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משמעזתוום.מבנווםשונזווםבעקבזתוזגורדהאחדונוםבחזדשוםמצה"לשנדרשהתקצובוהקוצוץ

רצוזנלווםבהכרחאונםתקצובומקוצןץהנגזןוםמעדכתווםשונזושתהלוכולהראות,מנסהזהמאמר

דמדאה 1953בשנתבצה"להמבנווםהשונזווםעלמקדהחקרמצוגהמאמרמאלוהם.זברזדום

זלמחסדדלקוצזץמאלוהמובנתתגזבהרקאוננה-הלוחםבמעדך-הצבאבלונהשההתמקדזת

השזאבמוסדו,כארגזןצה"לשלהצדכוםאתגםשורתההלדחםבמעדךההתמקדותבמשאבום.

המקצזעותדמתזוהעלאתהלדחמזתהוחודזתהעדפתהלחומה.מדסדזהבנוותמהדגשתלגוטומצוה

קבוצותלבוזבונןהזוקהאתולהדקאח,דמצדחזמרווםמשאנוםלקבללצה"לסוועהוהאנושות,

ומהפדספקטובהבכללהמחקרמממצאוהנגזרוםחשובהכוןזנומדעלוםבדודןמאודך.חזקדתחבדתוות

אלה.נומוםבצה"להמתדחשוםלתהלוכוםוהרלוונטווםבפרט,המזסדות

ונוטרותכובוא .ו

בתהלוכואונטנסובובאופזצה"לעזסקשנוםלעשרקרדבמזה

הקוצןץ ." 2000ז"צה"לנעורום""אבובכדזגמתמבנווםשונךו

מחזקהאחדונוםבחזדשוםמצה"לשנדרשהמשמעותוהתקצובו

מערכתוום.שונןותהלוכובנוהזלצה"לשלהצורךאת

שבא ) 2003(ספראו,וותררחבממחקרחלקהונןזהמאמר

לקוצדץהדרושהעםבהתמזדדותההחלטדתמקבלונודולסווע

ההתמודדזתאופזשלהוסטןןו-ארגןנונותזחבאמצעותתקצובו,

בחרתוזהבמאמר . 1952בשנתבתקצובןהקוצדץעםצה"לשל

בחקרלהתמקדאלאהעכשןןו,התקצובובקוצזץלהתעמקשלא

בעקבות 1953בשנתצה"לעלשעבדהמנגוהשונןו .מקדה

בזכאזהלזחם.במעדךההתמקדזתשעוקרושונזותקצובו,קוצוץ

סןגוזתהשטחפנועלמעלוםתקצובוקוצןץשלתהלוכוםהוום,

בצה"ל.שןנוםמעדכוםבוזהבודולובראשןעדופןוןת,סדרשל

ובשוקןלוםבעקרונזתובעוקדזה,ספצופובתהלוךהעמקהמתוך

עלללמזדנותז .ובהשלכותוהזההחלטותבכסוסעמדואשד

המבנווםהדופדנצואצוהתהלוכובכסוסהעומדוםהוסןךעקדונזת

בפרט.התקצובוובהקשרבכללבצה"ל

שהואמשזםעזצמהדבכלובודונזנותזההוסטןרוהמחקר

והמחוןוםההשלכותהבנתמשמעןתות,לקחוםהפקתמאפשר

צכאווםש 1אנמשאנומונהלם 1תחר'הונןספדאזז vמזסrר 1

כממד"המחקרכענף

שלוהכושלונותמההצלחותולמודהתהלוכום,שלהטווחארזנו

הונההמחקרמתמודדשעמהמרכזותסןגוהשנתקבלז.ההחלטות

המוצהרותמהכוונותחןןגוםמודכבוםשונזווםשבזהאזפזהבנת

מכזונזתבלתותזצאותגןןןוםמתמסמסום,-השונןומזבולושל

עומקדפזסוהמקרהמחקרלהפוקהונההמחקרמטרתובז'.

בומונןגםהשונזובתהלוכוןהקשווםהפערוםלהסברהדלוזנטוום

אלה.

שוטה . 2

המבנה,מחקרמפדזוקטחלקהונןהמאמרמבזססשעלוןהמחקר

עמוקהלהבנהכדדךהוסטןןווםכמהקרוםהשאר,בוזהעוסק,

נעשהזהבמחקרהנותןחעוקרארגונוום.ותהלוכוםמבנוםשל

ךוזנום,סוכןמוזהכוללוםבאדכוןנוםהגנזזוםתוקוםסמךעל

אוננןהמחקרונו:כ"אשלכמןתווםדוחותעבודה,תכנוןת

להבנתבהםמשתמשאלאהאורןעום,שלהוסטןןובתועזדעוסק

תקופה.באזתהשהתקוומןהארגונווםןהתהלוכוםהמבנום

רחבהתמזנהקבלתשלשםהנוח,זהבמחקרהנותזחמודל

בסדרהמזצגוםרלזונטות,פעולותרובדוארבעהשלנותןחנדרש

וזרד:הוודרכו

והממשלה.הבוטחוןשר .ההחלטזתקבלתשלתמרונוהדזבד

המטכ"ל. .בצה"לההחלטותמקבלורובד

אכ"א.ר'-בצה"לכ"אתחוםהובלתרובד

אכ"א.מחלקות .כ"אבתחומוהבוצןעגופורובד
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התמקדהנתוניםאיסוףתהליךהמודל,לאור-הנתוניםמקורות

מקורות:סוגיכארבעה

ונו'.נז-גוריוזנתכיממשלה,דיוניסיכומיא.

מטנ"ל.דיוניסיכוםכ.

אנ"א.ו'מלשנתותיקיםמסמניםג.

נאנ"א.ארגוזממחלקתותיקיםמסמניםד.

נארניוזהגנוזיםכתיקיםמצוינמחקושמוצגהחומרמונית

ודיוניםמטנ"לדיוניסיכומיבוללנארניוזהגנוזהחומרצה"ל.

סיכומוענודה,תבניותנמותוום,ומצבהתקזדוחותנאנ"א,

שלכפרוטוקוליםשימושנעשהבז.נמוועוד.מחקריםועדות,

לחומריםכנוסףהמדינה.נארניוזהגנוזיםהממשלהישיבות

וכפרסומיםנספריםשימושזהנמחקונעשהכארכיונים,הגנוזים

נז-גוריוז.שלהמלחמהויומזנחילוצה"להאנציקלופדיהבדוגמת

מבט.נקודותמנמההתהליכיםשלתמונהנותזזהמודלבאמור,

חומרעםונווחודארכיוני,חומרעםהענודהבללי,נאופז

העונדותמבלולעלעמידהמאפשרתאינהצה"ל,נארניוזגנוז

כאופךותיוגשימורלתיעוד,שזנואלועלרקאלאוהתהליכים,

מלשנתמסמניםניתוחבז.עלאשראליהם.נגישותהמאפשר

זאת,לעומתחלקי.כאופךרקנעשהאנ"אוממחלקותאנ"או'

מטנ"לדיוניושלהממשלהישיבותשלהפרוטוקוליםחשיפת

א'מרבדיםמידעשלשיטתיעיבודאפשרהתקופהמאותה

 .'כ-ו

גוזכארשהתרחשוכתהליכיםמתמקדזהמחקר-המחקרתקופת

מקלףרא"לשלכהונתוכתקופתכעיקר , 1952שנתמסוףהחל

גםמתווחסיםנמחקומהציטוטיםחלק . 1953שנתסוףעד

המאוחרות. '-50הלשנות

 , 1952כשנתהתקציביהקיצוץעלקצרכמבואפותחהמאמר

לסיכום . 1953כשנתהלוחםכמערךההתמקדותלתהליךועונו

להכלילשניתזהארגוניתוהלמידההלקחיםהמשמעויות,נידונים

אנו.לימינוזהמאירוע

רקע :ו 952בשנתוהתקצובהכןשבר . 3

הביטחוניהממסדשלהסיפיזאמותרעדו 1952כנובמבר

התפטרז"ל,ידיזיגאלוהכריזמטי,הדומיננטיהרמטנ"לכישראל.

הניטחוזמתקציב J-10%שללקיצוץהדרישהעקבמתפקידו

 *. 2נקנעהאדםנוחממצבת J-20%ושל
כהתערבותוההתפטרותאתתולהלאירועים,כפרשנותוידיז.יגאל

עםלהשליםמונךהיההואלטענתו,הקיצוץ.נפרטינז-גוריוזשל

מסגרתכתוךכהתנהלותאוטונומיהמניעתאולםהקיצוץ,עצם

 . 3אמזזחוסרבהנעתידיזרא"לכעינינתפסההתקציב

מספרכהפחתתכעיקרהתמקדהלקיצוץנז-גוריוזשלדרישתו

מיקורסוגוותאתמצווזהואכנוסףוהאע"צים.הקבעאנשי

עלנסמךנז-גוריוז . 4ולוועוללחיסנוזמשמעותיבמקורהחוץ
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הבסיסהםוקליטהעלווהשלפיהשלו,הרחנההניטחוזתפיסת

