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שמונה שנים למלחמת לבנון השנייה
|מאת // רן אדליסט, איתי אשר, אבי בניהו, יקי דיין, שלום ירושלמי, עמנואל רוזן |

| איור // יואל פלדמן |

מערכה בראי הזמן
מיוחד
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1. צפון מנומנם בצל "צוק איתן”

מובילי  טנקים,  מובילי  מלחמה.  הנגדי,  בנתיב  צפונה.  בדרך   6 כביש 
פגזי  עמוסות  צבאיות  משאיות  ועשרות  ג'יפים  מובילי  נגמ"שים, 
לנהגים  קוראים  בדרך  האלקטרוניים  השלטים  מ"מ.   155 ארטילריה 
על  מהמכונית.  ולצאת  אזעקה  של  במקרה  בשוליים  בזהירות  לעצור 
הגשרים שממול נתלו שלטים מאולתרים עם מילות עידוד לצה"ל. ובין 
המובילים גם שיירות של כלי רכב אזרחיים עם דגלי ישראל, עמוסים 
בצ'ופרים, גרביים ותחתונים שנתרמו בעורף, בדרך לפנק את החיילים 
בחזית. עם ישראל חי במלחמות האלה. הנה מה טוב ומה נעים. ריח של 

אחדות ואפוקליפסה באוויר.
צה"ל  ובגלי  אבל,  שירי  רק  משדרים  בגלגלצ  לברוח.  אפשר  אי 

 – נפגעים  שהיו  אומרים 
המוסכמים  הקודים  שני 
מבלי  הרוגים,  לחיילים 
כאלה.  שישנם  להגיד 
מדברים  לבין  בין  עדיין 
החדשים  האשמים  על 
לוי,  גדעון  הכללי:  לטירוף 
הצל, האריות שלו ואנשים 
בוואטסאפ  שמפרסמים 
דיווחים על חיילים הרוגים 

ואפילו מפרסמים את שמותיהם, לפני שהודיעו למשפחות. בפייסבוק 
קשים  סרטונים  חמאס  של  קסאם"  אל  א־דין  עז  "גדודי  מפרסמים 

לצפייה של ירי צלפים ונ"ט לעבר כוחות צה"ל. לכל הרוג יש סרט.
למרות שאין כאן אזעקות, המלחמה הזאת הגיעה גם לצפון הרחוק. 
רוח  מצב  אין  אחד  לאף  לדבר.  מה  אין  תיירים  על  ריקים.  הכבישים 
לנופש. סוף יולי אמור להיות השיא, ובעלי הצימרים ישלמו את המחיר. 

גם ככה לא קל להם.
הישראלים  ה־90,  שנות  במהלך  בגליל,  הצימרים  של  הזהב  בתור 
מאוד  מהר  עלו  הדרישות  אבל  זרמים.  עם  באמבטיה  מסתפקים  היו 
בחצר,  ולג'קוזי  המיטה,  ליד  לג'קוזי  ובהמשך  ג'קוזי,  לאמבטיית 
24 ג'טים  18 ג'טים גדולים,  ומשם לג'קוזי "הוט טאב" גדול בחצר עם 
קטנים ואורות מתחלפים. בעלי צימרים רבים שהתקשו לעמוד בקצב 
ארוך  לטווח  להשכרה  דיור  ליחידות  בינתיים  אותם  הפכו  הדרישות, 

לסטודנטים שלומדים במכללת תל חי ובמכללת צפת.
ילדים שיעלו  בקריית שמונה, כבר שמונה שנים של שקט מוחלט. 
עוד חודש לכיתות ב' וג' לא שמעו בחייהם נפילה של קטיושה ואינם 

הורוביץ,  ולילות ארוכים במקלטים. מנחם  ימים  מכירים מציאות של 
"אני  באזור:  קרבות  סיקור  של  שנה   36 אחורה  סוכם  העיר,  תושב 
מלווה כעיתונאי את האזור מאז 1978, מבצע ליטני. וחווה אותם כמובן 
זה  כמו  וביטחון  שקט  חווינו  לא  הזו,  ההיסטוריה  לאורך  כתושב.  גם 

ש'לבנון השנייה' השיגה לנו". 
קפה,  בבתי  יושבים  "אצלנו  אחר,  תושב  אומר  מאמין",  היה  "מי 
הרוס  עדיין  העירייה  בניין  הפוך".  עולם  למקלטים.  רצים  אביב  ובתל 
מפגיעת רקטה. אנדרטה דוממת לגשם הטילים שירד על העיר לאורך 
השנים. העירייה פועלת באופן זמני, כבר 15 שנה, מהמתנ"ס העירוני. 
עלות השיפוץ נאמדת ב־10 מיליון שקל, אבל אין כסף. התחושה של 
התושבים כאן היא שהעיר נשכחה לגמרי. כל עוד היו קטיושות, קריית 
ויחס, אבל מאז שהשתרר השקט היא ירדה  שמונה קיבלה תקציבים 

מסדר היום הלאומי. 
שהחליטה  הממשלה, 
על  ספורים  חודשים  לפני 
50 מיליון שקל  תכנית של 
והרחבת  פיתוח  לעידוד, 
העניקה  בצפון,  יישובים 
לקצרין  התקציבים  את 
ולחצור הגלילית. לא להם. 
הקדמי,  המיון  חדר  אפילו 
בחיילי  לטיפול  שנועד 
היום הם צריכים  נסגר.  גם את תושבי העיר,  צה"ל אבל שירת בפועל 

לנסוע לבית החולים זיו בצפת, 40 דקות כל כיוון. 
בעירייה משדרים שהם "לא צריכים טובות". השקט בשמונה השנים 
תשתיות  לבד.  מחדש.  להיבנות  להתחיל  לעיר  מאפשר  האחרונות 
הלבנוני,  מהגבול  אש  של  שנים  ב־33  שנהרסו  ומדרכות  כבישים  כמו 
משוקמות לראשונה מן היסוד ולא רק מעל פני השטח. מחירי הדירות 
בעיר עלו באופן דרמטי. היצע הדירות להשכרה מצומצם. בצפון קריית 
שמונה, סמוך למנחת שבו היו נוחתים מסוקי הפינוי עם פצועי מלחמת 
ההתשה ברצועת הביטחון, נבנה בימים אלה בית מלון. אפילו הספרייה 
הביטחוני  "השקט  הורוביץ,  אומר  "ועדיין",  בקרוב.  תיפתח  העירונית 
להקמת  ממתינים  עדיין  אנחנו  באזור.  כלכלית  להתפתחות  הביא  לא 

מפעל עתיר ידע שיספק מקומות עבודה ויביא אוכלוסייה חדשה". 
כעת  ממותגת  לקטיושות,  נרדף  שם  שנים  במשך  שהייתה  העיר, 
של  האדירה  ההצלחה  בזכות  מעט  ולא  וספורט",  תיירות  של  כ"עיר 
מחזיקת  אנשי  שמונה.  קריית  עירוני  המקומית,  הכדורגל  קבוצת 
בדרום  לשקט  התפללו  בעבר  המדינה  ואלופת  בהווה  המדינה  גביע 

מנחם הורוביץ:

"אני מלווה כעיתונאי את האזור מאז 1978, מבצע ליטני, וחווה את 
הקרבות כמובן גם כתושב. לאורך ההיסטוריה הזו, לא חווינו שקט 

וביטחון כמו זה ש'לבנון השנייה' השיגה לנו"

מה למדנו מהמלחמה 
ב־2006 ואיך תיראה 

המלחמה הבאה

|מאת // איתי אשר|

הכתבה המרכזית

חייל ישראלי בקריית 
שמונה, ערב הכניסה ללבנון. 

2006 // צילום: אימג'בנק
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הכדורגל  קבוצת  את  בצפון  המקומי  באצטדיון  לארח  שיוכלו  כדי 
מוקדמות  של  השלישי  הסיבוב  במסגרת  מוסקבה,  דינמו  הרוסית 
הקבוצות  שאר  כמו  לקפריסין  לנדוד  ייאלצו  ולא  האירופית,  הליגה 

הישראליות. אבל לדרום לא הגיע שקט.

2. ההרתעה, קווים לדמותה

התזזיתית.  הישראלית  במציאות  בטח  זמן.  הרבה  הן  שנים  שמונה 
יודעים לומר כאן שהשקט מתעתע.  אבל מתחת למעטה הפסטורלי, 
מטעה. פרנסי קריית שמונה יודעים שהיא עדיין יושבת על חבית חומר 
נפץ, שיכולה להתפוצץ ברגע אחד ולהחזיר את העיר 40 שנה אחורה. 

המלחמה בדרום תהיה אז משחק ילדים, לעומת מה שיקרה כאן.
ליד  משם,  צפונה 
הגדר  באזור  מטולה, 
הטובה, חבית חומר הנפץ 
מוחשית.  צורה  מקבלת 
בימים שבהם צה"ל שהה 
ברצועת הביטחון, המקום 
את  שלקחו  חיילים  המה 
חזרה  הכניסה  לפני  הזמן 
לבנון.  בדרום  למוצבים 
אחרון  בורקס  לועסים 
של בית עם ביצה וחומוס 
וגם  מרי".  "הדודה  אצל 

מאות דרום לבנונים, בני משפחותיהם של חיילי צד"ל שנכנסו לעבוד 
בכל יום בישראל. 

שבנייתה  חומה,  אותה  החליפה  זכר.  כל  נשאר  לא  הטובה  מהגדר 
הסתיימה לפני כשנה. גובהה כשמונה מטרים, והיא מפרידה בין מטעי 
האגסים והנקטרינות של מטולה לשטח לבנון. החומה, יחד עם האיומים 
שמשמיע חיזבאללה על כיבוש יישוב או שטח בגליל, נותנים תחושה לא 
נעימה. עוד חומה שבנתה ישראל בגבולותיה אל מול האיומים שמעבר. 

אז מה באמת קורה מעבר לחומה?
מעל פני השטח, נראה שחיזבאללה שומר על השקט שהושג מאז 
לחמאס  ישראל  בין  האלים  העימות  אפילו  השנייה.  לבנון  מלחמת 
ברצועת עזה לא הוביל לשינוי המדיניות של נסראללה מול הציונים. 
הגיעו  ביולי החולף לעבר הגליל המערבי  הקטיושות הבודדות שנורו 
מהתארגנויות פלסטיניות, שביצעו את הירי ממחנה הפליטים רשאדיה 
שבאזור צור. נסראללה עצמו הסתפק בשיחות עידוד בלבד עם ראש 

הלשכה המדינית של חמאס חאלד משעל ומזכ"ל הג'יהאד האסלאמי 
"בעמידתם  תמיכה  והביע  ידיהם  את  חיזק  שבהן  שלח,  רמדאן 
האיתנה של כוחות ההתנגדות ותושבי הרצועה בכלל מול התוקפנות 
הישראלית". "כוחות ההתנגדות הוכיחו גבורה ויצירתיות למען השגת 
2006". הודעה לקונית,  הניצחון כפי שעשה החיזבאללה בלבנון ביולי 
והארגון  נסראללה  של  הציורית  לשונו  את  בהכירנו  כמעט,  כפויה 

שבראשו הוא עומד. 
אולמרט־פרץ  ממשלת  נגד  המחאה  את  בישראל  שהובילו  מי  גם 
והדרך שבה ניהלו את מלחמת לבנון השנייה, מתקשים כיום להמשיך 
המלחמה  זו  שהייתה  שנים  שמונה  מלפני  הנחרצת  בעמדתם  ולצדד 
נתפס  הנורא  הכישלון  מעודה.  ישראל  שניהלה  ביותר  הגרועה 
התגובה  הרבה.  זה  שקט.  של  שנים  שמונה  ממש.  של  כהישג  כיום 
מידתית  הלא  הישראלית 
וגולדווסר  רגב  לחטיפת 
ז"ל ולהריגתם של שמונה 
מכונה  נוספים  חיילים 
כיום "דוקטרינת דאחייה" 
הביירותי  הפרבר  שם  )על 
הבית  "בעל  או  המופצץ(, 
וההרתעה  השתגע". 
היום.  עד  נמשכת  שיצרה 
ההרס, כך נראה, היה אחד 
האפקטיביים  ההישגים 

העיקריים של המלחמה. 
דאחייה"  "דוקטרינת  בעזה,  ההרס  של  מהצילומים  לשפוט  אם 
יושמה במלואה גם במהלך "צוק איתן" והפכה באופן רשמי לדוקטרינה 
דאז  האופוזיציונר  שהטיח  הביקורת  כל  אחרי  הישראלית.  הצבאית 
נתניהו בראש הממשלה אולמרט, נדמה שהוא למד ממנו כמה דברים. 
עם כל הבעיות שמערך ההגנה של חיזבאללה הציב מול צה"ל, ועם 
2006 היה לו מענה צבאי חלקי בלבד  איום הרקטות והטילים שבקיץ 
היום,  וגם  אז  שנתפס  לצעד  ישראל  יצאה  לספוג,  שהתקשה  ועורף 
חצי התאבדותי. צה"ל נכנס לדרום לבנון, כבש כפרים שלמים ועיירות, 
פגע בתשתיות רבות ושיטח את רובע החיזבאללה בדאחייה, ששוקם 

בינתיים במלואו.
המבחנים להרתעה הזו הגיעו והוכיחו שהיא חזקה במיוחד. אפילו 

עימאד  וחיסול   2007 בספטמבר  הסורי  הגרעיני  הכור  הפצצת 
מורנייה בפברואר 2008, שיוחסו שניהם לישראל, לא הציתו 

מחדש אש בגבול. 

