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רווחמאזנילחישובהמתאיםהזמןזהוספקללאאש,הפסקתלקראתמתכנסהמצב

שההישגיםחולקאיןאבלדיה,מרתיעהמכהספגחמאסא?יוכיחהעתידרקוהפסד

)בחלקו(,נפגעהתת־קרקעיהמנהרותמערךהחמאס:נזקימרשימיםהישראליים
הוחלש,הרקטותייצורמערךאטשה,מכהספגוהארגוןשלוהאווירייםהימייםהכוחות

הביניים,בדרגימפקדיםוהפיתוח,המחקרמובילינפגעו,והנ"טהרקטותשיגורמערכי

כשמיצבבעיקרהר1ויח.גםתמאסזאת,ובכלהגדולים׳׳עשרתלאאבלחוסלו

הצליחישראל,לעומקרקטותמטחישיגרוירושלים',אל־אקצאכ׳מגןעצמואת

הפלשתיניתהרשותחולשתאתוהמתישהמעורבים,היישוביםרחובותאתלהבעיר

ה1שגולאעדייןהמערכהשלהאסטרטגייםהיעדיםשלושתישראל,מבחינת

שלהתורןבראשמתנופףהירוקדגל

הנראהבעתידסיכוי,ואיןחמאם,

בראשיתלבן.דגלשםשנראהלעין,

שרטטוהחומות","שומרמבצע

כורעחמאםשלתרחישיםבישראלהלבמשאלות

שהלךככל"נכנע".שלט:ומחזיקברכיו,על
רחוקיםנראוהללוהתרחישיםוהתארך,המבצע
מלהתממש.

החומות""שומרמבצעשלהראשוניםבימים

׳נו־הבטיחוכמעטוהמומחיםהאופוריה,שלטה

קאאוט

$TS1$׳נוקאאוט$TS1$

$DN2$׳נוקאאוט$DN2$/עלהמרכזי,היעדאתסימנוהםישראלי

העצום,בנזקייזכרכשחמאסשנים,אחריגםפיו

ימיםעשרהישראל.מוללעימותהחשקלויתאדה

במיל.האלוףאחרת.מדבריםוהמומחיםחלפו
עדשנתייםשלהרתעהעלמדברגלעדעמוס

מבצעים,אגףראשחליווה,אהרוןהאלוףשלוש,

הרתעה.שנותבחמששמדוברמקווה

והצומודהסבר

דאודאמרכואבת",מכהחטפנו"נכון,

לאזה"אבלהאיסלאמי.הג׳יהאדדוברשיאהב,

בלחימהלהימשךשערוכהההתנגדותעלישפיע

בא־הגדרהזוכואבת""מכהרבים".חודשיםעוד

נדרסטייטמנט,

$TS1$,באנדרסטייטמנט$TS1$

$DN2$,באנדרסטייטמנט$DN2$שמתחוללהעצוםההרסלעומת

בעזה.

לאהםלחמאס,שסוכלוהאנשים"מאתיים

ידיים",להריםלחמאסשיגרוםמשמעותיפקטור

זיסר.אילפרופסורהמזרחןהשבוע"ל"יתדאומר

והואטווח,ארוכותמטרותלעצמוסימן"חמאם

לפניגםמהיאזהרוסה?עזהלוותר.מוכןלא

הרוסה".הייתההיאהנוכחיהמבצע

בחמאםמוכניםההתנגדות,שלמעןזהאיך

קורן,דודד"רסבלשלרביםחודשיםעודלספוג
לאסטרטגיהירושליםממכוןלפלסטיניםמומחה

לע־ירושליםעירייתראשיועץלשעברוביטחון,

נייני

$TS1$לענייני$TS1$

$DN2$לענייני$DN2$,שנישישנםהשבוע"ל"יתדמסבירערבים

חמאס.בתפיסתמרכזייםערכים

סגול(,דגש,)פתח,"סבר"הואהראשוןהערך
סבללשאתיכולתהתמדה,רוח,אורךשמשמעותו

היאחזות"צומוד",הואהשניהערךזמן.לאורך

לאידיאולוגיהמנחיםהללוהערכיםבקרקע.איתנה

אתלהעמיקעליךאותך,שמאתגריםככלמכוננת:

בקרקע.שלךוהאחיזההעמידות
אםגםאומרת:חמאסשל"האידיאולוגיה

שבירה",סימנינראהלאעולה,אתתכבידישראל

האוכלו־שלהנוראהסבלעםומהקורן.ד"ראומר

סייה,

$TS1$,האוכלוסייה$TS1$

$DN2$,האוכלוסייה$DN2$אומרים:"בחמאםוההרס?המתיםהילדים

המילהאתנאמרתמידלפיומצבנייצראנחנו

האזרחית.האוכלוסייהחשבוןעלגםהאחרונה,

הערביתהאומהכלכיאלאלנו,אכפתלאכיולא

חותרחמאסחייל.הואאחדוכלאחת,חזיתהיא

הראשוןלהיותמוכןלאהואולכןניצחון,לתמונת
אש".שינצור

רואהרבים,ישראליםשלהשטחיתהראייה

מתקפותיואתחמאסכינהכךירושלים",ב"חרב
שלרביםמסבביםאחדסבב.כעודישראל,על

וזוברצועה.חמאסלממשלישראלביןעימות

זאביאהרוןבמילואיםהאלוףחמורה,טעות

חמאסמדועמסביראמ"ן,ראשלשעברפרקש,

הקודמותהמערכות"בכלאופן.בשוםיוותרלא

לסבביםיצאהואישראל,מולחמאםיצאבהן

הבלונים,בטרורהיהכךהצקות.שלסוגטקטים,
חמאסשינההזובפעםועוד.הגדרלידבהפגנות

מכריע".אסטרטגילסבבויצאהמשחקכלליאת

אסטרטגית,החלטההיהירושליםביוםהירי

ירושליםביןחמאסשקשרמהלינקג׳חלקשהיא

שרטטאותההמשוואהישראל.עלהטיליםוירי

משמעובירושלים,שקטאיברורההייתהתמאס,

שורשיםלהכותחותרהארגוןבעזה.שקטאי

לשמרומעונייןהישגים,לעצמוולנכסבירושלים

עללהשתלטבמטרהבגדה.שלוהאחיזהאת

ועלהפלסטיניתהרשותעלמבפנים,הפלסטינים

ימצהולאיכנע,שחמאסשחושב"ומיאש"ף.

