
טיליםמאהששווהתמונה
משוכנעים:הביטחוןבמערכתבדחפורהג׳יהאדפעילגופתאיסוףעללוותרהיהעדיףאוליבצה"ל,אומריםבדיעבד,

קיימיםלאשעדייןבתקציביםתלויכוכביחזוןומימושיותרגדוליםסיכוייםצבאיתלמערכהאךרגיעה,רוצהחמאס

הראלעמוס

בצה"ל,מודיםלאחור,במבט
פעילגופתנאספהשבההפעולה
בתק־שנהרגהאיסלאמיהג׳יהאד
רית

$TS1$בתקרית$TS1$
$DN2$בתקרית$DN2$הש־בתחילתהרצועהבגבול

בוע

$TS1$השבוע$TS1$

$DN2$השבוע$DN2$בצו־להתנהלהיתהיכולה

רה

$TS1$בצורה$TS1$

$DN2$בצורה$DN2$.נפת־הביטחון,שראחרת

לי

$TS1$נפתלי$TS1$

$DN2$נפתלי$DN2$,אגירתבחידושהמתגאהבנט

הביקורתאתבזעםדהההגופות,
בתקריתשתועדוהמראותלנוכח

שלמהצביעותלושנמאסוהודיע

בצבאהתגובותאבלהשמאלנים.

ידע־אילושונות.קצתנשמעות

נו

$TS1$ידענו$TS1$

$DN2$ידענו$DN2$אומריםכך,יסתבכושהדברים

עלהפעםמוותריםהיינואולישם,
לפ־רע.נראהבאמת"זההמאמץ.

