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 מנהיגותיות משמעויות  – 21-דיים במאה ההיברי קונפליקטים 

אחד הנושאים המרכזיים המאתגרים את צורת החשיבה הצבאית כיום הוא העיסוק הנרחב  

באופן   עוד  לדבר  ניתן  שלא  הבנה  מתפתחת  כך  בתוך  הנוכחית.  בעת  העימותים  במאפייני 

על   אם  כי  מוגבל  עימות  מול  כוללת  מלחמה  על  איומים דיכוטומי  מאחר    .קומבינציית 

הם   וקוהרנטית  יחידה  להגדרה  ניתנים  ואינם  מטושטשים  אלה  איומים  מכונים  שאיומים 

כך נוצרים דפוסי פעולה חדשים אשר משפיעים על  בזיקה ל  היברידיים או "מלחמה חדשה".

לכל תהליכי קבלת ההחלטות, חלוקת העבודה, המבנים הארגוניים, תהליכי בניין הכוח ועוד.  

אלו השלכות על מוקדי ההתמודדות של מפקדים בעת הנוכחית ועל המודלים ואסטרטגיות  

 .המנהיגות הנדרשים

 

קונפ בנושא  עיסוק  בביסל"ם  מתקיים  לתחום  בהתאם,  ומשמעותם  היברידיים  ליקטים 

בעת   צבאית  מנהיגות  על  ורלוונטי  עדכני  ידע  פיתוח  של  כולל  ממהלך  כחלק  המנהיגות 

עגול"   "שולחן  במסגרת  דיון  התקיים  בנושא,  תיאורטית  סקירה  נכתבה  כך  בתוך  הנוכחית. 

ת  בהשתתפות מפקדים, חוקרים ויועצים מביסל"ם וממערך מד"ה וכן נכתב מסמך המנתח א

מאי   בשלהי  לעזה  המשט  היברידיים.    2010אירוע  מאפיינים  בעל  עימות  של  בוחן  כמקרה 

הקונפליקטים   מאפייני  של  המשמעויות  של  יישומית  בחינה  מאפשר  אקטואלי  אירוע  ניתוח 

 ההיברידיים עבור צה"ל ונגזרותיהם לתחום המנהיגות הצבאית. 

 

ע את  המסכמים  מסמכים  שלושה  כוללת  שלפניכם  בביסל"ם החוברת  מחקר  מדור  בודת 

 בנושא זה:  

בנושא   .א תיאורטית  הסקירה  ההיברידיים"21-"המאה  הקונפליקטים  של  עלייתם   : 

 ידי כרמית פדן, חוקרת במדור. -שנכתבה על

אירוע המשט לעזה כמקרה    –משמעויות מנהיגותיות של "קונפליקטים היברידיים"   .ב

 ידי שרית טובי וכרמית פדן. -בוחן שנכתב על

עלסיכום   .ג שנכתב  עגול"  ב"שולחן  פדן.-דיון  כרמית  בגרס  ידי  מופיע  המסמך  )לא  ת 

 באתר(

 

ברצוני להודות לחוקרת כרמית פדן ולרמ"ד מחקר שרית טובי על העומק בבחינת הקשר בין  

היום  לסדר  זה  מרכזי  נושא  העלאת  ועל  המנהיגות  ואתגרי  ההיברידיים  הקונפליקטים 

 המקצועי שלנו. 

 

 

 דונר, סא"ל-רינה שמיר

 מ מפקדת             ביסל" 
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   עלייתם של הקונפליקטים ההיברידיים: 21-מאה הה

 מתחלפת במלחמות היברידיות   20-"הערכת המצב של קונפליקטים מדינתיים כפי שנתגבשה במאה ה
  סימטריים שבהם אין הבדל ברור בין חיילים ואזרחים-ובמאבקים א

 ". 1ובין אלימות מאורגנת לטרור, לפשע ולמלחמה 
 רקע 

הברית:  בארצות  הקונבנציונלית  הצבאית  החשיבה  צורת  לאתגור  הובילו  מרכזיים  אירועים  שני 

והקונפליקט המתמשך בעירק ובאפגניסטן.   2001עשר בספטמבר  -קריסת מגדלי התאומים באחד

תחילתו של עידן חדש והעמידו במבוכה  אירועים אלה סימנו את סופו של עידן מלחמה אחד ואת  

עידן המלחמה החדש נבדל הן את מעצבי המדיניות הן את האסטרטגים הצבאיים האמריקניים.  

ו עמ  בדרך ההתמודדות כי אם גם    במרכיביו הבסיסייםממלחמות ומקונפליקטים אחרים לא רק  

חדשה"   ב"מלחמה  אדיר  צבא  כוח  הטלת  העבר  ממלחמות  בשונה  לדוגמה,  איננה  )כך,  זה  מסוג 

 אמצעי יעיל כדי להשיג אינטרסים אסטרטגיים(.  

את כל צורות  האתגר הגדול המאפיין את עידן המלחמה החדש הוא האופן שבו יריב בודד מפעיל  

בו הפעלת    בזמן -הלחימה  קונבנציונלי,  בנשק  שימוש  על  היתר,  בין  מדובר,  חדשניות.  ובדרכים 

ט פעולות  הכוללת  שונים  מסוגים  אזרחיות  אלימות  במטרות  ופיגועים  במתאבדים  שימוש  רור, 

בעידן המלחמה   צורות הלחימה מתכנסת  גבול. תערובת  חדירות  ירי תלול מסלול לצד  וצבאיות, 

החדש לקומבינציה של איומים המעוצבים במיוחד כדי לפגוע בצבאות בעלות סגנון פעולה מערבי  

(Hofman, 2007  ואינם מטושטשים  אלה  שאיומים  מאחר  וקוהרנטית  (.  יחידה  להגדרה  ניתנים 

התפתחויות  בעקבות  החדשה".  "המלחמה  אחרות:  במילים  או  היברידיים  איומים  מכונים  הם 

בעידן  העימותים  במאפייני  נרחב  עיסוק  יש  בצה"ל,  ובכללם  בעולם,  רבים  בצבאות  אלו  מעין 

כו מלחמה  על  דיכוטומי  באופן  לדבר  עוד  ניתן  שלא  הבנה  ומתפתחת  החדש  מול המלחמה  ללת 

 (.  1עימות מוגבל כי אם על קומבינציית איומים הפועלת בסינרגטיה בשדה הקרב )ראו איור מס' 

הצבאי  והפילוסוף  התיאורטיקן  של  לקביעתו  מחודש  תוקף  מעניק  החדש  המלחמה  עידן 

2קלאוזביץ
הגלובליזציה,  , ולראיה,  אחר.  מסוג  מלחמה  קונספציית  קיימת  עידן  בכל  כי   שטען 

י ולמבוזרת  המאפיינת  למתוחכמת  למסוכנת,  המלחמה  את  הפכה  הנוכחי,  העידן  את  מכל  ותר 

-יותר. הסיכון הגובר במלחמה בעידן החדש נובע מן היכולת של היריב להיות בהרבה מקומות בו

קאעידה, של חיזבאללה -בזמן אך גם לאגבר כוחות במידת הצורך. כך, לדוגמה, תאי הטרור של אל

להתפ יכולים  חמאס  של  במיוחד.  או  אפקטיבית  תקשורת  רשת  ולנהל  ארצות  מספר  פני  על  זר 

 
1  Alan Dupont, "Transformation or Stagnation? Rethinking Australia's Defence", in: Frank Hofman, 

Century: The Rise of Hybrid Wars", Potomac Institute for Policy Studies, 2007.  st"Conflict in the 21 
טען    2 צדדים:  קלאוזביץ'  שלושה  בין  יחסים  של  תוצר  היא  מלחמה  הכוחות  )  המדינהכי  על  השולטת 

האנשים הנשלטים ע"י אלה המחליטים איזה )  החברהו  (כלי השליטה)שהם    הכוחות המזוינים,  (המזוינים
בכוח השימוש  ישא  המלחמה, .  (אופי  בעשיית  עוצמתי  שילוש  יוצרים  ביניהם  והיחסים  אלה  אלמנטים 

ובהתאוששות ממלחמה ולהם יש השלכות קריטיות להבנת אופי המלחמה ולהבנת הארגון בהכנה למלחמה 
 החברתי של המלחמה.  
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יחדיו באותו מקום ובאופן סינרגטי ועל ידי כך משווים לפעולה אופי   במקרה הצורך הם פועלים 

 קטלני במיוחד. 

ואנשי אקדמיה העוסקים בלימוד   עידן המלחמות החדש יצר מחלוקת בקרב אנליסטים צבאיים 

באשר   ומלחמה  צבא  או  ובניתוח  אירוע  איזה  אלו,  מעין  חדשות  מלחמות  של  טבען  מה  לשאלה 

תקופה מסמנים את תחילתן וכיצד יש להתמודד מולן. ועם זאת הן אנליסטים הן תיאורטיקנים  

שאנו   הראשון  "המאפיין  גריי:  קולין  ד"ר  האמריקני  הצבאי  האנליסט  של  לקביעתו  שותפים 

 ות לחימה". יכולים לנבא הוא טשטוש והמשך טשטוש של קטגורי
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 הקדמה

הנפגשים   מדים  לובשי  צבאות  באמצעות  המתנהלת  מדינות  בין  מלחמה  היא  ישנה"  "מלחמה 

מדינת   לעליית  התקשרו  טילי,  צ'ארלס  הצבאי  ההיסטוריון  שטען  כפי  ישנות,  מלחמות  בקרב. 

מדינה  בונות  בבחינת  והיו  המודרנית  האלימות  3הלאום  על  מונופול  היה  למדינות  במלחמות   .

כוחות   ורגנתהמא ולייסד  ועוד  בריגדות  פרטיים,  חמושים  לחסל  בכוחן  היה  ולכן  שבתוכן 

מסוימים,   כללים  פי  על  התנהלו  הישנות"  "המלחמות  המדינה.  למרות  כפופים  שהיו  מקצועיים 

בוועדות ז'נבה והאג.    20-ובתחילת המאה ה  19-לפחות מבחינה תיאורטית, שגובשו בסוף המאה ה

יחס כללו  אלו  היו    חוקים  החוקים  אחרות,  במילים  ועוד.  אזרחיים  פצועים  מיעוט  לשבויים, 

  (.Kaldor, 2006)הכרחיים כדי לתת לגיטימציה למלחמה 

לחימה   צורות  של  רחב  מגוון  על  מדובר  חדשות"  ב"מלחמות  או  היברידיים  בקונפליקטים 

בו בזמן על ידי יריב בודד קות ומערכי לחימה  והכוללות יכולות קונבנציונליות, טקטי  המופעלות 

בלתי קונבנציונליים, פעולות טרור כמו פיגועי ירי והפעלת מתאבדים ואמצעי לחימה אחרים כמו  

גם פשיעה. "מלחמות חדשות" יכולות להתנהל על ידי שחקנים מדינתיים ושאינם מדינתיים, לרוב  

ריי משקפי  או  צלבים  כמו  מובחנים  סימנים  להם  יש  לעתים  מדים.  )המיל-ללא  יציה  באן 

הרצגובינה(. במלחמות אלה ההבחנה בין לוחמים לאלה שאינם לוחמים, ובין  -הקרואטית בבוסניה

 ,Kaldorאזרחים )שטשת ולכן הקורבנות העיקריים בהן הם ואלימות מאורגנת, לטרור ולפשע מט

2006 .) 

חידות  ( המתקיימות במלחמות מסוג זה יכולות להתבצע על ידי יmultimodalצורניות )-פעולות רב

ומבצעית(   טקטית  )מבחינה  ומתואמות  מנוהלות  הן  אך  יחידה  אותה  ידי  על  או  נבדלות  הפעלה 

כוחות(  )אגבור  סינרגטית  השפעה  להשיג  כדי  סימולטני  ובאופן  עיקרי  קרב  בשדה  כלל  בדרך 

( המלחמה  של  והפסיכולוגיים  הפיזיים  של Hofman, 2009במימדים  הארגוני  המבנה  כלומר,   .)

