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אל”ם איתן יצחק 
מפקד מחוז דרום של פיקוד 

העורף, בוגר מב”ל

  כוחות צה”ל ומג”ב חושפים מנהרה בפאתי

חאן-יונס | האויב הגיע למסקנה שבאמצעות

ניצולו של הממד התת-קרקעי יהיה ביכולתו לבטל את 
יתרונו של צה”ל, שכן הממד הזה מקנה לו שתי יכולות 
שהן נשמת אפה של הלוחמה הזעירה: תמרון ושרידות

מתחת
לאדמה

התת-קרקעי  בממד  הלחימה  באמצעות 
רבה  כה  במידה  לנטרל  האויב  הצליח 
את חילות האוויר והשריון של צה"ל, עד 
כי אלה הפכו מבחינתו מאיום אסטרטגי 
לבעיה טקטית בלבד. נראה שכדי לשנות 
לבחון  צה"ל  על  הזאת  המציאות  את 

מהיסוד את תורת הלחימה שלו
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רות גם להברחת נשק וטרוריסטים. החיבור הזה גם יצר קשר ישיר בין הסחר 
בסמים למימון הטרור.5 נוצר אפוא מצב שבו סחר הסמים מממן את הטרור, 
ואילו הטרוריסטים מעודדים את סחר הסמים מתוך תפיסה אידיאולוגית: 

לסמם את החברה הישראלית.6
בעקבות  רפיח.  מנהרות  של  חשיבותן  את  יותר  עוד  הגדילו  אוסלו  הסכמי 
ההסכמים האלה זכתה רצועת עזה באוטונומיה, והמנהרות איפשרו להנהגה 
הפלסטינית להשתמש בנתיב הפרוץ הזה להתעצמות צבאית. בהסכמי אוסלו 
התחייבה הרשות הפלסטינית להחזיק נשק לביטחון פנים בלבד. ההסכמים 

צקבעו בפירוט רב באילו כלי נשק היא רשאית להצטייד. בהסכם הביניים בס
פטמבר 1995 הותר לשוטרים הפלסטינים להחזיק רובים, אקדחים ומקלעים. 
על כוחות הביטחון הפלסטיניים נאסר להחזיק נשק כבד יותר דוגמת נשק נגד 

טנקים ומרגמות.7
בספטמבר 1996 )אירועי מנהרת הכותל( שילם צה"ל את מחיר האמון המוחלט 
שנתן בהנהגה הפלסטינית. במהלך האירועים האלה השתמשו כוחות הביטחון 
הפלסטיניים נגד צה"ל בכלי נשק שהוברחו במנהרות מתחת לציר פילדלפי וכן 
בכלי הנשק שסופקו להם באישורה של ממשלת ישראל. פתיחת מנהרת הכותל 
חוללה את המשבר החריף ביותר עד אז ביחסי ישראל והרשות. אולם המשבר 

הזה שינה את אופן ההתייחסות של המערכת הצבאית כלפי הפלסטינים.8

מבוא
בלחימה נמוכת העצימות שמנהל צה"ל ברוב גזרות הלחימה כיום פועל האויב 
שמולנו בשיטות של לחימת גרילה המשולבת בפעולות טרור. הסיבה המרכזית 

צלשיטת הלחימה הזאת שהוא נוקט נובעת מחולשתו המובנית של האויב )בת
חומי הטכנולוגיה, עוצמת האש, מערך המודיעין ועוד( בהשוואה לעוצמתו של 
צה"ל בתחומים האלה. הדרך הזאת של שימוש בלוחמה זעירה היא אופיינית 
לאויב בלתי סדיר המעוניין להימנע מלבוא במגע ממושך, אינטנסיבי ורצוף עם 

כוחות של צבא סדיר מצד אחד ולשמר את המאבק ואת כוחו מצד אחר.1
בעקבות ההצלחות הרבות שהיו לצה"ל נגד האויב, חיפש זה דרכים שיאפשרו לו 
לגשר על פני הפער הקיים בינו לבין צה"ל בלחימה. בסופו של דבר הגיע האויב 
למסקנה שבאמצעות ניצולו של הממד התת-קרקעי יהיה ביכולתו לבטל את 
יתרונו של צה"ל, שכן הממד הזה מקנה לו שתי יכולות שהן נשמת אפה של 

הלוחמה הזעירה: תמרון ושרידות. 
צמטרת המאמר הזה היא לבחון את השימוש שעשה ועושה האויב בממד הל

חימה התת-קרקעי בגבולותיה של ישראל כדי להעריך את פוטנציאל השימוש 
בעימותים  התת-קרקעי  הממד  של  במקומו  עוסק  אינו  המאמר  בעתיד.  בו 
קונוונציונליים דוגמת עימות אפשרי עם סוריה ובעימותים לא קונוונציונליים 

דוגמת עימות אפשרי עם איראן.
השאלה המרכזית שאותה בוחן המאמר היא מהו פוטנציאל השימוש של האויב 

-קרקעי נגד מדינת ישראל. השאלה הזאת תיבחן בין היתר באמצצ תבממד הת
עות סקירה של התפתחות כרונולוגית של הבעיה ברצועת עזה.

ההתפתחות הייחודית של האיום התת-קרקעי
התנאים שהובילו לראשית השימוש בממד התת-קרקעי 

בעקבות הסכם השלום עם מצרים נסוג צה"ל מכל חצי האי הסיני, אך נותר 
ברצועת עזה. כתוצאה מכך נוצר מצב שבו לראשונה מאז 1967 שוב לא הייתה 
רצועת עזה מובלעת המוקפת מכל עבריה בשטח שבו שולט צה"ל, אלא היה 
לה גבול משותף עם מצרים. מאחר שהגבול הבין-לאומי עובר במרכז רפיח, הרי 
כתוצאה מהסכם השלום נחצתה רפיח לשניים: לחצי המערבי שעבר לשליטת 
מצרים ולחלק המזרחי שנותר ברצועת עזה תחת שליטת צה"ל. כתוצאה מכך 
נגזר על משפחות שלמות להיפרד. הפיכתו של המרחב הצר שהפריד ביניהן 
לגבול צבאי אילצה את המשפחות האלה להשתמש במנהרות כדי לשמור על 
קשר ביניהן. עד מהרה הן הבינו שהמנהרות יכולות לשמש אותן לא רק לשמירה 
על קשרים אלא גם להפקת רווחים כלכליים.2 ההבנה הזאת הייתה קו פרשת 
המים שהפריד בין השימוש התמים בממד התת-קרקעי לבין השימוש הפלילי. 

כך החלו המנהרות לשמש להברחת סחורות לרצועה ממצרים.3
בעלי המנהרות, שהפכו לאנשי המפתח בתנועת הסחורות ממצרים לרצועה, 
החלו לצבור מעמד. עד מהרה החלו להתקרב אליהם גם סוחרי הסמים שרצו 
לנצל את המנהרות למען עסקיהם הפליליים. תושבי סיני הבדואים, שהפכו 
את סיני לבית גידול לסמים, השתמשו במנהרות להחדרת סמים לתוך הרצועה 
באמצעות בעלי המנהרות במרחב רפיח. כיום שולט ארגון אלקאעידה על סחר 

הסמים בסיני ועל העברתם לרצועה.4
צלסוחרי הסמים ישנה זיקה הדוקה לארגוני הטרור, ועד מהרה שימשו המנה

בעקבות ההצלחות הרבות שהיו 
זה  חיפש  האויב,  נגד  לצה”ל 
דרכים שיאפשרו לו לגשר על פני 

הפער הקיים בינו לבין צה”ל בלחימה
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ם  נסתרי נתיבים  באמצעות 
התאפשר  הכפריים  למרחבים 
להימלט  החזבאללה  ללוחמי 
הן  לכפרים  התת-קרקעיים  מהמרחבים 
העתקת  לצורך  והן  אזרחים  של  במסווה 

