
בין מעילים ורוח: על האיזון בין 
פיתוחים טכנולוגיים ופיתוח 

מיומנות ורוח לחימה 

מבט אישי

בצה“ל מרבים לדבר במונחים כמו “מהלומות רב־ממדיות קטלניות“. חלקן יוצא אל הפועל, 
ואכן יש מגמת התקדמות בהטמעת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, אך אסור שהתקדמות 

זאת תבוא על חשבון יתרוננו המבצעי המובהק – ההון האנושי

על  להתבסס  בצה“ל  גוברת  נטייה  מזהים  אנו  ארוכה  תקופה 
מוגבלי  מבצעים  מבצעיים.1  לאתגרים  טכנולוגיים  פתרונות 
היקף שהתרחשו בשנים האחרונות יצרו אצל מקבלי ההחלטות 
אמצעים  על  המבוססת  מערכה  לקיים  שאפשר  תחושה 
טכנולוגיים מפותחים ואף לנצח בה. במבצעים שלא הניבו את 
התוצא המצופה נהגו לתלות את האשמה בחוסר בשלותה של 
להשיג  האפשרות  על  מהותיות  משאלות  ונמנעו  הטכנולוגיה 
ההרגשה  היום  רווחת  המפקדים  בין  אחר.  באופן  ההישג  את 
להשגת  ביותר  החשוב  האמצעי  הוא  הטכנולוגי  האמצעי  כי 

על  בהתבססות  די  לא  כי  טוען  זה  מאמר  במלחמה.  ניצחון 
ומנסה להציג עקרונות להשבת האיזון  יתרון טכנולוגי בלבד, 
בין המוקד הטכנולוגי בבניין הכוח בזרוע היבשה לשני מוקדים 

אחרים – מיומנות וערכיות.2

“אבטומטים מופלאים“ – בין מיומנות 
להסתמכות יתר על אמצעי לחימה חדישים

הביטחון  ושר  הממשלה  ראש  טען  ובטחון“  “צבא  במאמר 
הראשון של ישראל דוד בן־גוריון כי “המדע והטכניקה מייצרים 

עליונות  על  התבסס  לא  "מוקד"  מבצע  הימים.  בפתיחת מלחמת ששת  המצרי שהושמדו  האוויר  חיל  של   Il-14 איליושין  מטוסי  שני 
טכנולוגית, אלא על שילוב של מחשבה תחבולנית, על מודיעין איכותי ועל מקצועיות טייסי חיל האוויר בהפעלת אמל"ח. צילום: לפ"מ
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אל“ם )מיל’( עמרי שדה, רמ“ט חטיבת ברק 
וחונך באימוני מפקדות גדודים וחטיבות

הוא  אלה  של  וברכתם  ערכם  אבל   ]...[ מופלאים  אבטומטים 
היכולות  רואה צה“ל הכרח במיצוי  במותר הרוח“.3 מהיווסדו 
הטכנולוגיות. מגמה זו התעצמה לאחר מלחמת יום הכיפורים, 
וכבר מסוף שנות ה־70 עסק הצבא בפיתוח מואץ של יכולות 
חלק  האלקטרונית.  הלוחמה  יכולות  ושיפור  מדויקת  אש  של 
והיו  הראשונה,  לבנון  מלחמת  לפני  עוד  הבשילו  מהתהליכים 
גורם חשוב בהצלחות מבצעיות בה. ידוע בעיקר מבצע “ערצב 
19“ לתקיפת מערכות ההגנה האווירית הסוריות, שכלל יכולות 
האלקטרונית.  הלוחמה  בתחום  בעיקר  חדשניות  טכנולוגיות 
שהיתרון  ההבנה  להיווצר  החלה  ה־90  בשנות  זאת  עם 
הטכנולוגי טומן בחובו גם בעיות, כמו הסיכון בהישענות יתר 
על טכנולוגיה ובניסיון לשוות לה את היכולת לפתור כל בעיה 
בקרב.4 האם היום יש ליכולות הטכנולוגיות שבידי צה“ל יתרון 
מכריע? האם צה“ל מצליח לתרגם את יתרונו הטכנולוגי ליתרון 
מבצעי ברור, המאפשר לוותר על אבני בניין כוח או עקרונות 

