
 

 

 

 פ ת י ח ה

 תחקירים שהוטלו עלי ע"י גורמי הממשל השונים.  - פרויקטים -במהלך השנים עסקתי רבות בעבודות         

 מסודר.  אך גם נתקלתי , וניהולם היה בתהליך מתודי  מוגדרתהכותרת שלהם הייתה ידועה , המטרה לרוב         

 לבי-עבודות שמשכו את תשומת -חברתי , או מאמרים  -תחום הציבוריבנושאים שעלו והתרחשו  -במהלכים         

 ., בתחושה של חשוב לפעול ולעשות נכון .   פרק זה דן בנושאים אלהוהביאו להתייחסותי         

 

 * "בואו נשתגע נעשה דברים נכון"       

 בואו נעשה דברים לא שגרתיים ואולי אף מפתיעים , אך אלה  -הכותרת איננה שגרתית. כוונתה הייתה        

 שנה , תוך הפגנת כוח  18תחילה אני דן בלבנון.  ישראל שהתה ופעלה משך  מעשים שנכון לעשותם.        

                               ביטחוניים. היה עימות עם החיזבאללה  שהסתיים במצב שבו ישראל ואף  -ם להשגת הישגים מדיניי       

 נאג'ר   -האם לישראל יש טענות כיום כנגד לבנון ? ובאם יש בעיות )כפר  החיזבאללה מעדיפים שקט.       

 ניתן להסדירם.  -שבעה ]הר דב[(-וחוות       

 שלום עם לבנון !?   האם לבנון תסרב ? האם החיזבאללה ימנע ?-, מדוע שלא נציע הסכםאם זהו המצב        

 מדיני ישתנה.                                                -תדמית ישראל בעולם תשתנה. הבסיס הביטחוני -נניח כי ההסכם יידחה ע"י לבנון , בכל זאת        

 כל פעילות עוינת כנגד ישראל בגבול לבנון )או בפעילות החיזבאללה בעומק ישראל(והמענה לה ע"י ישראל        

 "בואו ונשתגע" ונעשה צעד נכון. -תתקבל בהבנה.  לכן        

 . לא נוכל להתחמק. בהמשך המסמך אני נוגע בפלשתינאים  ומבהיר כי אני בעד "שתי מדינות לשני עמים"       

 במציאות בשטח קיימת אוכלוסייה )ומי שרוצה שלא ייקרא להם "עם"(. פתרון צריך לתת.       

 

 * "אפשר להיות חכם וגם צודק"      

 אירעו מספר אירועים , בתחום הביטחוני , שחשבתי כי ניתן להגיב להם בצורה "יותר חכמה" 2010בשנת       

  וגם צודקת. ועל כך כתבתי לרמטכ"ל :      

 והשתלטות ישראל על הספינה , נהרגו טורקים.  צריך היה להקים  -)הטורקי( לעזה. פרשת המשט --      

 אני המלצתי על וועדה חקירה בינ"ל.   חקירה. האם זו תהיה וועדת חקירה בינ"ל או עצמאית ישראלית ?-וועדת     

 להערכתי הייתה לישראל האפשרות להתמודד עם העובדות והנתונים של האירוע גם בוועידה בינ"ל , ולהביא      

 את הנושא לסיום.  זה לא נעשה והאירוע נמשך שנים לא נוחות לישראל.     

 להפסיק  דובר על אפשרות לקיום שיחות עם הפלשתינאים , ונתבקשנו -הבנייה בהתנחלויות ובירושלים  --     

 בעת השיחות את הבנייה. הערכתי כי יהיה נכון להפסיק את הבנייה במועד זה. תמיד נוכל לבנות בעתיד )אפשר      

 להתאפק(. כן הבעתי דעתי שאני מתנגד לצירוף הכפרים הערביים )עם מאות אלפי התושבים ( לתחום הגדרת     

  העיר "ירושלים".    

 

 כפי שכתב דר' גיא בכור -" עצמיעשרה שקרים שספרתי ל* "   

 "מכרסמות בתודעת חלק מן הציבור הישראלי".  -שלדעתו הן שגויות ו -הידועות בציבור אמרות  10גיא בכור לקח    

 אמרה וטוען שהיא איננה נכונה ומנמק מדוע.   זהו מאמר ארוך שהגיע לידיעתי ולאמרות השונות יש  הוא מציג כל   

 החלטתי להתייחס להן. הישראלי.     -בשיח הציבורי  משמעות רבה   

 

 כפי שכתב סא"ל רובי סנדמן -" "כך מתכננים הערבים להילחם בישראל*    

 ( הופיע המאמר שבכותרת. המאמר זכה בפרס הרמטכ"ל לכתיבה בענייני צבא וביטחון,03בהוצאת "מערכות" )אוג'   

 המסקנות וההערכות הכלולות בו שגויות.  לכן התייחסתי הערכתי וככזה משך את תשומת לבי. קראתי המאמר ול   

  בהרחבה למאמר זה והצגתי את עמדתי כנגד ההערכות והמסקנות של המאמר.   

 

 לפני שיהיה מאוחר מדי -בואו נתעורר ונתחיל לפעול" * "   

 האתגרים בפניהם עומדת מדינתרציתי להציג בפני הבוחר והנבחר , את ( , 2013לקראת הבחירות בישראל )ינואר    

 מיליון  11ועם  2034מה צופן העתיד. איזו מציאות תיווצר בישראל , בשנת  -ישראל, כלפי חוץ ובעיקר כלפי פנים   

 הדמוגרפי , החינוך , והשוויון בנטל. -תושבים , במיוחד בשלושה תחומים מוגדרים   

 "בואו נתעורר ונתחיל לפעול" )לפני שיהיה מאוחר מדי(. -תוצאות העבודה ומסקנותיה הביאו לכותרת העבודה   



 

 

 "קביעה ויישום -השירות לכול * "   

 מאמרים.  כאן כוונתי לתת רקע לנושא והסבר מלא על החוק וכיצד נכון ליישמו. -הנושא מופיע אצלי במספר עבודות    

 .12אוג'  1 -חוקתי ואין להאריך מועדו מעבר לפסק בג"צ כי חוק טל )הדן בתלמידי הישיבה( איננו  2012בפבר'    

 -אלף !  ויש לחוקק חוק אחר המסדיר את "השרות לכול"  63 -מספר תלמידי הישיבה השוהים בהסדר קרוב ל   

 אשר יכלול את כל אזרחי המדינה ולא רק חוק המטפל במגזר מסוים.     

 וכיצד ניתן ליישמו.המסמך כאן נותן הסבר מלא על חוק היסוד , משמעויותיו    

 

 השירות הלאומי / האזרחי"* "   

 "השרות לכול" , בחנו את האפשרויות השונות של השירות הלאומי ויכולת הפיצול -הטיפול בחוק היסוד  במסגרת   

 המיעוטים(. המאמר כאן מתייחס לאפשרויות אלה וכיצד ניתן ליישמן.-וההגדרה של "שירות אזרחי" )במיוחד לבני   

 מאמר זה נשלח לרמטכ"ל ולראש אכ"א.   

 

     

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 א.  בואו נשתגע נעשה דברים נכון                

 
 
 
 

 הרצל שפיר

 בואו "נשתגע"                                 
 נכוןונעשה דברים                                                

 
 לבנון

העימות האחרון בין החיזבאללה וישראל הסתיים ,  בהצהרת חיזבאללה שאין כוונתה לתקוף את ישראל ובהסכמה שקטה של  
 .זו מסגרת מדינית מחייבת החיזבאללה בממשלת לבנון.. בלבנון חל שינוי  ישראל שלמעשה העימות הפעם הסתיים. 

רבים בלבנון מסתייגים מפעילות ו"ם מצוי בשטח במטרה לשמור על השקט.    מנגנון הא  ישנו צבא לבנוני הפועל בשטח. 
צבאי.                               ישראל   –בלקיחת צעדים ואחריות השייכים לממשלה ולא לארגון מפלגתי  החיזבאללה ומאשימים אותה

דיניים. היא שגתה , זה לא צלח.     קשה להניח כי שנה. ניסתה להוכיח כי בכוח צבאי ניתן להשיג הישגים מ 18הייתה בלבנון 
הלבנונים אהבו את מעשי ישראל בשטחם.  החיזבאללה , קם במהלך השנים , גם "בעזרת" ישראל.   אך הלבנונים , כמו ישראל , 

 , השלג והשקט.רוצים "שקט". הגליל הוא אזור גיאוגרפי יפה ומפותח , התיירות והפעילות המשקית , יכולה לפרוח עם הפרחים 

  ! להציע הסכם שלום  - על ישראל לפעולזה בדיוק הזמן , 

כן , להציע הסכם שלום עם לבנון , באופן ישיר או באמצעות ארה"ב.   במו"מ יעלו וודאי טענות על תיקוני גבול , והחיזבאללה יתנגד 
                                                                                                                             )כיצד ינמק ?(.  אך יש להניח כי בממשלת לבנון יהיו רבים שיסכימו להסכם , כמו וודאי ארה"ב ומרבית ארצות אירופה.                   

