
 הכיפורים-יוםלקראת מלחמת   -אימון  הסד"כ ג.   
שנתית )תר"ש(.  -האימונים בצה"ל ,לסדיר ולמילואים , מתקיימים כשגרה לפי תכנית שנתית כנגזרת מתכנית רב

, להן מתחייבת תכנית הקמה ואימונים  עוצבות חדשות – והצורך  בהקמת יחידותהתר"ש כללה את הגדלת הסד"כ ,  

                                               מיוחדת , בנוסף לאימונים  השגרתיים.            

  -תכנית כזו מתבססת על  "הכוונה מדינית ועל הדגשים ארגוניים ותורתיים" )כאמור לעיל(.   מעשית , המשמעות היא 

לקראת המלחמה הצפויה".      מבחינה זו  יש      -"החשיבה ,תכנון ההכנות והתרגול  צריכים להיות  מכווני מטרה 

 אפשרות לבחון מה תורגל , מה היו מטרות התרגול ומהם התוצאות והלקחים שהופקו מתרגילים אלה.

(. בוצעו 1970ההתשה )אוגוסט -עיקר האימונים והתרגילים , מכווני מטרה , בוצעו לאחר הפסקת האש של מלחמת

לק מהיחידות תרגל "צליחה". כשח –תקיפה  –תרגילים טקטיים וטכניים ברמת הגדוד והחטיבה , בדגש על היערכות 

גישור ע"י –הוקם מתקן הנדסי מיוחד ,עם מים , לתרגול טכני של צליחה . יחידות שריון תרגלו גרירת אמצעי צליחה 

 טנקים וצמ"ה )ציוד מכני הנדסי(, בתנאי השטח של סיני. 

נתוני הקרקע וקרבת הגבול  התקפות נגד וניצול הצלחה. –הגנה  –גם ברמה"ג התקיימו תרגילים בדגש על היערכות 

שם , חייבו מתחילה , מערך הגנה עם מוצבים מוגנים ,חפירות ,עמדות טנקים בשטחים שולטים, תעלות כנגד טנקים  

 שריון.   188נערך גם ברמה"ג  תרגיל של חט'  73ומיקוש.  בקיץ 

להקים מערך הגנה עם עומק  אף שברמה"ג היה ברור שיש צורך במערך הגנה מוסדר , היו לבטים האם ניתן יהיה

האם זו הגזרה הצפונית , בה נמצאים יישובים דרוזיים ;  -מרחבי )דבר שידרוש כוחות נוספים( , מהי הגזרה החיונית 

הגזרה המרכזית, הקרובה יותר לנחל הירדן והגבול ; או הגזרה הדרומית , הפתוחה יותר , שמגיעה עד לכנרת  –או

כיצד לפרוס הכוחות בין הגזרות והאם הכוחות הקיימים בסדיר יספיקו כדי   -נה ללבטים ,ולקרבת הגבול הירדני;  וכמע

 לבלום ולהגן על רמה"ג עד  הגעת כוחות  המילואים.

      כיצד תראה הלחימה הצפויה , יש לבחון במיוחד את התרגולים הבאים: –כדי להבין מה חשבו והעריכו 

תרגיל   --(;                                                                     1971ינואר משחק  מלחמה  מטכ"לי  "מהלומה"  ) --

משחק  מלחמה   --(;                                             1972מרץ   19אוגדתי  מורחב  "עוז"  ) בסכר הרואיפה , סיני , 

תרגילים  אוגדתיים   –(.                               1972אוגדה . אוגוסט מפקדות  3פיקודי  "איל"  ) מפקדת פיקוד דרום ,

 ביוזמת גי"ש , בצאלים. –שלדיים  "חולות נודדים" 

 

 (     71משחק מלחמה מטכ"לי "מהלומה" )ינואר 

ר' אג"מ –לבחון תכניות צה"ל למקרה של מלחמה כוללת כנגד צבאות מצרים וסוריה.       המתורגל  – מטרת המשחק

בני פלד.   -אלוף משה פלד ואלוף  -חופי ,  האויב מיוצג  ע"י צחק ר' מה"ד אלוף י –אלעזר ,  המתרגל וד אלוף ד

                      האויב פותח במלחמה.                                                                                         –חיים בר לב.         היוזמה  –הרמטכ"ל 

טנקים  700 -, המצרים צלחו התעלה והעבירו כ בסיניבנתון הפתיחה : צבאות סוריה ומצרים השיגו הישגים ניכרים.  

           למזרח התעלה. הפיקוד עם הגעת המילואים תוקף נגד ,משמיד כוחות אויב וצולח התעלה.                                                 

 ,הסורים תוקפים . לאחר שלב מגננה ,הפיקוד יוצא להתקפות נגד ומכריע את האויב.                                               ברמה"ג

:                                                                              בסיכום משחק המלחמה  נאמרו הדברים הבאים

למצרים וסוריה היכולת להשיג הישגים קרקעיים ניכרים עם פתיחת המלחמה .              שעת פתיחת  – "האויב"

.  חשוב לזכור(.                                                     14:00)ו"האויב" הסביר ,מדוע דווקא  14:00-המלחמה 

כוחות כה גדול. ח"א חייב לתקוף את מערך הטק"א מוקדם  לא מאמינים ביכולת המצרים לצלוח בהיקף  - כוחותינו

לב( בסיכומו הצהיר כי איננו מאמין ביכולת המצרים לצלוח בהיקף כזה וכי השיפוט -ככל שניתן.  הרמטכ"ל )ח.בר

             בתרגיל זה הגזים ביכולות האויב , הן ברמה"ג והן בסיני.                                                     

כוחותינו                                                                                                                - התייחסותי לסיכום

העריכו כי הישגי האויב מוגזמים. דברי הרמטכ"ל בסיכום  רק חיזקו את הערכת החסר והזלזול של מפקדי צה"ל באויב 

 פוי.  "האויב" והשיפוט הציגו תמונה מציאותית יותר.    נושא המגננה בסיני הצ



לא הוצג כבעיה עיקרית המחייבת מענה.     בעיית "זמן ומרחב" להגעת המילואים , במיוחד לסיני ,         לא נבחנה 

 כראוי.  

 

 (                                                                  72תרגיל אוגדתי "עוז" בפיקוד דרום )מרץ 

חט' טנקים ,חט' ממוכנת , חט' צנחנים מוגברת , אגד ארטילרי ואגד תחזוקה.  2)גי"ש(  , כללה  162-האוגדה המוגברת 

ר' מה"ד האלוף שמואל גונן  –האלוף אריק שרון , המתרגל  –וד אלוף אברהם אדן )ברן(, אלוף הפיק–מפקד האוגדה 

 )גורודיש(.                   

: ניהול קרב תנועה למגע; התגברות על אויב בהגנה חפוזה ; צליחה )כולל הכנה והנעת הגישור( וניצול מטרות התרגיל

ול מים רחב(.  לתרגיל הייתה חשיבות הצלחה לעומק מצרים. התרגיל בוצע ליד סכר הרואיפה בסיני )שם הוקם מכש

הצליחה. רבים ממפקדי  -לבצע משימה עיקרית   -רבה מכיוון שדימה מצב בו אוגדת מילואים מגיעה לקו התעלה בסיני 

 צה"ל חזו בתרגיל , התרשמו וקבלו אותו כמודל לחיקוי.  

    -כוחותינו                                             בסיכום התרגיל נאמרו הדברים הבאים :                                 

השריון פעל במהירות ובמרוכז;  קרב הצליחה מחייב שת"פ בין חיילי )בעיקר בין הטנקים והחי"ר (, ובין זרועי )יבשה 

ע הצליחה אך ח"א(. יש קשיים בגרירת הגשרים למרחק גדול ; "הזנב הלוגיסטי" גדול מדי ; יש בעיות טכניות בביצו -

 ניתן להתגבר עליהן ולצלוח.                                                                                                

 –למעשה היה זה תרגיל תקיפה ; לא היה שילוב או תאום עם הכוחות הסדירים בקרב ההגנה   - התייחסותי לסיכום

הייתה קלה יחסית .לא הושם דגש על מערך הנ.ט. המוגבר של  –הבלימה ; ההתגברות על ההגנה החפוזה של האויב 

ה אחת מסוגלת לפלס דרך עד האויב ; רוחב הגזרה שנכבשה  לצורך הצליחה , לא הייתה רחבה מספיק. ספק באם אוגד

מהי המטרה שהוטלה  . ואף לצלוחהתעלה , להתגבר על מערך ההגנה , לאבטח אגפים רחבים  בגזרה , לגרור הגישור 

 על האוגדה , לאחר הצליחה ממערב לתעלה , לא הייתה ברורה.

