
הכוחבנייןשלהיחסותתורת
בן-ישראל*יצחקד"ר

להתמקדיכולתשהיאעזיריביה/להשמכתיביםבמגרשלשחקכדועל-ידישמסביבהלאיומיםכמענהכוחהאתלבנותיכולהישראל
העימותיםיתנהלושבוהמגרשאתליריבלהכתיבבךועל-ידייחלי,יתרוןלתיששבהםבתחומים

מבוא
הביטחוןבמערכתמג'יפראש"לחזותהיוםכברניתןולכןרבות,שניםאורךהיריב

שנה.כ-20בעודשלוהכוחמבנהיהיהמהיבערך"
שייךאלושורותוכותב(זועמדהנקבלאםגםבנייןשלהבעייתיותאתלנתחהיאהמאמרמטרת
כבדותפילוסופיותהשגותלהשישלאסכולה,הנדרשתהמיוחדתהלוגיקהעלולהצביעהכוח

רבעזרבהשאיןברור,)עמדהואותהנגדמשקלוו.למשימה
אםגםהכוח.בנייןעלכיוםלהחליטשצריךלמייחידותהקמתאמל"ח,ורכשמיתוחהכוחבניין
לשלוכ",הולך"התיכוןהמזרחכילמשל,נניח,הקיים)בסד"כהחדשהאמל"חוהטמעתחדשות

הכוחאתלבנותצורךאיןששובמזה,נובעהאםנשימהאורךהדורשתטווח,ארוכתפעילותהוא
צריך,שלאמכךנובעאוליאוכללית!למלחמההזמןקבועשנים.רביבמאמציםהתמדהויכולת

ישאוליאוזת-51[מדגםקרבמטוסילמשל,שנים.כ-10הואחדשהטכנולוגיהלפיתוחהאופייני
מערכותללאאלהמטוסיםצריךכילהסיק,זוטכנולוגיהליישוםנדרשותנוספותשנים10

ל"א!מערכותיותרעםאואלקטרוניתזללוחמהדרושותשניםמספרועודספציפי,חדשבאמל"ח
אילוכאלה,מערכותשצריךלמסקנהמגיעיםואסאנוהכולבסךולהטמעתו.באמל"חלהצטיידות

הכלליות"המגמות"מהןזנדרשותתכונותשנה25-20שלאופייניזמןקבועעלמדברים
שאלותלפתרוןעוזריםאינםבגדול""והכיווניםהכוח,לבניין

הכוח.בוניבפניהניצבותספציפיות
מחדקשה:בעיהאפואניצבתהכוחבוניבפניהבעיה

איןומאידךלהשקיע,במההיוםלהחליטעליהםשמחליטמיבפניקשהבעיהמציבהזוחייםעובדת

עליהםעתידיאיוםלאיזהבדיוקיודעיםהםהכיוון,אתלבחורכדיהכוח:בנייןכיווניעלכיום

האיומיםיהיומהלכאורה,להעריך,יש

שאיתם

עושים!מהאזלהתכונן.

אתמעריכיככיצדאבלבעתידןלהתמודדנצטרך
הכאביםלהקלתתקופותהצפוייםהאיומים)סוגיאתאפילואו(האיומים

קיצורעל-ידיהבעיהממדיאתלהקטיןניתןראשית,שנים!כ-25-20בעוד
ועדטכנולוגיהמפיתוחהחולףהארוךהזמןקבועאפשריתבלתיהיאזומשימהכיהגורסיםיש
רביםאשרנכבדה,משימהזוהיבשטח.ליישומהבסביבהאפשריתבלתילפחותאועקרוניבאופן
בהצלחה-רבותשניםזהבהעוסקיםוטוביםמאיתנומיהתיכון:במזרחשקיימתזוכמודינמית
זו,בשאלהכאןלעסוקברצוניאיןבלבד.חלקיתתהליךשלגורלויהיהמההיוםלדעתמסוגל
הזמןמשךקיצורכיהעובדה,בציוןרקואסתפק25בעודעצמנואתנמצאאויביםאילוומולהשלום
המנוגדיםפינות",וב"חיתוכידרך"ב"קיצוריכרוךאיזההדעתעללהעלותבכללאפשרוהאםשנהז

עבודהלדרושקרטיההביורו-שללטבעהכללבדרךאלו!היפותטייםלאויביםיהיהאמל"ח
במסכתצעדכלולהתנותשיטתית""סדורה","אינואומנםפרטניחיזויכיהגורסים,ישמנגד
סכנהגםקיימתכךעלנוסףאישורים.שלארוכהבגדול","חיזוילבצעבהחלטניתןאךאפשרי,
וכיסויתירוץישמשוהדרך"ש"קיצורימוחשית,הכיוון""ועלהכלליות"המגמות"עלשיצביע

דותן.רמיפרשתדוגמתשחיתותלמעשישלהכוחבנייןגםכילזכור,ישלמשל,כךהנדרש.
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ממתארהתעלמותהיאאחרתתרופה""
קשרללאהטכנולוגיהופיתוחהחזויהאיומים
ספציפי.איומיםלמתאר

מכיווןברורה:היאכזותרופה""שלהלוגיקה
איוםלכלתשובותלספקצריכהשהטכנולוגיה

לאיוםקשרללאלפתחהישכילטעוןניתןאפשרי,
לכלליישוםניתנתכזותרופהאבלהחזוי.הספציפי

הטכנולוגיה,פיתוחשלהראשוניםבשלביםהיותר
רקהארוךהתהליךאתלקצרעשויהוהיא

יותריישומילשלבשמתקרביםככלבראשיתו.
מצומצםבמספרלהתרכזנדרששבהןולהחלטות

זותרופהנעשיתכךכסף,עתיריפרויקטיםשל
יעילה.ופחותפחות

בנייןעלולהחליטזהמחשבהקולהמשיךניתן

10במשךדהיינו(הטכנולוגיותפיתוחבתחוםהכוח
הכולבסךהנמשךכולו,בתהליךהראשונותהשנים
מענהלתתניסיוןמתוךדווקאלאושנה),25-20

אינםשכאמור,(החזוייםלאיומיםאופטימלי
אופטימלימענהלתתניסיוןמתוךאלאידועים),

המענהעלשניםמספרבעודלהחליטשיצטרךלמי
ישאחרות,במיליםאז).שיהיו(לאיומיםהספציפי

רגעבכלוהמגדילגמישותעלהשומרבנתיבללכת
נכונותהחלטותלקבלשיאפשרהפוטנציאלאת

איוםלגבימבוססתהערכהשתתגבשברגע(בעתיד
מסוים).

