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תושביםמסתננים,האזנה,מכשיריאויר,
ידיעותמספקיםאלהכל-וכו'עויינים
הת-המודיעין.על-ידיהמנוצלותחשובות

מקשההמודיעיןאמצעישלפתחותם
היאאךיגדוליםכוחותהסתרתעלאמנם

שלפעולותלבצעשכנגדלצדמאפשרת
היאההטעיהכילציין,חשובכאןהטעיה.

ומשלימהההסתרהמןבלתי-נפרדחלק
אותה.

:שלושהןההסוואהמגמות

קרקעמתצפיתהכוחותהסתרת
עליהם.להגןכריהיריבשלואויר

כוחותאתלגלותיכולהיריבאיןעודכל
במידההםבטוחיםולזהותם,שכנגדהצד
אחרת.ופגיעההפגזההפצצה,מפנירבה
להפעיליטיבובהם,הבחיןלאעודכל
בו.ולפגוענשקםאת

-כלומרהיריבתצפיותשלהכשלתן
שלריכוזםמקוםעלאיסוף-ידיעותמניעת

לרובומגמתם.יעודםגודלם,הכוחות,
שלפרטיהםכללגילויזקוקהיריבאין

בגי-דיולעתיםבהם,לפגועכדיהכוחות
כדימסויים,למצבאופיינייםפרטיםלוי

ולהכ-עליהםחשובותידיעותלקבל
עולותקרובותלעתיםהתכניות.אתשיל

מטרההשמדתעלבחשיבותןאלהידיעות
מאודמסוכנותלהיותועלולותמסויימת,

פר-העלמתאוטשטושלמאמץ-המלחמה.
ממנוימנעוהיריב,מעיניאופיינייםטים

ולהכשילן.התכניותעללעמוד
איפואהואההסוואהשלהשניתפקידה
ממנוולמנועהיריב,תצפיתאתלהכשיל
הכוחות.מערךעלחשובותידיעותקבלת

הגבהמערכיהסוואת
כוחותשללהסוואתםנודעתרבהחשיבות
במקריםההסוואההגנה.במערכיהערוכים

רבה.ביעילותלביצועניתנתאלה
המוצביםשלהאופיינייםהקויםשבירת

הסתרתמוצבי-דמה,הוספתועמדות-הירי,
וכןחרכי-ירי-דמהוהוספתחרכי-הירי

במוצביםהסוואהמשמעתעלהקפדה
להס-לתרוםכדיישאלהבכל-

מןימנעואלהאמצעיםהמוצב.וואת
הרכי-שלמקומםאתבמדויקלאכןהיריב
מטרותעלאשואתלפזרויאלצוהוהירי,

חרך-יריכילהוסיף,מיותרמדומות,

שאינומשוםיעיל,אינובאשמכוסה

שוםלמעשהמתוכהאשהפעלתמאפשר
יעי-תהאלאביותר,ההזקהולואעמדה,

תהאאםתיהרסדברשלובסופולה,
האשכלאתלרכזליריבותאפשרגלויה
נגדה.

ההסוואהשיטות

משנהגותההס'וואה,מטרותשללהגשמתן
ב.הסתרה;א.עיקריות:שיטותשתי

הטעיה.

כו-שלגילוייםמניעתהשההסתרהא.

אמ-ומיתרהיריבמתצפיותועצמיםחות
בשתינעשיתהיאשלו.המודיעיןצעי

:צורות
מסכי-(מלאכותיאוטבעיגורם-העלמה

הסוכנה),ורשתותלמיניהןסככותעשן,
אתמסתיראךלעין,גלויעצמושהוא
היריב.מראייתהעצם

ובצורתובצבעוהעצםהתאמת-הבלעה
אי-גלויהיותולמרותאשרעדלרקע,
בו.הבחין"אפשר

כוחות,קיוםשלרושםיצירת-הטעיהב.
קיימיםשאינםופעולותמתקניםעצמים,
שללעינושנראהכפישאינםאוכלל,

:צורותבשתימושגתההטעיהגםהצופה.
ואופיוצורתוהופעתו,שינוי-החפשה

עמדות(בלתי-צבאילעצםצבאיעצםשל
הנר-טנקיםאזרחיים,כמבניםמחופשות

כךעל-ידיועוד).כמכוניות-משאאים
בלתי-מעניין,לעצםצבאיתמטרההופכים
השומת-הלב.אתמושךשאינו

