
לחקרחשיבהצוותראש"
בפחםהמערכהתורת

ישראלהגנת
ח-21רוןאק
המערכתיותהמשמעויות

המתפתחתהאסטרטגיתהמציאותשל
הצבאייםבענייניםוהמהפכה

'נווהשמעוןד"רמיל)(תא"ל

האסטרטגיותהמהפכותמהלך
התיכוןבמורה
במציאותהתחוללוהאחרונההמאהבמרוצת

שתיהתיכוןהמזרחשלהמדינית-אסטרטגית
טמוניםששורשיההראשונה,המהפכהתוכפהמ.1

מלחמותשתישלוהתרבותיהמדיניההלםבגלי

מדינתשלהקמתהעםב-1948,התגבשההעולם,

שלהלוחמניאופיהאתועיצבההעצמאית,ישראל

מאחרZ~>wדורלמשךבאיזורהמדיניתהמערכת

התגבשותבשלביכיוםמצויההשנייהשהמהפכה
ואתאופיהאתלהגדירשהניסיוןהריראשוניים,

הרבהמורכבתמשימההואהזמןמבחינתגבולותיה
רתוי.3

שלדמותואתרקלאעיצבההראשונההמהפכה

האסטרט-שלהמבנהאתגםאלאבאיזור,הסכסוך

פוליטייםמושגיםשלושהבהשלטוהיריבות.גיות

בסיסיים:

דבר,שלבסופוהתממששלאהפן-ערביות,רעיון

הסכסוך,שלהטריטוריאלייםהגבולותאתקבע
הכוחותביחסיהאסימטרייהאתהכתיב

תינידמה.4להתמודדותהטוןאתוקבעהאסטרטגיים

אלוקבעוהעצמיתוההגדרההלאומיותרעיון
והבדילובסכסוךמעורבותיהיומדיניותיחידות

בישראל,הגובלותמדינות,שלהקרובהמעגלבין

שלאמדינות,שליותרהמרוחקיםהמעגליםלבין
רעיונותתינויצה".5היישות"עםישירמגעלהןהיה

אסטרטגי",נפץ"למעיןהפלשתיניםאתהפכואלה

ערעוראתומלבהואי-שקטמהומותהמחולל

רוזיאב.6היציבות

הצדדים,שניעל-ידישאומץהמיליטריזם,רעיון

המזויןהסכסוךשללאידיאליזציהאותםהוביל

המדיניותיעדישללהגשמתםהיחידכאמצעי

צבאיתשעוצמהבעודאחרות,במיליםהלאומית.

לכליםהערביםבעיניהפכואלימותופעולות

ישראלבעיניהיריב,שלהשמדתולהשגתהעיקריים

להבטחתביותרהתכליתייםלאמצעיםהפכוהן
התודרשיה.7

>rrnsמתוךחד-ממדיתהתקפיתדוקטרינהפיתח
אסטרטגיעומקהעדרעלהןלחפותניסיון

במשאביםהבולטתנחיתותועלוהןואופרטיבי

הטקטיים.יתרונותיושלמירבימיצויתוךלאומיים

שביןהבינייםבתקופותכיגרסהזודוקטרינה

עצימותברמתבסכסוכיםהמתאפיינותהמלחמות,

שלושצה"לשלהסדירהכוחעליוטלונמוכה,
כלליות:משימות

שלהסתננותםומניעתהמדינהגבולותהבטחת1.

סדירים.ובלתיסדיריםכוחות

ישראלעללהנחיתניסיונותשלמוקדםגילוי2.

שלהמזויניםהכוחותבאמצעותפתעמתקפת
השכנות.המדינות

העיקרייהמתמרןהכוחשלגיוסועלחיפוי3.

שלושהשלשילובםחייבאלהתפקידיםביצוע
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מבצעיים:מרכיבים

תצפיות.ושלסיוריםשלמאבטחמסך1.

באוויר.עליונות2.

תמדקומ.9להתרעהיעילהמערכת3.

