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גיבוש תפיסת הכבישים הצבאיים של צה"ל בשנות החמישים
מבוא
מערכת תחבורה היא אחד המרכיבים החשובים של כל מרחב במדינה שמתקיימת בו פעילות אנושית,
בשער המאמר:
סלילת הכביש סמוך
לקיבוץ גונן (כביש שכן היא משמשת כבסיס לפעילות הכלכלית והחברתית באזור וכן בינו לשאר חלקי המדינה ובמיוחד
 918בקרבת גבול
לקשר בין הפריפריה למרכז .מערכת התחבורה מאפשרת להעביר אנשים ,סחורות ותוצרת חקלאית,
ישראל-סוריה) על
1
להפחית את העוני ,לספק שירותי רפואה ,להפיץ תרבות ועוד .למערכת התחבורה יש גם חשיבות
ידי מע"ץ1958 ,
צבאית רבה מאוד בכל הקשור להעברת כוחות ,אספקה וציוד מהעורף לחזיתות בהתאם לתפיסות
לחימה ולשיטות לחימה שונות.
עד שהוקמה מדינת ישראל ,במאי  ,1948הייתה מערכת התחבורה היבשתית של ארץ־ישראל חלק
ממערכת התחבורה של המזרח התיכון .רשת הכבישים בארץ תוכננה ונסללה ברובה בתקופת השלטון
הבריטי ,בשנים  ,1948‑1917בהתאם לצרכים ולשיקולים של שלטונות ארץ־ישראל ולצורכי הצבא
הבריטי בשתי מלחמות העולם ובתקופה שביניהן 2.הקמת מדינת ישראל ומלחמת העצמאות יצרו

שיירת מכוניות
בכביש 'שבע
האחיות' סמוך
לקסטל ,שנות
השלושים של
המאה העשרים

(אוסף מטסון ,ספריית
הקונגרס ,וושינגטון)

1

2

P. Kumar & S.S. Jain, ‘Optimal Rural Road Network Planning for Developing Countries’, Road & Transport
Research, 9, 3 (September 2000), pp. 51–66; J. Windle & R.A. Cramb, ‘Remoteness and Rural Development:
Economic Impacts of Rural Roads on Upland Farmers in Sarawak, Malaysia’, Asian Pacific Viewpoint, 38,
1 (April 1997), pp. 37–53; H.J. Jakoby, ‘Access to Markets and the Benefits of Rural Roads’, The Economic
Journal, 110 (July 2000), pp. 713–737
על התפתחות מערכת התחבורה בתקופת המנדט ראו בהרחבהS. Reichman, ‘The Evolution of Land Transportation :
 .in Palestine, 1920–1947’, Jerusalem Studies in Geography, 2 (1971), pp. 55–90רייכמן טען כי בניגוד לרכבת,
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מציאות גאו־פוליטית חדשה .ישראל הפכה למדינת אי בכל הנוגע לתחבורה היבשתית ,וייעודן של
רשתות התחבורה היבשתית היה מעתה העברת אנשים וסחורות בתחומי המדינה בלבד.
בקום המדינה הייתה רשת הדרכים בארץ דומה לזו של מדינה מתפתחת .רשת כזו מתאפיינת בקיבולת
מועטה יחסית ובסטנדרטים ירודים ,גם בכבישים ראשיים .מתוך  1,625ק"מ כביש בתחומי המדינה היו
רק  1,200ק"מ מכוסים באספלט ,ואילו כל השאר היו דרכי עפר 3.דומה היה מצבה של מערכת מסילות
הברזל בארץ ,שתשתיתה הוקמה בהשפעת צרכים מסחריים צרפתיים ,שהובילו לבניית קו יפו‑ירושלים
בשלהי התקופה העות'מאנית ,בהשפעה גרמנית במרחב האימפריה העות'מאנית לפני מלחמת העולם
הראשונה ובמהלכה ובהשפעה צבאית בריטית לאחר מלחמת העולם הראשונה .מצבה הירוד של תשתית
זו ,שפותחה בעיקר בתקופת המנדט ,הגביר את הצורך בחיזוק תשתית הכבישים לאחר המלחמה4.
במחצית הראשונה של שנות החמישים ,במסגרת פעולות הפיתוח במדינה ,הושם דגש על שליטה
בפריפריה הרחוקה ועל פיתוחה .כחלק ממאמץ זה ,שהושתת על תכנית פיזור האוכלוסייה ,נבנו
כבישי גישה ליישובים החדשים והמרוחקים .יותר מ־ 80אחוזים מתוך  1,089ק"מ הכבישים הבין־
עירוניים שנסללו בשנים  1962‑1949היו במחוזות הפריפריה5.
שני מחקרים בולטים עסקו בקשר של צה"ל לתכנון כבישים בישראל ולסלילתם ובמעורבותו
בתחומים אלה :ספרו של עמירם אורן 'שטחים מגויסים :היווצרות ההגמוניה של צה"ל על מקרקעי
המדינה ועל מרחביה בשנותיה הראשונות  '1956‑1948וספרו של זאב זיוון 'מניצנה ועד אילת :סיפורו
של הנגב הדרומי  .'1957‑1949מחקרו של אורן מתמקד במעורבות של צה"ל ובמערכת היחסים בינו
לבין גופי התכנון והביצוע האזרחיים בתחום סלילת הכבישים בארץ ,ואילו מחקרו של זיוון מציג
את סוגיית סלילת הכבישים במסגרת סקירה נרחבת ומקיפה של פיתוח הנגב הדרומי בשנים אלה6.
מטרתו של מאמר זה להציג פן אחד בפעילות הנרחבת לסלילת כבישים בשנות החמישים — את
עמדתם של גורמי התכנון בצה"ל בשתי סוגיות מרכזיות שהיו קשורות לתכנון מערכת הדרכים
והכבישים בישראל .הסוגיה הראשונה הייתה כיצד לתכנן את מערכת הכבישים כך שניתן יהיה

3

4
5

6

ששימשה בעיקר את צורכי הצבא הבריטי ,מערכת הכבישים תוכננה ופותחה במשך רוב תקופת המנדט לטובת
האוכלוסייה המקומית ,במטרה לפתח את הפעילות הכלכלית במדינה ולמען ביטחון האוכלוסייה.
ע' פייטלסון' ,התפתחות מערכות התחבורה בישראל בצבת שיקולים כלכליים ,מדיניים וביטחוניים' ,ר' רובין ,ע' פרומקין
וד' פלזנשטיין (עורכים) ,הגיאוגרפיה פנים רבות לה :מבחר מאמרים מתוך מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ־ישראל
(אריאל ,)141‑140 ,ירושלים  ,1999עמ'  .190‑189אפרת לעומתו נקב במספר של  1,500ק"מ כבישים סלולים .ראו:
 .E. Efrat, Physical Planning Prospects in Israel During 50 Years of Statehood, Berlin 1998, p. 84על פי שנתון
הממשלה ,עם תום המנדט היו בארץ־ישראל  2,600ק"מ כבישים ודרכים מכל הסוגים; האורך הכללי של הכבישים
הקציות בשטח מדינת ישראל היה  .2,160ראו :שנתון הממשלה ,ירושלים תש"י ,עמ'  .154מעניין לציין כי
והדרכים ִ
שנה לאחר מכן צוין בשנתון הממשלה נתון של  1,922ק"מ של דרכים קיימות ,מהן  1,622ק"מ כבישים .ראו :שנתון
הממשלה ,ירושלים תשי"א ,עמ' .144
אפרת (שם).
פייטלסון (לעיל ,הערה  ,)3עמ'  .190על התפתחות הכבישים בנגב ראו :ש' שריר' ,התחבורה היבשתית בנגב' ,א' שמואלי
וי' גרדוס (עורכים) ,ארץ הנגב :אדם ומידבר ,תל־אביב תשל"ט ,עמ'  ;739‑722ז' זיוון ,מניצנה עד אילת :סיפורו של
הנגב הדרומי ,1957‑1949 ,קריית שדה־בוקר תשע"ב.
ע' אורן' ,שטחים מגויסים' :היווצרות ההגמוניה של צה"ל על מקרקעי המדינה ועל מרחביה בשנותיה הראשונות
 ,1956‑1948תל־אביב תשס"ט ,עמ'  ;230‑217זיוון (שם).
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להשתמש בה בשעת חירום בצורה הטובה והיעילה ביותר ,והסוגיה השנייה הייתה כיצד ניתן
יהיה להגן על מערכת הכבישים בצורה הטובה ביותר בשעת חירום כדי שתוכל למלא את ייעודה
הראשון .גורמי התכנון בצה"ל ניסו לתת מענה על כל ההיבטים האפשריים הקשורים למערכת זו,
החל במיקומם של הכבישים ,דרך המפרט הטכני שלהם וכלה בהגדרת מעמדם של חלק מהכבישים
ככבישים סודיים .במאמר ייבחנו דרישותיו של צה"ל מבחינת סלילת הכבישים ותחזוקתם כמענה על
צורכי הביטחון הן מבחינה אסטרטגית (כבישים ארציים) והן מבחינה אופרטיווית וטקטית (כבישים
ליישובים) .אנו מבקשים לחשוף כאן את ההיגיון הצבאי ואת הקריטריונים שעמדו ביסוד גיבושה של
תפיסת כבישים צבאית ,תפיסה שהובילה בהמשך למעורבותו של צה"ל מול הגופים האזרחיים ,נושא
שנסקר בהרחבה בשני המחקרים שצוינו לעיל .המאמר מבוסס על מסמכים והתכתבויות פנימיות
בצה"ל ועל תכתובת בין צה"ל למערכות התכנון והביצוע של מדינת ישראל בשנים הראשונות לאחר
קום המדינה ,מסמכים שלוקטו בארכיון צה"ל.

