
כמשברמשרילקחי
הלחימהתורתבהתפתחות
אלמוג*דורוותא"ל

חפינתראש"

תוה"ד

ניבוא
/במטכויל

אג"ם

הימיםששתמלחמתלפנינכתבוהלחימהייתורות

תקופה.אותהאתשאיפיינושהיו,בבעיותוהתרכזו

בנתונילשינוייםהביאההימיםששתמלחמת

למצואחייביםהיואשרוהאויב,הזירהשלהיסוד

לאורשנבחנולאחרהכתובהבתורהביטוייםאת

לימודזו...תורהשלביסודההמונחותההנחות

והתאמתםזריםצבאותשלהעברוממלחמותלקח

האויבמפעילותהמסקנותהסקתעםיחדלתנאינו

אתלהביאהיוצריכיםהימיםששתמלחמתמאז
שכנגד,תורהעםהבעיותמולשיעמודכךלידיצה"ל

מבעודונלמדהגובשהאשר
דעומ".1

הפקתשתהליךהואזהבמאמרהמרכזיהטיעון
חריףמשם-היווההימיםששתממלחמתהלקחים

זהמשברצה"ל.שלהלחימהתורתבהתפתחות

שמשתקףכפיאגרנט,ועדתשלבדו"חאובחן
שלהתהליךאתשבוחןלמיהנ"ל.בציטוט

בשניםכאילונראהבצה"ל,התו"להתפתחות

נגדעהשכמוחיובית,התפתחותהייתה67-48

דו"ח73-67.בשניםחשוכהתקופהלאיזוונקלעה

ההיאהחשוכההתקופהאתכביכולחותםאגרנט

חיוביתלתפניתסימןמסוימתבמידהומהווה

אףאולםבצה"ל.התו"להתפתחותשלבתהליך
תורתיתפעילותשללפרץלצפותהיהשניתן

בפועלמוצאיםאנוהדו"ח,פרסוםשלאחרבתקופה
הנרמזתההססנותמשהו.ומהוססתמוגבלתפעילות
לדעתי,מקורה,73מאזהתו"לפיתוחלתהליךביחס

הצביעשעליהםרבים,בסיסייםשליקוייםבידיעה

מלא.טיפולקיבלוטרםדו"ח,אותו

מלחמתלקחיאתהמקבץהצה"לי,המסמך

המלחמהלאחרוחודששנתייםיצאהימים,ששת

סיכום(הימיםששתמלחמתלקחי"הכותרתתחת

המסמך1969".יוליתו'ל,אג'מ/מהיד/ראשוני),
לטיפולמוגדריםלקחיםו-555נושאים23מכיל

טכנו-טקטיים,הםהנושאיםכלכמעטולמעקב.

שונות.ארגוניותבבעיותהנוגעים
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המתחייבתהדינמיותאתמדגישסטאריחו"ל.להתפתחותהרצויהתהליך
היותהואתשבתפיסההראשוניותאתמהתהליך,מסמך1979בפמיוארב-20פירסםסטארידוןגנרל

בעודלעשות,נדרשה"מה"שאלתעל-ידימונחהDoctrineandConcepts.Operationalבשם:
על-ידימונחההתפיסה,מתוךהנובעשהתו"ל,פיתוחהלתהליךבסיסימודלהואזהמסמך

ה"איך".שאלתהיחסיםלהבהרתוכןלחימהתורתשלוכתיבתה

למודל,נוספיםנדבכיםנוספומאוחריותרעיצובאתמציגשהואתוךלתו"ל,תפיסהבין
עלהמשפיעיםנוספיםפרמטריםהמדגישיםגיבוששלבלפנילהיותהאמורכשלבהתפיסה
אילוציםאוסביבתייםשינוייםכמוהתפיסה,לאחררקתו"ללהיותהופכתהתפיסההתו"ל.

עידכנועתהועד1973מאזלמשל,כך,תקציביים.שלו:ובלשונוככזאת.וקבלתהאישורהבחינתה,

general8thought,8idea,815מconcept
פעמים:ארבעשלהםהלחימהתורתאתהאמריקניםעליי

concept8sensebroadest1)51מnotion.,1976-בו-3.1993ב-1986ב-1982,ב

Concepts60...מטbe)015whatdescribesמבליטיםיותרמאוחרשבאונוספיםהדגשים

partuponagreedfirstthebemustandareהיאביותרהגבוהההרמהלרמות:החלוקהאת

dynamicbealsomustTheyproject.anyofהדוקטרינה-מתחתיההאסטרסגיתןהדוקטרינה

circumstancesandperceptionsaschanging,,הדוקטרינה-ביותרהנמוכהוברמההמערכתית

אareConcepts0...0%"8מ0זdoctrineטמ111
תיטקטה.4

חלוקה,אותהקיימתהבריטיםאצל

Conceptaccepted...andapproved,tested,הרמהשונה.בטרמינולוגיהמשתמשיםהםאך

doctrinalthe1מstepfirstthe15paperהצבארמתאצלםמכונההאסטרטגיתMilitary)(

written,15what15Doctrineprocess...,(Doctrineמחדשלבחוןהצורךאתמדגישיםוהם

ואםשנים,חמשכלהצבאברמתהדוקטרינהאתauthorityappropriate8"byapprovedמזב

0]conducttheconcerningpublishedסופר"פניעלחולףרוס"ר""מקרה,בכלמחדש.ולהוציאהלעדכנה-צורךיש

