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 את לבשר עשויים אלה בימים המתרחשים שהתהליכים88
 חדשה. תקשה של ותחילתה האלים הסיבוב של ספו88

 תוכנית מימוש לאחר עד להימשך עשויה זו תקופה88

 2000, בספטמבר בחר שבה הטרור, בדרך כיהפלסטיני

 מדיניים. להישגים להגיע יוכללא
 ההנדרה וזוהי המלחמה שורשי את לבחון בכוונתיאין

 ספטמבר מאז ישראל נמצאת שבו העימות סוג שלהנכונה
 בה. לפתוח השני הצד את שהובילו הסיבות ואת 20001
 על להצביע ניתן המלחמה של הביניים בסיכום זאת,עם

 לכך דבר של בססו שתרמו הצבאית במערכההישנים
 לסימור קשר לדק משתלם. אינו הטרור כי הבין השנישהצד
 התודעה את לקבע כוונה מתוך השונים הצדדיםשיספרו
 והנתונים העובדות רצונם, על-סי האתוס ואתהציבורית
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 מטרתו, את השיג לא הטרור - אחת אמת עלמצביעים
 הציבור של ההבנה מתמיד. יותר חזקה הישראליתוהחברה

 תוחלת עוד אין כי הנהגתו, של גם אלה ובימיםהפלסטיני,
 הפעלת ללא אליהם מחלחלת הייתה 47 טרור,בהפעלת

 צה"ל. של ומושכלת נחושהכוח
 מחושב, ניתוח לאחר כיום, מבינה הפלסטיניתההנהגה

 ובלגיטימציה המדיני במישור החל - התחומים בכלכי
 ביחסים וכלה הכלכלי המישור דרך עבורהבין-לאומית,
 את השיג לא הטרור - הפלסטינית בחברההחברתיים
 הישראלית. החברה של העמידה יכולת שבירתמטרתו:
 נחישות הוכיחה הישראלית החברה מזו,יחדה
 האסטרטגיה נכשלה כי התברר עמידה.וכושר

 אשר ערפאת, יאסר בהנהגתהפלסטינית,
 כקורי שברירית הישרא"ת החברה כיהניחה
 חסן החזבאללה מנהיג של וכדבריועכביש

 יציאת 7קחר ג'בייל בבנת בנאומונסראללה
 הוכיחה הישראלית החברה מלבנון(.צה"ל
 בתוכה. רבים אף שהפתיעה עמידה,יכולת
 העימות שנות כל במשך הזאת העמידהיכולת
 זאת, לעומת צה"ל. מהישגי היתר ביןניזונה
 דחי. אל מדחי הלך הפלסטיניהצד
 בטרור הלחימה הישגי ובניתוח לנחורבראייה
 עשייה על להצביע ניתן 2004 שנתבסוף

 מבצעית עשייה - ופורייה ענפהמבצעית
 האירוצים המגברות, שר הבנההמנדמת
 צה"ל. פועל שבהם הלגיטימציהומרחבי
 צמרת של ההבנה רב. בעמל הושגוההישנים
 בכוח שימוש כי צה"ל של המבצעיהפיקוד

 לעיתים וכי הנכון הפתרון בהכרח אינורב
 כוח הפעלת שילוב תוך איפוקנדרשים
 צה"ל של היחסי היתרון והבאתמושכלת
 אלה הם - אירוע ובכל זירה בכללביטוי

 מקומיים ניצחונות לצבור לצה"לשאיפשרו
 ניצחון אין נמצאים אנו שבו במאבקרבים.
 ומהירה. מוחלטת הכרעה ואיןמוחלט
 המלחמה מן בשונה הזה, במאבקההכרעה
 יכולת בשלילת ביטוי לידי באה אינההכוללת,
 הצד הזאת במלחמה מוחלט. באופןהאויב

 מביא ניצחונות שברצף זה הואהמכריע
 והטרור האלימות כי להבנה השני הצדאת
 משתלמים.אינם
 בוץ בזירת מתאבקים לזוג דומההדבר

 מביע שראשו זה הוא בה שהמנצחטובענית
 היכולת חוסר למרות הזירה. לקרקעיתאחרון
 כאן שגם הרי וחדה, מהירה הכרעהלהשיב
 היא ביותר הטובה ההגנה כי ספקאין

