


להומחוצהבארץהרחבהציבורהתעניינות
לתנודותנתונהנגדוובמלחמההטרורבבעיות
המתבטאתהטרור,ארגונילפעילותבהתאם

בעוצמתםשוויםובעתיבודדיםבפיגועים
ה-70בשנותשבוצעופעולות,שתיובתוצאותיהם.

בזמןהפעולההייתההאחתרבה.התעניינותגררו
ספטמ-בחודששהתקימהבמינכןהאולימפיאדה

פלסטינאים,מחבליםהשתלטוובמהלכה1972,בר
מגוריעלהשחור",ספטמבר"ארגוןחברי

האח-האולימפי.בכפרהישראלייםהספורטאים

קבוצתבירילופטהנזהמטוסחטיפתהייתהרת
אוקטוברבחודשוגרמניםפלסטינאיםמחבלים

עלגרמניתקומנדויחידתוהשתלטות1977
קשראיןאמנםשבסומליה.מוגדישובעירהמטוס

ציוניהיושתיהןאולםאלה,פעולותשתיביןישיר
נגדהמתנהלתהממדיםרחבתבמלחמההןדרך

היחידהשלבתולדותיהוהןהטרור,ארגוני
9גס"גהמכונהבטרורלמלחמההמערב-גרמנית

GSG-9(-שפירושם:בגרמניתתיבותראשי
9(.מס'הגבולמשמרקבוצת

למוגדישומינכןבין
שלהיכולתחוסרהיהבמינכןהטרורפעולתשלהעיקריהמאפיין

הקטנההמחבליםקבוצתעללהשתלטהמערב-גרמנייםהשלטונות
אתנעצוהפעולהלאחרשהופקוהלקחיםהאולימפי.בכפרשפעלה

פעולתלביצועמתאיםמשטרתי)אוצבאי(כוחבהיעדרהיכולתחוסר
שישלמסקנה,הגרמנייםהשלטונותהגיעואלהלקחיםבעקבותנגד.

אחרות.במדינותקיימותהיוכברשכמוהמתאימה,יחידהלהקים
בפעולת9.גס"גהיחידהשללידתהשעתאפואהייתהמינכןפעולת
האפריקניתבעיריותר,מאוחרשניםחמששהתרחשההשניההטרור

ההשתלטותבפעולתהמחבליםעללגבורהגרמניםהצליחומוגדישו,
בידישבוצעאנטבהמבצעעםביחדהנחשבת,החטוף,המטוסעל

כמובןהטרור.נגדבמלחמההחשוביםהמבצעיםלאחדצה"ל,
9,גס"גהיחידהאנשילמבצעיה,הקנההפעולהשלהמוצלחשביצועה

נוספתבפעםאישרהמוגדישופעולתועוד,זאתרבים.ומוניטיןכבוד

בהצלחה,בטרורלהילחםאפשרכיהאומרתהתפיסהאתברורובאופן
שפעולתלהניחישוהאווירי.העירוניבטרורכשמדוברבייחוד

אתמחדשלבדוקאותםוחייבההטרורארגוניעלגםהשפרעהמוגדישו
שלהם.האסטרטגיה

גס"גהיחידהוהתגבשההתאמנההוקמה,הנזכריםהמאורעותשניבין

הציבורמעינירחוקנעשתה9הגס"גהקמתמבצעית.ליחידהוהפכה9

בארצותהמקצועיים"ה"חוגיםשלמעיניהםנעלמהלאאךהרחב,
נמניםשעימםאלה,חוגים""טרור.מדבמלחמההעוסקיםהשונות,
בארצותהצבאייםוהשלטונותמשטרהכוחותהמודיעין,שירותי
חילופיכוללהפעולהשיתוףהדדי.פעולהשיתוףתוךפועליםשונות,
הדדיוסיועייעדןוכןהמחבלים,ארגוניעלוטכנימודיעינימידע

הסכמיםללאלרובמבוצעתזופעילותוהדרכה.ציודטקטיקה,בנושאי
פעולותאתלמנועהמשותףהצורךהואלכךכשהבסיספורמליים

זובינלאומיתבפעילותהשתלב9הגס"גשגםלהניחאפשרהטרור.
ולמדאחרות,בארצותדומותיחידותעםקשריםהקמתומאזוקיים

מניסיונן.

הטרורנגדהמלחמה
לאומיתטרורבעייתעםלהתמודדנאלצותאירופהמארצותרבות

ומיניהפלסטינאייםהטרורארגונילפעולותחשופותלהיותןבנוסף
האירית,המחתרתפועלתבבריטניהאחרים.בינלאומייםארגונים

ובהולנדואלימהמאורגנתבסקיתמחתרתבספרדהברטונית,בצרפת
ופועלותפעלוהמערביתבגרמניההמולוקים.אייבניעםבעיותיש

במחתרת.ונמצאותאלימותהןשבחלקןאנרכיסטיותקבוצותמספר
בכינויהידועהשהייתההאדום"הצבאסיעת"הייתהבהןהחשובה
הנתונותהארצותבכלמנהיגיה.שםעלבאדר-מיינהוף"קבוצת'"
הביטחוןשלהפעילותמשגרתלחלקבוהמלחמההפכההטרורלסכנת

המאמץהמניעה.בפעילותמושקעזובמלחמההמאמץרובהפנימי.
ובגילוימחתרתותאיהטרורקבוצותבחשיפתמוקדם,בגילוימתרכז

בשיטותמבוצעותאלהפעולותפיגועים.לביצועוההכנותהתוכניות
אבטחתהיאהמניעהפעילותשלאחרסוגלמיניהן.המודיעין

חשובהאבטחהפעילותפיגוע.לסכנמהנתוניםואישיםאובייקטים
כברשהפכההאזרחית,התעופהלאבטחתהענפהההיערכותהיא

רביםמאמציםמשקיעההניסיוןלמודתישראלמדינתגםלשגרה.