מתקציבלקיצוץלגיטימציהקוומתוממילאהמדינה.לניטחוז

שינויבדוגמתאזרחוום,כאמצעיםמושגהניטחוזשבזהצבא,

הספר.ווושונוהדמוגרפיהמאזז

רא"לשלכמקומולרמטנ"למונהז"למקלףמרדניהרמטנ"ל

כהונתו.כמהלךהאמורהקיצוץאתלבצעונדרשידיז.יגאל

(ראההקבע,אנשישלהפיטוריזכתהליךנתמקדלאזהכמאמר

הגדלתשלהמכניהשינויכתהליךנעסוקאלא ,) 2003ספראו

אתלנתקניתזלאכהמשך,שנראהנפואולם,הלוחם.הסד"כ

התקציבי.הקיצוץשלהכללימההקשרהנ"להתהליך

ן 95 3בשנתהלוחםבמערךההתכןקדותלוןתה , 4

מכניותכסוגיותגםאינטנסיביבאופזהמטנ"לעסק 1953בשנת

השינוווםשלהמנחההקןהתקציבי.מהקיצוץבמישריזנגזרושלא

זאתהציגהלוחם.במערךההתמקדותהיהשהוצעוהמבנוום

לפניכדבריוגוריוז.בזדודהניטחוז.ושרהממשלהראשופה

הממשלה:

ו 1וכ 1כעזדאפולןאזאל 11שכספר Jכוןדעוםאתם-ולןאום 1הכ 1 "

דזדאבלה, 1לחכ 1נכןהוןרדוםהכלוםעלוןשנוםשהוןוהןשע,

הוושנ pןכחלה 1לחכ 1נכהוןרדכחלק'נו-אחד pחןעשה

סרו 11כהוגוזוזהזהוגוז(,בזאתןושן' pוחלןוחדוןהכלוםעל

האחוז 1ה 1כהואהשאלההנדל.ושה 1לחכ 1לכבנוגעאבלו, pןחן

עתהה. 1לחכ 1לכהוןרדוםהאחוז 1ה 1כ 1הכלוםעלהוןשנוםשל

למלחמההןוךדןםחלקלהגךןלההכרחנפנואנזדום 1כ 1ע

טה 1/הכהגענוןוחד ".הכלןםעלהןושבןםחלקחשבוןעל

הלוחמות."ליחידותלהפנותשישתפת 1ש 1כנה pס 1לכןדנ"ג)

מקוםלשוםאותולשלוחולאקרבו,כושרלושןשגברכל

 5הלוחמות:ליחידותותרוןלתת".מוכרחיםאחר

נמה"דחי"רענףבהקמתגםהתבטאההלוחםהמערךהעדפת

הנא:הקטעשמלמדכפוהחו"ר,אימוניעלובדגש

הקרבלכת 1ככהחו"ראתלטפחשושסקנה 1לכהגועזטכ"ל 1"נכ

צועוום p1הכהחולןתאתלטפחצה"לנהגעתנאותהצה"ל.של

סתער 1הכהדרגהרגלום,חולהזנחת ( 1חשנעלת 1וכ 1ס 1כודה 1נכ

 • 6קרנ"בשעתסוזעלהןשוטהחולןתשאר 1עד 1נלוהצבא,של

מעברשלמגמהגוברתוהקצונההקבעמשקנתחוםגם

הלוחם:המערךלהעדפת

לנעלוהנוכחותלהעדפהשננוגודאנותרשם Jכלך"כודוע

לעידודמובהקתהעדפהשאלתצה"לנפנועוכ!דת ".ע 1קצ 1כ

בעתהצבאלצורכיענותלמעןזוטךןםשרהקציניגידול

 . 7מלחמה"

ארגוזחוצתעקבית,מגמהלראותניתזשהוצגומהמקורות
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שלתןצרהונםהדנרוםהלןחם.במערךהתמקדותשלןסןגוות,

המלחמהמערךלננוותנצוןתנעוקרהוקף,רחבתמטהענןדת

כלנמןכןןנןתהותההצוןתהתמקדות .-17.5.53ננמטכ"לשהוצג

 . 8המלחמהמערךלגנוזהצבאמגזרו

גורכןום-הלוחםבמערךההתמקדותתהלון , 5
אפשךווםומנועום

במערךההתמקדותשנשורשןהסונותהגורמוםאתלנתחננןאנן

הןנולבונוהםשהשולונמספרגןךמוםלזהותוכןלום 1אנהלוחם,

טבעותתגדנההונןהלונהשומןךבונראהאמנם,זו.להתמקדןת

לתהלוךהגורמוםמנותןחאןלםבמשבר,ארגוזשלןאןנונרסלות

לכאורהשנראההמהלךנוושוםמעטוםלאקשווםגםלזהןתנןכל

מהגןךמום-למטה""מלמעלהנלךהגןךמוםבסקורתמאלון.בזמד

כשלדשתנחלהסמןוום.העומקלגורמוהשטח,פנועלהמןצהרום

להתעצמותמענהמתךנכ"א,הצפןוהמחסןךהמןצהרום:הגןךמום

מבזלאחרתקצובו.לקוצוץהדרושהעםןהתמןדדותערב,מךונןת

המבצעותןנרמהנמולןאום,לעדרפוןתןהנטווההאוזדזנחןסרנדוז

אתוהעצומונרקעשהוןגןךמוםהחו"ך,וחוררתשלהנמוכה

במערךההתמקדות-וןתרסמןווםנגןךמוםנדדזלסודםהתהלוך.

המערכוםבוךבוררלןלוצורתמשאנוםלהגדלתכאמצעוהלןחם

השונום.

הכווצהרוםהגורכווםא.

לתהלוך:סוברתשלדשמטכ"לברווזהצוגמקלףהרמטכ"ל

חדש iכגוון yהאתלבחוןשנזגשגןוקךזןת y,ךהסובןת"אחת

לגןשוחסדהסוכההוותההסדוך'והצבאה iלחכ iהכשל

תהוהלאלוה yשהגחהתןך Jכןזהאדם."כוחרצונובאופן

שגום.אותןכלשך iבכ

,ךו,ךזהחדש, iכלבחוןהכרח,ךו,ךשבגללהשגוו,ךסובה

הצבא,שלהלוחםהחלקאתלהגדולדדךצוא iלכהצורך

שו Jכ Jכל yןבפןחשבה iבכגם-שחלהההתפתחותבגלל

אותןולאודהאחדןגןת.השגוםבשלושדב Yבצבאות-

שלצב iהכו,ךו,ךךך yבה iכלבחוןגוסוגןוגוןת yןדו Jכןת yודו

בשנתךך yב ...שגוםןשששכוסשלושבןך yכךב yדוגןת Jכ

ה yודןלהתבססותךב yדוגןת Jככןחןתן yוגו 1957-1956

כוכך'הואלרכזשוןכלןןהכןחבה,שהחלובהתארגנות

לו.גןכללאלרשותכןד Jןכ y,ךובכוח

ןהוכןלתדוגה Jהכשלהכלכלוצבה iכהוהזהשלושות"סובה

נשגהשגהדו Jכ , 1תג 1אחוובום Jכשהםשלה,הכלכלות

אתחדש iכלבחון-דוגה Jהכשלך yןך yJכבגה iכבגלל-

 9ןלקטןן".ללכתשוך 1להכ 1הצבאשלבגה iהכ

מתמדתוךוךהנפנוצה"לנוצב 1960ןעד 1953משנת

העלווהנקצבההאטההוןלכךהסונןתהמתגווסום.נמספר

 ,) 1949-1950השנוםאתשאפוונההמןנותעלווהעדר(לא

מועןטנשלשנתןנום,באותםהמצומצםהמתגווסוםומספר

השנווה.העולםמלחמתבתקופתהוהןךונעםהולווה

אתלנצלצורךשושלמסקנההונולחןנהנכ"אהמחסור

בוהנתדזאתזןלנקודהנוסוףמוטבות.נצורההאדםכןח

ןננוזאלן,נשנוםנוךודההוההקרנוהכושרנעלושועור

 . 10הלוחםהמערךנאוושהמצוקהתחושתאת

המשאנוםעוגתחלוקתשלהתפוסההשנווה,הסוגהלגנו

אתמלווההמןדועונות,המצבלהערכתבהתאםהצה"לות

מערךבנוותבתובנותלראותנותזאלה.ומונןעדהמטכ"ל

החלטותקבלתלדפוסמןקדמתדןגמהמקלףשלהמלחמה

מבנו.שונןוהמררועונותהמצבמהערכתהגןזרזה,

הכנסתנמוןחד.אןתנןמענווזכמדנז.התקצונו,השוקןל

מתקוומתהעתודותהמצבבהערכתהתקצונווםהאולןצום

לבררצורךושעדווזאןלם,כנומונן.מקלף,נומוהואאף

ההתמקדותההלוךלבוזהתקצונוהקוצןץבוזהזוקהאת

זןלסןגוההעןךפוום.המערכוםשלצמצןםשגוזרבלחומה,

הנא.הךוןזאתנקךוש

המרובהעלהכלכלוהנטלכאשרהשחרןר,במלחמתעדר

גןךוןז:בזקבעתקצובו,קוצןץןנדרשכנדהוה

אבלכשון, Yגםספוק iכלאהוא-הקרנוהכוחלקצץ"און

 . 11בשוךןתום"-ןאכזךודבקוצןץ-לקצץוש

להפנותהמגמהמאלוהמדנגתנמשאנום,מחסדושלנזמז

נקוצןץגםהלוחם.המערך-שלןללונהצה"למשאנואת

קוצןץהצועןהדןנךוםךןנלקוצןץ,הדרושההצגתעםרגז.

