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האיראניםמד1ע

ההתקפותעלשותקים
הישראליות?

מתמודדיםוכיצד

באזור?הרוסים

סוריה.כיבושעלספרהשבועקוראנתניהורמז?

90פלאשצילום:

^1

האמיתיתהמלחמהוגם:

הוריםשמטרידה

אלובימיםומחנכים

מתוחהצפוןגבולשבובשבוע

לפתוחמוזרקצתכך,כלובוער

אחר.ומתוחבוערבענייןדווקא

כברדברשוםהזובתקופהאבל

מוזר.לא

עולםשלקיומוהיוםעד
חלקבערפל.לוטהיההקורנהמגפתבצלהתורה
אחרחלקבקפסולות,קיץזמןאתפתחומהישיבות

מרצוןשנכנסואפילוכאלהויששונים,במתוויםניסה
עללדברבליעודוזההעדר,הדבקתלמתווהשלאאו
חוד־במשךהמדרשלבתישבושלאהרביםהבחורים

שים.

$TS1$.חודשים$TS1$

$DN2$.חודשים$DN2$,הזמנים.לביןיצאוכולםהערפל,פוזרהשבוע

התמו־הייתהלאבארץהתורהעולםהקמתמאז

דדות

$TS1$התמודדות$TS1$

$DN2$התמודדות$DN2$אפילושלפנינו.בימיםכמוכזההזמניםביןעם

בתשל"ד,כיפוריוםלמלחמתהסמוךהזמניםבביןלא
הסוכות.חגעדבישיבהנותרומהישיבותבחלקאז

הגדולה,השאלהזוהזמנים?מביןחוזריםאיך
יודעלאאחדאףלמגפה,שקשורדברבכלשכמו

עליה.להשיבמהבאמת
בקרבדאגהמעורריםהבאיםהשבועותשלושת

הז־בביןהישיבותתלמידיעםיקרהמהחינוך.אנשי

מנים,

$TS1$,הזמנים$TS1$

$DN2$,הזמנים$DN2$צפוילכאורהמשהואלול?חודשייראהאיך

האחרונההשנהשבחציהישיבותבעולםלהשתנות

משמעותית.טלטלהעובר

המדוכהעליושביםהתורהגדולילהדגיש:חובה

הימיםשנוקפיםככלבה.ועוסקיםארוכיםחודשים

בתקופתשישהאיומההסכנהומתבהרתהולכתכך

הנגיף.מפניהישיבותתלמידיניגפיםבההזאת,החושך

אךהתורה,לגדוליהדרךאתלהתוותאמוראינועיתון
עושים?מהולשאולעינייםלשאתלנומותרכהורים

הלאה?ממשיכיםכיצד

החלוישיבהבחורירבבותעכשיוברור:אחדדבר

חילוץעלהמחשבותאתתמחקוהזמנים.ביןימיאת
אמו־הםבההתקופהצח.אווירבחיקומנוחהעצמות

רים

$TS1$אמורים$TS1$

$DN2$אמורים$DN2$מייגעתלהיותהולכתהבאלזמןכוחותלאגור

במיוחד.

עכשיו?מההביתה.והגיעהישיבהמןיצאבחור

קעט־איןטיולים,איןהאלה?בימיםיעשוהואמה
פים,

$TS1$,קעטפים$TS1$
$DN2$,קעטפים$DN2$המו־בצורהלאלפחותהזמנים,ביןישיבותאין

כרת.

$TS1$.המוכרת$TS1$

$DN2$.המוכרת$DN2$היהשתמידכמוישיבותשלגיבוששבתותאין

׳ביןאתשהרכיבמהכלאתבעצםאיןהזו.בתקופה
למ־עלולכוח,ולהחליףלצאתינסהשכןמיהזמנים׳.

