
״היה צורך בשבירת כלים, כי משטר 
רבות  שנים  קיים  שהיה  הביטחון, 
התאים  לא  רבה,  ברכה  בו  והייתה 
ולא  החדשים.  ולתנאים  לצרכים  עוד 
אבד  אם  גם  כלים,  לשבור  אצלנו  קל 
היה  קל  פחות  לא  אבל  הכלח.]..[  עליהם 
הדבר השני להקים כלים חדשים והדאגה העיקרית לא הייתה 
שהצבא היה ממושמע ביותר, וחסכוני ביותר אם כי זה הכרחי - 
למטרה שלשמה הוקם הצבא, אלא הייתה דאגה מרכזית אחת: 

לנצח, ולנצח בכל מחיר".1 
כאשר עיצב דוד בן־גוריון את תפיסותיו מחדש, בראשית שנות 
ה־50 של המאה ה־20, היה עליו קודם לכן להיפטר מתפיסות 
מאז  היישוב,  של  הביטחון  בתפיסת  שהשתרשו  ומרעיונות 
רעיונות  תחתן  ולגבש  ה־20,  המאה  של  ה־20  שנות  ראשית 

וכלים חדשים שיתמודדו עם אתגרי העתיד, כפי שחזה אותם.
בלב התפיסה שגיבש מול איום הפלישה של צבאות ערב סדירים, 
את  במהירות  לגייס  יכולת  חייב  יישומו  ההכרעה.  רעיון  עמד 
להעביר  כדי  השונות,  לחזיתות  אותו  ולנייד  המילואים  צבא 
את המלחמה לתוך שטח האויב וליצור יתרון מקומי בכל אחת 
מהחזיתות. רעיון זה הוביל לפיתוחה של יכולת תמרון ייחודית, 
שהוכיחה את חיוניותה במלחמות ישראל ועיצבה לאורך שנים 

את בניין הכוח של צה״ל.
שדרשו  שינויים  התרחשו  ה־20  המאה  של  ה־80  משנות  החל 
לגבש רעיונות חדשים מול מציאות מתפתחת בזירות המבצעים 
ובחזיתות השונות. האויבים השתנו, איומים חדשים עלו, יכולות 
במהירות  השתנתה  האסטרטגית  המציאות  פותחו,  חדשות 
רבה וכך גם פניה של החברה הישראלית. במהלך שנות ה־90, 
עם הבשלת פיתוחן של יכולות אש מדויקת, עבר מרכז הכובד 
היבשתי,  התמרון  מנגד.  אש  להפעלת  הצבאיים  במבצעים 
במרכזו כוחות היבשה בדגש על יחידות המילואים, הלך ואיבד 
בשנים  מצב  נוצר  כך  כשירותו.  נשחקה  ובהמשך  מיכולותיו 

האחרונות במהלך העימותים שפרצו מעת לעת, התברר כי ללא 
תמרון יבשתי מתקשה צה״ל להגיע להישגים משמעותיים, אך 
מוכנותם  כי  התגלה  המתמרנים,  הכוחות  שהופעלו  פעם  בכל 
לאתגרים המבצעיים בשדה הקרב אינה מספקת. כמו כן ניכר כי 
היעלמותה של תחושת הדוחק שנבעה מהמלחמות על הקיום, 
ישראל  מדינת  של  והנכונות  ההכרח  על  שאלה  סימן  העלתה 

לנצח, והציפה ביתר שאת את שאלת המחיר.
יסודי  איום  של  המחודשת  להתהוותו  המתפתח  הפוטנציאל 
ובאינטרסים  בנכסים  פגיעה  בחובו  הטומן  ישראל,  מדינת  על 
חיוניים, יחד עם איום לכיבוש שטחים במרחב המדינה, חלקם 

מיושבים באזרחים, מחייב את צה"ל  לבחינה מעמיקה. 
הנדרש.  השינוי  על  מרכזי  דגש  שם  צה״ל  אסטרטגיית  מסמך 
בין  האיזון  נקודת  את  לשנות  צה״ל  על  כי  מדגיש  המסמך 
טובה  סינרגיה  לייצר  היבשתי,  התמרון  והפעלת  האש  הפעלת 
יותר ביניהם ובכך להביא לידי ביטוי את תרומתו של התמרון 
הצורך  את  העלו  אלו  כל  כולה.  המערכה  לתוצאות  היבשתי 
יכולת תמרון  רעיונות שיהוו את המסד לפיתוחה של  בפיתוח 

יבשתי רב־זרועי.
מקיף,  מחקר  של  ביצוע  חייבו  היריעה  ורוחב  המשימה  כובד 
הזרועות, אגפי  כלל  רבים בצה"ל, בהם:  גופים  היו שותפים  לו 
מפא"ת  ממד"ה,  צבאי,  ומחקר  תורה  גופי  הכללית,  המפקדה 
שנת  נקבעה  התפיסה,  לפיתוח  התייחסות  כנקודת  ואחרים. 
קצר  התכנון  של  הכבידה  מכוח  ולהתנתק  לנסות  כדי   2030

הטווח, ולהשתחרר מכבלי הפרדיגמות הקיימות. 
לא קל הוא הדבר כאשר כבר כותרת העבודה - "תמרון" - מגובשת 
בתודעתם של רבים. במדינה שעיקר המחשבה הצבאית שלה, 
ואולי אף התודעה הביטחונית שלה, עוצבו דרך מלחמות שבהן 
התנגשו כוחות צבא אלו מול אלו בשדות הקרב, נדרש לצאת 
מהתבנית המחשבתית של מה שמכונה אצלנו התמרון הקלסי, 
הקרב  שדה  לאתגרי  המותאמות  תמרון  צורות  על  ולחשוב 
העתידי.  זאת ועוד, האיומים המתפתחים על העורף, מהם כאלו 
הדורש  משמעותי  אתגר  מציבים  מעולם,  בהם  התנסינו  שלא 
לבחון מחדש את האופן בו נבנה, מתארגן, מגויס ומנויד הכוח 

המתמרן לעבר הזירות עצמן.

הקדמה
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ההערות למאמר הזה מתפרסמות בסוף הגיליון.

התמרון  לתפיסת  המחקר  פרק  את  מסכמים  אנו  זה  בגיליון 
בתוה"ד  התפיסתית  במעבדה  שבוצע  הרב־זרועי  היבשתי 
דרך שלושה מאמרים: הראשון סוקר את תולדות התפתחות 
והשוטף,  היסודי   - איומים  סוגי  לשני  הצבאי  המענה 
המתקיימים זה לצד זה מראשית הסכסוך, ואת השפעתם על 

התפתחות התמרון בצה"ל.
המאמר השני מפתח את המגמות ואת השינויים המתהווים, 
של  האפשריים  המאפיינים  את  ולשרטט  לנסות  כדי 
להציב  צפויים  שהם  האתגרים  ואת  העתידיים  העימותים 

בפני כוחות היבשה. 
המאמר השלישי מפתח מתוך האתגרים כיווני מחשבה וכיווני 
יבשתי  תמרון  כושר  של  לבנייתו  ובהמשך  לעיצובו,  פעולה 

מודרני, המותאם למציאות ולתנאים של שדה הקרב בעתיד. 
בגיליון,  המובאים  המאמרים  גם  וכך  שביצענו,  העבודה 
מתמקדים בתמרון היבשתי מנקודת המבט ורמת העיסוק של 

המפקדה הכללית. נמנענו מלצעוד לתוך העולם הטקטי בו 
עוסקת באינטנסיביות זרוע היבשה במסגרת תפיסת 

אנו  זאת,  עם  ידה.  על  המפותחת  באופק"  "יבשה 
ואף  הטקטית  הרמה  עם  דיאלוג  מנהלים  בהחלט 
לצורך  הנדרשת,  התנאים  למסגרת  מענה  מתווים 

יישומו של תמרון יבשתי אפקטיבי.

בחזרה לציטוט של בן־גוריון. לא קל לשבור כלים ישנים וטובים, 
צריך  כן,  לעשות  כדי  ומסורות.  מפרדיגמות  להיפרד  וקשה 
ולפעול  והיצירה,  הדמיון  בכושר  להתעלות  בחשיבה,  להעמיק 
כדי  הצעירה  לישראל  נחוצים  היו  אלו  ליישם.  כדי  בנחישות 
לעשות את קפיצת הדרך האין־סופית מצבא הגנה טריטוריאלי, 
כושר  בעל  לצבא  היישובים,  הגנת  על  הנלחם  בעיקרו  סטטי 
תמרון מודרני המכריע צבאות, הם יידרשו לנו שובכדי להתאים 

את כוחות היבשה לנוכח אתגרי העתיד.

     קריאה מהנה ומועילה,

יובל בזק וגבי סיבוני
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קיצור תולדות התמרון
״אנו  ה־20:  המאה  של  ה־50  בשנות  בן־גוריון  דוד  של  דבריו 
חיים באחת התקופות המעורערות ביותר בהיסטוריה האנושית״, 
פניה  את  ותשנה  תמשיך  המציאות  היום.  גם  רלוונטיים  נותרו 
יהיו אלו שישכילו להבין טוב  והמלחמה את דרכיה. המנצחים 
יותר ומהר יותר את טבעם של השינויים, ולהכין היטב ובזמן את 

הכלים המתאימים

להסתפק  "לא  בכנסת.  בן־גוריון  דוד 
במועד  לתקוף  אלא  בלבד,  מגן  בתכסיסי 
הנכון לאורך כל החזית. למחוץ את האויב 

באשר יימצא"
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אל"ם )מיל'( יובל בזק, ראש צוות פיתוח 
תפיסת התמרון במעבדה התפיסתית, רמ"ט 

אוגדה 91

אל"ם )מיל'( פרופ' גבי סיבוני, 
המתודולוג הראשי של המעבדה 

התפיסתית בצה"ל, ראש תוכנית צבא 
ואסטרטגיה במכון למחקרי ביטחון לאומי

ביותר  המעורערות  התקופות  באחת  חיים  ״אנו 
התקופות  באחת  תרצו,  אם  או  האנושית,  בהיסטוריה 
הדינמיות ביותר. העולם נתון לחליפות ולתמורות באשר 
לא היה נתון זה זמן רב. מעט מאוד ארצות ומשטרים הם 
יציבים וחוסר היציבות במדינת ישראל אינו פחות מאשר 

בכמה ארצות אחרות״.1                                                      
את הדברים, שנכונים גם לימינו, נשא דוד בן־גוריון בפני פורום 
ספ"כ )סגל פיקוד כללי( של צה"ל ב־18 באוקטובר 1951, והם 
של  השברירית  הביטחונית  המציאות  מן  עמוקה  דאגה  ביטאו 

מדינת ישראל.
השנייה,  העולם  מלחמת  הסתיימה  לכן  קודם  שנים  שש 
העולמי.  הגיאופוליטי  במרחב  ודאות  וחוסר  כאוס  שזרעה 
דיסציפלינה  כל  כמעט  מחדש  מאתגרת  שהיא  תוך  זאת 
הטכנולוגי  התעשייתי,  הפוליטי,  החברתי,  בתחום  מוכרת 
הצבאי  העולם  על  אלה  כל  ישפיעו  שבו  באופן  ובוודאי 
ישראל,  הראשונים  צעדיה  את  עשתה  אלו  בתוך  העתידי. 
עצמאותה,  על  ומדממת  ארוכה  מערכה  מכבר  זה  שסיימה 
מוסדות  ובכינון  עלייה  בקליטת  הלאומיות  ושמשימותיה 
על  כך.  גם  וכבדות  גדולות  היו  מודרנית  למדינה  ותשתיות 

אלה נוסף האיום הגדול מכולם - האיום הביטחוני. 
גישות  שתי  עמדו  והנוקב,  העמוק  הביטחוני  הדיון  במרכז 
שונות לחלוטין - דוקטרינה התקפית החותרת להכרעה מהירה 
ומתבססת על תמרון עמוק לתוך שטח האויב, ומולה דוקטרינה 
הגנתית שממשיכה ומפתחת את גישת ארגון "ההגנה". כל אחת 
מהגישות כיוונה למרחב פתרונות שונה לחלוטין באופן הארגון, 

באמצעים ובמאפייניו של הכוח הצבאי.
ל"ענייני  והוקדשה   1950 ביוני  שנערכה  הכנסת  בישיבת 
לטרנספורמציה  בנוגע  משנתו  את  בן־גוריון  שטח  הביטחון", 
"אין  הישראלית:  הביטחון  תפיסת  לעבור  שצריכה  העמוקה 
בדעתנו לנהל מלחמה, אם נותקף שוב, כאשר ניהלנו בתקופה 
הטרום היסטורית, בימי ההגנה - מלחמה סטטית, דפנסיבית. 
]..[ אם יתקיפו אותנו בעתיד, אנו רוצים שהמלחמה תתנהל לא 
בארצנו, אלא בארץ האויב, ושלא נתגונן, אלא נתקוף. מלחמה 
ניידים  כוחות  על־ידי  אלא  ספר,  יישובי  על־ידי  לא  עושים  זו 

המצוידים בכלי תנועה מהירים ובעוצמת אש חזקה".2
גוריון עוד בטרם  בן  רעיונות אלו, שהחלו להתגבש במוחו של 
פרוץ מלחמת השחרור והבשילו תוך כדי התפתחות המלחמה, 

התמרון  כשבמרכזה  ההכרעה,  לתפיסת  הבסיס  את  הניחו 
לאחור,  בהתבוננות  האויב.  לשטח  והעמוק  המהיר  היבשתי 
כאנשי המאה ה־21 שמצוידים בידע על המשך ההתרחשויות, 
ה־50  בשנות  על־ידו  שנעשו  הביטחוניות  ההחלטות  נראות 
טבעיות, כמעט מתבקשות. אך לא כך היה הדבר. עבור צה"ל, 
יכולתו  ושאת  לגדרות",  "מחוץ  יצא  לכן  קודם  עשור  שרק 
החזון  היה  המלחמה,  כדי  תוך  רק  לגבש  החל  ההתקפית 
שהציב בן־גוריון בדמותו של כוח מחץ המכריע את צבאותיהם 

הסדירים של מדינות ערב כמעט דמיוני. 
דוגמה זו אמנם עוסקת בראשית שנות ה־50 של המאה ה־20 
להאיר  בכוחה  יש  אך  ייחודיים,  מאפיינים  בעלת  ובמציאות 
תפיסות  של  מעצביהן  בפני  שעומד  העצום  האתגר  את  במעט 
ביטחוניות וצבאיות, ובאופן כללי יותר את האתגרים הכרוכים 
בבניין כוח צבאי, בתוך מציאות דינמית. במציאות רבת משתנים 
האפופה בחוסר וודאות, היכולת לחזות התרחשויות בטווחים 
של חמש, עשר ואפילו עשרים שנה, טווחי זמן הנדרשים לצורך 
פיתוח יכולות וארגון הכוח הצבאי, היא בלתי אפשרית, ומאידך, 
ללא ביצוע מאמץ לצייר את מאפייניה של המציאות העתידית, 
לא ניתן להתחיל במלאכה של בניין כוח ולהכין את הצבא היטב 

לאתגרי העתיד.
אל  צוהר  לפתוח  המאמר  ינסה  העתיד,  לעבר  נדלג  בטרם 
הביטחון,  תפיסת  התפתחה  שבו  האופן  את  ולשרטט  העבר, 
שהלכו  והאיומים  האתגרים  מול  התמרון,  גישת  ובמרכזה 

ושינו את פניהם.

ביטחון יסודי וביטחון שוטף - שני צידיו של 
מטבע הביטחון הישראלי

תפיסת הביטחון הישראלית, בין שנכתבה או שהועברה כתורה 
לשתי  משכנותיה  הנובעים  האיומים  את  חילקה  פה,  שבעל 
קטגוריות: האיום השוטף והאיום היסודי. כל איום נולד מתוך 
ומולה  ישראל,  אויבי  לפועל  הוציאו  אותה  שונה  אסטרטגיה 

הועמדה תפיסה ביטחונית תואמת.

תפיסת הביטחון הישראלית, בין שנכתבה 
או שהועברה כתורה שבעל פה, חילקה 
לשתי  הנובעים משכנותיה  האיומים  את 
קטגוריות: האיום השוטף והאיום היסודי. 
שונה  אסטרטגיה  מתוך  נולד  איום  כל 
אותה הוציאו לפועל אויבי ישראל, ומולה 

הועמדה תפיסה ביטחונית תואמת

התשה,  של  אסטרטגיה  מול  התמודד  השוטף  הביטחון 
שעיקרה רצף של לחימה בעצימות נמוכה, שנועדה לייאש את 
חייו  את  לקיים  שיוכל  אמונתו  את  ולשבור  הישראלי,  הציבור 
ברווחה ובשלווה. שיטת הלחימה העיקרית במסגרת זו הייתה 
הלחימה הלא־סדורה, הן מצד מדינות ערב והן מצד הארגונים 

הפלסטינים או האחרים.
הכרעה,  של  אסטרטגיה  נגד  להתמודד  נועד  היסודי  הביטחון 
שעיקרה לחימה בעצימות גבוהה במטרה לכבוש נתח משטחה 
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של ישראל, או לגרום לה אבידות כבדות כדי לכפות עליה הסדר 
הלחימה  שיטת  כליל.  להשמידה  או  נוח,  ופחות  חדש  מדיני 
והיא  הסדורה,  הלחימה  היא  זו  במסגרת  שננקטה  העיקרית 
ישראל  בין  ואלימות  קצרות  מלחמות  של  בסבבים  התאפיינה 

לצבאותיהן של מדינות ערב.  
מפרוץ העימותים במסגרתו של הסכסוך הישראלי-ערבי לפני 
על  השוטפים  האיומים  אחד  לרגע  ולו  פסקו  לא  שנים,  כמאה 
הפעולה,  גזרת  הארגונים,  שמות  ואזרחיה.  ישראל  מדינת 
הכתובת שעמדה מאחוריהם - כל אלו השתנו במהלך השנים, 
הפעולה.  ודפוסי  המענה  גישת  את  ישראל  התאימה  ומולם 
מהטרור הערבי בשנות ה־20 וה־30 של המאה ה־20, עבור דרך 
חזבאללה  האחרונות  ובשנים  ולבנון,  מירדן  אש"ף  הפדאיון, 
וחמאס. ניתן לומר במידה גבוהה של סבירות שאתגר הביטחון 
לעין,  הנראה  בעתיד  ישראל  מדינת  את  וילווה  ימשיך  השוטף 

תוך שישנה את פניו, דרכיו, הכלים המשמשים בו ועצימותו.
נוסף על האיום היסודי והשוטף הלך והתפתח בשנים האחרונות 
זה התחולל מעל לסף של האיום  איום  הביניים.3  איום בטווח 
השוטף - בעוצמה ובאינטנסיביות של התפרצויותיו, אך עדיין 
האיום  את  שמאפיינת  הדחק  ותחושת  העוצמה  לרף  מתחת 
היסודי. בסוג איום זה טמון מלכוד, שנדמה שגם לאחר הסבבים 
האחרונים מעזה, טרם נמצא לו פתרון. מצד אחד, המענה הניתן 
האחר  הצד  ומן  מספק,  אינו  השוטף  הביטחון  מערכת  על־ידי 
רמת האיום והפגיעה איננה מגיעה לסף המצדיק את המחירים 

מצוי  אינו  הביניים  לאיום  המענה  למלחמה.  ביציאה  הכרוכים 
כיום בארגז הכלים הביטחוני לפחות לא כמענה שלם. 

איום  מול  המענה  את  לשפר  בניסיון  עסוקים  אנו  בעוד  אך 
בשנים  ומתפתח  הולך  חדש  מסוג  יסודי  איום  הביניים, 
האחרונות, שאת ניצניו אנו חווים מאז מלחמת לבנון השנייה. 
אותו  שמזינים  ברעיונות  במטרותיו,  במאפייניו,  שונה  הוא 

ובאופן שבו מאורגן האויב ופועל.