הש בודדים הארגונים  מתאים  מורכב  שהוא  בכך  מאופיין  החדשות"  ב"מלחמות  הפועלים  ונים 

לחימה   צורת  הפעלת  ארצות.  מספר  פני  על  ואף  מסוימת  במדינה  רחב  שטח  פני  על  הפרוסים 

. עם זאת, תא  4מסוימת יכולה להתבצע על ידי תא לחימה בודד באופן בלתי תלוי בתאים האחרים

-שבה נלחמים מספר תאים יחדיו )או כולם( והם פועלים בו  זה יכול להיות חלק מפעולת לחימה

בזמן כמותכים זה עם זה מבחינה טקטית כדי להשיג השפעה סינרגטית שבה השלם גדול מסכום 

יותר   קטלניות  הפעולה  תוצאות  זה  באופן  יותר   –חלקיו.  רב  ותשתיות  מבנים  להרס  גורמות  הן 

 
 האמירה המפורסמת של טילי בהקשר זה היא: "מלחמות בונות מדינות ומדינות עושות מלחמה". 3
קף כל  פעילות עצמאית של תא בודד גורמת להתשת האויב ולהארכת משך הקונפליקט משום היריב מות   4

 הזמן.
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ולוגית משמעותית על היריב הגורמת לו להפעיל  ולאבידות רבות יותר בנפש. לכך יש השפעה פסיכ

תגובה מוגזמת ולגידול ניכר בעלויות הביטחון שלו. זאת ועוד, היריבים בלוחמה ההיברידית אינם  

גישתם העקרונית היא לא לתת לאויביהם את ההזדמנות לחזות מראש  מקבלים חוקי מלחמה.  

בלתי   בדרכים  יריביהם  על  יתרונות  ולחפש  פעולותיהם  חסרות  את  תקיפה  ובצורות  שגרתיות 

בצורות    רחמים. עלית  בטכנולוגיות  וישתמשו  המערביות  המלחמה  צורות  את  להעתיק  ינסו  הם 

 ובאופנים ייחודיים ובלתי צפויים. 

יש לציין כי אופי המלחמה החדש אינו מסמן את סופה של המלחמה הקונבנציונלית, המסורתית,  

להתחש שיש  ומשמעותי  חדש  גורם  מציג  האך  במאה  מדינות  של  ההגנה  מערך  בתכנון  בו  . 21-ב 

דורש חשיבה חדשנית ואדפטציה ארגונית תואמת של הארגונים הצבאיים המעוניינים   זה  תכנון 

(. צורת לחימה זו מתוארת Hofman, 2007; 2009להתמודד מול צורת לחימה היברידית מעין זו )

והיא    –  "amongst the people"  –ים  על ידי הגנרל הבריטי רופרט סמית' כמלחמה מתוך האנש

הצורה השכיחה ביותר כיום. למעשה, לדעת הופמן, ניתן היה לראות את השינוי בצורת הלחימה 

בשנת   ואנשי צבא   1983עוד  לבנון הראשונה. אך, לטענתו, אנליסטים צבאיים  בביירות במלחמת 

ת( לא עודכנה בהתאם כדי  לא הבחינו בסימנים ולכן מערכת הכלים הארגונית הצבאית )והמדיני

בפיתוח   בשנים אלה  היה עסוק  הופמן הצבא האמריקני  פי  על  להתמודד עם השינויים. לדוגמה, 

התמקד   הוא  בכך  אך  הצבא,  בתוך  טכנולוגיה  של  שונות  מודרניות  צורות  ויישום  מידע  עליונות 

לאתגר מענה  לתת  כדי  לבצע  צריך  שהיה  ארגוניים  שינויים  של  נכונה  הלא  המלחמה   במערכת 

 החדש. 
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 תיאוריות של מלחמות חדשות 

ה במאה  הקונפליקטים  של  מרכיביהם  את  לתאר  תיאוריות.    21-הניסיון  במספר  ביטוי  לידי  בא 

המשותף לתיאוריות אלו הוא שכולן מתארות את הקונפליקטים העכשוויים כ"מלחמות חדשות"  

)המופעלי הייחודיים  וביניהם:  ומדגישות את הקומבינציה שבין מאפייניהן  בודד(,  יריב  ידי  על  ם 

א לטרור,  -מאבקים  מאורגנת  אלימות  ובין  ואזרחים  חיילים  בין  ברור  הבדל  היעדר  סימטריים, 

לפשע או למלחמה, זרימה מוגברת של פליטים, אלימות מינית ועוד. להלן שלוש תיאוריות הדנות  

( אלו  קונפליקטים  של  ובמרכיביהם  תיאוריהHofman, 2007בטבעם  כל  מרכיבי    (.  את  מגדירה 

האיום הצבאי, את הסבירות להתרחשותו ואת השלכותיו מעט באופן אחר. עם זאת המשותף לכל 

מרחיבות את תפישתנו באשר לשאלה מהם מרכיביה של מלחמה  אחת מן התיאוריות הוא שהן  

 תפישתנו הקונבנציונלית.  מאתגרות את  בכךו

 arfareW enerationGourth F -לוחמה מהדור הרביעי  . 1

תיאוריה זו מדגישה את טבעם המטושטש של מרכיבי הקונפליקטים העתידיים, ובעיקר את חוסר  

לוחמים.   בין לוחמים לאלה שאינם  ולהבדיל  ושלום  היכולת להגדיר באופן מדויק מצבי מלחמה 

המונח   האלימות  היא    4GWמשמעות  על אמצעי  ובעל שליטה  מארגן  כמנגנון  הלאום,  שמדינת 

נחלשת ואת מקומה תופסים שחקנים שאינם מדינתיים המוכנים ויכולים לאתגר את  בתחומה,  

המדינה.   של  אמצעים  הלגיטימיות  של  רחב  במגוון  הנעשה  השימוש  את  מדגישה  זו  תיאוריה 

כוח   תחת  החותרים  מידע  מבוססת  ולוחמה  טרור  כולל  קונבנציונליים,  ושאינם  קונבנציונליים 

 הלגיטימיות שלה והמעודדים התמוטטות חברתית פנימית.הרצון הלאומי של המדינה, תחת 

האמס   )בדימוס(   האמריקני  הקולונל  של  ההגדרה  פי    2003משנת    Thomas X. Hammes  –על 

(  insurgency"לוחמה מהדור הרביעי היא למעשה צורה מפותחת של התקוממות עממית/מרידה )

כדי    –כלכליות, חברתיות וצבאיות  פוליטיות,    –והיא משתמשת בכל רשתות הפעולה האפשריות   

בלתי   שלו  האסטרטגיות  שהמטרות  היריב  בצד  המדיני  הדרג  של  ההחלטות  מקבלי  את  לשכנע 

בכל   עיקרי  אלמנט  הוא  מידע  מכאן,  התועלת.  מן  בהרבה  גדולה  ושעלותן  להשגה  ניתנות 

ב   פעולה  קמ4GW  –אסטרטגיית  מנהלים  התקוממות  שארגוני  לראות  נוכל  לדוגמה,  כך,  פיין  . 

 (.  Hammes, 2007תקשורתי אסטרטגי בתכנון הלחימה שלהם )

בקיץ   חיזבאללה  של  פעולתו  אופן  מלחמה    2006לדוגמה,  ניהל  הוא  לכך:  מצוינת  דוגמה  הוא 

תקשורתית ובתוך כך הציג למצלמות כיצד הוא מצליח להביס את הצבא הגדול במזרח התיכון,  

ארגון ירה מספר זהה של טילים, בסיום הלחימה ביום הראשון והאחרון ללחימה הוא פרסם כי ה

בהיבט  וכו'.  נהרסו  ורכושם  שבתיהם  לתושבים  כספים  חילק  שהארגון  בעת  נכחו  צילום  צוותי 



 

 

8 

 

 

בצורה רשתית, טרנס כי ארגוני התקוממות מאורגנים  ניתן לראות  ואף טרנס-הארגוני  -לאומית 

במימד  –ממדית   קיימים  הארגון  את  המרכיבים  מהאלמנטים  האחר    חלק  חלקם  הפיזי,  העולם 

 (.  Hammes, 2007במימד הווירטואלי וחלקו בשניהם גם יחד )

 Compound Wars –מלחמות מורכבות . 2

כשמתקיימת   מתרחשות  מורכבות  בין  מלחמות  אסטרטגי  פעולה  שיתוף  של  משמעותית  מידה 

( קונבנציונליים  בלתי קונבנציונלייםregular forcesכוחות  לכוחות  תיאורי(  את .  מדגישה  זו  ה 

קונבנציונליים   ובלתי  קונבנציונליים  כוחות  של  משמעותיים  מרכיבים  שבהן  מלחמות  של  קיומן 

ואחדות  המטרה  אחדות  צה"ליים:  )במונחים  ומשותף  אחיד  ובכיוון  סימולטני  באופן  נלחמים 

הפיקוד(. הכוחות השונים בצירוף האמל"ח המוקצה למשימה עובדים יחד על מנת להשיג מטרה 

מכה   זו  פעולה  שונות.  ובמטרות  במקביל  ולא  היטב  )פיזית   אתמוגדרת  במהלומה  המותקף 

מתוך  מושגת  המורכבת  הלוחמה  של  משלימה  השפעה  מענה.  לתת  עליו  ומקשה  ופסיכולוגית( 

היכולת לנצל את יתרונו היחסי של כל כוח ועל ידי כך להגדיל את האיום המופעל על ידי כל כוח  

קונבנציונלי תוקף אזורים חלשים ומאלץ את היריב לפזר את כוחות הביטחון בנפרד. הכוח הבלתי 

קריטית  מסה  להשיג  או  בהגנה  להתמקד  היריב  על  משפיע  הכוח הקונבנציונלי  השטח.  בכל  שלו 

 לצורך ביצוע מבצעים התקפיים.  

 Unrestricted Warfare – מלחמה ללא גבולות. 3

סי ידי שני קולונלים  על  הפוטנציאליים  התיאוריה פותחה  ובהשלכותיה  בחשיבותה  ניים שהכירו 

או   גבולות  ללא  מלחמות  של  כעידן  החדש  המלחמות  עידן  את  הגדירו  הם  הגלובליזציה.  של 

לגבולות   שמעבר  ללא  "war beyond limits"  –מלחמות  מתנהלת  שהמלחמה  הטענה  אין   .

את מערכת התובנות של  להרחיב את ההגדרה ו   הכוונה היאמגבלות מוסריות או גבולות כלשהם.  

הצבאי הפעולה  לשטח  מעבר  שלה-המלחמה  היא  מסורתי  הקולונלים  של  טענתם  עיקר   .

שהלוחמה איננה פעולה המוגבלת לספירה הצבאית בלבד משום שישנם אמצעים אחרים של כוח 

באמצעות  משפיעה  הברית  ארצות  לדוגמה,  אחרת.  על  משפיעה  אחת  מדינה  שבאמצעותם 

רב )תחו-קומבינציות  בעירק  במדבר"  "סופה  מבצע  במהלך  כך,  אחרות.  מדינות  על  (  2003מיות 

קואליציה  פעולותיה,  יתר  בין  ייסדה,  היא  צבאי.  כוח  של  בהפעלה  הסתפקה  לא  הברית  ארצות 

במוסדות   המבצע  הצלחת  לטובת  מגוונות  פוליטיות  פעולות  ביצעה  עירק,  נגד  מדינות  של  רחבה 

 יות על עירק ועוד.  האו"ם, הובילה להטלת סנקציות כלכל

מעבר  המתנהלות  המורכבות  למלחמות  משותפים  עקרונות  שלושה  סימנו  זו  תיאוריה  מפתחי 

( תחומים  מקום  .beyond-limits combined war"  :)1"לגבולות  לכל  -omni)  מכוונות 
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directionality  ,)2  .  נדרש שלא לבצע סימטרייה-א.  3סנכרון הכוונה לכך שהמפקד  ובהתאמה,   .

