,
7הצבאאיששלבכוחהמרסנתהשפעתועלויתור"

תפקודאתוראה-ההרפתקניתיהמדינאיעל
בגרמניה;לשלטוןהיטלרעלייתעםהרייכסווהר

שעלולהפוליטיים,המשחקחוקיעלערעורב.

המוסדותשלחולשהבעתבעיקר,להתרחש,
כיהצבא,אנשיחושביםכאשראוהפוליטיים,

מזהיםשהםלמהבניגודפועליםהפוליטיקאים

ראו:הצבאיתהדוקטרינהעם
הצבאיתהדוקטרינהלויטה,א'
והתקפה,הגנהישראל:של

עמ'1988,המאוחד,הקיבוץ
.131-124

הבקרהגוףאתהמאיישים
איכויותבעלילהיותחייבים
מי"הידועה,שהשאלהכאלו,
לא,'?השומריםעלישמור

פסוליםפוליטיקאיםתתעורר.
שלרובםגםמההזה,לתפקיד

הדרושההצבאיתההבנהאין
אלה,גםאותהחסריםלעתים(
בכירים).קציניםבעברשהיו

הקוממיותבמלחמתאלחפירעויהלטמשנזק

ראגבריאלופ'עסאואג',14.האמנם?לשאול:ישהנטינגטוןשלזוקביעהעל

משרדבפיקוד,משברדמוקרטיים,במשטריםצבאותכימלמדת,ההיסטוריה

107.ע'1981,הביטחוןילפוליטיקה,צבאביןדיכוטומיתהפרדהליצורשבחרו

להתרחשויותרגישותכלאיבדועצמם,בתוךלהסתגרנטו
צ.

להתמידג:מד,נה%

.TheHuntington,5.44"18.הצרפתיהצבאמקרהאתוראו-לאומתיכאינטרס

1961-1958.בשניםבאלג'יריה
'Ethic",itary~!(וטnalMili

חן.4
חח0אThe80,(.60)תחתחותרת"מקצועיתהסתגרותמזאת,יתירה

ofthePoliticalInfluenceהצבאיהממסדלעמדותהיוומעולםמאזהמקצועיות".

,YaleUniersityPressMilitaryאומקומי,ייצור(הכלכלהעלמרחיקות-לכתהשפעות

שלהשניהצדלידל-הארס,ב"ה19.יכולת(המדיניותועלגיוס)קריטריוני(החברהעלייבוא),
29.ע'1986,מערכות,הגבעה,הצבאאישטכנית).יכולתשלכנגזרתתגובה/הרתעה

בזיהויות:חיסרעל20-מההשלכותלהתעלםלעצמולהרשותיכולאינוהבכיר

כמניעהפוליטיקהלביןויחטאהחברה,כלללגביהעדפותיו/המלצותיושל
ראו:צבאית,להתערבותלטובתהפוליטיתבזירהמפעולהיימנעאםלתפקידו,

59.ע'שם'פ"נר'לשתףצבאחייבהשוטפת,לפעילותוענייניו.קידום

&21v.p.P.Perimutter'בהיצמדותלמשל:(אחרותביורוקרטיותעםפעולה

למדיניותהקשוריםנושאים,עמןולתאםשכר),להסכמי

מוניציפליותרשויותעםתיאוםלמשל:(הלאומיהביטחון

נוספתכקבוצהלמעשה,פועל,צבאהעורף).להגנת

אףאודומיננטית,כקבוצהלעתים(ייטילופה2במשחק
וגנון:ברקסיאןאתאצטטלסיכום,מדי).דומיננטית

להשיגנאבקקורפורטיווי,כגוףהצבאי,הארגון



במשחקכקבוצההצבאעל22.
ראו:הפוליטי,

&T.M.Barkesian~s.o.
"Professionalism:08,תת0מ

(Jhallenges"andProblems
תן.op.Wakin,M.Mאס.,

ק..140
ע'שם,וסאואוג',גבריאל23.