 

 (  72בפיקוד הדרום ) יולי   -משחק מלחמה פיקודי "איל הברזל" 

אריק  –ומרש"ל )מרחב שלמה(.  אלוף הפיקוד  143, 162,  252 –השתתפו מפקדת פיקוד דרום , מפקדות האוגדות  

 צוות מדריכים מפו"ם.                                -ר' מה"ד אלוף ש.גונן , "האויב"  –שרון , מנהל התרגיל 

עלת כוחות המילואים לניצול הצלחה וצליחה ; : בלימת צליחה ומתקפה מצרית בקו התעלה ; הפ מטרות התרגיל

הפעלת תכנית "בנדיגו" :תקיפת סוללות טק"א  ע"י ח"א  וארטילריה , מיד לאחר פתיחת ההתקפה המצרית   -ובנוסף 

 -מתן התראה  על אפשרות של מלחמה עם מצרים וסוריה שהתקבלה ב –בסיני.        חלק  מהנתונים על האויב  כללו 

 שעות(.  48 -לה )קיום "התרעה" של כיולי  בלי 18

תחילה ע"י ח"א וארטילריה על המתקנים , המחנות , המעוזים   17:00ליולי בשעה  20 -המצרים החלו לתקוף ב

 20:00בשעה והתעוזים בקו התעלה; וכן הפעלת קומנדו בעורף , באזור בלוזה ,במעברי הג'ידי והמיתלה.            

 -ג'ניפה )בגזרה הדרומית(; כ -איסמעליה , ו –קנטרה , פירדן  -מחרת הקימו ראשי גשר בועד הבוקר ל החלו בצליחה

 טנקים מצרים(.                                                           2200 -טנקים עברו למזרח התעלה )מתוך כ 440

אוגדות דיגו" לא היה בר ביצוע .  שעות לפני פתיחת האש של המצרים. מבצע "בנ 20 -גייס מילואים כ צה"ל

בבוקר, במטרה להשמיד האויב שצלח ומצוי ממזרח לתעלה , וזאת עד  05:00ליולי  21 -הוכנו לתקיפה ב המילואים

לפעילות כלפי -פורט סעיד, והשני במרכז  –; להכין שני אזורי צליחה , אחד לפעילות כלפי צפון :קנטרה 15:00שעה 

ביולי, כאשר השטחים במערב התעלה , בגזרות  24/25ליולי והמבצע יימשך עד  22 -בדרום. כאשר הצליחה תחל 

 במשחק המלחמה הכוחות ביצעו את משימותיהם כפי שהוטל עליהם..                   הצפונית והמרכזית דרומית ייכבשו

  -כוחותינו                                    בסיכום משחק המלחמה נאמרו הדברים הבאים:                                      

בהנחה שח"א טנקים( יוכל לבלום המצרים עד הגעת כוחות המילואים,  300הסדיר )עם    -להערכתו, ,  הרמטכ"ל

.  אך הביע חשש מה יקרה באם לא תהיה התרעה מספקת והגיוס יהיה מאוחר יותר )יש ישיג עליונות אווירית בגזרה

 הקטסטרופה"(. -רמטכ"ל ביטא אפשרות זו "אפשרות הטוענים כי ה



הרמטכ"ל רואה את הגזרה הדרומית )המאפשר צירים למעברי הג'ידי והמיתלה(  כמסוכנת יותר.                             

               במפקדות האוגדות באו בטענות על רמת הפקודות ועל איחור בהוצאת הפקודות  ע"י הפיקוד.                      

מסתבר כי כאשר המצרים פותחים במלחמה , אין לצה"ל האפשרות לבצע את מבצע "בנדיגו",  שאפשרי רק כשצה"ל 

 יוזם ההתקפה.

נתוני  :                                                                                                                   התייחסותי לסיכום

הפתיחה ציינו את אזורי הצליחה העיקריים של המצרים , אך האפשרות שהצליחה המצרית תתקיים עם כל חמשת  

 , לא הייתה ברורה.            לכול אורך התעלה  ביזיות  החי"ר,יד

ליולי  21 -מבחינת זמן ומרחב ,קשה לקבל שאוגדות המילואים היו מגיעות לשטח ומוכנות לפעולה כבר ביום    ה   -

בבוקר )הצליחה המצרית החלה לילה קודם( , ומבחינה מבצעית שתהיה היכולת לתקוף ולכבוש השטח עליו השתלט 

 שונים.             האויב )זאת עד הערב(  , ולמחרת בבוקר אף לצלוח בשני  אזורים

תוצאות התרגיל האוגדתי "עוז" )ההצלחה של התקיפה ויכולת הצליחה( השפיעו על "הצלחת"  מבצעי הצליחה    -

האוגדתיים , במשחק מלחמה זה.       קשה להניח כי "במציאות", בנתוני יחסי הכוחות כפי שהוצגו בתרגיל )כאשר 

 1,700-של התעלה  כ בצד המערביוקר התקפת הפיקוד , למצרים יש המצב הצבאי ,כפי שהוצג לשני הצדדים , בב

ניתן היה להקים שני אזורי   -טנקים( 440טנקים  ומספר דיביזיות ,  שטרם הוכנסו לקרב,  ולצד המערבי         עברו 

ומה.  צליחה מאובטחים ,לצלוח ולהמשיך ההתקפה לעומק שטחי מצרים  ו/ או לכבוש לאורך קו התעלה צפונה ודר

                             במיוחד כאשר ספק באם ח"א יכול היה להשיג עליונות אווירית מעל קו התעלה.                                                         

  -         ושוב , קרב ההגנה לא קיבל ביטוי אמתי . הכניסה להגנה התבטאה בתקיפת האויב.                        -

הרמטכ"ל העריך נכון שאם לא תהיה התראה מספקת , וכוחות המילואים לא יגיעו בזמן ,כך שיוכלו לסייע לכוחות 

אך לא דאג , בהמשך ,  לבחון כיצד ניתן לתקן , הסדירים בבלימה ובהגנה  בקו התעלה ,  המצב יחייב מתן מענה.   

    דרש.לתגבר או לשנות את שיטת ההגנה בסיני כמענה נ

 -         תרגילים אוגדתיים שלדיים                                                                                                      

תרגילים אלה בוצעו ביוזמת מפקדת גייסות השריון במתקן ושטחי צאלים. הם כללו את מפקדת האוגדה ומפקדות 

.                                                                                  162לדית בלבד.  שתי אוגדות תורגלו ,כולל אוגדה החטיבות בצורה ש

בשל היות  –טקטיים שבאו לתרגל תנועה למגע ותקיפת אויב בהגנה חפוזה.                       -היו אלה תרגילים טכנו –

 קטיים , לא נעשו סיכומים ברמה המטכ"לית ולא הוצאו מסקנות וסיכומים לכלל צה"ל. ט-תרגילים אלה טכנו

 

 לכלל משחקי המלחמה והתרגילים שבוצעו: ניתן להציג מכנה משותף לסיכום נושא אמוני הסד"כ , 

ן( , דוד בכל או רוב התרגולים היו מעורבים האלופים: אריק שרון , שמואל גונן , יצחק חופי , אברהם אדן )בר  -

 ששמשו בתפקידים המרכזיים במלחמה זו.   -אלעזר )דדו( , 

 להנהגה הצבאית היו ספקות ביכולת האויב להשיג הישגים קרקעיים בסיני , ואף ברמה"ג;                                -

של הארמיות , הייתה הערכת חסר של יכולות האויב ;  לא נלמד בצורה מתודית ומבוקרת , המבנה והארגון   -

       מבצעית  לבצע משימותיהן;                                                                                                       -הדיביזיות  והחטיבות המצריות , יכולתן הארגונית 

ם עוצבות החי"ר ; היקף נשק הנ.ט.  חוסר מיידע והמחשה של יכולות הצבא המצרי באשר ל: שילוב השריון ע -

האורגני בעוצבות החי"ר ; היכולת לתגבר שריון ונ.ט. מעוצבות עורפיות ליחידות הקדמיות ;  כמות  קני הארטילריה 

בדיביזיה ובארמיה; שיטת ההגנה ויכולת ההתחפרות של החייל הבודד במסגרת היחידה )כולל שוחות אישיות ( , 

