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כמשברמשרילקחי
הלחימהתורתבהתפתחות
אלמוג*דורוותא"ל

חפינתראש"

תוה"ד

ניבוא
/במטכויל

אג"ם

הימיםששתמלחמתלפנינכתבוהלחימהייתורות

תקופה.אותהאתשאיפיינושהיו,בבעיותוהתרכזו

בנתונילשינוייםהביאההימיםששתמלחמת

למצואחייביםהיואשרוהאויב,הזירהשלהיסוד

לאורשנבחנולאחרהכתובהבתורהביטוייםאת

לימודזו...תורהשלביסודההמונחותההנחות

והתאמתםזריםצבאותשלהעברוממלחמותלקח

האויבמפעילותהמסקנותהסקתעםיחדלתנאינו

אתלהביאהיוצריכיםהימיםששתמלחמתמאז
שכנגד,תורהעםהבעיותמולשיעמודכךלידיצה"ל

מבעודונלמדהגובשהאשר
דעומ".1

הפקתשתהליךהואזהבמאמרהמרכזיהטיעון
חריףמשם-היווההימיםששתממלחמתהלקחים

זהמשברצה"ל.שלהלחימהתורתבהתפתחות

שמשתקףכפיאגרנט,ועדתשלבדו"חאובחן
שלהתהליךאתשבוחןלמיהנ"ל.בציטוט

בשניםכאילונראהבצה"ל,התו"להתפתחות

נגדעהשכמוחיובית,התפתחותהייתה67-48

דו"ח73-67.בשניםחשוכהתקופהלאיזוונקלעה

ההיאהחשוכההתקופהאתכביכולחותםאגרנט

חיוביתלתפניתסימןמסוימתבמידהומהווה

אףאולםבצה"ל.התו"להתפתחותשלבתהליך
תורתיתפעילותשללפרץלצפותהיהשניתן

בפועלמוצאיםאנוהדו"ח,פרסוםשלאחרבתקופה
הנרמזתההססנותמשהו.ומהוססתמוגבלתפעילות
לדעתי,מקורה,73מאזהתו"לפיתוחלתהליךביחס

הצביעשעליהםרבים,בסיסייםשליקוייםבידיעה

מלא.טיפולקיבלוטרםדו"ח,אותו

מלחמתלקחיאתהמקבץהצה"לי,המסמך

המלחמהלאחרוחודששנתייםיצאהימים,ששת

סיכום(הימיםששתמלחמתלקחי"הכותרתתחת

המסמך1969".יוליתו'ל,אג'מ/מהיד/ראשוני),
לטיפולמוגדריםלקחיםו-555נושאים23מכיל

טכנו-טקטיים,הםהנושאיםכלכמעטולמעקב.

שונות.ארגוניותבבעיותהנוגעים
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המתחייבתהדינמיותאתמדגישסטאריחו"ל.להתפתחותהרצויהתהליך
היותהואתשבתפיסההראשוניותאתמהתהליך,מסמך1979בפמיוארב-20פירסםסטארידוןגנרל

בעודלעשות,נדרשה"מה"שאלתעל-ידימונחהDoctrineandConcepts.Operationalבשם:
על-ידימונחההתפיסה,מתוךהנובעשהתו"ל,פיתוחהלתהליךבסיסימודלהואזהמסמך

ה"איך".שאלתהיחסיםלהבהרתוכןלחימהתורתשלוכתיבתה

למודל,נוספיםנדבכיםנוספומאוחריותרעיצובאתמציגשהואתוךלתו"ל,תפיסהבין
עלהמשפיעיםנוספיםפרמטריםהמדגישיםגיבוששלבלפנילהיותהאמורכשלבהתפיסה
אילוציםאוסביבתייםשינוייםכמוהתפיסה,לאחררקתו"ללהיותהופכתהתפיסההתו"ל.

עידכנועתהועד1973מאזלמשל,כך,תקציביים.שלו:ובלשונוככזאת.וקבלתהאישורהבחינתה,

general8thought,8idea,815מconcept
פעמים:ארבעשלהםהלחימהתורתאתהאמריקניםעליי

concept8sensebroadest1)51מnotion.,1976-בו-3.1993ב-1986ב-1982,ב

Concepts60...מטbe)015whatdescribesמבליטיםיותרמאוחרשבאונוספיםהדגשים

partuponagreedfirstthebemustandareהיאביותרהגבוהההרמהלרמות:החלוקהאת

dynamicbealsomustTheyproject.anyofהדוקטרינה-מתחתיההאסטרסגיתןהדוקטרינה

circumstancesandperceptionsaschanging,,הדוקטרינה-ביותרהנמוכהוברמההמערכתית

אareConcepts0...0%"8מ0זdoctrineטמ111
תיטקטה.4

חלוקה,אותהקיימתהבריטיםאצל

Conceptaccepted...andapproved,tested,הרמהשונה.בטרמינולוגיהמשתמשיםהםאך

doctrinalthe1מstepfirstthe15paperהצבארמתאצלםמכונההאסטרטגיתMilitary)(

written,15what15Doctrineprocess...,(Doctrineמחדשלבחוןהצורךאתמדגישיםוהם

ואםשנים,חמשכלהצבאברמתהדוקטרינהאתauthorityappropriate8"byapprovedמזב

0]conducttheconcerningpublishedסופר"פניעלחולףרוס"ר""מקרה,בכלמחדש.ולהוציאהלעדכנה-צורךיש

generallyDoctrineaffairs.militaryמחדשהדוקטרינהאתלפרסםישקובעים,הם
"lDIWקרובסיועבמשימת

tactically;fightsarmythehow

describes

10בכל

םינש.5

1967יוניבסיני.

aresystemsweaponandtacticsHow

andcontrolcommandHowintegrated;

provided;aresupportservice)mbatא0עי

anddeployedtrained,mobilized,areforces:
"2

טת1ק1(כוסנ.

,

התכיסהמקיצבתממזני,שמתארהמיגלנ,(

ןהאיום.1.

המשימה.2.

טכנולוגיות.הזדמנויות3.

היסטוריות.תובנות4.

היא(Evaluation)התפיסהעיבודלאחררק

(Opertaionalמבצעיתכתפיסהמנוסחת

.(Conceptהיאובחינהניסויתהליךלאחר

לתו"ל.והופכתמאושרת

כך:מתוארהתהליךסכמתיבאופן

תוצריםמקורות

תו"לאיום

האימוניםתורתמשימה

מבצעיןקונספטועיבודקונספט

לוגיסטיותדרישותטכנולוגיותהזדמנויות

ארגיניותדרישותהיסטוריותתובנות
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להיותחייבתהלחימהשתורתלהביןחשוב

שהשתנואימתכלולהתעדכןביותרדינמית
האיום,אופיכגוןגיבושה,עלהמשפיעיםפרמטרים

באמל"חשינויהאויב,שלהלחימהבתורתשינוי

בסביבהשינוייםתקציביים,קיצוציםהאויב,של

משתנהה-20המאהבשלהיועוד.הגיאוגרפית
הליכיםליצורישולכןרבה,במהירותהמציאות

ולעדכוןלבחינהבעם-פעםאימאשריותרמזורזים
הלחימה.תורתשלמהיר

האסטרטגית,המ-0כתובהדוקטרינהאיןלצה"ל

קיימת.שאינהכמעטהמערכתיתהדוקטרינהוגם

אךכמעטמתייחסתאגרנטשוועדתלכךהסיבהזו

להעדרהגם-ובעקיפיןהטקטית,לדוקטרינהורק

מערכתית.דוקטרינהשל

בשניםהתורהבפיתוחהמרכזיותהשטיות
19671973-

בכתוביםלאחרונהרוכזוצה"לשלהלחימהיתורות'

)1964(הקרבתורתבספריםה-60שנותבראשית

לתארצריכיםאלהספרים)1965(.השריוןולוחמת

הלוחמיםהכוחותלתפעולכלליםשלאחידהמערכת

וכלליאחידהמינוחמערכתהשונות,הקרבבצורות

פעולהשיתוףסיוע,במודיעין,ושימוששליטה

קונקרטייםופתרונותכללית,היאזאתספרותועוד...

יישוםעל-ידילהינתןצריניםמתעוררותלבעיות

בספרביותרכלליתלתמציתפרטאלה.כללים

בנושאליישוםתורתיחומרמצאנולאשריוןלוחמת

מטכ"ל,בדרגהפיקודועקרונותהמלחמהעקרונות

מורגשכאלהעקרונותשלחסרונםוחטיבה.אוגדה

הרטמה."6מאי-בהירותכתוצאהדרגבכל

שהניסיוןהיאהנ"להציטוטשלמשמעותו

והןהשטחלרמתהןאחדתו"ללכתובהצה"לי

החומרהמטכ"לתמ-0יפה.עלהלאהמטכ"ללרמת

היההואהשטחולרמתמספק,לאנמצאהכתוב

עלהצביעהאגרנטועדתלכך,מעברמדי.כללי

להלןמשהו.מסורבלבאופןאםגס-פעריםמספר
הרצוילתהליךביחסוהסטיותהפעריםיפורטו

המתבקשותהפרשנויותוכןהתו"לשללפיתוחו

עימנוהמצויותומהתובנותאגרנטועדתמהערות

זאת.בתקופה

עדכון1.
מלחמתלאחרשנוצרוהגיאופוליטייםהשינויים

בתורתהאויבשביצעהשינוייםבצירוףהימיםששת

הצה"לי.התו"לשלעדכוןחייבוובאמל"חהלחימה

הצביעשעליוהצורךאתלצייןראוילכךבהקשר

ביחס1968,במאישנערךבכנסדאזהרמטכ"ל

מעטיםמגןלכוחותמאפשרההגנהקרבלהגנה.

כראוי,נערךהמגןאכןאםרבים,שלדמםלהקיז

עומק,הבאים:לגורמיםלבשימתתוךדהיינו
נכונהכוחותפריסתהשמדה,שטחימכשולים,

הלחימה.מעקרונותהמתחייבותאחרותופעולות

זאתטענהמוכיחההמלחמותשלההיסטוריה

קלאסיים,הגנהקרבותשלמבוטללאבמספר

העולםמלחמתבשלהיהגרמניםשניהלואלהדוגמת
הרוסיםאוובאיטליהבנורמנדיההשנייה

קורסק.ובבליטתבסטלינגרד

צה"לבידיאזמצוישהיההקרב,תורתספר

הקבועהההגנהאתהגדירב-1963,לאורויצא

הבא:באופן
העיקריתההגנהשיטתהיאהקבועהההגנה"

שלאההכרחבשלישראלמדינתבגבולותשתינקט

באופןואפילושטחעללוותר
ינמז".7

אחרישהתהוותההחדשההגיאוגרפיתהמציאות

באופןלפחות-איפשרההימיםששתמלחמת
שהוכיחוכפיאולםשטח,עלזמניויתור-עקרוני

צה"להכיפורים,יוםמלחמתשלהראשוניםהימים

כלומר,מגננה.מערכתלניהולבאמתהתכונןלא

שלאחרבימיםקונספטואלישינוימתבצעהיהלו

מביאהיהשהואייתכןהימים,ששתמלחמת

התו"ל.לעדכון

יוםשמלחמתהטענהמושמעתאחתלא

הייתה-הימיםששתממלחמתלהבדיל-הכיפורים

ההזדמנותלצה"לניתנהאילוולכןפתע,מלחמת
שונה.הייתההמציאותמועד,בעודמילואיםלגייס
מלחמתערבמקבלצה"להיהאילושגםהיאטענתי

נלחםהיההואמספקת,התרעההכיפוריםיום
לנצלהסיכויעלמוותרכלומר-בפועלשנלחםכפי

ומנסהסדורהמגננהבניהולהגלומיםהיתרונותאת
ככלמוקדםהאויבלשטחהמלחמהאתלהעביר

באותםהצה"ליתהתפיסהשגרסהכפיהאפשר,
המילואיםשכוחותיותרטובאוליזהבהיבטימים.

נשמרוכךמועד,בעודהכיפוריםביוםגויסולא

שלהמוקדמיםבשלביםמשחיקההעיקריהכוח

המלחמה.
מחייבתהייתהמגננהלמערכתיסודיתהיערכות

כךשכללימוד-ההגנהתורתשלבסיסילימוד
לעסוקהיהושצריך73'שלבצה"לחסרהיה

האששילובעצירה,קוויקביעתכמובמושגים
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המכשולמיצויההגנה,בקרבהארטילריהומיצוי
בהקשרלמערכה.העתודותהטלתועיתויההנדסי

יוםבמלחמתרמת-הגולןשהגנתלזכורראוילכך

ובמיקוש,במכשוליםדלילההייתההכיפורים

הגבולכקוהוגדרשלההעצירהשקועומק,חסרת
תורתבספרלכתובגמורבניגוד-

הקרבך
ולמרות

במקוםלהיפרץהקדמיהקועלולשבהגנההידיעה

רמת-הגולןשבהגנתלזכורראויכןכמואחר.אוזה

בדקותכברלמערכההעתודהכוחותהוטלו

לקרב.הראשונות

לתורההכתובההתורהביןשציוות2.
פהשבעל

שלהיסודבספרותהכתובהלתורהבמקביל"

ראשיתמאזעודכנהלאאשרבצה"ל,ההדרכה

שגובשהפה',שבעלתורה'בצה"לצמחהה-60,שנות

בתרגיליםהמלחמה,במשחקיהשניםבמשך

אד-הוקתשובותניתנוושבהתורתיים,ובדיונים

טבעההשונות.ברמותצה"לנתקלשבהןלבעיות

פחותמחייבתשהיאהוא,פה'שבעלתורה'של

יותרמרוביםלפירושיםניתנתכתובה,מתורה

במקוםמוגבלתוקפהשונות.בצורותומתפרשת

שאליואונלמדה,שבובמקוםקיימתוהיאובזמן,

לכך.מעברלאאךאותה,זוכריםעודוכלהופצה

הפרייתוביכולתבגמישותההואהעיקרייתרונה

הקונסנזוס,עליהמשמשתלטאולםשבה,המחשבה

עםנותרתוהתורהאלה,יתרונותנעלמים
היתונורסח.9

יתרונותואףהמציאות,כורחהיאפהשבעלתורה

פהשבעלהתורהשבומצבמשנוצראולםבצידה,

עיוותיםמנציחה

מחזקתואףתו"ליים

אזימגמותיהם,את

שתיווצרסכנהיש

חריפהסטייה

תוחתפתההמ
התו"ל.שלהתקינה

למשל,קרה,כך
הפקתשלבתהליך
ממלחמתהלקחים

ביחסהימיםששת

אתלחזקלצורך
ביןהפעולהשיתוף

השוניםהכוחמרכיבי

מוסהאל"מהאווירי.הכוחלביןובינםביבשה

הדגיש1968,במאיבמה"דתו"לרמ"חשהיהפלד,

באופןמהתו"לבמהופךפעלשצה"להנזכר,בכנס

בג'ירדיהמבוצריםהמערכיםאתהבקיעשבו

השריון:כוחותעלבעיקרבהתבססו

מאשרשונהפהשבעלשהתורהחושבאני"

והיינודיוניםעשינופהשבעלבתורהבכתב.התורה

היושאלהסימןזהעשינו.שכךועובדהבדעות

כתובלהזכיר,רוצהאנישלנו,בספריםאבלהדעות,

ובלוחמתהקרבבתורתמזה.הפוךמוחלטבאופן

עוצבתאםחי"ר.יבצעההבקעהשאתכתובשריון

חרמ"ש...בעיקראז-זהאתלבצעתצטרךשריון

החי"רביןהפעולהששיתוףדעתי,לפיהיא,הצרה

מכללמטההואהעוצבותוביןהטנקיםובין
ביקורת".

בפיקודבסיסיותעמדותשתימשקףזהכנס

גרסה,האחתהדעהשנים.באותןצה"לשלהבכיר
מרכיביביןהפעולהשיתוףאתלשפרצורךשיש

אחדכלשלמקסימלימיצויתוךבקרבהכוחות
הגדולסכוםשתהווהסינרגיהויצירתמהמרכיבים

אלהשלהשת"פמודלהפועלים.הכוחותמסך

האחרתהדעהעגילה.אבוקרבהיהכךשגרסו

בקרבדומיננטיכוחמרכיבהםשהטנקיםגרסה,

באופןקרבמערכותלהכריעובכוחוהיבשה,

ם-ן).(אדןאברהםאלוףגרסלמשל,כך,אוטונומי.

קרב(שב"שכידעתואתהביעהואכנסבאותו

העיקרית:הקרבצורתהואבשריון)שריון

-"-"--
הכיפ(ך,םאופןבשוםהיהאפשראיהעולם,בשריוןהעולם,
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צנטוריון""טנקישדרת

לפניהגולןברמתבתרגיל

הכיפוריםיוםמלחמת

ששב"שכןאםיוצאהזאת...הצורה1114לביצועו

המקובלות".העיקריותקרבצורות3אותןכלזה

בקרבהטנקמרכזיותאתהמדגישההתפיסהאת
מהאחריםיותרגדולהבקיצוניותביטאהיבשה

ששתמלחמתתוצאות"ז"ל:ם-יל)(ם--כוכבאמשה
הררי,בשטחשהבקעהכךעלמצביעותהימים

השריון,עושההטנק,עושהמרדף,בנוי,שטח

טוביותרזהשריון,חטיבותשיותרמה-והמסקנה
לצהול".

מלחמתשלהמציאותאתתאמההנ"להמסקנה

מקומות,אותםשבכללזכורישאולםהימים,ששת

פעלחי"ר,ללאקדימהטנקיםכוחותדהרושבהם
לתורהגמורובניגודפהשבעלהתורהלפיצה"ל

שלזאתוהןשריוןלוחמתשלזאתהן-הכתובה
הקרב.תורת

מגבלותאתהדגישמ-1965שריוןלוחמתהספר
מבוצריםבשטחיםהרריים,בשטחיםהשריון

כוחותבאיגודיהצורךאתוהדגישבנוייםובשטחים
בציוותיוכןוהאויבהשטחאופיפיעלגמישים

ציוותא)יסוד:צורותשלושפיעלבסיסייםקרב

ג)חרמ"ש;בעדיפותציוותב)טנקים,בעדיפות
ןזואמ.10ציוות

הדבריםאתקובעמ-1963הקרבתורתהספר

בקרב:הלחימהאמצעילשילובביחסהבאים
לחימהאמצעירקישתתפושנןיבשתיקרבאין"

מגבלותישירלחימהאמצעילכלאחד...מסוג
אתלהפעילאפואחייבמפקדכלמשלו.טכניות
לחימהאמצעישלשיתרונוכדיבמשולב,אמצעיו

לחימהאמצעישלמגבלותיואתישליםאחדמסוג

המהלומהאתיקבלשהאויבבמגמהשני,מסוג

בלוחמההממוכנתהלוחמהשילובביותר...המוחצת
הפשוטיםהאשאמצעישלהשילובוכןהרגלית

הלחימהמכלליאחדהםהמסובכיםהאשבאמצעי

לחץוקיוםתנופהשמירתהמאפשרהמודרנית,
בכלהאויבעלתמידי

םיאנתה".11

כוחותשלחד-פעמיתהצלחהאותהבסיסעל
שילובתוךקרבותלהכריעשהצליחומשוריינים,

בצה"להתחזקההאחרים,הכוחגורמיעםלקוי

השריוןהלםאתהמדגישההתפיסה67'שלאחר

התפיסהשלהארגוניהביטוילבד.לפעוליכולתוואת
ב-1954(,שהוקמו(גיסות-השריוןבמסגרתהיה

שלהפעלתםאופןהיההאופרטיביהביטויואילו
הכיפורים.יוםבמלחמתוהחי"רהשריוןכוחות

אגרנט:בדו"חנכתבוכך
כך,כדיעדגדולהיההטנקבעליונותהאמון"

כנגדטנקיםהדרוםבחזיתבאוקטום-ב-8ששלחו

ס
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ארטילריוחיפויגדולהאשעוצמתבעליחי"רמערכי
שנטלוהיחידותמלחימתהלקחיםלמרותמאסיבי

רבוטקואב".12ה-6שלהבלימהבקרבחלק

יכולתושללחימהשליומייםלאחרגםכלומר,
התורה-בשטחפעולהדפוסולשנותלקחיםללמוד
המפקדיםפעולותאתשעיצבההיאפהשבעל

היצמדותתוךדוגמטיבאופןבשטחוהלוחמים
בתורהמדוברבמשימה.הדבקותלערךעקשנית
ל-6773שביןהשניםבשששפותחהפה,שבעל

מראשיתצה"לשלהכתובהלתורהבניגודושעמדה
המפקדיםבהכנתחריףעיוותויצרהה-60שנות

פקודה.ליוםוהכוחות
בקרבהטנקשלעליונותואתהגורסתהתפיסה

בחשיבותוניכרלפיחותבמקבילהביאההיבשה
שקדמושבדיוניםהעובדהבולטתהחי"ר.של

מיותרכגורםהחי"רנתפסהכיפוריםיוםלמלחמת
לידינפללאשבפועלבעודרמת-הגולן,עלבהגנה

למעט-חי"רעל-ידישהוחנקמוצבשוםהסורים
מערךלבנותהצורךעלבדיון73באפרילהחרמון.

אמרברמת-הגולן,חי"רכוחותבסיסעלעומק
דאז:הפיקודאלוף
לשםלהכניסצריךשלאברורכךכלנראהלי"
מדבראניזה.עללהגידמהליאיןשכמעטחי"ר,

חושבפשוטאניהביניים...אוהאחוריהקועל
מיותר..."שזה

ואומר:הוסיףדדו,והרמטכ"ל,
להתחייביכולשאתההגנהואיןשיטהאין"

פריצהישאםאבלמקום,באיזהאותהיפרצושלא
שלמיידיטיפולמחייבתהיאמקום,באיזשהו

אינניכךמשוםוהשריון.טנקיםכוחותריכוזי
ףסונה".13החי"רלקוחשיבותמייחס

פיקודאלוףושלהרמטכ"לשלאלהקביעות

לוחמתאתוהןהקרבתורתאתהןנגדודאזהצפון
יהיווחרמ"ששחי"רנקבעהקרבבתורתשריון.

הגנה,מוצבישלמערךבהחזקתהעיקרייםהכוחות
נמוכהבעוצמהיהיוונ"טטנקיםכוחותואילו
הסדנהו.'1ארטילריהיחידותבסיועויפעלוביותר

מערכיםלהחזקתש"הכוחותנקבעשריוןבלוחמת
והנדסה,חרמ"שמיחידותבעיקרםבנוייםיהיו

ומסתייעותבטנקיםלעיתיםמתוגברותכשהן

יריווא".15וסיועארטילריהבמרגמות,

שנותבתחילתשנכתבהתו"לדבר:שלעיקרו
לקחיעלהמבוססיםנכונים,עקרונותכוללה-60

השנייה.העולםבמלחמתשהתנהלומערכות
לפניהחלוכתובהתורהמאותההחריפותהסטיות

הסוחףהניצחוןעקבאךהימים,ששתמלחמת
תו"ללאותובניגודשפעלו-שריוןכוחותוהצלחת

בנייןבתהליךמרכזילנדבךסטיותאותןהפכו-
בתקופהצה"לשלהיבשהכוחותואימוןהכוח
ל-67.73שבין

זריםוצבאותהאויבליירוד3.
קשורהיההאויבאצלשחלאחרבולטשינוי"

על-ידיהישראליהשריוןיתרוןאתלאזןבניסיונו

שיטותופיתוחגדולותבכמויותנ"טאמצעיהכנסת
כזה,תהליךשלו.הרגליםביחידותנ"טללוחמת
למצואהיהצריךאמ"ן,על-ידיהושגעליושמידע
המוצאנקודתהלחימה...בתורתברורהתשובה

סאגר''מטילטנקשלבהתחמקותרקהצטמצמה

האויבשלהנ"טנשקמערכתאתלראותבמקום
שטחיעלהמופעלומתואם,משולבנ"טכקונצרט

בטווחיםשונים,מריכוזיםשלנוטנקיםכנגדהריגה
םינוש".16

היסודשאלתמתוךבאתורהכלשלגיבושה"

לסקובשלזאתאמירתוביואה"'.17יילחםאיך'של
בוצע.ולאלעשותצריךשהיהמהאתמשקפת
-היבשתיוהןהאוויריהן-התו"לעדכוןתהליך
עקביתמתמדת,בחינהתוךלהיעשותהיהצריך

שלההתחמשותבתהליךהשינוייםשלושיטתית
שלו.הלחימהבתורתשביצעשינוייםושלהאויב
שהואתוךבאוטיזם,לקהכמוצה"ל73-67בשנים
תואםשאינומודלפיעללמלחמהעצמואתמכין
הופיעוונ"טנ"משהטיליםאףבשטח.שמתרחשאת

בעימותיםההתשהמלחמתבתקופתבהדרגה
צה"להמצריים,הכוחותעםוהקרקעייםהאוויריים

יתרמחשבתי.בשיתוקולקהמהמתרחשהתעלם

שללקחיםגםללמודהשכיללאצה"לכן,על
חילאישכותבוכךדומים.במצביםשעמדואחרים
העבריתבהקדמהספקטור,יפתחאל"מהאוויר,
טייסשלסיפורוברוטון,ג'קשלתאד"רכס"לספר

וייטנאם:במלחמתקרב
ג'קשלסיפורוהיהאילוכיואומרמעזהייתי"

הספרשיצאלאחרשנה(ב-1970לנומוכרברוטון
יותרטובמעטמוכניםאוליהיינואזכילאור),
מלחמתסוףושל1969יוני-יולישלהטיליםלאירועי
להיותהייתהיכולהברוטוןשללסיפורההתשה.
הכיפורים.יוםמלחמתמטייסירביםעלאףהשפעה

ולקלוטהמצבאתלהביןלהםלסייעהיהיכולהוא
-מתמשכתמלחמההיאשהמלחמההעובדהאת
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אנו,וגמרנו'.ב'זבנגמתנהלתשאיננהמלחמה
אתלראותהימיםששתמלחמתאחרישהתרגלו

לראותנטינועצמית,הערצהשלבמשקפייםעצמנו
הממושך,מאבקםאתהאמריקניםניהלושבובאופן
אוזלתשלענייןבווייטנאםהחלטיוהלאמאודהמר
טרחנושלאלכךהביאהזאתנטייהצבאית.יד

ואתוייטנאםמעלהאווירמלחמתאתללמוד
לבחו".18לקחיה,

ל"1תה?בפיתוחהסטיותצ1131מדוע
שלהמדינייםהצבאיים,הגיאוגרפיים,וההישגים
הישראליהקואתכולקודםנתנוהזאתהמלחמה
גבולותאודותעליולחלוםאי-פעםרצהשמישהו

ישראל".מדינתשלאידיאליים
שביעותשלתחושהלאותההמרכזיתהסיבה

בסטגנציהושקיעהביקורתיותהעדרעצמית,רצון
תופעהבאותהנעוצהותפיסתיתתורתית

איניהניצחון".שיכרון"בשםמכניםשפסיכולוגים
בהקשרההתופעהאתהמנתחיםמחקריםמכיר

עלהמצביעיםמחקריםקיימיםאולםהמלחמתי,
מהםאחדים-הקבוצתיהספורטבתחוםהתופעה
שעמדאלי,ברמיכאלד"רוינגייט.במכוןבוצעו
המחקרבמחלקתארגוניתלהתנהגותהחוגבראש

ב-1992,שפורסמובעבודותיו,טועןוינגייט,מכוןשל

צפויהובלתימסחררתהצלחהשלשתופעה
Performance)(Unexpectedטיפולמחייבת

למשברעתהזהנכנסהכאילוהמנצחת,בקבוצה
קומע.19

משתקףצה"לנקלעשאליועמוקמשבראותו
הערביםשלליכולותיהםביחסהתנשאותבתחושת

אחרתלנהוגיכולתםאתולבטללגמדמגמהבצד
תקופה.אותהשלהישראליתבתודעהמהנתפס
הניצחוןבאלבומירביםביטוייםהיוזאתלתופעה
צניעותבחוסרהימים,ששתמלחמתשלאחר

וטוביםרביםשלרנ]-בניותובאמירותהתנהגותית
התבטאלמשל,כך,תקפה.באותהצה"לממפקדי
68:במאיהנזכרבכנסרוםאוריאל"מ

ישתנולאהםאחדדורבעודהערבי...האופי"
מסוגליםויותרמהםחכמיםיותראנחנוהרבה...

מאומניםיותרשלנוהאנשיםוגםלאלתורים...
םייטנגילטניא".20ויותר

מדומההנחהיצרהעליונותתחושתאותה
מעדותוליזום.אולהפתיעמסוגלאינושהאויב

לאשצה"לעולהאגרנטועדתבפניגונןאלוףשל

שבואחדמלחמהבמשחקאפילועצמואתתירגל
אףזאתהמחלמ.21בפתיחתמפתיעהערביהצד

הערכתואתהנזכרבכנסהשמיעלבמ-שהרמטכ"ל
האויב.ביוזמתתתחילהבאהשהמלחמה

הפחתתהואעליונותתחושתשלהיוצאהפועל
המשאבמחשבתי.מאמץלהשקיעהצורך

ואשרביותר,החשובאולישהואהאינטלקטואלי,
משתבשתחילה",במחשבהמעשהסוף"כיקובע
אגרנט:ועדתשלבלשונהונפגם.

חללשלסימניםבולטיםהצבאיתבחשיבה"
יכולת':'שלפעילויותשתימבחינת

ולשקוללהעריךולשפוט,לנתחהיכולת-שיקולא)"
להחליט.כדי
מראש,לראותלחזות,היכולת-יצירתיותב)"

רעיונות.לחולל
סתגלנותשלסימניםנמצאיםלאלהבהקשר"

דעותעידודבמקוםקונסנזוסיצירתיות,במקום
פיתוחעודדולאסמכות...במקוםחם-ותעצמיות,

אתהבכירההקצונהבקרבפיתחוולאדמיוןכושר
מאחריםשונהלהיותפסולזהשאיןהתפיסה
הניצוץבמקוריות...בפיתוח,היצירתית,בחשיבה
רצונות,ביןהקשרניתקועימונעלם,היצירני
תונורתפו".22עובדות

התורתיהקיפאוןלהיווצרותהשנייההסיבה
מילוןהלקח.מושגשלובהבכהבהגדרהקשורה
כ"מסקנהצבאילקחמגדירהו"ללמונחיצה"ל

לממשהושהוחלטצבאיאירועמניתוחשהופקה
ןורתי".23לחזקאוחסרלמלאליקוי,לתקןכדי

מסקנההואהלקחלמדי.חלקיתהיאהמושגהגדרת
לעתידביחסולכןבעבר,שהיהחד-פעמימאירוע
הלקחיםהפקתתהליךבלבד,השערההואהלקח
והסתייםשהיהמהשלבתחקורלהתמקדנוטה
תוצאותלהשיגהיהניתןאמצעיםובאילווכיצד
והסתיים.שהיהאירועלאותוביחסיותרטובות
לקחיםרשימתעםעצמנואתמוצאיםאנווכך

ששתמלחמתכלקחיהמוגדריםנושאים,555של
ביחסמחשבהכלבהםואיןטכניים,שכולםהימים,

החד-פעמיהאופרטיביהלקחעתידיים.לתרחישים

שריוןשכוחותהיההימיםששתמלחמתשל
אוחי"רסיועללאאוטונומי,באופן-מסוגלים
מבוצרים.קרקעייםאויבמערכילמוטט-ארטילריה

פהשבעלבתורהבאימונים,הוטמעהלקחיישום
שללמציאותנכוןשהיהלקח,אותואךובפועל,

73.שלהחדשהלמציאותנכוןהיהלא67
-מהעברמסקנותשלדוגמטישיישוםמכאן

%
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המהיריםלשינוייםביחסמתמידבחינהתהליךללא

כישלונותלגרורעלול-במציאותהמתרחשים

העברמאירועיהמסקנותהפקתתהליךצורבים.