הלחימה למרחבים הבנויים

בעקבות אירועי מנהרת הכותל פתח צה"ל בסדרת מבצעים למציאת המנהרות 
בצידו הפלסטיני של הגבול. המאמץ הזה גבר כשפרצה האינתיפאדה השנייה 
באוקטובר 2000, ואמצעי לחימה רבים זרמו לרצועה דרך המנהרות. בעקבות 
הסכמי אוסלו קיבל השטח הפלסטיני ברצועה אוטונומיה, ואילו ציר פילדלפי 
הצר והארוך נותר בשליטת צה"ל. להנהגה הפלסטינית היה ברור שצה"ל ינצל 
את שליטתו במרחב של ציר פילדלפי כדי לנסות "לייבש את הביצה", דהיינו 
כדי לאתר את המנהרות ולסתום אותן. לכן החליטה ההנהגה הפלסטינית לפגוע 

־במוצבים לאורך ציר פילדלפי. השיטה שנבחרה הייתה להסב את מנהרות ההב
רחות הסמוכות למוצבים למנהרות תופת. סדרת ההתקפות באמצעות מנהרות 

התופת הפכה לראשונה את הממד התת-קרקעי למרחב לחימה.
החל מ-2004 התפשט איום המנהרות לכל הרצועה. למשל, בפברואר 2004 חדרו 

2 מחבלים למעבר ארז באמצעות מנהרה והרגו חייל מילואים לפני שחוסלו.
בספטמבר 2005, לאחר ההתנתקות, עבר ציר פילדלפי לראשונה לידי הרשות 
הפלסטינית. בכך הפך מרחב פילדלפי להיות פרוץ למרות פריסתם של כוחות 
משמר הגבול המצרי לאורכו. הכוחות המצריים נדרשו - החל מנסיגת צה"ל 
מציר פילדלפי - להיות גוף שיטור הפועל נגד מנגנון הברחות מתואם ומשומן. 
שמדובר  הבנה  היעדר  התת-קרקעי,  בממד  בעיסוק  המעטה  יכולתם  אולם 
כל   - ולמשימה  למטרה  הזיקה  היעדר  ישראל,  על  רק  לא  אסטרטגי  באיום 
אלה הותירו את האיום על כנו ואף העצימו אותו. לאיום הזה היו כל התנאים 

להתרחב ולהתעצם.
הפיגוע בכרם שלום וחטיפת החייל גלעד שליט ביוני 2006 באמצעות מנהרה 
הוכיחו שלחמאס ישנם הכלים לנהל מהלך התקפי באמצעות ניצולו של הממד 

התת-קרקעי.
גם בצפון השקיע האויב - ארגון חזבאללה - מאמץ רב בממד התת-קרקעי. 
המאמצים האלה גברו בעקבות היציאה של כוחות צה"ל מדרום לבנון במאי 
הריבונות  על  שמירה  לשם  הגבול  קו  על  גלוי  מערך  של  הקמתו  לצד   .2000
ולאיסוף מידע הקים החזבאללה מערכת צבאית נסתרת בשטחים הפתוחים 

שבפאתי הכפרים. המערכת הזאת כונתה בצה"ל "שמורות טבע".

כל שמורת טבע כזאת איפשרה לאויב להימצא בתוך זירת הלחימה בחשאיות 
הכפריים  למרחבים  נסתרים  נתיבים  באמצעות  ממושכת.  תקופה  ולאורך 
התאפשר ללוחמי החזבאללה להימלט מהמרחבים התת-קרקעיים לכפרים הן 
במסווה של אזרחים והן לצורך העתקת הלחימה למרחבים הבנויים. שמורות 
הטבע גם שימשו מרכזים לוגיסטיים שבהם נאגרו אמצעי לחימה ואספקה והיו 

מרכזי קשר שמהם ניתן היה להתקשר למפקדות.
־חוסר ההיכרות של לוחמי צה"ל עם המערך הזה סייע לארגון החזבאללה להת

מיד בירי הקטיושות קצרות הטווח עד ליום הלחימה האחרון. במלחמת לבנון 
השנייה הבין צה"ל לראשונה שתפיסת התמרון שלו אינה יכולה להתמודד בזירה 
שבה מצוי האויב בשני ממדים בו זמנית - הממד הקרקעי והממד התת-קרקעי. 
האויב קיים זיקה והדדיות בין שני הממדים, ואילו לצה"ל לא היה מענה הולם 
שיאפשר לו לבטל את הזיקה הזאת. שיטת התמרון המסורתית - כך התברר 

- אינה הפתרון הנכון. 

פוטנציאל השימוש בממד התת-קרקעי
הפוטנציאל בעזה 

לאחר שארגון החמאס השתלט על רצועת עזה - ביוני 2007 - הוא שם קץ למצב 
שבו תעשיית המנהרות היא מופרטת לחלוטין. אומנם גם כיום רבות מהמנהרות 

תרשים של מנהרת הברחות )מהתקופה שבה צה”ל שלט עדיין בציר פילדלפי(

הכניסה למנהרה 
ברפיח המצרית

גדר הגבול עמדת
צה”ל

פיצוץ לגילוי
מנהרות

פתח היציאה
של המנהרה

פתח 
אוורור

קו טלפון

מכשול מתכת על-
קרקעי ותת-קרקעי

)קיר השיגומים(

מחבל מבריח
אמצעי לחימה

אמצעי הלחימה
מועמסים על 

קרונית

רפיח המצרית ציר פילדלפי רפיח הפלסטינית
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כוחות צה”ל חושפים מנהרה להברחת אמצעי 
מלחמה שנחפרה בחסות סככה חקלאית מדרום 
לרפיח | הרמה הטקטית מתקשה לאסוף מידע על 
האיום התת-קרקעי, שכן האויב פועל ללא לאות 
כדי להסתיר את פעילותו במרחב הזה

הן בבעלות פרטית, אולם החמאס מפקח עליהן באופן הדוק הן כדי לגבות 
מיסים מהמבריחים והן כדי לשלוט על הברחות הנשק והאנשים שהן קריטיות 

לבניית עוצמתו. בכל הנוגע לעתיד ניתן להניח את ההנחות הבאות:
המנהרות מתחת לציר פילדלפי ימשיכו להיות צינור החמצן של החמאס   .1
משום שדרכן מוזרמים לרצועה אמצעי הלחימה, ובכללם אמצעי לחימה 
מלפלוש  ישראל  את  להרתיע  החמאס  מקווה  שבאמצעותם  מתקדמים 

לרצועה.
במקרה של התחדשות הלחימה ישמשו המנהרות את מחבלי החמאס כדי   .2
לעקוף את גדר המערכת ולהגיע בהפתעה אל העורף האזרחי החשוף של 

ישראל.
צ אפשר שהחמאס ירצה לחפור "שמורות טבע" דוגמת אלה שחפר הח  .3

באללה בדרום לבנון. פרויקט כזה ידרוש מהחמאס גם יכולות ארגוניות 
גבוהות וגם עוצמה כלכלית ניכרת.

בעולם אין עדיין טכנולוגיות משביעות רצון לגילוי מנהרות - לא כשהן   .4
הולכות ונחפרות ולא כשהן כבר קיימות ומתפקדות.

קשה לגלות מנהרות במהלך חפירתן - בין היתר בשל העובדה שהחפירה   .5
נעשית לאט מאוד ונמשכת זמן רב.

ביותר  הטוב  האמצעי  את  התת-קרקעי  בממד  לראות  ימשיך  החמאס   .6
לשימור כוחו מול העליונות של צה"ל.

הפוטנציאל בלבנון
בכל הנוגע ללחימה התת-קרקעית במלחמת לבנון השנייה נראה שהחזבאללה 

הסיק את התובנות הבנות:
צה"ל לא היה מודע להיקפו של האיום התת-קרקעי.  .1

לצה"ל אין טכניקת לחימה מול מערך לחימה כזה, שכן לחימתו מסורתית   .2
ונשענת על תמרון של כוחות כבדים.

