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S.2020מאי
/1לדיווחים
אשחילופי
בבופור
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ופצצותהמטעניםהמארביםלמרות
מרצועתיצאהלאישראלהמרגמה
להגןממשיכיםצה"לחייליהביטחון.
שלבסיועוהצפוןיישוביעלמשם
בכלנופלותקטיושותכמהצד"ל.
הפלסטיניםהאםבשטחנושנה
מראשמוותריםגביתרוחבהיעדר
כיצדאינתיפאדהשלהאפשרותעל
שלהםהמשחקאתהאיראניםמנהלים
עםהישראליתהחברהמתמודדתואיך

אחרישנהעשרים האבדותרצף
צה"לבכיריהחדצדדיתהנסיגה
לשרטטמנסיםהביטחוןומערכת
היאלבנוןשבהחלופיתמציאות
עלולענותשלנומהיומיוםחלקעדיין
המהלךהאםמכולןהגדולההשאלה
כדאיהיהההואהדרמטי

פולקמאיה

PFA
צילום
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מסתובבות/׳דלתותכמולסרטיםבניגוד
הנתיבאתלראותלנומניחיםלאהחיים

מהלדעתבאפשרותנואיןבו.בחרנושלא

מהלבנון.בדרוםנשארצה"לאילוקורההיה

שםשלנוהשהותשבשנותיודעים?כןאנחנו

שהואלישראל,לחדורהצליחלאחזבאללה

שנכתבבמהושעמדנורקטית,להתעצםהצליחלא

עלהגנה׳המטרההמוצבים:בכלהשלטיםעל
בנט,נפתליהביטחוןשראומרכךהצפון"׳,יישובי

בלבנון.הלחימהבוגרבעצמו
הגיעהממשלהראשמסוים,שבשלבחושב"אני

אינוהישראליהציבורשלהעמידהשכוחלמסקנה

החליטהואולכןבלבנון,נוכחותהמשךמאפשר

שכשנצא,הייתה"התקווהבנט.ממשיךנסיגה",על
מארגוןהפךחזבאללהבפועל,תסתיים.לבנוןסאגת
שללמעצמההרבה,בושהרגנויחסית,קטןטרור

לאהואקטנה,אשעלאותושמרנועודכלרקטות.

שחמאםכמובדיוקהאלה.לממדיםלהגיעיכולהיה

במגעאנוכילגדולמצליחלאושומרוןביהודה

הרצועהעלהשתלטבעזהחמאסזאתולעומתאיתו,

בהכרחשאנחנואומרלאזהמשם.שיצאנוברגע

לנואסוראבלמקום,בכלנוכחיםלהיותצריכים

שאנחנומקוםשכללזכורעלינועצמנו.אתלרמות

אליו".נכנסתאיראןממנויוצאים

כתוצאהשהתפתחכפיהתפתח"חזבאללה

מנגדקובעמשם",יצאנוכיולאבלבנון,משהייתנו

ברק,אהודלשעברהביטחוןושרהממשלהראש
הארגונים"כלמלבנון.צה"לנסיגתעלשהורהמי

איתנו.החיכוךבשלדווקאועוליםצומחיםהאלה

וקטלני,אכזריהוא,"לצדמולהמתמשךהעימות
והםביותרמהטוביםחלקרקאותושורדים

מהאתברורבאופןחזיתיבמהירות.משתכללים

עצמנואתנמצאשאנחנואמרתישם.לנושיקרה

ועוסקיםהמוצביםאתמבצריםמטענים,מפנים
לביטחוןקשרלזהיהיהולאהשיירות,עלבהגנה
אזורמעללירותאפשרהרקטותאתכיישראל,

שרוצים".ברגעהביטחון

וגםשםהתפתחנושם,גדלנובלבנון,"הוצבנו

)קפלן(משהבמיל׳אלוףאומרחברים",איבדנו
שניםהזווהמסוכנתהיפהבארץששירתקפלינסקי,

בכיבושנפצעתיהראשונהלבנון"במלחמתרבות.

עודונהרגאותי,החליףז"להרניקגוניהבופור.

הייתיכךאחרמשם.אניבקיצור,לילה.באותו

גםלייצאוהנה,פעמים,עשרותעודהבופורבמוצב

יציאתנועםהמוצבשלהפיצוץעלמהחפ"קלפקד

אבמן,אורןאתשאלתיהפיצוץלפנירגעמלבנון.
הכיהסיוטאצלך?׳.החיילים׳כלהבופור:רכסמג"ד

מישהואיזהיצאשנהעשריםשאהריהיהשליגדול

ויגיד:המוצבשלהחורבותמביןפרועשיערעם

מאחוריאבלזה,עלצחקנוהמלחמה?׳.נגמרה׳מה,

מאחורינו.חיילשנשאירהפחדהיההשחורההומור

הקולאבלבעיניים,דמעותליהיואםיודעלאאני
אחרוןמבט׳אבמן,בקשר:כשאמרתירעדשלי
לפוצץ"'.רשאיואתההזה,המוצבעלבשבילי

עלללחוץאפשרהיהאילוקורההיהומה
ששילחהאשאתיכבהלאחור,הכולשיריץכפתור

שארואללשםהחייליםאתויחזירבבופור,אבמן

קורההיהמהלבנון?בדרוםצה"לשאיישהמוצבים
מהתמונההזכוריםהברזלשעריננעלולאאילו

נראההיהאיךהקולקטיבית?בתודעהשנצרבהההיא

בחסותחזבאללהעםעכשווי,במודללבנוניבוץ

אזרחים,מלחמתשעוברתסוריהעםאיראנית,
הנוכחותואיךברית?כבניצד"לאנשיעםואפילו

אחריםאירועיםעלמשפיעההייתהשםהישראלית

השנים?לאורךשהתרחשו

שנות15ב־הביטחוןברצועתנהרגוחיילים559

התמשכה,בלבנוןצה"לשלשהשהייהככלקיומה.

הקורבנותמספרלנחיצותה.באשרהספקותגברוכך

לרביםנהירההייתהלאהמטרהבעודוגדל,הלך

בפועל.בלבנוןששירתוכאלהובכללםמהישראלים,
בפרטהביטחון,רצועתפינויכישגרסוהיומנגד

תושביאלהסכנהאתיקרבחפוז,באופןייעשהאם

ובמנוסתה.בחולשתהישראלאתויציגהצפון,

צה"לשלהחד־צדדיתהיציאהאחרישנהעשרים

בשטחוהמצבשכך,לאעדייןהזההוויכוחמלבנון,

ההרגשרשרתאתקטעההנסיגהאחדמצדמתעתע:

השנייה,לבנוןמלחמתלתקופתופרטהחיילים,של

חזבאללהשני,מצדיחסי;לשקטזוכההצפון

אתומביאלגבול,מתחתאלמנהרותכורהמתעצם,

מישראל.נגיעהלמרחקהאיראניהאיום

אישיםעםשיחותניהלנוהאחרוניםבשבועות

הביטחוןובמערכתבצה"לבכיריםתפקידיםשמילאו

ביקשנוהמרואייניםמכלואחריה.לבנוןבתקופת

מתפתחיםשהיואפשרייםתרחישיםולתארלדמיין

מהםולגזורהצפוני,לגבולמעברצה"לנשאראילו

המערכהומפקדיהמדינאיםעבורולקחיםתובנות

משנדמה:קרובהלהיותעלולהזולבנון.מולהבאה

עודשהחריףהארזים,בארץהקשההכלכליהמצב

העםאתלדחוףעשויהקורונה,מגפתבשליותר

ההשפעהזרועותלעומקהלבנוני

כזה,במקרהחזבאללה.של

שנקטההדרמטיהצעד
מאיבחודשישראל

אשליה"זוברק:אהוד

שהפלסטיניםלחשוב

רקנשקםאתמניחיםהיו
שוההשישראלמשום

מבחינהגםבלבנון.

