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באךא.ם.מייג'רר
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קורסבוגריבפנישרידןבפורטלהרצותארצות-הברית,

הוגדרהואףרביםלהדיםזכתהזוהרצאהקצינים.

ההרצאה,289(.מס'(האמריקניהקונגרסשלכמסמך

מות-לקצינים,בתי-ספרלבוגריבשעתה,שחולקה

מתקו-שונהלתקופהובביטוייהברוחהאמנםאמת

עדייןבהנותרובאמצעים,השינוילמרותאולםפתנו,
עצמה.המלחמהכימישזמנםהאנושיים,הערכים

לקוראים.להגישהלנכוןמצאנולכן,

תכרעמה

שלהזיהםעלשליטהמכםאהדלכלתהיהקצרזמןתוך
נאמניםאזרחיםיהיוברשותכםאחרים.אנשיםשלמסויםמספר

לאליכםשיפנומאומנים,בלתיאך
מילתכםרהכוונה.להדרכה

גינוניכםתיזכר.ביותרהמקריתהערתכםחוק.עבורםתהיה
שלכםהמיליםאוצרהתנהגותכם,בגדיכם,לחיקויים.מטרהיהיו
תמצאוליחידותיכםתצטרפוכאשריועתקו.שלכםהפיקודואופן

תכונותמאשריותרללאמכםשיצפורצון,בעליאנשיםגוף
מוכניםיהיוהםוצייתנות.נאמנותכבוד,יראתבהםשיעוררו
שאתםאותםלשכנעתוכלועודכלאחריכם,ללכתולהוטים
לדעתיווכחוהםנקמניםמןבזמןאםאלו.בתכונותניחנים

כמפק-סופכםזהיהיהלכם,שייחסובתכונותניחניםאינכםכי

אזתגיעזו,ביחידהלהביאהייתםשיכוליםתועלתכלדים.
לסיומה.

ולאלהלמנהיגיםהעולםמחולקהחברה,שלהמבטמנקודת
גםמנהיגים,ישנםהחופשייםבמקצועותאחריהם.ההולכים
פולי-מנהיגיםדתיים,מנהיגיםישנםמנהיגיו.הכספיםלעולם

הללו,המנהיגותסוגיבכליהיהקשהחברתיים.ומנהיגיםטיים
האגואיסטיהגורםלביןצרופה,מנהיגותשלהגורםביןלהפריד

תאבדאלו,בלעדיכילפרט,אחריתרוןאורווחיותשל
ערכה.כלאתזהמסוגמנהיגות

החופשימרצונםחייהםאתאנשיםמקריביםהצבאיבשירותרק

שלקיומהלמעןלסבולאנשיםמוכניםשםרק;אמונהלמען
לממשלקוותנוכלשםרקעוול.מניעתלשםאוכלשהיזכות

מהסוגמנהיגותהחופשי-מפניות-אישיות,במובנהמנהיגות
ביותר.הנעלה
אלהכתבי-מינויכקצינים.כתבי-מינויתקבלוהקרוביםבימים

תועמדוקצינים.יעשוכםרקהם;למנהיגיםאתכםיהפכולא

התכו-אתבכםישרקאםלמנהיגים,ליהפךתוכלובובמצב

בעיניכל-כךלא-להצליחעליכםאך,המתאימות.נות
פקודיכם.בעיניכמועליכם,הממונים

הכוחאךמנהיגים,שאינםקציניםאחריגםבקרבילכואנשים
רוע-ילכוהםמשמעת.אלאהתלהבות,יהיהלאאותםשיניע

אתיעוררליבם,אתשימלאנוראופחדספקות,מלאידים,
כאלהאנשים"?עכשיויעשההואמה":האילמתהשאלה
מסירותעלדבריודעיםאינםהםלא.ותולפקודהמצייתים

הקרבתעלאישי,לסיכוןהבזהנעלההתלהבותעללמפקדים,
אותםנושאותרגליהםבטחונם-הם.אתלהבטיחכדיעצמם,
רוחםשקיבלו.והאימוןמוחםלהםמוריםשכךמכיווןקדימה
עמהם.אינה

תוצאותמשיגיםאינםובלחי-מגיביםפסיבייםקרים,חיילים
מתאפשרשרקברגעועוצריםלכת,מרחיקיםאינםהםגדולות.
מרצון,וצייתנותנאמנותמקבלת,ואףדורשת,מנהיגותהדבר.
דורשתמנהיגותאחרים.אנשיםשלפקפוק,וללאהיסוסללא

מלכםאחרללכתהעת,בבואלמובהגים,שתגרוםמסירות
צורךיהיהאםוחזרה,לגיהנוםובמים,באשהבלחי-מוכתר

בכך.

עלימה?מנהיגותמורכבתממהכך,אם":עצמכםאתתשאלו

וכיצדמנהיגשלהתכונותמהן?למנהיגליהפךכדילעשות

תכו-מספרשלהרכבהיאמנהיגות:התשובה"?אותןאפתח

הק-עליונות-מוסרית,ביטחון-עצמי,:שבהןהחשובותביןנות.
הדרת-כבודהחלטיות,יוזמה,יושר,אבהות,רבה-עצמית,

בפרוטרוט.על-כךונשוחחהבהעתה,וגבורה.
שלמדויק,ידעשלתוצאהלכל,מעלהוא,ימצען1תטיב

עלהעליונותתחושתושלאחריםאלזהידעלהעביריכולת
איזון.לקציןמעניקיםאלהכלמכך.נובעתשממילאאחרים,

לאאךלפעמים,אנשיךאתלרמותתוכל:לדעתעליךוזאת
בקיאהוא.אםאלאבקצין,אמוןיהיהלאלאנשיםתמיד.

ומעלה.היסודותמןבהבקיאלהיותועליובעבודתו,



והמש"קהיחידתימהפקה-יותרבניירת,בקיאלהיותהקציןעל

האס-ממש"קומזוןאספקהאודותיותרלדעתעליויחד.גם

עליוהגדודי.מרופא-הבהמותסוסיםמחלותעלויותרפקה

אםביחידתו.אחרחיילמכלפחותלאטובקלעלהיותגם
רקיודע,שאינוהעובדהאתבגלויומראהיודעאינוהקצין
יודעלאהואאיתו.לעזאזל":לעצמויאמרשהחיילהואטבעי

שניתנו.מההוראותויתעלםזה."נושאעלממניחצי
עדהרבה,כךכללדעתעליךמדויק.לידעתחליףכלאין

הקציניםועמיתיךשאלותלשאולכדיאותך,יחפשושאנשיך

עליודע".בוודאיהואממית,אתשאל"לזה:זהיאמרו
בדרגתו,הקשורותהחובותאתרקלאביסודיותלדעתהקצין

:כפולרווהבכךישמעליו.דרגותשתישלאלהאתגםאלא

במהלכועתבכלבחלקוליפולהעלולותלחובותעצמומכיןהוא

להביןלוהמאפשרעתר,נרחבראיהשדהמשיגוהואקרבשל

אותהולבצעאחרתאוזופקודהבמתןהטמוןההכרחאת
הבנה.ביתר

לבטאמסוגללהיותחייבגםהואלדעת.רקלאהקציןעל

עליוהדקדוק.כלליולפינמרצתמעניינת,בשפהידיעותיואת

קציניםשבקורסילינאמרבושה.ללאולדברלעמודללמוד

עלדקותעשרבנותשיחותלהעבירהצועריםעלבבריטניה,

בבהי-לדברשכדימפנימצויין,תרגילזהושיבחרו.נושאכל

ולוגיתבהירהחשיבהבבהירות.לחשובגםהאדםעלרות,

והחלטיות.מדויקותבפקודותמתבטאת

מאנשיך,יותרידיעתךשלתוצאההואשביטחון-עצמיבעוד

בן-אדםאתהכיאמונתךעלמבוססתליונות-מוסריתע

בעללהיותעליךבכך,ולהחזיקזאתלהשיגכדייותר.טוב
וכוחסבלכוחפיזית,חיוניותשליטה-עצמית,

מוסרי.

בעתמפחדתקפאאםשאףכך,כדיעדבעצמךלשלוטעליך

אתתסגיראםכיחוץ.כלפיהדברייראהלאלעולםקרב,
בהבעה,שינויאורועדת,ידאוחפוזה,תנועהעל-ידיחרדתך

חמורההשפעהלכךתהיהנמהר,באופןשתשנהפקודהאו
פקודיך.עלביותר

הנותמזגךאתלאבדלךשיכרמורביםמקריםיתעוררובמחנה

עלבפיקודלחפשמהלךאיןך.ח1רבהטילשהואת
שבזמןכלל,זהוברוחך.השליטהאתמאבדאתהאםאנשים,

לאחר-מכן.עליהםמצטעריםאשרדבריםועושיםאומריםכעס

להימנעהקציןעלאךפקודיו.בפניקציןיתנצלאללעולם

להתנצלעליוכיחש,הואשלוהצדקבחושאשרממעשים
עליהם.

בעלהקציןבהיותמונחמוסריתעליונותבהשגתנוסףאלמנט
לעמךכוח-סבלובעלמספקתושחדהחיוניות-פיזית

ברוחמצרידלהיותעליוואנחתו.הואנתוניםבהםבקשיים
טובה,ברוחאותםלקבלרקלאלוהמאפשרתללא-חתעשויה

ובכךנסיונותיך,ובקשייבבעיותיךהקלבערכם.להקלגםאלא
חשיבותהאשררוח,ביחידתךלבנותרבהבחיוניותתסייע

משבר.בעתערוךלאיןרבההיא

מוס-עליונותבהשגתהשלישיהאלמנטהואירס1מ-ח1כ

יושר.חיילחיותעליךכוח-מוראלי,להראותעל-מנתרית.
ובעלנכון,מהלהביןכדימספיק,כוח-שכליבעללהיותעליך
הנכון.אתלעשותבכדידיוחזקרצוןכוח

כוחותמפעיללהטתיכולקציןלאנשיך.דוגמהלשמשעליך
אין;לאנשיךמוסרתטיףאלרעים.כוחותמפעילאוטובים

הייתשבואופןבאותולחיותעליךמזה.וחסר-ערךגרועדבר

אותםשלמספרםאתלראותותתפלאחיים,לראותםרוצה
מעשיך.אתשיחקו

תהיההחיצוניתבהופעתוומזלזלפיואתהמנבלקולנילמפקד

בבואהתהיהמחלקתכם:אלהדבריאתזכרודומה.מחלקה
מפקדשאתהסימןמזופתת,מחלקהלךישאםעצמכם.של

מזופת.

ותתןתתןאתהלמנהיגות.חיוניתהיאתימצעהברקה
הארו-השעותפיזית.מבחינה-מעצמךתתןהזמן.כלבמשך

הןביותרהכבדהוהאחריותביותרהקשההעבודהביותר,כות
להכוןותלךבבוקרראשוןתקוםאתההמפקד.שלמנת-חלקו

ישנים.אחריםכאשרעובדמפקדבלילה.אחרון

שללבעיותיהםובהערכהבאהדהרוחנית,מבחינהמעצמךתן
כלאיבדוזהנפטרהזהשלאמופיקודך.תחתהנתונים

יותראךלעזרה,זקוקיםאוליהםבנק.בהתמוטטותחסכונותיו

שתשלחבכך,תשגהאלבצערם.השתתפותךדורשיםהםמכל
כישלך,בבעיותיךלךשדיבטענה,פניךמעלאלהאנשים

ביתך.מיסודותנוספתאבןתוציאכך,שתעשהפעםבכל

התמוטטותצפויהולביתך-מנהיגותךהיסודות,הםהםפקודיך

המצומצ-הכספייםממשאביךגםתרוםלבסוף,תמיכתם.ללא

בריאותםאתלשמרכדימכספךתוציאתכופותלעיתיםמים.

בעתלהםלעזורכדיאואנשיך,שלהטובהכלליומצבם
תאלץלעיתיםאךחזרה,כספךאתתקבלכללבדרךצרה.

וזכות".ב,,חובהזאתלרשום

הנדרשותהתכונותאחתהיאשהאבהותאומראניכאשר
השוללתאבהות,שלצורהלאותהמתיהםאינילמנהיג,
המופ-לאבהותכוונתיוהערכה-עצמית.ביטחון-עצמימאנשים

לפקודתך.הנתוניםשלורווחתםלנוחיותםעמוקהבדאגהגנת
להםלדאוגעליךלילדים.-רבהבמידה-דומיםחיילים
לנוחיותם,לדאוגעליךיכולתך.במיטבולביגוד,לאוכללמחסה,

אתה,שתאכללפניאוכללקבלעליהםלנוחיותך.שתדאגלפני
ככלנוחשינהמקוםיהיהמהםאחדשלכללכך,לדאוגועליך

לדאוגעליךשינה.מקוםלעצמךתחפשבטרםהאפשר,
מהםתדרוששלאבכךכוחם,אתלשמרעליךלבריאותם.

חסרת-תועלת.עבודהאומיותרמאמץ

אלהכלללאאשרבגוף,חייםרוחמפיחאתהכך,תנהגאם
ביחידהנשמהיוצראתהמלחמה.מכונתמאשריותרלאהיה

אחד.כאישכלפיךלהגיבלאנשיךתגרוםאשרוהיאשלך,
תתעוררזה,שאר-רוחרכשהיחידתךכאשרשאר-רוח.זהו

שתדאגבמקוםהכר.לבליהשתנושהענייניםותגלהאחדבוקר
לך,הדאגהאתעצמםעלהםקיבלובקביעות,אתהלהם
אתלמענךמקימיםשהםלפתע,תמצאממך.רמזבליאף

יובאושלךביותרהנקייםשכלי-המיטהתמצא;האוהל

ביציםשתייתווספוכלשהו,מסתורישממקורתמצא;לאוהלך
;אחתביצהאפילואיןכשלאחריםגםשלך,לארוחת-הערב

בקשו-כלאתשצופים;בסוסךלטפלעוזרנוסףשאדםתגלה

הצלחה.נחלתאו-אזתמיד.מוכןחיילשכל;תיך

לקייםאולבנותאיןשבלעדיונוסף,אלמנטהוארש1י

:!1975ספטמבר246,מערכות""



שתתייחסבכךביושר,לנהוגחייבאתההכל,לפנימנהיגות.

אחדלכללהתייחסאומראיניצדק.שלבמידהאדםכלאל
לזהזהדומיםאינםאנשיךאפשרי.אינוזהדברשווה,באופן

תוכללאאדם.לבניאישיתמשוואהכלואיןמים,כטיפות
אותומבטלשהאחדעונש,שווה.באופןכולםאללהתייחס
מפקדלאחר.רברוחניסבללגרוםעלולכתף,במשיכת

עצלהינונתונה,עבירהעבורסטנדרטיעונשהמטילמחלקה
במקרהאנשא.שלאישיותםאתללמודמכדיטיפש,אומדי

עיוור.בודאיהואהצדקכזה,

מסובך.מקרהלומדשרופא-מנתחכשםאנשיך,אתלמד

וזכור!בתרופה.השתמשאזרקבאבחנתך,בטוחכשאתה
אתלראותכדיולאלרפא,על-מנתבתרופהמשתמשעתה

כשאתהאךלעומק,לחתוךצורךשיהיהיתכןמתפתל.קרבנך

מוטעיתאהדהעל-ידיממטרתךתיטהאלבאבחנתך,בטוח

החולה.כלפי
במתןיושרעםבבדבדצועדנקודות-זכות,במתןיושר

ביצעמאנשיךכשאחדאדם-הזיר.שונאאחדכלעונשים.

הפרסאתשיקבללכדדאגמיוחד,לציוןהראויהעבודיך
תנסהואלעבורו,זאתלהשיגכדיעולמותהפוךהמתאים.
כךשתעשהיתכןלזכותך.ולזוקפההתהילהאתממנולגנוב""

שלההנאמנותהכבודיחסאתתאבדאךתצליח,גםואולי
עמיתיךלאונניהדבריגיעבמאוחר,אובמוקדםאנשיך.

תהילהדיישבמלחמהצרעת.כמוכהינדוךואלההקצינים,

חקולהאדם,לו.המגיעאתלפקודתךלנתוןתןהכל.עבור
טפיל,הואמנהיג.אינויק,גצמואינותמיד
לרעהלהשתמשמקציןהמונעזה-אחרמסויםיושרקיים

כבודתובעאתהכאשרדרגתו.לושמעניקהביתרונות
בנהכבוד.שלמידהבאותהאתהאליהםהתייחסמחיילים,

קציןלהרוס.תנסהאלהעצמית.הערכתםואתגבריותםאת

אדםקושרהואשחדן.הוא-לחייליםביחסוומעליבשחצן
ביריעהפניו,עללוסוטרמכןולאחרהמשמעת,בחבלילעץ

בחזרה.לולסטוריוכללאשהלה
אינםחיילים,כלפיקציניםשלוכבודאדיבותהתחשבות,

וכושריוזמהבליממנה.חלקמהוויםהםלמשמעת.מנוגדים
להנהיג.מאדםלצפותניתןלאהחלטה,
מיידיתפקודהחירוםבשעתהנותניםאנשיםתמצאלעיתים

ניתוחולאחרגמורה,נפששלוותעלשמירהתוךושקולה,

לעומתנכון.לפעולהיהידההדרךכמעטזוהיתהכימתברר
לתפקד,מסרבמוחם;חירוםבשעתנשבריםאחריםזאת,

מבטליםמדי,נמהרתפקודהנותניםהםאחרים,במקריםאו

הםבקיצור,אותה.גםומבטליםאחרת,פקודהנותניםאותה,
מןאל"2בנוגעחרדה.שלבמצבנתוניםהםכיבבירורמראים
זמןלוהיהלאגאון.הואזהאדם":תאמרהראשון,הסוג

אינסטינקטיבה'.באופןפעלהוא;הענייןעלבהיגיוןלחשוב

במאמץלשאתהיכולתרקהיאגאוניות"אלה.מכלשכח
למדהואוכהתכונן.המפקדהואהמוכןוהמפקדאין-סופי".

נסיוניותתכניותותיכנןלהתעוררהעלולמצבכלמראש
הואחירום,מצבבפניניצבכשהואואכן,כזה.מצבכללכיסוי
להעריךכדירוחנית,עירנותבעללהיותחייבהואלו.מוכן

כדינמרץ,החלטהכושרובעלבפניו,הניצבתהבעיהאת
המקורית.בתכניתולערוךשייאלץהשינוייםמהםלקבוע

עללפקדהחלטהנחושגםלהיותעליודי.לאבכךאך
זו.בפקודתוולדבוקהביצוע

מאי-מתןטובהבמצב-חירום,הניתנתהגיוניתפקודהכל

אף-לפעולטובבפניו.התייצב-קייםהמצבכלל.פקודה
הדבראתלחפשלהסס,מאשר-נכונהאינהפעולתךאם

קועלוכשהחלטתדבר.לעשותלאולבסוףלעשותוהנכון
אינםחייליםסעיפים.עלתפסחאלבו.דבוק-פעולה
בעצמו.בטוחשאינובמפקד,בוטחים
אםאךמראש.לצפותוהיהניתןשלאבמצבתיתקללפעמים,
שהאימוןהריצפייתך,בתהוםשהיומצבי-חירוםפתרוןתירגלת
ממדיבאופןהפעםגםלפעוללךיסייםונרכשת,הרוחני

מהממוניםפקודותבלילפעולתיאלץקרובות,לעיתיםובשלוה.
עולהשובכאןלהמתיקלךנותןלאשברירותךהזמןעליך.

תפישהלךישאםעליך.הממוניםעבודתלימודשלהחשיבות
שללתכניותבאשרדעהלגבשובידךכולו,המצבשלמקיפה

מצב-חירוםלאימוןבנוסף-הדברלךיסייעעליך,הממונים

מתאימותפקודותולהוציאבידךשהאחריותלהחליט-הקודם

דיחוי.ללא

שלחברהיהצבאית.במנהיגותחשובכבוד-אישישלהאלמנט
אליךלהתייחסחייביםאנשיךבנפש.ידידםתהיהאלאנשיך,

חופש-לעצמםמרשיםחייליךאםבפחד.ולא-כבודבהדרת

אותםעודדומעבדךאשמתם.ולאהיאאשמתךביחסיכם,יתר
שתתחנףעל-ידיעצמךמערךתפחיתאללכל,ומעלכן.לעשות



לנאמנו-ראויאתהאםכך.בשללךיבוזוהםחן.למצואבכדי

שתבקש.מבליזאתלךיעניקוהםומסירותם,כבודםתם,

שתעשה.דבריועיללאלהם,ראויאינךאם

לגבורה-רוחניתזקוקאתהה.ר1בגהאתמזכירגםהייתי

לךשמאפשרגבורה-רוחנית,שלסוגאותולגבורה-פיזית.כמו

לךהורהשיפוטךכילהסס,מבלימסוימתפעולהבדרךלדבוק

פעםבכלהדרושות.התוצאותלהשגתהטובההדרךשזו

אתמחלצםאתהלעין,נראיתסיבהבליפקודותיךאתשתשנה

גבורה-רוחניתרכושבך.האנשיםשלאמונםואתסמכותך

שתקבלדורשתגםזוגבורהבפקודתך.לדבוקלךשתאפשר

אתביצעופקודיךאםלמעשיך.מלאהאחריותעצמךעל

הכספלון-כישלוןהיתהשכיוונתוהתנועהבנאמנותפקודתך

נופלהכבודהיההעניין,הצליחלושלהם.ולאשלךהוא

בגדרהיאהתוצאהאםהאשמהאתעצמךעלקחבחלקך.

מעשהזהולעזאזל.שעירמאנשיךאחדאתתהפוךאלאסון,

אתלקבועכדילגבורה-רוחניתתזדקקלכל,מעלשבפחדנות.

אוהעלאהעללהמליץתיאלץקרובותלעיתיםפקודיך.גורל

הישיר.בפיקודךומש"קיםקציניםשלבדרגההורדה

אללארצך.חובתךאתוזכורהאישייושרךעלהיטבשמור

שלרגשותעל-ידיחמור,מחוש-צדקלסטותלעצמךתתן
הואכימוצאואתהקציןהואאחיךאםגםאישית.ידידות

עלולזאת,תעשהלאאםכיאותו.סלקלכך,מתאיםאינו

שני,מצדיקרים.אדםבחיילעלותהמוסריתגבורתךחוסר

אישיתמבחינהמחבבשאינךאדם,עללהמליץעליךאם

היאשמטרתךזכורמלא.צדקעמומלעשותתהססאלטהורה,

אישית.טינהסיפוקולאהכללטובת

להסבירצורךשאיןוודאיבגבורה,ניחןאתהכיליברור

חוסרהואאומץמאומץ.יותרהיאגבורההיוני.זהכמהעד
אמיץ,להיותעלולביותרהפשוטהשוטהפחד.חוסריראה,

מספיקידעאינופשוטהואסכנה.להעריךביכולתואיןבי

ורותמוסריתעוצמהאותההיאאמיתיתגבורהלפחוד.כדי

אתידיעתנולמרותבמשימה,להמשיךלנוהמאפשרתהזקה,

בעניין.הטמונההסכנהמלוא

לךשקריתכןומוסרית.רוחניתהיאגבורהפיזההואאומץ

-להתקפלמוכנותוברכיךרועדותורגליךידיך-גופךבכל

ממשיךאתהואםמתקדם,אתהאלהכללמרותאם,פחד.זהו

שלהפיזייםהביטוייםגבורה.זוהי-אנשיךאתלהוביל

הםאחת.פעםרקבהםשתתנסהיתכןהזמן.עםיעלמוהפחד
הראשונה.בחיהלירותהיוצאהטירוןהציידשלכ,,קדחת"

להם.להיכנעלךאל
חלקשהייתיהכיתה,טיפלהחבלוךבקורסשנים,מספרלפני

השיכפשבעתזהיריםהיו":אמרהמדריךנפץ.בחימרממנה,

אחת".טעותרקלהיותיכולהאהדלכלכאןנפץ.בחומרי

ללאאתכםשיתקוףלפחד,תיכנעואםאתכם.אניאזהירוכך
תתנואםלבן,דגלתרימואםההאביונה,בפעולתכםספק

לעולםמחסה,לעצמכםמחפשיםשאתםשעהלהתקדםלאנשיכם
אלו.אנשיםלהנהיגנוספתהזדמנותלכםתהיהלא

אואומץלגלותלאנשיםקוראכשאתהשיפוטךבכושרהשתמש
הייתלאאליולמקום,ללכתמאישתדרושאלפיזית.גבורה

מדימסוכןהואשהמקוםלךאומרהגיונךאםאתה.הולך

חייוכיזכורעבורו.גםמסוכןהואאזאליו,שתגשמכדי
לך.יקריםשחייךנשםלויקרים

להיותתוכלשלאלסכנה,חשוףמאנשיךאהדיימצאלפעמים,

אש.תחתהנתוןשטחעל-פניידיעהלהעבירחייביםלה.שותף

שאתהומדעיםאותךמכיריםחייליךאםמתנדבים.מזמיןאתה
נתוןשלבךהםשיודעיםכיווןבמתנדבים,תהמרלאצודק","
שברצוןשבך,הטובאתלמדינתךמעניקשאתהבמעשיך,

שהר-הדוגמהיכולת.רקליבעצמך,הידיעהאתמעבירהיית

אותם.יעוררווהתלהבותךבעבראית

ללמודבךדוחקהייתילמנהיגות,שואףאתהאםולבסוף,
אנשיםשם.מתרהטמהוגלהלעורםמתהתאלהיכנסאנשים,
לעצמךהגדרהשטח.פניעלנראיםשהםמכפישוניםרבים
לירוברטהגנרלשלמהצלחותיוניכרחלקמוחם.פעולותאת

רובאתהפיךהואכפסיכולוג.לכושרוהודותהיהכמנהיג
פעולותאתהכירב,,ווסט-פוינט",האקדמיהמימייריביו

מסוימות.בנסיבותמסוימתבדרךשיפעלווסברמוחותיהם

ולעצורתנועותיהםאתלצפותהצליחמקרהבכלכמעט
בעדם.

להכירתוכלאךאופן.באותויריבתיאתמכיראינךזובמלחמה

במהלהגדירעל-מנתאחד,כלללמודתוכלשלך.אנשיךאת
לנשימהעדלסמוךניתןמהםמיעל;חולשתוובמהכוהוטמון

לא.-מהםמיועלאחרונה

הכראנשיך,אתהכר
את-

עצמך.אתוהכרעבודתך

1975ספטמבר246,מערכות""



רוענן

עקש4

ליטלאביאל"מ

צבאיות.הפיכותשתיבעיראקנערכו1968יוליבחודש

יותר.שקטהבו,ב-30והשניה,אלימההיתהבו,ב-17הראשונה

ועדמאזהממשיכההבעת'מפלגתאתלשלטוןהעלואלההפיכות
השלטון.ברסןלאחוז-תמימותשניםשבעבמשך-עתה
בהןשהיולמרותבעיראק,הבעת'מפלגתשלשלטונהשנות

מדיניות,שללמדיקיצונייםשינוייםוכןפנימייםמאבקים
שניםבמשךוייצובו.המשטרהתבססותשלבתהליךהצטיינו

איראןובראשןהפרסי,המפרץארצותעםסכסוכיםהיואלה,
העיראקייםהצבאותנשלחופעמייםחליפות.ומותנןשהחריפו

1969-בשניםהמזרחיתהחזיתבמסגרתפעם(בישראלללחום

היחסיםהביתה.והוחזרוהכיפורים)יוםבמלחמתופעם1970
המערבית,האוריינטציהאתהחליפואשרברה"מ,עםההדוקים
לשולינדחקוהעיראקייםהקומוניסטים;עתהורפיםהולכים
והכורדיםקואליציה,במעיןשותפוואח"כהפנימית,הזירה

עצמי,שלטוןשקט,שלשניםלארבעזכובראזאנישלהמורדים
אכזרית.מלחמהנגדםנוהלההאחרונהובשנהופיתוח,
שינוישהיווהפוליטימהלךבעקבותבאהכורדיהמרדחיסול

לאיראןעיראקביןלהסכםוהביאעיראק,שלבמדיניותהחד
שלהתמרוןכושראתגילהזהמהלך1975.במרץב-6

ויתרובומכאיב,מהלךאמנםזההיההעיראקית.המנהיגות
קודםשבועותשמספראיראן,כלפיתביעתםעיקרעלהעיראקים

עמם,גלויהמלחמהסףעלעמדהלכן
קוך

היסוס.ללאנעשההוא

בעיראק,הנוכחישהמשטרהראשונההפעםזאתהיתהלא
שלקיצונישינויהמבטאותהחלטותלקבללעצמוהירשה

:מדיניות

והוסכםהכורדים,עםשלוםלכונןהוחלט1970במרס14
שנותתשעשלתקופהשסיימהמבוקרתאוטונומיהלהםלתת

העיראקי.השלטוןלביןבינםלסירוגין,לחימה

שניהלוההתשהבמלחמתהפסקת-אששנקבעהלאחר14

להוציאהוחלט1970,אוגוסטבחודשישראל,נגדערבצבאות

היהעיקרו(המזרחיתמהחזיתהעיראקיהמשלוחחילאת

לעיראק.ולהחזירוסוריה),בדרוםומקצתוירדן,בצפון

ו,
לעזרתמשלוחחיללשגרהוחלט1973באוקטוברב-7
החליטובו,ב-24האש,הפסקתעלההחלטהקבלתעםסוריה.

מחאותלמרותזאתלארצו,זהמשלוחחיללהחזירהעיראקים
הסורים.

ובמרסבכורדים,המלחמהאתלחדשהוחלט1974במרס,4
לחסלהעיראקיםהתחייבוובואיראן,עםהסכםנחתם1975
הכורדי.המרדאת

לפימדיניותלבצעהנוכחייםעיראקשליטישליכולתם
להם,נראהשהדבראימתכללחלוטיןולשנותהשיקוליהם,

ששלטוןהריזו,מבחינהבעיראק.המוחלטתמשליטתםנובעת
אשרהקודם,השלטוןלעומתקיצונישינוימהווההבעת'

מדיניות.שלשינוימשוםבהןשישהחלטותלקבלהתקשה



השלטוןיציבותשלעיקרייםמאפיינים

התרכזבעיראק,הבעת'מפלגתשלשלטונהשנותשבעבמשך
:אישיםשנישלבידיהםהדרגתיבאופןהשלטון

במפלגתוחברהצבאיתבדרגתוגנרלבכר,אלחסןאחמד*
מגזריםבש'ניותיקמנהיגהואהראשונים.ימיהמאזהבעת'

בראשכיוםועומד-הבעת'ומפלגתהצבא-אלהעיקריים

לזמןבכראלחסןאחמדעמד1963בשנתעודהשלטון.מערכת

שחלפילוגבגללאךבעיראק,השלטוןהגהעל-ידקצר

הודחומוחלטת,הכמעטוהתפוררותההבעת'מפלגתבשורות

למשךבעיראקהשלטוןאתואיבדועארף,על-ידיותומכיוהוא

השלטוןמוסדותכלבראשהיוםעומדבכרשנים.כחמש
ההפיכהמועצתיו"רהמדינה,נשיאהואוהמעשיים.היצוגיים
המפלגה.ומזכ"ל

מזכ"לוסגןהנשיאכסגןהמשמשתכריתי,אלחסיןצדאם*

בעיראק,הבעת'שלטוןעולהחזקלאישונחשבהמפלגה,

ידו,עלנקבעותהחשובותההחלטותכלבפועל.ולמנהלו

עלמונחתהמדינהניהולשלהיומיומיתהמעמסהועיקר
מפלגתשורותמתוךלשלטוןשעלהאזרחהואצדאםשכמו.
שהצליחועדהמוסדותיה,מנגנוניהאתטיפחאשרוהואהבעת',

ניחןהואבעיראק.החייםמגזריבכלובליטהלכלללהגיעאלה

זאת.להגשיםעזהובתאוהלשלוטטבעיבכישרון
לאאשרמלא,פעולהבשיתוףפועליםאלהמנהיגיםשני

השמועותכלחרףהבעת',שלטוןשנותכלבמשךהתערער

שלמעמדוטיפוחוחולשתו.בכרהנשיאשלמחלותיווחרף
המנגנוניםאותםבעזרתדווקאנעשהאישיותו,ופולחןבכר

בהדרגה,כן,עליתרמוחלטת.בצורהצדאםשולטשבהם
למשל,1973,בקיץנוספות.בכירותמעזרותלידיובכרקיבל
בכרמעניקשני,מצדההגנה.שרשלהנכבדהתפקידלונוסף

לשלוטלוומאפשרחסין,צדאםלסגנויוקרתוואתחסותואת

הנראהככלנתנהזה,איזוןעלשמירההפרעה.ללאבפועל

אתולבססמתנגדיםלחסלעליהםוהקלההשנים,בידיהבכוח

פרקזהורצופות.שניםשבעבמשךימים,לאורךשלטונם
בעיראק.המלוכהחיסולשלאחרבתקופהלארוךהנחשבזמן

הנוכחי.הכהנטרשלחשובמאפייןמהווהמתנגדיםחיסול

ומתנגדילהפליא,ומקצועיתמאורגנתבצורהמבוצעהוא

חוליות-שלמידיהןטיפולמקבליםהפוטנציאליים,המשטר

התליה.עמודעלאוהחקירות,במרתפימקצועיות,רצח

כיום,כיעדיסודית,כל-כךבצורהנעשתההחיסולפעולת

שלהנהגתםנגדקוללהריםהמעיזיםכאלהבעיראקנשארולא
זה:חיסולבתהליךעיקרייםדרךציוניחסין.וצאדםבכר

בתחילתקושריםשללהורגהוצאהב-1969,יהודיםתליית

1971.כמרסההגנה)שרשהנה(תכריתיאלחרדןורצח1970,
שהיה(בזאזרחמןאלעבדביניתם,בכלא.נמקואתריםרבים

ב-1972,מכלאושהוצאהשישים)שנותבאמצעהממשלהראש

ב-1963,בעת'ישרשהיה(רכביאוושבור,מוכהלמותכדי

שבועייםבכלא,במקרה""שהומתלבכר)מתנגדלפלגשייךאך
ב-1972.לחופשיצאתומועדלפני

מכללבלבד,אחדאספקטמבטאבמתנגדיםהאליםהטיפול
צמרתעלהמקובלתהשליטהדרךאתהמצייניםהמאפיינים

שלטוןשלהמבנההואחשוביותרהרבההנוכחית.הבעת'
הפועליםמפלגהמנגנוניעלמבוססזהמבנהשלעיקרוהבעת'.

לגורמיםכלשהוביטויחופשמתןוללאהירארכית,בצורה

קיימת,שאינהתופעה(להם.ומחוצהבתוכםאחרים,פוליטיים

פועליםאלהמנגנוניםבסוריה).השולטהבעת'במשטרלמשל,
החיים,מגזריבכלמלאפיקוחשלמאודרחבהתשתיתליצירת

שלהאזרחיתהמערכתעל-ידימנוהליםהםהצבא.כולל
מענינתהיאזוועובדהחסין,צאדםשל.בראשותוהבעת',
כלשהיערביתשמדינההראשונההפעםזוהישכןבמיוחד,

יהיהשלצבאמבליאזרחית,מפלגהשלמנגנוןעל-ידינשלטת

שלמדיניותהקביעתעלהתמודדותכושראופוליטי,כוח
עיראק.