                                            ורגנת ומצוידת ברמה גבוהה ,  עם מסך נ.ט. מלפנים ;                                                                             ויצירת הגנה חפוזה , מא

 כו.     דיביזיות חי"ר הצולחות , בעת אחת , את קו התעלה לכול אור 5חוסר הבנה ומודעות למשמעות של  -

הבלימה , היו בעיקר שלבים מתודיים וקצרים ביחס . ההדגשים היו על ההתקפה )גם –הכניסה לקרב , בשלב ההגנה  -

הבלימה( והצליחה . התרגילים לא בחנו נכונה את הקושי בהכנת הכוחות לצליחה , הצורך באזור  -בשלב המגננה

,שתבהיר את היקף הכוחות הנדרש וחלוקת המשימות ביניהם  צליחה רחב ,כולל אבטחת אגפיו . כן חסרה ראייה כוללת

 ,כדי יכולת לבצע התנועה לאזור , התגברות על הגנת האויב 

 



 ומעבר כוחות לביצוע מטרה מוגדרת.  –ממזרח לתעלה, יצירת ראש גשר מאובטח , הפעלת אמצעי הצליחה ,הצליחה 

להתגבר על הגנה -של יכולת ביצוע  הערכת יתרחותינו( מודל הביצוע של התרגיל האוגדתי "עוז" ,היווה )עבור כו -

והערכת חפוזה של אויב ,לכבוש אזור צליחה  ולאבטח אגפיו , לבצע הצליחה עצמה ולפעול  בעומק, ממערב לתעלה;  

 לביצוע מלא של המשימה.    באמת של הכוחות והאמצעים הנדרשים חסר 

הצליחה , מתי ומהם התנאים הנדרשים כדי שניתן לקיים  הצורך בביצועלא נעשתה עבודה הבוחנת ומגדירה  -

 , הן מבחינת השגת המטרה הצבאית  והן מבחינת המטרה המדינית.  צליחה

                                                                               

                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ד.  ה ת מ ר ו ן
 (930-09) 

 2009אוקטובר   5 
 רקע. 1

     

 , התקיים בלטרון הכנס השלישי , הדן בלוחמת היבשה. 09לספט'  2-3א.  בימים      
 , ביטאו נאמנה את הנעשה כיום בצה"ל.י "עיקרי ההרצאות ניתנו ע"י קציני מז         

 
 תרגילים בהם עוסק צה"ל בשנתיים וחצי האחרונות-הכנס הוכיח כי בנוסף לאמונים .ב

 קיימת גישה שונה בהבנת המטרות והאתגרים אתם צה"ל עשוי להתמודד בעתיד.
"התמרון" מקבל תנופה בחשיבה ובתודעה של במסגרת המוכנות ללחימה בעצימות גבוהה, נושא 

 צה"ל , בדגש על צורת הקרב התקפה.
 

 המשנה :  -בנוסף עלו בכנס , גם באם לא בצורה ישירה , נושאי

 מנגד" /  החמ"מ.-הפעלת "אש •

 הלחימה בחיזבאללה והחמאס. •
 

 מה זה בעצם "תמרון".   -ג.   מפתיע , אך במהלך הכנס לא הוצגה כלל ההגדרה    
 כאשר בוחנים ההסבר מהו "תמרון" במילונים השונים )עברית ולועזית( , נקבל:         

 תחבולה" , "מזימה" , "טקטיקה" , "היחלצות" ,  –אימון" , "תכסיס  –"תרגיל          
 "התחמקות".   בהכללה מתקבל הרושם ש"תמרון" הוא למעשה פעולה מיוחדת ולא           
 ה להשיג או לבטא יתרון בפעולה או במענה למצב מסוים.שגרתית, הבא        
 האם זה מתאים לשימוש הצבאי ?        

 
 
 מהו "תמרון". 2
 

 ההגדרה הצבאית הנכונה של "תמרון"  מבטאת פעולה : .א
 . פעולת תנועה ואש"    - "התמרון הנו     

       

 , ובטכניקה קרביתבדרגים הנמוכים , התמרון מקבל ביטוי בתרגולות  כאשר מדובר  
 )למעשה מרמת המ"כ/המ"מ(.         
 כאשר מדובר בדרגים הגבוהים )כולל עד רמת המטכ"ל( , להגדרה לעיל נדרשת         
 , בהתבסס על    משימה  / יעד תנועה ואש , מבוצע להשגת –" התמרון התוספת :           
 ."ביצועתכנית  בסופה  , הערכת מצב         

 
 התמרון הנו פעולה צבאית בסיסית , הבאה לביטוי בכל     מטרה.ב.  התמרון לכן איננו    

 התקפה , הגנה , נסיגה והשהייה   )ולא רק בקרב ההתקפה(.       -צורות הקרב         
 ,ולאחר הערכת מצב   הגדרת המטרה/המשימה/היעד  שיש להשיג  -הגורם העיקרי         
 כיצד יבוצע התמרון !     -צוע , מתייחסת  לשיטה , למעשה הבי-תכנית       

 
 "ביצוע תמרון יבשתי".  -השנייה  דובר רבות על הצורך ב -ג.  במלחמת לבנון   

 מה ניתן להבין מזאת ?          
 כל עוד לא הגדרנו המטרה/המשימה  שיש להשיג , למעשה לא אמרנו דבר.       
 חטיבות פעלו 15 -השנייה בוצעו תמרונים רבים. הרי למעלה מהאמת שבמלחמת לבנון        
 יתה בחירת המשימות/היעדים  שהוטלו   יבלבנון והם תמרנו )תנועה ואש(. הבעיה ה       



 תה שגויה , או לפחות , התכנון המבצעי לא נתן מענה נכון להשגת המטרה ,  יעליהם שהי       
 )ולא מפני שלא תמרנו !( .       

 
 ד  לעתים , תכנית מבצעית , להשגת משימה / יעד מוגדר , מתבטאת בתמרון שיש בו     

 ייחוד  והוא איננו שגרתי  )כמו : בחירת צירי תנועה לא צפויים ; שימוש במספר צירים         
 במקביל ;  שימוש מיוחד בריכוז ובעוצמת האש ; שליטה על שטחים בעומק ; התגברות         
 על מכשולים שנחשבו בלתי עבירים ; חדירה לעומק רב ; תקיפה מהירה ורצופה וכדו'(.       
  -; "ששת 56 –תמרונים ייחודיים בוצעו בצה"ל , כמעט בכל המלחמות של : "קדש"        
 .   וזאת במקביל לתמרונים "שגרתיים" רבים שבוצעו.73 –; ויוהכ"פ  67 –הימים"        

 
 תמרון איננו מטרה בפני עצמה. אמירה "צריך תמרון" איננה אומרת דבר.ה  - לסיכוםה.     

 תמרון מוצלח )כזה שמשיג את מטרתו( ,  מתבסס על הגדרה נכונה של המטרה /          
 המשימה / היעד  ועל הערכת מצב המסתכמת בתכנית ביצוע להשגת המטרה.        

 
 מדויק(:)חימוש מונחה החמ"מ  –"אש מנגד" . 3  

 , הסתבר כי "השחיקה" )היקף הנפגעים והיחס בין   73 –א.  כבר לאחר מלחמת יוהכ"פ    
 פצועים להרוגים(  עלתה באופן רצוף ממלחמת "קדש" , למלחמת "ששת הימים"        
 .73-ובמיוחד עלתה במלחמת יוהכ"פ        
 הסיבות לכך היו ברורות :       

 בצורה חפוזה ומדורגת , לעתים בחלקי יחידות.)ההפתעה( כניסה למלחמה  •

 הגידול בהיקף הכוחות הלוחמים והאמל"ח המופעלים בנתוני שטח זהים. •

 נ.ט  ביחידות חי"ר האויב. -הכמות הרבה של נשק ה •

 חולשת הסיוע האווירי ללוחמת היבשה. •
   לא היה ספק שיש לפעול להפחתת השחיקה  ונקבע כי החמ"מ יכול להוות אחד       
 , )בנוסף למיגון וניוד החי"ר /  ההנדסה(.  המענים העיקריים בשדה הקרב      

 
 חשיבה בנושא: "שדה הקרב   -סדנת מהיהתקי, נעשתה עבודה מיוחדת וכן  87ב.  בשנת    

 שרהב"ט –היבשתי העתידי" )הוטל עלי אז לנהל הנושא והסדנה. השתתפו בסדנה         
 פי המטכ"ל , קציני החייל הראשיים; אלופי הפיקודים ונציגי התעשיות      יצחק רבין , אלו        
 "השחיקה" והחמ"מ.  -הביטחוניות(.   נושא מרכזי היה         
 בסיום הסדנה התקבלו , בין היתר , המסקנות / ההחלטות הבאות :        

 הצורך בתקיפת האויב עוד לפני , או בעת , הגעתו לקווי המגע , במטרה להפחית   •
 השחיקה מכוחותינו כאשר יכנסו לקווי המגע.     

