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*תשמ"השבט297,
1985ינואר
ןברית-המועצותשלהמיוחדיםהכוחות:ספצנאזל"מערכות"מ"ושנה

8סובורובויקטור
תפקידיהם,הסובייטי,הצבאיהמודיעיןשירותשלהמיוחדיםהכוחותעל

שלהם.והטאקטיקהנשקםוארגון,מבנה2147-0464155%

סואץ,מפרץבחוףפשיטות-שרביב"אסקורט","

זהראברהםמיל')(סא"ל19691ספטמברראשי:ועורךמפקד
'

שי2.-.
נחיתה,מבצעשלהקלאסייםהגורמיםכלאתששילבהמבצע,תיאורדרומיאוריאל"מ

ההתשה.במלחמתמקומומבחינתוהןעצמובפניכמבצעהןובחינתו

-:-----רוז'נסקירחלרס"ןהעורכת:

רצ-ןב4אביתרמשנה:עורך
24בר-כוכבאמשהאלוף,לעתירט2

בשןזיוסרן:שער
המאפיי-המיוחדיםבתנאיםהמשוריינתהלילהלוחמתשלבחשןבותהויד7

בה.הכרוביםהשוניםהקשייםעללהתגברראוישבהובדרךאותהנים

כהןאמיר:ושרטוטיםמפות

ק.בר-אוראביהםן:ל')שקוסובסקיאבינועםאמרים:
32

תפיסהוהצגתהאשבקרתבתחוםהאמריקניתהתפיסהעללערערניסיון
המודרני.הקרבלשדהיותרמתאימהאחרת.

53עמיתאילןד"ר1העתידוהקרבבשדהוטכנולוגיהתבונה
לעתיםמובילהאינההטכנולוגיהפיתוחהדגשתהאםהשאלהבחינת

והמוטיווציה.המחשבהמקוריותלהזנחתדעתעלהםבחוברתהמתפרסמיםהדברים

אתבהכרחמשקפיםואינםבלבד,הכותבים
צה"ל.עמדת

93ולביקורתלעיוןמערכותבמת-וסיפאספרא
ןהבודדתהמטרהמולהבודדהפגז-מתקדמתארטילריה

39זימריוסימיל')(רס"ן
43בן-צדףאביתר/מראשמחובלתהפתעה

/הפלמ"חשלהערביתהמחלקה-מסתערביםההחיצאחייית=מערכות
44כהןירוהםמיל')(רס"ן /הצבאיהמודיעיןהקמתעקבית~עודיקרסא"ליפאיל:המעיכתציית

קובראבירס"ן
45פיקפנחסד"רמיל')(סא"ל

להפעילאיוםלא;-בריטיאולטימטוםחורב:מבצעעופרצבי
46גזיתמרדני/כן-ישראלנגדכוחציגלרעליזה

:
ןהדיוןלסיכוםהערות-דבורהמלחמתשלמקומהלשאלת קשר.

יאשפשחימ'עריכהרוטינתואלקטרוניקה..
ן)

48
48מםבניסא"לןתופת""מבצעבשוליהבהרות

מחלקת694343.טלפון61070,מיקוד7026ת"רהקריהת-א,3מס'מנדלרהאלוףרח'המערכת:מע"מ)כולל(שקלים800מחיר: משררבאמצעותהודפס,~zossl(os).טלפוןת"א,הקריה29,אלעזרדודרחובמשהב"ט,:המנוייםמערכתועובדיחיילים:לשנהמנוידמי בע-מ.דפוסמפעליגרפוליט,:והדפסהלוחותדביר,:ועימודסידורלאור.הביטחון/ההוצאהשקלים.3,500-אזרחיםשקלים,3,200-הביטחון







המעולהעקרונות
חבלניםאינםהמיוחדיםבכוחותהחיילים

מדיםלובשיחייליםאלאבמחתרת,
פוע-הם-כןועלמצבא.חלקהמהווים

צבאיים,באמצעיםצבאית,תכניתלפילים
בהתאםהצבא,לדרגיהירארכיתוכפופים

מיוחד,אימוןעברוהחייליםלמשימה.

בחייליםמאשריותרבהכשרתםוהושקע
לדאוגויש;לבזבזםאיןכן,עלרגילים.
נסיגה.תאוחילוץתכניתשתהיה

להוציאיבוליםהמיוחדיםהכוחות

אוהאסטרטגית,ברמהמבצעיםלפועל
במתקפהאוכוללת,במגננה-הטקטית
יישארותמידבמהותם,אך-כוללת
במהי-פעולות,לביצועתקיפהיחידות

תוצאותכאשרובחשאי,בהסתננותרות,

הלם.-פעולתם

האפשר,ככליימנעו,מיוחדיםכוחות
מעיי-עיקראתוירכזוהיעד,אלמלחימה

צורךשיהיהככלהיעד.עלבלחימהניהם
אלהדרךלהבקעתיותרקשהבלחימה

יותרגדולותביחידותצורךיהיהכןהיעד,

הנח-דיוויזיותכמומיוחדים,כוחותשל

המוטסותהדיוויזיותאוהמרינס),(תים
גםנגזרהתוקףהנוחשיעורלמיניהן.

כוחמצריךשהואככלוסוגי.היעדמגודל

להסתננותהסיכויקטןכךיותר,גדול
שלוהצורךומכאן,;שיתגלהמבליהכוח

היעד.אללהילחם

לכו-גם.נכוןאשר(האחרוןהעיקרון

במקוםהמאמץריכוזהנורגילים)חות
המכריעים.ובזמן

יסודגורמי

ומהוויםאוניוורסלייםהםאלהגורמים

הכו-פעולתאתמאפשרתאשרמסגרת,

המפק-אופיכלל,בדרךהמיוחדים.חות

שלמאופייםשונההאלהבמוחותדים
לאינ-נוטיםהםבצבא,הרגיליםהמפקדים

נזכיראםודיהרפתקני,דיווידואליזם

מייסד-בורגזהולריוקולונל:מהםכלאן

הימי)הקומנדו(הקלהסושייטתומפקד

מייסד-סטרלינגדודמויג'ור;באיטליה

(SAS)המיוחד"האווירשירות"ומעקד
אוטוקולונלאפריקה;לצפוןהבריטי
מוסו-אתחטףאשרהגרמני,-מקורצני

יחידהומפקדמייסד-שרוןאריאל;ליני

בצה"ל.101

וחשאייםארוכי-טווחתעבורהאמצעי

אובקיומם,גורםומעולםמאזשימשו

לכן,המיוחדים.הכוחותשלבהגבלתם,
בשדהחידושהיווההפרשיםכשחיל

המצביאיםהשקילוהרגלים,שלהקרב

כמו-מיוחדותפרשיםיחידותלהכשיר
הח-"אומוקדון,אלכסנדרשלה"חברים"

ויצרו-חניבעלשלהקדושה"בורה

להכריעבכוחוהיהאשרמכשיר,לעצמם

הלוחמיםמיעוטלמרותהמערכה,את

המטוסהטנק,הצוללת,הופעתעםשבו.

החדירהאמצעימאודהתרחבווהמסוק,

אופקיםונפתחוהאויב,שטחלעומק

מיוחדים.כוחותהפעלתבפניחדשים

אמיניםשהםככל-הקשראמצעי

מאפשריםיותר,ארוךטווחובעלייותר
אינט-כחלקמיוחדים,כוחותפעולתיותר

שליכולתתוךהצבאי,מהמאמץגרלי
הבינייםבימיבהם.לשלוטהפיקודדרגי

רציםשיטתלפתחחאןג'ינססהשכיל
מדהימיםמרחקיםשגמאורץ-חץ"),"(

לרציםהעורהכאשר-אפסיבזמן

היהמוותועונשמקום,בכלהובטחה

אשרהגורמים,אחדזהבהם.לפוגעצפוי -
הכוחות(ה"מונדוגאי"מבצעיאתאפשרו

ובכו-שבהעזתםהמונגוליים),המיוחדים

נמצאשלאנראהשלהםההכרעה.שר

מודרניותבתקופותגםאח-הרעלהם

-המודרנייםהתקשורתאמצעייותר.

למעשה,מסירים,-ורדיוטלגרףטלפון,

הנמצ-כוחות,עםהתקשורתהגבלותאת

רחוקיםויהיוהאויב,שטחבעומקאים

יהיו.כאשר

הופעלהאשר-הטוטליתהמלחמה
הסיניםע"ילראשונההלכה-למעשה

הבו-מלחמתלאחרוחודשהוהמונגולים,

מחקה-הראשונההעולםומלחמתרים
וה-המטוסלקווים".מעבר"המושגאת

הופכים,האחריםהמודרנייםאמצעים

לעומק,למלחמההמלחמהאתלמעשה,
בעומקשמתנהליםמבצעים,ישכאשר

מהאחרים.יותררב.

ועדים

רמותלשתילחלוקהניתניםהיעדים
:עיקריות

המיוח-הכוחותהאסטרטגיתברמהא)

האויבמדיניות*עללהשפיעיכוליםדים
חטיפתאומוסוליני,חטיפתכדוגמת-

סקו-אוטוע"ימהונגריה,הורטיהעוצר

כדוגמת-הכרעה*ויחידתו.רצני
בלילהגדעוןשלהנבחרים300התקפת

הספרטניםסס3;חרודבעיןהמדייניםעל

התקפת;תרמופילאיבמיצרהפרסיםנגד
דריושעלמוקדוןאלכסנדרשלה"חברים"

והמרדףאראבלהבמערכתעצמוהמלך
באינ-1המרינסדיוויזייתהנחתת;אחריו

-אמנעה*קוריאה.במלחמתשון

במשאביביותרהיעולהשימושמניעת
המפעלהשמדתכדוגמתבמלחמה,האויב
מלחמתבמהלךבנורווגיהנבריםלמים

הבריטיהקומנדוע"יהשנייההעולם

ביםהבריטיותהמערכהאוניותוהשמדת

האיטלקי.הימיהקומנדוע"יהתיכון

מנהי-הםהיעריםזובמסגרת-סיוע*

היידריךחיסול-לדוגמההאויב,גות
להתנקשהניסיון;בריטי-צ'כיקומנדוע"י

המבדוקוהשמדתהמערביבמדברברומל
עליונותלהשגתכסיועבסן-נזאר,היבש

-ידיעותאיסוף*הבריטי.לציבים

תצפיתכמועומקתצפיות-לדוגמה

ארוכת-הטווח"המדברקבוצת"שלכביש

משטחטכנישללאיסוף;המערביבמדבר
במלח)בברונוולהמכ"מחלקיכמוהאויב

המצריהמכ"מאוהשנייה,העולםמת

חטיפת;צה"לצנחניע"יהנילוסמעמק

גרילהלחימתארגון*לתחקור.שבויים
העיקריתפקידםשהואהאויבבשטח-

Special)י0"50)המיוחדיםהכוחותשל
שלקבוצתושעשתהכפי;האמריקניים

וכןטיטושלהפרטיזניםעםמקליןפיצ'רוי

הסובייטיםהצנחניםממבצעיגדולחלק

נגדלוחמה*השניידו.העולםבמלחמת
עצמםמצאוכאלהבתפקידים-גרילה

בויטנאם,האמריקניםהמיוחדיםהכוחות

הקומנדובאלג'יריה,הצרפתיםהצנחנים
לתפקידיםובמלאיה.בעומאןהבריטי

שלהמיוחדיםהבוחותבנוייםכאלה

רוד-שלאלהבנוייםוהיואפריקהדרום

פעמיםעצמםמצאוצה"לצנחניזיה.

הצפון,בגבולגרילהנגדבתפקידיםרבות
המטוסנוסעיחילוץעזה.וברצועתביהו"ש

על050-9שלופשיטתומאנטבההחטוף
עםטרורנגדפעילותמשלבותמוגאדישו

מדיניים.יעדים

המיוחדיםהכוחותהטקטיתברמהב)
ויע-ההגנהבקרבבעיקר,משתלבים,

הטרדתוע"יהאויבהתשת*דיהם:
סיכה"דקירות"נוסחבפעולותהמתמדת



בהצטב-השפעתןאשררגישות,בנקודות

אינהעצמהבפניאחתוכלהכוללת,רותן
מהמאמץעתודותלהסיט*משמעותית.

שונים.מכיווניםפעילותע"יהעיקרי

עלפשיטהע"יהשליטהמערכתערעור*
ובתחנותטלפוןבקוויחבלהמפקקות,

ע"יהתחזוקהמערכתערעור*ממסר.

מצבו-עלפשיטהלתובלה,מארביםהנחת

תנועה.בציריוחבלהותחמושתדלקרי
ע"יהאויבשלהלחימהרוחערעור*

בעיניהנראיםבאזורים,מתמשכתפעילות
פשיטות*עורף.ובאזוריכ"בטוחים"חייליו

חת"מ.וסוללותשריוןחניוניעל

הטק-לרמהייעודייםמיוחדיםכוחות

בחטיבותהחופשיות"הקבוצות"היוטית
העולםמלחמתלפניהצרפתיותהחי"ר

בדיוויזיותהרינג'ריםופלוגותהשנייה
ימינו.שלהאמריקניות

כוחותסוגי
מיוחדים,כוחותשלסוגיםשניקיימים

ישלחלוטין.שוניםצרכיםהמבטאים
אשרמשבראתקופתשלמיוחדיםכוחות
הרגי-שהיחידותבעתהשעהכצונוצרו
הצורךנוצראזלשפל.הגיעובצבאלות

הגבו-הישגיהאשרעלית,יחידתלהקים
וימשכוהוכולו,לצבאדוגמהישמשוהים

מקוב-לסטנדרטיםהבאתותוךאחריה,

במלח-הוקמוזולמטרהלחימה.שללים

הבריטיהקומנדוהשנייההעולםמת
שנותשלבצה"ל;האמריקנייםוהרינג'רים
101.יחידההוקמההחמישים

בעולםרביםבצבאותקיימיםלעומתם,
לפ-מיוחדות,משימותשתפקידםכוחות,

לשרתבאותאשרחשאיות-למחצה,עמים
בדרךהאסטרטגי.אתוהמדיניהדרגאת

מבללומופרדותזעירותהיחידותכלל,
גבוהה,באיכותלוחמיםבהןישהצבא.

יחידותבצבא.הקציניםשללזוהמקבילה

המיוחדהאווירשירות(SASהןכאלו
המיוח-הכוחותהגרמני,GSG-9הבריטי),

להטילאפשראיועוד.ארה"בבצבאדים

רגילותמשימותהמיוחדיםהכוחותעל
שלהמקצועיהידעאתהםשחסריםכיוון

משולבכוחבמסגרתביבשהלחימה
חת"מטנקים,חי"ר,הכוללמשוריין,

במשי-להפעילםינסואםאווירי.וסיוע

פעו-מגבלותיהם,למרותרגילות","מות

מעברהצלחהמסיכוייייהנולאלותיהם
ואבדו-רגילות,חי"ריחידותשללאלו

להשלמה.מיוחדקושייהוותיהם
הצבא,עלהשפעהאיןמיוחדלכוח

לנסותהיאביותרהגדולההשגיאהכבלל.
מיוחד,לכוחבצבאהחי"רכלאתלהפוך

תפקידואתלמלאיוכללאהחי"ראזי

היבשה.בקרב

הבריטיהקומנדומןללמודהראוימן
לחדשמיוחדכוחשלביכולתוהיהביצד
בצוג,והתוקפנותהלחימהכוחאת

לחי"יאתולהחזירמוראלי,בשפלהמצוי

לחלקלהפוךולבסוףהעצמי,ביטחונו
הנוחכאשר-עצמומהחי"ראינטגרלי
וחדלהמקורי,תפקידואתסייםהמיוחד
שהסטנדר-כיווןמיוחד,עליתגוףלהיות

הכלל.לנחלתכברהיוטים

הבריטיהקומנדו
הצבאיאומן.הבלליקרה1940במאי

אתדנמרק,אתנורווגיה,אתכבשהגרמני
והגיעלצרפת,פלשבלגיה,ואתהולנד

הבריטיהצבאשרידילה-מאנש.לתעלת
סדאן-לקומצפוןשנלכדווהצרפתי,

ציודםללאהאחרוןברגענסוגוקאלה,

שא-בדאנקירק.המוות"מלתעות"מתוך

לאנג-שהגיעההסדירהבריטיהצבארית

ונשקציודחסרתמוכה,הייתהליה
המשקן,לשיקומהרביםחודשיםונדרשו

למבצעים.מחדשולאימונההמוראלי
צריךאשרמבודד,איהפכהאנגליה

למלחמההצבאיכוחואתלבנותלהתחיל
הנורמ-התשתיתכלשרהגרמני,בצבא

-הסדירהצבא-הצבאלהקמתלית

ירוד.במצב

קלארק,הדליקולונלהציעהזהבמצב
מתוךלהקיםהבריטי,הרמטכ"למעוזרי

ןפתחאשרעצמאי,כוחבאנגליההגייסות
ההתקפיתהלחימהכושראתמחדש

ויי-לחיקוי,דוגמהישמשהבריטי,צבא~

שללחימהלתורתהתשתיתאתצור שת'"פ
משום-לציהיבשהצבאבין

בהתחלהיתבססובעתידהמבצעיםשכל
הוגשההצעתומשולבות.פעולותעל

אשרדיל,ג'וןסירפילדמרשללרמטכ"ל
ראשלאישורשעות24תוךהעבירה

למסקנותהגיעאשרצ'רצ'יל,הממשלה
להקיםהוראהניתנהבעצמו.דומותדי

ייעודנוסחכךהקומנדו.יחידותאת
המלחמהמשרדשלביומןהיחידה
:הבריטי

היחידהשלהראשוניתהמשימה
צריכההיאזולמטרהפשיטות.-

היחידהומצוידת.מאומנתלהיות
לבצעכושרבעלתלהיותצריכה

מרמת-סד"כבכלמשימהכל
פעולהועדמצומצםסיורצוות

למעלהואףכוללתגדודיתבעצמה
יכולתלהיותצריכהליחידהמזה.

מודי-ולאסוףאויבמתקנילהרוס

לכיבושהלם,ככוחלפעולעין,
לאב-בחוףבראש-גשרולהיאחזות

כוחותלספקנחיתה,מבצעיטחת

אבט-למשימותבמיוחדמאומנים

המבצעים.סוגילכלומיסוךחה

רגילהחי"ריחידתשלתפקידזהלמעשה,
בעצם,נדרשו,הםמשולבים.במבצעים

חי"רמשימתכללבצעמובניםלהיות

שתוטל.עליהם.
היוזובתקופההבריטיהצבאמפקדי

אתלשקםכדיהצלחהלכלזקוקים
אתולהצדיקהצבאשלהירודהמוראל

מיידקלארקהדליקיבללכן,קיומם.עצם

מחלקהבראשוהועמדמתפקידו,שחרור
להקיםהיהמתפקידהאשרמיוחדת,

ולבצעהקומנדו,אתהאפשרככלמהר
המזל,למרבהלתעלה.מעברפעולהמייד
תקופהבאותהבבריטניהקיימותהיו

אחתכלת"פ(עצמאיותפלוגותעשר
לפעולנועדור71;אהבריטיותגמהדיוויזיות

משול-במשימותהציחייליעםבשת"פ

מתאיםפוטנציאליכוח-אדםוהיובות,

העצמאיותהפלוגותבסיסעללקומנדו.

הפעו-כאשרקומנדו,גדודישלושהנוצרו

בפיקודו11לגדודנועדההראשונהלה

ביוני24-23בלילקלארקהדליקולונלשל

עדולהגיעצרפתחוףעלבלה-טוקא1940
הפעולהבברך.הגרמניהתעופהלשדה
באונחתו,אשרחיילים,כ-120ע"יבוצעה
מהםכמההרגוגרמנים,חייליםעםבמגע
הוכחהכךלבסיסם.אבדותללאוחזרו

מבצעיםלבצעניתן-הרעיוןנכונות
אוויר-הזרועותשלושביןמשולבים
מאומניםיהיוהמשתתפיםאםים-יבשה,

הלק-להנחלתהירוקהאורניתןבהתאם.

הבריטייםהמזויניםהכוחותלכללחים
יחידותכמותהגדלתמישורים:בשני

משמעותיחלקהיותםכדיעדהקומנדו
ידע,כתשתיתבהםושימושמהחי"ר
כולו.לצבאומדריכיםמפקדים

למעשהנוצרהבאיםהמבצעיםלקראת
שלמהטראומהסבללאאשרחדש,חי"ר

קומפקטיבמבנהבנויהיההואדאנקירק.

בכלכאשרגדוד,בכלפלוגותשלוששל
-חוגריםו-63קציניםשלושהפלוגה

לפעולומאומניםאוטומטיבנשקמצוידים
משולב.קרבמצוותבחלק

לופוטןאייעלהפשיטה
הברי-הקומנדופשט1941במרסבארבעה

הפעולהנורווגיה.בצפוןלופוטןאייעלטי
היולאלה-טוקאלקחיהאםלבדוקבאה

פעולותלבצעניתןוהאםבלבדמקרה
אזיותר.משמעותייםבכוחותמשולבות

המיו-השירותחטיבתקיימתהייתהבבר

בריג-שלבפיקודוהקומנדו)מפקדת(חד

היבש-המבצעעלפיקדהאשרהיידן,דיר

זו.בפשיטהתי

9851ינואר297,מערכות



מתקניאתלהשמידהייתההמטרה

ספינותלהשמידבאיים,הדגיםשמן
אנשיםולגייסגרמנים,לשבותשם,שיעגנו

פיקודתחתהחופשית.נורווגיהלצבא
גדודהשתתפוהמיוחדהשירותחטיבת
ירנפורדקולונלשלבפיקודו(3קומנדו

שלבפיקודו(4קומנדווגדודסלייטר)
בשנינחתגדודכלליסטר).דדליקולונל

האיים,עלבמהירותהשתלטמקומות,

השמןמאגריואתהחרושתבתיאתוהרס
אמותחמשהשמידוהםגלון).סס0-כ),800

שניסתהגרמנית,חמושהדיגוספינת

מתנד-מאותכמהעםחזרהכוחלהתמד.

גרמניםשבוייםעשרותכמהועםבים
אפסיות.ובאבדות-

להחל-הביאהלופוטןעלקו-יהפשיטה

למפקדתגםקומנדובוחותהקמתעלטה
תהליךזירזהההחלטההתיכון.המזרח

מקומיתהחלטהפיעלשם,החלשכבר

בקאהיר.המפקדהשל

במזההקומנדו
המזה"תמפקדתבפניעמדה1941במרס

צבאמפקדתבפנישעמדהבעיה,אותה
שלהצלחתוקודם.שנההבריטיהמולדת

במדברהגרמניאפריקהוקורפוסרומל
הארמיהשללנסיגהגרמהאשרהמערבי,

הביאהבכוחות,מנחיתותסבלהשלא8,

נחותיםלהרגישהבריטיםהלוחמיםאת
לשלוחהוחלטזהרקעעלאויביהם.כלפי
רוחינסוךאשרלמזה"ת,קומנדוכוח

כדיובחייליה,8הארמיהבמפקדיחדשה
רומל.בפנימחסוםשיהוו

ו,ו7,8,הקומנדוגדודיאתכללהכוח
המזה"תשלהקומנדולגדודיצורפואשר

כוחויצרוו-50,52כבר)קיימיםשהיו(
Force)(Layלאי"כוח"כונהאשרחטיבתי,

לאיקוקדיווידקולונלמפקדושםעל

המזה"ת).במפקדתאב"כקציןלשעבר(

עתודהחטיבתשלתפקידקיבלהכוח
8.בארמיה
הכוחביצע1941באפריל20-19בליל

הקטןהנמלעלהראשונהפשיטתואת
האויב.לקווימעברק"מכמאתייםברדיה

המלכותי,הציע"ילשםהושט7גדוד

שלאהנמל,עלהתנגדותללאהשתלט
בידישהיהלמידעבניגוד(בשימושהיה

איטלקיים,כלי-רכבכ-25הרסהכוח),

איטלקים.חייליםכ-45פצע,אווהרג,

הייתההפשיטההצלחתעיקרלמעשה,
השריוןחטיבתשללזמן-מה,הפנייתה,
ברדיה.לכיווןבסולרם,שהייתההגרמנית
המערכההחלההפשיטהלאחרמייד

כוללהמצויות,הספינותוכליווןעל
והפינויהנסיגהלמבצעיהופנונחתות,

11גדודהזה.בשלבמושטותקומנדו
לאחרקפריסין.להגנתבחיל-מצבנשלח

כרתיםעלהגרמניתהמעולבתקפה"

לאיכוחהוצאמשם,הנסיגהותחילת

ערפיכמשמרלשמשונשלחמהעתודה,

רבי-גבורהמאסףבקרבותבכרתים.לכוח
אתלעכבלאיכוחשהצליחונוא.שים
במאה31עד-ימיםלארבעההגרמנים

מהדיוויזיהגדוללחלקולאפשר-1941
הטק-ספקיה.מנמללסגתהניו-זילנדית

ערפיבמשמרבשמשולאי,כוחשלטיקה
קומנדולכוחותמסורתיתהייתהבכרתים,

עלליליתפשטורגלייםקטניםכוחות-
מתאיםלאשזההתברר,אויב.יחידות

מת-להוותבמקוםרגילה.חי"רללוחמת

התפוררלפיצוח,וקשהמוגןחטיבתיחם

האויב.עםבמגעשבאלפניעודהבוח

לאחרלהתקייםלמעשה,חדל,לאיכוח
אתשבוהגרמניםכרתים.עלהמערכה

עשרותוכמהבקרבות,נהרגואחדיםרובו.

11גדודלמצרים.חזרהלהגיעהצליחו
במזה"ת.היחידיהקומנדונותרבקפריסין)(

לוח-כיצדמראהכרתיםעלהמערכה

היטבשאומנומתנדבים,-מעוליםמים
אינם-טובאישיבנשקוצוידוכפרטים,
ביצועיהםרגיל.כחי"רלשמשיכולים
שווי-ערךאינםפשיטהלצרכיקלכחי"ר

דומה,גודלבסדרחי"רלוחמישללאלה
שלחמההניו-זילנדית,הדיוויזיהכמו

לצדם.
בוחשללתבוסתוהגורמיםעקרונית,

שגרמוהגורמיםאותםהםבכרתיםלאי

השנייה,העולםבמלחמתבאנציונים

שלאהאבדות,ומרובתהקשהללחימה

עלבמערכההצנחניםחטיבתשללצורך,
הצנחניםחטיבתשלולתלאותירושלים,

עלובקרבהימיםבששתרפיחבמערכת

הכיפורים.ביוםהסיניתהחווה

אינוקומנדוכוח:הואהעיקריהלקח
רצוילאלכן,רגיל.חי"רלהחליףיכול

לקומנדו,בצבאהחי"רמרבאתלהפוך
קומנדויחידותעללהטילרצויולא

רגיל.חי"רשלתפקידים

שבוחלומר,ישהבריטיםשללהגנתם
לאשעדייןבתקופה,רגיללקרבהוטללאי
שלובמצבהקומנדומגבלותברורותהיו

כר-לתבוסתסמוךאופרטיווי.אין-ברירה

11הקומנדוגדודשלהנחיתהבוצעהתים

הבריטיתלפלישהכסיועהליטני,בשפך
אםאקספורטר")."מבצע(ולבנוןלסוריה

הקרבהריכרתים,לקחיבחיזוקצורךהיה.

הונחתביוניבתשעהזאת.הוכיחהזה

פדר,דיקקולונלשלבפיקודוהגדוד,
מחציתוהונחתהבטעות,הליטני.בשפך

בשלבצפונו.ומחציתולשפךמדרום
יממהשלאיחורחלומזג-אוויר,יםבעיות

האוס-הגייסותהגעתעםהונחתוהגדוד

עצמואתלמצואבמקוםלמקום.טרלים
הקו-עצמואתמצאהאויבבעורףפושט

בחזיתההשמדהבשטחהבריטימנדו
היהלאהגדודרגיל.חי"רכגדודהאויב,

צויד,אואומן,לאוגםלזו,לפעולהמוכן

הגבו-האישיתמרמתםכתוצאהלקראתה.

להתגב-עדולחםהמשיךלוחמיושלהה

האויב,עלהאוסטרליםהכוחותרות האמריקהרינג'ריםבוחעיקרלהשמדתפשיטותיותרהתאפשרולאלכן,שם.



בקרבאיבדהגדוד-מאודכבדבמחיר
כמחציתופצועים,בהרוגיםלוחמים231

נותרלאמכןלאחרהלוחמת.מעצמתו
לאיקוקקולונלכיאםדבר,לאימכוח

לקאהיר.מכרתיםלהימלטהצליח

ניתןלאלאי.כוחפורק1941קיץבסוף
פעולתועללספרמבליסיפורואתלסיים

בת-אחריםלקחיםשממחישההאחרונה,

תלו--המיוחדיםהכוחותפעילותחום

הרבה.ופגיעותםבמוריעיןהמוחלטתתם

רומלעלהתשיטה
אוקינלק,גנרלתכנן1941קיץבסוף.

לפתוחבמזה"ת,הבריטיהעליוןהמפקד
כוחותלמיגורכוללתבמתקפהבנובמבר

קרוס-"מבצע-אפריקהבצפוןהציר

ההימורתוכנןהראשוניםבשלביויידר".
הפעו-בתחוםבמלחמהביותרהשאפתני

מפקדתועלפשיטה-המיוחדותלות
רומל.של

שלחיסולואוחטיפתו-הכוונה
במפקדתו.רומלגנרלהצירכוחותמפקד

שקנקומץרגליתהסתננות-השיטה
שלתת-מימיהישטלאחר(קומנדולוחמי

לפניםהיםמשפת.דרומהק"מ)200
לאלכסנ-מערבהק"מ850במרחקהיבשת

המפקדה,מבנהעלהשתלטותדריה.
וחטיפתו/חיסולו.רומלהיהשבה

קומנדוצוותא)-ומשימותכוחות
11סמג"ד(קייןג'פריקולונלשלבפיקודו
חיסולאו/וחטיפה-בליטני)בנחיתה

עלהתקפה-קומנדוצוותב)רומל;
ג)הסחה);(בקירןהאיטלקיתהמפקדה

המודי-מרכזעלהתקפה-קומנדוצוות

;הסחה)(באפלוניההאיטלקיהמסכלעין
הטלפוןקוויניתוק-קומנדוצוותד)

ביןהקשרלשיבוש-בגזרהוהטלגרף

הציר.כוחותמפקדות
קפטןהבריטיהמודיעיןסוכן-סיוע

הנחיתה,חוףסימון-הסלדייןג'ון

ליעדיהם.והנחייתםהנוחתיםקבלת

הכוחשלתת-מימיהישט-מנהלה
ו"טליס-טורבי""בצוללותהנחיתהלשטח

מן".

קולונל-הכוחמפקד-שליטה
לאיקוק.

בנובמברבעשרה-המבצעמהלך
לאחרמערבה.בצוללותהכוחהפליג

המיםפניעלהצוללותעלוימיםארבעה

ראשונההכוחות.פריקתוהתחילהבערב,
הסתיימהעזהסערהבשלטורבי"."פרקה

שעות.חמששלבאיחורפריקתה
אחתסירהרקאךכן,גםפרקהטליסמן""

לוחמים)ושבעהלאיקוקקולונלובה(
התהפבו,השארלחוף.להגיעהצליחה

בינ-לצוללת.בשחייהחזרווהלוחמים

מ"טורבי",הכוחהחוףעלהתארגןתיים,

סירתו.ואנשילאיקוקקולונלעםיחד
ב*לאבנובמבר))15שלמחרתכיוון

אוקינלק,שלמתקפתולהיפתחעמדה
המקוצץפכוחלהמשיךלאיקוקהחליט
לוחמים)17עם(קייזג'פריקולונלשנחת.

בבדם-ליציריהרומלמפקדתלעברנשלח

נשלחלוחמים)7עם(קוקרויולויטננט
בצומתוהטלגרףהטלפוןבקווילחבל

ושניסמלעם(לאיקוקלקירן.שמדרום
אתהבאבלילהלקבלנשארלוחמים)

שאראתעמםולבצעטליסמן","אנשי
המשימות.

לבדה-ליטוריה,הגיעקייזשלהצוות

המפקדה.בחדרירומלאחרלחפשוהחל
נהרג.וקייזאשנפתחההחדריםמאחד
מהתפוצצותנפגעקמרבללויטננטסגנו

במקוםהושארהוא(נקטעהורגלורימון
בפיקודוהלוחמים,שארבשבי).ונלקח

וחברובמהירות,נסוגוטרי,סמלשל
הים.שפתעללאיקוקלקולונלחזרה

אףחזרלאקוקלויטננטשלמחבורתו
הצליחולאהםהרוגשהיםבשלאחד.

הגרמ-ע"יואותרומייד,לצוללתלחזור

אתיצילאחדשבלפקד,לאיקוקנים.
הצליחוטריוסרג'נטלאיקוקרקנפשו.

המולד,חגערבהבריטיםקוויאללחזור
צחוקיום.ואחדארבעיםשהלכולאחר
בידישהיההמודיעין,כיהוא,הגורל

פשטוהםמאד.לקהבפשיטה,הקומנדו
פעםשאףהספקה,מרכזשלמפקדהעל
עודמהלרומל;כמפקדהשימשהלא

ברומא.היההואיוםלגבאותו
חמישהשלחטיבתימבוחלסיכום,

חודשיםשמונהאחרינותרקומנדוגדודי

השארכללבדו.לאיקוק,קולונלמפקרו,
המעטיםהשרידיםנשבו.אונפצעונהרגו,

ליחידותיהם.חזרו

שלהקומנדוחטיבתפירוקלאחר
פעולותשלהכובדנקודתעברההמזה"ת,
בש-שנלמדוהלקחים,לאירופה.הקומנדו

השירותחטיבתבהפעלת1941-1940נים
לאיכוחוחטיבתבאירופההמיוחד
הבריטיהקומנדוייעודאתהתוובמזה"ת,

שלייחודוולאחריה.המלחמהבהמשך
ובה-האמפיביבאימונוהוגדרהקומנדו

דוגמתנחתיםלכוחהלכה-למעשהפיכתו
שימששרכשוהניסיוןהאמריקני.המרינס

בסי-אפריקה,בצפוןהגדולותבנחיתות

בצרפת,הכלומעלבאיטליהציליה,
אלוהוצאתןלתכנונןחיוניהיהולמעשה,

הפועל.
1943שנתבמהלךבאיטליהבמערבה

קומנדו.חטיבותלארבעזקוקיםכיהתברר,
הפלישהמבצעלקראתמחדשאורגןהכוח

הקומנדוחטיבת:אוברלורר")"(לאירופה

צרפת,-לובטלורדקולונלבפיקוד1
מיילםקולונלבפיקוד4הקומנדוחטיבת

2הקומנדוחטיבתצרפת,-רוברטס
איטליה-טודרוניקולונלבפיקוד
קמפבלבריגדירבפיקוד3הקומנדווחטיבת

היו1942בשנתהרחוק.המזרח-הרדי
ב-ובדיאפ.בסאן-נאזרהקומנדומבצעי

בסיציליהאפריקה,בצפוןנחתוהם1943
הםב-1944ואנציו).סלרנו(ובאיטליה
ובדרוםבנורמנדיהבנחיתההשתתפו

בבורמה.בלחימההשתתפוב-1945צרפת.
אשרהלקחים,חזרוהמבצעיםבכל

:מיוחדיםכוחותמאפיינים
מיוחדיםמאודלצרכיםהוקמוהם.1
כולל(מודיעיןהמוראל/צרכיהרמת-

פשיטות).

כוח-אדםעלמושתתיםשהםכיוון2.

זההרימהרגיל,גבוההבאיבותמתנדב
עלהאחרות.היחידותחשבוןעלתמיד

לתפקידיולהחזירםרוטציהליצורישכן,
אחרות.ביחידותפיקוד
לגמריתלוייםמיוחדיםמבצעים3.

יחידות/ובסיועביותרמדויקבמודיעין

שיחברושריון),יחידות(אחרותזרועות
להםיסייעואוהמיוחדים,הכוחותאל

ים).חילאוויר,חיל(ובתחבורהבאש

לביצועקליםהקומנדומבצעי4.

לכךטובהדוגמהרגילים.מבצעיםמאשר
עלבפשיטההקומנדוגדודילחימתהיא

הקנ-הדיוויזיהללחימתבהשוואהדיאפ,

רגילה""רגליםיחידתהמבצע.באותודית

מבצעילבצעיכולההיטבהמאומנת
גולני""השוואתזהבנושא(קומנדו""

מעניינת1981במהלךבפשיטותלצנחנים

מסוגלתקומנדויחידתכללאאולםמאחל,
לאהיאבאשר-חי"רמבצעילבצע

אמונהואינהכבד,מסייעבנשקמצוידת
בגלל-וארטילריהטנקיםעםשת"פעל

קלותהמצריכהליעד,הגעתהשיטת
בליתכאשר,הטסה/הישט.לצורךוניידות
כחי"רקומנדויחידותלקרביוטלוברירה,

גרועיםבתנאיםאףהיטביילחמוהןרגיל,
אנשיהןשלהגבוהההרמהבשל-ביותר

השמדתכדיעד(ניכרותבאבדות-
לאהישגיהןמקרה,בכלבולה).היחידה

רגילהחי"ריחידתשלמאלהטוביםיהיו
דומות.בנסיבות

14בעמורהמשך

1935ישאר297,מערכות



סובורוב'ויקטור

שלמשמעותםמשתניתבברית-המועצות,
להקשרבהתאםרבות,פעמיםמונחים

המליםלמשל,במלים.משתמשיםשבו
משמשותו"תוקפנות"תקיפה""איום","

הפעו-אותןואילוהאויב,פעילותלציון

כוחותעל-ידימבוצעותכשהןעצמן,לות
ידידותית",אזהרה"מכונותסובייטיים,

דומה,בדרךשחרור"."אולאחים",סיוע"
גרעיני"ו"נשקהצפנה"ציוד"נגדי",ריגול"

ואילוהאויב,עלרקהחליםמונחיםהם
מיו-ב"מחלקהמדוברלבריה"מבהתייחס

ו"נשקשמונה"מחלקהציוד"חדת",
מקיףנקייהבלשוןהזההשימושמיוחד".

