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אל"ם אמיר הרפז
ראש החטיבה האסטרטגית במטה 

לביטחון לאומי

חייל גרמני בסטלינגרד
לצורך בתמרון יבשתי יש נימוקים טקטיים, מערכתיים 
יבשתי  ואסטרטגיים שהבנתם תאפשר לתכנן תמרון 
ים  האסטרטגי ההישגים  את  המשיג  ותר,  י ן  נכו
והמערכתיים הריאליים המצופים ממנו, ללא היחשפות 

לחסרונות הכרוכים בתמרון כזה

תפקידיו
 החדשים 

של התמרון
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השינוי באופי הסכסוכים ובטבע המלחמות 
בשני העשורים האחרונים הביא לירידה 
של  המסורתיים  תפקידיו  בחשיבות 
התמרון היבשתי של צה"ל: הסרת האיום 
קיצור  האויב,  צבא  הכרעת  העורף,  על 
עלה  במקומם  שטח.  וכיבוש  הלחימה 
אחרים  חיוניים  תפקידים  של  ערכם 
משלים  מהלך  הן  לשמש  התמרון:  של 
למאמץ האש והן מרכיב הכרחי בשבירת 
אסטרטגיית הלחימה של האויב. המאמר 
בוחן את התפקידים האלה כפי שבאו לידי 

ביטוי בלחימת צה"ל בעשור האחרון

מבוא
בשדה  היבשתי  התמרון  של  בתפקידיו  שחל  בשינוי  עוסק  המאמר 
הקרב המודרני. השינוי מתאפיין בראש ובראשונה בירידת חשיבותם 
של תפקידיו המסורתיים של התמרון כפי שהוגדרו תיאורטית ובאו 
לידי ביטוי בפועל במלחמות ישראל עד שנות ה-80 של המאה ה-20. 
במקביל, עם השינוי שהתחולל באופי הסכסוכים ובטבע המלחמות 
בשני העשורים האחרונים, נוצרו לתמרון היבשתי תפקידים חדשים. 
מדינות האויב במעגל הראשון ובמעגל השני וכן ארגוני טרור בגבול 

יהצפוני וברשות הפלסטינית שינו בשני העשורים האחרונים את הת
נהלותם הצבאית-אסטרטגית בעימות עם ישראל. תפיסתם החדשה 
מנסה לעקוף את העליונות הצבאית של ישראל, ועיקרה - במישור 
נשק  בעזרת  הישראלי  העורף  על  איום  יצירת  הוא   - הטכנו-טקטי 

תלול מסלול.
בבואם להפעיל כוח צבאי כדי להשיג מטרות מדיניות נוטים קברניטי 
המדינה - מדינאים ומצביאים כאחד - להעדיף מערכה המבוססת 
על אש מנגד על פני מערכה שעיקרה הוא תמרון יבשתי. זאת בשונה 
מפתיחה במלחמת אין בֵררה מול פלישה קרקעית, למשל. למערכה 
יתרונות מרכזיים: היא מאפשרת  יש כמה  על אש מנגד  המבוססת 
לצה"ל להביא לידי ביטוי את יתרונו הטכנולוגי והאיכותי ולהימנע 
במידה רבה מסיכון חייליו; היא מצמצמת את המחאה הבין-לאומית 

טרי בהתפשטות  איום  האויב  שטח  לתוך  יבשתי  בתמרון  יהרואה 
בין מהלכים  יותר  נוח  ישראל; היא מאפשרת שילוב  טוריאלית של 
מדיניים למהלכים צבאיים; ובמיוחד היא מקנה את  היכולת לעצור 
את האש או לווסת את עוצמתה בכל זמן נתון במסגרת מאמץ מדיני 

משולב להשגת מטרות המערכה.
אך למערכה המבוססת על אש מנגד יש גם כמה חסרונות בולטים: 

יכוחותיו של היריב מסתגלים לעליונות הטכנולוגית של צה"ל וערו
כים להקשות עליו להשיג הישגים צבאיים ישירים במערכה של אש 
מנגד. לכן קשה להכריע מערכה כזאת, והיא נוטה להתגלגל במציאות 

הישראלית - ובשונה מהמערכות שמנהלים האמריקנים - למלחמת 
התשה הדדית. יתר על כן, גם על הפעלת אש מנגד יש מגבלות קשות 
של לגיטימציה בין-לאומית ושל לגיטימציה פנימית שכן היא כרוכה 

לעיתים בפגיעה באזרחים לא מעורבים.
בשל החסרונות המפורטים לעיל ובשל האכזבה מצורת ההפעלה של 
הכוח במלחמת לבנון השנייה ישנם קולות רבים הקוראים להחזיר את 
התמרון היבשתי לתוך שטח האויב למקום מרכזי בכל תוכנית להפעלת 
כוח בעתיד. מי שגורסים כך מדגישים שהשתלטות פיזית על השטח 

היא הדרך הטובה ביותר להפסיק את האש שיורה האויב משטחו.
אולם כל תמרון קרקעי כזה יתבצע כיום בשדה קרב רווי בנשק נ"ט 
האוכלוסייה האזרחית  בתוך  שנטמע  אויב  ומול  ובמוקשים  מודרני 

וב וממושך,  מורכב  להיות  כיום  צפוי  כזה  תמרון  כל  לכן  יהצפופה. 
נוסף  מהלכו תימשך תקיפת העורף הישראלי באש תלולת מסלול. 
על המחירים הצבאיים הכבדים שתשלם ישראל עלולים להיווצר לה 
קשיים מדיניים ואתגרים בתחום הלגיטימציה הפנימית. יתר על כן, 
שלב הסיום של מהלך יבשתי מעין זה מייצר דילמה בין שני מצבים 
בעייתיים: מחד גיסא, כיבוש שטח רווי באוכלוסייה עוינת ושליטה 
בו לאורך זמן אינם תואמים את האינטרס של ישראל. מאידך גיסא, 

יקיים ספק אם מהלך של כיבוש, שבעקבותיו יפונה מיד השטח שנכ
בש, יביא להכרעה משמעותית שדרושה כדי לדחות ככל האפשר את 

העימות שלאחר מכן.
מעיון בספרות הצבאית שנכתבת בישראל בעשור האחרון מתקבלת 
התחושה שקיימת הסכמה רחבה בנוגע לנחיצותו של תמרון יבשתי 
כדי לנצח מלחמה מוגבלת מול אויב לא סדיר, אך כשעולה השאלה 
מה בדיוק צריך או יכול תמרון כזה להשיג, נתקלים במבוכה ובבלבול. 
לצורך בתמרון יבשתי יש נימוקים טקטיים, מערכתיים ואסטרטגיים. 
הבנה טובה יותר של הנימוקים האלה תאפשר לתכנן תמרון יבשתי 
נכון יותר, המשיג את ההישגים האסטרטגיים והמערכתיים הריאליים 

יהמצופים ממנו, ללא היחשפות לחסרונות הכרוכים בתמרון כזה. הני
מוקים המערכתיים והאסטרטגיים בזכות התמרון היבשתי תלויים, 
כמובן, בתנאים הפרטניים של המערכה שבה הוא מתוכנן להתרחש, 
אך ניתן וחשוב לשרטט באופן כללי את תפקידיו החדשים של התמרון 

בשדה הקרב המודרני.
ואופי המערכה הת היא שעם השתנות שדה הקרב  יטענת המאמר 

פתחו תפקידים חדשים לתמרון היבשתי. עוד הוא טוען שבעשורים 
האחרונים ירדה חשיבות התפקידים המסורתיים של התמרון היבשתי 
בתפיסת הביטחון של ישראל: להרחיק מהעורף את סכנת הכיבוש, 

ילהיות מרכיב מרכזי בהכרעת צבא האויב ולאפשר כיבוש שטח להר
חבת העומק האסטרטגי ולהשגת קלפי מיקוח לקראת המשא ומתן 

