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בעומקקרב"סוגיתהסוביטיתבתוהת-הלחימהמזה-שניםתופסתאשרחמקוסחשובכמהידוע
יותרשמעמיקיטככלפשוט,זו.לעובדההסיבהאתלמצואיקשהלאהיריב".שלמערך-הגנתו

שלהחיוניותממילא,תגבר,כןמהם),אחדשללפחות,או,(הצדדים-הנלחמיטשלמערכי-ההגנה
במערך--שבמערךדרגי-העומקשלהאלההמיוחדים-במינםבתנאיםהמתנהלותפעולות-הקרב

בשנייםרביםנסיונותהתנסוהלאוהרוסיםבהגנה).(שלך-אתהאובהתקפה),(יריבךשלההגנה--

במסעי--ובמתקפהקילומטרים,עשרותשעומקם.במערכיםלעתים-בהגנהגם-יחדיאלה

העמוקים-למד?מערכי-ההגנהדרךשגועות,אףולעתים.מספר,ימיםלעתיםשנמשכוהתקפות,,'

סוביטיותשמתקפותויש,הגרמניםע"ישהוקמומותקנים-מראש)אםכיחפוזים""לא-ולרוב(

דרךלסרוךהמאמךבעד-זמןשלואףכוחותשיבוששלאבדות,של-יקרמחירשילמואף

לעמודועשויים-גמישיםגפחנםמעומקםשכתוצאהמערכים,(כאלהעמוקיםחתנגוותפערני

עמוקה-למדי.הבקעהבפזיאף

הראשוניתהטקטית"ה"הצלחחלאחרהמתנהל-והמכריעהמרהמאבקשלהחיוניותמלואאת

לדעתהסוביטיהצבאיאשיאיפוא,למדו,-האויבשלהראשוניםהקויםדרךהחדירהולאחר

מנסיונותיהםלמדואשרשכלמאליוומובןהיריב.שלמאלהוגםהם,וכשלונותיהםמהשגיהםגם

להבקעהנסיונותכלועלמדורגים-לעושק;מערכי-הגנה'מציאותשלמצבכלעלממילא,חל,אלה
ומרחיקה-לכת'חדהי"

גורמיוגפהסוביטיתבתורת-הלחימתאלהילודי-נסיונותשיקוליטעלנוספוהאחרונותבשנים
.

הטקטייהאופרטיבי,בתחוםותנה,גרעיני-טילי.נשקשלתפעוליבמסגרתהמלגהתקרבשלהצפ(ייס.

.
מערך-אויב.פריצתהם.יכזה,נשקשללהפעלתונועדולכל-הדעותאשרהבולטים,.השימושיםשני..(

סתימתומאידך-גימא,הגרעיניתןהמהלומהמהירת-קצב:בעקבותהתקפהע"יהמוחלטוערעורו

על-כןדרכה.כברהמתקדמיםאולתוכה,היריב,,-,הנכנסיםשלריכוזיועלמוחשתמכהע"יהפרצה,

טבעי,החדש.תנשקשלהשפעותיולביןהגנת-האויב"בעומקקרב"תורתשביןהישירהקשרברור..

בפועלוההתחשבותהדגשתמדי-פעםנפגשת1961,באביבשכהפרסםזה,מסכםשגמאמראיפוא,
תגרעיני-טילי.הנשקשלהבזלם)אוהמפלס-דרך,(האפשרי

הסוביטיתשבתפיסת-הלחימהוהמיוחדותחאופיניותהנקודותעללעמודהרוצההקוראעללהקלכדי
שבמאמראלהמקומותהובלטו-בפרטגרעיניות""ובמסיבות-בכללב"קרב-בעומק"חסונ-1961

.(.מיוחדת.באותשיטושע"י."

ת%
במסיבותהאויב,שלבעומק-מערך-ההגנההקרב'

ותמ-תנופה:מצייניםטילי-גרעיני,בנשקשימוששל
ויחי-עוצבותשלפעולותיהןעצמאות,מעוליםרונות
ביןשילוב;התקדמותןבקצבחריפיםושינוייםדות,