 החמ"מ  )יבשתי / אווירי.  הדגש על  יבשתי(.  -*  האמצעי העיקרי לתקיפה כזו           
 .ח אסטרטגיבהכנסה מסיבית של החמ"מ לכוחות היבשה , ראו כאמל"        
 ביטול  פיתוח "הלביא" מאפשר הקצאת תקציב ניכר      -רבין , אמר בהזדמנות זוצחק )י       
 לפיתוח החמ"מ(.       

 ג.  במלחמת לבנון השנייה נורתה כמות גדולה במיוחד של אש ארטילרית וחמ"מ.   
 תועלת" של תוצאות ירי זה , מציגה תועלת נמוכה ביותר ביחס לעלות  -משוואת "עלות        
 תה מדיניות האש ? על איזה מטרות ירו ומתי ?ימה הי  -גבוהה.      והשאלה כאן         
 –באשר לאש הארטילרית התשובה פשוטה יחסית         
 ת.ישליטה ובקרה על כמות התחמושת הנורירו על מטרות לא מבוקרות אש ; חוסר         
  –באשר לחמ"מ , השאלה הנה עקרונית         
 ,כאמור לעיל , נאמרו בהכללה הדברים הבאים: 87 -בסיכום סדנת החשיבה ב        
 .בקווי המגעלקראת עימות עם כוחותינו * החמ"מ היבשתי מיועד  להשמיד אויב         

  ,  החמ"מ יופעל רק לקראת ובעת התקדמות כוחותינו למגע  -ההדגשה היא           



 המגע.קרבות להפחית השחיקה של כוחותינו בעת   במטרה         
 * בכל מצב ומטרה שאינם קשורים לקרב המגע , יש להשתמש באמצעים  אחרים.       
 יוחדות ,* ניתן להשתמש בחמ"מ היבשתי , שלא לקראת ובעת מגע , רק כנגד מטרות מ       

 בעלות משקל סגולי גבוה.    אין להשתמש בחמ"ח היבשתי  כאש "שגרתית".          
 * בהנחה כי החמ"מ הנו אמל"ח אסטרטגי , רצוי ביותר לא להשתמש בחמ"מ היבשתי         

 באירועי בט"ש או מבצעים מוגבלים.         
 ות הפעלתו .  השאיפה להפעלתוחשוב לשמור בסודיות את היקף סד"כ החמ"מ ושיט         
 , כאמור לעיל , אינם      87 -רק בעת מלחמה כוללת.  ניתן להניח כי הסיכומים משנת          
 טיים כיום.  חבל.   לדעתי , חשוב לבחון ולעדכן מדיניות הפעלת החמ"מ היבשתי.       נרלוו        

 
 
 החיזבאללה )לבנון( והחמאס )עזה(.  4
 

 , בהם אירעו האינתיפאדות השונות ,  הנסיגה מלבנון , עלית החמאס  א. משך השנים    
 נוכח אירועים אלה נאלץ  צה"ל להקדיש מחשבה , אמצעים ומענים לצרכי    -בעזה ,        
 סימטרית" , כאשר בתווך אוכלוסייה  -ותנאי הלחימה  "בעצימות נמוכה", וללחימה "א        
 אזרחית.        

 פותחו אמצעים ושיטות פעולה שהביאו להישגים ניכרים בלחימת הבט"ש ובמבצעים          
 המיוחדים שבוצעו.   אך  , כפי שכבר נותח לאחר מלחמת לבנון השנייה , הדבר פגע       
 בחשיבה , בהכנות ובכוננות הנדרשת לצה"ל  ללחימה בעצימות גבוהה.       

 
 בחשיבה ובתכנון     -ר בפתיחה  לעיל , בשנתיים וחצי האחרונות חל שינוי עקרוני ב. כאמו   

 אופרטיבי , בארגון , באימונים, בהכנות ובכוננות למלחמה.  –האסטרטגי        
 יחד עם זאת , להערכתי , צה"ל  עדיין לא השתחרר מספיק , מנטלית ועניינית          
 )החיזבאללה והחמאס( ,האיום נחשב קשה  ובעייתי. מהערכת יתר של האויב         
 כאשר מדובר בבט"ש ובמבצעים מקומיים , אין ספק שתפעול צה"ל , חייב להתבסס         
 על ניסיון ההווה, תוך ניצול מגוון האמצעים המיוחדים , שיטות הפעולה , וכל מה שנותן           
 בט"ש ובצורך לביצוע מבצעים מוגבלים.  מענה הולם לצרכים ולמצבים העולים ב       
 בחיזבאללה ובחמאס , עם מטרות שאינן בט"ש או מבצעיים   במלחמהאך כאשר מדובר        
 יש להתכונן לפעול אחרת.מקומיים ,        

 
 טאן.  לא בגודל  סג.  גזרות דרום לבנון ורצועת עזה , אינן וייטנאם או קוריאה  או  אפגני   

 השטחים ולא בהיקף ואיכות הכוחות נגדם יש לפעול.       
 משמעית , בגודל הסד"כ ,  -וכאשר מדובר במלחמה , יש לצה"ל עליונות מוחלטת , חד       
 באמל"ח )יבשתי , אווירי וימי( , ביכולת איסוף מודיעין ,  בבקרה ובשליטה בשדה         
 ביצוע בעוצמה ,      -ת , הכנת תכנית שתבטא הקרב.      בחירה נכונה של המטרו       
  -זרועי , -תוך שילוב בין במספר  שטחים וצירים במקביל , במהירות וברצף אחד ,       
 "הכרעה"(.  הדבר מחייב ,פרט לתכניות אופרטיביות    -צחון  )ולא מדובר בייביאו  את הנ       
 ! עכשיו מלחמהבחיזבאללה והחמאס.   נכונות , שינוי בתודעת צה"ל על הלחימה       

 
 היסוד הבאות : –ד. באשר לחיזבאללה , יש לענות מראש לשאלות / הנחות  

 * האם החיזבאללה מהווה חלק ממשלת לבנון והלחימה נגד החיזבאללה היא חלק      
 אפשרות פגיעה בנכסי הממשל , מטרות   -מהלחימה כנגד מדינת לבנון )והמשמעות        
 הלחימה כנגד החיזבאללה בלבד )צבא לבנון איננו נלחם( ? –"איכות"  ותשתית( ,או        

 * האם העובדה שהחיזבאללה משתמש באוכלוסייה המקומית )קיום אמל"ח מוסתר ;    
 עמדות ירי, ויתכן אף מפעילי נשק מקומיים( מונע מצה"ל לפעול במלוא העוצמה כנגד        
 והאנשים המצויים בו , למרות היותם ביישובי אוכלוסייה אזרחית ? מיקומים אלה       



 
 

 ה. באשר לחמאס בעזה , יש לבחון מראש הנקודות הבאות :
 –* האם המטרה היא להפיל את משטר החמאס ?  או     
 *  לפגוע , ככל שניתן , בכוחות המזויינים של החמאס )ואחרים( , כולל אמצעיו השונים ,    

 מרחב הרצועה , כולל ציר פילדלפיה )והמנהרות( ?    בכל      
 *  מהי העמדה האפשרית של מצרים למבצע כזה . יכולת תמיכה / הבנה  או דחייה ?   

 העמדה של ארה"ב ומדינות אחרות ?      
 

*  *  * 

 
 (224-14-)מפ"ע

 2014לפברואר  24
 

 מפ"ע  אל: 
 עבור: סא"ל מירב בריקמן

 
 
 

 תודה על החומר שנשלח אלי כמענה לנושא "התמרון" , ע"י אמ"ץ/תוה"ד. 
דצמבר  -)אכן חל עיכוב בזמן מתן המענה . לפי החומר שקבלתי הוא נכתב במקור ב

13.)? 
 

                      –יש לי השגות על המענה של תוה"ד.  התייחסותי לחומר ששלחו לי 
 (.224-14-)תוהד מצורף )מסמך:

 . 
 דה על העברתו לאמ"ץ , וחשוב לי כי עותק יועבר לידיעת הרמטכ"ל.או
 
 
 

 .  אעיין בה בקרוב.2025צה"ל   -תודה לרמטכ"ל על החוברת 
 במידה ותהיה לי התייחסות אעשה זאת.

