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בסדרת הספרים להנצחת זכרם של נשיאי ישראל
וראשי ממשלותיה שיזם גנזך המדינה יצא לאחרונה
כרך שקובצו בו  202תעודות מדבריו ומכתביו
של יצחק רבין .שלא כשאר הכרכים שראו אור
בסדרה זו עד כה ,קובץ זה כולל דברים רק מפרק
חייו של רבין שהסתיים עם פרישתו מצה"ל בסוף
שנת  .1967את תעודותיו מן התקופה שבה פעל
כדיפלומט וכמדינאי ,החל בשליחותו כשגריר
בוושינגטון ועד להירצחו כראש ממשלת ישראל,
ניתן יהיה לפרסם רק בתום שלושים שנה ,לאחר
שכל התעודות האלה ייפתחו לעיון על פי החוק.
במקרה של רבין נראית החלוקה מוצדקת ,משום
שחייו אכן מתחלקים לשני פרקים בעלי צביון
ייחודי ומובהק ,הראשון כאיש צבא והשני כאיש
מדינה .הקובץ המונח לפנינו סוקר ,נוסף על
תקופת הנעורים ,עשרים וחמש שנים של שירות
צבאי ,תחילה בפלמ"ח ואחר כך בצה"ל ,תקופה
שבתחילתה שירת כחייל מן השורה ובסופה הגיע
לראש הפירמידה הצבאית כרמטכ"ל .מעגל שלם
המשקף עולם שלם ,השונה במידה רבה מכל מה
שבא בשנים שלאחר מכן .לקורא מזומנת אפוא
פנורמה מאלפת של כל בעיות הביטחון שהעסיקו
את מדינת ישראל בשני העשורים הראשונים

לקיומה ,כפי שאלו משתקפות מעטו ומפיו של
אחד הבולטים בין המנהיגים הצבאיים של אותן
שנים .התעודות קובצו ממסמכים שחיבר במסגרת
תפקידו ,מסטנוגרמות של דברים שנשא בפומבי
או במסגרות הסגורות של הצבא וממכתבים
אישיים ששלח לבני משפחתו ולידידים .רבין לא
כתב יומן ,ורוב המסמכים המובאים בקובץ ,אפילו
מכתביו ,היו קשורים בתפקידים השונים שמילא
תוך כדי שירותו .הם משקפים אדם המרוכז
לחלוטין בעבודתו ובתחומי אחריותו1.
הקריירה הצבאית של יצחק רבין הייתה
מהלך רצוף של פעילות אינטנסיווית ומבריקה,
שהתפתחה בקו עולה ובלתי פוסק דרך תפקידים
מרכזיים יותר ויותר ,והגיעה לשיאה כאשר הנהיג
את צה"ל אל הגדול בניצחונותיו ,במלחמת ששת
הימים .קשה לסקור במאמר אחד את כל העושר
הרב של רעיונות ,הגיגים ,חוויות ובעיקר מעשים
שבאים לידי ביטוי במסמכים הרבים המקובצים
בקובץ .במסגרת ביקורת קצרה זו אסתפק
באפיון שלוש מפסגות שירותו של רבין ,מבלי
להמעיט בערך תרומותיו בפרקים אחרים שלא
יימנו כאן :תפקידו כמתכנן המבצעים החשובים
ביותר במלחמת העצמאות ,פעולתו כמפתח
מערכת ההדרכה של צה"ל בראשית דרכו ולבסוף
מנהיגותו כמי שהכין את הצבא בתוקף תפקידיו
כראש אג"ם ,סגן הרמטכ"ל וכרמטכ"ל לקראת
ניצחונו הגדול.
˘

בראשית חודש יוני  ,1948לאחר שסיים את
תפקידו כמפקד חטיבת 'הראל' ,התמנה רבין
לסגנו של יגאל אלון הן כמפקד הפלמ"ח והן
בתפקידיו הקרביים .מאז ועד סוף המלחמה
שימש רבין כקצין המבצעים של אלון והיה מעורב
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את זיכרונותיו של רבין כתב מפיו עיתונאי שנים רבות
לאחר התרחשות האירועים .ראו :י' רבין ,פנקס שרות,
תל–אביב תשל"ט.
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בתכנון ,בתיאום ובהנחיה של כמה מן המבצעים
המוצלחים ביותר של מלחמת העצמאות :מבצע
'דני' ,שבו נכבשו לוד ורמלה והורחבה שליטתו
של צה"ל על כל בקעת אונו עד מרגלות הרי
השומרון; מבצע 'יואב' ,שבו נפרצה הדרך לנגב,
נכבשה באר–שבע ,וכוחות המצרים נהדפו לעבר
רצועת עזה; ומבצע 'חורב' ,שבו נהדפו המצרים
גם מעמדותיהם בציר ניצנה ,ושבסופו אולצו
לגשת לשיחות שביתת נשק עם ישראל — מבצע
שהביא לסיומה של הלחימה והושלם במבצע
'עובדה' ,שהביא את כוחות צה"ל עד אילת.
קשה להפריד בתקופה זו בין פעילותו של רבין
לזו של אלון .הם פעלו כצמד המוצלח ביותר בקרב
הפיקוד הבכיר בצה"ל ,ומובן שתהילתו של אלון
כבכיר בין השניים בעינה עומדת .עם זאת לא יהיה
זה מופרז אם נסיק מן החומר שלפנינו שתרומתו
של רבין הייתה חיונית להצלחתם המשותפת.
לרבין ,כמו לרוב מפקדי מלחמת העצמאות ,לא
הייתה הכשרה צבאית לניהוג גייסות בהיקף גדול.
הקורסים שהציעה ה'הגנה' למפקדיה הכשירו
אותם לכל היותר לניהוג פלוגה .את כל היתר רכש
רבין מניסיונו במלחמה עצמה ובאמצעות כושרו
האינטלקטואלי .התקיים בו צרוף נדיר של שכל
פורה ויצירתי ,של הבנה מעולה של פני השטח

