
 מהאויר וצילום תצפית בפניהעלמה
 ביצוען" רגע עד להסתירן שאפשר אלו הן שבפעולות"המוצלחות

 קיאולימ
י-

 מהאויר התצפית משמשים החדישהבמלחמה
 לקבלת ביותר השובים אמצעים האויריוהצילום
 תכניותיו ואפילו ביצוריו, נשקו, כוהו, עלידיעות

 ההעלמה מטרת שכנגד. הצד שלהאיסטרטגיות,
 הללו, הגדיעות קבלת את מהאויב ע 1 נ מ ל -היא
 על כוזבות ידיעות נתינת ע"י - אותו ת ו ע ט ה לו

 תכניותינו ועל כוחותינו, של הנוכחיתעריכתם
 בעתיד. ולהתקפהלהגנה

 האויב. את להטעות היא ההעלמהממרת
 עריכתם על כוזבות ידיעות לולרזת

 מגמותינו ועל כוחותינו שלהנוכחית
 מק- היא ההעלמה לעתיד.האיממרמגיות

 לתנ- להתאימה ויש בצבאנו, חדשצוע
 היא אין פועלים. אנו בה ולסביבהאים

 יש בה להשתלם כדי בלבד. ממפרנלמדת
 נסיון ולרכוש מבעי, חוש כלפיה!פתח
 עקרונותיה. לימוד על נוסף - רבמעשי

 או הטייס תצפית ע"י ידיעותיו את מקבלהאויב
 של התצפית אפשרויות אתרה צייםי"

 ואש האוירון מהירות מחמת מאוד מוגבלותהטייס
 במידה מקטינים אלה גורמים האנטי-מטוסי.הנשק
 לקבל אפשר אשר היך'עות כמות את מאודרבה
 כושר- בהערכת לרוב מפריזים חיילינו זו.בדרך

 להיגלות, מפחדים הם האויב. טייסי שלהתצפית
 דבר, של לאמיתן לפצצותיו. מטרה ולהיותלהיראות

 ככתמים הטייס בעיני בראים וסביבהם, הם,הרי
 תצפית בפני ההולמה כן ועל שוטף, ונוףמטושטשים

 יחסי. באופן היא פשוטההטייס
 רב, מגובה הפצצה בפני גופים של העלמתםעל
 פצצותיו את לכוון כדי נוסף: גורם עודמשפיע
 הס"ס על תה, ל צבה

 לטבחי
 של ממרחק במטרה

 אף העלמתן את המאפשר הוא זה דבר ק"מ7-4
 של מ"העתקתו" המתקבלת הדמות - ההשלכה. ~דייש מפעלים או מחנות כגח נרחבות, מטרותשל
 אחר. למישור - מסוים מישור פני על המצויעצם

 מטרת כביכול. אפשרית, בלתי נראיתשהעלמתם
 5--7 בטווח האויב את להטעות איפוא, היא,ההעלמה

 להפ- יוכל שלא כך המטרות, זהוי את ולעכבק"מ
 מעליהן. ראשונה בטיסהציצן

 הידיעות אוצר הרי האוירית התצפיתלעומת
 י, ויר א ום ל תצ מתוך להסיק שאפשרהמפורטות

 מנוסה. בלתי איש כל מפתיע מ', 10.000 שלמגובה
 רגילה בלתי "( השלכה נותן האנכי הצילוםאמנם
 - גובה הבדלי משקף ואינו עצמיה על הנוף,של
 גדולה ממנו, להפיק שאפשר הידיעות כמותאולם
 כל כמעט לכן, אלכסוני. תצלום של מזובהרבה
 הנם - צבאיות, ידיעות להשגת האוירצילומי
 בראש כן, על היא, ההעלמה מטרת אנכיים.צילומים
 האויב. של האנכי הצילום הכשלתוראשונה,
 פני מעל בעצמים להסתכל אנו רגילים ימינוכל
 לעצמנו, לתאר כלל, בדרך כן, על לנו קלהקרקע.
 ממרחק עמדה, או טנק תותח, לאויב נראיםכיצד
 הקרקע. פני מעל מם, יותר או מ/ %0של
 העצם אותו "ראה מצד לתאה קשה עתר הרבהאך
 אלא נרכש אינו זה דבר מ/ 5000 משבה תצלוםב

 רם נסטןאחר
 שיש העיקריים, הגורמים וגל קצר סיכוםלהלן
 צלום בפני העלמה ן 1 נ כ ת בשעת בחשבתלקחתם
אוירי.
 לנו נראה אנכי בתצלום : ע ק ר ה ו ם צ עה
 ה,2טהים, אותם - ם י נ 1 י ל ע ה בשטחיוהעצם
 השלכה הקרקע. מפני ם י א ר נ ם נ י אשלרוב
 הטיפוסיות הצורות הכרת את מכבידה וו רגילהבלתי
 העצם בפענוח. נסיון ודורשת צבאיים עצמיםשל

