
 גדר ערהגנה
ההסרדה

 אווירון באמצעות אוויריסיור
 ן אז"פ ו השקלזעיר

 הישראליים היישובים ועל ההפרדה בדר על לשמירה )אולטרלייט( משקל זעירי באווירוניםלשימוש
 היקרים האחרים, הכלים את ומותירה מאוד זולה הפעלתם יתרונותבולטים: שני יש לה מחוצהשנשארו
 המקוריות משימותיהם את למלא - ומל"טים מסק"רים בעיקר - יותרהרבה

 ישירן

 ללחימה הנוגעות מרכזיות סוגיות בשתי העיסוק שרבככל
 והיערכותו ההפרדה גדר בניית - הטרור לארגוני ישראלבין

 לייחד הצורך גובר כך - מסוימים באזורים צה"ל שלמחדש
 האלה, התהליכים השלמת עם שיתפתחו לצרכיםמחשבה
 ברור מכך כתוצאה היום. מהצרכים שונים בוודאישחלקם
 הולמות. תשובות למצוא הצורך שיעלה עתהכבר

 ההסותה גדר - והמניעה ההגנהתסיסת
 עוד שראשיתה הישראלית, הביטחונית ההיסטוריהלאור
 לצורך רבה רגישות בישראל התגבשה המדינה, טרוםבימי
 בשטחנו רגל דריסת להשיג מהאויב מוחלטת מניעהלמנוע
 האוכלוסייה. מריכוזי מקסימלי מרחק להרחיקו כך עלונוסף

 האוכלוסייה לריכוזי האויב ריכוזי בין האפסייםהטווחים

 לצה"ל מאפשרת ההפרדהנדר
 יותר במישה שונה,היערכות
 נך בשטח, פחותומסיבית

 שונים אירועים על להביבשיוכל
 ולא מוגברת ניידותמתוך
 ענקית טינית כחומהיתפקד

 הבסיסיות התפיסותאחת
 היא ההפרדה גדר מאחוריהעומדות
 גמישה שונה, היערכות לצה"ללאפשר
 שיוכל כך בשטח, פחות ומסיביתיותר
 ניידות מתוך שונים אירועים עללהגיב

 סינית כחומה יתפקד ולאמוגברת
 פעם ובכל מקום בכל המצויהענקית
 מעצמה. אחר חלק להפעילנדרשת
 יחידות שיותר כמה לשחרר אמורהדבר

 המזוינות הכנופיות של הגישהוקלות
 היישוב ולנקודות התנועהלצירי

 הלחימה ראשית את הפכוהיהודיות
 קמה בטרם עוד - העצמאותבמלחמת
 חזיתות של רב לערב -המדינה
 נדרשו מכך כתוצאה בזו. זומשולבות
 ומכופל כפול למאמץ העברייםהכוחות
 לקווים מחוץ אל האויב את לדחוקכדי

 ושלא לחימה, כדי תוך והתגבשושהלכו
ממשימות
 לטובת השוטפותהאבטחה
 המקוריות, הייעודיותמשימותיהן
 מידת את האפשר ככללהקטין
 בהיותן האלה היחידות שלפגיעותן
 פעילות דפוסי ובעלותנייחות
 האויב, עיני לנגד יחסיתקבועים
 על שלהן ההגנה עבודת אתלייעל

 הירוק הקו עברי משניהיישובים
 רב כסף לחסוך - מכך פחותולא

 הזאת מההתייעלותכתוצאה
 חומריים במשאביםומחיסכון

 אדם.ובכוח

 שעליהם החלוקה גבולות את כללחפפו
 שהיו גבולות - 1947 בנובמבר בכ"ט האו"ם עצרתהחליטה
 צבאית. מבחינה להגנה אפשרייםבלתי

 המדינה של הצרים מהממדים וכתוצאה מכךכתוצאה
 התפיסה התגבשה לקיומה הראשונות השניםב-19

 האפשר ככל רחוק ההגנה קווי את הממקמתהביטחונית
 ולא מאחוריהם להגן הצבא את המחייב באופן הארץממרכז

 לתת אין שלפיה התפיסה התגבשה גם כך על נוסףמלפניהם.
 להודפו יש אלא ישראלי, שטח בתוך לנוע אפשרותלאויב
 שטחו. אל ולהעבירה הלחימה תחילת עםמייד

