
התנמש,3ודנמוקהאךורקחטיבתביבשהלחלקבמקבילהתנהלהפיקלנדמעיכתמיוולהפיקוד הניסיון,לוחמים.כ-5,000היותרלכלשלזג).מבצע(לבנוןמלחמתשלהראשוןי'','ש'--''ו-- הללו,הימיםבתשעתהחטיבהשצברההנחתת-(Dayי-[י289במאי21מ-מירמנות
המוראלייםוהישגיההקרקעייםהישגיהביוניארבעה-עשרעד3(הקומנדוחטיבת

בהכרעתהמפתחתפקידאתלההעניקו24חלפוהאי,נטינ,ם)בניעתום"1982ואומץ
14-11בימים(בקרבותהארגנטיניהכוחהבריטיימכמאהגמאוהכוחותיום,שבהם

בהרקנט,בהרק(הגבוהיםבשטחיםביוני)נהרותהמכוסה"הררי-בוצי,שטחשלק"מ
מצפון-השולטיםצ'לנג'ר),ובהראסטנסיהה"בולדרימ"כמומשהו(ענקייותןסלעיםשל

הכוחמולפוקלנד.בירתסטנלי,פורטהגדוליםשלרכסהחרמון),במזג-אווירקשהלאמהספרללמודנירצןכוה
בציודשצוידהארגנטיני,הצבאניצבהבריטיבלייהייידיתהטמפהטייית(בקירבמייחד'תומפסון,ג'וליאןשלזקנעק"

לאוריצאההעבריתשמהדורתו
הימיטהמתדייתו"'ומייד"נצתיינניוי"יס'מתחתמיץ"ין'םץשי"

הכוחתירבה-תוצראבו.3בבריטניהצבאיותערפילים,קשר,שישיםעדלעתיםהמג,עיתמערכות.בהוצאתבאחרונה
לוגיסטייםבאמצעיםמשופעהיההארגנטינישלג.וסופותגשמים
מאלווינסאייעללהגןמוטיווציהוחדורלהשיבהיההבריטיםשלהמלחמהיעד

נגזלושלטענתםהארגנטיני),בשמם(אחריבריטניהלשלטוןפוקלנדאייאת
1833.בשנתמארגנטינהאתוגירשעליהם,השתלטארגנטינישכוח

הגנהמערךהכינושהארגנטיניםלמרותהיעדלהשגתהאסטרטגיההבריטי,המשמר עלמוצביםשכללסטנלי,בפורטמאסיווינחותיםהיוהבריטיםעקיפה".גישה"היתהאלמוגנודורוןתא"ל
מגיניםשדי-מוקשיםהשולטים,הרכסיםלהשגתוביבשה.באווירהארגנטינימהסז"כ
וכוחותארטילריהכוחותהקצאתומתעלים,מוגבלותקרקעיתועליונותאוויריתעליונות

הכמעטהאוויריתהעליונותולמרותחסר,הבריטיםנדרשוהכובד,מרכזנקודותבכל
לבצעהקומנדוחטיבתהצליחהמוחלטת,טקטיקהשהפעילהמודרגת,תכניתלבנות

משימותיה.אתתוךהאמצעים,בכלהסחהושלהונאהשל
כוחעלפיקדתילבנוןשבמלחמתמאחר(SBSמיוחדיםבכוחותמאסיווישימוש

אוואליהנהרבשפךמהיםשנחתצנחנים,להשגתבעיקר,שהופעלו,SAS),וגם
שלביבמרביתוהוביל1982,ביוני7-6בלילאפשרהיהשלא(טקטיקרקעימודיעין
הצנחניםשלהסדירההחטיבהאתהלחימהלכוחותוסייעוצילום),בגיחותלקבלו
במסערגלילביירות,שאלתיאתעצמי,מההמאמץעיקרהוטלשעליהםהחזור,

ללמודניתןומה?הבריטילצבאבינינוהיבשתית.בלחימה
?3הקומנדוחטיבתשלהמפוארמהמסעכ-10,000מנהבפוקלנדהארגנטיניהכוח

חטיבתניצבה1982ביוניבשלושה-עשרבחרוהבריטיםמננדס.גנרלבפיקודחייל
רגלימסעלאחרביירותבפאתיהצנחניםשתישלסד"כעםהיבשהקרבאתלנהל

באותוק"מ.שבעיםלאורךקרבותרצוףבכוחותשתוגברו5(,)3,חשרחטיבות
אתתומפסוןשלחייליוהמשיכובדיוקיוםכ-8,500-מסייעיםובכוחותמיוחדים

הצבאכניעתלפנישלהםהאחרוןהקרבלטובתו-1.25היוכוחותיחסיכלומר,חייל.
1987באוגוסטהמחרת.ביוםהארגנטיניהיוהכוחותיחסיבפועל,הארגנטינים.

