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    ::::מקום המפקדמקום המפקדמקום המפקדמקום המפקד

הוא חייב להתמקם היכן שהכי יעיל . ההשפעה האישית של המפקד על חייליו היא בעלת החשיבות הרבה ביותר
בתנועה רגלית הוא היה הכי קדימה שביטחונו מאפשר ומיקומו צריך להיות ידוע לכל אנשי המטה שלו כך . להנהיג

 . שדיווחיהם יוכלו למצוא אותו היכן שהוא נמצא

בהתקפה המפקדה  שלו צריכה להימצא קדימה ככל האפשר ועדיין מוגן מפני אש ישירה כדי להבטיח פעולה בלתי 
מממשת שליטה בנקודה החשובה ביותר בשדה , מסיבות טקטיות המפקדה ממוקמת סמוך למאמץ העיקרי. מופרעת

וקצין הקשר .) א.פי  קווי הקשר ג-במקור הגרמני נכתב על(ידי  התקשורת -תנועת המפקדה מושפעת על. הקרב
המפקד נשאר בעמדתו הקדמית , בנסיגה. הדיביזיוני צריך להיות מעודכן כל העת כך שיוכל לתת מענה לצרכי הקשר

רק לאחר מכן הוא נע לאחור , יחד עם קצין הארטילריה שלו, עד שישתכנע שפקודותיו הוצאו לפועל בהצלחה
הנוצר לעתים תכופות כאשר מתבצעת נסיגה המפקד יישאר עם , במצב מאד קשה או מסוכן. לעמדתו החדשה

 .  חייליו

  תפקידי המטהתפקידי המטהתפקידי המטהתפקידי המטה

כל קצין . מוגדרות למטה הגדרות מדויקות, כדי להבטיח תפקוד חסר תקלות. המפקד אינו צריך לעסוק בפרטים
בעוד המטה הלוגיסטי והמנהלתי נשאר , המטה הטקטי נשאר בדרג המפקד. מטה אחראי למילוי משימותיו במלואן

 .מאחור בסביבת הריכוז המנהלתי

  הערכת מצבהערכת מצבהערכת מצבהערכת מצב

. הצב את מיקום כוחותיך על מפת המבצעים ואת המידע שיש לך על האויב. אתה חייב לערוך הערכת מצב מקיפה
צריך להיות מאד זהיר לא לתת , המידע מנותח באובייקטיביות. המידע הזה בנבה מדיווחים ממקורות שונים

חלק גדול הוא שגוי והחלק הגדול ביותר אינו . חלק גדול מהמידע מתנגש. משמעות למידע כפי שאתה רוצה שיהיה
 . וודאי

  כללים מנחיםכללים מנחיםכללים מנחיםכללים מנחים

 :הערך את המצב בהתאם לכללים הבאים. קרא בזהירות את הפקודות שקבלת ושקול את המידע שהתקבל

כל ירידה במימוש העיקרון הזה היא . העיקרון הראשון והחשוב ביותר הוא מיצוי מיטבי של מה שעומד לרשותך
 . גורם גורע מיכולתך להשיג את מטרתך

. רכז כמה כוח שאתה יכול בנקודה שאתה מעריך שתיפול הכרעה על מנת להגביר את סיכוייך במאמץ העיקרי, שנית
 .הצלחת המאמץ העיקרי מפצה על אבידות קלות שיספוג

, חשוב מאד שתוציא את פעולותיך מוקדם ככל האפשר, למעט אם יש יתרון בהשהיה, אל תפסיד זמן –שלישית 
שקול רק את , אתה חייב לשקול כל מצב בפני עצמו, לבסוף. באמצעות פעולה מהירה האויב משותק בשלב הראשון

 .החיוני

 :השאלות הבאות עשויות לעלות

אני צריך להלחם לבד או ? האם היא דורשת הכרעה או השהיה? מה המשימה שלי –המשימה 
 ?להיות מושפע מכוחות אחרים

היכן הקרקע ? איזה נתיב מוליך לאויב? מה תנאי הקרקע בין מקום כוחותיי והאויב –קרקע 
כאשר המשימה כוללת הגנה איזו קרקע ? מאפשרת תנועה מוסתרת התצפית קרקעית ואווירית

 ? מקנה לי יתרונות

האם יש ? היכן ממוקם האויב עכשיו? מה יכול האויב לעשות כדי לשבש את תוכניותי –אויב 
האם יש סימנים ? מה הוא יכול לעשות לשיפור מצבו הטקטי? ריכוז כוח משפיע אצל האויב

? כיצד תשפיע הקרקע על פעולת האויב? מה אני יודע על אישות מפקד האויב ומצב כוחותיו? שהוא עושה שגיאות
 ? כיצד אני יכול לפעול ולהביא הכי הרבה נזק לאויב