שיתנהל בסוף הלחימה.
את האיום על העורף יוצר האויב באמצעות אש קרקע-קרקע שנורית 

ימעומק שטחו, והוא כלל אינו מנסה לפלוש לשטח המדינה דרך גבולו
תיה כבעבר. לכן איבד התמרון את תפקידו המסורתי: לבלום פלישת 
אויב. ומאחר שקטנה מאוד הסכנה למתקפת פתע, גם אין עוד צורך 
לעבות את העומק האסטרטגי. במקביל, עקב צפיפותה של אש המגן 
ועקב יעילותה הרבה - במיוחד של נשק הנ"ט ושל המיקוש - עלתה 

מידת השחיקה הצפויה מביצוע תמרון יבשתי באזורי אויב צפופים.
אף שהתמרון היבשתי איבד את תפקידיו המסורתיים, עצם ביצועו 

תפקידיו
 החדשים 

של התמרון
היבשתי
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עדיין חשוב, משמעותי ואף הכרחי בדרך כלל כדי להשיג את מטרות 
המלחמה. תפקידיו החדשים של התמרון היבשתי הם הן פיזיים והן 
ברמה התודעתית וכוללים: הפגנת מחויבות עמוקה ומלאה למאבק, 

יהגברת הלגיטימציה הפנימית והחיצונית להפעלת הכוח, ניפוץ הפ
ירדיגמה שמנסה לקבע האויב בנוגע להימנעות מתמרון, מיטוט אס

טרטגיית ההיעלמות של האויב משדה הקרב, יצירת חלופה למערכה 
של אש מנגד בעת שזו מגיעה לשלב היעילות הפוחתת, יצירת איום 
להמשך העימות ולהחרפתו, השגת נכס טריטוריאלי לקראת המערכה 

המדינית שצפויה עם סיום הלחימה.
במאמר יתוארו תפקידיו המסורתיים והחדשים של התמרון היבשתי. 
לשם המחשה יובאו שלושה מקרי בוחן: מבצע "חומת מגן" )2002(, 
מלחמת לבנון השנייה )2006( ומבצע "עופרת יצוקה" )2009-2008(.

תפקידיו המסורתיים של התמרון היבשתי 
של  הלחימה  בתורת  היבשתי  התמרון  של  המסורתיים  התפקידים 
בתיאוריה1  כפי שעוצבה  ישראל  נגזרים מתורת הביטחון של  צה"ל 
ובפועל במלחמות ישראל. מטרות המלחמה של צה"ל בתחילת דרכו 
הדגישו את הצורך להעביר את המלחמה לשטח האויב כדי להרחיק 
את האיום מהיעדים בעורף שהם נכסים אסטרטגיים. התמרון אמור 
אפוא למנוע סבל מהאוכלוסייה האזרחית, נזקים לתשתיות ולנכסים 
תפקיד  בעורף.  המלחמתי  המאמץ  של  משתקת  ופגיעה  הלאומיים 
נוסף של התמרון היבשתי הוא להיות מרכיב מרכזי בהבסתו של צבא 
האויב באמצעות פגיעה מכריעה בכוחו הצבאי. כמו כן נועד התמרון 
לאפשר כיבוש שטח כדי להרחיב את העומק האסטרטגי של המדינה 
ולהשיג קלפי מיקוח לקראת המשא ומתן שמתחיל עם תום הלחימה.

כאמור, תפקידו המסורתי הראשון של התמרון היבשתי הוא הסרת 
האיום מהעורף. בעשורים הראשונים לעצמאות ישראל איים האויב 

יעל העורף בעיקר באמצעות חדירה פיזית של כוחות צבא דרך גבולו

תיה היבשתיים של המדינה. את האיום הזה הוא משיג עתה בעיקר 
באמצעות אש תלולת מסלול מעומק שטחו. לכן תפקידו של התמרון 
על העורף השתנה מבסיסו  הישיר  בבלימת האיום הצבאי  היבשתי 

ואיבד מחשיבותו.
תפקידו המסורתי השני של התמרון הוא להיות מרכיב מרכזי בהכרעתו 
הפיזית של האויב באמצעות השמדה מסיבית של כוחות הצבא שלו. 
לדברי דב תמרי, את היעדים שמציב הדרג המדיני בפני הדרג הצבאי 
נוטה זה האחרון לתרגם בדרך כלל להשמדת כוחות ולכיבוש שטח.2 
אולם בניגוד למלחמות בצבאות הסדירים של מצרים ושל סוריה, אופי 
הסכסוך וטבע המערכה במלחמה מוגבלת אינם מאפשרים בדרך כלל 
להשיג הכרעה צבאית במובנה המסורתי. אופיה של לחימת הגרילה 
שנוקטים הכוחות האלה פוגע ביכולת להשיג השמדה צבאית מכרעת 
של אויב לא סדיר. כוחות האויב אינם מחויבים להגן על שטח כלשהו 
ומודעים לחולשתם בקרבות חזיתיים מול צבא סדיר, מצויד ומאורגן, 
נוקטים אסטרטגיה של היעלמות באמצעות טקטיקה של  ולכן הם 
הימנעות מקרבות מכריעים וגדולים ובאמצעות בחירת נקודות המגע 
והחיכוך הנוחות להם במפגש עם הכוח הצבאי. בשל כל אלה פוחתת 
יכולתו של התמרון להשיג שיעורי השמדה משמעותיים של כוחות 
אויב, ובמקביל יורדת חשיבות תפקידו של התמרון היבשתי בהשגת 

הכרעה צבאית של כוחות באמצעות השמדה מסיבית.
תפקידו המסורתי השלישי של התמרון היבשתי הוא לקצר את משך 
הלחימה ולמנוע את התפתחותה של מלחמת התשה. התמרון היבשתי 

יאמור לגרום לאויב להפסיק את הלחימה בין אם בשל שיעורי שחי
קה גבוהים של כוחותיו ובין אם בעקבות הגעת הכוחות המתמרנים 
לקרבת מרכזים אסטרטגיים. הקושי לממש את התפקיד הזה נעוץ 
בשינוי אופיה של המלחמה. במישור הטקטי השינוי הוא היעלמותו 
של האויב באמצעות הסתתרות ושימוש נרחב בתווך התת-קרקעי; 
מחוץ  להישאר  האויב  של  הקפדתו  הוא  השינוי  האסטרטגי  במובן 

חרמ"ש ישראלי בעלייה לרמת הגולן במלחמת ששת הימים
מטרות המלחמה של צה"ל בתחילת דרכו הדגישו את הצורך להעביר את המלחמה לשטח האויב כדי להרחיק את האיום 

מהיעדים בעורף שהם נכסים אסטרטגיים
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למשל  חדשים,  תפקידים  כיום  יש  לתמרון 
לעצב את תודעת האויב ולשכנעו שהובס

למעגל האחריות המדינתי. ניתן לסכם אפוא שתפקידו של התמרון 
היבשתי לקצר את משך המלחמה הוא רלוונטי גם היום, אולם אופן 
ואף  בהכרעה  ישיר  פיזי  איום  באמצעות  עוד  לא  השתנה:  מימושו 
מורכבים  ממדים  באמצעות  אלא  בפועל,  הכרעה  השגת  באמצעות 
ועקיפים. חשוב לציין שאין ביכולתו של התמרון היבשתי למנוע את 

סכנת התפתחותה של מלחמת שחיקה.
שטח  לכבוש  הוא  היבשתי  התמרון  של  הרביעי  המסורתי  תפקידו 
לקראת  מיקוח  קלפי  ולהקנות  אסטרטגי  עומק  ליצור  כדי  אויב 
המשא ומתן המדיני. התפקיד הזה של התמרון הפך גם הוא למיותר, 
שכן צבאות הגרילה אינם מאיימים על ישראל בכיבוש, אלא מציבים 
גם השינויים  כן,  על  יתר  בפניה אתגרים בעלי אופי שונה לחלוטין. 
בסביבה הבין-לאומית מגבילים מאוד את יכולתו של צה"ל לכבוש 
שטחים ערביים ולהחזיק בהם לאורך זמן. גורמי הכוח במערב נוטים 
כיום להתנגד באופן אוטומטי לשינוי הסטטוס-קוו הטריטוריאלי - 
גם אם הכיבוש הוא זמני ולמטרות הגנה. אשר לכיבוש שטח לאורך 
זמן, מהלך כזה לא רק שאינו מקובל בעולם, הוא גם מנוגד לתפיסתה 

המדינית-אסטרטגית של ישראל כיום.
ילסיכום הפרק הזה: התמרון היבשתי אינו מסוגל היום למלא את תפ

קידיו המסורתיים )למשל, השמדת האויב(, או שההישגים שביכולתו 
להשיג כבר אינם ממש חיוניים )למשל, הגדלת העומק האסטרטגי(. 
אולם התמרון לא הפך למיותר, שכן יש לו כיום תפקידים חדשים, 

למשל לעצב את תודעת האויב ולשכנעו שהובס.