מודיעיןגםאולםבעולם.אחרתמדינהמכליותראוליבאבטחהמאוד
מוחלטבאופןלמנועיכוליםאינםצפופה,אבטחהאוביותר,יעיל

פיגועים.בביצועלהצליחמוטיבציה,ובעלימאומניםמחתרתמלוחמי
בכוחותהטרור,נגדהאבטחהמערכתאתלהשליםצורךאפואיש

הביצועבמהלךלהתערבמסוגליםשיהיופארה-צבאיים,אוצבאיים,

מהמחבליםלמנועהיאכזאתהתערבותמטרתחבלני.פיגועשל
הביטחוןלשלטונותולאפשרמטרתם,אתולהשיגהפעולהאתלהשלים

האזרחים.חייעללהגןהממלכתיים

כירוךבגדללוחכיהיחידות
נגדלמלחמהמיוחדותיחידותהאחרונותבשניםהוקמורבותבארצות
יחידההמיוחד",האוויריהשירות"כךעלמופקדבאנגליההטרור.

הקולונלעל-ידיצפון-אפריקהבחזיתהשניההעולםבמלחמתשנוסדה
צברהזויחידההגרמנים.קווימאחורילרעולויועדההאגדי,סטרלינג

בדיכויהשתתפהכאשרוטרוריסטיםמורדיםנגדבמלחמהרבניסיון

נגדובמערכהסאו-סאו)(בקניהההתקוממותבמאלזיה,המרד
מיוחדתקומנדויחידתקיימתבצרפתבצפון-אירלנד.המחתרת

הוקמהבהולנדטרור.נגדבפעילותשמתמחההז'נדרמריה,במסגרת
זויחידהמרשחה"."שנקראתבטרורלמלחמהמיוחדתיחידהבצבא
מספרישבארה"בהמולוקית.המחתרתנגבבהצלחהפעלהכבר

בלחימהשאומנוהריינג'רסבמסגרתשקורות"כומתות"שליחידות

היחידהבאימונידגשוימי.אוויריעירוני,טרורפיגועימבצעינגד

להגןכדיהלטינית)אמריקה(לארץבחוץהפעלתהעלמושםובארגונה
לפיקיימתבישראלגםארה"ב.רכושועלאמריקנייםאישיםעל

במסגרתבטרורלמלחמהמיוחדתיחורהבעיתונותשהתפרסמוידיעות
כאשרלפעולהלהיכנסהאלו,היחידותכלשלתפקידןהגבול.משמר

מרדףלערוךאוהפיגוע,מבצעיעללהשתלטבמגמהפיגוע,מתרחש
ביטחוןכוחותלהחליףבאותלאאלהיחידותתפיסתם.לשםאחריהם

האימוןרמתבשלמקום.בכללהיותיכולותאינןוהןקונבנציונליים

קטנה,להיותזויחידהעלהנדרשת,המיוחדתוהכשירותהגבוהה
במוקדמיידית,להפעלהכעתודהמרכזיבמקוםומוחזקתמובחרת
הטרור.

הפדרליהגבולמשמר
משמרהמערבית.גרמניהשלהגבולמשמרבמסגרתהוקם9הגס"ג
אבטחתהואהעיקרישתפקידופארה-צבאיכוחהואהפדרליהגבול
גבולהמערביתשלגרמניההעובדהראויהמיוחדלציוןהמדינה.גבולות
ק"מ.כ-700שאורכוהעוינתהמזרחיתגרמניהמדינתעםמשותף
צבאלכוחותאסורהלגבולהסמוכיםלאזוריםואףזה,לגבולהגישה

1979215אפריל266,מערכות""



בידכולהנתונההזההבעייתיהגבולעלוהשמירהמערב-גרמניים,

הגבול.משמר
היחידהמשטרהכוחוהואהפדרליהפניםלמשרדכפוףהגבולמשמר

המשטרהכוחותשארהמרכזית.הממשלהשולטתשעליובמדינה
המדינותשללממשלותוכפופיםמקומייםהםהמערב-גרמניים

הגבולמשמרשלתפקידיוהורחבוהאחרונותהשניםבמשךבפדרציה.

החוקהעלההגנה"שלהמשימהלוונוספהפדרלימשטרהככוח
שלבמקריםשיטורבתפקידילעסוקרשאיגםהואומוסדותיה".