ישראלתיזוםאיוםשלהופעתושעםהיה,הרעיון

כוחותשלשילובבאמצעותמקדימהמתקפה
האויבלשטחלחדורשיעמיקוומשוריינים,אוויריים

בכךולהסירהצבאיכוחואתלהשמידכוונהמתוך

הנידמה.10עלהמיידיהאיוםאת

סבירהמבצעיתכתפיסהשנראהמהאולם

ברבותהפך1967,לפניששררהפוליטיבהקשר
אנשיוהןפוליטיקאיםהןלושסגדולפולחןהימים
לטקטיזציהגםהובילהזודקדנטיתמגמהאבצ.11

המדינאות.לניווןוגםהאסטרטגיתהחשיבהשל

בעיותאתלהגדירהגוברתהנטייהאחרות,במיליפ

לרידודהגרמהמכנייםבמונחיםהלאומיהביטחון

ולניתוקהבישראלהאסטרטגיתהחשיבהשל

תינידמה.12המציאותשלמהדינמיקה

האסטרטגיתהנוסחהאתשהמיררבין,ממשל

עלהמשקיפהמושגית,במערכתהזאתהמעוותת
פוליטייםהסדריםשלבמונחיםישראלביטחון

מיסדבאיזור,ליציבותלהביאשנועדוטווח,ארוכי

בחינהביוזמוכן,עליתרהשנייה.המהפכהאתבכך

ושלההזדמנויותשלשיטתיוניתוחיסודית

יחד,גפובעולםבאיזורהאסטרטגייםהאילוצים

לעברמשמעותיתפסיעההקודתהממשלפסע

ישנותמהטיותהישראליתהאסטרטגיהשחרור

לכליאותהוהפךמיושנות,קדומותדעותוממספר

ולבסוף,הלאומית.המדיניותבשירותוחיונידינמי

ישראלשלהיחסייםיתרונותיהעללהשקיףבנסותו

זמננו,בתהמציאותשלהמצומצםבהקשררקלא

אסטר-מציאותלעיצובחיוביכאמצעיבעיקראלא

בעתידנוחהטגית

רביןממשלהחזיר

היש-לאסטרטגיה

מרכיבאתראלית

הפעםזוהיוזמה

עש-זההראשונה

שנים.רות

כן,פיעלאף

רצוניזהבשלב

הע-שתילהוסיף

ראשית,רות:

המנטליתהתמורה

המ-אתשהולידה

השנייההפכה

הייתהלאלעולם

וגידיםעורקורמת

יוםמלחמתלולא

והסכםהכיפורים

מצריםעםהשלום

בעקבותיו,שבא

מלחמתלולא

האינתי-לבנון,

מלחמתפאדה;

השנייההמפרץ

סדרשלוכינונו

משוריינתהתקהה
איוםלהותתמשיך
ישראלעלמרכזי
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האסטרטגיתמהנוסחההמעברשנית,חדש.עולמי

סיכוניםבנטילתכרוךחדשהלנוסחההמסורתית

פיהעללהפוךעלולהואכן,עליתרחמורים.

שלהמערכתייםהמושגיםמערכתאתלחלוטין
בייאבצה.13בענייניםמהפכהבכךולחוללצה"ל

הצבאייםבענייניםהמהפכההגיון

המרכזימהנושאלרגעלסטותצורךישזהבשלב

ועלזומהפכהשלמאפייניהעלבקצרהולדון
בפנימציבהשהיאהאינטלקטואלייםהאתגרים

הצבאיים.המתכננים

המואץוהגידולהמודרניתהמדינההתגבשות
בשלבשהתרחשוובטכנולוגיה,הכלכליתבדינמיקה

אתעודדוהתעשייתית,המהפכהשלמתקדם
החשיבהלתחוםהמערכתיתהגישהשלאימוצה

מתכננימאזנדרשיםלפיכךתיגטרטסאה.14

המערכותאתלהכיןהצבאיתהאסטרטגיה
העתידאתגריעםלהתמודדותשלהםהצבאיות

אינטלקטואליות:מגמותבשלושהתמקדותמתוך

עםביקורתישיחקבעדרךלנהלישראשית,1.
עםשיטתיתהתמודדותהאסטרטגית.המציאות

שלהנסיבות,שלבחינהמחייבתזהאתגר
הבינ-(החיצוניותההזדמנויותושלהאיומים

ביכולותבאפשרויות,התחשבותלאומיות),

והגדרתהלאומיים)(הפנימייםובאילוצים
הרלוונטיים.המדיניים-אסטרטגייםהשינויים

הנגזרותהצבאיותההשלכותאתלאפייןיששנית,2.
המערכתיותהמגמותומזיהויהראשונימהניתוח

העתיד.לקראתהרלוונטיות

יהיהשניתןמושגית,מערכתלפתחיששלישית,3.

