
שבןןותבתדםתששרת
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הריקם

לךואגיד-ידידיךמילידגח,1-:חאמרחנודעת
:לזמרואפשראפשרזמננוצבאותעלאתה".הנךמי
ואדע-צבאשלמערכת-הקשראתלהכירליתן"-

תכליותולאיזתצבא,אותושלומבנחוטיבומת
ואוהששיםוראשיתהחמשיםשנותסוףהועד".

ישתנוודאי,הם,שאף(חדשיםדפוסיםשלהתגבשות

הטכ.ההתקדמותמהירותבשלאחדות,שכיםכעבור

תגדוליסהצבאותבשניוליחידותלעוצבותניח)

ועל-הנהמהוהאמריקאי*הסוביטי-בתקופתנו

-כאחדוהטקטיתהארגוניתהבחינהמןמעידהמה
לנסיון?האלההצבאותשלשביחידותמערכת-הקשר

התשובהאתוברורים,פשוטיםובקויםבקיצורלהציג,

הינתנהאשרהסקירותשתיתוקדשנהאלהלשאלות

מערכות"*"עמודימעלעתה

סוביטיותביחידותמערכות-הקשרעל
ככלוהולכתגדלההצבאיתמערכת-השליטהשלחשיבותה
ככל-להשתלטהמפקדחייבעליהםהכוהיםשגדלים

החלטותיולקבלתהמפקדלרשותהעומדהזמןשמצטמצם
ישאותםהגורמיםיותרומורכביםשרביםוככל-ולביצוען

המשימה.ביצועלקראתלתאם
אתאךהדורות,במשךהשתנומערכות-שליטהשלצורותיהן

מערכות-תפקידיעתה.ועדמעולםשינולאהבסיסייעודן
:הםהשליטה

יצירתעל-ידיכוחותיהעלשליטהלמפקדלאפשר48
לו.הכפופותליחידותפקודותלמתןאפשרות

קבלתעל-ידיהמתרחש,מןתמונהקבלתלמפקדלאפשר48
למצבלמצבן,הנוגעבכללוהנפופותמהיחידותדיווחים
הקרב.ולהתפתחותהאויב

משימותיהן,ביצועבקרבהמש,תתפותליחידותלאפשר*
ביניתן,תיאוםעל-ידי
-ברה"מצבאשלועוצבותיוביחידותיוחלוהאחרונותבשנים
בכלניכריםשינויים-אחריםצבאותכמהשלכבאלה

סקירהשללנושאהבהתאםהדיבור,ייוחדכאן~השטת-ם.

ביחידותהקשרארגון-אלומשטחיםאחדעלרקזו,
איןאךהרובאים-הממונעים.ביחידותובמיוחדהסוביטיות,

-נאמנהתשקףגםהתקשורתשלהחדששארגונהמפקכל
חלהאשרהיסודיתכלליתההתמורהאת-תאפשרוגם'

במבנןגםועל-כןאלה,יחידותשלוכושר-תנועתןבחימושן
ובאורחי-תפעולן.

מתבניות-מהירשינוי-היערכותוקרב"די""הל,ב4"מרה,~
שהיואלה,כלונהפוך;-:טרום-קרביותת41נבתלקרב

יחידותשלנחלתןגםעתהנעשוטנקים,ליחידותאאיניים
שלאחרפתרוןזהדברמחייבממילאהרובאים-המתונעים.

הממונעות.ביחידות-הרגליםבעיות-השליטה
השתמשורגלי,באורח-לחימהעדייןהתנהלשהקרבבזמן

למכשיריםואילונישאים,במכשיריםושליטהפיקודלצורכי
המכשי-ממלאיםכיוםמשני.תפקידיוחסבנגמ"שיםשמותקנו

תנועה-בשעתהן-העיקריהתפקידאתהמותקניםרים

קרב.שלבמהלכווהןלמגע
:נפרדותרשתות-קשרשתיכל'ל,בדרךלהקים,נהגובעבר
והאחרת,-הרגליםבשבילנישאים,מכשיריםבאמצעותאחת,

שיתוף-הפעולה,הטנקיםבשבילברכב,מותקניםבמכשירים
באמצעותרקלהתקייםהיהיכולהשריוןלביןהרגליםבין

יכלולאהמחלקותומפקדיהפלוגותמפקדיהגדודימפקד
פעו-לשתףברצותםהטנקים.עםישירקשר-אלחוטלקיים

בסימניםמשתמשיםהיוהטנקיםעםבלתי-אמצעיבאופןלה
מוסכמים.