תבניות-בתבניות-טרם-קרב*,המתנהלותהפעולות
שללסירוגין,תכופה,התחלפות;ותבניות-מסעקרב

ותכו-הדדייפןולפיתותאיגופיםשונות;צורות-קרב
-ותמידההתקפה.כיווןשינויאף-למדיפות

וביזמהיבזמןהזכיהעלחריפההאבקות
חשיבותהאויבשלבעומק-מערך-ההגנהבקרבנודעתהזמןלגורס

על-ידיממשהקרביוכרעתכופותאי-פעם-מאשריותרעודרבה

עלולהביותר,הקטנהואפילוהשתהות,כלספורות-דקות

ניכרותאבידותלידיולהביא-המשימהביצועאתלשבש
ובאמצעי-לחימה.בלוחמים

והעוצבותהיחידותשלהלקיתהתפלסותהיאתבנית-טרם-קרב""
תכלי-יחידתיות.בשדרותהנעותומשורינות)ממונעות-בעיקר(

ולבצעהדרושהלתבנית-הקרבהצורךבשעתבמהירותלעבור-תה
לחוורהמסיבות,לפיאו,יהיערכותשלשלב-מוקדםללאהתקפה

המרדף.אוהמסעהמשךלשםתבנית-השדרהאל

מעלותמערך-ההגנהבעומקהקרבשלהמיוחדוגתכונותיו
המפקדיםהכשרתלגביהתביעותאתבלתי-רגילהבמידה

הלוח-הנפשיותוסגולותיוהגייסותשלאימון-השדהוהמטות,

כולו.הבר-הלוחמיםשלמות
עת.בכלפעילות-יוצרתנדרשתהדרגיםשבכלמהמפקדים

וגייסותגייסותיהם-הםפעולותאחרבלי-הפסקלעקובעליהם
כלילוהמשתנההמורכב,במצבנכתהלהתמצאלדעת,האויב

במהלךלפקד,ינועזותהחלטותולקבלבמהירותלנתחולפתע,
לחושויחידותיהםיעוצבותיהםעלובבטחהבתוקףהקרב,

-הלריבשלבמצבוקטנים-שבקטניםשינוייםאףבעוד-מועד

ובמשי-בהחלטותיהם-הח'הנחוציםהתיקוניםאתמידולהכניס

-חדשיםאורחי-קרבלמצוא,פקודיהםבפניהמוצגותמות

הנצחוןהשגתעלבהתמדהולשקודיבהשכלבהםולהשתמש

.האויב.על

רקמוכשרותמערך-ההגנהבעומקהקרבאתבהצלחהלנהל
ובכניפהמהירהלהתפרסותהיטבאימנו'אשרויחידותעוצבות

לתת-והמסוגלות-תנועת-המסעמתוךישרלקרבמאורגנת



מהלומה-גרעי-בעקבות
הגייסותמזנקיםנית

קדימה

גרעיניות'מהלומותשלבעקבותיהןובמהירותבתנופהקדם

ביןמושכלשילובמצריךבעומקדהגנת-האויבהקרבזאת,עם

העזהבשדה-הקרב,ונועזמהירתמרוןנמרצת,לתנועהאש
האויבאגףעלמתואמותהתקפותולפיתות,באיגופיםבשימוש.

משכןועורפו.
מכלתתבענהורציפותן,פעולות-הקרב,ישל

הגוףכוחותשלהאימדןמלואאתוהיחידותהעוצבותהיילי

כליל.האויבשיובסעדוהנפש,

.הקרב
והיחידותהעוצבותבפנימציגבעומק-מערך-ההגנה

ללא-להגביריצטרכוהגייסותביותר.מגיונותמשימות-קרב

במאורגן,לסגתלאויבלהניחלאההתקפה,קצבאתהפסק

ואמצעי-הלחימההכוחותהעתקתתמרוןאתבזריזותלבצע

וכןהמהלומה,להנחתתהמאמץריכוזלשםלגזרה,מגזרה
הצפויותהאבידותאתלהקטיןבכדימועד,בעודלהתפזריצטרכו

האויב.שלמהמהלומות-הגרעיניות

לנהלהמאפשרותהבסיסיותהנחות-המוצאאיפוא,הן;מה

קובעמההיסוד,הואמה?בעומק-מערך-ההגנהקרבבהקלחה

?ההצלחהאת
בעומק-מערך-קרבבהצלחהלנהללעיל,נאמרשכברכפי

התפתחותאחרבלי-הרףהעוקבמפקדרק.יכולהה~נה

שהשתנה)המצבזאתידרושאם(יחשושלאואשר-המצב

-ה,,קרב-בעומק"שלתמונת-מהלכוהבהרהלשם

מרשם-האחורי",ה,,שערפניםעלהחובקת,בסוףניתן

'המציגלדוגמה
שלמושבי-התפתחותואת

.
כזהקרב

בצבאהמקובלתהטקטית-האופרמיביתהתפיסהלפי
מרהב.ל.רם"נעל-ידיעובדווהסברוהמרשםהמובישי.

