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  ל ולקחי מלחמת לבנו� השנייה"צה
  *עמיר רפפורט

  מבוא

אינו יכול לשנות את העובדה , 2006	 מאז אוגוסט השקט השורר בגבול הצפו

תחושת הכישלו	 נובעת מכ# . שמלחמת לבנו	 השנייה הייתה כישלו	 צורב

לא הכריעה את חזבאללה בעימות , בעוצמתה הצבאית והכלכלית, שישראל

כמו אלה , לא הגיעה להישגי� חלקיי� מול הארגו	, או לחילופי	, הצבאי

וע� הרבה ,  ימי המערכה�33  בפרק זמ	 קצר מא#, שהושגו בסופו של דבר

 תחושת הכישלו	 קשורה ג� לכ# שישראל לא השיגה .פחות אבידות ונזק

ובראש� החזרת החיילי� , את יעדיה הפומביי� מתחילת המלחמה

החטופי� ופירוק חזבאללה מנשקו בהתא� להחלטת מועצת הביטחו	 של 

   �1559.1 שמספרה "האו

המלחמה הייתה רצופת טעויות . ל"  לחובת צהחלק ניכר מהכישלו	 נזק

, ובמהלכה נתגלו כשלי� לוגיסטיי� קשי�, חמורות של הדרג הצבאי הבכיר

כטבע� של מבחני . ליקויי� חמורי� במוכנות ובעיות ערכיות מהותיות

 חלק מהבעיות הארגוניות מה	 סובל 2006חשפה המערכה בקי( , אמת

ולעתי� ג� מעיני הפיקוד , ני הציבורא# ה	 נעלמות מעי, הצבא באופ	 תדיר

לפתע התבררה רמת� המקצועית הנמוכה של כוחות . בעתות שגרה, הבכיר

 בייחוד התגלה כי. מידת ההזנחה של כוחות המילואי� ונחשפה, היבשה

ל היה שבוי בתפישת הפעלה בעייתית ובשפה מקצועית שלא הייתה "צה

  2.מוכרת למרבית הכוחות בשטח

חי� בעקבות המלחמה היה המקי  והיסודי ביותר תהלי# הפקת הלק

 בראשות קציני� במילואי� � שורה של ועדות חקירה 3.בתולדות ישראל

.  הוקמו שבועות ספורי� לאחר המלחמה�וחוקרי� בכירי� מהאקדמיה 

ובו לקחי המלחמה והמלצות עיקריות , עבודת	 היוותה בסיס למסמ# רשמי

במטה הכללי פיקח על יישו� ) צ"מא( אג  המבצעי� 4.ל"לשינויי� בצה

ופע� בכמה חודשי� ער# , ההמלצות בהתא� ללוחות זמני� שהותוו מראש

  . ל דיוני� מיוחדי� על התקדמות התהלי#"ג� סג	 הרמטכ

התנהלה , ועדת וינוגרד, 2006הוועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנו	 

, איי�והיא נשענה על מסקנות התחקירי� הצב, במקביל להלי# הצבאי

קיימת חפיפה רבה בי	 , לאור זאת. ל"בייחוד בכל הקשור לתפקוד צה

 ע� פרסו� 5.ל לבי	 ההמלצות שגיבשו הוועדות הצבאיות"המלצותיה לצה

 זיהה אג  המבצעי� שישה פערי� מרכזיי� בי	 ,2008 בינואר ,ח הסופי"הדו

מו בעקבות כ# הוק. המלצות ועדת וינוגרד ובי	 המלצות הוועדות הצבאיות

                                                 
  .א"בס במרכז וחוקר צבאי פרש	 הוא רפפורט עמיר   *
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. ל שתי ועדות פנימיות נוספות לש� עדכו	 מסמ# הלקחי� הצבאי"בצה

  . ל" המלצות עיקריות לשינויי� מהותיי� בצה31לאחר העדכו	 מנה המסמ# 

חלק מהתפישות . ל שינוי משמעותי"מאז מלחמת לבנו	 השנייה עבר צה

השפה והמינוח .  הפכו למוקצות מחמת מיאוס2006שהונהגו בו עד קי( 

ל למבצע " יצא צה2009�2008ינואר �בדצמבר. א# לא רק ה�, השתנו

, ע� זאת. ובמהלכו הופגנו חלק מהשינויי�, ברצועת עזה" עופרת יצוקה"

, אחרי הכול. ההצלחה במבצע הינה תסמי	 חלקי בלבד לשינויי� שחלו

 � החמאס �יכולותיו של האויב ש� . השטח ברצועת עזה צר ומתוח� יחסית

  6.באללהנחותות מאלו של חז

ל בעקבות מלחמת "מטרת המחקר היא לבחו	 את הלקחי� שהופקו בצה

על מנת שנית	 יהיה לענות על השאלה עד , לבנו	 השנייה ואת אופ	 יישומ�

ינתח המחקר את לקחי , לש� כ#. ל מוכ	 לאתגרי� המצפי� לו"כמה צה

בהתא� , 2006ל מאז "המלחמה ויבח	 את השינויי� המרכזיי� שחלו בצה

יוצגו . לית"הפרק הראשו	 יעסוק בתפישת ההפעלה המטכ. י� שהופקוללקח

בו הגורמי� המרכזיי� שהשפיעו על עיצוב התפישה בשני� שקדמו 

בהמשכו יוצג התרגו� הצבאי של גורמי� אלו . למלחמת לבנו	 השנייה

הפרק השני יתמקד בבניי	 הכוח . שבאו לידי ביטוי במלחמה, להנחות עבודה

הפרק יעסוק בשינויי� .  לעקרונות ההפעלה השוני�ובמוכנותו בהתא�

 �י� ויבשה ,  אוויר� ובמגמות השונות שחלו מאז המלחמה בשלוש הזרועות 

הפרק . מודיעי	 ועור , לוגיסטיקה: כגו	, וכ	 בגופי� צבאיי� נוספי�

וכ	 במסגרת , ל כארגו	 גדול"השלישי יתמקד בחזקותיו ובחולשותיו של צה

תו# , 2006שבאו לידי ביטוי בקי( , תנהגות הצבאיותהערכית ובנורמות הה

הסיכו� יתייחס למסקנות העיקריות . בחינת השינויי� שחלו כתגובת נגד

  . ולסוגיות מחקר אפשריות בעתיד

גיבוש הממצאי� אר# חודשי� . המחקר מתמקד בדרג הצבאי ולא במדיני

ונערכו  7,נאספו חומרי� תחת מגבלות של ביטחו	 מידעבמהלכו . ארוכי�

במיוחד ע� גורמי� , למעלה ממאה שיחות עומק ע� מקבלי החלטות

. כולל שורה של גורמי צבא רשמיי� בתפקידי מפתח, במערכת הביטחו	

, תחקירי� צבאיי� רשמיי�, מאמרי�, המחקר מתבסס על ספרי�, בנוס 

פרסומי� בתקשורת ופרסומי� רשמיי� , חות רשמיי� של מדינת ישראל"דו

ר# המחקר חש חובה נעימה להודות לגורמי� שהקדישו עו. ל"של צה

כמו כ	 תודה מיוחדת . ל גילה בחלק מהנושאי�"ועל הפתיחות שצה, מזמנ�

  .ליר	 אופק, לעוזר המחקר
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  ל"לית לצה"תפישת ההפעלה המטכ: 'פרק א

היא הש� הכולל של עקרונות הפעולה ) Operational Art(תפישת ההפעלה 

, זו משקפת ומטמיעה עקרונות של הפעלת כוחתפישה . למערכת הצבאית

ומספקת תשתית משותפת למפקדי� וללוחמי� לצור# תפקוד טוב יותר של 

ל אשר למקומה " היא משקפת את ראיית צה8.המערכת הצבאית המורכבת

וכ	 לגבי השפעות של , של מדינת ישראל בסביבה האזורית והגלובלית

התפיסה היא מסגרת , קרה בעי9.תהליכי� המתרחשי� בחברה הישראלית

נית	 לראות בה נדב# בי	 המסגרת . עקרונות ותהליכי� מנחי�, של רעיונות

הרעיונית להשגת עקרונות המדיניות לבי	 תורת לחימה צבאית ותכנוניה 

  . הנסמכי� על קריטריוני� ברורי�, האופרטיביי�

הצור# לעצב מחדש את תפישת ההפעלה היה הלקח הראשו	 במסמ# 

רבי� בצבא נטו לראות . ל לאחר מלחמת לבנו	 השנייה"של צההלקחי� 

, בתפיסת ההפעלה שנכנסה לתוק  שלושה חודשי� בלבד לפני המלחמה

מערכה מכוונת " ו10,"ל"לית לצה"תפישת ההפעלה המטכ"תחת הכותרת 

 ועדת וינוגרד הצביעה על כ# .סיבה משמעותית לכשלי לבנו	, "אפקטי�

ל באופ	 רשמי מבלי שהושלמו מראש "אושרה בצהשהתפישה האמורה 

  11.תהליכי הטמעה ראויי�

באחריות המטה " זירה כללית"התפיסה עשתה אבחנה בי	 , למשל, כ#

זירת " (זירת מבצעי�"ו, באחריות אחד הפיקודי�" זירת מערכה", הכללי

א# לא ניתנו לפיקודי� אמצעי� מתאימי� כדי לממש , )פעולה אופרטיבית

כמו אמצעי איסו  מודיעיני , "זירת מערכה"ות� בבאופ	 עצמאי את אחרי

למרות , אמצעי� כאלה נשארו כול� באחריות המטה הכללי. בעומק השטח

  .התפיסה החדשה

, תהליכי ההטמעה המוגבלי� הובילו לכ# שבמבח	 המעשה פיקוד צפו	

שהיה אמור להיות אחראי על מכלול הכוחות שלחמו במרחבי� השוני� 

� את כוח הלחימה היבשתי לזירות מבצעי� מסוימות הכווי	 ותיא, בלבנו	

עסק , זירתי� שאמור היה לשמש גו  על, המטה הכללי, לעומתו. בדרו� לבנו	

   12.בתיאו� ובהכוונת מאמ( הלחימה הכללי מול לבנו	

 זירת המלחמה �הבעייתיות הרבה לא הייתה ע� חלוקת הזירות , בר�

 וא  לא � בצעי� הזרועית זירת המערכה הפיקודית וזירת המ, לית"המטכ

אלא , )ל הכירוהו במלואו"ממילא מעטי� בצה(ע� מסמ# ההפעלה עצמו 

ברעיונות שצמחו בצבא בשני� שקדמו למלחמה והיוו את הבסיס לגיבוש 

בהקשר זה יש להתמקד בשלושה רעיונות מרכזיי� בעלי השלכות . התפישה

  .   במהלכהל בתקופה שקדמה למלחמה וא"מרחיקות לכת על התנהלות צה

הייתה , ל לפני המלחמה"שקנתה לה אחיזה בצה, התפישה הראשונה

שחשיבות הכוח האווירי הולכת וגדלה בצורה דרמטית בעוד שחשיבות 

היו אפילו שהאמינו שנית	 יהיה להכריע את . הכוח היבשתי הופכת לזניחה
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על א  שלא היה , המלחמה הבאה באמצעות שימוש בכוח אווירי בלבד

13.תקדי� היסטורי חד משמעי"  אוויריתהכרעה"ל
 

טעות תהיה לחשוב שהסתמכות מוגזמת על חיל האוויר החלה ע� מינויו של 

חלו( עצמו ביטא את הרעיו	 . ל"ל צה"לרמטכ, ד	 חלו(, איש חיל האוויר

 בהרצאה במכללה לביטחו	 2001בינואר . ל"כבר שני� לפני שמונה לרמטכ

זה ... כוח יבשתי כל עוד יש חלופה ראויהלא מפעילי� "הוא אמר כי , לאומי

שניצחו	 , קוד� כל: מחייב אותנו להתנתק מכמה הנחות אנכרוניסטיות

ניצחו	 משמעו השגת התכלית האסטרטגית ולא בהכרח . שווה טריטוריה

כוח אווירי משפיע באופ	 . הכרעה היא עניי	 של תודעה... טריטוריה

   14".משמעותי על תודעת היריב

 האוויר נבעה מהשילוב בי	 המאפייני� המסורתיי� של חיל העדפת חיל

 לבי	 פיתוחי� � תנועה חופשית במרחב וריכוז מהיר של מסת אש �האוויר 

המכונה מהפכה ,  שילוב זה15.טכנולוגיי� חדישי� בתחומי השליטה והאש

גר� לזרוע האוויר , )Revolution in Military Affairs(בענייני� צבאיי� 

יי� מבצעיי� וארגוניי� שהשפיעו עמוקות על יכולת הלחימה לעבור שינו

טענו ,  התפתחות זו16.החילית ועל צורת התנהלות המלחמה בכלל

ולהפעילו במקביל , מאפשרת לחיל לרכז במהירות כוח אש מדויק, התומכי�

התנהלות כזו מעמידה את היריב . על מרכזי הכוח היריבי� כדי לשתק�

וכל , ממנו כל יכולת התמודדות ע� הנעשה סביבובפני סיטואציה בה נמנעת 

השיתוק הפיזי יחד ע� האפקט . אפשרות תגובה למצב בו הוא מצוי

   17.התודעתי של חוסר יכולת תגובה יגרמו לו לאבד שיווי משקל ולקרוס

 Strategic(ההנחה שזרוע האוויר מסוגלת לבצע שיתוק אסטרטגי 

Paralysis (ל"שהשפיעו על צה, נוספותהשתלבה יפה ע� שתי הטענות ה .

האחת גרסה שיש לראות בתמרו	 היבשתי מהל# אחרו	 בארו	 התגובות 

לפיה מלחמה " הרואית�פוסט" טיעו	 זה התאי� לתפישת לחימה 18.לי"הצה

נחשבת לגיטימית בעיני הציבור ומנהיגיו כל עוד היא משיגה את יעדיה 

,  לכ	19. הצד השניבמינימו� אבידות בקרב הכוחות הלוחמי� ובקרב אזרחי

העדיפות היא לכוח המסוגל לגרו� לנזקי� רבי� ומדויקי� אצל היריב תו# 

   20.מנגד וסיכו	 מינימאלי של הכוחות� הפעלת אש

חלו( לא היה הקצי	 הבכיר היחיד שראה בכוח האווירי כמעט את חזות 

הוגדלו תקציבי האוויר והמודיעי	 , ל משה יעלו	"רא, בתקופת קודמו. הכול

לעומת . 2005�2002ל בי	 השני� "ות הקיצו( המשמעותי בתקציב צהלמר

 21. בפרק זמ	 זה�25% תקציב זרוע היבשה קוצ( בלא פחות מ, זרוע האוויר

הקיצו( האמור ביטא במידה רבה תפישה שהלכה והתגבשה ולפיה התמרו	 

הפ# , שש� דגש על סדר כוחות יבשתי גדול ומאוז	, "מסורתי"הקרקעי ה

להעדפה  22. לכל היותר להפעלת אש מאסיבית מהאווירלמהל# משלי�

מוחלטת של הפעלת אש אווירית מדויקת על פני תמרו	 קרקעי היו השלכות 

ל במש# ימי� ארוכי� "במלחמת לבנו	 השנייה נמנע צה, למשל. רבות
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מלגייס כוחות מילואי� מתו# אמונה שפעולה אווירית לבדה תביא 

כדוגמת ההחלטה ,  ג� השלכות מוסדיותלהעדפה זו היו. להישגי� הנדרשי�

על א  , לראש המטה הכללי, ד	 חלו(, למנות את מפקד חיל האוויר לשעבר

, ל אחראי ישירות על הפעלת הכוח היבשתי"ל הרמטכ"שעל פי מבנה צה

  .ולחלו( לא היה שו� ניסיו	 בכ#

הייתה , בעיה נוספת שהייתה קיימת בשני� שקדמו למלחמת לבנו	 השנייה

ל ש� דגש בבניי	 הכוח שלו ובגיבוש תפישת הלחימה " לכ# שצהקשורה

על הצור# לתת מענה הול� לעימות מוגבל במסגרת מה שמכונה , שלו

 עימות בעל מאפייני� דומי� מאוד � סימטרית בעצימות נמוכה �לחימה א

לפעילות בשטחי� מול גל הטרור הפלסטיני באינתיפאדה השנייה שהחלה 

 לצרכי העימות המוגבל הוצבה במקו� גבוה בסדר ההתכוננות. 2000בשנת 

כדוגמת , רק מתחת לצור# להתכונ	 לאיו� גרעיני, ל"העדיפויות של צה

נדחקה לתחתית סדר , "מסורתית", מלחמה סימטרית, לעומת זאת. אירא	

הוזנחו היסודות של תפישת ההפעלה בעימות , כתוצאה מכ#. העדיפויות

שהיה שונה מהעימות , גבל מול חזבאללהרגיל או א  במרכיבי העימות המו

 בראש ובראשונה הוזנחו ההכנות לתמרו	 קרקעי 23.בזירה הפלסטינית

   24.התקפי לש� השמדת כוחות היריב וכיבוש חלקי� משטחו

ההתפתחות התפישתית החשובה ביותר בשני� שקדמו , מעבר לכל אלו

 ליישו� הייתה קשורה, שהשלכותיה מרחיקות לכת, למלחמת לבנו	 השנייה

ס# כל פעולות הלחימה "מערכה מוגדרת כ". תורת המערכה"עקרונות 

הכפופות לרעיו	 אחד והמכוונות להשיג אותה , והפעולות הנלוות לה

) 'מיל(ל "ל הוא תא"בצה, "אבי תורת המערכה"מי שנחשב כ 25".מטרה

 בתו# מתח� המכללה לביטחו	 לאומי 1994שייסד בשנת , שמעו	 נוה

המערכה שעליה דיבר ). �"המלת(מכו	 לחקר תורת המערכה את ה, בגלילות

 הרמה הגבוהה ביותר של ,נוה היא תוו# תיאורטי שנמצא בי	 האסטרטגיה

לבי	 , הגדרת המטרות על ידי הדרג המדיני והפיקוד העליו	 של הצבא

הרעיונות שלה . אופ	 מימוש יעדי המלחמה בשטחשהיא , הטקטיקה

בי	 , תחומית המשמשת� תיאוריה בי	, "ותתורת המערכ"שאובי� ג� מתו# 

התיאוריה . או מדעי המחשב, הביולוגיה, למחשבה על מדעי החברה, היתר

קהילה , אורגניז�(המבקשת לבחו	 את עקרונות הפעולה של יחידה מסוימת 

את יחסי הגומלי	 , כחלק ממכלול של יחידות נוספות, )או רשת מחשבי�

ותיה על יחידות אלו ועל המערכת בינה לבי	 יחידות אחרות ואת השפע

  26.בכללותה

פועל בראש ובראשונה מול מערכות יריבות ולא , פי תפישה זאת�על, ל"צה

, כדי להכריע	 עליו לזהות נקודות חוזק וחולשה. רק מול צבא האויב

כל מהל# צבאי משפיע בהכרח לא רק על . ולהוציא	 משיווי משקל

. רה הלוחמת ועל חברת היריבאלא ג� על החב, ההתרחשויות בשדה הקרב

, ידי הפעלת כוח צבאי�נית	 להכריע מערכה לא רק על, לפי התפישה, לכ	
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ואפילו בפעולות לא , אלא ג� באמצעות שימוש בכוח מוגבל א# ממוקד