 במבצע להתקפה מהגנה שעבר צה"ל וכך,ההתקפה.
 ושיטתי עקבי ובאופן פיה על המגמה את הפך מבן""חומת
 שניכרו לתוצאות ולהביא הטרור הישבי את לדכאהצליח
 ולחילופין על נוסף ספק, ל47 שתרמו תוצאות 2004,בשנת

 כיום. הקיימת לרניעה הפלסטינית,בהנהגה
 בפנינו שעמד האתגר מגן", "חומת מבצע שהסתיים47חר
 במבצע. שהושגו ההישגים של זמן לאורך שימורהיה

 תיתגר הייתה האלה ההישגים את לשמר צה"ל שלהיכולת
 להמשיך יהיה ניתן לא כי ההבנה לנוכח דווקאממשי

 במהלך שהושקעו העצומים המשאבים אתולהשקיע
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 בחצאים אנו שבו במואבקההכרעה
 יכולת בשתלת ביטוי הדי באהאינה
 במלחמה מוחלט. באשןהאויב
 שברצף זה הוא המכריע הצדהזאת

 השנייה במחצית מגן"."חומת
 קברניטי הגיעו 2002 שנתשל

 הביטחון מערכת וראשיהמדינה
 החלשה החוליה כילהבנה

 היא הלאומי החוסןבשרשרת
 החוסן על כי ההכרההכלכלה.
 כלכלי משבר לאיים עלולהצבאי
 כארגון אותנו חייבה ומחריףהולך
 לקבל לאומית אחריותבעל

 התקציב. בתחום קשותהחלטות
 בכ-4 צומצם צה"ל של הכולל הביטחון תקציבבפועל
 כמיליארד של קיצוץ כולל הזה הקיצוץ שקלים.מיליארד
 הפעילות ושל בטרור הלחימה של השוטף בתקציבשקלים

 הישירה.המבצעית
 ביכולת ח47 הקיצוץ בעצם אינו הזה בתחום החשובההישג

 לפגוע בלי בטרור ללחימה מההוצאות כ-60%להפחית
 בקיא שאינו למי לשפרה. ואף המבצעיתבאפקטיביות

 ניתן כיצד - נתפס בלתי ואף תמוה ייראה הדברבפרטים
 האפקטיביות את ולהעמת דרסטי IO~FQ ההוצאות אתלקמצם
 מישורים. בכמה טמון לכך ההסבר משמעותי.באופן
 לשלוט היכולת - הניהולי המישור הוא שבהםהראשון
 תקציבית למסגרת התכנסות תוך מיטבית בצורהבמשאבים
 באופן הכוח את להפעיל צה"ל מפקדי את חייבהנתונה

 הטכנולוגי-מבצעי המישור הוא השני המישור ונבון.מושכל
 שהגיעה בטכנולוגיה להיעזר בשטח הכוחות של היכולת-

 טכנולוגיים פיתוחים מהיר באופן ולהטמיע בשלותלכלל
 לחיסכון היא אף תרמה ביותר קצר זמן בתוךשפותחו
 שימת תון כוח-האדם היקף צמצום באמצעותבהוצאות

 בלחימה. המופעל המילואים סד"כ הפחתת עלדגש
 צה"ל מפקדי של היכולת הוא ביותר החשוב התחוםואולם
 לפתח - והגדודים החטיבות ברמת בייחוד - הרמותבכל

 הכוח של מושכלת הפעלה המשלבים יצירתייםפתרונות
 לרשותנו. העומדים האמצעים מכלול של מיטביומיצוי

 בהכרח לא כי ההבנה ידי על הונחתה הזאתהחשיבה
 נוספת. כוח הפעלת הוא מתפתח איום לכלהמענה
 בעימות הקבוע הדבר כי והבנה ומקורית יצירתיתחשיבה
 המשמעותי לשיפור שהביאו אלה הן ההשתנות הואהזה

 צה"ל. של המבצעיתבאפקטיביות
 הנוכחי, בעימות מרשימה בצורה שהתפתח בסףתחום
 התקשוב תחום הוא האחרונות, השנים בשלושבייחוד
 את חידדה פועלים אנו שבה המציאות כוח.כמכפיל
 עליונות בהשגת צורך יש הכוח הפעלת בתחום כיההבנה
 הזאת העליונות והמידע. האש האוויר, המודיעין,בתחומי
 שמכתיבה זו והיא צה"ל של העשייה תחומי לכללנכונה
 את ומנחה צה"ל של ההפעלה תפיסת בעדכון הצורךאת
 העליונות להשבת לפעול נדרשנו הנוכחי בעימות נוחו.בניין