האת-לפניעודשנקבעההראשוניתמתכנית-הפעולותלסטות

למפקדלואי-אפשרקפה.
לדעת'

אם-כןאלאהמצבאתהיטב

ללא-מתנהלת.והיאמדוקדק,ארגוןמלאכת-הסיוראורגנה

מתמידסיורללאזאת:.להביןויקלהפסק.
יהיוופעיל-.לא

ועל-כן-וכונותייהאויבכוחותעלמהימניםנתוניםלמפקד

מבוססות.להחלטותלהגיעיוכללא
האויבאתלהקדיםכדי'

חייבעצמוהמפקדהיטב.ולדעתולהכירוהכרחי-בפעולות

בפנימשימות-הסיוראתולהציגמלאכת-הסיור,אתלארגן

ביד-לנהלוכל'למצן.*לסודשנועדוויחידות-המשנהמטהו

לנצלהמפקדצריך-בעומק-מערך-ההגנהקרבבוטחת
ניצול.

השגתלצורךלרשותוהעומדיםהמקורותכלאתמכסימלי
ואמצעי-הכוחותבכללכך.ולהיעזרהאויב,עלהידיעות

לו.הכפופיםהמודיעין

חייבים.האויבשלבעומק-מערך-ההגנההקרבניהולאגב

לשגררגלים-ממונעיםגדודיושל.טנקיםגדודישלמפקדיהם
וכימאים.פלסיםתותחנים,.גםנכלליםשבתוכם-פטרולי-סיור

גםאלאההתקפה,בכיתןקדימה,רקלאנשלחיםהפטרולים
קרעיםבמהירותלגלותנועדואלהפטרוליםהאגפים.בכיווני

אגפיואת.וכן-האויבשלבמערך-הקרבשגבהותופטרים

יבלבדמעטיםבכוחותהאויבנאחזשבהןוגזרותהחשופים,

והםהאויב,שלהופעתואפשריתכיווניםמאיזהקובעיםהם

שלחום.אשרלמפקדיםאלהכלעלמועדבעודמדוחים

..
מסויםסיורגםהמבטאהרוסיהמושגאתלמסורגאהסנר""המלה*

,-ןבכללותובעוצבה)ומלאכת-הסיור(מקצע-הסיוראתוגם
המערכת

96115;אוקטובר139,מערכות""



המקוראיננו-בכויות-עציךסיורשלאמאמידהנ~הולבים,
ומצבו.כבנתוהאויב,כוחותהרכבעלידיעותלקבלתהיחיד:
גםנתוני-מודיעיןלקגליבוליםוהיחידותהעוצבותמפקדי'!

שימושאחרים.וממקורותשכנותמיחידותממטו,-ממונים,,
המאפשרהוא-בצירופםהשוניםבנתוני-המודיעיומושכל'

ולהשפיעהאויב,עלהדרושותהידיעותאתלקבללמפקד;

הקרב.מהלךעלהנכוןבזמן
אפיזודהבחזקתבעומק-הגנת-האויבהקרבאיןלזכור:ווזאת:
ומתקדמים.תוקפיםגייסותשלגפעילות-הקרבחולפתיצרא

-אהדדיבזהזההקשוריםקרבותשלשלמהסדרהזוהי:
ובאורחי-פעולו-במשך-זמנםבתוננט,מזהזההשוניםקדשת.

.שהמרדףקורהתכדפותבהם'המשתתפותהיחידותשלתיהן:

קרב-היתקלותצורתולובש-מתפתחהנסוגהאויבאחרי:

להיגמריכולקרב-היתקלותואילובינתיים.שהגיעובעתודותיו!
נאלציםהתוקפיםשהכוחותבכךאו-היריבו"מיגוראו.