מה אני ? האם צריך אמצעי ניוד והאם יש לי אותם? מתי? איזה כוח ניתן לצוות? מי זמין מיד? היכן הם –כוחותיך 
האם ניתן להסתייע ? במיוחד תחמושת –מה מצב הלוגיסטיקה ? יכול לצפות מכוחותיי לפי תפקודם בעבר

 ?איזו דרך פעולה מקנה את ההצלחה הגדולה ביותר? בארגונים אחרים

  נטילת היוזמהנטילת היוזמהנטילת היוזמהנטילת היוזמה

אל תצפה לרמזים . נטול את היוזמה, מה שבדרך כלל קורה במלחמה, כאשר המצב לא ברור והתנאים קשים, ככלל
 .או הצעות מהאויב בהקשר לפעולתך הבאה

  ההחלטהההחלטהההחלטהההחלטה

רצון חזק של . ידי  פעולה מתואמת ותוקפנית באמצעים הקיימים-החלטה חייבת להציג יעד ברור שצריך להשיגו על
 . לעיתים הרצון החזק יוביל לניצחון. המפקד חייב להיות דומיננטי כל העת

. לעולם אל תיתן לחרדה לביטחון אישי להתערב או להשפיע האיזה אופן על משימה אמיתית שהיא השמדת האויב
הבטח שכל עוזריך מבינים היטב . חשיבה מהירה אבל בלי להתעלם משום דבר חיוני, שקול בקור רוח את המצב

תסבוכת ומבוכה . אף פעם על תנהל מועצת מלחמה. עצבנות מצדך מושלכת מהר על הכפופים לך. את תכניתך
אדם יכול להעריך את המצב הברה יותר . בדרך כלל מופיעים ובדרך כלל מתקבלות רק החלטות הבלתי מושלמות

לאחר שהחלטה התקבלה אל תסטה למעט . ידי  הערכת מצב עצמאית-טוב ולהגיע להחלטות חד משמעיות על
ידי  הצמדות עקשנית להחלטה -אדם יכול להביא לאסון על, לעומת זאת, בהקשר הזה. עבור סיבות מצוינות

המפקד . האמנות האמיתית של מנהיגות מצויה ביכולת להכיר בהן. ראשונית כאשר יש סיבות מוצדקות לשינוי
 .מפקד הדיוויזיה בדרך כלל ישמע את הצעותיו של ראש המטה שלו. צריך להיות נחוש אבל לא עיקש

בחרנו הפעם להציג מספר בחרנו הפעם להציג מספר בחרנו הפעם להציג מספר בחרנו הפעם להציג מספר 
מבטים על עבודת המפקד מבטים על עבודת המפקד מבטים על עבודת המפקד מבטים על עבודת המפקד 

. . . . מזוויות שונותמזוויות שונותמזוויות שונותמזוויות שונות     

, , , , בכל שמלחמות לדורותיהןבכל שמלחמות לדורותיהןבכל שמלחמות לדורותיהןבכל שמלחמות לדורותיהן
ללא תלות במערכות הפיקוד ללא תלות במערכות הפיקוד ללא תלות במערכות הפיקוד ללא תלות במערכות הפיקוד 

, , , , אמצעי הלחימהאמצעי הלחימהאמצעי הלחימהאמצעי הלחימה, , , , והשליטהוהשליטהוהשליטהוהשליטה
סדרי הגודל או כל פרמטר סדרי הגודל או כל פרמטר סדרי הגודל או כל פרמטר סדרי הגודל או כל פרמטר 

ההצלחה והכשלון הם ההצלחה והכשלון הם ההצלחה והכשלון הם ההצלחה והכשלון הם , , , , אחראחראחראחר
במידה רבה תוצר של תפקוד במידה רבה תוצר של תפקוד במידה רבה תוצר של תפקוד במידה רבה תוצר של תפקוד 

, , , , בהכנת הכוחבהכנת הכוחבהכנת הכוחבהכנת הכוח    ――――המפקד המפקד המפקד המפקד 
בניהול הקרב וברמות בניהול הקרב וברמות בניהול הקרב וברמות בניהול הקרב וברמות , , , , בתכנוןבתכנוןבתכנוןבתכנון

הגבוהות גם במיצוי תוצאות הגבוהות גם במיצוי תוצאות הגבוהות גם במיצוי תוצאות הגבוהות גם במיצוי תוצאות 
. . . . הלחימההלחימההלחימההלחימה     

בחרנו להביא תרגום של חוברת בחרנו להביא תרגום של חוברת בחרנו להביא תרגום של חוברת בחרנו להביא תרגום של חוברת 
תורת הלחימה הגרמנית תורת הלחימה הגרמנית תורת הלחימה הגרמנית תורת הלחימה הגרמנית 

אלה ימי מבצע אלה ימי מבצע אלה ימי מבצע אלה ימי מבצע , , , , 1942194219421942מדצמבר מדצמבר מדצמבר מדצמבר 
ברברוסה ורומל בצפון ברברוסה ורומל בצפון ברברוסה ורומל בצפון ברברוסה ורומל בצפון 