generallyDoctrineaffairs.militaryמחדשהדוקטרינהאתלפרסםישקובעים,הם
"lDIWקרובסיועבמשימת

tactically;fightsarmythehow

describes

10בכל

םינש.5

1967יוניבסיני.

aresystemsweaponandtacticsHow

andcontrolcommandHowintegrated;

provided;aresupportservice)mbatא0עי

anddeployedtrained,mobilized,areforces:
"2

טת1ק1(כוסנ.

,

התכיסהמקיצבתממזני,שמתארהמיגלנ,(

ןהאיום.1.

המשימה.2.

טכנולוגיות.הזדמנויות3.

היסטוריות.תובנות4.

היא(Evaluation)התפיסהעיבודלאחררק

(Opertaionalמבצעיתכתפיסהמנוסחת

.(Conceptהיאובחינהניסויתהליךלאחר

לתו"ל.והופכתמאושרת

כך:מתוארהתהליךסכמתיבאופן

תוצריםמקורות

תו"לאיום

האימוניםתורתמשימה

מבצעיןקונספטועיבודקונספט

לוגיסטיותדרישותטכנולוגיותהזדמנויות

ארגיניותדרישותהיסטוריותתובנות

354מערכות



להיותחייבתהלחימהשתורתלהביןחשוב

שהשתנואימתכלולהתעדכןביותרדינמית
האיום,אופיכגוןגיבושה,עלהמשפיעיםפרמטרים

באמל"חשינויהאויב,שלהלחימהבתורתשינוי

בסביבהשינוייםתקציביים,קיצוציםהאויב,של

משתנהה-20המאהבשלהיועוד.הגיאוגרפית
הליכיםליצורישולכןרבה,במהירותהמציאות

ולעדכוןלבחינהבעם-פעםאימאשריותרמזורזים
הלחימה.תורתשלמהיר

האסטרטגית,המ-0כתובהדוקטרינהאיןלצה"ל

קיימת.שאינהכמעטהמערכתיתהדוקטרינהוגם

אךכמעטמתייחסתאגרנטשוועדתלכךהסיבהזו

להעדרהגם-ובעקיפיןהטקטית,לדוקטרינהורק

מערכתית.דוקטרינהשל

בשניםהתורהבפיתוחהמרכזיותהשטיות
19671973-

בכתוביםלאחרונהרוכזוצה"לשלהלחימהיתורות'

)1964(הקרבתורתבספריםה-60שנותבראשית

לתארצריכיםאלהספרים)1965(.השריוןולוחמת

הלוחמיםהכוחותלתפעולכלליםשלאחידהמערכת

וכלליאחידהמינוחמערכתהשונות,הקרבבצורות

פעולהשיתוףסיוע,במודיעין,ושימוששליטה

קונקרטייםופתרונותכללית,היאזאתספרותועוד...

יישוםעל-ידילהינתןצריניםמתעוררותלבעיות

בספרביותרכלליתלתמציתפרטאלה.כללים

בנושאליישוםתורתיחומרמצאנולאשריוןלוחמת

מטכ"ל,בדרגהפיקודועקרונותהמלחמהעקרונות

מורגשכאלהעקרונותשלחסרונםוחטיבה.אוגדה

הרטמה."6מאי-בהירותכתוצאהדרגבכל

שהניסיוןהיאהנ"להציטוטשלמשמעותו

והןהשטחלרמתהןאחדתו"ללכתובהצה"לי

החומרהמטכ"לתמ-0יפה.עלהלאהמטכ"ללרמת

היההואהשטחולרמתמספק,לאנמצאהכתוב

עלהצביעהאגרנטועדתלכך,מעברמדי.כללי

להלןמשהו.מסורבלבאופןאםגס-פעריםמספר
הרצוילתהליךביחסוהסטיותהפעריםיפורטו

המתבקשותהפרשנויותוכןהתו"לשללפיתוחו

עימנוהמצויותומהתובנותאגרנטועדתמהערות

זאת.בתקופה

עדכון1.
מלחמתלאחרשנוצרוהגיאופוליטייםהשינויים

בתורתהאויבשביצעהשינוייםבצירוףהימיםששת

הצה"לי.התו"לשלעדכוןחייבוובאמל"חהלחימה

הצביעשעליוהצורךאתלצייןראוילכךבהקשר

ביחס1968,במאישנערךבכנסדאזהרמטכ"ל

מעטיםמגןלכוחותמאפשרההגנהקרבלהגנה.