.154
בקרב,לחץמצביגל,ר'24.

69.ע'1988,ציל/ממו"ה,
.25-'FromMoskos,0.0.

Occupation!0Institution
Military1חTrends-

M.M.1חOrganization",

,Wakinק.0א).,עק.
219-229.

לעיל.ו,הערהראו26.

ק.0א).,ק..2750.
Huntington,

צבאיות,תורותואלך,י'28.
79-77.עמ'1977,מערכות,

.29Army,oftheDepartment
Trainingthe25-100FM

DC,Washington,Force,
,1988קק..1-4

פוליטיותממניפולציותהצבאיהמוסדעלהגנה
קורפורטיוויותמטרותלהשיגמנתעלאךחיצוניות.

הפוליטי,התהליךעללהשפיעלנסותהצבאחייב

כביורוקרטיהבנוסף,הפוליטית.לזירההמטילודבר
שהואהזהבמובןבפוליטיקההצבאנמצאמקצועית,

ולביורוקרטיות,אזרחייםלפוליטיקאיםמרכזישותף
ימואלה.22הביטחוןמדיניותויישוםבעיצוב

תוךתיעשההפוליטיבמשחקהצבאשותפות
אסוריםלהיותחייביםהמלחמההכלל:"כלבישמירת

כילזכורהמדינהעלאךהאזרחים".אדוניהםאל
העיקריכבדים;חובותעימהנושאת"בצבאשליטתה

מסתגלהצבאכילהבטיח,האחריותהואשבהם
זאתיכולתומוטלתוכאשרתפקידו,אתלבצע
המצב.מלתיקוןהנחוציםהצעדיםאתלנקוטבספק,

קורפורטיוויות
המחייביםביותר,קשיםובתנאיםבקבוצותנלחםהצבא

זו,לכידותרמתלהשיגמנתעלגבוהה.לכידותרמת
דוגמת-ערכיםשלו,האתימהקודכחלקהצבא,אימץ

המדגישים-וכו'אומץ-לבחברות,הקרבה,מסירות,

הקבוצה/הארגון.צורכינוכחהפרטצורכיביטולאת
קיימתחברה)לביןצבאבין(אינטגרטיוויתבמערכת

קפיטליסטיתדמוקרטית,(האזרחיתהחברהערכיכיסכנה,
יחלחלואינדיווידואליסטיים,ערכיםשמדגישהוליברלית),

הצבאיתהאתיקהאתויקעקעוהצבאי,הארגוןלתוך

שלפונקציההנהלכידותבפרט.הלכידותואתככלל
הזהבהקשרשליליתדוגמהרקיעב.24הקצונה,תפקוד

קצונהויטנאם;במלחמתהאמריקניתהקצונהתפקודהיא
יעילות,לוחמותמסגרותלכדיהלוחמיםבגיבושנכשלהזו

וריבויחייליםלביןקציניםביןניכוריצירתכדיעד
כילציין,מענייןחייליהם.בידיקציניםחיסולשלמקרים
הלקויהתפקודאתפירשוכאחד,הצבא,ומבקריגנרלים

גנרליםלצבא.חדרוזריםשערכיםבכך,היבשהכוחותשל
שלציבורלכיד'צבא"לכנותאפשרותכלאיןכיטענו,

פטריוטי;רגשלכלהבזומתירנות,סמיםמוכיחיילים
ניהולשיטותאימץהצבאכיטענו,הצבאמבקריואילו

ידיו.במוהמסורתיהאתוסאתהרסולמעשהאזרחיות,

שלבמסגרתהפועלצבא,יכולכמהעדהשאלהנשאלת
אוטונומיהעללשמוראותו,הסובבעםמקוטעים"גבולות"
ערכית.

