
הידעחוסרמקורות
'צבאה

הםהתוצאה"מבחן"ואימוץהאישיהניסיוןעלהמופרזתההסתמכותראויה,צבאיתהכשרההעדר
WI~Wהבכיריםהממקדיםשלובעיקר-בצבאהמקצועיותלחוסרהמרכזיותהסיבות

שישכךעללהצביעניסיתיהקודמיםמאמרייבשני
וכלליםמובחןתיאורטיידעושבסיסוצבאי",מקצוע"

ניתןהכלליםואתהידעאתכיטענתיםירורב.1דימקצועיים
בסיסעלהשניםברבותנוצריםהםוכימסודר,באופןללמד

המצטברמהניסיוןבהיסטוריה,מאירועיםולימודהכללות
ההבחנהאיןאלה.בימינוהמתבצעיםומהניסוייםבתרגילים

קרבמארב,-צבאיאירועשכללהבנהבניגודעומדתהזאת
הכלליםשליישומםושאלתייחודי,מקרההוא-מלחמהאו

שיודעלמי(הקשההבעיההיאהמעשיבהקשרההבעיהנוכח

מקצועיותועלהשפיעועיקרייםליקוייםשלושהלדעתי
צה"ל:של

ארוךהכשרהשמסלולבעודהכשרה.ללארביםקצינים88
האזרחיבעולםחופשימקצועלרכוששרוצהמילכלמצפה

ההכשרהמסלולהריהעולם,מצבאותברביםמפקדלהיותאו
הידעומרכיבקצר,לאחרונהעדהיהבצה"ללמפקדים
אחריםלצבאותבניגודמעמיק.ולאדלהיהשבוהתיאורטי

בכיריםלקציניםומחייבמסודרהכשרהתהליךבצה"לאין
שלובהכשרתובאימונומצטייןהצבאמהתילות.ברבים
מפקדיםובהכשרתטכנו-טקטיידעבהקנייתהבודד,החייל

-קציןנהיהשהחיילמשעהאךזוטרים,
מוכשרשהואמהמקומותבחלקמקובל
במעלותלהתקדםתפקידיוביצועמעצם

שוםכיוםאיןלמשל,ביבשה,הפיקוד.
תנאיאוחובהשהיאממששלהכשרה

בדרגותאובתפקידיםלהתקדםכדי
המינימליהקציניםלקורסמעבר

הכשרתביםאובאווירגםוהבסיסי.
קצרההיאבכיריםלקציניםהחובה

תורטוזה(.2ברמותההסמכהלמבחניבניגוד(ומינימלית

נתפסתלקידום,הקשורשבכלמכךנובעזהליקוי
הקציןשלמאישיותוחשובהכפחותבצה"לה"הכשרה"
יעדיפומהמקריםברביםלכןהאינטלקטואליים.ומכישוריו
אישיותואשרמקצועי",קצין"פניעלטוב"בחור"מפקדים
לכךגורמתהזאתההעדפהבולטים.פחותהטבעייםוכישוריו

להגיעמתאמציםהםאיןברגליים":מצביעים"שהקצינים
אתהבוניםבלימודיםמדובראםאלא(ההכשרהלמוסדות

והםעסקים),מנהללימודיכמוהאזרחית,לקריירההקצין
העבודה"ל"כרטיסשייכנסנוסףתפקידלבצעמעדיפים

צבאית.והשכלהתיאורטיידעעודלקנותבמקוםשלהם

הכללים).מהם
הגרמניהצבאמפקדשלבלשונו

גנרלהראשונה,העולםמלחמתשלאחר
במאמריהזכרתיכברשאותוזקט,פון

התיאורטיהידעביןהפער"הקודם:
אי-ביןהפערביותר;בעייתי-ליישומו

אינסופי".הואבשטחליישוםהידע

קטנה":"איפואהיאהלימודמטרת

ה"אינסופי"מרמתהבעיהאתלהעביר

ביותר".הבעייתי"לרמת

ולהתכונןללמודדרךלכאורהישאםהדבר,הואכךאם
טענותעלוזאתבכלכיצדלמלחמה,
מפקדיםשלהביצוערמתעלחמורות

ממלחמותכמהלאחרמיפקדותושל
אנשיםמהמקריםבחלקכיצדישראל?