 והדוגמה חידוש, ההפרדה גדר מהווה הזאתמהבחינה
 היא הישראלית הביטחונית בהיסטוריה לה המקבילההיחידה
 גם 2000. בשנת הנסיגה עד ללבנון ישראל בין הסגולהקו
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 92-ק מדפם אולטרלייטמטוס

 nluw, לעשר שבע בין באוויר לשהות מסוגל צוות, אנשי שני נושא הזההמטוס
 קמ"ש( )220 קשר 1 20 עד של ולמהירות ק"מ( )6 רכל אלף 20 של לרוםלהגיע

 להפנות הפלסטינייםהטרור
 לדרכי משאביהם עיקראת

 יותר הנוחותהפעולה
 בפניהם, פתוחותשתישארנה

 כמעט מהם שתישלללאחר
 לריכוזי להגיע היכולתלחלוטין

 בתוך אזרחיתאוכלוסייה
 לביצוע הירוק הקותחומי
 מטעני הנחת מגע":"פיגועי
 ירי או התאבדות פיגועיחבלה,
 הפלסטינים קרוב.מטווח
 פיגועי את בבירורמעדיפים
 יתרכזו ברירה בלית אךהמגע,
 טילי ירי מרחק": ב"פיגועייותר

 נשק או מרגמות ירי"קסאם",
 כפי - אחר מסלולתלול

 הגדו לעשות אותםשמאלצת
 עזה. לרצועתשמסביב
 הזה, הפעולהדפוס
 מצומצמות לחוליותהמאפשר
 או מרגמה פצצות לירותביותר
 חשיפה בזמן טיללשגר

 עוד ונוח נפוץ יהיהמינימלי,
 הצבא ירצה אכן אםיותר,
 היתרונות אחד אתלממש

 הן פעלו צה"ל שכוחות הגנה בקו היה מדובר הזהבמקרה
 חודרת )פעילות מלפניו והן טשטוש( דרך קו, )סיורימאחוריו

 הבדל שקיים מובן לקו(. מעבר קבע דרך המוצבים כוחותשל
 אזרחית אוכלוסייה הימצאות המקרים: שני ביןמהותי
 והיעדרותה ובעזה בשומרון ביהודה, הקו עברי משנייהודית
 בשומרון ביהודה, לתכנן צורך היה מכך כתוצאה לבנון.מדרום
 מזו לחלוטין שונה הגנהובעזה

 לבנון. לדרוםשתוכננה
 על לפקח תמיד, הנכוןהצורך,
 של האחר מצידו גם האויבפעולות
 הייחודי במקרה יותר עוד מתחדדהקו
 ההגנה קו למעשה, נפרס, שבוהזה,

 שעליו השטח בתוך העיקריהישראלי
 האויב מאמצי סביבו. ולא להגןיש

 עושה שהוא ההכנות מודיעין,לאסוף
 לקראת תנועותיו פעולה,לקראת
 באופן לפקח יש אלה כל על -התקפה

 היכולת ההפרדה: גדר של הימצאותה לו שתעניקהמרכזיים
 פחות, וקבוע יותר נייד פעילות לאופי ולעבור כוחותלדלל

 ברזל". "משימות של היטב מוכרת שגרה על פחותהמתבסס
 הורדת שעם ברזל", "משימות אותן של מקומן אתלכן
 דפוס את לעצמם לגבש לטרוריסטים יותר קל יהיה מהןרבות
 שיהיה אחר, גורם לתפוס חייב לפיו, ולפעול המרחק""פיגועי

 הנגישות לבעיית הן מענה לתתביכולתו

 פלטפורמות של היתרונותאחד
 להביע יכולתן הואאוויריות
 ושל היחשפות של נמוךבמחיר
 צריכות שאליהן למקומותסיכון
 דרכן את לפלס הקרקעיחידות
 באבדות אף ולעיתיםבלחימה

 ולצורך פיקוח לצורך - מקוםלכל
 פעולה לצורך והן - מודיעיןהעברת
 אויב פעילות שהתגלתה ברגעמסכלת,
 הזה. מהסוג תגובההדורשת

