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תקציר

רוב   .2014 ביולי  ב-8  איתן“  ”צוק  מבצע  פתיחת  על  הורתה  ישראל  ממשלת 

הפעילות הצבאית התמקדה בתקיפות מהאוויר. ב-17 ביולי החלה פלישה קרקעית 

באוגוסט.  ב-5  הסתימה  הפלישה  מנהרות.  והרס  איתור  היו  שמטרותיה  מוגבלת 

ב-26 באוגוסט, לאחר מספר רב של הצעות להפסקות אש שנדחו או הופרו על-

נמשך  המבצע  אש.  להפסקת  מצרי,  בתיווך  הצדדים,  שני  הסכימו  החמאס,  ידי 

חמישים ימים והיה ארוך יותר מכל סבבי האלימות הקודמים בעזה. בעת כתיבת 

שורות אלו אין ודאות שהפסקת האש תחזיק מעמד לתקופה ארוכה.

החלק  והצבאי.  האסטרטגי   – בעזה  הלחימה  של  ממדים  שני  בוחן  זה  מאמר 

הראשון מציג את ההיגיון האסטרטגי שהנחה את הפעילות הצבאית, את בחירת 

המטרות, את ההקשר הבין-לאומי של המבצע, את השפעתו על ”תהליך השלום“ 

ועל ההרתעה הישראלית, ואת השפעות הגומלין בין החברה למבצע. החלק השני 

כמה  ומציג  הצבאי,  הכוח  בניין  מבחינת  למבצע  שקדמו  התהליכים  את  מנתח 

מנסה  הסיכום  בכללותה.  הביטחון  ובמערכת  הצבאי  בדרג  בעקבותיו,  לקחים 

ומציע  וההפסד  הרווח  הערכת  על-ידי  במלחמה  ניצח  מי  השאלה  עם  להתמודד 

מספר הצעות מכוונות מדיניות.
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מבוא

החמאס  על-ידי  מתמשך  רקטות  וירי  עציון  מגוש  נערים  שלושה  חטיפת  בעקבות 

מעזה על יישובי ישראל, הורתה ממשלת ישראל ב-8 ביולי 2014 על פתיחת מבצע 

ביולי  ב-17  מהאוויר.  בתקיפות  בעיקר  התמקדה  הצבאית  הפעילות  איתן".  "צוק 

החלה פלישה קרקעית מוגבלת שמטרתה איתור והרס מנהרות, היא הסתיימה ב-5 

באוגוסט. ב-26 באוגוסט לאחר מספר רב של הצעות להפסקות אש שנדחו או הופרו 

נמשך  המבצע  אש.  להפסקת  מצרי  בתיווך  הצדדים  שני  הסכימו  חמאס,  על-ידי 

כתיבת  בעת  בעזה.  הקודמים  האלימות  סבבי  מכל  יותר  ארוך  והיה  ימים  חמישים 

שורות אלו עדיין אין ודאות שהפסקת האש תחזיק מעמד לתקופה ארוכה.

מאמר זה בוחן שני ממדים של הלחימה בעזה – האסטרטגי והצבאי. החלק הראשון 

מציג את ההיגיון האסטרטגי שהנחה את הפעילות הצבאית, את בחירת המטרות, את 

ועל ההרתעה  ההקשר הבין-לאומי של המבצע, את השפעתו על "תהליך השלום" 

את  מנתח  השני  החלק  למבצע.  החברה  בין  הגומלין  השפעות  ואת  הישראלית, 

התהליכים שקדמו למבצע מבחינת בניין הכוח הצבאי, וכמה לקחים בעקבותיו, בדרג 

הצבאי ובמערכת הביטחון בכללותה.

הסיכום מנסה להתמודד עם השאלה מי ניצח במלחמה על-ידי הערכת הרווח וההפסד 

ומציע מספר הצעות מכוונות מדיניות. זהו כמובן ניתוח ראשוני נעדר פרספקטיבה 

היסטורית. עם זאת המחברים מקווים שמסמך זה יהווה בסיס למחקרים עתידיים.

המדינה  למדעי  פרופסור  הוא  אסטרטגיים,  למחקרים  (בס“א)  בגין-סאדאת  מרכז  מנהל  ענבר,  אפרים 
באוניברסיטת בר-אילן. עמיר רפפורט הוא הפרשן הצבאי של NRG ומקור ראשון, מו“ל ועורך פרסומי ”ישראל 

ידיעות אחרונות וכפרשן הצבאי של מעריב. דיפנס“, חוקר במרכז בס“א. בעבר שימש ככתב הצבאי של 
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 הממד האסטרטגי

ההיגיון האסטרטגי

במאה העשרים ואחת, הגיעה ישראל למסקנה שהיא נמצאת בעימות בלתי פתיר עם חלק 

מהעולם הערבי, במיוחד עם ארגונים לא מדינתיים המונעים מקיצוניות דתית. ישראל מבינה 

 – הלא-מדינתיים  השחקנים  של  שאיפתם  את  לשנות  מסוגלת  אינה  היא  הקצר  בטווח  כי 

ארגונים כדוגמת החמאס, הג‘יהאד האסלאמי והחזבאללה – להילחם במדינה היהודית. היא 

מבינה שאין אפשרות להביס אידיאולוגיות קיצוניות בשדה הקרב. הארגונים הלא-מדינתיים 

ובלתי מתפשר, המבקש להשמיד את המדינה היהודית, בחזית הפוליטית  הם אויב עיקש 

ישראל אינה מסוגלת לעשות כמעט דבר כדי לשכך סיכון זה. לכן, ישראל אינה משתמשת 

בכוחה הצבאי לחתור לניצחון או לסיום הסכסוך. ירושלים אינה מצפה לשלום או לאינטגרציה 

עם שכנותיה. היא אך רוצה שיניחו לה.

כמו-כן ישראל מבינה כי אין דרך פשוטה להרתיע ארגונים בעלי מוטיבציה גדולה מסוג זה. 

הלא- השחקנים  של  הצבאיות  ביכולותיהם  לפגוע  מיועד  בכוח  ישראל  שעושה  השימוש 

של  הדשא“  את  ”מכסחת  ישראל  לה.  הנגרמים  הנזקים  את  גם  לצמצם  וכך  מדינתיים, 

יכולותיהם של אויביה, ללא כל יומרה לפתור כך את הסכסוך. היא גם מנסה להשיג מידה 

שקט  של  תקופות  האלימות.  סבבי  בין  ההפוגות  משך  את  להאריך  על-מנת  הרתעה,  של 

חשובות לישראל, שכן בעצם קיומה היא משדרת לאויביה הקיצוניים והלא-מדינתיים ניצחון, 

שיתארכו  ככל  בר-השגה.  אינו  לעצמם  שקבעו  ההשמדה  יעד  כי  קבע  דרך  להם  ומזכירה 

מעורבת  היותה  על  ישראל  שתשלם  המחיר  יקטן  כך  גבולותיה,  לאורך  ההפוגה  תקופות 

בסכסוך מתמשך זה. ממד הזמן חשוב מפני שהוא משדר את קביעותה של המדינה היהודית 

”כיסוח הדשא“ תמונת מראה של  ניתן לראות בגישה הסבלנית של  באזור. באורח אירוני, 
אסטרטגיית ה“מוקאוומה“ הסבלנית של הערבים.1

מטרות המבצע

הדשא“.  ”כיסוח  של  לאסטרטגיה  בהתאם  ישראל  ממשלת  פעלה  איתן,“  “צוק  במבצע 

המטרות הפוליטיות של המבצע היו מוגבלות: ”השגת שקט בגבול של ישראל עם עזה“ 

או  החמאס,  ארגון  ”מיטוט“  של  במונחים  דיברה  לא  הממשלה  שקט“.  תמורת  ו“שקט 

החזרת עזה לשלטון ישראלי, על אף שהיו בממשלה קולות שדרשו זאת. קולות אלו גברו 

ככל שחמאס סירב לנצור את האש. 
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ממשלת ישראל נמנעה מלקבוע את עקירת החמאס מעזה כיעד של המלחמה. ככל הנראה, 

יעד כזה אינו בר-השגה או שהוא ניתן להשגה רק במחיר כבד מנשוא וללא תכלית ברורה. 

ארגון החמאס מושרש עמוק בחברה הפלסטינית ושואב תמיכה רבה מהציבור הפלסטיני. 

אחוז  וחמישה  שלושים  של  תמיכה  על  מצביעים  איתן“  ”צוק  מבצע  לפני  שנערכו  סקרים 

מהפלסטינים בחמאס, ובעזה הארגון פופולרי אף יותר. לחמאס יש זרוע אזרחית המספקת 

שירותים רבים לעזתים (ולפלסטינים באזורי יהודה ושומרון) החשים הכרת תודה כלפי הארגון. 