יבשה, ים,    –בין מה שנכלל ולא נכלל כשטח קרב. זאת משום שכל התחומים המסורתיים    אבחנה

כמו גם פוליטיקה, כלכלה, תרבות וגורמים מוסריים נחשבים לשדות קרב. בסנכרון    –אוויר וחלל  

שהושגו  רצויות  השפעות  להשיג  כדי  סימולטני  באופן  שונים  בתחומים  פעולות  לביצוע  הכוונה 

סימטרייה הכוונה היא לצורך לראות מעבר  -רבות מרובים ובשלבים רבים. באבעבר באמצעות ק

מלחמה   ומגדירים  צבא  של  אופרציונליים  במונחים  המוגדרים  המסורתיים  הצבאיים  למימדים 

 כקונפליקט בין שני צבאות לובשי מדים.   

 

 יומים היברידיים ואתגרים לעתיד א  –סיכום עד כאן 

( הופמן  מסHofman, 2007פרנק  בעידן  (  מדגישה  תיאוריה  כל  מרכיב  משנה איזה  זה  אין  כי  יק 

להם   להתאים  שניתן  מובחנים  אתגרים  כולל  אינו  העתיד  כי  טוען  הוא  ככלל,  החדש.  המלחמות 

רב מלחמות  שמכונה  מה  לתוך  אתגרים  מגוון  התכנסות  בחובו  צופן  העתיד  ספציפיות.    -שיטות 

( מmulti-modalצורניות  היברידיות  מלחמות  או  שעל  (  עיקרית  לוחמה  שיטת  קיימת  שלא  שום 

גם   כן  ועל  רבים  מאפיינים  אלא  מסוים  אתגר  או  מאפיין  בהן  אין  אותן.  להגדיר  ניתן  פיה 

 ההתמודדות עמן איננה על פי שיטה מסוימת אלא בשיטות שונות ומתכנסות.  

" בעידן היברידיהמונח  משתמשים  שבהן  השונות  הלוחמה  שיטות  בין  לחבר  כן  על  מנסה   "

המלחמה החדש לבין אופי השחקן )ארגון, מליציה, מדינה, או כל קבוצה אחרת( המשתמש בהן 

 ובין האמצעים השונים הננקטים כדי לתת מענה לשיטות הלוחמה השונות.  

? אנליסטים רבים הצביעו על כך שהקונפליקט העתידי יכלול מספר  ומה כוללת לוחמה היברידית

כלומר, לא תהיה זו לוחמת גרילה, ירי   –אופי מזוהה ומובחן  צורות של לוחמה ולא לוחמה בעלת  

שונות.   לוחמה  צורות  בין  מצרף  אם  כי  מזה  זה  נפרד  באופן  גבול  חדירות  או  מסלול  תלול 

אנליסטים אלה קוראים להקדיש תשומת לב רבה יותר לתערובת בצורות המלחמה והקונפליקט,  

גוברת   תדירות  משתנה,  ארגוני  מבנה  בשילוב  היברידית  וזאת  בלוחמה  היריב  קטלני.  ואופי 

מתאפיין בכך שהוא נושא קומבינציית איומים המעוצבת במיוחד כדי לפגוע בצבאות בעלות סגנון  

אחרות,   במילים  מובחנות  מערבי.  בדרכים  להתמודד  ניתן  שעמם  מובחנים  אתגרים  במקום 

כ את  יפעיל  בודד  יריב  שבו  האופן  הוא  עמו  להתמודד  שיש  הגדול  בו  האתגר  הלוחמה  צורות  ל 

חדשניות ובדרכים  קונבנציונליות,  בזמן  בלתי  לוחמה  טקטיקות  קונבנציונליות,  יכולות  ובהם:   ,

ידי  על  יכולות להיות מנוהלות  היברידיות  ועוד. מלחמות  וכפייה  הכוללות אלימות  פעולות טרור 

יחידה. בכל אופן, שחקנים מדינתיים ושאינם מדינתיים. על ידי יחידות נפרדות או על ידי אותה  
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העיקרי   הקרב  בתוך שדה  וטקטית  אופרציונלית  מבחינה  ומתואמות  מכוונות  זה  מסוג  מלחמות 

ולא במספר יעדים/שדות במקביל. כל זאת כדי להשיג השפעה סינרגטית )אגבור כוחות( במימדיו  

 הפיזיים והפסיכולוגיים של הקונפליקט, כפי שהוסבר לעיל.  

הה המלחמה  כי  לציין  או  חשוב  הקונבנציונלית  המלחמה  של  סופה  את  מסמנת  אינה  יברידית 

ה במאה  ההגנה  מערך  בתכנון  בו  להתחשב  שיש  מורכב  גורם  מציגה  היא  אך    21-המסורתית. 

הדורש חשיבה חדשנית של הארגון הצבאי. היריבים הפוטנציליים במלחמות היברידיות מנצלים 

לות הכוללות מערכות פיקוד מוצפנות, טילי  את הנגישות שלהם ליכולות צבאיות מודרניות משוכל

ופעילויות  אוויר    -קרקע אחרות  קטלניות  מודרניות  מערכות  גם  כמו  אדם  בידי  הנישאים 

( נגד  להתקוממות  ופיגועי  inter-insurgentsהמשמשות  רצח  מאולתרות,  פצצות  מארבים,  כמו   )

אנטי נשק  בין  המשלבות  מדינות  גם  לכלול  יכול  זה  כל  ולוחמה  לו-התאבדות.  טרור  לבין  וייני 

מקוונת המכוונת נגד מטרות כלכליות כפי שגם הציעו הקולונלים הסינים שהוזכרו לעיל. מכאן,  

יהיה זה בלתי רלוונטי להגדיר ולאפיין מדינות כמשתמשות בלוחמה מסורתית ושחקנים שאינם  

 מדינתיים כמשתמשים בלוחמה שאינה מסורתית.  

ווח רחב של מבנים ואסטרטגיות לוחמה אלטרנטיביים הפועלים אם כך, אתגרי העתיד מציגים ט

בקיץ   השנייה  לבנון  במלחמת  לדוגמה,  לראות,  היה  ניתן  זאת  את  בזמן.  חיזבאללה    2006בו  בין 

להלן( חיזבאללה מייצג את עלייתו של האיום ההיברידי  2009 ;2007לישראל. על פי פרנק הופמן )

. לדידו, מדובר במקרה בוחן  2006גנה הישראלי בקיץ  וחשף חולשה משמעותית של מערך כוח הה

את  הברית  ארצות  תעצב  שבו  האופן  על  השלכות  לו  שיש  משום  פירוט  ביתר  אותו  ללמוד  שיש 

 מערך ההגנה שלה בהתמודדותה מול אתגרים קיימים )עירק ואפגניסטן( ועתידיים. 

 

 היברידי  יריבחיזבאללה כאב טיפוס של 

(, הדוגמה הברורה והבהירה  2009,  2007ה היא, על פי פרנק הופמן )המלחמה בין ישראל לחיזבאלל

 ביותר של אתגר היברידי. 

מתאים  • המורכב  פוליטית  תנועה  של  ארגון  הוא  צורה,  חסר  כארגון  המוגדר  חיזבאללה, 

הפזורים ברחבי המזרח התיכון. התאים הפזורים של הארגון ממושמעים ומאומנים היטב  

נלי מודרני )כוחות הביטחון הישראליים( תוך שימוש בתערובת ונלחמו מול כוח קונבנציו

לוחמת גרילה ושימוש בטכנולוגיה מתקדמת במרכזי אוכלוסייה   –של טקטיקות לוחמה  

כמו יכולות  מספר  הפגין  חיזבאללה  וארוכות -צפופים.  קצרות  רקטות  כולל  מדינתיות, 
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ולים ללמוד ולהרוס את  טווח כמו גם טילים והדגים כיצד שחקנים שאינם מדינתיים יכ

 נקודות התורפה של צבאות מערביים.  

ובנובמבר   • באפריל  בעירק  פלוג'ה  בקרבות  הג'יהדיסטים  ללוחמים  בדומה  חיזבאללה, 

בנה 2004 הוא  מגילוי.  ולחמוק  מארבים  ליצור  כדי  האורבני  השטח  את  בכישרון  ניצל   ,

הלא לאוכלוסיית  וקרוב  חזק  הגנתי  ישראל-ביצור  בגבול  טקטיקות    לוחמים  ואימץ 

 ממשלת לבנון.   –במקרה זה  –מלחמה שונות באזורים שאינם נשלטים על ידי ממשלה 

ומיומנים  • עקשנים  היו  חיזבאללה  לוחמי  כי  בהדרגה  הודו  הישראלים  היו 5הכוחות  הם   .

חמקמקים והתערבבו באוכלוסייה האזרחית ובתשתיות אזרחיות באופן מכוון. האלימות  

הייתה שלהם  עזה.   המאורגנת  וברצועת  המערבית  בגדה  שהתנהלה  מזו  יותר  קשה 

חיזבאללה  שיעור.  לאין  יותר  גבוהים  היו  הטכנולוגית  וההתקדמות  המשמעת  האימון, 

הוכיח כי הוא מוכן להתעמת עם צה"ל במפגשים קרובים ומוכן לספוג עונשים כבדים כדי  

 לגרום לאבידות בצה"ל. 

ען על יחידות מבוזרות שיכלו להשתלב במהרה  חיזבאללה הפגין גמישות מרשימה. הוא נש •

לצורך פעולות ספציפיות. תאי הלחימה של חיזבאללה ייצגו צורות היברידיות של כוחות  

לפגוש   צפויה  הברית  ארצות  שגם  ארגוני  )מבנה  קונבנציונליים  לחימה  וכוחות  גרילה 

ובעירק(. באפגניסטן  והולכת  בישראל אמ   בתדירות גדלה  ר בהקשר  המכון לחקר הטרור 

המשתמשים   אחרים  צבאיים  לארגונים  בהשוואה  חיזבאללה  ארגון  של  "הייחוד  כי  זה 

יכולות   בעלת  הראשונה  ההתנגדות  תנועת  היא  שחיזבאללה  הוא  גרילה  של  בטקטיקות 

התנועה   זוהי  ועוד,  זאת  גרילה.  מלחמת  של  במסגרת  הפועלת  מסורתיות  צבאיות 

בצה"ל אף המפוצלת הבלתי מאורגנת הראשונה שמחזיקה   בכיר  בנשק אסטרטגי. קצין 

צבא  ידי  על  גרילה  בלוחמת  אומן  שחיזבאללה  לומר  "אפשר  כי  המלחמה  במהלך  אמר 

   6אמיתי" 

השימוש  • היבשה.  לכוחות  רק  רלוונטיות  אינן  השנייה  לבנון  מלחמת  של  ההשלכות 

ישראל   מדינת  אזרחי  אל  ששיגר  הרקטות  ומטח  ספינות  נגד  בטילים  עשה  שחיזבאללה 

היא רלוונטית  מעי ולכן  במעט על האופן שבו עשויה להיראות הלוחמה ההיברידית,  דות 

 גם עבור אנליסטים מכוחות הים והאוויר.  