 להבנההשני
 משתלמיםם



 המתחוללת התקשוב מהפכת התחומים. בכלהזאת
 ללק תרמה אלה בימיםבצה"ל
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 בלחימה. צה"ל להישגי

 איפשרו אלה בימים לבשלות שהגיעו התקשוביכולות
 כדוד חטיבה, אוגדה, - השונות השטח ברמוזולמפקדים

 הכללי: המטה נחלת בעבר שהיה החזון את לממש-
 ראשון. ולפעול ראשון להחליט ראשון, להבין ראשון,נקיעת

 להורדת לפעול לנו שאיפשרה זו היא הטכנולוביתהבשלות
 הנמוכות. לרמות ההפעלה וסמכויות הרלוונטיהמידע
 סמכות את שנבזר ככל כי העיקרון התממש הזאתבדרך

 האצלנו כך ייטב. כן רלוונטי, מידע על המבוססתההפעלה,
 החטיבה לרמות התקיפה סמכות את האחרונהבשנה
 מסך מול היושבים מח"ט של או מג"ד של ומראהוהנדוד,
 החלטה קבלת לשם הרלוונטי המידע כל להם מוצגשבו

 יום-יומית. למציאות הפך אמת בזמןמבצעית
 בתחומי אחרת לחשיבה כולנו את חייבו האלההיכולות
 הבין-זרועית והשילוביות אמת בזמן המודיעיני המידעהפצת

 ללא ותרמו לפרטה(, המקום כאן ושלאוהבין-ארבונית
po~המופעל. הכוח של האפקטיביות להגברת 

 המלחמה של בלבד אחד הממד כאמור, עסקתי, זהבמאמר
 היריעה קוצר ואולם ונבזרותיו. הצבאי הממד -בטרור

 להמעיט כדי בהם אין בלבד זה בתחוםוההתמקדות
 הנוספים התחומים ושל הנוספים הממדים שלמחשיבותם

 והן בין-לאומית הן - לגיטימציה להשיג כדי פעלנושבהם
 התקשורת בזירת השימוש על דגש שימת תון -פנימית
 ויהיו היו האלה הפעולה תחומי ותומכת. מעצבתכזירה

 אחד רכיב רק יהיה כצבא חלקנו ולעולם בעתיד,מרכזיים
 הזאת הזירה של בחשיבותה ההכרה כולה.במלחמה
 חוללה ערבית, דוברי יעד קהלי כולל ובעולם,בישראל
 חשיבות להטמעת והביאה צה"ל דובר בחטיבתמהפכה
 הרמות. נכלהנושא
 בתחום וההתפתחות הלמידה כי ספק אין - לעתידובאשר
 השנים בארבע בלחימה ובניינו צה"ל של הכוחהפעלת
 איתן בסיס הן האחרונותוחצי

 לצה"ל ותורה ידע פיתוחלהמשך
 צה"ל יכולות העולם. כלולצבאות
 יכולות לכדי והבשילושפותחו
 אותנו ישמשו מרשימותמבצעיות
 הקרובה התקופה לבוא.לעתיד
 לעוצמה מבחן תקופתתהיה
 צה"ל. ושל ישראל מדינתשל

 בימים בפנינו הניצביםהאתגרים
 לא אותנו מחייבים ממשאלה
 מתחום לקחינו את ללמודרק

 שהייתה, במלחמה הכוחהפעלת
 יהיה מה ולשער לנסותאלא
 שכולנו אלים סיבוב בעימות, הבא הסיבוב שלטבעו

 אליו. להתכונן חייבים כצבא אנו אך - יקרה hh כימייחלים
 הצד בם כי הכנה מתוך להיות חייבת הזאתההיערכות

 הוא השינו' כי עמוקה הבנה ומתוך לקחיו את למדהשני
 זה. מסוג במלחמה היחיד הקבועהדבר
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 ביפים בפנינו הניצביםהאתגרים

 רק לא אותנו פחייבים ממשאלה
 המעלת מתחום לקחינו אתללמוד
 לממות hhN שהייתה, במתחחההכוח
 הסיבוב של טבעו יהיה מהולשער
 שכולנו אלים סיבוב בעימות,הבא

 כצבא אנו אך - יקרה לא כימייחלים

 באיו"ש צה"ל כוחות עםהרמטכ.ל