סכסוך בארבע מערכות, לעת עתה
במהלך מאה שנות הסכסוך של ישראל עם העולם הערבי, 
עוד מהתקופה בה הייתה מדינה בדרך, לא פסקו העימותים 
שלבים  שלושה  לסמן  ניתן  זאת,  עם  פניהם.  את  מלשנות 
מובחנים מאז החל הסכסוך, השונים בכוחות המשתתפים 
בהם, במטרותיהם האסטרטגיות ובדרכי לחימתם. בשנים 
מקבל  שוב  הסכסוך  כי  הסימנים  מתרבים  האחרונות 

תפנית ונכנס לשלב חדש - הרביעי. 
הדקויות  נעלמות  לעיתים  הכללה,  של  תהליך  בכל  כמו 
אחת  בכל  היום־יומית  המציאות  של  המורכבות  את  היוצרות 
מן התקופות. עם זאת, חשוב לנסות ולתת סימנים מגובה רב. 
זאת כדי להבחין בקווים הגסים שמבשרים על מעבר בין שלבי 
העימות השונים, וללמוד על האופן שבו נכון להיערך לקראתו. 
האסטרטגיה,  ואת  הביטחונית  התפיסה  את  להתאים  כן  כמו 
של  פעולתו  דרכי  ואת  תפקידיו  את  ייעודו,  את  אלה  ובתוך 

תוצאות התקפת הפדאיון על היישוב תל מונד, 1956. הלוחמה הערבית הייתה בעיקרה לוחמה לא סדורה שכללה פעולות טרור וגרילה
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התמרון היבשתי.
הסכסוך  של    מראשיתו  החל  כי  ולהדגיש  לשוב  ראוי  עוד 
הישראלי-ערבי בתחילת שנות ה־20 של המאה ה־20, לא פסק 
האיום  את  היווה  לעיתים  אחד.  ליום  לא  אף  השוטף  האיום 

העיקרי ופעמים פעל מתחת לצלו הכבד של האיום היסודי. 

"מערכה ראשונה": תושבים מקומיים נגד 
מהגרים - הקרב על ההגמוניה 

"על השלמה מרצון בין ערביי ארץ ישראל לבינינו אין מה 
לדבר כלל, לא כעת, ולא בגבולות העתיד הנראה באופק.
]...[ כל בני אדם הטובים הללו, להוציא את הסומים מלידה, 
את  לקבל  לחלוטין  אפשר  אי  כי  מכבר  זה  בעצמם  הבינו 
הסכמתם מרצון של ערביי ארץ ישראל להפיכתה של ארץ 
יהודי.]...[  רוב  בעלת  לארץ  ערבית  מארץ  האחת  ישראל 
לא־תרבותיים,  או  תרבותיים  היא,  אחת   - המקום  ילידי 

נלחמו תמיד בעקשנות נגד המתיישבים".4
המדינה  הכרזת  ועד  ה־20  המאה  של  ה־20  שנות  מתחילת 
היהודית  האוכלוסייה  נגד  המקומיים  הערבים  פעלו  ב־1948 
בלפור  הצהרת  ושאיפותיה.  מטרותיה  ונגד  והתפתחה  שהלכה 
וביתר שאת תחילתו של המנדט הבריטי, הפכו את מה שנתפס 
שהתקיימה,  ההגמוניה  ועל  מעמדם  על  איום  הערבים  בעיני 
לסכנה ברורה נגדה יש לפעול בכל דרך. מטרתם הייתה להוביל 
להפסקת העלייה ולשמירת הסטטוס־קוו, והיא כוונה הן כלפי 

האוכלוסייה היהודית והן כלפי כוחות המנדט הבריטי.

המרד  שאת  וביתר  תרפ"ט  מאורעות 
הבהירו   ,1939-1936 השנים  בין  הערבי 
כי לא די בארגון צבאי ובתפיסות הגנה 
עמוק  שינוי  לבצע  שיש  אלא  סטטיות, 
בארגון, במקצועיות המפקדים והלוחמים, 

בגישה ובשיטות הפעולה

על  לחץ  להפעיל  נועדה  הערבים  של  המשולבת  האסטרטגיה 
השלטון הבריטי כדי שייסוג מכוונתו לתמוך בכינון בית יהודי 
בארץ ישראל ויפעל להגבלת העלייה, יחד עם הפעלת טרור נגד 
במטרה  הכול  התפתחותו.  את  למנוע  שנועד  היהודי  היישוב 
לזרוע ייאוש בקרב אנשיו, להוביל להיפוך המגמה המתפתחת 

של העלייה ולגרום למהגרים לחזור לארצות מהן הגיעו.  
הלוחמה הערבית הייתה בעיקרה לוחמה לא סדורה שכללה 
של  גלים  עם  פוסקת  בלתי  הטרדה   - וגרילה  טרור  פעולות 
1939- השנים  בין  רחב  מידה  בקנה  אלימות  התפרצויות 
בהדרגה  התפתחה  וגבר,  שהלך  הערבי  האיום  מול   .1921
ושהובן  - ככל שהתגברו התקפות הערבים  ההגנה היהודית 
כי הסתמכות על רצונם ועל יכולותיהם של הבריטים תוביל 
 - והתפתח  היישוב  של  המגן  כוח  הלך  אסונות,  ועוד  לעוד 
בתחילה כהגנה מקומית סביב נקודות היישוב ביוזמתו של 
ארגון השומר, ובהמשך בהגנה כלל־ארצית תחת כנפיה של 

ההנהגה הציונית. 
מאורעות תרפ"ט וביתר שאת המרד הערבי בין השנים -1939

1936, הבהירו כי לא די בארגון צבאי ובתפיסות הגנה סטטיות, 
המפקדים  במקצועיות  בארגון,  עמוק  שינוי  לבצע  שיש  אלא 
והלוחמים, בגישה ובשיטות הפעולה. "היציאה מהגדר" סימנה 
את ראשית אימוצה של הגנה פרו־אקטיבית, שהלכה והתפתחה 
הפלוגה  התעצמה.  הביטחון  שבעיית  ככל  מכן,  לאחר  בשנים 
ובהמשך הקמתו  פלוגות השדה, הפלוגות המיוחדות  הנודדת, 
התפתחות   - הדרגתיים  צעדים  היו  ב־1941  הפלמ"ח  של 
אבולוציונית שביטאה הבנה הולכת ומתפתחת באשר למהותו 
של האיום, ולצורך ההולך ודוחק לאמץ טקטיקה התקפית מולו. 
זאב  הפליא  ב־1923  שפורסם  הברזל"  קיר  "על  במאמרו 
המציאות  של  העמוקים  היסודות  את  להבין  ז'בוטינסקי 
המתפתחת, ואת משמעויותיהן והשלכותיהן הבלתי נמנעות של 
התנגשות בין שאיפותיה של הציונות ובין אלו של האוכלוסייה 
הערבית בארץ ישראל. שני עשורים לאחר מכן גם הזרם המרכזי 
של  תובנותיו  את  אימץ  בן־גוריון,  דוד  של  בהובלתו  בציונות, 
בר הפלוגתא ז'בוטינסקי, והציב את הביטחון בכלל ואת גישת 

ההכרעה בפרט, בליבו של המעשה הציוני. 
בן־ ביקש  בבזל,  ב־1946  שהתכנס  ה־22  הציוני  בקונגרס 
 - היהודית  בסוכנות  הביטחון  תיק  על  הממונה  להיות  גוריון 
תפקיד שלא היה קיים עד אז. בישיבת הוועדה הפוליטית של 
שהחלה  ההבנה  את  ביטא  בדצמבר  ב־18  שנערכה  הקונגרס 
"עד הזמן  לבוא:  להתגבש אצלו באשר לשינוי שצופן העתיד 
ארץ  ערביי  בפני  להתגונן  כיצד  שאלה  רק  הייתה  האחרון 
ארץ  לגמרי.  חדש  מצב  בפני  עומדים  אנו  עכשיו  ישראל.]...[ 
ישראל מוקפת מדינות ערביות עצמאיות שיש ביכולתן לרכוש 
ולייצר נשק, להקים צבאות ולאמן אותם.]...[ התקפת ערביי 
ארץ ישראל אינה מסכנת את הישוב היהודי, אולם יש סכנה 
את  לתקוף  צבאן  את  ישלחו  השכנות  הערביות  שהמדינות 

הישוב ולהשמידו".5
למהדורה  נחשב  עוד  העצמאות  מלחמת  של  הראשון  חלקה 
חל  השינוי  אך  ה־30,  שנות  מסוף  הערבי  המרד  של  מורחבת 
עם פלישתם של צבאותיהן של מדינות ערב. וכך, ימים ספורים 
טרם הכרזת המדינה, בעיצומו של מבצע "נחשון" שנעשה תחת 
הצל הכבד שהוטל על עתיד המפעל הציוני עם קבלת ההחלטה 
דיבר  החלוקה,6  לתוכנית  מהסכמתם  לסגת  האמריקאית 
חודשי  ארבעת  לקחי  על  הציוני  הפועל  הוועד  בפני  בן־גוריון 
המערכה:  ניהול  אופן  לשינוי  הנחיותיו  את  והעביר  המלחמה, 
"לא להסתפק בתכסיסי מגן בלבד, אלא לתקוף במועד הנכון 
רק  ולא  היהודית,  המדינה  בשטח  רק  ולא  החזית.  כל  לאורך 

בתחומי ארץ ישראל, אלא למחוץ את האויב באשר יימצא".7
רכש  הארגון,  אתגרי  עם  בן־גוריון  יתמודד  בטרם  עוד  אך 
יישום  לצורך  הנדרשת  הלחימה  תורות  וגיבוש  האמל"ח 
רעיונותיו, הוא נדרש להתמודד מול התנגדות וקיבעונות מבית.  

"מערכה שנייה": מדינות ערב נגד מדינת 
ישראל - מלחמה על קיום וגבולות 

1948 הורה אמנם בן־גוריון מרחיק הראות  "בראשית מאי 
ערבית  פלישה  כנגד  למערכה  'להתכונן  צבאו  למפקדי 
כוללת' אבל התגובה לאותה ההתראה הייתה האמירה על 

'הזקן שהשתגע'".8
מדינת  הקמת  על  וההכרזה  הבריטי  המנדט  סיום  לאחר  מיד 
ישראל, פלשו מדינות ערב לתוך שטחה מתוך מטרה להשמידה 
טרם שתתבסס ותהפוך לעובדה קיימת. האסטרטגיה הערבית 
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ראתה בהקמת המדינה היהודית טעות שדורשת תיקון, ופעלה 
הסכנה  זאת.  לעשות  כדי  ערב  מדינות  של  קואליציה  להקמת 
שבפניה התריע "הזקן" הפכה למציאות, עוד בטרם היה כוחה 

הצבאי של המדינה בת יומה ערוך לכך. 
שנה קודם לכן, החל בן־גוריון בתהליך למידה מעמיק שנמשך 
כ־7 חודשים, עד נובמבר 1947. מסקנותיו כי ארגון ההגנה אינו 
מתאים עוד לצורכי הביטחון העתידיים התגבשו סמוך לפרוץ 
יכולת  כל  ללא  זאת  המאורעות שהובילו למלחמת העצמאות, 
משמעותי  שינוי  תהליך  להוביל  שנותר,  הקצר  בזמן  מעשית, 
יותר  אלא  לרעתו,  עמד  הזמן  רק  לא  אך  לעשות.  ששאף  כפי 
בן־גוריון  הבין  שבו  האופן  בין  העצום  התפיסתי  הפער  מכך, 
את המציאות המתפתחת ובין האופן שבו ראו זאת רוב קציני 
ההגנה. פער זה יצר קונפליקטים רבים על אופן ניהול המערכה 

ועל האופן שבו ראוי להיערך לקראת הבאות. 
ניצל בן־גוריון כדי להיפגש   1948 ביוני  את ההפוגה הראשונה 
עם מפקדי החטיבות לצורך למידה והפקת לקחים, אך לא פחות 
מכך כדי להתחיל להכין אותם תודעתית לקראת שינוי עמוק. 
למועצת  הכנס  אודות  שהעביר  מהדיווח  שהשתקף  כפי  זאת 
המפלגה: "עדיין לא למדנו מלאכת המלחמה, לא חיילינו ולא 
מפקדינו. אנו חייבים ללמוד תוך כדי סערת המלחמה. וללמוד 
שלא  מהרגלים  להיגמל  שנתיישנו,  דברים  לשכוח  גם  פירושו 
סדיר  צבא  של  תורה  חדשה,  תורה  ללמוד  חייבים  אנו  יסכנו. 

ומלחמה מודרנית, שלא נתנסינו בה עד היום".9

הסכסוך נכנס לשלב חדש, שבו התקווה 
הפלסטינית להביא לחיסולה של ישראל 
באמצעות כוחם הצבאי של צבאות ערב, 
הומרה בתקווה חדשה ששמה את יהבה 

על כוחה של הקהילה הבין־לאומית

עמוקים  לשינויים  הוביל  רעיונותיו  של  הפרקטי  היישום 
במערכת הפעלת הכוח, בעיקר דרך ארגון דרג פיקודי חדש בין 
המטכ"ל לחטיבות בדמות החזיתות. הקמתו תרמה לארגון טוב 
יותר של מערכת ההגנה המרחבית, ובמקביל אפשרה למטכ"ל 
אלו  היו  מקומית.10  עדיפות  ליצור  כדי  התקפי  מאמץ  לרכז 

ניצניה הראשונים של גישת ההכרעה.
כדי  בחו"ל,  היקף  רחב  רכש  מנגנון  בן־גוריון  הפעיל  במקביל 
לבצע את הטרנספורמציה הנדרשת למעבר לצבא סדיר התקפי. 
יומניו מאותם ימים מעידים על האינטנסיביות הרבה, כמו גם 

על החשיבות שראה בעניין:
רשת של סוכנים בהם האיץ למצוא מקורות לרכש.  

מגבית בקהילות היהודיות בעולם כדי לממן רכש זה.  
איתור מומחים בעלי ידע במערכות נשק מתקדמות מקרב   

היהודים יוצאי הצבאות הסדירים.
גיוס כוח אדם והכשרות בארץ ובחו"ל.  

עידוד והכוונת התע"ש המקומי.    
אלו העמידו לצה"ל שהוקם זה מכבר טייסות קרביות, תותחים, 
ההפעלה  תפיסת  עם  שיחד  ותחמושת,  מתקדם  נשק  טנקים, 
המלחמה  מהלך  להפיכת  היסודות  את  הניחו  המתגבשת 
על  בהגנה  שהחלה  השחרור  מלחמת  בהמשך.  ולהכרעתה 

היישובים על־ידי מתנדבים ואזרחים במסגרת ארגון מיליציוני, 
כוחות  של  התקפיים  במבצעים  מכן  לאחר  וחצי  שנה  הוכרעה 
של  במסגרת  המאורגנים  אוגדה,  של  בהיקף  ומטוסים  שריון 

צבא סדיר. 
בסיומה של מלחמת השחרור, כאשר העם בישראל חגג, שקע בן־
גוריון בדאגות בדבר העתיד לבוא. הוא ידע כי למרות הניצחון 
המוחץ הסכסוך רחוק מהכרעה ושדוחק הצורך להיערך לעתיד. 
הבנתו כי מדינת ישראל הצעירה עומדת בפני סיבוב שני שיהיה 
שונה מהותית ממלחמת השחרור, וכי יש לפתח רעיונות חדשים 
ולהעמיד כלים שונים כדי לעמוד במלחמה ולנצח, הובילה שוב 

לתהליך למידה מעמיק. הסמינר השני יצא לדרך. 
ב־20  המטכ"ל  בפני  בן־גוריון  פרש  אותו  הנקודות   18 מסמך 
למעשה  הניח  הוא  הסמינר.  של  פריו  היה   ,1953 באוקטובר 
את היסודות לתפיסת הביטחון שהכווינה את בניין כוחו ואת 
עד  רבים  ובמובנים  הבאים,  בעשורים  צה"ל  של  הפעלתו  אופן 
עצם היום הזה. הא־סימטריה בין ישראל ומדינות ערב והיעדר 
העומק - שני נתוני יסוד שלא השתנו רבות במרוצת השנים - 
חייבו את ישראל לבסס את עוצמתה על ניצול טוטלי של המשק 

כולו, ולהעביר את המלחמה מוקדם ככל הניתן לשטח האויב. 
כוחו  בהכרעת  ולסיימה  המלחמה  משך  את  לקצר  הדרישה 
יעמוד  לא  המשק  כי  ההבנה  את  גילמה  האויב  של  הצבאי 
במערכות ארוכות ובהמשך, שפיתוח המשק ידרוש להרחיק את 
של  צידיו  שני  וההרתעה,  ההכרעה  המלחמות.  סבבי  בין  הזמן 
נהגה  נועדו להשיג מטרות אלה. לשם כך  אותו מטבע בטחוני 
ונבנה כוח המחץ - הכוח המתמרן המשלב כוחות ניידים בעלי 
מיגון גבוה ועוצמת אש, הפועלים במהירות יחד עם כוחות אוויר, 
ומבקיעים לתוך עומק שטח האויב כדי לבודדו ולהשמידו. כיוון 
שכוח זה נבנה ברובו מיחידות מילואים ונדרש לגייסו ולהובילו 
התרעה  נדרשה  להתארגן,  האויב  יספיק  טרם  הקרב  לשדה 
ואווירית  מרחבית  הגנה  יכולת  עם  יחד  מספקת,  מודיעינית 

שתגן על השטח ותחפה על גיוס וריכוז הכוחות. 
צה"ל,  של  יכולותיו  והשתכללו  הלכו  עשורים,  כשלושה  במשך 
כמו גם יכולותיו של המשק ושל התעשיות הביטחוניות. שלושה 
סיומו  אך  הקרב,  בשדות  בניצחונות  הסתיימו  לחימה  סבבי 
של הסכסוך טרם נראה באופק.  לקראת ראשית שנות ה־80, 
החל  המלחמה,  ממעגל  ירדן  ובהמשך  מצרים  של  יציאתן  עם 

העימות הישראלי-ערבי משנה אט־אט שוב את פניו. 

התשה   - וגרילה  טרור  שלישית":  "מערכה 
ודה־לגיטימציה

רשמי  באופן  לראות  אפשר  זה  למאבק  הפתיחה  נקודת  את 
עם הקמתו ותחילת פעולותיו של ארגון פתח בשנות ה־60 של 
הייתה  המעשית  שמשמעותם  תהליכים  שהניעה  ה־20,  המאה 

החזרת מפתחות העימות לידיים פלסטיניות.11  
ה־50  בשנות  ישראל  מדינת  של  והתעצמותה  פיתוחה  האצת 
פנו  והם  כנגדם,  פועל  הזמן  כי  לפלסטינים  הבהירו  וה־60, 
הייתה  לא  פתח  של  המוצהרת  מטרתו  טרור.  של  לפעילות 
השמדת מדינת ישראל, שכן הוא הבין שאין בכוחו לעשות כן, 

אלא להאיץ את ההכנות לקראת המלחמה בישראל.
מול עיניהם של הפלסטינים עמד המודל המוצלח של אלג'יריה 
צרפת  של  לנסיגתה  וקשה  ממושך  מאמץ  של  בסופו  שהביאה 
הצרפתים"(.  )"המתנחלים  נואר  הפייר  של  והסתלקותם 
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המחשבה שראתה בציונים קולוניאליסטים המגיעים לארץ לא 
להם, עמדה בבסיס ההנחה כי יישברו בקלות תחת לחץ הטרור 

ויחזרו לארצות מוצאם מעבר לים. 
ה־70,  שנות  במהלך  מלבנון  ובהמשך  מירדן,  הטרור  פעולות 
נועדו לזרוע פחד ולהתיש את האוכלוסייה הישראלית. אך ככל 
שארגון פתח הפנים, בעיקר בעטיה של חתימת הסכם השלום 
בין ישראל ומצרים, שהפלסטינים נותרו לגמרי לבדם במערכה, 
בעל  ארגון  על  המבוסס  עצים  פעולה  דפוס  והתפתח  הלך 
יכולות צבאיות, הפועל בשיטות של גרילה וטרור. דפוס זה הלך 
והשתכלל במהלך שנות ה־90, אומץ על־ידי חזבאללה, חמאס 
וארגונים נוספים, והפך לאיום המרכזי מולו התמודדה ישראל 

בשנים שלאחר מכן. 
בזירה  ומשמעותיים  רבים  שינויים  בנוסף  זימנו  אלה  שנים 

הגלובלית:
העיקרי  התומך  שהייתה  ברית־המועצות  של  התפרקותה   

של צבאות ערב.
מגמות טכנולוגיות שהכניסו את העולם לעידן המידע.  