המרכזיהרעיון-אחרפתרון

שלההיבטיםבכללעסוקברצוניאיןזהבמאמר
ההיבטמהם:באחדרקלהתרכזאלאהבעיה,

נמשךהכוחבנייןכאמור,הכוח.בנייןשלהדו-צדדי

יריביועלצופהצדכלזהזמןובמשךשנים,עשרות

החלטותיואתומקבלוהפוטנציאלייםהממשיים

כוחותיהםאתבוניםהםשבולאופןבהתאם

א'צדשלהכוחבנייןשבומצב,נוצרכךהאיום")."(

ואילוב',צדשלהכוחמבנייןדינמיבאופןמושפע

במיליםא'.צדשלהכוחמבנייןמושפעהאחרוןזה

שלנוהכוחבנייןעלמחליטיםאנוכאשראחרות,

משפיעיםאנוהיריב,שלאיום""הערכתסמךעל

העשויהבנייה-היריבשלהכוחבנייתעלבזאת

למעשה,משנים,אנוובכך-מעשינועקבלהשתנות

מגבלותמציבהזוהדדיתתלותהאיום"."את
לדוןוברצוניהכוח,בנייןשלהלוגיקהעלמסוימות

ובהשלכותיהן.אלובמגבלות

בנייןשלהדו-צדדיהאופיאתבחשבוןנביאאם

שלנוהכוחאתלבנותאפשרותבפנינותיפתחהכוח,

אלאהעתידיים,האיומיםלתחזיותכתגובהרקלא

הכוחבנייןעללהשפיעכוונהמתוךיזום,באופןגם

להגדילכדילנצלנוכלכזאתהשפעהיריבינו.של

היחסי.יתרוננואת

מעמדןהואהענייןשורשהלוגית,הבחינהמן

מעמדןלשיטתי,ה"הערכות".שלאוה"תחזיות"של

לאפעםאףאשרהשערות,שלמעמדלעולםהוא
היותרולכלאמיתיות,הןאםמראשלדעתניתן

מופרכות.הןאםרקלדעתאפשרהטוב)במקרה(

במקומותבהרחבהעסקתיזהבנושא
ואיןםירחא,2

בבסיסהעומדותההערכותכאן.בולעסוקברצוני

בדרך-כללקרויותואשר(הכוחבניין
הנחות

חייבתואמיתותןבלבד,השערותאיפואהןעבודה)

עושהשהאויבמהמולודינמישוטףבאופןלהיבחן

ולעולםמופרכות,שהןנגלההטובבמקרהבפועל.

המבחןלרגעעד(אמיתיות""אכןהןאםנגלהלא
המלחמה).מבחן-הסופי

כמענההכוחבניין-קונוונציונליתלוגיקה
הכיחבינישלה"טבעית"היסידהנחתכללדרד3
שניתןמענה""שלסוגהואהכוחבנייןכיהיא

היאזומהנחההנגזרתהלוגיקההצפוי.ל"איום"

כדלהלן:

ולגזורהצפויהאיוםאתלהעריךישראשית,א.

הייחוס".איום"אתממנו

מענהלתתהנוכחיתיכולתנואתלבחוןיששנית,ב.
לפי(במענההפעריםאתולהגדירזהלאיום

חשיבותם).סדר

מענהלמתןאלטרנטיבותלבחוןישאחר-כךג.
בנייןשלהאפשרייםהמישוריםבכללפערים

הקמתהכוללת(התעצמותדהיינוהכוח,
תורתבו),והצטיידותאמל"חפיתוחיחידות,
וכו'.הלוחםהכוחהכשרתלחימה,

האופטי-האלטרנטיבהאתלבחורישלבסוףד.

המיטביהמענהאתהנותנתזודהיינומלית,

תקציב,אילוצי(הקיימיםהאילוציםבמסגרת

וכו').זמניםלוחותאדם,כוח

והלוגיקהכמענה"הכוחבנייןהנחת"לדעתי,

שגויות.-טבעיותןלמרות-הןממנההנגזרת

הלוגיקהבבסיסלעין:גלויהלכךהסיבה

במתארמדוברכיההנחהעומדתלעילשתוארה
שלהכוחבנייןיהיהמהמראשנקבעשבוסטטי,
שמוטלומהשבהערכתו),הקשייםכלעם(האויב
הנכונה.התשובהאתלולמצואהואלעשותעלינו
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נכונה,אינהווהנחה
הפעולותשעצםמשום
הכוחבבנייןשלנו

אתלשנותעשויות
שלהכוחבנייןתוכניות
אםאפילו-האויב
מראש.נקבעו

פעריםלפיחשיבה

אשרהשגויה)(הלוגיקה
מקרההיאלעילהוצגה
לפיחשיבהשלפרטי

כזוחשיבההפערים.
הצבאבאישמוטמעת

מ"מגיוסו.מיוםכמעט
למשל,הרוצה,מ"פ,או

מבצע-יעדעללהגן
המתחילהאיום,הערכת
הצפו-התקיפהבכיווני

במתןומסתיימתיים
הכו-במסגרת(מענה""

לרשותו)העומדיםחות
המסוכניםלכיוונים

משתדלהואיותר.
פערים)(חורים""לסגור
הכוחבאמצעותבהגנה
לרשותו.העומד
נהוגה,כזוחשיבה
בנייןשליותרהגבוההברמהגםהצער,למרבה
ישלצה"לכילהניחמקובללמשל,כך,הכוח.