ושל היתרונות שהגאוגרפיה והטופוגרפיה מקנות
לצד שיודע לנצלן ושל מוח מאורגן המסוגל
להפוך את רעיונותיו לעבודת מטה בהירה וצלולה.
אני מסופק אם רבין קרא באותם ימים את כתביו
של לידלהרט ,אולם ניתוח התכניות שהגה בכל
המבצעים הגדולים חושף דוגמאות למופת של
הגישה העוקפת שעליה כתב המומחה הבריטי.
עד היום משמשים מבצעים אלה דגמים ללימוד
יישומה של תורתו של לידלהרט.
˘

כבר בפלמ"ח הלך שמו של רבין לפניו כאחד
המדריכים המחוננים ביותר ,אולם ניסיונו
הצטמצם להדרכת מפקדי כיתות ומפקדי
מחלקות .בסוף שנת  1949הוא מונה למפקד קורס
מג"דים שיזם ראש אגף ההדרכה בצה"ל ,האלוף
חיים לסקוב .במהלך השנה שלאחר מכן הוא גם
ניהל את מה שכונה אז 'קורס מפקדי החטיבות',
קורס שמפקדים ותיקים ומנוסים כמו משה דיין
השתתפו בו כחניכים .מן המסמכים המובאים
מתקופה זו מתברר שרבין כבר טרח לעיין בכתבים
העוסקים בתורת הלחימה של צבאות אחרים .עם
זאת הוא לא התיימר להיות מומחה לאלה ,אלא
ביקש למצות את הניסיון שהוא עצמו והמדריכים
בקורס צברו ב'הגנה' ובמלחמה .במסמך החשוב
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שבו ניסח את עקרונות המלחמה כתב בפירוש
שהעקרונות שימנה 'יובלטו ויומחשו על בסיס
הניסיון הארץ–ישראלי אשר אנו מכירים ומתמצאים
בו' )עמ'  .(59ברוח דברים אלה ריכז סביבו רבין
מפקדי גדודים שצברו במלחמה ניסיון רב ,והפך
את הקורסים הללו ,בלשונה של העורכת ,ל'כור
היתוך של רעיונות ומסגרת לליבון דעות שונות
ואף מנוגדות בתחומי הטקטיקה והאסטרטגיה,
עבודת מטה ,נוהלי תכנון מבצעי ופקודות קבע
לקרב' )עמ' .(58
במשך למעלה משנתיים עמד רבין בראש
מערכת ההדרכה של צה"ל )ינואר 1954אפריל
 .(1956בשנים אלה הוא עשה רפורמה מרחיקת
לכת הן בפעילותו של אגף ההדרכה והן בהעלאת
רמת ההדרכה בצה"ל .אציין שלושה היבטים
שבהם בלטה פעילותו באותה תקופה :בהתאם
לרוח הקרב והתוקפנות שביקש דיין להחדיר
בצה"ל הנהיג רבין את אימון כל קציני צה"ל
בצניחה ובפעולות קומנדו; נוסף על הצדדים
הגופניים של אותה רוח ביקש רבין להחדיר את
התפיסה שהדבר החשוב ביותר בהכשרת הפיקוד
הוא פיתוח הערנות השכלית וכושר המחשבה
והניתוח של המפקדים; דיין נהג לומר שאין
מחנכים כלבי קרב במכות .רבין יצא למסע מרוכז
נגד תופעת ה'טרטורים' ,שהחלה להופיע ביחידות
שונות — בהוראה תקיפה נגד השימוש ב'תרגול
נוסף' כעונש קולקטיבי הוא הכריז' :אין לנקוט
בשום מקרה באמצעים משמעתיים הפוגעים
בדמותו של החייל' )עמ' .(67
˘

