
ומנהיגותפיקוד
מגן"חומת"במבצע

ומפקדיהלוחמיםעםבשטח,המחייטלהימצאותתחליףשאיןנוספתפעםאותנולימדהמגן"חומת"

הממקדהואתהחם"לאתמעזיבתוכתוצאהשליטהשלמסויםאובדןשלבמחירגם-המשנה

מבוא
צה"למפקדיבפניחדשמבצעיאתגרהציבמגן"חומת"מבצע

אוכלוסייהצפופיפליטיםמחנותבתוךלהילחםהצורךבשל
פגיעהתוךהטרורבתשתיותפגיעהלהשיגכדיבתיםוצפופי
עלאזרחיות.ובתשתיותמפשעבחפיםהאפשרככלקטנה
הטעות,ממחירהחששגםנוסףהזאתהמבצעיתהבעיה

המוקטעהבנייןנגון(מסוימיםשבמקומות

אתשהעציםנוסףגורםלעיל.שהוזכרוהמבצעיים
ומפקדיהגדודיםמפקדיניסיון.העדרהיהההתלבטויות

היהאךבלבנון,גרילהנגדבלוחמהרבניסיוןצברוהחטיבות

והמפקדיםשונה,תהיההפליטיםבמחנותשהלחימהברור
במחנותיחסית,גדולים,כוחותעלבפיקודניסיוןחסריהיו

ניסיון,צברנולמבצעוממבצעהלחימהכדיתוךפליטים.
המאמר.בהמשךמוצגשחלקו

,aa
טראומטי.היהבנוייםבשטחיםבלחימההעברבמלחמות

סואץהעירכיבושהימים,ששתבמלחמתירושליםכיבוש
ובעיקרהלבנוניות,בעריםוהלחימההכיפוריםיוםבמלחמת
המפקדיםשלבזיכרונםהיטבחרוטיםביירות,במערב

שלוהטראומההכותלמנהרתאירועיכן,עליתרהבכירים.
בלאושהיהלחששהוסיפוטריים,עדייןהיויוסףקבראירועי

והעצימוללחימההמבצעיותוההכנותהתכנוניםברקעהכי
לפתחםרבץהאתגרמלחמהבכלכמוהמבצעי.האתגראת

השונות.ברמותהשדהמפקדישל
הציבהזומלחמהגםמלחמה,ככל
להתכונןאיךהמפקדים:בפנידילמות

איךקריטית?זמןבמצוקתלמשימות
שדרתאורךלכללמשימהמחויבותליצור

אתלפתוראיךלהתמקם?היכןהפיקוד?
לביןמלפניםפיקודביןהקבועההדילמה
מאחור,חמ"ל)(מלחמהמחדרשליטה

הפיקודחבורתשלהנכוןההרכבמהו
צפוף?בשטחחפ"ק)(

בשלהתעצמוהפיקודיותהדילמות
במאפייניםבפיקודשעוסקתתורההעדר

ראייתימזוויתשנראוכפיהמח"ט,שלובמנהיגותוהגדודית
מהלחימה,חיותדוגמאותעלאבססהנחותייאת51.כמג"ד

אותן.חוויתישאניכפי

הדילמה
במחנהשמתרחשקרבעללשלוטמאודקשההחטיבהברמת

כתףאלכתףנלחמיםמאוד,צפופיםהכוחותפליטים.
ברוריםתמידלאמלמטההדיווחיםזה,מולזהולעיתים
הגבעהחסרהבעיקרחלקית.מצבתמונתויוצרים

הואוממנהתרגיל,בעתהמח"טנמצאשעליההמפורסמת,
פליטיםמחנהבתוךבמלחמההחטיבה.עלרמהבידשולט
כזאת.גבעהאין

שהמח"טהיאהחטיבהברמתהשליטהשלהיסודהנחת

שלהשליטההלחימה.אורךלכלהחטיבתיהקרבעלשולט
רגלי/מחפ"קאוהחטיבהמחמ"ללהתבצעיכולההמח"ט
אינוזהשחפ"קיודעאניחטיבתיאג"םכקציןמניסיונירכוב.
החליטרגלייםובתרגיליםבאימוניםהמלא.בהרכבויעיל

שמואלתא"לאג"ם,קציןהייתישבהםבימיםגולנימח"ט
עשרהעדבשמונהולהסתפקהחבורהאתלצמצםזכאי,

מתעצמותחפ"קהקרויזהגוףשלמגרעותיואנשים.

