
שובר שוויון
בעימות בלתי מאוזן

הממד הנוסף
בזירה החדשה של הלחימה בטרור 
נדרשת חשיבה אחרת לא רק ברמה 
הטקטית והטכנולוגית, אלא ברמה 

התפישתית. היא זו שתוביל את צורת 
הלחימה בעתיד הנראה לעין
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מאורגן  הבלתי  הצד  לעיתים  ושומרון.  ביהודה  סדר  הפרות 
נהנה מיתרונותיו במידה כזאת שחוסר האיזון מכריע לכיוונו
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א־ הפך  המצב  פניה.  שינתה  הביטחון  כוחות  מתמודדים  בה  הזירה 
סימטרי לכאורה, כאשר כוחות קטנים ביותר, סדירים או לא, נלחמים 
לחימה  אמצעי  מנגד;  סדירים  כוחות  של  מאסיבית  הפעלה  מול 
פרימיטיביים בחלקם הגדול מול טכנולוגיה חדישה. כל אלה יוצרים 
אמצעים  כוחות,  של  פרופורציונלית  לא  השקעה  של  מדומה  מצב 

ומשימות, משל להריגת זבוב על ידי תותח.
שהייתה  כוח,  מול  כוח  או  לחימה,  לאמצעי  לחימה  אמצעי  השוואת 
נכונה לזירת הלחימה הקלאסית, עבר זמנה. בזירת הלחימה המקומית 
המודרנית, בה מתערבבים כוחות, אמצעים ומטרות, ההשוואה הנכונה 
היא אמצעי הגנה מול פוטנציאל פגיעה של ההתקפה. משוואה כזאת 

תוצאתה שונה לחלוטין, והמסקנות הנגזרות ממנה בהתאם.

חוסר איזון בקרב מודרני
בה  העיקרית  הקרב  זירת  משתנה  האחרונות  השנים  בעשרות 
זו כבר אינה הזירה הקלאסית, בה שני  מתמודדים כוחות הביטחון. 
צבאות )או יותר( מתמודדים בעימות פנים אל פנים זה מול זה. בעבר 
הלחימה הייתה באמצעים שווים פחות או יותר, ובממדים וטקטיקות 

הנגזרים מעולמם של הצבאות הסדירים בשדה המערכה המוכר.
התמודדו  במהלכה,  גם  רבה  ובמידה  הראשונה,  לבנון  מלחמת  מאז 
כוחות צה"ל מול יחידות בלתי סדירות, סדירות למחצה או סדירות 
גדודים  פלוגות,  המעמידים  המסורתיים  במבנים  מאורגנות  שאינן 
ליהודה,  גם  שאת  ביתר  נכונים  הדברים  אלה.  מול  אלה  וחטיבות 
שומרון וחבל עזה, מול הארגונים פת"ח, חמאס והג'האד האסלאמי. 
בזירות אלה, מול הגדודים והחטיבות של צה"ל, מתמודדות יחידות 
גדודים  של  יותר  כללית  למסגרת  משתייכות  אם  שגם  מחבלים 
עד  קטנות  במסגרות  פועלות  הן  בשטח  הרי  עצמן,  משל  וחטיבות 

זעירות של חוליות, כיתות ולכל היותר מחלקות. 
ההבדל מתחדד עוד יותר כאשר עוברים מלוחמה זעירה באופן סדיר 
מול  שבה  לוחמה  מאורגנת.  ובלתי  מבוזרת  ללוחמה  כוחותינו,  נגד 
של  סיור  יחידות  או  הגבול  משמר  של  פלוגות  שונות,  צה"ל  יחידות 
קטנות  בקבוצות  או  בודדים  מחבלים  נלחמים  הכחולה,  המשטרה 
חלקי,  לעיתים  תיאום,  תוך  זאת  שלושה.  ואולי  שניים  של  ביותר 

בעיקר באיו"ש ובירושלים.
סוג נוסף של זירה בלתי מאוזנת ניתן למצוא באותם אזורים, כאשר 
מול יחידות מסודרות של הצבא או משמר הגבול לוחמים מתפרעים, 
מבחינת  נמוכה  בעצימות  סדר  בהפרות  מאורגנים,  בלתי  לכאורה 
אמצעי הלחימה: אבנים או בקבוקי תבערה. הפרת סדר יכולה לעיתים 
להתפתח באירוע נקודתי לירי חם מנשק מאולתר, מרובה זיקוקים או 

מנשק רגיל.
לטובת  לכאורה  שמשחק  בולט,  איזון  חוסר  מתקיים  אלה  בזירות 
מסודר  כוח  אותו  מהמקרים.  בחלק  יותר  הגדול  המסודר,  הכוח 
ובכל מקרה עדיף במונחים של  ושליטה,  ציוד  יותר מבחינת  מאורגן 

כוח מוחלט בזירת התמודדות שגרתית. אך למעשה, חוסר איזון ברור 
שגרתיים.  במונחים  יותר  החלש  השני,  הצד  לטובת  גם  משחק  זה 
לעיתים הצד הבלתי מאורגן נהנה מיתרונותיו במידה כזאת שחוסר 

האיזון מכריע לכיוונו.
שני  שבו  מצב  בהינתן  מתעצמים,  החלש  הצד  של  אלה  יתרונות 
הצדדים מצייתים למערכות שונות של נורמות לחימה וכללים. אחת 
יכולה  הזירות הבולטות והשכיחות ביותר בשלוש השנים האחרונות 
דקירה  פיגועי  התבצעו  בהם  צומת,  או  כיכר  רחוב,  קרן  כל  להיות 
הלא  המשחק  כללי  על־פי  ובלתי-מאורגנים.  ספונטניים  המוגדרים 
מוטל  אינו  בזוג(  או  בודד  )העומד  החלש  הצד  של  יתרונו  מאוזנים, 
צבא  כוחות  של  לכאורה  נגמר  בלתי  פוטנציאל  מול  בעומדו  בספק. 
טובתו  יותר,  הרבה  מתקדם  בנשק  צוואר  עד  חמושים  ומשטרה 

