ההגנהבעידן
העימותהמוגבל

ההבחנהביןהגנה להתקסהאינה חד-משמעית,שכןגלפעולתהגנהכוללתגםפעולותהתקפיות,וכל
פעולת התקפהכוללתבםפעולותהגנתיות.בעימותהמוגבלתופסתהמעילותההתקפיתמקוםמרכזי
במיוחד במסברת מאמץ ההבנה

סא"לאבידהן
פעילותם ומטרתם.המרכיביםהעיקרייםבשיקולי המפקד
בניהולקרבהגנה הםשימור השטחושימורהכוחהמגן.סדר
העדיפויות השונה שקובע המפקד בנוגע לכל אחד
מהמרכיביםהאלההואשיקבעאיזוצורהילבשקרבההגנה.
לעומתזאתהמרכיביםהעיקרייםבשיקולי המפקדבפעילות
ההתקפית הם:זמן,עוצמת האשושימורהכוח התוקף.

העימות המוגבלבינינולבין הפלסטינים בשטחי יהודה,
שומרון ועזה דורש ממפקדי צה"ל חשיבה שונה וחדשנית,
שעיקרההסתגלותללחימה בשטחבנויהמאוכלסבצפיפות.
לחימה נמוכת עצימות דוגמת זו שמתנהלת בשטחים
מתאפיינתבכךשאיןקוחזיתמוגדרביןהצדדיםהלוחמים.
במאמרהזהאנסהלבחון אתהתפתחותקרבההגנהבעימות
המוגבל ,שבו בולטיםלעיתיםהאסימטרייהבין הצדדים
הלוחמים וטשטושהגבולותבין התוקףלמגן.
התמתחות קרב ההגנה במאה ה20-
בכללחימהקיימותשתיפעולותיסוד:
ב,1914-לאחרפפושניםשל"שלוםחמוש",פרצה המלחמה
* הפעילותההתקפית -השואפתלשנות את המצבהקיים
הגדולה ביותר בהיסטוריה עד אותה העתבין מעצמות
באמצעותכיבוש שטחו/או השמדתנכסיהאויב.
אירופה.המאפייןהמרכזי של מלחמת העולם הראשונה -
 8הפעילותההגנתית -השואפת לשמר
בכל הרמות  -היה השתנות שדה הקרב
את המצבהקיים באמצעות הכשלת
עקבהשפעותיהשלהמהפכההתעשייתית.
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ניסיונות האויב לכבוש שטח ו/או
המצביאיםוהחייליםנאלצו להתמודד עם
להשמידנכסים.
לכאורהפעולותהסותרות מציאותמלחמתיתשונהבאופןקיצונימזו
הן את הפעילות ההתקפית והן את זו אתזו,אך למעשההן
שציפולה :מלחמהארוכה במקום מלחמה
הפעילות ההגנתית מבצעים הכוחות
משלימותזו אתזו
קצרה; התשה במקום הכרעה; מלחמה
שגורם המפתח בה הוא כושר הייצור
הלוחמיםבאמצעות אשותנועה.נלמבצע
צבאיכולללפחות אחדהמרכיביםהאלה,
התעשייתי ולא רוח החיילים; לוחמת
ולרוב אתשניהם.
חפירותבמקוםלוחמהניידת.השוניהרבבין המלחמה שלה
ההתקפה וההגנה הן לכאורה פעולות הסותרותזו את
ציפו המצביאיםוהחייליםלביןהאופישהיא לבשה בסופו
זו ,אך למעשההןמשלימותזו אתזו.הגנהסבילהלחלוטין
של דבר נבע בראש ובראשונה מטכנולוגיות קיימות
(התבצרות וספיגה ללא תגובה) אפשריתאולי מהבחינה
שהשפעתןלאהוערכהכראויומטכנולוגיותחדשותשנוצרו
הפילוסופית ,אבל במציאות אינה
במהלך המלחמה .התוצאההייתה אבדות בהיקפים שהיו
באותה העתבלתינתפסים.
אלא מתכוןלכישלון.כדי להצליח
במשימתוחייבכוחמגןלכלהפחות
מולשיטתההתקפה,שכללההסתערויותחי"רמסיביות
לתקוףבאש אתהכוחהתוקףאותו,
בחיפוימקלעים,פיתחוהצבאותבמלחמתהעולםהראשונה
.
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ורצוישאףינחיתעליוהתקפות-נגד
שיטתהגנהיעילהלמדי :הםריכזוכמותגדולה שלרובאים
ללא במוקדם או במאוחריצליחבשורה צפופה והשכיבו אותם מאחורי מחסה טבעי או
התוקף להשיג אתיעדיו .לעומת
שהתחפרוויצרו מחסהמלאכותי(קוויחפירות).
זאת,כוחתוקףשאינומגןעלעצמו
מגבלתה העיקרית של תפיסת ההגנה הזאת הייתה
מפניתגובותהמגןלמהלכיולאיוכל
עובדת היותהקווית ורדודה .כלומר ,כמעט כל הלוחמים
נדחפו לשורה אחתכדי להבטיח.ניצולת מרבית של כל
להתמיד בהתקפתו לאורךזמן,כי
הרובים והתותחים במרחב .כמעט שלא נשמרו עתודות,
יישחק מאש המגן .ההבחנהבין
כוחותתוקפיםלביןכוחותמגינים
ובוודאי שלא הוחזקוכוחותבעומק השטחעלמנת לאבטח
נעשיתבאמצעותהבחינהמהועיקר
אתהאגפיםאוכדי לספקחיפויללוחמיםבקו הראשון אם
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ייאלצו לסגת .משום כך הצליחו
לעיתים הגרמנים בחודשים
הראשוניםשלהמלחמהלאתראגפים
חשופים במערכי ההגנה שלפניהם