שבעה בהר דב.   בזמנו , בוועדת האו"ם בג'נבה -כל תיקוני הגבול שיעלו במו"מ ניתן להסדיר בהסכם. אפילו אם תעלה בעיית חוות
קת האש והערכות מחדש של ישראל וסוריה ברמה"ג  )ניהלתי אז את משלחת ישראל( , עלה נושא , על הפס1974יוני -שדנה במאי

חוות שבעה ,שחקלאים לבנוניים עבדו את אדמתה.  מאחר ולנו הייתה חשיבות שאזור זה יהיה בשטחינו , הבאנו מפה סורית בה 
יעה , בהסכם שלום עם לבנון לאשר לחקלאים לבנונים החווה צוינה בתחום הגבול הסורי , וכך גם נקבע בהסכם.  אך אין כל מנ

 לעבד את החווה.  גם על הכפר ראג'ר אפשר לדון. מותנה ברצון תושביו ורצון לבנון.
                                                                                              -מה עשויות להיות ההתפתחויות כתוצאה מהצעד הישראלי  

  * בלבנון יתקיים מאבק בתוך הממשלה. החיזבאללה וודאי יתנגד )בסיוע איראני( .האם יוכלו בלבנון להגיע להחלטה חיובית 
*                                      קשה לדעת.                                                                                                                      

  בעולם , ובעיקר בארה"ב ואירופה תהיה להצעה זו הד רב ,חיובי ביותר. ניתן גם להניח כי יהיו רבים שיבקשו לסייע בהשגת 
*                                                     הסכם כזה.                                                                                                       

 באם יושג הסכם שלום בין ישראל ולבנון תהיה לכך השפעה משמעותית על יכולת איראן להיות מעורבות באזור.             
                                                                                         גם  מעמד החיזבאללה בלבנון חייב יהיה , עם הזמן , להשתנות.                                     

                                                                 -* גם באם הסכם זה לא יושג , בגלל אי רצונה )או יכולתה( של לבנון להגיע להסכם כזה 
 בעולם תשתנה לחלוטין. דמות ותדמית ישראל  -   
 לבנון ישתנה לטובה. כל פעילות עוינת כנגד ישראל בגבול זה , תתקל בתמיכה   –מדיני בגבול ישראל  –המצב הביטחוני  -   

                                                                                                  .   בסיסית בצעדי התגובה של ישראל     
 ונעשה צעד נכון ! , נציע הסכם שלום עם לבנון , כן, כן , בואו "נשתגע" –לכן 

 
 הבחירות בישראל

אני מצהיר מראש :  אני בעד שתי מדינות לשני עמים.  אני בעד ישראל כמדינה יהודית ,דמוקרטית ושוויונית.                      אני 
נגד "חלוקת ירושלים" , אך אני בעד להגדיר נכונה את המושג "ירושלים". לאיזו ירושלים אנחנו מתכוונים כאשר אומרים "לא 

או באותן שנים בהם הגדילו את גבולות   1973או בשנת    1967, או בשנת  1948בגבולותיה בשנת מחלקים" ? האם ירושלים 
  Eהעיר שתכלול את האזורים והכפרים הערביים שהיו תמיד מחוץ לגבולות העיר ?  או אולי ירושלים שתכלול הפעם גם את שטחי 

בשטחה של   Eנשאר תמיד, גם באם תכללו את שטח  ושליםהשם ירממזרח לירושלים ? )הרי הבעיה היא פשוט הגדרת הגבולות. 

 העיר ירושלים . אתם מוכנים לחלק את ירושלים ?!(.   אני אינני נזקק לשכונות הערביות ולכפרים הערבים שהיו מחוץ לעיר ירושלים.
ישראל , בדיוק כפי שכל  אינני נזקק לאישור הפלסטינאים שישראל היא מדינה יהודית. הפלסטינאים יכולים לאשר את ההסכם עם

אומות העולם הכירו במדינת ישראל )ומה יקרה , אם אכן יתנו אישור שישראל היא מדינת היהודים וכעבור זמן  יתחרטו ויאמרו 
 שאינם מסכימים ?(.

 
 
 



כפר טקס הקמת צבי שכטרמן ז"ל , ב –"זכור" לי כילד )"זוכר" באמצעות תמונה בה אני מופיע ואני בגיל שלוש( יושב על ברכי אבי 
מונד( שאבי הקים ,על אדמות שנרכשו מהערבים.   ובשנות נעורי ביקרו ערבים רבים בביתנו ברח' הגדוד העברי -)בגוש תל עבץי

בת"א.   ובמהלך השנים הסביר אבי לילדיו  )כולל לאחי הבכור , אברהם שכטרמן ז"ל ,שהיה חבר כנסת מטעם חרות, ואנכי שיהיה 
)אבי , כאיש "המזרחי"  אני יהודי דתי , ציוני . אוהב ישראל ודואג לפריחתה"  –מונתו כיהודי בישראל חבר הפלמ"ח(  את  א

". אבי נפטר , אך מבין שיש לנו שכנים ערבים, להם מגיע מקום לחיות לצדנוו"הפועל המזרחי" גאל אדמות רבות מהערבים( 
 מספר חודשים לפני הקמת המדינה.

 
תי "תחכמוני" בת"א. בשנת הלימודים האחרונה קבלנו מטעם עירית ת"א תנ"ך.   בדפיו הראשונים ד –למדתי בביה"ס היסודי 

הופיעו  מפות של "מדינת  ישראל" בתקופת שלמה המלך ,דוד המלך ועוד. היה זה לפני הקמת המדינה אך דברנו כבר אז על 
ת בתקופות השונות , איך זה שבכל תקופה המפה אפשרות שתקום מדינה ליהודים.  אחד התלמידים שאל את המורה , על המפו

שהוא  –וגבולותיה שונים ? האם יש ליהודים או לא"י , מפה שתציין את גבולותיה ?   המורה נראה המום מהשאלה וענה בכנות 
מים מעולם לא חשב על כך. אך לדעתו , ההסבר מדוע בכל תקופה הייתה מפת גבולות אחרת , שהמצב בכל תקופה היה שונה. ע

רבים חיו באזור , או ניסו להגיע לאזור. על חלק גברו בני ישראל והרחיקו אותם וחלק נשארו במקומם , והמפה השתנתה ושקפה 
, בירת ישראל, כיצד  ירושליםתמיד בגולה חלמנו וחשבנו על   -את המציאות שנוצרה בשטח באותה תקופה.   והמורה הוסיף 

 ל לשרטט כיום , על סמך העבר, כיצד יהיו גבולות מדינת ישראל במידה ותקום בעתיד.חוזרים אליה. אינני חושב שאני יכו
גם בימינו נתקלנו במציאות מסוימת בשטח , שהכרח להכיר בכך. גם בתקופתנו , כאן ועכשיו , גבולות ישראל יהיו שונים 

 ות שהיו אז.בשטח , בדיוק בגלל אותן סיבכיום מתקופת התנ"ך , בהתאמה לתמונת המצב  האמתית 
 

אני רוצה אותם בממשלה. ילמדו  –. כן , כן ועם המפלגה הערבית המאוחדתשתורכב ממפלגות המרכז ושמאל ,  אני בעד ממשלה
 לדאוג נכון לערביי ישראל , להתפתחותם הכלכלית ,החברתית  ושילובם האמתי בחיי ישראל.

 בואו ו"נשתגע" ונעשה הדברים נכון.

 

 

 -המאמר באנגלית 
Herzl Shafir 

Lets go crazy- and do the right thing 

Lebanon 

The last conflict between between Israel and Hizballah ended with the latter’s declaration that it has no intention 

of attacking Israel and with Israel quietly agreeing that the conflict has in fact ended. Lebanon has changed. 

Hizbullah is part of the Lebanese government and it is an obligatory political framework. There is an active 

Lebanese army. The UN mechanism is located in the field in order to keep the peace. Many in Lebanon disagree 

with Hizbullah’s activities and blame it for taking steps and responsibility that only a government- and not a 

partisan- paramilitary organization, can take. 

Israel occupied parts of Lebanon for 18 years and failed to prove that political goals can be achieved by means of 

military might. It is difficult to assume that the Lebanese were sympathetic to Israel’s actions 



 in their territory. Hizbullah was formed throughout the years with the “help” of Israel. But the Lebanese, Like 

the Israelis, want “quiet”, the Galilee is a beautiful, developed geographical area, tourism and agriculture can 

blossom with the flowers, snow and quiet. 

This is exactly the time for Israel to act, and propose a peace agreement! 

Yes, propose a peace agreement with Lebanon. Either directly or via the US. In the negotiations claims will 

probably be made about amending borders, and Hizbullah will probably object (how will it justify its objection?). 

but it can be assumed that in the Lebanese government there will be many who will agree to a treaty, as will the 

US and most of the European countries. 

All demands for border amendments that will be raised in negotiations can be worked out in an agreed treaty, 

including the problem of the Shebaa farms on Mount Dov. At the time, during the May-June of 1974 UN Geneva 

conference that dealt with the ceasefire and the redeployment of Israel and Syria in the Golan Heights (I managed 

the Israeli delegation then), the Shebaa farms issue came up as Lebanese farmers were cultivating the lands there. 

Since we had an important interest in keeping the territory under our control, we brought in a Syrian map which 

showed the farms as part of Syria, and so it was determined in the treaty. But there is nothing that prevents the 

allowance of Lebanese farmers to operate the farms under a peace treaty with Lebanon. The village of Ghajar can 

also be discussed, conditional on the will of its citizens and the will of Lebanon. 

What can be the possible consequences of the Israeli move: 

• There will be a struggle within the Lebanese government. Hizbullah (with the help of Iran) will probably 

object. It is hard to determine whether Lebanon will be capable of reaching a positive decision. 

• This proposal will resonate widely and positively throughout the world, especially in the US and Europe. 

It can also be assumed that many would offer to help achieving this agreement. 

 

 



• In the case that a peace agreement between Israel and Lebanon is reached, this will have a serious effect 

on Iran’s ability to be involved in the area. The status of Hizbullah, will also have to change in due time. 

• Even if an agreement like this won’t be achieved, due to Lebanon’s lack of will (or capability) to reach it- 

-Israel’s reputation and character in the world will completely change. 

-The political-security situation on the Israeli-Lebanese will be changed for the better. Any hostile actions 

against Israel at this border will encounter with fundamental support for the IDF’s reciprocal actions. 

Therefore- yes, yes, let’s “go crazy”, propose a peace agreement with Lebanon and 

do a right step! 