מבצסית־טקטית.
אותנומגבילהיהזה

מגיעההייתהמאוד:

אתלעשותשצוידהעת

אבלמגך׳יתומתמבצע

עודתקועיםהיינואנחנו

חסרהוהייתהבלבנון,

וחצי"אוגדהבערךלנו

׳?אביבנתנצסמטב"לסיירתמפקד

סגןב־3791.בניירותנשרים"

לנעןנמלחחחהצפוניהגיסמפקר
התששס,בשנותרמטנ"להראשונה.

ובחטיפתוחשבון""דיןנתבצע

2000במאיהממשלהכראשריראני.

הביטחוןשרמלבנון.צה"לאתהוציא
השנייהלבנוןמלחמתלאחר

הביטחוןמרצועתבנסיגהצה"לכוחותשכך.לאהוויכוח

ויצטרךגורל,הרותחדשות,משמעויותיקבל2000
ההיסטוריה.למשפטולעמודלשוב

המוצבים:

וטכנולוגייםניידיםקלים,
שלנוהנפגעיםמספרבלבנון,נשארנו"אילו

סגןנוה,יאירבמיל׳אלוףקובעיותר",גדולהיה
הואיותרשקרובמה"בסוף,לשעבר.הרמטכ"ל

קטלניוהמטעןמהרקטה,קטלניהכדוריותר:קטלני
בנפש,אבדותלנוגרםשהתפוצץמטעןכלמהטיל.

מגיעיםהיינוהרוגים.וארבעהשלושהלפעמים

שלוהקרבותאחריגםשחזבאללה,למצבהיום

יותר,ומאורגןמתוכנןמשופשף,צבאהואבסוריה,

שלמבצעירציונלעםאבלגרילהשלבכליםעובד

מאלהבהרבהמתקדמיםכליםועםוהגנה,התקפה

הייתהאיראןבחסותההתמקצעותבעבר.לושהיו

בעיקראלאבפנים,היינושעודלמרותלאמתרחשת
בפנים".שהיינובגלל

עללהצביעיכולהואאםלשאלהבתשובה
לנוכחותבאשרתפיסותיועלשהשפיעמסויםאירוע

לימיונוהחוזרהביטחון,ברצועתהישראלית

ערמתאבאזור,1991באוקטוברב־92גולני.כמח"ט

צד,ממטעןצה"לינגמ"שנפגעלבנון,שבדרום
סמ"רז׳ורנו,רונןסרןנהרגומהפיצוץוכתוצאה

של"עורב"מיחידתחילביץשאוליוסמ"רכהןשחר
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היוםמתגלההייתהבלבנוןהישראליתשהנוכחות

כשכבר0202שנתשל"בנסיבותפעם.מאיכנחוצה

והמערכההאיראניםבעצםיושביםשבלבנוןידוע

שגםמעריךאניעולמיבקונצנזוסנמצאתנגדם

שלתפקידואתמבינההייתההישראליתהחברה

אתמכנהבהכרחולאהאיראניבמארגחזבאללה

אויבנגדמוצדקתמלחמהזוהלבנוני'.'הבוץזה

וחותרהתיכוןהמזרחבכליציבותאישמחוללמר

ובצבאותטרורבארגוניאותנולכתרבהתמדה

אותנולהרתיעכדיזאתכלעבר.מכלגרילה

האיראניםמבחינתשהואהגרעיןבפרויקטמפגיעה

אתומקדםהאסלאמיתהמהפכהשלהישגיהפסגת

ישראל".להשמדתשאיפתם

הביטחוןברצועתלשהותצה"להמשיךאילו

דלעתהמוצביםאתכנםעלמותירהיההירש

לבנון.דרוםגזרתעםמההתמודדותכחלקובופור

לקבועיכולואניהאלההמוצביםשניעל"פיקדתי

מרחבארנוןברמתמפתחשטחיעליושביםשהם

חשיבותבעליאזוריםנבטיהורמתהליטניברך

אתמשנההייתיאוליראשונה.ממעלהמבצעית

מוותרהייתילאאבלהשניםלאורךהפעולהשיטות

האלה.במקומותהנוכחותעל

השהייהשלהחשיבותאתראיתיוכקצין"כלוחם

בימיהיציב.לאמאודאזורהיהזהכיבלבנון

במבצעהשתתפתיהביטחוןרצועתשלהראשונים

פינקיוסףהחייליםחטיפתבעקבותחשמל''צינור

בסיירתצוותמפקדאזהייתיאלשייך.ורחמים

לחסוםבמאמץ'עמוקה'לפעילותוהוזנקנוהצנחנים

שלםלילהבמשךהחטופים.אתולאתרהחוטפיםאת

הצלחאנישקיףהנקראהתלולהמצוקעלטיפסנו

לחסוםכדייעטרלכפרסמוךלהסתתרותונכנסנו

ומצאנוהסתבךהמבצעמערבה.משםהנתיבאת

משעותחזבאללה.כוחידיעלמוקפיםעצמנואת

שאנותוךאשחילופיניהלנוהלילהועדהצהריים

למשוךלנוסייעוקרבמסוקימרגמות.יריסופגים

ולשובמשםלצאתהצלחנוהחשכהובחסותזמן

שחזבאללההבנתיההואהקרבביוםארצה.בשלום

שלמאמציםלרכזיכולתלוושישנחושיריבהוא

שהשהייהגםהבנתיאחת.לנקודהרביםולוחמיםאש

רקושאנחנופיקניקתהיהלאהביטחוןברצועת

חדש".מבצעיאתגרשלבהתחלה

"מעתבלבנוןנשארנואילוכימעריךהירש

בסגנוןמהלומהמבצעילהתחוללממשיכיםהיולעת

בשניםאליהםיצאשצה"לזעם'ו'ענביוחשבון''דין

ומתגברותהולכותבעוצמותמ"פו6991

רעדהלבנוןכשאדמתב6002לבנון.רחביבכל

הישראליתהעוצמהשלההבנההגיעהבאמת

בצפוןשנים41שלשקטהתחדשה.וההרתעה

החייםשלנוהלוחמיםשליהלוחמיםבזכותהושג

והמתים".

המוצביםבכלשנתלוהשלטיםאתמזכירהואגם

הייתה"זאתהצפון.יישוביעלהגנההמשימה

יישוביעללהגןרוצהאתהואםשלנוהתפיסה

הגבול.מקוזאתלעשותמקצועיתנכוןלאהצפון

הלחימהאתמעביריםלאאנחנושאםראינוכבר

ישראלשטחלתוךלחדורמצליחהואהאויבלשטח

הטראומותאחרישהיינותזכרימיקוח.פיגועיועושה

השמוניםשנותותחילתהשבעיםשנותשלהגדולות

ביתאביביםילדיאוטובוסבמשגבעםהפיגוע

פיגועיםועודבנהריההרןמשפחתבמעלותהספר

שלם.דורעלוהשפיעולבנוןמשטחשיצאוקשים

'יציאההתקפיתהגנהשלבחשיבותהשמאמיןכמי

שעלינוהבנתיהאויבשטחבעומקופעולההגדר'מן

לבנון".בתוךלהיות

הפעולהבדפוסינדרשיםשהיושינוייםעלדיברת

ביטוילידיבאהיהזהכיצדבלבנון.צה"לשל

ברצועתשלנולשהייההאחרונותבשנים"כבר

מאודמשמעותירכיבהיוהקומנדומבצעיהביטחון

התנועהוציריהמוצביםעלההגנהלצדבפעילות

כוחותלהובילזכותליהייתהבצד"ל.והתמיכה

שלשהתפקידמעריךאנימיוחדיםלמבצעיםרבים

בלבנון.נשארנולווהולךגדלהיהכאלהיחידות

הקומנדוחטיבתאתמקימיםשהיינוגםייתכן

הירשזה".מסוגכוחותעודומוסיפיםיותרמוקדם

יצאשלדגיחידתעלשפיקדבעתאגבעצמו

הוראהכשקיבלחזבאללה.לבסיסחדירהלמבצע

הקשרמכשיראתניתקולסגתהמבצעאתלבטל

כמתוכנן.בפעולהוהמשיךשלו

נדרשהיהמלבנוןיוצאיםהיינולאאם"גם

קפלינסקי.אומרהתחומים"בכלדרמטישינוישם

ברצועתשהייתנובזמןשהתגבשהפעולה"דפוס

שדרושממההפוךוהיהעצמואתמיצההביטחון

עלמדברבעיקראניגרילה.ארגוןנגדכשנלחמים

הבנתישבההנקודההייתההזו"ההיתקלותהחטיבה.

