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חשוב לבחון כיצד ניתן להטמיע את , בעידן של לחימה בתווך האזרחי

על ידי , הנושא האזרחי כחלק ממשימתו הקרבית השלמה של המפקד

" לא קרביים"הפיכתם של מכלול ההיבטים ההומניטריים במאמצים ה

  לחלק אינטגרלי ממשימתו

  

  יבה שקדאב

  מרכז מדעי ההתנהגות' ר

  
  
 ההכנות. התנהל באווירה של קונצנזוס ציבורי ביחס ליעדי הלחימה ולחיוניותה" עופרת יצוקה"בצע מ

ובזיקה לכך גם , ל ויכולותיו"האימונים והשליטה שהופגנה הביאו להערכה גבוהה לתפקודו של צה, האינטנסיביות

עופרת "ניכר כי ל, זמן קצר לאחר הלחימה, גם היום. ה והכוחותלהערכת הישג גבוהה של המבצע בקרב החבר

של מלחמת לבנון " טראומה"חוויה מתקנת ל, ל ושל החברה הישראלית"היה תפקיד בחיי הנפש של צה" יצוקה

, ל  ובשיח התקשורתי"בתוך צה, הגם שמיד לאחר המבצע התפתח דיון בשאלת גודלו ואיכותו של ההישג. השנייה

ל והן לתהליכי המוכנות והלחימה שבאו לידי ביטוי "ההערכה הגבוהה הן לתוצאות פעולתו של צההרי שנשמרת 

שהוא כמעט הפוך לזה , כי המבצע לווה בהבניה של אתוס, גם בפרספקטיבה קצרת זמן, ניתן לומר. בימי המבצע

; הוססת ומקוטעתאתוס של לחימה נחושה ומתוכננת לעומת לחימה מ: שהתפתח בעקבות מלחמת לבנון השנייה

של מוכנות ; "מפקדי הפלזמות"של מפקדים בכירים המובילים את כוחותיהם לקרב לעומת הדימוי המכונן של 

מול . מיטבית למשימה וחתירה לפעולה לעומת הבלבול והיעדר הנחישות שנתפסו כחלק מהמלחמה הקודמת

, בלטו ארגון למופת" עופרת יצוקה"הרי שב, הזיכרון על חוסר הארגון וחוסר היעילות של מלחמת לבנון השנייה



במסגרת השינוי שחולל . תהליכי היערכות וקליטה טובים של כוחות המילואים ולוגיסטיקה שהגיעה עד לכוחות

בעקבות המבצע והאופן מעורר . מול אנשי המילואים" תיקון"ל והחברה הישראלית בולט ה"המבצע ביחסי צה

ל ותחושת השליחות והגאווה לרמות "חזרו האמון בצה,  משרתי המילואיםהוכנו והופעלו, ההערכה שבו גויסו

  .הגבוהות ביותר

וייתכן , ל ומפקדיו במרחב פשוט וחף מאתגרים" אך הישגים אלו והתמיכה הציבורית הרחבה לא הותירו את צה

 אתגרים במאמר קצר זה אעסוק בשני. הועצמו חלק מהם" תיקון"שדווקא על רקע הסביבה התומכת ותחושת ה

  ".עופרת יצוקה"עבור הפיקוד הבכיר ב" אזרחי"ל" צבאי"מרכזיים שנוצרו במרחב הייחודי שבין ה

  

ל במהלך "מתוך מרחב הלגיטימציה החברתי הגדול שניתן לצה, באופן כמעט פרדוקסלי, אתגר מרכזי אחד נוצר

ציפיות וביקורת מצד גורמים לאור העובדה כי לאחר תקופה ארוכה ולמודת , זאת. תקופת המבצע וגם לאחריו

התפתחה במהלך המבצע סביבה שלכאורה לא הציבה , )לאומית- לצד המערכת הבין(שונים בחברה הישראלית 

ובכך העצימה את הצורך בשימור של ריסונים עצמיים ופנימיים בקרב המפקדים , עמדה ביקורתית ואילוצים

למרות הערפול התקשורתי , היה לעימות שבו" ת יצוקהעופר"דווקא , נראה כי יותר מעימותים אחרים. והכוחות

