
ירדניפ.סגן-אפף

תרגילבעקבותהרהורים
שצבת-שרינן

הטי-תרגילבמסגרתשריוןעוצבתשלהפעלתה
השנהשימשהביום-אויב)עם(חד-צדדימבוקרבתי

האימונים.שנתבמסגרתהעוצבותלתרגולפתיחה

עלינושומה4ובהישגיובתרגילבהתבוננו
ולאורשהותותה,כפימטרת-התרגיללאורלראותו
בכללו.זהאימוני-גייסותסוגשלהעיקריתהתכלית
תכליתהתכלית-העיקרית.אתנבהירשתחילהוכדאי

לקראתלהכינםהיאותרגולםהגייסותאימוןשלזו
רמתאתולבחוןבמלחמה,להםהצפויותמשימות

למסקנותלהגיעמנתעלהעוצבהשלאימונה-הכולל
אולםלקרב.וכונפתההמקצועיתכשירותהלגבי
נאמראשרכלכי1התכליתנדליתטרםבאלה
המשך-ולהתוית-הלקחלהפקתגםמכווןלגביה,
בתרגילשנראהאסורעוצבה.אותהשלהאימון
ארוךפרק-אימוןהמסכםתרגילזהיהיהואפילו
חייבותאודותיועלהמהשבותכל1סוף-פסוקימסית,

במסכתנוססתחוליהמהוהשהואכךעללהתבסס
אשרעדשממשךבשרשרת,חוליה-העוצבהאימון
ולדברבשעת-חירום.הממשילמבחןהעוצבהתגיע

שאנשיהחטיבת-מילואים,לגבימיוחדתמשמעותזה
יחסית,ארוךזמןבמשךבהמוצבים

כפישמטרת-התרגיל,מקרהבגדראיפוא,זה,אין
זאתכי-1למרגל""המלהאתכוללתשהוגברה,

תרגילשלהמסוימתמטרתוהעיקריתיהמטרההיא
התקפי,במבצעשריוןחטיבתלתרגל"-היתהזה

אויר,כוחותובשיתוףמוצנחיםכוחותעםמשולב
והנדסה".ארטילריה

תרגילובעיקרתרגיל,שכלבבטחהלומראפשר
עלמצביעאינובסיכומואשרעוצבתיתברמה

במהטוב.תרגילאיננומסויימים,וחסרונותליקויים
הנחהמתוךאנויוצאיםבאם-הדבריםאמורים
ליקוייםהשיפתמושלמת-לחלוטין.מסגרתלךשאין
ל-הנוגעבכלהעתיד,לגבימצע,המשמשתהיא-

הדוק-*מבחינתהןולתפעולה,המסגרתאותהארגון

לה.לחתועודנרוץאשרהאימון.מבהינתוהןטרינה
התרגילשלראשוניותועובדתכילשכוחלנואל

אלאהמתורגלתהעוצבהלגבירקלאשרירה-וקיימת
ראשו-לאאחרת,ראיהכלהתרגיל.מנהלתלגביאף
שלשורהלידילהביאנועלולהפני-הדבריםשלנית,

בלתי-מושלשות,כןועלנחפזות,שתהיינהמסקנות

בוהמתארעותההתרחשויותוסדרתתרגיל,בבחננו
ניהולואופןילשנייםהנושאאתלחלקעלינושומה
כפיהעוצבהוכשירות-מחד-גימאהתרגיל,של

מאידך-גיסא.בתרגיל,ביטוילידישבאה

מאוד,יסודיתהיתההתרגילשהבנתספקאין
שבידוהסגל,ומאומצת.רבהעבודהבהוהושקעה
רבהמחשבההשקיעוניהולו,התרגילהכנתהופקדו
ותרםהתרגילבביצועהקשוריםהפרטיםבמאות
עםזה.מסוגתרגילשלהשוניםצדדיולהארתרבות
שהיומספרתופעותעלדעתנואתשביתןחשובזאת,

מתו-'מנקודת-ראותובעיקרהתרגיל,בניהולקשורות
מתבטאתרגיל-מבוקרשלהעיקריערכוכידוע,דית.
שיאפשרבאופןמהלכיואתלכוןבושניתןבכך

שנקבעו-מראש.הנושאיםכלאתלהביא-לידי-בחינה

שבידיהמתודייםהאמצעיםבגבולותנכוןהנוזהדבר
הכנתאתבעיקרכולליםוהללומנהלת-התרגיל,

העוצבה-שלהמשימההגדרתאתלתרגיל,השטח

בדרך-ביצועלנקוטזואתשמהייבת(המתורגלת
אשר-מביימי-האויבהפעלהאתולבסוףמסוימת),
מציאוהי-ביותר,באופןלכון,היאהעיקריתמגמתה

הפיזית-העו-העמדתובאמצעותבהלכי-המתורגלאת
בדתית.