בלגיטימציה  וכרסמו  שהלכו  ומשפטיות  חברתיות  מגמות   
לשימוש בכוח צבאי.

הסכסוך  התרחש  במסגרתה  הסביבה  על  הקרינו  אלו  כל 
התקווה  שבו  חדש  לשלב  נכנס  הסכסוך  הישראלי-ערבי. 
כוחם  באמצעות  ישראל  של  לחיסולה  להביא  הפלסטינית 
את  ששמה  חדשה  בתקווה  הומרה  ערב,  צבאות  של  הצבאי 

יהבה על כוחה של הקהילה הבין־לאומית. קריסתו של משטר 
הקהילה  של  הגובר  הלחץ  תחת  אפריקה,  בדרום  האפרטהייד 
הבין־לאומית, יחד עם התערבותה הצבאית של נאט"ו בסכסוך 
של  לסיומה  להביא  במטרה  סרביה  של  והכנעתה  בבלקן 
עיקר  את  לכוון  הפלסטינים  את  הובילו  בקוסובו,  המלחמה 
הבין־לאומית.  בזירה  תודעתי  למאבק  ומאמציהם  חיציהם 
ההתנגדות  תודעת  יצירת  במרכזו  והתגבש,  שהלך  הנרטיב 
כלפי  ישראל  של  אפרטהייד  ומדיניות  מלחמה  פשעי  לכיבוש, 
רבה  באפקטיביות  שפרטו  לשון  למטבעות  הפכו  הפלסטינים, 
את  והיוו  הבין־לאומית,  הקהילה  של  הרגישים  הנימים  על 
ראש החץ בתהליך משמעותי ומתמשך של שחיקת מעמדה של 
ישראל בזירה הבין־הלאומית ובהגבלת השימוש בכוחה הצבאי.
על מדינת  והתגבש איום חדש  ה־20 הלך  לקראת סוף המאה 
ישראל. בצד הצבאי, איום זה בא לידי ביטוי בהתעצמותם של 
לאורך  אוכלוסייה  ריכוזי  מתוך  שפעלו  וגרילה  טרור  ארגוני 
גבולותיה של מדינת ישראל, וכיוונו את מאמציהם לעבר העורף 
הישראלי. בצד האסטרטגי פעל מאמץ תודעתי, שלווה בצעדים 
את  לשחוק  במטרה  ואחרים,  מדיניים  כלכליים,  משפטיים, 
מעמדה של ישראל ולהוביל להגברת הלחץ הבין־לאומי עליה.  

היטב  התמודדה  איתם  היסודי,  והאיום  השוטף  האיום  בין 
תפיסת הביטחון שגובשה בתקופת היישוב ובראשית המדינה, 
התהווה איום ביניים שהתשובות אליו, במישור במדיני והצבאי, 
שהוא  תוך  והתעצם  הלך  זה  שאיום  הגם  חסרות.  )ועודן(  היו 

תור לחלוקת מים בירושלים הנצורה במלחמת העצמאות. הדרישה לקצר את משך המלחמה ולסיימה בהכרעת כוחות הצבאי של האויב 
גילמה את ההבנה כי המשק לא יעמוד במערכות ארוכות
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טרור  בדמות  תקדים,  חסר  איום  הישראלי  העורף  על  משית 
את  להפעיל  ישראל  מיהרה  לא  טילים,  של  וטרור  מתאבדים 
מלוא עוצמתו של התמרון היבשתי. התפיסה הרווחת כי איום 
זה איננו קיומי וכי החברה הישראלית רגישה לנפגעים, הובילה 
להתבססות הולכת וגוברת על מרכיבים הגנתיים, בשילוב עם 
עוצמת אש, שהובילה לרוב להישגים מוגבלים. רעיונות היסוד 
של תפיסת הביטחון באשר להכרעה צבאית, העברת המלחמה 
את  שתרחיק  הרתעה  והשגת  המלחמות  קיצור  האויב,  לשטח 
הצבאית  המחשבה  מלב  ונדחקו  הלכו  הבאים,  העימותים 

הישראלית.יחד איתם הלכה העוצמה היבשתית ונשחקה.
המענה  גישת  סביב  ציבורי  ויכוח  בישראל  ניטש  בעוד  אך 
הביטחונית  המערכות  ובעוד  המעצימים,  האלימות  לסבבי 
מול  אל  פעולה  דרכי  ולגבש  לנסות  ממשיכות  והצבאית 
אנו  כי  הסימנים  ומתרבים  הולכים  המתפתחים,  האיומים 
שלב  של  בעיצומו,  כבר  נמצאים  אף  או  ומתקרבים,  הולכים 

חדש בסכסוך. 

 - אידאולוגי-דתי  מאבק  רביעית":  "מערכה 
איראן בראש החץ  

שלושה  על־ידי  מּונעת  הנוכחית  ההנהגה  תחת  "איראן 
מוטיבים: השסע השיעי-סוני, מהפכה מוסלמית עולמית 
והמורשת של האימפריה הפרסית. יחד הם מהווים מנוע 
במזרח  המוסלמיות  המדינות  בקרב  ממנו  חזק  שאין 
משמע,  תרתי  דמים,  משקיעה  איראן  לכך,  אי  התיכון. 
בחיזוק  התיכון,  לים  שיעי  לפרוזדור  שאיפותיה  במימוש 
בבניית  לוחמות,  מיליציות  בעזרת  באזור  השפעתה 
הנמצאת  איראן  ישראל.  על  ובאיום  גרעינית  אופציה 
בתנופה היא אתגר ביטחוני משמעותי לישראל ולמדינות 

הסוניות המתונות".12

במהלך מאה השנים האחרונות הוגדרה 
התיכון  במזרח  הביטחונית  המציאות 
הערבי- הסכסוך  באמצעות  בעיקר 
המתפתחות  שהמגמות  אלא  ישראלי, 
שבצידו  חדש  עימות  ציר  משרטטות 
הסוניות  והמדינות  ישראל  האחד 
בהובלתה  שיעית  ברית  ומולו  המתונות, 

של איראן

בתחילת שנות ה־80 עוד נראתה המהפכה האסלאמית באיראן 
עניין מקומי פנימי, שהשפעותיו על הביטחון של מדינת ישראל 
שהתפתחה  ככול  והשתנה  הלך  זה  עניין  מאוד.  עד  רחוקות 
שהתקבע  וככול  המהפכה,  ייצוא  בדבר  האיראנית  המחשבה 

מעמדה כמנהיגת העולם השיעי. 
באסטרטגיה  בעיקר  איראן  פעלה  הראשונות  בשנים  אם 
כעובדה  המהפכה  של  קיומה  את  לבצר  רצון  מתוך  מגננתית, 
קיימת ונוכחת במזרח התיכון, הרי שבהמשך הלכו שאיפותיה 
לים  ועד  מטהראן  שיעית  הגמוניה  יצירתה של  לכדי  והתרחבו 
הסדר  את  שערערו  הערבי"  "האביב  של  תוצאותיו  התיכון. 

שאת  וביתר  במזרח־התיכון,  שנים  מאה  מזה  שהתקיים 
המציאות שיצרה מלחמת האזרחים בסוריה, פתחו בפני איראן 

חלון הזדמנות היסטורי אותו היא נחושה לנצל עד תום. 
ב"מערכה  כבר  היטב  הורגשו  איראן  של  אצבעותיה  טביעות 
רחבה  תמיכה  באמצעות  בעיקר  הסכסוך,  של  השלישית" 
והשפעה הולכת וגדלה על ארגוני ההתנגדות שפעלו נגד ישראל. 
הזיקה המתהדקת ושותפות האינטרסים בין איראן וחזבאללה, 
הייתה  נוספים,  התנגדות  וארגוני  האסלאמי  הג'יהאד  חמאס, 
ישראל  נגד  הללו  האיומים  של  להתפתחותם  המרכזי  הגורם 
ואולם, בעוד ב"מערכה השלישית" פעלה איראן  והתעצמותם. 
השנים  שאירועי  הרי  שלוחיה,  באמצעות  בעיקר  ישראל  נגד 

האחרונות מבשרים על תהליך שינוי עקבי ועמוק. 
במהלך מאה השנים האחרונות הוגדרה המציאות הביטחונית 
במזרח התיכון בעיקר באמצעות הסכסוך הערבי-ישראלי, אלא 
שבצידו  חדש  עימות  ציר  משרטטות  המתפתחות  שהמגמות 
ברית  ומולו  המתונות,  הסוניות  והמדינות  ישראל  האחד 
שונה  זה  עימות  של  הפוטנציאל  איראן.  של  בהובלתה  שיעית 
האידאולוגית־ בהתנגשות   - שהכרנו  מהעימותים  ניכר  באופן 
דתית שבבסיסו, במטרותיו הטוטליות כמו גם בעוצמות שיש 

ביכולתם של השחקנים להביא לשדה הקרב.  
צורך לאמץ פרדיגמה ביטחונית  ככול שמדובר בישראל, עולה 
כדי  במרץ  ולפעול  המתבקשות  התובנות  את  לנסח  חדשה, 
התודעה.  את  מכך,  חשוב  פחות  ולא  הכלים,  את  להתאים 
להיות  צפויה  אינה  בצפון  הבאה  שהמלחמה  בכך  להכיר  צריך 
מהדורה מורחבת של מלחמת לבנון השנייה, ושייתכן והעימות 
בעוד  איתן".  "צוק  למבצע  דומה  יהיה  לא  בעזה  שיפרוץ  הבא 
ב"מערכה השלישית" של הסכסוך עמדה איראן מאחור ותמכה 
כי  מסתמן  ישראל,  נגד  שלוחיה  של  האינטרסים  בקידום 
על־ידה  מופעלים  להיות  שלוחיה  צפויים  הרביעית"  ב"מערכה 

כדי לקדם את מטרותיה. 
הברירה  והצבאית  המדינית  המנהיגות  בפני  עמדה  עוד  בעבר 
האם להפעיל את הכוחות היבשתיים, וניתנה היכולת להחליט 
כמה מגייסים ומתי. אלו עלולים להשתנות מן הקצה אל הקצה 

במלחמות שעשוי לזמן לנו העתיד. 
את האתגרים העצומים שטמונים במציאות זאת היטיב לתאר 
לאומי: מעטים  בטחון  אלוף ישראל טל כבר ב־1996 בספרו 
ומשמעויותיהן  מסקנותיו  במיוחד  חשובות  רבים.  מול 

לכוח היבשתי:
ישתנו  בזירת המזרח התיכון,  יצטברו טילים ארוכי טווח  "אם 
ישראל  בין  האסטרטגית  האש  עוצמת  בתחום  הכוחות  יחסי 
ומדינות האזור.]...[ לא אמצעי לחימה טכנו־טקטיים חדישים, 
האווירי  הכוח  בלעדיות  ולא  והחכם,  המדויק  החימוש  לרבות 
חיל  החדשים.]...[  האסטרטגיים  האיומים  בפני  ערובה  יהוו 
האוויר לא יהיה מסוגל למנוע את הפגיעה בישראל באמצעות 
הכוח  רחוקות.]...[  מארצות  שישוגרו  טווח  ארוכי  טילים 
האווירי אינו יכול עוד לשמש לבדו כנדבך האסטרטגי הבלעדי 

של ישראל".13

סיכום ומבט לעתיד
מפלישת מדינות ערב ב־15 במאי 1948 ועד לשלהי שנות ה־90, 
נתפס הביטחון היסודי כאיום החמור יותר ומוקד ההתכוננות 
של צה״ל. לפי־כך, ההיגיון שהנחה את בניין כוחו של צה״ל היה 
אל  התכוננותו  את  למקד  עליו  המשאבים  מגבלת  בהינתן  כי 
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מול האיום היסודי - מה גם שהתקיימה 
איום  עם  להתמודד  שמוכן  שצבא  הבנה 
זה יוכל להתמודד גם עם האיום השוטף 

בהתאמות קלות יחסית.
עם זאת, החל מהסכם השלום עם מצרים 
בשלהי שנות ה־70, הלכה ודעכה הסבירות 
משלהי  יסודי.  איום  של  להתממשותו 
החל  האנתפאדה,  במהלך  ה־80,  שנות 
יחס ההשקעה  צה״ל לשנות בהדרגה את 
נגד  ללחימה  המותאמות  ביכולות  שלו 
המותאמות  יכולות  ובין  היסודי,  האיום 
ללחימה נגד האיום השוטף. שינוי זה הגיע 
לשיא במהלך אירועי "גאות ושפל" בשנים 
2006-2000. במשך כמה שנים זנח צה״ל 
כמעט לחלוטין את בניית היכולת ללחימה 
של  ובשכלול  בבנייה  והתמקד  סדורה, 

יכולות ללחימה לא־סדורה.
הישראלית  החברה  של  השתנותה  גם 
שבו  האופן  על  השפיעה  השנים  לאורך 
בנתה ישראל את כוחה הצבאי והפעילה 
באשר  שהתפתחה  בתפיסה  החל  אותו. 
הישראלי,  הציבור  של  עמידתו  לכושר 
העדיפויות  וסדר  לנפגעים  רגישותו 
הנטל  חלוקת  על  לפולמוסים  ועד  שלו, 
המדיניות  של  הדרך  צדקת  ועל  בתוכו 
למענה.  להילחם  והנכונות  הישראלית 
לכת  מרחיקות  השפעות  היו  אלו  לכל 
אם  גם  הובילו,  והן  היסוד  הנחות  על 
לשינויים  קוהרנטית,  תפיסה  תחת  לא 
בהרכבם,  היבשה:  בכוחות  מתמשכים 
בכשירותם, במוכנותם למשימות בזירות 
המשאבים  בחלוקת  השונות,  המבצעים 

ובאופן הפעלתם במבצעים.
אל התמורות המדיניות הצטרפו תמורות 
שבסל  היכולות  את  ששינו  טכנולוגיות, 
האמצעים המלחמתיים וחייבו עדכון של 

הרכבי הכוחות ושל שיטות הלחימה. 
להבשיל  החלו  החדשים  כשהאמצעים 

מלחימה  צה״ל  של  הכוח  בבניין  הדגש  הוסט  ה־80,  בשנות 
בתחום  העצום  השכלול  באש־מנגד.  ללחימה  ממוכנת־ניידת 
יכולות האש־מנגד הולידה הערכה שגם אם ייקרא צה״ל לנהל 
שוב לחימה סדורה במלחמה גבוהת עצימות, הרי שהאמצעים 
המלחמה  להכרעת  שיביא  העיקרי  המאמץ  את  יהוו  הללו 
לטובת ישראל. גם אויבי ישראל מצאו בטכנולוגיה מענה לחלק 
מדינת  לשמי  לחדור  יכולתם  לחוסר  במיוחד   - מחולשותיהם 
ישראל ולפגוע בעורפה. רקטות וטילים, שהטווח והדיוק שלהם 
וחשפו  הלכו  עולה,  וקטלניותן  ותפוצתן  ומשתכללים  הולכים 

את העורף הישראלי לפגיעה מרחוק.
שתי  התנגשו  שבה  הזירה  הייתה  השנייה  לבנון  מלחמת 
הנוחה  במגמה  שינוי  של  תחילתו  את  סימנה  היא  הגישות. 
לישראל בהקשר של עוצמת האיומים עליה, שעה שארגונים 
גם  היא  מדינות,  בידי  רק  היו  שלפנים  יכולות  לעצמם  רכשו 
אמצעי  ושל  הלחימה  שיטות  של  מגבלותיהן  את  הבהירה 

הלחימה החדשים מול איומים אלה. 
עודנו  אנחנו  בעוד  נעצרת.  אינה  במזרח־התיכון  המציאות 
סבבי  מול  אלו  להתמודד  נכון  שבו  לאופן  באשר  מתלבטים 
הלחימה המתעצמים של השנים האחרונות, הולכים ומתקדרים 
ושונה  חדש  איום  של  צלו  תחת  התיכון  המזרח  שמי 
העימותים  את  לעצב  שעתיד  איראן,  של  מצידה   - בעוצמתו 

שעשויים להתרחש בשנים הקרובות.
התקופות  באחת  חיים  ״אנו  כי:  בן־גוריון  דוד  של  דבריו 
המעורערות ביותר בהיסטוריה האנושית״, נותרו רלוונטיים גם 
היום. המציאות תמשיך ותשנה את פניה והמלחמה את דרכיה. 
את  יותר  ומהר  יותר  טוב  להבין  שישכילו  אלו  יהיו  המנצחים 
ובזמן  היטב  ולהכין  לבנות  שישכילו  אלו  השינויים,  של  טבעם 

את הכלים המתאימים, בהם גם התמרון היבשתי. 
ההערות למאמר הזה מתפרסמות בסוף הגיליון.

בית הדין בהאג. הפלסטינים החלו לכוון את עיקר חיציהם ומאמציהם למאבק תודעתי 
בזירה הבין־לאומית
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ההיסטוריה של המלחמות מראה כי ניצחון והפסד אינם קשורים בהכרח 
ליחסי העוצמה, אלא לאופן בו צופות המדינות את שדה הקרב העתידי 
מהותית  שונים  יהיו  העתידיים  העימותים  אליו.  הכוחות  את  ומכינות 
מהמערכות של שלושת העשורים האחרונים, ועל כן יש לבנות ולשכלל את 
הכוח היבשתי כבר היום, לנוכח האתגרים הצפויים בשדה הקרב העתידי

התמרון היבשתי
הרב־זרועי

לנוכח אתגרי העתיד

פלוגת חרמש של גדוד 198 בסריקות אחר 
מחבלים ותשתיות אויב.