אסור גם לשכוח שחמאס זכה בבחירות לעיריות ב-2005, ובבחירות למועצה המחוקקת של 

הרשות הפלסטינית ב-2006. כל זה מצביע על התמיכה הרחבה בו ברחוב הפלסטיני. יתר 

על כן, המאבק האלים של הזרוע הצבאית נגד ישראל הוא פופולרי, למרות המחיר הכבד 

שהאזרחים בעזה משלמים עליו. סקרי דעת קהל שנערכו לאחר המבצע מורים על עלייה 

גדולה מאי פעם בתמיכה בחמאס בין הפלסטינים.2 למרבה הצער, רבים מהפלסטינים אינם 

מחונכים לשאוף לשלום, אלא להקריב עצמם ולהפוך לשהידים במלחמת קודש נגד המדינה 

היהודית, והם אוהבים את ארגון החמאס.

בישראל היו קולות שקראו לכיבוש מחדש של עזה ולטיהורה מתשתיות טרור על-ידי חיסול 

כל פעילי ארגוני הטרור, בעיקר של החמאס ושל הג‘יהאד האסלאמי, בדומה למבצע חומת 

מגן ב-2002 (ובשנים שלאחר מכן עד 2005) ביהודה ושומרון. מטרה כזו איננה מעבר ליכולות 

של צה“ל והייתה לה תמיכה רבה בישראל, אלא שלפי הערכות הצבא, ניתן למוטט את שלטון 

ואולי אף שנים, שידרשו כדי לשמור על  החמאס בעזה בפעולה שתמשך חודשים ארוכים 

שליטה צבאית בערי הרצועה. כיבוש מחדש של עזה עלול לגבות מחיר גבוה בנפגעים. לא 

מובן מאליו שישראל תוכל לזכות בתמיכה של הקהילה הבין-לאומית, במיוחד של ארצות 

הברית, למבצע ממושך מסוג כזה. שהייה ממושכת בעזה תהיה בעייתית גם מפני שחברות 

דמוקרטיות נעשות מוכנות פחות להיות ”כובשות נאורות“. אף על פי כן, אם החמאס יחדש 

יהיה מנוס מכיבוש כל רצועת עזה על מנת להשמיד את  ולא  ייתכן  ישראל,  את האש על 

היכולות הצבאיות של חמאס ולהשיג עבור ישראל שקט לתקופה ארוכה. 

ביקורת מסוג אחר על מטרות המבצע נשמעה מהשמאל הישראלי ומהקהילה הבין-לאומית. 

התבקשה הערכה מחדש בנוגע לגישתה של ישראל לשלטון חמאס בעזה. היו כאלה שקראו 

לסיום שלטון חמאס בעזה והחזרת עזה לרשות הפלסטית בסיוע צה“ל, דבר שיכול להחיות 

לכאורה את פרדיגמת ”שתי המדינות לשני העמים“. לא ברור כלל אם מחמוד עבאס מוכן 

ומסוגל להשתלט על עזה גם אם צה“ל יפנה בפניו את הדרך, והרשות לא הביעה כל רצון 

ניסיונות  ושכחת  ישראלית  יהירות  מפגינה  גם  זו  הצעה  כזה.  בתרחיש  חלקה  את  למלא 

הנפל של ישראל להנדסה פוליטית בלבנון (המלחמה ב-1982) ובקרב הפלסטינים (אגודות 
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תועלת  בעבר  הביאה  ינהיג את שכנינו הערבים  מי  בקביעת  ישראלית  הכפרים). מעורבות 

היא  אותנו  המקיפות  הערביות  החברות  בקרב  הפוליטית  הדינמיקה  על  השפעה  מועטה. 

מעבר ליכולתה של ישראל, ואף ארצות הברית החזקה והעשירה נכשלה בכך. יתרה מזאת, 

משמיטה  שהיא  מפני  כבומרנג,  נגדו  פועלת  ערבית  בישות  השלטון  על  מתמודד  העדפת 

את הלגיטימציה שלו. בעולם הערבי שיתוף פעולה פרגמטי עם ישראל אינו מזכה אף אחד 

בפופולריות.

יתר על כן, הבידול בין עזה תחת שלטון החמאס לבין הגדה תחת שלטון הרשות הפלסטינית 

מעניק יתרונות לישראל. הוא מחליש את התנועה הלאומית הפלסטינית שהיא אויב היסטורי 

מר ואינה שותפה לתהליך שלום. נאומו של מחמוד עבאס בעצרת האו“ם בסוף ספטמבר 

2014 הוא עדות חותכת לכך.3 כמו כן, הבידול מצביע על כישלון התנועה הלאומית הפלסטינית 

להקים מדינה שאפיונה המרכזי הוא אחזקת מונופול על השימוש בכוח. הבידול הוא תוצאה 

של תהליכים פנים פלסטינים שלישראל אין כמעט כל השפעה עליהם, ואין בכוחה לשנות 

מגמות חברתיות-פוליטיות בישות הפלסטינית. עליית כוחו של החמאס משקפת ללא ספק 

את עליית כוחם של גורמים אסלאמיים קיצוניים בכל העולם הערבי. גם חוסר היכולת של 

הפלסטינים לתחזק מבנה מדינתי משקף מגמות בקרב הערבים במרחב. אנו עדים למגמות 

צנטריפוגליות בסוריה, עיראק, לוב ותימן אשר מאבדות את המאפיינים המדינתיים שלהם. 

שמירת בידולה של עזה מהרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון לא הוכרזה כמטרה ישראלית, 

על אף שמעשיה של ישראל התיישבו עם שמירת הסטטוס קוו והימנעות מהתערבות בקלחת 

הפוליטית הפלסטינית. 

הזירה הבין-לאומית

גיוס תמיכה בין-לאומית במבצע כנגד החמאס בעזה הייתה סוגיה בעלת עדיפות גבוהה על 

סדר היום של ממשלת ישראל. התנהלותה של ממשלת ישראל שיקפה סדר עדיפויות זה 

בגישתה הסבלנית ובנכונות הישראלית להיענות לכל הפסקות האש שהוצעו לה. גם התיאום 

המדיני ההדוק עם מצרים שירת מטרה זו, במיוחד ביחס למדינות ערב.

רוב הקהילה הבין-לאומית תמכה בזכותה של ישראל להגנה עצמית. חלק מהאשראי הבין-

לאומי הושג בגלל ההיענות הישראלית לכל ההצעות להפסקת האש, וחלק תודות לתמיכה 

”שימוש  על  הבין-לאומית  הביקורת  למרות  הישראליות.  בעמדות  המסויגת  האמריקנית 

מופרז בכוח“ לנוכח התמונות של ההרס בעזה, ישראל יכלה לפעול צבאית במשך חמישים 

יום נגד החמאס, זהו הישג לא מבוטל.
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ההיערכות הפוליטית האזורית הייתה נוחה מאוד לישראל. בולט היה האיפוק בבירות מדינות 

ערב השמרניות כגון מצרים, ערב הסעודית, ירדן ומדינות המפרץ (להוציא קטאר) אשר רצו 

שישראל תכה חזק בארגון החמאס אשר זוהה כשלוחה של האחים המוסלמים. היה ברור 

מאוד שלמדינות אלו יש אינטרסים אסטרטגיים משותפים עם ישראל, כפי שקרה כבר בעת 

מבצע ”עופרת יצוקה“ (דצמבר 2008 - ינואר 2009). גם מערך מדינות זה רואה באיראן איום, 

ובמיוחד בשאיפותיה הגרעיניות. הופעת הארגון הקיצוני ”המדינה האסלאמית“ אשר כבש 

חלקים מסוריה ומעיראק הייתה דבק נוסף בין המדינות המתונות. השותפות האסטרטגית 

יותר בין הריסות המזרח  בין ישראל לבין המדינות הערביות הללו מבצבצת בצורה בהירה 

התיכון שלאחר ”האביב הערבי“.

ישראל ראתה חשיבות עליונה בעירוב מצרים במציאת הסדר שיביא לסיום המערכה בעזה, 

ארצות  של  הניסיונות  למרות  וטורקיה  קטאר  של  הנגדית  המעורבות  את  למנוע  והצליחה 

 - לבין מצרים  ישראל  בין  חיזקה את הקשרים  זו  התיווך. הצלחה  הברית לשלבם בתהליך 

המדינה הערבית החשובה ביותר, והדגימה את יכולתה לעמוד בלחצים אמריקנים.

למרבה הצער, ארצות הברית שוב לא נראתה כמבינה היטב את המציאות המזרח תיכונית. 