תת-מערכת,כיסברו,סוקסומ25וכןוסאואוג',גבריאל

מערכתשלמערכיםעצמהלבודדצריכהואףיכולהכצבא,
האתוסאתהנוגדיםאחרות,תת-המערכותשלאואחרת,
קודלפיהיום-יוםחייאתחייםצבאותלדידם,שלה.
וכלליערכימשותףמכנהנשארעודוכלעצמי,פעולה
שוםלהיווצרצריכיםלאהחברה,מותרלביןבינםמאוד

הכללית,החברתיתמערכתלביןהצבאביןקונפליקטים
צבאהיותבחברה.אחרותתת-מערכותלביןבינואו

גורמיםעםאינטנסיוויתאינטראקציההמקייםגוף,מודרני
עללעמידהיותרעירנילעשותוצריכהרקבחברה,שונים
ביכולתהנמדדתדמוקרטיה-ובכללערכיו;משמר

הימיםששתבמלחמתירושליםעלבקרב

כיטען,תימס26בדו-קיום.אתיותמערכותמגווןלקיים
המדורגיםערכים,מעגליכמהשלבמוקדמצויצבאאיש
אוניברסלייםערכיםמצוייםבמוקדחשיבותם.סדרלפי

כלל-חברתייםערכיםמצוייםסביבםתרצח"),ללא

הערכיםמעגלבאולבסוףהאזרחית),הרשותעליונות(
לדעתאמורצבאאישמסירות).הקרבה,(המקצועיים

מצבהיווצרעםביניהםולבחורהאלה,הערכיםאתלדרג
המעגלים.ביןקונפליקט

מצליחיםעודכלויפיםטוביםשהוצגוהפתרונות
קונפליקטשלבמצבנתוניםהםכילתפוס,והארגוןהפרט
מןהקונפליקטסמויבאמתהבעייתייםבמצביםאךערכי.
סוגים:לשנייתחלקוככלל,העמימות,מצביהעין.
לערערלאנוטיםכיעדמאליו,ברורכההערךכאשרא.

אודותיו;להרהרולאעליו,
כלל.ערכית,בעיהאוהכרעה,איןלכאורה,כאשר,ב.
הסגולותהןוצייתנותהנטינגטון:"נאמנותאמרהציותעל

ומסלפת,מסולפתזוקביעהרתויב1'27הנעלותהצבאיות
בעלילבלתי-חוקיותפקודותמתןשלבהקשררקלא

אפילואלאברור),יחסית,הערכי,הקונפליקטשבהן(
הנמוכה.הטקטיתברמהלפקודותהצייתנותברמת

מפקדיםעלחובהשלפיוהעיקרון,אתטבעכברמולטקה
בניגודפעולההיאהדברמשמעותאםאףהצלחה,לנצל

המלחמהעקרוןהצבאות,ברובתושרופמ.'2לפקודות
לאורבמשימהדבקות"אוהמטרה","הואהראשון

(objective)הכוללתהמטרהכיללמדניו-הרטמה"29
לקציןשניתנה(mission),קצרת-טווחממשימהנעלה

לנצחהקציןחובתלה.לצייתישולכאורהכפקודה,
מיטביבאופןלמלחמהפקודיואתולהכיןבמלחמה,
ליטולונכונותיוזמהחדורתקצונהרקשלום.בעתות



לעתים,הללו.במטרותלעמודמסוגלתתהיהאחריות
בגללן.ולאהפקודות,למרותאפשריתבמטרותהעמידה
שיגרהפקודת(בלבדהטכניתברמהקייםכערך,ציות,

חייבהטכניתלרמהמעברלמשל).גנרטורים,לתחזוקת
אתולשקולפקודה,כללגבישיקול-דעתלהפעילהקצין
ציווי,לבדןשהןהכלליות,למטרותבהתאםפעולתודרך
להביאהאחרוניםבדבריםישעליו.לכאורה,לערערשאין
לפעולה,הכוונההיא.ולאמוחלטת,אנרכיהיצירתלידי

