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 אסטרטגייםסאדאת (בס"א) למחקרים -מרכז בגין
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באמצעות מחקרים מכווני מדיניות בנושאי ביטחון לאומי במזרח התיכון. המרכז פועל 
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מבוא
הנה אסטרטגיים למחקרים סאדאת-בגין מרכז לעצמו שהציב מטרותה אחת

 ןעיו ימי נערכים זו במסגרת. וביטחון חוץ בנושאי הציבורי הדיון העמקת
 .הרחב לקהל פתוחים

בי"א כסלו תשס"ח ן העיו ביום שנישאו ההרצאות של קובץ היא זו חוברת
 ".עתידיים לאתגרים צה"ל  היערכותא "בנוש  )21.11.2007(

 החשובה הערובה היא בעתיד הביטחוניים באתגרים לעמודה"ל צ של יכולתו
 הסכמים על ויהבנ לשים שאין בוודאי. ואזרחיה ישראל מדינת לביטחון ביותר

 שינוי יש כאשר כתובות הבנות להפרת האפשרות מתיקי, שכן שכנינו עם
המציאות זוהי. החתומים הצדדים של אינטרסיםב או\ו לאומית-ןהבי במציאות

 וההיערכות לה"צ של עצמתו את להבטיח יש, לכן. ומתמיד מאז לאומית-ןהבי
 חשובות סוגיות ספרבמ מטפלות העיון ביום ההרצאות. העתיד לאתגרי הנכונה

 .המחר אל מוכנים להיות כדי היום עשייה המחייבות לה"לצ
 בכיר חוקר, רותם אברהם האלוף של לזכרו מוקדשים זאת וחוברת העיון יום

 .יפאיוס ספרא שהיה אס"ב במרכז

 פרופ' אפרים ענבר
 מנהל המרכז

 תוכן 
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 מה היה רותם אומר על צה"ל של היום
 47וד עמ   ןסטיוארט כה





 דברים לזכרו של האלוף (מיל') אברהם רותם

 אהוד ברק(מיל')  ל"שר הביטחון, רא

ויומיים לאחר שמלאו שלושים  רותםפטירתו של ביום השנה לשסמלי בעיני 

 ענייניםעושים כנס, כשעל סדר היום שנה לביקורו של הנשיא סאדאת בארץ 

צה"ל לקראת האתגרים ההיערכות של בנושא דוברים חשובים ו מאודחשובים 

 העתידיים.

חוב לילדים שלנו, חוב ללוחמים שלנו, חוב , מוסרי ומדיני עמוקחוב  יש לנו

 או להניע הסדרשלום  לאזרחי המדינה, לנסות למצות כל סיכוי להגיע להסדר

. של סאדאת והשלום הראשון עם מצרים ואחר ביקורלשנה  שלושים גםשלום 

ק כאשר נמצא את השילוב הנכון בין הכוח דרכה של מדינת ישראל תובטח ר

צדק שלנו; בין נכונותנו להושיט ולחפש כל דרך כדי להגיע לשלום לבין והשלנו 

נותנו לעמוד נחושים על האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל ולהגן עליה וכנ

 מפני כל איום. 

 בחרתי. ולומר כמה מילים על אברהם רותםו לנצל ההזדמנות זוצה אני ר

 של כתביו.שמצא את פרסומו גם בספר ו לקרוא דברים ממכתב שכתבתי לתיקי

מסורת השליחות הביטחונית הכתה  .ברהם בא מאשדות יעקב, מעמק הירדןא

כמפקד ומנהיג מוערך ונערץ.  בו שורש עמוק במיוחד ודמותו עוצבה בצה"ל

נטילת מתפשרת למקצועיות, ל-נוהו שאר רוח, יושרה, הגינות ותביעה בלתייאפי

אחריות ולדוגמה אישית. חייל תקיף וקשוח היה, נועז ועשוי ללא חת, אבל 

קשוב ורגיש, פתוח לרעיונות ולביקורת, חדשן, שואף תמיד ללמוד, לדעת, לשפר 

 ביצועים ולהרחיב אופקים. 

איש שריון היה אברהם ברוחו ובכל רמ"ח איבריו ואת מלוא כישוריו הקדיש 

תורות לחימה, שהוטמעו בצה"ל כולו. בתחום זה הוא לפיתוח אמצעים, יכולות ו

 היה לי ולרבים ממפקדי צה"ל, שעברו כמוני הסבה לשריון, למופת מקצועי

 ולמדריך ומורה מעולה ורב השראה.

אברהם רותם חי חיים מלאים ועשירי תוכן גם אחרי פרישתו מצה"ל כאלוף 

פנימה הוא הצפין ובצדק עתור ניסיון קרבי ועתור תהילה. אבל נדמה לי כי בלבו 

תחושה מסוימת של החמצה. אני שהכרתיו מקרוב יודע כי פוטנציאל התרומה 

העצום שהיה טמון בו לא מוצה עד תום. אין לי ספק שצה"ל היה עשוי להתברך 
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שמו  הרבה יותר אלמלא הופרש משורות הצבא בהיותו בשיא כושרו ותנופתו.

וריה כי הוא נמנה עם הגיבורים, של אברהם רותם אולי יוצנע בפרקי ההיסט

ד, ושמדינת ישראל חבה להם הרבה יותר משהיא יודעת. אבל בלבבות רבים מא

דורות של לוחמים ומפקדים שפעלו והתחנכו בצה"ל תחת פיקודו והשראתו 

ורעים ומוקירים אינספור שהותיר אחריו, הוא ייזכר תמיד באור עז של הערכה 

, שנוכחותו בסלע סייפא, תוכו כברו, ספרא וד ואמיתיוותודה. איש מיוחד מא

 הזיכרון חקוקה, איתנה תמיד, לא נמוגה ובלתי נשכחת. יהי זכרו ברוך.



 הרמטכ"ל, רא"ל גבי אשכנזי

התרגיל של  :השירות בצה"ל מעצם טבעו מחייב דריכות מתמדת, תובענות

ה כי היום, הכוננות של מחר, משימות הביטחון השוטף, האימונים. פעמים נדמ

קשה למצוא את  ,בחייו האינטנסיביים של איש הצבא, קשה למצוא זמן

ואולי גם את האומץ פשוט לשבת, להתנתק מהדחוף  ,המשאבים הנפשיים

במובן  ,לא הטקטי ,ולחשוב. לחשוב במובן הרחב, החובק, במובן האסטרטגי

ההגותי, לשבת ולחשוב על המעשה הצבאי במונחים ובמובנים פילוסופיים, 

 ולל ולפתח ידע. לח

בתולדותיו של צה"ל קמו לנו כמה קצינים מוכשרים, שידעו לשלב ספרא 

מפקדים שידעו לאחוז בנשק אבל גם ידעו לחשוב,  .פא כדבר שבשגרהיוסי

להגות, לפתח ידע, לכונן מסד של חשיבה. לא הכרתי כמוכם את האלוף אברהם 

חד הבולטים ל הוא ללא ספק ארותם אבל התרשמותי, שאברהם רותם ז"

 שבהם.

. ד בגשר, גדל באשדות יעקב, איש חיל השריוןכפי שבוודאי שמעתם, אברהם נול

-יום הכיפורים. בוהשתתף בארבע מלחמות: קדש, ששת הימים, ההתשה  הוא

מה נפצע בעת שפיקד על כוח משוריין בחזית הירדנית. על ארפעולת כב 1968

שנים שירת בצה"ל בתפקידי  27תפקודו באותו יום זכה אברהם לאות המופת. 

חבר במטה הכללי כשנים  שבעלחימה, כמפקד חטיבה, אוגדה וגייס, בהן 

 .)ה"דמ( מחלקת הדרכהובתפקידו האחרון כראש 

אברהם היה מפקד לדוגמה. מי שזכו להיות פקודיו לא ישכחו את שהעניק להם 

ובחלק לא מעט מהם צרב רושם, שהנחה את חייהם, גיבש את תפישותיהם 

אלא גם  ,אימוניםבועיצב את אישיותם. האלוף רותם פעל לא רק בשדה הקרב ו

ההרצאות שנשא הדגישו את לשונו ומאחורי שולחן הכתיבה. הדברים שכתב 

המושחזת, הביקורתית, לפעמים החריפה אבל בו בזמן את חוכמתו, כושר 

 הניתוח והיכולת האנליטית. 

יצא ממנו פנה לתחום כשו ,יםכשהשתחרר נכנס לעולם העסק .איש לומד היה

ואין לי , עשה חיל ,בטבעיות ,גם שם .השתלב בעולם שלא צמח בוו האקדמי

ספק שהיה מוסיף לעשות חייל אלמלא נסתלק מעמנו. לאחרונה קיבלתי את 

מעידה יותר מכל דבר על  שאסופה זו אני חושבשכתב ו ספר אסופת המאמרים

 תרומתו בתחום הזה. 

ד את הטנק, את לוחמת השריון, וריון שהעריכו מאאברהם היה מאנשי הש

שהכירו לפני ולפנים וידעו היטב את סגולותיו ככלי לחימה במלחמה. אבל הוא 
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יתה להם היושרה להצביע על חולשתו של הטנק בשדה יגם היה מאלה, שה

יתה זאת תיאוריה יהקרב המודרני. הוא הבין לפני רבים אחרים, עוד לפני שה

 ת הקרב המשולבת תצלח במערכה המודרנית. שגורה, שרק תור

אני מרכינים ראש וצה"ל  ,במלאת שנה למותו של האלוף אברהם רותם ז"ל

וזוכרים בהערכה רבה ובגעגוע את האיש הנפלא הזה, לוחם, מפקד, קצין מעורר 

 השראה ומחשבה ואיש רעים. יהי זכרו ברוך.



 

 החדשה הלחימה דוקטרינת י:הערב העולם
יערי אהוד

1
 

 

 בעולם החדשה כדוקטרינה רואה שאני מה על מילים כמה לומר התבקשתי

 במילוןמת מתורג מוקאוומה. המילה המוקאוומה של הדוקטרינה, הערבי

 .עליו מדבר אני שבו בהקשר המונח משמעות זו אין אבל, "התנגדותכ"

 יהאד'הג של צבאית תיאולוגיה ,הצבאית התיאולוגיה, התורה זו המוקאוומה

 .נצחי כמעט, תמידי הוא, שיהאד'הג של המתמשכת הלחימה של, פוסק-הבלתי

 בעת עוצמה וביתרת, האחרונו בשנים מופיעה הזו המוקאוומה דוקטרינת

ן האחרו בעשור. הערבי בעולם שהיה, הגדול החלל לתוך וצונחת ה,האחרונ

 הערבים יציאת" כמו כותרות נשאו אשרמכר,  , רביספרים הערבי בעולם יצאו

 האחרונים בעשורים חי הערבי העולם .התחושה הייתה זו". סטוריהמההי

 והאינטלקטואלי הרגשי ובזעזוע בעוצמתו פחות היה לא, לי שנדמה ,במשבר

 השחרור מלחמת ככלות הערבי העולם על שעבר הגדול מהמשבר ,חולל שהוא

 .בעקבותיו שבא והתמורות השינויים וגל 1948-ב

 יריבים מחנות לשלושה משותפת, קאוומההמו דוקטרינת ,הזו הדוקטרינה

 פירות יהיו מקווים שהם מה על עכשיו שמתמודדים, האסלאמי/הערבי בעולם

 כדעיכת, אחרים רבים וגם, רואים שהם מה. הברית ארצות של הכישלון

 .באסיה לפחות, הדומיננטי ככוח הברית ארצות של מעמדה

 .המגוונות תיולשלוחו קאעדה-אל אחד מצד: הם הללו המחנות שלושת

 כמסגרת אצלנו פעיל שאינו, תחרירלא חזב את גם מכניס הייתי בסוגריים

 נראה שעוד חושש ואני, ותנופה שרירים צובר, נושם, קיים הוא אבל, צבאית

 המחנה הוא השני המחנה. כבר אותו שרואים לאלה דומות במתכונות אותו

 חזבאללה, הראןאי של המהפכה משמרות ידי על שמיוצג, הרדיקלי השיעי

 והגילוי המוסלמים האחים תנועת הוא השלישי המחנה. למיניהם וגרוריו

 דמם את אלה מקיזים שהם פי על אף. החמאס, בשכנותנו שלה ביותר הקרוב

 משותפת לכולם, עיראק של אדמתה על בעיקר, שעה-שעה, יום-יום אלה של

 .ביניהם וליטיתפ שותפות או גורל שותפות ואין חברות אין. אחת דוקטרינה

 שהתעצבה כפי הזו החדשה לתיאולוגיה הנאמנות היא היחידה השותפות

 .האחרונות בשנים

 עיקרי את, שלהם מאוד ענפה ספרותרואה מסקירה של  שאני מה, כאן אציג

 אין: ביותר והחשוב הראשון העיקרון. לי מתבהרים שהם כפי הזו הדוקטרינה

                                                 
 .לענייני ערבים 2חדשות ערוץ פרשן אהוד יערי הוא הא

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA
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 בפני', וכו באפגניסטן ו"נאט, קאיםהאמרי, אנחנו, לאמור. לניצחון חתירה

 המצפן לא וגם, כרגע שלו המוצהר היעד אינו שהניצחון אויב עומד כולנו

  – אחר למשהו חתירה באה לניצחון החתירה במקום. פעילותו את שמכוון
 .השני מהצד ניצחון מניעת

 בים הפורטוגזים ידי על עות'מניה-הממלוכי הצי הובס מאז הראשונה בפעם

 נעצרו ,תרצו אם או ,מצרים אדמת על נפוליון נחת מאז ,תרצו אם או ,האדום

 בפעם ,לו שנוח הזמן פרק את יבחר אחד כל – וינה של בשעריה ומנים'העות

 הפלאת נוסח את, הדרך את מצא שהוא המוסלמי העולם חש הראשונה

 דרך. המערבית הצבאית הטכנולוגיה של המוחלטת העליונות עם להתמודד

 .לניצחון החתירה ולא הניצחון מניעת היא ההתמודדות

 הבודדים בקרבות גם. קרב בשום להכרעה חתירה אין: השנייה הנקודה

 ,הכרעה להשיג הכרחי לא אבל, רצוי, הזאת הדוקטרינה פי על שמתנהלים

 בלתי, מתמשך קרבות רצף קיום בעצם הוא העיקר. קרב בכל ליתרון להגיע

 מדובר אין, במערכה ניצחון על מדובר שאין רק לא. יהיה שלא מחיר בכל פוסק
 שהם הזמנים שלוחות מכך כתוצאה מתאפשר הזה הדבר. בקרב ניצחון על גם

 .דוריים-רב לוחות הם לעצמם קבעו

 הוא המקרים באחד. ישראל מדינת של כליה על דיבר יאסין אחמדכיר: מז אני

 להיפרם יויה שצריכים העכביש קורי על מדבר נצראללה. 2027 בתאריך נקב

 ,להם נקרא – םספרי של עצומה תפוצה היום יש הערבי בעולם. לִאטם

 ,ישראל מדינת של במקרה? מתי אז, בשאלה שעוסקים, מוסלמית גימטרייה

 בין הקבלה שעושה ספר זה בקהיר עכשיומרבי המכר  אחד? יקרה זה מתי

 יותר או פחות יהיה זה, שם שנה שבעים ואומר, המועצות ברית לבין ישראל

 שנקרא הוא הזה הדור לא: לומר מכוון כולו העיסוק. כאן גם שנה שבעים

 להיות מאוד ויכול, עצמו את להקריב נקרא הזה הדור. הניצחון דגל את להניף

 .אחריו שיבוא והדור, הבא הדור שגם

 עמדה, מוסלמי/הערבי לצד, הזה לצד שיש מוחלטת הודאה היא נוספת נקודה

 זה אם – יהיה אשר יהיה, היריב עם בהתמודדות טתמוחל צבאית נחיתות של

 חייבת הזו הנחיתות עמדת אבל'. וכו ו"אט, נהאמריקאי הצבא או אנחנו

 היא הזה בעניין ביותר הבולטת הדוגמה. ההפעלה ככפתור, לתפישתם, לשמש

 .2006 בקיץ בלבנון המלחמה לאחר דמשק באוניברסיטת אסד בשאר של נאומו

 הדרךא ל הוא שלום אבל, שלנו האסטרטגית הבחירה זו שלום – אמר בשאר

 אל דבריו מכוון. הוא המוקאוומה אופציית, אחרת אופציה יש, היחידה

 אבא של מורשתו את בשאר לקח הזו באמירה. בה עוסק שאני הדוקטרינה

 "איזון של העיקרון על דיבר אביו שכן, האשפה לפח אותה והשליך חאפז
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 ישראל בין להתקיים שחייבת, מסוים אסטרטגי שוויון של נוסחהאסטרטגי", 

 דוקטרינתב לחימה להצתת כתנאי הערבי העולם לבין, סוריה לבין

 להתגאות אלא, ממנה להירתע ואין ההפעלה כפתור היא הנחיתות המוקאוומה
 .בה

 .דם על אלא, טריטוריה על אינה המלחמה התיאולוגית ברמה: נוספת נקודה

 צדאם של פסלו את להפיל, עיראק בתוך לשעוט האמריקני הצבא יכול, לכן

 שאנחנו והלהג המלל שפעב .ניצחון להשיג לא ועדיין, בבגדד ולהתיישב

 בעקבות החמאס של הפלגים ומכל הדרגים מכל האחרונה בעת שומעים

 – , נאמר בעזה פעולה של אפשרות לקראת מתקתק שהשעון ברק של האזהרה
, סומליה ראו, אפגניסטן ראו? ניצחון כםל ייתן זה האם, יכולים אתם להיכנס

