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מלהמה.לתנאיתנאי-רגיעהשנקראסמהמעברמהירותכמובן,מאפשר,



לאין-מוגברקצבסקנההמנועהחזויים.בתנאי-המלתמהשחלהרבלשינויעדיםהננו

-האלקטריניקה,בשטחנחשוניתקפיצהישנהובים.באוירביבשה,לאמצעי-הלחימהשיעור
אדםשלזמן-העבודהאתמצמצמיםרקשלאאחרים,ובעזרים-ולדיווחלבקרהלתפעול,
גדולה,עצמת-אשלהן.לגהוםעלולשאדםהטעויותאתמקטיניםגםאלאמסוימתבפעולה

מאלהאחדכל-אששלמואץקצבפגז,כלשלמוגבראפקטנוספת,מהירותארוך,טוח
השוניםאמצעי-הלחימהוגםהמנועגםאבלהחזויים;המלחמהתנאיעלבמישריןמשפיע

השפעות-שלהם,ההדדי'בסך-הכלביצרם,זה,עלזה-זותוספת-יכולתםע"י-משפיעים

כתנאים-לראותנצטרךאלוחדשותוהשפעות;הלוחמה-החדישהאופיעלחזקותמשנלבות

במצבי-תקינה,נורמלית,התנהגותבגדרתהיהלמולםמאתנוהנדרשתשההתנהגותנתונים,

לעלות?הזולתעליתרוןלהשגתנמרץקצב-פעולהמחייביםאלהמצביםהצפויים.המלהמה
-הידאלהבאמכל-לרכזידעאשרלזהיהיההיתרוןאלהבתנאיםובקצב.במהיהותעליו
התוצאהאתלהשיגיספיקהואכי-:האויבמאשרמהר-יותרכרחויעןולהפעילכרת,

עצמתו.טלואאתלפתההספיק,אוהתחיל,במגעבאהואשאתושהכוחלפנילוהדרושה
מכהההואאתלהכותומהספיקלוידי-ממנוגדולבאישהנפגשקטןלאישהדברמשול

אתלהאיטהיכולתגםצועדתהקצב-המוגבררבצך'לעשות.מהעודיראהלאוהלזבעיניו,
הכללית.הטקטיתהמזימהאתהדברישרתבהםוקטעיםגזרותבאותם-היריבשלקצבו

*
הפיקוד.-והנההי,תההמוגברהקצבלהשגתנקודת-המפתח?הזמןבמשךאנועשינומה

אתבכ"ייקבללאשנעשהמהכלהרימתאימים,ואורח-מחשבהשכליתגישהאיןאםכי
הראוי.ביטויו

מנועילרכבסוסיםע"ימונעמרכבהמעברבשעתדוגמה.ע"יהרעיוןאתלהסביראנסה
הכרכרהמטיפוסיותרהראשונהבמכוניתהיהולכןלסוסכתחליףרקהמנועאתתחילהראו

המאוחר.הג'יפמטיפוסמאשר
על-ידנונעשהאשרבכלוהנקודה-'ההתחלית,הראשון,המאמץהיהזהואכן,

עלמושתתיםוהמהירותהקצבשכן,שהשגנו.לתוצאותהמפתחשהיהוהוא-זהבתהום
שלהמטרותאחתהיתהוהשגתן-ודרגדרגבכלוקצין,קציןכלשלוהניידותהדינמיות

וכוונונועדואלהובנושאיםבתחומיםאמצעי-שליטהוכלתרגילכלוהמרונים.תרגולות-מטה
-השלמההמהירותלהשגתוהדרךביטויו,אתומקבלהולךהדברזאת.תוצאהלידילהביא

ולפת'חה,להוסיףהיא

קדש""מלקויילקזזהאופרטיבית-הגמישות

ישנםאבל-4חדשכהשיעורהיהלאוהואיתכןחש'וב.'שיעורלמדנוקדש""במבצע

גמישותלנודרושהבשרו-הואועלללמודכל-אחדכנראהחייבשאותםלקחיםכלה

בראש-למי-:השאלהמתעוררתאופרטיביתגמישותלהשגתפעולהכלועם-אופרטיבית

המקצהלזהאו-האויבעםהישירהמגעאתהיוצרלדרג-זוגמישותלהקנותתעדיףוראשונה

אתהיוצרבדרגישנההיאשאםראינובמבצע-"קדש"הנה,?השונותלנקודות-המגעכוחות

מקצהרקבעצם,שהוא,-האסטרטגיבדרגרקמצויההיאשאםבעודמכריעה.היא-המגע

בושר-יהאלאאם-להתבזבזגםזאתגמישותיכולה-שוניםלכיווני-מאמץהבותות

דפוסיםפיעלללכתובמקוםבשטח.התוצאותאתהקובעהאופרטיבי,לדרגגםהגמישות

שלהיכולתמראשלתוכםשכבוזרהופוסיפלנקוטכאלהבמקריםמוטבקבועים,ארגוניים
גמישות-השינוי

אנושלפיוהארגוןבדיוקהואמאורגניםאנושלפיוהארגוןלאשהרי;
להתגבר-יששעליההתנגדותלאותהתמידלהתאיםישנלחמים,לפיוהארגוןאתנלחמים.

אתהמכתיבהגורםזהושכןלו.כנקודת-מוצאששימשהארגוניהמבנהיהיהאשרויהיה
חטיבה.אופלוגהאוגדוד,בתוךאחראוזהמסוגמבנהשלהעובדהולא-אופן-פעעיתך



מבנהלפיולאו-דוקא-מידת-התנגדותוולפילפניך,שעומדמהלפינקבעיםהדבריםדהיינו,
במקורו.שהיהכפיכוחותיך,שלהגופים

לנצורוהכושר-ההרתעהכות
אושונות,תכליותההולמותתכונותשלישמרתיעלכוחמרתיע?כוחשלתכונותיומה

יצטרךשהאויבהוא-לומתכונתשההרתעההכללימצב-המוצאשונים.תצבי-הרתעה

שהעסקלמסקנהאזייבואכייתכן;נגדנוכוחואתיפעילאםלושייגרםהנזק'אתהיטבלחשב
זההנה,"שא,מרנו'ובזה;היתהלאעודמלחמהשבומצבזהו:לזכורישאךלו.כדאיאינו

אאצלנוכברמונחתמלחמהשלבמקרהשהעליונותכללהוכחנולאעדיין-מרתיע"כות
ספקללאלט,יתנכלשאםבידעוכדאי",עלא-:לעצמולומרעשוישהיריבאלא-בניס"
כוחנו.אתנפעיל

ואנו-כוחומפעילהאויב:הואהאחדהרתעה,שלמצביםשלושהלנויש:אמרנו
לכךצריךלרובהדבר;אתלעשותכשישפשרטכהזהאיןאכן,מיד.כוחנו-אנואתמפעילים

מוכן,והואלמועד,זהכוהמגייסיםבהםמצביםגםיתכנואבל4הידתחתשיהיהסדירכוה
לידכוחותמרכזכשהאויב-אחרמצבוישבאותו.מזיזיםאנואף-האויבשיזוזוברגע'

מזיזשהאויבמצבבכלכתוצאה,במקביל".הרתעה"-זאתכך.אזעושיםאנוואף-הגבול

בהםמצבים,יתכטשהריתגמול.פעולת-השלישיוהמצבאנו.נעשה'מההואיודע-כוח

תהיהמכךהמסקנה-בפעולות-תגמולנכשליםשאנואו-מגיביםאנושאיןהאויביראהאם

שאי-אפשרובאחרשלך.הכוחות-המרתיעיםערךאתמבטל,אומפחית,שהואבהכרחמצדו

המצביםששלושתהרי-אלה,ממצביםאחדדוקאשלבנוסחתגובהעלמראשלהחליט

הרצון.ולפיהצורךלפילשימושביד",אחוזים"
ניאלץ-בלבדאלהובמצבים-בטחוננועלאיוםשלמצביםבאילולכלוידועברור

כוח-מרתיע,כושר-לנצת,עםעדייןזההאינוכוח-הרתעהאבלשלנו.הכוח-המרתיעאתלהפעיל
שלמושגהואהכושר-לנצחואילו;ההתמודדותשלפניבתנאיםשעלזהכל-מצתי-הרתעה

לדבר.נוסףצדישנו-הנושר-לנצחאתלהגדירשבאיםששעהאלאבפועל.התמודדות
יפרבאםנגיבאולם;האויבעלמתקפהניזוםלאאנוכילממשלת-ישראלהיאמדיניות-קבע

בטחוננו.את
ומי'

כיצד;ייעשההזה'הדברכיצדלהגייגםחייב-לנצחהכושרעלשמדבר
שלנווהאסטרטגיהמדיניות-הבטחוןשלנו.וההגנתייםההתקפייםהמבצעיםוישתלבויבוצעו

זאתהתקפית,להיותחייבתשלנוהאופרטיביתהמגמהזהבגללדוקאאבל-הגנתיתהיא
הילות-כינזכורואםכלל.פשוטדברה,ואין-מכוחות-מילואיםמורכבברובו,צבאנו,ועוד,

הואיכולציןאתכיאלינו,הקרוביםבשדות-תעופהלהתפרסיכוליםאויב-בכוחשלהאויר
שהשאלהודאיהרי-לגבולנובסמוךלפרוסניתןכוחות-היבשהואתהים,באמצעגםלפרוס
פשוטה.איננה-צרכינואתשיהלוםאופרטיבינוהגשל-הזאת

מערכת-:נתוני-יסודבשנירקטמוןלהיותיכולזהלמעגל-בעיותהתענהכילהביןונקל

מהירייפעולה.וכוחות-תכליתיתאתרעה

עיקוםארבעה
ואורחי-גורמי-יסגדתכונות,שיטות,ולא-צה"לשלעיקרי-המלחמהמהםנשאלתי,אילו

מעמידהייתי-ו"מנהלה"ו"גמישות",ו"הפתעה",מהירות","כגוןמלחמה,שלקבועיםפעולה
נקודת-בבלריכוז2(אליה.והדבקות-המפורשתהמטרהבתיהת1(-:ארבעהעלאותם

דרג,בכל-מפקדיםשלכושרםאהתקפי.אורח-פעולה-מצבבכל3(שנבחרה.הכרעה
רגלואתהרים"רקכשהאויבהמכהאת-לרשותםהעומדיםובזמןבאמצעיםלהנחית
בשניה.גםפסעטרםאך-האחת=

מפקדים)עםשיחותלמתוך
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יחידה?רוחאו-מולדתאהבת

Isr~nא.רם'ין.ר

בבעתי,לאוזהפלמ"חלאזה"

שנתייםלגמורשבאותבריאאלה
ברירה".להםשאיןמפני-וחצי

כר?שנאמנם%

;לשבועאחתלעשותשנהגוכפיהערב,'ארוחתאחריהמג"דשלבחדרוהתאספוהתבריא
שהשתרעולאחרהמפ"ים.וכלדוד,הגדודסגן-מפקדבחדרהיוהמג"ד,גיורא,עלנוסף

:זדוניחיוךכשבעיניוואמר,גיוראפתחבידם,קפהכשספליבכסאות,
סתםנדברשלאוכדילוחמים,חינוךחדו?:נושאבשבילכםליישתבריא,הערב,"

רוח--והשניאהבת-המולדת,-האחדלוחמים.בתיבוךמובהקיםיסודותשנינבחןבאויר,

חזק".יותראלהיסודותמשניאיזה-תחילהעצמנואתנשאלהיחידה.

כללית.גניחהשלקולהלשמועהייתיכול

שכזה,ציונינושאונלעסשנשבברצינותמתכוןלאאתה"אמרו,גיורא",דחילאק,"

"..בשדה.אימוניםיוםאחריועוד



לתפקידוה14בונושאשאניהמינוי"ביותר,החגיגיבקולוגיוראהשמיערבותי","
אםנברר,זאתאתבציונית.גםאעסוקבציונות,גםלעסוקצריךשמג"דיתבררואםמג"ד.

:שבמ"פיםלצעירמידפנהוהוא-הערב"במהוצתעודאוליאפשר,
!888אהבת:הנושאדבריך.ויאירופיךפתחהזאת.הקלוקלתבחבורהחדשעדייןאתהעוזי," ין::'בן"

להלחם:בחייםאחדיעודישהזאתלפלוגהפלוגה.ליישבכלל.בעייתאיןמבחינתי,"
ומשמעת.אימרניםעל-ידיכלקודםזהאתמשיגאניובזול.בהצלחההמשימהאתולבצע

להסתדרבפלוגהשאפשרחושבאנימולדת,לאהבתשנוגעמההיהידה.רוחאתיוצרימאלה
ןלבצעהיהידהשללכושרהשייכותשוםבכךאין;בלעדיהלהסתדרואפשרכזאת,אהבהעם

שילמוומולדת,אהבתגםזה,כושרעלנוסףביהידה,שתהלהרוציםאםאבלהמשימה.את
*בבתי-הספר".אותה

המשימההיאמהעוזי,לי,אמוראבלתכליתי.הכלמוגדר,הכל"גיורא,אמריפה","
"?אומרשאתהכפיובזול,בהצלחה-לבצעחייבתשלךהיחידהשאותה

זהאויב".אתשנשמידבלך,מסתכמתמשימהשכלחושבאני"
אותולהרוג:אחרותבמלים"
מההלט"

אםובזול.בהצלחהלהרוגשידעוכחוריםשלפלוגהמאמןאתהעוזי,ידידיכן,אם"
שרוחהרי-הלאהנמשיךואם'רצחנים.שלפלוגהמאמןאתהקוסמטיקה,בליזאתנאמר

רצחנות".עלבנויהשלךהיחידה
כלרוצחיםשנהיהלנומשלמתשהמדינהנגידרוצה,אתהאם"עוזי,אמרבבקשה","

"?לאהאמת,זוהיבכך.צורךשיהיהפעם

גיורא.שאל-"?האמתשזוהיסכוריםכולם"

:דודאמר
מי,נגדחשובלאמתכתשים.מתגיסים,מתנדבים,:הזריםלגיוןזהשצה"לחושבעוזי"

זהבקסבה.לכייףאחר-כךויוצאיםבראשוןמשכורתשמקבליםהעיקרמה.בעדחשובלא
וחמשהשתשעיםעממי,צבאזהורומנטי.צבאאינוצה"ל-נעשהמהאבלרומנטי.נשמע
אוהביםהםאמזהברגעחשובולאהחוק,שזהומפניברירה,שאיןמפנימשרתיםממנואחוז
גרעיןובליברירה,שאיןמפניכןגםמקצועי,גרעיןהםאחוזיםח'מישהעודלא.אוהחוקאת

המולדת.למעןקייםהצבאסתם.רצחנותשלעניןכאןאיןלכןלפרטיזנים.הופךצבאמקצועי
44בטחוןעדייןהואהצבאשליעודושנית,האמת.עדייןזוסיסמה,כמונשמעשזהלמרות

אוליערב.ועדמבוקראנשיםלקטולדוקאהכרהאיןהמולדתאתלהבטיחמנתועלהמולדת,
שהפץמיכללהרתיעמנתעל-הקטילהבמלאכתכדבעיהבקיצבאשלבקי,ומודי

מאמןלאאתהריק.בחללקיימתאיננהעוזי,שלך,הרצחניםפלוגתבקטילה.עמולהתמודד
העליוןיעודועללענותיוכלושבכךמשוםאותם,מאמןאתההקטילה.לשםבקטילהאותם
יהמדינה".אתלאבטחהצבא:של

אכתובשאניעכשיורוצהאתהרימוהלזרוקתיילמלמדאני"עוזי,אמרדחילאק","
וכלאפשטיןכלמחרהמדינה?אתלאבטחמנתעלרימוןזריקתהשע,ור:במערךעוד

שתים-עשרהלעשותשבמקוםמפני?למהגדולים.לאסטרטגיםלינהפכיםבפלוגהאבוטבול

כלשלמערכתיבתכנוןלעחוקלהםקליותרהרכהמחלקתי,יעדעלנאגלות""כיום'פעם
שלהם.ברמהבמחשבתםלהתרכזצריכיםהםאבלרעים.תבריאשהםאומרלאאניהמדינה.

רקמנהלאניהאחרון.בזמןדיביזיותשוםמנהללאאנילב,שמתםאםמ"פ.רק,אניגם
השחרור".במלחמתששבנישהיוחבריאואלה-אחתפלוגה

גיורא.שאל-"?ששבניאזשהיומכךהמסקנהומה",



:ואמרלפתעהתעהבשעה,אותהעדששתקיוסי,

לגמורשבאותבריאאלהגבעתי.לאוזהפלמ"חלאזההמסקנה.מהותראהאתםדבר"
-לעשותלהםתגידדבר.משוםמתרגשיםלאהםברירה.להםשאיןמפני-וחצישנתים

עשייהשלשאלהלאזאתאצלםאבלבמפקד.תלויכברזהטוב,יותרטוב,פחות;יעשו

?המולדתואיפההמאיפהמולדת.אהבתקוראשהמג"דמהאואידיאליםאוהכרהמתוך
ממקומותתריסריםכמהועודגת,מקריתאחדמרמלה,שלושהסאליב,מואדישנייםלייש

גדולות,משפחותסעד,בעיותעםכולםדומים.

תאהבולהם,שאגידרוצהאתהמהעבודה.הוסר

אוסאליבואדי?מולדתאיזו?המולדתאת
שאניברגע?דיזנגוףרחובאוגתקריתןדגניה

שדה-עלישרעולהאניהזה,הפזמוןעםמתחיל

אנילהסתבך,במקום?עושהאנימהמוקשים.

אניבחורים.שלפלוגהליישכורדי.נשאר

הנשמהאתמהםמוציאאניהיילים.מהםעושה

אותי,-מקלליםהםבתחילהבוקר.ועדמבוקר

ימרובהכל.אתהמדינה,'אתהצבא,אתאותך,

אחוה.מןאצלםנוצרת-יחדמקלליםשהם

מתחילים,פתאוםהםהשפשוף,עםהזמן,במשך
סתםאינהכברהזאתשהפלוגהלהרגיש
מחזיקיםכברהםמקצועיים.כברהםסמרטוט.

נברהםמגופם.חלקהואכאילוהנשקאת
רוצחים.להיותאותםםמאמנ

כהלמותנשמעיםצעדיהםאילות.כמורצים
תיילים,להיותאוהביםלאהםמתמוטטת.התקרה-בשירקולםמרימיםוכשהםפטישים.

מספיק.זהבשביליטובים.חייליםוהםהרוחבהםנכנסתואף-על-פי-כן

חיילאםלי,אומריםמולדת.אהבתגםשישומודיעים,הדורגדוליהערבבאיםוהנה

פושע.אופיבעללאהואאבלרצחן,הואאומר,אניבסדר,רצחן.הואהמולדת,אתאוהבלא
לעצםמזדעזעשליבםיהודיםשישמביןאניכזה.להיותאותוואימנהאותולקחההמדינה

זהשמדינהחשבתם,מהבחייבם,אבל,קר.גדםלהרוגמסוגליםצעיריםשתבריאהמחשבה

כלשבתוךמניחואניואשבונות.והערכותשיקוליםעםומחושב,קרעסקזהו?הגננותארגון
לאאחרתהקטילה.'מלאכתאתשיודעיםהבריאשללפלוגהמקוםגםישהאלהההשכונות

בטחון".תקציביעלמיליונים'מוציאיםהיו

:לשיחהשמואליק.הצטרף

שאלהלחשובהיהאפשרולאבוטבול.סאליבלואדידוקאנטפליםאתםמדועיודעאינני"
בוגריאפילוקחוהארץ.ילידיקחוטוב.יותרכביכולבמצבבחוריםקחואבלקיצוניים.מקרים

האםשונים?הםהאםעוד.מהיודעומיוהיסטוריהאחד-העםאותםשבהלעיטו"שמיניות,

:אחדהבדל'רקבינוהםיש?סאליבואדיאנשישלזהכמובדיוקמוגבלאינוהקטןעולמם
כולםלאאם-השמיניותבהוריואילוחומרית,נחיתותעלמתמרמריםסאליבבואדיהבחורים

גדלו.שבוהחומריהיתרוןאתלקייםהוא'בראשלהםשישמהכל-ביניהםרביםלפחותהרי

בפרצוף.לךיגחכוהם-מולדתאהבתלהםתגידולמברטתו.אחדכלוטרנזיסטור'ו,אחדכל

אוהביםלא-הםזאת.ולעשותלהואילשנתבקשתמבלימשהולהקריבנכונותפירושהאהבה

להםשיהיהעצמם,בשבילרקזההרימשהו,להקריבמוכניםהםואםמעצמם.חוץאחדאף
שצריכיםמביניםשהםכמובצבא,צורךשישאולימביניםהםבטוח.יותרנוח,לותרטוב,יותר

רעשבשבילםמהתהפוךלאאתהאבלותכליתיים.הגיונייםהםטיפוס.נגדזריקותלקבל
לעבודאפשרהאלההחבריאכלעםצודק.עוזימולדת.לאהבת-הכרחי

רק'
:אחדבסיסעל



המסגרתהיאהמדיגה:מאודפשוטוזהבכלהמדינהמשתלבתאיךתשאליתידה.ורוחמשמעת
הרוחאותייקחאבלזאת.יודעיםהםלצבא,מגיעיםהיולאבכללהםהמדינה,בליהמחייבת.

צהה".כללבדרךהואשבשבילםמעסקפילוסופיהלהםאעשהאם

:אמרגיורא

במיעוט.אותילהשאירקנוניהשעשיתםבטוחהייתיבנושא,אתכםהפתעתילולא"

השובמה:יחידהרוחמולדת,אהבת,--אתכםשואלאניעושים.אתםמהראואבל
:לכםאומראנייהידה'.רותמספיקמולדת,צריךמי,:עלימסתעריםכולכם'?בפלוגהיותר

:חדשמושגמאחוריומסתתריםכעכבריםכולכםבורחיםמידאתםרצהנים'.אתםכן,אם,
שאנחנוהרעיםהדבריםכלטובים.בחוריםאנחנווחלילהוחסו'רוצתימאנחנו,המדינה.
משהוישלי,תסלחואתםחבריא,אבלהמולדת'.חשבוןעלהמדינה,חשבוןעלשים-עושים
מאחורימסתתריםאיךרואהאינניראשית,המדינה.מאחורישלכםהזאתבהסתתרותהגוןבלתי

שלישית,להיפך.ולאהצבא,מאחוריהעומדתהיאהמדינהכללשבדרךלינדמהשנית,מדינה,

אתםאמנםלחוד.המולדת,אווהמדינה,לחוד,אתם:משונההפרדהאיזוכאןמרגישאני
שחלקכםמעשים,מינילכלנפרדתגושפנקאכעיןאצלכםמהוההמולדתאבלהמולדת,בשיהות

במקוםמולדת,זומהליויגידסוף-סוףמישהויבואהרוחות,לכלאולי,בלבד.מקצועיהואבהם

"?המושגמאחורילהתחבאסתם

דומיה.השתרהה

הואהאםמכם'אחדכל:ראשונהשאלהצעד.צעדנתקדם"גיורא.אמרלבם",עאעזור
"?למולדתשייך

כן"."

שייכים'הנוכחיםשכלמסכימיםכולם"
הנוכחיםכלאם:קדימהעד~עודובכןלמולדת.

אותרצומהמולדת.חלקמהויםשאנחנוהרי'למולדת,שייכים
לא.

מסך-מורכבתמולדתתרצו,

שעליההארץשלוממך-הכלוטפשים,הכמיםרעים,טובים,:לההשייכיםהאנשיםשלהכל

מולדתהלאה,עמיתסכימוואםמופשט.מושגסתםולאואנשים,מקום:מולדתזוהיחיזם.הם
;ויעשועושיםהאנשים,עשושאותםהמעשיםשלסך-הכלגםאלאואנשים,מקוםרקאיננה

זו".להגררהתחילהנסכיםבואואיולת.ומעשיתבונהמעשיהעים,ומעשיםטוביםמעשים

מסכימים"."

ומורכב,חיכגוףמולדתמביניםאנחנואם"
הקיימותהסתירותעללעמודיותרלנושקלהרי

מהמולדת,חלקהואסאליבואדיזה.בגוףכביכול
ג',ופלוגהדיזנגוף,ורחובגת,וקריתודגניה

יי4בחדר".כאן,זהברגעהיושביםוהחבריא

,ל41..,,חושבים.אנחנואוליוככהחושבאתהככה"
י~ן'..,'.

ע,/

יסאליבואדיבשבילםאחרת.חושביםהםאבל
י)ש'

.
ני.'

שתיים,ישאחת.מולדתאיןלחוד.וצהלהלחוד
ן

כל'

י1מהל".לאחתרקשייכיםוהםחמש,יש
שהםומשום"גיורא,אמרמאוד",נאה"

ל-י-י,

לשתףמוכלאתהאחת,מולדתשאיןמאמינים
kahd-

"?פעולהעמם

אתם".מסכיםשאניאמרתילא"

מולדת.אהבתבלימסתדראתהליחידה.שייכותלהאיןמולדתשאהבתעוזי,אמרת,אבל"
מואדישלךלחבריאמאשראתההמולדת.עניינימכללשלךהיחידהאתמוציאאתה:כלומר
למולדת".יקסםמבוססשעליהןההנהותאתתל-אביבמצפוןאוסאליב

12



:יוסיאמר
שהכשלוןבשעהחברה,לחנךצריךשהואבטענותעוזיעללבואיכוללאאתהגיורא,"

המולדה,שלהמבנהעללמולדת?יחסםמבוססמהעלהמדינה.שלבשלוןהואבחינוכם

באןגבוסולאהחברתי.הארגוןעל
לויכוח,.אם

שלא.חושביםהםלא,אוצודקהחברתיהארגון
המולדת,אתלאהובצריכיםושהםצודקים,אינםשהםאותםישכנעשעווירוצהאתהעכשיו
התנאיםאתלשנותשיכולמיחיו,הםשבההסביבהעלהשפעההרוםכליםשוםלושאיןבשעה.

מולדת.לאהבתכאלהחבריאלחנךשיכולהואתל-אביבבצפוןהחינוךשיטתאתאוסאליבבואדי
אותם,לחנךלויאמרואםטובים.לוחמיםלהיות:אחדלדבררקאותםלחנךכליםישלעוזי

והתוצאהבשבילם,כליםלושאיןנוספיםבדבריםיתעסקהואדברשלבסופונוספים,לדברים
ייפגע"יהלוחמיםשאימוןתהיההיחידה

:חייךגיורא

שמנסהלמילואוימולדתהקרוינושאאותווכלבשעורים,'נלמדתאינהטובהאזרחות"
מלמדושאניכזהנושאשקייםידעשחיילבכללרוצהאיננישיעור.מערכיבעזרתלהחדירו

לפעמים.להלעזוראוליצריךעצמה.עלמלמדתהמולדתמולדת.מלמדלאאנימולדת.-אותו

אתכם".נשמעועכשיוחי"ר.בגדודג'פלוגהבמסגרתזאתעושיםאיך:לכןהיאהשאלה

-:דודאמר
אבלתעשו'לבנים:ישראללבניפרעהכמותנאיםהתבריאבפנימעמידאתההמג"ד,"

בדרךיותרמולדתלאהבתהאייליםאתשנחנךכונתךהריאותך,מביןאניאםתקבלו.לאתבן
נותןהייתאילוויפה,טובדהבלציונות.להםנטיףשלאכלומר,:ישרהבדרךמאשרעקיפה

הםשבההארץעלמינימלייםמושגי-יסודואותםרקעאותושלכולםחייליםאחתבפלוגה'לי
עוליחמישיםועוד'הארץילידיחמישיםאחתבפלוגהמקבליםיוסי,אוכשעוזי,אבלחיים.

לבוגריועדיסודהשכלתללאמבחוריםמשנה,חלוקתמתחלקתזווכשקבוצהשונות;ארצות

להםשאיןלאלהלהקנותהכל,לפנימוכרחים,אנחנומסובך.יותרנהיההענין-שמיניות

בפלוגה".חבריהםיתרעםמשותףמכנהלפחותלהםדייתןכלשהו,מושג-מושג

:גיוראאמר

הריתימושגיםהקנייתבעיני,שונים.כיאםדומים,דבריםעלמדבריםשאנחנודומני"

לאדםמקנהכשאניעצמי.אתאסבירשונה.משהובעיניהואחינוךואילו;השכלהבגדר

אולם;יידעשלוכמותעובדותשלאוסףבעזרתי,רוכש,שהואדברשלפירושו-השכלה
הממשלה.ראשהואשבן-גוריהיודעהואלגביו.חברתיתמשמעותשוםעדייןאיןאלהלידיעות

מבליארלוזורוב,מרחוברוניאוסאליב,מואדיאבוטבולנשארעדייןהואכלושאז?מהאז

האדםמרגישבוברגעמתחילהחינוךלו.שהקניתהידיעותלביןבינו'קשרליצורשהצלחת

לגביו.אישיתמשמעותמקבלותהעובדותשבוברגע;הזההעסקלכלשייךשהואלראשונה

תבריאלכםיששלכם.הפלוגותהרכבשלדוגמאותכאןנחתםאתםקורה.זהאיךנראהבואו

עולימהוקו,עולירומניה,עוליצברים,לכםישמבאר-שבע.מתל-אביב,'מדגניה,גת,מקרית

לבאורה,שמם.אתלכתוביודעיםש,בקה,יוהבריאיזהרס.אתשקוראיםהבריאלכםישעיראק.

ומציעדודבאלכןביאוש.ידיואתמריםהיהראשונה,בפעםבושנתקלשמיהב,ערבזהו

לפניטוען?אנימהאבלמשותפת.מינימליתהשכלהלהםשניתןמשותף,מכנהלהםשנקנה

-אחתלקבוצהאותםהמרכיביםיסודותכמהכברקיימיםנוספיםדבריםאותםללמדשאתחיל

צודק".אניאםלי,אמרובואולרעהו.אישביןההבדלים'כלעל-אף

:עוזיאמר

לולאהיהידה.רוחוהואבזה,יסודישלדעתיהנושא.לאותוהזמןכלחוזריםאנחנו"
היולא-יחידה,רוחבו'וטיפחנואחד,כגוףאותוואימנואחת,בפלוגהזהרבערבריכזנו

אחתכקבוצהאותםהמרכיבהעיקריהיסודהיאהיחידהרוהלבןוה.עםזהלדברבכללמגיעים

היאהיחידהרוחומתל-אביב,מדגניהמואדי-סאליב,באיםשהםלמרותולכן,לוחמים.של



והמשמעת".האימוניםעלנוסףאמרתי,שכברכפיזאת,;טוביםלוחמיםלהיותאותםהמחנכת

"?התנאיםבכלשוה,במידהסרביםלוחמיםיהיוכולםשהם"גיורא,שאלסבור",ואתה*

ספק".ליאין-איתנההיחידהרוחעודכל"

בסךהילה.איזוכמוהיחידהמעלהמרחףערטילאימשהו.איננההיחידהרוחראה,אבל"

רוחםאםשביניהם.ההדדייםומהיחסיםשביחידה,הלוחמיםכלמרוהמורכבתהיחידהרוחהכל

השאלההיחידה.ברוהסדקשנבעההריתהיה,אשרהסיבהותהאמתערערת,.לוחמיםכמהשל

הבא1אחריםמשלמהריותרלהתערערעלולהשרוחםאנשיםביחידהקיימיםהאם-היא

הפיסי,בשטחגדולשליהואמהחיילהנדרשהמאמץ;רגיעהבתנאי'חייםאנחהשהיוםבחשנה

להתהוותהעשוייםהלחץמתנאילמדירחוקעדייןנתון,הואשבוהנפשישהלחץלינדמהאבל

קדש"*מערבתמןלנותהיהאם?שלךהיחידהרוחעםאתהתעמודהיכן-ואזמלחמה.בימן

לרוהדואגאיננימקצועיים.קטלניםשלבפלוגהבעיות,יהיולאוגמרנו,ימיםחמישהשניה,

עיראו?שניהנגבהלנותהיהאםמהאבלקצרה.ובמלחמהמנצחצבאשלבמסגרתהיתידה

בזמןרגיעה,בזמןאיתנהכךכלשהיתהשלך,היחידהשרוחחששאיןהאם?שניהעתיקה

לרגוןיתחילוהבריאמינישתלwwnאיןהאם?מדאיגיםכקיעיםלגלותתתחילהצלחות,

נבואותחובבוגאנימשוםאלהשאלותשואלאינניאותי,הבינו'?זהכלאתצריךמי,ולרטון,

אני-יודעשאינניומשוםהתשובה.אתיודעשאוננימשוםרקאותןש'ואלאנישתורות.