העיקרון:לפיהנעשית
באמצעות...הפוקדהדרגכוונותאתלממשיש

מגבלותשלמורשתוהטלהיעדים,שלברורהקביעה
למפקד-המשנהלהניחישבמקביל]אך[אילוציםושל

ובתחוםאפשר,שרקכמהעדנרחבפעולהחופש
ותריצי.30כושרואתיוזמתואתלמצותהזה,

הפיקודכילמולטקה,נחזוראםמשמעה,כזופקודה
ביכולתורואהשאינופיקוד,לפקוד;ולאלהנחות,בוחר
כן,שיעשהלמרות(שגשגיופסגתאתשררהלכפות

מכורחפקודיושלמיטבימיצויכיסבור,כשיידרש),
אםגםלהצלחתו,עליונהעדותהנוומיוזמתםרצונם

זובשיטהאיןמסוימת.מפקודהפקודיוחרגובפעולתם
מטרתה.זוואיןליקויים",ב"אפסביצועלכדילהביא
על(מקצועימכישלוןהחוששפיקוד,ליצורמטרתה

מהממוניםחוששמשהואיותרהחברה),לכללהשלכותיו
מרווחדינותרלאעיוור,ציותקייםשבובמקום,עליו.

וללאאחריות.וליטוליוזמה,לגלותלמפקדיםפעולה
הניצחון.יושגלאאחריות,ונטילתיוזמה

רובונובע,השנימהסוגהסמויהערכיהקונפליקט
אישביסודה.האנומליתהצבאית,מהמציאותככולו,
במקצועועוסקאינואחר,מקצועבעללכלבניגודהצבא,

המציאותביןהשונינלחם.שאינוכמעטאונלחם,אינו-
תהומישונייוצרהמלחמתיתהמציאותלביןהיום-יומית
יעילותמקציניוהצבאדורשביום-יוםמהקצין:בדרישות
אבדןכגוןתקלותלמנועבמינימום:המתבטאתניהולית,

נפגעיםמקורסים,נפלצבאית,משטרהשלתלונותציוד,
עריקיםתובלה,תקלותדרכים,ובתאונותבאימונים
עלהיום.סדרעלהמעיבותתקלות,-וכיריבונפקדים

טובואיןחמורה,משמעתדרושהכזה,סדרלהשיגמנת
שבהשפעותיו(הציותערךכקידושהמשמעתמהשלטת

ריכוזיותטרוריסטי,פיקודסגנוןפיתוחלרבותלעיל),דנו
מה-בכך.שלמשימותעלהאחראיהפיקוד,דרגוהעלאת

עםהתמודדותשלבעיהכלמעלהאינהכזוהתפתחות
מותנהב'רטוב',ישרפלוגתיתרגילביצוע"אתיות.סוגיות
שלמנהלתיתנסיעה"תת-אלוקק,[בריגדירבאישור
סא"לן',[לוטננט-קולונלבאישורמותניתבלילהקומנדקר
ועדהבאישורמותניתמילואיםמחטיבתחיילפליטת"

מחייבחדשהבנקודהכתתימארבמיקום"מיוחדו!",
בתרגילרימוןזריקת"tr~OrrDונוכחותבריגדיראישור
שונותתקנותאלוכל-וכיריבמג"ד'אישורדורשת

הבטיחות,ועלהטובהסדרעללשמורשנועדוומשונות,
שלבשבחםגדולותלדברובמקבילבהן,לדבוקוניתן
אינטלקטואלי.אומץ-לבושלמקוריותשליוזמה,

הרגילמפקד,אחד.בקנהעוליםהדבריםאיןבפועל,
פעולותעלעליוהממוניםאישוראתלקבלשלוםבימי

שעסוקמפקד,במלחמה.עצמאותיגלהלאטריוויאליות,
יגלהלאופקודות,תקנותבסבךבעמידהשלוםבימי
ומבקרהמנהלמפקד,במלחמה.ארוך-טווחחשיבהכושר