פעו-אואמצעיםכוחות,ביום-הסחה

מדומות,ומטרותדמייםהקמתעל-ידילות
מןאשוואתהיריבדעתאתלהסיחכדי

האמתיות.מהפעולותאוהמטרות

גילויגורמי
להסתירםאועצמיםלהעליםלדעתכדי

הגורמיםאתלהבהירחשובהיריב,מעיני
:העצםאתלגלותהעלולים

צבעואםיתגלההעצם-ונותצבעא.
:לדוגמהמצוי.הואבוהרקעמצבעשונה
צמחיהרקעעליתבלטאדוםצבועעצם

מת-גונושאיךבעצםהדיןוהוא;ירוקה
צבועעצם:לדוגמההרקע,לגווןאים
כדיבהיר.חולירקעעליתגלהכההקרם

בצבעולהתאיםעליויתגלה,לאשעצם
שמסביבו.לרקעובגונו

ביתרהכהההגווןהואהצל-צלב.
מבדיליםרב,ממרחקנראהוהואבשטח,

סומל.צליביןמוכלצלבין

1971מרע213,מערכות""



בפתחיםהמופיעהצלהואהמוכלהצל
שו-פתוחים,חלונותאשנבי-יריה,כגון

כדיוכדומה.באוהליםפתחיםחות-יריה,
הפתחיםאתלסגורישמוכל,צללמנוע
צמחיה,יוטה,בדהמווא'ה,ריפתותבעזרת
באלה.וכיוצא

ש-מעצםהנזרקהצלהואהמוטלהצל

צל,מטילמוארעצםכלבאור.נמצא
;העצםשלהמדוייקתצורתואתהמוסר

ה-הצללפילקבועניתןובתצלום-אויר

המרוכזיםהרכבאוהנשקסוגיאתמוטל
הצלעלבשטח.

.
להתגבראפשרהמוטל

:דרכיםבמספר
העצםהצבתעל-ידיהצל,מניעת1.

מוצל.שטחבתוך
רשת-מתיחתעל-ידיהצל,הסתרת2.

מע-45שלבשיפועהעצם,מעלהס'וואה

לות.
צורתושביהתעל-ידיהצל,שבירת3.
וכדומה.ענפיםקרשים,בעזרתהעצםשל
העצםהעמדתעל-ידיהצל,טשטוש4.

ודומיהם.שיחיםסלעים,כגוןעצמיםבצד

תלו-וזיהויובעצםההבתרה-צורהג.
העצם.שלהחיצוניבקורבהבמידהיים
א'וושינויהאופיינית,צ'ורהעצםלכל

זיהויו.ועלבוההבחנהעליקשוטשטושה
הדרו-הפעילותמהןלהבהירחשובכאן

ולזהותו.בעצםלהבחיןכדישות

כל,אתרואיםאנו-ראיהוודה1.
90שלבזויתעינינולפניהנמצאהשטח
זהבשדה-ראיהאך;לאופקעדמעלות

לאעודבלרבים,בעצמיםנבחיןלא
על-ידיוזאתשימת-לבנו,אליהםתימשך

ב-תנועהעל-ידי;אקוסטיבאורתרעש

מיוח-התבלטותעל-ידיאוויזואליאורח

בולט,צבעכגוןהעין,אתהמושכתלת
יוצאת-דופן.צורהאו

על-הכרה,מתוךעצםלזהותאפשראך-
הסימניםמןיותראובאחדהבחנהידי

לו.האופייניים
ע'ל-ידיעצםמזהיםאנו-הלרה2.

דמויותעםלנוהמוכהתדמותוהשוואת
מהזדמנויותבזיכרוננוששמרנודומות

אנוזוכריםבעיקרקודמות.
-

סימניואת
עצם.כלשלהאאייניים

באורחבעצםאנומבחיניםקרובותלעתים
הזכו-האופיינייםפרטיואךבלבד,חלקי
בלילזהותו,לנומאפשריםלנורים

דמ-משליםזהבמקרהכולו.אתשנראה
נראים.שאינםההלקיטאתייננו

כתותחנזההקנה-תותחשלחילק:לדוגמה
נזההבשטהמתנועעתקסדת-פלדה;שלם

בשהה-מחפשיםאנווכדומה.כחייל,
בעצמיםשימת-לבנואתוממקדיםהראיה
בשבילנו.חשוביםלהיותהעשוייםאחדים
האופיינייםבסימניםנבחיןהמקריםברוב
במיוחד.שימת-לבנואתהמושךהעצםשל