לאתומפסוןג'וליאןשלספרואתרכשתיהימיםתשעתשבמהלךמאחריותרגרועים
שניסתהיסודית,קריאהולאחרפיקניק,פעלהבמאי)ש2ו)3ללחימההראשוניםראשי.וצנחניםחצרקצין*
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ממדף
א..*אא
זL~Fששנו*י

לסגןהפיקודהעברתתהליךעלללמודניתןהנקודות,ניתוחבסיסעלפתוחים",הבריטיםשלהצלחתםסודפשרעללתהות
תפקודו.ועלבקרבהמג"דשלמקומוועללהלן.שיפורטולתרגמולמערכותהצעתיבפוקלנד,
מיצדג'ונס,הרברטלוטננט-קולונלעלרחבותלקבוצותלאפשרעל-מנתלעברית,

אתלכבושהמשימההוטלה2,הצנחניםומנהיגותפיקודלהגיעבארץצבאאנשיושלקציניםשל
יעךנ,י.%"כllDDnln.שמווי,המשף,מיזע,

מוויף,':ןאבצמ,יםצמתט"5מה

הואבהתקדמותבנפרד.שנעופלוגותיו,עלבמלואאמיתייםמפקדיםהםוסמליםמנכיםגדולהחשיבותכבעליתומפסוןדבריאת
ב'פלוגהשנתפסהעדא'פלוגהעםיחדנעובוטחיםעליהם,סומכיםהמלה.מובןחשובים,טכנולוגייםסודותמאשריותר
שלועקיפהישירהאשתחתקדמיבמדרוןכגון-עצמאיותמשימותלבצעביכולתםבשדהוביתרונםבנחיצותםספקלישאין

נבלמההגדודיתההתקפהתנופתהאויב.תצפיתהאויב,שטחבעומקאליםסיורבסיפורההקךבהעתידי.התבוננותמעמיקה
מחסהבהעדרנפגעומחייליוורביםכליל,דוגמת(שלםגדודוהובלתניווטואףחודרתאתשביצעה3,קומנדוחטיבתשל

אתבעצמולהוביליצאהמורדהמדרון.עללטווחיודעיפהם442(.מגדודקולינססמלמודלמגלהעדיף,אויבנגדמשימותיה
משנפגעהאויב.חפירותעלההסתערותבלילהמ"מ81ומרגמותארטילריהבדיוקחינוךשלפיקוד,שלמנהיגות,שלקלאסי

נמצאההסתערות,במהלךלמוותהמורדפשוטיםטוראיםגםכיציין,תומפסון(לוחמים,ושלמפקדיםשלדורותחישולושל
המפקדהעםמאחורהרחקהסמו'דמקלעיםקבוצתולרכזזאת),לבצעיודעיםכוחשללהתמודדותבסיסיתנאיהמהווים
מדירחוקכשהסמו'דהגדוד.שלהעיקריתבאמצעיםמצוידיםהםידודג.5כרתקאפשרי.איוםכלעםמשולבגקרבקרקעי

הבריטי,הנוהלקובעהקרב,שטחעללצפותהאויב,אתלאכןהמאפשריםלילה,לראייתחי"רכוחהובילבפוקלנדהזירהבתנאי
הקושיא-המגידבחו"קביותרהבכירכיולהפעילםובמכשירקשר,המאפשרלפצלםסגולותיוואלמלאהלחימה,אתמעולה

הסיועסוללתמפקדגםהואבריטיבגדוד(מכלוהחשובדרמל.6ישירהבכפיפותאףמתבצעת.היתהלאהמשימהוהכשרתו,
הגעתעדפיקודלוקח-הארטילרי)המחלקה,עללפקדמסוגליםהם-מחד-גיסא,לרפקםהעבירותמגבלות
רותקהקשואמצבשבאותומאחרהסמי'ד.פיקודתפיסתהקרב.צורותבכלולהפעילההשולטיםבשטחיםאויבשלומיקומו
הגדוד,שארעםקשרבליונותרלמקומויותר,בכירהאומחלקתית,מסגרתעלההנחיותבתוספתמאידרגיסא,והבנויים
אתלקבלקוסלנד,ב',למ"פהסמידהורהכשמפקדומ"כ,על-ידיאוסמל,על-ידימיותר,ומהרגבאזרחיםמפגיעהלהימנע
ועיגה.9עדהפיקודהיאבקרב,נפלהמחלקה,מפקדהקצין,המרכזיהתפקידאתהרגליםלחילהועידו

במפקדתוהמישנמצאזמןאותובכלגורמתאינההקציןנפילתוילאמ.7מובןענייןבלחימה.
ק"מכארבעיםהחוף,ראשבאזורהעיקריתממשיכהוהמשימהתפקודיתלהידרדרותחסרי-נמצאווהטכנולוגיהכשהמכונה

החפ'קנמצאעדותו,לפייחידותיו.מאחוריהדבקותעקרוןעלשמירהתוךלהתבצעהאדם,רקנותרהמשימה,אתלבצעיכולת

ולתפוסקדימה,מידלזנקבכוננותשלווהרציפות.במטרההבלעדייהאמצעי"החירר,לוחםבדמות
בפועל,י0.רימחיהמצבאםגרין,פיקודבגוזהמערכתי,היעדאתלממשמסוגלשהיה
חטיבתולחימתכלאתהמהגטניהלגםהכשרתכלסגלהקצונההיאמוכוונתהמדיני.הדרגשקבע

קצינישארעםיחדהעיקרית,מהמפקדהעללפקדלדעתחייבהקציןמגמה:לאותהבפוקלנדהלחימהמודלשלחשיבותו
עללפקדלמג"דיםוהותירהמטה,אחתברמהלפחותהגדולהקרב,מסגרתבהיותומודלשל'ץעטחיםסגורים".הלחימה

