
 2כ!ס'גלווןהזורותבזן

נחוו~פ ~והו~(ווו jנחו~(וו j ~נחו ~ג[ןןךןוו ((ך(

ןשוחטלואור 1 " 1

לחשוכההורחון-כסטטוסכנורה""קרואתהמדורעורןלהוותמזלוהתמזלהאחרונותהשנוםנשנע

שנחו"ל.שהופועהספרותגםולעתוםכארץ,שהופועהנוהולותספרותלנוקורתהוקדשאשרנוהולות,

להומחוצהכארץשהתפרסמושונוםספךום-150ונשונות,סקורותכ-סדנכתנוזותקופהכמהלן

מאמרונום.ונהקשרוםכמקומותועלההמנהוגותנושאשכאחר,נושאמכלוותרהמדור.ע"ומוונו

לנושאהנדרשוםאחווםשמונהועודצבאות,כמנהוגותנמושךוןהעוסקוםספךוםשלושהמצוגזה

המנהוגותשלקנקנהעללתהותהואהמאמרמטרת . 1997מאזנ"סטטוס"נסקרוואשר-נעקופון

להבחין,נותךנכלל,נחשפנו).שאלוהזו(לפחותהספרותנראינפרט,הצבאותהמנהיגותועלנכלל

חוויות(כלומרהכללמזויתוהןעצמו)המנהוג(כלומרהפרטמזווותהזלנושאלהתווחסנותזבו

הפלורליסטוותלהשפעותכנוגערעוםתמומוהנותנוםכלאחרת,אוכןהקולקטונ).שלהמנהיגות

שונים.וכמקומותנזמנוםאנשוםשלגדולוםצונורוםעלהמנהוגותשל

הספדעל

 ,"ם yנןבדרכוצבאותנהוגןת J"כ

זל yפכנאזךך"ךכנאת

אל"ם)(כדרגתככוךמפקדהואפעולמאיר 1 " 1ההיסטוריוז

חכרלהוותהספיקואףנצה"ל,פעולמשורות-1971נשפרש

נהוךךשוהרבהאושוניסוונועלמתבססהואזהנספרוננסת.

לקווםהצבאשלהאונטרסבוזהמוכנההמתחשללסוגוה

-טוטלי)ארגוז(כככללפקודותפשרותחסרוצוותנוזלמשמעת
ערכיםכאמצעותהחוולוםשלהלחומהרוחאתלטפחהצורןלניז

עזרהאישית,דוגמההמולדת,אהבתנגוזמונהקוםהומנוום

תכונותשלושנעלולהוותחוובוםחוולוםלדנרוו,ועוד.לזולת

גופנו;נושרמנפלה":"וחסופעוללפונונוהזהמקוומותוסוד,

הוא,המכפלהמשמעותלהולחם.נפשותונכונותצבאו;וודעאומוז

ש"האדםעל-מנתאפס,וחוהמהרנונוםאחדשלשערנושךו

שכעודפעול,לדברוהוא,הפרדוקסשמוש.לאוהוההלוחם"

אומוניםשגרתהצבאמקווםהראשונוםהךנונוםשנושלגנו

הרכובשלגנוהךומקצועות,תורהעלהמבוססתוהכשרות

להולחם","הנכונותלטופוחאומוזתוננוותנצה"לאוזהשלושו

פךווקטוםמנהלתעשוותו-ארגונו,פסוכולוגהואהכותב 1

בכוךנוהולווועץךוסקונט,בנקשלאנושמשאבובמערך

חופהבאונובךסוטתלמדעו-המדונההספרבבותמרצה ]כ!

