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על-ידייותרטהורליישוםהניתניםבלתי-מעורערים,

הבכירות.ברמותהתקיפהמסוקיריכוז

אפאצוי

ביותרהמתקדםהתקיפהמסוקהנראה,ככלהוא,אפאצ'י
עלעולההואמסובכים,לסיווגיםלגלושמבליבימינו.
ואיןהעיקריים,המאפייניםברובהינדהסובייטיהמסוק

הבוק,הסובייטים,שלהחדשהתקיפהשמסוקלהניח
לשיפוריםהתכניתאחרילאובייחוד(אליוישתווה

מטעןלשאתיכולאפאצ'יהחיים").ב"אמצעבאפאצ'י
שעתייםבאווירולשהותטונות,לשתיהמתקרבחימוש,

אט/סקניל0.הבריטיהמסוקשללשעתייםובהשוואהוחצי

החימוש,תמהילהואמהמסעד**פחותלאחשובאך

נ"טטיליםשמונהשלרגילמטעןלשאת:יכולשהמסוק

36ועודמשורשרים,מ"מ30חישפגזים1,200הלפייר,

לן

340מערכות



המסוגלותאינטש),2.75בקוטר(פיטלא-מונחותרקטות

שללטווחארטילרימטחשלבעוצמהמכת-אשלשגר
העיקר"'חימושו"אתלירותיכולהמסוקע'מ.שישה

מרחף,כשהואקרקעי;מסתורמאחוריורקטות)טילים(
להתמודדמסוגלוהואקדימה,דרךלולפלסביכולתויש

המסעד,אתלהתאיםניתןסטהנגר).טילי-כתף(ר'מנשקעם
הייתימסוים.בתחוםיותרגדולהיכולתלולהקנותכדי

חושב,שאנימפניהזההמסוקאתהזכרתילאכימוסיף,
אלאהזה,התקיפהמסוקאתלרכושצריכיםאנחנוכי

הטובהתקיפהמסוקשלהיכולתאתמפגיןשהואמפני
בימינו.

אפאצ'י",שלל'בנולצפותלמדיסבירכילי,אומרים

ובעליותרחזקויהיהברימסטון,בטילחמוששיהיה
במיוחדתותאםההגנתיתתצורתויותר.גבוההשרידות

בלוחמההצפויהאיוםמפניהתגוננותוכושרלשיפור
מוץל'א,שיתוקמל'ם,להתרעתמקלטיםאלקטרונית.

הכףאתמטיםשכברטכנולוגיים,תחומיםהםדמהונורי

עםלהתלבטנמשיךכיייתכן,המסוק.הישרדותלטובת
שלאחריםתחומיםאבלהרוטור,שלהמכיםחתימת

הזנברוטורשלהחתימהאתיקטינוחמיקהטכנולוגיית
דומה,לכל,מעלאךוהחזותיות.התרמיותחתימותיוואת
לנצלתאפשרהזההתקיפהמסוקשלהמטעדגמישותכי

שטרםונגד-מסוקים,נגד-טנקיםעתידיותמערכות-נשק

לעומתהזה.המאפייןאתבמיוחדמדגישאניפותחו.

מסוגליהיהשלאקל,תקיפהמסוקלראותהסיכויזאת,

יותרהרבהולאנ'טמונחיםטיליםמשמונהיותרלשאת

שהדבריםככלהאזהרה.נוריותכלאתאצלימדליקמזה,

לצפות,צריכיםאנוביצוע,שלאחריםלהיבטיםנוגעים
לטוסימשיכותקיפהמסוקישלעתידייםדגמיםכי

כל-300יגיעפעולתםורדיוסקמ"ש,כ-280שלבמהירויות

חסריכנראה,יהיו,הזהבתחוםנוספיםשיפוריםנך'מ.

בשרידות,הלם,בכוחיותרהרבהמעונייןאניתועלת.