לעשותינסהביחידות,ביותרהנמוכותהרמותאתלשיגרה
מפקד,האמיתיות.במשימותיויעסוקולאבמלחמה,כן

התקנות,בסבךלעמודמנתעלביחידתו,טרורהמשליט
הנכונהלכידה,יחידהיבנהלאעליו,הממוניםאתולרצות
מעיוןאם(המביניםמפקדים,במלחמה.אחריוללכת
להםמאפשרתאינההמערכתכיאינטואיטיווית),ואם

כנון-ויתויגותקנות,יפרו)(יפרשולמלחמה,להתכונן
הרגיליםמפקדים,תשלוט.הבינוניותי.םיטסימרופנוק3

יימנעולציית,יכולתםשלבמונחיםנבחןותפקודםלציית,
כך.לידילהביאםהעלולומלימוד,ביקורתמהבעת
כןיעלה,טריוויאליותמשימותשלהביצועשדרגככל
תצביע"היחידתית,הקצונהיותרמהרמנטליתתישחק
ארוכים.זמןמשכיבעליתפקידיםלבצעותסרבברגליי',
לירידתהקצונה,הכשרתמעגלילהרחבתיובילוהדבר
ולירידהאיכות)חשבוןעלכמותבבחינת(איכותה

רמתירידתנוכחהתפקידים.ממלאישלבמקצועיות
עודלהעלותהבכירההקצונהתיאלץהיחידתיתהקצונה

יותר,מחמירותתקנותולתקןהביצוע,דרגרמתאתיותר
מעגליתתנועה-במשימותעמידהלהבטיחמנתעל

הנמצאתמערכת,לייצבהיחידההאפשרותמובהקת.
וכיווןהדרישות;רמתאתלהורידהיאשכזה,בסחרור

לשינוי,ניתנותשאינןכמעטיום-יומילקיוםשדרישות
מבצעיות.נורמותבעיקר,ייפגעו,אזי

מהרלומדתהמקצועי,לחוגהמצטרפתזוטרה,קצונה
שקודיםכולם"-שרידות""הואהמשחקשםכימאוד,

משימותשלליקויים'ב'אפסקצרי-טווחביצועיםעל
חשהשורדת""קצונהיךכב-המ32שלממדיםבעלות
היאלשרת.אמורההיאשאותהלמערכת,ביחסניכור

אינהאךעצמה,אתלקדםמנתעלכלליהאתמנצלת
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הגלילשלוםבמערכתבאוואליהנחיתה

המערכתלכללתרומהשלבמונחיםהצלחתהאתתופסת
שנעלםעדנשחקכך,קרייריזם")."להלן,שיכונהדפוס,(

הנקרא"מחויבוחף,הצבאית,באתיקהיסזדעדןלחלוטין

אלאהמולדת,כלפיאוהעם,כלפילמחויבותהכוונהואין
המיטבאתלעשותהקציןאתהמנחהמקצועית,למחויבות
תתענייןקרייריסטיתקצונהקרבית.יעילותשלבמונחים

ממונים.מפקדיםשלבריצוייותרוהרבהבפקודיה,מעט
הלכידותותאבדמפקדיהם,עםיזדהולאמצדם,הפקודים,
היחידתית.
הצבא,יוקרתלצוץ.הכישלונותיאחרולאבמלחמה

לשירותלהחתיםהצבאויכולתיירדו,הקצונהיוקרתועמו

הבאהקצונהמחזורתצטמצם.איכותיכוח-אדםקבע
סחףעםלהתמודדמנתועלמקודמו,פחותאיכותייהיה

לשוקתחרותבניחומרייםתנאיםהצבאיציעהאיכות,
ברמתאיכותיתתהיהאםגםחדשה,קצונההאזרחי.
הצבאי,לממסדמחויבותתחוש.כללאהאישיים,נתוניה

אתלקדםותפעלכמקצוע,עיסוקהאתתתפוסלא
נגדפועלהזההקידוםאםגםבלבד,האישייםאינטרסיה
הסיועדרגובקצונתהטכניתבקצונההמקצועיים,הכללים

