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רב-אלוף משה(בוני)יעלוןן

 88ס ומו' הוא סיבוב נוסף בעימות הכולל והמתמשךבין
 88העםהיהודילבין הפלסטינים -עימות שהחללפני כמאה
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 88שהתהליכים המתרחשים בימים אלהעשויים לבשר את
 88ספו של הסיבוב האלים ותחילתה של תקשה חדשה.
 88תקופהזו עשויה להימשך עד לאחר מימוש תוכנית

י בדרך הטרור ,שבה בחר בספטמבר ,2000
הפלסטיניכ

לאיוכללהגיעלהישגיםמדיניים.
איןבכוונתי לבחון את שורשי המלחמהוזוהי ההנדרה
הנכונה שלסוגהעימותשבו נמצאתישראלמאז ספטמבר
 12000ואת הסיבותשהובילו את הצדהשני לפתוח בה.
עם זאת,בסיכוםהביניים של המלחמהניתן להצביעעל
הישנים במערכה הצבאית שתרמו בססו שלדברלכך
שהצדהשניהביןכי הטרוראינו משתלם.לדק קשרלסימור
שיספרו הצדדים השונים מתוךכוונה לקבע את התודעה
הציבורית ואת האתוסעל-סי רצונם ,העובדותוהנתונים

מצביעים על אמת אחת -הטרור לא השיג את מטרתו,
והחברההישראליתחזקהיותר מתמיד .ההבנה שלהציבור
הפלסטיני,ובימים אלהגם שלהנהגתו,כיאין עוד תוחלת
בהפעלת טרור47 ,הייתה מחלחלתאליהם ללא הפעלת
כוח נחושה ומושכלת של צה"ל.
ההנהגה הפלסטיניתמבינהכיום ,לאחרניתוח מחושב,

כי בכל התחומים -החל במישור המדיני ובלגיטימציה
הבין-לאומית ,עבורדרך המישור הכלכלי וכלה ביחסים
החברתיים בחברה הפלסטינית -הטרור לא השיג את
מטרתו :שבירתיכולת העמידה של החברה הישראלית.
יחדהמזו ,החברההישראליתהוכיחהנחישות
וכושרעמידה .התבררכינכשלה האסטרטגיה
הפלסטינית ,בהנהגתיאסר ערפאת ,אשר
הניחהכי החברההישרא"תשבריריתכקורי
עכבישוכדבריו שלמנהיג החזבאללה חסן
נסראללהבנאומו בבנתג'בייל 7קחריציאת
צה"למלבנון) .החברה הישראלית הוכיחה
יכולתעמידה ,שהפתיעה אף רבים בתוכה.
יכולתהעמידה הזאתבמשךכלשנותהעימות
ניזונהבין היתרמהישגי צה"ל .לעומתזאת,
הצדהפלסטיני הלך מדחי אלדחי.
בראייהלנחורובניתוחהישגי הלחימהבטרור
בסוף שנת 2004ניתן להצביע עלעשייה
מבצעית ענפה ופורייה -עשייה מבצעית
המנדמת הבנה שר המגברות ,האירוצים
ומרחבי הלגיטימציה שבהם פועל צה"ל.
ההישניםהושגו בעמלרב .ההבנה שלצמרת
הפיקודהמבצעי של צה"לכי שימוש בכוח
רבאינו בהכרח הפתרון הנכוןוכילעיתים
נדרשים איפוק תוך שילוב הפעלת כוח
מושכלת והבאתהיתרון היחסי של צה"ל
לביטוי בכלזירה ובכלאירוע -הם אלה
שאיפשרו לצה"ללצבורניצחונותמקומיים
רבים .במאבק שבואנו נמצאיםאיןניצחון
מוחלטואין הכרעה מוחלטת ומהירה.
ההכרעה במאבק הזה,בשונהמן המלחמה
הכוללת,אינה באהלידיביטויבשלילתיכולת
האויבבאופן מוחלט .במלחמה הזאת הצד
המכריע הוא זה שברצף ניצחונות מביא
את הצדהשני להבנהכי האלימות והטרור
אינם משתלמים.
הדבר דומה לזוג מתאבקים בזירת בוץ
טובענית שהמנצח בה הואזה שראשומביע
אחרון לקרקעיתהזירה .למרותחוסרהיכולת
להשיב הכרעה מהירה וחדה,הרי שגםכאן
אין ספקכי ההגנה הטובה ביותר היא