Elections in Israel 

Let me declare upfront: I support the two- state solution. I support Israel as Jewish, democratic and 

egalitarian state. I am against the “division of Jerusalem”, but I am for a proper definition of the concept 

of “Jerusalem”. Which Jerusalem do we mean when we say “no” to dividing it? Is it Jerusalem under the 

borders of 1948, or 1967, or 1973 or those years where the city limits were expanded so they will include 

the territories and Arab villages which were always outside the city limits? Or maybe a Jerusalem which 

includes this time the “E” areas in eastern Jerusalem?  (the problem is simply about defining the 

boundaries. The name Jerusalem will always remain, even if you include the “E” area as part of 

Jerusalem. Are you ready to divide Jerusalem?!). I have no need for the Arab neighborhoods and Arab 

villages which were outside the city of Jerusalem. 

I have no need for the Palestinians seal of approval that Israel is a Jewish state. The Palestinians can ratify 

the agreement with Israel, just as all the nations of the world recognized the state of Israel (and what would 

happen, if they indeed approve that Israel is the state of the Jews and after a while regret their decision 

and declare that they don’t approve anymore?). 

 

 

 



I can “recall” (that is- with the help of a photograph of myself when I was three years old) sitting on my 

father’s lap- Zvi Shechterman Z”L, at the groundbreaking ceremony of Kfar Yavetz (in the Tel Mond 

bloc) which my father founded, on land which was purchased from the Arabs. And in my teenage years 

many Arabs visited us in our home on HaGdud HaIvri street in Tel Aviv. Over the years my father would 

explain to his children (including my older brother, Abraham Shechterman Z”L, who was a member of 

Knesset from the Herut party, and myself who will become a member of the Palmach) the tenets of his 

belief as a Jew in Israel- “I am a religious, Zionist Jew. I love Israel and make sure that it will flourish. 

(My father as a member of “The Mizrachi” and “HaPoel HaMizrachi”, redeemed many lands from the 

Arabs), but I understand that we have Arab neighbors, and they deserve a place to live next to us”. 

My father passed away several months before the founding of Israel. 

I learned in the “Tachkimoni” religious primary school in Tel Aviv. For our last year of scholl we received 

a bible from the Tel Aviv municipality. On its first pages were maps of the “state of Israel” during the 

times of king Solomon, King David and more. This was before the state of Israel was founded but we 

already spoke of the possibility that there will be a state for the Jews. One of the students asked the teacher, 

regarding the different maps, how is it possible that the maps and their borders ere different in every single 

period? Do the Jews or the land of Israel have a map that shows its borders? The teacher seemed shocked 

by the question and answered candidly - that he never thought about it. But in his opinion, the reason that 

in every period the borders were different was because the situation in each period was different. Many 

nations lived in the area or tried to reach the area. Some of them were stopped and pushed back by the 

children of Israel, and some stayed in their place, and the map changed according to the reality that was 

created on the ground at the time. And the teacher added – in the Diaspora we always thought and dreamt 

about Jerusalem, the capital of Israel, and how we will return to it. I do not think that at the present, I can 

draw a map  

 

 

 



based on the past, which will show the borders of the state of Israel if it will come to be in the future. 

In our times we have also met a certain concrete reality, which we must acknowledge. In our times, here 

and now, the borders of Israel will be different than those of biblical times, in accordance with the reality 

on the ground, for exactly the same reasons as back then. 

I am for a government which will be made out of center and left parties, including the united Arab party. 

Yes indeed- I want them inside the government. They will learn how to take care properly of Israel’s 

Arabs, to their social and economic integration and truly integrating them into Israeli society. 

Let’s go “crazy” and do the right thing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 



 חכם וגם צודק ב.    

 
 ( 2010)נכתב ביוני 

 
 אל: הרמטכ"ל

 מאת: הרצל שפיר

 
 

 אפשר להיות חכם וגם צודק
 
 

 -* פרשת המשט 

 
 כל וועדת חקירה ישראלית , עצמאית , תתקבל בעולם בחוסר אמון.    
 .  יש לישראל מספיק נתונים ויכולת להציג את שילוב גורמי הטרור הכרחיתוועדת חקירה בינ"ל     
 במשט.  )חשוב להמשיך להשגת מיידע משלים על גורמי הטרור שהשתתפו בהכנה ובביצוע של     
 המשט(.   
 
 
 

  -* הבנייה בהתנחלויות ובירושלים 

 
 ם , בכל מקרה , האזורים  בקרוב צריך יהיה להחליט האם להמשיך הבנייה.  בהנחה כי בהסכם שלו    
 כפרים הערביים ממזרח(  יישארו בידי ישראל מאות אלפי הערבים בלא ל-ואני מקווה שפותחו סביב ירושלים  )   
 )החלפת שטחים(,     
 , גם למשך שנה או שנתיים , כל עוד מתקיים מו"מ לשלום. נכון להפסיק הבנייה   
 כל שיידרש.והבנייה תמשך , לאחר הסכם השלום , כ   
 
 

  -ישראל כמדינה יהודית * 
 
 מיותרת. -דרישת ישראל כי הפלשתינאים יכירו בישראל כמדינה יהודית ,    
 ישראל חברה באו"מ . אין הגיון לבקש מהפלשתינאים להכיר בישראל בשונה מכל מדינה אחרת      
 החברה באו"מ.    
 גם באם נניח כי הפלשתינאים יסכימו להצהיר על ישראל כמדינה יהודית , אך שנה לאחר הקמת     
 המדינה הפלשתינאית הם יבטלו זאת. מה תעשה ישראל ? תצא למלחמה ?   
 
 
 

 ה.ש.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 בכור אהתייחסות למאמרו של גי ג.       
 

 (08 פבר' בכתיב כחול.) 

  

 
  

 הפתרוןישראל אינה הבעיה אלא 

 על עשרה שקרים שסיפרתי לעצמי

 בכור  גיא  מתוך מאמר של ד"ר

  

...."חשוב לזכור: המלחמות הגדלות הוכרעו רק בשל הממד הפסיכולוגי. ברגע שחייל אחד או קבוצה של 
חיילים מעריכים שהמערכה אבודה, הם נוטים לברוח או להרים ידיים. בזה הוכרעה המערכה. במילים אחרות, 
 ולשם כך קם ג'יפלאנט לפני יותר משש שנים, התודעה היא החשובה ביותר; 

 ת חשובה מכוח צבאי ומחיילים.לא פחו

 והנה, אצל אחדים קיימת תחושה שאנו עומדים בפני "צונאמי" 
 )מילה האהובה על "התקשורת" הישראלית( של התנגדות בינלאומית, 

ן קיר בטון, עד שאין לנו אלה להרים ידיים. יש פוליטיקאים אצלנו שאף מנצלים זאת כדי לזכות בתגמול ימ
 פוח תודעת הקיר הבינלאומי המאיים. אישי, תוך ניצוח וני

כלומר לקחת את השלם הגדול  – Dividem et impera –ומה אני נוהג לעשות במצב כזה? הפרד ומשול 
הזה, ולפרק אותו למרכיביו, שסך כולם בסופו של דבר יהיה חלש מן השלם, עד שהשלם הזה יקרוס. גם 

שול, כאשר הוא קורא לגרום לאויב להרחיק חלק מקיאוולי בספרו על המלחמה מזכיר את שיטת הפרד ומ
 מאנשיו באמצעות שמועות, ובכך להחליש אותו. 

 המאמר הזה אינו מיועד לזרים כלל; הוא מיועד לישראלים. 
 הכול ישתנה, גם בעולם. –ברגע שהם יבינו 

הוא לפנינו עשר "תולעים" המכרסמות בתודעת חלק מן הציבור הישראלי, כאשר האפקט המצטבר    
מאיים ומדכדך. ברגע שאנחנו מפרידים כל טענה מערימת התולעים הזו, ואף מפריכים אותה, השלם חלש 

  מסך המרכיבים, עד להתרסקותו.

 (בכתיב כחול -)התייחסות הרצל שפיר  

לא נכון, והשנתיים האחרונות מוכיחות זאת. צבא צרפת  – "ישראל היא לב הסכסוך במזרח התיכון"  .1
בסלפים באפריקה; סלפים מבצעים פיגוע טרור מזוויע באלג'יריה; בסוריה מלחמת האזרחים נלחם 
הרוגים וסופה אינו נראה באופק; במצרים שרפו אתמול קיצונים בית משפט והתעמתו  60,000גובה 

עם המשטרה; המדינה עצמה על סף התפוררות; תימן הפכה לשטח נטול ריבונות ברורה, כמו לוב, 
המדינות מי שקובע אלה כבר השבטים; בצפון לבנון מתחדשת האש בין העלווים  כאשר בשתי

 לסונים, וזו שאלה של זמן עד שהיא תגיע גם לביירות ולחיזבאללה; תוניס אינה מדינה 



בטוחה עוד; ובעיראק מתנהלת "אנתיפאדה סונית" כנגד הממשלה השיעית, תוך שהכורדים ממשיכים 
תרסה שלה כנגד המערב. במילים אחרות, אם תהיה מדינה פלסטינית או ומתבדלים. ואיראן ממשיכה בה

 לא תהיה, זה ממש לא מעניין ולא מזיז לאיש מן הנלחמים.

קשה להאמין, אך רבים בישראל האמינו לטענת הסרק המדומיינת על מרכזיותה של ישראל. מחר יש 
ות הרבה יותר "בוערות". ולכן בחירות בישראל, והדבר בקושי מוזכר בתקשורת הערבית, יש להם בעי

ההליכה של אבו מאזן לאו"ם היתה הליכת ייאוש, משום שהוא יודע שאם הסכסוך עם ישראל מתמוסס, כך 
קורה גם לעניין בפלסטינים. לפני שנתיים קראתי לתהליך הזה, שהיה אז רק צפוי בשם "אפקט פרח 

 הצבעוני".