 .האחרות הזירות ראו

 כמו לא, הקביעה, המוות ראיית היא הזו בתפישה מאוד משמעותית נקודה

 יתקצרו שהחיים שככל אלא, מאוד צר גשר הם שהחיים היא, ביהדות אצלנו

 שלו בפרלמנט אמר האניה איסמאעיל. המאבק נשק הוא המוות. ייטב כן

 ".חרבנו על ליפול נבחרנו, שרים להיות נבחרנו לא אנחנו" בעזה שהתכנס

 רציני באופן שעוסקת ספרות היא הפלשתיניות באוניברסיטאות הספרות

 האלה החיים מה. המוות של הזו האחרת מהתפישה שנובעות בשאלות וענייני

 ההלכה חכמי גדולי בזה עוסקים .המוסלמי ללוחם, יהאד'הג לאיש

 הרבה כך כל יש .הבתולות 72 בשאלת עוסקים הם. הדור מורי, המוסלמיים

 שזו שאומר הלכה פסק ויוצא? שלהן הבתוליות נשמרת יצד, כשאהידים

 עוסק נוערהש נוספות שאלות יש. משתנה שאיננו מצב זה, מתמדת בתוליות

 ויכוח בנושא ויש, המתאבדת המחבלת של שכרה מה כמו שאלות, בהן

 את לבחור שתוכל יהיה ששכרה אומר, הלדוגמ אחד הלכה פסק. ער ופולמוס

 הזאת התפישה. העדן בגן לה שקדמו השהידים, מאות, עשרות מבין חתנה

 שמועמד הנוער של מסוימים חוגים אליו שמרתק ספרות של שלם ענף מולידה

 .לגיוס

 משרתת איננה היא, עניין בה אין, צורך איננה הערבית המדינה – נוספת נקודה
 ,מאיתנו חלקים בתפישת חושב ואני, בתפישתם רביתהע המדינה. דבר שום

 מאשר יותר טוב נלחמים רק לא אנחנו, אומרים הם. כושלת מדינה היא

 אנחנו, חזבאללה אנחנו, קאעדה-אל אנחנו, חמאס אנחנו – הסדירים הצבאות

 מי. לציבור שירותים ולספק האוכלוסייה את לשרת שלנו בדרכנו מיטיבים גם

 ,עליה לוותר ניתן. פיקו-סייקס משטר של יציר כולה? אתהז המדינה את צריך

 עם גדול ויכוח תוך, בעיראק מקים קאעדה-אל לכן. עליה להילחם צריך לא

 של האסלאמית האמירות" מכנים שהם מה את, אחרים מחתרת ארגוני
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 עתידיים גבולות לא אפילו, טריטוריאליים גבולות לה קובעים לא, "עיראק

 לא וכמובן משטרו ולא המכשיר זה שחשוב מה שכן, צפויים או משוערים

 לא הם. חירות לוחמי אינם הזאת בדוקטרינה הדוגלים, כך משום. גבולות

 אלא. אחרת או זו ארץ כברת של "שחרורה"ל להילחם שבאים פטריוטים

 טבעה שמעצם, הִחלאפה–  החליפות למען לוחמים, האסלאם למען לוחמים

 לחימה חזית אין גם הזו הדוקטרינה לפי. כולםל משותף זה. גבולות לה אין

 חזיתות של שלל אלא, מועדפת אחת לחימה חזית לא גם. נבחרת אחת

 שאין, החזיתות בין דילוג תוך מתנהל, המאבק, הלחימה. בכוח וחזיתות

 .השנייה על לאחת עדיפות

 על מדברת היא. קצרים זמנים לוחות על מדברת איננה הזאת הדוקטרינה

 ,חיילים של דור לקרב ששולח, אויב מול עומד אתה, לאמור, דורי-רב מאבק

 מהם מצופה שלא לקרב הולכים שהם, חונכו וכך, להם נאמר שמראש, לוחמים

 הצבא של החייל לא זה, אויב של אחר סוג זה. בו ינצחו לא ושהם, בו לנצח

 זה, הבודד הקרב את גם לנצח ורוצה במלחמה לנצח שרוצה הקונבנציונאלי

 .חלקו מנת לא הוא שהניצחון לכך שמחונך אנשים של רדו

 מן אחת לא באף להבשלה הגיעה לא הזאת הדוקטרינה מול ההתמודדות

 ,לדוגמה. בנחיתות כרגע נמצאת הזאת הדוקטרינה מהזירות בחלק. הזירות

 .זירה בשום אין ממש של הכרעה אבל. ובמצרים ירלג'בא, בסעודיה

 צריכה ולטעמי, נתפשה 2006 בקיץ וןבלבנ שהמלחמה שאומר בזה אסכם

 כהזדמנות, כולה הדוקטרינה של כמבחן, במקומותינו גם להיתפש הייתה

 הזו הדוקטרינה את שהופכים מהמרכיבים חלק, לערער לפחות או, לשבור

 שמה לי נדמה. בסביבותינו כך כל גדול משיכה וכוח קסם לה שיש לדוקטרינה

 שהדוקטרינה הוא ,מדבר אני ליושע מישור באותו, המלחמה בתום שקרה

 יביא עוד הזה והדבר קודם לה הייתה מאשר יותר גדולה תנופה קיבלה הזאת

 .אחרים במקומות ביטוי לידי עצמו את



 

 המרכיבים הלא חומריים בעוצמתו של צה"ל
 

אלעזר שטרן
2

 
 

חומריים בעוצמתו של צבא ההגנה לישראל, -על המרכיבים הלא יםדברמו נכשא

ההיבט החברתי שלו, או אם  ומההצבא  להגדיר מהושקודם כל צריך אני חושב 

 .לא צבא עם או כן צבא עם – בשאלה הבסיסיתצריך לדון תרצו, 

ל צריך להיות צבא עם או "צה אם ןדיואין מקום למבחינתי  עם. הוא צבא צה"ל

קדיש זמן ", נכבשכאשר נגיע לשלב של "וגר זאב עם  .לא צריך להיות צבא עם

 זה.מסוג  דיוןל

ל נמדד באיכות משרתיו ובעיקר "אני חושב שצה. מכמה סיבותעמדה זו נובעת 

באיכות קציניו. כמי שהיה מפקד בית הספר לקצינים, אני יודע שהוצאתי את 

רים הטובים ענכנסו הצושלבית הספר ון וכי, זאת מהקצינים הכי טובים בעולם

רים הכי טובים בעולם. עהצו 1שערי בה"ד באין צבא עם לא ייכנסו אם  בעולם.

בא מקצועי ולא בנושא צ ממדינות אחרות בגלובוסניסיון להשליך כל בנוסף, 

 רלבנטי. ינוכמעט א – נמצאת באיום מתמידקטנה שמדינה לגבי  צבא עם

ם והערב כמדינה, שלצערנו, נדרשת השביש גם משמעות דמוקרטית.  עםהצבא ל

 כדאי שאותם אנשים ,מוותמשמעות של חיים ו ןלקבל החלטות שיש לה

יהיו מודעים גם לזה שהם ישלמו את המחיר. אנחנו לא יכולים שמחליטים 

משמעות בהם שאין ואזורים  עריםיהיו כמו בארצות הברית, שלהרשות לעצמנו 

 . למען מטרות המדינהשל הקרבת חיים 

חוק המילואים, היינו שמחים מאוד שמילואימניקים ישרתו שירות מבצעי לגבי 

למעלה ששנה שתבוא נצטרך אנו יודעים שבמהלך הפחות מפעם בשלוש שנים. 

קטין את נאחוז ממערך המילואים שלנו יעשה שירות מבצעי. אם שישים מ

על כל מה שמשתמע  ,אנשי מילואיםהרבה יותר לגייס היה צורך י הצבא הסדיר

 מכך.

כמה לגבי י דיון ציבורקיים לא מתגייסים.  יםאחוז 26-25-מעלה מלזה נכון ש

גם מי בל משתמטים וכמה אנחנו פוטרים לפי חוק. אאחוזים הם  26-מה

שמשוחרר לפי חוק זה לא אומר שהוא לא משתמט. זה אומר, שהחוק לא כפה 

יודע והסביבה הקרובה שלו יודעת שהוא ש וא מימבחינתי משתמט ה את עצמו.

בקביעת לינו להיות כאלה שמצליחים להערים ע יםיכולאלו היה צריך לשרת. 

 ם"אמנות םתורת"שטוענים אלפים שהלהיות גם  יםכולאלו יו ,רפואיהפרופיל ה

 אמנותם.  ינהתורתם אלמעשה ו

                                                 
 האלוף אלעזר שטרן הוא ראש אגף משאבי אנוש בצה"ל. 22 
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 ,לא באמת מסוגלים ללמוד בישיבה עשרות אחוזים באוכלוסיה החרדיתברור ש

אנחנו כחברה מתעלמים , אבל עצמם באוהלה של תורהמיתים ולא באמת מ

בהשלכה על ערך השירות בחברה בישראל בכלל.  סכנהיש בכך  מהדבר הזה.

. האחוזים הולכים תורתו אמנותומסיבת  אחוז לא מתגייסים 11-יותר מהיום 

 .מצד המדינה תערבותוגדלים בגלל הגידול באוכלוסיה החרדית ויש צורך בה

. הם זולגים "פוניים"צ או נותנים לגיטימציה למקומות הדברים האלה זולגים

יה שעל התרומה שלה אני חושב יזאת אוכלוסשת הדתית גם לתוך הציונו

מתוך נעשית זליגה לתוך הציונות הדתית ה מילים. שמיותר להכביר

 גם כספחי ההינתקותו, "תורתו אמנותוערך "אידיאולוגיות שונות או מתוך 

מישהו מצד שמאל של המפה אם אני מקווה שאנחנו נרפאים ממנה. ש

נגרור אותו לבתי  ,לא רוצה לשרת אהולוגיות יגיד שמסיבות אידיאוהפוליטית 

ואנחנו לא  "תורתו אמנותוצהיר ש"יכול להאדם  משפט. בצד האחר של המפה

 יכולים לעשות כלום. יש לכך משמעות חברתית קשה.

נכון לגבי המילואים. אכן מיעוט משרת. , אינו המדד של כן צבא עם, לא צבא עם

להכרה  שנותנות ביטוי חומריהחלטות אני שמח מאוד שהמדינה קיבלה 

את המילואימניקים שלנו. שהמדינה נותנת לא יביא לעדיפות ערכית. הכסף 

חשובה מאוד באזרחות, לא שהיא העדפה של חייל משוחרר אבל זה דומה ל

ה ישהאוכלוסילכך  ביטויכאלא  ,או מה זה שווה לו החייל, בגלל כמה כסף יקבל

 חשובה לחברה. והז

 צבא ההגנה לישראל הוא צבא העם יש עלינו חובה לעשותשאנחנו אומרים שכ

פעם כשהייתי קצין חינוך ראשי באיזה שהיא סיטואציה עם  .דברים מספר

שלושה שופטים עליונים בקרן גרוס אמרתי שאני מאמין באקטיביזם חינוכי 

מאמין . אחרי חודש אמרתי להם שטעיתי ושאני בצבא. ראיתי שהם חייכו

צבא עם עושה ככי. זאת אומרת, צבא ההגנה לישראל באימפריאליזם חינו

  .עשויצבא וחברה דמוקרטית שדברים הכי רחוק שמותר או שצריך 

, על אף תועלת בגיוס-חשבון של עלותללא  ,אנחנו מגייסים רבים ככל האפשר

את חשיבות מעמדו שוקלים כשאנחנו  .יש כלכלנים שזה לא מוצא חן בעיניהםש

שפעות החברתיות או המשפחתיות של אנשים שאנחנו חברה ואת ההבשל הצבא 

יש ההחלטה המתקבלת היא לגייס. לא שווה לנו לגייס, נחליט שמטעמי עלות 

חוות " . יש לנו פרויקט חינוכי כמועםהשאנחנו צבא עושים מפני אנחנו שדברים 

דבר שצבא רגיל בעולם צריך לעשות. מדיניות התשלומים , זה אינו "רהשומ

. ים שצריכים סיוע כלכלי היא מעבר למה שהמדינה החליטה לתתשלנו לחייל

לחיילים שזקוקים הביטוח הלאומי אנחנו מעלים את התשלום סכום  כשיורד

 לחיילים הלוחמים שלנו.בעיקר מגיע יחס מסוים, ששאנחנו חושבים לו, מפני 
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 כהבמדינת ישראל. גיירנו בו עד ביותר  גדולהגיור הפרויקט מתקיים  בצבא

, יאלי שצבא מתעסק בגיורוואחוז מהם חיילות. זה לא טרי 76חיילים,  2,316

שהנוער הזה נמצא אצלנו שלוש שנים ומוכן להקריב את חייו בשביל לאחר אבל 

לפחות כמו שאנחנו  ,המדינה הזאת, אנחנו חושבים שאנחנו חייבים לו את זה

ים שאנחנו אנחנו גם חושב בגרות.בחינות חייבים להשלים לחיילים אחרים 

חייבים את זה למדינה, במיוחד שאנחנו יודעים שאם הוא לא יעשה את זה 

במסגרות אזרחיות לצערנו הרב, בתהליך הגיור . את בכללזבצבא הוא לא יעשה 

 אין משמעות לזה שהוא היה מוכן להקריב את חייו בשביל המדינה.

חנו . אנחשובים ביותר המרכיבים החברתיים בתוך צבא ההגנה לישראל

דקות הסביר במשך עשרים שלא יודע ל מאמינים שקצין בצבא ההגנה לישראל

לא ינצח בקרב. לכן אנחנו משקיעים בזה הרבה  ,פקודים שלו במה הוא יהודיל

זמן. אנחנו, דרך אגב, לא חושבים שהוא צריך להגיד שהוא מתפלל שלוש פעמים 

ש פעמים ביום וצם ביום או צם ביום כיפור. מי שרוצה יגיד שהוא מתפלל שלו

מי שרוצה יגיד שהוא לא עושה לא  ,מי שרוצה יגיד שהוא אוכל כשר ,ביום כיפור

 ,יתה בשואהיסבתא שלו ה, את זה ולא את זה אבל הוא מחובר לעם הזה

המסורת שלו חשובה לו או הארץ מסורת, ה הדודים שלו היו בתימן ושמרו על

אינו מסוגל דקות. אם הוא  םעשריושידע לדבר על זה  –שלו  ארץההזאת היא 

 אז אנחנו חושבים שאנחנו נהיה בבעיה.לעשות זאת 

סדרות החל ממאחורי האמירות האלה, יש הרבה מאוד פעולות שאנחנו עושים. 

מדי שנה אנחנו שולחים עשרות משלחות של חיילי צה"ל שזה לחינוך, ועד 

ושאל אותי  ם נשיא המדינה דאז"וק, ביקר בב2003מדים לפולין. בנובמבר ב

איך אני מסביר את המוטיבציה הגדולה של הנוער לגיוס, אם זה בזכות משרד 

-וכח איום מוחשי הנוער שלנו מתגייס. בנ הפלשתינאי. – החינוך. אמרתי לו, כן

שהיו בידי איך אני מסביר נתונים טלוויזיה שאלו אותי באיזה תכנית  1995

 אמרתי ם אצל הנוער הדתי.מחלקת מדעי ההתנהגות על ירידה במוטיבציה ג

גם  כך אחר ה שקורה אצל הנוער בכלל קורה, מאני יכול להרגיע את כולםש

אצל כך  אצל הנוער הדתי. מה שקורה אצל הנוער בארצות הברית קורה אחר

 .הדתיאצל הנוער כך  קורה אחרוהנוער פה, 

נצטרך להחזיק צבא חזק עוד  ,אנחנו צריכים לדעת, שגם כשיהיה פה שלום

 1994חברה. עד שנת ולנו כ כצבאלנו  שתמע מכךהמעל כל  ,הרבה מאוד שנים

דיפות בקבלה למוסדות מקבל עהיה חוק שחייל ששירת שירות צבאי 

נשיא הטכניון לשעבר, אלוף  דיברתי עםשנה ה אקדמאיים במדינת ישראל.

שרוב המתקבלים לטכניון ללימודי רפואה הם  שאמר ליבמיל' עמוס חורב 

בארצות הברית גם . להיות שוויוניים פגענו בשוויוניות ןרצותוך מערבים. 

הרווארד שואלים אותך, מה עשית בשביל  תכשאתה רוצה להתקבל לאוניברסיט
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את החוק שדיבר על . ופה נתנו עדיפות למי שלא משרת את המדינה ,המדינה

 עדיפות לאור שירות צבאי ביטלנו.

ים. יש את הסדר הנח"ל שאני חושב טוב שיש לנו בצבא הסדרים מיוחדלדעתי 

שצריך לבדוק אותו. הנח"ל של פעם היה בתוך היחידות שלנו ושמר על 

הוא הגבולות. הנח"ל של היום בתוך היחידות וחלק גדול מדי מהשירות שלו 

יכולים לאפשר שאנחנו  לא בטוח אבל, פעילות חברתית, שהיא חשובה מאוד

 פרופיל קרבי.  אנשים עםללעצמנו את פרקי הזמן האלה 

חיילים  ישהסדר בסדר. אני חושב שההישיבות נכונים גם לגבי  ללוהדברים ה

יש  ., וחשובים המספריםחשוב שהם ישרתו ביחידות מעורבות, אבל נהדרים

מסוגלים באמת אנשים שכמות לא  וזאנחנו חושבים שחיילים בהסדר.  1,200

של הרמטכ"ל לראשי פניה הייתה להיות חמש שנים במסגרת של לימודים. 