צוא

$TS1$למצוא$TS1$

$DN2$למצוא$DN2$ובנפש.בגוףלמדימפוקפקיםבטיוליםעצמואת

קי־ארבעתביןכוחותלאגורבכללאפשרהאם
רות

$TS1$קירות$TS1$
$DN2$קירות$DN2$,שהםואחריהביתי?הלחץ׳ב׳סירלפעמיםהבית

הלאה?מהאפשרי,קירכלעללטפסיסיימו

זכריהיהלאבאלולא׳עדשמיםבחסדיאםגם

הזההמוזרהזמנים׳׳ביןבתוםיישארמהלקורונה,

הישיבות?עולםעםהלאהיהיהומה

לתקופההאלובימיםנכנסיםישיבותבניאלפי
שיודעמישאיןלימיםשאלות,ומעוררתמבלבלת

הואאיךיודעלאיותרועודאליהםנכנסהואאיך

מהם.יוצא

לאומטרידות,מתוחותבוערות,הללו,השאלות

הואשגםישראל,מדינתשלהצפונימהגבולפחות

כברלפחותשםאבלהזמנים.ביןפחותהשנהירגיש

הקיץ.בימילמתחרגילים

תודעתיתפאניקה

שלהניסיוןעלהראשוניהדיווחאחרימשעהפחות

לגבול,בסמוךצה"לשלמוצבלתקוףהחיזבללהאנשי
בכוננותניצבצה׳׳להשאלה:סימנילהתעוררהחלו

למתקפהלצאתלעצמומרשהחיזבללהאיךאזשיא,
לגלוישמתחתהתבררהדקותשנקפוככליום?באור

הנסתר.מןהרבהיש

צה"לחייליגםבאירוע.נפגעולאהחיזבללהאנשי

ההסתרותההונאות,שממלכתרושםעושהנפגעו.לא

הייתההמודיעין,אגףהמקורי:בשמהאווהתחבולות,

אמ"ןראששלהזמןזהלכאורהבאירוע.מעורבת
לפניהשאלהסימניאתלהסירהיימןתמירהאלוף

שוקע.שהאבק
בודדתתמונהרקשתיקה.עלשמרשהיימןאלא

הביטחוןשרבפנידבריםנושאכשהואפורסמה,שלו
שחיזבללהעדשעותחלפולכך.מעברלאגנץ,בני

הואאםבתקרית.מעורביםהיולאכללשאנשיופרסם

ביריאלאהזאת,בצורהמסתייםהיהלאזהמעורבהיה

ורקטות.טיליםשלמסיבי
לגבול?מעברשםקרהמהאז

פעולותלעשותיודעשחיזבללההיאהיסודהנחת
בכמהבו־זמניתשפועליםכוחותעםמורכבות,צבאיות

ארטילרית.מעטפתעםהשניעלאחדומחפיםגזרות

החו־ברמתפיגועלעשותבניסיוןהפעםבחרהארגון

ליה

$TS1$החוליה$TS1$

$DN2$החוליה$DN2$ניסיוןהזה,במתארבמקרה.לאוכנראההבודדת
נראהללבנוןחזרהולברוחבאזורחבלהמטענילהניח

פעולהבתכנוןשגםהיאהמוצאהנחתסביר.בהחלט
הידאבלצה"ל,חיילילהרוגרצוהםפשוטהטקטית

שא־מתוחםלאירועאותםכיוונהנראה,כךהמכוונת,

פשר

$TS1$שאפשר$TS1$

$DN2$שאפשר$DN2$יחסי.באופןעליולשלוט

"מגיעל׳משפחה׳:אומרגלעדעמוסבמיל׳האלוף

נסראללהשלהכוונותאתשקראלצה"ל,לשבחציון

היהכייומם,בשגרתהמשיכוהאזרחיםבהתאם.ונערך

באמתלאלחיזבללהצה׳׳ל.חייליהיאשהמטרהברור

להרתיערוציםהםבסוריה.שנהרגאחדמפעילאכפת
איתנו".תתעסקואלשאומרתבמשוואהישראלאת

דיצה"לשל"ההתנהלותביקורת.שמתחמיוהיה

מוצבים,"מדלליםדבר.יודעגורםאומרמטרידה",

מחששלכוננותכוחותהמוןמכניסיםכבישים,סוגרים

זוטרפעילשלמכווןלאהרגעלחיזבללהלתגובת

במזרחהחזקהצבאמתנהגלאכךבסוריה.בחיזבללה

שידרצה"לאךבחיילים,פגיעותלמנועחשובהתיכון.