השלטוןביסוס

שלביהאךקלה,היתהלאבעיראקהבעת'שלטוןלביסוסהדרך

הנהגתואתהמאפיינתנחישות-החלטהבאותהלפועלהוצאו
:חסיןצאדםשל

למשל,הסורי,בבעת'(אזרחיתמפלגתיתמיליציההוקמה,4
חבריהארץ.כלעל-פניהפזורהמכך)מפורשתהימנעותיש

מזו-חצי-צבאיות,בהנידותהמאורגניםאזרחיםהםהמיליציה

המי-הקמתבמחוזות.המפלגותלסניפיוכפופיםבנשק,יינים

הבעת',ע"יהופעלהוהיאה-60,שנותבתחילתעודהחלהליציה

מתנגדידיכוילצורךב-1963,הקצרהשלטונובתקופת

הבעת',שלטוןחיסולעםאולם,הקומוניסטים.בעיקרהמשטר,

הושלההביניםבתקופתהצבא.על-ידיהמיליציהדוכאה
מהדש,השלטוןתפיסתועםמחתרת,בתנאיהמפלגתיתהרשת
כולההמדינהעל-פניבמהירותהתפזרההיא1968,ביולי

במספרסיעהמאז,המיליציה.וביחסיותבסניפיםוהתארגנה
המשטר.מתנגדישלדיכוימבצעי

ב,,טערשחונכו(הצעיריםהמיליציהמחברירבים,4
אלוהוחדרומזורזקציניםקורסבהמוניהםהועברוהמהפיכה")

ומשמשיםהצעירהמהקצונהחשהבחלקמהוויםהםכיוםהצבא.

דבר.לכלהמפלגהכשליחיבצבא

ישירותהממוניםפוליטרוקיםשלרשתהוחדרההצבאאל,4
עללפקחתפקידםהמפלגה.שלהצבאי"וע,משרדעל-ידי
יוצריםהםהשלטון.הוראותביצועועלוהמשמעתהמוראל

ובתקופותהמקצועייםהמפקדיםעלמתמידפיקוחשלאפשרות
במעמדפגיעהשהיוומפליגותסמכויותלהםניתנואףמסוימות,
המפקדים.

השערכתעלשליטהמנגנוניהוקמוהמודיעין,שירותיבתוך41
המשרד"בתחילהעמדהמודיעיניהסולםבראשהמפלגתית.

טיפלהמשרד:הבעת'מזכ"לסגןשעל-ידכלליים"לעניינים
תכריתי)חרדןאתחיסלואנשיו(ובמוסדותבאישיםישירות

הכללי"הביטחוןל,,שירותצדאםאנשיהוחדרוובעזרתו

לשירותיםהזמןבכהנךהשפכוהפנימי",הביטחוןול,,שירות
תקופהלאחרחסין.לצאדםקרי-המפלגהלהנהגתהכפופים

קוסמ-ולצורךלדראון,הנ"להמוסדשלשמויצאפעילות,של

והתמזגרשמית,בוטלהואהחדש,המשטרשלהיצוניתטיקה
הכללי".הביטחוןשירות"עם

כאמור,היה,בעיראקהבעת'מפלגתשלהשתלטותהתהליך
חזרתשלפביבתקופהשלבים.מספרבולצייןוניתןהדרגתי,
בידיההמפלגתיהפוחשלהכובדמרכזנמצאלשלטון,הבעה'

בכר,אלחסןאחמד:שלושהעמדובראשהקצינים,קבוצתשל
כדיהספיקלאזהכוחתכריתי.אלוחרדןעמא,במהדיצאלח

השלושהכרתוכךומשוםלשלטוןהבעת'מפלגתאתלהעלות

19757ספטמבר246,מערכות""



בכראלחסןאחמד

אלאברהים:בכיריםקציניםשניעםופיקטיביתזמניתברית

רזאקאלועבדהנשיאות,ארמוןמשמרמפקדשהיהדאוד,
ב-17ההפיכהבוצעהבעזרתם,הצבאי.המודיעיןמראשינאיף,

ומשרתלנאיף,מובטחתהממשלהראשמשרתכאשרביולי,

לדאוד.ההגנהשר

אתלסלקהבעת'מנהיגיתיכננוהמהפיכה,שבוצעהלפניעוד
המזב"ל,בדו"חלשבחראויבמהלךהוסברהדבר(בריתםבני

בעיראקהבעת'מפלגתשלהשמיניתהארציתלועידהבכר,

במהלךזאת.ביצעואמנםיוליובסוף1974(בינוארשנערכה
בכךלעיראק.מחוץושלחוםהקציניםשניאתהדיחומהיר

מאחרהבעת'.הפיכתבביסוסחשובאבלקצר,שלבהושלם

הפוליטייםהכוחותאתדילדלההבעת',עלייתשלפנישהתקופה

לאחרביחוד-מדיניותולקבועלהתגבשיכלושלאבעיראק,

שלסילוקםהיה-הימיםששתבמלחמתהערביםמפלת
התגבשותסכנתשלמוחלטכמעטחיסולבבחינתונאיףדאוד

מה.לזמןלבעת'מחוץאופוזיציה

שבתוךהכוחותביןהפנימיהמאבקתהליךמתחילואילךמכאן

היוהראשונההבעת'בממשלתבמדינה.השליטהעלהמפלגה

היהתכריתיחרדןבראשה,עמדבכר:מרכזיכוחהקצינים

אלה,משלושהאחדלכלהפנים.שרהיהועמאשההגנהשר
לעומתם,כות.מוקדישיצרוובצבא,במפלגהתומכיםהיו
שליטתואתלהבטיחכדיהמפלגה,שלהאזרחיהמנגנוןפעל

היתהוחצישנהבמשךהמפלגה.בתוךמעמדוואתבמדינה

יעילותביתרנוצלהזמןאךשקולה,הפנימיתההתמודדות
אישאלאהיהלאאזשעדהדינאמי,חסיןצאדםעל-ידי

בתנופהגיבשהואהמפלגתי.והמודיעיןהמרכזיהמנגנון
עליהם,הפיקוחמערכתאתוכןוהמיליציההסניפיםמערכתאת

מועצתיו"רכסגןלבחירתולהביאהצליחכבר1969ובנובמבר
עלייתאתביטאזהמינויהמפלגה.מזכ"לוכסגןההפיכה

זההיההואלפעולה.נוספיםאופקיםלפניוופתחמעמדו
ובאל-במאותלצבאהמפלגתייםהקציניםהחדרתאתשאירגן

סגןשלידכלליים"לענייניםהמשרד"אתאירגןכןכמופים.
הסירור.בדרךהפועלשליטהשללמכשיראותווהפךהמזכ"ל

בכר,אלחסןלביןבינוהבריתבכינוןהיתהפעולתועיקראבל
מוסדותבכלבכירממעמדחסיןצאדםנהנהממנהכתוצאה
והמפלגה.המדינה

העיראקיהבעת'משטרשלהעיקרייםהאויבים

כלעםלהתמודדצאדםהיהיכולכבר1970שנתבתחילת

תכריתיתרדןבכר.מלבד-הצבאיתבסיעההמרכזייםהכוחות

כבודלתפקידיומונובממשלה,ממשרותיהםפוטרוועמאש
ולצבורלחזורהשנייםשלנסיונותיהםהמדינה.נשיאכסגני

ומשוםבכר,שללתמיכתוזכושלאמשוםבתוהו,עלוכוח
קשריובעזרתחסין.צאדםאנשישלצמודפיקוחעליהםשהיה

צאדם.להדחתשיביאכוחלארגןחרדןניסהבצבא,הענפים

1970,בספטמברנשיאכסגןממשרתופוטרכךעלבתגובה

לארגןנסיונותיורב.לזמןלאאךלעיראק,מחוץמקלטומצא
על-ידינרצחכאשר1971,במרסב-30הסתיימומבחוץהפיכה

כדיהצורך,דיברורהיההרמזזוהו.לאשמעולםאלמונים

בצנעה,חתירה.מנסיונותלחדולואחריםעמאשאתלשכנע

עיראקלשגריר1971בספטמברוהתמנה,ממעמדועמאשהודח
בברה"מ.

גםוניסולמפלגה,מחוץנוספיםכוחותהתארגנוהזמןבמשך

1(מספרהמודח(נאיףבעזרתהבעת'.שלטוןתחתלחתורהם
בקרבקשר1970,שנתבתחילתאיראן,אירגנהבחו"ל,שישב

היהלאזהניסיוןאךוקומנדו).חי"ר(צבאיחידותמספר
הקושריםצדאם.אנשישלהנגדיתהפעולהליכולתבן-תחרות

הםההפיכה,נסיוןשלפניוברגעבמעקב,העתכלנמצאו

השלטון.על-ידיוהומתונתפסו

עליותריסודילפיקוחלהביאנועדהשלטוןשלהבאהמהלך

בצורךנעוץהיהזהפיקוחבהגשמתהעיקריהקושיהצבא.
ומקצועיתמבצעיתדריכותשלבמצבהצבאאתלהחזיק

הכורדיתהחזית:חזיתותשתימולנמצאוא~שכןמתמדת,

שניננקטוזה,לוחמהמצבלסייםכדיהמזרחית.והחזית

חסיןצאדםטס1970,במרס:הוזכרושכברקיצונייםמהלכים

הסכםעלעמווחתםבראזאניאלמוצטפאמולאשללמפקדתו

ולחופשלאוטונומיההכורדיםדרישותרובאתשסיפקשלום

בןהעיראקיהמשלוחבחילהשלטוןטיפלשני,בשלבפעולה.

לאחר1970,שנתבקיץהמזרחית.בחזיתשפעלהדיביזיות3
אותהשבאוגוסטולאחרההתשה,מלחמתאתהפסיקהשמצרים

החזיתמלקדתאתלפרקבין-ערביבמפגשהוחלטשנה,

הפעילעיראקיים,מקציניםברובהמורכבתשהיתההמזרחית
שלהנכונותעלהאידיאולוגי"זעמו"אתהעיראקיהבעת'
והוציאמדינית,בדרךולפעולהאשאתלהפסיקוסוריהמצרים

היל-המשלוחהחזרתעםהמזרחית.מהחזיתעיראקצבאאת

עללזמן-מהלוותרהיהאפשרבכורדים,המלחמהוהפסקת

כלהפוליטית.לנאמנותוולדאוגהצבאשלהמקצועיתרמתו
והפוליטרוקיםהמפלגתייםוהקציניםהודח,נאמןבלתיקצין

חמורותבעיותהתעוררולאמאזויותר.יותרנכבדמקוםתפסו
נשמר.והערניהמתמידוהפיקוחהצבא,עם

ממחדלינבעואלהאךמסויימים,קשייםהתעוררוזאת,למרות

השלטונות.כלפיוהופנובשורותיוהתמרמרותשעוררוהצבא,
באביבשהחלהבכורדיםהלחימהבמשךהיוכאלההתפתחויות

והקשייםמוגבלותהיוההצלחות1975.מרסעדונמשכה1974
למשטר.קשייםועמההתמרמרותהחלההצבאובקרבגדולים,

הבעת'יתהמנהיגותהחלטתעלמעטלאהשפיעהזוהתפתחות

המרדאתמהירסיוםלידיולהביאאיראןעםלהסכםלהגיע
אךלמדי,יקרהיהזופעולהשלהפוליטיהמחירהכורדי.
חילהחזרתעםהתעוררהדומהבעיההובטח.מבפניםהשקט



וקציניםחייליםהכיפורים.יוםמלחמתבתוםמסוריההמשלוח
וה-הצלחה,וחוסריעילותחוסרסדרים,חוסרעלהתמרמרו

הביקורת.אתלשכךכדיתמורים,משמעתצעדינקטהמפלגה
שלהשירותבתנאיניכרותהטבותלמתןבמקבילזאת,

המרי.גילוייאתלשכךשעזרהפעולההחיילים,
האחרונותבשניםעיראקשליטיבפנישעמדהמרכזיהקושי
עםבבדבדבמדינה.המוחלטתמשליטתםכתוצאהדווקאנבע

המפ-והפיקוחהמודיעיןשירותיהתחזקוהאופוזיציה,גורמי
אלהששירותיםהיותאחר.גורםלכלומעברמעללגתיים
הבעת'יהשלטוןמוסדותשארכמוריכוזי,באופןאורגנו

נעשוהםיחסית.בחופשיותלפעולראשיהםיכלוהעיראקי,
עלעמדחסיןצדאםיותר.מסוכניםכךובשליותר,חזקים
בחשדמלווההיההחשאייםלשירותיםויחסוזאת,תופעה
עצמההמפלגהבתוךכיהזמןכלמביןהואכאשרמתמיד,
נקטחסיןצדאםהשלטון.אתלהפילהמסוגלכוחמתגבש

ראשישלתדירותבהחלפותבעיקרשהתבטאהבפעולת-נגד,
ב,,שירותצדאם.נכשלכמעטזאת,עםהחשאיים.השירותים
כזאר,נאטיםהקרובים,מנאמניואחדהתבצרהכללי"הבטחון
תכניתעמדהשבמרכזההפיכהלבצעניסה1973ביוניבו-30
הגיעאליוהתעופה,בשדהיהד,גםוצדאםבכראתלרצוח
ההפיכהבחו"ל.מביקורשחזרבכראתלפגושכדיצדאם

לבוא,איחרבכרשלמטוסו(צפויהבלתיתקלהבגללנכשלה
לאאךדוכא,המרדתכניתם).נתגלתהשמאנבהלווהקושרים

קשהופצעושהאבחמאדההגנהשראתהרגושהקושריםלפני
הגבולאתלחצותשהצליחווכמעטע'ידןסעדוןהפניםשראת

שעיקרולקחהעיראקיהשלטוןהפיקזהממקרהלאירגון.
מתוךהמפלגתיים,הגופיםעלגםהפיקוחבהגברתהתבטא
המפלגה.בתוךכוחמוקדיהתגבשותלמנועמטרה

המשטרשלהפורמליהמבנה
לאקיומושנותשבעוחזק.יציבבעיראקהשלטוןנראהכיום

צמרתבשליטתתלוישמבנהומאחראךעדיין,בילוהו
להדיחכלשהיקבוצהתצליחאםליפולעשויהואמצומצמת,

מקנהיציבותוחסין.צדאםאתאובכרהנשיאאתלחסלאו
הפעולהשיתוףהרחבתבתחוםגםומשחק,תמרוןאפשרותלו
שלטוןמשתףשעמםהקומוניסטים,כגוןאחרים,גורמיםעם

חתימתלאחרשהוקמהעממית"חזית"במסגרתפעולההבעת'
מייצגזה,פעולהשיתוףב-1972.ברה"מעםהידידותחוזה

עיראקנקטהשבההפרו-סובייטיתהמדיניותאתלמעשה
לאזאתשמדיניותזמןכליתקייםוהואהאחרונותבשנים
הקומוניסטים,שינויים).בהניכריםהאחרונהובתקופה(תשתנה

להםשאיןאלאבחזית,ביותרזוטרשותףמהויםשהםרקלא
דיבור.זכותכמעט
גורמיםאחרים,גורמיםגםשותפיםובממשלההעממיתבחזית

שלטונותעםפעולהששיתפוכורדים-מטעם,וכןלאומיים
מגוון,אמנםהואהממשלההרכבהלוחמים.אחיהםנגדהבעת'

פעולהשיתוףלכת.מרחיקתמשמעותלכךליחסאיןאך
אתבמקצתלהזכירהעשויהשלטוןשלהפורמלייםבמוסדות
תחומיםבשניבולטזהדברלכת.מרחיקאינו,בסוריה,הנעשה
:עיקרים

מדיניותלהתוויתהעליוןהרשמיהגוף-ההפיכהמועצת,4
ובראשםהבעת',חבריאתאלאבתוכהכוללתאינה-האומה

הבעת'מייסדעפלאק,ומישלמשמאל)(חסיןצדאם

הנהגת"בסוריההוקמהכידוע,(חסיןוצאדםבכרהנשיא
עםעליוןבדרגפעולהלשיתוףהמתקדמת"הלאומיתהחזית
לבעת').מחוץפוליטייםגורמים

אתלפועללהוציאלנכוןמצאולאעיראקשלטונות*
שמימשרקלאאמד(מועצת-עם,להקיםהפומביתהבטחתם

העםשמועצתאלאלשלטון,עלותועםמידכזאתהבטחה
כלליות).בבחירות1973,במאינבחרה,אףבסוריה

ריכוזימשטרכך,אםמגלה,העיראקיהמשטרשלהאנטומיה
שנבחרההבעת'למפלגתארצית"הנהגה"אמנםקיימתביותר.
מקום.ממלאי5ועודחברים13בהוישהאחרונה,בועידה

שלההירארכיתהתמונהאתמשנהאינהזאתהנהגהאך
כלאתחסין)צאדס(המזכ"לסגןמנהללמעשה,המשטר.
אתממלאיםההנהגהחבריכלכאשרהמדינה,שלענייניה

זוהנהגהמחבריכמהיתאגדואחדשיוםיתכןהוראותיו.
זה,מסוגהאחרוןהניסיוןאולםחסין,בצאדםלמרודבניסיון

1973,ביוליהקושרים,עםפעולהההנהגהמחבריאחדשיתףבו
דומה.ניסיוןעללחזורלאחריםהתיאבון"אתקילקל"

הרבהמרשימההיאלאומית".הנהגה"גםהעיראקילבעת'יש
מייסדבהחבריםהסורי.הבעת'שלהלאומית"מה,,הנהגהיותר

אמין-אל--לשעברסוריהשליטעפלאק,מישל-המפלגה

זאתהנהגההעבר.מןידועיםשמותבעליאישיםועודתאפטי,
קושיחסיןלצאדםשאיןנראהאךמזומנות,לעיתיםנפגשת
שאינםאוהדגולים,האישיםכרוחו.ענייניהאתלנהלמיוחד
פליטיםשהםאובלבנון)היעפלאקמישל(בעיראקחיים

בגוףכחבריםהמכובדקיומםועצםחאפז)אלאמין(בעיראק
מוגזמותלפעולותרצונםעלאותםמפצהעליון,מפלגתי
הוחזרומעמדםב-1966הסוריהבעת'על-ידיהודחורובם(
העיראקי).הבעת'ידיעלכביכול,להם,

'עיקרייםקוים:וחוץפניםמדיניות

חופשבעיראקהשלטוןצמרתבידיכילמדיברורזהבמצב
מדיניותבאיזועיניהכראותלהחליטיכולהוהיאנרחב,פעולה

במדיניותוהןהפניםבמדיניותהןביטוילידיבאהדברלנקוט.

כושרכאשרזה,פעולהתופשהתרחבאףהזמןבמשךהחוץ.
העצומותההכנסותבעקבותהתחזקאףהשלטוןשלהפעולה
אחריהמחיריםעלייתמאזארבעפישגדלו(נפטממכירת

1975ספטמבר246,מערכות""



אלדאודאברהיםברזאנימוצטפאמולאעמאשמהדיסאלחחסיןצדאם

חסראינוהעיראקישהשלטוןניכריום-הכיפורים).מלחמת
הזמניםבגויים.ומעמדהעיראקשםהאדרתובראשןמטרות,
תכניותשלניכרתלהרחבהנוצלוהחוץ,ויחסיהשקטים
השקאה,מפעליהנפט,ייצורהרחבת(תשתיתבמפעליהפיתוח
אלהתכניותשיכון).מפעליותחבורה,נמליםתעשיה,מפעלי
עלהגדולותההוצאותמחמתהאחרונהבשנהקצתנבלמו

הפיתוחותנופתחלפה,זאתמלחמהאךהכורדים.עםושמלחמה
שאת.ביתרנתחדשה
שללאינטרסיםבהתאםהתפתחותניכרתהחוץבמדיניות
סכסוכינוהלוהמשטרגיבונםשבתקופתבעודוהשלטון.המדינה

והבדלני,הקיצוניהקווהודגשוסעודיה,כוויתאיראן,עםגבול
יחסיםמנהלתוהיאמדיניותהאתעיראקממתנתשעתההרי

פוארועם1975(ממרסההסכםלאחר(איראןעםתקינים
מוכתבתזומדיניותבמיוחד).וכתיתסעודיה(המפרץמדינות
זרימתואתבמפרץהשקטאתלהבטיחהמגמהעל-ידי
עםעיראקיחסיכן,עליתרפנימה.והעושרהחוצההנפט
הםוכיוםבולטתבצורהשופרובעבר,מתוחיםכוהיומצרים
העדיפהקודמותשבשניםבעודידידותיים.ואפילותקינים
עוממהברה"מ,עםשלההחוץיחסיעיקראתלנהלעיראק
המשטריסודותלגביגםלהבנהלהגיעהבעת'משטרהיהיכול
שלגדולותכמויותקבלתכולל(הסיועמדיניותלגביוגם
מקורותפיתוחוכלכלי,טכניסיועשלרחבמגווןצבאי,ציוד
מעדיפיםשכיוםהריt([PCהנפטהברתבהלאמתותמיכההנפט

משפריםוהםיותר,מאוזנתמדיניותעללשמורהעיראקים
אתאתןומנהליםהמערבמדינותעםיחסיהםאתבמהירות

המסחר.יחסישלהאריהחלק

קועלעדייןעיראקשומרתהחוץ,מדיניותשלתחומים.בשני
לאעיראקישראל.עםלסכסוךהיחסהואהראשוןנוקשה.
לכלומתנגדתפשרות,ללאמלחמההגורסתמדיניותהאתזנחה
המערכהשלסיומהכילזכורראוימדיני.ולתהליךמו"מ

לאפשריכוליםהפרסיבמפרץהשקטוהשכנתבכורדיסטן
איןזאתעםתקום.אםמזרחית,בחזיתהשתתפותלעיראק
הבנתהלפימדיניותהאתלבהללמצריםכיוםמפריעהעיראק
חותרתאינהשהיאהריזו,מדיניותעםמסכימהשאינהולמרות
שלהסירוב"ב,,ארגוניהיוםעדתומכתעיראק(בגלויתחתיה
אנשיסוריה.אלליחהנוגעהשניהתחוםהפלסטינאית).החזית
בסוררן,הבעת'משטרעםפעםאףהשלימולאהעיראקיהבעת'
ביןהיחסיםהפכוזו,שנהבתחילתהזמן.כלתחתיווחתרו
במאבקכעתהמתבטאגלוי,לסכסוךהערביותהמדינותשתי
אךמענייננו,אינוהזההסכסוךניתוחהפרת.מיחלוקתעל

המשטרהצליחלאעלעליהכואבת,נקודהכאןקיימתספקללא
להתגבר.בעיראק
בעתיד.גםיציבותהמשטריוכיהמידהבאיזוהשאלה,נשאלת
זה,משטרשלמהירהלהתמוטטותסיכויכיוםלראותקשה

ביותר,יסודיתבצורההעיראקיהבעת'שלטוןהתיצבולכאורה
בצמרתזעזועיםזאת,עםארוכה.לתקופהעמידהכוחלוויש

זקןבכרמוקדמת.אתראהללאעיראקאתלפקודיכולים
תעלהפעמים)מספרכברניבאואותה(הסתלקותוועםוחולה,
מתח-אמנםאיןחסיןלצדאםחריפותה.בכלהירושהשאלת
ולאמאחוריוהעומדהכוחמבחינתלאבעיראק,כיוםרים

ולשלטוןחוסן,לעולםלאאךההלטות.ולקבללשלוטבכישרון
שונים.מצדדיםסכנותתמידאורבותרודנות

10



ו",(,,(,ן(.,המעיקבות
העיראקית
במרחמת

צמאונםהע
איילוןאברהםמיל')(אל"מ

ערק
דעת-ערב.במדינותלזעזועיםגרמהישראל-ערבמלחמת

במלחמתםערבצבאותלתבוסתהסברתבעההערביתהקהל
זכתהבעיראקשרקדומהאולם,הצעיר.הישראליהצבאנגד
ועדתהקימוהעיראקיםרצינית.תשובהלקבלהקהלדעת

כשלונםסיבותאתלחקורהוטלעליהאשרפרלמנטרית,הקירה
הועדהשהגישההדו"ח,שלעיקרובמלחמה.ערבצבאותשל

בספרפורסםהעיראקי,הפרלמנטליושב-ראשהפרלמנטרית
שהו-והגורמיםהנסיבותעלמלמדהדו"חדוגרפה".1מאחורי"

כןהירדן.לגדותוהחידקלהפרתמגדותעיראקצבאאתליכו
למןבמלחמה,עיראקצבאשלקורותיועלממנוללמודניתן

לעיראק.חזרתוועדהמערבית,בגדההערבילמשולשכניסתו
אצלנו.שנתפרסמואחריםתיאוריםעםלעמתניתןזהתיאור

שלמעורבותהעלשהשפיעומהגורמיםכמהלהביןכדי
אללחזורכדאיבארץ-ישראל,היהודי-ערביבמאבקעיראק
הכריזההמלחמהשלבראשיתההשניה.העולםמלחמתתקופת
עלהפרו-בריטי,-א-סעידנוריבראשותעיראק,ממשלת
עליראשידמשתפסאולםהנאצית.גרמניהעםיחסיהניתוק

כראשא-סעידנורישלמקומואתהפרו-נאצי,-קילאניאל
למעצמותיתמהאתעיראקשינתה-1940במרס-תמשלה
תנצח,בריטניהש,,אםבטענה,נייטרלית""והפכהה"ציר"
אנועלוליםינצחו,הנאציםאםואילו;בלאו-הכיבטוחיםנהיה

האיטלקי,לצירהותרזו,נייטרליות""במסגרתלהיענש=.
למל-הצטרפהשאיטליהלאחרגםבבגדד,להישארגבריאלי,

בריטניה,נגדעזהתעמולהניהלגבריאליגרמניה.לצדחמה
חוסייני.אלאמיןחאג'הירושלמי,המופתישלבסיועו

והמפלותבריטניה,נגדה"ציר"מעצמותשלהתעמולהמערכת
ובמדבריותבבלקניםהימים,באותםבריטניהצבאותשספגו

המרדעלי.ראשידלמרדהקרקעאתהכשירו-צפון-אפריקה
נאלץעלישראשידלאחרחודשיםשלושה1941,באפרילהחל

משהזרהאשמי.אלסאהלגנרלהממשלהראשותאתלמסור
ברחועיראקיים,קולונליםארבעהבעזרתלשלטון,ראשיד
יורש-ביניהםהפרו-בריטיים,השלטוןמראשיכמהמעיראק

1941במאירקאולם,א-סעיד.ונוריאל-אילה,עבדהעצר,
אתעיראקייםכוחותכשהקיפובריטניה,נגדלאיוםהמרדהפך
בבגדאד.הבריטיתהצירותואתבחבניההבריטיהתעופהבסיס

ראשידשללממשלתוסירומזרימיםההלוגרמנייםמטוסים

ימים,חודשתוךהמרידהאתלחסלהצליחוהבריטיםאךעלי,
היבשהובדרךמהודוהיםבדרךלעיראקשהוחשוכוחותבעזרת

ומירדן.מארץ-ישראל
נוריאתלשלטוןהבריטיםהעלועלי,ראשידמרדחיסולעם

בתקופת1944.עדהממשלהבראשותהחזיקהלהא-סעיד.
על-ידישנתמךהכורדי,המיעוטבמרדלהילחםנאלץכהונתו

ב-1945,הבריטים,בעזרתדוכאהכורדיהמרדברית-המרעצות.
העיראקיםפאצ'אצ'י.אלחמדיא-סעיד,נורישליורשובימי
ראש-הממשלהדרשב-1946זה.חסד""לבריטניהזכרולא

הבריטי-עיראקיהחוזהאתלשנותא-סועדי,טאופיקהחדש,
פרילכאורהנשאו1948בינוארחדש.חוזהעלולחתוםמ-1930
פורטסמות,הסכםחתימתעםהעיראקיים,המדינאיםמאמצי
:לפיו

יובחבניהבשעיבהישארהבריטיחיל-האויר*
;משותפתבריטית-עיראקיתהגנהמועצתתוקם*
,עיראקצבאשלהמלאלציודותדאגבריטניה*
;עיראקצבאאתתאמןבריטניה*
אל-ערב.שאטבמימילשוטיורשההבריטיהצי*

אדרבא,העיראקי.הפרלמנטשללאישורוזכהלאהחדשהחוזה
מפורטסמותג'אבר,צאלחעיראק,ממשלתראששלשובועם

בעקבותלהתפטר,הממשלהחבריושארהואנאלצולעיראק,
בגדאד,תושבישלואנטי-אמריקניותאנטי-בריטיותהפגנות
רקעעלבמעטלאבגידה","משוםפורטסמותבהסכםשראו

מיוםהאו"ם,שלהחלוקהבהחלטתהאמריקאיםשלתמיכתם
1947.בנובמבר29
לירדןלהימלטג'אברצאלחנאלץהתפטרותו,לאחרמיד

מקומואתשפטים.בולעשותשעמדהנסער,ההמוןמפחד
שעהלאותהעדשכיהןא-ציידד,מוחמדירשכראש-ממשלה

המשלחתשללסילוקהאמנםפעלהלההעיראקי.הסינטכנשיא
בשאלתמקודמוכמהבז'נתגלהאךמעיראק,הבריטיתהצבאית

שלה"פטריוטיות"לקביעתקנה-מידה""שהפכהארץ-ישראל,
ערב.שליטי

ארץ"ישראלשאלת

הליגהבדיונימרכזיוצירקבוענושאמהווהארץ-ישראלשאלת
הפרלמנ-החקירהועדתדו"חב-1945.הקמתהלמןהערבית,

אותןמחדריסודות""לראשונהלנומגלההעיראקיתטרית
דו"חפרסוםבעקבות-1946במאיכיבו,מסופרועידות.

ארץ-ישראלבשאלתהאנגלו-אמריקניתהחקירהועדת1955.מערכות,ד,וגרפהירוחאמ1.

1975ספטמבר246,מערכות""



אתלהביעכדיפארוק,שלבארמונוערבשליטיהתאספו

להילחםכיצדלהחליטוכדיפלשתינהערביילגורלדאגתם

התקבלולאהראשונותהמעשיותההחלטותזכויותיהם.למען
שבסוריה,בבלודאןהליגהמועצתבמושבאםכיזו,בועידה

:הבאותהנקודותאתהשאר,ביןכללו,הןמכן.לאחרחודש

ועדתהמלצותאתתאשרנהובריטניהארה"בממשלותאם"
לפועל...אלההמלצותיוצאוואםהאנגלו-אמריקנית,החקירה

אולאמריקהחדשכלכליזכיוןכלערבבמדינותיוענקלא
שלמדיניותתינקטילאזרחיהןאויחדלשתיהןאולבריטניה
תרבותי',חרםיונהג;הנ"להמדינותשלבאינטרסיםאי-תמיכה

אלומדינותשלקיימיםזכיונותביטולאפשרותתידון,נגדן

ערב".בארצות

העיראקית,המשלחתבעיקרייצגהשאותןאלה,החלטות

צאלחה,,פטריוט"אתסיפקולאפאצ'אצ'י,שלבראשותו
בעקבות1947,ספטמברבתחילתעיראק.ממשלתראשג'אבר,

לארץ-ישראל),או"םועדת(אונסקו"פועדתשלפעולותיה

כינוסודרשערבממשלותראשיעםג'אברצאלחהתקשר
בעיר1947,ספטמברבמחציתשהתקייםהכינוס,אתחירום.
ראשתבעבנאומוג'אבר.צאלחפתחשבלבנון,צופרהקיט

בלודאן,החלטותהגשמתרבהבהתלהבותהעיראקיהממשלה
אםגםהערבים,לרעתשתהיההחלטהתתקבלשבאו"םבמקרה
הקשורהעיראק,שלבכלכלתהקשהפגיעההדברפירוש

לעמ-התנגדהסעודיהצירוארה"ב.בריטניהעםנפטבהסכמי

הכנסותיועללשמורטבעירצוןמתוךג'אבר,צאלחשלדתו

לאדרישתובלודאן.בהחלטותתיקונים""ודרשמלכושל
סיוםעםולארה"בלבריטניהשנשלחוהאגרותאךנתקבלה,
בלודאן.בהחלטותהכלולהאיוםאתהכילולאהועידה,

לאשעמדתוג'אבר,צאלחשלזעמו""אתלשכךכדיאולי
העמדתעל-ידילפצותו""ערבמדינותנציגיהחלימונתקבלה,

הצבאיבצדלטיפולקבועה",טכניתועדה"בראשעיראקינציג

עיראקנציגבצופר.הוחלטהקמתהשעלפלשתינה,בעייתשל

צפואת,איסמעילהעיראקיהרמטכ"לסגןהטכנית",ב,,ועדה
ביןהכוחותיחסיעלמקיףדו"חוהכיןרבהפעילותגילה

האמצעיםעלהמליץכןבארץ-ישראל.והערביםהיהודים
לגייס:הציונים"מזימות"אתלסכלכדילנקוטשישהצבאיים,
ארץ-ישראל,ערביילצדשילחםל,,צבא-הצלה",מתנדבים

לספק;ארץ-ישראלבגבולותהסדיריםערבצבאותאתלרכז
מפקדהלהקים;מלחמתםאתולממןנשקארץ-ישראללערביי
והס-החצי-סדיריםהערבייםהכוחותלכלכלליתערבית

דירים.

נציגיעל-ידילכאורה,נתקבלו,צפואתאיסמעילשלתביעותיו
שבל-בעאלישהתקייםבמושבהליגה,במועצתערב,מדינות

-שבהןהחשובהלדרישהפרט...1947,באוקטוברבנון,

לאכלליתמפקדהלהקמתהדרישההכללית.המפקדההקמת
דצמברבתחילתבקהיר,המדיניתבמושב.הועדהגםנתקבלה

שדומהשעהבאו"ם,החלוקההחלטתקבלתלאחרכשבוע1947,
לאיחודם.תביאבאו"םהערביםעלשהונחתההמכהכיהיה

נכונותג'אברצאלחעיראקממשלתראשהביעבוזה,במושב
סעודיהשגםבתנאיבעיראק,הנפטהברותפעולתאתלהפסיק

ביןהדעותחילוקיביתר-שאתהתבלטודומה,צעדתנקוט
בריטניהנגדלנקוטשישלצעדיםבאשרהשונות,ערבמדינות

איסמעילהמלצותשללביצועןבאשרואפילווארצות-הברית,

נז-בעאלי.הליגהמועצתבמושבלכאורהשנתקבלןצפואת,

הקי-דעותיהםאתקיבלולאערבמדינותשנציגיעלעמים

הליגה,שלהמדיניתהועדהבמושבעיראקנציגיאיימוצוניות,
נציגילנו".הנראיתבדרךללכתאלאברירהלנותהיהלא"כי

ראשימיםאותםששימשא-סעיד,נוריביניהם-עיראק
להיוועץרבת-עמון,אליצאו-באו"םהעיראקיתהמשלחת

העיראקים,אתהרגיע""הערוםעבדאללהעבדאללה.במלך

ערבמדינותהשתמטותעלמרי-שיחםאתלפניוששפכו
עיראקתתמוךשאםלהם,אמרהואפלשתינה.להצלתמפעולה
המלצותאתלהגשיםהמדינותשתיתוכלנהירדן,במאמצי
ערב.מדינותשארמצדעזרהכלללאצפואת,
שלהמדיניתבועידהעיראק,משלחתשלה,,גאה"עמידתה
אתלהסיחכנראה,היתה,כוונתהשעיקר-בקהירה,,ליגה"

שני-המשא-ומתןמןערבמדינותובשארבעיראקדעת-הקהל

לחידושבריטניהממשלתעםג'אברצאלחשלממשלתוהלה

בגי-מעשה"בולאוהערבייםשהלאומנים1930,משנתהחוזה
הודח1948,בינוארמבריטניה,שובועםהועילה.לא-דה"

בבגדאד.אנטי-מערביותהפגנותבעקבותג'אבר,צאלח

הפלשתינאיםהזנחת

בלונדון,חתםשעליוהחוזהואי-אישורג'אברצאלחשלהדחתו
שעתהמובןלעיראק.הבריטיתאספקת-הנשקלעיכובגרמו
שלה,הרמטכ"לסגןהמלצותאי-ביצועאתלתרץעיראקיכלה

כ,,מפקדקהירועידתלאחר.שנתמנה-צפואתאיסמעיל
למשלוחבאשר-בפלשתינה"הערבייםהכוחותשלכללי
הגישהכללי"המפקד"ארץ-ישראל.לערבייותחמושתנשק
1948,בפברוארבקהירהשביעימושבהערבלליגה,דו"ח

רובים1260רקסיפקהכישלומולדתוכלפיהשארביןטעןבו
כדוריםו-2,000,000רובים2000במקוםכדוריםאלףו-60

הכינוסיםנסיוןבעקבותאם-מושבבאותועליה.שהוטלו
רושםעושיםלאה,,רמים"דבריהכילדעתשלימדוההקודמים,

לדברלההיהנוחשלאמתוךואםערב,מדינותנציגיעל
גילתה-חובותיהאחרמילאהשלאשעהגבוהה-גבוהה,

נציגישארעםיחדוהסכימה,התאפקותהעיראקיתהמשלחת

יתר1948.מרסמחציתב...רמטכ"ליתהתייעצותלקייםערב,

הבלתי-נציגם-חוסייניאלאמיןחאג'אתתקפההיאכן,על

לערבייממששלעזרהשתבע-ארץ-ישראלערביישלנבחר
העצמאית.מדינתםבכינוןארץ-ישראל

היהלאהירושלמיהמופתילביןעיראקמשלחתביןהעימות
לביןההאשמי-עיראקיהגושביןהמאבקהסתתרמאחוריומקרי.