אולםהלמידה,תהליכיבמכלולוראשוניחשובהוא

מסקנותבחינתהואמכןשלאחרהלמידהשלב

זמןנקודתבכלשונים.עתידייםבתרחישיםהעבר

ומכאןשונה,באופןבעם-מסויםאירועמביניםאנו

ומחייבדינמיהואהלקחיםהפקתתהליךשגם

זמן.נקודתבכלסיזיריבאופןהלקחיםשלבחינה

מהעברכמסקנההלקחשבהגדרתהבעייתיות

בתהליכיקשייםיוצרתלעתידביחסוכהשערה

שלהשכיחותהדרכיםאחתהשוטפים.העבודה
היאהיום-יומיתמהאי-הוודאותלברוחבני-אדם

ופק"לים.תיוגרשימותלפיפעולהאימוץעל-ידי

רשימותבבחינתשיהיואסוראופרטיבייםלקחים

גםזהבהיבטחלוטות.מסקנותשלקפואותתיוג

וגםהימיםששתממלחמתהלקחיםהפקתתהליך

נקודתבכלמחדששייבחנונכוןעצמםהלקחים

מהמסקנותאילושנדעכדילנכון,שנמצאזמן

רלוונטיות.עדייןואילוהופרכו

סינונן

נקודתהיההימיםששתבמלחמתהגדולהניצחון

הצבאיתהחשיבהשלהתפתחותםבתהליךשבר

שביןהשניםששבצה"ל.הלמידהדפוסיושל

חיזקוהכיפוריםיוםלמלחמתהימיםששתמלחמת

להיותשזכוקרב,למהלכיהלגיטימציהאת

אולםהימים,ששתמלחמתשלבנסיבותמוצלחים

צה"ל.שלהכתובההלחימהלתורתמנוגדיםהיו

הניצחוןשיכרוןשלאווירהבצירוףזאתמגמה

כמו-צה"לשלהלחימהבתורתמובניםוכשלים

וכמומערכהותורתאסטרטגיתתורההעדר

הפקתבתהליךשיטתיותחוסרבצדדוגמטיות

בהתפתחותחריףמשבריצרואלהכל-הלקחים

היאהלחימהותורתהיותבצה"ל.הלחימהתורת

ובנייןהאימוןההכשרה,בתהליכימרכזינדבך

בשניםשהתרחשמשבר,שאותוספקאיןהכוח,

ואחדיםזמן,מסגרתמאותהבהרבהחורג73-67,

אלה.ימינועדבצה"למצוייםמסממניו

הערות
1346-1345.עמיאגרנט,דו"ח1.

בשם:סטארידוןגנרלשלמסמך2.
NotesCommander's20-1979.בפברוארמ

OPERATIONS100-5FMשלהקדמהראה3.
האמריקנית.במהדורהו,1,111-1עמ'1993מיוני

100-5FMהרב-ממדי,הקרבשדה4.
9-8.עמי1993,מהדורתאג,ימ-תוהייד,

הצבאיתהדוקטרינהמבצעים,לניהולמתכונת5.
9-8.עמ'1993,יוליאג"מ-תוה"ד,הבריטית,

1340.עמ'אגרנט,דו"ח6.

עמ'1977,שנייה,מהדורהב',כרךהקרב,תורת7.

.236
5.עמ'שם,8.
1347.עמ'אגרנט,דו"ח9.
34-33,עמ'1974,שנייה,מהדורהשריון,לוחמת10.

במערכיםהשריוןלמגבלותביחס8-7עמ'וכן
לוחמות-ט'פרק315-281,עמ'וכןמבוצרים,
בשטחיםהשריוןמוגבלותאתהמדגישמיוחדות,
מבוצרים.ובשטחיםבנוייםבשטחיםהרריים,

4.עמ'1964,נובמברא',כרךהקרב,תורת11.

1343-1342.עמ'אגרנט,דו"ח12.

ותפיסות,תורותרמת-הגולן,עלההגנה13.
דו"חבסיסעל(9עמ'1990,בינואר28אג"מ-מה"ד

אגרנט).מוועדתחלקשהייתהמ-1974,נבוועדת
260.עמ'ב',כרךהקרב,תורת14.
228.עמ'שריון,לוחמת15.
1346.עמ'אגרנט,דו"ח16.
1347.עמ'לסקוב,אגרנט,דו"ח17.
דברימערכות,הוצאתתאד,רכסברוטוך,ג'ק18.

14-13.עמ'י',אל"משלהקדמה

טננבאום,גרשוןאלי,ברמיכאלשלמחקרם19.
Performanceלוי-קולקר:נועהתעוז,אייל
asViolationsBehavioralandQuality

Competition1מIndicatorsCrisisשפורסם
336.עמ'1992,אנגלית),(וינגייטמכוןעל-ידי

1350.עמ'אגרנט,דו"ח20.

1465-1464.עמ'אגרנט,דו"ח21.

1996,אג"מ-תוה"ד,הו"ל,למונחימילון22. ן,,ים,

9
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בחזיתהישראליתהארטילריה
הכיפוריםיוםבמלחמתהדרום

אשראיתימיל')(סגן
אשרדנינמילי)אל"מ

-השריוןטוריבצדאומנםצה"ל.בפניבעתידהכיפורים,יוםמלחמתשלהרשמיתההיסטוריה

מלחמתבמהלךפעלו-מאחוריהןמעטכללובדרךבמהלכיככולהרובהעוסקתפורסמה,לאשעודהגם

ארטילריה,שלוגדודיםסוללותגםהימיםששתבכללהאשמרכיבשלמקומוהמתמרן.הכוח

מתנייעים.עתבאותההיומהםמעטיםרקאךהקרבמלכת-הארטילריהשלוהתרומההפעילות

בתחילתההבקעהבקרבותהשתלבההארטילריהשנפקדים.כמעטבפרט-

קטנות,בעוצמותכיאםלנוע,והמשיכההלחימה-ההתשהמלחמתבמהלךשתפסהאוויר,חיל
בחזיתסואץלתעלתעדהמשורייניםהכוחותעםהמרכזיהמקוםאת-האחרוניםבשלביהובעיקר

רמת-הגולן.שלולעומקההגדהשטחילתוךסיני,במלחמתגםמהלכיואתותיעדחקרהאש,בממד

הכוחמחדשאורגןהימיםששתמלחמתבעקבותלאמאחור,נשארההארטילריההכיפורים.יום
אורגנילחלקשהפכואגדים,שלבמסגרתהארטילריאלאללחימה,שלההממשיתהתרומהמבחינת

אתכללאגדכלהמשוריינות.מהאוגדותאחתמכלההיסטורי.ובתיעודבתודעה

מהחטיבות,אינטגרליכחלקבעם-שפעלוהגדודיםיחידותשלמהלכיהןאתלתארננסהזהבמאמר

התומ"תיםוגדודימ"מ120המרגמותגדודיכגוןליחידותתרומתןואתהפעלתןדרךאתהארטילריה,

מרגמותגדודיצורפואליהםמ"מ.105פריסט""שלהשוניםבשלביםהקרבותולמהלכיהמתמרנות

מתנייעיםגדודיםובעיקרמ"מ160מתנייעותכבדותהדרום.בחזיתהכיפוריםיוםמלחמת

נשמרוחטיבותבמספרשונים.מסוגיםמ"מ155המתכנןשלבתודעתונטעההימיםששתמלחמת
תותחישלאוכבדותמרגמותשלעצמאייםגדודיםהמשוריין,הכוחכיהתחושהאתהישראליהצבאי

מ"מ.122שללהעיקריהפתרוןהואומתקדם,מתמרןהמסתער,
יורהא155D"D05-4תומ"ת

הארטילריהכוחיתרתנשמרהאלהגדודיםלצדשיעמדוהמבצעיותהבעיותלרובהיחידךכמעט
הפיקודיהתותחניםמפקדשלפיקודותחתםיזוכי-0בסיני

שלבאחריותוהכלליהמטהבעתודתלעיתיםאו
הראשי.התותחניםקצין

הטווח,ארוכתהארטילריהאורגנהאלהמ-יכוזים
ויחידותמ"מ155נגרריםגדודיםבעיקרשמנוום

יותרמאוחרשתוגם-ומ"מ,ו-122מ"מ130שלל
מ"מ.203/175טווחארוכימתנייעיםבתותחים

מטל"רי-הטיליתהארטילריהכאןנשמרהכןנמו

הימים.ששתבמלחמתשללשנלקחומ"מ,240
הכוחותמפקדתשלוהקמתהההתשהמלחמת

סדררובשללריכוזוהביאובסיניהמשוריינים
חזיתשלבמרחבהארטילריהשלהסדירהכוחות
מילואים.גדודיגםפעלוהסדירהכוחלצדהדרום.

ניריכמעטהתותחניםלחמוההתשהבמלחמת
שלמאודגדוליםארטילריהריכוזימולביומויום

הישראליתהארטילריהשלהקטןהסך"כהנוצרייך.
המצריתלארטילריהמענהלתתיכולתהוחוסר

טור"
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חילאתמסיביבאופןבמלחמהלשלבשחייבוהם
נגדמעופפת"כ"ארטילריההופעלזההאוויר.
מצרים.בעומקגםאךהקו,בקרבתמטרות

מלחמתערבבדרום,הארטילריהפריסת
הכיפוריםיום
גזרותלשתיהתעלהקוחולקהמלחמהערב

חטיבתיות:

אל"משלבפיקודובבלוזה,חטמ"רמפקדת1.

הגזרהעלאחראיתהייתהנוי,אלוש""פנחס

גדודיות:משנהגזרותלשתיחולקהזוהצפונית.

וצפונית,9הטנקיםמג"דבאחריות-דרומית

באחריות-המליחותאיזוראתבעיקרשכללה

במעוזים.החי"רמג"ד

מסוללותיואחתשפיפון""גד"בפרסזובגזרה

בכוננותנגרר)מ"מ)155נברון""תותחיארבעה-

לידהמ"מ120מרגמותפלגתועודב"בודפסט"ירי

עליורם""בתעוז%4-50סוללתחלופי,לתפעול

מרור","תעוזבקרבת%4-50וסוללתהביצותגבול

לקנטרה.מזרחית

שלבפיקודובטסה,14טנקיםחטיבתמפקדת2.
המרכזיתהגזרהעלפקדהרשף,אמנוןאל"מ

שלפיקודותחתאחתכלנתונותשהיווהדרומית,
טנקים.מג"ד

הייתה184,מג"דפיקדשעליההמרכזית,בגזרה

קנים4ובודרקון","הכבדמהגדודסוללהפרוסה

עכביש"."צירעליכישוף"'תעוזבקרבתמ"מ,175

נברון""סוללתרשף""גד"בפרסהדרומיתבגזרה

ב"פוליגון"סוללהמוסא,עיןבקרבתב"מבדד"

הגידי.במעברוסוללההמיתלהבציר

160מרגמותשתיהארץממרכזהגיעוב-6.10
עדל"מבדד".להיכנסמיועדותהיואשרמ"מ,

אחתמרגמהלעמדההוכנסההמלחמהלפתיחת

איזוראתבאשלהעסיקנועדוהמרגמותבלבד.

המזח.

פקודותקבוצתנערכההכיפוריםיוםבבוקר

מפקדתידרךובמהלכהסיני","אוגדתבמפקדת

ל"שובךלעבורכיצדמנדלר,אלם-טאלוףהאוגדה,

הופסקהתדרוךסיני.עלההגנהתוכנית-יונים"

מלחמהכיבהודעהדרוםפיקודמפקדעל-ידי

1800.בשעהלפרוץעלולה

להפעלתבכוננותלהימצאהורההפיקודאלוף

חטיבהלקדםמבלי1600בשעהיונים"שובך"

קטן")יוניםשובך"שכונהמהבמסגרת(עורפית

למהלכיבתגובהמצריתאשפתיחתלמנועמנתעל

צה"ל.

דעתואתהפיקודאלוףשינהיותרמאוחר

נועדהלפיכךיונים".שובך"פיעללהיערךוהחליט

הדרומית,לגזרהלנועהברזל"עקבות"חטיבת

לשטחלהתקדםנועדהלשריוןבית-הספרוחטיבת

לסוללההוראהניתנהבינתייםלטסה.מזרחיתכינוס

אייל","מתנייעיםרועם""תותחימגדודאחת

המרכזית.לגזרהמוביליםעללנועברפידים,שחנה

לחטיבותהאוגדהמפקדהורה1200בשעה

אייל""גדודוליתרתמיידית,לתזוזהמוכנותלהיות

לכיווןהכבישלאורךזחליםעללנועהוראהניתנה

איסמעילייה.

הסוללותשתיאתלקדםהדרישותלמרות

לסינישהגיעוהתותחנים,חילשלההדרכהמבסיס

שובך"פיעלאמורותהיוואשרבבוקר,שבתביום

מפקדהורההמרכזית,הגזרהאתלתפוסיונים"

לקדמן.ולאכעתודהלהשאירןהאוגדה

פרוסותשהיודרקון","מגדודמ"מ175סוללות2

ס-מת-ונפרסוצפוןלפיקודהועלובסיני,קבעדרך

לכן.קודםימיםמספרהגולן

בגזרתשנשארהארטילריהסד"כשלמעשהכך

-בלבדסוללות12מנהכולוובמרחבהתעלה

סוללתאחד,כלסוללותשלושבניגדודיםשלושה

חילשלההדרכהמבסיססוללותושתימ"מ175

לעמדות.כללנכנסושלאהתותחנים,

המלחמהבפתיחתהארטילריה
2השעהלפנידקות5החלההמצריתהמתקפה

אורךלכלמסיביתארטילריתבהרעשהבצהריים

להם.שממזרחהצמתיםועלהמעוזיםעל-התעלה

לכלהתעלהאתהמסתערהדרגצלח1424בשעה

הרעשהבחיפויצליחהגזרותכב-20אורכה

המערבית.בגדהיריממשטחינ"טויריארטילרית

סיני""אוגדתכוחותהיוהמתקפהבהיפתח

בתנועההיואייל""גד"בסולללותספיגה.בכוננות

שבקוקדמיותוסוללותהמרכזית,לגזרהמרפידים

נפגעו.ולאחלופיותלעמדותדילגו

החלהבאש,פתחושהמצריםלאחרדקותשלוש

על-ידינוהלהאשרהצה"לית,הארטילריהלירות

אל"מסיני","אוגדתשלארטילריהאגדמפקד

ארז.יעקב
המצריים,הצליחהמשטחילעברכווןהירי

תקיפות,עלמהמעוזיםדיווחיםלהגיעוכשהחלו

ךך
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סכנה",אש"למטרותבודדיםקניםלסיועםהופנו
סוללתהצליחה.משטחילעם-הירינמשךובמקביל
מטרות4עלירתהקנים4שלבסד"כמ"מה-175
שונות.

והבקרהמבוקרת,בלתיהייתההאשכלכמעט
תיקוניםעלמבוססתהייתהשבוצעההחלקית

המעוזים.ממפקדישנתקבלו

כאשרלעמדותיו,אייל""גד"בהגיעהערבבשעות
הארוכההדרךעקברבותמתקלותסובליםכליו

מבסיסהסוללותשרשראות.גביעלעלשעברו
רקכאשריותר,מאוחרלעמדותיהןהגיעוההדרכה

לידיבאולאהןשלמעשהכךתקינים,כלים2
בלחימה.ביטוי

התאורהבאשהכוחותנעזרואשיחידותבהעדר
הצה"ליתבהתקפהבלילה.הלחימהבמשךהמצרית

התאורהאשאיפשרהב-6.10קנטרההעירעל
המצרייםבכוחותלפגועהתעלהממערבשנורתה

הצולחים.
להעבירהמצריותהארמיותהמשיכוב-7.10
לגדההראשוןהאופרטיביהדרגשלדיוויזיות
100עםסיני""אוגדתעמדהומולןהמזרחית,

אתפתחהשבוהטנקיםממספרכשליש(טנקים
רקעמדוהמצריותהדיוויזיותמולהמלחמה).

צירביןמצומצמיםוגדודייםפלוגתייםאיגודים
ה-8.10ולקראתיוםבאותוהחת"ם.לצירהתעלה

הטנקיםעםושרוןברןאוגדותחפ"קילהגיעהחלו
הגיעוהארטילרייםהאגדיםחפ"קיהאוגדות.של

בהובלהשהעדיפותמאחרהארטילריה,קניללא
שהארטילריהבעודלטנקים,ניתנהמוביליםעל

מכךכתוצאהשרשראות.גביעלמהימ"חיםנעה
ארטילריסיועשביקשהמפקדהכלשבומצבנוצר

קנים.מאודמעטלרשותהקיבלהמהפיקוד

באוקטוברב-8הנגדהתקפת
מאותעלהנגדהתקפתתוכניתהתבססהבמקורה
ומרוכז,מסיביארטילריסיועועלטנקים

ממש,שלתגבורתוגברהלאעדייןהארטילריה

סיועלושאיןפעמיםשלושהתריעברןוהאלוף

לוהודיעהשלישיתהפנייהלאחררקארטילרי.

אךשרון,מאוגדתסיועשיקבלהפיקודאלוף

175סוללתרקשרוןאוגדתלרשותעמדולמעשה
טווח.קצרותמ"מ120מכמ"תוגדודמ"מ

התוקפתשהאוגדההייתה,הכלליתההערכה
עמדושלמעשהבעודמרוכז,ארטילרימסיוענהנית

מגדודסוללותשתיישירבסיוען-0אוגדתלרשות
מגד"כמ"מה-175סוללתכלליובסיועשפיפון""

סיועכלללאהנגדהתקפתהחלהבפועלדרקון"."

נירנתק'המחטיבת113גדודבהתקפתארטילרי.

אשרהפירדאן,גשרבאיזורהצהרייםאחריב'ביום

נורהלאיגורי,אסףסא"להמג"דנשבהבמהלכה
פעלושהכוחותהעובדהאחד.ארטילריפגזאפילו

שללכישלונהתרמהואוויריארטילריסיועללא

נשק.ובכליבנפשהכבדותולאבדותהנגדמתקפת

סיניבחזיתהמגננה
המילואיםיחידותלהגיעהחלובחודשה-9לקראת

נפרסוהאשיחידותרובהתעלה.בגזרתולהתפרס

מ-ן,אוגדתאגדשלהאשיחידותאגדיות.בפריסות

הצפוכיתבגזרההתפרסוגרניט,אל"משלבפיקודו

שלהאגדיחידותל"ספונטני".מאדים""צירבין

התפרסועקנין,אל"משלבפיקודושרון,אוגדת

אוגדתשלהאגדויחידותבמרכז,טסהצומתבאיזור
שבדרוםוהמיתלההגידיבמעבריהתפרסוסיני""

החזית.

הוקמהלגזרההאשיחידותלהגעתבמקביל

מפרץחוףאתשכללשלמה,במרחבסיועמפקדת

הכוחבמסגרתהוקמהנוספתסיועומפקדתסואץ,

הצפונית.הגזרהעלאחראישהיהמגן,קלמןשל

שפיפון""גדודהיוהסיועמפקדתשלפיקודהתחת

שלהמכמ"תוגדודיהסיוע)כמפקדשימשהמג"ד(

הצפוניתבמפקדהמ-ן.אוגדתשלהארטילריהאגד

מורכבשהיהארטילריכוח-אלי"כוח"אולתר
מכמ"תגדודימשנישנלקחומ"מ,120סוללותמ-2

נפרדים.

מ-ןאוגדותשלהאגדיםהיוימיםאותםבמהלך

באיזורהבלימהבקרבותביותרפעיליםושרון

ומצפוןשממזרחו"הברגה"מאדים""המעוזים
למעוזים.ובסיועמקומיותבתקריותלאיסמעילייה,

במרעומידחוףצורךהתגלההמצריהחי"רבבלימת

אוויר.רסיקתובתחמושתקירבה

באותוהתגלהסיני""אוגדתשלהדרומיבאגד

המצריתבהתקפהבתחמושת.חמורמחסורשלב

באיזורהחת"םוצירהמיתלהצירצומתעלב-9.10

עקבות"מח"טריכזבמהלכהאשרמורה,קרת

הוקצהההתקפה,מרכזלעם-חטיבתואתהברזל"
דיווחהמח"טההגנה.קרבלטובתארטילריסיוע

הארטילריה,שלוטובותמדויקותפגיעותעלאומנם

נאמרלדבריומאוד.דלההייתההיאלטענתואך

רך
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אוגדתשלהאגדמכךסבלבעיקרעזה.נ"סאששאתהמהאיתםתעשהפגזים,15לךיש"לו:
האשכמותעקבהמרכזית.בגזרהשפעלשרון,רוצה".

ולאורב-9.10צה"לשלהאשיחידותשירוהרבהדיוויזיהשלהגשרראשימולהבלימהבקרבות

מהימ"חיםהגיעושבההלקויההתחזוקהרמתנורתהוב"הברגה"ב"חמדיה"2דיוויזיהושל16

במנגנוניבעיותבשלבעיקר-רביםכליםהושבתוסייעב"הברגה"בקרבתחמושת.שלגדולהכמות

הירי.רגליתמצריתהתקפהבלםאשר430,לגדוד

הופעלההבלימה,קרבותחודשושבוה-14.10,עדגד"בובעיקרברן,אוגדתשלהאגדכלומשוריינת,

עקבהמגע.בקולכוחותבסיועבעיקרהארטילריהפגזים.1,000הקרבבמהלךירהאשר839,

האגדיםשלהפריסהעמדותביןהגדוליםהמרחקיםשלהאגדכלירהב"חמדיה"הבלימהבקרב

ה-175גדודיבעיקרהיריאתביצעוהקדמילקוטנקיםלגדודבסיועאגד"ל"מטרותשרוןאוגדת

סוללות).7הכולבסך(מ"משלההתקפהאתבלםזהגדוד600.מחטיבה405
ירי"עצור"פקודתמהפיקודנתקבלהב-10.10טנקים.60שהפעילההמצרית,14הטנקיםחטיבת

עלבתחמושת.מחסורעקבמ"מה-175בתותחיארטילרימארבהכין600חטיבהשלהסיועמפקד

במלחמהלירותקנהכלהיהאמורהתכנוןפיכך-שבהלנקודהכווןאשרהאגד,כלבאמצעות
ירהנברל-10.10עדואילופגזים,1,000בממוצעבזכותלטענתו,לעבור.המצריםינסו-מראשהעריך

ההוראהפגזים.800בממוצעמ"מ175קנהכלהמצרית.ההתקפהנשברההארטילריתהאשמכת
ללאזובתחמושתלהשתמשלאהייתהלאגדיםנוצלוהטווחקצרימ"מ120המרגמותגדודי

הפיקוד.אישורהמרגמותהמגע.קובקרבתהגנהקרבותבאותם

עיראקייםהאנטר""מטוסישניתקפוב-13.10לגדודיםשסייעהכיס",כ"ארטילרייתשימשו

פגיעהופגעועכביש""צירעלמ"מן57סוללתבלחימהרבותסייעומ"מה-120מרגמותולחטיבות.

הסוללהתחמושת.ובמשאיתבתומ"תישירהבקרבותוכןהמזרחיבשרטוןהקומנדומארבינגד
עדהושבתהנפצעו)ורביםנהרגו)4קשותשנפגעההביצות.אזוריובקרבתהצפוניתבגזרהאחרים

סוףהיורותהיחידותספגוהסיועהגשתכדיתוך

המלחמה.

AAtfXמט105תתימ

הדבחזיתצרפתמתוצרתמ
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מסוגוכתוצאהשנורופגזיםשלהגדולה
נפיץ(שימושנעשהשבוהתחמושת

סוללתהועמדהגםהכוחלרשותוזרחן).
בגזרתפרוסהשהייתהמ"מ,120

הגיעהשלההטווחיםושקשתמרש"ל,

מבעוק.בוואדיהלחימהלגזרת

4-109,ש"מ155תומרת
פעולהבעתיירוכבי')(

בצפוןשפעלהטיראנים"),"(השללטנקיחטיבת

חזיזית","מאדים","באזוריהמרכזיתהגזרה

כוחותשניב-14.10בלמהו"הברגה",זרקאור""
החטיבהו-18.2מדיוויזיותגדוליםמצריים

מגןכוחשלהסיועממפקדתבארטילריההסתייעה
המח"ט,לדבריברן.אוגדתשלמהאגדוביחידות

לעברהצה"ליתהארטילריהירתהגונן,אל"מ

מסתער.חי"רריכוזיועלמצרייםהתארגנותנקודות

הכולבסך(הרבההארטילריתהאשבזכותלטענתו,

התקפותונבלמונמנעופגזים)3,000זהבקרבנורו
רבות.מצריות

צנחניםכוחב-14.10בלםמבעוקואדיבגזרת

חטיבתאת46מגדודטנקיםוכוח202מגדוד

ב-0700נעההמצריתהחטיבההמצרית.3הטנקים

ערוכהכשהיאמבעוק,ואדידרךמורהקרתמאזור
מצוידחי"רלפניהןאשרטנקים,שדרותבשתי

לרשותארטילריה.סוללותומאחוריהןנ"טבכלי

סיני"."אוגדתמאגדאשיחידותעמדוהצה"ליהכוח

בגזרההארטילריהיחידותשלהגדולהמספר

משום(לרשותןשעמדההרבההתחמושתכמותוכן
זובגזרההייתהלאבחודשה-14שלפנישבימים
רבות.אבדותלאויבגרמוממש)שללחימה

מגדודתצפיותעל-ידישטווחההארטילריה,
רבים.ובנגמ"שיםרבותבמשאיותפגעההצנחנים,

מהכמותכתוצאהוהתפוצץבאשעלהרברק"ם

והצליחהלב"אבירי"מבצע
ה-14.10שלהבלימהלקרבותבמקביל

צה"לשלהארטילריהכוחותהחלו

שלהאגדהצליחה.לקרבלהתכונן

155גדודי2לשניים:חולקמ-ןאוגדת
ועברועכביש""בצומתהתפרסומ"מ

שרון,אוגדתשלהאגדפיקודתחת
155גדודי-האשיחידותשארואילו
נשארו-מ"מו-120מ"מ160מ"מ,

הסיועמפקדתשלפיקודהתחת

אתשהחליף(ששוןכוחשלהצפונית

מגן).אלוף
שרוןאוגדתשלהאגדבגזרתהתפרסובמקביל

כבדהסוללה%4-109,899גד"בעכביש""בציר
קטיושות(270מטל"ריםוגדודדרקון""מגד"כ

כךעלנוסףמרמת-הגולן.שהועברומ"מ),240

כבדמגדודסוללהשרוןאוגדתשללאגדהוכפפה

המטאורולוגיהמם-קיצאבחודשה-14בבוקר329.

אתלשפרסייעוהואהמלחמה,מתחילתהראשון
מפקדנתקלשבההעיקריתהבעיההאש.דיוק

הרבההארטילריהאתלפרוסכיצדהייתההאגד

מצומצמת,כהבגזרה
פיעל-התעלהלצליחתהארטילריתהתוכנית

על:התבססה-האגדמפקד

מ"מ)ו-160מ"מ)120המכמ"תגדודיהעם-תא.

600,חטיבהשללפיקודהשרוןאוגדתאגדשל
מזרחמכיווןהתקפהלבייםהייתהשמשימתה

השנייההארמייהכוחותאתלרתקכדילמערב

לכיווןבאשרהמצריםאתולהטעותלמקומם

העיקרי.המאמץשלההתקפה

כלליסיועלמתןהיחידותשארהקצאתב.

יחידותאתלתקוףהייתהשמשימתה14,לחטיבה

לאפשרכדיצפוןלכיווןמדרוםהשנייההארמייה
אתלצלוחלהתקדם,המילואיםצנחנילחטיבת

הגשר.ראשאתולכבושגומיבסירותהתעלה

לחטיבתישירסיועלמתןהאגדכלהקצאתג.

הגשר.ראשכיבושבשלבהצנחנים

ד4
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האשהופעלה14חטיבהשלהתנועהבמהלך
הקש"אעל-ידיהועתקהוהיאכמתוכנן,הארטילרית

צירעלתנועהכדיתוך79טנקיםגדודשל
לכסיקון"."

כוחותושל184טנקיםגדודשלהיתקלותעקב
טרטור-"בצומתאויבכוחותעםמהחטיבהנוספים

השתבשההסינית,החווהבקרבתלכסיקון"
לחלץהצורךהתעוררשכןהארטילרית,התוכנית

איזורהארטילריה.בסיועהתקועיםהכוחותאת

אתשחסמההארטילריה,באמצעותבודדהצומת
החילוץצפון.מכיווןלהתקפותלכסיקון""ציר

ואשנוספיםכוחותבזכותדמישלבסופוהתאפשר
בצומת.המצריםעמדותעלשנורתהארטילרית
דנישלהמילואיםצנחניחטיבתנעהבמקביל

כאשררצינית.בהתנגדותנתקלהלאהיאאךמט,
אתהמח"טהפעיללקקן","אתהצנחניםעברו

האגדכלהמערבית.הגדהלשיתוקהאשתוכנית
מטרותעלהרחוקההגדהלעברפגזיםאלפיירה

התבררבדיעבדמטרים.כ-300שלכוללברוחב
המערבית.בגדהכוחותהחזיקולאשהמצרים

אשהיורותהיחידותספגוהלחימהכדיתוך
ובהםהרוגים,ל-4גרמהאשרועזה,יעילהנ"ס

שיבשהבעיקרפצועים.לו-11המטל"ר,גדודמפקד

שהיאבכךהמתוכננתהאשתוכניתאתהנ"סאש

שהיוהירי,לעמדותתחמושתהכנסתעלהקשתה

המצרית.הארטילריהעל-ידימטווחות
שלהטנקיםחצוה-17.10ובמהלךב-16.10

647.גד"כעםיחדהתעלהאתארזחייםחטיבת
בלבדמינימלימעברלהתירהחליטהפיקודאלוף
הזרועבעל647לגד"כארטילריה.יחידותשל

אישורניתןברן,לאוגדתלסייעשיועדההארוכה,

ראשון.לעבור
מאיזורכבדלחץלהפעילהמצריםהחלובמקביל
צירולכיווןדרוםלכיווןהסיניתוהחווהמיסורי""
שפתחו600,וחטיבה14חטיבהו"טרטור".עכביש""

בערבב-16.10כבדות.אבדותסבלוהצירים,את
יאיריעוזישלהצנחניםלחטיבתפקודהניתנה

לפתוחולנסותברןאוגדתשלפיקודהתחתלעבור
הסינית.החווהבאיזורהציריםאת

דקותכ-50נדרשוקש"א,ללאשיצאולצנחנים,
והמח"ט,הסוללות,מאחתקישורקציןלהביאכדי

כיוקבעכךעללוותרהציעדוחק,הזמןכישחש

הפיקוד.ברשתהצנחניםכוחיזמיןהסיועאת

ירההמצרי,במערךהצנחניםשנתקלולאחר

שמח"טמכיווןבעומק,מטרותעלהארטילריהאגד

עקבכוחותינועלהארטילריהמיריחששהצנחנים
נוצרשעימםהמצרייםלכוחותהצנחניםכוחקרבת
המגע.

אתלטווחהצנחניםהתקשוקש"אבהעדר
עשןפגזיהעדרכךעלונוסףביעילות,הארטילריה
לאחררקחילוצם.עלמאודהקשהבסוללות
למפקדחם-פ-קאהודשלהטנקיםמגדודשהקש"א

האשהחלהמרדכי,יצחקהצנחנים,גדוד
האויב.עלביעילותליפולהארטילרית

להסייעוהצירים,אתפתחהם-ןשאוגדתבעת
סיוענתנומ"מהו-155המכמ"תגדודיהקנים.כל

מ"מה-175וסוללותהמטל"רגדודואילוקרוב,
הירילאחרהמצרי.המערךבעומקלמטרותירו

נראומאוד,ויעילמדויקשהיההמטל"ר,גדודשל
בורחים.מצרייםחי"רחייליהמוני

לגלותהמצריםהנראהככלהצליחוב-17.10
הטנקיםוחטיבתצה"ל,שלהעיקריהמאמץאת

הגשר.ראשלכיווןצפונהונעה3מארמייה7-62
הניעההמר,האגםמדרוס25חטיבהכשיצאה
מחטיבה182טנקיםגדודאתסיני""אוגדתלענן-ה

והפעילהמצריתהחטיבהבעורףפגעזהגדוד164.
הגדודקש"אשלה.המסייעהדרגנגדארטילריה

השיירהעלהארטילריהיריבעקבותכידיווח,
רבות.דלקותנראוהחטיבתית
אוגדתשללגזרההמצריתהחטיבהכשהגיעה

שהוכפףסיני","אוגדתשלהאגדעליהירהברן,
אשיצרניתצפופה.ארטילריתאשברן,לאוגדת
מ"פדרקון"."מגד"כסוללההייתהבמיוחדגדולה

נגדארטילרימארבוהפעילהכיןכפיר""מחטיבת
בוצר"."לכיווןשנעמצרירכב

חטיבתשלהחטיבתי)הסיועמפקד(המס"ח
ומנעהמצריתהחטיבהחפ"קאתטיווחנירנתק'ה
פיזרכןכמולקקן"."לעברצפונהלהתקדםממנה

החוףלאורךהתארגנותניסיוןכלארטילריתבאש
ל"לקקן".בוצר""ביןהגדול,המרהאגםשלהמזרחי
הכולבסךנורו25חטיבהשלהתקדמותהלבלימת
ארטילריה.פגזיכ-1,000

וכוחותהמילואיםצנחניחטיבתהמשיכובמקביל
בגדההגשרראשאתלהרחיבשרוןמאוגדתנוספים

ביחידותלפגועבניסיוןבעיקר-המערבית
הגשר.בראשפגעואשרהמצריות,הארטילריה

לעבררכובכוחעםשיצאצנחנים,גדודמפקד
הארטילריה,ביחידותלפגועמנתעלסרפאוםהכפר

ירימולמצריבמתחםעצמואתומצאבניווטטעה
הייתההמג"דתוכניתתותחים.שלישירבכינון

כןף"
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ולשתקהאיזורעלארטילריתאשמכתלהנחית

הטעותעקבאולםהטנקים,באשהעמדותאת

אךאש,להנחיתדקותכ-30הקש"אניסהבניווט
בסיוערקמהם.דרומהק"מכ-2.5נחתוהפגזים

המזרחיתמהגדהשנורתהמסיבית,ארטילריתאש

גדודחולץהחילוץ,כוחקש"אעל-ידיוהופעלה
הצנחנים.

