
המיקוד המבצעי במרחב החשאי:
האם נכון לחבר בין כוח צבאי 

בעל מסה לכוחות ביון?
האתגרים הביטחוניים שבפניהם עומדת ישראל הופכים את הפעולה במרחב החשאי לרכיב מרכזי 
במענה ואת הערך האסטרטגי הנדרש לפעולה כזו למורכב. כיום יש שני סוגי פתרונות: מתיחה של 
יכולות צבאיות סדורות או הרחבה של יכולות ביון. במאמר זה מוצע פתרון שלישי – כוח קומנדו 

מיוחד – שמהותו שילוביות בין הרכיב הצבאי לרכיב הביון

 Covert( חשאי  מבצע  מגדיר  האמריקני  ההגנה  משרד  מילון 
להסתיר  במטרה  לפועל  ויוצא  שמתוכנן  "מבצע   :)operation
מאחוריו  העומד  לגורם  הכחשה  יכולת  לאפשר  או  הזהות  את 
)sponsor(".1 שני מושגים נוספים המוגדרים במילון הם מבצע 
 )sponsored( )Clandestine operation(: "מבצע בחסות  חשאי 
לפועל  היוצא  ממשלתיות  סוכנויות  או  מחלקות  באחריות  או 
 Overt( גלוי  ומבצע  הסתרה";  או  סודיות  שתבטיח  בדרך 
הסתרה".  וללא  במישרין  לפועל  היוצא  "מבצע   :)operation
מיוחדים  למבצעים  ארצות־הברית  צבא  של  המבצעים  מדריך 
דרכי  "הדורשים  ככאלה  אותם  מגדיר   )Special operations(
טקטיקות,   ,)employment( הפעלה  של  מיוחדות  פעולה 
טכניקות, נהלים וציוד. הם מבוצעים לרוב בסביבות עוינות, לא 
או  אחד  להם  ויש  דיפלומטית,  או  מדינית  רגישות  או  נגישות 
יותר ממאפיינים אלה: רגישות לזמן, חשאיות וסודיות, נראות 

יותר  גבוה  צורך  דרכם,  או  מקומיים  כוחות  עם  פעולה  נמוכה, 
סיכון.  של  יותר  גבוהה  ורמה  ותרבותית  סביבתית  במודעות 
 )JFC( המקומי  המבצעי  למפקד  מקנים  המיוחדים  המבצעים 
 ,)discrete( האחראי על המשימה אופציה מבצעית מבודלת
לסנכרן  שאפשר   ,)scalable( נשלטת  ובעצימות  מדויקת 
את  להשיג  כדי  אחרות  סוכנויות  של  פעילות  עם  אותה 

המטרות הלאומיות".2  
המדריך מגדיר שורה ארוכה של פעולות הנכללות תחת הגדרה 
בנב"ק, לחימה בטרור, סיוע  זו – פשיטה, סיור מיוחד, טיפול 
בהתקוממות,  וללחימה  פנים  לביטחון  סיוע  או  להתקוממות 
האחרים,  הממשלתיים  המאמצים  אבטחת  ערובה,  בני  חילוץ 
ומבצעי  המקומי  הממשל  עם  וקישור  ותיאום  הומניטרי  סיוע 

מידע ותודעה.
עוינת,  כסביבה  החשאי  המרחב  את  נגדיר  המאמר  לצורך 

SAS במשימה מבצעית ליד שדה התעופה קנדהאר, אפגניסטאן, 2010. תפיסת הפעולה של ה־SAS נמצאת בתווך שבין יחידה  אנשי 
צבאית מובחרת לעבודה בצוותים קטנים במאפיינים של ארגון ביון. צילום: ויקיפדיה
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אלוף ד"ר יעקב בנג'ו, ראש אג"ת
אל"ם )מיל'( שי שבתאי, יועץ אסטרטגי 

בהגנת סייבר, לשעבר רמ"ח תא"ס 
בחטיבה האסטרטגית

או  צבאי  כוח  הפעלת  המחייבת  מדינית  רגישה  או  נגישה  לא 
ביטחוני בעל מאפיינים אלה: חשאיות, סודיות ונראות נמוכה 
הכחשה;  יכולת  וליצור  המבצע  זהות  את  להסתיר  שמטרתן 
ומודעות  מפורט  מודיעין  לזמן;  רגישות  נשלטת;  עצימות 
ורמה  רב־לאומית;  ואף  לאומית  שילוביות  גבוהה;  סביבתית 

גבוהה יחסית של נטילת סיכונים.