שהיוהמצרים,ארץ-ישראל.בערבייהשליטהעלהמצריהגוש
ש-בארץ-ישראל,עצמאיתערביתמדינהבהקמתמעוניינים

הערביובכוחבמופתיתמכוהשפעתם,תחתנתונהתהיה
אףובמרכזה,ארץ-ישראלבדרוםשפעלהמקומי,החוסייני

הכללית"המפקדה"באמצעותשלאוכספים,נשקלוסיפקו

העיראקים,ואילו;העיראקיצפואתאיסמעילשלבראשותו

-ההצלה"ל"צבאלסייעהעדיפוהכללית",ב,,מפקדהששלטו

-דמשקשלידהצבאבמחנותשאומןהמתנדבים"צבא"הוא

הדיםמצרים.50לעומתעיראקים800השאר,ביןשירתו,בו
בספרואנומוצאיםהערבי,בעולםזאתלהתנגשותמעניינים

המוסלמיםהאחים"א-שריף,איסמעילכאמלהמצריהקציןשל

בוהעיראקית,ההקירהועדתובדו"חפלשתינה",במלחמת
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שהוקמהפלשתינה",ל,,ועדתצפואתאיסמעילשלמכתבומובא
הכללית".המפקדה"פעולותעללפקחבמגמההליגהעל-ידי

אתמינינוהמופתי,עםלהתפייסכדי":צפואתאיסמעילכותב
מבליירושלים,איזורכמפקדחומייניאלקאדראלעבד

לולספקנכונותנועללווהודענוהצבאי...בכושרולהתחשב
קאדראלעבדהכירלאזאת,אףעלאולםהדרוש.כלאת

העליוןהמפקדשהואטוען,והריהוהכלליתיהמפקדה,במרות
עיניו".כראותירושליםבאיזורלפעולוממשיך

שהכוחותהאשליהמפניצפואתהזהירהראשון,היוםלמן
לים",היהודיםאתלהשליך"יוכלוההצלה"ו,,צבאהמקומיים

-למשלכךהסדירים.ערבצבאותשלהתערבותםאתודרש
איתןאני":נאמר1948,במרסב-23צפואתשהגישבדו"ח
עלבמערכה,הערבייםהצבאותמשיתוףמנוסאיןכיבדעתי

חסריםהערבייםהצבאותהיום.בידיהםהמצויונשקםציודםכל

ולריכוזהחסרלהשלמתיפעלולאואםרבים,כלי-רכבכיום

אזהרותיולפעולה".מוכניםיהיולאהםאזימעתה,כברהכוחות

קשבת,אוזןמצאולאצפואתאיסמעילשל
ערבבמדינותלא'

העיראקיתהפרלמנטריתהחקירהועדתדו"חבעיראק.ולא

צבאיתהכנהששוםהיא,האמת":צפואתטענותאתמאשר

אוירהכלהיתהלאפנים,כלעלבעיראק,נעשתהלארצינית
ולאכוללגיוסלא-גוייסולאהמדינהמקורותמלחמתית.

בלונדוןשנעשולמאמצים,המשךהיהלאאף-חלקיגיוס
לאכן,עליתרהרכש.בשאלת1948,ובראשית1947בשלהי

שלהקדושההפעולהאתיממןאשרמלחמתי,תקציבכלעיבד

ולקידוםלעידודדברנעשהלאבסיכום,פלשתינה.שחרור

והצפויים".העתידיםהצבאייםהמבצעים

הפלישהתכנית

כפי1948,מרסבמחציתולא-1948אפרילבשלהירק

ברבת-ערבמדינותשלהרמטכ"ליםהתכנסו-מראששנקבע

הצ-הצבאייםהמבצעיםולקידוםלעידוד"לעשותכדיעמון,

מסרהואקשבת.לאוזןצפואתאיסמעילזכההפעם,פויים".
ושלפלשתינהערביישלמצבםעלמקיףדו"חלרמטכ"לים

היהודים.מידיקשותמהלומותלאחרונהשספגוההצלה",צבא"

להתגברכדיכיעמיתיו,החליטוצפואת,שלהדו"חבעקבות

דיביזיותמחמשפחותלאלהעמידישהיהודיים,הכוחותעל

צבאימטהפיקודתחתואווירוני-קרב,מפציציםטייסותושש

שלהחלטתםמראש.קבועהתכניתלפיאותםשיניעאחיד,
הליגה,שלהמדיניתהועדהלאישורהועברההרמטכ"לים

כימצאוהליגהמדינאיברםברבת-עמון.היאאףשהתכנסה

היאהיהודיםלמיגורהדרושיםהכוחותעלהרמטכ"ליםהערכת

במאיב-15לארץ-ישראללפלושבתוקףמהםותבעומוגזמת,

הנדרש.מןקטןבכוחגםולו1948,
שנקבעהתאריךאתבלית-ברירהקיבלוהערבייםהרמטכ"לים

שובבמאי,ה-15לפניאחדיםימיםהמדינית.הועדהעל-ידי

הפ-בתכניתלדוןכדיבדמשק,הרפובליקהבארמוןהתכנסו

מחייבתוהתחמושתהנשקדלותכילהם,היהברורלישה.

המדינהשללהתמוטטותהשתגרוםבזק,מלחמתלבצעאותם

השטחקביעתבשאלתההיוני.שטחהכיבושעל-ידיהיהודית
והמ-המצביאיםשלדעותיהםנחלקוישראלמדינתשלהחיוני

ומכרעתאחרונהלישיבהבדמשקשנתכנסוהערביים,דינאים
העיראקייםהכוחותמפקדמחמוד,א-דיןנורהפלישה.לפני

כ"מפקדימיםאותםשנתמנהבארץ-ישראל,לפעולשנועדו
השטחכיטען-צפואת,איסמעילשלבמקומוהבללי",
הבריטים,גםכידבריו,לחיזוקהסביר,הוא.היפה.הואהחיוני
התמוטטותשלבמקרהעיקרימעוזבחיפהראואל-עלמיין,בימי

שאי-טיעונו,מאחוריהסתתרהלמעשהאולם,המצרית.החזית

עירבחיפה,לזכותורצונההתיכון,ביםלמוצאעיראקשלפתה
טעןלעומתוהעיראקי.הנפטצינורמובילאליהםהזיקוק,בתי
ירו-היאארץ-ישראלשלהחיוניהשטחכיעבר-הירדן,נציג

לכ-נדחתה,לאשהתנהלבדיוןהארץ.בירתהקדושה,שלים

שלהפלישהתכניתשכןהעיראקי,א-דיןנורשלדעתואורה,
הקויםלפילהצעתובהתאםנקבעההסדיריםערבצבאות
:הבאים

בוויטלוחיפהנגדיכווןערבצבאותשלהעיקריהמאמץ*
ו-עבר-הירדןלבנוןסוריה,-מדינותארבעצבאותחלק

עיראק.

ויכפשומצפוןלארץ-ישראליפלשווהלבנוניםהסורים*

ונצרת.צפתואתנהריהאתראשוןבשלב

בשניממזרח,לארץ-ישראליפלשווהירדניםהעיראקים*

והירדניםיזרעאל,נהרים-עמקבצירהעיראקים(ראשים

אתראשוןבשלבויכבשודמיה-שכם-ג'נין)גשרבציר
עפולה.

תל-לעבריתקדמומדרום,לארץ-ישראליפלשוהמצרים*

לצבאותלאפשרכדיזו,לגזרהיהודייםכוחותוירתקואביב

השני,בשלבחיפהאתלכבושהנזכרות,המדינותארבע

ובנצרת.בעפולההתארגנותלאחר

ירושליםאתלכבושתכניתועלויתרלאעבדאללהאולם,

המער-שבגדהואפרים,יהודההריאתהדלהלמלכותוולספח

עלהעלירןהפיקודאתלולמסורתבעהפלישה,ערבבית.

א-נורשלתכניתואתהפךמבוקשו,ומשנתמלאערב,צבאות

המנדטתוםלפניגוש-עציוןעלבהתקפהפתחהוא:פיהעלדין
גשרבאיזורלרכזובמקוםאלנבי,גשרבאיזורצבאואתוריכז
אולםבו,לחזורעבדאללהעללהשפיעניסהא-דיןנורדמיה.

הכללית,המפקדהלידמצריםנציגפרי.נשאולאמאמציו

רצוןמתוךאם-הירדניתבתכניתלפתעתומךהואאףהחל

מתוךואםההאשמיות,המדינותביןהניגודיםלהחרפתלתרום

הימנילאגפוהבטחהמשוםישהירדניתבתכניתכיאמונה,

נאלץדברשלבסופוצפונה.בהתקדמותוהמצריהצבאשל

הסוריםאתולהורידעבדאללהתכניתעםלהתפשרא-דיןנור

עםביחדשהם,כוונהמתוך-צמחלאיזורהצפוןמגבול
הלגיוןעלהמקוריתבתכניתהוטלאשראתיבצעוהעיראקים,

העיראקי.היל-המשלוחועל

החקירהועדתדו"חלפיכלל,העיראקיחיל-המשלוחחלוץ

תות-גדודמוסע,חי"רמגדודהמורכבממונעכוחהעיראקית,

שירו-ויחידותסיועיחידותהנדסה,פלוגתשריון,גדודחנים,

יחידותחי"ר,גדודימשלושההמורכבתמוגברתחטיבהתים,

הגיעזהכוחמטוסים.15בןאויריוכוחשירותיםויחידותסיוע

בובמאי,14ביוםרקאולם1948,אפרילבשלהיהירדןלעבף

אנשיהגיעונעריים,מפעלאתעיראקיותויחידותהלגיוןתפסו

קבוצתמולונערכוארץ-ישראללגבולותהעיראקיהצבא

המערבית.בגדההראשוןיעדם-גשר
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גשרמשטרת

גשרקרב
אתבמאי15-14בלילגשרמגיניפוצצופניהםאתלקדםכדי

נאלצומכךכתוצאהנהריים.עםהקבוצהאתשחיברוהגשרים
במאיב-15במאי.ל-16גשרעלהתקפתםאתלדחותהעיראקים

וגשריםמעבריםדרךרגליםויחידותמשורייניםבהעברתעסקו
במרחקהירדן,מעלשלהםההנדסהיחידותשהקימוארעיים,

ביוםהעיראקיםויתרולאזאתעםמהנקודה.דרומהק"מ4
מספרתפסוכןשלידה.והמשטרהגשרהרעשתעלבמאי15

עלהחולשהגמל","משלטובתוכםלנקודהמסביבמשלטים
החלוהצהרים,בשעותבמאי,ב-16למחרת,כולה.הסביבה

גשרמגיניהגמל"."משלטמכיווןגשרעלמסתעריםהעיראקים
עזה,באשעליהםפתחוואזקרובלטווחלהתקרבלהםנתנו

במאיב-17לסגת.אותםואילצהרביםחלליםבהםשהפילה
עיקראתכיוונושהפעםאלאהתקפתם,אתהעיראקיםחידשו

ללכודנסיונםלגשר.הסמוכההמשטרהלכיבושמאמציהם
גבורתנוכחהוא,אףנכשלמשורייניםבעורבהמשטרהאת

לאחרהאויב,במשוריינימולוטובבקבוקישהטילוהמגינים
המשטרה.שעראתפרצושאלה

שובוהמשטרה,גשראתלכבושהעיראקיםנסיונותמשנכשלו
ובהטרדה.מצורבהטלתהסתפקוהםהתקפותיהם.אתחידשולא

משהופעלובמאיב-22נסתייםהוארב.זמןנמשךלאוהמצור
תפקידםאתשהשלימולאחר-העיראקיםנגדעברייםתותחים
אלה,תותחיםבמאי.ב-20הדגניותמאיזורהסוריםבהדיפת
רמת-כוכבאמשלטהוא-כאוכב-אל-הוואבאיזורשהוצבו

ערבגולני""כוחותבידישנתפסעמק-הירדן,עלהחולש
סופיתהעיראקיםאתשיכנעו""-עליוהעיראקיםהשתלטות

עמק-הירדן,בגזרתלארץ-ישראללפרוץנסיונםעללוותר
לגדהכוחותיהםאתאיפוא,החזירו,הםצפוף.יהודיישובשבה

במאי,23מיוםהחלשלהםהעיקריהמאמץאתוריכזוהמזרחית
יהודיים.מישוביםהנקיהערבי,המשולשבגזרת

לשומרוןכניגוה
העיראקיתהחקירהועדתבדו"חמוסברזהגבורה""מהלך
הכוחותנתקלובההחריפה,להתנגדותלבבשים":הבאבאופן

העיראקיםאגפיחשיפתולאורנהריים,באיזורהעיראקיים

מצפון-מערבגשרקבוצתעלהחולשתהגמל"רבעת

הפעולותאתביצעלאהערבישהלגיוןמשוםוכןאיזור,באותו

ולהידוקהלחץלהקלתוג'ניןעפולהבכיווןממנושנדרשו

שלהפעולותציראתלשנותהוחלט-היהודיםעלהטבעת

שעלהשומרון,נפתלאיזורנהרייםמאיזורהעיראקיהצבא

לצבאלאפשרכדינעשהזהדברהלגיון.היהממונההגנתו
שמחמתאלאמוצלחות,התקפהפעולותלבצעבכללוהעיראקי

הכוחותנאלצוירדניות,מיחידותהאיזורשלההדרגתיפינויו
הגנה".לשיטותלעבורהעיראקיים

החקירהועדתדו"חמספרההגנהבתחוםאירעאשרעל
העירא-מכוחותהעברת":כדלקמןהעיראקיתהפרלמנטארית

שהכוחשעה1948,במאיב-23החלההשומרוןלנפתקיים

הנותרות.היחידותלהגיעהחלוולאחריולשכם,הגיעהממוכן
כוחותביןחריפההתנגשותלסרוןבאיזוראירעהבמאיב-25

אתלפרוץניסואשרהיהודיים,הכוחותלביןהערביהלגיון
כוחותיואתוהגבירנפשבחירוףלחםהאויבלירושלים.הדרך

זהלאורהלגיון.שלמצבולהחמרתשגרםדברותגבורותיו,
בתנועות-יפתחכיהעיראקי,מהצבאבמאיב-27הלגיוןביקש

הלגיוןפנהכמו-כןבוצע.זהדברטול-כרם-נתניה.בצירמגע

יבנה-לעברבמאי,28מיוםהחליתקדםכיהמצרי,לצבא
אשדוד,אתהמצריהצבאכבשבמאיב-29עקיר-רמלה.

ג'נין,אזוריאתתקופהלאותהעדכבשהעיראקיהצבאואילו
להתקפותיואלהבאזוריםוהשתמשקאסם,וכפרטול-כרם,

הת-מעריכתחדלולאהיהודיםהבלתי-פוסקות.ולהרעשותיו
הלגיוןאתגדולים,בכוחותבמאי,ל-31אורותקפוקפות-נגד

אורהיהודים,ערכוכןכמוושער-הגיא.לטרוןבגזרותהערבי
התקפהבאשדוד.המצרייםהכוחותעלנגדהתקפתביוני,ל-2
-ביוניל-3אורגזרה,באותהנוספתיהודיתהתקפהכמוזו,

בית-גוברדן.ואתפלוגיהאתהמצריםכבשוולאחריהנהדפה,

היהודיםשביצעועזההתקפהמולעמדוהעיראקייםהכוחותאף

בו,בארבעהונסתיימהביוניב-2החלהההתקפהג'נין.בגזרת
בהרו-כבדותאבידותהיהודיםשסבלולאחרמוחלט,בכישלון

עלהיהודיםשביצעונוספתהתקפהנהדפהכןובפצועים.גים
לביוני".ל-5אורג'נין

כאילו-שלפנינוהדו"חדבריפיעל-נראהראשוןבמבט
פיועלטובה,וכוונהתיאוםמתוךלזהזהערבצבאותסייעו
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נחלץעיראקצבאמשותפת:כלליתמפקדהשלהנהיותיה

על-ידילטרון,בגזרתישראלצבאעםשהתמודדהלגיון,לעזרת

צבאואילונתניה,לכיווןממנופריצהועל-ידילמשולשכניסה
יותרעמוקהבחינהאולם,תכלית.לאותהאשדודהפרץמצרים

ראיהכימוכיחהנוספים,במקורותוהסתייעותהאירועיםשל

מיסודה.מוטעיתהאלבמהלכישלכזו

בהםהימיםבעצםכיעבדאללה,מטפרלזכרונותיו,בתוספת

סוריהנשיאעמוהתקשרולמשולש,להיכנסעיראקצבאעמד

המצרי,פחהעזאםהערבית,הליגהומזכיראל-קוואתלי,שוכרי

הערבי.למשולשעיראקצבאכניסתאתלעכבממנוותבעו

רקהואהשנים.שלתביעתםטעםאתמסבירעבדאללהאין

עבדאללהטעהלאזהבענייןמצרית.בהשראהבאהשזורומז,

ההאשמיםשלכוחםבחיזוקמעוניינתהיתהלאמצרים:הרבה

מצאהוהיאלשכם,העיראקיםכניסתעל-ידיהערביבמשולש

אגפםמחשיפתחששושאלהכיווןהסורים'אצלקשבתאוזן
נהריים.מאיזורהעיראקיםיציאתעםצמחבאיזור

ופתח-תקוהנתניהבמבואותקרבות

ממוכןכוחנכנסהמצרית-סורית,בהתנגדותלהתחשבמבלי
לאחרדמיה.גשרדרך-המערביתלגדהבמאיב-23עיראקי

כוח-החלוץפתחמוגברת,חטיבהכדינוסף,כוחאליושהצטרף

עלהישראליהלחץהקלתשתכליתהבהתקפת-הסחה,העיראקי
מרחבנגדכוונהההסחההתקפתשער-הגיא.בגזרתהלגיון
בגזרתלטרון),לגזרתגדודששלחה(אלכסנדרוניחטיבת

טול-לכביששמדרוםכפר-יונה-גאולים-כפר-יעבץ-עין-ורד,

כיבושהעםראשוניתלהצלחהזכתהההתקפהכרם-נתניה.

כוהותינומשפתחוכלילנהדפהאולםבמאי,ב-28גאוליםשל
לה.שמדרוםהירקוןמקורותובגזרתזובגורהבהתקפת-נגד

לכבושאלכסנדרוניכוחותהצליחוכפר-יונה-עין-ורדבגזרת

כוחותהצליחוהירקוןמקורותבגזרתואילוגאולים,אתמחדש
הצבאייםמחנותיהעלראש-העין,אתבמאי,ב-30לכבוש,אצ"ל

אתלהחזירניסוהעיראקיםשבה.החשובההשאיבהותחנת

הצליחולאהםונשנות.חוזרותהתקפיתעל-ידילקדמותוהמצב

הצליחוזאתלעומתאךאלנסנדרוני,כוחותאתאחורלהדוף

ראש-העין.אתהאצ"לכוחותמידילהוציא

ג'ניןקרב

העיראקיםבהדיפתעסקוהמרכזבחזיתשכוחותינושעה

ההאשמיםשלליוזמתםכתשובהופתח-תקוה,נתניהממבואות

אגפםנגדיזומהפעולההצפוןבחזיתכוחותינוביצעובשרון,
היתה,זופעולהשלתכליתהבמשולש.העיראקיםשלהצפוני

צפונההמשולשמןהאויבהתקדמותאתלהכשילהשאר,בין

ובח-ירושליםבחזיתלכוחותינובעקיפיןולסייעעפולהלעבר

חלקבהנטלובמשולש.העיראקיםריתוקעל-ידיהמרכז,זית
פתחוגולניכוחותוגולני.כרמלי-חטיבותמשתיכוחותפעיל

זרעיןאתהחטיבהמגדודיאחדכבשבמאי,ל-28אורבפעולה.

הכבישעלהחולשותמזאר,ואתנוריםאתכךאחרויומיים

שלאחרגדודכבשזמןאותולאורכו.יזרעאלעמקאתהחוצה
הצ-פתחועלהחולשותלג'ון,ומשטרתלג'וןמגידו,אתגולני

לשליטתםלהחזיראמנםניסוהעיראקיםואדי-ערה.שלפרני

;פרינשאולאמאמציהםאולםמידיהם,שנכבשוהמקומותאת

גדודיםשלושהשל'התקפהבפנילעמודנאלצומהרהעד

ג'נין.בגזרת

כוחותמשכבשוביוני,ב-1החלהג'ניןבכיווןהכוהותהתקפת
החולשיםומוקייבלה,עראנהגילמה,סנדלה,הכפריםאתגולני

כוחותהוסיפוהמחרתביוםלג'נין.מעפולההמובילהכבישעל
משלטיםשניותפסודרומה,הכבישלאורךלהתקדםגולני

כדיזאת,כלהצפוניים.ג'ניןבמבואותחרובה,לחרבתסמוכים

שלמפקדי-כיתותקורסמאנשיהמורכבממונעלטורלאפשר
ששנילאחרמידהעיר,ג'ניןלתוךלפרוץכרמלי,חטיבת

חיונייםמשלטיםשנייכבשוחטיבהאותהשלאחריםגדודים

המשלטיםשניומדרום-מעיב.מדרום-מזרחהעירעלהחולשים

זמןעברלאאולםקצר,קרבלאחרביוני,ה-3בשחרנכבשו

תותחיםבהפגזתבהסתייעםבהתקפת-נגדפתחווהעיראקיםמה

להתחפרהספיקושלאכרמלי,כוחותהאויר.מןובהפצצהעזה

מןכתוצאהכבדותאבידותסבלוהסלעית,באדמהכהלכה
המערבי,במשלטהגדודאבידותרבובמיוחדוההפצצה.ההפגזה

שברהזושפגיעהנראהישירה.פגיעההפיקוד,מוצבנפגעבו

במשלטהשכן,הגדודלעברלסגתהחלוהםהחיילים.רוחאת
אףעללכך.מפורשתפקודהלהםניתנהשלאהגם-המזרחי
ב-הטור-הממונע,אנשיפרצוהדרומי-מערבי,המשלטנפילת

כיבושהאתלהשליםהצל-חוהםג'נין.לתוךלתכנית,התאם

רקנשארההאויבובידי-ביוני3יוםעלהחשיכהרדתעם
העיר.משטרת
שניביןעמוקבגיאהשוכנתג'נין,שלהבנוישטחהכיבוש
אדרבא,זה.בקרבכוחותינונצחוןאתהבטיחלאעדייןהרים,
להמשיךאפשראי"כיכרמל,משההחזית,למפקדברורהיה

כזוהתקפהבאשרבלבד,אחדמכיווןהמשולשאתולהקיף
הגנתושבקוהמוקדבנקודתכוחואתלרכזלאויב,לו,מניחה

הכללימהמטהאיפוא,ביקש,הואגדולה".התנגדותולהעמיד
התקפהמידלבצע-ג'ניןבגזרתהמתקפהלהמשךכתנאי-

חזית"מפקדשלבקשתוטול-כרם.בגזרתהמשולשעלנוספת
בחלקיםכוחותינו,עלהקשההלחץבגללכינענתה,לאצפון"
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ג'ניןבמבואותהמערכה

להעביראפשרותהיתהלאבדרום,ובעיקרהארץ,שלשונים

טול-עלמיידיתלהתקפהאלכסנדרוני,מחטיבתאלאכוחות,

ביוני4-3לילבחצותהחזית,מפקדהוציאכןכיהנהכרם.

הש-הללוובמשלטיה.בג'ניןשהחזיקולכוחותנסיגהפקודות

יצאוכרמליכוחותביוני.ה-4שלבבוקרונסיגתםאתלימו

חדשהמשלטיםשורתתפסוגולניכוחותואילולהתארגנות
עלגולניכוחותויתרולאזאתעםלג'נין.צפוניתק"מכ-2.5
-דרומההמשולשמצפוןהעיראקיםודחיקתג'ניןכיבושרעיון

ג'נין,משטרתאתותקפוהזרוהראשונהההפוגההכרזתוערב

אמנםהצליהוהםהגלבוע.שעלפקועהכיבושעםבבדבד
כיווןעצמו.המבוצרלבנייןלאאךהמשטרה,לחצרלפרוץ

שלמ-בלילהבסיס-היציאה.לעברבוקרעםלסגתנאלצושכך,

אתאלכסנדררניחטיבתתקפהמג'נין,הראשונההנסיגהחרת
כאגוזשנראתהטול-כרם,היהלאהיעדממערב.המשולש

מסילת-הברזל,לצדהשוכנתקאקון,אםכילפיצוח,מדיקשה

צפונה.מטול-כרםהנמשכת
מקרבבמתכווןמתעלםהעיראקיתהחקירהועדתשלהדו"ח

קאקוןבהגנתהן-קשהמפלהבונחלעיראקצבאשכןזה,
ראויזאת,עםבהתקפת-נגד.מחדשלכובשהבנסיונותוהן

גילוהכפרשלצפונועלשהגנוהעיראקיותהיחידותכילציין,
שלתקיפההסתערותלאחראלאהוכרעו,ולאעזה,התנגדות

יוםאותוכלביוני.ה-5שלהבוקרבשעותאלכסנדרוני,אנשי

נהדפואולם-עזהובהפגזהמשורייניםבאשמסתייעיםכשהם
בגזרתהמשולש,עלכוחותינוהתקפותהמגינים.באשאחור
לנתקפים.מתוקפיםהעיראקיםאתהפכוג'נין,ובגזרתקאקון

מוצ-התקפהפעולותלבצע"למשולשנכנסאשרעיראק,צבא
נאלץ-העיראקיתהחקירהועדתדו"חכדברי-לחות"
תוקפנית.יוזמהגילהלאושובהגנה"לשיטותלעבור"

הראשונהבהפוגה
שליטידוקאאלההיו-הוכהבמשולשעיראקשצבאהגם

ב-11ההלולהפסקת-האשלהפוגהבהתנגדותםשבלסובגדד

פיקודהיעדרמשום":זהבענייןאומרהעיראקיהדו"חביוני.
לויטננט-(פריקשלבראשותולמפקדה,היתהלאאתירצבאי

הקרבות,ניהולעלמעשיתשליטהמחמוד,א-דיןנורגנראל)
אפשרותכלעתהאיןסיבה,מאותההמלהמה.ראשיתמאז

ערב.צבאותכלעלהראשונהההפוגההטלתאופןאתלסקור
לנורקראההליגהשלהמדיניתשהועדהבשעהאופן,בכל

עלדעתםלחוותהערבייםהצבאותראשיוליתרמחמודא-דין
שתניעסיבהכלאיןכיהעיראקי,המפקדהסבירהצבאי,המצב

הביעוהנבחריםבביתגםההפוגה.לקבלתערבמדינותאח
עלביקורתיותדעותא-צידרמחמדשלממשלתומחברישניים
עיראקכיהכריזהחוץ,שראל-פארסי,ונצרת---הבעיה
ביותרהחריפההמתנגדתהיתהכיאף-ההפוגהאתקיבלה

ולמנועהערביםאחדותעללשמוררצוןמשוםורקאך-לבך
זו".בשאלהפירודם
בין.-בדו"חמוסברתלהפרה,העיראקיםלהתנגדותהסיבה

כי.היהודיםהבטחותעללסמוךאפשרש,,איב,את,-השאר
על-ידיכוחותיהםמחיזוקויימנעוהקייםהמצבעלישמרו

מתפארזאתעםההפוגה".בתקופתוציודנשקלוחמים,הבאת
לאאחרת,ערביתמדינהמכליותרשעיראק,בכך,הדו"ח

ובמסווהההפוגה,בתקופתלהשניתנהההזדמנותאתהחמיצה
ולפלשחיגהלעבר-הירדןהעבירהובגדים,מזיןמשלוחישל

באחת-עשרהצבאיוציודתחמושתנשק,שלגיטרותכמויות
עיראקייםולוחמיםמלחמהחומרילהעברתנוסףשיירות-ענק.

לוח-גדודיבארגוןההפוגהבעתעיראקעסקהלחזית,נוספים
חיפוילהוות"-הדו"חכלשון-שנועדופלשתינאייםמים

הסדירות".העיראקיותליחידות

הימים"עשרת"קרבות

אולילההיההמערביתבגדהעיראקצבאשלזוהערכות
בהח-הסדירהכוחאתלחסוךהעיראקיםהתכוונואילוציעוק,

נראהארלםהתקפה.לצרכיולנצלוארוכים,קוי-הגנהזקת
לצרכיכ,,אבטחההעיראקיםעל-ידיפורשלאחיפוי""שהמונח
עיראקצבאהגנת-הגנה"לצרכי...כ,,אבטחהאלאהתקפה",
להגן.באהואכביכולעליהםאשרהמשולש,ערבייעל-ידי

העיראקיהצבאבחרביולי))18-8הימים"עשרת"בקרבות
בשלבגםאםכיההגנה,בשלברקלאהבטוח,בעורףלהישאר
-צה"למוצביעללהסתעריחידותנשלחווכאשרההתקפה,

הפלשתינאיים.הגדודיםמקרביחידותאלההיו
הצלחותבמספרזכוהמשולשבגזרתהפלשתינאיותהיחידות
שלבכיבושההתבטאואלוהצלחותוהגלבוע.ג'ניןבגזרת
עראנה,חרובה,חרבתערבונה,שלובכיבושןביולי,ב-9פקועה

,...ירי-)...

ללגונה

י.
.--...י

לאאלההצלחותמכן.לאחריום-ומוקייבלהסנדלהמלמה,מחדש,הכפראתלכבושהעיראקיחיל-הרגליםאנשיניסו
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גילוגולנילוחמי-הלחימהבכושרעדיפותשלתוצאההיו
עדיפותשלתוצאהאלא-רגילהבלתיגבורהאלהבקרבות
והגלבועג'ניןבגזרתהאויבשלזומספריתעדיפותמספרית.
עיקראתריכזהימים",עשרת"במערכתשצה"ל,לאחרנגרמה
קאוקג'יצבאכנגדלוד-רמלה,בגזרתהלגיוןכנגדכוחותיו

כך-משמר-הירדןבגזרתסוריהצבאוכנגדנצרת,בגזרת
העיראקיהדו"חאחרות.גזרותלהגנתמועטיםכוחותנשארו
הקרבות,חידושעם":ואומרבחשבונו,טעהלאצה"לכימודה,

הצב-:ההפוגהבסיוםהערביםשתלומהתקוותדברנתמלאלא

הצליחולאזאתאףועלהגנה,קולנקוטנאלצוהערבייםאות
מרובים.וכפריםעריםאיבדואלאעמדותיהם,עללשמור
ומרמלהמלודהערביהלגיוןנסיגתהיהביותרההמורההפסד
אחרחמורכישלוןהיהודים.בידיאלועריםשתישלוכיבושן
לחיסולהביאהיהודיםבידיכיבושהאשרנצרת,נפילתהיתה
רוח".לכלנפיץהכבדותאבידותיושלאחרההצלה,צבא

לודשלפינוייןאשרעלבמיוחדהדו"חמקונןהדבריםבהמשך
הצבאשלהשמאליהאגףלחשיפתהביא"הלגיוןעל-ידיורמלה

העיראקי".
מנפי-כתוצאהעיראק,צבאשלהשמאלי-הדרומיאגפוחשיפת

כברשהיות.ללאצה"לעל-ידינוצלהלוד-רמלה,גזר,לת
לבנים,דגליםרמלההניפהבטרםעודביולי,12-11בליל

מידימגדליצדקאתלכבושאלכסנדרוניחטיבתאנשינשלחו
כיבושאתלהשליםהצליחוכוחותינובה.שהחזיקוהעיראקים,

ביולי.ה-12שחרעםממש,שלבהתנגדותשנתקלומבליהכפר
חיל(החי"משאנשילאחרקצרזמןהשחר,עלותעםאולם,

אתשכבשוהיל-שדה),(החי"שאנשיאתהחליפוהמשמר)
תות-משוריינים,בסיועבהתקפת-נגדהעיראקיםפתחוהכפר,
ביותר,קשהשהיתההאויבשלהתקפת-הנגדומטוסים.חים

מגיניבהטרדתהסתפקוהואאחר-הצהריםבשעותנהדפה
מגדל-צדקשלכיבושהבעקבותבלבד.תותחיםבאשהכפר

אתלפנותהעיראקיםהחליטועליה,הנגדהתקפותוהדיפת
חבלנימשפוצצואלכסנדרונילאנשיהובררזהדברראש-העין.