מתקבלזהואיןאחרים,רביםתחומיםעוד

מרסMilitaryב-~Reviewשפורסםזה,מאמר*
ת1ח1כהעלביותר,המפורטהנראה,ככלהגו1984,

המח-ספצנאז.המכוניםברה"מצבאשלהמיוחדים
למערב,שערקמקצועיסובייטיצבאקציןבר,

במהלךעמםיסיגן(לושהיהטועןבדוי,בשםהכותב
שלו.הצבאיתהקריירה

כמהמאזכרתהסובייטיתהצבאיתהספרות
כפיהפושטים),(הריידצוקואתבחטף,פעמים,

אירופה.במזרחהחונותספצנאז,יחידותשמכונות
ככו-הרוודוביקיליחידותלהתייחסנהוגבמערב,

העיקריותהמשימותאחתשכןהסחה","חות
קווימאחוריעמוקובהלהמהומהלחוללשלהן
-שלהןנוספתמשימהשונות.בשיטותנאט-ו
בטי-לתקיפתםנאט"ו,יעדיעלמפורטמידעלספק

שלבקיומןתודהשבריה"מהדעת,על
בצבאד-וחבלהטרורהתנקשות,יחידות

אנצפס5,אתלסובייטיםישזאתתחתתיה.
כיחידותבמערבלעתיםהמתורגםמונח

הסחה.

לכוחותשניתןהשםהואספצנאז
השירותשהואאףGRU.שלהמיוחדים

הקג"ב,אחריבעולם,בגודלוהשניהחשאי

קשרכללוואיןלקג"ב,כפוףGRUאין
וסכסו-עזהתחרותישהשנייםביןעמו.

תכופים.כים

רוודובוקויחירותרקשלאהוכח,ובמטוסים.לים
ואוליפולניותגרמניות,מזהתגםאלאסובייטיות,

ללבושנוהגותורשה,בריתצבאותבשארגם
בשפותמדבריםואנשיהןמערביים,מדיםלעתים

משימותיהם.בביצועעליהםלהקלכדימערביות,
מהסוגזעירותשצוללותמציין,סובורובויקטור

שלציליחידותשייכותודוודיה,חופילידשהובחן
ספצנאז.
חלקהואשספצנאזהמאמר.מבהירלכך,בנוסף

הצבאיהמודיעיןשירות,מ-'GRUבלתי-נפרד
ומלחמהשלוםבימיזרבשטחהפועלהסובייטי),

סוכניםשלנפרדתרשתלוישהשאר,ביןיחד.גם
אפשריים.יעדיםבקרבתכיוםהמתגורריםזרים,

הפיקודשרשרת
השאובלמידעסיור,למידעאחראיסאט

ולהפ-ספצנאזיחידותלאימוןמסוכנים,

עלמידעשלולהפצהלעיבודעלתן,
המרכזיהמנגנוןולמודיעין-קשר.האויב

שלהשניהראשיהמינהלבתורידועשלו
מוצבותספצנאזיחידותהכללי.המטה
ומעלה.הארמיהברמתהחל

ארמייתכלבמטההשנייההמחלקה
קבו-חמשכוללתכלליתוארמיהטנקים

;הבאהמספריםסדרלפיצות,
סיור1.

מודיעין2.

ביותרומעוררת-המהשבההמבעיתההקביעה
שנבחרולמגויסיםלאמגעתסוברוב""שלבמאמרו
בכלהקיימיםספצנאזכוחותעיקרשהםבמיוחד,
שלהמצומצםבסגלאלאוצי,חזיתארמיה,

הםאלהאזרחיים.בגדיםהלובשיםמקצוענים,
מדי-מנהיגיםאחרלהתחקותשמשימתםרוצחים,

תוךהם,בשטחםולהרגםמערביים,וצבאייםניים
שלהרומיםההתנקשות"כוחות"עםתחרות
אמתישאםהמרינה).לביטחוןהוועדה(הקג"ב
מזמי-המערבשמדינותהריסובורוב,,.שלבדבריו

היעדבשטחילבקרהללוהרוצחיםמןרביםנות
נמניםוהםהואילשלום,בימותשלהםהאפשריים

בריה"מ.שלהמצטייניםהספורטאיםעל



ספצנאז3.

.מידעעיבוד4.

קשר.יירוט5.
אולסיורקשוראינושספצנאזמכאן

ספצנאזקבוצתהארמיה,ברמתלמודיעין.
תחתיהמחזיקההשנייההמחלקהשל

שהפלוגהיתכןזאת,עםספצנאז.פלוגת
שלהחשאייםהסוכניםמןמידעתקבל
המחל-מפקדבהחלטתהמודיעין,קבוצת

להשיגלפלוגהלסייעכריהשנייה,קה

יעדיה.את

ארמיות),קבוצת(החזיתבמפקדות

שלום,ובימי(מלחמהבעתרקהמוקמות
והמחוזותהכוחותקבוצותבמפקדות
הללוהפעילויותעלמפקחהצבאיים),

חמשכוללהזההמינהלהשני.המינהל
אבלזהים,ובמספריםבשמותמחלקות

ובהשפעה.בהרכביותר,חזקותאלו
כפופההשניבמינהלספצנאזלמחלקת

ספצ-מודיעיןמרכזוכןספצנאז,חטיבת

חשאייםסוכניםרשתלגיוסהאחראינאז,
השנישהמינהלמכאןעצמו.משלזרים

נפר-רשתותבשתישולטהחזיתברמת

מנוהלתהאחת-זריםסוכניםשלדות
ע"יוהשנייההמודיעין,מחלקתעל-ידי

ספצנאז.
ישסובייטיציכלשלבמפקדהגם
חזית.שבמפקדתלזההדומהשני,מינהל

המי-שללאלהדומיםומבנהותפקידיו

קבוצתזה,ובכללהיבשתיים,נהלים
ספצנאזסוכניקבוצתמודיעין,סוכני

ספצנאז.שלימיתוחטיבה
החזיתותשלפעולותיהםלתיאום

מוקמותמלחמה,בעתהשוניםוהציים
מןבשלושהלפחותעליונות,מפקדות
נקראיםשהםכפיהאסטרטגיים,הכיוונים
הרחוק).והמזרחדרום-מערבימערבי,(
אסטרטגיכיווןכלשלהעליוןמפקדו
רגימנטהישירפיקודותחתלקבלעשוי

שלהרגימנטיםכלל,בדרךאחד.ספצנאז
המנג-שלהישירלפיקודוכפופיםספצנאז

הראשיהמינהלאוGRU,שלהמרכזינון
הראשיהמינהלהכללי.המטהשלהשני
בכלהמבצעיםתיאוםאתמארגןהשני

הצבאיהמודיעיןשלהכפופותהרמות
משלוחזקהרשתלוישבנוסף,הסובייטי.

מגוי-שחלקםזרים,חשאייםסוכניםשל

וחבלה.התנקשותלפעילותסים

וארגוןתפקיד

ספצ-יחידותעלמוטלותמלחמה,בשעת

:הבאותהמשימותנאז

שלוצבאייםמדינייםמנהיגיםאיתור*
זומשימהבהם.והתנקשותהאויב
הקג"ב.עלגםמוטלת

האויב,שלהגרעינייםהמתקניםאיתור*
סוב-ולמטוסיםלטיליםכיעדיםוציונם

עצמאיותבפעולההשמדתםאוייטיים,

פעולהבאמצעותפיקודמערכותנטרול*
תקשורת.ונלוימטותפיקוד,מרכזינגד

שדותכגוןחשובים,יעדיםהשמדת*
אווי-הגנהומתקניציבסיסיתעופה,

האויב.בשטחרית,

האויב.שלהחשמלמערכתשיבוש*
תחנותהםביותרהחשוביםהיעדים

קוויולגז,לנפטאחסוןמרכזיכוח,
השנאהותחנותחשמלקוויצינורות,

טראנספורמציה).(

מיועדותאינןספצנאזיחידותזאת,עם

גרילה.בלוחמתלעסוק

המסופחתעצמאית,ספצנאזפלוגת
שלושמפקדה,פלגתכוללתארמיה,לכל

ויחידותקשרמחלקתצנחנים,מחלקות

קצינים9כוללאיש,115בפלוגהישעזר.
בעורףחבלהפעולותבביצוענגדים.11ו-

כיחידהלפעולהפלוגהעשויההאויב,

יותר,קטניםלכוחותלהתפצלאואחת,

הפלוגהחלוקתבמספר.מ-15יותרלאאך
אינהמבצעיתבפעילותלקבוצות-משנה

כדיתוךלהשתנותעשויוהמבנהנוקשה,
כליבולההצורך,במידתהמשימה.ביצוע
הקשרומחלקתעצמאית,לפעולקבוצה
,הקבוצותכלעםהקשראתלקייםיכולה
ק"מ.אלףשלבטווח

מפקדה,יחידתכוללתספצנאזחטיבת
גדודיארבעהאושלושהמפקדה,פלוגת
היחידותמצבתעזר.ויחידותצנחנים

איש.סס-ל1,3אלףביןנעההקרביות
וכו-העצמאית,לפלוגהבדומההחטיבה,

להתפצל.אואחת,כמקשהלפעוללה
עלהקבוצותמספריעלהלאזה,במקרה

חייליםרקישהמפקדהבפלוגת135.
שרויהוהיאקבע,משרתימקצועיים,

משימ-ביותר.הגבוהההקרביתבכוננות

אתלאתרהיאזופלוגהשלהיחידהתה
והמדיניים,הצבאייםהאויב,מנהיגי

היחידההפלוגהזוולפיכך,ולחסלם,
ספצנאזסוכניעםישירבמגעהמצויה
בשטח.

יחידתישסמצנאזשלימיתבחטיבה

אותהבעלת(מפקדהפלוגתמפקדה,
כמוהבלתי-רשמיהכינויואותוהמשימה

המקבי-היבשתיתאנטי-אח"מ""יחידת

אושנייםזעירות,צוללותקבוצתלה),
גדודקרביים,שחייניםשלגדודיםשלושה
עזר.ויחידותצנחנים

שבעאוששכוללספצנאזרגימנט
רגי-איש.800-700בווישחבלה,פלוגות

העצמאיותמהפלוגותשוניםאלהמנטים
ורקאךהםשאנשיהםבכךומהחטיבות
קומהשיעורבעלימקצועניםספורטאים

אולימ-ספורטאיםזהבכללביותר,גבוה

פיים.

אחראיה-'GRUשלהמרכזיהמנגנון
למרכזיספצנאז,שלהאימוניםלגדודי

טרורפעולות(הקשרולקורסיהאימונים
מלח-ובעתשלוםבעתבמיוחד,חשובות

שהו-זרים,קבוצותעל-ידייבוצעומה,

ממוצאבעיקר-במיוחדלכךכשרו
שלהקשירלפיקודוהכפופות-אסייני

GRU).שלהמרכזיהמנגנון
הבאהסד"כאתלקייםחותרתבריה"מ

:מלחמהפרוץבשעתספצנאזיחידותשל
בכלאחת-עצמאיותפלוגות41*

שלום,בעתטנקים.אוכלליתארמיה,
רבותארמיותשלמטותיהןמתמזגים

מתפ-והםהצבאיים,המחוזותבמטות

אולםהקרבות.פרוץלפנירקצלים
שלאנטי-אח"מ)(המפקדהפלוגות
כיישו-תמידקיימותספצנאזחטיבות

עצמאיות.יות

חזיתלכלאחת-ספצנאזחטיבות16*

ארמיות).קבוצת(

-ספצנאזשלימיותחטיבותארבע*

צי.לכלאחת

-ספצנאזשלמודיעיןיחידות20*

וצי.חזיתלכלאחת

להקצ-ספצנאז,שלרגימנטיםשלושה*

האסטרטגייםהכיווניםלמפקדיאה
ןוויכ")4"

יותר,אוחזיתותשלושכולל
שנשל-ופלגותחבלהסוכניאחד).וצי

הראשיהמינהלעל-ידיישירותטים
המרכ-הממנון(הכלליהמטהשלהשני

GRU).שלזי
בימיספצנאזמצבתנעההערכה,לפי

ומספראיש,ל-27,00030,000ביןשלום
ביחידותהמשרתיםאתכוללאינוזה

העוסקיםוקציניםושירותיםאימונים
בריה"מלגבולותמחוץסוכניםבגיוס

והמחוזותהכוחותקבוצותובהפעלתם.
מל-בשעתלחזיתותהנהפכים(הצבאיים

מודיעיןסוכני1,000-800מחזיקיםחמה)

ישלצייםספצנאז.סוכני110-80ועוד

סוכני30-20ועודמודיעיןסוכני-160200

העומ-הסוכניםשלהכלסךאתספצנאז.

GRUשלהמרגזיהמנגנוןלרשותדים
אפשרותכלואיןלאמוד,כללאי-אפשר
מודיעיןסוכניביןהיחסעללהצביע
שלרשותנאמר,אםדיחבלה.לסוכני
מספרעומדGRUשלהמרכזיהמנגנון

העומדהמספרמןסוכניםשליותרגדול
והחזיתותהצייםהארמיות,כללרשות

יחד.גם

כיסוי

איןמ-'GRU,חלקהואוספצנאזהואיל

עליו-ולאיודעהרגילהסובייטיהאזרח

19859ינואר297,מערבות



כדיננקטיםרביםביטחוןאמצעיכלום.
תפקידיו,ארגונו,מצבתו,אתלהסתיר
המו-כלקיומו.עצםאתואפילופריסתו

בדיקתעובריםבספצנאזלשירותעמדים
חיי-הצטרפותם,ועםראשונית,מהימנות

המדינה.סודותחוקעללחתוםבים

ועונשהריגול,כדיןדינההזההחוקהפרת
מוות,
מדיאתלובשותספצנאזיחידותרוב

קשרלהןשאיןאףהמוטסים,הכוחות
לוב-האווירייםהסערכוחותגםאליהם.

מאדשקשהמבאןהמדים.אותםאתשים
אףהללו,הכוחותשלושתביןלהבדיל
המוטסיםהכוחותביןלהבחיןשאפשר

העו-מלחמתאחרישהוקמוהשאר,לבין

כלהצטיינוהמלחמה,בץתהשנייה.לם
וקיבלובקרב,המוטסותהדיוויזיותשמונה

גוואר-(משמר""דיוויזיותשלהתואראת

הכו-מדיאתהלובששחיילמכאןדיה).

חות
המוטסים.בלי

שייךהגווארדיהתג

לספצנאז.אוהאוויריים,הסערלכוחות
לביןספצנאזביןהיחידהבולטההבדל

בכךמתבטאהאווירייםהסערכוחות
כמעטליעדיהםמגיעיםספצנאזשאנשי
במסוקיםומשתמשיםבהצנחה,תמיד

הבוחותואילומאד,רחוקותלעתים
בלבד,במסוקיםמשתמשיםהמוטסים

פעוטיס,אלההבדליםמצנחים.להםואין

הפרשניםעללהקלביכולתםישאבל
כוחותובתמונות.בסרטיםהמתבוננים

המזר-אירופהבארצותהפרוסיםספצנאז,

עיקריות,מפקדותבקרבתמוצביםחית,
הםשעמןהקשריחידותמדיאתולובשים

אינההחזותיתשההבחנהכךחונים,
הזעירותהצוללותצוותיבלל.אפשרית

רגי-צוללניםמדילובשיםספצנאזשל

הימיותהחטיבותקצינישארוכללים,

מדיאתלובשיםואנשיהןספצנאזשל
הימי.החי"ר

בסיסספצנאזליחידותאיןלעולם
ביחדמתגוררותהןכלל,בדרךעצמאי.

כוחותאוהמוטסים,הכוחותאנשיעם
שלהימיותהיחידותהאוויריים.הסער

החי"ריחידותעםביחדממוקמותספצנאז

מוצ-ספצנאזשיחידותאימתכלהימי.

לובשותהןאחרים,כוחותבקרבתבות
המודיעיןיחידותהללו.הכוחותמדיאת

בהםשישבאתריםמוצבותספצנאזשל
טיליםבסיסיכגוןבמיוחד,רגישיםיעדים

לאחסוןומתקניםעונשיןגדודיורקטות,
שות-ספצנאזיחידותכאשרגרעיני.נשק

איסורחלאחרים,כוחותעםלמחנותפות

שארלביןספצנאזסגלביןמגעכלעל
סגורמתחםישספצנאזליחידתהאנשים.

ובקבו-הצבאייםבמחוזותמשלה.ושמור

ספצנאיליחידותשיהיויתכןהכוחות,צות

מטה

ן

מינהלן

ן
מינהלהשניהמיגר,

ן ]4.].
י-שששששמ 88

קבוצותפיקודתחתומוצבותמהארמיהוספצנאזמודיעיןקבוצותהמנותקותשלום,בזמן.
מלחמה.פרוץלפזילארמיותמוחזרותהקבוצותהצבאיים.המחווותאוהכוחות

החזיתמטה
*
ISSSS

8י".,לץ-.

8

סיור

והציצבאי)ומחוזכוחותקבוצת(החזיתברמתהשניהמינהלארגון

הסוביי-הכוחותבקבוצתשונים.תארים

ריי-נקראותהןלדוגמה,בגרמניה,טיים

הןסיבירשלהצבאיבמחוזואילודוביקי,
אםלפיכך,ציידים).(איחוטניקונקראות
מאזוריםספצנאזאנשיבאקראינפגשים
לאר-שייךאחדשכלחושבים,הםשונים,

מופיעעצמוספצנאזהמונחאחר.גון
משוחחיםקציניםכאשררקבש~מוש

עצמם.לביןבינם
ואקדמיותבתי-ספרלספצנאזאין

לסיורבפקולטהמתאמניםהקציניםמשלו.
ובפ-בקייבהמשולבהגבוהבבית-הספר

המו-הגבוהבבית-הספרהמיוחדתקולטה

שוהיםספצנאזאנשיכאשרבריאזן.טס

במאומהנבדליםהםאיןהאלהבמכללות
הבכירהפיקודסגלללימודים.מחבריהם

מת-חשאית,בפעילותהעוסקיםוקצינים,

באקדמיההשלישיתבפקולטהאמנים

GRU.של
עלהיודעיםמספראתלצמצםכדי

מנות-שלום,בעתוספצנאזGRUפעילות

מהאר-העצמאיותספצנאזפלוגותקות

ישי-כפופותוהןמוצבות,הןשבהןמיות

וקבוצותהצבאייםהמחוזותלמטותרות
מכונסותהעצמאיותהפלוגותהכוחות.
ספצנאזלחטיבתהכפופהגדה-יתלמסגרת
מתפרקמלחמה,במקרהזו.ברמההקיימת
למס-חוזרותהעצמאיותוהפלוגותהגדוד

הארמיות.גרות
הגרעיןשלקיומואתלהסתירכדי

המפקדהפלוגותספצנאז,שלהמקצועני
האםחטיבותמעלמנותקותנגד-אח"מ

10



המחוזשלהספורטיווילקאדרונהפכות
רגימנ-הצי.אוהכוחותקבוצתהצבאי,

מקצוענים,אנשיהםשכלספצנאז,טים
השייכיםספורט,צוותישלבכיסויזוכים

הצבאשלהמרכזיהספורטלמועדת
זהות,בשיטותמשתמשהקג"בצסק"א).(
למוע-שייכיםהמקצועניםהקג"בוחבלני

שלהאולימפיהסגלדינאמו.הספורטדון
המקצוע-מןככולו,רובומורכב,בריה"מ

והמו-העשיריםהמועדוניםשבשנינים

הללו.צלחים

הקרביותהיחידותאיוש
במשרתימאוישותספצנאזיחידותרוב

קשוחיםחזקים,כיאםרגילים,חובה
הברירהתהליךבמיוחד.וזריזי-מחשבה

המגויסשנקראלפנירבזמןמתחיל

הצבאי.שירותולתחילתהקליטהלמרכז

סובייטימגויסכלממויןהגיוס,לפניעוד
והשכ-הגופניומצבולמשטרנאמנותולפי

ביותרהגבוההבקבוצההמגויסיםלי.
הקשרבכוחותהקרמלין,במשמרמוצבים

שבמש-בספצנאזהקג"ב,שלהממשלתיים

שספצנאזמכאןהקג"ב.שלהגבולמר
האנשים,טוביאתלעצמולבחוריכול

אחרותעליתיחידותחשבוןעלאפילו
הרקטותכוחהמוטסים,הכוחותכגון

הגרעיניות.הצוללותויחידותהאסטרטגי

עובריםספצנאז,ליחידותהגעתםעם
אינ-אךקצרהצבאיתטירונותהחיילים

מתבלטיםשבמהלכהביותר,טנסיווית
לגדודינשלחיםאלההטבעיים.המנהיגים
בסמ-להכשרהספצנאז,שלהאימונים

מספרכלל,בדרךשולחת,פלוגהכללים.
האימונים,לגדודאנשיםשליותרגדול

נוהגזהולה.הנחוציםהסמליםממספר
הואהרעיוןבבריה"מ.שכיחשאינובזבזני

כדיעדעזההתחרותהאימונים,שבגדוד

סמללבדרגתיזכוביותרהטוביםשרקכך
ביותר,קשוחהאימוניםבגדודהקורס

שלבסופוחוזריםהמועמדיםמןוכמה
מןכמהגםכטוראים.ליחידותיהםדבר

כטוראים,משרתיםסמלבדרגותהזוכים

הטו-שרקמכאןהאם.ליחידותבשובם

פיקוד.לדרגותמגיעיםשבטוביםבים

עתודהלהחזיקהפלוגהיכולהזובדרך
להחליףהמסוגליםסמלים,שלקבועה

ברמהעומדשאינוסמל,כלבמהירות
מחייבתזועובדהממנו.הנדרשתהגבוהה

כדימאמץכללעשותהאנשיםאת

בני-רקאפשריוהדברדרגתם,עללשמור

יותרפקודיהם.שלרחמיםחסרצול
בגדודיעובריםספצנאזאנשימבלמשליש

כבדותאבדותגם-והתוצאההאימונים.
ברמותניכרתלשחיקהיביאולאבמלחמה
ישספצנאזביחידותהנמוכות.הפיקוד

בהשוואהונגדים.קציניםשלעתודה
קציניםחמישהשלהרגילהסובייטילתקן

ספענאזבפלוגתישבפלוגה,אחדונגד
נגדים.וו-וקציניםתשעה

המקצועניותהיחידותאיוש

שלספורטאיםהגדולהמספרהוזכרכבר

ליוקרה,זקוקההמועצותבריתבספצנאז.

במ-זכייההיאלהשיגההדרכיםואחת

ארגוןלמדינהנחוץאולימפיות.דליות
אתלמצותכדישטנית,משמעתבעל

ספצנאזשני,מצדמספורטאיה.המרב
ביותר,הגבוההברמהלספורטאיםזקוק

יהיהשבהםבשטחיםלבקרלהםשמזדמן
הספורטאיםמלחמה.בעתלפעולעליהם
ומעונייניםלהתאמן,לאפשרותזקוקים

להםלגמולהמסוגללארגון,להשתייך
הספורטיוויים,הישגיהםעלרחבהביד

להםלתתומכוניות,דירותלהםלהעניק
לנסיעותלהםולדאוגקצונה,דרגות
נקודתמהווהשספצנאזמכאןלחו"ל.
המדינה,יוקרתשללאינטרסיםמפגש

המתמסריםוהאנשיםהצבאיהמודיעין

לספורט.
ספורטאיואתמשגרצסק"אמועדון

אתלהסתירנוהגואינוהעולם,רחבילכל
צבאיות.דרגותיששלספורטאיםהעובדה,
בחיילהתנקשמוטלעליושגםלקג"ב,
מרמאבקדומה.ארגוןישהאויב,מנהיגי

לדי-הצבא)(צסק"אביןשוררומתמיד

ה"נס-הספורטאים,טוביעלהקג"ב)(נאמו
מספראחרות.ספורטמאגודותחבים"

מאוד.עדגבוהבספצנאזהספורטאיות
לפעילותבכתבראיותשאיןכמעט
הללו.המקצועייםהמתנקשיםחטיבות
משכנעת,אךישנהדוגמה,ישאולם,

הקמתלפניעודהשנייה,העולםממלחמת
היתההמלחמה,בעתעצמו.ספצנאז
(NKVD,פניםלעניניהעממיתלנציבות

הרוב-חטיבתאומסבון,יחידתקג"ב)כיום

השירותשלהעצמאיתהממונעתאים
אלושיגרהאימנהזוחטיבההמיוחד.

בגדליםקבוצות212האויבלקווימעבר
משימתםהכל).בסךאיש)7,316שונים

צבאייםמנהיגיםלחסלהיתההבסיסית
החטי-חיסלהבנוסף,האויב.שלומדיניים

בשטחים,ואפשרייםידועיםאויביםבה
נתו-לפיהאדום.הצבאבידיש"שוחררו"

סס140,0הזוהחטיבהחיסלהרשמיים,נים
הפרסוםלפיכללה,החטיבהנפשות.
המדינה,וביטחוןNKVDעובדי"הרשמי,
הבית,ומשמרהגבולמשמרשליחידות

מפור-שמותוביניהםמצטיינים,ספורטאים

ואנטי-הראשונה,השורהמןרביםסמים

לפישונות,לאומיותמקבוצותפשיסטים

הקומינטרן".המלצת

הרכי-כלאתמוצאיםאנוזהבתיאור

חיי-הםאלהבספצנאז.גםהקיימיםבים

ספורט-בקפידה,מסונניםאךרגיליםלים

ובראשזרים,הראשונה,מהשורהאים
מקצועיים.מודיעיןאנשיכולם,

טומנים
ורקאךמתייחסתסוכן""המלהבבריה"מ

הסוביי-המודיעיןלשירותישגויסלזר

ידיעלהמגויסיםהמודיעיןסוכניטיים.
לגמרישוניםוהחזיתות,הצייםהארמיות,

המרכזיהמנגנוןעל-ידיהמגויסיםמאלה

כפילמרגלים,יותרוהדומיםGRU,של

המודיעיןסובניבסרטים.מופיעיםשהם

פרוזאיותמשימותמבצעיםספצנאזשל
בדרךמתבצע,הזתםהמוכניםגיוסיותר.
ידידותיותבארצותאובריה"מבתוךכלל,

המגוי-טיבעלהגבלהאיןפינלנד).כולל(

להםשאיןאנשים,מועדפיםאבלסים,
כלקשישים.ואנשיםמסווג,לחומרנגיעה
ומגייסלארצו,חוזרבבריה"משגויססוכן

סוכניאיןמקרהבשוםעוזרים.כמהלו
והח-הארמיותשלהחשאייםהמודיעין

מוגבלים.לשטחיםלחדורמנסיםזיתות

שקיבלובכספיםקונים,הםזאתתחת
חשוביםיעדיםבקרבתבתיםמ-מאס,

טילים,בסיסיגשרים,תעופה,שדות-
מספקיםשהםהמידעוכדומה.ציוסיסי

כשמדובראבלכלל,בדרךוסתום,קטוע
על-ידימאומתהואחשובים,ביעדים

אותואתבנפרדהמכסיםאחרים,סוכנים
החב-יחידותישתמשוהזהבמידעהיעד.

מהלומות-פתעלהנחתתספצנאזשללה

מדויקות.
לעומתספצנאז,שלהחבלהסוכני

ובדרךמידע,באיסוףפחותמעורביםזאת,
מקוםאו.עבודה,לעצמםמוצאיםכלל

חשמל.אותחבורהמתקניבקרבתמגורים,
תהיהמ-טום,פקודהכשיקבלומשימתם,

המתקןאתשיוציאוחבלה,מטענילהניח
שסובןיתכןרבים,במקריםפעולה.מכלל
כלבמשךפלילידברשוםיעשהלאכזה
הפקודה.לקבלתעדחייו,ימי

החבלהסוכנישלחשובהמשימהעוד
בתיםרכישתהיאשלוםבעתספצנאזשל

חבלהקבוצותיוכלושבהםקרקע,וחלקות
והחל-הבתיםמלחמה.בזמןמקלטלמצוא

לערים,מחוץכלל,בדרךנמצאים,קות

בהרים.אומיערות,אומהיםהרחקלא

רגיל,אטומימקלטבהםיהיהלרוב,
לכךבנוסףוכדומה.במיםבמזון,מצויד

לספקספצנאזשלהחבלהסוכנימסוגלים
ותס-דלקרכב,כליהחבלהלקבוצות

יעדיהן.אלולהנחותןפוקת,
נתו-יחדגםוהחבלההמודיעיןסוכני

הבכי-המודיעיןקצינישללמרותםנים

198$11ינואר297,מערכות



עליהםלהטילואפשרהחזיתות,שלרים

כעיקרון,יחד.גםהמשימותשתיאת

שלוםבעתספצנאזלסוכנישאיןכמעט
מחוץסובייטיםאזרחיםעםמגעכל

מעמדםאתלחזקכדיבריה"מ,לגבולות
למעשהיוצריםהםמגוריהם.במקומות
רקשיופעלוסוכנים-"רדומים",רשתות
לספצנאזישאז,עדמלחמה.במקרה

שישכךעליהם,לפיקוחאמיניםאמצעים
יבצעוהזריםשהמגויסיםלוודאביכולתו

לפחות,או,כשיצטוו,עליהםהמוטלאת
זאת.לעשותינסו

קרבייםאימונים
ספצנא?יסודותלשלושתאיןשלום,בעת
הספורט-יחידותהקרביות,היחידות-

כל-הזריםוהסוכניםהמקצועניםאים
חוש-אינםכלל,בדרךלהיפגש.הזדמנות

בגללהןזה,שלבקיומוזהאפילודים
בגללוהןהסודיותלשמירתהמאמצים
הקרביות.במשימותההבדלים
עלנערךהחשאייםהסונניםאימון

מיוחדיםאימוניםבמרכזיאישיבסיס
אחדמרכזבריה"מ.בתחומיהקיימים

המרכ-הנושאיםבאודסה.נמצאמאלה

ביטחון,כולליםהאימוניםבקורסזיים

ושיתוףומעשה)הלכה(חבלהקשר,

הכשרתמקצועניות.קבוצותעםפעולה
בקבוצותנעשיתהמקצועניםהספורטאים

הםהמרכזייםהאימוןנושאיקטנות.
לרמהעדמקרים,בכמה(גופניאימון

שטחילימודזרות,שפותהאולימפית),

ספור-מסעותבמהלך(אפשרייםפעולה
וחבלה.קשרטיוויים.לחו"ל),

מבחי-דומההקרביותהיחידותאימון

עלהמוטסים.הכוחותלאימוןרבותנות
ששנתהעובדהמעידההאימוניםעומס

נחשבתבספצנאזנגדאוקציןשלשירות
בשי-שניםעשרכלומר,-וחציכשנה

שנות15כנגדשקולותספצנאזרות
הקציניםשלשכרםכן,כמורגיל.שירות

אחוזיםב-50גבוהבספצנאזוהנגדים
צניחה.כלעלתוספתעודוישמהרגיל,

אםדומה,עומסמוטלספצנאזחייליעל
ככלשנתיים,משרתיםהםיותר.כבדלא

הדבבה.מגויסיששר
פועלותהקרביים,אימוניהןבמהלך

יחידותמפקדות,נגדזא4צפסיחידות
נמצאותבממוצע,תעופה.ושדותטילים

נביאואםבשטח,מהזמןלחציהיחר-ות

שבצ-העובדהואתהאקליםאתבחשבון

מושגנקבלשינה,שקיאיןהסובייטיבא
השירות.תנאיעל

תחרותי,בסיסעלנערךהקרביהאימון
הוארגילמבחןהרמות.ובכלברציפות
לחלו-שוממיםבאזוריםקבוצותהצנחת

קילומטריםאלפיאףאומאותטין,

בתנועההואהמבחןהמפגש.מנקודת
תחבו-אמצעיוללאתספוקתללאמהירה,

משרדיחידותנקראותרובפיעלרה.
ולנסותהחבלהקבוצותאתלחפשהפנים
אותן.ללכוד

ביחי-הטובותמתכנסותלשנה,אחת

האי-במרכזבריה"ממרחביספצנאזדות

במשךקירובוגרד.באזורהעיקרימונים
מרוכז,אימוןעוברותהןחודשים,וקלושה
האימוניםמרכזאגב,דרךתחרות.בתנאי
מכרותלקבוצתצמודספצנאזשלהראשי

וודיז'לטייהריכוזומחנותהאורניום

בקישטים,נמצאיםדומיםריכוזמחנות(
ובצ'ליאבינסק.בסברודבינסקבאחינסק,

שבהם).הגרועיםאחדהואוודיז'לטיי
ספצנאזשלהאימוניםלמרכזשאיןיתכן
מןישזאת,עםהריכוז.למחנהקשרכל

זו.בסמיכותהסמליות
מיועדספצנאזשלהקרביהאימון

עדממשייםקרבתנאילדמות
כמהי

באימוניםהאויבתפקידאתשאפשר.
משרדשלהביתמשמרכוחותממלאים
שלהממשלתייםהקשרכוחותהפנים,
והמיליציהמקומיותקג"ביחידותהקג"ב,

כלשלהעיקריתמשימתםהמשטרתית.
חשו-יעדיםאבטחתהיאהאלההכוחות

חתרנית.בפעילותומאבקבמיוחדבים

להנהגותמשותףענייןישכךמשום
,GRUתרגי-לנהלהפניםומשרדהקג"ב

נלמדהמצטברוהניסיוןמשולבים,לים
ספצנאזנקרארבותפעמיםרבה.ביסודיות

ממשל-יעדיםעלהתקפות-דמהלבצע

שלהם,הטקטיקהלתרגולוצבאיים,תיים
שלהכוננותרמתאתלהגבירבעתובה

להדוףהמיועדיםהבית,משמרכוחות
אפשריות.פשיטות

החמי-הארמיהתרגיליבעתלדוגמה,

הרחוק,המזרחשלהצבאיבמחוזשית
שמפ-(המחוזיתספצנאזחטיבתהופעלה

ויחי-מפקדותלתקיפתבאוסוריסק)קדתה

החטיבהפעולותכללית,טילים.דות
מחסןעלבהתקפהאבליפה,הצליחו

בפח.ספצנאזקבוצותנפלוגרעיני,נשק
כךרכבםכליאתארגנוהמחסןמפקדי

בבתהקדמייםפנסיהםהודלקושכאשר
סביבבהירתאורהשדהיצרואחת,

שוחררואזהפושטים.אתשסינוורהמחסן,
הסוב-המפקדותרובמאז,כלבים.עליהם

חונותוהטילים,הקשריחידותייטיות,
אחת,שבפקודהכךבמעגליםבלילות

המתחם.מואר
יחידותמשתמשותהקרב,באימוני

הצבאומפקדותהפניםמשרדהקג"ב,
החב-מולאמצעי-נגדבשללהסובייטיות,

תדריבכלמלאהבשליטההחללנים,

ובמטו-במסוקיםבשימושוכלההקשר

עודםשכלביםגם,מלמדהניסיוןסים.
להדיפתביותרוהיעילהפשוטהאמצעי
והןהקג"בהןמחזיקיםזובדעהחבלנים.
ספצנאז.

נגדלפעולותבנוסףהאימונים,במהלך
יחי-מתאמנותממשיים,סובייטייםיעדים

המ-אימוניםבמרכזיגםספצנאזדות

הפעולהזירותאתרבבדיוקשחזרים
הקרפ-בהריםפרטיהן.לפרטיהאפאתיות,

השטחפנימזכיריםיאבורוב,באזורטיים,
הבלטיוהחוףהצרפתיים,האלפיםאת

בדג-שימושנעשהגרמניה.לצפוןדומה

פזסיידוןלאנס,טילישלמתנפחיםמים
4,מיראז'מטוסיהוביצרים,ופרשינג,

ספצנאזבעינייותרחשובוכדומה.יגואר
אתאלאהאויב,מדיאתלאלשחזר

שבהןהחקירהשיטותואתהטקטיקה
ייתפסו.אםלעמודהחבלניםעליהיה

בתחוםספצנאזחיילישלומדיםהשיעורים
רב.זמןוזכוריםמאד,מאלפיםזה

באפגניסטןבריה"משלמעורבותה

חדשותהזדמנויותספצנאזבפניפתחה
המפק-מציאותיים.קרבבתנאילאימונים

האלהההזדמנויותאתמנצליםדים
במלואן.