סמויים ופנימיים דיאלוג , התקיים באופנים לא פורמליים, והמשמעת בהתייחס לשימוש באמצעי התקשורת השונים

התפיסה הרווחת . כמו גם עם הכוחות הלוחמים, ל"אינטנסיבי בין החברה הישראלית לבין הפיקוד הבכיר של צה

מתקשים להתנהל בהיעדר ) כמו צבאות אחרים ובמיוחד צבאות המבוססים על גיוס חובה(דיו ל ומפק"היא כי צה

אבל בעימות האחרון נראה כי האתגר הפיקודי . מבחינת דעת הקהל והשיח החברתי, לגיטימציה לפעולה צבאית

  .היה לפעול נכון דווקא לאור האהדה והלגיטימציה

בעיקר בכוחות , לחימה מובילים לעלייה בהתגייסות ולתמיכה בצבאלאורך השנים אנו מוצאים כי מצבי חירום ו

, ל בלחימה המתמשכת בטרור הפלסטיני"בו התמקדה פעילותו המבצעית של צה, אבל בעשור האחרון. הלוחמים

וכרוכה בצורך , הרואית- א, מתמשכת, שוחקת, לחימה זו הייתה ועודנה סיזיפית. התחולל שינוי מסוים בתמונה זו

  . מתמיד של הכוח לאור הפעולה בתוך אוכלוסייה אזרחיתבריסון 

ל בהיבטים "התרחבה הבחינה הביקורתית של דפוסי הפעלת הכוח של צה, לצד התמיכה הציבורית, בשנים אלו

בחינה ציבורית מתמשכת ליוותה גם את מלחמת לבנון ). נפגעים ומוסריות, הישגים, היערכות הכוחות(שונים 

- מורכבות זו של הסביבה החברתית והבין. שהתעצמה עם סיומה, שבועיים של לחימהבעיקר לאחר , השנייה

בדגש על סוגיות של , הציבה בפניו אתגרים פיקודיים מורכבים, כפי שהתפתחה בעשור האחרון, ל"לאומית של צה

  .עוצמת הפעלת הכוח בתווך האזרחי

ב ובעיקר של התקשורת על גווניה השונים בהשוואה לתמונה זו בלטה באופן משמעותי התמיכה של הציבור הרח

ציפיות החברה מהצבא היו . שלוותה בציפייה גבוהה להכרעה ברורה של המערכה, "עופרת יצוקה"במהלך מבצע 

אלא את מלוא , כה גבוהות עד כי לעיתים נדמה היה כי כל אחד מהחיילים נשא על כתפיו לא רק את ציודו האישי

ברה הישראלית להישגים גבוהים ולשיפור משמעותי בתחושת הביטחון האישי כובד הציפיות והמשאלות של הח

ל "אותו צה, ל המוכר והחזק לחיקה של החברה"הציפייה הייתה להשבתו של צה, יתרה מזו. של תושבי הדרום

ל והנורמות המקצועיות "העצימו את הצורך של המפקדים לפעול על פי התו, כאמור, כל אלו. שאפשר לסמוך עליו

  .התמיכה והציפיות הגבוהות להכרעת המערכה,  דווקא נוכח הגיבוי החברתי- להפעיל ריסונים על הכוח ו

  

לבין ההתנהלות אל מול " הקרביות"הקשור לזיקה שבין המקצועיות ו, בתוך מרחב זה בלט אתגר משמעותי נוסף



. ציבורי לאחר תום הלחימהשהפכה למרכזית בדיון ה, מוסרית- שהוגדר לרוב כסוגיה ערכית, "אזרחי"המרחב ה

לצד הצורך , והגנה על אזרחי הדרום" מלחמה על הבית"תוך כדי התנהלותה של , עידן הלוחמה בסביבה אזרחית

בעיקר בין , מביא לפתחו של המפקד את הצורך בניהול עדין של איזונים, בצמצום הפגיעה באזרחים בלתי מעורבים

  . המוסר וההתמודדות מול ביקורת ציבוריתהאפקטיביות המבצעית לבין השמירה על ערכי

והשנים האחרונות של הלחימה , ל"הפעילות בתווך האזרחי אינה זרה למפקדי צה. לכאורה אין חדש תחת השמש