חשיבותה הצבאית של מערכת התחבורה לאורך ההיסטוריה
הקשר ההדוק בין פעילות צבאית לבין הצורך בתשתית תחבורה איננו חדש 7.תשתית זו מאפשרת
לצבא לנוע במהירות ממקום למקום ,להעביר כוחות לחזיתות ומהן ,להעביר אספקה מנקודה לנקודה
במרחב ,להעביר ציוד כבד ,לפטרל ועוד 8.באזורי לחימה שלא היו בהם מערכות דרכים מסודרות
עסקו צבאות גם בפריצת דרכים לצורכי תנועה לחזיתות 9.כך למשל היה קשר ישיר בין תפרושׂ ת
המצודות הרומיות בצפון אנגליה לבין שתי הדרכים הראשיות בפרובינציה זו אשר אפשרו קשר מהיר
בין היחידות שהוצבו שם לבין אזור הספר הצפוני10.
באירופה ,שמערכת הרכבות הייתה מפותחת בה ,נודעה לרכבת חשיבות צבאית רבה בכל הקשור
לתחומים שהוזכרו לעיל ,וצבאות שונים ביבשת עסקו בפיתוח מערכת הרכבות לצרכים צבאיים11.
מבחינת יכולת הנשיאה שלהן הושפעו מערכות התחבורה משלל גורמים .מערכת הרכבות הייתה תלויה
בין השאר במספר המסילות ,במספר הקרונות ובגודלן של התחנות (שיתאימו להעברת חיילים וציוד).
מערכת הכבישים הושפעה מרוחב הכביש ,מאיכותו ,מגשרים ועוד .למשל הניסיון של מלחמת העולם
הראשונה הראה שיכולת הנשיאה של קו רכבת אחד הפועל בצורה נורמלית הייתה כ־7,000‑6,000
טונות ליום; הכפלה של המסילה הגדילה את יכולת הנשיאה ל־ 15,000‑12,000טונות12.
K. Neilson & T.G. Otte, ‘Railpolitic: An Introduction’, T.G. Otte & K. Neilson (eds.), Railways and International 7
Politics: Paths of Empire, 1848–1945, London 2006, pp. 1–21
J. Sinclair, Arteries of War: Military Transportation from Alexander the Great to the Falklands – and Beyond, 8
Shrewsbury 1992
H.L. Nelson, ‘Military Roads for War and Peace 1791–1836’, Military Affairs, 9, 1 (Spring 1955), pp. 1–14 9
D.J. Breeze & B. Dobson, ‘Roman Military Deployment in North England’, Britannia, 16 (1985), pp. 1–19 10
R.J. Overy, ‘Transportation and Rearmament of the Third Reich’, The Historical Journal, 16, 2 (June 1973), pp. 11
389–409
G.C. Shaw, Supply in Modern War, London 1938 12
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חשיבותה הרבה של הרכבת הוכחה שוב במהלך מלחמת העולם השנייה .ההיסטוריה של המלחמה
הראתה שבכל אירופה התנהלה המלחמה בסמוך למסילות רכבת קיימות ,וכן הצביעה על התלות
של האספקה לכוחות במערכת הרכבות .הקיבולת ,העמידות והגמישות של מערכת הרכבות הביאו
את גנרל ג'יימס ואן פליט ,שהיה מפקד חטיבת חיל רגלים בצבא ארצות־הברית במלחמה ,להעיר:
'הרכבות תפסו את המקומות המרכזיים בכל החישובים והתכניות הלוגיסטיות .כל שאר אמצעי
התחבורה ,חשובים ככל שיהיו ,היו נלווים או מסייעים בלבד'13.

הכבישים בישראל כמרכיב בהתמודדות עם בעיות הביטחון
בצה"ל ראו בתשתית הכבישים מרכיב
הכרחי בהתמודדות עם בעיות הביטחון
של מדינת ישראל בשנים שלאחר קום
המדינה .על כן גובשה משנה סדורה
של דרישות הצבא באשר למאפיינים
ולתכונות של הכבישים .מדובר היה
לא רק בכבישים ייחודיים לצרכים
צבאיים ,מפני שכל רשת התחבורה
במדינה נתפסה כמשועבדת לצורכי
הביטחון.
ראוי לציין שבצה"ל התייחסו
אל כל תשתית התחבורה במדינה —
כבישים ,מסילות הברזל ,שדות
התעופה ונמלי הים והאוויר — כאל
חלק ממערך הלחימה והציעו פתרונות
צבאיים תפיסתיים ותכנוניים כדי
להתאימה לצורכי הצבא ולשיקולי
הביטחון.
באשר לתשתית מסילות הברזל
סברו בצה"ל שציר המסילה הקיים,
ראש־הנקרה‑חיפה‑לוד‑מגדל־גד
(לימים אשקלון) ,אינו מתאים לצורכי
הביטחון בשל קרבתו היתרה לגבול בקטע חדרה‑לוד ,והעריכו שרק פתיחת קו חדש,
חדרה‑נתניה‑הרצליה — צפון תל־אביב ,תענה על צורכי הביטחון .קטע זה נסלל במהלך שנות
J. Van-Fleet, Rail Transport and the Winning of War, Washington 1956, pp. 2–4 13
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החמישים והרחיק למעשה את תוואי הרכבת מאזור הגבול ,אולם כל זמן שתחנת תל־אביב צפון
הייתה התחנה האחרונה בקו ,נוצר מחסום להמשך התנועה דרומה .לכן דרשו בצה"ל להמשיך את קו
המסילה דרומה לאורך ואדי מוסררה (נחל איילון) לדרום תל־אביב ולבית־דגון (כיום בית־דגן) ולאחר
מכן בתוואי חדש עד רחובות .כמו כן העלו בצה"ל דרישות לפיתוח תשתית מסילות בנגב ,להחלפת
קו חיפה‑צמח למסילה רחבה ,לרכישת קטרים מודרניים ועוד .גורמי תכנון בצה"ל ,שנעזרו לשם כך
במומחה רכבות אמריקני ,הגיעו למסקנה שכמות המשא שניתן להעביר באמצעות תשתית המסילות
תלויה בארבעה גורמים:
.1
.2
.3
.4

קו מסילה יחיד או קו כפול.
מהירות ממוצעת ְמרבית אפשרית.
מספר הקרונות והקטרים העומדים לרשות הנהלת הרכבת.
מספר תחנות הביניים שניתן לפזר בהן קטרים וקרונות וכן חלוקה ופיזור של מערך הטעינה
והפריקה של המשא ,כוח האדם והציוד במקרה של חבלה או פגיעה ברשת הרכבות14.

אם כן החשיבה הצבאית בחנה את תשתית התחבורה במדינה על פי שני שיקולים :היותה מערכת
תחבורה מיטבית שתשרת את הצבא בזמן מלחמה ,והיותה מערכת שניתן יהיה להגן עליה בצורה
הטובה ביותר בזמן מלחמה כדי שתוכל למלא את ייעודה הראשון .דוגמה לכך ניתן לראות בחשיבה
ובתכנון שבוצעו במחלקת תכנון בצה"ל בכל הקשור לבעיות התעבורה בפרוזדור ירושלים .בעיות
אלו סוכמו בשלוש נקודות:
 .1קו הרכבת מוביל לירושלים לפי קו הגבול ויֵ צא משימוש בשעת חירום.
 .2הכביש הראשי לירושלים דרך שער הגיא בחלקו הגדול קרוב לגבול ,גלוי למשלטים שמעבר
לגבול ,ואינו מתאים לתנאים בשעת חירום .הכביש המקביל ,אשתאול‑צובא‑עין־כרם ,אינו עונה
על הדרישות בתור כביש חיבור לירושלים מסיבות טכניות ,כגון היותו כביש צר עם שיפועים,
סיבובים חדים ועוד.
 .3לחלק הפרוזדור המשתרע מדרום לוואדי סרר (נחל שורק) אין שום קשר לירושלים ולחלק הצפוני
של הפרוזדור ,ומחלקת מבצעים דרשה קשר זה מסיבות טקטיות ,מנהליות והתיישבותיות15.