ועל-ידי כך להדוף לאחור גם את

המגיניםהחזקיםביותר.
לאחר שהתקבעו החזיתות היה
הצבא הגרמני מודע לחולשתם של
מערכי ההגנה הקוויים ,ולכן הוא
העמיקבהדרגה אתמערךההגנהשלו
מקוהגנהיחיד,הכולל תעלתלחימה
אחת ,למערךביצורים עמוק ,הכולל
כמהקוויביצוריםעוקבים.יתרעלכן,
כלקובפני עצמונבנהכךשתהיהבו
מידה שלפריסה לעומק.
בשלהי  ,1916תוךכדי הלחימה
בסום ,התפתחויכוח אצל הגרמנים
בין שתיגישות הגנה שונות :ההגנה
הקשיחהוההגנההגמישה.כלפיחוץ,
מבחינתמערכיהביצורים,נראושתי
התפיסות זהות .השוני היה בחלק
מהמרכיבים של הפעלתהכוח.
בשתיהגישותהסכימו שאתהתוקףישלהביסבאמצעות
התקפת-נגד .ההבדלהיהנעוץבמועד הטלתה של התקפת-
הנגד.מצדדיההגנההקשיחהדרשולהטיל אתהתקפת-הנגד
מיידעםחדירתהאויבלקוהקדמי,כלומר הםדרשולבלום
אתהאויבבחזית המערךהקדמי באמצעותעמידהעיקשת
של הכוחות הקדמיים והתקפות-נגדמיידיות נגד כל כוח
המצליח לחדור דרכם .לעומתם ,מצדדי ההגנה הגמישה
ביקשולאפשרלאויבלהמשיךלהתקדםפנימהלתוךהמרחב
שביןהקוהגרמניהקדמילביןהקוהגרמניהשניורקאזלצאת
להתקפת-הנגד.תומכיהגישה הגמישהטענו שבדרך הזאת
תובטח השמדה נרחבתיותר של התוקף,שכןכוחותיויהיו
מפוזריםומפוצלים מאשהמקלעיםוהארטילריה שלכוחות
המגןהגרמניים.הוויכוח לא הוכרע ,ושתי צורות ההגנה
קובעובתורההרשמיתהגרמניתוהועתקו-בגרסאותשונות
על-ידייריביהם.יבתחילת מלחמתהעולםהשנייה נראההיהכי ההתקפה
זכתהלעליונות מוחצת עלפני ההגנה .בתחילת המלחמה
הכריעו הגרמנים מדינה אחר מדינה באמצעות טקטיקת
ה"בליצקריג" (מלחמתהבזק),ולא נראההיהכיישכוחמגן
כלשהושיכוללהתייצבמולם.כךנכבשו-ביןהיתר -צרפת
ושטחיםנרחביםמברית-המועצות.אולםהחלמשלהי 1942
מצאו הכוחות הלוחמיםבגרמנים,ובמיוחד הצבא האדום,
תשובה למלחמת הבזק הגרמנית.יתר עלכן ,הקואליציה
האנטינאציתאףנטלה אתהיוזמההאסטרטגיתלידיה,והיה
זה תורם שלהגרמניםלהיותבהגנהובנסיגה רצופות -עד
לכיבושברלין .תפיסת ההגנה הגרמנית במלחמת העולם
השנייה התפתחה ישירות מהתפיסות שפותחו במלחמת
העולםהראשונהעם התאמותלאיומיםהחדשיםולאמצעים
החדשים שהיובידי הגרמנים .הגרמנים ויתרו לרוב על

רציפותרוחביתשלמערכיההגנה,אבלהקפידוליצורעומק.
עלסמךניתוח השטחהםפרסו אתכוחותיהםלחסימתצירי
תנועהעיקריים-ובמיוחדסביבצמתיםשניקזואליהם את
נתיבי התנועה .את המחסומים על הצמתים הם בנו
כמתחמיםהיקפייםשהכילוכוחותבהיקףשלגדודבתוספת
כלגורמיהסיוע-בעיקרארטילריה ותותחיםנגדטנקים.
המתחמיםהאלההיומסוגליםלהגןעלעצמםמכלהכיוונים
ולשרוד במשךזמןרבגם כשהםמנותקים.
עומקו של מרחב ההגנה הגרמני היה כמה עשרות
קילומטרים.ככלל,אירגנוהגרמנים שלושהקווי מתחמים,
אולםבהעדרכוחותמספיקים הםאיישורק אתהקוהקדמי,
בעוד שאת הקו השניוהשלישי הםאיישו רק במקרה של
נסיגה מהקו הראשון .בעורף מרחב המתחמים החזיקו
הגרמנים בעתודותשריון (אםכי מדוללותלמדי כתוצאה
מאבדותיהםהכבדותברק"ם),רגליםממונעיםותותחיםמכל

הסוגים.