 השטח של הרקע פני על כאןמאה
 שים רקע על -- כרמל -- ולא ביבה ס מש

 לדוג- לגמרי. מטושטשים ה'בדלי-גובה מרוחק.ונוף
 בצילום ייראה מ', 15 שגובהו גג, אל קשור עץ :מא

 לבית. בסמוך ע, ק ר ק ה על הצומה עץ כאותובדיוק
 מעל והפרושה העלמה מרשתות העשויהסככה
 הרש- צבע אם - בצילום אותו תעלים גדול,לאוירון
 יותר הנמוך שדה בתוך - נכונים וגווניותות

 הסככה. מגובה מטריםבששא
 חשו- הצבעים אע בצלע וגוון:צבע

62



 שונים ם י נ 1 1 ג ב מצולמים העצמים כל כלל,בים
 באותה חשובים אינם הצבע והבדלי 1 ולבן שחורשל

 או העצם, גנן ן. ן ג ה י ל ד ב ה שהשוכיםהמידה
 ולא חיספוסם במידת תלוי האוירי בתצלוםהשטח
 שלו. הטבעיים הצבעים של כהיתם או בהירותםבמידת
 להח- השטח לתכונת מתכוונים אנו "חיספוס"במלה
 )בלתי חלק שטח צל. להכיל או האור, קרניזיר

 בגוון בצילום ויופיע רבים קרני-אור יחזירמחוספס(
 יופיע הוא יותר, מחוספס יהיה שהשטח ככל ר. י הב

 מתכת, שטחי מים, יותר. כהה בגווןבתצלום
 בתצלום יופיעו ללא-עשב, אדמה כבישים,קירות,
 שחור. הוא האמיתי צבעם אם אפילו בהירים,תמיד
 וכו' חרושה אדמה! שדות, עשב, הרי גיסא,מאידך
 האמיתי צבעם ויהיה אפור, של שונים בגווניםיופיעו
 כמעט בתצלום נראים ושיחים עצים יהיה.אשר
 כשחורים.תמיד
 : כגון לנוף, מוסיפים שאנו הצבאיים, העצמיםכל
 י ר ס ח הם וכו' טנקים מכוניות, אהלים,צריפים,

 הוא הבהיר הברק לרוב, ומבריקים. חלקים ס, ו פ ס יח
 מספיק מסויימים במקרים תצלום. בכל אותםשיבליט
 של מזה גוונים בכמה הכהה בצבע אותםלצבוע
 עלינו יותר קרובות לעתים אך המחוספסת,סביבתם
 י. ת ו כ א ל מ ס ו פ ס י ה להםלהוסיף
 ע"י הנגרמת הקרקע, פני על עקבות הטבעתכל
 את ה נ ש ת בשדה, הנוסעות מכוניות או רגלהולכי
 תיראה בם ועקבות סימנים ומשארת השטח,חיספוס
 בקוי- להבחין אפשרות אין אם אף האוירי,בתצלום
 כאלה, שבילים ע"י הקרקע. מפני כאלהסימנים
 תצלומי- מפענח יכול מכוניות, או אנשים ע"ישנוצרו
 שבילים מעולמים. עצמים או עמדות לגלותאויר
 מופיעים והם להסתירם, אפשר אי כמעטאלה,

 לכן המטרה, את המגלים לבנים, כפסיםבתצלום
 כך, אותם לתכנן או מספרם את להקטיןעלינו
 א ל י מ מ הקיימים האופיניים הקוים לאורךשיוליכו
 או גבולות-שדה, גדרות, דרכים, כגון:בשטה,

 ל"מטרה" והלאה, האמיתית מהמטרה ם, כ י ש מ הל
כוזבת.
 תצלומי- למפענח חשוב עוזר הוא הצל ל:צ
 השטח פני על הצל "מצייר" היום שעות ברובהאויר.
 היא זו צללית העצם. של ומפורטת ברורהצללית
 העצם של מהותו את קרובות לעתים מגלהוהיא יום-יומי בחיי בה רגילים שאנו ההשלכה,אותה
 הצל העליונים. שטחיו צורת זאת עושה מאשריותר
 הצל ביחוד, , העצם ה ב ו ג על ידיעות המספקהוא

 כפסים בתצלום נראות חפירות כחפירות.המוטל
 בגוונים נראית מסביבן וחולית-העפר ושחורים,חדים

 ע"י : שונות בשיטות זה צל להעלים אפשרבהירים.
 בניה ע"י הצל, יתבלט לא בו במקוםמיקום

 כיסויו או מל שבירת ע" מאך,נמוכה
 השמץ אור את התופסים משופעים,בשטחים
 יתבלט לנוף מוסיפים שאנו עצם כל : ה ר 1צ

 ואין גיאומטרית, או סדירה תהיה צורתו אםבמיוחד
 יותר האויב של לבו תשומת את שימשוך דברלך

 תצלום שלמים. ישרים קוים או ריבועיםמעיגולים,
 שאנו מזה ל ו ד ג נוסף, שטח תמיד מראהאוירי
 להדגיש נוטה כן ועל הקרקע, מפני לראותורגילים
 וסימני- שבעצמים ות ר טדי ה את מיוחדבאופן
 חוט-סלפת : כגון ביותר, דק ואפילו ישר, קונוף.