 14סרן ד' שטרן ,בשם ראש הענף לתכנון הביטחון המרחבי ,אל ראש אג"ם/תכנון' ,שאלות תעבורה — תזכיר לדיון עם שר
הביטחון ושר התחבורה' 8 ,בינואר  ,1951א"צ ;61-108/1953 ,אלוף משנה ש' עשת ,ראש מחלקת תכנון ,אל ליפשיץ,
מנהל מחלקת התחבורה היבשתית במשרד התחבורה' ,סיכום דברים מפגישתנו ביום  21 ,'16.4.50באפריל ,1950
א"צ ;34-1166/1951 ,ראו גם דרישתו של סגן הרמטכ"ל להציב שמירה צמודה לרכבת הנוסעים לירושלים .אלוף
מ' מקלף אל משרד התחבורה' ,רכבת נוסעים לירושלים' 10 ,באפריל  ,1950שם.
 15אורן (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  ;228‑227סגן אלוף א' מירון ,ראש הענף לתכנון הביטחון הלאומי ,אל פינקלשטיין ,משרד
העבודות ,אהרונוב ,מחלקת עבודות ציבוריות ,סייקוביץ ,מנהל מחלקת הרכבות' ,בעיות תעבורה בפרוזדור ירושלים',
 27בספטמבר  ,1951א"צ .16-1534/1952 ,זיוון טען כי במקרה של הכביש המרכזי לאילת התעלמו מעצבי המדיניות
מתנאי הטופוגרפיה הטבעיים והנחו לסלול את הכביש בלב הנגב ולא בתוואי הנוח והקדום ,וזאת משיקולים של
אסטרטגיה ביטחונית .ראו :זיוון (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .320
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בשל בעיות אלו יזמו בענף לתכנון ביטחוני מספר סיורים בהשתתפות נציגים מפיקוד המרכז ,מהנהלת
הרכבת וממחלקת עבודות ציבוריות (מע"ץ) .בעקבות הסיורים הללו הגיעו בצה"ל למספר מסקנות:
 .1יש לבסס את רשת התעבורה על הקמת תחנת רכבת בנקודה א ,שתשמש בשעת חירום בתור
טרמינל עבור ירושלים ועבור אזור הפרוזדור.
 .2יש לסלול כביש דו־מסלולי מתחנת רכבת זו לכביש קיים בעין־כרם (א‑ב).
 .3יש לסלול כביש חד־מסלולי מסביבת בר־גיורא עד המקום שבו אמורה לקום תחנת הרכבת (א‑ג).
 .4יש לסלול כביש לדיר־אבן לצורכי ההתיישבות (ג‑ד).
 .5יש לסלול כביש חדש מתחנת הרכבת לאשתאול (א‑ט) עם שני חיבורים (ה ,ו) לכביש הקיים
אשתאול‑עין־כרם16.

בצה"ל התמקדו בעיקר בפיתוח תשתית הכבישים ,מפני שפיתוח תשתיות המסילות ,שדות התעופה
ונמלי הים והאוויר חייב לרוב מיזמים גדולים ,שההשקעה בתכנונם והזמן והמשאבים שנדרשו
לביצועם היו גדולים יותר משנדרש לפיתוח רשת הכבישים17.
 16מירון (שם).
 17ניכר כי שיקולים אלו ,שעמדו לפני מקבלי ההחלטות בשנות החמישים ,תקפים גם בשנים האחרונות בכל הקשור
להשקעה הצבאית בפיתוח הרכבת לצרכים ביטחוניים .ראו :י' ברונשטיין ,שינוע צה"ל בעיתות חרום :האם נכון לשלב
את רכבת ישראל בתוכנית האופרטיבית? חיפה תשע"ד.
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הצעה לרשת
תחבורה (כבישים
ורכבת) בפרוזדור
ירושלים1951 ,
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על תפיסת הכבישים כחלק ממערך הלחימה של צה"ל
ומן הדרך שבה התכונן למלחמה עתידית מעידה העובדה
שהיו כבישים במדינה שהצבא הגדיר כ'סודיים ביותר',
ושאסור היה אפילו להזכיר את שמם .בין הכבישים
הללו היו למשל כביש להבות־הבשן‑הגושרים‑משמר־
הירדן ,כביש ממשית‑סדום וכביש סדום‑עין־גדי .היו
גם כבישים שמותר היה להזכירם אולם אסור היה לציין
פרטים טכניים שלהם ,כגון רוחב או תוואי ,ועם אלה
נמנו למשל כביש כפר־גלעדי‑מנרה וכביש נתניה‑תל־
אביב 18.מעניין לציין שחלק ניכר מכבישים אלה הם
כבישי רוחב ,שעל פי תפיסת צה"ל יכלו לשמש את
האויב בזמן פלישה (ראו להלן).
כאשר החלו בסוף  1955בפריצה ובהכשרה של
דרכים חדשות בנגב הוחלט בצה"ל להסוות זאת
כפעילות לחיפושי נפט וכפעולות של קק"ל .בנספח
הביטחון לתכנית המבצע נכתב' :מפקד הכוח היורד
לביצוע סלילת הדרכים ,ימסור לאנשיו את סיפור
המעשה הבא :חיל הנדסה יבצע סלילת דרכים ,כדי
לאפשר לחברת הנפט "לפידות" להגיע למקום כדי
לבצע עבודות קידוח'19.
דרישת סגן
הרמטכ"ל מרדכי
מקלף משרת
העבודה גולדה
מאיר לסיים
בהקדם סלילת
כבישים החיוניים
לביטחון המדינה,
אוקטובר 1950

תכנון כבישים והמוכנות למלחמה
באסטרטגיה ,טען מיכאל הנדל ,כמו בנכסים ,יש להביא בחשבון שלושה גורמים קריטיים :מיקום,
מיקום ומיקום .אומות חייבות להתאים את עצמן לסביבתן על ידי חישובים אסטרטגיים שמטרתם
לנצל נכסים גאוגרפיים ולפצות על נקודות תורפה 20.מבחינת הזמן והמרחב התגבשה ונבנתה תפיסת
ביטחון שהייתה מושתתת על לחימה בקווים פנימיים21.
18
19

20

21

סגן אלוף א' מירון ,ראש הענף לתכנון הביטחון הלאומי ,אל ראש אג"ם/תכנון' ,רשימת כבישים' 9 ,בדצמבר ,1951
א"צ.385-488/1955 ,
א' ליפנסקי ,קצין אג"ם פיקוד דרום' ,הכשרת דרכים בנגב המערבי' 16 ,בנובמבר  ,1955א"צ .64-644/1956 ,ראו
בהקשר זה דבריו של נאמן ,ראש מחלקת תכנון בצה"ל' :ברשת הכבישים הארצית יש להשלים בעיקר את צירי האורך
של המדינה ,המאפשרים תמרון אסטרטגי ואופרטיבי' (י' נאמן' ,קווי יסוד ביטחוניים לתכנון כלכלת המדינה' [ללא
תאריך] ,א"צ.)78-756/1961 ,
M. Handel, ‘The Evolution of Israeli Strategy: The Psychology of Insecurity and the Quest for Absolute
Security’, W. Murray, M. Knox & A. Bernstein (eds.), The Making of Strategy: Rulers, States, and War,
 ;Cambridge 1994, pp. 534–535א' סופר' ,גיאוגרפיה וביטחון לאומי' ,צ' עופר וא' קובר (עורכים) ,איכות וכמות:
דילמות בבנין הכוח הצבאי ,תל־אביב  ,1985עמ' .330‑321
לחימה בקווים פנימיים פירושה בהקשר של המאמר הנוכחי ניצול צירי תחבורה היוצאים ממרכז משותף לעבר החזיתות
על ידי כוח אחד או יותר לפעולה נגד יחידות אויב רבות .כיוון הקווים הפנימיים מאפשר למפקד הצבאי לרכז את
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בגלל גודלה הקטן של המדינה הייתה הסטת נקודת הכובד המלחמתית מחזית לחזית קלה יחסית
ומהירה ,וניתן היה לבצעה בתוך עשרים וארבע עד ארבעים ושמונה שעות מכל חלק של הארץ