על-פיתפיסתהגרמניםצריךהיהכלמוצבלנהל אתקרב
ההגנה באמצעותעוצמת האש שלהלוחמיםשאיישואותו.
אולםההגנהעלהמתחמיםלאהייתהרקבאמצעות החזקת
המוצבים :כוחות ממוצבים לא מותקפים תקפו-נגד את
הכוחותהרוסיים שצרועלמוצביםשכנים או את הכוחות
הרוסייםשניסו לחדורבשטחיםמתיםביןמוצביםשכנים.
כך התפתחהשיטתהסיועההדדיבתוך מתחםמוצביםואף
ביןמערכים,הכולליםכל אחדכמהמתחמים.תפיסתההגנה
האקטיבית הזאת איפשרה לצבאהגרמני לעכב אתכיבוש
ברלין במשך כמעטשנתיים ולגבות מהצבא האדום מחיר
כבד מאוד תמורת התקדמותו.
במלחמת העולםהשנייה התפתחה אפוא תורת ההגנה
הניידת ,המבוססתעל כמהקוויהגנה,ושבהלכלקותפקיד

* לוחמה סדורהאסימטרית.
ומשימה מוגדרים .הגרמנים ,שהנחילו את התורה הזאת
בשיטתהטרורוהגרילה משתדלהיריבהנחותבכוחאדם
לצבאות רבים  -לרבות הצבא האדום  -פיתחו תפיסת
ובעוצמת אש להימנע ממגעחזיתי עם האויב במערכת
הפעלה הדוגלת בתנועה לאחור תוךתיעולהאויב לשטחי
הכרעה ,ותחת זאת להתיש את צבאו בסדרה ארוכה
השמדהמתוכנניםוביצוע התקפות-נגד מכמהכיוונים.
ומתמשכת של היתקלויות קטנות וכן להתיש את רוחו
התורות ,הטכניקות והתרגולות של קרב ההגנה,
הלאומיתעל-ידיפגיעהקטלניתבאזרחיובמרכזיאוכלוסייה.
שהתפתחובמהלךשתימלחמותהעולם,עיצבו אתהתפיסות
דוגמהלדפוסכזהשלפעילותהיאהלחימה שלארגוניהטרור
ואתהתורותההגנתיות שהשתרשובצבאותהעולםבתקופה
הפלסטיניים.אלהמנהליםהןלוחמתגרילה(הפעלתחוליות
שלאחריהן .במלחמות הקונוונציונליות שלאחר מלחמת
לחימהמיומנות"בסגנון החיזבאללה" החודרות למוצבים,
העולםהשנייה,בין היתר במזרח התיכון,סיגל לעצמו כל
צבא את שיטת ההגנה המועדפתבעיניולפיתנאי השטח
צולפות ,מפעילות מטעניםויוזמות היתקלויות עםלוחמי
צה"ל) והן פעולות טרור (רצח חסר הבחנה של אזרחים
(מדבריות ,שטחיםהרריים ,שטחיםעירוניים וכו') .אולם
ישראלים-בעיקרבאמצעותמתאבדים).
השינויהגדולביותר התרחשעם התפתחותהעימותהמוגבל
הפעיליםבארגוניהטרורהפלסטינייםסיגלולעצמםעם
והתעצמות הלוחמה הלא סדורה.
השניםדפוספעולהייחודיהמקלעליהםלהילחםנגדכוחות
משחרההיסטוריהנחלקהתופעת המלחמהלשתיצורות
סדירים .את הדפוס הזה ניתן לכנות בשם "ההיפוך
יסוד:לוחמהסדורהביןצבאותולוחמהבלתיסדורה(טרור
האסימטרי"ועיקרו הוא הבלטת היתרונות של החלש על
וגרילה) .במהלך ההיסטוריה הצליחו בדרך כלל צבאות
סדיריםלהביסכליריבבלתיסדיר.אולםההגבלותהמוסריות פני הצבא הסדיר ,למשל באמצעותניהול קרבות קצרים
(היתקלויות בסגנון "פגע וברח") ,ניצול גורם ההפתעה,
החדשות שהוטלועל חופש הפעולה של הצבאותהסדירים
שימוש במטענים נגדכלי רכב ממוגנים וטנקים הנעים
פגעו בהםבעיקר בעתלחימהנגדאויביםבלתיסדירים.
בשיירות,ניצולמיטבי שלהאוכלוסייהלצורךפעילותו.
תוצאתלוואי שלהשינוי התרבותי הזההייתה העצמה
משמעותית שלתופעתהעימותהמוגבלומתןסיכוילעמים
בכלעתשהיוזמההיאבידי הצבאהסדיר,מנסיםלוחמי
הגרילה להתחמקממגעאיתונדילאלחשוף אתעצמםלאש
ולארגוניםצבאיים חלשים לנצח עמים וארגוניםצבאיים
שהםחזקיםמהםלכאורה.בעברהייתהההתייחסותללוחמה העדיפה שלו .ברוב המקרים,המאפיין המרכזי שלהיריב
הנלחם בטכניקות של טרור ושל גרילה הוא חולשתו
הבלתיסדורהענייןמשנימבחינת ההגותהצבאיתותורות
החומרית -יחסיתלזו שלהאויב .אולם
הלחימה של הצבאות ,אולםכיום ,לאחר
כשמודדים את העוצמה של יריבים
עימותים מוגבלים רבים ועקובים מדם
במלחמה ,לאדי להביא בחשבון את
(וייטנאם ,אפגניסטן ,צפון-אירלנד ,הנורםהמרכזי שהשפיע
אלג'יריה ,עיראק ,צ'צ'ניה ,דרום לבנון,
עוצמתם החומרית היחסית (מספרי
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במהלך 100
הלוחמים וכמותהציוד) ,אלאיש לשקלל
יהודה,שומרוןועזהוכו') ,הפכה הלוחמה
התפתחותה
ל
ע
ת
ו
נ
ו
ר
ח
א
ה
מרכיבים נוספים (מדיניים ,רוחניים),
הבלתי סדורה (העימות המוגעל) לתחום
המקבילבחשיבותוללוחמההסדורה,ולכן שלאמנות המלחמהבכלל ובהחלטייתכן שבמרכיבים האלהיחסי
עלה הצורך לפתחבעבורו הגות ,המשגה ועלתורת הקרבבפרטהוא העוצמה אינם לרעת הצד הבוחר לנקוט