התמרון היבשתי בפועל - ניתוח מקרי בוחן
במקרי הבוחן שיובאו להלן נבחנים תפקידיו המסורתיים של התמרון 
על פי סדר הופעתם בראשית המאמר. תפקידיו החדשים של התמרון 

ימוצגים על פי סדר חשיבותם ומשקלם. אלה משתנים ממקרה למק
רה בהתאם למאפיינים השונים של כל תמרון: היקפי הפעלת הכוח, 

הזירות והיעדים.

מימוש תפקידיו המסורתיים של התמרון ב"חומת 
מגן" )2002(

תפקידו המסורתי הראשון של התמרון ב"חומת מגן" היה הרחקתו 
של איום הטרור הפלסטיני. זה בא לידי ביטוי בפיגועי התאבדות - 
בעיקר בלב ערי ישראל בתוך תחומי הקו הירוק. עם זאת האיום הורחק 
בעיקר באמצעות ההפרדה בין שתי החברות, הפלסטינית והישראלית, 
ובאמצעות פעילות בעלת אופי הגנתי כמו הקמת גדר ההפרדה ותגבור 
האבטחה במקומות הציבוריים. אף שניתן לטעון - ובצדק - שתוצאות 
המבצע היו הפחתת איום הטרור על העורף הישראלי, הרי התמרון 

היבשתי ב"חומת מגן" לא כּוון להרחיק פיזית את האיום מהעורף.
תפקידו המסורתי השני של התמרון הוא להיות מרכיב מרכזי בהכרעת 
צבאו של האויב באמצעות השמדת כוחות. אין תוחלת בניסיון לחפש 
קרב הכרעה חזיתי עם כוח משמעותי של אויב לא סדיר הפועל בשיטות 
של גרילה. הפעולה הסימולטנית שאיפיינה את מבצע "חומת מגן" 
והחדשנות שבכניסה המסיבית למרכזי הערים הצפופות אכן השיגו 
פגיעה גדולה מהרגיל בכוחות האויב. בסך הכול נהרגו במבצע כ-200 
מאנשיהם של ארגוני הטרור, מהם כ-50 בג'נין, ומדובר היה בפגיעה 
ישירה בכוחו של האויב. אולם מי שמכיר את מבנה הכוח של ארגוני 
-אפשר לטעון שמדובר בהכרעה. גם הירידה המרשיי יהטרור יודע שא
מה במספר הפיגועים אינה מיוחסת למספר אנשי הטרור שנפגעו אלא 
לאפקט המצטבר של אמצעי הגנה, של מאמץ מודיעיני ושל פעולות 
התקפיות רצופות בהמשך הדרך. ניתן לומר אפוא שהשמדת הכוחות 

לא מילאה תפקיד מרכזי בהשגת ההכרעה ב"חומת מגן".
תפקידו המסורתי השלישי של התמרון היבשתי הוא לקצר את זמן 

יהלחימה באמצעות ניהול התקפה בתוך שטח האויב ומניעת התפתחו
תה של מלחמת שחיקה. לכאורה, פעולה התקפית נגד ארגוני הטרור, 
ממשוואת  יציאה  של  תחושה  נותנת  מולם,  ההגנה  מחיזוק  בשונה 
השחיקה שהייתה אופיינית למאבק המתמשך של החברה הישראלית 
נגד הטרור. אך העובדה היא שהמאבק בטרור הפלסטיני נמשך מיד 
עם תום המבצע - רק מֶעמדה שונה. מטרת המבצע, שהושגה בצורה 
טובה, הייתה החזרת חופש פעולה צבאי רב יותר לכוחות צה"ל בתוך 
העמוקה  ההבנה  על  מצביע  המטרה  ניסוח  אך  הבנויים,  השטחים 
השחיקה  מלחמת  המשך  את  למנוע  מתוכנן  אינו  הצבאי  שהמהלך 
אלא רק לנהלה מעמדה צבאית טובה יותר. לכן גם שני התפקידים 
המסורתיים האלה של התמרון - קיצור הלחימה ומניעתה של מלחמת 

שחיקה - אינם רלוונטיים ב"חומת מגן".
תפקידו המסורתי הרביעי של התמרון היבשתי הוא לכבוש שטחי אויב 
וצבאי לקראת  יתרון מדיני  ליצור עומק אסטרטגי או להקנות  כדי 
נכנסו כוחות צה"ל לשטחי  שלב המשא ומתן. במהלך "חומת מגן" 
A. בהסכמי אוסלו נקבע שמדובר בשטחים שנתונים לשליטה מלאה 

תפקידיו החדשים של התמרון היבשתי
כדי להבין מה ניתן לצפות מתמרון יבשתי ומהם השיקולים בתכנונו 

ובהפעלתו מובאים בזאת  תפקידיו החדשים:
הפגנת מחויבות עמוקה ומלאה למאבק ועלייה בלגיטימציה   .1

הפנימית ובלגיטימציה החיצונית להפעלת כוח.
ניפוץ הפרדיגמה שמנסה לקבע האויב, שלפיה אנחנו נמנעים   .2

מתמרון.
פירוק אסטרטגיית ההיעלמות של האויב משדה הקרב.  .3

התגברות על תופעת היעילות הפוחתת של מערכה המבוססת   .4
על אש מנגד.

יצירת איום להמשך העימות ולהחרפתו.  .5
השגת נכס טריטוריאלי בשלבי הסיום של הלחימה לקראת   .6
המשא ומתן המדיני. נכס כזה ניתן לתרגם לעיתים להישגים 

מדיניים. 
התפקידים החדשים של התמרון יומחשו בהמשך המאמר באמצעות 

ניתוחם של כמה מקרי בוחן.



מערכות 431
20

של הרשות הפלסטינית, ולכן לא היה להם ערך מדיני כלשהו למשא 
ומתן עתידי. העובדה הזאת עולה מתוך ההוראה המדינית-אסטרטגית 

ילהימנע מלהישאר בתוך הערים ולפנות אותן מיד עם השלמת המשי
מה. ובכן, גם התפקיד הזה של התמרון לא היה רלוונטי ב"חומת מגן".