המ-הגייסותנגדהפועליריב-"תוקפן",מול
מנהלת-היותעובדתמהוהנוסףאמצעיתורגלים.
1המתורגלתהעוצבהעלהממונההמפקדהגםהתרגיל

ההשובותהבעיותאחתמתעוררתזאתשבנקודהאלא
1זובצורההבעיהאתלהגדירניתןכאחד.והעדינות

שלהשפעתהמתודית,מבחינהלהיות,צריכהמה-
המפקדשלהטקטיתתכניתועלמנהלת-התרגיל

כ-בפעלהמנהלת-התרגיל,חייבתהאם?המתורגל
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דבר,(התכניתפרטילכללהכנסמפקדה-ממונה,
שרצוי,או-אותו)עושהאוליהיתהשבמציאות
חופש-פעולהלמתורגללהניההמתודית,מהבהינה

פעולתשלתוצאהשהםנתוניםלוולהציגיותרנרהב
בק-בקרים/שופטיםהחלטותושלמביימי-האויב""

הדרךלדעתי,השונות.התקריותתוצאותאתבעם
עשויהוהיאמתודיתמבהינהיותרנכונההנההשניה
המתורגלהמפקדשליותרטובהלהרגשהלגרום
ועוד.זאתכלל),מבוטלתאינהשחשיבותודבר,(

עודממנהנובעתתהיה-השניההדרךאתמשנקבל
לצעודחייבהתרגילמנהל-:והיאאחת,התחייבות
פעזלוהלבצעליולאפשרהמתורגל,המפקדלקראת

הןשאיןבמידהכמובן,-ידועלהמבוקשות
התרגילשלשלבי-היסודאתקיצוניתבצורהנוגדות

אתמסכנותואינןשנקבעו,כפיוהתחזית-הבסיסית
לדוג-ניקחלבחינה.שהועמדוהנושאיםאותםבדיקת

גםחטיבתי,למבצעה"ש"שעתשלהבעיהאתמת
מציאותיתמנקודת-ראותבדברלהסתכלנרצהאם

מפקדתשלמרמתהנראיםשהעניינים'כפיביותר,
מנהלת-ע"יכזכור,המיוצגת,(הגבוהה-יותרהעוצבה

עיקריהלקנוטלתזאתשריוןשחטיבתהריהתרגיל),

שקביעתומכאן,וכולההגבוהההעוצבהשלבמבצע

הנידונה.החטיבהמתכניתמושמעתה-"ש"שעת

היא,ה-"ש"שעתלשינויהמתורגלהמפקדבקשת
המציאותמבחינתגםמיוחדתמשמעותבעלתאיפוא,

מתודית,מבחינהוגם

עליה,הדעתאתלתתשכדאינוספת,בעיה

מסוגתרגילקרב-תנועה.עלהמבוססבתרגילקשורה
פגשנולאאשרמסויימיםאלמנטיםבחובוטומןזה

מהירות-שבהםוהעיקריחי"ר,בתרגיליבהם

דברמסויימים,מהלכיםשלהביצועומהירותהתנועה,
שלהכנתהמבחינתוביהודהבקדהעלהמקשה

עלגם-המכאןמביימי-האויבמטעםתכנית-תגובה
קרב-יוצרוכןהשונות).התקריותעלהשליטה

שלהמקוריתבתכניתשינוייםשלאפשרויותתנועה
ו-צירי-התקדמותמבהינתבעיקריחידות-המשנה,
הנועקבאפשרויותאתמגבילזהכלכיווני-התקפה.