והחירותעוצבותתצטרכנהתבוסותארעית.להגנהלעבור(
השונותהתקפות-האויבשל.התקפות-גודלהדוףתוקפות,
שיטותתהינה-לכךובהתאםועקשנותן.עצמתןמידת~
הן.אףשונותאלההתקפותשלהדיפתן:

כללאיןהאויבהגנתשבעומקבקרבכילציין,הואלמכתר
הקרבסוגיהתחלפותשלקבוע-מראשתויכשמה-רד6לומקום

מסוימותיחידותכיהואהנמנעמןלאהשונים.וצורותיו

אחרותשיחידותבו-בנמןנסוג,יריבאחרילרדוףותצטרכנה
במסיבות'מותנהיהיההכלדרוך.בקרב-היתקלותתעמודנה:

למגרהתוקפיםהכוהותיצליחויכמהעדבכך,ובפרטזהמצב
הטילי-גרעיני.הנשקבמהלומותהאויבעתודותאתבמהירות

בעומקהתוקפות,והיחידותהעוצבותשלהתקדמותןבנתיב

שלאהאויבשלבנקודות-משעןמרי-פעםהןתיתקלנהההגנה,
בדרד-עזקפזתהראשוןהגליחידותדין.הודברושלאאונפגעו

לעלותלכיבושך.בקרבמעתבגותואינןנקודות-המשעןאתנלל

לגבידבר,שלפירושו-חזיתיתלתוקפוכאלו,כיורות-משעןעל
יקר,זמןלאבדבלתי-מוצדקות,באבידותלשאתאלו,יחידות
הגליחידותכיבעלילברוךההתקפה.קצבאתביודעיןלהאיט

על-ידיניכרתיותרהרבההצלחהלהשיגעשויותראשון"

ובמהירות.בהשכלבשדה-הקרבשתתמרנה

בעומק-מערך-ההגנה.בקרביסוד-ההצלחההוא-התמרון

שלחשיבותוגדלהכמהבמיוחדלהדגישיש~
התמרון-באש

אתלפתוריותרופשוטקלזהיהאתכופותבן-זמננו.בקרב
המשגמה.

טיליות-מהלומותבאמצעותוביחוד-אשבאמצעות

ועתודות.כוחות-טרייםהטלתעל*ידימאשך-גרעיניות

יחידותמריכוזהימנעותתמרון-באשמאפשרזאת,מלבד

למהלומהפגיעותמבחינתכ"כהמסוכןדבר-מוגבלבשטח
לביצועהנדרשהזמןכיכך.עלכלללדברשלאיאטומית

ביחידות.לתימרוןהנחוץמזהבהרבהפחיתהתמרון-באש

בשדה-הקרבנרחבלתימרוןהתביעהאתלהביןאיןאך

ויחידותעוצבותכילהניחנתיביזהיהאפשטני.באורח

פעריםלתוךלחדורמיוחדיםמאמציםללאתוכלנהתוקפות

ריחאופערכלכיהסבורזההיריב.כוחותשבמערךורנחים'

-בלתי-מופרעבאורחלצאתיאפשרהיריבכוחותבמערך

האויב,שלועורפואגפול4-חיפוי-אשוללאסיור,ללא

ליריב.ראויההערכהבהיעדרלכל-הפחות,חוטא,הריהו

לנצלמרצו,במלואישאף,היריבלהיתפס.אסור-זוולטעות

לעצורכדיהגרעינינשקועצמתואתעתודותיומאמץאת

שב-והפעריםהריחיםעלהתוקף.גייסות.הצדהתקדמותאת

ובמכשוליםבאש:חיפוי-של-ממשיתמגןיחפהכוחותיומערך

חאויב'ייצורמסוימיםבמקריסכיבחשבוןלהביאישהנדסיים.

לנצלםמגתעל-הגנתובמערךפערים(רוחיםתחילה,בכונה
צריכותי-העוצבותעל-כןשטחי-חריגה.שקי-אש-,,-כמעיךאחר-כך

אלה:מעשיםשנימושכלשילובלשלבהתוקפותוהיחידות
הדברה-נאמנהולהדביר-והפעריםהרבחים.דרךלהתקדם

לסנורם,ששרדו,האויבשלשבנקודות-משעןאמצעי-האשאת

לתמרן:להםלהניהלא
וצריךניתןאיגוףעל-ידירקכילאשוב,היאטעותאולם

לפעמים,שבהן.האויבולהשמידצנתרותנקודות-משעןלכבוש

חויתיותהתקפותבהנחתתהכרחיהיהשנתבוה,המצבבתוקף

כאלהבמקריםהיריב.שלנקורותןמשעןעל
חשיבותנודעת'

ההילותיחידותשלהמתואמתלפעולתןראשונהממדרגה

סיוע-אשללאחיל-רגלים,שלחזיתיותהסתערויותשונים."