המורכבות ביותר הן עתות השינוי, בהן 
פרדיגמות ישנות וטובות שנמתחות אל עבר 

מציאות חדשה הופכות לאבן נגף
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כל מקצוע שיש בו מרכיב של תכנון מחייב לנסות ולאפיין את 
העתיד, כדי לנסות לצפות מראש את ההתרחשויות שעשויות 
להשפיע על מימוש התוכניות. לעיתים מדובר בעתיד בן ימים 

בודדים, לעיתים מדובר בשנים רבות.
שבונה  המהנדס   - שוטף  באופן  זאת  יעשו  המקצוע  בעלי  רוב 
קו  את  שמייצר  הדין  עורך  ערים,  שמתכנן  האדריכל  גשרים, 
יישענו  לעולם  הם  ניתוח.  לקראת  שנערך  הרופא  או  ההגנה 
את  ולשכלל  להשתפר  כדי  שנלמדו,  ולקחים  העבר  ניסיון  על 

יכולותיהם העתידיות. אך לא כך הוא במקצוע הצבאי.
הייחודיות  הנסיבות  ואין  לאחרת,  דומה  אחת  מלחמה  אין 
שהובילו לפריצתן מלמדות אותנו דבר אודות העתיד. האויב, 
כמונו, משתנה ומתפתח, וכך גם הסביבה שבתוכה אנו פועלים. 
יש  כיצד  אלא  העבר,  מן  ללמוד  האם  איננה  שהשאלה  מכאן 
יהושפט  כתב  ואסטרטגיה  מלחמה  בספרו  זאת.  לעשות 
היא  ההיסטוריה  מן  לקחים  ללמוד  שאין  "הטענה  הרכבי: 
להפיק  אין  אכן,  פעולה.  ומרשמי  לקחים  בין  המערבבת  טענה 
הוא  האנושי  הידע  כל  אולם  פעולה,  מרשמי  ההיסטוריה  מן 
היסטורי, ורק ממנו מפיק האדם לקחים ומרחיב את מודעותו.
נעשים  הם   - משהסתיימו  מדעי,  ניסיון  וכל  מחקר  כל   ]...[

היסטוריה. הבנתנו מעוצבת על־ידי עברנו".1
בשלב  שעלו  העיקריות,  התובנות  של  תמצות  הוא  זה  מאמר 
המחקר המקדים לעיצוב תפיסת התמרון היבשתי הרב־זרועי. 
התמרון  של  התפתחותו  אודות  שנצבר  הידע  על  מבוסס  הוא 
בפרט.  ובצה"ל  בכלל  המלחמה  בעולם  ההיסטוריה,  לאורך 
התפתחותו  בבסיס  שעמדו  היסוד  ברעיונות  התמקדנו  מתוכו 
של התמרון, ובדרך בה השפיעו ההתפתחויות לאורך השנים על 

אופן יישומם של רעיונות אלה. 
צפונות  את  לחזות  ביומרה  מדובר  אין  כי  להדגיש  חשוב 
שעשויים  התרחישים  את  ולהבין  לנסות  אלא  העתיד, 
רחב  מסד  שיהוו  כדי  המתהוות,  המגמות  מתוך  להתפתח 
כושר  של  ומאפייניו  תפקידו  בדבר  המחשבה  לפיתוח  דיו 
התמרון העתידי. בנוסף, בניין כוח אינו עוסק במתן פתרונות 
מה  בשאלה  מתמקד  אלא  עתידיים,  לתרחישים  ספציפיים 
צריך שיהיה בארגז הכלים של הביטחון הלאומי לטובת מתן 

מענה למנעד התרחישים האפשריים. 

מגמות ומעצבים בהתפתחות שדה הקרב העתידי
בטעויות  מרכזי  גורם  היא  הרכבי,  טוען  אנלוגית,  חשיבה 
שני  בין  במשותף  מתמקדת  אנלוגית  "חשיבה  אסטרטגיות. 
מקרים שהוא חלקי, ומתעלמת מהגורמים השונים ביניהם.]...[ 
אכן בעיצוב תיאוריה יש לחפש את הדומה בין השונים, ואולם 

בחשיבה נסיבתית ראוי לחפש את השונה בין דומים".2

חוסר יציבות וחוסר ודאות
נראה  גדולה.  טלטלה  האחרונות  בשנים  עבר  התיכון  המזרח 

העולם  מלחמת  שלאחר  בשנים  שעוצבו  והגבולות  הסדר  כי 
לסדר  בנוגע  השאלה  סימני  ורבים  קרסו,  והשנייה  הראשונה 
בין  רבים  עימותים  ייצרה  זו  מציאות  במקומם.  שייווצר 
מתוך  שהתגבשו  חדשים,  וחלקם  ותיקים  חלקם  כוח,  גורמי 
לאידיאולוגיות  המתנגד  ככוח  או  מתפתחות  אידיאולוגיות 
התיכון  במזרח  רבים  באזורים  יצר  המשילות  חוסר  קיימות. 
ואקום, שהיווה אבן שואבת של כוחות חיצוניים לתוך המרחב, 

לרבות מעצמות.
מציאות דינמית ומרובת משתנים זו מקשה על היכולת לצפות 
מארג  יהיה  מה  עוצמתם,  תהיה  מה  בזירה,  השחקנים  יהיו  מי 
הם  איומים  ואלו  יכולותיהם  יהיו  מה  שלהם,  האינטרסים 
עשויים ליצור. חוסר היציבות דורש על כן, להיערך למנעד רחב 
של אפשרויות: זירות שונות, אויבים שונים ותרחישים ברמות 

הסלמה שונות. 
לדוגמה, מגמת ההתפתחות של הלוחמה הלא סדורה שאפיינה 
שוב  עלולה  האחרונים,  העשורים  בשלושת  העימותים  את 
יכולות  בעלי  חדשים  כוחות  של  מעלייתם  כתוצאה  להתהפך 

צבאיות בעוצמות שוות ערך לעוצמתן של מדינות.3 

הלא  הלוחמה  של  ההתפתחות  מגמת 
סדורה שאפיינה את העימותים בשלושת 
שוב  עלולה  האחרונים  העשורים 
להתהפך, כתוצאה מעלייתם של כוחות 
יכולות צבאיות בעוצמות  חדשים בעלי 

שוות ערך לעוצמתן של מדינות

מרכזי  לשחקן  איראן  הפכה  האחרונים  העשורים  בשלושת 
האידיאולוגיות  שאיפותיה  התיכון.  המזרח  של  בעיצובו 
ציוד  מימון,  עם  יחד  התיכון  לים  מטהראן  שיעית  להגמוניה 
ואימון של ארגוני טרור וגרילה הפועלים תחת חסותה, הובילו 
המעבר  ישראל.  על  האיומים  של  המתמשכת  להתעצמותם 
הקלעים  מאחורי  הפועלת  ממדינה  איראן  של  המסתמן 
פועלת  ואף  האיום  בחזית  שניצבת  למי  שליחים,  באמצעות 
להתבססות צבאית במרחב הסורי ומעבר לו, עשויה לבשר על 
כניסתו של העימות לשלב חדש. המשמעות היא כי לצד הצורך 
פוטנציאל  קיים  א־סימטריים,  איומים  עם  להתמודד  הקיים 
מגמה   - סדירים  כוחות  או  צבאות  מצד  איומים  של  לעלייתם 

שעשויה להוביל להתפתחותו המחודשת של איום יסודי.
אלא  כישות,  ישראל  של  קיומה  על  איום  בהכרח  מדובר  אין 
נכסים  אדם,  חיי  משמעותי  באופן  המסכן  איום  היוצר  כזה 
הן  המרכזיות  המשמעויות  המדינה.  של  חיוניים  ואינטרסים 
הביטחון  על  חדשים־ישנים  איומים  של  לחזרתם  אפשרות 
פוטנציאל  ישראל,  בתוך  שטח  כיבוש  כמו:  הישראלי,  הלאומי 
כוחות  או  שכנות  מדינות  מצד  חזיתות  מכמה  פתע  למתקפת 
משלוח, ופוטנציאל נזק משמעותי בחזית ובעורף עד כדי שיבוש 
משמעותי. ואף שיתוקן של הכלכלה ושל מערכות חיים חיוניות 

בעורף האסטרטגי והלאומי.

התפתחות האיום על העורף
ברצועת  חמאס  מול  העימותים  וסבבי  השנייה  לבנון  מלחמת 

אל"ם )מיל'( יובל בזק, ראש צוות פיתוח תפיסת התמרון 
במעבדה התפיסתית, רמ"ט אוגדה 91

אל"ם )מיל'( פרופ' גבי סיבוני, המתודולוג הראשי של המעבדה 
התפיסתית בצה"ל, ראש תוכנית צבא ואסטרטגיה במכון למחקרי 

ביטחון לאומי

13מערכות 464 מערכות 484



על  המתפתח  האיום  של  וגוברת  הולכת  להבנה  הובילו  עזה, 
העורף הישראלי. בשנים שחלפו מאז מלחמת המפרץ, במהלכה 
התממש האיום לראשונה, שיפרה ישראל את היערכות העורף 
של  תרחיש  זאת,  עם  ניכר.  באופן  התמ"ס  איומי  מול  והגנתו 
מלחמה שבה כמה זירות במקביל, עשויה להציב בפנינו אתגרים 

שונים באופן משמעותי.
כובד  במרכזי  לפגיעה  האויב  של  האש  דוקטרינת  מכוונת  כך, 
שביניהם:  הקשרים  ולמערכת  וביטחוניים־צבאיים,  אזרחיים 
ראשית, מטרתה לשחוק את העורף האזרחי הישראלי ולהתישו 
שנייה  תכלית  שבירתו.  נקודת  את  ולקרב  במורל  לפגוע  כדי 
עליהם  האסטרטגי,  בעורף  ובנכסים  ביכולות  לפגיעה  מכוונת 
נשען מאמץ הלחימה, על־מנת לשבש את פעולתה של מכונת 
אש  יכולות  בונה  האויב  כך,  בכלל  הישראלית.  המלחמה 
המאפשרות פגיעה בבסיסי חיל האוויר, במפקדות, במתקנים 
חיוניים ובמערך גיוס המילואים, על הימ"חים, הצירים ושטחי 
הפריסה. התכלית השלישית מתמקדת במרחב המגע. מטרתה 
הלוחמים  הכוחות  של  פעולתם  את  ולשבש  לשחוק  היא 
של  והתוקפים  המגנים  הכוחות  ללחימת  ולסייע  הישראלים 

האויב בניהול הקרבות. 
החזית,  מול  לאיומים  במקביל  העורף  על  האיום  התפתחות 

עשויה להחזיר אל השולחן סוגיות שלא נדונו שנים רבות:
• מגבלות על הפעלתו של חיל האוויר.	
• גיוס וניוד מילואים תחת אש מסיבית.	
• הצורך בהגנה על נכסים ועל אינטרסים חיוניים.	
• במהירות 	 האזרחי  העורף  מעל  האיום  בהסרת  הצורך 

האפשרית.
הפתיחה  בשלבי  בעיקר  קריטיות  להיות  עשויות  המשמעויות 
זרוע  רקטות,  נגד  היירוט  מערך  נדרשים  שבהם  המערכה,  של 
של  לגיוסה  ההגנה  מטריית  את  לספק  הים  וזרוע  האוויר 
לזירות  ניוד הכוחות המתמרנים  על  העוצמה הצבאית, לחיפוי 
ולמתן הסיוע האווירי והימי לתמרון היבשתי. חשיבותן צפויה 
של  ההתגייסות  ולכושר  לנחישות  למורל,  גם  קריטית  להיות 

החברה הישראלית. 

מגמות בחברה הישראלית
הלאומית,  בעוצמה  משמעותי  גורם  היא  הישראלית  החברה 
בעיקר נוכח מודל צבא העם שאימצה. האיום הקיומי בראשית 
מגויסת.  חברה  של  האתוס  ליצירת  הוביל  המדינה,  של  ימיה 
ב"קיר  הראשון  הסדק  את  סדקה  הכיפורים  יום  מלחמת 
עד  והעמיקה  במגמה שהלכה  הישראלית,  הברזל" של החברה 
כי בתחילת שנות ה־2000, עם הנסיגה מלבנון, נדמתה בקרב 
האויבים ל"חלשה כקורי עכביש". תהליך זה התפתח במקביל 
ישראל,   כולל  המערביות,  בחברות  גלובליים  עומק  לתהליכי 
במשך  המדינה  את  שהוביל  הקולקטיבי  האש  "עמוד  במהלכן 
ערכיים  ולמודלים  לאידיאלים  דרך  ופינה  נחלש,  רבות  שנים 

חדשים, הקשורים לעולמו של היחיד".4 
האינדיבידואליזם,  של  עלייתו  עם  יחד  הקיומי,  האיום  ירידת 
יצרו אתגר עבור מודל צבא העם ממנו הושפעה בעיקר היבשה. 
המילואים,  סוגיית  סביב  תכופות  שעלו  והמחאות  המשברים 
ועוד, הובילו לתהליכים  המוטיבציה לגיוס, הרגישות לנפגעים 
הושתת  עליהן  היסוד  בהנחות  וכרסמו  שהלכו  מתמשכים 
הולכת  בהימנעות  ביטוי  לידי  באו  אלה  סוגיות  כולו.  הבניין 
וגוברת מהפעלת כוחות היבשה במבצעים, בירידה המתמשכת 

העצמי  והביטחון  האמון  באובדן  ואף  הכוחות  של  בכשירותם 
לספק  היבשה  של  ליכולתה  באשר  המדינית,  המנהיגות  של 

מענה אפקטיבי לאיומים על הביטחון הלאומי. 
יציאת  הברירה.  תחושת  היה  הללו  לתופעות  מהגורמים  אחד 
מדינות אויב מרכזיות ממעגל האיום הקלה על תחושת הדוחק, 
העימותים.  שגובים  למחירים  הצידוק  סביב  שאלות  והעלתה 
האיומים המתפתחים, עשויים שוב לתבוע מהחברה הישראלית 
הכוח  לבניין  המשמעויות  ותעצומותיה.  עוצמתה  מלוא  את 
היבשתי, שבמרכזם עומדת מערכת האיזונים הנדרשת בין הפרט 
על  הישראלית  הקהל  דעת  של  השפעותיה  עם  יחד  והחברה, 
התמרון  את  להפעיל  המדינית  המנהיגות  של  ויכולתה  נכונותה 

היבשתי, יהוו אחד מהאתגרים המרכזיים מולם יש להיערך.

התפתחות זירת התודעה
מרחב חופש הפעולה של מנהיגים להחלטה על יציאה למלחמה 
ולאופן הפעלת הכוחות בה איננה תופעה חדשה. מאז ומעולם 
נדרשו מנהיגים לגייס תמיכה פנימית וחיצונית לקיום ולשימור 
העולם  ובעיקר  הבין־לאומית,  הזירה  המלחמתי.  המאמץ 
המערבי, מצויה בעשורים האחרונים במגמה הפועלת לצמצום 
ולריסון של תופעת המלחמה במסגרת מערכת היחסים הבין־
מנגנונים  עם  יחד  דה־מיליטריזציה,  של  מגמות  לאומיים.5 
)כלכליים, דיפלומטיים, משפטיים, תקשורתיים,  בין־לאומיים 
חברתיים ועוד(, צמצמו את מרחב חופש ההחלטה של מדינות 

לצאת למלחמה.

בעימותים שבהם התהווה קונצנזוס סביב 
הישראלית  שהחברה  רק  לא  המטרה, 
אלא  עמידה,  וכושר  נחישות  הוכיחה 
המדינית  המנהיגות  את  ודרבנה  דחפה 

והצבאית לתוקפנות רבה יותר

מהפכת המידע שאפשרה להעביר מידע משדה הקרב לקהלי־
את  הפכה  רחבה,  ובתפוצה  קצרים  זמן  בפרקי  שונים,  יעד 
הזירה התודעתית למקום אליו מוקדו מאמצי האויבים, מתוך 
מטרה להגביל את חופש הפעולה של ישראל בהפעלת עוצמתה 
הצבאית נגדם. מצד אחר, התעצמותה של סוגיית הלגיטימציה 
הפנימית, שנבעה מן ההנחות באשר לכושר עמידתה של החברה 
הישראלית ורגישותה לנפגעים, הובילה לשחיקת כושר התמרון 

היבשתי ולהישענות הולכת וגוברת על העוצמה האווירית.
כך מצאה את עצמה מדינת ישראל לכודה בתוך צבת אסטרטגית, 
כדי  היבשתי  התמרון  את  להפעיל  רצון  חוסר  האחד  שבצידה 
יכולת  חוסר  האחר  ובצידה  הפנימית,  הלגיטימציה  על  לשמור 
צפופי  במרחבים  ביטוי  לידי  האווירית  העוצמה  את  להביא 
ברמה  הבין-לאומית.  בלגיטימציה  לפגיעה  מחשש  אוכלוסין 
הביטחונית, ויתרה ישראל למעשה על גישת ההכרעה ואימצה 
תחתיה את גישה של הכלה, ואילו ברמה האסטרטגית, הלכו 
ונשחקו היכולות ובהמשך גם האמונה בתמרון היבשתי כמענה 

אפקטיבי לאתגרי השעה. 
בשנים האחרונות הולכות מגמות אלו ומשתנות. בזירה הבין־
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ישראליים  אינטרסים  בין  המתהדקת  השותפות  לאומית 
פעולה  חופש  לאפשר  דווקא  עשויה  אזוריים  ואינטרסים 
ושל  בכלל,  הישראלית  הצבאית  העוצמה  להפעלת  יותר  רחב 
הכוחות המתמרנים בפרט. רמת האיום הצפויה על האינטרסים 
הישראליים כמו גם על האינטרסים של מדינות סוניות במזרח־
להפעיל  לצה"ל  לאפשר  עשויה  המערב,  מדינות  ושל  התיכון 

עוצמה גבוהה ובצידה ציפייה להגיע להכרעה מהירה וברורה. 
בזירה הפנימית צה"ל זוכה לתמיכה עקבית מהחברה הישראלית, 
מדעי  )מחלקת  ממד"ה  שביצעה  מהמחקרים  שמשתקף  כפי 
קונצנזוס  התהווה  שבהם  בעימותים  צה"ל(.6  של  ההתנהגות 
נחישות  הוכיחה  הישראלית  שהחברה  רק  לא  המטרה,  סביב 
המדינית  המנהיגות  את  ודרבנה  דחפה  אלא  עמידה,  וכושר 
ממד"ה  של  הנתונים  בחינת  יותר.  רבה  לתוקפנות  והצבאית 
שהתקבעה  שלתפיסה  ספק,  לכל  מעל  מוכיחה  השנים  לאורך 
בסיס.  אין  לנפגעים  הישראלית  החברה  של  היתר  רגישות  על 
העורף  על  האיומים  התעצמות  כי  הפנמה  משקפת  זו  תמיכה 
דורשת מענה אחר, שבצידו גם נכונות לשאת במחירים. ואולם, 
הציפייה  גם  עולה  מחירים  לשלם  והנכונות  התמיכה  עם  יחד 
לתוצאות מכריעות - לניצחון שישפר את המציאות הביטחונית. 

כניסת שדות הקרב למרחבים עירוניים
יצרה  רק״ם,  נגד  בעיקר  המדויק,7  הנשק  טווחי  התפתחות 
שהגבילו  הזירות,  מן  גדול  בחלק  ורציפים  צפופים  חזית  קווי 
את יכולת המעקף לצורך תמרון יבשתי מהיר לעומק. הכוחות 
המתמרנים מצאו את עצמם נשאבים לתוך המרחבים הצפופים 
במרחב המגע, שבהם נערך האויב לשחיקתם והתשתם. זירות 

רב־ מורכבות,  צפופות,  ויותר  יותר  להיות  הפכו  המבצעים 
ממדיות ובעלות נוכחות רבה של אוכלוסייה אזרחית. עניין זה 
האט את קצב המבצעים, הגביל את היכולת של צה"ל להביא 
לידי ביטוי את עוצמתו והעמיק את הדילמה שבין מבצעי מגע, 
הצפופים,  השטחים  ללב  המתמרן  הכוח  הכנסת  את  שדרשו 
עוצמת  את  בעיקר  צה"ל  מפעיל  בהם  מנגד  אש  מבצעי  ובין 

האש האווירית. 
והתחדד  הלך  מנגד,  אש  מבצעי  להעדיף  הנטייה  שגברה  ככל 
פוטנציאל  לבין  המבצעית  האפקטיביות  העדפת  שבין  המתח 
)דין  ודבל"א  הלגיטימציה  היבטי  שביטאו  האסטרטגי,  הנזק 
בין־לאומי(. גם כאשר שכלל צה"ל את יכולות האש והמודיעין 
הן  כי  פעם  אחר  פעם  התגלה  ממש,  של  אומנות  לכדי  שלו 
מכך,  יתרה  המבצעי.  ההישג  של  הנדרש  הרף  את  פגשו  לא 
שהתברר,  כפי  הובילה,  האש  יכולות  על  הגוברת  ההישענות 
המבוי  הכוללת.  המבצעית  באפקטיביות  מתמשכת  לירידה 
הסתום בא לידי ביטוי במערכות שאורכן גדל והישגיהן פחתו.  

מרחבים  בתוך  קרבות  לנהל  צה"ל  את  יחייבו  העתיד  עימותי 
החזית  עבר  אל  האיום  עיקר  יופעל  שמהם  וכפריים,  עירוניים 
כושר  את  להחזיר  צה"ל  יידרש  בנוסף,  הישראלי.  והעורף 
החדרת  שתאפשר  המתמרנים,  לכוחות  המערכתית  הניידות 
עם  חיכוך  במינימום  האויב,  שטח  לעומק  במהירות  כוחות 

מתחמי החזית. 