בעייתית; היום ישראל היא היציבה והמזרח התיכון כולו פעם המזרח התיכון היה לכאורה יציב וישראל 
 בעייתי.

תה כזו לפני יאכן בתקופת "האביב הערבי" ישראל "הוזנחה". היא איננה לב הסכסוך במדיה. אך היא הי
כן , ובעיני המערב )לא בתודעת הישראלים( היא עדיין בלב הסכסוך. לא בגלל המדינות השכנות כמו בגלל 

 הפלשתינאים.

  

  

לא נכון. ככל שעובר הזמן, המרחב הערבי רק ממשיך ומתפורר עוד  – "הזמן משחק לרעת ישראל". 2
יותר. "צבאות ערב", מונח שבכל ההיסטוריה שלנו היה מונח אולטימטיבי לאיום, כבר אינו קיים עוד, כאשר 

להתחמש, ממש לא, כל הצבאות סביב מתפרקים, או שאינם כשירים עוד. זה לא אומר שצה"ל צריך להפסיק 
אך הזמן אינו משחק לרעתנו, ההיפך, מבחינת טכנולוגיה ויכולת כלכלית. ואם על זמן מדברים, אז סוריה 

שנים אחורה, אל שלהי האימפריה העות'מאנית, כאשר מי שמושל בפועל הם שבטים ומיליציות.  100חזרה 
הפלסטינים עצמם מפוררים,  קרסו; –תשתיות החשמל, המים, האנרגיה של מה שהיתה פעם מדינה 

מהגרים, וחסרי הישגים ממשיים. בעוד הציונות תמיד דגלה בעובדות בשטח, דגלו הערבים באיזור שלנו 
 .בוועידות, בנאומים ובעוד החלטות באו"ם

בפועל ישראל ממשיכה לשרטט את המפה העתידית באמצעות ההתיישבות, כפי שעשינו תמיד. הזמן 
ראל שממשיכה להתחזק, כשסביבה הכול מתפרק, ולא מסוגל להמשיך ולעמוד אינו משחק לרעתה של יש

 נגדה.

בפועל ישראל משרטטת בהתיישבות את המפה העתידית( . אם נקודת המוצא הבסיסית ,  -)נאמר לעיל
התיכון ,הזמן נראה משחק לטובה. האם כולם מסכימים )כאן בישראל ושם -שאנו נהיה מדינה מהירדן ועד ים

כדי ל"אחד את  -  הממשלה / המפלגות-נקודה בסיסית זו ? ומדוע אנחנו לא מכריזים על כך בגלוי בחו"ל( ל
 זו ?.  למטרה העם" 

לא נכון. "הסדר מדיני" היה תמיד כלי בידי משטרים ערביים לנהל מדיניות  – "הסדר מדיני הוא אפשרי" .3
של התקרבות פונקציונלית לישראל, בדרך כלל לזכות בטובות הנאה מערביות או אמריקניות. הימים האלה 
חלפו ולמרבית מדינות ערב יש צינורות משלהן לוושינגטון, לעיתים טובים יותר מאלה של ישראל. הסדר 

י היה עבורן פונקציה של ניהול והישרדות. הרשות הפלסטינית, מבויישת ומבוזה, מוצגת כמשת"פית מדינ
אינה יכולה לנהל משא ומתן ובוודאי שלא להגיע להסדר, ולכן הלכו בכיריה לאו"ם לכפות  –של ישראל 

(. כשחמאס 1967"הסדר" בלי משא ומתן, בלי הכרה ובלי שלום )כמו שלושת הלאווים של ועידת חרטום, 
נושף בעורפו ומאיים עליו קיומית, האם יוכל ארגון פתח חסר הלגיטימציה, להגיע להסדר עם "הכיבוש" )זה 

 הכינוי של ישראל בתקשורת הערבית והפלסטינית.

  



זהו מטבע לשון שבו החלו הפלסטינים להשתמש בשנות השבעים, לאחר שנמכר  "העם הפלסטיני",. 4
ניתן היה להתווכח אם יש לאומיות ערבית, אך בשנתיים האחרונות הוויכוח הוכרע.  להם בידי ישראלים. בעבר

האם יש עם סורי? עם לבנוני? או עם עיראקי? הכול מתפרק לישויות עדתיות ודתיות, והלאומיות מתפוגגת. 
מה אז עם פלסטיני, דווקא עכשיו, כאשר המדינות הלאומיות חדלות לתפקד? כאשר הלאומיות מפנה את מקו

למגדירים דתיים ועדתיים? צפון אפריקה, למשל, עוברת כבר תהליך מרתק: ממלכה סלפית חדשה נפרשת 
עכשיו במערב לוב, דרום אלג'יריה, מאלי וחלק מתוניסיה, בלי להתייחס כלל לגבולות הלאומיים של פעם. 

יש כאן לאומיות ומה ההבדל בין סלפים מלוב לסלפים בעזה? הרי ממילא נשק לובי זורם לעזה. האם 
פלסטינית? אלמלא שמר ארגון אונרוו"א )זרוע של האו"ם שהומצאה אך ורק לצורך זה( על "הפלסטינים" 

 בסוריה ]בעזה?[ באמצעות מתן קיצבאות, האם הם עדיין היו קיימים?

: האם הפלשתינאים הם עם או סתם ציבור גדול שהתיישב באיו"ש ועזה  הסדר מדיני והעם הפלשתינאי
שנה תחת כיבוש ישראלי.  46הם קיימים באיו"ש ובעזה !מצויים כבר  -גדיר כול אחד כרצונו. העובדה ? י

כמדינה בדרך. אך אנחנו "ציונים" נמשיך לבנות ולהתנחל.  -מציאות זו הוכרה לאחרונה ע"י האו"ם )"שמום"(
"התפרקו לישויות עדתיות ומאחר ו"אנחנו רוצים" מדינה מהירדן ועד הים , לכן טוב שהפלשתינאים גם הם 

 האמנם ?  ודתיות" ובזה נגמרו הבעיות !

כבר לא נכון. כל ישראלי חייב לקרוא את המאמר הדמוגרפי של  – "ישראל מפסידה בקרב הדמוגרפי". 5
, ולהבין שאם יש שד דמוגרפי, הוא כבר אינו יהודי. העשור האחרון הוא עשור נפילת הילודה בכל ג'יפלאנט

המזרח התיכון חוץ מבישראל, ולמעשה הילודה היהודית החילונית השתוותה כבר לילודה הערבית בישראל 
בפנינו גם  או הפלסטינית. ההיפך, הפריון של האם היהודייה ממשיך לעלות לעומת הנפילה של האחרים.

עומדת הזדמנות למשוך לישראל מאות אלפי עולים מאירופה, שכן המצב הכלכלי בישראל טוב יותר מזה 
ערב אירופה, אך לרוע המזל דווקא ממשלת ישראל אינה מתייחסת לכך כאל הזדמנות משבמרבית מדינות 

וגרפי, ההיפך. בזכותנו היסטורית. עוד לא מאוחר, זה הזמן להתחיל, אך ישראל אינה מפסידה בקרב הדמ
 העם היהודי שב להתרבות, לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה.

והם ישאפו להעביר לכאן מאות אלפי  –האתר משמיע שוב אזהרה: שטח ריבוני לפלסטינים ביו"ש 
"פליטים" מסוריה, ולשנות לעד את המציאות הדמוגרפית בארץ ישראל. משם הם ישאפו הלאה, לעומק 

 ישראל. 

מיליון פלשתינאים.  4.5-ל 3.5 בין יהיולי להתייחס לשאלה "מי מנצח בקרב הדמוגרפי" , בעזה וביו"ש מב
בעוד כעשרים שנה יהיו  -בתוך אוכלוסיית ישראל ישראל מפסידה בקרב הדמוגרפי מה הפתרון אתם ?. 

 החרדים והערבים.  -ישראל  מילדי  52%, מעל  0-19בישראל בגיל 

  

לא נכון. העולם עשה "וי" באו"ם, יצא ידי חובתו במדינה על  – "מתעניין ומחויב לפלסטיניםהמערב ". 6
הנייר, והמשיך הלאה. יש לו בעיות קיומיות משל עצמו. בעבר הפלסטינים הציגו עצמם כמסכנים ומקופחים, 

ת התמונה. אך היהירות של חמאס בעזה, האכזריות, ותקיפת מטרות ישראליות אזרחיות כל אלה משנים א
 היא מאוזנת כיום הרבה יותר מבעבר, וזו נקודת פריצה עבורנו לפורר את הקיר הזה לגמרי.

למשל, כאשר מיליוני צרפתים חזו בבעתה בברבריות של אנשי חמאס, הגוררים גופות של אחיהם לאור 
 רבים שם הבינו. זה לא שאין  – (Parismatch) –היום במרכז עזה בזמן המבצע האחרון 

 

 



פלסטינים, כחלק מאנטישמיות מוסווית, כאלה תמיד יהיו, אך הרוב הצופה מן הצד בהחלט -גונים פרואר
                                                                                                                           .ניתן לשכנוע, צריך רק רצון

         -, ובהחלט רואה את הפלשתינאים  ירופה )ואף ארה"ב( רואה את ישראל שולטת בעם אחרלצערי לא זה המצב. א
 כחית.     ו"מסכנים ומקופחים"  . הלחץ למצוא פתרון מדיני דווקא גבר בתקופה הנ

  

והלאה בטענה שחיזבאללה  2006לא נכון. כשם שהאתר שלנו נלחם בשנים  – "חמאס ניצח בעזה" .7
"ניצח" במלחמת לבנון השנייה, כך הדבר בעזה. עובדה, אין טילים ואין רקטות מעזה, לפליאת כולם. 