על תפקודו של רבין כראש המטה הכללי כבר
נכתבו ספרים ומאמרים רבים 2.מן המפורסמות
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המחקרים המעודכנים ביותר ראו :ע' גלוסקא ,אשכול,
תן פקודה! צה"ל וממשלת ישראל בדרך למלחמת
ששת הימים ,19671963 ,תל–אביב  ;2004מ' אורן,
ששה ימים של מלחמה :המערכה ששינתה את פני
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הוא שניצחונו של צה"ל במלחמת ששת הימים נבע
בראש ובראשונה מהכנתו ובינויו בשלוש השנים
שבהן עמד רבין בראשו )דצמבר 1963דצמבר
 (1967ובעיקר מביסוסם והרחבתם של חילות
השריון והאוויר .בעקבות המלחמה שררה בציבור
ההרגשה שהתהילה ניתנה שלא בצדק לדיין
במקום לרבין .החלטתה של האוניברסיטה העברית
בירושלים להעניק לרבין תואר דוקטור של כבוד
בתום המלחמה הייתה מעין ניסיון לפצותו.
היסטוריונים יודעים כיום היטב שתרומתו של דיין

למערכה הייתה שולית ,ונבעה בעיקר מאותה מידה
של ביטחון שהקנתה אישיותו לציבור ולצה"ל .עיון
במסמכים משמונה שנים שבהן שירת רבין כראש
אג"ם וכסגן רמטכ"ל )אפריל 1959דצמבר (1963
ואחר כך כרמטכ"ל מחזק את הרושם שתכניות
המלחמה ובמיוחד בניית הכוח שפעל במלחמה
היו פרי הגותו ומנהיגותו.
המזרח התיכון ,תרגם מ' ארבל ,אור–יהודה תשס"ד.
חומר רב מצוי כמובן גם בזיכרונותיו של רבין )שם(
ואצל א' הבר ,היום תפרוץ מלחמה :זכרונותיו של
תת–אלוף ישראל ליאור ,תל–אביב תשמ"ח.
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רבין התמנה לרמטכ"ל סמוך לכניסתו של לוי
אשכול לתפקיד ראש הממשלה ושר הביטחון.
ניתן להניח שרבין ידע שלאשכול אין כל ניסיון
והבנה בענייני צבא ,ולכן מוטלת עליו האחריות
לחשוב את מחשבת הביטחון עבור המערכת כולה.
 110העמודים בקובץ העוסקים בתקופה שמאז
מינויו של רבין לרמטכ"ל ועד אמצע מאי ,1967
עת פרוץ המשבר שהוביל למלחמת ששת הימים,
רצופים בהרצאות נרחבות שהרצה רבין לסגל
הפיקוד הבכיר ולסגל המטה הכללי .הרצאות
נרחבות אלה משקפות מאמץ בלתי נלאה לנתח

ולהבין את מצבה הביטחוני של מדינת ישראל על
כל היבטיו .מובן שדימוי עצמי זה גרר את רבין
לעסוק גם בשאלות מדיניות ממש .עמי גלוסקא
וישראל ליאור ,שהיה מזכירו הצבאי של אשכול,
טענו שרבין חרג מתפקידו כרמטכ"ל ופלש אל
התחום המדיני ומתחו ביקורת על כך .איני מקבל
טענה סוחפת זו ,אולם אין ספק שרבין נכנס אל
תוך הווקום שנוצר עקב חוסר ניסיונו הצבאי
והביטחוני של השר הממונה עליו.
רבין לא היה אינטלקטואל .בתום לימודיו בבית
הספר הבריטי לפיקוד ולמטה ,בסוף שנת ,1953
הוא ביקש להאריך את שהייתו באנגליה ולהתחיל
בלימודים במוסד אקדמי ,אך מבוקשו לא ניתן לו,
ובשל עבודתו האינטנסיווית בתפקידיו השונים
שוב לא הייתה לו הזדמנות לכך .הדבר מצער
במיוחד משום שהוא היה כאמור בעל כושר
למידה ושכל פורה .את אופקיו הרחיב רבין תוך
כדי סיורים ברחבי העולם ,והלקחים והתובנות
שהפיק מהם ,כפי שניתן לראות בסיכומים
השונים המובאים בקובץ ,היו חשובים לתפקידיו
המדיניים לעתיד לבוא .הוא גם לא היה איש ספר
מובהק .הוא היה עסוק מדי ,וכשקרא ,קרא בעיקר
חומרים מקצועיים .עם זאת מתגלה לעינינו אדם
בעל כושר שכלי חריף ויכולת אינטגרציה של
המידע שקלט ממקורות שונים ועיבודו לכלל
השקפה מקיפה על מצבה הלאומי של מדינת
ישראל ולכלל מסקנות ששימשו אותו בבחירת
העדפותיו ובקביעת מדיניותו כמפקד הצבא.