האלימותגברובהבתקופהבאההסמכויותהרחבתחמורה".פשיעה"
במסגרת9גס"גהיחידההוקמהגםואזהטרורומעשיהפוליטית

למשימותהגבולמשמרשליחידותיוהפעלתאולםהגבול.משמר
רקמותרתהיאחמורות.להגבלותנתונההגבולות,אבטחתשאינן

עלגםשחלהזוהגבלהובהסכמתן.המקומיותהממשלותבאישור
כ-22,000מונההגבולמשמרבהמשך.תידוןעוד9הגס"גהפעלת

ביחידותמאורגןהחןלקבע.אנשיכמובןכולםמשטרה",פקידי"

לרוב.צבאיבציודומצוידצבאיוארגוןמבנהבעלות

מינכןפעולת
המחבליםפעולתבעקבותהתקבלה9הגס"גלהקמתההחלטהכאמור

הפיגועבשעתב-1972.מינכןבאולימפיאדתישראלספורטאינגד

קבוצתעללהשתלטביכולתםשאיןהגרמנייםלשלטונותהתברר
בלילרשותם,שעמדוהקונבנציונלייםובאמצעיםבכוחותהמחבלים

בשדהלמחבליםשהוטמןהמארב,הסתייםכךהערובה.בניאתלסכן
הערובהבניכלגםנהרגושבודמיםבמרחץפירסטנפלדברוק,התעופה

ארגוןפעולתהשחור".ספטמבר"מארגוןהמחבליםוגםהישראליים
ביותר.חמורהבצורהבגרמניםפגעהבמינכןהשחור"ספטמבר"

טרור.בפעילותמסויםניסיוןבעלתהייתהכברהמערביתגרמניה

וכןבאדר-מיינהוףקבוצתכדוגמתגרילה-עירונית""שלקבוצות
שכללוטרורפעולותהאחרונותבשניםביצעופלסטינאיםמחבלים

במטרותפגיעהוכןאישיםחטיפתפצצות,הנחתבניינים,שוד
שלטונותכיהתבררבמינכןבפעולהאולםויהודיות.ישראליות
חשופההגדולהוהמדינהוהגנה,אוניםחסריהםהגרמנייםהביטחון
כן,עליתרמגן.אמצעילרשותהשיהיובליטרוריסטית,לפעילות
עוררהואהגרמנים.אצלרגישהבנקודהפגעבמינכןהפיגוע

קלקל"הואלכלומעליהודים)שלהמונירצח(לשואהאסוציאציות

לאולימפיאדהרבותשניםשהתכוננוגרמניםלמיליוניהשמחה"את

האחרון)ואולי(נוסףונדבךלאומיכבודשלענייןבהצלחתהוראו
המלחמה.אחריגרמניהשלברהבליטציה

הפדרליהעיקרון
שלהפנים"שריועידת"התכנסהמינכןמאורעותאחריימיםמספר
מיוחדותיחידותהקמתעלוהחליטההמערב-גרמניתהפדרציהמדינות

הרמותביןההפרדההפדרלית.וברמהבמדינותבטרורלמלחמה
כמדינההמערביתבגרמניההקיימתהחוקתיתהתסבוכתאתמשקפת
הןאיןעליהןרחבותסמכויותהמקומיותלממשלותיששבהפדרלית
צוהוצאכברבמינכןהפיגועאחרישבועותכשלושהבקלות.מוותרות
הרגלייםעללהעמידהוטלההקמהצוותעל9.הגס"גלהקמתממשלתי

נבעהחיפזוןמבצעית.להפעלהמחלקותשתיחודשיםשישהתוך
חששבעתיד,פעולותיהםאתלהגבירעתידיםשהפלסטינאיםמהחשש

היחידותלבין9הגס"גביןשנקבעההתפקידיםבחלוקתהתאמת.שלא
במדינותשהיחידותנקבע,במדינותבטרורלמלחמההמיוחדות

הגס"גבעזריחידים,מבצעינגדותופעלנהתצפיתבמשימותתעסוקנה

זותפקידיםחלוקתאבליותר.גדולבהיקףטרורפעולותנגדיופעל9
מתוךשניםחמשבמשךהיחידההפעלתאיאתלמנוע,הצליחהלא

עצמהבגרמניהלאלראשונההיחידההופעלהאפואכךיוקרה.שיקולי
במוגדישו.לה,מחוצהאלא

9הגס"גמבנה

ההפעלהתורת
ההנחיהעמדה9הגס"גשלוההצטייזץתהאימוןהארגון,ביסוד

כשמדוברהפעלה"היחידה:משימותאתכךשהגדירההמיניסטריאלית
קבוצותבידיהמבוצעיםערובה...בניולקיחתאדםבניבחטיפתברצח,

והפגנותמהומותשלבמקרהלפעול9הגס"געלהוטלכןאלימות".
שהמשימהברורהיההרחבהההגדרהלמרותאישים.אבטחתולצורך

טרורקבוצותונגדפלסטינאיםמחבליםנגדלפעולתהיההעיקרית
הגס"גהקמתעלשהופקדלצוותבאדר-מיינהוף.קבוצתכמומקומיות

הפעלהשיטותאוארגוניםמודליםכאןליישםשאיןברורהיה9
לעבודהאפואניגשההקמהצוותמקובלות.צבאיותאומשטרתיות

והאחרהאחרים.זאתעושיםכיצדללמודהיההאחדמישורים:בשני
הפוטנציאלי,האויבשלהעבודהשיטותאתיסודיבאופןללמוד-

שלארגונואתלהתאיםבמגמהטרורוקבוצותהמחבליםשלכלומר
9,הגס"גמפקדתיארכךאלה.עבודהלשיטותאימונוואת9הגס"ג
שלהצפויההפעילותשכתב:במאמרהאויב,אתוגנר,משנהניצב

ומדוקדקת,יסודיתהכנהידיעלכללבדרךמאופיינתטרורקבוצות
סתיספתלזההקבוצה.מפקדשלמנהיגותוכושרחזקהמשמעת