בתודעה".מנצחחיזבללההתקשורת.בגיבויפאניקה

קיבלוהחייליםאםלשאלהלענותמסרביםבצה"ל
הייתהמראששהכוונהאולהרוג,מנתעללירותהנחיה

לנפגעים.לגרוםמבליחיזבללהאנשיאתלהבריח

מודעתהחלטהכאןשהייתהלמדימבוססחשדעולה

להתקבלהייתהשצריכההשנייה,הפעולהדרךעל
עלולותבתקריתאבדותבישראל.ביותרהבכירבדרג
שידרדרבאופןנוספת,לתגובההארגוןאתלחייבהיו

שנראהמהלכאורה,זמן.לאורךבגבולהמצבאת

הצדדים.לשנירבהבמידהנוחנפגעיםללאבתיקו

שניביוםהמהומהשכלהשבועלישהסבירמייש

וחיזבללהשישראלפסיכולוגיתממלחמהחלקהיא

חיזבללה.לטובתנוטההמאזןומפעילים.הפעילו

ממאהיותרישצה"ל,בעבראישרכך"לחיזבללה,

מאזןלייצרהצליחווהםעלינושמאיימיםטיליםאלף
צריכיםהיולאהםהשבוע.שובלביטוישבאאימה

מנהיגתזכורת.לנולתתזקוקיםהיורקהםלפגוע.

בחיילפוגעכדורבעבר:אמרנסראללה,חיזבללה,

הישראלית.החברהבכלפוגעתהמצלמהאבלאחד

נסראללה.אתהעצימהמאודהישראליתהתקשורת

׳נסראללההמותגעלשחתומהזאתהיאהתקשורת

הטעותאתועושיםחוזריםאנחנויקיים׳.והואהבטיח

ושוב".שובהזאת

הפעםהשפעה.פחותהזאתלטעותשיש##נראה

לטייל?המשיךהציבור

הציבורלתודעתלהביאהצלחנועבודההמון"עם

.2006מאזנסראללהמולאימהמאזןלישראלשיש

אפשרהאויב.אתלפצועאולהרוגצריךתמידלא

דברשלשבסופואלימות,לאבדרכיםעליולהשפיע

להביאאפילואוהקרבמשדהלברוחלולגרוםיכולות

מלכתחילה.קרבשללמצבלהגיעירצהשלאלכך

עושיםאנחנוכיוםשימוש.הרבהבזהעשהחיזבללה

ובהצלחה".שימושאותואת

האיראניתהשתיקה

הפ־חיזבללה,שללתגובהצה"לשלההיערכות

תיעה

$TS1$הפתיעה$TS1$

$DN2$הפתיעה$DN2$הכ־ישראלבלבנון.בנעשהשבקיאיםמיאת

חישה

$TS1$הכחישה$TS1$

$DN2$הכחישה$DN2$לחיזבללההתנצלותהעבירשצה"לידיעות

אמרלאו"ם",בקשותהעברנו"לאהפעיל.הרגעל

בנויפגענסראללה"אםוהוסיף:הצפוןבפיקודבכיר

כסףלואיןפעם,איגרועהכימצבובו.נפגעאנחנו
שללתקופהדומהקשה,במצבנמצאתלבנוןלחשמל,

בק־הלבנוניתהלירהה-07.בשנותהאזרחיםמלחמת
ריסה:

$TS1$:בקריסה$TS1$
$DN2$:בקריסה$DN2$1,500חשמלאחד,דולרשוותלבנוניותלירות

ביום".בודדותשעותמסופק

רוצה,שנסראללההאחרוןשהדברהןההערכות

ישראלעםמלחמהזהב-6002,שספגהמהלומהאחרי

כמגןלהצטייררוצההואלבנון.עלחורבןשתביא

המש־הקורונה,משברמהממשלה.חלקהואלבנון.

בר

$TS1$המשבר$TS1$

$DN2$המשבר$DN2$משברלפניעודפירעוןבחדלות)לבנוןהכלכלי

מצביםאלוסולימאני.קאסםשלוחיסולוהקורונה(

באזרחים.פגיעהמרחיקיםהביטחוןגורמישלהערכת

מכ־תהיההיאהטרור,ארגוןמצדתגובהתהיהאם

וונת

$TS1$מכוונת$TS1$

$DN2$מכוונת$DN2$זהחיזבללהעםהמשחקשםצבאית.מטרהכלפי

אתמבצעמיראשון,ממצמץמיטעויות.שלמשחק
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והרמטכ"להממשלהראש

בטמנניתלסקירהמאזינים

הצפון.פיקודאנשישל
לע"נזגדעוןקוביצילום:

זכריהיהלאבאלולא׳עדשמיםבחסדיאם

ומההזההמוזרהזמנים׳׳ביןבתוםיישארמהלקורונה,

הישיבות?עולםעםהלאהיהיה

לבלוםהיאהצפוןפיקודשלהמשימהלכןהטעות.