לצמצמו.שניתןכמהעדהודאות,חוסראתולצמצםשליהלוחמיםאתלחזקשיוכלגורםמחפש

רוהמשמים.נתונההיתהכאילוטמנה,מתפעלבהשעוזיהיחיכה,ברוחמסתפקאיננילכן,

משמעת,על-ידיאימונים,על-ידיאותהמטפחיםאנחנוהיוצר.בידכחומרבידינוהיאהיחידה
מיצינוהאםתפקידנו.עסתייםבכךאםהיאהשאלהוידוע.טובזהבליחידתי.הוויעל-ידי

"?בידינושהופקדההלוחמיםקבוצתאתלחשלהאפשרויותכלאתבכך

יוסי.גיחךהתשובה",אתיודעגםודאיאתהשאלת,אם"

:גיוראהמשיך

להרצות.הואלעשותרוצהשהייתיהאחרוןהדברותיקים,ציוניםכאןשכולכםמאחר"

רוחשבאמצעותאחת,לאאמרנוערב-רב.לנושישאמרנוהמוצא.לנקודתלרגענחזורבואו

אמרתי:הספקאתוהכנסתיאניבאתיוכאןמשותף.מכנהלהםלהקנותשואפיםאנחנוהיהידה

לנושיקנהמשותףמכנה'מעיןלמצואחייביםאנחנובר-שינוי,גורםהיאהיחידהשרותשמכיון

מהו".נשמעהכהיותר.איתנהרוח
אמר'

דוד:
אםהיא,השאלהשלםהמדיגהיאזרחהמומהחייליםאחדכלכזה,משותף'מכנהלנויש"

אזרחיה".להיותםשההבמידהעריםהחייליםכל

:גיוראאמר
מכלהעוות,מכלהייליםבפלוגהלנוישנתון.עודלכךהוסףאבלבמקומה.השאלה"

;הישובשלדמותואת?כזאתבפלוגהמוצאיםאנחנומהאחרות,במליםהעליות.מכלהישובים,
כשהפקידו:לכםולהדידלהעיזליתרשורבותי,ולכן,המולדת.שלדמ'ותהאתתרצו,אםאו,

בידיכםהפקידואלאהמולדת,בטחוןאתורקאךבידיכםנתנולאלוחמים,שלפלוגהבידיכם

וצעירהומצומצמתקטנההיאשבידיכםנבוןהמולדת.היאכזאתפלוגהבלעצמה,המולדת'את
צריכהרמהכלכל,"בסך?שרנההמצבביותרהגבוההשברמהלבםמניןאבלבאמצעים.'ועניה

בידיכםשאיןהטענהאתמקבלאינניכךמשוםלרע.אולטובאםלה,שישמהעםלהסתדר
סאליבואדיבעיותאתלפתורעליכםהטיללאאישסאליב.ואדיבעיותאתלפתוראמצעים

אותן.תפתרופתורבידיכם,שמצוייםבאמצעיםשלכם,הפלוגהבתוךאבל;המדינהבמרחב
חינוךלאיך.מגיעיםאנחנווכאןלפתור.שתרצוובלבדרבעים,בשלושהתפתרובשליש,תפתרו
המתפתחיםהיחסיםובאמצעותאנשיםדי-לע4כעשהתינוך-אמצעיםעל-ידיאעשהאיננו

נטתםלחבך-הואלכםשנותרמהכלהמיפומים.ומכלהסוגיםמכללבם,ישאנשיםביניתם.
שיהיו.רוציםשאנחשכפילוחמיםלהיות



שלדמותומהי'לעצמנולתארשנוכללינדמהכה,עדשאמרנומהכלאתנסכםאם
אזרחהואהלוחםראשית,יסוד.גורמישניזויבדמותרואהאנילעצב,רוציםשואנתנוהלוחם

הקרב.בצותחברהואשנית,המולדת.
זהמשולביםבעיני,אלה,גורמיםשני
המולדת,אזרחהיהלולאהלוחם,בזה.
הואכלוחם.לשרתבכללמגיעהיהלא

המקבךהואהכסףבצעולאשכיר,איננו
שהואובצדק,כאן,נאמרלשרת.אותו
בכךכללשיכירמבליאלינולהגיעעלול
היוכהעדחייוהמולדת.אזרחשהוא
אףאוליגדל,שבההמסגרתפרט,חיי

כנטולתהמולדתאתלראותאותוחינכה
חובהובראשונה,בראהולכן,משמעות.

המולדתהמולדת.כאזרחלחנכועלינו
משהועתיד;ועםהווהועםעברעםומעשים,ארץאנשים,:ממשימשהובשבילולהיותחייבת
אנחנומולדת.סתםללמדטעםאיןלכןבתוכו.פעילהלקומהוהלושייךעצמושהואממשי
ציוניותהרצאותמאהלוולתתהמדינה,בכללסיוריםסאליבמואדיאבוטב'ולאתלקחתיכולים

העסק.לכלממוץירגישעדייןעצמושהואמפני?מדועערך.וה"הלאולדבר-פנס-קסם,עם
מכיוןמולדתלאהבתאותוחינכנולא'?זהמכלליישמהאבלמאד,מענין,:יאמרהיותרלכל
ממנה".לחלקאותועשינושלא

דוד.הפסיקו"?ממנהחלקוייהפךהמולדתאתזאתבבל.ימצאכן,אםהיכן,"
הנוהרבגוני,'אנשיוהרכבמשוםהקרב,צותכחבר.משרתהואשבוצות-הקרבבמסגרת"

לויקנהבצותחברהיותוכה,עדפגשאשרמכליותרהנכונההדמותהמולדת,שלדמותה
הפועליםכללשלסך-הכלהנוכולושהגוףאלאבלבד,זולא;זהלגוףשייךשהואהכרה
האנשיםבאופיהןרבגוני,הואשהצותילמדהואבו.תלויוהצותבצות,תלויהואלבן;בתוכו

על-ידידוקאלאונקבעבצותשערכוילמדהואשלהם.ובמקצועותבתפקידיםוהןובמוצאם,

הואבצות.חבריועםהאנושייםיחסיוועל-ידיכלוחם,ואיכותומעשיועל-ידיאלאמוצאו,
ככלשימצהבתנאי-תל-אביב,ויוצאדגניהיוצאעםשוה-ערךהואהצותשבמסגרתילמד
לטובאם-משמעות'ישכפרט,שלמעשיו,ילמדהואוכלוחם.כאדםיכולתואתמהם,אחד
בעדהאחד,:המוסקטריםלסיסמתדברשלבסופויגיעהואהצות.במסגרתרק-לרעהזם:

היהתזכרו,אםשלו,קו-'ההתחלהשכן-גדולהקפיצהבשבילוזוהיהאהד'.בעדכולםכולם,
אוממתמרד,אותוהפכנו-הצותרוחאתלושהקנינובכךהאחד'.נגדכולםכולם,נגדהאחד,

ערךלהישבושהשקענוזוהשקעהאולםאנשים.בקבוצתיעיללחברלא-אכפתי,אומתבדל,
אומראנימדועכולה.למולדתסמללגביוייהפךכחברהאישמשרתשבוהצותאםרקממששל
היקפו.בכיאותולתפוסאדםמעםשנבצרמושג,להחיותהואסמלשלשתפקידומכיון?סמל
הס'מלהואהצותאולםמסובכים.ומ'הםפשוטיםמהםרבים,סמליםיששלמולדתספקאין

בשבילו.ביותרוהישירהמוחשיהאנושי
חלקשהנוצותבצות,כחברעצמואתלראותשלנוהלוחםאתהינכנואםלסיכום,

ושלחנומבחן,ביוםלעמודרוחואתחיזקנויותר;איתןללוחםאותושהפכנוהרימהמולדת,
יותר".טובכאזרהלביתואותו

:אמרעוזי
לעצמנו".מאשויותרלמולדתשירותבכךעשינוטוב,לאזרחאותוהפכנואם"

:הקפידגיורא
לביןגינינוהללומההבחנותשתחדלהזמןהגיע?עוזיכזה,עקשןתהיהמתיעד"



לביתושלךהלוחםאתששילחתאחריאמנםלך.ואוכיחבואלחלוטין.זהיםהשנייםהמולדת.
את-חינכתלאאו-אותושחינכתהחינוךאבלעוד.עליומופקדאתהאיןשרותו,בתום

מילואיםביהידתויופיעיחזורלוחםאותומחר,כולנו.שלל,באוש-ו,אתאוהטובים,פירותיו
לאזרחגםשלךהלוחםאתיהפוךלאיום,בשלושיםהוא,חברך.אלאמופקד,אתהלאשעליה

הלוחמיםשלודמותםבידך,'שניתנהזוהיאהגדולהההזדמנותהקרב.בצותטובלחברוגםטוב
ידך.עלבמעטלאתיקבעחבריךמחר'בידישיופקדו

-כוחותיהבעצמתהמדינהבטחוןאתשמודדמייש:מכל.החשוב'הגורםאוליויאחרונה,
המסגרתאתהמהוההיאשכןחשובה,זועצמהמטוסים.וכךכךטנקים,וכךכךחטיבות,וכך.כך

המולדת,לבטחוןהיחידהתנאיאיננהכשלעצמהזועצמהאולםאויב.עםלהתמודדותוהאמצעים
אזרחיםלהיותלוחמיםחינכתאםאזרחיה,רוחעלמושתתהמולדתבטחוןדבר,שלבסופו
האזרחיםרותאתוראשונהבראשישקולאויבכלכולה.המולדתרוחאתחיזקת-טובים

איתנה,הרוחואם-הכוחותעצמתאותותבהיללארעועה,הרוחאםשממולו.המדינהשל
אתלהרתיענעדיףתמידטובים,כחייליםדבר,שלבסוטלהרתיע.כדיבהיהיההכוחותעצמת
הלוחמיםאתנהנךכךלשם;לפנינוהפתוחותהדרכיםבכלכךלשםונפעליזמה,מכלהאויב
מולדת".באהבתוהןיחידהכרוחהןשלנו

עוזי.חייךהשתיים"'ביןהבדלשאיןאמרתהרי"

יגיוראאמר
.י הלוחמים'אתנכונהשחינכנואדעייעלם,שבוביוםאך;הבדלקייםעדייןבמציאות"

שלנו".

?חיש-מהרלהשיגהכיצד-הנאדות.

-מסורתי',בנשקתוקפנותבהדיפתוביןשלוחת-רסן,גרעיניתבמלחמהבין"*
לחפותגדולים-יותר,מרחקיםלגמועמהר-יותר,להגיבבשדההגייסותעתהחייבים

זאתשעשומכפיביתר-מהירותולהתאגד-מחדשלהתפזרנרחבים-יותר,אזוריםעל
אי-פעם

קפיצה-נחשוניתלנוהעניקגרעינינשקהניידות.-הבעמהשללב-לבה"*4
בתקשורתההתקדמותהאש;הנחתתטוחיאתלפתעהאריכוטיליםבעצמת-אש;

ניידות-של-אמת."אלהגענוטרםזאת,ובכל-;בתוצאותיהמפתיעההיתה

*.

רקלנומעניקיםכיוםאצלנוהנהוגיםוהמערכות-הלוגיסטיותיקצבי-המהירות,"*4
ה,מחסוםאתסופיתסוס-הברזלפרץכאשרידינועלשהושגהמזוניידותיותרמקצת

ארבע-הרגלימ.בעלבסוסהיינושתלוייםכל-זמןבפנינוגדראשרשבולת-שועל'של
מזה."יותרנדרש-והאלקטרוניקהההליקופטרבדור

בצבאהמחקר-והפיתוחראשטרודן,ארתורגג.שלמדבריו

-
האמריקאית.אגודת-השריון""בועידתארה"ב,



נאט"ו"?"שלאטומיתעוצבת*טיליבו

בעתונות-אי-הופיעו1960דצמברבראשית

נפ-ביכךעלכאילוהמעידותידיעותרופה

שבשניהםזרמי-התפתחות,שניונתמזגוגשו
צבאית-ארגו-התפתחות:לא-מועטעניןישנו

פוליטיתוהתפתחות-בכוחות-נאט"ונית
העצמה-האטו-עלהשליטה"לבעיתמסביב

עלו-אלהשניםשלמצירופםכייתכןמית".

-ואולי(חדשהשתהיהתופעהלצמוחלה

צבאית-אר-מבחינהגם-משקל)בעלתאף

פוליטית.וגםטכנית-מבצעיתגםגונית,

חוב'(ב"מערכות"בשעתונתפרסםכבר
כי)"?לנאט"ואטומיתתטיבה"25,עמ'קכ"ח

נאט"ו,שלניידתעוצבת-מחץהקמתעלהוחלט

לששהעד-אח"כויתכןשלושהשלבהרכב
המדי-שלמסויםלאומן"יצוג"לפיגדודים,

ממשלותשלוש"(ארגוןשבאותוהעיקריותנות
עודשלאףואוליאילמת"),הסכמהשנתנו
זו,עוצבהבתוכו.8(או7,)6,מדינותמספר
ניידותבעלתתהיהכיאזעליהנאמראשר

זהארגוןשלכ"שניו"לשמשתוכלגבוהה,
צבאות-שלמה"משבצוה"להבדיל(שכזהבתור

בדרך-כלל),ממילאמורכבהואמהםלאומיים

מצביא-נאט"ובידיולהיות
שהואמשלו,עתודה

אזצויןזאתעםכרצונו.בהלהשתמשחפשי
בהםכלי-הזיןשלהאטומייםראשי-הנפץ"כי

ישארונאט"ושלחטיבת-המשימה',תשתמש
הקובעיםלחוקיםבהתאםאמריקנית,בשליטה

מח-כדברי-לשנותם"יכולהקונגרסשרק
אז.ארה"בשללקת-המדינה

שלהאחרוניםבחודשים-לאחר-מכן
הכ-גםואח"כשמועות,רווחותהחלו-1960

לרשותלהעמידוהכונההצורךבדבררזות,
ה-משתיים-ספק-שלושלהבדיל(כלל-נאט"ו

הארגוס'עלהנמנותמעצמות-הגרעיניות""
הפוליטיהרקעאתמשלו.גרעינית"יכולת"

היזמהכיהעובדהמציינתודאיהעניןשל

בדי-(אמריקאימצדבאוזהבנידוןוההכרזות

גנרל-האויריהנורסטד,לוריסגנ.-עבד

בעלות-שלמצביא-עליון"המשמשהאמריקאי

שלא-במקרה,באירופה").הברית
בכךראו

לגאט"ו,המזכיר-הבללישלהנלוותבהצהרות~

בעדלמבעונסיוןרצוןהבלגי),ספטאקאנרי

אי-מדינהבידישיהיהאטומיכוח-מחץהקמת
צרפת,קרי-אחתמסוימתרופית-יבשתית

כךעלהוכרזלאאפילו-לכלהיהברור
לרשות-גרעיניתיכולתהעמדת"כי-פומבית

היכו-מניעתגםפירושהנאט"ו"שלהרבים

דוחקים,ברגעי-חירוםלהחליט,לת-למטפה

;לכךשהותישנהעודכלזושלהפעלתהטל
אינןרבוניותממשלותתריסר-ומעלהשכן,

ופירושולמועד.כזוהחלטהאזלהפיקמסוגלות

אי-נשארת,ההחלטה-זהפירוש-דבר""של

ישלהאשרהממשלהבידיבדיעבדפוא,
מוסיף-דהייני;משלהממשיכוח-גרעיני

ארצות-שלמונופולין-ההכרעה""להתקיים

לא-"ומתיחיוני","מתיהשאלהלגביהברית

ואיוםאחרוןבאמצעילהיעזרחיוני",בהחלט

אםהמפקפקיםרבים(עמידה-על-ענינךשלזה
וזאת,עמידה-על-הנפש";"עלכאןלדברניתן

הכרוכותה"בומרנגיות"הסכנותבשלכמובן,

כזה).נשקשלתפעולבכל

חבריועידת"בימינובמבר,בשלהיעוד
אלה,היומדינות-נאט"ו,שלהפרלמנטים"

ב-1אךובהכרזות.שבדעותדבריםכאמור,

שלעובדהעלנורסטדגנ.הודיעבדצמבר

יכולת-גרעינית",בעלניידכוח-מחץהקמת"

הםשנייםנאט"ו.שלעצמתה-הצבאיתבמסגרת
יטיבוהרכבו-שבהודעתו:עיקרי-הענינים

ותפעילו.שתכונווהסמכות-זהכותשל

מושתת,יהיההכוח-הניידשלהמבנה
גנ.אמרוכברגדודים-מוגברים"."עללדבריו,
מספרםכי1960,באביבבהודעתונורסטד,

בפי-(שלושהתחילהיהיהאלהגדודיםשל

שלאפשרותעלדוברמאוחרים-יותררושים

ואף-הזמן"במשך"גדודיםכשניתוספת

דיביזיה-תקי-כדיעדגידולשלאפשרותעל

על-סבוריםהמספרית,העצמהמבחינתנה).

איש.כ-4000בתחילתוימנההכוחכיכן

כמובן,נקבע,זהכוח-מחץ""שלאפיו

71(בעמ'סוף(

*ן
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*
מחזנוסיוםעם.

העיקרעל

יריבים-ידביקוהובמהרהלאאשררב,אינטלקטואלייתרוןלנוישכללבדרך

מוסרי,יתרוןלנו'ישאלא-:העיקרזהלאואף-בלבדזהלאאבל;בכוח

הרמטכ"לוביןאלוף-המשנהוביןסגן-האלוףביןהסרן,ביןהסגן,ביןהחייל,בין

משמעת-ברזלקיימתכיאם-אצלנוהממשלהחבריובין
חברותישנה-בצבא

הדדי.אימוןישנוגדולה,

היסטוריחזוןומגלמים,משמשים,שאנשיםבהכרההטבועהזה,המוסריהיתרון

אתיודעאינני-יותרואולישנים,עשרותאוליתעבורנהזה,יתרון-גדול
בו.אתנוויששועדיויגיעויריבים-אפשרייםאשרעדהמדויקמרחק-הזמן

כעל-השניעלוביחוד-האלההיתרונותשניעללשמורעלינושומהלכן
לכוח-הרתעהאותנוהעושההדברזהכיבבת-עיננו,

-תועיללא,ההרתעהואם;

מנצח.לכוחאותנויעשה

*

עלהלחימה,תורתעללדעתכחיילים,חייבים,שקציניםהדבריםלכלנוסף
המקצועיות,הצבאיותהתכונותשארכלועלמסירותעלהמשמעת,תורת

-לדעתי(-אחדדברעודנחוץלמנות,ממני,ללא-ספק,היטיב,שהרמטכ"ל

למופת.אישלהיותהמפקדעל-:חיים)שאלתזואצלנואבל;צבאבכלנחוץ
אבלברזל;מש'מעתלהיותצריכהודאי,;המשמעתבכוחשישלוםמספיקזהאין
מופתאישלהיותצריךהואמלאכתו.אתהמפקדיעשהבמשמעת-ברזלרקלא
המשמעת,חובתמפנירקולא-למשמעתושסריםאלה-שהפקודיםכזה
ידעואלהשפקודים-המפקדשלובנאמנותוביושרובכושרו,האימוןנזפניאלא

מסירות-נפש.עםקשורהדבראםגםמעשה,וכלמלאכהכללעשות

4,

-הקציןידיעלעליושהוטלהמשימההממלאוחייל-וקציןחיילכל
כלעלהמוטלתהאחריותאיומהלכןמלחמה,כשאיןגםחייהםאתלאבדעלולים

יודעמפקדוכיבכךגמוראימוןיהיהשלפקודמוסריהכרחישכןועלמהם.אחד

עליוזהבמובןבנו.כאלש'לולפקודהמתייחסאחראי,איששהואעושה,שהואמה
עליוהצבאי.והמקצועהלחימהתורתכלשידערקולא-לדוגרהאישלהיות
בהליכות-בהתנהגותו,שיעורר-המילהשלהנעלהבמובןמוסרי,אישלהיות

הפקודים.בלבאימוןחייו,

לפקודיכם,כאנשי-מופת-מכאןשתצאולכםברכתי

ד.
בן-גוריון

ושר-ראש-הממשלהמדבריקטעים(
.

לפו"מ)בביה"םמחזורבסיוםהבטחון



ומטהלפיקודבביה"ס
*

ומניעתן-מחלות-מטה-ופיקוד'
על-סמך

יסודועל-לישישהנסיוןמעט
נזהירכיהראוימן-אחריםשלנסיונם

מפניוביהוד;מכשוליםכמהמפניעצמנו

-לאט-לאטצבאיבארגוןהשתפתחיםאלה

אםלפתע"."אחת,בבתלבסוףמתגליםאבל
ניתניםאינם-בראשיתםאותרולאהללו

--במיוהד:הדברחשובלנומהיר.לתיקון
תוךאלהליקוייםלתקןנספיקלאשהרי
כפינילהבואנו-לחימהתפקידימילויכדי

סמוך-מאודלהילחם,שאומנו
פעו-לפרוץ

לות-האיבה.

עבודתסוגיתלגביאףאמוריםהדברים
והפיקוד.המטה

בפני-מטרהמהוהאינומטהשלקיומו

דרגבכליהקימוהכרחיכךשמשוםעצמה,
למשלנמוכים.טקטייםדרגיםכולל-ודרג
מטהשלבמובןבגדודמטהעללדבראין

שיטהשאפשריתזנוןכלאדרבא,בעוצבה.

כאמדוכמפקדכיועץהמשמשיםעוזרים,של
שלגודלושעולהככלאךעדיף.הדבר-

מוכרחים-יותרמורכבהופךוהואהכוה,

כך-בזמןהתכליתיהשימושאתלודא
ההכ-יבוצעוהשונים,בדרגיםשבו-זמנית,

העובדהאתכךעלהוסףהבאות.לקראתנות
שהבלחי-צפוי

ואתהצפוי,מןבמלחמהרב
לדרגישיאפשרותנאיםיצירתשלהחשיבות

-יירתםאתלגלותבאויבהמגע-הישיר
שלקיומומחייביםבצירופם,אלה,כלוהרי
נו-תהליכיםקציני-מטה,כלומר,-מטה:

ותק-קישורwork),(paperניירתהליים,

לפי-כמכשירעבודת-מטהבקיצור,-שורת

קוד.

הבלחי-נמנעתהתוצאה
קיומםהיאמכך

-:וקבועיםמוגדריםוסידוריםדבריםשל
וכד'.שיטות-התמהותנוה'לים,היטררכיה,

למצבומתגבשיםמתפתחיםאלהכאשר

מתחיליםזהמנגנוןהמהויםהאנשיםשבו

מתחילה-כמאליו"מתגלגלהכל":לזמר

בחשאי,להתכרסםארגוןאותושלתהתו
במק-נדחקותהיזמה,והתושינות,;במסתרים

מחייבותוהתושינותהיזמהשכן(הצדהצת

שימושאולישלגישה-:אחרתגישהגם
אי-שימושאולי,-ובשיטותבנוהלים

בהם,
מתפתחותאזיבלבד),חלקישימושאו

האר-שלהדינמיותאתהמסכנותתופעות

לחדש;ולהטוהלמקוריותעידודעודאין;גון
-למקובלמתאיםהואאםמתקבלרעיון

גורם-ואףלמקובל;מתאיםאינואםונפסל

תחוםבמסלולנעעצמואתאזמוצאהאדם
בדומה-מראשנוקשהבאופןומסווין

למסילת-ברזל,
הואצריךשאצלנובעוד

הבלתי-לתנועתויותרהדומהבאופןלנוע

בלבד.זאתלאאולםהג'יפ.שלכבולה
גםאזינפגעים

שהיארוה-ערכים-של-רוח

עלאשראחדיםערכיםכאןואמנהכוח;
קציני-מטה

לקיימם,ביהוד,עליהםלשמור

ולעודדם.לטפתם

מתחילהפרטשלהברורהאחריותובמקום
אתריות.שלפיזורלהתפתחכאלהבמצבים

אוב-שיקוליםעודמעביראינוקצין-המטה

למפ-אהת'מפורשת,ועצהברורים,יקטיביים

דעתאתתחילהלדעתמבקשאלא-קד
המפקד.

במקוםהאויב,DDלמגעכמיההבמקום

עלהנוספיםעשרת-האחוזים"אתלעשות
ועצמיתמהירהתגובהבמקוםהמשימה",

לשנותהעזהאףויש-שינוי-מצבלכל

חולפת"הזדמנות"משמתגליתהמצב,את

הואהגדולשעיקרההגישהבאה-לכך
אדי-היסוס,באיםואתה-בסדר/להיות"

כיוצא-באלה.גילוייםועודשות

ואורחהמטהלתוךכזהנגיףהודראם

בצי-גםלהתגלותאזימתחילות-עבודתו

פשרותכגוןשליליות,תופעותהפיקודנור
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המשימה,שבון"על-ופתרונות-חצאייך
אתגר,עלהמענהמשמעת-האמת,

והלויא-

ליות,

צבאותשללקחםשמלמדנוכפיהן,אלו
גדוליםגופיםשלנפוצותמחלותרבי-נסיון,

ואםאלו,לסכנותערההקצונהאיןאם-
יום-חושביםוהמפקדיםקציני-המטהאין

אתולפתחלקייםוכיצדלקדמן,כיצדולילה

להיותיכולתועלשישתורבאופןהכוח

כושר-התמדהובעלמפליא-מכותיו,עתבכל

וגמישות.

?הנחוצותהסגולותאיפוא,הן,מה

את
ב:עבודת-מפקדהלטיבמדידי-היסוד

-:אלוהגדרותע"הלבטאניתןצה"ל

;האויבעםלמגעכמיהה
;החלטהמהירות
;החלמהאיכות

כושר
ההסתגלות-לשינויים.

המיו-לבחינתורקלאנוגעיםאלהדברים

קצין-המטהשלחדת
;

אלודרישות-יסוד

הקובעות,והן-הן-מפקדלגביגםקובעות

והתעלותו.התפתחותואתהזמן,במשך

לסקובח.רב-אלוף

למחזורדבריםמתנד(
לפו"מ).יה"ס[[1

ילועבגש.סא"להחניכים,דוברמפי

הספר!ביתוממקדתנכבדיםאורחיםהרמטכ"ל,הבטחון,שראדוני"
אתאפתחכך,כלופוריהרציניתלימודיםשנתאחריהחניכיםרשמיאתלסכםשבואי

התרגילים.באחדלנושקרתהחויהבתיאורדברי
בית-ילדישללהקההעצים.אחדבצללנוחוישבהלישוב-ספרהגיעהשלנוהחוליה

לשאולוהתחלנועמהםשיחהקשרנואנשי-הצבא.אלבסקרנותוהתבוננהאותנוהקיפהספר
כבןג'ינג'יילדהתבלטהילדיםביןלימודיהם.בנושאיובחשבון,בתנ"ךשאלותאותם
לעומקהירדוהילדיםשיתרבטרםעודשאלותינועלהשיבהואהבזקבמהירותבערך.עשר
הג'ינג'י.בילדלהתגרותניסיתיואנישאלותינו,מקורדללזמן-מהלאחרהשאלה.של

'?שפניםשניפחותכובעיםשלושההםכמה,שאלתיו,לי',אמור,
.:ואמרביהביטהילד
'?תשובהרוצהבאמתאתה,

ממנה.התעלמתיואניאזהרה,היתהזאת
'?שפניםשניפחותכובעיםשלושההםכמה,לו,השבתיכן',,
עונדפו"מ,בוגרסגן-אלוף,-אניביחסי-הכוחות'.להרהררבותי,אתכם,מבקשאני

יראה-כבודאלישיחושהדיןמןאשרעשר,כבןילד-והואנוספים,ואותותכנפי-צנחן

רבה.
:שאלתיעלוענהכמתגרהביהביטהילד
'!בראשלךשחסראחדבורגזה,

מוסר-השכל.גםבושישלינדמהאךלכ?עצמו,יפה-זהסיפור

שונים,בתרגיליםכנתוני-פתיחהלנוהוצגואשרישראל,מדינתשלהבטחוןבעיות
שלושה,דוגמתבלתי-אפשריים,כנתונים-הגדולותבמדינותצבאייםבבתי-ספרנראותהיו

שפנים'.שניפחותכובעים
ן

עדיפותאותהליצורנוכללאלנו.יתאימולאבתי-ספרבאותםשניתניםהפתרונות
הנועזתהתחבולהאתמחפשים-אנואלה.פתרונותמתבססיםעליהםעצוםוריכוזמכרעת

והמהירה.
לעקרונותמעולםחטאולאהבלחי-שגרתייםשפתרונותיוהיאביה"סשלגדולתואכן,
והבטחון.הפשטות

יקרההזדמנותניתנהמאתנואחדלכלזו.נפלאהשנהאנומסכמיםמלאי-סיפוק
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שק*5

תרגילאחרתרגילחשוב.ולהעמיקהכלליהרקעאתלהכירהיום-יום,עבודתמעללהתעלות
משותפתצבאיתומחשבהשטחיםהכרתורכשנוולרוחבהלאורכההארץאתכאןחרשנו',

לנואיפשרזהדברשונה.תפקידמאתנואחדכלמילאותרגילתרגילבכלאודותם.על
ואתמצב'להעריך,יכולתנואתישפרזהזויות-הראיה.מכלהצבאיותהבעיותאתללמוד
ואויר,יםכוללהחילות,מכלכאןשהתקבצנוהעובדהבעבודת-המטה.הפעולהשיתוף
מרעהו.אישללמודלנוואיפשרההיחסיםאתהידקה

חברבית-הספר,שמפקדתלדעתנוכחנולביה"ס.העמוקהבתודתנומאוחדיםכולנוהנה
על-מנתמאמץכלמעצמםחסכולאוהצבאיהאזרחיהעובדיםוסגלהמצויןהמדריכים

בכך.הצליחושהםספקאיןשלנההלימודיםתנאיאתלשפר

ביותר,המשופרתועבודת-המטההיעיל,הצבאילתכנוןשנוסףאנוזוכריםולבסוף,

קורסאחרינלךאליומקוםבכלכן,עלהנשק.אתהמפעילהתיילהמערכהגורלאתקובע
ונכונותועוז-רוחוולטיפוחהחייללחינוךגםונתמסר-כאןשרכשנוהידעמןנתרוםזה,

להקרבה.

כדאי".היה-הג'ינג'יעלהסיפורלשמוערקהנהבאתיאילו"

בן-גוריוןד.

רנ1גק%ר2.
וכתיבמבטאעל

עלמדבראניב,יוד'.פיקודים',,אצלנו,שכותביםכמולא!פקודים',-מדגישאני"
.פקודים".

ועגנוןהבעהעל

במחיאותשיסתפקומקוהאניכפיים.מחיאות-אצלנושנכנםמנהגעלאנימתפלא"

לי".שקדמולאלההכפיים

בן-גוריוןד.

לפו"מ)בביה"סמחזורבסיום(

ן,;-



תורת-לחימהלגיבוש

ברישראל,סא"ל

בנפים",יש"כביכולמסויםשלמושגהעובדהתמידלא
הצורך.דיברוריםומשמעותושתוכנוכךעלגםמעידה

ו"תורת-תורת-בטחון""עלרבות1נלצאמדברים
-ידועיםלשתיהןהעיקרייםשהנתוניםלמרותאולם,לחימה".

מומלוחשאינןכמעםאלהמנתוניםמסקנות-היסודואף
אשרעדלעשותהשישהמלאכהמאודעדרבההרי-במפק

הראויותתורות""אלהבשמחיםבאמתתפותחנה-ותנוסחנה
זה.לשם

לפניהמתיצביםהניכריםמהקשייםלהיפעלםכמובן,אין,
לפתרןצורךשישהמורכבותוהבעיות-מעין-זומלאכה
אלהשנייםעלשל-ממש.להישגלהגיעיהיהניתןבטרם

זו.ברשימההפעםלעמודברצוננו

מדידים.-גורמים-הגדרות

התחרותחימתהמטרה,שקביעתהואידוע
בפערלהצלחההראשונייםהתנאיםמןהןמים,

בפעולהוגם-אחרתפעולהבכלוכןלתיקרב
עיונית.
התחוםמהותחילהלבדוקאיפואננסה
תעודתהותורת-לחימה,תורת-בטחוןביןהמפריד
משפיעיםכורתיםואיזההאחרונהזושלומהותה
עליה.

תו-שלוהנרחבהמורכבתוכנהשאתדומה
ספו-במליםלמצותבכל-זאתאפשררת-הבטחון

הזרו-לכלההנחיותסכוםהיאזאתתורהרות.

-המזויניםהכוחותאתכולל(הממלכתייםעות
הלאר-העצמהלתפעולבלבד)אותםלאאולם
החיו-האינטרסיםשלומימושהבטחהלשםמית,
המדינה.שלניים

היאשתורת-הלחימהלזמרניתןלעומת-זאת,

המו-בשריון,שריוןבמהלומתהצורךהאם
באופןיובןהמלחמה,מהלרשלאחראוזהבמצבפיע

עצםאתולהגדירלצייןתבייאותומזכיריםאםהנכון
בעצם,זוהי,זלהכרחלהפוךעלולהואבהםהמצבים
הבורוריםבעקבותבר,י.סא"לע"יהמוצגההשאלה

ב"מערכות",וראהתש"ךתמרון-העוצבותסיכומיעם
במקוםהפעםבאהברי.שלוורשימתוק"ל).חוכ'

זמןכ'מהזההמופיען"מעמרת-התצפית"),שלוה"טור"
ש4מערבות"."בחוברות
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צבא-היבשהשלההילותלכלההנחיותסכום
לממשהללועלכיצדולזרועות-האויר-והים,

אתולהבטיחביגיהםהדרוששיתוף-הפעולהאת
הרמותבשלושתמזוינת,בהתנגשותהנצתון
האס-:כזאתהתנגשותמתנהלתבהןגם-יהד

והטקטית.האופרטיביתטרטגית,
ישנןשאמנםהחדישה,בתקופהמכך,נובע
ובעיות-שיטות-קרבזרועוכלחיללכלכמובן

זאתעםאךמשלו,ומנהלתיותטכניותארגון
כוללת,להיותחייבתהיסודיתתורת-הכחימה

הגורמיםעלנעמודאםגםמסתברזהדבר

תורהשלבניסוחהבחשבוןלהביאםצריהאשר
משו-העקרוניתש"שמעותםגורמים-זו,מעין

שהדגשתכמובןוהזרועות,החילותבללגביתפת
זרועכללגבימהם,בכל-אחדמשתנההגורמים

המזוינים.הכוחותשלוחיל
:ביותרהחשוביםחמשתאתרקנציין

שלוהמדעיתהפכרתרמת-ההתפתחותא)
והן-הכלליתבהשתקפותההן:התקופה

לג-המיוחדת,הצבאי,בשטחבהשתקפותה

..הנדון.הצבאשלהימושובי

אותהשלוהטופוגרפיהגיאוגרפימצבהב)
לצב-תורת-לחימהלגבשהמתאמצתמדינה

אה.

הכלכלי.מצבהג)

בזירהומעמדהשלהיחסי-החוץמערכתד)
,הבין-לאומית.