בגולנימג"ד
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מוגבלתלעיתיםהתנועהשבהןפליטים,במחנותשבעתיים
המוכרשבהרכבהיאהמשמעותבסמטה.בודדאדםכדיעד
לקייםמסוגלהמח"טאיןבאימונים,שקייםכפיהחפ"ק,של

אינוהמח"טאחרות:במיליםמהחמ"ל.נעדרכשהואשליטה
וגםלשלוטגםאחתובעונהבעתמסוגל
בלתיבאופןולהתרשםמלפניםלפקד

מהשזהאף-הקרבמשדהאמצעי
המתורגלותבטכניקותממנושנדרש
מפקדותאימוןמרכז(מאמ"חבאימוני
תרגילים(ובתרח"טיםחטיבה)

חטיבתיים).
היאהמח"טשלהעיקריתהדילמה

הזאתלשאלההתשובהלהיות.איפה
אחרות:שאלותלשתיבתשובותתלויה
ביותרהטובהבצורהלהביןניתןמהיכן

באופןולשלוטלהשפיעהמתרחש,את
עללהתגבראיךהקרב?עלמיטבי

שמחייבתהפיקוד,תורתשביןהסתירה
לעתימעתהלחימהבחזיתהימצאות

שמחייבותהשליטה,טכניקותלבין
הקרבעלהמח"טשלרצופהשליטה

התורהקודמתהכלליםעל-פיהחטיבתי?
נאלצוהחטיבותומפקדילטכניקה,

שאליהלדילמהיצירתי"פתרון"למצוא
ממפקדשוניםשאומצוהפתרונותנקלעו.
גולני,מח"טשיצרהמודללדעתי,למפקד.
לבחינהראויצ'יקו),(תמירמשהאל"מ

ולחבורתאישיבאופןלצ'יקומתאיםשהמודלמובןוללימוד.
מרכיביםהזהבמודלישלדעתי,אך,עבד,שאיתםהמג"דים
מפקדיםאצלוגםאחרותקרבבצורותגםליישםשאפשר
הזה.המודליפורטלהלןאחרים.

למשימהמחויבותיצירת
אך-בשגרה-הקרבלפניהרבהמתחילהבקרבהמנהיגות

שלסדרהשהואהקרב,בנוהלמתגבששלההסופיהעיצוב

היציאהלפנישמתבצעותהכנהפעולות

לימודכוללות:אלהפעולותלמשימה.

המשנה,ליחידותמשימותהגדרתהמשימה,
מקדימים,סיוריםוהציוד,הלוחמיםריכוז

מתכנסותהקרבנוהלבמהלךועוד.תצפיות

מוגדרותשבהןהפקודות,קבוצות
הנדרשים.התיאומיםומתבצעיםהמשימות

מנהיגותשלהייתהצ'יקושלהגישה

פשוט,היהגולנימח"טאתשהנחהההיגיוןמשימותיהם.

שכלבכךביטוילידיבאההפשטותסיכון.נטילתהצריךאך
-המח"טעםיחדכמובן-לעצמוהמשימהאתמגדירמג"ד

רווחלמשימתו.המג"דשלמלאהמחויבותנוצרתזוובדרך

מקדם"לוקחאינושהמח"טהואהזאתהדרךשלנוסף

רקמלהגדירונמנעהיסטריה"
שהגדודמההישג70%-80%

להגדירהיכולתאתלמג"דמשאיראלאלהשיג,לדעתויכול

מג"דיםשאצלמבטיחההזאתהגישההגדוד.מסוגללמה

קרובהההגדרהתהיהלמשימהשמחויבים
הגדוד.שלמיכולתול-100%יותר

במבצעיםזובשיטהפעלגולנימח"ט

המוקטעהבכיבושהיהשבהםהבולטרבים.

חומת"מבצעשלהפתיחהשלב-ברמאללה

החטיבההוקפצה""זהבמבצעמגן".