אפשר להעתיק את אפשר להעתיק את אפשר להעתיק את אפשר להעתיק את , , , , אפריקהאפריקהאפריקהאפריקה
ל ל ל ל ““““מרבית ההנחיות גם לתומרבית ההנחיות גם לתומרבית ההנחיות גם לתומרבית ההנחיות גם לתו

ניכר כי הם התמקדו ניכר כי הם התמקדו ניכר כי הם התמקדו ניכר כי הם התמקדו . . . . נוכחינוכחינוכחינוכחי
――――בניצול מה שעומד לרשותם בניצול מה שעומד לרשותם בניצול מה שעומד לרשותם בניצול מה שעומד לרשותם 

“, “, “, “, מלמעלהמלמעלהמלמעלהמלמעלה””””לא בתמיכה וסיוע לא בתמיכה וסיוע לא בתמיכה וסיוע לא בתמיכה וסיוע 
להיות להיות להיות להיות , , , , המפקד חייב ליזוםהמפקד חייב ליזוםהמפקד חייב ליזוםהמפקד חייב ליזום

להשיג את המשימות להשיג את המשימות להשיג את המשימות להשיג את המשימות , , , , תוקפןתוקפןתוקפןתוקפן
....בכוחו שלובכוחו שלובכוחו שלובכוחו שלו     

מאמר אחר עוסק בשני גנרלים מאמר אחר עוסק בשני גנרלים מאמר אחר עוסק בשני גנרלים מאמר אחר עוסק בשני גנרלים 
האחד האחד האחד האחד , , , , שנים מאוחר יותרשנים מאוחר יותרשנים מאוחר יותרשנים מאוחר יותר    60606060

גנרל פוליטיקאי והאחר גנרל  גנרל פוליטיקאי והאחר גנרל  גנרל פוליטיקאי והאחר גנרל  גנרל פוליטיקאי והאחר גנרל  
    כל אחד ודרכוכל אחד ודרכוכל אחד ודרכוכל אחד ודרכו    ――――של חיילים של חיילים של חיילים של חיילים 

ומאמר שלישי עוסק בממשק ומאמר שלישי עוסק בממשק ומאמר שלישי עוסק בממשק ומאמר שלישי עוסק בממשק 
בין דרגי מקבלי ההחלטות בין דרגי מקבלי ההחלטות בין דרגי מקבלי ההחלטות בין דרגי מקבלי ההחלטות 

האזרחי והצבאי בתנאי מדינת האזרחי והצבאי בתנאי מדינת האזרחי והצבאי בתנאי מדינת האזרחי והצבאי בתנאי מדינת 
    ישראלישראלישראלישראל

המכנה המשותף לכל אלה הוא המכנה המשותף לכל אלה הוא המכנה המשותף לכל אלה הוא המכנה המשותף לכל אלה הוא 
פתרון פתרון פתרון פתרון ””””ואין ואין ואין ואין “ “ “ “ מתכונתמתכונתמתכונתמתכונת””””שאין שאין שאין שאין 

פיקוד הוא תפקוד פיקוד הוא תפקוד פיקוד הוא תפקוד פיקוד הוא תפקוד “ “ “ “ בית ספרבית ספרבית ספרבית ספר
וההצלחה היא וההצלחה היא וההצלחה היא וההצלחה היא , , , , של בני אדםשל בני אדםשל בני אדםשל בני אדם

פרי תבונה אישית ותובנת שדה פרי תבונה אישית ותובנת שדה פרי תבונה אישית ותובנת שדה פרי תבונה אישית ותובנת שדה 
    .  .  .  .  הקרב והמשימההקרב והמשימההקרב והמשימההקרב והמשימה

wwwwwwwwwwww....iamtiiamtiiamtiiamti....comcomcomcom 

    דבר העורךדבר העורךדבר העורךדבר העורך

    1942194219421942————עבודת המפקדעבודת המפקדעבודת המפקדעבודת המפקד    ————ל גרמני ל גרמני ל גרמני ל גרמני ““““תותותותו

    בעיני שני גנרליםבעיני שני גנרליםבעיני שני גנרליםבעיני שני גנרלים    ————    21212121פיקוד במאה ה פיקוד במאה ה פיקוד במאה ה פיקוד במאה ה 

    צבא בדרג מקבלי החלטותצבא בדרג מקבלי החלטותצבא בדרג מקבלי החלטותצבא בדרג מקבלי החלטות————הממשק אזרחהממשק אזרחהממשק אזרחהממשק אזרח

    קיצוצי תקציבי ביטחון במדינות המערבקיצוצי תקציבי ביטחון במדינות המערבקיצוצי תקציבי ביטחון במדינות המערבקיצוצי תקציבי ביטחון במדינות המערב

::::בידיעון זהבידיעון זהבידיעון זהבידיעון זה     



ארדס וסטנלי מקריסטל שפקדו על הכוחות הבינלאומיים בעיראק ' דויד ריצ 
בריטניה   –ובאפגניסטן הם בין הגנרלים המעוטרים ביותר במדינותיהם  