חודשי  24-ל יםחודש 16-מאת מספר חודשי השירות ישיבות ההסדר, שיעלו 

שנים, גם מתוך הכרה שלו בחשיבות  שלוששירות. הרמטכ"ל לא דיבר על 

 ההסדר הזה.

יש את נושא הנח"ל החרדי. אני חושב שצבא ההגנה לישראל שמט את השטיח 

לומדים. בנח"ל  מאלה שבאמת חוץ, מתחת לתירוץ של החרדים למה לא לשרת

למהדרין  החרדי יש תנאים שאין בבני ברק. לא רואים שם נשים, האוכל כשר

 ,ולתפילות כמעט מכריחים אותם ללכת. זה לא רק אתגר של החברה החרדית

חיילים נהדרים  600-500-כבנחל החרדי זה עניין של החברה בישראל. יש 

אנחנו רוצים לראות , צים לראות גדודרולא אנחנו , אבל עושים עבודה מצוינתש

 .יאפשרשזה אנחנו חושבים וחטיבה 

ר קלה ההתנדבות היום לצבא של אנשים בעלי מגבלות רפואיות הרבה יותגם 

 וירגישו את זה בזמן הקרוב.

צבא ההגנה לישראל צריך  ,אנחנו חושבים שכדי שנמשיך לנצח במלחמות

ל כור ההיתוך היא מעצם להישאר צבא העם. אנחנו חושבים שהחשיבות ש

התכוון  הואאני אוהב להגיד שו דיבר על כור היתוך,גוריון  בן .יחדבהשירות 

לכור היתוך בטמפרטורה נמוכה. זאת אומרת, שכל אחד ישמור על הזהות שלו, 

 על התרבות שלו אבל ניצור משהו משותף.

לים לטיפול באוכלוסיות השונות, להכנת חיימן רב מאוד אנחנו מקדישים ז

שלושה . במשך צבאבחיילים אתיופים , דרך שילוב עבריתם בדרך קורסי, לצבא

אנחנו ומבדקים שלנו בין החודשים אנחנו עושים התאמה בין היכולות שלהם ל

 קוצרים פירות.

שצבא שזו הדרך שאנחנו באמת מאמינים מפני  ללואנחנו עושים את הדברים ה
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את הביטחון , ינה מצפה ממנוההגנה לישראל ימשיך לספק את הסחורה שהמד

לוקחים את הנוער הזה נחנו י לעם היושב בציון ולעם היהודי בכלל. אזהפי

אזרחים טובים יותר ממה שנכנסו. ו יצאומקווים שבסוף  לשנתיים או שלוש

 בתחושה שלנו אנחנו כמעט תמיד מצליחים.
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 ?אלית הצבאיתמה קרה לחשיבה הישר

אבי קובר
3

 
 

ון, התפאר בכך שכתביו אז'ומיני, הוגה צבאי חשוב שחי בתקופתו של נפולי

ון, שעיין בהם באופן מעמיק ולאחר מכן גם יישם אותם. כשנשאל אהגיעו לנפולי

ון, "נכון, קראתי את כתביו של ז'ומיני, אבל לא אאם אכן כך היה, השיב נפולי

ליו או שלא עשיתי אותו כבר בעצמי". אכן, מצאתי בהם דבר שלא חשבתי ע

 –מדובר ב"גאון צבאי", במונחים קלאוזביציאניים, או בבעל "איכות מולדת" 

מושג שרותם השתמש בו. אך לצד הגאונות הצבאית, האיכות המולדת, היו 

 מה שרותם כינה, "איכות נרכשת".  –לנפוליאון גם ניסיון וידע 

אבל אנחנו בהחלט  ,ם שיהיו גאונים צבאייםאנחנו לא יכולים לצפות מקציני

יכולים לצפות מקצונה שתשלב ניסיון, ידע, ואם אפשר גם אינטואיציה טובה. 

ד, השונה מכל פעילות חברתית אחרת, בכך והמלחמה היא תחום ייחודי מא

שבה הורגים ונהרגים. על מי שעוסקים בה מוטלת אחריות גדולה, וניתן לדרוש 

 ועית בתחומה, כפי שקיים במקצועות אחרים. מהקצונה שתהיה מקצ

אנחנו מדברים על קבוצת המקצועות היותר מעשיים, כמו משפטים, רפואה, 

אנחנו פונים למהנדס, למשפטן, לרופא, בדרך כלל כאשר הנדסה או מחשבים. 

יראת כבוד, ומניחים שהוא למד את מקצועו , אנו מתמלאים או לאיש מחשבים

. לעתים אנחנו אף בודקים שזה אכן המצב. לעומת זאת, בצורה יסודית ורצינית

 אנו איננו נוהגים כך כאשר אנחנו מפקידים את ילדינו בידי הקצונה. 

אם מניחים שמקצועיות פירושה יישום של ידע, נשאלות השאלות: מה הוא 

אותו הידע הנדרש למקצוע; כיצד רוכשים אותו; ואיזו תועלת מעשית ניתן 

הבסיסי הדרוש בתחום הצבאי הוא שילוב של תיאוריה  להפיק ממנו. הידע

צבאית והיסטוריה צבאית. בלעדיו אי אפשר. אין זה משנה אם ניגשים לעניין 

מנקודת מוצא תיאורטית, ואז התיאוריה מבוססת היסטוריה, או שעוסקים 

בכך מהכיוון ההיסטורי, וממנו מגיעים למחשבה צבאית. העיקר שמתקיים 

אלא  ,שאין מסתפקים במה שקרה בעבר ,יה והיסטוריה. כמובןחיבור בין תיאור

צריכים להיות מאותגרים כל הזמן על ידי המציאות המשתנה בתחום המלחמה. 

תן, יש להיות פתוחים לעשות זאת. את ואם צריך להתאים תיאוריות או לשנ

בתחום  תועלת מנואפשר להפיק מ , אךהידע הנדרש רוכשים בעיקר בלימוד

 ת מלחמה, תורות לחימה, תכניות מבצעיות, ביצוע, והפקת לקחים.גיבוש תור

ניתן לומר שקציני צה"ל השתייכו, ועדיין משתייכים, במידה רבה לאסכולה 

                                                 
 ס"א.במרכז בבכיר וחוקר למדעי המדינה  בכירמרצה ד"ר אבי קובר הוא 
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, לידל הארט, כינה אותה עשריםשההוגה הצבאי החשוב ביותר במאה ה

אסכולת "החיילים המעשיים". המדובר בחיילים שרוכשים את הידע שלהם על 

יון ואינטואיציה ולא בדרך של לימוד מסודר. אף על פי שלידל הארט בסיס ניס

ראה גם בצה"ל וגם בצבא הגרמני את תלמידיו הטובים ביותר, קיים הבדל 

ברור בין שני הצבאות. בעוד שקציני צה"ל היו ברובם "חיילים מעשיים", בצבא 

והקצונה שלו  ,תרבות של לימוד 19-הגרמני התפתחה כבר מאז המאה ה

שתייכת לקטגוריה, שהסוציולוג הצבאי החשוב, מוריס ז'נוביץ כינה "חיילים מ

 אינטלקטואלים".

הקוראים כל היום הגות צבאית, אלא במצביאים  ייליםאין המדובר בח

שהמחויבות העיקרית שלהם היא להיבטים המעשיים של המקצוע, אך הם 

ותורות מלחמה אינם בוחלים בקריאה של תיאוריה צבאית, היסטוריה צבאית, 

הם. -פקודםולחימה של צבאות אחרים, ומשתמשים בכל אלה כדי לשפר את ִת 

שייכים  –ון, מולטקה, שליפן, פולר, שוורצקופף ואחרים אפרידריך הגדול, נפולי

. לא צריך להיות איינשטיין או שפינוזה כדי לעסוק במחשבה ולאסכולה ז

ת הצבאית צריכה ליצור צריך פשוט ללמוד בצורה מסודרת, והמערכ ,צבאית

 את האקלים ואת הכלים ליצירת כמה שיותר חיילים אינטלקטואלים.

ד בעשור האחרון, דיווחו על חוסר העניין וחייב ,מחקרים ועדויות אישיות

וההתמצאות של קציני צה"ל ברמות הביניים וברמות הבכירות ביותר בהיבטים 

המחקר של אליוט כהן האינטלקטואליים של המקצוע הצבאי. אזכיר רק את 

לביא -עדויות של פרופסורים כמו ון קרפלד, אלי בר תשעים,וחבריו בשנות ה

ברק, -קמה תכנית פו"מ שמוניםואחרים, שלימדו את קציני צה"ל. בשנות ה

שניסתה לחולל מהפכה בתחום ולהפוך את הקצינים לחיילים אינטלקטואלים. 

 מדי בפרויקט אליטיסטי אחרי כמה שנים היו מי שהגיעו למסקנה שמדובר

 והחלו לנוון את המפעל היפה הזה.

מצאתי שמאז  2000ועד שנת  1948-מ "מערכות"ממחקר שערכתי על מאמרי 

כתב העת המקצועי  –מלחמת יום הכיפורים רוב הכותבים בחוברות "מערכות" 

הם מילואימניקים או אזרחים. רק  ,אינם משרתים בשירות סדיר –של צה"ל 

כתבו על תיאוריה צבאית. אגב, בתחום ההיסטוריה הצבאית המצב  אחוזים 2.5

 –אחוזים כתבו מאמרים בתחום זה. הסיבה לכך ברורה  15-הרבה יותר טוב: כ

 תיאוריה צבאית. הרבה יותר קל לכתוב על היסטוריה צבאית מאשר על

אין זה סוד שהקצונה בצה"ל איננה קוראת ספרות מקצועית באופן מסודר, 

כל מקצוע מכובד. לקצונה אין זמן לקרוא; ולפעמים אין לה חשק כמקובל ב

לקרוא. היא איננה נדרשת לקרוא מחוץ לקורסים ולהשתלמויות, ורובה ככולה 

שפה שבלעדיה לא ניתן להגיע לרוב החומר  –איננה שולטת בשפה האנגלית 
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 החשוב והרלוונטי. בלי ידיעת אנגלית גם אי אפשר להיפגש עם עמיתים מצבאות

 זרים ולנהל איתם שיח מקצועי.

כדי לשכנע כי הרובד העיוני הוא בעל חשיבות לתפקוד מוצלח לתפקוד הצבא 

אביא ארבע דוגמאות למה שהיה יכול אולי להימנע אילו כן למדו. אילו למדו 

את משנתו של ההוגה הבריטי פולר ואחרים היו מבינים שהעוצמה היחסית של 

של שינויים טכנולוגיים. מה שקרה אחרי הגנה והתקפה משתנה כפונקציה 

מלחמת ששת הימים היה הצרת רגלי המתמרן והתוקף הצה"לי על ידי הערבים 

באמצעות נשק הנ"מ ונשק הנ"ט. מעטים זיהו את התהליך וכתבו על כך, כמו 

 ז"ל, אבל לא שכנעו.  )ברילכוכבא (-אלוף משה בר

מערכות והכיל חומר קלון", שנלווה לחוברת יעת בשם "צ-בעבר היה כתב

מתורגם מצבאות זרים. כל גיליון הוקדש לנושא אחר. פחות משנה לפני מלחמת 

לוחמה בשטח הררי. אילו קראו את ל"ציקלון" שהוקדש גיליון שלום הגליל יצא 

-התיאוריה הכתובה שם, את הדוקטרינות שפורטו שם, ומה עבר על הבריטים ב

, אולי לא היו מתגלות אותן 1982-באותה זירה שבה נלחם צה"ל ב 1941

 הזה בוטל מטעמי חסכון תקציבי... התקלות, בעיקר בגזרה המרכזית. כתב העת

ציות אזרחי -אילו למדו מהאופן שבו הבריטים התמודדו עם תופעות של אי

היה הרבה  1936-9ציות אזרחי במאורעות -בהודו ולאחר מכן עם תופעות של אי

הראשונה בחודשיה הראשונים. בין  דהאיפתיותר קל להתמודד עם האינ

כן למדו, בעיקר בדרך של הפקת לקחים, וצה"ל קידם את פני  ותדאיפתהאינ

 דה השנייה כשהוא מוכן הרבה יותר.איפתהאינ

אילו היו קוראים את מה שכתב הוגה האוויר האיטלקי דואה, היו מבינים 

טליה, שהוא לא הציע תיאוריה של הכרעה מן האוויר אלא דוקטרינה לאי

ושהוא לא דיבר על הכרעה צבאית מן האוויר אלא על הכרעה אסטרטגית רבתי, 

שבמרכזה פגיעה בתשתיות. מה שרבים לא יודעים הוא שמעולם לא הושגה 

יתה מספיק מקצועית לא יה 2006-הכרעה צבאית מן האוויר. אילו הקצונה ב

 נייה.היה מי שיקנה את "סחורת" ההכרעה מן האוויר במלחמת לבנון הש

הגישה המעשית שיקפה תרבות "צברית". שלונסקי אמר פעם כי "אתמול, 

בגולה, הם [היהודים] היו משכילים לעילא ולעילא מכל משכיל בגויים. היום, 

בארץ ישראל, הם בורים לראווה, פשוטים וגסים". עם זאת, כמה "צדיקים" 

, שניתן תמיד היו. בדקתי באינדקס של חוברות "מערכות" מיהם הקצינים

לשייך אותם לרובד המצביאים האינטלקטואלים. להפתעתי מצאתי שחלק ניכר 

מהם היו דווקא אנשי שריון, זאת בניגוד לתדמית המרובעת של שריונרים. חיים 

לסקוב ז"ל, מאיר זורע ז"ל, ישראל טל ייבדל לחיים ארוכים, בריל ז"ל, וכמובן 

 עמיתנו רותם, זכרו לברכה. 
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להרשות לעצמה חיילים מעשיים מכמה סיבות. הקצינים  יכלה ישראל בעבר

-צברו ניסיון רב, הן בלוחמה בעצימות גבוהה והן בלוחמה בעצימות נמוכה. כמו

כן היו להם אינטואיציות מצוינות, במידה רבה בזכות הניסיון העשיר. למשל, 

במשך שנים לימדו בקורסים שההגנה יותר חזקה מהתקפה. אבל קציני צה"ל 

 1982ועד  1948-ת ההיפך. מי שעוקב אחרי מלחמות ישראל הגדולות מעשו א

הגנה. אך בעוד הרואה בבירור את ההעדפה, המוצדקת, של ההתקפה על פני 

ות, פעלו בדרך התקפית, בסכסוכים בעלי קונוונציונלישבמלחמות הרגילות, ה

העצימות הנמוכה דווקא שילבו הגנה והתקפה באופן מאוזן יותר, למרות 

חויבות הבסיסית החזקה להתקפה, זאת כיוון שנוכחו לדעת כי ההתקפה המ

 איננה מספקת את הסחורה בלי ההגנה.

קיימות סיבות נוספות לכך שבעבר ניתן היה להסתפק בגישה מעשית. המלחמה 

יתה פחות מורכבת, וקציני צה"ל גילו יכולת הסתגלות מהירה למצבים יה

תור". כמו כן, כאמור, תמיד נמצאו כמה למה שפעם נהגנו לכנות "ִא  –משתנים 

קצינים חכמים ואמיצי לב, שגם ידעו להציג אלטרנטיבה לחשיבה 

 הקונבנציונאלית וגם היו מוכנים להילחם על כך.

פקודו של צה"ל היו גם כמה גורמים מסייעים מחוץ לשדה בל נשכח שמעבר לִת 

הקרב לא תמיד  ובשדה ,הקרב. למשל, האויבים היו מפוצלים, חלשים איכותית

עדיפים כמותית. לשמחתנו, במידה רבה בזכות תבונה מדינית, תמיד נמצאו 

 לצדנו מעצמות שסייעו למאמץ המלחמתי, הן לפני המלחמות והן במהלכן.

התקיימו  ,למרות העובדה שרוב הקצונה נמנתה עם קבוצת החיילים המעשיים

יות, שוב, במידה בעבר ויכוחים מרתקים בשאלות צבאיות וביטחוניות מרכז

רבה בזכות אותם אנשים שכן היו מוכנים להיאבק על דעותיהם: הטנק מול 

ההרתעה הגרעינית הגלויה מול מדיניות העמימות  חמישים,החי"ר בשנות ה

(ויכוח שכדאי להזכירו אף שהוא איננו עניין צבאי טהור);  שישיםבשנות ה

כתגובה מאוחרת  שמונים,הגישה ההתקפית מול הגישה המאוזנת בשנות ה

; הגנה אקטיבית נגד שמוניםלמלחמת יום הכיפורים; אש מול תמרון בשנות ה

; תשעיםטילים; בניין הכוח על פי יתרון יחסי או על פי איומים בשנות ה

והוויכוח לגבי צבא עם מול צבא מתנדבים, או בין "צבא קטן וחכם" לבין צבא 

 גדול.

להצביע גם על כמה בעיות לא פשוטות  אך לצד הוויכוחים המרשימים הללו ניתן

. אזכיר למשל את פולחן 1967במחשבה הצבאית הישראלית, במיוחד אחרי 

, עליהם שילמנו מחיר 1967ההתקפה ואת הסגידה לטנק בעקבות ההישגים של 

. מה שמצער במיוחד מי שמכיר תיאוריה צבאית הוא המצאת 1973-כבר ב

, אחת "ההמצאות" היותר עדכניות הגלגל מחדש כל פעם בעניין אחר. למשל



 היערכות צה"ל לאתגרים עתידיים
 

 19 

היא בתחום ההתשה. בהגות הצבאית הקלסית יש דיון עשיר בסוגיות של 

מושגים כמו  –התשה. ואילו אצלנו, בגלל הבורות, המציאו את הגלגל מחדש 

 "הוגעה", "צריבה תודעתית", וכיו"ב.