המכללהשלהאקךמובמסלולעסקוםלמנהלובבוה"ס

ממד"ה.שלפעולמולואוםאושגםכמולמונהל,

J6 

תכונהעםמגועהמגווסבולהנוחנותזנמהעדברורולא

עםלהתמודדחוובמפקדכלבומאמוזהמחברמהנות.זו

הצנאוהמנהוגותוהאתגרזהוונוהזו,הנכונותאתלהקנותהצורן

אתלסנזמונזוהוההושראלוהחווללדנרוו,כמעלה.הראשוז

גאוותמולדת,אהבתנלכד:עךנוםשלושהלמעזנקרבחווו

אחדככלךוהמחברשלדעתלמרותהמפקד.והערצתוחודה

המנהוגשלחובתולהולחם,נכונותלהנטוחכךולכדומהערכום

הערצתבוואומר,מוסוףפעולשלושתם.אתלטפחהואהצנאו

אףהמקוומוםוסודותשלושהעלמושתתתכשלעצמההמפקד

והגונות).אמונות(וושר,ווושרהכרוזמה;תכונה;מנפלה:וחסוהם

שלההשפעהכלאתלנטלנךואפסשערנואחדכמרכובךו

ההערצה.גורם

הארגוזולמאפוונוהצבאותהמנהוגותלמהותפעולנדרשנספרו

משמעתשלנחוצותהנסוגוותמעמוקךווזמקווםוהואהצנאו,

שלהאפקטונוותלהבטחתאוהצבאשללהושרדותוכתנאונוזל

נדרששנוכמצבדרושההמוחלטתהמשמעתלדנרוו,נוצועוו.

החוולוםאומתאףועלאשתחתהצבאותהמערכתאת"להפעול

פעול,לדברועלווז.ערןהואהמולדתאהבתהמוות".מפנו

הערךשלשונותרמותשונות,תקופותכשתינוצרמדגוםוהוא

גבוההרמה(קרו:הקרבנשרהשונותלתוצאותהנואוהזה

הגלול).שלוםכמלחמתנמונהורמההומוםששתכמלחמת

שנוהםהוחודהגאוותטופוחובזהמולדתאהבתנטועתואולם,

להתפתחותהתנאווהםהושראלו,המפקדשלחשונוםתפקוךום

הפוקודענודתשלאחרמשמעותורכובלהולחם"."הנכונותשל

כדאגההואוהמדוברסוצואלות","ענודההמחברע"ומכונה

לאנשוו.מפקדשלהטוטלותמהמהוונותנחלקהפרטלרווחת
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לעתיםהמפקד.שלהאישיתהדוגמהנערךגםבהרחבהרזפעיל

נוכחותעללוותרשעליהםלמסקנהמגיעיםמפקדיםכיקורה

עצמםולהעמידהכוחות,עלניעולותלפקדיוכלושנובמקום

אתלהנהיגעל-מנתניכראושיסיכוךתוךהאשונקוהכוחבראש

דיהיהלאשנהםסיפוריםגםמניאהמחבראש.תחתהחוולים

תוליורס"זהרניקגונורס"זעלהסיפורוםכגוזאישית,בדוגמה

חודשוום.בתוךלגנוזבמלחמתנהרגואשרגנירצמך,

נכירמדרוךהיהואףלקציניםניה"סעלפיקדשפעילמאחר

הפרקיםאתמקדישהואומטה,לפיקודהניז-זרועיתבמכללה

צבאיתמנהיגותשלובנווההכשרהלסוגיותנספרהאחרונים

הוהודיהאתוסאלנעקופוזנדרשפעולכילצווךנראוומצנואות.

בנכוותחוונוכגורםלאחווםההומנוהמסרנענווזאותנוהממקד

זאתהוסוס.ללאאחריושהולכוםככזההמנהוגשלתןמותו

ארגונית,אואזרחותממנהוגותנשונהצבאות,מנהוגותועו,ד

אחרוהולכוםאנשיםנצבאשבז.הקיומי,הפזאתלדיוננומוסיפה

"בפקודה".לאוכללכללפעילולדעתהמוות,אלמפקדיהם

 " 2ןךנןפיעללנער"חנוךופעיל:אליבא

בממסדיםהמנהיגותלנושאנדרשתבת-זמננוהמנהיגותספרות

בנושאמדוברכיספקאיזוצבאי.ארגוניפוליטי-אזרחי,שונום:

(המנהיגהנותזבפזהזהאנושי,באופימאודהטבוע , jומגוומורכב

שלספרונרם,ותגובותיהם).(המונהגוםהמקבלבפזוהזעצמו)