פיתוחלמאמציארגוניים,למבניםלתרגמה

ולשיטותמבצעיותלדוקטרינותטכנולוגיים,

הרשכהו.15אימון

דוק-"כיוםשקרוימהמהווהזומושגיתמערכת

פורמליתצורהלובשתהיאאםביןצבאית",טרינה

אסטרטגיתמציאותשכלמאחראךלא.אםובין

באורחלפעמים-תכופותלעיתיםמשתנהנתונה
לבחוןחייבים-יותרמתונהבצורהולפעמיםדרסטי

המתחוללים,השינוייםאתלזהותקבע,דרךאותה

ופתרונותאסטרטגיותתשובותשמחייבים
תויתריצי.16תפיסותולגבשמבצעיים,

המושגית)המערכתאו(הדוקטרינהביןהפערים

ויתרחבויילכוהאסטרטגיתהמציאותלביןהקיימת

אוהאסטרטגיתהמערכתלהתמוטטותויביאו

מתודולוגיהתיושםכןאםאלאמושגית,למהפכה

מקנהזוגישהשלהפעלתהועוד,זאתבקביעות.זו

שיטהרקלאוהמערכתייםהאסטרטגייםלמתכננים

זיבלתילקראתהמזויניםהכוחותלהכנתמדעית

בעיצובהצבאלשילובדינמיתשיטהגםאלאידוע,

שלשהתפיסהלטעוןכןאםאפשרדיתעה.17פני
הצבאיהביטויהיאהצבאיים"בענייניםהמהפכה"

קוןתומסשלהפרדיגמטיתהמהפכהרעיונותשל

ןהכ.18ברנרדשלהמדעית"המהפכה"ושל

החדשההאסטרטגיתהסביבה
הניצביםהעיקרייםוהאתגרים

ישראלשלהצבאיתהמערכתבפני

האסטרטגיותהמגמותבניתוחנלליות:מגמות
בנשקבליסטיים,בטיליםמלעסוקאמנעהעתידיות

בדינמיקהותרבותית,חברתיתבקדמהגרעיני,
חלקבתיאורואתרכזיגולונכט,19ובשינויכלכלית

האסטר-המורכבותבעקבותהנוצריםמהמתחים

ומתפתחת.ההולכתטגית
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להגיעהניסיונותבעתידגםשיימשכובהנחה