במהלך המלחמה בעזה, התגלו חיכוכים בין ישראל לבין ארצות הברית. ישראל הצליחה לסכל 

את הכוונה האמריקנית התמוהה לערב בתיווך להפסקת אש את טורקיה וקטאר, התומכות 

בחמאס. הסיכול בוצע  למורת רוחה של וושינגטון אשר לא השכילה להבין את חשיבותה של 

מצרים במשוואה העזתית. יתר על כן, המתחים בין ארצות הברית לבין מצרים לאחר סילוק 

משטר ”האחים המוסלמים“ על-ידי הפיכה צבאית, פעלו בניגוד לשיתוף הפעולה הקרוב בין 

ישראל לבין מצרים בנושא החמאס. היחס האמריקני ל“אחים המוסלמים“ במצרים ולתנועת 

האחות, החמאס בעזה, הפך למרכיב נוסף בסדרת הכישלונות של המדיניות המזרח תיכונית 

שירושלים  כיוון  ישראל,  עבור  הפסד  גם  הוא  האמריקני  האונים  חוסר  אובמה.  ממשל  של 

מעדיפה וזקוקה לארצות הברית חזקה ורלוונטית.

לפרסומים על ”חריקות“ ביחסים בין ארצות הברית לבין ישראל יש השפעה שלילית על 

העוצמה המדינית של ישראל ובמיוחד על מעמדה באזור. יש אמת בפרסום בוול סטריט 

ג‘ורנל, שלפיו ארצות הברית עיכבה העברת טילי ”הלפייר“ למסוקים, במהלך הלחימה.4 

מדובר במשלוח טילים מתוכנן, שמשרד הביטחון ביקש להקדים. (חיל האוויר נערך למצוא 

חוסר  על  זה  מהלך  באמצעות  אותתה  הברית  שארצות  בזמן  אלה).  לטילים  תחליפים 

הייתה  הטילים  עיכוב  של  המבצעית  ההשלכה  הישראלים,  מהמהלכים  רצונה  שביעות 

שולית ביותר. ואולם, חשוב לדעת כי עיכוב משלוח הנשק כלל סוגים נוספים של חימוש 

ולא רק את טילי ה”הלפייר“.
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למרות תקדימי העבר גרמה חוסר נכונותה של ארצות הברית להעביר תחמושת לישראל 

זה שוקלת מערכת  אירוע טראומטי  לזעזוע במערכת הביטחון. בעקבות  כדי הלחימה  תוך 

הביטחון מחדש פרויקטים ישראליים-אמריקנים משותפים, שבמסגרתם מתבצע ייצור של 

אמצעי לחימה בארצות הברית, בכספי הסיוע האמריקני. צפוי כי ישראל תגביר ייצור מקומי 

של אמצעים שנחשבים ”רגישים“ מחשש שאירועים דומים יחזרו בעתיד. תוצאה נוספת של 

בחינה  היא  כדי הלחימה,  תוך  עיכבה אספקת תחמושת לצה“ל  העובדה שארצות הברית 

מחודשת על-ידי מערכת הביטחון (שכבר מתרחשת), של מלאי התחמושת תוצרת הארץ 

הנמצאים במחסנים.

ביותר.  הדוקים  ביטחוניים  יחסים  נמשכים  הברית  ארצות  לבין  ישראל  שבין  היא  האמת 

האמריקנים אישרו במהירות תקציב נוסף ל“כיפת ברזל“, ואף פתחו את מחסני החירום שלהם 

המוצבים בישראל כדי לסייע לצה“ל להתגבר על מחסור בתחמושת. ואולם, הפרסומים על 

החריקות ביחסים בין המדינות פגעו בישראל ונתנו לחמאס מוטיבציה להימנע מהפסקת אש 

ולמשוך את העימות. החיכוכים עם ארצות הברית ימשיכו להתקיים גם לאחר הפסקת האש 

בגלל הבדלי ההשקפות על חשיבותה של הסוגיה הפלסטינית והדרך לטפל בה. האמריקנים 

האפשרות  לגבי  יתר  בהערכת  וטועים  פתרון,  למציאת  מייחסים  שהם  בחשיבות  מגזימים 

להגיע להסדר יציב עם התנועה הלאומית הפלסטינית.

ראוי לציון שמדינות חשובות כמו סין, הודו ורוסיה גילו הבנה לישראל. מדינות רבות אחרות 

ישראל. למרות  כרגיל“ עם  שמחו לראות את סיום הלחימה בעזה כדי להמשיך ב“עסקים 

הלחימה  בעקבות  בין-לאומי  מבידוד  בישראל  מסוימים  חוגים  בקרב  המוגזמים  החששות 

בעזה, מעמדה הבין-לאומי נשאר איתן.5 

חוסר שביעות רצון ממעשיה של ישראל נשמע אצל החשודים הרגילים: ארגוני זכויות האדם, 

מוסדות האו“ם ומדינות בעולם השלישי. מספר מדינות מאמריקה הלטינית ביניהם ברזיל, 

על  חקירה  ועדת  למנות  האו“ם  של  האדם  זכויות  מועצת  החלטת  שגריריהם.  את  החזירו 

פשעי מלחמה תוביל ככל הנראה לדו“ח ”גולדסטון 2“ שבוודאי יגרום נזק מדיני. הכיסוי של 

המלחמה על-ידי התקשורת הבין-לאומית היה כצפוי מוטה לטובת הפלסטינים ”המסכנים“. 

דיווחי התקשורת על שימוש בכוח לא פרופורציונלי הם תוצאה של מניפולציות של חמאס 

 New York Times-וה  BBC-יש לציין שה ומראים הבנה מועטה במתרחש בעת מלחמה. 
פרסמו כתבות המפקפקות בנתונים שסיפק החמאס על מספר ההרוגים ועל זהותם.6
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תוצאה חיובית מהמלחמה היא הסיסמה ”שיקום תמורת פירוז“ שהתקבלה על-ידי גורמים 

העיקרי  המניע  האו“ם.  על-ידי  ואף  האירופי  האיחוד  הברית,  ארצות  כגון  בין-לאומיים 

בהעלאת רעיון הפירוז הוא סלילת הדרך להחזרת עזה לרשות הפלסטינית, ואולי בינאום 

הסכסוך אשר יאפשר דריסת רגל לאירופים בזירה הישראלית-פלסטינית. שלטון החמאס 

שנמצא  מהנשק  חלקי)  (אפילו  לפירוז  לניסיון  הסכמתו  את  אופן  בשום  ייתן  לא  בעזה 

בידו. בראיה היסטורית, פירוז מלא מתבצע רק כשהצד שאותו רוצים לפרז מובס. חמאס 

אמנם נחלש מאוד מהמכה הישראלית שספג, אך הוא אינו מובס. לכן, הדרישה לפירוק 

נשקו אינה ברת השגה בלי איסוף הנשק בכוח. עם זאת הסכמות בין-לאומיות לפירוז עזה 

לגיטימיות  ומספקות  ישראל,  נגד  בכוח  להשתמש  החמאס  של  בלגיטימציה  מכרסמות 

למאמציה של ישראל לפקח על הסחורות הנכנסות לעזה ולשימוש בכוח לצרכי הגנה.

עולות הצעות שונות לערב שחקנים בין-לאומיים וכוחות או“ם כדי לקדם את הפירוז. הצעות 

כמו  באזור,  כלשהו  תפקיד  ולשחק  מעורבים  להיות  רצון  מתוך  לעתים  מונעות  כזה  מסוג 

הבין-לאומיים  המנגנונים  כל  עגום,  הוא  זה  מסוג  מניסויים  ישראל  של  הניסיון  האירופים. 

והכוחות לשמירת השלום במגרש הערבי-ישראלי הוכחו שוב ושוב כבלתי יעילים. כוח האו“ם 

האחרון שהוצב בדרום לבנון (UNIFIL) כדי למנוע מרקטות להגיע לחזבאללה (2006) כשל 

כישלון טוטאלי. בעזה, רק שנה אחרי שהגיעו למעבר רפיח, ברחו המשקיפים האירופים ברגע 

שהופיעה סכנה. גם יחידות מכוח האו“ם ברמת הגולן (UNDOF) נסוגות כאשר הן נתקלות 

בפעילות עוינת. ישראל אינה יכולה לסמוך על אחרים שיהיו אחראים על ביטחונה.

תוך כדי המערכה הארוכה בעזה התרחשו בזירה הבין-לאומית אירועים בעלי השפעה על 

המערכה: כך, ירוט מטוס נוסעים מלזי מעל אוקראינה, באמצעות טיל קרקע-אוויר, הגביר 

את הרגישות של רשות התעופה האמריקנית, אשר נתנה הישג בעל משמעות אסטרטגית 

גם  זו  להחלטה  (תרמה  ימים  כמה  למשך  לישראל  טיסות  אסרה  הרשות  שכן  לחמאס, 

הסמוכה  לוד,  העיר  לעבר  שנורתה  רקטה  ליירט  שלא  האוויר,  חיל  של  שגויה  החלטה 

לנתב“ג); מצד שני, צילומים של הוצאות להורג של עיתונאי אמריקני על-ידי אנשי ארגון 

המדינה האסלאמית בעיראק, יצרו זיקה בדעת הקהל העולמית בין הארגון ובין החמאס, 

שמצדו הוציא להורג ברחובות עזה חשודים בעיניו בשיתוף פעולה עם ישראל, דבר שסייע 

להסברה הישראלית.
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ההרתעה הישראלית

ממשלת ישראל גילתה זהירות והימנעות משימוש בכוח מסיבי שהן ראויות להערכה במדינה 

דמוקרטית הדואגת לשלום אזרחיה וחייליה. ראש הממשלה צדק באומרו שהתנהגות זו גם 

ואף תרמה להסכמה לאומית מבית.  מילאה את המצברים של הלגיטימציה הבין-לאומית 

אך ייתכן שהתנהגות זו שחקה את ההרתעה של ישראל כיוון שהיא שידרה לאזור מסר רע 

מאוד של חולשה והססנות. נכונות להילחם, נחישות ותעוזה בלתי מתפשרת בונות הרתעה. 