הכפר.בסביבתשלהםהדלקמכליואתהמיםמכוןאתהאויב
בית-המשאבותבהםנוספים,מתקניםמלפוצץאותםלמנועכדי

ביולי13-12בלילפלוגותשתינשלחולירושלים,מיםהמספק
התבררלכפר,אלופלוגותשלהיכנסןעםראש-העין.לכיבוש

אתשיפעילומבליבם,נפשםעודכלממנוברחוהעיראקיםכי
החשוב.בבית-המשאבותידםעלשהוטמןהרבחומר-הנפץ

העי-הצבאהתקומם-הדו"חמספר-שספגהמכותאףעל
הצבאותכיתקווהמתוךהשניה,ההפוגהרעיוןנגדראקי

וכנהמלאהתמיכהועםמשותףפיקודתחת-יוכלוהערביים
אבלומוצלחות.מאוחדותפעולותלבצע-ממשלותיהםשל

עודדולאתקופהבאותהשנתקבלוהצבאייםשהדו"חותמאחר"
העי-ההתנגדותשלמקורהכילאמר,ניתןהקרבות,המשךאת

גרידא".מדינייםמטעמיםדברשללאמיתןנבעראקית

הקרבותתוםועדשניהמהפוגה
כיעדכוחהאתוחיזקההשניהההפוגהאתגםניצלהעיראק
המע-לגדהשנכנסהכוחלעומתארבעהפיהדו"ח,לדבריגדל,
מוגברות,חטיבותארבעבשיאוכללזהכוח1948.במאירבית
כח-תותחים,וסוללתשריוןפלוגתמסופחתמהןאחתשלכל
הכוחמטוסים.כו-20חצי-סדירים,פלשתינאייםגדודיםמישה

חצי-סדי-פלשתינאיים,גדודיםארבעה:הבאבאופןערוךהיה
מוגברותחטיבותשתי;המערביתהגדהשלראשוןבקורים,

האחת-בעתח-המוגברותחטיבותושתי;שניבקועיראקיות
המז-ביבר-הירדןוהשגיההחזית",כ,,עתודתהמשולשבמרכז

עמדה"חזית"מפקדתבראשהכללית".המפקדהכ,,עתודתרחי
הרמט-עמדהכללית"ה"מפקדהבראשואילוא-דין,נורפריק
ובעצמו.בכבודוג'בוריאלדאיבצאלחפריקהעיראקי,כ"ל

העיראקי,ההגנהשרבאמצעות-קשותלוחץהחלדאיבצאלח

נשקלרכישתשתדאגעיראק,ממשלתעל-ואדיאלשאכר
היש-חיל-האוירעםלהתמודדשיוכלומטוסים,ובמיוחדכבד

ממשלתבאויר.מוחלטתשליטהכדיעדהתעצםאשרראלי,
משלחתשלחההיאזה.בכיווןמאמציםאי-אלועשתהעיראק
האמברגואתלבטלהבריטיםאתלשכנעוניסתהלאירופהרכש

אלה,מאמציםאולםהתיכון,למזרחמשלוחי-נשקעלשלהם
לאחרגםכן,עליתרפרי.כלנשאולאהדו"ח,שמוסרכפי

באיטליה,ומטוסים)טנקים(כבדנשקלרכושדרך.שנמצאה
הכספילמצבלבבשים"כיהעיראקי,האוצרמשרדהודיע
משרדהזמנותאתלמלאיכולהואאיןעיראק,שלהחמור
בנשק"...בצורךהואשמכיראףההגנה,

בהתאם-העיראקיהרמטכ"להחליטזו,התפתחותלאור
הכוחותמפקדשהיהמיצפואת,אסמעילרב-אלוףשללעצתו

-הסדיריםערבצבאותלפלישתעדבפלשתינההערביים
לכלמעלשהוא,כמותהעיראקיהצבאבטחוןאתלהעמיד"

כמעטהעיראקישהצבאהיתה,זוהחלטהתוצאתהשיקולים".
1948יוליממחציתהחלכלשהי,תוקפניתבמשימההופעלולא
התנהגותועלמקרובעמדצה"להקוממיות.מלחמתתוםועד
-ביותרהטובהצדעלכמובןאותהוניצלעיראקצבאשל

מעשה,ראשיתהדרום.ובחזיתהצפוןבחזיתהמרכז,בחזית
דהיינוהקטן",המשולש"אתביוליב-25-24צה"לטיהר

הצפונית-לפאתוהסמוכיםואגזים,ג'אבאעין-ראזל,הכפרים
לאחרהעיראקים.החזיקובוהגדול",המשולש"שלמערבית

בצבאמטפל""צה"להחלואילך,באוקטובר15מיוםמכן,
לחץליצורוינסהמקפאונוינועעיראקשצבאמבלימצרים,
המצרים.עללהקלכדישלובאגף

מפלהנוחלמצריםשצבאשעההעיראקים,שלזוהתנהגות
בעולםסערהעוררהביותר,קשותאבידותוסובלמפלהאחר

יותרזהלנושאהקדישהעיראקישהדו"חתימהאיןהערבי.
באשר":בונאמרהשארביןאחר.נושאלכלמאשרעמודים
ולאאצבענקפולאכיעלהערביים,הצבאותנגדלטענות
הריהיהודים,על-ידישהותקףשעההמצריהצבאאתהושיעו

לגביהמצריםעמדתאתולהסבירזהמצבלהבהירההכרחמן
כןפעולותיהם.ותיאוםהערבייםהצבאותביןשיתוף-הפעולה

זה,בשטחשנעשומאמציםהמצריםהכשילוכיצדלבאריש
השידורתחנותשהחלולאחרגםהאחרונות.פעולות-הנגדלפני

בהת-פתחוהיהודיםכיבאוקטובר,המ-17החללהודיע,הזרות

לטובתמתפתחתזוהתקפהוכיהמצרי,הצבאעלעזהקפה
כךעלידיעהכלהעיראקיתהמפקדהקיבלהלא-היהודים

הקי-לקציןפנתההמפקדההמוסמכים.המצרייםמהשלטונות
השמועותכיאמרהלהאולםהסברים,ותבעההמצרישור

שלמצבוכייעןלחשוש,מהאיןוכינכונותאינןהנפוצות
רצון.משביעהמצריהצבא
המונחתותהמכותעלהשמועותביןהבולטותהסתירותלנוכח"

197517ספטמבר246,מערכות""



יצאהמצרים,שלהמנוגדותטענותיהםלביןמצרים,צבאעל
השל-עםלדוןכדילבגדד,באוקטוברב-20העיראקיהרמטכ"ל

הוחלטעיראקבבירתשהתנהלובשיחותהמצב.עלטונות

עוצרישתתפובוברבת-עמון,כינוסבאוקטוברב-26לערוך
מצרים)ממשלתראש(פחהנוקראשיעבדאללה,המלךעיראק,

לבצעהוסכםכינוסבאותובפרשה.הנוגעיםאחריםואישים

כיהוחלטהמצרי.הצבאעלהלחץלהקלתמתואמותפעולות

ועבר-מצריםוצבאותאחתבחזיתיפעלווסוריהעיראקצבאות

הצבאאנשייקבעולמחרתכיגם,סוכםשניה.בחזיתהירדן

הנאספיםהופתעושלמחרתאלאהפעולות,תהילתמועדאת

איןכיהכריזפחהגוקראשיהמצרית.בעמדהשהלמהשינוי

מצריםוכיהקודם,ביוםעליהןשסוכםהפעולותבביצועצורך

התע-חדלהלאזאת,כלאףעלההפוגה.עללשמורמעוניינת

האשמותעיראק.אתולהוקיעהאשמותמלטפולהמצריתמולה

-פלוג'האתכיתרהיהודישהצבאלאחרגםפסקולאאלה

ראשאתלקהירלשגרהעיראקיתהממשלהאתשהניעדבר

בסיכוםהעיראקי.הרמטכ"לעוזרואתההגנהשראתממשלתה,
לק-להעבירהעיראקייםהנציגיםהסכימומצריםעםהשיחות

בדמשק,שנמצאוהעיראקייםה,,פיורי"מטוסישלושתאתהיר
הפעו-בשעתפעולהעמווישתפוהמצרילחיל-האוירשיעורוכדי

העיראקיםהתחייבוכןמפלוג'ה.הנצוריםהכוחותלשחרורלות

לכוחותיצטרפואשרתותחים...וסוללתחי"רגדודלהקצות
אלאפלוג'ה.מעלהמצורלפריצתבבית-לחםיתרכזואשר

להרכיבסירבברבת-עמוןהכללית"ב,,מפקדהמצריםשנציג

להג-מספיקאינוכישסברמשוםהפריצה,לפעולתהכוחאת

עליפקדאישיתהואכילומשנודעביחוד-זומטרהשמת
לבית-לחם.העיראקיהגדודבהעברתוהסתפק-המבצע

מאתהודעההעיראקיההגנהבמשרדנתקבלהםויב"25.12.48
כיבקהיר,העיראקיתהצירותהודיעהלפיההחוץ,משרד

וכיהמצריהצבאעמדותכלעלעזהבהתקפהפתחוהיהודים

בגזרותהיהודיםירותקולאאםפרי,לשאתעלולהההתקפה
נוק-מטעםנמסרהבקהירהעיראקיתלצירותההודעהאחרות.

הכוחותכיהעיראקי,ההגנהמשרדצייןבתשובתופחה.ראשי
שירשהכמהועדשביכולתם,מהכליעשובחזיתהעיראקיים

לת-במקבילהמצרי.הצבאמעלהלחץלהקלתהצבאי,מצבם

תעשהכילמפקדה,הוראותההגנהמשרדהעבירזו,שובה
נציגנועדזולהוראהבהתאםזה.בענייןשביכולתהמהכל

המצריהנציגהמצרן.הקישורקציןעםהעיראקיתהמפקדה

אחתדיביזיההפעלתמחייבהמצריהצבאשלמצבוכיטען,
אפשרותהיתהלאערבצבאותשללמצבםלבבשיםלפחות.
זה".דברלבצע
26ביוםברבת-עמוןערבשליטיכינוסעלהעיראקילדו"ח

שעבדאללהאלאעבר-הירדן,מלךעבדאללהמצטרףבאוקטובר,
-והואהעיראקי,בדו"חבבירורנזכרשאיננונופך,עודמוסיף

ממשלת"ענייןאתגםישיבהבאותההעלהפחהשנוקראשי
שהוקמהממשלההמופתי,שלבראשותוהכל-פלשתינאית",עזה

להבנתבמיוחדחשובזהענייןבספטמבר.ב-23מצריםעל-ידי
ששו""כמהעדלשערנקלשכןמצרים,עםההאשמיםיחסי

לאחרהמוכה,למצריםלסייעהעיראקייםושותפיועבדאללה
לפגועכדיהמופתי,בראשותעזה,ממשלתאתהקימהשזו

לממלכתו...המערביתהגדהאתלספחעבדאללהשלבמאמציו
כביכול,העיראקים,שביצעוהתקפת-הסחהגםכילציין,רצוי

עירא-מיוזמהכתוצאהבאהלא-טירה-רמת-הכובשבגזרת

כתגובהאלא-לרמוזהעיראקיהדו"חשמנסהכפי-קית

כוחותאתשהחליפו(נבעתימחטיבתיחידותשלפשיטהעל
במב-שהשתלבהפשיטהטירה,עלהמרכז)בחייתאלכסנדרוני

3-2בלילרמת-הכובש,בסביבתהעיראקיםמשלטיכיבושצע

1949.בינואר

1הנשקשביתתהסכםעלעיראקחתמהלאמדוע
רמת-הכובש.בגזרתהעיראקימה,,סיוע"נושעולאהמצרים

בפב-ב-24ישראלעםשביתת-נשקהסכםעללחתוםבחרוהם

-ישראלעםדומההסכםעלהתמובעקבותיהם1949.רואר

וסוריהבאפריל),ב)-3עבר-הירדןבמרס),ב)-23לבנון
ביולי)לב)-20

כוחהפעילהאשרערב,מדינותמביןהיחידההיתהעיראק
הסכםעלחתמהלאאךישראל-ערב,במלחמתניכרצבאי

שה-ה,,אידיאולוגיים"לנימוקיםרמזישראל.עםשביתת-נשק

בדבריםלמצואאוליאפשרזו,בדרךלנהוגעיראקאתניעו

הקרבותתקופת":העיראקיתהחקירהועדתדו"חשלהבאים

ומ-התפתחויותגדושההיתההשניהההפוגהתוםעםשהחלה

שלנטייתןגילוייכמומסוכניםכההיולאאלהאךאורעות,
ול-הקיימתבעובדהלהכירהמערכה,אתלסייםערבמדינות

לידילבסוף,הביא,זהפיתרוןשלום.בדרכילפיתרוןהגיע
4מצדהכרה-היהשפירושםשביתת-הנשקהסכמיחתימת
ובמדינת-ישראל".בחלוקהערביותמדינות

עללחתוםצה"לאותהיאלץשמאעיראקחששהזאת,עם
ניתןזהדברערב.מדינותשאראתשאילץכשםשביתת-נשק,

עיראקממשלתלראשהעיראקיההגנהשרשלממכתבוללמוד
החקירהועדתבדו"חכנספחשהובא1949,בינואר29מיום

אויריתעזרהלקבלההכרחעלעומדהואבמכתבהפרלמנטרית.

עיראק.צבאותעלהתקפהשלבמקרההבריטייםמהשלטונות
שהממשלהמאחר":זובסוגיהמפורשותמתבטאעצמוהדו"ח

וסירבההיהודיםעםהמו"מניהולעקרוןאתדחתההעיראקית
האפ-אתזהדברהגבירזה,מעיןבמו"מאותהתייצגשירדן

העומדהכוחבכלהעיראקיהצבאאתיתקיפושהיהודיםשרות
העירא-הממשלהעמדתואתעמדתואתלשנותכדילרשותם,

קית".

שירדןלאחרביחוד-זומעמדההבלחי-נמנעתהתוצאה
יחליטאםהעיראקיהצבאעםפעולהתשתףלאכיהכריזה,

העירא-הכוחותאתלהוציאההחלטההיתההקרבות,אתלחדש

המערבית.הגדהמןקיים

ביבליוגרפיתרשימה

ב9%רשת,~הקוממיותמלחמתתולדותנ
עםבשיתוףות,מערכרמלמשהמאתצפון,מערכות2.

1949.המאוחד,הקיבוץהוצאת
מעתיהקוממיותבמלחמתאלכסגדרוגיחטיבת3

.1959
גולנהחטיבתשלהקרבותדרךושלח,אילןג

ב9%מ"מ,
ב3%מיכת,המצרבהפולשמולגבסתיחטיבת3
עלעיראקיתפרלמנטריתועדהדו"חהפרגוד,מאחורי6.

ב559מערכות,בישראל,המלחמה
הקוממתה,מלחמתעלערביםפרסומיםשלושהאויב,יבעיןד.

1954.מערכות,
נ459ארבל,עבדאללה,שלהנפשתשברן8.
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הואהיקף,רביבמבצעיםונשניםהחוזריםהלקחיםאחד
ממערכת-הנשקכחלקהעקיפההארטילריתהאששלחשיבותה

יכולהובקרה,לניהולנכונהשיטהקיימתכאשרלייצור-אש.

יתרעםהדוקובתיאוםבמהירותלפעולהארטילריתהאש

היאיכולהכןכמווהרגלים.הטנקים-צוות-הקרבמרכיבי
צורךוללאיחסיבביטחוןרחבה,בקשתהקרבעללהשפיע

הטקטי-מהמצבמושפעתהיאשאיןמשוםמחדש,להתפרס

היאהארטילריתהאשזאת,עםיחדהקרב.בגזרתהמיידי
ובהתקפה.בהגנה-מידהבאותהשימושית

הארטילריהכוחהסובייטי.הצבאמןיותרלכךהמודעצבאאין

לאאם5--3שלביחסנאט"ושלזהעלערלהזה,צבאשל
ארוךהסובייטיתהארטילריהתותחישלהטווחמכך.יותר
המעניקהתכונהנאט"ו,כוחותשלהארטילריהמטווחיותר

היותאףשעלבעובדהמכיריםהסובייטים1.ועומקגמישות
שלהיעדרהאושקיומההריבמהות,מסייענשקהארטילריה
להוותעלוליםיעיל,הבלחיאוהיעילניצולהוכןהארטילריה

השריוןחטיבתבשרהעלזאתשחשהכפיבקרת,מכריעגורם
אתשתקפהשעהיום-הכיפורים,במלחמתה-190הישראלית
ירליטרא2.סיועללאלתעלהממזרחהמצריראש-הגשר

להזנחהאולשכחהמועדתהבריטי,צבא-היבשהארטילריית
:מהםאחדהואניסיוןוחוסרגורמים,מספרבשלשלום,בימי
בההאחרונההמלחמהקוריאה,מלחמתמאזשנהעשריםע'ברו

מלחמותינומסיבי.אשסיועהמלכותיתהארטילריההפעילה
הדרישההיתהובמהלכןקטן,בהיקףהיוהניאו-קולוניאליות

האפשריתהזירהאירופה-המרכזית,לחיל-רגלים.העיקרית
קונ-מלחמהבמסגרתרבבהיקףהריטנתלמעוהבותהיחידה

נגד-טנקיםלוחמתשלבעיותעל-ידינשלטתבנציונלית,

אתולנתחלשחזרקעוהכן,עליתרנגד-טנקים.והגנהטנקים
ובצנשהקי-ימי-שלוםשלבתרגוליםהעקיפהדגשהשפעות

הבריטי,ההגנהבתקציבעדיפויותעלבמאבקוכך,מלחמה,

הרשימה-לתחתיתחדהוארטילריציודרכישתבעייתנדחקת
לעין,ברלטבטנקיםפגיעתושכושרבכינון-ישיר,נשקעל-ידי
כמותללאלהילחם'גורלי!ענייןההאארטילריהללאל,הילחם
הניסיוןשהראהכפיחמורה,מגבלההיאתותחיםשלמספקת

מוגבליםמשאביםלפצותכיצדהיאהשאלהב-1973.הישראלי
ניצול:כלומרהיעילות,הגדלתעל-ידיובכוח-אדם,בתקציב

ביותר.היעללהבצורההנשקבטכנולוגיותהמתמדתההתקדמות
טכנולוגיתהתקדמותיכולהכמהעדלבדוקזה,במאמרכוונתי

בשדה-הבריטיתקרקע-קרקעארטילרייתיעילותאתלשפרזו

קרקע-קרקע-במערכות-אשרקאדוןה-80.שנותשלהקרב

במרגמות,אעסוקלאהמלכותי.הארטילריתחילשלעקיפות,
כןכמולטווח-קצר;חי"רכנשקהבריטיבצבאהמופעלות

אותועושותתכונותיוכיאףהתקפי,בסיוע-אויראעסוקלא
:כגוןישיר,כינוןבעליכלי-נשקגםחשובה.למערכת-משליצה

דגנופעליםמונחה,נ"טונשקגבוההמהירות-לועבעליתותחים

פרטזה,במאמרכלוליםאינם,-ממסוקיםאומהקרקע
אשבמערךושילובםתיאומםבעייתנידונהבהםלמקרים

מגע.בקרבעקיפהנגד-טנקים

מחקראריקסון,ג'.פרופסורסובייטית",צבאיתעוצמה"ראה1.
1971.מאיRUSI,הגנה,על
לקחים"מפיקצה"ל:יום-הכיפוריםמלחמתאחריישראל"ראה2.
1974,יוניRUSI,ברקר,א.

הארטילריהתפקיד

אירופה,מרכזבאיזורהצפויההסובייטייםהמבצעיםצורת

תנועהתוךהחילות,בכלגדולהעדיפותעםהתקפההיא

וכשהכוחותישוקפו,התנגדותגושיעיקריים.ציריםבמספר
התקפת-מידתונחתיותר,חזקיםבכוחותייתקלוהתוקפים

הדר-בכינון-עקיף.ארטילריהשלבאש-כבדהשתסתייעטנקים

דרכם,לעבורהמוכניםנוספים,דרגיםע"יילויהמוביליםגים
יעצרו.הקדמייםהאלמנטיםאםבעומק,המתקפהאתולקיים

בעוצמה,קדימההיערכותגורסתנאט"ושלההגנהדוקטרינת

גדו-והשההונזקלגרימתקונבנציונליים,אמצעיםניצולתוך

לדחהת,ובכךהמוקדמים,הלחימהבשלביככל-האפשרלים
נשק-גרעיניבאמצעותהטקטיהאיזוןהחזרתאתככל-האפשר,

יהיויום-הכיפורים,מלחמתמלקחיללמודניתןאםטקטי.

מלוויםאינטנסיביים,קונבנציונלייםקרבותשלימיםמספר

תחמושתשלרבבזבוזתוךובציוד,באדםכבדותבאבידות
הצדדים.משני

התשהלאיזורשדה-הקרבמתחלקהמתגונן,שלראותומנקודת
ועדהעמדותמקומגעולאיזורכוחותינולפניק"מכ-30עד-

הקדמיים,הכוחותשלהתצפיתלטווחזהה-לפניםק"מ6

בכינוןנשקלהגיעיכולשאליולטווחמעברבחלקוהמצוי

ארטילריהעל-ידימועסקותההתשהבאיזורמטרותהריר.

היאבאיזור-המגע,הארטילריתשהאששעהכל'לי,בסיוע
שבסיהו-ישיר.הארטילריהאשבעיקר

וכארטילריהמשיכווה

ראשית,עיקריות.כהסימותשלהרקונבנציונליתלארטילריה

והרחקהראשון,ברגעמהאויבמס-דמיםולגבותלאכןעליה

על-ידייוכרעולאשמערכינונרצהאםממערכינו.האפשרככל

רב-בשיבושבהרס,'להחתילישמוחלטת,מספריתעדיפות

לאיזורהגיעולפנירבזמןהאויב,שריוןשלבעיקרהשהיה,

הארטי-אולםשבטווח,הארטילריהכלתפעלתחילההמגע.

הדרגיםכלפייכוונוהתקיפה,מטוסיוכןכללי,שבסיועלריה

משלי-אלו,צורות-אששתיהמגע.היווצרותעםמידהמלווים

יום-הכיפוריםבמלחמתהישראליהניסיוןאולם,זו.אתזומות

הוערכתמוליקריםמטוסי-קהבשלפגיעותםאתבבירורהמחיש
מוגב-היותה'על-אףשארטילריה,שעהמתואמת,אויריתהגנה

המאפשרותתכונותבעלתהיאלמטוסים,בהשוואהבטווה,לת

משגרתוהיאביותר,מהירהתגובהבעלתמזג-אויר,בכלפעולה

יחסית.בטוחממקוםתחמושתהאת

אםגםאש-נ"ט.היאכללי,בסיועלארטילריההשניההמשימה
רמת-תחכוםבעלתאינההסובייטית,הארטילריהכינניח

מועטכוח-'הרג'בעלתבתחמושתמשתמשתהיא-גבוהה
תחמושתוהספקתלפריסהבדרכיםתלותכמובבעיותונתקלת

ההיאהמחפההאששכמותהרי-מהירהשריוןבהתקדמות

שברירותה,האדירותהמסותבשלכוחותינו,עללהנחיתמסוגלת

מכלכיום,ההגנה.ניהולעלמכריעבאורחלהשפיעעלולה
ועל-ידיהגנת-צוות,נעדריםהאויבמתותחירביםמקום,

וסיוע-ארטי-מהיהה,תגובהמודרניות,מיקום-תותחיםשיטות

מהם.ניכרחלקלנטרלניתןמספיק,לרי
האשניצולכלומרקרוב,סיועמתןהיאהשלישיתהמשימה

היא,תותחיםשלהאידיאליתההקצאההמגע.בקרבהארטילרית

תגובת-אשהמאפשרדברקבוצת-קרב,לסלאחתסוללה
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להקצאה,ארטילריהקנימספיקכיוםשאיןהיאהצרהמיידית.
הדיביזיוני-מהסיועהרגימנטיםייקראוהצורך,בעתועל-כן,
הדברופירתםb"D,ה-155סוללותעםקרובסיועלתתהכללי
חלקלהסיטיצטרכוהקורפוסשלהכבדיםשהרגימגטיםהוא,

ממשימות-אש-נגד-סוללתית,שברשותםמ"מה-175מתותחי
בעיותהארטילרילמטהגורםזהצורךכללי.סיועלמשימות
האמו-המשימותשכלמשוםובקדימויות,בבקרת-אשחמורות

טכני,הואהמבוקשהפיתרוןזמן.באותולהידרשעלולותרות,
והאינטנסיביותהיעילותאתלהגדילניתןשבאמצעותופיתרון

התותחים.מספראתבהכרחלהגדילמבליהארטילרי,הסיועשל
לתפי-המפתהתישאר'ארטילריתל'בקרת-אשהבריטיתהשיטה

הימצאותםעלמבוססתזושיטההסיוע.מתןמשימותאתשתנו
המסתיי-הכותותמפקדיעםיחדבחזית,הארטילריהמפקדישל
רקלאהפועליםסרן,בדרגתמנוסיםבקציניםושימהירעים,

ולשריון.לחי"רכיועציםגםאלאקדמיים,תצ'פיתכקציני
אירופייםובצבאותארה"בבצבאהקת"קיםכדוגמתשלא

רקהרשאיםמש"קיםאוזוטריםקציניםהםשם-אחרים
בכמותאשלדרושמוסמךהבריטיהקת"ק-אשלבקש

הואהבסיסיהעיקרוןהמשיפיהלצורךכדרושהלוהנראית
אכן,בטווח.המצוייםהתותחיםכלשלהאשאתולרכזלתאם

איו-עללענותצורךיהיהכאשרלהשתנות,עשויההטקטיקה
המציאותבמבחןכהעדעמדהזותפישהאךחדשים,מים
שמספראלאבעתיד.קיצוניבאורחתשתנהוההיאנראהול'א

הואבהםוהראשוןעליהלהשפיעעלוליםזאתבכלגורמים
הכספי.הגירעון

עדההגנהתקציבלגידוללצפותלכוליםאנושאיןהדברודאי
בכמותאובכוח-אדםגידוליהיהלאכןועלה-80,שנותסוף

אנושאיןמכאןבשניהם.הפחתהתהיה'אףואוליכלי-הנשק,
על-ידישתינתןגרידאעוצמת-אשעלעודלסמוךיכולים
ואףלעתיד,ומשימתנוחלפה,זותקופהארטילריה.ריכוז
בצוותיםולאיישויותר,טובציודולנצללפתחהיאלהווה,

המקסימוםאתלהפיקכדיביותר,גבוההברמהמאומנים
לשירותיוכנסואשרהארטילרייםכלי-הנשקמשפחתהאפשרם

תפישהעללענותכדיבמיוחדיתוכננוה-80,שנותסוףעד
טווח-ארוך,שפירושו:מירביכוחמיצויתוךזו,מבצעית

מאוד.משופריםוכוח-הרגעוצמת-אשמהירות-תגובה,דיוק,
לאיכוןרבודמיוןרענניםפתרונותיידרשולאלה,בנוסף
ולבקרת-אש.מטרות

טקטיגרעינינשק
גרעיני-לסיועארטילרייםכלי-נשקשניעלנשעניםאנוכיום,

המאפשרתתעופה-חופשית,רקיטתג'והן",ה,,הונסטטקטי:
הקור-שלהשליטהאיזורלתוךעמוקרב-עוצמהמטעןשיגור

בעלאינטש,8קוטרבעלן011-4,המתנייעוהתותחפוס,
אליותרקרובמדויק,לשיגורדגששמשיותר,קטניםמטענים

על-הממניםג'דהן"ה,,הונסטתותחייוחלפובעתידכוהותינו.
ארה"ב,צבאבשירותכברהמצויטיל-מונחהה,,לאנס",ידי
תותחינושכלביותררצוימירביים.דיוקורמתטווחבעל

-כפולהיכולתבעלייהיוהכללי,הסיועבמסגרתהמוצבים
נשקיוכנסאי-פעםאםוכך,כאחד.וקונבנציונליתגרעינית

בהתאםבידינו,תהיהאירופה,במרכזלשימושגרעיני-טקטי
אפקט-הרס.להשגתמירביתיכולתנאט"ו,שללאסטרטגיה

ע-507,המתנייעהתותחיהיהבעתיד,שלנוהאשסיועמרכז

כפרויקטפיתוחבשלביעתההנמצאמ"מ,155קוטרבעל
אתיחליףזהתותחואיטליה.גרמניהבריטניה,שלמשותף
א901-4התותחואתמ"מ105קוטרבעלאבוס","התותח

כליהיוהקרובהשבתקופהמכאן,וכללי.קרובסיועבתפקידי
מ"מ.155קוטרבעליהמרכזיבאיזורתותחינו

הואהנוכחי.נשקנולעומתגדולשיפוריהווהע-07"-ה5"
בעלהתותחעולמפגזושלושהפיכמעטכבדפגזלשגריוכל
גםלותהיהכמעט.כפוללמרחקהנוכחי,מ"מ105קוטר
פגזיםמספרהקרקעעללהנחיתשתאפשר3התבקעותיכולת
זו,לדרישהההנמקהההפגזה.שלהראשונותהשניות'ב-15

מביןאחוזים85כיהמראים,סטטיסטייםנתוניםעלמתבססת
השניותב-10--15נפגעיםארטילרית,בהרעשההנפגעים

ההפתעה,אובדתמכןלאחרמטרה.העסקתשלהראשונות
לתפושאולהתפזריכוליםהמטרהבאיזורהאויבוחיילי
בטכניקותשימושתוךקצרים,(bursts)בהבזקיםירימחסה.

בתחמושת,לחיסכוןתורםגבוהה,בהסתברותדיוקהנותנות
כךקצר.בזמןמטרותשלרבמספרלהעסיקלסוללותומאפשר
האפש-האש.בתכנוןגמיש,ותומושגתאופציותמספרנפתחות
ונטרולןמסוימותלמטרותיחידות-אשלהקצותהן:רויות
ריכוזעל-ידיבמטרות,חמורבאופןלפגוע;נמוךאשבקצב
ממושךנטרוללקייםאוקצר,בפרק-זמןאששלומאודגדול

.3capability1"0Btrst
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בלתי-מתוכננת,בסדרההבזקיםיריעל-ידימטרותמספרשל

ארוך.פרק-זמןבמשךעצמהעלהחוזרתקבועה,

דיוקורמתארוךיריטווחיהיהע-07"5"-המתנייעלתותח

שלמועטמספרעםכילצבאנו,חיוניותדרישות-גבוהה
לפגועמסוגליםשנהיהההכרחמןלנו,הש2מהוזהתותחים,

מטרהעל.רביםפגזיםלרכזעתגבאותההאויבבשטחעמוק

להגנתנו,הנתוניםהגדוליםהמרחביםלמרותזו,בדרךאתת.

הפעלהעל-ידיבעברשהשגנוהתוצאות,אותןלהשיגנוכל
ארטילריה.שלמסיבית

נגדלשימושבעיקרהבריטיתהארטילריתפגזיתוכננובעבר
אפקטועלעשןעלסמכנושריון,והשהייתנטרוללשםאנשים.
נפיץ,פגזיבעלק-07"5"התותחהנפתן.הפגזשלהשיבוש

גםהואכאחד.ורכב-רך,אנשיםכנגדרבכנת-הרגבעליהיה
מטרותהריסתלשםאךשריון-קל;בעלרק"םנגדיעיליהיה

מתרכזהפגזיםפיתוחמיוחדים.פגזיםיידרשויותר,קשות

מוקשוניםפיזוריכולתבעלפגז:מקביליםמישוריםבשניעתה

(minelets)הניתןמ"מ155קוטרבעלופגזזעירות,פצצותאו

כוח-הדיוק,בעזרתנע.בטנקפגיעהלשםהמטרה,עדלהנחיה

הארטי-יחידותתוכלנהךס"-ה-'tttsPשלהארוךוהטווהההרג

במשימותהן-זואתזולהשליםוקרוב,כלליבסיועלריה,

מטרותאלביריוהןההתשה,באיזורנ"טואשכלליסיוע
בשטח.לתנאיםבהתאםהכלהמגע;באיזור
לעוצבותרי2"בסיועתותחיםשלהמקובלתההקצאהכיום,
תותחיםו-24קבוצת-קרבלכלקנים6בתאחתסוללההיא,

שתגדילרקלאדומה,בשיעורק-07"5"קניהקצאתלחטיבה.

בופל(החטיבהברמתהארטילרי'הסיועאתניכרתבמידה
לתותחיםתאפשרגםאלאמוגבר),בקצבאשל'הנחיתיכולתם

נרחבבהיקףהכלליהסיועבמשימותלהשתתףישיר,שבסיוע

כיום.מאשריותרהרבה

שלהמרכזיבאיזורארטילריבסיועבעיקרעוסקזהמאמר

תותחיםכילציין,רצויאולםבאירופה,בנות-הבריתפיקוד

קרובסיועהקלים.כוחותינועבוריידרשויותרוקטניםקלים

האמפיביים,ולכוחותינוהבריטיהמוטסוכהשימהכוחלחטיבות

בעלבפגזשיצוידומ"מ,105גניקליםתותחיםעל-ידייינתן
ה,,פקשלמוהיותרגדולטווהובעלמאדמשופרכות-הרג
עא-07"",הנגררמ"מה-155תותחמחליפו.שהוא4הוב~צר"

אינטש,5.5תותחיבמקוםהבריטיהניידלכוחכלליסיועיתן

יצוייןהמתנדבים.שלהבינוניים'הרגימנטיםבויצויידווכן

ע-ךס"-ה3"שלמשפחתובןלמעשההואע11-ך0"-ה",כי

זהה.בתחמושתומשתמש

רב-מסילתיאיטימשגר

כללי,סיועכיוםמספקמ"מ,155קוטרבעלי701-1"",התותח

טווה-יריבעלשימושיתותהזהוהקורפוס.לרמתקונבנציונלי,

עלעונהאינוהואאךרבה,עוצמהבעלופגזמטר30,000של
דיוקוואישלוהאיטיהאשקצבבופלכנשק-הלם,הדרישות

שטח,לנטרולטובתותחזהו:אחרותבמליםארוכים.בטווחים

ויעילה.פתאומיתמהלומהלהנחתתלאאך

כלליסיועלשםלושנזדקקהנשקבכוח-האדם,המחסורלאור

א08-5"".הרב-מסילתיהרקטיהמשגרהואה-80,בשנות

מחדש,בטעינהאיטייםהם'רב-מסילתיים,רקטייםמשגרים

טווחבעליהםאולםממושכת,לאשביותרמתאימיםאינםולכן
בעוצמהמהירהאשלהנחיתומסוגליםבמיוחד,ארוךירי

מספרבאמצעותאחרתבדרךלהשגההניתןאפקט-הרסנית

הרקיטהכיואףיחסית,זולהואהמשגרתותחים.שלגדול

ראש-לשאתביכולתהישמהפגז,יותריקרההמקריםברוב

אומראש,קכועיםנ"טאונ"אלרסיסיםהמתרסקמלחמה
זעירות.פצצותאומוקשוניםשלרבמספרהמכילראש-מלחמה

במסעעוצבות-השריוןשיבושלהיות:יכולותזהנשקמשימות

לפגי-ועודבמפקדותבצוותי-תותחים,פגיעהההתקרבות,

מכללוהוצאתםהשמדתםהמגע,באיזוראומחסות,שתפסו

מראש,קבועיםהריגהבשטחיהאויבוחי"רשריוןשלפעולה
מכש'ול-מים.בצליחתאובהתקפהמריפויםבהיותם

כוח-ההרסהיאהרקיטהמתכנניבפניהעומדתהעיקריתהבעיה

ללא-ספק,יהיה,נפיציםפגזיםשלגדוליםלריכחיםנגד-טנקים.

גלגלי-זחלים,מדפים,עוצבות-שריון.עלומשההמשבשאפקט

הרגליםיוצתו;לדלקמכלי-עזרינזקו,אופטיוציודסבב

חשופיםישארווהטנקיםיושמדולטנקים,המסייעיםוהרכב

מהאולם,להם.הדרושהלוגיסטיהסיועללאנ"ט,לנשק

ארוך.מטווחטנקולהשמידלפגועהמסוגלטילהואשנחוץ
קשייםוקיימיםמספקת,כתשובהנראיםלאמתפצליםראשים

להבטחתמספקתבצפיפותמוקשוניםאוזעירותפצצותבשיגור
בסוףהטנק.בהשמדתגבוההסבירות

ככלתיושם,ה-80שנות'
אלובליסטיותלרקיטותסופיתלהנחיהכלשהישיטההנראה,

השמרתיכולתתשופרמכךונתוצאההתת-כילית,ולתחמושתן
ניכרת.במידהשלהןהטנקים

הלוגיסטיותהבעיותעלמורהא08-5"-ה"שלמדוקדקתבחינה

שניתןהרבוהמספרמשקלן,הרקיטות,גודלבשלהמתעוררות

הןהכלליהסיועמשימותאולם,אחד.במטחמסוללהלשגר

ר'.עמה-יבילות-אויר.לצורךלאריזההניתןקלתותח-4.
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ללאביעילות,לבצעןאפשרותרואהואיניושונות,רבות

יותר,טובהתהיההאפקטיביתהעלותכזו.רקטיתמערכת

לפיתוחמצפהוהייתיסופית,הנחת;על-ידיהדיוקישופראם

הקשייםעללהתגברכדרךבתחמושת,לטיפולמכנייםעזרים

שצבאההמועכותהאימותאחתשאנומתבררהלוגיסטיים.
עםהו-"RS'-80"רב-מסילתי,רקיטיבמשגרמצויידאינו

ביותרמשמעותיתתוספתיהווהעבורי,שפותחוהמלחמהראשי

להעניקיכולהיעילה,רקיטיתמערכתרקשלנו.הנשקלמשפחת

שתובעכפיהרסניים,קונבנציונלייםאשריכוזיקטןלצבא
ה-80.בשנותהצפויהאיום

בדיוקשיפור

אינוהראשון,במטחהפגיעההסתברותלהגדלתכגורםדיוק,

גםאלאתיקוני-אש,בשלהמתבזבזיםותחמושתזמןרקחוסך
ואכן,האבהיות.שיעוראתומגדילההפתעהגורםאתמעניק

המוסתרותלגבעהשמעבררבותמטרותשליעילהלהעסקה
משימותכלאתלמעימה,כוללות,ואלו-התצפיותמעיני
מדויקסימוןמחייבדיוקחיוני.הואהדיוק-הכלליהסיוע

התותחיםעמדותבמרחב,המפוזרותהתצפיתעמדותשל
מדויקיםהשיגורשאמצעיהנחהמתוךנצאאםומטהותיהם.