מהי גישת המיקוד המבצעי?
צבאיים,  מבצעים  לתכנון  חדשה  גישה  היא  המבצעי  המיקוד 
ומובילה  אסטרטגי,  לערך  קרבי  ערך  בין  לחבר  המבקשת 
רק  ולא  לה,  שנזקקים  רגע  בכל  המדויקת  הפעולה  לנקיטת 
על־ נקבע  הכוח  הפעלת  של  האסטרטגי  הערך  בדיד.3  כמופע 

הצבאי.  הכוח  בעקבות הפעלת  שהושגה  פי התועלת המדינית 
המדינאי,  שקבע  המדיניות  המטרות  את  השיג  צבאי  כוח  אם 
משתמע  גבוה.  אסטרטגי  ערך  היה  שלהפעלתו  לקבוע  ניתן 
נגזר ממטרות המלחמה או ממטרות  מכך שהערך האסטרטגי 
מסה  של  הקרבי  הערך  המדינאי.  מגדיר  שאותן  העימות 
הצבאית  יכולתו  את  המתאר  הטקטית  מהרמה  מושג  הוא 
 – הסייבר  בממד  או  ימי  יבשתי,  אווירי,   – כוח  של  הכוללת 
לבצע משימות לקידום יעדי המערכה הצבאית. השאיפה היא 
שהפניית מסה בעלת ערך קרבי גבוה ללחימה נגד יעדים בעלי 
ההישג  ולקידום  הכרעה  למצבי  תוביל  גבוה  אסטרטגי  ערך 

האסטרטגי הכולל במערכה.

הערך האסטרטגי של פעולה במרחב החשאי
וניצול  איומים  סיכול  שמטרתן  לפעולות  נדרשת  ישראל 
)נב"ק  אסטרטגיות  יכולות  שלילת  על  בדגש  הזדמנויות, 
וטילים מדויקים( וצבאיות מתקדמות מהיריבים כדי להחליש 
מחיריה  את  ולהקטין  המלחמה  את  להרחיק  אותם,  ולהרתיע 
להתבצע  חייבות  אלה  פעולות  באזור.  חיוביים  כוחות  ולחזק 
מתחת לסף ההסלמה כדי לא להוביל למערכה רחבה – באופן 
מקום  שיותיר  באופן  או  לישראל,  בוודאות  אותן  יקשר  שלא 
מתגובה.  תימנע  שישראל  בזמן  אחרים  פומביים  להסברים 
של  הפעולה  חופש  להצרת  יובילו  לא  אלה  שפעולות  חשוב 
בכוחה  לשימוש  הבין־לאומית  בלגיטימציה  יפגעו  ולא  ישראל 
הצבאי, במיוחד על רקע נוכחות של כוחות מעצמתיים במרחב. 
מנפגעים  הניתן  ככל  הימנעות  של  ההתניה  תחת  זאת  כל 
לכוחותינו, לאזרחים בלתי מעורבים, ולעיתים גם ליריבים, כדי 

להקטין את סיכוני ההסלמה.4

הערך הקרבי של יכולות פעולה במרחב 
החשאי

ומגינים  ישראל  של  המדיניים  לאילוצים  מודעים  היריבים 
בתת־קרקע,  התחפרות  הסתרה,  באמצעות  יכולותיהם  על 

היטמעות בסביבה אורבנית ובניית מערכים מתקדמים שנועדו 
הגנה  מערכות  )למשל  היעדים  אל  הנגישות  על  להקשות 
אווירית, טילי חוף–ים, שיבוש אלקטרומגנטי ומערכי מודיעין 
מסכל(. כמו כן היריבים נוקטים בגישה דומה ומנסים לשחוק 
האפשר  ככל  החשאי  במרחב  ישראל  של  הפעולה  יכולות  את 
ועד  הגלויה  בתקשורת  מחשיפתן   – פעולות  מגוון  באמצעות 
לישראל  הסלמה.  לידי  להוביל  היכול  ממש  של  מבצעי  סיכול 
במרחב  המתוארים  האתגרים  מול  לפעולה  תשובות  שתי 
המרחב  לתוך  סדורות  צבאיות  יכולות  של  מתיחה  החשאי: 
"הכוחות  יכולות  ומתיחת  הצבאית"(  התקיפה  )"אופציית 
החשאי  המרחב  לתוך  הביון  מארגוני  המיוחדים"  ההתקפיים 

)"אופציית הסיכול החשאי"(. 

