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  :אורי שגיא' אלוף מיל

בהגדרת מטרות מלחמה "אני מצטט , הדרג המדיני לצבאככל שמדובר על הממשק בין 

שיודעים שההבדל בין , יש כאלה שיותר, פה יושבים אנשים וותיקים לפחות כמוני" וניהולה

אם הייתי צריך ללמד בבית אולפנא את , קרי, התיאוריה למעשה במדינת ישראל הוא גדול

ימות הנגזרות מכך ומה היעד מהן המש, ח למודיעין"אם אפשר גם את הציו, הגדרת המטרות

בחלקה הקטן את , אם בכלל, אזי ההרצאה התיאורטית כנראה פוגשת, שאליו חותרים

  . המציאות המוכרת לכם ולי

שעליהם  כיםהאם התהלי, השאלה היא כמעט פילוסופיתו, אי אפשראבל פטור בלא כלום 

 .יות ביחס למטרהמתודולוגיה נדבר עוד מעט מבטיחים החלטות נכונות או החלטות ראוכ

בנויה , זאת אומרת אפשר לנקוט במתודולוגיה מצוינת. לא, ובצער רב צריך להודות ביושר

יכול . ורחמנא ליצלן אפשר גם הפוך. רעות וההישגיות נמוכהתהיינה והחלטות , לתלפיות

  . להיות שהשלומיאליות היא כל כך רבה בחלק המתודולוגי ובסוף משיגים

למשל ואולי אירועים  "ששת הימים"מלחמת חוקר את תולדות הוא החוקר ההיסטורי אם 

ל בכל זאת השיג "מאד למצוא ממשק חד וברור בהגדרת המטרות וצה היתקש, נוספים

 "שלום הגליל"ניקח את מלחמת , ואילו במקומות אחרים. מטרות שאולי רק לאחר מכן הוגדרו

גדר היטב על ידי הדרג המדיני המטרות הוגדרו ה, כדוגמא בולטת קיצונית לכיוון האחר

לא רק משום היכולת הצבאית הלא מספקת אלא משום שלא התרחש . ובחלקן לא הושגו

האבחנה של ראשי הצבא בין המטרה , ליו אני ארצה לדבר פהעהתהליך המובנה ש

האם ניתן להשיג על ידי שימוש בכוח צבאי את , או במילים אחרות, המוגדרת לבין המודעות

  . וגדרו כהלכההמטרות שה

לא ניתנות " שלום הגליל" תאבל שתיים מתוך ארבעת המטרות שהוגדרו במלחמ, מי שזוכר

כי נתבקשתי לדבר על הממשק , או אז ישאל השואל. על פי שיפוטי להשגה על ידי כוח צבאי

ואני מניח שהתכוונו השואלים שאני אדבר ? מהו הדרג הצבאי, בין הדרג המדיני לדרג הצבאי

החלק המודיעיני שהוא  את גם,  ג הצבאי האופרטיבי הפיקודי אבל לזה אני מוסיףעל הדר

אבל . כי כשרוצים לסייע לדרג המדיני בהפנמת המודעות אי אפשר בלי המודיעין. צבאי



 

  