הדבר החשוב ביותר הוא לזהות את נקודת שיווי המשקל של . צבאיות

  . האויב וש� לתקו 

ל "ניהל את המכו	 עמו ג� תא(, ו	 נוה� של שמע"במש# שני� הטמיע המלת

שעברו קורס , את התפישה המערכתית בדורות של מפקדי�) דב תמרי) 'מיל(

נוה זכה בעיני . 2002עד שהקורס הופסק בשנת , )�"קומ(מערכתי מתקד� 

  ".גורו"על של כמעט �חלק מתלמידיו למעמד

 י�תיאורטיקנ. לא היו מופרכי�בבסיס התפיסה המערכתית הרעיונות 

ל הפכה התפישה "בצהאלא ש. צבאיי� בעול� חשבו עליה� עוד לפני נוה

 היו לכ# השלכות .על חשבו	 הטקטיקה והאסטרטגיה, לוכמעט לחזות הכ

  .הרסניות

כללה שלושה שלבי , �"ל בהשפעת המלת"שנכנסה לצה, שיטת ההפעלה

גיבוש מטרות צבאיות הגיוניות וניתנות  �עיצוב : חשיבה ועבודת מטה

 �תכנו	 . ב. גה בהתא� לעקרונות מדיניי� ולאילוצי� המופעלי� עליה�להש

 �ניהוג . ג. ניסוח היעדי� המבצעיי� והגדרת המשימות לכוחות השוני�

ביצוע משימות על סמ# המתח בי	 נהלי� וקריטריוני� ברורי� לבי	 המצב 

ידי גורמי� שוני� תו# �הנעשי� על,  מדובר בשלבי� נפרדי�27.הקיי� בפועל

של האויב שהפכה ליעד " צריבת תודעה"כדוגמת , שימוש במושגי� חדשי�

  . למשל בעימות מול הפלסטיני�, ל"לכל דבר מבחינת צה

, כ#. ל למבנה ארגוני חדשני"הרעיונות האקדמיי� בעיקר� יושמו בצה

בראשות קצי	 בדרגת אלו  משנה באג  " עיצוב"ל הקי� מחלקת "צה

ל הותאמו לתפיסה "טיבת דובר צהואפילו היעדי� של ח, המבצעי�

כפי שהיה במש# עשרות , לא עוד עיסוק בדוברות ובהסברה: המערכתית

ל צרי# "שצהנקבע . "עיצוב תפיסת מציאות בשיח הציבורי"אלא , שני�

ממש כמו המכלולי� המסורתיי� , "מכלול תודעה"להפעיל בשעת מלחמה 

 .לוגיסטיהע יאו� הסיועל תאש או ההפעלת  ליות עבמפקדות שאחרא

הוק� אפילו בעוצבת " מכלול תודעה. "האבסורד לא נעצר במטה הכללי

כאילו מדובר במער# , 91אוגדה , ל האחראית על חזית לבנו	"הגליל של צה

  .לחימה לכל דבר ועניי	

עתה החלו . ל ואת הגדרת המטרות"התפישה החדשה שינתה את השפה בצה

על , היינו). Effect-Based Approach(לדבר על תפישה מכוונת אפקטי� 

ידי הפעלת אמצעי� �היכולת להשפיע על התנהגותו ויכולותיו של היריב על

שוני� בהתא� ליעדי� שנקבעו ולמשימות הספציפיות של הכוחות 

  29. כדי לחולל בקרבו שינוי התנהגותי רצוי28,השוני�

 תקיפת מעגל ההנהגה � היו עריפה ,שעליה� דיברו, "אפקטי�"דוגמאות ל

היות והוא היחיד הקובע את מטרות המערכת והיחיד המוסמ# , של היריב

 תקיפת אמצעי התקשורת והחישה של היריב במטרה �  ועיוורו	 30,לשנות	
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בנוס  . להעמידו בסיטואציה בה איננו יודע מה נעשה בשדה הקרב

תורת "ל מושגי� מרכזיי� חדשי� השאובי� מ"צמחו בצה, "אפקט"ל

שבירת הגיונו  ", "תודעה", "מנופי�", "עיו	 מערכתיר"כדוגמת , "המערכות

   .ועוד" מעצבי�", "של היריב

, יפי�" ביטויי� אקדמאי�", "כותרות", "חמקמקי�"מרבית המושגי� היו 

היה קשה מאוד להפיק מה� תוכ	 .  אסטרטגית� לרוב ע� מהות מדינית 

 מבצעי ויאפשרו יישו�, ותובנות מעשיות אשר יובילו להגדרת מטרה ברורה

ל הרחיק לכת והגזי� "כי צה, בדיעבד, אפילו שמעו	 נוה עצמו טע	. בשטח

   31.ע� האופ	 שבו ניסה לייש� בשטח מושגי� הקשורי� בתורת המערכה

  המצב כיו�

, ארבע שני� לאחר מלחמת לבנו	 השנייה לא נותר זכר לתפישות ולמונחי�

" אפקט"המונחי� כדוגמת  .ל ערב המלחמה ובמהלכה"שאפיינו את צה

,  הרתעה�במקומ� הוחזרו מושגי היסוד . נעלמו מהשיח הצבאי" צריבה"וה

 לתיאור מלחמה סימטרית בה זרוע האוויר מסייעת �התרעה והכרעה 

, תפישת ההפעלה 32.לכוחות הקרקע להלו� במרכזי המסה של צבא היריב

  . ולמעשה נגנזה, שנכנסה לתוקפה שלושה חודשי� לפני המלחמה הוקפאה

אחת הסיבות לקושי זה . ל מתקשה לנסח תפישת הפעלה חדשה" צה,בר�

, היא העובדה שתפישת הפעלה צבאית נובעת מתפיסת ביטחו	 לאומי

ומתווכת בינה לבי	 התכנו	 האופרטיבי , המאושרת על ידי הדרג המדיני

המציג , אז הקמתה אי	 לישראל מסמ# רשמיאלא שמ, ובניי	 הכוח הצבאי

בהקשר זה .  על פיה� יש להפנות משאבי� קיימי�את עקרונות המדיניות

שד	 בצור# לפתח כוחות , 1953גוריו	 משנת �יש להזכיר את מסמ# ב	

, יבשתיי� ואוויריי� איכותיי� כמענה ליתרו	 הכמותי של צבאות ערב

שדיבר על כ# שישראל חייבת , ומסמ# שגיבש המטה הכללי בשנות השבעי�

כדי להוביל להכרה ,  צבאות היריבלהשיג הכרעה מוחצת כתנאי להרתעת

שני המסמכי� הללו מעול� לא . בקיומה של ישראל ולהסכמי שלו� עמה

צוות בראשות ד	 מרידור גיבש תפישת ביטחו	 . קיבלו תוק  פומבי מחייב

א# התפישה הוקפאה בעקבות , לאומי חדשה לפני מלחמת לבנו	 השנייה

המועצה , י המלחמהאחר. תוצאות המלחמה לפני שקיבלה תוק  מחייב

אבל נכו	 , לביטחו	 לאומי קיבלה את המשימה לגבש עקרונות מעודכני�

  .למועד פרסו� המחקר עבודתה לא הושלמה

שנוסחו , "תפישות יסוד"ל על "מתבסס צה, בהיעדר תפישה רשמית

ל ומטהו במספר "ועל עקרונות שנוסחו על ידי הרמטכ, בזרועות השונות

. 2012�2008לשני� " 2012תפ	 " תכנית החומש כדוגמת גיבוש, הזדמנויות

יחד . מנגד�התכנית שומרת על העדיפות הגבוהה להפעלת כוחות אוויר ולאש

היא מחייה מחדש את מעמד התמרו	 הקרקעי כחלק בלתי נפרד , ע� זאת

חשיבות התמרו	 כבר באה לידי . ומשמעותי מכל תכנית הפעלה אופרטיבית
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במהל# שנועד לנתק את , רצועת עזהב" עופרת יצוקה"ביטוי במבצע 

ובעיקר , הרצועה כדי למנוע העברת אמצעי לחימה ולוחמי� מזירה לזירה

   33.ל"ובכ# לחשו  עצמו לאש צה, להתבלט בסביבתו, לגרו� ליריב להגיב

בוטלה באג  המבצעי� " מכוונת אפקטי�"ע� הקפאתה של תפישת הפעלה 

לית חזרה לאז	 "פעלה הצהוניכר שתפישת הה, "מחלקה לעיצוב המערכה"ה

, התפנית הקיצונית,  יחד ע� זאת.בי	 מרכיבי האש והתמרו	 בקרב

�1994 שהובילה לשלילה כמעט מוחלטת של הרעיונות שהתפתחו בי	 השני�

   .עלולה להתגלות כבעייתית בפני עצמה, �" על רקע פעילות המלת2006

" אפקטי�מוכוונת "ה של הא� התפי"עד היו� נמש# ויכוח פנימי בצה

הרחיקה " שלא הוטמעה נכו	 ומפניאו /ו שהייתה שגויה מיסודה מפניכשלה 

שהגרעי	 הבסיסי של הרעיונות באמת מתאי� להשתנות  וזאת בזמ	 ,"לכת

בכל זאת " הכרעה"כמו  אי	 ספק כי מונחי� ישני� לאיש. טבע המלחמות

 לה�  ארגוני� שאי	האויב יכול להיות שכ	 בעיד	 החדש ,זקוקי� לעדכו	

34.אחריות מדינתית
   

, ועדת וינוגרד התריעה מראש מפני הסכנה שבשלילה גורפת של כל הרעיונות

: ח הוועדה נכתב"בדו". חזרה למקורות"בש� ה, שהתפתחו ערב המלחמה

מרוב ביקורת על תפיסת ההפעלה החדשה היו ששכחו כי פיתוח התפיסה "

יש . ל"י עמוק בצהחשוב ונחו( לגשר על פער תפיסת, היה ניסיו	 אמיתי

לשבח את הצבא על כי עסק בנושא זה כה הרבה והקדיש לו תשומת לב 

ל לעדכ	 או לגבש תפיסות הפעלה לתרחישי אב "חובה היה על צה. רבה

נכו	 היה ג� לזהות כי הייתה . מגווני� שתתאמנה לאתגרי� העומדי� בפניו

, צאת נגדהוכי חיוני היה ל, אינטלקטואליות�ל נטייה גרועה לאנטי"בצה

חשוב ג� . ולהכשיר את המפקדי� ג� בתפיסה מופשטת ורחבה יותר

להדגיש כי לא בכל מלחמה או בכל הפעלת כוח אחרת צרי# או אפשר או 

  35".רצוי לכבוש שטחי�

, ל"מעצבי התכניות האופרטיביות בדרגי� הגבוהי� בצהחשוב להדגיש כי 

שלל לחלוטי	 את ל לא "צה .שינויי� בטבע המלחמותלג� כיו� מודעי� 

ובשני� האחרונות שתי , אחרי מלחמת לבנו	 השנייה" תורת המערכה"

קורס "אלו  א  עברו �משנה ותת�קבוצות של קציני� בכירי� בדרגות אלו 

הנושא נחשב למאוס בעיני מרבית הקצונה , ואול�". לאמנות המערכה

ו כאיל"שיש כאלו הטועני� כי מאז סיו� המלחמה , הבכירה עד כדי כ#

א# אי	 , אמירה זו אולי מוגזמת 36".ניתנה פקודה מלמעלה להפסיק לחשוב

ל כיו� רחוק מאוד מהסערות האינטלקטואליות שאפיינו אותו "ספק שצה

ל אפילו ארגנה קבוצות "לשכת הרמטכ, אז. ל משה יעלו	"בימי הרמטכ

 המכו	 לתורת המערכה, ג� כיו�. סיעור מוחות כדי לקד� רעיונות חדשי�

אבל חשיבותו נמוכה , ל"בסיס למסגרת האינטלקטואלית בצהמשמש 

37.נוה עמד בראשו) 'מיל(ל "רחוקה לאי	 ערו# מהתקופה בה תא, מאוד
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תהלי# החזרת הרעיונות המסורתיי� לתפישת ההפעלה ויצירת פרופורציה 

�אבל האווירה האנטי, סבירה בי	 מרכיביה נראי� כצעד בכיוו	 הנכו	

  .רו� לנזקי� בטווח הארו#אינטלקטואלית עלולה לג
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  בניי� הכוח ומוכנות: 'פרק ב

  יבשה

במרבית המקרי� והתחומי� גילה הצבא בפעילות "עדת וינוגרד כתבה כי ו

המעידות על חוסר , תקלות חמורות 38". חזבאללההיבשה אוזלת יד מול

היו אפילו מנת חלק	 של שתיי� מהעוצבות הסדירות , מקצועיות בסיסית

וחטיבת שריו	 ) ל"חטיבת הנח (933ר " חטיבת חי�ל "ההאיכותיות של צ

בי	 , שתי החטיבות היו שותפות. 4המפעילה את טנקי המרכבה סימ	 , 401

  . למלחמה�32 לקרב על חציית נחל הסאלוקי מצפו	 למטולה ביו� ה, היתר

שמפקדותיה	 , רבות דובר על חוסר התיאו� המשווע בי	 שתי החטיבות

מקוממת במיוחד הייתה , ואול�. י במהל# הקרבמוקמו באותו בית לבנונ

 המשוכללי� כלל לא צוידו 4שמרבית טנקי המרכבה סימ	 , העובדה

בשל .  מדוכות עש	 להסוואה�ט "באמצעי מיגו	 בסיסיי� כנגד טילי הנ

הוחלט בשריו	 שלא , קיצו( בתקציב האימוני� בשני� שקדמו למלחמה

הגיעו בשריו	 למסקנה , בהמש#. לאמ	 את החיילי� בהפעלת המדוכות

הרי , שא� החיילי� ממילא אינ� יודעי� להפעיל מדוכות עש	, התמוהה

. שאי	 שו� טע� להתקי	 אות	 בטנקי� החדישי� שיצאו מפסי הייצור

ששורש ההזנחה היה טמו	 בתפיסה שהתמרו	 היבשתי שיי# , כמוב	

  39.למלחמות העבר

� שלא היו מצוידי� אחר המלחמה הותקנו מדוכות עש	 בכל הטנקילמיד 

החיילי� חזרו ללמוד כיצד מפעילי� את אמצעי המיגו	 . במערכת הבסיסית

זה אינו הליקוי הבסיסי היחיד שתוק	 . ומתרגלי� זאת מפע� לפע�, העתיק

כמו הצור# , הטנקיסטי� למדו מחדש תרגולות לחימה נשכחות: בשריו	

להקמת סוללות ואפילו את הכללי� הבסיסיי� , להיות בתנועה רוב הזמ	

ג� בשאר חילות היבשה הייתה . עפר בשטח כהגנה אפשרית מפני אש אויב

 מרמת החייל הבודד והצוות ועד �חזרה ליסודות של המקצועות הצבאיי� 

   40.לרמת הפלוגה

מאז מלחמת , ל"חשוב להבי	 כי החזרה ליסודות במסגרת בניי	 הכוח בצה

�א של התפיסות החדשותהיא בראש ובראשונה פועל יוצ, לבנו	 השנייה

ליבשה שוב יש תפקיד , ועל פי התפיסות האלה. שחזרו לאופנה, ישנות

חודשי� ספורי� לאחר מלחמת . ל"משמעותי בתכניות המלחמה של צה

ל אשכנזי את מפקדת זרוע היבשה לגבש "לבנו	 השנייה הנחה הרמטכ

 תפיסת יסוד שתתאר מה� האתגרי� הצפויי� לכוחות היבשה בעשר השני�

  .ובהתא� לכ# תתווה את הבסיס לבניי	 הכוח, הבאות

, אלמנט החזרה בא לידי ביטוי בתכנית בניי	 הכוח החדשה של זרוע היבשה

 הפע� היו הצרכי� המבצעיי� של 2009.41שנחתמה באופ	 רשמי בתחילת 

כוחות היבשה והתכנו	 האופרטיבי בהתא� למתארי ייחוס שוני� השיקול 

 ולא אילוצי� תקציביי� כפי שהיה ערב ,המרכזי להקצאת המשאבי�
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ל בתקופת מלחמת לבנו	 "לדברי סג	 הרמטכ, אילוצי� אלו גרמו. המלחמה

, לוויתור על אימוני� של כוחות סדירי�, האלו  משה קפלינסקי, השנייה

לא נית	 ,  ע� זאת42.ולביטול כמעט מוחלט של אימוני יחידות המילואי�

א  תקציבה המוקט	 ערב �על, ולהלהתעל� מכ# שזרוע היבשה הייתה יכ

להקצות סכו� , ) בהשוואה לתקציב בתחילת שנות האלפיי�75%(המלחמה 

 פרויקט �גבוה יותר לאימוני� במקו� לפרויקט התעצמות שנוי במחלוקת 

  ).צבא יבשה דיגיטאלי(ד "צי

, ל"ובהמש# כלל כוחות צה, ד היא חיבור יחידות היבשה"מטרת פרויקט צי

נתוני� לש� קבלת החלטות מיטבית של כל רמות הפיקוד לרשתות מידע ו

לי� במלחמת לבנו	 השנייה היה " ריבוי מסכי הפלזמה בחמ43.בזמ	 אמת

מאז המלחמה הושקעו עוד מאות . ד"סנונית ראשונה של יישו� פרויקט צי

 על א  שמדובר באחד מפרויקטי ההתעצמות 44.מיליוני דולרי� בקידומו

ועל א  , עשור הראשו	 של המילניו� השלישיל ב"הגדולי� ביותר של צה

לא נער# דיו	 רציני , שההשקעה בו באה על חשבו	 מרכיבי התעצמות אחרי�

שאישר את התקציב לפרויקט , הקבינט המדיני ביטחוני. ל"לגביו מחו( לצה

 45. דקות בלבד15הקדיש לנושא , במסגרת דיו	 שעסק בסוגיה אחרת לגמרי

, "תפ	"במסגרת תכנית החומש , 	 השנייהמאז מלחמת לבנו, בכל מקרה

ובכלל זה פרויקט , מכל הזרועות, ל"נכללי� כל הפרויקטי� הגדולי� של צה

השלב . ולא בתקציבי הזרועות השונות, בתקציב התעצמות מרכזי, "ד"צי"