עמים

$TS1$לפעמים$TS1$

$DN2$לפעמים$DN2$העוקם".עליוצאיםדברים
בעיקרנולדבמדיניותהשינוי

כשנכנסבנט.שלפוליטימאילוץ

הביעהאחרון,בנובמברלתפקידו

בהמ־תמיכההחדשהביטחוןשר

לצת

$TS1$בהמלצת$TS1$

$DN2$בהמלצת$DN2$כלכליותהקלותלנקוטצה"ל

גררהזועמדהברצועה.מרחיבות

אתשהפקירמימיןהאשמותעליו

שאול,ואורוןגולדיןהדרהחיילים
חמאם.בידימוחזקותשגופותיהם

לצדכלל,לטענותבנטשלהמענה

נוס־תקיפיםמהלכיםעלהודעה

פים,

$TS1$,נוספים$TS1$

$DN2$,נוספים$DN2$ולא־לשובלצבאהנחיהגם

סוף

$TS1$ולאסוף$TS1$

$DN2$ולאסוף$DN2$בת־שנהרגופלסטיניםגופות

קריות

$TS1$בתקריות$TS1$

$DN2$בתקריות$DN2$הגדר.בקרבתאש

בכךהטמונההתועלתמידת

המעטה.בלשוןבמחלוקת,שנויה

דאגההיוםעדביטאלאחמאם

המוח־אנשיולגופותמיוחדת

זקות

$TS1$המוחזקות$TS1$

$DN2$המוחזקות$DN2$,מאזעודחלקןבישראל

נדמהב-4102.איתןצוקמבצע

סידיחיאשלשלבושהסיכויים

גורלולנוכחדווקאיתרכךוואר

אלנזוניג׳יהאדפעילשלהעגום

יותר.אפילונמוכים

לכן,הנחיה.היאהנחיהאבל
ראשוןביוםפגעשצה"ללאחר

מטע־להניחשבאהבחוליהבבוקר

ני

$TS1$מטעני$TS1$

$DN2$מטעני$DN2$והותי־המערכתגדרלידחבלה

רה

$TS1$והותירה$TS1$

$DN2$והותירה$DN2$מא־מאנשיהאחדגופתאת

חור,

$TS1$,מאחור$TS1$

$DN2$,מאחור$DN2$אתלאסוףצבאידחפורנשלח

שת־קלושהבתקווהאוליהגופה,

סייע

$TS1$שתסייע$TS1$

$DN2$שתסייע$DN2$אובעתיד.תמאסעםבמיקוח

הדח־כףלהסתבך.הדבריםהחלו

פור

$TS1$הדחפור$TS1$

$DN2$הדחפור$DN2$הק־באדמהלחפורהתקשתה
שה

$TS1$הקשה$TS1$
$DN2$הקשה$DN2$ובי־הגופה,אתלתפוסכדי

נתיים

$TS1$ובינתיים$TS1$

$DN2$ובינתיים$DN2$עזתייםתושביםהתגודדו

פעולתו.אהלמנועבניסיון
המתפת־התקריתלחץתחת

חת

$TS1$המתפתחת$TS1$

$DN2$המתפתחת$DN2$הגו־אתהדחפורנהגמשך

פה

$TS1$הגופה$TS1$

$DN2$הגופה$DN2$.המראההתקבלכךלבדה

גופתמיטלטלתשבוהמקאברי

סמרטוטיםכבובתהג׳יהאדאיש

עםמתיישבממששלאבאופן

שעליוהאויבלחלליהכבודערך
אם)גםלוחמיואתהצבאמחנך

בפועל(.מיושםהדברתמידלא
מתוחקרתעדייןהתקרית

הדגי־בצה"להדרום.בפיקוד

שו

$TS1$הדגישו$TS1$

$DN2$הדגישו$DN2$סביר:היהשנלקחהסיכוןכי

לעומקרקנכנסהמטוגןהדחפור
הפלסטי־בשטחמטריםכ-09של

ני

$TS1$הפלסטיני$TS1$

$DN2$הפלסטיני$DN2$לש־דעתועלהעלהלאואיש

לוח

$TS1$לשלוח$TS1$

$DN2$לשלוח$DN2$ובכללמשימה.אלונקאים

הע־מהצדשצולםהסרטוןזאת,

זתי

$TS1$העזתי$TS1$

$DN2$העזתי$DN2$החבר־הרשתותאתהלהיט

תיות.

$TS1$.החברתיות$TS1$

$DN2$.החברתיות$DN2$מידשימשהואבישראל

לש־ימיןביןהתורןלוויכוחמצע

מאל

$TS1$לשמאל$TS1$

$DN2$לשמאל$DN2$,עםנשחקותנדמה,כךשבו

בד־היסודמוסכמותכלהשנים

בר

$TS1$בדבר$TS1$

$DN2$בדבר$DN2$פרשתבלחימה.ואסורמותר

הבו־הדוגמההיאאזריהאלאור

לטת

$TS1$הבולטת$TS1$

$DN2$הבולטת$DN2$.לכך

כב־היוההשלכותברצועה,

דות

$TS1$כבדות$TS1$

$DN2$כבדות$DN2$.בדי־מעריכיםבצה"ליותר

עבד

$TS1$בדיעבד$TS1$

$DN2$בדיעבד$DN2$הואהצילומיםשפרסום

יח־החריפהלתגובהשגרם

סית

$TS1$יחסית$TS1$

$DN2$יחסית$DN2$האיסלאמיהג׳יהאדשל

לדרוםשנורורקטותלמאהקרוב

ההחלטהיומיים.בתוךהארץ

גבו־אתלהרחיבהישראלית

לות

$TS1$גבולות$TS1$

$DN2$גבולות$DN2$הופצץשםלסוריה,התגובה

שלצבאימתקןבלילהבראשון

אתוהאריכההעצימההג׳יהאד,

יוםעדהפלסטיניתהנגדהפגזת

התגלג־והלאהמכאןבערב.שני

לו

$TS1$התגלגלו$TS1$

$DN2$התגלגלו$DN2$הושגההמוכר.בנוהלהדברים

בתיווךאשהפסקתעלהסכמה

רקהודיעוכרגילשעליהמצרי,
עזהעוטףתושביהפלסטינים.