טנקיםעםהדוקשיתוף-פעולהללאהתותחנים,מצדמתאינו
נקודת-יתקוףבטרםההצלחה.אתתואנהלא'-וארטילריה

אזור-אלעדלקדםיחידת-הרובאיםמפקדחייבאויבת,(משען

שלמובטחנטרוללארגןואמצעיו,כוחותיוכלאתפעולתו
והלהזמןמבחינתיחידותיופעולותאתלתאםבאש,האויב
יחידות-אתמידלפזרישנקודת-משעןשנלכדהלאחר,ואילומקום.

הקרבבתנאיובתנופה-במהירותבהתקדמותולהמשיך-המשנה
מרוכזותלאורך-זמןהיחידותאתלהשאירהואהנמנעמןבן-זמננו

נשקו-במהלומתאותןיסכןהדברשהרי;צפופות'בתבניות-קרב

האויב'שלהטילי-הגרעיני.

שלמהלכובכלכאשר-נקודות-המשעןבתוךקרבבשעת
לשי-רבה-ביותרחשיבותנודעת-בעומק-הגנת-האויבקרב

אךהמפקד.שברשותכלי-הנשקכלשלבאשםתכליתימוש
כראוימעריכיםאיגםת4דיחי-ידקפמוישהיום-יומיתבמציאות

פיקו-שתחתיחידות-הסיועושליחידותיהם-הםשל.אשןאת

על-ידן-יפגע~שהאויבבכךתקותםכלאתותולים-דם
נשק

הרבהנזקאתכאזלהוכיחצורךישאםספקטילי-גרעיני.
ה"מקובלים".לאמצעי-הקרבבלתי-מספקתשבהערכה

ביותר,והבטוחהעיקרי,האמצעיהואשהנשק-הגרעיניודאי
בכלולאתמיד,לאכילשכוחחל-לנוברם,באויב:לפגיעה

אאויבשלכוחותיוכלאתבאמצעותולהשמידניתןמקום,

בעומק-קרבשלהתפתחותובמהלךלי-מלחמתו.[בלואת
לפתורתוקפותויחידותעוצבותתצטרבנהמערך-ההגבה

אתלכבושהאויב,של.הסופימיגורומשימותאתבעצמן
לאש.נודעתכיוםגםכיבכך,לפקפקאיןבידו.התפוסהשטח

ההשמדהבשעת'השיבותונשק-הרגליםהארטילריההטנקים,
המבצ-יחידותיוושלשבנקודות-המשען,האויבשלהישירה.

המפק-הגנתו,מערךעומקאלהנסוגותאוהתקפות-נגדעות

ברגעלרכזהמעילה,ניצוחהאשעללנצחלדעתחייביםדים
ומטרותיו,יעד-והאויב,שלאזורי-תנוחתואותםאלהנחוץ

הגיי-שלמוצלחתלהתקדמותוהמפריעיםהתנגדותהמגלים

אמצעי.מכלומדויקת-פגיעהמרוכזתבאשהתוקפים.סות

בקרב.דרכןאתלעצמןה-חידותמפלמיתהירי
בקצבהשונילגמייומוצדקטבעיבעומק-הגנת-האויבבקרב

עשויותמהןאחדותתוקפות.ויחידותעוצבותשלהתקדמותן

שעהבאותההודפות,שהאחרותבעודבהצלחה,להתקדם
חשובכאלהשל'האויב;'במסיבותעזות'התקפות-נגדעצמה,
ובעתה,הבליתיהתמיכההמתקדשות-בפועלביחידותלתמוהמאוד
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שתוכלנהעל-מנת-המטופחיםהתקנייםאמצעי-הסיועבאש
פיתוח-יתר.הצלחתןאתלפתח

לקרבאופיניתאחתתכונהועוד
במצביבעומק-מערך-ההגנה,

הקרבאתלנצלהןתיאלצנההיחידותשלבלתי-שוההתקדמות
לאיגרפיםman~aאפשרריותאזינוצרותחשופים.כשאגפיהן

הצדדיםשנישואפיםבקרב-זמננושהרי-הדדייםולפיתות
פעו-באמצעותעליהםהמוטלותהמשימותאתלהגשיםהיריבים

מגליםתרגיליםבשעתנמרצות.והתקפות-נגדהתקפיות,לות

-חשופיםלאגפיםמופרותחרדהמסיימיםמפקדיםתכופות
ללא-מביאזהדבררבים.ואמצעיםכוחותלאבטחתםומקצים

בתנאיההתקפה.קצבולהאטתהכוחות,פיצוללידיספק
ההשו-האגפיםמהוויםותמרונייתמהירות-קצבפעולות-קרב,

הכרחיבאגפיםלהם.לדאוגשישוודאי-רגילהתופעהפים

להדיפתאשולארגן-מראשלהכיןסיור,בתמידותלנהל
קיוםעללשקודישזאתעםאךהאויב.שלהתקפות-פתע

אגפיםלאבטחתמזהטובאמצעילךאיןבהתקדמות.התנופה
אגפיעללאהאיוםנוצרמהירת-קצבהתקדמותעקבחשופים.