עיקךוום:מוננוםנשנולנוהמוכרתמהספרותשונהפעולאל"ם

האושישסופורומישלהיסטוריתמבטמנקודתנכתבהספר . 1

פעילמעטרכהיסטוריוזוצבאה.המדינהשלבסיפורהשזור

אתהיטבהמדגימותאותנטיותדוגמאותנשפעספרואת

ניסיונולאזכורמעברהרבהמדבר,הואשעליהםהעקרונות

שלו.הפיקודופילוסופיותהאושו

כולקודםשהואנכוןמפקדשלספרהואפעולשלספרו . 2

הספר)שלמכותרתוגם(המשתמעההומנוותואלמנטאדם,

המנהוגותות.במשנתומאודחזקמוטיבהוא

המגנולוקפדז.נוקשהכארגוזמאותנוונוםאצלנתפסהצבא

כארגוזמתפשרת.הבלתיהצוותחונתעקבהפרטחרווותאת

חיספוסישהאומה,מטעםוממוסדתמוסדיתאלומותהמפעול

תקופתלדוגמה,למערכת.הפרטשניזנקשרמנוטלבלתי

אתלשבורובראשונהבראשתכליתהלרוננו,המוכרתהטירונות,

ולעצבהצבאאתהולמיםשאינםשלווהנורמותהמתגווסהרגלי

שמתגעגעמישהועללחשובקשההרגלים.שלחדשהמערכת

ניתזשניםרבתבפרספקטיבהאםגם-שלוהטירונותלתקופת

המוצדקות.מטרותיהאתלפחות)(רציונלותלהניז

מספרפעילאחרת.גםשאפשרלנוואומרפעילמאירנאוהנה

אמוריםנצבאשמפקדיםוהחניכה,ההכוונההרבה,ההסברהעל

נפשירעיוני,לגיוספלטפורמהמהוותאלהלפקודיהם.להעניק

עבור-שהיאהדרך,בצדקתעמוקשכנועוליצירתואמוציונלי

פסיכולוג,להיותמבליהמוטיבציות'.'כל"אם-לפחותהצבא

כוללאשרעמדותשינויההלוךשלהלינהבעקרונותעוסקפעיל

שאנושכוונתובאנגלית, Buy-in (השתכנעותשלהכרחושלב

פעילספרו,כותרתכמאמרלנו).המוצעיםהטיעוניםאת"קונים"

בשפתו:(אולמשתמש""מותאמתחניכהשלהתיזהאתמציג

מורה.שניסוונוכפירנה,שלההאפקטיביותאשרדרכו")"על-פי

סוגוותהיאמתמודדפעילאיזשעימההיחידההנקודה

ניתזכימוצדקת,הנחה,מתוךיוצאהמחברהאינטואיטוניות.

למנהיגותניה"ס(והראיה:מנהיגיםלהיותמפקדיםולהכשירללמד

מניאשהואמהדוגמאותרנותואולםרנות).שניםנצבאשקוום

שלדוגמאותהז-לעילשהוזכרווגנירצמזהרניקלרבות-

אתוהראופעלואשר"מלידה",מנהיגיםאוטנעווםמנהיגום

מנהיגותוגםרנות,מבחינותרב.אושינכישרוזלאחריםהדרך

האישיותהדוגמאותמזשעולהכפועצמו,פעילשלההומנית

מנטווהנובעתאלאולמידה,חניכהפריאיננהנספרו,המונאות

ומאופי.