צה"ל נמנע במלחמה מלהיכנס אל המרחב התת-קרקעי ולהילחם בתוכו.  .3
רציפות  ליצור  איפשר  הוא  יעילותו:  את  הוכיח  התת-קרקעי  המערך   .4
והמשכיות בלחימה מצד אחד ולשמור על חייהם של לוחמי הארגון מצד 

אחר.
מכשול  היא  הקרקע  לפני  מתחת  המוסתרת  מורכבת  לחימה  מערכת   .5

תפיסתי לצבא שנלחם בהתאם לדפוסי הלחימה המערביים.

המשמעויות והתובנות
קצב הקמתו של מערך תת-קרקעי

הרמה הטקטית מתקשה לאסוף מידע על האיום התת-קרקעי, שכן האויב פועל 
ללא לאות כדי להסתיר את פעילותו במרחב הזה. פוטנציאל האיום של המערך 
התת-קרקעי תלוי בתכלית שלמענה הקים האויב את המערך.9 מאחר שחוזקו 
של המערך התת-קרקעי נשען בראש ובראשונה על חשאיותו, יעשה האויב כל 
מאמץ כדי להסתירו. מאמצי ההסתרה יכללו בניית פתחי יציאה במדרון אחורי 
או בכל מיקום אחר שנסתר מעיני כוחותינו )שטח סבוך או עירוני(, מידור גבוה 
)בין היתר באמצעות ניתוק האוכלוסייה האזרחית מסביבת הפעולה( וביצוע 
עבודות החפירה לסירוגין ולא ברציפות. ההפסקות היזומות נועדו כדי לבחון 

אם כוחותינו גילו את פעולות החפירה ועוקבים אחריהן.10
עם זאת קצב החפירה אינו תלוי רק במאמצים להסתירה אלא גם בגורמים 
מספר  התת-קרקעיות,  התשתיות  להקמת  מימון  אמצעי  כגון  מבצעיים  לא 
אמצעי  ושל  החופרים  של  מספרם  וכן  בגיאולוגיה  הידע  בעלי  המהנדסים 

החפירה ואיכותם. 
לסיכום הפרק הזה: דרך הפעולה של האויב היא לנקוט אסטרטגיה של הסתרה 

כדי לשמור על היתרונות שמקנה לו המערך התת-קרקעי.

פיגועי מדף
עימות מוגבל מתאפיין על-פי רוב בהיותו ממושך, אינטנסיבי ורצוף. ארגוני 
הטרור מנסים לשמור על איזון בין פעולותיהם לבניין כוחם לבין שימור מאבקם. 
המאבק בא לידי ביטוי בביצוע פיגועים מתוכננים מראש או בביצוע פיגועים 

אקראיים נגד מטרות מזדמנות.11
ניצולו של הממד התת-קרקעי מאפשר לארגוני הטרור להגיע למיצוי מקסימלי 
של שיטת הלוחמה הזעירה באמצעות הכנתן של מנהרות חוצות גבול למטרות 
נבחרות מראש. את המנהרות שהוכנו מראש ניתן להפעיל בכל עת הן כדי לפוצצן 
)מנהרות תופת( והן כדי להחדיר באמצעותן אנשים לעורף השטח שלנו. השיטה 
הזאת נקראת בצה"ל "פיגוע מדף", שכן מדובר בפיגועים שההכנות לקראתם 

הושלמו, ועל ארגוני הטרור רק להחליט מתי להוציאם אל הפועל.

הרתעת כוחותינו 
בגלל פוטנציאל הנזק הטמון בפיגוע המוצא אל הפועל באמצעות ניצולו של 
להימנע  הזה  בממד  הפועלים  הטרור  ארגוני  משתדלים  התת-קרקעי  הממד 
מפיגועים מרחיקי לכת יתר על המידה כדי להימנע מתגובות קשות של צה"ל 

ומסחרור בלתי נשלט.12
אולם גם בלי הוצאתו אל הפועל של פיגוע גדול )המכונה בצה"ל "פיגוע איכותי"( 
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מנהרה שחשף צה”ל בפאתי רפיח. עומקה 10 מטרים, 
והיא נועדה להברחת אמצעי לחימה | בגלל פוטנציאל 

הנזק הטמון בפיגוע המוצא אל הפועל באמצעות 
ניצולו של הממד התת-קרקעי משתדלים ארגוני 

הטרור הפועלים בממד הזה להימנע מפיגועים 
מרחיקי לכת יתר על המידה כדי להימנע מתגובות 

קשות של צה”ל ומסחרור בלתי נשלט

מקנה המרחב התת-קרקעי יתרון גדול לארגוני הטרור: הוא מאלץ את צה"ל 
להיות בכוננות מתמדת בחזית ובעורף. פיגוע דרך הממד התת-קרקעי נחשב 
בצה"ל לאיום מסוכן במיוחד שקשה מאוד להתמודד עימו. הסיבה לכך ברורה: 

מדובר באיום שמרכיבי אי-הוודאות בו הם מרובים במיוחד.
הקושי המרכזי של צה"ל להתכונן להפתעה דרך הממד התת-קרקעי מקורה 
בהיעדר תשתיות המסוגלות לזהות איום תת-קרקעי. לאויב הפועל בממד הזה 
יש אופציות זמינות לצאת בעומק השטח - למשל בתוך יישוב לאורך הגבול - 
או להשלים מערכת מנהרות תופת תחת תשתיות אזרחיות או צבאיות. הואיל 
והאופציה הזאת היא דרך הפעולה המסוכנת ביותר, יש לה השפעה רבה על 
המערכת הצבאית בכללותה. נוסף על כך, היעדר הכלים הצבאיים להתמודדות 
עם הפתעה תת-קרקעית כרוך גם בלא מעט קשיים פסיכולוגיים בקרב החיילים 

- במיוחד לאחר פיגוע באמצעות מנהרת תופת.

הפגיעה במודל של גדר המערכת
תפיסת הביטחון השוטף של צה"ל במשך ארבעת העשורים האחרונים מושתתת 
"חכמה",  בגדר  גדר המערכת. מדובר  ניצבת  רצועת מכשולים שבמרכזה  על 
דהיינו בגדר שמשמשת לא רק חיץ פיזי אלא גם מספקת התרעה המבוססת 
על טכנולוגיות מתקדמות. נוסף על הגדר כוללת רצועת המכשולים מערכת של 
צירים, גדרות תיל, עמדות, מוצבים מגדלי תצפית ואמצעי איסוף טכנולוגיים. 
היעדר עומק מינימלי ברוב גבולות המדינה והימצאותם של יישובים סמוך לקו 
גבול היו הסיבות המרכזיות להקמת המכשול. מטרתו המרכזית של המכשול 

היא להקנות ביטחון ותחושת ביטחון לתושבים. נוסף על כך הוא משמש סמל 
בקביעת הריבונות.

לאחר חטיפת החייל גלעד שליט באמצעות מנהרה שחצתה את המכשול עורער 
לראשונה המודל של גדר המערכת. הנחת היסוד היא שהאויב מתכנן - ואולי 
אף כבר הוציא אל הפועל - מערכות תת-קרקעיות כפי שקיימות בציר פילדלפי, 
ואלה ישמשו אותו בעת מבחן. לכן מומלץ לבחון כל הזמן את מידת ההגנה 
שמספקת גדר המערכת ולצאת תמיד מתוך ההנחה שהיא אינה חוסמת את 

הגבול באופן מוחלט.

