
  אויב –תמלול מצגת התרחיש 

  הרקע – 1שקף מס' 

בסרטונים הקודמים הצגנו את החשיבה כיצד צריך להתכונן למלחמה בעידן המידע, עידן עתידי 

כיום. כדי להציג את הדברים בצורה יותר קרובה לקרקע הפעם  ששורשיו וניצניו כבר יותר ממבצבצים

 בחרתי להציג תרחיש מלחמה, ובהמשך להציג דרכי פעולה אפשריות להתמודד ולנצח במלחמה כזו.

אבל כל  –עידן המידע יגיע בוודאות, ומלחמות תערכנה בו גם כן בוודאות זו ירייה באפילה, אמנם 

  ים כיום, והם יכולים להיות מגוונים ושונים עד מאד.השאר יתפתח בכיוונים שאינם ברור

אז מה הטעם לעסוק בזה? בסרטון הזה ובבאים אחריו איני מציג פתרונות, אני מדגים בעיות שצריך 

להיערך ולהתמודד איתן, כדי להציג כי זה אפשרי בחרתי דרכי פעולה אבל הן אינן טובות יותר מכל 

  פה.דרך פעולה אחרת שתתפתח בתנאי התקו

העיקרון המנחה אותי בחשיבה תיאורטית כזו היא שכל דרך פעולה היא דרך טובה כל עוד היא 

פתחו דרכי פעולה, הערכו  –וזו המטרה בהצגה הזו  –מתגברת על חולשותיה ומשיגה את מטרותיה 

  היום ותנצחו מחר.

   

  הבעיות – 2שקף מס' 

ים כיום האיום בעתיד יכלול במקביל אש ובנוסף לכל מה שאנחנו מכיר –הסרטון הזה עוסק באיום 

גם היא במגוון דרכים ובהיקף משמעותי, לחימה  –קטלנית כמותית ומדויקת, אש שאינה קטלנית 

ומעורבות אגרסיבית  –מגוונת במבצעיה ובמוקדי לחימתם לחימה באמצעות שליח  –היברידית 

 בינלאומית של מדינות וארגונים.

לא הצבא, והשטחים  –החיוניים הם האוכלוסייה והתשתיות  המתודה הכללית היא כי היעדים

השולטים הם מרכזי עוצמה שלטונית, כלכלית, חברתית, וכי הלחימה באלה משלבת לחימה קטלנית 

  ולחימה שאינה קטלנית.

 –לימה את הלחימה הקטלנית שהלחימה שאינה קטלנית, בסביבת עידן המידע הופכת למקבילה ומ

ם את טראמפ מנהל את מדיניותו בציוצי טוויטר, והרשתות החברתיות, כבר כיום אנחנו רואי

  וההפגנות מהוות גורם משפיע על התנהגות ממשלה ומדיניותה

אין כאן קואליציה ביטחונית, אין סיוע מסיבי  –מאלה של מדינות אחרות שונים תנאי מדינת ישראל 

וחיונית אבל על המלחמה היא לא מבחוץ, הרכבת האווירית במלחמת יום הכיפורים הייתה חשובה 

  השפיעה, ישראל רגישה למלחמת התשה.

  האיום – 3שקף מס' 

מטרת המלחמה בתרחיש הזה היא קידום תהליך שיביא בסופו של דבר להקמת מדינה פלשתינית על 

המלחמה הנוכחית מיועדת להקמת שתי מדינות זו בצד זו  –בשני שלבים  –כל שטח ארץ ישראל 

אבל בה איננו  –עשויה להיות מלחמה נוספת  –אם יהיה צורך או הזדמנות  –שנים  לאחר –ובהמשך 

 דנים עכשיו.