וטקטיקהנשק
ספצנאזחיילשלהתקניציודוכוללבקרב,
קלשניקוב,סעררובה:כלי-נשקמבחר

משתיק-קול,בעלק6אקדחכדורים,300

רימוניםמטולאורימוני-ידששהסכין,

לכלראשונה.עזרהוציודקרבמנותקל,
עםן4,053קשרמכשירישחבלהקבוצת

בהתאםצפוף.ושידוךהצפנהאפשרויות
לקבוצהלהיותיבוליםבפועל,למשימה

חלולמטעןמוקשי547,סטרלהטילים
נפץ.וחומרי
בפעולהאבלכבד,נשקלספצנאזאין
להשתלטהחבלניםעשוייםהאויב,בעורף

כלי-רכבאונגמ"שיםאויב,טנקיעל

מדישילבשויתכןזאת,בעשותםאחרים.
אויב.
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השתמשוניסיונית,תרגיליםבסדרת
וברכבקליםבאופנועיםספצנאזיחידות

לשי-במיוחדשנבנהגבה-עבירות,קטן

יהפכואלהאםלדעתקשהאבלמושן.
תקני.לציוד

יהיוסעצנאזשפעולותהיאהדעה

ההא'451ר_ייערכואםורקאךמוצלחות

בעורףיפעלוואםגדול,ובקנה-מידה
חטי-ימי,חי"רמוטסים,כוחותגםהאויב

דיוויזיוניותיחידותאוויריות,סערבות
דומותוקבוצותקג"בצוותילסיור-עמוק,

ורשה.בריתממדינות
ספצנאזיחידותשלנרחבתהצנחהלפני
שיחד-יתכןמלחמה,שלהפתיחהבשלבי

שלקטנותקבוצותהאויבלשטחרו
להיכנסלמשל,עשויים,הםמקצוענים.

מקצועיות,כמשלחותכתיירים,לארץ

כנוסעיםאוצוותכאנשיספורט,כקבוצות
אזרחייםבמטוסיםמסחריות,בספינות

מלחמהלפנייתר-על-כן,במשאיות.או
בשג-מספצנאזונגדיםקציניםכמהיוצבו

סגלשלבמסווהובקונסוליות,רירויות
ערבוכדומת.נהגיםגננים,שומרים,טכני,

ספצנאזיחידותריכוזלהיותעשוימלחמה
במדי-שונים)ובתירוציםשוניםבכיסויים(

לשטחמכןלאחרשיסתננוניטרליות,נות
הקרבות.בפרוץהאויב,

האויבלשטחספצנאזאנשיהסתננות
פעולההיאהאיבהמעשיתחילתלפני

לאאםבמיוחדהכרחית,אבלמסוכנת
כוחותעיקרגרעיני.בנשקשימושייעשה

חזיתותבכלאחתבבתיוצנחספצנאז

האר-שלהעצמאיותהפלוגותהמלחמה.

האויב,בעורףק"מ500-100יוצנחומיות
1,000-500בעומקהחזית,חטיבותואילו
המק-ה"ספורטיוויים"הרגימנטיםק"מ.

בליהבירה,עריבסביבותיפעלוצוענים

הי-החטיבותהחזית.מקולריחוקןקשר

נגדמאמציהןאתירכזוספצנאזשלמיות
-ובראשונהבראשימיים,בסיסים
צוללות.בסיסי

להש-אפשרכבדים,וציודנשקבהעדר

הסובייטיתהתעופהחברתבמטוסיתמש
זועובדהספצנאז.להצנחתאירופלוט
הצב-התובלהמטוסיכלריכוזמאפשרת

המוטסים.הכוחותלמבצעיאיים

אתספצנאואנשיקובריםהצניחה,עם
ההצנחה.שטחאתועוזביםמצנחיהם

הואזהבשלבביותרהמסוכןאויבם
ההצנחה,משטחהיציאהאחריהמסוק.

להג-ומתארגנותקבוצות,כמהמתאחדות

הציודיושארשבובטוח,שטחעלנה

במוקשים.יוקףהבסיסאזוריותר.הכבד

בטווחלמשימותיהן,הקבוצותיוצאותאז
ומש-מהבסיס,קילומטריםעשרותכמה

ממרחק.עליולצפותאנשיםנמהאירות

בהתמדה.להשתנותעשויהבסיסמיקום
השומריםבכךירגישוהבסיס,יתגלהאם

ד(םויעשוהמוקשיכן,הפעלתעקב
הקבוצותאתלהזהירכדימפגש,לנקודת

ממח-לילהמדייועברהציודהחוזרות.

אויב,רכבעלישתלטואםלמחבוא.בוא

בסיס.יוקםלא
יחידותשלביותרהמסובכתמשימתן

חשיבותבעלייעדיםחיפושהיאספצנאז
ידועשמיקומםיעדיםאותםמיוחדת.

עלבמטוסים.אובטיליםיושמדומראש,
ביעדיםהטיפוליוטלספצנאזיחידות

היע-בחיפושבקירוב.רקידועשמיקומם

בציודהיחידותישתמשוהאלה,דים
בפי-חזותיתתצפיתיערכואואלקטרוני,

לחייל),חיילביןקילומטרעבלפעמים(זור
כזאת,בסריקהרגלית.סריקהעריכתלפני
ומשתמשיםלאטם,ספצנאזאנשינעים

באויב,היתקלותשלבמקרהבהסוואה.
מתפז-הםכלל.בדרךלקרבנכנסיםאינם

שנקבעובנקודותשובומתכנסיםרים
עםקשרמוקםהיעד,מציאתאחרמראש.
ונקודותהחזית,אוהארמיהמפקדת
בטיליםלתקיפהנמסרותהיעדשלהציון

במהי-הקבוצותיסתלקואזיבמטוסים.או

להתקפה.ייקלעושלאכדימהשטח,רות
אנשייפעלומסוימיםבמצביםאולם,

בדרךמדובר,יעדים.נגדבעצמםספצנאז
עםקשרלהקיםאפשרותכשאיןכלל,

היאהמפורשתמשימתםכאשרהפיקוד,

תפיסתאומסוים,אדםאויעד,לחסל
מוכניםהאויבטיליכאשראומסמכים,

ההתקפהתיערךהאחרון,במקרהלירי..
גםסכנה,אוקושיבכללהתחשבמבלי
אנשיושכלמשוכנעהקבוצהמפקדכאשר
הואהרעיוןליעד.נזקלגרוםבלייחוסלו

הצליחה)לאאםגם(שהתקפת-פתע
השיגורלביטולהאויבאתלהביאעשויה

המער-אתשובלבדוקכדילדחייתו,או

לשיגור,מוכןטילגילויעםוהציוד.כות

אותולהשמידהחבלהקבוצתתנסה
רימונים.מטוליאורוביםבאשממרחק,

להתקפותתעבורבכך,הצליחהלאאם
שקבוצהיתכן,ביוונים.מכמההתאבדות

הכיוונים,מאחדכבדהבאשתפתחקטנה

מתקרבתאחרתקבוצהבעודבהסחה,
ליעד.חרש

שיחי-האימוניםבמהלךקרהאחתלא

במכו-חשוביםיעדיםתקפוספצנאזדות

בטנקיםאפילואובנגמ"שים,גנובות,ניות

יתנהגוכיצדלדעתקשהלעצמן.שלקחו
מלח-ניסיוןאבלאמת,במצביהחבלנים

משימותשרוחמלמדהשנייההעולםמת

אמת,ומידבקת.מתמדתהיאההתאבדות
רבים.דבריםנשתנומאז

ספצנאז,ביחידותהמקצועייםהחיילים

לובשיםהסדירים,לחייליםבדומהשלא
ביכולתםישיתר-על-כן,אזרחיים.בגדים
מידעולקבלספצנאזסוכניעםמגעליצור

ספצנאזיחידותומחסה.תחבורהנחוץ,
בעריבמיוחדבערים,יפעלוהמקצועיות

למרבזיאפשרייםבאתריםוכןבירה,.
מנהיגיאחרהחיפושהאויב.שלפיקוד

בדרכיםלהיערךעשויוצבאממשלה

מדויקמידעקבלתזו,במשימהשונות.
ההצל-ממרכיבינאחדנחשבתמהסוכנים

ביותר.החשוביםחה

ושליטהפיקוד
בחופשדופןיוצאותספצנאזיחידות

ישבלל,בדרךשלהן.הרחבהפעולה

ביותררחבהסמבותחבלהיחידתלמפקד
מוצנ-ספצנאזיחידתהאויב.קווימאחורי

שללריבוזלצפותיששבולאזורחת
עצמ-היאואילך,מכאןחשובים.יעדים

החזיתהארמיה,מפקדותבשטח.אית

החבל-בפעילותמתערבותמהןוהגבוהות

אויותר,חשוביםיעדיםגילואםרקנים
משטחהחבלניםאתלשלוףצורךכשיש
גרעינית.הפצצהלפנילמשל,-'נתון

להתערבשלאמנסותהגבוהותהמפקדות
האמונהסמךעלהחבלניםבמבצעי
האויב,קווימאחוריבשטח,שהמפקד

ביןהתיאוםיותר.טובהמצבאתבואה
שונותלמפקדותהכפופותספצנאזיחידות
ולתיז-גיזרהתחומילהקצאתרקמיועד

הפגיעות.מון

סוב-יחידותעודיפעלומלחמהבעת

קווימאחוריספצנאז,מלבדייטיות,
:ביניהןהאויב.

אלהפלוגותעמוק.לסיורפלוגות*
רוב-דיוויזיותשלהסיורמגדודילקוחות

שאינןוכמעטומשוריינות,ממונעותאיות,

ובטקטיקה.במשימותמספצנאז,שונות

מועבראלהשפלוגותהוא,היחידההבדל
בג'יפיםבמסוקים,האויבלעורףרות

בפלו-מוצנחות.ואינןקלות,ובשריוניות

אנשיםפחותהרבההאלההסיורגות

אחתשכליתכן,ספצנאז.בפלוגותמאשר
לאחבלה,קבוצותחמשרקתעסיקמהן
יותרהרבההפלוגותמספרזאת,עם.15

פועלותאינןהעמוקהסיוריחידותגדול.
גבולבנוסף,ספצנאז.עםביחדכללבדרך
הואהסיוריחידותשלהפעולהטווח
שיחי-כךהאויב,קווימאחוריק"ממאה

מאמציהןאתלרכזיכולותספצנאזדות

הדעתאתלתתמבליבעורף,יותרהרחק
שמאחוריהן.הפעילותעל

החוית.שלהאוויריותהסערחטיבות*
אבל,עצמאית,פועלותאלהחטיבות
להנחותספצנאזיחידותעשויותלעתים,

לעתים,ליעדיהם.שלהןהסערמסוקיאת

1985ינואר297,מערכות



כוחותביןמשולביםמבצעיםמתאפשרים
בשי-כגוןוהחבלנים,האווירייםהסער

שבוייםלשליפתהחטיבותבמסוקימוש

ספצנאז.מאנשיפצועיםאו
לפיפועלותאלהמוטסות.דיוויזיות*

קשיןועלבמקרההעליון.הפיקודתכניות

גרילהלטקטיקותעוברותהןאספקה,
מבצעיםמארגניםאיןכלל,בדרךרגילות.

יחי-לביןמוטסותדיוויזיותביןמשולבים

כוחותשלפעילותאבלספצנאז.דות
יוצרתהאויבקווימאחוריחזקיםוטסים~

ספצנאז.יחידותלפעולתמאדנוחמצב
עליונהמפקדהתארגןמצביםיבשני
הפועלותיחידותביןישירפעולהשיתוף
משולבתהתקפהרקכאשר:האויבבעורף
לתפיסתו,אויעדלהשמדתלהביאתוכל

בעורףהסובייטיותהיחידותכאשראו
והפיקודמאד,קשותאבדותסבלוהאויב
היחי-משרידימאולתרותקבוצותיוצר

.השונות.דות

לעובדה,היטבמודעהסובייטיהפיקוד
בקורבנותכרוכיםיהיוספצנאזשמבצעי
שהאב-מלמדהאימוניםניסיוןעצומים.

מוטסת.הסתערותבעתכבדותיהיודות
שלהתוצאותאתהפיקודזוכרבעת,בה
במקבילשנערכופרטיזנים,מבצעישני

הצבאשלגדולבקנה-מידהלמתקפות
מבצעהשנייה.העולםבמלחמתהאדום
באוגוסטבשלושההחלהרבבותמלחמת

ספצנאזשלחטיבהמבנהן

*ן

14*
י4

*
פ,ליאג(תטי-צמקקשרפלייתעניתדית,

םצגחנידסטצגאז.בחטיבתלגדודמקובצותהעצמאיותהפלנגות

הואשלוםבזמןהמבנהלפיכך.
א1כאן.צ1מכ1שלושה-ארבעהולאגרורים.ארבעה-חמישה

ן
%,*ל

444-1"/
-

מפקדהת11לפקבצתאזאינל4.מיאהצנחניםד1קשופלגת
אטי-אח,מ)(עירות,ת1לליצקרבייםשחייניםדורי(

כ-100,000למתקפה.הסובייטייםחות

מהפ-הורידוהםבו.השתתפופרטיזנים

556ופוצצומיוחדות,רכבות836סים
ברזל.מסלותגשריו-184כבישיםגשרי

נרחבים.בשטחיםשותקהאויבעורף

רכבת.פסי215,000פוצצויחידה,בפעולה
מבצעהתנהליותרעודגדולבקנה-מידה
פרטיז-120,000השתתפושבוקונצ'רטו,

בכוחלצליחההאדוםהצבאכשתקףנים,

המרשלשללדעתודנייפר.הנהרשל
לאקונצ'רטואלמלא"ירמנקו,אנדריי
הדנייפר".צליחתמתאפשרתהייתה

לפעוליצטרכוספצנאזכוחותואילו
ובביצותביערותולא-אויבבשטח

עליהםכן,מאוכלסים.בשטחיםאלא
אף-על-כך.אוכךהאלהלשטחיםלהגיע
במפקדהביותיפופולאריהרעיוןפי-כן,

קונצ'רטו,עלנחזוראםמה":הסובעטית

הנשקנגדאלאודרכיםגשריםנגדלא
שלוהשליטההפיקודומערכותהאטומי
נאט"ו?"

ע

* שלהם,בשטחפעלוהפרטיזניםכמובן,*הכו-עברועתקורסק,קרבבשיא1943,

7(מעמ'המשך(מיוחדיםכוחות
סיכום

בכוחותצורךאיןמיוחדים,למבצעים
-קטנהביחידהדיגדולים.מיוחדים

בכך,שתתמחה-אנשיםעשרותכמה
האמריקנים,המיוחדיםהכוחותדוגמת
אוהבריטי,)545(המיוחדהאווירשירות
דור-כאלהמבצעיםבצה"ל.101יחידה

בעלותוייעודיותקטנותמסגרותשים
למאפיי-דומהשאינהמיוחדת,התמחות

הרגיל.הקרבבשדההחי"רשלנים
הבעיותכלאתבשרועלחזהצה"ל

כפיהמיוחדים,הכוחותהתפתחותשל

מלח-במהלךבעולםהצבאותרובשעברו

הואעדייןכינראה,השנייה.העולםמת
מניסיונו(הקשהבדרךללמודממשיך

מגמההמאפייןהאלה.הלקחיםאתהוא)
איחודלאחרשהחלהתהליךהואזו

עלדגש-101יחידהעםהצנחנים
חי"רלוחמתחשבוןעלמיוחדיםמבצעים

בצה"ללחי"רקרהמהלבדוקדירגילה.

היכןלהביןמנתעלזומגישהכתוצאה
הדגש.להיותצריך

בהצל-ביצעואשרצה"ל,שלהצנחנים

בלחימה*נכשלוגמול,פעולותיחסיתחה
הימיםששתבמלחמתבקדש,רגילה
הבעיותאתלהשוותדיהכיפורים.וביום

בששתבירושליםלצנחניםשהיוהרבות,
ירוש-מחוזחטיבתשללהצלחההימים

הכשליםאתלראותמנתעלחי"ר)(לים
מלחמהבאותהזו.ממגמההנובעים

שלהביצועיםאתלהשוותאפשרבדרום
שלבפיקודו(הסדירההצנחניםחטיבת
קותישלהחי"רחטיבתשללאלהרפול)

-הכיפוריםיוםבמלחמתבאום-בתף.

גדודביןהיאביותרהטובהההשוואה
בחווההמצריבמערךשנלחםהצנרתים,
באבדותמועטנזקלווגרםהסינית,
להקצותהפיקודאתאילץאך(כבדות
הצליחהממאמץשלמיםטנקיםגדודי

שהגןהמצרי,החי"רגדודלביןלחילוצו)
וללאחפוזמחופרחמוטל""מתחםעל

פיזיתשנדרסלמרות(צמודיםטנקים

המשיךצה"לשלטנקיםע"יפעמיםשלוש

התקפתנו).אתהדףולבסוףלהילחם,
אינותכימכך,להסיקאיןכמובן,

שיעורלאיןעלתהערבבצבאותהחי"ר

אלאקודמות.במלחמותאיכותועל
חומריתנפשית,-כיאותשהוכןשחי"ר,

יכולאכןרגילה,ללוחמה-ותורתית

במלחמתהיודומותדוגמותבה.לעמוד
הסוריהקומנדושלההגנהבמבצעישל"ג,
עלובהגנהזחלתאבעיןשבעה,בואדי

-צה"לשלהחי"רבינראה,ביירות.

היטבנלחםאשר-וגולניהצנחנים

סדראתהביןאכןהקובע,הקרבבשדה
כאשרלמלחמה,בהכנותהנכוןהעדיפויות

לפשיטהקודםביירותעללקרבאימון
לפעולהכושרנשמרזאת,ועםעליה;

שהזנחהמשוםוזאתמיוחדים.במבצעים
מאודקשותרבות-שניםטועהוגישה

לתיקון.

:נוספתלקריאה
מער-תופסקי,שלהפרטיצבאופניאקוב,ולדימיר

1954.כות
1955.מערנותתקצה,אסיריקאלברט,מייקל

1958.מערכותהרפאים,מפקדקואלס,וירג'יניה
1965.מערכותחנית,ראשיאלטיארי,ג'יימס
.1961מערכותביותר,הגחלההמשחשהפיליפס,לוקס

מםבניסא"ל



המלחמההישגיאילת.ביםנגעהובדרומההתיכון,היםרחופיושראלושבההימיםששהמלחמתעד
סוף.ביםחופהאתהאריכווכןהתיכוןביםסיניחופיאתלההוסיפו

ממדוהוסיפההימי,השיטורפעילותעלנוסףנטלהוותהו,ול-00מילמ-200המדינהחופיהארכת
יחד.גםהאויבושלצה"לשלהימיתלפעילותורחבחדש

לזירתהימים,ששתמלחמתבתוםהורדו,וחלקןנחתותרכשבעיקרו,יבשתי""צבאשהואהגםצה"ל,
סוף.ים

ובמלחמתקדשבמערכתובןהעצמאות,במלחמתבן-עמי""במבצענעשומהיםוציודכוחותהנחתת
אתשילברחב-ממדים,היהשלאהגםרביב","מבצעהגליל.שלוםבמערכתהגיעהולשיאההימים,ששת

מבצע(ימיקומנדוכוחע"יהנחתותאתשסיכנובלי-שיט,סילוק:נחיתהמבצעשלהקלאסייםהגורמיםכל
חיל-האוויר.מטוסיעל-ידיהמערכהשדהבידודוכןופינווו,נט"קיםגביעלשריוןכוחהובלת;אסקורט")"

מלחמת-ההתשה,בכללמקומו:היבטיםמשניהשתלשלויותיועלהמבצעאתיבחנוהבאיםהדברים

עצמו.בפנימשולבוכמבצע

נ



ההתשהמלחמת
עד1969ממרסנמשכהמלחמת-ההתשה

לאאשרמצרים,ביזמת1970,אוגוסט
מלחמתתוצאותעםלהשליםאבתה
השל-שלושתלתורתנאמןהימים.ששת

שלבעתלסייםנאצרביקששקבע,בים
אולם1968,בקיץהאיתנה"העמידה"

נהרבעומקהלם")"(חמדנג'עפעולת
שחידשועדזה,תהליךבלמההנילוס

1969,במרספעילותו,אתמצריםצבא
עלהמעוזים"קו"אתמולוצה"להעמיד

אבדו-מספרכשעלהבתעלה.מרכיביו

חיל-1969,ביוליס-ב2הוכנס,תינו,

ובינוארהתעלה,באזורלקרבהאוויר

שטחבעומקמטוסינופעלואף1970
המלחמה.אתלסייםבמגמתמצרים,
ובאגפים.בעומקבפעולותגםהגיבצה"ל

ע"יהימיתלזירהגםהועתקההלחימה

אניותטיבעו1967יולי"הצדדים.שני
סיניבחוףמצרייםסט"ריםשניחיל-הים

אח"ימקוםבאותוטובעהובאוקטובר

הופגז1969בנובמברטילים.באשאילת
שלושמצריות,משחתותבידיסיניחוף

1970,ובפברואר1969בנובמברפעמים.
קומנרולוחמיחיבלו

בכלי-מצרייםימי,

טובעה1970במאיאילת.בנמלשיט
מצריים.טיליםבאשאורית""הדיגספינת

בעי-הישראליחיל-היםהיהעתבאותה

הסטי"לים.לעידןהמעברשלצומו
בפעולותיהםבלטובמלחמת-ההתשה

חדשיםכליםשכללוהימיהשיטורכוחות
בפעו-וה"דבורים".ה"ברטרמים":וישנים

לוחמיבעיקרחלקלקחולות-הגמול

אלהשלשילובםגםהימי.הקומנדו
וחיל-היםבנקל,באלאהפעילהבלחימה

לשבנעכדירביםמאמציםלהשקיענדרש
הלוח-שלהביצועביכולתהמטכ"לאת

הים.דרךליעדיהםהמגיעיםמים

קומנדוכוחפשט1969,ביוניל-21אור
בראם-עדביהמצריתתחנת-חוףעלימי

אורחודש,וכעבורסואץ,מפרץבצפון
ימיקומנדוכוחפשט-ביוליס-ל2

הדרומישבפתחהגריןהאיעלויבשתי
שלהימצאותןעובדתסואץ.תעלתשל

אתאזהעלתהסוףיםבזירתנחתות
ומשולבימימידלהוסיףהאפשרות
גדו-משוריינתפשיטהולערוךלמלחמה

אך1969,ליולינקבעהמבצעמועדלה.
שנה.אותהלספטמברנדחההוא

ואויברקע
בקטעלהיערךנועדהמהיםהנחיתה

בקטעסואץ.מפרץשלהצפוני-המרכזי
ג'בל-גללה-אל-שםמגיעק"מ30של

בוחצובוהכבישממש,ליםעדבחריה
נמצאההררילגושמצפוןולמרגלותיו.

רחבמישור-ומדרוםערידהבירעמק
נחלים.מעורץ

שלהאחריותבתחוםהיהשממרחב
ושניבנוחותדלילסוף,יםמרחבמפקדת

נמצאשבההתעלה,לנירתבחשיבותו
מצרים.צבאעיקר

נג'ע(הלם""מבצעלאחרויתסל196%,
חדי-מפנילאתרעההמרחבאורגןחמד),
כוחותמפניולהגנההיםבדרךרות

הוצבהחי"רחטיבתקטנים.פשיטה
נקודותהוצבוהחוףולאורךבע'רדקה,

רוכבישלשתיםאוכיתהובהןמשמר
מוצבים20מכוניות-גבול.אוגמלים
להםובנוסףהפעולהבמרחבהיוגאלה
פלוגהאבו-דרג',במוצבחי"רפלוגת

גדודוכןראם-זעמרנהמכ"םבמחנה
ז-43טנקיםו-7גמליםפלוגתמוקטן,

מכ"מיםהציבוהמצריםבראם-זעפרנה.
ובמחנהדרג',אבובראסבאל-חפיר,

ראם-זעפרנה.מכ"ם

ספי-1969אוגוסטעדלמצריםהיובים

ועלי-דוברות-מיםוכןבערביהמשמרנות

קומנדו.לוחמיהן
שהייתהגי"שמפקדת(המתכנניםלפני

-חיל-היםומפקדתמשולבת),למפקדה
שלמאופיהשנבעואתגרים,כמהניצבו

:עצמההפעולהומאופימלחמת-ההתשה
אתניסהלאעת,לאותהעדצה"ל,א.
מבצ-בפעולהשלוהימיתהנחיתהיכולת

עית.

ומדוקד-רבותבהכנותצורךהיהב.

לחודהכוחממרכיביאחדכלשלקות,
משולבת.בפעולהכולםושל
מושלםלהיותהיהחייבהביצועג.
המטב"-בפקודהשנאמרבפיאבדות,וללא

בקרבות,מהסתבכותהימנעותתוך":לית
כוחותינושלההיפגעותסבירותשבהם

גבוהה".הנה

עלמודיעיניחומרלאיסוףבמקביל
החלההאויב,מוצביועלהשטחטיב

השריון,כוח:קדחתניתאימוניםפעילות

ושלושהשללז-נ4טנקישישהשכלל
בעבהתאמןBTR-50,שלל)(נגמ"שים
הנט"קיםפלגתלאימוניהצטרףואחר-כך
מפקדנכחוהאימוניםבכלשבאילת.
ומפקדבוצר,אברהםהאלוףחיל-הים,

עקבאדן.אברהםהאלוףהשריון,גיסות
הכוחותנונסוהפעולה,במועדהדחייה
ניצבהואזספטמבר,בתחילתרקלביצוע

שדרשהנוספת,בעיההמתכנניםבפני
פתרון.

יאסקורט",מבצע
ופשיטותגריןהאימבצרעלהפשיטה
דאגתאתהגבירוצה"ל,שערךנוספות,
שניהמפרץלצפוןהעלווהםהמצרים,

ביןלסיירנהגואשר1-183,מדגםסט"רים
סיכןזהימיכוחלראם-סרת.עדביהראס
השמדתוהפכהולפיכךנחיתהכוחכל

רביב"."מבצעלביצועהברחילתנאי

עלהוטלהכלי-השיטשניטיבועמשימת
ביצעלאצה"להימי.הקומנדולוחמי

שטובעהמאזכלי-שיטשלטיבועפעולות
במלחמת-העצמאות.לינו""הנשקאניית

קומנדוחדרששת-הימיםבמלחמתאמנם
סעידשבפורטהמצריהצילמעגניימי

כלי-שיטשםגילהאךובאלכסנדריה

הימיהקומנדושלהניסיוןבלבד.מעטים
שלניסיונםעלבעיקראפוא,התבסס,
האיטלקית10שייטתבמוזרים,צבאות
טיבעואשרבריטים,ימיקומנרוואנשי

שלכלי-שיטהשנייהבמלחמת-העולם
שהוצ-מוקשי-עלוקהבאמצעותאויביהם

לאזורישהגיעואנשי-צפרדעבידימדו

שיטכלי(חזירים""גביעלהפעולה
תת-מימיים).

סדרתלאחר,1969בספטמברל-6אור
לפעו-הימיהקומנדולוחמייצאואימונים,

היבשתייםהכוחותהיוזמןאותולתם.

-והנחתותלאזור-הפעולהבתנועה

עגנוהסט"ריםאופירה.מבסיסבתנועה
ראס-שלהדלקמסוףבקצהכללבדרך

נפט.מכליתתדירשםעגנהוכןסרת
מכליתנמצאהלמסוףמדרוםק"מארבעה
שמה,אבנגלוס""בחלקה,טבועהיוונית
לילהבאותוישראלית.באשנפגעהאשר
הרבויתרה,עצבנותהסט"ריםצוותיגילו

ל-7אור.תאורהופצצותכדוריםלירות

יעדם.לעברהלוחמיםהפליגובספטמבר

כשלושהשללמרחקהתקרבו2140בשעה
מ"אבנגלוס".מיל

1,מס'כלי
אתגילהעמי,בפיקודו-של

מאותכמהמרוחקיםבהיותםהסט"רים
אליהםקרבהפורקת,מהמכליתמטרים
גחוןאלהגיעואלההלוחמים,אתושלח

שלושהאליווהצמידועץהעשויהסט"ר
לבן-זוגו.נוספיםמוקשיםושנימוקשים,
משהת-שלהם.הבליאלנסוגואחר-בך

למפקדהלוחמיםדיווחומיעדםרחקו
:סיניבחוףעתבאותהשנמצאחיל-הים

נודעהלאהצלחתםכלבים".שמעלגרזן"
גםשהיההכלימפקדרפי,2.מס'לכלי
חיל-מפקדלפקודתנעכולו,הכוחמפקד
שאיתרםולאחרהסט"ריםשנילעברהים

הגנרטוריםרעשאתששמעעדהתקרב
אלההצוללנים.אתשלחואזשלהם
חבריהםשהצמידוהמוקשיםאתמצאו

מוק-שניעודוהוסיפוהסט"ריםגחוןאל
אויב.כלילכלשים
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לנדאו)אלי:צילום(סודרבראםהטנקיםהעמסת

זעפרנהבראםהמכ"םלמחנההכניסהעלבחיפויטנק

אתהנט"קיםצוותיהפעילוב-090045
רביב""מבצעעוגן".ו"הרימומנועיהם

נחתותשלוששבללההישטעלהחל.
מפקדפיקדמאבטחותמשמרוסירות

שלושבתוםזאב.סא"לסוף,יםזירת
הנחיתה.לחוףהפלגההגיעהשיטשעות

-החוף"ראש"כוחלהםהמתיןכברפה
הגיחואשרימי,קומנדוולוחמיצנחנים

המרחבאתותפסוגומיומסירותהמיםמן
הטנקיםצוותיבעודלנחיתה.שנועד

התקרבההמנועים,אתלהתניעמתכוננים
שקטעלשמרהכוחמכונית.למקום

יתגלה.שלאכדיבהפגעולאמוחלט

ולמעטפריו,אתלשאתהחלהתרגול
אנשיירדונט"ק,דלתבפתיחתתקלה

חוףעלועלוכליהםעלהפושטהכוח
מסא"להועברהפיקודאפריקה.יבשת

מפקדהראל),ברוךסא"ל(פינקו""אלזאב

חזרוומלוויהןהנחתותוציהפושט,הכוח
אתולאסוףלחזורנכוניםסיני,חופיאל

המשימה.השלמתעםהפושטים

אבו-דרג'ראסעדהתנועה

הפלוגתילמוצבעדהק"מ,25בןהקטע
כולההדרךבעיה.היווהאבו-דרג',בראפ
לים,ונשקהההרלמצוקבסמוךעברה
דרשוהכליםמפקדיואדיות.שפכילמעט
התת-אדוםשציודהנהגים,אתלכוון

שימוש.מכללויצאנרטבשלהם
כוחשלתנועתואתלשבשעל-מנת

השאירואחריהם,לרדוףהיהשעלול
החוףלראשמצפוןצדמטעניהשריונאים

הכביש)נתיבכונהכך(42דורונה""ובאזור
כביש.קטעפוצצו
עלהשחרהאירכהוביןכהבין

הצר.האפריקניבכביששנעההשיירה

מהירההתנועההפכההיוםהארעם

תרגולותלפינעוהטנקיםיותר.ושוטפת
לבלמופניםותותחיהםהשריון,תנועת

עדלפעולה.ומובניםדרוכיםהעברים,
היהמשגב"),"(אבו-דרג'הראשון,היעד

שלאורכםק"מ,כ-18עודלעבורהכוחעל
נקודות-שמונהאושבעמפוזרותהיו

בדרך-המאוישותתחמת-תצפית-משמר

אוהגבולמשמרחיילישלבכיתהכלל
מרוח-שהיוהנקודות,גמלים.רוכבישל

נקבעומזו,זוק"מששהעדשנייםקות
מבנהוכללוואדיות,בפתחיבדרך-כלל

יריעו-אשראוהליםוכןשנייםאואחד

מטר.שעומקובורקרקעיתעלסגרותיהם
וגםמאוישותהיולאהנקודותמןחלק

חיילינמצאולאמאוישותשהיובאלה
נתפסואשרבעמדות-הלחימההאויב
נקבעשכך,כיווןהלילה.בשעותבעיקר
אופ-שריוןפעולתתבוצעהמשמרשנגד

מקלעיםבאששטיפההיינו,-יינית
פיזיטיהורללאתנועה,כדיתוךותותחים

ככללשמורשרצההכוח,מפקדכלשהו.
לטנקיםהורהההפתעה,גורםעלהאפשר

תותחיםבאשלפתוחשלאהמובילים

תדהמהמוכיהיוהמצריםאישור.ללא
שהטנקים,גםמהבאש,הגיבולאוכמעט

דבר,לכלכמצריםנראוצוותיהם,על
הכלים.צבעלרבות

במב-השלישילשותףאפשרהיוםאור

לפעו-להיכנסהאוויר,לחילהמשולב,צע

עדייןהכוחעםשהיהפקח-האווירלה.

והמטוסיםלפעולה,להצטרףהזמינםלא
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בסוללתופגעודורונה""כבישבקצותפעלו
בראסובמכ"םבאל-חפירק"אטילים

הכוח.יופרעלבלדאגוהעתוכלזעפרנה,
לפידות,רס"ןדיווחלערך0515בשעה

לסא"להמובילים,הטנקיםכוחמפקד

הכוחמפקדלעברי".מתקדםרכב":פינקו
מפקדהורהבמקבילעליו.לירותלוהורה
פגזלירותכמאסף,שנעא3',לטנקהכוח
השיטההייתהזוהמצרי.הרכבלעבר

כלי-השמדתואילךמכאןהתנהלהשבה

כלי-בהתקרב:הכוחמולשנזדמנוהרבב

המובילהטנקמפקדדיווחכלשהורכב

עדלהתקרבלרכבאפשראךלאחור,
המתקרבהרכבמטרים.400-300שלטווח
ונעמדהטנקיםשורתאתבראותונעצר
המפקד,ציקהבדיוקלזההכביש.בשולי
כשהןרקהמכוניותאללירותהורהאשר

לאהפגועשהרכבכדיוזאתבשולים,
נעשתהבוהפגיעההכביש.אתיחסום
על-ידיכךואחרהמקלעיםבאשתחילה

נהגכךבשדרה.האחרוןהטנקשלפגז
שקרבוגדולות,משאיותבשלושהכוח
באום.מפקדרס"ןלאבו-דרג'.בדרךאליו
ביטחון"ש"ליתרסיפרהנגמ"שים,כוח

ק"ג.5שלנפץמטעןמשאיתכלעלהטילו

במרחקהכוחכשנמצא0553,בשעה
רס"ןאיתרמאבו-דרג',ק"מכשנישל

בטווחחייליםעםג'יפיםארבעהלפידות
כךעלדיווחהואלפניו.מטרים400

ושנישלו,הגורלטנקפקודותנתןלאחור,
באשפתחואיטית,תנועהאגבהטנקים,

וחיי-באשמידעלואלההג'יפים.לעבר

נהרגו.ליהם
0606,בשעהאחר-כך,מספררקות

משאיותשתיעללפידותרס"ןדיווח
אישורקיבלבטרםשעודודומהבכביש,

הג'יפים.כגורלגורלןהיהבהן,לפגוע
לפי-הודיעבלבדדקהמקץמכל-מקום,

בערוהןואכןבוערות".כברהן":דות
בכבישבהןשהתחככוהטנקיםעלוהקשו

בפקו-הכוחמפקדהאיץזהבשלבהצר.

להקדיםהייתההכוונהכיזכרהואדיו.
האויבאתלתפוסכדילאבו-דרג',ולהגיע

לפיעדיין.מאורגןכשאינושחר,עם

להסתייםצריךהכיבושהיההתכנון

מחוגיהראוכברעתהואילו0600,בשעה

עםמגעיצרלאעדייןוהכוח0601השעון
קיבלושהמצריםלוברורגםהיההיעד.

מעו-והיההפושטהכוחהיקףעלהתרעה

לתגובתםעדהשהותמשךאתלהקטיןניין
האפשרית.

אבו-דרג'ראפכיבוש

בשרשרתאזורימחנההיהאבו-דרג'מחנה
צפוןשביןהיםשפתשלאורךהמחנות

לידהמחנה,במרכזלדרומו.מפרץ-סואץ

מסוגימימכ"םמוצבהיההמגדלור,
אנטנה.הזדקרהלמגדלורממערבדקה"."

רו~י-גדודמפו-תאיישוהמחנהאת

בסה"כ-אחתמשמרופלוגתגמלים
ששימ-מבנים,היובמחנהחיילים.ב-150

להםסמוךמגורים.וכמבניכמשרדיםשו
מגודרשיההמחנהלרכב.חצרהייתה
הגבעותלרגליאחד,קטעלמעטכולו,

הסמוכהצפוןמצדוהכניסהליעדשמצפון
למחנהבסמוךעברכביש-החוףלים.