האפ-האויביםלגבי-הנתוניםאותםכלו)
המדובר.שבוהגוף-הלאומישלשריים

הגורמיםכלשלמאוזןחישובעל-פירק
ומדיניות-בט-תורת-בטחוןלגבשניתןהאלה

לאסטרטגיההנחת-היסודמצידה,שהיא,-חון
תורת-את-כךובעקבות;צבאית-גרידא

לכלפירוטיהעלזותורההכוללת.הלחימה
ספר-"שלצורהלובשתאינהחיל,ולכלזרוע

מסכת-כלליםהנהאםכי-לנצחונות",בישול

אךהרמות,בכללמפקדכקו-מדריךהמשמשים
ממנוישלולאשרקשיחלתכתיבלכפתובלי
המשת-לחזיונותהתאמהשלהןהגמישותאת

והן-המלחמקיהתהליךשלנים-ללא-הרף
עליהם.תגובהשל

והבלתי-מבו--הראשוןהקושיאיפואזהו

למצואכיצד:תורת-להימהשלבניסוחה-טל

החילות"לכלהנחיות"

שלמחייבתקביעהביןהנכונההמזיגהאת
שלההכרחיהשלדשהםכללים-בסיסייםאותם
בתעשחופש-פירושהשארתובין-התורה

למבצעיה.
נוספים.קשייםמספרזהלקושימצטרפים
עלוהמשפיעיםקודם-לכן,שהזכרנוהגורמים
-צורתהעלוהןתוכנהעלהן-תורת-לחימה

גי-על-כן,וכמותית.איכותיתמבהינהמשתנים

אינהשלעולםמלאכה"הואזותורהשלבוש
מספרלאורתכופות,לבדקהויש-נגמרת"

האסטרטגיה-הנםבהםשהחשוביםמדידים""
והאסטרטגיה-הצבאית-הכוללתהלאומית
ממנה.הנובעתהמוחשית,

:והם;אחריםמדידיםגםקיימיםאולם
הצבאיתההסטוריהכלומראחרים,שלנסיונם
שלהעצמיונסיונו-ביותרהרחבבמובן
תורתו.בגיבושהעוסקצבאאותו

לגביכאמור,להשתמש,ישאלהבקני-מידה
לתפעולםרמהכלולגבי-חילוכלזרועכל
אפשר-כךנוהגיםאיןאםכי;הללושל

להפריעהעשויותקיצוניות,,למסקנותלהגיע
בתקופתנו.צבאיכוחלכלהדרושאיווןלאותו

לדוגמה,עצמנו,לפנינציגבזה,להיוכחכדי
-תורת-הלחימהשלמשאלות-המשנהאחת

עול-שלב"מרכזורבזמןזההעומדתשאלה,
גייסות-השריון.שלהתפעולדרכי:והיא;מנו"

ש
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המודד-האסטרטגילאורחיל-השרסןתפעול

שעודכךעלהדיבוראתלהרהיבצורךאין
וביתר--העולםמלחמותשתישביןבתקופה

-אלהובימינוהשניהבמלחמת-העולםשאת

מזמנים-חיל-הפרשיםשליורשוהשריון,נהפך

זרוע-כוחות-שלהעיקרייםהחילותלאהדעברו,

צבאכלשלתורת-להימה,ושום;חדישהיבשה
להג-מהתפקידלהתעלםיכולהאינהשהוא,

ולמדי-14המאוחדיםלנתוניםבהתאם-דיר

והדרכים-המדעיותהמבנההמשימות,את-נתו

הגוף-הלוחם.כללבמסגרתזהלחילהנקבעים

אתבפרוטרוטלהזכירהואמן-המיותרכן
פתרולאאשרשוניםצבאותשלכשלונותיהם

תפיסותבנקטןשגוושהנהגותיהםזו,בעיה
ארגונולגביגם-ולפיכך(יעודולגבימוטעות

שברובמשגה;חיל-השריוןשלוהפעלתו)
קיצונית.חד-צדדיתמראיהנבעהמקרים
הרג-לגופי-הצבאוהצמדתוהשריון,פיצול

בצבאוהןב-1940,הצרפתיבצבאהן-ליים
הקי-התפיסהומאידך-גימא-ב-1941הסוביטי
גרמו-הבריטיתהפרשית""השניה,צונית
שלבלתי-מאוזןלבניןהןומקרה,מקרהבכל

לשיטות-והןוהטקטייםהאופרטיבייםהגופים
דוגמאותהןאלואכן,;בלתי-נכונותלחימה
עליהןונגזורשנשובמכדיוכלעוסות"שגורות

כאן.
אשרהמפלותושלהשגיאות,שלמקורותלהן

אולםורב-גונייםשוניםהיובעקבותיהן,באו
גניים.(עלרקעתהנצביע

התעמ-בחוסרטמוןהיהוהיסודי,הראשון,

מספ-ראית-הנולדובהעדר-די-הצורךקוא

לגביאלהצבאותשלההנהגותאצל-קת
והמצביםארצותיהן,שלהאסטרטגייםהצרכים

לעמוד.הןעלולותבהםהאסטרעגיים
בעוד-נותניםלמשל,הצרפתים,היואילו

מדיניות-שביןהסתירהעלדעתםאתמועד

אילו-בכללותהשלהםומדיניות-הבטחוןהחוץ
לאסטר-אותםמחייבתהראשונהשזומביניםהיו

במקרהשאפילודפנסיבית,ולאאופנסיביתטגיה
מי-יזדקקבתפיסה-כללית-הגנתית,דבקותשל

האופ-ברמהתוקפנייםלפתרונותלפחותמושה
אופןעלמשפיעזהדברוהיהיתכן-רטיבית
הצרפתי.חיל-השריוןשלוהפעלתובנינו

מגיעים,היוזהבתחוםמסקנהלאותה

שלבטחונןעלהאחראיימגםלשער,אפשר
היואילו-:מזהבריטניהושל-מזהברה"מ

גרמניהעםשהתנגשותחוזים-מראשהראשונים
במל-תוכרעושהיאבלתי-נמנעת,היאהנאצית

ואילו-רוסיהבמישוריממונעתחמת-תנועה
דוקאבילעצמםלתאריבוליםהאחרוניםהיו

במד-להגןהם-עצמםיצטרכוזהבאורח-מלהמה
האימפריה.גורלעלבר-המערבי

מח-כשלוןלפנינוהיההאלההמקריםבכל

האסטר-ביןושילובהתאמהשלבתחוםשבתי
ה"צב-האסטרטגיהלביןהכוללתטגיה-הלאומית
בהבנת,מחשבתיכשלוןיכן-אית-גרידא"
והרמהזאתאחרונהרמהשביןיחס-הגומלין
מקורגםבולטאלהמלבדאךהאופרטיבית.

תפקידולגבישגגהשל-השניהמקוו--אחר
הדעה-הקדומה"והוא:השריוןשלותפעולו
אחדשחילהמוטעההרעיוןדהיינויהחילית"

אף-ולפיכךבשדה-הקרב,המכריעהואבלבד
העיורון"כגון,:תורת-הלהימהטיבאתהקובע

וף

ןיף.1

ין

וכיצד-שריוןתפעול

ובמי-הצרפתי,בצבאששררהרגלי-הארטילרי",

הזמ-באותםהסוביטי,בצבאקטנהיותרדה

הקבלריסטיתעההגזמה"גיסאומאידך-נים

היל-הפרשיםאנשי(אנשי-השריוןאתשציינה

הבריטיים.אתמול)של

ג



אחרים,רביםולקחיםהמוזכר,הלקחלנוכח
לגבשבמאמציוצה"ל,היוכל-:לשאולניתן
לגייסותה~ולקבועשלותורת-הלחימהאת

עללותרוהנכבד,הראוימקומםאתהשריץ
1האסטרטגי"ה,,מודד

התמרוובעקבותשהופיעואחדותרשימות
בנושאנוגעותמערכות""שלק"לבגליוןהגדול
יסודיתהצגהבצדאלה,ברשימותזה.בסיסי

לוחמת-בעיותושלגורמי-לחימה,שלוחודרת
מבקשיםאנובהםוהדרכיםבמיוחד,שריון
אשרנקודותגםמצויות-אלובעיותלפתור
וקביעת-.הבהרהטעונותאלהכותב-טוריםלדעת
סייגים.
המשפטיםאתבין-היתרבהןמוצאיםאנו
-אלהעיקריותעובדותשתיצירוף..."הבאים:
שההכ-והעובדהבמהירות,הכרעהלהשיגההכרה

הכ-לאחררקתושגכוחות-היבשהבתחוםרעה

ממנההיו-השניהצדשלכוחות-השריוןרעת
והו-גוברתבמידההשתקפווהןמסקנות,כמובן,

הכו-שלודרכי-תפעולםאימונםבאהגונם,לכת

בהכרעתחלקליטולצריכיםאשרשלנוחות
העוצבות-המשור-שלובמיוחד-האויבשריון
תהיהעוצבות-השריוןשלהמרכזיתבעיתןינות.
עוצבות-עםומכריע.מהירלמגעלהגיעכיצד

לידי-להביאואיךהאויב,שלהעיקריותהשריון

העיק-השריון-התנגשויות,אושהתנגשות,כך
המכתיביםנהיהשאנוכזהבאופןתערכנהריות
מהלכי-הקרב".את

לוחמת-תורתעיקרכיאציין...,,:ועוד
המל-והעברתשריון-האויבהכרעתהואהשריון

האופ-בתחוםהבולטהדבר...אדמתואלחמה
בזירהבתנאי-מלחמהכיהעובדהזוהי-רטיבי

יחסית,לא-גדוליםצבאותביןוביחודמסוימת,
להיותמלחמה,אףואולישלמה,מערכהעשויה

מירביושמדבושריון-בשריוןבקרבמוכרעת
האויב".שריון

תמותיוביןברורהש'הבדלהלעילהנחנו

וה-מחד-גיסא,המלחמתי,התהליךשלהשונות
בגוף-הלוחםכמשולביםוזרועחילכלשלראיה

ליצירהתנאי-יסודהם-מאידך-גיסאהכולל,
המציאות.אתההולמתתורת-להימהשל

מאות-בשניםבמשךנתאשרהאשרזו,הנחה

לגביגםשנכונהודאיהעולם,צבאותכלבקרב
לא-מעטיםבסייגיםצורךעל-כןויש;צה"ל

הואלוחמת-השריוןתורתעיקר"האומרלניסוח

אלהמלחמהוהעברתהאויבשריוןהכרעת
..'.אדמתו".
גיאופוליטייםנתוניםובאילוזירותבאילו

מדיניות-'ע"ינקבעזהדבר-מלחמהמתנהלת
השוניםוהגורמיםהכלליתהבטחון-הלאומית

איןאוביקטיביתומבחינה;אותהמעצביםאשר
שלשלאובודאיבכלל,הצבאשלביכולתוזה
זה.בתחוםההלכותאתלקבועאחר,אוזהחיל

שלהתדריךאתלתרגםהכוחות-המזויניםעל
רא-האסטרטגיה-הלאומית")"(מדיניות-הבטחת

מט-עלאסטרטגיה-צבאית;שללשפתהשית-כל

לנסחרביםבמקריםיהיהאפשרובודאי;רותיה
הקל-להגדרההתאמהמתוךאלו,מטרותיהאת

במלחמהלהמשיךרצון-האויבשבירת:כךסית,
ובפרטהמזוינים,כוחותיואתשנשמידעל-ידי

המשור-העוצבות-שלומכשיר-התמרוןאת
הגדולות.ינות

האסטרטגיתהרמהאתלערבבאל-לנואולם

המטרהקביעתלערבבהאופרטיבית,הרמהואת
יסודיכנתוןאנומקבליםאםשיטות-הביצוע.עם

ועוצבות-השר-כוח-האויב,חיסולהיאשמטרתנו
האסטרטגיושמצבנו,בראש-וראשונה,שלויון

במהי-הזאתההכרעהאתלהשיגאותנומחייב

תושגכזאתשהכרעהמכךנובעהאמנם-רות
שריוןהתנגשויות,אוהתנגשות,על-ידי"דוקא

שלמה,שמערכה"מכךנובעוהאם."?עיקריות
בקרבמוכרעתלהיותעשויהמלחמה,אףואולי

?שריון-בשריון"
למימושבדרכוצה"ל,שלפניסודזהאין

עומדותשלההברורההדפנסיביתהאסטרטגיה
המת-:עיקריותאופרטיביותאפשרויותשתי

כדוגמת(והמשבשתהמקדימהקפה-הנגדית
הדפנסיבי-אופנםיבעוהפתרון-קדש")מבצע"
לשיאלהגיעעל-מנתשלב-הבלימה,עםהמתזזיך

השלבשלפירותיואתהקוצרתבמתקפה-נגדית,
מלחמת-הקוממיות).כדוגמת(הקודם

צבאששוםלהזכירבכללצורךישכלום
האופרטי-באפשרויותלבהורלגמריחפשיאינו

הלאומיתבאסטרטגיהמותנהזהדבראלאביות,
הנכבדהנתוןבין-היתר,-ובנתוניההכוללת

?הבינלאומיתמערכת-הכוחוחשל
צורך.ישכלום

מידהשבאותהלהזכירבכלל
מראשעצמואתיגבילאשרשכוה-מזויןעצמה
יסרבטעותשרוייהיהפסיבית-הגנתית,לעמדה

עלאותו-דבר-גופולומראפשרהרי-דית

1



האסטרטגיתהיזמהשהןהסבור-מראשכוח-מזוין

תוךבידו,תמידתהיההאופרטיביתהיזמהוהן

מדיניות-שלברמהמההשתלשלויותהתעלמות

ציינושכברגורםעודונוסיףהגבוהה.הבטחון

מדיניות-הבטחוןעלהןוהמשפיעלעיל,אותו

והוא:הממשיתתורת-הלחימהעלוהןבכללה

התקופה,של.והמדעיתהטכניתההתפתחות"

והשתקפותההצבאי,בשטחהכררתהשתקפותה
וכמר(הנדוןקהצבאשלחימושולגביהמיוחדת

האפשריים).אויביושלחימושםלגביגם-בן
הנוכחית,והשתקפותוזה,שגורםלומרהניתן

-הד-משמעיפסקמאפשריםואפילומח-בים

גםובהכרח
מערכהעשויה"כינ-חד-צדדי

בק-מוכרעתלהיותהמלהמה,אףואולישלמה,

שריון-מירביושמדבושריון-בשריוןרב

?האויב"

המס-מופרכתתהיהאלה,'כללנוכחהאמנם,

להש-ישתורת-לחימהשמגבשיםשעהכיקנה

וכירבה,בהקפיההאסטרטגי'ב"מודדתמש
שלכמיפותךעללשמורישבעת-ובעונה-אחת

הכוללתלמסגרתהוזרוע,זרועוכלוחיל,חילכל

8?התורהשל

שלנווהרקחההיספהייהלקחמדיד
למ-אנו"רבת-המשמעות:המימרהידועה

אנואיןכיהעונדהאתההיסטוריהמןדים
אמנםהאם"הואישןויכוחאכן,ממנה".למדים

או-מההיסטוריה"ללמודאפשרזהאתרק
מסקנותממאורעות-העברלמצותאפשרהאם

ולעתיד.להקוהומדריכות'מאלפות
לעת-מקובלתבכל-אופן,השניה,הגירסה

בעידן-הגר-אפילו-העולםצבאותבכלעתה
תולדותשלהמקובץ--הנסיוןעל-פיכיעיני.

לתורת-עקרונותשקיימיםהסתברהמלחמה
אמצעי-כיאם-התקופותלכלהיפיםהלהימה,
והולכים.משתניםהביצוע

שקיימתההכרהעלגםהסתמכהזאתתפיסה
וביןהשונים,החילותביןפונקציונליתזהות

-השונותשבתקופותשלהם,תכונות-היסוד
שלוקצב-ניידותוכוחו-ההרסניטוחן,גםאם

בו)-50הזמןבמשך.מאודהתפתהוחימושם
מסחררת).במהירות-האחרונותהשנים
רביםשאנשי-צבאלכךהסיבההיאזאת
אפילוללמודלמשל,אפשר,כיסבוריםבעולם

שיטות-בשביללקחיםהרחוקיםמימי-הבינים
כל-כמה-למשלושיש,יהיוםשלהלחימה

מער-ביןדמיוןלא-מעט-מוזרייראהשהדבר
היום.שללמערכות-השריוןבשעתןכות-האבירים

ביןהמפורסמיםהקרבותאתלדוגמהנקח-
מאה-הש-ב"מלחמתהצרפתיםוביןהאנגלים

בהםואז'ינקור,פואטיהקרסי,ליד-נים"
שתיאלאצבאות,שנירקלאלמעשההתנגשו

לגבישונותתפיסותשתיוגם-תורות--לחימה
ההם.הימיםשלהיל-השריון""תפעול

שלמה,מערכהכי"סבוריםהיוהצרפתים
בקרבמוכרעתלהיותעשויהמלחמה,אףואולי

הפרשיםהילותבין-כלומר;שריון-בשריון"
האבירים.

ידנטיותבעלישהיולעומתךזאת,האנגלים

היל-בעליוגם-אביריותופחותמעשיותתר
הצבאשלמזהיותרהרבהקטן.פרשים
ההסתעראתלקבלכידוע,השתדלו,-הצרפתי

שממנומבוצר,במערךפרשי-האויבשלרות
שלטורי-ההתקפהאתהקשתיםאש="מערערת
מחמתאלה,כאשרורק-היסודעדהאויב

ויצי-'בתנופתםנעצרושסבלו,רביםקרבנות

אלה)מקרבותבכ"א(הופעלההתמוטטה,בותם
הא--המשורינת"ה,,עתודהועורפםאגפםנגד

האנגליים.בירים

-ההםיקוהרה6מהימיםסיפורעודוהרי

:בארצנושהתרחש
גםהנודעת.מערכת-חטין.

-אחדמצדתורות-לחימה.שתי.התנגשובה
הצרפתייםהאביריםכמושסברו,הצלבנים,
שלמה,בערכה"כיהירהא6,שנהש--15002

ע"ימוכרעותלהיותעשויותמלחמה,אףואולי

ה"סר--ולעולתםשריון-בשריון".התנגשות
אותםשציינהאד-דין,צלחשלבפיקודוצנים",

מע-למושגיםנטיהאלאספורטיבית"רוח"לא

קרב-על-ידיכזאתמהתמודדותנמנעושיים,

מחיל-הפרשיםהמורכבמסך-נייד'של'השהיה

שדרות-אתללא-הרףהטרידוהםשלהם.הקל

;במסע-התקרבותהכבדיםהמשוריניםהפרשימ
לגרימתעד'הזההמסעאתל"תעל"ידעו'וכן

המח--הצלבניבמהנהמכריעלוגיסטימשבר
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עםזההגםהיההימיםשבאותםבמים,סור
שלבשריון)!סוסיםהשקות(בדלקמחסור
ההתנגשות-בשדהשלהראשוןבשלבהיום.

הםהשכילוהאויב)התשתתהליךלאחרשחלה(
הצלבניםשלהמסייעהיל-הרגליםאתלהפריד

בסופר-והגיעו-הללושלמהפרשים-הכבדים
שריון-בשריון"לחימת"שלהשלבאלשל-דבר

מחוס-כברהיוהיריבשלה,,טנקים"שבובמצב
ונעדרימבנהמשובשיותמרון,תנועהיכולתרי

גיבוש.
קורות-מלחמהכיהסבוריםאנשיםישנם

וכי;חסרות-טעם-וריח""כיוםהנןאלורחוקות
ההיטטוריה-מלקחימשהוללמודכעתאפשר

רק-הדברעודניתןבכללאם-הצבאית
מלחמת-העולם-השניה.בתולדותהואכשהמדובר

ה3זאלהתולדותאותנומלמדותמהאך
המ-המאה-העשריםמצביאיכיאותנומלמדות

המ-מצביאישלחכמת-המלהמהבמסלולשיכו

הו-14.ה-12אות

בלבד:שתייםהרבותמהדוגמאותנסקור
והאופר-הטקטיאורח-הפעולה-הראשונה

מש-הקרביתברמהרומל.פלדמרשלשלטיבי

-שלרובשריון-שלוהנ"טבנשקהואתמש
נ

קף

khd

ץ

עדעמוקה;לחדירהשואףאלאיון-בשריון,
ולשתקלשבשהכדיהבריטית,למערכת-העורף

נ-המשורינותהעוצבותשלכושר-התמרוןאת
התחמושתוהדלק,לזרימתהצנורותסתימתידי

וכד/התיקונים
מערכת-קירסק-השניההדוגמהואילו
עוצמת-הגרמניםאזריכזוכידוע,ב-1943.
שלהחזיתאתלהבקיעכדיבלתי-רגילהשריון
הזההאתגראתקיבלהלזהאםהסוביטי.הצבא
?שריוןמולשריוןשלאצילההתיצבותעל-ידי

הסוביטייםהכוחותהתשובה.ידועהכאןגם-
כשם.הגרמניים,הטנקיםהסתערותאתבלמו

את-בימי-הבינים-בזמנובלמושהאנגלים
שדות-מוק--:הצרפתייםהאביריםהסתערות

מטר-נ"ט,ארטילריהשלבריגדותעמוקים,שים
מטוסי-הסערשלארטילרית-השדה,שלאש

פניאתקיבלואשרהם-ומפציצי-הקרב
הסובי-המשורינותוהעוצבות.;הגרמניהשריון
אתלהשליםכדימאוחר-יותרהגיחוטיות

להתחילה.כדיולא-המלאכה
אתהטביעורבים,דומיםונסיונותזה,נסיון חותמם.

שהיאכפיהסוביטית,תורת-הלחימהעל
השניה.מלחמת-העולםאתרינוסחה

מער-"שלהאהרוןבגליוןהרשימותבאחת
בשריוןשריוןשלהקרב"כיאמנםנאמרכות"

בדוק-גולת-הכותרתאתמהוהגדולבקנה-מידה
הסוביטית".טרינה

שללגייסות-המשורינים-והממוכניםבתקנון
לעומתנאמר1944-45שלהסוביטיהצבא
ותמידישירה,מהתקפהלהימנעיש"-:זאת

האגפיםנגדההתקפהאתלכוןהזדמנותלחפש
גייסות-מפקדהאויב".שלוהעורף-האופרטיבי

אתב-1945סיכםריטמיסטרוב,המרשלהשריון,
העובדהאףעל..."כדלקמן:המלחמהלקח

חילשוםבהתקפה,מכריעתפקידשלשריון
שיתוףללאהאויבאתלנצחיבולאינולבדו
בידינויש'אםספקאחרים...".חילותעםפעולה
ה-התפתחותעלומוסמכותמספיקותידיעות

קשהאולםעתה,ועדמאזהסוביטיתדוקטרינה
הגר-העידןתוך-כדידוקאשהשתנתה,להניח
.הנזכרות-לעיל.הבחינותמשתיעיני,

תורת-שלהגיבושבתהליךלהשתמש,ויש
חילכלבשבילההנחיותושלהכוללתהלהימה

הנסיוןוהוא-שלישיב,,מדיד"גםוחיל,

8
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ש

בשריו-בוחובטהיריבכאשרובחרב.במגןכמו

התות-מערךעל-ידיזאתמהלומהמוקהית-נו
שהצ-לאחרורקהמפורסמים.המ"מ88בניחים
היריבטנקיביןהפרדהזובדרךלהשיגליח
חר-אתרומלשולףשלו,הגייסות-הנלויםלבין

להתקפה.שריונומשגר-הואבו
היריבאתהואתוקףהמערכתיתברמהואילו
הואאיןהקשה.במקוםולא-ה"רך"במקום
אתמחפש

העצמשר-לחימתשלהאבירי,הדרקרב'
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במל-למדי.מצומצםזהשנסיוןאמנםנכון
הערביםשצדפעלוולאכמעטחמת-הקוממיות
בתפעולשכאלו,בתורשלמותיחידות-שריון

כיחידותשהופעלוובמידה;וללא-פיצולמרוכז

אורחי-פעולהלפילרובפעלוהרי-שלמות_

למשל,(בהםושהיהאז,כברמיושניםשהיו
אורהי-לאותםחיקוימשוםבעצםהסורים)אצל

מל-שמזיפניבנוסחצרפתי,שריוןשלפעולה
הצדיקולאכידועאשרהשניה,חמת-העולם

יחידותשהופיעובמידהואילושם.גםעצמם

טיבההרכב,מבהינת-להןהיהבצה"ל,כאלה
יותר-בהןהטקטיהשימושואופןהחימוש

מסוכנתקבלריה"שלאופי
כמעטנעדרושבמבצע-"קדש"היאאמתןן
יצטערכךועל-שריון-בשרייןקרבותלגמרי

אתההתגוששות-המזוינתכתכליתשרואהמי
המטרה.השגתאתולאעצמה,הלחימה
מספרהופיעוזאתשבמערכהדומהאולם
עשויים'ביחד,וכולםמהם,אחדשכלחזיונות

תורת-למנסחי-נכוןהובנורקאם-לסייע

-:מהםאהדיםרקונמנהצה"ל.שלהלחימה

מערכי-הגנהשלהתמוטטותםהושגהכאשר

עקיף,תמרון-שריוןשלתמרונועקבשלמים
שלפירושו-אלהמערכיםשללעורפםהמכוון
שלהעיקריהנשקשלאמתיניצולהיהדבר
ולאהמנועגודריאן,דברילפישהוא,זהחיל

מפניגםבאהההגנהשלווהתמוטטותהתותח.
בכ-אנטי-שריונייםאמצעיםהיתהחסרהשהיא

מתחמיהעומקמבחינתהןמספיקות,ואיכותמות

שלהשדות-המוקשיםעומקמבהינתהןבכלל,
יעילותהנ"ט,הנשקצפיפותמבחינתוהןבפרט,

חיל-התותח-עםשלוהפעולהושיתוף'תפעולו

שלשיתוקאחרים:חזיונותגם.ונזכורנים.
עדיפותובגללורקאךשלמותעוצבות-שריון

שיתוקגיסא,ומאידך-היריבשלהאוירית
במע-שיבושמחמתאחרותעוצבות-שריוןשל

סתימת"בשלובפרטשלהן,התחזוקהרכת
שונות.מסיבותצינור-הדלקע

הדלפקעלהמלחמהחכמת

כיהמסקנהאתהאמורמכללהסיקישהאם
-חיל-השריוןשלהעיקרייםאורחי-הלחימהבין

הזרוע-שלוהמובהקהראשיחיל-התמרוןזה
שריון-ההתנגשותאתלמנותאין-היבשתית

?בשריון
מצביםלהתרחשויכוליםשיכוליםכמובן
אופרטי-מצביםגםולפרקים-רביםטקטיים

וגםאפשריתכזאתהתנגשותשבהם-ביים
בהלעמודהגייסותאתלאמןויש;הכרחית
ממנהשנובעמהוכלזאת,הכרהאולםבהצלחה.

והיחידותהעוצבותשלואימונןארגונןלגבי
תורת-עםוכללכללוהיםאינםהמשורינות,

ההבה-ומבלי-פסקניבאופןהקובעתלחימה

ואףשלמה,מערכה"כי-בצדהדרושה"רה
על-מוכרעותלהיותעשויותכולה,המלחמה

שריון-בשריון".קרבידי
ומעל-חכמת-המלחמהשלותמציתהיתכן
כתו-היתה-כולהחכמת-החייםשללזאת,

מפורסם,בית-קפהשלדלפקועלפעםבה
ההגנהבתולדותבלתי-מבוטל,תפקידששיחק

נוסחהזאתחכמהצה"ל.שלובצעדי-בראשית
-ס"נדויץ'סתםתגידאללעולס":כדלקמן

עםסטנדויץ'אונקניק,עםסשנדויץ'אלא
בעצם,למדים,נמצאנומכאןוכן-הלאה".גבינה,

ומחו-ממצהוניסוה-דיוקחשוביםכמהעד

הגדרות;במתן-העניןשלבחינותיומכלשב
מקוטע-שלא-אוקצר-מדי,ניסוחעלולכמהועד

לאי-הבנות.לגרוםמדעת,

ובהירותםמצלילותםגורעכללזהאיןאכן,
תכו-מאותןדהיינו,-וההגדרותהכלליםשל

-תורת-לחימהכללהצטייןחייבתשבהןנות

הכרחיים,סייגיםבמספראלהכלליםיסויגואם
השונותהאפשרויותשלציונןע"ייגוונוואם

במציאות.שתתכנה
:לומריותרנכוןלמשל,היה,לאהאםכך,

להכריעעשויהשריון-בשריוןשלהתנגשות"
מסו-ואסטרטגייםאופרטיבייםטקטיים,בתנאים
אחריםבתנאיםגיסא,ומאידך-ומוגדריםימים
לה-אחרים,ואמצעיםאחרות,דרכיםלבקשיש

הכרעה"?שגת

המכבידותמרובותשאלותאותןכלעל
צה"ל,שלתורת-הלחימהמטפחיעלממילאכבר

אתלהוסיףאלהטוריםכותבלעצמומרשה
הזאת.השאלה
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ז-

חדשהטקטיקה
סנביטייםלרגלים-משורינים

קלינקראד"אלפךד"פאת

צבאיבעתוןלראשונהותפרסמהאשרזו,סקירהשלבפתחה
-העורך:שלזוהערת-הסביהופיעהבריטי,

נמצאזהקוקו-ההסתערוה-.,המשחאחיותפעמיםמוזכר.במאמר"
לערבבוואין-האויבשלקו-המוצבים-הקדמייםלפנימטרכ-200

כמוסברשטח-ההיערכות.שלהפאה-הקדמיתשהואב,קו-ההתחליה',
בתבנית-להיערךהסוכיטייםהגיסותעתהנוהגיםתכופותבמאמר,

ביןאףאו-קו,ההתחלהחציתלפניאלאבשטח-ההיערכותלאקרב
בסקירה,הניתןהסוביטיתהטקטיקהתיאורלקו-ההסתערות.קו-ההתחלה

למדי."ומעודכןמדויקהנו

הסוביטיתהגרעיניתהטקטיקה

בטיל-הגר-לראותמקובלהאחרונותבשנים
מקוםאתלרשתשנועדהסופי",הנשק"אתעיני
בדברספקותהובעוהאחרים.כלי-הנשקכל

גייסות-קרקעשלומידת-התכליתיותהתפקיד

לימודהוזנחמכךוכתוצאה;גרעיניתבמלחמה
-:מזאתרעהצבאות-קרקע.שלהטקטיקה

משמשגרעינישכוח-אשהארמרתאמונהצמחה
עומדבאםיתכן,לאזהדברלכוח-אדם.תחליף

חזקים,כוחות-שריוןלושישאויבכנגדהנך
לשיגורםיעיליםואמצעיםגרעיניים,קליעים

אלה.של
בוד-הסוביטיהצבאשלהטקטיקה-ההתקפית

בעצ-השימושעלמושתתתשאינהאי-ובודאי
קשרעלבעצם,אם,כיבלבד,גרעיניתמת-אש
כוחות-לתמרוןגרעיניתעצמת-אשביןהדוק

כוחות-חייביםתכליתיים,שיהיומנתעלקרקע.

ומשור-טקטיתמבחינהניידיםלהיותהקרקע
עתהמוקם-והולךשבגללההסיבהוזאתיינים

טנקיםשעיקרוככוחהחדשהסוביטיהצבא
שדומהאלאבלבד,זוולאורגלים-משורינים.

לכו-לאפשרעתהמכווניםוהאימוןשהארגון
מסעי-מלהמה'ניהולעצמםעללקבלהות-הקרקע

בלתי-"בתנאיםוהןגרעיניים""בתנאיםהן
גרעיניים".

החדשאורח-ההתקפה
הריהי,החדשהסוביטיהצבאשלהטקטיקה

לרוסיםמתקפת-טנקים.שלטקטיקהביסודה,
הרגליםוכלבעולם,ביותרהגדולכוח-הטנקים

ב-רכובים""והממוכנותהטנקיותשבעוצבות
נראההכוחותאימוןנושאי-גייסות-משורינים.