דוקטרינת החומה

מהגדר הטובה לא נשאר כל זכר. החליפה אותה חומה, שבנייתה 
הסתיימה לפני כשנה. גובהה כשמונה מטרים, והיא מפרידה בין 
מטעי האגסים והנקטרינות של מטולה לשטח לבנון. החומה, 
והאיומים שמשמיע חיזבאללה על כיבוש שטח בגליל, נותנים 

תחושה לא נעימה

חיילים ישראלים 
 במערכה, 2006 

// צילום: אימג'בנק
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היא  במלחמה  שהושגה  הישראלית  להרתעה  הבולטת  העדות 
"אם  המהדהד:  ומשפטו  בבונקר  נסראללה  של  המתמשכת  ישיבתו 
הייתי חושב ב־11 ביולי ששבי החיילים יביא למלחמה כזו, בהחלט לא 
הייתי מבצע אותו, מסיבות מוסריות, אנושיות, צבאיות ומדיניות. הרי 

האסירים בבתי הכלא ובני משפחותיהם לא היו מקבלים זאת". 
הרוח  למדעי  הפקולטה  דיקאן  זיסר,  אייל  פרופ'  המזרחן 
מזכ"ל  השנייה  לבנון  מלחמת  שמאז  אומר  אביב,  תל  באוניברסיטת 
יסתתר.  לא  אם  שיחוסל  שמשוכנע  כזה  "כניצוד",  מתנהל  חיזבאללה 

לציבור,  נחשף  אינו  הוא 
באירועים  משתתף  אינו 
ומתחבא  פומביים, 
מעל  אחדים  במקומות 
שבהם  לקרקע,  ומתחת 

הוא מקיים את פגישותיו.
תפס  "חיזבאללה  זיסר: 
כניסיון  המלחמה  את 
אותו  לפרק  ישראלי 
הוא  הזה  ובניסיון  מנשקו 
חיזק  ואף  לעמוד,  הצליח 

את עצמו מאז, אבל במחיר נורא. נסראללה לא עומד רק בראש ארגון 
שיורה טילים על ישראל. הוא מייצג מגזר שלם באוכלוסייה הלבנונית, 
ובמלחמה כפרים רבים ננטשו ומגזרים רבים נפגעו כלכלית. חמור מכך 
החמאס,  כמו  ישראל.  עם  הגבול  לשומר  הפך  חיזבאללה  מבחינתו, 
חיזבאללה מחויב למלחמה עם ישראל. היה חשוב לו לשמור על ההיבט 
הזה, אך בעקבות תוצאות מלחמת לבנון השנייה הוא נאלץ לוותר. בכל 

פעם שיש ירי מלבנון לעבר הצפון הוא רץ מיד להגיד שזה לא הוא".

3. האינטרסים הסבוכים של חיזבאללה

מאז סיום מלחמת לבנון השנייה יש בישראל ויכוח אם לחפש ולפגוע 
הסרטן  במחלת  חולה  בלבנון  דיווחים  פי  שעל  ה־54,  בן  בנסראללה 
ונזקק לטיפול רפואי קבוע, או להניח לו להסתתר בבונקר. המתנגדים 
טוענים כי מזכ"ל החיזבאללה "נצרב". בדיוק כמו שאריאל שרון נצרב 
המחיר  מה  ויודע  מלחמה  מהי  יודע  הוא  הראשונה.  לבנון  במלחמת 
שלה, ולכן השמירה על השקט חשובה לו מאוד, לא מעט בגלל מעמדו 
בתוך לבנון ורצונו להגדיל את שליטתו בפרלמנט ובממשלה הלבנונית; 
וגם בגלל אי־הבהירות האזורית, ממלחמת האזרחים בסוריה שבה הוא 
מעורב עד צוואר ועד הזליגה של כוחות הארגון הקיצוני דאעש לגבול 

הלבנוני. 
בגלל השיטה החוקתית הסבוכה בלבנון, יש לחיזבאללה רק עשרה 
חברי פרלמנט, אך על בסיס קואליציוני הוא מייצג בפרלמנט ובמספר 
נסראללה  של  הקואליציה  את  הלבנונית.  מהחברה  כמחצית  השרים 
והמארונים  ברי;  נביה  בראשות  השיעית,  אמל  מפלגת  מרכיבים 
של  בריתו  לבעלי  הפכו  הנוצרים  עאוון.  מישל  הגנרל  בראשות 
חיזבאללה, בעקבות היריבות ההיסטורית בינם לבין הסונים והדרוזים, 
הצטרף  לאחרונה  יותר.  קל  להם  יהיה  חזקים  שיעים  שעם  וההבנה 

אומר:  שצוטט  אחרי  ג'ונבלאט,  ווליד  הדרוזים  מנהיג  גם  לקואליציה 
"אם ישראל לא הצליחה לטפל בחיזבאללה, אנחנו בוודאי לא נצליח". 
נרצח בהוראת חאפז אסד, אביו של בשאר אסד,  ג'ונבלאט  אביו של 
בן בריתו של נסראללה כיום. הפוליטיקה הלבנונית תמיד ידעה להיות 

סבוכה מאין כמוה. 
לחיזבאללה.  נגד  משקל  מהווים  ואינם  כמעט  הלבנונים  הסונים 
מנהיגם, ראש הממשלה לשעבר סעד אל־חרירי, מי שנחשב לתקווה 
סקי.  בתאונת  שנפצע  לאחר  משנה  יותר  כבר  בצרפת  חי  הגדולה, 
אל־ רפיק  אביו  רצח 

חרירי התמסמס לחלוטין, 
כאילו  מתנהל  וחיזבאללה 
הבינלאומי  הדין  בית 
אנשי  ארבעת  לשיפוט 
נקשר  ששמם  הארגון 

לרצח, כלל לא קיים.
שיצרה  ההרתעה 
המלחמה עם ישראל, לצד 
נסראללה  של  המאמץ 
כמי  שקט,  על  לשמור 
מול  הזירה  את  הפכו  הלבנונית,  מהחברה  למחצית  קרוב  שמייצג 

ישראל לפחות דומיננטית במאמץ של חיזבאללה. 
כמעשה פלסטלינה מוטרף במיוחד, האזור משתנה כל הזמן. ו"האביב 
הערבי" וספיחיו מייצרים בריתות, מלחמות ותנועות טקטוניות בלתי 
פרדוקסלי  באופן  יצרה  המסורתיים  המשטרים  התפרקות  צפויות. 
איראן  חיזבאללה,  סוריה,  מצרים,  ישראל,  בין  אינטרסים  זהות  מעין 
והגורמים השיעים בעיראק, בניסיון להקטין את ההתעצמות ההולכת 
הקיצוני.  הסוני  האסלאם  של  הכוח  מוקדי  על  וההשתלטות  וגוברת 
המדובר  הכוח  דאעש,  שני  ומצד  ונגזרותיה  אל־קאעידה  אחד  מצד 
הגורמים  נגד  הפועלים  אל־בגדדי,  בכר  אבו  בראשות  השנה,  של 
האסלאמיים המתונים, נגד מיעוטים ונגד השיעים שמבחינתם גרועים 
יותר מהיהודים. תחשבו אתם מה מטריד יותר את האזרחית הלבנונית 
ארגון  לוחמי  הורו  שלאחרונה  הידיעה  או  בעזה,  המצב  הממוצעת: 

דאעש במוסול לבצע מילה בכל הנשים בגילאי 11 עד 46 בעיר. 
במסגרת זו גם חמאס נתפס כנציגות של האסלאם הסוני הקיצוני, 
שהביע  אחרי  מדמשק,  משעל  חאלד  של  סילוקו  במיוחד  זכור  וכך 
של  החמימים  כתליה  בין  והסתגרותו  הסורים,  במורדים  תמיכה 

המעניקה לו חסות, קטאר. 
לפי פרסומים שונים, מול האסלאם הסוני הקיצוני בסוריה פועלים 
כיום כ־5,000 לוחמי חיזבאללה. עד כה נהרגו בקרבות כ־500 לוחמים 
של הארגון. לראשונה חיזבאללה נלחם הפוך. הוא מתנהל כחלק מצבא 
פלוגתיות  במסגרות  ופועל  גרילה  כוחות  מול  אסד,  של  צבאו  סדיר, 
בחיילי  השנים  ארוכת  במלחמה  שהורגל  כפי  כחוליות,  ולא  וגדודיות 

צה"ל. אם מול ישראל הוא התמחה בהגנה, כיום הוא נאלץ לתקוף. 
הוא נאלץ גם לעסוק בריכוזי כוחות, בעתודות, וכפועל יוצא גם 

סופג יותר אבידות. 
עשו  והנח"ל  גבעתי  הצנחנים,  גולני,  שחטיבות  בזמן 

פרופ' אייל זיסר: 

"חיזבאללה תפס את המלחמה כניסיון ישראלי לפרק אותו מנשקו 
ובניסיון הזה הוא הצליח לעמוד, ואף חיזק את עצמו מאז, אבל 

במחיר נורא. נסראללה מייצג מגזר שלם בלבנון, ובמלחמה כפרים 
ננטשו ומגזרים רבים נפגעו כלכלית. חמור מכך מבחינתו, חיזבאללה 

הפך לשומר הגבול עם ישראל"

הגדר הפחות טובה. חומה 
ודגל חיזבאללה בגבול // 

צילום: אימג'בנק
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דרכן לעומק רצועת עזה, כ־350 קילומטר צפונה משם, בהרי הקלמון, 
נהרג בקרב בסאם טבאג'ה, מפקד כוחות השטח של הארגון באזור ומי 
שנחשב לאחד מבכירי מפקדי הצבא של חיזבאללה. יחד איתו נהרגו 

עוד 40 אנשי חיזבאללה, כ־20 נחטפו, ונפצעו יותר מ־50. 
בגלל ניסיונו הרב הוטל על טבאג'ה לנהל את המלחמה באחת הגזרות 
הרי  דרך  ללבנון.  סוריה  בין  טבעי  גבול  המהווה  ביותר,  המשמעותיות 
הקלמון חודרים אנשי ארגוני האסלאם הסוני הקיצוני מסוריה, בדרכם 
לבצע פיגועי תופת בבתי הקפה הממוגנים בשקי מלט ברובע דאחייה. 

הם מהווים גם נתיב מילוט מסוריה לשדה התעופה של ביירות.
את  יותר  עוד  להרחיב  בחיזבאללה  הוחלט  האחרון  יוני  באמצע 
ולהתערב  הקיצוניים  הסונים  הארגונים  מול  במלחמה  המעורבות 
אנשי  אלפי  הארגון,  הודעת  פי  על  העיראקי.  בגבול  המחריף  במשבר 
המדינה,  ברחבי  שונים  במקומות  ויוצבו  לעיראק  יישלחו  חיזבאללה 

אתרים  על  להגן  במטרה 
קדושים לשיעים שעליהם 
מתכוונים להשתלט אנשי 
מוכנים  “אנו  דאעש. 
להקריב קורבנות בעיראק 
פי חמישה מאשר בסוריה 
המקומות  על  להגן  כדי 
אמר  הקדושים", 
מה  כל  "נעשה  נסראללה. 
שיבקשו מאיתנו ונלך לכל 
הזמנים  שנתבקש.  מקום 

שבהם מותר היה להרוס ולחלל את המקדשים שלנו חלפו". 
בסוריה  במלחמה  חיזבאללה  שמשלם  שהמחיר  חושב  זיסר  פרופ' 
אולי כאב  "זה  סביר אל מול ההצלחה לשמר את המשטר של אסד: 
מול  הארגון  את  מחליש  לא  זה  אך  רב,  קשב  ומפנה  קטן  לא  ראש 
ישראל באופן דרמטי. האיום המיידי לשלטון אסד הוסר. המורדים לא 
מאוד  משודרג  חיזבאללה  שנה.  לפני  שחשבנו  כמו  לארמונו  פורצים 
בתוך סוריה, ובשאר יהיה חייב לו בתחמושת ובסיוע. נסראללה עשה 
הימור נכון, וההיערכות שלו מולנו לא נפגעה. מי שאמר שחיזבאללה 
עשה טעות, אומר כעת שנסראללה עוד פעם הצליח. שני הצדדים, גם 
ישראל וגם חיזבאללה, לא רוצים כעת מלחמה, אבל ההרתעה הולכת 

ונשחקת. קם דור שלא זוכר, וטעויות עושים כל הזמן".

4. ההתעצמות השקטה של האויב

השנייה  לבנון  מלחמת  לאחר  אדיר  בהר  שהוקמה  התצפית  בנקודת 
בלבד  זו  שלא  בכיר  צבא  איש  מולנו  קובע  המלחמה,  חללי  להנצחת 
שההיערכות של חיזבאללה מול ישראל לא נפגעה בעקבות המלחמה 

בסוריה, היא אפילו התעצמה באופן דרמטי.
התרחשו  שבהם  הדרום־לבנוניים  והעיירות  הכפרים  למרגלותינו, 
הקרבות הקשים והדרמטיים ביותר במלחמה. ממזרח למערב: מארון 

א־ראס, בינת ג'בייל, דבל, עייתא א־שעב; ו"קו דיווח 105" שבו אירעה 
החטיפה. כל כפר וסיפורי הגבורה, הניצחונות והכישלונות שלו. הקצין 
גולני,  של  המובחרות  ביחידות  ומפקד  כלוחם  כאן.  וצמח  גדל  הזה 
הסיירת ואגוז, ובגדודים, הוא ראה פה כבר הכול. הפעילות המתסכלת 
הביטחון,  ברצועת  השהייה  בשנות  המבוצרים  במוצבים  והזהירה 
הנ"ט  טילי  האינסופיים,  המארבים  המטענים,  המרצדסים,  שיירות 
"סאגר" ו"טאו", פיצוץ המוצבים, הנסיגה, ההתבססות של חיזבאללה 
השנייה,  החטיפה  הראשונה,  החטיפה  לאחריה,  שבאה  לבנון  בדרום 

המלחמה והשקט המורכב והמתוח ששורר מאז. 
"מהנסיגה בשנת 2000 ועד המלחמה, חיינו במציאות של התרעות 
ופיגועים", הוא אומר. "כל זמן־מה היה חיזבאללה מבצע פיגוע, נלחם 
מתי ואיפה שהוא בחר. פה מטען, שם טיל, כאן ירי צלפים. חיזבאללה 
ושהוא  הדרום,  מגן  שהוא  הלבנונית  התודעה  את  לשמר  ביקש 
בעולם  היחיד  הגורם 
לעזרתם  שבא  המוסלמי 
ונלחם  הפלסטינים  של 
בשנים  התחושה  בציונים. 
הלוחמים  בקרב  האלה 
הייתה קשה. כל חודשיים 
עולה  סמ"פ  רואה  אתה 
מעיף  טיל  מטען,  על 
ג'יפ,  על  ירי  די־9,  דחפור 
כדי  להגיב  לך  היה  ואסור 
כמו  הרגשנו  להסלים.  לא 
במטווח ברווזים, ושאלנו את עצמנו מי יהיה המטרה הבאה. חיזבאללה 
התנהל כשליט הדרום. בהתרסה. העמיד מוצב שלו מול מוצב שלנו. 
עמדה מול עמדה. זה היה מצב שאני כאיש צבא לא אהבתי, אבל זו 

הייתה ההחלטה של הדרג המדיני, והייתי חייב לפעול לפיה".
במלחמת לבנון השנייה נלחם הקצין בכפר מרכבה מול רכס רמים 
מיכולת  בעיקר  הופתעתי  הזאת  "במלחמה  בסלוקי.  הקשה  ובקרב 
ההכלה של חיזבאללה ומהמעטפת של הנ"ט, התצפיות והארטילריה 
שלהם. הופתעתי גם מההיסוס, מכך שלא התקדמנו ומחוסר ההיכרות 
פלסטיני  באויב  לחימה  של  ארוכות  שנים  אחרי  הקרקע  עם  שלנו 
מקצועית  לרמה  צה"ל  את  והוביל  אותנו  שהחליש  ושומרון,  ביהודה 
נמוכה. במלחמת לבנון השנייה היו לנו חבלי למידה קשים שעלו לנו 

במחיר כבד של הרוגים. זו הייתה סטירה מצלצלת".
מאז סיום המלחמה מונה הגורם הצבאי שבע שנים של שקט, שבהן 
לאורך  ישראל  נגד  פיגועים  שביצע  מבלי  והתעצם,  הלך  חיזבאללה 
הגבול. שבע שנים, לא שמונה. בשבע השנים האלה גדל מספרם של 
אנשי החיזבאללה בלבנון מ־6,000 ל־50 אלף, מתוכם 15 אלף שנחשבים 

לחוד החנית של הארגון, לוחמים סדירים ומאומנים שיהיו אחראים 
ביום פקודה על הפעלת מערך הרקטות והטילים העצום לעבר 

ישראל. כ־35 אלף אנשי חיזבאללה נוספים מהווים את בסיס 
המיליציה של הארגון.