המומחיות שלו , הסתירה היא סתירה עצומה כי למודיעין יש מומחיות מאד משונה אם בכלל

זו מומחיות מתבקשת אבל היא משולה למומחיות  .לעבר, מתייחסת בעיקר להיסטוריה

, אלה שמציבים את המטרות, אלה שקובעים את המדיניות, ואילו הקברניטים. אקדמית

האם המידע שהצבא יודע לספק בהקשר המודיעיני ואחר כך גם . מנסים לצפות פני עתיד

שאלת  זו, העתידית הבמשהו לראיי מסייע, בהקשר של יכולותיו האמיתיות של הצבא

  . השאלות

על האבחנה בין האידיאל , ואני אחזור על זה מן הסתם יותר מפעם אחת, אני רוצה להתעכב

המטרה ניתנת . קודם כל צריך לדעת את האיומים אחרי שהוגדרה המטרה. למודעות

להגדרה כמובן וכל אחד בדמיונו יעלה הגדרה של מטרות ראויות להשגה שאמורות להיות 

דרג המדיני אבל הצבא נחשף יותר ויותר מדי פעמים לכך שלא הוגדרו לו מוגדרות על ידי ה

  . המטרות

אבל אנחנו זוכרים , הצבעתי על הבעייתיות בהגדרת מטרות שלא ניתנות להשגה מחד גיסא

היסטורית לא מעט אירועים שהצבא או הכוח הבטחוני הכולל של מדינת ישראל הופעל 

והתוצאה עזרה לנו מבחינה היסטורית קצת לזכך . ינילמטרות שלא הוגדרו על ידי הדרג המד

היא דוגמא " ששת הימים"מלחמת , ניצבנו בפני תוצאה כאשראת חוסר הגדרת המטרות 

רדוקס יש פה איזה פ. יש דוגמאות נוספות בהיסטוריה הבטחונית מדינית של הצבא, אחת

מישהו שאין לו סמכות שבא ככי לעיתים  ,תעוזה לא פשוטה וזו, שהדרג המדיני מעז, מובנה

אבל העומדים בראש המערכת , הרי לממשלה יש סמכות פורמלית על הצבא, בלתי פורמלית

  . המדינית לעיתים לא ניחנים בסמכות הבלתי פורמלית

גם אלמלא היה , הסמכות הבלתי פורמלית של ראש ממשלה כמו יצחק רבין, אני אתן דוגמא

מבלי לתת , אחרים שנסיונם הצבאי הוא קטן בהרבהואילו . היא סמכות ברורה, ראש ממשלה

פורמלית כשבאים להגדיר את המטרה ואו אז יש על הצבא - לא ניחנים בסמכות א, שמות

אבל גם אם היא לא , לעיתים גם בהגדרת המטרה, לעזור, תפקיד שאיננו באופן טבעי חלקו

מה שקוראים , עומד מולנו והידיעה מה עומד לרשותנו המהוגדרה בהבנה של הידיעה 

ולהביא  ,דל בין הערכת מודיעין להערכת מצבאו ההב, בטרמינולוגיה הצבאית הערכת מצב



 

  

מה נכון לא מבחינת החזון המדיני שהקברניט . להפנמת המודעות מה נכון ומה ניתן לעשות

  . אנחנו מבינים שלכוח צבאי יש גם מגבלותשמציג אלא 

קל , שהם לחם חוקו של צבא היו מגבלות גם בדברים, לצערנו במלחמת לבנון האחרונה

אתן . מול האיומים הנשקפיםעליהם וחומר שמטילים על צבא מטלות שהוא איננו יכול לענות 

מבחינה אסטרטגית אם היינו צריכים למנות היום את האיומים על מדינת , דוגמא במאקרו

גרפי הוא בעל אבל אם מישהו חושב שהאיום הדמו, ישראל אז יש איומים צבאיים מוכרים

אזי לא הצבא יכול לפתור או לגשר בין , משמעות לעתיד מדינת ישראל ולמטרת העל שלה

  . האיום לבין התוצאה

שאני חושב שבצדק יגדיר מי שיגדיר את , אם אנחנו חושבים שיש פה תופעת אסלאם קיצוני

ואני לא  .הצבא לא יודע לספק את הבטחון הלאומי הנדרש בזה, האיום הזה כאיום של ממש

כי הממשק בין הדרג המדיני לדרג , עוסק בצד האופרטיבי בלבד אלא בהסתכלות מאקרו

  . הצבאי או לדרג הבטחוני חזקה עליו שלא יעסוק בטקטיקה

הוא אמר תראה איך בבטחון ,  במידה רבה של תסכולובי בזמנו הגדיר טוב כרהיהושפט 

אומרת כולם יודעים מאיפה לנסוע  זאת. הלאומי שלנו עושים טקטיקיזציה של האסטרטגיה

אבל מאבדים את תמונת המאקרו ובעיקר שוכחים , ומה לעשות ועם איזה סוג נשק מפעילים

  . שצריך להגדיר אותה ולראות שהיא ברת הישג

אני יותר מאשר רומז שהתפקיד של הצבא או של מערכת הבטחון מרחיב מעבר להגדרה 

ואני ער לרגישות של מה שאני  ,בהגדרת המטרהלעיתים , הרשמית בסיוע למקבלי ההחלטה

אבל לא פחות מזה ואולי יותר מזה בהפנמת כל הידוע עד כדי מודעות שתראה , אומר עכשיו

חובה של העומד בראש הצבא או העומדים  ואני חושב שז. ותציג מה אפשר ומה אי אפשר

  . בראש הצבא לנסות בהערכת המצב להסביר גם מה לא ניתן על פי דעתם

כמעט רציתי להגיד נימוס אבל ברור שיש , זה ויכוח שכמובן צריך להיעשות במידה ראויה של

אין סימטריה בין הצבא לבין הדרג המדיני . פה איזה דיאלקטיקה מאד מאד פרובלמטית

יש האומרים רצון , יש האומרים חזון, אמורה להיות ראייה עתידית, משום שלדרג המדיני

בעיקר , ואילו הצבא. גם אם לעיתים הוא מתקשה בעניין הזה, להגדיר את המטרות האלה

הוא , אין לו שום תקפות בגלל הידע האצור בתוכו לראות את העתיד, החלק המודיעיני שלו



 

  