היישותעםלבנון,עםסוריה,עםמדינילהסדר

כמעטאיןאחרות,ערביותמדינותועםהפלשתינית

טריטוריא-ויתוריםלעשותתיאלץשישראלספק

ההתקדמותהמשךאחרות,במיליםנוספים.ליים
מרצוןלוויתורבוודאותכמעטיביאהשלוםבתהליך

לטובתחיוניטריטוריאלימרחבעלישראלשל
האסטרטגיהעומקאובדןהקרובות.שכנותיה

הקנההימיםששתמלחמתמאזאשרהזה,החיוני
שלה,והרוחבהאורךממדיביןעדיןאיזוןלישראל

אסטרטגית",ל"שפופרתהמדינהאתלהפוךעלול

דיתעה.20מערכותשלהמתכנניםעבורלסיוטדהיינו

עומקבעלתאסטרטגיתתצורהעללהגןהצורך
שלבתנאיםמקסימליחיכוךומרחבמינימלי

ישראלאתיחייבחמורהכמותיתאסימטרייה

אויביהבעורףלהנחיתיכולתהעלרקלאלשמור

תמרוןכושרעלגםאלאעמוקות,אש)(מהלומות
גםלפיכך,המצומצמים.שטחיהעללהגןכדיסביר

המתנהלהמדיניהתהליךעתידהארוךבטווחאם

באיזור,השוררתהמסורתיתהעוינותאתלמתןכעת

עלההגנהשלהבעיהחומרתהקצרבטווחהרי
מתקפהמולישראלשלהבסיסייםהלאומייםנכסיה

בצה"להמתכנניםשלמבחינתם-תישארמשוריינת

כשהייתה.קשה-

העולמיהסדרבעקבותכילחשובאומנםמקובל

שללהתפרצותוהסבירותכללבדרךפחתההחדש

שלתקפותהאולםגבוהה,עצימותברמתסכסוך

המזרחהאסטרטגיתהמציאותשלבהקשרזוהנחה
כלהזמן.במבחןלעמודעדייןחייבתתיכונית
מערכותהרףללאלפתחממשיכותבאיזורהמדינות
משורייניםמרכיביםהמכילותענקיות,צבאיות

ניכרים.

כוחותמצדהנשקףהקונוונציונלישהאיוםמאחר
מדינותברשותהמצוייםכאלה-גדוליםממוכנים

עללהיעלם,עתידלא-ורחוקותקרובותערביות
צה"לשלוהמערכתייםהאסטרטגייםהמתכננים

מצדמנוגדות:פונקציותשתיביןהרמוניהלכונן

ולאפשררוחואורךמתינותלגלותנדרשיםהםאחד
בתמרוניהםהגמישותמירבאתלפוליטיקאים

פתרוןלהמציאעליהםשנימצדאךהדיפלומטיים,
סוגיהישראל.אתלתקוףניסיוןלכלותכליתימיידי

אינטלקטואלי,מתחשלחדשסוגבבחינתהיאזו

התנסולאכמעטבצה"להאסטרטגייםשהדרגים

בעבר.בו

ביןהקיימתהכמותיתהאסימטרייהועוד,זאת

רגיעהבימייותרעודהמחריפהלשכנותיה,ישראל

תורמתצה"ל,בנוישעליההמילואיםשיטתבגלל
המבצעיתהבעיהשללמורכבותהנוסףמימד

קונוונציונלית.הגנהלספקמהצורךהנובעת

הנהנותממוכנות,יבשתיותלחימהמערכות
שניבתפקודןמשלבותיחסית,מספריתמעדיפות

זהאחרבזהבמשולבהפועליםלפחות,דרגים

והדרגהחזיתיהדרגכאחת:ובמגננהבמתקפה
מערכותעללגבורביותרהטובההשיטהקומעה.21

הפנימיהטוריההיגיוןאתלנטרלאיפואהיאכאלה

המערכתייםהגומליןיחסיאתלבתרדהיינושלהן,

המערכתשליכולתהאתולשבשהשוניםהדרגיםבין
השגתםייגטרטסאה.22יעדיהאתלהשיגהיריבה

המתגוננתהמערכתאתמחייבתבמגננהזהיעד

שלובעורףבחזיתסימולטניתלפעוליכולתלרכוש

ציוותיאוהשוניםדרגיהנגדהתוקפת,המערכת

הלש.23המערכתייםהכוח

המתכנניםעלמאודמקשיםישראלמדינתשלק"יהמתאר
צה"לשלהאסטרטגיים
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התמרוןתפיסתתיפקתהה24:המגננהמושג
ממוכניםמערבייםבצבאותוהןבצה"להןהמערכתי
הקלאוז-הנוסחהמןמסורתיתהושפעהאחרים

השמדה,כושרנעדרתהמגננהכישהניחהביצית,
היחידההמבצעיתהשיטההיאהמתקפהולכן

במושגיםפוזיטיבית.הכרעהלהבטיחשתוכל
משוריינתשפריצההייתההמשמעותישראליים
העדרעלהןתחפההאויבלשטחומקדימהמסיבית
תבטיחוכןהכמותיתהאסימטרייהעלוהןהעומק

האויב.שלהעיקריהלוחםהכוחהשמדתאת
לנהללמגןהמאפשרתטכנולוגית,בסביבה

ושלזמןשלשוניםבמימדיםסימולטניתמערכת
סדורה,ממוכנתמתקפהאםלפקפקאפשרמרחב,

להשמיד-מציאותיתבלתימטרהלהשיגהמכוונת

האפקטיביתהשיטהאכןהיא-האויבצבאאת
יתרתימואלה".25והנחלהשלשלמותהלהבטחת

אתלשנותשואפתאינהשישראלמאחרכן,על
כיבושעל-ידי(באיזורהגיאו-פוליטייםהתנאים
מןרקזהיהיהצבאיות),מערכותוהשמדתשטחים
אתשתשחקמשוריינתממתקפהלהימנעהתבונה
במערכתלגרמניםלמשל,שקרה,כפי(התוקףהכוח