חשוב שהפעולות במרחב החשאי 
לא יובילו להצרת חופש הפעולה 

של ישראל ולא יפגעו בלגיטימציה 
הבין־לאומית לשימוש בכוחה הצבאי, 

במיוחד על רקע נוכחות של כוחות 
מעצמתיים במרחב

יבשתיים(  או  ימיים  )אוויריים,  כוחות סדורים  לצורך המאמר 
מוגדרים ככוחות של מסה בעלי חתימה מבצעית גדולה באופן 
יחסי, ואילו כוחות מיוחדים מוגדרים ככוחות קטנים הפועלים 

בחתימה נמוכה. הבחנה זו מקורה בשני תבחינים:
כדי  רב  זמן  צריכים  סדורים  כוחות  היחסי.  היתרון  תבחין  	•
לעמוד במשימה ולהשיג את היתרון היחסי על היעד ונוכח 
קצרים  זמן  בקצבי  לעמוד  צריכים  ביון  כוחות  ואילו  אויב, 
מתעורר  שהאויב  לפני  יחסי  ויתרון  הפתעה  להשיג  כדי 
ומגיב.5 ככל שהיריב מופתע יותר, נדרש פחות כוח )אנרגיה 

וסד"כ( בזמן ובמרחב להשגת ההישג הנדרש.
במשאבים  משתמש  סדור  צבאי  כוח  המשאבים.  תבחין  	•
כדי להרוויח זמן ולהגדיל את ההישג; כוח חשאי משתמש 
במיעוט משאבים כדי להביא הישג משמעותי בזמן קצר על 
בסיס הפתעה. עקומת התמורה לתבחין זה עוסקת אם כן 
ביחס שבין כמות המשאבים המוקצית לזמן, רוחב ההישג 

הנדרש ומידת הסיכון שהכוח נדרש לעמוד בו.6 

הערך הקרבי של הכוחות הסדורים 
יתרונם של הכוחות הסדורים הוא ביכולת להביא מסה ליעד 
הנדרש  ההישג  את  ולממש  יבשתית(  או  ימית  )אווירית, 
מהם בהיעדר הפתעה של היריב. במסגרת הכוחות הסדורים 
אפשר להשתמש ביכולות אש צבאיות מסוגים שונים באופני 
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או  המובהקת,  הישראלית  החתימה  את  שיטשטשו  פעולה 
ביחידות יבשתיות כדי לחדור לשטחי היריב ולפגוע בו. )ראו 

תרשים 1(.7 
במאפייני פעולה אלה של הכוחות הסדורים אפשר לנצל את 
קשה  אולם  אפקטיבית,  פגיעה  להשיג  כדי  הצבאית  המסה 
באופן  גדול  בכוח  כלל  בדרך  מדובר  חשאיותה.  את  להבטיח 
יחסי המסוגל לממש את משימתו גם נוכח אי־ודאות גדולה. 
בהינתן זיהוי או כורח, לכוח משאבים מספקים להגן על עצמו 
לטובת  יחסית(  קצר  אם  )גם  זמן  לאורך  לפעול  ולהמשיך 

השגת מטרותיו.

