
ווחמההעקרונות

שלהיסודאבניהםמושגייםרונותזעק
תפיסתית"התפתחותכל

פיאז'הז'אן

לזרועותצעירהאחותהיאהאווירזרוע
אף-על-פי-שנה.מ-90פחותבתוהים,היבשה

בתחוםכיום,המובילההיאהאווירזרועכן
מנחהמודלגםוכנראהלפחות,הטכנולוגי,
עקרונותוהים.היבשהזרועותלהתפתחות

םיב2לוחמהועקרונותהמלחמה,שלכלליים
הנסיונותלמדימעטיםאךמכבר,זהנוסחו
הלוחמהעקרונותשלמגובשתתפיסהלעצב

תיאוראינוזהמאמרכילהדגישישהאווירית.
זהמאמרשלמטרתוקיימים.עקרונותשל
האווירשזרועותעקרונותולהגדירלנסחהיא

לעצמן.לאמץאמורות

מודרניאוויריכוחמאפייניא.

בכיווניםהאוויריהכוחהתפתחהמפותחותבמדינות
מדינהלכלהמיוחדיםוהתפיסותהתנאיםלפישונים

לפיהאווירכוחותנחלקיםשבהןבגדולותהנידמו.3
שלאווירכוחטקטי,כוחאסטרטגי,כוחמשימותיהם:

אלו,חלוקותלמרותוכיריב.הצישלאווירכוחהצבא,
האווירלכוחותמשותפיםמאפייניםכמהלתאראפשר

צבאית.מבחינהמפותחותבמדינות
היבשהמרחביעליתרונותכמהישהאווירלמרחב

מהירותיותר,רחבהפרספקטיבהמאפשרהואוהים:
ממדיםבשלושהותמרוןיותר,גדוליםוטוותתנועה
לרובכמעטשקוףהאוויריהמרחבמכשולים.ללאכמעט
טובהממנוהתצפיתומוחזרת,המוקרנתהאנרגיהסוגי
יותרארוכיםלטווחיםהספקטרום,תחומיבכליותר,
חשיבותשבהםבימינו,במיוחדובים.ביבשהמאשר

ישבלחימה,דומיננטיתכמעטהיאלמיניהםהחישנים
םייתועמשמ.4יתרונותהאוויריתללוחמה

הם:מודרניםאווירזרועותשלההשוביםהמאפיינים

הצבאיתהטכנולוגיהבחזיתנמצאהאווירכוח
טכנולוגיותליישוםבמיוחדמתאיםהאוויריהמרחב
אוויריכותשלויכולתוכשריוצבאיים.לצרכיםחדישות
להשמידיכולתושכןמתקדמות,בטכנולוגיותמאודתלויים
רבהבמידהמותניםכך,כדיתוךלהישרדוכושרומטרות
זותלותשבידיו.הלחימהאמצעישלהטכנולוגיתברמה
שלליכולתוהבסיסייםמהקריטריוניםששנייםגורמת,

ואיכותהכללית,הטכנולוגיתרמתוהם:האוויריכוח
נקלעושאליוהטכנולוגילמירוץשבידיו.הנשקמערכות
שומהשליליים:היבטיםגםישהשוניםהאווירכוחות

ופיתוח,במחקהעתקמשאבילהשקיעאווירחילותעל
הנובעותאלולמגמותשוטפת.ואחזקההכשרההצטיידות,
מקומובהבנתמשמעויותהטכנולוגיהבפירותמהתלות
תורותמבנהו,הצבא,בקרבהאווירחילשלומעמדו
התקציבים.והקצאתהאדםכוחהרכבשלו,הלחימה
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האווירית
גרדוןשמואל

ריכוזיפיקוד
ניידות,-המטוסשלוהייחודיותהעיקריותהתנונות

במרחבזמינותבהפעלה,גמישותאש,כוחריכוזתמרון,

ניתבו-ופגיעותנדירותגבוהה,עלותקצר,ובזמןגדול

שלמועטבמספרהשליטהלריכוזהאווירזרועותאת
אוחדומתקדמותתקשורתטכנולוגיותבסיועמוצבים.

שתיקרא031במערכת-עלובקרה,פיקודמודיעין,מערכות

ומסתעפת,המערכתשגדלהככלשליטה'.מערכת'להלן

המחשובשלהמהירהבהתפתחותנעזרתהיאכן

אופטימלילניהולהגדולותהתקוותאךלמרותוהתקשורת.

לאעדייןממוחשבות,מערכותבאמצעותהלחימהשל

שליטהשלהיסודיותהבעיותתיפתרנה,אםוספקנפתרו,

חמורותבעיקררחוקים.מרכזייםממוצביםבלחימהמלאה
עםיחדוהפצתו.עיבודוריכוזו,המידע,איסוףבעיות

אתמדרבנתהמחשביםבפיתוחהמתמדתהתנופהזאת,
העוצמהמרכיביכללהפעלתשליטהבמערכותהשימוש

האוויריים.

המטוסנישוהרובעלהמאיימתאופוזיציה''
האנושית,בהיסטוריהוהמענה'האתגר'תהליךבמסגרת

להתקפה,הגנהאמצעיביןמתמדתמהתמודדותוכחלק

אופוזיציה''לפיתוחהאוויריהכוחשלההתקפיהאיוםגרם

נגדתותחיםקרקע-אוויה,טילייירוט,מטוסישלחזקה
מעללחלוףקשהכיוםאחרים.ואמצעי-נגדמטוסים
מאזןנמוך.בגובהמתחתיהםלחדורוקשהטק"א,מערכי

נמצאהגנה,למערכיהתקפהמערכיביןהיחסיתהעוצמה

לצד.מצדמתמדתבתנודה

חדשותפלטפורמותהשתלבות
האוויריתבלוחמה

בלעדיתהכמעטהפלטפורמההמטוסהיהה-70לשנותעד

טילימצוייםשניםעשרותזהאמנםהאווירית.בלוחמה
ץ-1ץ-2בטיליהחלשונים,מסוגיםקרקע-קרקע

ראשבעליבטיליםובלההשנייה)העולםבמלחמת(

נשקכמערכתהמטוסאתדחקולאהםאולםמתפצל,

ה-70,בשנותהחלבאוויר.עיקריתקונוונציונאלי

לגבורהמאמציםרבוהמטוס,עלהאיומיםמשהחמירו

חלופותביתר-שאתביקשובבד,בדאיומים.אותםעל
אתלמלאיכוליםהםאיןשבהםבפלחיםלמטוסים

עיקריותדוגמאותסבירה.שרידותברמתמשימותיהם

מטוסים-הקרב,מסוקיהםהללוהחיפושיםלתוצאות

ולוויינים.ללא-טייס

וייטנאם.במלחמתדרכםראשיתאתעשוהקרבמסוקי

אלאשלהשיבכדירקבמקלעים,צוידוסערמסוקי

ברבותמהם.רביםשהפילוקל,מנשקהאשמקורות
להובילולאלתקוףתפקידםשכלמסוקיםנבנוהימים

מתוחכמתנשקמערכתהואהקרבמסוקכיוםכוחות.
שללאלובביצועיהןדומותבמערכותהמצוידתויקרה,

הקרבבשדההקרבמסוקשלחשיבותוהתקיפה.מטוס
מטוסים-ללא-טייסגםרבותשניםמזהרבה.המודרני

בוויטנאםכברופעלולפיתוח,אטרקטיבינושאהםמלט)(

מעט:לא
אסיהבדרום-מזרחבוצעומבצעיותגיחותכ-3000

ורכישתחיפושוהשמדה,איכוןל-1965:1971בין

ואלקטרונית),אינפרא-אדוםטלוויזיוניות,(מטרות

כל-ורעטובמזג-אווירויום,לילהונמוך,גבוה

לפחותשהוכחועדוהוצגונוסווטכניקהסוג
םיירשפאכ.5

האמריקניבמבצע)1982(,לבנוןבמלחמתרקאולם

מלשיםהתפרסמו)1991(,המפרץובמלחמתבגרנדה

משמשיםלווייניםמוצלחות..מבצעיותבפעילויות

וההישגיםרבות,שניםכברוצילוםסיורמודיעין,במשימות

שימושיאתמרחיביםהחישניםסוגיבכלהטכנולוגיים

הלוויינים.