פחדים אזוריים

"האביב הערבי" וספיחיו יצרו באופן פרדוקסלי מעין זהות אינטרסים 
בין ישראל, מצרים, סוריה, חיזבאללה, איראן והגורמים השיעים 
בעיראק. תחשבו מה מטריד יותר את האזרחית הלבנונית: המצב 

בעזה, או הידיעה שלאחרונה הורו לוחמי ארגון דאעש במוסול לבצע 
מילה בכל הנשים בעיר

משמאל: דן חלוץ במירון, 
 סמוך לבית שנפגע 

// צילומים: ירון קמינסקי, 
אלכס ליבק, "הארץ"
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אלף  ל־18   12 בין  לחיזבאללה  היו  השנייה  לבנון  מלחמת  לפני  אם 
הרי  חדרה,  עד  של  לטווח  ביום   200 של  ירי  ויכולת  ורקטות  טילים 
פרסומים  פי  ועל  ורקטות,  טילים  אלף  ל־60   50 בין  לארגון  יש  שכיום 
שונים אף יותר, כש־1,000 מהם הוא יוכל לירות מדי יום, לא רק לצפון 
אלא לכל שטח ישראל. בין הטילים שברשותו גם טילי סקאד שהועברו 
ליעדים  שמכוונים  למשל,  ג'י־פי־אס  מונחי  מדויקים,  וטילים  מסוריה 
אסטרטגיים ולכל מתקן חשוב בארץ, מתל אביב צפונה. חלק מראשיהם 
נושאים רבע טון וחצי טון חומר נפץ. מה שהופך את "צינורות הברזל" 

של חמאס לנלעגים כמעט. 
השקיע  חיזבאללה  ורקטות,  טילים  אדם,  בכוח  ההתעצמות  לצד 
מאמץ רב לבצר את עצמו. סביב הכפרים והעיירות בדרום לבנון ובתוך 

מערכת  נבנתה  שטחם 
הכוללת  מאסיבית,  הגנה 
רשת מסועפת של מנהרות 
ומחסנים  תת־קרקעיות 
של אמצעי לחימה לשעת 
ההגנה  מערכי  חירום. 
את  למנוע  רק  לא  נועדו 
שהיה  כפי  המקום,  כיבוש 
השנייה,  לבנון  במלחמת 
אלא לעצור ולמנוע תמרון 

קרקעי של צה"ל צפונה. 
נלחם  שמהם  המוסווים  הבונקרים  מערכות  הטבע",  "שמורות 
סבוך  שטח  שס"מים:  עתה  נקראים  הגבול,  לאורך  בצה"ל  חיזבאללה 
לבנון  במלחמת  כך  עזה,  ברצועת  ההתקפיות  המנהרות  כמו  מבוצר. 
השנייה הפתיעו "שמורות הטבע" את הכוחות הלוחמים, שכלל לא ידעו 
על קיומן. מאז תום המלחמה הן שוקמו ומספרן גדל משמעותית במבצע 

חפירות ענק. חלקן אף מאוישות בקביעות.
בעקבות  לליטני  מדרום  שנפרשו  האו"ם  גדודי  כי  טוענים  בצה"ל 
הצבאי,  הגורם  לדברי  מאוד".  חזק  "עובדים  האו"ם  של   1701 החלטה 
צה"ל מפעיל אותם לא מעט, ומבקש מהם לבדוק אזורים חשודים. יחד 
איטליה  קמרון,  אירלנד,  מהודו,  חיילים  בהם   - האו"ם  אנשי  זאת,  עם 
ופיג'י - לא יכולים להיכנס לכל העיירות והכפרים שבשליטת חיזבאללה. 
והיו אף מקרים של הפעלת  לעתים הם סופגים מכות מפעילי הארגון, 
מטענים נגד שיירות של האו"ם. גורם נוסף שנפרש בשטח לאחר סיום 
עם  הגבול  לאורך  חטיבות  שתי  עם  הפועל  לבנון,  צבא  הוא  המלחמה 
ישראל בניסיון לשמור על השקט. לא ברור אם הוא משתף פעולה עם 

חיזבאללה, והוא אינו מוגדר במערכת הביטחון הישראלית כאויב. 
מלחמת  לתום  השמינית  האחרונה,  בשנה  הצבאי,  הגורם  פי  על 
לבנון השנייה, חל שינוי אסטרטגי בחיזבאללה, בעקבות שתי תקיפות 
הישראלי  האוויר  חיל  זרים,  פרסומים  לפי  לישראל.  הארגון  שמייחס 
עצר בשנה האחרונה העברה של אמצעי לחימה אסטרטגיים מסוריה 
וטילי  רוסית  מתוצרת  מתקדמים  מטוסים  נגד  טילים  דוגמת  ללבנון, 

או  ישראלי  שיט  בכלי  לפגוע  שיכולים  יאחונט,  מסוג  רוסיים  חוף־ים 
נטלה  300 קילומטר. ישראל לא  גם ממרחק של   – ים  גז בלב  באסדת 
אחריות רשמית לתקיפות האלה, אולם התקיפה האחרונה שמיוחסת 
החשאית  במלחמה  מדרגה  עליית  הייתה   ,2014 בפברואר  ב־24  לה, 
בחיזבאללה, מכיוון שהיא התרחשה על אדמת לבנון ליד הכפר ג'ינתא 

ולא בשטח סוריה.
השינוי  תחילת  את  וסימן  האווירית  לתקיפה  שקדם  נוסף  אירוע 
א־לקיס  חסן  של  חיסולו  היה  ישראל  מול  חיזבאללה  של  במדיניות 
בדצמבר 2013 בביירות. א־לקיס, שנחשב ליד ימינו של נסראללה ולמי 
כלי הטיס המתקדמים של  פיתוח  פרויקט  על  היתר  בין  שהיה אחראי 
חיזבאללה, נורה למוות בחמישה כדורים מטווח קצר במכוניתו ברובע 
דאחייה. זה לא היה החיסול 
בכיר  של  הראשון 
חיזבאללה או של מדענים 
איראנים בשנים האחרונות 
אלא  לישראל,  שיוחס 
אנשי  הפנו  שהפעם 
מאשימה  אצבע  הארגון 
גלוי  באופן  ירושלים  לעבר 
ופומבי, ואף הבטיחו נקמה.
איחרה  לא  הנקמה 
מייחסים  בצה"ל  לבוא. 
פצמ"רים  של  ירי  האחרונה.  בשנה  פיגועים  של  סדרה  לחיזבאללה 
בחרמון, פציעתו באורח קשה של סגן מפקד גדוד הצנחנים 202 מפיצוץ 
מטען צד דרומית לכפר מג'דל שמס, הפעלת מטען לעבר כוח אחר של 
הצנחנים באזור נחל שיאון בהר דב, ניסיון הפיגוע נגד ישראלים שסוכל 
בתאילנד והריגתו של נגד חיל הים רס"ר שלומי כהן ליד ראש הנקרה. 
על אף טענות צבא לבנון, כי הירי הקטלני בוצע בידי חייל "שהשתגע", 
בצה"ל לא שוללים את האפשרות כי חיזבאללה היה זה שהפעיל אותו.

שהוא  ומתי  בוחר  שהוא  איפה  פיגועים  עושה  חיזבאללה  "שוב 
נחשב  שנים  שבמשך  למה  חזר  "הוא  הצבאי.  הגורם  אומר  בוחר", 
לא  לגדר,  חזר  גם  הוא  דב.  בהר  שלו  המסורתי  המשחקים  למגרש 
לבנון השנייה, אבל הוא חזר. הוא  לפני מלחמת  באותם היקפים כמו 
שוב תוקע מולנו את דגלי הארגון, והאנשים שלו מסתובבים חמושים 
ירי  מעט  לא  חטפנו  להתבלבל  בלי  ל־1701.  מוחלט  בניגוד  הגדר  על 
וארבע  בעזה,  המבצע  לפני  פעמים  שלוש  האחרונה.  בשנה  מלבנון 
פעמים אחרי תחילתו. נקודת המוצא שלנו היא שצפוי עימות נוסף עם 
לעשות  כדי  כושר  שעת  ינצל  הוא  אבל  הקרוב,  בזמן  לא  חיזבאללה. 
יישובים שאני אומר להם: 'אתם גרים במקום מאתגר'.  זאת. יש כאן 

הם נמצאים ליד מקום שאני יודע שיש בו הרבה אויב".
כאן עולה השאלה, אני אומר לו, אם איום המנהרות שהתגלה 

בעזה יופיע גם כאן ובממדים גדולים עוד יותר. 
סוג  בגלל  הארץ  מבדרום  בהרבה  קשה  כאן  "החפירה 

טרנספורמציה בסוריה

מול האסלאם הסוני הקיצוני בסוריה פועלים כיום כ־5,000 לוחמי 
חיזבאללה. לראשונה חיזבאללה נלחם הפוך. הוא מתנהל כחלק 

מצבא סדיר מול כוחות גרילה ופועל במסגרות פלוגתיות וגדודיות 
ולא כחוליות, כפי שהורגל במלחמה הארוכה בחיילי צה"ל

רובע הדאחייה המופגז // צילומים: אימג'בנק
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האם ישראל ניצחה במלחמת לבנון השנייה?

5
בהחלט כן

4 3 2 1
ממש לא

22.5% 26.9% 20.9%
7.8% 9.2%

73% מהציבור

סקר "הארץ", 11.6.2006
ישראל לא ניצחה במערכה + 

אין מנצחים 

דעתך כיום על תפקוד פרץ כשר ביטחון במלחמה?

5
מצוין

4 3 2 1
גרוע

10.8%
23.7% 28.3%

13.9% 12.4%

79% מהציבור

סקר "הארץ", 21.9.2006
 לא מרוצים מתפקודו 

של עמיר פרץ

סקר "ליברל״ ומכון   מחקרים אסטרטגיים

הסקר נערך בקרב מדגם מייצג של 502 נשאלים בגילאי 19 ומעלה, באמצעות האינטרנט. טעות דגימה מרבית: 4.5%

 20 רק  יום  כל  שנים  שמונה  במשך  בסלע  תחפור  אם  אבל  הקרקע, 
סנטימטר, בסוף תגיע. כל מה שרואים בעזה למדו מפה. נסראללה מדבר 
מאז 2008 על כיבוש הגליל - המנהרות מהרצועה לתוך שטח ישראל זה 
בדיוק כיבוש הגליל. איום החדירה והפגיעה ביישוב הוא אחד האיומים 
בדרום  עכשיו  שקורה  ממה  גדול  חלק  הבא,  בעימות  שלנו.  המרכזיים 
וכיבוש  יישובים  על  התקפות  בהרבה.  חזקות  בעוצמות  רק  פה,  יקרה 

בתוך  חיוניים  שטחים 
ישראל - אבל כמו שאנחנו 
לחיזבאללה  יהיה  ערוכים, 

קשה מאוד". 

5. מוכנות אווירית 
מול מוכנות קרקעית

בהר  התצפית  לנקודת 
של  קבוצה  מגיעה  אדיר 
חי"רניקים  מילואימניקים. 
הסדירים  ושריונרים. 

החופשות,  כל  בוטלו  בעזה  הלחימה  בגלל  בצפון.  המילואים  בדרום, 
ויחידות המילואים בגזרה בכוננות שיא. את הקבוצה מוביל קצין לבוש 
שואל  הצבאי  הגורם  מפה.  אוחז  הוא  מקוצר.  באם־16  וחמוש  אפוד 
אותו: "מה עם הנעליים?" ומצביע על הנעליים האזרחיות שהוא נועל. 

"יש לי פטור", עונה לו הקצין במבוכה.

מול  החזית  קו  שאת  העובדה  אם  הצבאי  הגורם  את  שואל  אני 
של  ביכולת  שוב  תפגע  לא  מילואים  חיילי  יותר  תופסים  חיזבאללה 

צה"ל להתמודד עם האיומים בגבול.
שהוביל  החטיפה  אירוע  שבעקבות  ואומר  בשלילה  עונה  הוא 
שמגיעים  מילואים  חיילי  שנים,  שמונה  לפני  המלחמה  לפרוץ 
לתעסוקה מבצעית בגבול לבנון דרוכים הרבה יותר מבעבר ומאומנים 
יותר  מיומנים  "הם  יותר. 
ומציגים  מהסדירים 
דופן.  יוצאת  מקצועיות 
לתקופה  לכאן  באים 
כי  הכול,  ונותנים  קצרה 
הם  שנים  שמונה  לפני 
קיבלו עדות מוחשית לאן 
צריך  להידרדר.  עלול  זה 
שבו  מקום  שבכל  לזכור 
בצה"ל  נתקל  חיזבאללה 
זה היה  גם אם  במלחמה, 
מילואימניקים  של  בכוח 
שמנמנים שרק קיבלו את האם־16, חיזבאללה קיבל בראש. הכרענו 

אותם, ובכל עימות איתנו הם ברחו".
והאתגרים  האיומים  עם  להתמודד  צה"ל  של  היכולות  האם  אך 
השתפרו  אכן  כיום  לישראל  חיזבאללה  שמציב  החדשים  הצבאיים 
גורמי  לפי   ?2006 ביולי  ב־12  שנחשפו  המוגבלות  יכולותיו  לעומת 

חיזבאללה מתנפח

בשנים האחרונות גדל מספר אנשי חיזבאללה מ־6,000 ל־50 אלף, 
מתוכם 15 אלף שנחשבים לחוד החנית של הארגון, לוחמים 

מאומנים שיהיו אחראים ביום פקודה על הפעלת מערך הרקטות 
והטילים העצום לעבר ישראל. כ־35 אלף נוספים מהווים את בסיס 

המיליציה של הארגון

פגיעות טילים בחיפה 
// צילומים: אימג'בנק
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 דעתך כיום על תפקוד אולמרט 
כראש ממשלה במלחמה?