והוטלהבוקר,לפנותהסדרלילמחופשת
רמאללהעללהשתלטהמשימהעליה

מאודהייתההמשימותחלוקתהחטיבה.לביןהגדודיםבין
שאליוהמרביההישגאתיציגמג"דשכלמנתעלכללית,

הרעיוןהיההמשותףלתכנוןהבסיסלהגיע.גדודומסוגל

בהגדרתרבחופשניתןלמג"דיםאךהחטיבתי,המבצעי

פ

rr_-ר .1זז

שי4

ן,

קמם

עלבאחריותרקלאהיההשיתוףמשתפת.
[להתנערכדילא(התוכניתביצירתגםאלאהמשימה,
.יותר).טובהבצורההמשימהאתלהשיגכדיאלאמאחריות,

.הקרבנוהלהחלהמשימה,אתקיבלהשהחטיבהלאחר

3

היהלילה.באותועודהמוקטעהאתולכבוש
ציודריכוזמהבית,הלוחמיםריכוזתוךקרבנוהללבצעצורך

כלהארץ.קצותמכלהרק"םואיסוףמהבסיסהלחימה
היווחייבותביותרצפוףזמניםבלוחנעשוהאלההפעולות

3



ברמאללהשהאויבהבנוכךעלנוסףהלילה.עדלהסתיים
היכןידענולאאנחנוםיעומשת.1והוציאלקראתנונערך

האלה.התשמועיםממוקמים
שלהטבעיתהנטייהזואפשריתבלתיכמעטבמציאות

להם.הכפופיםלמפקדיםהפקודותאתלהכתיבהיאמפקדים
המרכז,לפיקודהגענוגולני.מח"טשנקטהדרךזולאאולם

מכןולאחרכללית,אחריותגזרתקיבלויחידהאוגדודכל
לימודלאחרביחד.המשימההגדרתשלתהליךהתבצע
אז,שהיובנסיבותהאפשריתביותרהטובהבצורההמשימה

התהליךשלהסופיהתוצרלמח"ט.תוכניתואתמג"דכלהציג

בהתאםגדודלכלשהותאמהחטיבתית,תוכניתהיההזה
מידתהייתהומהלצבור,הספיקהואכוחותכמהלמצבו:

עיצבזובדרךחייליו.שצברווהניסיוןההכשרההעייפות,
החטיבהיחידותשלהיכולותלפיבדיוקהמשימהאתהמח"ט

שהיהברורמלכתחילה.שהוגדרוותחבולהמבצעירעיוןלאור
שלמה,לתמונההפאזלחלקיכלאתולחברקצוותלסגורצריך

יסודיתשהייתהשנייהפקודותקבוצתבמהלךנעשהוהדבר

כיצדממחישהזודוגמאהמ"פ.מרמתהמפקדיםאתוכללה
בבתיהם,נמצאיםשאנשיהבשעההמופעלתחטיבה,
-מוצלחדברשלבסופושהיה-למבצעלצאתמצליחה

נראהלא(והיחידות.המפקדיםרתימתותוךמינימליבזמן
על"חטיבתיתרגיללעשותבאימוניםמעזהיהשמישהולי

דומים...)בתנאיםרטוב"

שנייהפקודותקבוצת
השלבעדמבצע.לפניהקרבנוהלשלשיאואתמהווה2קפ"ק
כל-בנפרדהמשנהביחידותנעשיתהעבודהעיקרהזה

לקראתעצמהאתומכינההמשימהאתלומדתיחידה
כלאתמסיריםהשנייההפקודותקבוצתשלבשלבביצועה.
שלושקיימותקריאה.לסימניאותםוהופכיםהשאלהסימני

כולןאתלהשיגוכדיהשנייה,הפקודותלקבוצתמטרות
רקהפקודותלקבוצתשמתקבץהפורוםכוללמיטביבאופן
שלמטרותיההןואלההפוקדת.לרמהמתחתרמותשתי