הדימוי שישראל נגררת אחרי המהלכים של חאלד משעל, ומחכה לרגע האחרון לראות אם 

יואיל בטובו להאריך את הפסקת האש, אינו מיטיב עם ההרתעה הישראלית. גם  החמאס 

סירובו של חמאס לקבל את הפסקת אש במשך תקופה ארוכה מצביע על כך שמבצע ”צוק 

איתן“ לא גבה מחירים כואבים מספיק כדי לזרז את הסכמת ארגון החמאס להפסקת אש. 

לכן, ההסלמה של המאמץ הצבאי לקראת סוף הלחימה אולי הייתה הכרחית קודם. הטענה 

של החמאס שהחזיק מעמד חמישים יום בפני העוצמה הצבאית הישראלית אינה משרתת 

את ההרתעה הישראלית. המטרה הלא מוצהרת של השארת שלטון החמאס בעזה נמצאת 

במתח עם הניסיון לייצר הרתעה לטווח ארוך.

לממש  בנכונות  גם  אך  הצבאי  הכוח  בעוצמת  תלויה  הרתעה  כי  לזכור  חשוב  זה  בהקשר 

את עוצמתו של הכוח (לראיה, הנכונות של ארצות הברית לממש את כוחה בעידן שלטונו 

של ברק אובמה כנשיא היא נמוכה מאוד, ולכן הרתעתה נשחקה קשות בשנים האחרונות, 

למרות כוחה הצבאי האדיר). בהקשר של ”צוק איתן“, המגבלות שהטילה ישראל על תקיפות 

צה“ל מחשש לתגובת הקהילה הבין-לאומית (למשל, רק בשבוע האחרון ללחימה הותקפו 

בהיקף נרחב מבנים רבי קומות בעזה ומסגדים, ששימשו כמתקנים אסטרטגיים של החמאס 

וכמתקני שיגור), עלולים להתפרש כחולשה ולפגוע בהרתעה. עם זאת היכולת של ישראל 

לפגוע בבכירי הזרוע הצבאית של החמאס, ההרס הניכר בעזה, ותצוגת היכולות הטכנולוגית 

בשעת  זאת,  כל  לאור  להרתעה.  לתרום  עשויים  צה“ל,  של  והתקיפה  האיסוף  אמצעי  של 

סיכום זה, תרומת ”צוק איתן“ להתרעה הישראלית אינה חד משמעית והיא תיבחן לאורך זמן.

השפעת המלחמה על ”תהליך השלום“

החמאס נוצח בבירור על-ידי ישראל במבצע ”צוק איתן“, אך לא הושמד. כאמור, השמדתו או 

הפלת שלטונו בעזה לא הייתה יעד של המערכה הישראלית, ממשלת ישראל רצתה שארגון 

חמאס מוחלש הוא זה שישלוט בעזה. ההפרדה בין עזה לבין הגדה המערבית משרתת את 
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האינטרס הישראלי בהחלשת התנועה הלאומית הפלסטינית, שהייתה ונותרה אויבת בנפש 

מחנכת  הפלסטינית  הרשות  לעין.  הנראה  בעתיד  לפחות  לשלום),  פרטנר  (ולא  לישראל 

לשנאת ישראל ומעמידה דרישות המסכנות את קיומה של מדינת ישראל.

תובנה זו לא הוטמעה מספיק בקרב הציבור הישראלי, שכן חלק מהדרג הפוליטי בישראל 

עדיין שבוי בתפיסה של ”שתי מדינות לשני העמים.“ חלק אחר משלם מס שפתיים לנוסחה 

את  לנהל  כדי  בה  להשתמש  שראוי  חושב  אבל  מעשית,  שאינה  מבין  שהוא  אף  על  הזו 

הסכסוך בצורה מושכלת. רק הקצוות הפוליטיים מימין ומשמאל מעדיפים נוסחאות אחרות 

הפיוס  שממשלת  בעמדה  דבקה  עדיין  ישראל  ממשלת  עירום.  שהמלך  להצהיר  ומוכנים 

הפלסטינית, הזוכה בתמיכת החמאס, אינה בר-שיח ראוי. כמובן שאין שום סימן להתמתנות 

החמאס כלפי ישראל בעקבות המכות שקיבל. העמדות של החמאס ואף אלו של אש“ף אינן 

מצביעות על שום אפשרות להגיע לפשרה היסטורית עם התנועה הציונית. לכן, המלחמה 

לא השפיעה ישירות על הסיכוי להתקדמות בתהליך השלום. אך ייתכן שהמבצע בעזה יהווה 

שלב הכרחי בתהליך לימוד היסטורי ארוך של הפלסטינים, שקיומה של ישראל הוא עובדה 

מוגמרת, לא ניתן לשרשה, ויש מחיר גבוה להמשך הסכסוך הכוחני עמה.

לעומת זאת, המערכת הבין-לאומית עדיין דבקה, אולי בצורה אובססיבית, במתכון של ”שתי 

נראה שהתגובה הפאבלובית  ויציבות.  להשגת שלום  כמתכון אפשרי  עמים“  לשני  מדינות 

למלחמה היא שצריך להגביר את המאמצים לפתור את הסכסוך בין ישראל לבין הפלסטינים. 

בעולם  ומשברים במקומות אחרים  ”תהליך השלום“  ייתכן שהקשיים בהתנעת  זאת,  ובכל 

דמם.  את  להקיז  להמשיך  ולפלסטינים  לישראלים  יניחו  הלב,  תשומת  את  יסיטו  אשר 

והן לא התעייפו  יש עדיין אנרגיות רבות  המלחמה בעזה בוודאי מבהירה שלשתי החברות 

ממלחמה על דברים אשר חשובים להם. בסופו של דבר סכסוך אתנו-דתי מהסוג שישראל 

מעורבת בו, מסתיימים בעיקר בגלל העייפות של החברות המשתתפות בו.  

במהלך המערכה, היה עימות פומבי קשה בין הפתח ובין החמאס, ובמיוחד בין אבו מאזן 

לבין ראש הלשכה המדינית של החמאס, חאלד משעל. בסופו של דבר, החלשת החמאס 

שרתה את אבו מאזן. עמדותיו התקיפות כמו גם דברים נחרצים שאמר כנגד חטיפתם של 

שלושה נערים ישראליים מגוש עציון, בפיגוע שהביא למבצע ”שובו אחים“ באיו“ש, שקדם 

ל“צוק איתן“, ומהלכים מאחורי הקלעים של המגעים להסדר בקהיר, יכולים להיות תמריץ 

בעצם  חשיבות  הרואים  שיש  הפלסטינית,  הרשות  לבין  ישראל  בין  ומתן  המשא  לחידוש 

קיומו, גם אם סיכויי הצלחתו אפסיים. כאמור, נאומו של אבו מאזן בעצרת האו“ם בסוף 

ספטמבר אינו מבשר טובות. 
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הזירה הפנימית בישראל

בנחיצותו  רבה  הסכמה  הייתה  ולכן  אין-ברירה“  כ“מלחמת  נתפס  איתן“  ”צוק  מבצע 

בסכסוך  הלאומי  החוסן  בשמירת  חשוב  תנאי  היא  ה“אין-ברירה“  תחושת  ובצדקתו. 

”טוהר הנשק“  גם המאמצים חסרי התקדים של צה“ל לשמור על  מתמשך בלתי פתיר. 

ובחוגים  בחו“ל  שנשמעה  הישראלי  בכוח  השימוש  על  הביקורת  את  רבה  במידה  נטרלו 

קיצוניים בארץ. 

למרות התמיכה הגורפת בישראל בפעילות צבאית נגד החמאס בעזה, תוצאות המבצע 

נוחות   ישנה תחושה רחבה של חוסר  בידי החמאס השאירו טעם מר.  שהשאיר את עזה 

בקרב ישראלים נוכח התארכות המבצע והתוצאה. התסכול מובן אך אינו מוצדק. מעבר 

ליכולותיה של ישראל לקבוע מי יהיו המנהיגים בקרב שכנותיה הערביות. לא קל להשלים 

מעבר  נמצא  נוסף  לחימה  ושסבב  לקונפליקט,  לעין  נראה  פתרון  שאין  המחשבה  עם 

לפינה. למרות זאת, סקרים מראים כבר זמן מה שישראלים מבינים את המצב, ובמהלך 

הפיכת  דופן.  יוצאות  וסולידריות  עמידות  יכולת  הציגה  הישראלית  החברה  המלחמה 

הסכסוך הממושך לשגרה נסבלת הוא אתגר מרכזי עבור החברה הישראלית.