כוחשמקניםמשוכלליםונשקוציודהמשתתפיםשלחזקהמוטיבציה
תכנוןגבוהה.ויחידתיאישיארגוןברמתהםהמבצעיםרב.אש

ביעדיאולםהגרילה.לוחמתשיטותעלמתבססיםוהביצועפעולותיהם
אלאהטקטיתההצלחהעלהדגשמושםלאהטרוריסטיותהפעילויות

מבחינהשנכשלהמחבליםפעולתשגםהיאהכוונה(המדיניהאפקטעל
המדיניות).מטרותיהאתלהשיגיכולהטקטית

לוחמתשלהטקטייםהעקרונותאתיסודיבאופןלמדההקמהצוות
שתוארוכפיהלטיניתאמריקהנוסחהעירוניתהגרילהובעיקרהגרילה

ועליולמדוממנונוסףכמקורודבריי.צ'ה-גואברהמריגלה,ע"י

שימשהשלו,העתידהוהטקטיקה9ה-גס"גארגוןבקביעתהסתמכו
בפעולותטרורקבוצותידיעלשננקטוהפעולהשיטותשלאנליזה
יכולהשנלמדו,והלקחיםהתיאוריותליישוםכדוגמהשונות.טרור

נקבעהטקטיתיסודכיחידת9.בגס"גהטקטיתהיסודיחידתלשמש
משימהקבוצת"השםאתשקיבלהלוחמים,חמישהבתקבוצה

שעליהביותרהקטנההיחידהוהיא9בגס"גה"כיתה"זוהימיוחדת".*
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לוחמיםחמישהבןהמבנהמשימה.שלעצמאיביצועלהטילאפשר

קרלוס-העירונית"הגרילה"תורתאבישלתורתועלמתבסס
כיסספר"לקלאסי,שהפךבספרומלמדמריגלההברזילאי.מריגלה

ועצמאיותקטנותלוחמיםקבוצותלהקיםשישהעירונית",הגרילהשל

לפעוליכולהכזאתקבוצהבלבד.חבריםחמישהעדארבעהשמונות

היאהמחתרת.פעילותלכלהיסודוהיאלבתשומתלעוררבליבכרך

מותנותלאפעולותיהעצמה.אתומקיימתעצמאיבאופןמתכננת
נוצרתהיררכימכנהבמקוםלהן.בהמתנהאומגבוהפקודותבקבלת

שלחיסולהכילהשמדה,ניתנתאינהשכמעטגרילה,קבוצותשלרשת

כולה.הרשתפעילותעלמשפיעאינואחתבודדתקבוצה

ומבנהארגון

המשימהקבוצת"היא9הגס"גשלהטקטיתהיסודיחידתבאמור
בדרגתמפקדכולללוחמיםחמישהמונההיאקמ"מ).(המיוחדת"

קרבכצוותלפעולמסוגלתשתהיהכךומצוידתמאומנתהקמ"מקצין,
רכבמתוךבפעולהרגלית,בפעולההצפויות:הקרבצורותבכלעצמאי

וכיוצאהתגנבותמרדף,הסתערות,הצפויות:המשימותובכלמסוקאו

כללבדרךיסירומפקדהאזרחיבלבושלפעולעשויההקמ"מבזה.

ועלזיהוייעללהקשותכדיהדרגה,סימניאתמבצעיתפעולהבזמן
האויב.בידיבוהפגיעה
הקטנותבקבוצותאוכבודדיםאנשיוהפעלתגורסאינו9הגס"ג

מזוגהמורכבהצלפיםצוותהואמהכלליוצאהקמ"מ.מחמישיית
עלקצין(גבוההברמהפיקודהואהקמ"מאתהמאפייןלוחמים.

משוכלל.וציודניידותצדדית,ורבגבוההאימוןרמתלוחמים),ארבעה

המסוגללגוףהקמ"מאתהופכיםומוטיבציהמשמעתבתוספתאלהכל

כלבנהמשמשהבודדהקמ"מגרילה.לוחמיקבוצתעםלהתמודד
בפעולתיותר.גדולכוחנדרשכאשרהמופעל,יותרגדולכוחותלאיגוד

קבוצותחמשופעלו9,גס"גאנשי60השתתפולדוגמה,מוגדישו
במוגדישוהאנשיםיתרהפעלה"*.יחידת"במסגרתמיוחדותמשימה

יחידת"ותחזוקה.מודיעיןואנשיחבלניםקשרים,פיקוד,אנשיהיו

הפלוגתיתהמסגרתבמקוםשבאההמשנהיחידתהיאההפעלה"

משנהיחידתאוהמחלקתית,המסגרתעלהקונבנציונלי.הצבאיבמבנה

קמ"מיםחמישהכוללתההפעלהיחידת9.הגס"גדילגלה,דומה
הפעלהאיש.30הכלבסךאנשים,חמישהשלפיקוד"ו"קבוצת

בפיגועעצמאיטיפוללאפשרצריכהההפעלה"יחידת"שלמרוכזת

בנישחרוראומחבלים,על-ידישנתפסאובייקטכגוןגדול,היקףבעל

חלקמשמשההסתערותבשעתמחבלים.בידיהמוחזקיםערובה
קליעה"צוותי"שלבמתכונתכללבדרךחיפוי,ככוחמהיחידה

במתכונתגםלפעולמסוגלתשהגס"גכמובןבזוגות.הפועליםצלפים)(
כיאףגדודית,פעולהלמעשההייתהמוגדישופעולתגדודית.