מתבטאת בכמה מישורים:
1.  גורם ההפתעה עומד לצידו באופן כמעט מוחלט. הצד המגן, 

החזק לכאורה, כמעט תמיד מגיב ולא יוזם, לפחות בזירה עצמה.
2.  סביבתו מלאה מטרות לגיטימיות ונוחות. בניגוד לכוחות 

הביטחון שאמורים לאתר, להחשיד ולבודד אותו מתוך קהל גדול 
והומוגני של אזרחים - הוא יכול לתקוף ככל העולה על רוחו, ללא 
צורך לאתר ולחתור למגע עם אויב ספציפי. הוא מוקף מטרות, כל 

אחת מהן לגיטימית ולפיכך בטווח ידו.
3.  יתרון הגודל. המגינים - כוחות הצבא או המשטרה - חייבים 

להיות בררניים בבחירת המטרה שלהם גם לאחר שזיהו אותה. 
המלחמה במטרה צריכה להתבצע תוך הימנעות ככל האפשר 

מפגיעה סביבתית, לעיתים קרובות במחיר של אי מיצוי כל 
האמצעים למניעה או נטרול.

כך, בזמן שלמפגע התוקף יש עדיין מטרות פוטנציאליות בהישג   
יד, אם לא נוטרל באופן מידי, כוחות המגן מוגבלים יחסית 

ביכולתם לנטרל אותו. על כן סביבת המטרות שלו מהווה 
את מרחב ההגנה שלו, גם לאחר שביצע את פעולת התקיפה 

הראשונה.
4.  הבדלי הגישה בין התוקף למותקף. סיום אירוע מוצלח, מבחינת 
המגן, משמעותו אפס נפגעים. זאת בעוד שלצד התוקף אין בעיה 

לסיים את האירוע גם עם מאה אחוזי נפגעים, כל זמן שהצליח 
לגרום פגיעה בעצמו. 

רן ישי, דיפלומט, מתנדב כקצין סיור במשמר 
המשטרה  של  האווירית  וביחידה  הגבול 

במרחב ירושלים

סוג נוסף של זירה בלתי מאוזנת ניתן למצוא 
באותם אזורים, כאשר מול יחידות מסודרות 
של הצבא או משמר הגבול לוחמים מתפרעים, 
לכאורה בלתי מאורגנים, בהפרות סדר 
בעצימות נמוכה מבחינת אמצעי הלחימה

בשלוש השנים האחרונות אירעו מאות מקרים של תקיפה מהסוגים 
ולעיתים  קל  חם  נשק  או  קר  נשק  באמצעות  בעיקר  לעיל,  שתוארו 
לא  ביום,  לכמה  בשיאן  שהגיעו  אלה,  תקיפות  אומנם  מאולתר. 
נחשבות מבחינה מספרית ליותר מ"טפטוף" מהיבטים רבים. ואולם, 
תדירות התקיפות, כולל גביית קורבנות בנפש מדי כמה ימים, הפכו 
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להצלחה יחסית מבחינת התוקפים. הן במספרים מוחלטים של כמות 
להשקיע  הביטחון  כוחות  שנאלצו  המשאבים  בהיקף  והן  התקיפות, 
הנזק  את  לצמצם  אירעו,  שכבר  במידה  או,  אותן  למנוע  בניסיון 

שלהן למינימום.
למרות הרושם המתמשך של "שיטפון" שקשה לעצור אותו בשל ממדיו 
והמשטרה  הצבא  הצליחו  מבצעיו,  של  הרחב  הגיוון  ובגלל  הקטנים 
בתוך כמה חודשים להגיע למצב של נטרול מלא של ההתקפות, עד־

כדי מניעה מוחלטת של התרחשותן לתקופות ארוכות.

קושי ראשון: היכולת לסנן
בשלוש השנים האחרונות כוחות הביטחון מתמודדים עם מה שמכונה 
אופי  את  להמחיש  נועדו  אלה  טרור  מעשי  היחידים".  "אנתפאדת 
הפעילות החבלנית שעימה אנו נדרשים להתמודד - פיגועים שנעשים 
ברובם על־ידי מחבלים בודדים, לרוב באמצעות כלי נשק קרים כמו 
סכינים וגרזנים. בכמה מקרים בוצעו פיגועי ירי איכותיים ומתוכננים 

היטב, בניגוד לפיגועי הסכינים נתפסים ספונטניים, בדרך כלל.
המרכז  של  בפרסום  המופיעים  החוץ,  משרד  שפרסם  נתונים  על־פי 
הראשונה  בשנה   ,2016 מאוקטובר  ומדינה  ציבור  לענייני  הירושלמי 
ל־"אנתפאדת היחידים" אירעו 323 פיגועי מגע. פיגועי מגע מוגדרים 
תקיפה ישירה תוך מגע של המפגע עם המותקף, כמו ניסיונות דקירה 