והצבא לא תמיד שותף והרבה פעמים גם לא יכול להשלים את הראיה הכוללת . איננו יודע

  . תחת הגדרת המטרה משום המגבלות של כוח צבאי

בין האיומים , לעיתים מדאיגים, הולכת ופותחת פערים, ברמת המאקרו, ינת ישראלמד

הנשקפים אליה לבין היכולת שלה לענות באספקטים של בטחון לאומי על ידי שימוש בכוחה 

יש איומים לאומיים , ל לא יודע להתמודד עם איומים צבאיים"אני לא אומר שצה. הצבאי

  . ל"לום עם כוחו של צהכוללים שאין עניינם כמעט ולא כ

, אמרתי אסלאם קיצוני. אבל הוא לא מספיק, ברור שהוא חיוני, ל דרוש"ברור שכוחו של צה

אפשר לדבר על איום של , אפשר לדבר על עליונות טכנולוגית כלכלית, אמרתי דמוגרפיה

אפשר לדבר על איכות חברה , אובדן לגיטימיות בינלאומית לבית היהודי פה בארץ ישראל

וכשהמדיניות היא . נחלשת או נסדקת מכל מיני טעמים שאין עניינם עם הכוח הצבאי שלנוש

ואני לא מתכוון לטקטיקה של הסיכול הממוקד אלא שהמדיניות , מדיניות של סיכול ממוקד

אזי הפער , המתעצבת לנגד עינינו היא מדיניות שמגיבה לאירועים תחת לנסות לעצב אותם

  . הולך וגדל

האיום הצבאי שאיומים הצבאיים הקונבנציונאליים המוכרים לנו אני חושב המול דווקא 

בתהליך ירידה לא בתהליך , הקונבנציונאלי הנשקף אל מול מדינת ישראל נמצא, המסורתי

אתם , אתם יודעים הרי את מצבה של מצרים בהקשר הזה ואני מבין את הפוטנציאל. עליה

ל "יימרת לסגור את הפערים בינה לבין כוחו של צהמתואפילו סוריה , מבינים מה קורה בירדן

לא הצליח , שהיא בממוצע סטטיסטי אחת לעשורעל ידי הגעה לאיזון אסטרטגי כהגדרתם 

בשאר מנסה עכשיו בלי להגדיר את זה באופן רשמי לנסות להגיע , האבא של בשארבכך 

ל "הצבאי של צהאבל ברור לכל בר בי רב שאם תהיה הפעלה מושכלת של הכוח , לדבר הזה

ל יש יכולות טובות בהרבה ביחס לאיום שמאפשרות לו להשיג את "לצה, כנגד האיום הסורי

  . המטרות אם וכאשר תוטלנה

לפעמים יש גם מגבלות למטרות שהוגדרו כפי , אבל למטרות שלא הוגדרו יש מגבלות

לא , הדרג המדיני ברוב המקרים. שיתפתי אתכם בהסתכלות על מלחמת לבנוןשרמזתי או 

כל , דא עקא. עוסק בהסתכלות שוטפת של אירועים וכמעט ולא נדרש לתהליכים, תמיד



 

  

אימת שניסו לעצב את העתיד על ידי תהליך של ממש לא תמיד ההצלחה היתה הצלחה 

   .גדולה

לעצב מציאות חדשה , חייבים להודות בזה אינטלקטואלי היתה ניסיון' 82מלחמת לבנון 

זה לא היה רק הפעלת כוח צבאי כדי לחסל את תשתית הטרור כנגד הגבול , במזרח התיכון

התוצאות כתובות בספר דברי  .רחב בהרבה, היה פה ניסיון אחר, הצפוני של מדינת ישראל

  . הימים

, במלחמת לבנון השניה, מראשגם אם היא לא הוגדרה , והיתה יומרה, יכולה להיות יומרה

אבל , כל מי שמגדיר מטרות למלחמה הזאת הוא מגדיר אותן בדיעבד ,היא לא הוגדרה

, לטפל בבעיית החיזבאללה. מפעולה תגובתית על אירוע היה ניסיון להרחיב את זה לתהליך

היא  ,ואני לא רוצה לדבר על התוצאה, מורגואידך זיל , סדרי הבטחון בגבול הצפוןאת לשנות 