אחתוכלוגדלה,הולכתאלופלטפורמותשלחשיבותן

הקרב.מטוסאתהמשלימיםבתחומיםמתייחדתמהן
משולבתאווירבלוחמתלדוןיהיהאפשרהקרובותבשנים

לקרבבדומההשונות,האוויריותהפלטפורמותשל

שוניםמרכיביםביןאוואוויר,יבשהכוחותביןהמשולב

היבשה.כוחותשל
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קרקע-טיליהיאלחימהאמצעישלנוספתמשפחה

קצרי-טווחטנקיםנגדטיליםלמןרבים,מסוגיםקרקע

שללטווחבליסטייםלטיליםועדחסרלוחמישבשימוש
היאוהולכתהמתרחבתאחרתתופעהקילומטרים.אלפי
לכוחותבלעדייםבעברשהיונשק,וכליטכנולוגיותיישום
זרועותמסוגלותבזכותםוהים.היבשהבכוחותאוויר,
חילותעלעתהעדשהוטלומהמשימותחלקלמלאאלה

ללוחמהפגזיםמונחים,בפגזיםשימושכגוןהאוויר,
ועוד.לייזר,מצייניאלקטרונית,

משאביםעתירהנואוויריכוח
מחיר'תג'ישאחרותאוויריותופלטפורמותלמטוסים

דולר).למיליארדקרוביעלהלמשל,8-2,מטוס(גבוה

ישעליהםהאוויר.בזרועיחידיקר"בן"הםאיןאולם

אלקטרונית,לוחמהמערכותתקשורת,מערכותלהוסיף

עתק.סכומיהדורשיםתעופה,ושדותלוגיסטיתתשתית

וכוננותלמלחמההתכוננותאוויר,צוותותהכשרת

הכוחשלזותכונהנכבד.תקציבילנתחזקוקותמתמדת,
לגודלו,עליוניםחסמיםשלסדרהמכתיבההאווירי
ולעתיםמשמעותיותהשפעותבעלתהיאונדירותו.איכותו

עקרונותעלגםאלאהכוח,בנייןעלרקלאדומיננטיות,
שלו.התפיסתיתוהתשתיתבכותהשימוש

האווירתהלוחמהעקרונותתיחוםב.
ביקורתתמ"2אשר-הקלאסייםהמלחמהעקרונותאת

מנסים-הקרבלשדהוישימותםתוקפםעצםעלרבה

לוחמהעקרונותובאוויר.ביםביבשה,למלחמהלהתאים
הקלאסיים,המלחמהעקרונותבמקוםבאיםאינםאווירית

הלוחמהעקרונותשלמקורותיהםעליהם.נשעניםהםאלא
תרגילים,העבר,ממלחמותאמפיריתהסקההם:האווירית

וחשיבהוסימולציות,מודליםמבצעיים,ניסויים
בדרךהיאהעקרונותשלההתפתחותתיאורטית-מכלילה.

לוגית.והסקההאירועיםניתוחומענה,אתגרשל

העקרונותייעוד
הוראות'אוחוקים''אינםהאוויריתהלוחמהעקרונות

שוטפיםמבצעיםלתכנוןמפורשותהנחיותלאאףקבע',
מסגרתהםאלועקרונותאחרות.אד-הוקהחלטותאו

קביעתתהליכים,שלוניתוהבחינהלשםתיאורטית
כתיבתלחימה,תודתפיתוחעקרוניות,זהחלטותמביעזת

תרגיליםושקלוללהערכהמדדיםויצירתפקודות-אב
מערכת'מעיןלשמשעשויהזועקרונותמסגרתומבצעים.

קבלתבתהליךומפקדים,לקברניטיםבסיסיתניווט'
מולמזומנותלעתיםהחלטותיהםובבחינתהחלטות
והפעלתןהאווירזרועותבנייןשלהעיקרייםהכיוונים
בלחימה.

הלוחמהעקרונותשלהעיקרייםהייחודיםהמאפיינים
ובעלי-העניין.המרחבהזמן,תחומיאתכולליםהאווירית

אתהגבילובראשם,וקלאוזביץהצבאיים,הדעותהוגי
אוגדולקרבניהוללגביהמלחמהועקרונותהאסטרטגיה

מופשטת.הפעלהתפיסתבעיצובעסקווכןמערכה,
כבסיסהכוחובבנייןבהכנהעוסקיםהםאיןבדרך-כלל
רביםמשאביםמשקיעיםמודרנייםצבאותותלעפהל.6

אוגם,אלאלמלחמה,רקלאהכוח,ובנייןבפיתוח
אתתפיסתםלכןולמניעתה;ממלחמהלהרתעהבעיקר,

לדוגמה,האמריקני,הצבאיותר.ירחבההיאהאסטרטגיה
הגדרתו,לפיופיתוחו.הכוחתבנוןאתגםבתפיסתובולל

ושימוש...פיתוחשלוהמדעהאמנות":היאהאסטרטגיה
מלתמהו"ובעתותשלוםבעתותצבאיבכוח

תורתאתרחבהבצורההואגםמגדירצה"ל
האסטרטגיה:
האומהשלהמזויניםהכוחותבהכנתהעוסקתהתורה

יעדילרבותהמלחמה,תכניתבקביעתלמלחמה,

לשדההכוחותובהבאתומקומן,מועדיהןהמערכות,
האויב.'עלמקסימליתעדיפותבתנאיהמערכה

מתייחסיםזה,במאמרהאוויריתהלוחמהעקרונות

תכנוןוכוללת,מופשטתלחשיבהתשתיתרמות:לשלוש
העקרונותעוסקיםכןכמוכולל.מלחמהומהלךמבצעים
מלחמה.לקראתוארגונוהכוחבנייןבתהליך

המרחבתחום
המדינותמרחבלכלמתייחסתהאופרטיביתהתפיסה

המחייה''מרחבהןהיבטים:משניבמלחמה,המעורבות

העוצמהמרכיביאתהכוללמרחבוהןאווירי,כוחשל
העוצמהבנייןעלהמופקדיםהארגוניםהאווירית,
המדינות.בעומקאי-שםמצוייםרובםאשרבה,והשליטה

הענייןבעליתחום
הגורמיםכלשלהענייןבתחוםהיאהאופרטיביתהתפיסה

ומסהומפקדיועלנוסףובארגונו,הכוחבבניןהעוסקים
וגופיםובטחוניות,צבאיותתעשיותכגון:המבצעי,

אלה.לצרכיםהמתאיםאדםכוחבהכשרתהעוסקים

מנוגדיםולאמשלימיםעקשנות
נמצאיםהקלאס?יםהמלחמהעקרונותשלשוניםצמדים
הכוח'ריכוז'עקרוןלדוגמה:לוה.זהובסתירהבניגוד
העתודה';'אוהאבטחה''לעקרונותבסתירהלעמודעשוי

התחבולה'.'אתלסתורעשויורציפות'המשכיות'העקרון

חסרההקלאסייםהמלחמהעקרונותלסדרתנלומד:
הסיבותאחתהואזהחסרוןבסיסית.פנימיתלכידות

כלל,אלהבעקרונותמשתמשיםאינםרביםשמפקדים
לתכנוןההנחיותברובמופיעיםהםשאין-והראיה
מבצעים.

קוהרנטימצעיחתומהוויםהאוויריתהלוחמהעקרונות
זה,אתזההמשלימיםעקרונותשלסתירהללאולכיד

הלכידותי0.הזמזהנובעיםאפילואוזה,אתזהחופפים
בעיצובעליהםלהתבססלקברניטיםמאפשרתהפנימית

הזמןתחום
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וכןוציודו,פיתוחוהכיח,לבנייןטווחארוכתמדיניות
בכוח.השימושדרכיעלהחלטותלקבוע

האוויריתהלוחמהעקרונותג.
Superiority)(Airאוויהתעדפוה*
הפיקודאחדות*
וגמישותורסטהליות)(רב-תכליתיות*
הלחימהכתמציתקוהלה*
הכוחנתמוד*
איכות*
Approach)(systemמערכתיתגישה*
והאסטרטגיתהאופרטיביתלדמותתרומה*
כוללתאחרות*

שינותחכפיביניהם,וקשוריםשלוביםאלועקרונותתשעה
העקרונות:מסוים.דגשמהםאחדלכלאולםלהלן.ויוסבר
ובנייןתכנוןאתמדגישיםמתקדמתוטכנולוגיהאיכות
לרמהתרומהמערכתית,גישההעקרונות:האווירי.הכוח

בעיקרהםכוללתואחריותהאופרטיבית-אסטרטגית
עליונותהפיקוד,אחדותעקרונותהאסטרטגי.במימד

ועקרוןהכוחשימורהלחימה,כתמציתקטילהאווירית,
כןכמוהכוח.הפעלתבתחוםבעיקרהםהוורסטיליות

ההדדיות.והתמיכותהעקרונותביןהגומליןקשרייובהרו

אוויריתעדשתד.
קצר,בזמןהאווירזרועמשימותלהשגתהכרחיתנאי

פעולהחופשהוא:מועטותובאבידותגבוההבאיכות
בעליונותיושגזהפעולהחופשהאופרטיבי.המרחבמעל

בזמן,המוגבלתאוויריתבעדיפותאומלאהאווירית
מבצעלכלהמיוחדותלדרישותבהתאםוברמה,במרחב
האוויר,ייזרועשלימיהבשחרכברנוסחזהעקרוןומבצע.
המאהבסוףתקףעדייןוכנראהי2,תוברבמלחמותהוכח
אמצעישלחדשותמשפחותשלהופעתןלמרותה-20,
טק"אמערכישהציבוהאתגרנשק.ומערכותלחימה

הצורךאתהגבירוהאחרונות,במלחמותאווירלכוהות
שליעילהלחימהלשםפעולהחופשבהשגתהחיוני
מוחלטת,עליונותלהשיגניתןלאלרובהאווירי.הכוח
נדרשת,זואווירית.עדיפותהשגתהואראשוןעקרוןלכן

מעגלים:בשלושהשונות,בעוצמות
חופשרכישתהטקטי:והמרחבהמדינהמרחבהגנת*

בשמיהאוויריהאויבשלפעולהאפשרותומניעתפעולה
היבשה.כוחותלחזיתומעלהמדינה

פעולהחופשרכישתהאופרטיבי:המרחבעלהגנה*
במרחבהאוויריהאויבשליעילהפעולהאפשרותומניעת
והים.האווירכוחותשלהפעולהשבאזוריהאוויר
נתוןואזורקצרלזמןמוגבלתאוויריתעדיפות*

האווירזרועשלהפעולהרחבמשהואהאסטרטגיבמרחב
האופרטיבי).מהמרחבגדולזהמרחבלרוב(

הצלתהשלתוצאההואהאווירזרועשלהפעולהחופש

הצרפתיהתקיפהמטוס-הראפאל
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אתקובעתההצלחהמידתאווירית.עדיפותעלבלחימה
הנחיתותאוהעדיפותרמתשהיאהפעולה,תופשמידת

האווירית.