 כתחליף האוויריהממד
 הקרקע כוחותהמינות
 הגדר בתפיסת היתרונות אחדכאמור,
 מ"משימות לחלק להניח היכולתהוא
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 הקלה, ונגישותו המיידית קרבתו עקב זמן ולאורךמיטבי
 שיישארו או שנשארו האזרחית האוכלוסייה לריכוזייחסית,
 של השונה אופיו את בהכירנו הגדר. של האחרמעברה
 מדובר אין כי להבין קל ועזה, שומרון יהודה בשטחיהעימות
 כפי ורחוק, בינוני זמן לטווח אסטרטגי מודיעיןבאיסוף
 הפלסטינים של במקרה במדינות. כשמדובר לעשותשנהוג
 השפעה ולזמינותו שלאיכותו שוטף, יום-יומי בפיקוחמדובר
 לספק יהיה שניתן הביטחון מידת על ומיידיתישירה

לאוכלוסייה.
 ארגוני את תאלץ הגדר השלמת כי להניח יש כך עלנוסף

 נייחת, כהגנה יותר, ולהתרכזהברזל"
 על-פי נקודתיות במשימות - ניידת וכהגנה עצמה,בגדר

 מקבל התגובה מהירות של הממד בשטח.ההתפתחויות
 האוכלוסייה לריכוזי הטרור בסיסי סמיכות עקב תוקףמשנה
 בשטח. הכוחות דילול ועקב הגדר של המזרחימצידה
 בפוטנציה פורייה קרקע הוא האלה הגורמים שני שלהשילוב
 התרכזות תוך הפעם מגע", "פיגועי של קיומםלהמשך

 מתושבי גדול חלק קרי הגדר, מהגנת נהנית טולאבאוכלוסייה
 ושומרון.יהודה

 יאלצו המשתנות הנסיבות לעיל, כמצוין כך, עלנוסף
 ירצו הם אם מרחק", ב"פיגועי להתרכז הטרור ארגוניאת



 לגדר. ממערב אוכלוסייה נגד התקפות הפועל אללהוציא
 עקב סיבות: משלוש יתרחש מרחק" "פיגועי לביצועהמעבר
 הגדר, את לחצות האפשרות של הרמטית הכמעטהחסימה
 ועקב כוחותיו ודילול צה"ל של מחדש ההיערכותעקב

 חופשי באופן ולצאת להיכנס צה"ל של ביכולתוהפגיעה
 שיקשה מה - הפלסטיניים האוכלוסייה ריכוזי לתוךיחסית
 מחרטות יוכלו כך באיבן. בעודן לפיגועים הכנותלסכל

 מוגברת, ובתפוקה יותר חופשי באופן לפעולה"קסאם"
 אף )ואולי בינוני נשק הברחת תתאפשר מסוימיםובאזורים

 על שיקל באופן למקום, ממקום וניודו יותר(כבד
 ההתקפות. את לבצעהטרוריסטים

 הנגישות על - הקרקע יחידות ניידות של מקומהאת
 להיות שלהן היכולת ועל הפלסטיני השטח לעומקשלהן
 אך חלקי, באופן לתפוס יכולה - זמן בכל מקום בכלכמעט
 טומן הפעילות של הזה האופי אווירית. פעילות למדי,ממצה
 של היעילות ברמת הן משמעותיים יתרונות כמהבחובו
 ואלה המבצעים. של הפגיעות ברמת והן המשימותביצוע
 האווירי: בממד הפעילות של יתרונותיההם
 סיכון. ושל חשיפה של נמוך במחיר גבוהה נגישות1.
 בקרב. נוסף לממד להתייחס האויב אילוץ2.
 גדולים. שטחיםכיסוי3.
 ויעיל. מדויק באופן משימות של מגוון לבצעהיכולת4.

 פלטפורמות של היתרונותאחד
 במינימום להגיע יכולתן הואאוויריות
 שאליהן למקומות וסיכוןהיחשפות
 דרכן את לפלס הקרקע יחידותצריכות
 הדבר באבדות. אף ולעיתיםבלחימה
 לשטחים בנוגע במיוחדנכון

 דלות עקב פלסטינית:שבשליטה
 אין הטרוריסטים שבידיהאמצעים
 כוחות נגד ביעילות לפעולביכולתם
 של הימצאותו ישראל. שלהאוויר
 ניסיון בעת או הקרב בזירתמטוס
 נוסף קושי תיצור פיגועלבצע