במסגרתו הפכו מספר אוגדות לעוצבות מבוססות , ד"הבסיסי של פרויקט צי

ל להחלטה א� "כעת ממתיני� בצהו, הסתיי� כמעט, ד"מערכות צי

  .להקצות משאבי� נוספי� לשלבי� הבאי�

שהתקבלה , החלטה נוספת בעלת משמעויות מרחיקות לכת לצבא היבשה

 בסדיר �היא קביעת מדדי כשירות לכל היחידות , אחרי המלחמה

מדדי� אלו עוקבי� .  כמקובל מזה עשרות שני� בחיל האוויר�ובמילואי� 

אחר הציוד ; האימוני� של חיילי� ומפקדי�בקביעות אחר רמת 

רמת הכשירות . מצב הרכבי� ועוד; והמשאבי� העומדי� לרשות כל יחידה

הנדרשת מכל גדוד או חטיבה נקבעת בהתא� לתכניות המיועדות לה� 

היחידות שאמורות להיכנס ללחימה באופ	 מיידי . במקרה של מלחמה

יחידות , לעומת זאת. צריכות להיות ברמת הכשירות הגבוהה ביותר

שיוכלו לעבור אימו	 של כמה ימי� במסגרת תכנית אימוני� , מילואי�

יכולות להיות בכשירות , "זמ	 יקר"תכנית המכונה , מזורזי� בחירו�

החשוב ביותר הוא שבמטה . מופחתת על פי המדדי� המספריי� שנקבעו

 כי וסביר, ל יש כיו� מעקב אחר הכשירות של כל יחידה"הכללי של צה

  .2006בנוסח " הפתעות"ו� לא יהיו במקרה חיר
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הפרמטרי� הבאי� מצביעי� על השינויי� שחלו ביחידות היבשה מאז 

  :מלחמת לבנו	 השנייה

תוגבר היק  האימוני� של כוחות " מדדי הכשירות"בהתא� ל: אימוני�

במלחמת לבנו	 השנייה התברר כי חיילי . ל במאות אחוזי�"היבשה בצה

עו כיצד עולי� בצורה מאורגנת לתו# מסוק לצור# פעולת ר לא יד"חי

קציני� סיימו קדנציות כמפקדי חטיבות . לתו# שטח האויב" הסקה"

מצבי� מעי	 אלה לא , כיו�. וכמפקדי אוגדות בלי לעבור תרגיל משמעותי

  .ייתכנו

�2001זאת בניגוד לשני� . 2007ל יציבה מאז שנת "תכנית האימוני� בצה

 כל גדוד, כיו�.  מהאימוני�25%התבטלו ברגע האחרו	 במהלכ� , 2005

ורק הדרגי� הגבוהי� ביותר ,  שבועות בשנתיי�13מחויב להתאמ	 לפחות 

יחידות . במטה הכללי מוסמכי� לאשר דחייה או ביטול של אימוני� אלו

דבר שלא קרה בשני� שקדמו למלחמת , "אש חיה"סדירות שבו להתאמ	 ב

א� כי להבדיל מהכוחות ,  המילואי� שבו להתאמ	ג� יחידות. לבנו	 השנייה

  ".על יבש"הסדירי� ה	 מתאמנות על פי רוב 

בהתא� לתפיסת היסוד שחוזה סבירות גבוהה ללחימה באזורי� צפופי 

). ב"לש(דגש רב נית	 באימוני� לתרחישי לחימה בשטח בנוי , אוכלוסייה

ר אימוני� בצאלי� עי) י"מל(לש� כ# הוקמה במרכז הלאומי לאימוני� 

ב נוס  הוק� בבית הספר "מתק	 אימוני לש. המדמה כפרי� ערביי�

ל מקדיש כיו� שלושי� אחוז "צה. למקצועות ההנדסה ליד אילת

   46.מהאימוני� למתארי הגנה בסיסיי�

ובמידה , חל שיפור משמעותי ג� בכושר הגופני של הכוחות הסדירי�

ת מקפת שיזמה מחלקת בזכות תכני, זאת. מסוימת ג� ביחידות המילואי�

   47.הממוקמת במכו	 וינגייט, הכושר הקרבי

בשבוע שבו פרצה מלחמת לבנו	 השנייה הייתה אמורה : �"ציוד ורק

ל החלטה דרמטית שתקטי	 בעשרות אחוזי� את מצבת "להתקבל בצה

. תכנית זו נגנזה. 2011�2007לשני� " קלע"לפי תכנית החומש , הטנקי�

בוטלה סגירה מתוכננת של , "תפ	", חיתבהתא� לתכנית החומש הנוכ

.  בקצב של שלושי� בשנה4ונמש# ייצור טנקי מרכבה סימ	 , עוצבות טנקי�

ועל הוספת מערכות , כמו כ	 הוחלט על שיפור טנקי� מדגמי� ישני� יותר

  .לטנקי�) ל ומערכות נוספות"מתוצרת רפא" מעיל רוח("מיגו	 אקטיביות 

ל מאז סו  "שאפיי	 את צה, ת יבשתיותתהלי# הצמצו� של יחידו, למעשה

, כמה יחידות שנסגרו ערב מלחמת לבנו	 השנייה. נבל�, העשור הקוד�

א  הוקמו מחדש , כדוגמת מפקדות הגיס מול חזית לבנו	 וחזית הגול	

לא הוקמה עד כה מפקדה מרכזית לכלל , לעומת זאת. במתכונת מצומצמת

  . הסיירות, הכוחות המיוחדי�
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ואול� , דובר רבות על הצור# במסגרת כזו, ובעיקר לאחריהלפני המלחמה 

הזרועות השונות אינ	 מוכנות למסור את השליטה הבלעדית על הסיירות 

ל שייכת לאג  "סיירת מטכ(היוקרתיות שלה	 לידי גו  פיקודי חדש 

).  לחיל האוויר�669ו" שלדג"ויחידות , הקומנדו הימי לחיל הי�, המודיעי	

ו	 השנייה הופעלה מפקדת תיאו� וקישור מאולתרת במהל# מלחמת לבנ

אול� הפיקוד הישיר על יחידות אלו נותר בידי הזרועות , לכוחות המיוחדי�

פג� ביכולת לחבר בי	 היחידות המיוחדות ובי	 הרעיו	 " מה שגר� ל�

,  על א  שמפקדה מאוחדת עדיי	 אינה קיימת48".האסטרטגי הכללי

שופר באופ	 משמעותי כלקח ממלחמת התיאו� בי	 היחידות המיוחדות 

  .ג� ללא מפקדה אחת מרכזית בעתות שגרה, לבנו	 השנייה

ר "קשורה בניוד כוחות החי, שנתנה אותותיה במלחמה, בעיה חמורה נוספת

 הצטיידות בנושאילל קיימת הזנחה רבת שני� "בצה. לזירת הלחימה

ש "נגממער# זה מבוסס על ה, למעשה). שי�"נגמ(גייסות משורייני� 

 והוכנס 1960שיוצר לראשונה בשנת , )ברדלס (M-113האמריקני מדג� 

שי� אלו אינ� "נגמ. ל לאחר מלחמת יו� הכיפורי�"לשימוש מאסיבי בצה

, לפיכ#. ט"קל וחומר מפני טילי נ, נחשבי� ממוגני� אפילו בפני אש מקלעי�

  .ר לשטח רווי באש"ה� אינ� מאפשרי� הובלת כוחות חי

בי	 כלי " איזו	"החדשה לזרוע היבשה קידמה את עיקרו	 התפישת היסוד 

ר "כדי לאפשר ליחידות חי, שי� ממוגני�"טנקי� ונגמ, רכב משורייני�

ר "כ# שקצב התקדמות החי, ושריו	 להתקד� במהירות בתו# זירת הלחימה

שי מרכבה "הוחלט לייצר נגמ,  בהתא�. יהיה מהיר יותר מקצב הליכת אד�

חטיבת גולני הפעילה במבצע . גו	 כמו של טנק המרכבהשלה� מי, )רי�"נמ(

תהלי# ההצטיידות , אול�. ראשוני�" רי�"נמ"שני " עופרת יצוקה"

בניי	 הכוח הוא תהלי# ממוש# . יימש# מספר שני�, שרק החל, "רי�"נמ"ב

לא נית	 להדביק , שקיימי� בתחומי� מסוימי�, ופערי� של עשרות שני�

תמונת המצב כיו� היא . י זמ	 ארוכי� יותרשלוש וג� לא בפרק�בשנתיי�

. שי� ממוגני�"שכוחות הרגלי� עדיי	 סובלי� ממחסור משמעותי בנגמ

ל במהל# "את פעילות כוחות צה, ולעתי� א  הגביל, מחסור כזה עיכב

  .מלחמת לבנו	 השנייה

בשירות חיל " הוק�בלק"ו" יסעור"המורכב ממסוקי , מער# תובלת הסער

הראייה לכ# היא . שי�"ול לשמש תחלי  ראוי למער# הנגמאיננו יכ, האוויר

שלמער# המוסק נדרשו שני לילות להעביר את חטיבת הצנחני� הסדירה 

לעומק השטח הלבנוני על " חוד החנית"ואת חטיבת המילואי� ) 35חטיבה (

. במלחמת לבנו	 השנייה, "11שינוי כיוו	 "ציוד	 המלא במסגרת מבצע 

ואיננו יכול , יד כי המער# המוסק מוגבל בהיקפוהתנהלות זו יכולה להע

להטיס מסות של כוחות וציוד הדרושי� לתמרו	 קרקעי משמעותי 

  49.במלחמה
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. פערי� עקב הזנחה ארוכת שני� קיימי� ג� בסוגיית המיגו	 האקטיבי

. ט"ל החליט לפתח אמצעי מיגו	 אקטיביי� כנגד טילי נ"לאחר המלחמה צה

את הנזק כמו שכבת השריו	 הקלאסית או במיגו	 אי	 מדובר במיגו	 הסופג 

מיגו	 (נפ( זעירות " בלוטות"ההוד  את נזקי הפיצו( באמצעות 

אלא באמצעי יירוט המשוגר לטיל התוק  כדי למנוע ממנו , ")ריאקטיבי"

מערכת הביטחו	 משקיעה כיו� . ש"מראש להגיע אל הטנק או לנגמ

מעיל "כדוגמת מערכת , תקציבי� בפיתוח מערכות מיגו	 מהסוג האמור

  .של התעשייה הצבאית ועוד" אגרו  ברזל"מערכת , ל"של רפא" רוח

להתקנה על " מעיל רוח"ל החליט לרכוש מאה מערכות " צה2008באוגוסט 

ואב הטיפוס של המערכת א  הוצמד לפעילות אחד , רכב קרבי משוריי	

 זו א# ההצטיידות המסיבית במערכת, "עופרת יצוקה"הכוחות במהל# 

  .עדיי	 לא החלה

גישה . מער# המילואי� כמיותרנתפס ערב מלחמת לבנו	 השנייה : מילואי�

השיפור המשמעותי במער# המילואי� חל בעיקר . זו השתנתה לחלוטי	

לאחר המלחמה , בנוס  לחידוש האימוני�. בתחומי הציוד והאימוני�

 2.5שבמסגרתה מושקעי� " שלהבת"הוחלט במטה הכללי על תכנית 

תו# מת	 עדיפות מוחלטת , מיליארד שקל בשיפור הציוד האישי של לוחמי�

  . לבנו	 וסוריה�לאלה המיועדי� להילח� בחזית הצפו	 

ל מנסה לשפר היא יחס� של חיילי המילואי� "סוגיה נוספת שאותה צה

סקרי� שנערכו לאחר מלחמת לבנו	 השנייה הראו כי פחות . לפיקוד הבכיר

 הסיבה 50. המילואי� סמכו על הפיקוד הבכירמשלושי� אחוז מחיילי

העיקרית לכ# הייתה העובדה שבמהל# מלחמת לבנו	 השנייה פקודות שונו 

דבר שגר� לחיילי� וג� , מבלי שמרבית	 הגיעו לשלב הביצוע, באופ	 תדיר

יודעי� "למפקדי השטח להרהר בקול ר� הא� המפקדי� בדרגי� הגבוהי� 

ל הבי	 שיש להימנע "בנו	 השנייה צה כלקח ממלחמת ל51".מה קורה את�

השיפור בציוד . משינוי פקודות תכו  כדי שלא לטלטל את הכוחות הלוחמי�

 מער# המילואי� מ	 המשבר העמוק והאימוני� המרובי� סייעו לאושש את

  .שהיה מצוי בו

המאמ( הארטילרי במהל# מלחמת לבנו	 השנייה הופעל נגד : ארטילריה

אול� האש ,  ויעדי� נוספי� של הארגו	מער# הרקטות של חזבאללה

, ממוצע השיגורי�, למעשה. הארטילרית לא הצליחה להפחית את קצב הירי

הכפיל עצמו ,  שיגורי� ליו�75שעמד בשבועיי� הראשוני� למלחמה על 

האש  "52. שיגורי�253וביו� האחרו	 למלחמה נספרו , בשבוע שלאחר מכ	

השיגה תוצאות קלושות ", גדו	יעקב זי) 'מיל(ל "כתב תא, "הארטילרית

ממצאי ,  אכ	53".במלחמה סטטית מול אויב זעו� מבחינה כמותית

 ימי המלחמה נורו 33במהל# . התחקירי� הצבאיי� מאששי� את הביקורות

, מרבית�).  מה� היו פגזי� נפיצי�84%( אל  פגזי� �174לא פחות מ

, בפועל. ה�נועדו לפגוע במשגרי קטיושות או לשבש את הירי של, כאמור
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מאמ( האש המשולב של התותחני� ושל חיל האוויר הצליח להשמיד רק 

  .פחות מאחוז אחד, כלומר.  אל  משגרי קטיושות12כמאה מתו# 

משו� . הירי הבזבזני הוביל למחסור חמור בפגזי� לקראת סו  המלחמה

שחצו , כלל לא נורו פגזי מיסו# עש	 כדי להסוות את התקדמות הכוחות, כ#

 ג� ירי של מאות רקטות 54.אדי סאלוקי והיו חשופי� לירי משני צדדיואת ו

  . לא הביא לתוצאות משמעותיותMLRSמסוג 

 הוא ביצוע 2006הלקח החשוב מתצוגת הנפל של האש הארטילרית בקי( 

במהל# המבצע נורו ". עופרת יצוקה"כפי שנעשה ב, ירי ארטילרי סלקטיבי

� נעשה שימוש מאסיבי בירי פצצות  באותו מבצע ג55. פגזי� בלבד�7,500כ

. המתאימות יותר למתאר האורבאני, מ" מ120מרגמה מדויקות בקוטר 

ל הסתמנה כוונה להרחיב מאוד את ההצטיידות במרגמות כאלה "בצה

  . א# הרכש המתוכנ	 עדיי	 לא תוקצב56,"קרדו�"המכונות 

הקמת מפקדה מרכזית בפיקוד : שיוש� בתחו� הארטילריה, לקח נוס 

כפי שמקובל מזה עשרות , ותתא� אותו, שתרכז את מאמ( האש, צפו	ה

  57.שני� ברמת האוגדות

כחלק מלקחי מלחמת לבנו	 השנייה שמה מפקדת זרוע היבשה דגש : הנדסה

שיעניקו מענה אפקטיבי לזירות מוקשי� בסביבות , על פיתוח אמצעי�

חלט לעשות הו" עופרת יצוקה"במהל# , משו� כ#.  עירוניות ואחרות�שונות 

זאת כדי לאפשר תנועה בטוחה . לפיצו( מוקשי�" צפע שריו	"שימוש ב

פותח מכשיר ייעודי לפיצו( , בנוס . שי� ברחובות עזה"לטנקי� ולנגמ

המכשיר נועד לאפשר לחיילי� להיכנס ". מטאדור"המכונה , קירות בתי�

שעלולי� להיות , שלא דר# הדלתות וחלונות, בקלות יחסית למבני�

לאחר שבפעולות קודמות כניסה דר# הקירות הצריכה את , כדי�ממול

  .  במאמ( רב�ניפוצ� באמצעות פטיש 

ל חיזק בשני� האחרונות את תפיסת "צה): מי�"צח(ר שריו� "צוותי חי

) וג� הנדסה בהיק  קט	 יותר(ר ושריו	 משותפי� "ההפעלה של צוותי חי

מהל# זה . ותה גזרהמנת להגביר את התיאו� בי	 הכוחות הלוחמי� בא�על

בא לידי ביטוי באימוני� משותפי� של היחידות השונות לש� הכרת 

אימוני� אלו נערכי� על בסיס תוכניות . מאפייני כל אחת מהיחידות

ומפקדיה� יודעי� מראש , מבצעיות ברורות ומוגדרות לכוחות המשותפי�

  . אלו משימות עליה� לבצע יחדיו בעת קרב

מהגישה שיש להפעיל את , ל"שנייה נסוג צהבעקבות מלחמת לבנו	 ה

הכוחות בשדה הקרב המערכתי כיחידות קטנות שיפעלו באופ	 סימולטני 

הגישה הושפעה מתיאוריות . מי�"בניגוד לחיזוק הצח, בעומק שטח האויב

יש לארג	 את כוחות היבשה מחדש "שבה	 נאמר למשל כי , אמריקאיות

חמה הקרה לגופי לחימה עצמאיי� ולעבור מהמבנה הדיביזיוני של ימי המל

ל הל# ע� הרעיו	 הזה " צה58".בעלי עוצמה קרבית נפרד וממוקדת תפקודית
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אפילו רחוק יותר ואימ( גישות המתייחסות אל הכוחות הזעירי� שבתו# 