מדוע? משום שחמאס קיבל את המכה שלו, והבין. זו השיטה היום במזרח התיכון: קודם כל מכריזים על 
 אל, ואחר כך קורסים בשקט בפינה. ניצחון על ישר

לכל  כיוון שהתקשורת שלנו מתמסרת באהבה למסרי התבוסה, זה הופך כך לעובדה. לא צריך להאמין 
 תעמולה ולכל התרברבות. 

כמו נסראללה, חמאס שרוי במצוקות הקיומיות שלו, כלוא ברצועה שבה הוא שולט, תוך שהעולם הערבי 
 דואג יפה יפה להתרחק ממנו.

)כפי שנעשה    עובדה. האם מסוגל לפתוח באש ,נניח בעוד שנה או יותר ?  -חמאס שולט ברצועת עזה ה
חוסר אחריות להמר שלא   הרוגים ברצועה(. יהיה זה  1,300-לאחר מבצע "עופרת יצוקה" ,למרות מעל לכ 

או נילחם ? או יהיה שקט ?    תיפתח שוב אש. ומה יקרה כאשר יהיו בחירות ביו"ש והחמאס יזכה ? 
 להסכם ? או נמשיך לבנות ולהיבנות ? נגיע

  

כבר לא נכון. מאז מבצע עמוד ענן עזה התחברה לכל דבר  – "עזה היא כלא גדול בשל מצור ישראלי". 8
 למצרים, למעשה הפכה לפרוטקטורט מצרי, 

חשמל, אנרגיה . מצרים מספקת לה יותר ויותר מים, 1967 -ב   תה לפני מלחמת ששת הימיםיכמו שהי
היא מאפשרת תנועה חופשית ומעבר סחורות, ואף ביקורים של בכירים ערביים ואסלאמיים. שליט קטר 

היה, נשיא טוניס אמור לבקר )בורח לשם מן הצרות שלו( וכך גם ראש ממשלת מלזיה. לטענתי, הביקורים 
מטיל את האחריות על האלה הם אינטרס ישראלי: בבקשה, שיבקרו. הדבר מעיד על כך שאין מצור, 

המצרים )הם לא התירו, למשל, לאיראנים רשמיים להיכנס לעזה(, ומחייב את חמאס להתנהג כישות 
 מדינית, לא רק צבאית. האינטרס היחיד שלנו בעזה זה להתרחק ממנה ככל האפשר.

חות שיהיה כלא. אך ישראל שאפה שיהיה מצור ימי וביבשה לפ-טענה שעזה היא בית לא ידוע לי כי ישראל
כלכלית וחברתית הוא חמור ביותר. מצרים איננה מסייעת לעזה כנדרש. עזה היא  -המצב כיום בעזה  פיקוח מסוים.

 מעשית-במצור יבשתית וימית. מחוסר ברירה הלחימה בישראל עלולה להתחדש. ישראל איננה מציגה כל תכנית מדינית
 לפתרון.

  

 –לא נכון. בנוסף לפריפריה של המזרח התיכון שאינה ערבית  – "ישראל מבודדת במזרח התיכון". 9
בעיקר כורדים, אֵזרים, סודאנים מן הדרום, ֶברברים בצפון אפריקה ואחרים, שאין זה המקום לפרטם, יש 

מיליונים רבים של אזרחים ערבים הכמהים לפיסת אינפורמציה על ישראל, לקשר, אותם הם אינם מקבלים. 
ו לשבור את קיר הבורות והדיסאינפורמציה שכוננה ה"מדיה" הערבית, ולא הגענו אליהם לצערי, לא הצלחנ

 ישירות. 
  זו תתחיל להתפורר.  ברגע שנגיע אל הפרטים האלה, בסופו של דבר גם הגדרה

, ותחילת מגעים עם  מצרים , ירדן , טורקיה -מים אכן המצב השתנה. ישראל איננה מבודדת במזרח התיכון. ומדובר בערבים ומוסל

 ארצות ערביות במעגל השני.



מעניין, אותם אלה שהטיפו לנו כל השנים לוותר על הגולן ולפייס את אסד, מטיפים לנו עכשיו להתרפס 
בפני הטורקים, שרק הולכים ומסתבכים. ההיפך, יש לנו אינטרס להתרחק מן הטורקים ככל האפשר, שלא 

     אותנו בצרות )סוריה, כורדים, איראן, עיראק( שלהם. יסבכו

סופה לא נראה באופק. הגולן בידי ישראל )גם  -מרחבי השתנה לחלוטין. בסוריה מלחמה )פנימית וחיצונית( -כיום המצב האזורי

שיתוף פעולה עם טורקיה ההסכם עם ישראל נשמר בקפדנות(.  לא ברור מדוע יש לראות בטורקיה אויב.  -בהיות אסאד לבד בשלטון 

לטורקיה תפקיד ומעמד מיוחד באזורינו )איראן , סוריה , קפריסין , רוסיה , מזרח  הוא חשוב מדינית וכלכלית.
 .אירופה(. מוטב שתהיה לצדינו

לא נכון. בשנתיים האחרונות רק זינק מעמדה הקריטי של ישראל  – "ישראל מבודדת בעולם". 10
במזרח התיכון כאי של יציבות. ישראל היא כיום המדינה הבטוחה היחידה במזרח התיכון כולו. למדינות 

המערב אין עוד אחיזה בעולם הערבי, בקושי מגיעים לשם. מי יגיע עכשיו לאלג'יריה? לעיראק 
צת? סוכנים אמריקנים כבר חוששים להגיע למדינות ערביות, ונותרה לכן המתפוררת? למצרים המתפוצ

רק ישראל. ארצות הברית זקוקה לישראל כעמדה קדמית לא פחות משישראל זקוקה לארצות הברית, 
תה קיימת בעוצמה כזו בעבר, אלא מאז השנתיים האחרונות. פשוט, לוושינגטון אין יוהתלות הזו לא הי

 משהו אחר. 
הברית שלה במזרח התיכון נפלו, והאחרים, למשל מלכי ירדן, סעודיה ומרוקו, מתרחקים  רוב בעלי

 .מארצות הברית פן תגרום גם להם נזק קיומי

הסחר הישראלי עצמו הולך ומצטמצם מול אירופה והולך ומתרחב מול המזרח, הנטול תסביכים 
כעשרים אחוזים מן הסחר העולמי. אך אנטישמיים, קודם כול בגלל הצטמקות השוק האירופי, השווה כיום 

גם אירופה מוכת האבטלה והדכדוך צריכה את הקשר עם ישראל החדשנית והמפרה, כשם שישראל זקוקה 
שלוש אירופה תצטרך גם את הגז הישראלי, ותלותה בנו תגבר. גם עבור -לאירופה, אך בעוד כשנתיים

מי יוכל לוותר עליה, ועל מי יסמכו,    כון כולו. אירופה ישראל היא הטריטוריה הבטוחה היחידה במזרח התי
  על מורסי? אולי על צבא אלג'יריה?

 ישראל תוארה על ידי רבים כ"בעייה" במזרח התיכון, בעוד שהיא בעצם ה"פתרון".

ישראל התפתחה כלכלית איננה מבודדת בעולם. גם המצב במזרח התיכון והמעורבות האמריקאית בה שונה מהמתואר לעיל.  אכן ישראל

במישורים רבים. אך באשר  high-tech -אקדמאית וטכנולוגית. מדינות רבות בקשרים עם ישראל לביצוע פיתוחים ושימושים בתחום ה -

הסכמה )של מדינות רבות במערב ובעולם בכלל( על המשך המצב הנוכחי שאיננו נותן מענה -לנושא הפלשתינאי עומדת ישראל נוכח אי

 למצבם של הפלשתינאים תחת שליטת ישראל.

  

יחשפו אנא, הפיצו את המאמר הזה אל החברים והמליצו עליו, משום שככל שיותר קוראים בישראל  
לאמיתות האלה, כך יתפורר קיר המציאות המומצאת במוח שלנו . התודעה העצמית היא העיקר. ברגע 
שהפרדנו בין הטיעונים, אנו מנצחים, כאשר החלק השֵלם הוא האויב, בעוד הפרטים הם בעלי הברית שלנו, 

 שכן להפריד ביניהם עשוי למוטט גם את האיום הפסיכולוגי החזק ביותר.

 

**** 

   

 

 

 

 



 "כך מתכננים הערבים להילחם בישראל" -למאמר  תגובהד.      

 (09ב"מערכות" )אוג'          
 

 
 ( מציג סא"ל רובי סנדמן2009, אוגוסט 426במאמרו "כך מתכננים הערבים להילחם בישראל" )מערכות 

ו"שוטפים"  -גם מחזיתות מצרים וירדן  -תרחיש שבו מתקיפים את ישראל אלפי צוותי לחימה מכל החזיתות 
   אותה. כדי לקדם את פני הרעה מציע הכותב להקים צוותי לחימה ישראליים. 

