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במלאת חמש שנים ל'צוק איתן', מאזן האימה ברור: ישראל לא מעוניינת בחזית דרומית, וחמאס 
מצדו מעוניין הרבה פחות מישראל בסבב לוחמה נוסף, שיהיה הרה־אסון עבורו  • האם 'ההרתעה 

הישראלית' התמוססה?  • האם השתיקה מול הבלונים וה'הכלה' של העפיפונים לא העצימו 
את המוטיבציה של החמאס?  • האם יצליח החמאס לבנות 'חיל־אוויר' זעיר?  • והאם הכנסת 
הכספים באישור ישראל היא 'פחדנות' או דווקא צעד מחוכם שפוגע בחמאס?  • גיליון הערכה

חמש שנים למלחמה שאיש לא רצה בה | ה'הרתעה' הוחלפה ב'מאזן אימה הדדי', המנהרות הושמדו והגיע עידן ההפגנות, הבלונים והעפיפונים

במבט לאחור
מראש הצוק

מלאו  בו  ביום  מפליא,  תזמון 
נמצאה  איתן,  לצוק  שנים  חמש 
המנהרה ה־18 של חמאס בגבול 

העבודות הש במהלך  ־הרצועה. 
הקב"א  מכשול  לבניית  גרתיות 
תוך  אינדיקטיבי(,  בטון  )קיר 
בעומק  קודחת  שהגיליוטינה 
קרקעי  תת  בור  התגלה  האדמה, 
למקום.  הוקפצו  וכוחות  הופסקו  העבודות  גדול. 
על פי הצבא, המנהרה שנחשפה בצד הישראלי של 
הגדר, במרכז דרום רצועת עזה, היא מנהרה ישנה, 

־ולא כזו שנחפרה לאחרונה. לדברי דובר צה"ל, המ
נהרה לא מהווה איום ולא הייתה מיועדת להפעלה 

על ידי חמאס בתקופה הקרובה.
ב־2014, חמש שנים קודם לכן, עוד לפני צוק 
בעוטף  הראשונות  המנהרות  אחת  התגלתה  איתן, 
שיטות  את  בצבא  הכירו  לא  ההן  בשנים  עזה. 
בוקר  באותו  שהגיע  החקלאי  חמאס.  של  הפעולה 
לשדה, זיהה ממש 'במקרה' )!( בור קטן. רק לאחר 

זמן התברר שמדובר בסוג של פריסקופ, פיר שאותו 
פתחו הפלסטינים כדי לבדוק את הנעשה מעל לפני 

השטח.
עיר שלמה של מנהרות ממוקמת מתחת לעזה, 
העומק לא גדול, והסטייל הוא לא של חיזבאללה, 
ומאובזרות.  מקצועניות  ענק  מנהרות  נחצבו  שם 
כדי  שמספיקות  במנהרות  מדובר  זאת,  בכל  אבל 

לעבור את הגבול.
מצרים,  בגבול  גם  במנהרות  השתמש  חמאס 
לו  ישב  מורסי,  בימי  ויבוא".  "יצוא  של  למטרות 
פלסטיני ברפיח, דפדף בקטלוג של מכוניות, בחר 
הזמנה.  וביצע  ואביזרים,  צבע  ייצור,  שנת  מודל, 
קיבל את המכונית מסוכן המכוניות במצרים,  הוא 
וזול.  אלגנטי  לומר,  יש  מה  המנהרות.  ערוץ  דרך 
כלכלת חמאס התבססה )בין היתר( על גבית מיסים 
העסקים  שגשגה,  עזה  המנהרות,  דרך  מההברחות 
הערוץ  היו  שהמנהרות  לזכור  יש  זה  לצד  פרחו. 

העיקרית להעברת אמל"ח מסיני.
אלא שאז, הרבה לפני כולם, הפנים א־סיסי את 

הקשר ההדוק בין הטרור של "ויליאת סינא" )מחוז 
עם  שחלאס  והחליט  לחמאס,  דאע"ש(  של  סיני 
נוסח  הייטקי  בפתרון  להשתמש  במקום  המנהרות. 
ישראל, קיר חכם עם חיישנים תת קרקעיים ואיבזור 

־טכנולוגי, חפר א־סיסי מנהרות מהים, מילא את המ
נהרות במים, והטביע את התקוות והשגשוג הכלכלי 