או ירי קרוב, להבדיל מזריקות אבנים ובקבוקי תבערה. 
הקושי המרכזי העומד בפני החייל המוצב בנקודות רגישות באיו"ש, 
חוסר  מתוך  הנובע  קושי  הוא  בירושלים,  שמוצב  השוטר  בפני  או 
ודאות - ההבחנה  במפגע הפוטנציאלי מתוך קבוצה גדולה של עוברי 
אורח תמימים. לשוטרים באזורי התפר  - בעיקר שוטרי משמר הגבול 
במרחב הכפרי, בקרקע או באוויר - הקושי מורכב אף יותר. זאת כיוון 
המוחלט  שרובם  לחלוטין  וברור  הגבול  את  חוצים  שב"חים  שאלפי 
שמטרתם  משפחות  בעלי  פלסטינים  מקומיים,  עבודה"  "מהגרי  הם 
להתפרנס מעבודת כפיים מחוץ לאיו"ש. לכאורה אין קשר בינם לבין 

התארגנויות הטרור לסוגיהן.
הדולק  השוטר  של  הקושי  את  שמעצימה  זו,  אחרונה  שנקודה  אלא 
השוטר  ופשוטה.  מוחלטת  כה  אינה  אותם,  ומיירט  השב"חים  אחר 
שמקבל דיווח ממודיע או מתצפית על מעבר שב"חים מאיו"ש לתוך 
תחומי הקו הירוק, אינו יכול לדעת בזמן אמת אם מטרתו של השב"ח 
כלכלית או פח"עית, לפחות עד שיערוך חיפוש בכליו. המדווח - מודיע 
אזרחי, תצפית קרקעית, או סייר אוויר במסוק אינו מקיים כל מגע עם 
החשודים, וודאי שאינו יכול לדעת זאת. כך נותרים הכוחות עם מידע 

ולהפוך את הכוח מכוח  זאת, על־מנת לבצר את ההישג ההגנתי  עם 
מגיב לכוח היוזם הגנה מראש בזירת לחימה מתחדשת ומשתנה, יש 

להכיר בכמה יסודות שמאפיינים את דרך הלחימה היעילה בזירה זו.
זירת הלוחמה המתוארת אינה מחליפה באופן בלעדי זירות אחרות, 
הזירה  של  הסתעפות  היא  במקביל.  להתקיים  ומוסיפות  שייתכן 
השוטפים,  היום־יום  לחיי  אותה  המחבר  באופן  הבלתי־סימטרית, 
של  והרחבה  גיוון  ודורש  להגנה  הנדרש  השטח  את  מאוד  מרחיב 

אמצעי ההגנה.

הקושי המרכזי העומד בפני החייל המוצב 
בנקודות רגישות באיו"ש, או בפני השוטר 

שמוצב בירושלים, הוא קושי הנובע 
מתוך חוסר ודאות - ההבחנה  במפגע 

הפוטנציאלי מתוך קבוצה גדולה של עוברי 
אורח תמימים

 - המרכזי  הקושי  בירושלים.  שכם  בשער  מוסתר  נשק  כלי  אחר  חיפוש 
ההבחנה במפגע הפוטנציאלי מתוך קבוצה גדולה של עוברי אורח תמימים
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ראשוני בעל סבירות גבוהה להיות חסר ערך פח"עי, אך כזה שלא ניתן 
להותירו בלא תגובה, גם מסיבות סטטיסטיות.

בין  שנה  מדי  נעצרים  האחרונות  בשנים  כי  עולה  השב"כ  מנתוני 
שמסר  נתון  עם  בשילוב  בטרור.1  מעורבות  על  שב"חים  ל־100   60
2 לפיו מדי יום יש בין 50 ל־60 אלף שב"חים בתוך 

הרמטכ"ל ב־2016, 
קיים  היותר  לכל  לפיו  סטטיסטי  נתון  יתקבל  הירוק,  הקו  תחומי 
פוטנציאל שעל כל 500 שב"חים יש אחד מעורב בטרור ולכל הפחות 
1 ל־1000. זאת בשל העובדה שרובם המוחלט של השב"חים חוזרים 

לעבודה יום־יומית, ולא שוהים בישראל באופן חד פעמי. 
המחיר, הנגבה מהפעלת כוחות רבים לצורך תפישה נקודתית ונדירה 
שהמציאות  אלא  מופרז.  פניו  על  נראה  טרור,  פוטנציאל  של  יחסית 

שונה בתכלית מכמה סיבות:
מול  אמצעי  במדידת  לא  היא  תועלת  מול  עלות  למדוד  הדרך   .1
הדרך  לדוגמה,  אפשרי.  נזק  מול  אמצעי  במדידת  אלא  אמצעי, 
למדוד תועלת בשיגור "כיפת ברזל" בעלות עשרות אלפי דולרים 
למיירט, שנועד לפגוע ברקטה פרימיטיבית מסוג קסאם שעלותה 
של  ביחס  המשוואה  בהצבת  לא  היא  בודדים,  דולרים  מאות 
יירוט  שבכל  כך  המשוואה  בהצבת  אלא   - ל־200   1 או  ל־100   1

מוצלח נמנע סיכון אפשרי של חיי אדם.

1000, עדיין יש  גם אם מדובר ב־999 שב"חים "כלכליים" מתוך   .2
היות  פח"עי.  אחד  לאותו  להגיע  על־מנת  ה־1000  כל  את  לנטר 
שמלכתחילה אין לדעת מי מכולם הוא האחד - יש להשקיע בכולם 

את אותם המשאבים.
משמעות המרדף אחרי השב"חים חורגת מעבר לקבוצות ולבודדים   .3
שנתפסים, מעוכבים ונשלחים בחזרה או מובלים לחקירה, מעצר 
100% שב"חים  כולל בהכרח מעקב אחר כמעט  ומשפט. המרדף 
כלכליים ולא פח"עיים, אך המידע אודות אופי הפעילות הצבאית 
והמשטרתית והאינטנסיביות שלה לא נותר נחלתם של השב"חים, 