מפת יישובי
ישראל שעליה
מצוינים נקודות
יציאה וצירי
תנועה עיקריים
בזמן מלחמה,
1950
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לגזרה המרוחקת ביותר .סדר הכוחות הצה"לי
הושתת בעיקרו על כוח מילואים שיגויס
טריטוריאלית ,דבר שחייב העברת כוחות
גדולים מחלקי הארץ השונים בתוך זמן קצר
ובמהירות מרבית .זאת ועוד ,תורת הביטחון
הישראלית התבססה על ההנחה שאין למדינה
עומק אסטרטגי ,ושמטעמים כלכליים
וחברתיים היא אינה יכולה לשאת מלחמה
ממושכת ,ולכן יש לעבור מהר ככל האפשר
להתקפה ,להכרעה ולסיום המלחמה 22.נקודת
המפתח בתפיסה זו הייתה הצורך במערכת
תחבורה שתהיה מסוגלת לשנע את הכוחות
במהירות ממרכזי הגיוס לחזיתות ומחזית
לחזית.
כאמור רשת הכבישים שהייתה קיימת
במדינת ישראל בשנים הראשונות לקיומה
תוכננה ונסללה ברובה בתקופת השלטון
הבריטי ,בתנאים שונים מאלו שהיו קיימים
לאחר קום המדינה — קווי הגבול שונו,
שונו המטרות הביטחוניות והצבאיות שהיה
על רשת הכבישים לשרת ,ושונתה הכוונת
פיתוחם של שטחים חדשים .רשת הכבישים
הייתה בנויה בעיקרה על צירי תנועה יחידים,
ולא הייתה אפשרות בחירה בין צירי תנועה
חלופיים העוקפים מרכזי יישוב צפופים.
גורמי התכנון בצה"ל חששו שבשעת מלחמה
עלולה צפיפות התנועה בצירים הקיימים —
האזרחיים והצבאיים — לגרום לתקלות
מפת חישוב נפח
עומסי תנועה.1950 ,
הקו העבה מציין
עומס כבד

מרבית הכוחות ולתמרנם בזמן קצר מזה הדרוש לאויב ולהתנגד להם .מחקר שנעשה בצה"ל בסוגיה זו ראו :סגן אלוף
א' שפיר' ,האסטרטגיה של לחימה בקווים פנימיים' (ללא תאריך) ,א"צ.224-258/1954 ,
 22אלוף משנה י' רבין ,ראש מחלקת מבצעים ,אל סגן הרמטכ"ל' ,מצע לדיון על מבנה צה"ל' 25 ,בנובמבר  ,1951א"צ,
 ;125-7/1054א' שמחוני ,עומק אסטרטגי והחזית המזרחית :ההתמודדות עם האיומים ממזרח והנוכחות הצבאית בגדה
המערבית ,תל־אביב  ,2006עמ'  .17ראו בהקשר זה גם :ע' אורן' ,סדר הכוחות המלחמתי — הערכת מצב :1960‑1953
לקראת הרחבת צה"ל בשנות החמישים' ,עיונים בתקומת ישראל( 12 ,תשס"ב) ,עמ'  ;145‑123א' לויטה ,הדוקטרינה
הצבאית של ישראל :הגנה והתקפה ,תל־אביב  ;1988מ' בר־און ,גבולות עשנים :עיונים בתולדות מדינת ישראל
 ,1967‑1948ירושלים תשס"א ,עמ' .165‑131
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ולאסונות 23.בשל כך וכחלק מתכנון רשת כבישים אסטרטגית מדדו בצה"ל את נפחי התעבורה
בכבישים המרכזיים .על פי נתוני הצבא גדל מספר כלי הרכב הממונעים בארץ ממרס עד ספטמבר
 1950מ־ 25,917ל־ ,31,284גידול של  20אחוז .נוסף על כך הקמת שכונות ואזורי תעשייה חדשים
אמורה הייתה להגדיל את נפח התעבורה בכבישים הראשיים .התגברות הצפיפות חיזקה את טענת
הצבא בדבר הצורך בכבישים חדשים24.
ביטוי לחשש זה ניתן למצוא במסמך שכותרתו 'הערכת שטח כללית' ,מסמך שצורף לתיק 'הכל'
(מצב לחימה מול כל מדינות ערב) .בסעיף העוסק בתכונותיו של פרוזדור החוף נכתב:
כנקודת תורפה רצינית יש לראות את מיעוט דרכי התחבורה שלו בכוון צפון‑דרום ,בעיקר מפתח תקוה
צפונה .כל זמן שהתנועה מכביש תל אביב — נתניה חייבת לעבור דרך צומת בית־ליד ,בטל עיקר ערכו של
כביש זה .כמו כן אין די חיבורים בין כביש זה לבין המקבילים לו .לפי מצבה כיום ,אין בכלל לדון על מסילת
הברזל כעורק תחבורה בשעת מלחמה ,אף במקרה של 'ניטרליות' ירדנית מפוקפקת .גם את הכביש הנוסף,
פתח תקוה — לוד ,אין לראות כבטוח בזמן פעולות האיבה הקלות ביותר בגבול המזרח ,ובוודאי שלא את
כביש לוד — ראש העין25 .

כבישים והתיישבות במרחב הספר
בתום מלחמת העצמאות התכנס המטה הכללי לדון בגיבוש תפיסה למבנה צה"ל שייתן מענה צבאי
על איומים על המדינה בהתחשב במגבלות שהוצגו לעיל ובעיקר בבעיה המהותית של היעדר עומק
אסטרטגי למדינת ישראל .אגף המטה (אג"ם) הציע למטה הכללי לאמץ דוקטרינה צבאית הגנתית־
התקפית שתתבסס על כוחות סדירים קטנים ,שיגובו בכוחות הגנה מרחביים ביישובים הפרושׂ ים
לאורך הגבולות .על פי ההצעה תפקידם של כוחות אלו יהיה לבלום ולעכב את התקפת האויב עד
גיוס המילואים ,ולאחר גיוס זה תחל התקפת נגד והדיפת האויב26.
תפיסת הביטחון של צה"ל ייעדה למרחב הספר תפקיד מרכזי במקרה שכוחות אויב יפלשו
לתוך המדינה .שינוי הדוקטרינה באמצע שנות החמישים מהגנה־התקפה להתקפה־הגנה לא הפחית
מחשיבותו של אזור הספר במקרה שכוחות האויב יצליחו להפתיע ולפלוש לתחומי המדינה.
צה"ל התייחס בשתי רמות לכבישים שהובילו אל היישובים שלאורך גבולות המדינה .ברמה
הצבאית האסטרטגית היו אלה עבור הצבא כבישים בעלי משמעות ביטחונית — נוסף על חיבור
יישובי הספר לרשת הכבישים היה להם חלק במוכנות הצבאית לקראת מלחמה ,והם אמורים היו
23
24

25
26

אורן (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  ;226סגן אלוף א' מירון ,ראש ענף תכנון הביטחון הלאומי' ,הצעת תזכיר לשר הביטחון ,שר
התחבורה ושרת העבודה :בניית כבישים חדשים' ,ינואר  ,1951א"צ.37-596/1953 ,
אלוף א' בן־ארצי ,ראש אג"א ,אל ענף לתכנון הביטחון הלאומי' ,תכנון כבישים' 28 ,בנובמבר  ,1950א"צ61- ,
 ;108/1952ראו טבלת התפתחות מספר המכוניות הפרטיות בשנים  :1966‑1951משק התחבורה בישראל :סיכום שנים
 ,1965/66‑1961/62ירושלים  ,1967עמ' .103
אג"ם/תכנון' ,הערכת שטח כללית' במסגרת תיק 'הכל' ,מרס  ,1951א"צ.252-488/1955 ,
י' גרינברג ,עם לוחם :הנחת היסודות למערך המילואים  ,1950‑1949קריית שדה־בוקר תשס"ב ,עמ'  .46‑38על הסיבות
הכלכליות ראו למשל :ע' אורן' ,הפיקוד המרחבי כמסגרת להפעלת כוחות היבשה בצה"ל ( ,')1956‑1948עיונים
בתקומת ישראל( 14 ,תשס"ד) ,עמ' .460‑429
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דרישות צה"ל לכבישי גישה חדשים ליישובים (הקטע הצפוני של המפה) ,פברואר 1949
ק ת ד ר ה  ,1 6 1ת ש ר י ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 3 8 - 1 1 7

