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 פתיחה. א
 

מיד בתום המלחמה , ביקשו אותי מאגף התכנון של צה"ל לקחת חלק בצוות שלהם 

 המלחמה עצמה. שיחקור את השפעת השינויים שנעשו בצה"ל לפני המלחמה על

לאחר עבודה משותפת עם הצוות , החלטתי שאני רוצה להמשיך לחקור ולבחון , בצורה 

את אשר נעשה בצה"ל מספר שנים לפני המלחמה ,  -רחבה ועמוקה יותר, באופן עצמאי ,

 כיצד זה השפיע על המלחמה וניהולה , כיצד פעל המטכ"ל במלחמה זו וכן הרמטכ"ל.

 

האישים שלקחו חלק בהכנות ובניהול המלחמה , כולל -מיםחקרתי את מרבית הגור

במטכ"ל ובמפקדת פיקוד הצפון. קבלתי חומר רב המשקף את הפעילות של הגורמים 

השונים )כולל מחלקות העיצוב , שהוקמו לפני המלחמה(. קבלתי את יומן האירועים של 

 תקבלו.המצב הצבאית וההחלטות שה-חפ"ק הרמטכ"ל ויכולתי לעקוב אחר תמונת

 

 -לאחר המלחמה , כאשר פורסמו המחקרים והתחקירים השונים על המלחמה וניהולה 

הוצגה למעשה ביקורת קשה על צה"ל ואף על הדרג המדיני.  אך שנים לאחר המלחמה , 

 -המלחמה השיגה את ייעדה  -כאשר השקט בחזית זו נמשך )למעשה עד היום( הטענה היא 

  הושגה הרתעה ! -"שקט בצפון" 

האם צה"ל הוכן ואורגן כראוי לקראת מלחמה  -אך , כאן מחטיאים את הנושא המרכזי 

זו והאם המלחמה , מבחינה צבאית , נוהלה כהלכה ?                                                  

בהחלט אפשרי שעוצבה תשיג את יעדה גם כאשר לא !    -משמעית -והתשובה היא חד

 ניהול הקרב . אנחנו בוחנים מדוע כשלה !כשלה בהכנות וב

 

, מתייחס בעיקר לנושאים הבאים : במה  2006התחקיר שלי על מלחמת לבנון השנייה 

הארגון , שיטת  -עסק צה"ל בשנים שקדמו למלחמה ; איזה שינויים נעשו בצה"ל בתחומי 

"ל הפעלת הכוחות , הכנת חומר הכוונה ; כיצד התנהלו בפיקוד המרחבי ,  המטכ

 והרמטכ"ל במהלכי המלחמה השונים ; מהן המסקנות וההמלצות ממלחמה זו.

 

בהמשך יוצגו מספר מסמכים הקשורים לנושא של הפרק , ובמיוחד התחקיר שלי על 

 המלחמה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  השפעת השינויים שנעשו בצה"ל על מלחמת  תחקירב. 

 06לבנון     
 ע"י  אלוף  )מיל(  הרצל  שפיר

 2006צמבר ד

 

 
: התחקיר, בתחילתו נעשה במסגרת צוות של אגף התכנון בצה"ל , ולכן גם הוכתר : "השפעת הבהרה 

 ", בהמשך החלטתי להרחיב ולהעמיק את התחקיר בעצמי.06השינויים שנעשו בצה"ל על מלחמת לבנון 

י המלחמה , " )על הנעשה בצה"ל לפנ 06לכן הכותרת המתאימה היא למעשה : "תחקיר על מלחמת לבנון 

 במהלך המלחמה ולאחריה(

 

 
             

 

 דפים                               ע   נ   י   י  נ   י  ם           -ת   ו   כ   ן                        

 

     3*  הקדמה                                                                                                

 
                                            

 4-5                      התנהלות צה"ל בחמשת השנים שחלפו –. Iחלק *                        
 

 תרחיש הלחימה לקראתו צה"ל התכונן   --                                       

 הלחימה בפלשתינאים  --                                       

 תקציב הביטחון  --                                       

 השפעת הנ"ל על צה"ל    --                                       

 

 

 

 6-12                מבנה וארגון המטכ"ל והשינויים שחלו בו –. II*  חלק                  

 

 כללי  --                                        

 הפרדת האחריות הפעלת הכוח / בנין הכוח  --                                        

 זרועי" –המטכ"ל "העל   --                                        

 מפקדת זרוע היבשה  --                                        

 המשמעויות העיקריות מתהליך הארגון של   --                                        

 המטכ"ל  ומז"י אגפי                                             

 הביטוי המעשי בשטח של השינויים במטכ"ל ובמז"י   --                                        

 המפקדות בצה"ל להפעלת הכוח   --                                        

 

 

                     



 שיטת ההפעלה החדשה בצה"ל   -. IIIחלק *                     

 13-18                         והתנהלות המטכ"ל בלחימה בלבנון                                    
 

 כללי -שיטת ההפעלה   --                                         

 המטכ"ל לקראת המלחמה  --                                         

 מהלכי המלחמה העיקריים  --                                         

 המאפיינים של ניהול המלחמה  --                                         

 תרומת מחלקות העיצוב במלחמה  --                                         

 שפעת הרמטכ"ל על מהלכי המלחמהה  --                                         

 החלטות הרמטכ"ל  --                                         

 שינוי בצה"ל     –הרמטכ"ל   --                                         

 

                                                                                                           

 19                                                     מסקנות והמלצות  -.  IVחלק *                       
 )יוגש במסמך נפרד(                                           

 

 

 

 ה ק ד מ ה
 

הרחקת  -אסטרטגי  חשוב , –, השיגה יעד מדיני  06קיימת אפשרות שניווכח כי מלחמת לבנון  

. הדבר איננו ודאי ויש ספקות רבים אם אכן זה יהיה המצב  החיזבאללה מגבול ישראל ופירוק נשקו

. אך גם החיזבאללה ישלוט בלבנון , מתוך ובאמצעות ממשלתהבעתיד.  קיימת אפשרות שנייה , כי 

התנהלות צה"ל במלחמה זו , כמו ההכנות והפעילות של צה"ל לקראת  -אם נניח כי החיזבאללה יורחק , ב

 ובעת המלחמה מחייבים בחינה מעמיקה והוצאת מסקנות והמלצות מעשיות.

 
התחקיר , הוגדר לעסוק בשינויים הארגוניים . אך כל שינוי ארגוני נעשה על בסיס קביעת תפקידי הגוף 

תו.  מכאן שהכרח לבחון ולחקור גם את שיטת ההפעלה של המטה הכללי , עצמו , וכן אל ושיטת הפעל

: " המשלים לתפיסת ההפעלה היא תפיסה ארגונית וניהולית  05מול הפיקוד )הרמטכ"ל בדצמ' 

 מה קורה כאשר התהליך נעשה הפוך !(.   -מתאימה.." ;      הבעיה היא, 

 

ז"י תוחקרו. נשמעו עדויות רבות , כולל של מח"טים ומג"דים עשרות קצינים במטכ"ל, בפיקוד ובמ

שלחמו בלבנון, וכן קצינים שהיו אחראיים על תחקור של נושאים קרובים )ותחקירם נשמע(. חומר רב 

משנה ובפרטים רבים , בניסיון להגיע ולהתייחס לכל אחד -נמסר לעיון.  ניתן היה לטבוע בים של נושאי

משותף לתחומים שונים ולנושאים רבים , כדי להגיע , -כי ניתן לערוך מכנהמהנושאים.   אך מסתבר 

 לליבת הדברים ,  וראשית לשאלה מרכזית :  -להכללה הגיונית ונכונה , 

מהם הגורמים העיקריים שהובילו את צה"ל , להתארגן , להתאמן , להתכונן , לקבוע את מטרותיו  

 ? 06כפי שבאו לביטוי במלחמת לבנון       -ולהחליט כיצד לפעול להשגת מטרותיו ,

 

 

 : בהכללה ניתן להציג שלושה גורמים עיקריים

 

 

I   .התנהלות צה"ל בחמשת השנים שחלפו  . 

 

 משנה , שחברו יחדיו: –גורם זה מורכב למעשה משלושה גורמי      

 ; קביעת תרחיש הלחימה , הצפוי לעתיד , לפיו צה"ל התארגן והתכונן ללחימה 

 ;הלחימה בפלשתינאים  ומשמעויותיה 



  .תקציב הביטחון 

 

 

II   .  מפקדת זרוע היבשהמבנה וארגון המטכ"ל והשינויים שחלו בו ובמז"י(.) 

 

 

III . .שיטת ההפעלה של צה"ל , השפעת המטכ"ל  והרמטכ"ל 
 

 

 

 

I .התנהלות צה"ל בחמשת השנים שחלפו 
 

 

 : תרחיש הלחימה לקראתו צה"ל התכונן

 צה"ל יצא מתוך קביעה כי מלחמה כוללת )בדומה למלחמת "ששת הימים" או "יום הכיפור"( לא צפויה    

 לישראל בעתיד הנראה לעין.  לכן ניתן להתארגן , להתאמן ולהיערך אחרת.

 הצפוי : "לחימה בעצימות נמוכה", במיוחד כנגד הפלשתינאים, והטרור בהכללה.

  

הצפוי בעתיד לצה"ל , והלך הרוח ביחס ללחימה העתידית , ניתן להבין ביטוי עניני , להבנת התרחיש 

 :  06י מלחמת לבנון לפנמתוך אמרות של גורמי העיצוב  במטכ"ל, 

 

 )ניסוח מסובך , אך     *  "העדר גמישות לקיום מערכות גדולות וממושכות , המתבססות על תמרון קרקעי" 

 ;ההכוונה ברורה(      

 

 "גבית מחיר בעת מהלך קרקעי"; -יכולות מצד היריבים לגביית מחיר בסבבי ההסלמה"; ו*  "פיתוח 

 

 " ;אש מנגד*  "עקרונות המענה  : סבבים קצרים ובעלי עוצמה גבוהה , בעיקר ע"י 

 

 )מה צריך להבין הגורם המקבל  *  "תמרון מתוחם ליצירת מציאות ביטחונית ואסטרטגית נוחה יותר" 

 ?(;  קביעה כזו     

 

 )איך מושגת ההרתעה ומהו מחירה * " הרתעה על בסיס מחיר אסטרטגי , יביא להרחקת הסבב הבא" 

 האסטרטגי  ?  אולי מחלקה אחרת במטכ"ל צריכה לפרש זאת(.    

 

 

 : הלחימה בפלשתינאים

משימות האינתיפאדות השונות , חייבו את צה"ל ,להקצות כוחות רבים לתפקידי חי"ר , כדי לעמוד בעומס 

חי"ר,  –הביטחון השוטף )בט"ש(.  לכן נכללו כוחות מחיל השריון , התותחנים וההנדסה בתפקידי בט"ש 

לתקופות ארוכות ביחס , מבלי שניתן הזמן והאמצעים לחיילות השדה , להשלמת ההכשרה המקצועית,  

 נמוכה.לתרגול מקצועי ושמירת הכשרים המבצעיים , הנדרשים ללחימה ,  לא רק בעצימות 

 

לחימה זו ,בפלשתינאים , חייבה הכנת תרגולות ;אמצעים מיוחדים ; שילוב כוחות ,קטנים ביחס , מחיילות 

 ייחודיים ללחימה זו.  ואכן הושגו הישגים רבים בלחימה זו.  -שונים ; פיתוח שיטות לחימה ואמל"ח ,

 אך  צה"ל  הסתגל  והושפע  מלחימה זו.

  

 

 :  תקציב הביטחון



, במהלך השנים האחרונות , צומצם באופן ניכר ביחס לצרכים. הדבר חייב את צה"ל לקבוע  התקציב

 -קדימויות ולאורן לערוך קיצוצים ושינויים בארגון , בתחומי ההכשרה , האימונים והקצאת האמצעים , 

ם של כדי לעמוד בעומס מטלות הבט"ש , וזאת במקביל עם התקציב הנדרש , "המשוריין" לצרכים חיוניי

 ההצטיידות, המחקר והפיתוח ,  ותשלום השכר.  

 

יש טוענים כי העדיפויות והקדימויות , בהקצאות התקציב , במהלך השנים ,לא היו מאוזנות. במיוחד בכל 

"שילוביות" ו"על זרועיות" ; חיפוש אחר "הטכנולוגיה היותר טובה"  –הקשור לפיתוח מערכות תקשוב 

"הטוב"  הנו "היותר טוב"(,  וניתן היה להסתפק במערכות קיימות, לפחות  אויב  -)בפיתוח , כידוע , 

למשך מספר שנים.  כן יש הטוענים , כי נטל הקיצוצים על חיילות היבשה הייתה יחסית גבוהה מהנטל 

 ח"י.   הנושא לא נחקר על ידי. -שהוטל על ח"א ו

 על הכשרות והמוכנות של צה"ל.בכל מקרה , לקיצוצים בתקציב הביטחון , היו השלכות חמורות 

שלושת גורמי המשנה כנ"ל ,השפיעו במשולב, על המטכ"ל , לקבלת החלטות מכריעות הקשורות 

 .06לחשיבה , הארגון , ההכנות והתפעול של צה"ל לקראת ובעת מלחמת לבנון 

 : הביטוי המעשי לכך , בהכללה , נוגע בתחומים ובנקודות הבאות

 

 

  – בתחום הארגון וההכשרה

 

  מפקדות הגיס ( ; –בוטלו או צומצמו  )כמו לדוגמא    -מפקדות , עוצבות , יחידות שדה 

 אמצעי לחימה שונים צומצמו או בוטלו.           

 

 צומצמו מעבר לנקודה ,במיוחד של חיילות השריון , ההנדסה והחת"ם ,  אימוני הסדיר

 כנדרש משך חמשת השנים האחרונות.הקריטית המקצועית.  עוצבות המילואים לא התאמנו 

 

  מחסני החירום )ימ"חים( של עוצבות המילואים חסרו ציוד , אם כי לפי מענה אלר"ם )אגף

לוגיסטיקה , הרפואה והמרכזים( חסר היה ציוד איכותי )בהשוואה לציוד שהיה מצוי ביחידות 

 הסדירות(.

 

  קורסים  והשתלמויות למפקדים וחיילים שמו דגש על "לחימה בעצימות נמוכה" , בהתאמה

 "(.הרי "לא צפויה מלחמה כוללתלצרכי הבט"ש ,  ע"ח "לחימה בעצימות גבוהה"  ) 

 

 ההסבה המקצועית הנדרשת -מפקדים קבלו פיקוד על עוצבות מבלי שעברו ההכשרה. 

 

 

  – בתחום הלחימה

  

 לפחות בתחילתה( "כמבצע מקומי". שיטת הפעולה בדומה למענה הניתן   התייחסות ללחימה(

 באירוע בט"ש ; גיוס מילואים מאוחר ובמדורג. 

