
אן תפס באוקטובר ה־$ לקראת  של מקומה את הטוטאלי הבאלאג
נוהל־קר□ במקום בא המפורסם והאילתור - תקינה מטה עבודת־

ן לרי ן מ ת ו מ ה
 אלעזר״ ״תוכנית מטרשת למצות שיש לקחים ך*

 מצויים אלא בתכניה, רק כאמור, מתמצים, אינם | ן
 את בהם לבחון מקני־המידה, כמה התהוותה. בתהליך גם

 דומה, בהקשר שאמר, בדברים יימצאו זה, מצד התוכנית
עצמו: אלעזר

 את בודק אני המותן. מן יורה לא ״אני
ה כדרכי בוחר הערכת־מצב עושה הדברים,

 פועל.״ אז ורק — האפשריות פעולה
 בהופעתם — בדבריו אלעזר התייחס הצער, למירב

 שעשו לנסיון רק — במעריב ארז יעקב של בכתבה
 מסקנות בעניין ציבורי״ ל״מאבק לצאת להניעו ״מקורביו״

 עשה שאכן להניח יש כזה, ממאבק נמנע (ואם אגרנט
 הנכונות העצות שאת הבל רק שקולה). הערכת־מצב

 ובאיחור לחלוטין שולי בעניין לעצמו אלעזר נתן הללו
 בדרום, מיתקפת־הנגד בעיית בפני עמד שכאשר בעוד רב,
 אותה ומסר ב״שלוף,״ תוכניתו את הכין באוקטובר, 8ב־

המותן.״ מן ב״ירי

ומסה! הרא־גאון
 המפק- רוב כמותו, צבאי. גאון אלעזר אין רעתי, ^
 השאר בין ההיסטוריה. כל במשך הצבאות, בכל דים /
 טופח זו, אפורה מציאות של בקיומה הכרה מתוך גם

 שבהם ופעולה, מחשב נוהלי ועוצבו הצבאי ״המטה״ מוסד
 אבל שונים, תהליכים במיסגרת ומטהו, המפקד שולבו
מטה.״ ״עבודת המכונה אחד, כולל במושג לאחדם מקובל

 לבל חיוניים הם ועכודת־המטה המטה
טב■ מבחינה ניתן, אין שבימינו משום מפקד,

 נולדה אלעזר׳ ״תוכנית
 שר נמלאנת־מחשבת

להפליא גרועה עבוזת־מטה
 בלעדי כלשהו עוצכתי פיקוד להפעיל נית,

שניהם.
 רעיונותיו ופירוט יישום לשם להם זקוק הגאון המפקד

 וכן — אישיות בהברקות אצלו נוצרים עצמם שהם —
 מאמצי־מישנה, או אלמנטים אותם בכל שליטה לצורך
 המפקד אישית. בהם מטפל איננו הגאון) (המפקד שהוא

 לכל ולעבודת־המטה למטה זקוק גאון, שאיננו הרגיל,
 גם — הגאון מן בשונה — לבך ובנוסף האלה הצרכים

 יפעיל אם להברקות. כתחליף רעיונותיו, עיצוב לשם
 ביותר הטובים לפיתרונות להגיע יוכל כליו, את נכון
גאונים. להרוס וגם

 מבצע מילחמה, בעת כי לקבוע ניתן גסה בחלוקה
 הניהול ושל התיכנון עבודת של חלק־הארי את המטה

 המפקד המיבצעים. כל בניהול למפקד ומסייע הלוגיסטי,
 העיקריים המאמצים על — המיבצעים את המנהל הוא

 משימות את למטה וקובע — אישית תכופות, ישלוט,
 אין יעילים, ועבודת־מטה מטה בלא ומדיניותו. 'התיכנץ
 יעיל ניהול אץ גם כלל ובדרך לוגיסטיקה, אין תיכנון,

המיבצעים. של
 המטה נתגלו לא כה, עד מילחמותיו כבל

בצה״ל. כמיוחד חזקות כנקודות ועכודת־המטה

----------- מאח -----------

עמידרור־ בנימין
 במלאכת התהוותה לדוגמה, אלעזד,״ ״תוכנית
להפליא. גרועה עכודת־מטה שד מחשכת

 והשונים הרבים הפירסומים, כל בחינת מזאת, יתרה
מת או אלעזר, של גירסותיו את המביאים אלה (ובכללם

 לצורך כי מבוסם, חשד לעורר עשויה לכך) יימרים
 למטה אלעזר נזקק לא כלל עיצובה, ובמהלך תוכניתו,

 הן מוטעית, זו שהתרשמות מניח אינני לעבודת־מטה. או
 תוכנית לתאר שקשה מפני והן הפירסומים פירוט משום

 עבודת- של כתוצר כזו, ובלתי־הגיונית חסרה לקוייה,
 ובטוח סביר יותר הרבה ביותר. האלמנטרית ולו מטה,