48

בצי-בפעולתןשהחלריחידות-משנהמתמקדותבהםבקרבות
הטנ-לביןהרגליםביןמהודקתיאוםחיונינפרדים,רים
אתלחיוניהופךונגמ"שיםטנקיםשלציוותכלקים.

לבנותביותרחשובכךמשוםהמרכזיים.והפיקודהשליטה
המשימותהטלתכישתודאבאופןהשליטהמערכתאת
ושלהרובאים-הממונעיםשליחידות-המשנהמפקדיעל

שיתוףלקיוםהאפשרותוכי-ברבומןתיעשההטנקים
טנק-נגמ"ש.:ביותרהנמוכהלחוליהעדתשמרביניהןפעולה
מאוחדותרשתות-אלחוטהקמתעל-ידילפתוראפשרזוחמשמ

96451,נובמבר163,מערכות"



3סח'2מח.1סח.

המחיששיהממותקנותת1גחתההערה
הגדודיםנדשתמופיעות

א'סוללה

הי,ית,,
נ.סוללה

י4-~,2ן

מקרא
1--R~S

ח
lffnl~nי,שכמ-1Wpש
נ'""יי."יי%ח

1

ן" )%

פר,גתיתרשת

יין/

פל,גחיחרשת

11/

מחיגיחמ12מחי

טנקיםצנת.

(-4

מפקד
האדט,לריה

ם

ט14יyyש)4
)(ל1,

"ם

י

-

/
מפקד-גדוד

,,(

גד,ריתסנרחבורת
ו.ך,-

),

נ,ל,ע
11-.(

ראש-פסה
ט

/-%

1נ

כר"םסייריםיחק

הממוהלדרוהמסנהלדרגהממוהלדרגז

סטנדרטיתגדודיתקשררשת-1מרשם

יוכנסושלתוכןרשתות,-הרובאים-הממונעיםגדודילמפקדי
המחלקותושלהפלוגותשלהמותקנים-על-רכבהמכשירים

האהרימ.הטנקיםוילהמפיריםילהטנקיםמכשיריוכן

וכיצד?רבתחנותיה.שמספרברשת-אלחוטלשלוטהניתן
הטנקיםפלוגותעםגדודיהטנקיםמפקדשלהקשריובטח

?רובאיותיחידות-משנהעםהמשתפות-פעולה

שלאחרובתרגיליםהשניהבמלחמת-העולםשנרכשהנסיון
באמצעותיחידות-משנהעללשלוטאפשרכימוכיחהמלחמה

אולםמכשירי-אלחוט.ל-20--30עדהמכילהרשת-אלחוט
לקייםיכולתנדרשתוכןיוהרינוקשהמשמעתכאןנדרשת

פסוקהקצרה,אינפורמציהממירתבאמצעותקשר-גומליו
ללאמשדריםהפלוגותומפקדיהגדודיםמפקדיוברורה.
נמצאיםהטנקיםומפקדיהמחלקותמפקדיואילוהגבלות,
רקומשיבים-אותןמבצעיםהפקודות,אתקולטיםבהאונה'
הםבכירים-יותר.מפקדיםעל-ידיאליהםשכוונולקריאות
-מידידיווחמחייבכשהמצברקביזמתם-הם,לשדר,'רשאים

אםאוהאויב,שלגרעינייםאמצעי-לחימהנתגלואםלמשל,
המתקשריםשהקציניםהכרחיבנסיגה.החלשהאויבנקבע

מכשירי-עםבעבודהומתורגליםמאומניםיהיוכזוברשת

בפרפרשנוהגיםבנוהגהתרשלותאונסיון'היעדראלחוט.
ללאעוברשהמכשיר
העבודהאתלזמן-מה
אלחוט-דיבור,בנוהלי

שביחידותהקציניםכל

*

אתבכללותוגדהר-הטנקיםבמסגרתלהפעילצורךכשמתעורר
גדוד-מפקדיכולהרגלים,יחידותביןשפוצלויחידות-המשנה

גדוד-הרובאים-הממונעיםמפקדרשתלתוךלהכנסהטנקים

מילת-הקודאתולשדרשלו,הקבועאות-הקריאהבאמצעות

שלהשוכללתאיניתם"!הטנקיםגדודשללתדרעבור"
מכוונים-בתדריםמתנהלתשעבודתםבזמננו,מכשירי-האלחוט