אויביו,כלפניעלמוחצתוימיתאוויריתעליונות
כנראההיבשה.בקרבפחותבולטתזועליונותוכי
מהשל"ג.ממלחמתהסוריםמסקנתהייתהגםזו

הלוגיקהלפיהפועלהכוח,בונהמכךלהסיקעשוי
העיקריהפעראםפערים!לפיחשיבהשלדלעיל
הכוחבבנייןהמאמץעיקרהריביבשה,הואשלנו
הכללישהתקציבבהנחהביבשה.להתמקדצריך
משאביםהעברתדברשלפירושוגדל,ואינוקבוע
לא"וזה(היבשה.לחילותהיםומחילהאווירמהיל
היםולחילהאווירלחילכיזו,לוגיקהלפינורא"

להקטיןניתןולכןלאיום,יחסיתיכולתעודף""יש
לסגור""כדישלהםהעליונותמידתאתבמקצת

ביבשה).הפעריםאת

פצצותעמוסיפנטומים
יעדילתקיפתממריאים

יוםבמלחמתאויב.
האווירחילמילאהכיפורים

לפניעודמפתחתפקיד
הראשונה,הירייהשנורתה

האויבאתאילץהואשכן
רביםמשאביםלהשקיע

מפניובהתגוננות

-....-4.44--..ןג
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הייצוגיהקרבמשל

מגיעיםהיינוכינניחלעילהאמורהמחשתלשם

המלחמהפיוועלאויבינו,עםהיפותטילהסכם
כוחותשלקרבבאמצעותתוכרעבינינוהבאה

להילחםשיצאווגוליית,דודכמעשה-ייצוגיים

צדכלהיהייצוגיכוחבאיזהצבאותיהם.בשם
בנבחרתבוחריםהיינואנוכימניחאניבוחרו

-זהבתחוםהיחסייתרוננואותנו.שתייצגאווירית

-הלוחמיםבאיכותוהןהנשקמערכותבטיבהן

לדעתי,סיכוי,היהלאכיעדמוחלט,כההוא

אנימבחינתם,כזו.לבחירהמסכימיםהיושאויבינו

הייצוגילקרבישלחוהצדדיםששניכדאיהיהמניח,

זהבתחוםמחלקות.למשל-חי"ריחידותדווקא
ביותר.הגדולהואהיחסייתרונם
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יחמייתרוןלפיחשיבה-אחרתלוגיקה
זהובכלל(הכוחלבנייןלדעתי,הנכונה,הלוגיקה
שלהלוגיקההיאהאסטרטגיתברמהלמלחמה)

שבהםשטחים,אותםלחפשעלינוהיחסי:היתרון
לגרורולנסותחיסרון)ולאויב(יחסייתרוןלנויש
אינהמלחמהאלה.לשטחיםדווקאהמלחמהאת

וככללנצח,צריךבמלחמהג'נטלמני.לדו-קרבעניין
ייטב.כךיותר,קלשהניצחון

באותםבמיוחדלהשקיעעלינוזו,לוגיקהלפי
הגדולהואהאויבפניעלהיחסישיתרונםכוחות,
כולם)כמו(חושבשהאויבמשוםדווקאביותר.

ייאלץהואלפערים",מענהמתן"שלבלוגיקה
אלה,לתחומיםמענהבמתןמשאביואתלהשקיע
במלחמהעצמנואתנמצאדברשלובסופו

היחסייתרוננושבהכבתחומיםבעיקרהמתנהלת
ביותר.הגדולהוא

יתרוןישראללמדינתיששבהםהתחומיםמהם
אתלחפששאיןברוראויביה!פניעליחסי

במישוראלאהכמותי,במישורזולשאלההתשובה
פירושההצבאיבהקשרואיכותהאיכותי.
אדםכוחועלידעעלטכנולוגיה,עלהתבססות

ולכןזאת,הבינוהמדינהמייסדיומיומן.משכיל
רקלאוהטכנולוגיההמדעטיפוחעלדגששמו

בתחומיםגםאלאוהביטחון,הצבאבתחומי
גםזוךוניחה.3במערכתובעיקר-האזרחיים

יחסיתחריגואפילו-רבדגששםשצה"להסיבה
שלהכוחלבניין-ישראלשלגודלבסדרלמדינה
חילדוגמתוהטכנולוגיים,האיכותייםהחילות
המודיעין.וחילהאוויר

היחסיהיתרוןבתחומיהכוחבנייןשלהעיקרון
אלאהמובהקים,הטכנולוגייםבחילותרקלאנכון
צה"לשלהיחסיהיתרוןהיבשה.בחילותגם

האש.ובדיוקתנועהבקרבותהואהיבשהבחילות
פניעליתרונואתצה"להוכיחהמלחמותבכל

הקרבמהלכיובשינויגדוליככוחותבהנעתאויביו
תלוישהדברכמהעדלכן,מוצלח.תמרוןבאמצעות
המשורייןהכוחאתלטפחלוכדאיבצה"ל,

לקרבותלהיגררולאמלחמהשלבמקרהולהפעילו
זהבתחוםגםההתשה.מלחמתבסגנוןסטטיים

שאפשר,כמהעדהקרב,אתלמשוך""לצה"לעדיף
הקרבמצורותולהתרחקהטכנולוגילכיוון

גרידא.כמויותבאמצעותהמוכרעות
שהמלחמותאיפואעדיףישראלשלמבחינתה

וכסףידעעתירשהואהטכנולוגי,במגרשיתנהלו
שהמלחמהככלבכוח-אדם.יחסית,ומצומצם,

גבוההטכנולוגיתברמהתתנהלהערביםלביןבינינו
האוויריהקרבשלהמובהקבמקרהכמו-יותר
יותרןטובהיחסימצבנויהיהכך-הימיהקרבאו

יותרדלהתהיהשהמלחמהככלולהפך:
יילךכךבכוח-אדם,יותרועשירהבטכנולוגיה

אתהיטבהמחישההאינתיפאדהויורע.מצבנו
זה.טיעוןשלנכונותו

ה"לאההשקעהכימתבררלאחורבראייה
לתופעהבדיוקגרמההאווירבחילפרופורציונלית"

אנוסיםעצמםאתראוהערביםדלעיל:שתוארה
וכוח-אדםכסף(משאביהםמירבאתלהשקיע
לאיוםטכנולוגייםפתרונותבמציאתאיכותי)
הגנהשלגדוליםכוחותבנוהםהישראלי:האווירי
עלמתמודדיכנמצאודברשלובסופואווירית,

קובעותשבומגרש-לישראליחסיתנוחמגרש
כוחהיקפימאשרהכלכליתוהעוצמההאיכותיותר

והשטח.האדם
לבנייןמשאביםיותרלהקצותישזולוגיקהלפי
הנמוך,המשקללעשות.שנוהגיםמכפיהימי,הכוח