בטרור חייבו מפקדים להפנים ולפעול תחת ההבנה שהמענה האזרחי הוא חלק בלתי נפרד מיכולתם לבצע את 

פעילות בקרב אוכלוסייה אזרחית תוך הפעלת :  נדבך נוסף להתמודדות זואולם הלחימה בעזה הוסיפה. המשימה

מתוך כך ". חומת מגן"אף לא ב, ש"באופן שאינו דומה להפעלת הכוח לאורך השנים באיו, עוצמת אש משמעותית

חודד הדיסוננס הקוגניטיבי שבו עוצמת האש מאיצה תודעת לחימה גבוהת עצימות תוך כדי הפעלת הכוח בתוך 

  . לוסייה אזרחיתאוכ

שאינה תמיד מודעת , התפתחה בקרב חלק מהמפקדים תפיסה, נראה כי בעקבות מלחמת לבנון השנייה, בנוסף

ומתוך כך עלה חשש , עלול לסדוק את הגישה ההתקפית של הכוחות" לא קרביים"כי עיסוק במאמצים ה, ומנוסחת

. שימה וייצור פעם נוספת דימוי של צבא מהוססשעיסוק מוגבר בנושאים אלו יפגע בחדות הפקודות ובדבקות במ

שעיקרה , האתגר שמציבה התפתחות זו הוא היווצרותו של פיצול לא בריא בין האחריות על הפעולה הקרבית

לבין האחריות על נורמות מוסריות ועל התמודדות עם מורכבות ', פריצה למבנה וכו, הובלת כוח לוחם לכיבוש יעד

הנפרד ממשימתו , פיצול זה בא לידי ביטוי בהתייחסות למאמץ האזרחי כעניין הומניטרי. הלחימה בסביבה אזרחית

טומנת בחובה את הפוטנציאל לצמצום מקומו של הנושא , להערכתי, התפתחות זו. הקרבית של המפקד בשטח

ים ולהדרת העיסוק בהיבטים האזרחיים מתחום אחריות המפקד והפקדתו בידי גורמ, במסגרת התכנון המבצעי

לפיצול זה ישנם יתרונות כיוון שהוא נתפס לעיתים . 'המנהל האזרחי וכו, החינוך, כגון גורמי הפרקליטות, מסייעים

אך יצירת הפרדת רשויות . ומאפשר למפקד להתמקד במשימתו המבצעית" הפרדת הרשויות"ככזה המשרת את 

והמרכזי שבהם הוא , בה סיכונים יש - חדה בתוך מציאות מורכבת וכאוטית של הלוחמה בסביבה אזרחית 

  . ל"לאור ערכי צה, האפשרות לפגיעה במקצועיות ובאפקטיביות המשימה

חשוב לבחון כיצד ניתן להטמיע את הנושא האזרחי , לאור האתגר המתמשך של עידן הלוחמה בתווך האזרחי

או " ערכי"חי לא כעל ידי הגדרתו של התחום האזר, למשל, זאת. כחלק ממשימתו הקרבית השלמה של המפקד

לחלק אינטגרלי " לא קרביים"והפיכתם של מכלול ההיבטים ההומניטריים והמאמצים ה, "מקצועי"אלא כ" מוסרי"

  .מבלי שהדבר יפגע בנחישות הכוחות ובחדות הפקודות, ממשימתו של המפקד

מתוקף " חייםאזר"עסק תוך כדי הלחימה באופן טבעי וברור בנושאים " עופרת יצוקה"ט במבצע "דרג המח

שנע בין היותו מבצע אוגדתי לבין ההקשר האסטרטגי שלו וההקשר המדיני , המבצע. השליטה שלו בשטח

ט כמגשר בין הלחימה הטכנית לבין ההישג הצבאי הנדרש והשלכותיו "חידד את תפקידו של המח, המורכב

דרשו , ט בגזרתו"של המחהאמצעים שניתנו לדרג החטיבה והעצמאות המבצעית . המערכתיות והאסטרטגיות

. ממנו להבין את התכלית האסטרטגית ואת השפעת הנושא האזרחי והשלכותיו על אפקטיביות המבצע בכלל