ההתקפה .וכך ,צה"ל שעבר מהגנה להתקפה במבצע
"חומתמבן" הפך את המגמה עלפיהובאופןעקביושיטתי
הצליח לדכא אתהישבי הטרורולהביא לתוצאותשניכרו
בשנת  ,2004תוצאות שתרמו ל 47ספק,נוסף עלולחילופין
בהנהגה הפלסטינית ,לרניעה הקיימתכיום.
47חרשהסתיים מבצע "חומתמגן",האתגר שעמדבפנינו
היה שימור לאורךזמן של ההישגים שהושגו במבצע.
היכולת שלצה"ל לשמר אתההישגים האלההייתהתיתגר
ממשי דווקא לנוכח ההבנהכי לאניתן יהיה להמשיך
ולהשקיע את המשאבים העצומים שהושקעו במהלך
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"חומת מגן" .במחצית השנייה
של שנת  2002הגיעו קברניטי
ההכרעה במואבק שבואנובחצאים
המדינהוראשי מערכתהביטחון
אינה באההדיביטוי בשתלתיכולת
להבנה כי החוליה החלשה
האויב באשן מוחלט .במלחמה
בשרשרת החוסן הלאומי היא
הזאת הצדהמכריעהואזה שברצף
הכלכלה .ההכרהכי על החוסן
השנילהבנה
הצבאיעלוללאיים משברכלכלי
ם משתלמים
הולךומחריףחייבהאותנוכארגון
בעל אחריות לאומית לקבל
החלטות קשותבתחום התקציב.
בפועל תקציב הביטחון הכולל של צה"ל צומצם בכ4-
מיליארד שקלים .הקיצוץ הזה כוללקיצוץ שלכמיליארד
שקלים בתקציב השוטף שלהלחימה בטרורושלהפעילות
המבצעית הישירה.
ההישג החשובבתחום הזהאינו בעצםהקיצוץח47ביכולת
להפחית כ 60%-מההוצאות ללחימה בטרורבלי לפגוע
באפקטיביות המבצעית ואף לשפרה .למי שאינו בקיא
בפרטים הדברייראה תמוהואףבלתי נתפס-כיצדניתן
לקמצם אתההוצאותIO~FQדרסטיולהעמת אתהאפקטיביות
באופן משמעותי .ההסבר לכך טמון בכמה מישורים.
הראשון שבהם הוא המישור הניהולי -היכולת לשלוט
במשאביםבצורהמיטביתתוךהתכנסותלמסגרתתקציבית
נתונה חייבה את מפקדי צה"ללהפעיל את הכוח באופן

מושכלונבון .המישורהשני הוא המישורהטכנולוגי-מבצעי
 היכולת שלהכוחות בשטח להיעזרבטכנולוגיה שהגיעהלכללבשלות ולהטמיעבאופן מהירפיתוחיםטכנולוגיים
שפותחו בתוךזמן קצרביותר תרמה אף היאלחיסכון
בהוצאות באמצעות צמצום היקף כוח-האדם תון שימת
דגש על הפחתת סד"כ המילואים המופעלבלחימה.
ואולם התחום החשובביותרהואהיכולת שלמפקדי צה"ל
בכל הרמות-בייחוד ברמת החטיבותוהגדודים -לפתח
פתרונותיצירתיים המשלבים הפעלה מושכלת של הכוח
ומיצוי מיטבי של מכלול האמצעים העומדים לרשותנו.
החשיבה הזאת הונחתה עלידי ההבנהכי לא בהכרח
המענה לכלאיום מתפתח הוא הפעלת כוח נוספת.
חשיבה יצירתיתומקוריתוהבנהכי הדבר הקבועבעימות
הזה הוא ההשתנותהן אלה שהביאו לשיפור המשמעותי
באפקטיביות המבצעית של צה"ל.
תחום בסף שהתפתח בצורה מרשימה בעימותהנוכחי,
בייחוד בשלוש השנים האחרונות ,הוא תחום התקשוב
כמכפיל כוח .המציאות שבה אנו פועלים חידדה את
ההבנהכי בתחום הפעלתהכוחישצורך בהשגתעליונות
בתחומיהמודיעין,האוויר ,האש והמידע.העליונות הזאת
נכונה לכללתחומי העשייה של צה"לוהיאזו שמכתיבה
את הצורךבעדכון תפיסת ההפעלה שלצה"לומנחה את
בנייןנוחו.בעימותהנוכחינדרשנולפעוללהשבתהעליונות