הערך הקרבי של כוחות הביון
יתרונם של כוחות הביון טמון ביחידות המבצעיות של המוסד, 
היריב,  ביכולות  לפגוע  מסוגלות  אלה  יחידות  ואמ"ן.  השב"כ 
תוך שימוש ביכולות העומדות לרשות הקהילה דוגמת כוחות 
כחול־לבן, סוכנים, שותפים זרים ופגיעה בסייבר. באמצעות כל 
אלה ועל בסיס שימוש בגישה עקיפה ובמיומנות פעולה גבוהה 

את  ולהקטין  ביריבים  חשאי  באופן  לפגוע  אפשר  מאוד 
לזמן הכנה  נזקקות  זאת פעולות אלה  לנפגעים. עם  הסיכון 
באויב  ורווי  צפוי  בלתי  במרחב  לביצוע  מורכבות  והן  ארוך, 

)ראו תרשים 2(.
מדובר  כלל  שבדרך  היא  זה  מסוג  בפעולה  העיקרית  הבעיה 
שנבנה  מאוד,  גדולה  מבצעית  מעטפת  בעל  מאוד  קטן  בכוח 
לפעולה ייחודית בנקודת מכוון מוגדרת ובלעדית, ואינו בנוי 
למצבים של אי־ודאות. יחס עלות–תועלת של כוח כזה עשוי 

להיות גבוה מאוד.
אם כן, כוח הביון מביא את יכולת החדירה ליעדים והנסיגה מהם 
ממספר ממדים. הכוח הסדור מביא את המסה להתמודדות עם 
חוסר הוודאות בשטח. הדיון המעניין נמצא במה שביניהם )ראו 

תרשים 3(.
שבין  הביניים  במרחב  הנמצא  זה,  מעין  כוח  של  הייחודיות 
כוחות סדורים לכוחות ביון המבקשים לפעול במרחב החשאי, 
היא היכולת לתת מענה לכל הצרכים. מצד אחד, כוח בעל מסה 
קרב  או  רועשת  פשיטה  לצורך  מספיקה  עוצמה  בעל  שיהיה 
אפקטיבית   בצורה  שיפגע  צפוי  ובלתי  עוין  במרחב  התקדמות 
ביריב; מצד אחר, לעשות זאת באופן שיטשטש ואף יעלים את 

תרשים 1: אופיו של כוח סדור מאפשר פעולה בהינתן כורח מבצעי 
ובמשאבים קיימים וקבועים )לא המיטביים( ובזמן קצר )לא מיטבי( 

להשגת ההישג הנדרש

תרשים 2: נקודת ההפעלה מצביעה על נקודת האופטימום בין 
משאבים קרביים ובין תזמון הבעיה

אופי ההפעלה של
כוח קונבנציונלי

אופי ההפעלה
של כוח ביון

משאביםמשאבים

נקודת
ההפעלה

נקודת
ההפעלה

מתיחת יכולת הביוןהיכולת המבצעית החסרהמתיחת המענה הסדורהערך האסטרטגי

VVXפגיעה אפקטיבית ביריב
להסלמה  תוביל  שלא  ועוצמה  חתימה 

XVVולתוצאות שליליות אחרות

XVVהימנעות מנפגעים
VVXפעולה במרחב רווי ובלתי צפוי

XVVפעולה במגבלות נגישות
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החתימה הישראלית. זו, בעינינו, יכולת מבצעית שחסרה כיום 
לישראל )ראו טבלה(.

שימוש בגישה בעבר, הסיבות להצלחתה 
ומדוע היא לא הפכה לשיטה קבועה?

במאפיינים  כוחות  שהפעלת  מראה  ישראל  של  ההיסטוריה 
סיבות:  שלוש  לכך  למנות  אפשר  התרחשה.  אכן  אלה  מעין 
ברירה – מה שמקשה ללמוד ממקרים אלה; האילוצים  חוסר 
ולכן הפחיתו  יריביה,  על  והן  ישראל  על  הן  האסטרטגיים חלו 
המשימה  לצורכי  אד־הוק  נבנו  והיכולות  ההסלמה;  סיכון  את 

ולא נשמרו לאורך זמן. 
בין הדוגמאות לשילובים כאלה בהיסטוריה של ישראל:

הסיוע הצבאי לכורדים בעיראק בשנות ה־60 וה־70 של המאה 
אויב  שהיה   – עיראק  צבא  של  כוחו  את  להחליש  כדי  ה־20. 
שלוחה  במסגרת  שפעלו  צה"ל,  קציני  אימנו   – מרכזי  ייחוס 
של המוסד, את הצבא הכורדי – הפשמרגה – וסייעו לו להגיע 