יצירת יכולת לחימה מורכבת
את  לנטרל  כדי  הקרקע  את  לנצל  הייתה  החזבאללה  שאימץ  האסטרטגיה 
- שכלל מערכת תת- ישראל. מערך ההגנה שבנה החזבאללה  עליונותה של 
אלקטרוניות  ומערכות  תקשורת  מערכת  ושליטה,  פיקוד  מערכת  קרקעית, 
לאיסוף מידע על כוחותינו - וכן שיטות ההטעיה שהוא נקט מלמדים שאת 

צהיערכותו תיכננו אסטרטגים מיומנים. האסטרטגים האלה בחנו את הטק
טיקות של צה"ל ופיתחו מודל לנטרול העליונות האווירית והטכנולוגית שלו. 
המודל הזה קבע שיש לתעל את כוחות התמרון הרגליים לשטח הררי וסבוך 
ולהפריד בינם לבין הכוחות המתמרנים המשוריינים. ההפרדה הזאת נועדה 
למנוע מצה"ל למצות את כוחו - הנובע במידה רבה מהשילוביות בין הכוחות 

השונים - ובמקביל לבטל את היתרון היחסי של הטנק.
קיבלו  ליחידות עצמאיות שלא  כוחות החי"ר  לבנון השנייה הפכו  במלחמת 
סיוע חיצוני מכל סוג שהוא. האסטרטגים של החזבאללה תיכננו מראש שאת 
הקרבות ינהלו לוחמיהם בטווחים קצרים מאוד. הערכתם הייתה שבקרבות 
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כאלה לא יוכלו כוחות החי"ר של צה"ל לקבל סיוע אווירי וארטילרי מחשש 
שייפגעו מאש הסיוע. נוסף על כך בנו האסטרטגים של החזבאללה את המערכת 

התת-קרקעית שעמידה בפני פגיעות מהאוויר ושל ארטילריה.
כך מצא החזבאללה תשובה לטקטיקת הקרב המשולב של צה"ל. לעומת זאת 
הפתרון שנקט צה"ל - הבאת עוצמה רבה יותר לשדה הקרב - לא היה יעיל בגלל 
יכולת שרידות  לו  מערכת הלחימה התת-קרקעית של החזבאללה שהקנתה 
גבוהה. האבדות שספג החזבאללה במלחמת לבנון השנייה היו נמוכות - בוודאי 

אם מביאים בחשבון את עוצמת האש שהפעיל צה"ל.
יותר  אף   - ארוכות  מנהרות  חפירת  של  בטכניקות  שולט  החמאס  גם  כיום 
מקילומטר - ולכן על צה"ל להביא בחשבון את האפשרות שהחמאס יעתיק 

את מודל הלחימה של החזבאללה.

דיון: התובנות המרכזיות הנדרשות להבנת הממד התת-קרקעי
ההשלכות על תורת הלחימה של צה"ל

צעקרונות המלחמה הם בעיקרם כללים של עשה ושל אל תעשה. לכן על המפק
דים בכל רמות הלחימה לתרגם לשפת הפעולה את העקרונות האלה כדי לעצב 
את תורת הלחימה מהלכה למעשה.13 תורת הלחימה, שהיא הגשר בין העקרונות 
בתורת  קונקרטי  באופן  בצה"ל  מתורגמת  הפעולה,  שפת  לבין  התיאורטיים 
האימונים. ייעודה של תורת האימונים הוא להיות עוגן מרכזי בעת מלחמה, 

שהיא מטבע הדברים ממלכת האי-ודאות, האקראיות והמקריות.
כושר ההתאוששות של חיילי צה"ל מההפתעות שמזמן שדה הקרב מתבסס 
הפיקוד  מערכת  של  יעילותה  על  וכן  שלהם  והמנטלית  הפיזית  ההכנה  על 
והשליטה ובמיוחד על יכולותיה לזהות את המציאות של שדה הקרב ולפרשה. 
על-פי רוב, לעקרונות המלחמה )התיאוריה( ולתורת הלחימה )המעשה( ישנה 
הזאת  ההתאמה  שינוי.  של  למציאות  הלחימה  התאמת  על  מכרעת  השפעה 

היא חיונית שכן לעיתים די בשינויים לא משמעותיים 
כדי להוציא את מערכת הפיקוד מאיזונה. הוספתו של 
ממד לחימה נוסף - הממד התת-קרקעי - היא דוגמה 
לשינוי שבעטיו עלולה תורת הלחימה של צה"ל להיות 
לא רלוונטית. תהליך דומה התחולל בשעתו עם הופעת 

הצוללות - שהוסיפו את הממד התת-ימי ללוחמת הים - 
ועם הוספתו של ממד החלל ללוחמת האוויר.

צהמשאבים שמשקיע האויב בהסתרת היערכותו - תכלי
תם לשמור על יכולתו לשרוד ולהילחם. התחפרותו של 
האויב, הסוואת מערכי הלחימה שלו, הורדת יכולותיו 
לפני  מתחת  אל  וההתקפה  ההגנה  בתחום  המבצעיות 

הקרקע - כל אלה מציבות אתגר של ממש בפני הפיקוד כיצד לכוון את מאמצי 
הלחימה. 

האויב בחר בהגיון הלחימה הזה בעקבות הלקחים שהפיק מהחיכוך הקבוע 
שלו עם צה"ל לאורך שנים רבות. במהלך העימות נמוך העצימות הלך צה"ל 
והגדיל את יתרונו באמצעות הכנסתן של טכנולוגיות חדשניות. מדובר בעיקר 
בשילוב של נשק מנגד עם אמצעים להפקת מודיעין איכותי בזמן אמת. השילוב 
הזה איפשר לצה"ל לפגוע באויב בלי להתחכך עימו ובלי לנהל לחימה עתירת 

נפגעים מטווח קצר.
בניצולו של הממד התת- הגלומים  היתרונות  על  החזבאללה, שכנראה למד 
מטרות:  לשתי  אסטרטגי  שימוש  בו  עשה  עזה,  ברצועת  מהמתרחש  קרקעי 
ללחימה נגד כוחות הקרקע המתמרנים של צה"ל ולפגיעה בעומק שטחה של 
ישראל. כדי לקעקע את יתרונותיו של צה"ל פעל החזבאללה כדי להסתיר את 
המערכים התת-קרקעיים שלו - מה שפגע ביכולתו של צה"ל לנתח את הגיון 
היערכותו של האויב - ניתוח שתכליתו היא להשיג שליטה בשטח הלחימה.14

ההשלכות על עקרונות המלחמה 
על  התגברות  היא  משמעותו  הניצחון  ולנצח.  להילחם  הוא  צה"ל  של  ייעודו 
האויב ויצירת מצב שמאפשר להשיג את מטרות הלחימה במלואן או ברובן.15 
והגרילה  ניתן להכריע את ארגוני הטרור  כי אף שכיום לא  לציין  זה המקום 
באופן ברור כבעבר, הרי לניצחון בקרב הטקטי יש השפעה על שני הצדדים 
הנלחמים הן פיזית והן תודעתית. על כך כתב יצחק בן-ישראל: "קשה להבין 
מה קרה לנו בעימות האחרון עם החזבאללה בלבנון ללא ההבנה כמה עמוק 
חדרה הפוסט-מודרניות לכל תחומי חיינו. איך למשל מנצחים במלחמה? פעם 
חשבנו לתומנו כי ניצחון הוא מהלך שמשנה את המצב הקיים למצב טוב יותר 
הזרם המחשבתי העכשווי  לפי  וקיבעון מחשבתי.  נאיביות  כמובן  זו  עבורנו. 
אין בכלל מצב. יש רק תדמית ומודעות. גם ניצחון וגם הפסד בקרב הם עניין 
תודעתי, ואין להם שום משמעות אובייקטיבית. כל צד יכול לטעון שהוא ניצח, 

הכול בעיני המסתכל".16
להלן אנתח את עקרונות הלחימה שהם הבסיס לתורות הלחימה.17 באמצעות 
בחינת העקרונות האלה אנסה לבחון מהי הדרך היעילה ביותר לקבל החלטות 

מבצעיות נכונות ולהפיק לקחים מקצועיים.

