
 

 

 

 

 

 

 

 מדוע רשאי קברניט לאומי 

 בניגוד לעצת המומחים להחליט 
 הכהן גרשוןמאת האלוף )מיל'( 

 2017 אוגוסט 24ה ,568מבט מבס"א מס' 

 

אלא  -לא יעילות המגנומטרים והמצלמות עמדה השבוע על הפרק  תקציר:
 -גוריון ועד עמיר פרץ -מבן .נגד דעתם הנחרצת של מומחיםהאפשרות לפעול 

 .שהאינטואיציה היא לעיתים קרובות היועץ הטוב ביותרדומה 

החלטת ראש הממשלה והקבינט לאמץ את המלצת המשטרה בסוגיית הר הבית עוררה 
גל ביקורת. בהסלמת האירועים, גאתה הביקורת. במשך הימים הדהדה השאלה: כיצד 

  יכול ראש הממשלה להתעלם מאזהרות השב"כ וצה"ל?

ה"מ כאילו מדובר בקבלן בנייה שהתעלם מדרישת מהנדסים נימת הביקורת התייחסה לר
לכמות הברזל החייבת להשתלב לפי תחשיב הנדסי ביציקת הגג. עם זאת, לגמרי מובן 
מדוע אזרח מן השורה שואל ומבקש לדעת כיצד מתקבלות החלטות בממשלה. מדובר 

בעל  -וליטי בסוגיית יסוד מוכרת בניהול ענייני מדינה. המתח המתקיים בין הדרג הפ
לבין הדרג המקצועי, הוא תופעה שגרתית ומוכרת. שאלת  -הסמכות החוקית להחלטה 

 היסוד, אם כן, היא עד להיכן מחויב קברניט לאומי להקשיב להמלצת יועציו המקצועיים.

ח"כ ציפי לבני אמרה כי התעלמות הממשלה מהמלצת השב"כ דומה להתעלמות 
ר אנו נדרשים להכריע בין חוות דעת רפואיות מהמלצות רופא. אבל מה עושים כאש

מנוגדות? גם במצבים רפואיים פשוטים יחסית, כמו פריצת דיסק בעמוד השדרה, מטופל 
"רק לא ניתוח". במקום הזה  -יכול להיקרע בין רופא אחד הממליץ על ניתוח והשני המזהיר 

המובהק של  עוברת ההתלבטות למכלול השיקולים הרחב, המצוי הרחק מעבר לתחומו
מדע הרפואה. במהרה מתגלה כי אמנם יש שאלות טכניות המצויות במלואן בסמכות 
המומחים, אבל בגיבוש החלטה ובניהול סיכונים לא הכל יכול להיות מובל רק על פי חוות 

  דעת מומחים.

בתחומי מדיניות וניהול מצבי עימות, סוגיה זו מבטאת את המקום שבו מתגלה בלעדיותו 
יג בנשיאה בנטל האחריות. אלמלא היה נדרש להחלטה שמעבר למומלץ על ידי של מנה

  יועציו המומחים, תפקידו היה מסתכם בלא יותר ממזכיר ועדת מומחים.

  

 



 שאלה של אמון

רצופת מבחני מנהיגות, ידועים מקרים רבים  בהיסטוריה של מדינת ישראל, שהיתה
המדגימים החלטות שהתקבלו בניגוד לחוות דעת המומחים. היה זה בן־גוריון שהדגיש שוב 

  לא למה שיקרה. -ושוב כי המומחים אינם מומחים אלא למה שקרה 

, במתח שנוצר בין בן־גוריון לבין המטה 1948עוד בטרם הוכרזה מדינת ישראל, באפריל 
לי בסוגיית המערכה על ירושלים, אמר בוועד הביטחון: "נתעוררה שאלת שיתוף הכל

אולם  -מומחים וחלקם בהנהלת המלחמה. לעניינים הטכניים נשתמש בעצת המומחים 
הפוסקים בכל דבר לא יהיו מומחים אלא נציגים ציביליים של העם... החלטות מתקבלות 

אלא על יסוד הערכה כללית  -קצועיות לא רק על יסוד חוות דעת טכניקאים בשאלות מ
של נסיבות הזמן והמקום כלומר על יסוד הערכה מדינית ועל זו אחראית הממשלה" 

  (.80)"בהילחם ישראל", עמ' 

אכן בהחלטה למקד מאמץ עיקרי לירושלים, בציווי למפקדי מבצע נחשון "בכל מחיר 
יים. כפי שהסביר: "אם יש לארץ גוריון לא רק שיקולים צבאיים מקצוע-לירושלים", ביטא בן

נשמה הרי ירושלים נשמתה... השבועה ההיא על נהרות בבל )אם אשכחך ירושלים( 
 מחייבת היום כבימים ההם, אחרת לא נהיה ראויים לשם עם ישראל".