אתלממשלהמאפשרהאווירזרועשלהפעולהחופש
זואיןאולםמשימותיה,בהשגתשלההיכולתמירב

מעדיפותכתוצאהזה.פעולהחופששלהיתידההמשמעות
לפעולהיכולתהאויבשלהאווירמזרוענשללתאווירית,

עלבלחימהנצחוןלכן,ידידותיים.ואזרחיםכוחותנגד
זרועתשתיותעלהאיוםאתמבטלאוויריתעדיפות
בעורףבחזית,הלוחמיםוהים,היבשהכוחותועלהאוויר,
אתלנהלחופשייםשהםככלהאויב.שטחובעומק
בהסתר,ותנועהאבטחהאמצעינקיטתללאהלחימה,

כוחותמעלהאיוםמסוכלכןלחימתם.יעילותעולה
בשדהושילובםהיערכותם,גיוסם,תהליךבעתעתודה

נפגעיםאינםהאזרחיםוחייהאזרחיתהתשתיתהמערכה.
החייליםודאגתמידרדר,אינוהמורלאוויר,בתקיפות

להםמפריעהאינהבעורףלמשפחותיהםבחזית
בסוגייתהעוסקיםמחשוביאחדוורדן,במשימותיהם.

באווירהשליטהחיוניותאתהגדירהאווירי,הכוחהפעלת
כך:

הגרמניתההתקפהמאזהכרח.היאאוויריתעליונות
אויבנגדעיקריתמתקפהאףב-1939,פוליןעל

מגננהואףהצליחה,לאבאווירבשליטהשהחזיק
באוויר.ששלטאויבמולמעמדלהחזיקהצליחהלא

מלחמההפסידהלאמדינהאףזאת,ולעומת
אווירית.בעליונותהחזיקהכאשרקונוונציונלית][

לנצחוןפתיחההיתהקבועהאוויריתעליונותרכישת
ולמפקדיהלאומית,ברמהלמפקדיםחיוניצבאי.
להיותהאופרטיבית,בדמהוהיבשההאווירכוחות
ן3.ןהיפעלולתכנןאלוהיסטוריותלעובדותמודעים

ברית-המועצותומלחמתוייטנאםמלחמתכילהעיריש
עקרוןאולםזו.השקפהמאששותאינןבאפגניסטן
ששתבמלחמתבמלואוכמעטמומשהאוויריתהעדיפות
אלון:יגאלתיארהשפעותיואתהימים;

כמעטאויריתמטריהל"מוגנתהיתההאוכלוסיה...
ללאבוצעהמילואיםגיוסשלסיומוהרמטית...

והמשיכהשלמהנשארההתעשיההשמים.מןהפרעה
החזיתאלבעורף,התחבורהתקלה.ללאביצור

צבאמחריד.באיןכסדרההתנהלהעצמהובחזית
מהתקפותחששללאהקרקעקרבותאתביצעהיבשה
מטרותנגדיעילאוירמסיוענהנהואףעוינות,אויר
4,קרקע
בסתירההאוויריתהעדיפותעקרוןעומדלכאורה
מסיבותוהיםהיבשהזרועותשללאינטרסיםמסוימת
שינוייםלעתים,מכתיב,זהשעקרוןהיאמהןאחתשונות.

לשיקוליהם-בניגודהיבשה,לכוחותביותרמשמעותיים

כוחותביקשוהימים,ששתמלחמתלקראתלדוגמה:הם.
להם,הנוחהבשעההלחימהאתלפתוחצה"לשלהיבשה
במלחמתי5.ריוואהחילדרישתלפינקבעהl'ffnשעתאולם
ועלישראלמדינתשמיעלהעיקריהאיוםהימים,ששת

זרועשלהפעולהומרחבשלצה"להאופרטיביהמרחב

במהלךלכן,ערב.מדינותשליירוטמטוסיהיוהאוויר
והשמדתהתעופהשדותתקיפתשלאחדאסטרטגיהתקפי

הןאווירית,עדיפותהושגההקרקע,עלהאויבמטוסירוב
מלחמתבימיהמדינה.שמילהגנתהןהתקפייםלצרכים
טכנולוגית,התפתחותחלהההתשהומלחמתוייטנאם

זרועשלהפעולהחופשעלחדשאיוםנוצרובעקבותיה
שביצועיהםנ"מותותחיםטק"אמערכיבדמותהאוויר,
לדוגמה:(ה-90שנותשלבקריטריוניםאפילומעולים,
גרמואלומערכיםzsu-234).מ'מותותחיםSA'-6סוללות
האוויר,זרועשלהפעולהבאופנימשמעותייםשינויים
האמורהבתקופההאווירית.העדיפותעקרוןלמימוש
היירוט,מטוסישלמקומםאתהטק"אמערכידחקו
האוויר.זרועשלהפעולהתופשעלבמעלהראשוןכאיום
עלהתקפיאיוםלהיותהוסיפוקרבמטוסיזאת,לעומת
לתפקידהגנתיתפקידביןההפרדהלכן,המדינה.שמי

לחימהבאמצעיהצודךמשוםרב,תוקףקיבלההתקפי

זקוקההמדינהשמיהגנתלחלוטין.שוניםלחימהותורות
התקפיתעדיפותהשגתואילוטק"א,ומערכייירוטלמטוסי
ומערכתלחימה,אמצעילמטוסים,בעיקרזקוקה

טק"אמערכי(הקרקעעלבמטרותהממוקדיםמודיעינית

יירוטבמטוסיצורךישעדייןלכך,בנוסףתעופה).ושדות
יירוטמטוסילהפלתהמדינה)שמיהגנתבמשימתכמו(

האופרטיבי.במרחבהאויבשלותקיפה
חסכוניתמהירה,כדרךנחשבתאוויריתעדיפותהשגת
האסטרטגיתברמותתפקידים,שנילמימושואמינה

והמרחבהמדינהשלהאוויריהמרחבהגנתוהאופרטיבית:
למנועכדיהאוויר,מןמתקפותמפניהצבא,שלהטקטי
לכוחותפעולהחופשלאפשרוכדיהאזרחים,בקרבאבידות
יעילותהעלמכרעתהשפעהישאוויריתלעדיפותהיבשה.

היבשה,כוחותשליעילותםעלבמלחמה,האווירזרועשל
ועלבעורףוהכלכליתהצבאיתהתשתיתשלמותעל

קדימותהלכןהאזרחית.האוכלוסייהשלוהמורלהשלמות
שלתרחישבכלכמעטנחוצהכההיאזומשימהשל

לחימה.

הטק"אמערכילאתגרהמענה
שלהאוויריתהעדיפותעלהאיוםבאופישחלהשינוי
עקרוןשלבהשפעותשינוייםסדרתגרםהאוויר,זרוע

1967ביןהאוויריהכוחבנייןעלהאוויריתהעדיפות
ובאירופההתיכוןבמזרחאסיה,בדרום-מזרחל-1973.
הלחימה,אמצעיאתלהתאיםהאוויריהכוחנאלץ

איוםעםלהתמודדכדישלו,והארגוןהמבנההטקטיקות,
כרוךהיההחדשהאתגרעםההתמודדותתהליןהטליא.
הכוחרכשאשרעדואבידות,בכשלונותרבים,בקשיים
עדיפותעלבמאבקלזכותהיכולתאתמחדשהאווירי
ומתקניהםמטוסיםנגדלחימהביןהשוניאווירית.