תפקידיו החדשים של התמרון וביטוים במבצע 
"חומת מגן"

תפקידו המרכזי של התמרון היבשתי ברוב הערים הפלסטיניות ביהודה 
ושומרון ב"חומת מגן" היה לנפץ את הפרדיגמה שניסה לקבע האויב 
שלפיה אי-אפשר לעקור את הטרור מהשורש ואף לא ניתן להילחם 
הפלסטיניות  הערים  ללב  הפריצה  צבאיות.  בדרכים  ביעילות  בו 
הייתה חשובה מבחינה טקטית שכן היא איפשרה לגלות מחסני נשק 
ומעבדות לייצור אמצעי לחימה. אולם האפקט המשמעותי יותר של 
נובע  ג'נין(  הכניסה הקרקעית חסרת הפשרות )למשל, לקסבה של 
נקודת מפנה תודעתית במאבק. ההשפעה התודעתית של  מהיותה 
התמרון באה לידי ביטוי בדברים שכתב מפקד פיקוד המרכז לשעבר 

משה )בוגי( יעלון:
למרות הפעולות הצבאיות שבוצעו בערים הפלסטיניות טרם מבצע 
"חומת מגן", למחבלים עדיין הייתה תחושה שאזורי הקסבות, מחנות 
הפליטים והשכונות הצפופות בערים משמשים מקלט. הם העריכו 
שצה"ל לא יעז להשתלט על השטחים הבנויים בשל החשש ממחיר 
הפעולה בנפגעים. אבל בתוך ימים ספורים השתלטו כוחות צה"ל 
על הערים הפלסטיניות בפעולה מהירה ובמספר נפגעים קטן, למעט 

במחנה הפליטים בג'נין.3

מעצבים את הלך הרוח הציבורי להמשך המאבק.
לעמוד  יחסי,  באופן  הצליח,  מגן"  "חומת  במהלך  היבשתי  התמרון 
להשגת  תוכנן  לא  המהלך  כל  ראשית,  החדשים.  התכנון  בעקרונות 
שליטה בשטח לאורך זמן ולא גרר מתחים מיוחדים בעת פינוי הערים 

יהצפופות מיד עם תום הלחימה. שנית, הייתה התאמה טובה בין המה
לך הצבאי לבין ההיגיון המערכתי שקבע כי יש להגביר את השליטה 
הצבאית בשטח, כפי שציין מפקד חטיבת בנימין בסוף אותה השנה. 
לדבריו, הגברת השליטה הייתה הן ברמה האופרטיבית )"]המבצע[ 
הניח תנאים מבצעיים מיטביים לפעולות סיכול מתמשכות ולשליטה 
ביטחונית של כוחותינו בשטח מבלי להזדקק לממשל צבאי ולשליטה 
אזרחית כלשהי"( והן ברמה האסטרטגית )"יש לראות את 'חומת מגן' 
כמהלך להכרעת המערכת הפלסטינית התומכת ומזינה את הטרור"(.5
מבחינה תודעתית, הכניסה הסימולטנית לקסבות )מרכזי הערים(, 
שנחשבו בפרדיגמה של ארגוני הטרור למעוזים שצה"ל יהסס להיכנס 
אליהם באופן מסיבי, תרמה את חלקה לתחושה של ארגוני הטרור 
שהם נוצחו. לעומת זאת בקרב דעת הקהל בישראל ובקרב מנהיגיה 

ינוצרה תודעה הפוכה, של ניצחון, בעיקר בשל מיעוט הנפגעים היש
הידיעה  המהלך.  לעצימות  יחסית   - בג'נין  המבצע  למעט   - ראלים 
וביצעו  המבצע  לקראת  ארוכים  חודשים  במשך  התכוננו  שהכוחות 
ואת  שלהם  במסוגלות  האמון  את  הגבירה  שתוכנן  מה  את  כהלכה 

התחושה שמדובר במהלך מוצלח.
הקורבנות הרבים יחסית בפעולה בג'נין - 23 חיילים וקצינים הרוגים, 

ירובם אנשי מילואים - היו המחיר הכבד ביותר ששילמה ישראל על הפ
עילות כולה. הקרב הקשה נצרב בזיכרון של הציבור וייתכן שהשפיע על 
החלטות הדרג הצבאי בנוגע לתמרון הקרקעי במלחמת לבנון השנייה.

התמרון  של  המסורתיים  תפקידיו  מימוש 
במלחמת לבנון השנייה )2006(

תפקידו המסורתי הראשון של התמרון היבשתי הוא הרחקת האיום 
מהעורף. במלחמת לבנון השנייה נבע האיום הזה בעיקר מירי רצוף 
של רקטות תלולות מסלול משטח דרום לבנון עד קו נהר האוואלי 
)כ-30 ק"מ מגבול ישראל(. צה"ל טיפל בהצלחה רבה יחסית במערכי 
הרק"ק לטווח בינוני ולטווח ארוך. לכן לצורך הדיון בתפקיד התמרון 
היבשתי בהקשר הזה ניתן למקד את ההתייחסות לרקטות קצרות 
הטווח - עד 30 ק"מ. עם זאת המהלך הקרקעי המוגבל במלחמה לא 

יכּוון בשום שלב להתמודד עם האתגר הזה. תפקידו של התמרון היב
שתי להרחיק את האיום מהעורף לא בא אפוא לכלל ביטוי או מבחן 

במהלך מלחמת לבנון השנייה.
יאשר לתפקידו המסורתי השני של התמרון - אויב לא סדיר כמו הח

זבאללה, שאינו מחויב להגנה על שטח ושערוך כולו למלחמת גרילה, 
אינו מאפשר להכריעו הלכה למעשה באמצעות השמדת כוחותיו. גם 
צה"ל  של  מתמרנים  כוחות  נתקלו  הטקטית,  המקומית,  ברמה  אם 
באויב שהיה ממוקם בכפרים ופעל כדי ליצור איתם מגע, הרי שברמה 
האופרטיבית וברמה שמעליה בחר החזבאללה מראש לא למנוע מצה"ל 
לכבוש שטח או להתקדם לתוך לבנון. את כוחותיו, את הכנותיו ואת 
בכוחות  לפגוע  היכולת  להשגת  בעיקר  החזבאללה  הקדיש  אימוניו 
ביטוי  לידי  בא  הדבר  גרילה.  לוחמת  של  טכניקות  באמצעות  צה"ל 

תפקידו המרכזי של התמרון היבשתי ברוב 
הערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון ב"חומת 
מגן" היה לנפץ את הפרדיגמה שניסה לקבע 
האויב שלפיה אי-אפשר לעקור את הטרור 
מהשורש ואף לא ניתן להילחם בו ביעילות 

בדרכים צבאיות

הניפוץ הפרדיגמ לא התרחש רק בצד הפלסטיני, אלא גם בצד הישי
גם על ההחלטה לצאת  לו השפעה ארוכת טווח  לייחס  וניתן  ראלי, 

למבצע "עופרת יצוקה".
נוסף של התמרון היבשתי במבצע "חומת מגן" היה הפגנת  תפקיד 

ימחויבות עמוקה ומלאה למאבק ועלייה בלגיטימציה הפנימית ובל
גיטימציה החיצונית. לדברי יעלון:

החברה הישראלית של השנים האחרונות, וכתוצאה מזה ההנהגה 
הישראלית, הרחיקה לכת בלא מעט מקרים שבהם לא אושרה פעילות 
שיש בה סיכון לטווח קצר... ההישג המשמעותי הראשון של המבצע 
בלט עוד לפני שנורתה הירייה הראשונה: ההתגייסות המלאה של 

מערך המילואים והתמיכה המלאה של העם בצבא.4
יעלון מדגיש בדבריו את הקרב על התודעה הציבורית. תזמון המהלך 
הם  מכך,  חשוב  פחות  ולא  הציבורי,  הרוח  מהלך  מושפעים  ואופיו 
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בגודל החוליות שהוא הפעיל ובמאפייניהן, בשימוש שהוא עשה בנשק 
נ"ט מתקדם יחסית וכו'. במציאות הזאת אף שבמפגשים בין כוחות 
צה"ל לבין כוחות החזבאללה הייתה ידם של חיילי צה"ל על פי רוב על 
העליונה באופן ברור, לא ניתן היה לתרגם את ההישגים המקומיים 
האלה להישג משמעותי מהבחינה המערכתית. תפקידו של התמרון 
להיות מרכיב מרכזי בהכרעה באמצעות השמדת כוחות לא בא אפוא 