הס־ההסלמהשסבבהתבשרו

תיים

$TS1$הסתיים$TS1$

$DN2$הסתיים$DN2$הודיעהעורףכשפיקודרק

שלישי.ביוםלשגרהחזרהעל

ני־הג׳יהאדכיסבוריםבצבא

צל

$TS1$ניצל$TS1$

$DN2$ניצל$DN2$לכנ־הבחירותהתקרבותאת

סת,

$TS1$,לכנסת$TS1$

$DN2$,לכנסת$DN2$הקרוב.שניביוםשיתקיימו
לי־למשוךהזדמנותבכךנוצרה

שראל

$TS1$לישראל$TS1$

$DN2$לישראל$DN2$שתשתוללבליבשרוול

שע־שהחישובנדמהבתגובה.

שה

$TS1$שעשה$TS1$

$DN2$שעשה$DN2$בסבבלו.השתלםהג׳יהאד

רקנהרגהיומייםבןהאלימות

נאס־שגופתוזהמאנשיו,אחד

פה

$TS1$נאספה$TS1$

$DN2$נאספה$DN2$התגאהכשבנטהדחפור.בידי

צי־הואמחבליםשמונהבהרג

רף

$TS1$צירף$TS1$

$DN2$צירף$DN2$תוצאותאתלחישובכנראה

הסבבלאורךבסוריה.ההפצצה

ממשלהתערב,לאהקפידחמאם

"חגו־מבצעהקודם,בסבבכמו

רה

$TS1$חגורה"$TS1$

$DN2$חגורה"$DN2$"לאהארגוןבנובמבר.שחורה

אךהג׳יהאד,אתלרסןכדיפעל
בעצמו.ביריחלקנטללאגם

קרו־אותנו?משאירזהאיפה
בים

$TS1$קרובים$TS1$
$DN2$קרובים$DN2$מאשררבתילהסלמהיותר

יש־שהעבירההמסריםלהסדרה.

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$,השו־המתווכיםדרךלחמאס

נים,

$TS1$,השונים$TS1$

$DN2$,השונים$DN2$נחרץריסוןלנקוטממנותבעו
האש.שפסקהמרגעהג׳יהאדנגד

האח־ההקלותהוחזרוכבראתמול

רונות,

$TS1$,האחרונות$TS1$

$DN2$,האחרונות$DN2$ישראל,החליטהשעליהן
תו־מזהיםבצה"למלא.להיקף

צאות

$TS1$תוצאות$TS1$

$DN2$תוצאות$DN2$ההק־למדיניותראשונות
לות.

$TS1$.ההקלות$TS1$
$DN2$.ההקלות$DN2$אירע2019שלהאחרוןברבע

הרצועה.במצבקטןכלכלישיפור

לה־הובילהחשמלאספקתתגבור

גדלת

$TS1$להגדלת$TS1$

$DN2$להגדלת$DN2$באבט־קלהולירידההייצור

לה,

$TS1$,באבטלה$TS1$

$DN2$,באבטלה$DN2$ויצואביבואעלייהגםנרשמה

המשמ־המהלךאבלסחורות.של

עותי

$TS1$המשמעותי$TS1$

$DN2$המשמעותי$DN2$פועליםלכניסתנוגעביותר
מו־טרםוהואבישראללעבודה

מש

$TS1$מומש$TS1$

$DN2$מומש$DN2$.במלואו

הת־וחרףצה"ל,בהמלצת

נגדות

$TS1$התנגדות$TS1$

$DN2$התנגדות$DN2$,המ־הדרגהעלהשב"ב

דיני

$TS1$המדיני$TS1$

$DN2$המדיני$DN2$העבודההיתרימספראת

אפילושואפיםבצבאל-000,7.

פו־שלהממוצעהשכרלהכפילו.

על
$TS1$פועל$TS1$

$DN2$פועל$DN2$שישהפיגבוהבישראלעזתי

ברצו־מקבילעבודהיוםמשכר

עה.