של חמאס עזה.
בפרויקט  עצומים  משאבים  השקיע  חמאס 
הכלות  עיניהם  מול  אל  וקורס  שהולך  המינהור, 
ביותר  המשמעותי  האסטרטגי  הנכס  מנהיגיו.  של 
של חמאס מתפוגג ונעלם, עשרות מיליוני דולרים 
 66 מתוך  לטמיון.  ירדו  עזה,  ותושבי  חמאס  של 
קילומטר,   37 כבר  הוקמו  מכשול,  של  קילומטר 
מטרים  שישה  של  בגובה  בטון  בחומת  מדובר 
האדמה.  בעומק  מטרים  ועשרות  האדמה,  מעל 
חיישינים  מוצמדים  קרקעי  הביטחון התת  קיר  אל 
טכנולוגים המזהים ניסיונות פריצה וחדירה. על פי 
חודרות  מנהרות  יותר  יהיו  לא   2020 בסוף  הצפי, 

של חמאס לישראל.

חמאס השקיע 
משאבים 

עצומים בפרויקט 
המינהור, שהולך 

וקורס אל מול 
עיניהם הכלות 

של מנהיגיו. 
הנכס האסטרטגי 

המשמעותי 
ביותר של חמאס 

מתפוגג ונעלם, 
עשרות מיליוני 

דולרים של חמאס 
ותושבי עזה, 

ירדו לטמיון

ט. כץ
צילומים: פלאש 90

לוקוס תמורת בלון
־חמש השנים מאז 'צוק איתן' )בלשון הפלסטי

נים: "אל עסף אל מאכול", כלומר, "הקש האכול"( 
־היו השנים השקטות ביותר בעוטף מזה שני עשו

רים. מאוגוסט 2014 ועד מרץ 2018 לא ירה חמאס 
באזור  שרר  וחצי  שנים  שלוש  אחד.  כדור  אפילו 
שקט מופתי, ואז לפני שנה וחצי הופרה האידיליה, 
נהרגו  חיילים  לאזור העוטף. שני  חזרה  והאלימות 

ושישה אזרחים נפצעו.
לא  שממדיה  התשה  מלחמת  מתנהלת  בשטח 
היא חמורה  יציאה למלחמה, אך מאידך  מצדיקים 
ומטרידה, אין ספק, כך לא נראית שיגרה. הפגנות על 
הגדר, ירי רקטות, ירי טילי נ"ט נגד אזרחים, בלונים 
ששורפים שדות, רחפנים שמוצמדים אליהם חומרי 
נפץ, ומדי פעם שיגור טועה שיל טיל ואזעקות צבע 

אדום שמשבשים את החיים.
חמאס מודע לכך שכל יום שעובר, עם כל מטר 
של מכשול, הוא מאבד עוד ועוד מהנכס המשמעותי 

שלו, המנהרות. חמאס יודע היטב שגם אם יחליט 
כאלה,  שבעומקים  הרי  מנהרות,  ולחפור  להמשיך 

־המשימה הופכת לכמעט בלתי אפשרית. העדר אס
הנדסית  פעילות  יחייבו  וכובד הקרקע,  פקת חמצן 

מורכבת מאין כמוה.
בעל  הוא  חמאס  של  המנהרות  פרויקט  ביטול 

־השלכות משמעותיות על הדוקטרינה הצבאית שב
נתה הזרוע הצבאית של הארגון ועל דרכה המדינית 

של התנועה.
 ,18 מספר  מנהרה  נחשפה  שבו  היום  באותו 
יירט הצבא רחפן של חמאס שחדר לשטח ישראל. 
בתנועה מאמינים כי באפשרותם לפתח "חיל אוויר" 
של רחפנים ומטוסים ללא טייס, זאת בנוסף ל"חיל 
ים" שיצויד בסירות קרב. המטרה היא להפתיע את 
זאת  עם  עתידי.  בעימות  ומהאוויר  מהים  ישראל 
בחמאס מבינים כי אמצעים דלים שכאלה לא יוכלו 
אותן  מצליחות  היו  שאולי  כפי  מערכה  להכריע 

מנהרות התקפיות.
לעוטף  התווספו  איתן,  צוק  מאז  הכל,  למרות 
אלפי משפחות שמגיעות לאזור, בנימוק של איכות 
חיים. לא ייאמן, שריפות, בלונים ואזעקות, והתור 
לעזה  הסמוכים  בישובים  להתגורר  המבקשים  של 
להתווכח,  אפשר  אי  עובדות  עם  ומתארך.  הולך 
בשנים האחרונות צמחה האוכלוסייה בעוטף בכ־15 
אחוזים!! העיר שדרות חווה תנופת פיתוח אדירה; 
בניינים רבי קומות צומחים לצד בתים צמודי קרקע, 
אם תנסו למצוא דירה בשדרות, תגלו שאין להשיג 