לידי ביטוי בלחימה בלבנון.
נועד התמרון היבשתי לשנות את אופי  במלחמת לבנון השנייה לא 
הצדדים  שני  שניהלו  שחיקה  מלחמת  בעיקרה  שהייתה  המלחמה, 

יבאמצעות אש מנגד. לכן לא בא במהלכה לידי ביטוי תפקידו המ
סורתי השלישי של התמרון: לקצר את זמן הלחימה. גיוס המילואים 
המאוחר, 16 יום לאחר תחילת הקרבות, וכן ההיסוס בביצוע מהלך 
קרקעי בשבועיים הראשונים למערכה מנעו מהתמרון היבשתי למלא 
תפקיד משמעותי. בחלק מהניתוחים שנעשו אחרי המלחמה עלתה 
- במקביל  פרוץ הלחימה  יבשתי מיד עם  כי תמרון  הטענה שייתכן 

ילניהול מערכה של אש מנגד - היה תופס את מערכי החזבאללה מו
כנים פחות והיה עשוי לשנות את אופי הלחימה כולה ולאפשר תנאים 
טובים יותר לסיומה המהיר. בפועל, התמרון היבשתי במלחמת לבנון 
השנייה לא מילא תפקיד משמעותי בקיצור משך הלחימה ולא השפיע 
על אופי הלחימה. הוא לא מנע את הידרדרותה למלחמת התשה ארוכה 

ולא נוחה לישראל.
יהדיון על התפקיד המסורתי הרביעי של התמרון היבשת מעלה שסוי

גיית העומק האסטרטגי אינה רלוונטית ולו בגלל העובדה שבשונה 
ממלחמת לבנון הראשונה, ואולי בעקבות תוצאותיה, לא הייתה לדרג 
המדיני או לדרג הצבאי בשום שלב כוונה לכבוש שטח לצורך שהייה 
ארוכה בלבנון מעבר לכמה שבועות. אשר לשימוש בכיבוש שטח כדי 
שישמש קלף מדיני במשא ומתן, ניתן לומר שהרחבת המהלך הקרקעי 

ב-60 השעות האחרונות של הלחימה יועדה לצורך הזה בדיוק: שיפור 
מרבי של תנאי הפסקת האש בהחלטה 1701 שנוסחה באותן השעות 

במסדרונות האו"ם.
ועדת וינוגרד מונה שתי סיבות מדוע לא תרם המהלך הצבאי שנוהל 
הייתה  ראשית,  המלחמה:  לתוצאות  האחרונות  היממות  בשלוש 
תחושה בקבינט הביטחוני שהמוכנות למהלך הקרקעי של 96 השעות 
האחרונות הגיעה מאוחר מדי נוכח התקדמותו של המהלך המדיני.6 
שנית, המהלך עצמו סבל מביצוע לקוי של היחידות הלוחמות: רבות 
מהן לא עמדו במשימות שהוטלו עליהן.7 לסיכום, התמרון היבשתי 
לא הביא לכיבוש שטח כדי להשיג עומק אסטרטגי וכדי להקנות יתרון 

מדיני וצבאי במשא ומתן.

תפקידיו החדשים של התמרון וביטוים במלחמת 
לבנון השנייה

כשמעיינים ברשימת התפקידים של התמרון ניתן לומר שחוץ מאשר 
יתפקידו השישי - יצירת נכס טריטוריאלי המשפיע על ההישגים המ

דיניים בסוף הלחימה - שאר התפקידים לא הוגדרו ולא הושגו בפועל 
במהלך מלחמת לבנון השנייה. שני תפקידיו הראשונים של התמרון 
אנחנו  שלפיה  הפרדיגמה  וניפוץ  למאבק  עמוקה  מחויבות  )הפגנת 
נמנעים מתמרון( לא באו כלל לידי ביטוי - כנראה עקב הקושי להחליט 
על מהלך קרקעי בגלל החשש מנפגעים.8 במידה מסוימת אי-ביצועו 
של המהלך הקרקעי אף חיזק את הפרדיגמה של החזבאללה בנוגע 

לחשש של ישראל לתמרן על הקרקע.
את תפקידו השלישי - לפרק את אסטרטגיית ההיעלמות של האויב 
באופן  רק  השנייה  לבנון  במלחמת  התמרון  מילא   - הקרב  משדה 
מקומי-טקטי. גם ברמה הטקטית לא נעשה די שימוש בכלים אוויריים 
בלוחמת היבשה, בין היתר בשל אי-הבשלת שיתוף הפעולה בין חיל 

שריון ישראלי בלבנון במהלך מלחמת לבנון השנייה
במלחמת לבנון השנייה לא נועד התמרון היבשתי לשנות את אופי המלחמה, שהייתה בעיקרה מלחמת שחיקה שניהלו 

שני הצדדים באמצעות אש מנגד
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האוויר לבין כוחות היבשה.
גם את תפקידו הרביעי - לבלום את הירידה ביעילותה של מערכה 
המנוהלת באמצעות אש מנגד - לא מילא התמרון היבשתי, והדבר 
הזה  הכישלון  הטווח.  קצר  הרק"ק  ירי  בהתמשכות  ביטוי  לידי  בא 
בלט על רקע הישגיו של חיל האוויר בהשמדת מערכי הטילים לטווח 

הבינוני ולטווח הארוך.
את תפקידו החמישי - יצירת איום להמשך העימות ולהחרפתו - לא 
מילא התמרון היבשתי בשום שלב. הסיבה המרכזית לכך היא הקצב 
הנמוך שבו בוצע התמרון. היעדר התנופה בתמרון היבשתי גרם לאי-
בכך  יותר.  עמוק  נוסף,  לתמרון  אפשרויות  לייצר  תפקידו  הגשמת 
הפסיד התמרון את יכולתו ללחוץ על היריב ולגרום לו לעשות טעויות 

ולאבד את תמונת הקרב.
מה  בעיקר  מלמד  התמרון  של  החדשים  התפקידים  ברשימת  עיון 
החמיץ התמרון היבשתי במלחמת לבנון השנייה. חשוב לומר שחלק 
מהתפקידים החדשים של התמרון שהוזכרו כאן נעדרו מהשיח הצבאי 
בעת המלחמה. בשל ההיעדרות הזאת נותרה רק הבֵררה שבין מהלך 
קרקעי נרחב, ממושך ועתיר נפגעים לכיבוש כל אזורי השיגור לבין 
ניהול מערכה של אש מנגד שיעילותה הולכת ופוחתת בליווי פשיטות 

מוגבלות.
כשבוחנים את מידת ההצלחה של התמרון היבשתי במלחמת לבנון 
השנייה יש לתת את הדעת למטרותיו. מדובר היה בשתי מטרות שאותן 
לא ניתן היה להשיג באמצעות המערכה של אש מנגד: הפסקת ירי 
הקטיושות קצרות הטווח )מתחת ל-40 ק"מ( ויצירת מציאות בשטח 

שתאפשר להעביר לצבא לבנון את השליטה בדרום לבנון.
ב-5  רק  בהירה  בצורה  שנוסחה   - הראשונה  המטרה  השגת  לשם 
באוגוסט - צריך היה להשתלט על דרום לבנון עד למרחק של 40 ק"מ 
מהגבול. מהלך כזה היה מצריך כוח רב לא רק לניהול התמרון אלא גם 
כדי לשלוט בשטח ולמנוע שיגורים ממנו. השגת המטרה השנייה לא 
הצריכה תמרון עמוק מאוד: הרחקת הכוחות של החזבאללה ממוצבי 
הקו הושלמה למעשה עוד לפני הרחבת התמרון בשעות האחרונות 

לפני הפסקת האש.