 את לחלק ייאלצו אלהלטרוריסטים.
 מה מוקדים, לכמה ליבםתשומת
 את למלא יותר עוד עליהםשיכביד

 מערכתי ואף טקטי ככוח הזעירהמטום
 הטרור נגדבחלחמה

 השליטה התצפית, משימות לביצוע צה"ל משתמשהיום
 מול מאוישים. בלתי טיס בכלי בעיקר המודיעיןואיסוף
 אינה לעולם הפעלתם - האלה הטיס כלי של הברוריתרונם
 חסרונותיהם: גם עומדים - בנפש באבדות להסתייםעלולה
 ההולכים המודרניים, והשליטה הבקרה אמצעי כלעם

 היום, של בצה"ל נרחב שימוש נעשה ושבהםומשתכללים,
 בשטח. המפקד ושל הלוחם של לנוכחותו תחליף איןעדיין
 כלי נכנסו טרם מדוע לעכשיו, נכון העיקרית, הסיבה גםזו

 הדורשות במשימות גם מלא לשימוש מאוישים הבלתיהטיס
 תגובה יכולת גם - ולשליטה מדוקדקת להכנה מעבר-

 בהתאם במהירות החלטות ולקבל לאלתר יכולתמהירה,
 בקרב. האירועיםלהתפתחות

 לאיסוף מאוד יעיל הוא )כטב"ם( מאויש הבלתי הטיסכלי
 במהלך האמריקנים שפירסמו כפי - אף ואולימודיעין
 בתנאי כלשהי, תקיפה יכולת לו יש - בעיראקלחימתם
 אל הכניסה ותהליך לחלוטין ברורות והסביבהשהמטרה
 סטרילי, כמעט באופן מתבצעים ממנה והיציאההתקיפה
 את בשטח. החלטות וקבלת מפקד התערבות מצריךשלא

 ביצוע כדי תוך לוורסטילית להפוך קשה הזאתהפלטפורמה
 ומגלה שגרתי סיור למשל, מבצעת, היא אם כלומרמשימה,

 מייד להפוך תתקשה היא אויב,לפתע
 את לנטרל כדי שיפעל תוקף לגורםגם

 לכטב"ם יותר עוד מורכב הזה.האויב
 שנשמע הבא, המשימה מתווהיהיה
 ביצוע כדי תוך מאויש: כוח לכלפשוט
 רגילה, בט"ש משימת שגרתי,סיור

 או בגזרה אחרת בנקודה אירועמתרחש
 של מיידית הקצאה הדורש שכנה,בגזרה
 הנעת שכנים. לכוחות תצפיתאמצעי
 - אפשרית שהיא הגם לנקודה,כטב"ם
 תהיה טכנית, מבחינה -ובקלות
 כוונה יש אם יותר, הרבהמורכבת
 לאופן בהתאם מהמטוס תועלתלהפיק
 האירוע. יתפתחשבו

 רבה ביעילות הממלאים הכליםאחד

 הבדר השלמת כי להניחיש
 הטרור ארגוני אתתאלץ

 עיקר את להפנותהפלמטיניים
 הפעולה לדרכימשאביהם
 שתישארנה יותרהנוחות
 לאחר בפניהם,פתוחות
 לחלוטין כמעט מהםשתישלל
 אוכלוסייה לריכוזי להניעהיכולת
 הירוק הקו תחומי בתוךאזרחית

 מגע" "פיגועילביצוע

 תהא. אשר תהא המקורית,משימתם
 הצפוי הדילול עקב מיוחדת משמעות המקבל נוסף,יתרון

 הטקטית השליטה יכולת הוא בשטח, הקרקע כוחותשל
 שטח לכסות גם ויכולתה האווירית הפלטפורמה שלהרחבה
 אירועים בעת במהירות לפעול וגם ולמודיעין לתצפיתנרחב

 יחסית. גדול במרחקהקורים
 של השילוב בתחום מאוד גבוהה לרמה הגיעהישראל

 מערכות בנוי. בשטח כולל הטרור, נגד בלוחמה האוויריהכוח
 ויכולת חדשנית לחימה תורת לצד מתקדמות ויריתצפית
 כיום להקצות מאפשרות הקרקע כוחות עם גבוההתיאום
 של נחלתן היו מזמן לא שעד משימות אוויריותליחידות
 היחידות מבצעות קרובות לעיתים בלבד. קרקעיותיחידות