פעילמאירעוסקשנהםשהעקרונותלהניחטעותזותהוה

המתחשבת,ההומנית,המנהיגותנצבא.למפקדיםורקאךטונים

נטבעה,אוניברסליתמנהיגותהיאהבלתי-מתפשרת,אךהקשובה

הארגונית,המנהיגותדווקאאזרחיות.במסגרותגםלהפעילהונותז

יום,מדינספק,יותרשמוטלתכזוהיאמהצבאית,להבדיל

אזרחווםשבארגוניםמאחרועוונישכנועלאמצעייותרוזקוקה

שנדרשהמנהלשלהאחרוזהמוצאהוא"בפקודה"הביצוע

עלפחותהכומבוססת(הסמכותהפורמליתסמכותואתלהפעיל

הניעה).יצירת

y הספדל

נהוגום", Jןכנהוך"ןת Jכעל-"אחרון

זת Jכ Yחנהאת Jכ

לנושאיהמוקדשיםפרקים 24שלאסופהכינסהעמיתחנה

ו-ובמנהיגות,העוסקהראשוזנשער 16ומנהיגום:מנהיגות

הואבמבואהמופיענוסףפרקבמנהיגים.העוסקהשנינשער

נספרהספר.מוקדשלזכרואשרא, 1ול 1ככדברס"/שלעטופרי

רנותמזירותהמגיעיםמכובדים,מחבריםשלמאמריםמופיעים

החברהתחוםדוון),ןזו yןסכה(אפרוםהניטחוזתחום-ומגוונות

(אסאהאקדמיהתחוםגדוש),קב yןופלןצקר(סברוהכלכלה

תופעתלסיקורמוקדש jהראשוהשערועוד.ור) Jשכ / IYJשכ lכשר

ספורטתעשווה,קיבוץ,מדינה,צבא,שונים:במגזריםהמנהיגות

השניהשערתזמורת).מנצחשלמנהיגותו(למשל,מוזיקהואפילו

רניהמקראי,משהדגולים:מנהיגיםשלמתולדותיהםמניא

סאדאת.ואבוארדווזמשהצ'רצ'יל,וונסטוזהנעש"ט,ישראל

אסופתאתמיקמהלפניה,אחריםלנותניםנדומהעמית,חנה

הכרהמתוךלמונהגום,מנהוגיםשניזבמנשקשהכינההפרקום

'}7 
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קודםשהוזכרההומנוהמסרהמנהוגות.תופעתהוטבתובןשבך

לצובוןןמעמוקההתווחסותתוךואולםאצלה,גםמוצגלבן

בספרוםבהעדהןפועהלאזומבטנקודתמנהוגות.שלהוהןךו

הנותבוםךובןוחרףכמנהוגות,השנוםבמשךשעסקוהשןנום

הוהןךוום.

להבנהחורנומנהוגוםעלהךוןןלבוזמנהוגותעלהךוןןכוךהשולןב

ועלהסובבוםעללהשושוההשפעההתופעהמהותשלהעמוקה

המנהוגןתבנושאהעוסןקהתמקדרבותשנוםההוסטןךוה.הבנת

הדגול"ה"אדםאסכולתהמנהוג.מאפוונושלןפוענוחבנותןח

) Great Man Theory ( בנושא,האקךמותבחשובהגםשלטה

עווןרבזמזבמשךמנעוהדבר--20ההמאהתחולתעדנמעט

המוקדאתשקבעההעורכתעשתהטובבתופעה.וותרמעמוק

לדודאחרתדרךאוןשנןבמבנהו,וגםהספרבנותרתגםהדואלו

התופעה.אתלאשורהולהגון

 3נאהבה"כמוה"מנהיגותועמית:אליבא

ובספרהןהוהדות,המנהוגותמושגואתלזהזהמקרבתעמותחנה

הנהבתחום.להגותבדורההצצהבכחונתשהםמספרפךקום

אמפטוהנגוז:שןנוםבוטןווםהוהןךותהמנהוגותבוללתנדבו

גדלותהבךוןת"),שלבנבודז("חנםבווהתחשבותהזולתבלפו

הכרחוכתנאוהדוח"פזתוחאוהרמב"ם:(עפ"ופולןסןפות

עםהמנהוגשלמווחדוםוחסוםהדגול"),נהוג 1הכוחת 1לצכ

לסטטוסמולדסטטוסבוזענוונוךווזהחסודות),(לפומונהגון

נרוזמתהתגלות),למשל,מולשל","בזאואבות(זנותנרכש

ונוםהגותלתחומובדומהבולהווונחמדהוםועוד.הצךוק

זהאתאמרושחנמונןמסתברהמנהוגותבנושאגםאחוום,

נברנדרשומהמקורותקודםהמצוטטוםחנמוםאותםקודם.