 במסגרת אותה מגמה הסתמנה 59".מולקולות דינמיות"שטח האויב כאל 

ברוח , מקו� האוגדהל ב"כוונה להפו# את החטיבה לעוצבת היסוד בצה

עלינו להיפטר מ	 הפרה הקדושה "שלפיה� , רד סימפקי	'דבריו של ריצ

 השלב האבולוציוני הקוד� במסלול שהתוותה הקדמה �המכונה דיביזיה 

ל כי מעמדה של " אחרי מלחמת לבנו	 השנייה סוכ� בצה60".הטכנולוגית

   61.האוגדה כעוצבת יסוד יישמר ג� בעשור הבא

  אוויר

פצצות אוויריות מחלישות את רוח הלחימה של הע� איננה ההנחה שה

וינסטו	 , טע	 ראש ממשלת בריטניה במלחמת העול� השנייה, בהכרח נכונה

מה שלמדנו על יכולת אוכלוסיית האויב לעמוד בסבל "והוסי  כי , רציל'צ

אינו מצדיק את ההנחה שלנו שאפשר להכניע� בשיטות כאלה או שה� לא 

המצביעי� על מגבלות הכוח ,  דבריו62". מתו# ייאושיעשו נחושי� יותר

  .2006היו תקפי� ג� בקי( , האווירי להכניע את רצו	 היריב

,  מצד מקבלי החלטות�שנתלו ביכולות חיל האוויר , הציפיות המוגזמות

חיל . מפקדי� והציבור הרחב התבררו כלא נכונות במלחמת לבנו	 השנייה

השמדת מרבית משגרי הרקטות .  קצרהאוויר לא השיג ניצחו	 בפרק זמ	

ואפילו הפגיעה הקשה ,  ביולי�13ארוכות הטווח של החזבאללה בליל ה

לא הביאה את אנשי , מעוז ארגו	 החזבאללה, ברובע דאחיה בדרו� ביירות

  . הארגו	 להרי� דגל לב	

תרומתו של חיל האוויר הייתה שולית ג� בכל הקשור לפגיעה במער# 

 בדיוק כמו היעילות הקלושה של הארטילריה 63,וחהקטיושות קצרות הטו

ממילא החיל לא ראה את עצמו כמי : חיל האוויר לא הופתע. בתחו� זה

מ "מ ובטווח של עשרי� ק" מ122בקטיושות בקוטר " טיפול"שאחראי על ה

בניגוד לרקטות ,  זאת64.שאות	 כמעט בלתי אפשרי לאתר מגובה רב, בלבד

 מול	 החיל � וחתימה ברורה וקלה לזיהוי כבדות יותר בעלות רכבי שיגור

באופ	 שעורר השתאות בקרב , ביצע את משימותיו על הצד הטוב ביותר

, הזרוע האווירית, בשונה מכוחות היבשה. אנשי חילות אוויר ברחבי העול�

ואלמלא הציפיות המוגזמות , תפקדה במהל# המלחמה בצורה יעילה ביותר

  .יכולי� להיחשב כהצלחה גדולההישגיה היו , שנתלו בה מלכתחילה

קשור לסוגיית , אחד הלקחי� המרכזיי� שהפיק החיל בעקבות המלחמה

תיאו� לוקה ). Jointness" (שילוביות"המכונה , התיאו� ע� כוחות היבשה

ואי	 , 2006בחסר בי	 הזרועות לא היה בעיה נקודתית שצצה לראשונה בקי( 

� של ירי אווירי שגוי על מקרי� מצערי. ל"מדובר בבעיה ייחודית לצה

כוחות יבשה עמיתי� אירעו במהל# מלחמת לבנו	 הראשונה וקיימי� ג� 

בשנת , באפגניסט	" אנקונדה"במהל# מבצע , כ# למשל. בצבא האמריקאי

 65.שזוהתה בטעות ככוח עוי	, הופצצה שיירה קרקעית אמריקאית, 2002
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בזירת הקרב הנה סמיכות פעילות קרקעית למוקדי פעילות אווירית , ככלל

  66.פעילות אווירית, ולעתי� מבטל, גור� המגביל

ל את ההפרדה המסורתית בי	 כוחות "לאחר המלחמה החלו לבחו	 בצה

�כחול"לי המכונה " על פי רוח המסמ# הצה67,קרקעיי� לכוחות אוויריי�

 שקבע כבר בשנות התשעי� כי כל כוחות האוויר וכל כוחות היבשה, "חו�

ובראש� , להבדיל מהמקובל בצבאות אחרי�(הנפרדות שייכי� לזרועות 

מחזיקה כוח אווירי משלה ") ארמי"ה(ש� זרוע היבשה , צבא ארצות הברית

  ).ומפעילה מסוקי�

 אבל בעקבות,  לא בוטל בגלל מלחמת לבנו	 השנייה"כחול חו�"מסמ# 

המלחמה הוקמו חמש וועדות משותפות לחיל האוויר ולפיקוד הצפו	 לצור# 

סוכ� כי משימת ההשתתפות של חיל . שיתו  הפעולה בי	 הצדדי�הגברת 

 תהיה במקו� גבוה יותר בסדר העדיפויות של חיל 68האוויר בקרב היבשה

שיצר הפרדה , "קו צהוב"כמו כ	 בוטל נוהג לסמ	 על המפות , האוויר מבעבר

בי	 הפעילות ההתקפית של כוחות , ג� מנטאלית, מלאכותית אבל מוחלטת

הקו סומ	 במקור מסיבות . (	 פעילות כוחות הקרקע בזירת לבנו	האוויר ובי

כדי להסיר חשש שמטוסי חיל האוויר יפגעו בשוגג בכוחות , בטיחותיות

  69).בשטחי� שבה� התבקשו לתקו , ל"צה

ל נקט שורת צעדי� נוספי� במטרה לשבור את המחיצות הפסיכולוגיות "צה

במטוסי קרב כדי לראות כ# הוזמנו מפקדי יבשה לטיסות . בי	 הצדדי�

, יתרה מכ#. ומנגד טייסי� ירדו לשטח, כיצד נראית זירת הקרב מגובה רב

וחיזקו את הקשר , חטיבות ואוגדות קרקעיות" אימצו"טייסות שונות 

ב "בכל אימו	 של יחידות סדירות ומילואי� בשטחי לש, כמו כ	. השוט  עמ	

  . משתתפי� ג� מסוקי תקיפה) לוחמה בשטח בנוי(

חלטה חשובה נוספת לאחר המלחמה הייתה מינוי קצי	 סיוע אוויר ה

בשל , מימוש החלטה זו נתקל בקושי רב, אול�. לכל חטיבה לוחמת) א"קס(

העובדה שמרבית הטייסי� אינ� מוכני� לשרת במפקדות יבשתיות בעת 

אי� לכוחות "חמישה קס" להשאיל"חיל האוויר אומנ� הצליח . חירו�

א# אי	 לדעת מה יקרה כאשר ידרשו , "עופרת יצוקה"השוני� שהשתתפו ב

יחד ע� . במקרה של מלחמה בהיק  רחב יותר, אי� במקביל"עשרות קס

  .איוש התפקיד במער# היבשה נמש# לאטו, זאת

א# בכל , שיפור שיתו  הפעולה ע� כוחות יבשתיי� הנו מהל# חשוב וחיוני

 בתחילת שנות האלפיי� .חיל האוויר עדיי	 מצוי בבעיה, הקשור לבניי	 הכוח

"). סופה ("F-16I מטוסי �102החיל פתח בתהלי# הצטיידות של לא פחות מ

קבלת המטוסי� נמשכה עד לשנת , לוקהיד מרטי	, לפי הסכ� ע� היצרנית

.F-35 �א# יחלפו עוד שני� עד שהחיל יצטייד במטוסי הדור הבא , 2009
70   

כדי להשיג ,  שני�6�5ל ל להצטייד במטוסי קרב חדישי� כ"בעבר הקפיד צה

אבל ההחלטה . קפיצת מדרגה מבחינת יכולת נשיאת חימוש וטווח הטיסה
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 מיליארד 4.5 בסכו� של F-16Iבתחילת העשור הקוד� לרכוש מטוסי 

 שני� לפחות 12גורמת לכ# שיחלפו ) מכספי סיוע האמריקאי(דולרי� 

 �F-35ה, ועד קבלת מטוס בעל יכולות חדשות �F-16Iמתחילת ההצטיידות ב

  ). 2014ל לכל המוקד� בשנת "מטוס זה יגיע לצה(

היכולת , כלומר.  הוא יכולתו החמקנית�F-35יתרונו הגדול של מטוס ה

בשלב הנוכחי מתכנני� . מ האויב"ידי מכ�להקטי	 את סיכויי הגילוי על

אבל , ) מטוסי�25(אחת  F-35ל הצטיידות בסדר גודל של טייסת "בצה

   71). מטוסי�75בסביבות (ידות גדול יותר קיי� פוטנציאל הצטי

 �חיל האוויר אמו	 ג� על הצטיידות במערכת הגנה רב שכבתית כנגד טילי� 

, ליירוט רקטות קסא� וקטיושות קצרות טווח" כיפת ברזל"החל מפרויקט 

 בעלי פוטנציאל �3ליירוט טילי� מסוג סקאד ושיהאב" ח("ועד לטילי ה

  . גרעיני) ק"רש(נשיאת ראש קרב 

שעל ההשקעה בה הוחלט לאחר מלחמת לבנו	 , "כיפת ברזל"מערכת 

על פי . 2010ל בחלק השני של שנת "אמורה להפו# מבצעית בצה, השנייה

הוכתרו , ניסויי� שנערכו תו# כדי פיתוח מערכת כיפת ברזל, הדיווחי�

יש החולקי� על כ# שהמערכת תוכל ליירט ביעילות ,  ע� זאת72.בהצלחה

על , בשל זמ	 מעופ	 הקצר, בטווח שישה עד עשרה קילומטררקטות קסא� 

א  שאי	 חולקי� על כ# שהמערכת תוכל ליירט ביעילות רקטות גראד 

   73.וזמ	 המעו  שלה	 ארו# יחסית,  קילומטר40�30שנורות לטווחי� של 

שוקדת בנוס  על פיתוח מערכת , "כיפת ברזל"שמפתחת את , ל"חברת רפא

וכ	 " ר'פאג"וט רקטות לטווחי� בינוניי� כדוגמת המיועדת לייר, "שרביט"

74.טילי שיוט
 

מיועד ליירוט ) מבצעי מזה כעשור" (2ח( "טיל , במער# ההגנה כנגד טילי�

נמצא בשלבי פיתוח " (3ח( "קרקע בתו# האטמוספרה ו�טילי קרקע

, קרקע�בניגוד למענה שפותח כנגד טילי קרקע.  מחו( לה�) ראשוניי� ביותר

חשוב לזכור כי אירא	 . ה מערכת הגנה זמינה מפני טילי שיוטאי	 בשלב ז

  75.עושה מאמ( כביר להצטייד ג� בטילי� כאלה

כיפת "עדיי	 לא אושר תקציב להצטיידות משמעותית במערכות , כמו כ	

כ# שנית	 יהיה לספק הגנה מפני רקטות לכל מרחב הגבול שמול " ברזל

יועד להוצאות הפיתוח ) לי�כמיליארד שק(תקציב הפרויקט עד כה . לבנו	

ג� א� . ראשונות בלבד" כיפת ברזל"ולהצטיידות ראשונית במספר מערכות 

במקרה של שימוש נרחב בטילי� אלה , רבות" כיפת ברזל"ייוצרו סוללות 

, לצור# יירוט אלפי קטיושות שעלול חזבאללה לשגר לעבר יישובי הצפו	

 שבי	 עלות כל מיירט יעלה על הפרק ביתר שאת הדיו	 על הפער העצו�

מאות דולרי� (ובי	 מחיר הקטיושה ) עשרות אלפי דולרי�" (כיפת ברזל"

ל ינסה ליירט אלפי קטיושות עלול הניסיו	 הזה לעלות "א� צה).  לכל היותר
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יודעת להבחי	 בי	 טילי� אשר נופלי� " כיפת ברזל" למרות ש,הו	 עתק

  .טחי� פתוחי� וטילי� שנופלי� בשטח בנוישב

  י�

שורת . מעמדו של חיל הי� נפגע מאוד במהל# מלחמת לבנו	 השנייה

הכשלי� שהתגלתה בו הייתה ארוכה עד שעלו סימני שאלה גדולי� ביחס 

החיל עבר טלטלה ,  לאחר מלחמה76.לרמתו המקצועית ותרבותו הארגונית

פרש מתפקידו , 2006מפקד חיל הי� בקי( , ט"האלו  דוד ב	 בעש. עזה

מפקד . עמו פרשו שורה של קציני� בכירי� מצמרת החיל. 2007באוקטובר 

. ל אשכנזי"ידי רא�הוחזר לשירות על, ")ייני'צ("האלו  אלי מרו� , חיל הי�

שמונה לסג	 מפקד ולראש מטה החיל , ל רני ב	 יהודה"עמו חזרו ג� תא

, ט"בי	 תפקידי הסג	 והרמ, האבחנה שהייתה קיימת בתקופת המלחמה(

  ). השניי� לשירותבוטלה ע� חזרת� של

צוותי : השינוי המשמעותי שהנהיגו מרו� וב	 יהודה הוא בשגרת הפעילות

, ספינות הקרב שומרי� עתה על כוננות גבוהה בכל הפלגה מבצעית

בניגוד להתנהלות בזמ	 , זאת. ומפעילי� את כל מערכות ההגנה בספינות

י� �  חו נפגע מטיל, ")י חנית"אח(", "5סער "ל מסוג "אז סטי. המלחמה

, ל"מרבית מערכות ההגנה בסטי.  גרסה איראנית לטיל סיני�  C-802מדג� 

וממילא נתוני הטיל , לא הופעלו באותו רגע, "ברק"כולל מערכת היירוט 

בנימוק שבידי החיל לא , זאת. המדובר לא הוזנו מראש למחשבי הספינה

לקח כ. משמעית להימצאותו של טיל כזה בידי חזבאללה�הייתה הוכחה חד

כל מידע על עצ� האפשרות שיימצא טיל כלשהו בידי האויב , מאותו מחדל

ג� א� אי	 , מוכנס מיידית למערכות ההגנה של ספינות חיל הי�, בזירה

  .הוכחה שהטיל אכ	 מצוי בידי האויב

. הוא שיפור השילוביות ע� כוחות היבשה, שיוש� בחיל הי�, לקח נוס 

י� חלק משמעותי בתקיפת מטרות נטלו כוחות חיל ה" עופרת יצוקה"ב

י� �א# ספק א� הדבר יתאפשר ג� מול יריב המצויד בטילי חו , אויב

  .מתקדמי�

א# תחו� ,  השקיע חיל הי� רבות בשיפור שרידות הכלי�2006לאחר קי( 

, זאב אלמוג) 'מיל(האלו  . נותר בעייתו העיקרית) כ"סד(סדר הכוחות 

� רחוק כיו� מסדר הכוחות שתוכנ	 ציי	 כי חיל הי, לשעבר מפקד חיל הי�

בחיל הי� יש כיו� רק , לדבריו. לו בראייה ארוכת טווח לפני שני� רבות

  77.במקו� שמונה שתוכננו לפני שני�" 5סער "שלוש ספינות מסוג 

לא השתנה , ל"העומד על אחוזי� ספורי� מכלל תקציב צה, תקציב חיל הי�

שאמורה , אסטרטגיותואול� כזרוע בעלת יכולות , בעקבות המלחמה

ההצטיידות של החיל בספינות טילי� , לאפשר פגיעה ביעדי� רחוקי� מאוד

ובצוללות היא חלק מתקציב ההתעצמות המשות  לכלל הזרועות על פי 

ההתעצמות המשמעותית בחיל צפויה בתחו� ". תפ	"תכנית החומש 
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ת  אמורות להגיע לישראל עוד שתי צוללו�2014 ו2013בשני� . הצוללות

 בעלות של 78,הנבנות במספנות שלחו  הי� הצפוני בגרמניה" דולפי	"מסוג 

  . למעלה ממיליארד יורו

שהגרמני� מימנו , "דולפי	"חיל הי� כבר קיבל לפני כעשור שלוש צוללות 

את רוב עלות בניית	 כמחווה שעליה החליטו לאחר שישראל הותקפה 

ת החדשות נקנות  הצוללו�1991.79ב, בטילי� במלחמת המפר( הראשונה

ההחלטה על בניית שתי צוללות נוספות התקבלה . בתשלו� כמעט מלא

, ל"בניגוד לעמדת צה, אריאל שרו	,  על ידי ראש הממשלה2005בשנת 

שהעדי  להשקיע את הכס  , ל ד	 חלו("רא, ל"שאותה ייצג בזמנו הרמטכ

כאשר תגענה שתי הצוללות שנמצאות כיו� . בתחומי התעצמות אחרי�

ככל הנראה . ימנה צי חיל הי� חמש צוללות מודרניות, ייה בגרמניהבבנ

שכ	 כיו� מנהלת ישראל , ל לגבי נחיצות הצוללות השתנתה"עמדת צה

, לגבי האפשרות לממש אופציה לרכישת צוללת נוספת, מגעי� ע� גרמניה

80.שישית
 

נעוצה " דולפי	"החשיבות העצומה של צוללות ה,  על פי התקשורת הזרה

מכה "כלומר יכולת , ות לשגר טילי שיוט בעלי ראש נפ( גרעיניבאפשר

יכולת כזו . במקרה של מתקפה גרעינית על שטח ישראל, מ	 הי�" שנייה

  .נחשבת הכרחית לצורכי הרתעה מול איו� גרעיני

בינתיי� חיל הי� אינו מצליח לממש תכניות חדשות להתעצמות בספינות 

הגיעו , "5סער ", ת ביותר של החילספינות הטילי� החדישו. טילי� חדשות

חיל הי� מעוניי	 בספינות . לישראל מארצות הברית במהל# שנות התשעי�

גדולות מעט יותר (טו	 ��3,000�2,500טילי� מודרניות במשקל של כ

המטרה היא להציב על ).  טונות2,000שמשקל	 " 5סער "מספינות ה

, "ברק אדיר"ראת שנק, הספינות מערכת הגנה חדישה כנגד מטוסי אויב

כמו כ	 ". 5סער "ומצריכה פלטפורמה גדולה ויציבה יותר מאשר ה

, "בינוני"מעונייני� בחיל הי� להציב על הספינות מסוקי� בגודל שנחשב 

  ".5סער "בניגוד למסוקי� הקטני� שנמצאי� על 

הקצתה מאתי� מיליו	 דולר לצור# הנעת תהלי# רכש " תפ	"תכנית 

ומת	 שנוהל ע� חברת � ואול� משא, ש הנוכחיהספינות החדשות בחומ

לוקהיד מרטי	 בנוגע לרכישת ספינה חדשה שפותחה עבור צי ארצות הברית 

בגלל , עלה על שרטו	, LCS - Littoral Combat Shipבמסגרת פרויקט 

. התייקרות שנבעה מצמצו� הביקוש לספינות מצד חיל הי� האמריקאי

בי	 השאר ,  בודדת התייקר בהתא�הפרויקט צומצ� מאוד ומחיר כל ספינה

בעקבות קיצו( תקציב הביטחו	 בארצות הברית לאחר עליית הנשיא ברק 

מה שעשוי להוזיל את מחירי הספינות זו דווקא החלטה . אובאמה לשלטו	

ולהפעיל� , של ערב הסעודית להצטייד במספר רב של ספינות מדג� זה

  .במפר( הפרסי מול אירא	
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 החלו בחיל הי� לבחו	 ,LCSעל רכש ספינות לנוכח הקפאת המגעי� 