 
                                                                                                 המאמר הזה זכה בפרס הרמטכ"ל לכתיבה בענייני צבא וביטחון

 
  -אלוף )מיל'( הרצל שפיר 

 -" מאמרו של סא"ל רובי סנדמן "כך מתכננים הערבים להילחם בישראל
 . התייחס למאמר זה להלן.לדעתי ההערכות הכלולות בו, ומיוחד המסקנות, הן שגויות

 
 התרחיש העתידי -המלחמה בערבים 

במאמר פרק או חלק המציגים בצורה מרוכזת ובהירה את הגדרת האיומים, אך ניתן להבין שהתרחיש אין 
המובא בו הוא מהסוג שכונה בעבר "מקרה הכול". באופן שבו הוא מתואר במאמר ניתן לכנותו "מקרה הכול 

 ה אחת:מוגבר", שכן מדובר בהתקפה כוללת על ישראל שבה משתתפים שבעה גורמים שונים בעת ובעונ
 צבאות מצרים וירדן )בעקבות חילופי שלטון בארצות האלה(. •

 שיחדיר לישראל מאות צוותים מאומנים, ויש להניח שיפעיל גם רקטות וטילים. -זבאללה יח •
 שיחדיר לישראל מאות צוותי לחימה )ואולי אלפי צוותים כאלה( וגם ישגר רקטות וטילים. –חמאס  •
 ור מהמאמר כיצד תתבטא המעורבות הזאת(.איראן תהיה מעורבת )אם כי לא בר •

 סוריה תפעיל אף היא צוותי לחימה נגד ישראל. •
 ערביי ישראל יתנו סיוע לצוותים שיחדרו לתוך ישראל. •

 
בתרחיש הזה כל אויביה של ישראל משתפים פעולה, מנצלים הפתעה )ההנחה היא שלישראל תהיה התרעה 

 ה"ל".קצרה(, ונוצר מצב חדש "כמעט בלתי אפשרי לצ
כן מציג המאמר כמה הנחות מוצא ואמירות שונות שמהן נגזרות מסקנות הבאות לחזק את התרחיש של 
"מקרה הכול מוגבר" ואת תוצאותיו בשטח. על סמך המסקנות האלה מגבש המחבר המלצות כיצד להתמודד 

 עם התרחיש.
 

 "צה"ל עבר שלוש מהפכות"
 מהפכות :משונה היה לקרוא במאמר שצה"ל עבר שלוש 

 "המהפכה ההתקפית" )העברת הלחימה לשטח האויב(; •
 "מהפכת התמרון" )כולל שילוב חיל האוויר, החי"ר והשריון(;  •
 "מהפכת האש" )אש מנגד, שימוש אופרטיבי במודיעין(. •

 לא ברור במאמר מהי ההגדרה של "מהפכה", אך אתייחס לכך כפשוטו:
הרי  -בעיקר בגלל העדר עומק אסטרטגי  -משמעותה העברת הלחימה לשטח האויב  המהפכה ההתקפיתאם 

 המהפכה זו קיימת גם כיום.
, לא ברור במאמר מתי החלה המהפכה הזאת ומהי משמעותה. ההגדרה הנכונה של למהפכת התמרוןאשר 

ביטוי מעשי לשיתוף "תמרון" היא תנועה ואש להשגת מטרה מוגדרת. "שילוב חיל אוויר, חי"ר ושריון" הוא 
 אלה קיימים בצה"ל מאז הקמתו ועד היום ובאו לידי ביטוי בכל מלחמות ישראל. וכל -פעולה בלחימה 

 
 
 
 



( המאפשר מהשינוי המהותי בתחום האש מתייחס בעיקר לחימוש המונחה המדויק )חמ" - למהפכת האשאשר 
לות היבשה, האוויר והים. המהפכה לירות אש מנגד מדויקת וארוכת טווח. היכולת הזאת מצויה כיום בחי

. באותה המלחמה התברר ששיעור השחיקה של 1973הזאת החלה מיד לאחר מלחמת יום הכיפורים ב=
כוחותינו )היקף הנפגעים והיחס בין מספר הפצועים למספר ההרוגים( עלה בממדים ניכרים, וכבר אז הצביעו 

 .השחיקה וקבעו שזהו אמצעי שעשוי לסייע לצמצום מלכיוון החמ"
ערך צה"ל סדנת חשיבה בסוגיית "שדה הקרב היבשתי העתידי". בסיכום הסדנה אמר שר הביטחון  1987ב=

יצחק רבין, בין היתר, שכדי להפחית השחיקה של כוחותינו בשדה הקרב יש לתקוף את האויב עוד לפני שהוא 
המצויות בשדה המערכה בכל  מגיע לקווי המגע או ממש עם הגעתו אליהם. וכן יש לפגוע במטרות איכות

)הנורה מהיבשה,  מהטווחים האפשריים. האמצעי העיקרי לתקיפה כזאת, אמר שר הביטחון, יהיה החמ"
היבשתי ולייצורו. )התקציבים האלה מ מהאוויר ומהים(. ואכן צה"ל הקצה תקציבים ניכרים לפיתוח החמ"

 השתחררו בעקבות ביטולו של פרויקט ה"לביא"(.
נה שאמצעי הלחימה האלה לא יופעלו בבט"ש או במבצעים שוטפים אלא בעת מלחמה בלבד. הייתה גם הב

האם האמצעי הזה הופעל נכון במלחמת לבנון השנייה? יש לומר שהשימוש בו היה מוטעה הן מבחינת היקף 
וגזם הירי והן מבחינת המטרות שנבחרו. גם במבצע "עופרת יצוקה" נעשה בו שימוש רב, יחסית, ולהערכתי מ

 .1987ורחוק מהדפוס שהומלץ ב=
)וכן באמצעים טכנולוגיים רבים נוספים( מבטא את "מהפכת האש"? מ האם השימוש שנעשה באחרונה בחמ"

)התמרון הרי אין ספק שיש לשלב את האש בלחימה, אם כן, אז לדעתי זו מהפכה שיש בה סימן שאלה גדול. 
 מקום הלחימה.אך אין זה נכון להשתמש בה בכולל תנועה ואש( 

 
 

 פרדיגמת ההכרעה בצה"ל
המאמר של סא"ל סנדמן מתייחס לנושא ההכרעה בפירוט רב ומחלק אותו לשלושה נושאי משנה: "האם יש 
לצה"ל יכולת להכריע את אויביו", "יכולת ההכרעה של צה"ל לאור הבסיס האסטרטגי שלו" ו"בחינה של 

 מלחמת לבנון השנייה בהיבט של תפיסת ההכרעה".
 

 יכולתו של צה"ל להכריע את אויביו
מצב שבו ישראל כופה את רצונה ואת  -סוגיית ההכרעה נידונה בצה"ל כבר לפני עשרות שנים. הכרעה מלאה 

מצב כזה מעולם לא הושג בעבר וגם לעולם לא  -תנאיה על היריב, וליריב אין יכולות או רצון להמשיך בלחימה 
 ו"ש הושגה למעשה הכרעה מלאה(.יושג בעתיד )אם כי יש הטוענים שבי

הגדרה  -כבר בעבר היו בצה"ל שגרסו כי יש לדבר על השגתה של "הכרעה הכרחית" )במקום הכרעה מוחלטת( 
המתאימה לאפשרויות המעשיות בתנאי המרחב וליכולות של צה"ל בתנאים הקיימים. "הכרעה הכרחית" 

יב לכבוש שטחים שבידי ישראל, לאויב נגרמו אבדות מושגת אם הושגו ההישגים הבאים: סוכל ניסיונו של האו
ניכרות, האויב לא השיג את מטרותיו, האויב ביקש הפסקת אש או הסכים לה, לצה"ל ישנם היכולת והרצון 

 להמשיך בלחימה )אם יידרש לכך(.
ה הגדרה כזאת של הכרעה נותנת מענה ליעדים המרכזיים של מדיניות הביטחון הלאומי שהם: אבטחת קיומ

של המדינה, שמירה על גבולותיה ועל שלום תושביה, סיכול ניסיונותיהם של אויבי המדינה להכריע אותה 
 ושכנועם שלא יוכלו להכריעה בכוח הזרוע.

 
 יכולת ההכרעה של צה"ל לאור הבסיס האסטרטגי שלו

בניתוח המובא  האם היכולת להשיג הכרעה אכן מותנית בבסיס האסטרטגי של צה"ל כפי שקובע סא"ל סנדמן?
קורות: המילואים, עליונות חיל האוויר, המבנה והארגון של  במאמר נאמר שהבסיס האסטרטגי נשען על שש

הגבולות, היתרון הטכנולוגי והמודיעין, הנכונות של ארה"ב לסייע לישראל  כוחות היבשה, ההיערכות לאורך
 בשעת חירום.

חיבור המושג "הבסיס האסטרטגי" לשש הקורות שלעיל בהקשר של יכולת צה"ל להשיג ההכרעה הוא בעייתי. 
השימוש כיום במושג "אסטרטגיה" הוא רחב ביותר )במקור התייחס המושג למצביא שיש לו ידע וכישרון לנהל 

על "אסטרטגיה שיווקית", מלחמה(. כיום הושאל המושג לשימושים אזרחיים, ואנחנו שומעים לעיתים קרובות 
על "אסטרטגיה חינוכית", על "אסטרטגיה פוליטית" וכו'. קיימות גם חברות המעניקות "ייעוץ אסטרטגי", 
וישנם אנשים שנוהגים גם לדבר על "האסטרטגיה שלי". למה בעצם מתכוונים כולם באמירה אסטרטגיה? 

 יעדים ושל דרכי הפעולה להשגתם. בהכללה ניתן לומר שכוונתם היא למעשה לבחינה ולקביעה של



לכן ניתן לומר שיש קושי מעשי רב לחבר את שש הקורות שהוזכרו לעיל לבסיס אסטרטגי משותף שנועד 
להקנות לצה"ל יכולת הכרעה. יחד עם זאת אין לבטל כליל את חשיבותן של שש הקורות. כל אחת בפני עצמה 

 קידיהן בשגרה ובשעת חירום. היא גורם המשפיע על יכולות המערכות למלא את תפ
 המאמר מציג את החסרונות שיש כיום למערכות הקורות האלה. לכמה מהם אתייחס בהמשך./
 

 מלחמת לבנון השנייה בהיבט של תפיסת ההכרעה
קצינים בכירים ובו התבקשו להתייחס לשלושה  24מאמרו של סא"ל סנדמן מציג תוצאות של שאלון שניתן ל=

זבאללה קיבל יזבאללה: תכנית הקרב, ניהול הקרב, אמצעים וארגון. התברר שחיחהיבטים של המלחמה ב
ציונים גבוהים יותר מאשר צה"ל בתוכנית הקרב ובניהול הקרב, ואילו צה"ל קיבל ציונים טובים יותר 
באמצעים ובארגון. מסקנת המאמר מהממצאים האלה היא ש"קיימים סימני שאלה בנוגע להתאמתו של צה"ל 

 המתהווה". למציאות
 זו מסקנה מוטעית ומטעה.