טועההפלסטינים,להובלתהזו,האפשרותאת

ומטעה".

מדינתבאדיבותבסדק,נכנסחמאסלמעשה,

זוהיאישראלפרקש,זאבישללדבריוישראל.

הטרגדיה,ולמרבהמאזן,אבואתשהחלישה

היהחמאסהדברים.עבדוכךחמאס.אתחיזקה

אידיאולוגי.סתוםמבוימולעמדולמעשהמוחלש

לאושהואמאומה,עושהלאשהואכלפיוטענו

וחמאםקרסה,בעזההכלכלהמדיני,אופקמייצר

צבאית.מנחיתותכסובלנחשב

והתקדםחייו,שגיאתאתמאזןאבועשהואז
שהחלישלאסוןצלולה,ובדעהפקוחותבעיניים

לאמאזןאבואתהזהירהשב"ב"ראשאותו.

יום,שלשבסופולואמרהואבחירות,עללהכריז

פרקש.זאבימתארמחוזק",יצאחמאס
מוחמדאתלכן,קודםשמענולא"מעולם

שונותסוגיותעלאוג׳ראחשייחעלמדברדף

"חמאםקורן.ד"ראומרבירושלים",הקשורות

ברשותהבחירותעלורכבההזדמנות,אתניצל

המובילהגורםשהואלהוכיחכדיהפלסטינית,

חמאסלמעשה,ובאש"ף.הפלסטיניתבזירה

אתלבטלחוקיתיכולאוליאתהמאזן,לאבואמרו

והקובעהדומיננטיהגורםאנחנואבלהבחירות,
מנופףחמאסברורה:התחתונההשורהבשטח".
אותהלהחזירמתכווןלאוהואירושלים,בחרב

לאשפתה.

-י..יו

?י

י.
$TS1$$TS1$

$DN2$$DN2$!%

־*

1רן:DN2$$דתקTS1$$DN2$$דתקTS1$$דת־ד""ר
"האידיאולוגיה

חמאסשל

אנחנואומרת:

לפיומצבנייצר

אתנאמרתמיד

האחרונה,המילה

חשבוןעלגם
האוכלוסייה

ולאהאזרחית.

אכפתלאכי

כיאלאלנו,

האומהכל

היאהערבית

וכלאחת,חזית

חייל"הואאחד

ייאוש.לצדגדולספיגהכח

סביבמתאספיםפלשתינאים

לאחרבעזהבנייניםהריסות
ישראלשלאוויריתהפצצה
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ES
אילפר1פ׳

"מאתייםזיסר:

האנשים

שסוכלולחמאס,
פקטורלאהם

משמעותי

לחמאסשיגרום

ידיים.להרים

סימןתמאס

מטרותלעצמו

טווח,ארוכות

מוכןלאוהוא
עזהלוותר.

מה?אזהרוסה?

המבצעלפניגם

היאהנוכחי

הרוסה"הייתה

זאבי־האל1ף

פרקש:

$TS1$:זאביפרקש$TS1$

$DN2$:זאביפרקש$DN2$ככל"

הזמן,שחולף
המיקוחכושר

ישראלשל

הפסקתלתנאי

וקטן.הולךאש,
שהמטרההיות

מבצעשל

החומות׳׳שומר

מיטוטהיהלא

נראה,חמאס,

שהמבצע

למיצוי.קרוב

כוונהאיןאם

קרקעיתלהיכנס

איןלרצועה,

להמשיךעניין
במערכה"

מעונייןחמאסהמדיניים,להישגים"במקביל
זיסר.אומרנמל",רוצהוהואהרצועה,אתלפתוח

ד"ראומרטווח",ארוכתלהסדרהילךחמאס"אם

המעברים,שלמלאהפתיחהידרוש"הואקורן,

לצאתמלאהאפשרותובכלל,קטרי,כסף

׳לחתוך׳?א1להמשיך
נכוןהמערכה,תסתייםכיצדלדעתמוקדם

למיצוי.קרובההיאבצהרים(,)חמישילאתמול

כיאמרהמוסד,ראשלשעברהלוי,אפרים

"היעדיםנעשה.כברבעזה,לעשותשרצוכל

הושגו",כברהמבצע,שלהמרכזייםהצבאיים

מחציתאפילוניצללאחמאס"ועדייןהלוי.אמר

הרבהלהשיגיכולהשישראלנראהלאמיכולותיו.

יותר".

הייתההמבצע,לפניהמדינית"ההנחיה

גלעד,עמוסאומרוההרתעה",השקטאתלהשיב
ביטחוניהמדיניהאגףראשהמתפ"ש,לשעבר

ואסט־למדיניותהמכוןויו"רהביטחון,במשרד

רטגיה.