 

  .שינוי משימות ; עוצבות ויחידות עם הרכבי כוחות  המשתנים בתדירות גבוהה 

  

 ויחידותיהם ;*    העדר הומוגניות ;  חוסר היכרות של מפקדי העוצבות עם מפקדי המשנה  

 

   הישגים בלתי מספקים של העוצבות ויחידות המשנה שפעלו בשטח ; אי ניצול מלוא כוחה של 

 יחידה להשגת משימות מוגדרות ; העדר דבקות במטרה , העדר רצף לחימה ולחץ על האויב ;        

 הססנות בהפעלה. דאגה וחששות מפעילות העלולה להביא לנפגעים לכוחותינו.       

 )טענות מפקדים : " לא החיזבאללה עצר את צה"ל.  צה"ל עצר את עצמו "(

      

 *   אי ניצול מלא של היכולות המבצעיות של הכוחות ; העדר ניסיון וחולשה מקצועית בתכנון       

 והפעלת כוחות ברמה העוצבתית ומעלה.           



 

 ועה לאמצעים לוגיסטיים ולפינוי נפגעים.*   תכנון חסר, ובקרה לקויה, על פתיחת צירי תנ     

 

 *   הימצאות  חלק מהמפקדים במטות מוגנים )עם אמצעי שליטה אלקטרוניים ,"הפלסמה", מרחוק( ,    

 במקום להיות בשטח עם יחידותיהם.       

      

 *    חוסר שליטה ובקרה , על גבול חוסר אחריות , בהוצאת תחמושת ארטילרית וחימוש מונחה       

 תועלת"(. -)העדר בחינת "עלות           

     

 : לתכנון , השליטה וההפעלה של המטכ"ל והרמטכ"ל במלחמה זו , ויחסי הגומלין עם    הערה*         

 . להלן.IIIהפיקוד , היה חלק נכבד באמור לעיל ובתוצאות הלחימה. נושא שיפורט עוד בחלק            

 

 

 

 

 

 

 

 

II .מבנה וארגון המטכ"ל והשינויים שחלו בו  
 

 

 

 כללי 
 

, בפורום מטכ"ל , הנחה על  חזונו ותפיסתו את כיווני הפעולה הנדרשים   05הרמטכ"ל , דן חלוץ , ביוני 

לצה"ל ע"מ להתאים את המבנה והארגון של צה"ל למשימות העתיד.  הנחיות אלה הונחתו על המטכ"ל, 

מחד , מה צופן מבלי שנעשתה עבודה מתואמת של כל אגפי המטה לבחינת חסרונותיו של הארגון הקיים 

העתיד והמשמעויות מכך על ארגון הצבא מאידך . ולחבר בין השנים , כדי להגיע למסקנות עקרוניות 

)הדבר שנעשה , דמה לזריקת . האם אכן שינוי כזה נדרש, ובאם כן , מהו השינוי הנדרש –ומעשיות 

 ע כי זוהי המטרה שלנו !(.חץ ע"י הרמטכ"ל. ובנקודת הפגיעה , מבקש עתה הרמטכ"ל לסמן  עיגול ולקבו

 

 2006  -מלחמת לבנון השנייה 

 
 

מיד בתום המלחמה , ביקשו אותי מאגף התכנון של צה"ל לקחת חלק בצוות שלהם 

 שיחקור את השפעת השינויים שנעשו בצה"ל לפני המלחמה על המלחמה עצמה.

בצורה  לאחר עבודה משותפת עם הצוות , החלטתי שאני רוצה להמשיך לחקור ולבחון ,

את אשר נעשה בצה"ל מספר שנים לפני המלחמה ,  -רחבה ועמוקה יותר, באופן עצמאי ,

 כיצד זה השפיע על המלחמה וניהולה , כיצד פעל המטכ"ל במלחמה זו וכן הרמטכ"ל.

 

האישים שלקחו חלק בהכנות ובניהול המלחמה , כולל -חקרתי את מרבית הגורמים

במטכ"ל ובמפקדת פיקוד הצפון. קבלתי חומר רב המשקף את הפעילות של הגורמים 

השונים )כולל מחלקות העיצוב , שהוקמו לפני המלחמה(. קבלתי את יומן האירועים של 

 הצבאית וההחלטות שהתקבלו. המצב-חפ"ק הרמטכ"ל ויכולתי לעקוב אחר תמונת

 



 -לאחר המלחמה , כאשר פורסמו המחקרים והתחקירים השונים על המלחמה וניהולה 

הוצגה למעשה ביקורת קשה על צה"ל ואף על הדרג המדיני.  אך שנים לאחר המלחמה , 

 -המלחמה השיגה את ייעדה  -כאשר השקט בחזית זו נמשך )למעשה עד היום( הטענה היא 

 הושגה הרתעה !  -ון" "שקט בצפ

האם צה"ל הוכן ואורגן כראוי לקראת מלחמה  -אך , כאן מחטיאים את הנושא המרכזי 

זו והאם המלחמה , מבחינה צבאית , נוהלה כהלכה ?                                                  

כאשר בהחלט אפשרי שעוצבה תשיג את יעדה גם לא !    -משמעית -והתשובה היא חד

 כשלה בהכנות ובניהול הקרב . אנחנו בוחנים מדוע כשלה !
  שינויים שנעשו , באג"ת ובאמ"צ , על רקע "שיטת ההפעלה החדשה" של צה"ל. יידונו   הערה : 

 .IIIעוד בהמשך ,בחלק             

 

  

 

,ללא קשר בשלב זה ,להשפעת  על עצם ביצוע השינוייםשינויים אלה מחייבים בחינה עקרונית , 

 )שיפורטו עוד בהמשך(.  06השינויים על מלחמת לבנון 

 

 

 

 

 

 הפרדת האחריות במטכ"ל בין בנין הכוח להפעלת הכוח וביטול האג"מ 
   

 –משמעית.  חסר פירוט של "תפקיד  -ההבחנה בין המושגים לעיל , מתברר כי לא הייתה חדה וחד

שגים.    בפועל , בשטח , גורמים שונים נותנים פרשנות שונה למושגים סמכויות" בהגדרת המו -אחריות 

 אלה )בהתאמה לצרכים שלהם(.

 יחד עם זאת , מבחינה מהותית ועקרונית הפרדה זו שגויה.

 אין  אפשרות מעשית במטכ"ל, להפריד בין בנין הכוח להפעלת הכוח. ר' אגף המבצעים איננו אחראי       

 על הפעלת הכוח. האגף מופקד על עבודת מטה הכוללת הכנת הערכת מצב ותכנון מבצעים לדיון   

בפני הרמטכ"ל / ס' הרמטכ"ל ועם סיכומם ואישורם להכין ולהפיץ פקודות ביצוע ולבקר את  ביצועם.  

ת ,  )בדומה לאג"מ בפיקוד( . ההכרזה על אמ"צ כמפקדה להפעל אמ"צ הנו גוף מטה , ולא מפקדה

 הכוח )בדומה למפקדות הפיקודים וחיילות האוויר והים( ,איננה נכונה . 

 

 חייב להיות מופקד על תאום כולל של עבודת המטה במטכ"ל. הוא חייב להיות הכתובת   -  ס' הרמטכ"ל

 לא רק בתחום     -לר' האגפים , לאלופים / רמ"טים של הפיקודים , למפקד ח"א וח"י / רמ"טים שלהם, 

 בשגרה ובשע"ח כאחד.( , ובמיוחד בהפעלת הכוחהכוח אלא בכלל הנושאים  )בנין 

 ס' הרמטכ"ל יכול לשמש כרמ"ט   –ס' הרמטכ"ל, או ההיפך  -ר' אגף המטה )ר' אג"מ( יכול לשמש גם כ

 הצבא )בעוד הרמטכ"ל , ניתן לכנותו "כמפקד הצבא"(.

 

 -ן בנין הכוח והפעלת הכוח" , לסיכום נושא :  "הפרדת האחריות והפעילות במטכ"ל ,  בי

הפרדה זו שגויה.   למעשה , אין גם צורך בהגדרת "המפקדות מפעילות הכוח" , האם זה לא ברור מעצם 

 הגדרת התפקידים של המפקדות השונות ?  לפיקודים המרחביים  מוקצים כוחות ; לח"א וח"י  יש כוחות.

מצבים , לדוגמא ,שלמפקדת קצין חייל ראשי , או  הוא מפעיל אותו.   בהחלט יתכנו –למי שהוקצה כוח 

לכל גורם דומה )כמו בה"ד מסוים( , יוקצו לו כוחות לביצוע משימה מוגדרת , והוא יפעיל אותם לביצוע 

 המשימה.

 

 

 המטכ"ל  "העל זרועי"

 



 כללי : –המטכ"ל 

 

 שנה, גדל במספר האגפים ,  בחטיבות , במחלקות       25-15*   המטכ"ל כיום , בהשוואה למטכ"ל מלפני 

 אלופים ואל"מים )וכמובן גם    -ובעשרות קצינים בדרגות השונות ,כולל ברמות של אלופים , תתי     

 המטלות על   –חריות הא –ההשלמות הנדרשות בשאר בעלי הדרגות ( .   קשה להניח כי התפקידים      

 ;   67 -ו 73המטכ"ל בימי מלחמות  -המטכ"ל הנוכחי רבות יותר ,כיום , מאשר בעבר )כמו , לדוגמא      

 , לאחר מלחמת יוהכ"פ(.   84 –74ובתקופת שיקום צה"ל , בשנים       

 

 גם  לחסכון  אדם , אך –כניסת הטכנולוגיה , בתחומים רבים בצה"ל,  ודאי נדרשה לתוספת כוח     

 בהיבטים אחרים.  כן ניתן להניח כי השינויים המתוכננים לביצוע באגפי המטכ"ל ובמז"י ,יביאו       

 עתה לתוספת ניכרת של כוח אדם והנגזרות מכך.    

 בכל מקרה , התוספת שניתנה , במהלך השנים , וכן התוספת שתידרש עתה ,לביצוע השינויים ,      

 . שתצדיק המצב הקיים שיוצר.   תשלומי השכר בצה"ל הם מרכיב מרכזי בתקציבחייבת בדיקה     

 

 

 זרוע י " : -מטכ"ל  " על

 

 *  הנושא הנו עקרוני ובעל משמעות מכרעת  על הפעלת המטכ"ל והצבא  בכללותו.

 עם הקמת זרוע היבשה )במקום מפקדת חיילות השדה( הכוונה הייתה להציג כי עתה המטכ"ל הנו "על      

 זרועי".   למעשה , ההגדרה איננה נכונה  והתוצאה איננה טובה.    

 

 המותאמים במיוחד לתנאיה  צה"ל הוקם בזמנו , בין היתר , על בסיס העקרונות הבאים ,  -   

 ישראל : הייחודיים של     

 השטח הגיאוגרפי של ישראל , קטן ביחס , מהווה כולו "שטח חיוני". מהעדר עומק    --     

 אסטרטגי , יש להעביר הלחימה לעומק שטחי האויב ,גם כאשר מטרת המלחמה היא הגנתית.          

 ודיים  ארגון ההגנה על שטחה של ישראל , נעשה ע"י חלוקת השטח לשלושה מרחבים פיק  --     

 צפון , מרכז  ודרום )מול כל מרחב היה גם אויב פוטנציאלי מוגדר(.  כוחות היבשה            

 יוקצו למרחבים הפיקודיים .           

 סימטריה , בין היקף הכוחות הסדירים שישראל יכלה להעמיד , אל מול היקף -בגלל א  --     

 )גם בתקופות שגרה( , נאלצה ישראל לגייס את העם   הכוחות הסדירים של צבאות האויב           

 מערך המילואים , המהווה את רובו של צה"ל , ובדגש על כוחות היבשה !   ולהקים את           

 

 נקבעו יעדים ותפקידים הייחודיים רק להם, ותקציבים ניתנו    –לחיל האוויר ולחיל הים   --     

 ורה , האמצעים  והשיטות לקיום התאום ושיתוף הפעולה שלהם בהתאם.  כן  נקבעו הת          

 עם כוחות היבשה.          

 

 

 על רקע העקרונות לעיל , הוקם המטכ"ל בצה"ל , שהופקד על בנין הכוח והפעלתו כאחד.

 

באשר לח"א וח"י , מפקדות החייל אחראיות הן על הקמת הכוח  והן על הפעלתו , בהתאם לפקודות  

 המטכ"ל; וקבלת סיוע ושירותים הניתנים להם ע"י החיילות  וגופי המטכ"ל השונים. ותכניות מ

 

 בהשוואת הטיפול של המטכ"ל בח"א וח"י לעומת הטיפול בחיילות היבשה ,ניתן לומר בהכללה

כי הטיפול בחילות האוויר והים הנו פשוט ביחס )אף כי התקציב הניתן להם , הוא גבוה ביחס, בגלל  

כשרת כוח האדם , והמערכות המופעלים על ידם(.  ח"א וגם ח"י מוגבלים לבסיסים מוגדרים האמל"ח , ה

וקבועים. פעילותם מחוץ לבסיסים אלה היא מוגבלת בזמן. כל השירותים הנדרשים לאחזקה , תיקונים , 

 החזרה לכשירות , תנאי מחייה ושירותים אחרים , מצויים לרוב בתוך הבסיס.

 מטוסים היוצאים לפעילות מבצעית , הנו יחסית , ישיר ופשוט.הקשר עם האניות / ה

  



חיילות השדה לעומת זאת , עם כניסתם ללחימה , מפוזרים וערוכים במאות נקודות גיאוגרפיות , נעים 

בשטח ונלחמים ברציפות , יום ולילה,  למשך תקופות ארוכות יחסית. אלה תנאים המחייבים שינוע תמידי 

 ים וניידים ., נייחשל אספקה , תחמושת , תגבורות  ופינוי  נפגעים.  וכן אמצעי שליטה ובקרה 

 

.  לכן , ניתן מאמץ עצום המחייב את עיקר הקשב והפעולה  של הפיקודים והמטכ"ל ביבשה , זה

וככזה הוא מחויב  שהמטכ"ל הנו קודם כל המטכ"ל של כוחות היבשהמשמעית -לקבוע בצורה חד

 יעיל; שיהיו בו אגפי מטה שלמים וחזקים הפועלים בתאום כלל אגפי , בנוהל קרב פשוט , מהיר ו

מטה , הפועל בשגרה ובשע"ח כאחד. מטכ"ל המסוגל לתת מענה שלם )"בנין הכוח והפעלת הכוח"( 

 לכוחות הלוחמים. 