אוגדתהחלהבחודשה-17שלהערבמשעותהחל

כברבחודשה-18ובבוקרהתעלה,אתלצלוחברן

מאוגדותטנקיםכ-170התעלהשלהמערביבצדהיו

לעברבעיקרלתקוףהחלהברןאוגדתושרון.ברן

ארטילריהיחידותצלחומ-ןאוגדתעםיחדמערב.

ובהוושרון,ברןאוגדותשלמהאגדיםמצומצמות

התעופהבשדהשהתפרסה%4-109,ה-מגדודסוללה
בדוור-סואר.

ששון""כוחקיבלופ-ןאוגדתשלהצליחהלאחר

הגזרהכלאתפיקודםתחתשלוהסיועומפקד

יחידותאתוכןהצליחהלאיזורעדוכמעטמהצפון

ברן.אוגדתשלהאגדשלהעורפיותהארטילריה
ה-תותחישלהתחמושתאזלהבחודשב-17

קניהוחלפוהתומ"תיםובכלבמחסנים,מ"מ175

שטווחמ"מ,203שלבקוטרלקניםמ"מה-175
יותר.קצרשלהםהירי

אוגדתהסתייעההמערביתבגדהלחימתהבמהלך

839בגדוד-יותרומאוחרל901-1-ה,בסוללתברן

היהלאמהקרבותגדולבחלקאולםמ"מ).)155

קנים.חוסרבשלמשמעותיהארטילריהסיוע

בגדההארטילריהשרובמכךנבעזהמחסור
שבגדהלכוחותלסייעהייתהשאמורההמזרחית,
שרון,אוגדתלכוחותשלבבאותוסייעההמערבית,

בקידוםועסקוהסיניתהחווהאיזוראתשטיהרו

הגלילים.גשר

לידיבאהמערביתבגדהבארטילריההמחסור

שלבאיזורנירנתקיהחטיבתשלבקרבותביטוי

אומנםאלהקרבותבמהלךו"ערל".חיפה""צומת

כיטענו,הקש"איםאולםארטילרית,אשהופעלה

בקנים.המחסורבשלמשמעותיהיהלאהירי

כוחזכהיותררבהבעוצמהארטילרילסיוע
פעלאשרלשריון,בית-הספרחטיבתשלהסיור
ארטילרילמארבנקלעהסיועכוחאורי"."באיזור

רבקניםמספרהמח"טקיבלחילוצוולצורךונ"ט,
אשרו"אורי",צח""אזורילעברירואשריותר,

היושהמטרותמאחרהמצרית.האשנורתהמהם

נוהללפיהסיועניתןהתקוע,הסיורלכוחקרובות

לכלמטר50שלתיקונים(קרובה"מטרה"של

היותר).

התפרסוהתעלהאתשצלחוהארטילריהיחידות

נ"סאשוספגודוור-סוארשדה-התעופהבאיזור

הרוגיםל-4וגרמה839בגדודפגעהאשריעילה,

באמבולנסישירותפגיעותבעקבותפצועיםלו-6
תחמושת.ובמשאית
הייתההאשיחידותנתקלושבהנוספתבעיה

מהגדהלהעבירההקשייםעקבבתחמושתמחסור

התעלה.שלהמערביתלגדההמזרחית
יחדהתעלהאתסיני""אוגדתצלחהב-19.10

אוגדתשלמהאגד872גדודועםהאגדחפ"קעם

האוגדהסוללות.2עתבאותהכלל872גדודשרון.

דרקון"."מגדודטווחארוכתבסוללההסתייעהגם

בסיועסיני""אוגדתקיבלההתעלהצליחתלאחר

בעודברן,אוגדתשלמהאגד839גדודאתישיר

נשארוסיני""מאוגדתהאגדשלהאשיחידותשאר

בבלימה.המזרחיתבגדה

עקבות"חטיבתנשלחההתעלהצליחתעםמייד
לדרום,מצפוןמקצרה""מתחםאתלכנושהם-זל"

מקצרה"."בדרוםנעהנירנתק'החטיבתבעוד

שהטנקיםשחשששומרון,דןהם-זל",עקבות"מח"ט

אתהפסיקכוחותינו,מאשלהיפגעעלוליםשלו

נירנתק'הלהתקפתבאשוסייעדרומההתנועה

טנקיםכב-60-50הכוחפגעבהסתערותמערבה.

עקבות"מחטיבת46גדודקש"אלטענתותותחים.

היהלאהארטילריה,אתהפעילאשרהברזל",

אמוריםשהיושהקניםמכיווןמשמעותי,הסיוע

התעלהאתלצלוחהספיקוטרםלכוחלסייע

לכוחשסייעההאשיחידתבעמדותיהם.ולהתפרס
מהגדהשירתהדרקון""מגד"כסוללההייתה

המזרחית.

עודהתעלהאתחצתהסיני""אוגדתאחרי

שרון.מאוגדת14חטיבההצהרייםלפניבשעות
לכבושהייתה14חטיבהשלהראשונהמשימתה

עלהעורףמןפתעבהתקפתאורחה""מתחםאת

מזרחיתהחקלאיהחיץעלבהשתלטותלהמשיךמנת

הארמייהשלההספקהבדרכיולפגועלווצפונית

המזרחית.בגדהפרוסהשהייתההשנייה,

436גד"ב-ארטילריהגדודישניסייעולחטיבה
הגד"כירהקרוב,סיוענתןהגד"בבעוד647.וגד"כ

שככבשלאחרהמתחם.בעומקמטרותלעבר

חי"רכוחותהחלובו,התבצרווהצנחניםהמתחם,

נבלמואלההסתערויותעליהם.להסתערמצריים
פגזישליריבאמצעותבעיקרהארטילריה,על-ידי

אוויר.רסיק
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מצריםממשלותובהסכמתהביטחוןמועצתבעיקרהארטילריההופעלהל-22.10ה-20.10בין
מדוברסואץ.לעירשמצפוןנ"מטיליםבסיסינגד

עודשתוכנןבנדיגו","מבצעשללפועלבהוצאתו
הדרום,בפיקודהתותחניםבמפקדתהמלחמהלפכי

באמצעותנ"מהטיליםסוללותבשיתוקושעסק
נוהלדרום,מת"פלדבריטווח.ארוכיתותחים
מאוגדתהאגדבאמצעותטיליםבסיסי8נגדהמבצע
היריכיאומר,דרוםמת"פדרקון"."וגדודסיני""

טיליםלשגרלחלוטיןמהםומנעבבסיסיםפגע
חילנהנהמכךכתוצאההאוויר.חילמטוסילעבר

בזירה.פעולהמחופשהאוויר
ארץ"במרחבהאוגדותתנועתנמשכהבמקביל

אתבלמהברןאוגדתומערב.דרוםכלפיגושן"
ממוכנתחטיבהשלהנגדהתקפת

שריוןבריכוזיופגעההמצרית18
סיני""אוגדתגניפה.ג'בלבאיזור

הדרוםבגזרהבהגנהנשארה
סואץ-קהיר.צירומולמזרחית

להתקדםהמשיכהשרוןאוגדת
החקלאיהחיץבתוךבאיטיות
משטחי-הרמפותעלוהשתלטה

התעלהשפתשעלהמצרייםהירי
בכוחותלפגועכדיאותםוניצלה-

המזרחית.שבגדהה-2הארמייה
הירימשטחיעלההשתלטות

על-נעשתהפוקסטרוט""במתחם
כבשהיוםבאור14.חטיבהידי

א"'פוקסטרוט"את14חטיבה
שירואשביחידותוהסתייעה

דרקון""גדוד(המזרחיתמהגדה

ומהגדה322(מכמ"תוגדוד
כוחות436(.גד"ב(המערבית
הרמפותעלהסתערוהחטיבה

200-שלכשבמרחקשלפניהם,

אשמסךאיתםיחדמתקדםמהםמטרים300
בזכותהאש,אתשהפעילהקש"אלדבריארטילרי.

שללחימההייתהלאהיעילההארטילריתהאש
ברח.המצריוהכוחממש,

פוקסטרוט"את14חטיבהכבשההלילהבשעות
ארטילרי.אשמסךהתקדמותהאתליווהושובב"',
והןהמזרחיתמהגדההןהאשנורתההפעםגם

חיילנפגעההסתערותבמהלךהמערבית.מהגדה
כוחותינו.שלקצר""מפגזצה"ל

לתוקפהלהיכנסעמדהה-22.10שלהערבבשעות
להחלטתבהתאםהמצריתבחזיתאשהפסקת

אינםהמצריםכיב-23.10,כשהתבררוישראל.
סיני""אוגדותהופעלוהאש,הפסקתאתמקיימים

השלישית.הארמייהשלכיתורהלהשלמתוברן
נמשכהולכןלהילחם,המצריםהוסיפוב-24.10
כיסילטיהורהדרוםפיקודשלהיבשתיתהפעילות

מדרום-תקפהסיני""אוגדתהמצריים.ההתנגדות
מחנותבאיזורהמצריהדיוויזיוניהמתחםאתמזרח

כיתוראתלהדקניסתהברןאוגדתואילועג'רוד,
שלפיסואץ,העירכיבושבאמצעות3הארמייה
מאורגנים.מכוחותריקההייתההערכה

עזה,בהתנגדותנתקלהעיראתלכבושהניסיון
העיר.במרכזנלכדלתוכהשפרצומהכוחותוחלק

..י....... ....... ג..((--44:4...)
ין:ק,-,::

ובכניסהלעיר

שניהכוחותאתליווובהיתקלות

הארטילריביריכבד.וגדודמ"מ155גדוד-גדודים

ומיידנפט,מיכלינפגעולעירהכניסהעםהראשון

כדי,הארטילריהיריאתלהפסיקהוראהניתנה

לתקיפה.יפריעלאשהעשן

נורוהעירבתוךשנלכדוצנחניםכוחותלפינוי
הכוחהמפונים.סביבלהטעיהארטילריהמטחי

לקת"קהודות-הסתייעהמשטרהבבנייןהלכוד

שיצרהצמודה,ארטילריתבהנחתה-לוצמודשהיה

שחילץהכוחוסביבהמשטרהסביבאש"ארגז"

תומ"תדילוגבתרגולתצוות

מתוצרתרועם""מ"מ155
ישראל

רגלית.עצמואת

''דד
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ברןאוגדתשלהאגדמפקדהעבירכךעלנוסף44-50ש,מ155תומ"תצוות

ומדפוךממערבפלגותשתיופרס11-109מעללתהתעלהבחזיתטרי

יותרמאוחרישיר.בכינוןהעירעללירותמנתעל

שתבצעבמטרהמ"מ203סוללתהאגדמפקדפרס
לתוקפהנכנסהשלבבאותואולםישיר,בכינוןירי

בכיבושהכישלוןהאגד,מפקדלדם-יהאש.הפסקת

וזאתמסיבית,ארטילריתהכנהמהעדרנבעסואץ

מצריים.כוחותכמעטאיןשבסואץההערכהלאור
ג'בלכיבושולאחרבסואץללחימהבמקביל

למרחבהוטסוסואץ,לעירמערביתדרומיתעתקה,
לחסוםמנתעלאוויריבילין201-4מ"מ105תותחי

סואץ-קהיר.ציראתבאש

במלחמההארטילריהקישור
ארוכותארטילריותתצפיותמוקמוהמלחמהערב

מאוישים,הלאבמעוזיםחלקן-במעוזיםטווח

בתעוזיםמוקמוטווחארוכותתצפיותוארבע

החת"ם.צירבקרבת

התצפיותנכנסוהמצרית,המתקפהכשנפתחה

שהתכוננוהשריון,ופלוגותלתוכם,המעוזיםשבין

חוליותאתעימןלקחוהתעוזים,מןלתנועה
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הטווח.ארוכותהתצפית

נורתההתצפיות,מערךבוטלשלמעשהמאחר
ללאכמעטהמצריתהפריצהבשלבהארטילריה

עלהמבוססתמועטה,אשבקרתאש.בקרת
עםהמעוזים.מפקדיעל-ידינעשתהתיקונים,

אשהופעלההתעלהלעברהשריוןכוחותתנועת
במדידתשהתקשווהקת"קים,הקש"איםעל-ידי

שלבטכניקהנעשההטיווחעיקרובבקרה.טווח
המטרה.עםעיןקשרחוסרהמאפיינתגשש",פזר"

מתוךהקציניםעלהתבססהארטילריהקישור
למפקדימונוהגדודיםמפקדיהארטילריה.גדודי

שימשוהסוללותומפקדיהחטיבות,שלהסיוע

מערךשבומצבהיהמסוימיםבמקריםכקש"אים.

בצפון.פועלהגדודבעודדרום,בחזיתעבדהקישור

קישורהיהלאהמסתייעותשליחידותהעובדה

מיל')(אל"מהארטילריה.בהפעלתפגעהאורגני

ותיפקדאייל""בגדודמסו"לשהיהקיקי,בןיעקב

כשהגיעכיהמלחמה,לאחרסיפר79,גדודכקש"א

אךפקודות,לקבוצתהמג"דיצאהטנקים,לגדוד

אליו".יצטרףשהקש"אצורךאין"כיאמר

דהיינואורגני,היהלאלמסתייעשהקישורמאחר

אומנולאואפילושריון,אנשיהיולאהקש"אים

נעוהםרביםבמקריםהרישריון,בצוותלהשתלב

כללבדרךהשריון,כוחותמאחורירבבמרחק
על-הארטילריההופעלהמכךכתוצאהבזחל"מים.

הקישור.קציניעל-ידיולאהכוחותמפקדיידי

נעשתההקישורעל-ידיהאשהפעלתעיקר
נעזריםהאשכשמפעיליק"מ,5-1שלבטווחים

מסוימות,ביחידותובמצפנים.7%30שדהבמשקפת

משקפתהורכבההקמ"ןנגמ"שגביעלשבהן

אתלטווחכדיהקישורקציניבהנעזרו20%120,

קלים,ממטוסיםארטילריותתצפיותהאש.

הופעלושלאכמעטבמרחב,לפעולהיושאמורות

מוגןבאיזורבטיסהכרוכהשהייתההסכנהבשל
טילים.

הפוטנציאלמלואנוצללאכילקבוע,ניתןלמעשה

הגדודיםמפקדיברמתהקישור.בקציניהטמון

שניתן"שולי,כדם-הארטילריהנתפסהוהחטיבות

קצינינשארורביםבמקריםבלעדיו".להסתדר

פועליםהמסתעריםהכוחותבעודמאחור,הקישור

הופעלהשבהםבמקריםארטילרי.סיועללא
תוכניתהייתהלאהמזרחית,בגדההארטילריה

הקישור.על-ידישהופעלהמסודרת,אש

בגדההראשוניםהלחימהבימישנצברהניסיון
המערביתבגדהבלחימהביטוילידיבאהמזרחית

תוךהסתערוהשריוןכשכוחותסואץ,תעלתשל

תוכניתעל-פישהופעלצמוד,ארטילריסיועקבלת

מראש.ומתוכננתמסודרתאש

פינום
זרועשלההפעלהדרךאתלתארניסינובמאמר

הקרדיטהלחימה.במהלךהמרכזיתהיבשתיתהאש
פגעהלחימהבתחילתהשריוןלכוחשניתןהרחב

שבאנושא-הארטילריההפעלתביכולתישירות
ה-8שלהנגדבהתקפתחומרתובמלואלביטוי

באוקטובר.
חדרההאשיחידותהגעתועםהמגננהבמשך
בין-הארטילריהשלחשיבותההמפקדיםלתודעת
התודעהה"סאגרים".מפעיליכגדכפתרוןגםהשאר
מרוכזתלהפעלההביאושהצטם-הניסיוןעםביחד

יעילולמיצויהצליחהבקרבהאששלומסיבית
כסיועהתעלהצידימשניהארטילריהשליותר

הקולייצובוכןבמערבההמתקדמיםלכוחות
במזרח.הכוחותשלמקומיותולהתקפות
שלהארטילריהשהפיקהמהלקחיםאחדים

במלחמותיושמוהכיפוריםיוםבמלחמתצה"ל
)מכן.שלאחרבשניםשנוהלוובמבצעים

ש
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מדיניותבתחוםוהנחיותעקרונות
השוטףהביטחון

שלוםזכיד"ר
בצלמדיניות"DI)Wע',"היאהשוטףהביטחוןבתחוםהפעילותפוליטית.שיטענוכאלהשיהיוהנההמתוןלצאתע('ז"
מפעי(שאתההגמי(שמדיניותנגדד,

נגד

משהזן"מדיניות-מחלוקתהאויבשלהמגמההתשה.מלחמתשלסוגבעצם

1949-ישרששלששף"וביכולתהרצוןבכוחלפגועדבר,שלבעיקרוהיא,אופציהזולמלחמה.להביאעלולההשניהצד

'אם(הממשיתבעוצמתךדווקאולאושלךהעמידהולהזכירלזכורעליךאבלאפשרית.בהחלט

כזאת).פגיעהכלבברכהיקדםכמובןהואכילהביאיכולהגמולממדיניותהימנעותשגם
אלאזהרה:מעיןמשתמעתזוקביעהמתוך2.מביאאחרותרבותועודזאתעצהלמלחמה".

מספריםהמציגיםסטטיסטיים,מנתוביםתתרשםהגמולמדיניותעלשספרושלום,זכיד"ר

ושלנגדךהנערכתהפעילותהיקףשלודיאגרמותבהוצאתלאוריצאה-50בשנותישראלש(
ונזקפציעותאדם,חייאובדןמבחינתתוצאותיהמעדנות//*"

בדרךמובאיםכאלהסטטיסטייםנתוניםלרכוש.
האיוםואתהתופעהשלחומרתהאתלגמדכדיכלל

בה.הגלום

תבוא

להטעותעלולההסטטיסטיקהכמהערלרעתכרי
ענבי"מבצעהרחוק.העם-לעם-להרחיקחייבאינךהיישובהנהגתאתהעסיקושוטףביטחוןשלבעיות

מצוינת:דוגמאהואשעברה,בשנהשנערךזעם",והחריפוהלכוהןאולםהעצמאות,מלחמתלפניעוד
ובעיקר-הגלילאצבעעלשנחתוהקטיושותמאותה-50שנותאתהמדינה.קוםלאחררבהבמידה
בנפש.לפגיעותגרמושלאכמעט-קריית-שמונהעלאלהבעיותעםלהתמודדמגווניםניסיונותאיפיינו

ראשלהקללנולגרוםזועובדהצריכההאםאךהביטחוןבעיותשלאיפיונןסביבמחלוקותוכן
עלהטיליםירישיוצרהאסטרטגיהאיוםבחומרתלהתמודדהמתאימיםהאמצעיםובשאלתהשוטף
לארשי1מדינתאיתן.

ש-בעובדהלהיזכרשלאיכוליםאיננוכךאגבה-בשנותבעיקר-זהבתחוםשהצטברהניסיון

ישראללעברמעיראקשגורוה"סקאד",טילי39עקרונותמספרלנסחמאפשר-לאחריהןגםאך50,
מועטותלפגיעותגרמוהמפרץ,מלחמתבמהלךהשוטף.הביטחוןבעיותשלאופייןלהבנתיסוד

ביןגדולפערבהכרחנוצרזהבמקרהגםבנפש.ובראשונהבראשכמובן,תקפים,אלהעקרונות

האיום.חומרתלביןהסטטיסטייםהנתוניםשאחדיםמאודייתכןאולםהישראלי.בהקשר

הסטטיסטייםהנתוניםשלהאופטיתהאשליהמדינותשלשוטףביטחוןלבעיותגםישימיםמהם

העיקריותהעובדותרקעעלכללבדרךנוצרתאחרות.
הבאות:הנחיות,שלבצורההעקרונותאתלנסחבחרתי
כללבדרךנעשיתהשוטףהביטחוןפעילותא.בעיותעםבהתמודדותהעוסקיםלאלההמיועדות
n>lYDמכלהנובעתהפגיעהנמוך.בפרופילבחקרהעוסקיםלאלהגםואוליהשוטף,הביטחון
תחושהונותנתושוליתזעירהנראיתכלשעצמהמתוךהשוטף,הביטחוןמדיניותבתחוםסוגיות
תחושהאיןלנפגענורא".לאגםאבלנעים,לא"שלהעקרונות.הבנתעליקלכזהשניסוחהנחה

נגדו,הנערכותהפעולותנוכחמתערערקיומושעצם
חומרתאתלמזערנוטההפסיכולוגיוהמנגנון

הפגיעה.והאיוםהשוטףהביטחוןבעיותשלאופיין

ישהשוטףהביטחוןבתחוםלאירועאירועביןב.בהןהגלום

שקטשל-ממושךלעיתים-זמןפרקכללבדרךבראשהיאהשוטףהביטחוןשבעייתלדעתעליך1.
שהואבכךמשמעותיתפקידממלאהזמןיחסי.ופסיכולוגית-פסיכולוגית-חברתיתובראשונה
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הקודמותהפגיעותאתיעילהבצורהמשכיח
הבאה.לפגיעהעדמהןלהתאוששלךומאפשר

כךוביןכךביןגוביםהמודרניתבחברההחייםג.
ותאונותדרכיםתאונותוברכוש.בנפשקורבנות
וכו'אקולוגייםואסונותתעופהאסונותעבודה,

המודרני.האדםשלמחייונפרדבלתילחלקהפכו
הביטחוןפעולותשלקורבנותיהןצירוףעל-ידי

המודרנייםהחייםשלהקורבנותכללסךהשוטף
הגבולעלוהתקריותהטרורתופעתאתהופכים
הולךמכךכתוצאהכביכול.נסבלת","יותרלהרבה
בפעולותהגלוםהאיוםהציבורבעיניונשחק

האויב.שמנהלהזעירותההטרדה

השוטףהביטחוןבתחוםשאיוםעוד,לזכורעליך3.
גםנגדך.אלימהבפעילותלהתבטאחייבאינו

סיכוןמבחינתךלהיותעלולהאלימהלאפעילות
ללכתשלאלהישמרעליךלכןמדיני-אסטרטגי.

שולל.אותךלהוליךשיכוליםמושגים,אחרישבי
הראשונותבשניםובעיקר-ה-50בשנותלמשל,
שזכתההתופעהבלטה-העצמאותמלחמתשלאחר
בכניסההיהמדוברהתמימה".ההסתננות"לכינוי
ערבים,שלישראלמדינתלתחומיחוקיתבלתי
כללבדרךהייתהזוהסתננות1948.פליטיבעיקר

ולאכלכליותמסיבותלרובנעשתהאלימה,לא
מתמיכתהמקריםברובנהנתהלאפוליטיות,
נשיםגםקרובותלעיתיםוכללההשכנותהמדינות
וילדים.

פעילותגםכיצדממחישההתמימה"ההסתננות"
אשליהליצורעלולהביסודהאלימהבלתישהיא

מדינתבה.הטמוןהאיוםחומרתלגביאופטית
בעתידגםלהיתקלועלולה-בעברנתקלהישראל

שמהרבהלהביןחשובנגדה.פעילותשלכזהבסוג-
בבחינתהואתמימה""פעילותשלכזהסוגבחינות
פעילותמאשריותר,אףואוליפחות,לאחמוראיום

התמימה"ההסתננות"שלהנזקיםרשימתאלימה.
זו:טענההיטבממחישה

כוחותעלמאודהקשתההתמימה"ההסתננות"א.
הרבהפרדוקסליבאורחנגדה.להיערךהביטחון

כוחנגדמאשראליםכוחנגדלהילחםקליותר
בפעילותילדיםושלנשיםשלשיתופםאלים.לא

לחימה,מוסרשלקשותבעיותהעלתהזומעין
שלבהקשררבהבמידהמהןפטורהיהשצה"ל

השוטף.הביטחוןבתחוםהאלימההפעילות
ישראלבפניהעמידההתמימה"ההסתננות"ב.

שביתתקווישלהתקפותבתחוםחמורותסכנות
לאחרקצרזמןכידוע,שלה.הקבעכגבולותהנשק

מדינותכיהתבררהנשקשביתתהסכמישנחתמו

אתמקבלותאינן-המעצמותגםולמעשה-ערב
מדינתשלהקבעכגבולותהנשקשביתתקווי

ושובשובישראלנתבעהזהרקעעלישראל.
הנשקשביתתמגבולותשונותלנסיגותלהסכים
הערבי.העולםעםכלשהולהסדרבתמורה

הטיעון,אתבהכרחהעלתההתמימה"ההסתננות"
לשלוטהכיבלאומסוגלתאינהישראלמדינתכי

הסכמיפיעלבתחומההכלוליםהשטחיםבכל
רבהבמידהלערערכדיבכךהיהשביתת-הנשק.

ומשפטיתמעשית-מלאהלריבונותתביעתהאת
שטחיה.כלעל-
דמוגרפיתבעיהיצרהגםהתמימה"ההסתננות"ג.

באותההייתהישראלשמדינתלזכורצריךקשה.
מהמדינותבערביםוהצפתהאוכלוסין,דלילתעת

יציבותואתלסכןהעלולכגורםנתפסההשכנות
נותרשבארץגםמה-במדינההיהודיהרובשל

שמנהגדול,ערבימיעוטהעצמאותמלחמתלאחר
נפש.אלףמ-100יותר

ערבמדינותאחריות
הביטחוןבתחוםלפעילותוהמקורותהסיבות

שאיפותשנאה,מגוונים:להיותיכוליםהשוטף
הואאלהבסוגיותהדיוןפוליטיים.צרכיםנקם,
להתמודדשאמורכמילחוקרים.ענייןדם-שלבסופו
לזכורעליךשוטףביטחוןשלבעיותעםבפועל

לפעולותוהפיכתןתחושותשלהפועלאלשההוצאה
אינןובאינטנסיביותמתמשךבאורחנגדךעוינות
ישירים-ובתמיכהבסיועאלאלהתבצעיכולות

רביממסדייםפוליטייםגורמיםשל-ועקיפים
לפיכך:השכנות.במדינותעוצמה

שללביצועןהעיקריתהאשמהשאתלדעתעליך1.
מדינהעלמקרהבבללהטילישכאלהפעולות
המבצעים.עלולאנגדךפועלים-ובחסותה-שממנה
הפועליםהגופיםכאשרגםלהישמר,חייבזהעיקרון
ובעונהבעתופוליטיצבאיאופיבעליהםנגדך
שממנהשהמדינה,לךידועכאשרוגםאחת,

באורחבהםתומכתאינהפעולותיהם,מתבצעות
מדינהעלאשמההטלתאיורצוף.מקיףממסדי
עםביעילותלהתמודדהיכולתאתממךתשלול

התופעה.
שממנהשהמדינה,הנחהמתוךלצאתעליך2.

השוטף,הביטחוןבתחוםהפעילותנגדךמופעלת
זובפעילותהגלוםהאיוםעםלהתמודדיכולה
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אנשיהסיבות:כמהלכךישממך.טוביותרהרבה

להישהפועלות",הנפשות"אתהיטבמכירים
שוםלהאין-לךובניגודעליהם,טובמודיעין

המדינהשלפעולותיההמוסרי.בתחוםעכבות

ה"ניו-שלהראשוןלעמודיגיעולאלעולםהשכנה

שללכינוסהיביאולאפעםואףטיימס",יורק

הביטחון.מועצת

נגדךפועליםשמתוכןהמדינותכילהניחעליך3.

לפעילותמאחריותלהתחמקכדימאמץכליעשו

אתלמנועזוהתחמקותמיועדתכללבדרךזו.

עליךזובמסגרתנגדן.גמולפעולותשלהסיכון

שהיאתטעןהמדינותמןאחתשכללכך,לצפות

פעילותלמנועכדייכולה"שהיאמהכל"עושה

בקלותתתפתהאלהשוטף.הביטחוןבתחוםנגדך

אלה.מעיןלהצהרותלהאמיןמדירבה

שאפשר"מהכללעשות"המושגכילהביןעליך

פעולותשלרחבמגווןבתוכולכלולויכולנזילהוא

השכנותהמדינותדמה.פעולותושלאמיתיות

כליובהעדרהרמייה,מלאכתאתהיטבמכירות

אותךלהטעותיכולתןאצלןתלוייםבלתיביקורת

אוכלאיך"עצמך:אתתשאלאםביותר.גדולה

עושהאכןהשנישהצדומקרה,מקרהבכללדעת

עצתינגדי?"פעילותלמנועכדייכולשהואמהכל

בסוגיההמידהעליתרתתפתלואלתתפלפלאללך:

כאשריקרה,זהשכאשרלך,להבטיחיכולאניזו.

הפועליםנגדמאודהבכללפעולתחליטשכנהמדינה

שוועתםשכןכך,עללדעתשלאתוכללאנגדך,

השמיימה.תעלהנגדםשפועליםאלהשל

עםמסכימיםשאינםשאלהבחשבוןלקחתעליך

שלך,הקואתמביניםשאינםאלהאושלך,הקו

הקובעיצובשותפושלאמשוםשנפגעואלהאו

פוליטיים,יעדיםלךשאיןנגדך,יטענושלךהפוליטי

מעלצבאייםשיקוליםומעמידנגררושאתה

זהמכך.להתרגשצורךאיןפוליטיים.לשיקולים

הפוליטי.המשחקמכלליחלק

ומדיניותךתגובותיךשהשלכותבנפשךתדמהאל3.

בלבד.זוברמהנשארותהשוטףהביטחוןברמת

אשכוללויהממשלהראש
רביןיצחקוהרמטכ"ל

סוריתהפגזהנזקיסוקרים

7.4.67בגדות.

והשלכותיהמאפייניהתגמול,מדיניות

למדיניותחלופותשישלהאמיןתתפתהאל1.

אלטרנטיבה.שוםלכךאיןהעקרוניתברמהגמול.

קוםמאזניצחת:אחתעובדהשקיימתתמידזכור

ענבי"ועדשחור"nrf~דרךמתל-מוטילה-המדינה

אבלומגוונות,שונותממשלותונפלוקמו-זעם"

לבעייתאחרפתרוןמצאהלאעודמהןאחתאף

עלהיקף,עללהתווכחאפשרהשוטף.הביטחון

היאהבלגההעיקרון.עללאאךתכיפות,עלעיתוי,

ברמהבלבד.זמניתולכןטקטית,אופציה

תחליף.שוםהגמוללמדיניותאיןהאסטרטגית

שיקוליםלהעמידצריכהשוטףביטחוןמדיניות2.

שמטרותכיווןצבאיים,לשיקוליםמעלפוליטיים

מדינייםבמונחיםתמידמוגדרותמדינהשלהעל

אבלצרים.צבאייםבמונחיםולאאסטרטגיים

צן~
ם

ו,--1;*
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אתובוחניםעליךמסתכליםשמסביבהיטבזכור

בשבעהשוטףהביטחוןמדיניותבתחוםהתנהגותך

אתרבהבמידהקובעיםזהבסיסועלעיניים,

האסטרטגית.ברמהגםכלפיךההתנהגות

לפתורתוכללאשלעולםהנחהמתוךשתצארצוי4.
גםבלבד,הגנהבאמצעישוטףביטחוןשלבעיות

ביותר.מתוחכמותטכנולוגיותלרשותךיעמדואם

להתקפה.הגנהאמצעיביןלשלבתצטרךתמיד

הביטחוןבפעילותההתקפהשמרכיבלזכורעליך5.

ענישהאחרתאוזובמידהלבטאחייבהשוטף

התמודדותשלממשיתאופציהלךאיןקולקטיבית.

מתמדתפגיעהבאמצעותהשוטףהביטחוןבעיותעם

נקודה.במטרותומתמשכת

נגדךפועלהשנישהצדהנחהמתוךלצאתעליך6.

גבוההכללובדרך-פחותהלאמוטיווציהברמת

פוזיטיבית,מטרהלהשיגרוצההואמשלך.-יותר

רוצהאתהואילונפשו,בכלבהמאמיןשהוא

לעשותחייבאתהלפיכךקיים.מצבעללשמור

הנחותההמוטיווציהרמתאתלאזןעליוןמאמץ

שאתההפעילותשלגבוההתיחכוםברמתשלך
הפועל.אלמוציא

למסקנה,אותךלהביאעשויההיסטוריהניסיון7.