  . זכורה לכולם במידה מספקת

אבל ההבדל בין הטיפול השוטף באירועים לבין ניסיון לטפל בתהליכים הוא הבדל שהצבא 

, שממשלה מחליטה אמנם להישען על הכוח הצבאי שעומד לרשותהכ. אליוצריך להיות מודע 

אבל  אפילו מומלץולזה שימוש , תהליכים על ידי הסדרים מדינייםשל אבל לטפל טיפול 

  . שימוש מושכל בכוח צבאי פוטנציאלי תוך שימוש בנשק שאיננו צבאי כדי להשיג מטרות

כל תכליתם להבטיח את השגת , יש האומרים אפילו הסדרי שלום, הרי התהליך המדיני

הכוח הצבאי . השלום הוא אמצעי, כך אני מאמין, השלום איננו מטרה. מטרת העל

  . הוא אמצעי, נו חזותהוא אינ, שמשתמשים בו איננו מטרה

אבל אין תאימות בשנים האחרונות בין התפתחות הכוח הצבאי למול שינוי מפת האיומים 

או אין הפריה הדדית במידה , ובעיקר שאין אולי הבנה בין שני הדרגים במידה מספקת

מה רוצים להשיג ומי שרוצה להשיג דבר שלא , מה מטרת העל, מה היעד המערכתי, מספקת

  . אותו עליו שלא ישיגקה הוגדר חז

כדי להשקיט את המצפון  ,חדשות לבקרים, בטחון הלאומי של מדינת ישראלבאז זו בעיה ש

מהמעט . מקימים וועדה לבחינה מחודשת של תפיסת הבטחון ,האינטלקטואלי שלנו

עבודות של הוועדות האלה הן כמעט לא עסקו בהמלצה של ממש בבניית תפיסת לנחשפתי ש

גם אם , כי אתם יכולים להסכים איתי. בים שהם אינם צבאיים או אינם בטחונייםהבטחון ברכי



 

  

שהימנעות , פרטית של כל אחד מכם היא עניינכם הפרטיההשקפת העולם הפוליטית 

אבל שימוש הישגי בהסדרים מדיניים תורמים לבטחון הלאומי לא פחות , משימוש בכוח צבאי

בכוח האש שלנו , בכוח האוויר שלנו, ריון שלנומאשר שיפורים הולכים ומתמשכים בכוח הש

והממשק הזה הוא ממשק שבדרך כלל לא בא לידי ביטוי והוועדות האלה . וכן הלאה והלאה

  . חזקה עליהן שהן מפרסמות את המסקנות

כי מה . בדרך כלל פועל יוצא של חוסר רצון להעמיק של דרג מקבל ההחלטה היאאבל וועדה 

לה שיושבים בוועדות האלה לבחינה מחודשת של תפיסת הבטחון הרי א, בצע לנו בוועדה

לא התחדש הרבה , אלה שישבו בעמדות קודמות שעסקו בבטחון הלאומי גם קודם הם

- מחייב את הדבר אבל יוצרת א, שינוי במפת האיומים, ודווקא בגלל השינויים. בהקשר הזה

ותו ויש לו פוטנציאל יש לרש, מקבל ההחלטה, סימטריה משום שהקברניט-א. סימטריה

לא שבצבא אין . הצבא צריך לתת תשובה, לצבא אין, להחליט החלטות שמעצבות עתיד

חזקה על הצבא שהוא ינסה , ראיה עתידית לפיתוח מערכות נשק ולתפיסות הפעלה של כוח

  . לקדם את זה

, אולי היא משקפת מציאות, אבל אתם מכירים כבר את הבדיחה שהיא בעצם אולי לא בדיחה

אבל האמירה הזו היא אמירה , זו אמירה. שצבא בדרך כלל מתכוון או מתכונן למלחמות שהיו

מהי תורשת , אם יורשה לי אפילו בטקטיקה הכי פשוטה, הרי מה היא. שהיא אנושית

לא בהכרח מה . התובנה שלנו על בסיס מה שהיה וז? מהי תורשת הפעלת הכוח, הלחימה

אני מקווה שהוא צנוע דיו , אבל המודיעין, אותנו מה צפוי לנו והמודיעין מנסה להשכיל, שיהיה

זה גם לא תפקידו להגיד מה . הוא גם כן לא יודע מה יהיה. להודות גם כן באמת פשוטה

הוא צריך לסייע לדרג המדיני ולדרג הצבאי הבכיר לבחון מה אפשר שיהיה לא מה , יהיה

יש סכנה שבתוקף , להיפך. ות את העתידתכונה בלתי אנושית לחז וז, כי לא יודעים, יהיה

הידענות והידע שיש במודיעין הם יוצרים איזה אקסטרפולציה היפותטית ובאמצעות מה 

זו , זו שגיאה. הם מנסים לשרטט למקבלי ההחלטות מה יהיה, שזה מחקר היסטורי, שהיה

  .שגיאה מעשית ובעיקר פח יקוש למקבל ההחלטהגם , שגיאה גם אינטלקטואלית

אני הרי לא איש מודיעין מובהק ולכן אני מרשה לעצמי , נהוזו הערה שאני חוזר וש, דיעיןהמו

המודיעין משול בעיני לחוקר היסטורי בדיוק כמו . להיות אולי טיפה יותר ביקורתי בעסק הזה



 

  