כראוי,נערךהמגןאכןאםרבים,שלדמםלהקיז

עומק,הבאים:לגורמיםלבשימתתוךדהיינו
נכונהכוחותפריסתהשמדה,שטחימכשולים,

הלחימה.מעקרונותהמתחייבותאחרותופעולות

זאתטענהמוכיחההמלחמותשלההיסטוריה

קלאסיים,הגנהקרבותשלמבוטללאבמספר

העולםמלחמתבשלהיהגרמניםשניהלואלהדוגמת
הרוסיםאוובאיטליהבנורמנדיההשנייה

קורסק.ובבליטתבסטלינגרד

צה"לבידיאזמצוישהיההקרב,תורתספר

הקבועהההגנהאתהגדירב-1963,לאורויצא

הבא:באופן
העיקריתההגנהשיטתהיאהקבועהההגנה"

שלאההכרחבשלישראלמדינתבגבולותשתינקט

באופןואפילושטחעללוותר
ינמז".7

אחרישהתהוותההחדשההגיאוגרפיתהמציאות

באופןלפחות-איפשרההימיםששתמלחמת
שהוכיחוכפיאולםשטח,עלזמניויתור-עקרוני

צה"להכיפורים,יוםמלחמתשלהראשוניםהימים

כלומר,מגננה.מערכתלניהולבאמתהתכונןלא

שלאחרבימיםקונספטואלישינוימתבצעהיהלו

מביאהיהשהואייתכןהימים,ששתמלחמת

התו"ל.לעדכון

יוםשמלחמתהטענהמושמעתאחתלא

הייתה-הימיםששתממלחמתלהבדיל-הכיפורים

ההזדמנותלצה"לניתנהאילוולכןפתע,מלחמת
שונה.הייתההמציאותמועד,בעודמילואיםלגייס
מלחמתערבמקבלצה"להיהאילושגםהיאטענתי

נלחםהיההואמספקת,התרעההכיפוריםיום
לנצלהסיכויעלמוותרכלומר-בפועלשנלחםכפי

ומנסהסדורהמגננהבניהולהגלומיםהיתרונותאת
ככלמוקדםהאויבלשטחהמלחמהאתלהעביר

באותםהצה"ליתהתפיסהשגרסהכפיהאפשר,
המילואיםשכוחותיותרטובאוליזהבהיבטימים.

נשמרוכךמועד,בעודהכיפוריםביוםגויסולא

שלהמוקדמיםבשלביםמשחיקההעיקריהכוח

המלחמה.
מחייבתהייתהמגננהלמערכתיסודיתהיערכות

כךשכללימוד-ההגנהתורתשלבסיסילימוד
לעסוקהיהושצריך73'שלבצה"לחסרהיה

האששילובעצירה,קוויקביעתכמובמושגים
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המכשולמיצויההגנה,בקרבהארטילריהומיצוי
בהקשרלמערכה.העתודותהטלתועיתויההנדסי

יוםבמלחמתרמת-הגולןשהגנתלזכורראוילכך

ובמיקוש,במכשוליםדלילההייתההכיפורים

הגבולכקוהוגדרשלההעצירהשקועומק,חסרת
תורתבספרלכתובגמורבניגוד-

הקרבך
ולמרות

במקוםלהיפרץהקדמיהקועלולשבהגנההידיעה

רמת-הגולןשבהגנתלזכורראויכןכמואחר.אוזה

בדקותכברלמערכההעתודהכוחותהוטלו

לקרב.הראשונות

לתורההכתובההתורהביןשציוות2.
פהשבעל

שלהיסודבספרותהכתובהלתורהבמקביל"