להתקפות-וביום,בלילהמהירהלתנועהכמכוון

הת-מתוךמהירח,ולפריצהלהסתננותהפתעה,

-האגפיםאבטחתשלבשיקולמעטהחשבות

שזריזותואויבוללפותלעקוףהיאכשהכונה

משלהם.פחותותושנינותו

ועריכתהבארגונההעיקריותהבעיותאחת

כיצדהשאלההיאגרעינייםבתנאיםהתקפהשל
ממע-אתלבצעהריכוז,אתלהוציא-לפועל

להי-בלא-ההתקפהאתולהנחיתההתקרבות,

המפ-מקוהזובעיהעלגרעינית.ב,,אש"שמד

:דלהלןבאופןלהתגברהסוביטיקד

נמ-ההתקפהאתהעורכותועוצבותיחידות41

ולא-ההתקפהלפניעודמפוזרותצאות
לעומק.לאחור,פיזוראםכילרוחב,פיזור

היחידותמתרכזותה"ש"שעתלפניקצת41



-החשיכהבמחיהכרגיל,-והעוצבות
קוי-אלקדימה,במהירותלנועומתחילות

רגימנטימעלשלהן.היציאה)(התהלה"
מסעי-לערוךויוטליתכןבעתודה,הנמצאים

עשריםכדיעדלמרחקיםכאלההתקרבות

שב-דיביזיותעלואילו;קילומטריםוחמשה
מסעיםלבצרויטליתכן-סתורת-הארמיה

קילומטרים.65כדיעד
הת-מתוךישרבמהירותמונחתתההתקפה41

הראויה-התכונהוזוהי-בקו-המסענועה,

היום.שלהסוביטיתשבטקטיקהלציוןביותר
ברמהעתהעומדותוהתקשורתהניידות

רגימנטשלממפקדולדרושהמאפשרתכזו,
לברי-בגודלובערךשוההרגימנט(קדמי

להנחיתביכולתויהיהכיבריטית)גדה
שקיבללאחרשעהתוךמתואמתהתקפה

שלו.פקודת-האתראהאת
לאלתבניות-קרבמתפרסותועוצבותיחידותפ4

-התנועהתוך-כדיאלאבשטח-ההיערכות,
קו-ביןאוקו-ההתחלה,חציתלפניאו

בהת-הצורךמחוסלאי-לכךוהיעד.ההתחלה

כלי-ונטישת(רגלית""והיערכותפרסות

בעצירות,וכן-בשטה-ההיערכותהרכב), .
ובקוי-ההתחלה-באזורי-הכינוס,והשתהויות,

וההסתערות.
יותר-ריוחהופךהסוביטיבחיל-הרגלים41

עצמוהיעדאלעדברכבלנסועהנוהגויותר
נושאי-מתוךולהלחם-עליוכךולעלות

נושאי-הגייסות-המשור-הגייסות-המשורינים.
הטנ-כדרךלתבנית-הסתערותמתפרסים'ינים
מצזותימ.הםשעמםקים,

ברכוב""הסתננות

הגייסותמבצעיםמגעלקראתההתקדמותאת
כל-חילייםובצותיםרחבות,בחזיתותהסוביטיים

מחזיקהאויבוכאשר;וגדודייםפלוגתיים-
והגיי-הטנקיםתריםאף-רצופותבחזיתות

דר-לחדורמנסיםפערים,אחרסות-הממוכנים
בלי-אףה"רכובה"בהתקדמותםוממשיכיםכם,

לפניהעומדותהעיקריותהבעיותאחתלה.
במערכי-לפרוסכיצעהיאכיוםכוחות-"נאטו=

בשבילשיספיקובמידהגייסותשלהםהחוית
הסתנ-"שלזוצורהולהדוף,לסכלאולמנוע,

רכובה".נות
אוממוכנתדיביזיה-רובאיתשלהתקפה

מידשתונחתקרוב-לודאיסוביטית,שמונעת

וגדודים,רגימנטים,מהלומה-גרעינית.לאחר
ארוךמסע-התקרבותכךלשםמבצעיםקדמיים

נשמרתודממה-אלחוטיתשבעומק,משטחי-פיזור
המסע.במשך

והפלוגותהגדודהתקפת
בדרך-כללתוקףגדוד-הרגלים-המשורינים

ופלו-הראשון,בגלפלוגותכששתיגלים,בשני

הנמהמצביםכאשראולםהשני.בגלאחתגה
שתפת--הצדדיםותנועות-והםהרימים","

אהדבגלגםלתקוףהגדודעשויבמהירות,חים
שצירי-יתכןזהובמקרה;פלוגותשלושבן

שו-לכיווניםנוטיםיהיוהפלוגתייםההתקפה

רגילההנההגליםשניבתההתקפהברם,נים.
מרחקהגליםביןמפרידכזאתובהתקפהיותר,
הג-שריכוזכיוןמטרים,1000עדכ-600של
גזרת-החזיתלמסוכן.נחשבשלא-לצורךלים

600עדכ-500בתהיאפלוגהשללהסתערותה
אינוהאויבוכאשרפתוה,בשטחאולם,מטרים
להתרחבהגזרהעלולהקשה,התנגדותמגלה
מזה.יותרואףמטרים,800כדיעד

בפלוגות-כלל,בדרךפועל,גדוד-הרובאים

הש-ולשם-;סוגי-החילמכלהמורכבותמוגברות

הואמן-ההכרחושיתוף-הפעולה,המהירות,גת
לפנירב-למדיבהקדםיבוצעשציוות-הכוחות

שלושבת(רובאיםלפלוגתההתקפה.תחילת
כולן-אחתומחלקתןמקלעיםמחלקות-רובאים

טנקים-ויוקצויתכןבנושאי-גייסות-משורינים)
במס-לעשרהשלושהביןך[-45,מסוגבינוניים

-הסוביטיהשריוןמבנהלפידהיינו,(פר
אפשרכךעלונוסף;פלוגה)עדממחרקה
נגד-טנקיים,תותחיםתחת-פיקודה,לה,שיהיו

פלסיםופלגותמרגמותללא-רתע,כלי-נשק
ולהביורנים.
לזודומהפקודותלמתןהסוביטיתהשיטה

מןביותרשונהואינה-הגרמניבצבאהנקוטה
מוצאותרחוקותלעתיםאךשכןהבריטית,
מפ-שללרמהמתהתבכתבמפורטותפקודות

אתמקבליםהפלוגותמפקדיכלקדת-דיביזיה.
בקבוצת-הפקודותעצלהזמןבאותופקודותיהם

הואביותרהאידיאליהמצבהגדוד.מפקדשל
קבוצתאתלערוךהמפקדבידיעולהכאשר

אזוראללצפותניתןממנהבנקודההפקודות
החדישהקרבשלמהירותואולםההסתערות.
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משור-נושאי-גייסות

סוביטיימינים

מאחר'במהודקבגועם
הםשתפרסיםהטנקים,

מקו-'ישרתון-תתעה

מ-האיתות,פנסי(המסע
ההתפר-להכתתשמשית

דממתמחמת-סות
האלחום).

ומכשולי-תיל,מוקשיםמצוייםבהםבמקומות

באמציפלסים,על-ידואלהמכשוליםנפרצים

;מכבשיםבעליטנקיםע"יאוחומרי-נפץ,עות
אחדיםפרצות-מעבר.שלושנפרצותפלוגהלכל

ומאחוריהםהפרצות,לתוךמתקדמיםמהטנקים
נושאי-לתוכן,ונכנסיםהפרצות,אלקרבים

טנקיםחיל-ארגלים.שלהגייסות-המשורינים
המ-רכב-הסיוע(משוריניםותותחי-סעראתרים

מסיי--כבסיס-אשהפועלים-ס.או.")"כונה
לאחרלהתקדם.ולרגליםלטנקים-המוליכיםעים

נושאי-הגייסית-מתפרסיםהמכשול,דרךעברם
שה-לכךודואגים-רחבהלשורההמשורינים

האויבשלרגליםעל-ידיייעצרילאטנקים
הרג-קצרי-טוח.נגד-טנקייםכלי-נשקהמפעילים

מעללרדתלרובנוהגיםאינםהרוסייםלים
כןאםאלאשלהםנושאי-הגייסות-ה'משורינים

מעניקיםוהם;בתקיפותמעמדהאויבמחזיק
נושאי-מתוךיריעל-ידילטנקיםסיוע-צמוד

שומהכך,עלכגמולהאלה.הגייסות-המשורינים
לנושאי-הגייסות-המשורינים,לסייעהטנקיםעל

ועלמכשוליםעללהתגברגלגלי,רכבשהנם
אוהצדה,גורריםהםתילפני-הקרקע.קשיי

חפירות-את;מישור"ל"הפכועדאותורומסים

סיבובים-ידיעלהםממלאיםוהתעלותהקלעים
צמחית-אוחרושהואדמה;במקוםסחור-סחור,

שהטנקים,ידיעלהםומהדקיםמישריםשיחים

חלקותפניעלעובריםבתבנית-שדרה,הנעים
כאלו.

והטנקיםהרובאיםביןרמת-שיתוף-הפעולך
ומכשירי-הקשרהואילבדרך-כלל,טובההנה

דגםמאותוהנםנושאי-הגייסותשלשבשימושם
נוסף-ניתנים,ולטנקיםיהטנקיםכמכשיריעצמו

לאפשרכדירגלים,שלמכשירי-קשרגםעל-כך,
אףהרובאיםעםמגע-אלחוטעללשמורלהם

שלהם.מנושאי-הגייסותיורדיםהללוכאשר
מגע-קרבמשהוקםרקנשברתדממת-האלחוט

האויב.עם

הסתערותלערוךהרגלים-הרכוביםעלאם'. רגלית,'
מח-היעדלפנימהרכבירידתםעלהרי

שלהמקלעים-הכבדיםאשוהןהטנקיםהןפים
הרגליםאתשהורידולאחרנושאי-הגייסות.

הק-המחפהאלנושאי-הגייסותנסוגיםשלהם,

לחזור.שיקראוםעדשםוממתיניםביותר,רוב
שהרגליםהואיחסיתבלתי-רגילדברהריכיום,

בדרך:טנקיםעלרכוביםלקרבינועוהסוביטיים
כזה.אורח-פעולהלעודדשלאעתהנהוגכלל

שלבמארך-ההגנהבצורותנקודות-משען
רדיו-ע"יש"זוהמו=חלקות-שטחוכןהאויב,

המסתערות;הפלוגותעל-ידינעקפיםאקטיביות,
קצבאתלהאיטמבליבתנועתןממשיכותהללו

עדמרחיקיםהטנקיםמןכשאחדיםההתקדמות,
פני-רקאםהשאר,לפנימטריםכ-800כדי

והת-זאתמאפשריםהאחרותוהמסיבותהקרקע



*

*

*

*

האויבמנחית'אםאולםחלשה.האויבנגדות
מתוךאשעליהמשיביםהריחזקה,התקפת-נגד

נבלמהשההתקפהלאחרורקעמידה,מצב
קדי-לנועהסוביטיתהפלוגה-המוגברתמתחילה

אתלהשמידכדי-אגףלעברבדרך-כללמה,
ששרידימוצאהפלוגהמפקדאםהתוקף.האויב
למפקדברציפותלדוחעליולסגת,מנסיםהאויב
אתלאבדאל-לושהםתנאיםובשוםהגדוד,
איבודהרוסים,השקפתלפישהרי,אתם.המגע
שם-נרדףאלאאינוהיריבכוחותעםהמגע

האויב.שלגרעיניקליעעל-ידילהשמדה

השניהגל
הראשוןהגלע"יההתקפהביצועבמשך
נשארהיום)באורנערכתשההסתערותבמקרה(
בעמדת-תצפיתהשניהגלשלהפלוגהמפקד

בעוד-הקרבמהלךאחרמקרובועוקבקדמית,
רכו-עורפית-יותר,בריחוק-מה,ממתיניםאנשיו

בכוננותלהם,בסמוךאוכלי-הרכבעלבים
הת-עםשלהם.נושאי-הגייסותעלחישלעלות

מפקד-עלהראשון,הגלהתקפתשלפתחותה

בתכניתושינוייםלהכניסמוכןלהיותזופלוגה
כחמש-עשרהנדרשותבדרך-כללובפקודותיו.

ותוךילקרבהשניהגלאתלהטילבשבילדקות
להו-גםמפקד-הפלוגהעלשומהזהמשך-זמן

מפקדי-המחלקות(הסופיותהפקודותאתציא

וגםבמוצב-התצפית),עמושיימצאויתכןשלו
קר-ההתחלה.אלעדפלוגתואתלהניע
בקשר-עומדשהואכיוןקשה,משימהזואין
קדימהנעהשהיאבעתפלוגתועםאלחוטי
כבר.שדממת-האלחוטלאחר(

על-ידינשברה

עםולדברלהוסיףיכולוהואהראשון),הגל
יחידות-המשנהומפקדישלוהמחלקותמפקדי

קו-אלמקרההתחלההתנועהבמשךהמסייעות

שלוהתפרסותו,מסע-התקרבותו,ההסתערות.
הראשון,הגלמתכונת'לפינעשיםהשניהגל

לשד-משדרת-פלוגהמתפרסיםונושאי-הגייסות
הטנ-מאחוריהלאה,במהירותונעיםרות-מחלקה

בדילוגיםיעבורהשנישהגלרגילזהאיןקים.
פערהושארכןאםאלא-הראשוןהגלדרך

יחופשימעברלצורךהקדמיות,הפלוגותבין
לה-הואלמדירגילאורח-פעולהזאת,לעומת
הגלאםהאגפים.מאחדלקרבהשניהגלאתטיל

ליעדים,אל-מעברבהתקדמות,ממשיךהראשון
כרגילינוע-היריבע"ינבלםשהואמבלי
כ-1000עדשלבריחוקבעקבותיוהשני.הגל

שתונ-במקרהעומק,לגדודשיהיהכדימטרים,

השניהגלמטפלכןהתקפת-נגד.עליוחת
הראשון.הגלמאחורישנותרובכיסי-התנגדות

ובאפלהבלירההתקפות
אובלילה,נערכותאלהמהתקפותרבות

מןשבחלקאפשרעשן.במחפהאובדמדומים,
המבוססיםמכשירי-נהיגהעתההותקנוהטנקים

פני-הקרקעאםאךהמודא-ארפניא-היאר""1על

להניחישהרי-לתנועהכלשהיבמידהקשים

האויבעםבמגעעומדיםשכברהגייסותכי

וקוי-ההתחלה,נתיבי-הגישהאתבינתיםסימנו

ואורות.סימניםבאמצעות

והפיקםשישהרוקחים
מציג'זהבמאמרהמתוארהאורח-הטקטי

-במלחמה-גרעיניתההתקפהעניןאתלפנינו
שונהכהוהיאיהרוסיםאותהשרואיםכפי

מאמריםשלבשפעעליההמסופרמןמיסודה
שראויהעדבמערב,המתפרסמיםזהנושאעל
מת-זהמאמראיןוהרהור.עיוןלמקצתהיא

המחשבה-הטק-האםכךעללחוית-דעהכין
אך;לאואוהנכונה,בדרךצועדתטית-הרוסית

שלאעצמאות-גישהמתוך'-לעצמהבחרההיא
ולעת-עתהמשלה,דרך-בעברבהניכרה

כלאחר-שתדחהטרםבהתמדה.אותהקיימה

מןאחדותתבדוקכימוטב-פתרונהאתיך
שלההוגים-הצבאייםבידיהנקוטותההלכות
הטיפולבעיותפתרוןטעונותובמיוחדהמערב.
הסתננותהמבצעומהיר-תנועה,משוריןבאויב

להביסכיצדהקשה,הבעיהוכן-רחבת-מימד,

הנ'מ-וגייסות-ממוכנים,טנקיםשלחזקיםכוחות

גייסרעם.מהודקבמגע-היאבקותכברצאים
תיך-שלך.

ע"יבעיקרעמדת-היערכותמתוךההתקפהמןנבדלתמתוך-תנועהההתקפה"

הבדליםאין-עצמוההתקפהלביצועאשרלקרב.הכוחותהכנסתשלהשונההאורח
השתיים".ביןמהותיים

הגרמניבספרהלקחים-לעתיז"סיכזס"מתזך
ף.ר.1דלדימא.מאת'במסע-רוסיה"הטקטיקה"



השריונאיפינת

,ן,ושתימות"חשר*ון

אשר-העתידשלבכוחות-השריוןאף"
יהיהרב-פלאי-ה"לקטריניקהעליתבססו

הדב-מכווניםלמהחתימות-שריון'.,שלערכן

וסתימותאת?אלוחתימות',הןמה?רים
הנגרם,דברכל'-:כךלהגדירניתןהשריון'

אתלגלותעלולואשרהשריוןע"ימופק,או

לנ-לזהולאפשר-לאויבמקימואונוכחותו

יצטרךשריון-המחרכלפיו/בפעולות-נגדקוט
הנוצ-ל,חתימות'מרובהתשומת-לבלהקדיש

כבראנויודעיםכיוםגםבעצם,ידו.עלרות
שלנוהשריוןעל-ידיהנוצרותה,חתימות'כי

בתור-:בעברשהיומכפוומגוונותמרובות
הבולשאויבבשבילמשמשיםכאלוחתימות',
מהםשרבים(המצוייםהאמצעםבכלאחרינו

שלתצירתוגםבעבר),לנוידועיםהיולא
האינפרא:אדומה,קרינתוהשקלו,וגםכלי-הרכב

על-הנגרמותהסיסמוגרפייםבכליםהתנודות

מגנטיות.קרינותשלשוניםסוגיםוכןידו,
חתימות',גםמפיקיםכלי-רכבנוכיסבורים

איןלעת-עתהאשראחרים,מסוגיםנוספות,
רבמהקרלנהלישולגלותן.לקבעןביכולתנו

-אלוחתימות',.ולקבועלהגדירשנוכלע"מ

בשבילותחבולותמכשיריםאמצעים,ולפתח

אתלמנועובאותו-זמן-עצמושריון-אויב,לגלות
ויתאפשריתכןבשריוננו-אנו.מהבהיןהיריב
שיקנהאמצעיהמפקד-בשדהבידילתתבעתיד

שריונוחתימות',אתרעותהיסולתאתלו
לפע-יוכללאהאויבכילודאבכדילפי-רצונו,

כוחותינו."שלאלהמוצרי-לואי',נח

דיימזנדמיורמאתהעתיד",שריון"מתוך
1960(.שלהיהאמריק.ני,חיליהשריון(שסור

עיקרי"ענק-קרב"

חדשאמריעאי
ל-פניו-צבא-ארה=בשלחיל-השריון
תגלםאשרחדשה-בתעית,מטפחת"-מנקים"

לכוה-באשרמהפכניותתמורותכליהבמבני
בינ-"אךואמצעי-האש,צורות-השריוןהמניע,
ן84-4הטנקאתלהחליףהואעומד-תיים"

ג06-4"ב",טנקי-"פאטון")שב"שושלת"האחרון(
כמהעדעיקריי.כ"טנק-קרבעל-ידםשהוגדר

ל-בצבא-ארה"בלמתכנניםאצה-להם-הדרך
ה-מןלראותניתן-זהמשופר'טנקהנהיג
שאין-לו-תקדיםבאופןקוצרשלגביועובדה
ביןכרגילהעובר(lead-time)משך-הזמןאותי
מכליןהנשקהנדרשותהצבאיותהתכונותציון
וראשית-ניסויופיתוחו,תכנונו,דרך(החדש
ב-הראשון,דגם-היצורלקבלתד!-יצורו)
בא-הנחוצותהתכונותצוינוג06-4שלמקרה
ביולי-ראשוניםתווי-יצורנחתמו1958,ביב
1960!באביב-הראשוןהטנק.ונתקבל1959,
ויצורפיתוחתכונה,שלזהתהליךשעלכמובן
בעצם,-:לשכחהשאיןעובדת-יסודהקלה
ה"פא-(היסוד-הישןשלתרחיק-לכתשכלולזהו

כ"תחליף-זמני"איתורואיםוע"כ-טוני"),
מרחיקי-לכתהנםהשכלוליםכאמור,אך,בלבד.
החדשהמ"מ105בןהתותח-בנשקלמדי.

לומקנהבש-48-(4(המ"מ90בןזהלעומת(
הואעלולבהןה'מסרותמרביתלהביסיכולת"
גם-זהשלובצרויבשדה-הקרב"להיפגש
מקבילים,מ"מד.26בנימקלעים-בינונייםשני
אינץ')חצי.בן(ומקלע-כבדקצר,גוףבעלי
ה~פשרוייתם;דנוגדלואךהצריח.כיפתעל

נו-החדשההכיפההנשק:שלנכוןלתפעול
וה-מיגדל,ומרחב-עבודהמשופרתראותתנת
לשימוש(החדשהדו-תכליתיהזרקור-עיקר

והמסי-הצורךלפיתקין,אואינפרא-אדום""
ומד-טוחיםאינפרא-אדומיםפריסקופיםבות),

בכלמדויקירימעתהמאפשריםמשוכללים
היממה.שעות

750בןמנוע-הדיול-לכושר-התנועהאשר
וזה,-בדלקחוסךהצילינדריםו-בוכוה-הסוס

מ-300הנישאתכמות-הדלקהגדלתעםיחד
י075,שלטוח-מסעל-14-60סקנהל-375,גלון



ין

אחוז337שלעליהמהוהזהטוחק"מ.560
הראשון,בגלגולוג84-4טנקשלהטוחלעומת

ל-אחוז112שלועליהק"מ),כ)-130לנע"1
וב-ק"מ).)165ע21"-ה"השני,גלגולועומת

בדגם(הטנקשלבמבחניוכייצויןזוהזדמנות
יתששבפההרצוף,תפעולוגםנכללהנסיוני)
סוףועדמאוקטוברביממה,שעות24בשבוע,
1959.דצמבר

קיבוץסוד"בפרסיהמעוניניםולאלה
:עודמסופר-החדשבטנקהדלק" 1.1ביןנעהי06-1-בצריכת-הדלק
3לביןלק"מ)גלון)0.7למילגלון

לפיהכל-לק"ת)גלון)1,9למילגלוןי
בןמסעלאחרומצבם.פני-הקרקעאופי(
יחציתותוךעל-פני-דרכיםק"ת,500'6כ1
יצריכהנהתכנהכאחד,שסחים-ללא-דרך,ן

5גלון)1.25למילגלוןכ-2שלבמוצעת ןהטנקהיהדוסיםבתנאיםלק"מ). כ)-2.2למילגלוןכ-3.5צורךי84-1~21
לק"מ).גלון

זווהקטנה-טוןכ-51שוקלהחדשהטנק
מתאפשרתג84-4לעומתבטון-והצי,במשקל,
במבנהו.אלומיניוםטוןלל-כב2לשימושתודות
מטר,2%שלברוחבתעלהלחצותעשויהוא

לרפסלמטר,קרובשל-בגובהמדרגהלעבור
שעומקםמיםולצלוחמעלות,60שלבמעלה
מעטהי"עליוכשימתקיניםמ/ל-1.20מגיעים
מ/לש3.4בעומקבמיםהואעובר-צליחה"
לגוףשמתחתבליטות-קרקעעללעבוריכולתו
הבינר-מהירותוקודמו,שלזועלעולההטנק
לשעה,ק"מ24-28היאבשטחים-ללאידרךנית

לשעה.ק"מ50-ובכבישים
ל-הצפויהה"בינתים"בתקופתייעשהומה

?החדשהטנקבו-כולושיונהגעדצבא-ארה"ב
כלי-רכב-קרב1,080כברהוזמנואמנםשכן,

קומץהישביעאך-ביצורםועוסקיםכאלה,
כבר-היא:התשובההארי?אתזה

ניגשים"

ודווקא(ג84-4טנקישלמרחיק-לכת"ל"בדק
אותםבהםויותקנו-וע")"1שלהסוגמן

בק-ומערכתהמ"מ105בןתותחמנוע-הדיזל,
שטנקיםהרין06-1-ב.כאשרעצמםרת-האש

לאן84-1עו11~1ע"(שיבונו(אלהמחודשים""
י06-1.מטנק)בתכונותיהםהרבהשוניםיהיו

מבצעיתניידותעל
ניידות-מבצעית"

נוהג-שללמתודההפכה

בו-המבצעניהולעלעתהחלויישומהבקרב,

תצ-פיקודשלהטכניקהסופו.ועדמראשיתולו.

על-כןטרך
למשל,מזהשונהלהיותמעתה

ב-1945עדייןנהוגהשהיתה
כךמשוםוזאת,

הארגוןאתלמצוארקלאיהיהנחוץשעתה
לכוחות-הלוחמים,הנכון

חד-אורחי-קרבולסגל

בכללקייםהאמצעיםאתלגלותאףאלאשים,
ש-עיקרי-הדבריםהניידות-המבצעית.אתאלה

בטכניקת-פיקוד
שעלבכךיתבטאוזוחדשה

מתהוה,מצבבכלמידיתלהבחיןיהיההמפקד
להגיבואחר-זאת-אומדן-מידיאותוולאמוד

מלוההמהירותכשאתמהירה,בפעולהעליו
מביאיםבצירופם,אלה,וכל:רבהגמישותגם

אורח-פיקודניידות-מכסימלית.לידי
הוא-זה

בעת-ובעונה-אחת,שיעניק
וגםהתנופהאתגם

להשתמשכיצדהמפקדידעואזי;העצמהאת
שבגייסות-המ-העיקריבחלקתכליתישימוש

בגרעין-השריון:שורינים
אתכישבו.המובהק

עצמת-התנופה,
בשבילו,הכרחיתכהשהנה

הכוח-המשוריןמפיק
זההמרוכז,הגרעיןמן

ראש-החניתי,,
אותואשרגרעין-שבתוכו

שב-היסודותשארכלמרובים.טנקיםמהוים
כוח-משורין

בדרג-הדי-הואשהמדוברביןכזה,

בדרג-עצמהוביןביזיה
תפקידלהםיהיהאחר,

יכולת-פועלואתלהגדילוהוא,-:בלבדאחד

שלריכוזשהוא.מצבבכלגרעיןאותושל
גדול-ככל-האפשרטנקיםמספר

המא-בנקודת

המכריע.הגורםאתשיהוההוא-מץזהעיקרי
ע"יבראש-וראשונהבטנקיםלתמוךהנסיון

לקראתהראשוןהצעדהוא-חיל-הרגלים
ביון-מצולה.יחידו;-משורינתשלשקיעתה

דרך
סימן-ואותמשוםגםבויהיהכזה,צעד-אגב

המאמץ-המשוריןכילכך
שיאו-אתעברכבר

הייתילאמקרהבשוםלדעוך.מתחילהואוכי
-רקבאםזה,מעיןלמעשהלתת-ידייכול

נע--החיוניתהנקודהאלמגיעיםאנווכאן

התמיכהאתלשכללבשבילהדרושכלשה
האר-כגוןהתילות:שארע"יבקרבבטנקים

וכוהות-ה-הגייסות-הכימייםההנדסה,טילריה,

הטקטיימףאויר
המפקדיםמבהיריפון-משויפי,החתומדברי

במאמר(היוניהבמלחה"עהגרמניהשריוןשל
בקרב-הקרקע").המכריעיםהתילות"



זעירנשק-אטומיהאם

tnsunnהוא
לידי-הארהה.ב.קפח.

החדשספרומתוךפרק
הגנו[הרתעה"

הת-על-ידימושפעתבכללותהההגנהבעית
קטני-עצמהאטומייםכלי-נשקשלפתחותם
לשנותעשוייםאלהכלי-נשקלאחרונה.שחלה
לסבכה.-יותרשודאיומה;הבעיהאופיאת
מהפכה-לידייביאושהםטועניםיש

חדשה
תהי-ותוצאותיהשהשפעתה-באורחי-מלחמה

ה-הופעתע"ינגרמואשרמאלהשונותנה
להש-יתאפשרשכן;ב-1945האטומיתפצצה
מלחמהלידילהביאמבליאטומיבנשקתמש
ההרתעהאתשיגבירדבר-מוגבלתבלתי
תכליתית.בהגנההשתלבותהע"י

הרבההעצמהבעלתהפצצה1945שנתעד
שהוט-לפצצהאךטון.ל-10הגיעהלאביותר

מזההגדולנפץכוחהיההירושימהעלאזלה
ביןעצוםפעריצרההיאאלפיים.פיכמעט
מקובל"."נשקשנקראמהוביןאטומינשק

בכוהנוספתעצומהקפיצהבאהלאחר-זאת
-ב-1954המימןפצצתשלפיתוחהעםההרס,
האטומיתהפצצהעצמתשל1000פיהכפלה

הראשונה.
ה-בכיויוחלההאחרוןשבזמןההתפתחות

בעליאטומייםכלי-נשקיצורלקראת-נגדי
מאוד.מוגבלוכוח-נפץמאודקטניםמימדים
במדברשנבחנוהגרעינייםכלי-הנשקביןשכן
הפיצוץעצמתאשר7נמצאוב-1958,נבדה
אחדשלזו;טוןמ-100פחותההיתהשלהם
בתאחדעודושלטון36בתרקהיתהמהם
גדולהפצצהשלמזופחות-בלבדטון6

מלחמתבשלהימטוסע"ישהוטלומאלחרגילה

פחותשלעצמהבעליכלי-נשקהשניה.העולם
באופק.נראיםאחדמטון

עצ-בעליגטומייםכלי-נשקמפתחיםמדוע
ש-המיוחדיםהיתרונותומה?קטנהכהמה

שכלי--ביתרונותהראשון?להםמיחסים
בכוחהצבאיהשימושאתהופכיםאלהנשק

המונית"השמדה"שלעיורמאמצעיאטומי
לשי-הםניתניםוהבחנה.דיוקהמאפשרלנשק
שיוחרבומבליבקרב,הגייסותע"יטקטימוש
עשויזהדברהופעלו.בובאזורוכרכיםערים
ל-טובהולהביאלאנושותגדולהישגלהיות

העםשלרוחועלהואשומרוכן;ציויליזציה

לשערישזה.בנשקמשתמשיםלהגנתואשר
בהתנגדותםיותראיתניםיהיוקטניםעמיםכי

סיכוישישבהרגישםותוקפנותואויבלאיומי
שמולדתםמבליתהדףהפלישהכישל-ממש

עליה.ההגנהכדיתוךתחרב

יתרוןעודישנוהריצבאיתראותמנקודת
כלי-ארטילריבאמצעותלהפ-קהסיכוי:גדול
עצ-ואותהפגיעת-הרגשלעצמהאותהיחיד

הצריכהכהעדאשרביצורים,לגבימת-הרס
תוצאתהיתר-על-כן,תותחים.מאותאועשרות

עולהמאודקטנהאטומיתהתפוצצותשלאף
שיריהעדרגילנפז-פגזכלשלזו.עלכ"כ

המריתמבחינההןיותר,לפעולעשויהיחידה
מסך-אוהרעשהמאשרנפשית,מבחינהוהן

הס-המצריכים-התקיןמהסוגממושכיםאש

וברציפות.בשפעיתחמו"תפקת



במס-צמצוםע"ימאודרבחסכוןיתכןכר

לנשי-ברכב-תובלהבתחמושת,התותחים,פר

-וכןזה;רכבלהנעתובדלקתחמושת,את
לשלחםישאשרגייסותלגביימית,תובלהשל
שם.ולתחזקםלימיםמעבראל

לנשקבדרישותרבכהצמצוםיושןאס
הלוגיס-בעיותיהםאתהדבריעשהולאספקה,

הר-ומצומצמותלפשוטותהצבאותשלטיות

כאב-ראשגרמואשרבעיותאותן-יותרבה

שלזנבכן"הצבאיים.למתכנניםוהולךגובר
עםבהשואהמאודלקטןאזיהופךהיהצבא
במצ-הצורךמתבטלהיהשהריהנוכחי,נפחו
-לאספקתהובמחסניםגדוליםתחמושתבורי

נרחבות.מטרותהמהוים
ל"זנב",בדומהשה"שיניים",כאילונראהכן
מאשרפחותהרבהלפגיעותאזהופכותהיו

מחולקים-אטומיים,כלי-יריקומץכיכיום.
בהשואהמאודזעירהמטרהמהוההיההיטב,
מאידךרגילים.פגזיםהיורותהסוללותלגודש
עליהםכלי-נשקשלבמספרהפחתהגימא,
הנ-מערכתאתכללבדרךעושהצבא,נשען

;אחרתבדרךגםאם-יותרלפגיעהשלושק
חישובבכלרב-ערךגורםהםהמספריםשכן
שהאויבהמטרותיותרמעטותאםפגיעות.של

מוצלחתהתקפהשלהשפעתהלהתקיפן,עשוי
יותר.גדולהלהיותעלולהמהןקטןמספרעל
מאוד,פגיעיםהםאטומייםתותחיםועוד,זאת
ול-לאכנםלאויביחסיתקל-שירולאחרכי

מונחיםטיליםלגביגסנכוןזהדברהשמידם.
מצ-ליריהכנתםכי-גוזלבדלקהמונעים

ניכר.זמןריכה
כלי-שלהחזוייםהיתרונותטקטיתמבחינה

מאפ-הם:אלההםקטני-עצמהאטומייםנשק
זירוזמאפשריםהםיותר,רבההבחנהשרים

להש-ניתןמטרה;עלאשבפתיחתהפעולה

קטנות-מטרו,נגדכדאישימושבהםתמש

בס-להפעילםניתן-מכלוהחשוב;בהרבה

היהשאפשרימכפיאדהלגייסותיךיותרמוך
העצ-בעלהגדול,הטקטיהאטומיהנשקלגבי

כה.עדרווחשהיהקילו-טון10-20שלמה
ב-לירותביכולתךטמוןגדולטקטייתרון
שללמרחקאלהשיגיעועדהאויבגייסות
לעומתאתה,מגייסותיךמעטותמטריםמאות

אנוסשתהיההחסרון
להפסיק.

בעודהאשאת
אווחציקילומטרשלבמרחק.נמצאהאויב

רחבהכהרצועהקיימתאםכיממך.שניים
ל-איןשכלפיושטהז"א-מת"שטח"של

יוכלשהתוקףיתכן-גרעינינשקהפעיל
ובמפוזר;בהסתרהתקדמותע"יאליהלהגיע

ו,ברצועהלכנסניכרסיכויבידויהיהואז
בשבילהצורך.דיכוחותבטיחות-אטומית""של

פנימה,ומשפרץההגנה.מערךלתוךלהבקיע
ב-להשתמשהמגיניםהכוחותיוכלואםספק

הדי-לבלימתגדול-עצמה,טקטיאטומינשק

בעצמםהםאשרלשטחונמשכתההולכתרתו
בו.מחזיקים
הנוכחייםוהשיטותשהאמצעיםנצייןועוד
אטומייםלכלי-נשקהמתאימותמטרותלאיכון

אי-להיותעלוליםנגדן,ולפעולהגדולי-עצמה,
תע-בטרםאלומטרותלתפושמכדימדיטיים

ל-אךיותר.עודחמורהקושיבלילה,למנה.
בלשוןשמכונהמהשלאלו,ושיטותאמצעים
Acquisiuon""Targetהאמריקאיתהצבאית
להצ-רב-יותרסיכויהיהמטרות"),רכישת"(

בטו-קטני-עצמה,כלי-נשקהפעלתבתנאיליח
קצפים..חים

20--10בןהנוכחי,הטקטיהאטומיהנשק
נגדבולהשתמשכדאיהיהאםספקקילרטון,
מוג-מרגימנטים,אומבריגרות,הקטנותמטרות

כעת,הצפויקטן-עצמהלנשקהודותאךברים.
ל-עלולותכמחלקהקטנותכהיחידותאפילו

כברהאמריקאיםאצלאטומיות.מטרותהוות

שלקוטרבעליאטומייםראשי-מחץישנם
מרגמות-רגליםפיתחווהםבלבד,ס"מכ-12.5

והמופעלותאטומייםפגזיםלירותהמסוגלות
אחדים.אנשיםע"יבנקל
אטומייםכלי-נשקשבפיתוחהחסרונותמה
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בלתיצורה.הםראשית-כל1כאלהקטני-עצמה
השגתכי-אטומיכוחשלמאודחסכונית

שמש-ע"ירקאפשריתמוגבלתכהעצמת-נפץ

ב-יעילהבלחיבאופןבקיע""בחומרתמשים

על-ידיויאוזןיתכן-זהטכניחסרוןיותר.