$TS1$.ואסטרטגיה$TS1$

$DN2$.ואסטרטגיה$DN2$משמעותיים,הישגיםקצרהאכן"ישראל

לפחותהשקט,אתישיבושהםמקווהשאני

קצובה".לתקופה
והחל־ההרתעהשיקוםהםהמרכזייםהיעדים

שת

$TS1$והחלשת$TS1$

$DN2$והחלשת$DN2$,היהשאפשרכלמיצתהשישראלנראהחמאס

קרקעית.כניסהובליאוויריותבתקיפותלהשיג

קדימההמנועיםכלעם
שד־בעולםהקולותגברוהזמן,שחלףככל

רשו

$TS1$שדרשו$TS1$

$DN2$שדרשו$DN2$גםבמקביל,המתקפה.עםלסייםמישראל

הסבירומקצועיים,מהםבישראל,רביםגורמים

ועכשיו.לסייםשכדאי

בפוללהמשיךשדורשיםמאלהדווקאנתחיל

"לכתוש"בהם","להיכנסוקוראיםקדימה,גז

כךבאמוציות,מדוברולאהזה.מהז׳אנרועוד
הצהריים:אחררביעיביוםשטייניץהשראמר

ארוכים".ימיםעודלהימשךהמבצעעל"לדעתי

הזד־מייצרלחימהיוםכלברוריםהנימוקים

מנויות

$TS1$הזדמנויות$TS1$

$DN2$הזדמנויות$DN2$טרור.ובתשתיותבמחבליםלפגוענוספות

שככלהואהרציונלכמותי,בענייןמדוברלא

בהתא־תשתפרכךיצטברו,הצבאייםשההישגים

מה

$TS1$בהתאמה$TS1$

$DN2$בהתאמה$DN2$ככלמשהו,ועודהישראלית.המיקוחיכולת

מההישגחמאסמתרחקכןמתמשכת,שהמערכה

מגןבתואראותולהכתירשחתרשלו,המרכזי
גםהאשאתוליבההזירות,ביןקשרירושלים,

ירושלים.מזרחוערבייישראלערבייבקרב

שלאנוסףדיבידנדיהיההמערכהלהמשך

הצו־אחריםלגורמיםאלאלחמאס,דווקאקשור

פים

$TS1$הצופים$TS1$

$DN2$הצופים$DN2$,ומפיקיםההתרחשויותאתלומדיםמהצד

שכתי־יודעיםבישראלההחלטותמקבלילקחים.

בת

$TS1$שכתיבת$TS1$

$DN2$שכתיבת$DN2$במלחמהאקורדכלתיכונית,המזרחהתהודה

ובחיזבאללה.באיראןנקלטחמאס,עם

וחולשהדם,מריחותבשכונההפראחיות

הםהמוטיבציה.אתאצלםמתחזקתישראלשל

כחולשהאשלהפסקתההליכהאתלפרשעלולים

משמעית:חדתהיהשהמסקנהוחשובישראלית,

להתחצףשמעזגורםעםחשבוןסוגרתישראל
אותה.ולתקוף

בקרבמטמיעוסיכולתקיפהכלנוסף,מכיוון
ליכולותבאשרחדשותהבנותואיראןחיזבאללה

והסיכוליםהמדויקותהמתקפותהישראליות.

עלנשענוהמטרו,עלהמתקפותגםכמובעזה,

נס־אדוןמדהימות.ברזולוציותמודיעינימידע

ראללה,

$TS1$,נסראללה$TS1$

$DN2$,נסראללה$DN2$בחיזבאללה,מוותבניכמהעודגםכמו
חולדותוכמוהשמשאוראתרואיםלאשכמעט

בצ־חשופיםשהםהפנימובבונקרים,מסתתרים

ריח.

$TS1$.בצריח$TS1$

$DN2$.בצריח$DN2$לימדובמנהרות,והמתקפותבעזההסיכולים

הכנסת

מעזהשמרהמטילשנפגעלאחרבשדרותלביתשנגרםכבדנזקישראל.ברחביפגיעההמודאלי:ההישג

(90פלאשרוקהאבי)צילום

הםבוהבונקרועלעליהםיודעתשישראלאותם

)עלעצמםעליודעיםשהםכמולפחותמסתתרים,
בהמשך(.מהצפון,הירי

תריסיםמגיפיםהאמריקנים

הס־סיפור,לסייםשקראואלההשני,ומהצד

בירו

$TS1$הסבירו$TS1$

$DN2$הסבירו$DN2$סכנהמייצרלחימה,שליוםשכלושובשוב

ניצחון,תמונתאחרהחיפושבמסגרתמובנית.
כולם.ההישגיםאתשימחקאירועלהיגרםעלול

ולאורךבעולם,הצפופיםהמקומותאחדהיאעזה
לאאדירמאמץבישראלעשוהלחימה,ימיכל

כמועבודהתאונתתהיהאםבאזרחים.לפגוע

ודעתתתהפךהתמונהילדים,ויפגעוכנא,כפר

)במלחמתמגינוייםמדעתהתצאהעולמיתהקהל
כנאבכפרבנייןצה"להפציץהשנייה,לבנון

בובבנייןהיהשמדוברהתבררמכןלאחרבלבנון,

ילדים,21מהםנהרגו,אדםבני57פליטים.שוכנו
סער(.והעולם

שלהמיקוחכושרהזמן,שחולף"ככל

אומרוקטן",הולךאש,הפסקתלתנאיישראל

סיכויאיןאחד,"מצדפרקש.זאביבמיל.האלוף

עללהשתלטשלהםמהשאיפהירדושחמאס

ירושלים,ממזרחאלהלרבותהפלסטינים.כלל
יצטרפוהזמן,שיחלוףככלישראל.וערביייו"ש

שיצאוכאלההםחלקםערבים,ועודעודלחמאם

כתובתיהווהחמאסעבודה.להםואיןמהקורונה

אטרקטיבית".
שהמ־שהיותמוסיףפרקשזאבימשהו,ועוד

טרה

$TS1$שהמטרה$TS1$

$DN2$שהמטרה$DN2$מיטוטהיהלאהחומות""שומרמבצעשל

אין"אםלמיצוי.קרובשהמבצענראה,חמאס,
להמשיךענייןאיןלרצועה,קרקעיתלהיכנסכוונה
אומר.הואבמערכה",

האמ־הזמןחלוןאתלהוסיףישהנ"ללכל

ריקאי

$TS1$האמריקאי$TS1$

$DN2$האמריקאי$DN2$הפתיעהמבצעלאורךונסגר.ההולך

מטרייתלישראלסיפקלטובה,ביידןהנשיא

שלאמיתיידידשהואוהוכיחמרשימה,הגנה

וגברההימים,שחלפוככלאבלישראל.מדינת

הפניםבישראל,תמיכתועלביידןכלפיהביקורת

הצלחותיו,עלמאפילבעזהשהמבצעהנשיא

הואאותוהמרשיםהחיסוניםמבצעעלובעיקר

מוביל.