אשר לשיקולים שמשקלם עלה - הניסיון הכושל לתאם בין הצורך 
במהלך קרקעי כלשהו לבין לוח הזמנים של המהלך המדיני הוא דוגמה 
אופיינית לקושי הכרוך בתמרון יבשתי. ניתן לציין את הקושי - שהיה 
קיים במשך כל הלחימה - להגדיר במדויק את פרק הזמן שבו מתוכננת 
הפעילות הקרקעית, את תכליתה ואת מחיריה. לשיא הגיעו הדברים 
ביממות האחרונות של הלחימה כאשר המוכנות הצבאית להרחבת 

המהלך הקרקעי הושגה בשלב מאוחר מדיי לפי שעון החול המדיני.
לבנון  במלחמת  הצבא  של  מביצועיו  עמוקה  אכזבה  הביעה  הציבור 

יהשנייה ובמיוחד מכישלון התמרון. ההסבר המרכזי של ועדת וינוג
רד9 לכישלון הזה הוא ההכנה הלקויה של הצבא - ובמיוחד של צבא 
היבשה - לאתגרי המלחמה. ועדת וינוגרד ציינה סיבה נוספת, פחות 
מרכזית, לכישלון: אי-הקפדה על העיקרון שלפיו רצוי לנקוט מהלכים 
צבאיים שהצבא כשיר ומיומן לממש. הצורך הזה מתחדד עם השינוי 
באופיים של התפקידים הפחות דרמטיים שממלא התמרון היבשתי. 
במציאות הזאת יש משקל רב יותר לעצם ההצלחה של המהלך הצבאי 

שבוחרים לבצע.

התמרון  של  המסורתיים  תפקידיו  מימוש 
ב"עופרת יצוקה" )2009-2008(

כאמור, תפקידו המסורתי הראשון של התמרון היבשתי הוא הסרת 
האיום מהעורף. האיום שנשקף לעורף מרצועת עזה היה בעיקר ירי 
תלול מסלול לעבר יישובי עוטף עזה. האיום מומש בעצימות משתנה 
במשך שמונה השנים שקדמו ל"עופרת יצוקה". הוא החריף לאחר פינוי 
היישובים הישראליים מרצועת עזה בקיץ 2005. מאז תום הפינוי ועד 
"עופרת יצוקה" נורו מהרצועה כ-3,000 רקטות ופצצות מרגמה. אזורי 
השיגור של הנשק תלול המסלול היו מפוזרים בכל שטח רצועת עזה, 

ובכלל זה בתוך העיר עזה עצמה.
התמרון היבשתי של צה"ל תוכנן להתבצע - ואכן בוצע בפועל - רק 
בכפרים ובשכונות שמסביב לעזה, עד לפאתי העיר, ונמנע מלכתחילה 
להיכנס לתוך העיר עצמה. אף שמהאזורים שתפסו כוחות צה"ל פחתה 
כמות השיגורים כמעט לאפס, הרי שתמרון חלקי כזה לא יכול היה 

מספר הרקטות שירה החמאס ביום לעבר ישראל במהלך "עופרת יצוקה"10 
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אילצה את לוחמי החמאס לנוע ולהיחשף. הסוגיה הטקטית הזאת היא 
משמעותית, אך בכל מקרה לא מדובר בהשמדה מסיבית של כוחות 
האויב. בכך רוקן למעשה החמאס מתוכן את תפקידו המסורתי של 

התמרון להשמיד כוחות כדי להכריע את האויב.
תפקידו המסורתי השלישי של התמרון היבשתי הוא לקצר את זמן 
שהתמרון  הטוענים  חוקרים  יש  שחיקה.  מלחמת  ולמנוע  הלחימה 
היבשתי היה אחד הגורמים שהאיצו את היוזמה המצרית להשגתה 

של הפסקת אש, אם כי קשה להוכיח את הקשר הזה.
אשר למניעת התפתחותה של מלחמת שחיקה, התמרון היבשתי לא 
נועד מלכתחילה להשיג את היעד הזה, שכן כבר בשלב התכנון מדובר 
היה בתמרון מוגבל שאינו מתפתח מעבר לכניסה הראשונית לשטח 

יולתפיסת עמדות מסביב לעזה. למעשה, תנועת הכוחות לתפיסת עמ
דות בשכונות הסובבות את עזה בוצעה לשם המשך ניהולה של מלחמת 
השחיקה מעמדות משופרות במעט, והיא חסרה את המאפיינים של 
תמרון עומק קלסי השואף להשיג הכרעה. ניתן אפוא לומר שלא זו 
בלבד שהתמרון היבשתי ב"עופרת יצוקה" לא מנע מלחמת שחיקה, 
אלא הוא אף היה חלק ממנה. התמרון תרם תרומה חלקית לקיצור 
זמן הלחימה, אף כי נראה שאת המבצע ניתן היה להפסיק בכל עת 

גם ללא ביצוע התמרון.

למנוע את המשך השיגורים לישראל מתוך העיר. בימים הראשונים 
התמרון  שהחל  לפני  ועוד  ביום,  כ-60 רקטות  ירה החמאס  למבצע 
היבשתי הוא הקטין את מספר השיגורים ל-30-20 ביום. ההיקף הזה 
של השיגורים נשמר עד הימים האחרונים של המבצע ופחת רק אחרי 
בבירור  עולה  בתרשים  מעיון  הרצועה.  משטח  יצאו  צה"ל  שכוחות 
העורף.  על  האיום  את  הפחיתה  לא  השטח  בתוך  הכוחות  ששהיית 
ברמה הטכנית-פיזית לא יכול היה אפוא התמרון להרחיק את האיום 

מהעורף ואף לא ציפו ממנו לעשות זאת.
גם את תפקידו המסורתי השני - להשמיד כוחות אויב - לא השיג 
התמרון: כ-800 לוחמים של החמאס נהרגו ב"עופרת יצוקה" מתוך  
יותר מ-15 אלף הלוחמים שעמדו לרשותו. כ-30% מהם נהרגו עוד 
לפני שהחל התמרון היבשתי, ורבים מאותם 30% נהרגו כבר בדקות 
הראשונות של מכת הפתיחה. לוחמי החמאס נמנעו ברובם מלהתייצב 
כדי  תת-קרקעיים  ובבונקרים  במנהרות  הסתתרו  הם  למלחמה: 

להימנע מהתנגשות חזיתית עם כוחות צה"ל.
יבמהלך כניסתם של כוחות הקרקע לשטח הרצועה ובעת שהיית הכו

חות בתוך השטח נפגעו, להערכת צה"ל, כ-500 לוחמי חמאס - רובם   
מתקיפות אוויריות. עם זאת יש לציין שרבות מהתקיפות האוויריות 
צה"ל  של  המתמרנים  הכוחות  שתנועת  לאחר  התאפשרו  האלה 

גם את תפקידו המסורתי הרביעי - לכבוש שטחי אויב כדי ליצור עומק 
וצבאי לקראת שלב המשא  יתרון מדיני  אסטרטגי או כדי להקנות 
ומתן - לא מילא התמרון ב"עופרת יצוקה". המסקנה הזאת מתבקשת 
מעצם העובדה שפקודת היציאה החד-צדדית מהשטח ב-18 בינואר 
לא הותנתה בשום הסכם. נראה שהקברניטים המדיניים והצבאיים 
מדיני-אסטרטגי  ערך  כל  אין  בשטח  שלהישארות  למסקנה  הגיעו 

ואפילו לא ערך טקטי לניהול המשא ומתן על הפסקת האש.
אחד  לא  אף  מילא  לא  יצוקה"  ב"עופרת  היבשתי  התמרון  בקיצור: 
של  באופיו  נעוצות  לכך  הסיבות  המסורתיים.  תפקידיו  מארבעת 
הסכסוך עם אויב שאינו מדינה וכן בתמורות שחלו בטבע המלחמות.