 היו שאותה מקסימלית, ביעילות המשימות אתהאוויריות
 השוררים התנאים עקב להשיג מתקשות הקרקעיחידות
 נתון. בזמן מסוימתבזירה

 ובעיקר מהכלי ורסטיליות הדורשות משולבות,משימות
 המצב את לזהות שיוכל בשטח, לוחם/מפקד שלנוכחות
 הוא אמצעי, בלתי באופן הקרב בזירת החלטותולקבל

 במידה גמיש הוא הזירה: דרישות על עונה המסק"רהמסק"ר.
 ביותר, מתקדמים ואש תצפית באמצעי מצוידמספקת,

 מינימלית היחשפות תוך משימותיו את לבצע לוהמאפשרים
 מאויש היותו עם יחד המיוחדות, ותכונותיו האויב,לאש

 אירוע. כל על ובזמן במקום להגיב לו מאפשרותבלוחמים,
 עיקריים, חסרונות שני יש במסק"ר שלשימושאלא
 את למלא יכולתו על משמעותי באופן להשפיעהעלולים
 הקונוונציונלי: הקרב בשדה המקוריותמשימותיו

 שהוא מהמשימות שונה המסק"ר של המקוריייעודו1.
 שחלק אף בטרור. הלחימה במסגרת בפועלממלא

 הרי זהה, אף או דומה להיות עשוי הביצועמטכניקות
 העתידי, הקרב בשדה המסק"ר של העיקריתפקידו
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 בתמונה וחלקו לבצע נדרש שהוא הספציפיותהמשימות
 במשימות התרכזות בתכלית. שונים המערכה שלהכוללת
 )או מסוים לחימה כלי של המקורי הייעוד על-פישאינן
 לא שלהם. המקורית ביכולת בהכרח פוגעת לוחם(של
 ובעל מאורגן מתקדם, צבא שהוא צה"ל, נקלעפעם
 מול Over-Kill של למלכודת משוכללים, לחימהאמצעי
 יכולה זו ממנו. וניידים פשוטים קלים, קטנים,כוחות
 בקרב ללחימה המתאים ציוד עמוסת חי"ר מחלקתלהיות
 חמושים רגליים קלי מחבלים זוג אחר הדולקתמשולב,

 המסיירים טנקים להיות יכולים ואלהב"קלצ'ניקובים",
 לעבר ירי למנוע במטרה מרכזיים אזרחיים תנועה ציריעל

 אוויריות פלטפורמות להיות יכולות ואלהמכוניות,
 אחד בכל לבצע. נועדו לא שהן משימותהמבצעות
 - יחד גם וארוך קצר לטווח - נזק נגרם האלהמהמקרים

 היחידות, של למורל ואף למבצעיותלמקצועיות,
 לבצען. אומנו לא שהן משימות לבצעהמתקשות

 ועלות דולרים, לאלפי מגיעה מסק"ר של טיסה שעתעלות2.
 הציוד עלות דולרים. למאות מגיעה כטב"ם של טיסהשעת
 דולרים. במיליוני מסתכמת - הצילום פלטפורמת כולל-

 היום-יומית בלחימה האלה בכלים התכוף לשימושאולם
 הכלכלי: למחיר מעבר שהוא משמעותי מחיר ישבטרור
 על בהכרח באות המסוקים של המבצעיות הטיסהשעות
 של במקרה - או ייעודיות אימונים שעותחשבון

 יותר. חשובות מבצעיות טיסות חשבון על -הכטב"מים
 האלה הכלים של הייעודית המבצעית היכולת נפגעתבכך
 מהם. להפיק שניתן המרבית התועלתאו

 ~אולמר~יטן ומוז=ם שימוש המוצע:הפתרון
 תוך לעיל שצוינו החסרונות שני את לנטרל שיכולפתרון
 המשימות של גבוהה ביצוע רמת על מתפשרת בלתישמירה
 בשם יותר המוכר )או"ם(, המשקל זעיר האווירוןהוא

אולטרלייט.
 הנושא 92-ק, מסוג גבוהה כנף בעל אולטרלייטמטוס

 שעות, לעשר שבע בין באוויר לשהות מסוגל צוות, אנשישני
 ולמהירות קילומטרים( )שישה רגל אלף 20 של לרוםלהגיע
 הנתונים לשני ביחס לפחות קמ"ש(. )220 קשר 120 עדשל