$TS1$.ברצועה$TS1$

$DN2$.ברצועה$DN2$לכ־משמעותיתתרומהזו

לכלה,
$TS1$,לכלכלה$TS1$

$DN2$,לכלכלה$DN2$במאמץלסייעשיכולה
ברצועה.יחסיתיציבותלהשגת

הסלמהאזרגיעה

והפי־המדיניהדרגהאםאבל

קוד

$TS1$והפיקוד$TS1$

$DN2$והפיקוד$DN2$בקו־שבוייםלאהבכיר

נספציה,

$TS1$,בקונספציה$TS1$

$DN2$,בקונספציה$DN2$הואחמאםשלפיה

טווח,ארוכתלהסדרהפרטנר

להוציאממשיךשהארגוןבזמן

פלגיםבאמצעותפיגועיםלפועל

"אנייותר?קטניםפלסטיניים

פעםכךעלאנשייאתשואל

ל"הארץ".בכירקציןאומרביום",
חמאםבוודאות:אומרים"אנחנו

לפניהשערה.לאזורגיעה.רוצה

לידמטעניםהניחוהםשניםעשר

צבאימנגנוןלהםישהיוםהגדר.

מארגוניםלמנועשתפקידושלם

קור־לאהםלגדר.להגיעאחרים
צים

$TS1$קורצים$TS1$
$DN2$קורצים$DN2$חמאסשיפעל.כדילג׳יהאד

לי־ההתנגדותרעיוןעלויתרלא

שראל,
$TS1$,לישראל$TS1$

$DN2$,לישראל$DN2$שיקו־עכשיולוישאבל
לים

$TS1$שיקולים$TS1$
$DN2$שיקולים$DN2$."אחרים

"אףבכיר:קצין
טוב,נראיתלאמלחמה
בעזהשתהיהזואבל

יותר"רעתיראה

שחו־"חגורהמבצעאחרי

רה",

$TS1$,"שחורה$TS1$

$DN2$,"שחורה$DN2$בחייבהתנקשותשנפתח

בהאהאיסלאמי,הג׳יהאדבכיר

מו־כיבצבאסברואל־עטא,אבו

תו

$TS1$מותו$TS1$

$DN2$מותו$DN2$להס־להגיעחמאסעליקל

דר

$TS1$להסדר$TS1$

$DN2$להסדר$DN2$יבטיחאשרישראלעםעקיף

במבטקרה.לאזהארוכה.רגיעה

המשךאתשםמייחסיםלאחור,

מרכ־אירועיםלשניהאלימות

זיים:

$TS1$:מרכזיים$TS1$

$DN2$:מרכזיים$DN2$למצריםחמאסביןהמשבר

הפרהנייהכשאיסמעיל)שפרץ

לה־לאיראןויצאלקהירהבטחה

שתתף

$TS1$להשתתף$TS1$

$DN2$להשתתף$DN2$קא־הגנרלבהלוויית

סם

$TS1$קאסם$TS1$

$DN2$קאסם$DN2$)עסקתופרסוםסולימאני"
שד־טראמפ,ממשלשלהמאה"

חף

$TS1$שדחף$TS1$

$DN2$שדחף$DN2$נוקשהקולנקוטחמאםאת
התחדשוההסדרהמאמצייותר.

שסי־כרגענראהאבלהשבוע,

כוייהם

$TS1$שסיכוייהם$TS1$

$DN2$שסיכוייהם$DN2$מזהירים.אינם

למ־להתייחסחייבים"אנחנו

ערכה

$TS1$למערכה$TS1$

$DN2$למערכה$DN2$שסיכוייובתרחישהצבאית

לרוץלאאבלסבירים,להתממש

הק־אומרראשון",כפתרוןאליה

צין

$TS1$הקצין$TS1$

$DN2$הקצין$DN2$.תיראההזו"המערכההבכיר

אףאחרת.דרךאיןיפה.לאמאוד
זואבלטוב,נראיתלאמלחמה

היטבמכיראנייותר.רעתיראה

כמ־איןהמבצעיות:התוכניותאת

עט

$TS1$כמעט$TS1$

$DN2$כמעט$DN2$פתו־בשטחיםמטרותברצועה

חים.