הם נולדו בתחילת שנות . הם גם פעלו במקביל באותה תקופה. וארצות הברית
התגייסו בתחילת שנות השבעים ושרות ,  בנים לקולונלים בצבא ,  החמישים 

הם השתחררו ב . רס'מקריסטל בריינג, ארדס בקומנדו'ריצ: בכוחות המיוחדים
 .בהתאמה  2010 -וב 2013 –

ספרי הזיכרונות שלהם מאפשרים מבט אל המהפכות של שני הצבאות 
אבל העניין המרכזי בהם .  9/11במהלך המלחמה הקרה ובמערכות שאחרי  

פיקוד צבאי הפך לעניין רגשי .   21-הוא השקפותיהם על פיקוד במאה ה 
כאשר גנרלים בריטיים ואמריקאיים נראים כנכשלים ,  בעשור האחרון 

בתפקידם לייעץ לדרג המדיני ולתכנן ולהוציא לפועל את תכניותיהם במערכה 
מוסכם על רבים .  בבריטניה הביקורת על פיקוד הפכה לויכוח אכזרי .  כוללת 

שהפיקוד האסטרטגי והמערכתי של מפקדים בריטיים הוא כשלון בעשור 
 . האחרון בעיראק ובאפגניסטן

כגנרלים ,  אבל .  ארדס ומקריסטל לא מבקשים לתת פתרון לבעיות האלה ' ריצ 
הם מציגים ,  מנוסים שהיו מעורבים במרכז מערכות לאחר המלחמה הקרה 

כדי   21-תובנות אילו כישורים ואיכויות נדרשות ממפקד צבאי במאה ה 
ארדס מתאר כיצד מפקד חזית צריך לעצב ולתכנן את ' בעוד ריצ .   להצליח 

 .המערכה שלו מקריסטל מתאר כיצד הוא צריך להוציא אותה לפועל

ארדס היה תמיד קצין ' ריצ .  ארדס 'פיקוד הוא המוטו המרכזי של ספרו של ריצ
וכפי שהתיאור שלו של תרגילי המלחמה הקרה במישורי צפון ,  מוכשר 

הוא קלט לעומק את עקרונות המלחמה ,  מתארים   80-גרמניה בשנות ה 
הוא .  משהו יותר מזה התרחש ,  כבר בראשית הקריירה שלו .  הקונבנציונלית 

לחשוף ראייה ,  התחיל להציג יכולות לתמרן את ההירארכיה הפיקודית 
 .פערים וכפל משמעויות בין ועל מפקדיו בינם הוא היה יכול לתמרן, מוטעית

. ארדס מונה לראש מטה החטיבה הבריטית בברלין 'בסוף שנות השמונים ריצ
אבל האירוע .  תפקידיו כללו פיקוח על רודולף הס שמת במהלך התפקיד שלו 

השחקנית הבריטית .  המשמעותי ביותר היה כנראה גם הטריוויאלי ביותר 
ארדס וכמה מחבריו ושומרי ' ריצ .  ואן קולינס בשיא פרסומה ביקרה בברלין 'ג

חשיפת המעשה גרמה לויכוח גדול בינו לבין מפקד . ראשו התנדבו לסייע לה
. שרתח על הפרת הפרוטוקול הצבאי ,  החטיבה שלו והמפקד הבריטי בברלין 

הוא הציע לתרום את תקציב ,  ארדס התחמק מעונש בגלל הברקה גאונית 'ריצ
ט " ידי  המח -צוות שומרי הראש שלו לקופת הצדקה של הצבא המופעלת על 

, דויד ,  להפליג עם כיוון הרוח ... כן .... המממ " ט סיכם את האירוע  " המח .  שלו
האבחנה הזו יכולה להיות התמרור בכל המשך ".  אבל זה כיוון מאד נכון 

 .ארדס'הקריירה של ריצ

ארדס היה  חוש ' לריצ .  בכל תפקידי הפיקוד שלו המאפיין הזה חזר על עצמו 
בהחלקת ,  לעיתים תכופות יותר , הן בליווי של סלבס והן -למה צריך לעשות  

הוא השתמש בקסמו וביכולות .  משברים יותר חשובים בשרות מולדתו 
הפוליטיות שלו לתמרן מתנגדים ולהבטיח שיש לו מספיק אמצעים וסמכות 

במסגרת פעולת הפינוי ,  בסיירה ליאון   2000  –  1999  -ב .  לפעול למטרותיו 
הוא הביס את החזית המאוחדת המהפכנית וייצב את משטרו של ) לא קרבית(

נאמר שהחלטותיי להתעלם מהפקודות שקבלתי מלונדון ולהתערב :" קאבה 
לומר שמה שקרה במהלך הימים והשבועות   –צבאית במלחמת אזרחים  