מטאורולוגייםתיקוניםכמושונים,ושגורמיםטכניתמבחינה

הפגזעלהמערכת,תוךאלכהלכהמוזניםהתחמושת,ומצב
הטבעי.הפיזורבאיזורהקבועיםהגבולותבתחוםליפול

שלושהמתחלק)על-פניהרקיטה,אוהתותחשלהטעותתחום
ומטאורולוגיה.מדידותבליסטיקה,:נושאים

כברכיעיל,שהוכחאפשרי,אמצעיכלזה,בנושאבליסטיקה.
תכנוןשיפורעל-ידיאםיותר,טובדיוקלהשיגכדיננקט

היאהרגשתימקום,מכלהמטענים.אוהקליעיםהתותחים,
ע-07"ב5",תוםעדכמעטמוצוהבליסטיותשהאפשרויות
מדייקריהיהנוסףשיפורוכלהקל,ובתותחעי07-1"-ב"

שתושג.הדיוקברמתהשוליתלהגדלהבהשוואה
מפות,שלרגילהקריאהעלהתותחניםסמכובעברמדידות.
מדויקתלקביעהומורכביםאהוכיםתהליכיםכךעיבהוסיפם

להלן,שאתארהציודאולםומסרות.עמדות-תותחיםשליותר
בעייתכלאתבמהירותיפתורבקרוב,לשירותלהיכנסהעומד

לקביעתהמערכתקרקע-קרקע.נשקמערכותלכלהמדידות

שיאפשררכבעדמותקןמכשירהיאs,(PADS)ואזימוטעמדה
לידשתהיהביןמיקומה,ושלאזימוטשלמיידיתקריאה

לאיכוןאחרציודלידאוהתצפית,לעמדותבסמוךהתותחים,

הטעותמקוראחת.במערכת-מדידותכולםהמשולביםמטרות,
הצופה,על-ידיהמטרהשלמדויקלאאיכוןתמידהיההעיקרי

לייזר,במד-טווחהארטילרייםהתצפיתקצינייצוידובעתידאך

מדויקיםומרחקכיווןקבתיתויאפשרזולמערכתיותאםאשר

והמטרההתצפיתהתותחים,'ביןהמדידותפערהמטרה.אל
קואורדינטות.מערכתבאותהיהווכולם-יסגר

מטאורולוגיתמערכתבשירותנמצאתהיוםכברמטאורולוגיה.

בזמניםמדויק,מטארולוגי-בליסטימהרעהמספקתחדשה,
מטרות,איכוןולצעדארטילרייםלמוצבי-פיקודקצובים,
הירי.נתוניחישובלצורך

.5SystemDeterminingAzimuth34חPositionThe-PADS
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רבהיעילותלהשיגחייביםלעיל,שצוינובדיוקהשיפוריםכל

קונ-אוארטילרית-גרעיניתאשהנחתתשלהראשוןבמטח

ובמיוחדבמטרת-נקודה,הפגיעהלדיוקבאשרבנציונלית.

שה-בודאי,נמצא,אש-עקיפה,באמצעותנעיםטנקיםהריסת

ולרקיטות,לפגזיםסופיתבהנחיהמצויביותר,הטובפיתרון

בבליסטיקה,שמקורןהטעויותכלעליתגברואלהכאשר

במטאורולוגיה.אובמדידה
תותחעל-ידיכבפוגרמונתה,טילעתהמפתחיםהאמריקאים
החדשיםהארטילרייםכלי-הנשקביןהראשוןשהוארק)(["(6
מתקדםפיתוחזהולמעשה,סופית.הנחיהבמערכתשיצויידו

הטילבויאט-נאם.בהצלחהשהופעלההחכמה",הפצצה"של
על-ידיהמוארתאחרת,נקודהמטרתעלאוטנקעלמתביית

לסיועחדשמימדזהותצפית.קציןבידיהמופעלתקרן-לייזר,

הסיועיכלולהראשונהשבפעםבכךוכללי,קרובארטילרי

זהשטילמצהואיניטנקים.להשמדתאמצעיגםהארטילרי
יגבההואאךאחר,בכינון-ישירנשקאוטנקיםמספריחליף

בכינוןהנשקלטווחיגיעשזהלפניהאויב,משריוןכבדמס
המגע.באיזורשלנוההגנתיתהאשיכולתאתויגדילישיר,
כלכוהישיטהליישםיהיהשניתןאפשרלעיל,שציינתיכפי

עלותםכייוכח,אםרקיטית.לתת-תחמושתגםסופית,להנחיה
הנחיהבעליאחריםארטילרייםוכלי-נשקאלהטיליםשל

עודה-עלדרמטיתהשפעהלכךתהיהאפקטיבית,היאסופית

עדייתהמהטנקעבורלהיותיוכלואלהנשקכליכיהקרב.
מוגן.הבלחילחי"רמכונת-היריה

אתבמלואהולנצלהמוגדלהטווחדרשנותעללענותכדי
בפיתוח,עתההנמצאיםכלי-הנשקשלהמוגברתעוצמת-האש

למע-הסירותהקשוראיכון-נוטרותלציודהארטילריהנזקקת

אוטומטיותשוטרתעםובקרהפיקודלמערכתוכןהנשק,רכת
להתמודדכדימטרות,עלמהרעשלועיבודאחסוןלאיסוף,
שריון.מתקפתשלהשוטףאופיהעםבהצלחה

מל"טים

ננסי,מל"טכוללבשירות,כיוםהמצוימטרותלאיכוןהציוד

ועדהדרישהמעתלערך,שעהתוךלקריאהלהיענותיכולתעם
מתוכננותמודיעיןלמזעימותטסהמל"טמשימה.דו"חקבלת
הדיביזיוניים.והשליטהההתעניינותאיזורתוךאלעמוקמראש,

שזמןאלאנמוכה.פגיעותוומהירותו,הקטניםממדיובגלל
טהורכאמצעישייחשבמכדיארוךהמל"ט,שלההיענות
ריאלי.בזמןצורךישבעומקמטרותלאיכוןמטרות.לאיכון

עא-07נגררתותח
-------------
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המיועדיםמחושיםנושאי-הםבשירות,המצוייםהמל"טים

המל"טחזרתלאחררקמתקבלזהמידעאךמהרע,לקליטת

יהיהניתןאםמראש.מתוכננתהמל"טשלטיסתולבסיסו.

המהרעלהעברתבמחושיםולציידומרתוקהמל"טאתלנווט

נוכלכךמהירים.תיקוני-ירילבצעיהיהאפשרמיידית,הנקלט
תגרוםשלנו,הטוותארוכתהארטילריהכיבטוחים,להיות

המכ"םההתשה.שבאיזורבמטרותהמבוקשהנזקלשיעור

מכ"םשלבשיעורכיוםהנפרס(Cymbeline)מרגמותלגילוי

עמדותשלמיידיאיכוןמאפשרבסיוע-ישיר,סוללהלכלאהד
לאיכוןיכולתגםלרשותנושתעמודרצויאולםהאויב,מרגמות

נוצרטרםכה,שעדאלארב-מסילתיים.רקיטותומשגריתותחים
השטוחיםהירימסלוליאחרמעקבלקייםהמסוגלאמין,מכ"ם
תותחים,פגזישלהדים-קטניםאזוריואחרהטווחארוכי

טכניים.מאשרפיננסייםיותרהםזהבמקרהוהמכשולים
המנחיתותהרבותהסוללותל2'מדויקבאיכוןחיוניצורךקיים

אףעלכיום,ברשותנוהמצויהציודאולםכוחותינו.עלאש
קרבמהלכימספקת,במידהתואםאינולמדי,אמיןהיותו
כשמחושים7,האקוסטיהאיכוןעקרוןמקום,מכלמהיר.תנועה
עלותבעלפיתרוןעדייןהואהקורפוס,בגזרתפרוסיםיבים

מכ"ם.שלמזוטובהאפקטיבית

גידולפירושםאחרים,איכוןואמצעיאוטומטינתוניםעיבוד

לתכנוןהדרושהזמןשלמשמעותיתוהקטנהמידעבזרימתרב
אוטומטיתנתוניםעיבודבמערכתצורךה2החלטות.וביצוע

(ADPS),8ישןמידע,כלולהציגלנתחלאחסן,לקבל,היכולה

האמרי-החלטות.קבלתלשםהארטילריהמפקדעבורוחדש,

מערכת:מחשבעלכולההבנויהמערכתעתהמפתחיםקאים
כושרןעלהמטרות,עלמעודכניםנתוניםזוכרת(Tacfire),זו

התחמושתמצבעלקשתות-האש,עלהסוללות,שלהביצועי
לתוכהמזיןקצין-ציוד-האיכוןאוכשקצין-התצפיתוכדומה.
וקובעת,המשימהאתזומערכתשוקלתמטרה,עלנתונים

להנחית.שישהאשזמןומשךסוגאתלמעינה,

ע1רק52)8(9הקרבבשדהארטילריותמטרותהעסקתמערכת

עליהיהיהאוטומטי.נתוניםלעיבודהבריטיתהמערכתתהיה

וקציניקציני-תצפיתולקשרסבוכה,רדיונתונימערכתלשרת
האש.ויחסיותהארטילריותהמפקדותעםאיכון-מטרותציוד
נתוניםלהעברתאמצעיםהתצפיתלקצינייהיוהרגימנטבדרג

רבשיפוררקאינההדברמשמעותהתותחים.אלישירבאורח
לאורהדיוק,הגדלתגםאלאמטרה,עלהאשהנחתתבמהירות
ישודיביזיה,חטיבהבדרגאנושית.לטעותהאפשרותהקטנת

הרלבנטיהמידעכלאתלבחוןהארטילריהלמפקדילאפשר
הזמןלגורםלתותחים.מיידיותפקודותולהעבירבמהירות
שתספקנהמידעשלהרגההזרימהבניתוחעליונהחשיבות

מערכתכימאמין,ואנימטרות,לאיכוןהחדישותהמערכות
BATES'-הרבהיעיללניהולהדרושיםהאמצעיםאתתספקה

בידינו.כיוםהמצוימזהסיוע-האששליותר

אחרמסייענשקעםתיאום
לארטי-בנוסףההתנוה,באיזוראשלהנחתתהיחידיהאמצעי

ההתקפותועוצמתשהעיתויחשובמטוסי-תקיפה.יהיהלריה,

ר'.עמה-35.עמ'236,מערכות""ראה7.
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אלו,אמצעיםשניעל-ידיהמבוצעותזה,באיזורמטרותעל
דויביזיה,מפקדת-ביותרהגבוההדרגבשליטתיימצאו

המטה-עלמוטלזהתפקידלגועשה,יותר.גבוהדרגאףאו

העיקריתהזרועתהיהשהארטילריהמאחראולםהכללי,
הארטי-המטותחייביםזה,באיזוראופנסיביתיכולתשתעניק

ההחל-בקביעתיכולתםמלואאתלתרוםאלה,במפקדותלריים

הדרושותמערכות-הקשרכלאלעצירהגישהולקבלטות,
שלהעיקרייםמתפקידיהאחדיתר-על-כן,תפקידם.לביצוע

ותותחיםקרקע-אוירטיליםלנטרלאולהרוסיהיההארטילריה
עלואתשלמרוכפילתקיפה,המטוסיםהנגסתלפגינ"מ,

'כמובן,מחייב,זהצורךהאחרונה.במלחמההישראליםבשרם
באיזור.פקחי-האוירעםביותרהדוקתיאום
שלהחדשנגד-טנקיםהארטילריהנשקעליהיההמגעבאיזור
שלנ"טהאשכוחאתיתועמ,2מכבאופןלתגברה-80'שנות
הארטילריהשלאש-ההגנהתכניותישיר.שבכינוןהכלים

בכינון-נשקתכניותעםהיטבמתואריות,להיותתצטרכנה

אםארוך-הטווח,נגד-טנקיםהמונחההנשקעםבמיוחדישיר,
נטרולםאוהריסתםשגםיתכןמירבית.ביעילותלנצלוברצוננו

משימהיהווהאויב,שלהמונחיםנגד-טנקיםהנשקכלישל
חופשלאפשרכדיקרוב,שבסיועלארטילריהראשונהבעדיפות

הצורךאתנוספתQ~Dמדגתםזהדברלשריגנו.תנועה
מירבץ.בתיאום
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לדעתי,הקיימות,המגבלותעלמאוזנתאמונהלתתניסיתי
הדרךכילומרמשגהזהיהיהלסיוע-אש.הנוכחיתביכולתנו

שיהיו,ככלטוביםיהיוהטכניים,הפתרונותוכיסלולהקדימה
כוח-אדםמשאבילרשותנועמדולומגבלה.לכלפתרוןיתנו

תאורטי,באופןביכולתנו,היהמוגבלים,בלתיכספייםומשאבים

כלאתלבטל
המגבלות.'

מקום,מכלהניצג.הואכךשלאאלא
צופהאניאשרובנהליםבארגוןהארטילרקבציודהשיפור
:למדימרשימהרשימהמקיףה-80,לשנות

בהרבדםמשופרתגרעיניתיכולת*
יותר.אומ"מ155בנייהיואירופהבמרכזהתותחיםכל*
מהירהאשלמתןוארוכי-טווחרב-מסילתייםרקיטותמשגרי*

הרסנית.ובעוצמה

רקיטיתתת-תחמושתואולימ"מ,155לפגזיסופיתהנחיה*

נע.טנקנגדאפילוממשיתהרסויכולתלנקודה,דיוקשתאפשר
רקיטיתותת-תחמושתפגזיםשלביותרמשופריםביצועים*

משוריינות.ולמטרותשטחלמטרות

הטווחיםעלשתענהריאליבזמןמטרותלאיכוןמערכת*
ההדשים.והרקיטותהתותחיםשל

מהיריםושליטהלפיקודאוטומטינתוניםעיבוד'מערכת*
ויעילים.

הארטילריכוחנויעילותלהגברתודיוקלתצפיתמדישציוד*
ההתקדמותאתלנצלישהללו,החידושיםכלביצועלצורך

בכספיםשניתן,ככלסרבשימושולעשותבמלואההטכנולוגית
במזרח-התיכוןהאחרונהד~מלחמהשלרשית,נו.ובכות-האדם

מאוזנים.בכוחותחיוגיחלקלארטילריהכישרב,הוכיחה
חדק?וציודנשקשלמספיקשיעורלנריהיהשאםמשוכנעאני
הבריטיתהארטילריההשפעתתהיהלעיל,שתארתיזהכמו
ואףבעברקוביתהכשםגדולהה-80,שנותשלשדה-הקרבעל

שפיותר.
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:האמרהחביבהבברית-המועצותהצבאיתהמדיניותמעצביעל
ולמודיעיןלסיורואכן,המפקד".שלואוזניועיניוהואהסיור"

הסובייטי,בצבארבהתשומת-לבכיוםמוקדשתבשדה-הקרב,

חשוב.מקוםלהםהוקצההלחימהבדוקטרינתואף
התפר-תוךבעתיד,הלחימהפעולותינוהלוזו,דוקטרינהלפי

בנשקשימוששלבמקרהנרחבים.לשטחיםמהירהסות
אתלמלאיהיההיחידותועלבמהירותמצביםישתנוגרעיני,

הכוחותמןניתוקתוךהאויב,מערכיבעומקמשימותיהן
מודי-לנתוניםהמפקדיםיזדקקוכאלה,בתנאיםהעיקריים.

מעודכנים.עיניים

להשתמשמסוגלאינוביותר,המוכשרולומפקד,אףכיום,
נתוניםללאלרשותו,העומדיםובאמצעיםבכוחותביעילות

השגתכוחותיו.וגודלהאויבהיערכותעלממציםמודיעיניים
המשימותויותר.יותרמורכבתלהיותהופכתאלהנתונים

עםויחדוהולכות,גדלותסיור-המודיעיןעלכיוםהמוטלות

לאיסוףהסיור,לארגוןהמוקצבהזמןוהולךמצטמצםזאת

על-ומדוייקיםאמיניםנתוניםלהשיגקשהולעיבודם.הנתונים

בסוגילהשתמשישבלבד.סיורשלאחדבסוגשימושידי

אוירי,טקטי,מודיעיןקרבי;לסיורפטרולים:שוניםסיור

;רדיואקטיביתקרינהלבדיקתסיורים;אלקטרוניכימי,הנדסי,
מקורותבכלשימושרקמכ"ם.ותצפיתאיכון-ארטילרי

הדרוש,המידעהשגתאתיאפשרמלאה,התאמהתוךהאיסוף,
ובאמינות.במהירות

אוירי,סיורמשלו.וחסרונותיתרונותסיור,שלסוגלכל

היערכותשלחיונייםנתוניםבמהירותלקבלמאפשרלמשל,

פוחתתגרועים,בתנאיםזאת,עםניכר.לעומקאפילוהאויב,

כזה.סיורשלהיעילותמאוד

הסיורצורותשלוהאפשרויותהתכונותאתלהכירחייבהמפקד

והאמצעיםהכוחותניצולאתלתכנןלכך,ובהתאםהשונות,

עםמסתיימתאינההמפקדשלמלאכתולרשותו.העומדים

להמשיךעליומסויים.בסיורשימושעלההחלטהקבלת

להטילהקרב,כדיתוךהסיור,כוחותשלפעילותםאתולנהל

המודי-הפעילותמוקדיאתולהעתיקנוספותמשימותעליהם

לצורך.בהתאםעינית

בנתמדתיוזכווז

יכולהתפקידאיןהסיור,עלהמוטלותהרבותהמשימותנוכח

להדריךישבלבד.מקצועיות""יחידות-סיורעל-ידילהתבצע

אתכיוםמהווההסיורסיור.פעולותבביצועהיחידותכלאת
הגייסות.שלתקינהלוחמהבהבטחתביותרהחשובהמרכיב

הפעי-באופימתמידיםושינוייםחדישיםלחימהאמצעיאולם,

עםבבדבדהסיור,עלמקשיםהגייסות,שלהקרביתלות

מחייבותאלהדרישותהביצוע.רמתלגביהדרישותהחמרת

תכליתיות,יוזמה,רציפות,:כגוןסיור,תכונותושכלולפיתוח

היעדים.שלהפרמטריםבקביעתודיוקאמינותנכון,עיתוי

התנ-בכלהדרגים,בכלניהולועל-ידימושגתהסיוררציפות

הפסקה,איןהגייסות.שלהקרביתהפעילותסוגיובכלאים,
על-ידילכךלהגיעניתןהאויב.אחרבמעקבקט,לרגעאפילו

השונותהיחידותביןהאמצעים,ובכלמתמיד,שיתוף-פעולה

הסובייטימכתב-העתהסיור,בנושאמאמריםשורתעל-פיעובד.
ר'.עמה-רוזדזיאל.אריהסרןעל-ידיוסטניק",ווייני"
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-עתודותלעמודחייבותהמפקדלרשותזה.לצורךשהוכשרו
העייפותהיחידותאתלהחליףעל-מנת-ובציודבכוח-אדם

הרציפותבפתאומיות.שצצותמודיעיניותבעיותולפתור

שלהיערכותואתעת,בכללדעתלמפקדמאפשרתבסיור
גילויעלכמובן,יקל,הדברבשטח.פעילותווהיקףהאויב

מפקדיכולכהלכה,מתבצעזהתהליךאםהאויב.שלכוונותיו
הקרב"ב,,תמונתביותר,הקטנותולותנודות","עללהגיב

הסיוררציפותהנכון.בעיתוימתאימים,אמצעיםולנקוט

משימותשלהביצועאיכותהיוזמה.עםהדוקקשרקשורה

כדיתוךהיחידותשמגלותביוזמהרבהבמידהתלויההסיור,

והיחידותהמפקדיםשלהמתמדתהשאיפהבעצם,זוהי,הפעולה.

האופנים.ובכלהאמצעיםבכלהדרושים,הנתוניםאתלהשיג

יופיעושהןעדלחכותולאאויב,יחידותאחרילחפשיש

כברשהאויבקההאםהסיירים.שלהראיה"ב,,עודהבעצמן

לממונים,כךעללדווחדילאלסיור,המיועדהאיזוראתנטש

שלהמשנערהזמןואתתנועתוכיווןאתלקבועישאלא
לקבועהכרחיוהאויב,שלנעטורמגלההסיורכאשרעזיבתו.

:הכוחותהרכבאתגםלבררישאלאתנועתו,כיווןאתרקלא

הטנקיםהטילים,מספרמה?גרעינינשקכולליםהמהאם

עלמהרעמקורלהוותיוכלאשרשבוי,ללכודרצויוכדומה.
נראים".בלתי"אמצעים

נחושותמפתיעות,פעולותעל-ידימושגתבסיורהיוזמה"
מגווניםבאמצעיםושימושהסיור,יחידותשלואמיצות

תוכללאכזאתיוזמההדרושים.המודיעינייםהנתוניםלהשגת

אתהסייריםמצדמעמיקההבנה~ללאביטוי,לכלללבוא

הסוציאליסטית,למולדתםגבולללאמסירותםהצבאית,חובתם

ביו-ואחראיותקשותמשימותלבצעתממתם

גרלכשבשעהאפשריים".התנאיםבכלתר,
בקרבועתור"במאתרם,טיצ'קובופולקובניקקורוטצ"נקו
גמישותהמפקדמןתובעתהסיוריוזמתואכן,ינרדומה".1

אינההיאהמצאה.כושרעםיחדהמטרה,בהשגהודביקות

קריבות,לעיתיםלהשתדל,המפקדעלשבלוניות"."סובלת
צבאיתעורמהלהפעילעליוהסיור.נידגלשיטותאתלהחליף

תמידלאומפתיע.החלטיאופיסייריולפעילותולהקנות

לסיירעל-מנתמספקת,ואיכותבכמותכוחותלרשותויעמדו

אתלהגדירלשאוףהואחייבלכן,ולעומק.רחבהבחזית

אתלרכזלכךובהתאםהאויב,שלהעיקריהמאמץכנוון

אתלגלותיאפשרהדברלרשותו.העומדיםוהאמצעיםהכוחות
השמדתםאשרהאויב,שלהקרבי.במערךוהיעדיםהמרכיבים

להיותהסיורשעלמבאן,ומבצעיו.מהלכיואתלשבשתוכל

המאמציםעיקראתלרכזהמפקדיםעלכלומרי,תילכת

התכליתניתולמשימות.שלמושלםביצועיבטיחאשרבכיוון,

וקביעתהסיורמטרתשלמדויקתהבהרהעל-ידימושגת

התפח-אתלצפותהמפקדשליכולתולכך,בהתאםהמשימות

הכוחותביןהמשימותשלמתאימהוחלוקההקרבמהלכיתות
לייעודם.בהתאםוהאמצעים,

הסיוריחידותמפקדיבסיור.חשובהתכונההיאהגמימותגם

בתמונת-אובשטחשישייםעלמועד,מבעודלהגיבחייבים

תכונהידיעות.לאיסוףמאמציהםאתלרכזלכךובהתאםהקרב,

המוצלח""הסיורשלהתכונותבהשלמתלהיכללהחייבתנוספת

1971.אוקטוברוסטניק",ווייני"1.

פעולותשלמראשבתכנוןמתבטאזההנכון.העיתויהיא
בזמןהדרושיםהנתוניםאתלקבלבמטרההסיור,מבצעי

האויב,גייסותשלהמשופרתמרונםוכושרניידותםהמתאים.

מכותולהנחיתקצרבזמןאיגוףתנועותלבצעלומאפשרים
הנתוניםהשגתכאלה,בתנאיםהכוחות.בעורףפתאומיות

היאשכןראשונה,ממדרגהחשיבותבעלתהיאהנדרשבזמן

כוונותלשיבושאמצעיםמועדמבעודלנקוטלמפקדמאפשרת
האויב.

לגלותשמטרתובסיורמיוחדתחשיבותנודעתהזמןלמרכיב

אתוראשונהובראשהאויב,שלהגרעינייםהתקיפהאמצעיאת

נתו-בהעברתהשהיהכלבעמדות-שיגור.כברהנמצאיםאלה

כב-לאבידותלגרוםעלולההמתאימים,לגורמיםזהמסוגנים

באיתורםדילאהמודרנייםהקרבבתנאיובנפש.בציודדות,
עלהנתוניםאתלהעבירישאלאהאויב,כוחותשלהמדוייק

מועבריםשאינםחשיבותבעלינתוניםביותר.הקצרבזמןכך
כיוםעומדיםהאויבלרשותחסרי-ערך.הםהנכון,בעיתוי

חשי-קיימתאלה,בתנאיםוהטעיה.להסוואהשוניםאמצעים

הסיוריחידותצוותיהמושגים.הנתוניםלאמינותמירביתבות

הטכנו-הנתוניםאתמושלמתבצורהלהכיראיפוא,חייבים,

העומ-אתריםואמצעיםגרעיניים,אמצעי-תקיפהקפלטקטיים

בלעדיהשכןיעבור,בלתנאיהיאזוהשכלההאויב.לרעלתרים

שלההטעיהבכוונותלהבחיןמסוגליםהמפקדיםיהיהלא
האויב.
והשוואההיסודיתבחינתםשונים,ממקורותנתוניםאיסוף
כך,האפשר.ככלמושלמתתמונהלקבליאפשרו-ביניהם

הסיור,יחידתעלרידיהושגואשרנתונים,להשליםניתןלמשל,

שבוייםחקירתהבכיר,המטהמןהמגיעיםהנתוניםבאמצעות

וכו'.שללמסמכיולימודניתוחעריקים,או

השדהלימודי
כשאימוני-ומעשית,תיאורטיתהכשרהלעבורחייביםהסיירים

הכשרת-השדהההשתלמות.מכללחשובחלקמהוויםהשדה

בשיטותיזומיםסיוריםלנהליכולתלסייריםלהקנותנועדה

שימושתוךהשטח,צורותובכלמזג-אוירתנאיבכלשונות,
למפקדיםלהקנותגםמטרתהמתקדמים.טכנייםבאמצעים

ביותר.קשיםבתנאיםיחידותיהם,אתבביטחוןלנהליכולת

:הבאיםבנושאיםלהתמצאחייבהסייר

האויב.יחידותוחימושארגון*

אמצעישלהזיהויסימניובעיקרהאויב,יחידותסימול,4

ההמוניים.הפגיעה

הסיור.מטרותהשגתעללהקלשנועדואמצעים44

קביעתתוךהקרב,בשדהמטרותלגלותשנועדותצפיות44

אלה.מטרותשלנתוניהן

מדויק.ניווטתוךמהירה,תנועה44

שנאספו.הנתוניםלהעברתשונים,קשרסוגיהפעלת,4
:הסייריםשלהגופנילחשמולםמוקדשתמיוחדתתשומת-לב

סבילותכושרבעללהיותבכפור",ל,,התחמםלדעתהסיירעל

מזג-אוירתנאילכללהסתגלחם,באקלים
בעללהיותעליו;

נשקמפניהגנהשיטותלדעתועליוטכנית-הנדסית,הכשרה
כוח-סבל,בעלוחזק,זריזסיירגרעיני.אוביולוגיכימי,

היחידותאתלזהותהיודעשונים,מכשוליםלעבורהמסוגל

המת-הקשרואמצעיהמכשוראתולהפעילהאויבשלהשונות
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ביותרהטוביםהסיכוייםבעלהוא-לרשותוהעומדיםקדמים

כראוי.משימתואתלמלא

לקבלניתןהסיור",ב,,אמנותביותרהטובהההכשרהאת
מזג-ובכלהשנהעונותבכלהמבוצעותהשדה,ב,,סדרות"

משתת-בסדרהכאשרמושגות,ביותרהטובותהתוצאותאויר.

לצורךמיוחדות.ויחידות-סיורשוניםמחילותיחידות-סיורפות
כלי-בנהיגתניסיוןורכישתתרגילי-יריהטקטיים,האימונים

מטוו-:מגווניםמתקניםהסייריםלרשותעומדיםקרביים,רכב

משטחיאחר,קרביורכבבטנקיםלנהיגהמיוחדיםשטחיםחים,
לאהסיירשלהכשרתווכו'.אמפיבייםבכלי-רכבלנהיגהמים

מסו-קרבייםכלי-רכבבנהיגתיתמצאלאאםמושלמת,תהיה

שכןוכדומה,רכב-אמפיביטנקים,ג'יפים,כגוןשונים,גים

דרכים,ללאמבותרבשטחלפעוללויזדמןתפקידובתוקף

אחרים.ומכשוליםמיםמכשולילחצותעליוויהיה

בחיים"להישאראיך"הסייריםלומדיםהסדרות,במסגרת
מחסות,לבנותללינת-לילה,הנכוןבמקוםלבחור:בתנאי-שדה

בהישארותמתאמניםהסייריםעקבות.ולטשטשעמדותלהסוות

קשיםבתנאיםהרוגים)חיקוי(רבזמןבמשךאחידהבתנוחה
יתושים,קור,לוהטת,שמשכגוןהחיצוניהגירוימבחינת
במרכזבקרבת-מקום.פגזיםשלוהתפוצצויותכדוריםשריקת

משגרה,להימנעעל-מנתהטקטי.האימוןעומדהכשרת-השדה,
עלבדרך-כלל,ומקפידים,הטקטייםהאימוניםאתמגוונים
מוגבלתראותשלבתנאיםבליל,ה,בלתי-מוכר,בשטחעריכתם

טובהמעבדה""מהוויםוהריםיערותשדות,גרוע.ובמזג-אויר
לסיירים.ביותר

המת-הסיורטכניקתהתצפית.היאביותרהנפוצההסיורצורת

ארטי-הנדסיים,טקטיים,-השוניםהסיורלסוגימקנהקדמת,

ישתצפיות.לביצוענרחבותאפשרויות-ואחריםלריים

הזו.הטכניקהאתוביעילותבכישרוןלנצלהסייריםאתללמד
מושגותתצפית,באימוניביותרהטובותהתוצאותזה,במקרה
האימוניםשבכללזכורישאךתכנון,לפינערכיםהםכאשר

לגביהסייריםשלעירנותםאתלפתחישהשגרה,בחייוגם

ישלמחנה,חזרהשיחידהאחרילדוגמה,סביבם.המתרחש

ראו.בדיוקומהעברוהםשטחבאיזההחייליםאתלחקור
אלהסיורצורותופשיטה.מארבסריקה,:נוספותסיורצורות

כאשרהסובייטים,הסייריםעל-ידיבאינטנסיביותמתורגלות
המפקדשבהםמקריםבאותםמושגותביותרהטובותהתוצאות

הקרב.תנאיאתהמזכיריםקריטיים,מצביםליצורמצליח
הרי-הגישהובלילה.ביוםמבוצעיםוהפשיטההסריקהתרגילי

המסתורבשלופשיטות-לילה,לסריקותעדיפותשישהיאוחת
אמצעי-תצפיתשקיוםלזכור,ישאךלכוחות.מקנהשהחושך

התת-אדום,בתחוםראיהאמצעיכוללהאויב,בידימתקדמים

הלילה.שליתרונואתבהרבהמצמצמים

שבייתכגוןמטרותביטוילידילהביאחשובהאימונים,בזמן
החימושעלידיעותהשגתהשובים,מסמכיםתפיסתשבויים,

גרעיניים,אמצעי-שיגורתדמ12,דההאויבשלהקרביתוהטכניקה
אחרים.חיונייםומתקניםנקודות-בקרהאלקטרוניים,אמצעים

חשובהטקטיים,האימוניםמןהתועלתמירבאתלהפיקכדי
הטופו-המבנהמבחינתהמגווניםמתאימים,אימוןאזורילבחור

השורריםלאלהדומיםתנאיםליצורישהצמחיה.ותנאיגרפי

אחתכאשר-דו-צדדייםתרגיליםעריכתעל-ידיבמלחמה,
תפקידשימלאוהיחידותהאויב"."תפקידאתתמלאהיחידות

-קרבלשדההאפשר,ככלהדומים,תנאיםליצורחייבותזה,

הסבריםשוםשכןאחרים,ובאמצעיםבירי-סרקשימושכולל

התפוצצויותיריות,מטחשלהאפקטאתלסיירימחישולא
רעילים.חומריםשלוריחם

אלאיפותחולאוהתמצאות,יוזמהנכונות,אומץ,כמותכונות
כך,לשםהאמיתי.הקרבשדהלתנאיביותרהקרוביםבתנאים

קריטיים,ומצביםמורכביםתנאיםהאימונים,במהלךליצוריש

התכונותלכלביטוילתתומפקדיהםמהסייריםידרשואשר
גזרותאתלשנותהמפקדיםעליהיההאימוניםבמהלךהללו.

פטרו-לשגרחדשות,יחידותלהפעיליחידותיהם,שלהפעולה

פינויולארגןופשיטות,מארביםלתכנןאלימים,וסיוריםלים
סייריהםאתלהכשירהיחידותמפקדיעלושבויים.נפגעים

ובקרב-היתקלותבמרדףבהתקפה,ויזומותהחלטיותלפעולות

האויב.עם

ההרריהסיור

אח-שטחבתנאימאשרשונההררי,בשטחסיורפעולותביצוע

ההתמצאות,עלהתצפית,עלמקשהההרריהשטחשלאופיורים.
הסיור"ועלהמכ"םתחנותפעולתעלהאלחוטי,הקשרעל

קצבמוגבלולכןהמנועיםהספקקלןרב,בגובההאלקטרוני".
אחרים.כלי-רכבאונגמ"שיםטנקים,גבימעלהמנוהלהסיור

דרושיםכךולשםברגל,כללבדרךינועוהרריבשטחהסיירים

197527ס~טמבר246,מערכות"



גםבחובוטומןררי"שטחאהלם,מתאים.וציודמיוחדאימון
לחדורלומסייעתבהסתר,התנועהאפשרותלסייר.יתרונות
שבויים.ולשבותמארביםלהציבהאויב,שלקרבייםלמערכים

הסיור.שלהעיקריותהצורותכאחתהתצפית,אתכברהזכרנו
להפעילשקשהמשוםרבה,היאהרריבשטחהתצפיףחשיבות

כלל.אפשריהדבראיןולפעמיםהאחרות,הסיורצורותאתשם
התחש-תוךתאורגןאםרקיעילה,תהיהבהריםתצפיתאולם,

אחתמנקודהלסקורמאפשריםתמידשלאהשטח,בתנאיבות
כגוןגורמיםמתים.שטחיםשלקיומםבשלכולו,האיזוראת

המרחקאתמצמצמים-וואדיותאחורייםמדרונותנקיקים,
ובשלהנצפות,המטרותאלאוהיעדיםאלהתצפיתמנקודת

לקבלכדילכן,במציאות.מאשריותרקרוביםנראיםהםכך
הנצפית,המטרהאלאוהוצד,אלהמרחקשלמדויקתהערכה

נקודהשמכלכךנקודות,משתילפחותהתצפיתאתלערוךיש
אשרהמתים,השטחיםראייתאתהמשליםאחר,מראהיתגלה

הראשונה.הנקודהמןנראולא
ייעשוזה,לצורךוהכשרתולתצפיתהמתאיםהמקוםבחירת

ניצוללאפשרכדיצבאית",ו,,עורמהכושר-המצאהניצולתוך
ולהסתוותלהתמקםהסייריםעלהשטח.תנאישלמקסימלי
מקההבכלהתצפית.במקוםבמהירות,

אסור.
מתקניםלבנות

כדיהנוף,חדגוניותאתהשובריםחדשיםשביליםליצוראו
ובתנאי-בלילההאויב.על-ידיהתצפיתמקוםמגילוילהימנע

שכןבתצפית-שמיעה,תצפית-ראיהלשלבישמוגבלים,ראות
תצפית-למרחקים.הכוחותשלהתנועהקולותנשמעיםבהרים,

2--%בתחוליהעל-ידיבדרך-כללמבוצעתכזו,שמיעה
שלהמוגבלדבוספרמתאימה.הכשרהעברואשרחיילים,
בנתי-לנועהאויבכוחותאתמאלץבהרים,והמעבריםהדרכים

המארבים.הצבתעלבמיוחדמקלהזועיבההמוגדרים.בים

מטווחיםהאויביחידותאתלתקוףמאפשרותהשטחתכונות
מסוגלהאויבשגםלזכורישאךולהפתיען,ביותרקצרים
בכוחותהשטחסריקתעל-ידיתנועתו.בדרכימארביםלהציב
זו.נעימהבלתימהפתעהלהימנעניתןקטנים,

הרריבשטחבהרים.הסיורשלנפוצהצורההיאהסריקהגם

לבצעמומלץלכןביום,גםאלאבלילה,רקלאלהתמצא,קשה
מוגבלים.ראותבתנאיאוהחמה,שקיעתעםשחר,עםסריקות

יהתררבזמןנמשךבהריםהסריק"לקראתהיחידותתדרוך

הסריקה,יעדללימודנוסףשכןרגילים,בתנאיםמאשר

אליוהגישהדרכיאתלבדוקהצורךקרובותלעיתיםמתעורר

שלקטנותקבוצותנשלחותזולמטרההמכשולים.אופיואת
מכשוליםעל-פניבדממהלעבורהמסוגלותמהירים,סיירים
תנאיםיוצרהררישטחשלאופיומיוחד.ציודבעזרתשונים,
לגלותבמטרההאויב,בעורףסיוריםלביצועיותרנוחים

ומחסנינקודות-בקרהביצורים,גרעיניים,תקיפהאמצעי

תחמושת.
תצפית-ראות,שונות:בצוהותבהרים,נתוניםלהשיגניתן

קטנות,תהיינההסיורקבוצותסריקה.אומארבתצפית-שמיעה,
מחייליאחדכלעלהקרור.כוללאנשים,משבעהיותרלא

שבקבוצהחשובמכשירי-קשר.בהפעלתמאומןלהיותהקבוצה
העוב-שיחות-טלפוןלהבנתנחוץהדברמתורגמן.גםיימצא

מקומיים.תושביםולתחקורשבוייםלחקירתהאויב,בקוירות
ברגל,לחצותהסייריםקבוצתיכולההאויבשלהקדמיהקואת

-נסתרבסיסלארגןעליהמכן,לאחרמסיק.על-גביאובהכב,

תחמושתוכמצבורמנוחהכמקוםלהשישמש-האויבבעורף
המתורגמן.ואתהקשראתלהשאירגםניתןזהבמקוםומזון.