מהותי.הואנ"ממערכיםנגדלחימהלביןהקרקעיים
טילירוס,"מטוסימצריכהבאווירמטוסיםנגדלחימה

ויירוט,להתרעהייחודיובקרהמביםמערךאוויר-אוויר,
כוחשלהקרקעייםהמתקניםייחודית.שליטהומערכת
ואפשרלאיתור,ניתניםגדולים,קבועים,הםאווירי
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כוחכנגדלחימהלכןייחודיות.ודרכיםבשיטותלתוקפם
לעומתאווירי.כוחשלמסויםמבנהדורשתיריבאוויר
תקיפה,מטוסידורשתטק"אמערכינגדלחימהזאת,

מערךביותר,ומתוחכמיםלמדישוניםלחימהאמצעי
שליטהמערךקצרים,זמןבקבועילעמודהמסוגלמודיעיני

מאחרועוד.הלחימהלניהולומקצועיייחודי)31((
מוותרותאינןנ"מבמערכיםמצטיידותאשרשמדינות

שהאתגרהריומסוקים,מטוסיםשלקלסי''אוויריכוחעל
לכךוגורםיותר,קשהנעשהאוויריתעדיפותלהשיג
מימושחשבוןעלבאלכךהמוקצההמשאביםשנתח

מחייבהאוויריתהעדיפותעקרוןמימושאחרים.עקרונות
בטכנולוגיותהאדם,בכוחרב-משמעותאיכותייתרון

השליטה.ובמערכתהמבצעיבתכנוןנשק,ובמערכות
מסוימיםיתרונותישותותחים)טילים(רמלמערכים

היבשה.כוחותשלהטקטיוהמרחבהמדינהשמיבהגנת
מהצבאותבחלקאשרקרקע-אוויר,הגנהמערךהוקםלכן
ובחלקןהיבשה,לזרועשייךהואארצות-הברית)כגון(

האוויר.לזרועצורףלמשל)לגרמניה,

הפיקודאחדות2.
נכלליםשבהםמורכבים,מבצעיםעלהפיקודאחדות

מבצעיות,ויחידותתכנוןמידע,מערכות,אמצעים,מגוון
הפעלתבזכותהאוויר.זרועשליעילהלהפעלהתנאיהוא

ואחידותברורותמטרותהגדרת:מתאפשריםזהעקרון
התכנון,שלביבכלמיטביתיאוםהכוח;מרכיבילכל

יתרונותהשגתלקחים;והפקתהביצועההכנות,
הכוח;שלמערכתיתוהפעלהמשילובהנובעיםסינרגטיים,

בזמןגונירבאוויריכוחוהפעלתהגמישותעקרוןמיצוי
י6.תיברמביעילותאמיתי

הזמןממד
סגורהלולאהשלתהליךבמהותוהואהפיקודתהליך
loop).(closedהאויבעלמידעאיסוףכוללהתהליך

מבצעים,תכנוןמצב,הערכתמצב,תמונתגיבושוכוחותינו,
עםמשולבתחקורבמבצעים,שליטהפקודות,הפצת
הדומיננטייםהאילוציםאחדחדשה.מצבתמונתגיבוש

חייבהתהליךשלשלםסבבהזמן.אילוץהואזהבתהליך
המידעשבופרק-זמןכלומר:יישומיוביזמןלהתבצע
שנקבעו,למטרותיווזהההמבצע,לצורךתקףעדייןשנאסף

לכןהבאה.המצבלהערכתנוגעותהתחקירומסקנות
להתבצעחייבהאווירזרועבמבצעיהפיקודתהליך

ביותר.קצריםבפרקי-זמן

התפקודממד
רובלמימושחיוניתארגוניתשיטההיאהפיקודאחדות

הוורסטיליותעקרונותכמואליה,הנלוויםהעקרונות
עקרוןהכוללת.'יוהאחריותהמערכתיתהגישהוגמישות,
ומוכרותידועותקשוח:עקרוןאינוהפיקודאחדות

הארכתסרבול,כמומדי,ריכוזיתשליטהשלחולשותיה
לכןיתר.מעומסכתוצאהשליטהאבדןוסכנתקבועי-זמן

הגמישות),לעקרוןבהתאמה(גמישלהיותחייבזהעקרון
מבוזרות,שליטהמערכותשלוהתאמהגיווןלאפשרכדי

ריבוזית.שליטהעלעדיפותלהןישכאשר
אותומכניםואףזה,עקרוןשהקצינואווירחילותיש

שמפקדבכךביטוילידיבאהעקרוןמרכזית'.שליטה'
לשלוחותעדהכוח,מרכיביכלעלישירותפוקדאחד

בשעתאףמ"מ)סוללהאומטוסיםמבנה(המבצעיות
בחובהנושאתהכוחלהפעלתזוגישהמשימתן.ביצוע

משמעותייםכשליםלגרוםשעלוליםמהותיים,חסרונות
מרכזיתשליטהלקייםכדי:ולםובניהלמבצעיםבהתכוננות

יתירותובעלתמורכבתגדולה,מערכתלבנותישמלאה,
עלשליטהאבדןפירושההמערכתשנפילתמכיווןגבוהה,
יקרהכזומערכתי8.טלחומכמעטבאופןהכוחהפעלת
בגללועיכובים,לשגיאותורגישהלמדימסורבלתמאוד,
כלאיסוףאותה.המרכיביםוהחוליותהקשריםריבוי

עלולאחד,במרכזידידותייםכוחותועלהאויבעלהמידע
המידע,במיוןולקשייםמידעןליהתפוצצותבמהרהלגרום

גדולהמערכתשלהתגובהזמןקבועןובהערכתו.בניתוחו
אולם,גדלה.שהמערכתככלאטייםבדרך-כללנעשים
מערכהמכליותרהרבהמהרמתרחשתאוויריתמערכה
אפואעלולהכזאתמרכזיתשליטהמערכתכיום.אחרת
הלחימה.במהלךהחלטותלקבלתהנדרשהקצבאחרילפגר

342מעיכות



14
-י,

342מעינות

ון-קרפלד:שללאזהרתומתמדתתשומת-לבלהקדישיש

חייביםאשריותר,אואחדעקרוךעל''עלהצהרה

היאהשליטה,שלובדרך-הפעולהבמבנהלמשול
נהליםארגון,שלאתתמערכתאיןאפשרית.בלתי

מוצלחתשליטהלהבטיחכדילבדהבהעיישיטה,או
במלחמה."מספקתלפחותאו

ואוויריתיבשתיתפיקודשלשלתביןהשוני

ניתוקהיאהאוויריבכוחהפיקודאחדותשלמהותה

היאהקלסיתהפיקודשלשלתהקלסית.הפיקודשלשלת

ממפקדוהוראותפקודותמועברותשבההיררכית,שלשלת
לדרגיםפקודותמוריד''אשרשמתחתיו,לדרגגבוה

שלשלתבשטח.המפקדיםלאחרוןעדהלאהוכןשמתחתיו,
גםובלחימהברגיעההיבשה,בזרועהיוםעדמתפקדתזו

ברובהאווירבזרועפועלתהקלסיתהפיקודשלשלתיחד.
בתחוםהמבצעים.עלהישירלפיקודפרטהפעילות,ממדי
הפיקודבמרכזהפיקוד:אחדותעקרוןלפעולאמורזה

תתגבשוהאפשרי,הדרושהמידעכלייאסףהמאוחד
יתוכננוהחלטות,ייקבעומצב,הערכתתעוצבמצב,תמונת

בפיקוחשוניםממוצביםהמבצעיםויישלטוהמבצעים,
מסוגליםזה,עקרוןלפיהמאוחד.הפיקודשלמתמיד
ללאאמיתי,בזמןהלחימהאתלנהלהפיקודמוצבי

זהעקרוןהביצוע.גורמיכללביןבינםרביםמתווכים''
הכוחשלהיסודתכונותשלמיטביניצולהמאפשרהוא

האווירי.
מערכתיתגישההם:זהלעקרוןמשלימיםעקרונות
ולכוון,לתכנןמאפשרתהפיקודאחדותכוללת.ואחריות

שונות,במשימותהאווירזרועמרכיביאתהרמות,בכל
שליעילניצולמתאפשרכךזמן.באותושונות,בגזרות
חשיבותישםייופצ.6!בלתילאירועיםמהירהותגובההכוח
הלוחמהשלזהבסיסיעקרוןשלהמדויקתלהגדרהרבה

להזהיר,ישיתר.ריכוזשלתהליכיםלמנועכדיהאווירית,
במערכותהשליטהלריכוזנטייהיששלוםבעתותכי

מלחמהבשעתאולםמורכבות.וטכנולוגיותארגוניות
ואפילובתפקודהלהיכשללהיסתם,זומערכתעלולה

כליל.להתמוטט

וגמישותורסטיליות)(רב-תכליתיות3.
העיקריהלחימהאמצעיבאפיוןמקורוהוורסטיליותמושג
הצבאית,התעופהשלהראשונותבשנותיההמטוס.-

לקטולהמסוגלכמטוסהמפציץאתדואהגנרלראה
מטוסימפניעצמועללהגןובה-בעתהקרקעעלמטרות
אחת:למשימהככליהמטוסאופייןמכןלאחרקרב.
לאמץאמורההאווירזרועוכדומה.מפציץקרב,מטוס
לגביוהןהמטוסלגביהןהוורסטילית,התפיסהאת

האופטימליהביטויהאווירי.הכוחשלהפעלתועקרון
מטוסהיההאווירזרועבשירותהוורסטיליהמטוסשל

ובמלחמתוייטנאםבמלחמתההתשה,במלחמתהפנטום
מזג-אווירבכליירוטכמטוסתפקדהואהכיפורים:יום

רב-עוצמה.תתקיפהוכמטוס

לושמאפשרותהןאוויריכותשלהיסודתכונות

גדולמאמץלרכזארוכים,בטווחיםבמהירותלהגיב
מטרות.שלרחבמגווןולתקוףארוךאוקצרלפרק-זמן

אתלהפעילישמיטבית,בדרךאלויסודתכונותלנצלכדי
למשימותכוחותולהפנותרבהבגמישותהאווירזרוע