היוזמה וההתקפיות
על-פי התיאוריה, יוזמה היא דבקות במטרה. זו מושגת באמצעות חיפוש מתמיד 
אחר האויב ונטרול יוזמותיו. על המפקד לחפש ולנצל כל דרך וכל הזדמנות כדי 
לבצע את המוטל עליו, דהיינו ליזום פעולות ולסגור על האויב. היוזמה היא 
חשוב  במיוחד  ומפקד.  חייל  כל  בקרב  להיות מצויה  שצריכה  אישית  תכונה 
אופי הלחימה בשדה  יכתיב את  כדי שהוא  נחלתו של המפקד  שהיא תהיה 

הקרב וימנע מאויב ליזום ולהכתיב את המהלכים.
ההתקפיות היא תכונה שנדרשת אף היא מכל חייל ומכל מפקד כדי שינצלו כל 
אפשרות - במסגרת המשימה - כדי ליצור מגע עם 
האויב. ההתקפיות היא תכונה המנוגדת לפסיביות 
אין  ההתקפיות  היוזמה.  מאחורי  שעומדת  והיא 
פירושה הסתערות בכל מצב, אף שעל-פי-רוב היא 

צמחויבת להסתיים בהסתערות. ככלל, היוזמה וההת
קפיות הן תנאי מרכזי להוצאת האויב מאיזון.18

הקושי ליישם את עקרון היוזמה וההתקפיות בשטח 
נובע מהקו צשהוא רווי במערכות לחימה נסתרות 

מתחת  להיערך  שבחר  אויב  האויב.  את  לאתר  שי 
הוא  יתרונו  שכל  ההנחה  מתוך  יוצא  הקרקע  לפני 
כוחו.  ולפרק את  עוצמתו  הקושי לאתר את מקור 
לכן באפשרותו לעודד את צה"ל לנהוג על-פי תורת הלחימה המסורתית שלו, 
דהיינו ליטול יוזמה ולפעול באופן התקפי. עידוד כזה הוא לעיתים מלכודת 
בו את  ולהוציא  כוחותינו למקום שנבחר מראש  דבש שמטרתה להביא את 

כוחותינו מאיזון.
לכן הואיל ועקרונות היוזמה וההתקפיות נועדו להוציא את האויב מאיזון ולא 
צה"ל  של  בעוכריו  להיות  ובהתקפיות  ביוזמה  השימוש  עשוי  כוחותינו,  את 
ולהובילו להסתבכות. על צה"ל ללמוד שפעולה מהירה והתקפית אינה ערובה 
להצלחה בלחימה בשטח שהאויב התחפר בו מתחת לפני הקרקע. בנסיבות 
כאלה יש לחנך דווקא להשהיית המאמץ ההתקפי, לאיפוק ולסבלנות, להמתנה 
ולדריכות. יש להסביר למפקדים שהסתערות ללא הבנה של מרחב הפעולה 

עלולה לעיתים להיות פעולה רשלנית הפוגעת באפשרות לעמוד במשימה.

התחבולה
יוזמתו של המפקד ומבטאת את גישתו ההתקפית ואת  התחבולה היא פרי 

הקושי ליישם את 
וזמה  הי ן  עקרו
ת  ו י פ ק ת ה ה ו
בשטח שהוא רווי במערכות 
נובע  נסתרות  לחימה 
מהקושי לאתר את האויב
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תאי  בין  להפריד  איך  לבחון  יש 
השטח בצווארי בקבוק )שבהם אין 
מערכים תת-קרקעיים( כדי למנוע הדדיות 
ובתוך  בין חלקי מערך הלחימה של האויב 

כך לנתקם מהסיוע הלוגיסטי

לכך שכוחותינו  גישה מסורתית תגרום  הוא שנקיטת  הגדול  מהעין. החשש 
הם שיהיו המופתעים במקום המפתיעים. במילים אחרות: הגישה המסורתית 

תשמר את היתרון אצל האויב.
בשל כך המאמץ המרכזי של המפקד המתכנן בגזרתו יהיה לבחון דרכים שבהן 
ניתן לפרק את היתרון התת-קרקעי של היריב. הדרך המומלצת תהיה לנתח 
את מרחב הלחימה בכמה רמות ולנסות לחלק את המרחבים התת-קרקעיים 
על-פי ההיגיון הטופוגרפי או התכסיתי. לאור הניתוח הזה יש לבחון איך להפריד 
בין תאי השטח בצווארי בקבוק )שבהם אין מערכים תת-קרקעיים( כדי למנוע 
הדדיות בין חלקי מערך הלחימה של האויב ובתוך כך לנתקם מהסיוע הלוגיסטי. 
ייתכן שההפתעה תהיה ההמתנה של כוחותינו בסבלנות על צווארי הבקבוק 

האלה שעל מיקומם ניתן ללמוד באמצעות איסוף מודיעיני שקדני.

מיצוי הכוח
מהכוחות  המרב  את  להפיק   - רמה  בכל   - המפקד  על  מטיל  הזה  העיקרון 
ובהרמוניה.  נכון  באופן  הפעלתם  באמצעות  לרשותו  העומדים  ומהאמצעים 
דוגמה למיצוי הכוח היא ניהול קרב משולב שבו באים לידי ביטוי כל מרכיבי 
העוצמה. העיקרון של מיצוי הכוח מכיל שלושה מרכיבי משנה. הראשון הוא 
האיכות לעומת הכמות, דהיינו כוח קטן שמופעל ביעילות ובמיצוי נכון יהיה 
עדיף על כוח גדול הפועל ללא תיאום. מרכיב שני הוא יכולת התגובה המהירה. 
לשם כך נדרשת מערכת יעילה לפיקוד ולשליטה היודעת להפעיל כל כוח בזמן 
המרכיב  המתאימה.  ובעוצמה  ביותר  הנכון  במקום  ביותר,  הקצר  התגובה 
האפשרויות  כלל  את  למצות  שמאפשר  ומקצועי  מדויק  הוא תכנון  השלישי 

הטמונות במצב לחימה נתון.20
בהתמודדות מול הממד התת-קרקעי קשה מאוד למצות את הכוח בשל הקושי 

צליישם את הקרב המשולב. האויב, שניתח את תורת הלחימה של צה"ל, יצר מר

רצונו לנצח. ביסוד התחבולה עומד מהלך חכם המקנה ליוזם התחבולה יתרון 
מבצעי מול תורפה במערך האויב. תחבולה מוצלחת יכולה למוטט את מערך 

הלחימה של האויב.
תמרון  ליזום  ניתן  למשל,  מאוד.  רחב  הוא  לנקוט  שניתן  התחבולות  מגוון 
שתכליתו היא לתת לאויב את הרושם שמדובר במאמץ העיקרי, בה בשעה 
לבצע  ניתן  כן  כמו  לחלוטין.  שונה  במקום  הוא  האמיתי  העיקרי  שהמאמץ 
הונאות באמצעות הדלפת מידע שגוי. תחבולה אחרת היא ביצוע תמרון לעבר 
מרחב האויב כדי לאתר אצלו נקודות תורפה.19 התחבולה מגלמת את מהותו 

של הרעיון המבצעי שעליו מתבססת שיטת הלחימה.
התחבולה היא אפוא המפתח לניצחון בקרב, אולם יישומה בממד התת-קרקעי 
הוא קשה שבעתיים בשל היעדר מידע על מיקומו של האויב ובשל היותו של 
האויב במערך הגנה שהוא סטטי מעל פני השטח ודינמי מתחתיו. לכן על צה"ל 
ללמוד דרכים ליצור הפתעה אל מול הקושי להשיג מידע הנוגע למערכי הלחימה 
של האויב. נקיטת גישה מסורתית של הטעיה, של הונאה ושל הפעלת תכסיסים 
לא תביא את כוחותינו ליצירת האפקט הנדרש: הפתעת מערכי האויב הנסתרים 

חבי לחימה עצמאיים, שתכליתם להפריד בין מערכות הלחימה הקונוונציונליות, 
דהיינו למנוע את שילובם של השריון, של הרגלים ושל הארטילריה וכן להפריד 
בינם לבין הסיוע האווירי. מטרתו של האויב היא שהלחימה תתנהל בשטחים 
מצומצמים, בטווחי מגע קצרים בין כוחותינו לאויב, במרחבים צפופי אוכלוסין 
ובמרחבים שבהם יתקשו כוחותינו להבחין במדויק בין מיקומם למיקומו של 
האויב. מערך לחימה חפור שנמצא בשטחים סבוכים והרריים או בתוך מרחב 

צכפרי צפוף יביא באופן טבעי לניתוק בין גופי השריון לכוחות הרגלים המתמ
רנים. זאת נוסף על הקושי להפעיל ארטילריה וכוח אווירי.