של  החדשים  תפקידיו  ביטוי  לידי  באו  כיצד 
התמרון ב"עופרת יצוקה"

ב"עופרת  מסורתי  תפקיד  שום  אומנם  מילא  לא  היבשתי  התמרון 
ייצוקה", אולם הוא מילא במבצע הזה כמה תפקידים חדשים. הרא

שון שבהם היה הפגנת מחויבות עמוקה ומלאה של ישראל למאבק 
בטרור הטילים של החמאס ברמה המדינית וברמה הצבאית. הפגנת 
המחויבות הזאת הביאה לעלייה בלגיטימציה הפנימית ובלגיטימציה 
החיצונית למהלך הצבאי היבשתי שנקטה ישראל. לכניסה הקרקעית 
היה  יצוקה"  "עופרת  במהלך  לעזה  שמסביב  לשכונות הפלסטיניות 
לא רק היבט צבאי ישיר )מוגבל(, אלא גם אפקט משמעותי בנוגע 
למחויבותה של ישראל למאבק. המחויבות הזאת שינתה מהיסוד הן 

יאת מידת הלגיטימציה למבצע בתוך מדינת ישראל והן את מידת הל
גיטימציה למבצע בעולם. מדובר הן בלגיטימציה המשפטית-רשמית 
והן בלגיטימציה של מנהיגי מדינות בעולם החופשי, במיוחד בסוגיית 
הפגיעה בלא מעורבים בצד הפלסטיני. כך, אף שעצם כניסת הכוח 
הקרקעי שינתה לרעה את היחס בין מספר ההרוגים הפלסטינים הלא 
מעורבים לבין מספר ההרוגים הפלסטינים מאנשי החמאס, האפקט 
הכולל היה עלייה במידת הלגיטימציה הפנימית ובמידת הלגיטימציה 
הבין-לאומית. ניתן להסביר את התופעה הזאת בהגברתה של תחושת 
המחויבות הקולקטיבית שנבעה מסיכון חיי חיילינו במפגש קרוב עם 
אנשי החמאס )בשונה ממערכה באש אווירית מנגד שאין בה סיכון 

של חיילינו(.
תפקיד נוסף שמילא התמרון היבשתי הוא ניפוץ הפרדיגמה שניסה 
לקבע החמאס, שלפיה אין ביכולתה של ישראל להתמודד עם טרור 

ישל טילים. וכך כתב דן שיפטן על תרומת המבצע בעזה לניפוץ הפ
רדיגמה הזאת:

בשנים האחרונות התבסמו הגורמים הרדיקליים בעולם הערבי מן 
התקווה שסוף-סוף נמצאה האסטרטגיה האולטימטיבית לפגיעה 
בישראל. הערבים מסוגלים לפגוע בבטן הרכה של היהודים, ואילו 
תגובותיה של ישראל אינן יכולות, חרף עליונותה הצבאית, להפסיק 
את הפגיעה... לא פחות מאיים מן ההכנות המעשיות היה המיתוס 
שמערך זה נועד ליצור: ישראל לא תוכל להתמודד עם ה"התנגדות" 
להגן  ניתן  לא  הרקטות,  את  לעצור  ניתן  שלא  כיוון  הפלסטינית, 
על האוכלוסייה היהודית, ולא ניתן לפעול קרקעית ברצועה בשל 
מלכוד העיר וצפיפות האוכלוסייה. הנשק האולטימטיבי של הטרור 
נועד להיות הכורח הישראלי לפגוע במהלך המאבק עימו באזרחים 

ב"עופרת יצוקה" נהרגו, להערכת צה"ל, כ-500 
לוחמי חמאס - שיעור קטן מתוך כלל לוחמיו. 
לא הושגה אפוא השמדה מסיבית של כוחות 
האויב, שהיא אחד מתפקידיו המסורתיים של 

התמרון

קסאם
גראד
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פלסטינים, במיוחד בילדים. פגיעה זו אמורה הייתה לחולל גילויים 
של סולידריות כלל-ערבית וכלל-מוסלמית שתכפה על הממשלות 
 - הפלסטינים  האזרחים  של  המתוקשר  סבלם  למלחמה.  להצטרף 
"אפקט כפר כנא" - אמור היה לחולל גם התקוממות מוסרית בחברה 
לחץ  שלה,  ההחלטות  מקבלי  בקרב  משתקת  פאניקה  הישראלית, 
אמריקני להפסקה מיידית של הפעולה, דה-לגיטימציה של ישראל 
הבין-לאומית  הקהילה  של  תקדים  חסרת  והתגייסות  באירופה 

לבידודה של המדינה המצורעת שחוללה את "טבח עזה".11
המתח בין הצורך להפעיל כוח לבין הפגיעה הבלתי נמנעת באזרחים 
האש  שמלחמת  קיווה  החמאס  היבשתי.  התמרון  באמצעות  נפתר 
מנגד שניהלו הוא וישראל תסתיים לאחר שהעולם יבלום את ישראל 
וימנע ממנה להמשיך להפעיל כוח. התמרון היבשתי של צה"ל מנע את 
ההתפתחות הזאת. כך נופצה הפרדיגמה של החמאס, והוגדל חופש 

הפעולה האופרטיבי של ישראל.
תפקיד נוסף של התמרון היה לפרק את אסטרטגיית ההיעלמות של 
האויב משדה הקרב. אל מול יעילות האש מנגד של צה"ל, ובמיוחד 
האש מהאוויר, פיתח האויב בכל החזיתות טכניקות של הסתתרות ושל 
הסוואה. כתוצאה מכך עלול להיווצר בפועל שדה קרב ריק ממטרות, 

בדעת הציבור על המבצע, כפי שבאה לידי ביטוי בסקר שנערך בסמוך 
לסיומו:13 82% מהציבור הישראלי נתנו ציון "טוב מאוד" לפעילות 

הצבאית ועוד 12% נתנו לה ציון "טוב".
תפקיד נוסף של התמרון היה ליצור איום להמשך העימות ולהחרפתו. 
אף שמדינת ישראל הגדירה יעדים מוגבלים למבצע "עופרת יצוקה" 

יבעזה, הרי המהלך הקרקעי המוגבל תוכנן כך שניתן יהיה לפתחו למה
לך רחב יותר של העמקת הכיבוש הקרקעי של הרצועה. לשם כך הוקצו 
די כוחות מיומנים, והוכנו התוכניות האופרטיביות המתאימות. אלה 
היו באים לידי ביטוי אילו היה עולה הצורך המדיני לכבוש את עזה. 
לאיום הזה היבט אסטרטגי-תודעתי: עצם האיום בהרחבת התמרון 
היבשתי עד כדי כיבוש עזה כולה יצר מוטיווציה לפלסטינים ולקהילה 
בימים  היבשתי  הבין-לאומית לקדם הסדר להפסקת אש. התמרון 

האחרונים של מלחמת לבנון השנייה לא הצליח ליצור אפקט דומה.
במבצע  עזה  לרצועת  היבשה  כוחות  שכניסת  אפוא  היא  המסקנה 
התמרון  של  המסורתיים  תפקידיו  את  מילאה  לא  יצוקה"  "עופרת 
מילאה  היא  בפועל  אך  ישראל,  של  הביטחון  תורת  פי  על  היבשתי 

תפקידים חדשים ומשמעותיים.
ככלל, תוצאותיו של מבצע "עופרת יצוקה" - ובכללו התמרון היבשתי 
בשלהי המבצע - עוד לא נאמדו מפרספקטיבה מספקת של זמן. עם 
14 בתום המבצע - "עוי לזאת - כפי שניתן להתרשם מסקרי דעת הקה

פרת יצוקה", ובמיוחד המהלך הקרקעי של המבצע, הם בעיני הציבור 
סיפור הצלחה.