 
: Hofman  2007. אצל:2006בשישה באוגוסט,    San Francisco Chronicle על פי כתבה שהתפרסמה ב    5

 .  73הערת שוליים מס'  37עמ' 
August 12, New York Times ,  . ציטוט מתוך כתבה שהתפרסמה ב(נכון להיום  74סמג"ד  )  חנוך דאובה  6

 .  74וליים מס' הערת ש 37עמ'  Hofman  ,2007אצל: . 2006
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הטקטיקות   • שילוב  את  במיוחד  לציין  ראוי  הטקטי  הלחימה  אופן  מבחינת  הופמן  פי  על 

המבוזרות ואת היישומים החדשניים של הטכנולוגיה שבהם חיזבאללה השתמש ובמיוחד 

טקטיקות   התווספו  לאלה  ההגנה שלו.  ועמדות  צה"ל  משורייני  נגד  הטילים  מערכת  את 

מבוזרות של הארגון שהיו, על פי הופמן, בגדר הפתעה עבור צה"ל. בקרב על הסלוקי טור  

שחיזבאללה  מוכחת(  דיוק  יכולת  )בעלי  טנקים  נגד  טילים  ידי  על  נעצר  ישראלי  טנקים 

 רכש מהרוסים.

לנ • הצליח  שלו חיזבאללה  המוגבלת  הטקטית  ההצלחה  של  הפוליטיות  ההשפעות  את  צל 

שהועצמה על ידי התקשורת. עם זאת, חיזבאללה צרך חלק ניכר מארסנל הרקטות שלו  

 ואיבד חלק משמעותי מיכולת התקיפה שלו תוך זמן קצר. 

את   • להכין  ביכולתו  אם  כי  שלו  בטכנולוגיה  טמון  אינו  החיזבאללה  של  האמיתי  היתרון 

 את טקטיקות הלוחמה שלו נגד אויב בודד ומזוהה היטב. השטח ו

: ארגונים כמו חמאס כבר מבצעים מאמצים כדי להשתוות ולהשוות  ארגונית-למידה בין •

כבר הצליח להשיג אספקה   הופמן, חמאס  פי  על  של החיזבאללה.  יכולותיהם לאלה  את 

כשהצליח לשגר   2007של מערכת טילי נ"ט והצליח להפתיע את ישראל באמצע אוקטובר  

ארגון  הוא  כי  לראות  אפשר  חמאס  של  האינטרנט  אתר  בבחינת  משודרגות.  קטיושות 

הוא עוקב אחר אופן פעולתו של חיזבאללה והאופן שבו נתפשת הצלחתו   –לומד אקטיבי  

 בתקשורת. 

לארגונים   • מוגבל  אינו  ביכולותיהם  לשני  אחד  להשתוות  כדי  עושים  שארגונים  המאמץ 

בל-טרנס סוריה  לאומיים  החיזבאללה.  הצלחת  את  ללמוד  שיש  מוצאת  סוריה  גם  בד. 

ובאימון מחלקת הקומנדו שלה בטקטיקות   משקיעה באופן אינטנסיבי בטילים טקטיים 

קומנדו   כוחות  ייסדה  סוריה  ישראלים,  מקורות  פי  על  אורבנית.  ולוחמה  גרילה  של 

לבנון וכעת הצבא   נוספים. סוריה צפתה בקושי של צה"ל בלחימה בתוך הכפרים בדרום

לתוך קרבות באזורים אורבניים   –במקרה של מלחמה    –הסורי מנסה למשוך את צה"ל  

 משום ששם הם חושבים שידם תהא על העליונה.  

הייתה מלחמת גרילה פשוטה שכללה טקטיקות מסורתיות  • חיזבאללה לא  המלחמה עם 

חדשות קונספציות  ולכן  לוחמה  של  מודלים  מספר  של  תערובת  אם  מערכות   כי  ושינוי 

ארגון   זה.  מסוג  איום  עם  להתמודד  כדי  הכרחיים  ספק,  ללא  הם,  אופרציונליות 

פוטנציליו סכנות  ומסמן  חדש  טרנד  של  תחילתו  את  מאשר  לחימה  ת חיזבאללה  תאי   .

קונבנציונלים   כוחות  עם  להתמודד  יכולים  היטב  ומאומנים  ממושמעים  מבוזרים, 
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טקט של  בתערובת  שימוש  תוך  במרכזים מודרניים  מתקדמת  וטכנולוגיה  גריליות  יקות 

 אורבניים עמוסי אוכלוסייה.  

דו"ח הביניים של ועדת וינוגרד הציג במפורט את מסקנותיו על תהליך קבלת ההחלטות   •

מצאה   הוועדה  המלחמה.  במהלך  לצבאי  האזרחי  בין  האינטראקציה  ועל  במלחמה 

ה שהובילו להחלטות מוטעות  ליקויים בתהליך קבלת ההחלטות, מידע סותר ומידע מוטע

כי ההחלטה להגיב במהירות בהתקפה   הוועדה מצאה  כך, לדוגמה,  ברמה האסטרטגית. 

 אווירית וארטילרית חזקה לא התבססה על תכנית אסטרטגית מקיפה.  

ישראל לחיזבאללה בקיץ   בין  לא הייתה תבוסה לישראל כמו שהוא סימנה את    2006המלחמה 

. על כן אפשר לומר כי מלחמה זו ואת החלפתה בסגנון לוחמה חדשתבוסת סגנון הלוחמה הישן  

בקנה   ג'יהדיסטי  ארגון  כיצד  ללמוד  שירצו  עתידיים  יריבים  עבור  ויעילה  חיה  כמעבדה  משמשת 

החזקים   הצבאות  מן  אחד  את  מתקדם  ונשק  גרילה  כוחות  באמצעות  להפיל  הצליח  קטן  מידה 

( ולוחמת פעפוע  "shock and awe"הלם ומורא )והמנוסים ביותר בעולם. מושגים מערביים כמו  

(diffused warfare נגד והרלוונטיות שלהם  זה  נגד איומים מסוג  נראים אפקטיביים  כבר אינם   )

בספק. אך מכיוון שאפשר ללמוד הרבה מהמלחמה בקיץ   דווקא   2006אתגרים עתידיים נשארת 

 מן, "ברכה במסווה".  הכוחות הישראלים והאמריקניים יכולים לראות בו , לפי הופ

 

 סיכום

אם  כי  הישן  הסגנון  מן  הלוחמה  היעלמות  את  מייצגת  איננה  ההיברידית  הלוחמה  של  עלייתה 

-רואה בלוחמה באשר היא גורם מורכב שיש להתחשב בו בתכנון מערך ההגנה של מדינות במאה ה

מחסה הרריים    . יריבים עתידיים כבר לא יבצעו "טקטיקות של חלשים" ולא יפעלו מתוך בתי21

מתקדמות   מרשימות,  לוחמה  יכולות  ויציגו  וזריזות  חכמות  טקטיקות  ינצלו  הם  מרוחקים. 

וקטלניות יחד עם יכולות מסורתיות ויפעילו אותן על ידי תאים מבוזרים ובו בזמן בשדה הקרב.  

י יריבים עתידיים ינסו לפעול בערים מאוכלסות וצפופות ולהשתמש ברשתות המטרופולין האורבנ

המארחת  הממשלה  את  להביס  ינסו  פעולותיהם  מעמד.  להחזיק  כדי  גם  כמו  בתוכו  לתמרן  כדי 

כדי להאריך את משך   רק  ולא  נלחמים מולם  לבנון, לדוגמה( ואת הכוחות שהם  אותם )ממשלת 

הלחימה בלי לחפש הכרעה. כוחות מעין אלו ינסו לחבל בחופש הפעולה של הצבא המודרני העומד  

א להעלות  האסטרטג  מולם,  מטרתו.  את  להשיג  נגדם  הנלחם  מהצבא  ולמנוע  המלחמה  מחיר  ת 

האמריקני רלף פיטרס טוען כי יש להתכונן לאויב בדמותן של ממשלות או ארגונים שיהיו מוכנים  

כן אם   על  לערוך מלחמה בספירות שנכון להיום נחשבות אסורות או שעדיין קשה לדמיין אותן. 
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וה ההשלכות  את  לגזור  הבסיס  ברצוננו  את  לרענן  יש  זה  מעין  דברים  מצב  מתוך  משמעויות 

 ההיסטורי של רוב ההבנות שלנו על מלחמה וליצור גישות חדשות. 

יותר עם האיומים החדשים בדמותם של אויבים   פרנק הופמן טוען כי הסוד להתמודדות טובה 

תרבותי. הוא  מרובות  צורות  בעלי  ואויבים  לאומיים  התרבות  טרנס  לדוגמה,  הצבאית    כך, 

האמריקנית רואה את תפקידה המקצועי ואת הסטטוס שלה ככאלו הקשורים לצורות מסורתיות 

של לוחמה ולשמירת עליונותה הקונבנציונלית. ההכשרה בעבר היא חשובה ויעילה אך אסור שהיא 

 תעוור את עיניה של קהיליית הביטחון הלאומית לעליית האיומים ההיברידיים של יריבים.  

מס את  מכאן  ויותר  יותר  יעסיקו  היברידיים  אתגרים  נגד  עתידיות  תקריות  כי  הופמן  יק 

 האינטרסים הביטחוניים של צבאות מערביים ולא יהיו מלחמות של בחירה.
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 משמעויות מנהיגותיות של "קונפליקטים היברידיים" 

 אירוע המשט לעזה כמקרה בוחן  

 

 כללי ומטרה  . א

שני,   .1 שמיים    31ביום  "רוחות  מבצע  נערך  את 7במאי,  לעצור  הייתה  המבצע  מטרת   ."

 IHH  (International Humanitarian  –היתר, על ידי ארגון ה  המשט לעזה שאורגן, בין  

Hilfsorganization)  ונתמך על ידי ממשלת טורקיה. המשט הורכב משש ספינות ומטרתו

בעקבות  עזה  על  ישראל  ממשלת  שהטילה  הימי  המצור  את  לפרוץ  הייתה  המוצהרת 

 חטיפת גלעד שליט.  

( לאופי העימותים שעימם צה"ל,  case studyאירוע המשט משמש עבורנו כמקרה בוחן ) .2

וצבאות אחרים בעולם, מתמודדים בעת הנוכחית. באירוע זה באים לידי ביטוי מאפייני  

מוקדי   את  גם  כמו  הצבאי  העימות  אופי  את  להבין  אפשר  ומתוכם  הללו  העימותים 

 ההתמודדות שלהם נדרשים מפקדים בצה"ל בעת פעילותם המבצעית.  

האירוע .3 של  כוללת  הציבורי   –  בחינה  והדיון  לו  שניתן  הצבאי  המענה  בו,  המשתתפים 

בעקבותיו   כקונפליקט/עימות   –שהתפתח  להגדרה  ניתן  זה  שעימות  כך  על  מצביעה 

וחד    –היברידי   ברור  באופן  אותם  להגדיר  קשה  כן  ועל  מטושטשים  שמאפייניו  עימות 

יתן לו מתוך שלהלן היא לבחון את האירוע ואת המענה הצבאי שנ  מטרת המסמךמימדי.  

נקודת מבט אנליטית של קונפליקטים היברידיים כמו גם לבחון את משמעויותיו לתחום  

ראיונות   שכלל  הגלויה  בתקשורת  הקיים  המידע  בסיס  על  נכתב  המסמך  המנהיגות. 

בסיס תיאוריות קיימות העוסקות   ועל  במבצע  ולוחמים שהשתתפו  שנערכו עם מפקדים 

היברידיים.  קונפליקטים  על    בניתוח  מתבסס  לוחמיםהמסמך  של  שיח   –  ניתוח 

תפיסות   גם  כמו  ולתוצאותיו  לו  שניתן  הצבאי  למענה  לאירוע,  ביחס  שלהם  הפרשנויות 

 העומק והנחות היסוד העומדות בבסיס פרשנויות אלה.  