באופן דומה, את ההחלטה לתקיפת מנע של הרקטות לטווח בינוני של חיזבאללה 
ביטחון עמיר פרץ בניגוד להמלצת הרמטכ"ל. בחוכמה במלחמת לבנון השנייה, קיבל שר ה

יתה זו החלטה נכונה בעיצוב מהלכי פתיחת המלחמה. גם ישלאחר מעשה, אין עוררין שה
שיקוליו של הרמטכ"ל שלא להמליץ על התקיפה, היו מנומקים במקצועיות ראויה. יתר על 

למלחמה, ורא"ל דן  כן, הדיון בחן תוכנית מפורטת שהוכנה בחיל האוויר בשנים שקדמו
חלוץ כמפקד חיל האוויר בתפקידו הקודם, היה באותן שנים זה שיזם והוביל את התכנון. 
לאחר החלטת שר הביטחון, התוכנית הובאה לקבינט ואושרה. זו דוגמה לדינמיקה ראויה 
בדיון בין דרג מקצועי לדרג פוליטי כאשר שר הביטחון, במימוש סמכותו שמעבר לידע 

ביטא את המקום שבו מתקבלת החלטה מנהיגותית מתוך מרחב השיקולים. המקצועי, 
  בתוך כך ביטא גם את האינטואיציות האישיות שאין לבטל את ערכן בקבלת החלטות.

  

 חידת המרחב האסטרטגי

באופן העקרוני לפחות מבחינה חוקית הסוגיה פשוטה: במדינה דמוקרטית ההנהגה 
מכאן מקור סמכותה להחליט ולהנהיג. הדרג המקצועי המדינית נבחרת על ידי הציבור, ו

נדרש לסייע במומחיותו לקבלת ההחלטות, אך לא עליו הסמכות הכוללת לסיכום הדיון. 
במבחן הסמכות החוקית רשאית ההנהגה לקבל את החלטותיה גם בהתעלמות מהמלצות 

  המומחים.

חוקי. גם לא מן הממד הביקורת הציבורית אינה יכולה אם כן לתבוע בירור מן הממד ה
הנוהלי. בכל זאת לגמרי לגיטימי לתבוע בירור בשאלה האם ההגה נתון בידי קברניט 

  שהעם יכול לתת אמון בתבונת התנהלותו.

הסתמכות על מומחים מסייעת בהיבט זה לשכנע כי החלטות מתקבלות באורח הנכון. 
יר את הקברניטים מול מה המומחים יכולים כביכול לחזות ולספר מה הולך לקרות, ולהזה

שנראה להם כ"כרוניקה ידועה מראש". אלא שלא באמת קיימת כרוניקה שכזו, ולפעמים 
  עד שלא נוצר החיכוך אין דרך להכיר את מה שטרם התהווה.

מצפים ממנהיג לאומי לניהול סיכונים אחראי. אלא שלא דומה ניהול סיכונים במערכת 
, הנדרשת לרשימת תקלות בטיחות כמו מעקה רעוע, סגורה ומוגדרת כמו הנהלת בית ספר

  לניהול סיכונים במרחב האסטרטגי הפתוח, לנוכח פוטנציאל סיכונים שעוד לא התממש.



האמונה כי בכוח המומחיות  -כאן מזדקרת במלוא נוכחותה אשליה מודרנית רווחת 
וטה להאמין מקצועית מצוי מזור לחרדת ההליכה אל הבלתי נודע. אדם מודרני נ-המדעית

כי ככל שיובל על ידי המומחים הנכונים, תהיה בידיו יכולת נאותה לראיית הנולד ויכולת 
להכין עצמו גם לקראת הבלתי צפוי. אבל לא פעם עד שלא נכנסים לפעולה ומחוללים 

אין דרך להכיר את פוטנציאל הסיכון  -כמו הצבת המגנומטרים בשערי הר הבית  -חיכוך 
  הווה או מתגלה מתוך הפעולה.וההזדמנויות המת

מומחים יכולים להזהיר מפני סיכוני החיכוך, הקברניט לעומתם רשאי להחליט להיקלע 
לחיכוך על מנת למצות ממנו פוטנציאל אסטרטגי. "מזמור לדוד... גם כי אלך בגיא צלמוות 

וות גם בבחירתו המודעת להיכנס לגיא צלמ -לא אירא רע..." )תהילים(: זהו מבחן המנהיג 
אם יועציו מזהירים וממליצים להימנע מכך. מתוקף אחריותו, הוא זה שיעמוד למשפט העם 

 וההיסטוריה במבחן התוצאה.

 

 .13.7.2017-בישראל היום  בלראשונה  םמאמר פורסה

http://www.israelhayom.co.il/opinion/493377 

 

 

סאדאת למחקרים -*אלוף )מיל'( גרשון הכהן הוא עמית מחקר בכיר במרכז בגין
אסטרטגיים. שירת בצה"ל במשך ארבעים ושתיים שנים. פיקד על חיילים בקרבות מול 

 מצרים וסוריה. לשעבר מפקד גיס ומפקד המכללות הצבאיות.

 
 ט מבס"א מתפרסמת הודות לנדיבותה של משפחת גרג רוסהנדלר.סדרת הפרסומים מב
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