 ".זו הייתה תוצאה של הערכת מצב יסודית. זה לא -הבאים  היה אצילי 

הוא הואשם בהרחבה של ,  2007-   2006  –כמפקד כוחות הקואליציה  
הוא הפעיל .  ו " הסמכויות הפורמאלית שניתנו לו כמפקד הטקטי של נאט 

גוף ,   (PAG),  ידי  יצירת קבוצת הפעולה למדיניות -רפורמות ממשלתיות על
בעודו עוסק בפעילות ,  ) אפגניסטן ( צבאי ביצועי הכפוף לנשיא קראזי  -אזרחי

תוצאת ההשפעה הפוליטית השתקפה .  שהייתה בבירור באחריות השגריר 
מאד ברור שהאנשים ערים : "  ארדס חשף ' וריצ "  שאל את הגנרל " בגישה  

אני צריך לשמור על פרופיל נמוך או .  להשפעתי על קראזי ומאותגרים מכך 
בסיום תפקידו השגריר האיטלקי ". שכל יריבי יבעטו בי כדי לפגוע במטרותיי

יהיה המקרה אשר ".  פוליטיקאי מאד מוכשר המסתווה כאיש צבא "  סיכם  
 . יהיה התגובות היצירתיות לפתרון צרכים מבצעיים תרמו לפיתוח המערכה

ארדס תמיד נשענה על מטה יעיל ' הצלחת ריצ 
למרות הסיכון לקריירה .   שאפשר לו לממש את השאיפות הפוליטיות ,  ומוכשר 

הלויאליות שלהם הייתה חיונית . " ארדס ' שלהם הם היו נכונים לתמוך בריצ 
.אותו הדבר התרחש גם באפגניסטן". להצלחת מעשינו וחיזקה את החלטותיי

מקריסטל פחות מוחצן ובולט ;  ארדס ' מקריסטל היה בעל אופי שונה מאד מריצ 
 .איכויות שהיו מכריעות להצלחתו כמפקד, הוא ענו וצנוע

ועזב את   2003  -מקריסטל מונה לפקד על פיקוד הכוחות המיוחדים המשולב ב 
הוא הצהיר שחלקו במערכה יכול להסתיים . 2008 -התפקיד הזה בסוף המערכה ב

ו אחרים  כולל גנרל בריטי אחד "בניגוד למפקדי נאט, רק כאשר המשימה תושלם
אנחנו כאן לא ” .  מקריסטל היה שונה .  שיצא לחופשת סקי בעודו פוקד על הכוח 

 ".אנחנו כאן כדי לנצח, כדי להלחם

מעגל המודיעין היה איטי ,  הראשון .  מקריסטל ניצב בפני שני אתגרים מרכזיים 
מידע שנאסף ממבצעים טקטיים לא עובד ונותח מספיק מהר על .  מדי 

המודיעין היה לא עדכני כבר לפני השלמת ;  המפקדות כדי לתקוף מטרות 
על מנת שהכוחות המיוחדים יהיו יעילים הם צריכים את שיתוף , השני. המשימה

זה אתגר את התרבות המוסדית של .  הפעולה והעזרה רשויות רבות אחרות 
הכוחות המיוחדים ובמיוחד את כוח דלתא הממוקדים בחשאיות ועצמאות 

סודיות ומידור הם מסורת בכוחות המיוחדים במיוחד ביחידה " מקריסטל אמר  
 ". והם יחסלו אותנו) רובה כוח דלתא( 714

כדי לקדם  את הרשת שלו מקריסטל שינה את מבנה פיקוד הכוחות המיוחדים 
במקום מערכת ככוורת " הוא הסביר  "  זרימת אנשים ומידע " המשולב כדי לשפר  

הרמה הבכירה של הכוחות המבצעיים (   16אנחנו הצבנו את צוות  ,  של משרדים 
שום מידור לא יוכל להיות תירוץ , הכול נדון בפתיחות, באמצע האולם) המיוחדים

ארגון חדר הערכת המצב היה מכריע ".  לא לשתף פעולה עם יתרת הצוות 
מקריסטל הציב את עצמו ומטהו סביב שני שולחנות צופים למסך מפת  

חדר המבצעים מיצג כיצד סגנון הפיקוד שלי וצוות הפיקוד שלי היו . "המבצעים
חלקתי הכל עם הצוות היושב סביב ,  לחצתי על שקיפות והחלטיות .   מעורבים 

מקריסטל חזר על המבנה הזה במפקדתו החדשה באלכסנדריה " השולחן ומעבר
 .יניה'ווירג

מקריסטל הבין שרשת המבצעים המיוחדים שלו מותנית לא בטכנולוגיה או 
חוסר " מעגלי מודיעין איטיים היו תוצר של  .  בגיאוגרפיה אלא בגורם האנושי 

הסיכוי הגדול ביותר לשיפור מונח היכן שאנשים חשו ,  אמון בין המשתתפים 
הצלחת המבצעים המיוחדים תלויה ".  כל אחד צריך לסמוך על חבריו .  מעורבות 