 ממגבלת יותר רלוונטית האנושית המגבלההראשונים
 זמן על לדבר ניתן מקרה בכל אך המטוס, שלהביצועים
 מבצעי טיסה רום ועל הצורך לפי שעות כמה של רצוףפעולה
 כאלה מטוסים על מותקנות שכבר מערכות רגל. אלפישל

 דמויות על נעילה כולל ביותר, יעיל מעקב לנהלמסוגלות
 ויותר. מטר( )900 רגל 3,000 של מגובה עצמיםועל

 למסוק בתכונותיו האז"ם דומה ליכולותיו הנוגעבכל
 הוא כטב"ם: על לדבר שלא רגיל, קל למטוס מאשריותר
 ולהסתפק בלבד מטר 80 של באורך ממסלול להמריאמסוגל
 למסלול זקוק אינו הוא מטר. מ-50 פחות בת נחיתהבריצת



 מאולתרים פתוחים בשדות גם ולנחות להמריא ויכולמיוחד
 משימות מגוון למלא האז"ם מסוגל כך בשל עפר. בשביליאו

 שאינה וביעילות מסק"רים על-ידי מבוצעות כללשבדרך
 באוויר רב זמן לשהות יכולתו מסק"רים. מיעילותפחותה

 המינימליים והנחיתה ההמראה לתנאי הנוגע בכלוגמישותו
 למשימות אידיאלית לפלטפורמה אותו הופכות לוהנחוצים
 לכסות המסוגלת פלטפורמה - ושליטה בקרה מודיעין,סיור,
 שונות. בגזרות אירועים על במהירות ולהגיב נרחבשטח

 לאתרו מקשים הקטנות ומידותיו האז"ם של החלשמנועו
 רב לא בגובה טס כשהוא גם - וצפייה שמיעהבאמצעות
 - ברובם - המזל"טים זאת לעומת מיעדו. גדול לאובמרחק

 שמאלץ מה - למרחוק שנשמע חזק מנוע ברעשמתאפיינים
 כדי גבוה ברום טיסה תוך משימותיהם את למלאאותם
 ציוד הרכבת כמובן, כופה, הזה האילוץ גילוים. אתלמנוע
 תוצאות אותן להביא עליו שכן הפלטפורמה, על ביותררגיש

 את הן בהרבה שמייקר מה - יותר הרבה גדוליםממרחקים
 השוטפת. הפעלתו מחיר את והן הכלימחיר

 ירך על שוק מכה האז"ם אופציית לעלויות, הנוגעבכל
 של הן עלותם כאן: שנידונו האחרות האופציותאת

 נאמדת סוגיהם רוב על הכטב"מים של והןהמסק"רים
 אלפי )מאות ליחידה דולריםבמיליוני
 בעוד מסוימים(, לכטב"מיםדולרים
 "ג'ט- או 92-ק מדגם אז"ם שלשעלותו
 בלבד דולר אלף ל-50 מגיעהפוקס"
 שבמחיר היא הדבר משמעותליחידה.
 למשימה מסק"ר של הפעלהשעת
 אז"מים כמה להפעיל ניתןבודדת
 המועדת, שלמה גזרה שיכסהבאופן
 ושתורת "קסאמים", לשיגורלמשל,
 וכיסוי רצופה נוכחות מחייבתהלחימה
 של איתורן לצורך מעליהמוחלט
 מיידי. באופן ונטרולן השיגורחוליות
 של הבולט יתרונו ביטוי לידי באבכך

 מאוישים הבלתי הטיס כלי עלהאז"ם
 )אם סטנדרטי צוות שהוא אנשים, שני של צוותלסוגיהם.