 תשומת את וימשוך בתצלום יופיע - באדמתהקבור
 או לשנות יש עצם להעלים כדי המפענח. שללבו

 מתגלים רבים עצמים ה. ר י ד ס ה צורתו אתלשבור
 ומוחותינו עינינו הטיפוסית. צורתם ע"יבתצלום
 בהם מבחינים שאנו קבועים, לטיפוסי-צורותהתרגלו
 חלקי. באופן או מטושטשים אותם נראה אם גםמיד,
 וכו'. מכוניות תותחים, לטנקים, יש כאלוצורות
 החלק את רק להעלים לפעמים מספיק כןעל

 יהיה ובהעצם כדי התותח, נה ק כגתהטיפוסה
 האוירי. בתצלום מורגש בלתי או מוכרבלתי

 מבליטה עצמים מספר של סדירהמערכת
 יהיה לא אחד שאוהל בשעה מאוה אלהעצמים
 נטויים אוהלים חמשה הרי בתצלום, מורגשלגמרי

 בולטים יהיו - מזה זה שווים במרחקים ה, ר ו שב
 של תכנונם ל ביותר חשובה זו עובדהמאוד.

 מכוניות. חניית או מחסנים מחנות,סוללות-תותחים,
 הגוו- למשחק קוראים אנו "דוגמא" : א" מ ג ו,,ד
 ושיחים עצים של המהים הכתמים : כלומר בנוף.נים
 עצים של סדירות שורות 1 הבהירה האדמה רקעעל

 של )מוזאיקה( פסיפס ו השדות מלבני 1בפרדסים
 אם ובכפרים. בערים ורחובות בתים 1 וצלאור

 ת מ ג ו ד את לנצל עלינו עצם, להעליםברצוננו
 כלי אוהלים, הפירות, : כגון קטנים, עצמים ף. ו נה

 בהתאם בשטח עריכתם ע"י להעלימם אפשר -רכב
 גדולים עצמים ממנה. כחלק שיראו כךלדוגמא,
 המ- ע"י מעלימים וכו' מפעלים בתים, : כגוןיותר,
 מעליהם. הסביבה דוגמתשכת
 מת- הצבאיים העצמים רוב : י א 1 ל - י נ מ יס
 שלהם. י א 1 ל ה סימני ע"י אוירי בתצלוםגלים

 ע"י - תותחים שביליהם, ע"י - וטנקיםמכוניות
 עפר אדמת לפי - ביצורים בקרקע, הרתיעהסימני

 לידם. מכוניות ריכוז לפי - ומטותוגדרות-התיל,
 להעלים עלינו העצם, את להעלים ברצוננואם
 שלה סימני-הלואי אתגם
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 : הבאות הדרכים ב-4 להשתמש עלינו אוירי וצילום תצפיות-אויר מפניבהעלמה
 בצבעיו בצירתו, - התאמתו ידי על האויר, מן ובלתי-נראה בלתי-מוכר העצם את לעשות : א ע ל בה

 בה". "נבלע שיהא לסביבתו, -ובגווניו

 מעורר אינו האויב לעיני גלוי היותו שלמרות כזו, בצורה העצם של החיצוני המראה שינוי : ה א 1 סה
 וכיוב"ז. רגיל, אזרחי כשיכון - בית-חרושת רגיל, כאוטו-משא מופיע טנק - : למשל ועניינו. חשדיואת

 ומעולמות, אמיתיות ממטרות ואשו האויב תשומת-לב את להט.ת כדי בדחלילים השימוש : ה א נ וה

 ר ח א במקום המצוי כוח של כוזב רושם ליצורוכדי

 מסכים שמאחוריהם. פעולות או עצמים המסתירים אופקיים, מסכים ע"י שטחים כיסוי : ה ר ת סה
 לאויב. גלויים או בסב:תם, ונבלעים מעולמים עצמים להיות עצמם הם יכוליםאלו

 התצמית את ל צ נ ל אפילו אפשר ובעזרתהזה, האויב. בידי חשוב נשק הם אוירי וצילוםתצפית
 יהיה זה דבר לטובתנו. האדב, של האויריוהצילום כוחותינו, על מלאות ידיעות לו לספק יכוליםהם

 והמת- הדרגות מכל ומפקדים חיילים אםאפשרי, את מאתנו לשלול עלולים הם ותכניותינו.הכנותינו
 האפשרויות, האת הצורך, .את יבינוקידים ההפתעה. את - במלחמה: המכריעים הגורמיםאחד

 והבנה. רגש-אחריות מתוך וינצלוה -שבהעלמה נשק-אויב להכשיל יכולה טובה העלמהאולם
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