קבוצתאםאולם,רצויה.אינההאויבבעורףבאשפתיחה
אתלמטולעליהלקרב,מכניסהלהימנעהצליחהלאהסיור

ולהיעלםמגעלנתקבמהירות,האויבאתלהשמידהיוזמה,
בהרים.

מיםמכשולי

הסיוריםולימודפיתוהעלרבדגשמושםהסובייטיבצבא
כללים,מספרהודגשומכשולי-מים.צליחתלקראתהמבוצעים

:זהמסעבסיורלנהוגישפיהםעל

האויב.על-ידימוגןכמכשולמים,מכשולכללראותיש*

ההגנהאופיאתלקבועהיאהסיורשלהעיקריתמטרתו
תוךהמכשוללצליחתמתאימותנקודותולאתרהאויבשל
תנועה.כדי

אלבדרךהאויבעםמהיתקלותלהימנעלהשתדליש*
יחידו-עקיפתעל-ידילהיעשותניתןהדברמכשול-המים.

שלאמכיווןאולם,כוחותיו.במערךפרצותוניצולתיו
תצפיתמתוךהדרושיםהנתוניםאתלהשיגניתןתמיד

אתלאלץכדיבאש,הסייריםפותחיםלפעמיםבלבד,
לירי.בהשיבועמדותיואתלגלותהאויב

המיםזרימתומהירותעומקומבכשול,,רוחבאתלמדוד"2*

שבו.

המכשולאתלחצותיהיהאפשרשבורדודמקוםלמצואיש*
מירבית.במהירות,תנועהכדיתוך

הצלחתההמבחן.רגעהיאהסייריםעל-ידיהמכשולצליחת
הסיור.על-ידיהצליחהשלהנבוןבארגוןרבהבמידהתלויה

השטח)לתגאיבהתאם(מטרים100עד80שלבמרחקכבר
הגדהאתוסורקיםמהרכב,למקלענים)פרט(הצוותיםיורדים
המקלעניםמוקשים.אחרוחיפושהצליחהמקומותאיתורלשם

באש,לפתיחהמתמדתבכוננותיימצאומאחור,הנשארים
עומקוהמכשול,רוחבקביעתאחריהסריקה.כוחלהגנת

שארכאוסרבלבד,אחדרכביחצההמים,זרימתומהירות
לאבטחה.הגדהעלנשארהכוח

על-ידיתפוסההשניהשהגדההאפשרותאתבחשבוןלקחתיש

מהממתמהלומת-אשהצולחיםעלשינחיתהיטב,מוסווהאויב
בהצלחה,תתבצעלאמקוםבאותוהצליחהאםלכן,ומפתיעה.

לאורךקטעיםלמצואבמטרהרכב-סיר,לשלוחהמפקרעל
שהגנתםאוהאויב,כוחותעל-ידיתפוסיםאינםאשרהמכשול,

לאורךעמדותהסיוריחידתתופסתמקרה,בכליותר.חלשה
דילוחתוךהאויב,מערכילעברלצפותממשיכההמכשול,

העיקרים,הכוחותמגיעיםכאשרהעיקריים.לכוחותשוטף

המכשול.אתאיתםיחרוחוצההסיוריחידתאליהםמצטרפת

מיבוש

הצבאמייחסאותההרבההחשיבותבולטתלעיל,האמהימן
המושקעיםוהמאמציםהרביםהמשאביםמלבדלסיור.הסובייטי
ויסודימקצועיאימוןעלרבדגשמושםאמצעים,בפיתוח
88יעיל.סייריםוהינוך
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2תשומהשתפוקה
לתכנוןמסגרות

ליפשיץיעקב

נושאיםמטבעומספקאינוהצבאיהמנהלתחום
זהתחוםנזנחעל-כן,אולילכתיבה.מעוררים""
חשי-אולם,אצלנו.ואףבעולםהצבאייםבכתבי-העת

מערכותבניתוחמדעייםכליםשלהגוברתבותם

ול-הדעתאתלתתמחייבתהצבאי,המנהלבתחום

הרשימהמשוכללים.ניתוחלאמצעימחשבההפנות

נתקליםבהםבדבריםאולידנהאינהלהלן,המוגשת

רח-בהשלכותעוסקתהיאאולםיום,יוםהמפקדים

צבא.אנשימהחלטותהנובעותבות
שלהכלכליהיועץסגןעל-ידישנכתבההרשימה

בעתידמחשבה.לעוררבעיקרמטרתההביטחון,משרד

נוספיםומאמריםרשימותלהגישהמערכתתשתדל

הצבאיות.ההשלכותעלדגשתוךהמנהל,בתחום

המערכת

קשרי-גומליןקיימיםמרכיביהןביןאשרמורכבות.במערכות

שלהמלאהההשפעהאתלהעריךבדרך-כללקשהמסועפים,
כיבעובדה,נעוץהקושיכולה.המערכתעלמסויםשינוי

לזיהויהניתנתה,רישיהעפשהרקלאישלשינויים

זיהויהאשרה,פיקעהעפשהגםאלאיחסיתבקלות

התעפשהוגלגוליהכלאחרלהתחקותוקשהומסובךמורכב

המערכת.עלתללוכה
מתוךשפותחדגםהואOlltpUt)-(Inputתשומה-תפוקה""

במסגרתת.ללוכההעפשההזיהויאתלאפשרכוונה

תשומת-תפוקה""דגםאתכלליבאופןלתארננסההמאמר

הקשו-נושאים,בניתוחליישומואפשרייםכיווניםעלולהצביע

הביטחון.במערכתרים

תשומה-תפוקהדגםהצגת

קשרימערכתלתיאורבמקורפותחתשומת-תפוקה""דגם

לשםנציג1מספרבטבלהיצור.במערכותהקיימתהגומלין

הדוגמהומצומצם.פשוטתשומה-תפוקה""דגםהמחשה
יחסיביניהםשישהכלכלהבתחוםענפיםל-3מתייחסת

גומלין.

:יסודהנחות

:סוגיםמשניתשומותענףכלקונהיצורלצרכי*
השונים.המשקענפיעל-ידיהמיוצרותתשומותא.

ביצוראינושמקורןאלהכלומרראשוניות,תשומותב.

וכד').מיובאיםגלםחומריהון,עובדים,(השוטףהמק,ומי

:שימושיםשלסוגיםלשנינמכרתענףכלשלתפוקתו*
הכהסקענפישלליצורתשומותכלומרשימושי-ביניים,א.

השונים.

וכד')יצואהשקעה,צריכה,מוצרי(סופייםשימושים

קוניתענפיםץ,,,'

ץ,//מוכריםונפים

א'

ב'

ג'

ראשוניותזשומות

להון,תמורהיבוא,(

וכד')לעבודהזמורה

קניותסך-הכל

א'

ב

ב'

1

Lu=

7 4

15

10

30

ון4י,,,.]

100

שימושים
סופיים

צריכה,(
השקעה,

יצוא)

111
20

30

50

11,
.-.-ט2,ו(4[

120

סך-הכ,
מכירוו

50

70

100

120

340

בל"י).(תשוסה-תפוקה""-1מס'טבלה

מתארותהשורותעיקריים.חלקיםמארבעהמורכבתהטבלה

קניות:מתאריםהטוריםכירות,מ

המשקענפיביןהפנימייםהגומליךקשריאתמציג-]חלק
השונים.

והתשומותהענפיםביןהגומליןקשריאתמציג,-]]חלק
קונים.שהםהראשוניות

והשימושיםהענפיםביןהגומליךקשריאתמציג-]]]חלק

תפוקתם.שלהסופיים

השימושיםביןהישיריםהקשריםאתמציג-,11חלק
מוצרישלצריכה:לדוגמה(הראשוניותוהתשומותהסופיים

המקומית).היצורבמערכתנוסףעיבודעובריםשאינםיבוא

שלמכירותיוסה"ככימלמדתב'לענףהמתייחסתהשורה
לפיל"י,ב-70הסתכמוהדגםמתייחסאליהלתקופההענף,

:הבאהפירוט

ל"י40-לשימושי-בינייםמכירות

ל"י30-סופייםלשימושיםמכירות
ל"י70-סה"כ

התפלגול"יב404שהסתכמולשימושי-הבינייםמכירות
:כדלהלן

ל"י10-א'לענףכתשומותששימשומכירות

ל"י20-עצמוב'לענףתשומותמכירת

ל"י10-ג'לענףתשומותמכירת
ל"י40-סה"כ

הענף,שלקניותסה"ככימלמדג'לענףהמתייחסהטור
לפיל"י,ב-100הסתכמוהדגםמתייחסאליהלתקופה
:הבאהפירוט

ל"י55-השוניםהמשקמענפיקניות

ל"י45-ראשוניותתשומותשלקניות
ל"י100-סה"כ

:כדלהלןהתפלגוהמשקמענפיהקניות
א'מענףקניות

ב'מענףקניות

עצםג'מענףקניות
סה"כ
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כוללהיקףעלמצביעהסופייםהשימושיםאתהמתארהטור

המקומית,היצורבמערכתשמקורןל"י100מתוכול"י,120של

ו-ג'.ב'א',המשקענפימשלושתכלומר

בהמשךהמקובל.ויישומותשומה-תפוקה""דגםהצגנוכאןעד
במערכת-זהניתוחכלישלליישומואפשרויותשתינציג

הביטחון.

חירוםלתקופתהערכות

בהיקףשוניםואמצעיםאנשיםמגיוסכתוצאהחירום,בתקופת

פעילותואתולקייםלהמשיךהאזרחיהמשקיכוללאגדול,

זאת,ועםמוחלטתעדיפותמקבליםהצבאייםהצרכיםהרגילה.
אזרחית.פעילותשלמסוימיםתחומיםולקייםלהמשיךחיוני

חירוםתקופתשלהיסודלהנחתהמתאימההמקובלתהגישה

חיוניים,מגזריםשלמצומצםמספרבמשקמגדירהקצרה,

ריתוק,שלבדרךאחריםואמצעיםאנשיםלהםלהבטיחודואגת
ולפעול.להמשיךשיוכלוכדי

השוניםוחלקיוומסועף,מורכבהינוהמודרניהמשקאולם
פעילותשתחוםיתכןהדוקים.גומליןביחסיבזהזהקשורים

לקייםיוכללאואמצעים,אנשיםלוורותקוהוכרה,שחיוניותו
לכ-חיוניותבלתיאחרות,שפעילויותמשוםסדירה,פעילות

מושבתותעזר,ושירותיבינייםחומרילוהמספקותאורה,
וכד'.רכבאנשים,מחוסר

שהיאזאת,בפעילותלאוכלוסיה.חלבשלאספקהלדוגמהניקח

ו"2ומחלבות,חקלאייםמשקיםמשולביםחיונית,ספקללא
אולםהדרושים.היצורגורמיאתבהםלרתקשידאגולהניח

מפעליםפלסטיק.אריזותגםדרושותלאוכלוסיה,החלבלהפצת
והמחסורכחיוניים,כללבדרךיוגדרולאפלסטיקמוצריליצור

חלבאספקתלשבשדברשלבסופועלולמתאימותבאריזות
לראות,הרחיקוהמתכנניםאםגםכן,עליתרלאוכלוסיה.

לזכורישהפלסטיק,מפעלשלחיוניותואתבחשבוןוהביאו
וחלקםמיבואחלקםשונים,לחומרי-גלםזקוקמצדוהואשגם

אחרים.מקומייםבמפעליםמיוצרים
צורךוישגדלהההדדיתהתלותמסתעפים,הגומליןקשרי
בתוכםולאתראותםלמפותשיסייעו-למתכנניםובשיטותבכלים

הקריטיים".ה,,צמתיםאת

צבאיכוח-אדםתכנון

תוספתכמובן,מחייבת,לסדר-הכוחותכלשהייחידההוספת
-ובעקיפיןעצמהביחידההיינו-במישריןכוח-אדםשל

מתקניםבהקמתאנשיה,בהכשרת(היחידההקמתבשלבי
אותה.והמשרתותלההמסייעותביחידותמכןולאחרוכו')

במידהולעתיםאיפוא,גדולהכוח-אדםשלהכוללתהתוספת
-זהגודלעצמה.החדשהביחידההאנשיםממספרניכרת,

ובדיקותתכנוןלצורךשחשובהוא-תללוכהתפסותה

בתיאורצורךישאותו,לחשבעל-מנת(Feasibility).היתכנות

גומליי.קשרימערכתשלמפורט

כוח-שלהתכנוןלצורכילתארשישהגומליוקשרימערכת

מערכתשללזודומותמבניותתכונותבעלתהיאצבאי,אדם

מקורי.באופןתשומה-תפוקה""דגםפותתעבורהיצור,

ההכשרהומסגרותהקורסיםאללהתייחסישיצורענפיבמקום

תפוקתם""-גומליןבקשריבזהזהקשוריםאלוהשונות.

אחרים.לקורסיםתשומה""מהווהמסוימיםקורסיםשל

כוח-האדםדרישותיוגדרוזהבדגםסופיים"כ,,שימושים

טייסתשריון,חטיבת(השונותהסד"כיחידותשלהתקניות

ומסגרותהקורסיםצבאיים.מקצועותלפימפורטות-וכד')

הלקאותו-מ,,תפוקתם"ניכרחלקמוכרים""ההכשרה
האמורות.הסד"כליחידות-אחריםלקורסיםתשומה""שאינו

מחזוריכמובן,הם,זהבדגםהעיקריתהראשונית"התשומה"

מתגייסיםאקדמית,עתודהבוגריגםאולםהחדשים,הגיוס
וכד'.לצבא-קבע

על-פישונותפירוטברמותהמוצעהדגםאתלבנותניתן

הכשרתשלאחדב,,ענף"להסתפקאפשרלמשל,כךהצורך.
נהגיב',רכבנהגי-משנהענפילמספרלפרטואונהגים,

אוגדה)(מצרפיותסד"כביחידותלהסתפקאפשרוכד'.טנקים

בכלללהסתפקאפשרשונות.ברמותלרכיביה,להתייחסאו
רמותביןונשים,גבריםביןלהפרידאוהחדשים,המתגייסים

גםזהבדגםלשלבאפשרוכד'.רפואייםפרופיליםההשכלה,
ביןכוח-אדםשלה,,זרימה"עלהמשפיעיםנוספים,גורמים

משורותטבעית""פליטהקורסים,נפל-שונותמסגרות
.וכד'.הצבא

יאפ-האמור,לדגםתפוקה-תשומהשלהניתוחשיטותישום

כוח-האדםבתחוםמרכזיותתכנוןלשאלותלהתייחסשר

המשמעויותאתבמהירותלהעריךיהיהניתןבפרטהצבאי.
הת-תוךאלטרנטיביות,סד"כתכניותשלכוח-אדםבצרכי

צוארי"עלשיצביעבאופןצבאיים,למקצועותמפורטתייחסות
מיוחדת.תשומת-לבלהםלהקדיששישפוטנציאלייםבקבוק"

כוח-אדםשלהכשרהבנושאיגםהיצור,בתחוםבבעיותכמו

לערוךשניתןוהבחינותהמוצעהדגםשלתרומתםעיקרצבאי,
לאלובנוסף(תולל1כהההשפעותבהצגתהואבאמצעותו,
הקמתמיידי).באופןלעמודכללבדרךניתןעליהןהישירות,

שלמוגדרתתוספתהתקןעל-פידורשתנוספתשריוןחטיבת
הדרו-הנוספיםהנהגיםמספרכולובצבאאולםלמשל.נהגים,

וכולליותר,גדול-התהלתישינוימאותוכתוצאה-שים
צוותישלההכשרהבמסגרותשונות,משרתותביחידותנהגים

וכו'.הטנקים

תשומה-תפוקהשיטתאתליישםהאפשרות
שלהתכבוןלתחום

לעוררכוונהמתוךשהובאהדוגמה,רקהיאצבאיכוח-אדם
עצמו.במכשירהשימושלגבינוספיםרעיונות
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באהארולףאדמירל

באפש-אחדותמדינותשלהתעניינותןגברההאחרונותבשנים

שס"טמהירותסיורבספינותלהשתמשרות
זולהתעניינותבנשק-כבד.ההמושותזעירותלוחמהכיחידות
אולשנללהשואפותמבוססיםצייםבעלותמדינותהןשותפות
שברשותן,הימיהכוחאשרמדינותוהןצייהן,אתלהרחיב
אתבדרך-כלל,רוכשות,האחרונותדרכו.בראשיתמצויעודנו

ואכןהמתועשות,המדינותמןשלהןהמהירותהסיורספינות
הסקנדינביותבארצותבגרמניה,בצרפת,בבריטניה,המספנות
זעירות,קומפקטיותיחידות-לוחמהבבנייתהתמחווארה"ב,
כוחןאתכעתמנסותהמתפתחותשהמדינותנראה,ובייצואן.
לרוב,מבוצעת,אגב,הבניה,מהירות.סיורספינותבבניית
המנוסות.המספנותשלבזיכיון

ה-70.לשנותשתוכננובניהתכניותנסקורזהמאמרבמסגרת

הסיורספינותשלהרביםהסוגיםזהבמאמריידונולא
ורקאךוהמשמשותטון,ממאהפחותבנותשהןהמהירות
וכןובעלות-בריתהברה"מללוחמה.ולאאבטחהבתפקידי
דגמי3שמאזמשוםזה,במאמרהןגםיכללולאלקוחותיה
השישים,שנותבאמצעה,,סטנקה"וספינותה,,אוסה"ספינות

לנכוןמצאהברה"מחדשות.ספינות-סיורבברה"מפותחולא
שהןננוצ'קה","הדגםלפיקטנות,קורבטותעתה,לעתלפתח,
ועוצמה.עמידהכוחיותר,טובשיטכושרבעלות

הסס"מיתרונותניצול
ארזך,טוותבעליעצמאיים,עוקבי-מטרה,ים-ים,טיליפיתות

לבנותהמתכננים.אתמחדשהמריצויותר,כבדיםוראשי-נפץ
הפיתרוןמציאתהיה,נוסףממריץגורםמהירות.סיורספינות

המרכיביםרבתהטיליםמערכתהצבתאתשיאפשרהטכנולוגי
ביעילותן.לפגועמבלימהירות,סיורספינותעלוהמשקל

-לטורפדובהשוואהיותר,קטןנפץראשאמנםישלטיל
מי-חופיםבלוחמתהרסנילכלי-נשקבהעדנחשבאשר

מהירותהבשלאולם-מהירהספינת-סיורעלמוצבבהיותו
שליותרהגדולוהטווחהחדישההסיורספינתשליותרהגבוהה

לאיתורהסיכוייםקלושיםעליה,המוצביםהחדשיםכלי-הנשק.
יותר.רבשלההפעולהוחופשתמרונהמרחבולכןמקומה
ה,,סטיקס",עםברה"מ,היתהאלויתרונותביאסוםהחלוצה

היטבהמוכרותוה,[אוסה"ה,,קומר"על-גביהותקןאשר
הים-יםטיליאתמציגה2מס'טבלהתונש-60.מתחילת

דומיםכולםהמערבי.בגושבשימושכיוםהמצוייםהחשובים,
חלףכיוםוגודל.מהירותראשי-הנפץ,משקלבמינוח,למדי
הטיליםאתשכללבמערבהראשוןהים-יםטילידורשלזמנו

SS12Mמהירותסיורספינותעל-גביהותקנואשרנטונו","או
ה-60.בשנות
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טיליםשלחדשדור

הסיורספינותאתמשתררהחדישים,הים-יםבטיליהשימוש
על-ידיהנחיהחוט,על-ידיבהנחילהטקטיתמתלותהמהירות

רקמקבלהטיל,המטרה.הארתעלשהתבססושיטותאוקרן,
הראשוןהמעוףשלבהספינה.ממחושיהשיגורנתוניאת

שהשלבבעודאינרציאלית,הנחייהעל-ידיבדרך-כלל,מבוקר,
מערכתאוטלביזיה,רדיו,ראדארבאמצעותמתבצעהסופי
לבייתשתפקידההטיל,בראשהמצויהאדומה,תתמטרהחיפוש

מד-רוםאורדיו,ראדארבעליטיליםהמטרה.אלהטילאת

מחליקיםכמעטמאוד,נמוךבגובהבדרך-כלל,נעיםמכ"מי,
אתלצפותלאתרם,קשהולכןמטרתםלעברהמיםעל-פני

להשמידם.אובכיוונםהשינויים

הואליצואמכירותשלבמונחיםכהעדביותרהמצליההטיל
Exocet.אומץאוטומט""הצרפתי-איטלקיהטילהצרפתי
Swordfish,מדגםההידרופוילספינתעלהעכשויתבגרסתו
פריגטותועשרוונצואליות,Constitutionספינותשלוש

AlpinoSuperעבורו-4איטליה,עבורמהן)6איטלקיות
על-ידיכנראהיתמלאואיטליהשלנוספיםצרכיםפרו).

.Teseoטמוטוא,,ל-1"מאשריותרארוךטווחישזהלדגם

חדישה.ביותבמערכתיוחלףהביותמנגנוןוראש

ישראל.מתוצרתה,,גבריאל"היאלציוןהראויההטיליםמערכת

מערכתלב.לשימתהראוייםיצואלממדיהגיעהזומערכת
כברעברהואשרהמומחיםבקרבהיוםלשיחתהנחשבתאחרת,

HarPoonהטילמערכתהיאהניסוי,מבחניאתבהצלחה
הואלו,המקבילהאירופאיכדגםזה,טילארה"ב.מתוצרת

יותרגדולשלוהאשטווחאךעצמאיות,תכונותאותןבעל
יותר.אדיריםשלוהנפץוראשי

הסיפוןעלהמורכביםממכליםמשוגריםאלהטיליםשלרובם
מופעלזאת,לעומתה,,גבריאל",קבועים.ואזימוטגובהבזוית

בגרסאותגםמתוכנןהואמתכוונן.רב-טילימשגרעל-ידי
טיליםHarpoon.האמריקניהטילשללאלוהדומותאחדות

הסיפון.עללתחזוקהנזקקיםואינםכפגזיםנחשביםאלה

בהיותוזה,נשקחוט.על-ידיהמונחההטורפדועידןחלףטרם

עדייןנחשבבעבר,מאשריותרגדוליםומהירותטווחבעל

מסתברזהדברהמהירות.הסיורספינותעבורמתקפהלנשק
ומערב-גרמניה,שבדיהבצרפת,רקלאשנעשופיתוחיםעל-ידי

לצייןמענייןגרמניה).מזרח(ברית-ורשהבארצותגםאלא

השוכנותהמדינותשלהמהירותהסיורשלספינותזהבנושא
בעלתודנמרקSplca,11בעלתשבדיה(הבלטיהיםלחופי
הטורפדונחשב-המהירה)הסיורספינתשלהחדשהדגם
מי-חופיםללוחמתבמעלההראשוניםמכלי-הנשקלאחדהחדש

גםהטורפדומתוכנןאחריםבדגמיםזו.למטרהמתוכנןוהוא
1(.מס'טבלהראה(משניכנשק

לסס"מתותחים

להגנהמתאימיםמ"מל-76מ"מ30ביןנעשקוטרםתותחים
ומלחמהוקצריםבינונייםבטווחיםאויריתהגנהדהיינועצמית,
הגבוהה,האוטומציהודרגתזוכפולהתכונהימיות.במטרות

מהירותבעליתותחיםלפיתוחהביאוהמפתחים,,השיגואותה

לקוטרקרבהמרעומיקוטרהקטנתרב.אשוקצבגבוההלוע
עוצמת-אתשיפראשרנוסף,גורםהיוותהומטהמ"מ57של

אוטו-מתקניםהחדרתבעקבותהמהירה.הסיורבספינתהאש

הספינהעלהמשקלופחתהמקוםהורחבגבוהה,ברמהמטיים

הגדלתכגוןאחרים,לתפקידיםלשמשיכולשנותר,והמקום
התחמושת.מלאי

בדרךשנבחרוהאוטומטי,הנשקסוגימוצגים1מס'בטבלה

הםאלהתותחיםבשוק.המצויותהרבות,הגרסאותביןכלל

מתוגבר,הספינהשלההגנתינשקהמכ"ם.בקרתבעליכולם
הוחלטטרםומקלעים.מ"מ20תותחעל-ידיקרובות,לעיתים

מכ"ם,על-ידיהמונחהטילים,נגדקלתותחפיתוחעל

נמצאותזאת,לעומתמ').מ-600פחות(קצרבטווחלהגנה
גילויאמצעיבעלותרב-קניות,מערכותבפיתוחכיום

מערכתהןלכךדוגמותשתיאש.בקרתומערכתומעקב,
Phalanx'-שש-קניתותחהכוללתדינמיקס,ג'נרלמתוצרתה

שהואאלקטריקג'נרלמתוצרתא791-1-הומ"מ,20שלבקוטר
התקןהואאחרמבטיחפיתוחמ"מ.20שלבקוטרתלת-קני

סיכוייאתיגדילאשרומטה,מ"מ40קליברעבורראדאר

גובשהטרםהאחרון.מעופםבשלבמתקרביםבטיליםהפגיעה החלטה.
מהירהסיורלספינתהמתאיםקלים-אוירטיללפיתוח

אתלהחליףאולהשליםיכולאשרטון,500עדשמשקלה
מערכותקצר.בטווחעצמית,להגנהכיוםהמשמשיםהמקלעים

Roland,Navalise,Crotale,Catulle,Stinger,הןזהמסוג
BlowpipeShorts.Seawolf.-ו

צוללותנגדפיתרוןנמצאטרם
ספינותעלצוללותנגדמיוחדלוחמהציודקייםלאעדיין
111tlaguarאתלהוציאה-70,שנותשלהמהירותהסיור
קורבטותכגוןיותרגדולותיחידותעבורבמיוחדשמורזהציוד

בקרת-אשומערכותיעיליםומעקבגילויאמצעיופריגטות.

לספינותבמיוחדמתאימיםאלהכלכיום,בשימושהנמצאים
המאיישהצוותוגודלהאבזריםכמותמשקל,מבחינתסיור,

התאמתןהואהללוהמערכותלכלהמשותףהמכנהאותן.
לטורפדוגםלהתאימןניתןדו-תכליתי.ולתותחים-יםלטילי
מתאימהמערנות,בהתקנתרב-גוניותציוד.תוספתעל-ידי
המערכתבמשקלן.המוגבלותהמהירותהסיורלספינותביותר

לגילויממכ"םמורכבתלמשל,Signaalשלהקומפקטית
אחרות,ייצורבחברותאש.ובקרתביותומערכתועיקוב,
אתהמסרבלותאחדותמערכותעל-ידינעשותאלופעולות
הטיפול.

ברובוחסרונות.יתרונותכמובןישנםהמערכותסוגילשני
בנפרדבנויותהןוכאשרהמכ"םאנטנותמיוצבותהמקרים
ממערכותלכמהוהמכ"ם.האשבקרתמערכותלפחות,מיוצבים,

מןהמידעטלביזיה.מצלמותלכךבנוסףמותאמותהאשבקרת
היברידייםאודיגיטלייםמחשביםעל-ידימעובדהמערכת

לאיתורמופעלאופטי,לעיקובציודקבועות.תכניותבעלי
עשויזהציודמכ"ם.איפולאוהפרעותקשים,מכ"םבתנאי
מערכותבמקוםטלביזיה.למצלמותהצורךבעתמחוברלהיות

אור,בהגברהמצוידותטלביזיהמצלמותלשמשיכולותאלו
באמצעותהמטרהאחרלעקיבהציודאותת-אדום,מערכת

לייזר.קרני

ישאליוניכר.הואוגילויבקרהלציודהדרושהמקום
רדיוניווט,ציודעל-ידיה,,נתפס"המקוםאתלהוסיף
דרושIaguarב-111הרגילים.אלקטרוניתלחימהואמצעי
האלחוט,חדרהמלחמה,חדרעבורמ"ר50שלמרחבלמעשה

197533ספטמבר246,מערכות"



מהירותסיורספינותעלטכנייםנתונים-1מס'טבלה

מהירותמס'עוצמתעוצמהדחישוקערוחבאורךכמותיצרןהוזמןכינוי
מקסימליתמדחפיםיחידהכלליתבטונות)(מ')(מ')(מוזמנתעל-ידי

קשר)ו"יי(כ"ס/ט')(כ"ס)(

MantaאקוודורL~rssen336.35.82.01349,00067341

JhgarenשבדיהMeka-Bergens1636.56.2.511457,00048235
Verk.niska

PMFפרוייקטEsterel-407.31.915210,50070340

13011,20086340א.נ.Mitsubishi3359.2יפןזקוו

CPICקוריאהדרוםBoatbTacoma1305.51.8725,40075340

53440שCMN4477.12.526014,0יווןCombattanteוו
Komothoi

CMN4477.12.528514,40054438.5מלזיהCombattanteוו
Ganas

CMN20477.12.525614,40054438גרמניהCombattanteוו
1488

CombattanteאיראןCMN4477.12.526014,00053440

12447.11.623513,50057340א8ה8"ןסחפשבדיהק118801
Norrkeping

24013,50056340א.נ.א.נ.Frederikshavn844דנמרקקק8

1])aguar-LUrssen)5(44.97.02.4254.440-א.נ
Variant1

L~rssen)5(44.97.02.125514,40056440דרוםJaguarן,
Varlant2אמריקה

11JaguarמזרחצפוןLOrssen)5(44.97.43226514,40054438
3Variantאסיה

TenacityאנגליהVosper1447.922013,50060340נא
Thornycroft

ConstitucibnונצואלהVosper637.7,200-2נ.א.א.נ.א.נ-
Thornycroft

23016,800-242נא6146.57.0פייחTrigosoאיטליהקזק0

-14,000804נא.א.נ.א.נ.נ.א.3וחBoatb.78008דרוםק8עע
קוריאה

432-א.נ.758.17.62.5415מספנותישראלרשף
ישראל

Kr~gerLdrssen,1057.47.82.537818,00048438גרמניה,1438

]1CombattanteיווןCMN451.27.81.935018,000440
51.5

58.17.82.741018,00044436.5א.נ.L~rssenאירופהaguar~ו]]
Variantקק8-

[[[JaguarהמזרחL~rssen.58.17.62.83989,00023229א.נ
ASW-Variantהתיכון

נ.א.57.57.62.540811,040274א.נ.SFCN/DTCNמרוקוחק72,4

SFCN/DTCN-83.29.02.453620,00037.4436.5פרוייקטחק728

Swordfish,איטליהAlinavl-22.9)10.8(7.5()1.9164.55,000/16277-)8(51
PHM,גרמניה,ארה"בBoeing-40.289)14.5(2.6)2.8(21.818,000/134069-50)12(

איטליה
נתוניםאין=א.נ.*
.לשלהימימילמהירות=קשרי*
'.מ'1,852=ימימיל***

נלל,עשו,ג,נמשש4,,,',,,,ןג,,,,,,.,)נ2פנ"נ_,1,,,,1,.נננ24נ
ן.,(:,,י,"לנ,4~ם(;ננ111,,!,



הנעהחימוש
ימי/מילטווחעוצמת-הנעהסוגחימושמערכתטורפדותתותחיםטילים נתונהבמהירותמנועסימוןנוסףבקרתים-ים

***קשר)(כ"ס)(אש
3MTU3,000700/30דיזלמשגרי8%1א.נ.*1%40/704%53.3-

כפוליםרקיטות
Penguin457/70"1-Philipsנ.א.23,500אה028ע276זי09דיזלמוקשיםמטולי

2009LV
Exocet43033,500,000/181אה028ע276זי09דיזל-א.נ.-%2י

ן2א004
נ.א.2,300םזנא2003-א.נ.53.3"404"2-

Mltsub2ס MC3124WZגז/דיזלן
נ.א.AVCO-Lycoming3,8001משגרי2%40א.נ.-2"301 ז[52רימונים

outboard2באה-(לזיד/זג2מקלעים2
4Exocet!09/5353.3"2יעואVega-3,500800/25חה276.028זי409דיזל

Exocet2%57/701-Vega-43,600800/25אה[,ו6ו,835ז098דיזל
40/70%1

Exocet476/62"1-Vega43,600600/30אה[811ו/835ז098דיזלמוקשיםכנטולי
40/70"1

4Harpoon1"35/90!53.3"2יעVega-3,500800/25א0284י/276זו,409דיזל

א.נ.ProteusHH34,500גזטורב'רקטותמשגרי6%53.3Philipsעע57/70%1-
2009LVתאורה

נ.א.34,500חחProteusגזטורב'רקטותמשגריא.נ.53.3"4עע76/62%1יש
תאורה1"57/70

Exocet41%76/62-.דיזל-א.נMTU4.א.נ.א.נ 35/901"1

43,600,000/301אהס61ו/835ז098דיזלמקלעיםSlgnaal2-57/70%1גבריאל5
40/70"1

נ.א.43,600חהס61ע835ז098דיזלרקטותמשגרי2אה76/62%153.3%222
תאורה40/70%2

Seakiller235/901%1-Contraves-'גזטורבProteusא.נ.34,500חח
Mk2HunterSea

Otomat376/62"3-Glorgio8דיזל-פחMD16V~8TBW23,800.א.ן
1mod10.א.נ

Otomat/476/62%1.גזטורב'-א.נLycomingAvco62,800.א.נ
זק7088053

43,500550/39אה028ע276זי09דיזלנ.א.א.נ.א.נ.נ.א.8א8יקססח

1,500/30נ.א.MTU4דיזלפצצותמטולי4ציוד-76/622%גבריאל7 מ20%2עומקישראלי

Exocet476/62"2א.נ.44,500אה/(61י,659ז198דיזל8[40עיחה225/72"53.3יע

Exocet476/62"22"53.3יעVegaSATINא.נ.44,500א1987659,1614דיזל 301%2

Harpoon876/62%1-819]8844,500700/35אה4ו6ע659ז198דיזל-ח 35/90!"2

1%76/624xASWSignaal;24,5002,260/28א1987659.6144דיזלמטולי2מגל"צ
עומקפצצות40/701"

4Exocet1%76/62-Vega-י/42,7602,50061דיזל
40/70"1

Exocet478/62%2-Optlonal-ע04261דיזלSACM45,000700/30
2Vegaא20

2SSM1%78/62-10mod11לזיד/זג3-א.נProteus+-1](5,000/162440/41
SSM476/62"1-WM282"20!16,000/13401500/40אה82-40052י,33[לזיד/זג8יו"כ

כפולים-1
גזטורבינתצירוף-2

דיזלומנועגזתניברוט_3,....