סיכום
האירוע המעצב שהביא לכתיבת המאמר הזה הוא תחושת ההחמצה 
בישראל מהפעלת הכוח הצבאי במלחמת לבנון השנייה בקיץ 2006. 
רחבה  הסכמה  קיימת  הציבורי  בשיח  והן  האקדמי-צבאי  בשיח  הן 
בנוגע לצורך להפעיל באופן שונה את כוחות היבשה מול אתגר דומה 
.בעתיד הכתיבה בנושא כוללת עיסוק רחב בשאלות כגון הצורך להי
פעיל תמרון יבשתי, המחיר הצפוי - בנפגעים - מתמרון יבשתי רחב 
ומאי-השגת  יבשתי  הנובע מאי-הפעלתו של תמרון  לעומת המחיר 

חלק ממטרות המלחמה.
בציבור  הגבוהה  הרצון  שביעות  בעקבות  שעולה  מעניינת,  שאלה 
הדימוי  בין  העצום  הפער  מקור  מהו  היא  יצוקה",  "עופרת  ממבצע 
שיש למלחמת לבנון השנייה בעיני הציבור בישראל לבין הדימוי שיש 
ל"עופרת יצוקה". הרי גם ב"עופרת יצוקה" לא הושגה הכרעה ברורה: 
החמאס, כמו החזבאללה שנתיים לפני כן, לא הוכרע ולא התמוטט. 

בן-מאיר מעלה שתי אפשרויות לפער הזה:
אפשרות ראשונה היא שהשוני ביחס נובע מהאפיונים של המבצע - 
מיעוט האבדות הן בקרב החיילים והן בקרב האזרחים, דימוי חיובי 
בעורף.  המאורגן  והטיפול  הקרקע,  כוחות  של  ובייחוד  הצבא,  של 
אפשרות שנייה היא שהשוני מייצג התבגרות והתפכחות מסוימת 
בציבור הישראלי בקשר לאופי המלחמה נגד ארגוני טרור וארגונים 
תת-מדינתיים. האפשרות הראשונה סבירה יותר, וכמה מהנתונים 
מצביעים על הכיוון הזה. עם זאת אין להוציא מכלל אפשרות שגם 

האפשרות השנייה באה לידי ביטוי מסוים.15
במלחמת לבנון השנייה התנהל התמרון היבשתי בקצב ובהיקף שלא 

התמרון היבשתי קיבל תפקיד טקטי חשוב: 
לגרום לאויב לנוע ולהיחשף לאש מהאוויר. 
תחקירים ראשוניים של "עופרת יצוקה" העלו 
שאש מהאוויר אחראית לרוב ההרוגים מקרב 

החמאס במהלך התמרון היבשתי

ילמעט מטרות תשתית קבועות   - שדה קרב שבו כוחות האויב מס
תווים היטב בשטח או מסתתרים במנהרות ובחללים תת-קרקעיים. 
שדה קרב כזה אכן התפתח בעזה דקות ספורות לאחר מכת הפתיחה 
האווירית. התמרון היבשתי קיבל אפוא תפקיד טקטי חשוב: לגרום 
לאויב לנוע ולהיחשף לאש מהאוויר.12 תחקירים ראשוניים של המבצע 
העלו שאש מהאוויר אחראית לרוב ההרוגים מקרב החמאס במהלך 

יהתמרון היבשתי. מעבר לתרומה הטקטית של התמרון לעליית האפ
קטיביות של המערכה באש יש לתמרון ערך אופרטיבי ואף אסטרטגי 
בכך שהוא מוציא את העוקץ מאסטרטגיית ההיעלמות של הצד החלש 

במפגש האסימטרי.
אפקט  את  למנוע  היה  במבצע  היבשתי  התמרון  של  אחר  תפקיד 

יהיעילות הפוחתת של מערכה באש מנגד. במיוחד במערכה אסימט
רית מול אויב המקפיד להיעלם משדה הקרב מיד עם תחילתו צפויה 
האש מנגד להשיג את רוב הישגיה במכות הפתיחה, שבהן באים לידי 
ביטוי המודיעין שנאסף לפני המערכה וההפתעה. כך קרה גם בשבוע 
הראשון של המערכה בעזה. בהמשך המערכה השיגה האש מהאוויר 

י- כצפוי - פחות ופחות הישגים. אולם אז בא התמרון הקרקעי והצ
ליח - בשונה ממה שקרה במלחמת לבנון השנייה - למנוע לחלוטין 
את אפקט היעילות הפוחתת של המערכה באש. ההישג הזה השתקף 
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תאמו את המערכה הכללית. בולט בעיקר הניסיון להרחיב את התמרון 
ביומיים האחרונים של הלחימה בסמוך לחתימה על הסכם הפסקת 

יהאש. הניסיון הזה אומנם השיג מבחינה אופרטיבית את יעדיו המוג
בלים, אך לא ניתן היה למצותו עד להפסקת הקרבות. לעומתו במבצע 

י"עופרת יצוקה" בוצע תמרון יבשתי מהיר ומוגבל שלּווה בהפעלת אש רצו
פה וחזקה שתרמה ליצירת שליטה מהירה בשטח. המהלך שבוצע איפשר 
בהמשכו לנהל מלחמת התשה מתוך השטח שנתפס במהלך התמרון, כך 

שניתן היה להחליט בכל רגע על סיומו או על הרחבתו.
יהמשקל הגדל שיש לדימוי ההצלחה של המהלך הצבאי כשלעצמו - במ

נותק מהקשרו המדיני-אסטרטגי - בא לידי ביטוי גם בלחימה בעזה. 
במלחמה מוגבלת מול אויב לא סדיר על תמרון מוצלח להיות מתוכנן 
בראש ובראשונה כך שיצליח מהבחינה האופרטיבית. כשמשווים בין דימוי 
ההצלחה שיש לתמרון היבשתי במהלך מלחמת לבנון השנייה לבין דימוי 
הגורם  יצוקה",  "עופרת  היבשתי במהלך מבצע  ההצלחה שיש לתמרון 
המרכזי שמסביר את ההבדל הוא עצם התחושה שרמת הביצועים במבצע 

בעזה הייתה גבוהה, ושהתכנון היה טוב, ראוי ונכון.
התמרון  של  תפקידיו  השתנות  עם  עולה  הזה  הפרמטר  של  חשיבותו 
היבשתי מתפקידים מסורתיים הרי גורל של הרחקת איום, של השמדת 

כוחו המרכזי של האויב ושל הכרעתו לתפקידים מערכתיים אסטרטגיים 
שהאפקט התודעתי, ובתוכו תודעת ההצלחה עצמה, מקבלים משמעות 
גדולה מבעבר. מול מערך חדש של תפקידים פחות הרי גורל מהתפקידים 
המסורתיים, הציבור, ובתוכו הצבא והמדינאים, בוחנים לכל אורך הדרך 
את השאלה: האם בכלל היה נדרש תמרון יבשתי - במיוחד משום שהוא 
כרוך בסיכון החיילים. לראיה: פרק שלם בדו"ח וינוגרד מוקדש לשאלה 
ביומיים האחרונים של  היבשתי  להרחיב את התמרון  היה מוצדק  אם 
מלחמת לבנון השנייה. השאלה הזאת תפסה מקום מרכזי בשיח בישראל 
במישור הציבורי ובמישור הפוליטי מיד עם תום המלחמה. שאלה דומה, 
לו הייתה עולה במלחמות העבר, סביר להניח שהייתה מנותחת כסוגיה 

צבאית מקצועית ולא כסוגיה ציבורית.
האויב  שטח  לתוך  רחב  יבשתי  שתמרון  לקבוע  כדי  הזה  במאמר  אין 
ועד עולם.  יידרש במסגרת המאבק של ישראל מול אויביה מעתה  לא 
ייתכן שבתנאים אסטרטגיים ייחודיים יידרש תמרון כזה. אך מנגד, כפי 
מזמנים  המלחמה  וטבע  הסכסוכים  אופי  במאמר,  בהרחבה  שהוסבר 
באופן תכוף יותר אתגרים צבאיים שמולם קיבלו תפקידיו של התמרון 

תפנית משמעותית.
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