סיום אירוע מוצלח, מבחינת המגן, 
משמעותו אפס נפגעים. זאת בעוד שלצד 
התוקף אין בעיה לסיים את האירוע גם עם 
מאה אחוזי נפגעים, כל זמן שהוא עצמו 
הצליח לגרום פגיעה

שב"חים בתנועה לכיוון המחצבה. מרדף באמצעות מסוק בעקבות שלושה 
שב"חים החוצים את "ציר הגנבים" בסנסן, באיזור קו התפר בגזרת עדולם, 

נראה על פניו מוגזם ולא שייך למציאות
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אלא מחלחל בחזרה לנקודות המוצא שלהם - הכפרים והעיירות 
באיו"ש. לכן, לכל מרדף או תפיסה של שב"ח יש ערך ודאי במניעה 
גורמי פח"ע, המודעים בהכרח  או בהקמת מכשול או קושי בפני 
המרדפים  של  המוחלט  רובם  אם  גם  והמניעה.  הסיכול  לפעילות 

והתפיסות, כשלעצמם, כלכליים-פליליים לחלוטין.

)גניבות(  נזקים כלכליים  ובאמצעות הסבת  פלילית )שוד ותקיפות( 
ובמקרים   - ישראל  ארץ  ערביי  ניסו  המבודדות,  היישוב  לנקודות 
מסוימים אף הצליחו - להביא לפירוקן ונסיגתן של נקודות עבריות, 

לפני קום המדינה ולאחריה.
הדבר בלט במיוחד בשנות המרד הערבי נגד השלטון הצרפתי בגליל 
דוגמאות  בצפון.  אחרות  ובנקודות  גלעדי  בכפר  במטולה,  העליון, 
קיבוץ  ואף  עדר  מגדל  אוריה,  כפר   - יותר  קצת  ומאוחרות  נוספות 
חולדה ומקומות אחרים במרכז, ועד לרוחמה בדרום. עשרות נקודות 
לפני קום המדינה, עקב  ננטשו בשנות המרד הערבי  ישוב מבודדות 

התנכלות שהחלה, לפחות בחלקה, באופן כלכלי.
נקבעו  שכבר  ולאחר  העצמאות  מלחמת  לאחר  החמישים,  בשנות 
ארץ  של  הערבית  לאוכלוסיה  היהודי  היישוב  בין  ברורים  גבולות 
ישראל בתחום המנדט הבריטי, הוסיפו ערביי הארץ לנהוג במדיניות 
בפעולות  הערבים  נקטו  והמצריים,  הירדניים  השלטונות  בעידוד  זו. 
מסתננים  ללאומני.  כלכלי  בין  ביותר  מטושטש  גבול  על  שנמצאות 
לנו כ"פדאיון", חצו את הגבולות  ויותר, המוכרים  בכמות של מאות 
מעברו  שנותרו  ומטעיהם  שדותיהם  את  לעבד  לילה  מדי  הפרוצים 
הישראלי של קו שביתת הנשק, שלא היה גבול רשמי. אל החקלאים 
התלוו בריונים, שודדים וגנבים, שפרצו לישובי הספר הישראלים. הם 
גנבו, רצחו ובעיקר זרעו פחד, לצד הנזק הכלכלי שגרם לתושבים רבים 

מיישובים אלה לעזוב, גם אם זמנית, את בתיהם.
מטרות  היטב  משרתת  מהיותה  לבד  הכלכלית,  הפשיעה  של  ייחודה 
הפח"עית.  לזו  ומסווה  כיסוי  היותה  היא  וטריטוריאליות,  לאומיות 
 - )כאמור  "נטו"  לפח"ע  כלכלית  פשיעה  בין  הנמוך  הנוכחי  היחס 
יותר  ה"רכה"  הכלכלית  לפשיעה  מאפשר  מאות(,  כמה  כל  על  אחד 
והמתקבלת בסלחנות רבה יותר בכל הנוגע לפעילות המנע וההתגוננות 
בשטח, "לבלוע" בתוכה את הפח"ע. בכך, למעשה, יש תרומה לחוסר 

רוב הפיגועים בהם מעורבים כלי רכב 
בוצעו באמצעות כלי רכב בעלי לוחיות 

זיהוי ישראליות, חלקם הגדול גנוב, מעשה 
שמלכתחילה נחשב אירוע פלילי גרידא

פשיעה כלכלית - אמצעי לוחמה
טרור  פעילות  לבין  כלכלית  פשיעה  בין  ההבדל  מסוימים  במקרים 
זיהה  כבר בראשית המאה הקודמת,  אינו קיים:  ולעיתים  מיטשטש, 
האוכלוסיה  של  החקלאית  הפשיעה  משמעות  את  "השומר"  ארגון 
והמבודדים  המעטים  היהודיים  הישובים  כלפי  המקומית,  הערבית 
שקמו בארץ. על רקע זה אמר יוסף טרומפלדור עם הגיעו לחצר תל־חי: 
"במקום שאליו תגיע המחרשה - שם יעבור הגבול". אמירתו יושמה 
הלכה למעשה במלחמת העצמאות - אז נקבעו גבולות שביתת הנשק 

לא במקומות אליהם הגיע צה"ל, אלא לפי נקודות הישוב העבריות.
מתוך הבנה מוחלטת של עקרון זה, ניסה האויב לנקוט אמצעי נגד כדי 
על־מנת  ספר  ישובי  לנטישת  לגרום  כלומר,  הפוכה,  לתוצאה  להביא 
אימה  הטלת  באמצעות  שבדרך.  המדינה  שטחי  את  בפועל  לצמצם 

ייחודה של הפשיעה הכלכלית  בירושלים.  צור הדסה  שכונת 
היא היותה כיסוי ומסווה לזו הפח"עית
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האיזון בעימות. זאת על־ידי הוספת ממד של התלבטות למגן.
בנוסף, אין להתעלם מהקשר המבצעי הישיר בין שני סוגי הפשיעה. 
הדוגמה הבולטת ביותר היא גניבת כלי רכב, שנתפסת תמיד כאירוע 
רב־ פח"עי  פוטנציאל  בעלת  היותה  אף  על  התרחשותה,  בעת  פלילי 
באמצעות  בוצעו  רכב  כלי  מעורבים  בהם  הפיגועים  רוב  משמעות. 
מעשה  גנוב,  הגדול  חלקם  ישראליות,  זיהוי  לוחיות  בעלי  רכב  כלי 

שמלכתחילה נחשב אירוע פלילי גרידא.

