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עשור למבצע "עופרת יצוקה" בעזה

בעלון זה נציין עשור למבצע "עופרת יצוקה".
במבצע "עופרת יצוקה" פעל חיל הקשר והתקשוב במקצועיות ומקצוענות יוצאת מן הכלל ,על מנת לתת ולאפשר קשר
בצורה הטובה ביותר ולשפר את האפקטיביות המבצעית של צה"ל.
במבצע "עופרת יצוקה" פעלנו בדבקות במשימה ובנחישות שהביאו לידי ביטוי את כלל היכולות התקשוביות.
אין ספק שבמבצע "עמוד ענק" יישמנו את הלקחים שהפקנו ממבצע "עופרת יצוקה",
הפעלנו מערכות קשר ותקשוב בצורה מיטבית ביבשה ,בים ובאוויר תוך מימוש ערך הרעות העומד בבסיס אנשינו.
אנו סמוכים ובטוחים יותר מאי פעם ,שהחיל שלנו נשען שדירת מפקדים וחיילים איכותית ,מקצועית ויותר מכל ערכית
שתביא לעמידה בעוז באתגרים אשר אנו ניצבים בפניהם.
כתוצאה מכך ,הצטייד צה"ל כראוי ושינה תורת לחימה .במלחמה זו הופעל לראשונה גדוד קשר אוגדתי.
רקע כללי  -מבצע "עופרת יצוקה"
ראש הממשלה :אהוד אולמרט
שר ביטחון :אהוד ברק
רמטכ"ל :רא"ל גבי אשכנזי
קשר"ר :תא"ל נחום בסלו
מקשא"פ דרום :אל"ם מוטי שושן
מג"ד תקשוב עזה :אל"ם אבי כהן (אז סא"ל)