העןךפוןת:נוחוךןת

נרךגוםשוקצצןצרוך ...בשוגןווםכרוךוהוההדבר"אם

 • 12ת" 11חכ 1הלבוחודןתולאהעורפוום

נעדרמשלד.נקשווםנתקלהעןךפווםנדרגוםהקוצוץאולם,

שנוחוךןתהרומןדןלרו,הונןהקוצןץת 1חמ 1לשנוחוךןת

אתלהחזוקכךו-לדוגמהאופז.באותולקצץקשהשוךןתום

אדםכוחנדרשבסוסו,שורותולתתנשל"רהרושוםמרכז

שורות.נותזהןאשלהזהוחוךןתלמספרקשרללאמזערו,

תואמתהקטנהתאפשרלא 50o/oנ-החוולוםמספרהקטנת

הכסוסותהתקורהנשלוכד,'השלושןתמרכזוהסדנאות,של

 13השוךןתום.מרכזוהפעלתעצםשל

תובנותבמסגרתנשורןתוםהקוצוץלכעוותשהוצעהפתרוז

(ולאהמטכ"לתחתהמשאנוםכלרוכןזהוההחדשהמערך

רמתעלשמורההמאפשרנאופזוהפוקןךום),הזרועותתחת

נותזבואמונהמתוךמזערוום,נמשאנוםגבוההכוננות

השונות.החזותןתבוזהצורךלפוהמשאנוםאתלווסת

? 



 2כוס'גלווןהזורותוךב

בכוולואוםוךפוות yלונטווהאוזוןחוסרב.

מקלףרא"לשלה"רשמוום"הנימוקיםאתהצגנוכהעד

שהתרחשולתהליכיםנעבורכעתבלינה.המאמץלמיקוד

זו.מגמהלחזקננוחםוהיהתקופה,נאותההםאף

כ"אתקנואתהמשוויםאכ"אבדוחותנתנונזאם

פעריםנגלה , 14שנוםנאותזלמצבותהכוללהצבאיבמערך

המצבהואולן , 63,000היהחו"ךלגדןךוהתקזמשמעותיים.

מהתקנים 50%שלאיוש-כלומר- 33,000עלעמדה

שלעודפיםהוןחמ"זכמובחילותזאת,לעומתבלבד.

 . 141היהשהתקזנעורבמצבה, 1,593-קרניכושרנעלי

שהתקזנעורקרני,כושרנעלי 6.732הוןהאןןוךנחיל

גדולמחסורהיה 1953שנתבראשיתכלומר, . 2,545היה

הוןזאתולעומתהלוחמות,ביחידותקרניכושרננעלו

המסייעיםבמערכיםקרנוכושרנעלושלגדוליםעודפים

ובשירותים.

אלה:לפעריםאפשרייםהסבריםכמהוש

נצבא,מןוצועלרכושהוריושלאוהפרטשלרצון ) 1

השירותים:לחילותנהווההוותהולבז

הםכולקודםכושורותלוחודותשהלכוךבום"הון

לבחורוםמקצועהקנההצבאבנקצוע.שםנלבנדו

חשוב,הואכלכלוהבנשקנהגורםולאלפום."למאות

בחוזםבנקצועלהםשושראובנהצבאכשוצאו

 • 15האזךחננם"

הקנייתלצורכיהצבאיהשירותניצולבולצייזוש

נז-גוריוזנארגוז.הפרטיםשליוזמהאיננהמקצוע

קוםלפניעודהשחרור,מלחמתבראשיתעצמו,

כעיקרוזזאתקבעהניטחוז.שירותחוקוהחלתהמדינה

נז-גוריוזכותב 1948בראשיתהחונה.לצבאמארגז

כלהלז:החיילשכרנושאעלביומנו

הגנהצרכו .הבנושךהכוחוהזהשהשכרבנאבננן"אונו

להבטנחכולקודםועלונואחר'שנקוללכלקודבנום

ננסהלאאחדשבדברבנברוךדרשתוהדרוש.הכוח

הבחורום."שלהברואותשבנורת-קובנוצנםלעשות

ואלהבבנחנה,בנקצועורכשושהחננלנםלדאוגוש

קרואנודענםשאונםאלהבו.ושתכללו-להםשוש

 • 16 " 1ולבנד-וכתוב

אתעודדעצמוגוריוזבזבואופןאלראותניתז

בעיקרמקצוע,רכישתלצורכוהצבאיהשירותניצול

צורכילטונתהצבאיהשירותניצולשלמשיקולים

שקיימתבזיקהלראותניתזזאת,עם . 17המשנק

המקצועית,ההכשרהלניזבקימוץהצורךניזברווז

מעיזהמקצועיתבהכשרהראהשנז-גוריוזלכךעדות

סן

התפיסה,התהפכה 1953בשנתהצבאי.לשורותתמורה

נתפסמקצוערכישתלטונתהצבאיהשירותוניצול

קרני.משירותהפרטשלכהשתמטות

פיזית:מפגיעהחשש ] 2

הוריהםפחדמפניזאתעשושהםכאלה"וש

 ."]ס"משנצבא,[מהסיכונים

J [ שניהמילואים:מערןשללמעלה""מלמטהבנייה

מסביריםלאגוריוז.בזשהציגהראשוניםההסברים

וותבזנוצרבתהליך.המערכתשלחלקהאתעדייז

פעריםהיווצרותמנעהלאהאדםכוחשמערכת

שלוותרטונההבנהלשםלמצבה?התקזניזשכאלה

ארגוזמחלקתלדברונפנהלמילואים,ההשמהתהליכי

הברירותשתיאתהמציגים , 1955בשנתנאכ"א

המילואים:מערךבונינפנישעמדו

בנבנונןכ"אשלגתותהדרבנההזרע"ונחנדותגןלארא}

גן.ובנאורהוטב

בשורותהחננבכ"אכלאתאחתבבתלהקנףב}

אתולהשאוךבנסגרות,בנבננולהקוםבוטחו/,

בכנסגרתלבנצועהאנבנוןואתהבנדונקהשנבוץ

בהדרגה.הוחנדות

הבננון,פעולותהשנונה."האפשרותנבחרהכודוע,

בנודבהןשהוחלהוחודותוגנבושהאובנוןהשובוץ,

להנבנשךחוננותהגדולות,הגווספעולותגבנךלאחר

 . 18שנזם"מספרעוד

המילואיםמערךשבנייתלמדים,אנוהציטוטמז

לחטיבות,כ"אשלגלובליתהקצאהשלבשיטהנעשתה

היחידותבתוךנעשתהולמקצועותלחילותוהחלוקה

הנקרהמנגנונוכזו,בשיטהוותר.מאוחרבנשל

וותרמשמעותונוטןווניתזנחלשים,המרכזוום

תהלוך"מלמטה".הצומחוםהפרט,ברמתלתהלוכום

להסבירוכולעצמז.ביחידותשנעשהזה,מבוזרבנווה

התקזבוזהגדןלוםהפערוםנוצרושנוהאופזאת

המטכ"לשלהנמוכההשלוטהרמתואתלמצבה,

 19.1952בשנתזהנתחוםבמתרחש

ואולןקרנו,כושרמהוונתלוחמוםלחולותההקצאה ) 4

מקורות:שנועלמתבססתהעורפווםלחולותההקצאה

קרני.כושרנעלשאיננומוכלא)

מקצוע,נעלו-מןקךמוםכושןךוםלפיהקצאהב)

נעלולהוותוכןלוםאלו-ונו'אקךמותואר

נושןךוםלפיההשמהשמכגנוזןותכזקרני,כושר

נעלולהשמתמסןומתבמודהאחראומןקךמום

מקצןעוום.נתפקוךוםקרנוכושר

גםנבעהמקצןעווםלחולותשההעדפהלומרנותז ) 5
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אתשהזנוחההכללו,המטהשלעקרונותמתפוסה

הרגלום:חולוחורות

וום, vקצו 1הכהחולותאתלטפחצה"לנהגת v"באותה

 . zoגלום"הרחולהזנחתנוןחשל vת 1סווכ 1כודה 1בכ

הצפווהמתגווסוסבמספרלוךוךהבנוסףדבר,שלכללו

בבעלועודף , 1953בשנתכברבצבא,הוהשבוס,באוחז

החו"ר.בגדודוותת-אוושהעורפוותבוחודותקרבוכושר

האדםכוחלנותובמאמצוםהפנוותהואאףזורזזהמצב

הלוחם.למערךהקרנו

החו"ךשלבכוונהכונצעותרכוהג.

מספר:הכללו,במטהחו"ךרע"זואלך,והודה

חטובת iכוחודהנוהלה 195 {בונואר-29ל 28שנון"בלולה

חוץ 1כות vש-4.5כשך 1שנכאשקרבתו vגבהסדורההחו"ר

הבלתולכפרלחדורבודוהלה vשבלו 1כ ".ה 1פלכרבז vהלכפר

זהכושלון .בלבדוום 1קוכ 1כרום 1שוכהגנולוו yשבוצר iכ

וצבות vווהודותצב 1לכבאשרטכ"ל 1בכה 1אדוכנורההדלוק

סקנה iלכו vהגוטכ"ל iבכצה"ל.שלהסדורותהרגלוםחול

 . 21צה"לשלהקרבלכת iככהחו"ראתלטפחשוש

החדש,המערךלכחונתהוועדההוקמהבטרםעודואכז.