  

 זרועי" ? –מהו מטכ"ל "על 

 

 זרועי" ? -, כיצד להבין את המלה, במושג "על "על"

 –האם הכוונה שיהיה , "על" מפקדה כפופה ,  כאשר הוא "יושב" עליה , או 

כאשר הוא "מרחף" מעליה ?               המטכ"ל הוקם בזמנו כדי "לשבת" על כוחות היבשה "על" , 

ח"י הוא יכול היה להרשות לעצמו "לרחף"  -והפיקודים ,כי זה עיקר כוחו של צה"ל. בעוד ביחס לח"א ו

 )בנוסח המטות המשולבים בארה"ב(.אין כל צורך והצדקה לקיום מטכ"ל  "על זרועי"  מעליהם. 

  

 מהי  ההגדרה של "זרוע" ?   " זרוע " , 

ניתן כמובן להגדיר , מכנה משותף של תפקידים ,ארגון , מצבים וקריטריונים שונים שיבטאו הגדרת  

 -והארגון של ח"א ו –המבנה  –"זרוע". אך מבחינה צבאית , בהבנת האחריות המקצועית , התפקידים 

!  אך כיום  מז"י אחראית  עלת הכוח ובנין הכוח  כאחדהמשמעות של זרוע היא : אחריות להפח"י ,  

 רק לבנין הכוח !

מהותית  –זרועות(   3זרועי , )מעצם קיום קביעה כי יש   -מכאן שההגדרה , כי כיום המטכ"ל הנו על

 ועניינית , איננה נכונה.

ראש הנם כוחות באם עושים דימוי ארגוני , מחלקי הגוף , ניתן לומר שבנתוני מדינת ישראל, הגוף וה

ח"י.  הגוף בדומה לצבא , יכול להתקיים בלי זרועות  -היבשה והמטכ"ל , והזרועות יכולות להיות ח"א ו

 )אויר וים(  ,אך אין צבא שיכול להתקיים ללא כוחות היבשה. אין הכרח לכנות את חיילות היבשה כזרוע,

 כפי שאין הכרח לכנות את חיל האוויר וחיל הים כזרועות.

 מפקדת זרוע היבשה )מז"י(

 
מז"י כפי שכבר אורגנה ועדיין בתהליך לארגון סופי , כמפורט לעיל , איננה מיועדת להיות אחראית על 

 הפעלת הכוח אלא רק על בנין הכוח . כדי לקיים אחריותה , מז"י מתוגברת מאגפי המטכ"ל ושלוחותיהם.

 

 

 תגבור מז"י :

 

 " , מאגפי המטכ"ל והגופים הכפופים להם למז"י.אלף תקנים "החליפו תג יחידה 15 -כ

 בהכללה ,מז"י תוגברה ע"י :

 

 .11, עברו : קצין שלישות ראשי, בה"ד  אנוש-מאגף משאבי*  

 .18 –מדורים/גופי משנה ,עברו  47מתוך     

 , נתחים ממערכות תקשוב   7, עברו : קצין תקשוב ראשי )קשר"ר( , בה"ד  מאגף התקשוב*  

 באופן חלקי. 18באופן מלא , ועוד  61מדורים/גופי משנה, עברו  81ואמל"ח ; מתוך     

 אגף לוגיסטיקה , רפואה ומרכזים לוגיסטיים( , עברו :מאלר"מ )*  

 טכנית( , –קצין לוגיסטיקה ראשי ; קחש"ר )קצין חימוש ראשי( , יחט"ל )יחידה לוגיסטית     

 .20, בה"ד  6, בה"ד  מח' אחזקה , יפת"ח    

 עבר נושא התעסוקה המבצעית  )תע"מ( ; הוקמה מח' אג"מ במז"י לניהול משאבי   – *  מאמ"צ

 התע"מ.    

 



 תא"לים.  15 -אלופים , כ 2בארגון המתוכנן של מז"י צפויים להיות  

 

 

 המשמעויות העיקריות מתהליך הארגון של מז"י ואגפי המטכ"ל :
 

 של "בנין הכוח". האם הכוונה להקים ?  לתחזק ? לתפעל )לצורך "בנין הכוח"(? א.  אין הגדרה ברורה

 אך האחריות לא כוללת התו"ל  הועברו גופי הפיקודים המרחביים לאחריות בנין הכוח ע"י מז"י )     

 ? מה הקשר לבנין הכוח –העברת התעסוקה המבצעית למז"י   והאמונים , אז מה זה בנין כוח ?(;      

 ומעלה , מגופי צה"ל השונים פעילים בשטח לצורך כוחות היבשה , מדוע לא יעברו למז"י ? 90% -כ     

 זרועי" ,  מטה בהיקף של חטיבה מוגברת(.-)ניתן אז לסגור את המטכ"ל , ולהשאיר , כדי שיהיה  "על     

 

 מטה , מקצועי,     ללא גורם   -ב.  החלשה חמורה של חלק מאגפי המטכ"ל.  אגף התקשוב ואלר"מ 

 בעל יכולת לתכלל עבודת המטה באגף .      

 

 חיילית.   –ג.  החלשת מעמדם של קציני החייל הראשיים. אי בהירות באשר לאחריות המקצועית 

 האם בהמשך התהליך הארגוני , ייעלם או ייפגע הידע המקצועי ,    האם החיילות  עדיין קיימים ?  )    

 ון  והמסורת של החיילות השונים בצה"ל , על קציניו וחייליו בסדיר ומילואים ,ועל     התו"ל , הניסי    

 וכפיפותם הארגונית לזרוע ?(זיקתם המקצועית לאגף במטכ"ל , ע"י ביטול השיוך החיילי ,     

 

 זרועי" בכל הקשור ליכולת המענה והטיפול בכוחות היבשה,  -ד.  המטכ"ל הופך למעשה להיות "תת

 ובמיוחד בשע"ח.    

 

   –)כפילות , נוהל מסובך , הארכת נוהל ה.  יצירת שני "בעלי בית"  כנותני סיוע ושירותים לצרכנים 

 הקרב ,  האחריות על מי ?(.    

 

 הפעלה ותאום לא פתורות ,  במעבר משגרה לשע"ח. -ו. אי בהירויות , וקיום סוגיות

 

 הקמת מפקדת זרוע יבשה בהיקף כה גדול של כ"א וקצונה בכירה ,כאשר היא אחראית רק על  ז.  

 בנין הכוח , מציבה סימן שאלה גדול על החיסכון והיעילות הארגונית הכוללת של צה"ל.    

          

 השינויים  שחלו באגפי המטכ"ל ובמז"י , קבלו ביטוי מעשי בשטח ,בעת הלחימה ,

 ובנושאים הבאים :בתחומים 

 

 –בתחום הלוגיסטי 

 

 שגרה , שע"ח , עימות    -:  המערך הלוגיסטי , בייעודו , צריך לתת מענה למצבים השונים  כללי 

 בעצימות נמוכה / גבוהה , בחזית אחת או יותר. כאשר המעבר ממצב אחד לשני חייב להיות רציף           

 ידוע ומתורגל.         

 קרבי. –מרחבי  –ול הלוגיסטי , המתוכנן כיום , מתבטא במערך לוגיסטיקה מטכ"לי התפע         

 

 

 : מה קרה במלחמה 

 

 –א. כללי 

 

 *  במטכ"ל חסר גורם )רמ"ט( המסוגל לתכלל עבודת הלוגיסטיקה. לבחון תכניות לוגיסטיות של    

 הפיקוד. לתת מענה מקצועי , מתואם , מהיר ואמין לפניות הפיקוד וגורמים / צרכנים  אחרים.        

 

 * העדר תמונה מצב לוגיסטית עדכנית ומלאה. "שפה לוגיסטית" לא אחידה, חלקה לא ידועה לאנשי       

 המילואים.         



 

 "תפעול" ,כדי להשתתף ולהצדיק פעילותה הלוגיסטית והאחרת , בשטח , נדרשה למושג :   - * מז"י     

 "בנין הכוח".   -פעילות הנמצאת  בתווך המושגי בין "הפעלת הכוח" ל        

 

 "יום לחימה" או מלחמה ?  -* המעבר משגרה לשע"ח לא היה רציף . המצב לא היה ברור      

 גיסטי מתבקש ?  כן להפעיל "לוגיסטיקה מרחבית" או לא ? לאיזה הרכב כוחות  איזה תכנון לו        

 ? להתכונן ?  איזה מגבלות לוגיסטיות נכון להטיל על הכוחות בכניסתם לשטח –לצפות         

 

  –ב.  מה קרה בשטח 

 

 * הלוגיסטיקה הקרבית וכן הלוגיסטיקה המרחבית , לא פעלו בשטח לפי התו"ל ;     

 

 ליחידות בשטח ,  נפגעה. –לפיקוד המרחבי  –* האחריות הלוגיסטית והמענה מהמטכ"ל / מז"י      

 )אי הכנסת גורמים לוגיסטיים צמודי כוחות לשטח ; אי פתיחת צירי הספקה ופינוי מאובטחים ;       

 קצועית ,של גורם  מ –היש ראייה כוללת , אחריות חיילית פערי יידע וחוסר מיומנות לוגיסטית.            

 אחד , לתפעול המערך הלוגיסטי בכללותו , בצה"ל ?(       

 

 * מז"י סיפק , בחלק מהמקרים , ציוד וכדו' ישירות לעוצבות בשטח. הניע כוחות ממקום למקום    

 ללא תאום מספק עם הפיקודים הנוגעים והמטכ"ל.)מה זה קשור לבנין הכוח ?( ,        

 

     

 –הביטוי המעשי לכך בשטח *     

 מחסור במים , דלק ומזון ; רק"ם פגוע תקוע בשטח ; השהייה בפינוי פצועים ; חוסר בציוד    --      

 מיגון  לשהייה בשטח ;           

 צורך בהספקה בהיטס , ק"מ ספורים מקו הגבול. --      

 

 היה חלק נכבד בתוצאות  -לתכנון ההפעלה המטכ"לי , לתכניות המבצעיות של הפיקוד ,  :ג.  הבהרה

 האמורות לעיל )הנושא עוד יידון  , בהכללה , בהמשך(.    

 

 

 

 בתחום התקשוב

 

   -א.  כללי 

 

 לתחום הקשר. כולל מתן   אחראית מקצועית וחייליתבעבר הייתה מפקדת קצין קשר ראשי ,  *      

   -מענה לצרכי הפיקודים המרחביים , לעוצבות היבשה וכן למתן השירותים הנדרשים ע"י ח"א ו         

 .  עתה ,      קצין הקשר הראשי נכלל בליבת האגףח"י.    עם הקמת אגף התקשוב )קשר ומחשוב( ,          

 ד אגף התקשוב את ייחודו  עם הארגון החדש במטכ"ל , עבר קצין קשר ראשי למז"י, ובכך איב         

 המקצועי והחיילי.           

 

 *  באגף התקשוב , אין כיום איש מקצוע המסוגל לתכלל עבודת האגף ולתת מענה מקצועי אמין       

 לפיקודים המרחביים )כולל בחינת תכניות תקשוב פיקודיות( ולגורמי המטכ"ל.           

 

 האגף לבין מז"י מקשים על המעבר ממצב שגרה למצב של שע"ח.    *  חלוקת תפקידי התקשוב בין      

 הפיקוד נאלץ לעבוד מול שני גורמים בתחום התקשוב. חסרה כתובת אחת הנושאת באחריות          

 כוללת ובידה הסמכויות המקצועיות והניהוליות.         

 

 היבשה וכן אמצעים הנדרשים ליישום   *  אמצעים  ומערכות תקשוב ,רבות ביחס , המיועדות לכוחות     

 זרועי" ו "הקישוריות" בצה"ל , נמצאים כיום בשלבי פיתוח שונים. עלות הפיתוח   –מגמות  "העל          



 מערכות אלה , עולים כספים רבים. במצב התקציבי היום, ונוכח   –ואח"כ ההצטיידות  באמצעים          

 מוצגת אפשרות  ,  להחזרת צה"ל לכשרות מבצעיתם בעדיפות גבוהה  הצרכים הדחופים הנדרשי         

 לעצור הפיתוח  וההצטיידות לתקופה מסוימת , ולהסתפק , בשלב זה ,  במערכות הקיימות )שהנן   –         

 טובות ומספקות ,  תוך שמירה על העדיפות הטכנולוגית של צה"ל , לפחות למספר שנים(.          

 

 מי צריך להיות אחראי לבניית מפקדת הפיקוד המרחבי )ולא רק    -* שאלה המחייבת התייחסות       

 מבחינת התקשוב( , וכן כל הגופים הלוגיסטיים והאחרים  המצויים בפיקוד ? האם מז"י או אגפי           

 המטכ"ל ?              

 

 

 -ב.  מה קרה בשטח   

 

 *  הצורך לקיים קשרי מטה עם אגף התקשוב ועם מז"י , בעת אחת , פגע בעבודת המטה של מפקדת        

 קצין תקשוב פיקודי ; היה צורך לפנות למספר רב של גורמים כדי לקבל מענה אמין ומקצועי.           

 

 בנוהל קרב סדור. *  חסר באגף התקשוב גורם מקצועי המתכלל  עבודת המטה )רמ"ט / קשר"ר(      

 

 *  מוטת השליטה ויכולת הקצאת אמצעי תקשוב מלאים לעוצבות , עמדו "בקצה היכולת הפיזית".      

    

 

 

 בחינת תהליך ההקמה של מז"י 

 

 תהליך ההקמה של מז"י , היסטורית  , החל עם הקמת מפג"ש )מפקדת גייסות השריון( , עבור *  

 מז"י )מפקדת זרוע היבשה( , –"(, ואח"כ למפח"ש )מפקדת חיילות השדה     

 )השינוי  הארגוני המבוצע עתה(  המכניס אותו  "לחצי הריון".  מז"י :  -ועתה ממז"י  ל     

 "חצי הריון" , כידוע מצב בלתי אפשרי. -ו    

 

 "הפלה". -"לידה" , או  להפסיק התהליך ו -*  החלופות הן :  לגמור הריון ו

 

 פירושה , הטלת האחריות על מז"י , לבנין הכוח ולהפעלת הכוח.  לקיים "זרוע" אמיתית. – "לידה"

 המשמעויות : - 

 *  האחריות להפעלת כוחות היבשה , כולל הפיקודים המרחביים , ע"י מז"י.    

 הפיקודים. –מז"י  –הכנסת גורם נוסף בתהליך העבודה ובנוהל הקרב מטכ"ל         

 *  הקטנה דרסטית של מבנה וארגון המטכ"ל, שיהיה הפעם באמת "על" זרועי )"מרחף"                  

 עליהם(. אפשר יהיה להסתפק במטה מצומצם במטכ"ל , הבנוי מגוף אחד מחולק לחטיבות                      

 ודיעיני.ומחלקות.  והגדלה נוספת , הכרחית , של מז"י , בתחום המבצעי והמ                    

  –או                                               

 מז"י. -לפחות ל -מז"י   -פירושה , להחזיר המצב  מ –"הפלה" 
 המשמעויות :  -             

 *  ביטול כל השינויים הארגוניים שנעשו/נעשים לאחרונה , בהעברות  מאגפי המטכ"ל למז"י.               

