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 סטודנט תמיר, עא:י שד עטו פרי ז!ה, מאמר
 תל• כאויכרסיטת מ־מדעי־הימריגה לכלכדה

 ה־ לסידרת ותגובה תשובה מאמר הוא אביב,
 הזה״ ״העולם של הצבאי הפרשן של מאמירים

 האח־ בהח־שים שהתפרסמה עסידרור, בנימין
 ׳׳. וביטחון ״גבולות חסידרה במיסגרת רוגים

 בלבד הכותב העת על שנכתבה זו, בסידרה
 עסי״ הציג !הפרטיות, תפיסותיו את דסשקפת

המקוב התפיסות את המבטאות עמדות דרור
 פיהן על הישראלית. הביטחון במערכת לות

 הכאה המילחמה של תפריטה את לתורת ניסה
ב ערב, למדינות ישראל בין לפרוץ העלולה

 מבלי 0/ יוני לגבולות תיפוג שישראל מקרה
 עד הערבית. הצבאית בעוצמה צימצום לתבוע
 הגיב השניה״, חיטין ״מילהטת שד זה תסריט

 במאמר צ)11<ו הזה״ (״העולם תמיר שאבי כבר
 המימפד שד הבסיסית האמונה עד לערער שבא

 כי הישראלית, הביטחון מערכת ושד המדיני
 תרע פירוזו, תוך אפילו מסיני, צה״ל נסיגת
 ישראל, שד הצבאי מצבה את משמעותי באורה

 הוויכוח במיסגרת המתפרסם הנוכחי, במאמר
 מנפה האפשרית, הנסיגה השלכות עד הציבורי

 נוספות צבאיות תפיסות לערער תמיר יטאבי
ר בנימיובמאמריו. ביטוי לידי שבאו כפי עמידרור, ־טל רו ד מי ע

 הזה זו(העולם בסידרה הראשונה הכתבה עיקבות ף*
 תגובות במיספר אישיות, בשיחות נתקלתי )2116 ■■

 הקשר בעיית סביב אי־הבנה היה למרביתן שהמשותף
 אלה תגובות הצבאי. הביטחון לרמת השטח גורם שבין

 של הבסיסית הקביעה כי לי, ״להזכיר״ במאמץ מתמקדות
 הלאומי הביטחון לעניין כי דהיינו, — זו מאמרים סידרת

 ״הזק״ יהיה מפורז סיני מאחרי הערוך צה״ל ישראל, של
 על למעשה מערערת — הנוכחית בהיערכותו מצה״ל יותר

 שביטויה נוסחה שטח־ביטחון, כי ה״קדושה״, הנוסחה
 ובכל ״תמיד, כי עמידרור של בקביעתו מובא המובהק
 הזח (העולם ביטחון״ .יותר פירושו שטח יותר מיקרה,
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 אילוצים!תוגה מערכת נר תחוו
 גסו״ס, טריטוריאלי מרחב סייס

 שטח תוספת נר רו שמענו
בטחון אונון פירושה

 גורם בין הקשר סביב המתמקד קוראים, של אחר סוג
 אחרי טיעוני את תוקף הצבאי, לרמת־הביטחון השטח

 להן, דומות או שאותן, עמדות לי מייחס הוא פיו שבהבל
 שגם אלא הראשונה, בכתבה למצוא שאין בלבד זו לא

 הפיל־ במיטב שימוש תוך אפילו למצוא יקשה להן רמזים
 של תגובתו זה לסוג אופיינית התלמודית. פוליסטיקה

הרח על־ידי טעוני את להפריך המנסה עמידרור, בנימין
 לחלוטין לו שברור בעוד אבסורד, לכלל להבאתם עד בתם,

 הטיעון את טוען הייתי אילו רק תקפה היתה זו טכניקה כי
 שטח יותר מיקרה, ובכל ״תמיד, כי היינו, — לשלו ההפוך

ביטחון״. פחות פירושו
 הנוסח הן הטיעונים, שני ביי להראות תנסה זו כתבה

 בהבל־פיו, לי מייחס שהוא הנוסח והן עמידרור של
 הצבאי האבסורד של קטביו שני בהיותם לחלוטין, מופרכים