לחולראשוחולקצוזשלתפקודלקבועההצעההועלתה

ולבזהתנגדות,עוררהזוהצעההכללו.במטההרגלום

ומכאזבמה",דחו"ךענףבהקמתראשוזבשלבהסתפקו

כמהורות:הענוונוםהתגלגלוואולך

סקררכו vוחו"רוהודותבכלבוקרווקצונווחו"רנף v"ראש

v פורט 1כבדוחטכ"ל 1לרכהוגשוהסקרצאו 1כ 1כצבן. 1כל

הפוץטכ"ל 1הכצב. 1הכלתוקוןלצות 1והכות vהצגםשכלל

בלהטכוהתבררטכ"ל. iהכבושובתלדוון Yצ iככהדוחאת

נדחקאות, 1צכ vהת 1לחכ 1כשלאחרבצה"להחולותת 1הקכ

זורזת iכה iבהקכרוכזההלבת iתשוכזווות.לקרןהרגלוםחול

בתקופתבחותולוהםשהוווהשורותום yהסווחולותשל

ואולוולה, v1הכהאדםכוחאלוהםהוזרםגםלכןה, 1לחכ 1הכ

הוושלאכזאת,ודה 1בכנדלדלוגלוםהרחזלוזחזדותחטובות

לתפקזדזהדרושוםדזם 1כ vו 1הכאתתוכן 1כלהוצזאסוגלות 1כ

 .וך iהנכבדרגפוקוד

רבטכ"ל. 1הכבושזבתוק 1כ v vזו vלזגרםחז"רנף vדוח

בוגרז iכנוכרור vשווד 1כלהפנותהחלוטקלף iכרדכז iכאלוף

 ,החו"רזחודותאללהתגזוס,מדו vשהתזכונזזםהספרנתז

קבלתם vנאותה.ה 1ברכפוקודזשלדוצורתלאפשרובכך

התפקזדזםלכלהדרושותהכשזרוזותגםו vנקבזוהחלטה

לזחזדותתגבורותת iלהזרכשוטהונוצרההחז"רבזחזדות

 . 22דלדולן"את yנ iשתכהחז"ר

משאנוםלהסטתהמנועהוהמבצעושכושלוזאפוא,וןצא

המחקךוםשומשוהענף,משהוקםהחו"ר.דוקטרונתלפותוח

לכוחהעדפהשוצרוארגונווסלשונןווםנוסףזרזקודםשהוא

'אובךתו'אדםכוחהקצאת .אכ"אבהובטובעוקרהלוחם

התחלופה.ושוטת

כושאנוםכןגךולהבלונהההתכוקדותד.

הצבאאתשורתהלוחםבמערךההתמקדותשלזהמהלך

לרשותושעמדוהמשאבוםאתלהגדולבורןשסוועבכך

ךךכוםבשתווזאתהתקצובו,הקוצןץהוקףאתולצמצם

עוקךוןת:

לצבא:מחוץלגופוםבלונהישאונןפעולןוןתהענותיי

התקצובז}(הקוצוץזאתה iכ 7ש iבכד iכ Yקלף iכ"רא"ל

אחרוות iכצה"לאתלשחררשהשכולשום iכרק

וגודולברות v1בכהטופולו 1ככאזרחזות,ות 1שוכ 1לכ

 . 23הנח"ל"זחזדות"ו yורקות

העברתע"והתקצובמגבלותעםלהתמודדהרעווז

למשרדוהעלווותעלוממולאהפעולותעלאחרוות

ורוז:וגאלרא"לע"ועודעלהאחווםממשלה

תקצובכגוןזם, 1סווכ 1כשתקצזבוםחושבאנזאזדך J"כ

 .החזנוךשרד iכבתקצובכלוללהוותצרזך , Yהגדנ"

כלוללהזותצרוךשתקצובו ,ש" Yהתלגבוהדבראותו

 . 24הקר" 1כ •"ד 1חכשוזה. vותסחר 1כבתקצוב

גןךווז:בזעל-וךובתוקףנדחהזהרעווז

 ,"ד Jחכשלתקצובוםברת vהובדות! YJכנוס iכ"אזן

דונה 1הכהקלה.שוםבהאזן-אחדשרד iלכוכד'"ש Yת

 . 25קורות" iהכאותםהםכספזהקורות iוכאחת,הוא

נושאוסכמההפרקעלעמדו 1953שנתבמהלךאולם,

הם:ואלהצה"ל,הוצאותצמצוםשתכלותם

הסד"כבתוךהגרעונוםוהטמעתהנח"ל,צמצוםא)
26 

והעברתצבאוות,בפעולווותהגדנ"עהתמקדותב)

 . zהחונןךומשרדלאחרוותהפעולןוןתותר

המשטרהלוךוהבט"שמאחךוןתגדולחלקהעברתג)

הקצובותלהקצאהדחףבעצמוגןךווזבזומג"ב.

(למרותצה"לחשבוזעלשלאלמשטרה,נוספת

 . 28מצה"ל)נטלהורדתמשוםבכךשהוה

לוךוהג"אעלהאחךוןתאתלהעבורהנוסווז ) 1

 . 29הפנוםמשרד

צה"לאתשורתבלונהההתמקדותההלוךכלומר,

העוסןקבמרכזשאונםעוסוקוםמעלוןלהשורבבואו

התמרדךמרווחאתלמעשהלהגדולובכךהצבאו,

פחותלבצעעלוןהוהבמסגרתושבזשנותר,בתקצוב

משומות.

וו
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נזונע:כ"אלתוספתלגיטימציההשגת 12

בנותנוםהקבעאנשונתפסולקוצוץהדרושהבראשות

החונה:חוולוע"ולהחלפה

בצבא".שונוווםכ!אפשדבוטחוןשודותחוק"תוקון

זהוהחובה.חולותלכלועולוותדון Jאוככ!בטוחהוא

/והואהקבעבצבאקוצוצוםשכ!אפשדנבוךנכס

 . 30האזדחום)"ב"חזל"הדון

הונןחסרוןהצבאבושקבעההמלחמה,מערךתובנות

בהחוונמולןאום,הלוחםלנוחהכשרהמערבתלמעשה

הדברלחומה.לתפקודוהחונהחוולומרבהפנוותאת

בךוהעורפו,למערךקבעואנשואזרחוםהעברתחווב

החונה.חוולושלמקומםאתשומלאו

כ!עדךעלשלנוהכוחעזקךאתכ!בססזםאנחנו"אם

ה 1הזדכשתהזהדאש lכלכךלדאוגעלזנוזלואזם, 1כ

זזתכןזלואזם. 1לכהסדזךהצבא 1כונכונהכ!בוססת

 . 31הקנע"אלכ!נטאתלהך,דולצודךשקזזם

שלבתקצובלאאםאפשדות,דואהאנזלכך"נוסף

לשנות-הבאההשנהשלבתקצובהזאת,השנה

צבאבוסוסלצודדהבזטחוןבתקצובו 1פנזכדגש

לאאנזקבע.לצבא 10%שלתוספתנחוצהקבע.

אזנזהאטכ!השלה Jשהכ!ככ!וחלטבאופןלוכ!רכ!וכן

 . 32זה"נושאלגבו

החלטההתקבלהאנז 1954לשנתהענודהובתובנות

בהתאם:

הואהנכוןכולקודםהזאאלוהשהגעתו"התכלות

צבאהגדלתשפודושההצוע,שהצוותלתוכנותללכת

חובה"צבאשלאלפוםבככ!הוהקטנהואזדחזם,קבע

33 

שואוםהגדלתנדברהקבועהקוצוצום,שלשנהלאחר

המטה:מקצונוחלקבתדהמההונתהתקנום)(הוספת

אתההקבע.נשואהכוונהלכ!הבדווקהבונותו"לא

 34הקבע?"נשואצום 1צכוהזהשלאסבוד

הרמטנ"ל:ומשוב

שאנחנוהתוכנותלפזלעבודהלגשתשושלוה 1"נדכ

בדוקהשתעשהדוצההבוטחוןשדשנו,דבדעשונו.

אפשדאםשתבחןועדהע"ואםנוהצבא,ע"וולא

כך:זהאתכ!בוןאנו .שהב"ט 1ובכפקדות 1בכלצכ!צם

הואקבעלאנשולתתדוצוםשאנווהתוספתהוות

אתלדאותצךוךפקדות, 1בכולאבוחודותבעוקד

תצלוחהזאתהוועדהואם .אושר 1ככבוחודותהענוון

 . 35לתקצוב"קלוותרוהזהזהשהו, 1כלחסוך

במערךההתמקדותההלוךבובז.אםלראות,נותך

חונהחוולולהחלוףבבואוצה"לאתשורתהלוחם

 , 36הפרושבמערךקבענאנשו

12 

בוןולכווצרתהלוחםבכנערךההתכנקדותה.

ברצוננוהלוחםבמערךלהתמקדותהגורמוםפרקלסוום

הנעוצוםתרנותווםוגורמוםשורשוםזהלתהלוךבולטעוז.

גורמוםשלמאמונתםוהנונעוםהברוטוהמנדטנומועוד

אנושותבאונותהצורךנדברנפלמ"ח,ונעוקרנ'הגנה:

נננווזוסודבאבנוגבוההנרמהובהתמקצעותמעולה

ההגנהארגונובוזהמורננוםהוחסוםעלהלוחם.הנוח

לצבאמהמחתרתהמעברתהלוךועללצה"ל,והפלמ"ח

לעסוקבכוונתנואוך . 37ךנוםקולמוסוםנשברוהסדור,

נז·גורווזשלוחסושלוהחנרתווםהפולוטווםנהונטום

המקצועות-צבאותהתפוסהנהונטולהתמקדאלאלפלמ"ח,

אתנקצרהנסקורבזולשםהפלמ"ח,מסוגוותשנגזרום

שלו.הארגונווםהמאפוונום

משלושהבנווחוהההגנהארגוזבוהואהמפורסמותמז

(חולחו"שהמחץ),(פלוגותפלמ"חמרנזוום:תת-ארגונום

זהנבדלותת·הארגונוםשלושתמשמר).(חולןחו"םשדה)

ממרום:בנמהמזה

זנתההמגווסת,החטובההפלמ"ח,זכו:שלההאימוןרכנת

מךומרונזוםלאומונום .החו"שאונטנסונוום;לאומונום

מזעךוום.נוטרותלאומונו .והחו"םחודש·חודשוום;