$TS1$.פתוחים$TS1$

$DN2$.פתוחים$DN2$נמ־הצבאיותהמטרותכל

צאות

$TS1$נמצאות$TS1$

$DN2$נמצאות$DN2$אוקומות,רביבנייניםבלב

ביןהאבדותיחסלאדמה.מתחת
מעור־לאאזרחיםלביןחמושים

בים

$TS1$מעורבים$TS1$

$DN2$מעורבים$DN2$וגםסימפתילאמאודיהיה

רגעמזה:יותרמחיר.נשלםאנחנו

להתחילנצטרךהמלחמה,אחרי

הר־שלהכלכליבשיקוםלעסוק

צועה.

$TS1$.הרצועה$TS1$

$DN2$.הרצועה$DN2$אר־לחכותנוכללאהפעם

בע

$TS1$ארבע$TS1$

$DN2$ארבע$DN2$שהעולםבטוחולאשנים
לךשמוכרמילכך.לסייעיתגייס
עליודעלאבעזהקסםפתרונות
מדבר".הואמה

הש־אמרלמדידומיםדברים

בוע

$TS1$השבוע$TS1$

$DN2$השבוע$DN2$איזנ־גדילשעבר,הרמטכ"ל

קוט,

$TS1$,איזנקוט$TS1$

$DN2$,איזנקוט$DN2$הרצליה.הבינתחומיבמרכז

צאתולרגלבכנסדיבראיזנקוט

המתבסס"המתריע",ספר,של

במילואיםהאלוףביןשיחותעל

שי־שמעוןלעיתונאיגלעדעמוס

פר.

$TS1$.שיפר$TS1$

$DN2$.שיפר$DN2$המקצו־דעתיאתמביע"אני

עית,

$TS1$,המקצועית$TS1$

$DN2$,המקצועית$DN2$אמר.פלא",תרופותשאין

אפשרשבטרורשחושב"מי

בכוחרקאובסיסמאותלהילחם

להיותצריךמרה.טעותטועה

כוחבושמופעלמשולב,מאבק

ובנחי־מתוחכםונזודיעיניצבאי

שות

$TS1$ובנחישות$TS1$

$DN2$ובנחישות$DN2$ומרכיביםמוטיביםעםיחד

ביןשיפרידוכלכלייםאזרחיים
תק־גםוייצרולאוכלוסייהטרור
ווה.

$TS1$.תקווה$TS1$
$DN2$.תקווה$DN2$יהיהשלהםשככלהמחשבה

היאיותרטוביהיהלנויותררע

אתשתנציחמופרכת,מחשבה

מאודלהרבההכאוטיתהמציאות

קדימה".שנים

יותרעתהעסוקצה"ל

שלמהירהבהשמדה
ופחותהאויביכולת

שטחעלבהשתלטות

אתשאלדקל,ירוןהמראיין,

עלחשבמהלשעברהרמטכ"ל
בנימיןהממשלה,ראשהצהרת

מכינהישראלשלפיהנתניהו,

אתמבין"אנילחמאם.הפתעה

לתתהפוליטי־מנהיגותיהצורך

שישלהגידלאזרחים,תשובות

איזנקוט.אמרשנעשים",דברים

רצוישככללחושבאני"אבל

עמי־מדיניותעללשמוריהיה

מות.