מסגרותיהםכמעטללאהתערבותו.המוושבפועל,פיקודותחתהמופקדתמזו,שטחיםכדוגמתפתוחים",ב"שטחים
אצלהמבעץם,כמעטהגיחלביקוריםקצריםקודשםקבעואףהבריטיםולהפעילה.עלהתבססותלטפשרעשויהמדבריים,

פצועיאצללבקרוהשתדליומית,בתדירותקרן"בקשר,הודעהבקרב:מפקדלנפילתהלחימהאתשיובילומשוריינות,עוצבות
החטיבהבראשהחוףכמעטכללילה.החי'קי(5טDown)Rise5שקעה"שמשהלחימהלהערכתי,ביבשה.העיקרית

החטיבתייצאלשטחבמסוקסקאוטבהרכבהמפקדיצאמכללפעולה,יש"-משמעותהקלאסימופתלשמשצריכהבפוקלנד

שהוא(מסייחמורש,לוחמים:חמישהשלדוקיפ".8העברתתרגולתלבצעיישומיה,בכללהיבשתיתהלחימהלתורת
לחטיבה,המסייעלהארטילריהמירדגםגריןגוזועלדרוויןעלהקרבמניתוחב"שטחיםוהןסגורים"ב"שטחיםהן
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ומאבטה.י,השרקבוץ,ג92הקומנדורג'ימנט

במפקדתהדרגיםבכלנשמרהאבטחהעקרון
על-ידיבקביעותשאובטחההחטיבה,

אנדבלוז"של2מחלקה(לוחמתמחלקה
י2.('-סלאיור

באשרמפקדיואתאישיתהנחההמורש
לבצעלהםלאפשרהשתדלאךלכוונותיו,

אמנם,שתכננו.הגדודיות,התכניותאת
חטיבתהיתההראשוניםהימיםבתשעת
ביבשה;היחידהבריטיהכוח3הקומנדו

לעבודתיותרדמתההמנז'טעבודתולכן,
כשהמפקדהעצמאית,במשימהאוגדהמפקד

הקרבבניהולבמקבילעוסקתהעיקרית
למרותקדימה.המהלכיםובתכנוןבהווה
בענייןהמריששלעבודתועקרונותזאת,
לפיקודוהכפופיםשלהעצמאותמרחב

לעיסוקיוביחסהיוזמהומרחב
ומתאימיםנכונים,נראיםולהתערבותו,

שונות,פיקודברמותולחיקויליישום
ראויהבריסיבקומנדוהמפקדיםגיל

בשנותהמלדרם48,בןהמשיולתשומחרלב:
בשנותרבי-סרניםרובםהמיפיםהארבעים,
יחסיתהמבוגר,גילםלמרותהשלושים.
בצפע,המקבילותהשדהביחידותלקצינים
מעולה,גופניכושרהבריטייםלקצינים
נפשית.ובגרותמעמיקהצבאיתהכשרה
המפקדיםשליחסיתהמבוגרהגיל

בלבד.כיתרוןנראההבריטיים

בקרבהמודיעין
הסיורוהפעלת

לתכנוןהמפתחהואהקרביהמודיעין
יותר,שלםיהיהשהמודיעיןככלהארמי.

ויגדלואיכותי,להיותהתכנוןסיכויייגדלו
להצליח.המבצעסיכויי

טובלכיסויהניתןלבנון,לשטחבניגוד
לספקהבריטיםהצליחולאאוויר,בצילומי
בידםהיהולאתצ"א,הלוחמיםלכוחות

התעוזהפוקלנד.לאיימשימהתיק
היציאהבעצםרקלאהתבטאההבריטית

תצפיתחוליותבשיגורגםאלאלקרב,

אחת,כללוחמיםכארבעהבנותומודיעין

חוליותסמלים.בפיקודכאמור,היו,שרובן

השבועותבשלושתברציפותהופעלוהסיור
מידעלליקוטבמאי)ו)-21הנחיתהלפני

אתהמתאריםתגשימים,ולהכנתחיוני
החיילרמתעדעמדותיוואתהאויבפריסת

שדה-המוקשים,הגדר,העמדה,הבודד,

לשטחהגיעוהתצפיותועוד.מתיםשטחים
בשטחעצמאיתושהובכלי-שיט,אובמסוק,
ובלילההיטב,הוסווהןביוםימים.נחמישה

בקשרדיווחולאהןן3.םיילגרסיוריםביצעו
שלבמקדהרקאלאהסיוד,במהלך

לאחרבעל-פההועברהמידעכלהסתבכות.
לבסיסו.הכוחחזרת

הוגדרהבתצפיתלמשימותהעדיפות

בשטחהתצפיותורצףבמעלה,כראשונה
העקיבותבזו.זוהחלפתןעל-ידינשמר

זובשיטהוהתצפיותהסיוריםבהפעלת
על-ידירקלאפוקלנדבמערכתהתקיימה

החטיבהברמתגםאלאהמיוחדות,היחידות
י4תיטקראהוההרריתהלוחמהסגלעל-ידי

קבוצותהוצאתעל-ידיהגדודיםוברמת
בפיקודתצפיתלמשימותמיוחדותסיור

ברמההסיורפעולותסיור.מ"מאוסמל,
השמיניבפרקבפירוטמתוארותהגדודית

ואתהשיטהאתממחישותהןבספר.
משימהכללבצעהחד-משמעיתההתניה
מהשטח.מהימןמודיעיןבסיסעלרקקרבית