5
מצוין

4 3 2 1
גרוע

6.2%
18.3%

28.7%
16.5% 20.3%

68% מהציבור

סקר "הארץ", 21.9.2006
 לא מרוצים מתפקודו 

של אהוד אולמרט

האם המלחמה השיגה את מטרותיה?
 כלל לא השיגה/
די לא השיגה

די השיגה/
בהחלט השיגה

28.9%

57.6%

 ד"ר אריה רותם, עורך הסקר:  

"מלחמת לבנון השנייה 'מנצחת' בעיקר במבחן התוצאה 
ובפרספקטיבה של הזמן שחלף. בזמן המלחמה, חלק ניכר 

מהציבור תפס אותה ככישלון. מעניין במיוחד ציון תפקודו של 
עמיר פרץ, בדיעבד, למרות הביקורת שספג אז. חשוב לציין 
בהקשר הזה שהנתונים נאספו בזמן 'צוק איתן', שבו הייתה 
בציבור הסכמה רחבה והכרת תודה למערכת כיפת ברזל". 

ביטחון התשובה חיובית. 
במלחמת לבנון השנייה התקשה צה"ל להתמודד עם שני אתגרים 
ימי  אורך  לכל  ישראל  לעבר  שנורו  והטילים  הרקטות  מרכזיים: 
המלחמה כמעט ללא מענה, והותירו את תושבי הצפון חשופים במשך 

יותר מחודש, והתמרון הקרקעי מול מערכי ההגנה של חיזבאללה.
)ירי שלא מכוון בקו ישר,  במהלך המלחמה נהרגו מירי תלול מסלול 

רקטות  של  בקשת(  אלא 
ו־12  אזרחים   44 וטילים 
165 אזרחים  חיילים, מתוך 
הכול.  סך  הרוגים  וחיילים 
נפצעו.  אזרחים  כ־2,000 
לפגיעה  גם  גרם  הירי 
התושבים,  ברכוש  חמורה 
של  ולעזיבה  לשריפות 
את  הצפון  מתושבי  שליש 
למרכז  וירידתם  בתיהם 
אל  ולדרומה.  הארץ 
שהלך  הזה,  האיום  מול 

את  ישראל  כעת  מציבה  המלחמה,  תום  מאז  משמעותית  והתעצם 
מערכות "כיפת ברזל" ובעוד כשנתיים גם את מערכת "שרביט קסמים". 
בידי צה"ל כבר תשע סוללות כיפת ברזל, שבמהלך "צוק איתן" הצליחו 
להעניק מענה כמעט מוחלט לאיום הרקטי של חמאס, ואפשרו לאזרחי 
המדינה שאינם מתגוררים ביישובי עוטף עזה להמשיך בשגרת חייהם 

כמעט לחלוטין. לאחרונה מימנה מערכת הביטחון הקמת קו ייצור נוסף 
ל"טמירים" – הטילים המיירטים, וצה"ל צפוי להצטייד בסוללות נוספות. 
הערכה אופטימית שנשמעת במערכת הביטחון היא ש־12 סוללות 
של "כיפת ברזל" יצליחו להעניק הגנה לכל תושבי הארץ במקרה של 
התקפת רקטות משולבת מצפון ומדרום. אלא שחמאס ירה מטחים של 
רקטות בודדות לעבר ערי ישראל, ואילו חיזבאללה צפוי לירות מטחים 
בו  רקטות  עשרות  של 
להציב  שעלול  מה  זמנית, 
בעיה לכיפת ברזל. מערכת 
אמורה  קסמים"  "שרביט 
יכולת  לצה"ל  להעניק 
טילים  עם  התמודדות 
כמו  יותר,  רבים  בגבהים 
 .600MDוה־ הסקאד  טילי 
שקיבל  הסקאד  טילי  את 
יוכלו  מאסד  חיזבאללה 
ה"חץ".  סוללות  גם  ליירט 
החוף־ים,  טילי  מול  אל 
היאחונט,  טילי  כמו  חנית,  אח"י  הטילים  בספינת  פגע  מהם  שאחד 

כלי  על  שמגינות  מערכות  של  פיתוח  הצבאית  התעשייה  האיצה 
שיט ומטרות אסטרטגיות בים כאסדות הגז.

השנייה  לבנון  מלחמת  שהציבה  פחות  לא  דרמטי  אתגר 
כוחות  להניע  היכולת  הקרקעי:  התמרון  היה  לצה"ל 

קצין בכיר: 

"שוב חיזבאללה עושה פיגועים איפה שהוא בוחר ומתי שהוא 
בוחר. הוא גם חזר לגדר. הוא שוב תוקע מולנו את דגלי הארגון, 

והאנשים שלו מסתובבים חמושים. נקודת המוצא שלנו היא 
שצפוי עימות נוסף עמו. לא בזמן הקרוב, אבל הוא ינצל שעת 

כושר כדי לעשות זאת"

פרץ, אולמרט וחלוץ. מסיבת עיתונאים במהלך המלחמה // צילום: אלון רון, "הארץ"
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משוריינים ורגליים גדולים בהתקפה משולבת עם סיוע אש ארטילרית 
מהאוויר, מול אויב חמוש בטילים מתקדמים נגד טנקים ומבוצר היטב. 
תוצאות המלחמה הותירו את התחושה שצבא היבשה של צה"ל איבד 

את יכולת התמרון הקרקעי שבעבר התגאה בה.
מלחמה.  להכריע  ניתן  לא  הקרקעי  התמרון  שללא  הבינו  בצה"ל 
- לדעת להתגבר על  הבעיה היא שכדי לבצע תמרון צריך מקצועיות 
טילי הנ"ט, לשתף פעולה בין הכוחות ולעשות שימוש נרחב במודיעין. 
מי שאחראי כיום על הטמעת לקחי המלחמה ובניית מערכת אימונים 
האלוף  היבשה  זרוע  מפקד  הוא  התמרון,  יכולת  את  להחזיר  שנועדה 
שנלחמה   ,162 אוגדה  על  פיקד  הוא  השנייה"  "לבנון  במהלך  צור.  גיא 
הקרקעי  התמרון  כישלון  מסמלי  לאחד  שהפך  קרב  הסלוקי.  בקרב 
של צה"ל. בעקבות תוצאות הקרב, הוקפא קידומו. אחרי שפיקד על 

חזר  הוא  סדירה  אוגדה 
למפקד  ומונה  אחורה 
הלאומי  המרכז   - מל"י 
לאימונים ביבשה בצאלים 
התכנון  חטיבת  ולראש 
בקידום  העיכוב  באג"ת. 
העניק לצור די זמן ללמוד 
לפני  המלחמה,  לקחי  את 
האחריות  את  שקיבל 
היבשתי  הכוח  בניין  על 

והכנתו למלחמה הבאה. 
צור נושא עמו היטב את 

זיכרונות המלחמה ב־2006 ואת לקחיה, והוא לא לבד. מרבית מפקדי 
שנכחו  כאלה  הם  וחטיבות  גדודים  מפקדי  ברמת  צה"ל  של  השדה 
במלחמת לבנון השנייה, וקרבות הדשדוש הקשים "נצרבו" בתודעתם.

אחת המהפכות העיקריות בצה"ל מאז "לבנון השנייה" היא הצי"ד - 
צבא יבשה דיגיטלי. כל מפקד מרמת מפקד הטנק ומפקד מחלקה בחיל 
הרגלים מצויד בצג דיגיטלי, המאפשר לו לקבל בזמן אמת תמונות קרב 
מלאות, מיקום כוחות שכנים, מיקום כוחות אויב, מפת העסקת מטרות, 
דיווחי מודיעין, וגם יכולת תקשור עם מפעילי המל"טים )מטוסים ללא 
טייס( שחגים מעל, שמאפשרת לו לסגור מעגלי אש במהירות. מהפכת 
הצי"ד, שמבוססת עוד על לקחים ממלחמת יום כיפור וממלחמת לבנון 
הראשונה, התאפשרה הודות להבשלת הטכנולוגיה. קצין בכיר מסביר 

שהיא שיפרה את יכולות ניהול הקרב היבשתי באופן דרמטי.

במסגרת הניסיון להתמודד עם אזור לחימה רווי בטילים נגד טנקים, 
נגמ"שי מרכבה שמיוצרים בארצות הברית   - הצטייד צה"ל בנמ"רים 
הברדלס  לנגמ"שי  בניגוד  החי"ר,  לחיילי  מיגון  ומעניקים  ובישראל, 
לשבעת  שקרה  כפי  מוות  למלכודת  באחת  להפוך  שעלולים   ,M113־

פותחה  השנייה  לבנון  מלחמת  מאז  שג'אעייה.  בשכונת  גולני  לוחמי 
בישראל גם מערכת "מעיל רוח", שהפכה למבצעית, ולא רק מעניקה 
מהיכן  מזהה  גם  אלא  לעברם,  שנורים  הטילים  נגד  לטנקים  הגנה 
ובנגמ"שי  רוח"  "מעיל  במערכות  צה"ל  של  ההצטיידות  הטיל.  נורה 
הרווחת  התפיסה  תקציביות.  מסיבות  רק  ולא  מוגבלת,  היא  מרכבה 
בקרב לשכות הרמטכ"ל ושר הביטחון עדיין מעדיפה להשקיע באוויר 

ובמודיעין, על פני השקעה בצבא היבשה. 
שינוי נוסף שעשוי בכל זאת לשפר את יכולת התמרון הקרקעי הוא 
לזמין  המודיעין  הפיכת 
לבנון  מלחמת  לפני  יותר. 
התחושה  הייתה  השנייה 
שבגלל  המודיעין  באגף 
חומר  להפיץ  אין  סיווג 
כך  לכוחות.  מודיעיני 
המודיעיני  שהחומר  קרה 
ומפקדים  בכספות,  נשאר 
שידעו  מבלי  לקרב  יצאו 
למרות  להם,  אורב  מה 
צה"ל.  בידי  היה  שהמידע 
הצבא  שעובר  התהליך 
מאז, כעת בהובלתו של ראש אמ"ן הנוכחי האלוף אביב כוכבי, שם אל 
מול עיניו את הכוחות בשטח. התפיסה הזו מכונה "לוחמ"מ" - לוחמה 
הרב  המודיעיני  המידע  את  להוציא  היא  ההנחיה  מודיעין.  מבוססת 
הלפטופים  לתוך  ישירות  ולהעבירו  המודיעין  באגף  ומעובד  שמרוכז 
של מפקדי המחלקות, כדי שיהיה נגיש בכל רגע ויובא בחשבון, ובזמן 

אמת, לפני כל פעילות בשטח.
חיזבאללה בסוריה עשוי לשחק לטובת  גם השינוי הטקטי שעובר 
צה"ל. לכאורה צוברים לוחמי הארגון ניסיון קרבי רב בשנות הלחימה 
ההולכות ומתמשכות, אולם היערכותם במסגרות פלוגתיות וגדודיות 
יודע  צה"ל  הבאה.  במלחמה  עמם  ההתמודדות  על  להקל  יכולה 
להילחם טוב יותר בכוחות חמושים המאורגנים כמסגרות צבאיות, מה 
שקראנו לו פעם "צבאות ערב", מלהתמודד עם יחידות גרילה קטנות.

לבנון השנייה,  וההכנות מאז מלחמת  על אף השינויים, השיפורים 
במהלך  עזה  ברצועת  צה"ל  שביצע  המוגבל  הקרקעי  התמרון  הוכיח 
"צוק איתן", שמלחמה תהיה תמיד "ממלכת אי־הוודאות". גם בעימות 
לבנון  בדרום  שילחמו  הכוחות  כנראה  ייאלצו  חיזבאללה  מול  הבא 
שוב  פתרון.  חסרי  ובעיקר  מפתיעים  חדשים,  איומים  עם  להתמודד 
פקודיהם,  של  ולנחישות  אלתור  לכושר  בשטח  המפקדים  יידרשו 
"אין  קדימה.  אטית  בתנועה  שתאופיין  ברורה  הכרעה  ללא  במערכה 
לעומת  מאוד  השתפרה  צה"ל  של  הקרקעי  התמרון  שיכולת  ספק 
מלחמת לבנון השנייה", אומר לנו קצין בכיר. "רואים את זה באימונים, 
וגם במהלך 'צוק איתן'. הכוחות מאומנים כיום יותר מבעבר, גם כוחות 
נותן להם תחושת ביטחון. הימ"חים )מחסני החירום(  וזה  המילואים, 
את  שיעשו  אלה  הם  הטכנולוגיים  השיפורים  לא  אבל  יותר.  חזקים 

השינוי במלחמה הבאה. הכי חשובה זוהי רוח הלחימה שהתחזקה". 