 . ביצירת קהילת מבצעים של מפעילים ופעילים

מרבית זמני כמפקד היה מוקדש : " ארדס מלא תפקיד חשוב ' כמו ריצ ,  מקריסטל 
מצא ( ליצירת שותפות עם מספר סוכנויות המעורבות במעגל אחד של מבצעים  

 “).נתח, נצל הצלחה, חסל, הקפא

סגנון המנהיגות שלו שונה מהקידום העצמי .  מקריסטל פתח סגנון פיקוד ייחודי 
בגלל ריבוי הסוכנויות אתם .  ידי  הרבה גנרלים אמריקניים מוצלחים -המופגן על 

בניגוד .  הוא פעל ופיזורם הגיאוגרפי שיחות הוועידה בווידיאו הפכו לכלי מרכזי 
ידי  גנרלים כמו פטון או -על   20  -חריף לסגנון הפיקוד המועדף לעתים במאה ה 

מונטגומרי שהשפיעו באמצעים אקזוטיים כמו קת אקדח מצופה שנהב או מעיל 
ידי  קור רוח וחשיבה -מקריסטל חשב להמריץ את אנשיו על ,  רוח של טייסים 

לא היו לו .  העובדה שמקריסטל מעולם לא היה בכוח דלתא סייעה לו .  מסודרת 
הוא הכיר . השחצנות ותחושת העליונות שלעיתים מסתפחת לאנשי הכוחות האלה

.  שהוא צריך לזכות באמון כמפקד לעולם לא להניח שיש לו אותו אוטומטית 
במיוחד כאשר ספגו אבידות או ,  התמיד לבקר את כוחותיו כדי לחלוק בכאביהם 

תודה ,  חיי אדם על הפרק ,  עשו את תפקידיכם. "כדי להסביר את האסטרטגיה שלו
 ".כמו תמיד לכל מעשיכם

גנרלים לעיתים רחוקות נהנים   21  -ארדס ומקריסטל יצרו מצג שבמאה ה ' ריצ 
מפקדים  צריכים לפתח אסטרטגיות . מהנוחיות של קבלת הנחיות מדיניות ברורות

, הגנרל המודרני הוא לא כל כך לוחם, המייצגות את המדיניות בתפיסה רחבה
 . מנצח ומשלב, צבאי-מתמרן אזרחי

 ארדס'גנרל סטנלי מקריסטל ודויד ריצ –פי  שני ספרים -עלאנתוני קינג   – בעיני שני גנרלים 21 -פיקוד במאה ה
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למרות הסיכון לקריירה 
הלויאליות שלהם הייתה חיונית 

. 

. מקריסטל פחות מוחצן ובולט 

ועזב את 
הוא הצהיר שחלקו במערכה יכול להסתיים 
ו אחרים  כולל גנרל בריטי אחד 
אנחנו כאן לא 

מעגל המודיעין היה איטי 
ידי  -מידע שנאסף ממבצעים טקטיים לא עובד ונותח מספיק מהר על 

המודיעין היה לא עדכני כבר לפני השלמת 
על מנת שהכוחות המיוחדים יהיו יעילים הם צריכים את שיתוף 
זה אתגר את התרבות המוסדית של 

.   הכוחות המיוחדים ובמיוחד את כוח דלתא הממוקדים בחשאיות ועצמאות 
סודיות ומידור הם מסורת בכוחות המיוחדים במיוחד ביחידה 

כדי לקדם  את הרשת שלו מקריסטל שינה את מבנה פיקוד הכוחות המיוחדים 
במקום מערכת ככוורת 
הרמה הבכירה של הכוחות המבצעיים 
שום מידור לא יוכל להיות תירוץ 

. ארגון חדר הערכת המצב היה מכריע 
מקריסטל הציב את עצמו ומטהו סביב שני שולחנות צופים למסך מפת  
חדר המבצעים מיצג כיצד סגנון הפיקוד שלי וצוות הפיקוד שלי היו 
חלקתי הכל עם הצוות היושב סביב 

, מקריסטל חזר על המבנה הזה במפקדתו החדשה באלכסנדריה 

מקריסטל הבין שרשת המבצעים המיוחדים שלו מותנית לא בטכנולוגיה או 
חוסר 
הסיכוי הגדול ביותר לשיפור מונח היכן שאנשים חשו 
הצלחת המבצעים המיוחדים תלויה 

מרבית זמני כמפקד היה מוקדש 
, מצא 

סגנון המנהיגות שלו שונה מהקידום העצמי 
בגלל ריבוי הסוכנויות אתם 
בניגוד 
ידי  גנרלים כמו פטון או 
מונטגומרי שהשפיעו באמצעים אקזוטיים כמו קת אקדח מצופה שנהב או מעיל 
ידי  קור רוח וחשיבה 
לא היו לו 
הוא הכיר 