9בגס"גפועלתההפעלה"יחידות"לצדאחת.פלוגהרקבההשתתפה
בעליבאמצעותההפעלהליחידותלסייעשתפקידהטכנית"יחידה"

מקצועבעליפינוים,אוחבלהמטענילהנחתחבלניםשונים:מקצוע
בלתילחימהאמצעילהפעלתואנשיםודלתותמעבריםלפריצת

צוללנים.קבוצתזוביחידהנמצאתכןכמוקונבנציונליים.

ניידות
כדימירבית,ניידותמחייבים9גס"גהיחידהשלותפקידיהמשימותיה

להידרשעלולהבומקום,לכלבמהירותלהגיעיוכלושאנשיה

האירועומקומותבפתאומיותם,מאופייניםחבלנייםפיגועיםהפעלתם.

כוננותלהשגתחוכמהראשיתהמדינה.שטחבכלהםהאפשריים

היחידהאנשיאיסוףהמבטיחיםאזעקהסדריהםלהפעלהגבוהה

היחידה**במחנההיחידהחייליגריםזהלשםקצר.זמןתוךוריכוזם

*EINSATZGRUPPE'

בון.בקירבת.Augustin51בעיירהי*

הגריםהחייליםכלהסמוכות.בעיירותגריםשביניהםהמשפחהובעלי

קליטהעוצמתבעליאישייםקשרבמכשירימצוידיםלמחנהמחוץ

מפעליאומלוןבתיעובדימצוידיםבהםדומיםמכשיריםדוגמתרבה,

מסוקיםגףעל-ידימובטחתארוכיםלמרחקיםהניידותתעשיה.

גףבקביעות.לרשותהועומדיםביחידהחוניםהמסוקיםאורגני.
צרפתיים.פומה""ומסוקי212"בל"מסוקיםכוללהמסוקים

עומדותקרקעיתניידותלצורכיבלבד.לתובלהמשמשיםהאחרונים

שריוניותלצרכיה,במיוחדשהותאמונוסעיםמכוניותהיחידהלרשות

שונים.רגיליםרכבסוגיוכמובןמשטרתיות

סוגיבחינתאחרישלה.הנוסעיםמכוניותציעלהיאהיחידהגאוות

מסוגיאחד280",מרצדם"מכוניותעלהבחירהנפלהשוניםרכב

בשמחהנענומרצדסמפעליבעולם.והיקרים)(המעוליםהמכוניות
מהירהמכוניתשלמיוחדתסדרהויצרו9גס;'גהיחידהאנשילדרישות

לוחמים)חמישה(אחדקמ"מ""להסעתמשמשתהמכוניתזו.וחזקה

במיוחד.לכךשהותאםהמטעןבתאהמועמסשלו,והתד"לנשקועל

לחימה.ככליגםונחשבותבלבדלהובלהמשמשותאינןהמכוניות

דלתותיהלפתוחנוסעת,ממכוניתלירותלומדים9הגס"גחיילי

מכוניותאחרימרדףבמכוניתלבצענסיעה,כדיתוךממנהולקפוין

משנניםהחייליםלחימה.ככלימשמשיםהמסוקיםגםוכיו"ב.אחרות

מהמסוק,קרקעמטרותתקיפתכגתממסוקיםשונותהפעלהתרגולות
בתיםעלהשתלטותלשםמרפסות,אובתיםשלגגותעלסערנחיתת

פנימעלמטריםעשרותהמרחףממסוקבחבלירידהאוזו,בדרך

בויאט-נאםאותןשפיתחארה"במצבאנלמדואלהטכניקותהקרקע.

היתרביןכולליםהאימונים9.הגס"גלצרכיהותאמואוושוכללו

אחריומרדפיםמהמסוקבתיםעליריממסוקים,רכבכליתקיפת

לשלבמגמהקיימתמקוםמכלמסוקים.באמצעותטרוריסטיםקבוצות

היחידה.שלהמבצעיתבפעילותמירביתבמידההמסוקאת

אדםכוח
דיוקליתר(והחייליםההתנדבות,טהרתעלהוא9בגס"גהשירות

הואמועמדותלהגשתתנאיהגבול.משמרמשורותבאיםהשוטרים)

שבחרובאנשיםאפואמדוברהגבול.במשמראחתשנהשלותק

ה-GSG-9שלתרח1יממשימהקבוצת
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תחילהעובריםהמועמדיםהחיים.לכלידכמשלחהמשטרתיבשירות
מבדקיםרפואיות,בדיקותוכולליםיומייםהנמשכיםכניסהמבחני

לבחינתפסיכולוגיתובחינהגופניכושרבדיקותפסיכוטכניים,

המועמד.שלהנפשיתהתאמתו
חומרייםיתרונותאושכרתוספותמקנהאינו9בגס"גהשירות
במוניטיןהמיוחד,באופיהטמעהיחידהשלהמשיכהכוחאחרים.