גםלמונהגוםמנהוגוםשבוזהוחסוםלמסבתשנוםאלפולפנו

המונרוםהמנהוגותסגנונותבז.בוהנהבמפורש.שלאאם

 lח itiating (מטלה""מנוונותאו ) Consideration (נ"התחשבות"

Structure ( רקהאקזמותהפסונןלןגוהע"ולראשונהוהוצגונוסחו

הקודמת.המאהשל '-50הבשנות

לעסוקבוחרתשעמותהמנהוגוםרשומתהואבמווחדמענוונת

החלאושום,שלמגוונתרשומהספרה,שלהשנובשערבהם

ללאארוךמסעהוןשחווןהאולטומטובוהמנהוגהמקךאו,ממשה

"וצואתאופרעה(אפרופו,סאדאתלאנוארועדנחלה,אומנוחה

בוזהראשונההשלוםברותנכרתהשעמוהארנו-אוובמצרום"?)

בוזהמשותףמזהרבהוש-70'.השנותבסוףלערבום,ושראלום

מפורותבחווןנהנהלאמהםאושלסוקור:שנבחרוהמנהוגום

ברגועהוננטשוםבחוררםמבוקשוםנולםסאדאת);(משה,עמלו

ועוד.דווז);(צ'רצ'ול,

המנהוגותנושאראשות,מרנזוום:אלמנטוםנמההתלכדובספר

לבלמאודעדורלוונטוהושראלותבחברהמרכזוערךהוא

אושוםשלרבמספרחברובספרשנות,בה;החווםזורות

J8 

הרקעסופןךשלושות,בנושא;מהגותםלתרוםנךווןצאום-דופז

נפלאשרמילואנדבדtו"ןשללזכרוהספראתהמקדושהמרגש

לווחןךוהספראתהופנוםאלובל . 1997בוןלומבצעותבפעולות

וכךתדאונו 1כ 1"כובז"אחדו"הערנוםכמוהו.מאודומענווז

התחננושעלוהםערנוםהםהספר,בנותרתהמןפועוםתעשו",

בצה"ל.מנהוגוםשלדורותומתחננום

הספדעל

אןצבאאנשזהעלזןן:"הפזקןך
 "?ה Jלחכ Jנכזנהזגכנז-כנדזנאזם

כהןאלוןטכנאת

מספקהצבאותהמנהוגותלנושאהמקרןפרספקטובתאת

מתקךמוםבונלאומווםללומןךוםמבוה"סבהןאיאליוטפרופי

מןדועוזלענוונוזראונואשרהופקונס,ג'ונסבאונובךסוטת

ןתוקהלסוגוהנדרשהואוהחדשהשנוובספרו , 4וממשל

הפןלוטות,המנהוגותבוזהנטושהמתחשלנאחדואקטואלות

סןגוהבחזנהזהצבאות.המנהוגותלבוזוהאזרחותהמדונות

הוסטןךוןתדמןוןתארבעשלמעמוקתחקורבאמצעותזו

שלבעוצןמה , 1861(הזמז:לונקולזאברהםארה"בנשואוךןעות:

(הזמז:קלמנסוז'ורז'צרפתראש-ממשלתוהדרום),הצפוזמלחמת

אנגלוהראש-ממשלתהראשונה),העולםמלחמתשלהו , 1917

העולםמלחמתאמצע , 1940(הזמז:צ'ךצולןונסטוזההגנהושר

 , 1946(הזמז:בז-גןךווזדודושואל,ממשלתראשובזהשנווה)