שונים להפעלת הכוח בלחימה?
תא“ל  טוען  הכוח  בניין  בתהליך  ומתחים  אתגרים  בספר 
הוא  צה“ל  של  המובהק  שהיתרון  פינקל  מאיר  ד“ר  )מיל’( 
המכונה  באופן  הקרב  בשדה  לפעול  ובנטייה  מפקדיו  באיכות 
מאפשרת  אשר  צבאית  הפעלה  צורת   – משימה“  “פיקוד 
על  מתבססת  השדה,  בדרג  זוטרים  למפקדים  רבה  גמישות 
בכל  דעתם  שיקול  את  להפעיל  אותם  מחנכת  ואף  יכולתם 
בזכות יתרונות החייל  מצב.5 פינקל טוען שצה“ל ניצח בעיקר 
ידע  צה“ל  הטכנולוגי.6  היתרון  בזכות  ולא  המפקדים,  ואיכות 
תוך שימוש בתחבולה  אויביו  על  יתרון  במקרים רבים להשיג 
טקטית, המוציאה אותו משיווי משקל, וכך להכריעו. למעשה 
מערכה  באף  מכריע  גורם  הייתה  לא  הטכנולוגיה  עתה,  עד 
אסטרטגית או מבצע ראשי. בארבע המערכות הראשונות בין 
ישראל למדינות ערב – מלחמות השחרור, סיני, ששת הימים 
ויום הכיפורים – היה לצבאות ערב יתרון טכנולוגי על צה“ל.7 
מבצע “מוקד“, שיצר את מצב ההכרעה במלחמת ששת הימים, 
לפחות בחזית המצרית, לא התבסס על עליונות טכנולוגית של 
חיל האוויר הישראלי ביחס לזה של האויב, אלא על שילוב של 
טייסי  ועל מקצועיות  איכותי  מודיעין  על  מחשבה תחבולנית, 

חיל האוויר בהפעלת אמל“ח.

תרבות מב“ם – בין מבצעים מוגבלים 
למלחמה כוללת

מב“ם  ופעולות  המדינה,  בגבולות  בעיקר  בט“ש,  פעילויות 
הפעלה  ובצורת  מתקדמת  טכנולוגיה  בהפעלת  מתאפיינות 
המכונה פיקוד פרטני. זהו מצב שבו הפיקוד והשליטה נעשים 
בקצה  השולט  גבוה,  בדרג  רוב  פי  על  מרכזי,  גורם  על־ידי 
המבצעי ופוקד עליו באופן ישיר. אם יש אלמנט של תחבולה 
המערכתית,  ברמה  בתחבולה  מדובר  זה,  מסוג  בפעולות 
שאינם  סייבר,  הונאת  כגון  מורכבים,  אמצעים  המפעילה 

עומדים לרשותו של המפקד בדרג הטקטי. במשך שנים ארוכות 
ההערכה  ולכן  זה,  מסוג  הייתה  המבצעית  הפעילות  עיקר 
תלות  ונוצרת  מופרזת  נעשית  הטכנולוגיות  היכולות  כלפי 
ונשחקת  הולכת  במקביל  בטכנולוגיה.  ולוחמים  מפקדים  של 
בצה“ל המיומנות המקצועית הקלסית והיכולת לתפקד במצבי 

פיקוד משימה ובאופן תחבולני.8

תחושה כוזבת
התחושה  את  בצה“ל  יוצרת  נקודתיים  במבצעים  ההצלחה 
שהטכנולוגיה לבדה תביא להישגים מובהקים במערכה גדולה. 
במלחמת לבנון השנייה תחושה זו הכזיבה הן בהיבט הטקטי, 
משום שלא ניתן היה לשתק מהאוויר את התמ“ס שחזבאללה 
ירה עד יומה האחרון של המלחמה והן מהבחינה האסטרטגית, 
מפני שלא ניכר שרוחו של האויב נשברת ואין בכוחו להמשיך 
האווירי,  מהקרב  ערוך  לאין  מורכב  היבשתי  הקרב  ולהילחם. 
ומערכה גדולה אשר נעשים בה מבצעים שונים בו־זמנית אינה 
דומה למבצע קטן וממוקד. מקצועיות הלוחם בכל תחום ובכל 
דרג והיכולת לפעול באופן עצמאי ומוכוון משימה תוך הבאה 
לידי ביטוי של חשיבה תחבולנית, הן אלה שיקבעו את הישגי 

המבצע והמערכה כולה.