 ניהול כוחות היבשה והפיקודים , תוך העזרות   –*  לקיים מטכ"ל שתפקידו וייעודו העיקרי                

 במז"י , בתחומים מוגדרים של "בנין כוח" :חיילות ; מקצועיות ;הכנה , הכשרה , אמל"ח.                    

 

-בין החלופות "לידה" ו אין ספק שהמצב כיום הנו "חצי הריון" , גם באם רבים אינם חשים בזאת כיום. 

 "הפלה" , המסוכנת ביותר לצה"ל הנה "הלידה".  היותר סבירה או הפחות מסוכנת היא "ההפלה".

 

    

 



 המפקדות בצה"ל להפעלת הכוח
 

 *  המפקדות שנקבעו כמפעילות כוח בצה"ל הן :  ר' אמ"צ  במטכ"ל ; אלופי הפיקוד , מפקדי ח"א  

 באשר למרכזים הלוגיסטיים.       –המודיעין ; ואלר"מ  –ח"י )ע"י מפקדותיהם( ; אגף  -ו    

 ח"י , והמרכזים הלוגיסטיים , אין בעיה עקרונית . -באשר לפיקודים , ח"א ו    

 "מפקד זירת מערכה".  -אמ"צ ; אמ"ן והפיקוד כ  -הבעיות הקיימות  ,באשר ל   

 

 "מפעילה  -ית ועקרונית, כבר הוסבר לעיל, איננה יכולה להיות מוגדרת כ, מבחינה ארגונ  אמ"צ*  

 כוח". זהו אגף מטה )ולא מפקדה( המופקד על נושא המבצעים עבור הרמטכ"ל / ס' הרמטכ"ל.    

 

 , הגדרתו כמפעיל כוח לא מובנת.  באמ"ן יחידות / מסגרות , המשרתות  בצורה מובנית את אמ"ן*  

 האגף. זוהי פעילות שגרתית. אין זו פעולה של "הפעלת כוח".   

 להפעלה בשטח , מחוץ   המיועדת , ""סיירת מטכ"ל -יחידה מיוחדת , מובחרת לאמ"ן יש    

  , התאום הנדרש  התלמערך האגף.  תכנון נעשה ביחידה ובאגף , אך האישור והפקודות להפעל   

  כל אלה  נעשים בפועל ,)לאחר אישור  -שיתוף הפעולה והסיוע העשויים להידרש , ה ,להפעלת   

 הרמטכ"ל / רמ"ט( ע"י  אמ"צ.  לכן עקרונית ועניינית אמ"ן איננו מפעיל כוח , באופן ישיר ועצמאי.   

 

 

  -" הפיקוד כמפקד "זירת מערכה*  

 

 ,    מוגבלת ליכולתו המבצעיתמסורתית , הפיקוד היה אחראי להפעלת כוח בגזרה פיקודית מוגדרת ,   

 תוך העזרות בסיוע אווירי וימי , ובאמצעים ומערכות המוקצים מהמטכ"ל , לפי הצורך.   

 ות  נוכח תשתיות , צירי תנועה ,הגעת תגבורות , מטר   -בעוד המטכ"ל  אחראי ל"ניהול המערכה"   

 אסטרטגיות  וכדו'  המצויים מעבר לגזרת הפיקוד.   

 

 זרועי ,   -גישה חדשה , תורתית ותפעולית , ניסתה לתת לפיקוד אחראיות כמפקד "זירת מערכה" , על 

 כל שטח לבנון  או סוריה( נתונה לאחריותו , כולל הפעלת כל כוח   –כאשר כל עומק החזית )לדוגמא  

 מי , וכוחות מיוחדים.אווירי, י   -בזירה  

 

גישה זו , למעשה , לא נבחנה במלואה ,  בעבודת מטה , ובמיוחד לא נבחנו המשמעויות המעשיות 

 הנובעות מכך באמצעים , כ"א וכדו'.  והעיקר האם  גישה זו בכלל נדרשת !  

 הגישה לא הופעלה במלחמה זו.  וטוב שכך .  היא לא נדרשת.  

 

  

III   .דשה בצה"לשיטת ההפעלה הח 

 והתנהלות   המטכ"ל   בלבנון         
 

 כללי -שיטת ההפעלה          

 
 *  שיטת ההפעלה החדשה ומושגיה , הוכנסו לצה"ל עוד בתקופת הרמטכ"ל הקודם )בהשפעת           

   –מלת"מ(. השיטה , בהכללה , מלמדת על שלושה שלבי חשיבה ועבודת מטה : "עיצוב"              

 "ניהוג", הנעשים כשלבים נפרדים , ע"י גורמים שונים , תוך שימוש במושגים    –"תכנון"              

 חדשים , הנותנים ביטוי נאמן לשיטה.             

  

 *  "ממציאי" השיטה , טוענים כי כוונתם המקורית הייתה שונה מהשימוש שנעשה לה  בצה"ל.         

 יתה לעורר חשיבה מעמיקה יותר , תוך הפניית תשומת לב לנקודות ונושאים ,בתחום  כוונתם הי             

 פסיכולוגי / תודעתי , אשר יאפשרו הסתכלות , פיתוח ובחינה  –כלכלי  –מדיני  –האסטרטגי              

 מבוצעת    של רעיונות שונים , הן באשר ליריב ומדיניותו והן באשר לכוחותינו, וזאת כאשר             

 החשיבה , הערכה והתכנון של תכניות מערכה, תכניות מבצעיות וכדו' , במטרה להעשיר              



 אישית את הפרט , העשוי לתפקד   בתפקידי  הערכה  והתכנון.             

          

 יך עבודת  וכחלק מתהל , תרגמו הכוונה להעמקה מחשבתית , למסגרות ארגוניות*  בצה"ל          

 ע"י  הקמת מחלקות עיצוב )באמ"צ ובאג"ת(  ומחלקת שליטה )באמ"צ(. המטה ,            

  

 , מהמושגים ,  המבטאים חלק מכיווני שיטת ההפעלה החדשים : דוגמאות*           

 הגיונו   "רעיון מערכתי / אסטרטגי" ; "אפקטים" ; "מנופים" ; "אפקטים תודעתיים" ; "שבירת             

 של היריב" ; "מעצבים" ועוד.             

 מרבית המושגים הנם "חמקמקים" , מובילים  להתייחסות והתבטאות עם "כותרת" , ביטויים               

 אסטרטגית . קושי רב לנסח תוכן ותובנות מעשיות   –"אקדמאים" יפים , לרוב עם מהות מדינית              

 שר יובילו להגדרת מטרה  ברורה ,  ויאפשרו  יישום מבצעי בשטח.א             

 

 *  אם כל הרצון לקדמה וחידושים , אין הגיון וצורך לחלק הערכת המצב בין גורמים שונים. ניתן           

 מבצעיים . לכלול הבנת   –מדיניים יחד עם תחומים אסטרטגיים  –לטפל בתחומים אסטרטגיים             

 הרקע והתכלית המדינית עם הצגת תמונת מצב ; קביעת מטרה ברורה , בחינת יכולות כוחותינו              

 ויכולות היריב ;בחינת חלופות אפשריות כדרכי פעולה ; בחירת חלופה נבחרת ; קביעה עקרונית              

 כל אלה כתהליך בהערכת המצב     -של מאמץ / מאמצים ; הקצאת כוחות , שלבי יסוד ולו"ז ,             

 החייבת להוביל לתכניות / החלטות ביצוע, בדרך המהירה והיעילה ביותר.            

 אין צורך במח' / שלב "עיצובי" , זה נעשה במסגרת התכנון ,ברצף אחד.            

 אין צורך במח' "שליטה". שליטה היא בקרה ופיקוד על ביצוע התכניות. זה חלק  ממערך              

 הביצוע , )אין אפשרות להעביר "מקל" לגורם אחר שלא היה חלק מהערכה והתכנון(.            

 

 

 המטכ"ל לקראת המלחמה        
  

  *  כללי :       
 המחקר, ולסווג בין השפעות הנובעות מהשינוי הארגוני  קשה להפריד , בתהליך           

 והשינוי של שיטת ההפעלה של צה"ל , לבין התנהלות השחקנים הראשיים )אלוף הפיקוד ,            

 כישוריהם , ניסיונם המקצועי , הידע הצבאי שלהם , והאופי    -ס' הרמטכ"ל,  -הרמטכ"ל ו         

 מהם(.    האישי של כל  אחד         

 אך ניתן לומר בהכללה שלשינויים שנעשו בצה"ל הייתה השפעה , כפי שגם להתנהלות           

 האישית , של השחקנים הראשיים , הייתה השפעה ניכרת.           

 

 

 *  הכוננות למלחמה אפשרית בלבנון :

 ן נתוניה את עובדת  , הייתה תכנית פיקודית המאושרת ע"י  המטכ"ל , אשר כללה בי 02משנת    

 הימצאות הסורים בלבנון.  עם עזיבת הסורים , נדרשה למעשה תכנית חדשה )אם כי ניתן היה     

 בעת צורך דחוף , להשתמש גם בעיקרי תכנית זו(.   

 . 1559התקבלה החלטת האו"מ   05במאי         

       

 , 05בסוף נוב'   הוכנה תכנית חדשה. למעלה משנה וחצי , מאז עזבו הסורים את לבנון, לא       

 , יום חטיפת החיילים , הגיעה הפקודה   06יולי  12 -החל תהליך להכנת תכנית חדשה. אך רק ב       

 פיקוד , ולמעשה לא מאושרת   -שיח  מטכ"ל -לפיקוד צפון, כאשר היא עדיין לא מתואמת , לאחר דו       

 ע"י המטכ"ל.       

 תכנית זו גם לא שמשה  כבסיס לרעיון מבצעי למלחמה .       

      

 לצה"ל היו נתונים על החיזבאללה )אמנם חלקם לא הגיע לכל הדרגים בשטח( , במיוחד ביחס      

 לרקטות ארוכות ובינוניות הטווח , בהם ראה צה"ל  את האיום העיקרי , האסטרטגי על ישראל.      

 ל פריסת משגרי ורקטות קצרות הטווח ; על פריסת האמל"ח  הקרקעי, מיקום והיקף  חסרו נתונים ע      

 המקלטים שהיו בבתי הכפרים ובשטח ;   על אמצעי נ.ט. ותצפיות. –הבונקרים       



            

 התנהלות   –. Iהיחידות , סדיר ומילואים , פורט בחלק  -על כשרות ורמת האמון של כוחותינו ,      

 צה"ל  בחמשת השנים שחלפו . ההשפעות בתחום הארגון , ההכשרה והמוכנות , לקראת לחימה.    

 

   

 מהלכי המלחמה העיקריים   
 

 12.7      .אירוע החטיפה. אין למטכ"ל ולפיקוד תכנית מבצעית מוסכמת ומאושרת  : 

 12-16.7 ( הצלחה:  תקיפות ח"א .)בפגיעה ברקטות ארוכות ובינוניות הטווח 

 מטרות תשתית וכלכלה בעורף לבנון.     -"-                               

 קיום מבצעים , מוגבלי כוחות , צמוד לגדר הגבול.                      

 21-31.7 .גיוס מילואים מודרג. אין עדיין תכנית מפורטת להפעלת כוחות למהלך נרחב  : 

 22-31.7 לא ברור מה היה ההישג הנדרש ג'בל , מרון ארס -:  תקיפת בינת(.) 

 1-9.8     כניסה הדרגתית של צוותי קרב חטיבתיים לתפיסת שטחים וחזרה לשטחינו  : 

 הכניסה והיציאה  . )משימות לא ברורות ; שינויים תכופים בסד"כ העוצבות בשטח                      

 מהשטח , לא סייעה להשגת מטרות מוגדרות(.                      

 שעות. 48 – 24:  מוצגת תכנית לתמרון קרקעי נרחב . יש דחיות של          8.8*    

 הצלחה חלקית. הביצוע החל  לאחר שהיה ידוע כבר על החלטת  :  מהלך קרקעי נרחב ) 11-13.8*    

 (.                 ביטחון לקיום הפסקת אש. לכאורה מהלך מיותרמועצת ה                      

 :  כניסה לתוקף של הפסקת האש.       14.8*         

 

 המאפיינים של ניהול המלחמה  )לאור מהלכיה(  
 

 *  העדר ראייה מערכתית כוללת . ללא תכנית מלאה ומפורטת כיצד משיגים היעדים המדיניים ,      

 לא קוים. -שיח לגיבוש תכנית כזו, ברמת המטכ"ל והפיקוד , -באמצעים צבאיים.  דו        

 

 *  הרמטכ"ל , בא עם קביעה מראש , כיצד יש לנהל המערכה  )מבלי להציב יעדים ומטרות    

 ממדית מהאוויר , הבליטה בטחונו  -ברורות בשטח(.  החלטתו לצאת למערכה מיד , בתקיפה חד        

 בתקיפה זו , מבלי להביא בחשבון ההתפתחויות בהמשך, והאם אכן תקיפה זו תשיג היעדים           

 ימים , לגייס המילואים , להכינם   10 –לדחות התקיפה בשבוע   -)אפשרות שהייתה ,הנדרשים.          

 גם באם התקיפה  אווירית וקרקעית ] –ממדית -לפעולה מבצעית , להכין תכנית התקפית , דו        

 האווירית תקדים התקיפה היבשתית[, להכין דעת הקהל בישראל ובחו"ל(.        

 המלחמה נפתחה ביוזמה שלנו , מבלי שניצלנו יתרונותיו של היוזם.         

 ככל שהדבר ניתן , להימנע מכניסה קרקעית מעבר לגבול   -*  המגמה השולטת , בתחילת המלחמה ,  

 להימנע מאבידות לכוחותינו.      

 *  המטכ"ל לא הניח , בתחילה,  כי צפויה מלחמה , אולי "יום קרב".   

 *  אי הבנת משמעות הפגיעות בעורף האזרחי , והפיכת ירי הרקטות קצרות הטווח , בהיקפו בתוצאותיו   

 לאיום  אסטרטגי על המדינה.       

 ד'( אינם סומכים / מסכימים  לדרגי האוגדה והפיקוד.*  חלק מדרגי המפקדים )רמת חט' וג 

 טקטיות לשטח . –*  התערבות הדרג המטכ"לי במתן הוראות והנחיות מבצעיות  

 הפקודות לשטח , בחלקן : מעורפלות , לא מובנות , שימוש בשפה לא מוכרת )במיוחד ע"י    -*  בהכללה  

 המילואים(.    