השנייה:הפקודותקבוצת

ושלמהרציפהאחתליריעההפזל"חלקי"כלאתלחבר8
לקרבבודדיםקרבותשלמאוסףהמערכהאתלהפוךובכך

נקודותכלאתלחברשלם.חטיבתי
יחידותלביןהיחידותביןהחיכוך

ביןפיזייהיההחיבורהמשנה.
שנוכחיםהזוטריםהמפקדים
פוסקשהמח"טתוךמ"פים),(

מחלוקת.שישבמקרה
מפקדכלשלמחויבותליצור*

שלהתייצבותםלמשימתו.ביחס
הפורוםכלבפנימ"פושלמג"ד

הברורה:ואמירתםהחטיבתי
התחייבותמהווההיא..."משימתי"

המשימה.אתלבצעהמפקדיםשל
משקלישזולהתחייבותלהבנתי,

בשעותבעיקר-ביותרמשמעותי
תנאי.בכלהמשימהלביצוע-משבר

להסבירלמח"טבמהלספק*

המבצעשלהמנחיםהעקרונותאת
שיהיוביותרהחשוביםהדגשיםואת

היחידותכלשלהמשותףהמכנה

מאמין"אני"לתתהבמהזוהיבקרב.

ברשתותשובונפגשיםשנפרדיםלפניומקצועי,ערכי
הקשר.

לקבוצתהמוקדשתהזמןמסגרתאתלהרחיבמקוםיש
אחתשזולינראהקצר.קרבבנוהלבמיוחדהשנייה,הפקודות
קבוצתמגן".חומת"ממבצעישעלוהעיקריותהנקודות
ביןהשותפותביצירתכמשמעותיתהתגלתההזאתהפקודות

החטיבה.חלקי

מפקדיםביןמפגש
סיכון.גםבחובהטמנההמשימותבהגדרתהשיתופיתהדרך

לביןהמג"דיםביןמספקתפתיחותאיןשאםהוא,הסיכון
ש"גדולהמשימהמקבלשהגדודמצבלהיווצרעלולהמח"ט,
אחרות:במיליםזאת.לומרנעים"לא"ולמג"דעליו",

שמלכתחילהמשימות,עצמםעללקחתיתחייבוהמג"דים

לומראי-נעימותשיחושומאחרבהן,לעמודמסוגליםהיולא
לפחות.בעצםמסוגליםהםכי

לישנראיתבדרךהמח"טהתגברהזההסיכוןעלגם
לביןהמג"דיםביןאינטימימפגשהייתההשיטהמקורית.
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השנייההפקודותקבוצתלפנינערכהזופגישההמח"ט.

מהמג"דיםהמח"טביקשזובפגישהאחריה.מיידולפעמים

שינוילהכניסצריךבמהבתוכנית,להםמפריעמהלושיאמרו

וכד'.האחרוןהרגעשל

הפליטיםמחנהבכיבושרבות.מתוךדוגמאותשתיאציין
היהלאהנפגעים.פינוישלמהנושאמאודמוטרדהייתיג'נין

פליטים,מחנהמתוךנפגעיםבפינויקודםניסיוןלנו

על-הועלהזהנושאגבוהה.הייתהנפגעיםשיהיווהסבירות

סבירים,פתרונותניתנומצומצם.פורוםבאותוהמג"דיםידי

נפגעיםשניבפיקודילגדודהיובפועללקרב.יצאנושאיתם

ז"לאבנייעקבסמ"רהראשוןמאוד":קשה"הוגדרשמצבם

המג"דיםלמפגשבגדוד.מ"פגרינוולד,רועיוהשנימהפלנ"ט

-הראשונהתוצאות:שתיהיוצ'יקועם

החטיבהלביןהגדודביןהאחריותחלוקת

הוקם-השנייהומיידית;ברורההייתה

שלקציניםעל-ידיחטיבתיחילוץצוות
לחטיבה.וגויסובלימודיםשהיוהחטיבה

שלתוצרהיהאד-הוקשהוקםזהצוות

שלובזכותוהמח"ט,עםהמג"דיםמפגש

גרינוולדרועיסרןנותרהזההצוות

בחיים.

מפגששללתוצאותנוספתדוגמא

בעקבות(חברוןכיבושלפניהייתהכזה
הזההמבצעלקראתגםבארורה).הפיגוע

מבחינהמורכבאךקצר,קרבנוהלנערך

שחסרתחושהליהייתההקרבנוהלתוםלקראתלוגיסטית.