 
 
 
 

 –בברכה 
 

 אלוף )מיל( הרצל שפיר
 

 )אנא אישור קבלת החומר במסירתו. תודה(



 (224-14-)תוהד
 2014לפברואר  24

 רח"ט תוה"ד –אל: תא"ל תמיר הימן 
 

 –ם תודה על המענה בנושא "התמרון"                                                                                             )שלכ
 (.14פבר'  22 -.  אלי הגיע רק ב13דצמ'  1 -, מ107501 -7שוטף 

 אני מבין כי חומר זה עובר עתה )או עבר כבר( עדכון והשלמה.  ארשה לעצמי להתייחס , להלן , למענה שקבלתי.  
 ההגדרות ארוכות מדי )כוללות פרטים לא נדרשים( , חלקן מסובך.    -בהכללה  --

 ובנות.לדעתי הגדרות חייבות )בהבדל מהסברים נלווים( להיות קצרות ביחס ומ                    
 וחשוב לעשות ההבחנה בין ההגדרה עצמה  לבין דברי ההסבר.                    

 
 .  "התמרון ככלי טקטי המבוסס על תנועה ואש".א.  *  3לסעיף  --

 התמרון " פעולה המבוססת על תנועה ואש". –בפשטות   .טקטיכלי התמרון איננו                          
 

 . תנועת כוחות משולבת באש לשם השגת עמדות יתרון ביחס לאויב" –" תמרון *                      
להשמיד אויב או   –תמרון לא מיועד להשיג יתרון ביחס לאויב. התמרון מיועד להשיג מטרה מוגדרת   -טענתי 

לכבוש יעד וכדו'.  וזה יכול להיעשות בכוח אחד )אשר יכול להתפצל לכוחות משנה( ,ולא הכרחי להגדיר "כוחות".  
 לכן ההגדרה צריכה להיות : 

 תנועה ואש להשגת מטרה / משימה מוגדרת".פעולת כוח/ות  , המשלב  –"תמרון 
 

........כדי להשמיד מטרות ללא תמרון גייסות תמרון באשפעולות יוצר "יש שרצף  –* הדוגמה                      
היא המאמץ החשוב........של )?( אלו לכל עומקו הטקטי והמערכתי.........פעולת התמרון  של כוחות התמרון 

 שלי( –.  )ההדגשות יבשה" הלחימה המוסכמת ב
)ללא  יש הפעלת אשאין מושג "תמרון באש" . בהחלט אפשרי , שבמהלך מסוים    -פרט לניסוח המסובך,  טענתי 

 בתנועה"   –קשר לתנועה( ,   כפי שיש תנועה ללא הפעלת אש , אך לא נכנה זאת  "תמרון 
 

תכנית ת המיועדת להשמיד מטרות , הנעשית ע"י ברמה מערכתי -בדוגמה הניתנת כאן , זו דוגמא טובה לתכנית
מבצעית ,שיהיו בה חלקים בהם תהיה רק תנועה )והאש -המשלבת גורמים רבים.      בהחלט אפשרי תכנית אש –

תהיה רק לפי קריאה , בהתאם לצרכים המבצעיים בשטח( , ויהיו חלקים שהכוח ייעצר ותופעל אש ,או ימשיך לנוע 
ה לחלוטין מתכנית להשמדת מטרות , במיוחד כאשר מדובר על מרחבים ובעומק השטח תוך מתן האש.  זה שונ

)גם כאשר היא משרתת כמובן כל פעילות אחרת שנעשית במרחב( , אך היא איננה תכנית אורגנית של מהלך 
רתו כיבוש תמרון מוגדר , בו משולבת התנועה והאש.                          כמו שיהיו מצבים בהם התמרון , מט

שטח מסוים בעומק , ומשך כל התנועה עד לפני היעד לא תהיה אש )אך כוננות למתן האש תהיה כל עת התנועה( 
 , והאש העיקרית תינתן רק בשלב הסופי. 

 
מאחר ותמרון זו תנועה ואש ,לא ברור לי מה זה "כוח תמרון".  –"פעולת התמרון של כוחות התמרון"  –האמירה 

אך נדמה לי כי השגיאה היא בסיסית. כי שוב מניחים כי המטרה ותם כוחות הנמצאים בתנועה. אולי הכוונה לא
תמרון".   התמרון איננו מטרה.    התמרון הוא פעולה מתוכננת , שמאפשרת להגיע  למטרות ויעדים ,  "–היא 

 חיובי במערכה היבשתית.  –מביאה להכרעה או לשינוי מצב צבאי  שהשגתם
 

הם מושגים נדרשים , כי הם מציינים את מעמד   - "תמרון מערכתי" -"תמרון אסטרטגי" והמושגים *             
התמרון בהיררכיה  המחשבתית , ואת ההישג הנדרש מתמרון כזה, בעת לחימה.    בדומה להגדרות של :  "עומק 

, במהות הפעולה , אותו תמרון.  אסטרטגי / מערכתי / טקטי".  יש להבין את עיקרון המושג . "התמרון" כאן הינו 
. הם צריכים להיות כאלה שהשגתם תשפיע  על המצב המערכתי /    היעד/ים –השוני הינו בקביעת המטרה/ות 

האסטרטגי  בלחימה.  יהיה להם הישג והשפעה על המצב הצבאי ו/או המצב המדיני ברמה האסטרטגית / 
 המערכתית.

ר שקבלתי , הן ארוכות ומסובכות.  צריך גם להבין ולהניח כי כל תמרון ההגדרות שניתנו למושגים לעיל , בחומ
 –מצב , הוגדרה מטרת התמרון , והערכת המצב מסתכמת בתכנית -שמתוכנן , נעשה על בסיס של הערכת

 מבצעית.
 
 



 "תנועת הכוח המשותף להבטחת יתרון במילוי של משימה אסטרטגית................  -" "תמרון אסטרטגי
התמרון האסטרטגי הוא תוצאה של הערכת מצב............התמרון מושתת על היכולת להניע כוחות.............אל 

 זירות המלחמה......."
 זוהי הגדרה או הסבר ארוך ומסובך ,עם פרטים מיותרים )אני חושש שמא זה תרגום מחומר לועזי(.

תשפיע בחיוב על   אשר השגתויעד/ים –נגד מטרה/ות ההגדרה הנכונה בראייתי : " תמרון אסטרטגי , מבוצע כ
 המצב הצבאי ו/או המדיני  בזירת הלחימה".
  אשר השגתויעד/ים –" תמרון מערכתי , מבוצע כנגד מטרה/ות   -ובאופן זהה ההגדרה של "תמרון מערכתי" 

 תשפיע בחיוב על המצב הצבאי ו/או המדיני  במערכה".
 – צורות תמרון *            

מבטאים חלוקה מתוכננת של הכוח המבצע משימה. כל אחד מהכוחות יכול   -מאמץ עיקרי / מאמצים משניים 
לתמרן.  התמרון מבוצע בכל צורות הקרב : הגנה , התקפה , נסיגה , השהייה וכדו'.  אין צורך לשייך לתמרון 

 "צורות תמרון".
 
תפיסת יסוד............שלטנות התמרון היא האמצעי  היא  - כגישה לניהול המערכההתמרון   -.ב' 3לסעיף  --

 העיקרי לביצוע משימה או להשגת הכרעה ,והיא במהותה התפיסה התחבולנית".
"תחבולה" ו "מזימה", ובאזרחות יש וודאי  -"תמרון" , נמצא גם את הפירושים : "תכסיס" אכן , בתרגום המילה

.ב 3באמור בסעיף                                                             פירושים נוספים. אך בצבא רצוי פירוש אחד.    
 -לעיל , ישנה טעות לוגית וטעות עניינית 

 –אפשר לומר  "התמרון האמצעי העיקרי לביצוע משימה או להשגת הכרעה" ,אך היא אפשר לומר , בהמשך 
 "והיא במהותה התפיסה התחבולנית".