ניצבולו,במקבילוממערב,לו.ומחוצה
המחנותביןהמקשרהטלפון,עמודי

החוף.שלאורךלנקודות-המשמר
המו-לטנקהמחנהנגלה0612בשעה

שלמטווחעודבאשפתחוהטנקיםביל.
ק"מ.שני

:לפעולהעתההצטרףרביעישותף
בחוףשניצבומ"מ,130שללתותחיםשני
פגזיםששהירוק"מ,23במרחקסיני,

ביריהדיוקלשםבמחנה.בול""שפגעו

ה"בין-יבשתית"הארטילריהאנשיהוצרכו

להת-נדור-הארץ.סיבובנתוניאתלחשב

עתה,מטוסים.רביעייתגםהוכנסהקפה
פינקוהורהצדדיו,משניהיעדעלמשסגר

להיכנסנגמ"שיםולשניטנקיםלארבעה

למחנה.
משגב""כיפינקודיווחדקות20לאחר

לנוע,המשיךהכוחבידיו.אבו-דרג')(
תחמושתנושאמסוקבסיניהוכןולבקשתו
בדרךלירותשהרבוהמובילים,לטנקים

הגיע0830בשעההיעד.כיבושובעת

מתלה-המטעןאת30.לדורונההמסוק

כלעו-וחזרלפושטיםהשאירגחונותשתת
קמת

ישראליקציןעמונושאכשהואשבא

בדיוטיהורו.היעדכיבושבמהלךשנפצע

לכבושהכוחהוצרךנחיתתואתלאפשר
יותרבהשהיוהמשמרנקודתאתקודם
בעתנתפסואלהמצרים.לוחמיםמ-20
אםבבהלה,ונמלטושלהםהבוקרמסדר

מחפורות.לתוךאולמוצבמחוץאל
כוחמפקדבאום,שלמהרס"ןמספר

המח-לתוךמטעןשקזרקנו":הנגמ"שים

והשקשניות,7080,ס6,וספרנו:פורות,
החבלה,קציןבאריק,נזפתיהתפוצץ.לא

המטעןאתקלטושהערביםהתברראבל
להםהועיללאהדברהפתיל.אתושלפו
דבר".שלבסופו

ועפרנהבראפהמב"םמחנהכיבוש
ללאכהעדנמשכהתאן"ג'ימ'יס"פעולת
מלאההפתעההופתעוהמצריםהפרעה.
אםוגםלאחור,עליהדווחלאכיונראה
ערפולהיהשנאמרמהשבכלהרידווח,
לעברעתהונעבטנו""אתמילאהטוררב.

הייתההתנועהזעפרנה.ראםמכ"םמחנה
עברהלאפתוח.בשטחוהתנהלהמהירה

שעלהבעשןהבחינווהשריונאיםשעה
מחנההיההמכ"םמחנההמכ"ם.ממחנה

היההואאבו-דרג'.למחנהביחסגדול

קלותהתגבעויותעםבמישורממוקם
שהוצ-גדולותאנטנות-מכ"םשתיבווהיו

למר-ונראוגבוהותעפרעל.סוללותבו

מקלעים23אותרוהמחנהבשטחחוק.
ערוכיםשהיו14.7,או12.5בקוטרנ"מ

בשלושהומוצביםברביעיות,אובזוגות
בפניאחדכלמגודריםשהיוריכוזים

היהכולושהמחנהאף-על-פיעצמו,

22במחנהאותרוכןכפולה.גדרמוקף
היההמשוערלפיאוהלים.ר-24בלי-רכב

עמדות170.עד150שםהחייליםמספר
לאורךהמחנהאתביתרווחפירותחי"ר

ולרוחב
והיו.

לגדרמחוץם%עמדות
מצפון.

מתקנימשניהעשןעלהמספרפעמים
חיל-האוויר.מטוסיטיפלושבהםהמכ"ם

שבעתאתלאתרהתבקשואףהטייסים
ק"מ?במרחקנמצאושכנראהז-נ4,טנקי

הרביעיהמטייסיאחדלמכ"ם.מדרום

שאיתרדיווחזעפרנהראסאתשתקפה

הכבי-להסתעפותממערבבק"מארבעה

זהבשלבמהם.באחדפגעאףוכישים,
שמטוסולאחרהטייסעםהקשרנקטע

נראהרוק,רס"ןוטייסו,נפגעסקייהוק")"(
לאעצמוהטייסב)-0840(.ליםצונח

אחריוהנרחביםהחיפושיםלמרותנמצא,
והמסוקים,ה"ברטרם"סירותשביצעו

הנותריםהמטוסיםשלושתטבע.וכנראה

ולפיהטנקים,אתלזהותהצליחולא
העבירממקומם,נעושמאחשששהיה

ואתלמאסףהנגמ"שיםאתהכוחמפקד
הטור.ראשאלהטנקים

הטנקיםפתחולמחנההכוחכשהתקרב

תנועהכדיתוךמטרים,2000מטווחבאש
בטנקשהיהדורון,סרןהבחיןואזאיטית.

בטווחוBTR-25,מצריבנגמ"שהמוביל,
ולידוהים,לצדלמחנהמצפוןמטרים700

הכוח,למפקדדיווחהואחיילים.קבוצת
שניהשני.בפגזוהשמידובנגמ"שירה

ממערבניצבוזו-52,8נוספיםנגמ"שים
מטרים.ו2ס0-ל800שביןבטווחיםלכביש

הטנקבאשמידנפגעיותרהקרובהנגמ"ש
התחיליותרוהרחוקלפידותרס"ןשל

באוםרס"ןשלהנגמ"שמערבה.לנוס
הכוח,מפקדאולםאחריו,רודףהחל

האשלשרהייכנסבאוםרס"ןכישחשש
עודלכביש.לחזורלוהורההטנקים,של

בטווחמערבהבתנועההתגלהנגמ"ש
הייתההארוךהטווחבשלמטרים.3000

ואף-בלתי-יעילה,אליושנורתההאש
להשמידולפידותרס"ןהתעקשעל-פי-כן

הכוח.מפקדשלחוזרתלקריאהענהולא
עםהקשרלרשתשהאזיןגי"ש,מפקד

1985.19ינואר297,מערכות



במקום.בולסדר"אותוקרא"לפידות,
האווירי,הקישורקציןהפעילזהבשלב
שחנוחיל-האווירמטוסיאתחריזי,רס"ן

שנמל-נגמ"שיםשניהשמידווהםבאזור,

טו.
בקרברבההתרוצצותהחלהבינתיים

אללהימלטפנוורביםהמחנהחיילי
שפת-דרךצפק,לכיווןחלקםלו,מחוצה

בדרכםולדרום.למערבוחלקםהים,
הרביםובערוצוניםבערוציםהסתתרו

בעיותכמההעמידשנוצרהמצבשבשטה.
שגורם-בכךשהכירהכוח,מפקדלפני

הח-הואבחלקו.אבדהמקומיההפתעה

עליועצמו,במחנהיטפלשבטרםליט,
שהתרוצצוהאויבחייליאתלהשמיד
הורהבו-בזמןלמחנה.'מסביבלעשרות

בלתי-שנמצאוטנקים,לשניהבוחמפקד

רצופהתנועהשלק"מ50לאחרתקינים
דרוםכלפימטרים600לנועלחימה,אגב

הטנקיםיתערבואם-חסימהולהוות

הכוחמפקדבקרב.זעפרנהראםשבאזור
קצין-הקשראתשלובנגמ"שעמולקח

אשרהחסימה,שללטנקיםוהעבירו
לאחר-קשר;תקלותהיושבהםלדרומי

א4)'(:שנתקעלטנקמכונאיהעבירמכן

בעקבותנכנסאלהפעולותוכשסיים
המחנה.לתוךהאחריםהכוחות

זרועותןשלושלמחנהלהכניסבמקום

הכוחמפקדהחליטשתוכנן,כפיטיהור,
רס"ןבלבד.זרועותשתילתוכולהכניס

לנועהוראהקיבלובאוםורס"ןלפידות
ולטהרו,הצפוניבחלקוהמחנהלתוך
נגמ"שועםנפשיורס"ןא3'הטנקואילו

שלהדרומיבחלקולנועהוראהקיבלו
הסופיתהבניסהלפניולטהרו.היעד

טנקיםארבעההנוחמפקדהעמידלמתקן
מהגדר,מטרים200-150שלבטווחים

נפגעוזובמכת-אשאחרונה.למכת-אש
ומבוניותצריפיםובןמד-גובהאנטנת
הכוחמפקדשלחאחר-כךבמחנה.שהיו
טכני)קלקולבושהיה(א2'טנקאת

צמדיהחלווכמקבילצפון,כלפילחסימה
לפידותרס"ןכשהצמדלהיכנס,הטיהור

ראשון.באוםורס"ן
סיפרהצפוניכוח-הטיהורכניסתעל
:לפידותרס"ן

בצדשהיההשערדרךנכנסתי"
לכביש.סמוךהמחנה,שלהמערבי
שלו-שחסמהמשאית,שםהייתה

זההיהמהכניסה,רבעיםשה
פקו-באוםמרס"ןשקיבלתילאחר

לנועפנימה,למחנהלהיכנסדה
ולדפוקלהיעצרמטרים,כ-30-20

מש-נכנסתירואה.שאנימהבכל

או-גירדתי''ממשלמשאית,מאל

מטרים30-20אחרינעצרתיתה,

במקלעלירותוקתחלתיממנה,וו
החייליםעלהטנקשלהעליון.

העמ-בתוךשבבואושהתרוצצו

באוםרס"ןשלהנגמ"שדות...
לשבורוהתחילמימיניהתקדם.

לחזיתירינוויחדמזרח,לכיתן

שלמהעלהכשעצרתיצפון.ולאגף
כשאנינ"מ,לעמדותימניבאיגוף

במקלעסיועהזמןכללונותן
בעשותיהשקים...עמדותלעבר

שבההטכניקהאתראיתיזאת
מתקד-היוהםואנשיו,שלמהפעלו

היוואזשק,זורקהיהמישהומים,

שהשקלאחרלנגמ"ש.נכנסיםהכל
בהת-שובהתתילומתפוצץ,היה

למחסהנכנסושק,זרקוקדמות,
חלילהוחוזר'הנגמ"ששריוןשל
כלאותםמאבטחאניכאשר-

הצפוני..."האזורכלפיבאשהזמן

פעלהצפוני,בקטעשפעללצמדבמקביל
באורחא3-ו'א5'הצמדהדרומיבקטע
מפקדסיפרזהכוחפעולתעלדומה.
נפשי:יאיררס"ןKS',נגמ"ש

'KS"שיהיוחשבתיכיקדימה,נע

יותרהיהא3'לטנקבעיות.לנו

מאשרהחפירותביןלהתפתלקשה
הייתיקדימה.נסענובנגמ"ש.לנו,

היוואזעצור',ימינה,נהג'אומר

3-2מטיליםהיינובןיורים,כולם
הלאה.וממשיכיםבתעלה,רימונים
לפתחעדהתקדמנוכזאתבצורה

נבנסנוהדרומי.מ"3הריכוזגדרשל
הצלחתיכאןנ"מ.הכליםלריכוז

מ"מ14.5למקלעמטעןלזרוק

מטעןאתמהנגמ"שזרקתיאחד.
התכופפנו.וכולנוהקילוחמישה
בזרי-המשכתילאזוזריקהלאחר

בימסוכן,דיהיהשזהמכיווןקות

ובז-מצריםהרבההסתובבובשטח

לאפנימההראשאתשהורדנומן
מסביב.נעשהמהאחדאףראה

כללירותהמשכתיזאתלעומת
העמ-וטיהורנסיעהכדיתוךהזמן,

שללאזורעדרימונים,בזריקתדות
מד-גובה".מכ"ם

בקטעהמחנהאתמטהריםהצמדיםבעוד
המחנהבמרכזנעוהדרומי,הצפוני
יורהכשהואהכוח,מפקדשלהנגמ"ש
המח-למרבזקרובכשהגיעלחזית.בעיקר

והצטרףעקבותיועלשבסיבוב,עשהנה
חלקולמחנה,מחוץשנמצאהכוחליתר

בשעהתקלות.בתיקוןוחלקובחיפוי

בטי-ממשיךהכוחשלחלקובעוד1051,

גי"שמפקדחפ"קהודיעהמחנה,הור

המתקןאתפוצצתםאם":הכוחלמפקד
צאו.החוצה".למב"מים),הבוונה(החשוב
לארגןהכוחמפקדהחלזוהוראהעל-פי

למחנהמחוץאלליציאההטנקיםאת
אליו.להצטרףכוחותיולשארוהורה
הכוחותוכמותולצאת,החלבאוםרס"ן

התאר-לאחר-מכןבמחנה.שהיוהאחרים

זופעילותתנועה.להמשךהבוחכללגן
מסוו.לשעהעדנמשבה

הפינוי

עתהלהמשיךהכוחעלהיההתכנוןלפי
ומרסהזעפרנהמחנהלעברבתנועה
-אלהיעדיםכיבושולאחרת'למת,

-הנחיתהמחוףק"מ64כדיהמרוחקים

ערלהמתיןמתאים,במקוםלהסתוות
החשיכה.בחסותולהתפנותהערברדת

בלילההפינוילתכנוןהעיקריתהסיבה
הנט"קיםתקיפתאתלמנועהרצוןהייתה

אויב.במטוסיבחזרהבדרכםהעמוסים

שהיהלפנידקות104020,נשעהאולם

החליטהבתנועתו,להמשיךמוכןהכוח

'ההתקדמותאתלעצורהמבצעמפקדת

מהשי-נבעהההחלטהולהפנותו.דרומה

:הבאיםקולים
:פעילותכלגילהלאהמצריהאווירחיל*

ולאמטוסינולקראתהמריאלאהוא
היבשתי.הכוחלתקיפתכוחותשלח

תנועהשלק"מ50לאחרהיההכוח*
כלים.בכמהתקלותונתגלולחימהאגב

טנקישלמעשיהםברוריםהיולא*
באזורהיההמשוערשמיקומםהאויב,

היוהאווירחילומטוסיזעפרנהראס
כלהיהולאאותם,להשמידצריכים

היהשיכוללקרבאיתםלהיכנסרצון

לאבדות.לבוחותינולגרום
והעבודהדייםגדוליםהיוהכוחהישגי*

תוספתאבדות.וללאנקייה""הייתה
ותקלותאבדותחשבוןעלהישגים

זה.במקרהכדאיתהייתהלאאפשריות,
יוםמבעודהכוחפינוישלהאפשרות

ועתה,התכנון,בשלבכברבחשבוןהובאה
החל-קיבלהכאן,שנמנוהשיקוליםלאור

שלאישורואתהמבצעמפקדשלטתו
לכוחבחפ"ק.על-ידושנמצאהרמטכ"ל,
שלבמרחקנקודת-פינוינקבעההמשימה

זעפרנה,מכ"םלמחנהמצפוןק"מכ-10
מפקדהורה1056בשעה29.נקודהליד

ומצאל-29נוע":הכוחלמפקדהמבצע
הופתעהכוחמפקדחוף)".ראש(פ"א

לחזור?"האם"ושאל:זומהודעהמאוד
חוזר.לאאתה"המפקד,לוענהלא","
שלזהשניסוחנראהל-29".נעאתה
המצריםעללהקשותנועדגי"שמפקד
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הנט"קיםאתולסכןהפינויחוףאתלאתר

היבש-לכוחהפקודהעםאליו.בתנועתם

פלגתהועמדה29,נקודהלעברלחזורתי
דקות.10תוךלתנועהבכוננותהנט"קים

הנט"קיםפלגתכשהחלהוו4ס,בשעה
הערכהמתוךהמצרי,החוףלעברבשיט

החלורבע,שעהיהיהתנועתהשמשך
התארגנותו,אתשסייםהיבשתי,הכוח

לפידותרס"ןשלהטנקצפננה.בתנועה
באוםרס"ןשלוהנגמ"שהמובילהיה

אנשיווכןהאחרוןזהשלאנשיוהסוגר.

אתבחזרהבדרכםפוצצונפשירס"ןשל
לרגלימטען-שקבהניחםהטלפוןעמודי

עמו-28הפילוובסך-הכלמהם,אחדכל

שהגיעולפניועוד:זאתכאלה.דים

נגמ"שואתבאוםרס"ןעצר29לנקודה

*.ן-כלאתריכזהכביש,שלהפיתוליםבאחד
זעפרנהבראםהמכ"ממחנהלעברמתפרסיםהטנקים

בנגמ"ששנשארווהמוקשיםהנפץחומר
בכביש.חבלהוביצע

אתהכוחמפקדפיזרעצמהבנקודה
א2-ו'2טנקהיקפית.לאבטחההכלים

השטחאתלאבטחכדיצפון,לצדנשלחו
ובידוא5'נגמ"שלשםנשלחכןזה.לכיוון

נעקשיםלהניחהכוחמפקדשלפקודה
שיתבררעדלחמשם,לאאךלחסימה

נשלחוא3-ו'3טנקיםשפיר.שהכל
נשארוא4-ו'4טנקיםמערב,כלפילאבטח

כאמור,ביצע5,ועמ"שקרובות,לאבטחות
במקבילדרום.צדאתואבטחחסימה

הפינוי,אזורלאבטחתשננקטהלפעילות

חיל-הים,אנשיאתהבוחמפקדשלח

מדויק,נחיתהחוףלאתרבעמ"שים,שהיו

הימיהקומנדושקציןהעובדהאולם

מזיכרונופרחהבאוםשלביהמ"שנמצא

החוףלאיתורנשלחווכךהמפקד.של
התפשטוהללומוסמכים.פחותאנשים
קבעוהםהקרקעית.לבדיקתלמיםוקפצו

הנט"קים,למעןוסימנוהוכשירשהחוף

מלאה.כשירותוהייתהלאלמעשהאך
הנט"קיםפלגתהגיעהכהוביןכהבין

מיליןחמישהלמרחקראש-חץבמבנה

יושבילעיניעלה1200בשעה29.מחוף
ומההחוף,שעלהיבשתיהכוחהנט"קים

בעשןהכוחהזדהההמח"טשלבקשתגם
.ירוק

הייתהחיל-היםאנשישלהכוונה

הנט"קואתנט~קיםבשניהחוףעללנחות
הפעולהלאחראבו-דרג'מחנהאולםלחילוץ,בכוננותלהעמידהשלישי

רקלפעולהעדיףהימי,הכוחמפקד
הנט"קהגיע1218בשעהאחד.בנט"ק

החוףשאורךהתבררואזלחוף,הראשון
לחסימהתגיעשהמשאיתרצהשלאהיאהנחיתה.חוףלכיווןדרוםמצדריתמטרים.20עלעולהאינולנחיתההכשיר

לדפוק""א4-ו'4לטנקיםהורההדרומית,והמעלההשרוףהמב"םבסיסאתעברהשרטו-היוומשמאלומימינויתר-על-כן,
1000.מטווחאותההמצריים,ההרוגיםעל-פניחלפהעשן,הנט"קאתלהטותחזקהאיימהורוחנים,

הטנ-הועמסוהמשאיתחיסוללאחרקורה,מהמביניםנוסעיהאיןוכאילוהצידה.

בליהשניהטנק(הנט"קעלא4-ו'4קיםהנוח,מפקדצפונה.בדרכההמשיכהמצ-משאיתנעהעצמהשעהבאותה
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אבו-דרג'נאזורהכוח

עלעלהאחריהםעליה).רשותשקיבל
אתשהעמיסלאחרKS'.טנקהנט"ק

להינתקהנט"קשלזמנוהגיעהכלים,

התרגו-כלביצועלמרותאולםמהחוף,

לאחור,וחתירההמכליםהרקתשללות
שבאלאחראלאלזוז,הנט"קהצליחלא

ודחפובאוםרס"ןשלהנגמ"שלעזרתו
הנט"קנחלץכאשר1237,בשעהלמים.
והצוותים,הכליםכשעליולדרךויצא
העמסתוהחלהלחוףהשניהנט"קניגש

ו-5.א3'3,הכלים

ה~מח"ט,הודיעהעמסהכדיתוך
במש-גילהכיהכוחלמפקדטוביה,סא"ל

החוףעלהיושביםערביםשלושהקפתו
שלהנגמ"שבהעמסה.וצופיםדרוםמצד

באי-נשלחהטנקים,אחדבחיפויבאום,

כלללאנמשכהוההעמסהלחסלפ,גוף
בהתפנותעוסקהכוחבעודהפרעות.

נגמ"שיםשלשיירההגיעה29,מחוף

החסי-למקוםאחריםוכלי-רכבמצריים

1300בשעההנחיתה.לחוףשמצפוןמה,
החפ"קע"ילשםחיל-האווירמטוסיהופע

משאיותובשלחםכלי-רכבבשבעהופגעו

הנח-שלושנעוההעמסהבגמרגדולות.

עיקרסיני.לחופיויקטור""במבנהתות
במסוקיםפונווהמפקדיםהלוחמים

לחוליית-הפיקוד-הקדמית-המטכ"לית,

הביטחון,שרפניהםאתקיבלושם
ומפקדהשריוןגיסותמפקדהרמטכ"ל,
חיל-הים.

האווירחילפעולת
המשיךהפשיטההלםעללשמורעל-מנת

הפשיטה.גזרתאתלתקוףחיל-האוויר
אכןוזומצרית,לתגובהגםהוכנוטייסיו
מ"ערפל-יציאהעוליומייםלאחרבאה

דיווח".
המצ-חיל-האוויריצאבספטמבר1וב-

מטו-כימסר,מצרידוברלפעולת-נגד.רי

102ההואביום.ביצעומצרייםסים
גיחות-תקיפה.

מיגמטוסישישההופלובקרבות-אוויר

הוקטיליםסוללות7.סוחויושני21
מטוסאבדלנו7.וסוחוי21מיגהפילו

ונשבהצנחרום,גיוראוטייסו,מיראז',
מצרים.שלהדלתאבאזור

תוצאות
רביב""-אסקורט""מבצעיבשרשרת

לרבותמצרים,חייליםמ-100יותרנפגעו
שלהאזרחיהמושל-אלוףבדרגתקצין
בשרשרותבמכוניתושנדרססוף,יםמחוז
שנינפגעוכןזעפרנה.לראםמצפוןטנק

נגמ"-שלושהכלי-רכב,70ק,-~83סט"רים

טלפוןעמודי27משמר,נקודותשבעשים,
זעפרנה.ומחנהדרג'אבובראסומכ"ם

שלהימיהקומנדומלוחמישלושה
בקרב.נפלוחיל-האווירשלוטייסצה"ל

מעורפלות,היוהמצריותההודעות
היכלחסניןכתבבאוקטוברב-2ורק

טנקיםששההנחתתעלב"אל-אהראם",
מבצעשכינהמהבמסגרתאמפיביים

מצרים".כיבוש"

9-היוםבאותועודנודעבעולם
צה"לשלרבתיפלישהעל-בספטמבר

בכותרותקראואירופהותושבילמצרים,
לתוךשריוןכוחותכניסתעלשמנות
צה"לדוברכשהודיעבערב,רקמצרים.

הכל.נרגעווהיקפוהמבצעעל
נפלשאףגמל-עבד-אל-נאצר,כךלא

הואהמאורעות.שלבעטייםלמשכב
חיל-מפקדואתהרמטכ"לאתמידהדיח

דווחשלאעלכעסוהיהוגדולשלו,הים
הסט"ריםטיבועעלשעות24במשךלו

עימסלפעולתהדומההתרמיתב"פעולת
בונד".
בנאוםנאצרקבע1968בנובמברב-6
אלהפעולות"כיהאומה,מועצתלפני
הכוחותאתלדללכוונתןישראלשל

לקבלאלאברירהלנוואיןבתעלה
זו..."הסלמה

בפעולהלדוןפרשניםהמשיכובעולם
מבחי-אלגנטית":תיארההעיתוניםואחד

מדם".ועקובהברוטאליתאךצבאית,נה

תורתייםלקחים
והא-היבשההים,-זרועותיולכלצה"ל

היבטיו,כלעלהמבצעאתלמד-וויר

כלבונתקיימואךקטןמבצעזההיהשכן
:משולבלמבצעהתנאים

22



ממסוקתחמושתוהורדתאלונקהעלפצועפינוי

בזירתאוויריתעדיפותהובטחוא.

הצלחתבעקבותימית,ועליונותהפעולה
אסקורט"."מבצע

טקטית,מבחינהמאוזןהיההכוחב.

קטן.היהשלוהחרמ"שכוחכיאם
במבצעקריטישלבההחפה,שלבג.

ובהפתעה,בשלמותבוצעימי,משולב
הפינוי.שלבגםוכמוהו

שיתוף-הפעולה,לגבילקחיםנלמדו

לזרוע.זרועביןה"תפרים"לגביובעיקר
תקלות,גםהיואךמושלם,היההביצוע
כמוהמבצע,במהלךתוקנומהןשכמה
בהפעלתניסיוןחוסרבתכנון,כפילות
במבצעמשותף.ואימוןמשולבתמפקדה
-המתגלגל"הפיקוד"ענייןבלטרביב""

הכוחכלעלהפיקודהעברתהיינו,
חלילה.וחוזריבשתילמפקדימיממפקד

אג"ם,ר'אזשהיהמיאמרהמבצעעל.

בים,חוצפנימבצע":וייצמןעזרהאלוף
כתרגילניתןהיהאםובאוויר.ביבשה
צריךמבית-הספר.עףהחניךהיהבפו"ם,

בע-שווהגזרהמלגזור"אמר,להזהיר",
אמר:בר-לבחייםרא"להרמטכ"ל,תיד".

בארון-המתיםמסמרעודהואהמבצע"

המבצעהערבית.היזומההמלחמהשל
המצוינתבמטרההחלמטרתו,אתהשיג

המבצעית".במשימהוכלה

זהמבצעלראותאין:לכלומעל
משו-כמבצעאלארגילה,שריוןכפשיטת

היבשתיהכוחשלהתלותגדולהבולב

:שלביובכלהימיתהזרועשלבפעולות
לתפיסתו,החוףהכנתהסט"רים,השמדת

בשלום.והחזרתוהנוחהובלת
הכי-יוםבמלחמתנלמד.המבצעאך

דומהבהיקףמבצעיםנעשולאפורים
כלילכךשהיולמרותסוף,יםבזירת

הדרושים.השריוןוכליהנחיתה
שלום"במלחמתנעשוזהמסוגמבצעים

שלמדאתיישםהיםחילכאשרהגליל",
רב~ב"."מבצעמלקחי

ע

*
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משוריינתלילהלוחמת
היסטוריתהתפתחותעקרונות,

לעתידומבט
בר-כוכבזמשהאלוף



לוחמתאתמאפייניםוכלליםעקרונותכמה
תנאימהווהעליהםוההקפדההלילה,

ליישםניתןתמידשלאאלאלהצלחתה,

אמנםהצלחה.שלשווהבמידהכולםאת
זה,אתזהאלהעקרונותמשלימיםלעתים

לפיכךזה.אתזהסותריםאףוהםישאך
שלבהעדפהאונבונהבפשרהצורךיש

לשיקולנתונהוזוהאחר,פניעלאחד

המפקד.שלדעתו

ופירוטם:הללוהעקרונותמנייןלהלן

..(
עלההקפדה-בלחימההרציפות*

היע-להשגתתנאיהנהבלחימההרציפות

בלוח-והאסטרטגייםהמערכתייםדים

ולהש-המגןכוחותלהבסתהמודרנית,מה

אתלבטאהצבאשליכולתוהניצחון.גת
וכושרוהיממה,שעות24במשךכושרו

מהירובקצבבתנופה,ביעילות,להילחם
לוחמתכבתנאילילה",לוחמת"בתנאי

הרצופה.הלחימהלמימושהכרחייםיום,
ביעילותתלויההרציפותעלהשמירה
כוחותלקרב*להטילוביכולתוהפיקוד
המערכהאתולפתחבמהירות,רעננים

האויב.שלההגנתיהמערךעומקלכל
החטיבתיאוהגדודיהקרבצוותלדעתי,

כדיהנדרשתהמינימליתהעצמההם

כדיבהישאשרהרציפות,עללשמור

ההגנה.קרבמיתרונותרביםלבטל

-תוקפנותויזמהדבקותבמטרה,41

אתלממשכדיחיונייםאלהעקרונות
בלחימה.הרציפות-הקודםהעיקרון

בהמשכיותמתבטאתבמטרההדבקות
הנובעיםהקשייםחרףהמשימה,בביצוע

הש-משיבושוברק"ם,בלוחמיםמאבדות

ומאינתוניםמהעדרהקרב,מערפלליטה,
ומההתעייפותהמצבבתמונתבהירות
והנפשית.הפיזית

בעומקהפועליםהשריון,כוחותעל
מערכ-יעדיםהשגתלשםהאויבשטחי

בלתיאירועיםעםלהתמודדמוטלתיים,
נבחנתבמשימהודבקותםמראש,צפויים

אתהמשרתותהנכונותהמשימותבבחירת
אתלפזרמבליהמערכתי,היעדהשגת

בלתימטרותלעברהכוחואתהמאמץ
חיוניות.

היומה,להשגתתנאיהנה-התוקפנות
המערךעלקרבמהלומותבהנחתהוביטויה
התנ-ובכלברציפותהאויבשלההגנתי

במעברהיאהתוקפנותמשמעותאים.
עדבכךובהתמדההצלחהלניצולמהיר
המוכת-המטרותותושגנההמגןיובסאשר

בות.
להגיב,האויבאתמכריחה-היזמה

-1411,4ועיק4*א64י118י4*ז*1*1*טי"--,"4
תוקפ-פעולותביצועופירמטהיעיל,עין

ההגנתיש~לבמערךתורפהנקודותעלניות
אסור.שהיז-ובהמשכיות.ברציפותהאויב

הממונה,המפקדההנחיותאתתסתורמה
במצב,קיצונישינוישחלבמקרהאולם
הממרנה,מהמפקדההנחיותלקבלזמןואין
חדשה,החלטהלהחליטמפקדכלחייב

למפקדובמהירותכךעלשידווחבתנאי
להת-ישאםהשכנים,הכוחותאתויעדכן

קשורההיזמהמצבם.עלהשלכהפתחות
לקבלוביכולתבאחריותלשאתבנכונות
השריוןעוצבותלגבינועזות.החלטות

מתבטאתניידות,למערכותבעיקרשנועדו
הוראות"הטלתבאמצעותגםהיזמה

למפק-מוכתביםכזהבמקרהמבצעיות".

הזמנים.ולוחהגזרההמשימה,רקדים
השיטה,כגוןאחרים,חשוביםנושאים

ולאורהבנתםפיעללהחלטתםמושארים
המתפתחים.המבצעייםהתנאים

-והמטותהפיקודשלכושרם*

הדבוניםמטבעהמתבצעתהלילה,לוחמת
ומסוב-מורכבתהנהגרועיםראותבתנאי

הפי-בפנימיוחדיםקשייםומעמידהכת,

חשיבותםבהעולהלפיכךוהמטה.קוד

שלוהרצוף,ההדוקוהתיאוםהשליטהשל
המעולה,המנהיגותשלהפיקוד,איכות

המפקדשלוהנכוןהקדמימיקומושל
מהוויםוהםהמטות,מקצועיותושל

להצלחתה.חיונייםתנאים

רק-הקרביותהעוצבותאיכות*
גבוהה,הנההמבצעיתשרמתןיחידות,
הקשייםעםבהצלחהלהתמודדהצליחו

ואףהלילה,לוחמתשמעמידההמיוחדים
לאלהתבססחייבתהאיכותעליהם.לגבור

אלאהלוחמים,שלמעולהכושרעלרק
ומגווניםמשוכלליםאמצעיםעלאף

לשליטהלירי,והתמצאות,לניווטלתצפית,
קשייעללהתגבריסייעואלהולתיאום.

ההתקפהאתלממשויאפשרוהחשכה
בהצלחה.הלילית
ניתןהקרביותהעוצבותשלאיכותןאת
והכשרהאימוןשלתכניתבאמצעותלהשיג

כ-40%להקצותנדרשכךולצורךיסודיים

לאימון.המוקציםמהמשאבים

דרגותכלאתלכלולחייבתההכשרה
העו-למסגרתועדמהפרטהחלהאימון,

דו-תרגיליםאש,תרגיליכוללצבתית

בתנ-המתנהליםיזומיםותרגיליםצדדיים,

אתלכלולחייבתהמסגרתולחץ.פתעאי
והזרועיים.חילייםהביןהגורמיםכל

חיי-הלילהללוחמתהמתקדמתההכשרה

תרגולסדרותביצועלכלוללדעתי,בת,
ימיםכעשרהשלברציפותליליותואימון

עפת7אפהמדרותן/11~ננט."*l~dwי*
ועדמערבהחלחשכה,בתנאיהיחידה
להתארגנותלמנוחה,ינוצלהיוםהשחר.

חייבאשרהלילי,האימוןלקראתולהכנות

הלילהאימוןלשיטתבנוסףלהתבצע

כיום.הנהוגה
וכשירותןהעוצבותשלגבוההאליות

בדרךמתבססתלילי,התקפיקרבבניהול
כושרהפיקוד,שלמעולהאיכותעלכלל

שלגבוהומורלהעוצבותשלמבצעי
הגייסות.

-חינוכיתוהכשרהמורליתהכנה*

רוחבעיצובמאמץלהשקיעהמפקדיםעל
הנפשיותהתכונותאתולחזקהלוחמים

הפסיכולוגי-בלחץלעמודכדןהדרושות
בלוח-המתפתחיםמהקשייםהנובענפשי

הלילהלוחמתהלילית.ההתקפיתמה
חזקיםנועזים,לוחמיםמחייבתההתקפית

כללנצחבהחלטותיהםונחושיםברוחם
למנותישלטפחשישהתכונותעםיריב.
ולפעוללהגיבהיכולתואתהרוח,קוראת

הלילה:לוחמתאתהמאפייניםבתנאים
זהלנושאוודאות.ואימתחסכנה,תנאי
לבתשומתלהפנותהבכירהפיקודעל

נוספת.

התנאיםאחד-קרבימודיעין*
התקפתשללהצלחתההחשוביםיהבסיסיים

עלמודיעינייםנתוניםכמובןהואשריון
ישפיעואלהנתוניםהאויב.ועלהקרקע

הלי-ההתקפיתהלוחמהשיטתגיבושעל

מדויקיםלהיותעליהםכךומשוםלית.
מהר-שיתקבללמודיעיןבנוסףומפורטים.

ומגורמיםשכניםמכוחותהממונה,מה
הפוקדתהרמהכיחשובפעולה,משתפי

תכניתותפעילתתכנןהליליהקרבעל
לכלולחייבתזותכניתמגוונת.איסוף
רוחבהאתשתקיףוסיורים,תצפיותהצבת

לתפקדעליה;המתקפהגזרתשלועומקה
להעמידוישברציפות,ולילהיוםבתנאי

ומוסתרים,גמישיםקשראמצעילרשותה
מידיבאופןידיעותלהעבירשיאפשרו

והל-להתקפההתנועההתכנון,בשלבי

יוםבהתקפתנכוניםאלהדבריםחימה.

לילית.להתקפהשבעתייםיפיםהםאך

ויהיהיפה,תעלהלאליליתהתקפהשום

נתוניםבהעדרמכרעת,עדיפותבעלהכוח
ומפורטים.מדויקיםמודיעיניים

יתרונותלאויבתקנהזו-הפתעה*
בלוחמתלהצליחלויסייעואשררבים

עלהמקשההחשכה,ההתקפית.הלילה
אתמגדילהוהתצפית,המודיעיןגורמי

על-ידיתושגזוההפתעה.למימושהסיכוי

בעצמה,צפויה,בלתיבגזרההאויבתקיפת
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השגתצפויים.בלתיומכיווניםבשיטה
הלחימהרצוןאתלשתקתסייעההפתעה

האפשרותאתממנותשלולהמגן,של
אתתקצרומאורגנת,יעילהלהתנגדות

שלהאבדותאתותקטיןהלחימה,משך
בהכנתהסודיותעלהקפדההתוקף.הכוח

פעולותשלקראתה,ובתנועהההתקפה
דממתעלשמירהמהירה,תנועההטעייה,

יסייעוהקרקעשלנכוןוניצולרדיו,

ההפתעה.להשגת
הפת-להשגתהחשוביםהאמצעיםאחד

ההתקפיתהלילהבלוחמתטקטיתעה
לקראתההכנותוביצועהכוחריכוזיהיה

המגע,מקוק"ממספרבעומקההתקפה
ברצי-לתקיפהוהפעלתוזהכוחוקידום

שריוןעםתקיפהגםתנועה.מתוךפות

יכולהעבירות,לקשההנחשבשטחדרך
ולשבשמוחלטתהפתעהלעתיםליצור

המקובלות.המודיעיניותההערכותכלאת
עלוליםמנועיוורעשהטנקשלממדיו

ביצועאולםההפתעה,בגורםלפגוע
בעלקצרואוויריארטילריוחיפוימהיר,
לצמצוםיתרמולהסתערותבצמודעצמה

הללו.המגבלות

הפעולהלשיתוף-פעולהשיתוף*
הקרבשליעילולמימושהחילות,בין

בביצוערבהחשיבותנודעתהמשולב
בתנאיהשריוןע"יהתקפייםמהלכים

הפעלתעלבנויההשריוןלוחמתלילה.
חייבזהודברבין-חיליים,קרבצוותי

הלחימה.ובאורחבארגוןביטוילקבל
לילהבתנאימשולבקרבשלניהולו

יום,בתנאימאשרוכמהכמהפיקשה

משוכל-ראייהאמצעיפיתוחיהווהולכן

הלחימהיכולתאתישפרואשרלים,
והזרועות,החילותבכלחשכהבתנאי
הפעולה,שיתוףלמימושחשובתנאי

והזרו-החילותכלשלהשתתפותויאפשר

הלילי.ההתקפיבקרבעות

במעלהראשונהחשיבותצה"לשלהקרב
ביטחוניתבראייהוהןטקטיתבראייההן

לעק-זהערךלהפוךראויכןעללאומית.