על הכשלים של צה"ל במלחמה הזאת נאמר ונכתב רבות )כולל תחקיר שלי(, ואכן נכון לומר שתכנון הקרב 
בעיקר כי ההכנות, התכנון ושיטת הפעולה היו שגויים. נוסף על כך, רמת האימון של  -וניהולו היו לקויים 

 מספקת.עוצבות המילואים וציודם לא היו ברמה 
אך מדוע יש להניח כי גם בעתיד יפעל כך צה"ל? כל השגיאות והמחדלים תלויים בצה"ל עצמו וניתנים לתיקון 
ולשינוי. העובדה היא שכבר חלפו שלוש שנים וחצי מאז תמה המלחמה, ובפרק הזמן הזה נעשה בצה"ל רבות 

הנהגת  תיקונים  כניות מבצעיות,בעיקר אימון עוצבות המילואים וציודן, הכנת ת -כדי לתקן את המצב 
 ארגוניים ועוד.

 
 אפשרויות הפעולה של האויבים השונים על פי התרחיש של סנדמן

 השתתפות מצרים וירדן בלחימה
שלפיה מצרים וירדן "ייפלו לזרועות האסלאם הקיצוני", וכתוצאה מכך ייווצר מצב  -הנחת התרחיש במאמר 

 כמה תהיות המחייבות מענה:מעלה  -חדש וכמעט בלתי אפשרי לצה"ל 
האם אכן זו אפשרות ריאלית בטווח הקרוב? מה תהיה עמדת הצבא, המשטרה ושאר שירותי הביטחון  •

 והאזרחים המתונים במדינות האלה על התפתחות כזאת?
 האם יוכלו מצרים וירדן להתעלם מתלותן באמצעי לחימה ובסיוע כלכלי מארה"ב? •

הסדרי הביטחון השונים המוגדרים בהסכמי השלום שלהן עם האם יוכלו מצרים וירדן לבטל את  •
 ישראל, ושבהם מעורבים )בשטח עצמו( כוחות או"ם וכוחות בין=לאומיים אחרים?

האם השתתפות כזאת של מצרים ושל ירדן בלחימה יכולה להיעשות בהפתעה )כדי למנוע מכוחות צה"ל  •
 ה(?להתגייס ולהיערך כראוי בגבולות או להנחית מכה מקדימ

ישראל אינה מסכנת את קיומן של מצרים ושל ירדן. האומנם האסלאם הקיצוני ייקח את הסיכון הכרוך  •
ביציאה למלחמה ולשם כך יזניח את המצב הפנימי הקשה במדינות שעליהן השתלט ויסכן את המשך 

 שלטונו בהן? אסור לשכוח שהשלטון הוא מטרתו העיקרית של האסלאם הקיצוני.
זבאללה, חמאס, איראן, וערביי ישראל ישתפו פעולה יהעלות על הדעת שמצרים, ירדן, חהאומנם ניתן ל •

 במלחמה, יתאמו מהלכיה ועוד יצליחו להשיג הפתעה?
האמור לעיל מציב סימן שאלה גדול ביותר על האפשרות הזאת. למרות זאת יהיה זה נכון להביא בחשבון את 

אם יתרחש  -לא בהכרח בהקשר ל"תרחיש הכול". אירוע כזה  -האפשרות של שינוי הממשלים במצרים ובירדן 
לא ייעשה בהפתעה, מה שיאפשר לגורמים שונים במרחב ובעולם לנסות להתערב בזמן למניעה או לסיכול.  -

 לישראל יהיה די זמן להיערך לשינויים.
  

 זבאללהייכולות הח
ל ארבעה=חמישה לוחמים ובסיוע זבאללה יוכל להפעיל מאות צוותים מובחרים שיהנחת המאמר היא שח

 ערביי הגליל "לשטוף את הגליל בתוך שעות". האם זו אפשרות סבירה ומסוכנת לישראל?
זבאללה בתרחיש "מקרה הכול" יזבאללה משתתף כיום בממשלת לבנון. האם השתתפות חיהח מבחינה מדינית

לבנון יודעת שתגובת צה"ל לא יכולה להתבצע על בסיס החלטה של ממשלת לבנון או בהסכמה בשתיקה? 
זבאללה בלבד, אלא תפגע מיד ובעוצמה בתשתיות של לבנון. האומנם לבנון מוכנה יתסתפק במענה לפעילות ח

 לשלם את המחיר הזה? 
 



צוותי לחימה לחדירה לתוך  זבאללה להכין, לתכנן ולנהל מאותי, האומנם מסוגל חמבחינת היכולות הצבאיות
 ע זאת בלי שהמודיעין וגורמים נוספים יידעו על כך?ניתן לבצ --ישראל? האם 

 זבאללה יכולת מעשית בהכנה ובביצוע של מבצעים מוגבלים,יעד היום הוכיח ח
וזאת לאחר השקעת אמצעים וזמן ניכרים. האומנם יש באפשרותו להכין תשתיות )אמל"ח, מזון, אמצעי 

אלטרנטיביות למקרה של כישלון ושל מחסור בתחמושת ובמזון להפעלת  שליטה ותיאום( ולהכין תוכניות
 מאות הצוותים? ספק אם צה"ל מסוגל להכין מבצע דומה!

זבאללה לא תשיג הפתעה אסטרטגית או טקטית, כמה צוותים אכן יוכלו לעבור את יבהנחה סבירה שפעילות ח
עזר במזל"טים, בארטילריה ובמסוקי תקיפה? הגדר ולחדור כאשר מערך ההגנה פרוס בקווי הגבול ובעומק ונ

 זבאללה יוכל למנוע מכה מקדימה של צה"ל?יהאם ח
באצבע הגליל ולאורך הגבול עם לבנון אין כל יישוב ערבי.  -זבאללה לקבל סיוע מערביי הגליל יאשר ליכולת ח

וב ערבי עדיין אינה הגעה ליישוב ערבי מחייבת תנועה רגלית לא קצרה בשטח לא קל לתנועה. גם הגעה לייש
מבשרת טובות לחוליות החודרות: צריך לדעת למי לגשת ומתי. האם יסכימו תושבים ערבים במקום יישובם 
לקחת סיכון במתן סיוע במהלך לחימה ביודעם שבסופו של דבר המעשה יתגלה? גם אם נניח שהדבר בכל זאת 

 .אפשרי, מספרם של המסייעים יהיה זניח ולחלוטין לא משמעותי
אינו בהפעלת מאות צוותי לחימה לחדירה לישראל או מהימצאות כוחותיו  זבאללהיהאיום הממשי של ח

 בבניינים ובמנהרות בשטחם אלא האפשרות של ירי אלפי רקטות וטילים על העורף בישראל. 
 מתבקשות השאלות הבאות:

 ישראל?זבאללה את הרקטות ואת הטילים על העורף בימה תהיה הסיבה שבגללה ישגר ח •

 האם ייתכן שירי כזה ייעשה בהסכמתה של ממשלת לבנון? •
 האם ירי כזה אפשרי כל עוד כוחות האו"ם מצויים בשטח? •

אפשר להצביע על ארבע סיבות שיביאו לירי הרקטות והטילים על העורף בישראל: תגובה למבצע צבאי של 
תקיפה כזאת(, לאחר התקפה ישראלית  צה"ל בלבנון )אף כי קשה להצביע היום על מטרה או על סיבה לביצוע

 על מתקני הגרעין באיראן, במסגרת מלחמה בין סוריה לישראל, במסגרת תרחיש של "מקרה הכול מוגבר".
מתוך ארבעת האפשרויות הנ"ל, האפשרות הראשונה היא סבירה, האפשרות השנייה והשלישית הן בסימן 

ייצוגי" בלבד כדי לא להיכנס ללחימה ממשית עם ישראל שאלה )אם יהיה ירי, ניתן להניח שהוא יהיה קצר ו"
 הסבירות שתרחיש כזה יתממש היא נמוכה ביותר. -ולא לסכן את לבנון(. אשר לאפשרות הרביעית 

 
 מעורבות איראן בתרחיש של "מקרה הכול מוגבר"

אין באפשרותה המעורבות יכולה להתבטא בהעברת אמל"ח ובמתן ייעוץ לחיזבאללה, לחמאס ולסוריה. כיום 
של איראן לשגר כוחות יבשה לאזור. הסבירות שאיראן תשגר טילים לעבר ישראל בתרחיש של "מקרה הכול" 

 היא נמוכה אך לא אפסית.
 

 יכולות החמאס
סנדמן מניח במאמרו שגם חמאס יפעיל נגד ישראל מאות )ואולי אלפי( צוותי לחימה שאותם יחדיר לעומק 

 רקטות וטילים.ישראל. כמו כן הוא יפעיל 
מבחינה מדינית אין לחמאס מגבלה להפעיל את יכולתו נגד ישראל. אם חמאס לא יחוש מורתע )כתוצאה 
ממבצע "עופרת יצוקה"( הוא יוכל להחליט לצאת לפעולה. חמאס מאז מבצע "עופרת יצוקה" התחזק, התחמש, 

מנהור ובפריסה רחבה של אתרים בין היתר בהשגת אמל"ח חדיש, במיגון מבנים, ב -התארגן ונערך מחדש 
 לשיגור רקטות וטילים.