זוקצונהמגיפה.שלממדיםזותופעהתלבשהמינהלתי
עיסוקיםהחופפיםרבים,תחומיםבעליבמקצועותעוסקת

הואניהוליותטכניקותלאמץהפיתוימקבילים.אזרחיים
הקציניםאךהמציאות),מחויבהואלעתים(ביותררב

היסודיתחובתםמפקדים.גםהםכילשכוח,ייטוהללו
תיזנח,-פקודיהםבקרבצבאיתמשמעתלקיים-ביותר

וכלפיהתמרוןגורמיכלפיוהמחויבותהקשרותחושת
יישכחו.הקרביהסיועגורמי

פיזי,אומץ-לבלגלותתתקשהקרייריסטיתקצונה
בה.נדיריםיהיואינטלקטואליאומץ-לבשלוגילויים
יותר,בולטאינטלקטואליאומץ-לבהעדרשלום,בעתות

חיוניותו.אתלהסבירמיותרכיודומה,
באקלים,אלאבהטפה,לאפועלהמוסריאומץ-הלב
להתחמקקשהלאומקיים.יוצרהממונהשהמפקד

אוכדאיות,בגללואםפחדבגללאםהזח,מהמבחן
האםקובעות,זומהתנהגותהתוצאותאבלחשבון,
לשכיי.33אויעיליהיהאנושית,מלחמהכמנונתצבא,

אואינטלקטואלי,אומץ-לבהיוצר,אקלים,לסקוב,לפי
לשגיאותסלחניתגישהסמכויות,ביזורדורשמעוררו,
צמודה,וחניכהלימוד,כאמצעיהשגיאהוראייתכפיפים
תקלותלנדיהשגיאותהתפתחותאתקוטעתממילאאשר

לפיהפועלבצבא,צומחאינוכזהאקליםמשמעותיות.
לבוחנםמבלינהליםמאמץואשרניהוליות,אמות-מידה

המקצועיים.והעקרונותהערכיםפריזמתדרך
התבססההשנייההעולםבמלחמתנוספות:דוגמאות

מאגריעלהאמריקניותבעוצבותהאבדותהשלמתשיטת
תקןלהשלמותזכתהדיוויזיהכלארמיוניים.כוח-אדם

פלוגהאםלדוגמה,(שספגהלאבדותבהתאםקרב,לאחר
לאחרתוגברההיאבקרב,אבדותחמש-עשרהספגה
ניהוליות,אמות-מידהלפילוחמים%).בחמישה-עשרהקרב

מושלמותשיחידותרקלאהכלל.מןיוצאתשיטהזו
זו,בשיטהלשלוטשקלאלאהמלאה,למצבתןבמהירות
שיטהזומקצועיות,אמות-מידהלפיאולם,ולנהלה.
עתידיםהללו,ליחידותהמגיעיםהטירונים,הרסנית.
חבריהםעםמוקדמתהיכרותללאהבאלקרבלהיכנס

ואיןלהם,מוכרותאינןהוצבו,שבהןהיחידות,החדשים.

יחידתיתמסורתשלאוגאוות-יחידה,שלתחושהכלבלבם
בלתי-לכידות,יחידותיצרהזותגבורשיטתמחייבת.

מהלמ-שסבלוחיילים,שלמשמעותיתגדולהכמותובהן

כלשהו.התגבשותתהליךשעברויחידות,לעומתקרב,
העולםבמלחמתהאמריקנייםלטירוניםהאימוןבסיסי
להכשרההמתגייסיםזכושבהםענק,מתקניהיוהשנייה
עתידיםהםדיוויזיהלאיזומראששידעומבליאחידה,
המתקניםגודלניהולית.מאוד,יעילהזושיטהלהגיע.
אחידותעלבקרההדרכה,אמצעישלריכוזמאפשר