, לב	 על בסיס תוכניות בנייה�אפשרות לייצר בישראל ספינות טילי� כחול

". דולפי	"שמייצר ג� את צוללות ה, TKMSשיירכשו מהתאגיד הגרמני 

א# ספק א� , MEKO A-100החיל שוקל לרכוש תוכניות של ספינה מדג� 

או לרכוש את הספינות אחרי , משהא� יוחלט למ. מדובר בתכנית ריאלית

יהיה צור# בהקצאת תקציב שקלי לספינות טילי� , שייבנו בגרמניה עצמה

קשה לראות בשלב זה כיצד יוכל חיל הי� . שאיננו בנמצאתקציב , חדשות

  2014.81 שנת �לעמוד בתארי# היעד שלו להצטיידות בספינות טילי� חדשות 

  מלאי�

הנוגע לכל הזרועות , ו	 השנייהאחד הלקחי� החשובי� ממלחמת לבנ

בשל . הוא הגדלת כמות המלאי� של תחמושת וחלקי חילו , הלוחמות

קיצוצי התקציב וההחלטה להעמיד את ההכנות למלחמה קונבנציונאלית 

רמת המלאי ערב המלחמה הייתה נמוכה , כוללת בתחתית סדר העדיפויות

 ועוד מול ארגו	 ,על א  שמדובר היה במלחמה רק בזירה אחת, וכ#. מאוד

ל נזקק במהל# המלחמה לרכבת אווירית של "צה, גרילה חצי צבאי

  .הברית�תחמושת מארצות

ל "מספר חודשי� לאחר המלחמה החל מהל# מקי  למילוי מחסני צה

במסגרתו נסגר נמל אשדוד למש# חודש של� לש� פריקת משלוחי נשק 

הייתה ערב משלוחי� אלו העלו את רמת המלאי� מעבר לזו ש. ענקיי�

שהוכנו , רמות המלאי� החדשות תואמות את תרחישי הייחוס. המלחמה

  .לגבי כל אחת מהזירות ולגבי מש# הלחימה הצפוי בה	, באג  התכנו	

  מודיעי�

ג� אג  המודיעי	 עבר טלטלה בעקבות , ל"כמו הזרועות הלוחמות בצה

נראה שאג  , מתו# מה שנחש  לאחר המלחמה. מלחמת לבנו	 השנייה

מודיעי	 הכי	 את עצמו היטב למלחמה ע� חזבאללה בכל הנוגע להבנת ה

הייתה נטייה מוגזמת ,  ואול�82.פעולתופריסתו בשטח ואופ	 , הארגו	

 משימה 83,בניסיו	 לנתח כוונות של מנהיגי�" מדיני"לעסוק במודיעי	 

קשה מאוד להיכנס באמת לראשו של מנהיג . שמועדת במידה רבה לכישלו	

  . את הניתוחי� הפסיכולוגיי� המקצועיי� ביותרג� א� עושי�

 לא ידע ל"צה. מודיעי	 השטח הוזנח במידה רבה,  המדינילעומת המודיעי	

קרקעיי� שחזבאללה �המתחמי� התת, "שמורות הטבע"מאומה על חלק מ

מידע על . הקי� ממש מתחת לא  של אוגדת הגליל לאור# גבול הצפו	

רגזי� חתומי� ולא הופ( לכוחות שכ	 היו מוכרות נשמר בא" שמורות"

  84. הלוחמי�

גילויי� מקריי� של מערכות תעלות וביצורי� מוסווי� הוכיחו כי יחידות 

לרשות הכוחות , וא� לא די בכ#. 85.הקרקע פעלו בסביבה לא מוכרת דיה

היו . בשטח עמדו מפות מיושנות שלעתי� לא עודכנו חמש וא  שמונה שני�
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הופתעו למצוא בתי� רבי� בשטחי� שהיו גדודי� שהלכו בשטח לבנו	 ו

  .על פי המפות שבידיה�, אמורי� להיות ריקי� לגמרי

שלוו בחיכוכי� לא (כלקח מהמלחמה עבר אג  המודיעי	 שינויי� מבניי� 

מטרת חלק מ	 ). כפי שקורה לא פע� בנסיבות דומות, מעטי� בתו# האג 

� להשגת מטרות השינויי� הייתה הגברת המאמצי� המודיעיניי� שמוכווני

   .ויעדי� צבאיי�

ונקבעו נהלי� חדשי� , יותר מפע� אחת, אחרי המלחמה עודכנו כל המפות

שמבטיחי� זרימת מידע אל הדרגי� בשטח תו# סידורי ביטחו	 מידע 

הוחלט ג� לפרק את חיל מודיעי	 השדה שהוק� בתחילת העשור . מתאימי�

 הנדרש למפקדי השטח במסגרת זרוע היבשה והיה אחראי ג� על המודיעי	

החיל נחשב כישלו	 . בנוגע לשדה הקרב וג� על איסו  המודיעי	 הקרבי

ועל " כבדי�"הוחלט להחזיר את האחריות על נושאי� מודיעיניי� . חרו(

חיל . פיתוח כל קציני המודיעי	 לרשות חיל המודיעי	 הכפו  לאג  המודיעי	

יל המיועד לאיסו  רק ח, למעשה, מודיעי	 השדה של זרוע היבשה נותר

במסגרת המבנה החדש של החיל שופרו מאוד יכולותיה	 של . מודיעי	 קרבי

  ).י�"פלתצ(פלוגות תצפית 

ל תלוי במידה רבה במודיעי	 "צה, כ"לאחר שני� של עבודה צמודה ע� השב

בעזה התבסס במידה רבה על " עופרת יצוקה"ג� מבצע . שמספק לו הארגו	

ללא , ואול�. שהיו משולבי� בכל כוח קרבי, כ"מידע שהביאו רכזי השב

ל התקשה "צה, כמו במקרה של המלחמה מול חזבאללה בלבנו	, רכזי�

ויתקשה לאסו  מודיעי	 איכותי על הנעשה בתו# אזורי אויב צפופי 

א� כי לעתי� הוא (ובתו# ארגוני� הקשי� לחדירה מודיעינית , אוכלוסי	

  86.)מצליח להשיג מידע יקר ער# כזה

לי� שבה� מטופלות "כ משולב היטב בחמ"ל ושל השב"עי	 של צההמודי

תאי� (מטרות איכות וא  מנוהלי� מבצעי חיסול של מחבלי� מ	 האוויר 

אי	 חלוקת : ואול� עדיי	 נותרה בעיית יסוד, )כ"שבה� משולב ג� השב

 ולא נקבע � כ "המוסד והשב, 	" אמ�גבולות ברורה בי	 גופי המודיעי	 

על א  שהמלצות ברורות לעשות זאת ניתנו כבר , יניה�ב" מערי# לאומי"

  .ח אגרנט על מלחמת יו� הכיפורי� לפני כמעט ארבעי� שנה"בדו

הנטמעי� בקרב אוכלוסייה , סימטריי�� יריבי� א� אופי האיומי� כיו� 

ישויות פוליטיות ללא משטר יציב וסכנה בפיתוח יכולות בלתי , אזרחית

סוגיית קביעת הגבולות למורכבת וקשה  הופכי� את � קונבנציונאליות 

 א# מה שברור הוא שמורכבות האיו� מחייבת בחינה מעמיקה של 87.יותר

	 שפועל "אמ, כ אשר פועל בתו# שטחי המדינה"החלוקה הישנה בי	 השב

מול מדינות המעגל הראשו	 והמוסד שפועל מול מדינות במעגלי� 

, ערכת המודיעי	 מורכבות זו מצריכה העמדת ראש ברור למ88.רחוקי�

  . שיכוו	 את פעולותיה ויגביר את שיתו  הפעולה של זרועותיה השונות
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  עור& 

השינוי מתחיל . לאחר מלחמת לבנו	 השנייה עבר הטיפול בעור  מהפיכה

פיקוד העור  של , כיו�". מרחיבה"ל" מצמצמת"מעבר מגישה : בתפיסה

הריסות של ל רואה את עצמו כאחראי לא רק לפינוי אזרחי� מתו# "צה

ולמת	 צפירת התראה ולהדרכת התושבי� כיצד , מבני� במקרה הצור#

ג� באמצעות ערכות (להתגונ	 מפני נשק קונבנציונאלי ובלתי קונבנציונאלי 

ג� א� מדובר במשימות שאמורות להתבצע על , אלא לחוס	 חברתי, )כ"אב

  . ידי גופי� אזרחיי� לחלוטי	

דא חלוקה של דואר ותרופות לחולי� בי	 מכלול משימותיו ג� לוו, למשל

שלפיה כל מפקד שולל במקרי� , לית"התרבות הצה. שישהו בתו# מקלטי�

" מצמצמת"רבי� את מדיניות קודמו גרמה לכ# שהמעבר מגישה 

לרוע . כבר התבצע כמה פעמי� בתולדות פיקוד העור , ולהפ#" מרחיבה"ל

 הוגדרה במלחמת לבנו	 השנייה התפיסה של פיקוד העור , המזל

,  ביצוע מלא של המשימות האזרחיות על ידי גופי� אזרחיי��" משולבת"כ

שכ	 לא , "מצמצמת" א# למעשה היא הייתה �באחריות פיקוד העור  

גובתה בחקיקה מתאימה שתאפשר לפיקוד הצבאי סמכות מול גורמי� 

ח של מבקר המדינה שעסק בטיפול של כלל הרשויות "בדו. אזרחיי� כלשה�

 נמתחה על כ# ביקורת,  אשר התפרס� לאחר מלחמת לבנו	 השנייה,בעור 

  89.נוקבת

לא נולדה , ההבנה שהעור  הוא חלק חשוב מאוד מכל מלחמה, בכל מקרה

שבה , �1991החל ממלחמת המפר( הראשונה ב. במלחמת לבנו	 השנייה

העור  הוא חלק בלתי , עמידות החברה הישראלית זוהתה כנקודת תורפה

הקמת פיקוד , למעשה. מבחינת אויבנו" יעד מועד "וא  , ותנפרד מכל עימ

קוד� לכ	 טיפלו בעור  רק גופי . העור  עצמו הייתה לקח מאותה מלחמה

חל שינוי דרמטי , ל"מעל צה, ג� ברמה הלאומית). הגנה אזרחית(א "הג

והוקמה רשות חירו� לאומית , בטיפול בעור  כלקח ממלחמת לבנו	 השנייה

תחת אחריות ישירה , אשו	 הרשות כפופה למשרד הביטחו	בשלב ר). ל"רח(

את פעילות� של גופי� " לתכלל"הרשות אמורה . של סג	 השר מת	 וילנאי

, משטרת ישראל, שוני� האחראי� על הטיפול בעור  כמו פיקוד העור 

 2009�2008בשני� . רשויות מקומיות ועוד, משרד הפני�, מכבי אש, א"מד

י� השוני� בשורה של תרגילי חירו� לאומיי� וא  נבח	 התיאו� בי	 הגופ

  ".עופרת יצוקה"במבצע 

�50לפני המבצע רק : מעידי� על הצלחה" עופרת יצוקה"הנתוני� ממבצע 

 במידה"אחוזי� מהתושבי� בדרו� האר( אמרו שה� מרגישי� חסוני�  60

בסקאלה (לעמוד מול מתקפת טילי� מרצועת עזה " רבה מאוד"או " רבה

הנתו	 הזה טיפס תו# כדי המבצע ). פשרויות להגדרת רמת החוס	ע� חמש א

לעומת מלחמת , זאת. בימי� האחרוני�,  אחוז96 וא  95, תשעי�, לשמוני�
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 �85מ, לבנו	 השנייה שבה ירד שיעור האוכלוסייה בצפו	 שהרגישה חסונה

  90.בימי� הראשוני� לשלושי� אחוז בלבד לקראת סיו�

קשה להסיק מסקנות גורפות ממבצע , משמעיי��למרות הנתוני� החד

 813שכ	 בימי המבצע שוגרו לעבר העור  הישראלי , "עופרת יצוקה"

. רי� ורקטות קסא� נושאי משקל כולל של שלושה טו	 חומר נפ("פצמ

מסוג , הרקטות הכבדות ביותר שהתפוצצו בשטח ישראלי בימי המבצע

רק ארבעה , יתסטטיסט. ג חומר נפ( כל אחת"נשאו רק שבעה ק, "גראד"

 75. אחוזי� מהטילי� ששוגרו לעבר העור  פגעו פגיעה ישירה במבנה כלשהו

הנתו	 הזה דומה למלחמת לבנו	 . אחוז נחתו באזורי� בלתי מאוכלסי�

 רקטות נושאי משקל 4,000השנייה אלא שאז שוגרו לעבר יישובי הצפו	 

טיפה "כ, החליל, וג� זה עלול להתגלות, כולל של שלושי� טו	 חומר נפ(

, לעומת היכולות של חזבאללה בעימות מחודש או היכולות של אירא	" בי�

קרקע � ובעיקר של סוריה לפגוע בעור  הישראלי באמצעות טילי קרקע

  . שנושאי� ראשי קרב במשקל מאות קילוגרמי� כל אחד

 גדודי 12,  גדודי חילו( והצלה24הכוח העיקרי של פיקוד העור  מונה כיו� 

עשרה ,  בתי חולי�14, מתחי� בטיפול בנשק כימי וביולוגיכ המת"אב

  .שה	 מעי	 חטיבות מרחביות,  נפות�18והכול ב, גדודי� לסדר ציבורי

. לקחי מלחמת לבנו	 השנייה כללו הקמה מחדש של שלוש מ	 הנפות האלה

א "ואול� במקו� הג, א"פיקוד העור  הקי� מחדש ג� מעי	 מער# של הג

מער# שבוטל , ס על מילואימניקי� מבוגרי� יחסיתשהיה מבוס, ההיסטורי

מבוסס על מתנדבי� , הנמצא בשלבי הקמה, המער# החדש, בשנות התשעי�

  .ב"א וי"תלמידי כיתות י

בישראל כמו ג� על ערי� (ניתוח חקר ביצועי� שבח	 התקפות על העור  

מלמד כי התנהגות נכונה של אוכלוסייה ) באירופה במלחמת העול� השנייה

אחרי מלחמת לבנו	 השנייה הוחלט . נעת עשרות אחוזי� במספר הנפגעי�מו

יש , כיו�. לתדר# את האוכלוסייה באופ	 שוט  כיצד להתנהג במקרי חירו�

שאמור להיבחר מראש בכל בית במקרה , הנחיה לתפוס מחסה בחדר מוג	

זמ	 התראה תלוי (ד ובמקרה שאי	 מספיק זמ	 להגיע למקלט "שאי	 ממ

שתי דקות בתל , והוא עומד על דקה בחיפה, ו� ובמרחק ממנובמקור האי

בגלל הקרבה לרצועת ,  שניות באשדוד45שלוש דקות בירושלי� ורק , אביב

  ).עזה

ומינה מאות , "רבעי�"ל חילק את הערי� הגדולות ל"פיקוד העור  של צה

במצב חירו� יהיה נציג של . קציני� כאנשי קשר בחירו� לישובי� השוני�

אחד התפקידי� של קציני ). 106קו טלפו	 ( ג� בכל מוקד עירוני הפיקוד

הקשר יהיה לוודא תפקוד השירותי� החיוניי� של כל עירייה ולסייע 

כדי שלא יחזור מצב כפי שהיה בצפת במלחמת , לעיריות במקרה הצור#

והעיר ,  עובדי העירייה300אז נותרו בעיר רק עשרי� מתו# , לבנו	 השנייה
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שלא הייתה , ת לבנו	 השנייה דווקא האוכלוסייה החלשהבמלחמ. קרסה

משרד . במקלטי� למש# שבועות ארוכי�" נתקעה", יכולה לפנות את עצמה

" התרעננות"הביטחו	 החל להפעיל תכנית לפינוי יזו� של אוכלוסייה לצור# 

  .במרכז האר( רק ביו� שבו המלחמה עמדה ממילא להסתיי�

 300להכי	 תכנית שבמסגרתה חרונה לארשות החירו� הלאומית סיימה 

על ידי " יאומצו", אל  אזרחי� תושבי אזורי� שעלולי� להיות מותקפי�

שוקדי� בפיקוד העור  על תכנית , בנוס . משפחות באזורי� אחרי� באר(

שאת� , לפינוי יזו� של עד מאתיי� אל  אזרחי� לבתי מלו	 ולאכסניות

   .ייחתמו הסכמי� מראש מטע� המדינה

 אזורי צפירה לעומת עשרה �27המדינה כולה חולקה ל,   לצעדי� אלהבנוס

בחלוקה החדשה צפוי כי לא תישמע כלל צפירה בחמישי� . 2006שהיו בשנת 

ג� אחרי כל . ג� במקרה של מלחמה כוללת, אחוזי� מהישובי� באר(

עדיי	 נותרו , שפורטו כא	, הצעדי� שננקטו בעקבות מלחמת לבנו	 השנייה

  : יסוד בטיפול בעור שתי בעיות

כ תקינות לשימוש האוכלוסייה "קיי� עדיי	 מחסור של מיליוני ערכות אב

, 2009שפורס� בפברואר , של מבקר המדינה'  א58ח "דו. במקרה הצור#

איכות הערכות , קצב החלוקה, חוש  כי המצב רע בנוגע למספר הערכות

ביו� שבו : תר חמורה אפילו יו ובעיה91.האזרחי�ומידת התאמת	 לציבור 

על פי . אירא	 תכריז חלילה כי היא מחזיקה בפצצת גרעי	 ייטרפו הקלפי�

החלטה מודעת ועקרונית ישראל אינה מכינה את העור  להתמודדות מול 

איו� גרעיני ואינה בונה מקלטי� גרעיניי� למעט מקלטי� ספורי� כמו 

ונקר ב, ל בקריה בתל אביב"בונקר חדש המיועד לפיקוד הבכיר של צה

למנהיגות המדינה מתחת לקריית הממשלה בירושלי� ומקלטי� 

 למשל כריית מנהרת הכרמל לצור# כביש חדש נוצלה לצור# � " מזדמני�"

אבל גודלו יאפשר קליטה של מאות אנשי� , בניית מקלט חדש במעבה ההר

  . לכל היותר

  לוגיסטיקה

היו . ייהבתחו� הלוגיסטיקה חל שיפור משמעותי מאז מלחמת לבנו	 השנ

הקמתה המחודשת של חטיבת הלוגיסטיקה במסגרת : שינויי� ארגוניי�

ל לא הייתה הצעד היחיד שהחזיר את "אג  הטכנולוגיה הלוגיסטית במטכ

חיל , הוחזרו ג� החילות הלוגיסטיי� המסורתיי�, בנוס . הגלגל לאחור

 אג  .)חיל התחזוקה בשמו ההיסטורי(החימוש וחיל הלוגיסטיקה 

, ל"שהש� שנית	 לו בעיד	 ד	 חלו( כרמטכ, גיה והלוגיסטיקההטכנולו

יותר מאשר , ואול�.  בוטל�) רפואה ומרכזי�, אג  לוגיסטיקה(� "אלר

ג� , מפקדי�: השינוי הוא תפיסתי, התהפוכות ה	 ארגוניות או סמנטיות

הפנימו כי חלק חשוב מתפקיד� הוא לוודא אספקה , הקרביי� ביותר

  .דותיה�לוגיסטית שוטפת ליחי
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במלחמת לבנו	 השנייה נבחנה בפע� הראשונה תפיסה שגובשה טר� 