 עמידרור, של כשל־הבנה מתוך לי המיוחס זה בעוד וכי —
 הצבאי. הניסיון על־ידי והן ההיגיון על־ידי הן מופרך
 השטח. גורם של העצומים יתרונותיו את שולל בהיותו

 כרוך בהיותו מופרך, עמידרור, על המקובל — השני הרי
 יתרונותיו ניצול על־ידי השטח בגורם המוטעה בשימוש

אבסורד. עד
 לאי־ההבנה רק לא סימטריות אלה שתגובות מאחר

 בקרב להלכי-הרוח גם אלא הרחב, הציבור בקרב הרווחת
ה מרבית בקרב גם וכנראה בישראל, ההחלטות מקבלי
 שטח־ביטחון שהנוסחה ומאחר צה״ל, של הבכירה קצונה

 מכשלה מהווה עמידרור על־ידי הקטיגוריאלי בניסוחה
 בבעיית ענייני דיון לכל עצומה ופסיכולוגית מתודולוגית

 קצר דיון להקדים לעצמי חובה רואה אני מסיני, הנסיגה
 הביטחון רמת לבין השטח גורם שבין הקשר לבעיות
 והחסרונות היתרונות במיפוי שאמשיך קודם וזאת הצבאי,

 מטרתה שהיה מיפוי — צה״ל עבור סיני בפירוז הכרוכים
זו. כתבה של הראשונה
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 מרחם קיים נתונה אילוצים מערכת כד תהת
 תוספת לד מעבר אשר ם, יי מסו טריטוריאלי

 מתי יודע איני ביטחון. אובדן פירושה שטח
 ״שטח־׳ביטחון״, הנוסחה ״נתקדשה״ מי ועל־ידי

 אין זו ״אשמה״ כי ספק לכל מעבר לי כדור אך
ש אף שכן, הצבאית. ההיסטוריה עד להטיל

 השטח למרכיב כי מוכיחה הצבאית ההיסטוריה
ה הביטחון רמת בקביעת מכרעת השיבות

 לשטח אין אף מסויימות בנסיכות וכי צבאי,
 מופת בדוגמות גם משובצת הריהי תחליף,

 שדל ומספקת השטח, כגורם מוטעה ובשימוש
 — מסוייטות בנסיכות בי המלמדות, דוגמות

סיכון. תופפת מהווה שטח תוספת בל
ובלתי־חזויות, בלתי־מתוכננות בחלקן, הן, אלה דוגמות

 הצד על־ידי והן השטח בתוספת שזכה הצד על-ידי הן
המעוג מתוכננות תוצאות הן בחלקן אך זה, שטח שאיבד

 צד הניעו אשר מוקדמים, אופראטיוויים בשיקולים נות
 יריבו את לפתות :מזו יתירה ;השטח על ״לוותר״ אחד

 פריסת אשר מסויים, טריטוריאלי מרחב על להשתלט
הצבאית. היערכותו את מחלישה בו כוחותיו
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 גבולות את לתחום זה דיון של שמטרתו אחד **

 יחסיותו את ולהמחיש השטח, בגורם המוטעה השימוש
 עצמי רואה אני אחרים, במרכיבי־עוצמה תלותו ואת

 חשיבותו את המאשרות הוכחות הבאת של החובה מן פטור
 שכן, הצבאי. הביטחון רמת בקביעת השטח גורם של
 בהיותה שלי, לסניגוריה זקוקה זו עמדה שאין בלבד זו לא

 שאני אלא ההיסטורי, הצבאי הניסיון כל על־ידי מוכחת
 ובמקום השטח גורם של למרכזיותו יפה־יפה מודע עצמי
 השטח גורם של למקומו בהתייחסות זו, בסידרה אחר

 אלה כל עשויים והלבנונית, הסורית הירדנית, בחזית
 על־ידי — לניגוח נוחה מטרה להם מצאו כי הסבורים

 המקובלות כל את שמעמיד במי אותי מציגים שהם כך
הם כי למצוא עלולים אלה כל — ראשן על הצבאיות

