
-1
זעה
המוטעיםהלקחים

ןמלבנו
עודלהעמסתהביאהאלההלקחיםיישוםלקחים.להפיקצה"למיהרבלבנוןהיתקלותגלבעקבות
TIUIהלוחמים:עלציודTIU,חוליותשמולאירעכךראייה.אמצעיעודקשר,ציודעודמים

בהתמודדותצה"ל.שלומסורבליםגדוליםכוחותבדרךהתייצבווניידותזריזותקטנות,חיזבאללה
שרוצהשמיהיאהמסקנהבהתאם.היווהתוצאותהחיזבאללה,בידיהיתרונותנלאיפואהיוהזאת

ביותרהכבדיםהסיכוניםאתכללבדרךעצמועלנוטלסיכון,מכללהימנע

נמוכתמלחמהבלבנוןהתנהלהשנה15
לקחים,להפקתדיוארוךזמן-עצימות
ולהשתפרות.לחימהתורותלגיבוש
במאימלבנון,לבסוףצה"למשיצא
מגננהביןבלבנוןהצבאהתנדנד2000,

אדיריםביצוריםמאחוריעמוקה
בלתיתגובהלביןהספיגהכושרלשיפור
-בלבנוןתקריתכלוהסלמתמבוקרת

לכדי-בלבדחייליםבהשנהרגוכזוגם

וחששבלבנוןתשתיותהפצצת
מיןסוריה.עםבמלחמהלהסתבכות

מעלבטוןטוןביןמשקלכבדתברירה
הלבנונים.ראשעלפצצותלטוןהראש
שלוהאחרונותבשנתייםאיבדצה"ל

יכולתאתבלבנון

האחרונהובשנהמתקדמת,נולוגיה
אךנפגעים.מאודמעטלוהיובלבנון

ומספרבשטחהחיזבאללהפעילות
חדששיאפעםמדישברוהתקריות

לאחרחודש.מדירבותלמאותוהגיעו
בתחילתנהרגוצה"לחייליששלושה

בשנתייםאיבדצה"ל

אתבלבנוןשלוהאחרונות
והתגובההפעולהיכולת

והמדודההנקודתית
החיזבאללהלפעילות

והשפעתמנפגעיםהעמוקהחשש
הגבילואכןמלבנוןהקרבההנסיגה
צה"לשלהפעילותאופיאתמאוד

הלקחים,הפקתלאופןגםאךבלבנון,
במצבנכבדחלקבלבנון,שהתבצעהכפי

בלבנון.הצבאנקלעשאליוהעגום
להפיקניתןצבאיתפעולהמכל
סותריםחלקםושונים,רביםלקחים
אתדווקאלהפיקכדיאלה.אתאלה

שהיא,במלחמה,הנכוניםהלקחים
זקוקאי-הוודאות",ממלכת"כידוע,
הביטחון,תורתמחשבתי.למצפןהצבא

סוגהםהמטרהאוהמלחמהעקרונות
בלעדיהםבחשבון.שבאיםמצפניםשל

תתמקדהלקחיםשהפקתמאודייתכן
התקלותבתיקוןמוחלטבאופן

זההיהיהלאשלעולםהקודם,מהמבצע
הבא.למבצע

-ישראלשלהביטחוןתורת
צה"לשלהמלחמהעקרונותובעקבותיה

כמענהה-50שנותבראשיתעוצבו-
ברורהסכנה"לכנותושניתןלתסריט

כוללים:האלההעקרונותומיידית".
ניודהמילואים,כוחותשלמהירגיוס

האויבלשטחהמלחמההעברתהצבא,

והתגובהפעולה
והמ-הנקודתית

לפעילותדודה
ביןהחיזבאללה.