בכל ) מעי	 חטיבות לוגיסטיות(שבמסגרתה בוטלו אגדי התחזוקה , המלחמה

 אגדי התחזוקה. האוגדות הלוחמות שהיו אחראי� על האספקה השוטפת

ל הגיעו למסקנה "בצה. היו מסורבלי� ולעתי� קרובות תעו בתנועה  בשטח

טח הקט	 המפריד בי	 זירות הלחימה השונות אפשר להקי� כי בש

שיהיו אחראי� על אספקה , )אגדי� לוגיסטיי� מרחביי�(רי� "אלמ

ולאו דווקא ליחידה , לוגיסטית למספר יחידות שפועלות בגזרה כלשהי

רי� דחפו כמויות אדירות של מזו	 "במלחמת לבנו	 השנייה האלמ. ספציפית

, ולר לעבר השערי� שמה� נכנסו כוחות ללבנו	ושתייה וא  ציוד אישי וס

כשלה לחלוטי	 תפיסה של : אבל משלב זה ואיל# חלה תקלה חמורה

שבמסגרתה מפקדי� היו אמורי� להיות אחראי� , "לוגיסטיקה קרבית"

בגלל ידיעות . להעביר את הציוד מ	 הגבול אל הכוחות בעומק השטח

ו� לבנו	 נזרעו על ידי מודיעיניות על כ# שצירי התנועה המוכרי� בדר

נסללו על ידי ההנדסה צירי� , החזבאללה במוקשי� ובמטעני תופת רבי�

ואול� קצב , שדרכ� הייתה אמורה להגיע אספקה לכוחות, לוגיסטיי�

ההתקדמות של הצירי� כמעט א  פע� לא תא� את קצב ההתקדמות של 

זלו המזו	 והמי� שסחבו החיילי� בתרמילי� על הגב א. הכוחות ברגל

  .פעמי� רבות הרבה לפני שהפער נסגר

ואפילו באמצעות בהמות , ניסיונות להכניס אספקה על גבי טרקטורוני�

הנושא הלוגיסטי היה רחוק . לא צלחו) לאמות(מסע דרו� אמריקאיות 

שחלק� ראו בכ# , מלהיות במקו� גבוה בסדר העדיפויות של המפקדי�

והתוצאה הייתה דיווחי� קשי� על חיילי� רעבי� , ופחיתות כבוד" פינוק"

חיל האוויר נדרש להצניח אספקה לכוחות , לכ	. ומק השטחבע, וצמאי�

תו# סיכו	 עצו� של מטוסי הרקולס לא מוגני� שריחפו מעל שטח רווי 

וג� כ# לא תמיד הצליחו להטיל אספקה ,  רגל בלבד400טילי� בגובה של 

חלק מ	 הציוד שנחת משמיי� נפל לידי . בדיוק אל היחידות שמתחתיה�

  .אנשי חזבאללה

לחמת לבנו	 השנייה חודשה הפעילות של יחידות לוגיסטיות אחרי מ

, כתחלי  מסוי� לאגדי התחזוקה, א� כי במתכונת מצומצמת, אוגדתיות

. יצא משימוש" לוגיסטיקה קרבית"המונח . שלא יוקמו מחדש באופ	 מלא

אבל , לא התגלו קשיי� לוגיסטיי� כמו בשטח לבנו	" עופרת יצוקה"במבצע 

ולא התעסקו רק בסוגיות , יחסו חשיבות רבה לנושא זהניכר כי מפקדי� י

  .מבצעיות של לחימה בשטח

ל מחדש תחנות "הקי� צה, במסגרת הפקת לקחי� מ	 המלחמה בלבנו	

לאחר שבמלחמת לבנו	 השנייה הטיפול ) די�"תאג(איסו  גדודיות לפצועי� 

  .רד נמצא בעייתי ביות"בפצועי� ופינויי� מהשטח ללא טיפול ראשוני בתאג

לאחר המלחמה פיתח אג  הלוגיסטיקה שלל אמצעי� לסייע לכוחות 

נרכש : למשל. שיזדקקו למוצרי מזו	 ולמי� בתו# שטח אויב בעימות הבא
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שיכול להפו# אפילו מי י� לראויי� , מתק	 טיהור של מי� לשימוש פלוגתי

שיכול להוביל בדיוק רב אספקה , אס� פי� י'ופותח מצנח מונחה ג, לשתייה

ל מפתח בימי� אלה כלי רכב לא "צה. ת ממטוס לעבר הכוחות בשטחהמוטל

דלק ואמצעי לחימה לכוחות בשטח , שיספק מזו	, הנשלט מרחוק, מאויש

  92.בלי לסכ	 חיי אד�, אויב

שיפורי� בתחו� הלוגיסטי קיימי� ג� בתחזוקה השוטפת של חטיבות 

# ואפשר לייחס זאת ג� לכ, כפי שתואר קוד�, ל"המילואי� של צה

תפקיד� . ישני� של אנשי קבע בכל חטיבה�שהוחלט על שני תקני� חדשי�

שרמת הכשירות תהיה , של אנשי הקבע בחטיבות המילואי� הוא לוודא

ל ביחידות מחסני "כשירות כלי הרכב הקרביי� של צה. גבוהה הרבה יותר

 אחוז מכלי הרכב 15רק (החירו� הייתה טובה כבר במלחמת לבנו	 השנייה 

 75ומתו# שיעור זה , כלא כשירי� בעת שהניעו אות� במחסני�התגלו 

 במבח	 הבא רמת 93.) שעות�12 אחוזי� מהרכבי� תוקנו בתו# פחות מ

  . הכשירות של הרכבי� צפויה להיות גבוהה א  יותר
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   מסגרת ארגונית
ל "צה: 'חלק ג

  מטה כללי

אחר נתפס למעלה משלוש שני� , הפיקוד העליו	 של הצבא, המטה הכללי

לפחות , זאת. ל"מלחמת לבנו	 השנייה כאחת החוליות החלשות בצה

ל "שהתמנה לרמטכ, אלו  גבי אשכנזי�רב. מבחינת הרכבו הפרסונאלי

היה מעדי  לראות קציני� , לאחר התפטרותו של חלו(, 2007בפברואר 

האלו  במילואי� אביגדור . אחרי� בשורה של תפקידי מפתח במטה הכללי

ל דברי� שאמר לו "חש  תשעה חודשי� אחרי מינוי הרמטכגל �ב	) יאנוש(

כול� . אי	 לי ע� מי לעבוד בצבא"אשכנזי בשיחה פרטית ולפיה� 

את העובדה ששלושה מפקדי פיקודי�  גל� ב	בהרצאה ציי	  94".פוליטיקאי�

היו , ויואב גלנט בדרו�, גדי שמני במרכז, גדי אייזנקוט בצפו	, מרחביי�

וראה בכ# הוכחה למעורבות פוליטית ,  הממשלהמזכירי� צבאיי� לראשי

  95.ל"בצה

צבאי כאל �התייחס בספרו לקשר הפוליטי, משה יעלו	, ל לשעבר"הרמטכ

היו מקורבי� לפורו� החווה , משה קפלינסקי, חלו( וסגנו". "ליקוי אתי"

הדיווח בתקשורת על יחסי� "יעלו	 הוסי  כי . כתב, "של אריק שרו	

א לפורו� החווה הביא לבלבול ולטשטוש גבולות מיוחדי� בי	 מפקדי הצב

ני� ששירתו את שרו	 שירתו ג� "אות� יחצ. בעיקר בקרב הקצונה הבכירה

 במיוחד �אותה סביבה של בעלי הו	 ועיתו	 שהקיפה את השלטו	 . אות�

  96". הקיפה ג� אות�� מאז ההתנתקות 

 ,ל לאור# עשרות שני�"פוליטיקה הייתה חלק בלתי נפרד מצמרת צה

א# חשוב להבי	 כי , וביקורת כמו זו שהשמיע יעלו	 אינה חפה מפ	 אישי

והעיסוק של מרבית האגפי� , היעדר הפרדה ברורה בי	 הדרג המדיני לצבאי

עלולי� להקצי	 את הפוליטיזציה בצבא עד כדי כ# , ל בסוגיות מדיניות"בצה

ע� ציפיותיה� של ראשי המערכת " יישרו קו"שקציני� בכירי� 

   97.טיתהפולי

אשכנזי שרטט קווי� אדומי� בי	 הדרג המדיני לבי	 הדרג , בשנות כהונתו

א# בכל . ידי פקודיו�והוא מקפיד היטב שקווי� אלו לא יחצו על, הצבאי

זאת נראה כי הוא עצמו היה מעדי  לראות קציני� אחרי� כמעט בכל 

  .תפקיד מרכזי

במקומו . ל הבעיהמעיד ע, 2009שנער# בקי( , סבב המינויי� במטה הכללי

על א  , נבחר האלו  בני גנ(, ל הפורש"סג	 הרמטכ, של האלו  ד	 הראל

. שמועמדו של אשכנזי לתפקיד היה אלו  פיקוד הצפו	 גדי אייזנקוט

העדי  להעניק את התפקיד לאלו  יואב , שר הביטחו	, אהוד ברק, לעומתו

מינויו של חוסר ההסכמה בי	 השניי� סלל את . מפקד פיקוד דרו�, גלנט

  .כשהאחרו	 נתפס בראש ובראשונה כמועמד של פשרה, גנ(
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כ# למשל . בעיה נוספת היא מסלול השירות וההכשרה של הקצונה הבכירה

מפקד , הוחלט למנות לתפקיד אלו  פיקוד המרכז את האלו  אבי מזרחי

ואי	 לו , על א  שבמקור הוא איש פיקוד הצפו	, זאת. זרוע היבשה לשעבר

מ	 מונה 'אלו  סמי תורג. זרת המרכז ובהתמודדות מול טרורניסיו	 בג

זהו תפקידו הראשו	 כאלו  על א  שמספר . להיות מחליפו של מזרחי

לי� הצהירו בעבר שתפקידו של מפקד זרוע היבשה איננו יכול להיות "רמטכ

  . תפקיד ראשו	 של קצי	 בדרגת אלו 

כלבבו נעוצה ג� ל "אלו  אשכנזי לא הצליח לעצב מטכ�רבכ# שהסיבה ל

חלל זה נפער עקב פרישה או עיכוב בקידו� . בוואקו� פיקודי בצמרת הצבא

שהקריירה שלה� נבלמה בשל תוצאות מלחמת לבנו	 , של קציני� בכירי�

ברשימת הקציני� העגומה . השנייה או בגלל בעיות אתיות חמורות

משה , נית	 למנות את ד	 חלו(, שהקריירה שלה� חטפה מהלומה

משה תמיר , ארז צוקרמ	, גל הירש, שמואל זכאי, אודי אד�, נסקיקפלי

חמשת האחרוני� היו אמורי� לאייש כיו� את המטה . ועימאד פארס

  .הכללי או להתמנות אליו בקרוב

ל חל שינוי במבנה המטה הכללי וחלוקת "בתקופת גבי אשכנזי כרמטכ

 הכללי ביוני הציג בפורו� המטה, ל הקוד�"הרמטכ, ד	 חלו(. הסמכויות בו

את חזונו ואת ראייתו לכיווני הפעולה הדרושי� , מיד אחרי מינויו, 2005

ל למשימות "ל על מנת להתאי� את המבנה ואת הארגו	 של צה"לצה

חלו( קבע . ל ללא עבודת מטה מקיפה"הנחיותיו הונחתו על המטכ. העתיד

חלק והבהיר כי א� , לוחות זמני� קצרי� ביותר לשינויי� מרחיקי לכת

 איש 98".נחזור אחורה איפה שצרי#"מהשינויי� לא יוכיחו את עצמ� 

  . מאלופי המטה הכללי לא ערער על השינויי� שהכתיב

" בניי	 הכוח"הרעיו	 המרכזי שמאחורי השינויי� היה הפרדת האחריות בי	 

וזאת על פי מודל חיל , המיידית" הפעלת הכוח"ובי	 , לטווח הארו#

ל את האחריות על בניי	 "לו( הטילה על סג	 הרמטכ תכניתו של ח99.האוויר

במקביל . הוטלה האחריות על הפעלתו) צ"אמ(ועל אג  המבצעי� , הכוח

ל "שבמסגרתו שימש סג	 הרמטכ, )אג  מטה(מ "בוטל תפקיד ראש אג

 החלטה נוספת. כאחראי על תיאו� עבודת כלל אגפי המטה הכללי

בחילות שלמי� ) י"מז(שהתקבלה הייתה חיזוק מפקדת זרוע היבשה 

ובראש� אג  , ל האחרי�"וביחידות משנה שהועברו אליה מאגפי המטכ

 נוכח הרחבת הסמכויות של זרוע היבשה 100).ל"אט(הטכנולוגיה הלוגיסטית 

  . להעמיד בראשה שני אלופי� בצעד חריג, הוחלט

האחראי על פעילות , " זרועי� מטה על"ל הוגדר כ"המטכ, במסגרת השינויי�

הוכרזו תשע מפקדות , בנוס . הי� והאוויר, היבשה: זרועותשלוש ה

שלוש המפקדות , אג  המבצעי�: ל"האחראיות על הפעלת הכוח בצה

אג  המודיעי	 והמרכזי� , שלושת הפיקודי� המרחביי�, הזרועיות
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 ש� שנית	 � � "אלר(הרפואה ומרכזי� , הלוגיסטיי� באג  הלוגיסטיקה

  ).ובוטל בינתיי�, ל"בזמנו לאט

ברובד המטה התקיימו שתי : הרכיב מטה כללי באופ	 הבא, למעשה, חלו(

. ב, ל"פונקצית בניי	 הכוח בראשות סג	 הרמטכ. א: פונקציות שוות בערכ	

, ברובד הפיקוד. פונקצית הפעלת הכוח בראשות ראש אג  מבצעי�

האחריות הישירה להפעלת היחידות השונות ולהכוונת� ניתנה לראשי 

ל באותה "ת החלוקה האמורה ביטאה את הל# הרוח בצהצור. הפיקודי�

. ל רב זרועי ולא שמוני� אחוז יבשה"מטכ: "תקופה כפי שהגדירו קפלינסקי

, בי	 היתר,  במסגרת אותה תפיסה בוטלה101".מבוסס אפקטי� ולא טנקי�

א  תרומתה העצומה �על, ל"פעילותה של חטיבת הלוגיסטיקה באט

מאי �אפריל" (חומת מג	" חלק במבצע לאספקה לוגיסטית לכוחות שנטלו

  ).2005אוגוסט �יולי(ובהתנתקות ) 2002

. השינויי� מתקופת חלו( בוטלו על ידי אשכנזי כמעט עד לאחרו	 שבה�

שאפיינו אותו בעיד	 משה , המטה הכללי שב למבנה ולחלוקת הסמכויות

. ארגו	 הוקמה חטיבת הלוגיסטיקה מחדש� במסגרת תהלי# הרה. יעלו	

ל "סג	 הרמטכ. חיילי� ואנשי קבע שוב נדדו ע� חילותיה� מאג  לאג אלפי 

ואג  המבצעי� לא אחראי עוד על הפעלת , חזר לעמוד בראש אג  המטה

� ואג  "כדוגמת אלר, ג� שמות אגפי� ששונו בתקופתו של חלו(. הכוח

, )א"אכ(ל ואג  כוח אד� " אט�חזרו לשמותיה� המקוריי� , משאבי אנוש

  .בהתאמה

כדוגמת ההימנעות , ר לשינויי� הסמנטיי� תוקנו ליקויי� חמורי� יותרמעב

כפי שאירע במהל# מלחמת לבנו	 ) ה"מצפ(מהפעלת מוצב הפיקוד העליו	 

שדרכו נית	 ,  בהקשר זה קפלינסקי טע	 כי סוגיית פתיחת המוצב102.השנייה

לנהל את הלחימה ולעקוב אחר העמידה במשימות וביעדי הכוחות בהתא� 

אבל . לא היה רלוונטי, סדור ושלל מדדי� נוספי�" 	 מלחמהשעו"ל

התנהלות זו העבירה מסר בעייתי ומטעה למפקדי� ולחיילי� לפיו מה 

 כא	 טמו	 103.אלא לכל היותר מבצע מורכב, שמתרחש בלבנו	 איננו מלחמה

עופרת "במבצע . תוק	 במלואו בעקבות המלחמה, אגב, ליקוי זה. הכישלו	

  . ויש להניח שכ# יעשה ג� בעתיד, ר הופעל באופ	 מלאה כב"המצפ" יצוקה

קשור לכ# שבמהל# מבצע זה לא " עופרת יצוקה"ליקוי נוס  שתוק	 במבצע 

בראשות שר הביטחו	 כדי לאשר על כל ) מבצעי� וגיחות( ג"נער# דיו	 מו

כפי שמקובל במבצעי� מעבר לגבול בעתות שגרה וכפי " חוצת קו"פעולה 

דבר שסירבל אז מאוד את , מהל# מלחמת לבנו	 השנייהשהיה נהוג בשוגג ב

הפעלת הכוחות בשטח וגר� למפקדי� רבי� לבלות בקריה בתל אביב יותר 

  .מאשר בחדרי המלחמה שלה� בפיקוד הצפו	

בעיה נוספת עליה התריעה ועדת וינוגרד הייתה היעדר אימוני� ותרגילי� 

זכות סדרת אימוני ג� ליקוי זה תוק	 ב. של מרבית אלופי המטה הכללי
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ל "והרמטכ, כמעט כל אלופי המטה. ל"מפקדות לדרגי� הבכירי� בצה