קושי שני: התמודדות בזירה לא סטרילית
גם לאחר שהגורם התוקף זוהה, עדיין יש להתמודד איתו בזירה לא 
מהוות  אלה  מטרות  מבחינתו.  אפשריות  מטרות  שמלאה  סטרילית 
עליו להגן עליהן, בפרישה קשה מאוד  עבור הכוח המגן קושי כפול: 
להגנה, ובה בעת להימנע מפגיעה בהן, תחת המטרה העיקרית לנטרל 

את התוקף.
כאמור, ההתמודדות בין הגורם החזק: הגדול, פרוש רחב יותר בשטח, 
הגורם  לבין   - קלאסיים  במונחים   - יותר  הטובים  האמצעים  ובעל 
ניטור  מאמץ  לאחר  גם  מאוזנת.  אינה  יותר,  והחלש  המפורד  הקטן, 
את  מנטרל  ולמעשה  גדולים  ומשאבים  כוחות  הדורש  נרחב,  בהיקף 
נדרשת  הנקודתיות,  והחסימה  הבלימה  משימות  לטובת  הכוחות 
את  לפועל  להוציא  כדי  וספציפית,  מדויקת  פעילות  החזק  מהגורם 
כמעט,  גבולות  חסרת  סביבה  על  הגנה  שלו.  האפקטיבית  ההגנה 

מלאה במטרות לגיטימיות מבחינת התוקף.
למתקפה,  הפרוצה  הסביבה  כל  על  להגן  המגן  הצד  של  הצורך  את 
על  להגן  הנדרש  הכדורגל,  במשחק  שוער  של  למצבו  להשוות  ניתן 
שערו. אך כאן השער הוא המרחב כולו, ולא מוגבל במסגרת כלשהי. 
הדברים אמורים גם ביחס לירי רקטות, ולא רק בנוגע לפיגועי מגע. 
נקודתית מתייחס לכוחות הקרקע, גם תגובה  כפי שהצורך בתגובה 

אווירית צריכה לפגוע במטרה באופן מדויק ונטול נזק סביבתי.
במצב כזה, גם השוער המעולה ביותר נמצא בנקודת חיסרון אל מול 
חלוץ בינוני או חלש. החלוץ יכול להתמיד בחולשתו לאורך 89 דקות 
ולהבריק רק בדקה אחת, בעוד השוער יכול להפגין יכולת שיא  במשך 
89 דקות ולהיכשל רק פעם אחת. במקרה הזה לא תהיה כלל מחלוקת 
החלוץ  מאשר  ערוך  לאין  ומוצלח  חזק  איכותי,  שהשוער  לכך  בנוגע 
לטובת   0:1 על  עדיין  תעמוד  זאת  לעומת  המשחק  תוצאת  היריב. 
החלוץ שיוכרז מנצח. כך גם תוקף דל אמצעים ודל יכולות, ביחס לכוח 
המגן, צריך דקה אחת מוצלחת, תוך ניצול יתרון ההפתעה, כדי להשיג 
ניצחון בזירת הקרב הפרטית שלו. כמעט ללא קשר למגוון האמצעים, 
היכולות ואיכות הביצוע הגבוהה של המגן, שנאלץ להגיב רק לאחר 

ביצוע ההתקפה הראשונית.
אין ספק שהמלחמה שינתה פניה פעם נוספת, כפי שקרה פעמים רבות 
לאורך ההיסטוריה. דוגמה מובהקת לשינוי כזה היא השימוש שנעשה 
בעבר בתמרוני קרקע רגליים, שנועדו לאפשר ל"בלוקים" של לוחמים 
לירות אל עבר האויב לאורך חזית מסוימת של יחידה - כמה עשרות 
או מאות מטרים - מבלי לפגוע זה בזה. זאת עקב הסיבה שהחיילים 
היו צועדים בשורה בזה אחר זה. מה שנותר כיום מטקטיקת הלחימה 
תרגילי  הוא  ה־19-18,  במאות  הרגלי  הקרב  עיקר  שהיוותה  הזאת, 

הסדר שנועדו למצעדים ולטקסים צבאיים.
ככל  רבים  בודדות מקנים  יריות  ויורים  את הרגליים הצועדים בסך, 
האפשר כדי לייצר מכת אש משמעותית, מחליף היום מאגיסט בודד. 