הוא צריך כמובן באמצעות מה שהיה . בדיוק אותו דבר, ל"חוקרי תורת הלחימה של צה

וחובה על , והוא צריך וחובה עליו. להבין את המציאות התפעולית, והלנסות להבין את ההו

. ואני נותן דוגמא קונקרטית. הדרג הצבאי לא רק המודיעיני להצביע על מה שאפשר שיהיה

אפשר לשרטט  , באספקטים הצבאיים, מה שמתפתח לנגד עינינו בצבא סוריה ובסוריה בכלל

ל עד כדי "מספק אל מול כוחות היבשה של צהאיום שאפשר שצבא היבשה הסורי ייתן מענה 

ט וכושר "אני רק אמרתי שאני מזהה שם כושר נ, אני לא אמרתי שצבא סוריה יותר טוב. איזון

. לשים כמעט את המאמצים לאל של כוח השריון הישראלי, אש וכוח התבצרות שיכולים לסכל

משום שהדברים  אלא, לא בגלל שהאנשים לא מוצלחים, לא בגלל שהטנקים לא טובים

, ה מישורים מקבילים שבכלל לא נפגשותהאלה לא נפגשים ומלחמת לבנון האחרונה הרא

  . סוג איום מול סוג מענה שלא נפגשו בכלל

, ואני לא מדבר על כל התהליכים שהתרחשו במלחמה שמחלקם הגדול אנחנו לא שבעי רצון

ל יכול להשיג במלחמת "ך צהאי. לא נפגשוש, אני מדבר על שני מישורים צבאיים מקבילים

כך אני , ל שהיה מפעיל"ואם היו מוגדרות אז חזקה על צה? לבנון השניה מטרות שלא הוגדרו

  . את כוחו הצבאי בצורה קצת אחרת, מקווה

האם זה תפקיד . מנתחים רגיש באזמלזה מעלה שאלה כבדה שגם פה צריך לטפל בזה 

הם , הדרג הפיקודי העליון, המודיעין והצבא, כמעט רומז שהצבא, כי אני רומז? הצבא בכלל

מזה עשוי להשתמע שהם צריכים להיות המנטורים , מסייעים למודעות של מקבלי ההחלטה

ל הדרג או צריכים להיות המורים ש, או צריכים להיות החונכים או צריכים להיות המחנכים

המדיני כי לדרג המדיני בהיבחרו בבחירות פוליטיות דמוקרטיות רגילות לא נדרשו כישורים 

  . התואמים את איכות ההחלטות הנדרשות

אני לא אומר את זה בלגלוג אבל אין הכרח לסיים את המכללה לבטחון לאומי כדי להיות שר 

בל זה דבר 'יוק האם בינת גטים כדי להבין בד"אין הכרח לסיים קורס מח. במדינת ישראל

זה מטיל אחריות כפולה , ראוי לטיפול או דבר לא ראוי לטיפול וזה מטיל את האחריות

הוא גם אחראי למודעות של , הוא אחראי לא רק להפגנת יכולתו הצבאית. ומכופלת על הצבא

לים ואני לא יוכשהצבא מנער את חוצנו אז יש מלחמה עם מישורים מקב. מקבלי ההחלטה

וצה להגיב לפרובוקציות התקשורתיות האחרונות של כל מיני אנשים שמביעים את זעמם ר



 

  

כי על זה כבר אמרו במקורות טול קורה . על מה שהיה, אבל המאד לא מוצדק, האנושי המובן

  . מבין עיניך

שאם סוגי מפקדים שאתם ואני , כי יש פה רקע צבאי כל כך מובהק, כמעט אני מעז לומר

הצבא , ם המטה הכללי ואפילו הדרג המדיני היו מבולבלים בהגדרת המטרותגם א, זוכרים

אני לא אגיד שמות של אלופים . היה יודע לפתור את הבעיה בצורה סבירה הרבה יותר

אני זוכר , לא בחייםכבר ל "אמיר דרורי ז. אני אתן רק דוגמא אחת אם יורשה לי, הזכורים לנו

והדרג , ג המדיני שהוא היה כבד תרתי משמעהייתי ראש חטיבת המבצעים וכל הדרש

ואמיר , יושבים לו על הגב, רמוןאהיו נוחתים כל יום אצלו ב, ל רפול"הרמטכ, הפיקודי העליון

שהם כובערב , לא היה אומר כלום. את הציפורניים היה מכוסס אבל היה לו איפוק ראוי לציון

ב כי הייתי מפסיד את המסוק זה היה לא טו, כולם היו הולכים היה מבקש ממני להישאר

  . ואומר עכשיו בוא נראה מה עושים, חזרה לתל אביב

זאת אומרת הניסיון של הדרג המדיני עם מודעות או בלי מודעות לנסות לעצב דבר עד כדי 

יצר מצב שדרש התערבות , בטקטיקיזציה של האסטרטגיה, יהרכבכדברי יהושפט , עיסוק

ואני כל פעם , אחרונה זה לא היה מכל מיני סיבות ידועותובמלחמת לבנון ה. פיקודית צבאית