לכן מיצוי הכוח יבוא לידי ביטוי בהפעלת גופי לחימה קטנים יותר ומפוצלים 
יותר מאשר בלחימה המסורתית. זה ייעשה באמצעות הכשרתם של מפקדי 
המחלקות והפלוגות להוביל מסגרות לא אורגניות בתאי שטח קטנים בגזרת 
הפעולה. נוסף על כך יש לשקול את האפשרות לפתח אמצעי לחימה המתאימים 

ללחימה בממד התת-קרקעי - דוגמת עשן לסוגיו.
היכולת להשיג מודיעין היא חיונית לניהולה של כל מערכה, אך היא קריטית 
בלחימה נגד אויב הפועל מתחת לפני האדמה. הסיבה לכך ברורה, שהרי האויב 
שמתחפר מתחת לפני הקרקע נשען בראש ובראשונה על יכולתו להיעלם מעיני 
כוחותינו. שימוש מושכל במודיעין עשוי להעניק סיוע רב ערך למאמץ להביא 
לגילוי תורפותיו של האויב, לאפשר לכוחותינו לרכז מאמץ ולמצות את הכוח 

ובסופו של דבר לפרק את מערך הלחימה של האויב.
על כך כתב מרטין ואן קרפלד: "כיצד ניתן להסביר את הניצחונות של ארגוני 
יותר  רבה  עוצמה  בעלת  הייתה  הצבא  שבידי  שהטכנולוגיה  ככל  הגרילה? 
ומודרנית יותר, כך היא הייתה פחות שימושית בלחימה נגד יריב שלא הייתה 
לו טריטוריה, שלא היו לו בסיסים קבועים או קווי תקשורת, שלא היו לו כלי 
נשק מודרניים, והחשוב מכול: שלא ניתן היה להבחין בינו לבין האוכלוסייה 

שבסביבתה הוא פועל".21

ריכוז המאמץ 
משמעות העיקרון הזה היא שיש ליצור עדיפות בנקודת ההכרעה - בין היתר 
באמצעות שימוש בתחבולה - כדי למוטט את היריב. להשגת המטרה הזאת יש 
לרכז את הכוחות ואת המאמץ ביעילות. ככל שכוחות גדולים יותר משתתפים 
בקרבות, כך תופסת הלוגיסטיקה מקום יותר ויותר מרכזי. במילים אחרות: 
ריכוז המאמץ הופך במידה הולכת וגדלה למאמץ לוגיסטי כאשר עולים ברמת 
הכוחות: מגדוד לחטיבה, מחטיבה לאוגדה וכו'. ריכוז המאמץ ברמות הפיקוד 
יתבטא גם במאמץ איסוף אינטנסיבי. ריכוז המאמץ יבוא בדרך כלל בשילוב 

עם מיצוי הכוח.22
בעוד שהעיקרון של ריכוז המאמץ מורה ליצור כוח חזק בכמה נקודות בודדות, 
הרי שמול מערך תת-קרקעי עלול העיקרון הזה דווקא לסייע לאויב: הוא יקל 
טורי  דוגמת  הכוחות,  בריכוזי  התת-קרקעיים  המערכים  מתוך  לפגוע  עליו 
השריון וכוחות הרגלים בתנועה. נוסף על כך, ריכוז של כוח צבאי מודרני נגד 

ארגון גרילה מנוגד לעיקרון של מיצוי הכוח.
את העיקרון של ריכוז המאמץ יש לפרש אפוא באופן שונה כשמדובר בלחימה 
נגד מערכים תת-קרקעיים. במקרה הזה יש למעשה לפזר מאמצים על פני מרחב 
גדול, אך לוודא שכל כוח שפועל בשטח משלב בתוכו את מרב האלמנטים: 
חי"ר, שריון, הנדסה וכו'. על צה"ל אפוא לבחון מהו הכוח האופטימלי בלחימה 
מהסוג הזה כך שהכוח הלוחם יכלול מצד אחד יכולות משולבות ומצד אחר 

לא יהיה מסורבל מדי.
מרטין ואן קרפלד כותב שלא רק עקרונות הלחימה המסורתיים של הצבאות 
הסדירים לא תמיד מתאימים למציאות של לחימה נגד ארגוני גרילה, לפעמים 
מדובר גם באי-התאמה של כלי הנשק שלהם. "מדוע מערכות נשק כבדות הן 
-קונוונציונלית? יש לכך שתי סיצ תבמידה רבה בלתי מתאימות למלחמה ת
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וההמשכיות  הרציפות  עקרון 
מחייב כל כוח להשיג באופן נפרד 
שהוטל  בשטח  העליונות  את 

עליו לכבוש ולטהר

מנהרה שנחפרה 
לעבר כפר דרום 
כדי לבצע בו

פיגוע | היכולת 
להשיג מודיעין היא 
חיונית לניהולה 
של כל מערכה, 
אך היא קריטית 
בלחימה נגד אויב 
הפועל מתחת 
לפני האדמה

בות. הראשונה, ככל שהמערכות מודרניות יותר ובעלות עוצמה רבה יותר, כך 
הן נוטות לקרוס תחת משקלן שלהן. השנייה היא שהטווח והעוצמה של כלי 
הנשק המודרניים מתורגמים בדרך כלל לחוסר אבחנה מוחלט. כתוצאה מכך 

כל מאמץ הופך לבלתי יעיל".23

רציפות והמשכיות
רציפות היא זרימה בלתי פוסקת של המאמץ הצבאי בשדה הקרב. המשכיות 
היא פעולה או מאמץ צבאי שבהם כל שלב משלים את השלב שקדם לו כדי 
להשיג את היעד או את ההישג הנדרש. לכן הדרישה להמשכיות היא שיוצרת 
ונועדה להשאיר  את הרציפות. הרציפות נגזרת מעקרון היוזמה וההתקפיות 
את האויב בחוסר איזון ולמנוע ממנו לתקן את נקודות התורפה שאיתרו אצלו 
כוחותינו. למעשה, הרציפות וההמשכיות קובעות את קצב הלחימה ואת מהירות 

ההגעה אל היעד ולאו דווקא את מהירות התנועה.24
הדרישה לרציפות ולהמשכיות היא חלק בלתי נפרד מהרעיון הכללי שיש להוציא 
להשיג  כוח  כל  מחייב  וההמשכיות  הרציפות  עקרון  לכן  מאיזון.  האויב  את 
באופן נפרד את העליונות בשטח שהוטל עליו לכבוש ולטהר. ראשית, על הכוח 
ליצור תנאים שיאפשרו תנועה רצופה אל היעד וללחימה רצופה על היעד. כך, 
לדוגמה, אין להכניס כוח למשימה בלי לוודא שיעמוד לרשותו כל הזמן סיוע 
באש ובלוגיסטיקה. ניתוק בין הכוח לבין הסיוע הארטילרי והלוגיסטי עלול 

להביא להסתבכות.
יתר על כן, כדי להימנע מקרבות המסתיימים ללא השגת עליונות מוחלטת 
מומלץ ליצור לחימה רצופה באמצעות הסתערות של גל אחרי גל - עד להשגת 
השליטה בשטח. לחימה שלא תביא ליצירת מרחבי לחימה בשליטתנו תיצור 

אשליה של הצלחות מקומיות ולא תקדם את המערכה בכללה.
והלוגיס המודיעין  לגופי  יש  וההמשכיות  הרציפות  להשגת  מכרעת  צתרומה 

טיקה. תפקידם של גופי המודיעין הוא להשיג מידע בכל דרך - אף מהכוחות 
הנלחמים - כדי לחבר תמונה ברורה בנוגע ליכולותיהן של מערכות הלחימה 
שברשות האויב. אשר ללוגיסטיקה - ברור שבלעדיה אין שום אפשרות לדבר 
על לחימה רצופה. בעת תכנון המערכה חייבים כוחות הסיוע הלוגיסטי לבחון 

ניתן להזרים את כל האספקה החיונית לכוחות הלוחמים בכל  לעומק כיצד 
מרחב הלחימה.