אפקטכללבדרךמשיגהאזרחייםביעדיםפגיעהכי
במדינההמשטרעלגדוליותרהרבההרתעתי

מאודייתכןצבאיים.ביעדיםמפגיעההשכנה
נגדך,הפעילותאתמאודעדתצמצםכזושפגיעה
לצאתמהכורחלהימנעלךתאפשראףואולי

האחר.הצדנגדנרחבבהיקףמלחמתיתלפעילות

הערכיםשמערכתבעובדהלהכירעליךזאתלמרות

והבינלאומיותהפנימיותהפוליטיותוהנסיבותשלך

לךמאפשרותתמידלאפועלאתהשבמסגרתן
זמן.לאורךשלאובוודאי-זומעיןאופציה

הביטחוןמדיניותכאילוטיעוןלקבללךאל8.

משוםרקנכשלה,הפועלאלמוציאשאתההשוטף
מתמשכותפעולותלמנועמצליחהאינהשהיא

אינהזומדיניותשליעילותהדם-שלבסופונגדך.

פעולותמונעתהיאאםהשאלהבסיסעלנקבעת

היקףהיהמההשאלהבסיסעלאלאנגדך,נוספות

נקטתאילמלאאופיההיהומהנגדךהפעילות
גמול.שלמדיניות

שיטענוכאלהשיהיוהנחהמתוךלצאתעליך9.

השניהצדנגדמפעילשאתההגמולשמדיניותנגדך,

אפשרית.בהחלטאופציהזולמלחמה.להביאעלולה

ממדיניותהימנעותשגםולהזכירלזכורעליךאבל

קובעיםאיןכאשרלמלחמה.להביאיכולהגמול

השנילצדאיןפרוץ,והכולברורים,משחקכללי

שלך.האדומיםהקוויםמהםלדעתאפשרותשום

הימנעותשדווקאגדולהסכנהישכזהבמצב

למלחמה.המצבאתתדרדרגמולמפעולות

שלאבוודאי-להתחייבתתפתהאללעולם10.
להפסקהיביאוומדיניותךשפעולותיך-בפומבי

השוטף.הביטחוןבתחוםנגדךהפעילותשלמוחלטת
לצמצוםלקוותרקיכולאתהריאליסט.היה

המוחלט.לחיסולהלא-הפעילות

ורקאךאותךתשפוטלאשההיסטוריהזכור11.

עלאומרשאתהמהפיעלגםאלאמעשיך,פיעל
לנקוטיכולאתהנכונההסברהבאמצעותמעשיך.
השוטףהביטחוןבתחוםלמדיתוקפניתמדיניות
מתון.מדינאישלדימוילעצמךליצורועדיין

בפינה.לךמחכיםשההיסטוריוניםזכורולבסוף,12.

בטוחאינךאםאומר.שאתהמהעלהיטבחשוב

ואתההיסטורי,מוסריבמבחןיעמודשזה
2שתשתוק.מוטב-לעצמךזאתלהרשותיכול

ש
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העורף-הוא"*עורףקשהעםוהנה"
הישראליתהלאומיהביטחוןבתפיסת

אבי**ביצורסא"ל

בדרךלהיעשותצרינההעורףההיערנות
העורףהגנתשלצורדהיתכןוחסכונית,יעילה
וההרתעהההתקפהיכולתאתלהגבירכדאי
רביםמשאביםלהשקיעמאשרצה"לשל

1האזרחית".ההגנהבמערכות

ומגמיתאמצעיהעלהטוטליתהמלחמה"
העורף.שליעילארגוןמחייבתשבהההשמדה

לאהואאדמאוד,התחזקהצבאינוחנו
העורףהעורף.אתנארגןלאאםיספיק
שירותיוהקמתלצה"ל,משענתהםוהג"א
ארגוןבתוךחשובדרךציוןמהווההג"א

2הישראלית".הביטחוןמערכת

החברהעלמשפיעותהלאומיהביטחוןבעיות
פיזיים.-והןערכייםהן-רביםבתחומיםהישראלית

בכמותובראשונהבראשמדוברפיזיתמבחינה
לשמירההישראליתהחברהשמקצההמשאבים

הלאומי,מהתוצרלשלישרבעביןביטחונה:על
העבודה,"מכוחוכרבעהלאומימתקציבכמחצית

משאביבביטחוןרביםאזרחיםמשקיעיםכןכמו
מקומובשלםיאולימה.5שירותבאמצעות-זמן

הישראליתבחם-ההלאומיהביטחוןשלהדומיננטי

םינוש.6מאספקטיםרביםלמחקריםזכההוא

הםהמרכזייםמהאספקטיםשניים
והחברתי.האסטרטגי-צבאי

מהאספקטהלאומיהביטחוןחוקרי
אתהדוקטרינות,אתבחנוהאסטרטגי-צבאי

שיטתאתהצבא,מבנהאתהצבאיים,התכנונים
וכו'.7הלוחמהשיטותאתתפעולו,

בוחניםהחברתימההיבטהזההנושאחוקרי

בחברהזהובכלל-חברהבכלההסדריםאת
לצורכיומשאביםאדםכוחלגיוס-הישראלית
המערכתביןהגומליןיחסיואתהלאומיהביטחון
זהאחרוןבהיבטהביטחונית.למערכתהחברתית

זה.מאמריתמקד
מדינתאתהגדירואחדיםחברהמדעיאנשי
במדים"כ"אומהלאסוול),(מבצר"כ"מדינתישראל

קסרקטין"שלוכ"דמוקרטיהוהנטינגטון)רפפורט(
באימרהביטוילידיבאהזוגישההנטינגטון).(

צבא,העםכל"-המדינהראשיתמימיהידועה
צריכההעורףהגנתזוגישהלפיחזית".הארץוכל

המדינה.שלהעדיפויותסולםבראשלהיותהייתה

שקרה.מהלאזהבפועלאולם
גרמואכןישראלשלהקשותהביטחוןבעיות

בחברהייחודיתפקידממלאשצה"ללכך
שלהעמוקהמעורבותולמרותאךהישראלית.

מסוגיותהחל-מובהקיםאזרחייםבתחומיםהצבא
בנושאיוכלהשלוםעלנושא-ומתןשלמרינירוו

עליונותשוררתשבהמדינההיאישראל-חינוך
זופניעלהאזרחיתהמערכתשלעורריןללא

ציותמצייתהצבאאחרות:ובמיליםהצבאית.
להמליץ,יכולהואהאורחיה.למערכתמוחלט
עובקל.8לאאךלייעץ,ואףלשכנעלנסות

תקציבעלהדיוניםהיאזולטענהטובההוכחה
לצבא,מהותיכהשהואזה,נושאאפילוהביטחון.

יתרהאזרחית.המערכתעל-ידיבלעדיבאופןנקבע
במידהלצבאמכתיבהאףהאזרחיתהמערכתכן,על

עליוכופהדהיינושלו,העדיפויותסדריאתגדולה
שנה.מדילוהניתנתהתקציבעוגתאתלחלקכיצד

האזרחיתהמערכתאתלראותישזומסיבה
נמצאהעורףעלההגנהשנושאלכךאחראית
באמתהיינואילותויופידעה.9סולםבתחתית

שלתפיסתולפיקסרקטין"שלדמוקרטיה"
וקובעיםשונהבדרךנוהגיםהיינואוליהנטינגטון,"

שלנוהעדיפויותסולםפ-אשניצבתהעורףהגנתכי
משאבים.יותרהרבהלהומקצים

הרסבאמצעותמדינהלהכניעניתןכיהרעיון
משמעותקיבלהואאךחדש,אינוכמובןשלההעורף
הטכנולוגיהשלהתפתחותהבעקבותלחלוטיןחדשה

והטילהמטוסהמצאתה-20.במאההצבאית
מאפשריםוהגרעיניהביולוגיהכימי,הנשקופיתוח

נגדוהןהחזיתנגדהןהשמדהמלחמתכיוםלנהל
העורף.

העורףנגדהמלחמהשלהראשוןהמודרניהנביא
בשנותכברשגרסנ,יקלטיאה1דואהגיוליוהוא

ליבןשמות("

במקהנ"ר;ביצוריםרעין**

המדינהלמדעידוקטורנט
מאמרמ--אילן.באונים-סיטת

לעוידתמהמשאחלקהואזה
המחברשכותבהדוקטורט
הגומליןיחסי"הואושנושאה

בשניםלצה"להעורףבין
והשלכותיהם1973-1948

העתיד".עלהאסטרטגיות
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העתידמלחמותאתכיהזאת,המאהשלה-30

אסטרטגיותהפצצותבאמצעותלנצחיהיהניתן

אתלמוטטגרמניהשלמאמציהכישלוןהעורף.של
העורףעלאסטרטגיותהפצצותבאמצעותהינטי-0

להכניעהם-יתבעלותשלהמאמץוכישלוןהאזרחי,

עריהשלשיטתיתהחרבהבאמצעותגרמניהאת

אולםבתפיסתו.שגהשדואהלכאורהמלמדים

שלבטכנולוגיהאלאהאשם,בדואהשלאאפשר

התוקףלצדהקנתהשלאהשנייה,העולםמלחמת

היום.לנוהמוכריםאלהדוגמתהרסועוצמותדיוק

שליותרקדומיםנביאיםלהזכירניתן
האויבלמיטוטכאמצעיבעורףהפגיעהאסטרטגיית

מצביאיםשניחאן.וקובלאיחאןג'ינג'יםדוגמת-

עצמאיותצבאיחידותלשלוחנהגואלהמונגוליים

דרךוהרס.הרגלזרועכדיהאויבשללעורפועמוק

אתוהחלישהודמורליזציהאימהזרעהזולחימה

המונגולים.אויבישלהלחימהרצון

שלהעורףנגדשרמןשלההשמדהמסע'גם
האמריקניתהאזרחיםבמלחמתהדרוםמדינות

הכרעהלהשיגנועד
תיגטרטסא.12

המונגוליםביןמהותיהבדלזאתבכלקייםאולם

מהטכנולוגיההנובעהבדל-דואהלביןושרמן

העורףהחרבתמדובר.שבהםהעידניםשלהשונה
לפחותאו-להביסשרמןואתהמונגוליםאתחייבה

כברדואהשלבתקופתוהאויב.צבאאת-לנטרל
תוךהאויבשלהעורףהשמדתעללחשובהיהניתן

חילשבומצבעלדיברדואההצבאי.כוחועקיפת

האויבצבאבעודהאויב,עריאתמשמידחזקאוויר

הומחשזהמעיןמצבמעש.וחסראוניםחסרעומד
העורףאתתקפהעיראקהמפרץ:במלחמתהיטב

צה"לביןכלשהומגעשנוצרבליבטילים,הישראלי

הואהמפרץמלחמתשלייחודהעיראק.צבאלבין

ישראלביןהראשונההמלחמהזושהייתהבכךגם

עימה.גובלתשאינהפריפריהמדינתלבין

המצוידיםטיליםבאמצעותהעורףעלמתקפה

בהחלטעשויהקונוונציונלייםלאנפץבראשי
ללאמדינההכרעתדואה:שלחזונואתלהגשים

ההיסטוריתהדוגמאהלוחמים.הצבאותביןמגע

החרבתבאמצעותיפאןשלהכרעתההיאהרלוונטית
העולםמלחמתבשלהיגרעיניבנשקמעריהשתיים

השנייה.

בסיסיות.גישותשתיקיימותהעורףלהגנתביחס

מנתעלמאמץכללעשותישכיגורסתאחתגישה

מגן,ערכותוחלוקתמיקלוטבאמצעותעליולהגן
הטובהההגנהכיגורסתהאחרתהגישהואילו

שלמראשוהשמדההרתעההיאהעורףעלביותר
זולאכיטועניםההרתעהחסידיהאויב.יכולת

אלאעצומות,הןהעורףבהגנתשההשקעותבלבד
יותרראויכךהטועניםלדעתלמדי.נמוכהיעילותן

שתבהירהתקפית,בזרועהמשאביםאתלהשקיע

ניסיוןכלעלגבוהמחירממנוייגבהכילאויב

בעורף.לפגוע
באופןהםלמשל,הישראלי,האווירחילראשי

גםזוההרתעה.אסכולתשלחסידיהמסורתי
לפיתוחבתחילההתנגדושהםלכךהסיבה

המשאביםשאתטענוהםחץ"."הטיל-נגד-טילים

חילשלבחיזוקולהשקיעישב"חץ"המושקעים

בעורףלפגועניסיוןכלתמנעעוצמתושכןהאוויר,

הישראלי.

שלבעיצומהדומהויכוחהתנהלבארה"ב

מיגוןנוסף:טיעוןהועלהגםשםהקרה.המלחמה

משחררהואשכןמסוכנת,פעולהבעצםהואהעורף

האוכלוסייהשללגורלהחששמפניהקברניטיםאת

הרבהלקלהשלהםהאצבעאתוהופךהאזרחית
מטיעוניהםאחדהיהגםזההגרעיני.ההדקעליותר

ההגנהיוזמת-ל-SDIהמתנגדיםשלהמרכזיים
הכוכבים").מלחמת"(רייגןהנשיאשלהאסטרטגית

טיליםנגדבחללאמריקניהגנהמערךכיטענוהם

מלחמהלפרוץהסכנהאתיגבירדווקאבליסטיים
גרעינית.

שבמהלכה(העצמאותמלחמתהסתיימהמאז
עורפואתזהפעמיםמספרהצדדיםשניהתקיפו

לפקפקמקוםהיהלאהמפרץמלחמתועדזה)של

סיני,במלחמתההרתעה.תיאורייתשלבנכונותה

במלחמתההתשה,במלחמתהימים,ששתבמלחמת
למעשההותקףלאשל"גובמלחמתהכיפוריםיום

בלבד.מינוריותהתקפותאלאהישראלי,העורף

בעצםניטלההימיםששתובמלחמתסיניבמלחמת
אופציההעורף.שלהתקיפהאופצייתמהערבים

הםאךהכיפורים,יוםבמלחמתלרשותםעמדהזו

התוא.13מימשולא
המשינק"כללי"כינראה

איןכיושקבעוישראל-ערב,במלחמותשנקבעו

אחדהיוהאזרחית,האוכלוסייהאתתוקפים
להשקיעהרבתהלאישראלשמדינתלכךהגורמים

ףרועה.14במיגון

מסוים,טאבוזאתמבחינהשם-ההמפרץמלחמת

מלחמתמאזהראשונההפעםזוהייתהשכן

טרורמפעולותלהבדיל(אויבשמדינתהעצמאות

בתקיפתלהתמקדהחליטהפלשתיניים)ארגוניםשל

גםהמפרץמלחמתכן,עליתרהישראלי.העורף
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בינלאומיותנסיבותלהיווצרשיכולותאותנו,לימדה

וישראלמכוחה,מאבדתההרתעהשבהןמסוימות,

עוצמתה.אתביטוילכלללהביאיכולהאינה
עלאלאלהישען,מהעללעורףאיןאלהבנסיבות
לרשותו.שהועמדהמיגון

עללהעלותניתןכילהדגיש,המקוםגםכאן

ההרתעהזרועשבהסיטואציההיווצרותהדעת

מעיןמצבבה.ההשקעותכללמרותמאודנחלשת

חילהכיפורים.יוםמלחמתפרוץעםקרהזה

ישראלמדינתשלהעיקריתההרתעהזרוע-האוויר

נגדטיליםשלקשהבעיהמולניצבעצמומצא-
נוספתפעםהמטוטלתנעהלבנוןבמלחמתמטוסים.

עלקושישוםללאגברוואלההמטוסים,לכיוון

אולםהלבנון.בבקעתהסוריםשלנ"מההגנהמערך
תישארהמטוסיםשלזושעליונותלכךערבמי

סיטואציה,הדעתעללהעלותניתןבהחלטלנצחז

ובהעדרנ"מ.להגנההעליונותחוזרתשובשבה

עלאלאלסמוך,מהעללעורףאיןהרתעהזרוע
לו.שניתןהמיגון

המשאביםכילציבורהתם-רהמפרץמלחמתערב

וכתוצאהמאוד,קטניםהיוהעורףבהגנתשהושקעו

מאוד.חלקייםמיגוןפתרונותלוהוצעומכך

ה"סקאד"טילי40דרמטית:הייתההתוצאה

במלחמתהישראליהעורףעלשנפלוהעיראקיים,

בשוםידענולאשכמותןלתופעותגרמוהמפרץ

אלמהעריםהמוניתבריחהקודמת:מלחמה
מוחלטכמעטושיתוקלחו"לואףהכפרייםהאזורים

הישראלי.המשקשל

הישראליבציבורהואהאשםכישטענומיהיו

הטיעוןאםגםיותר.ולרכרוכייותרלמפונקשהפך

שוםפותרתאינההעלאתועצםהרינכון,הזה
כיוםהואבישראלשהעורףכעובדהלקבלישבעיה.

ולהעמידבתש"חלמשל,שהיה,מכפייותררגיש

ביטחוןבושינסכויותרטוביםמיגוןאמצעילרשותו

להתקפה.נתוןשהואבמקרהגםלתפקדלוויאפשרו

גםללמודניתןהעורףשלהרבהרגישותועל
שיגרויוםבאותו1996.בספטמברה-4מאירועי

לעם-טומהוק""מדגםשיוטטילי27האמריקנים

בדרוםנ"ממטרות
לנקום,איימהעיראקקאריע.14

לידישבאהחרדה,נתקפוישראלמאזרחיורבים

לערכותהחלוקהתחנותלפניארוכיםבתוריםביטוי
ןגמ.15

עלחזרההמפרץמלחמתשלהטראומה

שעות.כ-24למשךעצמה
המתנגדיםשלנוסףחשובטיעוןמבטלזהאירוע

מבחינהרציונליתלאבפעולהמדובי-העורף:למיגון

עצומות,הןהעורףבמיגוןההשקעותזהטיעוןלפי

הרבהקטניםהפוטנציאלייםשהנזקיםבעוד
רתוי.16

מוכיחים,זעם"ענבי"מבצעוגםהמפרץמלחמת

המפרץבמלחמתזו:טענהשלנכונותהאתלכאורה,

סקאד""טילמפגיעתישירותאחדישראלירקנהרג

משימושאומחרדהמתוהאחריםההרוגים(עיראקי

זעם"ענבי"במבצעואילוהמגן),בערכותנכוןלא

כלכלית.

מטילישירותשנפגעהדירה
בקרית-שמונהקטיושה""

1996באפריל

י...4
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,4די
354מערות



הצליחולאאךהגליל,לעברקטיושותמאותנורו
אחד.ישראליאפילולקטול

בנשקשימושבחשבוןלוקחאינוזהטיעוןאולם
המשקאתשפוקדהשיתוקואתקונוונציונלילא

רוציםאנחנואםהערים.עלהתקפותשלבמקרה
חירום,בעיתותגםכהלכהלתפקדימשיךשהעורף
כפילחלוטיןישובשולאהכלכלהשחיידהיינו
העורףלמיגוןלדאוגיש1991-1990,בחורףשאירע
מספקת.ביטחוןתחושתתהיהשלאזרחיםבאופן

הערות:
לישראל,רבתיאסטרטגיהדרור,יחזקאל1.

ירושלים.

שלהארציתבמועצהידיןיגאלהרמטכ"לדברי2.
16.6.62.דבר,בת"א,אוהל""באולםהג"א

וביטחוןדמוקרטיה"ליסק,ומשההורוביץדן3.
זמננו,יהדותמתוךמתמשך",בסכסוךלאומי
עורך67-27,עמודים4,כרךומחקר,לעיוןשנתון

העברית.האונים-סיטה1968,ירושליםאלטשולר,
בישראל?",הביטחוןעולקשהכהמדוע"זוסמן,פ'4.

קובר,וא'עופרצביעורכיםהעוצמה,מחירמתוך
מערכות.26-17,עמ'1984,ת"א

הלאומית",והעוגההביטחון"לסר,וי'חסידנ'5.

34.עמוד4,מס'הערהראוהעוצמה,מחירמתוך
שלמקומוהסוס,גבעלהאישפיינר,ס"א6.

פרק1982,צה"ל,מערכות,בפוליטיקה,הצבא
29-9(.עמודים(והמבואההקדמה

הביטחוןבמדיניותוהמשתנההקבועהורוביץ,7.
1992.ירושלים,הישראלית,

.8The51810",Garrison"TheLaswel],.א
46,Vol.Sociology,OfJournalAmerican

ל)א..,lanuary4),)1941קק.455-468

.9TheoryComparative
ל")

Rappaport,יע

מ:1
Types",

andMilitaryOfק11110(18

ofPatternsChanging,).(נס
"Huntington

1962,YorkNewPolitics,Military
קק.10-71

,OrderPoliticalHuntingtonמן10.

Londonר,0זוNewSocieties,Chaning

43,ch.1968,

חוברתצקלון,באוויר",השליטה"ג'וליו,דואה11.

,13.1985

האמריקנית,האזרחיםמלחמתקאטון,ברוס12.

240.עמוד1988,ישראל,צה"ל,מערכות","

שיגורוחריגים:שניהיוהכיפוריםיוםבמלחמת13.

שלופגיעתםתל-אביבלעברמצריקלט""טילשל
ה"קלט"טילבמגדל-העמק.סורייםפרוג""טילי

הטיליםהתקפתעלואילולים,ונפליורטהמצרי

הסוריהמטכ"לבהפצצתישראלהגיבההסורית

דמשק.בלב

האקטיביתוההגנההחץמערכת"פדהצור,ראובן14.

מל"א,ושאלות,אתגריםבליסטיים",טיליםכנגד

6-4.15-12,עמ'ת"א,אוניברסיטת1993,

כתבה:16,עמוד4.9.96,מיוםאחרונותידיעות15.
גרייבסקי.מיכל

כלכליתשמבחינהאחת,לאטענואוצרפקידי16.

מנתעלשקליםמיליונימאותלהשקיעכדאילא

200קיצוניובתרחיש-הרוגיםעשרותלחסוך
1מיוםאחרונותידיעותהיותר.לכלהרוגים

ש%.רואיל4גדהכתב:4,עמוד4.9.96,

ואו
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ושימושמנהיגותפיקוד,צה"ל:
משתנהבסביבהמידעבמערכות

*גפרקש)זאביאהרוןתא"ל

הנוקשההמדרגיהפיקודימבנהאת

חייב

ר"ת"י""קגו"בטרור.והמאבקהשוטףהביטחוןצורכינוכח
המבוססאופקי,פיקודימבנהלהחליף

פחות

היכולתאתלבנותחשובאלהלכלבמקביל
גבוההכוללתמוכנותשלממצבבמהירותלעבורצוות.עבודתעליותרוהרבההיררכיהעל
לצה"לשיאפשרהעיקריהמתכוןזהו

להיערך

לקראתמענהלתתכדיממוקדתגבוההלכוסות
בהםולעמודהעתידאתגרילקראת

בהצלחה

מיידימענהלתתהיכולתאפשרית.מלחמה
רביםכוחותשלמתואמתהפעלהתוךלהתפתחויות

מתקדמות(מהירותמידעשינועמערכותדורשת
במקבילהמידעאתהדוחפותהקיימות),מאלהאףשביעותשלבאווירהיצליחלאלעולםממשישינוי
מעל.ולדרגיםלרוחבבולטפלוהצורךמשברתחושתשאננות.ושלרצון

המסופק-יומיאףאושבועיחודשי,-עיתימידעהאחריותרוחשללבנייתהמרכזייםהםבדחיפות
חשוב-קם-ניטיםאומפקדיםשלמצומצםלמספרהרחבההתשתיתליצירתהנדרשתהשיתופית,

ויותריותרחייביםבפועלולמחקרים.להיסטוריהועלהמתהווההביטחוניתבמציאותשינוי.להובלת
עדייןהאירועיםבעוד-במהירותלקבלגורמיםהביטחוןמערכתנתוניםשבוהמשאביםמשם-רקע

עלהאירוע,מהותעלמדויקמידע-מתרחשיםשקידומםצעדים,מספרלהדגישחשובוצה"ל
וכו'.האמל"חעלהשטח,עלכוחותינו,עלהאויב,בהצלחהלהתמודדיכולתנואתישפרובהםוהטיפול

לאירועהנוגעיםהגורמיםשכלמנתעלחשוביםאלהשתכליתומאמץ,ריכוזתוךשבפנינוהאתגריםעם
ולפעולאמיתיבזמןהמצבתמונתאתלהעריךיוכלוהעשייה.בתרבותושינויעצמנומתוךמשאביםגיוס

כנדרש.בזמןהמידעמערכותשלמרכזיותםיובלטוזובמסגרת
ולאבטורהפועלותהיררכיות,מידעמערכותמנהיגותפיתוחשלהחשיבותהמסתגל,הארגוןושל

ובנייתבזמןמצבהערכתמאפשרותאינןבמקביל,הבונהתומכתעבודהסביבתלפתחוהצורךצוותית
המעורבים.לכללהנדרשמעודכן,משותףמכנהמנהיגיו.ואתהמחרמפקדיאת

בשינויים-מאפשרתהקיימתהטכנולוגיה

בתמונה(להעביר-המערכותבתצורתובהתאמות
לצרכיםבהתאםהנדרשהמידעאתובקול)מידעמערכות

יותרטובההיערכותלהבטיחמנתעלהמשתניםאתשאיפייןהקודם,המסורתיהדגםונעלםהולך
בו.ולפעולההאירועלאיתורצה"ל,שלהחייםדופקואתהפעולהמחזוריות

במערכותמושכללשימושמשנייםיתרונותהנקטעותשקטשליחסיתארוכותתקופותדהיינו
שליותרטובהבהיערכותגםלראותאפשרהמידעהמציאותאינטנסיבית.לחימהשלמשברבשיאי

פתוחהנגישותשלבעידןהתקשורתמולאלצה"לבעצימותבלחימהויותריותרמתאפיינתהמשתנה
לנצלניתןזהמערךהפעולה.באזורילהתרחשויותפעולהודורשארוךרציףהלאשמשכהנמוכה,
הגורמיםשלומקצועיתטובהללמידהגםלהכיןהצורךקייםבמקבילזמן.ולאורךנותמרת

טרםשזמנהכוללת,למלחמההכוחותאת

חלף.

וליצירתמבצעיבזמןלתחקורלתדרוך,המעורבים,

זמניםבלוחבאירועהמעורביםכלביןמשותףמכנההמאבקבשלהמתבקש-זהמתמידמאמץ
אפקטיבי.הביטחוןפעילותובשלבטרורוהרציףהארוך
מתמדת,כוננותבהכרחמשמעותואין-השוטף

הואשנדרשמהבעבודה.רבומתחתמידילחו
הצוותיהפיקודוכשירותהכוחותשלגבוההמיידיתמוכנותבעיקר

בעבר,הצוותי.הפיקודהינואחרחשובתחוםלפעולהמתמדתמוכנותשיבטיחוגבוההמבצעית
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והבעיותומדורגות,איטיותהיוההתפתחויותכאשר

במשימה,עמידהשלצורךהרימורכבות,פחותהיו

ומינוישיבוץהיהבעיותולפתרוןמערכיםלקידום

לבעיות.ומרכזינכוןמענהטוביםמפקדים/מנהלים

הבלטתהלמרות-חיוניתפחותהייתההצוותעבודת
לשיפורה.והשאיפה

צוותעבודתמורכבתובמציאותמשתנהבעולם
שגםאףעיתיים.שינוייםעםלהתמודדותחיונית

השיטהתמשיךבמהירותהמשתנהבעולם

במשךמרכזיתפעולהדרךלהוותה"מסורתית"

עשויהצוותעבודתלנהלשהיכולתהריהזמן,רוב

הארגוןלהצלחתמכרעתחשיבותבעלתלהיות
שינוישלבסביבהמשימותיהם.למילויוהיחידה

בעלייהיואםאפילו-המפקדיםיוכלולאתמידי

זמןדילמצוא-ומוכחותמעולותפיקודסגולות

המומחיותלרמתאותםשיביאניסיוןלרכושאו

המהיריםהשינוייםאתולהפניםלספוגכדיהנדרשת

משכיובאיומים.הפעולהבשיטותהמצב,בתמונת

הבודדלמפקדיאפשרולאלתגובההקצריםהזמן

מורכבותאתהבעיות,אתוללבןלשוחחלתקשר,

וטועההנרחבות.השלכותיהןואתההתרחשויות
לפתוריכולותמתקדמותמידעשמערכותשחושבמי

גורמיםשלהרבהמספראתאצייןאםדיזו.בעיה

בעתאמיתיבזמןמידעלקבלהחייבים
בית-החוליםאפילו(לבנוןבדרוםאירוע/היתקלות

רמב"ם...).

יקבלשהמפקדרצויהחשובותההחלטותאת

ככלרביםרלוונטייםתפקידיםבעליעםיחד

לעיתיםהאפשר.

יגלהמאודקרובות

גם-הבודדהמפקד

בעלהואאם
-וכישוריםכריזמה

מסוגלהואאיןכי

כיווניאתלגבש

ואתפעולהה

הנדרשיםהשינויים

הפעולותבאופי

על-ידיהמבוצעות

יחידותעשרות

ולעיתים(ומאות

קציניםאלפי)

וחיילים.

ההתפתחויות

תונמתסמה

ת1איצמב

תינוחטיבה

מובילותהמורכבת

רחוק,לאלעתיד

המשימהביצועשבו

להסתמךיוכללא

ועליכולתועלרק
המפקדשלכישוריו

העומדהבודד,

אוהיחידהבראש

תפקודהמסגרת.
והצלחהיעיל

המשימותבביצוע

בעיקריתאפשרו

נשקבדיקתמבצעמפקד
העתיזדורבחברון.לחייליו

להמתגייצטרךהמפקדיםשל
הצוותיתהמנהיגותלרעיון

ע
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שבהצוותית,מנהיגותבנייתשלתהליךבזכות
הפועלמובילצוותהםהבסיסייםהגורמים

טובה,ובתקשורתפעולהבשיתוףבהרמוניה,

מאפשרותאלהמתקדמות.מידעבמערכותהמגובה
הנידונה.בסוגיהרביםמשתמשיםשלמהירמיקוד

ומשלבוהצוותאתמנצלשכזובסביבההמפקד

ובהובלתההחלטותקבלתבתהליךאינטגרליכחלק
כישוריהםשלמירביניצולתוךזאתהיחידה.

יידרשאש-המפקד,יחד.וחיבורםהייחודיים

לפיקודהנדרשהצוותאתליצורבנחישות,לפעול

חיוביותתוצאותישיגלמצטיינת,ולהפיכתהביחידה

המטהקציניועםהמפקדיםעםיפעלאםממשיות
מהם.המירבהפקתתוךאליוהקרובים

המפקדיםובנייתחינוך
מורכבתהליךהיאבצבאהמפקדיםבניית

יותר,עודקשההאתגררב.זמןהאורךכשלעצמו,

מהמפקדיםהדרישותאתלשנותרוציםכאשר

עםיותרנכוןלהתמודדשיצליחוכךאותםולבנות
העשייהאתגריועםהמורכבתהיום-יומיתהמציאות

הקושיגםברורזובמסגרתוהצבאית.הקרבית

מפקדיםשלובנייהחינוךצוותית.מנהיגותלבנות

שתבנהנכונה,היערכותעל-ידילהיעשותיכולים

ככלהקרובהלחוצה,פעולהבאווירתהפרטאת

הדומההמשחקים"וב"מגרשהמבצעיתלזוהאפשר
ולעבודהלעשייההתאמתוכזובסביבהלמציאות.

יותרוהרבהקצרותיותריהיוהמפקדשלובנייתו

אפקטיביות.

קציניםשלנכונהבחירהכמובן,מחייב,הדבר

שבולמצבלהביאחשובצוות.בעבודתהחזקים
מעודדיםמרכויות,עמדותהמאיישיםאנשים,

לעמיתיהםמקשיביםופתיחות,צוותעבודת

וענייניים.כישריםעצמםאתומוכיחיםולפקודיהם

מחוכמה,יותרחשובותאףאלהשתכונותאפשר
ומהשכלה.מחריצות

פוגעיםכאלהבתכונותניחניםשאינםמפקדים

החיוביאתלהוציאמצליחיםואינםצוותבעבודת

להקיףיוכלולאגםהםמזו,יתרהשבאנשיהם.

הפעולהסביבתשלהמורכבותכללאתולהפנים

בעיותיוצריםכאלומפקדיםבמהירות.המשתנה

ובסביבהמשתנהעולםשלבמציאותאבלכיום,גם

שלההשלכותה-21במאההצפויההדינמית

הרסניותלהיותעלולותפעולתםושלהתנהגותם

נסבלות.גבלתי

כזה,בכיווןללכתקלזהיהיהלאכיספקאין

המנהיגותאתשיבנואנשיםבבחירתמתמקדיםשבו

שאינםוכאלהשררהאנשיומרחיקיםהצוותית

רבמאמץמחייבכזהכיווןבצוות.לעבודמסוגלים

הנדרשתהמנהיגותאתבהדרגהליצורמנתעל

החדש.במצב

תהיההצוותיתהמנהיגותשלהרעיוןהחדרת

צה"ל.שלהמושגיםבעולםממששלשינויבבחינת

-מדוברשבההמהפכהלהדגיש:חשובזאתעם

כיספקאיןהמפקד.שלהחלשהמשמעותהאין

הואוסיכומוההחלטה,אתהמפקדיקבלמצבבכל
היאהמהפכהשלהיחידהמטרתהויחייב.שיקבע

ואתהמפקדשמקבלההחלטותאיכותאתלשפר

החייביםהםאלהשניההחלטות.קבלתאופן

אתיובילונכוןבתהליךאשראלההםלהשתנות,
הצוותית,המנהיגותאתהמקדמיםהמפקדים

בביצועולהישגיםאפקטיביתיותרלפעולה

משימותיהם.