יותר,  טוב  שמתניידות  חי"ר  מחלקת  או  כיתה  וכמה  כמה  אחת  על 
רגלית או באופן רכוב. לכוח האש המיוצר מכלי הנשק האוטומטיים 
רובים  בעל  מלרג'ימנט  יותר,  לא  אם  לפחות,  זהה  אפקט  יש  שלהם 

ארוכים הנטענים בקליעים בודדים דרך הקנה.
גם אמצעי השליטה החיוניים: תופים, חצוצרות, דגלים ונסי יחידות, 
פינו את מקומם לאמצעי קשר, פיקוד ושליטה מתקדמים, ומצאו את 

מקומם במגרש המסדרים בלבד לצד התמרונים הרגליים.
את  לחלוטין  שינתה  הלחימה  ואמצעי  הנשק  בפיתוח  ההתקדמות 
שדה הקרב ואת אופי התמרונים. לאחר מכן באו שינויים טכנולוגיים 
נוספים, וייתרו לחלוטין את השימוש בסוס - תחילה ככלי רכב קרבי 
ולאחר מכן אף כבהמת משא לצרכים לוגיסטיים. לקראת העשורים 
הקרובים, אולי במחצית השנייה של המאה ה־21, ידובר אף בייתור 
כמעט מוחלט של מטוסי קרב מאוישים. מטוסים אלה עדיין ממלאים 

משימות שבהן אין להם תחליף. 

שימוש באמצעים אלקטרוניים משוכללים, 
פרישה רחבה ומגוונת של כלים ושימוש 
בתווך נוסף כגורמים מסייעים במלחמה 
בטרור אפשרי, עשויה להיתפש בתור 
שימוש מופרז במשאבים, או כהפעלת 
כוחות עודפים

הכנסת גורמים מאזנים למצב של חוסר איזון
לחלוטין  שינתה  הלחימה  ואמצעי  הנשק  בפיתוח  שהתקדמות  כפי 
את שדה הקרב ואת אופי התמרונים, כך גם שינוי במטרות הלחימה 

ובאופיה - גזר שינוי הכרחי על האמצעים ועל דרכי הלחימה. 
שימוש באמצעים אלקטרוניים משוכללים, פרישה רחבה ומגוונת של 
כלים ושימוש בתווך נוסף כגורמים מסייעים במלחמה בטרור אפשרי, 
כוחות  כהפעלת  או  במשאבים,  מופרז  שימוש  בתור  להיתפש  עשויה 

עודפים. כל זאת למטרה שברוב המקרים נראית לא מוצדקת.
"ציר  את  החוצים  שב"חים  שלושה  בעקבות  מסוק  באמצעות  מרדף 
הגנבים" בסנסן, באיזור קו התפר בגזרת עדולם,3 נראה על פניו מוגזם 
ולא שייך למציאות. בייחוד כאשר מתברר שמדובר בשלושה מחפשי 
עבודה, לעיתים אף בעלי אישורים, שהעדיפו לא לחכות זמן רב במעבר 

על קו התפר אלא להגיע מהר יותר אל מקום העבודה החוקי שלהם.
אלא שהידיעה, כפי שנראה מניתוח של כמאה שעות טיסה בגיחות 
דרך  פח"עיים  למסתננים  מרכזי  )יעד  ירושלים  ומעל  האזור  מעל 
 200 עד   100 כל  שעל  התפר(,  קו  על  ההפרדה  במכשול  הפתחה 
מרדפים כאלה, יהיה לפחות מרדף אחד בעל משמעות של הגנה מפני 
פח"ע - עשויה לשנות את התמונה. פוטנציאל נזק של מפגע בודד כזה, 
המסתווה בתוך ים של עבריינות כלכלית - הוא גבוה ביותר ומצדיק 

כל פעולת הגנה מרובת משאבים שהיא.
רב־שנים  הוא  פח"ע  של  וסיכול  מניעה  לצורך  במסוקים  השימוש 
מלחמת  לאחר  מיד  הנוכחית.  בתצורתה  עצמה  הפח"ע  כמו  כמעט 
הבקעה,  אל  הירדן  נהר  לאורך  מחבלים  חדירות  החלו  הימים  ששת 
כלי  שימשו  האוויר  חיל  מסוקי  המרדפים".  "ארץ  לכינוי  שזכה  מה 
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אינטגרלי במרדף, הן לצורך תובלת כוחות והן לצורך חיפוש ואיתור. 
צד. שימוש אינטנסיבי  לצורך תקיפה באמצעות מקלעי  לעיתים אף 
הסדר  הפרות  באירועי  הראשונה,  באנתפאדה  היה  במסוקים  נוסף 
אירועי  פרוץ  לאחר  כן  כמו  ושומרון.  ביהודה  השנים  לאורך  שפרצו 
אוקטובר 2000, כשמסוקי חיל האויר מילאו את התפקיד שממלאים 
חשודים  איתור  התפר,  קו  מעל  סיורים   - כיום  המשטרה  מסוקי 

והכוונת כוחות קרקע.
 - עצמם  הצוות  אנשי  עדויות  כולל  שנאספו,  הנתונים  על־פי  אז,  גם 
לכאורה,  תכלית,  חסר  "גיהוץ"  המבצעיות  מהטיסות  ניכר  חלק  היה 
הוביל  קטן  אחוז  רק  וישיר.  מידי  באופן  ניכרות  לא  שתוצאותיו 

לתוצאות מידיות בפועל.4
אחרי  ממרדף  יותר  רבה  שמשמעותו  רב־יכולות  כלי  המסוק,  לפיכך 

לקו התפר, רובן הגדול בתקופת רגיעה אם כי בעלות אופי פח"עי, היו 
3 מעורבות ישירות בסיכול פח"ע או פח"ע בכוח. בכל אותן  לפחות 
בבלימת  או  הסביבה  על  בהגנה  חיוני  תפקיד  המסוק  מילא  גיחות 
מקרים  משני  להבדיל  בלבד,  קרקעיים  באיומים  מדובר  התקפה. 
נוספים נפרדים, שבהם יורטו כלי טיס באזורים רגישים. זאת כמובן 
להבדיל מפשיעה פלילית, כולל תפיסת סמים ואמל"ח. כ־50 גיחות 
כיום  ביותר  האינטנסיבי  החיכוך  מוקד  שהיא  ירושלים,  מעל  נעשו 
בגלל  הופסקו  או  בוטלו  אלה  מגיחות  כ־20%  לוחמה.  של  זה  בסוג 
מזג אוויר או מסיבות אחרות. נתון זה חשוב כדי להעריך את זמינות 
האמצעי האווירי לפעילות מעל העיר. מתוך 80% שבוצעו, רובן ככולן 
לצורך מניעת פח"ע, כ־5% עסקו בסיכול פח"ע פעיל, ביירוט כלי טיס 