גיבוש תפיסת הכבישים הצבאיים של צה"ל בשנות החמישים

לשמש את הצבא לצורך הנעת כוחות בזמן
מלחמה 27.ברמה האזרחית ראה צה"ל בכביש יסוד
חשוב ומרכזי בחיזוק יישובי הספר .על פי תפיסתו
של צה"ל יישובי הספר היו אמורים להיות כוח
לוחם בשעת מלחמה ,והוא חשש מהתפוררותם
ומנטישתם בגלל מצוקות כלכליות ,חברתיות
ומשקיות 28.בהקשר זה נתפס הכביש המוביל
ליישוב כאמצעי לחיזוק מצבו המשקי וכמסייע
למנוע את קריסתו.
ריחוקם של יישובי הספר ממרכז הארץ בשנות
החמישים חייב מציאת דרכים לשמירה על קשר
בינם לבין המרכז העירוני הקרוב .אמצעי תחבורה
היו הכרחיים ביישובים אלו לצרכים רבים :לצורכי
חקלאות — העברת תוצרת חקלאית למכירה
והבאת אספקה ליישובים; לצורכי בריאות — הבאת
רופאים ופינוי חולים; לצורכי ביטחון — סיורים
ושמירות; לצורכי חברה ותרבות — ביקורים
ונסיעות לעיר הראשית .המצב הגרוע של תשתית
הכבישים הקשה מאוד על תושבי הספר בשגרת
חייהם ,וצה"ל ראה עצמו מחויב לנסות לסייע להם
29
בסלילת כבישים וברכישת רכבים שיכלו לנוע בשטחים קשים ,כדי לשפר את מצבם האזרחי־המשקי
וכך למעשה לחזק את יכולתם הביטחונית30.
27
28

29

30

י' בר ,ראש מחלקת תכנון' ,דרך חונין — כפר גלעדי' 2 ,בינואר  ,1949א"צ ;53-957/1951 ,א' זכאי ,קצין סיירים לשכת
התיישבות' ,דו"ח סיור באזור ג'ורדיי' 10 ,במאי  ,1949א"צ.9-1408/1952 ,
מ' דיין ,אבני דרך :אוטוביוגרפיה ,תל־אביב תשל"ז ,עמ'  ;101על הפעילות האזרחית של צה"ל ראו בהרחבה :ז' דרורי,
אוטופיה במדים :תרומת צה"ל להתיישבות ,לקליטת העלייה ולחינוך בראשית ימי המדינה ,קריית שדה־בוקר ;2000
אורן (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  ;220רב סרן י' שמרלינג ,קצין הגנה מרחבית פיקוד מרכז ,בשם קצין אג"ם ,אל אלוף
פיקוד המרכז' ,דרכים' 13 ,בדצמבר  ,1950א"צ ;1-1550/1951 ,רב סרן א' לנגר ,קצין הגנה מרחבית פיקוד מרכז ,אל
אג"ם/מבצעים/ענף התיישבות' ,דרכים — יישובים סוג א'' 31 ,באוגוסט  ,1952א"צ ;3-7/1954 ,רב סרן א' בלוך ,קצין
מטה התיישבות ,בשם ראש מחלקת מבצעים ,אל מפקדת קצין הנדסה ראשי ,אלוף משנה מ' שחר' ,כבישים חדשים',
 21במרס  ,1954א"צ.49-526/1956 ,
ראו למשל בקשת משק 'גת' לקניית ג'יפ בטענה שאין כביש המגיע שאפשר להגיע בו ליישוב בימות החורף ,ושברוב
ימי הגשמים הם מנותקים לגמרי .ש' מלטר ,גת ,אל מטה מחוז השפלה' ,קניית מכונית ג'יפ' 3 ,באוקטובר ,1949
א"צ ;46-596/1953 ,וראו גם :רב סרן מ' ניר ,קצין אג"ם בשם מפקד חטיבה  ,16אל קצין אג"ם פיקוד מרכז' ,מצבם
הכלכלי של היישובים המפגרים במרחב המחוז' 9 ,בדצמבר  ,1953א"צ.16/392/1955 ,
ראו לדוגמה :סגן אלוף י' נוסבאום ,ראש ענף עבודות ,בשם קצין הנדסה ראשי' ,סלילת כביש נחלאים' 18 ,בספטמבר
 ,1952א"צ ;13-7/1954 ,וכן ראו את דרישת פיקוד הדרום לסלילת כבישי גישה ליישובים במרחב הפיקוד :אלוף מ' צדוק,
מפקד פיקוד הדרום ,ללא כותרת 8 ,ביוני  ,1952א"צ.80-7/1954 ,
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גיבוש תפיסת כבישים צבאית
סוגי הכבישים שהצבא צריך
ב־ 14דצמבר  ,1948עוד לפני הסיום הרשמי של מלחמת העצמאות ,הקים ראש אג"ם האלוף יגאל
ידין ועדת דרכים ,שתפקידה היה לבדוק את רשת הדרכים בארץ מבחינת צורכי הצבא ולהגיש את
מסקנותיה באשר לדרכים חדשות שיש לסלול ולסדר העדיפות של סלילתן .בוועדה היו חברים נציג
אג"ם ,נציג אגף אפסנאות (אג"א) ונציג חיל הנדסה31.
ב־ 1פברואר  1949הגישה הוועדה את מסקנותיה .בבסיס עבודתה של הוועדה עמדו מספר מטרות
מרכזיות:
 .1אפשרות להעברה מהירה ביותר של כוחות צבא מגזרת חזית אחת לשנייה .למטרה זו דרושים:
א .דרכים לאיגוף ערים או נקודות יישוב צפופות32.
ב .דרכים לקיצור עורקי תחבורה קיימים.
ג .שיפור דרכים קיימות ,הרחבה ושיפור של הצטלבויות.
ד .דרכים חלופיות לעורקי תחבורה יחידים הניתנים לתצפית או הנמצאים בטווח אש של האויב
מעבר לגבול ,ושהאויב עלול לנתקם.
 .2אפשרות תחבורה מהירה בין נקודות מפתח ארציות (ערים ,מרכזי אספקה ותעשייה צבאית ,בסיסי
צבא ועוד) .למטרה זו דרושים נוסף על הדרכים שצוינו בסעיף הקודם:
א .עורקי תחבורה ראשיים וקצרים ככל האפשר בין ערי הארץ הגדולות (ירושלים ,תל־אביב
וחיפה) לערי הספר.
ב .דרכי חיבור בין מחנות ובסיסים לעורקי תחבורה ראשיים.
 .3שמירה והבטחה של גבולות המדינה .למטרה זו דרושות:
א .דרכים מקבילות לגבולות המדינה (דרכי גבול).
ב .דרכי עומק ,המאפשרות גישה לדרכי הגבול בנקודות בעלות ערך אסטרטגי.
ג .דרכי גישה לביצורי גבול ומשלטים.
ד .דרכי גישה ליישובים באזור הספר.
 .4דרכים למבצעים מיוחדים :דרכים אשר מטרתן לשמש קרש קפיצה לפעולות נגד שטחי אויב.
 .5מטרות נוספות:
א .הפחתת עומס התנועה ופגיעת תאונות.
ב .הפחתת בלאי וחיסכון בדלק לתחבורה הצבאית.
 31י' ידין ,ראש אג"ם' ,מינוי ועדה :תכנון ארצי לסלילת דרכים בעלות ערך צבאי' 14 ,בדצמבר  ,1948א"צ.5-957/1951 ,
 32לדוגמה מחלקת תכנון דרשה לסלול כביש שיעקוף את רמלה ,ושישחרר את צומת רמלה מכל התנועה העוברת את
העיר ויקל את העומס הקיים בה .ראו :סגן אלוף א' ארבל ,ראש ענף ביטחון לאומי ,בשם ראש מחלקת תכנון' ,הכשרת
כבישים' 28 ,באוקטובר  ,1955א"צ.64-644/1955 ,
ק ת ד ר ה  ,1 6 1ת ש ר י ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 3 8 - 1 1 7