אבל כולנו כך או אחרת מרגישים את , מזכיר אותה ואומר שאין טעם לדוש בעניין הזה

המועקה בעניין הזה כי דרג צבאי אחראי לא רק על ההישגים הצבאיים שמשרתים את 

לא  וז, הגדיר אותההמטרה שהוגדרה ואם היא לא הוגדרה יסייע בבקשה במטותא ממנו ל

  . אבל הוא אחראי גם על המודעות. בושה

לא , צבא הגנה לישראל, להסביר גם במלחמת לבנון, היתה חובתו של צבא הגנה לישראל וז

. לסייע בעיצוב המודעות של הממשלה מה ניתן לעשות, מערכת הבטחון ולא שר הבטחון

אבל ידידותי , ריבוני כמובן, למשל לעצב או לבנות או לאפשר הקמת משטר אחר בלבנון

יכול להיות שהוא ינבע . זה לא דבר שהוא בר הישג על ידי כוח צבאי, באוריינטציה לישראל

ל "לשמחתנו במדינה דמוקרטית כמו שלנו לצה. לא המומחיות של הצבא ומכוח צבאי אבל ז

יפו אבל צ, אין מומחיות בלשנות סדרי שלטון ואני מקווה שגם לא תהיה לו בהקשר הזה

. דבר שהוא כנראה לא בר הישג, אמנם לא על השלטון אצלנו ולא על המשטר פה, ממנו

שלום "הוא חיסל את תשתית הטרור במבצע , טובה מאד, ל כן ידע ועשה את זה בצורה"צה



 

  

אפשר לחלוק כמובן על כל , הוא טיפל בזה טיפול צבאי ראוי, את זה הוא ידע לעשות, "הגליל

, ו כך או אחרת אבל מטבע המלחמות יש גם דברים שהם פחות טוביםמיני ניואנסים שתוחקר

ל פעל כמכונה מערכתית שניסתה לשרת הגדרה של מטרת על "אבל צה, יותר טובים

. אלא שלא פעל מספיק למודעות של מקבלי ההחלטה מה ניתן ומה לא ניתן להישג, מדינית

באיום האיראני או באיום הגרעיני  הרי אנחנו דשים ודנים, גם היום, הרי אנחנו מבינים למשל

אני לא יודע עד כמה , זאת אומרת כבר יודעים, הצבא היום אומר, או באיום הרקטי והטילי

, לא עלינו, אין לו תשובה למסה של טילים ורקטות שעשויים לנחות על העורף אםש, מודעים

לא לכל , אל הפועל תפרוץ מלחמה בין סוריה לבין ישראל ואם האיום האיראני יבשיל מן הכוח

  . הדברים יש תשובה

מערכת , נשק תמורת נשק, אבל תפיסת הבטחון היא לא פועל יוצא רק של מתן מענה צבאי

, ובהסתכלות העתידית. אלא זו תפיסה כוללת, תמורת אמצעי לחימה, אמצעי לחימה, ח"אמל

היבט אבל אם וכאשר מדינת ישראל תגדיר כמטרה להקטין את האיומים שיש כלפיה ב

זה כל אחד  ,אז נשק מדיני הוא גם סוג של מתן, יונאלי ובהיבט הסמי קונבנציונאליהקונבנצ

בהסתכלות היסטורית כמעט , להיפך, ל יכול להבטיח את זה"אבל לא רק כוחו של צה, מבין

ל לחם כארי במלחמת יום "צה. אמפירית השימוש בכוח הצבאי לא הביא להשגת מטרות

  . התקשה מאד לספק דברים שהם אינם צבאייםאבל , ת נוספותלחם מלחמו, הכיפורים

זה היה פועל יוצא . הרי אף אחד פה לא יזם הפעלת כוח צבאי כדי להשיג שלום עם מצרים

טחון הלאומי שלנו רק יית הביכנראה בהוו, בוא נהיה יותר בוטים, אני אגיד אחרת. של אירוע

  . אירועים טראומטיים מביאים לשינוי סדרי בראשית בהיבט המאקרו אסטרטגי

אני מסכים . אני חושב שהאינתיפאדה הראשונה במידה רבה מאד הביאה לועידת מדריד

אם היינו משוכנעים שיש פה כוונת מכוון של הפעלת ) יום הכיפורים(שבלי המלחמה הזאת 

אזי אפשר להגיד יש פה איזה אסטרטגיית על , ודעים שזה לא כך היהוכולנו י, כוח צבאי

זה תוצאתי לחוסר החלטה של אסטרטגיה או . שהשימוש בכוח הצבאי הביא לעניין

  . לאסטרטגיה לא נכונה שלא עמדה במבחן והתוצאות כמובן ידועות

ל זה דיברתי ע, ל דבר שלא תוכנןשאני מסכים שהתוצאה לעיתים יכולה להיות תוצאה 

יתה טובה אבל התוצאה טובה ויכול ייכול להיות שכל הערכת המצב לא ה. בהקשר התהליכי



 