-ביוניאחד-עשרעדבמאימשלושים

חטיבתשמה-יוםשנים-עשרמשך

שהיתהענפה,סיורפעילות3הקומנדו
מצפון-ההריםרכסעללהתקפתהתנאי

להוציאחייבהיהמג"דכללסטנלי.מערב

כיידע,מהםאחדוכלותצפית;סיורכוח

יעדישלמיפוילעצמולעשותשייטיבככל

שטחישלהנשק,כליעמדותשלהאויב,

השטחיםשלשדי-המוקשים,שלההשמדה,
הפתעה,המאפשריםהנתיבים,ושלהמתים

שמנגד.האויבאתלתקוףעליוייקלכך
שלענייןאינוותצפיתסיורקבוצותשיגור
הסמלשלהעצמאותומרחבמקרית,תעוזה

תרגולותאלוריקה.מסמהאינםהנר'כושל
הבריטים,מתאמניםשלפיהןתקניות,קרב

הואכשהמחירגםבשטחמיישמיםואותן
המודיעין.השגתלטובתארוךזמףבזבוז"

המפעילהמתכנן,הואהמודיעיןצרכן

הפועליםהמודיעין,כוחותשלוהמפקד

ביקרהחטיבהקי'ןלטובתו.בשטח

המודיעיןתמונתאתקיבלבגדודים,

הסיור,כוחותמפקדישלאישימתחקור
חיוניות)ידיעותציון=צמחמלשון(ו?"'ח

מסוימות,בדרישותהסיוריםמפקדיאת
החטיבתי.למהלךלסייעעשויותשהיו

מעולים,לוחמיםהםהסיורמפקדי

כיאםעצמה,בלחימהגםהמשתתפים
היאלהפעלתםהראשונההעדיפות

בטרמינולוגיהקרבי.מודיעיןשללמשימות
בסיס"במושגתומפסוןהשתמשהצבאית
ניתןשבוביותר,הקדמיהאזורזהסיוג".

הסיור.לפעילותלהוצאתםסיורכוחותלרכז
בלתי-נפרדחלקהיאסיור'בסיס"קביעת

מירד.כללבצעשחייבמהפעילות,

היתההסיוריםשלהמשניתהמטרה

במרחב,לשלוטהיוזמה,אתמהאויבלשלול

שטחיםלתפוסהאויבשלניסיוןכללסכל
פחדהאויבבשורותולטעתחיוניים,

אלימים,סיוריםעל-ידיודמוראליזציה

אולשוך',מחטף"ביצועלמוצביו,חדירה
שקט.חיסולעל-ידי

נגזרתהנוהללובטכניקותהשימוש
שהיאעקיפה,גישהשלמהאסטרטגיה

בה-אבלבכוח,החלששלנשקולעתים

והתחבולן.הנועזשלנשקוגםבמידה
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ש

י
הסיועאשהפעלת

קרבמטוסיהשתתפות-אוהוסיוג
האחיר,(STOL)אנכיתממריאים-ונוחתים

התבצעההתיאום"למרחבהיבשהבלוחמת
קבוצותעל-ידימהקרקעהכוונתםעל-ידי

גדוד,לכלשהוקצהלקד-יא,בנוסףייעודיות.
מהקרקעמטוסיםלאכווןכשירותניתנה

לטיווחייעודיייםקצץ)(תצפיתלקציניגם
סיורלכוחותוגםהימיתהארטילריה
הופעלושלאכמעטקרבמסוקיי5.םידחוימ

שהמסוקמאחרהקרקעכוחותעל-ידי
הופעל55-11,נ'שבטיליםהחמושסקאוט,

העליונותבגללקרב.כמסוקאחתפעםרק
המסוקהוסבהארגנטינים,שלהאווירית

תספוקתולתובלתסיורלצורכיהזה
י6.םיעוצפו

לכל-נר'מ81ומרגמותארטילריסיוע
ובקר,ארטילריה,שטיווחקוו'ק,היהפלוגה

בנוסףבגדוד.מ"מ81המרגמותאתשטיווח
הסיועסוללתמפקדגםשהיהלקורא,

קדמיתתצפיתסוללתהקצתההארטילרי,
לכלהחטיבה,פיקודתחתשהיתה148,
הימית.הארטילריהאתשטיווחקווץ,גדוד
דבר,לכלקומנדואנשיהיוהתצפיתקציני

תצפיתלמשימותהסיורלכוחותוהצטרפו
הונחתולמשל,כך,ארטילרית.אשולהפעלת
ו,פחותע'ביוםתצפיתקצינישלחבורות
בחוף.ייהחביריםלגדודיהםוהמתינו

יכלוהבריטיותהמלחמהשאניותמאחר
העליונותבגללבלילהרקלחוףלהתקרב
סיועגםאזי,הארגנטינית,האווירית
במשימותרקהתאפשרהאניותמתותחי
מגדודמ"מ105קליםתותחיםלילה.