הלחימה נערכת על ידי ארגונים מיליציוניים כאשר הצבאות הסדירים משולבים במתקפה באש מנגד 

סייבר ותודעה, הצבאות הסדירים ערוכים להגנה מפני מתקפת הנגד  –ארוכת טווח, ובלוחמת מידע 

  שבוודאי תבוא מהאוויר וביבשה ומפני מתקפה יבשתית של צה"ל אל עבר מקורות הירישראלית הי

  התרחיש – 4שקף מס' 



מדינות מרוחקות ולבנון וסוריה,  –לוקחות חלק במלחמה הזו מדינות הגובלות במדינת ישראל 

אירן  –להם מישראל שמעורבות במלחמה על ידי שליחים ותמיכה אבל אינן שולחות כוחות סדירים ש

 וטורקיה, וארגונים מיליציוניים הפועלים משטחי כל המדינות בסביבה ומתוך מדינת ישראל

  לכאורה המלחמה מובלת על ידי חיזבאללה למעשה זו אירן המנהלת אותה

השוני המשמעותי בין מלחמות העבר במתכונת הזו היא במעורבות הפעילה ובניהול המרכזי של 

אירן או טורקיה וההפעלה המתואמת של כל המשתתפים, ראינו  –תיים מעצמה אזורית, אחת או ש

אולי הפעם.  –שם זה לא עבד  –במלחמת השחרור, במלחמת ששת הימים  –ניסיונות כאלה בעבר 

ונכשל ביכולת  –גם במלחמת יום הכיפורים המאמץ של סוריה ומצרים נערך במקביל אך בנפרד 

  להתיש ולפצל את צה"ל

  הערכת המצב – 5שקף מס' 

הרעיון המרכזי הוא הפעלה תואמת של מאמצים מדורגים על פי היתרונות היחסיים והתרומה 

 השילובית למלחמה הכוללת. כך:

ארגונים מיליציוניים מחוץ לגבולה של מדינת ישראל יכולים להפעיל אש על מטרות בישראל בעודם 

קשה לפגוע בהם בצורה משביתת פעילות הם אינם כוח מרוכז ו –מהווים מטרה קשה לזיהוי ולפגיעה 

מצעי לחימה בטווחים קצרים ובינוניים, רמת הפעלה מסתפקת בכוח אאלפי משגרים פזורים, מגוון  –

אדם מפעיל בינוני ומטה. פעולה כנגדם מחייבת את ישראל לחצות גבולות ולהפעיל מתקפות דבר 

  קשה של פגיעה באזרחים ובתשתיות.לה בעיית תדמית  תהחושף אותה לביקורת בינלאומית, ויוצר

פועלים במשימות טרור יחידים וקבוצות קטנות, יעדיהם  –ארגונים מיליציוניים בתוך מדינת ישראל 

לחימת  –הם האוכלוסייה ושגרת חייה, הפעלת טרור בעורקי חיים כמו תחבורה, מרכזי מסחר ובילוי 

וז המאמץ, עיקר המאמץ כאן הוא דעת ומקשה על רכ –ישראל בהם מחייבת הפניית מאמצים פנימה 

  ל ולחץ האוכלוסייה על השלטון.ההק

ובנוסף הם  –הצבאות הסדירים ערוכים ללחימה להגנה על שטח מדינתם כנגד מתקפות של צה"ל 

  סייבר, ל"א ותודעה. –משתתפים בלחימה ההתקפית באש מנגד ובמאמצי נלחימה ללא מגע 

  הרעיון המבצעי – 6שקף מס'  

הצבאות הסדירים של האויב ערוכים להגנה במדינותיהם, ומפעילים אש קטלנית ואש שאינה קטלנית 

הם כן מתכננים להלחם כתמרון כנגד  –הם לא מיועדים למתקפת תמרון ולחציית הגבול הישראלי 

 כוחות ישראלים באם ישראל תתקוף בשטחן על ידי כוחות יבשה.

נה על מרחביהם ולהילחם בכוחות ישראלים באם ישראל חילות האוויר והים שלהם ערוכים להג

  תתקוף במרחבם.

אש מנגד ומוכנות ללחימה יבשתית בשטחם כנגד כוחות  –כוחות המיליציות פועלים במתכונת דומה 

  ישראלים.