המתקנים,בראשבכיריםמפקדיםוהצבתההכשרה
צמוד.באורחהטירוניםאתולהנחותלפקח,המסוגלים

להכשירנהגוהגרמניםשגויה.זושיטהמקצועית,אך,
שבאו,המתגייסים,דיוויזיוניים.אימוןבבסיסיטירונים
אלהאתאלההכירוורובםארץ,חבלמאותוכלל,בדרך

תרבותיהווילהםשהיהאומוקדמת,אישיתהיכרות

להםהתאפשרוכךיוצבו,היכןמראשידעומשותף,
אדמתעלבהיותםעודהעוצבהממורשתחלקלספוג

להמשךהועברוהםהבסיסיהאימוןפרקלאחרגרמניה.
שבהןהמסגרות,עלשמירהתוךלחזית,בסמוךאימון

לשמורניסיוןנעשהלחזיתבכניסתםבטירונות.הוכשרו
הגיעה,עםהכתתית.ברמהלפחותהטירונותמסגרותעל

קרבבעתותפקודהמגובשת,יחידהכברהתגבורתהיתה
ההדרכה,אמצעיבוזרוהזהלהישגבדרךלכך.בהתאםהיה
הבכירותברמותוהפיקוחההכשרהאחידותנשמרהלא
שיטתלהערכתאמת-המידהאךביותר.בעייתיהיה

ולא-מקצועיתאמת-מידההיתהוהתגבורההכשרה
עושההגרמניהצבאכידומה,היוםועדמאזניהולית.

השיגרהנוהליאתלהתאיםמנתעלאחר,צבאמכליותר
שהואהזה,העיקרוןהקרב.שדהשללמציאותשלו



צבא,כללרגלינרלהיותצריךהצרופה,המקצועיות

הבאה.במלחמתולנצחהמקווה

סיכום
מלחמתלאחרהאמריקניהצבאמצבאתשניתחילבמק,35
כתב:ויטנאם,

לחייליהארצות-הבריתאמרהממשלתה,באמצעות

לעתיםאךמהם,רוצההיאמהמאותשתימשך

רוצה,היאמהלהםאמרההיאבכלל,אםרחוקות,
הנחותיהעלמאודנשענההקצונהכתוצאה,שיהיו.

הישנותההנחותכיהתברר,וכאשרהמסורתיות.

כלכינראה,יחליפן?מההקצינים,שאלושגויות,
פתוח,מדו-שיחלבואצריךהצבאיתבחשיבהשינוי

ופומבי.רב-צדדימנומק,

שלהרחבהלכלולחייבקמבלי,לפיהחדש,האתוס

ציוויים,ולכלולוכוץ,ומסירותאומץ-לב,(המסורתיהאתוס

ברמותאךהצבאי,המקצועשלללב-לבוהנוגעים
כממצה:ליהנראיתציוויים,רשימתלהלןביותר.הבכירות

הקצין:

מקצועי.אינטלקטואליכושרבעליהיהא.

ורב-היבטית.כוללתראייהבעליהיהב.

טפל.לביןעיקרביןלהבחיןיכולתבעליהיהג.

ביותר.הקשיםלמצביםויתכונןהנולד,אתיראהד.

דמיון.ובעליצירתייהיהה.

סיכוניםליטולונכוןמעזיוזם,עצמאי,יהיה1.

ואתריות.

יוזמה.ויעודדסמכויות,יאצילז.

ונחוש.החלטייהיהח.

מאופקאיתן,יהיהט.
לחץבמצביגם-וקר-רוח

קיצוניים.

אינטלקטואלי.ואומץ-לבמקצועייושרבעליהיהי.

הצבאיהממסדואתהפרטאתמחייביםהאלההציוויים

ולבקרלמימושם,לדאוגהמדינהאתמחייביםהםכארגון;

בנפשנו.הם-הכלומעלשוטף;באורחיישומםאת
ש

%

אצל:מצוטט35.
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