תיפקדוונבוניםחכמיםמצוינים,
ונכשלו?שאלותמעוררבאופן

תחושהפעםמדיישמדועובקיצור,
-הצבאשללמקצועיותבאשרקשה

הבכיריםודווקא(מפקדיםשלובעיקר
שבהם)?

ביןהפער"זקט:פוןגנרל
-ליישומוהתיאורטיהידע

ביןהפערביותר;בעייתי
בשטחליישוםאי-הידע
אינסופי"הוא
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שלאטוב",בחור"פעםלאפירושומוכשר"קצין"הביטוי
במערכיםהיוםישכךקצינים.קורסלמעטהכשרה,שוםעבר

שהםגבוה,היותרהפוטנציאלבעליודווקאקצינים,השונים
ביצועכדיתוךשנרכשמהמלבד(צבאיתהכשרהכלחסרי

קצרותבהשתלמויותקריבמועט,המסתפקיםאוהתפקידים)
ומסודרת.בסיסיתלהכשרהכתחליףלמשל)מ"פים,קורס(
ביותרבולטתמעשיתיכולתבעליבקציניםכאמור,מדובר,

להםלאחר;אחדחשובמתפקידברצףעובריםאלהכי-
רואיםוהםהכשרה;שלפורמלייםהליכיםעלמוותרים
גםהצבאיתלהכשרהזמן.בזבוזהצבאיתהתיאוריהבלימוד

שבחילותמפתיעזהאיןולכןבצבא,כלכליתגמולשוםאין
יותרהמג"דיםברמתלהיותיכוליםהיבשהבזרועמסוימים

משפטים,הנדסה,בוגרי
מקצועותושארכלכלה

בוגרימאשרמכובדים
מיהםאלהפו"מ.

בלימודיםשהשקיעו
שניםארבעאזרחיים

-צבאייםובלימודים
קצינים)קורס(שנהחצי
שמפקדיוצבאלא.ותו

הידעבהיבטבורים
בסיסחסריולכןהצבאי,

פחותיתפקדתיאורטי,
מפקדיםכאשרטוב
במצביםייתקלואלה

זקוקיםויהיוחדשים
עללחשובכדיזהלידע

והרי-ראוייםפתרונות
המל-שלמהותהזאת

בהכשרההחוסרחמה.
ככליבלוטהצבאית
אלהמפקדיםשיעלו
והתם-הדרגותבסולם

עליהםויהיהקידים,
מור-החלטותלהחליט

כוחהדורשותכבות
-רחבהוהבנההפשטה

בשטחניסיונםבעוד
בשאלתאעסוקבהמשך(בכלל.אםמאוד,מעטלכךתורם

הקצין).שלביכולתוכמרכיבהאישי"הניסיון"
ויישומםהכלליםלימודבמקוםהתוצאה"מבחן"אימוץ88

הוא:לימודהמונעיםהרעיםהביטוייםאחדביקורת.תוך
אינםזאתהאומריםגםהתוצאה"".מבחןהואהעיקר"
תאונה".כמעט"עלגםמענישיםהםשהריבכך,מאמינים

הםמאומה,אירעלאהתוצאה"שב"מבחןאף-על-פי
דו-בתרגילחייםכדוריםכשברשותושנתפסמימענישים

בדעהלהחזיקנוחבהם.השתמשלאהואאםגם-צדדי
זהעודוכלכללים,שאיןקובעאני"הוא:שפירושההזאת,

בסדר".שאניסימןעובד,

לבחוןיכולאינומקצועיגוףכיברורשטחיפחותבניתוח
חייביםולשפרללמודכדיהתוצאה".מבחן"על-פירקדברכל

טעויותבולגלותאותו,להביןהתהליך","אתלבדוק

היסודהנחתמכן.שלאחרבפעםיותרטובלבצעולהשתדל
ב"חיים"כיאםהתוצאה,לביןהתהליךביןחזקקשרשישהיא

לתוצאה.בהקשרדווקאוכו'למקרהלמזל,גםהשפעהיש
בהשהיוהימים,ששתמלחמתהיאהקלאסיתהדוגמא
התהליכים,אתבודקשהיהמיאבלמאוד,גדולותהצלחות

ומונענכוניםלקחיםמפיקאוליהיהבקרבות,שנעשהאתקרי
למשל(הכיפוריםיוםבמלחמתשנעשומהטעויותחלק