שלנו.המיוחדיםבתנאיםמלחמהרון
לשמירתחיוניבסיסמהווההמהירות
מהירים,קרבנהליבלחימה:הרציפות
אימוןלחימה,שיטותמשותפים,פק"לים

ומודעותמוכשרפיקודסגלמתקדם,
ביטוילתתיסייעו-העיקרוןלחשיבות
המהירות.לעקרוןמקסימלי

עללשמוריאפשרמהירפעולהאורח
בשיטהולעבורבלחימה,ומחץתנופה

לוחמתלתנאייוםלוחמתמתנאירצופה
המהי-יום.ללוחמתלילהומתנאילילה,

אתהטקטיבקרבמהאויבתמנערות
המותק-גזרותמועדבעודלתגברהיכולת

אתממנותשלולואףכוחותינו,ע"יפות
בעומקיציבהגנהמערךלארגןהיכולת
הלחימה.מרחב

המ-תסייעולאומיתביטחוניתבראייה

:הבאיםהעיקרייםבתחומיםהירות
המערךבאמצעותבזמןלהגיביכולת

שלפתעהתקפתלבלוםכדיהסדיר
מועדבעודלגייסאפשרותערב;צבאות

בלחימהולשלבוהמילואיםמערךאת
הסדיריםהכוחותשחיקתשימנעובתנאים

הלחימהאתלסייםאפשרות;שטחואבדן

עודהבקיעהאויבשבהןבגזרותהעיקרית
באמצעותאלהגזרותתתוגברנהבטרם

אפשרותהאסטרטגי;מעורפועתודות
בטרםהאויבכוחותעיקראתלהביס
ממדינותאפשרייםמשלוחחילותיצטברו

מדינילחץלסכליכולתוכןשכנות;
שללאומיותמטרותהושגובטרםשיופעל
מהמ-תמנעהמהירההלחימההאויב.

ולאהתשהשלאופיללבושלחמה
שחיקה.קרבותשלהתפתחותתאפשר

מערךעיקראתלשחררתאפשרגםהיא
ותמנעגיוסו,לאחרקצרזמןהמילואים
בישראל.המשקשלבתפקודוהפרעות

עיק-מהווההפשטות-פשטות*

מתו-תכניתהלילה.בלוחמתחשוברון

בתנאילעמודשלאעלולהמדיחכמת

בתנאימהיריםמשינוייםשיתהוולחץ
ההתקפהתכניתעללפיכךהלחימה.

לבחוןישזאתעםוברורה.פשוטהלהיות
כראויהובנושהוצאוהפקודותכיולוודא

לוק-שבהבהתקפהביחודמבצעיהן,ע"י

רבים.גורמיםפעילחלקחים
להיותצריכותשתיקבענההמשימות

האח-גזרותחלוקתעלומוגדרות,סופיות

צרי-הכוהותואיגודיברורה,להיותריות

בטרםעודנכונהבצורהלהתבצעכים
בשבירתלהפריזמכליוזאתהלחימה,
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מרחבהשארתותוךגיסאמחדמסגרות
משי-במסגרתלפעולהרמותבכלליומה

מאידךהקרב,התפתחותלפימותיהם
גיסא.

סיכויילמרות-מאמץריכוז*

משימותאתלמלאהסביריםההצלחה

כוחותביחסיגםלילהבתנאיההתקפה
-השיבותנודעתהרינחותים,אושווים

לוודאובכדימאפשרים,התנאיםאם
לריכוז-בהתקפהמוחלטתהצלחה

אומקומיתעדיפותוליצירתהמאמץ
והמכרעתהחיוניתבנקודהלפחותזמנית,
מסייעיםהלילהתנאיההתקפה.בגזרת

הפתעה.בתנאיולהפעילוהמאמץאתלרכז
ועצמתהמפותחים,הקשראמצעיהניידות,

השריוןלעוצבותמאפשריםהגמישההאש

בתנאיגםבהצלחההמאמץאתלרכז
תכונותאתלהמחישובאמצעותולילה
המגינים.הכוחותלשיתוקהמסייעההלם
רחבהלגורההמגיניםהכוחותפיצול

ריתוקוהטעיה,חיפויבוחותבאמצעות

והתק-ארטילריתאשבאמצעותעתודות

עדי-ליצועלכוחיסייעוהאוויר,מןפות

תקיפה.כדיתוךפות

שלמשמעותו-בכוההיסכון41
באורחהבוחותחלוקתהואזהעיקרון
ביותר.הרביםהיתרונותאתלהםשיקנה

הואהעיקרוןשלהנוספתמשמעותו
ההכ-המאמץבמינימוםההכרעההשגת

בכוחחיסכוןשלהעיקרוןמימושרחי.
ריכוזלהשגתהאמצעיםאחדמהווה

המאמץ.
מתבטאבכוחחיסכוןהעוצבהברמת
למטרהוגיבושוהכוחסוגבהתאמת

אתממנהלהפיקשניתןורצויה,הולמת
מירבמיצויתוךוזאתהמרביתהתועלת

בו.הגלומההעוצמה

וגזרתהכוחותאבטחת-אבטחה*
שלהעיקרייםמחובותיוהיאהאחריות
נגדיעיקרוןמהווההאבטחההמפקד.

ופ-אמצעיםנקיטתומשמעותהלהפתעה

יתרו-להשיגלאויביאפשרושלאעולות

שלביכלצפויים.בלתיוהישגיםנות

מאובט-להיותחייביםוהלחימההתנועה
האויב,שלאפשריתפעילותנגדחים

נ"טשריון,קומנדו,כוחותבאמצעות
קרב.ומטוסי
אתרקלאבטחהלהקצותהעוצבהעל

הפרזהשכןביותרההכרחייםהאמצעים
בעצמתולפגועעלולההאבטחהבאמצעי

התוקף.הכוחשל

החשכה-ותמרוןגמישותנחרות,*
ולפיכךוהגמישותהניידותעלמקשה

בלוח-ביסודיותהמאומניםוגייסותפיקור

הכרחיתנאיהםההתקפית,הלילהמת

עולההתמרוןשלחשיבותוגםלהשגתו.
אתלהביאתכליתושכןהלילה,בלוחמת
האויב,שלזהעלעדיףבמצבכוחותינו

בולהלוםהבוקר,אורעםלאפשר,כדי
התמ-כושראתלהפעילהיכולתבמפתיע.

אתלקרבלהטילמאפשרתבלילהרון
אתלפתחכדיהעתודהאוהשניהדרג

להחליףהראשון,הדרגשהשיגההצלחה
שאיבדוהראשוןמהדרגמשנהיחידות

הלחימהאתלהרחיבהמבצעי,מכושרן
התקפותולהדוףאגפיםשניאואגףלכיוון
נגד.

הואוהתמרוןהניידותשלפירושם
להמ-ויכולתההתקדמותבקצבהתמדה

אשרובאופןבזמןההתקפהבתנופתשיך
בכוחותהניידותהמגן.כוחותאתיפתיעו
מתואמתשהיאככליותרליעילההופכת
היכולתאתלבטאופירושהבאש,בניידות

הארטיל-האשאתולפזרלהעתיקלרכז,
הכוחשללצרכיובהתאםוהאוויריתרית

להתאיםמאפשרתהגמישותהמסתער.
לתנאיםהתוקפותהיחידותאתבמהירות
הקרב.בשדהיוצרשהמגןהחדשים

שלהעיקרייםמרכיביו-תחזוקה41
וההספ-החימושהרפואה,הםזהעיקרון

הלחי-עלמכרעתהשפעהלהםונודעתקה,

לרפו-נודעתחשיבותמשנההרצופה.מה

לאיתורםבפצועים,לטיפולהאחראיתאה
התנאיםחרףהקרב,משדהולפינויים
:הקשים.

טקטקיםתנאים

ישבהצלחהלילהלוחמתלנהלמנתעל
תנאיםכמהשלקיומםעללהקפיד
לתכ-שהוקצההזמןכילוודאישטקטיים.

לקראתהתכניתולביצועההתקפהנון
סיוריםלערוךישמספיק.הנוהלחימה
מט"קרמתעדמפקדיםשלותצפיות

ולהשלימםיום,בתנאיההתקפהבגזרת
במידתההתקפה.בטרםחשכהבתנאי

הטנקיםלתותחנילאפשררצויהאפשר
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הלחימה.גזרתעלתצפיתלערוךולנהגים
לביצועההתקפהאתלהתאיםיש
ולהכיןחלקיים,אומלאיםירחבתנאי
תוךומפורטתפשוטההתקפהתכנית
חיליים.ביןגורמיםשיתוף

להיותלהתקפהשייבחרהשטחעל
מלאכותייםממכשוליםהאפשרככלפנוי

ופרו-מהירההסתערותולאפשרוטבעיים

נוףפרטישלהימצאותםלווראישסה.
ולהק-והתמצאותכיווןלשמירתשיסייעו

הימצאותוכןברורותאחריותגזרותצאת
החיונייםלשטחיםוברוריםקצריםצירים

המותקף.ההגנתישבמרחב
באמצעיםהצטיידותעללהקפידיש

ניווטובציודלילהלראייתאדוםתת
מספקת,בכמותמסלולתלולתותאורה

מושכל.באורחלשלבםוכן
אמצעילשיתוקנודעתרבהחשיבות

עללהקפדהוכןהאויב,שלהתאורה
למנועכדימפורטיםוזיהויתאוםאמצעי
תבניותבאלה.אלהכוחותינושלפגיעה

פיעלשדרות(מכונסותתהיינההתנועה
קצרים.יהיובאשהפתיחהוטווחירוב)

עיתוי

הלילי.הקרבלתכנוןהמופנההזמןכאשר
לקראתו,ולהכנותהיום,ללוחמתכהמשך
זמןבמרווחהמגןזוכהמדי,ממושך

הכושראתלשקםיוכלהואשבמהלכו
ולתגברהקדמיות,יחידותיושלהמבצעי

עדיףכךמשוםרעננות.בעתודותאותן
עםאחדבמשךרצופההתקפהלנקוט
רדתעםמידבהולפתוחהיוםלוחמת

להתפוררותלהביאיהיהניתןכךהחשכה.
המגעבקוהמגןשלהמבצעיותהמסגרות
מעטות.באבדותהיעדיםאתולהשיג
המחיי-יסודמצביבשנילהבחיןנהוג

הלי-המתקפהלפתיחתשונהעיתויבים
עםישירמגעשלמצבהנוהאחדלית.

כזהבמקרההאויב.שלהעיקריהמערך
במחציתההתקפהאתלבצעאפשרי
הבוקרלפנימעטאוהלילה,שלהשנייה

כניסתע"יבהתקפהרצףלאפשרכדי
בבוקריוםלהתקפתחדשותשריוןעוצבות
למגןכאשרהואהאחרהמצבהמחרת,
מחפים.וגייסותחויןמוצביאבטחה,מערך

מידבהתקפהלהתחילרצויכזהבמקרה
להתגברלכוחותלאפשרכדיהחשכהעם

קוויאתלפרוץהאבטחה,רצועתעל
הכו-אתהלילהבמשךולהשמידההגנה

ההגנהבקוהאויבשלהעיקרייםחות
הראשון.

ומגבלותיתרונות
הכרוכיםהקשייםלמרותהלילהלוחמת

המשוריינתההתקפיתללוחמהמקנהבה,
היאיתרונות.מספרוכןהצלחהסיכויי

אויבעלולגבורהפתעהלהשיגמאפשרת
עדיף.
טוביםיסודתנאילספקכדיבהיש

אמצ-שלמאסותעללגבורהמאפשרים
עלגםכמוהקרקעעלהממוקמיםנ"טעים
שלתקיפותנגדהגנהלספקוכןרק"ם.גבי

מקטינההיאקרב.ומטוסינ"טמסוקים
המגן,שלהארטילריתהאשיעילותאת

מאפשרתוהשפעתה,ערכהאתומפחיתה
ומהע-מוגבלים,באמצעיםהטעיהליצור
היאלכךובנוסףהעיקרי.המאמץאתלים

ומא-קשהפסיכולוגיתהשפעהבעלת
משיוויהאויבפיקודאתלהוציאפשרת

המשקל.
הלילהלוחמתסובלתיתרונותיהבצד
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המק-מגבלות,שלמבוטללאממספרגם

ההתקפה.ביצועעלשות
מתבצעהטנקיםבתותחיהלילהירי
דברובינוניים.קצריםבטווחיםכללבדרך

שליתרונהאתלבטאמאפשראינוזה
שלזהפניעלהישראליהטנקתותחן
קושייוצרתגםבלילההלחימהאויבו.

וקרקע.אויבעלמודיעיןנתוניבהשגת
אתהמאפיינתהמוגבלתהראותועוד,זאת

הלי-ההתקפהאתהופכתהחשכהשעות

להש-ישולפיכךומסובכת,למורכבתלית

מקצו-רמהלהשיגכדירביםאימוניםקיע

סבירה.עית

עלושליטהבפיקודקשייםקיימים
ובזיהוים,ביניהםמדויקבתאוםכוחות,

ובאיתורבניווטבהתמצאות,קושיקיים

הראותעליהם.והשמירההגזרהגבולות
באמצעיהתלותאתמגדילההמוגבלת,

והקושיתאורהובסיועלילייםראייה

ומלאכותייםטבעייםמכשוליםלגלות

תנו-לפתחקושיגםכמועליהםולהתגבר

גדול.הנווניידותתמרוןמהירותעות,
מרובההוצאהומצריכהאיטיתהלחימה
ותחמושת.מנועבשעות

ושיתוףהמשולבהקרבשליישומו

קשההנוזרועיוהביןחיליהביןהפעולה
שבוהמתחאתמגביריםאלהוכלכךגם

ואתולחימהבתנועותהצוותיםשרויים
עייפותם.

בפיתוחקושיקייםאלהכלעלנוסף

בהפעלתהוגמישותמדויקתאשעצמת
בצוחריקושי;הסתערותתבניותובשמירת

הלחימה.תוךכוחדרךכוחובמעברכוחות
לדרגהמסתערהדרגביןבתיאוםוקושי

המסייע.

אםהללו.הקשייםכלחרףאולם,
למגבלותיהמודעיםיהיווהמטותהפיקוד

לתכננהוישכילוהליליתהלחימהשל
אתלבטליהיהניתןבקפדנות,ולבצעה
לצמצמן.לפחותאומגבלותיהמרבית

בצה"להלילהלוחמת

בצה"למושרשתהייתההלילהלוחמת

הקוממיותבמלחמתהראשונים.ימיומאז

שלהעיקרייםהמבצעייםהישגיונבעו
נועזותליליותלחימהמפעולותצה"ל

בלילההמעולההלחימהכושרומוצלחות.
עקרוןאתבמלואולממשלצה"לפשר~

סדירים,צבאותעלולגבורההפתעה
הנחי-חרףוהסוריים,הירדנייםהמצריים,

הלחימהאמצעיבכמותהכוח,בגודלתות
בלחימהצה"לשלעליונותוובאיכותם.

גםנוסףביטוילידיבאההלילהבשעות
כוחותשביצעוהנועזותהגמולבפעולות

שביןבשניםהצנחנים,ובעיקרצה"ל,
אלאקדש.למערכתהקוממיותמלחמת
והעצמההמשוריינתהעצמהשפיתוח
המרשי-וההצלחותצה"לשלהאווירית

במערכתיוםבקרבותכוחותיושנחלומות
אתדחקוהימים,ששתובמלחמתקדש

בכלל,בצה"להלחימה'בלילהשלרגליה
בפרט.השריוןובחיל

מיעטבעבר,שניהלבמלחמותצה"ל,
פותחוזאתעםלילה.קרבותלערוך
מבצעיותלילהתנועותלבצעהיכולת
במצבימוגבלתליליתללחימהוהכושר
ולאר-לשיקוםנוצלוהלילהשעותהכרח.

בחניונים,השריוןכוחותשלמחדשגון
היום.בשעותקשהלחימהלאחר

היוםלחימתלהעדפתנוספתתרומה
התחדשותתרמוהלילהלחימתפניעל

ששתמלחמתלאחרשחלווהשתכללות
האווירחילשלהקרבבמטוסיהימים

השריון.חילשלובטנקים
לשמורכדיכיגרסההתורתיתהתפיסה

משי-אתלהטילישההתקפהתנופתעל
עלהחי"ר.כוחותעלההתקפהמות

שטחיםעלבלילהלהשתלטהיההחי"ר
מהםלזנקיוכלהשריוןשכוחכדינוספים
המתקפהאתולפתחשחרעםמחדש
עומסהתחלקכךהאויב.שטחילעומק

ביןהיממהשעות24פניעלהלחימה
לחי"ר.השריון

בצבאותהלילהלוחמתהתפתחות
ערב

למער-ועדהעצמאותשממלחמתבתקופה

אימתםהלילהלוחמתהייתהקדש""לת
מוכרלאתתום-ערבצבאותשל

מפותח.לאאףולפיכך

198529י"ר297,מערכות



מלחמתממנהויותרקדש","מערכת
להפ-ערבצבאותאתדרבנוהימים,ששת

ואףהלילהללוחמתלבתשומתיותרנות
לוח-בפיתוחבפיתוחה.מאמציםלהשקיע

אתלבטלהןערבצבאותקיווהלילהמת
האווירבמלחמתצה"לשליתרונותיו
רבהחשיבותלהםשנודעהוהיבשה,
בהפגנתלהפתיעווהןיום,בלוחמתבעיקר
צבאותבקרבלזרשנחשבלחימהכושר
ערב.

מלחמתלמעשההייתההמפנהנקודת
היוזולמלחמהעדאםהימים.ששת
בתכניותשולינושאהלילהלוחמתאימוני

בעקבותהריאלה,צבאותשלהאימונים
כשליש(מרכזי.לנושאהפכוהםהמלחמה
לדוגמה,בשנה,הטקטיהאימוןמשעות
לילי.)טקטילאימוןיוחדו

מבצעי.ביטויגםקיבלהדברואכן,
כ-20המצריםערכוההתשהבמלחמת

המזרחיתבגדהבלילה,התקפיותפסולות
הצבאהוכיחאלהבפעולותהתעלה.של

התקפיתלחימהיכולתלראשונה,המצרי,
לנמלתועתלאותהעדשנחשבהכלילה,

גובשוזובלחימהצה"ל.שלהבלעדית
התק-לילהבמבצעיחי"רלוחמתשיטות
לילהראייתאמצעילראשונהונוסופיים
יעילותם.אתשהוכיחואדומיםתת

הצבאעלהשפיעזהמצטברניסיון
בהכנו-כאחת,הסוריהצבאועלהמצרי
הכיפורים.יוםמלחמתלקראתתיהם

יוםבמלחמתהלילהלוחמת
הכיפורים

להצטיידערבצבאותהחלוב-1971

לילה.לראייתבאמצעיםמאסיביבאורח
אדוםתתבאמצעיכליהםכלאתציידוהם
בכמויותהחת"מיחידותאתציידווכן

מלח-ולקראתתאורה,פצצותשלגדולות

שלטנקיהםכלהיוהכיפוריםיוםמת
במכשירימצוידיםוסוריהמצריםצבאות

ולירי.לנהיגהאדוםתת
שלחלקורקהיהזאת,לעומתבצה"ל,

תתנהיגהבמכשירימצוידהטנקיםצי
מןצה"לטנקינפלוהיריבכושרגםאדום.

טנקירקשכןערב,צבאותשלהטנקים
4-60~,'הפטוןוטנקיהסובייטייםהשלל

ציעיקריותר.טוביםמביצועיםנהנו
אמצעיכלחסריהיוצה"לשלהטנקים

תתאורומקורותאדוםתתויריכינון
אדום.

בעיקרההייתההכיפוריםיוםמלחמת
הלוחמימזיכזוהצדדיםשנייום.מלחמת

בקרבותההתקפיתפעילותםעיקראת
אתוניצלוהיוםבשעותשנערכושריון
קרבותלקראתלהתארגנותהלילהשעות

שלמחרת.
אפואניצללאערבצבאותשלהשריון

לילהראייתכאמצעיהטכניתעריפותואת
בלילהתקיפותיזםלאטקטית,בלחימה
הצלחה.וניצולהתקדמותמקרבותונמנע
הישראליהשריוןנתקלוכאשראולם,

שלקצריםבטווחיםהערביוהשריון
הער-השריונאיםניצלומטרים,400-200

תתאמצעיהפעילועדיפותם,אתביים
הישראלילשריוןלגרוםוהצליחואדום

ערבצבאותשלהארטילריהגםאבדות.
והםכלל,בדרךביעילותבלילההופעלה

בלילה.ארטילריתתאורהלהפעילהרבו

אמצעיםיחסיתביעילותהפעילוגםהם
החשכה.בשעותנ"ט

עשוסואץתעלתאתשחצולאחר
חניונילתקוףניסיונותמספרערבצבאות
ניסיונותהחשכה.בשעתישראלייםטנקים
קומנדויחידותע"יהןנעשוכאלה

כגוןסוריים,כוחותע"יוהןמצריות
כחרמון.הטנקיםחניוןעלהפשיטה
שכוחותינומאחרכילהעירראוי
הכי-יוםבמלחמתלילהבמתקפותמיעטו
אתאמיןבאורחלהעריךעלייקשהפורים,
בתנאימגננהבקרבותהערביםשליכולתם
לילה.

הגלילשלוםבמלחמתהלילהלוחמת

פיעלפסקההגלילשלוםבמלחמתגם
הכוחותהלילה.בשעותהלחימהרוב

לילה.בחניוניועצרוהלחימהאתהפסיקו
הייתהזולחימהמשיטתיוצאפועל

בהפסקותשנערכהמקוטעתהתקפה
התקפהשכןדעתי,אתמניחשאינוובקצב

באמצעותורקמטרתהאתמחטיאהכזו
האויב.אתלהביסניתןרצופההתקפה
המו-הקרבשלהניידאופיוועוד,זאת

לשםהחשכהתנאיאתלנצלמחייבדרני
בהעדרהקרב.קצבשלמתמדתהכתבה
תאבדהקרבקצבשמירתעלהקפדה
אתלשקםלאויבויתאפשרהיזמהלתוקף
שנפגעויחירותיו,שלהמבצעיכושרן

ולייצברעננותעתודותלקדם;יוםבלוחמת
היער-שינויילבצע;בחזיתהפריצהאת

שאות-העיקרייםהתקיפהאמצעימולכות

בינייםלמערכילסגת;היוםבלהימתרו
מוחל-מתבוסהכוחותיועיקרעםולחמוק

בתנאיםהתקפות-נגדלהנחיתואףטת;
נוחים.

הקרבבשדהמשוריינתלילהלוחמת
העתידי

היאמשוריינתלילהללוחמתראשוןתנאי
ובת-סיועבאמצעימאסיביתהצטיידות

תנאיזהואולםופאסיבית.אקטיביתאורה
לאפשרכדיבוואיןמספיק,שאינוהכרחי

שמציבההקשייםעלמוחלטתהתגברות
עלהשמירההמשוריינת.הלילהלוחמת

היאהנחתתהמהירותועלההתקפהרצף
המשור-הלוחמהבעייתשללבהלבאפוא
לשקוד.ישפתרונהועלבלילהיינת

שיטותשתימקובלותהצבאיתבתורה
באחתלילית.מתקפהלפיתוחבסיסיות

שמח-הכוחאתמחליףהתוקףהכוח-
בתנאייתחלפוהכוחותהמגע,קואתזיק

גזרהכאשרכזו,תהיהההחלפהלילה.
פלוגתיתמסגרתע"יתיתפסמחלקתית

גדו-מסגרתע"יתיתפספלוגתיתוגזרה
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הכוחיקבלההחלפהתהליךסיוםעםדית.
הגזרה.עלהאחריותאתלהתקפההמיועד

התקפהפיתוחיתכןהשנייה,בשיטה
הכוחותשלמוקדמתהחלפהללאלילית
מוקדמותהכנותמחייבתזואפשרותבקו.

מפורטותוהכנותתכנוןהכוללות:רבות,
קווידרךהתוקפיםהכוחותמעברשל

ככלרביםמפקדיםוסיוריכוחותינו,
האויב.ולהערכותהקרקעללימודהאפשר

פיעללהתבצעחייבתהתאורההפעלת
התקפתעלהפוקדהבכירהמפקדמדיניות
שאמצעיאסורהנחיותיו.פיועלהלילה

לגילוייגרמוידינועלהמופעליםהתאורה
מתאים.לאבזמןכוחותינו
בשלבשתופעלרצופהתאורהקיימת

ולאחרההסתערותבטרםהאש,קרבניהול
להשל-כסיועהיעד,פאתיעלההשתלטות

ולני-להתארגנותהיעד,עלהלחימהמת

הצלחה.צול
תאורהגםלהפעילניתןלכךבנוסף
שלביבשארקריאהלפישתונחתלפרקים
שלבפתע.בעיותלפתרוןותסייעהלחימה

ועמדותההתקפהלקראתהכוחותקידום
כבפאתיוההיאחזותההסתערותחיפוי,

חשיכה.בתנאישיבוצעורצויהיעד,
וההלםההפתעהלהשגתתסייעזושיטה

התוקף.הכוחשלהאבדותאתותקטין
העומדיםהמגווניםהתאורהאמצעי

יסייעולילה,בתנאיהעוצבהלרשות

להתמצאותיסייעוהלחימה,קצבלהגברת
והסתערות,קרבותבניותכיווןבשמירת
מכשוליעליותרקלההתגברותיאפשרו

יסייעווכיוון,תנועהשינוייוכןשטח,
ערבובימנעוהמשולב,הקרבלמימוש
רצויוהזיהוי.התיאוםעלויקלוכוחות

הפעלתושכןלבן,אורמלהפעיללהימנע
לפגיעההביאהוכברהטנקאתמסכנת

רבים.במפקדים
יהיואשרהטנקים,שלהאשקרבניהול
ותצ-כינוןבמכשירימלאבאופןמצוידים

ולנהלמטרותלאתריאפשרולילה,פית
יום.בלוחמתהנהוגיםהכלליםלפיאש

מטרות

עשויותלילהבתנאישריוןלהתקפת
הבאות:המטרותלהיקבע

שהחלהההתקפהתנופתעללשמור
להת-והזמןהיכולתמהאויבולמנועביום

מער-להבקיע;יעילהלהגנהמחדשארגן

לפיתוחבסיסיהיואשרמבוצריםכים

מערכילעומקלחדור;המבצעיתההצלחה
אמצעיואתעתודותיואתולהשמידהאויב

חיונייםשטחיםעלולהשתלטהלחימה
שאינוחזקמערךלפרוץלילה;בתנאי
התוקפיםלכוחותינוכאשרלאגוףניתן

לפרוץכוחות;ביחסימכריעיתרוןאין
שריוןלעוצבותלאפשרכדיהגנהקווי

המרקבמעומק.יקודמואשראחרות
להשלים;יוםבתנאיאושחרעםלפרוץ

בתנאיהאויבשלשריוןעוצבותהבסת
שהתחילהשב"שלקרבכהמשךלילה

לעומקוחדירותתנועותלבצע;יוםבתנאי
הלחימהפיתוחתוךבלילההאויבשטחי

;הפתעהובתנאיהאויבבעורףמשחר,החל
ניצולבתנאיהיתקלותבקרבותלהילחם

יזומותהתקפותלבצע;ורדיפההצלחה
אויבכוחותלהשמידבמטרהטקטיות

חי"רלכוחותלסייענתון;חיוניבאזור

התגונ-כושר;והגנתיתהתקפיתבלחימה

התקפותוביצועהתקפות,לשבירתנות
;חיונייםיעדיםלאחזקתלילהבתנאינגד

חניוניעלקומנדושיטות~הדיפתכושר
כוחותעללהתקפהמהירומעברשריון
אלה.

שריוןכוחותע"יזעירהלוחמהפיתוח
עלכוללפשיטותכדוגמתלילהבתנאי
וכו'.לילהסיורימארבים,אויב,שריון

יתחבהיבשהכוחותשלמאסיבישריון
בלוחמתשריוןכוחותשליתרשיתוף
להתמחותכוחותעלאפואשומהלילה.

.למקצועיותולהגיעזולחימהבשיטת

גדולותעוצמותהפעלתשלוליכולת
להקפידעליהםכךלשםהלילה.בשעות

:הבאיםהתנאיםמילויעל
להכשרתהיקףרחבאימוןלערוך
ועדהפרטמרמתהטנקים,וצוותימפקדים
ובכלהלילהבלוחמתהעוצבתית,המסגרת

הקרב.צורות
מנוע,שעותזהלאימוןלהקצותיש.

שיא-בהיקףתאורה,ואמצעיתחמושת

כלאתבולשלבוכןמגוון,אימוןפשרו
המבט-וזרועייםחילייםהביןהמרכיבים

לפתחגםישהמשולב.הקרבאתאים
הלילה,קרבלקראתחדשניתלחימהתורת

בכמותמתאימים,באמצעיםולהצטייד
מסלול,תלולתתאורהאמצעישלמספקת
ומכ"םתיאוםוניווט,התמצאותבאמצעי

רק"ם.גבימעלוזאתניידים
שלהלילהקרבתורתאתלהכיריש
ומגבלותיה.תכונותיהעלערבצבאות

בהכנתהמפקדותשלכושרןאתלשפר
לילית.התקפיתמערכתעלופיקודארגון

אתהמבצעייםהאשבתכנונילהטמיע
מורשתמלקחיוללמודזו,לחימהצורת

מוגבלת,שהייתהלמרותהלילית,הלחימה
ובתפיסהבאימוןהלקחיםאתולהטמיע

המבצעית.

סיכום

המפותחיםהחדישיםהטנקיםתכונות
שלחשיבותןאתיגדילובעולם,היום

הלילה.בלוחמתהשריוןעוצבות
לשירותזהחדישאמל"חשלכניסתו

שלהלוחמהתפיסתעלתשפיעמבצעי,
איכותייםשינוייםהמצטיידים.הצבאות
חיוביותתכונותיקנוהחדשבדורבטנקים
מהיריםצליחהוכושרהאשעצמתבמיציי

לילה,בהבאיגםלטנקיםהקרבשדותשל

בעבר.ידענושטרםבסגנון
ומת-גבוההחדשה,יכולתבסיסעל

בחשכה,והתנועה,האשבמיצויווקדמת
בלחימהבהפעלתםיותרלהעזיהיהניתן

מתבצעיםאלהאיכותשינויילילה.בתנאי

בעתיד,כן,עלערב.בצבאותבשריוןגם
בכלבשריוןהשריוןולוחמתהתנגשויות

תהיינההקרב,צורותובכלהלילהתנאי

בהרבהנרחבהוקףיבעלותיותרתכופות
בעבר.שהכרנומזה

השריוןעוצמתהגדלתלכך,בנוסף

לשמורתאפשרהתיכוזיהמזרחבצבאות
הלחימהבמשךכעתודההכוחותמןחלק

הלוח-לשלבירענניםולהטילםיום,בתנאי

למיצוימהתפיסהכחלקהלילית,מה

והרציפות.העצמה

כללאתמחייבתזועתידיתהתפתחות
אתלפתחבפרט,השריוןוחילצה"ל,

ובמ-הקרב,צורותבכלהליליתהלוחמה

להשיגלשאוףישההתקפית.זויוחד

לזומקבילהביצוערקתהלילהבלוחמת
לכךולהביאהיום,בלוחמתהקיימת

העוצ-שמבצעותהקרביותשהמשימות

באותהתוכתרנההלילה,בשעותבות
המשי-מוכתרותשבההצלחהשלמידה

היום.בשעותהמבצעיותמות

ן

*

198531ינואר297,מערכות



תהליךהואטלחמהלקחוניתוח

לפניבופותחמודרניצבאשכל

ללמודמנסהצבאכלהלחימה.תום
שלוממלחמותשלוממלחמותיו

לקחיםלהפיקכדיאחריםצבאות

אםגםהבאהלמלחמהיפהשכוחם
מקודמתהשונהמלחמהזותהיה

שינוי.תכלית

בתהליךחפורותסכנותכמה

ראויומתוכןקרבותלקחיניתוח

:שתייםלציין

חריגלאירועמתייחסיםכאשר

ומפיקיםספציפילקרבאוומיוחד

הקרבצורותלכלהלקחאתממנו

לא-פעםקורהזההאירועים.ולכל

ושוגיםשונים,צבאייםבתחומים

כאחד.וקטניםגדוליםצבאותבזה

מןאףחמורההשנייההסכנה
לקחלהפיקהניסיוןוהיאהראשונה

ראלף.תותחכםקציןלמוגבר.

בלאהקודמתהמלחמהאתההולם
לשינוייםלהתאימו

הטכנולוגיים'

באמצעילשינוייםוהארגוניים:
שהת-התפעולובתורתהלחימה

זההאחרונה.המלחמהמאזחוללו
הצבאהכנתאתלהביאעלול

ההת-אתלהקפיאהעבר,למלחמת

הני-שלנכוןיישוםולמנועפתחות

שהצטבר.סיון
שנראתהיום-הכיפורים,מלחמתבעקבות

בקוויהתואמתהמערבצבאותלרוב
אופיה,ואתהמלחמהזירתאתהכלליים
החלואירופה,בזירתלהםהצפויים
לחקורארה"בצבאובראשםנאט"וצבאות
האפש-התחומיםבכללקחיםולהפיק

נכוניםלקחיםהופקואכןבחלקםריים.

אמצעי-בהרבהביטוילידיבאוהדבר

נשק,מערכותבשיפורחדשים:לחימה
בכינוןירישלודיוקיםטווחיםבהגדלת

וכו'.ובקרהשליטהבמערכותישיר,

האמ-הצבאהפיקאחדבולטבתחום

שגוייםהםשלהערכתילקחים,ריקני
המנסיםאתלהביאועלוליםביסודם

ואףבלתי-רצוייםלפתרונותליישמם
הלקחאתלכלולישזובמסגרתמסוכנים.
הארטילרית,האשבקרתבתחוםשהופק

Fireטק-)5ה-FISפותחובעקבותיו
Team,(port~הפלוגתיהקת"קצוותשהוא

רמתעדלהתפצלהמיועדהמשוכלל,
היאהבאיםהדבריםמטרתהמחלקה.

האמריקניתהתפיסהעלולערערלנסות
לאבתכלית.ממנהשונהתפיסהולהציג
הרגשתיאלמלאזאת,לעשותמנסההייתי

בפרסומיםמעייניםצה"למקצינישהרבה
היוםובבואי51ז-הבענייןהאמריקניים

ערעורללאזוגישהלקבלעלוליםהם
שפותחובאמצעיםלהצטייךאףואולי

על-פיה.

מופעלהואוכיצדע51ז-ה

כוחשללפלוגההמורדצוות-קרבזהו
אנשיםעשרהעדתשעהבוישמסתייע.

בקהתלצתי?אןזדלריקישורלרגעמשעדהבא
ולהב-מטוסיםלהבוונתארטילרית,אש

לרמת-יםמלבאוניותסיועוונת
במתחוליותשלושכוללהצוותהפלוגה.

רמתעדהמורדות,אחתכלחייליםשני
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רבבפותחהמסתייע.בכוחהמחלקה
רכב-קישור-הצוותלמפקדיעודי

שהואי4-וו3נגמ"שגביעלארטילרי
בפלוגהחליףרכבלוואיןובלעדייחודי

מסוגרק"מבבחירתהמסתייע.בגדודאו
אםהשאלהמעצםהתעלמותישן4-וו3

טנקיםכוחותעםיחדלנועיוכלהוא
הצוותנסיבות.ובאותןשטחיםבאותם
בתכנוןולמחלקותלפלוגהלסייעאמור
התכנוןמיעוטלנוכחאךובבקרתה,האש

תפקידושעיקרברוראלה,לרמותהנדרש
ממגווןהמשוגרתהסידיאשלבקרתלסייע

הקיימים.האשאמצעי

והימיהאוויריהסיועהכוונת
המודרניבשדה-הקרב

במזרתאפשריתרחיש-קרבשלניתוחבכל
מקריםלמצואקשה-ובאירופההתיכון
גורםיהיהאוניותתותחישסיוערבים

לבי-כלשהוקרקעילכוחבסיועדומיננטי

האופיי-שהשיטהדומהמשימותיו.צוע
שהופעלהחופים,הרעשתשלנית

על-ולאחראההשנייהבמלחמת-העולם
אינה-ביירותחופימולהשישיהציידי

אש.סיועמתןשלאופייניתצורה
אכןאםכאלה,שבמקריםסביר
שלקישורבקצינישימושייעשהיתרחשו,
אמיןפשוט,יותריהיהוהדברחיל-הים

לאפשרותשלםצבאלהכיןמאשרוזול,
מתןזו.מעיןחריגהפעילות-סיועשל

לרמתהיבשהבקרבהאוויריהסיוע
יותרהרבהמורכבומחלקותיההפלוגה
מתבו-כאשרהצי.מתותחיהניתןמהסיוע

צבאותבמרביתשנעשתהבפעילותננים
בקולכוחותנ"מההגנהבתחוםהעולם
מכ"ם,מכווןקניובנשקטיליבנשקהמגע

בשיטהסיוע-אווירכיראשוןבמבטנראה
על-ידימטוסיםהנווכחשלהמקובלת

בשדה-לחלוטיןישיםאינוהמסתייעהכוח

לשלוחאי-אפשרכיוםהמודרני.הקרב
שקציןשעההמטרהבאזורלחוגמטוס

שיהיה,ככלמוכשרהקרקעי,מהכוח
קואתלויגדירהמטרה,אתלמטוסיתאר

לתקי-המטוסכניסתאתויתאםכוחותינו

פה.
בלחי-יעיללסיוע-אווירהיחידהסיכוי

עודהמטוס,כאשריהיה,היבשהמת
נתוני-מטרהיקבלמהמטרה,רחוקבהיותו

ביעףתקיפההמאפשרתבמידהמדויקים
קצין-בהסבריתלותללאקצר,אחד

המסתייע.בפוחהנמצאהאוויריהסיוע
בקרתשבתחומילחלוטיןברורמכאן

הסיועאשובקרתהקרובהאוויריהסיוע
לאה-FISTצוות-הציתותחישל

אלהותפקידיםניכרת,תרומהיתרום
קיומו.אתמצדיקיםאינם

כיום-הארטילריהסיועהכוונת
4ובעתיר

הריאלהיהנחותעלינומקובלותאם
הואה-FISTצוותשלהיחידייעודו

סוגיה,כלעלהארטילריהאשבבקרת

ביבשה.בלחימהחיונייסודהמהווה
התברר,יום-הכיפוריםבמלחמתכבר
נורההארטילריתהאשמנפחנכברשחלק

תצפית-עליהןהייתהשלאמטרותעל

מלחמת-במסמכימדוקדקעיוןראייה.