הנשיאעלהופעלשונים,מכיווניםעצוםלחץ

בראשהמבצע.אתלסייםישראלעלללחוץביידן

שדו־רוסיהכךהבינלאומית,מהזירהובראשונה

רשת

$TS1$שדורשת$TS1$

$DN2$שדורשת$DN2$וצרפתהישראליות,המתקפותאתלהפסיק

האו"םשלהביטחוןבמועצתהחלטהשמקדמת

וירדן(.מצרים)בשיתוףבעזההאשלהפסקת
עלשצפצףטראמפלאהואביידןלזכור,יש

וניתקהאו"םעלוליגלגהבינלאומית,הקהיליה
שלאישהואביידןבינלאומיים.ארגוניםעםמגע

עםוהןמדינותעםהןבינלאומיים,פעולהשיתופי

שונים.ארגונים

הכוחבסיסימכיווןביידןעלהופעלנוסףלחץ

שקוראיםהדמוקרטית,במפלגההפרוגרסיביים
המתקפות.אתלהפסיקישראלעלללחוץלנשיא
מונף.כברהשוטריק,בחללבאיומיםמדוברולא
שלהשמאלימהאגףדמוקרטיםקונגרסחברי

ישראלעםהנשקעיסקתעלזועמיםהמפלגה,

אלה.בימיםממשביידן,שלממשלוחתםעליה

דולריםמיליון735שלבהיקףבעיסקהמדובר

חברתמונחים.וטיליםחכמותפצצותשעיקרה

בעמדותיההידועהעומאר,אילהאןהקונגרס

שותפההבריתשארצותטוענתישראליות,האנטי

ילדים.לטבח

בעזההמבצעבושבמקרההואהחשש

בגבעתישראללשונאיעילהיהווההואיימשך,

העיסקה.לביטולהקפיטול,
מאותתיםביותרהגדוליםישראלתומכיגם

ביידןלמעשה,עליה.להגןביכולתםשאין
להבעירעלולבעזהשהעימותמביניםוממשלו

לאממשהאמריקאיםלכךהתיכון,המזרחאת

ובלגןסין,עםבמלחמותעסוקיםהםמוכנים,
כרגע.להםמתאיםלאממשהתיכוןבמזרח

פועלתשישראלפעםאחרפעםאותתביידן

רביעיביוםמתקרב.לייןהדדוכישאול,זמןעל

ראשיתמאז!(רביעיתבשיחההצהריים,אחר

נשיאהודיענתניהו,עםביידןשניהלהמערכה,

נאמרכךנגמר.שהמשחקלנתניהוהבריתארצות

ביידן"הנשיאהלבן:הביתשלרשמיתבהודעה
עודמשמעותית,לרגיעהמצפהשהואהבהיר

ו"מצפה"."הבהיר"למיליםלבשימוהיום".

חייביםוהתלמידיםדורש,הספרביתמנהל

בהצהרהנתניהויצאבהמשךבשלשות.להסתדר

לביטחוןתורםהואעודכליימשך,שהמבצע
ישראל.

השניים.ביןבשיחהשם,היהמהלדעתאין

בקונספיר־מדוברלאהבאים,לדבריםלבשימו
ציה,

$TS1$,בקונספירציה$TS1$
$DN2$,בקונספירציה$DN2$ברורלאגבוהה.היתכנותבעלבתרחישאלא

שמדובראוהסורר,בתלמידנזףאכןביידןאם

הצהרהישחררצדכלפיה,עלמתוחכמת,בעסקה

ולשותפיו.שלול׳בייס׳שמכוונת

שעלתקיפהבהצהרהיצאביידןכלומר,

והדבריםלבסיס,ולחזורציודלקפלישראל

בעיקרמאד,מסוימותאוזנייםלרצותנועדו
נתןהואחדרים,שבחדריבעודבינלאומיות.
השני,ומהצדהפעולה.להמשךירוקאורלנתניהו