ראשיתמאזעודכנהלאאשרבצה"ל,ההדרכה

שגובשהפה',שבעלתורה'בצה"לצמחהה-60,שנות

בתרגיליםהמלחמה,במשחקיהשניםבמשך

אד-הוקתשובותניתנוושבהתורתיים,ובדיונים

טבעההשונות.ברמותצה"לנתקלשבהןלבעיות

פחותמחייבתשהיאהוא,פה'שבעלתורה'של

יותרמרוביםלפירושיםניתנתכתובה,מתורה

במקוםמוגבלתוקפהשונות.בצורותומתפרשת

שאליואונלמדה,שבובמקוםקיימתוהיאובזמן,

לכך.מעברלאאךאותה,זוכריםעודוכלהופצה

הפרייתוביכולתבגמישותההואהעיקרייתרונה

הקונסנזוס,עליהמשמשתלטאולםשבה,המחשבה

עםנותרתוהתורהאלה,יתרונותנעלמים
היתונורסח.9

יתרונותואףהמציאות,כורחהיאפהשבעלתורה

פהשבעלהתורהשבומצבמשנוצראולםבצידה,

עיוותיםמנציחה

מחזקתואףתו"ליים

אזימגמותיהם,את

שתיווצרסכנהיש

חריפהסטייה

תוחתפתההמ
התו"ל.שלהתקינה

למשל,קרה,כך
הפקתשלבתהליך
ממלחמתהלקחים

ביחסהימיםששת

אתלחזקלצורך
ביןהפעולהשיתוף

השוניםהכוחמרכיבי

מוסהאל"מהאווירי.הכוחלביןובינםביבשה

הדגיש1968,במאיבמה"דתו"לרמ"חשהיהפלד,

באופןמהתו"לבמהופךפעלשצה"להנזכר,בכנס

בג'ירדיהמבוצריםהמערכיםאתהבקיעשבו

השריון:כוחותעלבעיקרבהתבססו

מאשרשונהפהשבעלשהתורהחושבאני"

והיינודיוניםעשינופהשבעלבתורהבכתב.התורה

היושאלהסימןזהעשינו.שכךועובדהבדעות

כתובלהזכיר,רוצהאנישלנו,בספריםאבלהדעות,

ובלוחמתהקרבבתורתמזה.הפוךמוחלטבאופן

עוצבתאםחי"ר.יבצעההבקעהשאתכתובשריון

חרמ"ש...בעיקראז-זהאתלבצעתצטרךשריון

החי"רביןהפעולהששיתוףדעתי,לפיהיא,הצרה

מכללמטההואהעוצבותוביןהטנקיםובין
ביקורת".

בפיקודבסיסיותעמדותשתימשקףזהכנס

גרסה,האחתהדעהשנים.באותןצה"לשלהבכיר
מרכיביביןהפעולהשיתוףאתלשפרצורךשיש

אחדכלשלמקסימלימיצויתוךבקרבהכוחות
הגדולסכוםשתהווהסינרגיהויצירתמהמרכיבים

אלהשלהשת"פמודלהפועלים.הכוחותמסך

האחרתהדעהעגילה.אבוקרבהיהכךשגרסו

בקרבדומיננטיכוחמרכיבהםשהטנקיםגרסה,

באופןקרבמערכותלהכריעובכוחוהיבשה,

ם-ן).(אדןאברהםאלוףגרסלמשל,כך,אוטונומי.

קרב(שב"שכידעתואתהביעהואכנסבאותו

העיקרית:הקרבצורתהואבשריון)שריון

-"-"--
הכיפ(ך,םאופןבשוםהיהאפשראיהעולם,בשריוןהעולם,
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צנטוריון""טנקישדרת

לפניהגולןברמתבתרגיל

הכיפוריםיוםמלחמת

ששב"שכןאםיוצאהזאת...הצורה1114לביצועו

המקובלות".העיקריותקרבצורות3אותןכלזה

בקרבהטנקמרכזיותאתהמדגישההתפיסהאת
מהאחריםיותרגדולהבקיצוניותביטאהיבשה

ששתמלחמתתוצאות"ז"ל:ם-יל)(ם--כוכבאמשה
הררי,בשטחשהבקעהכךעלמצביעותהימים

השריון,עושההטנק,עושהמרדף,בנוי,שטח

טוביותרזהשריון,חטיבותשיותרמה-והמסקנה
לצהול".

מלחמתשלהמציאותאתתאמההנ"להמסקנה

מקומות,אותםשבכללזכורישאולםהימים,ששת

פעלחי"ר,ללאקדימהטנקיםכוחותדהרושבהם
לתורהגמורובניגודפהשבעלהתורהלפיצה"ל

שלזאתוהןשריוןלוחמתשלזאתהן-הכתובה
הקרב.תורת

מגבלותאתהדגישמ-1965שריוןלוחמתהספר
מבוצריםבשטחיםהרריים,בשטחיםהשריון

כוחותבאיגודיהצורךאתוהדגישבנוייםובשטחים
בציוותיוכןוהאויבהשטחאופיפיעלגמישים

ציוותא)יסוד:צורותשלושפיעלבסיסייםקרב

ג)חרמ"ש;בעדיפותציוותב)טנקים,בעדיפות
ןזואמ.10ציוות

הדבריםאתקובעמ-1963הקרבתורתהספר

בקרב:הלחימהאמצעילשילובביחסהבאים
לחימהאמצעירקישתתפושנןיבשתיקרבאין"