צמצום הפערים טכנולוגיים
סוגיה זו משמעותית במיוחד לנוכח הישענותה של ישראל על 
יתרונות  לה  שהקנו  הפעולה  וחופש  הטכנולוגיים,  יתרונותיה 
אלה בלחימה נגד ארגונים לא מדינתיים בעשורים האחרונים. 

כלי שיט של הצי ה-50 של הצבא האיראני. חוסר המשילות יצר באזורים רבים במזרח התיכון ואקום, שהיווה אבן שואבת של כוחות 
חיצוניים לתוך המרחב, לרבות מעצמות
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זו מוזנת משלושה תהליכים מרכזיים: האויב שהתעצם  מגמה 
והשתכלל, הזמינות והתפוצה הרבה של טכנולוגיה דו־שימושית 
שליטה  מערכות  חסימה,  אמצעי  רחפנים,  תצפית,  )אמצעי 

ובקרה( וכניסתן של מעצמות לזירה. 
הן איראן והן רוסיה מביאות לתוך הזירה יכולות מתקדמות 
סייבר  אלקטרונית,  לוחמה  אווירית,  ההגנה  האש,  בתחומי 
את  הוכיחו  בעזה  והמבצעים  השנייה  לבנון  מלחמת  ועוד. 
טכנולוגיה  ולהפוך  במהירות,  ללמוד  האויבים  של  יכולתם 
לגלות  עשויים  אנו  העתידיים  בעימותים  מבצעיות.  ליכולות 
שיכולות שפועלות היטב בשגרה, או אף במבצעים מוגבלים, 
עשויות לאבד חלק ניכר מיכולתן כאשר הן פועלות בעימותים 

אינטנסיביים רחבי היקף.
מגמות אלה מגלמות פוטנציאל לעליית האיום על חופש הפעולה 
המרכזית  ההשפעה  האחרונים.  בעשורים  צה"ל  נהנה  ממנו 
זרוע  על חופש הפעולה של  המוערכת היא התפתחות האיומים 
האוויר ושל זרוע הים, עם כניסתן לזירה של מערכות ואמצעים 
כדי  טכנולוגית  התמודדות  מחייבות  אלה  התפתחויות  חדשים. 
להגן על היכולות הצה"ליות, בכל תנאי סביבה ובכול סוג עימות, 
האסטרטגיות  המשמעויות  את  בנוסף  לבחון  דורשות  הן  אך 
והמבצעיות. המרכזית שהן היא הצורך לחזור ולבסס את היתרון 

על האיכות האנושית שעליה נשען התמרון היבשתי.

סיכום אתגרי התמרון היבשתי הרב־זרועי 
בשדה הקרב העתידי

אם בעימותים במהלך "המערכה השלישית",8 שבהם פעל צה"ל 
הייתה  מוגבלות,  ובמערכות  במבצעים  ארגונים  נגד  בעיקר 

נעוצה בעיקר בשיקולים של כדאיות,  שאלת הפעלת התמרון 
היום  כבר  מיסודה.  להשתנות  עשויה  זו  שמציאות  הרי 
הצפונית  ובזירה  בעזה  רחב  מידה  בקנה  מערכות  כי  ניכר 
מהלכים  הפעלת  וידרשו  ובעוצמתן,  בהיקפן  שונות  יהיו 
קרקעיים משמעותיים כדי להסיר את האיומים על העורף 

ולהוביל להכרעה.
יכולות  ישולבו  שבו  יסודי,  איום  של  האפשרית  התפתחותו 
מדינתיות וכוחות סדירים מכמה זירות במקביל, יחד עם הצורך 
הדוחק להשיג הכרעה מהירה שתקצר את משך המערכה, יחייבו 
השאלה  הבמה.  לקדמת  התמרון  יכולת  את  להשיב  צה"ל  את 
לפיכך אינה האם תידרש לצה"ל יכולת תמרון יבשתית לנוכח 
מציאות זו, אלא מה יהיו תפקידיו וכיצד יהיה נכון לבנות את 
כושר התמרון היבשתי לנוכח מאפייניו של שדה הקרב העתידי.
רעיונות  את  לבחון  עלינו  היה  האלו,  השאלות  על  לענות  כדי 
היסוד שעמדו בבסיס המבנה, הארגון ואופן הפעולה של ואת 
המשמעויות וההשפעות האפשריות של שדה הקרב העתידי על 
עמם  המרכזיים  האתגרים  את  ניסחנו  בהמשך,  פעולתו.  כושר 
יידרש להתמודד התמרון היבשתי הרב־זרועי בעתיד, בהתאם 
לרמות המלחמה הנמצאות בממשק או תחת תחום אחריותה 

של המפקדה הכללית.

יסודי,  התפתחותו האפשרית של איום 
וכוחות  מדינתיות  יכולות  ישולבו  שבו 
סדירים מכמה זירות במקביל, יחד עם 
מהירה  הכרעה  להשיג  הדוחק  הצורך 
יחייבו  המערכה,  משך  את  שתקצר 
התמרון  יכולת  את  להשיב  צה"ל  את 

לקדמת הבמה

"התמרון היבשתי" ככלי של הביטחון
הלאומי - רמת אסטרטגיה־רבתי

כי  ניכר  בחזית,  בעיקר  שהתנהלו  העבר  במלחמות  כמו  שלא 
של  תפקידיה  ארבעת  מרכזית.  מטרה  יהווה  העורף  בעתיד 
הכוח  כך  ובכלל  זו,  במציאות  הלאומית  הצבאית  העוצמה 
המלחמה  העברת  העורף,  על  האיום  הסרת  יהיו:  המתמרן, 
לשטחו של האויב,9 הכרעתו של האויב וחיזוק ההרתעה בסיומו 

של כל סבב.  
צמצום האיום על העורף, ובהמשך הסרתו במהירות האפשרית, 
יהיו הדרישה הראשונה מ"התמרון היבשתי". היא תדרוש יכולת 
לגייס את כוחות היבשה ולניידם לזירות, גם תחת אש. כמו כן 
היא תחייב להעביר את המלחמה במהירות לשטחו של האויב 
כדי להתמודד עם מקורות הירי, ובהמשך להביא להכרעתו על־
עליהן  התומכות  התשתיות  ולהריסת  הצבאי  כוחו  שבירת  ידי 

נשען כוחו.
העובדה כי העורף יימצא תחת אש מסיבית מתחילת העימות 
רעיון  של  החזרתו  את  תתבע  האויב,  של  להכרעתו  ועד 
ההחלטה  לעיתוי  ישירות  קשור  שיהיה  הקצרות,  המלחמות 
של הדרג המדיני על הפעלתו של "התמרון היבשתי", ובהמשך 

מילואימניקים במלחמת לבנון השנייה. ירידת האיום הקיומי, 
יחד עם עלייתו של האינדיבידואליזם, יצרו אתגר עבור מודל 

צבא העם ממנו הושפעה בעיקר היבשה
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לאפקטיביות של פעולתו. 
המנהיגות  של  האמון  החזרת  יהיה  הראשון  שהאתגר  מובן 
יידרש  השני  האתגר  היבשתי".  ב"תמרון  והצבאית  המדינית 
להם  שיאפשרו  היכולות  את  המתמרנים  לכוחות  להקנות 
זאת  בכלל  המתפתחים.  האיומים  מול  תפקידיו  את  לממש 
שיאפשרו  כשירות  ורמת  ניידות  כושר  מהיר;  התגייסות  כושר 
העברה  הקרב";  לשדה  "מהימ"ח  ללחימה  מיידית  כניסה 
מהירה של המלחמה לשטח האויב; כושר לחימה שיאפשר את 
הסרתו של האיום על העורף מוקדם ככל הניתן; ובהמשך, את 
הכושר להכריע את כוחו הצבאי של האויב ולהביא לסיומה של 

המלחמה בניצחון צבאי ברור.

תמרון ברמת האסטרטגיה הצבאית
הצבאית  והעוצמה  האוכלוסייה  הגיאוגרפיה,  בין  הקשר 
שמייצר השילוב ביניהם, מהווה את אחת התובנות המרכזיות 
והחשובות שעליה נשענה תפיסת הביטחון של מדינת ישראל. 
שעיקרו  יבשתי  כוח  על  ההתבססות  עם  יחד  העומק  היעדר 
קצר,  בזמן  מקסימלית  עוצמה  ליצור  מחייב  במילואים 
שתאפשר את נטילת היוזמה לצורך העברת המלחמה לשטח 
ישראלי  אוויר  חיל  של  האווירית  העליונות  והכרעתו.  האויב 
נדרש  לא  הצבאי  האסטרטגי  שהעורף  לכך  גרמה  איכותי, 
במעבר  הרגיש  התפר  אל  מעולם.  אש  תחת  גיוס  של  לאתגר 
משגרה לחירום, מכוונת עוצמת הטילים הנבנית על־ידי האויב 
האסטרטגי  העורף  את  להעמיד  עשויה  היא  ומרחוק.  מקרוב 
בפני אתגר שיקרין על יכולתה של ישראל לגייס את משאביה 

ולהפעיל את מלוא עוצמתה. 
התלות ההדדית בין התמרון היבשתי ובין העורף תדרוש ליצור 
ניודו  ואת  המתמרן  הכוח  גיוס  את  שיאפשרו  התנאים  את 
המתמרנים  בכוחות  השימוש  את  ובהמשך,  המבצעים,  לזירות 

כדי להסיר מהר ככל הניתן את האיומים על העורף. 
ואת  הגיוס  את  להתאים  היבשתית  המערכת  תידרש  לפיכך, 
מצוי  העורף  כאשר  גם  פעולתם  את  ולאפשר  הכוחות,  פריסת 
תחת אש מסיבית. תרחישים רב־זירתיים יאתגרו את היכולת 
רלוונטיים  מבצעיים  זמן  ובפרקי  במהירות  להעתיק  צה"ל  של 
מאמצים בין זירות, וידרשו בנוסף גמישות לצורך יצירת מבנים 
כן  כמו  ואיומים.  זירות  של  למגוון  המתאימים  סד"כ  והיקפי 
ובמילואים  בסדיר  הלוחמים  לכוחות  שתאפשר  כשירות  רמת 

להיכנס ללחימה באופן מידי. 
ימשיך  העם  שצבא  היא  המקובלת  ההבנה  המילואים.  כוחות 
להיות המודל של צה״ל בטווח הנראה לעין, ושכוחות המילואים 
ימשיכו למלא בו תפקיד מרכזי. לפיכך תידרש בחינה מעמיקה 
ורמת  הסד"כ  היקף  בין  האיזון  לנקודת  באשר  ומחודשת 

המקצועיות הנדרשת לכוח מתמרן מודרני:
מה היקף כוחות המילואים הנדרש לצה״ל? •	

מהם התפקידים שצה״ל מועיד להם? •	
כיצד יהיה נכון לארגן אותם כדי למלא תפקידים אלו? •	

מהי רמת הכשירות הנדרשת לצורך מילוי תפקידים אלו? •	
ואופי  האימונים  המבצעיות,  התעסוקות  תדירות  מהי  •	
הכשירות  רמות  את  לשמר  כדי  הנדרשים,  האימונים 

והלכידות היחידתית הנדרשות?
מהן המשמעויות המעשיות של האמור לעיל מבחינת  •	
הגיוס,  דרכי  המשאבים,  והזמינות,  המוכנות 

ההיבטים החברתיים?

אם  כי  פיזי  רק  אינו  המילואים  לכוחות  הצפוי  האתגר  ואולם, 
גם מורלי כאשר הנאמנות למשפחה והנאמנות למדינה עשויות 
לעמוד לעתים במתח. השאלה כיצד מפנים את עיקר המשאבים 
למשפחותיהם  מהדאגה  החיילים  ושל  המפקדים  של  והקשב 
להתגלות  עשויה  בחזית,  המבצעיות  למשימותיהם  בעורף 

כאתגר משמעותי ביותר במערכה הבאה.

לוגיסטיקה - אתגר יצירת העוצמה ואופן השימוש בה לצרכי 
ליכולות  ישיר  יכולת התמרון של צה״ל קשורה קשר  התמרון. 
הלוגיסטיות התומכות אותה. הבאתן של יכולות התמרון למיצוי 
מיטבי, הן ברמה המערכתית והן ברמה הטקטית, קשורה קשר 
ישיר לקיומן של תשתית ויכולות לוגיסטיות הפועלות בהלימה 
העם  צבא  של  הרעיון  המתמרנים.  הכוחות  לצורכי  ובתיאום 
כפי שביטא אותו בן־גוריון, חייב שכל משאבי האומה יועמדו 

לרשות המאמץ המלחמתי בחירום. 

אש  תחת  יימצא  העורף  כי  העובדה 
מסיבית מתחילת העימות ועד להכרעתו 
של האויב, תתבע את החזרתו של רעיון 
המלחמות הקצרות, שיהיה קשור ישירות 
על  המדיני  הדרג  של  ההחלטה  לעיתוי 
הפעלתו של "התמרון היבשתי", ובהמשך 

לאפקטיביות של פעולתו

בצה״ל, שעיקר כוחו ביבשה הם חיילי מילואים שיש לגייסם 
זמן קצר לפני המלחמה, לציידם ולניידם, הופכת הלוגיסטיקה 
כולה,  האסטרטגית  היכולת  נשענת  שעליה  המרכזי  לציר 
השאלות  לכן,  המלחמה.  של  הראשונות  בשעותיה  בעיקר 
הנוגעות לתחומי הלוגיסטיקה החל ברמת הביטחון הלאומי 
השלכה  שלהן  יסודיות  שאלות  הן  הטקטית,  לרמה  ועד 
היבשתי  התמרון  של  יכולותיו  ועל  תכונותיו  על  משמעותית 

הצה״לי. לפיכך יידרש:
• לבנות מערך המאפשר, גיוס ניוד וריכוז של כוחות היבשה 	

מארג  עם  התמודדות  שיאפשר  באופן  המבצעים  לזירות 
האיומים שיציב האויב לשיבוש מאמץ זה; 

• וכוחות, 	 אמצעים  תשתיות,  בין  אופטימלי  תמהיל  ליצור 
שיאפשר לנייד במהירות כוחות בין ובתוך זירות המבצעים.

• לאפשר את שימור רציפותו של התמרון היבשתי ועוצמתו, 	
בכל זירות המבצעים, לכל עומקן, ובמשך כל זמן המערכה.

התמרון היבשתי ברמה המערכתית הרב־זירתית 
)מטכ"לית(

השילוב של תנועה עם אש - שני היסודות המרכזיים של עולם 
המלחמה - עבר שינויים וגלגולים רבים לאורך ההיסטוריה, אך 
שני העקרונות המכוננים העומדים בבסיסם נותרו ללא שינוי: 
השאיפה להרוג את האויב ממרחק גדול ככל האפשר, ואם ניתן, 
עוד בטרם הוא הצליח לאיים עלינו; והשאיפה להשתמש באש 
תוך  האויב  אל  ההתקרבות  תנועת  את  לאפשר  כדי  מסייעת 

הסחתו וריתוקו. 
האש  ושל  המערכתית  האש  של  התפקידים  הוטלו  בצה״ל 

17מערכות 464 מערכות 484



האוויר.  חיל  של  כתפיו  על  מלכתחילה  הטקטית  המסייעת 
מחירה  את  הבהירו  הכיפורים  יום  במלחמת  הבלימה  קרבות 
האווירית,  באש  היבשה  של  המוחלטת  התלות  של  הגבוה 
לפגוע  היבשה  לכוחות  שיאפשרו  חלופות  ליצור  הצורך  ואת 
בשילוב  המלחמה  לקחי  לחזית.  הגעתם  טרם  האויב  בכוחות 
ההתפתחויות הטכנולוגיות, הובילו לפיתוח יכולת אש מדויקת 
שנועדה בתחילה לתמוך את התמרון היבשתי. ואולם, השתנות 
הובילו  הישראלית,  בחברה  שחלו  והשינויים  האיומים  מפת 
להיפוך תפקידים בתפיסות ההפעלה ובמבצעים, שבהם מאמץ 
האש הפך למאמץ העיקרי ואילו התמרון למאמץ תומך ומסייע, 

אם בכלל.

הפוטנציאל למהלכי פתיחה מפתיעים, 
מפתח  שטחי  מחטף  של  במתכונת 
ותעכב  שתשבש  אש  הנחתת  עם  יחד 
תחייב  לחזית,  העתודות  ניוד  את 
להחזיר את מרכז הכובד בהגנה לרמה 

המרחבית, בוודאי בשעות הראשונות

יבשתי  תמרון  לכושר  אותנו  יחייבו  העתיד  אתגרי  כי  ההנחה 
הגומלין  וביחסי  בתפקידים  מחודש  לדיון  תוביל  משמעותי, 
העתידי  הקרב  שדה  תרחישי  כי  ההבנה  והתמרון.  האש  שבין 
יחייבו את כוחות היבשה במלוא כושרם, תדרוש איזון מחודש 
האסטרטגי- ברובד  הן  האש,  ליכולות  התמרון  כושר  בין 
שלושה  על  בהתבסס  הטקטיים,  לקרבות  בסיוע  והן  מערכתי 
עקרונות מרכזיים: הקטנת התלות של היבשה באש המערכתית 
יצירת  עצמאיות;  יבשתיות  אש  יכולות  פיתוח  תוך  והטקטית, 
סינרגיה בין מאמץ התמרון והאש, שתאפשר השגת אפקטיביות 
הגמישות  התיאום,  רמת  והגברת  המערכתית;  ברמה  מירבית 

והזמינות בכל הקשור בסיוע מערך האש לקרבות הטקטיים.

רעיון  בעומק,  ולפעולה  לתמרון  בהקשר  לעומק.  תמרון 
מרכזי  על  ישיר  לאיום  יכולת  יצירת  מחייב  המהירה  ההכרעה 
החיים של מדינות האויב. העקרונות העומדים בבסיס דברים 
אלה טובים גם כיום וגם לעתיד הנראה לעין. הצורך לקצר את 
משך הלחימה יהיה טמון ביכולת למקד את התמרון, ולאגף את 
המרחבים הצפופים. כל זאת כדי ליצור איום מהיר ככל הניתן 
ועל מרכזי הכובד האופרטיביים והאסטרטגיים בעומק מערכו 

של האויב. 
האויב.  להכרעת  משמעותי  פוטנציאל  גם  טמון  אלו  במהלכים 
עניין זה טוב ונכון לזירות הפעילות כיום, כמו גם לזירות אחרות 
שעשויות להתעורר בשנים הקרובות. עיקרון ההפתעה הנדרש 
האויב,  של  שטחו  בעומק  הכוחות  הנחתת  את  לאפשר  כדי 
והצורך לרכז במהירות עוצמה שתתמודד עם איומי האויב מרגע 
שיזוהה המאמץ, יחייבו בניית יכולת חזקה ומגוונת לניוד סד״כ 
משמעותי בלוחות זמנים קצרים בדרך האוויר והים. כוחות אלו 
יצטרכו להתחיל ולפעול מיד עם סיום צבירתם, באופן עצמאי 

ותוך תלות מינימלית בסיוע קרבי או לוגיסטי חיצוני. 
רבה  חשיבות  יש  בעומק,  כוחות  שבהופעת  להפתעה  מעבר 
לפעילות מהירה וקצב מבצעי גבוה שיאפשרו ליטול את היוזמה 

וליצור לחץ מבצעי מתמשך על המערכים המגנים על השלטון. 
אלה יתבעו יכולת תמרון משמעותית לעומק הזירות, הפועלת 
אלה  כוחות  שלו.  העיקריים  המערכים  את  שאוגפות  בדרכים 
יידרשו לקיים מאמץ מבצעי עצמאי ככל הניתן, הפועל באופן 
ביכולותיו  לפגיעה  האויב,  מערכי  של  בידוד  להשגת  רציף 

וליצירת איום ישיר על הנכסים והאינטרסים החיוניים שלו.