לסגורוהבטיחלביידןהתמשמעשנתניהויתכן

שחררובמקבילבמבצע,האחרוניםהקצוותאת

ימניות,לאוזנייםשכוונומיליטנטיותהצהרות

הדרום.לתושביגםכמו
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iff,

הרעהנפתחתמצפון

הביטחוניהאירוענכנסהנ"להשקשוקהלכל

אחה"צ.רביעיביוםשאירעחמורמכלהחמור

שוגרוהשנייה,לבנוןמלחמתמאזהראשונהבפעם

המדינה.לצפוןטיליםמטחילבנוןמדרום

פלסטיניםבארגוניםשמדוברטענותחילה

מדוברכיבעיקרלמדי,מוזרהקביעהקיקיונים,

כךאחרפעוטות.לארקטיותיכולותבעלבארגון

נרגעווכולםחמאס,תומךהואשהארגוןנטען

בחיזבאללה.מדוברשלא

חיזבאללהעניים,בנחמתשמדוברלעשותמה

שהואכלארגוןבומצבואיןבלבנון,שולט

יפהלבקשבליזיקוקים,מופעיארגןבמדינה,

בהתעלמותמדובראוליאזמחיזבאללה.רשות

אנחנומעתה:אמורתחילה.בכוונהנסראללה,של

מאדטוביודעיםאבלמפריעים,לאבצד,עומדים

קורה.מה
ניסוינסראללהעורךאוליאולי,יותרועוד

מצברלהתעלםאפשראיהכל,אחריכיכלים,

בגבולהאחרוניםבשבועותשאירעוהמקרים

לכיווןהיריהגדר,אתשחתכוהלבנוניםהצפון,
תגובתאתחיזבאללהבוחןהאםועוד.ישראל

כיהכלה?הואהמרכזיהמוטיבאםובודקישראל,

אוליגדולה,הכלהמכילהישראלחמאסמולאם

ושםפהטיליםלטפטףיכולג^וזבאללה

מאזןהחומות:שעור
ספקללאאש,הפסקתלקראתמתכנסהמצב

רקוהפסד.רווחמאזנילחישובהמתאיםהזמןזהו
דיה.מרתיעהמכהספגחמאסאםיוכיחהעתיד

הוכר־הנוכחיתהמערכהשתמונתחולקאיןאבל

עה,

$TS1$,הוכרעה$TS1$

$DN2$,הוכרעה$DN2$מרשימים.הםהישראליםהצבאייםוההישגים

המערכהמדרדרתהייתהלאןלדמייןאפשרואי

ברזל.כיפתוללאעזה,ברצועתהמכשולללאהזו,

נפגעהשאר,ביןקשות,מכותספגחמאם

נחסמו,ההתקפיותמהמנהרותרבותהקרקע,טווח

התתבתשתיתחמאסשלהביטחוןתחושתונפגעה

חמאסאתשימשהמנהרותמערךשלו.קרקעית

במקרהישראליםכוחותולהפתעתלהסתתרות,
נסייגכעתלרצועה.קרקעייםכוחותתמרוןשל

ק"מ1,000מתוךהערכות,פיעלהדברים;את
עדייןאבלמאד,יפהק"מ,120נפגעומנהרות,

לכךהעיקריתהסיבהובועטות.חיותמנהרותישנן
מתחתממוקמותמהןשרבותהיאשוטחו,לאשהן

מאוכלסים.לאזורים

הואחמאס,שלנוסףמשמעותינזק

מדי?ינתראחתתחבנלה

לי־לעלותשעלולהקטנטנה,הערהעלקטנההערהועוד

שראל

$TS1$לישראל$TS1$

$DN2$לישראל$DN2$מז׳אנרערמומיתתחבולהפההייתההאםגדול.במחיר

ורתמההבינלאומית,בתקשורתששיטתהמהקופסה,לצאת

צה"לדוברואומרשחוזרכמואוהמטרוהפצצתלצורכיאותה

ניסוחושגיאתאנושטעותלב,בתוםהיההכלזילברמן,הדי

דוברהפיץחצותאחרקצרזמןשעבר;שישיליוםנחזור

בינלאומייםכתביםשלווטסאפבקבוצתבאנגליתהודעהצה"ל

פועליםצה"לשלקרקעכוחותפיהעלבישראל,המוצבים

עזה.רצועתבתוך

IDF aiIDF"באנגלית:ההודעהלשוןהנה air and ground
are currentlyattackingin the Gaza Strip.":כו־בעברית"

חות

$TS1$כוחות"$TS1$

$DN2$כוחות"$DN2$עזה".ברצועתכעתתוקפיםצה"לשלוקרקעייםאוויריים

כוחותבהשתתפותמסיביתתקיפהעלבהודעהמדוברלמעשה

מדוברשלאכמובןאבלארטילרי.יריכגוןהקרקע,עלאחרים

לרצועה.קרקעיתבכניסההיה

לטרפתבעולםתקשורתכלינכנסוההודעה,בעקבות

והטלגרףהמידורפוסט,הוושינגטוןהטיימס,כךתזזיתית,
לרצועה.הצבאשלקרקעיתכניסהעלדיווחוכולםועוד.ועוד

רגליםחייליכאשרמסלים,לפלסטיניםישראלבין"העימות

נכתבצה"ל",מטעםדובראישרכךלעזה,נכנסוישראלים

פוסט.הוושינגטוןשלבציוץ

בקבוצההחבריםכתביםמספרמסתבכת;העלילהכאן
שכותרתלוודאכדיצה"ל,בדוברשלהםהקשרלאנשיהתקשרו

בהתפתחותמדוברספקללאמדויקת.אכןהדרמטית,ההודעה

קרקעכוחותהנוכחית,ההסלמהפרוץמאזלראשונהמרעישה,
דוברהתקשורת,מכליחלקפיעללרצועהנכנסוישראליים

בהמשךלהםאישראףקונריקוס,יונתןהזרהלתקשורתצה"ל
לרצועה.קרקעיתכניסההחלהכי

סיפרהשוורץ,פלישהג׳ורנל",סטריטה"וולכתבתהנה,

אישורמקונריקוסשקיבלהאחריקרקעיתכניסהעלדיווחהכי

"קוניכיהכתבתטענהבציוץהחלה.כזושכניסהלכךמפורש
הזההבסיסעלבעזה/קרקעכוחות׳ישישירותליאמרריקוס

כךאחרשעתייםכך.נטעןשבההראשונההכתבההתפרסמה
לתתכדיהדיווחאתשיניתיואזהזו,מההצהרהבוחזרהוא

ביטוי".לזה

מןצה"לתקףהשגוי,התדרוךשלאחרבשעותכך,אוכך
בכ־061משתמששהואתוךעזה,ברצועתמטרותמאותהאוויר

לגרוםנועדהשגויהתדרוךהאםפצצות.כ־054ומטילמטוסים

יהפכושבתיהםבמטרהלמנהרות,להימלטחמאסלאנשי

לקבריהם
התקשורתאתניצלצה"לכיוטענוזעמו,הזרהבתקשורת

הבינלאומיתבתקשורתהתגובותחמאס.עללהעריםכדיהזרה

במאמרדיווחטיימס"יורקה"ניומשתוללות.עדקשותהיו

"התקשורתבכותרת:הצה"ליההטעיהתרגילעלזועם

$TS1$°$TS1$

$DN2$°$DN2$

?4 *י?יי

1'ו=כב

$TS1$*$TS1$

$DN2$*$DN2$

בובעזההמבנהקריסתשלביאתהמראהתמונהלהיבדק.שתצטרךמורכבתהחלטה

ישראליתהפצצהלאחרפי.ואי.אל-גיזירהשלתקשורתמשרדישכנו

IUL*Zי ־

האמריקניבעיתוןהייתה".שלאלעזהוהפלישהשהונתה,
הבינלאומיתהתקשורתאתהובילהצבאשל"דוברכידיווחו