המנהוגוםארבעתלבלהמשותףושואל).מדובתהקמתערב

כמהלנההצבאשלהעלוןנוםהמפקךוםהוותםהואשנבחרו

הצבאווםהמצבואוםאתהןבולןהםבהמברעת,מלחמהשל

לאהארבעהשבלהוא,נוסףחשובמשותףמבנהלנוצחוז.שלהם

המערבתבהבנתשהצטוונןאזרחוםאלאבדומוס,גנרלוםהון

ומגבלןתוה.מעלותוהעלהצבאות,

הנורמטובווםהוחסוםעלהרווחתההשקפהנגדבספרוווצאנהז

השקפהמלחמה,בעתוהצבאוהמדונוהדרגבוזהמומלצום)(או

לפנותהואלעשותהמךונוהדרגאנשועלשמוטלבלבוהגורסת

מלחמה.לנהלבוצךשוןןעום"מקצוענום"לגנרלוםהשטחאת

וצרהמנהוגבונוברנהזשמבואהסופןךוםמארבעתאחדבבל

מהעומןתוםאחדבבלמתקבלתהוותהבלעדווונוההבדל,את

מדוברלונקולזשלשבמקרה(הגםטובהופחותשונהתוצאה

בעומןתעסקןהמנהוגוםותךשבלבעודאזרחום,במלחמת

מספרמלחמותמנתחנהזבוז-לאומו).צבווזבעלגםשהוה

בשלבעוקרנבוז.נוהלולאלדעתואשרןואטנם)מלחמת(לרבות

המחברמתווהבךבתוךהצבאו.הדרגמולהמדונוהדרגךפוסןת

המדונאוםארבעתאתשהפנווהמאפוונוםהמנהוגותסגנוזאת
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כעוניו:לדגולום,האלההמסוומום

מהלגנרלום)(כלומרלהםלנפופום"הנהונו"לאהם

לעשות;

עלשחלקוצבאקצונוקוןןםברועד-סונלנווםהון

דעתם;

וכולתעלהמנוססוםשופוט,ונושראינטואוצוהנעליהון

עצומות;מודעננמווותןשומושמודעפורושהתכוננות,

נפרטוםלהתעמקוכלונעתוכההגדולה,התמונהאתהכונן

וום;הצבא

לקרוא;שהרנומוןמנוםמתקשרוםהון

לפעולושוכיצדמתוןוןעונתאוותוהםשלטו-מתונוםהוו

שונות;מגמותנגד

נרותכניהאומה,אוונובלפווחסרו-מעצורוםאנזךווםהוו

פגומות;אופוזוצוהאו"מתנדנדום"

ונמותנכוחההדנרוםאתלראותנןוךווםאמוצוםהוו

שהם.

אחתלכלמוקדשיםארבעהמתוכםפךקום,שנעהכוללהספר

פךקוםשלושהועודהמחבר,עוסקשנהזהמפתחמדמויות

ההוזהאתכהדרגהובונוסצנאווםנתנוםשלשפעהמנתחום

הצבא.עלהאזרחוהפוקוחשלהקךוטוותנדברהמרכזות

אפלטוזכנתכיהחלומגוןנום,ונוםנהזשלהספרותווםהמקורות

המפרץ(מלחמתהמודךנוותכמלחמותמתקדמוםלדוונוםועד

ועוד).הבזכושוממשלעוראקמלחמתהאב,כושוממשל

בירילהשאירומבדירצינירבוהיא"מלחמהובהן:אליבא

גנרלים".