הפעו-ליעילות.חיוניגורםהואהמרחבאליהם.הנלווהוהציוד

טילים,התקפתמפניההגנהשיעילותמשוםהנשק,שללות

שזמןמאחרהמערכת.שלביותרהקצרהתגובהבזמןתלויה

גסאלאהנתונים,לקבלתהדרושהזמןאתרקלאכוללהתגובה
להכנתהדרושלזמןבמקבילהנעשיםוהערכה,עיבודלגילוי,

כההואהפעולהשמחירמפתיעזהאיןאזיליריה,כלי-הנשק

דו-תכליתי.תותחמערכותלגביגםנכוןזהדברגבוה.

כמופעולותנוספותוהגנה,בתקיפההכרוכותלפעולותכאשר
צורךאואחרות,ספינותעםפעולהשיתוףטקטי,פיקוד

אלופעולותכאשראולמחשבממחשבמטרהנתונילהעביר

נוספת,במעהכת-מחשבצורךישאוטומטיות,במערכותנעשות
כדיתוךהדירותתכניותולתכנתבנתונים,להזינהשניתן

מערכות-המאחדתהיחידההמהירההסיורספינתהפעולה.

הנמצאתהגרמנית,ה-5-143היאאוטומטיתוהנחיהבקרה
מערכת(AGISמערכתמופעלתזובספינהבניה.בתהליכי

הצרפתיה-'SENITמןהגזורהדומהמערכתקרב).מידעמרכז

ומתוכ-ימי)מידעלעיבודאוטומטיתמערכת(SATINנקראת

Combattante.111הספינהדגםעבורננת

יקרובקרת-אש,הנחיהעקיבה,לגילוי,הציודמחירכיברור

אומדויקיםבלתייהיוהמודרנייםכלי-הנשקאולםמאוד,
המתקניםכלעליו.לוותראיןולכןזהציודללאמאוד,איטיים

המגדיליםניכר,משקלאףמהווים1(מס'טבלהראה(הללו

צריךזה,משקללשאתמסוגליםלהיותכדיהספינה.דחיאת

מלחמהספינותבבנייתאולם,המהירות.מןמעטעללוותר

הסיורכספינותקטנות,לוחמהיחידותובפרט-מסובכות

הדרישותאתתמידלספקלאטבעיזההרי-המהירות

עדמתגשמותהדרישותרובהנשק.מערכתלשלמותהשואפות

בהןלהשיגשחיוניאלורקנבחרותבההמסוימת,לנקודה

הן,זהמסוגדרישותוטקטי.מבצעיניתוחעל-ידישלמות

גורמותאלותכונותקצר.תגובהוזמןארוךאשטווחלמשל,

מלחמהלספינותכבדאיוםמהוותאלוזעירותשיחידותלכך

שלעוצמת-האשעולהרביםבמקריםבעצם,יותר.גדולות
יותר.גדולותספינותכמהשלזועלהמהירההסיורספינת

סס"משלבניהעקרונות

המהירותהסיורספינותבוניאתהינחואשרהבניהעקרונות

מעוגלאניהבגוףמשתמשיםבימינובוטלו.השישיםשנותלאורך

בחתךהספינהגוףאתלבנותהעדיפובעבררוחבי.צילועעם

שקול.דחףלכוחיותרגבוההמהירותאיפשראשרו,,האות
ממנההנובעותוהגרסאותBraveסדרתהיוזהמסוגספינות
שיוצאהנורבגי,Nastyהדגםו-'SlvenSuoa.Perkaoa,כדגמי

זה.בניהסוגהואגםמייצגויון,טורקיהלארה"ב,
הספינהשהפגינההגביההשהמהירותשנתבררלאחרכיום

לאטובים,אוירמזגבתנאירקברת-ביצועלמעשההיתה
מצבשלכפונקציההמהירותאיבודכעדיף.זהחתךרואים
רוחבי.צילועבעלימעוגליםבגופיםמאשריותררבהואהים,

ולתאוצהכבדיםלזעזועימזהמסוגספינהגוףנכנעלכך,נוסף
בעלאגיחבגוףוהצוות.הנשקבביצועיהפוגעיםאנכית,
מפחיתרקלאאשרדבריותר,רחבהחרטוםרוחבי,צילוע

התנועהאתמאטגםאלאמחצית,לכדיהמיםנתיזתאת
הירכתיים.שלהפסיעתית

עםמרותכתמפלדהעשוייםהמהירותהסיורספינותגופירוב

מבנהעםרחוקות,ולעיתיםקלה,מסגסוגתעשויותצלעות
האמריקניCPICהדגםלעומתקלת-משקל.מסגסוגתעילי

שבבנייתוPMFהצרפתיוהדגםמסגסוגות,כולוהבנוי

מורכב.ממבנה5-143הגרמניהדגםבנויעץ,בגופיהשתמשו
הצלעותמעץ.עשויהתלת-שכבתיתחיצוניתקליפהלויש

בסג-מרותכותבסיפוןהתומכותוהקורותאטומות,יחידותהן

עשויותהמכונות,עבורוהפלטפורמותהאורכייםהחיזוקיםסוגת.

מוקדם,עיבודעםמרותכתמפלדה

טון.400בתספינהעבורבמינויחידהואזהבניהעקרון

אומץאלאכלשהי,מספנהשלממסורתהנובעהואשאיןברור
זכוכיתבסיביהשימושמגנטיים.שדותלמנועכדי.מתחילה

זה,מאמרעוסקבהןבספינותכהעדהונהגלאבניהכחומר

חופיםמשמרבספינותרקהעילי.המבנהעבוררקאלא

שסוגלשערישאולםטהורים.זכוכיתבסיביהשתמשוקטנות
לעין,הנראהבעתידמהירותסיורספינותעבוריונהגזהבניה

להשקיעש"מוהסכוםאנטי-מגנטיותתכונותבעלשהואמשום

הראשוןצעדהאתצעדהשאנגליהלאחרנמוך.כשיפוצו
יכולהמלאים,זכוכיתמסיבישלההמוקשיםשולותבבניית

הגיוניכהמשךזכוכית,מסיביסיורלספינתתכניתלהתקבל

זו.במגמה

ולכןי-0.43.0,ביןנעהיוםהתכנוןשלכ6)((התיבהמקדם

אמוריםהדבריםיותר.מוקדמיםמתכנוניםשונהאינוכמעט

השוקע7.4-6.ביןהנע)8/[(המהירותמקדםלגביגם

האחרוניםהערכיםכאשרמ',2.8-מ'2ביןנעהמוקטן

דגמיהן.כלעלטון,ש--40053שלגודלבסדרספינותעבורהם

במיםלשוטאלוספינותשעלמכך,נובעהנמוךהשוקע

משפרותהדחי,הגדלתעםיחדהאניהגובההגדלתרדודים.

הבולטעל-ידיבעיקרגרועים,יםבתנאיהעמידותאת

(Freeboard).המוגדל
אב"כהגנתבעלותאואוירממוזגותהןרבותסיורספינות

רדיואקטיביים.אומזוהמיםבאזורי-יםהישרדותהמאפשרת

לנטרולבמערכותהמצוידותספינותגםלמצואכברניתן
אלומערכותהספינה.שלהמגנטשדהלצמצוםאוהמג'קט
נפציםעםמוקשי-יםצפוייםבהםבאזוריםלשימושמיועדות
היאאחרתחשובהמערכתהמתאימים.בעומקיםמגנטיים

לשימוש,הוכנסוטרםאלומערכותאולםמיוחדת,יצובמערכת

בודדים.למקריםפרט
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ההנעהמערכות
מונעהרגילות,המהירות,הסיורספינותשלהגדולהרוב

דרךקבועה,פסיעהבעלימדחפיםהמנהייםדיזלמנועיעל-ידי
הנעהמערכותהןזהמכלליוצאותדו-כיוונית.הפחתהתיבת
החדרו,הדניהסטי"להשבדי,11Spicaשלגזטורבינותשל

דרום-עבורבארה"בייצורבתהליךהנמצעPSMldוהדגם
להנעההניסיוןהצלחתבעקבותבאואלודוגמותקוריאה.
הסיורספינותשלהקודמיםבדגמיםגזטורבינותבעזרת

ו-.SpicaSlventAsheville,כ-1המהירות

מגרמניה,MTUשלהמעוליםהביצועיםבעליהדיזלמנועי
לאהיצורבשדהמוביליםהםבמיוחד.רחבבשימושנמצאים

נמצאיםגםאלאוצרפת,גרמניהמספנותשלבפרויקטיםרק
בונהMTUאחרות.אירופאיותמספנותשלבתכנוניםבשימוש
שלושהשלהקודמיםהפיתוחיםבסיסעלמעוליםדיזלמנועי
הכוחע(ן4-וtMercedes-BenzMaybach.54מנועיםבוני

כ"ס.6,000הואמהירותרביהדיזלמנועישלהמקסימלי

)114)[(.ק"ג/כ"סל-1.52.7ביןהיאלמשקלביחסהעוצמה
ה-בימינו,ביותרהגדולההעוצמהבעלהמנועאולם

בתכנון,אובבניהפרויקטבשוםנכלללאו4נ021וז659ך[298
רקMTUשלמתקדםכפיתוחבשוקהופיעשהואמשום

בעתכ"ס/ליטרל-2642ביןמפיקזהמנועזו.שנהבתחילת
דחיסהביחסלדקהסיבובים1900עד1500שלבמהירותשיט

גז-טורבוצרג'רעםכסטנדרטמותאםהוא16.עד13של
פליטה.

בוכנה.וצינון(Charge)מטעןצינוןבעלהואהחדשהסוג
טובההיאגר'/כ"ס/שעה160-שלוהמיוחדתהדלקתצרוכת
המנועביצועשלכפונקציההדלקתצרוכתעקומתבמיוחד.

מטעןבתנאיגםאפשריתחסכוניתשפעולהכךישרה,היא
המנועבמים,שקטהתנועהעלעומדתהדרישהכאשרחלקי.
כ"ס8,000בעלהמנועפיתוחגמיש.באופןלהתאמהניתן

גבוה.הספקבעלמהירמנועלבנותלציוןראויניסיוןמהווה
ישמשלו,הדרושההמיוחדתהתמסורתבצירוףזה,מסוגמנוע

כעתהמנועים.המתוכנניםאףבעתאתשיחליףדו-ציריכמתקן
מורכבוהואב4ר[2761104סימונוCombattante.ה-111עבור

בהצלחהעברזהמנוען0284וו276ך[ו,09.מנועשלמרכיבים
שעות500בןקבלהומבחןזושנהבתחילתיבשהרצהניסוי
עוצמתהגדלתעלעבודהנעשיתכיוםהגרמני.הציעבור

יחידתעדייןלואיןכיאםב"ס,ל-10,000המנועהספק)(

כברמומשהגזטורבינותבעזרתהנעהכיאםתמסורת.
מסוגבריטיותסיורבספינות-שנים25לפני-לראשונה
MTB559למשלכמו:Pathfinder.-ה,Boldלומרניתןהרי

סוגאומץקרובות,שלעיתיםכיום,
הנעה-

בספינותיותרזה

בצירוףאםבסס"מ,מאשרומשחתותפריגטותכמוכבדות

מקרה,בכלנבחרההגזטורבינתבלעדיו.ואםדיזלמנוע
מקסימליתלמהירותהיתהסס"מעבורהעדיפההדרישהבו

ימי.מיל1,000עד500שלבטווחרצופה

כאשרדיזל.מנועמשלנמוךוהדלק,ההנעהמתקןמשקל
לטוו-דרדסהישרצופה,מקסימליתלמהירותלדרישהבצירוף

גז,טורבינתעלדיזלמנועעדיףחלקי,בהספקארוכיםחים
בתנאיהטורבינהשלהגרועההסגוליתהדלקצריכתבגלל

זו,מגרעתעללהתגברכדישוניםנסיונותנעשוחלקי.הספק
טורבינות.מספרביןלצירהדרושההספקפיצוללמשל

שעודףכיווןמגבלות,הפתרונותלכל"2סס"מ,שלבמקרה

לפגועעלולובקרה,מצמדיםהתמסורות,מערכותעבורהמשקל
כיוםהספינות.שלעוצמת-האשתיפגעלפיכךהנשק,במשקל
שלבתחוםגזטורבינותשלכוחמתקניבשימושמצויים

מתוצרתה-.Proteusהיאמצויינתדוגמהכ"ס.5,000עד
Rolls-Royceלשימוששעברבעשורכברלשימוששהוכנס

Tenacity11SPica,עבורוכיוםSpicaו-Brave1מסוגבספינות
14,000שלהספקחלוקתשלהפיתרוןהחדש.הדניההסס"מ

המניעהמפוצלת,תמסורתמערכתעל-ידיגזמטורבינתכ"ס

על-ידיאומץאשר(Pitch),משתנהפסיעהעםמדחפים2

Aihevilleפסיעהבעלמדחףכיום.בתכנוניםשובהופיעלא

שלהנעהבמערכותואמיןמקובלרכיבכיוםהואמשתנה
גז.טורבינות

טונותל-100400ביןסס"מתכנוניהמכילה1מס'טבלה
בניסויקשר45עדמהירויותלהשיגשניתןשלמרותמראה

ועמידותיחסית,חדיש,נשקעםהסס"משמהירותהריהרצה,

ללאקשר.ל-40מתחתבדרך-כללהיאשונים,יםבתנאיטובה
מבצעית.פעילותבשעתיותרקטנההמהירותתהיהספק

חשמלמערכותעבורדרישות
בקרהServo,מערכותהגילוי,אמצעיבמספרהכלליהגידול
מערכתמצריךחשמל,בכוחמוחלטתתלותהתלוייםונשק,
מספיקותעתודותעםחשמלשלוחלוקההספקליצירתאמינה

נראהזו,תכונהשלוהולךהגדלמשקלהלפיכך,קרב.לשעת
שלבסס"מהדחילעומתהחשמלמערכותבמשקלשחלבגידול

ל-8%--9.מ-3%--4-האחרונותהשניםב-30הגרמניהצי

דיזל,על-ידיהמונעיםמגנרטוריםבדרך-כלל,בא,ההספק

נמצאיםגזטורבינותעל-ידיהמונעיםגנרטוריםכיאם
נפרדיםמדוריםבשניגנרטורים,4עד3וגובר.הולךבשימוש

שלגודלבסדרהםהקרבעתודותמקובלת.תופעההםלפחות,
Spicaב-11כמומסוימיםבתכנוניםכיאםלפחות,60%

רבהחשיבותישואכןל-100%,הגודלסדרמגיעהו-5-143
ובתדירותבמתחצורךישלדוגמה:גדולה.ולעוצמהלאיכות
והבקרה,הפיקודהנשק,ממערכותגדולחלקעבורקבועים
וכף.אוטומטייםתותחיםשלהנעהמערכותעבורשיאעומסי

חדישותבניהשיטות

יותרטובהעמידותיותר,גבוהותמהירויותלהשיגהנסיונות
קטנותספינותשלמהירותןעלהיםמצבהשפעתוהקטנתבים

הסנפיריתעקרוןהוכרה-40בשנותרב.זמןארכוכסס"מ,

(Hydrofoil)שהביאההדרךפריצתאךזו,לבעיהאמיןכפיתרון

ובמחקרבפיתוחרקנעשתהזה,בתחוםמעשיותלתוצאות
מליון85ועלהשנה15שארךהאמריקני,הצישלרב,היקף

וברה"מ,קנדהאירופה,במערבהנהוגותלשיטותבניגודדולר.

סנפיריםאועצמי,יצובבעליחלקיתשקועיםסנפיריםשל
האמריקניתבתכניתהושםבמלואם,ושקועיםחלקיתשקועים

עומקפיקוחקייםכאשרבמלואםמשוקעיםסנפיריםעלדגש
שלמצבואוטומטי.אלקטרוניבקרהמנגנוןעל-ידימתמיד
ספינותעבורהבאים,התכנוןאופייניאתמאפשרכיום,הפיתוח

:טונות300עד
0.35מעלCoefficients)(Warloadקרבמטעןמקדמי*

שקט.ביםקשר50מעלרצופהמקסימליתבמהירות
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מץף1ץא*--7-ךךשHal~poon,,,841.ז,ס"ס-,ס'ס,,,סיקי.

י4154יו4א...

ק4..:-,".

הכבדהסוגעלהנמנותהספינותבין
ה,,רשף"סדרתמצויותסס"משל

גרמניהשל5-143סדרתהישראלית,
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במי-חופיםםי-5שלבמצבבלכד,5%שלמהירותהורדת*

התיכון.והיםהצפוניהיםהבלטי,היםכמו

לסס"מיחסיתבלבד,30%בערךשלאנכיתתאוצה*

קונבנציונלי.

זניחות.(Pitch)ועלרוד)011(1(גלגולזוית*

ההנעהמערכתממשקל60%שמשקלההנעהמערכת*
דומה.במהירותהנעקונבנציונליבסס"מ

מרכיבישלושתשלמצויןצירוףמאפשרהסנפיריתעקרוןרק
כתנאיועמידותמשתלםמטעןמהירות,-קרבבשעתהיעילות

עקרוןבקבלתומכווןמדריךגורםהיואלהאופייניםים.
בו.הכרוכותהגבוהותהבניההוצאותעל-אףזאת,הסנפירית.

למשלנשק,למערכותהיעולהרחבתגםמאפשרזה,עיקרוןיעול
צוותיעילותקשה,ביםיותריעילהאשלדחי,עוצמת-אשיותר

ומשחתותפריגטותעל-פניחשובמהירותויתרוןיותר,גבוהה

זה,בשלבהטכניהפיתוחמןהמסקנותהים.במצבתלותללא
הצישלסנפיריותשלטיפוסאבותמספרשלוהתכונות
הנ"ל.בעיקרוןלהשתמשאחריםצייםגםהובילוהאמריקני,

הראשוןהצעדאתעשתהשאיטליהמראה1מס'טבלה
ספינות4עודלבנותומתכוננתswordfishהסנפיריתעם

שלהטיליםסנפיריתצועדתבעקבותיהזה.תכנוןעל-פי
NATOגרמניה-המערביתארה"ב,ביןהפעולהבשיתוף

30תבנהארה"בקצר.זמןבתוךתושלםאשר-ואיטליה
4.-ואיטליההמערביתגרמניהספינות,
טון,3.6בתסנפיריתשלהדגםעלמוצלחים.ניסוייםלאחר
אולםבטילים,המצוידטונות56בןאב-טיפוסבצרפתתוכנן
ביצעהיפןגםהתכנית.מימושאתמעכבוהכלכליותסיבות

בתהסנפיריתעלשונותהנעהמערכותניסויארוךזמןבמשך
בנותסנפיריות14עבורראשונידגםשהיאHayate,הטון80
טון,156בתTuryaהסובייטיתהסנפיריתהופעתטון.180

טורפדות,-העיקריונשקהעמוקים,במיםלהפליגשנועדה
ארוכההפסקהלאחרלנצלמתכוננתשברה"מלכךסימןמהווה

זה.בתחוםהסנפיריותיתרוןאתסס"מ,בפיתוח
בצורתורקלאכיוםלהשתרשהחלהרחפת,-אתרפיתרון

ביםסיורלמשימותגםאלאאמפיביות,לפעולותהמקורית

אתבינהBHCמבריטניה.באהזוגישהלשינויהיוזמהקשה.
בנותאלורחפותהאירני.הציעבורי811.75.11הרחפת

לשאתמתוכננותהןטון.16-14שלמשתלםומטעןטון51
עםיתדצד,מכלהסיפוןמשטחיעלים-יםלטילימשגריםשני

ThronycraftVosperהירושות.והפיקודהעיקובמערכות

מהירהסיוררחפת-סס"משלאב-טיפוסהיאגםבונה
ים-אוירטיליב-4-2תצוידזורחפתו,דב--100.שכינויה

ושניג1יFans))1עילוימניפות2דו-תכליתי;מ"מד5ותותח
Royceא5110-,משלגוטורבינותשתיעל-ידיהמונעיםמדחפים

טון,100שלכוללמשקלעבורכ"ס.4,500בתמהןאחתכל
VT2---001-300שלטווחטון,34שלמשתלםמטעןיהיהל

שלנוסףכפיתוחמציעה,BHCקשר.60שלומהירותימימיל
BH'-7זו,רחפתמהירה.סיורכספינת11.6~1.7[8אתגם

שלמקסימליתומהירותכ"ס6,000שלהספקטון,ה-90בת
טילי4הכוללטון17שלקרבמטעןלשאתיכולהקשר,60

אמנםאםיוכיחוהשטחניסוייס"מ.35דו-קניותותחים-ים
ביםועמידותיציבותשלדרגהאותהתהיהאלהלתכנונים

אופן,בכלבמלואם.המשוקעיםהסנפיריםעםלסנפיריותכמו

לגבימעניינותאפשרויותלהציעיכולתכנון,שלזהסוג
רחפות,עבורהאמריקניהציתכניתהסס"מ.שלהעתידתכנוני

שלגודלבסדרקשוחהחצאית""עםברחפותעוסקת
וכו'.פריגטה

מנחיםוקויםמידות

בתכנוניםנכללותקרביותסיורספינותשלגודלקבוצותשלוש

שונות,טקטיותמתפישותנובעותהןה-70.שנותשלובבניות
בקרהמערכותמנשק,המורכב-הקרבישהמטעןכיוון

ניכרתבמידהתלוי-ודלקצוותאספקה,תחמושת,ופיקוד,

שלהביצועבתפישתתלויהואכןכמוהספינה.בגודל
מתבטאזהדברהטקטיים.מהתנאיםהנובעתהנשקמערכת

:הבאיםבגורמים

ההתקפה.נשקשלוהטווחכוח-האשוו

ההגנה.נשקשלוהטווחכוח-האש44

הנשק.מערכתשלהתגובהזמן41

הסביבה.לתנאיביחסהנשקשלהמבצעיתהיעילות44

ההנחיה.יכולת,4

ומהירות.סיבולתטווח,ו,

למאמציםבנוסףהסס"מ,שלהדחילהגדלתאחריםגורמים

גבוההלאמינותהדרישותהןיותר,טובהתקפהנשקלהרכיב
מוגברתהגנהויכולתיותר,קצרתגובהזמןהנשק,שליותר

מהמטעןהנדרשוהשטחהגדולהנפחוקצרים.בינונייםבטווחים

שלושכלמתמיד.יותרכיוםהדחיעלמשפיעיםהמשתלם,

אלהשמיםכיווןבמי-חופים.לפעולמתוכננותהקבוצות
ניתנההאויב,שלמכ"םמעקבעל-ידילחלוטיןכמעטנסקרים

המגב-עםהשלמהתוךהאפשר,ככלזעירות,לספינותעדיפות

ויכולתניידות,מהירות,כמוטקטיות,מדרישותהנובעותלות

גרועים.מוג-אוירבתנאינשקהפעלת

מטעןלהגדלתהמתמדת,הדרישהמתבטאתזאת,כללמרות

סס"מ.כוללוהולכות,גדלותספינותלבנותבנטיההקרב

(Freeboard)הבולטפםגדלההיציבותביכמובןלשכוחאין
בנוסףכעת,אנומוצאיםזומסיבההרוחבי.האינרציהומומנט

-טון100--150בנות-לסס"מהאופייניותלקבוצות
בגדראובבניה,ספינותשלקבוצהגםטון,220--260

רוב1(.מס'טבלהראה(טוןל-42053שלבגודלהצעה,
אולםהאמצעית,בקבוצהכיוםמתרכזיםוהבניותהתכנונים

המבצעיתהספינההכבדות.הספינותקבוצתאלנשואהמבט

הישראלית,הירשף"היאטוןה-350--420מקבוצתהראשונה

שלרצופהמקסימליתומהירותגדוללכוח-אשבנוסףאשר
מבצעיטווחבעלתהיאD"DD),עבורלמדיהצנועה(קשר32

בים.ארוכהסיבולתבעלתספקוללאימי,מיל1,500-ארוך

נשקמערכתבעלהגרמניה-5-143הואוובקבוצהאחרדגם
רב-גונית.

מבצ-לפעולהמוכנההיאבולמצבהגיעהשהסנפיריתמכיוון

שהנטיהלהניחניתןקונבנציונלי,גוףבעלסס"מעםעית

מטעןשמקדמימשוםזאת,כלתיפסק.גדוליםסס"מיםלבנות
המהי-כאשראפילונמוך,דחימאפשריםהסנפיריותשלהקרב

במגמתהשינוייותר.יקרההסנפיריתכיאםגדולות,רויות
אתיוכיחוסנפיריתמסוגשהסס"מיםלאחררקצפויההווה,
88העולם.בציישירותתוךערכם

40



שריוןלעוצבותנ"מהגנה
סטאונדמאיירא.ו.לוטננט-קולונל

מלחמתבעתצבאייםמשקיפיםשהכינומוקדמיםבדו"חות
סאם"),,(קרקע-אחרטיליכיהדעה,הובעהיום-הכיפורים

כוחשלשילובעל-ידיהכמשגתהעוצמהאתלמעשהביטלו
אבל,גוזמה.משוםבכךשישייתכןאוירי.וכוחמשוריין

הצליחומטוסיםנגדוטיליםטנקיםנגדשטיליםהיאעובדה

-המתקפהשלהמובהקיםהאלמנטיםבשניביעילותללחום
אתבמהירותהכריעואשר-הבכוח-לעיריבשריוןעדיפות
1967.בשנתהערבים,
איכותן,מאשריותרנ"מ,הנשקמערכותשלהגדולותהכמויות

-האמריקניהקונגרסשלהמיוחדתהמשנהועדתאתעוררו

אתלהעלות-במלחמהמעורבותשהיובמדינותביקרהאשר

דעתם,אתאהה"בשלהמזויניםהכוהותנתנוהאםהשאלה,
שלחשיברתהאתהאוירית.ההגנהלנושאמספקת,במידה

:הבריטימהצבאקירמןמייג'ורלהגדירהיטיבהאויריתההגנה

היותםהיאהקרקעכוחותשלהעיקריתהתורפהנקודת"

עלהואהאויריתההגנהתפקידהאויר.מןלהתקפותחשופים

זאת,לבצעכיצדהשאלההזה.האיוםאתלנטרלאולבטלכן,
המשוריינים".בכ'וחותמפקדכללהעסיקצריכה

שלהאויריתההגנהעיקראתמהוויםוולקן"/,,צ'פרל""גדודי
טילימוצביםהארמיהבעורףאמנם,המשוריינות.הדיביזיות

שדות-תעופהל~גימטיים,מתקניםלהגנתהרקולס"נייק"

לתתלהםמאפשראלה,טיליםשלהטווחאבלועורקי-הספקה,
טיליםנותגיםזאת,לעומתעצמן.לדיביזיותבלבדשוליחיפוי

להלכה,הדיביזיה,לכלמירביחיפויו,,סאם"קו7ן,"מסוג

קורפוס.שלבגודלכוחעללהגןהוק""טילישלגדודנועד

:אלהמטיליםתבכרו2ביהגנה"רצועת"נמתחהבאירופהאולם,

מטוסיםחדירתלמנועכשמשימתםהיבשתמרכזאתחוציםהם

נמוך.בגובה

האויבמטוסיעלכומתו,ן:וק"הרקולס""טילימערכות

האפקטיביהתחוםשהוארגל,מ-10,000נמוךבגובהלתקוף

גדודהמשוריינת.הדיביזיהשלהצמודההאויריתההגנהשל

תותחי24כוללהמשוריינתהע'וצבהשלהאויריתההגנה
שמונהגםלגדודצ'פרל"."טילישלמשגריםו-24וולקן""
גםהטוללתמוקדמתלאתראה1(FAAR)ניידותמכ"םמערכות

המרחבאתדע,מכסות"ובקרהפיקוחומערכותאמצעי-זיהוי
-2(ACE)האויריהפיקוחמערכתהדיביזיה.שלהציירי

מופעלת-ה,,וולקן"ן,,צ'פרל"מגרורחלקהיותהלמרות
גםיושביםזובמפקדההדיביזיה.שלהעיקריתמהמפקדה

ארטילרייתהצבא,שלהאויריתהזרועחיל-האויר,נציגי

במשותףפוצלשאלהכלהמסייע.ה,,הוקש"וגדודהשדה
שלהכעיריהמרחבאתביותרהיעילבאורחלנצלבמגמה

הנוגעבכלהכלליהפיקודשלמתמידעדכוןתוךהדיביזהה,
האוירית.ההגנהלמצב

.1RadarsAlertingAreaForward-FAAR
.2ElementControlAirspace-ACE

תותח-הואה,יולקן"האמור.נ"מהנשקבתכונותבקצההנחן

כדררים3,000הואאשושקצברב-קני,מ"מ,20מתנייע,

כושרבלבד.מכ"ם-טווחבווישידניתמבוקרהתותהבדקה.
למשימותגםאידיאלילכליאותוהופכיםאשוועוצמתניידותו

ה,,צ'פרל",נוח.במזג-אויררקיעילהואלגדודים.צמודסיוע

מרחבבכלממוקםהואעתר.נרחבלסיוענועדזאתלעומת
אשו.תקרהוגובההטווחיתרונותמנוצליםובכךהדיביזיה,

הםהמטוס.ממנועהנפלטהחוםאלמתבייתיםאלהטילים
מתנייםמרכבעלקני-שיגור,ארבעהשלבקבוצותמוצבים

צ'פרל""טיליגםרד-איי","לטיליבדומה44-730.מסוג

נוחיט.אקליםבתנאירקיעילים

החי"ר,השריון,ביחידותאורגנינשקהמהווהרד-איי","הטיל

קרניבאמצעותהמתבייתטיל-כתףהוא-והארטילריה
שללזהדומיםביצועיווכחברשלוהטווחאינפרה-אדום.

רודפי-"הםוה,,רד-אי"'ה,,צ'פרל"כילציין,ראויה,,צ'פרל".

כברשהמטוסלאחררקביעילות,להפעילםניתןלכן(זנב".

בשלמחסרונות:נקיאינווע,וולקן"גםהמשגרים.מעלחלף
והדברלמדי,פגיעהואקל,שריוןבעלמרכבעלממוקםהיותו

זהתותחשלהטווחקדמיים.באזוריםבעיקרביטוילידיבא
להפעילעשושםמסוקיםשכן,הצרכים.עלתמידעונהאינו

וע,ורלקן".לטווחמחוץנמצאיםעצמםהםכחצירנ"ט,טילים

בזוגות,התותחיםהפעלתעל-ידילפיתרוןניתנתזאתבעלה

האחר.עלמחפהתותהכלכאשר

משוריינתבעוצבהרד-איי""טיליםמצבת

המסו-שלהתקיפהכושרבהערכתהגזמהשקיימתמאודייתנן

להערתודעתנושניתןהראוימןזהבהקשרבאור-יום.קים

לפעי-בהתייחסופלד.האלוף,ההדואלי,חלל-האוירמפקדשל

לקיומם".הצדקהאין"כיפלדאמרבאור-יוםוכמסוקיםלות

ו-24וולקן""חותתי24הבלים.מיעוטשלהבעיהגםקיימת

מהאויבלמנועכדימספיקיםאינםצ'פרל""טילימשגרי
איוםברמותאפילוהדיביזיה,מתקנישלהאוירילתחוםכניסה
סדר-עדיפויותלקבועישלכן,באירופה.כמומהאש,חזויות

התחשבותתוךהאוירית,ההגנה,שלהנשקבכליבשימוש

קל11/לרפצ1גדוד

--

fh21.21ן צ'פרל,

וולעןתלעןשופרל

197541ספטמבר246,מפרכות""



המאמרבשולי

מוגדרת,בבעיהאמנםדןהמאמר

נושאמכך.יותרעלמרמזהואאך

בצבאהשדהלעוצבותנ"מההגנה

כמעטבויכוחלמעשהעומדארה"ב

השניה,מלחמת-העולםמסיוםנצחי

כיהטועניםאלוגברוכהעדכאשר

מתוךמשקל-יתר,לנושאלתתאין

מקרהבכליזכהשהצבאההנחה

הנחתאםאולם,אוירית.בעליונות

אויריתעליונותלקיוםבאשרהיסוד

נ"מהנשקכמותתתקיים,לא

כדימספקתאינההעוצבותשבידי

לאובוודאיההווהלצרכילענית

שהןכאןיצויןהעתיד.לצרכי
הסבותהםה,,וולקן"והןה,,צ'פרל"

ראשוניייעודבעלינשקכלישל

הנ"מ.למשימותשונה

הביאהלאהכיפוריםיוםמלחמת

עלהראשוניותהתחזיותלאימות

יחדאךהמטוס,אוהטנקעידןסיום

בתולדותלראשונההציגהזאתעם

אוי-עליונותיכולהכיצדהמלחמה

תמירמשהאל"מ

לפחותולהתבטל,להישחקריח
לכוחותמכריעותזמןלתקופות

נשקמערכותהפעלתתוךהשדה,
איןאויר.כוחותבהכרחולאנ"מ

לחוותאנושעתידיםכן,עלספק
חדישיםפיתוחיםבקדרתבעתיד

נ"מבאמצעיםחדישהוהצטיידות

ארה"ב.בצבאהשדהלכוחות

היאלצה"לזהבנושאהאנלוגיה

בכלכאשררצויה,ואפילואפשרית
משמ-להימנע-הואהלקחמקרה,

רנות.

דגמ?משוע,וולקן"/,,צ'פרל",גדודמפקדעלמוטלזה,בשלבהדי-מפקדישלוראיית-הקרבהשונותהיחידותשלביכולתן
נספחאתלהכיןהדיביזיה,שלהאויריתההגנהכקציןגםהטנקים,חטיבותעל-להגןעדיףמהעללהחליטישביזיה.