יראה כי ההתמודדות של צה"ל   .4 ניתוח מאפייני האירוע כעימות היברידי במסמך שלהלן 

ות עם אירוע המשט נבעו, במידה רבה, מהקושי להגדיר את והקשיים שהתגלו בהתמודד

מאפייניו, הגורם שמולו צה"ל התמודד, האמצעים ודרכי הפעולה של    –"מהות האירוע"  

של   הרצויות  התוצאות  האיום,  של  הפוטנציאלית  המהות  המשט,  ומשתתפי  מארגני 

בגיבוש דרכי    הפעילות הצבאית והערכת ההישג הצבאי. קושי זה הוביל לאתגר משמעותי 

שונות   ולפרשנויות  לתפישות  הוביל  האירוע  ולאחר  זה  מסוג  לאירוע  הנדרשות  הפעולה 

 ביחס לפעילות של צה"ל ושל מפקדיו בהתמודדות עם האירוע. 

  בחלק הבא של המסמך יובא ניתוח אנליטי של אירוע המשט על פי המסגרת המושגית של  .5

קונפליקטים היברידיים כפי שאלה באים תוך הדגמת מאפייניהם של    7ונפליקט היברידיק

לידי ביטוי באירוע המשט. בחלק הבא אחריו יוצגו המשמעויות המרכזיות של עימותים  

 ונגזרותיהן לתחום המנהיגות הצבאית.  היברידיים עבור צה"ל 

 

 

 
7 Hofman, F.G. (2007). "Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars", 5-65,  

Potomac Institute for Policy Studies, Arlington, Virginia.  
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   ניתוח אנליטי של אירוע המשט על פי מאפייניו של "קונפליקט היברידי". ב

י אירוע המשט לעזה עולים בקנה אחד עם מאפיינים של עימות  בחלק זה נראה כי מאפיינ .6

צבאיים  היברידי   שאינם  מארגונים  תומכים  מפעיל  ארגון  שבה  היברידית  ולחימה 

הניתוח ידגיש את האופי    פעולה בעלת משמעות צבאית.  –בפעולה של שבירת מצור ימי  

 החמקמק והמטושטש של היבטים שונים בתוך אירוע זה: 

שמולו .7 )"היריב"(  הגורם  היא  פועלים  לעזה  במשט  ישראל  פעלה  שמולו  הגורם  הגדרת   :

לפנינו    תמורכבת ומטושטש חד מימדי.  ניתנת להגדרה באופן  ולכן איננה  רבים  מטעמים 

ושאינם   טורקיה,  כמו  מדינתיים,  שחקנים  בערבוביה  משמשים  שבו  היברידי  גורם 

מוטות  שהיו חמושים )  IHH  –ה  מדינתיים כמו חמאס, אזרחים, פעילי שלום, חברי ארגון 

  IHH-( וחברי פרלמנט ממדינות שונות. גם את ארגון הברזל, רוגטקות, סכינים, אולרים 

מדובר בארגון הטוען כי מטרתו היא סיוע הומניטרי. הארגון אף   –ניתן להגדיר כהיברידי  

במדינ ורווחה  חינוך  בריאות,  ושירותי  חוקית המעניקה סעד  כאגודה  בטורקיה  ות נרשם 

לצד הפעילות ההומניטרית של הארגון הוא מסייע לארגונים כמו חמאס, ובעבר סייע  ערב. 

ג'יהאד בעירק, באפגניסטן, בבוסניה ובצ'צ'ניה. ארגון זה חר על דגלו התנגדות    טלגורמי 

בנמל   המילניום"  "פיגוע  ניסיון  מאחורי  עמד  ואף  האסלאם  מקורות  אל  ושיבה  למערב 

. כדי להבין באיזו תנועה מדובר להלן 1999ארצות הברית, בשנת אנג'לס, -התעופה של לוס

ציטוט של מנהיג התנועה במצרים, ד"ר מוחמד בדיע: "נמשיך להניף את סמל הג'יהאד, 

דגלם...האחים ימשיכו לראות  הציונים מניפים את  עוד  כל  וספר הקוראן,  שתי החרבות 

האבחנה בגורם שמולו פעל צה"ל  אם כן,    ביהודים ובציונים את אויבם הראשון והראשי".

באירוע המשט, בין לוחמים לאלה שאינם לוחמים לבין אלימות מאורגנת, לטרור, לפשע 

 הייתה מטושטשת וגם היא "תרמה" לקושי להגדירו באופן חד מימדי. 

רשת   .8 מבוזרים  –ארגון  פני  :  תאים  על  הפזורים  מאומנים  תאים  שלו  רשת  ארגון  לפנינו 

לארגון ארצות:  שונות    IHH-ה  מספר  במדינות  בריטניה,    –נציגות  מצרים,  טורקיה, 

-אי-שבדיה ומדינות נוספות שאינן ידועות לנו בשלב זה כמו גם חמאס בעזה. ארגון הסי

ה ארגון  את  בעבר  הגדיר  אף  האמריקני  אל  IHH-איי  של  נוספת  ארגון 8קעידה-כזרוע   ,

וחות נוספות במדינות ערב שמקום מפקדתו בגבולות המזרחיים של אפגניסטן אך בעל של 

 תימן, סודן, ערב הסעודית ועוד.  –והאיסלאם 

תכנון המשט לעזה וליווי המשט במימי   : ניהול קמפיין תקשורתי בתכנון ותוך כדי לחימה .9

בדומה   המשט,  מארגני  כאחד.  והמקומית  העולמית  התקשורת  ידי  על  לוו  התיכון  הים 

ת קריאת התיגר מול מדינת ישראל על ידי  לחיזבאללה במלחמת לבנון השנייה, העצימו א

המשט  בליווי  המשט,  בתכנון  עיתונאים  שיתפו  הם  בתקשורת.  אינטנסיבי  שימוש 

האוניות   מתוך  אפשרויות    –ובשידורים  מגוון  באמצעות  לטלוויזיה,  ישירים  שידורים 

  . על ידי כך "Free Gaza"בטלפונים סלולריים ובאמצעות כתיבה ישירה לבלוג של הארגון  

צה"ל   של  לקורבן  עצמם  את  הפכו  ולמעשה  לפעולתם  עצום  תקשורתי  הד  העניקו  הם 

בזירה  לפעול  מיטיב  "החלש"  הגורם  ימי.  במצור  הנתונים  עזה  רצועת  לאזרחי  בדומה 

התקשורת  בערוצי  הופעתו  החזק.  לבין  בינו  הפער  את  סוגר  כך  ידי  ועל  התקשורתית 

שמשקל  תודעתיים  בניצחונות  אותו  מזכה  גם  השונים  מבצעי.  להישג  לעתים,  דומה,  ם 

 
 .  11, עמ' 1.6.10גנץ, מנחם, "ידיעות אחרונות",  8
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ישראל השתתפה ב"מלחמת התודעה" שהתנהלה באמצעי התקשורת. זאת כפי שעולה מן  

ידי הפעילים   על  השייטת מוכים  נראים לוחמי  בהם  צילומים  הפיצה  האופן שבו ישראל 

 שעל ספינת ה"מרמרה", אחת משש ספינות המשט.  

כ .10 פוליטיות,  מגוונות:  פעולה  ברשתות  וצבאיותשימוש  חברתיות  העימותים  לכליות,   :

ה מגוונות:   21  -במאה  פעולה  ברשתות  שימוש  יש  הצבאית.  לספירה  מוגבלים  אינם 

של    פוליטית  לתמיכה  זכה  המשט  אירוע  צבאיות.  ואף  כלכליות  חברתיות,  פוליטיות, 

של ארגונים חברתיים   אירופים, פעילים    –הממשלה הטורקית, לתמיכתם  ארגוני שלום 

ם, ואף לתמיכה של ארגונים כלכליים. כך, בעקבות תוצאות המשט החליט ארגון  חברתיי

מישראל מטענים  בהן  שיש  אוניות  לפרוק  שלא  השבדי  ארגון    הנמלים  שבוע.  למשך 

זה  למהלך  נוספים.  אירופים  נמלים  ארגוני  זה  למהלך  לגייס  מנסה  השבדי  הנמלים 

 משמעויות כלכליות כבדות.  

פע .11 של  אסטרטגיות  טקטית השלכות  משמעויות  ולה  ולתוצאותיה  השייטת  לפעולת   :

לגינויים ממדינות שונות   זכתה  אסטרטגיות החורגות הרבה מעבר לשדה הקרב. ישראל 

ברחבי העולם וכך גם ממוסדות האו"ם, יחסיה עם טורקיה נפגעו )החזרת שגריר טורקיה 

ישראל ועל  מצרים  על  הלחץ  משותפים(,  צבאיים  תרגילים  וביטול  את   בישראל  להרפות 

-גבר, המועצה לזכויות אדם של האו"ם החליטה על הקמת גוף חקירה בין  הסגר על עזה 

בישראל  כדי לחקור את האירוע, מתחילות להתבצע חרמות על סחורות שמקורן  לאומי 

ועוד. מציאות זו מעניקה משנה תוקף לפעולת המודיעין הקודמת ללחימה הטקטית. וזאת  

הטעות שמחיר  ארגון בתנאי    משום  מול  אם  כי  צבא  מול  )שאינם  היברידיים  לחימה 

שאליו חוברים גם אזרחים( הוא בעל השלכות פוליטיות,    המפעיל שיטות לחימה מגוונות

 מדיניות, כלכליות ואף חברתיות החורגות הרבה מעבר לשדה הקרב.  

הוירטואלי  .12 ובמימד  הפיזי  במימד  בעידןפעילות  איננה   :  הלחימה  מודרני  הפוסט 

". באופן זה cyber terror"  –ינת בשימוש בנשק פיזי בלבד כי אם גם בטרור ברשת  מתאפי

בעולם האמיתי   זה קיימים  בעידן  הפועלים  חלק מהאלמנטים המרכיבים את הארגונים 

ועצירת  ה"מרמרה"  ספינת  על  צה"ל  השתלטות  על  כתגובה  הוירטואלי.  בעולם  וחלקם 

את תקפו  וממרוקו  מטורקיה  האקרים  כולו  ההאקרים  המשט  מישראל.  אינטרנט  רי 

. org.ilובאתרים של ארגונים בעלי סיומת    co.ilהתמקדו באתרים מסחריים בעלי סיומת  

פלשתין  דגלי  פרסמו  אחרים  ובמקרים  וירוסים  ההאקרים  שתלו  מהמקרים  בחלק 

תל עיריית  המשט  לאחר  יום  לדוגמה,  לאתר -וטורקיה.  פרצו  האקרים  כי  דיווחה  אביב 

 .  9עירהאינטרנט של ה

ו"הפסד" .13 "ניצחון"  המושגים  בהגדרת  ה ערפול  במאה  העימותים  בא  21-:  -מתאפיינים 

שני   כי  לומר  אפשר  לעזה  המשט  בניתוח  והפסד.  ניצחון  בהגדרת  מובנית  סימטרייה 

שהמשט   משום  הצליחה  הצבאית  הפעולה  במשימותיהם.  לכאורה,  הצליחו,  הצדדים 

הצליחה   המשט  מארגני  של  הפעולה  הינעצר.  הד  גם  לעורר  הצליחו  שהם  משום  א 

ובין בין-תקשורתי  לחץ  ליצור  עזה,  על  הימי  למצור  שהוביל  -לאומי  ישראל  על  לאומי 

עזה.  על  היבשה(  ומן  הים  )מן  בסגר  משמעותית  הצלחה   להקלה  כי  לראות  ניתן  כלומר, 

 מבצעית של אחד הצדדים אינה סותרת גם את הצלחתו של הצד האחר. 