המופיעמעופפת,ארטילריהכעלהאווירחילעלההסתמכות

הימיםששתבמלחמתלרמאללהנכנםצה"ל

-----
בודרשהיהסיאברחרד,נחתתהבהעזתהיוהחיםששתבמרקמת

לסחיםחפשאוההיהבסרבות,שנעשהאתסריהתהלנה],את
הניפוריםיוו]בחלומתשנעשומהטעויותחלסזמונםנמנים

וכשידעכללים,כשאיןאךצה"ל).שלרשמימלחמהכלקח
התוצאה,מלבדמידהאמותאיןגם-נחשבאינותיאורטי

במלחמהשניצחשצבא,קרהכךדבר.ללמודאי-אפשרולכן
הגיעהמעטה),בלשון(מושלמיםהיולאבושהתהליכיםאף

אותםעל-ידישנוהלהמכן,שלאחרלמלחמהמוכןבלתי
תהליךזהו(לקחים.הפקתשלחכםתהליךבסיסעלאויבים
בהיבטבעיקראותווללמודלחזורהראוישמןמעניין,
המצרי).

וייטנאםמלחמתלאחרמאודהתקדםהאמריקניהצבא
הדו-הטקטיהאימוןמתקןשלפיתוחובזכותהשארבין-



היחידותנגדנלחםקבועאדום""כוחהיהשבוםל)ו),(צדדי
כיעדגבוהה,כהמיומנותצברהואהימיםוברבותהשונות,

לנצחשהצליחהבודדיםהמפקדיםאחדאותו.לנצחהיהקשה
מניצחון"כיכך,עלמצטערשהואאמרהאדוםהכוחאת

האבסורדאתממחישהאמירתולקחים".להפיקקשה
ואתהתהליךניתוחאתבמקוםהתוצאה"מבחן"שבאימוץ

למדידההניתןבתחוםשדווקאלומראפשרהלקחים.הפקת
תוךארה"בצבאנהגהדו-צדדי)באימוןמנצחמי(מדויקת

התוצאה.ממבחןמוחלטתהתעלמות
עיקריכמבחןהתוצאהמבחןשבאימוץהאבסורדאת

שהתגלהנניחמהחיים":דוגמא"באמצעותלהמחישניתן
נענש,בגזרהוהמ"פמחבלים,שניחדרומסויםבאיזורכי

התאפשרהשבגינןקשות,טעויותשלוששעשהמשום
נוסף,מ"פשישהעלתהאחרותבגזרותבדיקההחדירה.
לאחמורהנוספת,אחתוגםבדיוק,טעויותאותןשעשה
הרידח.3הייתהלאשבגזרתואלאפחות,

התוצאהמבחןלפיהשני?המ"פאתלהענישנכוןהאם
המבחןלפיאבלבגזרתו.אירעלארצינידברשוםכילא,-

מאומהאירעשלאהעובדהכילהענישו,נכוןמציע,שאני
גזרתו.דרךלחדורניסולאעודשהמחבליםמכךרקנובעת
אותוהמ"פיםלשנימגיעאובייקטיבימידהקנהכלעל-פי
קשוראינוהמחבליםשעושיםמהשהריבכלל),אם(עונש

אחתבגזרהחדרוהםבמקרהורקהמ"פים,שנישללתפקודם
למעשיהם,אחראיםלהיותחייביםהמ"פיםבאחרת.ולא

לכךיביאהתוצאהמבחןןפואה.4באותובדיוקפעלוושניהם
מקצועי.אבסורדוזה-לאוהאחרייענש,שהאחד

שיהיהפירושהאיןמשימתיגוףהואשהצבאהעובדה
שהתוצאהברורכיאםהתוצאה,על-פיייבחןשהכולנכוןזה

היאהמשימה"ביצוע"הערךשלובהקשרביותר,חשובה
-פחותלאחשובולהשתפרללמודכדיאולםהיחיד.המדד
מדדביןלהפרידהצורךהתהליך.אתלבחון-יותראףואולי

לבצעיהיהשניתןכדילקחים,להפיקהצורךלביןהביצוע
בעיקר-קריטיהינוהבאה,בפעםיותרטובהמשימותאת

לתהליכיםולכןעצמו,עלחוזראינוצבאיאירועששוםמשום
תמידהיאהתוצאהדבר,שלבסופועליונה.חשיבותיש