ומלחמתקוריאהמלחמתהשנייה,העולם
חדשהאינהשהתופעהמוכיחויאט-נאם

קודם-לכן.בהנתקלוונבר

30לפחותכיבביטחוןלקבועמותר
תלולת-המסלולהאשנפחמכללאחוזים

תצפיתעליהןשאיןמטפותעלנורית
ישירה.

שינוייםכמההתחוללו1973מאז
שעשו-הלחימהאמצעיביכולתמהותיים

אשניצולעלרבההשפעהלהםלהיותיה
:העתידיהקרבבשדההארטילריהסיוע

התותחיםשלהטווחהגדלתתהליך*
14.5מטווחמילימטר155הסטנדרטיים

קיימת.עובדההואק"מ30לטווחק"מ,

פי-עדפי-ארבעהמגדילההטווחהגדלת

הפוטנציאליותהמטרותמספראתשישה
שלישירהבתצפיתיהיולארובןאשר-

נוחותינו.
הארטילריתהתחמושתהתפתחות*

מטרותעםבהצלחהלהתמודדמאפשרת
לאהארטילריתהאשקודם-לנןאשר

יעילהשתהוהבדילגביהן.יעילההייתה
גםומבוקרתמדויקתתהיהשהאשעיוני

שלישירהבתצפיתשאונןלמטרות
כוחותינו.

שלכוחות-הקרקעשלהרבהניידותם*
העומדהזמןמשךאתמקצרתהאויב
המטרותעללירותהאשיחידתלרשות
ישכןעלהנדרשת.התוצאהאתולהשיג
קצב-אתלהגרילהעולםבכלנכונות

ולהגדילהיחידהארטילריהבלישלהאש

ס-ב5האשיחידתשלהאשיכולתאת

ויותר.אחוזים
שטוח-המסלולמערכות-הנשקטווחגדל*

ב-1973המגעבקואםיעילותן:וגדלה

כ-היההשריוןבקרבטנקיםביןהמרחק

סיבוייישביוםהנהבממוצעמטר1500
שלבטווחיםגבוהיםוהשמדהפגיעה
נ"טהטיליםשלהטווחיםמטר.3,000

בטוו-באשהכוחותיפתחוובעתידגדלו
וזהקילומטרים,שישהחמישה,שלחים

בקו-ראייההתצפיתיכולתגבולכמעט

טווחהגדלתהקדמי.המסתערהדרגשל
ישירבבינוןהנשקשלוהפגיעההכינון

ה-.FISTצוותסיכוייאתמקטונה-

אשבקרת:העיקריתמשימתואתלבצע
נצפות.מטרותעלהארטילריה

המיושמיםהטכנולוגייםהפתרונותכל*
אינםארטילריותבמערכות-נשקכיום

בקרת-בליבמטרהפגיעהמבטיחים

אתלבקרהכרחיהיהבעתידולכןהאש,
הנמצאתמטרהכלעלהארטילריהאש

הארטילרי.התותחנטווח
ניצולשלהלקחנלמדהמערביבעולם*

המסתער,לדרגאשסיועלמתןרקטינשק
רק-מטולימערכותכיוםמפותחותולכן

בנשקלירותאי-אפשררב-קניים.טות
בקרת-אש.ללאבמטרהולפגוערקטי

שאםלמדי,ברורכהעדהנאמרמכל
ה-FISTכדוגמתצוותהיה1973עד
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הארטיליאשבקרתעםלהתמודדמסוגל

אםרבספק-המטרותלרובביריריה
בעתיד.זאתלעשותיוכל

צוותשלהעתידייםהתפקידים
FIST.-ה

לחלקאפשרה-FISTצוותתפקידיאת
:מרביביםלשלשה

הדרגתוכניתעםותיאומההאשחננון*
לצוותתישמרהזהבתחום-המסתער

השליטהשמערכותמפנימעטהעבודה

ומנ-זאתמפעילותחלקעושותוהבקרה

לכללתכנוןברמתהאשאתלתכנןסות
העריבה.

ביןהמרחקשיגדלככל-האשבקרת*

התצפיתטווחיגדלבןהלוחמים,הבוחות

להנחיתשנשאףוככלישיר,בכינוןוהאש

הצוותעליקשהכן-לעומקהאשאת
תקטןגםהמטרות.עלהאשאתלבקר
הצוותיוכלעליהןאשרהמטרותכמות
האש.אתלבקר

צוותשלזהתפקיד-מטרותייזום.
FIST-להזריםכלומר,כשהיה,ישארה

כלעלנתוניםהארטילריתלמערכת
ולמסורהקרבבשדההנוצרותהמטרות

ליחידותיאפשראשרכוהבדיוקאותו

גםבהצלחההמטרותעםלהתמודדהאש
ישירהתצפיתאיןה-FISTלצוותכאשר

בקרת-לצורכי-המטרהעלרצופה

עצמה.האש

בתפיסההנדרשהשינוי
ה-.FISTשלהארטילרית

הארטיל-.שלוהקישורהתצפיותלמערך
בשדהבסיסיותמשימותשתייישמרוריה

:המודרניהקרב
עלנתוניםהעברת-מטרותייזום*

הנשק.מערכתאלמטרהשלקיומה
-עליהןובקרת-האשמטרותהעסקת*

בעלתובתחמושתסטטיסטיתבתחמושת
סופי.דיוק

מתפתחיםשאמצעי-הלחימהככל
ענייןיותררבמקוםתופסבןוהולכים,

נכסאינוהמטרותייזוםהמטרות.ייזום
כלאותועושההארטילריה.שלבלעדי
לאתרלצפות,המסוגלהקרבבשדהגורם

עלזה,בתחוםמטרה.עלנתוניםולהפיק
מסתייעגורםשכללוודאהארטילריה

הנתוניםאתולהעבירמטרותלגלותידע
לארטילריהשיתאפשרכדיהדרושים
ובדייקנות.במהירותהמטרותאתלהעסיק

שניזהבתחוםיישמרולארטילריה
:תפקידים

כגוןמיוחדות,מטרותשלוייזוםאיתור*
משגריהאויב,שלארטילריותעמדות

וכו'.רקטות

דיוקבעלארטילרילנשקהמטרותציון*

הפגיעה.לפניציוןאוהארההמצריךסופי,

כלומר,-הארטילריתהאשבקרת

האששלפגיעהלהבטיחהדרושהמאמץ

שלבלעדיתמשימהועודנוהיהבמטרה
לוודאהארטילריהמערךעלהארטילריה.

כלעלהאשאתלבקרביכולתושיהיה

תצפיתעליהןישאםתלותללאהמטרות

מיחשיבותללאזאת,כללאו.ואםושירה

האשאתודרשהמטרהאתשיזםהגורם
עליה.

לעשותאי-אפשרכזאתבקרת-אש
ראייהבקוהמוגבלים'FISTצוותיעל-ידי

מכ"ם.תצפיתבעזרתרקאלא

?ארטילריתאשלבקרכיצד
באמצעותארטילריתאשלבקראפשר
לאי-שנועדמכ"םכגוןדו-שימושימנ"ם

ובאמצעיםפעילהאויבארטילרייתכון
בלבד.לבקרת-אשייעודיים

ומשי-המציאותיקריהםאיכוןמנ"מי

ארטילריית-לאתרבמעלההראשונהמתם

לעסוקזמיניםיהיולאהםפעילה.אויב
ארטיל-בקרת-אששלמשניתבמשימה

לעסוקזמןחוסרמשוםלכוחותינורית
העיק-למשימתםמעברבלשהובמשימה

רית.
האמצעיהואייעודיבקרת-אשמכ"ם
להתמודדיכולתבעלכיוםהנראההיחיד

כמהאחרשימלאבתנאיהמשימהעם
:בסיסיותדרישות

המערךשלאינטגרליחלקיהיההמכ"ם*
היורה.הארטילרי

לכלעבודתואתלעשותיוכלהוא*
מוג-אוויר.תנאיובכלהנשקטווחי

למטרות.קו-ראייהיחייבלאהוא*
מיוחדים.טיווחפגזייחייבלאהוא*

סיכום
ליכולתחוששיםמערבייםצבאותאם

חיי-עליהןהאשאתולבקרמטרותליזום
בשנימאמציםלהקדישאלהצבאותבים

:בנפרדהכיוונים
הגורמים,לכלמטרותליזוםכושרמתן*

להעסיקלארטילריהשתאפשרבצורה

ביעילות.אלהמטרות

בקרת-שיאפשרטכנולוגיפתרהלמצוא*

תלותללאמטרה,כלעלארטילריתאש
פגיעהוהבטחתהעסקתה,אתשיזםבגורם

הטווחים.בכלבמטרה

שליכולתםבגדרהואמטרהייזוםאם
ולכןהקרב,בשדהפעיליםגורמיםהרבה

האר-שלהבלעדיתאחריותהזאתאין

ותש-הייתהבמטרהפגיעההנהטילריה,

-ולנןהארטילריה,באחריותתמידאר

בקרת-האששלהבעיהלפתרתמאמץבל

הנכונה.בדרךמאמץהוא
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תבונה
וטכנולוגיה
בשדה
הקרב
העתידי

עמית*אילןד"ר

שלהעיקרישהלקחלחשובלבוק4
:הואהעתידיהמערכהשדהלימוד
חדי-לחימהבאמצעיהצטייד*
האויב,עליתרוןלךשיקנושים,
ברשותו.שיהיואלהאתלסכלולמר
ואתהצבאארגוןאתשנהזל
למעןשלו,היסודעוצבתמבנה

העהידי.לקרביתאימו
כביטוינכתבושלהלןהדברים
המו-מהגישהנוחהבלתילתחושה

עתטץ""המלההאלה.ללקחיםלכה
לחדשהלבתשומתאתממקדת
-מחרשיהיהלמהולשונה,
ולמבנהלטכנולוגיה:היוםואיננו

הבעיהשעיקריתכן,והריהארגוני.
ביסודותדווקאאלאבאלה,אינו

הקרב.שלמשתנים,הכלתיהישנים,
יסודותבדקאתמזניחיםאנוהאם
ובהזזתבריהוטוועוסקיםהבית,

?קירותיו

מחודשתלבדיקההמביאותאלהמחשבות

ככרהוגדרובמערכה,היסודגורמישל
הצבאית:המחשבהשלימיהבראשית

משמעתוחוסן,מוטיווציהותעוזה,תבונה
האםשגרה.וחוסרהנולדראייתוסבלנות,

אלהאתמטפחבפרט,וצבאנובכלל,צבא

תשומתלכךלהקדישהאין?טבעומעצם
מהעלעולה,ואולינופלת,שאינהלב,

נוטיםלמה?ולטכנולוגיהלארגוןשניתן

?בןלעשותשלאאנו

הקרבבשדהקשייטשצפוייםדומה
חי"ר,נגדחי"רבלוחמתלדוגמההעתידי,

מחודשלשיקוללהעמידעלוליםוהם
טכנו-הלאומי.בביטחוננויסודתפישות

בקרהמערכתכדוגמיהמתקדמא,לוגיה
ארגונייםושינוייםהקרב,בשדהושליטה

לפתרוןהמפתחאינםהאוגדה,במבנה
ולחפשלשובצריךהתשובותאתהבעיות.

היסודגורמיברמת
והע-ובדרך.הגברתם

בצבא.מקתם

יסורגורמי
אומרההטעיה",עלעומדתמלחמהבל"

העתיקהסיניבספרטסופוןהחכם.
שחלפו,הדורותהמלחמה".**חכמת"

המלחמהובאמנותבטכנולוגיההשינויים
אפואישקביעתו.שלהתוקףהקהולא

היבשתיהמערכהשדהכילהניח,מקום
מאותםבעתידגםמושפעלהיותצפוי

הדורות.בכלעליושהשפיעויסוד,גורמי
אחתשונות.בצורותלהגדרהניתניםאלה

עיק-גורמיםחמישהמונההאפשרויות

:ריים

:תבונה

:כוח
:תעוזה

:חוסן

:תשתית

הכוללתהמלחמה,חכמת
מראשלצפותהכושראת
לפעולולאהאויבצעדיאת
ציפיותיו.פיעל

וציודו.איכותוהצבא,גודל

ולהקריבלסכןהנכונות

המערכה.בשדה
ורוח-נפשיתגופנית,יכולת

ממושך.למאמץנית
וטכנולוגיארגוניבסיס

צבא.להפעלת

המת-המלחמה,חכמתהיאתבונה

-מדיניתתבונההרמות:בכלבטאת

;וביעדיהבניהולהלמלחמה,בכניסה
ותושיהסבלנותכישרון,-מצביאות

מקצועיותבמערכה;הכוחותבהפעלת

וברמתהנמוכיםהפיקודבדרגי-ויזמה
כקנהעולהאינההתבונההבודד.החייל

לחימה.אמצעילפיתוחברשותחוקר*
תש"י.מערכות,הוצאת**
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כניעהועםמחשבתיתשגרהעםאחד

צפוינעשהלשגרה,שנתפסמילהרגל.

ובצורהובהגובותיו,בפעולותיומראש

מרשםזהויריבו.מהלכיאתקוראשהוא
בקרב.ולכישלוןהיריב,ברשתלנפילה
ושבלו-שגרהש?דואצבאבוניםכיצד

הרגליםהרי?ומקוריותיזמהויעודדניות,

ובמשמעתבאימוןיסודנדבךהםושגרה
גדו-מסגרותלהרגילאפשרהאםבצבא.

פיעלובתיאוםבדייקנותלפעוללות

מקו-זאתעםיחדולעודדמגבוה,פקודה

צה"לשימשבראשיתוותבונה?ריות

פורמ-נטולבלתי-שגרתי,כצבאמופת

לכוח.מפקדלהוותחיילכלשעודדליות,
השתנו*הנסיבות.לימים

המקוריתהרוח

ובאחרותנבחרות,במסגרותרקנותרה

משמעת.ולחוסרלרישוללעתיםהתגלגלה
ובמ-בארגוןהתפרסםהגותניהצבא

מקוריותעללשמורהשכילאךשמעת,

אמררומלהנמוכים.בדרגיםגםיזמהועל
הגרמנית,הפיקודשיטתפישעלביומניו,

לרמותמפורטותפקודותנותניםאין
אופרטי-.יעדיםמגדיריםאלאהכפופות,

אתבתחומולמצואצריךמפקדכלוויים.
היעד,להשגתהטובההטקטיתהדרך

שהשיטהסבר,רומלנבחן.הואובכך

אתלמפקדיםמכתיביםשלפיההבריטית,
ומדכאהלשגרה,מוליכההביצוע,פרטי
ותבונה.יומה

סופ-בעייתי:לאכמרכיבנראההכנח

ותותחיםמטוסיםטנקים,דיוויזיות,רים

התחשיבאבלהאויב.ובמחנהבמחננו

הלוחמותהמסגרותשולל:להוליךעלול
חסרה,במצבהשיטתיתלהימצאעלולות

האמצעיםאתלהפעילאי-יכולתכדיעד

בכושרהאימון,ברמתהבדליםשברשותן.

לבטליכוליםהתחזוקהובכושרהתפעול
המאזןהכמותי.המאזןשלמשמעותואת

שצדמשוםגםלהשתבשעלולהתיאורטי
לכללכוחותיואתלהביאיכולאינואחד

מחוסראוהשטחמגבלותעקבביטוי,
המער-באיכותהבדליםמתאימה.שתית"

מכ"ם,לעומתמכ"םטנק,מולטנק:כות

האחרו-הנקודותבשתיטיל.לעומתטיל

משמעותוהטכנולוגי.הגורםמתבטאנות
בהמצאהלהיותחייבתאינההקרבבשדה

משפיעהלפעמים,בחידוש.אוהמקורית,
הפר-שללבאמצעותדווקאהטכנולוגיה

למצוינתאחתמערכת-נשקההופכיםטים

לגיוועה.אולבינונית,אחותהואת
ברמהמשתלמתתמידלאהתעוזה
ע"ינוצחהנועזחניבעלהאסטרטגית.

ואולםהמהסס"."פאביוסהרומיהמצביא

הנכונותוהטקטית,האופרטיוויתפרמה
מעברולעשותלהקריבלהסתכן,האישית

יסודהיאלאפשריחושבשהאויבלמה

מכריעמשקלישהזהבתחוםהניצחון.

אותהליצור""אפשרהאםלמוטיווציה.
שוניםסוגיםקיימים?לחייליםולהקנותה

לרוחרבמשקלישמוטיווציה.של
אפשראלהואתהצוות,ולאחוותהיחידה
הידיעההואהיסודיהנדבךאבללטפח.

אניהיכןועדנלחם,אני,החייל,מהעל

חיילכלשיתןהמענה,ללכת.מוכן

הקרבבשדהדומיננטייהיהזו,לשאלה
וספקניתפלורליסטיתבחברההעתידי.

באמצ-התשובהאתלארגן""אי-אפשר

המציאותואינדוקטרינציה.תעמולהעות
שהמוטיוו-כדיעצמה,בעדלדברחייבת

מלמטהובראשונה,בראשתתהווה,ציה
העם.מקרב-

הנפ-הגופני,במישורמתבטאןסוחה

שאיננונושאהואגופניחוסןוהרוחני.שי
שצבאנוגםמהכאומה,בו,מצטיינים
ואףמבוגרים,מילואיםחייליעלמושתת

מסוגליםתמידלאשבינינוהצעירים

שלמשמעותומהממושך.פיזילמאמץ
היטב,ולתפקדלהתלהבקלנפשי?חוסן

הנפשיהחוסןפנים.מאירהכשההמלחה

תסכול,בתנאילפעולביכולתמתבטא
גילוירפיון-ידיים.בליומצוקהכישלון

להמתין,הכושרסבלנות.הואשלואחר

מחייכשהתנאיםכביכול,מעשה,באפס
הואבכך.עמדלאהמלךשאולזאת.בים
למלחמ"העםיציאתאתלעכבהצליחלא

אתוהפסידשמואל,בואעדימים,שלושה
ביכולתמתבטארוחניחוסןלדוד.כתרו

עייפותלחץ,בתנאיוהתכנוןהחשיבה

להתחילפקודהשנתןלאחרומחסור.

לישוןמונטגומרישכבאל-עלמיין,בקרב

כךנוהגיםהיינוהאםשעות.מספר
קצרי-רוח,ממתיניםשהיינואובמקומו,

הרףבליותובעיםביד,האפרכסתעם
?דיווחים

ומא-הכוחאתמשלימההתשתית

כבישים,כוללתהיאהפעלתו.אתפשרת
ואמ-תקשורתרשתתובלה,כליגשרים,

התשתיתורפואה.תחזוקההנדסה,צעי
הלאומיתמהתשתיתנפרדתאינההצבאית

אתאפואמבטאתוהיאאלה,בתחומים
והביצועיתהארגוניתהטכנולוגית,רמתו

בהכרחהואתשתיתבנייןהמשק.של
סיכוייששבווממושך,אטיתהליך

ארוך-טווח.יתרוןלקייםמתקדמתלחברה

משפי-גורמיםחמישהמנסחטסוסון

**זהים)*לאאך(שמנינולאלהדומיםעים

בעלתהיאהמלחמהחכמת"ואומר:
ומוותחייםלמדינה.חיוניתחשיבות

הרילחורבן,אולביטחוןדרךוהיאבידה,

בולזלזלאיןאשרלדיון,ענייןשהיא

פנים".בשום

והסלמהטכנולוגיה

בגורמיםהדיוןאיןטסו,סוןדברילמרות
מרביםכתחליף,נפוץ.הללוהמשפיעים

בארה"בבעיקר-המערבבמדינותלעסוק

מערכות-שלבטכנולוגיה-אצלנווגם

המערכהשדהעלובהשפעתןחדשותנשק
עליהבםאתשמשליכיםמיישבעתיד.
בקרבמהפיכהשיחוללאחד,אמצעי
הטנקואתהתותחת"ויהפוךהיבשה,

האחרו-השניםבחמש-עשרהלמיושנים.

מסוקהנ"ט,טילזהבהקשרנדונונות
הפזיר.והמיקושהמצררנשקהתקיפה,

יוכללאבודדשאמצעיסבורים,אחרים
שליעיללשילובדרךדרושהוכילהכהיע,
גםאחת.מתואמתלמערכתרביםאמצעים
מספרהאחרונותבשניםהיוזהבתחום

לאר-טקטיתבקרת-אשמערכת:מועמדים

לגי-משולבתמערכתלשריון,אוטילריה

ועוד.אוויר-קרקעותקיפהרכישהלוי
שלגורםלכך,סיבותכמהלמנותאפשר

בני-יחסיתגדולמשקלניתןהטכנולוגי

ראשית,העתיד.מלחמתאתלהביןסיון

הנוטהדורנו,תרבותאתתואמתהמגמה
והטכנולוגיהמדעיהגורםאתלהעמיד

להו-יכולהטכנולוגיהדיוןשנית,במרכז.

מנקודתלפחותמעשית","תוצאהליד
הגדרת-ביורוקרטימנגנוןשלהמבט

הדברהאםרכש.מעקב,הזמנה,פרויקט,
אולתעוזה,לתבונה,ביחסגםאפשרי

העברבמלחמותשלישית,?למוטיווציה
בולטיםאירועיםהיוהאחרון:בדורוגם

הממל-טכנולוגיה.בשלבקרבניצחוןשל

ובאפריקהאמריקהבדרוםהמקומיותכות

והפורטוגזים,הספרדיםבפניעמדולא
כישלונםהקולוניאלית.התקופהבראשית

תעוזהמהעדראוירודהמתבונהנבעלא
היההאירופאישהאויבמכךאלאוחוסן,
החזיקלאה-20במאהעדיף.בנשקמצויד

והשר-המקלעיםבפנימעמדהפרשיםחיל

עםלהתמודדיכוללאהבוכנהמטוסיון.

החוקהם:טסופוןשלהגורמיםחמשת***
ומוטיווציה),תעוזהשכינינולמהקרוב(המוסרי
ו,ירה),קרקע(הארץוראות),אקלים(השמים
השיטהתבונה),שכינינולמהקרוב(המפקד

סוןאיןתשתית).שכינינולמהדומה(והמשמעת
גורמיהכוח.אתלאוגםהחוסןאתמזכירטסו

ובתכונו-כצבאתלוייםאינםשלווהארץהשמים
היסוד.גורמיביןאותםמנינולאלכןתיו,
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בפניניגפהוהמשחתתהסילון,מטוס
שקיימותיתכןהקטנה.הטיליםספינת
בטכ-להיאחזותנפשיות,נוספות,סיבות

המת-שבצבאלכךהגורמותוהןנולוגיה,

נשק"עלשמועותפורחותבמלחמהקשה
שמו-נפוצו1942בשנתומושיע.סודי"

ככלגברו,והןהגרמני,בצבאכאלהעות
בשנ-אכן,המלחמה.גרמניהעלשקשתה

הארסנלהתעשרלמלחמההאחרונותתיים
סודיאופחותסודיבנשקהגרמניהצבאי
מןחלקחסרי-תקדים.בממדיםיותר,

עודנוהיוםשלהצבאיתהטכנולוגיה
גרמ-אתהושיעלאהדברכך.עלמבוסס

למוראל,סייעהלאהסודיהנשקאגדתניה.
אתומנעההאשליותאתהגבירהאלא

לאשורה.המציאותראיית
במזה"ת,ובמיוחדהיום,שלבעולם

בתהוםבמקצתפרדוכסלימצבשורר
חייביםאחד,מצד:הצבאיתהטכנולוגיה

פעריםלסגירתנלאהבלתימאמץלקיים
הלחימה.אמצעיבתחוםעדיפותולהשגת

תהיהשהעדיפותסיכויאיןשני,מצד
שלר-פטרונים,ישצדלכלבת-קיימא.

ושלטכנולוגיותשלמגוונתקשתשותם
יתרוןלמנועדואגיםואלהלחימה,אמצעי

האופייניתהדילמהזומהיריב.משמעותי
אתרקלאלשקולעלינוחימוש.למירוצי
אתגםאלאחדש,אמצעישלהתועלת
שגםמכךהנובעתההסלמהמשמעות

באמצעי-הנגדאובו,יצטיידהאויב
המתאימים.
ומרחיק-נבוןשימושמחייבתההסלמה

גם-משמעהלחימה.באמצעיראות
במאהמשחררת,אינהעדיפהטכנולוגיה

ברשותךאםהיסוד.גורמימהשפעתה-20,
הכףאתלהטותהיכולחסוי,אמצעי

שהש-משוםנחשףואםמכרעת,במערכה
בחש-לקחתתצטרךעת,בטרםבותמשת

במחירהמוקדמתההצלחהאתשקניתבון
בשעתבפניהםשתעמודהקשייםהחמרת
?כאלהשיקוליםבצבאלחזקכיצדהכרעה.

בראשנבחניםהיוםשלהמפקדיםהרי
האחתבמלחמהבהצלחתםובראשונה

מפקדיםעלבהשפעתםולאפקדו,שעליה
אותםיביאמההבאות.במלחמותאחרים
למעןבהווה,בוודאותלהסתכןאפוא
?בעתידמעורפליתרון

נוחהאינהבסיסי,כתהליךההסלמה,
למיצויאותהמקרבתהיאכילישראל,
ישר-ועלוהאנושיים,החומרייםמשאביה

עלו-שבהןמהתמודדויות,להתרחקאל
להכריע.המשאביםלים

ושליטהבקרה
האמונה,היאהטכנולוגיהמיתוסמסימני

וייעשהבעולמנו,מפנהיחוללשהמחשב

העתידה.המערכהבניהולגםחיונימרכיב
ונקי,שקטמלחמהבחדרמסויםקסםיש

צבעוניים,צגיםמולמפקדיםיושביםשבו
והםהקרב,תמונתמשתקפתשעליהם
ישראלמקשים.בלחיצתבנעשהשולטים
ומתקדמתמחשבית,בטכנולוגיהמצטיינת

סיכויכןעלהאיןהערבי.מהעולםיותר
מחש-הפעלתע"יבר-קיימאיתרוןלהשיג

זהלאוהאםהמערכה,בניהולכים
?להצלחההנכסףומפתח

יותרהיוםמסדריורדאינוהנושא
טכנו-אינטרסיםבוכרוכיםשנים.מעשר
אךענפה,אזרחיתויזמהומסחרייםלוגיים
עומדיםעדייןהמקורייםהשאלהסימני
:בעינם

מהו-המחשבמשפיעהעסקיבעולם
הרישוםעלהחשבונות,הנהלתעלתית

וכיו"ב.השכרחישובועלהאפסנאי,
-העליוןהניהולדרגעלהשפעתו

בשדהושליטהבקרהמערכתהאםשולית.
הקשרפקידותעלבעיקרתשפיעהקרב
באמתשתורגשאוהמבצעים,סמליועל

ומסהו?המפקדע"יובראשונהבראש
ובלתיפורמליתהיאממוחשבתמערכת

היאהאםהידניות.מאחיותיהיותרגמישה
?הקרבכניהולדינמיכהלנושאמתאימה

המשנהלחלקיבהכרחתתנקזלאהאם
דואראפסניה,ניהולכגון:הפורמליים,
?נפגעיםרשימותהכנתאואלקטרוני
וניווטעצמיאיכוןמערכתלבנותהיש
הכוחשלמבטומנקודתיבשה,לכוחות

בקרהבמערכתכאביזראובה,המסתייע
שתיביןהבדלהאיןמרכזית?ושליטה
?הדרכים

בהדרגהמאבדותממוחשבותמערכות
אלטרנטי-באמצעיםלתפקדיכולתןאת

לתקלותבמיוחדרגישותונעשותוויים,
המערכתכשתיפגעיקרהמהול"נפילות".
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לאמצ-לחזורהמפקדיםיוכלוהאם?בקרב

אומכשירי-קשר),מפות,(הישניםעים
?שנפגעההמערכתלשיקוםלהמתיןיעדיפו

ממוח-מערכותיותרודאייהיובעתיד

ובחדריבכללהאג"מיבתחוםשבות,

ניהולעלהשפעתןאךבפרט,המלחמה,

כנראה,תהיה,הניצחוןהשגתועלהמערכה
היש-התקלותמןחלקיבטלוהןשולית.

וחיי-קציניםלחדשות.פתחויפתחונות,

יהיהובכךעבודה,ככליאותןיעדיפולים

להןלייעדשיציעומייהיויתרון.להן
גיבושהקרב:בניהולמשמעותיתפקיד

המלצותאויב,תנועותחיזוימצב,תמונת
ישבעולכךשיתפתומיאםספקטקטיות.

זו.ברשתיפולשהאויבומוטב,נחת,

ארגונייםומינויים
בטכנולוגיהרואותשאינןעבודות,אותן
העתידי,המערכהשדהלהבנתמפתח

:ארגוניותבבעיותקרובותלעתיםעוסקות
תכילהאםהעתיד,עוצבתתיראהכיצד

תעלההאםשתיים,אואחתחי"רחטיבת
בהיהיוהאםהגיס,לרמתהאוגדהמרמת

תהיהושמאאורגניים,מוטסיםאמצעים

בלבדןשלוםלימימבנההיסודעוצבת
מצוותי-קרביורכבהלוחםהכוחואילו

?משולבים
שיבוציםמחייביםארגונייםשינויים

מיוחדענייןכןעלומעורריםחדשים,

צבאות,ביורוקרטית.מערכתכבכלבצבא,
שבמחסור,משאבהואכוח-אדםשעבורם

הםאחרת:מסיבהגםבכךלעסוקנוטים
אותןויוצריםנוספות,לעוצבותזקוקים

צמצוםע"י-הניירגביעללפחות-
הקיימת.בעוצבהוהמצבההתקן

המטההכפילברוסיה,המלחמהבמהלך
שלר-הדיוויזיותמספראתהגרמניהכללי

הואבתקניהן.הדרגתיתירידהע"ישותו,
אךהלוחם,הכוחאתבכךהגדיללא

הגרמניםומנהלות.מפקדיםלוהרבה
במק-הדיוויזיהתקןאתלצמצםהקפידו

הקפידושלאאחרים,המצבה.לצמצוםניל

התת-תקניותלעוצבותשאיןגילוכך,על

הרק"םלהפעלתאפילוכוח-אדם,די

ביכולתממשיתפגיעה-משמעוהרכב,
הלחימה.

העתידיהמערכהשדה
לדיוןהנוגעיםהדבריםאתלסכםאפשר

:הבאותהטענותבשלהםהמערכהשדהעל
משמעותאתלהעריךאפשראי*
אלאהעתידי,הקרבלגביהיסודגורמי

והאסטרט-המדינחםלהנאיםבהתייחס

ואשרלמלחמהרקעיהוואשרגיים,
במהלכה.ישררו
הגורםשלבמשקלולהפריזאין*

כיאףהעתידי,המערכהבשדההטכנולוגי

avטוביםלחימהאמצעילהיגתלחתור
ועדיפים.

אינםוארגונייםמסגרתייםשינויים
הםאםגםעיקרי.לקחלהוותיכולים
תרופת-קסם.בגדרהםאיןנחוצים,

אומבוא,הערותכעיןהןאלהטענונו
עצםהיכןלשאול:אפשרלדיון.הנחיות
בהמשךנעלה?הדבריםגופיומהםהניתוח
בחי"רהלחימהשעניינןמחשבות,מספר

לראותניתןהעתידי.בקרבומשמעותה
עצמו.הדיוןמתוךלפרקקוויםבהן

מוגןבמערךבחי"רלוחמיםכיצד
להימנעעדיףנ"ט?באמצעיםועשיר

לאגוף,-משמעחזיתית,מהתנגשות
בצירלנועאולכתרןמהעורף,להגיע

ורוו-צפופהנעשיתשהזירהככלאךאחר.

הישירהההתנגשותנעשיתחי"ר,מגננייית
אינםוארטילריהשריוןנמנעת.בלתי

החי"רלעקירתבחי"רצורךוישמספיקים,
ממקומו.הנגדי

לנורצויהאינהבחי"רחי"רמלחמת
גדולותהצפויותהאבדותעיקרי.כמסלול

יתרוןלערביםהקרקעיים.להישגיםביחס
כחיילירמתםזה.לחימהבסוגכמותי
מסוימתעקשנותמגליםוהםטובה,רגלים

ההגנה.בקרבבמשימהודבקות
מיושמת,במערבהצבאיתהטכנולוגיה

לאיוםמענהלמציאתהיבשה,בלוחמת
בראששהוא,אירופה,במרכזהסובייטי

נגזריםמכאןמשוריין.איוםובראשונה,
והמיקושהמצררחימושנ"ט,המסוקים

מוקדתםחי"רמגננילהבקעתהפזיר.
לפריצתסימניםואיןלב,תשומתפחות

הלחימה.אמצעימבחינתדרך

האםלגבינו:הדבריםמשמעותמה
טכנו-פתרוןנמצאשאנובתקווה,ניאחז

אומעטים,בכוחותבחי"רלמלחמהלוגי
בסוגהכרוךהסיכוןאתניטולשמא

במחיר?לשאתנכונותתוךזה,לחימה
כןאםמבטיחות.אינןהאפשרויותשתי
עיקרית,התקפיתמיזמהנימנעהאם-

משמ-מהחי"ר?מערךהבקעתהמחייבת

:הלאומיהביטחוןתפישתלגביהדברעות
במהירותהמלחמהאתלהעתיקאזהנוכל

למלחמתלהיקלענעדיףאוהאויב,לשטח
סטטית?עמדות

יחידה,אינהחי"רקרבשלהדוגמה
בבעיותבחשיבותה,ראשונהלאגםואולי

מדגימהשהיאנראה,אולם,העתידי.הקרב
יחסםומההקשייםטמוניםהיכןבבירור

ולת-האחד,הצדמןולארגוןלטכנולוגיה

שכנגד.הצדמןולחוסןלתעוזהבונה,
אתתכריעלאושליטה'בקרהמערכת
לשבטלאישראל,שלהביטחוניגורלה

המוטיוו-המחשבה,מקוריותלחסד.ולא

החוק"טסוסוןשמכנהמהאו(ציה
בלו-אפילויכריעו,גםיכריעוהמוסרי")

המובןדברבחזקתהםואיןהחי"ר,חמת
מאליו.

ק
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הפגז-מתקדמתארטילריה
הבודדתהמטרהמולהבודד

-זינגר*יוסימיל')(רס"ן

אתמצאהזומחלוקתהארטילריה.שלהעתידיייעודהבדברשהתעוררהמחלוקתעקבנכתבזהמאמר
סא"לשלומאמרו288(מערכות(טירה,עודדתאצלקתמ"ר,שלמאמרו:מאמריםכשניביטויה
הארטילריהייעודכיהתפיסהאתלאששזהמאמרבכוונת293-292(.מערכות(עופרצבימיל')(
קונצפטואלי.חידושמשתמעומזההשמדה.נשקלהיות-המודרניהקרבבשדה

האפטילריהלעצמהמציבהמתקדםכחיל
יישומםאתהמקבליםומטרותאתגרים

אתג-הקרב.בעתהמיבצעיתבהתמודדות

במער-בהצטיידותלביטויבאיםאלהרים

במבנהלחימה,תורותבגיבושנשק,כות
משוואתובאימונם.הכוחותשלובארגון
מצדמוכתבתהחילשלוהיעדיםהמטרות

והמע-שבידיומערכות-הנשקעל-ידיאחד

מיבצעילשימושלהיכנסהצפויותרכות
אופיעל-ידישני,ומצד;הקרובבעתיד

שליוצאכפועלהקרב,בשדההמשימות
האויב.שלוהיערכותועוצמתוניתוח

מרכיביעלהחשוביםהמשפיעיםאחד

הטכנולו-ההתפתחותהיאזאתמשוואה

במערכות-נשק,ליישמהוהאפשרותגית

הטכנולוגיתהקדמההמתרס.עברימשני
אופ-כיווניםשלמחודשתבחינהמחייבת

התמורותניתוחהקרב.בשדהרטיוויים
שידו-המודרני,הקרבבשדההטכנולוגיות

שלפניהכימלמדבהרחבה,זהבמאמרנו
כנשקייעודהאלהמודרניתהארטילריה

נשקהארטילריה"הכותרת,השמדה.
הארטילריהשלהאתגרהיאהשמדה"

הואזהאתגרלממשיכולתההמודרנית.
הקרביותמשימותיהלביצועהמפתח
בעתיד.