 
 .  ynet ,1.6.10; אתר חדשות 11, עמ' 1.6.10, "ישראל היום " 9
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בעת הנוכחית מאופיינים בכך שההמשך הישיר של המערכה    : העימותיםהגורם המשפטי .14

ומדינאים   חיילים  נגד קצינים,  רקע תביעות משפטיות  בבתי משפט על  הצבאית מתבצע 

בין לחקירה  תביעות  רקע  על  גם  בעקבות -כמו  משפטנים.  עומדים  שבראשה  לאומית 

בין חקירה  ועדת  להקים  התביעה  הועלתה  המשט  לעצירת  הים  חיל  מית  לאו-פעולת 

 ועתירה לבג"צ נגד מעצר משתתפי המשט.  

 

 ו  משמעויות עבור צה"ל ומפקדי .ג

גיבוש דפוסי פעולה והערכת ההישג של הפעולה הגדרת מטרות, צבאיות ושאינן צבאיות,   .15

בזיקה למאפייניו ההיברידיים הצבאית הן נגזרות של הבנת המציאות שבתוכה פועלים.  

המשט  של   הלעזה  אירוע  מהות  כי  והשלכותיו  נראה  הובנואירוע  רבה,    ,לא  במידה 

ממסקנותיו.  במלואם שעולה  כפי  בראש    זאת,  שעמד  איילנד  גיורא  )במיל'(  אלוף  של 

היא  המרכזית  "הבעיה  איילנד  של  לדבריו  המשט.  אירועי  לבדיקת  הצבאית  הוועדה 

שהעריכו  היחידה  הפעולה  דרך  לאויב...  אחת  פעולה  דרך  רק  הניחה  כולה    שהמערכת 

תהייה התנגדות על האוניות בכלל ועל המרמרה בפרט, ויש להניח שהיא תהייה אמרה ש

אלימה. אבל איש לא התייחס לאפשרות של שימוש בנשק נגד לוחמינו ושזה יקרה במטרה  

בראיון   הרוגל )איילנד  התכוננו"  לא  לזה  אחר.  סיפור  כבר  זה  להיהרג.  מוכנות  ומתוך 

אחרונות",   "ידיעות  הלוחמים  (.  23.7.2010לעיתון  צוידו  המשט  לאירוע  כמענה  ואכן, 

לפני ואחרי הציבורי  הדיון  גם  לפעולות שיטור.  בלבול    בנשק שמתאים  על  האירוע מעיד 

במאי, פורסם באחד מעיתוני הבוקר כי    30בבוקר יום ראשון,  וקושי להגדיר את האירוע.  

הפעילים    ההתייחסות לאירוע המשט היא כאל "כאב ראש בים התיכון" וכי חלק ממטרת

שעל הספינות היא "עימות פוטוגני עם הצבא". אולם מיד לאחר העימות המתוקשר בים 

נאמר באחת מכתבות   ז'רגון מלחמה: "מארב לשייטת"  ביטויים הלקוחים מתוך  נשמעו 

מחבלים", "המלחמה החדשה" ועוד. תפיסת    20העיתון, "כוח צבאי לכל דבר", "לבד מול  

)אפילו קיומ לאחר האירוע האירוע כמלחמה  בדברי ראש הממשלה  ביטוי  לידי  באה  ית( 

זאת?   נעשה  לא  אם  המשמעות  מה  הנשק.  את  ולהוציא  אוניה  כל  לבדוק  שלנו  )"החובה 

נמל איראני בעזה. לזה משמעות הרסנית, איום ממשי על ביטחון ישראל"( וגם בתמיכה 

שייטת   "כולנו  של  )שלטים  הלוחמים  לפעולת  החברתית  את  ",  13ובמגויסות  "מחבקים 

בזמן   לרוב  המתקיימת  תמיכה(  והפגנות  בפייסבוק  תמיכה  קבוצת  השייטת",  לוחמי 

מגן",   )"חומת  החלטות  "מלחמה  קבלת  לתהליך  הציפייה  ועוד,  זאת  יצוקה"(.  עופרת 

מובנה ומוסדר לקראת היציאה לפעולת השייטת )כנובע מהמלצות ועדת וינוגרד( והתגובה 

לבנון השנייה   לזו שהייתה במלחמת  לו)לפעולה דמתה  על ועדת חקירה,  קריאה  ביקורת 

 תהליכי קבלת ההחלטות(. 

קושי בהגדרת אירוע המשט עבור צה"ל תוך דגש  בחלק הבא ייבחנו המשמעויות של ה .16

 .על ההשלכות הנובעות מהן לתחום המנהיגות הצבאית

הצבאית .17 הפעולה  של  ומדיניים  צבאיים  היבטים  בין  קיימות :  טשטוש  בה  במציאות 

השלכות אסטרטגיות לפעולה טקטית מתפתח טשטוש בין היבטים מבצעיים של הפעולה  

אירוע המשט ניתן לראות שנכנס קריטריון נוסף לבחינת  בהצבאית לבין היבטים מדיניים. 

גוררת   הצבאית  במקרה שהפעולה  זה  במובן  המדיני.  הקריטריון  והוא  הצבאית  הפעולה 

בין מדינית  ביקורת  איננה  -בעקבותיה  הצבאית  שהפעולה  במקרה  או  חריפה  לאומית 
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לראו ניתן  עוד  נכשלה.  הצבאית  שהפעולה  משתמע  מדיניים  להישגים  כי  מתרגמת  ת 

לאומית ושנגרמו בעקבות -ההשלכות המדיניות והתדמיתיות שבאו לידי ביטוי בזירה הבין

אירוע המשט נתפסות על ידי גורמים שונים כגורם נוסף שהיה צריך לקחת בחשבון בעת 

הצבאית   הפעולה  את  תפסו  רבים  גורמים  ולכן  הספינות  על  ההשתלטות  פעולת  תכנון 

הכותר לדוגמה,  ככישלון.  )בכללה  המבצע  שלאחר  ביום  "הארץ"  בעיתון  (  1.6.2010ת 

בינלאומית" תסבוכת  יוצר  צה"ל  פעולת  "כישלון  עבור  .  10הייתה  משמעויות  מספר  לכך 

 . מפקדים

המדיני .א המרחב  על  הצבאי  המרחב  הי  :השפעת  זו  מציאות  של  מרכזית   א משמעות 

וההבחנה   המדיני  למרחב  נרחבות  משמעויות  בעל  להיות  הופך  הצבאי  בין  שהמרחב 

מטשטשת.   למדיני  ש הצבאי  הוא  מכך  יוצא  הבכיר  פועל  הפיקוד  של  ההשפעה  מרחב 

מוגדר ביחסים שבין הדרג הוא  בצה"ל הופך להיות גדול ממרחב האחריות שלו כפי ש

 הצבאי לדרג המדיני.  

גבולות המרחב הצבאי על כל משמעויותיו עבור הפיקוד  את    לבחון מחדש שיש  מכאן,  

בצה"ל הוא  :  הבכיר  השיקוליםמה  הצבאית,   מרחב  הפעולה  את  להנחות  שצריכים 

 מדיני והאם נדרש של הפתרון הצבאי בפני הדרג ה  המגבלותניתוח והצגת  האם נדרש  

והצגת   הרחבותניתוח  אלו   המשמעויות  )כולל  המדיני  הדרג  בפני  הצבאי  הפתרון  של 

בדבריו של שרחיזוק    המדיניות, החברתיות והתדמיתיות(. ניתן למצוא  הביטחון    לכך 

בתקשורת,    כפי שהובאו  עדת טירקל"(,)"ו הציבורית לבדיקת אירוע המשט    בפני הועדה

ולכן ממליצים   גדול מהתועלת  לפיהם "הדרג הצבאי צריך להיות מסוגל לומר שהנזק 

 (. 11.10.2010לא לבצע" )"הארץ", 

ההשלכות האסטרטגיות הרחבות  :  התרחבות הגורמים המשפיעים על ההישג המבצעי .ב

מרכיבים שאינם מבצעיים על  את משקלם של    ותטקטית, כאמור, מעצימהפעולה  ה  של

המענה הצבאי הנדרש וכן קובעת את תוצאות הפעילות המבצעית. חשיבותם הרבה של 

הצורך   היבטים מרכזיים: האחד,  בשני  באירוע המשט  ביטוי  לידי  באה  מרכיבים אלו 

הכוחו   במודיעין של  והמוכנות  מההיערכות  כחלק  לאירוע  רחב  לגורמים    –ת  ביחס 

ועוד.   ברשותם  האמצעים שהיו  הכנותיהם,  בו,  המשתתפים  המשט,  מארגני  אזרחיים 

וזאת על מנת להעריך את דפוסי הפעולה האפשריים שיש להיערך להם. השני, חשיבות  

וההסברה מהרמה    הדוברות  אינטגרלי  חלק  מהווה  התקשורת  בה  במציאות 

חשיבו הקונפליקט.  של  גורמי האסטרטגית  ושל  מפקדים  )של  המשותפת  העבודה  ת 

טח לצרכי  בש  תמונות של אירועיםדובר צה"ל( בגיבוש מסרי הסברה נובעת מהשימוש ב

והזירה  הסברה בישראל  הציבורי  הדיון  )מול  ההסברה  מסרי  כי  בחשבון  לקחת  יש   .

הלוחמים.  -הבין מול  הפיקודי  המסר  עם  בהכרח  אחד  בקנה  עולים  אינם  לאומית( 

אונים"  הדימוי  המשט,  באירוע   כ"חסרי  הלוחמים  משל  על    שלהםתמונות  השנוצר 

עולה בקנה אחד בהכרח   ואינ)תמונות שפורסמו כחלק ממהלך הסברתי(    סיפון האונייה

גיבוי אופן פעולתם, היחס אליהם כיחידה מובחרת   –עם המסר הפיקודי מול הלוחמים  

הפע שונים.  מסוגים  באירועים  לפעול  הכשירה  לעורר ומאומנת  עלול  המסרים  בין  ר 

 
ביטוי ישיר לכך ניתן למצוא במאמר המערכת של עיתון "הארץ" שפורסם באותו יום ובו נטען כי "כשצבא סדיר,    10

חמוש ומאומן היטב יוצא למלחמה נגד "משט חופש" של ספינות אזרחיות עמוסות באזרחים, מזון ותרופות התוצאות  
יעדו ומנע מהמשט להגיע לעזה" )"הארץ", מאמר המערכת, ידועות מראש ואין זה משנה כלל אם העימות השיג את  

1.6.2010.) 
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פגיעה בתחושת הכשירות  אף  גיבוי מצד המפקדים או  חוסר  של  של תסכול,  תחושות 

מייצר   זה  עניין  הלוחמים.  של  המתח  אתוהמסוגלות  ניהול  שעיקרו  פיקודי  שבין  גר 

( בכירים  ממפקדים  הנדרשת  החיצונית"  בהופעה  ה"מנהיגות  ביטוי  לידי  הבאה 

( לבין "מנהיגות פנימית"  ישראלית-ת הקהל המקומיתשלהם בערוצי התקשורת ובדע

מהווים בו בזמן חלק    שונים ואף סותרים  כי מסרים  זאת, מתוך הבנה  )מול הפקודים(.

הסתירה  את  להכיל  בכירים  מפקדים  על  וכי  אותה.  ומשקפים  המורכבת    מהמציאות 

 .11ולתווך אותה לפקודיהם 

)במקרה    מערכים שונים בצה"לשיתוף פעולה בין  ב ו  משולבתפעולה  ב  שהצורךמכאן  

חה"י, אמ"ן, דו"צ( מתחדד. כל זאת כחלק מהצורך המבצעי ומגיבוש המענה    –הנוכחי  

לאחר   הלקחים  והפקת  הלמידה  בשלב  וכלה  התכנון  משלבי  )החל  לעימות  הצבאי 

לכך,   בהתאם  עם הפעולה(.  בשת"פ  רוחבי  באופן  לעבוד  מפקדים  של  ביכולת  הצורך 

עמיתים א   גופים  הואמתחדד  של  ף  ואחריותם  המנהיגות  יכולות  אחרות,  במילים   .