אפשרית.טעותכלולעצור

הל־המצבלגביאומריםבצפוןהביטחוןבמערכת

בנוני,

$TS1$,הלבנוני$TS1$

$DN2$,הלבנוני$DN2$להסתכליודעותתמידלאהמערביותהעיניים

שוררלכאורה,באיראן,המתאימה.בעיןאונכון,

סנק־קורונה,גרוע,חברתימצבמזעזע,כלכלימצב
ציות.,

$TS1$,.סנקציות$TS1$
$DN2$,.סנקציות$DN2$כשנראהגםכיפעםלארואיםזאתעםויחד

במימושמדוברזהכאשראמצעיםואיןכסףשאין

להז־ממשיכיםהאיראניםכסף.ישהאידיאולוגיה

רים.

$TS1$.להזרים$TS1$

$DN2$.להזרים$DN2$להגזיםנטייה"ישביטחוניבכיראומרזאתלצד

חלקטילים.פחותהרבהלהםישהאיראני.באיום
אזורעליאייםזהמוגבל.לטווחהואשלהםהארי

לאישראלשלהרציניותהתשתיותרובאבלהצפון,

בצפון".נמצאות
עלהחשבוןאתמבחינתהסגרהלאעודאיראן

האמריקאיתההתנקשותנגדהשכוונופעולותשתי
בי־בעיראקסולימאניקאסםהאיראניהגנרלבחיי

נואר,

$TS1$,בינואר$TS1$

$DN2$,בינואר$DN2$בנתנז,הצנטריפוגותבמפעלהמסתוריוהפיצוץ

חמינאי,עליהאיראני,הרוחניהמנהיגיולי.בתחילת

בעקבותבנקמההבריתארצותעלשעברבשבועאיים
רשמייםלאאיראנייםמקורותואילוסולימאני;מות

בנתנז.בפיצוץישראלאתהאשימו

שלהמשולביםהמטותראשבישראלביקרהשבוע

נועדמילימילי.מארקהגנרלהברית,ארצותצבא

ועםגנץבניהביטחוןושרהחליפיהממשלהראשעם

מה־ניכרשחלקלהניחאפשרכוכבי.אביבהרמטכ"ל

מפגשים

$TS1$מהמפגשים$TS1$

$DN2$מהמפגשים$DN2$ארצותוחיזבללה.איראןכלפיבמדיניותעסק

ובעלי־איראןעלהכלכליהלחץאתהגבירההברית
בריתה

$TS1$ובעליבריתה$TS1$
$DN2$ובעליבריתה$DN2$פעםבארץביקרכברמיליהאחרונה.בשנה

אחדיםימיםקרהזההנוכחי.תפקידובמסגרתאחת

בסולימאני.ההתנקשותלפני

חסיתיקו

פניםמאירהאינההיאאףרוסיהבלחץ,סוריה

אינופוטיןישראל.מבחינתחיוביתתפניתזולאיראן.