מלאכתעיקראתעשוהחטיבתיהארטילריה
החגירכוחותלטובתוהופעלוהקרוב,הסיוע

מהלוחמים,מטרכמאהשלבטווחים
מהם.מטרחמישיםבטווחאףולעתים
הארטילריית-כיס.'שימשונר'מ81מרגמות

הקרקעגרמהלעתיםאבלהמזודים,של
היריבסיסילשקיעתפוקלנדבאייהבוצית
המרגמותי8.הנקהאורךחציעדשלהן

הלוחמים,גבעלנישאומ"מ81הגדודיות
טרקטוריםאוBV),)202עגלונו""בעזרת

פלוגתחיילינשאוהפצצותאתמקומיים.
לוחמיושארכסבלים,שתפקדוהמפקדה,

הכמויותםתולל.1'פצצותשתי-הגדוד
להעבירשיכלוהתחמושת,שלהזעומות
שלמדויקתהפעלהחייבולגדודים,
קריטיים.זמןולפרקיהמרגמות
קייםלאגדודירתק-גדודירתק

משימותלצורךהבריטי.בגדודכמחלקה
בתוספתמאגמקלעי15-7ריכזוגדודירתק

גוסטבקארל(וסאומ"מ))66לאונ"טטילים
אורס"פ,בפיקודמחלקתילכוחמ"מ)84

הגדודיתבכתהשימושנעשהבנוסף,מטףק.
לפיצותמשגרים))14מילאןמ'טטיליםשל

לכוחותישירכסיועאויבעמדות
םירעתסמה.20

הוקצולחטיבה-קלמשורייןרכב
נו'מ)76תותח(סקורפיוןשריוניותארבע

מ"מ).30תותח(סימיטרשריוניותוארבע

ישקעופןמחששהוגבלההכליםהפעלת
עלחטאעלהכהתומפסוןהבוצית.בקרקע
בגוזהשריוניותאתלהפעילהיהשיכול
זאת,לעומתכן.מלעשותנמנעאךגרין,
צמודלסיועהללובכליםהשתמשהוא

האחרוניםבשלביםהחי"רלכוחות
י.המיחלל2

הארגנטיניהאווירחיל-מ"מהגנה
הבריטיים.הכוחותשלהעיקריהאויבהיה

קטעבכלקריטימרכיבהיתהר"מההגנה
הפיירנ"מטיליםבמערכתהשימושלחימה.

שלגדולסד'כודרשואטי,מסורבלהיה
כתותשתימבצעית.עיכולתלבנייתמסוקים

אפשרובלופייפמ'מאישייםטיליםשל
ביצועיהםאיכותכיאםיותר,רבהגמישות
דוגמההיאפוקלנדמערכתנחותה.היתה

קרקעיכותשמשלםהכבד,למחירמוחשית
כשהאויבנ"מומוגבלתמסורבלתהגנהבעל
בימיםמפויעבאיןכמעטמהאווירתוקף

ביותרהטובהההגנהללחימה.הראשונים
על-ידידברשלבסופוניתנההקרקעלכוחות
מטוסים31שהפילוהארייר,מטוסי

רקהפילוריפיירמערכותארגנטיניים.
בליפייםוטיליםמטוסים,כשלושה-עשר

ארגנטיניים.עמטוסיםתשעההפילו

הלחימה
שניהלההמרכזיים,הקרבותשלושת

ראשעלהקרבהיו:תומפסון,שלהחטיבה

גריןגוזועלדארוויןאזורעלהקרבהחוף,

מצפון-מערבההרריהשטחעלוהקרב

בהתקפתהתחילוהקרבותשלושתלסטנלי.
ליוםנמשכהכללשבדרךמתוכננת,לילה

התעוזהעצםשלמחרת.ללילהואףהמחרת
העיקרייםמהקרבותאחדכללהתחיל

מיוחדת.להערכהראויהלילהבהתקפת

התקפהבכלהמנחיםהעקרונותאחד
יעדיעלהסיועאשמרבאתלמצותהיה

פנים-ללחימההחוגרכניסתלפניהאויב

לעצמןהרשובלילהרקכאמור,אל-פנים.
לראשלהתקרבהבריטיותהמלחמהאניות

אתלקבלהיהניתןאזרקולפיכך,החוף;

ייתכן,הצי.מתותחיהארטילריהסיועמרב

הקרבותכלבתכנוןמרכזישיקולהיהזהכי

הצבאיתבטרמינולוגיהלילה.כהתקפות

לצייןהתחלה"במושג"קותומפסוןמשתמש

הלחימהמתחילהשממנובשטח,הקואת

אתםנשאוהח"ררשחיילימאחרממש.
וציודעיגכשלושיםבמשקלאישיציוד

שכלהריק"ג,עשרה-שלושיםבמשקלנוסף
עלק"ג.ארבעים-שישיםעליונשאחייל

עלבלחימהזריזותלחרירלהקנותמנת
הגבמתרמיליחלקהושארוהאויב,יעדי

ההתחלה.בקואוהכינוס,בשטחיהכבדים
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שימושהיתההבריטיםשלנוספתתרגולת

פלוגתחייליבסיסעלסבליםבמחלקת
המפקדה."

התקפותכלל,בדרךהיו,הח"'רהתקפות
כאשרחטיבתי,ובתזמוןבתיאוםגדודיות

כךלשםןהידעיל.15בפיצולנעוהפלוגות
עצמיוביטחוןבניווטגבוההיכולתנדרשו

זיהויבלילה.כוחותחבירתבביצוערב

בפנסים,ביום),(בדגליםנעשההכוחות
בלחימתבלילה).(סממהובקריאתבזיקוקין
שלמרבימיצוילאחרהיעדיםעלהחי"ר