הקרב היבשתי מורכב לאין ערוך מהקרב 
נעשים  אשר  גדולה  ומערכה  האווירי, 
בה מבצעים שונים בו־זמנית אינה דומה 
למבצע קטן וממוקד. מקצועיות הלוחם 
לפעול  והיכולת  דרג  ובכל  תחום  בכל 
באופן עצמאי ומוכוון משימה תוך הבאה 
תחבולנית,  חשיבה  של  ביטוי  לידי 
המבצע  הישגי  את  שיקבעו  אלה  הן 

והמערכה כולה

שקט – לא יורים
בשנים האחרונות נראה שכשירויות הלוחם וכשירות המסגרת 
רבים  מפקדים  כראוי.  מתפתחות  אינן  הבסיסית  הטקטית 
מבינים את המושג קרב משולב ומשותף ככזה שחייבים להיות 
חוזי  אמצעי  כגון  חדישים  טכנולוגיים  אמצעים  בו  משולבים 
ואנטי־ספקטרליות  ספקטרליות  פעולות  מדויק,  נשק  עילי, 
וסיוע מדויק ומהיר מאוד של תקיפות מטוסים במרחב המגע 
ושיח  תמרון  הכוללים  מבצעים  מיעוט  עקב  היבשה.9  לכוחות 
בקרב  ומתמעטת  הולכת  הטכנולוגיה,  יתרונות  את  המשבח 
במובן  משולב  קרב  ביצוע  של  ההכרח  הבנת  השדה  מפקדי 
ואש  איסוף  באמצעי  המסתייע  תמרון   – המושג  של  הפשוט 

פשוטים, ואם ניתן אף אורגניים.
המ“פ  בדרגי  המפקדים  שבהם  ובאימונים  בהשתלמויות 
נטייה  ניכרת  ואש,  איסוף  תוכניות  לתכנן  נדרשים  והמג“ד 
על  ולהסתמך  והמדויקת  האווירית  האש  בדרישת  להתמקד 
הסיוע  גורמי  מצב  המתמרן.  מהדרג  נעדרות  שבפועל  יכולות 
החיליים  הספר  בבתי  הכשרותיהם  לקוי.  ובחטיבות  בגדודים 
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כשירותם  שימור  ליחידות  הגעתם  ולאחר  נמוכה,  ברמה  הן 
לקוי אף יותר. בביקורות שנערכו לאחרונה באימוני מחלקות 
ואי־הכרת  בסיסי  מקצועיות  חוסר  נמצא  גדודיות  מרגמות 
תרגולות ירי מעבר לפעולה המכונה “ירי קנה בודד“. במקרים 
רבים סובלות המחלקות מחוסר בהסמכה של מפקדי עמדות, 

מצב שאינו מאפשר להתאמן בירי מחלקתי.
יותר.  אף  חמורות  מבעיות  סובלים  בגדודים  האיסוף  צוותי 
האלפיים  שנות  בתחילת  למז“י  השדה  מודיעין  גורמי  העברת 
ולצערי  אלה,  גורמים  של  גדולה  מקצועית  להזנחה  הביאה 
החזרתם לאמ“ן לא לוותה בניסיון לתת מענה מקצועי לאתגרים 
באיסוף השדה שנוצרו בשנים האחרונות עקב השתנות האויב. 
הן חיל המודיעין והן זרוע היבשה בונים תקוות יתר על יכולות 
הלוחמ“ם שאמ“ן מבטיח ומזניחים את הכשרות גורמי האיסוף 
הגדודים  מפקדי  הן  רבים  במקרים  והחטיבתיים.  הגדודיים 
והחטיבות, הן הקמ“נים והן הלוחמים אינם מכירים את תו“ל 
הזרוע  ממסמכי  שחלחל  “חשיפה“,  המושג  השדה.10  איסוף 
בו  המשתמשות  הטקטי,  בדרג  ליחידות  הכוח  בניין  בנושא 
להגדרת פעולות בהפעלת הכוח,11 מקשה על צוותי איסוף אלה 