התמרון היבשתי בהקשר לרמה הזירתית
האתגרים העולים בהקשר לרמה זו ממוקדים בעיקרם בשאלה 
לתמוך  כדי  לארגנם,  המתמרנים  הכוחות  את  לבנות  יש  איך 
את הקרבות הטקטיים בזירות המבצעים. הפוטנציאל למהלכי 
עם  יחד  מפתח  שטחי  כיבוש  של  במתכונת  מפתיעים,  פתיחה 
הנחתת אש שתכליתה לשבש ולעכב את ניוד העתודות לחזית, 
תחייב להחזיר את מרכז הכובד בהגנה לרמה המרחבית, בוודאי 

בשעות הראשונות.
זירות  בכמה  להתפתח  עשויים  אלו  שתרחישים  העובדה 
במקביל, תחייב רמת עצמאות הגנתית לכל אחד מן הפיקודים 
לקצב  הטקטיות  העוצבות  יידרשו  ההתקפי,  בצד  המרחבים. 
כדי  גזרות,  של  רב  במספר  עצמאית  ולפעולה  גבוה  מבצעים 
הראשון,  בשלב  ומהעורף  מהחזית  האיומים  את  להסיר 
ובהמשך ליטול את היוזמה ולהוביל להכרעת האויב ולקיצורה 
של המלחמה. אלו יעבירו את מרכז הכובד בקבלת ההחלטות 

למפקדים בשטח. 
גיוס  אתגר  בנושא  במאמר  מרחבית.  הגנה  של  חיוניותה 
המילואים10 נכתב כי בעימותים צפויים יהיו מרכזי הגיוס, צירי 
התנועה ותשתיות אזרחיות נתונים לאש עוצמתית. ניתן להניח 
חיילי  של  הגעה  קשיי  בהם:  בקשיים,  ייתקל  הגיוס  שתהליך 
המילואים למרכזי הגיוס בשל אש על צירים וצמתים, ועומסי 
תנועה בשל תנועת אזרחים המתפנים מאזורי העימות. בהמשך 
עשויה האש המונחתת על הימ"חים ועל שטחי הכינוס לשבש 
הגבול  במרחב  האויב  של  התקפות  הגיוס.  תהליך  את  ולעכב 
שנמצאים  כוחות  בסיס  על  להגנה  מהירה  היערכות  יחייבו 
מרחבית  הגנה  יכולת  לסגל  צה"ל  יצטרך  לפיכך,  במרחב. 
עצמאית מול כל תרחיש, בכל מצבי ההתראה, לרבות תחת אש.
האחרונות  בשנים  המתפתחות  המגמות  הפו"ש.  אתגרי 
אתגרים  המתמרן  לכוח  להעמיד  הצפוי  קרב  שדה  מעצבות 
והן  והשליטה, הן ברמת הגיסות  משמעותיים בתחום הפיקוד 
ברמת המפקדות הטקטיות והמפקדות הראשיות. אחרי שנים 
התרחשויות  ובצפיפות  סטטי  באויב  ללחום  צה״ל  התרגל  בהן 
על  המידע  ודינמי.  צפוף  קרב  בשדה  ללחום  צפוי  הוא  דלילה, 
ומערכות,  סנסורים  בין  ומהיר  ממוכן  באופן  יזרום  המתרחש 
החברתיות.  והרשתות  התקשורת  למערכות  הקרב  שדה  ובין 
אם בעבר התלוננו מפקדים על חוסר מידע, במלחמה הבאה הם 
עלולים להימצא במצב של עודף מידע עד כדי היצף מידע ואי־

יכולת לעכל, לעבד ולנהל אותו באופן יעיל.11 
רבות  בחזיתות  והיוזמה.  על התנופה  - שמירה  קצב מבצעים 
יתנהל הקרב במרחבים "מקשי תמרון" עקב צפיפות התכסית - 
ובעיקר שטחים בנויים. הכניסה למרחבים העירוניים הצפופים 
הפיקוד,  יכולת  את  שיאתגרו  רבים,  כוחות  פיצולי  תחייב 
התיאום והשליטה מחד גיסא, ודורשים יכולת פעולה עצמאית 
ממפקדים זוטרים מאידך גיסא. יהיה זה שדה קרב שמתקיים 
המצויות  המתקדמות  השליטה  יכולות  בין  מתמיד  מתח  בו 
במפקדות, ויכולתן הגוברת להשפיע על שדה הקרב, ובין חופש 
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הפעולה הנדרש לצורך פיקוד מלפנים.
מול אלו עולות שאלות המהוות כבר היום אתגר הצפוי להמשיך 
אפקטיביות  את  לאפשר  כיצד  הקרובות:  בשנים  ולהתפתח 
איסוף  של  עולה  קצב  מול  ההחלטות,  וקבלת  המידע  מערכות 
כיצד  לפו״ש?  הממוכנות  העזר  מערכות  בין  הנתונים  והעברת 
הרבה  רגישותן  ובין  אלה  במערכות  העולה  התלות  בין  לאזן 
הפיקוד  בין  האיזון  נקודת  את  למקם  היכן  ובנוסף,  לתקיפה? 
המפקדות  בידי  המצויות  המתפתחות  היכולות  ובין  מלפנים 
והמאפשרות תמונת מצב טובה יותר בזמן אמת מזו הנמצאת 
בקרב  מלפנים  הפיקוד  של  ערכו  כי,  נדגיש  מלפנים?  בפיקוד 
עומד בפני עצמו, ללא קשר לאיכות מערכת השו״ב - הוא עניין 
ולחייליו,  בין מפקד למפקדים כפופים  רוח לחימה,  מרכזי של 
באופן  לחזק  יתבעו  אלו  למלא.  תוכל  לא  מערכת  ששום  דבר 
משמעותי את תפיסת פיקוד המשימה ולהשתיתה על שרשרת 

פיקוד יבשתית מקצועית.

סיכום
ב־1950 נערכה במודיעין הבריטי פרידה מאנליסט ותיק. הוא 
ארבעת  בן  שירותו  לו  שסיפק  העצומים  האתגרים  על  סיפר 
העשורים, ובמבט לאחור אמר: "צדקנו בתשעים אחוזים ויותר 

בהערכות שסיפקנו. טעינו אולי פעמיים: ב־1914 וב־1939". 
ההיסטוריה של המלחמות מראה כי ניצחון והפסד אינם קשורים 
בין  בהכרח ליחסי העוצמה, אלא למרכיב הנפשי־הפסיכולוגי; 
האופן בו צופות המדינות את שדה הקרב העתידי ומכינות את 
הכוחות אליו, ובין האופן שבו מתפתחת המציאות, כאשר פורץ 
יותר  יותר ומותאם  עימות אלים. המנצח הוא זה שמגיע מוכן 

לשדה הקרב. 
ישנות  פרדיגמות  בהן  השינוי,  עתות  הן  ביותר  המורכבות 
נגף.  וטובות שנמתחות אל עבר מציאות חדשה הופכות לאבן 
התפתחות המציאות שתוארה במאמר אחר בגיליון זה, מובילה 
לעברו של שלב חדש בסכסוך שאליו יש להיערך. ככל שנקדים 
דרכן  חדשות  פרדיגמות  ונאמץ  השינוי,  של  מהותו  את  להבין 
מהמערכה  שנצא  הסיכויים  יתרבו  כך   - העתיד  עבר  אל  נביט 

הבאה מנצחים.
התמרון  של  השאלה  התמקדה  האחרונים  בעשורים  אם 
החברה  ושל  הבין־לאומית  הקהילה  של   - בלגיטימציה 
הישראלית - נדמה שבעימותים המתהווים עולה שאלה אחרת 
לגמרי: האם המנהיגות המדינית והצבאית מאמינה ביכולת של 
התמרון לפתור את האתגרים שיזמן שדה הקרב העתידי? יתרה 
יהיה לה בארגז הכלים של  מכך, האם כאשר תידרש לכך אכן 

הביטחון הלאומי כוח יבשתי אפקטיבי דיו? 
העימותים  כי  והסימנים  הקרב  בשדה  המתהווים  השינויים 
העתידיים יהיו שונים מהותית מהמערכות של שלושת העשורים 
האחרונים דורשים לבנות ולשכלל את הכוח היבשתי כבר היום, 

לנוכח האתגרים הצפויים בשדה הקרב העתידי.
חובתה של מנהיגות אחראית היא להכין את עוצמתה הצבאית 
כדי  ידה  לאל  אשר  כל  לעשות  בעת  ובה  הקשים,  לתרחישים 
ונכון  מוכן  לעמוד  צבאי,  כוח  של  חובתו  יתממשו.  לא  שאלו 

לרשות האומה, גם אם יתממש החמור שבתרחישים.
ההערות למאמר הזה מתפרסמות בסוף הגיליון.

ירי קסאם על עוטף עזה. שלא כמו במלחמות העבר שהתנהלו בעיקר בחזית, הפעם יהיה העורף מטרה מרכזית
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שכלול כוח המחץ -
כיווני התפתחות לתמרון 

היבשתי הרב־זרועי
ההימנעות מהפעלתם של הכוחות המתמרנים בעימותי העשורים האחרונים שחקה את כשירותם, 
אך לא פחות מכך את רוחם ואת הביטחון ביכולתם. יש לסגל חשיבה אחרת - שינוי משמעותי 
במבנה, בארגון ובאופן הפעלתם של כוחות היבשה, כדי להכינם כראוי לאתגרי העימותים הבאים

האתגרים הצפויים מחייבים את 
הפעלתם המתואמת של שני 

המאמצים העיקריים של העוצמה 
הצבאית: כוח האש וכושר התמרון
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אל"ם )מיל'( יובל בזק, ראש צוות פיתוח תפיסת התמרון 
במעבדה התפיסתית, רמ"ט אוגדה 91

רבות  פעמים  שהוכח  כפי  לראות,  נוטה  האנושי  הטבע 
המלחמה  של  כהמשכה  הבאה  המלחמה  את  בהיסטוריה, 
מדינאים  או  מצביאים  בהן  הדוגמאות  מעטות  הקודמת. 
ולהיערך  המציאות  של  השתנותה  את  לצפות  הקדימו 

אליה כנדרש. 
ארבעים ושמונה השעות הראשונות של מלחמת יום הכיפורים 
הישראלית.  בהיסטוריה  ביותר  הבולטת  הדוגמה  אולי  הן 
החברה  ניקזה  אליו  המקום  הייתה  המודיעינית  ההפתעה 
הישראלית את עיקר כעסיה, אך הכשל היה רחב ועמוק יותר. 
של  במוחם  המלחמה  הצטיירה  שבו  האופן  בין  הציפיות  פערי 
ששת  מלחמת  של  השביעי  כיומה   - הצבא  ואנשי  הקברניטים 
הותיר  המציאות,  התפתחה  שבו  השונה  האופן  ובין  הימים, 
את רישומו העמוק, הרבה מעבר להשפעות הצבאיות על ניהול 
המערכה. גם הניצחון הצבאי המוחץ בסופה של המלחמה, לא 

הצליח לעמעם ולו במעט את כאבה של הצריבה.
מסבבי  מהותי  באופן  שונה  להיות  עשויה  הבאה  המלחמה 
מסוימים  במובנים  האחרונים.  העשורים  שלושת  של  הלחימה 
ערב,  מדינות  נגד  העבר  ממלחמות  שונה  להיות  עלולה  היא 
נותר  העורף  בעוד  בחזית,  בעיקרן  התרחשו  ההתנגשויות  בהן 
מחוץ למעגל הלחימה. במדינה שבה העורף האזרחי הוא העורף 
כולה  הלאומית  הצבאית  העוצמה  נשענת  עליו  האסטרטגי, 

בשעת מלחמה,לא ניתן להמעיט בחשיבותו של עניין זה. 
אותו  בציר  האחרונות  בשנים  המתרחשים  התהליכים  ניתוח 
מובילה איראן, יוביל למסקנה כי מטרתה האסטרטגית ארוכת 
הטווח לחיסולה של ישראל עוברת דרך עימות צבאי שתכליתו 
לערער את תפיסת הביטחון שלה. בעוד העיסוק המרכזי בשנים 
ליכולת  האיראני  המרוץ  נגד  בפעילות  התמקד  האחרונות 
יכולת  ישראל  של  גבולותיה  סביב  ונבנית  הולכת  גרעינית, 
מדינת  על  אסטרטגי  איום  לכדי  המתפתחת  קונבנציונלית 

ישראל, מכמה זירות במקביל. 
לאיום זה שלושה רכיבים:

הגנה  להוות  שתכליתם  ישראל  בתוך  שטחים  כיבוש   .1
לעומק  הצה"לית  המתקפה  שחיקת  לצורך  קדומנית, 

הזירות שיבושה והשהייתה.
תקיפה משולבת )אש, לוחמה אלקטרונית וסייבר( של מרכזי   .2
כובד בעורף האסטרטגי הישראלי המכוונת לפגיעה ביכולות 
צה"ל, ובכלל זה שיבוש ועיכוב גיוס וניוד העתודות לזירות 
אסטרטגיים  ובאתרים  הפו"ש  במערכות  פגיעה  המבצעים, 

וצמצום חופש הפעולה של חילות האוויר והים.
ישראל,  מדינת  של  האזרחי  בעורף  מתמשכת  פגיעה   .3
שתכליתה לשחוק את כושר עמידתה של החברה הישראלית 

ולהבקיע סדקים בתמיכתה במאמץ המלחמתי.
הצורך לנטרל את האיומים הללו, שנבנו נגד היכולות ותפיסת 
המלחמה"  "מכונת  הפעלת  את  ולאפשר  הישראלית,  ההפעלה 
הישראלית בכל תרחיש בו יפתח עימות שכזה, לרבות במצב של 

הפתעה, מחייב לימוד, בחינה ודיון עמוק. 

מאמר זה יתמקד באופן שבו נכון יהיה לבנות את יכולת התמרון 
היבשתי הרב־זרועי לנוכח התפקידים המיועדים לו בעימותים 
שדה  לו  שיזמן  הפוטנציאליים  האתגרים  ולנוכח  העתידיים, 
ומביא  כלליים  כיוונים  מתווה  הוא  אלה.  בעימותים  הקרב 
מענה  לפתח  כדי  לאמץ  נדרש  שאותם  רעיונות  כמה  בתמצית 
יבשתי אפקטיבי לנוכח האתגרים האלו. כאמור, כנקודת ייחוס 
נקבעה שנת 20301 כדי לשחרר את המחשבה מכבלי "השוטף", 
ולאפשר את מרחב הגמישות הנדרש הן כדי להשיג שיפור בתוך 
המערכת הקיימת, והן כדי לאפשר את עיצובה המחודש בכול 

מקום שנדרש.

מאתגר למענה יבשתי שלם - מפת דרכים 
ומתודולוגיה

"גרעינו של כל חידוש במדעי הצבא מתגלה כבר בשלב היסטורי 
קודם. המקוריות שבשיטה כלשהי נעוצה אפוא לא רק ברכיבים 
בדרך  הישנים,  הרכיבים  בבחירת  גם  אלא  שבה,  החדשים 

ההיתוך של חדש וישן וביציקת הנתך לתבנית חדשה".2
להגדיר  ובהמשך  העתידית  המציאות  את  לשרטט  ניסיון 
הכרחי  שלב  הוא  הפוטנציאלי  האפשרויות  מרחב  את 
להגדיר  ומתוכם  השינוי,  מגמות  בזיהוי  לסייע  שתכליתו 

את האתגרים המרכזיים. 

הכוחות  אפקטיביות  של  השיפור 
יינתק  בל  קשר  קשור  המתמרנים 
למרכיבים עליהם נשען התמרון היבשתי, 

כמו גם לגורמים התומכים את פעולתו

השחזת  דרך  רק  חרב  של  אפקטיביות  לשפר  ניתן  שלא  כשם 
של  בכושרו  אחיזתה,  באופן  לטפל  שנדרש  אלא  הלהב, 
השיפור  כך,  בחרב,  בשימוש  ובמיומנותו  בה  שאוחז  הלוחם 
יינתק  בל  קשר  קשור  המתמרנים  הכוחות  אפקטיביות  של 
לגורמים  גם  כמו  היבשתי,  התמרון  נשען  עליהם  למרכיבים 
התומכים את פעולתו. שיפור זה עובר דרך בחינת התאמתו של 
כל אחד מן המרכיבים המשפיעים, ודרך בחינת יחסי הגומלין 

ביניהם כאשר הם ערוכים תחת רעיון כללי. 
למערכת  התייחסנו  זה  שבגיליון  האחרים  במאמרים 
כמה  על  ניצב  היבשתי  התמרון  שהרי  בכללותה,  היבשתית 
אדנים שמעצבים את היקפו, תכונותיו וכושרו, לדוגמה, רעיון 
צבא העם, היקף ואופן הארגון של כוחות היבשה, איכותה של 
שדרת הפיקוד ועוד. בהמשך, בחנו את כושר התמרון היבשתי 
)ממשלה(  הלאומי  הביטחון  מרמת  החל   )1 תרשים  )ראו: 
הקובעת את תפקידיו של התמרון, עבור ברמת האסטרטגיה 
העוצמה  יצירת  על  המופקדת  כללית(  )מפקדה  הצבאית 
על  המופקדת  המערכתית  הרמה  ופריסתה;  גיוסה  הצבאית, 
ועד  כללית(  )מפקדה  המלחמה  זירת  בכלל  המערכה  ניהול 
ניהול  על  המופקדת  )פקמ"ר(  המרחבית  המערכתית  לרמה 

המבצעים במרחבה.
זרוע  עוסקת  בה  הטקטית  ברמה  עסקנו  לא  מכוון  בכוונת 
היבשה, אך אנחנו בהחלט מנהלים איתה דיאלוג על התנאים 
שיש להעמיד לכוחות המתמרנים כדי לאפשר להם אפקטיביות 

מרבית, לנוכח אתגרי שדה הקרב הצפויים. 

אל"ם )מיל'( פרופ' גבי סיבוני, המתודולוג הראשי של 
המעבדה התפיסתית בצה"ל, ראש תוכנית צבא ואסטרטגיה 

במכון למחקרי ביטחון לאומי
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את כל אלה בחנו מול התרחיש 
התרחיש  כלומר  הסביר,  הקשה 
שהתממשותו תציב את האתגר 
לפעולת  ביותר  המשמעותי 
בכללותה.  היבשתית  המערכת 
מלחמה  להיות  עשויה  כזו 
מכמה  בהפתעה  הנפתחת 
מתבצעות  שבה  במקביל,  זירות 
המגע  במרחב  אויב  התקפות 
טילים  של  מסיבי  ירי  כדי  תוך 
הפעלת  עם  יחד  ולעורף  לחזית 
קינטיים  שונים,  אמצעים 
ושאינם קינטיים, כדי לשבש את 
פעולתו של צה"ל. הנחת היסוד 
התרחיש  מול  ניערך  שאם  היא 
הקשה, נוכל לעמוד בכל תרחיש 

חמור פחות. 
לאורך כל המאמר נעשה שימוש 
היבשתי",  "התמרון  במונח 
פעולתו  שעיקר  מכיוון  בעיקר 
נדרש  הוא  אותן  והמשימות 
היבשתי.  בממד  מצויים  להשיג 
שפועלים  הכוחות  עיקר  גם  כך 
תמרון  אין  כולם.  לא  אך  בו, 
משולבים  שלא  מודרני  יבשתי 
מכלל  ומאמצים  כוחות  בו 
יבשתי  תמרון  אין  הזרועות; 
כל  מול  פועל  שאינו  אפקטיבי 
היגיון  זאת  עם  אך  הממדים, 
הפעולה של כלל השותפים נובע 
והם  היבשתי,  התמרון  מהיגיון 
את  לקדם  כדי  פועלים  כולם 
הרעיון  בבסיסו  זהו  מטרותיו. 
של  המחץ  כוח  מאחורי  שעמד 
בן גוריון, שאותו נדרש להמשיך 
ולשכלל, כדי להתאימו לאתגריו 

של שדה הקרב העתידי.