השקט  תקופת  באורך  בעיקר  תלויה  בעזה  המלחמה  של  הפנימית  הפוליטית  ההשפעה 

שתושג. ככל שיימשך השקט, הדבר ייטיב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. הבחירות הבאות 

מיועדות לנובמבר 2017, טווח זמן שמשאיר לנתניהו זמן רב להתאוששות, אם יישמר השקט. 

אם ההרתעה לא תחזיק מעמד וארגון החמאס יחליט לאתגר את נתניהו על-ידי ירי אל עבר 

ישראל במהלך שלוש השנים הבאות, ייתכן וראש הממשלה ייאלץ ”לכסח את הדשא“ שוב, 

וביתר שאת. זוהי אופציה שתזכה בתמיכה רבה בקרב הציבור הישראלי.

הממד הצבאי

גם האסטרטגיה הצבאית תאמה את גישת ”כיסוח הדשא“. ממשלת ישראל בחרה באסטרטגיה 

של התשה. עם שוך הלחימה ניתן לקבוע גם מהזווית הצבאית, כי החמאס הפסיד במערכה 

ישראלית, בעיקר מהאוויר. אבל, הלחימה  ביולי-אוגוסט על-ידי התשה צבאית  ברצועת עזה 

ארכה הרבה יותר זמן מאשר ציפו בצה“ל.7 כמו כן, המלחמה אתגרה תפיסות שהתגבשו בצה“ל 

לגבי בניין הכוח ולגבי הפעלתו, יש לא מעט תפיסות שצריכות להיבחן מחדש.
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היחס לכוחות היבשה

מיד לאחר המערכה בעזה אמר הרמטכ“ל, רא“ל בני גנץ, למפקדי חטיבות שהשתתפו בה, כי 

הייתה זו לחימה שבה התמרון הקרקעי סייע למאמץ האש המרכזי, ולא האש סייעה לתמרון, 

כמקובל בתפיסות הלחימה הקלאסיות. האמירה יכולה להסביר גם את מה שנראה כרתיעה 
בצה“ל (כפי שהתגלה גם בדרג המדיני) מפני פעולה קרקעית נרחבת.8

לכוחות  והיחס  הכוח  בניין  תפיסת  מבחינת  צה“ל  נמצא  שבה  הנקודה  את  להבין  מנת  על 

לבנון  מלחמת  שלאחר  לימים  לאחור,  שנים  שמונה  לחזור  צריך  איתן“,  ”צוק  לפני  הקרקע, 

השנייה, בה איבד צה“ל עשרות לוחמים מירי טילים נגד טנקים וממטענים, שהיו סיבת הקטל 

המרכזית במלחמה. האיום הגדול ביותר על הכלים המשוריינים היה הטיל הרוסי המתקדם 

המכונה ”קורנט“, שנמצא כיום גם בידי החמאס בעזה. לאחר המלחמה, החליט צה“ל, באישור 

ממוגנים  כלים  על  בדגש  שלו,  הקרקעי  התמרון  יכולות  את  לחזק  המדיני-ביטחוני,  הקבינט 

עירונית. על-פי ההחלטות שהתקבלו לקראת סוף העשור שעבר,  שיתאימו לסביבת לחימה 

אמור היה צה“ל להצטייד בכמות מוגברת של טנקי מרכבה סימן 4, שכוללות מערכת הגנה 

אקטיבית כנגד טילי נ“ט המכונה ”מעיל רוח“. בנוסף, אמורה הייתה להתבצע הצטיידות מואצת 

בנגמ“שי מרכבה, (נמ“ר) חדשים, שגם עליהם יותקנו מערכות הגנה אקטיבית. כמו כן, הוחלט 

להתקין מערכות הגנה אקטיבית על כלים רבים נוספים שעלולים להיות יעד להתקפות, כמו 

טנקי מרכבה מיושנים יותר מסימן 3, דחפורים, וכלים נוספים המשתתפים במאמץ המלחמתי.

למרות זאת, ביום השני של מהלך התמרון הקרקעי במסגרת ”צוק איתן“ התברר לציבור כי 

רוב ההמלצות נשארו על הנייר: נגמ“ש M-113 (”זלדה“) של גולני, בן יותר מארבעים שנה, 

ועם מיגון שאינו עמיד אפילו בפני נשק קל, נע לעבר העיירה סג‘עייה ונתקע תוך כדי תנועה 

מפקדים  שבעה  לוחמים.  שבעה  של  למותם  שגרם  טיל  נורה  הנגמ“ש  לעבר  היעד.  לעבר 

נשלח   2014 ביולי  שגם  קרה  כיצד  הנפגעים.  של  החילוץ  בקרבות  נהרגו  נוספים  וחיילים 

נגמ“ש ללא מיגון ללב זירת הלחימה האורבנית? יתרה מכך, כיצד קורה שבניגוד להחלטות 

שהתקבלו לאחר ”מלחמת לבנון השנייה“, רוב הכלים עדיין אינם ממוגנים?

ביטל  (תר“ש),  שנתית  רב  תכנית  ללא  הפועל  שצה“ל,  לכך  הביא  בתקציב  המחסור 

פרויקטים של הצטיידות (פרויקטים קיימים וגם כאלה שעדיין לא יצאו לדרך), וחסך בעיקר 

במקום שבו הכי קל לחתוך – באימונים. חלק מהתקלות הטקטיות בלחימה קשורות גם 

לבעיית כשירות הכוחות, למרות הדבקות במשימה של כלל הלוחמים והמפקדים (בשנה 

ואילו  בשטחים,  שוטף  ביטחון  במשימות  ורק  אך  כמעט  הסדירים  הכוחות  היו  האחרונה 

המילואימניקים לא גויסו לאימונים).
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גנץ כרמטכ“ל, קוצצה כמות הטנקים בצה“ל בעשרות אחוזים,  בני  בתקופת כהונתו של 

ירדה  הברית  בארצות  לייצור  שהוזמנה  הכמות  חד.  קיצוץ  ספגה  הנמ“רים  תכנית  וגם 

באופן דרמטי. הקיצוץ בתקציב הביטחון הוא זה שהאיץ את ההחלטות לקצץ את מספר 

הטנקים והנגמ“שים, אבל תרמה לכך גם העובדה שגנץ, וכמוהו שר הביטחון הנוכחי משה 

יעלון, מאמינים שההשקעה באוויר ובמודיעין חשובה הרבה יותר מאשר ההשקעה בכוחות 

הקרקע. (גנץ ויעלון הובילו מדיניות דומה כאשר היו מפקד זרוע היבשה ורמטכ“ל בשנים 

שקדמו למלחמת לבנון השנייה. תכניות הקיצוץ בטנקים ובנגמ“שים שהובילו אז, בוטלו 

וקיצצו  לאחר מלחמת לבנון השנייה). ב-2014 הם היו שוב בעמדות של קבלת החלטות 

בכוחות היבשה.

לאורך  הקרב  בשדה  החלופות  בין  תמיד  להכריע  נדרש  בעולם,  הצבאות  כל  כמו  צה“ל, 

ההיסטוריה - הפעלה של אש מרחוק או תמרון. ביולי 2006, בשבוע בו פרצה מלחמת לבנון 

בשם  רב-שנתית  תכנית  לאשר  היו  אמורים  שבו  הכללי  במטה  דיון  מתוכנן  היה  השנייה, 

”קלע“. התכנית הייתה אמורה לצאת לדרך בשנת 2007, ובמסגרתה תוכנן לצמצם כשליש 

מכמות הטנקים בצבא ולתת עדיפות מוחלטת למודיעין ולחיל האוויר. התכנית בוטלה מיד 

אחרי הלחימה. 

השנים 2012-2007 היו שנים עתירות תקציב לצה“ל. נבנו אמצעי גישור לכוחות משוריינים על 

מנת לאפשר יכולת תמרון גבוהה יותר ופותחו אמצעים שיאפשרו לחימה אורבנית, מרמה 

של לבנות חבלה אלקטרוניות מתוחכמות מאוד ועד השקעה רבה באש מדויקת, מה שנקרא 

בשפה המקצועית חמ“מ (חימוש מונחה מדויק). 

אבל, בשורה התחתונה, בשנים האחרונות צה“ל נע לעבר יישום תכנית ”קלע“ של גנץ ויעלון, 

בטנקים  המשוריינים,  הכוחות  של  (סד“כ)  הכוחות  סדר  היקף  מבחינת  ב-2006,  שבוטלה 

ובנגמ“שים. השקעה גדולה הייתה אמורה להיעשות ב“עוצבות קלות“, שכלי הלחימה שלהם 

זריזים ומהירים ונעים בשטח על גלגלים ולא זחלים. ב-2013 החלו קיצוצים חדים בתקציב 

הביטחון, שבאו לידי ביטוי בעיקר בצבא היבשה.