בשנים האחרונות הגישה המעשית כבר איננה מספיקה, והמחשבה הצבאית 

לחשובה יותר מתמיד. המלחמה הפכה למורכבת הרבה יותר. אין יותר  הפכה

התנסות בסכסוכים בעלי עצימות גבוהה, והניסיון מושתת ברובו על פעולות 

וחכם, שמציב שיטור בשטחים. האויב הנוח מן העבר פינה מקומו לאויב מת

 בפנינו אתגרים קשים.

ים מורכבים התגלו דווקא כאשר אנחנו נדרשים לתת תשובות חכמות לאתגר

אצלנו בתקופה האחרונה כמה בעיות במחשבה הצבאית, שנתנו את אותותיהן 

יה. אזכיר כמה מן הבעיות, שכל אחת מהן שווה דיון יגם במלחמת לבנון השנ

בעיקר מתוך תורת  –בפני עצמה: פולחן הטכנולוגיה; חיקוי מתוך התבטלות 

לימוד משנותיהם של ); או RMA-ית היהלחימה האמריקנית (למשל, סוג

הכשרת קצונה באדריכלים דגולים בניצוחו של גוף צה"לי שהיה מעורב מאוד 

הכרעה  על ויתור בכירה בצה"ל, במקום ללמוד את הקלאסיקה הצבאית;

הסתפקות בשליטה על שטח ימוי הכרעה" או "דימוי ניצחון"; צבאית לטובת "ד

 .'וכו ובר באוויר או ביםביבשה כאילו המד

להסכים, להתנגד,  –ידענים יכולים להתמודד עם מסרים מחשבתיים  קצינים

להביע דעתם, להילחם עליה. קצינים חסרי ידע לא יוכלו לעשות זאת. לא בכדי 

הטיף יגאל אלון בספרו "מסך של חול", ל"עידוד הצימאון של המפקדים לדעת, 

 והקניית הרגלי לימוד למפקדים על ידי קריאה, עיון וחיבור עצמיים

ומבוקרים".





 

 הכוח לתרחישים מרוביםת ייבנ

זאב בונן
4

 
 

יתה לי הזכות לעבוד עם האלוף רותם תקופה קצרה כאשר היה יועץ ברפא"ל. יה

הגעתי למסקנה שכדאי לשלב ברפא"ל אנשי  שמונים,בשנות ה ,באותה תקופה

אנשי הצבא בין להדק את הקשר בין הטכנולוגיה וכך ו ,צבא בכירים בדימוס

 ה שפה משותפת שבוודאי תעזור לכך שהפיתוח יהיה ממוקד לצרכים. כדי שתהי

 רפא"ל, יש בשנהכעבור עשרים  ,באותה תקופה זה עוד לא כל כך הלך. היום

ללא ספק תורמים לדיאלוג הפורה אשר נציגות מכובדת של אנשי צבא לשעבר 

אנשי הצבא. בזמנו התחלנו את זה עם האלוף רותם לבין בין הטכנולוגים 

 .אנשי צבא נוספים שלושה-נייםוש

. האם אפשר לבנות צבא שיהיה מוכן למספר תרחישיםנושא הרצאתי הוא 

זהו תהליך  ,לא בונים בחצי שנה או בשנה כוח. שנתי-ית כוח הינה תהליך רביבנ

אפשר לדעת איזה תרחיש יופיע בעוד עשר שנים. כמובן -ארוך. מאידך אי

הינו מלחמת כיום ורן. האיום התורן תמיד יש נטייה להסתכל על האיום התש

דורית באמצעות עימות מוגבל של גרילה וטרור. אבל יכולה להיות -התשה רב

מלחמה קונבנציונאלית רבתי נגד מדינות בדוקטרינה חדשה, לא הדוקטרינה 

 שהייתה להם בעבר. 

יש  ,לכן, כשבונים כוח לטווח ארוך מוכרחים להיות מוכנים למספר תרחישים

ציני בהתמקדות בתרחיש אחד בלבד. צריכים מבנה כוח שיוכל סיכון ר

להתמודד עם מספר תרחישים גם בתנאי הפתעה. כשיודעים מראש איזה 

תרחיש יתחולל, אין בעיה. יש זמן רב להיערך, להתאמן, להכין כל מה שצריך. 

תרחיש חדש, אחר ממה שחשבת עליו, נופל עליך בהפתעה, זוהי כאשר אבל 

 בעיה חמורה.

 ? האם זה בכלל אפשרי? בונים את הכוח למספר תרחישיםאיך 

היכולת  אית כוח גמיש. גמישות הייההתמודדות עם תרחיש מפתיע מחייבת בנ

לבחור ולעבור בין הקבצות שונות של הכוח. כלומר, הקבצות של יחידות 

 ים,חלקת לשנינואמצעים זמינים בהתאם לתרחיש שיופיע בפועל. הגמישות הזו 

 ת הטכנולוגית ולגמישות האנושית. לגמישו

אתחיל מהסוף, הבעיה העיקרית הינה בגמישות האנושית ולא בגמישות 

הטמונה  ביקורתאני לא מקבל את ה .הטכנולוגית. הטכנולוגיה לא פותרת הכול

 ,פירושו לא לעשות כלוםשכן הו משפט אסוני, ז. "פולחן הטכנולוגיה" באמירה

                                                 
 במרכז בס"א. וחוקר בכיר ל לשעבר"רפא זאב בונן הוא נשיאד"ר 4
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יה. הגמישות של הקבצת הכוח, הגמישות לא לנצל מיטבית את הטכנולוגו

חשובה יותר מהגמישות הטכנולוגית. הבעיה היא איך מכשירים  ,האנושית

איך מצליחים לגרום לכך שהקצונה תהיה מחוננת בגמישות  ,לגמישות אנושית

מבוסס על מערך מילואים גדול. אשר  צבא היבשהאעסוק בעיקר ב אנושית.

 ה למספר תרחישים קשה יותר.לפיכך בעיית ההכשרה של צבא יבש

הרצאה זו מבוססת על עבודות קודמות: עבודת דוקטורט של אלוף משנה מאיר 

). נושא הדוקטורט שלו היה התאוששות מהפתעה. זוהי 2006פינקל (פינקל 

י על יבעצם משמעות הגמישות. כמו כן הרצאה זו מבוססת חומר מהרצאות

). הכוונה כאן לתורת המערכות, 2007תורת המערכות בטכניון (בונן, בוסתנאי 

 .campaign, לא תורת המערכה System engineering -ל

תייחס לנושא העיקרי: מה אפשר לעשות בטווח הקצר וא ציג את התרחישיםא

ובטווח הארוך כדי להגדיל את הגמישות. הנקודה החשובה האחרונה היא מהי 

אז? המבחן האמיתי,  מה עושים, השפעת הפתעת משבר; קורה משהו בלתי צפוי

 הוא בזמן משבר.  ,בסופו של דבר, של כל מה שעושים כדי ליצור גמישות אנושית

 :ציג בקצרה את התרחישיםא

 נגד צבא ארגון טרור/גד מדינהנ – מלחמה בעצימות גבוהה •

 עימות מוגבל/בט"ש •

 דרום לבנון –הררי, סבוך ובנוי /בנוי/פתוח – סוג השטח •

 תרחיש חדש מפתיע •

 .ישים צריכים לכלול מלחמה נגד העורףכל התרח

 

הופך כל כמה שנים לתקופת מלחמה בעצימות  דורי-רב ,מתמשך ,עימות מוגבל

סור לצאת מהנחה שבעוד עשר . אגבוהה נגד צבא ארגון טרור או/יחד נגד מדינה

מלחמות רבתי נגד מדינות  .שנים לא יכולה להיות מלחמה רבתי נגד מדינה

. מלחמה נגד סוריה בעוד שנה אליהן וצריכים להתכונן ,בעתידתרחש יכולות לה

 או כמה שנים לא תהיה כמו המלחמות נגד סוריה בעבר.

ל ידי האם יכול להופיע תרחיש אחר שלא ניתן לתאר אותו ע נוספת:שאלה 

שילוב צירופים מהתרחישים הנ"ל? זה לא סביר. לבנות יכולות משמעותיות 

לאויב שנים ולא ניתן להסתיר זאת. אך אם עבור איום רציני מסוג חדש לוקח 

עלולה להופיע הפתעה  ,ם מהאיום החדשמילעניין ומתעל יםלא מתייחס

 מסוכנת בשדה הקרב.
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אחר לטילי הנ"ט במלחמת יום הכיפורים. זמן קצר  תכולנו יודעים על השפע

, לפורום משרד הביטחון, שם על לשעבר המלחמה בא אהרל'ה יריב, ראש אמ"ן

ערימות דו"חות וספרים, שתיארו בפרוטרוט לא רק את תכונות טילי השולחן 

אלא גם את ההתארגנות שלהם למעבר  ,הנ"ט, לא רק איך הם פועלים כצוותים

מקובל, כדי שברגע שהם ההרבה מבהתעלה על ידי הקצאת צוותי נ"ט גדולים 

עוברים את התעלה יהיו להם הרבה צוותי נ"ט. כל זה היה ידוע. קשה מאוד 

הבעיה היא כמעט תמיד , של תרחיש חדש מפתיע באמת הלמצוא דוגמ

 ההתעלמות.

התרחישים כולם צריכים לכלול מלחמה נגד העורף.  ,נקודה אחרונה וחשובה

שהוא מפני , זה שנייההת לבנון ללה חושב שהוא ניצח במלחמאאם החזב

המשיך להמטיר על העורף קטיושות בכמות גדולה עד היום האחרון של 

 לי מהמלחמה,אהמלחמה נגד העורף היא חלק אינטגרחמה. צריך להבין שהמל

 ,בכל סוג מלחמה שתהיה. גם אם נכריע בשדה הקרב אך ניכשל בהגנת העורף

מזה צריך  על ידי העולם, שהם ניצחו.וללה אתפרש על ידי החזבמדבר בסופו של 

 . זאתלצערי לא עשינו ו להיזהר

 :ווח הקצר ובטווח הארוךמה אפשר לעשות לשיפור הגמישות בט

 זמינים אפשר לשלב אותם די מהר ,בטווח הקצר, אם יש אמצעים קיימים

בתצורות חדשות. ניתן גם לעשות שינויים ושיפורים תוספתיים באמצעים 

כמות במקסימום שלוש שנים, תלוי לבין הקיימים. זה יכול לקחת בין שנה 

אתה משפר את  ,תהמהות השינויים. תפישת הפעלה הכוללת לא השתנבו

 יכולותיך במסגרת אותה תפישת הפעלה.

אני רוצה להמחיש את הקושי בשינוי תפישת הפעלה כוללת. כפי שאתם יודעים, 

יזיונית הראשונה, שנקראה וורפא"ל פיתחה בזמנו את הפצצה הגולשת הטל

ובעזרתה, ובעזרת  ,, במלחמת לבנון, בבקעה1982-השתמשו בה ב ."תדמית"

 ,"יאפופ"אוויר סוריות. אחר כך פותח ה-סוללות קרקע 26שמידו ציוד נוסף ה

 ויר קרקע מדויק מנגד.וטיל א

פעם את איתן בן אליהו, כמה זמן לקח לחיל האוויר, שהוא חיל סדיר,  שאלתי

קבע ברובו, לעבור, לגבש, לפתח תפישת לחימה חדשה שמבוססת על פי תקיפה 

שנים. כלומר, מי עשר עלה מלמ הםזה לקח לש מדויקת מנגד. הוא אמר לי

 טעות מוחלטת.  טועה –לתפישת הפעלה חדשה במהירות שחושב שאפשר להגיע 

ששיפור הגמישות מוגבל בטווח הקצר.  היא גם יחדללו המסקנה מכל הדברים ה

 בטווח הארוך המצב יותר טוב.

מה רצוי, לא מה אפשר. היינו רוצים  ?למה היינו רוצים להגיע בטווח הארוך
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יחס תחילה יתאתכליתי שיהיה מוכן למספר תרחישים. -ע לכוח גמיש רבלהגי

-שנים הכוח הגמיש יכלול ציוד חדש רבעשר אחר ללגמישות הטכנולוגית. 

תכליתי יקר -תכליתי. ציוד שיוכל להתמודד בכל מיני תרחישים. ברור שציוד רב

שר תכליתי אפ-אבל זהו מחיר הגמישות. בציוד חד, תכליתי-יותר מציוד חד

להשתמש ביחידות מיוחדות, למשימות מיוחדות, אבל אם באמת רוצים 

 .תכליתי-עיקר הכוח, עיקר הציוד צריך להיות רב, גמישות

הטכנולוגיות שישתמשו בהן בעשר השנים הקרובות הן טכנולוגיות שכבר יצאו 

 היכולות שלהן כבר מוכרות. .בדרך החוצה מהמעבדהשהן מהמעבדה או 

אבל את הכוח , שנה 15-ח טכנולוגיות לטווח ארוך יותר, לבמקביל צריך לפת

דרך תכניות שנמצאות היום צריך לבנות על בסיס טכנולוגיות ידועות, מוכרות ו

-תכליתית או רב-ליישם את הטכנולוגיה חד אפשר. דרך החוצה מהמעבדהב

תכליתית ברמות השונות של הציוד -תכליתית. אני טוען שעדיף ליישם אותה רב

רמת העל: שילוב טוב ב )2005דוגמאות (בונן  מרמת הלוחם הבודד. ישהחל 

ומהיר של מגוון יחידות לוחמות המכונה קישוריות. על ידי תשתית קשר טובה 

ניתן לחבר ולקבץ יחידות באופן טכני, כך שלא יהיה מגדל בבל, טכנולוגית כולם 

שוריות בין ידברו אחד עם השני. חשוב שמבחינה טכנולוגית אפשר ליצור קי

זה עניין היחידות ואמצעים ולשנות אותה מהר כאשר תצורת הכוח משתנה. ב

 אנחנו מתקדמים לגמרי לא רע. 

אגב, ברפא"ל עשו שינוי ארגוני לא מזמן והקימו מנהל מודיעין ולוחמת רשת. 

לוחמת רשת פירושו של דבר, לנצל תשתית רשת קשר ארצית של צה"ל ולאפשר 

מתקדמים בכיוון ולפי הצרכים. אנחנו בהחלט מתארגנים  לבנות מגוון תצורות

 הזה, לא רק בצבא, גם ברפא"ל ואצל מפתחים אחרים.

גמישות  אבל טכנולוגיה לבד לא מספיקה וכאן אני עובר לגמישות האנושית.

זו היכולת לבנות מהר הקבצה של יחידות ואמצעים, המתאימה  אנושית

זהות, תוך זמן קצר מאוד, את לתרחיש המופיע בהפתעה. פירוש הדבר ל

ליכולת כזו, דרושה הכשרה התרחיש שהופיע ולהיערך מהר. בשביל להגיע 

 מוקדמת.

 גמישות אנושית דרושה בכמה חתכים: 

 .גמישות ארגונית שתאפשר יצירה מהירה של הקבצות שונות •

היכולת לעבור מהר מתפישה אחת  – גמישות בתפישת הפעלה כוללת •

 ה.ילשני

המצב  עתית פיקודית. דהיינו, התובנה לקרוא מהר את תמונתגמישות תוד •

 ולעבור לדפוס פעילויות המתאים עבורו. 
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הכשרה מוקדמת חשובה עבור קצינים מרמת מג"ד ומעלה. ברמות הנמוכות של 

הלוחמים בשדה, הכישורים הבסיסיים לא משתנים הרבה. יש פה ושם שינויים 

בעיקר הדברים משתנים אבל  ,ברמה של הרובאי, של הטוראי, של הרג"מ

 ברמות הפיקוד. 

יש כמה בעיות בביצוע הכשרה כזו. שאלה ראשונה, האם יש זמן לעשות זאת 

במערך המילואים. אם מדברים על הכשרה רק של הקצונה ממג"ד ומעלה אפשר 

זה גורם בלבול. האם מפקדים לא  האםיה, יוצריך למצוא זמן עבורה. שאלה שנ

יתבלבלו ברגע האמת? אני מדבר על בלבול בין תרחישים שעלול לגרום היערכות 

תית הנובעת מהשאיפה להתמודד ימהלכים מוטעים. זוהי בעיה אמללא נכונה ו

אם התרבות ה היא ולהתאושש מהפתעה. השאלה השלישית והחשובה ביותר

 מאפשרת הכשרה כזו. אני לא יודע., הצבאית מאפשרת בכלל גמישות כזו

תי שלה יהיה יגם אם הצלחנו לבנות ולבצע תכנית הכשרה טובה, המבחן האמ

בזמן משבר. כשמתחולל משבר מוכרחים מיד לזהות את התרחיש הנכון, לבחור 

את הפתרון המתאים ולבצע הקבצה מהירה. תהליך זה נוגד את האינרציה 

התרבות הצבאית. היא כוללת גם  האנושית, הכוללת אינרציה תרבותית,

אינרציה מחשבתית, איך אתה תופש את הדברים, איזה קונספציות יושבות לך 

 בראש. וגם האינרציה הארגונית, לא ניגע בארגון הקיים. 

נרציה האנושית נוגדת גמישות. זה נכון לאו דווקא יבסיכומו של דבר הא

אנושית היא הגורם גם במערכות אזרחיות האינרציה ה ,במערכות צבאיות

מיוחד לשנות תפישה, לעבור לתפישה בת שינויים. קשה יילעשביותר  מפריעה

האם ההכשרה המוקדמת תאפשר לנו היא  שאלהה אחרת כשהמשבר מופיע.