לחילהכוחבוניעל-ידיכללבדרךהמוענקיחסית,
כקטןנתפסהערביהימישהאיוםמכך,נובעהים

נכוןניתוחזהוהאחרים.לאיומיםבהשוואה
שגידולהעובדהאתבחשבוןנביאאםאבלבעיקרו,
להפנותיריבינואתידרכןשלנוהימיהכוח

יתרוןלנויששבוהימי,לתחוםיותררביםמשאבים
משקלהיםלחיללהעניקרצויכילנויתברריחסי,
לחלוטין.שונה

לוגיקה-ואנטילוגיקה

הלוגיקהאתיאמצוהערביםאםיקרהומה

לתחומיכמשאביהםעיקראתויפנוכאןהמתוארת

שבהםלתחומיםדהיינויחסי,יתרוןלהםיששבהם
הכאםיקרהמההאיכויות?ולאהכמויותקובעות
משאביהםעיקראתלהשקיעלהתפתות""יפסיקו

האיוםאתלנטרלשנועדהנגדית,בטכנולוגיה
וישקיעו-האוויריבעיקר-הישראליהטכנולוגי

כגוןיחסי,יתרוןלהםיששבהםבתחומיםדווקא
חי"ר?עוצבות

שצפוימהבדיוקלהםיקרהברורה:התשובה
אנטי-לוגיקה.שמאמץלמי

לחזותבמיוחדקשהלא
וטנקיםקרבמטוסיביןעימותשלתוצאות
שיהיו.ככלרביםיהיו-חי"רחיילילביןמודרנייכ

מלחמתהייתהכזהלעימותמוחשיתדוגמא
הכריעהמוחצתטכנולוגיתעליונותשבההמפרץ,

יכולהזהבעימותמיושן.אךגדולצבארבהבקלות
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ספקשלפסיביתפקידרקלמלאעיראקצבאהיה
להשמדה.מטרות

אלאבמזל,מדובראיןולמעשה-למזלנו
נבנו-הנידמה4מייסדישקיבלונכונהבהחלטה
שנהוגמהשליסודותעלבפרטוצה"לבכללישראל
תרבותדהיינוהשלישי",הגלתרבות"כיוםלקרוא
התוצרואשרטכנולוגיה,ועלמדעעלהנשענת
דווקאולאובמידעמתבטאכלכלתהשלהעיקרי
חומריים.במונחיכ

מביתלקוחהשלישי"הגלתרבות"המונח
המחלקיםרלפוט,5והיידיאלוויןהזוגשלמדרשם

הגלגלים:לשלושההאנושיתההיסטוריהאת
הנוכחי,השלישי,והגלהתעשייתיהגלהחקלאי,
ערכיםעלדווקאולאומידעועלידעעלהמבוסס
חומריים.

ואפילומשלוכלכלהמשלו,תרבותישגללכל
הראשונההתרבותשלסמלהמשלו.מלחמהצורת
ושלהתעשייתיהייצורקוהשנייהשלהמעדר,הוא

מלאההתאמהישנהלמזלנו,המחשב.-השלישית
היותרהדרכיםלביןשלנוהיחסייםהיתרונותבין

וגםכלכליתגם-עוצמהלהפקתאפקטיביות
לעצמנולאמץיכוליםאנוכךמשוםצבאית.
עלכוחנואתולהשתיתמודרניותמלחמהתפיסות
בדרךשהערבים,בעודטכנולוגיה,עתירייסודות

מאוד.מכךרחוקיםעדייןכלל,

המצריהתכנוןדוגמא:
הכיפוריםיוםבמלחמת

הכיפוריםיוםבמלחמתכיהיאהמפורסמותמן

כנףאתלכופף"המצריםהצליחו
על-ידיסוטמה"6

יירוטמטוסישכללמאוד,גדולנ"ממערךבניית

בצורההפעלתוועל-ידיקרקע-אוויר,וטילי

אותושלהשניהצדבחזית.ובעיקרבעורףמושכלת

ולדיוןלאזכוררחוקותלעיתיםרקהזוכהמטבע,

בכךשהשקיעוהעצוםהמאמץהואאינטליגנטי,
מיטבאתהאוויריתלהגנההקדישוהםהמצרים:

ההגנהזרועוהאנושיים.החומריים-משאביהם
במערךהעיקריתלזרועבהדרגההפכההאווירית

שבסופואיפוא,להתפלאואיןהמצרייכ,הכוחות

הצבא.לרמטכ"לזוזרועשלמפקדהתמנהדברשל

בזמןהמצריהרמטכ"לשהיהלמשל,שאזלי,גנרל

כיכתבהואבזיכרונותיו.לכךהתייחסהמלחמה,

כי:מצאלתפקידוכניסתועם

נשק.נושאיאנשיםאלף800עמדולרשותנו"

הבינלאומיתלתעמולהבניגודכן,פיעלואף

ממשייתרוןלנוהיהלאהאויב,שלהעקבית

מאנשינומ-58%פחותלאהקדמי.הקובכוחות

השדה.ליחידותשייכיםהיולא
זהמאוזןבלתילמבנההעיקריתהסיבה"

היההאויב.שלהאוויריתבעליונותונעוצההייתה

מלחמתשלשטקטיקותלאפשרותלהתכונןעלינו

ויחידותבעתיד,שובנגדנותופעלנהההתשה

הדברמצרים.בעומקתפשוטנהבמסוקיםמוטסות
גשריםמאותהגנתנו:בפניהבעיותמירבאתהציב

השקיהמערכתויובליו,הנילוסמעלבודדים

קוויבה;תלויהשלנושהחקלאותופגיעה,מורכבת

שלקילומטריםמאותלאורךהמשתרעיםמים

הדרךןלאורךומאגריםשאיבהתחנותעםמדבר

דומימןמרחקיםפניעלהפרושהטלפוןקווירשת

האסטרטגיותהמטרותכךעלונוסףדלקןצינורות

תחנותתנועה,ציריברזל,מסילותכמוהרגילות,

באלה.וכיוצאממשלבנייניכוח,

להגנתביותרהמצומצמתהאדםכוחהקצאת"