תמרון יבשתי 2030 - כיוונים למענה
כוח המחץ - התמרון ככלי של הביטחון הלאומי

הקמתה.  מאז  השתנה  לא  ישראל  של  הגיאו־אסטרטגי  מצבה 
הבדל  "יש  כשאמר:  תקפה  נותרה  בן-גוריון  דוד  של  אבחנתו 
עמוק.]...[ בין מצבנו בסכסוך זה ובין מצב הערבים בו. הערבים 
נניח  שני.  סיבוב  זוממים  הם  אז  ניצחנו;  אנו  אותנו;  תקפו 
שבשנה איקס יבוא סיבוב שני וננצח שוב. הם ייזמו אז סיבוב 
שלישי. לנו אין אפשרות של פתרון סופי לסכסוך בינינו כל זמן 

שהערבים אינם רוצים בו".3 
הבנתו של בן־גוריון כי ישראל אינה יכולה לסיים את הסכסוך 
סבבי  לנו  נכונו  וכי  צבאי,  כוח  הפעלת  באמצעות  שכניה  עם 
הובילה לאימוצה של  אסטרטגיה הגנתית המשולבת  לחימה, 
נדרש  צה"ל  הביטחון.  תפיסת  בבסיס  התקפית  בדוקטרינה 
לנצח בכל אחד ואחד מהסבבים, גם כדי לאפשר תקופות רגיעה 
ארוכות להתפתחות המדינה, וגם כדי לגרום לאויב לשלם בכל 

לנטישת  אותו  שיובילו  ומאמירים  גבוהים  מחירים  סבב 
את  וקבעו  ההכרעה  גישת  את  הולידו  אלו  המלחמה.  דרך 
כושר התמרון כיסוד המרכזי עליו תתבסס גישה זו. לפיכך, 
אסטרטגיה  של  משולב  תוצר  הוא  הישראלי  הברזל"  "קיר 
הגנתית שמכירה בא־סימטריה המובנית בינינו ובין מדינות 
ערב, ובין הבנה שברמה האופרטיבית גישה הגנתית איננה 
מספיקה. מכאן המוסכמה כי חיוני להשיב, או אף להקדים 

התקפה, כדי להביס את האויב ולהרתיעו.
מסמך "אסטרטגיית צה״ל" מ־2018 מדגיש ומפתח את רעיון 
הרב־ היבשתי  התמרון  את  לחזק  הצורך  ואת  ההכרעה,  גישת 
זו. המסמך מתייחס לתמרון היבשתי  גישה  הניצב בלב  זרועי4 
למקומו  הלאומי,  הביטחון  לרמת  במשמעויותיו  הרב־זרועי 
האופרטיביים.  להיבטיו   - ובהמשך  באסטרטגיה,  ולתפקידו 
המסמך קובע כי צה״ל יפעל לקידום יעדי הביטחון של מדינת 
והשפעה"  "מניעה  גישת  מענה:  גישות  שתי  באמצעות  ישראל 
למנוע  נועדה  והשפעה  מניעה  שגישת  בעוד  ההכרעה.  וגישת 
פעולות מהאויב ולשלול את יכולותיו, כדי להרחיק את המלחמה 

תרשים 1: כושר התמרון היבשתי לנוכח אתגרי העתיד
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גישת  נועדה  לה,  יידרש  אם  לצה״ל  מיטביים  תנאים  וליצור 
מלחמה  אם  הביטחונית  המציאות  של  לשינוי  לפעול  ההכרעה 
תפרוץ. עוד צוין במסמך שישראל תשאף לסיים את המערכה, 

תוך הכתבת תנאי סיום הלחימה מעמדת כוח ובזמן קצר. 
בעת פעולה על־פי גישת ההכרעה יופעל הכוח הצבאי למתקפה 
שמטרתה להעביר את המלחמה לשטח האויב מהר ככל האפשר 
באמצעות התקפה בו־זמנית בזירה אחת או יותר, המתבססת 

על שני מרכיבי יסוד: 
מאמץ אש מדויקת רחבת היקף המבוססת על מודיעין איכותי. א. 
ערך  בעלי  ליעדים  הממוקד  ובעומק  בחזית  תמרון  מאמץ  ב. 
מן  הירי  את  לצמצם  באויב,  לפגוע  מטרתו  אסטרטגי. 
השטח שנכבש, להשמיד תשתיות צבאיות ולאיים או לפגוע 
בשרידות השלטונית שלו. מאמץ התמרון יכלול יעדים בעלי 
ערך תודעתי, שבנוסף לנזק החומרי שייגרם לאויב מהפגיעה 
בהם - ישפיעו נפשית על מנהיגיו, על כוחותיו הלוחמים ועל 
המהירה  להכרעתו  להוביל  כדי  זאת  בהם.  התומך  הציבור 

בתוך המערכה הנוכחית, וכדי לתרום להרתעה לאחריה.

תפיסת ההפעלה – אתגרים ורעיונות יסוד
הצפויים  ומאפייניהם  יסודי  איום  של  המחודשת  התפתחותו 
את  הצבאית  העשייה  ללב  מחזירים  עתידיים,  עימותים  של 
יסודותיה של תפיסת הביטחון ובתוכם את תפקידיו של הכוח 
הצבאי. ראשונה בדרישות היא הרחקתו של העימות הבא. על־
מנת להשיגה, נדרש יהיה לסיים כל עימות עתידי בניצחון צבאי 
מובהק, הנשען על פגיעה קשה בכוח הצבאי ובתשתיות. אלה 
יחייבו את האויב לזמן שיקום ארוך בטרם יוכל לתקוף מחדש, 
יחד עם הנחלת תבוסה שמשמעה ערעור אמונתו ביכולתו לנצח 
הכוחות  את  להכריע  צה"ל  יידרש  ההתקפי  בצד  הכוח.  בדרך 
כל  מהאויב  למנוע  יידרש  ההגנתי  ובצד  האויב,  של  הצבאיים 

הישג משמעותי. מקסימום מחיר ומינימום הישג.
אתגרי המגננה ידרשו להסיר את האיום מעל העורף, מהר ככל 
הניתן, כדי לאפשר את תמיכתו במאמץ המלחמה. יכולת האש 
של חיל האוויר, יחד עם ההגנה האקטיבית והתגוננות העורף, 
ואולם,  הראשונות.  בשעות  הנטל  בעיקר  שיישאו  אלו  יהיו 
רק העברה מהירה של המלחמה לתוך שטחו של האויב תוכל 

להתמודד עם האיום הצפוי באופן אפקטיבי.

ההכרעה,  גישת  על־פי  פעולה  בעת 
היא  הצבאי  הכוח  בהפעלת  המטרה 
האויב  לשטח  המלחמה  את  להעביר 
במהירות ככל האפשר, באמצעות יכולת 
ביצוע מתקפה בו־זמנית בכמה חזיתות, 

ותוך מהלומה משולבת 

על  הישענות  תחייב  האויב  של  שטחו  בעומק  למתקפה  יציאה 
הגנה חזקה שתמנע או תבטל כל הישג קרקעי של האויב בשטח 
מדינת ישראל. בנוסף, היא תדרוש את היכולת לגייס את הכוחות 
מצוי  העורף  כאשר  גם  הזירות,  לעבר  אותם  ולנייד  היבשתיים 
תחת אש. אלו ידרשו את התאמתה של מערכת הגיוס, יחד עם 
להגעת  עד  אפקטיבית  מרחבית  הגנה  בסיס  על  להישען  הצורך 

הכוחות, גם לנוכח התרעה קצרה או אף ללא התרעה כלל. 
ישראל  במדינת  שטח  לכיבוש  וניסיונות  לעורף  שירי  בהנחה 
לבצע  יכולת  לצה"ל  תידרש  זירות,  בכמה  להתרחש  עשויים 
להעתיק  היכולת  עם  יחד  במקביל,  זירות  בכמה  מגננה 
קיצור  האויב.  להכרעת  מאמץ  לרכז  כדי  זירות,  בין  מאמצים 
בשלושה  תלויים  יהיו  האויב  של  מהירה  והכרעה  המלחמה 
האש;  ומאמץ  התמרון  מאמץ  בין  סנכרון  עיקריים:  מרכיבים 
אל  כוחותיו  את  צה"ל  יטיל  שבה  המהירות   - הניידות  כושר 
ויעצים את  ובתוכן; קצב מבצעים שיילך  זירות המבצעים  עבר 
הלחץ המבצעי על מרכזי הכובד ומערכי האויב, ברמה הטקטית 

והמערכתית, עד לקריסתם.
ברמה  והתמרון  האש  בין  מחודש  איזון  יצירת  ידרשו  אלו 
המערכתית; מבנה והרכב כוחות שיאפשר יכולת לרכז במהירות 
מאמצים זירתיים, יחד עם יכולת להעתקת מאמצים בין זירות; 
עם  יחד  והטקטית,  המערכתית  ברמה  מבוזרת  פעולה  יכולת 
קצב גבוה בתכנון והוצאת מבצעים. כמו כן יידרש כוח יבשתי 
מקצועי מאומן, מצויד וגדול דיו כדי להתמודד עם כמה זירות 
הדרג  על־ידי  שיופעל  כדי  דיו  אפקטיבי  שיהיה  כוח  במקביל. 
מענה  לתת  כדי  דיו  גמיש  ויהיה  מוגבלות,  במלחמות  המדיני 
אלו  קצרים.  בזמנים  ולהתפרץ  להתפתח  שעלול  יסודי  לאיום 
ולארגנו מחדש  גיסא,  רעיון צבא העם מחד  יחייבו לשמר את 
יותר,  מקצועי  עם  כצבא  גיסא  מאידך  ובמילואים  בסדיר 
ומוכן  ה-21  במאה  הישראלית  החברה  למאפייני  המותאם 

לאתגרי שדה הקרב.

תמרון יבשתי רב־זרועי - עקרונות המענה
גדולים  ריכוזים  כבר מההתחלה  "אנו מציעים לאויבים שלנו 
של חיילים וציוד.]...[ שהם מטרות אידיאליות לנשק להשמדה 
ממפני  רבה,  באיטיות  מגיעות  היחידות  ולבסוף  המונית. 
מגיעים  והם  שגרה,  של  כעניין  מתורגלת  אינה  שהפריסה 
המקרים  שברוב  מפני  זהים,  לא  לחימה  מוכנות  במצבי 

החיילים לא שירתו יחד במשך זמן רב".5

המרחב  יסוד  וחיזוק  מילואים  גיוס  שיטת  התאמת 
בהגנה 

באופן  נוגעות,  הבאים  לעימותים  באשר  המרכזיות  השאלות 
כיצד  האויב,  את  להכריע  כיצד  ההתקפיים:  להיבטים  טבעי, 
לנצח באופן חד־משמעי, כיצד לחזק את ההרתעה בסיומה של 
במלחמת  החל  העורף,  על  האיום  של  התפתחותו  המלחמה. 
המפרץ וביתר שאת לאחר מלחמת לבנון השנייה, חוללו אמנם 
בניין של יכולות הן בתחום ההגנה האקטיבית והן בהתגוננות 
האוכלוסייה, ועם זאת נראה שהאיומים המתפתחים על העורף 
האסטרטגי מצריכים תשובות ממעלה שנייה. לצד השאלה כיצד 
מענה  לתת  נדרש  האויב,  בשטח  עמוק  המלחמה  את  מנצחים 
במאמץ  לתמיכה  לגיוס,  הנוגעות  פחות  לא  חשובות  לשאלות 

המלחמתי ולהגנה - כולן בשטחינו. 
היעדר העומק בכלל הזירות, יחד עם האפשרות של התקפת פתע 
מוגבלת לכיבוש שטחי מפתח, יחייבו יכולת התארגנות מהירה של 
כוחות הגנה מתוך המרחב, לצורך מניעת הישגים מהאויב, ובהמשך 
ליצירת התנאים להעברת המתקפה לשטחו. המטרה היא לאפשר 
יכולת הגנה במקרה של תקיפת אויב, גם ללא התרעה, בהתבסס 

על כוחות מתוך המרחב.
כוחות ההגנה המרחבית ייבנו בשלוש מדרגות, וייצברו עד 12 שעות 
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בפעילות  במרחב,  הפרוסים  סדירים  כוחות  בכללם:  מההפעלה 
ומאורגנים  במרחב  המתגוררים  אזרחים  ואימונים;  מבצעית 
מילואים  יחידות  קרבית;  בכשירות  הגמ"ר  כוחות  במסגרת 
טריטוריאליות,6 המתבססות על כוח אדם המתגורר במרחב הגבול 

כיחידות מילואים ומאורגנות לגיוס ולפריסה מהירים.
בחירום  לספק  שיוכלו  מרחביים  מילואים  גדודי  להקים  ניתן 
כוח זמין בסדר גודל חטיבתי ויותר לפיקוד המרחבי, כדי לתת 
מענה להגנה בפני תקיפות אויב על יישובי קו העימות או מוצבי 
צה"ל. ניתן גם לכלול בכל חטיבת מילואים מרכיבים מרחביים 
התייצבות  עם  וכך  הגיוס,  במהלך  בקרקע  עקב  להוות  שיוכלו 
את  לממש  להתחיל  יהיה  אפשר  במרחב  החטיבה  מפקדת 

התכניות החטיבתיות. 
התמודדות  לאפשר  מטרתה  המרחב  ברמת  ההגנה  יכולת 
אפקטיבית מול התקפות אויב ולמנוע ממנו הישגים קרקעיים, 
זה  בכלל  אחרות.  מגזרות  כוחות  בהקצאת  תלות  ללא  גם 
נדרשים כוחות אלו לעמוד בכשירות המאפשרת להם פעולות 
האויב  התקפות  שיבוש  שתכליתן  ההגנה,  במסגרת  התקפיות 
לתוך  התמרון  של  מהירה  להעברה  הנדרשים  התנאים  והכנת 
היוזמה  נטילת  את  לאפשר  כדי  זאת  המבצעים.  זירות  עומק 

ופיתוח הלחץ המבצעי הנדרש לצורך השגת ההכרעה.

לכיבוש  וניסיונות  לעורף  שירי  בהנחה 
שטח במדינת ישראל עשויים להתרחש 
יכולת  לצה"ל  תידרש  זירות,  בכמה 
לבצע מגננה בכמה זירות במקביל, יחד 
עם היכולת להעתיק מאמצים בין זירות, 

כדי לרכז מאמץ להכרעת האויב

גיוס תחת אש 
גיוס המילואים כדי  נועד להתאים את מודל  לצד כוחות אלה 
שיוכל להתמודד עם תרחיש פתיחה הצפוי להיות שונה מגיוס 
החרום במלחמת יום הכיפורים. האויב עלול להנחית מהלומת 
במטרה  מאוד,  קצרה  להיות  עלולה  לה  שההתראה  פתיחה 
לשבש ולעכב את גיוסם ופריסתם של כוחות המילואים. נדרש 
לפיכך להיערך לאפשרות לפיה גיוס המילואים יתנהל תחת אש, 

הן לאורך צירי התנועה והן במרכזי הגיוס עצמם.
בין  שמבחינה  חדשה  תפיסה  לבנות  יחייב  הנדרש  המענה 
כוחות המילואים המרחביים ובין יחידות המילואים המגיעות 
בעיקר,  קלים  כוחות  שהם  המרחביים,  לכוחות  למרחב.  מחוץ 
כדי  לגזרות  בהתאם  המפוזרים  חירום  מחסני  לבנות  צורך  יש 
למנוע את ריכוז אש האויב ולפשט את תהליך החיול והארגון 
לקרב. את נקודת התורפה במעבר מאוסף אזרחים לכוח לוחם 
נדרש להקטין ככל הניתן, גם במחיר של תנועה קרבית ארוכה 
יותר לשטחי הפריסה. מכאן, שאת מחסני החירום של הכוחות 
המגיעים מחוץ למרחב יש להרחיק אל מעבר לטווחי האיום של 
הרק"ק כדי להקטין את האיום וכדי לאפשר זמן התרעה גדול 

יותר במצב של נפילות. 
המילואים  חיילי  ייכנסו  הבאה  שבמלחמה  העולה  הסבירות 
כשירותם.  לרמת  התייחסות  דורשת  מידי,  באופן  ללחימה 
יחידות  של  כשירותן  נשחקה  האחרונים  העשורים  במהלך 

מירידת  שנבע  מחושב  סיכון  של  כתוצר  בעיקר  המילואים, 
אם  כי  הייתה,  מופרכת  הלא  ההנחה  יסודי.  לאיום  הסבירות 
מכין  באימון  כשירותם  את  להעלות  נוכל  ההכרח,  מן  זה  יהיה 
לנו  לזמן  עשויים  העתידיים  העימותים  לזירה.  כניסתם  טרם 
מציאות שונה לחלוטין, שתחייב גיוס והפעלת כוחות מילואים 
תחת אש. אלו יצטרכו לבחון מחדש את הנחות היסוד באשר 
למודל  ובהמשך  אלה,  ליחידות  הנדרשת  המבצעית  לכשירות 
רמת  העמדת  לצורך  הנדרשות  הימ"ם  ולהקצאות  האימונים 

כשירות המתמודדת עם אתגרים אלו.

בין האש לתמרון - איזון וסנכרון מערכתי
ומוזרה  המלחמה,  של  מהותה  תמצית  היא  "הכפילות 
ההתעלמות ממנה. הכול מכירים ביתרון שיש אפילו למתאגרף 
במשקל קל, כשהוא מפעיל את שני אגרופיו כנגד יריב גידם. 
גם במלחמה היכולת להשתמש בשני אגרופים היא נכס שאין 

ערוך לו".7 
האתגרים הצפויים מחייבים את הפעלתם המתואמת של שני 
וכושר  האש  כוח  הצבאית:  העוצמה  של  העיקריים  המאמצים 
במהלך  והתמרון  האש  בין  והאיזון  השילוב  בבחינת  התמרון. 
התפתחות המלחמה, ובהתייחס להישגים הנדרשים מהפעלתם 
בכל אחד משלביה, ניתן להבחין בשלושה מאפיינים תפקודיים 

עיקריים:
בשלב הפתיחה, שבו לאש האסטרטגית והמערכתית תפקיד   .1
ניודם  ואת  המתמרנים  הכוחות  גיוס  את  לאפשר   - מרכזי 

לזירות המבצעים.
במבצעי התמרון הראשיים בהם מאמץ האש מסייע לכוחות   .2
המתמרנים לשבש התקפות אויב ולמנוע ממנו הישגים בשלב 

המגננה, ולהכריע במהירות את האויב בשלב המתקפה.
אש,  מבצעי  באמצעות  המלחמה  מטרות  של  ישיר  בקידום   .3

שתכליתם להביא לפגיעה קשה ולהרס תשתיות האויב.
בכול אחד מן התפקידים משתנה האיזון ואופן שיתוף הפעולה 
לחולל  כדי  קריטי  הוא  בשניהם  הצורך  אך  לתמרון,  האש  בין 

אפקטיביות מרבית.  
בהרחקת  מרכזי  תפקיד  והאסטרטגית  המערכתית  לאש 
תשתיות  צבאיות,  בתשתיות  פגיעה  באמצעות  הבא  העימות 
צבאית(,  למטרות  שימוש  נעשה  בהן  )אזרחיות  דו־שימושיות 
מבנים ומתקנים חיוניים, בסיסים ומפקדות בעומק. המאפיין 
ניתן  העיקרי של מטרות אלה הוא שהן מטרות קבועות אותן 
לתכנון מראש. עוצמת ההרס תחייב את האויב לתהליכי שיקום 

ארוכים ולהוצאות כספיות גדולות.  
בהכרעת  מרכזי  תפקיד  והרב־זרועי  המשולב  היבשתי  לתמרון 
העיקרי  ההישג  התודעתי.  ובערעורו  האויב  של  הצבאי  כוחו 
נובע מהדינמיות של התמרון ומיכולותיו לנוע  וליצור מגע ישיר 
עם האויב בכול מרחב הלחימה, יחד עם יכולתו להפעיל "לחץ 
המצטרפים  ומאמירים,  הולכים   נזקים  לאויב  ולגרום  מבצעי" 
לכלל  והאסטרטגית  המערכתית  האש  על־ידי  שנגרם  לנזק 

ההישג השלם. 
מכאן, שלתמרון היבשתי המשולב והרב־זרועי תפקיד קריטי 
תנועה  מהעורף.  האיום  ובהסרת  הלחימה  משך  בצמצום 
לאחר  לאחור  המרחב  טיהור  בעומק,  הסיום  לקווי  מהירה 
הגעה לקווי סיום, תוך הקמת בסיסי מבצעים בעומק וביצוע 
פעולות להשמדת תשתיות אויב במרחב, הם הכלים המרכזיים 
הלחימה  ונזק  משך  לצמצום  היבשתי  התמרון  את  שישמשו 
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בעימות הנוכחי.
המערכתית  לאש  זאת,  לעומת 
והאסטרטגית תפקיד משני בצמצום 
בעימות  ומשכה  הלחימה  נזקי 
פגיעה  באמצעות  בעיקר  הנוכחי, 
התומכות  ומערכות  במשגרים 
רובן  מחסנים(,  )פו"ש,  שיגורים 
מטרות זמן אמת שאורך חיותן קצר. 