כמ-ללבןהשחור

הגווןשנעלםעט
פעי-שלהאפור

בלבנון.צה"ללות
הצליחצה"ל

מה-יוצאבאופן

טכ-ליישםכלל

יכולתבהעדרהרי2000,פברואר
הפעילותונוכחמדודהלתגובה
נאלץבשטח,החיזבאללהשלהמואצת

)6בלבנוןתשתיותלתקוףצה"ל
מעטלעצמולהחזירכדי2000(בנובמבר
שלחייהםשיבושבמתירמהיוזמה
היזומהוהורדתםהצפוןאזרחי

עמדאכןצה"לימים.לשבועלמקלטים
אתלחלוטיןשכחאבלבמשימה,
הצפון.יישוביעלהגנההמטרה:

ן88ן



מהירהבהתקפת-נגדאומנעבמכת

מנעההמהירהההכרעההכרעה.והשגת
הלאומית,להסכמהביחספקפוקים

למדינההצבאביןהיחסיםושאלת
עצמההמלחמהאתפשוטה.הייתה
הכוח.במלואהצבאניהל

מנהלתהכיפוריםיוםמלחמתמאז
מלחמהברצף,כמעטישראל,מדינת

הסכנהנמוכה.בעצימותאסימטרית
מיידית,שאינהוודאיברורהאינה

נראיתאינהההכרעהארוכה,המלחמה
מתנהלמהלחימהניכרוחלקבאופק

יכולואינוצריךאינוהצבאבשטחנו.

ובמלואלבדוהזאתהמלחמהאתלנהל
מאליהןעולותכאלהבנסיבותהכוח.

שלומדינה,צבאיחסישלסוגיות
בין-לאומימעמדשללאומית,הסכמה

שלהביטחוןתורתהמטרה.בהירותושל
לניהולכליםנותנתאינהישראל

עקרונותורובהזאת,המלחמה
מתורתהנגזריםצה"ל,שלהמלחמה
למלחמותינותקפיםאינםהביטחון,

ביטחוןתורתבהעדר1973.מאז

שלהזהלסוגורלוונטיתמעודכנת
המחשבתיהמצפןלצה"לחסרמלחמות
הלקחים.הפקתאתהמכוון

באשדות-יעקבשהתקייםבכנס

שללזכרו2001בספטמברב-29מאוחד
הסבירבלבנון,שנפלשמעוני,איילסגן

הצפון,פיקודאלוףלשעברלוין,עמירם
בהוצאתולמפקדשישההתלבטותאת

אףבשטח,יזוםמבצעשללפועל
מביאהרצופהשיוזמהברורשלכולם

המגננה.לעומתנפגעיםלפחותדווקא
צצותיזומה,בפעילותנפגעיםישכאשר
בכללהיההמבצעהאםהשאלות,מייד

מההתרגולות,כלקוימוהאםהכרחי,
כך-חייבהמפקדוכו'.המודיעיןהיה

עצמואתלהסביר-האלוףעל-פי
נכונה,פעילותמקייםהואכאשרדווקא
פעילותלהעדיףנטייההתפתחהולכן

אתלהסבירצורךאיןשבהמבצעית
למדי.עגומההיאאםגםהתוצאה,

לדעתהאלוףהתכווןלהסביר""במילה
הקהל.

שלאחרכך,לידיהדבריםהגיעו
בכפרדובדבן""שלהכושלתהפעולה

באוגוסטשכםלידא-שימאלייהעצירה
כולל-המקצועיהתחקירהוצג2000

בתקשורת-הפעולהשיטותשלחשיפה
למעשהבארץ.הציבורלכללהגלויה
סמויהלשותפההקהלדעתהפכה

בצה"ל.הלקחיםלהפקת

הצבאבהתאמתרעכלאין
הדמוקרטיהשלהמתפתחותלדרישות

נמוכיהעימותיםבעידןקהלדעתושל
באופןנעשהשהדברבתנאי-העצימות

מתורתכחלקהראשית,בדלתמודע,
המסבירהומגובשת,מתאימהביטחון

שעודהקשייםאתמראשהקהללדעת
בהסבררקמסתפקתואינהיהיו

היו.שכברהתקלות
הפקתאתשאיפייןנוסףכיוון
היהברורמצפןבהעדרבצה"להלקחים
שהתגלתההתקלהאתלתקןהנטי-ה
הודגששכברשכפיהקודם,במבצע
הבא.למבצעדומהיהיהלאלעולם
שבמבצעהתברראםפשוטות:במילים
ללוחמים,מיםמספיקהיולאהקודם
הפקתמים.יותרהבאלמבצענוסיף

סטתהמצטברבתהליךהלקחים
למבנההמשימהשביןהנדרשמהאיזון
הכוח.