קסרוק(.26

עדיןתזמורעלהמבוססההתקפית,המגננהרעיון
מערכתיותאשומהלומותמרתקממוכןכוחבין
שלמותאתלהבטיחנועדאווירי,ממוכןכוחלבין

שיבושעל-ידיישראלשלהלאומייםהנכסים
כן,עליתרהביריה.27המערכתשלהפנימיההיגיון
להגשיםלמגןמאפשרתזומעיןגישהשלנקיטתה

מנחיתותהנובעיםאילוציםתחתגםיעדיואת
בולטת.מספרית
המגננהתפיסתשלשהתגבשותהמאחר
במציאותהמהפכנייםמהשינוייםנובעתההתקפית

ביטוימהווההיאבאיזור,השוררתהאסטרטגית
בימינו.צה"לעלשעוברהתפיסתילשינוימובהק
בהיסטוריההראשונההפעםזואחרות,במילים
לראותאפשרבישראלהצבאיתהחשיבהשלהקצרה
להשיגבכוחהשישמבצעי,תמרוןשלצורהבמגננה
פיתוחכן,פיעלאףםיימואל.28אסטרטגייםיעדים
הדוקטרינהתחומיעלוהחלתההתפיסהשלנוסף

והאימוניםהטכנולוגיההמבצעי,הארגוןהטקטית,
בתקופהמהפכה-נמנעבלתיבאופן-יחוללו

עתידי.צבאיעימותכלשלהראשונה

והמפגשעתידיבעימותהראשונההמערכהתקופת
השלוםתהליךשלהמדיניתהדינמיקההמערכתית:

העשויהנוספת,גיאו-אסטרטגיתתופעההולידה
שלהיווצרותםהעתיד:במערכותמהפכהלחולל
הכוחותביןהחוצציםפנויים,תמרוןמרחבי

יוצרתהקרובות,שכנותיהושלישראלשלהלוחמים
-עתידיסכסוךשלבמקרה-יביאואשרתנאים

נרחב.בהיקףאופרטיבייםלמפגשים
הניחהבמערבהמקובלתהצבאיתהחשיבה

שתיבמהותהמשלבתמודרניתצבאיתשמערכה

הווקטורי:באופייןלזוזוהמנוגדותיריבות,מערכות

קוויתגיאומטריתבתצורההמאופיינתהמגננה,1.

המתפתחתגובתיתמרוןומשקפתנייח,ובמערך
החזית.כלפיהעורףמן

מערכ-ובהיגיוןבתצורההמאופיינתהמתקפה,2.

מקוומתפתחתתנופהמבטאתטוריים,תיים,
הניגמה.30המערכתעומקלעברהחזיתיהמגע

המתקפהוגםהמגננהשגםמאחרמקום,מכל
המיכוןשלאיכותועלמבוססותהקונוונציונליות

ובקלות-מראשלחזותהיהאפשרהטקטי,
התמרוןשלההתפתחותקצבאת-יחסית
הזמןמסגרתואתהמערכההיקףאתהיחסי,
שלה.
מתפתחתקונוונציונליתממוכנתשמערכהמכיוון
ישירמגעשלהתחליתומעמדהנייחמערךמתוך
המערכותמתכננינהניםהמתמודדות,המערכותבין

יתרןונכתה.31בשלביציביםקוגניטיבייםמתנאים

בקצבמתפתחהממוכןשהתמרוןמאחרכן,על
בשניהמבצעיתהאנטרופיהשלהגידולקצבמתון,

כלבמשךמוגבליישארהיריביםהצדדים
הכרעמה.32

יאופייןזאת,לעומתעתידי,מערכתימפגש
שינועוהמערכות,בשתיביותרנמרצותבתנועות
שלההתפתחותקצבהתנגשות.שלבמסלול

