
4 | ראיון 
על השילוב בין עומק מחשבתי ועומק פיזי

ד"ר אמיר גילת, מפקד מערכות
“כאשר אתה נמצא במרחק של מאות ק“מ מהבית – מה שלא הבאת איתך 
פשוט לא קיים; מה שלא תכננת מראש או לא הכנסת מראש לתוך המערכות 
שלך – לא בנמצא. כשנגמרים המים, נגמר האוכל, או חלילה נגמרת התחמושת 
– הם באמת נגמרים. אם המטוסים לא מגיעים בזמן – אתה נשאר מול המטרה 
לבדך“. ראיון מערכות עם מפקד מפקדת העומק ומפקד המכללות הצבאיות 

אלוף איתי וירוב

08| התנגשות האסכולות: מה ישראל וצה"ל יכולים 
ללמוד מהמדיניות האמריקנית באפגניסטאן 

ובעיראק
אלוף ד"ר יעקב בנג'ו, ראש אג"ת. רס"ן שחר הלר, ראש המכון לחקר 
לניהול  בחוג  דוקטורנט  התמרון.  מערך  היבשה,  זרוע  היבשה,  לוחמת 

משאבי טבע וסביבה, אוניברסיטת חיפה
האמריקנים לא הפסידו באפגניסטאן או בעיראק – הם ניצחו. השגיאה שלהם 
הייתה טמונה במחשבה כי יצליחו למגר את האיומים העתידיים באמצעות שינוי 
תרבותי עמוק של מדינות אלה. מניסיונן של ארצות־הברית ושל ישראל אפשר 
ללמוד כי על אף שיש להימנע מהן ככל האפשר, מלחמות הן חלק מן ההכרח 

האנושי והגאופוליטי

16 | “מעברי האש״ – מודל אימונים לניצחון במלחמה 
בכל חזית?

אל״ם בני אהרון, מפקד עוצבת עקבות הברזל. סא״ל )מיל׳( ד״ר דותן 
דרוק, מדריך אקדמי במכללות הצבאיות ומנל״ח בעוצבת עקבות הברזל 
אימון־מודל “מעברי האש״ העלה את מוכנות הכוחות ללחימה בחזית עזה מול 
תוכנית אופרטיבית ספציפית ונבנה בהתאם לכשירויות שהוגדרו כדי לממשה. 
עם זאת, הסביבה המבצעית והתרחישים המבצעיים שונים בין עזה לחזיתות 
אחרות. על זרוע היבשה לוודא כי גרף האימונים מבטא את הצורך לשמור על 

איזון מתאים בין “מוכנות משימתית״ ו״כשירות מבצעית״

22 | אמנעה באמצעות כוחות יבשה
סרן רוסלן לוקיניך, רמ“ד מחקר באוגמ“ר 80, בוגר מחזור כ“א במלט“ק
המגמה בצה“ל היא לפתור את הבעיות המבצעיות באמצעות אש מנגד ועל־

ידי שימוש נרחב בכוח אווירי. צריך לזכור כי לכוח זה יש גם מגבלות, ולכן 
על הפיקוד הבכיר בצה“ל בכלל ובזרוע היבשה בפרט לחשוב על פתרונות 

לבעיות המבצעיות גם באמצעות כוחות קרקעיים

מבט אישי  | 30
בין מעילים ורוח: על האיזון בין פיתוחים   
טכנולוגיים ופיתוח מיומנות ורוח לחימה 

מפקדות  באימוני  וחונך  ברק  חטיבת  רמ“ט  שדה,  עמרי  )מיל׳(  אל“ם 
גדודים וחטיבות

בצה“ל מרבים לדבר במונחים כמו “מהלומות רב־ממדיות קטלניות“. חלקן 
טכנולוגיים  אמצעים  בהטמעת  התקדמות  מגמת  יש  ואכן  הפועל,  אל  יוצא 
המבצעי  יתרוננו  חשבון  על  תבוא  זאת  שהתקדמות  אסור  אך  מתקדמים, 

המובהק – ההון האנושי

36 | “דע מה למעלה ממך“ – התגשמות חזון הרחפן 
הביתי כאמל“ח משנה משחק במלחמות החדשות

יאיר אנסבכר, יועץ במערכת הביטחון ובצה“ל המתמחה במלחמות החדשות. 
רס“ן )מיל׳( אבשלום אהרוני, קצין אג"ם ביחידת מילואים מובחרת

והתווסף  מיקרו־טקטי  נעשה  התרחב,  המודרני  הקרב  בשדה  האווירי  הממד 
אזרחיים  רחפנים  המסורתיים.  היבשתיים  ולאיומים  התת־קרקע  לאיום 
הממלאים את השמיים ברחבי העולם הפכו לכלי נשק אפקטיביים בידי ארגוני 
טרור וצבאות כאחד. באמצעות עקרונות פשוטים אפשר יהיה לשפר רבות את 

סיכויי השרידות של הכוחות בשטח

40 | מפקדת המקלדות שוברת את תקרת הכשל: 
על מערכת הפו״ש העוצבתית בעידן הדיגיטלי

אל״ם )מיל׳( ד״ר דודי קמחי, יועץ ומדריך פו״ש בצה״ל, לשעבר רמ״ט 
98 ומפקד המרכז למפקדות