6. העורף לא סומך על אף אחד

הצפוני,  הגבול  לאורך  חיזבאללה  לעמדות  דרומית  קילומטרים   35

ליהנות מהבריזה  ומנסה  יושב מוניר חורי  ניסנס בחיפה,  ואדי  בשולי 
בן  שהוא  אומר  אבל   ,82 בן  הוא  הכרמל.  במעלה  מהים  שמטפסת 
רקטת  של  ישירה  מפגיעה  ביתו  נהרס   2006 באוגוסט  ב־6  שמונה. 
50 דקות הוא היה קבור מתחת להריסות, יחד עם  חיזבאללה. במשך 
אשתו ובתו, שרוף ברוב חלקי גופו ומתקשה לנשום, עד שחולץ בידי 

אנשי פיקוד העורף.
עדיין  הוא  שנים  שמונה  שחלפו  למרות  בחרדה.  צפונה  מביט  הוא 
בטראומה. אשתו שמתקשה ללכת, נעזרת מאז בהליכון. שתי האזעקות 
שנשמעו בחיפה בימים הראשונים של מבצע "צוק איתן" החזירו אותו 
אומרים:  "בערבית  חרדה.  מהתקפי  שוב  סובל  הוא  באחת.  למלחמה 

'אלמקרוס בכאף מן ג'ראת אלחבל' - מי שהכיש אותו נחש, מפחד 
מוניר,  של  ובעיניו  בוואדי  המלחמה,  נראית  כך  מהחבל".  גם 

שמונה שנים אחרי.
את ביתו שנהרס סיימו לבנות אחרי שנתיים. את עצי 

מלקחי המלחמה

שינוי שעשוי לשפר את יכולת התמרון הקרקעי הוא הפיכת 
המודיעין לזמין יותר. לפני "לבנון השנייה" הייתה התחושה באגף 
המודיעין שבגלל סיווג אין להפיץ חומר מודיעיני לכוחות. כך קרה 

שהחומר נשאר בכספות, ומפקדים יצאו לקרב מבלי שידעו מה 
אורב להם

 למעלה: חיילי צה"ל חוזרים עם דגל חיזבאללה. 
למטה: נסראללה בטקס חילופי גופות השבויים // צילומים: אימג'בנק
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לעקור.  נאלצו  שנים,  במשך  בגינתו  שטיפח  והתאנה  הרימון  הלימון, 
שיש  בשכונה  היחיד  הוא  הממ"ד.  בניית  את  השלימו  ראשון,  דבר 
"במלחמת  אומר.  הוא  ליהודים",  ערבים  בין  מבדיל  לא  "טיל  אחד.  לו 
והוא  ישראל,  ערביי  עם  יהיה  מה  חוסיין  סדאם  את  שאלו  המפרץ 

השיב: 'אני לא הולך לנקות עדשים'".
הטבח  על  הידיעות  בעכו.  העתיקה  בעיר  כומר  הוא  מוניר  של  בנו 
להתאסלם,  שסירבו  בנוצרים  בעיראק  דאעש  אנשי  שמבצעים 
מטרידות אותם עוד יותר מאיום הטילים מדרום ומצפון. "הכול ביזנס, 
כאן  המלחמות  הנשק,  מתעשיית  כסף  שיעשו  אנשים  יהיו  עוד  וכל 

יימשכו לנצח. אין פה שום אידיאולוגיה, רק כסף".
חסן  שברחוב  העירייה  בבניין  במשרדו  משם,  מטרים  מאות  כמה 
שוקרי, מתלבט ראש העיר יונה יהב אם לקיים אירוע מוזיקה בשעות 
הערב. הבשורות הרעות מהדרום על עוד חיילים הרוגים אינן פוסקות. 
הוא רק חזר מהלווייתו של סרן צביקה קפלן ז"ל, קצין בגולני שהובא 
הצד  מן  אבל  להתחשב.  וצריך  בעיר,  הצבאי  העלמין  בבית  למנוחות 
השני, חייבים לנסות לשמור על שגרת החיים למרות המצב, בדיוק כמו 

שניסה לעשות במלחמת לבנון השנייה.
כל  קודם  אסטרטגיות.  החלטות  שתי  קיבלתי  המלחמה  "כשפרצה 
שלחתי את גזבר העירייה לבנק לבקש הלוואה של 50 מיליון שקל, כי 
הבנתי שאני כאן לבד ואשאר לבד. וזה בדיוק מה שקרה. כולם ברחו. 
ישראל. הכול היה סגור. בכספומטים  הבנקים, חברות הסלולר, רכבת 
נופל טיל על  נותר כסף. ההחלטה השנייה שקיבלתי הייתה שאם  לא 
בניין והורס אותו, אני מיד מתחיל לבנות. לקחתי את עובדי העירייה 
ואמרתי להם שמיד שותלים פרחים, מנקים, צובעים. זה העביר מסר 

של עוצמה. 85 אחוז מתושבי חיפה נשארו בעיר בזמן המלחמה".
המלחמה.  במהלך  חיפה  לעבר  חיזבאללה  ירה  ורקטות  טילים   300

 23 נהרגו,  14 תושבים  ו־100 בעיר עצמה.  נפלו בשטחים פתוחים   200

נפצעו ו־500 מבנים נפגעו. יהב מספר שבשמונה השנים שחלפו נערכת 
שביצע  תרומות  איסוף  ממבצע  לבד.  שוב  הבאה.  למלחמה  העירייה 
בין אנשי עסקים בארץ וקהילות יהודיות בחו"ל, הוא בנה חמ"ל תת־

נוחי דנקנר העביר מאיי־די־בי מיליון  קרקעי ורכש טלפונים לווייניים. 
שקל לרכישת חמ"ל נייד. תרומות של סמי עופר ז"ל ואיתן ורטהיימר 
מיטות   2,000 עם  רמב"ם,  הרפואי  במרכז  תת־קרקעי  חולים  בית  בנו 

)יהב: "הכי מודרני בעולם"(. 
לו היה יכול, היה ראש העירייה מורה על הריסתם של כל המקלטים 
הציבוריים בחיפה. כבר ביום הראשון למלחמה, כשהרקטה הראשונה 
מתכת  כדוריות  אלפי  עשרות  ופיזרה  מאריס  בסטלה  התפוצצה 
שפגיעתן קטלנית, הוא הבין לטענתו שמדובר במלכודת מוות והורה 
שישה  המנעולים.  את  פרצו  התושבים  אבל  המקלטים.  את  לנעול 
המקלטים  במקום  הציבורי.  למקלט  בדרכם  כשהיו  נפגעו  מההרוגים 
הציבוריים הוא היה בונה ממ"דים. במהלך המלחמה קיבלה העירייה 
לבניית  תכניות  לאישור  הבנייה,  בוועדות  ירוק"  "מסלול  על  החלטה 
ממ"דים בתוך שבועיים בלבד. אבל רק 40 ממ"דים נבנו בחיפה בשמונה 
עדיין  או  עוכבו  הבקשות  שאר  הזה.  המסלול  דרך  האחרונות  השנים 
בחשבון  לוקחת  אינה  בירוקרטיה  שכנים.  התנגדויות  בגלל  מעוכבות 

את התעצמות חיזבאללה. 
יותר  רב  יהיה  ההרס  שבה  הבאה,  במלחמה  שגם  משוכנע  יהב 
את  מתרגל  הוא  המלחמה  מאז  לבד.  יישאר  הוא  השנייה",  מב"לבנון 
עובדי העירייה אחת לחודש בהתמודדות עם מצבי חירום. לדבריו, אף 
ללמוד  לא בא  על העורף במדינה  אחד מבעלי התפקידים האחראים 

בשמונה  איתו  ולדבר 
לא  האחרונות.  השנים 
פיקוד  אלוף  לא  השרים, 
רכוש.  מס  ולא  העורף 
אלוף  היה  שהגיע  היחיד 

פיקוד העורף האמריקאי.
לחוסר  בולטת  דוגמה 
וההיערכות  התכנון 
במלחמה  העורף  להגנת 
סיפור  היא  בצפון,  הבאה 
שנחנכו  הכרמל  מנהרות 
 200 של  בעומק  ב־2010. 

מתושבי  לרבים  מקלט  מקום  לשמש  יכולות  הן  לקרקע  מתחת  מטר 
חיפה. ליהב אין ספק שעשרות אלפים יבקשו למצוא בהן מסתור בעת 
גורמי הביטחון – משרד  ירי מלבנון. "מאז שהן נפתחו, אני רץ בין כל 
ישראל  משטרת  העורף,  פיקוד  העורף,  להגנת  המשרד  הביטחון, 
לא  כלל  הרי  חירום.  במצב  הזה  המקום  על  אחראי  יהיה  מי  ושואל   –

בטוח שיהיה שם אוויר לכולם, ואיפה ישאירו את המכוניות, כי ללא 
מאף  תשובה  אין  כלום,  אחד.  ברגע  ייסתמו  האלה  המנהרות  תכנון 
אחד. המדינה, שחייבת להעניק לשלטון המקומי את מקסימום הכלים 
להתמודד עם מצב חירום, לא תעשה את זה גם בפעם הבאה. אומרים 
עסקים  מאנשי  שקיבלנו  התרומות  ללא  אבל  'הון־שלטון',  הזמן  כל 
הבאה  למלחמה  שלנו  ההיערכות  בעולם,  יהודיות  ומקהילות  בארץ 

הייתה גרועה בהרבה". 

7. גיליון ציונים רטרואקטיבי לממשלת אולמרט

דרומה משם, 130 קילומטר מעמדות החיזבאללה בגבול לבנון, במעלה 
לממ"ד.  הקומה  באי  את  בולט  שלט  מפנה  רב־קומות,  מודרני  בניין 
בהישמע אזעקה, מי שיבקשו למצוא מסתור בממ"ד הזה ימצאו את 

עצמם במשרדו של בכיר לשעבר בממשלת אולמרט. 
אותו בכיר, שהיה שותף לקבלת ההחלטות במלחמת לבנון השנייה, 
הסתיימה  שהיא  משוכנע 
גורף והשיבה את  בניצחון 
הישראלית,  ההרתעה 
מול  היום  עד  שנשמרת 
הייתה  ולא  חיזבאללה 
ביולי   12 עד  כלל  קיימת 
לשאלה  בתשובה   .2006

נתפסה  המלחמה  מדוע 
ככישלון  שנים  במשך 
מציג  הוא  ומדיני,  צבאי 
מסמך שכותרתו "הביתה" 
ובו תכנית עבודה מפורטת 
ראש  להתפטרות  ופוליטי  ציבורי  לחץ  "ליצירת  עמודים:  חמישה  בת 

פרסום  לפני  לכאורה  שנכתב  המסמך,  אולמרט".  אהוד  הממשלה 
הקואליציה  להפעלת  האחריות  את  מחלק  וינוגרד,  דו"ח 

מילואים,  חיילי  של  בהשתתפותם  אולמרט,  של  להדחתו 
מועצת  וסטודנטים,  צעירים  קבוצות  שכולות,  משפחות 

עורף חשוף

יונה יהב משוכנע שגם במלחמה הבאה, שבה ההרס יהיה רב 
יותר מב"לבנון השנייה", הוא יישאר לבד. לדבריו, אף אחד מבעלי 

התפקידים האחראים על העורף במדינה לא בא ללמוד ולדבר איתו 
בשמונה השנים האחרונות. לא השרים, לא אלוף פיקוד העורף ולא 

מס רכוש

פליטים עיראקים נמלטים בעקבות פעילות דאעש. 2014 // צילומים: אימג'בנק
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יש"ע, חברי כנסת ופעילים ממפלגות העבודה, הליכוד, חלקים ממרצ 
והמפד"ל. לפי תכנית הפעולה במסמך, סגן הרמטכ"ל לשעבר האלוף 
)מיל'( עוזי דיין הוא זה שיוביל חלק גדול מהפעילות – כפי שאכן קרה 
בפועל בשתי עצרות המוניות וב"משפט ציבורי" שערך אז לאולמרט. 
הפעילות, שלפי המסמך מומנה בחלקה בכספי מועצת יש"ע, כללה גם 

הפצת מיילים ויראליים, עלונים והקמת חמ"ל טוקבקים. 
ואורגנה  פוליטית  הייתה  המלחמה  אחרי  הציבורית  המחאה  "כל 
לאחר  אמר  "נסראללה  לשעבר.  הבכיר  טוען  הליכוד",  של  מטה  בידי 
מבצע  היה  לא  הוא  ישראל  תגיב  שכך  יודע  היה  שאם  המלחמה 
אנשי  והפגנות  האבל  תהלוכות  את  אז  כשראה  אבל  החטיפה,  את 
המילואים, שמומנו בידי גופים פוליטיים, הוא שינה את סגנונו ביחס 
אני  מי  אז   – הפסידו  שהם  אומרים  הישראלים  אם  הרי  כי  למלחמה. 
שאגיד שלא. גם מנחם עינן, אחד מחברי ועדת וינוגרד, אמר לקראת 

פרסום הדו"ח הראשון: 'לצערי נכנענו להתלהמות של הרחוב'". 
"נעשה עוול לממשלת אולמרט", הוא מוסיף. "זה נהיה ניסיון לסיכול 
ממוקד, משום שידעו שראש הממשלה הולך למהלך מדיני הכולל ויתור 

גייס  הליכוד  בשטחים. 
ימין  גורמי  המימון.  את 
נגד  החקירות  את  מימנו 
יואב יצחק.  אולמרט, דרך 
את  הקים  אדלסון  שלדון 
את  להפיל  כדי  עיתונו 
היה  לא  הממשלה.  ראש 
ישראל  מדינת  בתולדות 
לפלסטינים  שהכניס  מי 
יותר  מכות  ולחיזבאללה 
מאולמרט.  אכזריות 

ניסה  כשהוא  שצריך.  כמו  רחמים,  ללא  נלחם  הוא  נלחם,  כשהוא 
לעשות שלום, הוא עשה את זה כמו שצריך".

"במרחק של שמונה שנים יש אנשים ששבויים עדיין בדמגוגיה של 
'חורבן מלחמת לבנון השנייה', אבל הקונצנזוס שמנחה את צה"ל הוא 
חשבו  לא  האמריקאים  גם  אסטרטגי.  ניצחון  מהווה  הזו  שהמלחמה 
אז שהפסדנו במלחמה, עד שגורמים בישראל אמרו להם שהפסדנו. 
לקחו מהלך צבאי קשה אבל מוצלח, והתרעה של מדינה, והרסו אותם 
מסיבות פוליטיות. אם מישהו יבטיח לנתניהו שמונה שנים של שקט 
מול חמאס, הוא ייקח את זה בשתי ידיים ויתייצב מול המצלמות. מזלו 

שאין באופוזיציה אדם כמוהו".
אבל לא הכול היה סיכול ממוקד. גם בהסתכלות של שמונה שנים 
לאחור, מבקרי הממשלה מצביעים על הליקויים הרבים בהתנהלותה. 
הגדרת יעדים לא ריאליים כמו החזרת החטופים, החלטה מהירה מדי 
על יציאה למלחמה, תחושה כי לא הייתה הבנה מוחלטת לכך שהעורף 
לכך, תחושת  ואינו ערוך  וטילים  ירי מתמשך של רקטות  צפוי לספוג 
הדשדוש, המהלך הקרקעי ב־60 השעות האחרונות של המלחמה שבו 

נהרגו 33 חיילים, הימ"חים הריקים, הלוחמים הלא מאומנים.
2006, ימצא שמטרות   "מי שיעיין בפרוטוקול הממשלה מ־12 ביולי 

יישובי  על  חיזבאללה  של  בפועל  האיום  את  להפסיק  היו  המלחמה 
הממשלה  "בישיבת  אולמרט.  בממשלת  לשעבר  הבכיר  אומר  הצפון", 
החטופים  החיילים  את  להחזיר  סיכוי  שאין  במפורש  לשרים  נאמר 
ולא  הפעילות  תחילת  עם  פומבית  הודעה  לפרסם  אבל  צבאי.  במבצע 
להזכיר את החזרת החטופים - זה היה בלתי מתקבל על הדעת, כי רצינו 
לצאת  שההחלטה  שטוען  מי  העולמית.  הקהל  בדעת  מומנטום  ליצור 
למלחמה התקבלה ללא דיון מקדים, שוכח שבין ינואר ליולי 2006 נערכה 
בממשלה סדרה של שישה דיונים על תגובה לאירוע דוגמת החטיפה. 
הממשלה  בישיבת  כבר  מיד.  להגיב  צורך  היה  לחכות,  אפשר  היה  לא 
ודרומה,  חיפה  לאזור  טילים  לחטוף  צפויים  שאנחנו  נאמר  הראשונה 
הוא  הזו",  הממשלה  וחודשים.  שבועות  להימשך  שעלול  מצב  ושזה 