לטווחמובחרת.יחידההיותהובעובדתבההשוררתהצוותברוחשלה,
לאחרהיחידהאתשעוזביםהשוטריםנוסף:יתרוןמסתמןיותררחוק

ויכוליםאחרות,משטרהביחידותמבוקשיםשניםמספרבןשירות

בקריירהולהתקדםקלותביתרשונותמשטרתיותבמסגרותלהיקלט
ולרמתהגבוהההאישיתלרמתםהודותזאתכלרגילה.משטרתית

שלהם.האימון

ואימוןהכשרה
מאחוריווישטירוןאפואאינו9הגס"גלשורותהמתקבלהשוטר

השירותמתחילכןפיעלאףמסוים.משטרתיוניסיוןבסיסיתהכשרה
באשבהמשכוחודשים,כשלושהשנמשךבסיסיאימוןבקורס9בגס"ג
מטרתוחודשים.כשלושההואאףשנמשךהמתקדם,המקצועיהאימון

בעלהבודדהלוחם"אתלהכשירהיאהבסיסי"ה"אימוןשלבשל
שמקובלאישיתאימוןרמתלהקנותכן:אםמטרותשתיהמוטיבציה".

המוטיבציהאתולהקנותארה"בבצבאהריינג'רסלרמתלהשוותה

כבכל9.בגס"גבשירותהכרוכיםבסיכוניםלעמודכדיהדרושה
בקרבתהודהאלולמטרותישהגרמניתבחברהגםהתרבותיותה"ברות
האימץשלבהיהידה.שורותאתלמלאכדימתנדביםדיוישהנוער

ואימוןולילהיוםשדאותקליעה,אימונינשק,אימוניכוללהבסיסי
נלמדיםכןוקראטה.ג'ודוהיחיד:קרבעלהדגשמושםשבורב,גופני

כוללתהתוכניתופסיכולוגיה,ומשפטחוקהכולליםעיונייםמקצועות
ההכשרהפלילי).זיהויכגון(ספציפייםמשטרתייםמקצועותגם

גבוהותוהפסיכולוגיותהגופניותהדרישותקשים.בתנאיםמבוצעת
לביןהדרגותבעליאימוניביןהבדליםאיןברוטאלי.לעתיםוהיחס

אנשיואתלהכש~רצריךשהואגורס,9הגס"גהטוראים.אימוני
מהאתלעבורהמוכנותכאלהביותר,אלימותבקבוצותללחימה
אתלהכשירישזהלאורהמותר.כגבולותבמלחמהאפילושנחשב
ממסיימימימחליטיםהבסיסיהאימוןבגמרולחשלם.9הגס"גלוחמי

המתקדם.האימוןלשלבויעבורביחידהלשרתימשיךהקורס
בבחינותהקפדניהמיוןלאורזאתאחוזים.כ-30רקהואהנפלשיעור

מייחסיםרבהחשיבותאחוזים.כל-90הנפלשיעורמגיעבהןהקבלה
שליטהלהקנותהיאהמגמהלמטרה.ולקליעההנשקלאימוני9בגס"ג

קיצוניים.לחץמצבילרבותהביצועתנאיבכלהנשקבכליאבסולוטית

שישמשוכלל,זעירמטווחנמצאהיחידהשלהקסרקטיןבמרתף
מאימוניחלקמבוצעשבובעולם,מסוגוהמשוכללהואכיאומרים

ציפוריםעליריכולליםהיריאימונימקלע.ובתתבאקדחיםהירי
לילהויריציד)רוביבאמצעות(באווירחימריוניעלירימלאכותיות,

לילה.ראייתמכשיריבעזרת

שבועותתשעהנמשךהמיוחד"האימון"הנקראהמתקדםהאימוןשלב
וכולל:

ואימוןקרבכצוותהכיתה)(הקמ"מלאימוןהכוונה-צוותאימון*
טקטיתהכשרהכוללהאימוןהפלוגתית.המסגרתלהפעלתיחידה
מבוצעיםהתרגיליםשונים.במצביםמשימתייםתרגיליםוביצוע

היחידה.שלהצפויותלמשימותבהתאםשוניםגיאוגרפייםבמקומות

תפיסתמטוסים,חטיפותנגדתרגולותהכוללשיוחדמשימתיאימון*
ועוד.מרדפיםתרגולבמסוקים,תרגולמחבלים,ידיעלשנכבשובתים

בדגמיאואמיתייםבאובייקטיםהאפשרבמידתמבוצעיםהתרגילים
עירוניים,בנייניםבואינג,מטוסיכגוןלאמיתייםקרוביםאימון

וכו'.מכוניות

אימוניםבעתה-GSG-9חיילי

צוללניםנהגים,חבלנים,קשרים,צלפים,מקצוע:בעליאימון*
הרים.ומטפסי

הניתוחעלרבדגשמושםתוצאותיהםובסיכוםהטקטייםבתרגילים
מבוצעיםכןהאפשריות.ותגובותיוהאויבהתנהגותשלהפסיכולוגי

מיוחדעיוניפרקוהפסיכולוגי.הטקטיהצדנידוןבהםאירועיםניתוחי
המחבליםוארגוניהשוניםהמחתרתארגונילהכרתמוקדש

תורותיהםארגונם,עלהרצאותשומעים9הגס"גאנשיהפלסטינאים.
שמגמתווסימפוזיוןדיוןמתקייםזובמסגרתשלהם.והאסטרטגיה

ושורשיה.הטרוריסטיםשלהאידיאולוגיההכרת

וציודנשק

הנשקהואהטרורנגדללוחמהאופטימלייםתנאיםליצירתחשובגורם
כברחשוביםציודפריטימספר9.הגס"גלרשותהעומדוהציוד
הסטנדרטיהנשקאזעקה.ומכשירימעוליםרכבכלימסוקים,הוזכרו:

תוצרת(ה-MP-5התקניהמשטרתיתת-מקלעהוא9הגס"גלוחמישל
הגס"גאנשימצוידיםכןכמוואמין.מדויקנשקלכלילנחשבגרמניה)

מיוחדיםאקדחיםגםמצוייםהיחידהבמחסניק-9.שירותבאקדח9
הצבאיהצלפיםרובהצלפים:רוביסוגיושני38.ו-:וסוןסמית

התקניםעם3-3(השירותמרובההמורכבה-SG-1הסטנדרטי
ל"י).כ-30,000מחירו(66המאוזרהמיוחד,הצלפיםורובהאופטיים

ברובהמצוידזוגכשכלבזוגות,הצלפיםפועליםהוזכרשכברכפי
ובגדימגןאפודקסדה,כולל9הגס"גלוחםשלהאישיציודואחר.