גיבוש תפיסת הכבישים הצבאיים של צה"ל בשנות החמישים

לאור מטרות אלו המליצה הוועדה על שלושה סוגי כבישים:
 .1דרכים אשר ישמשו לפי שעה רק לצורכי הצבא; דרכים אלו ייסללו על ידי הצבא או בפיקוחו
המלא ,והצבא יישא בהוצאות במלואן.
 .2דרכים לצורכי הצבא אשר ישמשו כבר בהווה או בעתיד הקרוב גם את התחבורה האזרחית; דרכים
אלו ייסללו בדרך כלל בהשתתפות המוסדות האזרחיים הנוגעים בדבר ,ואחוז ההשתתפות של
הצבא במימון ייקבע על פי החשיבות שהוא מייחס לדרך.
 .3דרכים בעלות אופי אזרחי בעיקר ,כגון דרכי איגוף וקיצור של עורקי תחבורה ראשיים ושל עורקי
תחבורה ארציים; דרכים אלו ייסללו על ידי מע"ץ ,והצבא לא ישתתף בהוצאות ,אולם תכנונן
ייעשה בתיאום עמו33.
גורמי התכנון בצה"ל לא הסתפקו בהגדרות עקרוניות של הצרכים הביטחוניים הנוגעים למערכת
הכבישים ,אלא דאגו לפרוט הגדרות אלו להיבטים טכניים ולהציב דרישות באשר לאופיים ,לסוגם
ולכיוונם של הכבישים שייסללו בארץ34.
' 33דו"ח ועדת הדרכים' 1 ,בפברואר  ,1949א"צ.84-1964/1950 ,
' 34דפים להכוונה ביטחונית — כבישים' 28 ,באוקטובר  ,1953א"צ ,104-11/1955 ,וראו שם גם גרסה מוקדמת של
המסמך ,שנכתבה ב־ 14באפריל  .1953ראו גם :סגן אלוף א' מירון ,ראש ענף לתכנון הביטחון הלאומי' ,הצעת תזכיר
לשר הביטחון ,שר התחבורה ושרת העבודה .הנדון :כבישים חדשים' ,ינואר  ,1951א"צ ;17-596/1953 ,הנ"ל' ,הנחיות
כלליות לתכנון רשת הכבישים' 1 ,בינואר  ,1952א"צ ;353-488/1955 ,רב סרן ר' קולגסר ,ראש מדור הסוואה,
בשם ממלא מקום קצין הנדסה ראשי ,אל אג"ם/מבצעים/ענף התיישבות' ,נטיעת עצים לאורך הכבישים — הנחיות',
 2באוגוסט  ,1954א"צ.22-8/1956 ,
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תכנית עורקי תנועה
ארציים ,הוכנה
על ידי מטה חיל
הנדסה/מודיעין
עבור ועדת הדרכים,
מרס 1954
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כיוון
על פי תפיסת הלחימה האסטרטגית של צה"ל ,צורכי התנועה הצבאית הכללית הם לאורך הארץ,
כלומר בכיוון צפון‑דרום ,ואילו כבישי הרוחב ,שכיוונם מזרח‑מערב ,הם בדרך כלל כבישי פלישה
אפשריים של האויב — היוצאים מכלל זה הם הכבישים בין ירושלים לשפלה ,שהם עורקי תנועה
חיוניים ,ושדינם כדין כבישי צפון‑דרום .המסקנות מקביעות אלו הן:
א .יש להימנע ככל האפשר מתכנון כבישים בזווית ישרה מזרח‑מערב ,במיוחד באזור הצר של
המדינה ,ויש להעדיף כבישי רוחב אלכסוניים בכיוון צפון‑מערב או צפון‑דרום.
ב .יש לשלול מכבישי הרוחב את המאפיינים הביטחוניים כמפורט להלן.
ג .יש להרבות בכבישים מקבילים לגבולות היבשתיים של המדינה ,במיוחד בכבישי גישה ותמרון
בפרוזדור ירושלים.

דרישות בענייני תוואי ,אמצעי עזר ותנאים טכניים
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

ארציים)35.

מרחק כ־ 10ק"מ מהגבול הקיים (במיוחד בכבישים
מיעוט בקטעים שלאויב יש תצפית קרקעית עליהם.
מיעוט בגשרים ,במעבירי מים וכדומה ,שאפשר לחבל בהם36.
מיעוט בקטעים של יותר ממטר מעל לשטח הגובל בכביש או מתחתיו.
תוואי המאפשר שליטה טקטית על הכביש.
מיעוט בתעלות ניקוז תלולות ,המונעות ירידה מהירה של כלי רכב מהכביש לצדדים.
עיקוף יישובים עירוניים.
הרחקת עמודי טלפון ומתח גבוה והימנעות מהצבתם במקביל לכבישים37.
הקמת תאי טלפון כל  30‑20ק"מ לאורך הכביש.

דרישות בעניין טיב הכביש וסוגו בהתאם לצורכי התנועה הצבאית
א .רוחב  9מ' ,ומתוכם לפחות  7מ' סלולים ומזופתים.
ב .גשרים ברוחב הכביש.
 35למשל זיוון הראה כי הכביש שנסלל במרכז הנגב במרחק שווה מכל גבול ,מתוך הבנה שצורכי הביטחון מחייבים
להתרחק ככל האפשר מהגבולות ,ולא עקב אחר ניסיון העבר (הדרכים העתיקות) והמציאות הטופוגרפית .ראו :זיוון
(לעיל ,הערה  ,)5עמ' .288
 36ראו בהקשר זה דרישת הצבא להמעיט בבניית גשרים על הכביש העוקף את העיר רמלה בטענה ש'ריבוי הגשרים לכביש
זה עושה אותו לפגיע מדי' (רב סרן ח' בן־סיני ,בשם ראש מחלקת מבצעים ,אל הלשכה המחוזית לבניה ולתכנון ערים,
'הצעות תוואי לכביש ארצי העוקף את רמלה' 11 ,באפריל  ,1954א"צ.)102-642/1956 ,
 37כפי שטען למשל קצין הנדסה ראשי' :הרחקת הקווים ממרכז הכביש לא רק תאפשר לנו להשלים את התנועה בכביש
באופן מוחלט אלא שנגרום על ידי כך להבטחת הקווים עצמם מניתוק בעת הפצצות מקריות על הכביש' (סגן אלוף
ע' שחר אל ראש אגף המטה הכללי' ,נטיעות להעלמת התנועה בכבישים ,דרכים ומסילות ברזל' 24 ,בינואר ,1950
א"צ.)27-1166/1951 ,
ק ת ד ר ה  ,1 6 1ת ש ר י ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 3 8 - 1 1 7
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ה.
ו.
ז.
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שוליים מחוזקים ומוחזקים (לפי הרוחב הנ"ל) ,בנויים מפסולת מחצבה ,כורכר או מחומרים
ִמתקשרים אחרים ,לפחות מטר לכל צד.
שיפוע אופקי של ציר הכביש שלא יעלה על  7אחוזים38.
בכבישים הנבנים בשיפוע לשני הצדדים השיפוע יהיה  2.3אחוזים לשני הכיוונים לפי דרישות הניקוז.
רדיוס סיבובים :במישור לא פחות מ־ 150מ' ,בהר  90מ'.
הגבהה של  10אחוזים בדרך כלל בצד המעגל החיצוני של הסיבוב (בהתאם לרדיוס ולשיפוע האופקי).

ייעור 39

א.

ב.
ג.

ד.

ה.

לעצים הנטועים לאורך הכבישים חשיבות ביטחונית רבה :רוב התנועה הצבאית מתנהלת לאורך
הכבישים ,ונוסף על התנועה עצמה יש ליד הכבישים מטרות צבאיות רבות — שיירות חונות,
נקודות דלק ומים ,תחנות איסוף ,ציוד ועוד.
התכונות המיטביות של עצים מבחינה ביטחונית הן :גידול מהיר ,גובה רב ,צמרת רחבה ,צפופה
ובלתי נשירה ,עמידות מרבית בשרפות ,טיפול והשקעה מזעריים.
על סמך דרישות אלו נמצא עץ האיקליפטוס כמתאים ביותר 40.בשטחים הרריים ,שאינם מתאימים
לגידולו ,ניתן היה להביא בחשבון גם חרובים וזיתים ,אף ששניהם גדלים לאט וטעונים השקיה,
בעוד עצי מחט רגישים מדי לאש .בקרבת שפת הים בשטחים בדרום (מדרום לקו עזה‑באר־שבע
לערך) באים בחשבון בעיקר אשלים ,שאינם טעונים השקאה אך גדלים לאט.
כדי לאפשר להסתיר תנועת כוחות צבא בכבישים היה צורך לדאוג לנטיעת ארבע שורות עצים משני
צדי הכביש .בין השורה השנייה לשלישית יש להשאיר רווח של  6מ' כדי ליצור דרך מקבילה עבור
זחלים או דרך חלופית במקרה של
חסימת הכביש הראשי .יש לחבר
את הכביש הראשי והצדדי בערך כל
 200מ'.
יש לדאוג למגרשי חניה כל  30ק"מ
ולאפשר הסתרה של יחידות חונות
על ידי ייעור.