שלאראויחייםאנושבההמורכבתבמציאות

נסיכים""אותםעלהמערכיםואתהארמןאתנבנה
הישגיאתויקפיצוהשורותמעלשידלגומם-יקים,

שקיומםאף(אחדמבריקדרסטיבצעדהיחידות

מנהיגותשלזוגישהאולםמערכת...).בכלחיובי

לקראתלעצבהצורךאתמבטלתאינהצוותית
תהליכיליצורהמסוגליםמפקדיםהמחראתגרי

להשגתואסטרטגיהולפתחחזוןלגבששינוי,

ניתןאנשיהם.עםמשמעותיתתקשורתבאמצעות

מאשריותראףחשוביםאלהכיווניםכילומר

מטה,בעבודתלהשתלבלארגן,לתכנן,אנשיםללמד

יותרעוסקשניהולמאחרבעיות.ולפתורלבקר

בשינוי,יותרעוסקיםומנהיגות/פיקודקוו,בסטטוס

כישוריםבעלימפקדיםלעצביותרשחשובהרי

מאשרולמנהיגותצוותילפיקודומיומנויות
מפקדים-מנהלים.

מפקדיםללאכילהדגישחשובזובנקודה

גםשיצליחוהנולד,וראייתחזוןבעליומנהיגים
הצוותיהפיקודcorpsrrnde,rrespneאתליצור

מידעובמערכותמתקדמותבטכנולוגיותוהשימוש

לאפשוט-להצלחהוהתנאיהשינוילבשהם-
לפעולההצרכיםאתיספקושלאאויתרחשו,

המשתנה.בסביבהמוצלחת
מנהיגים,ולבנותליצורניתןלאכימאמיניםרבים

שלא".אוזה,עםשנולדתאו"האמירה:וידועה

שרקונאמרזופסימיתגישהנקבלאםאפילואבל
מנהיגים,להיותפוטנציאליש100מכלאנשיםל-10
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עשרותנתוןרגעבכלבצבאאיתנוחייםשעדייןהרי
בעשרותמנהיגים.שלפוטנציאלבעליאנשיםאלפי

לפתחנצליחאםלהשקיע!כדאיכבראלפים
הנדרשיםהמפקדיםברשותנויהיוזה,פוטנציאל

שלנוהיחידותאתולהובילצה"לאתלקדםכדי
המחר.שלהמורכבותלמשימות
בקורסמושגאינוהמנהיגותפוטנציאלפיתוח

בבה"דשנהחצישלבתוכניתלאואפילוחודששל

מנהיגיםלכך.לעזורעשוייםאלהששניאף-1

לכנותשנהוגבמהרבות,שניסבמשךמתעצבים
שלנווהבנייהההתפתחותהחיים".שלבית-הספר"
אמורותדיוק,ליתראו(מתרחשותכמפקדים

הפעילות,שעותבמהלךום-אשונהם-אשלהתרחש)

השלכותזולעובדההצבאי.והשירותהעבודה

אתומפתחמחזקמעודד,השירותאםחשובות:
להוציאהנראה,ככלנוכל,ולפקד,להובילהכישורים

העבודהאםאולםבאנשים.הגלוםהפוטנציאלאת
הפוטנציאל,לפיתוחדם-יתרמולאבצה"לוהשירות

לקראתולהיערךאותולמצותנוכללאשלעולםהרי
עםלהתמודדשיצליחוכךשלנוהמפקדיםבניית

המתהווה.המציאותשלהמורכבויות
המפקדיםשלנכונהלבנייהנוסףחשובתנאי

ישנהשבהםגופיםוחדשנות.יצירתיותעידודהוא

כללבדרךמונעיםהדוקהביקורתשלמסורת
מאפשריםהםשאיןמאחרמנהיגות,שלצמיחתה

בגופיםולהתפתח.עצמםאתלבחוןלפרוח,לאנשים

מקומהאתשתופסיםבקרה,מנגנוניצומחיםכאלה

העצמית.הביקורתשל

היררכיהבעליביורוקרטייםבארמניםכן,עליתר

פוטנציאלבעליצעיריםםישנז4מעודדיםאיןקשוחה

אואותםמענישיםאףלעיתיםולהוביל.ליזום
הקייםאתלשנותמנסיםהםאםאותם,מרחיקים

חדשנות.ולהפגין
עליולמנהיגות.היוצרביתלהיותצריךצה"ל

יקבלויצמחו,המפקדיםשבהפעולה,סביבתלבנות

להסתכןמוכניםויהיוולהוביל,ליזוםלנסות,עידוד

ועדביותרהקטנהמהמסגרתזאתאחריות.ולקחת

ובאמצעותזובשיטהביותר.הגדולותלמסגרות
ותרגולת,אימוןוטעייה,ניסוישלשעותאלפי

ויחזקויגלוהםוחיזוק,חניכהסמכויות,האצלת

בהם.הטמוןהפוטנציאלאת
חברותית,להיותצריכההארגוניתהסביבה

וביורוקרטיההאפשרככלשטוחמבנהבעלת

סיכונים.לקחתנכונותשיעודדמה-מינימלית

בחניכהלעסוק-היתרבין-צריכיםהמפקדים

צריכההשאיפההבא.המפקדיםדורובפיתוח

כאלה,יהיווהגדודיםהפלוגותשהצוותים,להיות
השגרתיותהפעולותשלהשוטףשהניהול

עצמם,החייליםעל-ידיבהםייעשההיום-יומיות
האנשיםבהכוונתיתמקדוהמפקדיםואילו

בתכנון,יעסקומיוחדות,ולפעולותלמבצעים

הטכנולוגיהבניצולבפרויקטים,בתרגול,

עםהפעולהשיתוףובחיזוקבחניכהובהטמעתה,
המשולב.הקרבלשיפורגורמיםועםיחידות

צעדיםנקיטתבהם,דיוןאלה,בכיווניםעיסוק

עבודהסביבתפיתוחובעיקרליישומםמעשיים

השעה.צוהםאותםובונהאלהבמגמותהתומכת

צה"לשלככונההיערכותלהבטיחמנתעלזאת

להתמודדשיוכלכדיממנו,הנדרשיםלשינויים

כילצייןחשובהמשתנה.בסביבהנכונהבצורה

כללבצעיכולתלבנותהיאהכוללהשינוימטרת

בפחותהמשימותאתויותריותרטובהבצורההזמן

מתוכנוגיוסתוךואנושייםחומרייםמשאביםופחות

צה"לפיתוחלהמשךהדרושיםהמשאביםשל

כאשרלהשגה,ניתניםאלהיעדיםהכוח.ולבניית
שינוייםבהתמדהולהובילליזוםמסוגליםהמפקדים

1במציאותאפקטיביתהתמודדותהמאפשרים
dhלפעול.צה"לנדרששבההמורכבתהביטחונית
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הכוובנייןשלוהלוגיקההביטחוןתורת
ב'*חלק

בו-ישראליצחקד"רתא"ל

מאמרשליארן"קי(""תגדלכןשלנו,המו"פמאמציאתשנגבירככלכימבוא

בסדרההראשוןבמאמר
בחוברתהתפרסםז"מוצריברכישתכסףלהשקיעהערביתהמוטיבציהלבנייןלוגיקההצעתיוז1

האםלשאול:ישכךאםהעולמי.בשוקהיי-טקבמקוםהיחסי"יתרוננווטיפוחעלהמבוססתהכוח,
מערכות'ש"דמתהקו

תפעלכזהטכנולוגיחימושמירוץשלהתוצאהלפערים".מענהמתן"שלהקונוונציונליתהלוגיקה
שלשבסופוייתכןלאהאםישראלישללטובתהבבנייןהמאמץשעיקרמחייבזולוגיקהאימוץ

שבהםכוחנו,שלהאיכותייםלמרכיביםיופנההכוח
מערכותכניסתעקבמצבנואתמרעיםנימצאי0ד

הערבי!לסד"כמתוחכמותויותריותרבנייןאתלמשוךכוונהמתוךיחסי,יתרוןלנויש

המיוחדתתכונהבעקבותמתחזקותאלהשאלותכולה,המלחמהאתואיתוהצדדים!),שנישל(הכוח

מפעילגםהמתוחכם;הנשקממערכותלחלקמענה""מתןלצדזאתאלה.לתחומיםדווקא

ממערכתלהפיקלעיתיםיכוליחסית,טיפש","בלבד.חשוביםלפעריםמינימלי
יחסבשוםעומדתשאינהתוצאהחכמהנשקעדיףישראלמדינתשלמבחינתהכיטענתי

לרכושיכולאחדכללאלמשל,כך,האישי.לכושרולמגרששאפשר,כמהעדהמלחמה,אתלמשוך""
להיותמנתעלסוסעלבלחימהמספקתמיומנותיחסיתומצומצםוכסף)(ידעעתירשהואהטכנולוגי,

והשכלהגופניכושרחסרחיילאפילואבלאביר,הערביםוביןבינינושהמלחמהככלאדם.בכוח

אישיכתףטילבקלותלהפעיליכולאלמנטריתבמקרהכמו-יותרגבוההטכנולוגיתלרמהתעלה

דולר.מיליוניעשרותשעולהקרבמטוסולהפילכך-הימיהקרבאוהאוויריהקרבשלהמובהק
הקביעההיאשבעתייםנכונהאבלנכון,זהכלככלולהפך:יותר;טובהיחסימצבנויהיה

חכם""חיילעםחכמהנשקמערכתשלשהצירוףעלופחותאדםכוחעליותרתתבססשהמלחמה

ביכולותקטןהבדלאפילולמשל,סינרגי:הואערךעיין(היחסימצבנוויורעילךכךטכנולוגיה,

בהבדללהתבטאיכולטייסיםשנישלהאישיותאינתיפאדה).

נלחמיםהצדדיםשניכאשרהסופית,בתוצאהעצוםאתבתוכןלמלאהיאהנוכחיהמאמרמטרת

יכולמתוחכםשנשקנכוןמודרניים.קרבבמטוסיהקוויםמהםלעיל:ששורטטההלוגיתהמסגרת

אבלטיפשים","לוחמיםעל-ידיגםמופעללהיותאתביטוילידישיביאוהכוח,לבנייןהמנחים
נשקמערכתמאותהיפיקוחכמים""לוחמיםשלבמקרההאויבהכרעתעלויקלוהיחסייתרוננו

הלוחמיםשאיכותמכיווןטובה.יותרהרבהתוצאהמלחמה?

תהיהשהמלחמהככלהרישלנו,ברוריתרוןהיא

היחסי.יתרוננויגדלכךיותר,טכנולוגית

ותמיד)פועלתהטכנולוגיההאם

לטובתנו?

שבשדהמשוםמתחזקת,זואחרונהמסקנה
כולזורםברצוניההפורט,לדיוןשניגשלפני

לרוו

יכולקטןטכנולוגייתרוןגםהמודרניהקרב

שחיקהיחסימאוד.גבוהיםשחיקהביחסילהתבטאטכנולוגיהכידוע,דלעיל:לתיזהאפשריתבהסתייגות

הכוחותסד"ככמורבים,בפרמטריםתלוייםהטכנולוגיהמו"פאחד.צדשלמונופולאינה

וכו'.הפתעההפגיעה,דיוקיהאש,קצבהנלחמים,מאשרבהרבהגבוההברמהאומנםהואבישראל

כברמושפעתהקלאסיתהצבאיתהמחשבהאינםשלההמו"פתוצריאולםשכנותיה,אצל

שפותחלנצ'סטר,שלהשחיקהממודלרבותשניםאלאהערבי,המו"פבתוצרילהתחרותצריכים

העולםבמלחמתבעולם:לקנייהשניתנתהטכנולוגיתהתוצרתבמיטב
הראשונה.ו

ופשטני)(מפורסםמודל

מכפלהברשותואשרהצדינצחבקרבכיקובע,זהוטילי5-15/16רוסיים,גימו-29ך[-08טנקי
TO~-2,שליותרגדולהטיליצרפתיים,ים-יםטיליאמריקניים

ץ(120)1(.
המספרהואא0)

משמידהמהןאחתכלאשרהיחידות,שלההתחלתילהניחסבירוכו'.וקוריאנייםרוסייםקרקע-קרקע
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זו,מתוצאה(1(.ובקצבקבסיכויאויביחידת

נובעלנצ'סטר",שלהריבועיהחוק"בשםהידועה
החשובהפרמטרהואההתחלתיהיחידותמספרכי

זהשמספרמשום(בקרבהניצחוןבקביעתביותר

זונוסחהפישעלמכאןבריבוע).בנוסחהמופיע

מאשריותרהרבהחשובההיחידות)מספר(הכמות
ושלהחייליםשלהנשק,מערכתשל(האיכות

דוקיפה(.3

יסודי,מכשלסובללנצ'סטרשלהמודללדעתי,

באופןיורהיחידהשכלהנחהבושמובלעתמשום

אםהאויב.שלאחרתיחידהבכלזמני)ובו(שווה
שלסדרהכאללקרבנתייחס

תוברק-וד,4
נקבל

אפילוספציפידו-קרבבכללגמרי:אחרתתוצאה

מכריע.להיותיכוליחסית,זעום,טכנולוגייתרון

כללבדרךינצחמודרניאוויריבקרבלמשל,כך,

ולו(טיליואתראשוןומשגרראשוןשמגלההצד

השניותמספרשתיים.אואחתשנייהשלבהפרשגם

כךמשוםקודם).שיגרמיהשאלהכמוחשובאינו
באחדבלבד10%שלבשיפוראפילולעיתיםדי

הגילויטווחלמשל,(הנשקמערכתשלמהפרמטרים

אתלשפרכדיהטיל)טווחאוהאוויריהמכ"םשל
ויותר.10פיהשחיקהיחסי

מעלהאוויריהקרבאתננתחאםלמשל,כך,

במלחמתהלבנוןבקעת
שוםכילנויתבררג"לש,5

העליונותאתהמבטאהדעת,עלמתקבלמספר

הפגיעהבסיכויינשק,במערכות(שלנוהאיכותית

שלהסופיתהתוצאהאתלהסביריכולאינווכו'),

אבדותללאסורייםמטוסיםל-100קרובהפלת
שלהקלאסיותהמשוואותלפיניתוחמצידנו.
הייתהאילוגםכילתוצאה,אותנויוביללנצ'סטר

עדייןהסורים,פניעל5פישלבשיעורעליונותלנו

הייתהאילומטוסים,כ-40לאבדצריכיםהיינו

לעומת10פיגדולהשלנוהאיכותיתהעליונות
ואילומטוסים,כ-20לאבדצריכיםהיינוהסורים,

כ-1:100)!(שלביחסאיכותיתעליונותלנוהייתה

מטוסים.כ-2לאבדאמוריםהיינועדיין

חכמה""טכנולוגיהכיעולהלעילהאמורמכל

עםחכמה""טכנולוגיהשלשילובדיוק,ליתראו(
יחסילשיפורדרךרקאינהחכמים)לוחמים

היסוד.מןלשנותםעשויההיאאלאהשחיקה,

כמותיתבנחיתותהנמצאתישראל,כמולמדינה

הצלהפתחמשוםבכךישאויביה,מולתמידית

מהנתוניםהחורגיםהקרב,בשדההישגיםלהשגת

רגישותהבשל-בישראלהיבשים.המספריים

לאבדותהגדולה
עצמו,בפניערךבכךיש-שפנב6

לעיקרוןהטכנולוגיהיתרוןניצולאתלדעתי,ההופך,

הטכנולוגיה.שלהבסיסיהציוויבשםלכנותושניתן

הבאה:בצורהלנסחניתןדלעילהמסקנותאת

כךיותר,טכנולוגיתנעשיתשהמלחמהככלא.

ישראל.שלהיחסי)(מצבהמשתפר

להשתמשעלינוהטכנולוגיה":שלהבסיסיהציווי"ב.
חייםלהצילמנתעלאפשריתדרךבכלבטכנולוגיה

בנפש.אבדותולמנוע
הנוגעיםלתכניםאלהממסקנותלעבורכדי

הכוחבנייןביןהקשראתלהביןעלינוהכוחלבניין
נפתחכךלשםהקרב.בשדההאויבהכרעתלבין

ההכרעה.מושגבבירור

הכרעה?מהי
האויבתודעתי.מצבהיאלהבין,חשובהכרעה,
והצבאיים)המדיניים(מנהיגיוכאשרמוכרע

להפסיקלהםמוטבכימסוים,ברגעמעריכים
יותרבהםיפגעהלחימהשהמשךמשוםלהילחם,
שלבחשיבותהלהגזיםקשההתקספה.7מאשר
לחזקצריכהכוחבנייןשלנבונהמדיניותזו.נקודה

ושתורמיםההכרעהאתהמקרביםהאלמנטיםאת
אחרים.אלמנטיםחשבוןעלגם-להשגתהישירות
שלנוהכוחבבנייןהרכיביםמהם"השאלהאת

לשאלה:לתרגםאפואניתןלהכרעה?"המביאים
יאבדושמנהיגיוכדיהאויבלצבאלעשותעלינומה"
שלהםהלחימהשרצוןאו(הלחימהרצוןאת

בהגנהפגיעהכיבהחלטייתכןלמשל,כך,ייחלש)?"
אפילוהאויב.צבאשללהכרעתותגרוםהאווירית

מלאפתרוןישהישראליהאווירלחילכינניחאם
לוחמהבאמצעותהאוויריתההגנהלבעיית

משימותיוכלאתלבצעמסוגלהואוכיאלקטרונית,
עדייןהעוינים,הקרקע-אווירטילימערךבנוכחות

חיסולהערביהשליטבתודעתכיבהחלטייתכן
התנאיםאחדחיסולפירושוהטק"אמערך

ויניעב)(.8הלחימהלהמשךהבסיסייםההכרחיים

לבגוופיג~יםהכרחייםתנאים
הכרחיתנאיביןלהבחיןביותרחשובזהבהקשר

הנושאאתלהבהירנדימספיק.לתנאיללחימה

מנקודתדווקאהאווירחילשלמקומואתנבחן

שלנו.המבט

אווירחילכימסכימיםבנושאהעוסקיםרוב

ההכרחייםהתנאיםאחדהינוחזקישראלי
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כינניחלמלחמה.
להשמידיצליחהאויב

האווירחילאת
בבסיסיוהישראלי
PMtt;~המלחמה.בפתיחת

:"הן-חשופיםאזנהיה
ןז,,"םש~מלו._48-בעורףוהןבחזית

ץ.

שלמהאווירלתקיפות
רבספקוקייםהאויב,

האפקטיביתביכולתנו
כזה.במצבלהילחם

מהבדיוקזהאגב,דרך
לערביםשקרה
ששתמלחמתבפתיחת
הימים.

,
ק"תאת,יממת(

האווירחילשללהיותו
למלחמה.מספיקתנאי
-כיאם(הטועניםישנם

טיליורה18-,מטזסכאלו.מרכיביםשלקצרהרשימהלהרכיבלדעתי,האווירבחילדיכיקטן)מיעוטכללבדרךהם
מונחהסלאם""אוויר-קרקעשלו.האוויריתההגנהבהכלולהתהיההנראהככלטועניםלעומתםבמלחמה.לנצחמנתעללבדו
טל'''""מערך(רכיביםמספרעודבהשייכללוייתכןעדייןשיהיה,ככלחזקהאווירחיליהאכירבים,
הבירהו),עירהשלטוןזמוסדותאנרגיהזהשליטה!מתבטאניצחוןשכןבמלחמה,לנצחבכוחואין

מצומצם.יהיהמספרםאךמישבויים.ובלקיחתשטחבכיבושדברשלבסופו
לאותםעדיפותלהעניקעלינוהכוחבבנייןמלחמתאתדוגמאבתורמביאיםכךשטוענים
שאויבינומהאתלנטרלהעשוייםבכוחנומרכיביםאוויריתעליונותהם-יתלבעלותהייתהשבההמפרץ,
מלחמה.לניהולההכרחייםכתנאיהםרואיםלבדהזובעליונותדיהיהלאזאתובכלמוחצת,

שלהםהשריוןבמערךהערביםרואיםהאםב"רגלצורךוהיההעיראקים,אתלהכריעכדי
מערךשללאברורלמלחמהזליציאההכרחיתנאיקרקעית.מסיימת"

אותולכלולעלינוולכןמלחמה,תיתכןלאשריוןהכרעה""כיזה,בהקשרלהביןחשובמקרהבכל
ישולכןטנקים,אלפיישלערביםאבלברשימה.מרכיביאבדהצדדיםאחדכאשרכלל,בדרךתושג

כמההשמדתהאםשונה:בצורההשאלהאתלנסחבידיויישארועדייןכישייתכןאף(מכוחוהכרחי
להכרעה?תביא-אלףואפילו-אלהמטנקיםמאותהסכימהלמשל,כך,הלחימה).להמשךגייסותדי

אלפישלמסיביתשהשמדהברורקשה.שאלהזובאוקטוברב-12אשלהפסקתישראלממשלת
מבחינהאפשריתבכללהיאאם-הקרבבשדהכליםשקיבלהאחרי-יוםבאותושהיובקווים-1973
ההכרעהאתלקרסבהחלטעשויה-טכנולוגיתאחדיםימיםבתוךולפיוהאוויר,חילממפקדדיווח
/-האויב.בתודעתשיאפשראווירי,סד"כללאלהישארהחילעלול

צבאאתלהשמידהטכנולוגיהאיפשרהלאבעם-ביעילות.להילחםלהמשיךלו
הכרעהולכןכוחו,רובאתלנטרלדהיינוהאויב,לשםהאויב?צבאאתלהכריעאפואניתןכיצד

ובלתיתיאורטימושגנשארהפיסיתהשמדהעל-ידיההכרחייםבמרכיביםלפגועכולקודםישכך
הרכיביםמהםכך,אםהלחימה.להמשך

החיוניים,

הושגהמסורתיבאופןלכןכלל.בדרךממומש
דהיינותמרון,באמצעותהקרבבשדההכרעההלחימה?להמשךהאויבהנהגתבעיניההכרחיים

כוחותהנעתעל-ידיהאויב.עלאיוםיצירתעל-ידימודיעין,)(חשיבתוודרךהאויבהכרתמתוך
ליצוראפשרהקרבבשדההנכוןלמקוםוהבאתםניתן,הכוחותמאזןשלנבוןניתוחובאמצעות
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מספינהנורהסלאם""טיל

האמריקני.היםהילשל
מתקדםפיתוחהואהטיל

הרפון""הים-יםטילשל

עשוימימושואשראיום,ייווצרשבהםמצבים
האויבמכוחגדוליםחלקיםלהשמדתאולהביא

האויב.שלבכוחוהחיונייםבמרכיביםלפגיעהאו
בתורתמאודרבמשקלשניתןלכךהסיבהזו

ממונעים,ולכוחותלתמרוןהקלאסיתהלחימה
בעיקרנתפסאשרהאש,כוחחשבוןעללפעמים
ומצע.9משלערךכבעלדווקאולאולתמרוןכמסייע

אתחשובה:הסתייגותלהדגישישזהבשלב
מרוכךבאופןלהביןצריךהכרחי"תנאי"המושג
במרכיבנפגעאםכילקבועבכוונתיאיןמשהו.
ללאכיאולכניעתו,מיידנביאהאויב,אצלהכרחי
עשוייםאויבינולמלחמה.ייצאלאהואזהמרכיב
מטרות,מיניכללהשיגבכוונהלמלחמהלצאת
הםכךומשוםבקרב,מלא""ניצחוןדווקאולאו

מרכיבעללוותרלהחליטיכולים
מסיבהבכוחם.אחראוכזההכרחי""

ההכרחייםהתנאיםבניתוחזו,
בשביליפוללאלהיזהרעלינולמלחמה

תמידלזכורצריךשלנו:הקונספציות
בעיניהכרחייםשהםבתנאיםמדוסיכי

הכרחייםשהםבתנאיםולאהאויב
לעקובחשובלכןאובייקטיבי.באופן
מהשלהדינמיקהאחריצמודבאופן
כתנאיםהאויבבעינירגעבכלשנתפס

כך,אוכך10מצידו.למלחמההכרחיים
הכרחיבמרכיבקשהשפגיעהברור

יוכרעשבוהרגעאתמאודתקרב
רצונואתיאבדהואכלומרהאויב,
בלחימה.להמשיך

עמידה"כוחמולמחץנוח
ביותרחשובהכוחבנייןשלבהקשר

מחץ.לכוחעמידהכוחביןלהבחין

אש,לייצרהיכולתפירושומחוכוח

הישגיםקצרבזמןולהשיגלתמרן

איום,יצירתשטח,כיבושצבאיים:

זהמונחתחתוכו'.כוחותהשמדת

המשתתפיםהמרכיביםכלאתנכלול

להכרעה.ותורמיםבלחימהבפועל

מבטיחאינוחזקמחץ"כוח"אולם

לאורךהצבאייםההישגיםשמירתאת

שניביןממושכתבהתמודדותזמן.

כוחדווקאכללבדרךקובעצדדים
המשאביםכלסךדהיינוהעמידה,

בהתמודדותהמדינהלרשותהעומדים
בחשבוןלהביאישזובמסגרתזו.מעיו

המדינה,שלשטחהרבים:נתונים

משאביהתושביה,מספרכלכלתה,

וכו'.הנפשיים

למשל,השנייה,העולםבמלחמת
מוניםכמהחזקמחץכוחלגרמניםהיה

36
154מערכות



ולכל(לרוסיםמאשריותר
יחד).גםהבריתבעלות

הספיקזהמחץכוח
הבליצקריגלמסעלגרמנים
בשדהשלהםהמהיר
הישגיםולהשגתהקרב

הכוחמולמרשימים
בסופוזאת,בכלהרוסי.

העמידהכוחניצחדם-של
במלחמהדהיינוהרוסי,

העדיפותניצחהבכללותה
בשטח,הרוסית

במשאביםבאוכלוסין,
וכו'.נפשיים

הואהעמידהכוח
יותרנרחבמושגאיפוא
-כוללוהואהמחץמכוח

-המלחמהכליעלנוסף

גיאופוליטיים,גורמיםגם

כלכלהאוכלוסין,שטח,
בכלכמעטוכדומה.
נחותההללוהגורמים

במידהישראלמדינת
הערביות.משכנותיהניכרת

הבינוהאומהאבות
האשטתאשאני"."מסיקלהתייאשלערביםיגרוםאשרחזק,מחץכוחיצירתסיכויאיןישראללמדינתכיהקמתה,בתקופתכם-

איכותימרכיבהיאשלורב"המלחמה.מדרךדברשלבסופובכוחהערביותשכנותיהעםלהתמודדריאלי
חשוב

תפיסהעלהישראליהכוחנבנהנךמשוםהעמידה.

כוחחשבוןעלהמחץכוחאתומעצימההמדגישה

העורקיםהתמסדותעלמחץכוחבעזרתכימחשבהמתוךזאתהעמידה.

פניעלהמחץלכוחעדיפותלמתןכילהביןחשובבגודלהלמדינהשמקובלממהיותרהרבה-חזק

ומגוונים.רביםבשטחיםמשמעותישהעמידהכוחהמלחמהאתמהרלהעביריהיהניתן-ישראלשל

והיורההמתמרןהכוחהגדלתמכךנגזרתלמשל,כך,שתביאחזקה,מכהאותוולהכותהאויבלשטח

העורףמיגוןהספיגה,כוחהגדלתחשבוןעלבפועללשבירתדהיינוהקרב,בשדההמיידיתלהכרעתו

שגםמחייבתהמחץכוחהגדלתכן,עליתרוכו'.שלו.הלחימהרצון

לבואשיכוללמהעדיפותתינתןהלוחםהכוחבתוךכזהכוחמבנהאיןזמןלאורךכיברורהיה

כמו,(המיידיהמלחמהסיבובבמהלךביטוילידיהעמידהכוחוכיאויבינו,עלסופי""ניצחוןמבטיח

מלאיחשבוןעלהאש)לכוחשתורםמהלמשל,ולתקוףלחזוריכולתםאתיבטיחשלהםהעדיף

תנאיחשבוןעלהבא",ל"סיבובהמיועדחלפיםהיחידהכוחבנייןזהואבלשנים.כמהכלשנית

וכדומה.שירותהישראלית,הכמותיתהנחיתותבתנאיהאפשרי

במשךביותר.חשובההיאזואחרונהנקודההכרעותכמהאחריכילקוותהיהשאפשרגםמה

מוסדותשלהכוללההתבגרותתהליךעםהשנים,הכוללרצונואתהערביהצדיאבדכאלהמהירות

ובדרךבצה"ל,גםמקבילההתמסדותחלההמדינה,נכוןויהיהצבאיבמהלךישראלאתלהשמיד

מסודרים,נהליםנקבעוהתקנים,הושלמוהטבעהמדינהאבותאחרות,במיליםהשלמה.שללתהליך

וכיוצאהצבאשליותרטובלניהולתקניםהוקצועל-ידידווקאשלההעמידהכוחאתלשפרניסו

נ,די
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~IzQ1>wדו-קיוםשללהסדריםלהגיעהנכונותשלמערכהלהמעיטכמובן,בא,אניאיןבזה.

שהיאכךעללהצביעצריךאולםזו,התמסדות

לנואיןקרבחשבוןוכיהמחץ,כוחחשבוןעלבאה
הביטחוןתפיסתהעמידה.כוחאתוהןהמחץכוחאתהןלטפחיכולת

מסודרתביטחוןתפיסתעלנבנההישראליהכוח
העליוןבמבחןפעמיםמספרשנבחנההיטב,ומוכרת

אלאכאן,בהלדוןמ-צוניאיןולכןהמחלמה,13שלוהבט"שהטרורלענייןחזרה
שלה:היסודאבניאתלהזכיררקלעזוריכולמחץוכוחעמידהכוחהמושגיםצמד

הרתעה.א.במאמרהבט"שועלהטרורעלשאמרנומהבהבהרת
התרעה.ב.זמןלאורךשלנוהעמידהיכולתבסדרה.הקודם

הנשעןהמחץ,כוחוגיוססדירכוחעל-ידיבלימהג.בביטחוןמתמשכותואבדותטרורפעילותנוכח
שטחאלהלחימהלהעברתמילואים,עלבעיקרוהעמידהיכולתמאשריותרמוגבלתהיאהשוטף

האויב.יחסייתרוןאיפואמבטאהטרורהשני.הצדשל

בקרב.הכרעהד.השני.הצדשל
אעירלהלןלעיל.כברעסקנוההכרעהבנושאלפתחעלינוהעמידה,ביכולתלוקיםשאנומכיוון
תפיסתשלהיסודאבנישארלגביהערותמספרתוךהטרורמוקדיאתלמחוץיכולתכתחליף
הביטחון.מובחרות.יחידותועלחזקמודיעיןעלהישענות
שלנוהכוללתהביטחוניתלאסטרטגיהבאנלוגיה

מכות"שלרצופהסדרהעל-ידיכילקוותניתן
שלM[RSגדוד

צה"ל

לטרור,בתגובהשיונחתוכואבות,כוחליי

תקטן

וירועעה
עליושנכתבומורכב,מושגהיאהרתעהכידוע,ותגדלזודרךלנקוטהשניהצדשלהמוטיווציהבאיכונים.