  

זאת אומרת אם מלמדים בבתי הספר שפה פחות מסובכת מהשפה של . להיות גם הפוך

השפה המאד מפולפלת הזאת לא התרשמתי שהיא עוזרת במשהו , ושכמותושמעון נווה 

לא מבטיח את הדבר אני , פשוטה עשוי לעזור אבל שימוש בשפה יותר, להשגת המטרות

  . הזה כמובן

על הצבא או על  ,אוריהיואני מתנתק מהת, טחונית במדינת ישראליאם כך בהוויה המדינית ב

טחון בכלל ועל הצבא בפרט יש תפקיד מעל ומעבר לשימוש ולתפעול של הכוח ימערכת הב

, רכת המודיעין הלאומית הכוללתוזה לא מקרה שאגף המודיעין נושא באחריות להע. הצבאי

גם להתריע , זה לא מוגדר תמיד בכל מקום אבל כולם בסוף מבינים שהאחריות היא עליו

זה , וגם להצביע על סיכויים לתפנית מדינית, בפני סכנות, בפני מלחמות, בפני איומים

  . לא כולם שותפים לדעתי, תפקידו כפי שאני מבין אותו

משום שכל עוד שיש איומים כלפי מדינת ישראל ראוי למודיעין , המדוע הגוף הצבאי עוסק בז

זה כבר איננו דיון מנותק . טחונית שהוא יעסוק בעניין הזהישעוסק במערכת הצבאית ב

גם אם , מה שקרה שהצבא אם כך שותף בעיצוב התובנה של האיומים. מהאיומים שיש לנו

מה לראש , פי שהזכרתי קודםאוגרהעניין הדמ. האיומים האלה הם אינם בעלי אופי צבאי

אבל אי אפשר שלא לקחת בחשבון ולא לשקלל היבטים מהסוג , פיאן ולעניין הדמוגר"אמ

ן לכאורה או למודיעין הצבאי ולאובדן אפשרי של לגיטימיות בינלאומיות "מה לראש אמ, הזה

  ? כלפי מדינת ישראל

אני לא חושב שיותר מדי מדינות אירופאיות תזלנה דמעה אם תהיה , אני אהיה יותר בוטה

פחות חזקה אבל יש פה , יש עוד איזה מחויבות היסטורית יותר חזקה. פה מדינה דו לאומית

ואפילו . ל לא מבטיחה כמובן התמודדות איתם"כל מיני תהליכים שעצם יכולתו של צה

אני לפחות חושב שאתם , נגיד נשק גרעיני איראני, צבאית ממש שהאיומים בעלי אופי מאיים

ל איננו מספיק כדי להתמודד אם וכאשר האיום "שכוחו של צה, מבינים את העניין הזה

ברור שצריך שתהיה פה יכולת , זה לא מספיק, האיראני הגרעיני יבשיל מן הכוח אל הפועל

של , בעיני בהירה בהרבה, וקא לראיהוהסכימה של סך כל האיומים מביאה אותנו דו. צבאית

שהם הולכים בסמטא כטחון הישראלית שהקפידו יהאבות המייסדים של תפיסות הב

  . וזה חלק בלתי נפרד. מטפוריתבלשון , החשוכה לא לריב עם כולם בבת אחת



 

  

שהאיום הצבאי הקונבנציונאלי המסורתי קטן בשנים האחרונות , זה אני אומר דווקא נוכח

אני , אין לנו כבר לא חזית מזרחית ואין לנו צבא ירדני שמציק ואני לא מתגעגע, בסדרי גודל

בתעלת סואץ מול צבא מצרי שיכול לצלוח את התעלה  סל פרו"רק מציין את העניין ואין צה

אז בהוויה המדינית בטחונית של מדינת ישראל אני חושב שהצבא לא יכול . כפי שהוא עשה

ע מתי הוא יוכל להשתחרר מהאחריות שיש לו גם לקדם פני ואינני יוד, להשתחרר עדיין

וזה , בכלל ידענות? כי מה בצע לנו בידיעה. לא רק בידיעה, איומים אבל גם לסייע במודעות