 38לדוגמה הוצעו שלוש אפשרויות לסלילת כביש שיחבר בין דיר אלשיח' לאזור השפלה :הראשונה נפסלה כיוון שבחלקה
היו שיפועים של  7אחוזים; השנייה נפסלה כיון שחלק גדול ממנה היה נתון לאפשרות של פגיעה מהאוויר; והאפשרות
השלישית נבחרה מפני שהתוואי היה בעל שיפועים נוחים מאוד ,ואורך הקטע שהיה נתון לפגיעה מהאוויר היה 3
ק"מ בלבד .ראו :ע' פרידמן ,מהנדס מחוז ירושלים והדרום במע"ץ ,אל מפקד חטיבה ' ,16כביש דיר א־שיח השפלה',
 9בפברואר  ,1955א"צ.6-382/1956 ,
 39על סוגיית הייעור הביטחוני באופן כללי ראו :נ' קליאוט' ,ייעור למטרות ביטחון :היבטים גיאוגרפיים מרחביים' ,י' בר־גל,
נ' קליאוט וא' פלד (עורכים) ,מחקרים בארץ ישראל :ספר אביאל רון ,חיפה תשס"ד ,עמ' .219‑205
 40האיקליפטוס נבחר לאחר סקר שבחן את יעילות הייעור ואת סוגי העצים מבחינה ביטחונית וכלכלית .למרות זאת
הוחלט כי במקומות שאפשר מבחינת האקלים וכדומה לטעת עצים אחרים רצוי לעשות זאת ,על מנת לשבור את האופי
האחיד של יערות הביטחון .ראו :רב סרן א' בלוך ,קצין מטה התיישבות ,בשם ראש מחלקת מבצעים' ,ייעור ביטחוני —
סקר' 23 ,בספטמבר  ,1954א"צ.124-642/1956 ,

נטיעת עצים לאורך
הכבישים ,מתוך
המסמך 'הנחיות
כלליות לתכנון
רשת הכבישים',
בחתימת סגן אלוף
א' מירון ,ראש
הענף לתכנון
הביטחון הלאומי,
 1בינואר 1952
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קידום דרישות הצבא מול הגופים האזרחיים
מבחינת צה"ל הרעיונות והדרישות שהוצגו לעיל לא היו תאורטיים בלבד ,והצבא פעל לאורך השנים
לנסות להוציאם אל הפועל .במהלך מלחמת העצמאות הייתה למערכת הביטחון בכלל ולצה"ל בפרט
עדיפות בכל הקשור לסלילת כבישים במדינה .הדבר עולה בצורה ברורה בפרוטוקולים ובתכתובת
של ועדת הכבישים ,שפעלה בסמכות הממשלה הזמנית עד הקמת 'המועצה לעבודות ציבוריות'
(מע"ץ) 41.בוועדה זו כיהן גם קצין כבישים במטכ"ל ,שמונה על ידי הרמטכ"ל ,ושתפקידו היה
להביא את עמדת המטה הכללי בכל הקשור לסלילת כבישים .עם הקמת מע"ץ הועברו אליה סמכויות
הוועדה והוקמה ועדת כבישים חדשה .בישיבה האחרונה של ועדת הכבישים במתכונתה הראשונה,
לפני העברת הסמכויות למע"ץ ,דרש נציג הצבא כי בכל ועדה חדשה שתקום יהיה לצבא נציג .לאחר
ויכוח הוסכם כי יהיה לצבא נציג בדרגה גבוהה ,שיוכל להגיע להחלטות מהירות יחד עם מנהל
מע"ץ42.

ניסיון להשפיע על תכנון

הכבישים 34

ועדת הכבישים שהקים ידין המליצה שצה"ל ישתתף במימון סלילת כבישים ,אולם מהר מאוד הובן
בצה"ל כי בשל מצוקתו התקציבית לא יוכל לעמוד במטלה זו .באפריל  1949התריע קצין המטכ"ל
להנדסה סגן אלוף עמנואל עֹפר לפני הרמטכ"ל שצה"ל אינו יכול לתכנן ולסלול מתקציבו כבישים,
פרט לשבילים למשלטים .הוא טען כי התקציב העומד לרשות הצבא מאפשר לו לבצע עבודות קטנות
בלבד ,שאינן מספקות את צורכי הצבא .סלילת כבישים ,שיפוצם ותחזוקתם עולים כסף רב ,ולכן סבר
עפר כי אין הצבא צריך לקבל עליו תפקידים אלו אלא להשאירם בסמכות המדינה ,הסוכנות היהודית,
קק"ל וגורמים נוספים44.
ב־ 19ביולי  1950נערכה פגישה בין נציג מע"ץ לבין נציגי הצבא שהיו מעורבים בתכנון רשת
הכבישים — קצין הנדסה ראשי ושני אנשים ממחלקת תכנון .בפגישה זו הוצגו תקציב מע"ץ לשנה
הקרובה והדרך שבה יחולק למיזמים השונים .התקציב עצמו נחלק לארבעה סעיפים :תחזוקת
כבישים ,השתתפות בכבישי גישה ,כבישים חדשים ושיקום .סרן דב שטרן ,נציג הענף לתכנון
הביטחון הלאומי ,שנכח בפגישה ,סיכם סעיפים אלו וטען כי במה שנוגע לתחזוקת כבישים
ולהשתתפות בכבישי גישה אין לצה"ל שליטה על התקציב והם גם פחות מעניינים את הצבא;
לעומת זאת שני הסעיפים האחרים נוגעים מאוד לצורכי הצבא ,ותקציבם 'רק בחלקו יש לגורמים
מחוץ למע"צ השפעה עליו' .שטרן ציין כי נציגי הצבא דרשו שלהבא תינתן להם אפשרות להשתתף
41
42
43
44

ראו למשל :קצין כבישים במטכ"ל אל אגף תכנון' ,כבישי ביטחון' 19 ,באוגוסט  ,1948א"צ' ;1-1374/1951 ,כבישי
ביטחון — זיכרון דברים' 29 ,במרס  ,1948א"צ.39-481/1949 ,
'פרוטוקול ישיבת ועדת הכבישים' 27 ,במאי  ,1948א"צ.1-1347/1951 ,
על דרישותיו של הצבא ועל מערכת היחסים שלו עם הגופים האזרחיים ראו בהרחבה :אורן (לעיל ,הערה ,)6
עמ' .230‑217
סגן אלוף ע' עפר ,קצין מטכ"ל להנדסה ,אל הרמטכ"ל' ,כבישים' 24 ,באפריל  ,1949א"צ.433-1308/1950 ,
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בתכנון הכבישים החדשים ובשיקום הכבישים כבר בשלב תכנון התקציב .יתר על כן ,בצה"ל דרשו
שמע"ץ תגיש להם את תכניות התכנון שלה לשלוש השנים הקרובות 45.ראש מחלקת תכנון שלום
עשת היה נחרץ יותר ודרש שלא ייסלל שום כביש סוג א או בעל חשיבות מדינית ואסטרטגית ללא
אישור הצבא ,וכן שחלוקת התקציב בכללו תיעשה בתיאום עם הצבא ,מאחר שהוצאת התקציב
על שיפורים חלקיים ועל דרכים שאין להם חשיבות אסטרטגית מבזבזת את תקציב העבודות
הציבוריות46.
באפריל  1952התכנס המטה הכללי של צה"ל לדיון בדרכים לשילוב התכנון הצבאי עם המסגרות
האזרחיות ,מכיוון שעל פי הגדרתו של הרמטכ"ל ידין' ,ארבע חמישיות של כל הפוטנציאל
הצבאי אינו סדיר אלא פוטנציאל בלבד ולא בפועל' 47.בדיון זה טען יצחק רבין ,שכיהן באותם
ימים כראש מחלקת מבצעים באג"ם ,שאין טעם שהצבא ינסה להכתיב מדיניות פיתוח ,אלא עליו
להכתיב את הצרכים הביטחוניים ולוודא שהם יישמרו בתכניות הפיתוח .רבין הסביר שאת תכניות
הפיתוח הארציות צריכים להכין הגורמים האזרחיים ,ושהן צריכות לקבל את אישור הצבא בתחומים
מסוימים ,בהתאם לניסיון ולצרכים הביטחוניים ,במיוחד משום שהגופים האזרחיים אינם מודעים
לצורכי הביטחון48.
הצורך הצבאי להיות מעורב בתכנון מערכת הכבישים התגבש לכדי נוהל עבודה מסודר — קציני
אג"ם פיקודיים ריכזו את דרישות הגורמים השונים בפיקוד והעבירו אותן לגופי המטה שעמדו בקשר
עם גורמי התכנון והביצוע האזרחיים 49.בתהליך עבודה זה גובשה מדי שנה ,לקראת עיבוד התקציב
במשרדי הממשלה ,עמדת צה"ל באשר לצורך בכבישים .לאחר מכן פנו גורמי צבא לאותם משרדי
ממשלה וניסו להחדיר את צורכי הצבא לתקציב המשרדי .מכיוון שלא תמיד הצליח צה"ל בכך
התעוררה הדרישה לערוך תכנית רב שנתית ,כדי שניתן יהיה להשפיע על התכנון הרב שנתי האזרחי
ולעדכנו מדי שנה50.
בצה"ל לא הסתפקו בניסיון להשפיע על התקציב אלא פעלו ישירות ,באופן סדיר ,מול כל הגופים
שעסקו בתכנון ובסלילה של כבישים בישראל ובראשם מע"ץ והוועדה העליונה לענייני כבישים.
מע"ץ הקפידה לשלוח מראש ,מדי שנה ,לגורמי התכנון בצה"ל את תקציבה לשנה הקרובה ואת
חלוקתו למיזמים השונים .הצבא היה בוחן את דרישותיו בנוגע לכבישים ומעביר אותן למע"ץ לצורך
הכללתן בתכניות הביצוע בהתאם לתקציבים שנקבעו .היו מקרים שבהם דרישות הצבא התקבלו,
ומע"ץ ניגשה לעבודה בכבישים אלו באותה השנה או בשנת התקציב שלאחר מכן .כך היה למשל
45
46
47
48
49
50