להבין את משימתם.
הסיוע  נכסי  מכל  השריון  חיל  התפרק  האחרונות  בשנתיים 
החטיבתיות  הסיור  פלוגות   – אורגני  באופן  לו  שהיו  הקרבי 
הביצה  למשל  קלסית  דוגמה  וזו  הגדודיות,12  הסיוע  ופלוגות 
ביחידות  הסיוע  גורמי  של  והאימון  ההכשרה  והתרנגולת: 
המפקדים  לכן  נמוכים,  ביצועיהם  כך  בשל  לקויה,  השדה 

מפעילים ומאמנים אותם פחות וחוזר חלילה.
האחרונות  בשנים  עומדת  המאמן“  הוא  “המפקד  הסיסמה 
המח“ט  רמת  ועד  המ“מ  מרמת  למפקד  שנשאר  כל  למבחן. 
והמידע  האימונים  תורת  בתחום  שצבר  המועט  הידע  הוא 

שונים.  מסוגים  ומהשתלמויות  מהזרוע  מהחיל,  מקבל  שהוא 
בצה“ל נטועה החשיבה שתרגילי חטיבה לסוגיהם הם תחליף 
מתקיימים  המפקדות  אימוני  ולכן  חטיבה,  מפקדת  לאימון 
במשורה. ההוראה המקצועית להפעלת מפג“ד בלחימה אינה 
תואמת את האמצעים הקיימים ברוב הגדודים, אין ספרות עזר 
מתוקפת למפקדת גדוד בלחימה ובפועל כמעט ולא מתבצעים 

אימונים למפג“דים.13

בשנתיים האחרונות התפרק חיל השריון 
מכל נכסי הסיוע הקרבי שהיו לו באופן 
החטיבתיות  הסיור  פלוגות   – אורגני 
דוגמה  וזו  הגדודיות,   הסיוע  ופלוגות 
והתרנגולת:  הביצה  למשל  קלסית 
הסיוע  גורמי  של  והאימון  ההכשרה 
ביחידות השדה לקויה, בשל כך ביצועיהם 
נמוכים, לכן המפקדים מפעילים ומאמנים 

אותם פחות וחוזר חלילה

על חשבון התקציב לאמצעי אימון, כגון שעות מנוע לרק“ם, 
תחמושת והקצאת ימי מילואים, צה“ל רוכש אמל“ח בצורה 
נכנס לשירות לאחר תהליך הכשרה קצר  לא מבוקרת אשר 
מעטפת  ללא  רב  אמל“ח  של  מהירה  רכישה  איכותי.  ולא 
למותר  והמפקד.  הלוחם  בהכשרת  לפיכך  פוגעת  הטמעה 

כטמ"ם במבצע "עלות השחר", אוגוסט 2022. חלק גדול מהאמל"ח עימו מתאמנים לא יהיה זמין ללוחמים בעת מלחמה, בוודאי אם היא 
תתרחש ביותר מזירה אחת. צילום: דו"ץ
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שונים  אמצעים  רכישת  לטובת  מוטה  שהתקציב  לציין 
מסחריות  חברות  על־ידי  באגרסיביות  לצה“ל  המשווקים 

העוסקות באמל“ח. 
צמוד  קשר  אין  וייצור  פיתוח  של  לפרויקטים  רבות  פעמים 
ומחייב עם צה“ל כדורש המבצעי. מערכות מגיעות לא בשלות 
קיימות.  שכבר  מערכות  עם  מסונכרנת  אינן  מקרים  ובהרבה 
מקצועיות  הוראות  או  הדרכה  חוברת  אין  רבים  במקרים 
אמצעי  אמל“ח.  באותו  הכשירות  בשימור  לסייע  האמורות 
החי“ר  בחטיבות  הסיור  לגדודי  שהגיעו  מיוחדים  איסוף 
שוכבים כאבן שאין לה הופכין. כמו כן כלי רק“ם מתקדם ויקר 
ביותר סופק לגדודי המערך המתמרן ללא חוברת הדרכה, ללא 
תהליך הכשרה לאנשי הצוות וללא הוראה מקצועית מסודרת.