בכל העיר אפילו דירה פנויה אחת.
חמאס  איומי  מול  להתמודד  החליטה  ישראל 
את  מכנים  בצבא  אזרחיים,  מנופים  באמצעים 
צמצום  כלומר,  בלון".  תמורת  "לוקוס  המדיניות: 
והרחבה של מרחב הדיג, ושליטה בשסתום ההזנה 

־של מעבר כרם שלום. למעשה, כרם שלום הוא צי
נור החמצן של עזה, ממנו נכנסות הסחורות לרצועה 

בה חיים כשני מיליון בני אדם.

בנייה  וחומרי  בטון  ישראל,  של  הדילמה  הנה 
נכסים לעזה, והאו"ם מבטיח שהשימוש בהם נעשה 

־תחת פיקוחו ההדוק, ולמטרות אזרחיות. אלא של
־מעשה אין ספק שתעשיית המנהרות מתבצעת בא

דיבות ישראל. שני מכשירי MRI פועלים ברצועה, 
כל אחד מהם צורך בלון הליום ענק. ממש לאחרונה 
בהם  חודשים  לאחר  זאת  לרצועה,  הליום  הוכנס 
הוטל צו אלוף. אז מכשירי ההדמייה אולי פועלים, 
אבל גם הבלונים מתרוממים בסיטונאות, די בליטר 

אחד של הליום, כדי למלא אלפי בלונים.
של  המדיניות  על  ביקורת  מותחים  רבים 
שכיהן  יעלון  בוגי  הוא משה  בהם  הבולט  ישראל. 
כשר הביטחון בתקופת צוק איתן. "זלזלנו בהצתת 
השדות שהתחילה באפריל 2018. זו הפרת ריבונות 
וצריך לגבות מחיר מיד. יש לנו את העוצמה, ואם 

מפעילים אותה נכון, החמאס מבין את זה".

סף התגובה, סף הסיבולת
לתושבי העוטף נמאס, הם מצפים לפתרון קסם 
ומשמאל  מימין  פוליטיים  גורמים  הממשלה.  מצד 

־מותחים ביקורת נוקבת על התנהלות מקבלי ההח
לטות: "אובדן ההרתעה", "חמאס שולט על גובה 

הלהבות", ועוד ועוד.
איתן, אכן התמוססה?  צוק  האם ההרתעה של 
המציאות האבסורדית בשטח היא שארגון טרור דל 
משאבים, שגם אחראי על חייהם של כשני מיליון 
בני אדם, הוא זה שממטיר טילים על מעצמה צבאית 
ובאמצעים פרימיטיביים, משבש באופן יום יומי את 

חייהם של עשרות אלפי בני אדם.
מצד שני, אין ספק שחמאס מורתע, אם לא כך, 
הוא היה פותח מזמן במערכה נוספת, כדי להיחלץ 
המצב הכלכלי אזרחי הקשה בו מבוססת הרצועה, 
ומהכישלון המוכח שלו לשקם אותה. אחת הסיבות 
נרחב  צבאי  מעימות  חושש  שחמאס  המרכזיות 
למערכה  מענה  לו  שאין  העובדה  היא  ישראל  נגד 

ב אז מה היה לנו. טנקים בגבול 
ישראל-עזה. למעלה )מימין 

לשמאל:( מפעל בשדרות 
שעלה בלהבות לאחר פגיעת 

טיל מעזה. מרחב מוגן בנתב"ג, 
חיילים בודקים פיר של 

מנהרה תת-קרקעית. למטה: 
בית כנסת באשדוד שנפגע 

מפגיעת רקטה, בית באשקלון 
שנפגע פגיעה ישירה מטיל. 
Edi Israel/Flash90 :צילום
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מואץ  בקצב  לפתח  ממשיך  חמאס  לכן  קרקעית. 
את טווח הרקטות, שהוכיחו מבחינתו את יעילותן, 

ומשגרים רבי קנים כדי להתגבר על כיפת ברזל.
התמו ישראל  של  לומר שההרתעה  נכון  ר"לא 

