
התוצאה"המבחן
מגמותשלכמבחן

באילוציאכןהטרור.לאיוםצבאימענהאיןכיהאמירהפעםמדינשמעתהישראליהציבוריבשיח
איןכילומרניתןהמוגבל,העימותבמאפייניובהתחשבפועלים,אנושבההאסטרטגיתהסביבה

המעילותמדובר.בכךלאאולםהטרור.איוםמרכיבימבלולאתבאחתשתגדעסופיתצבאיתפעולה
הפעולהיכולתאתלסכלגםהאיומים,ספנילהגןבםאלהעימותבהקשרימיועדתהצבאית
האפקטיםאתהכוחהפעלתבאמצעותליצור-בעיקרלאאם-וגםהטרורגורמישלוההתארגנות

ותכניוהמדיניהדיוןגבולותיעוצבושבהםהאסטרטגיותהמגמותואתהמערכתיים

המערכההשיגההאם"המלחמה"?מטרותהושגוהאם"
מערכותתמידמלוותאלהשאלותיעדיה"?אתהצבאית
חומת"מבצעשלסיומועםאלהבימיםעולותוהןצבאיות,

מגן".
הרווחהמושגדרךאלהלשאלותלגשתנוטיםרובעל-פי

כגוןמסוים,מסוגצבאייםבמבצעיםהתוצאה".מבחן"-
התוצאהמבחןמהווהאכןאנטבה,במבצעהחטופיםחילוץ
בהקשרוהתוצאהלמבחןרביםבמקריםאולםהכול.מהות
בבחינתממששלתרומהאיןהמיידי
מדוברכאשרבמיוחדמערכה,הישגי

ביטוילידיהבאהתוצאה"ב"מבחן
אחדביוםשלאחדשות,מגמותביצירת

יומ-בחייגםכךטיבן.עללעמודניתן

כביש,סלילתנגדהמוניםהפגנתיום:
יכולהטבע,בשמורתבפגיעההכרוכה
להסתכםהתוצאהמבחןעל-פי

ההפגנהכאשרבכישלון,
אתלמנועהצליחהלא

אולםהכביש.סלילת

מתוךנוצרההכרעמה",1תורת"בספרונווהשמעוןשתיאר
והאסטרטגיהצבאיהידענקלעשאליההתיאורטיתהמצוקה
שנצברהמיוחדהניסיוןהראשונה.העולםמלחמתשלאחר
העולםמלחמתשלאחרהאזרחיםבמלחמתהרוסיבצבא

אירועיאחרת:לפרדיגמההשראהמקורהיווההראשונה
למרותהדדיתכמושפעיםהתגלושוניםבמקומותלחימה
הוויהשלבקיומהההכרהבכךנוצרהביניהם.הרבהמרחק

למיצויניתנתשאינהנוספתכיישות(System)מערכתית

מטרותהושבוהאם"
השיבההאם"המלחמה"?

אתהצבאיתהמערכה
מלוותאלהשאלותיעדיה"?
והןצבאיות,מערכותתמיד
סיומועםאלהבימיםעולות

גורםלעתידיהווהההפגנהקיוםשעצםייתכן
שלמרסןכגורםביטוילידישיבואמשפיע,
זהבהקשרתיבחןההפגנהאחרות.תוכניות

להיבחןיוכלוותוצאותיהמגמה,כמחוללת

שנים.שלבטווח

בשנותהרוסיתהמערכהתורתהתהוות
כפיהעולם,מלחמותשתיביןהו-30,ה-20

מבן"חומתמבצעשל

והמכנית.הפיזיקליתבהתרחשות
בשניםנמצאהפורמליהצבאיהידע

הקשרשאלתדומה.במצוקההאחרונות
המטרותלביןהצבאיתהפרקטיקהשבין

שאלתתמידהייתההאסטרטגיות
לאורהאחרונות,בשניםאולםהיסוד,
שונותלחימהבזירותהפעילותניסיון
למבוכה;נקלעזובשאלהכןדיוןבעולם,

הפעלתהאםהשאלהנשאלהושובשוב
למהרלוונטיתהייתהאכןהצבאיהכוח
סיכםלדוגמא,כך,להשיג.היהשרצוי