לדעתאי-אפשרלעולםאחרות:ובמיליםנעלם,בחזקת
לנבועעשויהתוצאתוכלשהו.קרביסתייםכיצדמראש
אלהכלוכו'.האויבשלמאודגדולהמטעותממקרה,ממזל,
ההבנהזאת,לעומתהתקדמות.ולשוםלקחלשוםבסיסאינם

מכלנפרדבלתיחלקבהכרחהיאושטעותשגיאות,שייתכנו
ההשתכללותמתהליךחלקהיאהזאתההבנה-אנושיתהליך

יניצר.5מקצועיתחוםבכלחשובמרכיבשהינוהמקצועית,

מחפששבהמכזאתשלנוהתרבותהופכתרת1י1יותר
שלט01ידכ-איתםלעצורנדידוהריםסיטיו]המפלד
העיטר"ההבנהשבלבהת1בר[(ר-ז"רדיןמשהרא"ל

ההכרחיםה0יני0האת~niwuשפירושה,להיכשל"לא
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ולבחוןלמדודכדילושנזקקיםהמקצועישהידעברור
להשוותכדישצריךזהמאשריותרועמוקרבהואתהליכים

מעטיםלאשמפקדיםהואטבעיואךלתוצאה,המשימהאת
ברורולתחקור.לעיוןקליםהיותרבחלקיםלהתרכזמעדיפים

ושבלעדיורחב,תיאורטירקעצריךמטעויותללמודשכדי

איןנכונים.לקחיםמהןולהפיקהטעויותאתלאבחןקשה

הנדרשהתיקוןאתולהגדירהתהליכיםאתללמודקלזה
אינההמוסכמתשהתורהאומוסכמת,תורהאיןשבובצבא
בושאיןצבאקריההכשרה),בעייתעללמעלהראו(מוכרת
רשאילמפקד)הבומבסטיהשם(אופרטור""וכלמדדים,
אובייקטיבי,דברשוםאיןכאשרהבנתו.על-פילהחליט
ומותנה-הקשרסובייקטיביוהכולולביקורת,ללימודהניתן

בבחינתמותר,הכולממילאעת,באותההמפקדשלובדעתו
לנמקושניתןדברשוםאיןגםואזיעשה,בעיניוהישראיש
צה"ליוכיחו.המבצעאוהמלחמהתוצאותורק-לבקרואו

הרווחהביטויהזה.המוטעהבכיווןענקבצעדיכיוםמתקדם
ברור.באופןזאתמגלםקובע"התוצאהמבחן"

הסובלנותשחוסרמכךמאודמושפעהזההתהליך
הפךלטעויותוהסבלנות
השארבין-בצבאלדומיננטי
ובגללהתקשורתבהשראת

לחקירותשניתןהיתרמשקל
ההעמדהולתהליכימצ"ח
האשםאתהמחפשיםלדין,
הלקחאתולאראשוואת
מביאיםאלהרופישה.6ואת

יוזמיםאינםשמפקדיםלכך
-סיכוניםלוקחיםואינם

הכרחיותשהןפעולות
שהר(מקצועיתמבחינה

ו"תחבולה").יוזמה""כלבבסיסעומדמחושבמקצועיסיכון

המפקדמחפששבהמכזאתשלנוהתרבותהופכתויותריותר
משהרא"לשלכדימויו-אותםלעצורכדידוהריםסוסים

להיכשל",לאהעיקר"ההבנהשבליבהלתרבות-ז"לדיין

יחרכהה.7המינימוםאתלעשותשפירושה

חסרימכךוכתוצאההכשרה,חסריקציניםשלהצירוף
מעשיותתוצאותמעריךהצבאכיההבנהעםתיאורטי,ידע
שבצבאלכךמביאהזההצירוף-נכוניםתהליכיםמאשריותר
רחב,תיאורטיידעבסיסעלצבאיתחשיבהמתפתחתלא

לבעיותמעשיים""אומיידייםפתרונותמחפשיםוהקצינים

האישי.ניסיונםסמךעלבעיקרמוגדרות,

המפקדיםתחושת-הצבאשלהשלישיתהבעיהמכאןשש
נוסףבאחרונהניסיון".לייש"כיבעיותלפתורשביכולתם