ל-ידי*וכןוהלוגיסטייםהטקטייםהיתרונות

כיטועניםישיותר.רחבאופיבעלישיקולים
שקולשיהיהחסכון-כוחלאפשרעשוייםהללו
מ-חסכוניהבלחישבתהליךההפסדמןיותר

קטן-עצמה.אטומינשקייצורשלטכניתבחינה

רו-שהנךשעה'מפוקפקתהופכתזוטענהאך

ההגנה,תקציבשלסייגיורקעעלאותהאה
לכךוכשמצטרפת;מדינהשלהיצרני,והמאמץ
אפילובחינותומכמהלא-פחותקלכיהעובדה

גדולי-העצמה.ראשי-המחץאתלייצריותר,קל

הרבהמספרלייצרשניתןלהניחהיאטעות
מאותהקטני-עצמהראשי-מחץשלגדוליותר
מאמץ-ייצורבקיע","חומרשלנתונהכמות

ל-ספקמעורריםאלהמגביליםתנאיםוכסף.
סניגוריהם","שלהאופטימיסטיתהראיהגבי
יהפכובלבד,מחלקהכדיעדקטנותמטרותכי

לכדאיות.
יושגוהובטחואשרהיתרונותכן,עליתר

להס--וממשלות-צבאותיחליטומאםרק

נשקשהואהנוכחלחימושםרובבנטישתתכן
שלקטן-יחסיתמספרעלובהשענותמקובל","
לו.תחליףבתורקטני-עצמהאטומייםכלי-נשק

עצםלפיהיא,הרי-כזהשבצעדההעזה
זו.מעיןהכרעהנקיטתבפנימעצורמהותה,

מ-לחזורעודיהיהניתןלא-משננקטהכי

אמנםלמסיבות.אוליתתאיםלאואפילומנה
למשגרי-וכןולמרגמות,לתותחיםלהיותיכול

קליעיםגםלירותדו-תכליתי'-כושרטילים,
מספראותואךמקובלים";"וגםגרעיניים

מוחצתהרעשהלבצעבכוחויהיהאשרכלים
כלליספיקלא-אטומייםפגזיםבאמצעות

דו-רגילים.חומר-נפץפגזייורהכשהואוכלל

במשפך-גינה.צינור-כבאיםלהחלפתהדברמה
לצורכימספיקלהיותהמספרצריךאםואילו
החסכון.גורםכאןאבדהרימקובלת","לוחמה

עלתשפיעאיךהספקמהוהאחרמכשול
גר-לקרבמקובל""קרבהפיכתגייסותיך-אתה

בומרנג":"פעולתלפעולעלולזהדברעיני,
זושבחויההאימהע"יאיתנותםאתלערער
נפשית.התמוטטותלידיולהביא

ה-אחרת,גדולהשאלהאיאנומגיעיםכך

הנימוקבכללותו.טקטיאטומינשקעלחלה
כאלהבכלי-נשקנאט"וכומותלציודהראשי

למספרםמשקל-נגדיליצירתחיונייםשהםהיה
הסוב-לצבאאשרגייסותשלהגדול-בהרבה

אטומישנשקהדעהעלמבוססזהנימוקיטי.
ש-ההשקפהועלההגנה,לטובתפועלטקטי

לפ-להצליחכדיכוהותיולרכזמוכרחתוקף

הללויהווזהוע"י-ההגנהמערךדרךרוץ
המגן.שלהאטומילכלי-נשקצפופותמטרות
?הדביהנכון

שמקטינהודאיאטומינשקשלנוכחותו
ב-לפרוסיכולתוקףאשרהגייסותמספראת

גםהלהזומגבלהאךסיכון-יתר.בלישטח
אשרהגייסותמספראתבהקטינה-המגןעל
ואילוסיכון-יתר.ללאבשטחלהציביכולהוא
וההש-ההנחהעלמשפיעשובמצדו,זה,תנאי

שההגנהככלכיבנאט"ההרווחותהנ"לקפה
ה-פוחתכןנתון,שטהעל-פנייותרמפוזרת

שיוכלכדיכוחותיולרכזהתוקףשלצורך

ההגנה.מערךלתוךלהדור,
להיותעשוייםזהבעניןסיכוייואדרבא,

הנשקהופעתלפנימקודם,משהיוטוביםאף
הכוחותשביןה"יחסבובמקוםכיהגרעיני.
הנדרשלמינימוםמתחתיורדבהגנה,לשטה"
ל-תמידהיהאש,שלצפופהרשתליצירת

הצלחה,שליותרגדולסיכוימאומןתוקף
עדיפות-שליותרקטןלשיעורהיהנזקקותמיד

עצםלפיהפיזור,ההגנה.עללגבורכדיעצמה
שללתמרוןהאפשרויותאתמגדילמהותו,
אחתשל(פנימי""אגףבין-אגףעקיפת

שב-(חיצוני""וביןשבמערך-אויב)היהירות

כולו).המערךקצה
מבצעיםלגביאףיפהכוחוזה,יסודתנאי

בנשקלהשתמש,עלוליםאומשתמשים,בהם
הצדדיםשניאצלפיזורהמחייבטקטיאטומי

אטו-כלי-נשקלראשונהכשפותחוהיריבים.
לאחר-מסקנהלידיבאתיטקטיים,מיים

יהיוהאםהוארבשספק-בבעיהשחקרתי
אפילופיתחתימצדדיהם.כטענתהמגן,לטובת

המבוססתהגנהלמחוץכיקדשיטה,במחשבתי
אטומייםכלי-נשקאותםשלוהעצמההסוגעל

כ-20שלכלומר:(בעיןאזשנראוטקטיים
כדילדעתי,בה,היהאשרשיטהקילו-טון);

-טוביםסיכוייםמוכשרלמתקיףלהעניק
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ההתקפהבשעתהלושהקנתהסיכוייםבאותם
הו-כאשרהמתפשט",ה"זרםבנוסחהממוכנת

מלח-לפניהוגים,במחשבתלראשונהזועלתה
הראשונה.ה"ע

עלתשפיעמידהבאיזוהשאלה,נשארת
אטומייםכלי-נשקשלהתפתחותםזומסקנה
לרדיוסהודותמאוד.קטנהעצמהבעליטקטיים

ניתןההרסניתהשפעתםשלהמוקטן-בהרבה
ומתוךיותרמבחינה""בצורהבהםלהשתמש

דברהמגן-עצמו,שללגייסותיוסיכוןפחות
מתקיףיכולבו.השטח-המתאזוראתהמצמצם
התקרבות-במפו-לאחרהאחרון,ברגעלהתרכז

ה-לטובתלפעולהיתהצריכהזועובדהזר.

המוגבר,הפיזורמפחיתגיסא,מאידךהגנה.
לרכזהתוקףשלהצורךאתהמגן,עלהכפוי

התוקף-במפוזרלכוחמאפשר-ובכךכוחותיו,

מערךלתוךומשהסתנןקלות.ביתרלהסתנן
ה-נפשיתהשפעהאותהלונודעת-המגן

-המגןשלעורפועלאיוםלכלאיפינית
של-ממשתחליףרבהבמידהלשמשוהעשויה

פיסיים.ולעצמהלמשקל
טקטייםאטומייםשכלי-נשקאומריםיש.

נאט"וולהגנתבכלל,להגנהיתרוןמעניקים

לעצורעשויהאלהכלי-נשקנוכחותבפרט.
מאוד.גדולהכמותיתעדיפותשלרכזהתוקףאת

סלקל-3,1שלכוללתעדיפותלוישנהאפילו
בש-גייסותדימסויםבאזורלצופףיסתכןאם
אול-10,1שלמקומיתעדיפותליצורביל

על-שנבחרהבנקודת-הפריצהל-5,1אפילו
אטומינשקשלונוכחותוהיותשני,מצדידו.

ויהיהיתכןהצדדים,שניאצלפיזורמחייבת
להשיגכה,עדמאשרטוב-יותרסיכוילתוקף
יתכןעדיף.טקטיכושרע"יאיכותייתרון

בליפריצהלבצעלויאפשרשהדבראפילו
כל-שהיא.מספריתעדיפות

מת-המאזן,אתולערוךלסכםבבואנוכך,

נאט"וכוחותשלחימושםהאםרבספקעורר
א-יתרונותמביאטקטייםאטומייםבכלי-נשק

במעשההכרוכההסיכוניםלתוספתישוושר
קטן-מהסוגהנשקשלהיתרונות-בכוחאףזה.

ראשון,במבטמבטיחיםכההנראיםהעצמה
מדוקדקת-בחינהשלבאורהוהולכיםמחוירים

יותר.
שהשליטההואיותררחבאופיבעלשיקול.
אזיתהיהקטני-עצמהאטומייםכלי-נשקעל

כאשרבמיוחדדצנטרליזציה,שליותרהרבה
בכו-שישבמרגמותחיל-רגליםגדודייחומשו

אתמקטיןזהדבראטומיים.פגזיםלירותחן
ב-שלאבהם,השימושבעדלמנועהאפשרות

כהשהרי;מקומייםהרוםבמצביכונה-תחילה,
להיפלט...הםעלוליםבנקל

אלהקטני-עצמהכלי-נשקכינראהלהלכה
שפעו-כךבעדלמנוערב-יותרסיכוימבטיחים

-לאזורי-הקרבאל-מחוץתחרוגגרעינית""לה
והיקף-הרסנו-מימדיהאתלהגבילכךוע"י

ה-שלקיומהולשמירתהאנושותלטובתתה,
למעשהאי-פעםמשיופעלאולם,ציביליזציה.

קל-מדי-שהואסוגמכלאטומיכלי-נשק
בשלבכםלהתפשט,זהבנשקלשימושיהיה

לקראתולהוליךזה-אחר-זה,חיש-מהרשיבואו
הנסיוןלקחיבלתי-מוגבלת.גרעיניתמלהמה
הנםבמלחמההאדםשלהרגשייםדחפיולגבי

אותה-ההלכהמאשרפחותהרבהמרגיעים
שלפיתוחםלידיהביאהאשרטקטיתהלכה

אלה.כלי-נשק

להזכירכדיבויש-המזרח-התיכוןשלהנוכחיהיבשתימערך-ההגנה"
שמהאשראנדרסן,הנםשלהנודעתאגדתואתיתר-על-המידה)קצת-וזאת(
החדשים'."המלךבגדי,

מענהאוהרתעה"החדשבספרוליזלההארס,ב.



י-קרבכל

ainl~pדייוט-האטוחיתהתרגמה
אמריקאי),ילדבעיני(עטוף-אגדה-ישןשם

אלהאמריקאיתההתפשטותבתולדותומעורה
-ההיסטוריון)בעיני(מכסיקועםשטחי-הגבול

היהקרוקאםדייויחדשה.משמעותעתהלובש

במצוראשרנודע,קוטל-דוביםצייד-ספרשלשמו
זיכהב)-1836(שבמכססאלאמועלהמכמיקני

עצמו
עת"
הוא

לטפחהחליטואשראלהלהשיגנתכונומה
דמ-כדברנראהאתמול"ש"רק-כזהכלי
ל"שירותלהנהיגועומדיםעתהואשר-ינני

עוצבות-בכלותקני,תקיןכציודגייסות",עם

המפקדעל"אומר:מוסמךסיכום?צבאם
לרשותיעמדומעתהכילדעתבגייסות-הלוחמים

יחידהכלשלאו,)"קבוצת-קרבשלהמפקד

לסיועגרעינייםכלי-זיןדומה,עצמהבעלת
כלי-נשקאותםעלנוסף-בתמרונו-הטקטי

הארטילריהביחידותבברשמצוייםגרעיניים
ה"סיוע-האטו-.-;דהיינווהאויריה-הטקטית".

.
עללהחליטהיכולתגם-למעשה(מי"

הפ-

גדודית.לרמההדיביזיהמרמתעתהיורדעלתו)

המש-המסקנות-ושונות-רבותובודאי

עבמס--בכךלצורךהניתןמהביסוםתמעות

הגר-הגורםמופעל'שבההלוחמהשלגרת

קטנותיחידות-לוחמותמפקדיזקוקים-עיני
להנ-לאל-ידםשיהיהכדיאטומייםלאמצעי-אש

מעלכי-עלומשמידההרסניתאשמידית.חית

תפעל-,החזויהובמלחמההיותהאויב.שלקרב

עצ-אועצמאי,באורחקטנות-למדייחידותנה

יתכן-מזוזוניכריםבמרחקיםמאי-למחצה,

מהאר-גרעיניתתמיכהלהשגתיספיקלאוהזמן

טילריה-המסייעת
דייוי"מערכת-הנשקואילו;

הגרעיניסיוע-האשבאמצעותיכולה,קרוקחט"
מפקדשלתלותואתלהקטיןשלה,מהיר-התגובה

גדוד-מוגבר)בעצמת-נאמר(כזויחידה
הגבוה-ממנו",הדרגשלבסיוע-הגרעיני

הקליעיםכיכךעל,המושםהדגשרב

ואילוארה"כ.ברחבי-לדורותבתהילה

הרשם.כינויואשרכליעלזהשםנקרא
גדודית".אפוטיתמערכת-נשק"

לכלבדומה"(קרוקטט"דייוי"ע"ייריבשביל
לרשותלעמודיבוליםאינםגרעינית")החמושת
להש-יש"על-כן,וכי,-ניכרבמספרהמפקד

אמצעי-מצוייםשאינםשעהרקק'.ב,ד.תמש

גרעינית),לאשהכונה-כנראה(אחריםאש

ולהש-אלה,קליעיםבהוצאתלקמץכללובדרך

ובמצבינאותההזדמנותבשעתרקבהםתמש

בתנאיהאםבמובן,היא,אחרתשאלההכרח".

ברחביותחמושתוהכלישלרחבהכהתפוצה

יצראתכיאותלרסןעודיהיהניתןהצבא

ייראהבוהצבבכלהנפץ-הגהעיניהפעלת

יש"יחידתולצרכיכיהנתוןהגדודילמפקד

לכליכימצייניםזאת,לעומתבדבר".הכרח

תחמושתגםתינתן
לתפעולבלתי-גרעינית,

ברורזהשאיןהגםערגילים-יותר";במצבים

בעצם.במהבנידון)ניתניםאינםפרטיםשום(

להינתןשיכלהזועלעצמת-האשאזתעלה

מקובל""מסוגשתיםאומרגמהע"יליחידה

ומשונלל.חדיש
מבחי--מותרהאםהיא,שאלה-בפני-עצמה

אתלכנות-עצמוהכלישלסבנהונת

מכתבי-העתאחדמרגמה"."בכינויק."ד."

כלי"בפירזשאותומכנההגרמנייםהצבאיים
נתפר-טרםאךבזוקה-רבתי".מעיןללא-רתע,

זה.בתחוםממשיים-יותרפרטיםסמו

ב"דיביזיההרגליותיחידות-היסודמחמשאיחתכל).
עומדתשעצמתןהחדשת,האמריקניתהסחנטומיחו'

הנה-ובעצםהישגים,והגדודהרגימתביןבאמצע""
התער'.-גדוד-'מוגברשלזו



-ל"דייוי":לע"ענקבעוגלגוליםשני
איננושביביהםההבדלברם,וה"כבד".ה"קל"

קליע.אותויירושניהםכי-במחץ-הפגיעה

באורח-ההפ-ובמידת-מה-בטוח,הואהשוני

-הטוחענין:לזכורוזאת'והטקטי.הטכניעלה

אפילואפשר(זהכלי-זיןבתפעולהנותיוני

נשקכללגבימאשריותרגורלי")"-לומר

בידיאי-פעם,מצוישהיהאוהמצוי,שהוא
שלהאיומהקטלנותולוחמים.גייסות-חזית
רצועת-ביניםלקייםהכרחגוזרתנשק-אטומי

ל"נקודת-שמסביבהאזור-המזנה""ביןמספקת

הקדמיים-גייסותיולבין-הנפץשלהאפס"

שלכל-עיקרואמנם,הצד-המפעיל.שלביותר
העושהוהתכובהשבו,החידושכל-ק."דישי"

דוקאטמונים-טקטי-ממש""לנשקאותו

אתגםממילאהמקטין-מטעת-האטומיבקוטן

:כותביםישבאירופה(אזור-הפגיעה.קוטר
-אחד"קילו-טוןרקהיאעצמתוכייתכן"

חומר-נפץ-טוןאלףשלשוה-ערךרק""דהיינו,

-:ואומריםמרחיקיםויש;אחדבמטעןמרסק

אפילואךמעטות...").טונותמאותרקיתכן"

בכל-לעצמוקובעכזהמטען-גרעיניבעלקליע

הטוחיםועם-סביבוהגוןקוטר-השמדהזאת
פורסמו)טרםמדויקיםנתונים(הקצרים-יחסית

שלהראשונהחובתםהרי-זהכלי-ירישל
וכלי-הנשקתכונתלגביהמכניזההן(המתכננים

המפקדשלהארגוניזהוהן-שלוהעזר
זהמיריהצפויההסכנהאתלהקטיןהיאבחזית)
והאמדמהסידוריםאחדיםהצד-המפעיל.לגייסות

יצוינועודזובטיחותלהשגתשנועדוצעים

המתכ-בכונותאתלהביןגקלעל-כל-פניםלהלן.

שכהת-זהכלישלצורותשתילקבועננים

מהן
מבליאףלרכב,וזקוקהמסורבלת-וותר,

דרךקוטר-הפגיעה"."הגדלתכךע"ישתושג

יתפלאבתצלומיםשהמתבונןיתכן-אגב

צורות-שתישלהקניםבתצורתהבולטלהבדל

גםנורהקליעאותוהאמנם,":יישאלהכלי,

לוע-בתורכיהיאהתשובהאך"?מזהוגםמזה

נקבעהקנה
לשאתהעשוימיוחד,התקן-יתדי""

התרחבותעםמשתנהאינושמדלוהקליעאת

הקנה.'תצורת

נראה
לשירותהכבדהדגםנועדשבדרך-כלל

ליחידות-הקלהדגםואילוביחידות-משורינות,

אוליזהיהיהלאהקרובבעתידכילאםהרג?ים

סוגי-מילותשניביןבבהירותלהבהיןקל

מת-שניהםלגביכיהואהמעניןאךאלה...).

בשימושמסוימתגמישות)ואולכפילותכונים

-הכבדהדגם:בהםה"רגלי"אוה"רכוב"

אשו2)-רכבעל-גביכן-סיבוביעלכרגילמוצב

אףהצורךובמקרה-ג'יפאוגייסות-משורין

הרכבמעללהסירוגםניתןאך;מכני")פרד"

אחתקרקע.עלהמוצבכןמעלולהפעילו
שנישלצותמספיקשבמצב-תקין-ממעלותיו

על-לטלטלואפשרכיוצויןלתפעולו,אנשים

ובודאי(בידי-אדםבלבד,קצריםמרחקיםפני

זאת,לעגמתאנשים).משנייותרלכךדרושים

הקרקע,מעלכרגילמופעלהקלהדגם

נשקזהוגבוה-למדי.תלת-רגלמעל
עובר-"

דהויש'להכבדהדגם

XM-29-קרוקאט



XM-28הקלהדגם

לשלו-לפרקואפשרשכן.אמתיבכל"

גביעלמתאיםחגורבעזרתולטלטלוחלקים,שה
תקיניםבמצביםזאת,עםאךאנשים.שלושה
למקוםעדוקליעיו)(זהכלי-יריאףמסיעים
גםשאפשראלאבלבד,זוולאברכב';התפעול,
רכב.אותועלמוצבכשהואבולירות

הקל,-(XM~Sהדגמיםלשניינתנוכאמור,
חומר-הטעוניםקליעים,גםהכבד)-כ(9241-ו

גפץ-מרסק
הניידסוג-הלחימהבשבילואופינית;
כיהעובדההמתכננים,מתכוניםלווה"זרים",

ב"מטרותלפגיעה,קליעים-מתרעמיםיהיוהללו
בל-ורכבפתוח,בשטחגייסותכגון-רכות"

יחידותנגדמחצניתלפעולהשכן-תי-משורין
דייוי"בכ"זנועדמשורינותאומחופרותיריב

בכבודו-ובעצמו.קרוקטט"

ג,
החדשיםהכליםינתנוארגוניתמסגרתבאיזו
קבוצות-קרב""(ליחידות

גדודי-שר-רגלים,של
שלמסגרתזותהיה?וכיו"ב)מוגברים,יון

כליםכמהבתברורזהאין(ליחיסהמחלקה
אויופעלווכליהשלחטה?)שניימותהיהו הפלוגותאלסיפחשלבדרךאובפיקוד-מרוכז

-
כליםלהחזיקעניןיהיהתמידשכןהקדמיות.,; דין,,

לאבכדי:לפניםשאפשרכמהעדאלה
-צצות-וחולפותטקטיותהזדמנויותלהפסיד
ביןמכסימל?מרחקהשגתלאפשרובשביל.

הקליע.שלאזור-הפליטהלביןגייסותיך-אתה
אךהוזכרו-לעיל).שכברשיקוליםמתוך(
המצרי-עצמם,שיקולי-בטיחותאותםבגלל
שכזה,רב-מחץבכליאחראיתש'ליטהגםכים

יסכיםלעתים-קרובותלאכיהכלמציינים
הפעלתבעניןההכרטהאתלמסורהמפקד
שלו.מפקדי-הפלוגותלידיהכלי

לתפ-הנכוןהטוחקביעתחיוניותבגלל
אחדכלבצדתמידיימצא-הכליעול
מיוחדאביזרהמחלקה,במפקדתוכןמהם,

מפקדכלי-זין-גרעיניים".'מחשב"המכונה
יימצאהכלי,הפעלתעלהמחליטהיחידה,
-ה"מחשבים"שניעםקבועאלחוטבקשר

מח-שבמפקדתוזההמופעלהכלישלידזה
לאחראלה.בכלדילאאךק.".לקת-ת"ד.

אפ-מקרהבכלתיירה,החישובים,עשית
האםדי-צורכוברורזהאיןירית-טיווח,שרי,
נראה(הכליאלהצמוההמקלע,לכךישמש זהשיהיהאו-)!3מס.בתצלוםברור-יותר
מכלעצמו.קרוקטט"דייוי"מתוךהנורהפגז,

ארה"בבצבאעתההמקובלתה"הנתה"מקום,
נכונותאתירית-הטיווחתאשרלאבאםכיהיא

בטיחותמשיקוליהמפקד,יבתר-החישובים
בעיו-לפתורוינסההכלי,תפעולעלגייסותיו,

אחרים.באמצעיםהטקטיותתיו
עשויה-הבליסטי-הטקטילצדאשר

ליריוהןישירליריהןזוחדשהמערכת-נשק""
שללאלהדומים"ביריתפעולהואורחי;עקיף

וכבדות".בינוניותמרגמות

עלתועמדנה"אמריקאיים,פרסומיםלפי (Fallבנישגרתהכרוכותהסכנותהמינימום"
התפוצצותע"ישתיגרםהרדיו-אקטיביתטס))

ק.".זד.קליעי
על.

ק,"ד."קליעשלומשקלומימדיוצורתו,
דבר.נתפרסםטרם

העצמאותבעניןלעילשנאמרמהלעומת-
ע"ילמפקדי-יחידותהניתנתהרבההטקטית
מצ-לרשותם,קרוקטט"דייוי"מחלקותהענקת
אפשרו-אתהמנתחיםצבא-ארה"בקציניביעים
כיכךעלהחדש,כלי-הזיןשלכסעודתויותיו



הכוללתסיוע-האשבתכניתלמעשהישתלבהוא
אבטו-שכן,;הטקטיותהמפקדות-הממונותשל

קבוצות-הקרב","עללסמוךהללויוכלומטית,
כליברשותםשמצוייםהגדודים-המוגברים,או
סיוע-גרעיניבליאףיסתדרו""כיק.",ד."

;הארטילריה-הדיביזיוניתמידימתוכנן-מראש
להןהוענקושלאמקבילותיחידותלאותןואילו

רב-יותרחלקמראשאזייוקצבק."מחלקותנ"ד.
משלביאחדבכלהצפויותאפשרויות-הסיועשל

השונים.וממצביההלחימה
*

יבואולאק."ד."כלי'כיהעובדהמאלפת
מצוייםשהיומאלהשהואסוג-נשקכל'במקום
האמרי-ו"קבוצות-הקרב"בדיביזיותעד-כה
-וזאת;לצדםיהקילמואםכי-קאיות

בצבא-ארה"בכיוםהרווחתהמסמהלנוכחאף
-כיוםעודהכרחישאינומהכלעללותר"
החדוריםכלי-הזיןכלהנהגתאתלפשרלמען

העיקריותהסיבותשאחתכמובן,לנו".הדרושים
-יוצאת-דופןהנהשלכאורה-כזולהחלטה
בלתי-גרעי-"שבמצבי-לחימה,בעובדהטמונה
ק."ד."ע"יהניתנתתוספת-הכוחתהיהניים"

בעיקרתתבטא,שהיאיתכן(למדימוגבלת
הטק,-שבאפשרויותיו-הנשקשלבטוח-מוגדל

החדישיםלסוגיםבערך,דומה,אזייהיהטיות
נתבשרנועליהםהמרגמות,שלוהמשוכללים

שברמה-הגדודיתהגם-)"האחרונותבשנתיים
נוספתביברלתאףלזלזלכלל-וכללשאיןודאי
כזו).

עודכייתכן"כימצייניםזאת,לעומת
מערכות-נשקקרוקאט'דייוי,במקוםתבואנה
כילסברותרגלייםוישחדשות-יותר".אחרות,
נוספותמערכות-נשק""כיוםעומדותכבראמנם
טכ-תכונותלהןותהיינהיתכןאשר-כאלו
בפיתו--יותרעודמפתיעותוטקטיותניות
1בניסוייהןבברושמא-חן

הטקטי-המחדשבערכולפקפקקשהעכ"פ,

כברנשחקהאולי-מהפכני'"המלה(מרב
וביחוד-זהצנוע-מראהכלישלמרוב-שימוש)

ארוכת-טוחמרגמהשלפיתוחהבעניןראה,כך,)'
עמ'קט"זחוב'ב"מעוצות",-בצרפתבמיוחד

צרפת".לצבאחדשתמרגמותבמערכתברשימה80
חידושי-"במדורקכ'א:חוב'ב"משרכות",ראה'*4(

64(.עמ'(נשק-וטכניקה".
וחוב'-ד9עם,קיזזחוב'ב"מערכות"ראה)%*

79.עמ'קכ"א-קכ"ב
DY.59'קכ"ו,חושב"מערכות"ראה')****

כגוןהמיחל-יל3עםבשילובולראותוכשיש
ה-אדום-העין"),"("Eyeי"אפמ-~(הנ.מ.הטיל

"44(,ה"זרקן"שלמסוגורקיטות-הלוגיסטיות""
עלהנישאותה"צלחות"מסוגרבב-אויר""

משוכ-נ.ט.טיליםיפי),"שמתחתןאויר"כריות"
בברלהבתהמתחיליםאבזריםועוד-ללים

צבאשלהדמיוני-ממשאזינןאתאלהבימינו
משוכלל.

*דיית""נ1אשישדרששנ2'ב*
בידוע,נמשך,חשובכלי-נשקשלפיתוחו

-ישאךלפניו".צלואתו"מטיל-שנים
שנת-ידיעותוכמהכמההצל.אתרואיםואין

בענין1958--1956,בשמתב"מערכות",פרסמג
בפי-העומדיםזעירי-מימדאטומייםכלי-נשק

לא":סקפטיותמשיכות-כתףעוררו-תוחם
"!יתכן

מאוק-בן-סמך,אמריקאימסיכוםקטעוהנה

-:1958טובר
שלבעצמת-אשודיוןשוםביום"-
המתמדתמתביעתנולהתעלםיכולאינוהצבא

נוספים.זעירי-עצמהאטומייםכלי-?יןלפיתוח
לויט.גנ.עמד1958באביבבטלויזיהבהופעה
רשם-המטה-הכלליסגן-אז(גניןמ.איימם

הצורךעלבקצרההמער')-לצבא-ארה"ב
בערך'כדור-עף,שלכגודלו'אטומיבראש-נפץ

עשויכוהנשקלשאתו.יכולחייל-רגליאשר
פי-אלףבהכפילולעתיד,מבשר-גדולותלש'מש

ההתקפיתעצמת-האשאתמזה,יותראףאו
כךע"יובהקטינו-הרגלישבידיוההגנתית

מחוץלושינתןכבדלסיוע-אשהזדקקותואת
בדרכולצבאבמכשוליחידתו-הוא,לתחומי
אותהעמדהזעיר-עצמה,אטומינשקלהשגת
האמרי-צמרת-ההנהגהשקעהכהכללות,'אוירה
מי-חילופי-יריות',בעניןראשה-ורובה,קאית,
כל-כולל".השמדנושאימניים

הנסוןע"י1958,קיץבשלהינכתב,וכך
:טיימס"ה"ניו-יורקדפימעלבולדוין

עדשנייםשלבעצמהקטנים,לכלי-זין"
נודעתמזה,למטהאףאוקילו-טון,עשרה

שלהטקטיוהתפישותיולגביחשיבות-רבתי
לשי-קטנים,גרעינייםמטעני-יריצבא-המחר.,..

נקודות-משעןאו-פלוגה,עמדות-מחלקהנגדמוש

מפקדעע"י,נחשביםביצורי-שדה-הקרב,או
חיוני",..לצורךהצבאשלהראשיים

*

י

?
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ברק-ל1רטפ

רב.רוגזמביעיםכשפניומבונקר-הפיקודיצאהכיתהמפקד
אמחלקהמפקדחייבמדוערציתי.אילואפילולהרכיבאי-אפשרמזהגרועהרכב-פטרול"

?כלבביטוביםבחורים-מתנדביםאמצאאםלואכפתמה?הפטרולהרכבאתלילהרכיב
עלוב!הרכבאיזה-ולבסוףהפטרולחשיבותעלכשדיברהמחלקהמפקדנשאנאום
"!לכתארחיקלאאלהעםושלמה,יצחקמשה,דוד,

אחתלידהשוכןבודדבמוצבישבההמחלקההשחרור.מלחמתבעתאירעהמעשה
הכבישאלתצפית-המוצבשלתפקידועיקרארצה.האויבפלשבהןהראשיותהדרכים
מנהלוהיההכביש,אלהתקרבפטרול,יצאלילהמדיהאויב.שלכלי-הרכבתנועתורישום

ורושמים.צופיםמאזינים,הכביש,בצדהבחוריםרובציםהיוהלילבאפילתהרישום.את
לצופהנמסרתהיתההתצפיתומלאכתהמוצב,אללסגתממהריםהיוהשחרעלותלפני

נמשכה.הרישוםומלאכת'הכבישאלמכוונתהיתהמשקפתוהמערבית.בעמדה
ליליים.בפטרוליםנסיוןהמחלקהלאנשיוהקנתהשגרתיתהיתההתצפיתמלאכת

לאאשרבמחלקהאדםנותרלאשבועייםתוךאנשים.שלושהבתחוליהיצאהלילהמדי
זו.בחויהזכה

אחדאליוהזמין.המחלקהמפקדבתכלית.הפטרולמשימתהיתהשונהיוםאותו
:הוראותיואתלוומסרהצהריםאחרבשעותהכיתותממפקדי
לתפוסעליכםהכביש.אלהלילהאתםוצאושלמהיצחקמשה,דוד,אתאתךקח"

שפטרולזכורשבוי.והביאומסמכיםבההפשוהבכיי,עללמכוניתמארבטמנושבוי.
וטלאליהםמלהתקרבהימנע!הכבישלידהנטושבפרדסרובץ.אנשיףשלושהבןשלנו
צפונה.קילומטרשנילפחותמעמדתםוהתרחקואחריהםשעתייםצאובהם.להעזרתתכנן

להישארלאהזהרושבוי.בידיכםשיהיהברגז.תחזרואתם,שחרעדתצפיתעורכיםהם
.-השחר."עלותאחריהאויבבשטח

נשקוהכיתה..מקלעןדוד,היההראשוןציודם.אתובדקאנשיוגתאסףהכיתהמפקד-
למנגנונו.לצקתידעואם,ונאמןישןרב"18"מקלעהיה

.
מיטיבהיהמספקת,במידהשמן

בקבוקבכיסונשאהואעצמו.בתוךומכונסשתקןאדםהיהעצמןיודהתנאים.בכללפעול
בידיו.ל"נגן"נוהגשהמקל*היהוניכךשמן,שלקטן

במיוחד.אותושימחלאגםאךהכיתה,מפקדאתהדגיגלאהפטרוללבמסגרתשיבוצו.
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בשבחם.שידברושמעתלאמעודךאךבגנותם,דיברלאשאישמאלההיהדוד
גםהיובני-מינםכיתרסטין"."בתת-מקלעיםמזויניםהיוהפטרולאנשיארבעתיתר

כלאףעלבמחסניות,בעיקרהיההאשםתמידיים.למעצוריםצפוייםאלהסטאנים""
הכיתה.מפקדאתשהדאיגוהםבפטרול,התת-תקלעיםנושאיהקפיצים.ומתיחתהטיפולים

לשאתאהבבעיקרהשטחים.בכלרבההיתהבקיאותוודברן.משכילצעיר,היהמשה
ניסובתחילהבה.להצלחהסיכוייםוהוסרהמלחמהבניהולשגיאותעלוהרצאותנאומים

נטלאשרהסמכותוטוןהעצמיבטחונומסקנותינועלולערעראתולהתוכחהבחורים
סיכויכללנושאיןומופתיםבאותותלהוכיחנוהגהיההואהבחורים.אתהרגיזולעצמו

מצאאותוהשומעכליתירה.בקלותלשונומעלמתגלגליםהיומספריםבמלחמה.לנצח
היההחזיתותבאחתכשלוןכלערב.בארצותהיושביםהערביםמיליונינגדנלחםעצמואת

משונה.בתאוהבוומספרוחוזרלשונועלאותומגלגלהיההואנעלמה.בדרךלונודע
משוםבדבריוהיהאותו,לשמועהיהקשהקרבית.במחלקהגרועחברהיהמשהספק,אין*

המורל.הורדת
שלברומוהעומדותבבעיותבקיהיהלאהואממשה.רבהבמידהשונההיהיצחק

4
הואבמלחמה.סיכויינושלכלכליאואסטרטגיניתוחעורךאותושמעלאאישעולם.
הואגבו.עלהעיקקיפוחיםשלארוךסולםאותם.שמקפחיםהסבוריםמאלההיהפשוט

במחלקה.הקבועההמקופחתלונראתהכיתתוואילוהכיתה,באנשלהמקופחבעיניוהיה.
אמר:בפטרולהשתתפותועללוכשהודיעוהלאה.וכןבפלוגה,מקפחיםמחלקתואת

"?אותידוקאשולחיםמדוע"

רצון.בחוסרהכיתהמפקדהשיבאותך",לקהתהוראהלינתןהמחלקהמפקד"
במרירות.יצחקאמראותנו",רקשולחהואמסוכןג'ובלכלאותנו.דופקהואתמיד"

הכיתה.מפקדאתשהדאיגהואלפטרולומשהיצחקשלשיבוצםיצחק.היהכזה

שלמהילה.-היתההיחידהנחמתו

שלטעמה.טעםוטרםבמחלקהחדשהיההואוחייכני.צעירחמדעלסהיהשלמהילה
בעצותלוולסייעאותולקלוטהיונכוניםכולםכולם.עלהתחבבבואועםמידאש.טבילת

היהלמקלען.להיותנפשואתונשאבמקלעמהחברהפרטייםשיעוריםקיבלהואטובות.