הצונןךוהמנהללתחוםשווךנהזשלספרוועמות,פעוללעומת

שיוצאנשעהזאת,עםוחןפחות.עוסקתהארגוניתהספרותשנו

שנובוזשווהגזרההגוזראמריקאו,והודופרופסורשלספר

לונקולזאברהם-אומותוהםגורלאתלעדשעוצבומנהוגום

הגדולההפדרציהלנונוזהדרךאתשסללארה"נשל-16ההנשוא

ושואלמרובתשלהראשוזראש-הממשלהנז-גורווזודודכעולם

ראשונה.ממדרגהספרותואוךןעזהו-הקמתהעלהכרוזאשר

ספרושלהושראלותהמהדורהלהפקתמדועלהניזאופהנקל

מכובדות,ספריםהוצאותמארבעפחותלאחכרוכהךאלווטשל

גםהתפרסם(כהמנהיגותכסדרתהשלושונכרךמופועוהספר

 .) 5ג'ולואנוךןןושלספרו

שלהאקטואלוותאוהרלוונטוותכעדלטעוזצורךשאוזדומה

שנספרהרבועותשהדוגמהמניווזרקלאנהז.אלווטשלספרו

החבלעלמהלנתישראלשנןתוה,שככלמניווזאלאשלנו,נולה

פועלוםהללוהמגזרוםושנולמצנואות,מדוכאותשבוזהדק

חושעצמםמוצאוםמהצבאשהשתחררווגנרלוםנסומנווזה,

הצבא.להפעלתכנוגעהחלטותקבלתשלפןלוטוןתנעמדותקל

שלכמשנתוכלתו-תלווגםוכנראהפרדוקסלו,נאופזועו,דזאת

בדימוסושראלווםגנךלוםאותםכנותרת),(המצוטטקלמנסו

מוסמנום-שלהםהצנאווהנוסווזהרקענשל-השוםושולחוהם

הפולוטותכהפעלההכרוכותכסוגיותלטפלאחראדםמכלוותר

צה"לשלההפעלהתפוסתאחרות,נמולוםהצנאו.המנגנוזשל

צבאות.ךצוונלוותעלתמוךנמעטמכוססתהמדונוהדרגבוךו

פרס,שמעוזנספר),(המוזכרנז-גןרווזדוגמתחךוגוםלמעט

הגועוהושראלווםהנוטחוזשךושלהמנרוערונם-אונסומשה

זהאוושרואההוהנהזשפרופ'הנמנעמזלאהצבא.מז

לאחרונה,שהתפרסםשלוהמחקרללאגםשבזגורלות,כטעות

אצלנוהנוטחוזלשרהמקנול-נארה"נההגנהמזכורתפקוד

 21מתוךאחדרק(כפועל,נןומוסגנרלוםע"ומאוושאונן-

שמונהבדימוסגנרלהוהמרשל,ג'ורג'נארה"נ,ההגנהמזנוךו

המטותוו"רפאודל,קןלוזמאודך, ;-1950נטרומזהנשואע"ו

כיוםמנהז-אצלנולרמטנ"להמקנול- 1993עדהמשולנום

הבז).כושכממשלהחוץכמזכורדווקא

נמצאיםאונםשכזהקומהשועןרנעלושמןונאוםעלונןחזקה

כלעל , 6מארנענהרנהגדוללאהאמותושהמספר(ווותנזכנקל

נשאלתהספר).נשואושלהדגומהלאופזמתווחסאונונהזפגום,

מנהיגשלספונטנותלהופעהלהמתוזונולהאומההאםהשאלה:

למהאלהמאפוונוםלהפוךצורךושהאםהללו?!המאפוונוםנעל

נשולונהמדוברנוספקאוזמכטוח?פןלוטוכמנהוגשמחפשום

לטפלנותזואולם,כנקל.נמצאשאינונדור,אושווםמאפוונום

הממסדלניזהפולוטו-שלטונוהממסדשבוזהוחסוםנמסכת

מסודרתחקיקהכאמצעותלמשלאחוום,נאמצעוםהצבאי

ננוךוםצבאמפקדושלכהונהעלמנועותאוהגבלותשתטול

שלמונןוןשלהמשמעותכרווקמהשבז,נוטחוז-על.נתפקוןו

אלופוםונמהנמה(נמונרמטנ"ללנהזראןונמצאשלאמי

הרמטנ"ל???שללמפקדונמחוזןתונן)ותתו-אלןפום

שלהוסןןותככחונהרקאונההספרשלהמרכזותתרומתו

שלמחדשכחונהככיצועגםאלאלצבא,המדינהשבוזהוחסום

מפקןוןותפקודהצבאתפקידשלהנהרהע"והצבאות.הפרופסיה

המדווקמוקומהאתמחדשנהזמגווךמלחמה)נעת(נמווחד

השלטונות.המערכתשלנוצןעותכזרועהצבאותהמקצוענותשל

אםנומדונוות,שלענווזרקאוננה"מלחמהדברשלכסופו

נאמצעוםהפולוטותהפעולותהמשךאמותו;פןלוטומנשוך

נשכחונהזטועזכךקלאוזנוץ).הפרוסוהגנרל(נדברואחוום"

אפקטונותאזרחותהנהגהבוומסכםהצבא,עלהאזרחותהנקרה

צבאית.מערכהשללהצלחהתואמזשלאכמודהתורמת

למשללא-קונננצוונאלוות,לדוגמאותנספרונדרשלאנהזאגב,

ספקטרוםשלהעלווזנקצהכנראה(המצווההנאצותגרמנוה

נמונזמערנותדמוקרטוהשאוננהרקלאאשרהוחסום)

}9 
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ללאהממשל,חוההצבאששםאלא-המולהשלהמקובל