אתבקוסובוהאוויריהכוחעלשפיקד(Short),שורטגנרל
מציעאניכאשר"קוסובו:במלחמתהאוויריהכוחהפעלת
מהוכלשהו.אפקטבראשלנולהיותחייבמטרה,לתקוף
האפקטוהשגתזומטרהתקיפתהאםהנדרש?האפקט
הצבאית,המלחמהמטרתאתלהשיגכדילנויעזרוהנדרש

המדיני?היעדאתנשיגהאםהצבאי,ההישגאתנשיגואם
אנומדועשניהם,ביןהקשראתלקשורביכולתנואיןואם

רי=ק תמיו



זו?"מטרהתוקפים

הצבאיהידע"מחסן"אלשורטגנרלפונהזובמצוקתו
(Centerהכובד"מרכז"הידועבמושגהפתרוןאתותולה

Gravity~(Ofהאויבשלהכובדמרכזשהןמטרותתקיפת
הטקטיתהפעולהשביןהראויהקשריצירתאתבעיניותכוון
האסטרטגיההישגלבין

המבוקש.
גנרלשלמצוקתו

היטבמוכרתשורט
ולממשלותלצה"ל
המוצעוהפתרוןישראל,

שלכסיוענראהאינולנו
ממש.

עלמדוברכאשר
צבאיתמערכתתקיפת

שלבמודלקונוונציונלית
למגננההרוסיםהיערכות

בתקופתבמזרח-אירופה
ניתןהקרה,המלחמה

שימושלמצואאולי
מרכז"למושגבפנייה
מרכזמהואךהכובד".
היישותשלהכובד

שעימההפלסטינית,

ישראלמדינתמתמודדת
החודשיםב-18בלחימה

האחרונים?
בסביבהשינויים

הבין-האסטרטגית

מתבטאיםלאומית

אפטרטנייםעבודהננ4ומנמותאפקטים
אפקטלוהיהמיתולוגי.שובלנקשר)1976(אנטבהלמבצע

אסטרטגית,מגמהבעקבותיוהתפתחהוגםמרשים,
החטופיםשחרורעצםאולםמטוסים,חטיפותעלשהשפיעה

הקולומגמות.אפקטיםעל-ידילאעצמו,המבצעעל-ידיבוצע

הכיפוריםיוםמלחמתלאחרסואץתעלתעלצה"לשלגשר

ש

א

א

;.)*4.%
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מ--

ר9רקןלהתקפהביציאתוהצליחב-צדפו,המצריהחויזמהרעילהב1הנסאדאת,הנשיא
אססרטביו!:שבחהויקוללבםארקן-ץא1פתעלתצליחת-הסלטה!התשיחהאתלשמש

המצריםלידיסינילהשבתמדינימאמץ

בערגהמצפהלנצח"לצה"לתנו"בישראלהקהלבדעתהקורא
כמולה,שיהיהסופר-מן""לפעולתחילוץ",מבצע"למעין
טוב.וסוףאמצעהתחלה,מערבונים,בסרטי

פעילותכמובקוסובו,נאט"וכוחותפעולתזאת,לעומת

מסוגצבאיותמערכותשלבהיווצרותןהאחרונותבשנים
ובעלות-בריתםהאמריקניםשהובילוהמערכהדוגמתחדש,

בקוסובו.
מדינתביןהמוגבלבעימותהמתמשכתהלחימהגם
מציגההפלסטיניתהרשותלביןישראל
להוגםדומים,תיאורטייםקשיים

כגוןחדשים,צבאייםמושגיםמתלווים
ומגמותמערכתייםאפקטים

ארה"ב,בצבאמערכתיות/אסטרטגיות.