מזכיר, "גם הייתה זו שהחליטה על פיתוחה ומימונה של כיפת ברזל.
צה"ל,  כוחות  בהפעלת  ליקויים  חשפה  השנייה  לבנון  "מלחמת 
תוצאה של לחימה ממושכת במחבלים במחנות הפליטים הפלסטיניים 
היו  כראוי.  התאמן  לא  הצבא  וחמאס.  פת"ח  של  המאחזים  ובריכוזי 
כשלים בהפעלת הכוחות החל מדרגים נמוכים ועד הדרגים הגבוהים. 
ראשונה  פעם  הייתה  זו 
הבכיר  בדרג  שמפקדים 
אוגדות  מפקדי  רמת  עד 
קרבי  ניסיון  נטולי  היו 
מעבר לפיקוד על מחלקה 
שום  היה  לא  פלוגה.  או 
היה  אם  בימ"חים.  חוסר 
כוללת  במלחמה  מדובר 
אבל  חוסרים,  היו  אז 
מול  במלחמה  כשמדובר 
ארגון טרור, לא הייתה כל 

בעיה. מעבירים לחטיבה ציוד ממחסן של חטיבה אחרת".
בוגי  בידי  שכונה  האחרון,  הקרקעי  למבצע  לצאת  להחלטה  באשר 
כי  לשעבר  הבכיר  מגלה  פוליטיים",  לצרכים  מושחת  "ספין  יעלון 
באותו זמן הגיע לידיו של שגריר ישראל באו"ם דאז דני גילרמן מסר 
מהשגריר האמריקאי בארגון ג'ון בולטון, לפיו: "קונדוליסה רייס מכרה 
בתיאום  המדינה,  שמזכירת  היה  המסר  פירוש  לצרפתים".  אתכם 
מזו  אחרת  החלטה  הצעת  באו"ם  להעביר  מתכוונת  הצרפתים,  עם 
הרב־ הכוח  ונוכחות  החיזבאללה  מעמד  לגבי  ישראל  עם  שסוכמה 

נועדה להחזיר  לבנון. ההחלטה לצאת למהלך הקרקעי  לאומי בדרום 
את המתווה שסוכם עם ישראל. "מראש אולמרט אמר לרמטכ"ל, 'זה 
לא מלחמה, זה כאילו מלחמה'. דימוי של כניסה מאסיבית ללבנון. זו 
בהרמת  הסתיימה  לא  ישראלית  שמלחמה  הראשונה  הפעם  הייתה 
דגל לבן. בכל המלחמות נלחמנו בארצות ואפשר היה לספור מטוסים 
וטנקים פגועים של האויב ולכבוש שטח. אבל גם הניצחון הגדול של 
ההתשה,  למלחמת  חודשים  שלושה  תוך  הפך  הימים  ששת  מלחמת 

ואילו המלחמה הזאת השיגה שנים ארוכות של שקט בצפון".
אתה מצטער על משהו? אני שואל את הבכיר לשעבר.

"לא", הוא משיב, "אני לא מצטער על כלום". 

בכיר בממשלת אולמרט: 

"נעשה עוול. זה נהיה ניסיון לסיכול ממוקד. הליכוד גייס את המימון. 
גורמי ימין מימנו את החקירות נגד אולמרט. אדלסון הקים עיתון כדי 

להפיל את ראש הממשלה. לא היה בתולדות המדינה מי שהכניס 
לפלסטינים ולחיזבאללה מכות יותר אכזריות מאולמרט" 

ועדת וינוגרד לחקירת מלחמת לבנון השנייה // צילומים: אימג'בנק

 לוויית 
יפתח 
שרייר. 
מלחמת 
לבנון 
השנייה 



] 
יה

ני
ש

ה
ון 

בנ
 ל

ת
מ

לח
מ

 ל
ם

ני
ש

 8
 [

ה 
ק

טי
לי

פו

25

ביום שלאחר תום מבצע "עופרת יצוקה", כשהרל"שית 
בלשכת דובר צה"ל אמרה לי שהשופט בדימוס אליהו 
קרה  זיעה  נתכסיתי  איתי,  לשוחח  מבקש  וינוגרד 
ביקש  כשהשופט  אותי.  תבלע  שהאדמה  וביקשתי 
לפגוש אותי ולדבר איתי בהקדם, חשתי כנידון למוות. וינוגרד היה 

באותם ימים לאימת המטה הכללי.
מלחמת  ליקויי  בתיקון  ועסקה  ונחמדה,  ארוכה  הייתה  הפגישה 
לבנון השנייה בתחום הדיפלומטיה הציבורית. פרק שכתב השופט 
הכללי.  המטה  ואת  המדינה  את  שהרעיד  האימתני  בדו"ח  בעצמו 

הוא  גם  יהודה,  בן  אליעזר  כמו  כי  לו,  אמרתי  הפגישה  בתום 
במטכ"ל,  וגם  בממשלה  וגם  בקבינט  "גם  חדשה,  לשפה  אחראי 
הבאה,  החקירה  לוועדת  לפרוטוקול,  בוינוגרדית.  הדוברים  ישנם 

להיסטוריה". וינוגרד נעצר ואמר שלא לכך התכוון.

זה לא שלא היו שגיאות, תקלות ולקחים, אבל נדמה לי שמלחמת 
הייתה  האסטרטגית,  ברמה  וגם  הטקטית  ברמה  גם  השנייה,  לבנון 
אנחנו  מאשר  נכון  יותר  או  לנו,  שווקה  מאשר  יותר  הרבה  מוצלחת 
במו ידינו שיווקנו לעצמו. שמונה שנים לאחור, כשארבע מהן חוויתי 
מלחמה  על  מלמדות  צה"ל,  וכדובר  צה"ל  של  הכללי  במטה  כחבר 
ככלל,  וחיזבאללה.  לבנון  מאוד:  מאתגרת  גזרה  כה,  עד  שהשתיקה, 
ההרתעה היא מושג חמקמק ומטעה. לעולם תדע שהיא פגת תוקף, 

רק דקה אחרי הירי או פרוץ המלחמה ולא לפניהם. אבל נכון לעכשיו, 
היא פועלת. נסראללה זוכר היטב את השם עמיר פרץ ויודע שיציאה 

מהבונקר וחזרה אליו - איננה עניין מובן מאליו. 
מבט לאחור מלמד על מלחמה מהסוג של "בעל הבית השתגע". 
חטפו לנו את רגב וגולדווסר בנקודת דיווח 105 בגבול הצפון, ובתוך 
שעות היינו עם כל צה"ל במלחמה. ללא מודלים, ללא הכנות, ללא 
תגיב  ישראל  "ממשלת  וללא  הסברה  תכניות  ללא  מילואים,  גיוס 
במקום ובזמן". זו הייתה "מלחמה טובה" עם "אריזה" גרועה. ישבתי 
מרגיעה  מוזיקה  והשמעתי  צה"ל,  גלי  כמפקד  ביפו  השנה  באותה 
חדשות  עם  יפה  שהשתלבה  להמונים, 
ומבוכה  בלבול  של  תחושה  ועם  כואבות 
בצבא ובממשלה, בתקשורת ובציבור. אני 
מגבול  שהובא  חי  בשידור  מפגש  זוכר 
הצפון, מול חיילי צה"ל עם ראש הממשלה 
ולעיני  המצלמות  מול  שם,  והרמטכ"ל. 
אולמרט  אמר  העיניים  טרוטי  החיילים 
ולא  שביקשת  משהו  יש  "תגיד,  לחלוץ, 
שמעתי  כך  אחר  הבעיה.  תמצית  גם  שזו  הבנתי  אז  לך?".  אישרתי 
את מפקד החטיבה בחמ"ל מטנף מול המצלמה על מפקד האוגדה, 
נציג  ששלח  הרמטכ"ל  ואת  הפיקוד;  אלוף  נגד  כתבים  שמתדרך 

משלו לפיקוד הצפון. 
להיעזר  מבקש  פרץ,  הביטחון  שר  אליי  התקשר  הלילות  באחד 
בניסיוני משנים קודמות בלשכה שאייש. ייתכן שאין למודיעין תיק על 
חסן נסראללה? שאל. השבתי לו שצריך להיות, כי יש "תיקי אישים" 
ונסראללה הוא אישיות ידועה. פרץ סיפר לי שביקש את התיק כדי 
מה  ינק,  שדיים  מאלו  התחנך,  איפה  נולד,  איפה  האיש,  "מי  ללמוד 
עשה אביו ומי הם חבריו", וקיבל תשובה שאין תיק כזה. ואז ביקש 
לשאול עוד משהו. "כן, השר", עניתי. "תגיד לי, בניהו, הבוקר באו אליי 
הרמטכ"ל, סגנו, ראש אמ"ן וראש אג"ם עם עוד כמה להערכת מצב, 
ואז פנה אליי אחד מהם ואמר לי שאסור לי, כשאני מתדרך עיתונאים, 
להתבלבל בין מה שאני קורא בעיתונים לבין מה שאני קורא בחומר 
המודיעיני הרגיש". פרץ היה נסער מכך שאלוף שטרם הפנים שלפניו 
שר הביטחון משפיל אותו בפומבי. הוא היה בטוח שלמשה ארנס לא 
היו עושים את זה. והוא צדק. בלילה שלמחרת התקשר שוב, סיפר 
וגיחות" שבו ביקש לבדוק שוב את הסמיכות  דיון "מבצעים  לי על 
של היעד לאתר אזרחי רגיש, בטרם יאשר תקיפה. אז אמרו לו שכבר 
תקפו בבוקר, והוא חש מרומה. אני עצמי חשבתי שבמלחמה בדרך 

כלל לא אמורים להתנהל בכלל דיוני "מבצעים וגיחות". 
פרץ לא עשה עניין מכל אלה. הוא לקח ללב ורשם בפנקס לאחרי 
המלחמה, אבל לא הספיק. עיון מעמיק בדו"ח וינוגרד מלמד על כך 
שבתוך הטרגדיה וההמולה, היה זה פרץ ששאל את השאלות הנכונות 
ועשה את הדברים הנכונים. אבל המלחמה טרפה רבים: את תא"ל גל 
הירש ואת תא"ל ארז צוקרמן ואת האלוף אודי אדם והרמטכ"ל חלוץ 
והשר פרץ. ומה בדיוק טרף אותם? אותה תחושה בציבור שביטחון 
פרץ  מ"במחנה",  אולמרט  עם  אלא  מיומנות,  בידיים  מצוי  לא  העם 
מופז  שרון,  נעלמו  לעזאזל  ולאן  האוויר,  מחיל  וחלוץ  מההסתדרות 
ובוגי? מי שומר עלינו? והצבא עם ההדלפות והמחסור במזון ובציוד 
תאווה  והרבה  אש;  כדי  תוך  הדדיות  האשמות  והטחת  ללוחמים; 
השיעים;  של  ה"עשוראא"  נוסח  עצמית  להלקאה  גוברת  ישראלית 
ועם חוכמת החיזבאללה לקחת את הביקורת שיצרנו במו ידינו על 

עצמנו ולהחזירה עם עטיפת צלופן מרשרשת וקטלנית. 
ונושמת  חיה  טראומה  השנייה"  "לבנון  הייתה  במטכ"ל  בשנותיי 
המסוגלות  תחושת  את  להחזיר  צורך  היה  הפיקוד.  דרגי  בכל 
למפקדי השדה הזוטרים ואת הביטחון העצמי לפיקוד הבכיר, למלא 
את הימ"חים ולאמן את הסדיר והמילואים. וגיבורי המלחמה ההיא, 
הפצועים  משפחותיהם,  ובני  הנופלים  הם  מיוחד,  לאות  שזכתה 

ולחמו כעת בעזה. הצבא מבין שכמו  בגרו  והלוחמים שחלקם 
ההחלטות,  בקבלת  מאוד  קטן  שותף  הוא   - היום  גם  תמיד 

אבל שותף גדול מאוד בקבלת האחריות. 

ניתוח

אבי בניהו

עיון בוינוגרד מלמד שהיה זה פרץ ששאל שאלות נכונות ועשה את 
הדברים הנכונים. אבל המלחמה טרפה רבים, בגלל אותה תחושה בציבור 

שביטחון העם לא מצוי בידיים מיומנות אלא עם אולמרט מ"במחנה", פרץ 
מההסתדרות וחלוץ מחיל האוויר, ולאן לעזאזל נעלמו שרון, מופז ובוגי

עמיר פרץ 
צופה בהריסות 
בית בחיפה 
// צילומים: 
אימג'בנק, מוטי 
מילרוד, "הארץ"

 8 שנים 
 למלחמת 
 לבנון 
השנייה ההלקאה הלאומית והלקח של עמיר פרץ 
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מלחמת לבנון השנייה נפתחה בהפצת הסטיקר "אנחנו 
ננצח". "מעריב" הדפיס כמה אלפים כאלה וחילק אותם 
לקוראיו. ה"אנחנו ננצח" של "מעריב" גרסת 2006, הוא 
ה"קודם כל ישראלי" של וואלה מודל 2014. אלא שמאז 
מלחמת ששת הימים - שנפתחה בחיל וברעדה, התנהלה חזק מהר 
מלחמות  מרבית  מתאפיינות   - באופוריה  והסתיימה  אלגנטי  ובאופן 
ישראל בסדר דברים הפוך. כזה שמשתבש והולך ככל שנוקפים הימים 
ומתרבות הנקישות על דלתות משפחות ההרוגים. ב"לבנון השנייה" זה 
התחיל כרגיל באופוריה )"אנחנו ננצח"(, נגרר והתחלף לפיכחון כואב 
ונגמר בקול ענות חלושה: "העיקר ההשתתפות",  )"נסתפק בתיקו"(; 
צחקו במרירות הסטיקרים, עם סיום המערכה שהותירה אחריה 160 

הרוגים ואוקיינוס של סימני שאלה. "מעריב" כבר לא הדפיס אותם.
יש קווים ברורים ומאפיינים למה שהיה פעם "מלחמות ישראל" 
הקוד  שם  הוא  הראשון  העניין  ואיתנים.  יצוקים  למבצעים  והפך 
הכיפורים  וביום  הימים  בששת  המטרה?  מהי  היעד?  מהו  "יעד". 
במלחמת  היעד  היה  מה  אבל  הבית.  את  להציל  לחיות,  היה  היעד 
לבנון הראשונה? והשנייה? ובשטף המבצעים נגד החמאס ושותפיו? 
היעד התברבר באולפני השידור המברברים והפך למושג אמורפי: 
ביום שבו  כי  ודמיוני.  ילדותי  ונותר  היה  והוא  ננצח".  "אנחנו  לנצח. 