המערכה.כלבמשךגבוהיהיההפנימיתהאנטרופיה
אףואוליקווית,לאצורהילבשהמערכתיהמפגש
קונוונציונלייםלקרבותבניגוד-צורהכלחסריהיה

גיאומטרייםבמושגיםלהגדירםשניתןסדורים,
מגננהביןהדיכוטומיההבדלבגללברורים

שלהראשוןשבשלבמאחרולבסוף,הפקתמל.33
זהמופרדיםהיריביםהכוחותהמערכתיהמפגש

המוקדמתפריסתםהביניים,מרחבעל-ידימזה
למתכנןהמערכתי.לתכנוןרלוונטיתשאינהכמעט

קוגניטיביתהתייחסותבסיסאיפואחסרהמערכתי
התנהגותואתלבססיוכלשבההיחידהוהדרךיציב,

היאהמערכתיהכאוסשלבהקשרהגיוניתמבחינה
יתכרעמ".34מושך"ייזוםעל-ידי

נמוכהעצימותברמתהסכסוךבעיית

קרקעמהווההפרוע""התיכוןשהמזרחמאחר
וקיצונייםפונדמנטליסטייםלגופיםטבעיתדגירה

שצה"ללהניחמופרךזהיהיהלאטרור,ולארגוני
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ברמתקונפליקטיםמנהלבעתידגםעצמואתימצא
מדוברLow).תConflicts)1111"1115נמוכהעצימות

שאחדיםייחודיים,מאפייניםבעליבקונפליקטים

םיעודי.35בלתיהםואחריםוידועים,מוכריםמבס

מסכסוךהנובעיםהישניא,באתגריםהמאבק

בקיוםרקמתבטאאינונמוכה,עצימותברמת

דיכויעל-ידיהמדינהאזרחישלהשוטףהביטחון

למחצהצבאייםארגוניםשלחדירתןומניעתהטרור

לגבול.מעבר

מדינותבתוךהטרורארגונישלהתעצמותם

איסוףיכולתלפתחהןצה"לאתמחייבתהאיזור

אסטרטגיכושרוהןארוכיםבטווחיםמודיעינית

אוכאלהארגוניםשלחתרניותפעולותלבלום
הבעיהלוזזהומשתקות.מנעמכותעליהםלהנחית

נמוכה.עצימותברמתמסכסוךהנובעתהעתידית,

כוחהפעלתשלמדיניותלנקוטצה"לנטהבעבר
ישראל.אזרחישללביטחונםחרדהמתוךיתרה

להלופהזדמנותשנקרתהפעםבכלאחרות,במילים

מבלימכניתמהלומהתוכננהפוטנציאלית,במטרה

כמולשיקוליםמדירבהלבתשומתלהקדיש
ועוד,זאתדיפלומטית.רגישותאומדיניתלגיטימיות

הייתההישראליתהצבאיתשלהנהגהמאחר

באורחלהשהייתהומאחרטקטית,אוריינטציה
הפכוהמדינית,ההנהגהעלרבההשפעהמסורתי
תגמולפעולותבאמצעותהמדיניתההענשהדפוסי

הישראלית.האסטרטגיהשלהתווךלעמודי

כעתמתחוללישראליתראותשמנקודתאלא
ולאנמוכה,עצימותברמתבסכסוךקיצונישינוי

ובאיכות.בכמותהחריףשהאיוםמפנירק

יוצרתבאחרונהשהתפתחההמדיניתהדינמיקה

הצבאיהמתכנןשלבעייתוחדשות.מורכבויות

בחירתהראויה,מטרהעלהצבעהרקלהיותחדלה

שלבחינהאומתאימהטקטיתפעולהשיטתשל
נגדמערכותתכנוןבפעולה.שנגרםהנזקהיקף

לאבעתידחייביםיהיוהפועלאלוהוצאתןהטרור

אלאישראל,לאזרחייותררבביטחוןלהשיגרק

המדיני.השיחשלהחיוביתהמגמהעללשמורגם

הישראליתהאסטרטגיהמתכנניאחרות,במילים

ליתרלהגיעכדייצירתיותלגלותנקראיםומבצעיה

חוללהכברזותופעהמנוגדות.פונקציותביןתיאום

ברמתהסכסוךלבעייתצה"לשלבגישתומהפכה
מההתפתחויותללמודשאפשרכפינמוכה,עצימות

האחרון.בזמן

הפלש-הרשותעםויוונדימודוסשהשגתמאחר

שלבמדיניותההמרכזיתהמגמהתישארתינית
למת-זומגמהשלשמיסודהלהניחאפשרישראל,

שלשאלהרקהואמגובשיפמדינילדפוסאוכונת

מדיניתיישותשלהגיאו-אסטרטגיתההיערכותזמן.