וביקשנדנדהואאחרת.לגמרינהגשלמה'לההלילית.מהתצפיתלהשתמטלושיעץמי

נראתההמלחמההחוליות.באחתויצאהזמןארךלאובאמתלתצפיתלצאתלושיתנו
לספר.מהלושיהיהרצההואפעיל.חלקבולקחתשצריךמשחקכמיןבעיניו

יצחק.אומשהאתלהחליףוביקשיהמחלקהמפקדעםלהתמקחניסההכיתהמפקד

*
לפטרול").מתנדביםבנקללמצואאפשר"(

?פרסלוניתן.למהאךבכיין,הואשיצחקיודעאני"המחלקה,מפקדשמרשמע","
חלק.בהיקחבמחלקהאחדכלבארץ,מלחמהישנה1מתנדביםרוצהאתהתמידמדוע'
מיוחסים."שלמעמדכאןליצורמתכוןאינני

יי

נשאולמקלעל"סטטנים"נוסףלדרכו:הפטרוליצאהשמששקיעתאחריוחצישעה

האמריקאיים,'בכוחות-המזויניםשניםמספרזהנערכיםלרובוסקריםבדיקות
נמנה-ואיזה-לוחם""כטיפוסבקרבשיתגלההחיילאיזהומראשיקביעניתןכיצדלבררעל-מנת

מערכות"),"לקוראי,חדשות"פנים"שאינו(גבהייסגן-אלוףשלבסיפורוה"לא-לוחמים".סוגעלבכוח
מהמראשתדעכיצד,:זובסוגיהבכל-זאת,שעיקר-ינינו,וומהאך,אחדיםמחכימיםצדדיםישנם

פסיכומטריותבמויד.ותאמנםעוסקאינוהסיפור?לפעולהאתךהיוצאיםאלהשלטיבם-'הצפוי
הנהשלעתיםשאלה,11;שאלהשלנכוחהלהצגהלפחותתורםשהואודאיאך-ואנליזות-אופי

.גורלית.בל-כך
.
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רקיטותעםרקיטותאקדחלכךנוסףהיההכיתהלמפקדרימונים.שניהמכילתיקא"תכל
ומופתיםבאותותהוכיחמשהומשה.יצחקרטנועודהאחרוניםהיציאהרגעיעדאחדות.

שבוי.לתפוסיוכלולאאנשיםשחמישה

להביאאפשראיךאךבעיה,זואיןהריהכביש,עלמכוניתלחסלצריכיםהיינואילו"
ן?ז5נעשהמההיילים,10בהונמצאהמכוניתאתנעצוראם?שבוי

יהיהואפשרדממהתשתררכעתהכיתה.למפקדלורוחלדרך,סוף-סוףכשיצאו
לפניו.העומדותבבעיותלהתרכז

שנשלחמשהשלדמותואתבאפילהלפננורואהכשהואמהרהרהחלהכיתהמפקד
אחרוןנוספות.מחסניותעםשלמה'להואחריו-המקלעעםדודצעדמאחריוכגשש.קדימה
החבורה.אחריוסגריצחקצעד

עצירת:במוחועלורעיונותמיניכללמדי.קשהלונראתהלפניושעמדההבעיה
אלבחשפתיחהאוהכבישעלאבניםמחסוםהקמת1מרים-ידזקיףעל-ידימכונית
נוספתאפשרותהיתהכמושלמות.לונראולאהאלהההצעותכלומנועה.המכוניתצמיגי
?הפעםזאתינסהאוליאותה.ניסהלאמעודואךפעם,עליהששמע

רחשושיםלמיניהאזנהלצורךלפעםמפעםעוצרתכשהיאבמהירותהתקדמההחוליה
ותלולקצרמעלהעלטיפסוהםלהציץ.הירחהחלהליכהשלוחצישעהלאחרליליים.
עלפקדואחרמקומםאתלאכןניסההכיתהמפקדהכביש.עלומדות!שרגליהםונוכחו

לשמעצעדיהם.קולאתבולעכשהחולהכבישבשוליצעדוהםצפונה.מהירההתקדמות
לשמועהחלוולפתעחלפוהליכהשלדקותהכביש.בצדהתעלהאללזנקנכוניםהיורעש
החוליהמאחוריהם.מתקרביםמאופליםאורותראוהםוהולכת.קרבהמכוניתרעש

בסערה.חלףגדולטנדרמחסה.ותפשההכבישמןהתחמקה

חלפה.שהמכוניתלאחרמשהרמ5אותו",לדפוקצריכיםהיינו"

:בחריפותלמשהוקמרשלמהילה,שלכתפועלבידונשעןלאחור,גחןהכיתהמפקד
"!הפהאתסתום"

מהתרגשותרעדהואשלמהילה.שלגופורטטאתבידוחשהכיתהמפקדשתק.משה
והנההחולותעלזוהרואתשפךכברהירחצפונה.לנועהמשיכווהםנעלםהטנדרופחד.
פקדהכיתהמפקדימינה.ופנהוקצרתלולבמעלההכבישהתרומםבולמקוםהגיעו
הכביש.'מןמטרכחמישיםהמרוחקיםהשיחיםביןבעמדותהכיתהאנשיאתוהציבלעצור
הלבנותהשפהאבניאתהכיתהמפקדעקרבעמדותיהם,נערכוהכיתהשאנשילאחר

שלהקודםבכיוונוהנמשךישרבקוהכבישגביעלוהניחןהכביש,שוליאתהמסמנות
בפניתלהבחיןלאעשויהאל-עלמופניםואורותיההכבישבמעלההנוסעתמכוניתהכביש.
חלפהשעהכמחציתעמדה.ותפסהשיהיםבסאנשיואלהצטרףהכיתהמפקדהכביש.

מרחוק.אורותנראווהנהאירועיםללא

מפקדעםלזנקנועדוויצחקמשהשלמהילה.עוזרוולידובעמדתושכבהמקלעןדוד
משאית.יןהיתהלעיניהם.ונתגלתהבמהירותהתקרבההמכוניתהמכונית.עבראלהכיתה

ירדוהמכוניתומןעסיסיותקללותנשמעובלמים.וחריקתרעשבקולהכבישמןירדההיא
האבניםאתופינוהכבישאלחזרההמשאיתאתהםדחפומשותפיםבכוחווגהיילים.כעשרה
הכיתהמפקדהיו.כלאהיומספרדקותוכעבורהמשאיתעלעלוזאתלאחרעליההפזורות

מלכודתאתשניתוהתקינוהכבישאלזנקוושניהםלמשהרמזפקודה,כלנתןלאכהשעד
שבהשעהאותהאלוהתקרביזחלוהשעוןומחוגירבהעתחלפההפעםהשפה.אבני
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לאורהאויבשלהמוצביםבאזורלהתגלותברצונםאיןאםלחזור,להתחילהיוחייבים
:לרטוןהחליצחקאיום.

"!משהולתפוססיכויכלאיןישרים,שנתישןהאויב!להזורצריך"
:בלחששאלשלמהילהוגםלרטינותהצטרףמשה
"!לחזורכברצריךהרי?מכוניתתבואלאאםנעשהמה"

בדאגה.בשעונווהביטהכיתהמפקדטמר"!הפהאתסתמו"
כעשרחלפובדרך.מנוחהאפשרותמהםתמנעכאןממתיניםשהםנוספתדקהכל
הסרביםהאורותאחריועקבהלדריכותהזרההכיתהמכונית.אורותנראוומרחוקדקות

זההיהגדולה.וקפיצהנפץבקולהכבישמןוירדהבמהירותהתקרבההמכוניתוהולכים.
למשהרמזהכיתהמפקדמצבם.אתובחנואנשיםשנייצאוהנהגמתאקטן.מדבריטנדר
דוממתשנבההמקלעחוליתהמכונית.עבראלבמהירותלזחולוהחלאחריולבואויצחק

נוסעימשניאהדהמרחק.מחציתאתהבחוריםעברובמהרההתקדמותם.עלוחיפתה
אתהריםהכיתהמפקדהכביש.מןהאבניםאתפינההשניואילוהנהגלתאנכנסהטנדר
שיעצרוויצחקלמשהרמזידבתנועתהמכונית.אלוהתקרברגליועלקםהרקיטות,אקדח
ויתפו'

שהאירהרקיטההכיתהמפקדירהמהמכוניתמטרעשריםשלבמרחקהתקדמותו.על

:בערביתלשניםוטמרהשטח,את
"!ידיםהרימו"

יריותצרורנשמערגעבאותוידיו.אתהריםהכבישעלוהאישכולוהוארהשטח
השני,האישהטנדר.שעל-ידהאישעשהכמוהוהאדמה,עלהשתטחהכיתהמפקדתת-מקלע.

הנהגתאלעברנשקואתכיוןבזאת,שהבחיןהכיתה,'מפקדרימון.להטילניסההנהג,שבתא
הואהכיתה.מפקדלידוהתפוצץהוטלהרימון!מעצור-פעללאהכליההדק.עלולחץ
המוכריםצרורותיונשמעורגעאותולו.מצייתותאינןשרגליולדעתונוכחלהתרומםניסה
ונשמעובכברהנוקבהנהגתאה"ברטו".של

שלצעקתונשמעהלפתעואנחות.גניחותמתוכו
;המקלעןדוד

הכיתה,מפקדאלהתקדמוויצחק,משה"

"!נפצעהוא

בידיהם.ה"סטשנים"'עםזנקוויצחקמשה
הכיתהמפקדאתושמעולמכוניתהגיעוהם

:צועק
"!תירושל"

בדקמשהנסתיים.וכברקצרהיההקרב
נפצע,הכיתהמפקדכילו,ונתבררהמצבאת

הכבישעלהשניהרוג,היההנהגבתאהאיש
קםהואלקום.עליופקדיצחקנוע.בלישכב

מדי-שרדלבושקציןזההיהידיו.אתוהרים

מפקדמעליו.אקדחואתפרקיצחקאקדח.יחגור
הרימון.מרסיסירגליו'בשתיפצועהיההכיתה
מפותשהכילהקציןשלתיקונמצאהנהגבתא

ומסמכים.

הכיתה.מפקדשלרגליואתחבשדוד
שאל"?הראשוןהצרוראתירהמי"

מפקד.הכיתה.

בלחישה.דודהשיבהרקיטה",אתשיריתבעתהתרגשותמרובצרורהפליטשלמהילה"

:היום'.יאירמעטעודמיד,לחזורצריך"הכיתה.מפקדאמרנדפקתי!'בגללו"

משההנראה.כפןשבורה,היתההשמאליתרגלוהצליח.ולארגליועללקוםניסההוא



כאשרהשבוי,הקציןאחריהלךשלמה'לההתהילה.והנסיגהגבועלהכיתהמפקדאתהעמיס
השבוי.שלאקדחוובידוגבוילן4ממ"ה"

דוד.רטן"!כדורתפליטשלאהיוהר"
שבור.בקולשלמהילהאמרףלךמבטיחאנילי,יקרהלאזהיותר"

העמיסהואדעתו.עלעלהרעיוןמנוחה.לבקשמשהנאלץמטריםמאותכמהלאחר

הנפחדהשבוירבה.בתקיפותאחריולחמרוהתחילהשבוישלגבועלהכיתהמפקדאת

בעיקרנושאהשבויכאשרהסבל,אתלהחליףנאלצולפעםמפעםיכולתו.כמידתבלולמשך

הלילית,התצפיתחוליתהאויב.מוצביקואתשעברובעתלהפציעהחלהשחרהמשימה.

השבויעיניאתקשרוהםלעזרתם.וחשה.בהםהבחינההכביש,מןשעהאותהשחזרה

המוצב,לכיווןלרוץהקליצחקמכאבים.שגנחהכיתהמפקדאתגבםעללשאתוהמשיכו
האויבממוצביהאפשרככללהתרחקכדיבהתקדמותהמשיכוהחוליהאנשיעזרה,להזעיק

רבה.דאגהלהםגרםהפתוחבשטהמרגמותאשלקבלהסיכוישיתגלו.לפני
במוצבנשאריצחקאלונקה.עםרץהגיעהמוצבמןוחציקילומטרבמרחקבהיותם

האלונקהעללרותה,שנשםהכיתה,מפקדאתהעמיסההחבורהמהפעולה.נרגשדו"חומסר
בשערישנכנסובעתהאופקמעלכלילעלתהכברהשמשבמהירות.להתקדםוהמשיכה

אותוובחנוהשבויאלהסתכלוכולםרבה.בהתרגשותלהםציפתהכולההמחלקההמוצב.
"!וכובעכוכביםעםאמתיקציןאלאמהלקה,מפקדסתםפלא-:בעיניהם

היום.גיבוריהיוהחוליהאנשיהראשונה.העזרהבונקראלמידהועברהכיתהמפקד
פרטים.ולפרטילפרטיםאותםמלשאולחדלוולאבקנאהבהםהביטוהתבריא

הכלאתשלאלהניחישבבית.לספרמהלויהיהומלספר.מלהתלהבחדללאשלמהילה
יספר.

:לשמועהרוצהכלבאזנימלהרצותחדללאמשה'
מדינותשבעעלאפילולחשוש,מהלנואיןערב,מדינותשלהקציניםהםאלהאם"

,שלנו!".הלוחםלאיכותהודותלהתגברנוכל
1

המצב.אתהצילוומשהשהואהרףבליטעןיצחק
בהתלהבות.טעןע!קבועמתנדבאני!תמידלצאתמוכןאניכאלהלפעולות"

ביסודיות.לנקותווההלשלוהמקלעאתפרקהואבשקט.לפינתופרשהמקלעןדוד
במהרה.התיאשואךאותו,לדובבניסוהחבריא

***

מאותכמוהסטוביםהם.סיפורנוגיבורי-בפטרולשהשתתפוהבחוריםחמשת
המוטלאתעושיםהם-אחדבדברהמאוחדיםומשונהשונהאופיבעליאחריםבחורים
בעתאךגבוהה,ולעתיםנמוכהלעתיםלהיותיכולהרוחםלפקודות.ומצייתיםעליהם
טובה.הנהגהלהםתינתןאםכראוייפעלומבחן

שלמבכיינותו'פחותלאשלילייםהיואנשיםלפסולונסיונוהכיתהמפקדשלטענותיו
המצב.אתשהצילוהםה"חבובים=דוקאשלאוהוכיחהנסיוןיצחק.

דודלהיותהפךהמחלקהשלגיבורהאולםהם,סיפורנוגיבורי-החייליםחמשת
נוהגיםהמחלקהאנשיבמחלקה.הטובלמקלעןזכתה2מס'שביתהברורוההיההמקלען.

בגדוד.הטוביםהמקלעניםאחדנמצאשבמחלקתםלהתפארהיו
."!דודשלבחיפויולהסתערהםשיכולים2מספרכיתהלאנשילהםטוב"
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י4

לבלתי-הכבושביןתחוםלתחוםב.;ולבערםהת-לאחר-הרומאיהצבאע"ימסויםשטח

השני.השטח'כלפיקו-שמירהולהציבכבוש'זה,שטחלתוךהחודרותדרכיםלאורךקדמות

משתקףלעילשהוגדרתהליך-הפעולהיאמנם'קם-הפעולהשלהראשוןהשלבסיוםועם

גםאם-הכבישיםברשתוראשונהבראשאתלחלקא.:בשלבים-הבאיםהצורךכרגיל

וכןשבשפת-מודדים;קו-חלוקההואהרא,שונימיבנה1(עליו,להשתלטכדינתיבי-משנהע"יהמרהב
בשמים.השמשומסילתבהפלגתה,אניהשלנתיבהנשאריםקני-ההתנגדותאתלבודדעל-מנתוכן
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הפרו-לגביובהירותבליטותשלשונהבמידה

דוג-;הרומאיתהקיסרותשלהשונותבינציות

וב-כבריטניהלראותאפשר'לכךברורותמאות
בתוקףאכן,דרום-גרמניה.

הצבאיתהתכלית'
ותחטת-דרךמצדיםהוצבוהמבצעיים'והצרכים

-הרוחבנייםהכבישיםלאורךגםמבוצרות

במרחקיםלקוי-הגבול,במקבילשהשתרעואלה
הסופיהגבולייצובועם;בעורףממנוש.ונים
הכפול:המיוחד'אופיואתהקו-הקדמיקיבל
צב-מבחינהרצועת-משמר-וסיור,שלהןאופי

פוליטית.מבחינהגבול,שלוהן'-אית
למעשה,הלכהרצוף,בקו-הגנההשימוש

רומי.ן)כיבושילפניאףעתיק-יומיןדברהיה

הרז-ה"לימס=שנתגבשעדרבזמןעבראולם

מושגאותכניתלהגשמתמסגרתבתורמאי
בדרך-היתההרומאיתההשתלטותסטטיןהגנתי.

הברסורסוספני'עלהסקיתיםשהקימוסיללהיל1(
לפ-ה-5המאהבימיהר'ודוטהסכברמספרבקרים)(
שלהקו-המבוצרבדביםנודעמאוחר-יותרסה"נ;
הירקון.כבקעתלפ"ס),)78-104ינאיהמלך

נקבעוDYץוח-'עםהרומאיהשלטון,שלהיחסים2(
מוחרט)ניווןזהשלטוןהתנוןלאערדכל(תמיד

פיצו-ע"יהרומאים:שלדרכי-פעולהשתיבאמצעות

דיפלו-פעולהבאמצעי,אלהעמיםשלהמדינילם
לנקוטהןהרומאיהצבאנכהותוע"י-תמית,

שלפניקדמיותבעמדות'להחזיקוהןבאופנסיבה:
מזה.הגבול

הברי-לחומת-אדריאנוסבקשרמדעיתעבודת-חפירה3(
הבעיותכללאועדיין1892;בשנתהתחילהטית

נמשכובגרמני,חנפתרו.זהב"לימס"הקשורות
הכללאשםוגם-1694מאזהחקירהפעולות
כיום.ברור

פזוניה.,נוריקהו,הפרדבינציות4(

זו,ותפיסהההתקפה;מגמתעלמבוססתכלל

אדריאנוסהקיסרע"ילמעשההוחלפהכיאף

ונתחד-חזרהיותר,סטטיתבשיטה)117-138(

שונות,במידותתכופות,הצורךבשעת'שה

-צבאינשרוןבעלקיסרכלשלשלטונותחת

לספ-במאה-הרביעיתעודאפילוקרהוכזאת

והחבר-הכלכליתהמציאותזאת,לעומתנ"ה.2(

ומחסורמכאן,תקציביםבצמצוםצורך(תית
הגוברהלחץ(המדיניתוזומכאן),בכוח-אדם

עלכפוהקיסרות)לגבולותשמחוץהעמיםשל

דרךונקיטת-שיטהשלשינויהרומאיהצבא
מגובשת.הגנתית

לי-"שלכללהביןאותנומחייבלעילהנאמר

הואבוהמקזםהיהאשרוהיה-רומאימס"'

כלומר,;מורכביםואופיהיסטוריההיו-נמצא

המחייביםשונים,התפתחותשלביעליועברו

יהיהשניתןעד3(ומדוקדקתממושכתחקירה

אלהשלביםמתבהריםבההנקודהאללהגיע

שלמה.הבהרה

בגרמניההלימם""התפתחרת
בדרום-זו.תופעהתדגמנהדוגמאותשתי

חבטסטוסימיסוףעםעמדגרמניהמערב

הצפו-המרגלותעםהזההבקוהאימפריהגבול

הדנובה-העיליתעםואח"כהאלפים,שלניים

הדינוםנהרועםשלו"הדרום-מזרחיתבגזרה

התפרצותאך;הצפון-מערבית)בגזרתו(
הגרמ-

מב-מסובןכמההוכיחהלספה"נ69בשנתנים

שביןהטריזהואאסטרטגיתחינה

בלבכביכול,התקועהנהרות,שני
במערב-אירופה.הקיסרותשטחי

ה-נהרהיוהשניהנקודת-תורפה

;מזרחמכיווןלרינוטהנשפךהיין,

ההתחברותלנקודתמצפוןשכן

הנישאותהגבעותהשתרעו'שלהם

יש-עליהןרטשוהו48,הטשונוסשל

התוקפני.הכאטיםשבטאנשיבו

מימיהחלזה,בפרק-זמןכן,'על

לתקופתועד)69-79(אספסיאנוט

ועד)81-96(ןדומיטיאנוסשלטון

לרי-הדנובהביןהקוקוצרבכלל,

הטטונוסשלואזורי-הגבעות;נוס
מצדים.בשרשרתהוקפווהוטטראו

באופןדרומה,הקונמתהמשמ
בקעתאתברצועת-הספרשישלב

מקרא
'.'..'----אספקיניקסער
---דעףט.י(וסקן
-----4-סט-רד4ער
ש----חחנס;לכםקז

---ה.4-3העלוהגילויי
וחומה)קוללה,

ם------וטתסחטת

.,% 1י.%1 ן*,1

ןי) ןסי'ג-

ד,יע: יי1444.--,4לקי.ocitsnא,ת"עימי/....../ן.
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שרשרת-הביצוריםנמשכהואח"כהנקר,נהר

עדהדנובה,נהרשלהצפונימעברומזרחה,
זה,לימם""שבבורי'ה).רגנסבורגבקרבת(אינינג
קטניםמצדיםשרשרתשלצורהלבשבכללו,
לתצפיתמגדלי-עץוביניהםסוללות-עפר,מוקפי

מסוימיםברוחיםפזוריםהיולעורפוולאיתות.
רגלים(ה"טוכסיליט"חיל-העזר,יחידותמצדי

הלגיונות,מחנות-הרינוםובקוופרשים),
צבא-רומי.שליסוד-כוחן

בשלבהנה,ה"לימס"שלהטקטיהתפקיד
אבטחהשלתפקידבראש-זראש'ונההיהההוא,
ונקודות-האיתותהקדמייםהמצדיםתצפית.ע"י

לי-עליהןומדוחים'חשודותבתנועותמבחינים

רגליםכאמור,המורכבות,(היל-העזרחידות
אסטר-בצומתי-דרכיםניצבותשהיוופרשים),

לגופים-אזימתרכזותוהללו;בעורףטגיות

להכותכדיקדימה,ויוצאות-זמנייםמבצעיים
רצינ-אויבתנועותשלבמקריםהאויב.בריכוזי

לעזרה.הלגיונותגםמתקדמים'יות-יותר,
הספריצובשלתהליךהחלאדריאנוטבימי

קשרקיסראדריאנוס:האימפריהגבולותבכל
רצופהבגדר-עץהמתואר-לעילהקוכלאת

כביש-נטללהחפירמאחורי;מאחוריהוחפיר

מהעורףהועברויהירות-העזררצוף.קשר
באבן.מחדש,נבנווהמצדיםהקו,אלוהוצמדו

קודם)138-161(פיוסאנטונינוסהקיסרבימי
לנקרהמייןנהרותשביןהגרמניה"לימס"קטע

מקבילקובקירוב)145בשנת(והוקםמזרחה,

הגבולפנהמלגרך;ללורךמילטנברגביןחדש,
לבסוף,אינינג.בקרבתהדנובהאלוהגיע-מזרחה

התוק-הלחץגבורעםהשלישית,המאהבראשית

האלטמנים,מצדובעיקר-הגרמניםמצדפני
קטרטקטלההקיסרהקים-עם-פרשים
סוללת-הגדר,שלבמקומה)211-217(

כיוםהמכונהבקו(המערביתבגורהעפר
("Pfahlgraben";ש'מצפוןמוהמזרחיתיבגזרה

עתההמכונה(אבנים-חומת-לדנובה)
t("Teufelsmauer"שבגזרת-המע-סוללת-העפר

בעלחפיר,ולפניודייק,שלצורהלבשהרב

גדר-שדב-החפירולפני;ין""בצורתחתך

כלונסאות.
המסתמןהטקטיהשינויבמידתלהגזיםאין

מיועדהיהלאהואזה.רצוףמחסוםהקמתעם

מט-אשרמנשזל,אםכי-עמדת-הגנהלהיות

שה-בשם;הפרשיםהתקדמותאתלטכברתו

עללהכבידבשעתה,נועדה,לושקדמהגדר

ובןנושאי-שללופושטים'ליסטיםשלמעברם

וכן(שומרי-הספרשלהסיורשבילאתלסמן

המובהקתההגנתיתהמגמה1(.עצמו)הגבולאת

בקוהכוחותריכוזבעצםוראשונהבראשהתבטאה

קו-ם%זהה,הפריטיהגבולהיהתמידלאכיאם1(
חומת-שלהמקרהאתלמשל,השוה,השמירה;

כנראהסימןכששםל'הין),ראה(הבריטיתאדריאנוס
"Vallum'"-האזר-התחוםסוףאתהחומה,שאחריה

מתבטאהגרמניה"לימס"וטלהבטחוניתפקידוחי.
המשתהעה"לימס"שלקטעאותולגביאףבבירור
היולאשלושנקודו.תלהשמיההגופה,הדנובהלאורך

בנידוןרצוף.מלאכותימכשולשוםע"יקשורות

לספה"נ:185משנת.עתיקהכתובתקובעתזה
הדנובה)של(הגדהאתביצר"קומידומשהקיסר

היסוד,מןבנויים(Burgi)מגדלי-תצפיתע"יכולה

מתאימותבנקוד,ותהמחולקיםחילות-מצתע"יוגם
ליסטיםשלהחשאיהמעבראתלעצורוהמיועדים
"Latrunculi"ליסתונים","-במקור(זעירים."

ברומית).

ב"ליתם-והחפירהסוללהשלרישומם:למעלה

לריין),ממורח(הגרתני-העלי"

ה"לימםשלחומת-הספרתחתית:לבטה

לדנובה)מצפון('הרטטי"
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תנועהשלהמלאההלכולתמןשגרעדברגופו,
והנטיה;תוקפניתומטרהריכוזיאופיבעלת

מש-"למעיןלהיהפךמעתה,מוחות-הטפר'של

הש-מהמאההחלהוגברה,עודמרחבית"טרה

בקרבתקרקעותלהםשחולקוכךע"ילישית,
מחנותיהם.

חומת-אדריאנוסשלגלגוליה
הספרשלתולדותיוגםהנםמאלפים

הברי-

אופ-מבחינתהן-חומת-אדריאנוס")"הוא(טי

המושגיםהתפתחותמבחינתוהןהמורכביו

)115--98(טראיטנוסבימיבו.הכרוכההטקטיים

Stanegate"("Theהמכונהזה(רצתיכבישנסלל

קרליילבקרבתהאי,שלהמערבימהחוף

,(Carlisle)ניוקסטלבקרבתהמזרחי,חופועד

שר-הוקמהזהכביששלולאורכו;היוםשל

הת-אחריאדריאנוס,שלטוןבימימצדים.שרת

נגשההומית,הפרובינציהבצפוןחמורהלקחות
)122-126(.שיטתיספר-מוגןשללארגונוהקיסר

חו-שלצורהלראשונהקיבלהזומערכת-מגן

ה-"ושלום",ומאחוריהחפירשלפניהרצופה,מה

חלקיושניוביןכפולה;סוללת-עפרכלומר,

ה-"וטלום"מאחורי1(.וכבישחפיר-אלה

ממצ-כמהנשתלבובהמצדים,שרשרתנערכה

ניצבוגופההחומהלאורךה-'"t~Stanegateדי

במרחקיםושמירה,סיורלצורךקטנים,מצדים

בערך).מטר,)1470רומאימילשלקבועים
מגדלי-שניהוצבוכאלהמצדי-מילזוגכלבין

כנראה,נתברר,הבניהעצםבשעתאךתצפית.

שמ-העמיםשלהפעילהההתנגדותגוברתכי

מצ-מספרהועתקוכןועל-לספר-המוגןעבר

בש-'וכן,;להומהונצמדוקדימה,עורפייםדים

כדיאחריםמצדיםנוספומאוחר,יותרקצתלב

מש-אלהבשינוייםההגנה.מערכתאתלהשלים

הראשו-המגמהטקטית.שיטהשלשינויתקף

יחידות-סיורבידילהפקידכנראה,היתה,נה

החומה,שמירתאתב"מצדי-המיל"היושבות
חי-בתמיכתלזכותהיועתידותאלוויחידות

עתההצורך.לפימצדי-העורף,שללות-המצב

בקו-החזית,nSD~אלהמצדיםהועמדורקלא

מהחומה,צפוניתמצדים-קדמייםנבנוגםאםכי
ותפ--מערכת-איתותע"יאליהקשוריםשהיו

שלהתקדמזתהעלמראשלעמודהיהקידם

הראשונה.עצמתהאתאח"כו"לספוג"התקפה
כיברורהחומהמצדישלמבנםפרטילפי

משעריהםלפרוץנועדושבהםתילות-המצב

שימ-החומהכילהניחוישהאויב,נגדהצפוניים

לנועיכלוכשמאחוריהמחסה,כמעיןעתהשה
נגדולצאתלהתרכזעל-מנת-בהסתריחידות

במגמהאגפית,נגדיתבהתקפת-פתעהמתקיפים

3(.החומהאלאותםולמחוץללפתם

לאפשריד3ה-"וחיום"שימשלספה"נהשנההבמאה1(
ככביש-מגגןובןהחומה,בקהבתגומעיםעלפיקוה

אתהחוציםושב-ם,הגובריםלגחיוכמהסות-מכס
החומה.

השוה-אלה'יחידותשלואופנסיביהתפקידעל2(
פעולות"עלהמדברתמאזור-,החומה,הכתובתאת

(Restransלחומה",מעבו'שנתכצעומוצלחות
gestaebene(vallum,הוכה"כיהמספרתיושניה

בריטי).שבטכלומר(הקוריונוטוטאי"גדוד
אתחותכתבבוההלגומזכירותכאלהפעולות
פעול,ות-גבולוכמהבבמהגםשנתאשר-וגלל

גבוללהבטיחאוןכי-אלינוהקרוביםשבזמנים
יחי-"שעתכונותשתיעליו.פסיביתהגנהע"ירק

ההתקפיהיעודאתעהוכיחויין-הות,החומה"
מחיל-גםמורכבותהיוהןכיהעובדהא.שלה.

היתהוביחידהעצמת(חיל-רגליםעלנוסףפרשים,
מאליוומובן-איש)800ולחרקיםאיש,480לרו,ב

ובהתקפה.בסיוראלאערךאיןשליחידות-פרשים
שלנלבדאחלגדוד.נמצאיחידותאותןביןב.

כדיזהגדודמסמיקהיהלאכיגרור,קשתים;
שאור-ח,ומהלגביערךבעלהגנתיתפקידכללמלא

בהצטרפוורקאךלונודעוערכו-ק"מג-130כה
ידשלהןיחידותממספרהמורכבחיל-משלח,אל
כמהבן,הדברים,פירושאיןפרשים.שלוהןלים

תפקידמשוםגםיחידהכלנשאהלאשבמציאות
ייצויןשלה.משימות-השמירהאגבעצמאי,מרחבי"-

מוס-חילות-המצבשלהגיאוגרפיתהחלוקהכי
לגוב,מוצבים,היוהפרשיםשגדודיזהע"יברת

על-ידיובפרטלפעולתם,הנוחיםעמקים,בקרבת
ואת,העומתהרגלים,גדודיואילו-צומתי-דרכים

שלההרוית,המרכזית,בגזההבעיקרמרוכזים.הסו
קצונתם.בשנירכןהקו,

ש
- יה.

טובעי,:;'ך)קלעה זג,ס=-.94191,4=פ.
ןי,י קמ'י6__-,ן=.

י..-
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האיערswהרשאיהסעד
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סחרבטררסהקיסרבימי
עזותמלחמות'אחריל--112)19(,
חד-היערכותחלהבסקוטלנד,

בהיערכותבקו-אדריאנוס.שה
טקטיתשיטהשובמשתקפתזו

צפוניתניכר,חבל-ארץחדשה,
מצ-ע"יעתהמוחזקמהחומה,

הצפונייםוהשערים;חזקיםדים
-הוצרומצדי-המיל""של

ההנחהאתהמצדיקהבמידה
שלהםחילות-המצבפעולותכי

סיורלתפקידימעתההצטמצמו
הצבתזאת,לעומתושמירהי
ומסייריםפרשיםשליחידות

(Exploratores)שצפו-במצדים

לצורךכימראהלחומה,נית
מ-סמכההאויבתנועותגילוי

סיורפעולותעלההגנהעתה

וש--ההואבחבלומודיעין

ב-נתקלתהיתהכזאתתנועה

חי-ע"יהנערךמתואם,מבצע

הקד-המצדיםשללות-המצב

מצדי-"יחידותעםיחדמיים

לקראתיוצאותש'היוהחומה",

התוקפים.