 לא בלתי אפשרי. אני תמיד אופטימי., דואת בזמן משבר. זה קשה מאזלעשות 

שית אצל סגל לסיכום, המפתח לגמישות בשדה הקרב הוא בגמישות אנו

הפיקוד, בעיקר ברמות היותר גבוהות. דרושה תכנית הכשרה על מנת לבנות 

ולפתח את הגמישות. הכנת תכנית כזו ומימושה הינה אתגר קשה ואני מקווה 

 .עמו בהצלחהשצה"ל יתמודד 
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 הכשרת קצונה בכירה

ןגרשון הכה
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מצאתי לנכון לפתוח בנושא הגמישות כתכונה מרכזית הנדרשת מקצונה בכירה, 

ישות בתור תכונה מהווה גם בממדי החשיבה וגם בממדי הפעולה. הכשרה לגמ

דוגמה פשוטה למהות הקושי הטמונה בסוגיית ההכשרה. כפי שלמדתי 

מניסיוני, גמישות יכולה להיות תכונת אנוש נרכשת, אך היא אינה תכונה 

יציבה. גם אדם הידוע בגמישותו יכול להיקלע לקיבעון. כאשר מתהווה קיבעון 

מבחן, התוצאה עלולה  בהתנהלותם של מנהיגים או קצינים בכירים בשעת

 להיות הרת גורל.

לאור זאת אתמקד לא בתכונות ובסגולות שאותן משתדלים להקנות במערכת 

קצינים ההכשרה לבכירים, אלא בבעייתיות הכרוכה במשימת ההכשרה ל

בצורך להכשיר ולטפח באופן שיטתי ומובנה את הנושאים בעול הניהול ים, בכיר

 וביל להצלחתם.  שיבאופן  והפיקוד הבכיר כך שיזכו להתנהל

בדק " ביטוי לשאלת יסוד זו נתן האלוף אברהם רותם במאמרו (המופיע בספרו)

 ):147 מוד(ע "מנהיגות, חזון ומציאות – בית בטירה

יומית שלנו מעוצבת במידה רבה ממימושם של חזונות -"המציאות היום

הם הם מן העבר. לא הכל נגזר משמים. בני האדם, חזונותיהם ומשוגותי

שעיצבו את מציאות חיינו. חזון הוא תקווה שנוסחה לפרמטרים 

מעשיים. חזון הופך למציאות כשהוא נישא על כתפיה של מנהיגות 

הוא היכולת לפרוט את החזון הרחוק לצעדים מעשיים,  ,מובילה

קבילים לתקופתם, שניתן לגייס להם תמיכה, שהם עוקבים ומצטברים, 

 מושו כמובן מאליו...ושבהמשכם יגיע החזון למי

ובשנות הקמתה נמצאה לישראל המנהיגות ' המדינה בדרך' בשנים של

שידעה לנתב, גם אם בדרכים עקלקלות, את תורת הביטחון ואת ארגון 

הכוח כך שהותאמו לנדרש ולאפשרי. מאוחר יותר, דווקא בישראל 

גדולה וחזקה כביכול, בא רפיון, נעלמו התעוזה ובהירות המחשבה 

שות לניסוח מפוכח של הנדרש, נעדרו הרצון והאנרגיה להתמודד הדרו

עם מציאות משתנה. עתה, כשישראל מתכנסת, למעשה מתכווצת, 

לממדיה החדשים, היא חייבת לגייס מתוכה את המנהיגות שתדע לנתב 

 . "והאפשרי לכוחה הצבאי ולבנות את הנדרש
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 אלוף גרשון הכהן הוא מפקד המכללות בצה"ל. 
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אינו פשוט, ואכן  האתגר .הדברים נאמרים על ידי אלוף רותם בצורה בהירה

 בכך, בין היתר, צריכה לעסוק הכשרה של קצונה בכירה.

גם במקומות אחרים בעולם מודעים לאתגר זה ועוסקים בו מתוך המבוכה 

בו  1962שהוא מעורר. להדגמה, בחרתי להתמקד בקטע מדיון מטכ"ל משנת 

הוצגה תכנית המכללה לביטחון לאומי לפורום מטכ"ל. סגן הרמטכ"ל אלוף 

 צחק רבין אמר על התכנית את הדברים הבאים:י

מתלהב  "על המכללה להוות חלק ממערכת ההדרכה של צה"ל... איני

מהשיטה המוצעת, יתרונה של התכנית בכך שהיא פשוטה מאוד להכנה, 

אך חסרונה בכך שאינה מבטיחה לימוד רציני אלא החלפת דעות טובה 

 עסוק בנושא".יותר או פחות, בהתאם לרמת החניכים ורצונם ל

ובמילים פשוטות: יהיה מעניין בלימודי המב"ל, אבל זה עדיין לא מבטיח את 

התוצאה המבוקשת, שהיא טיפוח של מצביאים בעלי שיעור הקומה הנדרש, 

שיהיו בעלי תכונות ראויות כגמישות, יצירתיות, תודעת חזון וכושר ביצוע. 

בנה? כיצד יוצרים את השאלה היא כיצד מביאים לידי טיפוח כזה באופן מו

גדולים נתנו ורבים שהתנאים שיאפשרו היווצרות של יכולות אלה? זו שאלה 

 דעתם עליה. 

כדי לבאר עד כמה השאלה אינה פשוטה, בחרתי לצטט קטע ממאמר של ישראל 

. 4.7.2007-הראל בשם "פגם בתודעה לא בהכשרה" שהופיע בעיתון "הארץ" ב

אית שעסקה בתיאור מסקנות ועדה המאמר נכתב על רקע ידיעה עיתונ

פרלמנטארית בתחום "הכשרת קצונת צה"ל" (ועדת משנה של ועחו"ב בראשות 

 ח"כ אפי איתם):

"בתחילה עסקה בכך התקשורת. מפקדי אוגדות משוריינות שצמחו 

בחיל הרגלים, קבעו תחקירים, לא עשו הסבה לשריון. התוצאה: כישלון 

ון השנייה. תגובת צה"ל הייתה בהפעלת כוחות משולבים במלחמת לבנ

זריזה. האוגדונרים הללו ואחרים נקראו לקורס מפקדי אוגדות. אכן 

ההכשרה, במיוחד לפיקוד הבכיר, אינה מספקת. אך ההיאחזות בה היא 

חלק ניכר ממפקדי צבאות ערב במלחמת השחרור  חסרת פרופורציה...

זאת הקורס, היו בוגרי אקדמיות צבאיות, בדרך כלל בריטיות. לעומת 

הגבוה ביותר בהגנה, שבוגריו היו למפקדים בפלמ"ח ואחר כך בצה"ל, 

היה למפקדי מחלקות. דוד אלעזר קודם במלחמה בלא הכשרה 

פורמאלית מתפקיד של מפקד כיתה, למפקד גדוד. מפקדים אלה היכו 

שוק על ירך את בוגרי האקדמיות הצבאיות של חמש מדינות ערביות, 

סדירים, שהיו מצוידים עשרות מונים מהצבא שפיקדו על צבאות 

אכן שאלה  הישראלי, שעיקר ציודו הטכני היה סטנים ורובים צ'כים.
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במקומה. האם רק ההכשרה היא זו שחסרה לנו? אם כך מה למד יגאל 

אלון? איזה בית ספר צבאי בכיר הוא סיים? והוא היה אחד מגדולי 

ם על כך צריך לתת את המצביאים שלנו. שאלה שבהחלט ראוי לשאול וג

 ."הדעת

לאור דברים אלה ראוי בעיני להתבונן בהרצאתו של ד"ר אבי קובר, הקובע 

באופן עקבי כי חוסר ההשכלה הצבאית האקדמית הפורמאלית המתבטא באי 

הכרת ההגות התיאורטית של הוגים צבאיים מרכזיים כקלאוזביץ', הוא שפוגע 

כון להעיר כי בלימודי הפילוסופיה ברמת הביצוע של צה"ל. על כך מצאתי לנ

 ידועות שתי אסכולות:

אסכולה אחת מחייבת את התלמיד לפתוח את לימודי הפילוסופיה בראשית 

 כמובן רצוי לדעת לשם כך יוונית עתיקה. .ססוקרטים שלפני הוגהמ ימיה, ביוון,

אחר כך יש ללמוד את אפלטון ואת אריסטו ולעבור לפילוסופיית ימי הביניים 

ותה רצוי ללמוד בלטינית. רק מכאן ניתן להגיע אל הפילוסופיה האירופית שא

חמש שפות -והלאה. כמובן יש ללמוד הגל בגרמנית. שליטה בשלוש 17-במאה ה

התלמיד לעלות למגרש  שנים רשאי 15-10אחרי  היא כמובן תנאי הכרחי.

 לפני כן מי שמך? ,להתחיל לשחק

שה קרובה ללבי אומרת, שעם תחילת אמריקאית, שהיא תפי-התפישה הבריטית

הלמידה אפשר לעלות למגרש ולהתחיל לשחק. תתחיל לשחק, ובדרך תורחב 

ותועמק ההבנה. אפשר לדחות גישה זו כמהווה פתח לשרלטנות. גישה זו 

מאיימת על הגישה הקלאסית בנטילת הסמכות הבלעדית הנתונה בידי 

ו מאפשרת לשחק וליהנות מלומדים שישבו עשרים שנה בספריות. אבל גישה ז

 ממשחק התבונה והמחשבה כבר בראשית הדרך.

תפישת העולם המנחה אותי אומרת כי לימודים הם כמובן עניין הכרחי אבל 

י אני מגלה שאת כל מה שלמדתי, כולל יבהתמקדותי בתהליך התגבשות הבנות

מה שלמדתי בישיבה, התחלתי להבין רק אחרי ארבעים שנות חיי מעשה. 

ת המעשה היא זו המאפשרת לאדם להבין הבנה ממשית של הכתוב הוויי

 בספרים.

כשיודעים שז'ומיני כתב כך, לידל הארט כתב כך, ופולר כתב כך, זה לא מתחיל 

להיות ידע בעל ממשות מעשית. לך ספר לאדם על אהבה כשהוא מעולם לא היה 

 שם בחוויה האישית.

 ר מכשירים למצביאות? מה היא אם כן מצביאות ולאן צריך לחתור כאש

 בחרתי קטע מדברי משה דיין. הוא כותב את הדברים ביומן מערכת סיני בו

 הוא מתאר מה אמר למטה הכללי כתדריך לתכניתו למלחמת סיני:
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החי"ר, השריון והצנחנים  –"כשעברנו לדון בתכנית כוחות היבשה שלנו 

סיים את הדגשתי כי אני רואה את נקודת המפתח במהירות. עלינו ל –

המערכה בהקדם האפשרי. ככל שתארך המערכה כן ירבו הסיבוכים 

, הצטרפות "מתנדבים" לעזרת מצרים, ריתהבצות לחץ אר –המדיניים 

וכו'. אסור לנו להמשיך את המלחמה יותר משבועיים. בתוך זמן זה, לכל 

האי סיני. אבל לא רק מבחינת -היותר, עלינו לסיים את כיבוש כל חצי

מדיני אלא גם מהבחינה האופרטיבית יש למהירות השיקול ה

ההתקדמות חשיבות עליונה בשבילנו, הואיל ובדרך זו נוכל למצות את 

עיקר יתרוננו על הצבא המצרי. כוונתי לא ליתרונות של כל פרט שבנו 

אלא לצבאנו כולו  –טייס מול טייס וצוות טנק  –לעומת יריבו המצרי 

לעומת הצבא  –צבות, חטיבות וגדודים עו – וליחידותינו האופרטיביות

ומפקדותיהם יושבות בעורף,  המצרי. המצרים פועלים בסכמטיות

כגון  –הרחק מהחזית. כל שינוי שעליהם להביא בהיערכות יחידותיהם 

הגנה חדש, שינוי ביעדי התקיפה והזזת כוחות שלא בהתאם -יצירת קו

דיווח דרך  ידרוש אצלם זמן למחשבה, לקבלת –לתכנית הראשונית 

דרגים שונים, לדיון והחלטה במפקדה הראשית, ולהעברת ההוראות 

מהעורף ליחידה הפועלת. לעומת זה, אנו מסוגלים לפעול ביתר גמישות 

 ובפחות שגרתיות צבאית".

יכולת זו של מצביאות המתבטאת ביכולת לעצב רעיון מערכתי שיש בו מידה 

עה הקרויה "מצביאות". למשה דיין ראויה של גאונות, היא בעיני, תמצית התופ

הייתה גם היכולת לסכם את הרעיון בתיאור פשוט ותמציתי, הוא לא רכש 

אולי הייתה  – יכולת זו בהרצאות ולא בלימודי הגות צבאית. הייתי מעז לשאול

לו גמישות וחשיבה בלתי שגרתית דווקא כיוון שלא היה צריך ללמוד ארבע 

ץ'? אולי דווקא העדר הידע אפשר לו את פריצת שנים את ז'ומיני ואת קלאוזבי

מסגרות הידע המקובלות? בכל מקרה, תכניתו האופרטיבית מרתקת. כיצד 

 נוצרה בו היכולת לכך?

דיין כי מה שקובע את הדרך לניצחון הם פערי המהירות והקצב  קבע1956-ב

באמצעותם נוכל לעצב מציאות, שבה בכל רגע נתון, מה שצה"ל יעשה יגרום 

זוהי צורת פעולה שבה  מצרים להיות צעד אחד מאחור ובחוסר רלבנטיות.ל

הניצחון אינו דורש לפגוע בכל טנק ולהרוג כל חייל, אלא דורש יצירת מצב 

 מערכתי שבו הפיקוד הבכיר של היריב אינו אפקטיבי בהחלטותיו.

מן העבר השני של הגבעה מעניין להתבונן באופן שבו סאדאת מבין בדיוק את 

. 1973-ב ,שנה מאוחר יותר 17בתכנית המערכה עליהן מפצה , ובלותיו אלהמג

הוא מבין לעומק את מגבלותיו של צבא מצרים שנוצלו עד תום על ידי דיין 
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פעולה שמתאימה לכך. זוהי כמובן דוגמת מופת -ויוצר מערכת פיקוד ותפישת

 ב.למצביאות אבל גם לאתגר הצבאי ההולך ומתהווה מולנו בצבאות האוי

נעיין לדוגמה בקטע מהנחיית הנשיא סאדאת אל המפקד הראשי של הכוחות 

 :1973באוקטובר  1 –המזוינים, הרמטכ"ל ומפקדי הדיוויזיות 

"האסטרטגיה של מצרים בשלב זה: את היעד האסטרטגי שאני מעמיד 

בזה לכוחות המזוינים, ואשר לו אני מקבל את מלוא האחריות המדינית 

לערער  י ולמדתי על ההכנות שלנו, אפשר לסכם כך:לאור כל מה ששמעת

את תורת הביטחון הישראלית על ידי ביצוע פעולה צבאית בהתאם 

לאפשרויות של הכוחות המזוינים במטרה להסב לאויב אבדות כבדות 

ביותר ולשכנע אותו שהמשך כיבושה של אדמתנו תובע מחיר גבוה מדי 

ואיל והיא מבוססת על הטלת בשבילו, וכי על כן תורת הביטחון שלו, ה

אימה פסיכולוגית, מדינית וצבאית, איננה מגן פלדה שאין להבקיעו 

הערעור המוצלח של תורת  ...עתיד לבואבואשר יוכל לגונן עליו היום או 

הביטחון הישראלית יניב תוצאות מוגדרות לטווח הקצר ולטווח הארוך. 

לתוצאה ודאית,  לטווח הקצר, יכול ערעור על תורת הביטחון להביא

שתאפשר פתרון של כבוד למשבר המזרח התיכון. לטווח ארוך עשוי 

ערעור של תורת הביטחון הישראלית לחולל שינויים שבבואם זה 

בעקבות זה יביאו לשינוי יסודי בחשיבתו של האויב, במורל שלו, 

 ובמגמותיו התוקפניות".

ישראל כמבטאת סאדאת מדבר כאן קודם כל על תפיסת הביטחון של מדינת 

הגיון אסטרטגי שאותו הוא מציג כיעד ראשון להתמודדות. הוא מסביר כיצד 

זה יעשה: תבוצע פעולה צבאית רחבת הקף, אך בהתאם לאפשרויות של 

הכוחות המזוינים המצריים במטרה להסב לאויב אבידות כבידות ביותר ועל ידי 

ת הדעת גם לעיקרי כך תתערער תפיסת הביטחון הישראלית. כמובן, יש לתת א

שיטת הפעולה המעמידה תכנית פעולה מצרית שמתאימה למה שיש ביכולתם 

 לממש ולבצע.

במובן הזה, הוא הציב מול הקצונה הבכירה שלנו אתגר אסטרטגי ממעלה 

ראשונה. מה שהפך מאותו רגע מבחן ראשון במעלה לצה"ל, היה לא רק האתגר 

ב במובן הטקטי, אלא להגן על תפישה, להגן על הקו, להגן על הגבעה, או על מוצ

 להגן על דימוי, להגן על רעיון.