השוניםהאירועימעלמנהלת-התרגילשלהמרכזי

לגביהסמכויות,אתלהוריד""הכרחלידיומבש
שללידיהםהמנהלהמידיהיומית,התחזיתפרטי

ווסמכויותהורדת""אמנם,בכירים.בקרים/שיפטים
לודאיהיהשניתןכהימסוימת,הכנהפעולתמחייבת
מנהלת-התרגילמצדשליטהשלמסוימתמירהבנפז

שלמוקדםבניחוחתתבטאזאתפעולההנעשה.על
ודיוןבתרגיל,המובאות-בחשבוןהעיקריותהתקריות

מסויםכוח-משנהשלאפשריותדרכי-פעולהעל
מסויםיעדכיבושלמשל,-מסוימתמשימהבמסגרת

אפ-דרכי-פעולהבלשלבמיונןההתקדמות.בדרך
דרכי-פעולהאותןאתלצייןצורךיטאלהשריות

דבר,-לביצועפסווותמנהלת-התרגיל,לדעתהש4
עללהשגיחשיועדבכירלבקר/שופטמצעשישמש
כוח-משנהמפקדיחליטאםוהיהמסוימת.תקרית

ידיעלנפסלואשרבדרכי-פעולההנכללתתכנותעל
הבכירהבקר/השופטלוירשהלאמנהלת-התרגיל,

ונודעתאחרת,בדרך-פעולהלנקוט,ויחייבולבצעה,
הפעלהמבהינתידועה,טנניתמשמעותזהלדבר
הפעלתאתמהגנניםכאשרביזם-האויב.כוהיהשל

אתבונים-הגנהבמערךנאמר,-האלההכוחות
דעתהעלהמתקבלותאפשרויותממפרעלהתכנית

אתלכךבהתאםולסגלים-מנהלת-התרגילשל
כוח-מפקדיחליטאםואילואש.ביוםהפעלתתכנית

אשרלא-נכוןמכיווןגרועה,התקפהלבצעהמשנה
שםמוכניםיהיולא-אפשרותהאתהניחלאאיש

הקצרהזמןומפאתואש,מיקושלביוםהאמצעים
עלגרועהתכניתפסילתלהתקינם.אפשרותתהיהלא
העשויההיהידההדרךהיאבכירבקר/שופטידי

זה.ממיןתקלותלמנוע
אחתבעיהעודאלאותנומביאהאמור-לעיל

התחזית-ביןהיססוהיא,יהתרגילמנסיוןשהתבלטה

שלהביצועמציאותוביןמראש,שתוכננההבסיסית,
מציאותיותשלרבהמידהלשוותרצוננוהגייסותז
הלקוימביצועומידיתהסקת-מסקנותמחייבלתרגיל

הכגסתיחייבהדבראםאפילומסוים,כוח-משנהשל
הבסיסית.לתחזית-המבצעיםבלתי-מתוכנניםשינויים
בפנימסוימת,במידהמונע,האמור-לעילאמנם

לחלוטין.בעדןמונעהואאיןאבל-זהמסוגתופעות

שכוה-בסיסיתבתחזית-מבצעיםתוכנןלדוגמא,אס,

עדהיעדיםאהדאתיכבושמסויםבצייהפועלמשני
-משימתובביצועימשיךזאתולאחרמסוים,מועד
ולפי-לקויהיהכוהאותושלהביצועשבאםהרי

בתנאיםכוח,אותוהיהלאהבכירבקר/שופטדעת
מנהלת-עלהיאחובה-היעדאתכובשהנתונים,

שיליות,תוצאותהתקפהאותהלגבילקבועהתרגיל
אתלהטילההכרחבפנימפקד-העוצבהאיולהעמיד
עודאיןזהשבשלבבמידהאחר,כוחעלהמשימה

יכניסשהדברברור,-לביצועה.כושרהראשוןלכות
יתרוםמאידך-גימאאבל1התרגילבתחזיתוכיבושים

במצי-להיותהיהשפלולכפיהמצב,להמחשתהוא

עדלהגיעצריכההתרגילבניהולזוגמישותאות.
אותםבהשגתיסתייםלאאףשהתרגילהאפשרותכדי
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שה-עד-כדי-כך,אפילואומראש,שתוכננוהיעדים