בשטחשקציניודואגהואולכןבגולןהתלקחותרוצה

בצדהביתבעלייהיומהקווקזמוסלמיםמהםרבים

אתגםבגלויהעויניםמקומיים,כוחותויפעילוהסורי

מהמתגייסיםמעטלאבדמשק.המשטראתוגםאיראן

יש־מעזרהבעברשנהנומורדים,הםהחורףל"צבא

ראלית

$TS1$ישראלית$TS1$

$DN2$ישראלית$DN2$ובמזון.בתרופותרקולא
בכפ־החיזבללהצעדיאתמצריםהםאלהבימים

רים,

$TS1$,בכפרים$TS1$

$DN2$,בכפרים$DN2$הסורי.הצבאיחידותשלדרכיםמחסומיומפרקים

עו־רוסים,קציניםכיהשבועכתביעריאהודהפרשן

סקים

$TS1$עוסקים$TS1$

$DN2$עוסקים$DN2$שכניהם־לביןהדרוזיםביןרבתיסולחהבארגון

יריביהם

$TS1$שכניהםיריביהם$TS1$

$DN2$שכניהםיריביהם$DN2$החלואףהםלאחרונההחורנים.המוסלמים

כפוףשאינועצמאיאזרחימקומיממשלמעיןלכונן
שולחיםהאחרוניםבימים)אגב,הסוריים.לשלטונות

הפרת,שעלא-זורדירהעירלמרחבגםכוחותהרוסים

שנועדההאירניתהנוכחותאתשםגםלכווץבמאמץ

מעיראק.(היבשתיהגשרעללהגן
מפקדהואאל-עוודה,אחמדבחרו,שבוהמנהיג

בוסרא-א-אנטי-איראנית,אבלהשיעית,מהעיירה

שלושתכוחו.בסיסנמצאשםלדרעא.ממזרחשאם,

נתמךעצמווהואהסוריהצבאידיעלחוסלואחיו
בע־שלהםהמבצעיםמחדרהסי.איי.איידיעלבעבר

מאן

$TS1$בעמאן$TS1$

$DN2$בעמאן$DN2$עםסיכםעוודהמלסייע.לחדולשהחליטועד

הלחימה.הפסקתעלהרוסיםהגנרלים

המכונהמיליציה,אנשיכ-000,3בראשעומדהוא

עודהרוסיםשהקימוהחמישי׳מ׳הגיםחלק."8"חטיבה

מהםולמנועשנכנעומורדיםלקלוטכדישנתייםלפני

מרותותחתדיביזיהשלהזרועותלאחתלהצטרף

שולטעוודההנשיא.שלהצעיראחיואסד,מאהרשל

עכשיוסביבה;הכפריובמרחבדרעאהעירחלקיברוב

גורמיםעםגםבריתותלכונןהרוסיםאותומובילים

להפעילשואפיםהםשם,קוניטרה.בגזרתמקומיים
."220"יחידהבשםכוח

בדרוםאסדנגדההתקוממותמראשימעטיםלא

הפ־שיתוףעלביקורתאלהבימיםמותחיםסוריה

עולה

$TS1$הפעולה$TS1$

$DN2$הפעולה$DN2$היוםנתפסיםשאלהנדמהאבלהרוסים,עם

הרוסים,השלטון.מפניכהגנההתושביםרובאצל

עכשיוהפכוב-8102,הדרוםאתרחמיםבלאשהפציצו

למושיעים.

המרתקהניסוייתפתחכיצדלהעריךמאודקשה
יקרשהענייןלמסקנהלהגיעעלוליםהרוסיםהזה.

להתנקשות,מטרהלהיותעלולעוודהמדי.ומסובך
חסריםלאיום.מדיכמעטמתקיימותבאזורכשרציחות

עדותשבטים,ביןהמפוצליםהדרוםתושביביןמתחים

זאת,בכלאבל,עצמם.לביןבינםומסוכסכיםועיירות

מתגעגעיםאינםברובם,הדרוזיםגםכולם,סיכוי:יש

איראניםשלחדירהרוציםאינםכולםאסד.שללמגפיו

למקומותיהם.נסראללהושלוחי

כוכביתנוכת

מהתוכ־לחלקמבטמאפשרבצפוןהשבועהאירוע

נית

$TS1$מהתוכנית$TS1$

$DN2$מהתוכנית$DN2$שאמורה"תנופה",)תר"ש(,צה"לשלשנתיתהרב

השלישי.והמעגלהראשוןהמעגללאיומימענהלתת

הטרורצבאותאתלהכריעצה"לצריךהראשוןבמעגל

בעזה(.האסלאמיוהג׳יהאדחמאסבלבנון,)חיזבללה

המדי־שלהרכה)הבטןהעורףוהכנתבסוריהלחימה

נה(

$TS1$)המדינה$TS1$

$DN2$)המדינה$DN2$תנופה".בתוכניתהראשוןבמעגלנכללותאינן"