איש צבא מקצועי יודע כיצד להגן על מרחב, אבל כיצד מגנים על עצם רלבנטיות 

תפישת הביטחון שלנו? זאת סוגיה מקצועית מדרגה אחרת. האתגר שלנו הוא 

 .לפתח קצונה בכירה, שיודעת ומסוגלת לדון גם בסוגיות מעין אלה
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צקופ כדוגמה ליכולת מופלאה בהיבט זה בחרתי לעיין בדברי הגנרל שוור

יאור ת. 1991 באוגוסט 25-קטע מתדרוך מה. 1991-בהכנתו למלחמת המפרץ ב

 הרעיון המערכתי של מפקד פיקוד המרכז האמריקאי, הגנרל שוורצקופ:

"אנו נפר את חוסר האיזון הכמותי של הכוחות הלוחמים ביבשה תוך 

בעוצמתנו נגד חולשותיו. בתחילה נבצע מבצעי הונאה על מנת שימוש 

לרכז את תשומת לבו למגננה, ולגרום לו לארגון שגוי של הכוחות. 

תחילה נתקוף אותו בתוך מולדתו (העיראקית) תוך שימוש בכוח אווירי, 

על מנת לערוף את ראש המנהיגות, הפיקוד והשליטה שלו ולחסל את 

העיראקיים בכווית ובדרום עיראק. אנו נזכה יכולתו לתגבר את כוחות 

בעליונות אווירית בלתי מעורערת מעל כווית, אשר תאפשר לנו לתקוף 

כוחות יבשה עיראקיים בעזרת הכוח האווירי, במטרה לצמצם את 

יכולת עוצמת הלחימה שלו ולהשמיד את עוצבות התגבור. לבסוף נקבע 

והתקפות שתכליתן את הכוחות העיראקיים במקומם בעזרת הטעיות 

מוגבלת וליעדים מצומצמים, ואשר בהמשכן יחדור הכוח המשוריין 

ויתפוס את שטחי המפתח ואת צמתי החיבור שבין דרגי העומק לדרגי 

החזית, כך שנוכל ליירט ולעצור תגבורות של אספקה וכוחות לוחמים 

 ."מעיראק ולהשמיד כוחותיו בכווית

ת תכניתו אלא גם ללמוד באיזה שפה, ראוי לבחון לא רק כיצד הוא מתאר א

ובאיזה אוצר ביטויים הוא נעזר. הוא אינו מדבר בשפה טכנית או טקטית 

גרידא, להפך, הוא מדבר בשפה המגלמת רעיון, רעיון שיש בו יצירה, שיש בו 

ביטוי לרעיון מופשט שיש בו ממד יצירתי מובהק. זה רעיון שלא נלקח 

. הוא כמובן למד הרבה, ובכל זאת field manual-מהספרים בתור סכימה מ

לבסוף מגיע רגע המבחן שבו מתהווה יצירה של ממש. כאן שוב מתעוררת 

 השאלה כיצד מכשירים לכך קצונה בכירה?

בבואנו להתמודד באפיון אתגר זה לעיצוב דמות הקצין הבכיר מצאתי לראוי 

 להשתמש בדימוי של המשנה בפרקי אבות: 

לרבי יוחנן בן זכאי ואלו הם: רבי אליעזר בן  "חמישה תלמידים היו לו

הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל, 

ורבי אלעזר בן ערך. הוא היה מונה שיבחם. רבי אלעזר בן הורקנוס בור 

. )מערכת ידע מושלמת –זוכר, כל מה שלומד ( סוד שאינו מאבד טיפה.

בחור טוב) רבי יוסי חסיד, רבי שמעון בן רבי יהושע, אשרי יולדתו (

 נתנאל ירא חטא, ורבי אלעזר בן ערך כמעיין המתגבר".

הוא היה אומר, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף המאזניים ואלעזר בן 

הורקנוס בכף השנייה, מכריע את כולם. ואבא שאול אומר משמו, אם 
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ס אף עמהם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים ורבי אלעזר בן הורקנו

 פרק ב') ,ורבי אלעזר בן ערך בכף שנייה מכריע את כולם". (פרקי אבות

השאלה היא מי התלמיד הרצוי לנו? האם אותו "מעיין מתגבר" שלוקח את 

מימיו ממקומות רחוקים ומרכז אותם למעיין נובע או אותו תלמיד שזוכר כל 

מערכת  ובהתאם לכך מה היא –מה שלמד כבור סוד שאינו מאבד טיפה 

ההכשרה לקצין בכיר? זו שמטפחת את תכונת "בור הסוד שאינו מאבד טיפה" 

ויודע כל מה שלימדנו אותו או זו שמטפחת את תכונת "המעיין המתגבר" כך 

שהתלמיד ידע להביא מים ממקומות אחרים גם כאלה שלא בקרבת מקום 

 הנביעה, ולהתבטא בנביעה קולחת.

חד משמעית. הינה בכל הקשור לקצונה בכירה בעיני, במיוחד בימינו, התשובה 

נחוץ לנו תלמיד שהוא כמעיין המתגבר. יתר על כן, זה שהוא כ"בור סוד שאינו 

מאבד טיפה" נזקו גדול מתועלתו לפיקוד בכיר. כל מה שהוא יודע זה לומר, 

ממקום אחר  ,וכל רעיון טוב וחדש ,ככה עשינו ואת זה אף פעם לא עשינו אחרת

 בטענה המוכרת: זה אף פעם לא היה כך ולמה לעשות אחרת? יוכל להדחות

מבחינה זאת מערכת הכשרה לקצונה הבכירה חייבת להציג עמדה ברורה של 

העדפה: מי הוא המודל המועדף וכיצד גם מכשירים אותו. זה אומר בין היתר 

שמה שאנחנו מלמדים הוא לא בהכרח מה שיעמוד למבחן בזיקה סיבתית 

המעשה. למעשה אנחנו עוסקים בהבניית מקפצה שאמורה ישירה להוויית 

שתמיד מוגשים  –להקפיץ את בוגר ההכשרה הבכירה מתכני הידע הנלמדים 

אל תכני ידע אין  –במערכת שעות שהיא סופית במתכונתה ובהתרחשותה 

סופיים שהוא אישית יידרש ליצור בהתמודדותו המעשית במסגרת תפקידיו 

אומר שלא קיים, וכנראה לא יכול להיות קיים, קשר לאחר תום ההכשרה. הווה 

סיבתי ישיר בין התכנים הנלמדים בתכנית הסדורה, לבין התכנים שידרשו 

 לעתים להיווצר בהוויית המעשה העתידי.

תאור זה מציע לנו, הטלת אור מזווית מעט שונה על אותה שאלת יסוד החוזרת 

אות? הדיון בכך כרוך מאליו כיצד מצמיחים מצבי –ונשזרת בדברי כחוט השני 

גם בסוגיית התפקיד של תפיסות ותורות כתפישת הביטחון הלאומי ותורת 

 הלחימה. 

בקצה האחד תמצאנה דעות הקובעות כי הידע הבסיסי כבר נכתב ונלמד והוא 

ביסודו כללי ואוניברסאלי וידיעתו מהווה מפתח ותנאי הכרחי לעמידה במבחן 

שה זו בישום ידע תיאורטי אוניברסאלי אל המעשה. המבחן מתבטא לפי גי

-מקרים פרטיים. בקיצוניותה דומה גישה זו לקלסיציזם היסטורי בן המאה ה

כדוגמת זה שהכתיב בקלסיציזם הצרפתי את כללי היצירה האמנותית על פי  18
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המודל היווני הקלאסי, כמודל המכתיב לאומן כללים, עקרונות ואמות מידה 

 .אסתטיות קבועים מראש

בקצה השני תמצאנה דעות המציעות להדגיש את הממד החד פעמי ואת חשיבות 

מבחן היצירה בו עומד קצין בכיר בפעולתו בהקשר נסיבתי שהוא חד פעמי 

במהותו. מכאן מתעוררת השאלה האם מי שילמד ביטחון לאומי בישראל 

מה מחזיק בידע בסיסי זהה לתלמיד שילמד ביטחון לאומי בארצות הברית, לדוג

בוושינגטון? האם ישנן אמות מידה לבסיס National Defense University -ב

ידע המעמיד מכנה משותף אחיד? האם ישנן בתחום זה אמות מידה מקצועיות, 

אוניברסאליות שיוצרות דיסציפלינה אחת, כמו ברפואה למשל? שהרי אם למד 

לאה בארץ, הברית ובא לארץ, הוא ממשיך ה-אדם רפואה שלוש שנים בארצות

בוושינגטון ובא לארץ, האם  NDU -מהמקום בו הפסיק שם. אבל אם למד ב

למד את מה שצריך כאן להקשרי הסביבה הישראלית הייחודית, בהקשר 

המקומי של בעיות הביטחון של מדינת ישראל? בכל מקום ומקום הבעיות הן 

רים לנו, לוקאליות וחד פעמיות בטבען. קשה מאוד לעמוד מול מלומדים שמסבי

אל חז"ל ובוחר  שובשכבר הכול היה והכול כבר ידוע. בעניין הזה אני הולך 

דוגמה המבהירה, עד כמה למרות הקביעה והאמונה הקובעת את המסורת 

"הלכה למשה מסיני", הם למעשה לא חשבו שהכול אכן  –שהכל נמסר למשה 

 יכול היה להינתן למשה כידע מסיני, וכך מסופר:

ית המדרש של רבי עקיבא, בסוף שמונה שורות, ולא היה "יושב משה בב

יודע מה אומרים, (לא הבין כלום ממה שאומרים). תשש כוחו (זאת 

ן שהגיע לדבר אחד אמרו לו ואומרת, נרדם ולא הבין כלום). כיו

תלמידיו, רבי מניין לך? אמר להם, "הלכה למשה מסיני נתיישבה דעתו" 

מקור הסמכות הוא ההלכה למשה (זה הדבר היחיד שהבין). קבעו ש

מסיני ומשה לא הבין כיצד? הלך אל אלוהים ואמר לו, "ריבונו של עולם, 

יש לך אדם כזה כמו רבי עקיבא ואתה נותן תורה על ידי?" אמר לו 

 כ"ט עמוד ב') ,"שתוק, שכך עלה למחשבה לפני". (מנחות

יכול לשבת  ההוויה של הידע מתפתחת כנראה באופן דינמי ומתמיד ומשה אכן

אצל רבי עקיבא ולא להבין כלום. באותו האופן, יכולים ז'ומיני וקלאוזביץ 

שכן  ,לשבת בבית המדרש של בית הספר למלחמה בפריס ולא להבין דבר

חדשות. הם בוודאי לא יבינו מה שקורה בסביבה הייחודית בעיות הבעיות הן 

נו על ידי דור אני שולל את הקביעה הנטענת כלפי –שלנו. ובשפה פשוטה 

הוותיקים כי זנחנו "בורות טובים והלכנו לחצוב בורות נשברים אשר לא יכילו 

 את המים".
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כאשר צריך לפתח קצונה בכירה, יש לשאול  אסכם את הדברים בצורה פשוטה:

בעיות חדשות, מתהוות לאן פנינו מועדות ומה המבחן שלנו, שהרי אם כל יום 

כוח ואולי הכול חד פעמי, מה ההכרח ומתפתחות צורות חדשות להפעלת ה

בלימוד ניסיון העבר ומה לימוד כזה יכול להבטיח לגבי העתיד? בכל זאת, הכל 

מודים כי הניסיון והידע הישן הכרחיים, אלא שהם לעולם אינם מספיקים. 

יצירתיות, גמישות, שיעור קומה של מצביאות הם לב העניין. איך מפתחים 

 ר.זאת? זו השאלה וזהו האתג

בחזרה לשאלה של ישראל הראל: תראו מה למד יגאל אלון ולאן הוא הגיע. 

האם באמת הבעיה שלנו בצה"ל זה שלא למדו? אני מציע את הטענה הבאה: 

 אם מלמדים במכללה לביטחון לאומי או בפו"מ את אלה שיהיו "בור סוד,

א יותר טוב של –שאינו מאבד טיפה" וידעו כל מה שלימדו אותם ולא יותר 

ילמדו. המצביא חייב להיות "כמעיין המתגבר". זה הדבר העיקרי הנחוץ לנו. 

אין לכך מתודה. זו מהות הבעיה: להכשרת קצונה שכן וכאן הקושי הגדול 

בכירה אין תהליך מובנה שמעמיד קשר ישיר בין תשומות לתפוקות. מה שאני 

ט להכשרה מלמד לא בהכרח מבטיח תפוקות רצויות. לבסוף אין דרך אחרת פר

שיטתית ומובנת, שבכל זאת מחויבת למאמץ שיטתי להשיג צמיחה והתפתחות 

 של קצין בציפייה לכך שבשעת מבחן וגם בעבודת יומו יהיה "כמעיין המתגבר".





 

 לחימה בשטחים פתוחים
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עם בני דורי, עברו בשטחים מגוונים מאוד, החל  ,נתיבי הקרבות בהם השתתפתי

ששת מלחמת עבור דרך המעלות לגב ההר ב ,לת של הרמה הסוריתהבז יממצוק

, שטחים הרריים קשים מאוד "התשה"ב אר של בקעת הירדןווחהימים, נופי ה

במלחמת " אפריקהו" וכמובן המישורים הרחבים של התעלה ,ב"שלום הגליל"

 מלחמת יום כיפור.בההתשה ו

יאל הענק שקיים בשנים הרבות ששירתי בסיני השתדלתי להבין את הפוטנצ

בכל מה שקשור להפעלת גופי שריון גדולים והבאה להכרעה,  ,בשטחים פתוחים

הן על המפקד והן על הגייסות  ,מטיליםללו בצד הבעיות הקשות שהשטחים ה

 .תחת פיקודוש

עד פרוץ  1970מהפסקת האש באוגוסט  – שנים שצה"ל התאמן ללא הפרעהב

הכוחות תנועת חלה העד ש 1974-בות הפרדת הכוחהסכם מ, ויום כיפורמלחמת 

הבדלי התפתחו הצבא התאמן ו, "שלום הגליל"לקראת מלחמת  1981-2בשנים 

, 252הבדלים בין מה שקראנו "צבא הדרום", אוגדה  :התמקצעות גדולים מאוד

התאמנה בלחימה  252. אוגדה 36אוגדה  –לבין מה שקראנו "צבא הצפון" 

תוך הבנה שהמרחבים , מבצעיים להם דגשים הנתנובמרחבים פתוחים 

. התפתחו הבדלי הפתוחים נותנים איזה שהוא שאר רוח ומפתחים את המחשבה

לבין התפישות המבצעיות בצפון, עם הבעיות  252תפישה בין אלו של אוגדה 

התחדדו מקצועית  ללוהקשות של הבקעה בנתיבים צרים ומוכי אש. הדברים ה

לאחר בהם עד מלחמת יום כיפור וגם בשני הקצוות של השטחים שצה"ל ישב 

 מכן.

אנסה לתת כמה מהדגשים. זה  .הבנו שבשטחים הפתוחים יש יכולות מגוונות

רק את מודל סיני. שטחים פתוחים קיימים ברוב הזירות שצה"ל ראות לא נכון ל

אפשר  ,מדינות ידידותיות יש שהיוםשטחים לפעול בהן, גם ב ,אמור, עשוי, עלול

שם ירדן, בעליות לגב ההר מעבר לפוטנציאליים. וחים פת לראות שטחים

יש  ,מישורי המדבר. בסוריה מעבר ללג'ות ואפילו בלבנון, בבקעהמתחילים 

למרות כל השינויים בתפישה, בהחלט מחייב  שטחים פתוחים. הדבר הזה,

 התמקצעות בנושא הלחימה בשטחים הפתוחים.

תדלתי להבין ולהוסיף משהו י ופקדתי על יחידות בסיני, השתשרתבהן בשנים 

"כללים  :1977-רותם מאברהם למאמר של  ,יחסית מאוחר ,נחשפתי .משלי

                                                 
 ס"א.במרכז בבכיר חוקר אלוף (מיל') עמנואל סקל הוא 
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שבעיני הוא  ,המאמר הזה .254 מס' "מערכות", בועקרונות בלוחמת מדבר"

 .עבוריא מוטו וומאז ה ,האיר את עיני בחדות הביטוי ובתיאור הדברים ,פנינה

אחר מלחמת המפרץ לתם בנושא זה פעם נוספת לעומק המחשבה של רו נחשפתי

הקמתי במפח"ש צוות לקחים. ביקשתי, ורותם כש ,Desert Stormהראשונה, 

גם אנשים כמו מוסה פלד,  בצוות. בנוסף השתתפולהיות חבר  ,כמובן הסכים

שלמה ינאי. למדנו מה האמריקאים עשו בשטחים הפתוחים והגענו ושמעון נווה 

רק, והוא אמר לי, בחצי בדיחותא: למסקנות. באתי לרמטכ"ל, אהוד ב

אבל חוץ  כמובן, . הוא צדק"שצריך להיות מעצמה היא "המסקנה הכי חשובה

 דברים, שלמדנו מהאמריקאים וחשוב היה להפנים אותם.  מספרמזה היו 

יש לי זכות גדולה להשתמש הן במאמר זה של רותם והן בדברים בהרצאה זו 

דברים ששמעתי ממנו ב ,טים ישיריםהן בציטו כאןשתמש מאחרים שלו. אני 

 .בנושא ובדברים שיש לאחרים ולי לומר

התמרון הוא לב השימוש בשטחים פתוחים. מי שרואה בדמיונו שטחים פתוחים 

ִלבת אכן צודק. זו , מסות גדולות של טנקים נוסעים ומעלים ענני אבקובהם 

תוחים. השטחים הפתוחים. נכונה הדעה הרווחת שמזהה תמרון עם שטחים פ

להילחם בקרקע או במרחב, במקום להילחם  היא ההעדפה מהות התמרון

 .נודע-דרך של קשיים קרקעיים על פני הבלתי. בחירה בבכוחות אויב

המסע בקרב הוא לא בהכרח שימוש " :אמר על התמרון קלאוזביץ"רבנו" 

אבל הוא יכול בכל רגע נתון גם להיכנס  ,הוא מכשיר אסטרטגי התמרון, בנשק

 .דברים נכונים האל ."לחימהל

"בלי תמרון הופכת הלחימה להתשה ושחיקה וגם המנצח  :כתב במאמרורותם 

תמרון המבחן הוא לא אם ה, . התמרון הוא לא מטרה בפני עצמה"יוצא מותש

אלא במה הוא משרת את המטרה שלשמה הוא מתבצע. כל כוחות  ,אמיץ ונועז

וח משנה מסתבך הוא יכול כשכ. המשנה חייבים לתרום לתכנית הכוללת

התמרון משרת ו תורת הביטחון מדברת על הכרעה להשפיע על המערכה כולה.