כתפיותלולאות,מיניכלהאפשרבמידתהורחקושמהםעבודה,
לילהללחימתהמגע.בקרבבהםלאחוזמהאויבלמנועכדיוכפתורים
וכןשוניםמסוגיםאינפרא-אדומיםראייהבמכשיריהיחידהמצוידת
כוכבים.אורבמגבירי
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מוגדישומבצע
במבצע1977אוקטוברחודשבאמצעהיה9הגס"גשלהגדולהמבחן

לופטהמהמטוססומליה)(מוגדישושלהתעופהבנמלשוחררשבו
צה"לשלאנטבהמבצעביןלהשוותנטיהקיימתנוסעיו,עלשנחטף

שנישלבלבדשטחיתמהשוואהנובעתנטיה'זומוגדישו.מבצעובין
שניכיימצאיותרמדויקתהשוואהשיערוךמיכלהמבצעים.
מועטהואביניהםהמשותףוכילגמרישוניםבתנאיםנערכוהמבצעים

שהחזירלופטהגזה,מטוסבחטיפתהתחילהמוגדישופרשייתבלבד.
מאייגרמנייםנופשיםכ-80שלקבוצהשכרבטיסתלגרמניה

ארבעהשלמעורבצוותהיוהחוטפיםהאטלנטי.האוקיינוס
ומשא-ומתןחניהטיסה,ימישניכעבורוגרמנים.ערביםטרוריסטים

ה-16ביוםמוגדישושלהבינלאומיהתעופהלנמלהמטוסהגיע

לנהלהטרוריסטיםהמשיכומוגדישושלהתעופהבנמלבאוקטובר.
שחרורעלגרמניהממשלתנציגיועםסומליהשלטונותעםמשא-ומתן

גרמנחם.כלאבבתיכלואיםטרוריסטיםשחרורתמורתהערובהבני
לאחרקצרוזמןהחטיפה,דברהיוודעעםכוננותהוכרזה9בגס"ג

הזמןבאותוחנהשםלקפריסץמהיחידהקבוצההוטסההחטיפה
עזבלקפריסיןלהגיעהספיקו9הגס"גשאנשילפניהחטוף.המטוס
לגרמניה.חזרוהיחידהואנשיהאיאתהמטוס

המטוסבעקבות9מהגס"גקבוצהשניתהוטסהמרובהבחשאיות
במוגדישונחתבאוקטוברה-17שלהצהרייםאחרובשעותהחטוף,
מהמטוסהרחקצדדיבמסלולוחנה9,גס"גאנשי60ובו707בואינג
השדהשלהפיקוחבמגדלהתמקמוועוזרו9הגס"גמפקדהחטוף.

אחריבשעותבמקום.ששהההסומלי-גרמניהחירוםלצוותוהצטרפו
באמצעותלהשתלטישבאלחוט:הוראהמבוןהגיעהגםהצהריים
נמנעננסרקהערובה.בניאתולשחררהחטוףהמטוסעל9הגס"ג
ישראלשידוריקשבשכןישראל,בשידוריהנ"להתשדורתדברשידור

בחטיפה,הקשורההרבההאלחוטתעבורתאחרייומייםבמשךשעקב

זו.תשדורתקלט

עםוהתייעצותתיאוםתוךשהתקבלההמטוס,לשחרורהפעולהתוכנית
פעולות:מספרכללהסומליהשלטונות

סומליים.צבאכוחותעל-חץהפעולהאיזורסגירת*
הטטוס.סביב9הגס"גשלותצפיותצלפיםקבוצותפריסת*
החשכה.בחסותלמטוס9הגס"גשלהפורץהגוףהתקרבות*
סומליים.כוחותעל-ידיהסחהפעולתביצוע*

עליו.והשתלטותהמטוסעל9הגס"גאנשיהסתערות.

החוטפיםלדרישתעיןלמראיתלהיענותסוכםאלהלפעולותבמקביל
בדרךנמצאנדרש,ששחרורםהאסירים,עםשמטוסלהםולהודיע

למוגדישו.