חלק גדול מהאמל“ח עימו מתאמנים )כגון כטמ“מים, מטרות 
קרב ונשק מדויק( לא יהיה זמין ללוחמים בעת מלחמה, בוודאי 
אם היא תתרחש ביותר מזירה אחת. מצב זה גורם להסתמכות 
הזנחת  עם  בבד  בד  בחירום  יימצאו  שלא  אמצעים  על  שווא 
האימון באמצעים הקיימים. תשומת הלב העודפת לאמצעים 
טכנולוגיים גורמת בעקיפין ובמישרין להזנחה בכשירותם של 

תחומים רבים:
• הכשרת כוחות איסוף קרקעיים.	
• אימון צוותי מרגמות בגדודים.	
• שיפור יכולת הפעלת ארטילריה בקרב קציני היבשה.	
• אימון ותרגול מערכות קשר ופתרון תקלות קשר בכל הרמות.	
• תרגול השימוש בכל האמל“ח המותקן ברק“ם.	

• שיפור הכשירות בניווט והתמצאות.	
• שימור יכולות שו“ב באמצעים קשיחים כגון מפות וטבלאות. 	

תמרון להפעלת  טכנולוגיה  בין  איזון   חוסר 
תחבולני

עיני  את  לסמא  עלולות  מתקדמות  טכנולוגיות  יכולות 
בתחום  גם  צורך  שאין  תחושה  וליצור  והמפקד  הלוחם 
יתרון  היוצר  המלחמה  עשיית  של  הערמומי  הפן  התחבולה, 
על־ נחשפים  האויב  כוחות  אם  החיכוך.  בנקודת  האויב  על 
נמצאים  הם  היכן  למפקד  וברור  מתקדמים,  חיישנים  ידי 
למכביר,  הקיימת  מדויקת  באש  אותם  להשמיד  יכול  והוא 
ומאבד  הולך  צה“ל  ואכן  בתחבולה?  מחשבה  שישקיע  למה 
סדורה  מתודה  בצה“ל  אין  כיום  התחבולניות.  יכולותיו  את 
נדון  ולא  כמעט  זה  ועיקרון  התחבולנית  החשיבה  להוראת 
בבתי הספר לפיקוד.14 חשוב לציין שהדרך העיקרית ליישום 
שנעשה  כפי  תמרון,15  באמצעות  היא  הטקטי  בדרג  תחבולה 
ובפעולת  ובתל א־שמס  הימים  ששת  במלחמת  עגילה  באבו 

צנחני המילואים בחרמון במלחמת יום הכיפורים.16 

המלצות: הרוח היא המעיל 
סימן  מרכבה  בטנקי  מצויד  שהיה  גדוד  על  פיקדתי  בעבר 
ההגנה  במערכת  להצטייד  הצבא  החל  תקופה  באותה   .2
האקטיבית מעיל רוח. ידענו שהגדוד שלנו לא יצויד במערכת 
קבענו  לרגע.  חיילינו  את  השלינו  ולא  הזו  החדשנית  ההגנה 

פריסת מערכת דיגיטלית לתמיכה בפעילות מבצעית. מערכות מגיעות לא בשלות ובהרבה מקרים אינן מסונכרנת עם מערכות שכבר 
קיימות. צילום: אתר צה"ל
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אז סיסמה האומרת: “אצלנו הרוח היא המעיל“. כיצד אפשר 
להפוך את הסיסמה למעשית? להלן שלוש המלצות:

• הכשרה 	 גורמי  על  המתבסס  הקיימים  באמצעים  אימון 
מומחים ומקצועיים.