להישגים צבאיים ניכרים בלחימה.   
מבצע "אביב נעורים" באפריל 1973. הפשיטה של הכוח הצבאי 
יחידות  של  בשילוב  נעשתה  ובצידון  בבירות  אש"ף  יעדי  על 
במרחב  תנועה  וכללה  והמוסד  הים  חיל  צה"ל,  של  מיוחדות 
עירוני עוין ובעל פוטנציאל להיות בלתי צפוי. החתימה האוחרת 
הייתה חלק ממטרות המבצע כמסר מהדהד לאחר טבח מינכן 

בספטמבר 1972.
מבצע "אחים" בעת שנות ה־80. המוסד, יחידת שלדג ומטוסי 
בהסכמת  סודאן,  משטח  לארץ  העלו  האוויר  חיל  של  תובלה 
השלטון המקומי, אלפים מיהודי אתיופיה. דבר המבצע נשמר 

בסוד במהלך שנות התנהלותו.
מבצע "הצגת תכלית" ב־1988. סיירת מטכ"ל, חיל הים והמוסד 
בו  ולפגוע  רחוק  ביעד  ליריב  עד  בחשאי  להגיע  יכולת  הוכיחו 

בלב מרחב אורבני.
מבצעים מיוחדים במהלך האנתפאדה השנייה. הימ"ם בשילוב 
צה"ל,  מיוחדות של  ויחידות  מבצעיות של השב"כ  יחידות  עם 
באיו"ש  ערכו  ואמ"ן,  השב"כ  של  מודיעיני  מידע  בסיס  על 
עשרות פעולות לפגיעה במחבלים, סיכול תשתיות טרור ויירוט 
מחבלים מתאבדים בדרכם לפיגועים. מטבען של פעולות אלה, 

ממד החשאיות ואי־הייחוס האוחר לא היה רלוונטי.   
מהדוגמאות ההיסטוריות עולה בבירור כי כוח מעין זה מצליח 
גם  כמו  האסטרטגי  והערך  התוחלת  בדרישת  גם  לעמוד 
בתוחלת והערך המבצעי, ועולים מהן עקומה ומנעד חדש שבין 

הערך האסטרטגי לערך הקרבי )ראו תרשים 4(.

יתרונם של כוחות הביון טמון ביחידות 
המבצעיות של המוסד, השב"כ ואמ"ן. 
יחידות אלה מסוגלות לפגוע ביכולות 
היריב, תוך שימוש ביכולות העומדות 

לרשות הקהילה דוגמת כוחות כחול־לבן, 
סוכנים, שותפים זרים ופגיעה בסייבר

לפעול  אפשר  כי  מראות  העבר  דוגמאות  הכותבים,  לדעת 
בעוצמה מספיקה ולהישאר במרחב החשאי מול יריב המביא 
חסינות,  הסתתרות,  יכולת  של  מהסוג  פרמטרים  ביטוי  לידי 

משאבים משאבים

נקודת
ההפעלה

נקודת
ההפעלה

תרשים 3: המרחב שבין יכולת הביון ליכולת הסדור
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כזו  פעולה  גדולה בסד"כ.  ויתירות  תת־קרקע, מרחב אורבני 
תתקיים במתח שבתוך הערך האסטרטגי המותיר את ישראל 
מתחת לסף ההסלמה, גם אם ליריב יש יכולת להסלים; ובמתח 
להישאר  דורש  גיסא  שמחד  הקרבי,  הערך  שבתוך  המקביל 
את  ולהקטין  ההפתעה  את  לשמר  כדי  החשאיות  במרחב 
הנפגעים ומאידך גיסא דורש כוח בעל נוכחות קרקעית גדולה 

וגלויה לאחר הפתיחה באש שיצליח לממש את משימתו. 