נלוחמוםאוושווהחו"שהפלמ"חנהם:המוצבהאוםנכוח

מנוגרום.גםבללהמשמרשחולבעודצעוךום;ולוחמות

למנצעוםנועדהפלמ"חלטריטוריה:והזיקההניידותנומת

תלותללאנוודתארצותבעתודהואורגזווזןמום,התקפוום

ל'נקודות'מרותקחוההחו"םהמגורום;במקוםהברחות

חוהאר\,ונו .באמצעאו-שםחוהוהחו"שההתוושנות;

ולנוודות.למונוזשאופהעםטרוטןךואלו,

ןלוןקרהלחולההפלמ"חזנהשנדרך""המרובהבתקופת

עולותלנרולמעשההתפתחוהואהיושונ,נקרברנה

הנוחותמשארעצמהבודלהזועולותוארגונות.הכרתות

המרחנום.למפקדובפוףחוהשלאמשלה,מטהבאמצעות

הצבאות,נרמהמצטוונוםרקלאהוןהםהפלמ"חבתפוסת

דברשלובסופוופולוטו,אודאולוגו-ערנוווחררבעלואלא

 . 38למדונהוותרנאמנום

הפוכתאתלמטרהנז-גןךווזלעצמושםצה"ל,הקמתעם

ארגןנותותרנותתפוסותולתפוסתו,העם',ל'צנאהצבא

לאחרזה?.מהלךעלהוקשוההגנהארגוזנכסוסשעמדו

והמטה,גןךווזבזשלדרמטוותוהתפטךןוןתונוםעומןתום

צעד . 1948בספטמברהפלמ"חאתלפרקגורווזבזהחלוט

גםשננולאוהרון , 40המעשהנזמזונוםבהדוםלווהזה

ורוך:וגאלשמצווךנפומבך,לאחרונוםחודשום

-כשנה 1949בד 1/בנובכטכ"ל, 1הדכלתפקודנותו 1התכ"כאשד
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פזךוקבנושאב"גהחלטתסבובהצזבוךזהווזכוחורוגז.

אנשזנו yטהצזבוךזהווזכוחבלהטבשזאו."הזההפלכנ"ח

גורזוןבן .הרכנטכ"ללהזותחזזבאלווכז-הותךבזןהפלכנ"ח,

שורותכנתוךהכנפקדזםכנדבותו yהודזובתגובהסורב,

 • 41הצבאז"השרותכנןפרזשתםל yהפלכנ"ח

רב.זמזנמשךהפלמ"חפוךןקעלהןןוכוחבולראותנותז

הפלמ"ח,מטהעםפורקהלאהפלמ"חשרוח,הואטענתנו

מעלשובהתפרצוהתקצוכו,הקוצוץעם , 1953וכשנת

זה,מחשכהקןלאורהפלמ"חוום.הדפןסוםהשטחלפנו

שלמחודשתמהדגשהחלקהואהלוחםכמערךההתמקדות

ורודהחשכוזעללפלמ"ח,האןפוונותוהעולותהמחץוחורות

אוכןתוות.הפחותהשדהוחורותכמעמד

ההסתננות,פעולותמולאלהחו"ךכוחותהעצמתכמסגרת

העולות:וחורותנושאעלה

הלקוזז yהכנבצהכושרןןת yלבשגזתןאחרכנזדז"פתרון

כנתנדבזםזחזדתבהקכנתהזהפלכנה."ולת yבפשהתגלה

שחם."כנזשאלאל"םכאלה.כנשזכנות Yלבזצוכנזוחדת

ז yלכנדסטודנטשרו(,ארזאללרס"ןלזה yהפזקודאת yהצז

הכללזבכנטהבזרושלזם.בךזת yהבאונזבךסזטההכנזרח

הכנזוחדת.הזחזדההקכנתונגדד yבחךזףוזנוחהתנהל

אתבהצלחה Yתבצכזאתזחזדהכזנו Yטהכנחןןבזם

ךבזת yהההסתננותכנגד yכנרתזגורםתהווהכנשזכנותזה,

זת yהכנבצרכנת{לשזפורכנדרכןוגורםכנופתתשכנשואף

הפוכה:תהזהשהתוצאהנו Yטהשוללזםאחרות.זחזדותשל

האדםכוחאתבהכרחאלוהתכנשוךהכנובחרתהזחזדה

שהשארתוד Yבגזלות,הךהזחזדותלדלדולותגרוםולה Yהכנ

 yהכךזהרכנטכ"לרכנתן""לאת Yלהתבואבהןהכנוכשרזם

 . 42כנזוחדת"זחזדההקכנתד Yב

ומוםכאותםנשמעוהפלמ"ח,מפרקגןךווז.בזכדכךוגם

אחוום:הדום

לנוזשכנחץ.כוחשלגדולותזחזדות Jלאכנהכרח"זש

כנאחוךזלו yשזפזחזדותוד yנחוצותצנחנזם,זחזדתכבר

 . 43לשם"ופלואם,האוזבובכנחנותהקווזם

מודגש: 1954לשנתצה"לשלהעבודהכתכונותואכז.

ושרזו/,אווזךכנחץ,זחזדותדפת Yההכוחותבנןןן"בתוך

 . 44כנזוחדות"קוכננדווזחזדות

השןנוםהמערכוםבוזכוךןלשלזהלמהלךלקשורנותז

להןצואהנוסווזאתהלוחםהצבאכתוךהוורארבווהןוצורת

אתובזהמשמר),חולשלגלגולוהוא(הלאהג"אאת

אתהצבא.למסגרתמחוץ ) 45העםמשמרשל(גלגולומג"כ

המערכוםבוזהכוךןלתפסוהאחודותהתקנוןתשלמקומז

שבאהוהקומנדו,ההתנדבותוחורותשלהאדרה-השונום
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שנתפסוהעממוות,הוחוךןתשלכמעמדזורודהחשכוזעל

צכאוות.ופחותמקצועוותכפחות

תהלוך , 1953שנתשלהארגונובשונןואפוא,לראות,נותז

המחוובהעםצבאמוסןךבוזהמוכנההמתחעלהמלמד

המחוובוםמצוונןתועוךןךהתמקצעותתהלוכולבוזתקנוות,

 .) 46העםצבאמודלחשכוזעלרכותפעמום(הבאכודול

כוךןלשללדפוסוםחזרהאפשרההלוחםכמערךההתמקדות

שנוםחמשלאחרארגונו,ואלוטוזםהשונוםהמערכוםבוז

אחודה.והכשרהתקנוןתעלדגשהושםשכהז

רב-כןכןןותהלוך-הלוחםבנוערךההתכוקדות . 6

מרתקתתמונהמצוגהלתהלוךהגורמוםקשתפרוסת

כמערךההתמקדותתהלוךבוהממחושהכאחד,ומורכבת

כחתכוםומגוןנום,ונוםממקורותכוחואתונקהלוחם

אלה:

הראשןנוםהגורמוםשלושת-זומרימולמוצהרא.

והשוקןלהאווםהתעצמותככ"א,הצפןוהמחסור-

לתהלוך.והרשמוותהמוצהרותהסוכותהונם-התקצוכו

המבצעותוהרמההמולןאוםמערךשלהותרעורפוןת

וחכרוהודםסדרעלשעמדוגורמוםהונםהורווה

מהמתווהחלקהוןלאאםגםהשונןו,לתהלוךכמודע

המערכוםבוזוהכוךןלהמשאכוםהגדלתהראשןנו.

כתהלוךנכללושלאסמןווםוכדוםהםהשונום

לאחור.כמבטרקאודותםללמודונותזהמוצהר,

משקפוםהראשונוםהגורמום-מוזורימולרציונליב.

לכעוותמפקדוםשלמודעותארגונוןתהחלטות

ההתמקדות-האחרונוםהגורמוםשנוהפרק.שעל

בוזכוךןלןכוןצרתמשאנוםכמגדולההלוחםכמערך

המוסךווםהפנוםאתמשקפום-השונוםהמערכום

ופרקטוקות,סכמותנורמות,הממסדכגוףהארגוזשל

נותזהארגןנות.הלגוטומצוהלהגברתככלוהמשמשות

הלחומהמוסדאתומכנהמעצבצה"לאוןלראות

הלגוטומצוהלהגברתשומןשככךועושהאחד,מצד

כמקבול,המשאכום.כהגדלתהמתבטאתמהסבוכה

אלוטוזםאונות,שלמוסדותמעוצכוםבוצךלראותנותז

כאמור,ההתנדבות.וחורותכאמצעותומקצןעוות

החוכןךאתהצכאולארגוזמאפשרוםאלהמוסדות

שהלגוטומצוהקבוצות-החכרתוןתהעולותלקבוצות

חוןנוום.משאנוםלהשגתהברחותמהז

המחסורעםצה"להתמודדות-תגונהלעומתיוזמהג.

מכטאוםהאווכמולכהתעצמותוהצורךככ"אהצפןו

התקצוכו,הקוצןץואולןותכנוז.נובךווכושרוןזמה

מכטאוםהורווההמבצעותוהרמהלעורפוותהנטווה

נו
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נמהעדנווםלדעתקשהווזמה.ולאתגונתוות,

הוןהשונוםהמערנוםבוזוהנודןלהמשאנוםהגדלת

מנוונת.כלתותוצאהשהוןאומתונננום,

כןרכזוותןוןת yכןשכן .ו

ההתמקדותההלוךשלהבוללתהתמונהעללהתנונזכבואנו

מרנזוותנקודותנמהעללהצנוענותזהלוחםכמערך

לדווז:

ראשוזכמבטנכר-מורכבכתהליךמבנושינווא.