כךהמחלמה.22התפתחותלפיחדשותלגזרותאוחדשות
הזדמנויותשלמכריעלניצולהאווירזרועלשמשעשויה

כוחבנייןוהפתעות.לסיכוניםמשמעותיכמענהאו
גםאלאורסטילי,במטוסהצטיידותרקאינוורסטילי
הכשרהורסטיליות,שליטהבמערכותוהצטיידותפיתוח
הצטיידותמשימות,שלרבבמגווןאווירצוותותשלואימון

משימה.לכלשישמשוושוניםחדישיםובחימושבאמצעים
חייבתאשרהוויסטיליות,תמומשלאזהכלבלעדי

שהגדירכפיהאווירית,בדוקטרינהחשובמקוםלתפוס

סדר:
בחלקועלההאוויר,כוחשלהרבהגמישותומשום
בתפקידיםה-2[מלה"ע[האחרונהבמלחמהלפעול
היאהאווירכוחגמישותומגוונים...שוניםרבים
אתדמבסיסשלו.הבולטיםהאופימקוויאחדאכן
שטחפניעלשונותבמטרותלהלוםבכוחויש

ישמזהזהמאודמרוחקיםמבסיסיםולהיפך,נרחב.
אחת.עמטרותבמערכתאובמטרהלהלוםבכוחו

במילויוגמישותורסטיליותלפתחנדרשאוויריכוח
המושקעיםהיקריםהמשאביםאתלהצדיקכדיתפקידיו

הלחימהאמצעישלהמוגבלמהמספרלהפיקכדיבו,
אתלשמרוכדיהמבצעית,התועלתמרבאתשברשותו

הבאות.למשימותכוחו
שלפעילותובבחינתגםביטוילידיבאההוורסטיליות

לפעוליכולתוהזמן:המרחבצירעלהאוויריהכוח
מטרותמערכתאומטרותמקבץנגדשוניםמבסיסים

בסוגןשונותמטרותנגדאחדמבסיסלפעוליכולתאחת,
שוניםוראותמזג-אווירבתנאילפעוליכולתובמקומן,
משימותלבצעוגםקצריםבקבועי-זמןלהגיביכולתוקשים,

וממושך.יסודיבתכנוןהכרוכות
היכולתא)(משמעויות:שתיישקצרהתגובהלכושר
לבלימתראשוןכאמצעיהאוויריהכוחמרבאתלהפעיל
להזניקהיכולתב)(המדינה;ולהגנתכוללתפתעמתקפת
ממצביהנובעותמשימותלביצועמצומצמיםכוחות
בהפתעה,יבשהכוחותאומטוסיםחדירתכמוחירום,
תוקחוד.24מודיעיןמשימותאונפגעיםשלמיידיחילוץ
משתניםלמצביםההסתגלותהואהגמישותשלנוסףפן

בעתצפוייםבלתילאתגריםחדשיםפתרונותומציאת
בן-אליהו:שתיארכפימלחמה,

קשית,מפרופילעברנוהאוויריתההתקפהממדיבכל
מגיב,משתנה,גמיש,לפרופילמראש,ומתוזמןמוכן
כלאתמאפיין...השינוימערכתית.ונתמךנשלט
באוויר,לוחמההאוויר:חילשלהפעילותשטחי
ואמנעה,לסיועשיטותומזג-אוויר,אורבתנאילוחמה
םיב.25ולחימהמקומיתהגנהחילוץ,

הלחימהכתמציתקטילה4.
מטרות.לקטולבכושרונמדדתאוויריכוחשלינולתו



שהואהריבשטח,ולהחזיקלכבושביכולתושאיןמאחר
צריךלפיכךוקטילתן.מטרותגילוישלבדרךופועלמתכנן
בזמןמטרותשלרבמספרקטילת:יכולותכמהלושיהיו
השמדתלפיהן,המטרותוקטילתעדיפויותביןהבחנהקצר,

יבשהכוחותאווירית,הגנהכוחותשלשלמיםמערכים
ביואה.26שטחבעומקאסטרטגיותותשתיות

במלחמתוירידות.עליותידעהקטילהעקרוןמימוש
הגרמני,ה'שטוקה'כמותקיפה,מטוסיהשיגוה-2העולם
ה-ו,העולםבמלחמתמאשריותרטובהקטילהיכולת

קוטרושינויחימושנשיאתכושרהגדלתבשל
המוגבלתהיכולתלעומתודיוקם,התותחים/מקלעים

ששתבמלחמתהיהזהעקרוןשלהמרבימיצויולהפילם.
האווירחילמטוסישלהקטילהכושרהועצםבההימים:

הבשילה.לאעדייןלהפילםהיכולתואילוהישראלי,

הצליחולאאסטרטגיים''כבדיםמפציציםזאת,לעומת
יניערגה.27הנשקלהופעתעדסבירותפגיעהלרמותלהגיע

שלה-8האווירחילשלמפצצותיו2.2%רקלדוגמה:
מערכתעלה-2העולםבמלחמתבמתקפתוארצות-הברית,

שהוכתבו."במטרותלפגועהצליחוהגרמנית,הדלק

השתכללוהכיפוריםיוםובמלחמתההתשהבמלחמת
אתואילצוסובייטית,מתוצרתהמצרייםהטק"אמערכי
מאודעדלהתרחקהישראלייםהתקיפהמטוסי

מאודקצריםפרקי-זמןלשהותלחלופיןאוממטרותיהם,
היכולתמאודנחלשהמכךכתוצאההמטרות.אזורמעל

ולפיכךבפגיעה,ולדייקמטרותלרכושישראלמטוסישל
ובמלחמתלבנוןבמלחמתקרקעיות.מטרותלקטולהיכולת
האווירזרועותהנגדי:לכיווןהמטוטלתנעההמפרץ
גבוה,בקצבמטרותלקטילתמדויקמונחהנשקפיתחו
עדיפותולהשגתטק"אמערכילקטילתארורטווחנטימ

לוחמהמערכותוכן,AGM-130(,(HARMאווירית
מספקתבמידהאוויריתעדיפותליצירתאלקטרונית

ויעילה.מהירהמטרותקטילתלצורך

אוויריכוחיכולתביןההתמודדותתימשךבעתידגם

כותכולל(האמצעיםכלללביןהקטילהעקרוןאתלממש
לנטרלו.אווירי)

הערכה:שיטותבשתינשקלתאוויריכוחשליעילותו
שלהמדידהבנותהתפוקותאתמודדיםבה-במותית
מספרמטוסים,הפלותמספרכגון:האווירזרועמבצעי

ושיטהאבידות;ומספרהקטילהקצבטנקים,השמדות

והשהיה',עיכוב'במושגיםמשתמשיםבה-איכותית''
וכדומה.מורלית'השפעה'

בשיטההמקריםברובלנקוטחייבתהאווירזרוע

המשימהכאשר-האחדטעמים.משניוזאתהכמותית,

כוחותהשמדתהיאהלוחמיםהכוחותשלהעיקרית
זרועעלהמוטלתהשמדהשמשימתהרישטח,וכיבוש
והטעםהתוירחאבו.29שלהעצמאיתמשימההיאהאוויר
כמעטמוגדרים,כמותייםהישגיםבליכיהוא,השני

הצורךבת-משמעות.איכותיתהערכהלבצעשאי-אפשר
חקרלהתפתחותשהביאהואכמותיותניתוחבשיטות

בימיהבריטיהאווירבחילהמערכותוניתוחהביצועים

מערכותפיתוחעלדגשלשיםישה-30.2העולםמלחמת

פגיעההמאפשרותוטקטיקותתקיפהשיטותועלנשק,

אמל'חבפיתוחהוחלהאמריקאיהאווירבחילמדויקת.

הטכנולוגיהלהתפתחותיחסיתמוקדמיםבשלביםמדויק,
הישגיםהודגשוהישראליהאווירבחיללכך.הישימה

עיקריים,אימוןבנושאיהאווירצוותותשלכמותיים

ועוד.אוויר,קרבותאוויר-אוויר,ירימטווחים,כגון:
המשימות,מגווןלעומתקטן,וסד"כמשאביםאילוצי

המירבאתמשאבמכללמצותהאוויר,זרועאתמחייבים

והשמדה.קטילהכמומדידותלתוצאותתרומתומבחינת
להקצאתחלופיותדרכיםביןבחירהשלמתמידבתהליך

בקטילתהמתמקדאוויריכוחאפואיתפתחמשאבים,

רום:שטעןכפיכוחות,והשמדתמטרות
מדודים,הישגיםלהשיגוהצורךהמדידות''תכונת

קרקעית..)מטרהשלהפצצה(פסיבייריבנגדרקלא

הביאהאויב],טייס,אקטיבייריבנגדגםאלא

עצמם,לביןבינםהטייסיםשלהתפוקותלהערכת
חילשלהחייםתחומילכלחלחלהמכךויותר

י.ריואה5

הניהשינויך5*

זרועעבורייחודיותהשלכותישזהאסטרטגילעקרון
לבנותהאווירזרועעלשומההדוקטרינרית.ברמההאוויר

הכוחמרבשימוראתשתאפשרבדרךולהפעילוכוחהאת

מערכותשלהמועטמספרןובסיומה.המלחמהבמשך

בכוחהחיוניוהצורךהרבה,ופגיעותןהעיקריותהנשק
דבקותמחייביםולאחריה,הלחימהתוםעדחזקאווירי

ברמהזהלעקרוןהביטויחוכה.32שימורבעקרון

פ
%2מעונות
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חילמפקדשלהגדרתוהיאהאופרטיבית-אסטרטגית

עברי:האלוףהישראלי,האוויר

המשימההרילמלחמה,יציאהעלשהוחלטמרגע

ככלנמוךאבידותובמספרבמהירותלסיימההיא
רשפאה.33

מרביתלשרידותהדרישההואהטקטיתברמההביטוי

תלויההכוחשחיקתאחרות.ומערכותהנשקמערכותשל

לעוצמההאיומיםאופיהם:והעיקרייםגורמים,בכמה

הכוח,שלהפעילותקצבהאווירי,הכוחעלוסוג)
ההחלטותמקבליעל-ידינשלטיםאלוגורמיםומשימותיו.