שלאחדיםאופיינייםפרטיםליצורדי-לע4
ליצוראיפואאנויכוליםמסויימים,עצמים

כשבמצי--עצמיםקיוםשלהרושםאת

אפשרזאתלע'ומתכלל.קיימוםאינםאות
שלהאופיינייםסימניוהעלמתעל-ידי
שלמ-כךבוההבחנהעללהקשותהעצם

ית-לאשלנו,בשדה-הראיההימצאורות

קרומי.גלה

סימניםאותםהם-יאול-4בפיסד.
בשטח,כוחשלהימצאותועלהמעידים

חדשים,רכבשביליעשן,אור,אבק,ובהם
תחמושתמנות-קרב,שלאריזהחלקי

התחפרות.בשעתתהותהקרקעוכדומה,
לאחרגםנשאריםאלהסימני-לואיועוד.

שגילומטוסי-אויבמקומו,אתעזבשהכות
שכברהכוחאתיחפשואלהסימני-לואי

יקשהלאהרכבסימניולפיממקומו,דילג
למנועכדיהחדש.במקומוהכוחאתלאכן
משמעת-עללהקפידישסימני-הלואיאת

ובכלוההיערכותהכינוסבשטחיהסוהוה
עשןלמנועישצבאי.כוחפרוסבומקום
חלקיבלילה,האפלהעלולהקפידביום
לקבורישתחמושתאומזוןשלא'ריזה
ישכןהריכוז.ממקוםמתאיםבמרחק
ולהימנעמתוכננים,שביליםעללנוע

חדשים.שביליםמיצירת

ולפיכךמתגלית,תנועהכל-תנועה'ה.
תצפיתלגבימתיםבשטחיםלנועיש

תעשהשיירותתנועתכיחשובהאויב.
החשכה.בחסות

הרא-החשובהאלמנט-נכחמיקום1.

למניעתרביםיסודותבתוכוהכורךשון,
בחירת-מקוםהמלקוס.הואכוחווקגילוי

בעיותמרביתאתלפתורעשויהמוצלחת
ההסוואה.

שטחהואההסוואה,מבחינתטוב,שטה
:המאפשרמחוספס

ועצמים.בנתקניםשלהגיוניפיזרר*

נשקרכב,שלתלקי,ולואהסתר*
טבעיים.בפרטי-נוףוציוד

תוואי-אוקיימות,גישהדרכיניצול*

דרכי-בתוכםלהסתירהעשוייםקרקע
גישה.

מקורות-גילוי

המשמשיםהעיקרייםמקורות-הגילוימהם
הואשלפיהםמלחמה,בשעתהיריבאת
האופר-תכניותיואתובונהכוחותמזיז

אמצעי-ההס-שלסיכוייהםומהםטיביות,

המקורות?אלהמקורותעללהתגברוואה
בשעתמידעהיריבשואבמהםהעיקריים
:היתרביןהם,מלחמה

;אויריותתצפיותא.

אויר.תצלומיב.
ומגבלותיהםיתרונותיהםאתנבהירלהלן
אלה.מקורות-גילוישנישל

אויריותתצפיות
האויריתהתצפיתטווח-יתרונותא.

תצפיתלגבימתשטחאיןמוגבל.אינו
ל'הבחיןאפשראויריתמתצפיתאוירית.
רכב,ריכוזי-גדוליםבעצמיםבנקל
גדוליםומתקניםתותחיםסוללותמאהל,
מגומה.שהסוואתםאומוסוויםשאינם
לתצ-מתגליםיחידורכביחידיםאנשים

בהי-אובולטיםבהיותםהאויריתפית

שביליביחודשבילים,בתנועה.מצאם
כגוןקטנים,בעצמיםבבירור.נראיםרכב,

בנוגדםרקלהבחיןאפשרעמדות-אש,
הלואיסימניעל-ידיאורקעם,את

מ



המכילגדולמחנה
מאותכמה

רכבוכליאוהלים
כליל,כמעטנראהאינו

למיקוםהודות
נכוניםוהסוואה

וכו-טקטי,בהיגיוןהדמייםמוקמיםאם

אוצמיגיםסימניכגוןסימני-לוואיללים
שמןכתמיאליהם,המוביליםשרשרות
ושינויהזזתםאחר,ורכב'לטנקיםמסביב