רצה מהלך  הדרום  (פיקוד  בלוחמת הקרקע,  היה  עזה  במלחמת  צה“ל  אכילס של  עקב 

קרקעי נגד המנהרות ההתקפיות כבר מהיום הראשון, מהלך אשר אושר רק ביומו העשירי 

של המבצע). נראה כי איש לא צפה כי האתגר הצבאי יהיה כה קשה כפי שקרה בפועל, 

והאבדות כה רבות.
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נגד תקציב  בגלל מלחמת החרמה שניהל משרד האוצר  ירדה  היבשה  זרוע  הכשירות של 

הביטחון, ובגלל סדרי העדיפויות של צמרת צה“ל ומשרד הביטחון אשר העדיפו להפנות את 

מרבית המשאבים שהוקצו להם למודיעין ולחיל האוויר, גם במחיר פגיעה חמורה בכוחות 

המרכבה  נגמ“שים,  כמו  מיגון  במערכות  הצטיידות  בצמצום  התבטאה  הפגיעה  היבשה. 

שהיה  הממשלה,  ראש  האימונים.  בצמצום  וגם  רוח“  ”מעיל  האקטיבית  ההגנה  ומערכת 

כך, בשנים שקדמו  כל  קוצץ תקציב הביטחון באופן חד  שר האוצר בפעם הקודמת שבה 
למלחמת לבנון השנייה, היה אמור לדעת מה יהיו משמעויות הקיצוץ ביום פקודה.9

בשורה התחתונה של לוחמת היבשה, אם מתייחסים לאבדות מאש כוחותינו כ“גזרת גורל“ 

שמתרחשת בכל מלחמה (הפעם, חמישה הרוגים מאש כוחות צה“ל לפי התחקירים שעדיין 

לא הסתיימו), עדיין אי-אפשר להתעלם מכך שחלק גדול מההרוגים נפגעו בתקריות שניתן 

היה למנוע. למעלה מארבעים אחוז מהנפגעים שספג צה“ל במערכה נפגעו כתוצאה של 

אש פצצות מרגמה. לקחים מ-2006 בנושא זה נלמדו באופן חלקי בלבד ולא יושמו במלואם. 

צה“ל כבר פנה לכל התעשיות כדי שיציעו פתרונות מהירים ויעילים כנגד איום זה - בגילוי, 

ביירוט ובמיגון. מצד שני, אש המרגמות הוכיחה את עצמה בצד ההתקפי, ויואצו פרויקטים 

הקשורים לתחום.

על פי תנועת המטוטלת שחוזרת על עצמה שוב ושוב, במהלך השנים הקרובות ישוב צה“ל, 

ככל הנראה, לשים דגש מיוחד על שיפור יכולות התמרון הקרקעי, והקיצוצים התקציביים 

בזרוע היבשה יפחתו. כבר לקראת סיום המבצע הורה הרמטכ“ל לבטל קיצוץ של חמישים 

הבאים  בחודשים  יבחן  בראשותו  הכללי  והמטה  המתוכנן,  המרכבה  נגמ“שי  בסד“כ  אחוז 

הצטיידות גם בנגמ“שים גלגליים מצוידים במערכות הגנה אקטיבית, ואת האצת ההצטיידות 

במהלך  מהשירות  לפרוש  שצפוי   M-109 הוותיק  התותח  (במקום  חדש  מתנייע  בתותח 

עוצבות  בניה מחדש של  לבחון  כבר החל  כן, צה“ל  כמו  לא פחות מעשרים שנה).  שייקח 

שריון שפורקו רק בתחילת שנת 2014.

תשומת לב מיוחדת צריכה להינתן לכך שזרוע היבשה של צה“ל פועלת, למעשה, ללא חיל 

הנדסה קרבית ראוי לשמו. מדובר בחיל שאין בו כמעט מהנדסים. יכולותיו מופנות בעיקר 

לטובת המשימות הטקטיות של שדה הקרב המשולב. העובדה שצה“ל נאלץ לפתח תורות 

לחימה וטכנולוגיות חדישות כדי להתמודד עם איום המנהרות ההתקפיות, תוך כדי הלחימה 

במבצע ”צוק איתן“, קשורה לכך שהרמה ההנדסית בחיל ההנדסה הקרבית אינה מספקת.



I     22   מזכרי מרכז בס"א 

אוויר 

חיל האוויר ענה על המצופה ממנו במהלך מבצע “צוק איתן“. על פי התפיסה הצה“לית אשר 

הדגישה את השימוש באש כדי לכתוש את היריב, חיל האוויר ביצע את משימתו. יכולת ספיקת 

המטרות וייצור המטרות של חיל האוויר גדלה מאוד במבצע “צוק איתן“. החיל טיפל בכחמשת 

אלפים מטרות שונות. כמחצית מהן ”יוצרו“ תוך כדי הלחימה ולא היו מוכנות מראש.

לקחי חיל האוויר מצביעים על כך שכתישה ממושכת מהאוויר כמו במבצע “צוק איתן“ משיגה 

העורף  לעבר  הירי  ולנוכח  ארוך מאוד,  הוא  זמן הכתישה  אך משך  תוצאות,  דבר  בסופו של 

הישראלי, כנראה שישראל אינה יכולה להרשות לעצמה הסתמכות בעיקר על פעולה אווירית, 

במשך זמן ארוך כל כך. הזמן הנחוץ להתשה מהאוויר הוא בעייתי גם מהבחינה המדינית.

הלחימה בעזה מעלה גם את השאלה האם ההחלטה לסגור את טייסות מסוקי הקרב מסוג 

”קוברה“ בתחילת שנת 2014 לא הייתה מוקדמת מדי? מסוקי האפאצ‘י, שנשארו במערך, 

מוגבלים בכמותם. תוך כדי הלחימה התעוררה השאלה האם חסר לצה“ל במערכה בעזה 

סיוע קרוב של מסוקי קרב.

אירוע חשוב, מבחינת חיל האוויר במהלך המבצע היה העובדה שהתאפשר, בפעם הראשונה 

בתולדות המלחמות, סיוע קרוב לכוחות לוחמים באמצעות מטוסי קרב. בעבר היו מקובלים 

טווחי בטיחות של מאות רבות של מטרים בין האזורים שבהם פועלים מטוסי הקרב של צה“ל 

ובין קו כוחותינו. בזכות שיפורים טכנולוגיים שבאו לראשונה לידי ביטוי, צומצם המרווח הזה, 

כך שמטוסי הקרב השתתפו בפעם הראשונה במשימת סיוע קרוב לכוחות הקרקע. הדבר בא 

לידי ביטוי במיוחד בקרב של לוחמי גבעתי ברפיח, שבו חיפשו אחר קצין גבעתי שהיה נעדר, 

סגן הדר גולדין, ובקרב החילוץ של נפגעי הנגמ“ש של גולני בסג‘עייה.

מודיעין

מבצע ”צוק איתן“ הוכיח שוב ושוב את המגבלות שיש למודיעין, גם המעולה ביותר. לא ניתן 

גדול  לדעת מראש על כל התקפה של היריב. ככלל, האתגר הצבאי שהציב החמאס היה 

יותר מאשר צפו בצה�ל, והלוחמה התת-קרקעית התגלתה בדיעבד כאתגר צבאי משמעותי.

בדומה למלחמת לבנון השנייה, המודיעין סיפק מידע טקטי מעולה לכוחות הלוחמים בשטח, 

אבל החמיץ את התמונה הכוללת לפיה החמאס יצא ל“מלחמת חורמה“ עד להסרת המצור 
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מעל רצועת עזה, ולא לעוד סבב של חילופי אש. אמנם, הייתה התראה אסטרטגית למטה 

הכללי על עימות מול החמאס שיפרוץ בחודש יולי, אבל אם מלוא משמעויות העימות היו 

מובנות, ייתכן שצה“ל היה מספיק להכין את עצמו טוב יותר למלחמה.

ובין הכוחות  בין אגף המודיעין  בעולם  לו תקדים  במיוחד שיתוף הפעולה שאין  לציון  ראוי 

המבצעיים, ובראשם חיל האוויר, פיקוד הדרום, חיל הים וגם השב“כ. שיתוף הפעולה הזה 

התאפשר בזכות רשת תקשוב שהקים צה“ל במסגרת פרויקט המכונה ”צה“ל רשתי“.

ככלל, ניתן לקבוע כי אגף המודיעין הצטיין על פי רוב באיסוף המידע (כולל בהעברת מידע 

מודיעיני טקטי לדרגי שטח בהתאם לתפיסת לוחמה מבוססת מודיעין – לוחמ“מ), ואולם הוא 

שגה בהערכה. אורך הזמן שנדרש כדי להביא את החמאס לקבלת הפסקת האש לא נחזה 

מראש, וגם לא הובנה במלואה החומרה של איום המנהרות ההתקפיות.