הוסיפהבלבנוןהלקחיםהצטברות
לבצעבדרכולצה"לרבוסרבולמשקל

באיזורשגםקרהכךיזומה.משימה

איתםסחבוובנחליםבמעיינותעשיר
ואםמים.שלאדירותכמויותהחיילים

אחריםלקחיםבעקבותהריבכך,דילא

עימםלקחוקודמותמפעולותשהופקו
קשרמכשיריגםפעולהלכלהחיילים

וכןומוצפניםמוגברהספקבעלי
נוסףרבות.גיבויוסוללותגיבוימכשירי

רבהנדסיציודאיתםנשאוהםכךעל

ציודובמוקשים,במטעניםלטיפול
ראייהאמצעיוכמובןכבדרפואי

לכוחנוספותכופותלעיתיםותצפית.
כדינוספיםלוחמיםלשטחשיצא

הרב,הציודלסחיבתכסבליםשישמשו
התוצאהבלבד.לגיבוישימששרובו
להיתקלשנועדפשוט,שלמארבהייתה

תמידשכמעטחיזבאללה,בחוליית
גדולכוחיצאבלבד,לוחמיםשנימנתה

חלקשלפחותשישה,פילפחות
יתרבמקור.לושייךהיהלאמלוחמיו

הגדולמשקלגבועלנשאחיילכלכן,על
לוחםשנשאמהמשקלשנייםפי

הזאתבהתמודדותמנגד.החיזבאללה
בידיהיתרונותכלאיפואהיו

הייתהשלהםהחוליההחיזבאללה:
ומסורבלתיותרניידתיותר,קטנה
לשטחשלחשצה"להעובדהפחות.
חוליותלבנוןדרוםשלוהסבוךההררי
הבטיחהציודועתירותמאודגדולות
יהיוהחיזבאללהשלוחמיתמידכמעט

ברבנישורתה!בפסיחהצבירמחית

89



שמולםהכוחאתראשוניםשיגלואלה
הראשונה,האשבמכתאותוויפתיעו
ביותר.הקטלניתשהיא

לשטחאיפואנשלחוצה"לכוחות
ומצוידיםומגושמיםכבדיםכשהם
איומיםשלגדולהלמעטפתטובבמענה

בחוסראךהעבר,לקחיפריאפשריים,
העיקריתלמשימהמוחלטהתאמה
עםהיתקלותלהסתכן:נשלחושלשמה
נבעההסכנהקטנות.חיזבאללהחוליות
להסתכן,הנכונותמחוסרדווקא

בהתאם:היווהתוצאות
נהרגו1993באוגוסטב-18*
הכוחחייליושארגולני,חיילישבעה
צפוניתלמארבבדרכםשהיובעתנפגעו,
עודנהרגולמחרתבלבנון.כרכוםלמוצב

החילוץ.במבצעחייליםשני
נהרגו1994בפברוארב-7*

חמישהעודונפצעוחיילים,ארבעה
חיזבאללה.לוחמישניעםבהיתקלות

ארבעהנהרגו1996במארסב-84
עםבהיתקלותתשעהונפצעוחיילים,
אמל.אנשישלושה
חמישהנהרגו1996ביוניב-810

עםבהיתקלותשמונהונפצעוחיילים,
800שלבמרחקחיזבאללהאנשישני
דלעת.למוצבמדרוםבלבדמטר
שנינהרגו1996בספטמברב-819

עםבהיתקלותשמונהונפצעוחיילים,
חיזבאללה.חוליית

וגם-האלהההיתקלויותבעקבות
פחותעםשהסתיימוהיתקלויותלאחר

האפשרותהועלתה-בצידנונפגעים
מגודלונובעותהקשותשהתוצאות
אבלהצה"לי,הכוחשלומסרבולו
פעםנדחתההזאתההגיוניתהמסקנה

שלהמצטברמשקלםמפניפעםאחר
העבר.לקחי

כתוצאהמיותריםסיכוניםנטילת
כלשהוסיכוןליטולרצוןמחוסר
בדרוםהמודיעיןעבודתאתגםאיפיינה
המודיעיןנדרשמבצעכללפנילבנון.
מודיעיני,פערלכלמושלםמענהלתת
הזאתהדרישהשיהיה.ככלוקטןשולי