$TS1$.עמימות$TS1$

$DN2$.עמימות$DN2$אומפקדשלכשהדימויגם

צריךנפגע,אחראוכזהמנהיג

ולהאמיןהענייןטובתאתלראות
הנכוןהדבראתעושהשאתה

להתרגשולאישראללביטחון

אחרת".אוכזומכותרתמדייותר

כוכביטייסת

פסקכשבדרוםשלישי,ביום
חטי־התאמנההרקטות,שיגור

בת

$TS1$חטיבת$TS1$

$DN2$חטיבת$DN2$במסגרתהגולן,ברמתגולני

צפוני.תרחיששמכונהמה

נערךהחטיבתיהקרבצוות

שלמדומהפתעהתקפתלבלום

למתקפהלצאתואזחיזבאללה
שנפרסאויבמערךעלנגדית,

שלהשניבצדלבנוניכפרסביב

העיירותאחת)בפועל,הגבול

בגולן(.הדרוזיות
מתאמןשהצבאתרחישזה

מענייןאבלשנים,כברלקראתו
המוכנסיםהשינוייםאתלראות

שמובילהמגמותבמסגרתבו,

צה"לכוכבי.אביבהרמטכ"ל

להיערךלצורךיותרמודע
כוחותשלקומנדולנזתקפת

שלהעיליתיחידות"רדואך,

ממלחמתשחזרוחיזבאללה

להתב־ושבוהסוריתהאזרחים

סס

$TS1$להתבסס$TS1$

$DN2$להתבסס$DN2$לבנון.בדרום
22בעמודהמשך

הערה




טיליםמאהששווהתמונה
10מעמה־המשך

במאמץיותרעסוקגםהצבא
ומהיראפקטיביבאופןלהשמיד

שכוכבי)מההאויבשליכולת

בה־ופחותכ"קטלניות"(מתאר

שתלטות

$TS1$בהשתלטות$TS1$

$DN2$בהשתלטות$DN2$מטמיע,והואשטח.על

חדשותטכנולוגיותמזורז,בקצב

שאמורבאופןהלוחמות,ביחידות

בדרגהאשהפעלתאתהןלשדרג

יכולתאתוהןוהחטיבתיהגדודי

המפקדיםשלוהשליטההפיקוד
שלהם.המשנהבכוחות

משורטטיםהללוהכיווניםכל

שלהרב־שנתיתבתוכניתבפירוט

ממתינהשכעת"תנופה",כוכבי,

אפשר()אםולהרכבתהלבחירות

לה־בתקווהחדשה,ממשלהשל

זניקה

$TS1$להזניקה$TS1$

$DN2$להזניקה$DN2$.במהלךהרמטכ"ל,קדימה
התר"שאתהציגמתוכנן,שיווקי

הפיקודלסגליהמדינה,לנשיא
ולתקשורת.צה"לשלהבכירים
ביכו־כילשכנעהצליחגםהוא

לתו

$TS1$ביכולתו$TS1$

$DN2$ביכולתו$DN2$התוכנית,ביישוםלהתחיל

האמריקאיהסיועכספיסמךעל
שי־פנימיותתקציביותוהסטות

בצע

$TS1$שיבצע$TS1$

$DN2$שיבצע$DN2$.המלאלמימושאבלצה"ל

תו־דרושותעדייןכוכביחזוןשל

ספות

$TS1$תוספות$TS1$

$DN2$תוספות$DN2$תוס־הביטחון,לתקציבענק

פות

$TS1$תוספות$TS1$

$DN2$תוספות$DN2$שהןמתעקשהאוצרשמשרד

הת־הודעותולמרותבנמצא.אינן

מיכה

$TS1$התמיכה$TS1$

$DN2$התמיכה$DN2$הביט־שר)מצדהנלהבות

חון(

$TS1$)הביטחון$TS1$

$DN2$)הביטחון$DN2$ראש)מצדמשהווהמסויגות

בק־התקייםלאעדייןהממשלה(,
בינט

$TS1$בקבינט$TS1$
$DN2$בקבינט$DN2$תוכניתעלממשידיוןשום

הב־לאחרעדיחכהכזהדיוןצה"ל.

חירות,

$TS1$,הבחירות$TS1$

$DN2$,הבחירות$DN2$בכלל.אם

עודהרמטכ"למיישםבינתיים,

בתו־הכלוליםמבניים,שינויים

כנית.