המונחאתבאחרונהאימצולדוגמא,
(Effectאפקט"מוכוונימבצעים"

Operations,(Basedמסוגומושגים
ובתכנונןבעיצובןעבודהלכליהפכוזה

בסביבהשינויים
הבין-לאומיתהאטטרטבית

בשניםמתבטאים

שלבהיווצרותןהאחרונות
חדשמסבצבאיותמערכות

הןהפלסטינית,ובזירהבלבנוןצה"ל
הןגםאחר.מסוגצבאיותפעולות
הישגיםלהשיגבהתרחשותןמוכוונות

כדיכשלעצמןבהןדילאאולםממש,של
המבוקש.האסטרטגילהישגלהביא
למנועהשואף-המדיניבעולם

-כוללתלמלחמהאזוריתהידרדרות

לפעילותוגוברתהולכתחשיבותנוצרה
המוכוונתלאילוצים,וכפופהמידתית

תיאורטייםשלמושגיםהנחהמתוךצבאיות.מערכותשל
הבאיםבדברייאבררהמעשה,בהווייתשימושלהיותחייב

לשיחו"מגמה"אפקט""המושגיםשלהנחיצותמידתאת
הצבאי.

עלמוטלכאןדווקאמגמה.מחולליאפקטיםשלליצירתם
לפעולתבדומהכבד.יצירתינטלהאופרטור","המצביא,

שלכישוריוכךהאילוצים,שמתרביםככל-הארכיטקט
בדירתלשלבמנתעל(יותר.לנחוציםהופכיםהארכיטקט



נדרשיםוסלוןעבודהחדרשינה,חדרשלפונקציותוחציחדר
דירתלפנינוכאשרהכרחייםשאינםיצירתיים,כישורים

להיותשהפכההאסטרטגית,בסביבהחדרים).שלושה

ז'אנר-חדשמסוגלחימהז'אנרונוצרהולךאילוצים,מרובת

לכליהאסטרטגיתהמגמהואתהמערכתיהאפקטאתההופך

המצביא.שלהעיקרייםהעבודה

כרעיוןב-1973המצריהמלחמהרעיון
אסטרטגיתומגמהמערכתיאסקטמוכוון

במגווןיעיללהימצאביכולתוכרוךמושגשלהתיאורטיכוחו
במסגרתלחימהתופעותעלהסתכלותואכןרחב,תופעות

והמגמההאפקטמושגיאתהכוללתהמושגיתההתייחסות
המוגבל.העימותלתחומירקייחודיתאינה

ב-1973,המצריהמלחמהרעיוןכהוגהסאדאת,הנשיא

המשימהאתלממשרקלאלמתקפהביציאתוהצליח
מגמהלחוללגםאלא-סואץתעלתצליחת-הטקטית

המצרים.לידיסינילהשבתמדינימאמץאסטרטגית:
ממזרחהמצריהצבאובהתבססותהתעלהבצליחת

ישראל.מדינתעלממששלאיוםהוצבלאסואץלתעלת
רב,מרחקעדייןהיההישראליהאסטרטגיהעורףוביןבינו
להשגתכנראה,תרם,הואשגםעוצמה,בעלאפקטנוצראבל

נוצרהאפקטבהמשך.המצרייםהאסטרטגייםהיעדים
התודעהלביןהטקטיהצבאיהאירועשביןבאינטראקציה

עירערההעיקריתבמשמעותההערבית.והתודעההישראלית
החברהשלהעצמיהביטחוןאתהמוצלחתהצליחה

הבלתיהישראליהחיילשלהאתוסאתסדקההישראלית,

הערבית.לאומההכבודאתוהשיבהמנוצח

זהתיאורעל-פיהיההמצריםתקפושאותוהכובדמרכז
זה,אפקטשלעוצמתווסמלי.תודעתיכובדמרכזבעיקר
המוצלחתהישראליתהנגדמתקפתאףעלנפגמהשלא

המגמהאתחוללהמצרים,ולעומקהתעלהלמערב
הישראלילוויתורבהמשךשהובילההמדינית,האסטרטגית

למצרים.ישראלביןהשלוםולהסכםסיניעל
ביןבמפגשכן,אםנעוצה,זהבמקרההאפקטהיווצרות

התודעתית-תרבותית.הסביבהוביןהצבאיהמעשה

הקשרתלויתכתוססההמערכתיהאסקט
כך,מערכתי.אפקטלהיותיכולבודדתטקטיתלפעולהגם

האוריינט-האוסבנייןעלהימ"מהשתלטותלדוגמא,

טקטי,אירועהיאההשתלטותפעולת2001.בקיץבירושלים

אתההופךאפקט,לפעולהמתלווההתרחשותהבהקשראבל
אסטרטגי.ממדלבעלהאירוע

לתקיפתגםמערכתיאפקטלייחסישדומהבאופן
הפיזיקליבממד2001.באפרילאל-ביידרבדהרהסוריהמכ"ם
חילטייסישלמדויקתבתקיפהוהושמדהותקףהמכ"ם
התקיפהכוונההמכני-פיזיקליהממדאללאאולםהאוויר.