צמודים,חיפוייםהכוחותהפעילוהסיועאש

מחלקותביןכתות,ביןהדדיוסיוערתקים
עםלחמוהחגורלוחמירובפלוגות.ובין

תת-עםשלחמואלה,מ"מ.7.62רומ"ט

יעיליםאינםשהםגילוסטרלינג,סקלעים

בנשקהחליפוםולכןביום,חי"רבלוחמת
ברונויראוPAL,רומ'שארגנטיני,שלל

עגפנש.16חברשל

עתודה:כוחהוגדרלוחמתמסגרתבכל
הגדוד.ברמתופלוגההחטיבה,ברמתגדוד

מבטאתבפוקלנדהבריטיהח"רלחימת
המלחמה,עקרונותשלנכוןיישום

ברצוןהתממשזההפתעה.כשבראשם
הלא-צפוימהכיווןהאויבאללהגיע

חוףהנחיתה,מבחירתהחל-והפחות-מוגן

במשימה,דבקותהיעדים,תקיפתדרך
שלבכלבסוףואבטחה.יוזמההכוח,מיצוי

נגדלהגנההבריטיהח"רנערךלחימה,
הדברהפרטברמתהאויב.שלהתקפות-נגד

תקיפותנגדבעיקר(בהתחפרותהתבטא
האויב),שלהארטילריהונגדאוויריות

במדרונותהכוחותובמיקוםבהסוואה
ןמיירותא2

בשטחיעודהתבצעההרוביםעלהכידונים
תוכרעיהה.28

היוללחימה,שתוכננוהזמנים,לוחות

לאהקרבותבכלכמעטמדי.אופטימיים

הלחימהוזמןהמתוכנן,בסי'הכוחותעמדו

מהצפוי.יותרהתארך

ותמרוןתנוונה
הבריטיהחזירכוחותדילוגהמקורי,בתכנון
פוקלנדאיישטחילעומקהחוףראשמאזור
בפועל,במסוקים.להתבצעאמורהיה

הורידהקונווייראטלנטיקהאנייהטביעת
צ'ינוקתובלהמסוקישלושהלמצולות
המסוקים,סדענפילתוסקס.מסוקיושישה
המוגבלוהכושרביוםהטיסהמגבלות
מסוקיםארבעהעל-ידי(לילהלהטסות
בוצעהתנועהשעיקרלכך,הביאובלבד)
זמןנמשךבמסוקיםהכוחותודילוגברגל,
אתלשמורהיההמנחההעיקרוןרב.

ובטווחהארטילריתהקשתבתוךהגדודים
שתספוקמאחרבטוחים.תספוקתצירי

אניותעשרהטבעתבגללהשתבשהכוחות
חמורותלוגיסטיותבעיותנוצרותויטירב,'2

מזון,אישי,ציודהתחמושת,מלאי-
במשורה.היוחיונייםמצרכיםועודמים,

הבוצית-מסולעתלטופוגרפיהזאתהוסיפו

הליכהקצבשאפשרהאיי-פוקלנד,של
שהוא(לגדודלשעהאחדקמ"ששלממוצע
לפנימההערכהאחוזיםמאהשלסטייה

בהנעתחריפותמגבלותותקבלוהמבצע),
הללוהמגבלותרקעעלובתמרונם.הכוחות

המבצע,במהלךשנוצרוהסטיות,רקעועל
אתבמיוחדלהעריךישהמקורי,מהתכנון
החי"רלוחמישלהגבוההגופניהכושר

טייסיושלשלהםבמשימההדבקותואת
בהנעתבסיסייםכמרכיביםהמסוקים
ביןהק"ממאתלאורךובתמרונםהכוחות

סטנלי.לפורטהנחיתהחוף

שליטהקשר,
ברדיודיבורונוהל
ונוהלי-דיבורבקשרקשוחהמשמעת

איכוןממניעתחשובחלקהיומקודדים

ומאיכותהארגנטיניםעל-ידיהכוחות

הבכירותהמפקדותברמתבכלל.השליטה

בתקשורתשימושנעשהומעלה)מהמורש(
ארוכותטקטיותתנועותמוצפנת.לוויינית

הנחיתהבמהלךהןאלחוט,בדממתנעשו

בהנעתוהןהחוףראשתפיסתובמהלך
וברמתהגדודברמתביבשה.הכוחות

אסוציאטיוו"'ב"קידודהשתמשוהפלוגה

חובבבהיותו3,מג"דהמג"ד.בחירתלפי

דיווח,ומלותקודשמותהעניקכדורגל,

פתיחה,בעיטת(הכדורגלמעולםהגזורים

פלוגתוכו'(.30מרכזיחלוץעונשין,מכת
הופיעושבהאחת,רשתעלהופעלהחי"ר

אפשרהדברהמ"מים.וגםהנמיכיםגם
המיכים,מרמתדיווחיםלשמועלמ"פ

כאשרומרגמותארטילריהלטווחולשיכים
לעשותהמרגמותמבקראומהקראק,נבצר

י.תאז3

אתליצורלמוז"טשסייענוסף,גורם
היהביטחון,תחושתוהקנההמצב,תמונת

היואלהלגדודים.קישורקציניהקצאת

בעלילשעבר,מייפים-מנוסיםקצינים

קישורכקצינילתפקידםשבנוסףקרבי,עבר
שמפקדיהןליחידות,מפקדינר'עתודת"היו

בגדודגאלןהקישורקציןדוגמת(נהרגו
י,(2

לחימהמוסר
הכוחותלמפקד2סמוידשהעבירהמגשו,

מאשריותרהציעגרין,בגוזהארגנטיניים
כימעיד,במנשר3סעיףהוגנת.כניעה
חוקיואתז'נווהאמנתאתלמדהכותב