להטעותקלולכןוכדומה,בהםכוונת
לז-השובכןבתצלומי-אויר.באמצעותם

עצמיםנראיםבתצלומי-אוירכיכור,

לראותאנורגיליםמאשראחרתבצורה
בעלימפענחיםודרושיםהקרקע,פנימעל

הי-מהותאתלקבועשיוכלוכדיניסיון

שבתצ-הרכבאוהנשקסוגאתאוחידה

המפענחים,אתלהטעותקלוכאמור;לום

מערכיהקמתעל-ידיביותר,הטוביםגם
נכונה.בשיטההדמיים

סתום

מתגלית,ומתקניםכוחותהשוואת
אוירתצפיתבאמצעותכלל,בדרך

אוישותצלומי
כמוסברחפוזה,א9ההאחרתצפית
תצ-וליגח9;עלמקשהולכןלעיל,

ממו-התבוננותמאפשרהאוירלום

עצמיםול9ג9גםולכןיותרשכת

בפיענוחאמוריםהדבשםאולם
כללבדרךהאויר;תצלוםשלשיטתי

חפוזה9ה9לחימהבזמןהפיענוח
חלקלגלותיהיהאפשראיולכן
אםעוד,ומההעצמים*מןגדול

ה-עלהמקשיםבאמצעיטנוקטים

מלוי.

ההסוואה,עללהקפידישכןעל
מאבדותלהימנענוכלבאמצעותה

ל-ונצליח-בהגנהוברכושבנפש
בהת-ולהביסוהאויבאתהפתיע

קפה.

מוסווים"

עצמיםייראואידיאלייםבתנאיםשלהם.
אלףפיגדולמגובהרקעםאתהנוגדים

שמידו-יריה,שוחת:לדוגמהממידותיהם.
600מגובהתיראהס=מ,60"60תיה

מטרים.
היאהאויריתהתצפית-מגבלותב,

לרובהמתקבליםוהפרטיםסובייקטיבית,
אינההטיסהמהירותשכןמדוייקים,אינם

במטרההיטבלהתקונןלטייסמאפשרת
במקריםלזהותן.אובמטרותולהבחין

במ-עצמיםאופרטיםהטייסיזההרבים

להקיםודיכלל.בשטחקיימיםשאינםקום
ית-שהטייסכדיאחדיםמדומיםעצמים

בלתי-מדוייק.דוחוימסורמהם,רשם

אפשרויותעלמשפיעהטיסהגובהגם
לסכנתהסייטנתוןבינוניבגובההגילוי.
שאינודברהאמר,ומןהקרקעמןהתקפה
בפרטיםלהבחיןכדילהתרכזלומאפשר

היאזוית-הראיהנמוכהבטיסהולזהותם.
בהימנעותהעת'כלעסוקוהטייסקטנה,

פניעלטופוגרפייםעצמיםעםמהתנגשות
היפגעותלסכנתהואנתוןוכןהקרקע,
בטיסהזאתלעומתקל.ומנשקנ"ממנשק
לזהותקשהיותר,בטוחהשהיאגבוהה,
יותררבהטיסהשגובהוככלפרטים

בעצמים.חהבחנהיותרקשהכן

תצלומי-אויר

אובייקטיבי,הואהתצלום-יתרונותא.
מדוייקות.ידיעותומוסר
מ-10,000למעלה(רבמגובהלצלםאפשר

מהי-ההיפגעות.סכנתקטנהוכךמטרים),

הפיענרח,הצילום,גיחותשלביצועןרות
האויריהצילוםאתעושה-הדיווח
ראשינה.ממדרגהמודיעינילגהרם

העות-במספרלהכפילניתןהתצלוםאת
לגור-הפצתומתאפשהתוכךהדרוש,קים
הגבלתאיןבטיסה.השתתפושלאמים
מאו-מפענהיםבתצלומי-אויר.בעיוןזמן

אופ-מכשיריםבעזרתאותםבודקיםמנים
קטניםעצמיםאףלגלותומסוגליםטיים,

ביותר.
רקלאתלויהשבתצלוםהפירוטמידת
המוקדבאורךאףאלאהטיסה,בגובה

שאורךעדשהתבחיןכרגילהמצלמה.של
מגובהס"מ))90אינץ'36שלההמוקד
2-1.5שקוטרםבעצמיםמטרים10,000
תל-מגןעםשועלשוחת:למשל(מטרים

שלחוזריםצילומיםעל-ידיסביבה).
שב-בשינוייםלהבחיןאפשרשטחאותו

בהם.מבהיניםהיינולאאחרתדרך
להב-קשהבתצלום-אויר-מגבלותב.

אמתיים,ורכבנשקלביןדמייםביןדיל

סג11 1971מרע213,מערכות""