שה לניהול מערכה" איזו תחבולה שהיא ?  יתכן שכן . אך זה יתבטא בקביעת המטרה / האם אפשר למצוא "בגי
שאם זה הושג , זה השפיע על המערכה  –היעד / המשימה , שיש בה יחוד מיוחד )תחבולה כלשהיא(  ומשמעותה 

 כולה.   אבל לא התמרון הוא המיוחד כאן אלא קביעת המטרה / היעד / המשימה.  
ואם   ת על התמרון.סכל פעילות צבאית מבוס .מיותרת לחלוטין  –תמרון כגישה לניהול מערכה" :"ה לכן האמירה

 אך השגת המטרה מבטאת את התחבולה.התמרון נעשה כדי להשיג תחבולה שהיא , התמרון הינו אותו תמרון , 
 
....כנגד מספר מוקד מ"אסטרטגית צהל............מוסיפה הבחנה בין תמרון בשולי הדברים :  – 5לסעיף   --

 אל מול ריבוי מרכזי כובד"תמרון מבוזר  מצומצם של מרכזי כובד , לבין 
ממוקד / מבוזר".                                                    השאלה מודה. לא נתקלתי בעבר במושגים "תמרון 

זה כפר / חלקו של כפר / יעד קרקעי מוגדר / מחסני אמל"ח / בסיס  -מהי ההגדרה של "מרכז כובד" -הראשונה 
מהם  –השאלה השנייה  משגרי  טק"ק / אזור מבוצר   )אולי מקבץ מהנ"ל ,או כל אחד מהם ?  יש לו הגדרה ?(. –

 ? הכוחות הפועלים ומהי שיטת הפעולה ושלביה
ביחס למערכה בחזית מסוימת )נניח  –?  המטכ"ל  איזו רמה משתמשת במושגים אלה –והשאלה השלישית 

                                                                                     בלבנון( ;או הפיקוד )כנ"ל(; האוגדה המרחבית ; האוגדה/העוצבה שתפעל לבצע משימותיה בשטח ?                                         
מציג גישה המתקרבת  התמרון המבוזר"ות לעיל במלואן ,ידע להתייחס לטענה הבאה בחומר : מי שיענה לשאל

התחבולה ברעיון  שמבקש את ההכרעה המערכתית בהשמדה של הרבה "מרכזי כובד".לגישת השחיקה בכך 
ג רק את .............יתכן והביטוי "הכרחי לתמרן בלבנון"" לא מצישימוש בכלי התמרון להשמדה רחבהזה היא 

גם  –שיטת הפעולה אלא בעיקר מתייחס לגישה הבסיסית למבצעים נגד החיזבאללה ומגדיר אותה מחדש 
 ."כתמרון למטרות שחיקה

לא ברור מהותית ועניינית  –, הדברים שנכתבו "בשולי הדברים" , שוב מדגישים כי המושג "תמרון"  לצערי
למשתמשים בו. כאן מתייחסים לתמרון כמטרה )"הכרחי לתמרן בלבנון"( , אך התמרון הוא רק פעולה של תנועה 

כדי שתמרון יבוצע יש  –ואש )ולא משנה איזה כוח או כמה כוחות ,או כמה מטרות יש להשיג( , והדבר העיקרי 
מבצעית שהוכנה על בסיס  הערכת -זה נקבע לאחר שקיימת תכנית המשימה )ותמיד –היעד  –לקבוע לו  המטרה 

 מצב(.  
מטרות  )"מרכזי כובד" ( על הכוח/ות להשיג , וכמה שלבים  –וכאשר יש תכנית מבצעית  , לא משנה כמה יעדים 

 ,והתמרון )תנועה ואש( מאפשר זאת.    המבצע מיועד להשיג את מטרותיויידרשו לכך ,
 

 ההתחלה.-לעיל , אני מחזיר אותנו לקו יתכן  ובהתייחסותי
 במידה ותרצו להרחיב היריעה , ברצון אבוא לכל דיון שייקבע בנושא.

 בתודה ובברכה ,אלוף )מיל( הרצל שפיר



 
 2012יוני                                                הרצל שפיר                                                    

 המודל להכנת תקציב הביטחוןה. 
 

 

לנד מסביר את המודל : י( ושמעתי את אלוף )מיל( אי12מאי  29-30נוכחתי בכנס בנושא "אתגרי הביטחון" )

 "המתודולוגיה לשיח בין משרד האוצר למשרד הביטחון" וכן קבלתי את המצגת שהוצגה.

 

 המודל מתבסס למעשה על הקביעות הבסיסיות הבאות :

 דהיינו ביכולות    -ת תקציב הביטחון , לא בתשומות )כמויות אמל"ח( ,אלא בתפוקות * יש לבחון א

 מבצעיות לביצוע משימות מוגדרות.   

 יכולות מבצעיות , הנדרשות לביצוע   –* קביעת משימות מוגדרות, כלפיהם יש להציג תפוקות 

 תפוקות"(. –ות המשימות ,  ושניתן לתמחר אותן  )ולבטא התוצאות על גבי גרף "על   

    , ולאחריו מתקיים עדכון   שנתית של צה"ל-לתכנית רבהנערך בהקשר  שיח-בדויש להניח כי מדובר    

 י קבוע(.שנתולא מדובר במהלך (שנתי    

 

 : תחת הכותרותבאשר לקביעת המשימות המוגדרות , ישנה רשימה של משימות 

 " , )מגדיר מינימום ביטחון נדרש , מוסכם על כל גורמי הממשל ,  סטנדרט הביטחון המינימאלי"* 

 -הגנה על גבולות המדינה , האוכלוסייה ואינטרסים חיוניים(, הכולל המשימות    -במטרה  

 ביטחון שוטף ; שימור ותפעול יכולות )תפוקות ( קיימות ; ניהול מערכות מול אויבים.   

 תידרשנה לתוספת תקציב לשם התמודדות עם אחד או יותר    , אשר  ""תפוקות מבצעיות נוספות* 

 איראן ; –מהנושאים , כמו :        תקיפה "במעגל שלישי    

 יכולת מגננה ; השגת הישג  )נוסח "ששת הימים"( ; –מלחמה מול מצרים       -

 מוכנות לזירה מזרחית ;            -

 הוגדרו בצורה "חופשית" –ופיעות במודל , נכתבו התפוקות המבצעיות הנדרשות , כפי שמ –* המשימות 

 וכללית ביותר )אני מניח כי זה נעשה במטרה להסביר כללית על המודל, מבלי להתחייב לדיוק( .   

 ,  של כל המשימות,  משמעיות-במציאות , המאבק העיקרי יהיה דווקא על הגדרות ברורות , חד   

 תחת כל הכותרות שפורטו לעיל, ומי שיציג זאת בצורה המלאה והמפורטת ביותר, יש להניח כי סיכוייו    

 האוצר(.  ראה עוד להלן.      –דאי מול הבר שיח ולזכות בתקציב הנדרש יהיו גדולים יותר )בו   

 

 יוהכ"פ , שנתיות בצה"ל , כולל התכניות לאחר מלחמת-כמי שלקח חלק בהכנת שלוש תכניות רב

פרס( מעון ש –הוצגה בפני מזכיר ההגנה האמריקאי )יחד עם שרהב"ט  74-79( , כאשר התכנית של 80-84;  74-79) 

 להאיר דעתי בנושא. –, ובפירוט , על ידי , בפני הפנטגון.     ארשה לעצמי להעיר 

 

 

 מעריכים תפוקות / יכולות מבצעיות ? –כיצד אומדים  .1

 י טנקים , תותחים וכדו' )"תשומות" במודל( , נותן  תמונה כוללת על היקף כוחות    * ברור שציון מספר

 במלחמה /מערכה , לצורך התרשמות על היקף האמל"ח העיקרי המצוי בחזית על ידי שני הצדדים.   

, מפקדות ,  גייסות  , חיילות מקצועיים -אוגדות  –חטיבות  –גדודים  –בשטח , הביטוי הנו של פלוגות  –* בפועל 

 מערך הדרכה , יחידות ואמצעים.  סדיר ומילואים. )ובדומה בזרועות האוויר והים(.

 .זה הסד"כ של צה"ללהשגת המשימות.   –רק גופים אלה מבטאים את היכולות המבצעיות    

 * לעתים ,גם פירוט זה איננו מספיק , כי המבנה והארגון של העוצבות , במיוחד של האוגדות ,עשוי  

 אוגדות )לחזית   12להשפיע על היכולות. לדוגמא : לאחר מלחמת יוהכ"פ , ל"מקרה הכול" , נדרשו    

 .  כאשר לעתודת המטכ"ל   2 –, עתודת מטכ"ל  3, סוריה ולבנון  3, ירדן ופלשתינאים  4המצרית    

 די לקיים הכרעה  ניתן יהיה לצרף עוד אוגדה אחת או שתיים , מכל חזית אחרת "פנויה" יותר , כ   

   9חטיבות ,יש רק  4חטיבות. אם יש באוגדה  3בכל חזית נדרשת(.  אך זה נכון כאשר באוגדה    



 אוגדות. ואין מענה מספק , לכל החזיתות , בראייה האסטרטגית וביכולת הגמישות האופרטיבית     

 הכוללת.  