הטכ-שלהתפתחותההנחהנכונהאם

היכולתעלמהותיתהשפעהנולוגית

לבחינ-מקוםיש-ליישום-אשהחדשה

בניגודחדשה.מבצעיתקונצפציהשלתה

הסיסמהעופר,צביסא"לשללטענתו
קונצפ-ביטאהלאבמטרה"ראשוןפגז"

התותחנים.בחילקצין*

טכנית.פעולהאופןאםכימבצעיתציה
לביןשבינולוויכוחבסיסאיןעל-כן
בסיסמהכן,עליתרטירה.עודדתא"ל

קונ-המבטאתהשמדה"נשקארטילריה"

אופןשלהגרעיןממילאטמוןצפציה,
במטרה.ראשוןפגז-הטכניתהפעולה

המתקדמת,ההשמדהבאפקטהצורך
הכרחהואהמודרנית,בארטילריההטמון
המטרהשלהמתוחכםמאופיההנובע

הואזהצורךרווי-אש.הקרבשדהומהיות
מתקד-פתרונותשלהופעתםשגרםהזרז

שבהשת-להוכיחזהמאמרכוונתמים.

בארטי-הצורך-גורמיםשנישלנותם

שלההשמדהויכולתמשמידהלריה
חדשה,קונצפציהטמונה-הארטילריה

העיקריטיעונואתזהמאמרממשיךובכך

טירה.עודדתא"לשל
התי-למזרחהאופייניתלחימהבזירת

שלהעיקריהמרכיבהיאהשריוןזרועכון,
הפגיעהטווחהמסתער.היבשתיהכוח

המודרניהטנקפגזישלהחדירהוכושר
שלמשמעותישיפורתוךוגדלים,הולכים
גםובלילה.ביוםודיוקיהההשמדהסיכויי
הפלטפורמהשלוהצליחההעבירותכושר
מאפשרזהגורםמשמעותי.באופןשופר
עבי-היולאשבעברבשטחיםלנועלטנק

הלוגיסטיתהעצמאותהגדלתכלל.רים

אתשהקנוהםהטנקשלהתחמושתובטן
אפשראלה.בשטחיםלהילחםהיכולת

ברכישתהזמןמרכיבכיאפוא,לומר

שיפורבצדלמינימום.עדצומצםמטרה
שלהמספריתכמותםהוגרלהגםהאיכות
צבאותבכלכמעטנכוןזהנתוןהטנקים.
כאחד.והמזרחהמערב

גםשינוייםנעשוהשריון,לחילבדומה
היבשתיהכוחשלהאחריםבמרכיביו

ההנדסהחילהרגלים,חיל-הקרבי
בתחוםשינוייםחלו-והארטילריה

תותחיםשילוב;העבירותויכולתהמיגון
הגדילהמשורייןהרגליםבחילקליםט"1

לוחמתבתחוםגםהאש.ייצורכושראת
התחוללהמשמעותי,מגןכוחשהיאהנ"ט

נ"טטיליםבהששולבובכךמהפכה
ובעלייעיליםשונים,מסוגיםמתוחכמים

ארוכים.לטווחיםגבוההשמדהכושר

מרכיבישלהקרביותתכונותיהםהשוואת

שילובמאפשרתהמסתערהיבשתיהכוח
שטח,כלעללהשתלטותאופטימלי

צמצוםהקרב.צורותבכלוטיהורוכיבושו
הטנק,שלוהתמרוןהתנועהמגבלות
היבשתי,הכוחמרכיביושארהנגמ"ש
שדה-שלממדיואתמוחלטגידולהגדיל

זהלגידולהנלווההכמותיהאפקטהקרב.
נתוןתא-שטחשבכלבכךביטויואתמצא
יותרהרבהיימצאואליוובדרךהמגעבקו

המת-המסקנהמבעבר.לחימהאמצעי

המו-בשדה-הקרבכיהיא,מכךבקשת

ההעסקהואזוריהמטרותמספרדרני,
ניכר.בשיעורהוגדלו

היבטישגםבשדה-הקרבלשינויים
הרבהומהירותניידותהמטרותאיכותי.

מולשלהןההתמודדותכושרוגדליותר,
הסיפוןטווחיבשלהןנ"ט,החימושים

המשופר.המיגתבשלוהןהגדולים
חשובמרכיבבעברשהיהחיל-האוויר

היוםניצבהקרקעלכוחותהסיועבמערך

נ"מ.נשקשלוגוברהולךאיוםמול

הגידולעקבגוברתזהאיוםשלעוצמתו
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הקנינ"מהמערךשלוהאיכותיהכמותי
בקרבתפרוסזהמערךכאחד.והטילי

שלהתוספותומבעבר.יותרקו-המגע
ניידים,משגריםגביעלחדישחימוש

באמצעי-עזרהמצוידיםמהירי-פריסה,

לחיל-האוויר,עורמאפשרתאינהחדישים,

לעסוקהראשונים,הלחימהבשלבילפחות
קרובהתקפיאווירסיועבמשימותכבעבר
עסוקיהיהחיל-האעירהקרקע.לכוחות

אוויריתעליונותלהשיגבניסיוןיותר

ההש-נקיים".שמים"בהבטחתמוחלטת,

כיהיאזולעובדהשישהמיידיתלכה
משי-שלהנטלבעיקרתישאהארטילריה

בשלביםהיבשה,לכוחותהסיועמות
הלחימה.שלביותרהקריטיים

-המטרותבמערךמובחרנדבךעוד

מוקדי-פיקודשלציודםהמפקדות.אלו

ממוחשבותובקרהשליטהבמערכותאלה
מהצורךנבעהטקטיות,הרמותבכלכמעט
בשדה-הקרבההתרחשויותאתלאתר

להקדיםכדיבזמן,נכונותהחלטותולקבל

למהלכיובתגובהלהסתפקולאהאויבאת

אלומטרותשלהרבהחשיבותןבלבד.
הצורךאתשהעלתההיאלשדה-הקרב

לתוךהממוחשבותהמערכותאתלהכניס
מיגוןבעלימשורייניםקרבייםכלי-רכב

הכוחשללזהשווהעבירותוכושרגבוה
מטרותשלהרבערכןשני,מצדהפקוד.

ההכרעהוביכולתהכוחותבמיצויאלו
ומו-אטרקטיוויותלמטרותאותןהפכה

גםההשמדתי.ערכןמבחינתעדפות
האלקטרונייםאמצעי-הלחימהבתחום

דומהחשיבותבעלישינוייםמתרחשים
השליטהמוקדיבמגזרהמתרחשיםלאלה

והבקרה.
ובאיכותןהמטרותבכמותהתמורות

אמצעיבסךמוחלטתכמעטרוויהיצרו
בקו-נתונה.שטחיחידתעלהלחימה

כן,עליתראופטימלית.כברכמותןהמגע
וההי-אמצעי-הלחימהשלהגבוההעלותם

במדינותבעיקרהאדם,בכוחהקשיתצע

כמותיגידולעודמאפשראינוהמערב,

שדה-שלמרכיביוניתוחהצבאות.של

מלמדהחדשיםצרכיועלהמודרניהקרב
הכוחותיחסילערעורכמותיפתרוןכי

תלךרבהובמידהעוד.אפקטיוויאינו
נוספים,כלי-לחימהשלהתרומהותפחת

מתקד-אמצעי-לחימההרוויבשדה-הקרב

מים.

הנוב-ההשלכותמה:השאלהנשאלת

בשדה-הארטילריהעלזהממצבעות

?הקרב
המו-שדה-הקרבשלהשוניםמרכיביו

משמעותיגידולעלבעלילמצביעיםדרני

האר-אשרמשימות-הסיועשלבמספרן

רקאינוהשינויאךלהן,נדרשתטילריה
עםלהתמודדתצטרךהארטילריהכמותי.
המי-מבחינתשונהאופיבעלותמטרות

לבי-וערכןוהעבירותהתנועהכושרגון,

במספרהרבלגידולבניגודהמשימה.צוע
מוגבלתהארטילריהנשארההפגיעה,יעדי

שלה.בכוח-האדם
חילהארטילריההיותמזאת:יתרה

בסולםאותהמורידמסתערולאמסייע
למגווןמשאבים.בהקצאתהעדיפויות

התח-המודרני,שבשדה-הקרבהמטרות

המצרר,ובכללןהקונוונציונאליות,מושות
הולמת,תשובהלהשיבמסוגלותאינן
:טעמיםמשניוזאת

הטבעיבמיגוןנעוץהראשוןהטעם*

עובדההמטרות.לרובכיוםשישהמשופר
לתת-אולרסיסיםעורמאפשרתאינהזו

נשקבתוךהמזוודיםקטנים,חימושים
נמוךכושרבעלישהם-סטטיסטי
נזקלמטרותלגרום-שריוןלחדירת

יייימושמכלילהוציאןכלומרמשמעותי,

המסוים.בקרבותפקוד

ולכושרלניידותקשורהשניהטעם*
כיוםגבוהיםאלההמטרות.שלהתמרון

מטרה,לאתרהארטילריהשלמיכולתה
לתכ-אשעליהולהנחיתלטווחהלאכנה,

שלהסטטיסטייםשהסיכוייםנמצאלית.
באופןלפגועקונוונציונאליתתחמושת
ומצ-הולכיםאופייניתבמטרהאפקטיווי

טמצמים.

להגדילנרצהאםגםתיאורתי,באופן

נזקאפקטליצורכדיהתחמושתכמותאת
זהפתרוןאלו,במטרותכלשהומשמעותי

כמותביןהנחותהיחסבשלישיםיהיהלא
האשמייצריכמותלביןמזה,המשימות
מזה.התחמושתשלהירורהואיכותה
לארטיל-לאפשרהדרישהכן,עליתר

מערךבעומקמטרותעםלהתמודדריה
בהגדלתהאחריות,גזרתולרוחבהאויב,
רקהסטנדרדיהסיועתותחשלהיריטווח

הנשקטווחיהגדלתהבעיה.אתהחריפה
הפו-המטרותכמותאתלמעשההכפילה

לבצעהכושראךלהעסקה,טנציאליות
מומש.לאזאת

כספקיתהארטילריהשלתפקידהלצד

היאהמסתערים,לכוחותמסייעתאש

עצמה.בפניכמטרהעתבאותהחשופה
מאסיוויתורקטיתקניתארטילריהמערך

בכלכמעט1:6שלביחס(האויבשל
מזרחי)איוםמולהניצבותהמערבמדינות

איכוןשלחדשיםאמצעיםבתוכוהמשלב
האששלהאיוםאתמגבירובקרת-אש,

באופןיגבילזהאיוםהנגד-סוללתית.
האשיחידתשלהאפשרותאתמשמעותי
ארוכים.לפרקי-זמןהיריבעמדתלהימצא

משימתואתלבצעאפוא,יוכלהתותח

מהירקצר,יהיההיריאםורקאךולשרוד
לתהליכייופנהמינימליוזמןותכליתי

ולקיפולםליריוהתותחהעמדההכנת

אלומגבלותהמשימה.ביצועלאחר
שלהאשייצוריכולתאתמקטינות
התומ"תיצוידאפילולכן,התומרת.

הואמשוכללת,מהירהטעינהבמערכת
בזמן-פריסהבמשימותיולעמודיוכללא

פועלשהיא(ליריהתחמושתבכמותקצר,
ובאי-הטעינה)מערכתשלמאיכותהיוצא

גבוהבקצבבירילעמודהקנהשליכולתו
זמן.ולאורךמאוד,

הסיועלמשימותהפתרוןשלאופיו
האחד:בסיסייםעקרונותשנילשרתצריך.
בקומטרותשלגבוהההשמדהיכולת-

הכוחותיחסיאתלערערכדיהעימות,
בידודוולגרוםובעורף,המפתחבנקודות

ביצועיכולת-השניהקרב.שדהשל
הארטילריהשלהאופרטיוויותהמשימות
קצרים.בפרקי-זמן

שצוינובמטרותהאיכותיותהתמורות

לכלחדשההתייחסותמחייבותלמעלה,
בתפישההמודרני.בשדה-הקרבנקודה

הקרבבשדההמטרותכה,עדשרווחה
העסקהאזורכלומרשטח,כמטרותנחפשו
אמצעי-שלמאוסףהבנוימסויםבגודל

פונק-היאבוהפגיעהרמתאשרלחימה,

התחמושתכמותשלסטטיסטיתציה
כללתפושישכיוםואילו;בוהמפוזרת

בפניכמטרהאמצעי-לחימהאונקודה

אפואהואהמודרנישדה-הקרבעצמה.
שלאיכותהמטרות-נקודה.שלאוסף
אופי-משימהמכתיבהנקודתיתמטרה

כברלהיעשותצריכהבההפגיעהשונה.
אפק-להיותצריכהוהיאהראשוןמהפגז

שאינומשמעותינזקלהלגרוםדיהטיווית
רוציםאםהשמדה.אלאלהיותיכול

שלהעצוםהמספרעםולהתמודדלנסות
שיעורשיבטיחפתרוןלמצואישהמטרות,
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בזמןהבודדתהמטרהשלגבוההשמדה
מינימלי.

כיבעלילהוכיחוסטטיסטייםמחקרים
משקלו,משיוויהאויבאתלהוציאכדי

אחוזיםכ-30שלהשמדהגםמספיקה
עםמתיישבזהנתוןהכלים.מכמות

המשי-ביחסיהפעריםמשוםכיהקביעה,

הקרבבשדההמבצעייםוהכוחותמות
הארטיל-תוכללאוהפעילות,האשרווי
האפקטהמטרות.כלעםלהתמודדריה

הנכונותהמטרותהשמדתבעזרתהמושג
הנוסחהאפואהיאהנכוניםבמקומות
שיעורמכלעוצמהיותרבתוכההאוגרת
הןאלואמות-מידההשמדה.שלמוחלט
שרווחהמזוושונהחדשניתתפיסההבונות

האר-הנשקשלייעודובדברהיוםעד
נשק~נתפסהישנהבקונצפציהטילרי.

לכוחותכמסייעהסטטיסטיהארטילרי
אתהמשבשתפעילותעל-ידיהמסתערים

הממשיהנזקאפקטואילוהאויבמהלכי
מושתתתהמודרניתהארטילריהשולי.היה
המטרהמולהבודדהפגזשלהעיקרוןעל

הארטילריהאתלתפוסישלכןהבודדת,
השמדה.כנשק
בניגודבימסתבר,תיאורתיבאופןאם

הארטילריהתיועדהמקובלת,לתפיסה
עצמאיככוחהןהעתידי,בשדה-הקרב

השמדתשללמשימותמסייע,כנשקוהן
ליישםכיצד:השאלהנשאלתמטרות,
האר-למערךאופטימליבאופןזודרישה
?הקייםטילרי

המערב,צבאותבכלכמעטכיידוע
כלומר,הסטנדרדית,הקניתהארטילריה

כשלושהתופסתמ"מ,ה-155תותח
ה-155תותחיהסד"כ.כלמסךרבעים
עולבכלכמעטנושאיםהמתנייעיםמ"מ

המשור-האוגדהביחידותהסיועמשימות
כולובעולםידועזהאמצעי-לחימהיינת.

ביצו-יכולתלווישובדייקנותובאמינותו
ככלי-ויתרונותיוזמינותוגבוהה.עית

המאמציםאתלהאירבהםישלחימה
זועובדהזה.נשקכליבשיפורהמושקעים

מערךכיההנחהאתשאתביתרמחזקת
שכיוםהסטנדרדיתהקניתהארטילריה

ימשיךהארטילרי,במערךהיסודהוא
המודרניבשדה-הקרבגםזהבמעמדו
העתידי.

הקשו-התותח,שלמגבלותיולמרות

ירי,בשעתפגזשלגבוהותלתאוצותרות
גורמים-התותחובטווחבקוטרלתלות

זמןאתומקצריםטכניתמבחינההמקלים
-טיליאורקטיבמערךהפתרוןיישום
למעלהשצוינותכונותיובזכותזאת,בכל

הפתרונותכילהניחסבירזמינותו,ובשל
מתקדמתנקודתיתבארטילריההרציניים

הסיועתותחימערךאלדווקאיופנו
הסטנדרדי.

התצפיותענייןאתלכךלהוסיףיש
קציני-שלבפועלקיומםהארטילריות.

הטקטיותברמותהארטילרייםהקישור
תצפיותושלהמסתערים,בכוחותהשונות

אלמנטיםעודוכןעצמאיות,ארטילריות
לבי-הכרחיתנאישכולםבקרת-אש,של

אףמחזקים-הארטילריהמשימותצוע
ארטילרי.לפתרוןהפנייהאתהם

הארטילריהבמערךהפתרוןשלהיותו
בשדהייעודהעלחדשהתפיסהמציג

הארטילריהעודתהיהלאמעתההקרב:
מסגרתתשמשגםאלאבלבדמסייעכוח

ומשי-יעודיותמשימותהמבצעתטקטית,
אךעתהעדשהושגומתקדמותמות-סיוע

ישיר.בכינוןהנורותבתחמושותורק
מושגשהואזה,חדששבמימדהיתרון

בנקודותהנלחמתהמסהעלתוספתללא
הפריסה.ובאזוריההברעה
אתהקניתלארטילריהלהקנותכדי
בשדה-מטרותמגווןלהשמידהכושר

חימושים.סוגיכמהפותחוהעתידי,הקרב
קדמימיבצעילשימושהוכנסכברחלקם
הקונפיגור-פיתוח.בתהליךעדייןוחלקם

שליוצאפועלהיאמהםאחדכלשלציה
בהםהראשוןהטכנולוגית.ההתפתחות

מ"מ155בקוטרארטילריפגזהוא
לייזרלכתםומתבייתמתותחהמשוגר
זהלפגוהמטרה.אתהמאירמקורר,
ויכולתרבתמרוןכושרעצמי,ניהוגיכולת
אלוכלמ"מ.מאותשלשריוןחדירת

בהשמדתגבוהותהסתברויותמבטיחים
בטווחיםונייחותניידותמגוונות,מטרות
שלהעיקריתמגבלתואולםארוכים.
בהימצאותהואזהמסוגתחמושתיפתרון
וציונהאיכונהלשםהמטרה,בחוגהאדם
המטרותהשמדתקצבהלייזר.בכתם
לעתיםהאנושי.בגורםאפואמותנה
ויוואליבמחסוםלהיתקלעשויהמציין
כמוהקרב,בשדהתופעות-לוואיבשל
גםולעתיםמזג-האווירתנאיאבק,עשן,

אפשראלהלמגבלותאיזוןהכוח.צפיפות
מטרותלברורהמצייןשלביכולתולמצוא
במקו-ולהשמידןלסדרי-עדיפותבהתאם

הכרחיים.במעבריםכגוןהנכונים,מות
כזה.פגזכיוםישכברארה"בבצבא

מהפכהשלתחילתההואה"קופרהד"
פסי-האמריקנית.הארטילריהביכולת
מדיפגזיםמאותכברמספקיםהייצור
חודש.

ה"קופרהד",שלהקצרטווח-הירי
מגבלתוהואבלבד,ק"מכ-16עלהעומד

נמוךזהירישטווחבלבדזולאהעיקרית.
אלאהבינונית,הארטילריהמטווחכיום
להשמידכמעטמאפשראינוגםהוא

כן,עליתרהאויב.מערךבעורףמטרות
טכנית,אמינותשלמבעיותסובלזהפגז

מכושר-לקויה,אוירודינמיתמתצורה
ומאיטיותהקרביהראששלבינוניחדירה
ידניתבהזנההצורךעקבתפעולי,וסרבול

הירי.לפנילפגזהשוניםהפרמטריםשל
עםמאד.גבוהה"קופרהד"שלמחירוגם
בהקנייתחשובציון-דרךהואזאת,בל

לארטילריה.מטרותהשמדתכושר
זהמסוגתחמושותשלהעתידדור

הנושאהפגזהואהקניתלארטילריה
זהחימושושכח".-ירה"מסוגחימוש
עלעצמאיבאופןלהתבייתמסוגליהיה

פרמטריםבעזרתשזוהתהלאחרמטרה
הואזאתתחמושתשליתרונהמסוימים.
תצפית.קציןעזרתללאלהתבייתביכולתה
שללמימושםהדרושהפיתוחתהליך

כוחתובעוממושך,ארוךאלהפרויקטים
כספייםומשאביםגבוהותברמותרבאדם

הפתרוןלהשגתעדכיאפואברוררבים.
הכנסתםתחנות-ביניים.ישהאופטימלי,

חצי-אקטיוויתביותיכולתבעליפגזיםשל
הראשון.השלבהואמיבצעי,לשימוש

המהירהלהכנסתוהדרךאתסוללזהשלב
זךשלבבארטילריה.ההשמדהמימדשל
המגיעומדויקמונחהחימושמבטאכבר

זהחימושעקיף.וביריארוכיםמטווחים
גורםלהיותהכושראתלארטילריהמקנה
לכוחהמבטיחהכרעתי,עצמאיערךבעל

התמרון.כושראתהמסתער
ואפקטיווימלבילמימושלהגיעכדי

המתבייתותהמתמרנות,התחמושותשל
סוגיםומפותחיםפותחולייזר,לכתם
הרבההחשיבותלייזר.מציינישלשונים

שלפיתוחםאתגררההלייזרבמצייני
לטווחיםיכולת-ציוןבעלירביםמציינים
מושכלפיזורוארוכים.בינונייםקצרים,

בהתאםהקרקע,כוחותביןאלהשל
חו-שניםיתרונותיקנהלרמת-ביצועיהם,
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ו.1,1
השונות:הקרבבצורותהמתמרןלכוח
שלהעיקריתתרומתותהיההגנהבקרב

מועדפות,מטרותבהשמדתזהחימוש
משימתבביצועחשיבותןרמתמבחינת
ביכולתוכן,בשטח;ומיקומןהאויב,
מאמצילעברהשמדהאששטחיליצור

אפקטלהשיגובכךהאויב,שלהפריצה
כאלהאפקטיםיצירתמאד.גבוהאמנעה

בדרך-כללהנחותהמתגונןהכוחמצד

ביטו-אתעדייןקיבלהלאהכוחוולביחסי

קונוונציונלי.ארטילרינשקבשוםייה
הקרקעיהןארוך-הטווחהציוןיכולתניצול

גבוההפגיעהרמתמאפשרהמוטסוהן
נבח-ובמטרותשריוןבעתודותהשמדה)(

ולוחמהטק"אאתרימפקדות,כמורות
הכרחייםמעבריםוהשמדתאלקטרונית

הכרחיתנאיאלהכלהאויב.מערךכעומק
שדה-הקרב.שללבידודולהגיע

עומדותהמערךבעורףאלומשימות
בטווחיהנקודתיהנשקשליתרונולצד

הדרי,ובשטחבנויבשטחבקרבותהמגע.

מחוסר-יכולתבהםסובלהמתמרןשהכוח

בנקודות-מתאימיםליחסי-כוחותלהגיע

בשלואשתצפיתשלוממגבלותהמגע
הנקוד-הנשק-קשיםטופוגרפייםתנאים

הממוקםקרקעיציוןהולם.פיצויהואתי
מוט-ציוןמערכותאושולטיםבמקימות

החוד.שלהנ"טעוצמתאתיגבירוסות
מתביית-הנקודתיהנשקל2~תרומתו

בקרבותמידהבאותהמשמעותיתהלייזר
האויב.בעורףמבצעיותובמשימותשבקש

הניגונית,הארטילריהשלהיריטווח

יצירתםיבטיחלגדול,והעתידכיוםהארוך

צורךללארצויה,אש-השמדהריכוזישל
מועטהובכמותהאש,יחידותשלכדילוגן
פגזים.שליחסית

ביותבתחוםהקיימותהטכנולוגיות
במדויקלהביאבעתידיאפשרוהלייזר

כגוןלמטרות,מזוודיםחימושיםעוד
שלאפקטיםליצירתפצצותפזיר,מיקוש

בעתידכאשרגםוכיו"ב.והשמדההלם
למי-מתפצליםחימושיםלמערךיוכנסו

למטרה,פאסיוויבאופןהמתבייתיםניהם,
המתב-התחמושתשלמקומהיפקדלא

בההצורךחצי-אקטיווי.באופןייתת
נושאותשאינןמטרותלאותןבעיקרחיוני

השמדהתדרשכאשראואופייניתחתימה
ירה"תחמושות:ועודזאתסלקטיווית.

הרכישהסלבגודלמבעיותסובלות"ושכח

אוטיווח,תהליךביצועיחייבווהןשלהן,

פגזים.שייותרגדולהכמותירי
בזאתכילרמוזאלהדבריםבכוונתאין

הקונוונציונא-התחמושותשלפרקןתם

והת-העשןהזרחן,המצרר,כלומר,ליות,

קרבלהכריעסיכויכלשאיןברוראורה.
בלבד.אחדבאמצעיבשימוש

אחריםבסוגיםנקודתינשקשלשילוב

האופטימליתהנוסחההיאתחמושותשל

אלהמודרני.בשדה-הקרביעדיםלהשגת
לאשערכת-נשק,שלשילובשכלנשכח

תהליךהואאלה,יקרותמערכותשכןכל
וממושך.הדרגתי
העתידיתהכנסתןכינראהמקום,מכל

אתתפחיתהמתקדמותהתחמושותשל
הקונוונ-התחמושותשלחשיבותןמשקל

הנשקשלשימושיוריבויבשלציונאליות,
אמצעיבכמותהגידולובשלהנקודתי
השימושואולםהמשוריינים.הלחימה

מש-כחימושקונוונציונאליותבתחמושות

הרגליםחילכנגדבמשימות-אשלים

סנוורבמשימותחשופים,ביעדיםהנלחם
שלו,הלחימה-ואמצעיהאויבמערכי
זאתהכרחי.הוא-וכיו"בבעשןמיסוך
המונחההחימושאתלממשהיכולתועוד,

מטרותכנגדקרביותבמשימותהמדויק
כללכןומלא.עדכניבמודיעיןמותנית

הקונוונציונאליבקרבהמודיעיןיהיהעוד

לכסותהארטילריהתיאלץשלם,לא
תחמושתבנפחירביםלחימהשטחי

המתמרן.הכוחעללחפותכדיסטטיסטית
נזכירהתחמושות,מעגלאתלסגורכדי

כבדהמשמשהפזירהמיקושאתגם
ואתתחמושתשלירימיבצעי.שימוש

בשטחי-ציריםעלאמנעהלמשימות

שארילצדהכרחייםוכמעכריםמפתח

לאר-שיקנההואהמתקדמות,התחמושות

בשדה-הקרב.חדשמימדטילריה

הפתרוןמסגרתאתסקרנוכאןעד
אתכלומר,שלו,התחמושתיבהיבט

עודישואולם,המטרה.להשגתהאמצעי
כושר-ההתמו-להבטחתהקשוריםתחומים

:בשדה-הקרבהארטילרידדות
לסדריבהתאםאויב,ארטילרייתאיכון*

במהירותהמידעועיבודעדיפויות,

תגובת-אשלאפשרכדיסביר,ובזמן

יעילה.

לכוחותהסטנדרדיהסיועתומ"תשיפור*
מבצעיתעצמאותבמתןהחלהיבשה,

ורמת-קצב-יריטווח,ולצוות,לכלי

נתונישלהחישובביכולתוכלהמיגון

לכליגזרתיואיכוןבקרת-אשירי,

הבודד.
לסיועמתקדמות,מערכות-אששילוב*

טווח.ארוכותטיליותאורקטיותכללי,
מיי-לתגובהכליישמשואלומערכות

מקומיתעדיפותשלשינוייםנעתדית,
בשדה-הקרב.

התצפיתאמצעישלאיכותישיפור*
הניווט,בתחומיוהאנכיתהאופקית

ויכולתהנתוניםעיבודהמטרות,הרכשת
הטמעתהכוללתובלילה,ביוםהציון

להביאהמאפשרותמוטסות,מערכות

לעו-שבארטילריהההשמדהמימדאת

מערך-האויב.מק

מתקדמותארטילריותמערכותהטמעת*
הבודדבתותחהחלובקרהשליטהשל

גבוהות.טקטיותברמותומלה
הארטיל-בעוצמההשוניםהמרכיבים

בענייןיחדיוחובריםדנו,בהםאשררית
כושרוהואזה,מאמרשלהעיקרי

ההשמ-

היאהארטילריהשלההשמדהיכולתדה.
הקרבבשדהקיומהלזכותהמפתחתנאי

המהפכניהמימדהואזהתנאיהמודרני.
שלה.העתידיתביכולת

הארטיל-יעודיאללהתייחסהיכולת

ואי-לעתידהמופנהמבטמתוךריה

צרה,עכשויתבזווית-ראייההצטמצמות
חדשה.קונצפציהעלהרהוריםגוררת
בשדה*הקרבהמטרותשלאופייןניתוח

אתטובעיםבהןהטיפולודרךהמודרני
השמדה".נשק-הארטילריה"הסיסמה

מזה,בשדה-הקרבהחדישיםהצדנים
מענהלהםלתתהטכנולוגיתוהיכולת

האר-בתחוםאיכותיפתרוןתובעיםמזה,

היאהקיימתמהקונצפציהיציאהטילרי.

להתמודדרוציםאםקדימה,הכרחיצעד
הואילההדשים.הצרניםעםבתבונה
היאהארטילריהשלההשמדהויכולת
ישהעתידי,בשדה-הקרבמשפיעמרכיב

גםועתידית,מחודשתלבחינההצדקה
לקרבבנייתםהכוחות,היערכותבתחום
תורות-לחימה.ויישום

ע

*
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זק

הפתעה
מראשמתובלת

בן-צדףאביתר

המצ-ההונאהתכנית"(ואניאהרן
היטבמתאר290-289(גיליוןרית",
ההונאהאתשהנחוהשיקוליםאת

תשל"ד.הכיפוריםיוםע"כהמצרית
מבלישלמההתמונהאיןלדעתי,

הפעולותשתפסילמקום,להתחחס
ערבבהונאההמחבליםארגונישל

היתההאםלבחוןוישהמלחמה,
מתוזמרתמתכנית-עלחלקפעילותם

בשטחעובדותהרבהומתוזמנת.
זו.אפשרותהיתכנתעלמצביעות

לפנירבזמןהחלהההונאהמערכת

היולהונאהבר-לב.קועלהאששנפתחה
אתולהסוותמידעלמנועזרועות:שתי

הושגה,הראשונהלמלחמה.ההכנות
דים-אינפור-(מעוותמידעבהזרמתבעיקר,

אחתלאשנבטהתקשורת,באמצעימציה)
דרשההשנייההמטרהפורייה.קרקעאל

זמנים.לוחושלאמצעיםשלנכונהבחירה

היריב)תודעת(ל"קרקע"היהבהגם
חיוני.תפקיד

מערכתבהצלחתדווקאההונאהראשית
הסירורפעילותרובאתלהצמיתהביטחון
חודהופנהמכך,כתוצאהבשטחים.
ולאחר(לאירופהישראלנגדהפעילות

הראשוןההישגולאסיה).לארה"במכן
לאל-אל-עלמטוסחטיפתהיהבמערכה

התגברותעםבד-בבד.)1968יולי(ג'יריה
הלבתשומתהתמקדהבאוויר,הטירור
חרי-משוםדווקאולאו;זובבעיהבעולם

זהבנושאשהמידעמשוםאלאפותה,
לוותהבישראלהכל.אתבמכווןהציף

אזר-שלוםעלבאיוםבאווירהפיראטיות

בעולם.ויהודים)(חיה
בצדחשוב.הישגהיהזהכצפוי,
שבשמההפלשתינאית,הבעיההשארת
חזיתנפתחהקטנה,אשעלהדבר,נעשה

מבוקרתמערכההחלהבמקבילנוספת.
הלעילותאתללוותדיס-אינפורמציהשל

עלמכוונותידיעותהפיצהזושגאתה.
בכללפעולההמשחרותרצח,חוליות

פעולותמאותמשלושיותרהעולם.רחבי
1972.סוףועדמ-1968היובאווירסירור

)1972מאי(בלודהתעופהבנמלהרצח
הבעיה.לחריפותהלבתשומתאתמיקד

אךברושליים.כההיולאדומיםמקרים
רות-המחבליםכיהידיעה,-מכליותר

הפכהבישראללמאבקםלא-ערביםמים
הטירור"אינטרנציונל"עלהידיעותאת

)1972ספטמבר(נמינכןהרצחלממשיות.
הרכה"הבטן"נחשפהכאןהשיא.היה

לחזיתמוקדההלבותשומתישראל,של
החזיתנרתמהלדעתי,זו,בנקודההשולית.
המלח-למרכבת-הטירור-השנייה

למדורה,הפכההקטנה"וה"אש;מה
הבימה,ירכתיאתבמתכווןשהאירה

התנהלהעטוף-הצלליםשבמרכזהבעוד
החשובה.הפעילות

אימות

שהערביםזההיהמכלהחשובהלקח
קהילתשלמקומיותמתבוסותהפיקו

ליל-מינכן,לוד,ישראל:שלהמודיעין

כיהתחושה,אתחיזקוואחרותהאמר
לעודףהגיעוישראלשלהאנושמשאבי
אחדבנושאמופרזתתשומהוכימיצוי,

הנושאים.בשארהמצאיאתכשלדלת

בנושאהלקחהיהחשובפחותלא
אתלהסיטניתןבנקל:בישראלהמנהיגות

כשהבחירות-ובעיקרהשולי,אלדעתה

הסף.על
יהו-שהובילההרכבת,חטיפתלדעתי,

נועדה)22.9.73(,לאוסטריהמבריה"מדים
המחבליםהצלחתהלקחים.אתלאמת

חיוניבנושאאוסטריהממשלתאתלסחוט

הסיטהבישראלשהיאכללממשלהמאד

ומש-השנייה.החזיתאלהמוקדאתשוב

משום(לעוזבווסירבבפתיון,הדגנלכד
-בפרטומרוסיה,-העלייהחשיבות

הפכההישראלית)המושגיםבמערכת
יפה.עלתהההונאהלוודאית.המלחמה

הצד-דליפותהיושפה-ושםלמרות
שאנן.נותרשמנגד

מעבררבות.מטרותהיושנאולתקרית
לאי-שימשההיאהמקומית,לחשיבותה

לכוננותבנוסף(ולחפותההונאהמות
עלהמיגים)13תקריתבעקבותהסורית
החזיתקוויאלהסוריהמערךקירוב

גמולנגדהגנתיאקטשזהבטענהבגולן,
ישראלי.

הצליחההערביתההונאהמערכת

שהת-משוםהכיפוריםיוםערבלפעול

במערכתיריביה,שלבפסיכולוגיהחשבה
ערב(ובקונסטלציהשלהםהמושגים
אינההונאהשמערכתאלא.בחירות).

שלמערכתעלמחפההנאבודד.מעשה
רטים~הזנחתובשלכך,אחרות.פעולות
תמונה,בישראללבסוףנוצרהקטנים,
שההונאההרמייה,תדמיתאתשהרסה
מקדי-מכה"שקלוהישראליבצדבנתה.

שיקוליםמשוםהפרקמעלשירדהמה",
בחשבוןמיקחזהשגםנראה,מדיניים.

אתהיטבניתחוהםהערבים.שלהכללי
נכונה,והעריכוישראל,שלהמדינימצבה

מכה"שליכולתכמעטאיןלישראלכי
זכוערבצבאותכך,אוכךמקדימה".

פתיחהבנתוניתשל"דיוה"כבצוהרי
טקטיים.יתרונותלהםשהקנומצוינים,

-המסייעיםהתנאיםבהשגתכשלוהם
זרמוהמילואיםויחידותהופרע,לאהגיוס

החזית.קוויאליחסיתבבטחה

סיכום

טרמפיסטיתלהיותיכולההונאהמערכת

אירועיםשלכישלון,עלאוהצלחה,על
-העיקריתמטרתהבהם.חלקלהשאין

השולי,אלותשומת-לבמשאביםהפניית
אמל"חלגבימודיעיניעיוורוןליצורכדי

מנע,מלחמתלמנועוכדילחימה,ושיטות
הפריצה.באזורמגןכוחותריכוזאו

-קוריאהמלחמתערב-כששאלו

סיכוייעלמקארתורדאגלסהגנרלאת
ענהל"המה",להפוךהקרה"המלחמה"

שהסובייטיםרבים),דעתבכךוביטא(
ולכן,;יעדיהםאתבלאו-הכימשיגים

כשלושהיילחמו.למהמניןאינוטען,
צפון-כוחותפלשוכךאחרחודשים

שלצבאותיוכשהיולדרום.קוריאה
האמין,הואיאלו,הנהרלידמקארתור

וביטלתוקף,האמריקניתלהרתעהשיש

ישירותיתערבושהסיניםהאפשרותאת

הסיניםהמתננועתבאותהכברבמלחמה.