בין כורח לשיטה
קבועה?  לשיטה  זאת  להפוך  הצליח  לא  צה"ל  מדוע  כך,  אם 
המיומנות  מפקדות  בהיעדר  טמון  הבעיה  עיקר  להבנתנו 
בבנייה, בהכשרה ובהפעלה של כוחות מסוג זה. בדומה ללחימה 
הרב־חילית  הפעולה  שבו  היבשתי,  במרחב  גבוהה  בעצימות 
מאתגרת והפעולה הרב־זרועית מאתגרת עוד יותר, הרי שפעולה 
כאשר  במיוחד  מכולן,  המאתגרת  היא  הבין־ארגוני  במרחב 
היא מביאה לידי ביטוי התנגשות מהותית בתרבות הארגונית 
לאופי הפעולה החשאי של  הגלוי של הצבא  אופי הפעולה  בין 
זו  הביון. צבאות אחרים שביקשו להתמודד עם סוגיה  ארגוני 
יצרו מבנים ארגוניים התומכים בשני סגנונות עיקריים של בניין 
 Special( SASכוח והפעלת כוח. מודל אחד הוא של רגימנט ה־
זילנד.  וניו  אוסטרליה  קנדה,  שאימצו  הבריטי,   )Air Service
מכ־250  מורכבת  השנייה,  העולם  במלחמת  שנוסדה  היחידה, 
לוחמים המתנדבים אליה מתוך הצבא הבריטי ועוברים הכשרה 
מורכבת. היא מופעלת במרחב החשאי בזירות הפעולה של צבא 
בריטניה ברחבי העולם ופועלת בטקטיקות של כוחות מיוחדים 
ואי־ חסר  במודיעין  המאופיינים  לפעולה  קשים  באזורים 

ודאות גדולה. תפיסת הפעולה של ה־SAS נמצאת בתווך שבין 
במאפיינים  קטנים  בצוותים  לעבודה  מובחרת  צבאית  יחידה 

של ארגון ביון.

בדומה ללחימה בעצימות גבוהה 
במרחב היבשתי, שבו הפעולה הרב־

חילית מאתגרת והפעולה הרב־זרועית 
מאתגרת עוד יותר, הרי שפעולה 

במרחב הבין־ארגוני היא המאתגרת 
מכולן, במיוחד כאשר היא מביאה 

לידי ביטוי התנגשות מהותית בתרבות 
הארגונית בין אופי הפעולה הגלוי של 

הצבא לאופי הפעולה החשאי של 
ארגוני הביון

מיוחדים  למבצעים  המשולבת  המפקדה  של  הוא  אחר  מודל 
)JSOC( בפיקוד המבצעים המיוחדים של צבא ארצות־הברית. 
המפקדה היא הרמה הממונה של כמה יחידות עילית של צבא 
תפקידי  לצד  הים.  ואריות  דלתא  כוח  ובהם  ארצות־הברית, 
המבצעים  על  מפקדת  היא  היחידות,  של  והכשרה  כוח  בניין 
האמריקניים  הלוחמים  הפיקודים  עבור  הנערכים  המיוחדים 
משימתית  מפקדה  זוהי   .)CIA( המרכזית  הביון  סוכנות  או 
לפעילות  הצבאית  הפעילות  שבין  במרחב  מיוחדים  למבצעים 

תרשים 4: בצד ימין מתואר הביטוי לערך האסטרטגי של הפעולה ולפרמטרים שבה היא נדרשת לעמוד כדי לצאת לפועל. בצד שמאל 
מתואר הביטוי לערך הקרבי שבו הכוח נדרש לעמוד כדי לממש את המשימה מול יריב שאינו מאפשר לכוח סדור או לכוח ביון לעמוד 

במשימה לבדו

הערך הקרביהערך האסטרטגי
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הביון. מפקדה זו ניהלה בין היתר את הפשיטות 
שהובילו לחיסול אסאמה בן לאדן וראשי דאעש.
החשאי  במרחב  הפועל  ישראל  של  המילֶיה 
נוהגת  שאינה  סגורה,  כחברה  בפועל  מתנהל 
הביטחון,  כוחות  כל  את  בשיטותיה  לשתף 
)לרוב  מעטים  מומחים  צבא  אנשי  רק  ומערבת 
הפעולה.  שיטות  על  לשמור  כדי  קבע(  אנשי 
גוזרת  גדולים  למספרים  יכולת  להרחיב  הרצון 
מוכרות  שאינן  התארגנויות  או  רבים  משאבים 
פנימית.  התנגדות  ויעוררו  זו  סגורה  לקהילה 
בפועל, כפי שהוצג במאמר, באירועים מסוימים 
קהילה  על  נכפתה  המצומצם  מהמרחב  היציאה 
ברירה אלא להתארגן  לה  והיא הבינה שאין  זו, 
כי  נראה  משימותיה.  את  לממש  כדי  אחרת 
היא  זו  מחשבה  צורת  לפרוץ  הצירים  ראשית 
את  הדיונים  לשולחן  להחזיר  הכוונה  דווקא 
הדמיון, כמו גם הגדרת יעדים רחבים ועמוקים 
יותר מצד הדרג המדיני בגישת הפעולה במרחב 
החשאי, שיאתגרו בפועל את הכוחות הסדורים 

ואת כוחות הביון של ישראל.