הצבאאבללא.הםלעזה.נכנסוישראלייםשכוחותלהאמין

כן".שהםיחשובשחמאסרצה
קצף:בשצףהתקיףפיאיי.הידיעותסוכנותשלמאמר

להע־כדיבתקשורתשהשתמשבכךמואשםהישראלי"הצבא

רים

$TS1$להערים$TS1$

$DN2$להערים$DN2$בוהעזתיהמגדלשהופצץלפנינכתבו)הדבריםחמאם"על

הידיעות(.סוכנותשלמשרדיהשכנו
מיליוןהתנצלזילברמן,הדיצה"לדוברבאמתקרהמהנו

שההאשמההודיעלב,בתוםבטעותשמדוברטעןהתנצלויות,

ניסיוןהיהשלאוהסבירקונספירציה,היאבזדון,מדוברלפיה
טקטי.ניצחוןלהשיגבמטרההתקשורתעללהעריםמתוחכם

לוחמהמערבלאצה"לדובר"מערךזילברמן:הודיעכך

לא־ובראשונהבראשומחויבבעבודתו,הונאהאופסיכולוגית

מירת

$TS1$לאמירת$TS1$

$DN2$לאמירת$DN2$עםהיחסיםלעשות.ימשיךוכךולציבור,לעיתונאיםאמת

מע־ואנחנועבורנו,עליונהחשיבותבעליהםהזרההתקשורת

ריכים

$TS1$מעריכים$TS1$

$DN2$מעריכים$DN2$הדדי".וכבודאמוןעלשמבוססיםהחיובייםהיחסיםאת

ש.גשלניסוחבתאונתשמדוברהסבירזילברמןבקיצור,

קורניקוס,יונתןהבינלאומית,לתקשורתדו"צהואוהש.ג.אחד.
שטעה.והודההואגםשהתנצל

בבהירות,לדבררהואצה"לדוברשלשהמקצועשהיותאלא

ובכלשלו.האנגליתבננתעלהחליקשםשמישהולהאמיןקשה

יממותבמשךישניםכשלאכשעייפים,להיות,יכולהכלזאת,

לשגות.עלולבשלמותו,וובסטרמילוןשבלעמיגםארוכות,
הייתהשכןיתכןהרווחת.ההערכהוזושלא,להיותויכול

בטובתה,שלאהזרה,התקשורתאתרתמובמסגרתההערמהפה

מאוחרת.הייתהבישראלההצתהמרשים.הטעייהלמבצע

מההברוך.גודלאתהבינובהמשךורקכפיים,מחאותחילה

היהודיהראשמקטגוריתסטארט־אפבעודמדוברלאלעשות,

פטנטים.לנוממציא

גיחכהזילברמן,שללהתנצלותסימולטניתמשהו,)ועוד

שמישהובטיעוןותמכהקולות,בקוליהישראליתהתקשורת

וגםהדיסוננס,אתשמעוהזרהבתקשורתמישהו.עלעבדפה

נעלבו(.
בגדולהפסידהישראלובכן,התכנסנו?ולמההנזקאיפה

בתק־שיעורהנהוההסברתי.התודעתיהעולמי,התקשורתי,בפן
שורת

$TS1$בתקשורת$TS1$
$DN2$בתקשורת$DN2$והתק־פועלות,המדינהרשויותתפקידו,אתעושהצדכל
שורת

$TS1$והתקשורת$TS1$
$DN2$והתקשורת$DN2$בלתיאמנהמסקרת.הדמוקרטיה,שלהשמירהכלבשהיא

משקריםשלאהיאלתקשורת,דמוקרטיותמדינותביןכתובה
מותרלהגיב,לאאפשרשרת.ככליבתקשורתמשתמשיםולא

להערים.לאאבללשתוק,לצנזר,עמומים,להיותמידע,להעלים

וישאויבהיאהתקשורתשםאחרים,במשטריםתמצאושקרים

הממשל.כשופרבמניפולציותבולהשתמשאואותו,למגר

וכשהיוההוא,הציטוטאתמפרסםהיהדו׳׳צאםאפילו

נגרמתהייתהלאתגובה",ב"איןמשיבהיהלבירור,אליופונים

פרצוףמעקמיםאוליספק,ללאמתעצבנים,היוכזו.מהומה
עוברת.והשיירהנובחיםהיוהכלבים

האמוןאתשברהמוטעית,וביןמכוונתביןהזו,ההתנהלות
התקשורת.וביןבישראל,והצבאיהמדיניהדרגביןהבסיסי
שנעשודו"צ,שלההכחשותלמרותהיא,הרווחתהתחושה

ושקרים.העלמהתוךבתקשורת,ציניושימושניצול
מש־התקשורתובכןעלינו?כותביםמהלנואכפתולמה

פיעה

$TS1$משפיעה$TS1$

$DN2$משפיעה$DN2$קובעיעלמעלה,כלפילוחץבתורווהואהציבור,על
מפעיליםאכזרי,גדיאבחדוהם,ההחלטות,ומקבליהמדיניות

הישראלי.הממשלעלמתוןלאפיזילחץ

כךגםהזרה.התקשורתעםהיחסיםבחשיבותלזלזלאין
הקהל.דעתעלהמלחמהבזירתזעוםמקרדיטישראלסובלת
התקשורתתפצחהבאה,פעםתהיההנראהוכפיהבאה,בפעם
ממשברצועה,הצבאופעילותישראלנגדזועמתבארטילריה

המבצע.בראשית

ישישראלולמדינתמציאות,יוצרתתקשורתלזכור,יש

כךשגםהבינלאומיתהתקשורתאתלמצבחבלאויבים,מספיק
האויב.בפוזיציהבעין,בטובלהבאיםלאאנחנו
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ברפיח,ישראליתאוויריתתקיפהלאחרמיתמרעשןהאוזר!!.הפגזאתיירהמי
עזהרצועתדרום

מאמיןלא"אנינגל:יעקב
מהכיהרצועה,אתבלכבוש

יקוםאםרקכך?אחריהיה
שאפשרשיביןסאדאת

רקלסינגפור,עזהאתלהפוך
אלאושלווה.שלוםיכונואז

חובהולכןאופטימי,לאשאני

הבאהסבבעדשהזמןלוודא

האפשר"ככלארוךיהיה

בלבנון.הדחייהלאפקטמקבילרימאל""אפקט
אתישראלתקפהבההראשונההפעםזוהייתה

מתגורריםבוהאקסקלוסיביהרובעעזה,שלסביון

העזתי.הממשלוצמרתעסקיםאנשידיפלומטים,

ממוקמותהיובהםמגדליםנפגעוהמבצעבמהלך
שלומודיעיניותפיקודיותמבצעיות,תשתיות

חמאס.