עלבמקוםבלבנוןשלנוהציריםעלהואשהקרב

מגמההיפוך"נוצרנוה.אומרהצפון"יישוביהגנת

שיותרלמוצביםהפכומשימותשהוציאומוצבים

לצאתבמקוםעצמם.הציריםעלמגיניםויותר

בעיקרלעסוקנאלץהכוחהתקפיותלמשימות

צירכשפתחונהרגיםהיווחבר'העצמועלבהגנה

לתובנהאצליהביאזהאוכל.להםשתביאלשיירה

הביטחוןרצועתאתאחרתלארגןצריכיםשאנחנו

ישראלמדינתשלמשאביםיותרהרבהולהפעיל

משם".יציאהלקראתבתהליךעצמנואתשנמצאאו

הלבנוניהבוץהביטחוןברצועתנשארנו"אילו

במיל'אלוףאומרכיום"טובענייותרהרבההיה

היה"הואלשעבר.אמ"ןראשזאביפרקשאהרן

תקציבים.ויותרמילואיםימייותרמאיתנודורש

שאניבמלחמהמסובכיםעצמנואתמוצאיםהיינו

שלההחזיתותבכללהילחםיכוליםשהיינובטוחלא

צריכיםהיינולאשבכללחושב"אניהזמן".כל

גלעדעמוסבמיל'אלוףאומרללבנון"להיכנס

הביטחון.במשרדהביטחונימדיניהאגףראשלשעבר

הוציאהשלבסוףורקובהמושחתתגזרהארץ"זו

לטבוחממשיכיםהיוהםנסוגיםהיינולאאםאותנו.

צה"ל".בחיילי

עלשפיקדמיהירשגלבמיל'תא"למנגד

סבורהשנייהלבנוןמלחמתבעתהגלילעוצבת

"התקווהבנטנפתלי
סאגתשכשנצאהייתה
בפועלתסתיים.לבנון
מארגוןהפךחזבאללה
יחסיתקטןטרור
הרבהבושהרגנו
רקטות.שללמעצמה
אותושמרנועודכל
הואקטנהאשעל
להגיעיכולהיהלא
לאזההאלה.לממדים
בהכרחשאנחנואומר
נוכחיםלהיותצריכים
אסוראבלמקוםבכל
עצמנו.אתלרמותלנו
מקוםשכללזכורעלינו
ממנויוצאיםשאנחנו
אליו"נכנסתאיראן

בדרוםבלחימההשתתףבמגלןקצין
ענביובמבצעהתשעיםבשנותלבנון
היההשנייהלבנוןבמלחמתזעם.
בצידשעסקהנ"טפלוגתמפקדסגן
9102נובמברמאזרקטות.משגרי
הביטחוןכשרמכהן

שארישוב
אבישג
צילום
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הלוגיסטיותהשיירותועלהמוצביםלתוךהקיבעון

מאמיןאנילפגיעים.אותנושהפכוהאינסופיות

וניידיםקליםכוחותשללכיווןהולךהיהשהשינוי

המוצביםמגוונות.טכנולוגיותיכולותבגיבוייותר

אחרתבמתכונתאבללהתקייםמוסיפיםהיו

עושיםגםהיינובהרבה.קטנהחייליםמצבתעם

מותניםשלאמקומותקליםתצפיתבמוצבישימוש

לשבוענכנסיםהיוכוחותובלוגיסטיקה.בשיירות

המיוחדיםהכוחותגםומתחלפים.ימיםעשרהעד

אגוזיחידתביטוי.לידיויותריותרבאיםהיו

שלההבנהאתסימנהלהקיםהזכותלישהייתה

יותרמפעיליםהיינולהשתנות.צריךשהואצה"ל

שלהצפוניגבולהאדוםקומגבלתללאכוחות

להגיעשמותרבידיעהמ"פהביטחוןרצועת

חשאייםכוחותגםושולחיםחזבאללהשללבסיסים

לבנון.לעומק

מעורביםהיינול29910002שבין"בשנים

מהאירועיםחלקחודש.בכלהיתקלויותבעשרות

גםוהיוהשיירותנגדאחריםהמוצביםנגדכוונו

אמרתיתמידישראל.לשטחלהגיעשניסוחוליות

האירועיםהביטחוןברצועתנהיהלאשאםוהאמנתי

ואפילוהיישוביםשלהגדרעללקרותיכוליםהללו

גרועים.יותרהרבהיהיוהםואזהיישוביםבתוך

וכלהביטחוןאזורשלהייעודאתתפסתיככה

גםזאתולאורהתפיסהאתליחיזקכזהאירוע

עלהשגותמאודהרבהליהיוחיילים.לשםשלחתי

מיגוןהיתרעלנמצאיםאנחנושבההדרך

רצועתשלבנחיצותהאמנתיאבלהפעילותקיבוע

הביטחון.

חלקהייתיכנראהשאנימודהאני"בדיעבד

לצאתצריכיםוהיינולצאתיכולנומהעיוורון.

ולאורהנסיגהלאחרהתוצאותלאורקודם.הרבה

שלושילובצה"לבידיהיוםהקיימותהיכולות

השהייהאתלקצריכולנוכנראהנוספיםגורמים

יכולנוהיינונכוןלפעולידענואילובלבנון.שלנו

מהגבול".גםלאירועיםלהגיב

מתבטאתהייתהבלבנוןצה"לשלשהייההאם

2991בשנתיותרתקיפהחיסוליםבמדיניות

חזבאללהמנהיגחוסלכרמטכ"לברקשלבימיו

האחרוןבחודשוגםהשניםלאורךמוסאווי.עבאס

אתלנצללישראלכדאיהאםהשאלהפעםלאעולה

אתגםולחסלבפניהשתיקרההראשונהההזדמנות

בתקופתכימספרזאביפרקשנסראללה.חסןיורשו

החלטההייתה10026002אמ"ןכראשכהונתו

זהלמה"ידענוכזו.התנקשותלבצעשלאמודעת

לעשותשלאנכוןשהיהחושבואנילהוביליכול

נסראללהלהסתכן.לאעדיףמסוימיםבמקריםזאת.

שיקוליםהיולכךובנוסףארגוןשלמנהיגהוא

לפרט".אוכלשלאנוספים

אותולחסלשאפשרקונקרטימידעלכםהיה

זהאתלעשותלאוהורית

מבצעיתיכולתשישפעםשבכלחושבלא"אני

מדיניותפיעללפעולצריךזה.אתלעשותצריך

לאשאתהבדבריםמסתבךאתהאחרתמסוימת

הואכיבבונקרנשארנסראללהבהם.להסתבךרוצה

והגזרהלאחריםשעשינומהלושנעשהרצהלא

יחסית".שקטההייתה

אתלהורידשצריך"חשבתיקפלינסקי

קםמנהיגשמורידיםפעםשבכלנכוןנסראללה.