אתלהאטהיטב,מוגןשאינובאזורלתקוףלבחוראפשר(

נמוכה).בשחיקההכרוכותמשימותולקבועהפעילותקצב
הלחימהאמצעישלהיחסיתהאיכותהם:נוספיםגורמים

והשליטה,הפיקודמערכותאיכותהצדדים,שנישל

ראותתנאיההחלטות,קבלתאיכותהאדם,כוחאיכות
ה-2העולםבמלחמתבריטניהעלבקרבועוד.ומזג-אוויר,

שלוהספיגהליכולתמעלשנחשב1.57%,הבריטיהיה

אתלהשליםואי-האפשרותהגבוההגיחותקצבעקב

גרמניה,עלהאסטרטגיותבהפצצותזאת,לעומתהחסר.

4%,בשיעוראבידותהבריטיהמפציציםפיקודסבל

והיכולתהאטיהגיחותקצבעקבבר-ספיגהשנחשב

בקצבחדשיםאווירצוותותולהכשירמפציציםלייצר
השחיקה."שלמזהמהיר

אוויריכוחפעילותשללפתחההאורבותהסננותאחת

בחלקהמרביתאינטנסיביתלפעילותהשאיפההיא

עלולותהכוחשלרבותאבידותאךמלחמה.שלהראשון
כאשרהלתימה,בהמשךפעילותואתלשתקאולהחליש

כשלונות.עללהתגבראוהצלחותלנצלכדידרושהעוצמתו

במלחמה,מרכזיגורםלהיותהאווירזרועשלכושרה

שמירתלביןלתוצאותהשאיפהביןמתמידבאיזוןמותנה

שללעמידותםתורםהכוחשימורארוך.לזמןהכוה
ויוזמהתעוזהליתרוהמדיניים,הצבאייםהקברניטים

המבצע,הדרגשלהעצמילבטחונוהמבצעית,במערכת
שלהיסודהנחתהכוללת.הצבאיתהעוצמהשלולקיומה

אפוא:היאהכוחשימורעקרון

ובסיומה,המלחמהזמןבכלחיוניהואחזקאוויריכוח

משא-ומתןלאפשרההרתעה,כושראתלשמרכדי

הפעלתואתשובולאפשרכוח,שלמעמדהמדיני
הצורך.במקרההיעילה

האווירזרועעלהכוחכהמורעקרוןהשפעת

רגישותמיוחדות:רגישויותמשלושסובלתהאווירזרוע

גבוההפגיעותהאוויריות,הפלטפורמותכללהיפגעותרבה
כללהיפגעותורגישותמאודויקרהמורכבתתשתיתשל

אחתשתיפגעדיהקרקע.עלבהיותןהנשקמערכות
יוחלש.אוינוטרלהאווירישהכוחכדיאלו,משלוש

כמותיתאפואאינההכוחשימורעקרוןשלמשמעותו
האווירזרועשלהאפקטיביותשימורגםאלאגרידא,

ימואלה.5'הביטחוןבתפיסתחיוניתכזרוע

שרידותשיפוראפואמתחייבהכוחשימורמעקרון

ובהגנה.בהתקפההשונות,במשימותיוהאוויריהכוח

להגנהבמערכותוהצטיידותפיתוחעל-ידימושגזהשיפור

מחוץהנמצאהגנהבמערךוהצטיידותפיתוחעצמית,

המאפשרמונחהבנשקהצטיידותהמטוסים,פעילותלאזור

שליטהמערכותבנייתסכנה,לאזורמחוץלפעוללמטוסים

לתוקפםלעוקפם,המטוסיםוהכוונתהאיומיםלאיתור

התורמותלחימהתורותויישוםפיתוחממגע,להימנעאו

הכוח.לשימור

הקרקע.עללהיפגעותגםמאודרגישהאוויריהכוח
לכיווןמשאביםלהקצותמאלצתזומיוחדתרגישות

מטוסיםשלהשרידותחיזוקהכוח:בבנייןנוסףמרכזי

התשתיתמוגנתכךלשםקרקעיים.תשתיתומתקני

להימצאאמוריםהמטוסיםהאפשר:ככלהיטבהקרקעית

העיראקיהאווירחילמטוסיכדוגמת(תת-קרקעייםבדירים

תקשורתצומתישליטה,ומרכזיהמפרץ),במלחמת

הקרקע,לפנימתחתהםגםלהיבנותאמוריםותחזוקה
התרעה,מערכינוספיםאלהכלעלהאפשר.במידת

להגנה.ומטוסיםמ'ממערכים

האוויר,זרועשלההתקפיתהגישהלמרותכן,כיהנה

נבנההקלסיים,המלחמהמעקרונותהיתרביןהנובעת
מרכיב!

האוויריהכוחאתלשמרשנועדחזקהגנתי

ויתויתשתו.36

ומשמעויותהשפעותאפואישהכוחשימורלעקרון

בכללה.האווירזרועעלוחשובותרבות

איכות6.

בנייןשלהאסטרטגיהאתלהנחותאמורהאיכותעקרון

שלהעיקרייםהמרכיביםשניעלמתפרסהואהכוח.

המתחהלחימה.ומערכותהאדםכוחהאווירית:העוצמה
האוויר.בזרועייחודיתבצורהקייםלכמותאיכותבין

מסוקים,מטוסים,אוויר,צוותות-רביםבתחומים

צורךמוגדר-וכיריבמבצעיותיחידותייחודי,נשק
מסה'כגון:האוויר,זרועתפקידילמילוימזעריכמותי

לעתיםישהמזערית,הכמותיתלרמהמעברקריטית'.

הכוחליבנייןמרכיביבאיכותלהשקעהברוריתרוןקרובות

הטייסיםמספרשלכמותיאדום'ל'קומעברלדוגמה:

טובאימוןלספקכדיטיסה,שעותליותרהתקציביופנה
אךטייסיםפחותאמנםיוכשרוכךטייסים.לפחותיותר

שלהאדםכוחבבנייןהיסודיהדגםיותר.טובהבאיכות

להבטיחהאמורהאיכות,דגםלהיותאמורהאווירזרוע

המודיעין,האוויר,צוותישלהבסיסייםכישוריהםאת

הטכניים.והצוותיםהתקשורתהבקרה,השליטה,

אדםכוחאיכותא.
גבוההבאיכותכוח-אדםעללהתבססחייבהאוויריהכוח
ביצועיםשלגבוההרמהעתבכלולקייםלהשיגכדי

כות-שלומעולהגבוההאיכותביותהמועטותבאבידות

לנחיתותהפתרון.היאבכללה,האווירבזרועהאדם,

המספריליחסוכןאויביה,לביןבינהאפשריתכמותית

ביצועלשםלהוהדרושהרצוילביןהמצויביןהנחות

מגווןשלומיצויהפעלהוהמשימות:התפקידיםמגוון
ומערכותהנשקמערכותהלחימה,אמצעיהטכנולוגיות,



הפעלתהאוורר;זרועשלובניינהמניינהעיקרשהןשליטה
בקרהמערכותהפעלתותחזוקתית,לוגיסטיתמערכת
ועוד.ור'מ,

האווירזרועאפואחייבתהאיכות,עקרוןלמימוש
האדם.כוחאיכותמודלאתלפתח

האדםכוחאיכותמודל
הם:שהבולטיםכללים,כמהעלמתבססהאיכותמודל
מאומצתהכשרהלגיוס,המועמדיםשלקפדנימיון

והפקתתחקורגבוהה,ביצועיםרמתעלהקפדהלמתמדת,
מתאימים,בלתישלמתמידניפויפשרות,בלילקחים

ולבסוף,המצוינים.וקידוםלמצוינות,ושאיפהתחרותיות
שלהרקעהאוויר.בזרועהמובילהגורםהינההעלות
הוא:האדםכוחאיכותמודל

בתוכההכוללתהאווירכחילתחרותית...מערכת
להישגיותהשואפתופעילהצעירהאוכלוסייה

תוניוצמל.'3ולעתים

האדםכוחשלקפדנימיון
ליצירתמספיק,לאכיאםביותר,והיעילההכרחיהתנאי
המתנדביםשלקפדנימיוןהוא:מעולה,אווירזרוע