קבוצתלאחרדיה.טובהאינהשלנוושהמוכנותמשהוי

בודדהייתילאולדעתי,שוב,נפגשנוהשנייההפקודות
המח"טעםשחלקנוהייתההמפגששלהחשיבותבתחושתי.

אותנוהביאאלופעריםשלמשותףוניתוחהפערים,את

שלולחלוקתההמשימהשליותרטובהמשותפתלהבנה
שפהנוצרההמבצעבמהלךבפועללשלבים.המשימה

בניהולמשמעותיתהייתהזווהבנהמאוד,טובהמשותפת

החושביםקוראיםאוליישנםהתפתחותו.ובתכנוןהקרב

הקרב.נוהלבמהלךלהיעלםצריךמוכנותחוסרשלזהשמצב

פעלנושבהםאפשרייםבלתיהכמעטהזמניםבלוחותאך

הפורוםניכר.זמןחוסכתהתוכניתבבנייתשיתוףשלזודרך
היההמורכבת,למציאותפתרונותניתנוושבוהמח"ט,שיצר

הזמןלמרותהמשימותאלהחטיבהלחיבוריעילאמצעי

לרשותנו.שעמדהקצר

אישייםלמפגשיםרבותדוגמאותהיוהמבצעיםבמהלך

לרובזכרוני,למיטבמאוד,כחשוביםשהתבררולב,וגלויי

איפשרואךבתוכניות,שינוייםהאלההמפגשיםחוללולא

לנושנראהמהאתהמח"טבפנילהציגהמג"דים,לנו,

ניהולשבעתהיההמפגששלהמעשיהביטויתורפה.כנקודות

לתתלושאיפשרמה-ליחידהמפריעמההמח"טידעהקרב

בעיקר-האלההתורפהלנקודותראויהלבתשומתאומענה

תוךגםרלוונטיתהייתההמג"דיםעםההתייעצותשיטת
הזאתהשיטהיתרונותאתשממחישהאירועהקרב.כדי

המשימהטול-כרם.פליטיםמחנהכיבושהואמיטביתבצורה

ולהיותטול-כרםהעיראתלכבושהייתהד5גדודעלשהוטלה

לאחרכמג"ד).רוחילמורת(הפליטיםמחנהלכיבושעתודה
החלוהפליטיםמחנהשלכיבושותחילתועםהעירכיבוש
מג"דעםהמח"ט,צ'יקו,התייעץזהבשלבבהתקדמות.קשיים

לתוךבפריצהגדודועםונלחםלמחנהמצפוןשהיהאורן,12,

שהוקםהסיור,גדודמפקדעםגםהתייעץהמח"טהמחנה.
איךהתלבטואיתםמדרום,שתקףאבי,למשימה,אד-הוק

51(,גדוד(שליהחפ"קאלהמח"טחברמכןלאחרלהמשיך.

ומהןהלאהלתקוףכיצדהחליטושם
ההתקפההיחידות.שלהמשימות

גםוהפעםהפליטים,מחנהעלהמחודשת
המחבליםאתהפתיעהנוסף,מכיוון

ולכניעתםהגנתםלהתמוטטותוהביאה

המהירההכניעהשעות.מ-24פחותלאחר

הודות-היתרבין-הושגההזאת
המג"דים,עםהמח"טשללהתייעצויות

הכוללהחליטצריךלאכיהמח"טשלהבנתו

דיווחיםעלרקלהסתמךלאוהקפדתולבד

עיניים.ממראהלהתרשםגםאלא

המג"דיםעםהמח"טשלההתייעצות

באמצעותהקרבניהולכדיתוךהתבצעה
...,,,,ן,,

ברשתאוהמג"דלחפ"קחברכשהמח"טבשטח,מפגש

מפגששל-הראשונהזוהייתההמועדפתהשיטההקשר.
בשטח.המפקדים

והשיקוליםמג"ד,כלשלדעתוהתקבלהתמידשלאמובן

אךשהכתיבו,הם-אותםהביןשהמח"טכפי-החטיבתיים

ולאלמציאותמחוברותהיוהפקודותברור:היהאחדדבר
מלמעלה.מחוברתלאכהכתבהניתנו

מלסניםפיקוד
מושגהיהלאטול-כרםפליטיםמחנההכנעתשלההישג

שלהלחימהבחזיתצ'יקושלהביקורבלימשכנעכהבאופן
המחנה,בתוךללחימהנוסףגדודשלהכנסההחטיבה.
שהמח"טלאחררקבוצעהמשמעותי,חטיבתימהלךשהייתה