מעל אזור אסור לטיסה או פעילות סיכול דומה.
יחסית  זמין  משטרתי  כלי  שהוא  במסוק,  שימוש  לגבי  האמור  כל 
העלולים  אחרים  אמצעים  לגבי  גם  נכון  השגרה,  בפעילות  ומעורב 
התקיפות  מול  ההגנה  בקרב  שייכים,  לא  או  מופרזים  להיחשב 

המבוזרות באופן נקודתי.
גרזן, בקבוק  כן, אינה אמצעי התקפה )סכין,  המשוואה הנכונה, אם 
תבערה או נשק קל, לעיתים מאולתר( מול אמצעי הגנה )מסוקים, כלי 
טיס אחרים, אמצעים אלקטרוניים( או סד"כ תוקף )בודד או זוג ברוב 
המקרים( מול סד"כ מגן )צוותים רבים, העולים כדי סד"כ פלוגתי או 
גדודי במרחבים האורבניים או הכפריים(. המשוואה היא פוטנציאל 
- מול אותם אמצעי הגנה וסד"כ. ברגע שהמשוואה  - חיי אדם  נזק 
מוצבת באופן הנ"ל הפרופורציה בין ההגנה להתקפה מתאזנת פלאים, 
כאמור,  לעיתים,  ההגנה.  לטובת  סימטרית  בלתי  עוד  נראית  ולא 

ההיפך הוא הנכון.
הדברים הללו, הנכונים לגבי מתקפת הבודדים בפיגועי מגע בשלוש 

המשוואה הנכונה, אם כן, אינה אמצעי 
התקפה מול אמצעי הגנה או סד"כ תוקף מול 

סד"כ מגן. המשוואה היא פוטנציאל נזק חיי 
אדם - מול אותם אמצעי הגנה וסד"כ

שב"ח החוצה את קו התפר בדרך לעבודה, משמש למעשה כלי נוסף 
לצורך הגנת שטח. במקרה זה - הגנת שטח מהאוויר, מול איום קרקעי 
ובהשלמה לכוחות הקרקעיים. השטח המוגן יכול להיות הזירה עצמה, 
כפי שקרה בחלק מהמקרים, או שטחי המעבר בדרך לזירה אפשרית.

מתוך כ־100 שעות גיחות מבצעיות שנבדקו אקראית בגזרה סמוכה 

להגדרת  נכנס  זה  תקיפה  סוג   .2014 אוגוסט  בירושלים,  דריסה  פיגוע 
הדרך  ולכן  מראש,  ולמניעה  לחיזוי  והקשים  הספורדיים  המגע  פיגועי 

להתמודד איתו משלבת בהכרח שימוש באמצעים לא פרופורציונליים
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שהתרגשה  השריפות  מתקפת  לגבי  גם  נכונים  האחרונות,  השנים 
באזורים שונים בארץ בסתיו 2016. גם כאן, מול מצית בודד הופעלו 
אוויריים  אמצעים  כולל  פרופורציונלי,  לא  לכאורה  בסד"כ  אמצעים 
ויבשתיים: מכוחות תצפית מגוונים, ועד כוחות שנועדו לבוא במגע עם 
החשודים. גם כאן המשוואה הנכונה היא איזה סד"כ ואילו אמצעים 
העמידה ההגנה, מול פוטנציאל הנזק של המצית הבודד. ברור שאין 
מקום להציב במשוואה פלוגת מג"ב או צה"ל מול מפגע בודד, החמוש 

אך ורק בגפרורים וסמרטוט טבול בנפט.
פרופורציות חדשות אלה, ששינו את כל הידוע בנוגע לזירות הלחימה 
הקונבנציונליות, הן תוצאה של זירת הלחימה החדשה יחסית, הבלתי 

מאוזנת. זירה שבה לצד הקטן מספרית, הדל באמצעי לחימה ולעיתים 
ולעיתים מכריעים,  גדולים  יתרונות  יש  אף הבלתי־מאורגן לכאורה  
בכל הנוגע לזירת קרב ספציפית גם אם לא למכלול הלחימה. יתרונות 
הצד  למטרות  בהשוואה  ממטרותיו,  נמנע  בלתי  באופן  נגזרים  אלה 
מהראיה  לחלוטין  שונה  באופן  הקרב  תוצאות  את  ומראייתו  המגן, 
על  והשתלטות  השמדה  אחוזי  נפגעים,  כמות  המודדת  הקלאסית 
ניצח   - בעצמו  נהרג  מכן  ולאחר  אזרח  להרוג  שהצליח  מפגע  זירה. 
בזירת ההתמודדות הנקודתית, כיוון שבא להרוג בלי להביא בחשבון 
הלחימה  קלאסיים,  במונחים  כך,  שלו.  ההישרדות  סיכויי  את 

הסתיימה בניצחונו.
הדברים נכונים גם לגבי סוג נוסף של מתקפות טרור, שנעשה פופולרי 
נהגים  של  זמינותם  כאן,  גם  הדריסה.  פיגועי   - האחרונות  בשנים 
וכלי רכב מוכרת וידועה. סוג תקיפה זה נכנס להגדרת פיגועי המגע 
הספורדיים והקשים לחיזוי ומניעה מראש, ולכן הדרך להתמודד איתו 
משלבת בהכרח שימוש באמצעים לא פרופורציונליים, שכוללים ניטור 
חשודים  של  גדולים  ומספרים  גדולים  מרחבים  של  אקטיבי  וסינון 

אפשריים, תוך שימוש בכוחות ומשאבים רבים.