הלך הרוח הצבאי, איך מביאים באת ההכרעה. לכן, אביא פה את מה שנתפש 

 להכרעה במלחמה.

בסיכומו של דבר, כדי להכריע במלחמה צריך לשבור את רצון הלחימה של 

יגים זאת, על ידי פגיעה בתשתיות וחלק נכבד מש האויב ולהפסיק את הלחימה.

יש לפגוע . שבירת המסגרות הלוחמותומחילות האוויר, השמדת רק"מ 

 לכבוש ולהחזיק פיזית שטחים. ו ,במקסימום חיילי אויב ובקצב גבוה

ברובד האופרטיבי של תפישת הביטחון הקיימת, לפני שמשנים אותה או לפני 

. חלק ללולות, לממש את היעדים הלמרות המגב ,שמוסיפים לה, אפשר
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מהדברים אפשר לבצע רק עם חיל אוויר, חלק אפשר לבצע רק עם כוחות קרקע, 

 זה הסוד., רק בשילוב של שניהםבצע וחלק אפשר ל

בסיכומו של דבר, עם כל השינויים וכל התוספות אני מאמין, ולא רק אני, 

וע חיל האוויר, שההכרעה במלחמה תהיה ביבשה על ידי כוחות הקרקע ובסי

כמובן. ההכרעה היא בסיכומו של דבר שילוב של תנועה ואש. התנועה והאש 

מתחרות ביניהן בכל מהלך ההיסטוריה. מימי המצאת אבק השריפה, הרובה 

 והתותח ואולי עוד קודם, מימי הפרשים והקשתים.

קטיביות של האש, מלחמת פמלחמת העולם הראשונה הייתה התגלמות הא

עד שבא הטנק והכניס את דרות התיל, במוקשים ובג ,ססה בבוץחפירות שבו

לתמרון בשטחים  ,ממד התנועה. במלחמת העולם השנייה הייתה עדנה לתנועה

, ת" הגרמנימלחמת הבזק"היא פתוחים ופחות פתוחים, והדוגמה הטובה ביותר 

למטה עם אש ותנועה, טנקים בייחוד בפלישה לצרפת, שם היה קונצרט של 

 ,הם לימדו את כל העולם פרק בהלכות קרבות תמרון. השטוקות מעלמטוסי ו

 ואש. תנועה

מלחמת העולם השנייה, עד שבאה פצצת האטום ב התנועה שלטה בכיפה

תתו על המערכת עד היום. גם ימטיל את חשוהכניסה ממד אימתני של אש, 

 מדוברשכבייחוד ונה על מכשול, יהיום לממד האש, בייחוד כשהיא שומרת ומג

ממד הנ"ט, שמפריע לתמרון וגם לגם , נשק מדויק, יש ערך גדול מאודמאש על 

 טק"א, שמפריע לתמרון האווירי.ל

ההכרעה ביבשה מושגת על ידי  .בסיכומו של דבר התמרון אמור להביא להכרעה

 גם במתארי לחימה קשיםשעוצבות משוריינות שלא פסו מהעולם. אני מאמין 

ה של כוח קונבנציונאלי, קרי, העוצבות המלחמה תוכרע ביבשה, בלוחמ

המשוריינות, כוח מודרני משולב ומאוזן, כשהטנקים המשופרים הם מרכז 

 נגמ"שים כבדים. בשיתוף העוצבה ו

הן ו ,ה, בייחוד בעומק ולא בקרב הנוכחיעמנאלגבי חיל אויר: הוא תומך הן ב

תפוס דעת" ללא יו"רים שזאת מערכת נשק נ"ט ש"במבצעים מוסקים ובמסק

 שטחים וכאן מגבלותיה.

ואני  ,יש ויכוח נצחילגביו  כוח היבשתי.כמה מילים על הטנק, שעומד במרכז ה

רוצה לצטט את רותם: "הטנק נוצר וקיים, כנשק עיקרי בהתקפה להסתערות. 

 אתאין לו אלטרנטיבה והוא יישאר בעל טווח לחימה יעיל ועמוק. יחד עם ז

זה גם לא הייעוד שלו. ו ונותו כנשק נ"טצריך להודות שהטנק איבד את עלי

 ,, "הוא פגיע2006-, לא ב1977-, את זה הוא כתב ב"לטובת הטיל ארוך הטווח

ויש סיכונים גדולים בהפעלה שלו. הוא לא יצא מהזירה רק  ,הוא תלוי באחרים

"אומץ לבם של שרותם הוסיף באותו מאמר,  ".צריך להבין מה לעשות איתו
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יכול לחיות על אינו צבא מודרני  .ליף לתיקון ליקוייםהטנקיסטים איננו תח

 ."מעשיותתשובות  ולתתהוא צריך לטפל זם, הרואי

היא חלק בלתי נמנע מקרב ההכרעה. צריכים ו האש היא המשלימה של התמרון

ועובדים  ,לפגוע באויב לכל עומק מרחב הלחימהכדי  לדעת להפעיל אש מדויקת

שעות היממה, בספיקה גבוהה כדי לשבור את יר, בכל וגם על זה, בכל מזג או

התהליך הזה הוא לא רק של הנ"ט, הוא  .טווחי האשכדי להגדיל את והמסגרות 

 נהתשארמערכות הללו גם של הנשק המדויק עם רעיונות חכמים, אבל ה

הטכנולוגיה משפרת את יעילות האש מול מטרות  .כמערכות לתחום האש בלבד

 .'וכו בחינת הטווח, גם מבחינת השריוןשקודם היו חסינות, לא רק מ

 ראות שהשילוב הזה של תנועה ואש יורד עד הרמה הטקטית אני רוצההכדי ל

"לטנק אין תשובה מעשית  :להביא ציטוט של רותם מאותו מאמר שוב

מוגן טיל הנ"ט לא " .הטנק צריך שיעזרו לו, מובן ."ועצמאית מול טיל הנ"ט

ארטילריה יש יכולת תגובה דלה מאוד ללת הסול נגד ארטילריה שיורה עליו.כ

מול המטוס שתוקף אותה. ולמטוס, יש בעיה קשה מאוד מול מערכת הטק"א 

והנ"מ. לסוללות הטק"א יש יכולת הגנה חלשה מאוד נגד התקפות שריון 

 השמידומלחמת יום הכיפורים, כשהטנקים  –, אפריקה "ערך"ראו (קרקעיות, 

הדברים האלה נכונים מהרמה  ",המעגל ובכך נסגר), את סוללות הטק"א

 הטקטית עד הרמה האסטרטגית.

, שטחים הפתוחים יש מספר עקרונות. לשטחים הפתוחים יש מבואותב ללחימה

צריך להבקיע, וצריך לדעת אם הולכים "ראש ודרכו תמיד יש שטח שאותו 

 . לצערנו, לא בכל מקום יש אפשרות לאגף וצריךבדרך אוגפתבקיר" או הולכים 

 לדעת לבחור את מקום ההתנגדות היותר קלה.

במדבר אפשר להפעיל כוחות גדולים. יש פוטנציאל גדול להפעלת כוחות, 

הדבר מחייב . ןולתמרו שטחי מפתחיסת , לתפ(שריון בשריון) לקרבות שב"ש

 טובה מאוד.שליטה טקטית ומבצעית  תנדרש ,שינויים מהירים של מרכזי כובד

נסיעה היו טווחי י באופן טבעי ליחידות במדבר, וכיםטווחי הלחימה יהיו ארו

אין מקום להסתתר ויש עדיפות לכלי , תנועה גדולים וטווחי מגע אש גדוליםו

 נשק ארוכי טווח.

שידיעות שנראו חשובות יודע  כל מי שנחשף ללחימה: מודיעיןמספר מילים על 

צריך  יותכדי לנצל הזדמנו .מאוד בתחילת הקרב מאבדות במהירות את ערכן

לדעת לזהות את הידיעות שערכן פג ולדעת לייצר מודיעין בקצב בו האירועים 

את  באמצעים טכנולוגיים מודרניים, לעבד. צריך להשתמש גם מתפתחים

את הידיעות הרלבנטיות עד  ץיפולה, לדעת לברור את המוץ מהתבןהמידע, 

 אחרונת היחידות הלוחמות.ל
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אחר כך עם חטיבה ואחר  ,ים לעשות עם גדודמה שפעם היו יכול –ריכוז הכוח 

עם גייס ואולי עם שני גייסות. לכן ריכוז אפשר לעשות כך עם אוגדה, היום 

דרך או דרך ציר אחד, , להגיע אותו לבצעוצריך לדעת איך  הכוח הוא אמנות

יאלי וצריך לדעת וואיננו טריהכוח או בדרכים עוקפות. ריכוז  ישר כמה צירים,

ירים. מי שראה את ריכוזי הטנקים התקועים על הציר הצפוני לשלוט על הצ

הבין שיש בעיה. צריך לדעת לאבטח צירים נגד  –יום הכיפורים מלחמת בסיני ב

לכך צריך ונגד תקלות לוגיסטיות. זה אינו דבר פשוט לרכז את הכוח ואויב 

א , הי"תתקוף עם מה שיש לך"אורך רוח וסבלנות. הנטייה של מפקדים להגיד: 

 נטייה מוכרת ומובנת אבל מפקדות צריכות לעשות הכל כדי לעזור בריכוז הכוח.

לדבר על "שעון החול" המדיני, שבכל אפשר בלחימה  .הזמן הוא גורם קריטי

מלחמה הופך להיות אלמנט מכריע שנושף בעורף הגייסות והמפקדים. אם אתה 

כל עוצבת אויב משתמש נכון בזמן אתה יכול לחסוך בלחימה, לא להילחם עם 

ככל שאתה שוהה פחות בשטח מוכה  :בנפרד. לזמן יש חשיבות לביטחון הכוחות

 יש לזה יתרון.

 ,תגובה של כוחות. פלוגה מגיבה מהר יותר מגדודהדבר חשוב לא פחות הוא זמן 

לתת אפשר אוגדות,  "קפיץ. אי אפשר "להמהר יותר מאוגדהמגיבה וחטיבה 

הפקודות היא יקרה. הדוגמה הטובה ביותר  אבל שום דבר לא ,פקודות כאלה

אוקטובר: "תקפוץ" לגזרה ב 8-במלחמת יום הכיפורים ב 143שניתנו לאוגדה 

האוגדה הזאת עסקה בתנועה ובהיערכויות  .הדרומית, תחזור לגזרה המרכזית

 משך כל אותו יום קריטי.בלא נלחמה כמעט ובעצם 

יקוד ושליטה זה ארגון בסיסי חופפים לשליטה ובקרה. פאינם  –פיקוד ושליטה 

די ינכון של הכוחות, תמונת מצב עדכנית שלך ושל האויב, כושר תגובה מי

באמצעות תקשורת אמינה; תחושת המפקד את הכוח שיש בידיו; תשתית 

שליטה משותפת, תורת לחימה, מפות, פק"לים, ניסיון, פיקוד אמין ומיקום 

ועסקו בזה הרבה מאוד במלחמת יש ערך עצום למיקום המפקד נכון של מפקד. 

. יש פיתוי עצום להיות במקומות שהטכנולוגיה מקנה לך תחושה, שאתה 2006

שולט במצב, ולא היא. למיקום המפקד במקומות הקריטיים יש חשיבות אדירה 

 ואת זה צריך לשנן חזור ושנן. 

הכוח הבריטי  Desert Storm-קרבות בשטחים פתוחים. בשל  סיים בדוגמאותא

נס לכווית דרך סעודיה. האמריקאים עשו מסע גדול מאוד בשטחים פתוחים נכ

ביחידות ס עשה איגוף גדול כשהוא נתמך הקורפוס של גנרל פרנק .דרך סעודיה

 צמתים שולטים.שטחים ולתפיסת  ,בעומק ,מונחתות מהאוויר

מלחמת יום . גם אצלנו יש דוגמאות לא מבוטלות ללחימה בשטחים פתוחים

 162אוגדה , באפריקה, בשטחים הפתוחים, אחרי הצליחההסתיימה כיפורים ה
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הלכה צפונה. כשהמרחבים נפתחו ותנאי  143אוגדה פעלו דרומה, ו 252אוגדה ו

את התחילו קרבות תמרון קלאסיים, שבסיכומו של דבר זהלחימה אפשרו 

 ה.ית האש הראשונה והשניוהביאו להפסק

 פתוחיםהשטחים על הים וסוגרים ים הולכיהשטחים האורבנש, על אף לסיכום

ת מכוון בכוונ מפקדות שבחלק ממשימות הלחימה יורועל אף ו ,חלק מהזירותב

ליחידות שלנו להיכנס לשטחים סגורים ובנויים, השטחים הפתוחים עדיין 

 ,רטגית, ברמה האופרטיביתטברמה האס דרכו אפשר להכריע מהווים את הציר

צריך להשקיע , את הפינות הנכונותלמצוא צריך ואפילו ברמה הטקטית. 

 מחשבה ואימונים ולחפש את הרעיונות המבריקים.

 

 



 

  חשיבות הטריטוריה בשדה הקרב

יוסי פלד
7

 
 

התבקשתי לדבר על חשיבות הטריטוריה בעידן המודרני. למה מתכוונים 

שואלים מתכוונים לטילים ארוכי הטווח ואז לרוב דן המודרני? יכשאומרים בע

 חשיבות של השטח? בעצם מה ה –

צצה בזירתנו בצורה חריפה מאוד מיד לאחר מלחמת המפרץ  והשאלה הז

גולן, מעל יהודה הטילים מעל שלחו קים אהעירלאחר ש ,1991-הראשונה ב

מה בעצם אשר שאלו ושומרון, חיפה, תל אביב ודרומה. מיד נשמעו קולות 

 .החשיבות של השטח היום

כמה עשורים במשך החזיקה  ועצותהמת ריב :בעולםעל מה שקורה אני מסתכל 

אוקראינה חזרה להיות אוקראינה וגרוזיה . תפרק כלא היהשהמקבץ של עמים 

חזרה להיות גרוזיה. כך היה גם ביוגוסלביה, קרואטיה היא קרואטיה, וסרביה 

גדולה יותר עם יש חשיבות של להיסטוריה המשותפת שכנראה  .היא סרביה

 מתפישות עולם אחרות.

הביטחוני הטהור, מה בעצם השתנה בשדה המלחמה? הקרקע -בט הצבאיבהי

אני אתייחס שהשתנו.  מספר מרכיבים, אבל יש פחות או יותר אותו דבר הנשאר

שינוי הוא ה ני, שזה ברור מאוד. שווחאחד זה יכולות הט :רק לשלושה מהם

מהותי בתחום השינוי הכמובן השלישי הוא דרמטי בקטלניות הנשק, וה

שלושה מרכיבים לו בתחום של מודיעין בטווח ובזמן אמיתי. א, ולוגיהטכנ

החשיבות של מה עומדים מאחורי התפישה ומאחורי השאלה ושהשתנו 

 הטריטוריה היום.

אני שם את  ?האם בסיס הניצחון הצבאי השתנה כתוצאה מהנתונים האלה

יות מדינההמשך  יאשאני יודע, שהמלחמה העל אף הצבאי הניצחון הדגש על 

נגמרה לדוגמה, התחילה כמו שהתחילה ו ,מלחמת יום הכיפורים. בדרך אחרת

בעיני, הגדול ביותר שצה"ל  ,ניצחון צבאי –ק"מ מדמשק  40-וק"מ מקהיר  100

 , אבל כישלון מבחינה מדינית.הצליח להשיג

של אני רוצה לדבר רק על ההיבט של הניצחון הצבאי. האם כתוצאה 

כל עוד מדברים על מלחמה  ?בסיסימשהו תנה שהזכרתי השהתפתחויות ה

-לא. אם רוצים לדון על מלחמה לא – משמעית-קונבנציונאלית תשובתי חד

 קונבנציונאלית זה סיפור אחר לגמרי. 

עשרות של  פעם הטווחים היו, מאוד נושא הטווח ברור עימות קונבנציונאליב
                                                 

 לוף (מיל') יוסי פלד הוא אלוף פיקוד הצפון לשעבר.א    7
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אוד אלפים של גם להרבה מ והגיעקילומטרים ולמאות  כוהפים, הם קילומטר

 קילומטרים.