שאליוהאיראניהגרעיןבאיוםמדוברהשלישיבמעגל

להתכונן.צריך
הש־המעגלביןהעדיפויותבסדרילאיזוןבאשר

לישי

$TS1$השלישי$TS1$

$DN2$השלישי$DN2$התפי־ביןגדולמתחמתקייםהראשון,למעגל

סה

$TS1$התפיסה$TS1$

$DN2$התפיסה$DN2$שללתפיסהנתניהו,בנימיןהממשלה,ראששל

חוזרבריקיצחקבמיל׳האלוףכוכבי.אביבהרמטכ"ל

טיליםאלפיכוללתהראשוןבמעגלהלחימהכיומזהיר

חיזבללהשלקומנדוחייליואלפיהעורף,עלשישוגרו

הצפוניבגבולישראליישוביאתשיתקפווהחמאס,

והדרומי

שלמסיביבמהלךשנמצאסוריה,צבאלהערכתו,

חטיבותמתקדמים,טנקיםאלפיוברשותומחדשבנייה

יע־לאוטיליםכבדארטילרימערךוקומנדו,חי"ר

מוד

$TS1$יעמוד$TS1$

$DN2$יעמוד$DN2$בבדבדודאית.כמעטבלחימהומעורבותומנגד

לרכזתצריךוהיאשלישית,אינתיפאדהלפרוץעלולה

לאזהמצבושומרון.ביהודהצה"לשלגדוליםכוחות

ועםהחמאםעםחיזבללה,עםבזמןבולחימהיאפשר

)סד"ב(הכוחותבסדרקיצוציםשלבעטייםהסורים,

האחרונות.בשנים

הרא־במעגלבלחימהחשובאתגררואההרמטכ"ל

שון,

$TS1$,הראשון$TS1$

$DN2$,הראשון$DN2$מיטיבגםהואטרור.צבאותמכנהשהואמהמול

הוא"תנופה"בתר"שולכןהטילים,איוםאתלהבין

רב־תמרוןביכולתהיבשהכוחותחיזוקעלמדבר

ממדית,

$TS1$,רבממדית$TS1$

$DN2$,רבממדית$DN2$היכולתמיצויהיבשתי,ההתקפיהכוחחיזוק

וחיזוקהיבשה,צבאלטובתגםוהמודיעיניתהאווירית

מהיר.בקצבאויבמטרותהשמדתידיעלהקטלניות

בכמותשבעהפילהגדילתוכניתהייתהלכוכבי

פתיחהבמהלךהאויבמטרותהשמדתאתובאיכות

ולוחמהסייברהתקפותמלחמה;תפרוץאםמוחץ

מת־רחפניםאלפירכישתקרב;בזירותאלקטרונית

פוצצים;

$TS1$;מתפוצצים$TS1$

$DN2$;מתפוצצים$DN2$ברקטות,בטילים,המדויקהחימוששיפור
אלאויבשה.יםבמשימותוכןהאווירחילבמטוסי

אוגדהבהקמת"מסתפקת"שהציג"תנופה"שתוכנית

שלנוספתטייסת,F-35מטוסיעודרכישתחדשה,

15-F,גדו־וסוגרתתדלוקומטוסיחדשיםמסוקים

די

$TS1$גדודי$TS1$

$DN2$גדודי$DN2$.הקורונה,משברעליו,שנכפתההמציאותשריון
שהכרחי.במהרקלהסתפקאותוהביאו

כוכביעבוריתרונותגםישהעולמיתלמגפה

יחסיתצעיריםונגדיםקציניםהקבע,משרתיוצה"ל.

לה־ימהרולאהצבאי,שירותםסיוםסףעלהנמצאים

שתחרר.

$TS1$.להשתחרר$TS1$

$DN2$.להשתחרר$DN2$המשרותוסךבחו"לגדוללטיולאופקכשאין

בירידה,נמצאלהציעיודעההיי-טקשעולםהמפתות

במדים.להישארעתהלעתשעדיףכנראה

ורואהבעיקרהפסימיתעולמושהשקפתכוכבי,

סו־שאיראן,העובדהאתמנצלגםמר,אויבבאיראן

ריה,

$TS1$,סוריה$TS1$

$DN2$,סוריה$DN2$תחתוכךמבית,בבעיותשקועיםוחמאסחיזבללה

האווירלחילהמיוחסותהתקיפותמספרגדלפיקודו

הקרובותבזירותהחשאיותהמודיעיןפעולותומספר

הרמטכ"לשלכוללההערכות,כלפיעלוהרחוקות.

רוציםאינםישראלשלאויביהכלהמודיעין,ואגף

מאזןישראללביןבינםומתקייםהזאתבעתמלחמה
הדדית.הרתעהשל

וראשהרמטכ"לפוניםשאליהםהמנוגדיםהכיוונים

ביןהעדיפויותבסדריהנכוןלאיזוןבאשרהממשלה
מחלוקתיוצריםהראשון,למעגלהשלישיהמעגל
לה־רוצהאינובהמהמעורביםאישלעכשיושנכון

כריע

$TS1$להכריע$TS1$

$DN2$להכריע$DN2$.בה

ברעםאמירהצפוןפיקודאלוףשהעניקבראיון

הואלנושא.בקצרהלהתייחסהסכיםהואל׳הארץ׳

הבנייהאחריעוקבים"אנחנוהרמטכ"ל.בעמדתצידד

קונבנציונליכוחשםשיהיהעדסוריה.צבאשלמחדש
חמשעדשלושלפחותיעברואמיתית,יכולתבעל

הראשוניםהיואסדמשטרשלהקומנדוגדודישנים.