שכללו תרחישי , השתתפו בשני� האחרונות במספר תרגילי�, בעצמו

  .מלחמה במספר חזיתות

בהשוואה , ל כיו�"המטכ. נושא חשוב אחר הוא גודלו של המטה הכללי

במחלקות ובמספר , ותבחטיב,  האגפי�גדול במספר, 25�15ל מלפני "למטכ

תחומי האחריות שלו , קשה להניח כי תפקידיו. הקציני� המשרתי� בו

הימי� �וכמות מטלותיו גדולי� יותר מאשר בתקופה שלאחר מלחמת ששת

נוכח האמור . הכיפורי��ל לאחר מלחמת יו�"או בתקופת שיקו� צה

�יחמישה תת,  אלופי�21 �מתעוררת השאלה הא� גודל המטה הכללי כיו� 

  . הוא אופטימאלי�אלופי� ומתחתיה� מאות קציני� בכירי� נוספי� 

טעונה ג� בדיקה מיוחדת בנושא תרומתה של מפקדת זרוע היבשה ביחס 

, ר"חי(שמאגדת את כלל יחידות היבשה הלוחמות , הזרוע. לגודלה העצו�

ואת החטיבה ) הנדסה קרבית ומודיעי	 שדה, תותחני�, שריו	, צנחני�

 אחראית על בניי	 הכוח מרמת החייל הבודד ועד לרמת הגיס ,הטכנולוגית

, כוח אד�, אמצעי לחימה, תורת לחימה, בהיבטי� של הכשרות ואימוני�

 חשוב להדגיש כי האחריות לבניית הכוח מעבר לרמת הגיס 104.תכנו	 וארגו	

  .מוטלת על הפיקודי� המרחביי� ועל המטה הכללי

, "2000ל "צה"במסגרת תכנית  1999מפקדת זרוע היבשה הוקמה בשנת 

בשנת . ל כארגו	 להתמודדות ע� אתגרי העתיד"שנועדה להתאי� את צה

:  קיבלה המפקדה את האחריות על ארבעה חילות תומכי לחימה2006

יחד עמ� הוכפפה החטיבה . חימוש ושלישות, תקשוב, לוגיסטיקה

קת כחלק מהפ, 2008בפברואר . למטה הזרוע) ל"חט(הטכנולוגית ליבשה 

ל "הוחזרו החילות התומכי� לאגפי המטכ, הלקחי� לאחר המלחמה

: מורכבת הזרוע מארבע חטיבות מטה, ארגו	� לאחר רה, כיו�. השוני�

חטיבת כוח אד� והחטיבה , חטיבת היבשה, חטיבת תכנו	 והתעצמות

תחת פיקוד הזרוע נמצאי� ג� שלושת בתי . שנשארה בזרוע, הטכנולוגית

, )1ד "בה(אלו  חיי� לסקוב �ש� רב� פר לקציני� עלבית הס: הספר לפיקוד

והמכללה לפיקוד ) ג"קמ�פ"קמ(בית הספר להכשרת מפקדי פלוגות וגדודי� 

על , ליי�"הזרוע אחראית על בסיסי הטירונות הכלל צה). ק"מלט(טקטי 

 �) י"מל(כלל בסיסי ההכשרה ביבשה ועל המרכז הלאומי לאימוני יבשה 

  105.גדול בישראלמרכז האימוני� היבשתי ה

. הזרוע נמצאת בשינויי� בלתי פוסקי� מאז הוקמה לפני כעשור, למעשה

בעקבות יישו� לקחי מלחמת לבנו	 השנייה קשה למצוא הבדלי� 

נראה כי . קודמתה, )ש"מפח(משמעותיי� בינה ובי	 מפקדת חילות השדה 

ג� , אי	 הבדלי� מהותיי� אשר יצדיקו את כוח האד� הרב המשרת בזרוע

תוספת התקני� . קצי	 אחד בדרגת אלו " רק"שר בראשה עומד כיו� כא

במיוחד לאור העובדה שבזמ	 , הכללית נראית על פניה לא מוצדקת

היק  , ש"לעומת המפח, שמפקדת היבשה גדלה בתו# עשור בעשרות אחוזי�
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כוחות היבשה דווקא הצטמצ� בתקופה זו במסגרת שינויי� מבניי� שחלו 

  .ת עוצבות יבשה שלימותשכללו סגיר, ל"בצה

ל בתקופה שקדמה למלחמת לבנו	 "נושא רגיש נוס  בנוגע להתנהלות המטכ

של מרבית , "השחייה ע� הזר�", השנייה ובמהלכה קשור לקונפורמיות

ידי חברי המטה כמעט ללא �השינויי� שהעביר חלו( התקבלו על. האלופי�

ה ג� המטה של ומעטי� יצאו כנגד האופ	 בו ניהל את המלחמ, התנגדות

שמחקו לגמרי , אות� שינויי�, כ# .ל אשכנזי נחשב קונפורמיסטי למדי"רא

בדיוק כפי , עברו כמעט ללא ההתנגדות במטה הכללי, את מהפכת חלו(

ל אימ( שנתיי� קוד� לכ	 ללא שו� פקפוק את השינויי� שהנהיג "שהמטכ

  .חלו(

  היבטי� ארגוניי� נוספי�

המערכי� שנקלעו למשבר . כארגו	 במשבר 2006ל יצא מהמלחמה בקי( "צה

,  סקרי� בקרב אנשי הקבע106.החמור ביותר היו המילואי� וצבא הקבע

חשפו משבר חמור בעיקר בקרב , שנערכו מספר חודשי� לאחר המלחמה

שעדיי	 לא , וכ	 בקרב נגדי�, סרני��סרני� ורבי, הקציני� ברמות הזוטרות

שאלוני� צבאיי� . י� ארוכותקשרו את גורל� ע� השירות הצבאי למש# שנ

פנימיי� הראו כי למעלה מחמישי� אחוזי� מקרב אות� קציני� ונגדי� 

ושקלו ברצינות , חיפשו עבודה במגזר האזרחי במקביל לשירות� הצבאי

 המצב לא היה מזהיר ג� בקרב אנשי קבע 107.ל"אפשרות לפרוש מצה

וד על שפל בדימוי ובייח, ותיקי� יותר שהתלוננו על תסכול בגי	 עומס עבודה

רבי� מה� חשו כי . ל בעיני החברה הישראלית לאחר המלחמה"צה

קרובי משפחותיה� והציבור בכללותו אינ� מעריכי� את , חבריה�

  .וא  את הנכונות של חלק מה� לסכ	 את חייה�, השקעת� העצומה

נראה היה כי הופר החוזה הבלתי כתוב בי	 משרתי הקבע ובי	 הציבור 

תו אנשי קבע מוכני� לסכ	 את חייה� תמורת כבוד רב במסגר, הרחב

מגמות אלו גרמו לכ# שאנשי הקבע דיווחו אפילו על . ותגמולי� חומריי�

" אוכלי חינ�"שמבקריו הרבי� רואי� בה� , בושה לשרת בארגו	

אנשי קבע רבי� חשו ג� חוסר ביטחו	 ,  א� לא די בכ108#".נהנתני�"ו

ומשמעות	 הייתה , שהיו בעיצומ	, תעסוקתי בגי	 הטלטלות הארגוניות

בעקבות יישו� השינויי� המבניי� וקיצוצי , פיטורי� של אלפי משרתי�

  .תקציב הביטחו	

שאחד מתפקידיו , ל חיל השלישות"דווקא בשיאו של המשבר חסר לצה

 נסגר כחלק מהשינויי� חיל השלישות. העיקריי� הוא לטפל במשרתי הקבע

הוק� , בינתיי�. חלט בתקופת ד	 חלו(שעליה� הו, במבנה המטה הכללי

ע� . ל אשכנזי"החיל מחדש כחלק מתהלי# החזרת הגלגל לאחור שהוביל רא

בשני� שחלפו מאז המלחמה חלה , או בלי קשר להקמת החיל מחדש
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  של המשרתי� בוושביעות רצונ�, התייצבות במצב מער# הקבע

  109.השתפרה

ול סוגיות המעיבות על סוגיית משרתי הקבע היא רק אחת מתו# מכל, בר�

, ועדת וינוגרד קבעה כי תרבות ארגונית קלוקלת.  כארגו	ל"תפקוד צה

, חוסר אמו	 בי	 רמות הפיקוד השונותב ,זלזול בהוראותהמאופיינת ב

 מכשלי חלקלמהווי� הסבר , פגיעה בערכי� ובנורמותבמוסר פעולה לקוי וב

  110.המלחמה

דה יותר מכל על הקושי של התרבות הארגונית עליה הצביעה הוועדה מעי

נית	 לזהות לפחות שלושה רבדי� המאפייני� את . המקצוע הצבאי

הידע ,  מידת הניסיו	� )Expertise(רובד מעשי . א: המצביאות כמקצוע

הדרושי� לשימוש נכו	 באמצעי� , הייחודי והכישורי� של מסגרת לוחמת

רובד .  ב111.ובמשאבי� העומדי� לרשותה לש� השגת יעדי� ברורי�

 מידת היכולת של רמה פיקודית כלשהי לתרג� לפקודות �מערכתי /מוסדי

ולתבוע ציות , ונהלי� ברורי� על סמ# עקרונות של רמות גבוהות ממנה

 היכולת של כל חייל ומפקד � רובד מהותי . ג. וביצוע של הרמות הכפופות לה

לחשוב על הדרכי� המקוריות בהתא� לפקודות ולעקרונות אליה� הוא 

   112.ולהפעיל שיקול דעת בהתא� לערכי� ולנורמות, מחויב

השלושה מאפשרי� לעוסקי� במקצוע הצבאי לפעול בצורה מיטבית 

בסיטואציות בה� חייה� של החיילי� הצעירי� נתוני� בידי מפקדי� 

המפקדי� הטובי� ביותר "ל להצמיח את "על צה, לכ	. זוטרי� יחסית

עצמו צרי# להטמיע בה� את והוא , "שמדינת ישראל יכולה להעמיד

ולהכשיר את חייליו ומפקדיו , הערכי� הראויי� למדינת ישראל ולצבאה"

  113".בצורה הטובה ביותר למילוי תפקידיו ולמימוש אחריות�

א# היא חשובה בעיקר בכל , המצביאות כמקצוע חלה על כלל המשרתי�

בצבא מתקיי� הלי# . ל"הקשור לסוגיית מינוי והכשרת מפקדי� בצה

משנה עוברי� �אלו  ואלו �קציני� המיועדי� לדרגות סג	. מינויי� מסודר

ונערכי� לגביה� דיוני שיבוצי� בזרועות , מבחני� במרכזי הערכה מיוחדי�

ל ושר הביטחו	 לאשר החלטות הנוגעות לשיבוציה� "על הרמטכ. השונות

  .של קציני� מדרגת אלו  משנה ומעלה

כ# שרק הטובי� ,  מדוקדק וקפדניהתהלי# המורכב נועד להבטיח סינו	

, על פי עדויות מפקדי�, ואול�. והראויי� ביותר יתקדמו בסול� הדרגות

שבמסגרת� קצי	 בכיר תומ# " הסכמי�"יש מעי	 . המציאות שונה בתכלית

באיוש תפקיד מסוי� במועמד שמזוהה ע� בכיר אחר ובתמורה אותו בכיר 

הרבה פעמי� . ות על הפרקבמשרות אחרות שעומד" שלו"תומ# במועמדי� 

ההסכמי� וההחלטות לגבי . דיוני איוש במטה הכללי ה� לפרוטוקול בלבד

  114.מאחורי הקלעי�, המינויי� נעשי� הרבה קוד�
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לית גורמת לכ# שפעמי� רבות קציני� שמתקדמי� אינ� "השיטה הצה

אלא דווקא אלה , או כאלה שנוטי� להצביע על כשלי�, בהכרח דעתניי�

ל "צה. בעקביות ע� המפקדי� שיכריעו את עתיד�" תיישרה"שנוטי� ל

א� כי אי	 זה , באמצעות תרבות ארגונית לא פורמאלית, מעודד בינוניות

יש ג� קציני� (אומר שכל הקציני� שהתקדמו ה� בהכרח בלתי מוכשרי� 

העידוד לבינוניות נובע ג� מכ# ). למרות השיטה, מוכשרי� שמתקדמי�

 יודעי� היטב כי מי מה� שינסה להתמודד ע� ...מפקדי עוצבות שדה"ש

ראש "יחרוג מנורמות התנהגות של , ציוד וארגו	, אימוני�, בעיות דוקטרינה

לכ	 . ויסכ	 בכ# את קידומו" עושה צרות"עלול חלילה להיחשב כ" קט	

מטאטאי� רבי� מהמפקדי� בעיות מתחת לשטיח ומייחלי� להעביר את 

 הדברי� האחרוני� נכתבו כבר לפני. "הקדנציה הפיקודית מבלי להסתב#

משנה �על ידי אלו , בעקבות מלחמת לבנו	 הראשונה, כמעט שלושי� שנה

 115.ל בשל המסמ# הנוקב שיצא תחת ידיו"שהוקע מצה, ר עמנואל ולד"ד

ל "היא שחלק מהמחלות הארגוניות של צה, הסיבה לתקפות דבריו של ולד

  . השנייהונמשכות ג� אחרי מלחמת לבנו	, ה	 כרוניות

שהוארו בעקבות , ל עושה מאמ( להתמודד ע� מספר מחלות"צה, ע� זאת

והיו נשארות סמויות מ	 העי	 אילו לא הייתה (מלחמת לבנו	 השנייה 

ל הצליח בשנתיי� האחרונות להארי# במידת "צה, כ#). מתרחשת המלחמה

ביחידות . מה את תקופת השירות של קציני� בתפקידי פיקוד שוני�

�לעומת שנה, שלוש�יש מפקדי� שמבצעי� תפקידי� במש# שנתיי�לוחמות 

בתפקידי� מקצועיי� יש קציני� שמגיעי� לשירות של ארבע . שנתיי� בעבר

  .שני� ויותר לעומת תקופות קצרות בעבר

מש# כל תפקיד בצבא קצר באופ	 משמעותי מ	 המקובל , ג� אחרי ההארכה

 מפני שהוא מזרז את קיצור התקופות חשוב למפקדי�. במגזר האזרחי

הצבה . ואול� הוא בא על חשבו	 ההתמקצעות בתפקידי� השוני�, הקידו�

ג� לכ# שבשלב הראשו	 מעייניו של המפקד  בתפקיד למש# זמ	 קצר גורמת

שנתיי� הוא עסוק � א# כבר בתו# שנה, נתוני� ללימוד יחידתו החדשה

עניי	 לחולל לשו� מפקד אי	 . לקראת קידו� בתפקיד הבא" שיווק עצמי"ב

ג� במידה שהדבר , מחו( ליחידה" לכבס כביסה מלוכלכת"מהומות ו

זה לא אומר שאי	 בכלל כאלה שמתמודדי� באומ( מול תופעות (מתבקש 

הנובע מצורכי " אינסטינקט הבסיסי"בניגוד ל, פסולות בארגו	 שלה�

  ).הקידו� האישיי�

. כירי�שיפור חלקי חל מאז המלחמה ג� בתחו� הכשרת המפקדי� הב

ניתנה הוראה לפיה לא יועלה קצי	 לדרגת סג	 אלו  מבלי שעבר קורס 

א# כיו� , תנאי זה היה קיי� ג� בעבר). מ"פו(במכללה לפיקוד ומטה 

ל עדיי	 איננו מצליח לחייב "ברמות הבכירות יותר צה. מקפידי� על יישומו

את אלו המסומני� להיות אלופי� ללמוד במכללה לביטחו	 לאומי 

 מהקציני� בדרגת 18% רק 2006ח מבקר המדינה משנת " לפי דו116).ל"מב(
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  מהקציני� בדרגת אלו �24%אלו  ו� מהקציני� בדרגת תת32%, אלו 

  .שמצב עגו� זה ימש# ג� בעתיד,  נראה117.ל" היו בוגרי המבמשנה

שבמסגרתה , "אופק רחוק"ל כשל ביישו� תכנית "ח ג� מראה כי צה" הדו

שסומנו לקראת אמצע העשור שעבר כבעלי , סג	 אלו  קציני� בדרגת 71היו 

התכנית חייבה את הקציני� הללו לעבור . ל"פוטנציאל לקידו� עד דרגת תא

" מפנה"ל והשתתפות בתכנית "לימודי� במב: מסלול הכשרה מסודר הכולל

 הפיקוח 118.לרכישת ידע וכלי� ניהוליי� ובקורס מערכתי מתקד�

דר הכשרה מסודרת מצד המוסדות גרמו המינימאלי על תכני הלימוד והיע

 28% נע בי	 2006�2003ל בי	 "לכ# ששיעור הקציני� מהתכנית שלמדו במב

 עד 22%היה נמו# אפילו יותר " מפנה"ושיעור ההשתתפות בתכנית , �50%ל

   .גססה עד שנגנזה, כאמור, "אופק רחוק" תכנית 119. בלבד44%

הג הפסול לפיו קציני� עוד שיפור בהכשרת הקצונה קשור לכ# שפסק הנו

 120.ממער# הרגלי� מונו לפקד על עוצבות שריו	 מבלי שעברו תהלי# הסבה

עברו את , שמונו לתפקידי� בשריו	, ר"בשני� האחרונות כל קציני החי

שאפיינה , תופעת הקונפורמיז�, נראה כי בחלו  הזמ	. ההסבה המתבקשת

שבמבצע ,  היאובנוס  הבשורה הטובה, פחתה, את מלחמת לבנו	 השנייה

מפקדי� גילו יוזמה והתקפיות יותר מאשר היה מקובל " עופרת יצוקה"

  2006.121בקי( 

. הוא תופעת הטיוח, נושא אחר שאיננו נמצא במגמת שיפור בצבא

, הסיטואציה בה קציני� בכירי� שיקרו בעת תחקור תאונות דרכי� זניחות

  ומפקד122,ל משה תמיר"תא, כדוגמת דיווחיה� של מפקד אוגדת עזה

 מלמדת על בעיה עמוקה בנושא 123,ל עימאד פארס"תא, עוצבת הגליל

הבעיה ידועה מזה שני� . ל"אמירת האמת בתחקירי� הנערכי� בצה

שבה� תחקור שקרי , ותוצאותיה חמורות במיוחד בתחקירי� מבצעיי�

ל נחשבת לא פע� "אמינות התחקירי� בצה. עלול לעלות בחיי אד� בעתיד

א� מעורבי� בה� מפקדי� רבי� לכל אורכה של שרשרת ובייחוד , לירודה

מספיק , שכ	 ג� א� כול� יעשו מאמ( מרבי להגיע לחקר האמת, הפיקוד

כדי שבסופו של התהלי# תיאור , ולו במעט את המציאות" ישפ("שכל אחד 

  .האירוע בתחקיר יהיה שונה לגמרי מהמציאות

ת חקירות היא הוצא, דר# ההתמודדות המתבקשת ע� בעיית הטיוח

רגישות מאחריות הצבא לידי גו  חיצוני שיתבסס על קציני� בכירי� 

ושעתיד� המקצועי אינו תלוי , שאינ� יראי� משרשרת הפיקוד, לשעבר

ל יסכי� להקמת גו  חיצוני "אול� הסיכוי שצה. בתוצאות תחקיריה�

אחד מהגופי� ל ישא  להמשי# להיות "צה. לתחקירי� מיוחדי� הוא אפסי

  .� את עצמי�חוקר אשר בישראל� היחידי

ל אי	 מבקר "נדרש עדיי	 פיתרו	 לכ# שלצה, במקביל לסוגיית התחקירי�

, כתוצאה מכ#. ל"מבקר מערכת הביטחו	 משמש כמבקר פנימי לצה. פני�
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 ובקרה) שנמצאת באחריות משרד הביטחו	(אי	 אבחנה ברורה בי	 ביקורת 