כךלידילעתיםמביאיםקליט-שדר,
ומשתק-שידורשללמצבצורך

בשיטתיותלאמןישכןילברשת.
אתהקשר,מכשיר*שלנכונהובהפעלה

הטנקים.וביחידותהרובאים-הממונעים
מכשיר-קשר
ברכב-ליקוד

52



לפלוגותיופקודותמעביררובאים-ממונעיםמפקד-גדוד

והיאתחילה,רשתותבחיפושהצורךמןמשהררתמראש,

לרשת.מרשתללא-קושימעברמאפשרת
יחידותלמפקדיהטכניתוהעזרההציודהספקתבעיותגם

נפתרותרובאים-ממונעיםיחידותעםיחדהפועלותהטנקים
-אוגדוד-הטנקים'מפקדשלהאלחוטרשתבאמצעותהןאף

הממונעים,הרובאיםגדודמפקדשלהאלחוטרשתבאמצעות
גדודמפקדשלמכשירובהאזנהיימצאכלל,בדרךשבה,

מסהו*.ראששלהמכשיראוהטנקים

מודיעשנפגעטנקופינוי.חילוץרשתמופעלתאיןהסוביטיבצבא).
ברשת-אוגדוד-הרובאים-הממונעים,שלברשת-הפיקודכךעל

גדודו-הוא.שלהפיקוד

בהרבהמסייעיםהמשנהיחידותעלנאותהשליטהלהשגת
הפיקוד.מוצבישלמוצלחוארגוןהפיקודרכבשלטובמתקון

מפקדשלהנגמ"שיםמהויםהגדודשלמוצב-הפיקודאת
גדוד-מפקדשלרכבוכליוכןהמטה,ראשושלהגדוד

שנימוצביםהגדודמפקדשלבנגמ"שהמסייע.הארטילריה
הראשונים1(.מרשם(נישאיםושנייםמותקניםמכשירים

הרובאים-הממונעיםשלהמשנהיחידותעםקשרלקיוםנועדו

לקשר-האחרוניםואילויהחטיבהמפקדועםהטנקיםושל
ברשתכרגילעובדהמטהראששלהמותקןהמכשירמשני.

קליטהבמגברהמצוידהנישא'והמכשיר,הגדודמפקדשל
החטיבה.מפקדשלהאלחוטברשת-מיוחד

הרריבש,פפבהתקפההקשר
במבצעירובאים-ממונעיםבגדודהמופעליםהשליטהאמצעי

הקיימיםהשליטהלאמצעיביסודםזהיםהרריבשטחהתקפה

שמכשירי-האלחוטבכךהואההבדל.הרגילים.בתנאיםבו

המשמשיםהם-אולטרה-קצריםבגליםהפועליםהנישאים

רצויביותרהחשובותההתקדמותבגזרותעיקרי.כקשראוי

אמצעידתקשורת.שלרחבבמכלולבמקב-ל,להשתמש,לעתים

וכןורצים,ברכבבקשר-קוי,אלחוט,במכשירישונים:
שלהגמישותאתבהרבהמעלהזהדבראיתות.באמצעי

אמינותו.ואתהקשר

רובאים-ממונעים,בגדודאלחוטיקשרמערךשלאחתגירסה

-פלסיםובמחלקתארטילריהבגדודטנקים,בפלוגתשהוגבר

במרשם.מוצגת-בהריםהתקדמותשלבמצב
רשתותשתימוקמותיחידות-המשנהעלהשליטהלצורך

מכשירי-האלחוטנכלליםבראשונההגדוד.מפקד'שלאלחוט

מחלקת-המרגמותושלפלוגות-הרובאיממפקדישלהנישאים

הרבשטחבהתקפהגדודיתקשרתשר-2מרשם
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המכשי-פועליםבשניהואילואולטרה-קצרים,בגליםהפועלים

שלוגות-הרובאים,מפקדישברשותבנגמ"שיםהמותקניםרים

השניה)(זוברשתהפלסים.ומחלקתהגדודיתהסיורחבורת

שלובשלבמסע-ההתקדמותבשעתהגדודמפקדמשתמש
האויב.אחרבנגמ"שיממרדף

מגעשלמצבמתוךכלל,בדרךמתחילה,בהריםההתקפה
ולתפיסתלהתקרבותמסייעהשטחשכןהאויב,עםישיר

מתוךהתפרסותמאפשרהואואיןבהסתר,עמדות-מוצא
ההתפרסותבשלבהגדוד,למפקדיותרנוחכזהבמצבתנועה.
נישא,במכשירלהשתמשעצמה,ההתקפהוביצועהסופית