מגבלותישירלחימהאמצעילכלאחד...מסוג
אתלהפעילאפואחייבמפקדכלמשלו.טכניות
לחימהאמצעישלשיתרונוכדיבמשולב,אמצעיו

לחימהאמצעישלמגבלותיואתישליםאחדמסוג

המהלומהאתיקבלשהאויבבמגמהשני,מסוג

בלוחמההממוכנתהלוחמהשילובביותר...המוחצת
הפשוטיםהאשאמצעישלהשילובוכןהרגלית

הלחימהמכלליאחדהםהמסובכיםהאשבאמצעי

לחץוקיוםתנופהשמירתהמאפשרהמודרנית,
בכלהאויבעלתמידי

םיאנתה".11

כוחותשלחד-פעמיתהצלחהאותהבסיסעל
שילובתוךקרבותלהכריעשהצליחומשוריינים,

בצה"להתחזקההאחרים,הכוחגורמיעםלקוי

השריוןהלםאתהמדגישההתפיסה67'שלאחר

התפיסהשלהארגוניהביטוילבד.לפעוליכולתוואת
ב-1954(,שהוקמו(גיסות-השריוןבמסגרתהיה

שלהפעלתםאופןהיההאופרטיביהביטויואילו
הכיפורים.יוםבמלחמתוהחי"רהשריוןכוחות

אגרנט:בדו"חנכתבוכך
כך,כדיעדגדולהיההטנקבעליונותהאמון"

כנגדטנקיםהדרוםבחזיתבאוקטום-ב-8ששלחו

ס
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ארטילריוחיפויגדולהאשעוצמתבעליחי"רמערכי
שנטלוהיחידותמלחימתהלקחיםלמרותמאסיבי

רבוטקואב".12ה-6שלהבלימהבקרבחלק

יכולתושללחימהשליומייםלאחרגםכלומר,
התורה-בשטחפעולהדפוסולשנותלקחיםללמוד
המפקדיםפעולותאתשעיצבההיאפהשבעל

היצמדותתוךדוגמטיבאופןבשטחוהלוחמים
בתורהמדוברבמשימה.הדבקותלערךעקשנית
ל-6773שביןהשניםבשששפותחהפה,שבעל

מראשיתצה"לשלהכתובהלתורהבניגודושעמדה
המפקדיםבהכנתחריףעיוותויצרהה-60שנות

פקודה.ליוםוהכוחות
בקרבהטנקשלעליונותואתהגורסתהתפיסה

בחשיבותוניכרלפיחותבמקבילהביאההיבשה
שקדמושבדיוניםהעובדהבולטתהחי"ר.של

מיותרכגורםהחי"רנתפסהכיפוריםיוםלמלחמת
לידינפללאשבפועלבעודרמת-הגולן,עלבהגנה

למעט-חי"רעל-ידישהוחנקמוצבשוםהסורים
מערךלבנותהצורךעלבדיון73באפרילהחרמון.

אמרברמת-הגולן,חי"רכוחותבסיסעלעומק
דאז:הפיקודאלוף
לשםלהכניסצריךשלאברורכךכלנראהלי"
מדבראניזה.עללהגידמהליאיןשכמעטחי"ר,

חושבפשוטאניהביניים...אוהאחוריהקועל
מיותר..."שזה

ואומר:הוסיףדדו,והרמטכ"ל,
להתחייביכולשאתההגנהואיןשיטהאין"

פריצהישאםאבלמקום,באיזהאותהיפרצושלא
שלמיידיטיפולמחייבתהיאמקום,באיזשהו

אינניכךמשוםוהשריון.טנקיםכוחותריכוזי
ףסונה".13החי"רלקוחשיבותמייחס

פיקודאלוףושלהרמטכ"לשלאלהקביעות

לוחמתאתוהןהקרבתורתאתהןנגדודאזהצפון
יהיווחרמ"ששחי"רנקבעהקרבבתורתשריון.

הגנה,מוצבישלמערךבהחזקתהעיקרייםהכוחות
נמוכהבעוצמהיהיוונ"טטנקיםכוחותואילו
הסדנהו.'1ארטילריהיחידותבסיועויפעלוביותר

מערכיםלהחזקתש"הכוחותנקבעשריוןבלוחמת
והנדסה,חרמ"שמיחידותבעיקרםבנוייםיהיו

ומסתייעותבטנקיםלעיתיםמתוגברותכשהן

יריווא".15וסיועארטילריהבמרגמות,

שנותבתחילתשנכתבהתו"לדבר:שלעיקרו
לקחיעלהמבוססיםנכונים,עקרונותכוללה-60

השנייה.העולםבמלחמתשהתנהלומערכות
לפניהחלוכתובהתורהמאותההחריפותהסטיות

הסוחףהניצחוןעקבאךהימים,ששתמלחמת
תו"ללאותובניגודשפעלו-שריוןכוחותוהצלחת

בנייןבתהליךמרכזילנדבךסטיותאותןהפכו-
בתקופהצה"לשלהיבשהכוחותואימוןהכוח
ל-67.73שבין

זריםוצבאותהאויבליירוד3.
קשורהיההאויבאצלשחלאחרבולטשינוי"