מפקדים צריכים מפקדים אינה מתמצה בהובלה ובהנעה של פקודים לביצוע משימות.  

ההזדמנויות   ואת  התנאים  את  לפתח  לאפשר  כדי  ומערכים  גופים  בין  חיבור  ליצור 

שונים.   גופים  ייחודיים של  וידע  יכולות  בין  באימונים  לשילוב  בלחימה וזאת, הן  הן 

חדירים. ובגבולות  משולב  באופן  לעבוד  יוכלו  שהכוחות  משמעות   כדי  יש  זו  ליכולת 

מותאם צבאי  מענה  לפתח  כדי  חשובה  והיא  הנוכחית  בעת  בעימותים  הלוקח    רבה 

 בחשבון את כלל הגורמים המשפיעים על הפעילות המבצעית ועל תוצאותיה.  

ברא המערכות  על  להסתכל  ממפקדים  נדרש  כך  כ"מערכות לשם  עומדים  הם  שן 

תקשורת מודיעין,  )כגון:  להן  חיצוניים  מגורמים  ומושפעות  המשפיעות    , פתוחות" 

הזירה הפוליטית(. הסתכלות כזו מחייבת בירור של מפקדים ביחס למקומם ולתפקידם  

או   השונות  המערכות  בין  הגבולות  של  מחדש  בהגדרה  להסתפק  ניתן  האם  במערכת: 

הגבולו של  ניהול  ברור  שנדרש  אינו  )כשהגבול  המערכות  בין  האפשריים  והמתחים  ת 

 בהכרח ונתון למו"מ(.   

והפסד .ג ניצחון  הכרעה,  של  נדרשת  :  שאלות  לעיל  מהמתואר  מנטאלית  כתוצאה  הכנה 

בין הצלחת פעולה  בהכרח קשר  גם לכך שאין  ושל הכוחות הלוחמים  של המפקדים 

. המפקדים  יונים מדינייםצבאית ברמה הטקטית לבין הצלחת הפעולה על פי קריטר

נדרשים להכיל את הפער המובנה הזה, להתמודד עם תסכול שעשוי להיווצר מהפער בין  

זהותם המקצועית ותפיסת תפקידם לבין הקושי להגדיר הישג מבצעי בסביבת פעולה  

 מורכבת והיברידית ועם פגיעה אפשרית במשמעות של הפעולה.  

רשים, למעשה, לגייס את לוחמיהם ללחימה אתגר זה מקבל משנה תוקף כשמפקדים נד

המדיניים   ההישגים  את  או  המלחמה  תוצאות  את  מבטיחות  אינן  הקרב  שתוצאות 

שיבואו בעקבותיה. נקודה זו נובעת גם מן הערפול הקיים בהגדרת המושגים "ניצחון"  

מתאים   אלה  במושגים  השימוש  שבהם  עימותים  הנוכחית.  בעת  בעימותים  ו"הפסד" 

מה הטקטית ואינו מתאים לשימוש בשיח האסטרטגי. אלו עשויים ליצור  במרחב הלחי

 
. Ari (    )-Shamir and Benהמושגים: מנהיגות פנימית ומנהיגות חיצונית לקוחים מתוך המאמר של    11

החוקרים משתמשים במאמרם במונחים אלה בקשר לאופן שבו קונפליקטים בעת הנוכחית מנוהלים דרך  
ם, האופן שבו מנהיגים צבאיים מתמודדים עם התקשורת נצפה באופן הדוק על ידי אמצעי התקשורת. לדיד

"מנהיגות   של  בהצלחה  בחלקה,  תלויה,  להיות  הופכת  פנימית"  "מנהיגות  זה  באופן  שלהם.  הכפיפים 
המנהיג להציג את תפקיד הדובר ועל ידי כך להשיג השפעה במעגלים  -חיצונית", קרי: ביכולת של ההמפקד

 ר. רחבים יות 
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הצבאית הפעולה  להצלחת  ביחס  מתחרים  בין -נרטיבים  פער  להיווצר  ועלול  מבצעית 

אחרים   גורמים  של  זה  לבין  מקצועיות(  הצלחה,  )של  הלוחמים  הכוחות  של  הנרטיב 

 בצבא ומחוצה לו )של כישלון, מחדל(. 

ההיברידי .18 בודד:  הפעל  –  המענה  באירוע  לחימה  בזמן  שונים  פעולה  הגיונות  באירוע  ת 

המשט אופן הבנת המציאות והפעולה הימית שנדרשה לנוכח מציאות זו הובילה לגיבוש 

ו מפקדי  כהיברידי:  לתאר  ניתן  אותו  שגם  צבאי  יחידהמענה  מובחרת   לוחמי    קרבית 

זא סדר(.  הפרת  או  )הפגנה  שיטור  כפעולת  שהוערכה  לפעולה  לידי  הופעלו  שבא  כפי  ת, 

הצטיידו:   שבהם  צבע  רובי  כמו  הפגנות,  לפיזור  הדרושים  באמצעים  עם ביטוי  "הגענו 

כזה.  למצב  שנגיע  שיערנו  לא  סבא.  בכפר  כיף  ביום  שימוש  בו  שעושים  כזה  צבע  רובה 

אשדוד" לנמל  אותה  ולהביא  אותה  לעצור  כדי  לספינה  ירדנו  מבחינתנו,  )לוחם    אנחנו, 

לעי בראיון  כך  נוסף(.  1.6.2010תון "הארץ",  שייטת,  בוצעו הערכות   ,על  בהכנות לפעולה 

למספר דרכי פעולה אפשריות מול משתתפי המשט, וההתמודדות עם כל אחת מהן חייבה  

עקרונות   שנדרשה,  האיפוק  מידת  הכוח,  הפעלת  עוצמת  מבחינת  שונה  פעולה  היגיון 

. 12לוחמים שהשתתפו בפעולה( הלחימה שנדרשו וכד' )כפי שעולה מראיונות בתקשורת עם 

 .  לכך מספר משמעויות עבור מפקדים

שונים  .א הגיונות  בעלי  פעולה  דפוסי  בין  מהיר  למעבר  ומנטאלית  מבצעית    :הכנה 

נדרשת  בודד  יריב  ידי  על  ודפוסי פעולה  בהם מופעלת קומבינציית איומים  בעימותים 

בודד שלכל אחד מהם  לעתים הפעלת דפוסי פעולה שונים על ידי הכוחות במהלך אירוע  

לוגיקת פעולה שונה )מבחינת אופן הפעלת הכוח, עוצמת הכוח המופעלת והמגבלות על 

הפעלת הכוח(. מדברי הלוחמים שהשתתפו במשט נראה כי המעבר מדפוס פעולה בעל  

עם  לוגיקה של התמודדות עם הפרת סדר )של פעילי שלום( לדפוס פעולה של התמודדות 

,  באופן מהיר למדי. נראה שהכוחות היו מוכנים לאפשרות זופעילים חמושים התבצע  

   . 13לאור הכנה מנטאלית סדורה שנערכה לקראת הפעולה ,בין היתר

לוחמים .ב של  ו"המובחרת"  הקרבית  בזהות  אפשרית  בזהות פגיעה  אפשרית  פגיעה   :

הקרבית והמובחרת )במקרה זה( של הלוחמים שהשתתפו בפעולה נובעת מהפגיעה בהם 

נוספת    ומסיכון כאזרחים. תשתית משמעותית  ידי מי שהוגדרו מלכתחילה  על  חייהם 

לפגיעה בזהותם זו היא הצגת הלוחמים בחולשתם בתקשורת. זאת, כפי שעולה, למשל,  

"אין לנו שום תחושת כישלון  מדבריו של מפקד הכוח בראיון בעיתון "ישראל היום":  

ל יכול  היה  שנוצרו....זה  בתנאים  מצוין  פעלנו  צריכים כי  היינו  כך  אחרת...אך  היות 

להגיב...לנו כואב בכלל שעם ישראל ראה את התמונות הקשות האלו שעושים בחיילים  

אותם"   ומשליכים  לינץ'  ששלנו  של  המבצעי  הכוח  מפקד  ט',  בראיון    13-)סא"ל 

(. תחושות הפגיעה והתסכול באים לידי ביטוי גם בראיונות עם  4.6.10ב"ישראל היום",  

 
על  12 הפעולה  מתוארת  של -כך,למשל  אפשריות  פעולה  דרכי  לשתי  נערכנו  למבצע,  "כשהתכוננו  בשייטת:  קצין  ידי 

אנשים על הספינה. שיערנו שניתקל באמת בפעילי שלום שיציגו התנגדות פסיבית או התנגדות מילולית, או לכל היותר  
גם לאפשרות שהתממשה בסופו של נערכנו  גם    אלימות קלה. במקביל  גדולה של אנשים, בהם  דבר, שניתקל בכמות 

להרוג")"ידיעות אחרונות",   במטרה  שיתקפו  היו 2.6.2010מחבלים,  הספינה  על  כשנחתי  בהם  שנתקלתי  האנשים   .)
רובוטריק:  והתוצאה הייתה שאתה עובד כמו  מחבלים. הבנתי מהר מאד מה קורה ודרכתי את הנשק... תכננו הכל 

 (. 2.6.2010ות בכל שלב, מול כל מקרה )"ידיעות אחרונות", אתה יודע בדיוק מה לעש
למשל, האנשים שנתקלתי בהם כשנחתי על הספינה היו מחבלים. הבנתי מהר מאד מה קורה ודרכתי את הנשק...    13

תכננו הכל והתוצאה הייתה שאתה עובד כמו רובוטריק: אתה יודע בדיוק מה לעשות בכל שלב, מול כל מקרה )מתוך 
 (.2.6.2010ם קצין בשייטת, "ידיעות אחרונות", ראיון ע
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הן את הפגיעה בהם    –ולוחמים אחרים שנדרשו "להצדיק" את אופן פעולתם  קצינים  

 .  14הן את תוצאות האירוע )מותם של תשעה ממשתפי המשט(

הכוחות   מול  מפקדים  של  מרכזיים  התמודדות  מוקדי  מספר  לזהות  ניתן  כך  מתוך 

התיווך של פעולת שיטור מול אזרחים ללוחמים בעלי זהות קרבית מובחרת    הלוחמים:

הו עם  הלוחמים  של  מנטאלית  התמודדות  לפעולה;  משמעות  הפעולה שלכות  יצירת 

והפרשנויות השונות ביחס לתוצאותיה; התמודדות עם מראות קשים בתקשורת בהם 

באזרחים,   אפשרית  פגיעה  עם  החיילים  של  התמודדות  בחולשתם;  מוצגים  הלוחמים 

ם בכוחות צבא לוחם מול  והכנתם לכך שאין מדובר עוד בלחימה של צבא מול צבא כי א

 גורם היברידי הכולל אזרחים אך גם לוחמים ללא מדים. 