אפריקהאל-מבריטניה
הרומאיתהצפונית
גםהקיףרצוףיותראופחותקי-ביצורים

בשעתושהיוהבחבל(Auris),טוככסהריאת
מזרח-אלג'י-(נומידי"הרומיתהפרובינציהאת
היסו-את;ההדרומיהמערביבצדםכיום),ריה

שלפניהחומהשוב,היוו,שבוהעיקרייםדות
אםברורזהאיןעדייןכביש.ומאחריהחפיר,
ספק,ואין:;לחלוטיןרצופהוומערכתהיתה
הכבי-רשתשונים.שלבי-התפתחותלהשהיו
הקד-הקומאחוריכאן,משתרעתוהמצדיםשים
עםקשורהוהיאק"מ,70שללעומקעדמי,

שלשיטתישימורעלהמבוססתחקלאותשטחי
נמתחשכאןהוא,זהשב"לימם"המיוחדמי-נגר.

ההריםפסגותביןשיקשורבאופןקו-החומה
1600שללגובהכאןהמגיעות(ביותרהגבוהות

-ומקוםמקוםמדי-הקומנצלכמו-כן;מ')

שן'
ן

-ה"לימם"שיטתלפיהגנת-הספררעיוןשלהשתקפותו

שליטהשלמצביםליצורכדיהערוצים,את

זההרריבחבלהקיצוניביתור-הנוףהשטח.על

וב-בקומוגברת,מערכת-תצפיות-ומגדליםדרש

המש-אתולהבטיחקשר-איתו'תלקייםכויעורפו,

פחותי-ממדיםמצדיםגםהואהצריךוכן;לטים

~(Burgi)זאתועםצומתי-השביליםעלהחולשים
כלאתהחשובים-יותר.המצדיםביןמקשרים
אי-אפשרהאלוהטקטיותוהשאלותהתכונות

יסודימחקרןשםיבוצעטרםבפרוטר,וטלברר
שנתגלוהמבניםכלשלאלהניחיששהרי(
שמ-ספקאיןזאת,עםאחת),לתקופהשייכים

המפותחיםהשלביםמןאחדמיצגתזוערכת
זהלעומתבכלל.הרומאיה"לימם"שלביותר

היהמכווןהממידיה"לימס"כילשכוח,אין
היאומגמתובלבד,נודיםשבטינגדבעיקרו

הפו-השטחלתוךהעונתיתנדידתםאתלרסן

וע"ילהתישב,אותםלהכריתעל-מנת-רה
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המת-מחיתאתפגיעותיהםמפנילהבטיחכך

שמאחריהחקלאות-הקבועה,באזוריישבים

הספר.
שהבדילביותרהחשובההבדלאזלי

לתנאיבאירופההרותאיהספרתנאיבין

-היהואסיה,אפריקהביבשותהספר
באפריקההאימפריהגבולותשמרבית
המדבר.גבולותעםזהיםהיוובאסיה

שלתםבעיקרציינוה'ללוהשטחיםאת
לחדורהנודיםשבטילחץא.:תופעות
זנו-"בכלהפורייםההתישבותלאזורי
הנטיהב.;בצורתבשנותוביחודנים,

אתלהפיגכאלהשבטיםשלהטבעית
פשיטהפעולותע"יהמובהקתעניותם
הק-המנהגג,הקבע;ישובינגדושדידה

בעו-לנדודשולי-המדבריותעמישלבוע

יותרברוכיםאזוריםלתוךהקיץנת
אתולזרועעדריהםאתלהשקותע"ת

(Kranshumance)זותנועהתבואתם,

צוראתעברו,בימיםכמוכיום,לובשת
ואילואפריקה,בצפוןביותרהברורהתה

לאורךגסספקללאניכריםרהשומיה
ועה"י.סוריהגבולות

גבו-המצייןזה,באופיםכילהבין,נקל
שבנומי-ה"לימס"שרידימספקיםלות-תדבר,

חקרלגביאףביותרמאלףחומר-השואותדיה
מערכי-אבטחהשלושלבי-התפתחותםעברם
ארץ-שלהמדברי-למחצה,'בדרומה,דומים

ישראל.
מצוייםהיולאהקיסרותגבולותשארלאורך
צורתםי).רצופיםקוי-"לימם"בדיך-כלל

שרשרת-היההכאןקוי-אבטחהשלהרגילה
בבי-רשתע"יהקשוריםיתחנות-איתות,מצדים

--
נמצאיםרצופיםביצוריםשליותרקצריפקטע~ם1(

במוחזיה-התחתיתאנטונינוס),חומת(בסקוטלנד
בסביבתרומניה)דרום-מזרה-בולגריהצפון-מזרח(

בהונג-כלומר,(דקיהבצפון-מערבהדנובה,יפך
מסינגרה,צפונית-מערביתבארם-נהרים,וכןרוה);

סודיותשלהמזרחיהגבולבקרבת

הסערחומש
משנד

יפעע31שגדלי
קשרטגדלי

דומאייםמגישים

מקרא
4_מילאגל--4
נ"גדגומיזב]]
לממשקגיתיש8 1npwED"שמיג

L~unן (---ין-;י%-"לון1kh:..י..ןוי..וןוון
זן.-,.;י

הרומאיהספרשלקטע
אליריהגדרום



המבו-עללמשל,להגן,שימשהזושיטהשים.

בעבר-הירדן-בשולי-המדברסוריהאלאות

פרת.נהרועדמחבשןהמשתרעובמדברמזרחה

האלימם"היהמה
ארץחישראלזשבגבולות

הערבי"ה"לימסאלאנומגיעיםכאן

Arabiae)t(Limesנתגבשהזומערכת-אבטחה
כלומר117--98,טראיאנוס,בימילראשונה

שהוקםכפיה"קו",כינוןלפנירבזמןכבר
במאה-הרביעית.מאוחר-יותר,וטופח

עלותעם
שטהלונמסרלפסה"נ),)40לשלטוןהורדוס
פרחיה)(הירדן-התחתישלהמזרחיתבגדהרצוף

אל-אסטרטגית"הלקלקה"מעיןשימשוהוא

-היהזהאזור-ספרכיויצוין;המדברמול

ה'תדי-רכוש-ביזנטיוןשלטוןסוףעדונשאר

הצב-אזורי-הגבולאתבכללשצייןהזיוןנה,

חוזות-*לשתיליחסישדומהמשמעותאיים.

היוואשרלבאר-שבע,מערב'ההקיסריותהכתר

פלשטינאי".לימם"שלהמערביתהגזרהאת

אחת,חוליההנ"ל'ה"לימס"היהד'במאה
במ-השלישית),(הרצועותאחתביתר-דיוקאו

פניאשריותר,ומסועפתרתכהערכת-ביצורים
הקד-הזיתה;המזרחכלפי-בכללותםהזיתה

בצ-ביןמשתרעתהנ"ל),הערבי"ה"לימס(מית

שלהמשתנהההיערכותכיברורלאילת.רה
מקורותמכמההלקיתלנוהידועה(היחידות

וגם(הטקטייםהשיעייםאתמביעהספרותיים)
בימיהרומאיהצבאבמבנהשחלוהאסטרטגיים)

הזיונות-מספרכאןרואיםאנו;השלישיתהמאה

:יסוד
בקויםבעומקהגנהלשםהכוהותעריכתא.

1(.בזה-אחר-זההערוכיםאהדימ

הפרשיםיחידותשלהמכריעהתפקידב.

-'Dromeרוכבי-גמליםיחידותגםכולל(

זההרבבחילות-המצב.dariiךותב-)
והארץ-הסוריבגבולותכוהות-המגןשל

על-ידירקלאמוכתבהיהישראלי

האויבשלטיבוועל-ידיהשטהאופי
מע-על-ידיגםאםכיהאפשרי,

המ-הקיסרותשלהכוללההגנתימדה

;מלחמותיהשלהרגילוהמהלךאוחרת,
ברבריםהמוניהתקפותשלמצבכלומר:
אלהתנאיםגבולותיה.אורךלכלניידים
המגינים.הכוהותמצדרבהניידותדרשו

בחלו-הוחלהשלישיתהמאהמראשיתג.

הייליביןחקלאילעיבודאדמותקת
'מצדי-הספר.

אריסיבארגוןהוהלוכן

במס-שבאזורי-הגבולהקיסריותהאחוזות

לנקודותמסביבוריכוזםצבאית,גרת
אלו.שלמפקדיהןמהותתחתמבוצרות,

ביצוריהםבצורתגם,מהבטא.הגנתילמצבהמעבר1(
העי-תכונותיהםזו.בתקופההרומאייםה.מצדקםשל

חפירי-הגנה,ריבוייותר,עבותחומותהן!קו'יות
לחומות,הצמודיםרביםבסטיונים)(תבהניםהופעת

שתיהחומה.שלהפנימי,הצדאלבגיני-פניםוהצמדת'
שלהגוברהכוחשלפריוהןהראשונותהתכונות
של-האחרונותהתכונותשתיואילוההתקפה;
בכ-ובכלי-קליעה-והטלהבקשחרוחץהגוברהשימוש

לנקודהעירכלהפיכתעתהוגורמתיתכןכןלל.
לטשטוש-לעומק,הגנהבמער,כתהמשולבתמבוצרת,

ואזר--הצבאייםחילות-המעבביןההבדלשלמה
נושאי-נשק.חים

59(בעמ'סוף(
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לה"רוגפה

ספורטלתחרויותלהתכונןכיצד

מהויםותחרויות-הספורטהשוניםהמשחקים
האימון-ה-מקצועותממכלולבלתי-נפרדחלק

והפעילותמאחררב,אלהשלערכםגופני.
ב-והתחרות,המשחקבדרךמתבצעתהגופנית
ומשעשעת.מהנהאוירה

והת-המשחקיםשלהמיוחדערכםבצבא,
מפתחיםלאמור,נוסףשהם,בכךהואחרויות

ליהידתו.החיילשלההשתייכותרוחאתגם
אםבה,נוכחאשרחיילכלתחרותבעתכי

הלק-להיותהופךכמסתכל,ואםפעילכשהקן
ובנצחונה.קבוצתובמאבקהמעוניןבתוך-כלל,

רוח-לפיתוחלתרוםבכוחהיש-זותחושה
לנצה.שאיפהתוךהיהידה,שלהלחימה
והמפעליםהתחרויותאתמחלקיםאנובצבא

ה-כאלההאחד,:סוגיםלשניהספורטיביים
אר-צעדתכגוןו-מובהקצבאיאופינושאים

משי-ק"מ,15למרחקמסע-מואץהימים,בעת

שחיה-ותחרויותצבאי,קרב-חמש""חבל,כת
השני,והפתוחביםארוכיםלמרחקיםשימושית
-טהור","ספורטיביאופיהנושאותתחרויות

וכיו"ב.כדור-עףכדור-סל,כדורגל,כגון
קבו-שללנצחונההעיקרייםהתנאיםאחד

מוק-אימוןע"ירקהאימון.הואבתחרותצה
התוצאותאתלהשיגאפשרומודרגיעילדם,

כמותלבצעמסוגלהמאומןהאדםהרצויות.
קטנה-יותרכמותניצולתוךמסוימתעבודה

במשךלמאמץהואמסוגלולכן-קלוריותשל
ממושך.זמן

המאמןעללתחרות,כראוילהתכונןכדי
:הבאיםהגורמיםאתבחשבוןלקחתהמפקדאו

התחרות.אוהמשחקסוגא.

הנתון.הזמןב.
וסגולותיו.כוח-האדםג.
והאמצעימ.הציודד.

המשחקסוג
ה-אופיאתבהקפדהלבדוקחייבהמאמןי

הואמהםהאלמנטימאתכראויולנתחמשחק

לתחרותהכדורגלמשחקדומהאיןכימורכב.
הואהכדורגלמשחקחבל.במשיכת

בראש-ורא-

ותובעקצרים,למרחקיםריצהמשחקשונה

טכ-ושליטההשחקניםביןותיאוםהדוקקשר

בע-להיותהשחקניםעלבכדור.מושלמתנית

שלבמאמץלעמודהמסוגליםאורך-נשימה,לי
האינדיבידוא-המאמציםדקות.90משךריצה

בהגנהאובהתקפהושחקןשחקןכלשלליים
ובכיוונימשונותבנקודותשונים,בזמניםיפעלו

משו-אחתלנקודהיצביעסיכומםורקשונים,

היריב.שער-תפת

שהיאחבלבמשיכתבהתחרותזאת,לעומת

המאמץיהיהוסבילות,התמדהבעיקרתובעת

עדקצרה(אחתומןביחידתמרוכו,המשותף

האימוןאחת.ובתנועהאחדבכיווןמאוד!),

בחי-במיוחדלהתרכזצריךכזותחרותלקראת

גבשריריהידים,כפותהכתפיים,חגורתזוק
הרגליים.שלכוחןבפיתוחובמיוחד-ובטן

לתחרויות,כדורגלקבוצתלהכיןישכאשראך

רי-(קלהבאטלטיקהאימוניםעלהדגשיהיה

גבוההרמההשגתועלקפיצות)זינוקים,צות,
כללי.גופניכושרשל



*ן

המכירמאמןרקכינראהלעילמהאמור
עשויהמשחקמורכבמהםהיסודותאתהיטב
או-ולהביאהמתאיםהאימוןאתלקבוצתולתת

המקווה.הנצחוןצולתה

ושננווןקזזנון

ב-יקח-נאלתחרותקבוצתוהמכיןהמאמן

טעותלרשותו.העומדמשד-הזמןאתחשבון
באופןולבצעוהאימון,אתלרכזהיאחמורה

ע"יכיבלבדיימיםמספרבמשךאינטנסיבק
-ל"אימון-יתר"המתחריםבמהרהיגיעוכך

במא-המפריזהספורטאימגיעאליומצבאותו

הכוחותמלאיאתיתר-על-המידהוהמנצלמץ
המתמ-תכנית-אימוניםע"ירקבו.העצורים

וב"מנות".ככל-האפשר,רבזמןלאורךשכת
שכללכךלהגיעהטובהמאמןיוכלקצובות,
המסוי-והתכונותהתנועותאתירכוששחקן

צורךישלכןתחרות.לאותההדרושותמות
פר-עםמידהמקצועותבכלבאימוניםלהתחיל

לוח-האירועיםמופיעבהתכנית-העבודהסום
השנתי.

וסגולותיוכוזת-האדם

אנ-שלמיוןייעשהכילהקפידהמאמןעל

השו-למקצועותחלוקתםלצורךהיחידה,שי

ישובץחיילשכללהבטיחעל-מנתוזאת-נים
לרצו-בהתאםרקלאהמסויםלמקצוע-הספורט

היותוועםגופומבנהעםבהתחשבגםאלאנו,

למק-הדרושותוהתכונותהסגולותאותןבעל

המתב-בחירההשונים.הגופניהאימוןצועות

בל-החיילשלורצונוהטבעיתהנטיהעלססת

מספקת.איננהבד,

חייליםלמשיכת-חבליתאימולמשלכך
ובעליכוחריכוזשליכולתבעליכבדי-משקל,

כושר-הס-ובעליזריזיםחייליםסבילות.כושר

קבוצתיים.למשחקיםיותריתאימומהירתגלות

גוףבעליחייליםלמייןישהכדורגללמשחק
יירתעושלאתוקפניתרוחובעלינועזיםאיתן,

ית-לכדור-עףלשחקן.שחקןביןקרובממגע

ככל-האפ-גבוהיםמהירי-תגובה,חייליםאימו

הנחתהויכולתלגובה,נתירהכוחובעלישר,
בללהתחרותיכולצבאיב"קרב-חמש"ביד.
3במשךיחידתו-במסגרתיתאמןאשרחייל

הכלו-במקצועותהתהמות,מועדלפניחדשים

זו.בתחרותלים

והאמצעיםהציוד

לרשו-העומדהציודכיידאגהטובהמאמן

לכך,נוסףהשנה.כלבמשךכראוייישמרתו,
ביזמתו-הוא,מתקני-ספורטהקמתעלישקוד

כדור-עף,מגרשיהיחידה.חייליעבודתבעזרת
חייליע"ילהכשרהניתניםוכדורגלכדור-סל
אנומיוחד.כספיבתקציבהכרחואיןהיחידה,

צה"ל.בבסיסיזהבשטהרבותלדוגמאותעדים

לסיכום
ישהשוניםלמשחקיםנבחרותלהכיןכדי

בהמתוכננת,שנתיתבתכנית-פעולההכרח
ה-בצורההשנהכלמשךהקבוצותתוכשרנה

וב-ומרוכזות,קצרותבתקופותולא-נכונה

ניכרותהשליליותשתוצאותיומבוהל,אופן
בתחרות.אח"כ

רובשבמשךלתופעהלפעמים,אנו,עדים
פעולהשוםביחידהמתקיימתלאהשנהחדשי
הגופני,והאימוןהספורטבשטחלשמהראויה

שלגאותומתעוררתה"אליפות"לקראתורק

נכוןלו.לקרוץמתחילה"גביע"כאשרהמפקד

אשרהוא,מהנהדברה"גביע"השגתכיהוא,
ליחידה.כבודאתומביא

ה"גביע'לאברור:באופןזאתנגידאך

הממוש-והאימוניםההבנותאלאהעיקר,הוא

לק-המתנהליםכולהביחידהוהשיטתייםכים

העלאתאתםמביאיםואשרהגביעמשחקיראת

עםויהדבאימונים,העוסקיםאלהלכלהכושר

כולה.היהידהרוחלהעלאתתורמיםזאת

א,
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?למכונהאדםביןמה
בעוצבת-שריון)נפגעיםזפינו*

התמרוןתם"המאלףבמאמרוואלאךאל"מ
בעוי"היתרביןכותבק"ל)מערכות""(הגדול"

בלתי'מאמץלדרושלעתיםניתןשמבני-אדם

דוךלךאין-במבונותכשמדוברהרירגיל,

קבועה".בתדירותלהזינןאלאאחרת

?למכונההאדבקהדומה
'

ביןהשואותלשמוערגיליםאנואחתלא

אנותמידשלאסבורניאולםלמכונה,אדם
לדעתי,זו.מהשואההלקחיםמלואאתמסיקים

ומאי--מסוימיםבמובניםלמכונההאדםדומה

דרו--האדםכןכמכונההם.שוניםגימאדך

שלמנונהכשםכלומר,להזנתו;אמצעיםלושים
הפ-לשםבהלקיהוטיפולמיםדלק,דרושים

התקין"תפעולו"למעןהאדםזקוקכןעלתה,

וכשםנפשו)ולטיפוח-ולטיפוללמזוןלמים,

כןודלק,'מיםבהיעדרתופעללאשהמכונה
בכמותמיםקיבללאאשרהאדםמלפעוליחדל

ובמועד.מספקת

ומת-רוחבעלשאדםיודעיםאנואולם

מג-עללהתגברלעתיםעשויחזקורצוןגבוהה

בןלאמסוימים.בחומריםמחסורשלבלות
עליהתשפיעלאציונות""כל-המכונה'

רגי-ובזאתדלק,ללאנוסףמטראףלהתקדם

אולםלמכונה.האדםביןהשוניאתלראותלים

הפ-אשראדםלדוגמה,כימדויק,אינוזהגם

שכ-ערם-שבגופוהמיםמכמות11%סיד

ולפעול,להמשיךעליוישפיעלאציוני""נוע

אלאדלק.ללאהמכונה.שתדוםבשםידוםוהוא

לחנכוהואלאדם,לעשותוניתןאשרשהדבר
שבוהנפשייםהכוחותגיוסעל-ידיולהמריצו

גםוזאת-שביכולתוהמכסימוםיעשהלמען

ניתןשלאהפיזיולוגיה,חוקיבמסגרתרקכן

לשנותם.

שבלו-הנפשייםהכוחותגיוסשלהאפשרות

תלויהיכולתו,שלמירבימיצוילשםחם,

הכרתוהיאשבהםוהחשוב-רביםבגורמים

;משרתהואאותהמגובשת'לחברהשייךשהוא
עשויזהגורםלנפשו.ייעזבלאייפצע,אםוכי

בקרב.פחדועללהתגברלחייללסייע

להחלמתוהסיכוייםכילהזכירהמקוםכאן

רגעביןהחולףבמשך-הזמןמותניםהפצועשל
הראשונה.העזרהמוגשתבולרגעעדהפציעה

כןהפציעהלמועדקרובמוגשתשהעזרהככל
הנפגע.שלהמהירהלהחלמתוהסיכוייםגדלים

נפגעיםפינויהדרמות

?רכבלפינוי
הנפגעיםפינויאתלדמותאפשרותאין

רכבפינויאםרכב.לתיקוןאורכבלפיתי
המקריםכמהביתהרילהשהותו,לעתיםניתן

להרעתלגרוםעשויהבשדההפצועשלהשהיתו

למותו.אףולעתיםהנפגעשלמצבו
הצמדתמחייבתבשוהנפגעהשהיתבייצוין

הנפגעכי-לנפגערפואיוציודרפואיסגל

כןלאבמקום-שהי.תו.רפואילטיפולזקוק
להשהותהאפשרלעתיםאשרשניזוקה,המכונה

לפינויה.עדפיקוחללאבשדה

בנפגעיםטיפול

בעוצבת-שריוןופינוי

בעוצבת-נפגעיםפינויעללחשובבבואנו

הנ"ל,מ'הגורמיםלהתעלםלנואסורשריון,

לנפגע,הראשונההעזרהא.-:כאןשפירושם
הפצי-למועדקרובהאפשרככללהינתןצריכה

מוקדםלהעשותחייבהנפגעשלפינויוב.;עה

דיהוי.וללא

הרפואיהסגלכילהבטיחעלינולכך,נוסף
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שיהיהאלאהפצועים,אליוצמדלאהיחידהשל

המתקד-כוחות-השריוןאחרילדלגבאפשרותו

מים.

נפגעיםפינויכימסתברלעילהאמורמן
הליקופ-ידיעלשייעשהטובבעוצבת-שריון,

להתעלםאסוראולםנך,עלחולקאיניטרים,

-:והןהליקופטר,הפעלתשלהמגבלותמן

הלי-שלהנדרשהמספראתלהבטיחישא,

עוצבת-לכלנפגעיםפינוילמשימתקופטרים

;שררון
בשליטהמותניתהליקופטריםהפעלתב.

;באויר
מזג-בתנאימותניתהליקופטריםהפעלתג.

;אויר
גשק-לאשפגיע-היורדההליקופטרד.

האויב.שלקי
אתאל-תנחמזהוגםבזהתאחז"לפיכך

ע"יאויריפינוישלהשאיפהעםיחדידך",

הרפואיהסיועעללותראין-הליקופטרים

שהיחידהמכךלהסיקאיןעצמה.העוצבהבדרג

בזנבלהזדנביכולההעוצבהבדרגהרפואית
יגיעולאמהיחידההפצועיםכי-העוצבה

אליוצמדהיתידהשלהרפואיוהסגלאליה,
כוחית-אחרילדלגאפשרותבליהפצועים,

עזרה-ראשונהנקודותמוצאיםלכןהשריון.

ואילוהשריוןפלוגתשלבדרגכברניידות

חיל-הרפואהופלוגותהגדודיותהאיסוףתחנות

כדיפיצולשלאפשרותעלבנויותהעוצבתיות
אח.תפלגהשכאשרכךמידותן;אתלהבטיח

הכוה.בעורףהשניהנעהקולטת,
אתהאפשרככללקרבכדיבאיםאלהכל

משךאתולקצרהנפגעאלהרפואיהטיפול
הפצועשללהגישעדהפציעהמרגעהזמן
המטפל.לידי

רומדתא.תא"ל

הרומאי?הספר-המוגןהתפתחכיצד

55(מעמ'המשך(

מרחב-בתורה"לימס"מושגנתגבשכך

ני-שטחעל-פניהמשתרעשלם,הגנתי

בשרידימשתקפתזוהתפתחותרכ.1(
לעיל,המתוארהצפון-אפריקאיה"לימס=

לנקודות-בצו-שונותעריםבהפיכתוכן

השלישיתהמאהמימיהכתיבתלשיןאתהשיהי)
חילקו..."שבצפון-אפריקה,מטריפוליטניהלספה"נ.

ואתואותוהטנתהיטאני,ה"לימס"שלהמחוזאת
ע"יהברבריםפשיטותנגדחסמושלוהכביש
מצדים-ליחידת-מאה".הקמת

ודרום-צואריה.מזרח-שביצריה2(

ובראיטיהבגליההגבולשבעורףרות,

(Raetia))2.אנשיעיבדובנגבגםלמשל
מצ-שבקרבתהקרקעותאתחילות-המצב

היתהמגמתו-לקרקעזהריתוקדיהם.

להגן.מהעללושישהרגשהלהייללתת

את-חוקריםשלדעתםגםקיימתאכן,

התגברהדבר,שלבסופושלפיהם,הים
חייל-שלזיקתומסוימותבפרובינציות

להיל-נכונותועלאדמתו-הואאלהספר

לא-מעטאזסייעהזווהתפתחות-חם

הפול-בפנימערכת-ההגנהלהתמוטטות

שים.

מיוחדים,כאןולעתים-שוערו)(שתוארוהחזיונותהיותכלעם

המסויםלשלב-ההתפתחות-ולתקופתולמקומוכל-אחדוקשורים

אלוכיספקאיןמזה.רחבבכל-זאתהנוענינם-שייךהואאליו

בעיותשלהנתונים,והמקוםהרגעתנאיבמסגרתהשתקפויות,הן
מרחבילמולובת-תרבותנושבתארץעלהגנהשלכמעם-,,נצחיות"

צורותבגלגוליברבריים.ועממיםנודיםשבמיומדבר,שממה
לא-בחלקיםגםאלובעיותשלגרעינןבכל-זאתקייםודמומים,

בן-זמננו.העולםשלמעמים
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המחרךחידושי-וטכניקהנשק
יייאיח9י"איר~יייייעא"9*יייי

בשבת".יאכל-שבתבערבשטרחמי"

לזסותיתיך-מבעור-מועךהמפתח'המתכנן
-שלו:ראית-הנולדבתוצאתבבהא-הנמן
שו'מעיםלאקמעיוהבשיל".שכברבכלי-ושק

נושאךהגייסות-המשוריןעלהאחרוןבזמן

וקלקטןשהנון311-4,החדש'האמריקאי
מקודמו,חדשות)תכונותסמהעודבצירוף(
עומד1957וונימא,זאךהידוע.ן95-4-ה
הדומה-זה'לרכב-נושאאח""גםבפיתוחו

בציודו.לע"עוהיד,וערבותמבחינותלו

בררך-כללהוערז'הכליךק-411-כ.הזמזי

לתפ-קו-משקלמש'ורין,כרכב-וחלי"לשמש

רכבשלהעליוןהחלקשלמבנהואתללא-ספקשקבעוהם-אלהוצרכיםוחבב-סיור".רכב-פיקורשל_קיוים

לעיקרית:תהפוךלאהאםלדעתואיןלו,נועההצדדית""ודליחותשעודאלאשבו.צריח-המקלעכוללזה,

דהיינ.ו,-באס""שקיצוי-שמו-יד71גה"הנגד-טנקיל"מלי-הזין.כרכב-נושאידועים)סיגוליםלאחר(כשתש

כלי-כויוצבבדיוקוכיצדהיכוכךעללעמודבמקצתקשהשבתצלום.הדגםמןללא-רתע".תותח-נגד-טנקי"

בתנאי,-הצריחשלגגועליורכבכיהיןאפשריתסברהחזק..רשף-אחוריכידועהמע'להזה,ללא-רתע

אבטומטיים,מנגנונים,באמצעותוזאתאנשי,הצות,ע"יהכלישלהתפעול-מרחוקבעיתכךלשםשתיפתרכמובן,

נוסף-נקבעתזהכלישלהגבוההוהטקטיתהאופרטיביתנייחתוסגוד.בהיותוגםהרכב,בתוךהנמצאים

חווות.בכוחו-הוא.ונהרותנתריסלחצותביכולתוושושויהצנחהוהטסהניתןשהואכךע"י-זחלנותועל

כוננות-קרב)יטלבמצב(הרכבשלהכוללמשקלוהוקטן,ומונות,מפגיותובתחבולותבאוומיניומ,רב,לשימוש

במים.ק'מ"שכו-614ביבשהקמ"שכ-65היאשלומהיהותקהמכסימום,טון.ל-6%עד

ה"טרסן"

דו,מה,בהתפתחותה.דוהרת""שממשאלא-במקוםדו'רכתשאינהבלבדיולאהצבאיתהטכניקה

ה"הוק"-לגייסות-השדה,שנועדוהקל-יחסית,הניידהאמריקאיהנ"'מהטילעלנתבשרנולא-מזמןרק

"Fiawk")-".("נגד-מסוסית"מערכת-הגנה,"מתקדמיםבשלבי-פיתוחבצבא-ארה"בנמצאתכבריוהנה,פרס

-אודותיהעלהמתפרסםוכלבתצלומה,לזכותאמילוניתןטרםן81ח1(ז")"(;טרפן""ה,מכויההמחר,,ושל

קרוביםלהיותיכוליםאלהשרשמיםמובן(הצייר"שלרשמיו"בגוראלאאינו-מראה-קינים""מבחינת
אחר,אוזהחיוניקטן"פרט"עללדלוגזאתועם-החיצוניולמראהוכלי-הנשקשללמציאותומאוד-,מאוד

שצירופםעיקרי-הנוהמיםהםשיושהכינראההחדש).המכני-האלקטרונישביצורהלמסמר"כלטמוןבושאולי

החלקעליו.המורכבתמערכת-ההבחנה-וההכונה;רכבו;טוליו-:מכלול-תכונותיועלה"טרפן",אתהיוה

דכה-וסוד"מכליאחדנהוכילשערכמובןוישזחלי,הוא:הרכבהוא-שבוביותרוהנתפס-בעיןהברור

הגמישותל?דגריםלהרבותצורךאיןוהאחרתם.פיתוחםעלארה"בבצבאעתה.שוקדיםכהאשראחיד"
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שכושר-התחפתכמובן,החדוד.הנ"מלכלימקנהנושא-גייסות-פחם.ורין,דמויכזה,ונבאשרהמוחלטתהטקטית

ובמזהו-כאפס-צותובשבילאףרב-כל-כך'אינוקל-שבקלים,שריוןלולתיוהיכולשלכל-היותרכזה,כלישל
-מזהבזריזותו,להיותכנראהחייב'כזהכלישלשעיקר-נט'חונואלאשלו.מנגנוני-ההכונהובשבילנשקובשביל

בענף-הטיליםהואגדולוכללהיותאךהרבה;אותנומלמדת.התמונהפיןלטיסיו-אשרמזה.ובקוטנו-היחסי,

מסוומים:לפנינופיתוח,וסיגולמאווביכאןהקיים-הרייתכןשלבסיסועזהתדםאתתמידלפתחצבא-אהה"בשל
מןחחדותחומר-מוצק.ע"ימונעיםהםביהואכמפורשעליה.םהידועלעיל.הוזכרשכברהלהוק",של

ההןעצמםהטיליםשלהןהתכ,ונות,
וההכונהחיפוש-המטרהמנגנונישל

תיאורמתוךבעצםנרמזותשלצדם,
להש-"-נוצרו:שלשמםהתפקידים

וטלקצרי-טוחורקיטותטיליםמיד,
רבי-טקטייםמטוסיםרכןדאויב,'

מבזיקים,מפציצים,,אשרשלו,בצעון
לעמדותבסמוךמסייריםאומטרידים

ש-ההגדרההקדמי".שבאזור-הקרב

ה"נגד-בתפקידם,לטילים,ניתנה
לאותולמדיבעצםמתאימה(טילי",
האמריק-ברקיטה-הבליסטיתמעשה

נת-עליו'אשריוחנן-הישר""אית

-לנצרבים:שבועותלפניבשרנו

מעשה-הושמדהזורקיטהכאשר

ש-(נ"מטילמעין-זה-ע"יראשון

הג-כילשערוישהוק");"היהשמו

שללתכונותיושהתאימהזו,דר,ה

גםלמדיהול,מתהושר",יוחנן"
בידי,המצויהםדהמהמסוג'כלים

לכלי-טיסהןכאןהכדנהכילמדיברורהרירביןהבצעון","ומטוסיםאש,רצבא-ארה"ב.שלאפשרייםיריבים

כיכך)עלו'מזכללע"עניתןלאכיאם(מאודיתכןלפיכךלמנמיכי-טוס.במיוחד)ואולי(והןתגביה-טוס

ארוזים-,מראשיהיוה"טרפן"טוליכייצוין,ו"רגילים").-גרעיניים(סוגיםמשניישאר-:rD1אלהלטילים

העיקריותהסגולותאחתכצנורות-שיגור.אףאלאלטלטלתו,כמיכליםרקלאשתשמשנהקלות-משקל,בתיבות

מסוימותתכונותימציאותעלכמובן,מבוססת,זוסבו,להתון-תנועה.מדויקיריהיאהחדשהנ"מ'לכליהמיוחסות
הרכב,גג""עלהמוצבהמרבב-ע'ל-צירו,משטח-השיגו,ר""גםבוואי,נמנה,אלהתכונותובין-וברכבבטיי

גייו.-(ואחר)ראדאר(בציודזוסגולהמתגלמת,שמעל-לכלברוראךוהמפקד-המפעיל.הנהגשלמושביהם,מאחרי

להכונתהרבההתורםה,אלקטרוני,ובמחשבהרכב,שלירכתי-הסיפון"",מעלהמתנשאב"תורן",המשולבתטרות,
ביטויםאתשישנן,הידיעותלפימוצאיהמ(15~0")"(והכינהטכניקהשלגדו'לוםהישגיםשניועודולבקרתו.הירי

עמו,נושאהואאותהטיליויטלמנת-היסוד""ושלעצמו,הרכבשלהבלחי-נמנעמשקלואףעלא.:ב"טרפן"

תוטס,להיותבשבילקל-דיוהריהו-הציוד),לה'פעלתתיצר-חשתי,התקןוכן(שהוזכרהציידכלבתוספת

איששלביכולתוקהיהב.;אזררי-קרבלתוךמוצנחלהיותכשבילואףבהליקופטר,אוקבוע-כנף""במטוס

נהג--שניים:בןצותטרפן""כלישאכרגיל,ל"טרפן".אשרהחידת-הירי"שלכמפעילהלש'משאחד

ולזינו,לכלי-הרכבמפקד-שלישיגםאלהעליתנסףהצו,רך,,במקרהומפעיל.-אלחוסאי



החמושבעולם
קאחדlWU~תוךשניםינפ-'11'18

החדשההתכניתמבשרתונצורותגדולות
אשרהאמריקאי,הצבאשללשידוד-מערכותיו

מיד(המושכיםדבריםשלושהבה
תשומת-את

התכ-שלתוכנהעצםבמרבן,ראשית,-:הלב

שמהי-ולבסוףהמיועד,זמנהשנית,;נית
-הקצרומן(הכבדאל-הקלמןנלך-נא

התכ-שלשמהיהיהבעבריתהארוך-יותר).אל

הכונה,אךמומר".":במקצתדו-משמעינית

ל"ארמיהאםכילענינים-שבדתאיננהכמובן,

ב04נ([ת"(,Army")blobileמובילית"מודרנית

המבטאהוא*והשםנייד",חדישצבא"דהיינו

אנשי-ציבורשלתמצית-שאיפותיואתנאמנה

הןלהקנותאלה:בימיםהאמריקאיהצבא
מלוא-אתלעצמם,והןהרחב,האמריקנילציבור

-הואחדישצבאצבאםאמנםכיבכךההכרה

האפשרית.הניידותמלואאאבשבילוולפתח

ע07"-הואהתכניתלהתגשמות'המועדאך
יהיההתכניתאתכייפוא,~וברור,1965";

להגשיםואח"כ-בקפדנותלערוךהכרח
שלבים-שלבים.