)2

לוחמת טרור וגרילה .בהקשר הזה חשוב
ותורההייחודיותלו.
גורם האש
לציין את השימוש בתקשורת כבאמצעי
לחימה לשם הטיית הכף בדעת הקהל
עקרונות הלוחחה האסימטרית
המקומיתוהבין-לאומית לטובת הצד החלש.
הגורםהמרכזישהשפיע במהלך  100השנים האחרונותעל
הטרורוהגרילה התפתחובמיוחד לאחר מלחמתהעולם
התפתחותה של אמנות המלחמה בכלל ועל תורת הקרב
השנייה,ואףזכו בלא מעטהישגימנ-הן משוםשיש להם
בפרט הוא גורם האש .כליתר הגורמים המשפיעים על
שורשיםהיסטורייםארוכיםוהןמשוםשאיןזהמסובךלארגן
המציאות בשדה הקרב מצאו את עצמם רודפים אחרי
כוחותלסוגכזהשללחימה.סיבה חשובהנוספתלהצלחתם
השתכללותוהמהירה שלהגורםהזהבניסיוןלאזןאותואו,
לכל הפחות,למתן אתהשפעותיו.
היחסית של הטרור והגרילה היא האווירה הבין-לאומית
הנוכחית המגבילה מאוד אתמגוון פעולות-הנגדשיכולים
העליונות הברורה של צבאות המערב ביכולתםלייצר
לנקוט הצבאותהסדירים.
נפחי אש עצומים היא שהולידה את התפיסה המכונה
אתעקרונותיה של תורת הלחימה האסימטרית העלה
"לוחמה אסימטרית".מכיווןשיריבי המערבאינםיכולים
על הכתבהמצביאהעליון שלצפון-וייטנאם,וונגויןגידופן
להתמודד עם עוצמת האש ,המיגוןוהניידות של צבאות
המערב ,הם מנסים למנוע מהם מלהביאלידיביטוי את
בספרו "מלתמת העם  -צבא העם" (שתורגםלעבריתעל-
י הוצאתמערכות) הוא כתב,ביןהיתר:
ישתהרחוינדוותישהאםינוובכךלהופכםלבלתירלוונטיים.חשובלהדגיש יד
בעצםהרעיון ,אלא רק בשם החדששניתןלו
מלחמתהגרילההיאמלחמתםשלההמוניםהרחביםשל
ובתנאים המדיניים והתרבותייםבני זמננו ,המעניקים מדינה מפגרתמבחינהכלכלית הקמיםנגד צבאתוקפני,
מצוידבעוצמהרבהומאומןכהלכה.אםחזקהאויב-נמנעים
לפועליםבדרך הזאת עוצמה רבהיותר מאשרבעבר.
לוחמיהגרילהמלהיתקלבו; ואם חלש הוא -תוקפים הם
לתפיסההאסימטריתשניכיווני התפתחות:
 8טרורוגרילה (שבהם מתמקד המאמרהזה).
אותו.נגדחימושוהמודרנימציגיםהגרילהגבורה חסרת

גבולותכדי לנצחעל-ידי הטרדת
האויבאועל-ידיהשמדתו,בהתאם

לנסיבות,ועל-ידישילובמבצעים
צבאיים עם פעולה פוליטית
וכלכלית.אין במלחמה כזאת קו
תיחוםיציבביןהגייסותהיריבים.
החזית נמצאת במקום שבומצוי
האויב.במיליםאחרות:החזיתלא
הייתהבשוםמקוםוהיאהייתהבכל
מקום.ישלחתורתחתרוחהלחימה
שלהאויבולהתישאתכוחותיוללא
הפוגה.