• תרגול פעולה בשיטה של פיקוד משימה וחשיבה תחבולנית.	
• תרגיל 	 לכל  המעשה  בערכיות  אמונה  של  תכנים  הכנסת 

בכל דרג.
יש להקפיד להתאמן ולתרגל באמצעים  נתאמן כפי שנילחם. 
בהפעלת  יתר  לאימון  להתפתות  ולא  בקרב  להיות  הצפויים 
אמצעים שלא יהיו בנמצא. על צה“ל לארגן היטב את מערכות 
בתי  ואת  החיליים  הספר  בתי  את  שלו,  הטכנוטקטי  האימון 
החיליים  הספר  בתי  מפקדי  לכל  ממליץ  אני  לפיקוד.  הספר 
והזרועיים, ובראשם למפקד בית הספר לפו“ש, להקים מערך 
של קציני מילואים בעלי ניסיון וידע במקצוע הצבאי שיסייעו 
באימון הלוחמים ביחידות השונות בכל הרמות. מערך של כמה 
בתי  עם  בתיאום  לאימונים  המגיעים  כאלה  קצינים  עשרות 
בזרוע.  הכשירות  רמת  את  משמעותית  להעלות  עשוי  הספר 
של חטיבות  אימוניהן  בצה“ל הפכו  כן בשנים האחרונות  כמו 
רבות  פעולות  עתידי.  לאמל“ח  ניסויים  למעבדת  מסוימות 
וחלקים גדולים בתרגיל חטיבתי התמקדו במערכת טכנולוגית 
חדישה שהגיעה לצורך התרגיל. הלוחמים מוכשרים להפעלתה 
אנשי  על־ידי  מופעלת  היא  ולבסוף  יעיל  ולא  מזורז  בהליך 
ואנשי מחלקת אמל“ח הנמצאים שם. על  החברה המסחרית 
להפעלת  ניסויים  למעבדת  בצה“ל  אימון  כל  להפוך  אסור  כן 

אמצעים מתקדמים ועתידיים.

תיראה  איך  ולהבין  להתאמץ  המפקד  על  המפקד.  אחריות 
עליו  אמת.  בשעת  ברשותו  יהיה  לא  ומה  יהיה  מה  המלחמה. 
לאמן את חייליו על פי האמצעים והיכולות שהוא מעריך שיהיו 
לו בקרב. לדוגמה כאשר הוא מבין שצפוי מארבי אויב בדרך אל 
היעד, עליו לאמן את אנשיו בטכניקות של מעבר שטח נחות 
ונטרול האיומים בו בעזרת ניתוח השטח, מיצוי כלי המלחמה 

המצויים בידו בוודאות ופעולה תחבולנית.

אימון,  לאמצעי  התקציב  חשבון  על 
תחמושת  לרק"ם,  מנוע  שעות  כגון 
רוכש  צה"ל  מילואים,  ימי  והקצאת 
אמל"ח בצורה לא מבוקרת אשר נכנס 
קצר  הכשרה  תהליך  לאחר  לשירות 
ולא איכותי. רכישה מהירה של אמל"ח 
רב ללא מעטפת הטמעה פוגעת לפיכך 

בהכשרת הלוחם והמפקד

היעדר מודיעין. על המפקדים בדרג הטקטי לדעת כי במלחמה 
שתפרוץ בעשר השנים הקרובות, הם אינם צפויים לקבל תמונת 
אויב עשירה מהסנסורים הסיגינטיים כפי שאמ“ן מבטיח וכפי 
המודיעינית  המצב  מתמונת  גדול  חלק  בתרגילים.  שנראה 

חיילי צה"ל בכיבוש החרמון הסורי. הדרך העיקרית ליישום תחבולה בדרג הטקטי היא באמצעות תמרון
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ההערות למאמר זה מתפרסמות בסוף הגיליון.

איסוף  יכולות  על  ויתבסס  המפקד  כתפי  על  להישען  ימשיך 
להסתייע  יש  כן  כמו  מועד.  מבעוד  להכין  ידאג  שהוא  המידע 
אימון  את  לבסס  אין  אך  בנמצא,  שיש  מתקדמים  באמצעים 