כך,לידימביאדיוקפדנישאינומיוןאליו.והמגויסים
טייסים,בהכשרתהמושקעיםוהמשאביםהמאמציםשכל

וביכולותבכישוריהםמאודמסויםשיפוררקמאפשרים
ברמהשיאביצועילהשגתברם,שלהם.הקרביהביצוע
מגויסיםרקשכןביותר,חמורמיוןנחוץביותרהגבוהה

והמצופה.הנדרשאתלהגשיםיוכלומצויניםכשריםבעלי
ואבידותלהיפגעויותמביאהמעולה,זרוע-אווירבניית

רקזקוקההאווירזרועואמנם,מאוד.מועטבמספר
בעלישנהמדיחדשיםטייסיםשלמצומצםלמספר
להתמודדכדיבמיוחד,גבוהיםומיומנויותכישורים
לאפשרישלפיכךוהשונים.הרביםהאתגריםעםבהצלחה

מיטביתבצורהולהכשירםהמועמדיםאתהיטבלמייןלה
מועמדיםעללהתבזבזהיושעלולים(במשאביםחסכוןתוך
ויצמן:שתיארכפייותר),נמוךפוטנציאלבעלי

ישנההטייס...שלאיכותועלנשעןהאוויר...חיל
שהחןלהגבוההבסלקציהאכזריותשלמסוימתמידה
אתלדלותיהיהשאפשרכדילטייסיו...ביחסנוהג

היהבמיוחד,הגבוהההאיכותבעליביותר,הטובים
בסופוולקבלמאוד...רביםמתוךאותםלברורצורך
המובחרהמבורר,הקומץאתהסיום,בקודבר,של

הטוביםהטייסיםלהיותיכוליםאנשיושרקביותר,
בעולם.יי

מתקדמותטכנולוגיותמיצםב.
המשתמשמתקדמת,טכנולוגיהעתירכוחהיאהאווירזרוע

אתמשלימיםאלהמתוחכמים.ובמערכותבאמצעים
המכפלהוארגון.דוקטרינהאיכותי,אדםכוחמרכיבי

אווירילכוחמאפשרתאלומרכיביםשלהסינרגטית
וביצועארגוןתכנון,שלביותרגבוהותלרמותלהגיע

משימושהנובעהיתרוןאתולהגדיללקייםכדימשימותיו.
גופיםהאווירזרועותמחזיקותמתקדמת,בטכנולוגיה
האוויר,לזרועמחוץהפיתוחובהנחייתבפיתוחהעוסקים

האוויר.זרועלצורכיצמודנשארשהעיסוקלוודאכדי
זו:תפיסהתמצתבצה"לבכירקצין

בירידתהמתבטאתהיסטוריתמגמהמסתמנת
שלחשיבותוובעלייתגדוליםצבאותשלחשיבותם

אנשיםרקלאויב...בהשוואהטכנולוגייתרון
מקצועיוחינוךטבעיותסגולותבעליביותר,מוכשרים
תיאבצה.40הטכנולוגיהאתלקדםמסוגליםמתאים,

עקרוןמיצויהואוהטכנולוגיההאדםכוחשילוב
הטכנולוגיהזה.אתזהומשלימיםתומכיםהםהאיכות.
לחימהאמצעיהאדםוכוחהארגוןלרשותמעמידה
מתקדמות,טכנולוגיותעלהמבוססותנשק,ומערכות
האיכותייתרונואתלמצותומאפשרתגבוההשאיכותן
הכולל.

הכוחבבנייןכמרכיבמתקדמותטכנולוגיותמיצוי
מכווןלהיותאמורהאווירזרועממשאבינכבדנתח

לרמהמעברואמליח.נשקבמערכותוהצטיידותלפיתוח
להשקעהברוריתרוןכנראהישהמזעריתהכמותית
אדום'ל'קומעברלדוגמה:הכוח.בנייןמרכיביבאיכות
במטוסיםהמשאביםמושקעיםמטוסים,מספרשלכמותי

קיימים.מטוסיםשלמשמעותיובשיפורביותר,מתקדמים
במערכותהאווירזרועמצטיידתהאמל'חתחומיברוב

גבוהיםביצועמדדילהשיגכדיגבוההאיכותבעלות
להדגישחייבתהאווירזרועומשתנים.שוניםסביבהבתנאי
דומיננטיכגורםהמתקדמתהטכנולוגיהמרכיבאתבמיוחד
הכוח.בבניין

Approach)(systemמערכתיתגישה7.
מערכתימבצע
הפועליםויחידותאמצעיםמגווןכוללמערכתימבצע

האלפייםשנותשלהבריטיהתקיפהמטוסשלדגם
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כוחאחת.משימהלהשיגכדיכמערכת-על,במשולב
משימותיוומערכות;אמצעיםשלרחבמגווןכוללאווירי

שומההיטב.מוגניםויעדיולהשגה,וקשותמורכבותהן

במשולבויחידותמערכותכמהלהפעילאוויריכוחעל
בזמןבהצלחה,משימותיואתלבצעכדיכמערכת-על,

טופלרשלתיאורוהאפשר.ככלאבידותובמיעוטקצר
המערכתית:הגישהעקרוןאתהיטבמציג

הטייס.בתאבודדזאבעודאינוהיוםשלהטייס

מורכבתרחבה,ממערכתחלקמהווההוא
מכ"םמפעילישללגיבויהזוכהואינטראקטיבית,

עלמוקדמתהתרעהקבלתלצורךאווקסבמטוסי

ולוחמת-נגדלוחמהמומחישלאויב,התקרבות

תכנוןקצינישלובאוויר,הקרקעעלאלקטרונית
תקשורת.י'ואנשינתוניםמנתחיושלוביון,

יתרונות:שניישמשולבתלהפעלה

מערכותכמהשלמשולבתלהפעלהסינרגטי:אפקט
תוצאותלהשיגהמאפשרתסינרגטית,מכפלהישויחידות

רתוי.42קטןכוחבאמצעותיותרטובות

כמצופהמתפקדתאינההמערכותאחתאםיתירוה:

לחפותבמבצעהמשולבותאחרותמערכותעשויותממנה,

הלחימהשתנאיככלהמשימה.לביצועולהביאחסרונהעל

והתרחישהאיומיםעוצמתהכוחות,יחסי-יותרקשים

מערכתיתגישהמסוגלתכך-יותרחמוריםהספציפי

המבצעיםתוצאותאתיקבעאשרעוצמה,מכפיללהיות

בהיבטזוסוגיהסיכםבן-אליהוהאוויריות.והמערכות

היסטורי:

בשינוימכרעתתפניתמהווההכיפוריםיוםמלחמת

מכךנבעההתפניתהאוויר.תילשלהלחימהתורת

האוויר,חילשלהפעולהממדיבכלשינוייםשנוצרו

חידושדרךהפוליטית-בטחונית,מהמציאותהחל

האויב,שלההגנהשיטתהאיום,בממדיעמוק

שרשרתרציונלעודלאהלחימה...ומשךהמודיעין

מטרותנגדומהפתעהממכת-נגדהנובעויחיד,אחד

בהתקפהומדרוגשילובגמישות,אלאמפוזרות,
ירשפא.43וממדמערכתכללניצול

והאסטרטגיתהאופרטיביתלדמותתרומה8.

לחימהשבעתגורםאוויריבכוחהגלוםהפוטנציאל

מעברו'גדולות',רבותמשימותעליויוטלואינטנסיבית
להשגתהכוחמרכיביבדרך-כלליופנולכןלמלאן.ליכולתו
הנחהמתוךוהאסטרטגית,האופרטיביתברמותמשימות

להשגתאווירייםכוחותהקצאתוחיוניות.אתשובותשהן
בדרך-בחשיבותה,משניתהיאמיקרו-טקטיותמשימות

במצביםרקאלולמשימותכוחותיוקצולפיכךכלל;

מסוימים.

נגדפעולותהואכזהמבצע-מטרותמערכתנגדמבצע
אחד.עיקרייעדלהשיגכדישונות,מטרותשלמערכת

ישהאוויר,זרועשלהיסודמתפקידיאחדכללמלאכדי

להשיגכדילדוגמה:מטרות.שלשלמהמערכתלתקוף

בהשמדתדיאיןהאופרטיבי,המרחבמעלאוויריתעדיפות

שלהיירוטכוחאתלתקוףישבה-בעתהטק"א.מערך
אתלשתקאויב,תקיפותמפניהמרחבעללהגןהאויב,

אמוריםוהביצועהתכנוןועוד.והבקרה,השליטהמערכת

אשרמטרות,הערכתשלמרכיביםבאותםלהתרכז

ישכךלשםהמישמה.45ביצועאתתבטיחהשמדתם

בחלקלפעולשיוכלבאופןהאוויריהכוחאתלבנות

במרחבעוצמתוובכלהאסטרטגי,המרחבבכלמעוצמתו
תקיפתהיאהאסטרטגיבמרחבלפעולהדוגמההאופרטיבי.