ביצועבגללמסוגלת,תהיהלאהמתורגלתעוצבה
ש-הסופיתהמשימהאתלהשיגגייסותיה,שללקוי

עליותהוטלה
**4

במוחיהתעוררהחשובה,אבלקטנה","נקודה
המבקרים".פרשת"והיא,התרגיל,במהלךבהסתכלי

ה-המפקדיםלסגללאפשרגיותרשחשובספקאין

ממנווללמודזהממיןבתרגיללחזותבצה"לבכירים
מקו-חלקיםאהדמעקבמאידך-גיסא,האפשר.ככל

הלימודמיעילותשגורערקלאהתרגילשלטעים

מסולף,רושםליצורהואעלולרבים,במקריםאלא
באמתהנךרוצהבאםביותר,שליליתשתוצאתודבר

ואלבשלמותו,התרגילאחרעקובאזכי-ללמוד
ספרלקריאתדומה.הדברבודוים.בקטעיםתסתפק

הגעתואפילו1בתוכושוניםפרקיםעלבילוגתוך
תוכלהאםהיאהשאלההגעת),באם(סוף""למלהעד

עלועוד.זאת-?הספראתקראתשאכןלומר
מעובדתהנובעותחובות,מספרחלותבתרגילהמבקר
אורה,כימקובלזהשאיןמידהבאותהאורח.היותו
שלהבישולבענינייתערבערב,לארוחתהוזמןאשר

בתרגילשהמבקרנכוןזהאיןכך-בעלת-הבית
ה-והערותיובשאלותיוהמפקד-המתורגלאתילעיט

היותהמתורגלי,"כלפיהוגןאינוגםזהדברשונות,
בטעם-הטוב.פוגעוגםמשלו,דאגותדילוויש

לזכורהמבקרעלשומההמבקרים.לסוגיתהערהעוד
1בהצגהבביקורולאבתרגילבביקורהואשהמדובר

כאלהתרגילשלהשוניםלקטעיולהתיחסואסור
כהצגה".

***

-התרגילניהוללגביההערותמשהוערוועתה,

אנשיאתלראותעצמה.החטיבהאלמכאןנפנה

דבר-מורכביםאמצעי-לחימהמפעיליםהמילואים

למרותביותר.נעימהחויהמהוהכשלעצמו,יה,
היומ-מבעיותחייל-המילואיםשלהיחסיניתוקו

ה-כלאתלהפעילהואכשירהצבא,שליומיות

השריוןעוצבתמורכבת,מכונה""אותהשלכברגים"

יפעל,יחיה,הזההעצוםהמנגנוןשכלולגרומולבך,-

עליו.שהוטלוהמשימותאתויבצעינוע,

הפתרונותעללויכוחלהכנסממשיטעםאוליאיןי
כוחות-ומפקדיהעוצבהמפקדשלהשמיםהטקטיים

ה-הערות-מספרלהעירכדאיזאת,לעומתהמשנה.