האדום,היםשלהחוףרצועתעלנוסףאלה,כל

הייתההמסקנהאנשים...אלפימאותמאיתנוגזלה

למתקפהלהקצותיכוליכאינםהיבשהשחילות

עלבהיקפוהעולהאדםכוחלתעלהמעבר
ביואה".7שליחידותיו

אתלהגדילעצוםמאמץעשהשאזליגנרלאגב,

הוכתרזהמאמץהמצרי.בצבאהאדםכוחמצבת

אלף400לרשותועמדוהמלחמהוערבבהצלחה,
בעיקרשגויסוקצינים,אלף30מהםנוספים,איש

הופנואלהאולםהאוניברסיטאות.בוגרימתוך
הגנהשלובמיוחד-חדשותיחידותלבנייתבעיקר

תיריווא.8

אווירית,הגנהמערךבבנייתהמצריתההצלחה

האווירחילשליכולתואתרבהבמידהשניטרל

מןהיאהיבשה,בקרבלהשתתףהישראלי

הלקחיםלאחדכללבדרךונחשבתהמפורסמות

כילשכוחאסוראבלזו.מלחמהשלהמרכזיים

התקיפהכוחדלדולשלבמחירהושגהזוהצלחה

לחילאסטרטגיתתשובהלבנותהצורךעקבהמצרי

הישראלי.האוויר

מטרתאתלהגדירבבואוכיאיפוא,פלאאין

שאין"למסקנה,המצריהרמטכ"להגיעהמתקפה

בקנהמהלומהלהנחיתואופןפניםבשוםבכוחנו
אובסיניהאויבריכוזיאתלהשמידכדיגדולמידה

כוחנועזה.ומרצועתמסינינסיגההאויבעללכפות
.9 'מוגבלת".מתקפהמאשריותרלאאיפשרהצבאי

זו,למסקנהאותוהביאועיקרייםשיקוליםכמה

ף.
נ~
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המצריתהאוויריתבנחיתותעוסקיםמהםו-50%

הז:10בתחוםישראלשלהיחסיהיתרוןמול

למסקנהאותיהביאועיקרייםגורמיםארבעה"
חולשה-שלנוהאווירחילחולשתהיההראשוןזו.
אתלחשוףשלאהקפדתיתכנוניישבכליסודית,כה
מטוסיעםישירלעימותשלנוהאווירחיל

ביואה...11

למסקנה,אותישהביאהשניהגורם"
פעולההיאבפנינוהניצבתהיחידהשהאפשרות

טילישלההתקפיותמגבלותיהםהיהמוגבלת,
בו-1967ב-1956בשרנועללמדנושלנו...היסאם'

חשופיםקרקעכוחותלהביסניתןקלותבאיזו

שכלחייבההיגיוןיעיל...אוויריחיפויבהעדר
תסתייעלתעלהמזרחיתכוהותינושלהתקדמות

לפיסאם'.'טיליעלהמבוססתאוויריתבהגנה
-נאותותהכנותלאחר-יכולנושיפוטי,מיטב

כ-12אוכ-9ולהתקדםהתעלהאתלחצות

טילימטרייתמתחוםלצאתמבליקילומטרים
שדה,לעמדותהקרבבמהלךיועברואשרהיסאם',
בגדההמיםלקוסמוךבמהירותלהכינןיהיהשניתן

עלינויהיהזהבקואךהתעלה.שלהמערבית

הגנתנואתולארגןכוחותינואתלבצרלעצור,
מעברקרקעבכוחותלהתקדםניסיוןהאווירית.

הגנהלהםשיעניקניידים,סאם''טיליללאזהלקו
לאסון".בטוחמתכוןהואמדלגת,אווירית

האווירחילאיפואמילאאסטרטגיתבראייה
הכיפורים,יוםבמלחמתמפתחתפקידהישראלי

זודוגמאהראשונה.הירייהשנורתהלפניעודאפילו
בנייןשביןההבדלאתמצוינתבצורהממחישה

הטקטיתלפריזמהמבעדנעשהשהואכפיהכוח,

ברמההכוחבנייןלביןלפערים,מענהמתןשל
יתרוןניצולעלהמבוססבניין-האסטרטגית

יחסי.

הרמטכ"לאתשהובילהשלישי,השיקולדווקא
בסיני,למתקפהמוגבלתמטרהלקביעתהמצרי
היחסייםהיתרונותשלנכוןניתוחכיממחיש

שהביאוהמוביליםהגורמיםאחדהיההמצריים

זו:במלחמההיחסיתהמצריתלהצלחה
לכפותהצורךהיהבחישובייהשלישיהגורם"

לו.נוחיםשאינםבתנאיםלהילחםהאויבעל
בעיתותמגייסתתושביה,מיליוןשלושתעלישראל,

אינההיאמאוכלוסייתה.כחמישיתמלחמה

מבלירבזמןבמשךזוגיוסרמתלקייםמסוגלת

החיוניים.שירותיהאתולשבשבכלכלתהלפגוע

לפיכךעמדוהישראליםשלהעדיפויותסולםבראש
להימנעהייתההראשונהמטרות:שתיתמיד

ככלויקרמתוחכםויהיהציוד,אובדןמאבדות.
ימהרותומכיהםאותם,לזעזעעשויאינושיהיה,
בודדחיילנפילתאךהחסר.אתלהשליםתמיד
בסולםהשנייההמטרהקשות.בהםפגעה

-האווירהילשלק-51
להמשיךצריכהישראל

הכוחבבנייתלהתמקד
יששבהםתחומיםבאותם

מסורתיתעליונותלה
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בזק.מלחמתלהילחםהייתהשלהםהעדיפויות
סיוט.בעיניהםהואחודשיםהנמשךצבאיסכסוך
בידינויעלההתעלהחצייתלאחרשאםמכאן

מזרחיתקילומטרים12-10המצויבקולהתבסס
אתעליהםלכפותנוכלמכך,יותרמעטואולילה,

ייאלץהאויבמבחינתם.ביותרהקשותהאפשרויות
לולהסבלנוויאפשרשלנוהעמדותאתלתקוף
נוכלאנחנוואילווביבשה.באווירכבדותאבדות

באבדותוזאתכרצוננו,הסכסוךמשךאתלהאריך
ונאבצל".12למדינמוכות

יחסיוחיסרוןיחסייתרון

שלהמצריהרמטכ"למדבריהאחרונההציטטה
לא(לפעמיםכיממחישההכיפוריםיוםמלחמת
יכולאחד,צדעבוריחסי"יתרון"שהואמהתמיד!)
זהוולהפך.השני.הצדעבוריחסי"חיסרון"להיות
לפגיעההרבהלרגישותנובנוגעלמשל,המצב,
בנפש.ולאבדותבעורף