הסוריתהאוויריתההגנהמערכתשיבושעצםלאהזאת,

אתושקובעכאןשנדרשההישגהואלבנוןבדרום-מזרח
כמסרהמכווןבתקיפההמושגהאפקטאלאהתקיפה,הצלחת
הסורי.הנמעןאלהישראלימהמוען

צה"לנסיגתלאחרכילהדגישבאהכמסרהמכ"םתקיפת

בכוונתהרציניתישראלומדינתהמשחק,כלליהשתנומלבנון
למלחמהבהידרדרותהסתכנותבמחיראףמלחמהלהשיב
התקיפהיכולתמודגמתאלהבתקיפותסוריה.עםכוללת

רצינותשלמסרטמוןבכךוגםהישראלי,האווירחילשל

לעימות.מוכנותושל
להיווצרותלהביאנועדהבהיהגלוםהמסרעלהתקיפה,

הסוריהשלטוןאתלשכנעהמבוקשת:האסטרטגיתהמגמה

האפקטלבנון.בגבולישראלנגדחזבאללהפעולותאתלרסן
והמגמהמתרחש,הואשבובהקשרכןאםתלויזהבהקשר
האפקט.בעוצמתבהיווצרותהתלויההנוצרת

הבא:באופןההתרחשותאתלתארניתןסכמטיבאופן

א"

להיותיכולהאפקטדטרמיניסטי.אינוכמובן,התהליך,

המגמהאלבהכרחלהוביללאועדייןבמלואומושג
שלהשיפוטיכולתלביטויבאהכאןהרצויה.האסטרטגית

האפקטהיווצרותאחרבמעקבהמדינאיושלהמצביא
לציפיות.התאמתםומידתהמתפתחותוהמגמות

שלקבועלוואיתוצראיפואאינוהמערכתיהאפקט
בהקשרחד-פעמיבאופןתלויהואאלאהצבאית,הפעולה

תקיפתכמוצבאית,פעילותשאותהקורהכךההתרחשות.

ופעםרצוימערכתיהישגלהשיגאחתפעםינולהכוח,תחנת
שלמבחנוההיפך.אתבדיוקלהשיגאחר,בהקשראחרת,

עלהכוללהסביבתיההקשראתבהבנתוכאןתלויהמצביא
בהבנתוהרלוונטיות.והתרבותיותהאסטרטגיותהרגישויות

ביחסשלווהאפקטיביותהצבאיהמעשהרלוונטיותתלויהזו

באמצעותו.להתחוללהעשויותלמגמות

הסמליוהמטעןההקשר-הצבאיתהמעולה
מתגלההצבאותשלהפעולהבסביבתהמתהווההשינויעם

המשקלשיוויאתליצורביכולתוכתלויהמצביאשלמבחנו



פיזיקלייםשהםמקצועיים","צבאייםשיקוליםביןהתואם
בחלקםהמעוגניםאחרים,שיקוליםלביןופונקציונליים,

הפעולה.סביבתשלהתרבותי-סמליבממד
בימיבבית-לחםהמולדכנסייתבסביבתההתרחשות

כמעטבפשטותזהענייןמדגימהמגן"חומת"מבצע
ביןהמהותייםההבדליםאחדטמוןכאןטריוויאלית.

הכיפורים,יוםמלחמתדוגמתהמוכרת,בצורתההמלחמה
החדשה.בצורתההמלחמהלבין

תובעניתלהיותהממשיכההפיזיקלית,הצבאיתלפעילות
בצדאחר.מקוםהחדשההמלחמהבצורתניתןושוחקת,
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