אויב.כלפיבהתנהגותהקשוריםהמלחמה,

הבריטיהחי"רנעהיעדיםטיהורבמהלך
לקרב")מ"היכוןחלק(מושחמיםכשפניו

התקנתתרגולתמכודנים.וכשרוביו
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בצבאהקציניםהכשרתעללהעידבכךיש
מוסריתתפיסהעלגםכמובריטניה

י3.תמיוסמ

אמרקיבל,קריסמייג'רקצין,אותו
שניםחמש1987,בשנתטלוויזיהבראיון
המלחמה:"לאחר

טוביםרגעיםישהאםמסופקני,
טרגדיה.הואכולוהענייןכלבמלחמה.
מלוכלךמבולבל,עסקהיאהמלחמה
נרשהשאי-פעםואסורואומלל,
למלחמה.לצאתלעצמנו

המלחמהאתהשוללתעמדה,שיקףהקצין
ביןובעיותסכסוכיםליישובוכדרךכמהות

הזוהמה"בבחינתשהואמשהובני-אדם.
האנושות".שלהסוציולוגית
מביןרעההפחותהברירהבבחינת

בעתידמוכחתואףבהווהוהנתפסתאחרות
בדרךהיא,כזומלחמהצודקת".כ"מלחמה

המותקףעלהנכפיתקיום,מלחמתכלל,
שתפיסתקצינים,היריב.שלתוקפנותובגין

שהתנהגותםסיכויישכזו,המוסריתעולמם
האנושיותמרבאתתבטאבמלחמה
חייליהם.וכלפיהאויבכלפיהאפשרית

קיבלמייג'רשלאמירתולכךמעבר
אתלפתורהיהאפשרכיתחושה,משקפת
הואובכךמלחמה;ללאפוקלנדסכסוך
אנשיםשעלתהמדיני,הדרגאלאצבעמפנה
אתלסייםיכולתואתשמיצהלפנילקרב

הספר,כותבגםדמים.שפיכתללאהסכסוך
ביקורתהשטיןביןמעלהתומפסון,ג'וליאן

מידע,לתקשורתשהדליפולונדון,יושביעל
להתקדםבווהאיצוכוחותיו,אתשסיכן
המלחמהאתלסייםמנתעלהחוףמראש
אךתדעך,בהםהציבוריתשהתמיכהלפני
אתלפתורלוסייעוולאהבינוהו,לא

לאסוגמכלוסיועעזרהשום"בעיותיו:
אומקוםבקרבתשהואמקורמשוםיגיע

שלבמיץלהתבשלאלאלנונותרלאבבית.
עמדו"אחר:ובמקוםכתב.הואעצמנה:

שנדרשועדמעטיםכהמסוקיםלרשותנו
התותחיםשלושתלהטסתשעותשבע

טיסהבמרחקהתחמושתמלאיולחידוש
אבלהכל.בסךושובהלוךק"מכ-38של

בקלילותדיברובביתהכורסאותמומחי
י19תוריהמתנועותעל

לאחרשניםחמשטלוויזיוניבראיון
למותמוכןאינך"תומפסון:אמרהמלחמה

שאנצחהחלטתי,הפוליטיקאים.למען
ואפרושהללו,הנבזיםלמעןבמלחמה

במיוחד,חריפהאכן,זו,אמירהע1תורישהמ3
המדיני,לדרגוכבודאמוןמעניקהואינה

למלחמה.לצאתשהחליט
בלבותומפסוןהמישחשבאםגם

אכן,הפוליטיקאים,כיהמלחמה,במהלך
כמובוטה,ביטוילכךנתןלאהרינבזים,
פרישתולאחרטלוויזיוניראיוןבאותו

נכתבפיקניקלאהספרהצבאי.מהשירות
המביןבריטי,ואזרחמפקד-לוחםעל-ידי

המדיניהדרגבכירותשלהאמיתיהמובןאת
אנשישלהצורךואתהצבאיהדרגעל

עליהםשהטילההמשימה,אתלבצעהצבא
ביותרהטובהבצורההמדינית,ההנהגה
אםגםכמפקד,חייליו,אתמובילכשהוא

סכסוךאתלסייםהיהאפשרכיבתוכו,חש
מלחמה.ללאפוקלנד

סיכום
הבריטיהנחתיםחילשלהתזמורתחיילי

אלונקותכנושאיפוקלנדבמערכתהשתתפו
שלהתחזוקהגדודלחייליוכחובשים.

יכוליםוהםקרבי,כושר3הקומנדוחטיבת
לוחמיכמואישינשקולהפעיללצעוד
החגירבגדודיהמפקדהפלוגותחייליחמר.

תחמושת,כסבליבלחימההשתתפו
הבריטיהנחתיםחילםיעלקמו.37תספוקת

ומטילשלו,הסמליםועלהמיכיםעלסומך
אנושלעתיםמורכבות,משימותעליהם

הזההחילולמודשים.למי'דיםנותנים
מודיעיןלמשימותמיוחדיםכוחותמפעיל

ובמינוןמוראללאהתקפיותולמשימות
לפילפעולקציניואתמכשירהחילנכון.

