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האיום לישראל ממנהרות טרור התקפיות מעזה הוא מוגזם. החשש מתקציר: 

בעלות יקרה מאוד סביב  גדולהלכן תכנית משרד הביטחון לבנות חומה 
הגיונית  ינהרצועת עזה, שתגיע לעומק של עשרות מטרים, אלרצועת עזה 

ה אסטרטגית. זהו בזבוז של כסף ומאמץ, המעניק לחמאס ניצחון מבחינ

 ציבור.-ביחסי

ידי חמאס מעזה לישראל עושות יחסי ציבור נהדרים -מנהרות התקיפה שנחפרו על
למחבלים. הן יוצרות דימוי מטריד מאוד המעצים את תחושת האיום בקרב ישראלים. 

מטרה זו, למרות פוטנציאל  מחבלים רוצים לזרות פחד ונראה כי המנהרות משיגות
 .ןההרס המוגבל שלה

החמאס  מחבליאלוף גדי אייזנקוט לידיהם של -, שיחק הרמטכ"ל רב2016בינואר 

. ""המשימה מספר אחת של הצבא השנה נהבאומרו כי התמודדות עם איום המנהרות ה
פני יכולת הטילים הגוברת של  לעאיום המנהרות מתעדף את דבריו מראים כי הוא 

האיום מהמדינה האסלאמית בסיני. יתר על כן, הוא ועל פני באללה בצפון ישראל חז
 מזלזל באיום הגרעיני הרציני מאיראן.

איום  בחשיבותבאופן דומה, נכנע שר החינוך נפתלי בנט להלך הרוח בציבור והגזים 

שלא שיתף את על כך מנהרות החמאס. הוא האשים את ראש הממשלה בנימין נתניהו 
מבצע צוק איתן. טיוטת היציאה לבסכנה החמורה של המנהרות עד לאחר  הקבינט

דו"ח מבקר המדינה שהודלפה גם כן מתחה ביקורת על נתניהו, שר הביטחון דאז משה 

רא"ל בני גנץ, על שלא צפו מראש את איום המנהרות של  )בוגי( יעלון, והרמטכ"ל דאז
 חמאס.

ת מנהרות שחצו לתוך שטח סיישראל במתקפה יבשתית להרפתחה , 2014 בקיץ

חיילים  41שכונה של העיר עזה. , עייה'ישראל. קרבות כבדים התנהלו, במיוחד בסג
 32ישראלים נהרגו ורבים נפצעו במהלך השלב הקרקעי, אשר הסתיים לאחר הריסת 

 מנהרות.

http://besacenter.org/perspectives-papers/gaza-tunnels-get-much-attention/


מערכת כיפת ברזל, אשר במידה רבה נטרלה את איום הרקטות מעזה,  בעקבות פיתוח
די קשה לטיפול. עד  אתגר ן מהוותרות לכלי חשוב בארסנל של חמאס. ההפכו המנה

 .בלבד הצלחה חלקיתנחלו כה, מאמצי ישראל לפתח טכנולוגיות לאיתור מנהרות 

 הנהכולת הפוטנציאלית של המנהרות לגרום נזק משמעותי לישראל יעם זאת, 
 חיים או מתים.  ,פיגועי טרור ו/או חטיפת ישראלים ותמאפשר ןהש זאת על אףמוגבלת. 

בעוד שתושבי עוטף עזה הם המושפעים באופן הישיר ביותר וברור שהם המודאגים 
 ו חדש.נביותר, סוג איום זה, שאמנם אין ספק שהוא מטריד, אינ

ידי מערכת הביטחון כמשנית לסכנות האורבות -מאז ומעולם על הלות טרור נחשביפע

ריטוריאלית של ישראל או לאיומים על עצם קיומה. אין ביכולתן של לשלמות הט
תחנות כוח או שדות  כגוןהמנהרות לאיים על יעדים אסטרטגיים בתחומי ישראל, 

חשובה;  הנהתעופה, כפי שעשו טילי החמאס בעבר. השקעה בהגנה מפני טילים 
כאשר הרבה פחות.  -כדי לשלול את השפעות המנהרות  רבים כספיםהקצאת 

על פי סדר עדיפויות בהתאם לגודלם קבע יכות להצריההוצאות  יםמוגבלהמשאבים 

 היחסי של האיומים איתם מתמודדים.

שר הביטחון אביגדור ליברמן, מתכננת פרויקט  דחיפתובכל זאת, מערכת הביטחון, ב
עומק של עשרות מטרים. שתגיע לקילומטרים סביב רצועת עזה  60באורך  חומה –ענק 

מיליון שקל. "קו מז'ינו" זה מסביב לעזה,  600סיוני בעלות של יילה יוקם קטע קיר נבתח
 סטוריה של מדינת ישראל.יאם יושלם, יהווה אחד הפרויקטים היקרים ביותר בה

העדיפות הגבוהה שנתנה ישראל לסוגיית המנהרות לחלוטין אינה מוצדקת. ראשית, 

קרקעיות של -במניעת התכניות התת ההיה יעילת תנהמתוכנ חומהאם ההלא ברור 
ישראל להמעיט לל אשודדי בנקים. וכיחו החמאס. הרי קירות בטון ניתן לפרוץ, כפי שה

 החמאס.  בכושר ההמצאה של מהנדסי

שאפתני מסיט משאבים ממימון צרכים חשובים יותר של צה"ל. הפרויקט השנית, 
ם כלכליים. דווקא תגבור כוחות הקרקע משיקולי הזנחת הנה ביותר רלוונטית הדוגמ

כוחות הקרקע הנו הכרחי בהתמודדות עם איום הטילים המדויקים ומספר התפתחויות 

 .שבפתח חמורות אחרות

נעשה כדי להתמודד עם איום המנהרות מעצים שלא לצורך ששלישית, המאמץ האדיר 
ציבור -א מתנת יחסיוה מההעצו חומהאת כוחו של האויב לפגוע בישראל. פרויקט ה

החמאס מתעייף. סבבי שזמון בעייתי, שכן ישנם סימנים עבור החמאס. יתר על כן, הת
האלימות גבו מחיר מעזה. נראה כי אסטרטגיית ההתשה )"כיסוח הדשא"( של ישראל, 

נראה כי החמאס מסתייג , וקורטוב של הרתעה ווהבידוד האזורי הגדל של חמאס, יצר
 מייזום פעולות איבה.

א נועד ולבניית חומה סביב עזה נובע ממניעים פוליטיים פנימיים. ההפרויקט נראה ש

נים של תושבי חבל הארץ הדרומי ביחס לאיום המנהרות. להרגיע את החששות המוב  
הלחץ הפוליטי המתמיד שעל הממשלה באומרה כי היא "עושה כל  עלמקל  הוא

מעל הכל, חסרת , ותם, זו תגובה פופוליסטית ובזבזנישביכולתה" כדי למצוא פתרון. בר

 כל הגיון אסטרטגי.

 

אילן והמנהל -אפרים ענבר הוא פרופסור אמריטוס למדעי המדינה באוניברסיטת בר
 סאדאת למחקרים אסטרטגיים.-המייסד של מרכז בגין

 לנדיבותה של משפחת גרג רוסהנדלר סדרת הפרסומים מבט מבס"א מתפרסמת הודות


