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האופציות את מנתחשם־אור יונתו לקרותה יכול זה האם

המילו את להביא יוכל לא צה״ל שבו
ביטוי, לירי שלו אים

לפ־ אסד של מצבו סרירים, בכוחות
 סוריים, סדירים אלף 400 לא־-רע: מ״ז
 של יבשתי סדיר כוח אלף 130 מול

צה״ל.
 ביטוי לידי להביא יוכל שצה״ל כדי

 שברשותו, הטנקים 3900 כל את
אלף 310 עוד לגייס צריך הוא לפמ״ז,

 בשלושת פגיעה בעזרת הגיוס את
 ימ״חים), צירים, המרכיבים(אוכלוסיה,

 מערכי של מהירה הבקעה ועל־ידי
ברמת־הגולן. צה״ל

 הזאת, באפשרות מכירים בצה״ל
 לא סיבות מיני שמכל היא וההנחה
והכו הגיוס, של רציני שיבוש יתבצע

 ולהשהות לבלום יצליחו הקיימים חות
 יוכל המגוייס שצה״ל עד הסורים את

ביטוי, לידי עוצמתו את להביא

מדברים. לא צה״ל של האלופים
ליי לא לציטוט, לא לפירסום, לא

חום.
 הש־ של ראשי־התיבות — השב״ב

 רמט־ בצבא, עכשיו המובילה לישיה
 ברק אהוד שלו הסגן שומרון, דן כ״ל

 — בן־נון אביהו חיל־האוויר ומפקד
הח האסטרטגיה יישום בשלב התחילו

 בין תהיה מלא למיצוי הבאתה דשה.
 כל של העיקריים מכתיבי־המדיניות

 במדינת־ישראל, שתמשול ממשלה
 גם ואולי סוף־העשור, ועד מעכשיו

כן. אחרי הרבה
 בידי מפקידה שצמרת־צה״ל הכלי

 המלצותיה בצירוף מעצבי־המדיניות,
 המרכיבים אחד הוא בו, השימוש לאופי

הישר המימשל של ביותר החשובים
 הזה, הכלי המדיניות. בתיכנון אלי

כללי. טיפול עכשיו עובר צה״ל,
 מעל סוף־סוף ירד שהלביא אחרי

 של הנוכחית הצמרת לרווחת הפרק,
 הכוח. את לבנות להתחיל אפשר צה״ל,
 מה להחליט צה״ל צריך לשם־כך, אבל,

בו. ישתמשו תנאים ובאיזה יעודיו, הם
החליט. וצה״ל

מי נגד
סור הוא צה״ל של המזויין האויב

יה.
 גם בחשבון מביא בהחלט צה״ל
 במילחמה להילחם שיצטרף אפשרות

 רק זו אבל, השכנות. ל כ נגד כוללת
 תיאורטי, תרגיל מין הבאה־בחשבון.

 הכוחות בהקצאת בפקודות, שנשאר
 התוכניות את העתידיות ובמשימות

 במגירה. ונועל צה״ל מכין האלה
 עצמו את מכין צה״ל בלב, בראש,

 הכריזו שמנהיגיה בסוריה, למילחמה
 רמת- את לעצמם להחזיר כוונתם על

 אל־אסד שחאפט׳ למה ולהגיע הגולן,
ישראל." עם אסטרטגי ״איזון מכנה

 שעבר השבוע של השלישי ביום
 מוצטפה הסורי, שר־ההגנה הודיע
 ויש, במשימה, עמדה שסוריה טלאס,

 ישראל בין אסטרטגי איזון סוף־סוף,
ובינה.

האסטרטגי האיזון
האסטר ״האיזון על שהחליט אסר,

 הסכם־ על חתמה שמצריים אחרי טגי״
 את לבנות התכוון ישראל, עם השלום

 את לבדו, לנצח, שיוכל כך הצבאי כוחו
 זה עבורו ״לנצח" אם השאלה ישראל.
 את להביס או רמת״הגולן את לכבוש
 בעיני שאלה אינה כמעט זו — ישראל
 בדעתם המאוחדים צבאיים, מומחים

 במחטף להצליח היא אסר של שהכוונה
וקצר־מועד. רחב־היקף טריטוריאלי

 חושבים בכלל, אם מאוד, מעטים
 הסורית, בצמרת מישהו או שאסר,
 סורית יכולת פיתוח על ברצינות חושב

 המחשבה ישראל. את להביס עצמאית
 סורי/ עימות בונה הנוכחית הצה״לית
סו בתוקפנות״פתע שיתחיל ישראלי.

רית.

התפר
 במשימה להצליח יוכל שאסר כדי

זמן, צריך הוא שלו,
— 14 ....

 כאשר שכותבים מה זה אגב, לפמ״ז,
מקו לפי צה״ל. על מיספרים מזכירים

זרים. רות

 על אותם להביא לפמ״ז, מילואים אנשי
 להציב למחסני־החירום, צירי־התנועה

 פקודות, להם לתת הכלים, על אותם
 אל מאורגנת בצורה אותם להביא
וההיערכות. הכינוס שטחי

 איזה
 שק 1

יכריע?

החלופות
 הלביא את שקירקעה האסטרטגיה

שבו ביום עוסקת
לפעול. להתחיל צריף המגוייס צה״ל

 בעזרת יעשו בצה״ל, מניחים זה, את
 מערכות־נשק בעצם שהן החלופות,

במטרות, מהירה ולפגיעה לזיהוי

אסא
 בתיכנון כיזם העוסק אסא, חיים

 _ החלופות להפעלת שיטות ובפיתוח
 (קבוצת פרטית במיסגרת העתידיות,

 את האחרונה, השנה עד לבש, אלחן),
חיל־האוויר, מדי

 לא הן ״החלופות טוען, הוא ״לא,״
כשמ הגנתיות. בהכרח לא הן מיבצר.

בה לא הן בעולם החלופות על דובר
היבט: להן יש אלא הגנתיות כרח

התקפי.״
החלו הנשק שילוב האם •

האסטר בחשיבה העתידי, פי,
 על בנוי אינו ישראל, של טגית

הגנה?
בהכרח." ״לא
בנוי? הוא מה על •

 ועל הרתעה על בנוי החלופי ״הנשק
תגובה.״

התגובה הפעלת האם •
 מער- קריסת על מעידה אינה

< כת־ההרתעה?
ההרת אבל נקודת־זמן. באותה ״כן,

והיוז נקודת־זמן, אותה עד פעלה עה
מוגבלת.״ השני הצד של מה

 המיבצ־ המשמעות מהי •
החלופות? בניית של עית

באסטרט עוסקים שאנחנו ״מכיוון
 יוזמה, אסטרטגיית ולא תגובה, גיית

 כף המערכות את לבנות צריכים אנחנו
מבחינ ביותר הגרוע המצב על שיענו

הפ האוייב. מבחינת ביותר והנוח תנו,
 היא כזאת בסיטואציה המערכת עלת

 אסטרטגית־צב־ ולא מדינית, שאלה
אית."

המדינית^ השאלה
 ״צריו,״

 יריב אהרון
 שא למה
 מה את

 מוסיף
 אסטרטרים

 לקרוא ״צייר
 פניו בשום אבחנה.

 באמ^ א־פריורית הנחה
1 יש הכל, בסר לערבים,

כלומר? •
 הוריע אסר שנה ״לפני

טלאס השבוע אסטרטגי. לאיזון