האווירחילעל-ידיהמפרץבמלחמתבגדדמרחב

בכוויתהעיראקיהצבאכוחותתקיפתואילוהאמריקאי,

האופרטיבי.במרחבלפעולהדוגמההיא

האופרטיבית-לרמההתרומהעקרוןמשמעות

הפעילות,וקצבהטווחכיסוילכל,ראשיתהיאאסטרטגית

עקרוןיחסית.הגדוליםהפעילותמרחביאתהתואמים

האווירזרועשלהפעילותתכנוןלכלקו-מנחהגםהואזה

הכוחנתבערבותפעמיםלחימה:בשעתעליהוהפיקוד
פיזורושמשמעותההמיקרו-טקטית,ברמהלפעולהאווירי

עוצמתואתלרכזשיוכלבלירבותקטנותלמשימות

הדרגעלשומהאסטרטגי.אואופרטיבימהלךלהכרעת

דרכיולקבועהמבצעייםהתכנוניםאתלהעריךהשולט

התנגשותיששבהםהמקריםשברובהעקרוןלפיפעולה
האוויריהכוחשלתרומתוערוךלאיןעדיפהאינטרסים,

מאמציםפיזורמאשרוהאסטרטגיתהאופרטיביתלרמות

הטקטית.ברמהמקומייםקשייםלפתרון

נןללתאחריות9.

הצבאלמפקדכפופההיאעצמאי.צבאאינההאווירזרוע

פיקודיתרקאינהזוכפיפותהעליון.האזרחיולדרגכולו

תיחוםביןהקשרהאופרטיבית.התפיסהבגיבושגםאלא

ככלביותר:הדוקהואמשאביםהקצאתלביןהאחריות
אמוריםכןהאוויר,זרועשלהאחריותתחומיויגדלושירבו

הנדרשותהיכולותהשגתלשםהמוקציםהמשאביםלגדול
גורםהואמשאביםעלהמאבקבאחריות.לשאתכדי

האחריותתיחוםבסוגייתהעימותיםלחריפותעיקרי

האבסטרקטית:התפיסהלפיוהסמכות.

ולקבלהכוללת,באחריותלשאתחייבתהאווירזרוע
והפעולהההחלטהחופשהסמכויות,מלואאת

הבסיסיים.ובתפקידיהבייעודהלעמודכדיהדרושים

ישכוללת,באחריותלשאתתוכלהאווירשזרועכדי

המשאביםאתהלאומית,ליכולתבהתאםלה,לספק
הגדירפלדמשימותיה.לביצועלההדרושיםוהסמנויות

כך:זאת
אפשרית'...ו'משימהיסוד'.משימת'ביןהמבדיל

והסמכותלאי-הצלחההכוללתהאחריותבמידתהוא
באחריות.לנושאהניתנת

אחראיתהאווירשזרועזוהינהיסודמשימת

כללגבימוסמכתולכןלאי-הצלחתה,אולהצלחתה
לביצועה."הדרוש

אחדותעקרונותאתמשליםהכוללתהאחריותעקרון
הפיקוד,אחדותוהגמישות.המערכתיתהגישההפיקוד,
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עצמאותלמפקדמעניקיםהסמכויותומלואכוללתאחריות
של.תכונותמיטביניצולמאפשרתזומשימותיו.במילוי

מהצורךהנובעותהחולשותללאהאווירי,הכוחשלהיסוד
ובמשךבהתכוננותאחרות,בזרועותותלותבתיאום
הלחימה.

יכולתאמנםדרושהכוללתבאחריותלשאתכדי

זרועכךלשםלבדה.בהדיאיןאךמעולה,מבצעית
זומוכנותתמיד.היטבמוכנהלהיותצריכההאוויר

ואחזקהמערכותציוד,אמצעים,כוח-אדם,הכשרה,דורשת

זרועאמורהזאתכללקייםכדיומתמדת.גבוההברמה
ולהפעיללהקיםהאחריותאתעצמהעלליטולהאוויר

המוכנות,לשמירתהדרושהלוגיסטיהמערךכלאת

וברגיעה.במלחמההמופעלהציודשלוהכשירותהכוננות

המסוגלכוחבנייןמחייבתכוללתבאחריותנשיאה
באמצעיםסיועוללאתלותללאמשימותיוכלאתלבצע

שימושסמכותהיא:הדברמשמעותאחרות.מזרועות

כגוןבין-זרועיים,הםברגילאשרבאמצעיםעצמאית
וכדומה.חלל,תקשורת,לוגיסטיקה,מודיעין,אמצעי

גדולעומסיטילוכאלויחידותוהקמתכזאתהצטיידות

השאיפהביןמתמידמתחקייםהאוויר.זרועמשאביעל

באחריותלנשיאההדרושיםהאמצעיםבכללהצטייד

בהם.להצטיידהמוגבלתהאפשרותלביןכוללת,

וייכונוד*

הסביבה,מתנאינובעיםהאוויריתהלוחמהעקרונות
יותרהרחבויסודםלה,המיוחדיםוהיתרונותהאילוצים

המלחמהעקרונותעלנשעניםהםואמפירי.תיאורטיהוא
מעוגניםוהםומרחב,זמןשלהאובייקטיבייםהתנאיםועל

אלועקרונותבפרט.האוויריתובלוחמהבכללבלוחמה
עםיחדהמודרניים.האווירלכוחותומכווניםמנוסחים

הלחימהואמצעיהצבאיתבטכנולוגיהההתפתחותזאת,
ויותר,יותרלדומותוהיםהיבשהזרועותאתעושה

חשיבותעלייתלדוגמההאוויר.לזרוערבות,בתכונות
במיוחדקשורותהכוח,בשימורהצורךוחיוניותהקטילה
מערכותתקשורת,מדויק,מונחהנשקכמולנושאים

המשמשים-שליטהומערכותתישניםנתונים,עיבוד
שלהמודרניזציהשתהליכיככלהאוויר.בזרועבמיוחד
לעקרונותתהיהכןזה,בקולהתפתחיוסיפוהצבאות
האתרוה.לזרועותגםרבהמשמעות
בעקרונותותמיכהשילובמחייבעקרוןכלמימוש
נתמךהמבצעיםכתמציתהקטילהעקרוןלדוגמה:אחרים.
ומערכתמבצעיבתכנוןאדם,בכוח-האיכותבעקרון

מתקדמותטכנולוגיותמיצוימחייבהואהשליטה.
בעקרוןהשימושאתוכןביצועים,עתירותנשקומערכות
לרמהבעיקרהיאתרומתוהמערכתית.הגישה

הפעלתתאפשרהפיקודאחדותהאופרטיבית-אסטרטגית.
תהיהלקטילההאחריותמיטבית,בצורהמערכותמגוון

הקטילה.עקרוןלמימושוהאמצעיםהסמכותועמהכוללת,
יוצאפועלהואגבוה,קטילה-שחיקהליחסהדרישה
ממבצעכוחותלהעבירהיכולתהכוח.שימורמעקרון
נובעתאחתלמשימהשוניםאמצעיםולשלבלמבצע
ארגוניתשיטההיאהפיקודאחדותהוורסטיליות.מעקרון
כמואליה,הנלוויםהעקרונותרובלמימושחיונית

כוללת.ואחריותמערכתיתגישהוגמישות,ורסטיליות
בנשקהלוחמהועקרונותהאוויריתהלוחמהעקרונות

כלעלהמודרניתלמלחמהחיונייםקיודמ,47מונחה
התפתחותה.כיווניעלמשפיעיםגורמיםכמהזרועותיה.
הטכנולוגיהשלוהולכתהגוברתמעורבותהראשית,
הגדרהמחייביםהצבאית,ובחשיבהבמחקרויישומיה
נבניתלפיהםאשרוהתפיסותהמושגיםשלמדויקת
עדהמוכר,היבשהבקרבשנית,צבאית.עוצמהומופעלת

למעלהאףואולידוויזיהמפקדברמתהאופרטיבילדרג
הקרב.שדהעםוהמפקדהלוחםשלישירמפגשישמזה,
האוויריתהלוחמהובמיוחדהמודרנית,הלוחמהואילו

רבהבמידההיאעקיף,בכינוןנ"מבאמצעותוהלוחמה
החלוהפיקוד,הלחימהדרגיבכלהמציאותהדמייתפרי

נכבדמרכיבכולה.המערכהעלבמפקדוכלהבלוחם
הואהנשיממשגרמפעילאוהטייסאלהזורםבמידע
טווח.ארוכיחישניםעל-ידישנוצרמלאכותי','מידע
צגיםאומפותגבימעללמפעילומוצעמוזרםזהמידע

המלאכותיתהתמונהאתלפענחהמפעילעללמיניהם.
האופרטיביתברמותהמפקדיםזמין.למידעולהופכה

סימולטיביתמצבתמונתהםגםמקבליםוהאסטרטגית
מערכותאומפעיליםשלפרשנות''שעברהלחלוטין,

המציאותי.הקרבשדהעםישירמגעכלבלאממוחשבות,
הצורךאתמגביריםוניצולופירושומידע,שלזודרך

גדול-המרחבממדשלישית,מופשטת.יצירתיתבחשיבה
הזמןוממדיהאווירית,הלוחמהשל-ותלת-ממדי

שהסביבהגורמיםהמצב,תמונתמשתנהשבהםהקצרים
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