-.---.-.--.-..צהדום-צילום:
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חיסולבתוניס,המחבליםמפקדותתקיפת
במבצעאתיופיהיהודיהעלאתואפילואבו-ג'יהאד

אוליאלהבפעולותשהופגנוהיכולותמרוכז.הטסה
במהלךכוללתצבאיתיכולתעלמלמדותאינן

בתודעתההרתעתירישומןאךגדול,בהיקףמלחמה
וממושך.גדולהואהאויב
ההרתעתיתלתדמיתכילזכורצריךכךעלנוסף
שלמעמדהכמוצבאיים,לאמרכיביםגםתורמים
הכלכליתיכולתההעולם,אומותבקרבישראל

בהקשרוהטכנולוגית.המדעיתיכולתהובמיוחד
לשיגורלמשל,שיש,בהשפעהלהגזיםקשהזה

שכנינו.בעיניהמרתיעהדמותנועלישראלילוויין
טיליםשיגור(טכנולוגיותיכולותאחרות:במילים

עתירותויחידותוכו')מדעיתיכולתולוויינים,
האווירחילומודיעין,מיוחדיםכוחות(טכנולוגיה

בהרתעה.מפתחתפקידממלאותהים)וחיל

ובלימההתרעה
כוחליצורורצוננועמידהבכוחנחיתותנובגלל
הישראליתהביטחוןתפיסתמבוססתגדולמחץ

המשימותמוטלותשעליויחסית,קטן,סדירכוחעל

ההכרחייםהתנאיםאתוליצורהאויבאתלבלום
זרועעלבנויהזותפיסההמילואים.כוחשללגיוסו

מועד,בעודהתרעהלתתשיכולהחזקה,מודיעינית
בכמותאשלייצריכולתובעלגמישסדירכוחועל

גדולה.
שובאיפואהםזובתפיסההיסודמרכיבי
-הקרבמסוקיובמיוחד-האווירוחילהמודיעין

זהשכוחמכיווןבקו.הסדירהיבשתיהכוחוכן
בכלמאודאיכותילהיותעליוכמותית,גדולאינו
וכו'.לדיוקההאש,לייצורשקשורמה

אופטימיתוהערהפסימיתהערה
להוביליכולהתיכוןבמזרחהאסטרטגימצבנוניתוח

יותר.אופטימיתמסקנהלצדפסימיתלמסקנה

דרךשוםלנושאיןהיאהפסימיתהמסקנה

יהיובאיזור.הכמותיתנחיתותנועםלהתמודד

אפילוהרישיהיו,ככלגדוליםשנשקיעהמאמצים

מהגולההיהודיתהפזורהכלאתלהעלותנצליחאם

מאשרגודלמסדרביותרקטניםנהיהעדייןלארץ,

שכנינו.

העמידהכוחעלישירההשלכהישזולעובדה

לאלעולםהערבים:שלהעמידהכוחלעומתשלנו

אויבינו.אתומוחלטסופיבאופןלהביסנוכל

אחדהיסטוריהבדליש"בן-גוריון:שלובניסוחו

אחרון.קרבייתכןלאמצידנוהערבים...לביןבינינו

לתתיכוליםשאנופעםאףלהניחיכוליםלאאנו

אחרון,קרביהיהוזהלאויב,ניצחתאחתמכה

שוםתהיהולאבהתנגשות,צורךיהיהלאשאחריו

העולםמןאותםלהעביראפשראילמלחמה...סכנה

הטבעי...ריבויםובשלשלהםהרבהאדםכוחבגלל

כללנואיןלעשות,חייביםשאנוהמאמציםכלעם

אחתמלחמהעל-ידייכוליםשאנולהניחאפשרות

אחריזאת.להניחיכוליםאויבינוהבעיה.אתלחסל

מתוכהשנצאמלחמהכלואחרישתהיהמלחמהכל

מחראםהבעיה...אותהבפנישובנעמוד-מנצחים

שלחששבפנינעמוד-בהוננצחמלחמהתהיה

ישימחו.14רביעישלישי,סיבוב
להניחיכוליםהם

נתוניםלהםהעניין.אתיגמורשנישסיבוב

אמצעיםושלהאדםכוחשלאובייקטיביים
םיירמוח."15

להישעןמסוים,במובןתמיד,נצטרךכךמשום

לקיומוממשאבינוניכרחלקולהקצותחרבנועל

הערביהעמידהכוחומודרני.חזקצבאיכוחשל

עודבכוננותלהיותלהמשיךאותנויאלץהעדיף

תובר.16שנים

דרךהמציאותעללהסתכלאפשרגםאבל

שהנתוניםנכוןיותר:אופטימייםמשקפיים

שלגדוליתרוןעלמצביעיםהבסיסייםהכמותיים

במלחמההעוצמהאתשקובעמהאבלהערבים,

הכמותי.הנתוןבהכרחאינוהמודרניותובכלכלה)(

הכמויותשלמכפלהפיעלנקבעתהעוצמה
תויוכיאב.17

מדעכוח-אדם,(האיכותובתחום

לנוישוכו')מודרניותנשקמערכותוטכנולוגיה,

היחסייתרוננושלנכוןניצולגדול.יחסייתרון

לכוחנאותתחליףרבותשניםלמשךלספקיכול

השניםאתלנצללנוולאפשרלנוחסרשכההעמידה

שכנינו.עםשלוםלהשגתהאלה

שלוםשלבעידןהכוחבנייןעלהערה
מתוךיוצאיםהכוחבנייןאתהמוביליםהשיקולים

ובמקרהאויבינו,אתלהרתיעהיאמטרתנוכיהנחה

אפילובקרב.אותםלהכריע-ההרתעהכישלוןשל

זהמלחמותידעהלאאשרשווייך,כמובמדינה

עםאמיתיבשלוםחיהואשרשנים,מאותכמה

אתלהכיןהצבאיהכוחבונהחייבשכנותיה,כל

שימושלעשותצורךיהיהשבוהיפותטי,למצבעצמו
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שונותיהיולאהכוח

אלאזו,בעבודהמהמומלץ

יתחזקו.אףהןלהפך,

שאשאאא4"

-היסטוריתהערה
בן-גוריוןשלמורשתו
הביטחוןתפיסת

נקבעההישראלית

ה-50שנותבראשית

הזמןבמבחןמאזועמדה-

הכלל.מןיוצאתבצורה

נקבעוהעיקרייםיסודותיה
ושרראש-הממשלהעל-ידי

דודהראשון,הביטחון

מלחמתבמהלךבן-גוריון,-

ובשניםהעצמאות

בהקשראחריה.הראשונות

מיוחדתחשיבותישזה

)
בן-גוריוןשהכיןלסקירה

להכיןכדי18.1953בשלהי

לקחהסקירהאת
שלחופשהראש-הממשלה

מסוףחודשיםמספר

ובמהלכה1953,אוגוסט

צורכיאתלקבועכוונהמתוךבצבאהמצבאתלמדבצבא.כלעלי,אפאצ'י"משק
חימושי

שלאחרבשניםהכוחלבנייןתוכניתולגבשהביטחוןהכוחמבנהביןמסויםהבדלישזאתבכלאבל

מכן.המתאיםהכוחמבנהלביןמלחמהלזמןהמתאים

האיוםבהערכתהסקירהאתפותחבן-גוריוןבתהליךכיוםנמצאתישראלמדינתשלום.לעיתות

הערבים.לביןבינינוהמבדיליםהיסודטרמיובניתוחומתיאםלקבועאפשרותשוםאיןועדייןשלום,

הכיווןמתחייבהאמורמכל"כילמסקנהמגיעהואחשובאופןבכלבהצלחה.זהתהליךיסתיים

עבודהשלהעיקריותהמסקנותכילהדגיש,

זו

שאנומכיווןואימונו.ציודוצבאנו,בארגוןההכרחי

שאריתבאיכות".לעלותעלינו-בכמותנופליםמשנהיקבלוהכוחבנייןשלהרצוילכיווןבאשר

מהלכהזהעיקרוןשללתרגומומוקדשתהסקירהשלום.שלבעידןתוקף

הכוח,במבנההתקציב,באילוצידןהואלמעשה.יותרלחזקצורךיהיהשלוםשלבעידןדווקא

במעמדלשירותים,הלוחמיםהחילותביןביחסלשמורכדי(בכוחנוההרתעתייםהמרכיביםאת

העיקרוןבכולםכאשררבים,נושאיםובעודהאשהמסוימים,כמותייםמרכיביםו"להקריב"השלום)על

האיכות.עקרוןהואהמובילעללשמוריהיהשניתןכדימלחמה,לימיהנחוצים

האיכותעקרון"כילמסקנהמגיעהואלמשל,כך,לשמורצורךשיהיהלינראהככלל,האיכות.מרכיבי

מקצועותלהכשרתעדיפותמתןדבר:עודמחייבולחזקלהגדילוכןהרתעהלצורכיארוכהזרועעל

לגלותשנוכלכדיהמודיעינית,יכולתנואת

בזמן

ממושכתאימוןתקופתהמחייביםלוחמים,

מדיניותןאתשכנותינומשנותומתיאם

ונוטשות

שיעלהבצבאצורךלנוישטייסים).יטנקיסטים,

אוסבילה".לחימה,מחשבה,בכושראויבינועלאתלחזקצורךיהיהכןכמוהשלום.דרךאת

הגם-השובפירושו-האיכותעקרון"אחר:במקוםבמשברים.נקודתילטיפולהמיועדיםהכוחות

חיל-שלנוהעיקריהמחץכוחשלמקסימליתבבנייןמסוימיםלמרכיביםלהקנותשישהעדיפויות
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ובכלהכספית,ביכולתנומוגבליםאנחנוהאוויר...
שאנוהמקסימוםמהולבדוקחייביםאנושנה

מבנהלגביאבלביטחון,לצורכילהפרישיכולים
בעייתישהיחידה.השאלהזואיןהתקציב

וישהעיקריים.התקציבסעיפיבתוךהעדיפויות
שבראשםהמחץ,לכוחותלדעתי,עדיפות,לתת
האוויר".חילעומד

הואהערביםשלההתעצמותבמגמותדיוןאחרי
גםביבשה,גםבנשקעדיפותלהםיש"כיקובע

שנשתווההכרחאיןכיואםבים.וגםבאוויר
מהםניפולשלאחיוניצורךיש-בכמותלנשקם
המאזןלשנותעלינוהבאותהשניםובשלושבאיכות,
להחזקתהחלקלהפחית-התקציבשלהפנימי

להקטיןנצליחאםורקאךייתכןזה(כוח-האדם
באזרחים)ובשימושהקבעבחילכוח-האדםשיאי

ויחידתיאישיולציודלנשקהמוקדשהחלקולהגדיל
מלא".

הביטחוןגורמיכלאתמקיףבן-גוריוןשלהניתוח
לעלייה,התייחסותגםכוללוהואבתפיסתו,

כך,וכו'.לחינוךהאוכלוסייה,לפיזורלהתיישבות,
הגבוהההאיכותעקרון"כיקובעהואלמשל,
עלמטיליםהגלויותקיבוץבתוךהירודוהמצב
אחר...צבאלכלשאיןחינוכייםתפקידיםצה"ל
בעם-יתאו-שהמורלמכירשאינוצבאימומחהאין

לאאםהראשי,הגורםהואהצבאשל-הרוח
בית-ספרלהיותהוטלצבאנוועלבניצחון.היחיד,

ערבוללכדואנשיםיהודיםלחנך-ובית-היוצר
אחד".לעםמזהזההרחוקיםהשבטים

מלואעללעמודמכדיזהבמאמרהיריעהתקצר
אסתפקכךומשוםבן-מריון,שלוהמסקנותהניתוח
המסמך.שלהסופיותהמסקנותמןחלקבציטוט
שליהמסקנותלניןאלהמסקנותביןהדמיון
ירקמ:19אינודלעילבניתוח

שניםלשלושביטחוןתוכניתעכשיודרושה"1.
וברכש.באימון

כוחותשלאיכותםשכלול-הראשיהכיוון"2.
הביטחון.

שירותים.חשבוןעלהלוחמותהיחידותהגברת"3.

המחץכוחותלהעדיףישהלוחמותביחידות"4.
קומנדו.יחידותואימוןושריון)אוויר(

לאימוןקודםבמילואיםהפיקודסגלאימון"5.
.המילואים

רכב(מילואיםשלמהירלגיוסתנאיםיצירת"6.
ומחסנים).

הרכשלהגדילבמגמההביטחוןתקציביאיזון"7.

כוחהחזקתסעיפיולהקטיןוציוד)רכבנשק,(
האדם.

הביטחוןובמשרדבמטותכפילותכלעקירת"8.
ההכרחילמינימוםואזרחיםקבעחיילישיאוצמצום
ביותר".

שגובשהכפיהכוחבנייןתפיסתאתלסכםבבואו
כותבה-50,שנותבראשיתהמייסדים""על-ידי
טל;ישראלמיל')(אלוף

עללהישעןצריךהצבאייתרוננוכיברורהיה"
בכלהישראליתהחברהשלאיכותיתעליונות

המדעייםהתרבותיים,המוסריים,התחומים:
ולאמהותשלהבדלועליתרוןעלוהטכנולוגיים,

צריךהאיכותיהיתרוןצבאית:בלשוןדרגה.שלרק
וטכנולוגי,מדעיבכושרמורלית,בעליונותלהתבטא

מקורית.צבאיתובמחשבהמקצועיתבווירטואוזיות
העקרונותאיפואעמדוהכוחבנייןתפיסתביסוד

הבאים:
מלחמה.בזמןהלאומייםהמשאביםכלמיצוי"
]...[
צבאותנוכחמיליציונייבשהצבאלקייםכדי"

המודיעין,שחילהואהכרחוסדיריםגדוליםערביים
]...[סדירים.יהיוהיםוחילהאווירחיל
באמצעותמלאכותיאסטרטגיעומקיצירת"

ולכן...טבעי,עומקלנואיןהמרחבית.ההגנה
ראשוןמושכלנקבעהמלחמהתורתבתחום

במהירותלהעבירישהמלחמהשאתודומיננטי,
ביואה".20שטחלעומק

פינום
המאמריםבשניהמוצעתהכוחבנייןשלהלוגיקה

היחסי"יתרוננוטיפוח"עלמבוססתזובסדרה

מענהמתן"שלהקונוונציונליתהלוגיקהבמקום
היוזמהעקרוןשלביטויהיאזולוגיקהלפערים".

טבעה,מעצםמספקת,והיאהכוחבנייןבתחום

ישיר.מענהבמקוםעקיפהגישהשלפתרונות

מחייבהיחסייתרוננוטיפוחשלהלוגיקהאימוץ

למרכיביםמופנהיהיההכוחבבנייןהמאמץעיקרכי

יחסי,יתרוןלנויששבהםכוחנו,שלהאיכותיים

שנישל(הכוחבנייןאתלמשוךכוונהמתוך

דווקאכולההמלחמהאתואיתוהצדדיםן)

מינימלימענה""מתןלצדזאתאלה.לתחומים

בלבד.חשוביםלפערים

עלינוכיזה,בהקשרעולהשלנוהניתוחמן

יםמודיעין,(הטכנולוגייםהחילותאתלטפח
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מטוסשלהבכורהטיסת
ע"ישיוצרהראשון[-15-[ה-

עבורדאגלס"מקדונל"חנז-ת
הישראליהאווירחיל

שלום.שלבעידןתוקףמשנהעודמקבלתזומסקנהבכוחנוהאיכותייםהמרכיביםואתאוויר)ובטייוחך

בפרט.וביבשהבכלל

עלינוכךומשוםמוגבל,שלנוהעמידהכוח

מחץ.כוחלבנייןהמשאביםמירבאתלהקצות

ואתהאשכוחאתלטפחעלינוזהבהקשר

חשבוןעלמהירהלהכרעההתורמיםהמרכיבים
לסיבובמלאיםמיגון,הספיגה,יכולתכמוגורמים

וכו'.שירותתנאיהבא,
עלכפיצויהמחץלכוחדגשמתןשלהעיקרון
עלגםתוקףבמשנהחלהעמידהבכוחנחיתותנו
להקצותעלינוהבט"ש.ועלבטרורהלחימה
מהיויצמצוםשיושגכךהכוחלבנייןמשאבים

פעילותואתבטרורהמלחמהאתולהעבירבטרור
יחסי.יתרוןלנויששבהםלתחומיםהבט"ש

ומרכיביהשלנוהביטחוןתפיסתניתוח
הכוחעל-ידיבלימההתרעה,הרתעה,(ההכרחיים

לשטחהלחימהוהעם-תהמילואיםלגיוסעדהסדיר
למסקנהאותנומביאבקרב)מהירההכרעההאויב,
המוקציםהמשאביםעיקראתנמנעת:הבלתי
האיכותלמרכיבילהפנותישהכוחלבניין

האוויר)חילמודיעין,מיוחדים,כוחות(והטכנולוגיה

בכלל.והטכנולוגיתהמדעיתיכולתנוטיפוחכולל

הערלרנ:
בנייןשלהיחסותתורת"בן-ישראל,יצחקראה,1.

1997.אוגוסט353-352,מערכות,הכוח",
.201Principle0זאLanchester,.[.יע

and1914London,Concentration,
the01DawnTheWarfare:*תAircraft

1916London,Arm,Fourth
ובקצבהפגיעהבדיוקמתבטאתשהיאכפי3.

ההשמדה.

בלוחמתאואווירבקרבותכללבדרךהמצבזה4.
מטרהעלויורהמכוונתנשקמערכתכלשריון:

נתון.בזמןאחת

ההתחלתייםהמספרייםהכוחותשיחסיבהנחה5.

הסורים.לטובתכ-2:1היו

הרמטכ"למדבריהמובאהאתזהבענייןראה6.

בסדרה.הראשוןבמאמרשהובאההמצרי

האבדותאינןפיזיותפגיעות"קלאוזביך:אמרוכה7.
במהלךהצדדיםשניעל-ידיהנגרמותהיחידות

נשנ)-יםמתערערים,הנפשייםכוחותיהםגםהקרב.
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אםהקרבאתלהמשיךאםבהחלטהונהרסים.

האבדותאתבחשבוןלהביאמספיקזהאיןלאו

לשקולצריךתותחימןושלסוסיםשלאנשים,של

הליכודהביטחון,האומץ,הסדר,אובדןאת

הנפשמצבעלבעיקרנשענתההחלטהוהתוכנית.

כמואבדותישלמנצחשבהםבמקרים-אשר

כלהיחיד...המכריעהגורםהייתהתמיד-למנוצח

הנפשיהכוחשלוהרסנימדםעקובמבחןהינוקרב

ביותרהגדולהסכוםבידוייוותרשבסוףמיוהפיזי.

הנפשיהכוחאובדןבקרבהמנצח.הואשניהםשל

ספרהמלחמה,על(העיקרי".המכריעכגורםהוכח

von.Carlמתוך:נעשההתרגוםרביעי.פרקארבע,

bytransanded.War,()מClausewitz,

PrincetonParet,Peter(שHowardMichael

1984Press,University
הקודםבמאמרשהבאתיהמובאותאתראה8.

שלליחסובאשרהכוח")בנייןשלהיחסותתורת"(
לחיוניותיום-הכיפוריםבמלחמתהמצריהרמטכ"ל

שלזהלנושאהדומהיחסועלהאווירית.ההגנה

מקריאתלעמודניתןאל-אסד,חאפזהסורי,הנשיא

מוצטפאשללספרוכהקדמההמובאיםדבריו

הפלישה(לבנון.במלחמתהעוסקטלאם,

מאירעל-ידימערביתתורגםללבנון,הישראלית

1988(.משהב"ט,מערכות,הוצאתאמוץ,ששון

קלאוזביץ",טעההיכן"מאמריאתראוזהבעניין9.

25-16.עמ'1988,פברואר-מארס311,מערכות

מפתחתפקידלמודיעיןשישלכךהסיבהזו10.

מוזנחהואכללשבדרךתפקיד-הכוחבבניין

אתראו(המודיעיןתפקידיעלבדיוניםיחסית

הקודמת).בהערהשהוזכרמאמרי

המאמרוביתרתבמיוחדזונקודהבהבהרת11.

שהואילעלטלמיל')(לאלוףמיוחדתתודהחבאני

בתפיסתהעוסקספרושלטיוטותלקרואלילתת

אור:זהספרראהבינתייםהישראלית.הביטחון

רבים,מולמעטים-לאומיביטחוןטל,ישראל

עמודים.1996232,תל-אביב,דביר,הוצאת

לנואלבסדרה,הקודםבמאמרשנאמרכפי12.

אתלמחוץלנסותאלאבתגובה,רקלהסתפק

להשקיעייאלצושהםכךיזום,באופןהטרורמוקדי

עצמית.בהתגוננותממשאביהםניכרחלק

הביטחוןתורת"טל,ישראלמיל')(אלוףראו13.

עמ'1976,דצמם-253,מערכותודינמיקה",רקע-

100או50כברהנמשכתגדולה,אחתמלחמהשל
שנים.

מערכות","הוצאתוייעוד,ייחודגוריון,בן15.

219.עמ'1971,

לשלוםלהגיעכךכללנוחשובגםכךמשום16.

בינינוהכמותיתהסימטרייהחוסראבלשכנינו.עם

שלוםשלבמקרהגם-תמידאותנויאלץלבינם
יחסית.גדולצבאיכוחולקייםהמשמרעללעמוד-

בקובץוחשבון"חוכמהובקש"מאמריראו17.
קובר,אביורס"ןעופרצביבעריכתוכמותאיכות

53-31.עמ'1985,משהב"ט,מערכות,הוצאת

הוגשהעמודים)46במקורהמחזיקה(הסקירה18.

כמעטוהתפרסמה1953באוקטום-ב-18לממשלה

-עריכהושינוייקיצוריםמספרעם-במלואה

280-279,במערכותומדינה"צבא"הכותרתתחת

11-2.עמ'1981,מאי

8הןלעילהמצוטטותהמסקנות11.עמ'שם,19.

בן-גוריוןשלהמקוריבסיכוםהראשונותהמסקנות

הכול.בסךמסקנות18מתוך

31.עמ'1976,דצמבר253,מערכות20.

ש

.9-2

-מסויםבצדק-המתייחסיםישכךמשום14.

שונותמערכותכאלהערביםלביןבינינולמלחמות
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המודרניהאוויריהמודיעין
גורדוןשמואלד"רמיל')(אל"מ

המאפשרתטובהככוונתכמוהוטובמודיעין
מאפשרהואמירבי.בדיוקבמטרהלקלוע
1הנכון.בזמןעיקרייםביעדיםכוחריכוז

מבוא
החלטותלקביעתכעזרבמודיעיןהדנההספרות

הקשורותופרגמטיותתיאורטיותבסוגיותעסקה
זוויתמכלכמעטולהערכתומידעעיבודלתהליך

אפשרית.

כמהמודיעיןלמושגכישנבהירחשובבתחילה
וגוףלוחמהשלסוגמוצר,תהליך,משמעויות:

ארגוני.

הכוונהתהליך,כאללמודיעיןכשמתייחסים
לעבדלנתח,להעריך,לאסוף,לוגילמאמץהיא

עליריבים,צבאותעלמדינות,עלמידעולפענח
יצירתלשםיעדיםועלמטרותעלקרבות,אזורי

הנדרשים.המוצרים

אולתכליערךישזהמתהליךהמתקבללמוצר

לפעולה
תיאבצ.2

לוחמהשלסוגכאללמודיעיןכשמתייחסים

מנתעלהננקטותהפעולותלמכלולהיאהכוונה

ולשבששלנוהמידעמערכותעללהגןמידע,לאסוף

באמצעותלמשל(היריבשלהמידעמערכותאת
מחשבים).וירוסי

סמכויותבעלארגוניגוףהואהמודיעיןכןכמו

וליצירתהדרושהמידעלהשגתהאחראיואמצעים,

הסופי.המוצר

הפסימיותהשקפותיהםביןמהותישוניקיים

תפיסהלביןהמודיעיןתהליךעלהתיאורטיקניםשל

זה.תהליךשלעתידועליותראופטימיתמקצועית
למגבלותביחסביניהםהסכמהישזאתעםיחד

טכנולוגיים.באמצעיםלעוקפןניתןשלאאנוש,

ומציבתפעוליותתפיסותבניסוחעוסקזהמאמר

לביןהתיאורטיותהסוגיותביןבינייםרובדבכך

טכניות.המקצועיותהסוגיות

האווירלזרועהמודיעיןבבחינתמתמקדהמאמר

זוויות:משלוש

מודיעין,כצרכןהאווירזרוע1.

הלוחמהשלבהקשרהפועלכמערךאווירימודיעין2.
האוויריהמודיעיןשלאחריותותחומיהאווירית,

לרשותו,העומדיםוהאמצעים

האווירי.המודיעיןשלהאופרטיביתהתפיסה3.

מודיעיןשלמערךבוחןאומתאראינוזהמאמר

מודרניתגישהלהציעמנסהאלאקונקרטיאווירי

לפיזהלנושאהקשורותשונותלסוגיותכללית

בלבד.גלוייםמקורות

במקוםמסתייםהמחקרשלהתחתוןהתחום

נוהלילעצמולפתחאווירימודיעיןמערךצריךשבו

הטקטית.ברמהמפורטיםלחימהותורתעבודה

גומליןקשריישנםשבוהאיזורהואהעליוןהתחום
האוויריהמודיעיןבין-מסוימתחפיפהתוך-

האוויריהמודיעיןביןוכןוהימיהיבשתילמודיעין

מאמראיןכימשתמעזהמתיחוםהמדיני.למודיעין

מאמרוהתרעה.הפתעהדוגמתבסוגיותעוסקזה

הפעלתו,בתפיסתהמערך,בתפקידידןזה
ובתלותוהאוויריתללוחמהבחשיבותובחולשותיו,

מתקדמות.בטכנולוגיותהחזקה

הזמןמריבוד
אחרות)זרועותשלמודיעיןכמו(אווירימודיעין

אףובלחימה.ברגיעהומתמשךרצוףבאופןפועל

ממדישלושהביןאבחנהלעשותאפשרכןפיעל

אופיה:ואתהפעילותסוגאתהקובעיםזמן,

ויותר)חודשיםמספר(ארוךלטווחמודיעין

הכשרה,תו"ל,רכש,פיתוח,הכוח:לבנייןהדרוש
האוויר.זרועשלומוכנותהיערכות

שוטףמעקב-ויותר)שבוע(קצרלטווחמודיעין

מודיעיןואופרטיבית.טקטיתהתרעההיריבים,אחר

שוטפות.ולמוכנותלהתכוננותלכוננות,דרושזה
לפעילותלאמיתי)קרובזמןפרק(מיידימודיעין

ליצירתטקטית,להתרעהדרושזהמודיעיןמבצעית.

לכוננותנזקים,להערכתמטרות,לגילוימצב,תמונת
ביותר.קצריםזמןבקבועיולהיערכות

המאמךמטרת

מערכתיתתפיסהולנסחלעצבהיאהמאמרמטרת

להיותלשויהוותפיסהמודרני.אווירימודיעיךשל

ועבוראווירימודיעיןקברניטיעבורמנחהמסגרת
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וזריז.פרטנימדויק,באופןמטרותרכישתלהגדרתהמזויניםוהכוחותהאווירזרועקברניטי

ואתהארגוןאתכוללאווירימודיעיןמערךאווירי,מודיעיןשלוסמכויותיואחריותותחומי

בזרועהמודיעיןלוחמתעלשמופקדיםהאמצעיםהארגון,לבנייתעבורו,נדרשיםמשאביםלהקצאת
יחידותמרכזי,מטהגוףכוללהמערךהאוויר.אווירימודיעיןשלתו"ללפיתוחטווח,ארוךלתכנון

ואמצעיםקשרמערכותואוויריות,קרקעיותהפעלהללוחמהציודכולל(לוהדרושיםהאמצעיםושל

תחתמפקדהעומדתהמערךבראשייחודיים.ולהערכה.למחקרמתודולוגיותלפיתוחמודיעין),נגד

המודיעיןראשאווירי.מודיעיןראששלפיקודומעיןלהיותעשויהזומערכתיתתפיסהולבסוף,

האוויר.זרועלמפקדישירותכפוףכלעבורמשותפתלשפהובסיסמשותףמכנה

אווירי.מודיעיןמערךשלהמרכיבים

%
י4,ו13יי1.

ל'כ(כנסטאר"לארק"מל"טהאוויריהמודיעיןשל
לוקהיד"מתוצרתאכל";איןשבלעדיוהכרחי,תנאיהםהמודיעיןמוצריהאוויריהמודיעיןייחוד
שלוהבכורהטיסתרשן"."תפקידיהואתייעודהאתלמלאיכולההאווירזרוענבדלותהיםולוחמתהאווירלוחמתהיבשה,לווזנית

אשתקד.נערכה
ב:ך;%4;ישזומסיבהשלהן.המודיעיןבצורכיגםמזוזו

%

יי.[

,1

~'ftWh

ו),,,,ךי,,,,שהואהקצריםהזמןובקבועיהאוויריהאמלייח
תכנוןקציןזהעלכתבוכךמכתיב.

מקצועי:

מ,".%ש"',11

המאמץלפיזורגורםגרועמודיעיןביותר.היעיל
בלחימה,חיונייםבלתייעדיםולהכללתהצבאי

ריכוזמאפשרטובמודיעיןהמאמץ.לבזבוזכלומר

ןהנכון...בזמןהעיקרייםביעדיםהקייםהקטןהכוח
המסוגלתזרועדרושההטובהמודיעיןלהשלמת

הזירה...בכלביותרקצרהבהתראהליזוםאולהגיב

ריוואה".4חילכמובןהיאזוזרוע

המעצביםהמיוחדים,המסגרתמאפיינילסיכום,

זמןקבועיהםהאווירי,המודיעיןשלייחודואת
,'עלחזקודגשמאודגדוליםמרחבקבועיקצרים,
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הנדרשהמידעוטיבהתפקידיםנקהותנפרדבלתיחלקהואאווירימודיעיןהבסיסיים.
המודיעיןמערךהאווירי:המצבתמונתשלעיצובהצבאיהמודיעיןקהילתנפרדות:ישויותמשתי

כוחותלגבימעודכנתתמונהלספקאמורהאוויריסוגיותעולותמכךכתוצאההאוויר.וזרועוהלאומי
אתולהעריךהאויבשלהאוויריתוההגנההאווירתיחוםהאווירי,המודיעיןכפיפותכגוןמרכזיות

האווירלזרועלאפשרכדיכוונותיהםואתיכולתםוסמכויותיו.אחריותומשאביו,פעילותו,
ובלחימה.ברגיעהמשימותולבצעלתכנןמייעודהנגזרהאוויריהמודיעיןשלייעודו
נדרשהאוויריהמודיעיןטכני-ביצועי:מודיעיןמהםשאחדהאוויר,זרועשלהיסודומתפקידי

ביצועיהםועלטכנייםפרמטריםעלמידעלספקהמודיעיןשלייעודויניעידומה.5התפקידהוא
עלוכןובעתידבהווההיריבשבידיהאמצעיםשלהוא:האווירי

אמצעיםהפעלתבעתהיריבשנוקטהטקטיקותמודיעיניתתמונהויצירתהדרושהמידעאיסוף1.
אלה.תפקידילמילויהנדרשתבמידהועדכניתמהימנה
האוויריהמודיעיןעלהיריב:יכולתעלמודיעיןהאוויר.זרועשלהיסוד

ובסוגישונותברמותהיריביכולותעלמידעלספקהזרועותמשימותעבוראווירימידעהשגת2.

בכוונתואםלשאלהקשרשוםבלישוניםלחימההמודיעיןקהילתהכללית,המפקדההאחרות,
אלה.ביכולותשימושלעשותהמדיני.והדרג

האוויריהמודיעיוהיריב:כוונותעלמודיעין

הרמות:בשלושהיריבכוונותעלמידעלספקנדרש
והטקטית.האופרטיביתהאסטרטגית,הסתיריהמודיעיןוצפקידי2.

הכעתריהמודיעעמבצעעת:ונתוכניעלמודיעיןהאומריהמודיעץהפקידיאליאופיינוזובפיסקה
ספציפיות.מבצעיותתוכניותעלמידעלספקנדרשדרכים:בשתי

עלהאוויר:זרועפעילותשלהתוצאותהערכתפיועלהתפקידיםשלמהותםהגדרתפיעל*
הנוגעהמידעאתלנתחמוטלהאוויריהמודיעיןהדרוש;המידעולאפיינימתקדםובקרהשליטהמערל

עיעעלחנן-תמתוצרתהלל

ך

הלחימהשלוהמצטברותהמיידיותלתוצאות

האופרטיביתהטקטית,ברמותהאוויריתדאגלס"מקדונל"

והאגד]רכעית.