הכוחות על טכנולוגיות עתידיות או כאלה שטרם הבשילו.
הפלוגות  של  הזיווד  בפק“ל  הייתה  בעבר  תחבולה.  היעדר 
מדובר  תירס“.  “קלח  הטקטית  ההונאה  ערכת  הלוחמות 
באמצעי פשוט וזול, דמה דו־ממדי מתקפל של טנק העשוי בד 
שנועד ליצור הדמיה של טנק במרחב. קלח התירס אינו חייב 
לחזור לפק“ל הזיווד, אך הרעיון וההבנה שכל אחד בכל רמה 
חייב לחשוב איך לתחבל, חייב גם חייב לחזור. יש להגביר מאוד 
על  הדרגים.  בכל  תחבולנית  ולפעולה  למחשבה  האימון  את 
צה“ל להפוך ולהפוך בזה. עליו להקים צוותי חשיבה שיעשו כל 
שביכולתם להתחיל ולסיים תהליכי כתיבה של חומרי הדרכה 
שיח  על  להתעקש  יש  המחלקה  מרמת  תרגיל  בכל  בתחום. 
תחבולני בשלב הצגת התוכניות לרמה הממונה. יש לשאול את 
יתרון על אויבך בנקודת  המתאמן: “כיצד אתה מתכוון ליצור 
המפגש בניכם?“; “מהי התחבולה שאתה מציע?“; “איך אתה 
מטעה?“. אומנם התחבולה בדרג הטקטי בדרך כלל לא יכולה 
להיות מורכבת, והיא נשענת ברובה על נתוני הזמן והמרחב ועל 
פי רוב יהיו לה מאפיינים של הטעיה, אך ככל שמרבים לחשוב 
על תחבולה, הולכת ומשתכללת היכולת לעשות אותה. גם אם 

הדבר מסתכם בירי למקום ההפוך ממנו הכוח מתכוון להגיע.

בשנים האחרונות בצה"ל הפכו אימוניהן 
ניסויים  למעבדת  מסוימות  חטיבות  של 
וחלקים  רבות  פעולות  עתידי.  לאמל"ח 
גדולים בתרגיל חטיבתי התמקדו במערכת 
לצורך  שהגיעה  חדישה  טכנולוגית 
להפעלתה  מוכשרים  הלוחמים  התרגיל. 
היא  ולבסוף  יעיל  ולא  מזורז  בהליך 
מופעלת על־ידי אנשי החברה המסחרית 

ואנשי מחלקת אמל"ח הנמצאים שם

ערכיות המעשה. על הצבא להכניס את העיסוק באמונה בערך 
כיצד  לחשוב  מפקד  כל  על  שלו.  האימונים  לתוכנית  המעשה 
את  אותם  ללמד  כיצד  למעשיהם,  משמעות  לחייליו  להקנות 
הערך  למעגל  זיקה  לחוש  להם  לעזור  וכיצד  פעולתם  ערכיות 
המכונה עם ישראל בארצו. הדבר אינו פשוט כלל ועיקר. אנו 
עשרות  לאחר   – הסובייקטיבית“  “התקופה  בשלהי  נמצאים 
שנים של הדגשת צורכי הפרט והאמונה שרווחה כלכלית פותרת 
כל מכאוב, הצעירים מחפשים כעת ערכיות ומשמעות לחייהם 
יש  הזה  המצב  את  להם.  שמחוצה  חברתיים  למעגלים  וזיקה 
למצות. האחריות מונחת בראש ובראשונה על כתפי המפקדים 
מתאימים  משאבים  והקניית  בנושא  שיח  יצירת  הבכירים. 
אל  ומשם  הזוטרים,  המפקדים  אל  גם  התוכן  לחלחול  יגרמו 
החיילים. הפילוסוף ד“ר שמעון אזולאי כתב בספרו קץ האושר 
כי “אנו רואים שימור מתמיד של לאום ושל זיקה אליו, שימור 
או לעם. מי שחשב שמתן מענה  מתמיד של שייכות לקהילה 
לצרכי הפרט כגון כלכלה משגשגת יבטל כל זיקה – טעה. אנו 