על-פי תורתו של גיאפ,
המלחמה המוגבלת היא אפוא
שילוב של מבצעים צבאיים עם
פעולות פוליטיות וכלכליות
במטרהלהתיש אתהאויבחומרית
ורוחנית כאחת ,עד שיעדיף
להיכנע.

ההגנהבעימות המוגבל

המצביאהעליון שלצפן-וייטנאם 11 ,נגנןגיאית ,כתב בספרו "מלחמת
העם -צבא העם" שמלחמתהגרילה היא מלחמתם של ההמונים
הרחבים שלמדינה מסברת מבחינה כלכלית הקמים נגד צבא תוקפני,
מציד בעצמה רבה ומאומן כהלכה

תגליתהמאמץההגנתי-המסכלשל
הצד החזק בעימות המוגבל היא
למנוע פגיעה בלוחמיו ,באזרחיו
ובתשתיותיו.
בכל המדרגהפיקודי בצה"ל  -מרמתהפיקוד והאוגדה,
דרך רמתהחטיבה והגדודוכלה ברמת הפלוגה והמחלקה -
נקבעכיהמשימהבעימותעםהפלסטיניםהיאהגנתית.לכל
מסגרתניתנתגזרה,ובהיישובים,צירים ושטחשעליהםיש

להגן.
האם ההיערכות ההגנתית בעימות המוגבל עם
הפלסטיניםצריכהלהיותבמתכונתההיערכותההגנתיתשל
צה"לברמת-הגולןמולהסורים? האםזוצריכהלהיותהגנה
קבועה אוניידת? מהוקו המגע הקדמי?היכןהגבולביןקו
כוחותינולקוהאויב? מהםהכוחותוהמאמציםהבאיםלידי
ביטוי בהגנהבעימות מוגבל? מהו תפקיד המוצבים? מהם
שטחי המפתח ומהם השטחיםהחיוניים? (ישנן חטיבות
מרחביות באיו"ש המגדירות את הצירים כשטחי מפתת,
וישנן חטיבות מרחביות אחרות המגדירות את הצירים
כשטחיםחיוניים.להבדלים האלה בהגדרותישמשמעויות
מרחיקותלכת) .האם נדרשת המשגה חדשה לתורת ההגנה
בעימות המוגבל,ויש צורךבמינוחים חדשים דוגמת אלה
שבהם נתקלנו בעימות הנוכחי ("השתבללות"" ,רקמה
סופגת")?
מובןשקיים הבדלגדול מאודביןהגנהבעימותהמוגבל
עםהפלסטיניםלביןהגנהבפני התקפהאפשרית של הצבא
הסורי.יעדי ההגנה בעימות המוגבלשוניםמיעדי ההגנה
במלחמהגבוהתעצימותנגד צבא שלמדינתאויב:בעימות
המוגבלאיןמתגונניםמפניכיבושפיזי שלשטחים(פעולה
שאין בכוחם של הכוחות הפלסטיניים לבצע) ,אלאמפני
ערעורהחוסןהנפשי-לאומישלהמתגוננים.חוליהשחודרת
ליישובאולמוצבאינה מבקשתלכובשוולהיערךבולהגנה,