חרמ"נשלמקומוהכוהות,תפעולבבעיתכרוכות

ויששישסוגיהמהויםתפעולו,ואופןבעוצבת-שריון,

להת-איןמקום,מכלאך,עליהידעותלהחלפתמקום

הגדוד-החרמיהאתלעתיםלהפעילמהאפערותעלם

שריון.שלאלמנטיםלולצרףמבליכגדוד-רגלים,

יעד-המפתחעלהתקפההיאלכךהדוגמאותאחת

שהיתהוהזיקה-העוצבהשלשבציר-התקדמותה

צירוףכוהות-המשנה,יתרפעולתאלזאתלהתקפה

קבי-עלבין-השאר,משפיע,הרמ"נגדודאלטנקים

אור,שלוהגורמים;כוהאותושלה"ש"שעתעת

שעת-ה-"ששקביעתעלהמשפיעיםוביוב"זחשכה,

חיל-הרגליםשאצלמאלהשוניםיהיוהטנקיםשל

מהגלהבהםבמקריםמשנהו.אתאחדנוגדיםואף
יחידתצירוףעללותרמקוםישמעין-זה,ניגוד

אופלוגההפרשתעלוכן(חרמ"נגדודאלטנקים

הצורךמןלהשתחררכךוע"י-מתוכן)פלוגות

כדיאור-היום,ראשיתאלשעת-ה-"ש"אתלקרב

אזיאפשרזאתותחת;הטנקיםהפעלתעללהקל

-ארטילריהבסיועחי"רשלהתקפת-לילהלבצע

ההת-הצלחתשלשלם-יותרניצוללידילהגיעואף

כוחות-שריון,שלמוגמרתעצמהאותהבעזרתקפה,

יחידת-טנקיםריתוקעלהויתורעקבתתאפשראשר

התקפתכיניתן-לחשובהאמורה,התקפת-הרגליםאל
צי-ובליארטילריהגדודבסיועבלילה,גדוד-רגלים

עצמהבעלתלהיותעשויהפלוגת-טנקים,שלרופה
פחותגדוד,אותושליוםהתקפתמאשרגדולה-יותר

בהםבמצביםגיחודוזאת1טנקיםפלוגתועםפלוגה,
הפריצה,לתפקידחיוניכהלהיותעשויהשריון

שלסטנדרטיפיצולכייצויןהרגלים,התקפתשלאחר
עדי-מתןבמקוםהקרב,צותותביןהטנקיםפלוגות

במרביתעלולמכיווני-המאמץ,באחדלריכוז-יתרפות
לחימת-מהלךעלגורליבאופןלהשפיעהמצבים

בולה.העוצבה

מש-אשרתורהזוהי*במטהוהמפקדשימוש

שדהבתנאימוחשי-ביותרביטוילידיבאהמעותה
הואשבולמצבלהגיעלמפקדלואסורזמן.ובלחץ
ובעיקר;העוצבהבניהוללומפריעשהמטהירגיש

פיסית"-היכולתשלגבולותיהמחמתזאתאסור
כזוגישהניגשאםאחד.בארםהגלומה-והנפשית

ותעלהתצוףבהמשך,אז,כי-הענין-הנידוןאל
יחידשאדםברור,זמן'שלהחמורההבעיהלפנינו

לחשובשיספיקבשבילרב-ביותרלזמןזקוקיהיה
כאשר.-אחדיםאנשיםמאשרנושאים,מספרעל
אחדכל

מהם.
נושאו-המיוחדאתבמקביל,מחשב,

תלועהשלתמונהאזימתגליתובסופו-של-דברהוא.
ההפקדביןזמןשלוכלתי-תכליתיתבלתי-צודקת

זמןלעצמונוטלהראשוןכאשר-ומפקדי-יחידותיו

ם



בלתי-נמןלולכפופיםמשאירוהואארוך-מדי,
ולהכנות.לתכנוןמספיק

עבודהידומתחתלהוציאהמסוגלגוףהיאהמפקדה
מינימלי.פיצולתוךיחד,עובדשהואבתנאייעילה,

המפקדהכלכאשרהואביותרהנוחמצב-הדברים
מן-הנמנעלרובהואזהדבראךיאחדבמקוםנמצאת
פיצולשלה"טכניקה"באהומכאןלחימה.בתנאי

והעור-העיקרית-עיקרייםחלקיםלשניהמפקרה
מוג-לאיותחייביםאשרמסויימים,ובתנאים1פית
קדמיתחבורת-פיקודיוצאתובמרחב,גזמןבלים
זהובלחימה.מסויםשלבשלניהול-מקרובלשם

שמצבכל-כךודאיישקודוהמפקדהמכמימלקהפיצול
איןהאפשר.ככלקצר-ביותרזמןאלאיארךלאכזה
אותכנוןולמשכירג-מדי,לפיצולשהמגמהספק

המפ-לעבודתהרסניתהנהמזה,ארוכים.מדיביצוע
וגורמתיעילותהאתמבטלתהיא1בכללהקדה

המטהביכולתהיהאשרהעזרהאפשרויותלסיבול
ולהי-לאי-היאום-לזהובהמשך1למפקדלהגישה
אתמקיימיםשכאשרהוא,למדיטבעירבות.סבנות

משקליעוברשצויינו,כפיהמפקדהלעבודתהתשים
קבוצות-ריבוי-ומכאן1היחידותמפקדיאלהכובד

ואףבלתי-מוגדרות,הנןשלרובלמיניהן,הפקודות
נוסףבנוהל-הקרב.המדויקמקומןמההובהרטרם

הריאלו,קבוצות-פקודותובריבוילחוסר-האבליתיות
המפקדים-שלהיקרזמנםלבזבוזלגרוםהדברעשוי

הגייסות.הפעלתיעילותאתולסכןהכפופים,
1.