שוב , חלק מכם כבר שמע אותי אבל אני אסתכן שלא רבים שמעו את הענייןשגם משפט 

היזהר שלא תיטרף , דיעיןשהוא התריס כלפיי כראש אגף המו הרכבימשפט של יהושפט 

אני מתרגם , זאת אומרת קצת שכל לא מזיק. לא מספיק לדעת. עליך חוכמתך מפני ידענותך

  . אותו

השכל הלאומי מתגבש כפי שמתגבש אז יש ראשי ממשלה שחשבו שצריך לנסות לחנך 

אז אחת . מכון ישראלי להשכלה בכתב היהפעם , י השכלהידבמירכאות את הדרג המדיני על 

שבועיים היו באים חכמי המודיעין וחכמי הבטחון הלאומי ללמד את הקבינט כל מיני , שבועל

ולכן על הצבא מוטלת האחריות הזאת לא רק לדעת אלא . דברים אבל ברור שזה קשה מאד

היתה  ,ויש דוגמאות למכביר איך לא היתה מודעות. גם להבטיח שיש מודעות למה שאומרים

  . ת והדברים האלה תפחו בצורה קשהידיעה אבל לא היתה מודעו

לא רק צריכים להשפיע , במה הם באמת יכולים, על הקברניטים,  אבל זה מעלה שאלה

ככל שאתה מטפס למעלה אתה , ולצערי יש לכאורה מתאם הפוך, בהסתכלות הכוללת

. הרי ראש ממשלה לא יכול להבטיח שלא יחטפו חייל עוד פעם בגבול הצפון, משפיע פחות

נענה זה הם אבל זה , אני חושב שדי לנו אם נענה על ארבע קטגוריות. אבל הוא הקברניט

 ,שאם לא כן יעשה הדרג המדיני, בעיקר הדרג הצבאי, צריך להבטיח. כולנו יחד בהקשר הזה

אבל לא די בזה . לים להגדיר בבירור את המטרותחובת הדרג הצבאי הבכיר לוודא שמשתד

זאת אומרת אם נגדיר שאנחנו רוצים . אלא להבטיח עד כמה שאפשר שהן ניתנות להשגה

אני לא חושב שזה דבר בר , עם הפלסטינאים בעיקר, עכשיו שלום תוך שישה חודשים

פרטיבי לא רק במישור הצבאי הטקטי או האו, אבל הגדרת המטרות כל כך חשובה. השגה

  . אלא גם במישור הלאומי, שכולנו מבינים וזוכרים



 

  

הדבר השני בהסתכלות הכוללת בממשק הזה בין הצבא לבין הדרג המדיני זה שמה 

כל פעם , תמיד חסר. שמדינת ישראל יודעת להעמיד לבטחון לאומי זוכה לטיפול אופטימלי

שנה הדו שיח בין האוצר  כל, כמעט בלתי נסבל, זה הרי ריטואל כבר בלתי מתקבל על הדעת

. על תנאי השכר ועל תנאי השירות וכן הלאה והלאה, לבין מערכת הבטחון על התקציב

שאלת השאלות לדרג שמקבל את ההחלטה וגם לדרג הצבאי היא לא כמה יהיה לו אלא אם 

בטח לא יהיה מספיק מול כל , כי אף פעם לא יהיה מספיק, השימוש הוא שימוש אופטימלי

  . או צירוף כל האיומיםהאיומים 

דווקא אולי אם יש דבר אחד שאפשר להזדהות עם דבריו הקשים , החלק השלישי הוא חשוב

וגם בצבא אבל , זה חובת הדרג המדיני. צריך כן להקפיד מאד, והלא רלוונטיים של גל הירש

שהבחירה של העומדים בראשי המערכת הזאת תהיה , אנחנו לא מדברים היום על הצבא

שמחלחל משהו כאבל , גם אין אנשים כנראה מושלמים, אין דברים מושלמים. ראויה בחירה

השלכות על בטחון לאומי דברים שהם לא רק שלא ממן  ולתהליכי קבלת ההחלטות שיש ל

  . זה דבר מסוכן, פגום לחלוטין, העניין אלא הם מסוג עניין אחר

זה ו, זה בצד הנורמטיבי, להשפיע קל וחומר דרג צבאי, גם דרג מדיני יכול, והדבר האחרון

אבל גם דרג , אחרים יגידו מילים אחרות, הטקטיקאים מבינינו יגידו דוגמא אישית. דיון ארוך

ובוודאי , ככל שזה נוגע לתפיסת הבטחון הכוללת ולמטרות שעליהן דיברתי, מדיני במדינה

הוא . רמטיביהעניין הנו, מוכרח לקחת בחשבון גם את הדבר הרביעי הזה, הדרג הצבאי

מעצב לא מעט דברים ואני לא בטוח שבכל ארבעת הדברים האלה עשינו את המקסימום 

  .ם האלה זוכים לטיפול ראוי דיינואבל אם ארבעת הנושאי. בשנים האחרונות

  