ביקורתתוךפתוחדיוןלקייםיותרעודהמקשהמוטיבלכך
שבמהלכםפנימיים,תהליכיםעברושונותמפקדותהדדית:

לאזר"בבחינתבתהליך,למשתתפיםרקהמוכרתשפהיצרו
לפענחו,שאי-אפשרקודמעיןהיאהזאתהשפהזאת".יבין

כל(לחקותושאי-אפשרבתהליךשהשתתףלמימיוחדוהוא
שיפורמעיןהואזהתהליךחדשה).שפהליצוראמורחיקוי

אתלחשוףאי-אפשרשהריהחדשים",המלךבגדי"של
ממנו,לחלקוהפךבושהשתתףלמיאלאשבתהליך,הטעויות

חיצוניתביקורתכלמפנימוחלטבאופןהתהליךמוגןוכך

שהתבצעהתהליך,לתוצאותיו.באשרוהןלתכניובאשרהן
שאינהדבר,יודעישלבריתמעיןיוצרמהמפקדות,בחלק

המיסטיתהאמונה,שלהשילובולביקורת.לבקרהחשופה
מעיןמעצב")"או(יוצרביחד"החשיבה"שתהליךנמעט,

ניסיון,לייש"שעיקרההעולם,תפיסתעםיחדחדש,עולם
המתעלמיםקציניםמייצרהצליח",וזהבעברזאתעשיתיכי

ובעליפוטנציאליתמוכשריםגםהםואםללמוד,מהצורך
קשה-מרשימהוהופעהטובהדיבוריכולתגבוה,איי-קיו

ידעעלהמסתמךהמקצועי,הטיעוןשהריעימם,להתמודד
העובדהדרמטי.ולאאפורנשמעהעבר,ניסיוןועלתיאורטי
במשךשעוצבהתיאוריה,עלמתבססהמקצועישהטיעון

שהרילגנותו,עומדתועכשיו",ל"כאןקשורואינורבות,שנים
ב"הקשר".קונקרטיפתרוןכיוםמחפשיםאנו-כמוסבר-

הניסיון"עלההתבססות
בעיהמעוררתהאישי"
הנובעתנוספת,עמוקה

המקצועשלמייחודיותו
יעמדוהמפקדיםרוביאבצה.8

בלאלחימהשלעליוןלמבחן
ואםדומה,ניסיוןלהםשהיה

קצרהתהיההמלחמה
להםתהיהלאואינטנסיבית,

באופןלהשתפרהזדמנות
עולהמכאןמשמעותי.

עלבעיקרשהתבססות
האישיהניסיוןכילכישלון,בהכרחכמעטמובילההניסיון
המלחמה,למבחןבמעטאךשדומהאחר,למשהונוגעתמיד

הכשרה,מערכתלבנותהצבאעללכןהמפקד.ניצבשבפניו
המפקדיםאתלהביאתכליתהשעיקרואימון,תרגוללימוד,

קרי-אחרים"עלניסיון"להםכשישמלחמה,מבחןלאותו
שהואבמהניסיוןהירוטסיהה;9עלהמתבססתיאורטיידע
ורצוימסובכיםקשים,תרגיליםקרי-למלחמהדומההכי

קרי-דומיםמצביםעלקודמתמחשבהוהרבהדו-צדדיים;
המושפעים(ודינמייםריאלייםתרחישיםעםמלחמהמשחקי

צה"לאיןהאלהמהדבריםבחלקהמפקדים).מהחלטות

די.משקיע
חשובמרכיבשהואספקאיןחשוב.אינוש"הניסיון"ולא
שהסברתיכפימקצוע,אישלבנייתהקשורבכלביותר

אפשרבסיסוועלטעם,ישהזהבניסיוןאבלוק10.07במאמר
להפיקהמאפשרהתיאורטיהידעקייםאםלהשתפר,
כמאמרואחרת,טכניות.רקשאינןמסקנותהאישימהניסיון

יותררבניסיוןהיהרכבשעליהםלסוסיםהגדול,פרידריךשל

אםאלא-IUOWמפקדיםלהדיחנכוןלא
אוגניבהשקר,כמו(ערכיתבטעותמדובר

ולכןלטעות,בלאללמודאי-אפשרפחדנות).
לראותאיןבהבנה.לטעותלהתייחםיש

בעתיד.טעויותלמניעתאמצעיאלאבהדחה
שהמפקדהערכהישאםאחרות:במילים
מעברבעתידבםהנראהככליטעה