הפעםזו?תכניתשלתוכנה'מהוברם,
ובגלל-בתכלית-הקיצוררקנציינו

כך.
גם

סוגי-שתשתכל,ראשיתשיטתי.בתיאורלא

משורינת,רגלית,(כיוםהקיימיםהדיביזיות

ה"בינו-הדיביזיה:בשנייםיוחלפומוטסת)

שתישלהפנימיבמבנהוה"כבדה".-נית"

ל"רג-יותר,אופחותהמקבילות,(אלוריביויות

מוסטותשהרי-כיוםשלול"משורינת"לית"
גם-יחד)השלתיםהעיקרי,בחלקןבעתיד,תהינה

הרבההואיהיהשכתוצאתםשינויים,יחולו
כיום.ובהנומכפיהשתים)בין(מקביליותר

שבדי-הקבועותקבוצות-הקרב""חמשלעומת

בעליפיקודי-הקרב","ושלושתביזית-הרגלים,
ימנהשבדיביזיה-המשורינת,ההרבב-המשתנה,

חמישההחדשיםהדיביזיותסוגימשניאחדכל
פיקודי-קרב""

יהיהאלהשלהרכבםואף;

כ"א.איש1900עדמ-1500-:יותרמקביל""

יתבטאשבמבנה-היסודיואחידותלעומת

ה"כבדה*שלדיביזיהבכךהשתיםביןההבדל

מבדרכב-משוריןשלרב-יותרמספריהיה

משור-ונושאי-גייסותארטילריה-משורינתכולל(

מכסתחמיההדיביזיותבשתיאולםינים).
המקבי-שבסוגי-הדיביזיותמזוגדולההמנעים

מספריגדלובשתיהן;כיוםלים
כלי-הטים

הדמיוןאךמכפליים:יותרשלהןהתקניים

שליחידת-היסודבתוךגםיתבטאבמבנה
לכ"איהיובשתיהןשכן-החדשותהדיביזיות

שליותררבותפלוגותפיקודי-הקרב""מחמשת
המצו-פלוגותחמשאותןמאשרדרג-מסתער""

ב"קבוצת-הקרב".כיוםיות

אפשרבמבנהאלהלשינוייםהסיבהאת
ניידות"כיהאומרהכלליבציוןלמצואאולי

לתצפיתיותררבכושרמוגברות,ועצמת-אש
יאפשרומשופרת,ושליטת-פיקוד'ו"תשגחת",

ו"פיקוד-קרב"-הכוחותשליותררבפיזור

מרחבבאותואזור-הקרבבתוךאזיחזיקאחד

השניהבמלחמת-העולםהחזיקהבוכמעט,
:פרדוכסלכאורה,לפנינו,שלמה".דיביזיה

-קבוצת-הקרבי"שלההרכב-המספריהגדלת

4-5לפניהוקמהשזו-עצמההעיבדהאףעל

לגביהמטרהאתלהקטיןהרצוןבגללשנים
ראויכזאתשבתור(האויבשלהנשק-'האטומי

ל-ולעשותהשלם)רגימנט-רגליםאזעד

הרב-עוד-הפיזורשהרגשתאלאכדאית"-פחות."

אףוממילא-העתידה,בדיביזיההצפוייותר,
אתאוליהנותנתהיאשלה,ב"פיקוד-הקרב"

עד-כמה-לעשותכנראה,הכונה,'-התשובה:

פלוגה-מוג--לשעריש(הפלוגהאתשאפשר

שתימצאכדאית-פחות",מטרה"לאותה.ברת)

לתפעול-הקצרהההתכנסותשלפנימצבבכל

מחב-על-גרעיני""במרחקשלאחריה,אומרוכז,

הידיעותמןלראותיהיהמאודומעניןרותיה.
במשךתתפרסמנהודאיאשרהמפורטות-יותר

זו.סברהתתאשרבאמתהאםהזמן,

אשרהזאת,התכניתכל-:גדולה-מכלאך
ה"אישורכנראהלהניתןכברהכללייםבקויה

נמצאתשכן!"א'תכנית"אלאאינהמלמעלה",

ווו-"ב'שמומךתכניתבתהליכי-הכנהעתה
האמ-למיניסטריון-הצבאמוגשתלהיותעתידה

דוחקתהמורהאכן,1961.בראשיתריקאי

אלה,בימינותמורה
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החמושבעצלם
משנהמהר-] ?גדודשרגליםבעצמתהם.יטעןהרן!בה,י4-/1ןן

הפךטרםהנודעהשביצרירובה-הסער""
רפובליקת-ההרים.בצבאל"מציאות-של-שוט"

רחבבקנה-מידהבהכנסתויוחל1960במשךרק
יסתייםלאאשרתהליך-שלמותלעוצבות

לעמודיהיהמן-הראויכיויתכן(1964לפני
זההנהגתותהליךפרטיעלב"מערכות"עוד
מדרבנתבינתייםבפני-עצמו).נושאכעל

שביצריגדוד-רגליםשלעצמת-חימושוהשואת

האבטומטי-למחצהרובה-הסער""הנהגתלפני
להנהגתאבטומטי-בשלמות)להיותאףוהעשוי(

בעצ-מהפכנית""לתמורההגורםהחדש,הכלי
יחידת-הרגלים.שלמת-אשה

המספראתהמציגהמאלפת,טבלהוהרי
חיילי-מאהלכלשוניםכלי-זיןשלהממוצע
:רגלים

שלבגדת-רגשם

קרבינימ-תת-מקיעים,
מקלעים-אבטומטיים,

תק"בימקיים,
ממשים-רק,מיין

מהגמות

--

אבטוהטיים-כלי-זיןנ"טתותחים

בהעדצבא-שכיצריה
לאחרצטרשביצויה

יוב"סער""ב-90שיצותו

פלוגת-הגליםלכל

הסוביטיהצבא

ארה"בצבא

151.4

41

652

861.2

0.5

2

1.7

3.2

0

%4

אתמכנה-משותף""לידילהביאננסהבאם
נגיעאזכי--העדניםבצבאותיחידות-הרגלים

עצמת-האש
לדקההיחסילכוח-האשהבאהההערכהלידיהרובים-האבסו-המקלעים,כלשל

כלהופעלואילו(תיאורטית""אששלכבסיסהללו,והחת-מקלעיםהקרביניםמטרים,
כלי-הזין

שליכולת-הירי-לאישביןמציאותיתלהשואה
-:וברציפות...)בבת-אחת

יריות63,5כהעדגומביצ,ריה
ה.נהגתלאחרבשביצריה'

יריות112רובה,הסער""

יריות108בהה"מבצבא

יריות146ארה"בבצבא

יריות76.5

יריות155

יריות101

יריות104

ו,לא-בטבלהשהוכללוהאחריםבצבאותוומטבלהבנקלייוכחלועינייםאשרכל
מעמדומכללייצאהשביצרישחיל-הרגליםבלבדפלוגות-שלחימושןבתלואויושלםכאשרכי

שאףאלאלעצמת-אשו,באשרשבעברהנחותובמידה-ב"רובי-הסער"השביצריותהרובאים
עתירות-האשביןתהיינהשיחידותיולכךיגיענוספתמקבילההתפתחותבינתייםתבואשלא

שבעולם.ביותר
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הדים"*

סוכלוכברהאמנם
אויר*אויר?עילינהב*ות

רבת-מש-והנהיתכןאשרידיעה,

ו)כנכונהתתגלהרקאם(מאודמעות
המדובר-האמריקנית,בעתונותהופיעה
סטיד-"מסוגאויר-אויר,טיליבאותם
ע"יכשנהלפניניתנואשרוינדר",
ה"סיני-של-חיל-האוירלהטוסיארה"ב

לידיש'הביאושהםאזנודע;פורמוזה"
סיניים-"מטוסי-"מיג"וכמהכמההפלת

שלטייסיו'DDבקרבות-אוירשל-פקין"
:מסופרכךוהנה,צ'טנג-קטי-ש'ק.

קרבות-אוירעלבלתי-רשמיותידיעות"
הסינייםהטייסיםביןהאחרוןבזמןשהתנהלו

מעוררותמזה,והלאומנייםמזה,הקהמוניסטיים
סין-של'שבחיל-האויריתכן.כיהרושםאת

תכ-אמצעי-נגדנתקבלו,אופותחו,ה,עממית'
טילי-,סשידוינ-שלפעולתםלסיכולליתיים
השפעתע"יהמופעלראש-ביותי,בעלידר"י

האינפרא-אדומות".הקר~יים

שתתאמתנהבמקרה(לדעתאיןכמובן'
המילה"אמנםזוהיהאםאלה)ידיעות

אמ-ביןכזובתחרות-המצאותהאחרונה".
שלנוספיםשיכלוליםלביןצעי-הנגד

ידלנחשקשה-עצמואמצעי-הקרב
על-יטנו,אךהעליונה.עלתהיהמי

זה'ראשוןבגילוירבעניןכל-פנים,
אמצעים-מסכלים,ש'למציאותםלעצם

קליעיםפגיעתמפנילגונןהעשויים
ומה-אינפרא-אדום";ביות"ע"יהמונחים

להש'ישיתבררבאםכזו,ש'אפשרותגם
אפשרו-VDגםודאיתעידעובדתי,יסוד
ה"אינפרא-הראיה-הליליתסיכולשליות

הסתתרות""ושל-האויבשלאדומה"
מפניה,מחודשת

איחש-ך%91י("4ולעזי"_%%
תי.קמ"ק3(ק"רה"קרי11('

pp~rגץ.:
4ם
196119571953
שט65**י5מש

%le'OICNע(64

עצמתהמהי
?תורכיהשל

הגנה")אוהרתעה"(האחרוןבספרו

לידל-הארטב.קפ.אומר
עצמת-המגןעל

:תורכיהשל

מתרסיםבעלתארץלההעניקהטבע"...
שמונהצבא-עומדעלנשעניםוהללו;חזקים
בכעשרים-והמאורגן-אישל-400,000קרוב

ה-הסוגמןששבערךמהןדיביזיות,וחמש

בשלמותמצוידותעדייןשאינןהגםמשורין,
עצמםהוכיחוהתורכיםכנדרש.הדישותלאואף

הלא-רחוקובעבר-קשוחיםכלוחמיםבעבר

עתהנמצאהצבאבקוריאה.שוב,זאתהדגימו
בעזרתהמתבצעתמודרניזציה,שלבתהליך
ישאבלגידולי.מ,כאביסובלהואאמריקה..

-בהגנהמעמדלהחזיקמסוגליהיהכילחשוב
שבו".החזקהצדהיתהמתמיד,שהיא
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וטכניקהנשקחידושי
בגב"עיניים"

אכ"מ-כבירטקטיערךבודאי,קושנועדמכשיר

בואובארה"ב.האחרוניםבבחניועתהעומד-נישא-עי-גב

מכ"ש-(h'OWהאהתיאכ"מ-הרגליםהופעתאתמבשר

ולתפעללטלטלאנשיםשנ'דהושיםלע"עאמנהפלוגתי?).

מוצג%בלב.דהיא-המיטלטלת'תחנת-הכוח""שכןאותו:

נישאהמסךרא"לויה,אחד,הנושא-הרגלישלגבועלבתצלום

להקטנההאפשרויותעתהנחקרותשני.איששלגבועל

לטענת-כעתכברעכ"פ,הכלי.שלנוספותוהקנה
קסדה-פ'לדהכללגלות"ביכולתויש-מהמחי-מכ"מ

מכשירילשכלולמאמציםנעשיםוכידוע,בטוחו";המופיעה
אוגחונים,הנעיםאנשיםגילוילצו,רךגם-מכ"מ-השדה

זוחלים.

גרמניכלי-'הפר'
בשניםושוכללופותחואשרלהיאי-שדה,המותאמותמכונות-חפירהשלהאחדיםהטיפוסים,בצר

המדוברצבאיים.לצר,כיםלשימושהמתאים,מתוצרת-גרמניהמכשיר-חפורהגם,עתהע'וצבבארה"ב,האחרונות

-דאיימלך-בארץ""מפיעלישלאימהותו)")"המכונה(התכליות"לכל"רכב-נוציא-,וגורר,שלבצ.רוףהוא

מיכל-החפי,רה""ד"מאג"."חברתשללמחפריםבית-החרושתע"יעתההמופקגופו,התקן-ה,חפירהושל

שונות.בתצורה%,הואמצוישכןליטר,200עדמ'-100להכילעשויהנ"ל)ה'רכבאלהמתחבר'(ההתקןשבקצה
20עד10ההיההבצעוןכימניחיםתקינים,ותשי-עבודהבמצביםמטר.2.90-מכסימליעומק-חפירה

הידרו-חיבורבאמצעותמתבצעת,הרכבשיlulanע"יההתקןהפעלתהקרקע.טיבלפיהכללשע,ה,ממ"ק

סמו'כות-מתארכותשתיעלגוף-הרכבאתלהשעיןניתןחפירהבשעתנפרדות.משאבות'שתיע"יסטאטה

התקן-החפירהאתלהציבמחוספס","בשטחהמאפשר,דבר-לחוומהןבכ"אלהשתמשגםשניתןהידראוליות,

בכךלהתחשבמבליאנכילתפעול
אותה-שעהעומדבדיוקמצבבאיזה

ברבבלהשתמש'נחוץבאםהרכב.
מספרעל-ודיניתןלצרכי-'הובלה,

כולוההתקן,אתלקפלתנועות-יד

;הרכבשלמדףקהטעי'~ה.אל

ההחקן-המ-יפריעיאזהובמצב

שלהעורפולוו-הגריההקופל
יהיהשניתןבאופן-ה"אונימיג"

בתוראףבוולהשתמשלהוסיף
רכב-גרירה.

ולז-י,,.,ן;-[.יזן;.
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צלחות""מטפלותארה"בגם

בעיקר,ו-של-דב,ר,להם,היתה-מערכוה","לקוראיבעברשהובאואפריקאייםכלי-רחף""שלהנסיונייםהדגמים

מבנה-הדיסקוס.'שםהוזנחכידברשלפירושואיןאך62(ועמ'95עמ'קכ"ובחוכ'כמו(פירזתשלצורה

זהלמבנהישנןכימקובלעיגולה-של-צלחת.טהרתעלהוא.כאןהניתןשבתצלוםהדגםאדרבא,

הוא,מקלשכןרבות,מעלות
מהירותהשגתעל"בין-השאר,'

אולם,מוגבלים.בגבהיםרבה

מטו-עללםשידועלמהבדהמה

ה-הבעיהסרההמראה-האנכית,

היאכאןהמתיצבתעיקרית

קצב-משפוחת,היציבות,בעית.

עתהמרביםרעל-כן,;התנועה

ב"מנהרות-הנערכים(בניסויים,

טרםמלאההצלחהענקיות.רוח".

סבוריםזאתעםאך;הושגה

עלעדייןהעומדותהבעיות'כי

אינןהעיגוליכלי-הטיסשלדהכו

למתוון.בלתייגיתנות

?דוגיתאמרחפת""

הלוגיסטיקהבתחומימהפכניותתמורותהמבשריםהאותות-באופקמן.הם-טפ"נות-מרחפות""אורכב-רחף","

הוקדשהכברהאחרונותה.שניםשיזולמגמת-פיתוחמכשולים").,מעלדליגה"(והטקטיקה)!היסעים'!אספקה(

נצטרפוכאןהניתןבתצלוםלר,וב.וחדשותחידושיםנשחדהומאזאךקכ"ו).חוב,(כ"חערכות"מקפתסקירה
הנובאןהמוצגמתוצרת-בריטניההכליכאלה.חידושיםשני

למשל,ה"םפינה-המרחפת",ימןבהרבהזזי)גם-וע"כ(קטן

לשדותיאנגליהמעל,בריטיים.חיילי-גוארדיהוכמהעשתים'שנשאה

שימושראשיתמבשרגםהוא'אךהאנגלית".ה"תעלהומימי

שבמערב-.אפריקהלקאמרוןלא-,מז'מןהואנשלחשכן-מעשי

מהמעלו,הואבלבד,מ'6-קוטרובשירות.שייבחןעל-מנת

שלבגובהאותוהמחזיקמכונית-ספורם,יטלרגילמנועע"י

המנועמספיקשכן-ה.מיםאוהקוקעלסנימעלס"מ30

משקלזה.בעוביהנדרשת'כרית'האוירד"'אתליצוף'בשביל

ולגלגלולדחפומתןהיחמוריבשעתבערך.אחד,מטון-הכלי

לטייסמקוםישנוזהאויריבכלי-רכבועירים.גלגלים6בעז,רת

אנשימ.שניולעוד
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מוגבל-רתעכלי-המושיטיה,,תותחחהגרעיני"

ב"מערכות"(זהבמדורצויןכבר
הסו-כלי-הירי96(עמ'.ק"ל,חוב'

כ-300הגדול,ה,ממונע-הזחלי'ביטי

לפימתאשרת,עתהקוטרו.מ"'מ

המדוברכיההשערהמקורות,מספר
ונ,רחה,(בכיי-מונע-ייא-רתעהוא

במידה.כאלה,שבכליםהנוולשהוא

שקוטרוכמובן,כה).עדשנוהעו
קוצרולעומתהקנה,שלואורכו
עליוכי'-הרכבשלהיחסייםוקוטנו

ע"יגםשנתאפשר,דבר(נישאהוא

עור,רוהקנה),שלקירותיוזקות
שעתהאלאכוו.השערהמלכתחילה

התפת-חלהמגמהבאיזוגםמתבהר

-:האחרונותבשניםמסוימתחות
בכךמוגבל-רתע";'"כלימםכי-ללא-רתע""קנהאינ,נו,כיום,הסובימיבצבאהמקובלבגוגולוזה,כלי-יריה

בשנתכברב'מצעדי-הצבאהופיעאשרזה,תותח-גרעיני""נשלראשוני-יוותר)-כנראה(אחרמגלגולהואנבדל

הטכניים-השיקוייםהיומההשאלהכמובן,מאוד,מענינת,מ.ובהק.חסר-רתעכליהסימנים,כללפיוהיה,1957

היוכאלהשיקוליםכימהנמנעלאעכ"פ,?תנגבי-רתעבכלי-יריה11,בחירהלידיהביאואשר-והטקטיים

גרעיניים.פגזיםירישלבמצבים,וב,יחודזה,לכליתספיקטוחל,הבטיחבצורךכרוכקמ

ניידפשרשינג""טיל

אתלהחליףבאאשרפטרשינג","הטילשלפיתוחושלכיעלהידיעותאתלזכורללוליםמערכות""קוראי
שבטיליוארוך-הטוחהכבד1960(בפברוארהמוצלחיםניסויולאחר(מעתהשיהוההואואשר-ה"ר"דסטון"
קילהמטריםמאות,שללמרחקומועף-רב-מחץגרעינימטעןנושא-:צבא-ארה"בבידיאשרקרקע-קרקע

טוחי-יריגםבשבילולקבועניתןכיאם-ק"מ")מ,-200למעלה"-הרשמיותהידיעות.לפיגם(אחדות

נ.יידותואךשלו.הגדולההאופרטיבית"ה"ניידותעובדת'אתממילא,קו.בע,זהטוחוכדרוש.קצרים-יותר,
xM))474-החדשכלי-היסוד-הז,חלי""-:שלוהרכב-הנושאע"ימכרעת,במידהלו,ניתנוהשקמיתוזריזותו

תנועתעלחמוריותהמכבידיםאלהמסוגחסרי-דרכים,שטחיםפניעללשאת"נועדזהכליצבא-ארה"ב.של

-מזהיותרלשאתהואיכולבפועיטון).כ-514-עצמוכלי-ה.רכבמשקל(טון"5%עדבמשקלכשארכב,

-או,רכובה,כ)-10והלא-קטןרב-'המחץפ"רשינג""אתעכ"פ,אז.יור'דבצעו'נו,אך-טוןמ-7למעלהאף
-עצמוהטילאתנושאשבתצלוםה'הכבותמרינות.ובזריזות-במהןרותלשאתהוא,יכולקוטרו)מ'כו-2

;גם-יחדוכמשגרכמזקיףכ"אריזת-טלטלה",:תכליותישישלוהמשמשלמדי,פשוטשמכנהוהימתקן,ואת
נשעןואזיאחורנית,הואנשלף'הורילצורךאךירכתי-הרכב,עלבדרך-כללמוזחהטיל,ממויאשממנוה'משטח

לקביעת-מטרה,המשמשים(מערכת-הטיל""חלקישארואילוהידראוליות.סמוכותבא,מצעותהקרקעעלהוא

מן-הראויעצמו.)xM~-474)דגםמאותונוספים,כרי-רכבשלושהעלנ,ישאיםוכיו",ב)הטיללהכונת

שלכשלדתופ~רשינג",-שלכ"סוסו"-:תכליותשספרשנהעדאחיד",רכב-נושא"הנוזהכלי-רכבכילציין

;יר'ושת-תושייג-אש1
חלקאלאזהואין
כלליתמגתהשל

וכהמ-בצבא-אהה"ב

למרכב-נושא-שך
התו-בשבילאחיד"

הם-מ175בןתח
ה-להוביצר-החדש,

8בןהכבדמתנייע
203אוץנ3אה',
ולטנק-הבינוני'המ"מ,

ך[-59(.הנסיוני
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הדים""

טרנע-אטלנטיבראי-חרבתחתאופיקשלל

שמדהום-מזרחבפיזה,1960,בראשיתהלא-גדול,הההתנגשותהדי

-אחדשלכלנראהאלאלאוקעוממעבראלערהגיעולכנרי,
שללפיקוד-הבטהבית-הספרירחוןמשלו.מיוחדתזוית-התענינות

תצלוםובלוית(א,וקטוברבגליוןלפרסוםלו,בחדצבא-%רה"ב
שנלכדוTfi~'מנביטיגד-טנקי(מטול(הפגזיםאתמ,*כמחנה"),

פורסםכבראלהפגזיםעלהתחתית.חרבת-תאופיקשנתפסהשעה
אמריםובכתבי-עת81"עמ'קכ"ז,ובחוב'כשמערכות"בשעתו

צקל,ון""(אח"כניתןשעונות"-"צקלון""שלקוראיאלאבישראל.
חיסיפו,ר-הדגמה""בלויתמפורט-למדי,נוסףתשורגם87(,מס'

נועדולואש'רכלי-היריהואעצמו,המטולעלסוביטי,ממקור
שבתאהפיק.הנטושותבעמדות-הסורקםנמצאיאואשר-הפגזים'
שלשמעבר-ההואהמכובדהמקצועיבירחוןעתהשניתןהציון

זושתקרית(שבו,ה"קוריוזי"הצדעלנוסףהאטלנטי,האוקינוס
נו~-רחוקה)כהבארץ,כתב-עתשלבעמודיולפתעמשתקפת

או(פגזיםאותםעלהנתוניםאתבמקצתלהשליםהזרמיותגם
כלי-מיןועל-רקיטותהאמריקאים,כביטויאו,-פצצות")"

,נתמיםאותםהיומהמערכות"."לקורשיבשעתםשהוגשו-1MSYי
:נאמרקכ"ז,חוב'ב"מערכות",
אדםע"ימופעלתנגד-טנקים,ליריה'נועדתעל-קליבריתמצצה

קוטך;ףמן82--הפמקוטר;אנ,(]-2--תחמושת;אחד
--משקלס"מ;43--אורך;ךמ,40--והחומרההיףהעב
וכירחון,הציוןבעקבותעליהםיהוסיףעתהניתןומהק"ג00*1

עך-נשקצירוע,היא,יג3ק1132"הרקיטה"1הנ"להאמריקאי
עשהימגרירקםנוספיםנתהמםמספרעאלא;קצר-מוחכיתתיטנקי
ביכולתהלפעול.היאיכולהמסיבות,ובאילומה,יותר,הבבדייוק

עדבעובייטכבת-שריוןמטר100עדבטוחיםישיר,בירילחדור,
כמוכה(בהלהשתמשיתןבלח.-ישירגיריהאילי';מ"מ2000

הרקייה,מטר.ל-160עדנטוחיםפחותים)וחדירהמחץבכושר

הגרמם.אגרוף-השריק""של'נוסףבשכלולצבא-אהה"בלמהמחינראיתה-מטעההחלול",עקדוןעלהמושתתת
שנתפרסםההדגמה"ב"סיפוראחדמשפטשלמובנילתרלשהמתחררהשאר,בץהשמה.מלחמת-העולםמימי

לירי",ש"ההכנהנראהמירה"-.בחרלירקהתכולסקל-ארובהטוראי"422עמ'ים,,ראה(87לס.ב"צקלון"

המתברגתקטנה,נפרדתבקופסההכלולהמטען-ההודף,וטלחיבורהיאהמטול,וטלתפעולכ(למךהנדרוטת
עתהישנוכןאחדות.עמותאלאדורשהאתהו!שמערלהלשערמתןאך;הרקימהשלהעורפיחוקהאל

האחוריחלקהאליהמחרבריםבתעופתךהרקיטהליצובהמשמשיםהקצרים,הסנפיריםכילכךמפורשצען
קנהלתוךהכנסתםעםמתקפייםייבילק-)ע""4כידועייהנועצמהראש-הנפץלערמת--קליברי""שהנו(
הירי.עםמתוכו,מגיחהכשהרקיטהומתישרים-המט'ול

ם



ן:ך,;.ין:
בןגדול,טריטוריאליאך!משלהצ'באירכב-ג'יפיםבמטפחיאוסטריהגם
כוח(אישאלףכ-500עיקוי-ע4בצורתושו,מרלמשל,הצרפתי,ה"ג'יפ"אם

בהודוקייםהיהזהבשםקטן-מאודרבע-הטון"ב"משאיתהריה"מסורתי",הג'יפשלקויו
הבריטי,השלטוןתקופתבשלהי'כברהשוני.ניכרהאוסטרית

החדש,הכוהמוגבל).ה"הערכואךגםבכךישכייתכן,
רבהבמידה.יעלההמספרית'שבעצמתואתלהתאיםרצוןמשום
המבוסס(הווושלהסדירצבאהעלעכ"פ,הארץ.לתנאוהרכב

צבא-העתו-אתיהוהשירות-קבע),.עלמ-"בשטחאףבצעונותיו
לגייסות-הסדיריםתגבורתשישמשדה,לציוז;זכוביותרחוספס"

מצבי-החירוםהםמהלהבין,נקלבמצבי-חגרום.לומאפשרהיחסיוקוטנו

האחרון.בזמןממשלת-הודומתכוננתשלאפשרותםבם-גםולעבור,להשתחל
ל,עוב-"בלי-'רכבבהםקו,מות

הא,מריקאייםהצבאייםבתי-הספרמקיימיםנאהמנהגנתקליםאחרקםרים-בכל"'
משקלובקשיים.

.-
מזה.ארצות-הבריתשלהיל-השריוןובטאון-מזה580

הש-שסיימומהחניכים51קלותוכימצייניםק"ג.400-שלוכושר-המטעןק"ג, 502ל!1',.י'--:י25: 146~41אי~
בטאון-השריון.עללשנהיבחתימההיטלא)ע"ילו.בקיה

*. מ'-1961240באביבתרדהצבאעצמת1939.באביב

כלי-שלחייומעגלקצר:התמורותו'רבות-הבו'ת-אישאלףל-216אישאלף

הטיל-הבליס-בזמננו.זיזייחס-כמובן,כאן,הכו'נה(ובהרכבןבמערך-היחידות

לפנירקרחדסטון","סי.גםהכולליכלל-הכוחות-,המזוינים,ולח-הבריטיהצבא

,תימשוההקטנהאךוחיל-האויר).הציקהמלכותיאת
1952בראשית(שנים8

המגדולכטיללייצורנכנס'ו'רבים.;אישאלףל-165היאהרש.מיתוהמגמה-עוד
צבאשלהראשוןבאמת'הציבוריוהשללא-גדולחלקבאותווהספקותההיסוסים
ןה,בטחוןבעיתעלברצינותדעתוהנותןהבריטית

הקיץיוהנה,-באהה
בטי-האחרווהיפקכברוכוחות-המגן.

יפסקשיצורםאלה,לים
יוסיףהואאמנם,מעתה.זל

ביחידותיולשרת,עוד
כוחות,ayהמיוחדות,מעהב-גרמניהצבאנעלאט-לאט
נקודת-"מפ-לקראתהמתרחב

טילתחתשםשיבואועד-שבאירופהארה",בצבא
המצ-צבא-בריטניהעםגש"

ומשקלו,.במימדיומסורבלכןועל(הדלק-הנוזלבעלזה,
וכן.;מוצקי-הדלק,פטרשינג""טילילתפעול)ואטיאישאלף256מתוךטמצם.

ו"כוכבי"-מחקרלוייניהלשילוחיכבעבר,לשמש,יוסיףהגרמנייםשב,כוחותךהמזוינים
הכלתי--דיוק-הפעולועלר"דסטון""גאותשונים.מראה,אלף.158הצבאמונה
עלו-שלונסיונות-הירימ-61:רקימהלגבישכיחועקומות-ההמי-כשנהעוד

יפה.59תפגשנה..פתחות



מעדגצנ'"י%99'זת9ה
שלבשערוכתובכך-מרגלת"שלסיפורה-אודט"

לגלגולעתההרוכהממר-צרפתיהצעירהעלבאנגליתזהחדשספר
התוכןמיצוימשוםו;בכותרת'משנההישארמערכות")."בהוצ'(עברי

ה"טכניקה"אמ,נם,1מספקתהגד'רה,ומשוםהספר,שלוהנפשי'האנושי

במציאותומעורים,זהסיפורבעלילתהמוצגיםבעיות-.המעשהומכלול

תנועת-שלויקעבעצם,הו.א,,היסודירקעואך;במקצוע-הריגול"של

-איש-הריגול.שלה"שימושית"מציאותו.ברם,ומחתרת'לוחמת.התנגדות

ודאי-החמורותדתביעוחווהאכזרייםמבחניואהגון-הרוגול,ושל
הנוסףהאפשדיה'מקוראולי,ובכך,הספר.מתוך.נאמנהשנשקפים

להםשישהטבעיהעניןעל-וב,נושאובספרישראלאז'רחילהתענינות
הנראיתו,;קטנהבמדינהשהרילתנועות-התנגדות.ע'זרה-פעילהבגילויי

הצו'רךרבזהות,'מערכות-ריגולשלפגיעה-לרעיהבפני'למ,דיכפתוחה
זומלאכהעלמושגים:לעצמןתקנינה,הציבורשלרחגותשכבזתכי

המבחסםשלו;בבחינהגםלעמודניטיבלמען-עושיהדוניועל
מתח-עזוגעיולעומתםליריים,הגעיםגםבישמצוייםזה,ספרקיומנו.אתבהתמדההמלויםהבטחהניים

עמידת-שלזו-לעתיםשפית.וגחבכללותו,ממנו,נושבתלאחר-הכל-רבהטרגיותבווששפוכה

המובן-יום-יום,מעשה"שלאפיתרוח-ולעתים;לתארםאטילווקשהwvaהעוז-'~,לנוכחגבורה

המע.ורר-הרהור,בהםרב-ה"יום-יומנים"תיאוריוגםש'בספר,והזועההמחחרגעיגםמאליו".
הנפשאתהמהסןאף-ויתכןכושר-הראיה.אתהמשחי;המניע-למחשבה,

צוללת,שלופעולותיהטכמיטיהלא...ותו-סיטוריזהו
שלבמוחויקקיימיםאך-טכניתמבחינהאפש,רייםבו,שתוארו
אופינייםכאןשתוארוומעשי-הקרבהאירועיםה'מ:יעים,*אולם,מחבר"."

נאמנה".אותהדאקפיםץל1941,194שביןאמיצהתקופהלאותה
ק'ומנדראז)(שללספרו-הוא,אלו,שונותהנדהותביןלהשליםכיצד

בעבריתהמו'פיעובדו,מוה"עמוקנצלול"הספרבעלבה',אדוארד
תיאורוגם-הומן-מיחמה'גםתהוביהיאד%,מת'מערכות".'"בהוצ,'

ותחבולוה,טכסיסיםקרבות,ומסעות,.אימוניםסדרתשלמציאותי,
התת:מימי",ה"צישלמגמות-פעלוהמסמרתצוללתשלבתולדותיה

חיותדמויות-אתשהמשובץהסיפור,בימים.השלימהאתבדורנוהנדבש
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