במיל.  משנה  אלוף  השבוע"  ל"יתד  אומר  ססה", 

רד"ר ערן לרמן, סגן נשיא מכון ירושלים לאסטרט
הדעת"  "חולשת  על  הדיבורים  "כל  וביטחון.  גיה 
וה"פחדנות" בדרגים הבכירים, פשוט אינם נכונים".
משוואת ההרתעה הבסיסית אמורה לשקף את 
הנזק שביכולת צד אחד לגרום ליריבו בתגובה לנזק 
מול  חמאס  שהתנהלות  נראה  לכאורה  לו.  שייגרם 
ובעיקר חיל האוויר, היא  יכולות הצבא הישראלי, 
לכלוב  שנכנס  ילד  כמו  ממש  רציונלית.  לא  ממש 
בו  יתקע  הוא  אם  יקרה  מה  לראות  כדי  האריה 

מסרגה.
המעצמ ההתמודדות  של  ההיסטוריה  רבפועל, 

תית עם כוחות חלשים בהרבה, ממחישה שוב ושוב 
היחסי,  ההרס  של  המתמטיקה  לא  היא  שהקובעת 
חוזר  לרמן  האסטרטגית.  המטרה  שאלת  אלא 
היה  אילו  וייטנאם.  במלחמת  ומדגים  להיסטוריה 
ממשל ג'ונסון מוכן לפלוש לצפון וייטנאם ולכבוש 
ממשית  הרתעה  לייצר  יכול  שהיה  ייתכן  אותה, 
כלפי המשטר בהאנוי; אך מכיוון שארה"ב, למודת 
אפשרות  מראש  פסלה  קוריאה,  ממלחמת  לקחים 
כזו, הרי שכוח האש העצום שהפעילה, וההפצצות 
כשלעצמן  בהן  היה  לא  הצפון,  ערי  על  המסיביות 

כדי לייצב "משוואת הרתעה" אפקטיבית.
בדיוק כך, צמרת חמאס יודעת היטב שישראל 
לא מעוניינת לכבוש את הרצועה, גם בגלל האבדות 
שאחרי'  'היום  שאלת  בגלל  בעיקר  אבל  הצפויות, 
והחשש משקיעה בבוץ. יתרה מזאת: דווקא משום 
אין  יחסי,  באופן  כך  כל  חלש  יריב  הוא  שחמאס 
שלפיה  הישראלית  הביטחונית  במערכת  תחושה 

יכו ולשלול ממנו את  אותו  להכניע  ודחוף  רחשוב 
לותיו. אפשר תמיד לדחות את חיסולו למועד אחר, 

נוח יותר.
מאזן האימה ברור, ישראל לא מעוניינת בחזית 
דרומית, וחמאס מצידו מעוניין הרבה פחות מישראל 
יודעים היטב שמבצע צבאי  לוחמה. ראשיו  בסבב 
הנכסים  עבורו.  אסון  הרה  יהיה  ישראל,  נגד  נוסף 
והתשתיות בעזה יפגעו, ומצבו המדיני והכלכלי לא 

ישתפר.
ראשי  מהבטן,  עובד  לא  חמאס  לטעות,  אין 
הארגון מנתחים את המצב ופועלים באופן מושכל. 
לאסטרטגיה  מסלול,  תלול  מנשק  חמאס  עבר  כך 
ההליכה  ישראל.  של  בהרתעה  לכרסם  שמטרתה 
באמצעים  שימוש  באמצעות  מתבצעת  הקצה  על 

שנשארים מתחת לסף התגובה הישראלית.
לעקוף  מנסה  חמאס  של  ההתשה  אסטרטגית 
את העוצמה הישראלית בעיקר בביצוע פעולות לא 
מיוחסות, כמו שימוש בארגונים אזרחיים לכאורה, 
הכל כדי ליצור עמימות מכוונות. ההפגנות בסמוך 

רלגדר הן כביכול יוזמה אזרחית, מערך מפריחי עפי
פוני התבערה ובלוני הנפץ, משוגרים על ידי גורמים 
אפילו  ילדים.  ידי  על  ואף  עצמאיים"  "אזרחיים 
ישובים  לעבר  רקטות  חמאס  שיגר  בהם  במקרים 

תחת  והסתתר  אחריות  לקחת  סרב  הוא  ישראלים, 
המנגנון החדש שהוקם ברצועת עזה: "חדר המצב 
של הפלגים". במקרים אחרים טען חמאס שהשיגור 

היה "טעות".
כלומר, חמאס יודע – שישראל יודעת – שחמאס 
ההצדקה  לסף  מתחת  עדיין  נמצא  שהמצב  יודע, 

למלחמה כוללת.