תנועה, בקרבות
 תהיערכוות מרחב

 תמינימל מורחב הוא האופטימי
הגנה המאפשר

ש ככל וכי עלי, המושלכים הירהורי־ליבם את תוקפים
 המזרחית בחזית השטח גורם של מקומו בראיית מדובר

מהותיים. חילוקי־דיעות בינינו אין והצפונית,
 איפוא, בה, אין השטח גורם של מיגבלותיו קביעת

 מפני אזהרה של תמרור רק. היא אלא ערכו, שלילת משום
 בהרחבת תמיד הכרוך שימוש ביתרונותיו, המוטעה השימוש

 המושכל השימוש והפיכת אבסורד, עד אלה יתרונותיו
עצמית. למלכודת־פתאים בהם והמאוזן

 גורם של תלותו את הממחישות להלן, שיובאו הדוגמות
 מתוך קטן מידגם רק הן אחרים, עוצמה במרכיבי השטח

 . ממגי מונעת הצימצום חובת שרק אחרות דוגמות עשרות
 מדפיס השפעת הנסיבות, ככל במעט •הצגתן: את

 :היינו שלילית, המערכת!הלוגיטטית עד השטח
 * הלוגיסטית המערכת עומדת שכפניהם הקשיים

פרו שעליו השטח שגדל ככל והדלפיס גדלים
 שגדל ובבד זו, מערכת שמשרתת הכוחות סים

 ה• התשתית לבין הלחימה זירות כין ׳המרחק
לוגיסטית.

מסויימת אווירית הגנה מערכת של האפקטיוויות •

 שטח תוספת כל נמעט!וגיד,
 תחזית, תת׳ את תאוינת

 התעדנות את ומדללת
מנחיתות הסובל צבא, עטו

 היא שעליו הטריטוריאלי המרחב שקטן ככל ותלו תקטן
 מעדכת־הגנה קיום מסויים צבא עבור אם להגן. צריכה

 מינימלית רמה לקיום הכרחי תנאי הוא יעילה אווירית
 לו כדאי״ ״לא כי ימצא זד. צבא הרי צבאי, ביטחון של

 התפרסות שכן נוספים, נרחבים שטחים על להשתלט
 1 שלו האווירית ההגנה מערכת את לדלל עלולה כוחותיו

קיומו. עצם על חמור איום שתציב לרמה עד
•  מיתרון נהנה אויבו כי סבור מסויים צבא אם ,
 אסטרטגיה לו לסגל ייטה הוא בקרבות־תנועה, ברור

 אויבו יתרון את לנטרל ינסר. שבמיסגרתה דפנסיווית,
 במערכות־ הקרב זירות הרוויית על־ידי בקרבות־תנועה

 המכסימלי היחס השגת על־ידי היינו: ואגדי־כוחות, נשק
 של הטריטוריאלי המרחב לבין הכוחות כמות בין האפשרי

הטריטו המרחב זה, צבא לגבי בי ברור הלחימה. זירות
הטרי המרחב הוא מיגננתית להיערכות האופטימי ריאלי

 שכן עצמו, על להגן לו המאפשר המינימלי טוריאלי
 של ביותר הגבוהה ההרווייה מושגת זה מינימלי במרהב

ץ הלחימה. זירות
 עד השתלטות של הסיקרה את להוציא •
 שבו מיקרה — חיצוניים״ ״קווים מתוך שטח

 תמיד, — החזית קו את מקצרת השטח תוספת
 כרוכה השטח ש? העומק הגדלת!ממד ובהכרח,
 להקצות בצורך וממילא החזית, קווי בהארכת

אדה. קווים על שיגנו בוהות
 יחסי־הכוחות שיהיו הצנועה, ההנחה את נקבל אם

 יחס קיים נתון איום כל מול יהיו, אשר האיכותיים
 המגן חייב שאותו המרחב לגורם הכוח גורם בין מינימלי .

 את זו להנחה נוסיף ואם זה, איום לסכל כדי לקיים
 כאנושיים, התקציביים המשאבים, נדירות של התופעה

:הבאה המסקנה מאליה תובן
מרחב־היערבות קיים נתון כוח־ימגן כד לגסי