שלוהאווירייםהימייםהכוחותלכך,מעבר

מודיעיןבסיסעלוהכלאנושה,פגיעהספגוחמאס

משמ־ונחלשהותקףהרקטותייצורמערךמדויק.

עותית,

$TS1$,משמעותית$TS1$

$DN2$,משמעותית$DN2$שניםפניעליתמשךהשיקוםשתהליךכך

תוךנפגעו,והנ"טהרקטותשיגורמערכיארוכות.
מש־במהירותלחשוףיכולתגובשההלחימהכדי

גרי

$TS1$משגרי$TS1$

$DN2$משגרי$DN2$לפנימתחתמוטמניםשלרוברבי־קנים,טילים

והפיתוח,המחקרמוביליבהם.ולפגועהקרקע,

סוכלו.ותשתיותמפקדותהביניים,בדרגימפקדים

מדוברעדייןאבלסוכלו,לאהגדוליםעשרתנכון,

הטרור.לארגוןקשהבמכה

הוכיחוהישראליותוההתקפהההגנהמערכות

והמו־המודיעיןגםכךמרשימות.הצלחותבס"ד

דיעין

$TS1$והמודיעין$TS1$

$DN2$והמודיעין$DN2$לאסטטי,לאהואהמטרות)בנקהמתחדש

ליוםוהמתינובעברשסומנובמטרותרקמדובר

העת.כלשמתעדכןמטרותבמאגרמדוברפקודה.

קרק־תהמנהרהתקפובבוקרברביעיאםלמשל,
עית,

$TS1$,קרקעית$TS1$
$DN2$,קרקעית$DN2$בכירמסתתרלידהתמיםשבביתהפנימוואז

ומסוכל(.מסומןהואחמאם,
איך.ועודהרוויח,גםחמאסזאת,ובכל

המערכהיעדיאתהשיגהטרורארגוןלמעשה,

כמגןעצמואתמיצבהארגוןפתיחתה:עםשלו

לעומקרקטותמטחישיגרוירושלים,אל־אקצא
ומאותהרוגיםניכרהרסוגרםישראלשלשטחה

הישוביםרחובותאתלהבעירהצליחפצועים;

ערבייםצעיריםעידודידיעלבישראלהמעורבים

עוררביהודיםובפגיעהבהתפרעויותחלקלקחת

המחישלכלמעלהמערבית;בגדהמהומות

הצגתתוךהפלסטיני,המחנהאתהמובילשהוא

הפלסטינית.הרשותחולשת

לזכורחשובאש,להפסקהשמתכנסיםלפני

עדייןהמערכהשלהאסטרטגייםהיעדיםששלושת
וארו־יציבההרתעההתבססהלאעדייןהושגו:לא

כת

$TS1$וארוכת$TS1$

$DN2$וארוכת$DN2$מהתגרויותהפלסטיניםהארגוניםכלשלטווח

צבאיתהתעצמותשימנעמהאיןעדייןבישראל,

חמאםובהנהגתוהג׳יהאדחמאסשלמחדש

המובילהלהיותקרובהשהתנועהמאמיניםעדיין

הפלסטיניהעםשלוהדתיתהלאומיתהפוליטית,

ישראל.ערבייכוללהוא,באשר

ראשלשעברנגל,יעקבפרופסורבמיל.תא"ל

ניצחתמכהחמאסעללהנחיתמציעהמל"ל,

בסמליפגיעההואהראשוןפרמטרים:בשלושה

פעולותהמבצעכללאורךונעשותהשלטון,

האישיוברכושבנכסיםפגיעההואהשניכאלה.

בשכונתמתממשהזההיעדוגםחמאס,מנהיגישל

המדיניתההנהגהראשישלבבתיםאורימאל,

השרי־עלאיוםהואהשלישיוהפרמטרוהצבאית.

דות

$TS1$השרידות$TS1$

$DN2$השרידות$DN2$למשימהחותרוהצבאהמנהיגים,שלהאישית

בכירים.סיכולתוךהזו,

הנבוסעלידעםאש,הפסקת

הק־אתשומעיםלמהטוב,כךכלהכלאםנו?
רעכצ,

$TS1$,הקרעכצ$TS1$
$DN2$,הקרעכצ$DN2$אסטרטגיה","איןה"אבל"?מסתתרואיפה

ממשלתתעשהמההלאה"מהגלעד.עמוסאומר

?".להיכנעתוכניותלושאיןחמאסעםישראל

הייתהחמאסמולנתניהושל"האסטרטגיה

אבואתהחליש"הואפרקש.זאביאומרשגויה",

נידוניםאנחנושכך,היותחמאם.אתוחיזקמאזן

לסבב".מסבבלחיות

במקומם,כבודםהמערכה,בהישגינזלזללא
המכוןמנהלדקל,אודיד"רשאומרכמואבל
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שלהמוצהרתהאסטרטגיתהתכליתלאומי,ביטחוןלמחקרי

נתניהו,בנימיןהממשלהראששהציגכפיישראל,ממשלת

התכ־עלינו".לירותאםהבאהבפעםישקול"שחמאסהיא

לית

$TS1$התכלית$TS1$

$DN2$התכלית$DN2$מתמודדתלאהיאאסטרטגיה.ולאטקטיקההיאהזו

בזירהומובילבכירמעמדלהשיגחמאסחתירתעצםעם

כדיגבוהיםמחיריםלשלםנכונותתוךכולה,הפלסטינית

אש.להפסקתתנאיואתישראלעלעוצמהמעמדתלכפות

חדשות.ואופציותאופקלייצרניסיוןכאןאיןלמעשה,

העימותסבבישלמההיגיוןהשתחררהלאשישראלונראה

וייראויראולמעןהרתעהקידוםשעיקרוברצועה,הקודמים

העימות.שאחריליוםמחויבויותללאאךאש,והפסקת

חיזבאללההשנייה.לבנוןבמלחמתמדגיםנגל,"לתא

המלחמה,אחריהוויכוחיםכלועםקשה,מכהאזספג
נסראללההתוצאה,שבמבחןהריתבוסה,עלוהטענות

קרהמהראהנסראללהולמה?מורתעים.וחיזבאללה
ובעיקרברזלכיפתשלהיכולותאתלומדהואלהדאחיה,
כברהואיום,אוריראההואשאםיודעהואאישית.מורתע