 

 ?  האם   קנ"מ נעריך התפוקות של גופים אלה כיום  -לפי איזה מדדים * ונשאלת שאלה עקרונית : 

 "ששת הימים" )ישנה גם דרישה להציג תפוקות ל"השגת הישג במצרים" ,  -לפי העוצבות שפעלו ב 

 לפי העוצבות שפעלו במלחמת יוהכ"פ , או אלה שלחמו מלחמת    –הימים" !(. או -בדומה ל"ששת 

 קנ"מ של היכולות המבצעיות של העוצבות הקיימות כיום בסד"כ  -מדדים ?  או לפי  06 –לבנון  

 צה"ל, ואיך עושים זאת ביחס למשימות שצה"ל של היום לא התנסה או התכונן להם עד היום )כמו  

כיצד ועל סמך מה מציגים   -תפוקות מבצעיות נדרשות ,  -החזית המצרית( ?    נוכח מספר לא מבוטל של משימות  

 את  המענה ?

 שיח בין משרד האוצר לבין משרד הביטחון-המתודולוגיה :  דו. 2

 

 * אין ספק שפירוט המשימות )התפוקות המבצעיות הנדרשות להשגתן( , מהווה הבסיס לעבודה  

 כולה.  גם לתוכן ומהות הגדרתן יש חשיבות מכרעת. האם משרד האוצר שותף בקביעתן והגדרתן ?   

 שיח מתחיל לאחר שמערכת הביטחון הציגה את מכלול המשימות הנדרשות ) תחת  -* האם הדו

    סטנדרט הביטחון " -הכותרות השונות כנ"ל( ?   או אולי יציע האוצר להתחיל תחילה רק ב   

   ". )לפי ההסבר שניתן : "מושג סובייקטיבי המגדיר את מה שלהערכתנו מוסכם על כל המינימאלי   

                         גורמי הממשל בתור מינימום הכרחי , שאין להתפשר עליו"(.                                                  

 הדבר מחייב התייחסות:   

 נושא שיש לו   –תקן , מתכונת , רמה , בסיס".  המשמעות היא "  –נדרט" במילון הפירוש של "סט --   

 שימוש חוזר , מוסכם.  אך לא זו הכוונה בבחינת צרכי הביטחון , העשוי להיות שונה מדי תקופה                 

 )בדומה ל"תרחיש ייחוס" תקופתי(, אין כאן ולא צריך שיהיה כאן סטנדרט לביטחון.      

 מושג לא מוכר ובצדק. מה זה "מינימום ביטחון" , זה טוב ? מי רוצה ביטחון   –"ביטחון מינימאלי"  --  

 ראייה    -כזה ביודעין ?    ניתן וצריך לומר "ביטחון נדרש" ,  וכיצד משיגים אותו. היפוך היוצרות       

 ן , איננה השיטה הראויה.    תקציבית מראש , העלולה לצמצם את המשימות הנדרשות לביטחו      

 לא ברור למי הכוונה ?  לפי ההגדרות של  -"מוסכם על כל גורמי הממשל בתור מינימום הכרחי" --   

 המטכ"ל/הרמטכ"ל , לדיון  –סמכויות" מי שצריך להכין ולהציג זאת זה  –אחריות  –"תפקיד      

 רוה"מ . מי הם גורמי הממשל האחרים ? –ואישור שרהב"ט ,  ואח"כ הממשלה )כולל שר האוצר(      

 ידונו       –גם אין הכרח שזה יהיה מוסכם על כולם.  כן הכרחי שאלה , להם האחריות והסמכות      

 ויסכימו.      

 

 נושא משימות "סטנדרט הביטחון המינימאלי" . 3

  

 * בכותרת נכתבה )כנראה( המטרה  : "הגנה על גבולות המדינה , האוכלוסייה והאינטרסים      

 החיוניים". ההגדרה מובנת בפשטותה , אך איננה דומה/זהה לכל הגדרה מתוך מדיניות הביטחון       

 של ישראל ואף איננה הולמת את סעיפי המשימות המפורטות תחת כותרת זו )כמו לדוגמא :      

 "לנצח את סוריה" , או  "להתמודד עם איראן"(.   

 * ניתן לומר כי במודל המוצע , הנושא : "סטנדרט הביטחון המינימאלי" מהווה חידוש מחשבתי.  

   –שיח עם האוצר והאחריות להכנת הנושאים -ובסעיף הקודם נדון הנושא בראייה של הד     

 היכולות המבצעיות , כפי  –המשימות.  בסעיף זה הכוונה להתייחס לגופם של המשימות     

 שמופיעות בכותרות הסטנדרט.    

 "שימור ותפעול יכולות קיימות"א.   

 

 ".: "שמירה ופיתוח יכולות אסטרטגיות( הנושא שמוצג 1   

 באיזה יכולות מדובר. כיצד ניתן לדון בנושא שתוכנו ומטרתו אינם ידועים ? לא ברור       

 "בזירה אחתיכולת התמודדות עם נשק תלות מסלול קצר טווח  ( הנושא שמוצג : "2   

 מדוע                –אם זו זירה אחת , המשמעות שבזירות האחרות לא מתמודדים. מי קבע מראש        



 תקציב קובע מראש ,מבלי לדעת אפילו  –ומדוע דווקא זו )הלא ידועה כאן(. שוב  רק זירה אחת      

 את מחירו ?     

 "יכולות התמודדות מול איראן".( הנושא המוצג : 3   

 הגנתיות ו/או התקפיות ?  מהן המטרות והיכן יש להשיגן ? -באיזה יכולות מדובר        

 כיצד ניתן להבין או להתייחס לנושא כפי שהוצג ?  )האם ניתן להבין כי מאחר ומדובר בכותרת         

 של  "שימור ותפעול יכולות קיימות" , הרי הדברים ידועים , מפורטים ואף מתוקצבים כבר ?(.       

 "לשתינאים"שמירת רמות מלאי למתאר מלחמה עם סוריה , חיזבאללה והפ( הנושא שמוצג : 4   

 רמות מלאי הנדרשות לפי "ימי לחימה"(, מדוע רק לנושא  –מדובר ברמות מלאי )או במינוח נכון        

 -זה ולא לכל המשימות הנדרשות , כפי שתסוכמנה , על בסיס הסד"כ הכולל הנדרש ולפי "ימי      

 לחימה" ?      

 .(לוויינים ישראלים)ויתור על  "קבלת תמונות מלוויינים זרים בלבד( הנושא שמוצג: "5   

  יםנילמעשה מדובר במודיעין. מי קבע מראש , על רקע תקציבי , כי לא יהיה שימוש בלווי       

 מבלי לבחון עניינית ומקצועית ?  משגה חמור. ישראלים       

 "ניהול מערכות מול אויבים"ב.   

 

  מוחלט""יכולת לנצח את סוריה באופן ( הנושא שמוצג: 1   

 לא ברור באיזה הקשר. סוריה יוזמת או ישראל יוזמת ?  מה המטרה ?       

 מה זה ? הכרעה מלאה )ללא תנאי( ? השמדת כוחות / כיבוש שטחים ? -"ניצחון באופן החלטי"        

 לא זכורה לי אף משימה מהעבר שהוגדרה "לנצח באופן מוחלט" !       

 היא בעייתית. -שהיכולת להגיע להכרעה מלאה ,  –נה ובצה"ל כבר ידוע ומוסכם במדי       

 יכולת להתמודד ולנצח את סוריה , חיזבאללה )לבנון( , חמאס )עזה( ,באותה  " ( הנושא המוצג:2   

 "  )גם באם יבוצע בדירוג(. מערכה       

 הכוונה העקרונית ברורה. אך ההבדל מונח בהגדרת המטרות )שאינן מפורטות כאן, פרט            

 האפשרות : שנידרש גם להתמודדות עם הפלשתינאים , באותה  –ניצחון"(. חסר "–לאמירה        

 מערכה.       

 

 נושאים חסרים ג.   