אי	 הגדרת , )מ" בו�ל "שנמצאת באחריות מחלקת בקרה ומעקב בצה(

וחסרה , דרישות ותפקידי� של העוסקי� בביקורת פנימית ודרכי עבודת�

, 2010 במהל# שנת .ל"תפיסה כוללת של ביקורת פנימית ומטרותיה בצה

, אהוד ברק, הפכה נושא למחלוקת בי	 שר הביטחו	, סוגיית מבקר הפני�

. ל גבי אשכנזי"רא, ל"ובי	 הרמטכ
124
  

ת לבנו	 השנייה הייתה ביטול הכוונה לקצר את השפעה נוספת של מלחמ

וא  להנהיג שירות דיפרנציאלי במסגרתו ,  חודשי��32שירות החובה ל

תכנית כזו .  חודשי שירות28חיילי� מיחידות עורפיות ישוחררו אפילו אחרי 

ל את העלויות בהחזקתו של כוח אד� עוד  במפקדות "נועדה לחסו# לצה

עלות הנלווית הכרוכה הה לחסו# למשק את היא יכול, בנוס . מנופחות

בזמ	 , המשרתי� לרוב בתפקידי מנהלה, בהעסקת� של חיילי� אלו

 יקבלו תשלו� שכר �  לוחמי� ואנשי טכנולוגיה �שחיילי� הדרושי� באמת 

   125.בחודשי� האחרוני� של שירות�

ידי ועדה בראשות �ל על"חלק מ	 ההחלטות לגבי קיצור השירות נכפו על צה

, שר הביטחו	 דאז, הוועדה מונתה מטעמו של שאול מופז. ב	 בסטאבי 

ל תמ# בתכנית " צה2006.126ומסקנותיה פורסמו ערב הבחירות בשנת 

טראומת "חבל שבגלל . השירות הדיפרנציאלי משו� שהיה בה טע� רב

ל פנה לדרג "צה, "טכנולוגיי�"ובשל מחסור בחיילי� קרביי� ו" לבנו	

. נענה, והדרג המדיני, ל את התכנית האמורההמדיני בדרישה לבטל כלי

ל רפורמות חיוניות "הדבר עלול להטיל ספק ביכולת הממשלה לכפות על צה

  . אחרות

  ערכי�

 קבעה כי מרבית 2006ועדת הבדיקה לאירועי המערכה בלבנו	 בקי( 

שנורמות שהצבא עצמו היה אמור להטמיע וללכת "הכשלי� נבעו מכ# 

 ועדת בדיקה 2008ל במהל# "ביקורת זו הקי� צה בשל 127".לאור	 לא נשמרו

  . ייחודית לסוגיות ערכיות

דבקות במשימה : הוועדה הצביעה על בעיות ביישו� הערכי� הבאי�

 מניתוח של קרבות מייצגי� 128.אחריות וחיי אד�, וחתירה לניצחו	

וראיונות ע� עשרות מפקדי� הוועדה קבעה כי החשיבות שניתנה לער# 

וחתירה לניצחו	 הייתה מועטה ביחס לעדיפות העליונה הדבקות במשימה 

לגבי ער# האחריות הוועדה .  שמירה על חיי החיילי��שניתנה לחיי אד� 

גוריו	 לפיה� כל � קבעה כי מפקדי� רבי� פעלו בניגוד לרוח דבריו של ב	

. מפקד וכל חייל צריכי� לראות עצמ� כאילו גורל המערכה תלוי בה�

ער# האחריות . � במידה רבה רק בנעשה בגזרת�בלבנו	 התמקדו מפקדי

תורג� פעמי� רבות לדרישות מהמפקדי� ומהדרגי� הגבוהי� ולא כלפי 

  .מטה
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, הוועדה מצאה כי לא היו בעיות ביישו� ער# הדוגמה האישית, ע� כל זאת

א  תופעת �קביעה זו התקבלה על". אחרי "�לית "ובמימוש הנורמה הצה

 היו מפקדי� שהעדיפו לנהל את הלחימה שבמסגרתה, "מפקדי הפלזמה"

בהקשר לכ# קבעה . ל ולא לפקד על כוחותיה� בשטח"מתו# חדרי החמ

לי� המאובזרי� בציוד חדיש נבעה מתפיסה שגויה "הוועדה כי הישיבה בחמ

ג� . ל טכנולוגי הינו מקו� מתאי� לניהול אפקטיבי של הלחימה"לפיה חמ

הוועדה הצבאית לא מצאה . ערכיתלא הוגדרה כבעיה " טוהר הנשק"סוגיית 

ומקרי , מקרי� של פגיעה מכוונת באוכלוסיה אזרחית לבנונית חפה מפשע

  .הביזה היו מועטי� מאוד

בי	 ההסברי� . ל חיפשו סיבות לשחיקה שחלה במימוש הערכי�"בצה

" דבקות במשימה וחתירה לניצחו	"שניתנו למקרי� רבי� מאוד של חוסר 

או , בות ניתנו לכוחות בשטח בשפה לא בהירהצוינה העובדה שפקודות ר

דבר שגר� למפקדי� , "לא חשובות"או שנתפשו , השתנו חדשות לבקרי�

א� המשימה ממילא לא נתפשה בעיניה� . בדרגי השדה לא לדבוק בביצוע	

א# ג� במקרי� לא . מפקדי� העדיפו לא לסכ	 חיילי� כדי לבצעה, כחשובה

מפקדי� העדיפו לעצור קרבות , מעטי� שבה� שהמשימה נראתה חשובה

במקו� להשלי� המשימה שעמדה , ולהתמקד בחילו( פצועי� מזירת הקרב

  .על הפרק ורק אחר כ# להקדיש את כל המאמצי� לחילו(

מנה שורה של , שריכז את עבודת הוועדה, מ רוני סולימני מחיל החינו#"אל

נו	 ל במהל# מלחמת לב"סיבות נוספות לבעיות ערכיות שהתגלו בצה

 הוא ציי	 129".חינו# עכשיו", במאמר שפרס� בביטאו	 חיל החינו#, השנייה

כסיבה להתנהלות " הרגישות לחיי חיילי� בחברה הישראלית"את 

ג� , קיימת השתנות בכל החברה המערבית לחיי אד�. "המפקדי� בלחימה

אשר את מקורותיו ראוי , בתהלי# מתמש#... בתו# החברה הישראלית

ל שמטרתו "צה... ל לנקודה רגישה מאוד בחברה הישראלית"הפ# צה, לבחו	

הרגישות ... בחברה" בט	 הרכה"הפ# ל, להג	 על אזרחיו עד כדי חירו  נפש

ל פוגעת בהשגת מטרות הארגו	 בזמ	 "המחלחלת מהחברה למפקדי צה

  ". מלחמה ובחובתנו הבסיסית להג	 על מדינת ישראל

והעובדה , � גבולות הלאו�ג� תהליכי� גלובליי� שבמסגרת� מיטשטשי

מוזכרי� , לפני המדינה, שהפרט בחברה המודרנית ש� את עצמו במרכז

שהביאו לפגיעה ביישו� הערכי� , ל"כחלק מ	 ההשפעות החיצוניות על צה

, אצבע מאשימה מופנית ג� כלפי חוסר היציבות השלטונית. המדוברי�

קידיה� המתחלפי� בתפ, בנימוק שלא אחת עולה ההשערה שמנהיגי�

מובלי� בהחלטותיה� על ידי הדח  הפוליטי שלה� לשרוד , לעתי� קרובות

ג� . ואמירות כאלה מחלחלות ג� לשורות הצבא, ולא על פי טובת המדינה

במהל# השני� נוצרו זרמי� המתוקצבי� על : "מערכת החינו# לוקה בחסר

. ..ידי המדינה א# הפיקוח והשליטה עליה� מוגבלי� או לא קיימי� כלל

ל ללא תשובות טובות "מגיע לתו# צה) הכוונה למתגייסי�(התוצר 
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ובו בזמ	 נדרש לתת מחייו " ?על מה ולמה אנחנו נלחמי� כא	:"לשאלות

  130".תקופה מהותית

המתבססות על ממצאי , על רקע הטענות המועלות במאמרו של סולימני

 ל שורה של פעילויות בשיתו "מקיימי� בצה, לית"הצה" ועדת הערכי�"

משרד החינו# על מנת להגביר את המוטיבציה לשרות ולהגדיל את המטע	 

ואול� עיקר המאמ( לתיקו	 , שהמתגייסי� מביאי� עמ�, הרוחני והערכי

נושאי� . ל מופנה לשורת הפיקוד הצבאי"הליקויי� ביישו� ערכי צה

נכנסו בצורה מוגברת לתכנית הלימודי� של כל הקורסי� " ערכיי�"

במסגרת קורס חדש שהונהג , מעבר לכ#.  בכל הרמות,ל"הנערכי� בצה

� קציני� בדרגת סג	25מתכנסי� בכל שבוע , "מחצבי�"תחת הש� , ל"בצה

, אות�" לחזק"מתו# מטרה , משנה לדיוני� בנושאי� ערכיי��אלו  ואלו 

  .ל לאחר מכ	 בקרב פקודיה�"כ# שינחילו את ערכי צה

ל וע� "י הפלוגות בצהל גבי אשכנזי שוחח ע� כל מפקד"ל רא"הרמטכ

" דבקות במשימה"מפקדי� ברמות גבוהות יותר על חשיבות ה

א# הדר# הנכונה להבהיר מה הנורמות שהפיקוד הבכיר , "אחריות"וה

אשכנזי הדיח מספר מפקדי� , וכ#. מצפה לה	 היא ג� באמצעות ענישה

במקרה המוכר . שלא הסתערו על מחבלי� במהל# פעילות ברצועת עזה

שלא הסתער במהל# פיגוע במחסו� ,  של השריו	9דח מפקד גדוד ביותר הו

  131.נחל עוז

הוחלט לחזור על חשיבות הערכי� ג� בכל אימו	 הנער# , מעבר לצעדי� אלה

בתחקירי� שנערכו אחרי מבצע ? א# הא� יש לכ# תוצאות בשטח. ל"בצה

נמצא כי אכ	 חל שיפור באופ	 היישו� של הערכי� " עופרת יצוקה"

ואול� אחרי מבצע , לעומת מלחמת לבנו	 השנייה, "ל"רוח צה" בהמופיעי�

אל מול הרצו	 " דבקות במשימה"הא� ה: זה עולה שאלה ערכית אחרת

לא באו על חשבו	 יד קלה , ל"שנותר ער# עליו	 בצה, לשמור על חיי החיילי�

, על ההדק ושימוש באש מוגזמת באזורי� הצפופי� ביותר של רצועת עזה

ציבורי עד כה לא נער# דיו	 ? "טוהר הנשק"יעה מסוימת בכלומר תו# פג

מהל# הפתיחה של , "עופות דורסי�"משמעותי בישראל בעניי	 תקפת 

 שישי� מטוסי קרב תקפו יעדי� באזורי� צפופי שבו, "עופרת יצוקה"

התייחס בעצמו , חבר וועדת וינוגרד האלו  במילואי� מנח� עינ	. אוכלוסי	

כי " עופרת יצוקה"כאשר אמר אחרי מבצע , אשלסוגיית השימוש הרב ב

שהפעלת האש לטובת התקדמות כוחותינו , אני חושב שזאת מערכה"

  132".הייתה ע� מקדמי ביטחו	 שלא היו בעבר, שנפגעו בה ג� אזרחי�

: למדיניות האש האגרסיבית יש השלכות בעייתיות, מעבר לשיקולי מוסר

ראל וא  והגבירה את לאומית על יש�היא הגבירה את הביקורת הבי	

במסגרת מגמה , ל"ל בבתי משפט בחו"ההליכי� משפטיי� כנגד קציני צה

לאומית נוקבת אחרי מלחמת �בעקבות ביקורת בי	. שהחלה עוד קוד� לכ	

משימוש במערכת רקטות " עופרת יצוקה"ל נמנע ב"לבנו	 השנייה צה
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ילו בעימות נוס  הוא יתקשה להשתמש אפ"). מנת( ("MLRSארטילריות 

ח "דו. בפגזי עש	 עקב טענות חמורות שפגזי� כאלה מכילי� רכיבי זרח	

 והוקיע את מדיניות האש של �2009 בספטמבר "גולדסטו	 שהוגש לאו

ל להפעיל "עלול להגביל מאוד את יכולת צה, "עופרת יצוקה"ל במבצע "צה

 ספק א� לאור 133.מדיניות אש אגרסיבית בעימות נוס  בזירת עזה או לבנו	

כפי , ל לממש מדיניות הפעלת אש תוקפנית"לאומית יוכל צה�ביקורת הבי	ה

ל "שבכוונת צה, גדי אייזנקוט הצהיר בראיו	 לעיתו	, שאלו  פיקוד הצפו	

  134.להפעיל במקרה של מלחמה נוספת

  משמעת

א# ראוי להקדיש לה , ל"משמעת הינה אחד מעשרת ערכי היסוד של צה

א צבא בלתי ממושמע באופ	 חריג ל הו"מכיוו	 שצה, התייחסות נפרדת

בסוגיית המשמעת המבצעית חל שיפור , ע� זאת. ביחס לצבאות מערביי�

השימוש . א: מספר דוגמאות ממחישות זאת. 2006רב מאז המלחמה בקי( 

. ונאכ , במכשיר טלפוני� סלולאריי� בעת משימות מבצעיות נאסר לגמרי

חלק מהדיוני� טלפוני� סלולאריי� אינ� מוכנסי� ל, יתרה מכ#

. סוגיית ההדלפות לתקשורת צומצמה באופ	 משמעותי. ב, השגרתיי�

בדיקות פלטי שיחות טלפו	 שנערכו לאחר מלחמת לבנו	 השנייה גילו כי 

שיעוריה של תופעה זו . עשרות קציני� בכירי� ניהלו קשרי� ע� עיתונאי�

פות ל אשכנזי החליט לקבוע ר  ענישה כבד להדל"החלו לרדת מרגע שרא

ל לצד גורמי� נוספי� עשו את "נראה כי איומיי הרמטכ. תקשורתיות

לא נמצאו " עופרת יצוקה" קציני� במהל# �550ובבדיקה שנערכה ל, שלה�

שלא באמצעות דובר , ביניה� מדליפי מידע או כאלו ששוחחו ע� עיתונאי�

, ל"שיבח השופט אליהו וינוגרד את צה, בהקשר לשמירת המידע. ל"צה

במבצע (מחלקת ביטחו	 המידע והצנזורה השלימו זה את זה " כי באומרו

  135".כ# שהמידע החשוב ללחימה הוסתר כראוי, ")עופרת יצוקה"
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  סיכו�

: 2006המצב בגבול הצפו	 מעיד על שינוי לעומת מה שהיה עד יולי , לכאורה

ואי	 נוכחות , ל"מ	 הצד הלבנוני פועלי� כוחות צבא לבנו	 וכוחות יוניפי

ל מממש את הריבונות עד לקו "צה, מהצד הישראלי. ויה של החזבאללהגל

שכ	 בידי , לתמונה המשופרת חשיבות סמלית בעיקרה, ואול�. הגבול

טווח . 2006לעומת המצב בקי( , חזבאללה כמות רקטות הגדולה פי ארבעה

הרקטות בעלות ראש נפ( . הרקטות מכסה את תל אביב ומגיע עד דימונה

  .  חזית הצפו	 נפיצה136.ר מבעבר ודיוק רבגדול הרבה יות

, יחד ע� זאת. ל תיק	 רבי� מהליקויי� שהתגלו במלחמת לבנו	 השנייה"צה

ל מענה "וג� כיו� אי	 לצה, מחלות ארגוניות שמה	 הוא סובל לא נרפאו

להבדיל מרקטות בעלות (יעיל כנגד קטיושות ורקטות קצרות טווח אחרות 

" חייבר", "ראעד", "ר'פאג: "רקטות מסוגי�כדוגמת ה, טווח בינוני וארו#

   137).ידי חיל האוויר במלחמה�שטופלו ביעילות גבוהה למדי על, "זילזאל"ו

כדוגמת , קרקעיי� מוסווי� בשטחי� פתוחי��לחימה מבונקרי� תת, בנוס 

 138.ל ג� בעתיד"עלולה לאתגר את צה, של חזבאללה" שמורות הטבע"

מענה קשורות להגנה מפני טילי� נגד ל מפתח "סוגיות אחרות שלגביה	 צה

מסה גדולה של אמצעי� אלו . ואול� תהלי# הפיתוח עודנו בעיצומו, טנקי�

הקשתה והגבילה את תנועת הכוחות ) כולל טילי� בעלי ראש קרב כפול(

 התחמשו חזבאללה וסוריה בטילי� רבי� 2006מאז קי( . בשטח הלבנוני

  .יותר

שיפר מאוד את תפקודו בחמשת ל שלאחר מלחמת לבנו	 השנייה "צה

הגנה אקטיבית , הגנה פאסיבית, אתרעה, מודיעי	: מרכיבי המערכה

תורת : טיפול מהותי ניכר ג� בחמשת היסודות של בניי	 הכוח. ומתקפה

  .ארגו	 ואימוני�, מפקדות, אמצעי לחימה, לחימה

. ל לא היה הגו  היחיד בזירה שעסק בהפקת לקחי�"צה, יחד ע� זאת

עלול , מול חזבאללה" רק"מול אירא	 או מול סוריה ואולי א  , תידיעימות ע

  .2006ל בקי( "להיות קשה הרבה יותר מאשר האתגר שניצב בפני צה

מקצועית , ל מבחינה תפיסתית"מחקר זה התמקד בשינויי� שעברו על צה

על מנת לענות על השאלה . במטרה לשק  תמונת מצב עדכנית, וארגונית

יש להשלי� מחקר זה בבחינה , אתגר הבא שמצפה לול יוכל ל"הא� צה

. מעמיקה של הלקחי� שהופקו על ידי חזבאללה ועל ידי סוריה ואירא	

בהתא� , מבנהו ותקציבו, ל"נדרש ג� דיו	 ציבורי מקצועי על מטרות צה

. וכאלו שעלולי� לעלות בשני� הקרובות, לסוגי האיומי� הקיימי� באזור

ל מצד החברה הישראלית "מ( מהו היחס לצהחייבי� לבחו	 באו, כמו כ	

". מודרניות�פוסט"לאומית בעיד	 של תפיסות שנחשבות �והמערכת הבי	

להמשי# לטפל בבעיות , על הדרג המדיני ועל החברה כולה, ל"חובה על צה

  .אסור לחכות למבח	 האמת הבא. היסוד ללא הפוגה
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