אלא מבקשתלרצוח כמהשיותראזרחיםולוחמיםעל מנת
לזעזע ולערער את אמונם של הצבא ושל אזרחי המדינה
ביכולתם להגשים את מטרותיהם .הקרקעהיא הבמה ולא
המטרה ,ואילו המבנה של זירת העימות הוא אמורפי
ומשתנה:איןקוגבולברורביןשטחנו לשטחהאויב,החיכוך
עםהאוכלוסייההינואינטנסיביורצוף,ובמקריםרביםהיא
משמשת פלטפורמה לפיגועים (נגד מוצבי צה"ל ,נגד
מחסומיםונגדעמדותהנמצאותבשוליהעריםהפלסטיניות
באיו"ש) .נוסףעלכך ,שלא כמו במלחמה כוללתביןשתי
מדינות,איןסימון של קוכוחותינו ושל קוהאויב .כלומר
בעימותמוגבלהגבולותמיטשטשים,וכוחותהאויבפועלים
בתווךהמבצעי שלכוחות הצבא .אחדמעקרונות המלחמה
של החיזבאללה מבהיר את הנקודה הזאת בצורה הברורה
ביותר" :התמדלנוע .אסורליצורקוחזית".
מאו טסהטונג ,שבאמצעות לוחמה לא סדורה השתלט
עלסין כולה (חוץ מאשר עלטייוואן) טען ש"האופנסיבה
והדפנסיבהאינן אלאשני צדדים של אותו מטבע" .ואנן,
בעודשצה"לקובעכימשימתובעימותהמוגבלהיאהגנתית,
הריבפועלהואמבצעפעילותהתקפיתרבהומגוונת.מטרתן
שלפעולותההגנה-עלהיישובים,על המוצבים,עלהצירים
וכו'-היאלמנועולסכל אתפעולותהאויבבהווה.הפעילות
ההתקפית המתבצעת בעימות המוגבל (מעצרוחיסול של
מבוקשיםואףכיבושערים,כמובמבצע"חומתמגן")מיועדת
לסכל אתיכולתו שלהאויבלפעולבעתידולהרתיעו.
ברמה הטקטית מתבססת ההגנהמפני פעולות הטרור
והגרילה שלהפלסטיניםעלנטרולהיכולתההתקפיתשלהם.
מאמציהנטרולנעשיםבאמצעותפעילותגלויהורועשתאו

הביטחון לאתרן; העבודה בחוליות קטנות מקשהעליהן
להתמודד עם כוחעדיףעליהן מספריתואיכותית .לעומת
זאת,יכולתןלהפתיעולהוציא אלהפועלתכנוןמבצעינכון
גרמה לכך שכמה מפגשים איתן הסתיימו מבחינת צה"ל
בכישלון צורב .דוגמאות לכךהן התקריותבעין-יברוד (19
באוקטובר  :2003שלושהחייליםנהרגו במארב שלחוליית
פת"ח); בצומתהכבשיםבחברון (23בינואר  :2003שלושה
י מהמארב); במחסום עין-עריק (19
חיילים נהרגוביר
םהרוגים) ובמוצבמרגנית(25
בפברואר :2002שישהחיילי
באוגוסט  :2001שלושהחיילים הרוגים בעקבות חדירתם
למוצב שלשניפלסטינים).

במאמץההגנה שלכוחותצה"למתגלותנקודות תורפה
הנובעותמתנאי השטח,מאופיהפעילותומאופיהעימות:
ריבוייישוביםמרוחקים; העובדה שלאכולםמוגניםהיטב;
המוצביםוהמחסומיםהםסטטייםוממוקמיםבקרבתערים
וכפריםפלסטיניים-מה שמקלעלהמפגעיםלאסוףעליהם
מל"ם(מודיעין לקראת מבצע) מדויק ולאורך זמן ,לנתח
נתיבי חדירה ונסיגה,להבין את שגרת השמירה ,ובחסות
תנאיהאקליםוהסביבה(חשיכה,ערפל) לתקוף אותם.לכן
ישנה חשיבות גדולה לשבירת השגרה ולהוצאת פעילות
יזומה לא רק על בסיסמודיעיןקיים ,אלאעל-פיניתוח
נקודות התורפהשאותןזיהוהמפקדיםבכלאזור.הפעילות
הזאתיכולהלכלולמארביםעלבסיסנתיביהחדירה(מרכיב
שהיהיומיומיבלחימהברצועתהביטחוןבלבנון),פטרולים
רגליים-יומייםוליליים-בסביבתהיישוב והמוצב,שינוי
שגרהיומיומיעלמנתלאלאפשרלאויבלזהותדפוסיפעולה
קבועיםוכו'.

באמצעותפעילותממוקדתוחשאית ,המתבססתעלמודיעין
איכותי (יומינ"טי,ויזינ"טי וסיגינ"טי) .לנן הפעילות
המודיעיניתנחשבתלמאמץבפניעצמולצד המאמץההגנתי
והמאמץההתקפי .המאמץהמודיעיני שלצה"לושלהשב"כ
הואכלי שרת מהמעלה הראשונה במאמץההגנתיבעימות
הזה,ולכןישלהגבירו ולהשתמשבובכל עת.
אין ספק שהמשימה החשובהביותר של כוחות הצבא

בשטחייהודה ,שומרון ועזה היא להגן עלהיישובים ועל
הצירים.מניתוחלקחימלחמתיוםהכיפוריםעולהכיתפיסת
ההגנה שלצה"ל-שלפיהקוהמגעחייבלהיותקוהעצירה
ואסור לאבד אף שעל-הייתהשגויה ונחלהכישלוןחרוץ.
למרות זאת,בהגנהעליישוביםאיןברירה אלאליישם את
התפיסההזאת.כפישכברצוין,בעימותמוגבלאיןגבולברור,
אךישנוקומגע אחדברורומוגדר:גדרהיישוב.דיןהיישוב
כדין המוצב :הואאינו סובלחדירה .קו המגע ,כלומר גדר
היישוב,הואהקושבואמוריםכוחותצה"ללזהותולהשמיד
אתהחוליותהמנסותלחדור.החוליותהפלסטיניותמכירות
היטב את השטח ,מסוגלותלהעבירביניהן במהירות רבה
מידע על תנועת כוחות צה"ל ומצטיינות בפעילות לילה,
22