סיכום והמלצות
האתגרים הביטחוניים שבפניהם עומדת ישראל 
לרכיב  החשאי  במרחב  הפעולה  את  הופכים 
הנדרש  האסטרטגי  הערך  ואת  במענה  מרכזי 
מקבלי  שבפני  נראה  כיום  למורכב.  כזו  לפעולה 
לבעיות  פתרונות  סוגי  שני  מונחים  ההחלטות 
במרחב זה: מתיחה של יכולות צבאיות סדורות 
המבצעי  המיקוד  ביון.  יכולות  של  הרחבה  או 
בראייתנו,  מחייב,  החשאי  במרחב  הפעולה  של 
מקבלי  בפני  לבחינה  שיעמוד  שלישי  פתרון 
שמהותו   – מיוחד  קומנדו  כוח   – ההחלטות 
עד  הביון,  לרכיב  הצבאי  הרכיב  בין  שילוביות 
את  הכוללת  היברידית  ליכולת  הגעה  כדי 
העוצמות של כל אחד מהם. בשל השוני הקיים 
של  הביון  כוחות  ובין  הסדורים  הכוחות  בין 
קהילת המודיעין, בדגש על התרבות הארגונית, 
היכולות, המבנה ותעדוף המשימות, יהיה נכון 

לבנות פתרון זה בהדרגה.
להחליט  הארגונים  ראשי  על  הראשון,  בשלב 
השילוביות  את  הניתן  ככל  להעמיק  במשותף 

של  שיטתי  וקידום  החשאי  המרחב  לאתגרי  במענה  ביניהם 
מבצעים משותפים במרחב זה.

הכוח  בניין  בתחום  השילוביות  את  להגביר  יש  השני,  בשלב 
נוספת  כזרוע  ולשב"כ  למוסד  צה"ל  של  התייחסות  הייעודי: 
של  מקבילה  והתייחסות  הכוח  בבניין  ההחלטות  בשקלול 
על־פי  עבודה  חלוקת  תיווצר  זה  במצב  לצה"ל.  הארגונים 
אמל"חיות  טכנולוגיות,  מבצעיות,  יכולות  בבניית  יחסי  יתרון 
רמה  מצריך  זה  דבר  המבצעי.8  במרחב  למענה  ומודיעיניות 
האחר.  הצד  לצורכי  חוזרת  בלתי  ומחויבות  אמון  של  גבוהה 
אלה נוצרים, בין היתר, באמצעות מעבריות של בעלי תפקידים 

בין הארגונים.

בשלב השלישי, יש לבחון הקמה של מפקדה מבצעית ייעודית 
ותפעיל  אנשים  שתכשיר  המודיעין  ולקהילת  לצה"ל  משותפת 
)דוגמת  הארגונים  ועובדי  צבא  אנשי  על  המבוססות  יחידות 
לערך  מענה  הנותן  מאוד  גבוה  קרבי  ערך  בעלי  הימ"ם(  מודל 
למיקוד  יוביל  זה  תהליך  החשאי.  במרחב  הנדרש  האסטרטגי 

מבצעי מיטבי של ישראל במרחב החשאי.

זה הוא חלק מרצף מאמרים שעסק במיקוד המבצעי  מאמר 
ומוקדש לזכרו של חברנו לדרך התפיסתית תא"ל )מיל'( גיורא 

מבצע "הצגת תכלית" . המילֶיה של ישראל הפועל במרחב החשאי מתנהל בפועל 
כחברה סגורה, שאינה נוהגת לשתף בשיטותיה את כל כוחות הביטחון, ומערבת רק 

אנשי צבא מומחים מעטים )לרוב אנשי קבע( כדי לשמור על שיטות הפעולה
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ההערות למאמר זה מתפרסמות בסוף הגיליון.