 

 

 תרומת מחלקות העיצוב במלחמה
 

 *  מחלקות העיצוב מצויות באמ"צ  ובאג"ת / החטיבה האסטרטגית. 

 

   –*  המחלקות הפיקו מסמכי עמדה / הצעות  , חלקם הגיעו לדיוני קברניטים, ההשפעה המעשית 



 כמעט ולא קיימת.    

 

 *  דוגמאות / האמירות שהופקו ע"י  "העיצוב":

 החלשת החיזבאללה , כדי שממשלת לבנון ,תיקח אחריות להחלטת האו"מ –"תכלית המערכה   -    

 )לו יכלה ממשלת לבנון לעשות זאת , וודאי הייתה מנסה לעשות כבר קודם . אמירה  ".   1559       

 .שגויה . השפיעה ,  אולי על קיום התקיפות בעומק , עם הישג הפוך מהמצופה!(       

 )בפועל הושג ההיפך .להפעלת ממשלת לבנון"   כמנוף"פגיעה בסמלי שלטון ותשתיות בלבנון ,  -    

 האזרחים ראו בפעולה זו פגיעה מכוונת בהם(. 

 )בעקרון נכון. אך מהי המשמעות המעשית של "נטרול" ,  נטרול איום הרקטות"   –" הישג ליבה   -    

  ואיך עושים זאת בשטח ?(.       

 " קידום יעדים באמצעות מהלך קרקעי , המחייב תכנון מראש , של מנגנון סיום הלחימה   -    

 "  )דוגמא "עיצובית" קלאסית :מה צריך להבין מזאת איש צבא ,חזרה לזירה המדינית מינוףו       

 מה ?  שצריך להכין תכנית מעשית להפעלת כוחות בשטח ?  כיצד מייצרים "מנגנון" לסיום המלח      

 ואיזה "יעדים קרקעיים" קשורים לכך , ועוד כאלה שיהוו "מנוף" מדיני ?(.      

 

 

 : בסכומי מחלקות העיצוב , יש אמירות נכונות*  

 

 הרמטכ"ל , ס' הרמטכ"ל , –החלטות המטכ"ל , היו ללא מעורבות מספקת של המטה )הטענה   -   

 טכ"ל , לקבלת החלטות . שבחלקן הועברו טלפונית או  ליד הרמ -ר' אמ"צ  ור' אמ"ן ,שמשו צוות      

 לא הופעל לפי נהלי העבודה לשע"ח. –המצפ"ה ב"פלסמה" לגורמים בשטח(.       

  

 שיח יעיל ורציף עם המפקדות מפעילות הכוח )בדגש על פיקוד צפון(.-העדר דו  - 

 

 ההחלטות , ללא בחינה מספקת של המטרה , היתכנות הביצוע , והמשמעויות הנובעות מהחלטות    -

 אלה בשטח.   

 

   -לא השיג התוצאות המקוות. יש להניח כי ההפרדה בין "עיצוב" ל –העיצוב , בתפיסת ההפעלה   -

 .  מיותרת –"תכנון"    

  

 

 

   

 המלחמההרמטכ"ל על מהלכי -השפעת המטכ"ל  ו

 
 * כללי :  

 אין ספק שהרמטכ"ל , התייחס לאירוע החטיפה של החיילים , כמצב המחייב תגובה "רצינית".  -     

 מימדי , תקיפה מהאוויר -מהלך חד    -הגישה ההתחלתית , הראשונה  שלו  ,למענה הנדרש         

 מאוחר מדי( הבין הרמטכ"ל כי בלי   )מהלך שהיה מוכן ומתורגל(.  רק בשלב מאוחר יותר )ואולי        

 מהלכים קרקעיים המטרה העיקרית לא תושג.  אך עמדה השאלה איזה מהלך ומתי לבצעו ?         

 

 , מתואמת ומאושרת , כזו המציגה מהלכים קרקעיים ברורים ,עם הרכב   מהעדר תכנית כוללת  -    

 -כוחות מוגדר , ותוך שילוב עם פעילות אווירית , להשגת יעדים ומטרות בשטח ,  

 פגיעה בחיזבאללה , והפסקת או צמצום ניכר של –נעשו צעדים , שתרומתם להשגת המטרה  

 הייתה נמוכה ביותר.     -ירי הרקטות על אוכלוסיית העורף ,    

 

 קעיים הוכנסו לשטח , במדורג , עם שינויי משימותהמילואים גויסו באיחור ניכר ; כוחות קר -    

 תכופות , והביצוע עם הישגים שלא תאמו את היקף הכוחות שהיו בשטח , תוך הפנייה למטרות   

 שלא שירתו המטרה העיקרית של המלחמה.

 



 פיקוד , היה לוקה , בלשון המעטה . הורדת ס' הרמטכ"ל כמשגיח ובא כוחו  –שיח  מטכ"ל -הדו  -   

 של הרמטכ"ל בפיקוד . מבלי להתייחס אם היה זה צעד נכון , הדבר לא תרם לשינוי התפיסה      

 פיקוד. –המבצעית של הפיקוד ולא לשיפור ההתנהלות מטכ"ל 

 

 משך כל זמן המלחמה , הייתה הרגשה , שהמטכ"ל , מתעלם למעשה מעובדת היפגעות העורף.  -  

 והגדרת מטרות ברורות , הבאות לחסל או לצמצם את ירי הרקטות.חיזקו הרגשה זו , העדר פעילות 

  

 שעות( ,נעשה כאשר כבר   48 – 24, )לאחר דחייה של  06לאוג'  11 -המהלך הקרקעי הנרחב , ב  -

 היה ידוע על מועד כניסת הפסקת האש. ברור היה כי הכוחות לא יוכלו להישאר שם בשטח.          

 זה לא השיג למעשה כל יעד , המשרת את המטרה העיקרית של המלחמה ,   רבים טוענים כי מהלך   

 ונראה מיותר.   

 

 הפסקת האש ותנאיה , לא הביאו להחזרת החטופים  )אפילו לא השגנו תנאי , המחייב את   -

 החיזבאללה להציג החטופים בפני הצל"א !(,  אין ביטחון בפירוק נשקו של החיזבאללה , אין     

 חון שהלחימה עם החיזבאללה לא תתחדש בשנה הקרובה. ביט    

 

 -מצב החיזבאללה , בהכללה , וודאי פחות טוב כיום , הוא נפגע קשה ,אך סיימנו הלחימה כאשר כ -

 רקטות פגעו בעורף ביום הלחימה האחרון !  יש להניח כי גם כוח ההרתעה של צה"ל נפגע. 200

 

 

 החלטות הרמטכ"ל  )דוגמאות(

 

הדוגמאות להלן , אינן רישום מדויק , מלא ורציף של כל החלטות הרמטכ"ל , במהלך הלחימה.   : כללי*  

 אין ספק שהיו הנחיות והחלטות רבות שהלמו המצב , היו נכונות וענייניות. 

יחד עם זאת , הכוונה בהצגת הדוגמאות להלן , להדגיש אותן החלטות הנותנות רקע עובדתי לעיקרי 

 ו לעיל. הדברים כפי שהוצג

  

  הדוגמאות :* 

 ( יולי 12 -ב)  --   

 כל מטרת חיזבאללה היא לגיטימית .  -       

 חשיבות "החשיבה המסודרת" והימנעות מטעויות שיובילו לנפגעים.  -       

 ביצוע סבב תקיפה אווירית ראשון.  -       

 הטלת סגר ימי ואווירי על לבנון.  -       

 הערכות לסבב תקיפות אוויריות  על מטרות ממשל ; מרחב בירות ; ש"ת בירות ; ציר חוף ;  -       

 מטרות חשמל.           

 מהלך אווירי . אין תכנית פעולה כוללת. אין אזכור לפעילות קרקעית או גיוס    -הגישה  )       

 .עוצבות מילואים(         

 ( יולי 14 –ב ) --     

 קיום מגע לאיתור חיילי החיזבאללה.)מה הביטוי בשטח ?(; "שבירת הגיונות היריב"   -         

 )כבר ידוע כי זה מעשה בלתי אפשרי(."אילוץ ממשלת לבנון "לרדת מהעץ"   -         

 )שוב "הצהרות ברמה  חיזוק  ההרתעה הישראלית; קידום מהלכים ברמה האופרטיבית   -         

 מה לעשות בשטח ?(      –עיצובית . אך מה הן ההנחיות  –המדינית"             

 )וכי יש מישהו נגד ? ושוב , מה הכוונה    המחשת היתרון הצבאי , הטכנולוגי והמקצועי  -         

 לעשות ,או מה הביטוי לכך בשטח ? איזה אמצעים מותר / אסור להשתמש ?(.            

 ( יולי 15 -) ב--      

 )ארבע ימים לאחר תחילת המלחמה , עדיין לא  "מהלך קרקעי לא רלוונטי בשלב זה ! "  -          

 ברור שיש צורך במהלך קרקעי עיקרי .  אך לתכנן מהלך כזה אפשר היה (.             

 ( יולי 16 -ב) --     

 טרת הפעילות לא ברורה.  )מארגון החיזבאללה    –פעילות כנגד כפרים המשמשים כסמלי   -          

 היש לכבוש הכפרים , כולם או חלקם , או רק פינות משטח הכפרים ? או רק להקיף               



 ולשלוט עליהם מרחוק ? ; כיצד זה משתלב במטרה הכללית של הלחימה ? ; חוסר בהירות               

 משימות(. זו ,  גרמה לבעיות ניכרות בלחימה ואי השלמת             

 ( יולי 18 -ב) --    

 )מראש הייתה הנחה "רקטות קצרות טווח אינן אמל"ח מכריע. אך יש לטפל לצמצמו"   -        

 במטכ"ל , כי רקטות אלה אינן איום אסטרטגי על המדינה. אך כמות הרקטות הנורות              

 ק אסטרטגי , המאיים על מדינת ישראל !( של נש אפקטברציפות על יישובים בצפון ,יוצרת             

 ( יולי 20 –ב )--    

 שיביא לתנאים נוחים יותר לדרג המדיני   אפקט משמעותי"איתור מאמץ שיוביל ליצירת   -        

 ) שוב , דוגמא קלאסית ללשון "עיצובית" . נשמעת יפה , אך  ". בעיצוב כללי המשחק            

 ימים לאחר תחילת הלחימה , והרמטכ"ל מחפש   8מה וכיצד לבצע !       -חסרת כל הכוונה             

 אפקט לדרג המדיני, שיוכל "לעצב כללי המשחק". מי מבין מה רוצים ? הרי החיזבאללה לא             

 שינה דבר , בשיטת פעולתו , בכל מהלך הלחימה. האם לא ניתן היה משך תקופה זו             

 להכין תכנית כללית ,על הזירה כולה , מתואמת בין המטכ"ל והפיקוד , להפעלת עוצמה            

 קרקעית , משולבת עם פעילות אווירית , תוך הסתכלות פשוטה על השטח , מבלי            

 לחפש אפקטים ומתנות מדיניות !          

 (     יולי 21 -)ב--        

 )?(.להחלשת החיזבאללה   –מבצעים קרקעיים מוגבלים. בקשה  ל"עיצוב תודעה"   -             

 . )לא ידוע על כל מאמץ של החיזבאללה. לא ברור מה יש לפצל  פיצול מאמץ האויב  -             

 וכיצד. האויב מאורגן בתאי שטח עצמאיים , פועל לפי תכנית קבועה , לרוב תוך תאום                  

 , אך קשה לאתר מאמצים  יזומים שלו(. פועל כנגד צעדי כוחותינוגזרתי .                 

 (יולי 22 -ב) --       

 )אך משם נורים הרקטות  נאסר לפעול ב"שמורות הטבע" , מחשש להיפגעות כוחותינו   -             

 קצרות הטווח על היישובים. כיצד ניתן יהיה להפסיק ירי זה ?(                 

 (             יולי 25 -ב) --       

 )לא ברור על סמך  "ההישגים האסטרטגיים שהציבה ישראל , הושגו רובם ככולם"   -             

 שטח הדבר לא נראה. החיזבאללה פעיל , ירי רצוף על  מה נאמרה הצהרה זו. ב                

 היישובים בצפון ; צבא לבנון עדיין באזור בירות ; השבויים עדיין בידי החיזבאללה(.                

 ( יולי 28 -ב) --       

 )הוצאת   לראשונה דנים על הוצאת התחמושת במלחמה ועל הצורך לחדש מלאים  -             

 התחמושת הארטילרית  והחמ"מ לסוגיו השונים , במהלך הלחימה, הציגו מצב של                 

 חוסר שליטה , עד כדי חוסר אחריות !(.               

 

       

 (יולי  31 – 22בין ) --      

 תוך כניסה  מתן אישורים לפעילויות קרקעיות שונות ,מדורגות ,לתפיסת שטחים,  -            

 )"פשיטות". לא ברורה התועלת המבצעית מכניסה ויציאה מהשטח.   ויציאה מהשטח.               

 אין רציפות ולחץ על האויב. מקל על האויב להגיב ולהמשיך בשיטת פעולתו(.              

 (   אוג' 8 )--      

 שעות. 24-48בחינת תכנית לתמרון קרקעי רחב , דחיות של   -           

 )ההתייחסות לתמרון קרקעי הזה , ניתן כבר לעיל(.             

 

 

 

 שינוי  בצה"ל  –הרמטכ"ל  

 

 לראשונה מונה לתפקיד     -*  במסגרת השינויים שחלו בצה"ל , חיוני להוסיף שינוי משמעותי ,

 הרמטכ"ל , מפקד שאיננו מחיילות השדה.    

 האם הייתה לכך השפעה על התנהלות ותוצאות המלחמה ?      

 

 כן , לרמטכ"ל הייתה השפעה  -*  מי שרוצה להיות כנה, לאחר כל החומר שהוצג לעיל, חייב לומר 



 ניכרת , ולא תמיד לחיוב.  עובדה זו איננה קשורה לאינטליגנציה ,  לכושר מחשבה , להבנה      

 של אותו אדם העומד לשאת את תפקיד הרמטכ"ל.   -וכושר מנהיגות, מדינית , ליכולת הנהגה     

 זו בהחלט לא בעיה אישית !    

 

 *  עזר ויצמן , כאשר היה ר' מטכ"ל/אגם , וקבל הזמנה להצטרף לחיים פוליטיים , רצה לבחון  

 עתי. סיכוייו  להיות הרמטכ"ל ,לפני שייתן תשובה חיובית לכניסה לתחום הפוליטי. ושאל לד   

 עניתי לו :  

 " האם היית ממנה , כמפקד ח"א , את מי שלא היה מפקד טייסת ,מפקד בסיס , ובשני תפקידים    

 לא הייתי ממנה.. –במטה ח"א ?"   והוא ענה      

 "בנתוני מדינת ישראל , מי שלא היה מפקד עוצבה , אלוף פיקוד מרחבי , ולא   –ואז הוספתי      

 פקידי אלוף במטכ"ל  , לא יכול להיות רמטכ"ל . שירת בשני ת     

 וזו לא בעיה אישית.  אתה תוכל להיות שר  ביטחון אולי גם רוה"מ , אך לא רמטכ"ל".       