מהלךשלהמגבלותואתהיתרונותאתוהביןבשטחביקר

ולאלהיכנעלמחבליםלאפשרההחלטהכן,עליתרכזה.
ככולהרובהנבעהלביתמביתהלחימהאתלהמשיך

בשטח.מהמצבהמח"טשלאמצעיתבלתימהתרשמות
דרךהמציאותאתלמח"טלציירלמג"דמאודקשהלדעתי,

הדרךמהיהמח"טאתלשכנעשקשהובוודאיהאלחוט,
הקרב.בשדההמתרחשאתחיאינושהמח"טבזמןהרצויה

להכרעתלהביאוהצליחמלפניםגולנימח"טפיקדבפועל

ובאבדותיחסיתבמהירותבטול-כרםהפליטיםמחנה

הסתבכויות.כשהיו
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מועטות.
פיקודבאמצעותבקרבלמנהיגותרבהחשיבותיש
רגעילאחראומשמעותיותהחלטותלפניבעיקר-מלפנים
והתרשמותוביותרהקדמיהקואלהמח"טשלהגעתומשבר.
כמהלונתנו-חלקיתהייתהאםגם-אמצעיתהבלתי

הבעיהשליותרטובההבנההיההראשוןהיתרוןיתרונות.
ניהולעלהשלכות-הודגששכברכפי-היוולכךהמבצעית,
אתמוחשיבאופןלחוותיכולתוהיההשניהיתרוןהלחימה.

וכו'.הנפגעיםבפינויהקשייםהחששות,הירי,הקרב:שדה

לדעתלמג"דים,ולנו,מהקרב,חלקלהיותלואיפשרהזוחוויה
היתרוןמדבר.הואמהעלמביןהפקודותאתשנותןמיכי

המחייטשלשנוכחותוהואביותר,החשובולדעתיהשלישי,
משתיוזאתרב,ביטחוןבהםנוסכתהקדמיבקוהלוחמיםליד

ולאאיתםנמצאשהמח"טיודעיםהםהראשונה,סיבות:
המח"טנוכחותוהשנייה,הקיר",אללהתנפץ"אותםישלח

נמצאיםשהענייניםהתחושהאתאצלםמחזקתהקדמיבקו
שליטה.תחת

~lpiOבג'ניןמלסנים
תחתג'ניןעלבקרבגםהשתתפתימגן"חומת"מבצעבמהלך
הזהבקרבגםמילואים.חי"רחטיבתמפקדשלפיקודו
בג'ניןהמציאותהכוחות.עללפקדכיצדהמח"טהתלבט
החטיבהשיחידותמשוםהיתרבין-במיוחדמורכבתהייתה

מדינוספוהלחימהימיתשעתובמהלךאורגניות,היולא
עללהתגברכדיהמח"טשנקטהדרךחדשות.יחידותפעם

רצףעללשמורכדיהחטיבהמחמ"לפיקודהייתההדילמה
הפיקודחשבוןעלבאהזובדרךללכתההחלטההשליטה.
מלפנים.

תורתשכןתורתית,שגיאהבבחינתהואזהפתרוןלדעתי,
בחלקלפחותמלפניםלפקדהמח"טאתמחייבתהפיקוד

אסורוככזהטקטי,פיקודדרגהיאהחטיבהמהקרבות.
יותרעודנכונהזוקביעהמדיווחים.רקניזוןלהיותלמפקדה

מעברנמשךכשהקרב
שהקשייםנראהליממה.