'כשיהיה להם מה להפסיד'
את  למגר  קוראים  בישראל  מיליטנטים  קולות 
ולהנחית  בהם".  "להיכנס  ודורשים  החמאס,  איום 

סי ואבדות בקנה מידה  רמכה שתסב לחמאס הרס 
טונאי. אלוף במיל. יעקב עמידרור ממכון ירושלים 
מה  נוקבת,  שאלה  שואל  וביטחון,  לאסטרטגיה 
יהיה מחיר הפעולה במונחי ירי על מדינת ישראל? 
על  מוצלח  לא  באופן  התבטא  כשהנגבי  בשעתו, 
שאין  השתמע  ומדבריו  עזה,  עוטף  לכיוון  הירי 
תושבי  עליו  קמו  המרכז,  על  לירי  אותו  להשוות 

העוטף בזעם נורא.

"יש  עמידרור:  להיאמר,  חייבת  האמת  אבל 
50 אלף אזרר רהבדל בין ירי על עוטף עזה, שבו כ
חים, לבין ירי על תל אביב, שבה ובסביבתה כמיליון 

ראזרחים. כולם שווים, אבל המספרים שונים, והכ
מות כן קובעת. לא הרי ירי 50 רקטות כירי 5,000, 
ולא הרי 50 אלף איש במקלטים כשני מיליון איש 

במקלטים".
לש לאלה שמציעים  עמידרור  מציע  זה,  רלצד 

דרמטי,  באופן  בתשתיות  פגיעה  של  תרחיש  רטט 
בהן  שפגיעה  ולשכנע  המטרות,  בנק  את  להציע 

אמנם תביא לירידה של ממש ביכולת חמאס.
של  נורמלית  הנהגה  כמו  מתפקד  לא  חמאס 

רמדינה נורמטיבית, אין קשר בין מראות ההרס האז
ובין ההשפעה על חמאס. מה גם שישראל  רחיים, 
בהרג  לסעודיה  או  לרוסיה  לדמות  רוצה  לא  ממש 

אזרחים.
לחסל  שמציעים  לאלה  גם  מתייחס  עמידרור 

המלחמה הארוכה ביותר
ישראלית,  יוזמה  היה  לא  איתן  שצוק  הרי  בו,  שנשטפנו  לנרטיב  בניגוד 
יוזמה חמאסית. צוק איתן היה תוצאה של מיסקלקולציה,  והוא גם לא היה 
רצף פעולות ואי הבנות בין צדדים, המדרדר את המצב למלחמה. למעשה, צוק 

איתן הייתה מלחמה שאף צד לא רצה בה.
מלחמת צוק איתן הייתה המערכה הארוכה ביותר בתולדות מדינת ישראל, 
51 ימי לחימה, שהתמשכו מר י' בתמוז ועד ל' באב תשע"ד. המבצע הוכרז 
בדרום  אזרחיות  לעבר מטרות  עזה,  מרצועת  והולך  גובר  רקטי  ירי  בעקבות 

רמדינת ישראל. הירי החל כתוצאה ממבצע "שובו אחים", לאחר חטיפת שלו
שת הנערים, ורציחתם בר12 ביוני.

התאריך הרשמי של תחילת המבצע הוא הר17 ביולי, אבל האירוע המכונן 
אירע שבוע קודם לכן, בר8 ביולי. חמאס, בשיא תקופת השיגורים של הרקטות 
לעבר יישובי העוטף, הוציא חוליית מחבלים מתוך מנהרת טרור בחוף זיקים. 

במשך שבוע התכונן הצבא ללחימה, ואז יצא למבצע צבאי בעזה.
בשלב הראשון כלל המבצע הפצצות מהאוויר, וירי של חיל שיריון וחיל 
תותחנים אל הרצועה. במקביל, פעל גם חיל הים והפציץ מטרות בעזה. בר17 
ביולי נכנסו כוחות קרקעיים של הצבא לרצועה, במטרה להרוס את מנהרות 
ישראל,  מדינת  לעבר  רקטות  חמאס  שיגר  איתן,  צוק  ימי  כל  לאורך  חמאס. 

שמרביתן יורטו על ידי סוללות "כיפת ברזל".