לנואיןכיהיטבהמחישההמפרץמלחמת
מרחוקקרקע-קרקעטילילשיגורממששלמענה
בעודמדוברלאשלנו.האוכלוסייהמרכזילעבר
הפעריםלרשימתאותולהוסיףשישאחד,פער""
במרכזיישירותהנוגעמהותי,בפעראלאשלנו,

שלנו.העצבים
כימניחאניבערבים,רקתלויהדברהיהאילו

בינינוהבאההמלחמהאתלהובילשואפיםהיוהם

המלהמהכיעדיףמבחינתםדווקא.זהלמגרש
עללחיצהבאמצעותמרחוק""תתנהלהבאה

מרכזילעברזהטיליםושיגורכפתורים
יתבטלוכזובמלחמהזה.שלהאוכלוסייה
האשועוצמתישראלשלהטכנולוגייםהיתרונות
לידישיבואוומהלצה"ל,מקניםשהםהעדיפה
לאבדותוהרגישותהטיליםכמויותרקיהיוביטוי

עלינו.עדיפותלערביםישאלהתחומיםובשני-

להיזהרעלינוכוחנו,אתלבנותבאיםאנוכאשר
אניזה.בתחוםלפערישירמענהלתתהפיתוימפני
טילילבנותיכוליםהיינואנחנוגםכימניח

הרצוימהסוגלמלחמהולהיגררקרקע-קרקע
לנו.רצויהאינהכזומלחמהאולםלערבים,

זהבהקשרלפתחצריכיםשאנוהאמצעים
שלסבירותהאתשאפשר,כמהעדלצמצם,חייבים
היתרונותאתולנצלכזה,אופיבעלתמלחמה

מסוגפרויקטאויבינו.מוללנושישהיחסיים
דוגמאהואחץ""טיל-נגד-טיליםשלהפיתוח
בתחוםהאיכותייתרוננושלנכוןלניצולמובהקת

איתותמעיןקיומובעצםמהווהוהואןוחטיבה,13
הטק"קבתחוםהכוחבבנייןהשקעתוכיהשני,לצד

כדאית.כבלתיהארוךבטווחלהתגלותעלולה

ההרתעתיהתפקידעללדברניתןהזהבמובן
מפניהאויבהרתעתלאחץ":"מסוגפרויקטשל

שלהכוחבונההרתעתאלאהטק"ק,בנשקשימוש
גםלדעתי,זה.בתחוםעקרההשקעהמפניהאויב
התקפייםאמצעיםוגםטק"קכנגדהגנהמערך

היטבמשרתיםאווירי)כוחעלבעיקרהנשענים(

אתומנצליםלנוהרצויההאסטרטגיתהמגמהאת
מלחמת"שלסבירותהלצמצוםהטכנולוגייתרוננו
הרוהט.14טילים"

שוטףביטחוןועלטרורעלהערה
מענהמתן"שלבלוגיקההמשתמשיםהכוח,נוני

לפיהכוחאתלבנותכללבדרךנוטיםלפערים",
מכיווןהאיום.בחומרתהתלויההפער,חומרת

מדינותמצדהקונוונציונלי)(הצבאישהאיום
הראשון(הטרורמאיוםערוךלעיןגדולהעימות

מטרדבחזקתהואשהשניבעודקיומי,איוםהוא
מאודמעטלהקדישנוטיםהכוחשבוניהריבלבד),

השוטףהביטחוןלבעיותואנרגיותמשאבים
החייביםהכוח,מפעיליזאתלעומתוהטרור.

האירועיםעםובראשונהבראשלהתמודד
הקיומימהאיוםמוטרדיםאומנםהיום-יומיים,

הםהיום-יוםבחייאךהשכנות,מהמדינותהנשקף
הביטחוןומבעיותמהטרוריותרהרבהטרודים

השוטף.
היחסי",היתרוןשלהלוגיקה"לפיניתוח

למסקנהאותנולהובילעשויזו,בעבודההמוצעת
המדינהבלבהן-נגדנוהמופעלהטרורהבאה:

שוניםארגוניםעל-ידי-הצפוניגבולנולאורךוהן
הואאויבינושלהיחסיהיתרוןשבותחוםהינו

שהםצפויהזהמהסוגבמאבקרתויב.15הגדול
ומתמידמאזאשרוגרילה,טרורשלשיטותינקטו
צבאותמוללעמודיכולשאינומישלנשקוהיו

גםאיתםלהתמודדיכוליםאנחנומסודרים.
התמודדותתהאזואולםנגדי),טרור(זהבמישור
מבחינהפסולשהואגםמה(לנורצוישאינובמגרש

מוסרית).
לנקוטעלינוהיחסייםיתרונותינואתלממשכדי

אתשיקטינוהאפשרייםהאמצעיםכלאת
רורטב,16הגלומיםהיחסיים)(הערבייםהיתרונות

לתחומיםזהבמישורההתמודדותאתושיעבירו
הגלומיםהיתרונותצמצוםיותר.חזקיםאנושבהם
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זהירות.שלרבהמידהמחייביכולכןנפשותבדיניבאמצעותאיזונםעל-ידימושגלהיותיכולבטרור
המכנסייםעם"להיתפסלנואסורמקרהבכלשיכללומנופיםוהפעלתמשלימיםמדינייםצעדים

בגללמסויםתחוםלטפחנחליטאםגםלמטה".שלבמישוררורטל.17בתגובהישירותסנקציות
לעצמנומלתתפטוריםאנואיןבו,היחסייתרוננוכדיממשאבינוניכרחלקלהפנותעלינוהכוחבניין

ועליריבינולביןבינינוהפעריםעלוחשבוןדיןאנושבהםלתחומיםבטרורהמלחמהאתלהעביר
במידההקרבבשדהלהצליחהכוללתיכולתנוטכנולוגיוטיפולמודיעיןכמו-יחסיבאופןחזקים