הגורמוםךונןועקבהתהלוך,שלמורכבותובולטת

החלטהשלתוצאהשהונןנתהלוךמדובראוזלו.

ולאמודעוםונדוםהמשלבנפסופסאלאמודעת,

לךונןומעבראולם,נשלטום.ולאנשלטוםמודעום,

נעוצהנוותרהגבוהההמורכנותבונראההגורמום,

עךנוםבוזלתמוזמנסההמנגוהשונןושההלוךכנך,

לדוגמה:לזה,זההמנוגדוםשןנוםותהלונום

נרוןד-הפרופזווונלוהצבאכנולהעםצבא ) 1

ההמוזשלהנמוךהממוצענדברגןךווזבזשל

בוזהנוגודאתממחושוםמחץנוחודותוהצורך

הטהורה,המולוצוןנותכמהדורההעםצבאמודל

השקעההמחוונלהתמקצעות,להגועהצורךלבוז

שנזם.ארובתןקךווךה

דפוסוהחלת-הכלכלותהחשובהמולהעםצבא ) 2

שוןנולןסופםהצבא,מודלעלוכלנלוותועולות

שלהעוסןקצמצוםהעם.צבאכמודללכרסום

הואהתוועלותמשוקןלוחנרתוותכמשומותצה"ל

זה.מוכנהלמתחרנותמנואחתדוגמה

נצבאהקוצוץמולבחונההלוחםהנוחהגדלת ) 3

לאחוזנותזלאבוממחושוםהתהלונום-הקבע

שלמרבולמוצןולשאוףקצןתוו:נשנוהחבלאת

למשומותכשנרנ"אלהקצותמכלוהחונה,צבא

העורפוות.

העורפיבמערךבמקוםהלוחםבמערךהשקעה ) 4

גםבוממחושותהחו"ךהזנחתנדברהטענות-

רנותפעמוםנאהאחדכגורםהשקעהנצבא

המערנוםבוזהגומלוזוחסואחר.גורםחשנוזעל

בוטךולודונאוםהעורפווםלמערנוםהלוחמום

לנוחותשורותמתז-המולןאוםצבאככנווה

נאכסדור,מפקדהחוולוע"והלוחמוםהמולןאום

נמולןאום.הלוחםנסד"נההתעצמותחשנוזעל

ן 4

כחולותננ"אהגנוהוםשהצרנוםמשוםזאת

השגרהלצרכוהחונהנצבאהעורפווםהשורןתום

צרנועםאחדנקנהעולוםאונםהנח,ונבוזז

המולןאום.נסד"נמשתקפוםשהםנפוהחורום

מווצךשהואוהרואקצוותלתהלוךהגורמוםךונןובונראה

הםהשונום,הארגונווםהתהלונוםבוזהגומלוזוחסונשל

מורכבהונוצה"לותהכללנרמהשונןושההלוךלבךהסוכה

התוצאותרנות,פעמוםדבר,שלכסופובך.בלצפןווכלתו

-מנוונותכלתותוצאותהונזהמנגוהשונןוההלוךשל
למחוזותותגלגלשהשונןוכדעתםהעלולאהשונןוווזמו

תוצאותןנוהולזוהןודבר.שלכסופוהגזעהואשאלוהם

המווצךוםמרנזווםגורמוםשלהכנהמחוונמנוונותלא

עלארגונותהתורהמורכנותהארגונות:הוודאותחוסראת

החוצןנות,כסבונההשונוווםשנה,הגומלוזווחסוהזוקות

השחקנוםשלמקומםזמז.לאורךתהלונוםשלהשחוקה

ועוד.שלהם,האונטרסוםעלנארגוזהשונום

מקבלושלכתודעתםלמוזודיות?רצוונלוותנוןמהכ.

מודעמתוננז.ההלוךהונןהשונווההלוךההחלטות,

המנוונותמוצהרות,מטרותלאורהמתנהלוךצוונלו,

מדגושההוסטוךוהנותוחאולם,אפקטונוות.להשגת

המבטאארגוז-מוסדוארגוזצה"למהווהנמהעד

והשורדפועל,הואכהנחכרהמרכזותסמלוםמערבת

לגוטומצוהבובתו,מסמקבלשהואהלגוטומצוהכזנות

(תלמו.דוסמלווםחומרווםלמשאנוםהמתורגמת

המוסדוהארגוזשלהאפקטונוותזו,גושהלפו .) 2000

השונוולהגדרה.מאודקשהבךונשללמדודה,קשה

מהווההואאולםלארגוז.אפקטונואוננוהארגונו

שמקבלהלגוטומצוהאתלחזקשנועדסומנולו,טנס

ונורמותערנוםמכנום,אומוץנשלמסנונתוהארגוז

 , Meye1· a11d Rowan ,2000(תלמוד,ואוזוםשנתפסום

הפוטןרוזשההלוךוותנזשלפגזנו,כמקרה .) 1977

נמהשבזאפקטונו,הוהלא 1953שנתכראשות

ההלוךוממולאלגדולהארגוזחזרמבזלאחרחודשום

מהזןןותאולם,"מוותר".ארגונולרעשגרםהפוטןרוז

לזכותנדוולהתוועל""לקצץנדרשהארגוזהמוסדות

הממשלהראשושלנבללהסבוכהשלנלגוטומצוה

נפרט.

נראהכשלעצמוהלוחםכמערךההתמקדותההלוך

שושנוווזהלגוטומצוה,הגברתשלכתהלוךהואאף

צה"ל,שלהלונהכמערךההתמקדותמשוםכנך

אתהצנאולארגוזשמקנהזהשהואהלוחם,המערך

ההתכנסותההלוךמתקווםנומונןגםקוןמו.זנות
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לכוךהעורפוהמערךכוךחרוףכודולשלבנומההמלווה

ברורההעדפהלוצורמגמהמתוךהלוחםהמערך

הקבעמודלכעורף,המוגדל(הקוצוץהאחרוךלזה

מהזווותועוד).החדשההלומודוםמדונוותהחדש,

לגוטומצוהלהשוגנוסווךכנךלראותנותךהמוסדות,

ה-שכשנותכעודאולם,הצכאו.לארגוךמחודשת

משאנוםהקצאתהוונההלוחםלמערךההעדפה ' 50

דפוסנווםבונראההשורותום,לוחודותחלופוום

גורמוםפופוות:לחרבהפךצה"לשנוקטהכודול

כודולכאותושומושעושוםהכלכלותכמערכת

"פקודותות"הדמותהעורפווםלמערנוםלוצורנךו

העורפולמערךהכוקורתחוצוהפנודתובזבזנות.

העובדהכשלכמווח,דנאפקטוכותעצמהאתהונוחה

רכהכמודהמופחתת,מלגוטומצוהנהנהזהמערךבו

עצמו.הצבאשנקטהכודולדפוסכשל

נאומוץלראותנותךהפלמ"חוום""הדפוסוםאתגם

אתהשואכוםומצוונותאונותדפוסושלמוסדו

אולםהכלכלות-עסקות.מהלוגוקהשלהםהלגוטומצוה

לסומכולוםגםהפנום-ארגונותכשפהמתורגםזהשונוו

והזונרוךההוסטורוהלאורואלוטוזםמצוונותשל

ממדעלהשלכותלושושההלוך-הארגונו

העם.צבאשכמודלוהשווווךהאונוכרסלוות

המערנתווםהשונוווםנמהעדמךגושוםאלההוכטום

ונוטהורום,ךצוונלווםתהלונוםמלהוותרחוקום

הסומכולוםולמערכתללגוטומצוההצכאו,כארגוז

השונוו.פנוכעוצוכמכרועתפקדךוהמותוסום

כתהלוךהתכוננות-הארגוניתהמטוטלת""תנועתג.

וואמזשלאפערמשקףהלוחםכמערךההתמקדות

וכעוקרהקבע,אנשונתפסושבוהתהלו,ךתחולתבוז

התהלוך,סוףלבוזכלכלו,כנטלשכהם,העורפוום

העורפו.הקבעצבאאתלהגדולהדרושהעולהשבו

נחהזרמתשוטתכדברהמכנווםההסכרוםכלעם

לתהותשלאקשהלמולואום,החובהמצבאהאדם

לאמץונכונותוהארגוזשלהדופךווצאתהגמושותעל

לזה.זההמנוגדוםועוונות

צה"לשללחוותוזוחרופהתנועהלקשרנותך

שלהמהוהמקורותבוזגדולפערקווםשבוארגוז

שלהכלכלות-הקצובותמהלוגוקההנגזרוםהארגוך,

שלו,הלגוטומצוהמקורותלבוזהצוכורו,הסקטורכלל

שלההשקעהעוקרהמבצעות.מהפעולותהנגזרום

מתורגמתאוננההשגרהנומוהנוחכבנווךהארגוז

מבצעות,פעולותלאותהושוךכאופזהצוכורכתפוסת

וחסות.פעוט,תקצובונתחרקכמושרוזהגוזלת

חדותמטוטלתכתנועותלנועלארגוךגורםזהההלוך

לכוךהשגרה,מהווהמתחווכתהתקצוכותהלוגוקהכוך

ארגוזצה"לשלמחוותוהמתחווכתהמבצעות,הלוגוקה

שלו.הלגוטומצוהאתולהכנותלחזקהנדרשמוסדו

הנפולהתפקודשלשונוםהוכטוםמנתחת ) 2003 (שר

במחושאנונאחד.ומבצעוצוכוךונארגוזצה"לשל

אקטואלוות:נקודותשתוכאמצעותזושנווה

-הכוטחוזתקצובעלהנוכחותכהתדוונות ) 1
שלהכלכלותכלוגוקהמנוסחתהחוצונותהתבועה

שלהמכצעוכמטבעמשובוהצבאהתוועלות,

המתפתחום.האוומוםלנוכחהכוטחוךצורנו

שכארגונוםפרופסוונלוום,גופוםנוצרלראותנותך ) 2

והנלנלוות,הועולותדגלאתנושאוםעסקוום

למשל,-המבצעותלטרמונולוגוהכצבאנדרשום

משאנוםלהשוגבךוואפוונוו,העתוךוהקרבשדה

לפעולווותוהם.