ההשלכות על בניין הכוח ועל הפעלתו ברמת הפיקוד המרחבי
שוטפות  במשימות  כוחותיו  להפעלת  ישיר  באופן  אחראי  המרחבי  הפיקוד 
החובה  את  כוללת  הזאת  האחריות  שבמרחבו.  האויב  נגד  עצימות  נמוכות 

צלספק מידע מודיעיני שוטף על האויב, לשמור על הביטחון השוטף ועל הרי
בונות באמצעות ההגנה על הגבול, להוציא מבצעים במרחב שתחת אחריותו 
ועוד. הפעולות האלה בעידן הלחימה החדש, שבו האויב מצוי בתהליכי שינוי, 
מחייבות את הפיקוד להיות נכון כל העת ולהתאים את היערכותו לשינויים 
האלה. לעובדה שהאויב מצוי בעיצומו של תהליך שינוי יש אפוא השלכות על 
בניין הכוח ועל הפעלתו ברמת הפיקוד המרחבי. ההיערכות נוכח השתנותו של 
האויב חייבת לבוא לידי ביטוי בכמה מאמצים בתחומים שונים. את המאמצים 

האלה יש להנהיג בהתאם להיגיון מרכזי אחד.
 

ארגון ושילוביות 
הארגון כולל בתוכו את כלל הפעולות הננקטות לבניין הכוח ולהפעלתו. רצוי 

צשלפעולות האלה יהיה אחראי גוף אחד שיהיה מתואם הן עם הגורמים שב
תוך הפיקוד והן עם הגורמים שמחוצה לו. בכל הנוגע לארגון הלחימה בתווך 
התת-קרקעי - מומלץ לפיקוד המרחבי למנות גוף שיוביל את ההתמודדות 
בתחום הזה. לגוף זה יש לשרטט מפת זיקות שבין הפיקוד לבין גורמי החוץ, 
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חיל  על  צה”ל  של  ההישענות 
האוויר שירכך את השטח בשלב 
בהכרח  אינה  התמרון  שלפני 
יריב  על  עדיפים  תנאים  שיוצר  מתווה 

מחופר ומוסווה

דהיינו הגורמים הפועלים מול הפיקוד. אלה כוללים, בין היתר, את הזרוע לבניין 
הכוח, את אגפי המבצעים, המודיעין והטכנולוגיה ואת חיל האוויר. כמו כן יש 
לשרטט לגוף הזה את מפת הזיקות פנימה מאלוף הפיקוד ועד לרמת הגדוד 

ואף למטה מכך.
כלל  בין  התיאום  את  העדכנית,  האיום  מפת  את  ליצור  יש  דבר  של  בסופו 
נראית  לדוגמה,  כך,  העבודה.  תוכנית  ואת  המשותפת  השפה  את  הגורמים, 
פעולה מאורגנת ברמת הפיקוד: לפני שכוחות הביטחון השוטף נכנסים למרחב 

הלחימה, מצייד אותם הפיקוד בידע המבצעי והמודיעיני הנדרש בגזרתם.
החלק  היא  השילוביות  הרי  הכוח,  מבניין  חלק  הן  הארגון  שפעולות  בעוד 
האופרטיבי-המבצעי של הפיקוד. גישת השילוביות מחייבת עבודה מתואמת 
כל  את  לרתום  מומלץ  המודיעיני.  המאמץ  ובהם  שונים,  מאמצים  כמה  של 
לקראת  המתמשך  האיסופי  למאמץ  המודיעין  בקהילת  המצויים  הגורמים 

הפעילות, תוך כדי הפעילות ולאחריה.
בשלב ההכנה של הכוחות המיועדים למבצעים התקפיים מומלץ ליצור יחידות 
מקצועיות הצוברות ניסיון רב במרחבי הפעולה הספציפיים. כוחות מיוחדים 
יוכלו להתמחות ולצבור ידע מבצעי בגזרת הלחימה במשימות שתכליתן תהיה 
איסוף מקדים והובלת פעילות. ביכולתן של היחידות האלה להפוך למוקדי ידע. 
בכוחות האלה יש לשלב יחידות מקצועיות כדי להגיע לעוצמה אופטימלית 

בממד הלחימה התת-קרקעי.

נפרצת. הפעולות האלה יהיו בעיקרן הנדסיות )חפירות או פיצוצים יזומים(, 
יהיה לחפור(  ניתן  על מרחבים סמוכים שיש חשד שמהם  )פשיטות  רגליות 
ומודיעיניות )איסוף קבוע אחר מוקדים מסומנים מראש שמהם צפוי כי תוכל 

להתקדם חפירה לשטחנו(.
צתכליתו של המאמץ בתחום התשתיות תהיה למצוא כל פתרון רלוונטי ולה

כניסו למרחב המכשול. במילים אחרות: הפתרונות הקיימים - הטכנולוגיים 
והאחרים – יהפכו להיות חלק בלתי נפרד מהמכשול. הפעולה הזאת אומנם 
עלולה להיות יקרה מאוד, אך חייבת להיות חלק בלתי נפרד משינוי תפיסת 

ההגנה והביטחון השוטף שעל מדינת ישראל להביא בחשבון.

התקפה
לצד פעולות המודיעין וההגנה על צה"ל לשמור על מענה התקפי. דרך הפעולה 
הזאת נועדה למנוע מצה"ל להתמודד עם מערכי הלחימה החפורים של האויב 
בשעה שאלה יהיו ערוכים לקבל את פניו. הפעולות ההתקפיות יהיו על-פי-רוב 
תוצאה של איסוף מודיעין מדויק. על צה"ל יהיה להוציא מעת לעת פעולה חדה 
כתער למרחבים התת-קרקעיים ולשבש את הקמת המערך. פעולות כאלה ניתן 

לבצע כיום גם מהאוויר.
מלקחי הלחימה של צה"ל לאורך השנים במרחב פילדלפי עולה שרק הפעולות 
ההתקפיות שיבשו את יוזמותיו של האויב. על צה"ל להבין ששלבי המנוחה של 
האויב מנוצלים להיערכות בעומק. היערכות האויב, שהיא פעולה שלרוב סמויה 
מן העין, תכליתה להביא את צה"ל בשעת הכושר למרחבים האלה כדי לקבוע 
את מרחב העימות עימו מתוך עמדת יתרון. לכן משימת היסוד של הפעולות 
ההתקפיות על מערכי החפירה וההתבצרות היא פירוק המערכים האלה ושיבוש 

הרעיון המבצעי של האויב.

טכנולוגיה ופיתוח של אמצעי לחימה
הנושא המורכב ביותר בלחימה התת-קרקעית הוא מתן מענה טכנולוגי לאיום. 