מבצע "עופרת יצוקה" היה מבצע צבאי רחב היקף שהוביל צה"ל ברצועת עזה בין ה 27-בדצמבר ( 2008ל' בכסלו תשס"ט)
ל 18-בינואר ( 2009כ"ב בטבת תשס"ט).
מטרת המבצע:
לפגוע קשה בתשתיות ,באמצעים ובמערכות של החמאס והג'יאהד האסלאמי,
על מנת להביא למציאות ביטחונית טובה יותר לאורך זמן סביב רצועת עזה,
תוך חיזוק ההרתעה וצמצום ירי הרקטות ככל שניתן.
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מהלך המבצע
תכנונים והכנות למבצע החלו לפחות מספר חודשים לפני שהחל ,נוכח ירי הרקטות על ישראל.
אגף המודיעין והשב"כ אספו מידע על המתרחש ברצועת עזה ובנו בנק מטרות של החמאס והג'יהאד האסלאמי
ברצועה.
צה"ל בכלל ופיקוד הדרום בכלל החלו לתכנן תקיפה כללית ומסיבית על המטרות שברשימה תוך שמירה על יתרון
ההפתעה ויצירת הלם ,פחד ובלבול בקרב החמאס והג'יהאד האסלאמי.
המהלך תוכנן כמהלך רב שלבי ,שאינו מחייב את הממשלה לצאת למבצע על בסיס ההנחה שמוכרחים למצות את
התוכנית כולה ולבצעה עד תום.
שלב א' -תקיפה אווירית:
המבצע נפתח ב 27-בדצמבר ,בשעות הבוקר המאוחרות,
והחל בגל הפצצות אווירית כבדות של חיל האוויר הישראלי באמצעות מטוסי ומסוקי קרב.
בשני גלי ההפצצה הראשונים נפגעו  100מטרות.
למחרת 28 ,בדצמבר ,תקף חיל האוויר הישראלי  40מנהרות תת קרקעיות בציר פילדלפי באמצעות פצצות חודרות
בונקרים.
צה"ל העריך שהמהלך שיבש את הברחת אמצעי הלחימה ממצרים דרך המנהרות.
ב 29-בדצמבר ,היום השלישי למבצע ,המשיך צה"ל לתקוף כ 100-יעדים נוספים ברצועה,
וחיסל בכירים בחמאס ובג'יהאד האסלאמי.
תקיפות אוויריות של מטרות טרור ומשרדי חמאס נמשכו גם בימים הבאים.
שלב ב'  -פעולה קרקעית בשילוב חילות האוויר ,הים והתותחנים
ב 29 -בדצמבר  2008החל צה"ל לרכז כוחות קרקע  -חי"ר ,הנדסה קרבית ושריון  -סביב הרצועה וכן פרס סוללות
סמוך לגבול הרצועה.
ב 3 -בינואר  ,2009בשעות אחור הצהריים ,החל צה"ל בהפגזה ארטילרית לעבר רצועת עזה ,ולאחר שעות אחדות
החלה כניסת כוחות קרקעיים לצפון הרצועה.
היום הראשון של הפעולה הקרקעית ביתר צה"ל את הרצועה לשלושה חלקים וחיל הים הצטרף אף הוא למבצע
בהטלת סגר ימי על רצועת עזה ובתקיפת מטרות באש תותחים.
הלחימה כללה התקדמות איטית ולחימה מבית לבית תוך קרבות מטווח קרוב עם מחבלים ,נטרול מטעני חבלה,
מלכודות פתאים ,בתים ממולכדים ומנהרות טרור ע"י כוחות הנדסה קרבית.
כוחות היבשה של צה"ל שהשתתפו בלחימה כללו בין היתר את חטיבת הצנחנים שפעלה בצפון רצועת עזה בסיוע גדוד
שריון ,בגזרות הערים בית חנון ,בית להיה ואל  -עטאטרה ומרחבי שיגור הרקטות שבאזור ,חטיבת גולני שפעלה
האזור ג'יבליה וחט' גבעתי שפעלה בדרום העיר עזה ,בשכונת זייתון ועלי מונטר וחדרה כמעט עד מרכז העיר.
חט' שריון  188פעלה בייחוד במשימות סיוע לחטיבות החי"ר וחט'  401יצרה חיץ באזור נצרים בין חלקה הצפוני של
רצועת עזה ובין דרומה .
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הקשר והתקשוב במבצע :
מבצע "עופרת יצוקה" הינו המבצע הראשון בו ניתן לומר כי בוצעה "לוחמה מבוססת רשת" ע"י הכוחות ביבשה ,בים
ובאוויר.
הקשר העיקרי במבצע היה קשר התג"מ שהיווה תנאי לתמרון.
לצורך כיסוי מיטבי בתחום התג"מ הופעלו תרנים רבים וכפתרון לכיסוי הרדיו הופעלו "סלי מנוף".
בנוסף הפעיל החיל מערכות קשר ותקשוב רבות:
א .מערכות "ורד הרים" כולל פריסת תק"שים ניידים ובלון.
ב .מערכות לוויניות ומכולות אבנט רחבות סרט.
ג .מערכת משואה  400כמערכת שו"ב עיקרית.
ד .מערכות מחשוב למודעיו ולזרועות.
ה .מערכות חסימה והונאת ל"א.
ו .ניידות ניטור ספקטרום.
ז .מערכות התראה מגוונות של פיקוד העורף.
ח .מטוסי ממסר כמענה לתג"מ ומטוסי ל"א לחסימת תקשוב טקטי.
המבצע כאמור הצליח מבחינת הקשר והתקשוב ומבחינה מבצעית בהתאם למטרות.
המבצע שימש קרש קפיצה לשיפור ההישגים ,ולקחיו היוו ומהווים גם היום מדרגה גבוהה להשגת ביצועים נוספים.
הפסקת אש:
ב 17 -בינואר ,סמוך לשעה ,23:00
הכריז ראש הממשלה אהוד אולמרט על הפסקת אש חד-צדדית שתיכנס לתוקפה החל מהשעה  2:00בלילה.
עם כניסת הפסקת האש לתוקפה ,החל צה"ל לדלל את כוחותיו ברצועת עזה.
ראש הממשלה ,שר הביטחון והרמטכ"ל הכריזו שיעדי המבצע הושגו ,החמאס והג'יהאד האסלאמי הוכו קשות
ונוצרו תנאים לשינוי מהותי במציאות הביטחונית בדרומה של מגינת ישראל .
ב 21 -בינואר לפנות בוקר השלימו כוחות צה"ל את נסיגתם מרצועת עזה.
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מכ"ם "קשת"  -ננעל על תנועות מחבלים
מחבלים
מכ"ם "קשת"  -ננעל על תנועות

מכ"ם "קשת" PPS5 -
על המכשיר
קופסה מרובעת -מאורכת מעט ,המחוברת בכבלים לאנטנת מכ"ם.