יותר  טובות  להגיע לתוצאות  היה  ניתן  כי  או במאוחר  יתברר במוקדם  בנושא המנהרות, 

היו  המודיעין,  ואגף  הדרום  פיקוד  הביטחון,  משרד  בנושא,  המעורבים  הגורמים  כל  אילו 

הביא  הכישלון  לקופסה.  מחוץ  רעיונות  יותר  נבחנים  היו  ואילו  יותר,  פעולה  משתפים 

עזה. ייתכן  עוטף  תושבי  של  לשקמה,  יהיה  שקשה  הביטחון,  בתחושת  רצינית  לפגיעה 

שהיערכות אחרת לאיום המנהרות הייתה מונעת את הצורך במהלך קרקעי או שהייתה 

מביאה למהלך קרקעי מורכב פחות לביצוע. ומשהו על השב“כ: ההישג האדיר של פגיעה 

בבכירי הזרוע הצבאית של החמאס התאפשר בזכות מידע מודיעיני נדיר באיכותו, וחיפה 

במידה מסוימת על הקושי לפגוע בבכירים עד אז.

עזה היא ”מגרש משחקים“ של השב“כ הרבה יותר מאשר של אגף המודיעין בצה“ל, ויידרש 

להגביר את מאמצי האיסוף ברצועה לאורך זמן על-ידי כל הגופים של קהיליית המודיעין. 

ניתוח של המלחמה מעלה הבדלי גישות בין השב“כ לבין אגף המודיעין בצה“ל לגבי השאלה 

האם הייתה התראה למלחמה בעזה ביולי 2014. בשב“כ אומרים כי נערכו חודשים מראש 

למלחמה במועד זה.10 עמדת אמ“ן היא שנלקחה בחשבון אפשרות לסבב אלימות בקיץ אבל 

לא הייתה התראה קונקרטית.11 בדיעבד ברור כי אגף המודיעין לא הצליח לחזות את תגובות 

החמאס להצעות הפסקת האש שהוצגו על-ידי המצרים לאורך הדרך, והעריך כי יהיה סיכוי 

טוב להפסקת הלחימה כבר בשלבים מוקדמים (סיכוי שלא התממש).
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חיל הים 

לחיל הים הייתה מעורבות נמוכה בלחימה. הוא השתתף בלחימה באמצעות ירי טילי ”תמוז“ 

ותותחים מהחוף אל הים ובאמצעות פשיטות של הקומנדו הימי על מתחמי שיגור רקטות. 

רק פשיטה אחת פורסמה, מפני שנפצעו בה ארבעה מהלוחמים. אפשר להפיק מהחיל הזה 

יותר בצד ההתקפי. בצד ההגנתי, מילא החיל את משימתו במלואה - הגנה על אסדות הגז  

על  הימי  הסגר  ואכיפת  אסטרטגית,  משמעות  שלהן  עזה,  רצועת  חופי  שמול  תטיס“  ”ים 

הרצועה. לחיל יש גם תפקיד מרכזי, במערכה למניעת העברות נשק מאיראן לרצועת עזה, 

שמתנהלת בין המלחמות ברצועה. בלט היעדר היכולת של חיל הים לבצע איגוף ימי על-ידי 

העברת כוחות שריון וחי“ר לחופי עזה.

למרבה המזל, הלחימה בעזה לא חשפה בעיה חמורה בחיל הים - עיכוב משמעותי בתהליך 

הצטיידות בספינות טילים חדשות במקום ספינות הטילים הקיימות, שהחדשות ביותר ביניהן 

כבר בנות עשרים שנה (ספינות ה“סער 5“). מסיבות שונות חיל הים מאחר מזה חמש שנים 

לפחות בהשקת תכנית לסטי“לים חדישים.

תקשוב 

בשנים 2012-2007 הייתה השקעה גדולה בתקשוב. פרויקט צי“ד שמחבר בין כוחות היבשה 

ופרויקטים תקשוביים בכל זרועות הצבא יצאו לדרך. בשנה האחרונה הייתה עליית מדרגה 

לוטם, היחידה הטכנולוגית הגדולה  יחידת  ”צה“ל רשתי“ בהובלת  משמעותית, כשפרויקט 

של אגף התקשוב, הצליח לחבר מערכי איסוף ותקיפת מטרות, גורמים מזרועות שונות, כולל 

חיל האוויר, חיל המודיעין, חיל הים וכוחות היבשה, לרשת נתונים אחת. חלק גדול מהישגי 

צה“ל במלחמה הושגו בזכות יכולת התקשורת בפס רחב על גבי אותה תשתית תקשוב, של 

הזרועות השונות. צפוי כי בעקבות המלחמה יואץ יישום תכנית הרמטכ“ל לרשת תקשוב כלל 

צה“לית המכונה ”צה“ל רשתי“. 

העורף 

העורף הצטיין במלחמת עזה. לא רק האוכלוסייה שהתנהגה למופת על פי ההוראות - גם כוחות 

פיקוד העורף של צה“ל וכוחות ההצלה הנוספים. ככל הנראה ההחלטה לתת את האחריות 

המלאה על פיקוד העורף לצה“ל, ולסגור את המשרד האזרחי להגנת העורף, הייתה נכונה.
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להישגי מערכת ”כיפת ברזל“ תרומה משמעותית ביותר לכך שהעורף תיפקד באופן כמעט 

נורמלי, למעט אזור עוטף עזה שם הייתה חשופה האוכלוסייה גם לאיום של מרגמות, שלא 

נמצא לו מענה הגנתי ראוי. בהקשר זה, ככל הנראה נעשתה טעות שלא הופעלה תכנית, 

מערכת  על-ידי  יזום  באופן  עזה  עוטף  מיישובי  אוכלוסייה  לפינוי  ומוכנה,  קיימת  שהייתה 

הביטחון, לפחות לצורך התרעננות. התכנית שלא הופעלה מכונה ”מלון אורחים“. תחת זאת 

הרמטכ“ל קרא לתושבים לחזור בעיצומה של הפסקת אש (”נאום הכלניות“) בעקבות מידע 

מודיעיני שגוי. 

 

פיקוד העומק

מבצעים  תוכננו  אביב,  בתל  בקריה  הכללי  המטה  בבניין  העומק,  פיקוד  מפקדת  במשרדי 

היו  אולי  הם  מאושרים,  היו  המבצעים  אילו  הדמיון.  גבול  על  חלקם  עזה,  ברצועת  נועזים 

הארוכה.  עזה  במלחמת  מהאוויר  חוסלו  שלא  החמאס  מבכירי  חלק  אל  מאפשרים להגיע 

תכניות הפשיטה הנועזות הועברו ללשכת הרמטכ“ל, אך נפסלו בזו אחר זו. רוב הפסילות היו 

בשל סיכון גדול מאוד ותועלת מבצעית נמוכה יחסית, שלא הצדיקה את הסיכון. זה לא אומר 

שלא היו בלחימה מבצעים חשאיים של יחידות מיוחדות, כאלה שלא נודעו עד היום ואולי לא 

יסופרו לעולם, אבל ההשפעה שלהם על המערכה הייתה שולית ביותר. 

מעורבות נמוכה של פיקוד העומק בלחימה לא אפשרה לתת מענה בוויכוח המתקיים ללא 

הרף בצה“ל סביב השאלה, האם הקמת המפקדה הייתה מוצדקת. ככלל, הפיקוד הוקם כדי 

לפעול בזירות לחימה שבהן יש ”עומק“ גאוגרפי, כמו זירות איראן ולבנון, ולא בתא שטח קטן 

קרוב וצפוף כמו רצועת עזה.

תקציב הביטחון

הביטחון  כך שבמערכת  על  מעיד  הביטחון בחמש עשרה השנים האחרונות  ניתוח תקציב 

שנה  כל  בתוך  גם  מכך,  יתירה  קשות.  שנים  באות  בתקציב  יחסי  שפע  של  שנים  לאחר 

ושנה, נערכים קרבות קשים על התקציב, כך שלרוב התקציב בפועל גבוה באופן משמעותי 

מהתקציב המוקצה רשמית בתחילת השנה. בחינה לאחור של התקציב מעלה כי אילו הוא 

היה שומר על יציבות, בפועל הייתה ההוצאה על הביטחון דומה פחות או יותר למתווה דו“ח 

ברודט. צה“ל שילם מחיר במוכנות על חוסר היציבות התקציבית. הניהול התקציבי במצב של 

חוסר יציבות בהקצאה הממשלתית לצורכי ביטחון הוא בלתי יעיל בעליל.
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למרות האיומים הברורים, מדהים לראות שצה“ל פועל כבר למעלה משלוש שנים, לכל אורך 

תקופת כהונתו של רא“ל בני גנץ כרמטכ“ל, ללא תכנית רב שנתית מאושרת על-ידי הדרג 

ב-2011.  גבי אשכנזי כרמטכ“ל, הסתיימה  רא“ל  ”תפן“ מימי  המדיני. התכנית הרב שנתית 

בשנת 2012 הייתה אמורה להיכנס לתוקף תכנית ”עוז“. היא נדחתה בגלל המחאה החברתית 

מתפתחים.  הדברים  כיצד  להבין  רצון  היה  הערבי“.  ”האביב  אירועי  ובגלל   ,2011 באוגוסט 

בשנת 2013 היו בחירות, ושוב תכנית ”עוז“ לא יצאה לדרך. בינתיים המצב השתנה והוחלט 

על תכנית חדשה שנקראת ”תעוזה“ שמעשית התחילה, אבל מעולם לא אושרה רשמית. 