 דעתי לא השתנתה.     

 

 אך קיימת כיום מציאות אחרת . מינוי כזה כבר קיים עובדתית.    

 תייחס כאן.על כך לא ה  -כיצד נוהגים במצב שכבר נוצר ,    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 מסקנות והמלצות -  06ג.  תחקיר על לבנון 

 

 

 כללי  .1       
 

 א.  במסגרת ההתייחסות לחלקי התחקיר לעיל , נקבעה למעשה עמדתי , ביחס לנושאים רבים             

 גם באם לא נאמרו תחת הכותרת של  "מסקנות והמלצות" .               

  

 ( , תהליך לשינוי ארגוני ותפעולי  05ביוזמת הרמטכ"ל , החל בצה"ל )מאז מחצית שנת  .ב

 מטה מסודרת , מכינה ובוחנת.-בעל משמעות מכרעת על צה"ל. השינוי נעשה ללא עבודת      

 שמע".הדבר נעשה בחזקת "נעשה ונ      

 האם הרמטכ"ל    -והשאלה צה"ל , מאז הקמתו , לא עבר מהפך ושינוי מהותי  דומה לו.        

 הנוכחי , רשאי ומוסמך להחליט בעצמו על שינוי כזה מבלי שהנושא עלה , נבחן ונבדק        

 ע"י הממשלה , בסיוע של גורמים נוספים  )כמו: המועצה לביטחון לאומי , ועדת חוץ        

 וביטחון , ואולי גם צוות של רמטכ"לים לשעבר !(.        

 

 מסקנות והמלצות , בצורה תמציתית ,  ג.   כוונת חלק זה לפרט )על רקע החלקים הקודמים(           

 ים :                    בתחומים הבא               

 תנאים הכרחיים למימוש ההמלצות ; (1

 החזרת המוכנות והכשרות המבצעית של צה"ל ; (2

 ההפרדה הארגונית בין הפעלת הכוח לבנין הכוח ; (3

 אגפי המטכ"ל ומז"י ; (4

 הפיקוד המרחבי ; (5

 שיטת ההפעלה של צה"ל ; (6

 

         

 .  תנאים הכרחיים למימוש ההמלצות2        
 

 כדי שניתן יהיה לממש / ליישם ההמלצות , חיוני לבסס זאת על התנאים הבאים :            

 

 –שנתית -תכנית דו .א

 * המפרטת שתי שנות פעילות , שתאפשר הכללת כל המטלות / המשימות שיש לבצע

 כדי להחזיר את צה"ל למוכנות וכשרות מבצעית , בהקדם האפשרי.                           

 * השנתיים ,  תוקדשנה להכשרת כוחו העיקרי של צה"ל בסדיר ובמילואים  )כמענה                          

 מאורגן / מתוכנן , נוכח תרחיש ייחוס מעודכן(.                           

 * הכשרה ותרגול היחידות הסדירות  ועוצבות המילואים ; דרגי המפקדים ברמות                        

 השונות.                            

 

  -ב.   תקציב הביטחון             
   * התקציב חייב לגדול כדי לאפשר ביצוע התכנית. יחד עם זאת צריך לבחון מחדש את                  

 ח"י , לבין   -ח"א ו -העדיפויות והקדימויות בחלוקת התקציב בין חיילות השדה ל                     

 תקציבי מחקר ופיתוח  )אמצעים שניתן לדחות ביצועם , מבלי שצה"ל יאבד                       

 מיתרונו הטכנולוגי(.                     

 * התקציב חייב להיות מוסכם , וידוע מראש,  לשנתיים רצופות.                  

 

 



 

 -טיפול בכוחות הסדירים והמילואים כאחד  .ב

 * הדגש בשנה הראשונה ,יושם על הכוחות הסדירים והמילואים , המיועדים או עשויים  

 לפעול בחזית הצפון.   

 . שאר המערך בסדיר ובמילואים –* בשנה השנייה 

 

 –ליווי התכנית בסיוע מפקדים מהמילואים  .ג

 * כדי לשדרג ביצוע התכנית , חיוני שתכנית זו תלווה במפקדי מילואים , בכירים  

 ומנוסים , בדגש על שילובם בנושאים הבאים :   

 הכשרת יחידות ועוצבות המילואים ;  --   

 תרגול והכשרת מפקדים )מרמת מ"פ ועד מפקדי אוגדות( ;  --   

 בחינה וסיוע בתכנונים אופרטיביים ;  --   

 הכנה וביצוע תרגילי תכנון , תטל"גים ,תרגול שלדי וכדו' ;  --   

 ליווי יישום המלצות התחקירים )במיוחד ע"י קצינים שהיו מופקדים על תחקירים    --   

 מוגדרים(.       

 

 

  .  החזרת המוכנות והכשרות המבצעית של צה"ל3            

                    

 תרחיש הייחוס לצה"ל מחייב שינוי / עדכון.  א                   

 תחזית  שונה  באופי ומקום –עדכון , בדגש על צפי  –*  תרחיש הייחוס מחייב שינוי                         

 הלחימה.                            

 *  הלחימה , אליה צה"ל צריך להיות ערוך , פרט ללחימה בטרור הפלשתינאי והאחר ,                        

 לבנון וסוריה ; בחזית   –מחייבת הגדרה של לחימה בעצימות גבוהה )בחזית הצפון                             

 יו"ש ורצועת עזה(. כאשר מטרת המלחמה הנה  המצרית ;  בחזית הירדנית ; א                            

 קרב  התקפית. -הגנתית , המופעלת בצורת                            

 

 קיום תכניות אופרטיביות .ב

 *  יש להכין בהקדם , תכניות אופרטיביות ,  בהתייחס לתרחישי הייחוס המעודכנים.

 .07א יאוחר ממחצית ל –תכניות אלה יש לסיימן ,לאחר תאום ואישור , עד     

 מז"י. –ח"  –ח"א  –הפיקודים  –*  תכניות אלה ,חלקן יחייב בחינה בתרגול המצפ"ה 

 שנתית , כל חצי שנה תרגיל. ניתן להסתייע-תרגילים בתכנית הדו 4רצוי לבצע                         

 בכירים ומנוסים )כאמור לעיל(. בהכנת התרגילים וביצועם במפקדי מילואים                              

 

 הכשרות ואימוני הסדיר  .ג

 *  יש לסכם מחדש רמות האימון וההכשרה של יחידות השדה )שריון ,חי"ר ,תותחנים

 ןהנדסה(  , בדגש על :    

 אותה אסור  ,  קביעת רמת אימון ,  שלא תרד מרמת מינימום , מקצועית --    

 פל'. –כל היחידות חייבות להגיע לרמת אימון מח'   לשנות.        

 חי"ר  , חייבות תרגול רענון מקצועי ,   –יחידות המצויות בתעסוקה מבצעית  --    

 יומי.-אמון תלת –לפחות יום אחד בחודש ; ואחת לחצי שנה        

   *  יש לבצע תרגילים ברמה גדודית / חטיבתית , במשולב עם השתלמויות / קורסים

 של מ"פים / מג"דים , אשר ישולבו בתרגילים אלה.    

 חייליות ,  -מ"פים / מג"דים , בהשתלמויות רב -*  יש לקבוע הכשרות מיוחדות ל

 רקע עיוני ; תרגילי תכנון )על נתוני "אמת"( ; תרגילים שלדיים ;      –שתכלולנה     

 בצעו.שילוב בתרגילים גד' / חט' אשר הסדיר והמילואים י    

 

 

 

 



 

 הכשרות ואימוני המילואים .ד

 שנתית אמון כלל יחידות / עוצבות המילואים של המערך   –*  יש לסכם בתכנית הדו 

 הלוחם , בעדיפות וקדימות של אותן יחידות / עוצבות המיועדות ללחימה בחזית      

 הצפון.    

 לשלב בזמן   *  יחידות מכוחות היבשה )שאינן חי"ר( , הנקראות לתע"מ , הכרחי

 התעסוקה המבצעית רענון מקצועי ברמת הפרט / הצוות.    

 מג"דים , יש להכין השתלמויות מיוחדות )כמפורט   –*  למפקדים ברמות מפ"ים 

 בסעיף ג' לעיל(,  תוך שילוב בתרגילים הגד' / החט'  שיבוצעו במערך המילואים.    

  

 מילוי מלאים. קביעת נהלי פיקוח ובקרה על הוצאת תחמושות רגילה / מיוחדת. .ה

 שדרוג הציוד האישי בימ"חים.  שילוב מפקדי המילואים בפיקוח על הימ"חים. .ו

 

  ז.    הכשרת מפקדי עוצבות סדיר ומילואים
 מפקדים ברמת מח"טים / מפקדי אוגדות , חייבים לעבור הכשרה מיוחדת ,      

 שילוב בהכנת תכניות אופרטיביות )ראה סעיף ג' לעיל(; תרגול ברמה   --שתכלול :       

 רקע עיוני על הפעלת עוצבות , תטל"גים )מטרות "אמת"(, –הפיקודית ; השתלמות       

 תרגילים שלדיים ; שילוב מפקדות הגייס בתכנונים ובהכשרות.      

 

 

  הכוח בנין –.  הפעלת הכוח 4             

        

 א.   ההפרדה במטכ"ל , בראייה צה"לית כוללת  ובשיטת ההפעלה , בין בנין הכוח  

 משגה . -הפעלת הכוח  )באחריות אגף המבצעים(,  -)באחריות ס' הרמטכ"ל(  ל       

 הפרדה זו איננה נדרשת.  המטכ"ל פועל כגוף אחיד לבנין והפעלת הכוח כאחד.       

 כולל גופים שאין זה מתפקידם : אמ"צ   –פעילות כוח" המושג "מפקדות מ .ב

 .איננו נדרש –המבטא  משמעות ארגונית   -ואמ"ן.    וכן מושג זה ,       

 "בנין הכוח". -חסרות הגדרות ברורות ומדויקות על משמעות המושג "הפעלת הכוח" וג.    

 הנו המטכ"ל. – להפעלת הכוח. מפעיל הכוח אמ"צ  הנו גוף מטה ולא מפקדהד.    

 אמ"ן הנו גוף מטה ויש לו יחידות אותן ניתן להפעיל , אך ההפעלה נעשית באמצעות         

 תכנון ותאום אמ"צ.       

 הנו מפעיל כוח. )כמו : מפקדות הפיקודים / ח"א / –ה.   למעשה , כל גורם לו הוקצה כוח  

 ח"י / מפקדת גייס ; ואפילו בה"ד או מפקדת קצין חייל ראשי ,שקבלו משימה מוגדרת         

 הנם מפעילי כוח(. -וקבלו לשם כך הקצאת כוחות ,       

 ו.   יש לאסור השימוש ע"י " מז"י   במושג "תפעול" )הבא לגשר בתווך המושגי שבין    

 "הפעלה" ל"בנין"(.       

 

 

 .  אגפי  המטכ"ל  ומז"י 5             

            
 א.   המטכ"ל חייב להיות ,ראשית כל , המפקדה המפעילה את כוחות היבשה ,                      

 ח"י . -באמצעות מפקדות הפיקודית  ובסיוע ח"א   ו                          

 משגה. -י ,"פירוק" האגפים , ע"י העברת מחלקות / גופי משנה / כ"א  למז" .ב

 ענפים ,   –מחלקות  –חטיבות  –המטכ"ל , עם השנים , "נופח" וגדל  באגפים  .ג

 ללא הצדקה הנובעת מתוספת משימות / מטלות , בהשוואה למבנה וארגון של                            

 המטות הכללים , בדורות קודמים.                                

 ד.   יש להחזיר  את כל המחלקות / גופי המשנה / כ"א , שניתנו למז"י , חזרה לאגפי                      

 המטכ"ל.  המטכ"ל חייב לפעול בצורה מתואמת ויעילה , לבנין הכוח ולהפעלת הכוח                           

 / ס' רמטכ"ל.בשגרה ובשע"ח כאחד.  באחריות תאום של  ר' אג"מ / רמ"ט                          

 ה.   יש לבחון מחדש את תפקידי מז"י בשגרה ובשע"ח.  המבנה והארגון צריך להתבסס                      



  –על התפקידים העיקריים הבאים :  הכשרת חיילות היבשה ; גיבוש וקידום חיילות                           

 השדה  )מקצועיות , תו"ל , מסורת , דרגי הפיקוד ( ; מחקר ופיתוח ; אמל"ח ;                          

 הדרכה ואימונים.                          

 ו.   יש לבחון בצורה מסודרת ומעמיקה את אגפי/חטיבות/מחלקות/ענפי המטכ"ל , במבנהו                       

 סמכויות של כל הגופים   –אחריות  –הנוכחי , על בסיס עבודה אשר תגדיר : תפקיד                          

 כדי  -כנ"ל , בשגרה ובשע"ח כאחד , במגמה לצמצם / לאחד גופי משנה / תפקידים ,                          

 "להקל" על המטכ"ל לפעול ביתר יעילות )פחות ייצור ניירת / מפגשים / דיונים /                           

 מצגות / כפילויות / זמן לחשיבה / ולקיום נוהל קרב מהיר וקצר יותר(.                          

 

 

 .  הפיקוד המרחבי6            
                    

 ת ניכרות של אמצעים .הפיקוד , כ"מפקד מערכה" ,  יידרש לתוספו .א

 לפיקוד , בהתאם לנסיבות , תידרש  מפקדת גייס. .ב

 , מיותר ולא נדרש.   הגדרת הפיקוד "כמפקד מערכה"ג.                         

 מפקדת הפיקוד אחראית על מרחב / גבול גזרת הפיקוד , בהתאמה ליכולתה                             

 המבצעית.                                            

 עתודה , –ד.   יש להקים מחדש שתי מפקדות גייס. אחת עבור פיקוד הצפון , השנייה                      

 הקצאה בהתאם לצרכים.                           

               

 

 

 .  שיטת ההפעלה7              

 
 ניהוג" ,תיאורטית ניתן ליישמה ברמת   –תכנון  –א.   השיטה המתבססת על "עיצוב                      

 משגה.   –הפרט.  מתן ביטוי ארגוני לשיטה                            

 יה ,  יש לחזור למסורת ולניסיון המצטבר בצה"ל : ביצוע הערכת מצב , על כל שלב.   ב                     

 מניתוח המטרה , הגורמים המשפיעים , בחינת    -ע"י אותם משתתפים/ גורמים ,                            

 והחלטות.  ביצוע -חלופות אפשריות לכוחותינו ולאויב , וסיכום ע"י הגעה לתוכניות                           

 )אין "להעביר מקל"(. אסור לפצל  את תהליך הערכת המצב בין גורמים שונים .ג

לכן יש לבטל מחלקת העיצוב ומח' שליטה באמ"צ )השליטה חייבת להיעשות ע"י מי 

 שעשה את התכנון !(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 (802-06)   06וג' א

 תמונת מצב  –לבנון ד.  