המוט-המשיסותהדיביזיונית.המבצעלפקודתהאויריתההגנההדי-מפקדתההספקה,צירהעתודה,כוחותהשדה,ארטילריית

העדיפויותלסדרבהתאםהןהקונות,נ"מהיתהיותעללותמהעליקבעדיביזיה"מפקדחשיבות.בעלגשרעלאוביזוה,

להגןיצטרכוהדיביזיהמתקנישארכאשרשלו,נ"מהכוחיגל

מקל-כמואחרים,וכליםרד-אי"'"טיליבאמצעותעצמםעל

מגבלותעללהתגברניתןלטווח-ארוךאמנם,אישי.ונשקעים

עלינואולם,כלים.תוספתאובציוד,שיפוריםעל-ידיהכמות

נמצאאשרהנשקעםרקללחוםלצאתמוכניםלהיותגם

כיום.ברשותנו

משוריינתבדיביזיהאיי"רד"טיליסד"כ

חי"רגדוד
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סיועלשםמוקצבתוולקן""מוללתהדיביזיה.מפקדשק,בע

נותנתאחת,פלגהפחותיוולקן",סוללת;העיקרילמאמץישיר

.וולקן""תותחישלאחתפלגה;המשנילמאמץישירסטע

צ'פרל""סוללותשתי;הדיביזיהמפקדתעללהגנהכללי,לסיוע

ארטילרייתעללחיפויעדיפותמתןתוךכללי,סיוענותנות

מוקדמת,לאתראההמכ"םמכשיריהגשרים.באיזורהשדה,
לכסות""על-מנתהקדמיים,לקויםהאפשרככלקרובימוקמו

כןהאויב.שטחיבעומקיעדיםשלהאפשרככלרבמספר
במכ"םהפרצותאתיה,מכ"םבאמצעותלסתום,ניסיוןייעשה

ה,,הוק".טילישל

ממוקם,להיותצריךכללי,בסיועהנמצאה,,הוק"גדוד

סוללת1.מספריעדמולקדמיותבמטרותלפגועשיוכלכך
לחטיבתהרירסיועלמתןלעבורמוכנהל'היות.צריכהומוולקן"

אינוה,,רד-איי"מוגדרת.משימהתקבלזוכאשרהעתודה,

נלקחהואאךהדיביזיונית,ההגנהמערכתבתכנוןכלול

ההגדודים.החטיפרתשלהאויריתההגנהבתכניותבחשבון

מאופהנתמגננה,אומתקפהבעתהדיביזיה,שלהאויריתההגנה
מראש.מוגדריםכלליםתוךאבלהאש,ניהולבאי-ריכוזיות

באש,לפתוהמתייחידת-אשכלשלהמפקדקובעלמורל,כך,

במשי-מהיריםשינוייםאותה.וזיהההמטרהאתשראהלאחר

נתוניםיתרגמואשרהסוללות,מפקדילידיעתמיבאיםמות,

השונות.האשליחידותהמועברות'ומיקום,פריטהלפקודותאלו
נ"מהגדודלמפקדתמדווחיתיז-ות-האששלהחדשמיקומן

הדיביזיה.שלהאויריתההגנהכמפקדתכאמור,המשמשת,

גבוה,ובמקוםהאפשר,ככלקדמית,בעמדהנמצאתזומפקדה
עםוהןביותרהקדמיותהיחידותעםהןקשרלקייםשתוכלכדי

אתלקבועעשויהגדודיהמבצעיםקציןהעורפיות.היחידות

ובמיוחד-השונותהאשיחידותשלמיקומןואתתנועתן

אומפקדזתהשדה,ארטילרייתלהגנת-ה,,צ'פרל"יחידות
מפקדיעל-ידימבוצעיםהקישורתפקידיאחרים.מתקנים

לגדודשכןזאת,לההלימהעל-ידםשמונוקציניםאוהסוללות,
ה,%;וק".ליחידתצמודוהואאחדרו2-קקציןרקה?נ"מ

במגננהנ"מהגנה

במתקפה.הננקטתלזודומהמגננהבעתהאויריתההגנה
כאןגםכאשרהכוחות,חלוקתשיטתמפורטת2מס'בתרשים

על-ידישנמסרהקדימויותסדרלדיביזיה.הוק""גדודמסייע

התקפותבמסגרתלפעולשנועדוהכוחותעלדגששםהמפקד,
מילוי-תחמושתנקודתהשדה,ארטילרייתהעתודה,הנגד:

הדיביזיהשלהאויריתההגנההקדמי.האיזורוכןהדיביזיונית
היאשגםלמרותובחינה,שיקוליתרמחייבתמגננהבמצבי

התבררשנערכובבדיקותהאש.ניהולריכוזיותבאימאופיינת
עלנפרדותהחלטות48להתקבלעשויותקרב,במהלךכי

ה,,וולקן"/גדודשלהאשיחידותמפקדיעל-ידיבאשפתיחה
באשפתיחההחלטות73התקבלוזמןפרקבאותןצ'פרל"."
ה,,רד-איי".שלהצוותיםמפקדיעל-ידי

סוללת:כדלהלןהשיריתההגנהתכניתתהיהניידתבמגננה
סוללת;הראשונהלחטיבההפירסיועלמתןתוקצבוולקן""
פלגת;השניהלחטיבהישירסיועתתןפלגה,פחותוולקן""
תחמושת.מילוילנקודתכלליסיועבמתןתעסוקאחתוולקן""
אחתסוללהכאשרכללי,לסיועתנוצלנהוע,צ'פרל"סוללות
החטיבהבאיזורוהארטילריהלעתודההגנה-אויריתמעניקה

בחטי-משימה,אותהמבצעתתאחרת,הסוללהואילוהראש'ונה,

לעורףגםההגנהאתלהרחיבצורךיהדןאםהשניה.בה
וחלוקתהסוללותשתיביןתיאוםתוךהדברייעשההעוצבה,

ביניהן.האחריותתחומי

האפשר,ככלקדימהיועתקומוקדמתלאתראההמכ"םיחידות
מגביעללהתגברכדיוכןיותר,רבאתראהמרחבלהשיגכדי

ללכ4בסיועיעסוקה,ן:וק"גדודשיהוק".שלהראדארלות

וע,וולקן"הקדמי.המגעואיזורהעתודהלהגנתעדיפותמתןתוך
ההןבמתקפההן-בלבדקרקעיותמשנהמשימותיקבל

התקפת-נגד.בעתבהתריעילזהתותחבמגננה.

האויר,מןלפגיעותהתקפת-הנגדשלהרבהרגשנותהבגלל
2-apn~חטיבתלמפקדתסמוךנ"מהגדודמפקדתאת

יחידות-אשייקראוכןבשולב.תכנוןלאפשרכדיהעתודה,

כוחותאתלתגבראויב,חדירתהיתהלאבאיזורןאשר
על-מיקומן,אתהגנווע,צ'פרל"יחידותגםהנגד.התקפת

העתודהשלוהתמרוןהתנועהציריאתלכסות""שיוכלומנת
סוללתלפחותלהקצותישלה.לסייעהמיועדתוהארטילריה

נגדהפעלתהגםתיתכןלעתודה.ישירלסיועאחתוולקן""
האפשרותאתמצמצמיםהראותתנאיכאשרמטרות-קרקע,

אוירית.לתקיפה

אתלנטרלעשויההמשורייניםהכוחותעלאויריתהגנה
שלוהבנתולעזרתוזקיקההיאכךלשםאךהאוירי,האיום
:הבאותבדרכיםהשריוןמפקד
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צ'פרל""

וולקן""

החשיבותהדגשתתוךהגייסות,בקרבהאימוניםהגברת,4

עלדגשיושםכןאויריות.מטרותנגדהאישיהנשקשבהפעלת
הכוחות.ופיזורההסוואהנושאי

יתרונותיההאוירית,ההגנהבתחוםיותררבההבנהפיתוח*

נ"מהגדודממפקדמתאיםייעוץקבלתעל-ידיומגבלותיה,

המשוריין.הכוחשל

ואי-וע,רד-איי"צוותישלהמקצועיהאימוןעלהקפדה44

אחרות.למטרותזהבציודשימוש

אורגניהלקלהוותוצריךיכולוולקן"/,,צ'פרל""גדוד44

קשרי-לפתחיכוליםקציניומראש.שתוכנןכפיהדיביזיה,של

יצטרכושאיתםהדיביזיה,מטהקציניעםואמון-הדדיהבנה

קרב.בעתבמשותףלפעול

שפורטוהדבריםברוחלפעולהשריוןמפקדיישכילואכןאם

זאתובהגדירכפיייעודה,אתלמלאהאויריתההגנהתוכלכאן,

סידורנקוקולונלצבאית,בטקטיקההבולטים'המומחיםאחד

:הסובייטימהצבא
מאפשרמודרניים,בכלי-נשקהאויריתההגנהיחידותשלציודן"
תופשהתוקפיםלכוחותמעניקהאשרנגד-מטוסים,הגנהקיום

נוצריםכךהאויב.שלהאוירהתקפותהדיפתתוךתמרון,

המתקפה".להצלחתהתנאים

44

להפקרותחופשביןמה

לשםסתם,כךאנשים,מלאבתיאטרוןשריפהו""לצעוק
ת.1רקפהבשמעשהזההריאש,שפרצהבלאשעשרן,
פרסוםאודיבורכלעלעונשהמטיליםצבאייםחוקיםלחוקק

זההרישלום,ובימיהירוםבימיבצבאאי-ציותהגורמים
ש.פ1חבשמעשה
רוביגנוולכןי.ארחא-יתלבמעשההואהפקרותמעשה

תיאטרוןבאולםלשווא"!שריפה"צעקתכגוןפעולההאנשים

-חארבדהיאדיבורחופשהליבגהסצבאיתחוקהמלא.

ספקללאישאלוהםאנן,האנשים.רובבהיצדדוולכןיאר
עשויההרירור,חופשאתהליבגמהכזאת,פעולהכיצד
בציבורכיוםהרווחתהדעהשבןט,ופחבשמעטהלהיות

חירותוביןהכללבטחוןלמשל,בין,פשוטניגודשישאומרת
שתהיהלהאי-אפשרמוצדקת,ההירותשהגבלתוככלהדיבור,

עלנשענתזורווחתדעהאולםהירות.המטפחתפעולה
הכללבטחוןביןכביכול,הקיים,הניגודשלרתי-טושיפ

החופש.מושגבאי-הבנתזודעהשלמקורההדיבור.חירותובין
שלממגזריוואהדאורח-חייו,אתלשמרזההריעם,עללהגן

שלמסויימיםסוגיםאםהדיבור.חירותהואזהאורה-חיים
אתגםמסכניםשהםהריהכלל,בטחוןאתמסכניםהתבטאות

חירותאתהתוחמתצבאיתשחוקהומכאןהדיבור,חירות
שבחופש.מעשההיאזהומכוחאותה,לטמרבאההדיבור,
אומווסתהאדם,משנהשבכוחההאנושיתהסגולההואהחופש
הואשבחופשמעשהופעולותיו.תכניותיוביצועאת.ממשיך
החופששבחופש.מעשההואאחראיומעשהאחראי,מעשה
הגרועוביןביותרהטובביןבברירהמראש,בשיקולכרוך

אותו.המשפילוביןהאדםאתהמרומםביןבבחירהביותר,
ומזיקשקרימשהולפרסםאולאמרזכותכוללאינוהחופש

משפיל-זאתהעושההאישי.ולבטחונוהזולתשללשמו
תוכזלאדםשישהגורסתהגישהעצםואפילוזולתו'את

זאתלעשותצריךאינואך-לממשהישפ1חוהואכזאת
שלהאמיתיתהמשמעותאתמעוותת-כלשהיסיבהמפני

אדםאכן,הפקרות.וביןחופשביןההבדלאתומבטלתהחופש
מפנינעשהמעשהושאיןבמשמעכזהמעשהלעשותישפוח

הואאיןאבלזאת,לעשותאותווכופיםזרועואתשמסובבים
בלתי-חלקהיאהאחריותאכןאםזאתפעולהלעשותחופשי

החירות.שלנפרד
שעיתוניםהתובעחוקלהיותשצריךפירושואיןהחופש,
הגבלהתהיהזאתלאור.צאתםלפניצנזורעל-ידיייבדקו

לעונשמועדיםהעיתוניםכיהקביעהאבלהעיתונות.חירותשל
אינהוחתרני,זדוניקרי'?חומרפרסוםאחריבבית-משפט

מכוחכזוהגבלההיאואיןהעיתונות,חירותהגבלתבגדר
הפקרות.וביןחופשביןההבדל

דודיוצףד"ר-



קדושה",יפרהאינההצניחה

עברלאעודזמנהאבל

הכותבשלהניתוחכילמדהנני'אשכנזימוטישלממאמרו
שבכלהיותהנושא,שליסודיתבדיקהמשקףואינויסודיאינו

המאפשריםלחיובאספקטיםגםישנםלשלילה,המודגשתנקודה
כצורךהמובחרותוהיחידותהצניחהאימונינושאאתלראות
המבזבזתהכלח,עליהשאבדכאפשרותולאלצה"לחיוני

לחינם.יקריםמשאבים
בהתאםהחיוביותהנקודותאתאפרטשלמה,תמונהלקבלכדי

במאמר.שהוזכרוהשליליותלנקודות
ישאךזו,בנקודההצדקמןיש-ריו41במזגרבהתלות
הואבאזורנוהאוירמזגהשנה,ימותרובבמשךכילזכור
אינובמסוקשימושגםוהריבהסס,הקשורותלמשימותנוח

אויר.מזגבכלחופשי
הלחימה,זירותמניתוח-נאותיםהמרומהבמסלוליהכרח

הכנסתועםהמראהמסלוליחסריםלאכיאנולומדים
מינימליתהיאהמגבלההריהצנחה,למשימותה,,הרקולס"
אפשרהצורךבמידתישר.שטחבכללנחותובאפשרותנו

אומפלסת""כגוןמינימלייםבאמצעיםמסלול,גםלהכשיר
הרמה".כף"עםטרקטור
מוצנח,כוחמתוכנןלהןהמשימות-מצומצםלחימהרדיוס
אלאהתקדמות,קרבותכוללותואינןמוגבלותמשימותהינן

עורפייםמערכיםשיבושצירים,חסימתמפקדות,תקיפת
המוזכרות,המשימותכללביצועלעורף.לוחמיםכוחותוריתוק

להצנחה/ניתניםשאינםרבים,ניודבאמצעיצורךכלאין
הטסה.
כיוםהנמצאיםהאמצעים-הכוחלריכוזניודואמצעישליטה
מלאהשליטהמאפשריםבצה"ל,וכןהעולםצבאותבשימוש

תחנותעל-ידיהצורךבמידת(אלחוטיבקשרהןהכוחות,על
אמצעיאואלקטרונייםביותבאמצעיוהןמוטסות)ממסר
א"א).משקפותאוכוכביםאורמגבריהכוללים(ראיה
הכוחבבנייתכאשרמגבלהאינוהצניחהלאחרהכוחותפיזור

כוחותמתוכנניםלהןהמשימות(בחשבוןזונקודהנלקחת
גדודעת/חטיבתיות).משימותהןרובפיעלמוצנחים
היעדים,לעברמנקודת-הצניחהוהעברתםהכוחותלריכוז
האויריתהרכבתבשיטתשיפעלובמסוקיםלהשתמשאפשר

היעדיםלעברקצריםזמןבמשכייחסיתגדוליםכוחותויעבירו
המתוכננים.

-גזרות)במספרהכוחושתוףאפשרות(כמצומצםלחימהסבב
קצרה,היאהמלחמהכילמדיםאנושעברו,המלחמותמנסיון
ערובהיהיהמסוימת,פריצהנקודתאוזירהוגודליחסית,
המטכ"ל,בפניהעומדהשיקוללכןבמלחמה.כללילניצחון
להתבססחייבאסטרטגית,ברמההמלחמהמהלךאתהקובע

ומהירהמיידיתוהכרעההכובדלנקודותמאמץריכוזעל
אואחדעיקרימאמץללארבותבגזרותולאאחתבנקודה
שניים.

אמיןציודבימינוישהאוירחילותברשות-בהצנחהדיוקאי
רובכאשרבאזורנוובעיקרמקום,בכלוהזדהותדיוקהמאפשר

ק"מ150עד50עלעוליםשאינםבטווחיםנמצאהזירה
הגבול.מקו

הפגיעותכיהובררמנסיוננו-הזרימוןבמהלךפגיעות
כלעלששומריםובמידהיחסיתקטנותהןהצניחהבאימוני

הרגליםבאיזורלפגיעותמצומצמותהינןהזהירות,כללי
מספרהמקיףאחראימוןבכלמאשרגבוהאינוהממוצעבלבד.

חיילים.שלרב
במידה-הצנחהלכהייכוותהמרותקיםאדםוכוההעזרציור

ולאלעצמומרכיבכללבדוקישהעזר,ציודאתשמפרטים
לכוחותהמיועדיםהעזרציודשלהמרכיביםלהלןבהכללה.
:מוצנחים
משמשיםלצניחה,המשמשיםהמטוסיםכילזכוריש-מטוסים

צורךכלאיןלכןבצה"ל,האחרוהציודהאפסניהלהצנחתגם
בלבד.להצנחההמיועדיםבמטוסים
מלחמהבימימשמשזהכוח-אדם-הצנחןלאימוןכוח-אדם

להצנחה,והכנתוהציודלהצנחתגםהצנחנים,לשילוחבנוסף
מבוזבז.זהכוח-אדםאיןלכן

מוצנ-לכוחותהיחידהיעודיהציודהםהמצנחים-ומבנחים
היותוציוד,אפסניהבהצנחתשימושישלהםגםאךחים,

למצנחימוסביםהםבטיחות)מבחינת(השימושגמרשלאחר
מצנחיםשלרבמספרמשמשיםחבילותלהצנחת(אספקה
.אישיים)
גםדרושזהכוח-אדם-והכנתםבמצנחיםלטיפולכוח-אדם

מורכבהואובנוסףוהאפסניה,הציודמצנחיהכנתנושאלכל
אפסית.היאהלוחםבפוטנציאלשהפגיעהכךמחיילות,בעיקרו
לבדוקיששעברו,המלחמותנסיוןאתלבחוןאנובאיםכאשר

ממהלכיםרקלאנלמדיםולקחים-לקחיהןאתביסודיות
להסיק,איןלכןהתבצעו,שלאממהלכיםגםאלאשהתבצעו,

לאהכיפוריםיוםומלחמתששת-הימיםשבמלחמתמאחרכי
משימותצפויותלאהבאהבמלחמהגםמוצנחות,משימותהיו

היאיום-הכיפוריםממלחמתהעיקריותהמסקנותאחתזה.מסוג
להתבססולאמעולה,חי"רכוחעלדגשלשיםישבעתידגםכי
העיק-לאכיאם-המשימותאחתבלבד.שריוןעוצמתעל
לשםהאויב,שללוחמיםכוחותריתוקהיא-שביניהןרית
להצניחהאופציהצה"לבידישקיימתזמןוכלבעורףהגנה
קיימת.זונקודהתהיההקדמי,הקובעורףכוחות

אמצעיםשלהמהירהההתפתחותוהיאנוספתנקודהלזכוריש
אפשרותאתמגביליםאלהערב.צבאותבידיומכ"םנ"מ

פעולתם.אתומסכניםמסוקיםשלהחדירה
העולםצבאותנמצאיםהרב-פרקיוהרכבהרחפותנושאבכל
לאכרגעהנראהמןאךמחקר.שלראשונייםבשלביםרק

הקרב,בתפישתמהפכה""אלהאמצעיםעללבנותצריך
קיימותוכןבעיקר,מישורילשטחמוגבלתשהרחפתהיות

הכליבשריוןהיצרןאתהמגבילנשיאהכושרשלרבותבעיות
על-להעביריהיהשניתןהלוחמיםחשבוןעל(נק"לאשמפני
היחידהיתרוןהרב-פרקי,לרכבבאשרזו).פלטפורמהגבי
העבירותהואכיום,המוכריםהרכבכליעלזהלרכבשיש

רכבשלהעיקריתהמגבלהאךאלה,כליםשהפגינוהטובה
לכלכיוםהקיימתהעיקריתהבעיהבעצםוזונפתרה,לארך
טנק.שאינורכבכלי

244-243,וכמערכות",קדועתהי',פרההצניחההאם"אשכנזי,מוטי9
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נש49אפקשחיצושי
תרמייםתצמיתאמצע

בוסס.רוברטלנולוק4טננטול

שאלהשלימיה"?לפנינונמצאה4,

המלחמהכימיגייסות,מפקדיבפיזו

ב-עליהלהשיבהיהניתןבעברעצמה.

החזית,לאורךחדי-עיןחייליםהצבת

לאורבעיקרהתנהלהשהלחימהמשום
זולתפישהתוקףעודאיןכיוםהיום.

גדלשחלקמאחרהתצפיתמושגשל

מת-הגייסותותזוזתהלחימהשלנהולך

השניה,במלחמת-העולםבלילה.בצע

םאנ-ט4יוובמלחמתקוריאהבמלחמת

ליבביצועיו,האמריקאיהחיילהוכיח

יעילה.ללחימת-לילהלהסתגליכולהוא

הצבא,אנשישאנו,הסכנהקיימתאך

להילחםליכולתנובנוגעבשאננותנשקע

לפיגורלגרוםעלולהזושאננותבלילה.

שלנווהאימוןהטקטיקההציוד,בהתאמת

בינו-בעוצמהלסכסוךההכנותבמסגרת

סוגישלבהשפעתםדןזהמאמרנית.

ומציעשלנוהלילהלחימתעלשוניםציוד

להת-להיטיבכדילפעולישלפיההנחיה

העתיד.לסכסוכיכונן

ידיעהחוסרשלבאוירהפועלהצבא

תצ-אמצעילהפעלתהנוגעבכלושאננות

נמפעולשנתנסההסגלרובפית-לילה.
שלבמונחיםעלגתםחושבאלה,אמצעים

במיוחדדאגנולאשם,ויטט-נאם.מלחמת

כמותמיקומנו.אתהאויבידעאםלשאלה

ולאמוגבלת,היתהשברשותוהמרגמות
לראותבעדנושימנעואמצעי-נגדלוהיו

שעשההמוצלחהשימושכמובן,בלילה.
שקולקרובותלעתיםהיהבהסוואההאויב

נעשהמצדנושלנו.הראיהיכולתכנגד
מתחמיםלהאירכדיבזרקוריםשימוש
מבצ-לנהלהיחידותרצוכאשרקטנים,

תתנלאורגלוימאורפנובסמוי,עים

ראייתאמצעיבעזרתלראותשסייעאדום,

להב-כדיבמכ"םהשתמשנושונים.לילה

ה-פעולתקרובות,לעתיםבתנועה.חין

לאזה..."אלאהיתהלאשביצענוזיהוי

להיותמוכרחשזזמהכללכןמשלנו,אהד
הולעט-קונג)".איש(צ'ארל",

ליעילותכהוכחהמתורביםבעלי-חיים

עקיף,לסיוע-אשמטרהאיניןביןהשילוב

היעדראתגםהוכיחוהםבעתבהאך

מטרות.שהותיכולתנו

ההתענ-תחוםהשתרעלאהמקריםברוב

82המרגמהלטווחמעבראלשלנויינות
רובעל-פיהתמקדהותשומת-לבנומ"מ,

בעוצ-סכסוךמפניהחששהאויב.ברובאי

אתלהפנותלאלצנועומדבינונית,מה
חייבהצבאחדש.לכיווןתשומת-לבנו'

לטווחמדויקתתצפית-לילהלושתהיה

לע-משתמש,והאויבהואיליותר.ארוך

בינו-ובארטילריהבטנקיםקרובות,תים

להתקפהקודםישירהאשלהנחתתנית
שלתנועותיהםאתלראותאנוזקוקים
צעדיםלנקוטשנוכלכדיהללו,הכלים

באמצעי-נגד,נמרץשימושמתאימים.

גדוליםאויבלמבצעיקרובותלעתיםנלוה

חייבהצבאאותם.מקדיםאוומתוחכמים,

ב-השימושאתהלילהבאימונילשלב

ביצו-אתלהפחיתהיבוליםאמצעי-נגד

לחשוףכדיראיית-לילה,אמצעישלעיהם

מל-שלהממשייםלתנאיםמפעיליהםאת

בינונית.בעוצמהחמה

אתביססבוויחט-נאםהקרביהניסיון
היכולתאתהמשפרהציוד,שלחשיבותו

אובלילה,בוולצפותהאויבאתלמתר

הציודפריטיאתלקויה.ראותבעתות

בוויטט-הצבאהשתמשבהםהעיקריים

מחושי:סוגיםלשלושהלחלקאפשרנאם,

ואמצעימכ"םבלתי-מאוישים,קרקע
הבלתי-הקרקעמחישיאתראיית-לילה.

מהגיםואיןבקבוצות,מפעיליםמאוהנים

בקולחייליםלספקכדיבהםלהשתמש

יעסוקלפיכךבהזיתם.למצויהנוגעמהרע

האחרים:הציודסוגיבשניזהמאמר
השניהסוגאתראיית-ליל'ה.ואמצעימכ"ם

מג-:סוגי-משנהלשנישובלחלקאפשר

תרמשם.תצפיתואמצעיאורבירי
גבוה,בתדראנרגיהמשדריםמכ"מים

פוגעת.היאבהםעצמיםעל-ידיהמוחזרת

משושתקולטתהמוחזרתהאנרגיהאת
בסופוהמוליך,לעיבודומעבירההמכ"ם

קולית.אוחזותיתלהמחשהדבר,של
אפשר:עיקרייםיתרונותשלושהלמכ"ם

בכלכמעטמטרותלאבחנתבולהשתמש

למטרההטווחאתמספקהוא;אוירמזג

לצדבלילה.והןביוםהןפועלוהוא
הואוהמכ"םשהואיללצייןישהשלילה

יכולהואאנרגיה,לפליטתפעילהמערכת

ה-בסכסוךלאויב.מיקומנואתלהסגיר
זההיהלאנמוך-העוצמה,ויולט-נאמי

בינויבעוצמת-סכסוךאךןחמורחיסרון

אויבלשיאה.להוליךהדברעלולניח,

ארטילריתבאשלהשתמשיכולמתוחכם

הממוקמיםגורמיםלתקיפתבמטוסיםאו

כך,יעשהאכןוהוא;למכ"מיםבסמוך
נוספותבעיותשלו.הלחימהתורתעל-פי

לתצפיתעתההמשמשבמכ"םהכרוכות

מעמיקההכשרהבמתןהצורךהןקרקע,

להבתיןהיכולתתוסרמיומנים,למפעילים
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יבקוק,לחילותתרמיותכוונותכברקיימותבלבד.ק"ג35משקלה
סאו""נ"טלמשגרכוונתלמשלכמו

ידי-וכוחותאויבמטרותביןברורבאופן

וחשיפותרבות,אתראות-שוואדותיים,

שלאמצעי-נגד'על-ידילשיבושגבוהה
האויב.

בלי-לראותהיכולתלשיפורשניהשיטה

ראיית-לילה.באמצעיבשימושכרוכהלה,

אולבדם,לפעוליכוליםאלהאמצעים
האפ-פעילים.הארהמקורותעםבצירוף

אור,מקורבפשטותמשלבתהשניהשרות

עםתת-אדום,אורמקוראוזרקורכגון

האורתוספתהתמונה.להגברתהתקן
ההמחשהאתומבהירההטווהאתמגדילה
העובדהבשלאולם,ההתקן,שלהחזותית
ל-מידעמספקתהיאלמכ"ם,שבדומה

גישהזובאפשרותלראותאיןאוית,
לילה.תצפיתשלהבעיהלפתרוןנאותה

אחדאמצעילפחות.מכיריםהחייליםרוב
ככ-אורכבברהואהלאתמונה,להגברת

זהאמצעיסטרלייט"."מסוגמא"כ),(בים
והואבודד,לכלי-נשקככוונתמשמש
בשדה-הקייםהמועטהאוראתמנצל

כוכביםאורזהובד"כ(כלילהאףהקרב
אתמגבירההכוונתהמכשיר).שםומכאן
תמונתאתמסךעל-גביומציגההאור

המו-לזודומההתמונההנצפה.האיזור

אמצעיםישנםטלביזיה:מסךעלפעתה
ה-מהם,ורביםתמונה,להגברתאחרים

אךטטרלייט","שלמזהגדולשלהםטווח
טכנולוגיהאותהלפיפועליםכולם

בסיסית.
ראיית-אמצעישלביותרהגדולהיתרון
הצורךהיעדרהואמא"כמסוגלילה

הזיהויואפשרותבהם,לשימושבהכשרה
והת-הואילהנצפים.העצמיםשלהמדויק

דומההמכשיר,מסךעלהמופיעהמונה
הטלביזיהמסךעלממופיעהלזוביותר

להציץחיילכלכמעטיכולהביתית,
עיניו.רואותאשראתולזהותבמא"כ
התפעול.לפשטותמחירישנוהמזל,לרוע
אמצעיםשלמזהנמוךהיעילהטווח
באי-הקייםבאורלחלוטיןותלויאחרים,

שלהמגבלהגםקיימתהתצפית.זור
יכולהואאיןהצופה.שלהראיהיכולת
השי-עלוותבתוךהמצוייםעצמיםלראות

יכולהפשוטהוהסוואהמאחוריהם,אוחים
מסייעיםאינםאלהאמצעיםלהטעותו.

הלקםלמעשה,;היוםאורבשעותלחייל
השמש.באורניזוק

בהתצפית-לילהשלהאחרונההתפישה
הטובכפיתרוןמציעאניושאותהנעסוק,
הצבא,שלתצפית-הלילהלבעיותביותר
תצפיתאמצעיהיאלעין,הנראהלעתיד

שלהעיקרוןעלפועלזהאמצעיתרמיים.
כלעל-ידיהמוקרנתהחוםכמותמדידת

שלצבעוניותתמונותוהעלאתהעצמים
חזותיתהמחשהמסךעלעצמיםאותם
שסבלמוקדם,נסיוניהתקןצג"."מעין

הפיקחמורות,ומשקלגודלממגרעות
גרועהומפעיליומאיכותחוהתיותהמחשות

ב-לפענחכדימעמיקה,להכשרהנזקקו
אחרים,התקניםראו.אשראתדייקנות
עליהם,מכבידותומשקלגודלבעיותשאין

טל-כתמונותברורותהמחשותמפיקים
אמצעיבפיתוחהבעיהצבעונית.ביזיה
הגבוהההתחכוםמידתהיאתרמייםראיה
לעליתגורמתזומורכבותהציוד.של

אמצ-זאת,לעומתיחסית.גבוהיםולנפח
הםאיןלחלוטין.סביליםהםאלהעים

לאויב,מיקומםאתשיסגירואותותפולטים
אחריםמאמצעיםפחותפגיעיםגםוהם

במט-אבחנהמאפשריםהםלאמצעי-נגד.

ול-הסוואהלרשתותמבעדצבאיותרות

ביוםהןזויכולתםעלושומריםעלווה,
הקיי-תרמיותראיהמערכותבלילה.והן

ממא"כים,יותררבטוותמספקותעתהמות
טווחם.הגדלתיאפשרנוסףופיתוח
פית-נותניםאינםתרמייםתצפיתאמצעי

במב-הכרוכותהבעיותלכלמוחלטרון
הגישהאתמייצגיםהםאךליליים,צעים

בהןשנוקטאלהמכלביותרהמבטיחה
בלילה.והןביוםהןשימושייםהםהצבא.

ארוך.לטווחתצפיתלספקיכוליםהם
עלווה,שללא-רבמעטהבעדלחדור
כלתמורתמפעיליהם.אתלהטעותוקשה
יותר,גבוההבעליתלשאתעלינואלה,
אפ-בהגברהיותר,רביםובמשקלבגודל
גם,ואוליהתחזוקהבעיותשלשרית

פסיכולוגיתבבעיההראשונים,בשלגים
עתררביםאימוניםלהקדישאותנושתאלץ
מיומנים.צופיםלהכשרת
תצוגהמקבלתנובעתהפסיכולוגיתהבעיה
אותהכתמונהברורהכהשאינהחזותית
בביתו.הטלביזיהטקלטעלהחיילרואה
רגצכשירצג""עלהנראיםהעצמיםצבעי

אלהואיןשלהם,החוםבמידתתלויים
לנוהמוכריםהטבעתםהצבעיםדווקא
בפיענוחצורךישלכןיום-יום.מחיי
במטרותלהבחיןכדיהתמונה,שלמסויט

שלהראשוניתתגובתםהארוכים.בטווחים
שהת-היאבמסך,המביטיםהחייליםרוב

ואינהבעיניהםחןמוצאתאינהמונה
המכשיר.אתנוטשיםוהםלהם,מובנת
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מופיעותשאינןהגבעותהתרמיות.המערכותשלערפלחדירתכושרבטוילידיבאבתמונהנראה.באורלצילוםבהשוואהתרמיצילום
התרמיבצילוםהיטבנראותהרגילבצילוםכלל

אפשרקצרה,הכשרהתקופתלאחראולם,

ולהכשירזהפסיכולוגימחסוםלעבור
שיוקדשוככלונלהבים.מטמניםצופים

אמצעישלמידותיהםלהפחתתמאמצים
יקבלהתמוכה,באיכותלפגועמבליהחום,
הפסי-והמחסוםיותר,טובהתמונההחייל
המשקלהגודל,בעיותייעלם.כולוגי

מכךוראשונה,בראשנובעות,והתחזוקה
הרא-הפיתוחבשלבינמצאזהשאמצעי
עםיפחתיאלהשבעיותלצפותיששונים.

ציודבפריטיהנעשיתהעבודההתקדמות
מסוימים.

אתהמספקציודשלבקיומודילא
רבהי-גדולים,למרחקיםלראותהיכולת

בזיהויהמאומניםמפעיליםשלמצאם
ביישוםהמפקדיםאתלהכשירישעצמים.
לבעייתלהקדישבקוהמפקדעלהמידע.
לטווחהתצפיתאמצעישלהנכוןהמיקום
כלי-למיקוםהמוקדשמאמץאותוארוך

מודיעיןקציניעלהאוטומטיים.הנשק

עבורתצפיתתכניותלפתחחטיבתיים
לאשאםארוכי-הטווח,ההתקניםקןכמה
להתרכזהקדמי,בקוהמגמה,תהיהכן

לפתחגםעליהםהקצר.הטווחבאיגור
מןחשוב,מידעהעברתנהליולתהגל
החטיבה.מטהאלהצופים
להשתמשחייביםובקרי-אשתצפיתקציני

האש.הכוונתלצורךתצפית-לילהבאמצעי
אש-משימותמבצעותארטילריהיחידות
לצורךתאורהבפגזישימושתוךלילה
-חסרונותישלכךהמטרה.שטחהארת
לתצפיתנתוןשהואלכךמודעהאויב
נוהל;ארטילריתלמטרהלהפוךועלול

יותרמריבהתחמושתוצורךאיטי,הואזה
באמצעישימושנעשההיהאםמאשר

תצפית-לילה.

באימו-להדגישהשישהאחרונההנקודה
לאמצעיבאמצעי-נגדלשימושנוגעתנים

אתבוודאייוכיחזהאימוןראיית-לילה.

אמצעישללעלות,יחסיתהרבה,יעילותם
עללגבוריכולתםבשלתרמיים,תצפית

המבצ-יחידותמפקדיישנםאמצעי-הנגד.
שקיימיםההנחהסמךעללילהאימוניעים

אחוזלמאהמגיעהשיעילותםנגדאמצעי
באמצעילהשתמשטורחים""ואינם-

אינוכזהמפקדשברשותם.ראיית-הלילה
שהואשעהפקודיו,כלפיבהגינותנוהג
תצ-בדברמחשבהכלממוחותיהםמסלק
שלמתוח-כיווןארוכת-טווח.לילהפית
לתצפית-לילה,יכולתיששבאויבינוכמים

להי-מתטגרףנתבקשכאילוהדברדומה

גלוי-שיריבושעהמכוסות,בעינייםלחם
עיניים.

הלוחמיםבאימוןומדגישיםחוזריםאגו
חשוב,כללזהוהאויב".אתדע"הכללאת
שימוששלוהטקטיקההתורהבפיתוחאך

המועילהבצורהתצפית-לילהבאמצעי
החשובבכלללדבוקהאימוןעלביותר,

88עצמך".אתדע"-פחותלא
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כדוגמתטכניאינוהח"'רחיילכילזכורישלכך,בנוסף
הלוחםשלהעיקרייםהמרכיביםאחדהתותחן.אוה,,טנקיסט"

שיגרתיותלאמשימותלבצעביכולתווהאמונהליבואומץהוא
שניאתלומקנההצניחהכיספקאיןזובנקודהכיונראה

הללו.היסודייםהמרכיבים
דבקיםאינםהשהמר,עלבצה"להעומדיםכינראהלסיכום,

מפוכחותבעינייםהעתידאתרואיםאלאקדושות",ב,,פרות
נוצללאשלצערנועוצמה,רבכ,,נשק"-המוצנחהכוחואת

לקוותישהאחרונההמלהמהמנסיוןוכעברו.במלחמותכראוי
להןלמשימותזה"נשק"ינוצלהצורךובשעתהלקחנלמדכי

-מעד.
איתןרס"ן
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