זר נהרגו מפגיעות רקטות  ועובד  נהרגו, 5 אזרחים  68 חיילים ישראלים 
כר1,600  בזמן האזעקות.  לב  ותיירת מתו מהתקפת  אזרחים  שני  ופצמ"רים. 
נהרגו,  פלסטינים  כר2,200  השני,  ומהצד  נפצעו.  אזרחים   830 ועוד  חיילים 
אולם קשה לפלג את ההרוגים למחבלים ולאזרחים. על פי דיווחים ישראלים, 

כשליש ויותר מההרוגים הפלסטינים היו אזרחים.
כל צד מתפאר בהישגיו שלו ובתבוסתו של הצד השני, למעשה, המלחמה 
והחולשות של  חשפה את המגבלות של שני הצדדים, תוצאה של החוזקות 
השניים. כך למשל, ישראל הפגינה כוח אש עצום לצד יכולת תמרון מוגבלת, 

מול לוחמת גרילה אורבנית של חמאס ומנהרות.
הישגיה של ישראל בולטים, מדינת ישראל זכתה לתמיכה בינלאומית של 
ברזל  כיפת  מערכת  המתונות.  ערב  ממדינות  וחלק  המערב,  מדינות  ממשלי 
הוכיחה את עצמה, עשרות מנהרות חמאס נהרסו, תשתיות הטרור של חמאס 
נפגעו קשות, והושמדו מאגרי רקטות. למעלה מאלף מחבלים חוסלו. חמאס 
הבין את שפת הכוח ולמד על בשרו את עוצמתה של ישראל, ואין ספק שסבב 

לחימה נוסף מאיים עליו.
שהציב  התנאים  את  קיבל  שחמאס  מבלי  הסתיימה  המערכה  והעיקר, 
בתחילת המבצע. ובהם שחרור אסירים, הקמת נמל ימי ונמל תעופה, תשלום 
משכורות ועוד. לצד זה, הנזק לעזה היה עצום, אלפי בניינים נהרסו או נפגעו, 

כר400 אלף תושבי הרצועה נאלצו לעזוב את בתיהם.
ומהצד השני, חמאס מנופף בהישגים מול המעצמה השמינית בעוצמתה 
בעולם. לאורך כל ימי המבצע, שמר חמאס על יכולת ירי לשטחה של ישראל. 
4,600 רקטות נורו לעבר ישראל, אולם הן גרמו לנזק מועט יחסית. יחד עם זה, 
הירי שיתק את הדרום והביא לדמורליזציה של תושבי העוטף, ולשהות של 
מאות אלפים במרחבים מוגנים. רקטות שנפלו באזור המרכז הביאו להשבתת 
נמל התעופה הבינלאומי היחיד של מדינת ישראל לר24 שעות, כתוצאה מכך, 
נפגעה קשות התיירות למדינה. וכאילו לא די בכך, הרי שבעולם כולו התגברה 

רהדה לגיטימציה לישראל, בעקבות הטענות על הרג אזרחים פלסטינים. וכמו
בן, הפופולריות של חמאס ומנהיגיו עלתה ברחוב הפלסטיני.

טרור תת-קרקעי. פיר כניסה למנהרה שנחשפה בעזה

ירי עז שלא שינה הרבה. טנקים ישראליים יורים לעבר הרצועה
העורף כחזית. אזרח מחזיק 
חלקי רקטה שהתפוצצה 
בסמוך לגבול ישראל-עזה. 
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יעקב עמידרור: 
"אני מזמין את 
אלה שמציעים 
לחסל את 'ראשי 
הנחש', להראות 
את דרך הפעולה, 
שהרי אם לא 
מדובר בכמה 
עשרות מראשי 
הטרור, אין לכך 
ערך. כמי שעסק 
בכך, אני מפקפק 
ביכולת לבצע 
את המשימה"

את ראשי הנחש, כלומר, את ראשי הארגונים. "אני 
דרך הפעולה, שהרי אם  את  להראות  אותם  מזמין 
אין לכך  לא מדובר בכמה עשרות מראשי הטרור, 
ערך. כמי שעסק בכך, אני מפקפק ביכולת לבצע את 

המשימה".
ביוזמה  טמון  יותר  טוב  שעתיד  שחושב  מי 
שתקל על חייהם של התושבים, "וכשיהיה להם מה 
להפסיד הם ילחצו על חמאס להתמתן", כדי שילמד 
למרבה  האוכלוסייה.  עם  חמאס  יחסי  על  לעומק 