לטובתו.אלהפעריםלנצלינסהשהאויבדרךלמצואניתןתיאורטית,אומנם,םימויאב.18
פועלהואהפעריכניתוחראייתי,פיעלשנית,המאבקייגררבכךאולםטכנולוגי,פתרוןכללעקוף
בדרךיחסי.יתרוןשלבלוגיקההשימוששליוצאאולינוכללאיחסי.באופןלנונוחשהואלתחום
שלנו.בפעריםמתבטאהאויבשליחסייתרוןכלליחסיבאופןלהקטיןנוכלאבלהטרור,אתלחסל
מתבטאאינושתיארתיהלוגיקותשתיביןההבדלהרעה.פגיעתואת

שלניתוחמתחייבהלוגיקותבשתי(הניתוחבשלב
לבנייןמסקנותהוצאתשלבשלבאלאםייעפ",,1אזהרההערת

הכוחבנייןמענה",מתןשלהלוגיקה"לפיהכוח.שללוגיקהלאימוץקריאתיכילהבהירהמקוםזה
לפערים,ישירמענהולתתחורים"לסתום"נועדלפעריםמענהמתןשללוגיקהבמקוםיחסייתרון
הכוחבנייןיחסי",יתרוןשלהלוגיקה"שלפיבעודבהסתייגויותהנכוןבהקשרהמובנתלהיותחייבת

ביןהמתייחס,יותררחבאסטרטגימשיקולנגזרהבאות:
שלהכוחבנייןעללהשפיעשלנולרצוןהיתר,מהלוגיקהכליללהתעלםממליץאינניראשית,

לנו.יותרנוחלמגרשהמלחמהאתולהביאהאויבהכוחבנייןלפערים.מענהמתןשלהמקובלתהאווירהילשלע-51
שלשילובהיאהאופטימליתהדרךשלישית,עוסקיםבכללומלחמהצבאוענייניבפרטהצבאיהישראלי
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בעיקרלעשותישהכוחבנייןאתהלוגיקות:שתי
הפעלתאתואילויחסי,יתרוןשלהלוגיקהלפי

מענהמתןשלהלוגיקהלפיבעיקרלעשותישהכוח
'לפערים.נ9

בחשבוןלהביאחייביםאנחנודברשלבסיכומו
מלחמהשלסוגאיזה(האסטרטגיהשיקולאתהן
למצביםמענהלתתיכולתנואתוהןמעדיפים?)אנו

להעדפותינו.בניגודהקרבבשדהלהיווצרהעלולים

איןולכןיותר,מכריעהאסטרטגיהשיקולאבל
הלוגיקותששתיאףשווה:משקלהלוגיקותלשתי

זו,בצדזואותנולשמשחייבותושתיהןלגיטימיות,
עליחסי"יתרון"שלללוגיקהבכורהלהעניקיש
לתמצתצריךאםלפערים".מענהמתן"שלזופני
כי:אומרהייתיאחת,רגלעלכולההתורהאת

אתשתוביללוגיקהלפילבנותישהכוחאת
תוךיחסי,יתרוןלנויששבהםלשטחיםהמלחמה

חשובים.לפעריםמינימלימענהמתן
י..

פסיביותועלאקטיביות.עלהערה

ממליץאנישעליההלוגיקהכינובעלעילמהאמור

הלוגיקהלעומתאקטיבית,רבהבמידההיא

זאתלפערים".מענהמתן"שליחסיתהפסיבית

כיהיאשליהלוגיקהשלהיסודשהנחתמשום
אנושלנוהכוחבנייןכיווניעלהחלטהעל-ידי

הערות
and"PhilosophyIsrael,Ben15"0מאמרי:אתראה1.

0]LogicTheIntelligence:ofMethodology

NationalandIntelligenceProcess",Estimate

,Vol.Security,4אOctober4,.0,1989קק.
מהלךאתלחזותניתןלאכיהתפיסה660-718.
הפילוסוףשלמעמדתורבהבמידהמושפעתההיסטוריה
רבהבבהירותמובעתשהיאכפיובמיוחדקרל-פופר,

Historicism,ofPovertyThePopper,Karlבספר:

1957Paul,Kegan(ש.Routledge

מערכות,הוצאתומודיעין,מדעעלדיאלוגיםבספרי2.

לקחיםהפקתשלהלוגיקה"במאמרובמיוחד1986,
1986.ספטמבר305,מערכותצבאיים"

צבאיתבעיהישלנו"ב-48:כברבן-גוריוןאמרלמשל,כך,3.

מרובים...ואויבינומועטים,אנו-במינהיחידה

לרובבצבא,גדולגורםהוא-יודעיםאתם-והמספר

נעמודובמהעכשיועדעמדנואיפואבמהמכריע.גורם
המוסריביתרוננוהאיכותי,ביתרוננוורקאך-בעתיד,

דברים-וייעודייחודבן-גוריון,דוד(והאינטלקטואלי"

הביטחון,משרדמערכות,הוצאתישראל,ביטחוןעל

ההערהאתגםראובמקור).ההדגשות43,עמ'1971,
הבאה.

האויבשלהכוחבנייןעלרבהבמידהמשפיעים

שלב"לוגיקהשקורהכפיממנו,מושפעיםרקולא(
אחדאחרות,במיליםלפערים").מענהמתן

צריךשלנוהכוחבבנייןהמרכזייםהשיקולים
בעתיד.המלחמהצורתעללהשפיערצוננולהיות

הצבאיהכוחהואצה"לשכןהשגה,בריעדזהו
לשכנינוימני"סמן"משמשוהואבאיזור,הדומיננטי

שלהם.הכוחבנייןאתלתכנןבבואם
אויביהעםלהתחרותיכולהאינהישראל

וכו').שטחכוח-אדם,המישורים:בכל(בכמות

יתרונותיהאתהאפשרככללנצלעליהכךמשום
שלההעימותצורתאתיזוםבאופןולכווןהיחסיים

קשהיותר.לההנוחיםלכיווניםערבמדינותעם
בכללהיוזמהנטילתעקרוןשלבחשיבותולהגזים

20, יחסי"יתרוןשלהלוגיקה"בפרט.זהובתחום
נ2 הכוח.בנייןבשדההיוזמהעקרוןשלביטויהיא

שלבלוגיקהשימושעלאיפואממליץאני
מענהמתן"שלבלוגיקהבמקוםיחסי"יתרון"