שכשאתהמאמיןאניזאתובכליותר.גרועאחד

הםאזרחיםגםשאצלוכזהגרילהבארגוןנלחם

הנחש".בראשתמידלטפלישמטרה

רקטותחטיבתהטיליםאיום
רקטותצבאבמקום

מצריכההייתהבלבנוןהישארותקפלינסקילפי

הירשגלמיל'תא"ל
שנתשל"בנסיבות
ידועכשכבר0202
יושביםשבלבנון
האיראניםבעצם
נגדםוהמערכה
בקונצנזוסנמצאת
מעריךאניעולמי
החברהשגם
הייתההישראלית
תפקידואתמבינה
במארגחזבאללהשל
בהכרחולאהאיראני
'הבוץזהאתמכנה
הלבנוני'"

עלצנחניםבסיירתצוותעלפיקד
שלדגיחידתעלבחטיבהפלחה"ן
איו"שאוגדתמבכיריהיהומ7991
הגלילעוצבתמפקדהמרכז.ופיקוד
מונהב2102השנייה.לבנוןבמלחמת
העומק""מפקדתמפקדלסגן

הנחש".בראשלטפל"יש
נסראללה

2891בופורהמוצב.מחורבותפרועשיערעםמישהויצאעודאולי

שארישוב
אבישג
צילום
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H?

במערכיהעדיפויותסדרישלמחדשבנייהגם

שלגישהשםשררהשניםמאוד"הרבההמודיעין.

היההסוףלקראתשיש׳.מהעםתסתדרו׳אוקיי,

ליפקין־אמנוןדאזהרמטכ"לשהובילדרמטישינוי
שחק.

$TS1$.ליפקיןשחק$TS1$
$DN2$.ליפקיןשחק$DN2$,ללחימההוכוונה8200יחידהפתאוםלמשל

הזו".

שנותלאורךישראלשלהמודיעיניותהיכולות

שמרואייניםתורפהנקודתהןבלבנוןהשהייה

הצמיחהאתחזהלא"אישעליה.מצביעיםנוספים

אמצעמאזאליהםשהגיעלממדיםחזבאללהשל

למודיעיןלהערהמתכווןאניופההשמונים,שנות
מזכירושהיהדנגוט,איתןבמיל׳אלוףאומרשלנו",

לבנוןבמלחמתפרץעמירהביטחוןשרשלהצבאי
התמנוניתההתפתחותאתצפינו"לאהשנייה.

כשלזהוהאיראנית.ההשפעהואתחזבאללהשל

השכלנולאובניתוח.בהכוונהבהבנה,מודיעיני

להמשךהשיעית־איראניתהנחישותאתלקרוא
סבלנותואתבלבנון,שלהםוהפיתוחהחדירה

׳דרךלצערי,הזו,למסקנההגענושלהם.ההמתנה
הקשיםוהפיגועיםהאבדותדרךכלומרהרגליים׳
התשעים".שנותבמחציתלבנוןבדרוםשהיו

אתלשאולאוהבאנילתפקיד,נכנס"כשאני

מספראכשל",היכןאלאאצליח,היכןלאעצמי

2001"ב־2זאבי־פרקש. ראשלתפקידכניסתיערברע ,1, ע

שאניהייתההזולשאלהשליהתשובותאחתאמ"ן,

חדירהלנואיןכיחזבאללה,מוללהיכשליכול

למסקנההגעתימולם.חזקהמספיקמודיעינית
אגףשלבמשימותאדירהתפניתלעשותשצריך

באותםמדהימותתוצאותהביאוואלוהמודיעין,

יכולאנימולם.חלשיםשאנחנושחשבתייעדים

חזבאללהמוללנויששכיוםרבהבגאווהלהגיד

מעולה".מודיעין
ליכולותנוגעתחזבאללהשמסבהמרכזיתהדאגה

לבנוןבמלחמתהיטבהומחשואלהשלו.השיגור
רקטותאלפיישראלשלבשטחהנפלואזהשנייה,
גםעשרותוכמההצפון,באזוררובםוטילים

וחלקההזה,מהירינהרגווחייליםאזרחים56במרכז.
המלחמהלאחרלמעשה.שותקהמדינהשלהצפוני

באשרהביטחוןמערכתבכיריביןויכוחניטש

השיגורמערךדרמטיתהתפתחשבהןהזמןלנקודות

בלבנוןצה"לשלהישארותהאםחזבאללה.של
האגדהאתלהפריךרוצה"אניזאת?מונעתהייתה

פתאוםמזהוכתוצאהמלבנון,יצאנואנחנושלפיה

ברק.אהודאומרטילים",מבחינתהתעצםחזבאללה
הזההארגוןהביטחון,רצועתשלקיומה"למרות

שארוכי־וטיליםרקטות6,000מעלאזכברהחזיק

הטווח

$TS1$שארוכיהטווח$TS1$

$DN2$שארוכיהטווח$DN2$להםהיוב־6002לחדרה.להגיעיכלושבהם

נוספוהנסיגהשאחרישאומרמהרקטות,אלף14

השנייהלבנוןמלחמתבמהלךבשנה.רקטותכאלף

ממהפחותהרבהרקטות4,700בפועלירוהם

מלבנון.יצאנועתבידיהםשהיה
שלהםהמאגרל־20060202ביןזאת,"לעומת

שטחכלאתשמכסותרקטות,אלףל־041גדל

לבנוןמלחמתשאחריהיאהמשמעותישראל.
כמכהאליהשמתייחסיםמלחמהאותההשנייה

לחזבאללהנוספולצפוןשקטשהביאההחזקה

אלף.לאשנה,כלורקטותטיליםאלפיםעשרת
באהלאוטיליםברקטותהגדולהשההתעצמותמכאן

מ־0002השניםלהפך,מלבנון.מהיציאהכתוצאה

גםהזו,בגזרהשקטההכיהתקופההיו2006עד

אחורה".שניםעשרותכשמביטים

היציאהמאזשנה20שלבפרספקטיבהנוה,יאיר

בלבנון,נמצאצה"ל"אםאחר:ניתוחמציגמלבנון,
צריךשהואמסויםכסףסכוםישולחזבאללה

שנלחמיםשלולכוחותאומיידיבאופןלהקצות

משקיעכמובןהוארקטותחיללבנייתאובשטח

ו"־י

רוזבאללהשלבמצעדטילהרעה".תיפתח1מצפון

כזה,במקרהבשטח.הטקטיתבהתעצמותהרובאת

רקטותחטיבתלהקמתהולךהיהמהסכוםקטןחלק
אתלאמשפריםהיוהםישראל.עלשתאייםאחת

המטעניםהנ"ט,טיליאתאלאהבליסטייםהטילים

אוהבופורעלשלנובאנשיםלפגועכדיוהצלפים,

התהפך:המצבמלבנון,שיצאנומכיווןטייבה.ברכס
שנזקקתטקטיתמערכתהיוםאיןלחזבאללה

הואלכןמדינה.כמוומתעצםיושבוהואלשדרוג,

צבאאלארקטות,מערךאורקטותחילבנהלא

שללכיווןהולךשהואהיאהמרכזיתוהבעיהרקטות.

מדויקים".טילים
חטיפתהואחזבאללהמצדשנשקףנוסףאיום

ניסהמלבנוןצה"לנסיגתשלאחרבשניםחיילים.

הצליחופעמייםזאת,לעשותושובשובהארגון

נחטפו2000באוקטוברב־7מטרתו.אתלהשיג

סואעדעומראביטן,בניהחייליםרבהרבגזרת

באזורנחטפו2006ביוליוב־21אברהם:ובני

המקרים,בשניגולדווסר.ואהודרגבאלדדזרעית
ביןהיולאכברחזבאללהלידישנפלוהחיילים

ששוחחוהבכיריםקצר.זמןכעבורשמתואוהחיים,

הביטחוןברצועתצה"לשההלושגםסבוריםעמנו
היוהןכזה,שבמקרהרקחטיפותמתרחשותהיו

המוצבים.מתוךמתבצעות

בעתהגלילעוצבתעלשפיקדקפלינסקי,

סולטןאריקצילום:

איתןבמיל׳אלוף
באנו"לאדנגוט:

1ללהשתלטכדי

סדרוליצורלבנון

הרוסיםגםחדש.יום

לאוהאמריקנים

זאתלעשותהצליחו

גםאחרים.במקומות

נסוגיםהיינולאאם

0002׳בשנתמלבנון

היינומקרהבכל

בהמשךזאתעושים
וגבייתהמחירתגכי

נכוניםהיולאהמחיר

וכלפיצה"לכלפי

כמדינה"ישראל

ווזפקרארטילריהסוללתחפקר
הראשונה.לבנוןבמלחמת402גדוד

ראשהיהמלבנוןהנסיגהבעת

התכנון.באגףארגוןמחלקת
המוכירהיההשנייהלבנוןבמלחמת

פרץ.עמירהביטחוןשרשלהצבאי
הממשלהפעולותמתאםהיה

מצה"לפרישתוולאחרבשטחים,

הצפוןלפיתוחהמנהלתבראשעמד

הזההספציפיהאירועאתכיסבוררב,בהרהחטיפה

לנוקרוכאלהדברים"אבללמנוע,היהניתןדווקא

וחזבאללהחזקים,היינוועודבלבנון,כשישבנוגם

שם,שנקטנוהפעילותבסוגידרכו.בתחילתהיהעוד
המשימהאתשהפכותורפהנקודותהרבהלנוהיו

אתמביןחזבאללהמאוד.לקלהחיילחטיפתשל

שלוהמוטיבציהולכןכאלה,למקריםשלנוהרגישות

מקרה".בכללהתקייםמוסיפההייתהלחטיפה
ההכלהמדיניותאתהזהבהקשרמבקרבנט

"אהודמלבנון:הנסיגהשלאחרבתקופהצה"לשנקט

יירוחזבאללהאםשלנוהתגובהמפניהזהירברק

חיילשלמראשושערהתיפולואםאחדכדורעלינו

לאוהואחיילים,לנוחטפומומש.לאהזהוהאיום

לחזבאללה,גביתרוחהרבההעניקזהכלום.עשה
אדיר".נזקוגרם

צה"לשלתגובההייתה2000בשנת"בחטיפה

ממסוקיוגםבארטילריהמסלול,שטוחבירי

בחטיפותרבות"עסקתיברק.מנגדאומרקרב",

קל.זהכמהיודעאניולכןשחוטףמהצדכלומר
החטיפה,אחריוחצישעהלמטכ"למגיעוכשהמידע
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התקפיתפעולהדרךהאנשיםאתלהצילסיכויאין

בלבד.ענישהשהיא

הראשוניםבימיםהתרחשדבבהר"האירוע

מאותעםהיינוהשנייה.האינתיפאדהלפרוץ

נשפךצה"לוכלושומרוןביהודהביוםאירועים

שנהרגואוקטובר''אירועיהתחוללובבדבדלשם.

ענישהבפעולותלפתוחישראלים.אזרחיםבהם

להיכנסהיהפירושוחזבאללהכלפימאסיביות

זמןנקודתבאותההחזיקושהםמהעםלהתמודדות

שיגרושהםממהיותרגדולטיליםמספרכאמור

חכםלאדברהיהזההשנייה.לבנוןבמלחמתלעברנו

לעשותו".

השנייהלבנוןמלחמת
שכםשלבשיטותלא

כנימוקהשנייהבאינתיפאדהמשתמשברק

באוקטוברחזבאללהעםנרחבמעימותלהימנעות

האםעצמההזולאינתיפאדהבאשרמהאבל.0002

הייתהלאמלבנוןהחדצדדיתהנסיגהשלולאייתכן

פלסטיניתאלימותחודשיםחמישהכעבורמתפרצת

כזהגודלבסדר

ביןהקשראתלנתקכצפוימבקשברקאהוד

בעתשהחלהפלסטיניהטרורגלוביןהנסיגה

מניחיםהיושהפלסטיניםלחשובאשליה"זוכהונתו.

השליטהכנגדלפעוללחלוםומפסיקיםנשקםאת

בטיפשותהשישראלמשוםרקבהםהישראלית

מבחינהמזהיותרבלבנון.לשהותממשיכה

הייתהמאודאותנומגבילהיהזהמבצעיתטקטית

מגן''חומתמבצעאתלעשותשצריךהעתמגיעה

בחיכוךבלבנוןעודתקועיםהיינואנחנואבל

בערךלנוחסרהוהייתההחזבאללהעםיומיומי

שם".שיושבתוחציאוגדה

עובדתיתיודעים"אנחנואחרתסבורבנט

למדנומלבנוןשברחתם'אחריאמרשערפאת

מקשרנוהגםאומר.הואבכוח'"להשתמששצריך

בטוחלאבלבנוןהיינו"אםהגזרותשתיבין

ייתכןהשנייה.לאינתיפאדהכזועוצמהשהייתה

לעריםמוקדםיותרהרבהנכנסיםשהיינוגם

שלהפעולהואופןהחשיבהאופןכיהפלסטיניות

בדבריםלטיפולמכווניםהיווהמנהיגותהצבא

הפלסטיניםעםללכתשלהדווקנותהאויב.בשטח

אדם".בחיילנועלתהההסכמיםלפי

עלמראששהתריעואלהביןהיהגלעדעמוס

בסדרפלסטיניתלהתקוממותסבירהאפשרות

סבורהואולכןהתרחשהאכןשזוובמועדהגודל

בהתפתחויותישירותאותהלתלותאפשרשאי

הנסיגהביןקשרלהוכיחיכוללאאחד"אףבצפון.

בעייתי.היההנסיגהאופןזאתועםלאינתיפאדה

עלהשליךזהולדעתימנוסהכמונראההוא

האינתיפאדה".

הייתההשנייהשהאינתיפאדהמאמיןלא"אני

גםאומרבלבנון"לשבתצה"להמשיךלונמנעת

והייתהערפאתידיעלתוכננה"היאזאביפרקש.

ושאולבנושאמודיעיניתהתרעההייתהלו.חשובה

לזהלהתכונןכיצדהנחיותנתןכרמטכ"למופז

שנדרש".וכלאימוניםתקציבמבחינת

לבנוןמלחמתהאםהצפוניתלזירהובחזרה

החדהנסיגהלולאפורצתהייתההשנייה

לאבוודאיהזו"המלחמהכיסבורבנטצדדית

הביטחון".רצועתבתוךהיינולומתקיימתהייתה

בנסיגהמהותיתמצדדשהואהגםקפלינסקי

חזבאללהמולצה"לשלהלחימהשיכולתסבור

היוהכוחותאםיותרטובהלהיותעשויההייתה

"הצבאבלבנון.שנדרשמהסוגבתעסוקהמורגלים

בשלהשנייהלבנוןלמלחמתטובהלאבצורההגיע

ובמוכנות"באימוניםשפגעוהדרמטייםהקיצוצים

פעולהדפוסיאימץהצבא"בנוסףקפלינסקי.אומר

מתאימיםולאמתאבדיםבטרורללחימהשנכונים

הסדירותהיחידותבלבנון.לעשותצריךשהיהלמה

שניםשלושארבעבמשךהתאמנולאצה"לשל

ועברומשכםיצאווכשהןהאינתיפאדהבגלל

שהכירו".בשיטותלפעולהמשיכוהןלבינתג'בל

נתןלא"הצבאדומיםדבריםאומרדנגוט

ולאראשוןעדיפותסדרשלוהצפוניתלמוכנות

בתקופתהתחילהשלאתקלהזוהיחידות.אתאימן

נוהיאירבמיל'אלוף
נשאריםהיינו"אם
בטוחלאבלבנון
עוצמהשהייתה
לאינתיפאדהכזו
גםייתכןהשנייה.
נכנסיםשהיינו
לעריםיותרמוקדם
אופןכיהפלסטיניות
והפעולההחשיבה
והמנהיגותהצבאשל
לטיפולמכווןהיה
האויב.בשטחבדברים
ללכתשלהדווקנות
לפיהפלסטיניםעם
לנועלתהההסכמים
אדם"בחיי

ובמלחמתליטניבמבצעהשתתף
פלוגהכמפקדהראשונהלבנון
מבצעיםהובילהשמוניםבשנות
עוצבתמפקדהיהבלבנוןמורכבים
שימשובהמשךב98911991חירם
חי"רכקציןגולניכמח"טהשארבין
המרכזפיקודכמפקדראשיוצנחנים
הרמטכ"לוכסגן