להדיחונכון-למקובל
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שבצבאו.הקציניםלרובמאשר
הקצינים,אתלגייסמצליחשצה"לאףעללסיכום,
במדינתהמובילמהעשירוןהםהפוטנציאלשמבחינת

במלחמותהבכיריםהמפקדיםכלשלביצועיהםאיןישראל,
הייתהמבחניםובכמההשתאות,מעורריםהאחרוןבדור

ואיןלכך,אחתסיבהאיןמוצדקת.פעולותיהםעלהביקורת
לדעתי,מעיקרו.המצבאתתשנהתיפתר,שאםאחת,בעיה
לעיל.ניתחתישאותןהחולשותבשלושבטיפוללהתרכזנכון
ובתהליךראויה,צבאיתהכשרהאיןמפקדיםלהרבהשש

יותרהגבוהההאישיתהרמהבעליביןדווקאמענייןדיאלקטי

הגלילשלוםבמלחמתללבנוןנכנםצה"ל

מובילהקשר"תלויהכול"(בצבא.הרלוונטייםהמקצוע"
בסיסעללבשרירותשתוצאתומותר",ל"הכולבוודאות

למפקדים).הנתוןהכוח
גדולהלאבהשקעהלטיפולניתנותאלהחולשותכאמור,

קצינים,להכשרתהמפקדיםבגישתשינוישעיקרהיחסית,
בעתבהוהתחשבותהתיאוריההכרתלחימה,בתורותעיסוק
התרגיליםבאופישינוימתמשך,לימודהחלטות,קבלת

מקדמים.אנומיאתוהשאלה
בידינו.הדבר

והערותמקורות
גיליון(הצבא"הפיקודמקצועשללמהותו"ב"מערכות":מאמרייראו1.

372(גיליון(מהו"-בצבאהמקצועיו"הידע369(
לפיקודהמכללה"שלהקמתהמאזמשמעותיבאופןמטופלזהליקוי2.

לימודיםשנתייםהלומדיםהמכללה,בוגריכשנתיים.לפניטקטי"
מרכיביהיובירושלים,העבריתובאוניברסיטהאינטנסיבייםצבאיים

מטכ"ל,פקודתנוסחהובאחרונההבאות,בשניםהמ"פיםבקרבנכבד

סא"ל.דרגתשלקבלתהלפניפו"מקורסלעבורהמחייבת

להדיחנכוןלאדעתילעניותכילהדגישמבקשאניהזהבהקשר3.
אוגניבהשקר,כמו(ערכיתבטעותמדובראםאלא-שטעומפקדים
לטעותלהתייחסישולכןלטעות,בלאללמודאי-אפשרפחדנות).
בעתיד.טעויותלמניעתאמצעיאלאבהדחהלראותאיןבהבנה.
בעתידגםהנראהככליטעהשהמפקדהערכהישאםאחרות:במילים

שטעהמשוםלאתיעשהההדחהאךלהדיחו.נכון-למקובלמעבר
בהמשךכךעלוראובעתיד.גםכךשיטעההערכהישאםרקאלאבעבר,
זה.מאמרי

להענישלאאפשרכוחותינוביןדו-צדדיבתרגילהאםמשקל:אותועל4.
להחמירשישאונפגעים,לכוחותינוהיושלאמשוםרקהיוריםאת

המשימהבביצוענכשלוקריפגעו,לאגםהכולעלנוסףכיבעונשם
ליביתשומתאתהפנהדרורפרופ'לפגוע.ירי:בעתביותרהבסיסית
לתוצאה0.7שלסיכוישישנאמרהאבסורד.שלמתימטיתלהוכחה
מסויםמפקדב'.בדרךחיוביתלתוצאה0.3שלוסיכויא'בדרךחיובית

להתפלאאיןמהמקריםבכשלישהמוגדר:על-פי(והצליחב'בדרךבחר
שפעלחברודרךאתולאדרכואתנאמץהתוצאהמבחןעל-פיכך).על

ברורהשטותזוהייותר.טובהערוךלאיןשהיאאף-על-פיא',בדרך
התוצאה.מבחןשלמאימוצוהעולה

369.מערכותהצבאי",הפיקודמקצועשללמהותו"מאמריאתראו5.