 לדעתי שני נושאים חשובים :תחת הכותרת של "סטנדרט ביטחון מינימאלי" חסרים      

   

 אין ספק , העורף של מדינת ישראל ייפגע , כמעט בכל מתאר מלחמה , בהיקף שלא  -העורף ( 1 

 התנסינו בו בעבר. אין עדיין ביטחון שאכן העורף מוכן , מאורגן , מצויד ומאומן.      

 ותפוקות נדרשות. כל זה יחייב הכרחי שנושא עורף יקבל ביטוי מלא ומפורט של משימות , מענים      

 תקציב לא מבוטל.      

  –מערך ההדרכה במלחמה ( 2   

 ( הציג הצורך במערך הדרכה  מובנה ומוסדר מראש כדי שיוכל לבצע73ניסיון מלחמת יוהכ"פ )       

 משימות בעת המלחמה. במלחמת יוהכ"פ , לדוגמא , הופעלו מחדש )תוך שימוש גם באנשי        

 קורסים , בתכניות      87בה"דים / בסיסי הדרכה  וקוימו  15 –מילואים מקצועיים , מבוגרים(        

 מסגרות גדודיות , השלמת  15מקוצרות ;  הוקם מערך שאפשר ציוות , אימון ראשוני והקמה של        

 טנקים , הקדמת גיוס ואימון טירונים ועוד. 475ציוות והקמה של        

 רק"ם וכדו' ותקציב הפעלה. –יכולת כזו מחייבת תכנון והקצאת אמצעים , כולל אמל"ח        

 תפוקות מבצעיות נוספות". "4

  

 כותרת זו מופיעה לאחר המשימות בכותרת: סטנדרט הביטחון המינימאלי, וכוונתה לבחון תוספות      

 תקציביות הנדרשות כדי להתמודד עם אחד או יותר מהנושאים המוצגים תחת כותרת זו.  כל נושא       

 מוצג בנפרד , בהנחה כי אם יוחלט שאכן זה נושא נדרש , צריך יהיה לקבל תוספת תקציבית כדי    

 לבצעו.    



  -סיסיות ; או בנוסף " )יכולות תקיפה באיראן –: "יכולת תקיפה במעגל שלישי א. הנושא המוצג 

  הישגים אסטרטגיים( . –יכולות תקיפה נרחבות     

 נושא מוזר ולא ברור. האם הנושא לא נדון כאשר דנו בנושא איראן בהכללה ? האם אין דיון      

 אסטרטגי כולל על איראן , הבוחן את כל האפשרויות , בכל מעגל שהוא , ובכל רוחב שהוא ?    

 על הגבול הבינ"ל , במקביל ללחימה  -" )יכולת מגננה  מלחמה מול מצריםצג : "ב. הנושא המו   

 בגזרות אחרות ; יכולת להגיע להישג מול מצרים ]כגון "ששת הימים"[  ( .   

 מותנה בתקציב נוסף !  ומוגדר בצורה רשלנית   –לא ברור כיצד נושא כה חיוני נדון באפשרות ביצוע    

 משימה זו , חייבת להיות תחת הכותרת : הביטחון המינימאלי. -ושאביותר. אין ספק שנ   

 האם במטרה כפי    -מה מטרת המלחמה  ? באיזה הקשר ?  מלחמה בנוסח "ששת הימים"    

 כפי ש"התגלגל" במציאות ? עריש[, או במטרה לכבוש את כל סיני,-שהייתה בתכנון הראשוני ]קו אל   

 ולל התקציב הנדרש לכך )במסגרת "תפוקות מבצעיות נוספות"( ?וזאת יש לבחון ברצינות , כ   

 

 " )עיראק וירדן ; מוכנות לבט"ש; מוכנות למלחמה(.מוכנות לחזית מזרחיתג. הנושא שהוצג: "

 שוב , לא יתכן שנושא כזה יידון במסגרת של יכולת ביצוע בתנאי שתהיה תוספת תקציבית.   

 נבצע ?(. –)ואם זה יהיה "בזול"    

 הנושא קשור להערכת המצב הכוללת ולקבלת החלטה עקרונית האם החזית המזרחית היא איום   

 ממשי שיש להתמודד אתו עתה או לא.  הקביעה לא תותנה כלל , מראש, בנושא תקציבי  !   

  

 ם"עצמאי ייםנייוד. הנושא שהוצג: "שמירה על יכולות לו

 האם המודיעין שיושג   –ההחלטה היא עקרונית , עניינית ומקצועית  -הנושא כבר הוזכר לעיל. ושוב    

 חיוני ונדרש , יינתן לו התקציב .              

 ס י כ ו ם

 

 שיח בין מערכת הביטחון והאוצר , את מי זה משרת ?-*  למודל המוצע חסרונות רבים. דו

 כי   –שנתית של צה"ל ?    ניתן לומר בביטחון מלא -הכנת התכנית הרבהאם זה יחליף את שיטת     

 שיח עם האוצר צריך להכין מודל מיוחד , שהכנתו קשה ,  -זה בלתי אפשרי. והאם בשביל דו    

 ובחלקה בלתי יעילה , וביצועה המלא נתונה בספק רב.     

 ה"ל. אפרט להלן :שנתית לצ-* כיצד נהגנו , לפחות בתקופתי , להכין תכנית רב

 א. הכנו "תמונת מצב" מלאה , לאורה בוצעה "הערכת מצב" , על רקע מדיניות הביטחון ותורת    

 -הביטחון  והכוונה מדינית )במידה והייתה כזו. ולא השלמנו(, וקבענו        

 .ייחוס ומתארי מלחמה שונים -תרחיש       

 הערכת האיומים והסיכונים על   -ב. בתרחיש הייחוס ומתארי המלחמה נדונו , הוערכו וסוכמו    

 הפעולה העקרוניים שעל צה"ל לנקוט , על  -המשימות  ודרכי –ישראל, וכתוצאה נקבעו המטרות        

 נות . זה  בסיס מוסכם של קביעות ונתונים אשר מאפשרים תכנון , והכנת מענים למשימות השו      

 היה השלב הראשוני שלא היה לו כל קשר לתקציב , ושאפשר המשך התכנון המבצעי.      

 היכולות המבצעיות לבצע המשימות השונות. –ג. השלב השני :  בו נבחנו התפוקות    

 בכל החזיתות ולכל מתארי המלחמה השונים.  תוך הצגה    תכנונים אופרטיבייםזה נעשה ע"י       

 .המלחמה הנדרשים  כדי לבצע את כלל המשימות-הסד"כ הנדרש וימיוסיכום של       

 הבט"ש  –ד. השלב השלישי , בו כבר משולב התחום התקציבי.   עלות הסד"כ הקיים לקיום השגרה   

 במידה    -.  וכן הלחימה ( לפי התכנונים האופרטיביים-ועלות ביצוע המשימות )כולל עלות ימי      

 המשימות  , שהסד"כ הנוכחי   כללנדרשת תוספת סד"כ / אמל"ח / אמצעים נוספים לביצוע ו      

 מה התוספת התקציבית הנדרשת לכך.    -לא  יכול  לבצע        

 הלחימה -גודל הסד"כ , האמצעים וימי  –שנתית , מבטאת בסופו של דבר את -ה. כל תכנית רב  

 הנדרשים לסד"כ כדי למלא את משימותיו , בהתאם לתרחיש הייחוס ומתארי המלחמה שנקבעו.       

 ומהו התקציב הנדרש לכך.        

 משימה מוגדרת ,  ולבחון את משמעותה התקציבית ? בטרם תתקבל   –ו. האם אפשרי לדון בנושא   



 נה , משימות מו"פ , אלטרנטיבות מש-החלטה האם לבצע ? בוודאי שכן. ישנן הרבה משימות     

 שונות לביצוע משימה מוגדרת , שביחס אליהן ניתן לעשות הערכת עלות תקציבית בטרם החלטה.    

 כן  אפשרי , שמשימה מסוימת , עליה יש מחלוקת מיוחדת , במיוחד בין הגורמים שהנם בעלי      

 בית.האחריות והסמכות בתחום הביטחון , שתעשה בדיקה תקצי    

 ז. ישנם מצבים , בהם תקציב קבוע נקבע מראש , כמו התקציב האמריקאי שניתן לצה"ל. ואכן ,  

 הבחינה וההכנה של תקציב כזה מחייב גישה שונה , הכוללת לרוב אלטרנטיבות שונות )גם באשר     

 "מה והיכן לרכוש"(, ודיון מיוחד גם עם גורמים נוספים.    
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