מערכות הפו"ש ביבשה משתנות. המרדף אחר מידע על האירועים מתחלף לאיטו 
לפיקוד  עזר  וממערכות  קדימה,  מהלכים  לכמה  השלכותיהם  על  ידע  לפיתוח 
טכנולוגיה  אבל  לאט,  משתנה  תרבות  אמל"ח.  למערכות  הפכו  הן  ולשליטה 

ומשברים משנים אותה מהר. הצעד הראשון הוא להכיר כי יש משבר

48 | הנגד בצה"ל: בחינה רטרוספקטיבית של 
יישום תפיסת "הנגד החדש"

רנ"ג ד"ר נמרוד בצון, מפק"ץ בפו"ם גדעון, בית הספר לפיקוד לנגדים
יושלם בתקופה הקרובה. אנו עדים  תהליך הטמעת תפיסת הנגד כמפקד 
היחידות  על  לפיקוד  כשותפים  במעמדם  שחלה  להתקדמות  כעת  כבר 
ולתהליכים בחיל המקצועי ואף במטכ"ל. עם זאת, עד להכשרת כל הנגדים 
והטמעת תפיסת הנגד כמפקד באופן מלא – הדרך עוד ארוכה, ורק בעוד 

כשני עשורים ישתחררו הנגדים מ"דור הביניים"

היחסים הביטחוניים בין הודו לישראל –   | 52
פוטנציאל לא ממומש

לורן דגן עמוס, דוקטורנטית במחלקה למדע המדינה באוניברסיטת בר 
אילן וחוקרת במרכז למדיניות ואסטרטגיה ימית בחיפה.

סא״ל אורן חזן, מפק״ץ בפו״ם אפק ולשעבר נציג צה״ל בהודו
הודו,  מול  שלה  האסטרטגיים  האינטרסים  את  מחדש  להגדיר  ישראל  על 
ולנסות לחשב מחדש את המסלול. חשוב לשמור על פרופיל גבוה ביחסים 
ולתעדף את הודו בתחומים שקשורים למכירה ופיתוח. מנגד חשוב שההודים 
שלהם  והביטחונית  המדיניות  המטרות  את  ברור  באופן  להגדיר  ימשיכו 
באוקיינוס ההודי ולבחון כיצד ישראל יכולה להקנות להם יתרון בכל הקשור 

להיבט הימי 

56 | הרוח הממלכתית: סוגיית הוספת ערך 
הממלכתיות כאחד מערכי היסוד ברוח צה״ל 

ד״ר עידית שפרן גיטלמן, המכון הישראלי לדמוקרטיה, אוניברסיטת 
רייכמן. פרופ׳ דני סטטמן, החוג לפילוסופיה אוניברסיטת חיפה, המכון 

הישראלי לדמוקרטיה
לעניות  הממלכתיות.   – רביעי  יסוד  ערך  להוסיף  הצבא  החליט  לאחרונה 
דעתנו הוספה זו הייתה טעות, אולם משעה שנפל הפור ראוי שנשאל את 
עצמנו איך יש לפרש את הערך הלכה למעשה. הערכים המנויים במסמך רוח 
צה״ל ובמסמכים דומים מנוסחים באופן כללי, ואינם יכולים לכלול עקרונות 

שינחו כיצד בדיוק יש לפרשם במציאות. זהו סוד כוחם אבל גם חולשתם

60 | כבלים, זרקורים, צוללות ואמנֹות: לקחים 
מבניין הכוח הימי בין מלחמות העולם

ד"ר יגיל הנקין, חוקר בקתדרה ללימודי צבא של המכללות הצבאיות 
ועמית במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

מעורבותם של מדינאים בתהליך בניין הכוח חיונית, ולא רק כחותמת למה 
שהצבאות שלהם רוצים, שכן בידיהם האחריות לקביעת יעדיה של המדינה 
ובניין הכוח הצבאי הנגזר מהם. המילה האחרונה היא תמיד אצל מי שהכדור 
נעצר אצלו – גם אם, לפעמים, הוא מקבל החלטות שאינן לרוחם של רוב 

אנשי המקצוע שלו

68 | ההיסטוריה מתחרזת – התשה מול מב״ם 
מקבילות ולקחים

סא"ל )מיל'( בעז קמינר, לשעבר ראש תחום הגנה אווירית 
אינטגרטיבית ומומחה ידע הגנה אקטיבית במטה חיל האוויר

מניתוח הכישלון במלחמת ההתשה, ניכר כי הסיכון המרכזי בהצלחת מאמצי 
פרט  הפסקתם.  להיות  עלול  המב"ם,  במסגרת  כיום  המופעלים  המניעה, 
להכרח להמשיך את מאמצי המניעה ללא לאות, אסור שייפסק פיתוח מגוון 

סוגי מענה איתנים לאתגר האסטרטגי של האיום המדויק

72 | הערות שוליים

3מערכות 464 מערכות 495
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