עורפו.ועלהמגןאגפיעלאלאהתוקף

בעומק-מערך-קרבבמצביהיריבשלהתקפות-הנגדאת

שונים.ואופניםבדרכיםלהדוף-ונחוץ-ניתןההגנה
בעצמתבראש-וראשונהמותנהזהדבר-לבחורמהםבאיזה
ובתנוחתהשטחבאופיוכןהפעלתם,ובכיווןהאויבכוחות

כוחותאתבעוד-מועדלגלות-הואהעיקריחידותיך-אתה.
כוחו-אםהתקפת-נגד.לקראתקדימה,הנעיםואמצעיוהאויב

היחידהשלמאלהקטניםהתקפת-נגדהעורךהיריבשלתיו

בהתקפהאותםמשמידים-להםשויםאףאוהמתקדמת,
היחידהממשיכהזאתולאחרובעורףיבאגףמהירת-קצב"

בשבילהכלאתלעשותישעליה.המוטלתהמשימהבמילוי
האש.ובפתיחתהכוחותבפריסתהאויבאתלהקדים
מכה.להנחיתשואףהתקפת-נגדהמבצעהיריבבובמקרה
זהיהיה-הםקטניםכוחותיואךהתוקפת,העוצבהבאגף

מבאשכזוהתקפת-נגדלהדוףתכליתי
ואמצעיםבכוחותהמינימוםאתרקלכד

היחי-בשארואילזהובשבילהדרוש
..

ה-במילויללא-הפסקלהמשיך-דות

העיקרית.משימה

עדיפיט,בכוחותהמגוצעתהתקפת-הנגד

בכללהדוףישגרעינית,מהלומהובעקבות

מן-המקום.המופעליםוהאמצעיםהכוחות

להת-למפקדיםטל-להםאלהבמסיבות

שלוצידיה-החזקיםמיתרונותיהעלמ
לשםלהגנה,זמנימצברהגנתית.לחימה
ב-ופגיעהעדיפיםאויבכוחותהדיפת

וברורומתמיד,מקזעצמוהוכיח-הם
זמ-בקרבגםמערכומפסידהואשאין

הדיפתתוךכימן-הנמנע,זהאיןננו.

תכ-אפילוזהיהיהעדיפיםאויבכוחות

ותת-אחורהקצתתיסוגשהיחידהליתי

ביותר.המתאיםתחום-הקרקעאתפוס

בובמקרהרקמוצדקתכוונסיגהאבל
במצבהיחידותאת.להציבהיאתאפשר
ולה-באויבלפגיעהנוח-יותרשיהיה

לאחר-זאת.שתבואההתקפהלפיתוח-בסתו

יחידותשלפעולות-הקרבהצלחתלהבטחתביותרהחשובהתנאי
הנותנתהיאהתנופה,;היאהאויבשלבעומק-מערך-ההגנה

היזמהאת,לשמוראפשרותהמתקדמותוליחידותלעוצבות
-ובעורפו.היריבבאגףפתאומיותמכותלהנחיתבידיהן,
בתחומי-להגנהלהיערךבמאורגן,לסגתלומניחהואינה

..
ויחדלהתקפות-נגד.ואמצעיםכוחותולרכזחדשיםקרקע

גםומהירות-קצברבות-תנופהפעולות-קרבמשיגותזהעם
האויב.שלהגרעינימנשקיהיחידותשלקטנה-יותרפגיעות

זמננו.בקרבלנצחוןהמפתחהיא-התנופה

להשתמשפירושו:-מערך-ההגנהבעומקבתנופהלהתקדם
שהונחתוהגרעיניותהמהלומותבתוצאותובלא-שהיהבהשכל

גביןלבפעולותבתבניות-רגליותפעולותלשלבוהאויבעל
וטרם-קרב")ב"תבניתוביןבתבנית-מסעבין(נגמ"שים
ובמהי-בהשכללצלוחכדיבתמרון,נרחבשימושלהשתמש