 זבאללה בלבנון: יאך המצב של חמאס ברצועת עזה שונה מאוד מהמצב של ח
 רצועת עזה קטנה יותר בשטח, אפשרויות החדירה אליה רבות, והשטח נוח לתנועת רק"ם. •
 הרצועה למעשה מוקפת וניתן לנתקה ביבשה, מהאוויר ומהים. •

 זבאללה גובל בסוריה(.יחוקות )בעוד שחאיראן וסוריה ר •
יכולתו של צה"ל לפעול ברצועה היא למעשה בלתי מוגבלת )מותנית רק בקביעת המטרה ושיטות  •

 הפעולה( ביבשה, באוויר ובים.
 
 
 



במבצע "עופרת יצוקה" השיג צה"ל הרתעה, וזו נשמרת, להערכתי, עד היום, והשפעתה תימשך עוד זמן לא 
 -להניח שחמאס, הרוצה לשמור על שלטונו ברצועה, יהיה מוכן לצאת ללחימה יזומה קצר. יתר על כן, קשה 

 אם כי הדבר אפשרי. -גם במסגרת "מקרה הכול" 
 

 
 הלחימה האסימטרית בחיזבאללה ובחמאס

 
לחימה לניהול אמצעים ועזה נאלץ צה"ל להקדיש מחשבה וברצועת לבנון לחימה בהוהאינתיפאדות במהלך 

הישגים ו אמצעים ושיטות פעולה שהביאו לצה"ל פיתח  בעצימות נמוכה בתוך אוכלוסייה אזרחית.אסימטרית 
זבאללה. הוא י, אך התברר שהוא לא היה מוכן כראוי למלחמה בחניכרים בלחימת הבט"ש ובמבצעים מיוחדים

לא הצליח  כשל ביכולת כיבוש ושליטה בשטח בנוי והררי ובמיוחד הוא כשל בתחום הלחימה בטילים. הוא
 להשתלט על מרחבי השיגור, ולכן גם לא הצליח להפסיק את ירי הרקטות והטילים על העורף.

אולם מאז מלחמת לבנון השנייה השקיע צה"ל רבות בעדכון שיטות הפעולה שלו, בתכנון אסטרטגי ואופרטיבי, 
 בהכנות ובכוננות ללחימה. באימון עוצבות המילואים, בהשלמת מלאים וציוד, בתיקוני ארגון באגפי המטכ"ל,

זבאללה ושל חמאס כאשר מדובר במלחמה ייחד עם זאת, להערכתי צה"ל עדיין לא השתחרר מהערכת יתר של ח
 םדרום לבנון ורצועת עזה אינשל ממש ולא במבצעי בט"ש. לדעתי, יש לפעול נגדם במתכונת אחרת. שטחי 

נגדם יש שהכוחות של איכות בטחים ולא בהיקף והש גודלמבחינת לא  - טןסוייטנאם או קוריאה או אפגני
אסוף לימי(, ביכולת האווירי והיבשתי, הבאמל"ח ) במלחמה יש לצה"ל עליונות מוחלטת בגודל הסד"כ, לפעול.

לידי ביטוי את א יכנית שתבוהקרב. בחירה נכונה של המטרות, הכנת ת מודיעין, בבקרה ובשליטה בשדה
צחון. יזרועי יביאו את הנ=שילוב ביןרצופה וו המהירפעולה ים במקביל , צירניצול כמה  ,תו של צה"לוצמע

בנוגע שינוי בתודעת צה"ל  גם -כניות אופרטיביות נכונות ות לע נוסף -הדבר מחייב )ולא מדובר בהכרעה( . 
 .חמאסבזבאללה וילחימה בחל

והמנהור. מענה לאיום הרקטות בחשיבה ובתכנון יש לתת מענה בעיקר לשני נושאים: איום הרקטות והטילים 
והטילים יחייב מודיעין בזמן אמת, יכולות פעולה משופרות מהאוויר, השתלטות על שטחים, תכנון מראש של 
מטרות שיותקפו לצורכי הענשה )מטרות תשתיות ומטרות כלכליות(. אם הטילים והרקטות ישוגרו לעבר 

מטרית: צה"ל יפגע בכל מקום שבו מצוי ופועל האויב. יישובים, יש להפוך את הלחימה האסימטרית ללחימה סי
 משמעות הדבר: אוכלוסייה אזרחית לא תיתן חסינות למשגרי טילים וללוחמי אויב.

יש לכתוב לה תורת לחימה שתכלול שיטות  -אשר ללוחמת המנהרות, בצורותיה השונות ,שהיא עתיקת יומין 
 פעולה, אמצעים וכוח אדם מקצועי.

 
 ההמלצות

 
לאו דווקא לתרחיש של "מקרה  -ף המאמר מביא סנדמן המלצות. כמה מהן כלליות מאוד ונכונות תמיד בסו

הכול מוגבר". מדובר בהמלצות כגון "תגבור גופי היבשה", "הטיפול באיכות המפקדים", "בחינת האפקטיביות 
 של הטכנולוגיה" ו"הארגון הלומד". כל ההמלצות האלה מקובלות עליי.

ההמלצות במאמר נכתב: "על צה"ל לשוב לעקרונות, למסורות ולערכים הבסיסיים שייחדו אותו בפתיח לפרק 
במלחמותיו הראשונות. העקרונות האלה הם... פיקוד איכותי ויצירתי בכל הרמות". אך בהמשך נכתב: "מפקד 

, אלא יצירתי, שמרן , טכנוקרט , אוהב ודאות ואופורטוניסט -שיהיה מהדגם הישן והמוכר  אסור 21במאה ה=
האם  -אוהב שינויים, גמיש ושונא ודאות". אם כן למי הייתה הכוונה בהגדרה של "הדגם הישן והמוכר" 

 (?1982-1948)ולא לדור הוותיק והישן של  2006שחוו מלחמה רק ב= 2010-1982למפקדים מדור 
 תב:להמלצה העיקרית, לפחות לדעתי, בנוגע לארגון הכוח חובה להתייחס. במאמר נכ

מבנה הכוחות של צה"ל מיושן ואינו מתאים לשדה הקרב ההולך ומתהווה... במערכה הבאה תושג הכרעה בעיקר באמצעות 
יחידות בעלות אופי עצמאי, מאומנות מאוד, מצומצמות בהיקפן וקטלניות... צה"ל חייב להקים מספר רב של סיירות קטנות 

)אני . יש לגבש תו"ל לסיירות בהתאם לתפיסת "הארגון הרופף" ו"הנחילים" ועצמאיות בסדיר ובמילואים לצד סד"כ מאורגן...
 "הנחילים" . מניח כי זה מתאים כנראה להפעלת סיירות(.  -מודה שאינני מכיר את ההגדרות של "הארגון הרופף" ו

 
 
 
 
 
 
 



 אני חולק לחלוטין על ההמלצות האלה. להלן נימוקיי:
 "מקרה הכול מוגבר" הוא בעל סבירות נמוכה עד אפסית.כפי שכבר הראיתי קודם לכן, התרחיש של  •
לכן אין כל הצדקה להקים מספר רב מאוד של סיירות קטנות ועצמאיות שיוכלו להתמודד עם "מקרה  •

הכול מוגבר". מה גם שהמבנה הנוכחי של צה"ל, המחולק לעוצבות, לגדודים, לפלוגות וכו', מסוגל לתת 
להיות ביחידות שאינן קטנות מגדוד  ננה חייבת הפריסה בשטחמענה גם לתרחיש "מקרה הכול". במג

)עם זאת אין כל בעיה לחלק גזרות משנה לפלוגות במידת הצורך(. פריסה נכונה של העוצבות בקווי 
 -כולל עיבוי העורף, תיאום ישיר עם סיוע ארטילרי ואווירי והסתייעות במודיעין בזמן אמת  -הגבול 

 י וכנדרש.תעשה את מלאכת ההגנה כראו
 

 נקודות שנכון להדגיש ולהמליץ 
יש לוודא קיום תורת לחימה ואמצעים )הגנתיים והתקפיים( לאיום הרקטות והטילים, כולל תכנון  •

 תקיפות קרקעיות ואוויריות רבות עוצמה ורציפות נגד אתרי שיגור ומטרות איכות מוגדרות.

ב. בסוג הלוחמה הזה יש מקום להקמתן גיבוש תורת לחימה ואמצעים ללוחמת המנהרות שנוקט האוי •
 של יחידות ייעודיות או למתן אימון מיוחד לפלוגות שיוקצו למשימה הזאת.

יש לסכם תורת הפעלה לחמ"ם בשדה הקרב היבשתי: נגד אילו מטרות הוא יופעל, מהם התנאים לירי,  •
 כיצד הוא משתלב בתוכניות ההתקפה וההגנה, מיהו הגורם המאשר ירי חמ"ם.

. במלחמה בעתיד עלולות להתעורר בעורף בעיות שיחייבו מענה, כגון את מענה לתקיפת העורףמצי •
חסימת צירים, פעילות של חוליות, קיני עוינות באזורים עירוניים וכפריים מסוימים ועוד. לטיפול 

חרמ"ש פלוגות  3בבעיות כאלה הוקצו בעבר גדודים פיקודיים. )כל גדוד כזה כלל פלוגת טנקים מוגברת, 
ויחידת סיוע(. גדוד כזה מורכב מאנשי מילואים ותיקים ומאומנים )לרוב מתנדבים( ,כולם תושבי 

-----המקום המכירים את השטח )ואף התאמנו בו(, מצוידים בטנקים ובנגמ"שים )ואף זחל"מים( 
עצמאית  שאינם משמשים יחידות לוחמות בחזית. כל גדוד ניתן לפצל לפלוגות מעורבות היכולות לפעול

ובשיתוף פעולה עם משמר הגבול ועם המשטרה. קיום גדוד כזה בפיקוד ימנע את הצורך להקצות כוחות 
 סדירים או כוחות מילואים מגופי הלחימה העיקריים של צה"ל כדי לפתור בעיות שיטור ולחימה בעורף.

 

 

 
 