על-ידיהישראליהשריוןיתרוןאתלאזןבניסיונו

שיטותופיתוחגדולותבכמויותנ"טאמצעיהכנסת
כזה,תהליךשלו.הרגליםביחידותנ"טללוחמת
למצואהיהצריךאמ"ן,על-ידיהושגעליושמידע
המוצאנקודתהלחימה...בתורתברורהתשובה

סאגר''מטילטנקשלבהתחמקותרקהצטמצמה

האויבשלהנ"טנשקמערכתאתלראותבמקום
שטחיעלהמופעלומתואם,משולבנ"טכקונצרט

בטווחיםשונים,מריכוזיםשלנוטנקיםכנגדהריגה
םינוש".16

היסודשאלתמתוךבאתורהכלשלגיבושה"

לסקובשלזאתאמירתוביואה"'.17יילחםאיך'של
בוצע.ולאלעשותצריךשהיהמהאתמשקפת
-היבשתיוהןהאוויריהן-התו"לעדכוןתהליך
עקביתמתמדת,בחינהתוךלהיעשותהיהצריך

שלההתחמשותבתהליךהשינוייםשלושיטתית
שלו.הלחימהבתורתשביצעשינוייםושלהאויב
שהואתוךבאוטיזם,לקהכמוצה"ל73-67בשנים
תואםשאינומודלפיעללמלחמהעצמואתמכין
הופיעוונ"טנ"משהטיליםאףבשטח.שמתרחשאת

בעימותיםההתשהמלחמתבתקופתבהדרגה
צה"להמצריים,הכוחותעםוהקרקעייםהאוויריים

יתרמחשבתי.בשיתוקולקהמהמתרחשהתעלם

שללקחיםגםללמודהשכיללאצה"לכן,על
חילאישכותבוכךדומים.במצביםשעמדואחרים
העבריתבהקדמהספקטור,יפתחאל"מהאוויר,
טייסשלסיפורוברוטון,ג'קשלתאד"רכס"לספר

וייטנאם:במלחמתקרב
ג'קשלסיפורוהיהאילוכיואומרמעזהייתי"

הספרשיצאלאחרשנה(ב-1970לנומוכרברוטון
יותרטובמעטמוכניםאוליהיינואזכילאור),
מלחמתסוףושל1969יוני-יולישלהטיליםלאירועי
להיותהייתהיכולהברוטוןשללסיפורההתשה.
הכיפורים.יוםמלחמתמטייסירביםעלאףהשפעה

ולקלוטהמצבאתלהביןלהםלסייעהיהיכולהוא
-מתמשכתמלחמההיאשהמלחמההעובדהאת
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אנו,וגמרנו'.ב'זבנגמתנהלתשאיננהמלחמה
אתלראותהימיםששתמלחמתאחרישהתרגלו

לראותנטינועצמית,הערצהשלבמשקפייםעצמנו
הממושך,מאבקםאתהאמריקניםניהלושבובאופן
אוזלתשלענייןבווייטנאםהחלטיוהלאמאודהמר
טרחנושלאלכךהביאהזאתנטייהצבאית.יד

ואתוייטנאםמעלהאווירמלחמתאתללמוד
לבחו".18לקחיה,

ל"1תה?בפיתוחהסטיותצ1131מדוע
שלהמדינייםהצבאיים,הגיאוגרפיים,וההישגים
הישראליהקואתכולקודםנתנוהזאתהמלחמה
גבולותאודותעליולחלוםאי-פעםרצהשמישהו

ישראל".מדינתשלאידיאליים
שביעותשלתחושהלאותההמרכזיתהסיבה

בסטגנציהושקיעהביקורתיותהעדרעצמית,רצון
תופעהבאותהנעוצהותפיסתיתתורתית

איניהניצחון".שיכרון"בשםמכניםשפסיכולוגים
בהקשרההתופעהאתהמנתחיםמחקריםמכיר

עלהמצביעיםמחקריםקיימיםאולםהמלחמתי,
מהםאחדים-הקבוצתיהספורטבתחוםהתופעה
שעמדאלי,ברמיכאלד"רוינגייט.במכוןבוצעו
המחקרבמחלקתארגוניתלהתנהגותהחוגבראש