יום.אוריראהלא

נגל.אומרברצועה",טווחארוךפתרוןרואהלא"אני

חייבתהמחשבהכיהרצועה,אתבלכבושמאמיןלא"אני

סא־יקוםאםרקכךאחריהיהמהשאחרי,היוםעללהיות

דאת

$TS1$סאדאת$TS1$

$DN2$סאדאת$DN2$יכונואזרקלסינגפור,עזהאתלהפוךשאפשרשיבין

לוודאחובהולכןאופטימי,לאשאניאלאושלווה.שלום

לאשהםהאפשר.ככלארוךיהיההבאהסבבעדשהזמן

ראש.להריםיעזו

מומחיםומדגישיםנגל,מדגישאותהנוספתנקודה

אחרנגררתולאחמאסכלליפיעלמשחקתלאישראלרבים,

וכיצד.מתימחליטהוהיאהלו"ז,אתקובעתהיאתכתיביו.

אשלהפסקתלהיכנסהשעהשבשלהטועןפרקשזאבי

הפסקתבמתווהתומכיםלצידו,צדדית.חדכן,צדדית,חד
עםלנהלשאיןשטועניםרביםמומחיםצדדית,חדאש

הדדיתאשהפסקתדורשמצירוחמאסשיח.שוםחמאס

הואההדדיות,במסגרתלמה,מאדטוביודעוהואבלבד,

דרישות.שלשלמהיריעהיפרוש

לאומי,ביטחוןלמחקריהמכוןמנהלדקל,אודיד"ר
לצאתישלמהמנמקוהואהזו,העמדהאתהואגםמציג

לאמקרהבכלישראללדבריו,צדדית.חדאשבהפסקת

ירושלים,בענייןלתמורותחמאסדרישתאתלקבליכולה

ולבחוןהישראליותההתקפותאתחד־צדדיתלהפסיקניתן
ישראלרקטות,בשיגוריחמאסימשיךאםחמאס.תגובתאת

לאחריותר,גבוהותאףוברמהבמידהכוחלהפעילתחזור

מחודשת.בינלאומיתלגיטימציהשתגייס

חמאס.עםומתןמשאמניהולמזהירדקלד"רזה,לצד

האסלאמיוג׳יהאדחמאסבמהלכהסיטואציהלאפשראין

באמצעותואםישיר,באופןאםויתמקחו,תנאיםיציבו

עםמדבריםלאככלל,חד־צדדיות.בהודעותאומתווכחים

אבללדבר,שימשיכומדברים?והרוסיםהמצריםחמאס,

משאאתומנהלתלאהיאחמאס.עםמדברתלאישראל

שהוא.כלתשלוםלומציעהולאומתן,

לפעו־שנוגעיםתנאיםלהציבלהםלאפשראסורבעיקר

לותיה

$TS1$לפעולותיה$TS1$

$DN2$לפעולותיה$DN2$ערבייובקרבושומרוןביהודהבירושלים,ישראלשל

וטורקיתקטריתמעורבותלאפשראיןזה,לצדישראל.
התיווך.במאמצי

אתלמררימשיכוהאיסלאמיהג׳יהאדאוחמאסואם

עללהכריזישראלעלתחילה,מסביר:דקלד"רהחיים?

לאו"ם,לארה"ב,יודיעצה"לחד־צדדי.באופןאשהפסקת
שהואכךעלהערבי,בעולםהידידותיותולמדינותלאירופים

עלאש.להפסקתלהגיעכדיעזהברצועתלתקוףמפסיק

שהיאלהוכיחכדיזמניםלוחהכרזהלאותהלצרףישראל

ידידו־מדינותלאותןקשובהושהיאהאשהפסקתאתיוזמת

תיות

$TS1$ידידותיות$TS1$

$DN2$ידידותיות$DN2$הבינלאומיים.ולמוסדות

גםלכלולצריכהישראלמצדאשהפסקתעלההכרזה

יכולהלא"ישראלדקל:א1דיד"ר

לתמורותתמאסדרישתאתלקבל

להפסיקניתןירושלים,בעניין
ולבחוןההתקפותאתחד־צדדית
ימשיךאםתמאס.תגובתאת
ישראלרקטות,בשיגורתמאס

במידהכוחלהפעילתחזור

עםיותר,גבוהותאףוברמה

מחודשת"בינלאומיתלגיטימציה

ארגוןאוהפלסטיניהאסלאמיהג׳יהאדחמאס,שאםהודעה
הפסיקהשישראלאחרילירותימשיכוברצועהאחרסורר
בהפרחתמדובראםגםבעוצמה.יגיבצה"להאשאת

הגדר.עלליליותהטרדותאותבערהבלוני

"הלבהחיילים?וגופותהשבוייםהחזרתבדברמה

אפילוהצער,למרבהאבלהמומחים,אומריםדם",שותת

להציעאיןישראל,לעםשיקריםונעדריםבשבוייםשמדובר

רקאבלתשלום,להציעשאפשרהטועניםישכך.עלתשלום
קשהבמטבעלחמאסלשלםאיןכלומר,הומניטרי,במטבע
ציודבהכנסתאוליבשבויים.לאוגםמדיניים,הישגיםשל

אחר.תשלוםבשוםלאאבלחולים,ביתבהקמתשהוא,כל

שאםהואלהעביר,ישראלשעלביותרהחשובהמסר

ראש,להריםוניסיוןהתעצמותבעזהייראוההסדרה,אחרי

העוצמה.במלואישראלתגיב
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