מערכתיות,רגישויותמספרמחדדתכזאתחדשה

בהן.התנסתהטרםשישראל

לירדןממערבנוספתמדיניתיישותשלנוכחותה

המדינהבמרכזישראלשלעומקהצמצוםלאחר-

פיגועלאחרנפערםשש
ללאמהגםףוגנוי1.ברהוב

מש-ישנמולהבעצימ,ת

אסטרטגיתמעות

וי עי
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האסטרטגיחוסנהלריקוןתגרום-זעיריםלמימדים

אםגםכן,עליתרממשי.תוכןמכלישראלשל
פעולהבעתידתשתףאוטונומיתפלשתיניתיישות
להניחיש-ביעילותזאתותעשה-הטרורבדיכוי

קיצוניותתנועותשללצמיחתןחממהתישארשהיא

יישותשלהמיידיתיכולתהולבסוף,ומיליטנטיות.

מאומנותמעטות,לאחי"רעוצבותלהפעילזומעין
האסטרטגיהבפנימציבהקל,בנשקוחמושותהיטב

פלישתחדש:בסיסימסוגמבצעיאיוםישראלשל

לגילוי,ניתןשאינוגורםעל-ידיהצרלשטחהפתע

לילהשלבמסעלשנייםהמדינהאתלבתרשיצליח

זהחדשאיוםשלבלימתואחד.

חמורהמערכתיתלבעיההופכת
האסטרטגיתרגישותהעקבביותר

יכולתבנייתלפיכך,ישראל.של

כזהאיוםלזהותשנועדהמערכתית,
הפכהולבולמוהראשוניםבשלביו
לחשיבהרציניאתגרלהיות

בישראל.ולטכנולוגיההצבאית

הצטברותכילטעוןניתןלסיכום,

בתחומיםלעיןנראיםשינוייםשל

העולמי,המדיניהסדרכמו-שונים

באיזור,הגיאו-פוליטיתהמפה

ישראלשלהמדינייםהאינטרסים

מבנההקרובות,שכנותיהושל

העדיפויותסדרהישראלית,החברה

והפוטנציאלישראלשלהלאומי

שלהצבאיתהטכנולוגיהשלהיחסי
ביןניכרפעריוצרת-ישראל

שלהמסורתיתהצבאיתהנוסחה
האסטרטגיתהמציאותלביןישראל

הקיימת.

דיוק,ליתראוזה,פערעלהגישור

צה"לשלהמערכתיהכושרשיפור

אסטרטגיותהזדמנויותלנצל

הצבאיים,האתגריםעפולהתמודד

בעתיד,המציאותבפניושתציב

בשלושהמהפכהעלמרמזים

בחינהראשית,תחומים:ן

כלשליסודיתמחודשתץ"ן~4%
ילמ%',4,

מפתהכנתשנית,האסטר-שגית.המושגיםמערכת
מבצעיתדוקטרינהאואינטלקטואליתדרכים

המתפתחיםהצבאייםלתנאיםשתתאיםמתקדמת,

שלישית,הרלוונטיות.האסטרטגיותולתפיסות

איזוןוהנהגתצה"לשלהאופרטיביהמבנהשינוי

המערכתשלהשוניםהמרכיביםביןשונה

יותרטוביישוםרקלאשתבטיחבצורההמתמרנת,

ניידותגפאלאישראל,שלהטכנולוגיהיתרוןשל

שלמותאתלשמרוכושרלהלוםיכולתמבצעית,

מפגשיםהתקפית,הגנהבאמצעותשטחה

נמוכה.עצימותברמתומבצעיםמערכתיים

קיצוניותלתרועותחממהתישארהפלשתיניתהיישותבתל-אבי.5בק,ההטע
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