הצער, אומר עמידרור, אין לדבר שמץ סיכוי.
הראייה החכמה היא להביט מעבר, אל השלב 
הבא, וזו, לדברי עמידרור, הסוגייה המטרידה יותר. 
מה יהיה אם הטרור יימשך, גם אחרי חיסול עשרה 
ופגיעה בתשתיות הטרור? האם  מראשי הארגונים 

־אז תכניס ישראל כוחות קרקעיים לעזה? אלה שמ
ציעים הצעות שונות, חייבים להסביר כיצד יוצאים 

ממבצע הרס הרצועה, ולא רק איך נכנסים אליו
שישראל  כך  על  חולק  אין  מזה,  יותר  הרבה 
ספק  ואין  פירורים,  לננו  עזה  את  לכתוש  יכולה 
שממשל טראמפ לא יעמוד בדרכה של ישראל, אם 

־אכן תחליט לצאת למבצע צבאי, אם של כיבוש הר
צועה, או של כתישתה המוחלטת. אבל האם באמת 
חושב מישהו שכיבוש הרצועה יהיה טוב ליהודים?

מצפון תיפתח, רק מצפון
בסיסיים,  שיקולים  שלושה  מציג  לרמן  ד"ר 
שעל פיהם קמה או נופלת ההחלטה לצאת למערכה 
רובצת  שם  מצפון,  האיום  הוא  הראשון  בדרום. 
יסוד  אין  נכון,  וקשה.  קיומית  התמודדות  לפתחנו 
חיזבאללה  יכולת  על  נסראללה  של  הרהב  לדברי 
שאם  ספק  אין  אבל  מהמפה.  ישראל  את  למחוק 
תאלץ  האיראני,  המשבר  סביב  הדרדרות  תהיה 
לכיוון  והמאמצים  כל המשאבים  לרכז את  ישראל 

־הגבול הצפוני. במצב כזה, מהלך צבאי ארוך ומתמ
שך בעזה, עלול לפגוע ביכולת הצבאית של ישראל.
הצפוני  בגבול  הישראלי  ההרתעה  "פרופיל 
פועלת  "ישראל  לרמן.  ד"ר  אומר  ביותר",  מרשים 

־בעומק סוריה, תוך הפרה בוטה של הריבונות הסו
במדינה.  איראנית  התבססות  למנוע  כדי  הכל  רית. 
ואין ספק שחיזבאללה לומד ומפנים את המסרים. 
הסיבה  זו  ומורכבת,  קשה  תהיה  בצפון  מלחמה 
יודעים שחשוב מאד  שמקבלי ההחלטות בישראל 

לא להסתבך בחזית בדרום".
ומרכזי,  משמעותי  פחות  לא  נוסף,  שיקול 
ד"ר  המתונות.  המדינות  ומחנה  ישראל  יחסי  הוא 
לרמן מסביר שהעימות בדרום הוא רק רכיב בודד 
במערכה האזורית המורכבת. במצב בו המשבר מול 
איראן הוא קריטי, ישנה חשיבות עצומה לקשרים 

של ישראל עם המדינות היציבות; סעודיה, איחוד 
וירדן.  וכמובן מצרים  עומאן,  האמירויות, בחריין, 

־עימות מדמם בדרום יחבל במארג העדין של הקש
רים הקריטיים הללו.

השיקול השלישי הוא היום שאחרי. כמעט אין 
ישראל  כך שרגע אחרי המערכה, תחזור  על  חולק 
לאותה נקודת מוצא. "כל האמירות על כך שהצבא 
ד"ר  אומר  לאמת",  וחוטאות  מכוערות  הן  מורתע, 
כך,  יקרה אחר  היא מה  לרמן. המחשבה העיקרית 
נניח שישראל תנחית מכה אדירה על עזה, ויש לה 
את כל היכולות לפגוע בעזה באופן מסיבי, ולכבוש 
ישראל מעוניינת  נגיע? האם  לאן  נו,  את הרצועה. 
לכבוש את עזה, לשלוט על שני מיליון פלסטינים, 
ולנהל את השגרה האזרחית ברצועה, כולל אספקת 
כזו  מציאות  והכלכליים?  החברתיים  השירותים 
נהרגו  בהם  הנוראים,  עזה  לימי  ישראל  את  תחזיר 