עם התקפות טרור כנגד התחבורה  –המיליציות בתוך מדינת ישראל פועלות בדומה לאינתיפאדה 

  ובריכוזי הערים

כנס למשא ומתן וזאת אמצעות לחץ יהלחימה היא יצירת לחץ פנימי על ממשלת ישראל להמטרת 

האוכלוסייה  –צה"ל אינו מטרה  –דעת קהל פנימית ומלחמת התשה בכל שטחה של מדינת ישראל 

האזרחית היא המטרה הן בפגיעה ישירה בה באש והן בפגיעה עקיפה בה על ידי שיבוש החיים, 

  ק המשק הכלכלי.פגיעה בתשתיות, שיתו



מאמץ ממוקד בדעת הקהל העולמית כנגד כל תגובה צבאית ישראלית וניסיונות  קייםבמקביל 

  בינלאומיים להביא להפסקת אש וכניסה למו"מ.

  התכנית – 7שקף מס' 

המלחמה מתחילה במהלומת אש עוצמתית על מספר רב של יעדים וריכוזי אוכלוסייה, ומתקפת סייבר 

 ות ניהול פיקוד ושליטה. כנגד תשתיות ומערכ

הלחימה מנוהלת לשיבוש החיים, להטרדה, לערעור היציבות  –מאחר והרעיון המבצעי הוא התשה 

  והחוסן הלאומי. אש מופעלת בטפטוף, בשעות בלתי סדורות וקבועות, ביום ובלילה.

אש בלתי קטלנית מופעלת במאמץ מרוכז לשבש מערכות תשתית, ולחדור לרשתות החברתיות 

  הפיץ שמועות ואי שקט, לערער את הביטחון בשלטון ובצבאל

הטרור הפנימי מופעל בכל הגזרות להגברת חוסר הביטחון האישי וליצירת לחץ על הממשלה להביא 

  להפסקת הלחימה 

מהלומות מרוכזות, ממשיך לשגרת הטרדה, שיבוש והפתעות מקומיות, במתחיל  –המאמץ מדורג 

לחץ על  –והבחירה בסוגי הפעילות מוכוונים להשגת שני כיווני לחצים מוגבר מדי פעם כאשר המינון 

  ממשלת ישראל מבפנים ולחץ בינלאומי על ממשלת ישראל מבחוץ

  המפגעים – 8שקף מס' 

 –האש הקטלנית פועלת במטחים כמותיים בטווחים הקצרים משלבת אש רקטות עם אש מרגמות 

יש נפגעים אזרחיים  –עמוד  בהספק הכמותי חלקן חודר את מערכת כפת ברזל שאינה יכולה ל

אש על ידי נחילי רחפנים  תלהנגב. מופע יוביישובבישובים עוטפי גבול הצפון, עוטף עזה, אילת  

 מתאבדים

 –עפולה, שולי גוש דן - חדרה, טבריה -יים מופעלת מול אזורים בגושים סביב חיפהנאש לטווחים בינו

  רעננה, ראשון לציון, רחובות, רמלה, לוד, אשדוד וקרית גת-נתניה, מודיעין, כפר סבא

  מותקפים נמלי הים ושדות התעופה בטילים ארוכי טווח מדויקים

  בטפטוף אך ללא הרף. תהאש מופעל

, לחדירה לשידורי הטלביזיה GPSלת לשיבוש התחבורה והתקשורת, לשיתוק אש בלתי קטלנית מופע

ההתקפות הן בגזרה רחבה ובו  -והרשתות החברתיות, מותקפת חברת החשמל וחברת מקורות, 

מופעלת מערכת  –זמנית כדי להקשות על מאמצי ההגנה, משובשת מערכת התקשורת הסלולרית 

במדיה בינלאומית, כינוסי האום ומועצת הביטחון קוראים הפצת שמועות, מאמץ אנטי ישראלי מופעל 

  רוסיה וארה"ב מקזזות זו את זו –לכניסה מידית למשא ומתן המעצמות 