הרוגשחייללמצב"הגענו
ואזרחלאומיאסוןזה
לחיותאפשרשנהרג
ארבעהפגנתאיתו".
אמהות

הגנה'המטרההשלטיםעלשנכתבבמה"עמדנו
הביטחוןברצועתמוצבהצפון'".יישוביעל

שארישוב
אבישג
צילום

אימג'ז
גטי
צילום

PFA
צילום
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שניםארבעאלאחלוץ,דןוהרמטכ"לפרץעמיר

לכן".קודם
אףעלהשנייה,לבנוןמלחמתכיסבורעצמוהוא

לקחחזבאללהאתלימדהונחקרו,שנודעוכשליה
שקטשהשגנולראותאפשרכך,אחרשנה14"כואב.
לפגיעההביאההזוהמלחמההארוך.לטווחיחסי
אתוערערהאותוצילקהבחזבאללה,מאסיבית

נזהרהואהיוםעדהלבנונית.החברהבתוךמעמדו

בלבנון,כלכלייםקשייםשלבתקופותבעיקרמאוד,
רקנגדו.שיפעלוכךכדיעדהמדינהאתלדרדרלא
שמחייבתמאיראןהוראהיקבלכשהואהדין,ביום

והואברירהלותהיהלאישראל,מוללפעולאותו

לבנון".אתיקריב
רובושלשליהמרכזיתשהטענהחושב"אני

היציאהלעצםנגעהלאתקופהבאותההמפקדים

היאשבהלתנאים"אלאנוה,אומרמלבנון",

היסטריתחד־צדדית,הייתהשהיאולכךנעשתה,

כוחותלאויבהוסיפהשהיאספקאיןומבולגנת.

קורינאוםמולנו.שלוההרתעהאתושיפרהנפש

חזבאללהמנהיגהשווה)שבוהמפורסםהעכביש

לרעיעותהצבאיוכוחהישראלאתנסראללהחסן
היהלאאולימ"פ(עכבישקורישלולארעיות

במקוםאחרת.בצורהיוצאיםהיינולוכלל,נכתב
בחסותלצאתיכולנואוליהאו"ם,בחסותלסגת

אמריקניאובינלאומיכוחשלומערכתארה"ב
מערכותאילוברורותהגדרותכולללשם,שייכנס

לא".ואילוללבנוןנכנסותנשק

ברצועתהישארותקפלינסקי,שללשיטתו

למשוואהמכניסההייתהשניםלאורךהביטחון

החלטנו"מראשלבנון.מדינתשטחישאראתגם

הארוךבטווחאבללמשחק,מחוץאותהלהשאיר

משהבחיליאלוף

"חזבאללהקפלינסקי:

הרגישותאתמבין

ולכןלחטיפות,שלנו
שלוהמוטיבציה

מוסיפההייתהלכך

מקרה.בכללהתקיים

כשישבנוגםהיהכר

שםלנוהיובלבנון.

תורפהנקודותהרבה

המשימהאתשהפכו

לקלהחיילחטיפתשל
מאוד"

והוביל(1978)ליטניבמבצעהשתתף

לבנוןבמלחמתהבופורקרבאת
גולנישל13גדודעלפיקדהראשונה.

הביטחון.ברצועתתירםעוצבתועל

מלבנוןבשיגההגלילעוצבתמפקד
סגןדב.בהרהחייליםחטיפתובעת
השנייה,לבנוןבמלתחתהרמטכ"ל
מפקדלצדהצפוןלפיקוד"הוצנת"

אדםאודיאלוףהפיקוד,

אתלהפוךצריכיםהיינומים.מחזיקהיהלאזה

פעילותלזירתחזבאללהשלהזההמבטחיםמקום
שלנו".ההרתעהממערכיולחלקעבורנו,לגיטימית

כאלה:בנושאיםמאודלהיזהרישכיסבורדנגוט

תקופהלמשךטריטוריהלהחזיקבנויהאינה"ישראל
תפיסתמבחינתולאערכית,מבחינהלאממושכת

להשקיעיכוליםלאאנחנוצה"ל.שלההפעלה
שדרושיםצבאכוחותשלהגדולותהמסותאת

בקיניולהילחםהזהבאזורטופוגרפיתלשלוטכדי
עללהשתלטכדיבאנולאהרישבתוכו.החזבאללה
אפילומחיר.בכלחדשיוםסדרוליצורלבנון,כל

כזהדברלעשותהצליחולאוהאמריקניםהרוסים

מיליארדים,שלהשקעהלמרותאחרים,במקומות
אםגםכן,עלמאיתנו.בהרבהחזקותמדינותואלה

מקרהבכל,2000בשנתמלבנוןנסוגיםהיינולא
וגבייתהמחירתגכיבהמשך,זאתעושיםהיינו

ישראלוכלפיצה"לכלפינכוניםהיולאהמחיר

כמדינה".

שישראלחשבתבלבנוןשירותךבעתגםחאם

משם?לצאתצריבת

סוללתמפקדכסגןנשלחתי1981"בשנת

שהייתההצרההביטחוןרצועתלתוךארטילריה

בפועלהבנתיאזלצור.יריטווחלהשיגכדיאז,
להרחיקכדיהשטחבתוךהשהייהשלהחשיבותאת
היהזהשלך.בגבשנמצאיםמהיישוביםהאיוםאת

אבללגבול,מעברשוההשהואהודהלאצה"לסודי,

כעבורמאוד.ברורהליהייתההמשימהחשיבות

הייתיכברהראשונה,לבנוןמלחמתבעתשנה,

תקופהבביירותשהיתיארטילריה.סוללתמפקד

השוף,בהריכך,אחרלוחמים.ואיבדתיארוכה,
דרוזיםביןלקרבבמירכאותמובלעצמיאתמצאתי

כבראזביניהם.להפרידמנסיםכשאנחנולנוצרים,

ההיסטוריהבתוךבלבנון.לחפשמהלנושאיןהבנתי

השונותהתרבויותהעדות,כלעםהזאת,המדינהשל

שלהיעדלהשגתמעברלעשותמהלנואיןוהשנאה,

שנמהרשככלברורליהיהלכןהיישובים.אבטחת

ייטב.כןהגבול,לכיווןלחזור

אסטרטגיבשינויהצורךבדברשלי"הדעה

מסוףומעלה,מג"דבתפקידיכששירתיהתחזקה
שימשתיומבצעיםפעולותבכמההשמונים.שנות

לבנון:בעומקלחטיבהאשהפעלתסיועכמפקד
ותכפו,הלכווהאירועיםהנפגעיםהתחלף,האויב
לחתוךיכוללאאנילהשתנות.חייבהיהומשהו
שאנחנומספרזההרוגים562אבלהזמן,נקודתאת

לאותהביחסלעצמנו,להרשותיכוליםלאכמדינה

הדרך".במרוצתשהתהפכהמשימה

בעורף:המחאה
נחישותמקבלתהרגישות

מעניינתשאלההמחיר,תגעלמדבריםואם

המחאהמתפתחתהייתהכיצדהיאשעולהנוספת

תנועתהאםבלבנון.צה"להישארותכנגדהאזרחית

אסוןבעקבות1997בשנתשקמהאמהות","ארבע

האמהותתאוצה?לצבורממשיכההייתההמסוקים,

אךנרחב,ותקשורתיציבורילגיבויזכואמנם

מפקדיםבקרבוחששותהתנגדותעוררהגםפעילותן
באותןגולנימח"טזכאי,שמואלבשטח.מעטיםלא

"ארבעבעלילרגישהבלתיבכינויאותןזיכהשנים,

החייליםבמורלפוגעותהןכיוגרססמרטוטות",

שהיהמיגרשטיין,ארזגםבלבנון.המשרתים

ברצועתונהרג)יק"ל(ללבנוןהקישוריחידתמפקד

רואהשהואהסכנהעלדיבר,1999בשנתהביטחון

שם"בלי"מלחמהבסדרהאלו.מעיןבארגונים

אומרשבוב"מבט"מריאיוןקטעהופיע(11)כאן

חד־צדדיתביציאהשדוגלות"תנועותגרשטיין:

ויוצרותהשטח,עלגרועהבצורהמשפיעותמלבנון

פעולהבשיתוףאחתפעםצה"לחייליעלאיום
חד־החוצהבדרךשאנחנושמבינההאוכלוסייהשל

צדדית,

$TS1$,חדצדדית$TS1$

$DN2$,חדצדדית$DN2$עידוד,בזהשרואיםמהמחבליםשנייהופעם
חד־צדדית,יוצאהזההחלשהצדלעצמם:שאומרים

החוצה".מתקפל

להוציאצריךהייתיהזמןכלצה"ל,"כדובר

ששירתגלעד,נזכרשמתו",חייליםעלהודעות

הלב.אתלישרף"זה.1996־1994בשניםבתפקיד

בארץהמורלפוסקות.בלתימתקפותתחתהיינו
אמאככלל,מה.בשבילהבינולאואנשיםנמוך,היה

כאסטרטג,,אותומגדירשהייתיכוחזהישראלית

מהיהציבוריתלתהייהאותומחברכשאתהבעיקר

נהרגים,אונפצעיםילדיםשבשבילההתכלית
בצדק".ואולירב־עוצמה,הואכזהכוחאזחלילה.

המדממתבמערכהאיבדכימספרקפלינסקי

כאמורשנהרגגרשטיין,ארזנפש:חברישניבלבנון

מפקדמי־טל,ואמיריק"ל,מפקדהיותובעת
בהאךוזוכר,מתגעגעכאוב,הואגולני.סיירת

ישראלמדינתשעברההתהליךמפנימתריעבעת

לדברמאודשקשהמשהו"זהלנופלים.היחסבנושא

בוררקפלינסקי,אומרצבא",לאנשיבעיקרעליו,

בחברהלנפגעים"הרגישותבקפידה.מילותיואת
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דפוסעלשמשפיעלמוטיבהפכההישראלית

התפיסהמתוךהעשייה.עלהמדיניותעלהפעולה

זהאתאומרואנימאזושהמשיכהשנוצרההזאת

חלילהלפגועכוונהכלובליובכאבבצערבאמת

הרוגשחייללמצבהגענובסוףשכולותבמשפחות

מטילשנהרגאזרחזאתולעומתלאומיאסוןזה

זהאיתו.לחיותשאפשרמשהוזהחיזבאללהשל

עלאחראיהייתיהמדינתי.מההיגיוןהפוךנשמע

אפילואניבאזהמאיפהלהביןיכולאניחיילים

לגורםהפךזהאבלהמדינהשלברגישותגאה

מיניכללעשותאותנווהובילמאודדומיננטי

יקר".מחירעליהםשילמנוצבאיתשמבחינהדברים

ובאינטרסיםבביטחוןמתעסקיםשכאשר"ברור

זהאםגםבאבדותלעמודצריךחיונייםלאומיים

"ובכלברק.אומרשנים"למאהאושניםלעשר

הואהאמיתישמקורםדבריםלעשותלנואלזאת

החלטותלקבלאומץוהיעדרמחשבתיתאינרציה

אניאמהות'ב'ארבעמזלזללאאניאותן.ולבצע

הסיבהסדראבלעזרובאמתוהןמאודאותןאוהב

ישעליו.מסתכליםשאנשיםכפיאיננווהמסובב

בציבורשחשתיאובסקריםשראיתיהסבורים

עלתפסתיואזבלבנוןמהשהייהעייפותשקיימת

ככה.לאזהבחירות.הבטחתלהבטיחכדיטרמפזה

שמשקףמהלכלההתנגדותשלהעוגןהייתיאני

השמוניםבשנותקםשהואלפניעודהביטחוןאזור

השנים.במשךזהעםוהמשכתי

הביטחוןרצועתאתנקיםשאםאמרתי"מראש

ההתשהבמלחמתבתעלהשקרהמהלנויקרה

שלמרחבנוצרולכאורהסיניכלאתבסערהכבשנו

אסטרטגיביטחוןמרחבלשמשהיהשיכולק"מ052

ממשבהתחלהשהיומשיקוליםזהבמקוםלישראל.

בתעלהלשוטמהמצריםלמנועכמומיקרוטקטיים

מערכתהמיםקועללבנותהתחלנוגומיבסירות

בתוךלמוצבים.בהדרגהשהפכוהיאחזויותשל

ביטחוןעללאשםמגיניםעצמנואתמצאנושנה

למוצביםהאספקהעלהחייליםחייעלאלאהמדינה

התערבבומסויםבשלבמטענים.נגדפשיטותועל

יכוללאפעםאףאתהומזהיוקרהשיקוליגםבכך

לחץתחתתכתיביםמקבליםלאהריאנחנולצאת.

'מהאומריםאנחנולחץכשאיןשניומצדובצדק

וכךהמצב'.אתלשנותפתאוםצריךלמההבעיה

יותרלנונהרגוההתשהבמלחמתהיינושניםשלוש

בההגענוולאהימיםששתבמלחמתמאשרחיילים

מעשי.דברלשום

ישמההצעתיגםאמ"ןכראש5891"בשנת

טנקיםמספיקישלצה"לאמרתיבלבנון.לעשות

עםלבנון'דרום'צבאלבנותבמקוםוארטילריה.

נבנהבואונוצריתבהגמוניהוארטילריהטנקים

להקיםהייתהשליההצעהמכירה.שלבנוןמהאת

לעדהקשוראחדשכלאזרחייםמשמרותארבעה

שיעיםבמרג'עיוןנוצריםבמזרחדרוזים

שיוכלוודרוזיםוצידוןלצורמחובריםשיהיובמערב

גםהצעתיבג'וניה.הנוצריתלמובלעתלהתחבר

מיליציות.שלמעורבכוחיהיהשבבינתג'בל

אזכאלהמיליציות25בלבנוןכבר'ישאמרתי

הייתישניםבמשךלשכנע.הצלחתיולא.'65יהיו

ראיתילאהזה.בנושאבצה"להיחידהאופוזיציונר

51עדכש01שםהישיבהבהמשךתכליתשום

שלנוהשליטהתחתלבנוןמאוכלוסייתאחוזים

לאוגםיעדשוםלנוהיהלאומתגבר.הולךוהטרור

שצריךחשבלאאחדאףטריטוריאליות.תביעות

הכולחירמיתמאחזאוצידוניתהיאחזותאתלהקים

נטו".ביטחוןהיה

ישראלממשלתהחליטההשמוניםשנותבאמצע

לבנוןדרוםצבאאתלהקיםברקלהמלצותבניגוד

מוסלמיםמרוניםנוצריםחמושהמיליציהאותה

שנתבמהלךצה"ל.בחסותשפעלהודרוזיםשיעים

באופקנראתההישראליתכשהנסיגה

לשורותערקומחייליוחלקבמהירות.צד"להתמוטט

וקיבלוהגבולגדרעלצבאואחריםורביםחזבאללה

מקומיצבאשלהזההמודלהאםבישראל.מקלט

לוזמןלאורךלהתקייםיכולהיהלצה"לשמסייע

יורשיוהיוהאםהביטחוןברצועתישראלנשארה

בעוזלהילחםממשיכיםלאחדאנטואןגנרלשל

צריכיםשהיינוחושב"אניהיוםעדחזבאללהנגד

אתלמקדהמקורייםלממדיוצד"לאתלהחזיר

ולהשאירשלהםהיישוביםעלבהגנהאנשיופעילות

ויזומהניידתבפעילותשקשורמהכלאתלנו

אומרמאוישים"לאובאמצעיםבמודיעיןמגובה

יותרלהםנותןהיהגםשזהחושב"אניקפלינסקי.