הוא .  
במיוחד כאשר ספגו אבידות או 
תודה 

גנרלים לעיתים רחוקות נהנים 
מפקדים  צריכים לפתח אסטרטגיות 

אלא , 

אני מצטט , ככל שמדובר על הממשק בין הדרג המדיני לצבא
ההבדל בין התיאוריה למעשה " בהגדרת מטרות מלחמה וניהולה"

אם הייתי צריך ללמד בבית אולפנא , קרי, במדינת ישראל הוא גדול
מהן , ח למודיעין"ואם אפשר גם את הצי, את הגדרת המטרות

אזי ההרצאה , המשימות הנגזרות מכך ומה היעד שאליו חותרים
בחלקה הקטן את המציאות , אם בכלל, התיאורטית כנראה פוגשת

האם התהליכים , השאלה היא כמעט פילוסופית.  המוכרת לכם ולי
. מבטיחים החלטות נכונות או החלטות ראויות ביחס למטרה

זאת אומרת אפשר לנקוט . לא, ובצער רב צריך להודות ביושר
והחלטות תהיינה רעות , בנויה לתלפיות, במתודולוגיה מצוינת

יכול להיות . ורחמנא ליצלן אפשר גם הפוך. וההישגיות נמוכה
 . שהשלומיאליות היא כל כך רבה בחלק המתודולוגי ובסוף משיגים

" ששת הימים"החוקר ההיסטורי אם הוא חוקר את תולדות מלחמת 
יתקשה מאד למצוא ממשק חד וברור , למשל ואולי אירועים נוספים

ל בכל זאת השיג מטרות שאולי רק לאחר "בהגדרת המטרות וצה
שלום "ניקח את מלחמת , ואילו במקומות אחרים. מכן הוגדרו

המטרות הוגדרו , כדוגמא בולטת קיצונית לכיוון האחר" הגליל
לא רק משום . הגדר היטב על ידי הדרג המדיני ובחלקן לא הושגו

היכולת הצבאית הלא מספקת אלא משום שלא התרחש התהליך 
האבחנה של ראשי הצבא בין המטרה המוגדרת לבין ....המובנה 

האם ניתן להשיג על ידי שימוש , או במילים אחרות, המודעות
 . בכוח צבאי את המטרות שהוגדרו כהלכה

אבל שתיים מתוך ארבעת המטרות שהוגדרו במלחמת , מי שזוכר
. לא ניתנות על פי שיפוטי להשגה על ידי כוח צבאי" שלום הגליל"

כי נתבקשתי לדבר על הממשק בין הדרג , או אז ישאל השואל
ואני מניח שהתכוונו ? מהו הדרג הצבאי, המדיני לדרג הצבאי

השואלים שאני אדבר על הדרג הצבאי האופרטיבי הפיקודי אבל 
כי כשרוצים . גם את החלק המודיעיני שהוא צבאי,  לזה אני מוסיף

. לסייע לדרג המדיני בהפנמת המודעות אי אפשר בלי המודיעין
אבל הסתירה היא סתירה עצומה כי למודיעין יש מומחיות מאד 

, המומחיות שלו מתייחסת בעיקר להיסטוריה, משונה אם בכלל
. זו מומחיות מתבקשת אבל היא משולה למומחיות אקדמית. לעבר

אלה שמציבים את , אלה שקובעים את המדיניות, ואילו הקברניטים
האם המידע שהצבא יודע לספק . מנסים לצפות פני עתיד, המטרות

בהקשר המודיעיני ואחר כך גם בהקשר של יכולותיו האמיתיות של 
 . זו שאלת השאלות, מסייע במשהו לראייה העתידית, הצבא

, ואני אחזור על זה מן הסתם יותר מפעם אחת, אני רוצה להתעכב
קודם כל צריך לדעת את . על האבחנה בין האידיאל למודעות

המטרה ניתנת להגדרה כמובן . האיומים אחרי שהוגדרה המטרה
וכל אחד בדמיונו יעלה הגדרה של מטרות ראויות להשגה 

שאמורות להיות מוגדרות על ידי הדרג המדיני אבל הצבא נחשף 
 . יותר ויותר מדי פעמים לכך שלא הוגדרו לו המטרות

הצבעתי על הבעייתיות בהגדרת מטרות שלא ניתנות להשגה מחד 
אבל אנחנו זוכרים היסטורית לא מעט אירועים שהצבא או , גיסא

הכוח הבטחוני הכולל של מדינת ישראל הופעל למטרות שלא 
והתוצאה עזרה לנו מבחינה היסטורית . הוגדרו על ידי הדרג המדיני

, קצת לזכך את חוסר הגדרת המטרות כאשר ניצבנו בפני תוצאה
יש דוגמאות נוספות , היא דוגמא אחת" ששת הימים"מלחמת 

יש פה איזה פרדוקס . בהיסטוריה הבטחונית מדינית של הצבא
כי לעיתים , וזו תעוזה לא פשוטה, שהדרג המדיני מעז, מובנה