 מן וב״ירי ב״שלוף״ נוצרה אכן שתוכנית־אלעזר להניח,
המותן.״

אירתוו ושמו אסון
 מיבנה יסודות את בקצרה נסביר המדובר, הבנת

ועבודתו. המטה /
הכו ארבעה), או (שלושה מ״אגפים״ מורכב ״המטה״

כוחו (פעולת ״מיבצעים״ של הפונקציות את תמיד ללים
 ו״שלישות״ (אפסנאות) ״תחזוקה״ ״מודיעין״, תינו),

(כוח־אדם).
 מכסות ״מייוחדות,״ המכונות נוספות, סונקציות־מטה

 אווירי. סיוע ארטילריה, כמו: ספציפיים, נושאי־מישנה
וכיו״ב. רפואה הנדסה, קשר,

ובהיעד ז מטה״ ״ראש ומתאם מכוון עבודת־המטה את
 קציז־המטה מסויימים, בצבאות (שהוא, האג״ם״ ״קצין רו,

 קציני- כל מיבצעים״). אגף ״קצין ובאחרים, ״הכללי,״
יועצי־המפקד. גם משמשים המטה
 כ״רצף האמריקאים מגדירים ״עבודת־המטה״ את

 משימה, מילוי לצורך החלטה, בקבלת ומטה מפקד פעולות
 המוגה ול״ביצוע.״ ל״תיכנוך נחלק זה תהליך ובביצועה.״

 ל״תינד זהה הבריטי) 1ר3זז16 (סזט^סססזק קרב,״ ״נוהל
השני המונח משמש הסמנטית הנוחיות לצרכי רק נון.״

 תיכנון מציין קרב״ ״נוהל ואילו ״כללי,״ תיכנון לציון
 ספציפי, לקרב המייועד חפוז, אף ולעתים יחסית קצר

ביצועו. קודם ממש ונעשה
״הער תמיד הוא — נוהל־הקרב או — התיכנון עיקר

 מאתר ״המטרה״! את המגדיר תהליך, זהו המצב.״ כת
 מאתר לה! הרלבנטיים המשפיעים״ ״הגורמים את ומנתח

 ״דרך- את מהן מפיק האפשריות,״ ״דרכי-הפעולה את
 המיבצע״ ״תוכנית את מעצב וממנה הנבחרת״ הפעולה

 ל״פקודת אישורה, לאחר ההופכת, — (״התוכנית״)
המיבצע.״

ל מקובלת המצב״ ״הערכת כ  שנה 50 מזה הצבאות, ב
 עם יחד נפוצה, היא ומהם הפרוסים, היו יוצריה לפחות.
המוכ הטכניקה זוהי הצבאי. העולם בכל המודרני, המטה

קונק צבאיים מיבצעיים פיתרונות לאיתור היחידה רת
רטיים.

 מוכרים, הללו והתהליכים הפונקציות כל
 שיש אפילו בצה״ד, גם אחרת, או זו בגירסה

 אופן למיקרא טיבם. בדבר לביקורת מקום
 כעת כי מתברר כצה״ל, מפקדים של פעולתם

 שאיננה עת אין בשלנו, וכמילחמות — לחץ
 המטה את כליל לנטוש חם נוטים — ״לחוצה״

 על־ התהליד את ו״לקצר״ עבודת־המטה ואת
 אינטואיציה, שד כדרך החלטות קבלת ידי

 אלו החלטות והעברת רפלבס, או אינסטיקט
 מכשיר• דיו־ בלל כדרך — ומיידי אישי כאורח
לביצוע. כהוראות — הקשר

 אבל זמן, חוסכים הם שכך עצמם את משלים המפקדים
 לחץ בשעת דווקא ונחוצים חיוניים ועבודת־המטה המטה

יותר. כבד שהלחץ ככל גובר, וערכם —
ואת עצמו את דן אותם, ה״מקצר״ מפקד

 היתה גונן תוכנית
 ׳ותו ומעשית נכונה

אלעזו מתוכנית
 תוכנן לא הובן, שלא לקרב להיכנס עוצכתו

 ארוך מישכו גם תמיד דבר של ובסופו —
 הישראלי ה״אילתור״ יותר. כבד ומחירו יותר

 חלקי תהליך אלא לרוב, איננו, המפורסם
 יעילותו רמת ממש. של לתיכנון כיותר, ודחוק

 לעיתים כבזבוז, הכרחית כרוך והוא נמוכה,
והזדמנויות. משאבים זמן, שד נורא,

 ועל האילתור על מדי המופרזת שבהישענות ראוי
 צה״ל יראה שאיננו, לתיכנון כתחליף לאלתר, הכושר

 יותר והרה־אסוו־בכוח, ממאיר לנגע ובולט חמור סימפטום
בה. להתפאר חיובית תופעה מאשר