המכשיר חייב להיות משוכלל מספיק כדי להבדיל בין כוחות עוינים לבין חיות שנעו בסביבה ,כדי למנוי הקפצת
הבסיס לשווא.
גודל המכשיר -מהנדסי הצבא האמריקאי היו חייבים לתכנן את המכשיר כך שיוכל לשמש מצד אחד ,כעמדה
נייחת ,מצד שני ,כעמדה נייחת על רכב צבאי.
מטרתו -מכ"ם הננעל על תנועות מחבלים.
עיקרון הפעולה -את האנטנה מציבים מיד עם הגיע המכשיר לנקודת ההיערכות ,ומחברים אותה ישירות
למכשיר ,המתחיל לסרוק את השטח.

כל תנועה בשטח מומרת בקריאה על מסך הטלוויזיה.
המוכ"ם (איש חי"ק) ננעל על המטרה.
בלחיצת כפתור מתקבל המרחק מן המטרה ובלחיצת כפתור נוספת מתקבל גם האזימוט (זווית שנוצרת מהצפון לנקודת
המטרה).
על פני המפה מסומנת נקודה והמוכ"ם מעביר את נקודת הציון המדויקת אל כוח היבשה ,האמור לפעול נגד חדירת
עוינות לשטח ישראל.

חיילת בחיל הקשר מפעילה מכשיר מכ"ם לגילוי תנועות מחבלים

4

דצמבר 2019

מבשר הציונות – משה הס הוגה דעות () 1812-1875

המושג "מבשר הציונות" ניתן לאותם אלה  ,הוגי דעות היהודים  ,שפעלו במהלך המחצית השנייה של המאה ה – 19
 ,והציגו בכתביהם תפיסות ותוכניות מוקדמות שכיוונו כולן להקמת בית לאומי יהודי בארץ ישראל  ,עוד בטרם
יסוד תנועת "חובבי ציון" ב –  1881ותחילת הציונות המדינית ב –  1896לפי החלוקה המקובלת על מרבית
ההיסטוריונים .
הוגה דעות משה הס  ,היה מראשי ההוגים שהפיצו את רעיונות הסוציאליזם והלאומיות המודרנית .
הוא פרסם בשנת  1862מאמר שקרא לו "רומי וירושלים"  ,שהתייחס ליהודים ולעתידם המדיני .
משה הס נולד למשפחה יהודית מסורתית  ,נעשה חילוני ומהפכן סוציאליסט  ,וגילה מחדש את המקורות
התרבותיים והפוליטיים של היהדות .
חלק ניכר מזמנו הקדיש משה הס ללימוד מדעי הטבע  ,במטרה לגלות חוקים החלים על החברה האנושית ועל
הטבע.
הוא למד באוניברסיטה של בון בגרמניה  ,ומצא את דרכו אל חבורת קרל מרקס .
בספרו "רומי וירושלים" פרס משה הס תורה ציונית שלמה  .הוא התנגד להתבוללות  ,קרא ליישוב יהודים בארץ
ישראל ולהחזרת המוני יהודים לחיי העבודה  .האידיאל של החזרת יהודים לארצם היה בעיניו אידיאל עולמי ולא
רק יהודי .
משה הס היה בין הראשונים שהצביעו על היסודות הגזעניים בחברות האירופיות השונות ובראש ובראשונה
בגרמניה .
לדעתו  ,כל הניסיונות להשתלב בחברות האירופיות נועדו לכישלון אחד גדול .
ולכן  ,כמו כל העמים האחרים  ,גם העם היהודי יקים את מדינתו במולדתו ההיסטורית בארץ ישראל בשאיפתו ,
ראה משה הס הקמת מדינה יהודית וסוציאליסטית .
משה הס נפטר בשנת  1875בפריז ונקבר בבית הקברות היהודי בקלן – גרמניה  .בשנת  1961הועלו עצמותיו לישראל
ונטמנו בבית הקברות – כנרת  .על מצבתו נכתב " :מאבות הסוציאליזם העולמי ומבשר מדינת ישראל" .
על שמו נקרא כפר הס  ,מושב בשרון  ,ורחובות ברבים מערי ישראל .
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פרס ביטחון ישראל לשנת תשע"ה הוענק  -לאל"מ רם מלאכי

במהלך שירותו מונה רם מלאכי למפקד לוט"ם ביולי  2015והועלה לדרגת תא"ל.
סיים תפקידו כמפקד לוט"ם בתאריך . 20.11.19
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