מתקפ-אתלהכיןכדילמערכיו,מעבראל

יוה"כלמלחמתדומותהפרשיותשתיתם.

שניביןדמיוןלגזורשניתןכמהעד(
ההונאה,פריהעיוורון,משוםאירועים)

ללאשנצברבמידענכוןשימוששמנע
אחריםכיווניםעלבהצביעו-הרף

נקטו.שהכלמאלה

1985.43י"ר297,מערנות
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הפלמ"חשלהערביתהמחלקה-המסתערבים""

כהן*ירוחם

סא"לשלמאמרואתוקראתיחזרתי
הקמת"בנושאגלבריואבד"רמיל')(

295-294(מערכות,(הצבאי"המודיעין

שלהראשונההשורהמןהחלוכבר
לקראת"כיקביעתועלתמהתיהמאמר

שלהעדרוהורגשהקוממיותמלחמת
האמנם?-צבאי..."מודיעינימערך
גלברד"רשלוקביעותיודיעותיואת

שלהידיעותשירות(הש"יפעילותעל
לתגובתמשאיראניה-40בשנותההגנה)

לדברירלהתייחסמבקשאניהש"י.אנשי

ה"מס-(הפלמ"חשלהערביתהמחלקהעל
שבידיהמידע,שלדעתי,מאחר,תערבים")

א~נוובהחלטביותרשטחיהנוגלברד"ר
מדויק.

כיגלבר,ד"רשלקביעתוליברורהלא
להכשירהמאמץחודש1947בקיץרק"

לשתוליהיהשניתןמסתערביםשלקבוצה
להחדירםאוהערביים,בשטחיםאותם

מסת-שלהכשרתםהצורך.בשעתלשם

ממושך,זמןוחייבהמורכבתהייתהערבים
לרשותהעומדאינוכיהתבררשבמהרה

ההגנה".של

גלברד"רהעמיקאילוכהיסטוריון,
שמסתערביםמגלה,היהזהבנושאלחקור

קיץ"לפנישניםרבותופעלוקיימים,היו
העובדות:הןואלה1947".
השנייה,העולםמלחמתבראשיתא)

שלנבחרתקבוצהחדרה1941,בשנת
סוריהאלהאויבקווידרךההגנהחברי

וחבלהמודיעיןבתפקידיופעלהולבנון
המחלקה"שנים.משלושיותרבמשך

יהושעשלהישירבפיקודםהסורית",
עבדו)(בן-יהודהישראלפלמון,ג'וש)(
מלאבשיתוףופעלההוקמהאלון,ויגאל

בעלותצבאותשלהריגולשירותיעם
המחלקה"אנשיהתיכון.במזרחהברית

דברלכלכערביםופעלוהתבססוהסורית"

במלחמת-ההגנהשלהסוריתהמחלקהאיש*
המסתערביםמחלקתומפקדהשניההעולם

בפלמ"ח.

א-זורלדירעדולבנוןסוריהרחביבכל
רשתכשלרשותםסוריה,בצפון-מזרח

שאנשילומרלמותרארצית.אלחוט

כאחת,ופקודיםמפקדיםהסורית,המחלקה
בסו-ופעילותםשהייתםאתהיטבניצלו

סיוםעםהעתידלקראתולבנוןריה
שם.תפקידם

הסו-ב"מחלקהתפקידיסיוםעםב)

מפקדעליהטיל1943,ביונירית",
שנרכשהניסיוןלאורשדה,הפלמ"חיצחק

המסתער-מחלקתאתלהקיםבפעילותנר,

צפתהאז,כברכן,הפלמ"ח.במסגרתבים
צבאימודיעיןבהקמתהצורךאתההגנה

בפי-להירקםשהתלוהתכניותבמסגרת

המאבקלקראתההגנהשלהעליוןקוד
ערב.למדינותישראלביןהצפוי
לישהיהה"מסתערבים",מחלקתג)

פעולותיההחלהבראשה,לעמודהכבוד
המת-שלהעיקריכשהגרעין,1943ביולי

המחלקהאנשימביןנבחרוליחידהנדבים
וחלקהכרמלשעלבח'רייבההערבית
רצונםשהביעוהסורית"המחלקה"מאנשי

כץהפלמ"ח.במסגרתולפעוללהמשיך
הארץברחביחדשיםמתנדביםגייסנו
ליחידה.צורפואשר

למלחמתועד1943יולימאזד)
שתי-קדחתניים,אימוניםנערכוהעצמאות

חדירותועוד),ירושליםיפו,בחיפה,(לות

החלוכן,בארץעוייןערבישטחלכל
המסתער-בהחדרתהחילונו1946,משנת

הצורךלקראתכהכנהוסוריהלירדןבים
אויב.בארץבשחילות

ההגנהמפקדבתפקידבהיותיגםה)
טיפלתי,1945-6בשניםולבנוןבסוריה

מודיעיניתלפעילותבהכנותהשאר,בין

מלחמה.תפרוץכיוהיההעתיד,לקראת
1946,שנתבסוףארצהשוביעםו)

מודיעיןלעניינימטהלקציןנתמניתי

לפתחהחילונואזוכברהפלמ"חבמטה
הצבאיהמודיעיןפעילותאתהמרץבמלוא
הארץ.ברחביובפלוגותיוהפלמ"הבגדודי
רון)(זינגרחייםנתמנהבמקביל,ז)

הסיירותלעניינימטהקציןלתפקיד
היהבפלמ"חהסיירותונושאבפלמ"ח

דבר.לשם
שהוטלוהחשוביםהתפקידיםביןח)
שבוצעהכפרים"תיקי"נושאהיהעלי

תחילהההגנה.שלהתכנוןלשכתבמסגרת

שלהטיס"מחלקת"טייסיעלהוטל
נען,בקיבוץהיהשבסיסההפלמ"ח,

מטרותשלאווירייםצילומיםסדרתלער-ך
הצילומיםאתהארץ.ברחביאסטרטגיות

מידעשהביאוהפלמ"חלסייריהעברנו

ומידעהמטרהאלהגישהדרכיעלמלא

אתהאוויר.בצילוםנתגלהשלאנוסף
הכפר"תיק"בהשלמתהשלישיהחלק
המידעאתשהשלימוהמסתערביםביצעו

תיק"בנייתהכפר.פניםלגביהנדרש
תיקיהתכנון.לשכתע"ינעשתההכפר"
המפקדיםבידירבותסייעואלהכפרים

השחרור.במלחמת
קיץלפניאירעגלבר,ד"רזאת,כל

מהלךותוךואילך,1947משנת1947.
המסתערבים""פעלוהעצמאות,מלחמת

תוךאלוכחדירותבסיוריםבקדחתנות
לגבולות.מעברואלהערבייםהשטחים
ידיעות"כיגלברד"רשלקביעותיו
להגיעהחלוהפלישהתכניתעלכלליות

ב"-15וכיי"כ)"-)1948מאימתחילת

-כוחותינו(הצבאאפואנמצאבמאי
פסיכו-שמבחינהאויב,עםמתמודדי"כ)

-צפוי"בלתיהיה-לפחות-לוגית
תואמותאינןגלבר,ד"רשלאלהקביעות

המציאות:אתכלל

שימשתי1948מרס-מאיבחודשיםא)
שלבמטהויפתחבחטיבתמודיעיןכקצין
לשחרוריפתח""במבצעאלוןיגאל

טיסותערכתיבוקרמדיהמורחי.הגליל
ועדהגבוללאורךהכינרתמןוצילוםסיור
הפלישהבסיסיאתזיהינומירון.להר

וההכנותלגבולמעברהאויבשהקים
ערבוהלכו.התעצמוושאףבהםשנערכו

תקפולפעול,האויבהחלבטרםהפלישה,
האלההפלישהבסיסיכוחות"יפתח"את
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יעקבבנותלגשרוממזרחלמלכיהמצפון

והשמידום.

מסתער-שניעלהטלתיב-7.5.48ב)

עלמידעולהשיגלסוריהלחדורבים
המסת-לפלישה.סוריהצבאשלההכנות

מתחזיםהפעםלקונייטרה,הגיעוערבים
קוד-מסיוריםשםידידיהםאלכפליטים,

השיגוהםלדמשק.הגיעוומשםמים,

לקונייטרהחזרותנועה,אישורבדמשק

ולבנוןסוריהעםהגבוללאורךושוטטו
מסת-שניעםנפגשושםלביירות.והגיעו

לאחרכפליטיםשהגיעונוספיםערבים
וביקרו,לדמשקהגיעוויחדחיפה,שחרור

הצבאייםהאימוניםבבסיסהשאר,בין

בקטנה.
שמסר-מצלמת-מציתנמצאהברשותם

צורך.לעתבההשתמשווהםבידםתי
בראשיפתח""למטהחזרוהמסתערבים

לפנייומייםדהיינוב-13.5.48,פינה

שהפלישהולטעוןלבואמכאןהפלישה.
נשעןהמודיעין"וכיצפויהבלתיהייתה
הערבי...הרדיושידוריעלבלעדיתכמעט

למי(עובדות.סילוףממשזהוכו'",וכו'

)?רדיוהיה
עלגלברד"רשלטענותיועלגםג)

וקביעתופלישה"סכנתעלתודעההעדר"
עלתצפיותלהציבחשבולאבנגב"כי

נותרלא-")י"ס-תנועהצירי(הצירים
בספרוזהבנושאלקרואלולהציעאלאלי

עד"ללן)(אדןאברהםמיל')(אלוףשל

הדיו".דגל

את"כיקובע,גלברד"ר-ועודד)

)15.5.48עתהזיהוהקוריהפלישהציר
לכינרת).הירדןשפך(בבטיחהי"כ)-

הייתילאהאזור,אתהיטבשמכירכמי
פלישהצירלקבועשבאויבילגרועמציע

הזה.באזור
המסתער-כיולקבוע,לבואלמהאבל,

אחדמסתערבכשלונות.גםנחלו"בים
אחריםושנייםורמלה,לודביןהרוגנמצא

לבואאוחודש",באותועודביפונתפסו
מסתער-להפעילהניסיונות"כיולקבוע

לאהפלישה,לאחרהראשוניםבימיםבים
שחדרוהיחידהמאנשישנייםיפה.עלו

להורגוהוצאובמאיב-22נתפסולעזה,
-בארות"בהרעלתשהואשמולאחר

שנפלוחייליםככישלוןלכנותישהאם
אומללהמסקנהזוהי?תפקידםמילויבעת

הנושאאדםהולמתאינהובהחלטביותר,
גסהפגיעהזוהי!מיל')(אלוףסגןדרגת

מסתערביםששהשלובזכרםבכבודם

תפקי-מילויבעתלהורגוהוצאושנתפסו

בקברלהיקברזכולאהיוםועדדם,
!ישראל
להדליקנתכבדה"מסתערבים"איש

העצמאותיוםבערבהרצלבהרמשואה
ותודההערכהבכךלראותוישתשמ"ד,
ה"מסתערבים".להישגי

במאמ-המבצבץהביטולשכללינראה

הש"יפעילותלגביגלברד"רשלרו

הקרקעאתלהכשירבאוהמסתערבים
הואבוגלברד"רשלבמאמרולסיכום
קבוצה"שלראשיהםעלכתריםחובש

הבריטיהצבאיוצאיקציניםשלקטנה
שלבבנייתו(בוהשתלבורבשבאיחור

מפתח".בתפקידיהצבאי)המודיעיןמערך

תורתאתאתםשהביאוהם"ממשיךוהוא
בצבאהמודיעיןשלוהארגוןההפעלה

וכו'".סדיר

אתמעריךשאיננוהאחרוןאהיהאני
שהתגייסובחוריםאלפיאותםשלחלקם

היישובמוסדותהוראתלפיהבריטילצבא

ד"רדעתי,לעניותאולם,מדינה.בטרם

כדיהאםעוול.להםעושהדוקאגלבר
קציניםקבוצת"שלחלקםאתלהאדיר

מחב-אחריםורביםהבריטי"הצבאיוצאי

העצמ-במלחמתפעילחלקשלקחוריהם,

הש"י,אנשיפעילותאתלבטלצריךאות,
שפעלוועוד,הסייריםה"מסתערבים",

שאניההם,הימיםשלהמחתרתבתנאי
האםמכיר?אינוגלברשד"רמעריך,
עלגלברד"רשכתבהכרכים,חמשת

הבריטי),לצבא(ההתנדבות"תולדות"
בארץשאירעבמהבקיאותלומקנים
ז1948-1940בשנים

!בכתיבתכםהיזהרוהיסטוריונים,

הצבאי'המודיעיןהקמת"בעקבותעוד

המו-חילמקימיעםשנמניתיהיות

אתבענייןקראתיב-1948,דיעין
יואבד"רמיל')(סא"לשלמאמרו
הצבאי"המודיעיןהקמת"גלבר

1984(.יולי295-294,מערכות(
במאמרשנאמריםמהדבריםבמה

לתגובה.עוררוני

שלפונקציהמילאהש"י:נאמר20בעמ'
יותרפוליטייםלצרכיםיריעותאיסוף

צבאי.מודיעיןשללמערךגרעיןמאשר

כפיהמצבאתמשקףאינוזהמשפט
כילי,נראה.ן-948ב-1947למעשהשהיה

בהדגישועקרונית,טועההמאמרמחבר
הש"י)של(שלוהאיסוף"כיהדגשת-יתר,

ברובםבסוכנים...ורקאךכמעטהתרכז
וכו'.ערבים..."

פיקמנחסד"רמיל')(סא"ל
כררלפרסםעומדגלברשד"רהיות
ההתנדבות",תולדות"הספרשלחמישי

מהשמ-נקייהיההספרכירצונוולבטח

שלאהראוימןהריואי-דיוקים,טות
עדפעלהבירושליםבימהעובדה,יתעלם

האנטי-ברי-(הצבאיתהרשת"ל-14.5.48

בקיץהוקמהזורשתהש"י".שלטית)

אורי"),"(פריארשלהבתד"רע"י1947

רבותפעלבריטי,כחיילכן,לפניעודאשר

198545ינואר297,מערכות



מאיטליההבלתי-לגליתהעלייהלארגון
אטו-לאנרגיההוועדהראשהיהולימים

פרופ-רבים,מתנדביםבידיוסייעומית.

ביןלעתיד.החוץמשרדואנשיסורים
הבריטי,הצבאיוצאיגםהיועוזריו

אסט-בבעיותוהתמחובארגונישהתמצאו

האלו.השורותכותבגםוביניהםרטגיות,
גםחדרהירושליםשלהצבאיתהרשת
הברי-המטהשלביותרהגבוהיםלרבדים

בתל-אביבהש"יולשימושוהעבירהטי,
מפות,מסמכים,שלאדירותכמויות

טבלות,מדריכים,תזכירים,מכתבים,
הזההחומרכילהניח,ישובו/ארגוניות

העבירהכןצה"ל.לארכיוןכברהועבר

סוכניםמפילא(שוטפותידיעותהרשת
צבא-סקירותבקביעותוהפיקה,)!ערבים

הכנותאחרמעקבלאפשרבמגמהיות
שהעסיקנושאא"י,אתלפנותהבריטים

-היישוב.מנהיגיאת

נוצלכיצבהשאלהשנשאלת*מובן
ניכר.סיכוןתוךלעתיםשנאסףהחומר,

באזורהמיםמקורות:שנאסףהחומרבין
אחרוןמבצר"תיקובסיני,סואץתעלת

כשעמדהבריטיםעל-ידישהוכןפלסטין",
תבניות,9421בשנתמצרים,בשערירומל

תחנותשלמחנות,שלביצורים,של
שדותשלמפותנפט,מאגריושלשאיבה
מערכיהתיבון,המזרחרחביבבלתעופה

סקירותעת,באותההבריטיםהכוחות
ביוםשהושגו(ביותרסודיותמודיעין

במרו-שהצטברהידעלאורועה-.פרסומן)

מבחינתכי,לומר,ניתןמאז,השניםצת
שלהצבאיתהחמתנפלהלאהצלחותיה,

הרבהותיקיםמקבילים,מגופיהש"י
הצבאיהמרריעיןאחרות.במדינותיותר,

אחרים,ביוןוגופיהערה"ביטחת"הבריטי,

עקבותעלעלולאמעולםבארץ,שפעלו

הרשתפעילותעלהאישייםזכרונותי
שלתשמ"ג,2,ב"עידן"פורסמוהצבאית

שרדוכן147-134.עמ'בן-צבי",יד"
עותקים(מקוריבריטיצבאיחומרכמויות

אלבשעתוששוגרהחומרשלמיותרים
לעייןמוזמןגלברד"רבת"א).הש"ימטה

אתמחקריולמעןלוודאשיוכלכדיבו
שמרהכיאףהצבאית,הרשתשלקיומה

.שנה.36במשךסודיותהעל

ע

הרשת.

לא;-הקלאסיבמובןבריטיאולטימטוםחורב":"מבצע
כן-ישראלנגדכוחלהפעילאיום

לורךנתנאלראהמהלהביןכדי
מערכות,(הרבהכךבללטרוח

לשכנע,כדי1984(יולי295-294,
אול-הועברלאחורב""שבמבצע
ישראללממשלתבריטיטימטום
מסיני,הנסיגהעללצוותלאלצה
מלחמתקורות"בספרולעייןצריך

ת"א,מסדה,הוצאת(העצמאות"
שהיה506(,עמ'(קבעשבותשי"ח),

לאזוקביעהכזה.אולטימטום
מצאולכןכפשוטהמדויקתהייתה
י"אחלתקןלנחוץעתהאולי
שבמ-חבל,כך,אםדאו.הדיוק
חטאתהזכירלאהאחדוןאמדו

החדששמאמרואלאזו.נעורים
הואההפוך.בכיווןלכתמרחיק
האמ-הדי*לומאטיהנציגעלחולק

ג'יימסימים,באותםבישראלריקני
שה-בזיכרונותיו,שכתבמקדונלד,

לממשלתלהעבירשהצטווהאיגרת
אולטימטוםלמעשההייתהישראל

בשאלההרהרתי":כתבמקדונלד(
לוואשינגטון.בן-גוריוןישובמה

הבריטיותהתביעותאתידחההאם
אולטימ-אלההיומצורתןלבד-
במהלךיבחרהאםאו-טום

עלויצווהפופולאריבלתיהמאוד
מאדמתלסגתהישראלייםהכוחות

האםאינההשאלההרימצרים?").
אותםכלבריטניהבאיומיהתקיימו
לצ-כללבדדךהמצדיקיםהתנאים

ממדינהמסויםתוכןבעלמסרנות
אולטימטום.בשםלרעותהאחת
בסוףבריטניהאיומיכידוע,שכן,

גזיתימרדכי

מסרבצורתנוסחולא1948דצמבר
הבריטיהמסרקלאסי.אולטימטיווי

מישראלתביעהלמשל,כלל,לא
לשעהעדמסיניכוחותיהאתלהסיג

לארה"בבאיגרתהדווקא.מסוימת
:כלהלןאיומהאתבריטניהניסחה
מקווהבריטניה)ממשלת(היא"

להפעילתוכלארה"בשממשלת
היהו-על10(סupon)81השפעתה

צורךיהיהשלאעדכזובצורהדים
שמווו81שו((actionצבאיתבפעולה

מצריםבשטחהבריטייםהכוחותע"י
מצרים.עםשלנולחוזהבהתאם

היהו-ייסוגואםלהבטיחניתןזאת
מלותמצרים".משטחמיידדים

צבאית".פעולה"הן:המפתח
החוץ.במשרדהדיפלומטיםיקית1ומ.
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""י.

Verbale),(Noteמהאיגרתלקוחזהציטוט
האמ-החוץלשרמסרהבריטישהשגריר

בדצמברב-30לאווטרוברטבפועלריקני
לורךלדברימסכימיםאםגם1948*.

היולאישראלעלהבריטייםשהאיומים(
שלוהפורמליהצרבמובנואולטימטום

טענתו,אתלקבלאיןעדייןזה),מונח
צבאית.בפעולהאיימולאשהבריטים

לחלוטין,מפורשוהיהנבללזהאיום

שבהעבירםמשער,לורךלעיל.כמצוטט

לאלישראל,הבריטייםהאיומיםאת
במקוםנקודות.בכמההאמריקניםדייקו

אמצ-ינקטו"שהבריטיםלישראל,למסור

שבחוזההתחייבויותיהםאתלקייםעים"
שהבריטיםלישראל,מסרוהאנגלי-מצרי,

שבאיגרתמתבררוהנהפעולה".יעשו"
פלולה"המליםצירוףהופיעהבריטית
לורך.שלטיעונומתערערבכךצבאית".
לדבריו,:לורךשלבפיונוספתטענה
הבריטיםע"יהופנתהלנסיגההתביעה
לאוכללישראל,לממשלתולאלארה"ב

אתמבקשהבריטיהחוץששרנאמר,
אול-תביעהלהעבירארה"בממשלת

זוטענהגםישראל.לממשלתטימטיווית
הבריטיתהאיגרתראשית,לקבלה.אין

כמצוטטלארה"ב,ברורהפנייהכללה
להביאבדידיפלומטיתלפעוללעיל,

אלמלאגםשנית,מייד.ישראליתלנסיגה
בתוכנההיהדיזו,פסקהבאיגרתהייתה
ובציוןצבאי,בכוחלפעולבאיוםהחמור,

בריטניהעםארה"בליחסיהרסאפשרות
אתלהניעכדיהאיגרת),של2סעיף(

ונמרצת.דחופהלפעולהארה"בממשלת
על-ידישנוצרוהחמורות,בנסיבות

שתילאמריקניםהיוהבריטי,המהלך
מוכ-שאינםלבריטים,להודיע:אפשרויות

מאיימתעודכלישראלנגדלפעולנים
להיעתראוצבאית;בפעולהבריטניה
האמריקניםבחרואילוהבריטית.לפנייה

שה-לומר,היהשאפשריתכןבראשונה,

אםאונברא,ולאהיהלאאולטימטום
עלקרה.לאזהוהריבאבו.נחנקנברא,
שלבפועלהמדינהמזכירשלדעתו

הפנייהאתלדחותכללעלהלאארה"ב
הבריטילשגרירהבטיחהואהבריטית.

הנשיאלידיעתהפנייהאתמיידלהביא

נשלחובלבדספורותשעותכעבורטרומן.

*the0]Relations(ForeignFRUSט.5.),
.vol.1948ע,ק..1703

הדיפלומטיהנציגאלדחופותהנחיות
האמ-הנשיאדעתעלבישראלהאמריקני

הברי-האיומיםעלחזרוההוראותריקני.

הישראלייםהכוחותאם"(בנאמנותטיים

ממשלתתיאלץמצרים,מתחומיייסוגולא
התח-אתלמלאבצעדיםלנקוטבריטניה

מצריםעםשלהלחוזהבהתאםייבויותיה
.)"מ-1936

או(אזהרההוסיפהארה"בממשלת
ש"מעשיםאיום?),אפילוזההיהשמא

עלו-ישראלממשלתשלשקוליםבלתי

מחדשלדון"ואשיעטוןאתלאלץ"לים
שממש-מכאן,ישראל".עםיחסיהבעניין

פרטילהשנמסרוספקשאין(בריטניהלת
שווא-ידעה,האמריקניים)המהלכים

ישראל.עלכבדלחץמפעילהשימטון

עצ-הבריטיותהתעודותמלמדותומה

שפעבידינואיןבישראל?זופרשהעלמן
בלונדון.המצויותהבריטיות,התעודות

עלללמדנוכדיאחדבמסמךאולידיאך
הבריטית.הראייה

היס-תזכיר"מכונהשברשותנוהמסמך

1945"...מאזבפלשתינההמצבעלטורי

שריעבורהוכןשהואבנךחשיבותו

שנערךהדיוןלקראתהבריטיתהממשלה
בקטע.1949בינוארב-17הבריטיבקבינט

מאחר"נאמר:אל-ערישבפרשתהדן

לבוארגעבכללהיקראהיינושעלולים
האנגלי-לחוזהבהתאםמצרים,לעזרת

המל-האווירלחילהנחיותניתנומצרי,

אפשראםסיורים,לבצע(RAF)כותי
לדווחכדיהמצרי,האווירחילעםביחד

באותוהמצב.שלהאמיתיותהעובדותעל
ארה"ב,לממשלתדחוףמסרנשלחזמן

מאודהחמורהמצבעללההודענושבו
עללהשפיעהיהעלולאשרהמתפתח,

האפשרות,ועלהתיכוןהמזרחאזורכל
אתלקייםבקרובלהיקראאנועלוליםכי

מצרים.כלפיהחוזיותהתחייבויותינו
החוץשרסגןהביעזה,מסרעלבהשיבו

להשיגנצליחביהתקווה,אתהאמריקני
זהדברשכןהצבאי,המצבעלאמיןמידע

אתבהפעילוידיואתיחזקהמידע)(
נסיגהלמעןהיהודיםעלארה"בהשפעת

מכןלאחרקצרזמןמצרים...משטח

ישיבתשללפרוטוקולנספחהואהתזכירי'
).ק.)49(.1949בינוארב-17הבריטיתהממשלה
SituationoftheMemorandumHistorical10,

1945.sincePalestineחן

מאודחריףמסרארה"בממשלתשיגרה
שינויאפשרותבדברהיהודיתלממשלה

היהודיתהמדינהאלארה"בשלהיחסכל

מצרים..."משטחהיהודיםייסוגולאאם

מופיעלאהזהבמסמךלהודות:יש

כוחותע"יצבאיתפעולה"המליםצירוף
הבריטית,באיגרתהופיעאשרבריטניה",

הניסוחנמצאובמקומולארה"בשנמסרה
להיקראעלולהשבריטניה(יותרהתמים
החו-התחייבויותיהאתלקייםבקרוב""

שונילהסבירכיצדמצרים).בלפיזיות

ביןהשיחהשלבדו"חמדוקדקעיוןזה?

ברצמברלעסויהבריטילשגרירלאווט
שאללאווטלכך.ההסבראתמספק1948
בריטניהממשלתתהיההאםהשגריראת

אתומלתגברמלתספקלהימנעמובנה
אישלבמדיניותולהמשיךבירדןמתקניה

לאחרשהחלה(ערבלארצותנשקהספקת
ארה"בכשממשלתהראשונה),ההפוגה

בענייןבריטניהממשלתלבקשתתיענה

לנסיגתלהביאכדיישראלעללחץ

הבריטיהשגרירמסיני.צה"לכוחות
בהח-שיתכןהיאהאישיתשדעתוהשיב,

ערבמדינותאתתחמשלאשבריטניהלט
עלממתקפתהתחדלישראל,תרוסןאם

לגבולמעבראלצה"לאתותסיגמצרים
לאולנןנשאל,לאהשגרירהבין-לאומי.

במקרהכימאליו,מובןשהיהמהאמר,
עודלאייםבריטניהתצטרךלאכזה

עללהגנהכוחותיהשלצבאיתבפעולה
מצרים.שטח

נשארלאבוואשינגטוןהשיחהלאחר
הפעילותלתוצאותלחכותאלאלבריטים

הדיפ-מצבםהאמריקנית.הדיפלומאטית

חילא):מאודנוחלהםנראהלומאטי
להמשיךהיהיכולהמלכותיהאוויר
בעידודסיני,מעלסיורטיסותלקיים

למחלקתשנמסרההודעהלאחרארה"ב,
ב)בדצמבר;ב-29ארה"בשלהמדינה
כוחותהפעלתאפשרותבדברהאיום

תקףנשארמ-1936,החוזהלפיבריטיים
ג);ממנוהסתייגולאשהאמריקניםמשום
השפ-מלואאתלהפעילהסכימהארה"ב

לנסיגתלהביאכדיישראלעלעתה
צה"ל.

אילוהשערה:להעלותמותראולי
צה"לכוחותבנסיגתהפרשההסתיימה

בפועלשהסתיימהכפיולאבלבד,ובזה
ע"יהבריטייםהמטוסיםחמשתבהפלת
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בינוארבשבעההישראלי,האווירחיל

מפור-מצייניםהתזכירמנסחיהיו,1949

בהפעלתאיימושהםהאיום,אתשות
ישר-נגדבריטניהשלהצבאייםכוחותיה

שלמקומהלשאלח

חלקםאתבמקצתלהבליעטעםראובריטניהשספגההעלבון,אחריאבלאל.
לישראלבריטניהביןהמתיחותבהסלמתעלהנושאהיהוזה-מטוסיהבהפלת

שקרה.למהאחריותםאתולטשטשב-17הבריטיהקבינטשלהיוםסדר
התזכירשכותבייתכן,-1949בינואר

8

הדיוןלסיכוםהערות-דבורהמלחמת

הגבלתיאכן292-3,במערכותבמאמרי,
לעניותיכולתי,שבולתחוםביודעיןעצמי
ליםמשליטיפהולהוסיףלחדשדעתי,

ולמעט-ופרשנויותהשערותשלהגדול
מלחמתשלהמרתקתבפרשה-הידוע
בשאלותמדיוןעצמיהידרתילכןדבורה.

המלחיסיבותשלוהנדושותהמעורפלות

מי-מרום,למלחמתויחסהתיארוכהמה,

הישרא-השבטים)ברית(האמפיקטיונה

חרושת"שלמהותהאוופעולתה,לית
שלהצבאיבהיבטהצטמצמתיהגויים".
מיי-להסיקשיכולתיובמסקנותהמאורע

שגי-הקרקעיהניתוחשיטתשלשומה

המאפייניםקריאת""תוך-בשתי
ה-אילוצילאורהזירה,שלהקרקעיים

המקורות.מןלנוהידועיםוהאמל"חסד"כ
שאלח-שאלותמספרעללענותניסיתי

הצליחהמדועומציבן:חוזראורןנן

הקרבלמקוםסיסראאתלמשוך""דבורה
ברק?לשם"נמשך"הואומדועבחרהשבו

הכני-שער""אתחסמוהמיליציוניוצבאו

מבחינ-כמעט,הבלעדי,-המערביתסה

ולבסיסוהמרדלאזור-סיסראשלתו

מעברהשהיהוהאנושי,הלוגיסטיהמוצק,
שלהראשיתהמיםפרשתשלהמזרחי

מגבלתאתניצלוהישראליםהכינרת.לבין
והחשיבתיתהפיזית-הכנעניתהתלות

ש"תיע-מגבלהשלהם,הברזלברכב-
העביריםבמישוריםללחימהאותםלה"

ברכבמוחלטמיתרוןשנהנהמיבלבד;
אינולחימתולקצבורגילמשורייןקרבי

איטיבקצבה"ג'בלאות"עללהתרוצץאץ

בהב-מצליחסיסראהיהאילוחי"ר.של

קרקעיתבעדיפותזוכההיה-קעתו
אלמנהל,שהיההדיכויבמסעניגרת
היש-והיישוביםהאוכלוסייהנגדנכון,

השטחשכןבמרחב,הפזוריםראליים
מזרחה.ממערבנוחת

הטנטטי-בתיאוריםשהשבתי,דומני

לשאלההמאמר,בגוףשהעליתיביים
הכנע-הברזללרכבהישראליםיכלוכיצד

עליונותםנשברהכיצד-ובסיפאני
העתודהחיסולעםהכנענים,שלהצבאית

הניצחוןלאחרשלהם;המט"כלית""
הממ-התפוררהדבורהבמלחמתהישראלי

ומפורדות,קטנותליחידותהכנעניתלכה
לאחת.אחתלהורישןיכלושהישראלים

הצלב-ממלכתגםנהרסהמקבילבתהליך

לספירה,1187ביוליב-4הראשונהנים

שלהםהמטכ"לית"הבסת,ה"עתודהעם

שמיראשחר

הראשית.המיםפרשתשלסמוךקטעעל
הדי-הואלסתורשביקשתינוסףעניין

-דבורהבמלחמתשדבקהמזלזלמוי
פלביוס.יוספוסשלכתביולאורבעיקר
בתיעודסימוכיןכלאיןהערכתילמישב

תה-בדברהמקובלתלהנחהההיסטורי,

והכרעתהאווירבמזגבלתי-צפויהפוכה
לנסחהיטיבפתאומי;גשםבשלהקרב
שהת-במאמרועצמואורןאלחנןזאת

ב').טור43עמ'(224במערכותפרסם

שלמשמעותובגין-נוספתטענה
שלהמובן21(.ה',(גרפם"קישוןנחל"

לשורשכיוםהמיוחסבכוח",סחיפה"
מהעללוואיןלחלוטין,חדישהואגרף""
מופיעהוא-כפועלשכןבתנ"ך,לסמוך

מגרפותיהם")"(אחרתובצורהבלבדשם

בתנ"ך.זכרלואיןלכךפרט;17א',ביואל

הגשם".ראויהנס"עללהסתמךבלא

ממער-באחתלהיחשבדבורהמלחמת

שלהמלחמותבתולדותהמופתכות
תורתמבחינתהן-העתיקהעולם

ברמהביטוי,לידיבהשבאההלחימה
והןהאופרטיבית,וברמההאסטרטגית

מעורביםשהיוהצבאותגודלמבחינת

בה. ="יתזל,:ייי::4),.":,;י:ג:ענבזבתנסג:
*

293-292(מערכות(תופת""מבצעבשולי
מםבניסא"ל

לסיומה.עדהכוחותעלשלטטלהאלוףי-דינרקיסעוזיהאלוףמידיפורמלית
מחלקתתחקירעלהסתמכתיזובסוגיהאירעלאשמעולםהריטל,ישראלהאלוף

המבצע.לאחרשנערךהיסטוריהמפקדונשארהיההפיקודאלוףכך.
הצנח-חטיבתשללחימתהבתיאורב.מסויםמרגעשבפועל,אלאהפעולה,

מאמריעלשקיבלתיתגובותבעקבות

המזרחיתבגדהקרב-תופת""מבצע

:ענייניםשנילהבהירברצוניהירדןשל
הועברשהפיקודממאמריהובןאםא.
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לשעהעדנמשכההלחימה"נאמר:נים
טרםהעיירהשטיהוראףעלואז,11.00

אתלהפסיקמהמשוםהוחלטנסתיים,
העיירהמבתיחלקלפוצץהלחימה,

29(עמ'(ולהסתלק".

!היא

כברהחטיבהע"ינכבשההעיירה
הורהמוקדםומשלבהבוקר,בשעות
משבוצעהשכךלפנותה,הפיקודאלוף

בה,נוספתבשהותטעםהיהלאהמשימה
בקרבנות.לעלותהייתהשעלולה

המחבליםמספרפיעלועוד,זאת

שהמשךהיהנראהלאנתפסואושנהרגו
נוספים.מחבליםללכידתיביאהשהייה

הרחובאתהחטיבהאנשיפוצצולפיכך
בתים,280שכללהעיירה,שלהראשי

בשעההסתייםהפיצוץתמונה).ראה(
אתהחטיבהעברה,15.30ובשעה,14.00
מערבה.אלנביגשר



*..,..5
מערכות""מביתחדשךספרך

פוואוזב

wnwnששוום

סיפויופאימפויפשןופינקסי88889

השמש"טולנדג'וןשלהמונומנטליספרו
יפןשלדרכהסיפוראתמגוללהעולה"
חורבןלאחרלכניעתהעד1936משנת

בפניב-1945.ונגסאקיהירושימה
הגור-שלרחבהיריעהנפרסתהקורא

והפוליטייםהכלכלייםהחברתיים,מים
ממנהשאיןלדרךהמדינהאתשדחפו
בתולדותהאיומהלמלחמה-נסיגה

באסיהארה"במדיניותגםהאנושות.
והדיפלומטיהמשגיאות,נקיההייתהלא

לפרוץחלקהאתתרמההאמריקנית
המלחמה.

שהונחתהלאחרגםכימגלה,הספר
בטוקיוהיויפןעלהאטומיתהמכה
עובדתעםלהשליםשסירבואנשים

היפניהקיסראולםבמלחמה.תבוסתה
חורבותיהועללהיכנע,יפןעלכיהחליט,

מפהעוצבוהעולה"השמש"ארץשל
האס-היבשתלכלשונהוסדרחדשה

כחיילחלקועלהמחברשלסיפורו
הבריטי)(ב"צבא-ההודי"וכמפקד

ועלהשנייה,העולםבמלחמת
הפרו-המרדבדכויהשתתפותו

כוחותנגדובקרבותבעיראקנאצי
שלסיפורהגםזהובסוריה.וישי

שניהלומדם,עקובהמערכה
בג'ונגליםהיפניםנגדהבריטים

בורמה.של
המחברפיקדבורמהעלבמערכה

העיק-חטיבותיומשלושאחתעל

מתארהואוינגייט.אורדשלריות
עלהעמלכמפקדחוויותיואת

שמירתועלוהנהגתוהכוחבניין
ואףמותשת,ביחידההמוראל

סיפור:האישיסיפורואתמביא
המלחמה.במהלךונישואיואהבתו

הקונצפציהביןהגומליךקשרי
ובלופט-המלכותיבחיל-האוויר

המתקפותבחינתתוךוואפה,
הצדדים.שנישלהאסטרטגיות

קורותיהםאתבקצרהסוקרהספר
מרא-הללוחילות-האווירשנישל

הראשוניתהעולםמלחמתשית
להתפתחויותהמקורותעלעומד
ודןהאווירית,בלוחמהשחלו

לימינו.גםהרלבנטייםבנושאים

יאנית

ף