יותר".עליהםלסמוךלנומאפשרהיהוגםביטחון

שלאכפיצד"לעללסמוךיכולנולא"לדעתי

"היהגלעד.אומרהפלנגות"עללסמוךיכולנו

המחיראבלהזההכוחאתלקייםלהמשיךאפשר

מטרה".מכשירזהולשםעצום

שמדינתדעיםתמימותשוררתהמרואייניםבין

שבו"האופןכשורה.שלאבצד"לנהגהישראל

אומרמביש"הואמלבנוןכשיצאנואותםנטשנו

כפילבנוןלטובתהלבמכלפעלו"הםגלעד.

עמוסבמיל'אלוף
לא"לדעתיגלעד
עללסמוךיכולנו
יכולנושלאכפיצד"ל
הפלנגות.עללסמוך
להמשיךאפשרהיה
הזההכוחאתלקיים
היההמחיראבל
זהמהולשםעצום
מטרה.לאמכשיר
נטשנוזאתעם
מביש.באופןאותם
יצרהשלנוההתנהלות
שליליתתודעהצריבת
האמינותלגבימאוד
ישראל"של

המודיעיןחילשלהמחקרבחטיבת
שלאפשרותמפניהתריעב2891
אירעשאכןכפיהפלנגותבידיטבח
באמצעצה"לדוברושתילה.בסברה
חטיבתראשובהמשךהתשעיםשנות
פעולותמתאםבאמ"ןהמחקר
האגףוראשבשטחיםהממשלה
הביטחוןבמשרדהביטחונימדיני

0002הנסיגהלאחרישראללגבולנוהריםצד"לממשפחותפליטיםמהירה.התמוטטות

מרקוביץ
גדעון
צילום

לע"מ

מילנר
משה
צילום

09
פלאש
תורג'מן
פייר
צילום
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כדיהיחסיהשקטאתניצלולאישראלשממשלות

מיוםכברהצפוןאתזנחה"המדינההאזור.אתלפתח

שהופךמהמספיקלמיגוןדאגהלאהיאהנסיגה.

התפתחותלמרותרכה.לבטןהצפוןתשתיותאת

שירותייכולותיו.אתמיצהלאהאזורהתיירות

האבטלהשיעוריפחותמתקדמיםבצפוןהרפואה

מתבקשנמוכים.הסוציואקונומייםוהמדדיםניכרים

לאהמדינהאךקטניםסיליקוןעמקיבצפוןלפתח

ליזמיםנונתלאהתנאים.אתיצרהולאהשקיעה

לפתחחייבתישראלשם.ולהשקיעלבואתמריץ

לאישראליםמיליוןמחציליותרולגרוםהצפוןאת

מהותיהדברהקרוב.בעשוראליולעבוריהודיםרק

שלנו".הקיוםלהמשך

הפוטנציאלייםהחדשיםלתושביםיחכהמהאך

מלחמההיאשהתשובהייתכןבצפוןהאלה

זאביפרקשמקודמותיה.וממושכתקשהשתהיה

זונוספתלמערכהלהיכנסנצטרךוחלילהחס"אם

'מלחמתאלאהשלישית'לבנון'מלחמתתהיהלא

חזבאללהסוריהמולתתנהלהיאהראשונה'.הצפון

מעיראק.עלינושיירואיראנייםכוחותואולי

ולאבהירביוםכרעםעלינותיפוללאהזוהמערכה

ממכהלהיפתחיכולההיאבצפון.בהכרחתתחיל

ואחריהחמאסעלשננחית

גורמיםמצדתגובה

שירצובאזוראחרים

לאשהםלהראות

לאחיהםעושיםאנחנושמבחינתםמהעלמבליגים

תפרוץשכךייתכןבהחלטלדעתיהפלסטינים.

במהלךלהערכתילקרותיכולוזהבצפוןמלחמה

."0202בסוףאפילואו1202שנת

מהסבבלחשושצריכיםהצפוןתושבירקולא

הואבלבנוןהאיראניםשלהגדול"הסיפורהבא.

אומרהדיוק'"'פרויקטעלשלהםהנחושההעבודה

שמאפשרותטכנולוגיותבידיהםיש"כיוםגלעד.

והםבישראלאסטרטגייםבאתריםמדויקתפגיעה

האלההיכולותאתלהעביראדירמאמץעושים

לאיוםעזהאתלהשוותאפשראיללבנון.מאיראן

תיפתח'מצפוןנאמרזהועלמלבנוןשנשקף

ההצהרותלפיזהאתלמנוענחושהישראלהרעה'.

ולפיצה"לושלהממשלהראששלהרשמיות

במניעתניכשלאםפועלת.גםהיאזריםמקורות

לפתותיכולזהבלבנוןמדויקיםטיליםשלהצבתם

הזמנים".לוחותאתלהקדיםאיראןאת

מבחינתנו.בעייתיהואהדיוק"פרויקטברק

כאלהמטרותעשרותאללכווןהאויבשליכולת

יחייבזההמדינה.שללתפקודפשוטלאאתגרהיא

ברזלכיפתשלהמשאביםרובאתלהפנותאותנו

מתמשךמחדלפהישחיוניות.נקודותעללהגנה

בהיקפיםלהיפרסכברצריכההייתהברזלכיפת

להתבצעיכולהיההזההדברגדולים.יותרהרבה

שבואחדשלבוהיההאמריקניםעםפעולהבשיתוף

כיסויולספקשנרצהדברלכללתתמוכניםהיוהם

מטילים.ההגנהמערכתשלאפשריצורךלכלמלא

איראן.עםהגרעיןהסכםחתימתהיההזההרגע

צריכיםהיינוואכןרעהסכםשזהחשבנואנחנו

אתלנצלגםבעתבהאךלאמריקניםזאתלהגיד

דולריםמיליארדיעודלקבלכדיההזדמנות

הוחמצהההזדמנותלמיירטים.ייצורקווילהקמת

אךהמרשיםהמופעאתהעדיףהממשלהראשכי

ולדוןהממשלעםלשבתבמקוםבקונגרסהתיאטרלי

האפשרייםהטריגריםהמשמעויותעלראשבכובד

במקרהלעשותצריךמהההסכמיםשבירתשל

לפעולעצמאיתיכולתלישראלנותניםאיךכזה

לפתורכדיהרגעאתלנצלצריךהיההואובעיקר

מערכתשלהאתגראתוביצועיתתקציביתמבחינה

בלתיהיאהזאתההחמצהרבשכבתית.טיליםהגנת

נסלחת".

שממונהפוליטיקאיכלשלהיומיומי"מבחנו

מהלחשובהואהביטחוןלשראוהממשלהלראש

ברמההיוםשלהנפגעיםאתלספוגהאםעדיף

מחרשליותרעודהרביםהנפגעיםאוהטקטית

מעדיפים"המנהיגיםנוה.אומרהאסטרטגית"ברמה

הפריץאולימחרעדכיהיוםהמחיראתלשלםלא

הסדר.איזהיהיהאוליימותהכלבאוליימות

הימיםשבשלושתהואלקרותשעומדמהבפועל

בישראלייפלוחזבאללהמולמערכהשלהראשונים

לפנותצורךיהיהכשבועייםובתוךרקטותאלפי

עלאסטרטגיתהשפעהלכךתהיההצפון.כלאת

ואםשלנו.הלאומיהחוסןועלהממשלהעלהמדינה

שלגדולמספרועודאזרחיםאלףחלילהייהרגו

השניםבעשריםחבלויגידואנשיםיקומוחיילים

האלה".הדבריםאתלמנועיכולנושעברו

רקאגידספציפיתפעולהלשוםלהתייחס"בלי

המשךאתלאפשרלאכיוםנחושהישראלשמדינת

"הגדרתיבנט.אומרחזבאללה"שלההתעצמות

מסוריה.איראןאתלהוציארוציםאנחנוהיעדאת

כאלהבגזרותמיישמיםשאנחנוהחדשההתפיסה

גםולהתעצםלהתחזקלאויבלהניחשאסוראומרת

מולנומפעיללאעדייןהואאםגםלגבול.מעבר
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