שנובעיםהטכניים,
הנהוגההשליטהמטכניקת
החפ"ק-החי"רבחטיבות

עלשהקשהמחסוםהיו-
נוכחמלפנים.לפקדהמח"ט
השאלהמתחדדתזועובדה
אתממלאאכןהחפ"קהאם

הנוכחית.במתכונתוייעודו
משוםדווקאלדעתי,
כךכלהייתהשהחטיבה
עלהיהחובההטרוגנית,

מלפנים.לפקדהמח"ט
היאהחטיבהכאשר

מכירהמח"טאורגנית,
שלהדיווחיםאתהיטב

נימתלפיויודעהמג"דים
בחטיבהמצבם.מהקולם
זריםהגדודיםמפקדישבה

זהמכיריםואינםלמח"ט
לקבלהיחידההדרךזהאת

מראההיאאמיתימידע
כתוספתכמובן-עיניים

להשיגשמטרתהמאחור,ההימצאותדווקאלדיווחים.
תקשורת,ליקוייבגללרופפתשליטהרקמאפשרתשליטה,
אצלמשמשיםמושגיםשאותםמכך-היתרבין-שנובעים
מציאות.שלשוניםסוגיםלתיאורלאלהאלההזריםמפקדים

מפקדאינוכשמח"טשנפגעביותרהמשמעותיהמרכיב
במהלךנבנההאמוןאורגניתביחידההאמון.הואמלפנים
טובה,היכרותנוצרתכזאתביחידההקרב.ובנוהלהשגרה
בחטיבהאולםהאמון.אתלשמרהואהמח"טשלותפקידו

השנייה,הפקודותבקבוצתהיהלאמהכוחותניכרחלקשבה
מכיריםאינםכללהמפקדיםלחימה,כדיתוךהצטרפוהםכי
המח"טעלחובהכזאתבמציאותבשמותיהם.שכניהםאת

הלוחמים,לכוחותצמודאינוכשהמח"טהאמון.אתלבנות
ואזלמתרחש,חיבורחוסרשלריחוק,שלתחושהנוצרת
בהשוואהנפגעת.כוחותיועלהמח"טשלשליטתוממילא
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לומרניתןבג'ניןשלחמההחטיבהלביןגולניחטיבתבין
היוהמילואיםחטיבתשלהמצבוחיתוכיהשליטהשעזרי

למציאותשלהןוהחיבורהפקודותשלהתוכןאךעדיפים,

גולני.בחטיבתבהרבהעדיפיםהיו

גולנימח"טשלמלפניםלפיקודביותרהבולטתהדוגמא

לאחרגולני.חטיבתת"פהיהלאכשהגדודדווקאהייתה
גולנימח"טהגיעג'ניןהפליטיםבמחנהלחימהימישישה

היהלאגולנימח"טהפליטים.מחנהבתוךבגדודלביקור

נוכחותואולםזה,מבצעעלפיקדולאהגזרהעלאחראי
תחושתהשרתההפליטיםבמחנהששררההקשהבמציאות

מהלךשגםספקליאיןוהמפקדים.החייליםבקרבביטחון
הקשות.בשעותהגדודחיילישללמורלתרםזהמנהיגותי
החטיבהברמתמלפניםשלפיקודלשכוחאיןזאתעםיחד

המח"טמגיעכיצדהיאהראשונההבעיהתורפה.נקודותיש

לשבורבלימסוימתלמחלקהמצטרףאומ"פשלחפ"קאל

פתרון.נטולתבעיהאינהזאתאולםהפיקוד.מדרגיותאת

הלוחמיםעםשהמגעבביקוריוהקפידגולנימח"טלמשל,

ישירות.הנחיותוללאבלבדהמנהיגותייםבהיבטיםיהיה

אג"םמכןולאחרהתרעה,כפקודתלמג"דניתנוההנחיות

מנתעלמסודרבאופןלביצועהפקודהאתהעבירהחטיבה

הגיעהמח"טבעצם,תיאום.בעיותלמנוע

ולהפיקבחזיתמהמציאותלהתרשםכדי

לכללמבצעיותמשמעויותמהביקור
מ"מ-על"."להיותמנתעלולאהחטיבה

צמצוםהינהנוספתתורפהנקודת
יוצאשהמח"טבעתהכוחותעלהשליטה

ישהזאתלבעיהמלפנים.הכוחעללפקד

אתזהשמשלימיםשונים,פתרונותשני

זה:

המח"ט,סגןישנםהזהלצורךבדיוק1.