קושי שלישי: שורה של אירועים מול 
מערכה אחת

ההתייחסות  אופן  על  השפעה  לו  וגם  מערכתי,  הוא  השלישי  הקושי 
החדשים.  ההתמודדות  ולסוג  הלחימה  לזירת  האמצעים  והקצאת 
האם יש להתייחס לאירועים כסדרה של אירועים בודדים ומנותקים, 

או שמא כחלק ממערכה כוללת?
תקיפות  של  איומים,  של  הטקטית  לרמה  מעבר  הניצבת  זו,  שאלה 
ההתמודדות.  צורת  על  היא  אף  משליכה  ופתרונות,  הגנה  דרכי  ושל 
לא  אמצעים  הקצאת  נדרשת  החדשה  בזירה  מקרה  שבכל  אף 
פרופורציונליים, הרי שראיית האירועים כסדרה שמשמעותה מערכה 

אחד הדברים שמאפיינים את רובם 
הגדול של התוקפים הוא היותם מנותקים 

לחלוטין זה מזה - ברמת ההיכרות האישית 
וגם ביד המכוונת אותם באופן ישיר.

בשורה התחתונה, את הפקודה נותנים הם 
לעצמם ברוב המקרים ולא אף אחד אחר

כוחות הצבא והמשטרה נדרשים לתת 
מענה לתוקף לא רק בראייה של חיסול 
האיום, אלא בראייה של מניעה מוחלטת 
של היפגעות - מושג שאינו קיים בזירת 
הקרב הקלאסית. בזירה החדשה נדרשת 
חשיבה אחרת לא רק ברמה הטקטית 
והטכנולוגית, אלא ברמה התפישתית

על־ הטקטית.  להצדקה  מעבר  תפישתית,  כך  על  מקלה  מתמשכת, 
הטקטיים  הפתרונות  יעילה,  הגנה  ולצורך  הקלאסית  המשוואה  פי 

שתוארו לעיל עשויים לשקף גם תפישה מערכתית.
אחד הדברים שמאפיינים את רובם הגדול של התוקפים הוא היותם 
מנותקים לחלוטין זה מזה, ברמת ההיכרות האישית וגם ביד המכוונת 
אותם באופן ישיר. חלק גדול מהם שואבים את השראתם הכללית, 
ועל אחת כמה וכמה את החלטתם לצאת לפעולה, באופן עצמאי דרך 
הם  נותנים  הפקודה  את  התחתונה,  בשורה  תקשורת.  אמצעי  מגוון 

לעצמם ברוב המקרים ולא אף אחד אחר.
עובדות אלה עלולות ליצור את הרושם כי מדובר בסדרה של אירועים 
ונפרדים זה מזה. אירועים נקודתיים כאלה לרוב דורשים  נקודתיים 
התייחסות נקודתית ולא מערכתית כוללת - דבר המשפיע בהכרח על 

מגוון האמצעים וכמות המשאבים המוקצים להתמודדות איתם.
מסוגים  אירועים  של  התזמון  והן  הכמות  הן  הרציפות,  הן  זאת,  עם 
שונים, מצביעים לא רק על צו אופנתי בקרב התוקפים, אלא על הלך 
רוח מעשי. תיאום זה, גם אם לא נעשה ישירות באמצעות גורם אחד 

המכווין ומנצח, אינו מקרי. 
של  וההומוגניים  השונים  הגלים  עם  בבד  בד  זו,  כללית  מסגרת 
ארוכה  אחת  מערכה  של  ברורה  תמונה  מציירים  לסוגיהן,  התקיפות 
דרך  לכן  המוכרות.  המקובלות  מההגדרות  שונה  באופן  ומסודרת, 
האמצעים  נקודתית.  ולא  כוללת  להיות  צריכה  אליה  ההתייחסות 
רק  לא  ואז  ומערכתיים,  רחבים  להיות  צריכים  להגנה  המוקצים 
שתהיה לכך הצדקה מעשית - אלא גם התפישה לגביהם תהיה שונה 

מזו של חוסר סימטריה בין ההתקפה להגנה. 

סיכום
ו"הפסד"  "ניצחון"  המושגים  של  שונה  ראייה  שונה,  מטרות  הגדרת 
האזרחי  בתחום  שונות,  ומושגים  ערכים  מערכות  על  והתבססות 
על  הישנה  המשוואה  הישנה.  המשוואה  את  מנטרלות  ובצבאי, 
והתקפה,  איום  נגד  ואמצעים  כוחות  משאבים,  השקעת   - מרכיביה 

הופכת לא רלוונטית לזירת המערכה החדשה.
נדרשים לתת מענה לתוקף לא רק בראייה  והמשטרה  כוחות הצבא 
 - היפגעות  מניעה מוחלטת של  בראייה של  חיסול האיום, אלא  של 

מושג שאינו קיים בזירת הקרב הקלאסית.
הטקטית  ברמה  רק  לא  אחרת  חשיבה  נדרשת  החדשה  בזירה 
צורת  את  שתוביל  זו  היא  התפישתית.  ברמה  אלא  והטכנולוגית, 

הלחימה בעתיד הנראה לעין.
ההערות למאמר הזה מתפרסמות באתר הוצאת מערכות
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