צהפתרונות הטכנולוגיים לאיסוף, למעקב, לשליטה ולבקרה עדיין אינם מפו
בממד  האויב  עם הפעילות של  ראויה  במידה המאפשרת התמודדות  תחים 
התת-קרקעי. לכן על הפיקוד המרחבי לבחון מהו הצורך הטכנולוגי הספציפי 
ולאיסוף  בהתקפה  בהגנה,  להתמודדות  הייעודיים  הלחימה  אמצעי  את  וכן 

המודיעין.
על הפיקוד מוטלת האחריות להפיק את המרב מגופי הטכנולוגיה הקיימים 

צוליצור קשרי גומלין עם הפיקודים האחרים כדי למצות את היכולות המתפ
תחות בהם מול גזרות הלחימה האחרות. במקביל על גופי הטכנולוגיה להיות 
שותפים בהוויה המבצעית של הפיקוד כדי להתאים את המענה שהם מפתחים 

לצרכים המבצעיים.

בקרה ומעקב
הבקרה והמעקב חיוניים ליכולת של הפיקוד להיות רלוונטי כלפי פנים וכלפי 
מבצעיים  מאירועים  שלקחים  לוודא  נדרשים  והמעקב  הבקרה  גורמי  חוץ. 
מופצים בין כלל היחידות הפועלות, שידע נדרש קיים בקרב הכוחות הפועלים 
ושההנחיות המבצעיות מגיעות לכל מי ששותף במאמץ הלחימה בכלל ובממד 

התת-קרקעי בפרט.
הבקרה והמעקב אמורים להיות הכלי של הגוף האחראי מטעם מפקד הפיקוד 

צלפקח על היחידות הכפופות ועל המפקדות הראשיות השותפות במאמץ הל
חימה התת-קרקעי. תכליתו של הכלי הזה היא לכייל את המערכת מעת לעת 
בכנסים תקופתיים, בישיבות רחבות וממוקדות בתחום הלחימה באיום התת-
קרקעי, בתחקירים תקופתיים ובעת קביעתה של תוכנית עבודה רב-שנתית.

מודיעין
התחום המרכזי שיאפשר לכוחותינו להכריע בממד התת-קרקעי הוא השליטה 
בנתונים המצביעים על האיום ועל מגמת התפתחותו. כדי להתמודד עם האויב 
התת-קרקעי יש לאסוף מידע על פעולותיו - גם הפעולות התמימות למראית 

עין הנמשכות פרקי זמן ממושכים.25
האויב, שמנסה להיעלם מהעין המודיעינית באמצעות יצירת מנגנון ממודר, 
מקשה על השגת מידע רצוף וממושך. לכן על גופי המודיעין ליצור אינטגרציה 
של יכולות. כיום רק שיתוף פעולה רב-ארגוני של גופי המודיעין ברשת אחת 
יביא להצלחה. על גופי המודיעין לספק תוצרים שיהיו זמינים לכוחות הפועלים 

צבשטח, וזאת באמצעות יכולות כיסוי ואיסוף קבועות בשטח הן למשימות השו
טפות והן לקראת מבצעים רחבי היקף. התוצרים האלה יושגו בעבודה משותפת 

של כלל גופי המודיעין וסוכנויות האיסוף בהובלת הפיקוד הרלוונטי.

הגנה
מערכת הלחימה של הפיקוד המרחבי מושתתת על קווי הגנה, ועליהם נשענת 
גם ההיערכות של צה"ל כולו. המערכת הזאת הצליחה לעמוד לאורך שנים בפני 
גלי התקפה על הגבול ומפני ניסיונות לחצותו דרך הקרקע ודרך האוויר. לעומת 
זאת המענה לאיום החציה התת-קרקעי טרם נבנה, ואין מערכת הגנה המספקת 
לו פתרון. לכן המענה למרחב ההגנה הוא משולב וכולל פעולות מנע ופעולות 
לאיתור  פעולות  של  ומתמשכת  רצופה  סדרה  יכלול  המנע  מאמץ  תשתית. 
מרחבים העלולים להיחפר מתחת למערכת ההגנה כדי להבטיח שהיא אינה 
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יכולתם  מחוסר  הנובעת  אויבינו,  של  האסטרטגית  שהבעיה  היא  המסקנה 
להתמודד עם חיל האוויר ועם חיל השריון של ישראל, הפכה מבחינתם לבעיה 
טקטית בלבד. האופי ההתקפי של צה"ל ומחויבותו לעורף האזרחי היו הנתונים 
בצורה  מערכיו  את  האויב  הקים  לכן  החפורים.  המערכים  להקמת  שהובילו 
לא סדורה ובלי היגיון. ניתוח המערכים החפורים מצביע על כיוון שהוא הפוך 

להגיונה של המערכת המוכרת לצה"ל.
לכן על צה"ל לבחון את שיטת הלחימה שלו מהיסוד. ההישענות של צה"ל על 
חיל האוויר שירכך את השטח בשלב שלפני התמרון אינה בהכרח מתווה שיוצר 
תנאים עדיפים על יריב מחופר ומוסווה. העובדה שצה"ל מתבסס על המילואים 
כי  )אם  פני הקרב  ליריב לצפות את  נרחבת מאפשרת  במלחמה או בפעולה 
הוא יתקשה לצפות את ההתקפות של חיל האוויר(. לכן המלצתי היא לבחון 
את תפיסת הביטחון ולאחר מכן את תורות הלחימה ואת עקרונות המלחמה. 
דיון, ההמלצה המרכזית היא לבחון  אף שמדובר בפעולה מקיפה שמחייבת 
אם השימוש המרובה בממד התת-קרקעי - כפי שקורה בעת הזאת - אינו רק 
מכפיל כוח מבחינת האויב, אלא מערכת לחימה המחייבת את צה"ל לבחון 

מהיסוד את תורת הלחימה שלו.

המאמר מבוסס על עבודת גמר במב”ל

סיכום
הניתוח שהובא לעיל מצביע על יכולתו של האויב לבנות ולהפעיל את המערכים 
החפורים ללחימה הגנתית או התקפית נגד צה"ל. אף שתופעת המנהור ברצועת 
עזה היא נדירה בהיקפה, אל לנו לראות בה מקרה פרטי. היא החלה בשל קיומו 
של גבול שהפריד בין מרחבים הקשורים ביחסי גומלין חברתיים ותרבותיים. 
המנהרות מאפשרות למרחבים האלה שהופרדו לשמור על קשר רצוף בלי שניתן 
יהיה לפקח עליו. אולם מציאות של גבול המפריד בין קהילות הקרובות זו לזו 

צקיימת גם במקומות נוספים, למשל בכפר רג'ר בצפון הארץ ולאורך גדר ההפ
רדה ביהודה ושומרון.26 כיום עוד לא הושלם תהליך ההפרדה ביהודה ושומרון, 
אך ניתן ללמוד על הצפוי בו מלימוד ההתפתחויות שהיו ברצועת עזה. הסכנה 
הבולטת ביותר לאורך קו התפר היא האפשרות לפגוע בתשתיות הלאומיות 

של ישראל הפרוסות בסמיכות למרחב התפר.27
בניתוח מצבה של ישראל יש לבחון את הגורמים לשינוי במאזן האסטרטגי 
מנקודת מבטו של האויב. היתרונות האסטרטגיים ששומרים על ישראל הם 
כוח שריון איכותי שנועד לאפשר לכוחות הקרקע לתמרן לפנים וחיל האוויר 
שנועד להבטיח את יכולת הפעולה בעומק. מול היכולות האלה נקט החזבאללה 
טקטיקות ותיקות שהותאמו לצרכיו. מערכיו התת-קרקעיים, ובהם בונקרים 
חפורים היטב, מוגנים ומוסווים, מאפשרים לו להיות גמיש, נעלם, מוגן, סבלני, 

יצירתי והחשוב מכול: בעל כוח אש משמעותי לעומק ולחזית.
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