וקציןהחטיבהשלהמטהראש
שהמח"טבעתהחטיבה.שלהאג"ם

השליטהנותרתמלפנים,ומפקדחובתואתממלא

ממלאיהםביצועהעלשאחראיםומיבמפקדה,

במפקדה.האג"מייםהתפקידים

אתשיבצעוהפקודיםעללסמוךפשוטהואנוסףפתרון2.

להםולשדרבפקודיםלהאמיןהמח"טעלעליהם.שהוטל
מפקדתובתוךשספוןמפקדאמון.בהםנותןהואכי

בפקודיו,ביטחוןחוסרמשדרשליטהלאובדןמחשש

הזה.מהסוגלשליטהרבערךישאםוספק
אצלביטוילידיבאועיקרייםמנהיגותייםהיבטיםשני
מגן":חומת"במבצעגולנימח"ט

החטיבהלביןהגדודביןאמיתיתשותפותיצרהוא1.

היוהפקודותמכךוכתוצאה-לביצועההדדיתומחויבות

למציאות.ומחוברותישימות

שותפותויצירתהקריטייםבשלביםמלפניםפיקוד2.
שלביםולפנימשבררגעילאחרבמיוחד-הקרבבתוויית

משמעותיים.

הן:המתבקשותהמסקנות

ילמדוחטיבה)מפקדותאימוןמרכז(מאמ"חבאימוני1.

בצורההגדודיםעםיחדתוכניתליצורכיצדהחטיבותאת
במקוםבאהשאינהתוספת,שזומובן(ומהירה.יעילה

הקיימות).הטכניקות

בשטחיםרגלילפיקודגםיותאםבחי"רהמח"טחפ"ק2.

מנקודתלשליטהניתניםשאינםוסגורים,צפופים
תצפית.

ופיקודמלפנים,לפקדהחובהתודגשמאמ"חבאימוני3.

באימון.משמעותימרכיביהיהזה

ריכוש

ולשלוטלפקדהמפקדיםנדרשומגן"חומת"מבצעבמהלך

שאיתההדילמהפשוטה.לאמבצעיתבמציאותקרבותעל

המשנהמפקדיעםלהימצאהאםהייתההמפקדיםהתמודדו

אמצעיבלתיבאופןלהתרשםכדיבשטחהלוחמיםועם

החמ"לעזיבתבשלשליטהאובדןשלבמחיר-הקרבמשדה

מתוךהכוחותעלמרביתבשליטהלעסוקאו-והמפקדה
עםהישירהמגעאובדןשלבמחירומהמפקדה,החמ"ל

השטח.

אלהמהחמ"ל,השליטהשמצדדינראה
המתרחש,עלשליטהמאובדןהחוששים

אלחיבורחוסרעצמםעלכופיםובכך

מכיווןזאתעושיםבגזרתם,המתרחש

הםשעליהבמסגרתמאמיניםשאינם
שמאמיניםהמפקדיםמופקדים.

שליטהמאובדןחוששיםאינםבפקודיהם

הסגן)נועדכךלשםאולי(מהלזמן
הדבראתלעשותלעצמםומאפשרים

עםישירמגעבפיקוד:ביותרהבסיסי
נתונים.הםשבההמציאותועםהפקודים

המפקדיםשרוחשיםהאמוןניכרהשתתפתישבהםבקרבות

אמוןהמשימות.אתלבצעליכולתםהנוגעבכללפקודיהם

לבדהכוללקבועלאהמפקדבמוכנותהיתר,ביןמתבטא,זה
מסוכניםבמקומותאחריויילכושחייליובכךובביטחונו

קשים.וברגעים

בוטחת,בצורהלוחמיםעלמפקדיםכאשרלדעתי,
בתוךמסתגריםולאהקשיםבמצביםאיתםנמצאים

לאזמןלפנישאךבאתגרים,לעמודהצבאמסוגלהמפקדות,

להשגה.אפשרייםבלתינראורב

הערות
לשטחמחוץבלילהשהוצבוחייליםלכמהאולחיילנהוי-תשמוע1.
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