גםלטפלחוהמענווזבז.נמוהאזרחו.הדרגשלהכוונהכל

נעצמו(אווזנהאור,אחווםנולטוםמדונאוםשלנמנהוגותם

נשללהוסטורוהנכנסואשר ) jקלונטוואףקנדונדומוס,גנרל

המלחמה.מכונתאתלהפעוללעתוםנדרשוואולםמנהוגותם,

כןכאן?כןשוכום 1כלאן

השאלהעלהאחרונותהשנוםמאהנמשךהתווכחוןטןנוםונום

אוהרחוק)נעכרשגרסו(נפומולדתתופעההואמנהוגותאם

הדעותמחוגונמהנווםשגורסוםנפונרכשת,וכולתשהוא

אחדככלהחנווהוכולתשזוהוא,שברורמהנתחום.המונולום

פרטשאםספקושאוזלשופור,אולפותוחהנותנתמאתנוואחד

כרוכתאחוום.להנהוגוןנללאהואעצמואתלהנהוגמסוגלאונן

החוום,תחומוותךככלזה,נכללוהצבאותהארגונות,המנהוגןת

שפעולותלמעשהאומרת-ונוםמחנרוםזאתשעושוםנפו

הופכתאלאהעשווה,אוהענודהלחוורקמוגבלתאונהזו

החווםתחומוככלןמוושמתהפרט,שלנאושוןתומרכזולחלק

הענודה.עלכנוסףהאחרום,

נשנוםשהתפתחחוצה-הספרותהקונסנזוסנונראהלסונןם,

התחומוםכששתמתומצתלנוטןונותזלמנהוגותכנוגעהאחרונות

 7:הנאום
כחסרונהחשוםואנוהקוומת,כמנהוגותמשנרושנוכעולם

שלנו.החווםמאורחותכרכותאמותותמנהוגותשל

אוהעסקוםלעולםרקהמוגבלתתופעהאוננהמנהוגות

כהקשרהזלמשל,נצבא,כהלעסוקונותזהפןלוטוקה,

המבצע'.כהקשרוהזהארגונו

מאתנו.ואחדאחדככלהנוגעתהלוךהואמנהוגות

ומועולותספצופוותתוצאותשלהשגתזהואמנהוגות

נארגוזאפולוהחופשו,מרצונםהפועלוםאנשוםכאמצעות

הצבא.נמוטוטלו

משומותשלטובנוהןלעלמכוססתאפקטונותמנהוגות

ואנשום.

מנהוגוםשנוכמקוםמתרחשהמנהוגותחוסראופער

אחדכל-ותרוםןאו-מוצוו,חוסר-סופןקחשוםומונהגום

נעשווה.וותרעמוקהמשמעותאחר-כתורו

הרקעספרות

אוצבאאנשוהעלוןן:הפוקןך .) 2003 (א'אלווט , jנה

נע"מ,לאורהוצאה-מטר . 'iבוכלחוכהונהוגוכו-וכדונאום

"מערנות",הוצאת-צה"להנטחוז.משרד-לאורההוצאה

(המו"ל).לנוהולהושראלוהמרכזוספרוות

ןוכנהוגום.מנהוגותעלאחרון; .) 2000(עורכת,חנהעמות,

לאור.ההוצאה-הנוטחוזמשרד

בדרכוצבאותוכנהוגןת-הוכפקד .) 2003 (מאורפעול,

ההוצאה-הנוטחוזומשרדהמאוחדהקונוץהוצאתנועם.

לאור.

שולווםהערות
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הזצאהמטרמנהוגזת. .) f (2002ק r1קרס 1 . 11,רזדזלףג'זלואנו 5

 ·לאזרהזצאה-הבטח!}זמשרד"מ Yכלאזר

זרקממשלהראשוהוזה Yהארכ rמכוששלזשהאגב rנוו yמ 6

דמזקרטוזתשלהרזזחוםהמזדלוםל yאזמרזהמהנשוא;אחד

רכזות? Yמ

דצמבר r1כגלושפרסמתוכמאמרזה rנוו yכהרחנהראהן

ת 1"מנהוגכשם:נוהזלותלחשוכה rהורחז-סטטזסשל 2003

הספרזת".נראו
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