ישראלים שבוע אחר שבוע.
מדגים  לרמן  ד"ר  נוספים,  שיקולים  וישנם 
של  הצבאיות  פעולותיה  של  הלגיטימציה  בשאלת 
אזורים  שכיסחו  ברצועה  עונשין  פעולות  ישראל. 
ההרתעה  את  לשקם  לכאורה  אמורות  שלמים, 
הצה"לית, וליצור מאזן אימה חדש. אבל הפוך על 
של  למעמדה  אדיר  לנזק  לגרום  עלולות  הן  הפוך, 

ישראל בזירה הבינלאומית. 
הפלסטינים מעוניינים ללכוד את ישראל ברשת, 
הכל  באזרחים,  בעיקר  ולפגוע  להגיב  לה  ולגרום 
לתהודה  בעזה  הפלסטיני  העניין  את  להביא  כדי 

עולמית.
יש לעניין גם השלכה כלכלית. פגיעה באזרחים 
עלולה לפגוע בנגישות ישראל לחלק משוקי הייצור 
היא  ישראל  באירופה.  במיוחד  שלה,  העיקריים 
לעצמה  להרשות  לה  ואסור  ייצוא,  מכוונת  כלכלה 

לפגוע בו.

"אבל  בזעם,  ישראלים  אומרים  טוב",  "הכל 
ובכן,  הקטארי?".  הכסף  את  להם  להעביר  למה 

־בעבר אבו מאזן העביר כספים לרצועה, והמשכו
רות לעזה הגיעו דרך המערכת הבנקאית של הרשות 
הפלסטינית. מה לעשות שכבר תקופה ארוכה, אבו 
מאזן לא עומד בכניסה לרמאללה, ומכוון אצבע כדי 

לעצור טרמפ, שיקח אותו לעזה.
ניקו עזה.  עם  מגע  ניתק  מאזן  אבו  ־למעשה, 

האומות  מטעם  המיוחד  המתאם  מלאדנוב,  לאי 
תיאר  התיכון,  במזרח  השלום  לתהליך  המאוחדות 
לא פעם את יחסו של אבו מאזן לעזה. לדבריו, אבו 
מאזן אמר יותר מפעם אחת שמבחינתו, טוב יהיה 
אם עזה תטבע בים וכל אנשיה ימותו. כלומר, אין 

מנוס מלמצוא ערוץ אחר להעביר את הכספים.
השיקול העיקרי של ישראל בהכנסת הכספים, 
הוא דווקא לחבל במעמדו של חמאס. ד"ר לרמן: 
"יש בהעברת הכספים צעד ישראלי מאד מאד חכם, 
שמכניס לחמאס אצבע בעין ומרוקן את המלחמה 

בישראל מתוכנה".
ג'יהאדיסטי  ארגון  הוא  חמאס  ובכן,  איך? 
דרך  מקבל  הזה  הארגון  ישראל,  להשמדת  הקורא 
דולרים.  מיליוני  ובהסכמתה,  באדיבותה  ישראל, 
צעד כזה מפחית הרבה נקודות מהירואיות המאבק 
של חמאס ומבזה אותו. איך זה שארגון שלא מכיר 
מכבה  כך  בה?  להיעזר  מתחנן  כמעט  בישראל, 

הכסף את האידאולוגיה?
האם לא שגתה ישראל בהבלגה כלפי חמאס? 

העפי מול  וההכלה  הבלונים,  מול  השתיקה  ־האם 
בקרב חמאס?  המוטיבציה  את  העצימו  לא  פונים, 
ד"ר לרמן: "יתכן מאד שנעשו טעויות פה ושם, היו 
חומרה,  ביתר  להגיב  ישראל  על  היה  בהם  מקרים 
הכוללת,  הישראלית  שההתנהלות  ספק  אין  אבל 

היא חכמה ונכונה".

אל"מ )במיל'( 
ד"ר ערן לרמן: 
"לא נכון לומר 
שההרתעה של 
ישראל התמוססה. 
כל הדיבורים על 
'חולשת הדעת' 
וה'פחדנות' 
בדרגים הבכירים, 
פשוט אינם 
נכונים... השיקול 
העיקרי של 
ישראל בהכנסת 
הכספים, הוא 
דווקא לחבל 
במעמדו של 
חמאס"

יורים ונורים. מימין: עשן מיתמר מעל עזה לאחר הפצצה 
ישראלית. משמאל: טיל פטריוט בדרך ליירוט רקטה

גם הטרור מיו"ש 'דיבר'. זירת פיגוע הדריסה בירושלים
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