ומסורבלים  גדולים  ערביים  צבאות  של  הקונבנציונלי  האיום  חלף 
ואכזריים,  קטנים  טרור  צבאות  של  וכואב  טורדני  באיום  והתחלף 
נסראללה  החליפו  האב  ואסד  נאצר  של  מקומם  את  שבו  ביום 
ומוחמד דף, ביום הזה חלפה מן העולם האפשרות לנצח במלחמה 
או במבצע. לנצח ממש. מין ניצחון כזה שמלווה באלבומים ובשירים, 

כזה שבו האופוריה היא אקט הסיום ולא מהלך הפתיחה.
הבעיה היא, כמובן, שהערגה לניצחון כזה, טוטאלי, גורף, נוקאאוט 
נטול סימני שאלה, הערגה לאחד שכזה לא חלפה מעולם, וכל כישלון 
בהשגתו רק עורר תיאבון יתר להשיגו בפעם הבאה. לוחמי מלחמת 
לבנון השנייה לא נולדו ומפקדיה היו מקסימום ילדים בגן, כשיוסי בן 
חנן הצטלם עם הקלצ'ניקוב בתעלת סואץ והצנחן תכול העיניים יצחק 
יפעת מחה דמעה בכותל. אבל בתת־המודע שלהם החלום לתמונה 
כזו, צילום ניצחון בלשונם של פרשנינו, החלום הזה לא חלף מעולם 

שעומדים  כמי  א־ראס,  ומארון  ג'בייל  בינת  אל  נסחפו  הם  גליו  ועל 
לעשות כאן היסטוריה ולתקוע שוב את דגל הדיו על חורבות לבנון. 
את כתבת הפרשנות שלו למסיבת העיתונאים שסיכמה את המבצע, 
פתח נחום ברנע בתיאור השולחן שלצדו ישבו ביבי ובוגי: מאחוריהם 
לב,  לשים  מבלי  באב.  ט'  של  מבע  פניהם  ועל  העצמאות,  יום  דגלי 
כנראה, אותה פתיחה בדיוק שהעניק למאמרו על סיום "עמוד ענן". 

ככה זה כשניצחון במלחמה הופך לפארסה. 
חיילי  שני  של  חטיפתם  אחרי  נגררנו  השנייה  לבנון  למלחמת 
של  ורציחתם  חטיפתם  אחרי  לעולם  בא  איתן"  "צוק  מילואים. 
למעין  שהפכו  המבצעים,  באו  המקרים  בשני  ישיבה.  נערי  שלושה 
הם  המקרים  בשני  אמיתית.  ביטחונית  מצוקה  על  לענות  מלחמה, 
התעצמות   – לגדר  מעבר  מתמשכים  ביטחוניים  מחדלים  חשפו 
החיזבאללה מצפון, המנהרות של חמאס מדרום, אבל בשני במקרים 
ביטחוני.  צורך  לכל  מעל  ריחפה  לנצח,  פשוט  לנצח,  התשוקה 
האחדות הרגעית בתוך העם המפולג )תוך סקילתם המתבקשת של 
השמאלנים ונציגיהם בתקשורת(, הדברים התמימים והנוגעים ללב 
הפרשנית  הברברת  התבגרו,  שטרם  ומפקדים  צעירים  חיילים  של 
ומזוכך  פשוט  רצון  חשפו  אלה  כל   – הפוליטיקאים  של  והשקרים 
לנצח. להכריע את חיזבאללה, למגר את שלטון חמאס. להרוג את 
נסראללה, ממש כשם שנרצה לראות 
עכשיו – והפעם על אמת – את נשמתו 
דרכה  את  עושה  משעל  חאלד  של 

האחרונה למקום הראוי לה.
כמו  ממש  השנייה",  "לבנון 
את  חשפה  חמאס,  מול  המערכות 
בעיות.  ועמוס  בינוני  כצבא  צה"ל 
טכנולוגי אבל מסורבל, חזק בעוצמת האש אבל חסר אונים בהפקת 
תועלת מהעוצמה הזו. צבא מתוחכם אבל לא ממושמע, אמיץ אבל 
בדיעבד(  גופתו,  שנחטפה  )או  גולדין  הדר  נשבה  שבו  ביום  פזיז. 
בעיות  בגלל  נפלו  איתן"  "צוק  מהרוגי  שמחצית  דניאל  רוני  אמר 
לנצח.  יכול  לא  שהוא  יודע  ולא  יכול  שלא  צבא  ובעיקר  משמעת. 
הלחימה  שעות   48 של  הפזיז  במהלך  הסתיימה  השנייה"  "לבנון 
האחרונות, שעלו ב־33 הרוגים ולא שינו במאום. המהלך הזה נולד 
ובמקום  ניצחון,  ללא  שמסתיים  אחד  מבצע  מעוד  התסכול  בגלל 
לתקוע בשופר בבונקר של נסראללה נגמר בתחושה חמוצה ובעוד 
ועדת חקירה. שמונה שנים מלאו ל"לבנון השנייה". שמונה שנים הוא 
אפילו לא תאריך עגול. אבל כאשר עוד צוק אחד עומד להתברר 
ביולי  אז  עליה,  שוב  להסתכל  כדאי  מאוד,  מוגבל  בעירבון  כאיתן 

2006, כדי להבין את מה שאירע לנו עכשיו, ביולי 2014. 

ניתוח

עמנואל רוזן

לוחמי "לבנון השנייה" לא נולדו כשיוסי בן חנן הצטלם עם הקלצ'ניקוב בתעלת 
סואץ והצנחן תכול העיניים מחה דמעה בכותל. אבל בתת־המודע שלהם, 

החלום לתמונה כזו לא חלף מעולם ועל גליו הם נסחפו אל בינת ג'בייל, כמי 
שעומדים לעשות היסטוריה ולתקוע שוב את דגל הדיו על חורבות לבנון

חיילים ישראלים בגבול עזה, מבצע 
"צוק איתן" // צילום: אימג'בנק

 8 שנים 
 למלחמת 
 לבנון 
השנייה החיפוש הנואש אחר תמונת ניצחון, 2006–2014
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"התקשר אליי בשמונה בבוקר תורג'מן, היועץ המדיני 
של ראש הממשלה, ואומר לי, 'קרה אסון'. אני אומר לו, 
'מה קרה?'. הוא אומר לי, 'לא יכול להגיד לך בטלפון. 
תבוא לפה מיד, לראש הממשלה'", כך נפתח היום שבו 
קיבלה ישראל את החלטת מועצת הביטחון 1701 על סיום מלחמת 
לבנון השנייה, כפי שהיא משתקפת בעדות של האלוף עמוס גלעד, 

ראש האגף המדיני־ביטחוני במשרד הביטחון, בפני ועדת וינוגרד.
מדינית,  יציאה  תכנית  בלי  שנפתחה  מערכה  של  סיפורה  זה 
וככל שהתארכה, וככל שהסתבכה, הפכה תכנית היציאה המדינית, 
נדרש  הישג  לאותו  הכול,  לחזות  הביטחון,  מועצת  החלטת 

מהמערכה, לסימן ההצלחה להכנעת החיזבאללה. 
רק ביום ה־11 למלחמה, 23 ביולי 2006, נפגשה שרת החוץ עם 

ראש הממשלה והציגה לו בקצרה את תכנית היציאה המדינית. על 
השאר:  בין  כללה  זו  השנה,  אותה  באוקטובר  "הארץ"  תחקיר  פי 
החיזבאללה,  לפירוק  בהתניה  לבנון  של  בינלאומי  לשיקום  סיוע 
בשביל  שהיה  מה  ועוד.  הצפון  לגבול  הליטני  בין  האזור  פירוז 
אולמרט עוד פגישת עבודה, ואולי הוצאת קיטור פוליטי של חברת 

קבינט בכירה, הפך בשלב כלשהו לאסטרטגיית היציאה היחידה. 

נקודת ההיפוך הייתה אותו אירוע בכפר קאנא, ב־30 ביולי, שבו 
קטיושות,  משגרי  החיזבאללה  הסתיר  בו  בניין  האוויר  חיל  הפציץ 
וגם  הבינלאומית  הקהילה  ילדים.   16 מתוכם  אדם,  בני   28 והרג 
ממשלת ישראל ראו בו את שינוי המערכה. הלחץ לסיומה המהיר 

גבר באופן כפול ומכופל. 
הביטחון:  במועצת  המדינית  המערכה  את  ניהלו  מדינות  שתי 
היה  הפרק  על  ישראל.  בשם  הברית  וארצות  לבנון,  בשם  צרפת 
מודל פשרה בין עמדתה של צרפת, שרצתה בהפסקת אש מיידית 
והייתה מוכנה שלא לעסוק כלל בהסדרים שלאחריה, ובין עמדת 
ארצות הברית, שגרסה כי חיוני לטפל בשורשי ההתפרצות ובהסדר 
ההסדר  את  ההחלטה,  טיוטת  פי  על  תישנה.  לא  שהיא  שיבטיח 
הקבוע היו אמורים הצדדים לממש בסיוע האו"ם לאחר שתיכנס 

הפסקת האש לתוקפה.
הברית  ארצות  באמצעות  ומתן  המשא  ניהול  ימים  באותם 
תמכה  רייס  קונדוליסה  המדינה  שמזכירת  מאחר  מורכב,  היה 
ומלבד המגבלות  מאוד בחיזוקו של ראש ממשלת לבנון סניורה, 
גדול  חשש  היה  המערכה,  באותה  ישראל  על  שהטילה  הצבאיות 
במערכת שרייס מייצגת את האינטרסים של לבנון לא פחות מאת 
למעשה  התבצע  האמריקאים  מול  ומתן  המשא  ישראל.  של  אלו 
האמריקאי  השגריר  ייצג  לנו  החיובי  הצד  כשאת  ראשים,  בשני 

באו"ם, ג'ון בולטון, שנחשב קרוב לנשיא ג'ורג' בוש. 
בולטון  שקיים  טלפון  בשיחת  מדינית  מערכה  אותה  של  שיאה 
ב־10 באוגוסט עם שגרירנו באו"ם דני גילרמן. "רייס מוכרת אתכם", 
עליה  שהסכימה  מזו  מעט  שונה  טיוטה  עמדה  הפרק  על  אמר. 
בשלוש  האמריקאים.  עם  ישראל 
אולמרט  בבוקר העיר השגריר את 
מבולטון.  הטלפון  שיחת  על  וסיפר 
אולמרט לא היסס והתקשר לנשיא 
מזכירת  את  לסדר  שקרא  בוש, 
האחרון  ביום  שגם  כך  המדינה. 
ישראל  נלחמה  ההחלטה  לקבלת 
כבוד,  של  מוצא  להציג  כדי   - הברית  ארצות   – שלה  המתווכת  עם 

מוצר מדיני שייתפס כאסטרטגיית יציאה מוצלחת.
המערכה  לבין  ב־2006  המערכה  בין  דמיון  קווי  מעט  לא  יש 
עם  ישראל  ממשלת  נכנסה  לשתיהן  בעזה.  לאחרונה  שהתנהלה 
מטרות צבאיות, אך ללא מטרה מדינית מוגדרת. בלבנון היה למערכת 
הבינלאומית את "הבן היקר", שאותו רצו לחזק כתוצאה מהלחימה 
זה  כעת  הלבנוני.  סניורה   –
בשתי  הפלסטיני.  מאזן  אבו 
בתחילה  העניקה  המערכות 
אשראי  הבינלאומית  הקהילה 
רחב למבצע הישראלי, ובשתיהן 
הישראלים  הקברניטים  הכריזו 
לפירוז  להביא  שברצונם 
מנשקו.  הטרור  ארגון  ולפירוק 
מתאפיינות  המערכות  שתי 
לא  לישראל  שבפתיחתן  בכך 
מוגדרת  מדינית  מטרה  הייתה 
אם  הצבאיות.  המטרות  לצד 
נגררה  הנוכחית  למערכה  כי 
כמו  שלא  כורחה,  בעל  ישראל 
מקרה,  בכל  בשתיהן,  בלבנון. 
שבה  היפוך,  נקודת  גם  הייתה 

העולם החל ללחוץ על סיומן. 
המערכה  בין  הדמיון  לאור 
נשאלת  בעזה,  לזו  בלבנון 
מועצת  החלטת  אם  השאלה 
לשמש  יכלה   1701 הביטחון 
המערכה  לסיום  מתאים  מודל 
האחרונה מול חמאס. אין ספק שכשאנו סוקרים במבחן התוצאה את 
הצלחת ההחלטה, היא מוטלת מאוד בספק. יעד פירוז החיזבאללה או 
אפילו פריסת צבא לבנון ואמברגו הנשק כשלו. רבים יגידו שההפצצה 
בדאחייה וההרתעה הצבאית הן אלו שיצרו את השקט שמתקיים מאז.

אבל שוב, כמו ב־2006, ישראל חיפשה אסטרטגיית יציאה. ושוב, 
הבנו בכאב, שלצד מכה צבאית דרושה מטרה מדינית. כזו שגם אם 
הלגיטימציה  בבניית  תמשיך  לפחות  המיוחלת,  לתוצאה  תביא  לא 
העולמית הניתנת לנו. לעתים היא חשובה לא רק למערכה הנוכחית, 

אלא נותנת לנו את האשראי העתידי, למערכה הבאה. 