שיועדהשטחשתאלכךכמובן,הובילה,
מצדאגרסיביתלהתעניינותזכהלמבצע

הלכהשרקהתעניינות-המודיעין

מלבויחתספהם

המבצע.מועדשהתקרבככלוגדלה
שלאיכלולאפשוטהחיזבאללהלוחמי
לפתעשמגלההמיוחדלענייןלבלשים
בכךהיהודימסוים,שטחבתאצה"ל
בהיערכותלשינוימיידלהביאכדי

לעיתיםשהפךשינוי-החיזבאללה
אזעדשנאסףהמודיעיןאתתכופות

המתוכנןהמבצעואתרלוונטיללא
אתהכשיללמעשהלמסוכן.אולמיותר
האיזוןעלויתרכאשרהמודיעיןעצמו

הבולטתהדוגמאהשלמות.לטובת

לסיבההפכהבתפקידהשחיקההבא.
מפקדיםהתחלפושבגללההמרכזית

מואץ.בקצבבלבנון
לקחיםלהפקתדוגמאעודוהנה
יכולתפיתחצה"לבלבנון:שגויה

-מסוקיםבעזרת-לחלץמופלאה
לחימה.כדיתוךממשאש,תחתפצועים
פעמיםשימושנעשההזאתביכולת
פותחהלאהזאתהיכולתאולםרבות.

לפיללחימה,להכניסכדיבמהופך
הנדסה,כגוןמקצועיים,גורמיםהצורך,
נסחבוזאתבמקוםוארטילריה.רפואה
שהםתוךהכוחות,עםהקציניםאותם

גםהכוח,כלואתעצמםאתמסכנים
צורך.כלבהםהיהלאכאשר

ניסוייםנעשומסוימתבתקופה
וציודאספקהבהחדרתמוצלחים
שאלהבליבשטח,הניידיםלכוחות
שיטותהגב.עלאותםלסחוביצטרכו

מבצעלכדיהבשילוהאלהההחדרה
תנועהתוךהכוחהצליחשבומוצלח,
לוולגרוםהחיזבאללהאתלהפתיע
בגזרההמפקדיםהחלפתאולםאבדות.
והשיטהבכיוון,נוסףלשינויגרמה

שלאחדשותמחשבותלטובתהוזנחה
מבצעית.הבשלהלכללהגיעו

דרושהישראללמדינתלסיכום:
משקלהנותנתחדשה,ביטחוןתורת
שילווהעצימות,נמוכילעימותיםמרכזי
רבותמדינותגםוכנראה-אותה

הקרובות.בשנים-בעולםנוספות
מתאיםמשקלשתיתןבתורהמדובר
הבין-לאומייםליחסיםהקהל,לדעת

בתפיסתאותםותשלבולתקשורת
מבנהעצמו,הכוחהפעלתהביטחון.

להפעילשרצויהכוחמידתהכוח,
נגזרתלהיותאמוריםההפעלהושיטות

רקהואשהכוחביטחון,תורתאותהשל
שתכלולכזאת,תורהממרכיביה.אחד

ומטרהמתאימיםלחימהעקרונות
כמצפןבעתידלשמשצריכהבהירה,
שלאלקחים-בצבאהלקחיםלהפקת
אלאתקלות,ולאפסלשלמותישאפו
הכוחרכיביכלביןהנכוןלאיזון

שלאי-הוודאותנוכחולגמישות
בעתיד.הלחימה

*

אתדווקאלהפיקכדי
במלחמה,הנכוניםהלקחים
למצפןהצבאזקוק

מחשבתי

ב-5השייטתאסוןהיאלכךביותר

מלוחמי12נהרגושבו1997,בספטמבר
היחידה.

רבהסכנהשישאיפואמתברר
סיכוניםליטולהנכונותבחוסרדווקא

כלשהם.
שהתמקדהלקחים,הפקתתהליך
התפיסהלהזנחתגרםעצמם,במבצעים

הדברבלבנון.המלחמהשלהמערכתית
בתפקודלמשל,ביטוי,לידיבא

הפקתשלהמצטברהתהליךהמפקדים.
הבכיריםהמפקדיםאתגררהלקחים

והטילהקטניםהפרטיםבכללמעורבות
עלפיקוחשלמנשואכבדנטלעליהם
הכוחבבנייןלהתמקדבמקוםהשוטף
השלבאוהבאהקרבלקראתובהכנתו

90