בתפקיד  רכההדחלקת כשהייתי ראש מ :וגמהתן דא, קטלניות הנשקבנושא 

של אוויר התקיפות את נושא האוויר -חילבדקתי בשיתוף הראשון שלי כאלוף, 

ובמלחמת , 1956-ב קדשבדקנו מה קרה במבצע האוויר שלנו על כוחותינו. -חיל

תקלה בהם הייתה מקרים מספר הול הגיחות מבדקנו את מספר . 1982-ב של"ג

בקדש  ,האוויר שלנו תקף את כוחותינו. בניגוד למה שאנחנו נוהגים לחשוב-חילו

. 1982-האוויר את כוחותינו מאשר ב-יותר טעויות של תקיפת חיל היו הרבה

שהיו פחות תקלות על אף היו הרבה יותר נפגעים  1982-בשלום הגליל במלחמת 

 צריך לזכור. את הנקודה הזאתהרבה יותר קטלני. נשק הפך להיות המפני ש

אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד מההיסטוריה. כאחד שהשתתף במספר כנסים 

מילואים לאחר המלחמה, בפעם הראשונה והיחידה שדיברתי, בשל אלופים 

היה: מקובל עלי שלא כל מה  משפטים הראשונים שאמרתי בפורוםאחד ה

ב היום. בתוך המשוואה הזאת צריכים להוסיף שהיה בעבר הוא אוטומטית טו

עוד משהו. לא כל מה שהיה בעבר אוטומטית לא טוב היום. ובין שני המרכיבים 

 צריך למצוא את האיזון הנכון. ללוה

חזור לנושא הטריטוריה. אני רוצה להביא כמה דוגמאות היסטוריות, ששום א

נים הרסו את לונדון טכנולוגיה לא יכולה לשנות אותם. במלחמת העולם הגרמ

את כבשו הם לא  ,. הם לא כבשו את לונדוןV2-וה V1-קרקע, ה-עם טילי קרקע

יתה גישה לכוחות יהשם בריטניה. הם כבשו את הולנד ואת צרפת ואת בלגיה, 

 היבשה.

 קאהאוויר האמריקאי לא הפסיק לתקוף את עיר-, חיל1991-במלחמת המפרץ ב

שגנרל . אבל כבבגדדעל מהוק מהים התיכון ירו טילי טו. הם יוםבמשך ארבעים 

אם ששעות להבין  72אדאם חוסיין , לקח לצשוורצקופ הניע את כוחות היבשה

 .סוף המשטר שלוו זה סופו האישי ,ר את המהלך הזהועצירים דגל לבן וילא 

צות דומה לזירת מלחמה של צבא אר ינהגם בעתיד, א, זירת המלחמה שלנו

של הרבה צבאות אחרים בעולם. בהוויה הזירתית או  בריטניהצבא של  רית,הב

האוויר שלנו הוא מרכיב מרכזי מאוד. בקיום כושר -צה"לית חיל-הישראלית

הוא מרכיב , האוויר הוא מרכיב מרכזי מאוד-מדינה חילכההרתעה שלנו כצבא ו

 ,מדינת ישראלשל מדברים על יכולת הזרוע הארוכה של צה"ל וכשכמעט יחידי 

א יוכל להביא לניצחון צבאי במובן ל. אבל הוא לעולם "כמעט"ל הוהדגש הוא ע

ל הרצון שלו להילחם. ואו נטר ,ל היכולת הפיזית של הצד השני להילחםושל נטר

 לם יצטרך ויוכל רק צבא יבשה להביא.לעו את הדבר הזה

אין לי עניין להיכנס לניתוח של מלחמת לבנון. עסקו בזה מספיק ועוד יעסקו 
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אוד. "הברוך" הגדול שהיה לנו נובע מהתפישה השגויה שהרבה בזה הרבה מ

  לנו את העניין. והרבה אש יפתרו אוויר

אחד ממשחקי המלחמה  ,ראיתי סטנוגרמה של דיון מטכ"ל שלוש שניםכ לפני

יתה והתשובה הי .2006-דומה למה שראינו בהיה שם תסריט  .של המטכ"ל

. אני "תנו לקטיושות להחליד" אז נאמרה גם האמירה המפורסמת אוויר ואש.

ולא מעבר לגבול יחלידו שהקטיושות שאמר את זה התכוון מי מקווה ש

עצמנו למצב בו מצאנו את  אותנו הבישובים שלנו. ההתייחסות הזאת הביא

 .2006בקיץ 

מאוד. הוא נובע משילוב של חוסר  מסוכןהזה הוא תהליך  אני חושב, שהתהליך

א יטכנולוגיה ה, יה בלבד. אני לא נגד טכנולוגיההבנה ושל השתעבדות לטכנולוג

טכנולוגיה מרכזי מאוד בשדה הקרב, כל זמן שאנחנו מבינים שהומרכיב חיוני 

תחליף  ינהלחימה. שום טכנולוגיה בעולם א תלחימה ולא מובילכת תומ

למנהיגות קרבית, לדוגמה אישית, לדבקות במשימה, לרציפות ולריכוז מאמץ. 

 .מסוגלת להחליף את המרכיבים האלה שהם נטו אנושייםאין טכנולוגיה ש

הבסיס לכל הוא האם השקענו ביחידות . הבסיס של צה"ל הוא חיזוק החילות

הבסיס ונתנו להם את היכולת לבצע את המשימות שלהם, כן או לא. כל תכנית 

 גאונית לא שווה אם אין מי שיבצע אותה. 

 , כךאני מברך על ו ,י הרמטכ"לחיזוק היבשה שנעשה היום על ידשאני חושב 

מלחמה קונבנציונאלית הכרעה וניצחון שבנובע מהתפישה הבסיסית הנכונה 

מרה הישנה שגבול המלחמה ייקבע ִא כמו ב במהלך קרקעי. תמידיסתיימו צבאי 

 טנקים.הם של חיילי החי"ר ושרשראות היגיעו רגליבמקום אליו 

מרכזי  לעולם תישאר מרכיב הטריטוריהאך הנשק משתנה, היכולות משתנות, 

 .אצלנומאוד בכל עימות צבאי, לפחות 

 





 

 םהיומה היה רותם אומר על צה"ל של 

סטיוארט כהן
8

 

  

מפני במיוחד , המפגש בין רותם לבין בס"א היה מפגש מרתק בהרבה מובנים

רוב שנות חייו הוא בילה , קירב עולמות שונים. רותם בא מהעולם המעשי ואשה

אשר  לעולם האקדמיהוא עבר מהצבא ייחודית של צה"ל. ד ובסביבה המא

שהיו ות נסה להקיש מהפרט אל הכלל. בין הסגולות הרבממדגיש את המופשט ו

לו. הוא התברך ליכולת לגשר על הפער שבין שני העולמות הגם היתה ילרותם ה

בעזרת  .וביכולת ביטוי ,דוכושר אנליטי מרשים מא, בבסקרנות אינטלקטואלית

בלי לאבד דבר ממה שרכש מ לו הוא הצליח לעשות את המעברהלת הסגולו

הידע מהוא העביר אלינו מכך אנחנו בבס"א יצאנו נשכרים.  .בתחום המעשי

עסקנו כדי לתרום לנו כש, בעולם של ביטחון ישראל המעשי העצום שהיה לו

 הגות ביטחונית.ב

רב חג הפסח ידיעות אחרונות, בעעיתון הייתי רוצה לצטט ממסמך שהתפרסם ב

ערב פרישתו  1981-. זה מכתב שרותם כתב שנתיים וחצי קודם לכן, ב1984

: יאארוך ההלאריאל שרון שהיה אז שר הביטחון. הכותרת של המכתב  ,מצה"ל

חשוב . "טית עם קטר שתש כוחו והוא מחרחר ענני קיטור"צה"ל דומה לרכבת ִא 

ה, לפני דו"ח ואלד, לפני נכתב לפני מלחמת לבנון הראשונ המכתב הזהלציין כי 

 ה. יכמובן לפני מלחמת לבנון השניוהשהייה בלבנון, לפני "ארבע אמהות", 

בצמרת התנהל ויכוח שהיה מכתב כתיבת הידי לילי שהרקע המסיפר  רותם

התנגדות  ו,צה"ל על הקמת המפח"ש. במטה הכללי הייתה התנגדות להקמת

 ,אירוע הספציפי הזהעבר למ. 1977-לתכנית שהכין האלוף ישראל טל עוד ב

"להערכתי מצוי צה"ל זה : שיש כאן בעיה יסודית יותר הוא חששרותם סיפר 

מספר שנים תחת ניהוג בעל אופי שמרני קיצוני. עובד במערכת יחסי אנוש 

היכר בולטים בה; לוקה -שהחשדנות וחוסר האמון בדרג הבכיר הם סימני

פנים מטעה ומסוכנת -העמדתוקט נבניצול לרעה של עמדות פיקוד וכוח שררה; 

כתוצאה מאלה נגרמת פגיעה  רצון עצמית מופרזת וחסרת בסיס.-ומגלה שביעות

 ,פגיעה משמעותית ממש ואפילו ריאקציה ...ממושכת קשה, הרת סכנות

 – ושחיקה הדרגתית של התשתית האנושית... בתחומי החשיבה הצבאית

 ל הנ"ל.הבסיס היחיד עליו ניתן להישען כדי לתקן את כ

 ,איננה שמירה על המסורת ? ...היאבעיני שמרנות קיצונית ...מה היא בעצם

איננה לימוד ; אלא שימוש במסורת כאמצעי להגבלת חופש המחשבה והקדמה

                                                 
 אילן וחוקר בכיר במרכז בס"א.-סטיוארט כהן הוא פרופ' בחוג למדעי המדינה באוניברסיטת בר  8
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חיקוי מעוות התבטלות בפני העבר, אלא  ,לקחי העבר והתאמתם למציאות

ין בה . אהבנתם-, לעתים קרובות בכלל תוך איומנותק של אירועי העבר

התרפקות על העבר כמקור עידוד וחוסן נפשי אלא אידיאליזציה של עלילת 

גם כשהרקע שונה בתכלית. השמרן הקיצוני קובע ממש,  העבר כמקור לחיקוי

המוכר זהה והקיים , הישן הוא היפה: את עמדותיו לפי העקרונות המקודשים

 ".תי רצויהחדש הוא בל, השונה תמיד מוזר, לרוב חשוד, עם הטוב האפשרי

כדי האם הוא היה אומר אותם דברים?  ?מה היה רותם אומר על צה"ל של היום

מר לי כאשר אאני חייב לקחת בחשבון דברים נוספים שלענות על שאלה זו 

אסור  ,גוף גדול, מורכב, מסובך ואדיברנו על המכתב הזה. קודם כל, צה"ל ה

אחד אולי  כון בתחוםמה שנ, להכליל. דבר שני, צה"ל מטפל בתחומים שונים

 איננו נכון בתחום אחר.

איך אפשר להפריד בין התחומים השונים? ההיסטוריון הצבאי הבריטי, סר 

מאמר הגותי גדול עוד לפני למעלה משלושים שנה מייקל הווארד פרסם 

ארבעה תחומים במאמר זה  מצייןהוא "הממדים הנשכחים של האסטרטגיה". 

אולי גם להעריך ולנתח התנהגותם של צבאות של עשייה צבאית שלפיהם ניתן 

 את פעולתם.

התחום המבצעי ב. התחום  : א.ארבעת התחומים שמצוינים על ידי הווארד הם

סטי ג. התחום הטכנולוגי ד. התחום החברתי. היום, אני חושב שהרבה יגוהל

התחום המשפטי, במיוחד במצבים של  –נוסף מהחוקרים היו מוסיפים ממד 

כפי שיש לנו היום עם הפלשתינאים. הווארד טען שהממד החשוב אלים עימות 

 .באסטרטגיה והחשוב ביותר עבור כל צבא הוא הממד החברתי ביותר

מתייחסת למלחמה הראשונה של בני ישראל במסכת 'ראש השנה' המשנה 

 –משה בקרב זה, שיצאו ממצרים. לאחר נגד עמלק, תם בהיסטוריה, מלחמ

מסופר ההיה מפקד הכוחות. לפי , משרתו, יהושעו עמד על ההר –מנהיג העם 

בספר שמות, כאשר משה הרים את ידיו גבר ישראל. כאשר הניח את ידיו גבר 

וכי ידיו של משה עושות "עמלק. על זה שואלת המשנה שאלה מפורסמת: 

ת הרי מה שחשוב זה מה שקורה בשטח. תשוב "מלחמה?שוברות מלחמה או 

חשוב. מה פירוש הדבר שמשה הרים את ידיו? כמובן זה מה שש המשנה היא

כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את לבם לאביהם "

. מה שחשוב זה המוטיבציה, "שבשמים היו מתגברים. אם לאו, היו נופלים

 הווארד כאשר דיבר על הממד החברתי.התכוון המטרה. לזה  הקשר עם ,המורל

לבן. מצד אחד זה תחום ומונחים של שחור תחום החברתי אי אפשר לדבר בב

במיוחד מאז מלחמת , דועברה שינויים גדולים מאהישראלית שבו הסביבה 

. היחס של החברה שמוניםמאז תחילת שנות הובכלל לבנון הראשונה, 
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 "ל עבר שינויים גדולים עוד יותר.הישראלית לצה

מה נמוכה התחום שבו צה"ל מגלה דרגת יוז ומכל התחומים זה ,מצד שני

ביותר. מה השתנה במערכת היחסים בין החברה לבין צה"ל? דבר אחד 

שהשתנה הוא הנכונות של חלקים גדולים מהחברה להתערב בצורה בלתי 

רגילה, דבר שלא ידענו קודם לכן, במה שנעשה בצה"ל בכל מיני תחומים. לא 

על , רבניםעל הורים, מדובר על לא רק דרך התקשורת.  ,רק דרך בתי המשפט

 כולם מוכנים להכתיב לצה"ל מה לעשות. .לטוב ולרע –קבוצות פמיניסטיות 

כמובן היחס לשירות הצבאי. יש יחס שונה, יחס של  ואהדבר השני שהשתנה ה

החוזה הישן  של פג תוקפו .מיקוח עם הצבא על ידי חלקים גדולים של החברה

ין המערכת לב ,ש"ביםלשהיה קיים משך שנים בין המועמדים לשירות, המ

-יש כבר דרישות ליחס של עובדם קיים גם בשירות הקבע, שהדבר הצבאית. 

 בקרב אנשי מילואים., ועוד יותר מעביד

השינוי הזה מצד החברה כלפי הצבא יוצר בלבול בחברה, ובוודאי בצבא. קיים 

קושי בעיצוב תגובה. קיימת נטייה להעביר את הכדור של הכנת שינוי היחס 

החברה , להאשים את ש"בים למערכת החינוך האזרחיתלהמ לשירות והכנת

מערכת החינוך האזרחית. אני לא בטוח שמערכת החינוך האזרחית, ואת 

אני לשאת את עול הכנת הנוער לשירות צבאי, ו מספיק חזקה ,שממילא סובלת

את. הייתי מעדיף להסתכל לא על מה שנקרא זלא בטוח שהיא צריכה לעשות 

אותם גורמים הקיימים בקרב החברה  ",מי הדחיפהגור"בסוציולוגיה 

 ", שמקורם בנעשה בתוךגורמי המשיכה"אלא על המשפיעים על היחס לצבא, 

 .עצמוצה"ל 

יש לי שלוש בקשות מצה"ל. בקשה ראשונה, שצה"ל יהיה טוב, בהקשר זה, 

. הצבא שלהמדרישה בסיסית של כל חברה  ויעשה את המלאכה כמו שצריך. זש

וח האדם שיש לו בצורה מיטבית, שלא תהיינה תופעות של בזבוז שינצל את כ

 , בזבוז כישורים, וכמובן בזבוז חיי אדם.זמן

, צה"ליש ביה, שהצבא יהיה קונסיסטנטי, שלא ידבר בשני קולות. יבקשה שנ

ברור הדבר מצב של שירות דיפרנציאלי. , מדיניות אבל הלכה למעשהכלא ולי א

בלתי נמנע שתמיד יהיו אנשים שיעשו  אולי. ואיםד במקרה של שירות המילומא

 הסדיר. מערך בקרב  גם שיעשו פחות. זה נכוןאנשים יותר ותמיד יהיו 

הבדלים . הגברים המתגייסיםמאחוז  17צה"ל משחרר שחרור מוקדם כל שנה 

קבע  לבין גם בקרב אנשי הקבע, שצה"ל בעצמו מפריד בין קבע טהורקיימים 

צור דימוי של אמינות אם מצד אחד אתה מדבר על ד ליוראשוני. קשה מא

ומצד שני אתה עושה משהו  ,צבא עם וחלוקה שווה של הנטל ,שירות לכולם

 אחר.
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לא להיות נעול על  ,העצה של רותםבעקבות בקשה שלישית ואחרונה: ללכת 

דובר רבות על אינרציה אנושית. אין קל יותר מאשר בכנס הנוכחי העבר. 

גר זאב עם ו ,אשר תתגשם נבואתו של ישעיהוכיותר מלהגיד,  ואין קל ,אינרציה

. לעניות דעתי צריכים לחקור על שינויים בהסדרי הגיוס, למשל אז נדבר ,כבש

כל הזמן, האם המערך העכשווי הקיים, הישן, עדיין תקף ומתאים. היו לנו 

בן בסט שחקרו חלקים ושל ברוורמן, של , פרששל שפיר, של הרבה ועדות, 

צה"ל לא שאני חושב וים של השירות ושל המערך הצבאי. לא היה לנו עדיין שונ

בשנות צות הברית באריתה מעוניין שתהיה ועדה אחת, דוגמת ועדת גייטס שהי

גיוס חובה המבוסס על מצבא שדנה בצורה כוללת על אפשרות המעבר השבעים, 

-עדה ביןוהייתה גם בבריטניה  1949-ב. וולונטריהמבוסס על שירות לצבא 

צריכים היו ביוזמת הצבא כדי לחקור, האם הם שהוקמה משרדית עצומה 

גם אנחנו צריכים השיקולים בעד ונגד. יו ומה ה ,חובה או לאהגיוס בלהמשיך 

 אין גרוע מלהגיד, אין על מה לדבר., לחקור
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