המאבקים על התקציב של צה“ל לאחר מבצע ”צוק איתן“ לא תמו ומערכת הביטחון נמצאת 

בחוסר ודאות תקציבי שמביא נזק לביטחון ישראל.

סיכום

כל עוד הפלסטינים אינם משנים את מערכת החינוך שלהם, לא יהיה סוף לסכסוך; ישראל 

רק תנהל אותו. היא תמשיך לחיות על חרבה ”ותכסח את הדשא“ לפי הצורך. לישראל אין 

את היכולת לעצב את הסביבה האסטרטגית שלה, אלא רק את היכולת לפגוע ביכולות של 

אויביה לפגוע בה. במקרה של חמאס, יש להפנים את העובדה שמדובר בארגון בעל שורשים 

החליטה  איתן“  ”צוק  במבצע  לכן  שם.  רבה  לאהדה  הזוכה  הפלסטינית  בחברה  עמוקים 

פתיר  בלתי  בסכסוך  נמצאת  שהיא  מחשבה  מתוך  בעזה  הדשא“  את  ”לכסח  שוב  ישראל 

חמאס  של  ביכולת  משמעותית  לפגוע  כדי  התשה  של  אסטרטגיה  נדרשת  שבו  ומתמשך 

לפגוע בישראל. 

בסופו של דבר, יעד זה הושג. כשליש ממלאי הרקטות של חמאס ורוב התשתיות לייצור רקטות 

הושמדו. הוא נותר עם עשרים אחוז ממלאי הרקטות שהיה ברשותו בתחילת הלחימה. רוב 

המנהרות ההתקפיות (שלושים ושתיים), כנראה הושמדו, וכאלף לוחמי חמאס וכמה מבכיריו 

חוסלו. ייתכן וביצוע של יותר סיכולים ממוקדים והסרה מוקדמת של חלק מהמגבלות על 

השימוש בכוח אווירי שהטילה ישראל על עצמה היו מזרזים את קבלת הפסקת האש על-ידי 

חמאס וחוסכים מרצועת עזה נזק רב. ברור גם שהחמאס הפסיד מפני שהוא נכנע להצעת 

הפסקת האש המצרית שאותה הוא דחה החל מה-15 ביולי. הפסקת האש הבלתי מוגבלת 

שדרשו ישראל ומצרים מהווה תנאי מוקדם למשא ומתן עתידי. הפסקת האש נוסחה בלי 

עזה  רצועת  לתוך  המעברים  כל  החמאס.  של  תומכות  שתיהן  וטורקיה,  קטאר  מעורבות 

ימשיכו להיות בשליטת ישראל ומצרים, מה שמבטיח שחימושו מחדש של חמאס לא יהיה 

קל. מצרים אף חייבה את חמאס לבלוע את הגלולה המרה של נוכחות הרשות הפלסטינית 
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במעבר רפיח. ”נאומי הניצחון“ של חמאס אינם יכולים למחוק את העובדה שבסופו של דבר 

הוא נכנע ללא תנאי ללחץ המצרי-ישראלי.

כל הערכה של מבצע ”צוק איתן“ חייבת לחשב את המחיר של המבצע עבור ישראל. מערכת ”כיפת 

ברזל“ נטרלה כמעט את כל הרקטות שנורו למרכזי האוכלוסייה הישראליים. רוב המדינה הושפעה 

אך מעט מהמלחמה בעזה, על אף שככל הנראה לצלילי האזעקות הייתה השפעה פסיכולוגית 

עמד  המבצע,  בסוף  בנפש.  האבדות  את  צמצמה  הציבור  מצד  ממושמעת  התנהגות  שלילית. 

מספר האבדות על שבעים ושניים חללים (למעלה משישים מתוכם חיילים) ומאות פצועים. נזק 

מוגבל נגרם בעיקר לרכוש בעוטף עזה. עלויות ישירות ועקיפות של המלחמה שהסתכמו בכמה 

מיליארדי דולרים אינן מבוטלות, אך הן נסבלות עבור הכלכלה הישראלית החזקה.

מבצעי ”עמוד ענן“ ו“עופרת יצוקה“ בעזה וגם מלחמת לבנון השנייה נועדו להשיג הרתעה. 

גם מבצע ”צוק איתן“ נועד להשיג הרתעה. הקושי ”לשכנע“ את החמאס שלא לשגר רקטות 

לעבר ישראל, יעורר במוקדם או במאוחר את השאלה, האם לא הגיע הזמן למבצע הכרעה 

ברצועה, בדומה למבצע ”חומת מגן“ ביהודה ושומרון בתחילת העשור שעבר, שהיה מהלך 

של הכרעת הטרור ונמשך כמה שנים. לא בטוח כלל שבמזרח התיכון ראו בפעילות הצבאית 

הישראלית בעזה מאורע הרתעתי משמעותי.

לקידום  תכנית  ולהכין  הפירוז  רעיון  את  לאמץ  צריכה  ישראל  של  הציבורית  הדיפלומטיה 

הרעיון. היעד הוא להקשות על החמאס ככל הניתן (לא לחסל אותו). הדרישה לפירוז עזה 

– שלא תתקבל על-ידי החמאס – היא מנוף לחץ מדיני. הדיפלומטים הישראלים גם חייבים 

לחשוב היטב איך להדוף את המסע נגד המדינה במישור המשפט הבין-לאומי.

הלחימה הארוכה בעזה התנהלה בדיוק ההפך מלקחי מלחמת לבנון השנייה ב-2006. האלוף 

ונבצע  סמי תורג‘מן אמר ב-2011: ”נעשה הכול כדי לקצר את משך המערכה ככל שניתן, 

תמרון קרקעי מהיר וקטלני“.12 במלחמת עזה כיהן תורג‘מן כאלוף פיקוד הדרום, והתמרון 

הכי משמעותי שביצע היה עד למרחק של שמונה מאות מטר מהגדר בלבד, כדי להשמיד 

תכניות  חסרו  שלצה“ל  משום  וממושך,  מסורבל  היה  הזה  התמרון  גם  התקפיות.  מנהרות 

מבצעיות להשמדת המנהרות. היה צריך להמציא את מרבית תרגולות ההשמדה שלא הוכנו 

מראש, בשיתוף אנשי התעשיות הביטחוניות ומשרד הביטחון, תוך כדי לחימה ממש. מרבית 

מהלכי צה“ל בחמישים ימי מבצע ”צוק איתן“ היו חזויים מראש על-ידי החמאס והג‘יהאד 

האסלאמי. צה“ל לא הפתיע את האויב באופן משמעותי אפילו פעם אחת, ופעל אך ורק על 

פי מדרגות של עוצמת אש, משתנות ותגובתיות למהלכי האויב, במסגרת המנדט שניתן לו 

להשגת הרתעה מול החמאס, אך לא להכרעתו. 
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הועצם  המבצע,  בתחילת  עליונה  כמטרה  נחשב  שלא  המנהרות,  איום  כי  נראה  פניו  על 

במהלכו לממדים אסטרטגים על-ידי הדרג הצבאי והמדיני. יעדי המבצע המקוריים שעמם 

יצא צה“ל לדרך לא כללו טיפול במנהרות. צה“ל לא הפגין רצון לבצע אפילו פעולות התקפיות 

קרקעיות מוגבלות, מעבר ל“טיפול“ במנהרות ההתקפיות, על אף שמהלכים מוגבלים אך 

משמעותיים היו בתכניות המוקדמות שלו (ובחלקן אף תמך הרמטכ“ל גנץ בדיונים פנימיים 

בצה“ל, מבלי להביא את עמדתו לידיעת הממשלה).13 

בעקבות הלחימה צה“ל צריך לבחון מן היסוד תהליכים של בניין הכוח, ועקרונות להפעלתו, 

הסימפטומים  את  חושף  בעזה  שהיה  זה  כמו  שעימות  ארגוניות“  ”מחלות  עם  ולהתמודד 

שלהן. עם זאת, יש לא מעט נקודות חיוביות ראויות לציון, כמו עליונות טכנולוגית, רוח לחימה 

של חיילים ומפקדים ובשטח, והישגים נוספים. שלב התחקירים נמצא בעיצומו בכל רחבי 

המזרח התיכון, ולא רק בישראל וברצועת עזה.
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