לאב-1102.האזרחיםמלחמתכשפרצהשהתפרקו

ראשונהבעדיפותהזהבאיוםלהשקיעממליץהייתי

הנוכחית".רב־שנתית()תוכניתבתר"ש

אדוםגולני

הדרכיםאחתהיאוצפת,לטירוןבדרךחנניהצומת

שליליבשיאמחזיקההיאבישראל.הדמיםרוויות

במשךפצועים.שלרביםואלפיםהרוגיםעשרותשל
נסיעהנתיבבעלהיה85כביששלרובורובעשורים,

הכני־הפרדה.גדראיןכך,עלנוסףכיוון.לכלאחד

סות

$TS1$הכניסות$TS1$

$DN2$הכניסות$DN2$ובחלקיםהנהגים,אתסיכנומהיישוביםוהיציאות
תאורה.כללהייתהלאמהכביש

מנתיבמהכבישקטעיםהורחבוהאחרונותבשנים

קר־שגבהקדרים,צומתגםלשניים.כיווןלכלאחד
בנות

$TS1$קרבנות$TS1$
$DN2$קרבנות$DN2$,לכבישהיורדמחלףנסללובמקומובוטל,רבים

כרמיאלביגצומתשביןהכבישקטעאלו,כלחרף.65

חד־נתיבינותרק׳׳מ,כ־31שאורכוחנניה,צומתלבין

לכיוון.
הכבישיםעלהערבבשעותנסעתישעברבשבוע

נסיעההייתהזאתלצפת.דרכיאתעשיתיבאזור.

איןמאודהמפותלהכביששלרביםבחלקיםקשה.
והירידותהעליותמאוד.מוגבלתהראותתאורה.כלל

רחוקהצפוןכיטועניםמקומייםאנשיםמאוד.חדות
במרכזלדבריהם,ההחלטות.מקבלישלמעיניהם

סלילהנאותה,לתאורהזוכההיהכזהכבישהארץ

הטיפולבצפוןשהואכיווןאךממוקד.וטיפולמחדש

רב.זמןאורךבו

אדומים""כבישיםעלהעבודותכילצייןראוי

לבי־מוכנותכברבהםהסכנהאתלהפחיתשנועדו

צוע,

$TS1$,לביצוע$TS1$

$DN2$,לביצוע$DN2$לפועל.יוצאותלאהןבתקציבמחסורבגללאבל
אתהקפיאהאוצרשמשרדטועניםהתחבורהבמשרד

כיטועניםהאוצרבמשרדהללו.למיזמיםהתקציב

חברתשלהעבודהבתוכניותהיואכןהאלההמיזמים

השנה,להתבצעלהתחילהיוואמוריםישראלנתיבי

נגרעהתקציבבפרטיםהמעורהגורםשלדבריאלא

לאחרהתחבורהלמשרדהאוצרביןובהסכמהמהם

לכבישיםעדיפותתינתןלפיההחלטהשהתקבלה

תחבורההמשרתיםולכאלהדיור,למיזמיהמובילים

במטרהזאתציבורית.תחבורהלתשתיותאוציבורית,

הארוךבטווחלהגבירובכךמהכבישיםעומסלהפחית
בדרכים.הבטיחותאת

מדוברשכןמוזרההחלטהנראיתזאתלכאורה

כמותאתלהכילמסוגליםשלאמרכזיים,בכבישים

התשתיתובצירוףיום,בכלבהםשנוסעיםהרכבכלי

מלכו־מהוויםהנהגלטעויותסלחניתשלאהרעועה

דת

$TS1$מלכודת$TS1$

$DN2$מלכודת$DN2$הכבישיםקטעישלהתקצובחוסרלנהגים.מוות

שיודעיםהואהגדולוהכעסאדם,בחייעולההאדומים

הללוהמדממיםבכבישיםייהרגואנשיםועודשעוד

אתלשפראזורקהרוגיםלעודלחכותמדועאז

התשתית?

עמוד 2