מוכנים להקריב כל מה שיש לנו ברגע שישנו איום על הזיקה 
חיילים בעולם“.  היו  לא  זה,  מנגנון  היציבות שלה. בלעדי  ועל 
יש להגדיר את המכנה המשותף הרחב בהיבט זה, ליצור נרטיב 
גדול של חיילים ומפקדים מסכימים עליו  ופשוט, שרוב  ברור 
יש לחזק את  באופן ספונטני, כזה שמביא ללכידות המרבית. 
מעגל הערך אליו נושא החייל את עיניו בשגרה ובחירום. מסמך 
רוח צה“ל יכול להיות הבסיס הפרקטי לתוכנית האימון בתחום 
זה. על כל דרג, בכל אימון, לשלב תכנים בנושא. בעזרת המדיה 
אפשר לשלב עבודה אינטראקטיבית, סרטים, ספרים, תוכנות 
ומשחקי מחשב. גם האימון עצמו צריך להכיל תכנים מעוררי 
פחות  שלפני  זה  ישראל,  עם  ישראל,  פשוט   – ישראל  רוח 
ונכחד, זה שעל נוכחותו בחבל הארץ הזה  ממאה שנה כמעט 
בעבר ולגירושו ממנה יש עדויות אין ספור. יש להפוך סדנאות 
דרג.  בכל  אימונים  ובתוכניות  בקורסים  חובה  לתוכני  בנושא 
כלליים  ערכיים  תכנים  בשילוב  מאוד  השתכלל  שצה“ל  כמו 
בתרגילים שהוא עורך, כגון התמודדות עם בתי ספר ומסגדים 
דילמות  להכיר  וללוחם  למפקד  המסייעים  לחימה,  בשטחי 
אנושיות ומעוררים אותו למחשבה על בן האנוש שבמלחמה, 
תכנים  התרגיל  או  האימון  של  המעשה  בסיפור  לשלב  יש  כך 
החמור  והאיום  בארצו  ישראל  עם  היות  ערך  את  הנושאים 

והמתמיד על נוכחותנו כאן.

סיכום
“עלינו לדאוג לא רק לניצול כל חידושי המדע והטכניקה ]...[ 
כל אלה בלבד אינם מספיקים. בסופו של דבר לא הטנק ולא 
התותח ולא מטוס הקרב עושים את המלחמה – אלא האדם 
חריצות  ולא  השרירים  כח  לא  מכריע  הלוחם  ובאדם   ]...[

טכנית – אלא רוחו“. )דוד בן־גוריון(

לחימה  למצבי  יעילה  תגובה  יכולת  לפתח  חייב  צה“ל 
במקביל.  זירות  בכמה  ומתרחשים  במהירות  המתפתחים 
ה“שרירים“  שני  על  רבות  פעמים  דיבר  כוכבי  הרמטכ“ל 
שעליהם הוא משתית את כוחו של צה“ל – שריר ההתעצמות 
שריר  בפיתוח  רבות  עסק  הוא  היכולות.  שימור  ושריר 
בשנים  הוזנח.  היכולות  שימור  שריר  אך  ההתעצמות, 
אל  במרוץ  רבים  מתקדמים  אמצעים  צה“ל  רכש  האחרונות 
עבר מהפכת “האינטרנט של הדברים“, הקים יחידות חשיפה 
שונות  תקיפה  תורות  ופיתח  הקטלניות  להעצמת  ותקיפה 

המבוססות טכנולוגיה.
רב־ממדיות  “מהלומות  כמו  במונחים  לדבר  מרבים  בצה“ל 
התקדמות  מגמת  יש  ואכן  הפועל,  אל  יוצא  חלקן  קטלניות“. 
אסור  אך  מתקדמים.  טכנולוגיים  אמצעים  בהטמעת 
שהתקדמות זאת תבוא על חשבון שימור היכולות של המסה 
בארגונים  הנבחנים  בין־לאומיים  מדדים  לפי  העיקרית. 
בגרות  “חסר  מוגדר  צה“ל  ובעולם,  בארץ  ומתקדמים  גדולים 
טכנולוגית“.17 אין זו הקנטה, אלא אבחנה מקצועית. לפי אותם 
בוחנים יידרשו עוד שנים עד שהצבא יתארגן באופן שיאפשר 
ברור.  מבצעי  כיתרון  הטכנולוגי  יתרונו  את  להגדיר  באמת  לו 
על צה“ל להגדיר באופן ברור את הצורך, להסדיר את תהליכי 
וסטנדרטים  דרכים  ולגבש  התוצר  איכות  על  והבקרה  הרכש 
את  ולשפר  לשמר  יש  אז  עד  ביחידות.  האמצעים  להטמעת 

יתרוננו המבצעי המובהק – ההון האנושי.
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