מערךלחימה:תורתשלבפיתוחההשתתפות
תורותבפיתוחלהשתתףאמורהאומריהמודיעכן
לשיטיםבהתאםהאוריריתהלוחמהשללחימה

היריב.שלהלחימהובתורותהלחימהבאמצעי
לחימהתורתשלפיתוחהלצורךהנדרשהמידע

ההגנהאמצעיעלמטרות,עלנתוניםבעיקרכולל
ועלהיריבשלהלחימהתורתעלמטרות,אותןשל

היריב.שלהלחימהאמצעי

המודיעיןמערךמבצעים:לתכנוןמודיעיןמתן
מבצעיםתכנוןלצורךמידעלספקנדרשהאווירי

ועלמטרותעלספציפיבמידעמדוברספציפיים.
ועלהאויבהיערכותעללמבצע,בהקשרסכנות
הדרושיםנוספיםייחודייםנתוניםועלכוננותו

למבצע.
השפעתלחימה:אמצעישלבפיתוחםהשתתפות

לחימהאמצעיבפיתוחכלליותמגמותעלהמודיעין

היאומיידיחדשלאתגרספציפימענהמתןועל
אמצעיפיתוחלדוגמא:מכרעת.אףולעיתיםחזקה

בעברנשעןבארצות-הבריתאלקטרונייםלחימה
שנאסף(ELINT)אלקטרונימודיעיועלרבהבמידה
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מערךאמורלכןבריה"מ.מתוצרתקורניםעל
אמצעישלהפיתוחבתהליכילהשתלבהמודיעין

יחד.גםוקצרארוךלטווחלחימה
בפיתוחהמודיעיןהשתתפותחיוניתכןכמו

עללפרקיםהאויב.מודיעיןלסיכולאמצעי-נגד
היזםתפקידאתעצמועלליטולהמודיעיןמערך

אמצעי-נגד.לפיתוחהצעותולהעלות
כולללחימהאמצעילפיתוחהנדרשהמידע

לחימהאמצעיעלוטכנולוגיטכנימידעבעיקר
לחימהאמצעיעלהיריב,שבשירותותשתית
אמצעיועלשוניםפיתוחבשלביאצלושנמצאים

נדרשיםאלהכללרכוש.היריבשבכוונתלחימה
המתאימיםלחימהאמצעילפיתוחלסייעכדי

ביריה.6שלאלהעםלהתמודד

חיצוניים:מודיעיןגופיעםתיאום
כללשלמחקרוגורמיאיסוףמקורותהכוונת1(

נדרשמידעולנתחלאסוףכדיהמודיעיןקהילת
האוויר.זרועעבור

מערךושלאווירייםאיסוףמקורותשלהכוונה2.
עבורנדרשמידעלאסוףכדיהאוויריהמודיעין
והערכהניתוחולבצעהאווירלזרועמחוץצרכנים
האוויר.זרועשלהייחודיותהמומחיותבתחומי

ואמצעיםמודיעיןאמצעיבפיתוחהשתתפות
ואפיוניםדרישותצרכים,הגדרתמודיעין:נגד

האוויריהמודיעיןסוגילכלאמצעיםלפיתוח

הכנסתכולל-הפיתוחבתהליךוהשתתפות
לפעילות.המערכות

הזמןצירעלהאוויריהמודיעיןמטלליך
הנמדדותטווח,ארוכותמטרותלמעןפועלמודיעין

הבינוני,בטווחמטרותלמעןובשנים,בחודשים

המיידי,בטווחמטרותולמעןבשבועות,הנמדדות

קרובזמן"(מאודקצריםזמןבפרקיהנמדדות
זמןמחתכיאחדבכלהמודיעיןמטלותלאמיתי").

חתכישלאלהאתמשלימותאךשונות,הינןאלה

זוחלוקהשלממאפייניהכמההאחרים.הזמן
מהםואחדיםכללי,למודיעיןגםרלוונטיים
אווירי.למודיעיןבעיקראופייניים

ארוךזמןלטווחמודיעין
בלימודעוסקשניםושלחודשיםשללטווחמודיעין

וצבאית,פוליטיתמדינית,חם-תית,כלכלית,תשתית

מקורותבפיתוחמתמשכים,תהליכיםבלימוד

נתוניםמסדיובבנייתלמיפויתשתיתבבנייתאנוש,

וכדומה.למטרות
הארוךלטווחהאוויריהמודיעיןשלמשימתו

כראויעצמהאתלהכיןהאווירלזרועלסייעהינה

אויביםעםמוגבלאוכוללעימותלקראת

עלטווחארוכתהתרעהולהעניקפוטנציאליים

אויביםשלהתקפיותוכוונותיכולתהצטברות

פוטנציאליים.

לטווחהאוויריהמודיעיןשלהעיסוקתחומי

ובשטחיהגיאוגרפיבשטחנרחביםהינםהארוך

העיסוקתחומיקביעתאתהמנחההתפיסההמדע.

בפרקממשילאיוםלהפוךשלהםהפוטנציאלהיא

קהילתכילשערישלדוגמא:לעין.הנראהזמן

שלהמודיעין
מידעלאסוףממשיכהארצות-הם-ית

אףאירופה,מזרחמדינותעלמודיעיןולהעריך

האינטרסיםעלאיוםכרגעמהוותאינןשאלה

שלה.

סובלותשממנההיחסית,המשאביםמצוקת
למגמהלהביאעשויההעולם,בכלהמודיעיןקהילות

התפתחותארוך.לטווחהאיסוףמאמציאיחודשל

לצרכניםהמידעהפצתאתלעכבעלולהאומנםכזו

לטווחבמודיעיןקריטיאינוהזמןגורםאךהשונים,

ארוך.
כיוםנעשההארוךהזמןלטווחהמידעאיסוף

מודיעין,גופימספרבאמצעותהמפותחותבמדינות

במקבילאמצעיםשלרחבמגווןהמפעילים

בארה"בהמרכזייםהמודיעיןגופילמשל,ובמשולב.

הביוןסוכנותא~4)(,הלאומיהביטחוןסוכנותהם

ומודיעין)014(הצבאיהמודיעין(CIA),המרכזית

הלאומייםהאמצעיםהיקףלאורוהצי.האווירחיל

תחומימגווןולאורהמודיעיןלאיסוףהנדרשים

שלזהמרכיביכוללאלעיבודו,הנדרשיםהידע
המודיעיןשלהבלעדיתבאחריותולהימצאהמודיעין
יריוואה.7

בינוניזמןלטווחמודיעין
מבצעיותלתוכניותבמודיעיןבעיקרמדובר

עלהתרעהובמתןמראשמתוכנניםולמבצעים

זמןלטווחמודיעיןקונקרטית.למתקפההכנות

היחידותבהצטיידותכוחות,בהיערכותעוסקבינוני

זמןלטווחמצטבריםאיומיםבאיתורובתרגיליהן,

חברתיותפוליטיות,מדיניות,ובתופעותקרוב

אחדיםיחסית.טווח,קצרתהשפעהבעלותוצבאיות

בסמכותואינםהםאףזהמודיעיןשלממקורותיו
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העתידיהתקיפהמטוס
לבנותשמתכננותה-21למאה
ובריטניה.ארה"ביחד

ו"נורתרופדאגלס"מקדונל"
החברתהןמרכן"

חלקשיטלוהאמריקניות
מהצדואילובפרויקט,
חברתזאתתהיההנד-ימי
אירוספייס"בריטיים"

שלרגישותהעקבאךהאווירי,המודיעיומערךשל
להיעשותחייביםאופרטיביתלהתרעההאווירזרוע

יהיהשניתןכדיוטכנולוגיים,ארגונייםסידורים

שלההתרעהלצורכיהמירביתבמידהלהיענות
האוויר.זרוע

מיידימודיעין
בעיקרערש"קלאמיתיקרובבזמןאווירימודיעין
מערכותעלבאיומיםלתקיפה,וביעדיםבמטרות

לכוחותטקטיתבהתרעההאוויר,זרועשלהנשק
מודיעיןהאוויריים.האיסוףאמצעיובהנחיית

המבצעיתלפעילותחיוניהינוהמיידילטווח
האוויר.זרועשלהשוטפת
בקבועיהנדרשבמידעובראשונהבראשמדובר

לכוחותשימושיהמידעעודכל-קצריםזמן
מטוסיםעשרותנשלחיםאםלדוגמא:התוקפים.
שזולאחרלשםמגיעיםהםאךדיוויזיה,לתקיפת

אותה.למצואסיכוייהםקטניםהאיזור,אתנטשה
טק"אמערךעוקףבנתיבטסיםמטוסיםכאשר

ולהתפרסלנועבינתייםהספיקשהמערךלדעתבלי
רביםמטוסיםעלוליםהכוח,שלהגישהנתיבעל
מהמבצע.לחזורלא

אתמחייביםהספקתווקצביהמידעחיוניות
להיערךעצמו,אתלבנותהאוויריהמודיעיןמערך

אתלמלאכדיואוטרקיאוטונומיבאופןולפעול
האווירלזרועלספקמסוגללהיותעליותפקידיו.

בזמןהתרעהולתתאיומיםלהלהדיןממרות,
יתימאל.8קרוב

סמכותובעלאחראילהיותאמוראווירימודיעין
המודיעיןאתלספקכדימספיקיםאמצעיםלהפעלת
ידיימה.9לטווחהחיוני

1טבלה
צירשלבחתךאווירימודיעיךמערךשלמפקיריו

הזמן

ל
'414%-"עינ--;'

ומ;קטע

m)P"טפילן

התרעה

אווירימצבתמונת

כוללתמצבתמונת

מצבהערכת

מטרותעל

איומיםעל

הכוחלבניין
הו"ללפיתוח

מבצעיםלתכנון

אמל"חלפיתוח

טכנימודיעין

יכולתעל

כוונותעל

מבצעיותתוכניותעל

איסוף

והערכהמחקר

תוצאות,בערכת

קפצה

מוטסמודיעיןנפעלת
חיצונימודיעיןזיאום
שלפיתוחיזום.

מודיעיןמצעי,
אמצעיםפיתוחיזום.

היריבגד-מודיעין

היריבבידימידעגל

ארוך

ן4םישווזמ

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

נ"מ"

לשבזעותן

7

7

7

מייני

שייהחי
7

7

7

7
7

7

7

האוויריהמודיעיןשלהישויעירומות.%
היסודשעקרונותמכיווןוחשוב,מרכזיהינויהפרק

בעיצובההבסיסייםהנדבכיםהינםלהלןהמנוסחים

עקרונותאווירי.מודיעיןעבורמערכתיתתפיסהשל
ועשה",ראהכזה"ציווייםבבחינתאינםאלהיסוד

הנחיותנבלותשעליהתיאורטית,תשתיתאלא
עלמזוושונות/זומגוונותופעולותתוכניותיסוד,
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ובעוצמהבקצבבתדירות,המשתניםתנאיםפי
בבחינתאינםגםאלהיסודעקרונותאקראיים.

המלחמהעקרונותעלמתבססיםאלאמאין",יש"
יתפיסת'שכןכלליים,מודיעיןעקרונותועלהכלליים
עםמלכתחילהמשולבתלהיותחייבתהמודיעין
הלחימהתורתהביטחון,תורתהביטחון,תפיסת
חוכה".0!הפעלתותורת

הינואלהיסודעקרונותלפיתוחהישירהבסיס
שיובאו(האוויריתהלוחמהשלהעקרונותמסכת
לראותשאמורמודרנית"אוויריתלוחמה"בספר
אווירישמודיעיןמכיווןחודשים).כמהבתוךאור

האווירית,הלוחמהאתלשרתום-אשונהשא-0נועד
עקרונותשלשלוחות""הינםהיסודשעקרונותהרי

תיריוואה.11הלוחמה

נדוןולהלןהאווירי,המודיעיןשלהיסודאבניאלה
במשמעויותיהן:

ובאמצעים.במערךמרכזיתשליטה
וגמישות.ורסטיליות

מתקדמות.טכנולוגיותמיצוי
Approach)(Systemמערכתיתגישה

כוללת.אחריות

מרכזיתשליטהא.
שלוחה""הינוהאוויריהמודיעיןשלזהעיקרון

האווירית.הלוחמהשלהראשוןהעיקרוןשל
משמעויותשתיישנןמרכזיתשליטהשללעיקרון

שלהמלאהכפיפותו-האחתאווירי:מודיעיןעבור
האוויר,זרועשללפיקודהאוויריהמודיעיןמערך

מערךשלהחיונייםהמרכיביםכפיפות-השנייה
יחידותמוטסות,יחידות-האוויריהמודיעין
מפקדשללשליטתו-ומפקדותמטהגופיקרקעיות,

האווירי.המודיעיןמערך

האוויריהתודיעיןמערךשלכפיפותו
האווירזרועשללפיקוד

תפקידילביצועהכרחיתנאיהמודיעיןהיותבשל

חיוני,מערךבבחינתהואהאוויר,זרועשלהיסוד

זמןבחתכי-ביותרהדוקבאופןמשולבאשר

מודיעיןמערךלכןהשליטה.במערך-ועיסוק

מפקדשלשליטתומוטתתחתלהיותחייבאווירי

האוויר.זרוע

מאודרחבבמגווןביטוילידיבאהזוהשתלבות

הםשבהםהחשוביםפעילויות.ושלתפקודיםשל

החל-מוגבלתאוכלליתלחימהבעתהתהליכים
המבצעבעתליווידרךהמבצעי,התכנוןמתחילת

תוצאותיו.בהערכתוכלה

ובמערךהמבצעיבמערךהתפקידיםבעלי
אפקטישמזה:זהרבותללמודעשוייםהמודיעין

צוותותעל-ידיהמתוכנניםלמבצעיםגדולסינרגטי

צוותותדוגמת-מודיעיןושלמבצעיםשלמשולבים

המפרץ.במלחמתהאמריקניהאווירחילשלהתכנון

המבצעיהדרגהשפעתשלסכנהגםקיימתאולם

לחלחולגורםזהקשרהאווירי:המודיעיןהערכותעל

המודיעיןלתוךמבצעיותהערכותושלהשקפותשל

אויתרביטחוןעלוליםמכךכתוצאההאווירי.

לא-המודיעיןהערכותעללהשפיעחסרהערכת

בנושאיםגםאלאאסטרטגיים,בנושאיםרק

נשקמערכותשלהמבצעיתיכולתןדוגמתטכניים,

הטילשלהיתרהערכתהיאלכךדוגמאהיריב.של

SA-6םירופיכה.12יוםמלחמתלפני

המודיעיןבוערךלילנ(רליביללפיפות

מאוחדלפיקוד
ולעיתיםרב-גוניתמורכבת,היאהמודיעיןלוחמת

גופיםבהמעורביםמעטה.לאעמימותבעלתאף
בפעילויותיהםבאופיים,מזהזהמאודשונים

אינטרסים:לניגודדוגמאשלהם.ובאינטרסים
להצטיידברוראינטרסבעלתהינהאיסוףיחידת

ידיעותלאיסוףגבוהותיכולותבעליבאמצעים

זקוקהמחקריחידתלעומתה,הספקטרום.בכל
מבצעיבזמןמענהלתתיכולתהלשיפורלאמצעים

שהתגלתהמערכתשלמסוימיםפרמטריםעל
המודיעיןמערךמ-שותאיןשלרובמאחרבמפתיע.
הםכימעריךשהואהמשאביםמלואהאווירי
המערךבתוךמשאביםעלמאבקנוצרלו,דרושים
קשייםכיקובעזהבתחוםרבניסיוןבעלעצמו.

אלו:
האיסוףמלאכתהכפפתעל-ידירקלפתורניתן"

דחא".13ממונהשללאחריותוההערכהומלאכת

האוויריהמודיעיןמערךעלהפיקודאחדות
האחריותמלואיינתנוהמערךלראשכימשמעותה

ולהכוונתהשוניםהאמצעיםלהפעלתוהסמכות

באחריותיישאגםהואהמטה.וגופיהיחידות

איןהאוויר.זרועמפקדתבפניהסופייםלמוצרים

ושלהמטהגופישלמעצמאותםלהפחיתכדיבכך
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המטרותלהשגתאמצעיםלנקוטהשדהיחידות
המערךראששלהישירהכפיפותולהם.שהוקצו
ישירה,זרימהמאפשרתהאווירזרועשללפיקוד
מטהכלפיהנחיותושלהוראותשלומהירהבהירה

מעלה.כלפיוהערכותדיווחיםושל

וגמישותורסטיליותב.
הוורסטיליותעקרוןלפיופועלתבנויההאווירזרוע

קצריםזמןבקבועיולהגיבלפעולעליהוהגמישות.
ולהפנותוכוחהאתלרכזמסוגלתלהיותביותר,

לפעולעליהקצרים.זמןבפרקילמשימהממשימה
עדיפותובתנאיומשתניםשוניםאווירמזגבתנאי

משימותמספרלבצעעליהכןכמונחיתות.או
אווירימודיעיןחייבלפיכךזמנית.בוזירותבמספר
לתתכדימספקתבמידהוגמישורסטילילהיות
לרכושהאוויריהמודיעיןעלאלה.לאתגריםמענה
שליטהממוצביהחל-מטרותשלביותררחבמגוון

ונייד.בודדבמשגרוכלההיטבממוגניםלאומיים
המכסיםחיישניםלכלולאמוריםהאיסוףאמצעי

בחפיפההאפשריהחישהספקטרוםמירבאת
טווחבעלותלהיותחייבותהפלטפורמותמסוימת.

האוויר,זרועשלהאסטרטגיהמרחבמלואשלכיסוי
וחסינהמהירהותקשורתמספקתשרידותבעלות

שימושי.בזמןנתוניםלהעברת
אלמנטיםלכלולחייבוהמחקרהעיבודמערך
מטרותעלמשמעותבעלמודיעיןליצורלושיאפשרו
לדוגמא:פוטנציאליים.איומיםועלאפשריות
היבשהצבאשלהמודיעיןעלמוטלרבותבמדינות
נוצרכךעקביבשתיות.מטרותעלמידעלאסוף
ליחידותמטרותלהעברתואיטימסורבלמסלול

שמטרותלכךגורמתזואיטיותהביצוע.
שכוחלפנירבזמןממקומןנעותפוטנציאליות

ואתהדרושהמודיעיןאתמקבלתוקףאווירי
להשמדתן.הביצועפקודת

האוויריהמודיעיןשמעניקשהשירותיםמכאן
מידהבאותהוגמישיםורסטילייםלהיותצריכים

עצמה.האוויריתהלוחמהכמו

מתקדמות'גטכנולוגיותמיצויג.
ובמיוחד-האוויריתהלוחמהשלהרביםהצרכים

קצריםזמןבקבועינתוניםעתירבמודיעיןהצורך
שימושלעשותהאוויריהמודיעיןאתמחייב-

ולהפעלההמערךלבנייןמתקדמותבטכנולוגיות
זהעיקרוןהשדה.יחידותושלהמטהשליעילה
המודיעיןשלרביםכהלתחומיםוחודרמקיף

למנותם.היריעהתקצרכיעדהאווירי,

שימושהאוויריהמודיעיןעשהימיומשחר

הטק"אהופעתלאחראולםשונים.בחיישנים

מקורותהפעלתעלשנוצרוהחדשותוהמגבלות
המודרניתהטכנולוגיההפכהאוויריים,איסוף

שלמגבלותעללהחגם-ותהעיקריהאמצעילהיות

ושלדיוקשלראות,תנאישלרזולוציה,שלטווח,

בספקטרוםהשימושמתרחבבמיוחדהמידע.כמות
והןמטרותעלהןמודיעיןלהשגתהאלקטרומגנטי

איומים.על

השימושהתרחבותהיאלציוןראויהתופעה

שלטכנולוגיותלדוגמא:הטכנולוגיה.סוגיבכל
בגילוילסייעהחלומטוסיםגילוילצורכימכ"ם

מטרותלגילויאופטרוניותטכנולוגיותיבשה.מטרות
אוויריות.מטרותלרכישתלסייעהחלוויםיבשה

מפנילאזהרהששימשואלקטרוניות,טכנולוגיות

ולהפיכתםהאיומיםלאיתורמסייעותאיומים,

למטרות.
מהתקדמותנהנוהחיישניםרקלאכן,עליתר

מהפיכה.עם-והפלטפורמותגםאלאהטכנולוגיה,

טוסומגביהימהיריםסיורמטוסינזכיראםדי

הואהחללכיוםועוד.סיורלווייניSR-71,כמו

מודיעין.להפקתביותרהמבטיחיםהתחומיםאחד

גרועאווירובמזגבלילההלחימההייתהבעבר
מטוסישלהמוגבלתהיכולתעקבלמדימשנית

תופסתכיוםאלה.בתנאיםולתקוףלטוסהקרב

מקוםגרועאווירבמזגוהלוחמההלילהלוחמת
אחדהאוויר.זרועבפעילותמרכזיויותריותר

המהירהההתפתחותהואזהתהליךשלהמאיצים

חיישנים-אלהראייהלתנאייעיליםחיישניםשל

זרועשלהיכולותאתמשמעותיתבמידהששיפרו
נדרשביטוילכללאלהיכולותלהביאכדיהאוויר.

במערכותהואאףלהצטיידהאוויריהמודיעין

ראותבתנאימטרותולרכושלגלותהמסוגלות
החדשהליכולתאופייניותמערכותשתיגרועים.

ראותתנאיבכלהאוויריותהאיסוףמערכותשל
קרקעיותמטרותשלולרכישהלגילויSTARג-הינן

מטרותשלולרכישהלגילויAWACSומערכת
אוויריות.

שוניםמסוגיםחיישניםשלרבמספרבאמצעות

יששאותןמזו,זונפרדותידיעותשלשפעמשיגים

זרםשגדלככלבר-משמעות.למידעולהפוךלעבד
המודיעיןשלהזדקקותוגדלהכךהאינפורמציה,

להתמודדעליהןממוחשבות.מערכותשללסיוען

רחבמידעבסיסליצורהצורךועםמידעעיבודעם

ץ-מס
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י
,מחקומיע,-טכני,ק,קנםה,א

יש',י"א,

לפענחכדימתקדמותלטכנולוגיות

הנשקמערכותשלסודותיהןאת
עצמןשהןמערכות-היריבשבידי

טכנולוגיותעללעיתיםמבוססות

טכנולוגיותעלנוסףמתקדמות.

החיישניםהמטלורגיה,בתחומי

והביות,הניהוגשיטותלמיניהם,

הנפץוחומריהקרבייםהנפץראשי

במערכותהשימושונפוץהולך
היכולתאתלחקורכדיסימולציה

בשדההביצועיםואתהטכנית

בסביבהשונותמערכותשלהקרב

עוינת.

הםאףזקוקיםהערכהגופי

ולמערכותממוחשבותלמערכות
לבחוןכדישונותנץ-מותסימולציה
שונות.חלופותולהעריך

למספרומגווניםרביםמידעפריטילהפיץהצורך

שימושיובזמןשוניםבערוציםלקוחות""שלרב

תקשורתבטכנולוגיותשימושלעשותמחייב

ביותר.מתקדמות

שלהיסודמאבניאחתהיאמוקדמתהתרעה
הלוחמהושלבכללהמודרניתהאסטרטגיה

זקוקותהתרעהמערכותבפרט.האווירית
מתןעצםלשםרקלאמתקדמותלטכנולוגיות

היריבשכןשרידותן,לשיפורגםאלאההתרעה,

בעתבהןלפגועמאמץכלויעשהבחיוניותןמכיר

מלחמה.

המודיעיןשליכולתולחיזוקהטכנולוגיותבצד

טכנולוגיותעלגםהמודיעיןלוחמתנשענתהאווירי

אמצעיחסינה,תקשורתכגוןמהיריב,מידעלמניעת

הסתרה
האנוהו15

שלמידעמקורותאיתורוכן
לוחמהשלחדשבסוגמרכיביםהםאלהכלהיריב.

לוחמת-
עדימה.16

מערכתיתגישהד.
המערכתית.הגישהעקרוןעלמושתתאווירימודיעין

הדבר:משמעות
האוויריהמודיעיןמערכתי.אמצעיםשילוב

אחתכללביצועאמצעיםשלשלמהמערכתמפעיל
יתרונות:שניישהמשולבתלהפעלהממשימותיו.

סכוםמאשריותרהואהשלם(סינרגיסטיאפקט
חולשותיהעלמפצהמערכתכל(ויתירותחלקיו)

האחרות).המערכותשל
הייחודיתתרומתומטרות.מערכותעלמידע

מערכותלהשמדתבהכוונתוהיאאוויריכוחשל

דיוויזיותנ"מ,הגנהמערךדוגמתהאויבשלשלמות

אווירימודיעיןועוד.לאומיתחשמלמערכתשריון,

אלה.מערכותעלהדרושהמידעאתלספקאמור
ניצבהאוויריהכוחאיומים.קבוצותעלמידע

קרקע-אוויר,טיליהכוללותאיומיםשלמערכותמול

התרעהמכ"מייירוט,מטוסימטוסים,נגדתותחים
מידעלספקאמוראווירימודיעיןשליטה.ומוצבי

חולשותיהםשלהם,היכולותאלה:איומיםעל

והיערכותם.

מבצעיםמערכתיים.מבצעיםעבורמודיעין

-אוויריותפעילויותשלמגווןכולליםמערכתיים

עוצבותנגדבלוחמהוכלהאוויר-אווירמלוחמתהחל
נדרשאלהמשימותלביצועמשוריינות.יבשה

עלולהתריעמטרותלספקהאוויריהמודיעין
מערכתי.בהיקףאיומים

כוללתאחריותה.
ממודיעיןשונהואמצעיםסמכותאחריות,ביןהקשר

המודיעיןשלהאחריותתחומילמשנהו.אחדאווירי

הארגוניהמבנהשלהגדרותעל-פינקבעיםהאווירי

עלולפעראלה.הגדרותשלממימושןומושפעים
איןשבובתחוםאחריותמוטלתכאשרלהיווצר,

מהם.הנדרשכלאתלבצעיכולתלארגוןאולאדם

לעמודיכולתולביןהמודיעיןשלהאחריותביןפער

בריטיהאריש""מטוש
הנמצאאנניןממריא(
הנחתיםחילבשירות

מצוידהמטוסהאמריקני.
ק456-6מתקדםבמכ"ם
דאגלס"מקדונל"מתוצרת

יקות
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הגדרתחייבתלכןרבים.סיכוניםבחובוטומןבה
באמצעות-בהלעמודהיכולתאתלחפוףהאחריות
סמכותומתןמתאימיםמשאביםשלהקצאה

להפעילם.
להקצאתמובילההאחריותקביעתלוגיתמבחינה
לעיתיםאולםלהפעלתם.סמכותולמתןאמצעים

שקובעותהןוהכליםהאמצעיםמגבלותנדירותלא
האחריות.גבולותאת

שהמודיעיןמשתמעהכוללתהאחריותמעקרון
הואהאוויר.לזרועמידעלהספקתאחראיהאווירי

למגווןוביחסקצריםזמןבקבועיזאתלעשותחייב
פניעלהפרוסיםאיומים,ושלמטרותשלרחב

חייבזובדרישהלעמודכדינרחבים.שטחים
מחקרובגופיבמקורותלהיעזרהאוויריהמודיעין
אינוהעיקרישעיסוקםמכיווןלו,כפופיםשאינם
תיחוםביןמתמידמתחקייםלכןאווירי.מודיעין

למימושה.האמצעיםתיחוםלביןהכוללתהאחריות
מערךהאווירי.המודיעיןשבידיהאמצעים

חומרתהבכלזודילמהבפניניצבהאוויריהמודיעין
ישנםכאשרשגםמכיוון-אחריםמגופיםיותר-

איןעדייןהסמכות,לוומוקניתהאמצעיםבידו

המשימות.השגתאתלהבטיחכדיבכך
-אחרלוחםגוףכלכמו-האוויריהמודיעין

שעושהאויב,ניצבמולוריק.בחללפועלאינו
לאסוףיכולתואתממנולשלוליכולתוכמיטב
מכךכתוצאהנגד-מודיעין.לוחמהבאמצעותמידע
משימותיו.בהשגתלהיכשלהאוויריהמודיעיןעלול

המודיעיןלגופיבדומה-האוויריהמודיעין
באמצעיםממחסורתמידכמעטסובל-האחרים

שנובעיעילותחוסרובשלתקציביתמצוקהבשל
לשרתהעשוייםהמודיעין,משאביאתמכפילויות.

הקבוצותלשלושלמייןניתןהאוויר,זרועאת
הבאות:

וקבועיםתקנייםאמצעיםאורגניים:אמצעים
שבסמכותואמצעים-האוויריהמודיעיןבמערך

םליעפהל.17

למודיעיןהניתניםאמצעיםמסופחים:אמצעים
מבצע.לקראתלרוב-קצובזמןלפרקהאווירי
אמצעיםלהפעילמלאהסמכותהמודיעיןלמערך
אלה.

לגופיםהשייכיםאמצעיםמסייעים:אמצעים
האווירי.למודיעיןזמניתומושאליםאחרים
ליאשמה.18הגורםבידינשארתלהפעילםהסמכות

מערךשללהפעלתויסודהנחיות4.
אווירימודיעין

הינןלעילשנמנוהאוויריהמודיעיןשלהיסודאבני
לבנייןלתכנון,מנחיםקוויםלהוותמכדיכלליות

נוסחוכךלשםאווירי.מודיעיןמערךשלולהפעלה
להגדירשמטרתונוסף,שלבשהינןהיסודהנחיות
המנחיםהבסיסייםהקוויםאתיותרחדהבצורה

אווירי.מודיעיןמערךשלההפעלהמדיניותאת
אלאהוראות,אינןהיסודהנחיותזאתעםיחד

המעשהלשפתלתרגמןכיצדלשקולשישהנחיות,
תנאילעיתים,קונקרטיים.לתרחישיםבהתאם
הנחיותשלהגמשהכופיםוהתרחישיםהסביבה

אלו.
המודיעין.למערךומטרותמשימותיעדים,הגדרת
עליונותהשגתעבורלמודיעיןעדיפותהענקת
אווירית.
מודיעיניים.למבצעיםאמצעיםשלמגווןשילוב
שימושי,בזמןמטרותלהשגתמאמץריכוז
הנדרשים.ובדיוקבפירוט
האוויר.זרועמרכיביעלאיומיםמולמאמץריכוז

ויישומםלקחיםהפקת(BDA),תוצאותהערכת
במהירות

למערךומטרותמשימותיעדים,הגדרתא.
האוויריהמודיעין

ומטרות.משימותהגדרתשלרמותשתיקיימות

האחרתהמערך,עבורהגדרתן-חיצוניתהאחת
מערךבתוךומטרותמשימותהגדרת-פנימית

ביןלהבחיןניתןרמהבכלהאווירי.המודיעין

בינונילזמןלמשימותטווחארוכותמשימות

מיידיים.ולתפקידים

אקטיבישותףהואהאוויריהמודיעיןמערך

איסוף.מבצעיולתכנוןהמודיעיןיעדילהגדרת

כדלקמן:הםאיסוףאמצעילהכוונתהקריטריונים
צרכיםקונקרטיים,מבצעיםהאוויר,זרועמשימות

ניצוללתקיפה,רלוונטיבמידעמחסורנוספים,

הזדמנויות.

לבעייתיות,מודעתמידלאהמבצעיהצרכן

לאהואולכןהמודיעיניות,ולהזדמנויותלמגבלות
המודיעיןבמדויק.הצורךאתלהגדירמסוגלתמיד

למגבלותיובהתאםהצורךאתולהגדירלעדכןחייב

ולכןהצורך,אתלמלאניתןתמידלאוליכולותיו.
עצמואתלהתאיםהמבצעיהדרגלעיתיםחייב

המודיעין.למגבלות

הלחימהרצףכאשרהמיידי,המודיעיןבשלב

והמטרות,המשימותקובעיעלזמןלחצייוצר
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אווירימודיעיןשלומטרותמשימותאיןלעיתים

עלולותוכךוכמותית,ברורהבצורהמוגדרות
המבצעיהדרגציפיותביןהתאמותאילהיווצר

הדרגיםהאווירי.המודיעיןמערךשלהתפוקהלבין

ומטרותמשימותלהגדיראיפואחייביםהמבצעיים

המודיעיןמערךשליכולתואתולוודאמפורטות

בהן.לעמוד

שהוטלוהמשימותמספרגדולקרובותלעיתים

בתחוםבעיקר-מיכולתוהמודיעיןמערךעל
הקדימותסדראתגםלהגדירישלכןהאיסוף.

השונות.המשימותשלוהעדיפויות

עבורמודיעיןלהשגתעדיפותהענקתב.
אווויריתעליונותהשגת
קשהאתגרהואבאווירעליונותלהשגתהמאבק

בכוחהןלהילחםעליההאוויר.זרועשלומסובך
המאבקשלו.טק"אבמערכיוהןהאויבשלהאווירי

מגווןיחד.גםשניהםאוהתקפיהגנתי,להיותעשוי

ותקיפה,יירוטמטוסיגדול:הואוהאיומיםהמטרות

והתרעהשליטהמוצביטק"א,סוללותמסוקים,

האויב.שלהאווירזרועשלאחרותותשתיות

לידילבואיכולההזהלמאבקהמודיעיןתרומת

מטרותהספקתתשתית,מטרותבהספקתביטוי

האיומיםעלמידעמתןהיריב,שלהטק"אבמערך

האויב,שלהטק"אוסוללותהיירוטמטוסימצד

האויב.שלהטסהמערךפעילותעלהתרעותמתן

למבצעיםאמצעיםשלארגווןשילובג.
מודיעיניים.

נכונותהערכותולגבשנדרשמודיעיןלהשיגהקושי

המודיעיןמערךאתמחייבשנאסףהמידעמתוך

המערכתית:הגישהמרכיביכלעללהישעןהאווירי

המידעלהשגתמודיעיןמערכותמספרביןתיאום

גמישותואיומים,מטרותבמערכותעיסוקולניתוחו,

למערכתאחתמטרותממערכתהמאמציםבהסטת

דרושיםאלהכלאיומים.למערכתאואחרתמטרות

מירבית.ויתירותסינרגיסטיאפקטלהבטיחכדי

כוחותאחרבחיפושנתוןשטחלסרוקכדילדוגמא
לצילוםבמטוסיםשימושהמודיעיןיתכנןשריון

חיישןבעלSTARS-7ובמטוסהאזורשלאופטי

-SR-71השחורה"הציפור"
לוקהיד"מתוצרתרישלמטוס

אמצעמאזהפועלמרטין"
מעלמהירותוה-60,שנות

מאך3
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בדיקותעוברריגוללוויין
לחללשיגורולפניאחרונות

תנאיייווצרואםמידעהשגתלוודאכרימכ"מי

יותר.גדולכיסוישטחשיידרשאוגרועיםראות

בזמןמטרותלהשגתמאמץריכוזד.
הנדרשיםובדיוקבפירוטשימושי

מטרותשלרכישהועלגילויעלמיוחדדגשלשיםיש
רלוונטיובזמןגדוליםבמספריםגבוה,בדיוק

הלחימהכתמציתהקטילהלעקרוןכמענהלתקיפתן

האווירית.