יקי דיין שימש כקונסול ישראל במערב ארצות הברית וראש 
המטה המדיני של שרי החוץ לבני ושלום

ניתוח

יקי דיין

"רייס מוכרת אתכם", אמר ג'ון בולטון לדני גילרמן. בשלוש בבוקר העיר גילרמן 
את אולמרט. אולמרט לא היסס והתקשר לנשיא בוש, שקרא לסדר את מזכירת 

המדינה. כך שגם ביום האחרון לקבלת ההחלטה נלחמה ישראל עם המתווכת 
שלה – ארצות הברית – כדי להציג מוצא של כבוד

בוש ואולמרט, 2006 // צילום: אימג'בנק

 8 שנים 
 למלחמת 
 לבנון 
השנייה בין החלטה 1701 לתובנות מ"צוק איתן"
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יום שישי, 11 באוגוסט 2006. אנחנו אחרי חודש לחימה 
בלבנון. בשבוע הראשון תקף חיל האוויר אתרי טילים 
חיזבאללה  מטרות  ריככה  והארטילריה  טווח  ארוכי 
בדרום לבנון, כולל מצור ימי ואווירי. שגרת פתיחה של 

הסימפוניה החמישית של בטהובן, בדרכה להיות קינת דוד. 
כעבור אותו שבוע של בליץ ושוויץ, הצליח חיל האוויר להשמיד 
את מרבית המערך הרקטי ארוך הטווח של חיזבאללה, ועם האוכל 
בינלאומי  תעופה  שדה  גשרים,  כוח,  תחנת  הופצצו  התיאבון.  בא 
אוגדות  שלוש  של  הפרסות  רקיעת  שאון  כשברקע  ציבור,  ומבני 
כמו   2 לבנון  כרגיל.  הכול  קרקעי.  מהלך  לקראת  שגויסו  מילואים 

לבנון 1, כמו שעזה 3 לא שונה בהרבה מעזה 1 ו־2. שגרה. 
פלוס  הלבנוני,  בבוץ  מדממת  התבחבשות  של  כחודש  כעבור 
לקינוח בעורף הצפון, מצאתי את עצמי באותו  כמה אלפי רקטות 
מאותם  אחד   .2 ערוץ  חדשות  באולפן  הצהריים,  אחר  שישי,  יום 
חרטוטי שכל מייגעים ומשמימים. המוות המדווח מן השטח לאולפן 

אמור להפיח בהם סוג של חיים דרמטיים, אבל החזרה המייגעת על 
עוצמתנו ותנחומינו הורגת גם את הסיכוי הזה. 

באוויר הייתה תחושה חמוצה של "מיצינו", אבל אנחנו לא ממצים 
עד שאנחנו לא ממצים עוד יום לחימה. עוד עוצמתנו, עוד תנחומינו. 
העולם לחץ להפסקת אש אבל אז, שלא כמו היום, ידידתנו הגדולה 

)כמו  חיזבאללה  עם  חשבון  היה  לה  גם  התנגדה.  הברית  ארצות 
למצרים של מובארק(, אז מה אכפת לה לגבות אותו בעזרת חיילים 
והביטחון  החוץ  מדיניות  ואת  בוש,  ג'ורג'  הוא  הנשיא  ישראלים? 
ומזכיר  צ'ייני  דיק  הנשיא  סגן  בהנהגת  האקדוחנים  חבורת  ניהלה 

ההגנה דונלד רמספלד. 
טרפדה  ביולי  ב־17  במקצת.  יגעים  היו  בשטח  שהעניינים  אלא 

ארצות הברית שיגור כוח רב־לאומי של האו"ם לצורך הפסקת אש. 
לבדוק  כדי  בזק,  לביקור  הגיחה  רייס  קונדוליסה  המדינה  מזכירת 
החיזבאללה  את  סוף־סוף  מחסל  לא  והנורא  הגדול  צה"ל  מדוע 
האלה. אולמרט הסביר לה: המצב לא פשוט, אני זקוק לזמן. יש לך, 
אמרה לו רייס, אבל החלון הולך ונסגר. ג'ון בולטון הארכי־נץ, שגריר 
ארצות הברית באו"ם ומטרפד ההצעות להפסקת אש, הודה אחרי 

המלחמה כי "קיווינו כל הזמן שהישראלים ינצחו את חיזבאללה". 
ביירות,  כולל  ההרס,  ומראות  הלבנונים,  שוועת  עלתה  בינתיים 
והווטו  לאו"ם  מחוץ  הסדר  ולסגור  לנסות  האירופאים  את  המריצו 
ישראל,  מיידית.  אש  הפסקת  הציעו  הם  באוגוסט  ב־1  האמריקאי. 
האמריקאים  נוסף.  זמן  ביקשה  ניצחון,  תמונת  נואשות  שחיפשה 

טרפדו עוד הצעה להפסקת אש. מי סופר.
שינוי  שיביא  המדהים"  הקרקעי  "האיגוף  על  אצלנו  דיברו 
אסטרטגי ו"יגמור את חיזבאללה". להעלות את האוגדה המטכ"לית 
תוך  צור  העיר  עד  הליטני  לאורך  משם  ג'זין;  לעבר  בצפון־מזרח 
נוספת,  לאוגדה  חבירה 
ראש  מאזור  שתעלה 
הדרום  ויאללה,  הנקרה 
כפריים  מיליון  בידינו, 
צוואר  על  ביירות  בפרברי 
ידעתי  ניצחנו.  נסראללה, 
אמור  שהתכנון  במעומעם 
מעבר  שהוא  הסלוקי,  ואדי  דרך  המזרחית  האוגדה  את  להעביר 
הכרחי. היה לי העונג המפוקפק לעבור בו בחיים אחרים, ולא הבנתי 
סביב  הרכסים  את  לתפוס  בלי  אוגדה  מעבירים  איך  הקטן  בשכלי 

הוואדי, שזה עניין של מלחמה נפרדת. 
המתוכנן.  המהלך  ישיג  מה  תהה  הצעיר,  קושמרו  דני  המראיין, 
בעודי  עניתי.  כלום, 
למה  להסביר  מנסה 
כלום, עלתה רינה מצליח 
הצעה  על  ועדכנה  לסט 
האו"ם  של  מסודרת 
להפסקת  והמעצמות 
אש. עוד זו מדברת, הגיח 
השני,  מהכיוון  יערי  אהוד 
נסראללה  גם  כי  ודיווח 
אש.  להפסקת  מוכן 
הגבתי,  מעולה,  נשמע 
אלא שמצליח חזרה לסט 
ואמרה שממשלת ישראל 
רק  האש  בהפסקת  תדון 
בשבוע הבא. כנראה ביום 
שני. יצאתי מכליי. בהכירי 
כוחותינו,  של  טבעם  את 
על  שהאצבע  ידעתי 
מחליקה  ההדק  שמורת 
אל  ובטבעיות  בקלות 
ממשלת  עצמו.  ההדק 
ישראל, אמרתי לקושמרו, 
פועלת כמו מהמר שאיבד 
הם  והז'יטונים  שליטה 
וכך  כולנו.  של  החיילים 
גדוד מרכבות נקלע  היה. 

בסלוקי למארב קורונטים. 33 חיילים נהרגו. 40 נפצעו. שגרה. 
בסופו של דבר קיבלה מועצת הביטחון של האו"ם את החלטה 
1701, זו שסיימה את הלחימה, וזו שאוסרת על הכנסת נשק לדרום 
לבנון. או בשפתנו: "פירוז". אותו "פירוז" שהגו בו יומם ולילה ב"צוק 
איתן". מספר הרקטות והטילים השונים שם, בפעם האחרונה שאמ"ן 

ספר אותם, הוא כ־100 אלף. שגרה. 

ניתוח

רן אדליסט

באוויר הייתה תחושה חמוצה של "מיצינו", אבל אנחנו לא ממצים עד שאנחנו לא ממצים 
עוד יום לחימה. עוד עוצמתנו, עוד תנחומינו. העולם לחץ להפסקת אש אבל אז, שלא 

כמו היום, ידידתנו הגדולה ארצות הברית התנגדה. גם לה היה חשבון עם חיזבאללה

חיילי צה"ל בגבול לבנון, 2006 // צילום: ירון קמינסקי

 8 שנים 
 למלחמת 
 לבנון 
השנייה שגרת המלחמות שלא יודעות להסתיים בזמן
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בנובמבר 1995, זמן קצר אחרי רצח יצחק רבין, מונה 
שר החוץ שמעון פרס לראשות הממשלה. פרס ויתר 
על תיק החוץ והחליט להעניק אותו לשר הפנים דאז, 
הביטחון.  תיק  את  פרס  סיפח  במקומו,  ברק.  אהוד 
ביקש  הוא  קשה.  טעות  עושה  שפרס  בצדק,  כנראה  חשב,  ברק 
התיק.  את  לי  תן  לשעבר.  רמטכ"ל  "אני  הביטחון.  תיק  את  לעצמו 
אהיה השכפ"ץ שלך אם הפיגועים יימשכו", הפציר בפרס, אבל זה 
הנוראים שהגיעה במהלך פברואר־ סירב לשמוע. שורת הפיגועים 
מרץ 1996, בעקבות חיסולו של המהנדס יחיא עיאש, חרצה את דינו 
מביס  נתניהו  בנימין  את  ראה  הוא   1996 במאי  פרס.  של  הפוליטי 

אותו בבחירות. 
ובחברה  בפוליטיקה  מהותית  היא  הביטחוני  השכפ"ץ  סוגיית 
הישראלית למודת הקרבות. הציבור אוהב את הצבא ואת מפקדיו, 
מוכן להעניק להם אשראי בלתי מוגבל וגם להעלים עין ולהתייחס 

בסלחנות למעשים שונים ומשונים שלהם. משה דיין היה יכול לשדוד 
עתיקות כרצונו, והציבור העדיף לזכור את אומץ הלב המטורף שלו 
בשדה הקרב. סביב אריאל שרון נפוצו שלל סיפורים והאשמות, אבל 

הציבור לא שכח את גיבור ישראל שחצה את התעלה ביום כיפור.

בבחירות  הזו.  הקשוחה  במציאות  להכיר  סירב  אולמרט  אהוד 
2006 טיפס אולמרט על מורשת שרון, ששכב בתרדמת, אל ראשות 
הממשלה ומינה את עמיר פרץ לשר הביטחון. אולמרט כיהן בשלל 
העיתון  כתב  היה  הסדיר  בשירותו  ביטחוניים.  לא  אבל  תפקידים, 

יו"ר  לשכת  כיבוש  הייתה  אז  עד  פרץ  של  הישגיו  פסגת  "במחנה". 
ההסתדרות. לפני המינוי של פרץ הגיח אהוד ברק שוב. הוא נפגש 
עם אולמרט, הזהיר אותו מפני המינוי החשוב והציע את עצמו כשר 
ביטחון. אולמרט דחה את הרעיון. "יש לי קו ישיר עם הרמטכ"ל, וזה 

מה שחשוב", אמר אולמרט לברק, לפחות לפי מה שידוע לנו.
מלחמת לבנון השנייה מצאה ראש ממשלה ושר ביטחון שהציבור 
תפס כלא מנוסים, ורמטכ"ל - דן חלוץ - שהגיע מחיל האוויר. דו"ח 
וינוגרד שחקר את כשלי המלחמה מרבה לעסוק ברקע הדל, בחוסר 
הפזיזות  הדרכים  עם  יחד  השלושה,  של  הידע  ובמיעוט  הניסיון 
וינוגרד היו קטלניים.  שבהן קיבלו החלטות גורליות. החצים שירה 
ראש הממשלה ושר הביטחון לא הביאו איתם שכפ"ץ מהבית שיגן 
עליהם. אולמרט נתפס כבר אז כאיש נהנתן ומושחת, ופרץ לא היה 
המקצועיים.  האיגודים  לטובת  שגרף  ההישגים  על  להישען  יכול 
שניהם נותרו חשופים. ההסברים שלהם לא תפסו נפח ולא היו בעלי 

משקל, מהסיבות הללו בדיוק. גורלם נחרץ.
מבטיחה.  הייתה  לציין,  יש  ההתחלה, 
נאום  את  אולמרט  אהוד  נשא  ביולי  ב־17 
ה"עד כאן" המפורסם שלו במליאת הכנסת, 
בעקבות חטיפת רגב וגולדווסר. "יש מצבים 
כאן'",  'עד  לומר  צריכה  המדינה  שבהם 
לאהדה  וזכה  הרועם  בקולו  אולמרט  הכריז 
רובי  היה  הנאום  אחרי  אותו  לחבק  שניגש  הראשון  קיר.  אל  מקיר 
ריבלין, היום נשיא המדינה, שנחשב יריב אישי קשה לאורך השנים. 
בסקרים עלו אולמרט ופרץ לעננים עם 80 אחוזי תמיכה לכל אחד. 
מי היה מאמין שישמע כמה שבועות לאחר מכן מפי אולמרט נאום 
אפולוגטי ומדכדך, תחת הכותרת "אני ראש 

ממשלה לא פופולרי".
כל  את  חיסלה  השנייה  לבנון  מלחמת 
הלך  למעשה,  אולמרט,  ההנהגה.  שדרת 
חקירות  שהעצימו  לפני  הרבה  הביתה 
מעורב,  היה  שבהן  השחיתות  פרשיות 
פרץ   .2008 בספטמבר  התפטר  ושבגינן 
וברק  העבודה,  מפלגת  מראשות  הודח 
בקלות  תפס  הניסיון  בעל  הביטחוניסט 
במאי  שהתקיימו  בפריימריז  מקומו.  את 
להעפיל  אפילו  פרץ  הצליח  לא   2007
לסיבוב השני, אליו הגיעו ברק ועמי איילון. 
וחצי,  שנה  אחרי  התפטר  חלוץ  הרמטכ"ל 
הציבורית  לזירה  חזרה  אחר  וגישושיו 
מי  קפלינסקי,  משה  הרמטכ"ל  סגן  כשלו. 
גם  עזב  חלוץ,  את  להחליף  אמור  שהיה 
מבחוץ,  רמטכ"ל  הוצנח  התפקיד  אל  הוא. 
אי־האמון  את  שביטא  מהלך  אשכנזי,  גבי 

הכללי במפקדים. 
טוב.  פוליטיקאי  הוא  נתניהו  בנימין 
"לא  הצהיר:  שלו  הראשונה  בקדנציה 
אחזיק את תיק הביטחון", כפי שעשה פרס 
שני  למנות  ידע  השנים  לאורך  בשעתו. 
ואלוף  ויעלון(  )ברק  לשעבר  רמטכ"לים 
ביטחון.  כשרי  מרדכי(  )יצחק  פופולרי 
את  וחטפו  צרה  בעת  עליו  הגנו  השלושה 
אלה  בימים  גם  במקומו,  הבליסטראות 
שבהם הולך ומסתיים מבצע "צוק איתן". 
לשמור  תמיד  וידע  בחוכמה  נהג  נתניהו 
הביטחון  שרי  עם  ביחסים  הרמוניה  על 
בסוף  מרדכי  עם  הסכסוך  למעט  תחתיו,  שכיהנו  והרמטכ"לים 
נתניהו  של  השכפ"ץ  הוא  הזה  הטוב  הקשר  הראשונה.  הקדנציה 
מפני כל תרעומת על מחדל בטחוני. בין אם זו ועדת חקירה, ובין 

אם דעת הקהל. 

ניתוח

שלום ירושלמי

"יש מצבים שבהם המדינה צריכה לומר 'עד כאן'", הכריז אולמרט בקולו 
הרועם וזכה לאהדה מקיר אל קיר. בסקרים עלו אולמרט ופרץ לעננים עם 
80 אחוזי תמיכה לכל אחד. מי היה מאמין שישמע כמה שבועות לאחר מכן 

מאולמרט נאום מדכדך, תחת הכותרת "אני ראש ממשלה לא פופולרי"
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