ברדיו-אקטיביותהנגיעיםוהאזוריםשטחי-ההריסותאתרות

ולש-לעקפםאפשרותשאיןשעהכימייםהרעלהבחומריאו

האויב.כונותאתולהקדיםברוח-זמןלזכותבתוקףאוף
שהונחתוהמהלומות-הגרעיניותבתוצאיההכלימיתלהשתמשלדעת

שהיהבלאלשגרקורס-כל,הוא,הדברפירוש-האויבעל
;המהלומות-הגרעיניותאזורידרךורגלים-ממונעיםטנקיםיחידות

באשוהנבוכים.המשובשיםכוחות-האזיבשאריותאתלהשמיד
התנגדותהיריבמגלהואםימתוך-המסעונגמ"שיםטנקים

בתבנית-נחרצותולתקפוהרכבמעלהישלרדת-מאורגנת

ב,,תבניות-טרם-במהירותשובלהיערךזאתולאחררגליתו

ההתקפה.הצלחתפיתוהלשםבשדרות-מסע,אוקרב",
התהוותמלווההחדישבקרבבמרוכזנשק-גרעיניכליתפעול
הזיהוםדרגתמאודגבוההבהםואזוריםעצומותהריסות

יוצא-ללאהמפקדים,מכלדורשתזועובדההרדיו-אקטיבי.
הנשק-שלההרסנייםגורמי-הפגיעהשלמעמיקידעמן-הכלל:

51(בעמ'סוף( ולהקצותהמקום,
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לאואךהשנים,בחילותנעשה"ו"כיצדנעשה",מה"

הממשיתהעשיהפרקאתעצמם.זאתלעשותכיצדדוקא

מכוונתתהאכזאתועשיהשלו,החיליבקורסחניךכליקבל
משרת.הואבוהחילאותושללמטרותיואזי

לשיכות

בבית-בהדרכההמושקעיםוהאמצעיםהזמןהמאמצים,

התורותביותר.רביםהנםומוסדותיו,מדריכיוע"יהספר

הנוכחייםובהשגיומונח,במקומןכבודן-עתההנלמדות

נראהזאתובכללהתבייש.וכללכלליריךבית-הספראין

מאמצים,שלבלתי-תכליתיתהשקעהגםעדייןשקיימת

תורותבהקניתמתבטאתזומעיןהשקעהואמצעים.זמן
הקצין,הכשרתבהמשךאח"כ,והמחייבותמעודכנותשאינן

שינהיםעקבנמנעבלתיוהדברשישהגם(תדיריםעדכונים

החניכים-הצועריםביןהמצויבנפלבלתי-פוסקים)יושכלולים

דיוכווןשלאחומרובהקנית;השוניםהקורסבשלבי

חי"ר.אנשיאינםאשרחניכים-צועריםשללרמתם

מדלגואני1לשנותבמה:היאעתהששאלת-המפתחברור

אל"משאףלינראהולשנותהאם:השאלהעלבמתכון
הכרחיים.שינוייםעלמרמזהקצרהברשימתוח-ק-ה

שישובאלהלשנותם,אועליהם,לותררצוישלדעתיבנושאיםנגעתיברשימתי

כאלהששינוייםוהמאמציםמהזמןמתעלםאינניולפתחם.להוסיףאולחדשם
שינויחייבהאיכותלהגברתהמתמדתהחתירההמשךתוךאךלדרוש.עשויים

ועיונייםמעשייםללימודיםוהאמצעיםהזמןהמאמצים,אתולכוןלרכזשיבוצע

והמשתנותהשונותלדרישותהשונים,החילותלחניכימכסימליתבמידהשיתאימו

אפשריתולפעילותוהמתחדשים,החדשיםהלחימהלאמצעימיחידותיו,צה"לשל

המתאיםתוכןלקציניםביה"סאתתמלאכאלהשינוייםברוחהדרכההאויב.של

עליו.המוטלליעוד

17(מעמ'משד"(מפרך-הגנהבעומקקרב
סוגה,לקביעתהנוגעבכלמושרשים-היטבהרגלים;הגרעיני

הסימניםעל-פיההתפוצצות-הגרעיניתשלוריחוקהעצמתה

מצביאתלהעריךיכולתולאחריהיעמההמתגליםהחיצוניים

אחרות,במליםוהעקומות.החישוביםלוחותבאמצעותהקרינה

האפשריתהקרינהרמותשלחישוביםלבצעלדעתהמפקדעל

-הייליםלגביה"מיתרת"ההקרנהספיגת""שלהשונות,

לעקוףהאםמבוססות,החלטותלקבלאלהנתוניםסמךועל
הגדודיםהפלוגות,מפקדיעללצלחם,אונגועיםאזורים