מוכולוםשונוווםרכותפעמוםהמוסדות,התואורוהלפו

ההשלכותמהזלכחוךמענווךארגונות.ועולותלחוסר

קבלתדפוסואתהמאפוונותחרופותתנודותאותזשל

משנהפחותתוךעכרנונוום,גםהצכאוום.ההחלטות

נחעלכדגשהזדמנווות"ו"חלוזתמרוצוםשלמתפוסה

הקבע,כמשקנובךלגודולשהובדלהטננולוגו,אדם

הונומוסדווארגוזהואולהדום.קוצוצוםשללתפוסה

בוהקוומוםהתהלונוםאשרכוותר,שמרנוארגוז

אותזבונראהקדושות",וכ"פרותכסומכולוםטעונום

חמורוםנזקוםלגרוםעשווותחדותמטוטלתתנועות

צבאשלכהקשרהארגוז.נשעזשעלוהםלעובדם

כטווחחששותרקמווצךוםאונםהפוטורום-הקבע

העונדותההנחותתחתלחתורעשוווםאלאהקצר,

והנאמנות,המהוונות-הקבעשורותמאחוךושעומדות

צורךושבונראהועוד.האחווההשלוחות,הטוטלוות,

כאמצעותהמטוטלתתנועותלמותוזמנגנונוםבכנודת

גםוכאות.הממשמשותלגזורותמראשהוערנות

לוצורהדחףומפקדוו,צה"לוךועלהוזומוםכשונווום

להוותצרוךולתמוך""אחתשנווהממעלהחדשונוו

אנושהלפגועהלגרוםעלולהואשבוכמקוםמרוסז

הארגוזמושתתשעלוהוהסומכולותהערנותכרקמה

הצכאו.

הפערנוצרשבוכאופךההתכוננות-החובה""פנטזייתד.

אותנומלמדתהמולואום,כמערךלמצבההתקזבוז

הצבא""צרנופועלהחובהכצבאהשורותנמהעד

לדמוםהערגהזה,כהקשרמאלוו.מוכךדבראוננו

s ו
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הגבוהה,ןהמןטונצוההנשגנוםהאודאלוסעלעכרו,

המדוכהקוםעםלצה"להמתגווסוםכמקומה.אונה

עצמםאתלנתבןנוסןהאושותמטובתםהתעלמןלא

שלהם.האזרחותהקךווךהאתשוקדמןלמקומות

הקוצןץאלה.נזמוםנמוןחדמשמעותותזןנקודה

מצבאמשמעותונטלמעכורהנוכחוהתקצונו

אלהקבע,מצבאגםמסוומתוכמודההמולןאום,

בוהאמונה-החובה""פנטזוותהחונה.צבאכתפו

הבוטחון,מצורכוועודעודלספקמסוגלהחונהצבא

ומעמוקה.נוקןךתותכחונהדורשת

ונורמת ',-50השנותמאזארוכהדרךעכרנואומנם,

נפרט,הלוחמותןנוחודןתבכלל,נצבאהשורות

אולםהושראלות.מהחכרהנרחנוםנחלקוםמושרשת

נשכרמקצועועובדבוזעצוםמרחקקווםכוןםגם

אוננןאןלוהחונהמשרתחונה.כשורותחווללבוז

הכשרהאוכספותתמורהלקבלמהארגוזמצפה

הת"ש,נתחוםרנותצופוןתקוומןתאולםמקצועות,

והחןןוותוותהפסוכןלןגוןתהתועלותההכרתות,האןןוךה

בז.עלאשרועוד.הענודהוקצבתרבותמהשורות,

אוננהמרכותנועולותמשומהכללבצעהנכונות

לאורךהעורפוום.נמערכוםנמווחדמאלון,מוגזדבר

פורמלווםתגמןלוםשלמערכתהארגוזכנההשנום

תפקודוםנאוןשעלוןשהקלוןפןרמלוום-למחצה

לערערעלולהחונהצבאאתלוועלנוסווז"בעוותוום".

משרתבוזשקווםפןרמלוהכלתוכחוזההאוזוזאת

לארגון.החונה

הגורםהואפןרמלוכלתוחוזהאותןרבות,פעמום

מצבאנרחנוםחלקוםהמאפווןהמוצןולחוסר

ולאכשוחקוסהנתפסוםנתפקודוםלדוגמה,החונה.

שלנורמותושןעןד)ש"ג(טנחום,אטרקטונוום

ןלהגנוךהמערכתאתלוועלנוסוןןכמשמרות.ענודה

להנואעשןוהשוךןתתנאוחשבוןעלהתפוקותאת

מעברזאתכלאלה.תפקודוםשלאוןשקשוולודו

הבעוותווםעלות-תועלתוחסושלהפשוטהלהכנה

כהכשרהרנהכהשקעההמתנטאוםהחונה,נצבא

שנום.משלושפחותממנהלוהנןתשנותןולמודה,

לכ!חשבהנקודות-מבנווםשונווום . 8

נצה"למכנווםשונןותהלוכוכמהעדממחושזהמאמר

אצבע''כללולספקאפשרוכלתוולכןמןרכנום,הונם

ההוסטןךוהלקחואתלוושםוששנןלאופןנוחספשוטוס

למחשכה,נקודותכמהלזהותנותןאולם,אלה.נומונן

ו 6

נצה"ל,מכנווםשנשונןווםוהשונההמווחדאתהממחושןת

בקרבהרווחתהךצוןנלות-כלכלותמהתפוסהןהחןרגןת

כאחד:ארגןנווםןוןעצוםמפקדום

ןמנהוגוםנכלל,אנשוםשלטונם-למוסדמשחזווא.

הנגזרתמכןןנת,אנושותפעולהנשונןולראותנפרט,

כזורההשחקןשלערבוןומערכתכושןךוןמאןפון,

כמקצתמעמעמתהמוסדותהגושההשונןו.מןנול-

עומקמכנוע"וכמונעהשונןואתורואהזן,תפוסה

פעמוםהםשהשחקנוםמודעום,לאןתהלוכוסרחנום

נמוןחדחשוכהזןמבטנקודתנודם.שרתכלורנות

שכלמפקדום,שלגבוההתחלופהקוומתשנןנצה"ל,

שונןווםכאמצעותחותמואתלהטנוערוצהמהםאחד

הפרספקטונהלאורקצר.זמןפרקכתוךמבנוום

העומקמכנוכאמצעותןמןשגמונעשונןוהמוסדות,

עללהתכונןושולבזנארגו\,משרוששהואןהתהלוכום

המפקד"."חזוןלאוררקלאהשונןו

לנקודהכהמשך-[הארגונית!לבריאותיפהזהירותכ.

כהושפרסונהתלןוןתלמהפכותהנטווההקודמת,

כארגוןהגןמלוןוחסומןרכנןתנשלרנהסכנה

ןנערכוםנסומבןלוםלפגועההחששונשלהצנאו

לפגועהלהןנולשעלולהמשרתום,הקוומוסשהמננום

בומדגושההמוסדותהפרספקטונהנלגוטומצוה.

מןנולועללנוצןע.קשוםהונםדרסטווםשונןווסלרוב

הושווההפגועהאתרקלאכחשבוןלקחתהשונןו

הפגועהאתגםאלאןנאנשום,הארגןנווסכמכנוס

אחוום.ונמגזרוםנסמלוםנערכום,העקופה

מאלוןנמוכןושבוממחושהמאמר-מאלון""המונןג.

כמערךההתמקדותראשון.כמבטשנראהממהוןתר

הצנאו,לארגוזוטבעואפקטונותהלוך-הלוחם

לאמורהמעברוןתר.הרכהעמוקותמגמותעלמחפה

כהקשרנראהמאלון,המובזעללערערושבוהנגלות

לקוחתהונהנשונןוהגדולותהסכנותאחתבוהעכשןןו

כעלהחונהצבאעלההסתמכות-כנתוןמאלוןהמונן

המוסדות,שללהכנהחוטאתמאלוןמונןעבודהשוק

ההסדר.נשורששעומדוסהפסוכןלןגווהחוזההערכוס

שלהובדלתהונהמאלון"ל"מונזהמתקשרנוסףהונט

הלוכה-מאלוןהמוגזאתלעצבמוסדו,כארגוןהצבא,

נומוםועוד.הממושךהחונהשורותלוחמות,לוחודןת

ושלשלוטהחוסרשלתחושהחווההארגוןשנהם

מקוםושהמדונו,הדרגלתכתונותגןבתותהתנהלות

נורמותערכום,לעצבהוכןלתאתגםןלהדגושלברר

הסבוכה.שלהמצואןתתפוסתאתןאפולן
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שלוהשאיפההתפיסה-המשאביםמולהלינהד.