 הטייס- בין העבודה את לחלק יכול אז"ם, של הכרחי( לאכי
 אז"ם גם המערכות. הצופה-מפעיל לבין הטיס כלי שלהמפקד
 אולם הזה. מהסוג משימות למלא מסוגל אחד צוות אישבעל
 מטוסי בהפעלת מקום וכובש ההולך התפיסתי השינויעם
 שיחלקו צוות אנשי שני של נוכחות ושדורש ותקיפה,קרב

 הפעלה צורת עדיפה כאן שגם דומה העבודה, אתביניהם
 המטוס, בהטסת שיתרכז הטייס, של עבודתו ביןהמשלבת

 הפעולות על אחראי שיהיה המערכות, מפעיל שללזו
הייעודיות.
 השימוש של ביותר הגדול היתרון ארוך לטווחבראייה

 לאפשר היכולת היא שוטף ביטחון של פעילות לצורךבאז"ם
 הן - המקוריות במשימותיהן להתרכז המערכותלשאר
 בכל שבעתיים נכון הדבר בביצוע. והן ובאימוניםבהכנות
 התרחישים אחד ולשוטף. לשגרה שמעבר לתרחישיםהנוגע

 קונוונציונלי עימות התפתחות של זה הוא ביותרהסבירים
 של לב תשומת שידרוש מה - סדיר צבא מול הגבולותבאחד
 טרור לוחמת להתפתח צפויה ובמקביל - הסדיר הכוחעיקר

 התרחיש ובעזה. בשומרון ביהודה, שמקורה בעורף,וגרילה
 במקרה והן מושלמת גדר שישנה במקרה הן רלוונטיהזה
 החלקית הנסיגה לאופציית גם נכון והוא אותה, ישלימושלא
 בכל הישארותו לאופציית וגם מסוימים מאזורים צה"לשל

 לשחרר הוא הנכון הדבר האלה מהאופציות אחת בכלהשטח.
 מל"טים( )בעיקר התצפית מטוסי ואת הקרב מסוקיאת

 הקרב בשדה להם המיועדות המקוריות למשימותוהשליטה
 הטרור מול האיסוף משימות את ולהותירהקונוונציונלי

 למיצוי האוויר, חיל ובעיקר צה"ל, יגיע כך לאז"מים.והגרילה
 ביותר. האיכותיים כוחותיו של ומקסימלינכון

 אינה הזה מהסוג תרחיש לקראת שהכנה מאליומובן
 מרבית ליכולת להגיע וכדי חודשים, של אף או ימים שלעניין
 בהקדם הדרושים השינויים את לחולל יש המבחןברגע

 לפי הצפויה הכוחות חלוקת את מראש ולארגןהאפשרי
משימות.

וסיכום
 ביטחון של משימות למילוי משקל זעירי במטוסיםלשימוש
 בולטים: יתרונות שני יששוטף

 אופציות בין עצומים עלות הפרשי יש תקציבי. יתרון1.
 השונות, הפלטפורמות שלההפעלה

 וכמעט נרחבת הפעלההמאפשרים
 במשימות אז"מים של מוגבלתבלתי
 רבים משאבים ומותירים הזהמהסוג
 של ייעודית להפעלהפנויים

 היקרות.הפלטפורמות
 באז"מים השימוש מבצעי.2.יתרון
 להתרכז הייעודיים לכליםמאפשר

 תוך המקוריותבמשימותיהם
 אופטימלית והכנה נדרשתהתמקצעות
 כן, על יתר האלה. המשימותלביצוע
 משימות למילוי במיוחד מתאיםהאז"ם
 לשרידותו הודות שוטף ביטחוןשל

 ומפרופיל מממדיו הנובעתהרבה,
 האלה. למשימות המותאם המטוס, שלהטיסה
 שתפיסת בכך ובהתחשב הגדר השלמת שמתקרבתככל
 עזה ולרצועת ליו"ש הנוגע בכל צה"ל של העתידיתההגנה
 המצויים לאלה ביחס הן - הזאת הגדר של קיומה עלתתבסס
 שיישארו הישראלים לתושבים ביחס והן "הבטוח"מעברה
 הגדר על ההגנה אפשרויות את למצות נכון - האחרמעברה
 באז"מים שימוש מיטבית. בצורה לה שמעבר היישוביםועל

 מהשאלות לרבות ומתאים גורף מענה ייתן כךלצורך
 התפיסה של לתוקף כניסתה עם שיתעוררוומהבעיות
 גדר". עם "ההגנה תפיסת -החדשה
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 האז"ם של החלשמנועו
 מקשים הקטנותומידותיו
 שמיעה באמצעותלאתרו
 בגובה טס כשהוא בם -וצפייה
 lTu'n. בדול לא ובמרחק רבלא

 - המזל"טים זאתלעומת
 מתאפיינים -ברובם
 שנשמע pTn מנועברעש

למרחוק