הרי לממשלה יש , כשבא מישהו שאין לו סמכות בלתי פורמלית
אבל העומדים בראש המערכת המדינית , סמכות פורמלית על הצבא

 . לעיתים לא ניחנים בסמכות הבלתי פורמלית

הסמכות הבלתי , אני אתן דוגמא
פורמלית של ראש ממשלה כמו 

גם אלמלא היה ראש , יצחק רבין
ואילו אחרים שנסיונם הצבאי הוא קטן . היא סמכות ברורה, ממשלה
פורמלית כשבאים להגדיר -לא ניחנים בסמכות א, מבלי לתת שמות, בהרבה

, לעזור, את המטרה ואו אז יש על הצבא תפקיד שאיננו באופן טבעי חלקו
אבל גם אם היא לא הוגדרה בהבנה של , לעיתים גם בהגדרת המטרה

מה שקוראים , הידיעה מה עומד מולנו והידיעה מה עומד לרשותנו
או ההבדל בין הערכת מודיעין , בטרמינולוגיה הצבאית הערכת מצב

מה . ולהביא להפנמת המודעות מה נכון ומה ניתן לעשות, להערכת מצב
נכון לא מבחינת החזון המדיני שהקברניט מציג אלא שאנחנו מבינים 

 . שלכוח צבאי יש גם מגבלות

גם בדברים שהם לחם חוקו של צבא היו , לצערנו במלחמת לבנון האחרונה
קל וחומר שמטילים על צבא מטלות שהוא איננו יכול לענות , מגבלות

מבחינה אסטרטגית , אתן דוגמא במאקרו. עליהם מול האיומים הנשקפים
אם היינו צריכים למנות היום את האיומים על מדינת ישראל אז יש איומים 

אבל אם מישהו חושב שהאיום הדמוגרפי הוא בעל , צבאיים מוכרים
אזי לא הצבא יכול , משמעות לעתיד מדינת ישראל ולמטרת העל שלה

 . לפתור או לגשר בין האיום לבין התוצאה

שאני חושב שבצדק , אם אנחנו חושבים שיש פה תופעת אסלאם קיצוני
הצבא לא יודע לספק את , יגדיר מי שיגדיר את האיום הזה כאיום של ממש

ואני לא עוסק בצד האופרטיבי בלבד אלא . הבטחון הלאומי הנדרש בזה
כי הממשק בין הדרג המדיני לדרג הצבאי או לדרג , בהסתכלות מאקרו

יהושפט הרכבי בזמנו הגדיר . הבטחוני חזקה עליו שלא יעסוק בטקטיקה
הוא אמר תראה איך בבטחון הלאומי שלנו ,  טוב ובמידה רבה של תסכול

זאת אומרת כולם יודעים מאיפה . עושים טקטיקיזציה של האסטרטגיה
אבל מאבדים את תמונת , לנסוע ומה לעשות ועם איזה סוג נשק מפעילים

 . המאקרו ובעיקר שוכחים שצריך להגדיר אותה ולראות שהיא ברת הישג

אני יותר מאשר רומז שהתפקיד של הצבא או של מערכת הבטחון מרחיב 
, לעיתים בהגדרת המטרה, מעבר להגדרה הרשמית בסיוע למקבלי ההחלטה

אבל לא פחות מזה ואולי יותר , ואני ער לרגישות של מה שאני אומר עכשיו
מזה בהפנמת כל הידוע עד כדי מודעות שתראה ותציג מה אפשר ומה אי 

אני חושב שזו חובה של העומד בראש הצבא או העומדים בראש . אפשר
 . הצבא לנסות בהערכת המצב להסביר גם מה לא ניתן על פי דעתם

כמעט רציתי להגיד , זה ויכוח שכמובן צריך להיעשות במידה ראויה של
אין . נימוס אבל ברור שיש פה איזה דיאלקטיקה מאד מאד פרובלמטית

אמורה להיות , סימטריה בין הצבא לבין הדרג המדיני משום שלדרג המדיני
יש האומרים רצון להגדיר את המטרות , יש האומרים חזון, ראייה עתידית

בעיקר החלק , ואילו הצבא. גם אם לעיתים הוא מתקשה בעניין הזה, האלה
אין לו שום תקפות בגלל הידע האצור בתוכו לראות את , המודיעיני שלו

והצבא לא תמיד שותף והרבה פעמים גם לא יכול . הוא איננו יודע, העתיד
להשלים את הראיה הכוללת תחת הגדרת המטרה משום המגבלות של כוח 

 . צבאי

, לעיתים מדאיגים, הולכת ופותחת פערים, ברמת המאקרו, מדינת ישראל
בין האיומים הנשקפים אליה לבין היכולת שלה לענות באספקטים של 

ל לא יודע "אני לא אומר שצה. בטחון לאומי על ידי שימוש בכוחה הצבאי
יש איומים לאומיים כוללים שאין עניינם , להתמודד עם איומים צבאיים

 . ל"כמעט ולא כלום עם כוחו של צה
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