 
 מאת : הרצל שפיר   
 

התחלה להבנת הנעשה  –קו מהווה  2006 -ל 2000מבלי להיכנס לנבכי ההיסטוריה ,התקופה שבין 
כיום בלבנון. חשוב לבחון מה היתה צריכה להיות התגובה המדינית והצבאית בתקופה זו וכיצב ניתן 

 היה לשלב ביניהם.
היתה התפתחות חיובית : צה"ל יצא מלבנון, ובהמשך נקבע וסומן הגבול הבינלאומי ע"י  2000בשנת 

שבעא שהוכרזה -צה"ל בשטח לבנון(, כולל חוות האו"מ   )תוך החזרת שטחים שולטים בהם החזיק
( הדורשת מלבנון להוריד צבאה לגבולה 1559כשטח סורי ולא לבנוני. כן התקבלה החלטת האו"ם )

ביטא  2006עם ישראל ולפרק נשקו  של החיזבאללה. בהחלט הישגים לישראל. אך ההמשך עד שנת 
גן כוחותיו באופן מקצועי ללחימה ככוחות כשלון מדיני וצבאי של ישראל. החיזבאללה התחמש , אר

וטילים הגדולה ממצאי  -גרילה; מפוזר בשטח, תוך הסתייעות באזרחי המקום;  אגירת כמות קטיושות
 רוב מדינות העולם; הקמת קו מוצבים מבוצר ומצויד היטב תוך ניצול כפרי הסביבה, מול גבול  ישראל.

ל אסטרטגי כנגד כל  פעילות צבאית צפויה "מאזן אימה"  ומשקכל זאת כדי לקיים למעשה 
 מישראל.

הדרג המדיני כשל ,באותה עת,   להציג המצב כבעיה דחופה המחייבת פתרון מדיני . והדרג הצבאי 
 כשל בכך שלא פעל  בכוח  נוכח התבססות החיזבאללה בגבול עם ישראל.

 
-הציג בצורה חד-חיילים, 8,תוך חדירה לגבול ישראל ,הריגת  06אירוע חטיפת החיילים ביולי 

משמעית אמונת החיזבאללה בקיום "מאזן אימה" עם ישראל. אך הדבר הביא ,בכל זאת , לשינוי 
 העמדה המדינית והצבאית של ישראל ובצורך להגיב.

הצבאית של תגובת ישראל נשווה אירוע זה עם האירוע שקרה -כדי לבחון נכונה המשמעות המדינית
אג'ר )החצוי בין ישראל ולבנון ( אותו תקפו כוחות ניכרים של החיזבאללה לפני חודשים מספר בכפר ר

אך נהדפו תוך כדי אבידות לתוקפים. למרות שהתקיפה היתה בתוך גבול  ישראל , צה"ל לא הגיב 
 בהמשך.

התוקפים היו  נהרגים בתוך גבולות ישראל )עם  -, היתה נכשלת 06נניח  כי פעולת החטיפה ביולי 
 ת לצה"ל( , האם במקרה זה ישראל היתה  מגיבה ?גרימת אבידו

קשה לומר מה היה קורה. "אם" , אך מותר להניח שצה"ל וישראל לא היו מגיבים גם הפעם. והמחדל 
 המדיני והצבאי היה נמשך.

 
 אך ישראל וצה"ל הגיבו.

 , יש להעביר הלחימה לשטח האויב מהר ככל שאפשר ובהיקף48בתפיסת הביטחון של צה"ל מאז 
, לא היה מוכן לכך, לא מבחינת הכוח , לא מבחינת המוכנות 06הכוחות המקסימלי. אך צה"ל ביולי 

והכושר לבצע. לעומת זאת ניתן היה להפעיל את ח"א וזאת עשו. האם קדמה לפעולה זו חשיבה 
 צבאית ומדינית שקולה , הבוחנת השילוב של ההיבט הצבאי והמדיני ? 

 –, מותר להניח כי שיקולים מעמיקים לא היו, ונבחר פתרון מהיר  בגלל מהירות התגובה ושיטתה
הפעלת ח"א.  האמנם האמינו כי ניתן יהיה בהפעלת ח"א בלבד למגר את החיזבאללה ?  יתכן שכן 

ויתכן שלא. מאחר והתשובה איננה חד משמעית הכרח היה לפחות לגייס מיד את כוחות היבשה סדיר 
וירית תוכל לבוא הפעילות היבשתית, במידה ותדרש. אך זה לא ומילואים , כך שלאחר המכה הא

 נעשה.
קיימת היתה אפשרות אחרת. המערך הקרקעי והלוגיסטי של החיזבאללה היה ידוע לצה"ל יחסית 
בצורה טובה, אם כי יש להניח כי חסרו פרטים טקטיים, כמו נקודות פריסה ,שיגור ומסתור, שיטת 

 ההפעלה המעשית בשטח.
לא היה עשוי בעקרון להשתנות במיוחד אם צה"ל, כצפוי ע"י החיזבאללה,לא מגיב בשלב מערך זה 
.ישראל  ניתן היה לשלב פעילות צבאית עם פעילות מדינית ע"י דחיית התקיפה בשבועזה.    לכן 

היערכות צבא לבנון -פונה ללבנון ולאו"ם בדרישה להחזיר החיילים החטופים ובקיום החלטת האו"ם 
 ישראל ופירוק החיזבאללה. בגבול עם



לבנון לא היתה יכולה לקיים הנדרש ממנה והחיזבאללה היה עונה מיד בשלילה כל עוד לא מקבלים 
 את התנאים שלו.

 מה ניתן היה להשיג בכך :
 *  הכנת תכניות לחימה מתואמות, תוך שילוב כוחות היבשה עם הפעילות האוירית.

 ולהכינם*  לגייס את כוחות המילואים של צה"ל 
*  להפעיל מערכת מדינית להצגת החיזבאללה ככח טרור המסכן את האזור, ויעודו השמדת ישראל. 

 טילים/טיושות ?( 12,000)עבור מה הוכנו מעל 
 *  להכין דעת הקהל העולמית לקראת פעילות התגובה של צה"ל.

 
 יבשתי לא הופעל.אך כאמור ישראל בחרה לפעול אחרת. ח"א הופעל בעוצמה רבה ומיד, אך כוח 

 ומטר הקטיושות והרקטות הונחת על עורף ישראל ויישובי הגבול. 
בהחלטה  G 7-מדינות  הקרתה ימים אחדים לאחרהפעילות האוירית.  הזדמנות מדינית נוספת

 יוצאת דופן מבחינת ישראל
האו"ם  יוצאות בהכרזה הקוראת לישראל ולבנון, לפעול להחזרת  החיילים החטופים, ולבצע החלטות

(1559.) 
ישראל היתה צריכה להכריז מידית כי היא מקבלת תנאים אלה, מפסיקה את תקיפות ח"א, ונותנת  

 , ליישם בפועל ההחלטה.  G7 -ללבנון ולמדינות ה
 כיצב המצב  עשוי היה להתפתח?

 היא תקבל ההצעה אך תודיע כי אין באפשרותה לממשה; –* מבחינת ממשלת לבנון 
 -יתנגד להצעה וממשיך בירי . או* החיזבאללה 

מקבל ההצעה ומכריז כי ניצח בלחימה ומוכן למו"מ להחלפת שבויים כפי שביקש בתחילה וכמובן  
 מתנגד לפירוק  נשקו.               

יסתבר מהר  כי קל להצהיר אך קשה לקיים. להרכבת כוח בינלאומי יידרש זמן   7G -* לארצות ה
 טח יותנו בהסכמת שני הצדדיםניכר והתנאים להפעלתו בש

 דבר שבתנאים ובמצב הקיים )מספר ימים מתחילת תקיפת ח"א(, לא ניתן יהיה להשיג.
על ישראל יופעל וודאי לחץ לא לחדש הלחימה,אך ללא מענה מעשי ,מדיני או צבאי ,להחלטה 

 שהוצעה על ידם,  ישראל חופשית להמשיך בפעילות.   
 מצב זה היה מאפשר לישראל :

 לשפר מצבה המדיני והתדמיתי כלפי העולם;  *
 *  להפעיל את צה"ל ע"י שילוב כוחות היבשה וח"א בלחימה למטרות מוגדרות היטב.

ימים מאז חטיפת החיילים מצבה של ישראל היה שונה  21מותר להניח כי במקרה כזה, לאחר 
 לחלוטין, בהשוואה למצב שקרה בפועל.

 
י להיכנס לפירוט כל הפעולות שנעשו או לא נעשו ע"י צה"ל בלבנון כיום,  קיימת מציאות אחרת. מבל

)ואני תומך באומרים כי ניתוח ובחינה מפורטת של  פעילות צה"ל רצוי שייעשו בתום הלחימה(,  חשוב 
 להציג מספר נקודות חשובות :

חלק * מטרות אזרחיות רבות שהותקפו בבירות ובדרום לבנון ,יצרו אוירה קשה ותחושה שלפחות 
 ממטרות אלה לא היה חיוני לתקוף.

* התקיפה הקרקעית הראשונה שנעשתה בתחום לבנון , דמתה בשיטתה ובהרכב כוחה לנעשה 
 באיו"ש ובעזה, ובלתי מתאימה לחלוטין ללחימה הנדרשת בלבנון. 

 * לא ניתן דגש מספיק, בזמן ובהיקף התקיפות של ח"א על  קו המוצבים של החיזבאללה בקו הגבול.
*  פגיעה חמורה בביטחון השדה ע"י תחנות הטלוויזיה )כולן( במהלך השידורים שלהם מהחזית 
ומבית. הצורך להגיש  שעות שידור רצופות מנקודות תצפית ו"מרפסות" תוך העזרות במבול של 

מומחים מכל הסוגים , הביאו  לנזק ממשי בביטחון השדה ולחוסר אחריות באמירות והצהרות לא 
 ן ע"י מגישי התכנית והן ע"י המומחים שנאלצו להתפתות לענות לשאלות לא ראויות.נחוצות, ה

, מציג לישראל בעיות לא קלות. במיוחד לאחר  צבאי של ישראל כיום –ניתוח המצב המדיני 
 הפגיעה באזרחים בכפר קלא.

ורה לרעת ישראל עומדת בפני סגירה או צמצום מימד הזמן הנשאר לביצוע; חלה תפנית בר –מדינית 
ישראל בדעת הקהל העולמית . ישראל מתקשה בהסבר מדיני לתופעות הצבאיות הקורות בשטח.  

ממשלת לבנון שהראתה קודם כי היא רוצה בשינוי אך לא יכולה, כיום טוענת שהחיזבאללה הנו חלק 
 מצבא לבנון ומשרת את כל מדינת לבנון ותושביה.

כיצד ומתי יופעל ? האם לפני הפסקת האש –ה מרכזיתהקמת הכוח הבינלאומי נתקל בקשיים, ושאל
או רק בתנאי  שתתקיים הפסקת אש ?  קשה להניח כי המדינות יסכימו להכנסת הכוח כל עוד קיימת 

 אש.
 ישראל עשויה לכן להתבקש להפסקת האש ללא קשר למצב בדרום לבנון או מצבו של החיזבאללה.



אך לא מוגר. הוא ישמור על יכולתו  לשגר קטיושות  כוחו של החיזבאללה ללא ספק הותש  -צבאית 
 וטילים בכל עת.

החלטה על קיום כוח בינלאומי תתקל בהתנגדות החיזבאללה, אך גם באם יסכים לכניסת הכוח ליד 
לבנון ,הוא ישמור על יכולתו לשגר טילים גם באם זה יבוצע מעל ראשי הכוחות  –גבול ישראל 

זאת ואף יגנו , במיקומם הקרקעי ,שלא מרצונם,   על החיזבאללה  הבינלאומיים שלא יוכלו למנוע
 מפני תקיפות קרקעיות ואולי אף אויריות עליהם.

 
 -?   מה עושים

*  למרות שגיאות העבר, הכרח להמשיך בלחימה הקרקעית ,ככל  שהמצב יאפשר, תוך ניצול כל 
 הכוח בתאום משולב עם ח"א.

אש לפני שהכוח הבינלאומי יהיה מוכן ממש להיכנס לשטח -*  ישראל לא יכולה להסכים להפסקת
 )בקשה להפסיק האש רק לאחר פריסת הכוח בשטח , לא תתקבל ע"י המדינות השונות(.

 *  הסכמת ישראל להפסקת אש צריכה להיות מותנת 
 בכניסת כוח בינלאומי ללבנון )כאמור לעיל(    –
 החיזבאללה יורחק מהגבול וצבא לבנון    --

 ימלא את מקומו;    
 החיזבאללה יפורק מנשקו.  --
החיילים החטופים יוחזרו לישראל )יש להניח כי ישראל תצטרך להסכים להחזרת שבויים/עצורים  --

 לבנוניים .בשום מקרה אסור להסכים להחזרת עצורים פלשטינאיים(.
הוא אכן ספג אבידות  אפשר וישראל  תדרש לוותר בנושא פירוק נשקו של החיזבאללה מתוך גישה ש

. באם השאלה הינה מה יהיה השינוי המדיני בתוך לבנון והאזורבנפש , בציוד,  בתשתית וכדו'.  
 צפה שתוך מספר שנים נעמוד בפני אותה בעיה.ישאר כפי שהנו כיום , 

סוריה, והמשמעויות המעשיות לכך חייבות להדאיג –אירן  –* הסכנה של "ציר הרשע"  החיזבאללה 
 –החופשיות.    ישראל חייבת לצאת למערכה מדינית  –אירופה וכל המדינות הדמוקרטיות את 

 הסברתית, מנומקת ורחבה.
* לבסוף , הכרח לציין את נחישות ממשלת  ישראל וצה"ל ; עמידות העורף ותושביו; כל אלה כדי 

בר, ההווה מחייב שניתן יהיה לבצע המשימות המוטלות על המדינה כיום. גם באם נעשו  שגיאות בע
 המשך אחידות, לכידות ואמונה ביכולת הממשלה וצה"ל לבצע הנדרש מהם. 
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 אל:  לשכת הרמטכ"ל
 דן חלוץ –עבור : הרמטכ"ל 

 

 אלוף )מיל( הרצל שפיר מאת: 
 

 יקר ,דן 
 

מניח כי המטכ"ל בכלל ואתה במיוחד נתונים בלחץ עבודה ובמועקה אישית , נוכח הטענות 
 המועלות כנגד הממשלה וצה"ל.