בצדלהםומעניקהמלחמה,עקרונות
הרגליםובצדקפדניתצבאיתהכשרה
מרחבגםמשמעתשלותובענייםנוקשים

לקחתכיצדומלמדםעצמאות,שלגדול
גםבמשימהדבקותולגלותיוזמה,

משתבשות.והתכניותנהרגים,כשמפקדים
כיצדאנשיואתמלמדהבריטיהנחתיםחיל

47שלבמסמךמפורטתתכניתלהכין
ולאבמשימה,לדבוקיודעאךםידומע,38
העניינים,משתבשיםכאשרבתכנית,
להכיןהזוטרותהרמותעדלקציניוומאפשר

מבליבעיניהם,ביותרהטובההתכנית,את
הנחיותלכפיפיםלהכתיבלהתפתות
הנמצאיםטקטיים,בענייניםמפורטות
הנחתיםחילוסמכותם.אחריותםבתחום
אתלעשותמכפיפיםלדרושיודעהבריטי
נכוניםובקרהפיקוחביצועתוךתכננואשר

ההתערבות.מידתבמינון
כשירותחייליומכלהדורשחיל,זה
לוחמיםכשלמבצעיתוכשירותגופנית
תמידיתבכוננותנמצאהואהראשון.מהדרג

שתוטלמשימה,כללביצועגבוההובדריכות
למרותהאפשרי,ביותרהקצרבזמןעליו

ממשיאינובריטניהעלהקיומישהאיום
אישית,דוגמהלתתיודעיםמפקדיוכלל.

גםכמובקרבותעוזהאומץ-לבולהפגין
הנחתיםחילציבורי.אומץ-לבלהוכיח
יודעוהואדמוקרטית,למדינהשייךהבריטי
המדיניהדרגביןהגזרהגבולותהיכןבדיוק
לפילפעולמחונכיםוחייליוהצבאי,לדרג

האויבכיהמכירה,מוסרית-הומנית,תפיסה
בן-אנוש.הוא

ומפקדיושחייליומאוד,מקצועיצבאזה
נוקשה,משמעתשלסייגיםתחתנתונים

ולפראוחליצירתיותאותםמעודדיםאך
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וללימודבכללהמלחמהספרישללמדףחדשנייםאמצעי-לחימהלהפעילהיודעודבקותברוכהיוזמהבהשישמחשבתית,
מהוישבפרט.אחריםשלניסיונםמתוןאמיתותעםיחדמתקדמותוטכנולוגיותבדפוסיפוגמתאינהשעדייןבמשימה,
ללמוד!ושלמנהיגותשלפיקוד,שלאוניברסליותהמקובלים.המשמעת
הגדולהחשיבותוומכאןמלחמה;תבונתמודרני,צבאמשקףפיקניקלאהספר

הערות

ו6ו-061.עמ'שם,48.53.31,עמ'שם,128.13.ע'פיקניק,לא1.

98.ע'שם,41.32.ע'שם,14.ס"1מאתפוקלנדממערכתימייםלקחים2.
102.ע'שם,92,100.116.33,עמ'שם,15.נובמבר5,תצפיתמה"ד/תריל,קובורגר,

8.הערהראה22.34.ע'ראשון,פרקשם,1985.16.
91,92,104.142,עמ'שם,51-50.35.ו2,עמישם,17.שלמדארגנטיני,קציןעלמספרתומפסון3.

8.הערהראה36.ע'153.שם,18.לפיקוד-ולמטההבריטיתבמנללה
18,21.159,עמ'פיקניק,לא69.146.37,עמ'שם,19.פוקלנדמערכתשלפניבשנהבקמברלי

53.ע'שם,153.162.38,ע'שם,165.20.ע'פיקניק,לא-
95.ע'שם,21.היהפאסטוראיגםביציין,תומפסון4.

נוספתלקריאה74.ע'שם,22.שם,-בלילהארטילריהלטווחמסוגל
הנגה,4891רבמבונ,3תיפצת,ל'רת/ד"המ23.ע'133-130.

1984,נובמבר3,תצפיתמה"ד/תי'ל,1
בפוקלנד'.בשה,לוחמת"49.ע'בפוקלנד,היבשהכוחותשלנ"מ153.ע'שם,5.
1985,נובמבר5,תצפית,מה"ד/תי'ל,2בפוקלנדהנחיתהמבצע-63ע'כןכמו154.161,עמ'שם,6.
מהים".הנחיתה"סובייטי.צבאיממבט117,147.155,עמ'שם,7.
ביחסכן,כמו159-158.עמ'פיקניק,לא24.הצנחנים,סמג"דקיבל,קריםשלעדותו8.

טלוויז'ןיורקשירשלטלוויזיהכתבת3
שניםחמשבמלאתהבריטית)הטלוויזיה(63-62.108,עמ'-החייללמשקלמלחמתעלהבריטיתהטלוויזיהבתכנית
ע'152.שם,25.הוקרןטלחיז'ןיורקשירשלפוקלנד

הישראלית,הטלויזיהפוקלנד:למלחמת
97.ע'שם,26.מלחמת"שני,מבטהישראלית,בטלוויזיה

באוגוסט1זב"',ברירהשני,"מלחמתמבט 72.166,עמ'שם,1987.27.באוגוסטווב"',ברירה
1987 '78.149,עמ'שם,98-97.28.עמ'פיקניק,לא9.

עמ'פיקניק,לאכן,כמו47;ע'5,תצפית104.29.ע'שם,10.

177.88-87.ע'שם,ן.ו אשגא,ין,",!,ן%שס.,.;נווו

שבא4
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