מספיקאינוזולוגיקהאימוץגםאבללפערים".
הכוח.בבנייןהרצוייםהכיווניםלקביעתלכשעצמו
מוטלתעדייןאךהמסגרת,אתמספקתהלוגיקה

בסדרהנוסףבמאמרבתוכן.למלאההחובהעלינו
לשרטטאנסההבא)מערכותבגיליוןיופיעאשר(

אלה.לכיווניםהמנחיםהקוויםאתבקצרה

קורסבסיום49במאישנשאבהרצאהלמשל,בן-גוריון,4.
עלייכוןלאישראלמדינתשלביטחונה"כיקובעקצינים,

שיקבעוהעיקרייםהגורמיםאתמונהוהואבלבד",צבא

ההתיישבות,העלייה,לצדהביטחון.אתדברשלבסופו

אתגםמצייןהואהחוץומדיניותהתעשייתיתהעוצמה
לצורכירקלאדרושהמדעיהמחקר"המדעי:המחקר
בליתתוארלאוהתרבותיתהמשקיתפעולתנוכלביטחון.
פיתוחוהטכניקה.המדעבכיבושיוכוללמקסימלישימוש

החינוך,הימאות,התעשייה,החקלאות,קידוםהארץ,

קצהעדהמדעטיפוחכולםמחייבים-האומההבראת
הביטחון.בצורכיהדיןהואוהחומרית.השכליתיכולתנו

בארץלרכזעלינויבואובימיםבשערעמידתנוכושרלמען
לכשרונותלאפשרהיהודי,שבעםהמדעייםהכורותמיטב

כלולהקדישלהשתלםשלנוהנוערשבתוךהמדעיים
במעבדותאותםלציידמן-עי,ולמחקרלעיוןחייהם

והביולוגיהפיסיהמחקרשדותבכלביותרהמשוכללות
ופיתוחה".המדינהביטחוןלצורכיפעולתםאתולהתאים
עלאעמודעודבהמשך57(.עמ'שם,וייעוד,ייחוד(

שלנוהכוחבנייןבבסיסשעמדוהאסטרטגייםהשיקולים
המדינה.להקמתהראשונותבשנים

ואנטימלחמהלעברית:באחרונהשתורגםספרםאתראו5.

המעוניןלקורא1994.מעריב,ספרייתהוצאתמלחמה,
בספר,לעייןמומלץאחתרגלעלמשנתםבתמצית
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New8CreatingToffler,HeidiandAlvin
theofPoliticsThe-Civilization

19551"0.,Publishing,TurnerWave,Third
ויצמןעזרמיל')(אלוףהמצבאתבזמנוראהלפחותכך6.

ארך,לךשמיים,לךהאוטוביוגרפיבספרוהשביעיבפרק
1975.מעריב,ספרייתהוצאת

הוצאתהתעלה,חצייתא-שאזלי,א-דיןסעדפריק7.
שדה.יורםעל-ידיתורגכ(19srהביטחון,משרדמערכות,
15.עמ'ב-1980(,אורראההמקור

36-34.עמ'שם,8.

17.עמ'שם,9.
18-17.עששם,10.

בהצלחהויישםהמצריהאווירחילבראששעמדמיאגב,11.
המצריהנשיאמאשראחרלאהואהנ"לההנחיהאתרבה

מובארכ.חוסניהנוכחי,
18.עמ'שם,12.
הרחבה,במשמעותוכאןלהביןישביטחון""המונחאת13.

לאוכלוסייהביטחוןתחושתהקנייתהיתר,ביןהכוללת,
שלחופשיופיתוחהעלייההמשךאתשתאפשרבצורה

החברה.ושלהכלכלה
ובכור-אדב)בנסף(העתקשהשקעותבטסאינניזאתעם14.

פסיבייםבאמצעיםהעורףבהתגוננותמשקיעיםשאנו
אותנומסיטותואינןזומטרהמשרתותאכןמקלוט)כמו(

דווקא.אויבינועל-ידיהמועדףבמגרשלעימות
יוםבמלחמתהמצריהרמטכ"לשלהניתוחאתראו15.

לאבדות.לרגישותנוביחסלעילהובאאשרהכיפורים,
ש

*

ארוכיאסטרטגייםאינטרסיםשלמהבחינהלמעשה,16.

בהמשךמובהקאינטרסלפלשתיניםלהיותעלולטווח
יוכלובאמצעותוכיתקווהלהםתהיהעודכלהטרור,
לקבל.מבקשיםשהםנכסיםעללוותרישראלעללהשפיע

מדיניות,דווקאהןהאפקטיביותהסנקציותרוב17.
הפסקתסגר,הטלתצבאיות:דווקאולאווכו'כלכליות
התערבותרש"פ),(הפלסטיניתלרשותהכספיםהזרמת
באלהסנקציתכ(,.(הרש"פשלהפנימיםבענייניםבוטה

להפחתתנגדיפלשתינימניעהיווצרותלעודדיכולות
הטרור.

לסכנהמודעיםלהיותעלינולעיל,כאמורזאת,עם18.
הפניה-בטרורלטיפולהמשאביםבהפנייתהגלומה
להגנההדרושהכוחבבנייןבפגיעהלהתבטאהעלולה

המדינה.עלקיומייםאיומיםבפני
במשימההתקיפהמסוקיהיאכזהלשילובטובהדוגמא19.

מטרתנואתמשרתזה,בכיווןדגשהשםהכוח,בנייןנ"ט.
ויותריותרלכיווןהמלחמהאתלמשוךהאסטרטגית

היחסילפערעקיףפתרוןנותןהואבעתובהטכנולוגי,

המוצעתהלוגיקהביןהדוקקשרישבכלל,ביבשה.שלנו
מדרשומביתעקיפהגישהשלהעיקרוןלביןזובעבודה

לידל-הארט.של

פסיכולוגיותמעלותגםישהיוזמהנטילתלעקרון20.

לשמרנותהמניעהקטנתהמהשבה,דרבוןחשובות:
דוגמטיתבתרדמהשקיעהמניעתהשמרים,עלולקפיאה

ועוד.
למלחמהביחסקודםשהערתימהלגביגםהדיןהוא21.

ולהפנותלידינוהיוזמהאתלקחתעלינושםגםבטרור:
התגוננותשללכיווןהטרורארגונישלמאמציהםאת

עצמית.
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