היובלבגיליוןשפורסםמפקדים",אחריות"עלבמאמריראו6.
לדמוקרטיה.הישראליהמכוןבמסגרתהצבאיתלפרקליטות

מצביעלארץ,חזרתולאחרשנכתבהסיליקון",עמקבוגר"שלמאמר7.

הסיליקון.בעמקעובדיםכךוכייותר,טובהבינופעםשאוליכךעל
נאמניםשנהיהעדיףהאזרחיים,מהגופיםניהולמנהגילהעתיקבמקום

הזה).למאמרהנספחאתראו(להצלחהיתרוםהדבר-לעצמנו
369.מערכותהצבאי",הפיקודמקצועשללמהותו"מאמריאתראו8.
בהרצאהשרון,אריאלמיל')(אלוףהממשלה,ראששאמרדברים9.

2000.ביוניברק""פו"מלחניכי
369.מערכותהצבאי",הפיקודמקצועשללמהותו"מאמריאתראו10.
מכללילהתעלמותבהיי-טקהנוכחיהמשברקשורכמהעדלבדוקכדאי11.

כיעדבוטה,כההייתהשההתעלמותאפשרה"ישנים".הכלכלה
היולאהמעולההארגוניתוהתרבותהאדםכוחשלהגבוהההאיכות
הקשר",תלוי"הכוללאשםשגםהתבררעליה.לחפותיכולים

אתמוכיחהשניםרבניסיוןבסיסעלופותחהשנלמדהוהתיאוריה
ושוב.שובעצמה

הפוטנציאלשמבחינתהקצינים,אתוקייםמצחחשנה"לאףעל
גלשלביצועיהםאעישראל,במדינתהתובילמהעשיריהם

השתאות,ממירריםהאחריבדורבחשיפותהבכיריםהחפטדקם
מוצדקתפעולותיהםעלהביקירתהיקהמבחניםובכחה

עלמתקדמיםכמובן,הם,ודווקאנפוצה,פחותההכשרה
בהם.הגלוםוהפוטנציאלהאישיתיכולתםבסיס

השארבין-תהליכיםלחקורבמקוםתוצאה""בוחןהצבאשש
לחימהבתורתשמקורםאובייקטיבייםמדדיםלואיןכי

אי-אפשרתהליכיםשללעומקםלרדתובלא-מחייבת

להשתפר.
להצטברותמאודגדולמשקלנותניםהצבאובחייבצבאשש

בהקשרשהתרחשובודדיםמאירועיםהנובעהאישי,הניסיון
לכולברורכיאםולהכשרה,התיאורטיללימודבמקוםמסוים,
מקריםבהרבהרלוונטיאינוהאישיהניסיוןפקודהשביום

לבכירים).ובמיוחד(
ניכרוחלקדבר,לשוםכמעטמדדיםשאיןהיאהתוצאה

הבנתםעל-פיהאחראיםהמפקדיםעל-ידימוכרעמהדברים
בעלי"לכלוהמוכריםהמובניםנימוקיםבסיסעלושלא
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והיי-טקצבאעלנפסח:

2000(בספטמברב-18ב"מעריב"התפרסםואשרברקת",נירשנתבמאמו(

דוגמתמפקדיםשלתקופתםהייתהזאתה-80?בשנותבצנחניםצעירקציןהייתיכאשרהאווירההייתהמה
אשרדומה),מחומרקורצואשרנוספיםולמפקדיםלהםלפרגןהרגעזהו(שטרןואלעזרמורןאריקרובין,דורון
תשאפוכמו:אמירותלהפניםלנולעזורוניסוזיעה,והגרתהגבעותעלריצהכדיתוךהזדמנות,בכללנושיננו

הניצחון.אלתובילובינוניות,עלתתפשרואללהישגים,הדרךהיאקשהעבודההגבול,הםהשמייםלמצוינות,

חרדה.ושלמצוקהשלקשיםברגעיםוגםורגועיםנוחיםבזמניםגםביטוילידיבאיםומנהיגותפיקודכלומר,
וצדק.אתיקהכלליעלותשמרובני-אדםתהיובעיקר,
אםבסדרזהאבלשלנו,הציפיותהןאלהנוסף:מסרתמידאליהםוצורףחשובים,מסריםהםאלהכל
הנכוניםהאנשיםאתלעדכןותדאגובכנותביושרשלךהשגיאותאתתבחןמעשהשלאחרעודכלתטעה,
בתהליך.גיבוילךייתןשלךהמפקדתדאג,אלשלך.ומהכישלונותמהשגיאותללמודהיכולים