לקבל החלטה על עצירת פעילות מבצעית לטובת , ט נדרש לקיים דיאלוג עם הארגונים ההומניטריים בשטח"המח

לא "ואכן עליו לראות בנושאים ה, ין את הכוחותט הינו הדרג שנדרש להכ"דרג המח. 'פעולה הומניטרית וכו

ט לעסוק "יהיה זה פשטני מדי לומר כי על המח, אך גם כאן. חלק משמעותי מהכנת הכוחות לפעולה" קרביים

והכוחות הלוחמים והקצונה הזוטרה אינם , ואילו הדרג הטקטי מתחתיו נדרש לפעול על פי הפקודה, בנושאים אלו

שכן זו עלולה להקשות על יכולתם להילחם במלוא , בות הלחימה בתווך האזרחיצריכים להתמודד עם מורכ



של , כמו גם המקצועי, האתגר המנהיגותי! הרי סביבה זו קיימת והם מתמודדים איתה. הנחישות ואומץ הלב

הפיקוד הבכיר הוא להפוך את המאמצים שאינם קרביים לחלק אינטגרלי ממשימתו המקצועית של המפקד הזוטר 

כפי , "מוסרית"ולא רק ה(מתוך כך תיגזר היכולת המקצועית של המפקדים והחיילים . א לראות בהם מאמץ נפרדול

המשימה של , במסגרת זו". בלתי מעורבים"לפעול באופן מדויק בסביבת לחימה מוקפת אזרחים ) שנוהגים לכנותה

זמנית עוצמת אש של - שבה קיימת בו, הלעצב הבנה של מורכבות המערכ, הפיקוד הבכיר יותר הינה לנהל איזונים

  . חיל האוויר יחד עם לחימה עדינה הנדרשת מהתמרון

כסוגיה " לא קרבי"או ה" אזרחי"ולהמשיג ולהטמיע את הנושא ה, האתגר המנהיגותי הינו להחליף דיסקט

ל "בתו, יחד עם המשך העיסוק המסורתי החשוב באימונים, כחלק מהיכולת הקרבית של הכוח, מקצועית

  .ובכשירויות

, "עשבים שוטים"או ב" כשלים ערכיים"וחשוב לראות בטיפול ב, אחריות המפקד נמשכת גם לאחר תום הלחימה

פיקודית של המפקד ולא עניין רק לגורמי - חלק ברור מהאחריות המקצועית, כפי שהיו כאלו שנהגו לכנותם

  .ולא רק ערכיים" ועייםכשלים מקצ"אלו צריכים להיות מוגדרים כ. הפרקליטות או החינוך

ולא פחות מכך בתוך , לאומי- התחום האזרחי וההומניטרי צפוי לקבל תשומת לב רבה בשיח הציבורי והבין, לסיכום

התמודדות טובה אפשרית לשיח . ל ייכנס לרצועה או יפעל בסביבה אזרחית"בכל פעם שצה, המערכת הצבאית

  . ש להיערך ולהכשיר מפקדים בנושא זהולכן י" מקצועי"הזה שיתפתח הינה שיח " המוסרי"

לא "באמצעותם יידעו המפקדים לנהל את אותם תחומים , חשוב כי כבר כעת ייבחנו דרכים וכלים הדרכתיים

חשוב להטמיע נושא זה בהכשרות . מבלי שהאפקטיביות המבצעית שלהם תיפגע, במהלך פעילות כזו" מבצעיים

טים ולראות בכך ערוץ להכשרה ולהעברת מסר של "דים ומח"מג- יםפ"דרך קורסי מ, 1ד "החל מבה, הפיקודיות

ולייצר זיקה בין צמצום , הרואה בהיבטים ההומניטריים חלק הכרחי של המקצועיות הקרבית שלו, צבא מקצועי

גישה מקצועית להתמודדות עם הנושא תביא להתייחסות להיבט . הפגיעה באוכלוסייה לבין ההצלחה המבצעית

שיגזור מדיניות ועקרונות פעולה ביחס לפעילות , ל מרכיב נוסף קריטי בתכנון המבצעי המערכתיהאוכלוסייה כא

  .הכוחות בהקשרים האזרחיים