לפעילהבהכנותהוחל9,הגס"גאנשיאתשהטיסהמטוסנחיתתעם
9הגס"גאנשיכוננותתוךוהכנתו,מהמטוסהציודפריקתשכללו

המצב.החרפתשלבמקרההחטוףהמטוסעלמיידיתלהסתערות
עםומתןמשאבינתייםניהלוגרמניהממשלתונציגיסומליהשלטונות
כשעהבלילה0200השעהאתקבעוהחוטפיםשבמטוס.החוטפים
דרישותיהם.ייענולאאםנוסעיועלהמטוסאתישמידושבהאחרונה
לאנשיתדריכיםוניתנופקודותקבוצתהתקיימה1830בשעהבינתיים,
סביבבשרהוהתצפיותהצלפיםחוליותהתפרסו2200בשעה9.הגס"ג

לכללהגיעולאלילהראייתבמכשירישצוידוהצלפיםאולםהמטוס,
היחידהלמפקדתלהגיעהחלוהתצפיותפריסתעםזה.במבצעהפעלה
רגישיםשמיעהמכשיריהיוהתצפיתאנשיבידישוטפים.ריווחים

בשעהבמטוס.המחבליםשלהמדויקמיקומםאתלקבועשאפשרו
דקות15כעבורהמטוס.לעברבתנועתוהמסתערהכוחהחל2315
החלה2350בשעההמטוס.לזנבהקרובההמתנהלשטחהכוחהגיע

ואמצעיםתזיזיםמציתיםסומלייםכשחייליםההסחה,פעולת
דיווחוהתצפיתחוליותהמטוס.חרטוםלפנימטרכ-100פירוטכניים
הנעשהפשרעללעמודכדיכנראההטייסלתאנעיםשהמחבלים

המטוס.בחזית

9גס"גאנשי28שמנההמסתער,הכוחתנועתהחלה2352בשעה
הפניםבעליהאנשיםוגנר.משנהניצבהיחידה,מפקדשלבפיקודו

לכנפימתחתוהתמקמופורצים,קבוצותלשתיהתחלקוהמושחרים
קדימה""הפקודהאתוגנרמשנהניצבנתן0005בשעההמטוס.

והושענוהורמוגומיכיפותשבקצותיהםאלומיניוםסולמותוארבעה
שהצמידוחבלניםחוליותארבעעלואלהבסולמותהמטוס.לדפנות
הפעילוואףהחרום,פתחישלהמנעוליםלפריצתמיוחדיםנפץמטעני

בסולמות,האנשיםיתרעלווגנר,שלנוספתפקודהלפיאותם.
להיכנסהחלוהחירוםדלתותפתיחתועםהמטוסכנפיעלהתמקמו

מיוחדיםSoundAndLightרימוניהופעלולמטוסבכניסהלמטוס.

בטרורללוחמההבריטיתהיחידהעל-יד9הגס"גלרשותשהועמדו
בפתחישנכנסו9הגס"גאנשיבמטוס.הלםליצורהיהותפקידם
עםקצראשקרבואחרילהשתטחהנוסעיםעלפקדולמטוס,החירום

הערובהבנישלמהירבפינויוהתחילוהמטוסעלהשתלטוהמחבלים
המטוס"אלחוטי:דיווחהפיקוחלמגדלנמסר0012בשעהמהמטוס.
בידינו".

לקחים
הפתעה,בהשגתשהתבטאההפעולה,שלהביצועשלמותלמרות

נפצעוהערובהמבניארבעה(הנפגעיםובמיעוטהביצועבמהירות
חשובים.טקטייםלקחיםהפיק9שהגס"גספקאיןוקל),בינוניבאורח
נמסרולאהביצועמפרטירביםשגםכפיפורסמו,לאאלהלקחים

הביטחוןושלטונות9הגס"גנחלתאפואנשארוהלקחיםבפומבי.
המערב-גרמניים.

הגנהשקיימתנוספתבפעםמוגדישופעולתהוכיחהיותר,רחבבמבט
איןכיבעברהראתהכברישראלמדינתטרור.פעולותבפנייעילה

גישהאימצוהזמןובמשךהטרור,ארגונישלהסחטנותלמעשילהיכנע

שנקטהזולגישהביטויהייתהמוגדישופעולתאחרות.מדינותגםזו
גםלבנותישמספיקה.אינהנחושהשהחלטהכמובןגרמניה.ממשלת

להפעילםלדעתויש9הגס"גדוגמתבטרור,למלחמהמעשייםכלים

הנכונה.בצורה

רביםאמצעיםארגוני,מאמץהמערביתגרמניההשקיעה9בגס"ג

ולוכדאיתהייתהזושהשקעהנראהאיש.כל-180אימוןשנותוחמש
לקתדקות.מ-15פחותשנמשכהבמוגדישוהבהגדתהפעולהלמעןרק

בטרור.המלחמהבתחוםבינלאומיפעולהבשיתוףהצורךהואנוסף
גםכךומשוםהמדינות,ביןבגבולותמכיריםאינםהטרורארגוני

הפעולהשיתוףבינלאומי.בסיסעללהיעשותצריכהבהםהמלחמה
לעתיד.דוגמהלשמשועליובמוגדישועצמואתהוכיחהקיים

סיכום
אבל9.הגס"גשלוהציוניםההערכהגיליוןהיאמוגדישופעולת

קיומהעצםובחרדת.אחתלפעולהמעברהיאזויחידהשלחשיבותה
חשובהרתעתיגורםמהווהיעיללחימהכגוף9,גס"גהיחידהשל

המחבלים.ארגונישלהפעולהחופשאתהמגביל

יחסיבאיחורהטרורנגדהמלחמהלזירתשהגיעו9הגס"גאנשי
ויישוםאחריםשלמניסיונםלימודעל-ידיהפיגוראתלהדביקהצליחו
מקוריותשיטותבתוספתזאתכלהמערבית.גרמניהלצרניזהניסית

חשובהלחוליה9הגס"גאתהפכועצמם,הגרמניםעל-ידישפותחו
88הטרור.נגדבעולםהמתנהלתרחבהבמלחמה

1979אפריל266,מערכות""
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