תשתיתסוגלחימה,אמצעיהיאאוויריתמטרה

הנחתתמתוכננתאו(אשעליהםשמונחתתאדםאו

האוויר.זרועשלהלחימהמאמצעיעליהם)אש

מטרותולהפיץלרכושאמוראווירימודיעין

ומחוצההאווירזרועיחידותהמבצעי,המטהעבור

האוויר.זרועשלהיסודתפקידיכללמימושלה

הכלליהצבאילמודיעיןשותףאלאאחראיהואאין

אחריםתפקידיםעבורמטרותביצירתהזירתיאו

היבשה,בלוחמתהשתתפותכגוןהאוויר,זרועשל

וכדומה.יםבלוחמתהשתתפותקרוב,סיועמתן
ביותרהפרובלמטיותאחתהמטרותמבין

כזהמערךטק"א.מערכיהיאהמודיעינימההיבט
בזמןניידותמהןשאחדותמטרות,מסדרתבנוי

לאהינומטוסים)מערךכמו(טק"אמערךאמיתי.

רבהזהותשישנהכךאיום,גםאלאמטרה,רק
אווירית.עליונותעלבמאבקלאיומיםמטרותבין

להנחיהזויסודהנחייתביןחפיפהקיימתלכן

הבאה.

אווירייםאיומיםמולמאמץריכוזה.
מזה:זהשוניםמובניםשניישאווירילאיום

אלאומהאווירבאוויר,-האווירזרועעלאיום1(
האוויר.

שלנכסיםועלאינטרסיםעלמהאוויראיום2(
המדינה.

התרעהמתןעלאחראיאינואווירימודיעין
איומיםבפניצבאיים,אסטרטגייםאיומיםבפני

בסוגיעוסקהואאסטרטגית.הפתעהובפנימדיניים

המודיעיו.בקהילתחם-ותובמסגרתרקאלהאיום

הערכתשלבגיבושהמסייעהואזוחברותבתוקף
אווירייםאיסוףאמצעיהפעלתעל-ידיהאיומים

זרועבדיונים.מקצועיתרעתחוותמתןועל-ידי
איומיםבפניהתרעהמתןעלאחראיתהאוויר

האופרטיביתהאסטרטגית,ברמותאוויריים

הטכניבמישורהטכנולוגי,במישורוהטקטית

מתןעלאחראיתהיאכןכמוהמבצעי.ובמישור

שהיא.רמהבכלאוויריתהתקפהבפניהתרעה

לקחיםהפקת(BDA),תוצאותהערכתו.
במתירותויישומם

ומטרותיעדיםאחרבחיפושנפתחהמודיעיניהמעגל
שנועדוהמבצעיםשלהתוצאותבהערכתומסתיים

כוללתליריבשנגרמוהנזקיםהערכתלהשמידם.
שקדמוהמודיעיןלשלביהדומיםפעולהשלבי

המטרותעלמידעאיסוףכלומר:למבצעים.

שימושי,למידעהידיעותעיבודפענוח,שהותקפו,

ומשמעותם.הנזקיםוהערכתמחקר
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כברהוכרההתוצאותהערכתשלהחשיבות

בעלותשלהאווירחילותהשנייה.העולםבמלחמת
היזוןלקבלשלהםהצורךעלמיידעמדוהברית

אתלתכנןשיוכלוכדיקודמיםממבצעיםחוזר
םיאבה.19המבצעים

במלחמתהראשוןהתקיפהמטסבסיוםדוגמא:

שדותכלמעלצילוםמטוסעברהימיםששת

ועדכניאמיןמידעלהביאכדישהותקפוהתעופה

שימשזהמידעהמבצע.שלהכוללותהתוצאותעל

אווירית.עליונותלהשגתהתקיפותהמשךלתכנון

ומהירה,דינמיתהיאאווירשלוחמתמכיוון

ולהסתייםמהירלהיותהנזקיםהערכתתהליךחייב

עוקביםלמבצעיםשימושיותתהיינהשתוצאותיוכך

מתמשך.מבצעכדיתוךאףולעיתים
התוצאותהערכתשלהתהליךחייבזאתעםיחד

מ-מהובמשמעותןהמצטברותבתוצאותגםלעסוק

תיגטרטסאהו.20האופרטיבית

שלתהליךלהטמיעאמוראווירימודיעיןמערך

חיוניכמרכיבלקחיםהפקתושלעצמיתחקור

משתמשהואשבהםוהאמצעיםהשיטותלשיפור

תהליךנשכחנדירותלאלעיתיםמטרותיו.להשגת

המערךפעילותשלהרבהבאינטנסיביותזהחיוני

משלביאחדכלבתוךלעגנוישלכןלחימה.בעת

פעילויותסדרתכלובתוםהמערךשלהפעולה

מסוימת.

האוויריהתודיעיןחולשות5.
מהותיבאופןשונהאינוהאוויריהמודיעין

הואגםאחרות.מודיעיןממערכותבחולשותיו

הנובעותהקלסיות,מהחולשות-היתרבין-סובל

היריבכוונותאתולהעריךלנתחהיכולתממגבלות

הפתעותלמנועהיכולתמחוסריכולותיו,ואת

אסטרטגית.התרעהלספקומהקושי

במיוחדבולטותהאוויריהמודיעיןשלחולשותיו

המבצעיהמערךבמיוחדרגישיםשבהםבממדים

ממדיםהאוויר.בזרועההחלטותקביעתומנגנון

טכנולוגיהופרטנות,דיוקמרחב,זמן,הםאלה

המודיעיןנדרשמימדבכלביניהס.והאינטגרציה

שצריךמטרותועלקריטייםאיומיםעלמידעלספק

להשמידן.ואפשר

קצריםתגובהבזמנישפועלתהאוויר,זרוע

עודקצריםזמןבקבועילמודיעיןזקוקהביותר,
לקבלתושימושיתקףעדייןיהיהשהמידעכדייותר,

המודיעיןמערךאיןלרובולמבצעים.החלטות

המידעאתולהפיץלהעריךלאסוף,מסוגלהאווירי

לעמודהמערךשליחסיהצלחהחוסרמועד.בעוד
החולשותאחתהואהזמןנגדהתמידיבמירוץ

האווירי.המודיעיןשלהאינהרנטיות

מודיעיניתמבחינהלכסותיששאותוהמרחב

מערךאיןלרובהיריב.בשטחעמוקמשתרע
המרחבמלואאתלכסותמסוגלהאוויריהמודיעין

אחתהינהזומגבלהגםוהאסטרטגי.האופרטיבי

האווירי.המודיעיןשלהאינהרנטיותהחולשות

להשמידםכדיכוחות.בהשמדתעוסקתהאווירזרוע

מפורטלמודיעיןוהמבצעיםהמתכנניםזקוקים
לחץיוצרתזודרישהומטרה.מטרהכלעלומדויק

אמצעיועלהמידעבאיסוףהעוסקיםעלחזק

השפעעקבהמידעולהפצתלריכוזהתקשורת

ביןבערוציםלזרוםהאמוריםהפרטיםשלהעצום

לצרכניו.המידעיצרני

האווירזרועהפעלתעלהמקשיםמהגורמיםאחד

במהירותלהעריךהקושיהינומירביתביעילות

קודמות.תקיפותשלתוצאותיהןאתהנדרשת

הכמותימההיבטהןמוגבלתהתוצאותהערכת

והןנהרסו!)גשריםכמההושמדו!טנקיםכמה(
הטנקיםהשמדתהביאההאם(האיכותימההיבט

האםהשריון!עוצבתשלהתקדמותהלעצירת
ההספקה?)נתיבאתלסגורהגשריםתקיפתהצליחה
התוצאותישפיעוכיצדשלישית:רמהגםקיימת

בהשגתהןקיימתהמודיעיןחולשתהקם-ניטים.על
האירועים.בקצבבעמידהוהןהמידע

בהקשרפיפיותחרבהיאהצבאיתהטכנולוגיה
מרכזיגורםהינהמתקדמתטכנולוגיההאווירי.

מתקדמתטכנולוגיהאולםהאוויר,זרועבעוצמת
לתפקודהחמורהסכנהלהוותעלולההיריבם-שות

המודיעיןממשימותאחתלכןהאוויר.זרועשל

אמצעישללעלמידעולנתחלהשיגהיאהאווירי

להימצאשעתידיםאו(האויבשברשותהלחימה

המחקרמאמציועלרחוק)הלאבעתידברשותו
שלאפשרותלמנועהמודיעיןעלשלו.והפיתוח

מערכות.שלגורללחרוץשעלולהטכנולוגית,הפתעה

יכולותעלמידעופעריטכנולוגיותהפתעות

שלחוקםלחםהינםנשקמערכותשלמבצעיות
חוסרהמודרניות.המלחמותבמרביתלוחמים

מלואאתלאסוףהאוויריהמודיעיןשלהיכולת

המבצעיותמשמעויותיוכלאתולנתחהדרושהמידע

מצטרפותכאשרשלו.נוספתבעייתיתחולשההינו

עלולהאווירי,המודיעיןשלאלהחולשותלזוזו
עלולאשרחזק,שליליסינרגטיאפקטלהיווצר
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הפעלתהבאפקטיביותמשמעותיתלהפחתהלגרום

האוויר.זרועשל

היווצרותלמנועלהשתדלהאוויריהמודיעיןעל

הפעילותתכנוןבאמצעותזהמעיןאפקטשל

מושכלת.בצורההמודיעינית

היאהמודיעיןאיסוףעלקשהמגבלהולבסוף,

תידוןזוסוגיההיריב.שלמטוסיםנגדההגנהמערך

המאמר.בסוףבנפרד

אווירימודיעיןמערךשלבארגונוזגוגיות6.

ואוטרקיהאוטונומיה
ביחסשונותתפיסותקיימותשונותבמדינות

נובעהשוניהאווירי.המודיעיןמערךשללארגונו
יסודיתלסוגיהשונהמהתייחסותום-אשונהט-אש

מערךשלוהאוטרקיההאוטונומיהמידתאחת:
האווירי.המודיעין

למערךלשאוףהאווירזרועאמורהלכאורה
והאמצעיםהגופיםכלאתהכוללמודיעיני,

לחלוטין,ואוטונומיאוטרקישיהיהכדיהדרושים,

שלאחריםבמרכיביםתלוישאינומערךכלומר
מערךבנמצאאיובפועלאולםהמודיעין.קהילת
לכךהמרכזיתהסיבהתלוי.בלתיאווירימודיעין

ואנושיים.כספיים-במשאביםמחסורהיא

טובניצולמסוים:יתרוןישהאוטונומיהלהעדר
שהמודיעיןמשימותלביצועהמשאביםשליותר

המודיעיןנאלץאילובביצוען.ומיומןטובהאווירי

הרלוונטי,המידעכלאתלעצמולספקהאווירי

מספרשלבמקבילעבודהבשל(רבבזבוזנגרםהיה
העבודהיעילותוגםמשימה),אותהעלמודיעיןגופי

המודיעיןשעושהמהכללאמאוד.נפגמתהייתה

באותההאוויריהמודיעיןלעשותיכולהצבאשל
יעילות.שלמידה

בגופיםתלותמחיר:גםישהאוטונומיהלהעדר

יותר,ארוכיםתגובהזמניאחרים,מודיעיניים

עלדווקאלאומודיעינייםויעדיםמטרותהגדרת
למשל,אם,דוגמא:האווירי.המודיעיןשלצרכיופי

היא(COMINT)האויבמתקשורתמודיעיןהפקת

סכנהישנההצבא,כללשלהמודיעיןשלמשימה

במידההאווירחיללרשותלעמודיוכללאשהוא

כחיסכוןלהתגלותשעשוימהמלחמה.בעתהדרושה

חמורהכבעיהלהתגלותעלולרגיעהבזמןמבורך

לחימה.בזמן

מערךביניים:בדרךהליכההואאפשריפתרון

לענותביכולתואוטונומייהיההאוויריהמודיעין

כגוןקצרים,תגובהבזמניהמבצעייםהצרכיםעל

השוטפת.הלחימהעבורובמטרותבאיומיםטיפול

יוענקוהאווירזרועשללמבצעיםבהתאםכן,כמו

ומוגבלותזמניותסמכויותהאוויריהמודיעיןלמערך
סוכנויותשל(נזקיםובקרתאיסוףאמצעילהפעיל

לדוגמא:אלה.למבצעיםהדרושיםאחרות)מודיעין

הוקצוהמפרץבמלחמתהאוויריתהמתקפהבזמן

זמניות,סמכויותהאמריקניתהאווירלזרוע

לצורךשוניםאיסוףאמצעילהכוונתהדרושות
חלקהמתקפה.מרחבבכלמטרותואיתורגילוי

המתקפההחלהכאשרממנהניטלאלומסמכויות
היבשתית.

מתחרהגוף
המודיעיןזקוקבהערכהקריטיותשגיאותלמנועכדי

קיומואתהמאפשרתמתחרה,לפונקציההאווירי
בכללההערכהבתהליךדיאלקטיתהליךשל

בחלקישנוהיבשהבזרועבפרט.המצבוהערכת
הזירתי,הפיקודברמתמודיעיןגוףמהצבאות
ברמתהמודיעיןעםחלקיתלהתמודדשמסוגל
מערךלדוגמא:הזירתיות.הסוגיותבכלהמטכ"ל
במלחמתשוורצקופףשלפיקודושתחתהמודיעין
בתחומיאוטונומיותיכולותבעלהיההמפרץ

מה-המודיעינייםוההערכההמחקרהאיסוף,
הלאומיהמודיעיןמערךעםלהתמודדלושאיפשר

המפרץ.במלחמתהקשוריםבנושאים
האוויריהמודיעיןלמערךמתחריםאיןכללבדרך

אוויריתללוחמההנוגעיםבתחומיםבמומחיותוהן
האוויר.לזרועמודיעיניתהערכהלגבשביכולתווהן
מצבהערכתשיציעהמתחרה,הגוףאתלכן

לאאךהאוויר,זרועבתוךלמקםישאלטרנטיבית,
אוהאוויריהמודיעיןבתוךלמקמוישהאםברור

לו.מחוצה
האווירי,המודיעיןבתוךממוקםהגוףכאשר

בלתיאינואולםהמידע,לבסיסייותרקרובהוא
למודיעיןמחוץממוקםהגוףכאשרלחלוטין.תלוי

המידע,מבסיסייותרמרוחקאומנםהואהאווירי,
הערכותבגיבושועצמאיתלויבלתיהואאך

שלסכנהקיימתכזהבמקרהאולםחלופיות.
מערךעםבריאיםלאעוינותיחסיהיווצרות
אתלבטלעלוליםאלהיחסיםהאווירי.המודיעין

לכןמתחרה.גוףבקיוםהצפוניםהיתרונותכל
חיוניתהינהמתחרהארגוןשלכפיפותושאלת
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בעיקרהינהמתחרהגוףשלתרומתולהצלחתו.
ך

ןבמודיעיןבינוני.ולטווחארוךלטווחבמודיעין
.

חמוריםלנזקיםלגרוםעלולהואקצרלטווח

לתהליכיהנדרשיםהקצריםהזמןקבועיעקב

ובמערךהמודיעיןמערךבתוךההחלטותקבלת
המבצעי.

אדוםלוח"
המושפעתהליךהואמודיעיניתהערכהגיבוש
שהצוותלעצמושמגדירהייחוסמציררבהבמידה

הצוותמתייחסכללבדרךלכך.האחראי

האוויר.זרועשלמבטמנקודתהמצבלהערכת

לאופי(Bias)מהטיהמושפעתזומבטנקודת

שלהצבאיתוהתרבותהאסטרטגיההמחשבה,

עוצמהבעלתהינהזוהטיההכחול"."הצד

".אינהמזומנותולעיתיםחבויההיאאולםרבה,

הקוגניטיבילסףלהעלותשקשהכיווןמזוהה,

ללהיכנסהיכולתמחוסרהנובעותהשגיאותאת

שללעורו
ביריה.21

*,אשרזרים,עמיםבהבנתקשייםקיימים

נ4הואאחדקושיעליהם.להתגברמאודמסובך

משיגיםכאשרמופיעזהקושיהרלוונטיות.הערכת

שלולרלוונטיותביחסשוגיםאולםמסוים,מידע

ובהבנה:בתפיסההואנוסףקושיהמצב.להערכת
שוגיםאולםמזוהה,המידעשלהרלוונטיות

ותנבהב.22

קטן,גוףלבנותישאלוהטיותעללהתגברכדי

שלמזושלוהחשיבהתשתיתאתמנתקאשר
שלייחוסצירלעצמווקובעהאוויריהמודיעין

הייחוסבציריהשונותשמו.ומכאןהאדום","היריב

להפיקאמורהההתחלתיותהמבטובנקודות

בסיסאותועלנשענותשהןאףשונות,הערכות

מידע.

ובתרגיליםמלחמהבמשחקישנאסףהניסיון

לאאדום"כוח"שלחיוביותתרומותעלמצביע

מפעיליםהאמריקניםלדוגמא:המודיעין.במערךרק

כוח"ך)זא),(לאימונים"הלאומיהמרכז"במסגרת

הינןוהתגובותהמתאמנים,הכוחותנגדאדום"

הינהאדום"כוח"שלתרומתוביותר.חיוביות

אולםבינוני.ולטווחארוךלטווחבמודיעיןבעיקר
לנזקיםלגרוםעלולהואקצרלטווחבמודיעין

הנדרשיםהקצריםהזמןקבועיעקבחמורים

המודיעיןמערךבתוךההחלטותקבלתלתהליכי

המבצעי.ובמערך

.;.*,.,ן,,,(ן,.,,,,,,,י.,,ל),,,,,.,,,,

,שגשש ק"%,,%

י,,",ן,,,,",."
אי1,

ובשלוםבמלחמהדומהארגונימבנה
מודיעיןמערךשלעבודתוביןמסויםשוניקיים

בו-0לכןלחימה.בתקופתעבודתולביןרגיעהבימי

במתכונתהאוויריהמודיעיןמערךבנויהמקרים

ישנהזאתלשונותחירום.ובעתברגיעהשונה

נדירותהעקבבלחימההפעילותעלשליליתהשפעה

להזניחנטייהישמלחמהבימיכןכמוהיחסית.

רגיעה.בעתהנעשותחשובותפעילויות

הארגוניבמבנהמהשוניהנובעיםהקשייםאחד

הכרוךהזמןמשךהינובלחימההעבודהובתהליכי

זהזמןמשךלחימה.שללפסיםהארגוןבהעברת
המבצעיים.המרכיביםשלבדרישותיהםעומדאינו

בלחימההארגוןשבהםהעיקריים,התחומיםלכן

אלההינםזהה,אודומהלהיותאמורוברגיעה
כגוןקצרים,ומןקבועיבעליבתהליכיםהעוסקים

ייחודיותאוטווחקצרותמודיעיניותהערכות

ליחידותהיאהכוונהמסוימים.ולנושאלמבצע

מהשפעותלהימנעכדיוכדומה.פענוחלגופיאיסוף,
נמוכהשונותבעלארגוןלבנותישאלהשליליות

ישזאתארגוניתבתפיסהכתמיכההאפשר.ככל

פעילויותמתקיימותרגיעהבימיגםכילהזכיר

מתוצרתוי"-2"ריגולמטוס
ביכולתומרטין".לוקהיד"

21D"pשמעלבגבהיםלטוס

לחימה
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2טבלה

אווירימודיעיןמעוזארגוןזש

ממוחשבותמערכותשיפורהינואחרתחוםקרקע.
לעיבודידיעות,לפענוחטכני,למחקרמידע,לניתוח

החלטות.ולקבלתמצבלהערכתוכסיועתמונה
מהאיסוףהזמןקבועישיפורהםנוספיםתחומים

מהירנתוניםעיבודוכןלצרכןהחומרשיגורוער
הנתוניםתקשורתבתחוםשיפוריםגםומדויק.
ההודעותושלמותמהירותחסינות,תמונות,העם-ת(
במיוחדחשובהתרומההינםצרכנים)עבור

והפצתו.מידעהואעיסוקושתחוםמכיווןלמודיעין,
הטכנולוגיתההתפתחותהינולמדישונהתחום

נעשיםאלהאמצעיםהיריב.שלהלחימהאמצעישל
היתרבין-ולניתוחלמחקרויותריותרמסובכים

שלוגדלהולךממספרמורכביםשהםמשום
מטוסלדוגמא:שונים.מסוגיםתת-מערכות

הבריטיהאווירבחילששירתספיטפייר","

ממנועמגוף,מורכבהיההשנייה,העולםבמלחמת
גוף,כולל15-,מטוסזאתלעומתוממקלעים.

טיליםאינפרא-אדום,טילימכ"מ,מנועים,
מערכתבקרת-אש,מערכתאלקטרו-מגנטיים,

ראייהמערכתאויב,מכ"מימפניהתרעה
מחשבים,אוויר-קרקע,ללוחמתאינפרא-אדום

ועוד.משתנותתוכנות

עוסקיםכאשריותרעודמסתבכתהבעיהאולם

פיקודמערכותכגוןיותר,מורכבותבמערכות
ומורכבות,מגוונותשהמערכותבלבדזולאושליטה.

ומוצפנת,מוגנתנעשתהביניהןשהתקשורתאלא
האתגרלכןאותה.ולפענחלתוכהלחדוריותרוקשה

מסובךהינומודיעיניובניתוחבמחקרהטכנולוגי
כלעלמשפיעההטכנולוגיההתקדמותוקשה.
אווירימודיעיןעלהשפעתהאולםהמודיעין,תחומי
שלוחמתמאחרראשית,במיוחד.מודגשתהינה
יישוםשלבתחוםמובילהלוחמההינהוחללאוויר

חייבאווירישמודיעיןהריחדשות,טכנולוגיות

אלה.מתקדמותטכנולוגיותעםולהתמודדלעקוב
בקבועימתנהלתאוויריתשלוחמהמאחרשנית,
הרינרחבים,אזוריםפניועלביותרקצריםזמן

קבועימבחינתהאווירימהמודיעיןשהדרישות

תחוםשלישית,במיוחד.קיצוניותהןוהמרחבהזמן
מודיעיןמתחומייותרקשהנפגעמהאווירהאיסוף
קרקע-אוויר.הטיליםמערכיהופעתעקבאחרים
אמצעילפיתוחמתמידיםמאמציםנעשיםזומסיבה
אתלהזכירישלבסוףחדישים.אווירייםאיסוף
בעלשהוא-המידעלוחמת-החדשהתחום

האווירי.המודיעיןעלמגוונותהשפעות

מטהגופי

התרעה
מבצעיםתכנון
נתוניםעיבוד

מחקר
מצבהערכת
תוצאותהערכת

מתחרה""גוף
אדום""מעריך
נגד-אמל"חפיתוח

מודיעין

קהילתעםקשר
המודיעין

זוועמפקו
האוויר

מערךמפקד
המודיעין

שדהיחידות
צילוםאיסור
מזלםאיסוף
אלינםאיסוף
קומינטאיסוף
הומינטאיסוף
מכ"מיאיסוף
לוויניאיסוף

פענוח
תצפית

מודיעיןיצור
לצרכנים

קליטהתחנות

ופענוח

מטהגופי

מודיעיןותילת

כללימטה

זרועות
פיקודים

מדינידרג

אוויריומודיעיןטכנולוגיהסיום:
במיוחדבולטיםשבותחוםהינוהאוויריהמודיעין
התפתחותלביןתיאורטיותיסודאבניביןהקשרים

שלהבסיסייםוהמתודותהעקרונותהטכנולוגיה.
שחלפוהשניםבאלפימעשייםנשארוהמודיעין

לארץ-ישראל,המרגליםתריסרשלמסעםמאז

ושלהאמצעיםשלהמתמדתההתפתחותלמרות
ןיעידומה.23לאיסוףהשיטות

מדהיםלגידולהביאההטכנולוגיההתפתחות

בעינהנותרהאולםהנאספת,המידעבכמות

קבלתעלמשמעותיתהשפעהלכךישהאםהשאלה,
במניעתביטוילידישבאהיותר,נבונההחלטות
םימידקמ.24אמצעיםבנקיטתאוהפתעות

עלהשפעותמספרישהטכנולוגיתלהתפתחות
היכולותשיפורהאיסוף,אמצעישיפורהמודיעין:

כיסוי)ותחומירזולוציהטווח,דיוק,(החיישניםשל
לאיסוףבספקטרוםחדשיםתחומיםופתיחת
היהלאוייטנאםמלחמתעדלדוגמא:נתונים.
ועדהאינפרא-אדום,לתחוםמעשישימושכמעט

בתחוםשימושכמעטהיהלאהמפרץמלחמת
כוחותעלמידעלאיסוףהמילימטרייםהגלים
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עלהאוויריהפעולהחופשהשפעת
אוויריותאיסוףטכנולוגיות

הטק"א.הופעתאווירי:מודיעיןאיסוףשלהשברקו
שנותבסיוםגדולהמהפכהעברהאוויריהאיסוף
-האוויריתבלוחמהחדשגורםהופיעעתה-60,
השוניעללעמודחשובקרקע-אוויר.הטיליםמערכי
מודיעיןלביןבעבראווירימודיעיןביןהיסודי
המודרני.אווירי
לטוסתקיפהמטוסייכלוהטקייאהופעתלפני
לגלותכדיזמןדיבמשךלמטרותיחסיתקרוב

תלותהייתהלאלכןעצמאי.באופןמטרותולרכוש
המודיעיןומעודכן.מפורטחיצוניבמודיעיןחזקה

לאזוריםהתוקפיםבהכוונתהצטמצםשנדרש
ומעודכןמפורטמודיעיןנדרשולאמטרות,עתירי

שעמדהנשקגםאויב.למטוסיפרטאיומים,על
ופגזים),רקטותפצצות,(פשוטהיההתוקפיםלרשות
למטרות.נשקלניהוגייחודימודיעיןנדרשלאולכן

ולכןטווח,קצרהיהשהנשקהעובדהלכךנוספה
ללאגםטווח.ארוכימודיעיןחיישנינדרשולא

לכללהגיעהאיסוףמקורותיכלוכאלהחיישנים
אליו.להגיעיכלותוקפיםשמטוסיםמקום

לפרקיפעולהלחופשזקוקיםהיוהאיסוףאמצעי

עלהאיומיםשלהמגבלותיחסית.קצריםזמן
המודיעיןלאמצעיאיפשרומהקרקעהמטוסים

מבליהמטרות,ובקרבתלענניםמתחתלטוס

מכיווןאוויר.מזגחסיני""חיישניםשנדרשו
לאאחרון,עדכוןבעצמםלעשותיכלושהתוקפים

תקשורתנדרשהלאגםולכןעדכני,מודיעיןנדרש
לאמיתי.קרובבזמןתמונהותקשורתנתונים

אפילואומאודנחלשוהאלההיתרונותכל

יעילים,טק"אמערכישלהופעתםעםכלילנעלמו

האוויריהמרחבמלואאתכמעטמכסיםאשר

עשרותלגובהועדמטריםעשרותשלמגובה
האיסוףממקורותנשללקצרזמןבתוךקילומטרים.
חופשהמכריע,ברובםאופטייםשהיוהאוויריים,

להשיגובידםשהיהוהמקומיהזמניהפעולה
ותכנוןיירוטמטוסיליוויהפתעה,באמצעות
המשימות.שלמדוקדק

האוויריהפעולהחופששלהאובדןהשפעת
אוויריאיסוףעל

ניכרתהפעולהחופשלאובדןשהייתהההשפעה

שלהתלותהתחזקותעיקריים:היבטיםבשלושה
המטרות,אלהטווחגידולבמודיעין,המבצעים

לפרקיעדהמודיעיניוהתהליךהתקשורתהאצת
לאמיתיים.קרוביםזמן

אווירייםאיסוףאמצעישלאופטרונייםחיישנים
ולגובהמהמטרותלטווחראות,לתנאימאודרגישים
טיסהלחופשזקוקיםהםולכןמעליהן,הטיסה

ורזולוציהדיוקשיאפשרבגובההאיסוףאזורימעל
יכולתםנחלשתהטיסה,חופששפוחתככלגבוהים.

המידעאתלהביאהאווירייםהאיסוףאמצעישל
הדרושה.באיכותהנדרש
היריבשלהאוויריתההגנההייתהעודכל

אותה,להפתיעהיהניתןמטוסים,עלמבוססת
שלהופעתהלאחרולצלמו.הנדרשלאיזורלחדור
פחתהטק"א,באמצעותהאוויריתההגנה

התגובהכושרעקבלהפתיעהיכולתמשמעותית
וההקטנההפעולהחופשאובדןזה.מערךשלהמהיר

המטרותאזורימעללטוסהיכולתשלהמשמעותית
האווירי:האיסוףבמערכותטכנולוגילמהפךהביאו

בעלותומצלמות-מנגדטווחארוכותמצלמות
לווייניטוס,מגביהיסיורמטוסיגבוהה,רזולוציה
עודמהותיתהינההמהפכהאךוכדומה.מודיעין

מכ"מיכמונוספיםקורניםוכן(טק"אמערכייותר:

שליכולתהעלמרכזיאיוםהפכואשרהתרעה),
ומעמדהערכהעצםעלעירערוואפילוהאווירזרוע

הוצבואלהמערכים-המזויניםהכוחותבקרב
אווירית.עליונותלהשגתבלוחמהמרכזיכיעד

היסודמהנחיותשתייםלכן,קודםשנכתבכפי

במטרותהתמקדותהןאווירימודיעיןשללמערך
מהוויםטק"אמערכיהאווירי.הכוחעלובאיומים
ראשונהבקדימהומטרהחמוראיוםבו-זמנית

האוויר.זרועעבור

לרווחהנפתחהאוויריהמודיעיןמערךעבור
יחסיתמצומצםבעברשהיהמידע,איסוףתחום

כוללאשרא7)5101(,הסיגנליםמודיעיןתחום-
תקשורתומודיעין(ELINT)אלקטרונימודיעין

בשידוריםמאופייניםטק"אמערכיאוא7)0((.

מטוסים,גילוילצורךרחבאלקטרוניבספקטרום
חלקוניהוגאחריהםמעקבכמטרות,רכישתם
המערךשלהרבהמורכבותואליהם.מהטילים
הפתוחיםנוספים,בתחומיםענפהתקשורתמחייבת
לאיסוף.

הסיגינטהפךהמודיעיניתלהזדמנותכמענה

היתרונותאחדביותר.חשובלמקורמשניממקור

ממרחקלאוספוהיכולתהינוסיגינטאיסוףשל
תכונותטק"א.מערכישלהיעיללטווחמעם-גדול,

טכנולוגיהעתירהיותוהןסיגינטאיסוףשלנוספות
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איןעדייןכילזכורישזאתעםיחדלהחריד.ויקר
מטרהשלתמונהכמואופטי,למידעמלאתחליף

פוטנציאליותמטרותהתוקפים.שלבעיןזיהויהאו

ממרכיביונכבדחלקוכןהאווירזרועעבוררבות

כן,עליתרלמדי.ניידיםהםהטק"אמערךשל
מטוסישליכולתםאתמגביליםהטק"אמערני

נדרשלכןהמטרות.אתלעצמםלרכושהתקיפה
כךשימושי,זמןבקבועיומעודכןמפורטמודיעין

סוללותאתאוהטנקיםאתימצאושהתוקפים
צורךעבורם.זאתצייןשהמודיעיןבמקוםהטק"א

נתוניםשלמהירהלתקשורתהזדקקותיוצרזה
תמונות.שלואפילו

למספרהובילהזומצבתמונתלסיכום:
וחיישניםמצלמותפיתוחטכנולוגיות:התפתחויות

פיתוחסיור-מנגד";"מאפשראשררחוק,טווחבעלי
פיתוחמל"טים;כמומאוישותלאפלטפורמות

מטוסיםלהמירהמאפשרותמרחוק,ניהוגמערכות
והצילוםהסיורממשימותניכרבחלקמאוישים
פיתוחלוויינים,פיתוחמאוישים;לאבמטוסים

הסיורןמטוסישלשרידותםלשיפורל"אאמצעי
פיתוחהפתעה;טקטיקותשלוהפעלתןפיתוחן
כסיועואמינותמהירותהחלטהתומכותמערכות
ומהימנה.מעודכנתפרטים,רבתמצבתמונתלגיבוש
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