מנות""אתודאית,ידיעהתוךבזכרונם,לשמורוהרגימנטים

נגועים.אזוריםבצליחתהיחידותלאנשיהמותרותההקרנה

בגלים-השנייםנכוןשימושלהשתמשהמפקדיםעלשומה

בתמידותלהגביריהאשניתןמנתעלובעתודותיהם.שלהם

להכניסםישבעומק-מערך-ההגנההקרבשלהצלחתואת

שהוצאולאחרמופרז.חפזוןללאאך-הנכוןלמועדלקרב
לכינוןשובלדאוגהמפקדיםעל-עד-תוםעתודותיהם

עתודות.

לשימושרבהחשיבותנודעתבעומק-הגנת-האויבבקרב

לעוצבותהמסופחיםואמצעי-הסיועבכוחות-הסיוענכון
ועדמראשיתולנהלאיןבעומק-המערךהקרבאתוליחידות.

לתמרןישעצמה.היערכות-כוחותבאותההזמן,כלסופו,

מפנילהרתעלאאלה,מסופחיםבאמצעי-הגברהבהשכל

למפקדי-והקצאתםאלהכוחותשלמהיריםכפיפותשינויי

יהיועשוייםבהםקטעיםאותםאלחישלהעתיקםמשנה,

בקרב.אפשרויותיהםאתמירביתבמידהלגלות

למרדףנודעבעומק-מערך-ההגנהבפעולות-הקרבנכבדמקנם
ההצלחהאתוללא-הרף.בתנופהלנהלוישהנסוג-האויבאחר

על-להשיגניתןהנסוגהאויבאחריבמרדףביותרהרבה

המקבילים.נתיביםלאורךפעולות-קרבשלנחרץניהול..ידי

שלו,הנסיגהבתנועתהאויבאתלהקדיםחשובנסיגתהלכיוון

אתלנתקלשאוףאםכיהחיפוייחידותעםבקרבלהסתבךלא
ישהמקריםבכללאאבלהעיקריים.כוחותיושלדרבי-הנסיגה

בלבד.המקביליםהנתיביםלאורךרקהמרדףאתלנהל
כפחות-אףלהתגלותמרדףשלזוצורהעשויהלפעמים

שיגרה.זהבנידוןשתשרוראסורכדאית.

רבה-במיוחדהשיבותנודעתבעומק-הגנת-האויבבקרב

עלהמפקדשלוהמושכליםהמתמידיםוניצוחולשליטתו
מהירהקבלהעלהמושתתיםוניצוחשליטה-היחידות

חד-משמעית,ברורה,הטלת-משימותועלנועזותהחלטותשל

ואף-יכולהבכירהמפקדאיןהכפופים.המפקדיםכלפי
בעצם,המוטל,כלאתבעצמולעשות-צריךהואאין
ויזמתםעצמאותםלגילויאפשרותלהםלתתישפקודיו.על

בפניהם.שהוצגוהמשימותלביצועהדרכיםבבחירתהיוצרת

יחידות-מפקדיצריכיםבעומק-הגנת-האויב,קרבבנהלם

במסיבות-בלתי-צפוילשינויתמידנכוניםלהיותהמשנה

צורךיהיהיאם-נכונההגבהכזהשינויעללהגיבהקרב,
ההחל-בעדלאחריותלחשושמבלינבוןסיכוןלהסתכןאףבכך,

שקיבלו.טות

בעומק-הגנת-בקרבנודעתאלהמכללא-פחותההשיברת

שלרצופהלתחזוקההמפקדשלהמתמדתלדאגתוהאויב
בעומק-פעולת-קרבומזון.ודלקאפסניהבתחמושת,היחידות

היא.וקשהמורכבתמלאכה-האויבשלמערך-ההגנה
הגייסותשלהכשרתם-לקרבשבמערכתלכךהסיבהוזוהי

המפק-לאימוןרבה-במיוחדתשומת-לבלהקדישאנוחייבים

מת-:וובאמנותוהיחידותהעוצבותאנשיוכלהמטותדים,

מעולה.ובקצברבלעומקקפה

1961רב1מקוא139,מערכות""