)ראו תרשים 3(.
ללא  זה  ניתוח  להשלים  ניתן  לא 
התמרון  בין  הגומלין  יחסי  בחינת 
ובין  והרב־זרועי  המשולב  היבשתי 
והאסטרטגית  המערכתית  האש 
הכוח.  הפעלת  עיתוי  של  בהקשר 
בהקשר זה יש לאבחן את התובנות 
האש  הישגי  הצטברות  הבאות: 
תרשים  )ראו:  יחסי  באופן  מהירה 
2(, אולם היא מגיעה למיצוי באופן 
פוחתת  שלה  והאפקטיביות  מהיר 
 - נתון  עימות  בתוך  הזמן.  עם 

בהתאמת   - העימותים  בין  ולמידה;  מהסתגלות  כתוצאה 
הישגי  הצטברות  אחר,  מצד  והתשתיות.  הפעולה  דרכי 
התמרון איטית יחסית גם כשהיציאה לתמרון מידית. זאת 
בשל צורכי צבירת הכוח ומאפייני הפעולה היבשתית. 
הישגי  מיצוי  בין  לסנכרן  יש  מרבית,  אפקטיביות  לייצר  כדי 
האש ובין תחילת פעולתו של התמרון. בהמשך יפעלו הכוחות 
מערכי  את  לבודד  כדי  במקביל,  ובעומק  בחזית  המתמרנים 
האויב וליצור איום על מרכזי הכובד שלו בכל מרחב הלחימה. 
הם  כאשר  המתמרנים,  הכוחות  של  והגמישות  הניידות  כושר 
מתקדמות,  מודיעיניות  וביכולות  קרוב  אש  בסיוע  משולבים 
יהיו דומיננטיים ביכולת ליצור לחץ מתגבר ואפקטיביות עולה 
עד להגעה לקווי סיום התמרון, שמהם ניתן לפעול בשני אופנים: 
התחלת טיהור השטח מתשתיות אויב לאחור, או בהמשך פיתוח 

התמרון לעבר עומק שטח האויב, בכפוף למטרות המלחמה. 
ככול שפעולת הכוחות המתמרנים תערער את האויב ותגביר 
מטרות  יותר  ייווצרו  נתון,  הוא  תחתיו  המבצעי  הלחץ  את 
האש  מאמץ  עם  בשיתוף  לנצל  יהיה  ניתן  שאותן  מזדמנות 
של  ולקידומן  הכוללת,  המבצעית  האפקטיביות  להגברת 

מטרות  המלחמה.

מבנה וארגון - פרשנות מחודשת לרעיונות ותיקים
"ההנחה שהאיומים הנוכחיים או העתידיים לא יסכנו אותנו, 
מפני שחיל האוויר האמריקאי ישמיד אותם עבור כוחות 
הולם  שריון  מיגון  במקום  יבוא  המידע  שזרם  או  היבשה 

ועוצמת אש, היא רק משאלת לב )מסוכנת(".8
התמרון היבשתי ייבנה באופן שיאפשר לכוחות היבשה תמרון 
איגופם,  או  ממוקד אל העומק, דרך מערכי ההגנה של האויב 
ובכלל זה יכולת תמרון דרך מרחבים מוכי אש בהם מכשולים 
טבעיים ומלאכותיים. כל אלה יבוצעו תוך יכולת מודיעין מדויק 
לתמוך  שתוכל  תקשוב  יכולת  המתמרנים,  בכוחות  שיתמוך 
ובעודם  ישראל  משטח  מתרחקים  בעודם  המתמרנים  בכוחות 
הכוחות  את  לתחזק  ויכולת  האויב,  של  שטחו  בעומק  שוהים 
המתמרנים במהלך לחימתם אל היעדים שהוגדרו להם בעומק 

שטחו של האויב ובעת שהייתם שם.9

התמקצעות צבא העם 
הסיכוי  לנוכח  חיוני  הוא  ומקצועי,  ורסטילי  גדול,  עם  צבא 
הגנת  הוא  המרכזי  האתגר  עוד  כל  יסודי.  איום  של  לחזרתו 
הקיימת.  היחידה  האפשרות  הוא  עם  צבא  המולדת,  מרחב 
סד"כ  יחייבו  זירות  בכמה  לחימה  של  תרחישים  לכך,  מעבר 
גדול שיהיה מוכן להתגייס ולפעול כאשר יהפכו איומים אלו 
במודל  עמוק  שינוי  ידרוש  הדבר  בפועל.  לאיום  בכוח  מאיום 
המילואים, תוך התאמתו למאפייני החברה ולצרכים הנובעים 

מהאיומים הפוטנציאליים. 
לעמוד  יידרש  דיפרנציאליים,  מילואים  כוחות  של  הרעיון 
בבסיסו של כל מודל עתידי. לשם הדוגמה פיתחנו מודל הנשען 

על שלוש רמות כשירות בסיסיות:
כשירות א׳. אנשי מילואים שישולבו ביחידות סדירות, וישרתו 
ביחידות אלה עד עשר שנים משחרורם משירות סדיר. לרמת 
כשירות זו יידרשו זמינות וכשירות גבוהות, ובתמורה יתוגמלו 

בהתאם.
וכן  המחץ,  חטיבות  במסגרת  מתמרנות  יחידות  ב׳.  כשירות 
המרחביות,  היחידות  במסגרת  הגנה  למשימות  משלים  ככוח 

פיקוד העורף וכדומה.
כשירות ג'. סד״כ לא פעיל למצבי קיצון. כוח זה יידרש לשמירת 
כשירות בסיסית וליכולת החזרת כשירות בתוך שנה מהחלטה, 

כתלות בתפנית אסטרטגית.
חדשה  איזון  נקודת  על  מבוססת  המלצתנו  הסדיר  בעולם 
הליבה  של  מקצועיותה  חיזוק  עם  יחד  הישראלי,  המשק  מול 
לשנתיים,  החובה  שירות  של  גורף  קיצור  באמצעות  המבצעית 
מהשנה  החל  בקבע  שיהיו  חיוניים  ומקצועות  לוחמים  למעט 
גבוהה,  יאפשר את הבאתם לרמה מקצועית  השלישית. הדבר 
בסיס  לבנות  יתאפשר  כן  כמו  ההכשרות.  באורך  לפגוע  מבלי 
איתן לכוחות המילואים בדרג א', שיוכלו לשאת בחלק מן הנטל 
של פעילות הכוחות הסדירים. בנוסף, יש לאפשר קבע קצר - 
או  לוחמים  נגדים  של  מקצועי  שלד  לבנות  כדי   - שנים   4-3
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תומכי לחימה, כדי לחזק את הבסיס היציב ביחידות הלוחמות 
ובמפקדות הקדמיות.

מבנה וארגון העוצבות: גמישות, עצמאות וקצב
של  תקורה  תחת  כורעות  היבשה  כוחות  של  "הדיוויזיות 
הדיוויזיה  של  האנכי  הפיקוד  ומבנה  ולוגיסטיקה,  מנהל 
מעודד שליטה הדוקה וריכוזית על המבצעים, שיש לבזר 
אותה ולהפכה לבין זרועית בדרגים נמוכים הרבה יותר"10
מאמץ  וניוד  ריכוז  שתאפשר  וגמישות  ניידות  יכולת  בניית 
לאוגדות  מעבר  דורשת  האויב,  להכרעת  קצר  בזמן  התקפי 
הכוח  הפעלת  לבנות  קבועים.  ת"פ  כוחות  ללא  משימתיות 
יתבססו על דרג החטיבה, ויאפשרו יכולת ניוד מהירה של סד"כ 
החטיבות  של  חיזוקן  לצד  זאת  זירה.  לכל  משמעותי  התקפי 
ובניית יכולתן להוציא לפועל מבצעים באופן סימולטני ובקצב 
גבוה. חיזוק החטיבות והפיכתן לעצמאיות, תגביר את הגמישות 
משמעותי  רידוד  עם  יחד  הסימולטנית,  הפעולה  יכולת  ואת 

בסרבול בעומס הפו"ש הקיים באוגדות. 
יתרון  לצה"ל  ובחירום.  בשגרה  פו"ש  של  מחדש  ארגון 
כחילות  הנלחמים  אחרים  מערביים  צבאות  לעומת  מהותי 
פועל מול  כי הוא  בזירות שונות בעולם, בשל העובדה  משלוח 
המסתמנת  ההשתנות  זאת,  עם  יחד  ידועות.  זירות  וקבועים 
וארגון  מבנה  של  מחודשת  והתאמה  בחינה  מחייבת  באיומים 

הפו"ש ביבשה. בשגרה, בחירום ומלחמה.
בבסיס ההתפתחות  למרחב.  מתמחות  משימתיות  אוגדות 
ליכולת של  חובה לבחון מחדש את ההגנה המרחבית, כבסיס 
צה"ל להגיב במהירות. תפיסה זו תוכל להישען על כמה רעיונות. 
לארגון  נוגע  מחודשת  חשיבה  שמחייב  הראשון  התחום 
זרוע  בין  ופיצול סמכויות  יש עירוב  כיום  של היבשה לקרב. 
לפיקודים  כפופות  אוגדות  המרחביים.  והפיקודים  היבשה 
זירות  בכמה  אופרטיביות  תוכניות  בעלות  אולם  מרחביים, 
זו  ארגון  שגישת  לחשוב  נהוג  בפועל.  נלחמות  אף  הן  שם 

מגדילה את הגמישות של צה"ל 
בהפעלת הכוח, שהרי ניתן לנייד 
מחזית  או  לזירה  מזירה  אוגדה 
לחזית )לדוגמה, החלטת המטה 
 146 הכללי להעתיק את אוגדה 
בפיקודו של מוסה פלד מפיקוד 
קודם  צפון,  לפיקוד  מרכז 
הגולן  ברמת  הנגד  להתקפת 

במלחמת יום הכיפורים(.
נותח  האוגדות  ארגון  רעיון 
המצב  בחינת  אולם  בהרחבה,11 
מרכזי  חיסרון  העלתה  הקיים 
בתהליכי  מיקוד  לחוסר  הנוגע 
האוגדות  המבצעי.  הידע  פיתוח 
בצה"ל נדרשות לתכנון אופרטיבי 
בזירות ובחזיתות שונות בתדירות 
עליהן  שמקשה  תופעה   - גבוהה 
עמוק.  אופרטיבי  ידע  לפתח 
המרחביות  האוגדות  לעומתן, 
ופיתוח  קבועה,  בזירה  נמצאות 
עולה  שלהן  האופרטיבי  הידע 
האוגדות  של  זה  על  רב  בשיעור 
כבר  בו  במקום  לקרב  אוגדה  של  הכנסה  בנוסף,  המתמרנות. 
נלחמת אוגדה אחרת מחייב מעבר כוח דרך כוח וקבלת אחריות 
הובילו  המקרים  שברוב  פעולות   - חדשה  לחימה  גזרת  על 

לסרבול, לטעויות מבצעיות ולחוסר אפקטיביות.12 
המרחב  מבנה  פעולה.  לגזרת  אוגדות  מפקדות  הקצאת 
מאפשר התמחות של אוגדות בזירות פעולה קבועות. לדוגמה: 
מול חזית לבנון ניתן לחלק את המרחב בשגרה למרחב אוגדתי 
מרחבים  שלושה  עד  לשניים  ובחירום  כיום(  )כמצב  אחד 
במרחב  להתמקצע  יוכלו  אלו  אוגדה  מפקדות  אוגדתיים. 
תאפשר  זו  גישה  זמן.  לאורך  אופרטיבי  ידע  ולבנות  שמולן, 
פתיחת  של  הקריטיים  בשלבים  הפו"ש  תהליכי  את   לפשט 

המלחמה, שיתאפיינו באינטנסיביות רבה. 
מעבר לאוגדות משימתיות ללא כוחות ת"פ קבועים. מאחר 
את  להגדיל  יהיה  נדרש  מספק,  יהיה  לא  לעולם  צה"ל  וסד"כ 
יכולת הגמישות של המפקדה הכללית על־ידי העתקה מהירה 
שהאוגדות  לכן  מוצע  לזירה.  ומזירה  לחזית  מחזית  כוחות  של 
המשימתיות לא יפקדו בשגרה על עיקר הכוחות. הכוחות אותן 
אגדי  צק"ח,  לדוגמה,  פעולה.  לבנות  יהיו  אלו  אוגדות  יפעילו 
אש, הנדסה, איסוף קרבי, וכדומה, ואלה יוקצו על ידי הגיס או 
הפיקוד מרחבי שבתורו יקבל את ההקצאה מהמפקדה הכללית 

בהתאם לצורך המבצעי. 
בשגרה  החטיבה.  דרג  על  יתבססו  הכוח  הפעלת  לבנות 
חד־ להיות  צה"ל  של  היבשה  יחידות  ושאר  החטיבות  ימשיכו 
חיליות תחת האחריות הישירה של מז"י, שתהיה מופקדת על 
יצירת ושימור כשירותן. יחד עם שמירתו של המבנה החד־חילי 
צק"חים  של  יצירתם  לבחון  נכון  יהיה  הסדירות  החטיבות  של 
בסיס  על  אורגני(,  )צק"ח  וההכרעה  ההגנה  לעוצבות  קבועים 
הקצאת סד"כ מילואים קבוע: שריון/חי"ר, הנדסה, גד"ב )גדוד 

בינוני( ארטילרי ועוד. 
עומס  את  לצמצם  נועד  החטיבתית  התלות  הקטנת  רעיון 
הפו"ש על האוגדות בכל הנוגע לניהול השוטף של המבצעים, 
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עבור  המבצעיים  התנאים  ביצירת  להתמקד  להן  ולאפשר 
להזדמנויות  בהתאם  המאמצים  לתגבור  ולפעול  החטיבות 

ולסיכונים המתהווים. 

התמרון  ביכולת  המרכזי  הכוח  מכפיל  מבצעים.  ורצף  קצב 
היבשתי המשולב והבין־זרועי הוא היכולת להוציא רצף מבצעים 
של  הפו"ש  יכולות  שיבוש  לצורך  גבוה  בקצב  חטיבתי  במרחב 
האויב, פגיעה ושחיקת יכולות מרכזיות עד לנטרולן והשמדתן. 
החטיבות ייבנו באופן שיאפשר להם להוציא רצף של מבצעים 
בקצב גבוה ולאורך זמן מול גזרה נתונה. לשם כך יידרש חיזוק 
לתכנן  לה  שתאפשר  החטיבה,  במפקדת  הפו"ש  מערכת  של 
ולשלוט בכמה מאמצים במקביל יחד עם חיזוק כושר פעולתם 

העצמאית וגמישותן של יחידות המשנה בחטיבה.
התמרון  של  היסוד  כלבנת  החטיבה  בחיזוק  להתמקד  יש 
יכולת האש העצמאית  יהיה לחזק את  נדרש  בנוסף,  היבשתי, 
של החטיבות, יחד עם שיפור יכולתן להפעיל אש המוקצית להם 

ממקורות חיצוניים.
החשוב  שהאתגר  נדמה  אך  משימה.  פיקוד  יכולות  חיזוק 
שדרת  של  מקצועיותה  חיזוק  הוא  היבשה  בפני  העומד  מכול 
הגבוהות  שהאיכויות  מחדש  להבטיח  יידרש  צה"ל  הפיקוד. 
של הנוער הישראלי ינותבו לפיקוד יבשתי. בהמשך יהיה צורך 
צמצום  במרכזו  הקצונה  לפיתוח  וקוהרנטי  שלם  מודל  לבנות 
במספר הקצינים המוכשרים והעלאת הסטנדרטים להכשרתם.
ביבשה,  הקצינים  בכמות  לקצץ  צה"ל  נדרש  זאת  להשיג  כדי 
ולהאריך את משך החתימה לקצינים המסיימים בה"ד 1 לכדי 
חשובה  ברוחה,  ואיתנה  איכותית  פיקוד  שדרת  שנים.13   4-3
ביבשה כפי שאיננה חשובה באף מקום אחר, בעיקר נוכח חזרתן 

האפשרית של רוחות המלחמה.

סיכום
המתמרנים  הכוחות  של  מהפעלתם  ההימנעות  כי  עוררין  אין 
בעימותי העשורים האחרונים שחקה את כשירותם, אך לא פחות 
מכך את רוחם ואת הביטחון ביכולתם. המעבר המסתמן לשלב 
חדש בסכסוך, במרכזו ניצבות איראן ושלוחותיה, עשוי לטמון 
על  המתפתח  האיום  במרכזם  לחלוטין  שונים  אתגרים  בחובו 
העורף הישראלי. השאלות כיצד מנצחים בשדה הקרב העתידי, 
ובתוך כך מה יהיו תפקידיו ויכולותיו של התמרון היבשתי, הן 
שאלות מפתח שצה"ל עוסק בהן באופן מקיף ושיטתי. עם זאת, 
נדמה שהמשך שכלולה של המערכת הקיימת עלול להיות לא 

מספק אל מול השינויים האפשריים.
במבנה,  משמעותי  שינוי  התובעת  אחרת  חשיבה  לסגל  יש 
בארגון ובאופן הפעלתם של כוחות היבשה, כדי להכינם כראוי 
הטקטיות  היכולות  לבניית  באשר  הבאים.  העימותים  לאתגרי 
בניין  וכיווני  "יבשה באופק"  של היבשה הרי שמימוש תפיסת 
כוח אחרים הם מרכיבים חיוניים להגדלת יכולות צוותי הקרב 

החטיבתיים. אך נדמה שאין בכך די.
ככוח  צה"ל  את  מביאה  בסכסוך  הרביעית"  ל"מערכה  המעבר 
הסכנה.  טמונה  בדיוק  אולי  כאן  אבל  הגדולה,  העוצמה  בעל 
לא  הוא  שניצח  מי  כי  מוכיחה  המלחמות  של  ההיסטוריה 
תמיד החזק. פעמים רבות בהיסטוריה ספגו מעצמות צבאיות 
מתאימות  שאינן  פרדיגמות  זנחו  בטרם  קשות,  מהלומות 
זה הכרח. התפתחות הכוח הצבאי  והואילו להשתנות. אך אין 
מעשה  היא  הישראלי,  היבשתי  התמרון  התפתחות  ובמרכזו 
פני  והקדימה  שצפתה  ייחודית  קולקטיבית  יצירה  של  מופת 
עתיד. זהו, כך נדמה בתמצית האתגר הניצב עכשיו בפני דורנו, 

כדי שניערך באופן הנכון למלחמה הנכונה.
ההערות למאמר הזה מתפרסמות בסוף הגיליון.

לוחמים בתמרון. אין תמרון יבשתי מודרני שלא משולבים בו כוחות ומאמצים מכלל הזרועות
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