שילבאלאהתוצאה,שלהתחתונהבשורההתמקדבהכרחלאההיאבתקופהשלנוהמעשיםשלהשיפוט

שבגללמצטיין,מפקדביןהבדלישהתוצאה.אלשהובילוובכוונותבמוטיבציותהקשוריםשיקוליםבתוכו
עלובהעבודהשביצעמפקדוביןהאופטימלית,התוצאהאתלהשיגהצליחלאמסויםבמצבקשותנסיבות
לטווחורואההפועלתהערכההיאכזולאפשרותמתייחסתשאינההערכהלמזל.הודותמצוינותתוצאותוקיבל
הארוך.לטווחמזיקהוהיאבלבד,קצר

לטעויותהאשראילךמוענקולכןביותר,לטוביםנבחרת,עיליתלקבוצתשייךשאתההייתהסביבךהאווירה
יותר.טובהעבודהאתלבצעיוכלולאאחריםממילאולשגיאות.

לאבבית.מיידהרגשתיבהלם.הייתיהסיליקון,לעמקכשהגעתיה-90,שנותבתחילתיותר,מאוחרעשור
שיתוףשלמאודדומהסוגצוות,רוחאותהאווירה,אותהזאתובכל-אדומותכומתותולאצבאלאמפקדים,

האפשרי.ביותרהטובאתממךומוציאלמעלהאותךשמושךפרגוןשלסוגהדדי,וחינוךפעולה
בעבודהשהכרתי.הפיקודלשיטותמאודדומותבשיטותמשתמשיםהסיליקוןבעמקהמוביליםהמשקיעים

לטעויותמרחבמאפשריםהמשקיעים-היוםגםבעמקהדבריםמתנהליםשבההאווירהוזאת-היזמיםמול
הואשבהבדרךמתמקדהמשקיעמהצלחה.פוחדאינומכישלון,פוחדשאינושמיהבנהמתוךזאתולנפילות.

בכלמתמקדיםאלהבארץ.המשקיעיםמתנהליםשבולאופןהמנוגדהמודל-להצליחולקבוצהליזםלעזוריכול
ולשנאה.לשחיטהסיבותומחפשיםהסטארט-אםחברתשמבצעתשגיאה

אלגםהתפשטהאשרבישראל,לאחרונהאותנוהמאפיינתהכלליתמהאווירהחלקשזהולהניחסביר
אינסופיים.וקיטוריםתלונותפרגון,חוסראשמים,שלמתמידחיפושלינץ',אווירת-ההיי-טקתחום

גרםמיבלמנותעסוקיםאנשיםיותר.עודחזקההיאהתחושההסיליקון,מעמקבחזרהבארץנוחתיםכאשר
צוות.עבודתמדיפחותטוב,רצוןמדיפחותלשנוא.מיואתבעיותלהם

שלמרקחתמאוד.קטניםהופכיםשהםעדראשים,כיווץומעודדתחת"כיסוי"אווירתיוצרכמובן,זה,כל
1להישגיםהדרךלאשזאתלהביןכדיגאוןלהיותצריךולאסובלנות,וחוסרקצריםפיוזיםלהוסיףאפשרהזאת
תחום.בשום
הסביבהאתמחפשיםטוביםאנשיםבגדול.טועה-בשטויותובעיסוקנפש"ב"יפיכאןשמדוברשחושבמי

להתפתחות.ביותרהנכונה
ומפרהתומכתעבודהסביבתליבם.לתשומתהדבריםאתשייקחורצויבארץ,להצליחהרוציםמשקיעים

תנאיהיאאמיתיודו-שיחכנותשלבמרחבהמתנהלתועבודהאתיתהתייחסותשלאווירהבסיסי.צורךהיא
למעמד,להצטרףשרוצהמימתנהלות.אכןהןוכךזאת,יודעותבארץבתחוםביותרהטובותהחברותהכרחי.
מחייב.ייהואמהשיביןכדאי

האינטרנט.תשתיותבתחוםהמתמחהסיכוןהוןבקרןמשותףמנכ"להמאמרכתיבתבעתהיההכותבה
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