ב-1992,שפורסמובעבודותיו,טועןוינגייט,מכוןשל

צפויהובלתימסחררתהצלחהשלשתופעה
Performance)(Unexpectedטיפולמחייבת

למשברעתהזהנכנסהכאילוהמנצחת,בקבוצה
קומע.19

משתקףצה"לנקלעשאליועמוקמשבראותו
הערביםשלליכולותיהםביחסהתנשאותבתחושת

אחרתלנהוגיכולתםאתולבטללגמדמגמהבצד
תקופה.אותהשלהישראליתבתודעהמהנתפס
הניצחוןבאלבומירביםביטוייםהיוזאתלתופעה
צניעותבחוסרהימים,ששתמלחמתשלאחר

וטוביםרביםשלרנ]-בניותובאמירותהתנהגותית
התבטאלמשל,כך,תקפה.באותהצה"לממפקדי
68:במאיהנזכרבכנסרוםאוריאל"מ

ישתנולאהםאחדדורבעודהערבי...האופי"
מסוגליםויותרמהםחכמיםיותראנחנוהרבה...

מאומניםיותרשלנוהאנשיםוגםלאלתורים...
םייטנגילטניא".20ויותר

מדומההנחהיצרהעליונותתחושתאותה
מעדותוליזום.אולהפתיעמסוגלאינושהאויב

לאשצה"לעולהאגרנטועדתבפניגונןאלוףשל

שבואחדמלחמהבמשחקאפילועצמואתתירגל
אףזאתהמחלמ.21בפתיחתמפתיעהערביהצד

הערכתואתהנזכרבכנסהשמיעלבמ-שהרמטכ"ל
האויב.ביוזמתתתחילהבאהשהמלחמה

הפחתתהואעליונותתחושתשלהיוצאהפועל
המשאבמחשבתי.מאמץלהשקיעהצורך

ואשרביותר,החשובאולישהואהאינטלקטואלי,
משתבשתחילה",במחשבהמעשהסוף"כיקובע
אגרנט:ועדתשלבלשונהונפגם.

חללשלסימניםבולטיםהצבאיתבחשיבה"
יכולת':'שלפעילויותשתימבחינת

ולשקוללהעריךולשפוט,לנתחהיכולת-שיקולא)"
להחליט.כדי
מראש,לראותלחזות,היכולת-יצירתיותב)"

רעיונות.לחולל
סתגלנותשלסימניםנמצאיםלאלהבהקשר"

דעותעידודבמקוםקונסנזוסיצירתיות,במקום
פיתוחעודדולאסמכות...במקוםחם-ותעצמיות,

אתהבכירההקצונהבקרבפיתחוולאדמיוןכושר
מאחריםשונהלהיותפסולזהשאיןהתפיסה
הניצוץבמקוריות...בפיתוח,היצירתית,בחשיבה
רצונות,ביןהקשרניתקועימונעלם,היצירני
תונורתפו".22עובדות

התורתיהקיפאוןלהיווצרותהשנייההסיבה
מילוןהלקח.מושגשלובהבכהבהגדרהקשורה
כ"מסקנהצבאילקחמגדירהו"ללמונחיצה"ל

לממשהושהוחלטצבאיאירועמניתוחשהופקה
ןורתי".23לחזקאוחסרלמלאליקוי,לתקןכדי

מסקנההואהלקחלמדי.חלקיתהיאהמושגהגדרת
לעתידביחסולכןבעבר,שהיהחד-פעמימאירוע
הלקחיםהפקתתהליךבלבד,השערההואהלקח
והסתייםשהיהמהשלבתחקורלהתמקדנוטה
תוצאותלהשיגהיהניתןאמצעיםובאילווכיצד
והסתיים.שהיהאירועלאותוביחסיותרטובות
לקחיםרשימתעםעצמנואתמוצאיםאנווכך

ששתמלחמתכלקחיהמוגדריםנושאים,555של
ביחסמחשבהכלבהםואיןטכניים,שכולםהימים,

החד-פעמיהאופרטיביהלקחעתידיים.לתרחישים

שריוןשכוחותהיההימיםששתמלחמתשל
אוחי"רסיועללאאוטונומי,באופן-מסוגלים
מבוצרים.קרקעייםאויבמערכילמוטט-ארטילריה

פהשבעלבתורהבאימונים,הוטמעהלקחיישום
שללמציאותנכוןשהיהלקח,אותואךובפועל,

73.שלהחדשהלמציאותנכוןהיהלא67
-מהעברמסקנותשלדוגמטישיישוםמכאן

%
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המהיריםלשינוייםביחסמתמידבחינהתהליךללא

כישלונותלגרורעלול-במציאותהמתרחשים

העברמאירועיהמסקנותהפקתתהליךצורבים.