סרן ד' שטרן ,ענף לתכנון הביטחון הלאומי ,אל ראש אג"ם' ,תכנון כבישים לשנת  6 ,'1950/51באוגוסט  ,1950א"צ,
 .61-108/1952ראו גם :הנ"ל אל ראש מחלקת תכנון' ,תכנון כבישים לשנת  — 1950/51עובדות' 31 ,ביולי  ,1951שם.
ש' עשת ,ראש מחלקת תכנון ,אל ראש אג"ם' ,תכנון כבישים לשנת  6 ,'1950/51באוגוסט  ,1950שם.
'פרוטוקול ישיבת המטה הכללי' 20 ,באפריל  ,1952א"צ.21-847/1962 ,
שם.
א' שרון ,קצין מבצעים פיקוד מרכז ,אל מפקדת הגנה מרחבית פיקודית ,חטיבה (מחוז)  ,16קצין הנדסה פיקודי' ,תקציב
שנת  — 1954/55סלילת כבישים' 12 ,בנובמבר  ,1953א"צ.21-261/1955 ,
סגן אלוף ד' דגן ,ראש הענף לביטחון לאומי ,אל מחלקת מבצעים' ,תכנית רב שנתית לכבישים ומסילות ברזל',
 21באוגוסט  ,1958א"צ.267-174/1962 ,
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הצעה שהגיש צה"ל
לכביש מיבנאל
לעמק הירדן ,כחלק
מדרישה רב שנתית
לתכנון כבישים
אזרחיים ,נובמבר
1949
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בכביש קסטינה‑פלוג'ה ,כביש אזור‑בני־ברק וכביש באר־שבע‑נבטים .יצחק עילם ,מנכ"ל משרד
העבודה ,הצהיר כי 'תוכנית הכבישים נקבעה מתוך עיון מדוקדק בדרישות הביטחון ,וכל פרט ופרט,
כמעט ,הותאם עם קצין ההנדסה הראשי בהתאם לדרישות אלו'51.
גם מול קק"ל פעלו גורמי התכנון והמבצעים של צה"ל על מנת לגייסה לפעולות של נטיעות
ביטחון לאורך הכבישים ,וכך דרש הצבא לייער למשל את כביש הסרגל 13 ,ק"מ בכביש חיפה‑ג'למה,
 18ק"מ בכביש בית־שאן‑טבריה ,כ־ 20ק"מ בכביש צמח‑כפר־תבור ,כביש סעד‑בארי ,כביש באר־
שבע מנתיב־המולדת עד תפרח ,כביש חיפה‑תל־אביב52.
 51י' עילם אל ח' לסקוב ,סגן הרמטכ"ל' ,תכנית הכבישים בשנת התקציב  11 ,'1956/57ביולי  ,1956א"צ.12-174/1962 ,
 52סגן משנה י' מאירי ,קצין הסוואה ,מפקדת קצין הנדסה — פיקוד צפון' ,נטיעת שדרות לצדי כבישים במרחב פיקוד
הצפון' ,מאי  ,1951א"צ ;93-1534/1952 ,סגן אלוף ג' לוריא ,בשם ראש מחלקת מבצעים' ,נטיעות קרן הקיימת בנגב',
 22בינואר  ,1951א"צ ;383-488/1955 ,שחר (לעיל ,הערה .)37
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גיבוש תפיסת הכבישים הצבאיים של צה"ל בשנות החמישים

מעורבות הצבא בסוגיה זו לא הסתיימה גם לאחר אישור התכניות והכנסת המיזמים לתקציב
מע"ץ .בצה"ל המשיכו לעקוב ולבדוק ,מפני שלעתים בשל היעדר תקציב לא בוצעה סלילת כביש
אף שאושרה על ידי כל הגורמים הרלוונטיים .במקרים אלו פעלו בצה"ל ישירות מול משרד האוצר
כדי לשכנע להעביר את הכספים הדרושים ,ולמשל בשנת  1956כתב ראש מחלקת תכנון אל ראש
ענף תקציבים במשרד האוצר' :מאחר שכבישים אלה כלולים בעדיפות ראשונה בתקציב מע"צ לשנה
הקרובה ,אין הדבר כרוך לדעתי בהגדרה תקציבית או כספית או בדיון בוועדות .אבקשך איפה לתת
לבעיה את פתרונה על ידי הודעה למע"צ על הסכמת האוצר לביצוע מיידי של הכבישים החיוניים
הנ"ל'53.
 53אלוף משנה א' עמיחי ,ראש מחלקת תכנון ,אל י' ארנון ,ראש ענף התקציבים במשרד האוצר' ,ביצוע כבישים ביטחוניים',
 13בינואר  ,1956א"צ.12-174/1962 ,
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יורם פריד וגדעון ביגר

סיכום
בעקבות סיומה של מלחמת העצמאות בהסכם שביתת נשק ולא בהסכם שלום ,העריכו בצמרת הצבא
שמדינות ערב לא ישלימו עם תוצאות המלחמה ויחתרו לקיים בקרוב סיבוב נוסף של לחימה נגד
ישראל .בנסיבות אלה הובן שיש לגייס את כל משאבי המדינה כדי שצה"ל יוכל להתמודד בשעת
מבחן עם צבאות מדינות ערב .תפיסה זו קיבלה ביטוי חוקי במתן אפשרות לצה"ל לגייס בשעת חירום
לזמן בלתי מוגבל את כל כוח האדם וכלי הרכב שהוא צריך ,על ידי שימוש בצו  .8אולם בצה"ל
לא הסתפקו בכך ודרשו שכל התכנון הפיזי במדינה — התיישבות ,מפעלים ,תחבורה ,חשמל ,מים
ועוד — יותאם לצורכי הביטחון.
במסגרת תפיסה כוללנית זו ראו בצה"ל גם את מערכת התחבורה במדינה כמשועבדת לצורכי
הביטחון .מסיבות רבות — מצבה הגאו־אסטרטגי של מדינת ישראל ,היותה מוקפת אויבים ,הצורך
לנייד כוחות במהירות מהעורף לחזיתות ומחזית לחזית ורמת הפיתוח הנמוכה של תשתית הרכבות —
קיבלה מערכת הכבישים משנה חשיבות בעיני גורמי התכנון בצה"ל .לפיכך פעלו גורמים אלה לאורך
השנים להשפיע על פיתוח מערכת זו בהתאם לשיקוליהם :הם אפיינו את הצרכים הביטחוניים במה
שנוגע למערכת התחבורה ,פירטו את הדרישות הצבאיות באשר למערכת זו מבחינת התכנון הפיזי,
ופעלו מול גופי התכנון והביצוע האזרחיים כדי ליישם דרישות אלו הלכה למעשה.
במאמר זה הוצגו החשיבות הרבה של מערכת הכבישים בעיני גורמי התכנון בצה"ל והתייחסותם
הרצינית לעניין זה ,שעמדו ביסוד תפיסת הכבישים הצבאית .גורמי התכנון השקיעו מחשבה רבה לא
רק בתכנון כבישים שלהם יזדקק הצבא בשעת חירום אלא גם בתכנון הגנה מיטבית עליהם בשעת
חירום כדי שהם יוכלו למלא את ייעודם .למשל הצבא דרש לסלול כבישי אורך ,כדי שניתן יהיה
להניע כוחות במהירות מחזית לחזית ,ולהמעיט בכבישי רוחב ,היכולים לסייע להתקדמות כוחות
אויב.
צה"ל עצמו לא סלל כבישים אלא היה תלוי בכך בגופי תכנון וביצוע אזרחיים .במאמר הנוכחי
הצגנו אך ורק את הדרישות והצרכים של הצבא מבחינה ביטחונית .השאלה אם הצליח צה"ל להחדיר
את השיקולים הביטחוניים לתוך מערכת השיקולים האזרחיים ,ואם הכבישים במדינה תוכננו ונסללו
על פי דרישות הצבא — במילים אחרות ,אם מערכת הכבישים הייתה משועבדת בפועל לצורכי
הביטחון — עדיין מחכה למחקרים נוספים שישפכו אור על סוגיה זו ביחסי צבא וחברה במדינת
ישראל54.

 54למשל קרטין טען שהשיקולים היו בעיקרם אזרחיים ,בעוד שאורן הצביע על דומיננטיות צבאית .ראו :א' קרטין' ,יחסי
חברה‑צבא בראי התיישבות הספר בגליל' ,אופקים בגאוגרפיה( 49‑48 ,תשנ"ח) ,עמ'  ;40‑25אורן (לעיל ,הערה .)6
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