$TS1$.בתוכנית$TS1$

$DN2$.בתוכנית$DN2$הכ־האחרוניםבשבועיים

ריז

$TS1$הכריז$TS1$

$DN2$הכריז$DN2$ומינויים,צעדיםסדרתעל
לש־התכנוןאגףפיצולובראשם

ניים

$TS1$לשניים$TS1$

$DN2$לשניים$DN2$חדשים.אלופיםשניומינוי

ונחש־האווירמחיליבואושניהם

בים

$TS1$ונחשבים$TS1$

$DN2$ונחשבים$DN2$עללפיקודעתידייםמועמדים
יתמנהקלמןטלתת־אלוףהחיל:

אסטר־לנושאיחדשאגףלראש

טגיה

$TS1$אסטרטגיה$TS1$

$DN2$אסטרטגיה$DN2$;ברתומרתודאלוףואיראן

לב־האגףראשלתפקידיתמנה

ניין

$TS1$לבניין$TS1$

$DN2$לבניין$DN2$.הכוח

לאגףהחדשהשםבחירת
להת־גבותלכמהגרמההראשון

רומם.

$TS1$.להתרומם$TS1$

$DN2$.להתרומם$DN2$האסטרטגיהבמיקודהצורך

נוק־ממתיאבלברור,איראןנגד

בים

$TS1$נוקבים$TS1$

$DN2$נוקבים$DN2$בש־אויבמדינתשלבשמה

מו

$TS1$בשמו$TS1$

$DN2$בשמו$DN2$היהלאהצפוןפיקודאגף?של

בשניםגםסוריה,פיקודמעולם

בראשעמדהבגולןהמלחמהשבהן

נו־נוסףשאלהסימןיומו.סדר

גע

$TS1$נוגע$TS1$

$DN2$נוגע$DN2$בכיריםשלהסדרתילקידום

היותועלעורריןאיןהאוויר.בחיל

שמו־איכותית,חממההחילשל

טב

$TS1$שמוטב$TS1$

$DN2$שמוטב$DN2$מתוצריה.ייהנהכולושהצבא

לרא־טייסשלשיבוצומובןפחות

שות

$TS1$לראשות$TS1$

$DN2$לראשות$DN2$,יצ־ובראשונהשבראשאגף

טרך

$TS1$יצטרך$TS1$

$DN2$יצטרך$DN2$חידושכמובהחלטותלעסוק

צה"ל.שלהמשאיותצי

הולךשכוכביהחדשהמטכ"ל
עלשאת,ביתריישען,ומגבש
שלהאם)חטיבתצנחניםקציני

מיוחדותיחידותהרמטכ"ל(,

אםשאלהמעלהזההאוויר.וחיל

הטב־הנטייהאתיחזקלאהדבר

עית

$TS1$הטבעית$TS1$

$DN2$הטבעית$DN2$להתמקדהבכירהפיקודשל
המלחמות,ביןהמערכהבפעולות
חשאיותשפעולותברורהמב"מ.

הרחקושליחיהם,האיראניםנגד

צמודניהוגמחייבותהגבול,מן

גםזהואבלהרמטכ"ל.שלוזהיר

שלבמשולששלו.הנוחותאזור

המיוחדותהיחידותהמודיעין,

המערכיםנמצאיםהאוויר,וחיל

אךצה"ל.שלביותרהמיומנים

מב־יבואלאשמשםיודעכוכבי

חנו

$TS1$מבחנו$TS1$

$DN2$מבחנו$DN2$.הצבאשבובוקרכלהאמיתי

בהכנותממוקדכשהואקםלא

מלח־ביותרהקשהלאתגר

מת

$TS1$מלחמת$TS1$

$DN2$מלחמת$DN2$תפרוץאםהשלישית,לבנון

כיוםבעתידלהתבררעלול

מבוזבז.

הראלעמום

פיאיצילום:בישראלהמוחזקותאנשיולגופותמיוחדתדאגההיוםעדביטאלאחמאםראשון.ביוםהגופה,איסוףשלהתיעוד
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