אולםהלמידה,תהליכיבמכלולוראשוניחשובהוא

מסקנותבחינתהואמכןשלאחרהלמידהשלב

זמןנקודתבכלשונים.עתידייםבתרחישיםהעבר

ומכאןשונה,באופןבעם-מסויםאירועמביניםאנו

ומחייבדינמיהואהלקחיםהפקתתהליךשגם

זמן.נקודתבכלסיזיריבאופןהלקחיםשלבחינה

מהעברכמסקנההלקחשבהגדרתהבעייתיות

בתהליכיקשייםיוצרתלעתידביחסוכהשערה

שלהשכיחותהדרכיםאחתהשוטפים.העבודה
היאהיום-יומיתמהאי-הוודאותלברוחבני-אדם

ופק"לים.תיוגרשימותלפיפעולהאימוץעל-ידי

רשימותבבחינתשיהיואסוראופרטיבייםלקחים

גםזהבהיבטחלוטות.מסקנותשלקפואותתיוג

וגםהימיםששתממלחמתהלקחיםהפקתתהליך

נקודתבכלמחדששייבחנונכוןעצמםהלקחים

מהמסקנותאילושנדעכדילנכון,שנמצאזמן

רלוונטיות.עדייןואילוהופרכו

סינונן

נקודתהיההימיםששתבמלחמתהגדולהניצחון

הצבאיתהחשיבהשלהתפתחותםבתהליךשבר

שביןהשניםששבצה"ל.הלמידהדפוסיושל

חיזקוהכיפוריםיוםלמלחמתהימיםששתמלחמת

להיותשזכוקרב,למהלכיהלגיטימציהאת

אולםהימים,ששתמלחמתשלבנסיבותמוצלחים

צה"ל.שלהכתובההלחימהלתורתמנוגדיםהיו

הניצחוןשיכרוןשלאווירהבצירוףזאתמגמה

כמו-צה"לשלהלחימהבתורתמובניםוכשלים

וכמומערכהותורתאסטרטגיתתורההעדר

הפקתבתהליךשיטתיותחוסרבצדדוגמטיות

בהתפתחותחריףמשבריצרואלהכל-הלקחים

היאהלחימהותורתהיותבצה"ל.הלחימהתורת

ובנייןהאימוןההכשרה,בתהליכימרכזינדבך

בשניםשהתרחשמשבר,שאותוספקאיןהכוח,

ואחדיםזמן,מסגרתמאותהבהרבהחורג73-67,

אלה.ימינועדבצה"למצוייםמסממניו

הערות
1346-1345.עמיאגרנט,דו"ח1.

בשם:סטארידוןגנרלשלמסמך2.
NotesCommander's20-1979.בפברוארמ

OPERATIONS100-5FMשלהקדמהראה3.
האמריקנית.במהדורהו,1,111-1עמ'1993מיוני

100-5FMהרב-ממדי,הקרבשדה4.
9-8.עמי1993,מהדורתאג,ימ-תוהייד,

הצבאיתהדוקטרינהמבצעים,לניהולמתכונת5.
9-8.עמ'1993,יוליאג"מ-תוה"ד,הבריטית,

1340.עמ'אגרנט,דו"ח6.

עמ'1977,שנייה,מהדורהב',כרךהקרב,תורת7.

.236
5.עמ'שם,8.
1347.עמ'אגרנט,דו"ח9.
34-33,עמ'1974,שנייה,מהדורהשריון,לוחמת10.

במערכיםהשריוןלמגבלותביחס8-7עמ'וכן
לוחמות-ט'פרק315-281,עמ'וכןמבוצרים,
בשטחיםהשריוןמוגבלותאתהמדגישמיוחדות,
מבוצרים.ובשטחיםבנוייםבשטחיםהרריים,

4.עמ'1964,נובמברא',כרךהקרב,תורת11.

1343-1342.עמ'אגרנט,דו"ח12.

ותפיסות,תורותרמת-הגולן,עלההגנה13.
דו"חבסיסעל(9עמ'1990,בינואר28אג"מ-מה"ד

אגרנט).מוועדתחלקשהייתהמ-1974,נבוועדת
260.עמ'ב',כרךהקרב,תורת14.
228.עמ'שריון,לוחמת15.
1346.עמ'אגרנט,דו"ח16.
1347.עמ'לסקוב,אגרנט,דו"ח17.
דברימערכות,הוצאתתאד,רכסברוטוך,ג'ק18.

14-13.עמ'י',אל"משלהקדמה

טננבאום,גרשוןאלי,ברמיכאלשלמחקרם19.
Performanceלוי-קולקר:נועהתעוז,אייל
asViolationsBehavioralandQuality

Competition1מIndicatorsCrisisשפורסם
336.עמ'1992,אנגלית),(וינגייטמכוןעל-ידי

1350.עמ'אגרנט,דו"ח20.

1465-1464.עמ'אגרנט,דו"ח21.

1996,אג"מ-תוה"ד,הו"ל,למונחימילון22. ן,,ים,

9
354מערכות