 אני מקווה שתמצא הזמן והעניין  לעיין במסמך זה.
 

בלחץ הקהל והתקשורת נראה כי וועדת חקירה ממלכתית תוקם.  אישית אני חושב שזו 
 כיצד הדבר ישפיע על צה"ל ומה ניתן לעשות.החלטה לא נכונה. השאלה 

 
בתום הלחימה במלחמת יוהכ"פ ,משה דיין מינה את מוטה גור כרמטכ"ל ואותי לר'אג"ם ומ"מ 
הרמטכ"ל )אז ,לתפקיד זה,  היתה האחריות על אגפי המבצעים , התכנון,  מו"פ וההדרכה(. 

כיצד לחקור ולבחון תפעול האם ו  –,אחד הנושאים הראשונים שמוטה ואנכי דנו בהם היתה 
צה"ל במלחמה זו.  מוטה החליט אז, בניגוד לדעתי ,כי צה"ל לא יחקור את עצמו, והסיבות 

 העיקריות לכך היו: 

  ההחלטה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית תגרום למצב בו רוב הקצונה הבכירה
 בצה"ל תעסוק בעיקר בנושא זה.

  הוחלפו או   -, אלופי המטכ"ל ( למעשה כל הקצונה הבכירה )אלופי הפיקודים
 בתהליך של חילופין, וקשה להניח כי יוכלו / ירצו לעסוק בנושא זה.

  מצב הרוח , הכללי , הן בציבור והן בצה"ל ,יקשה מאד על חקירה אמיצה ואמיתית
 של מאורעות המלחמה.

, כאמור לא הסכמתי עם מוטה .לדעתי,  צה"ל ,למרות המגבלות צריך היה לחקור עצמו 
בצורה מסודרת ומעמיקה. ואכן בהמשך , כאשר הוטל עלי להכין את שיקום צה"ל, הצטיידותו 

וארגונו לאחר המלחמה )תכנית "עשר השנים" אשר הוצגה בפני מזכיר ההגנה האמריקאי 
לקחים והמלצות של  –ובפני הפנטגון(, נאלצתי לערוך תוך חודשיים,  אסוף משמעויות 

לות השונים , ממלחמה זו,כדי לגבש המסקנות הנובעות מכך הזרועות )ח"א וים( והחיי
 שנתי של ארגון וצרכי צה"ל לעשור הקרוב.  -תכנון רב  -תורתית וארגונית וכתוצאה 

)אגב עם מפקד ח"א דאז, בני פלד , ישבתי שעות כדי לגבש יחד את השינויים העיקריים 
 ;  שליטה ובקרה מרכזית ; מערך מודיעין עצמאי -שבני שאף לבצע בארגונו של ח"א , 

 הגדרות מדויקות של סיוע ח"א לכוחות היבשה; והאמצעים הנדרשים לכך(.
 

 בהערכת מצב קצרה ותמציתית על הצפוי בעתיד , ניתן לומר בהכללה :

     המצב בלבנון יותנה ביכולת ממשלת לבנון  לשלוט באופן מעשי בדרום לבנון ; לפרק 
 תכן בשלבים, עם או בלי סיוע של כוחות בינ"ל( ;את החיזבאללה מנשקו )י      

, אך היא  הסבירות שאכן הדבר יממוש איננה גבוההקשה לנבא מה באמת יקרה. 
 קיימת.  

 *   רצונה של סוריה לשמור על השקט ברמה"ג , יותנה בהערכתה מה ניתן ללמוד         
 וליישם מהמאבק של החיזבאללה בלבנון על הנעשה בגבול עם ישראל; ומידת             
 ההרתעה הקיימת של צה"ל.           
 הימנעות סוריה מסיוע מתמשך לחיזבאללה יותנה ביכולת הכוחות הבינ"ל למנוע                  



 .יתן יהיה למנוע סיוע זהקשה להניח כי נזאת. ובתגובה האפשרית של ישראל.             

  והפעילות של   –ההצטיידות  –ברצועת עזה תהיה מגמה לחקות את הארגון 
 החיזבאללה.  המניעה / הסיכול  יהיו תלויים בצה"ל ובשת"פ עם מצרים.

   –קיימת אפשרות למלחמה בלבנון )ויתכן אף בסוריה( , תוך השנה   -*    ולסיכום       
 השנתיים הקרובים.                           
 : על צה"ל )ועל המדינה , אך זה נושא המחייב   המסקנה העיקרית   -                      

 בהקדם  התייחסות נפרדת(, להתכונן ולהיערך לקראת אפשרות זו                           
  האפשרי.                          

 
חקירה / בדיקה  שידונו ויבחנו נושאים מרכזיים ,כדי  –צוותי מעשית על צה"ל, לדעתי, להקים 

 ללמוד לקחים, להוציא משמעויות ומסקנות ענייניות , כדי לאפשר לצה"ל ,בהקדם האפשרי,
לארגן, לחמש , לאמן ולתכנן הפעלתו לקראת ביצוע של מטרות / ייעדים צפויים , אך 

 מוגדרים.
–לבחון  –ירוט הנושאים המרכזיים אותם יש ללמוד יש להניח כי אין לצה"ל בעיה בהגדרה ופ

 א למסמך זה(. -ולחקור. )רשמתי לעצמי שורה של נושאים כנ"ל, בנספח
 

להערכתי יש להתחיל בהקמת צוותים לבחינת הנושאים המרכזיים מיד. יש להטיל עליהם 
מילואים איש, ולכלול בו אנשי  5חודשים. כל צוות רצוי שימנה עד  3-4לסיים עבודתם תוך 

 בכירים , ותיקים ומנוסים. יש חשיבות רבה בשילוב אנשי מילואים אלה :

 ;מבחינת ההשפעה החיובית  )והאמינות( שתהיה לכך על חיילי המילואים 

 ;מבחינת הציבור 

 , ניסיונם ובכירותם יתרמו רבות לרמת התוצאות ואמינותם.  -מהבחינה המעשית 
ראה הפירוט  –,שלדעתי מן הנכון לנצלם למשימה זו רשימה של קציני מילואים בכירים 

: חשוב לא להשתמש באותם קצינים / מומחים אשר הופיעו בפני  הערהא' מצורף.  )-בנספח
 התקשורת והביעו דעתם בנושאים שונים במהלך הלחימה(. 

 
אין להמתין ואין הכרח לקשור פעילות זו עם הקמה )או אי ההקמה( של וועדת חקירה 

 / ממשלתית. לצה"ל חיוני לבצע הדברים בהקדם האפשרי. ממלכתית
 

 אהיה מוכן לעזור ולסייע במידה ואדרש לכך. 
 
 

 בברכה  ובהצלחה ,
 

 אלוף )מיל( הרצל שפיר
 
 
 
 
 
 

 מצורף נספח א'

 
 
 
 
 
 
 



 
 חקירה  –נושאים מרכזיים לבחינה   -מלחמת לבנון :   א' –נספח 

 
משנה לכל אחד -הנושאים להלן ,רשומים בהכללה. צריך יהיה לפרט ולהגדיר נושאי

 מהנושאים המרכזיים: 
 

 ההכוונה והתאום עם הדרג המדיני. .1
 הגדרת מטרות / ייעדי המלחמה בשלבי הלחימה השונים. .2
 האופרטיבי ,המוקדם ,  של צה"ל / פיקוד הצפון. –התכנון האסטרטגי  .3
 ב הלחימה : אמון , הצטיידות ,רמת כשירות.מצב העוצבות הסדירות, ער .4
 –ימ"חים ,  רמת כשירות  –מצב עוצבות המילואים, ערב הלחימה : אמון , הצטיידות  .5

 מפקדים חיילים.
 ההחלטות העיקריות שהתקבלו במהלך ובשלבי הלחימה השונים. –התכנונים  .6
 התכנון והתפעול של מפקדת פיקוד הצפון בשלבי הלחימה השונים. .7
 ל הטקטי של כוחות היבשה השונים והשילוב ביניהם בלחימה )שריון ;הנדסה ;התפעו .8

 חי"ר; חת"ם (;
 התוצאות המעשיות בשטח מתפעול כוחות היבשה להשגת המטרות שהוטלו עליהם. .9

 שילוב ח"א בקרב היבשה; .10
 תפעול ח"א כזרוע הלחימה העיקרי של צה"ל , בשלבי הלחימה השונים. .11
 הלחימה / עם פתיחת הלחימה /במהלך הלחימה; לפני תחילת  -המודיעין :  .12

 מודיעין השדה והתאום בין הדרגים השונים;  -                    
 המודיעין הטכני;  -                    
 האמצעים השונים שהופעלו ע"י ועבור הפיקוד / החיילות השונים /  -                    

 הזרועות השונים  )ח"א וח"י(;                       
 המבצעים המיוחדים שבוצעו במהלך הלחימה ועם סיומה. -

 . המבצעיים המיוחדים שבוצעו ע"י כוחות יבשה / ים / אויר.13     
 ההכנות והתכנון העקרוני ;  -. המערך הלוגיסטי 14     

 בשיטה , בהיקף ובתוצאות -וע שניתן בשלבי הלחימה ,הסי  -                                   
 בשטח;                                      
 האמצעים השונים שהופעלו ,השליטה והשימוש בהם;  -
 מערך הימ"חים;  -
 פינוי נפגעים .  -

 מפקדות / חמ"לים ואמצעים חזותיים ;  -. המנהיגות ואמצעיו : 15     
 מיקום מפקדים ; כשירות מפקדים ברמות השונות;  -                                       

 השליטה בשלבי הלחימה ע"י הדרגים השונים;  -                                        
 ; הלחימה )והתגוננות( בטילי האויב השונים.  16     
 הטיפול בחיילי המילואים ;  -. כוח אדם : 17     

 הטיפול בנפגעים ; במשפחות הנפגעים;  -                          
 ההפעלה של המערך האכ"אי בשלבי הלחימה השונים ולאחר   -                          

 הלחימה.                               
 . תפעול מערך ההדרכה במהלך הלחימה.18      

 
)רשימה חלקית; בדגש על  החקירה / הבדיקההמלצה על אנשי מילואים לשילוב בצוותי 

 בכירות וניסיון( : –וותק 
גל ; אלוף -דן שומרון ; אלוף )מיל( חיים ארז ; תא"ל )מיל( א.קהלני ; אלוף )מיל( יאנוש בן

 )מיל( מצנע ; אלוף )מיל( הרצל שפיר ; אלוף )מיל( אריה לוי )קתמ"ר / ר' אג"א( ; תא"ל )מיל( 
יל( שלמה גזית ; תא"ל )מיל( דב תמרי ; אלוף )מיל( א.רותם ; דר'/סא"ל גיורא זורע ; אלוף )מ

עמיר שחר )חת"מ / רפואה( ; אלוף )מיל( עמוס לפידות ; תא"ל )מיל( נתקה ניר ; אלוף )מיל( 
 עמנואל סקל;  אלוף )מיל( מנחם עינן; תא"ל )מיל( זאב קורן ;

 



 

  ה           ימלחמת לבנון השני -המלצות לביצוע .  ו
 להרצל שפיר-20/5/08סטטוס נכון ליום     

 

אחריות  ההמלצה מס'

 ליישום

 הערות סטטוס גופים נוספים לתיאום

פריסה מחודשת של   .1

מטות ההפעלה 

במחוזות חיפה 

וצפון )בדגש על 

 מחוז חיפה(

סמנכ"ל 

שיווק 

וקשרי 

 לקוחות

 בטחון ארצי -

אגף לוגיסטיקה  -

 ונכסים

מחוז  בוצע

חיפה 

 עבר

לאתר 

 זמני.

מחוז 

הצפון 

מכין חדר 

מלח 

 חדש

לבחון את   .2

המרחבים המוגנים 

בכל החברה 

ולשפרם בהתאם, 

כולל פעולת מכשירי 

קשר וטלפונים 

 סלולאריים

 שיווק וקשרי  לקוחות - קב"ט ארצי

 ייצור והולכה -

 אגף אספקה -

 משאבים אסטרטגיים -

הבטחון  בוצע

הארצי 

בצע סקר 

מקיף 

וישם את 

 לקחיו

מאגר ציוד הכנת   .3

 מיגון אישי

  בוצע סמנכ"לים קב"ט ארצי

הכנת תוכנית לפינוי   .4

משפחות עובדים 

 לעורף

אגף משאבי 

 אנוש

 

יתקיים  לא בוצע סמנכ"לים

רק 

באירוע 

 נוסף

לשדרג את מערך   .5

הטלמסר והודעות 

SMS 

אגף 

מערכות 

מידע 

 ותקשוב 

 אגף משאבי  -

 אנוש

 חט לקוחות -

המערך 

נבדק ופועל 

לשביעות 

יחידת  רצון

 הקשר

 

הדרכת תורנים   .6

למערך מטות 

ההפעלה לצורך 

 הפעלת מערכת 

אגף משאבי 

 אנוש

 

 

 סמנכ"לים -

 יחידת ניהול   -

 המערכת -

מבוצע מדי 

 שנה

שני 

תרגילי 

מנורה 

 שנתיים



 

"מנורה" ומערכות 

 מחשוב נוספות

אחריות  ההמלצה מס'

 ליישום

 הערות סטטוס גופים נוספים לתיאום

בחינת תרחיש   .7

ייחוס מעודכן לעורף 

ומשמעותו מבחינת 

פגיעה במערכת 

 החשמל.

 

 מל"ח ארצי

 

 סמנכ"לים

  בביצוע

ביצוע תרגיל חירום   .8

כלל ארצי על פי 

תרחיש ייחוס 

 מעודכן.

היה תרגיל  סמנכ"לים מל"ח ארצי

 .2007חורף 

תרגיל 

חרום 

יתקיים גם 

 2008ב

. 

תרגיל על 

בסיס 

תרחיש 

היחוס 

יתקיים 

 2009ב

בדיקת ושיפור   .9

מערכות האזעקה 

 בכל אתרי חח"י

 

 קב"ט ארצי

 

 סמנכ"לים

בתאום  בוצע 

עם 

 פקע"ר

להתארגן מראש על   .10

פי הנחית הרשות 

הממלכתית 

לאבטחת מידע 

 )רא"ם(

 

אגף 

מערכות 

מידע 

 ותקשוב

 

 סמנכ"לים

  בוצע

לבצע תוכנית רענון   .11

 למשתמשים במירס

אגף 

מערכות 

מידע 

 ותקשוב

  לא בוצע אגף משאבי אנוש -

להשלים שיפורים   .12

 במשרדי הדובר

 יחידת ניהול המערכת - דובר חח"י

 מל"ח ארצי -

יבוצע על  לא בוצע

ידי דובר 

 חח"י

 

 

 

*   *   * 
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