"השטח" .ג צרכי  לבין  האסטרטגית  ברמה  הנדרשת  המורכבות  בין  הפער  :  התרחבות 

התרחבות הפער  מתוך דברי הלוחמים בשטח )כפי שהובאו בתקשורת( ניתן לזהות את  

כירים לבין הצורך בפעולה בין הבנת המורכבות של הלחימה הנדרשת מן המפקדים הב

הטקטית. ברמה  והלוחמים  המפקדים  מן  העולה  השאלה    התקפית  עולה  זה  בהקשר 

כיצד מגשרים על הפער בין הציפייה ממפקדים בכירים לראות את המורכבות ולהציע  

פעולה שלוקחת בחשבון את המורכבות הזו )הימנעות משימוש בנשק חם מול מפגינים  

של תודעה  יצירת  ופעולה   אזרחים,  סדר  הפרות  עם  התמודדות  או  הפגנות"  "פיזור 

לפעול   בשטח  החיילים  של  צורך  לבין  יחד(  גם  ואזרחים  חמושים  פעילים  מול  בפועל 

רלוונטית,   נדרשים אינה  באופן תקיף או תפיסה שלהם שדרך ההתמודדות אליה הם 

בשטח. שנוצרת  למציאות  מתאימה  את   אינה  להכיל  החיילים  את  מכינים  כיצד 

הנוכחית?  ה בעת  הקונפליקטים  לאופי  והאופיינית  בפעולה  האינהרנטית  מורכבות 

ים שיצאו להסתער רק שכחו להוריד לנו את הרסן. הכתיבו לנו את  רלי יוו"אנחנו רוט

אחר  תכנון  שעם  ברור  מאיתנו.  שדרשו  במגבלות  אותה  ביצענו  ואנחנו  הפעולה  סוג 

אחרות"   היו  התוצאות  מגבלות  בשייטופחות  אחרונות,  )קצין  ידיעות  (.  1.6.2010ת, 

החיילים? את  מכינים  מציאות  לאיזו  השאלה  עולה  זה  לתוקפנות?    בהקשר  לאיפוק? 

תסכול   מונעים  כיצד  גמישות?  מייצרים  כיצד  וגם"?  ל"גם  החיילים  את  מכינים  כיצד 

 ובלבול בקרב החיילים? 

הניתוח   .19 כעימותלעילשמתוך  המשט  אירוע  מאפייני  של  מ  ,  ושל  המענה היברידי  אפייני 

לו,  הצבאי   כי  שניתן  מאפייני נראה  שמציבים  האתגרים  עם  מותאמת  התמודדות 

שונה  יהעימותים בעת הנוכחית בפני מפקדים מחייבת יצירת סכ    –  היברידית""  –מה 

לים אחרות, נראה כי המענה  יבמ ביחס לעימות ולמענה הניתן לו ותיווכה לכוחות השטח. 

מסכימה של הפרת סדר/הפגנה  –בר מסכימה אחת לאחרת  הנדרש אינו כזה הכולל רק מע

חמושים   פעילים  מול  פעולה  של  לסכימה  פעילי שלום  אחת    –של  סכימה  יצירת  אם  כי 

מול פעילי שלום המבקשים להעביר סיוע הומניטרי ומול    בזמן-בו"היברידית" של פעולה  

 פעילים חמושים המבקשים "דבר אחר".  

 
( הגיב לעיסוק הציבורי בפגיעה בחיילים ובפגיעה במשתתפי  4.6.2010למשל, קצין בשייטת בראיון לעיתון "מעריב" ) 14

לא   אנחנו  אחר.  במקום  אותם  נשאיר  כאלה.  במושגים  לדבר  צריך  לא  לטבח?  כצאן  מהמסוק  "ירדנו  המשט: 
א במטווח.  ונגמר  "ברווזים"  מדיני  צבאי,  כמבצע  התחיל  פה  דבר...האירוע  לכל  מאומנים  קומנדו  לוחמי  נחנו 

בתקשורת. אנחנו לוחמים מקצוענים. אני לא מכיר הרבה אנשים שיודעים להשתלט על אוניה בלב ים. אני לא מכיר  
יהם. מישהו יודע  לוחמים משתלטים על   15-הרבה אנשים שיודעים לעמוד מול עשרות מחבלים שבאים לרצוח אותם ו

גרמנו להסתבכות   ולא אנחנו  רגיל. זה מבצע שהסתבך  לי איך. זה לא אירוע  לעשות את זה אחרת? שיבואו ויסבירו 
 הזאת".
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לעיל .20 שתוארו  המשמעויות  הופכים   לאור  סדר  שיטור/הפרת  שפעולות  העובדה  ולאור 

הנוכחית   בעת  העימותים  אופי  של  בולטים  מאפיינים  הכנה  להיות  חשיבה,  נדרשים 

. כל זאת, לצורך  ( של פעולות השיטור לסוגיהןreframing)  והמשגה מחודשת מנטלית  

הלוחמים.   הכוחות  והכנת  אימון  על  האחראים  מפקדים  להכנת  פעולת   המשיגיש   את 

כ לא  ההשיטור  פעול כזו  מול  דיכוטומי  באופן  נוסף  עומדת  כמרכיב  אלא  הלחימה  ת 

כי בשונה   הנדרש מול קונפליקט היברידי.   מיטבי-צבאיבמענה   לציין  זה חשוב  בהקשר 

רקע   משמשים  אזרחים  ובהם  ושומרון  יהודה  בשטחי  המתבצעות  שיטור  מפעולות 

 . בעלי תפקיד יוזרחים ההאלפעולות המתבצעות על ידי מחבלים באירוע המשט 

המשגה זו, להערכתנו, תאפשר להתמודד עם האתגרים הפיקודיים שהוצגו לאורך מסמך   .21

זה ובכללם: הכנה מבצעית ומנטאלית של הכוחות לפעילות צבאית הכוללת מספר דפוסי  

הלוחמים  הכוחות  בקרב  והישג  מסוגלות  תחושת  יצירת  שונים;  הגיונות  בעלי  פעולה 

ההישג המבצעי הטקטי לתוצאות הרחבות והאסטרטגיות של הפעולה;   והכלת הפער בין

צמצום תחושת הבלבול והתסכול שעשויים להיווצר מהמציאות המורכבת )ההיברידית(;  

לוחמת  יחידה  מהפעלת  להיווצר  העלולים  משמעות  חוסר  או  תסכול  תחושות  צמצום 

כו ח משמעותי על מנת בפעולה המוגדרת כפעולת שיטור; התמודדות עם הצורך להפעיל 

למנוע פגיעה בחייהם של חיילים ועל מנת לבצע את המשימה תוך מימוש איפוק, מידתיות  

ולא   מעורבים  לא  גורמים  של  הימצאותם  מול  הנדרשים  הכוח  על  מגבלות  והצבת 

שעשויים   הגורמים  על  ורחבה  מורכבת  הסתכלות  מתוך  צבאי  מענה  גיבוש  חמושים; 

ועל המבצעי  ההישג  על  בצה"ל   להשפיע  שונים  גורמים  בקרב  וייתפס  יפורש  בו  האופן 

 ומחוצה לו. 

 

 סיכום . ד

ההקונפליקטים   .22 של    21-במאה  וחמקמקה  שונה  תערובת  כוללים  בכך שהם  מתאפיינים 

מאבקים, טקטיקות, צורות ואמצי לחימה קונבנציונליים ובלתי קונבנציונליים. הגדרתם  

יכולת   מהיעדר  נובעת  מבחינ  –כהיברידיים  הצבאי הן  המענה  מבחינת  הן  מאפייניהם  ת 

עימם   להתמודד  כדי  שלעיל    –הנדרש  המסמך  מטרת  וקוהרנטי.  אחיד  באופן  להגדירם 

מבט  נקודת  מתוך  לו  שניתן  הצבאי  המענה  ואת  לעזה  המשט  אירוע  את  לבחון  הייתה 

לתחום   זה  ניתוח  של  המשמעויות  את  ולהבין  היברידיים"  "קונפליקטים  של  אנליטית 

 . הצבאית המנהיגות

המשט   .23 אירוע  ניתוח  מתוך  הנובעות  הצבאית  המנהיגות  לתחום  המשמעויות  את 

 כקונפליקט היברידי ניתן לחלק לשניים.  

של   .א ומדיניים  צבאיים  היבטים  בין  הטשטוש  מן  הנובעות  למפקדים  משמעויות 

מרחב ההשפעה של הפיקוד הבכיר בצה"ל הופך להיות גדול ממרחב   הפעולה הצבאית:

בין  האחריות   הפער  המדיני;  לדרג  הצבאי  הדרג  שבין  ביחסים  מוגדר  שהוא  כפי  שלו 

הנדרש ממפקדים  פיקודי  יוצר אתגר  המסר ההסברתי לבין המסר הפיקודי ללוחמים 

בכירים שעיקרו ניהול המתח שבין ה"מנהיגות החיצונית" לבין "המנהיגות הפנימית";  

גופ עם  בשת"פ  רוחבי  באופן  לעבוד  מפקדים  של  מתחדדהיכולת  עמיתים  ואינה   תים 

של  מנטלית  הכנה  נדרשת  משימות;  לביצוע  פקודים  של  ובהנעה  בהובלה  מתמצה 
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בין הצלחת פעולה צבאית  בהכרח  המפקדים ושל הכוחות הלוחמים גם לכך שאין קשר  

 ברמה הטקטית לבין הצלחת הפעולה על פי קריטריונים מדיניים.  

מלמפקדים    משמעויות .ב ההי תוך  הנובעות  ומנטלית  :  ברידיהמענה  מבצעית  הכנה 

למעבר מהיר בין דפוסי פעולה בעלי הגיונות שונים בזמן לחימה ובאירוע בודד; פגיעה  

של   פרקטיקות  מהפעלת  כנובעת  לוחמים  של  ו"המובחרת"  הקרבית  בזהות  אפשרית 

כאזרחים;   מלכתחילה  שהוגדרו  מי  ידי  על  הלחימה לחימה  של  המורכבות  הבנת 

ה המפקדים  מן  העולה  הנדרשת  התקפית  בפעולה  הצורך  לבין  המפקדים  בכירים  מן 

היברידית" ביחס לעימות ולמענה הניתן לו  "יצירת סכימה  והלוחמים ברמה הטקטית;  

פעולה   שלום   בזמן-בושל  פעילי  פעילים    מול  ומול  הומניטרי  סיוע  להעביר  המבקשים 

אחר";   "דבר  המבקשים  ככזחמושים  לא  השיטור  פעולת  של  מחודשת  ו המשגה 

מיטבי  -העומדת באופן דיכוטומי מול פעולת הלחימה אלא כמרכיב נוסף במענה צבאי

 הנדרש מול קונפליקט היברידי.

ה .24 במאה  ההיברידית  בלחימה  נוסף  מרכיב  מייצג  לעזה  המשט  צבא    21-אירוע  כוח  שבו 

בין היברידי,  גורם  מול  אם  כי  יריב,  אחר,  לוחם  צבא  כוח  מול  ניצב  אינו  כבר  -לוחם 

אזרחים    כלאיים, עם  יחד  שלום,  למען  הפועלים  אזרחים  בערבוביה  משמשים  שבו 

אחד  ידי  על  הנתמכים  מוסלמית(  )לרוב,  רדיקלית  באידיאולוגיה  הדוגלים  מיליטנטיים 

מזרועותיו של ארגון המוכר כארגון טרור ושמאחוריהם עומד שחקן מדינתי בדמותה של 

 ממשלה מכהנת. 

ההיברידית אינה מייצגת את היעלמותה המוחלטת עלייתה של הלוחמה  חשוב לציין כי   .25

"הישן".  הדור  מן  הלוחמה  את    של  לבחון  קונפליקט,  הופעיש  של  חדשות  צורות  של  תן 

לעתים לצד המשך נוכחות של הדפוסים הישנים, הקונבנציונליים יותר. זאת ועוד, מדינות  

ולהיות ערוכים  ידרשו לעתים לנהל במקביל עימותים בעלי מאפיינים שונים    21-במאה ה

 לכך שסוג מסוים של עימות יהפוך, מבחינת מאפייניו, לסוג אחר.  

-במסמך זה הצענו מסגרת נוספת כדי לבחון את השינויים במאפייני העימותים במאה ה .26

מאפיינים  21 בעלי  באירועים  הן  צה"ל  לפעולת  עקרונות  לגיבוש  כתשתית  זאת,   .

טגיות של מנהיגות המותאמים למורכבות  היברידיים הן בגיבוש ובפיתוח מודלים ואסטר

 הטמונה בהם.

 

 

 

 