בכושרהסתננותובחיילותבסיסית.אולם אחדותמנקודות
התורפה שלהחוליות האלהטמונותביתרונותיהן:פעילותן
בקרבהאוכלוסייההאזרחיתחושפתאותןומקילהעלכוחות

סוד ההצלחה בפעילות הגנתית בעימות המוגבל הוא
הפגנתיצירתיות ,כלומריצירת שיטות חדשות ומצבים
חדשיםשהאויבאינומודע להם ומתקשה להתמודדמולם.
הפעלתכוחותמיוחדים ותחבולנותבכל רמהיהיו המפתח
להצלחה  -בעיקרבפעילות ההתקפית .דוגמה לכךהיא
פעילות מעצריםויירוטים של מבוקשיםעל-ידי חוליות
מסתערבים(.פעולותהתקפיותכאלהמשולותלהתקפתנגד
מקדימהבלחימהבעצימותגבוהה).
בהגנהניתן לנקוט שיטות פעולה רבות המקשות על
האויב לחדור לנקודות שאיננו רוצים שהואיוכל להיכנס
אליהן:פריסתמוקשיתאורה(באזוריםשזוהוכנתיביחדירה
ודאייםושאיןסכנהשאזרחיםינועובהם) ,הצבתמכשולים
בשטחיםמתיםובנתיביהחדירה אלהיישובואלהמוצבים
וכמובן פעילות של כוחות אבטחה :מארבים ,פטרולים
ותצפיות.חשובלזכורכי מטרתהאויבבעימותהזה -שלא
כמו במלחמהגבוהתעצימות-היא לתקוף למשךזמן קצר
ולהיעלם.עלמנתלהבין אתהנקודההזאתישלהזכירעקרון
מלחמהנוסףשלהחיזבאללה,הקובעשללוחםהגרילהאסור
להיקלעלקרבסדור,ושעליולחמוקכעשןבטרםינצלהאויב
אתיתרונו.
לכןחייבתלדעתי ההגנהבעימות המוגבל  -בכל רמה
ובכלאזור-לכלולביצוע פעולות התקפיותיזומות .מכאן
שהרעיון המבצעי הגדודי או החטיבתיחייב להתייחס
לפעילות ההתקפית וההגנתית כאל מקשה אחת ,אף
שהמשימההיא הגנה.במילים אחרות :ההכרעה תושגעל-

ינטרוליכולתהפעולהשלהאויבבאמצעותביצועפעולות
יד
הגנהבשטחיםהחיונייםוביצועפעולותהתקפיותעל סמך
מודיעין ממוקדבעומק שטחמחייתו שלהאויב.

כוחותהמגןבעימותהמוגבל

הקטן ביותר) .מרכזיותם של הכוחות האלה נובעת מכך
שבעימות מוגבליש צורך להוגיע את האויב ולנפץ את
תשתיותיועל-ידי פגיעה בלוחמיו ובמפקדיו .פעילות
משולבת של כוחות מיוחדים (גדודי סיור ,יחידות
מסתערבים,יחידותמודיעיןוחילאוויר)בעומק שטחהאויב
לשם מעצרם אוחיסולם שלפעילי הטרורמפחיתהבצורה
ניכרת את יכולתםלהוציא לפועלפיגועים.יתרוננו כצבא
סדיר נעוץ ביכולתנו לנצל את משאבינו החומריים
והאנושיים ,אתיתרוננוהטכנולוגי ,את כושרהניידות ואת
איכותהמודיעיןכדיליטול אתהיוזמהההתקפית.זאתועוד,
הפעילות ההתקפיתהמיוחדתזורעת פחדרב בקרבפעילי
הטרור ,ואלה נאלצים להשקיע את מרב האנרגיות שלהם
בשרידותם האישית ,מה שמצמצם את יכולתם לתכנן
פיגועים.בעימות המוגבל ,כמו במלחמה כוללת,יש לשלב
את היכולות של כל הכוחותכדיליצור
סינרגיהלמען השגת המשימה.