התפיסהעםאחדבקנהעולהלדורותיהםצה"למפקדי

בליבתהמשאביםמרבאתלהשקיעושבוהרציונלית

רבותשפעמיםעקא,ראהלוחם.המעוך-האוגוז

דווקאהמשאביםמרבאתלהשקיעהצבאנדוש

אחתסיבהמציגשלפנינוהמחקרהעורפיים.במעונים

למעוךהחובהחוולואתלהפנותהצורךלכך-אפשרית

פונקציותלמילוימשאביםהקצאתמחייבהלוחם

נראהאולם,ואזרחים.קבעאנשיע"יהשירותים

בעורףוביםמשאביםהשקעתשלזהדפוסני

העונים,הנורמות,בווותבזזה.הסבומגבולותחורג

קריטימשאבהמהוויםוהמוטיבציה,המגויסותדפוסי

בעיקרמצוווםמוסדי,נאוגוזצה"לבהתנהלות

לעונוםהמקושרת-הלוחםהמעוך-צה"לבליבת

ברוריםפחותאלהעונוםהעורפווםבמעוניםאלה.

חומרייםמשאביםלהשקיעצורךישולבזמאליהם,

ביזזהנוגןןתבוצע.שהפעילותלהבטיחנדירבים

המוקציםהחומךווםהמשאביםלביזהעיסוקמרכזיות

אנו.בימינוגםהארגוזאתמלווהלמימושו

למעוךהיסודותהנחתלוחם:עם .) 2001 ( .'וגרינבוג,

גוויוז.בזלמורשתמרכז . 1950-1949בשניםהמילואים

נוקו.שדה

עםצה"להתמודדותהכפוי?השינוי .) 2003 ( .'מספואי,

ומההאם-והיוםאז . 1952-1953בשניםהתקציביהקוצוץ

מחקו.ענףממד"ה,ההיסטוריה?מזללמודניתז

וביטחוז.צבאלענוונואנציקלופדיה .) 1982 (בחילוצה"ל

וביבים.הוצאת .'אוביטחוזצבא

צבא-חברה.יחסיבתחוםמצבהערכת .) 2003 ( ·'שר,

מחקר.ענףממד"ה,

ענףממד"ה,ארגוני.לשינויגישותארבע .) 2000 (א.תלמו,ד

מחקו.

Meyer, J. W" & Rowan, 8. (1977). lnstitutionalized 

.Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony 

Americn Journal Of Sociology, 83 (2), 340-363 

הרציונלית-עסקיתהלוגיקה-המשאביםלמולהנחיצותה.

אפקטובווםומעוניםגופיםלתגמלישבוגוזרת

ובצה"לבכללמוסןווםבארגוניםנינראהונחוצים.

השונןווםחושןכ rכאןפתלןו--20%ל r 10%כו-הקוצןץהוקף 2המשאבים,אביהואהנישלוזרבותפעמיםבפרט,

ראהעצמןההתפטרןתלתהלוךכוחסהרחבההאונפלצןונוום.

לקוצןץצה"להוערכןתעלהרהןרום-ןהוןם"אזכמסמכו

 . 200 {ממד"ה ," 1952כשנתהתקצוכו

שם. rודווגאלדברו ,"'א rןכוטחןצבאכחולן,כ"צה"ל rוו yנ

 . 82מ' Y ,'אןכוטחן]צבאכחולן,צה"ל 4

 . 1911015 ;מתארוך/שו"ד rהממשלהושובתגןרק, rכדןד 5

 . 79מ' Y ,'א ] lןכוטחצבאכחולן,,צה"לןןלאךו.אל"ם 6

 . 58JIJ57/1961צה"ל rארכזו . 195 {אןגןסטסגל, f"Yר 7

צה"ל. rארכון , 11.5.5Jמטכ"ל,דוןנוסוכןםמקלף,רא"ל 8

צה"ל.- rארכזו , J1.8.5Jמטכ"ל,דזונוסוכןםמקלף,רא"ל 9

10 y ווr '24.5.5מתארוךמטכ"לדוןנוכסוכןםאכ"אדברורJ , 

צה"ל. rארכון

11 7 ' J [ גןרוןf , המלחמה,ןומJ 1948כנזכמכר , Y '796מ . 

שם.ךוו],מ.אלןף 12

} 1 y [לזחם,עםגרונכרג,בו.ווY '41-42מ . 

 58 {/{ 4711961מדזחשאןכוםהכאזתכפסקאןתהנתזנום 14

צה"ל. rכארכון

 r,ארכון/שו"ך rהממשלהושובתפרזטןקןל , rגןרון ] J 717 5ואורז,ג:בלוז,ויעונו:המלחמה.יומז .) 1982 (ר:גוריוז,בז

הנישלוזשלכתוצרהחי"והתעצמותההצלחה.ולא

נראהבימינוגםאולםאחת,דוגמההונןהמבצעו

המשאבים.לביזההצלחהביזהכרחיקשואיזבו

בלחימהצה"להצליחנמהעדבשאלהלדוזניתז

מהתסכוללהתעלםניתזלאאולםושפל",ב"גאות

ללחימההמאומצתתרומתולמרותבומהעובדהשחווה

שביותבתקציבו.לקצץנדושהואהאינטנסיבית,

אוליהינהמשאבים =מבצעיתפעילותהמשוואה

להתמודדהאוגוזנדוששעמוביותוהמהותיהשינוי

אלה.בימים

כ(קןרות:רשומת

בבנוותעוקךווםשלנוםנולד:צבא .) 1994 ( '.זאוסטפל,ד

ההוצאה-הביטחוזמשודגוריוז.בזדודשלבהנהגתוהצבא

אביב.תללאור.

אביב.תללאור.ההוצאה-הביטחוזמשודא:

שןלוום:הערות

המדונה.

 . 106מ' Y , 2.1.48המלחמה,וזמ]גןרון], ] Jךןך 16

וו
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הקבעאנשותפקודכומןצהרתאמורההוותהשנוכשלכ ( 6כפרק rוו y ,כד 1עכצבאהצבאאת r1רו 1ג rכתפוסתעל 17

הסדורלמערךכמפקדןת!רפוום JJשורןתכנןתנולשרתהןאלןחם". DJJ "גרונכרגו.שלכספרןהראש!}

זהמולןאום. . 2128134111961צה"ל rארכוז 18

 .נזלדצבא-אזסטפלדזהבהשלספרהאתלדזגמה rנצוו ( 7צה"ל. ] Jארכו , 14.9.52מטכ"ל,ךוןנוסוכןם 19

 , 14.9.48 ; 673מ' JJ , 7.9.48המלחמה,ו/מ] ,} Jגןרו ] J 171 ( 8 . 79מ' JJ ,'א } lזכטחצבאכחולן,,צה"לןןאלאךוהןדהאל"ם 20

 . 687-688 . 79מ' JJ ,א'כטח!] 1צבאכחולן,,צה"לןןאלאךוהןדהאל"ם 21

צבאו ] Jנוסוכעלוקצונוםכקלוטתגדןלקןשוהוה-לןךגמה ( 9 . 79מ' JJ ,'א } lןכוטחצבאכחולן,,צה"לןןאלאךוהןדה Dאל" 22

 r1רו 1ג rכלטענתככרוו,דה.כעוקרהשנווה,לם 1העממלחמת . 79מ' JJ ,'אןכוטח/]צבאכחולן,,צה"לןןאלאךוהןדהאל"ם 2 (

כדה JJJJןץ yנהוההכרוגדהוזצאוהקצונוםכקלוטתהקןשוצה"ל. } Jארכו , 14.9.52מטכ"ל,ךוןנוסוכןם 24

25 171 J [ גl ר[J' , ןכוטחצבאכחולן,צה"לJ [ א,' JJ 'כנקלאופשרהלאכה,החוההרןחהוהשהפלמ"חההגנה,כו . 2 (מ

 , r1רו 1ג rכדזד . r1הארגת 1ר 1כשלהשתלבחוצןנווםלגזרמוםצה"ל. ] Jאךכו , 1 .(. 5 (מטכ"ל,ךוןנוסוכזם 26

 .( 6מ' JJ , 10.12.47המלחמה,מ] Jוצה"ל. r1ארכו , 2J.4.5J :15.J.5Jמטכ"ל,דוןנום 1סוכ 27

 , 26.11.48 . 802מ' JJ , 8.11.48המלחמה,וןמ}גןךוז], } J 171 40המדונה. ] Jאךכול"ח/שו"ג,הממשלהושונת 28

 . 849מ' JJצה"ל. rארכזו , 4.1.53מטכ"ל,דוןנום 1סוכ 29

0 ) 171 J { גןךוJ {, ןכטחצבאכחולן,צה"לJ [ א', JJ 'ןכוטחצבאכחולן,צה"לודו],וגאלרא"ל 41 . 2 (מJ [ א', JJ '72מ . 

 . 80מ' JJ ,'א ] Jןכוטחצבאכחולן,,צה"לןןאלאךוהןךהאל"ם 42צה"ל. } Jאךכו , 17.5.5 (מטכ"ל,ךוןנוסוכןםמקלף,רא"ל ( 1

המדונה. r1,ארכושו"ד 1זהממשלהושונתם 1סוכ 4 (צה"ל. r1ארכו , 14.4.52מטכ"ל,דוןנוסוכזםמקלף,רא"ל ( 2

צה"ל. rארכזו , 8.11.53מטכ"ל,דוןנוסוכזםמקלף,רא"ל 44צה"ל. rארכזו , 8.11.53מטכ"ל,דוןנום 1סוכמקלף,רא"ל ((

 . 5oעמ' , 16.12.1המלחמה, rמ 1ו , rגזרוז rכ r1 45 111ארכו , 8.11.53מטכ"ל,דוןנוסוכזםכסקו, 1לק 1ט .'דאל"ם ( 4

אונהרנטוהונןלאלוטזתהחוכןךהושראלו,כהקשרנונראה 46צה"ל.

זה. r1טועלהרחוכהמקזם rכאלאלם 1אעצמז,מהמזדלצה"ל. ] Jאךכו , 8.11.5 (מטכ"ל,ךוןנוסוכןם ( 5
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