,חשוב-ביותרוהוא-אחדנושאעודלבסוף,

איןאךהנם,האנושמטבעוהנצחון,ההצלחהשכרון
ו"שכרון"קורהבוהמצבמאשריותרמסובןדבר
הלחימהסיוםשלבוהנה,לחימה,בשעתיתקפךזה

לכובש.רבותסכנותבחובוטומןהיעדכיבושלאחר
חשוףהנושבובמצבהואנמצאאלהברגעיםדוקא
להתארגנותתרגולתמידיות,להתקפות-נגרביותר
העשויהבלבדהיאהכיבוש,לאחרלהגנהמידית
שלאפשריותמתוצאותהכובשתהיחידהאתלהציל

כלשלבדמו""להיותצריךזהדברהתקפת-נגד.
הדרגים.בכלהמפקדיםשלבדמםובעיקרלוחם,
המפקדיםשלעירנותםכלחייבתהזה,השלבבהגיע
פריקת-עולגילוימפניבשמירהברוכותלהיות

הכלליתהעיפותאףעלבגייסות,וחוסר-משמעת
הצלחהכיאותה-שעה,הקיימיםורגשות-ההצלחה

לכשלוןתהפךעד-מהרה-כאלותופעותהמלווה
מאוד.יקריהיהשמחירוחרוץ,

נתןהתרגילכילצייןעליהערותי,אתבסכמי
הגורמיםבלשלזבלתי-פוסקמבזהרלמאמץביטוי
זמרובההיתהשתועלתוספקאיןבו.חלקנטלואשר
המתורגלת.לעוצבהובודאישניהלוהו,לאלהגם-

לארגונובנוגעהתפישותלגיבושרבותתרםהתרגיל
בעוצבות-הואכשהמדוברתרגיל-עוצבתישלוניהולו
שריוה
קשוריםשהיונושאיםשניעלכאןעמדתילא
1חלקבושנטלוכוחות-מוצנחים,הפעלתזבתרגיל
אלה,נושאיםזה.מסוגבתרגילמביימי-אויבוהפעלת
ועוד-נפרדטיפולמחייביםוהיקפם,מהותםמפאת
בעתיד.בהםלדוןאשוב

ד--

wilunבצה"להצבאיבשיפוםS1o133(פפפוד
הואזהתפקיוועיקרכיכמוני,סבור,השיפוט
התייל.שלותיקונובחינוכו

הדיןביתילךבההדרך,מהילבחוןבבואנו
מןלצאתעלינוהענישה,מטרתלהשגתהצבאי
הנאשמיםחיילים,דינםאתיתנושבפניוההנחה,

שהנםלהניחשיטילים~אויותרחמורותבעבירות
חמור,לעונשראוייםכאחדשניהםמועדים.עברינים
עונשהטלתיכולתלשםכחוק,תוכחואשמתםבמידה
רחבהסמכותהצבאיהדיןביתבידיהחוקנתןהמור
למדי.

הנאשםאתהרשיעהצבאיהדיןשביתלאחר
לעברין,ימחיששהעונשיודא,המסיבות,אתושקל

לושהיוההנאותעבורמשלםשהחיילהמחירכי
כדאי.אינוהעניןכלוכילמדייקרההעהעבירהגצד

מלחזורהעבריןאתירתיעשהעונשההכרח,מן
העברינות.אחרמלהגררהחייליםכללואתמעשהועל

ימעיטהצבאיהדיןשביתהראוי,מןלדעתי,
שימצאהמקרים,תנאי.ובאותםעלאוסמלייםבענשים
אתדינובפסקשיסבירהחשוב,מןלהטילם,לנכון
יקףלאהחייליםוכללשהעבריןכדיהדבר,שלטעמו
הדיהלפסקביחסראש

ליב-מהשקפותהנובעשעונשברורלהיותצריך
העבריןבידילסייעעלולהצבאיהדיןבביתרליות
אחריםלחייליםפיתוילשמשועלולתעשהועללחזור
זו.בדרךללכת

העגירהאתההולםזאת,לעומתחמור,עונש
כדאיאםהיטבוישקוליהססשהעבריןלכך,יגרום

חיילים.כללשירתיעספקואיןמחדשלהסתכן
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