ננוגעלכוחותהמשתתפיםבקרבההגנהאללנולהמציא את
הגלגל מחדש .הגדרת הכוחות המסורתית בהגנה מתאימה
גםלעימותהמוגבל:
 8כוחות האחזקה  -הכוחות המחזיקים בשטחי
המפתח ובשטחים החיוניים .הכוחות האלה ממוקמים
במוצביםבקרבתהיישוביםובעמדותבתוךהיישוביםעצמם
וכן במחסומים על הצירים .תפקידם הוא למנוע חדירת
חוליותאויב אלהיישוביםוירי עלהצירים .המחסומים
ייחודייםלעימות המוגבל .תפקידם הואלסנן את הכניסה
יעל
אלתוךתחומיהקוהירוקולמנועיר
ציריהתנועה.כוחות האחזקה הם המאמץ
המרכזי בהגנה בשטחים.לדעתי ,מערך סוד ההצלחהבפעילות
האחזקה הוא המרכיב העיקרי ,וצורת
האחזקה הננהיתבעימותהמוגבל
היערכותםופרי
שארסתם שלכהוהחגונתה .לכך הוא הפבנתיצירתיות,
מכתיבה את
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מ
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א
נכוןלהגדיר אתצורתההגנהשנוקטצה"ל נלומריצירתשיטות חדשות
בעימות כהגנה סדורה וקבועה (הכוללת ומצבים חדשים שהאויב
מוצבים,מחסומיםועמדות),שבמסגרתה אינו מודעלהם ומתקשה
מופעל מאמץ אבטחה דינמי ,הכולל
להתמודדמולם

סיורים רכובים על הצירים ובסביבות
היישובים ,פטרולים רגלייםוליוויי
הסעות.

 8כוחותהאבטחה .אלה הם הכוחותהפועליםבחזית
מאמץ האחזקה -בכיוון שממנוצפויה הגעתהאויב.בעוד
שבמלחמהכוללתמשימתםשלכוחות האבטחההיא לאתר
את המאמץהעיקרי של האויב ,לתעל את כוחות האויב
לשטחי ההשמדה ,לשחוק אתכוחותיו ולהתישם,בעימות
המוגבליידרשוהכוחותהאלהלהשמיד אתהאויבבכלמפגש
עימו.לדוגמה:מארבשיתמקםבחזיתמוצב,יישובאובנתיב
הגעהאלציריידרשלהשמיד אתהחוליהולמנועממנהלבצע
את משימתה.הסיוריםהרכובים הם,לדעתי ,חלק מכוחות
האבטחה,ומשימתםהיא לאבטח אתהציריםואתהנוסעים
בהםוכןלהקנות תחושתביטחוןלאוכלוסייההןביישובים

והןבצירים.

.

' ;.8 .כוחותעתודה.במלחמהכוללתתופעלהעתודהבקרב
ההגנהכדי לכבוש שטח שנפלבידי האויב אוכדי לבצע
התקפת-נגד עלכוחותיו .בעימות המוגבליישמרו כוחות
כוננותכעתודהבכליישובאומוצבאוגזרה.עומקהורוחבה
שלהגזרהוכןאופיהמשימהיקבעו אתאופןניודוואתדרכי
הגעתושלכוח העתודה אלהאירוע.משימתוהמרכזית של
כוח העתודההיא לתגבר את מערךכוחותינו במקום שבו
קיימתסננהלפעולתאויב.
* כוחותמיוחדים .משימתם של הכוחות האלה היא
ליטול אתהיוזמהולבצעפעילותהתקפית-בעיקרבעומק
שטחהאויב .למאמץ הזהיש השפעהקריטיתעל תוצאות
העימות,וישנםמפקדים הגורסיםכיזהו המאמץ ההתקפי
העיקרינגדארגוני הטרור (אף שמבחינת גודלוזהו הכוח

פיכום

העימות המוגבל הפך לצורת הלחימה
המרכזיתבאזורנוובעולםכולו ,ונראהכי
ישמורעלמעמדוהמרכזיגםבעתיד.ישנו
שונירבבין מלחמהכוללת,שבהמעורבים
צבאותסדירים,ושבהמושגתלרובהכרעה
פיזית,לעימותהמוגבל,שבוישנהחשיבות
עליונהלהכרעההתודעתית.לכןכדילנצח
בעימות המוגבל חובה ליזום מערכת
התקפית רצופהבמקביל למאמץההגנתי וכחלקבלתינפרד
ממנו .פגיעה פיזית היא האמצעי העיקרי שבאמצעותו
משפיעיםעלתודעתהחברההעומדתמאחריהלוחמיםבשני
הצדדים .הצד הנוטל אתהיוזמה הוא המכתיב את מהלכי
הלחימהוהוא המאלץ אתיריבולהתגונן.שילובשתיצורות
הקרב ,הגנה והתקפה  -תוךכדי התאמתםלאופי המיוחד
שלהעימותהזה-יכריעבסופושלדבר אתהכף.

הנזרום
.1
.2

ההגנההניידת וההגנה הקבועה ,הנהוגותהיום בצה"ל ,הןתוצרי
אותודיון.
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וכךגםרובהתנועותבמרכזאמריקהובדרומה.ההצלחותהבולטות
שלהטרורוהגרילההןכדלקמן:ארגוןה"אף-אל-אן"הצליחלהביא
להחלטתושלדה-גוללפנות אתאלג'יריה; התבוסות שלצרפתושל
ארה"ב בווייטנאם; התבוסה של ברית-המועצות באפגניסטן
ועמידתם שלהמורדיםהצ'צ'ניםנגד הצבאהרוסי.
 .3תורת המלחמה שלו פותחה על בסיס תורתו שלמנהיג המרד
הקומוניסטיבסין ,מאו טסהטונג.
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