הזאת בכל התחומים .מהפכת התקשוב המתחוללת
בצה"לבימים אלה תרמה ללק להישגי צה"לבלחימה.
~ODתבימים אלה איפשרו
יכולות התקשוב שהגיעו לבשלו
למפקדים ברמוזו השטח השונות -אוגדה ,חטיבה,כדוד
 לממש את החזון שהיה בעבר נחלת המטה הכללי:נקיע
תראשון,להבין ראשון,להחליט ראשון ולפעולראשון.
הבשלותהטכנולוביתהיאזו שאיפשרהלנו לפעוללהורדת
המידעהרלוונטי וסמכויות ההפעלה לרמות הנמוכות.
בדרך הזאת התממשהעיקרוןכי ככלשנבזר את סמכות
ההפעלה ,המבוססתעלמידערלוונטי,כןייטב.כךהאצלנו
בשנה האחרונה את סמכות התקיפה לרמות החטיבה
והנדוד ,ומראה של מג"דאו של מח"טהיושבים מול מסך
שבו מוצג להם כלהמידעהרלוונטי לשם קבלת החלטה
מבצעיתבזמן אמת הפך למציאותיום-יומית.
היכולות האלהחייבו אתכולנו לחשיבה אחרת בתחומי
הפצתהמידעהמודיעיניבזמן אמתוהשילוביותהבין-זרועית
והבין-ארבונית ושלא כאן המקום לפרטה) ,ותרמו ללא
~ poלהגברת האפקטיביות של הכוח המופעל.
במאמרזה עסקתי,כאמור ,הממד אחדבלבד של המלחמה
בטרור -הממד הצבאי ונבזרותיו .ואולם קוצר היריעה
וההתמקדות בתחום זה בלבדאין בהם כדי להמעיט
מחשיבותם שלהממדיםהנוספיםושלהתחומים הנוספים
שבהם פעלנוכדי להשיגלגיטימציה-הןבין-לאומיתוהן
פנימית -תון שימת דגש על השימוש בזירת התקשורת
כזירה מעצבת ותומכת .תחומי הפעולה האלההיוויהיו
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מרכזיים בעתיד,ולעולם חלקנו כצבאיהיה רקרכיב אחד
במלחמה כולה .ההכרה בחשיבותה של הזירה
הזאת ,,,..י(,.ל,,ש,,,1,.
בישראל ובעולם ,כולל קהלי יעדדוברי ערבית ,חוללה
מהפכה בחטיבתדובר צה"לוהביאה להטמעת חשיבות
הנושא נכל הרמות.
ובאשרלעתיד-אין ספקכי הלמידה וההתפתחותבתחום
הפעלת הכוח של צה"לובניינו בלחימה בארבע השנים
וחצי האחרונותהן בסיסאיתן
להמשךפיתוחידעותורה לצה"ל
ולצבאותכלהעולם.יכולותצה"ל
האתגרים הניצביםבפנינוביפים
שפותחו והבשילו לכדי יכולות
אלה ממשפחייבים אותנו לא רק
מבצעיותמרשימותישמשואותנו
ללמוד אתלקחינו מתחום המעלת
לעתידלבוא .התקופה הקרובה
הכוחבמתחחהשהייתהhhN ,לממות
תהיה תקופת מבחן לעוצמה
ולשער מהיהיה טבעו שלהסיבוב
של מדינת ישראל ושל צה"ל.
הבאבעימות,סיבובאליםשכולנו
האתגריםהניצביםבפנינובימים
מייחליםכילאיקרה -אךאנו כצבא
אלה ממש מחייבים אותנו לא
רק ללמוד אתלקחינו מתחום
הפעלתהכוח במלחמהשהייתה,
אלא לנסות ולשער מה יהיה
טבעו של הסיבוב הבא בעימות ,סיבוב אלים שכולנו
מייחליםכי hhיקרה -אךאנו כצבאחייבים להתכונןאליו.
ההיערכות הזאתחייבתלהיות מתוך הכנהכי בם הצד
השני למד אתלקחיו ומתוך הבנה עמוקהכי השינו' הוא
הדבר הקבועהיחיד במלחמה מסוג זה.
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