יחידות-המשנה,למפקדיהמשימותאתמעבירהגדודמפקד

יחד.גםרשתות-האלחוטבשתיקצרות,פקודותבאמצעות

הפועלהמכשירדרךמשימתואתמקבלהטנקיםפלוגתמפקד
בסמוךנעהואאםבלתי-אמצעהבאופןאו-ברשת-הטנקים

מפקדגםמשימותיואתמקבלדרךבאותההגדוד.למפקד
הגדודמפקדמקייםשבעתודההפלוגהעלהארטילריה.גדוד
המועברותקצרות,ופקודותמלות-קודבאמצעותשליטתואת

מחלקת-המרגמותהגדוד.ברשתותהפועליםבמכשירי-האלחוט

הרובאיםמפלוגותלאחתמסופחתלהיותיכולהבגדררשל

למחלקת-המרגמותהגדוד.למפקדישירהבכפיפותלהימצאאו

המחלקהמפקדמקייםשבעזרתםמשלה,אלחוטמכשיריישנם
הגדוד.מפקדעםהקשראת

רב-ערךתפקידלמלאתכופותעשויההרריבשטחבהתקפה

לכךמקציםלרובהגדוד.מתוךהמופרשתעוקפת",פלגה"
פלסיםמרגמות,4,קליםבתותחיםהמוגברתרובאים,פלוגת
מיצרתפיסתכגוןמשימותעליהומטיליםכימיים,וסיירים
וכו'.קניון,או.נהרלצליחתהמתאיםמקוםלכידתהרים,

תלויהזומעוקפת"פלגה"שלוהנחרצותהנועזותבפעולותיה

הגדודמפקדחייבכןעלהגדוד,שלהתקפתוהצלחתתכופות

----
אךאחר,אוזהמסוגלתותחים-ללא-רתעהיאשהכונהלהניחיש)*

דו-תכליתיים.נ"טלתותחיםגםיתכן

העיקוףב"פלגתשיימצאוטובזו.פלגהאלאמיןקשרלארגן
קיוםהמאפשרמסוגשניים)אףאו(מכשיר-אלחוטהעמוק"

גםבחשבוןמראשמביאיםולרוב-גדולים,לטוחיםקשר
תחנת-ממסר.הקמתשלהאפשרותאת

ל"שמדתמיוחדתפלגההרגליםמגדותשתוקצהיתכןכן
ההנחהללכידתם.אוהאויב,שלאמצעי-לחמה-גרעינית

מתוךוהמשתקפתכאן,הוצגהאשרגרסהביסודשהונחה
ב"פלגההפועלתפלוגת-הרובאיםאלהקשרכיהיאהמרשם,

בהליקופטר.שהותקןממסרבאמצעותיקוייםהמיוחדת"

*
יןז

מחלקות-;,פקדי~עםהקשראתמקיימיםהפלוגותמפקדי

אמינותומידתאתלהעלותכדימכשיריהם.באמצעותהרובאים

נוסף,מכשירהגדודיהפיקודבמוצבטוימצא'רצויהקשר,.של
מפקדיעםבלתי-אמצעיקשרלקבליהיהאפשרשבאמצעותו

מפקדשלמכשירו,שימושמכללשיוצאובמקרה;המהלקות
קשותהפרעותמשארעואוברשת-הגדודית,הפועלהפלוגה

עצמוהפלוגהמפקדעםקשרלקייםיהיהאפשרהאויב,מצד
מפקדלנצליכולהמותקןהמכשיראתהפלוגתית.ברשת
בשעתטנקים.עםפעולהלשיתוףרובאים-ממונעיםפלוגת
בראש-וראשונההטנקיםעםהקשרנשעןרגלי,באורחפעולות

יוכלהטנקיםעםהאלחוטקשרהסימנימ-המוסכמים;על
הגדוד.מפקדבאמצעותרקאזלהיות

ש4
רובאים-ממונעיםגדודשלמערךהואכאןהמוצגמערך-הקשר

החדשה.הסוביטיתבדיביזיהרגלים-משוריינים)-כלומר(
שהיאניידת'למלחמהבמיוחדסוגלזהמערךכילראותנקל

בצבאכיוםהשלטתוהמינועהמיכוןמגמתשלתכליתה
;הקשרלארגוןאפשריותגרסאותשתיכאןמובאותהסוביטי.

גרסאותעודשקיימותלהניחישאלוגרסאותמלבדאך
הלחימה.ולסוגהמופע'ליםהכוחותלאופיהמותאמותנוספות,
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