לניצולהמפתחכגורמייותר,ממושךתעופהובזמןבזריזות

התנועה.בקרבעתידימסוקכלשלמכריע
התקיפה,מסוקשללפגיעותובקשרספקותהמביעים

כימהעובדה,מתעלמיםיותר,הרבהמהיריהיהאםגם

המודרנייםלמטוסי-הקרבמאודקשהמטרהמהווההוא

מסתורלנצלהמסוקיכולתנ"מ.קרקעיותולמערכות
בזריזות,ולהסתובברבהבמהירותולצלוללנסוקקרקעי,

להעסקה.ביותרקשהלמטרהאותוהופכים
כלי-רכבשלהפגיעותמידתאתלשכוחלנואלכמו-כן

כיסבור,אניבקיצור,העתידי.בשדה-הקרבאחרים

בשדה-הקרבנכבדהתקפיתפקידיהיההתקיפהלמסוק

לעין.הנראהבעתיד

השניהדרגכוחותנגדהקרב
לקרבהנוגעתהשנייה,לתפיסהעכשיולעבוררוצההייתי
נגד-הקורפוסברמתהאויב:שלהשניהדרגכוחותנגד

קבוצתוברמתהחוד;דרגישלהשניהדרגהחטיבות
מאחוריהאויב.שלהמבצעיותהעתודותנגד-הארמיות
ניתןכיהמחשבה,עומדתהשניהדרגנגדללחוםהרעיון
האלה,בכוחותחמורהבצורהולפגועקדימה,לצאת

אםהארמיות.קבוצתבחזיתההבקעהלניצולהממתינים
האויב,שלהשטחבעומקיותקפולאהממתינותהעתודות
גםואחר-כךשטחנו,לעומקלחדירתםפגיעיםנישאר
שלנוהמחסורשעקברעננות,עוצבותעל-ידילכיתור

היכולתמפריע.באיןבעורפנולפעוליוכלובעתודות
משלושהמורכבתהשניהדרגכוחותנגדתכליתיקרבלנהל

חיוניים:יסודות
מטרות;לזיהוימטרותולאיכוןלתצפיתמערנות*
להשמדתמספיקיםוקטלניותדיוקטווח,בעלנשק*

הללו;המטרות
היענות,המגלהלפיקוד-ולשליטה,תכליתיתמערכת*

היסודותשניביןלשלבהחיוניהאמצעישהיא
הראשונים.

-1342144שלפלטפורמהעיטסוטול
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להדגישמבקשהייתיושליטה,פיקודעלמדברכשאני

ולאקשר,ולאמצעילארגוןקבע,לפקודותמתכווןשאני

אותות,עיבודחיישנים,טכנולוגייתהפיקוד.לאמנות

שדה-אתהופכיםמל'טים,ופיתוחמתקדמתתקשורת

מותניתשקוףיהיהכמהעדהשאלהיותר.לשקוףהקרב

כמואמצעי-נגד,שלבתכליתיותמלוימתבמידה
הטעיהושלדמייםשלוטכניקותחמיקהטכנולוגיית

מתרחש,מהרואיםאנוכילחשוב,עשוייםאנואלקטרונית.

והאם?שםנמצאבאמתרואיםשאנחנומההאםאבל

בהונאהאמןהואכאשרהאויבכוונותאתלנחשנוכל
ביותר?הגלויבשדה-הקרבגםהשחמט,כאמןובהטעיה,

לאכןביכולתנווישהאופטימיסטים,צודקיםאםגם

אםאלאערךכללכךיהיהלארבה,בדייקנותמטרות
נשמידן.

עוצמתשאשביןהמאזןשינוי
ניידותלבין

הנשקבמערכותההתפתחויותכימעידים,הסימניםכל
ביןיותרטובההבחנהיותר,ארוכיםטווחיםמאפשרות

שאניותכשםמוגבר.ודיוקיותרגבוההקטלניותמטרות,

מעברהנוריםפיקסוסה,ים-יםלטיליםפגיעותנעשו

על-ידיפתאומיתלהשמדהצפוידקיםיהיהנךלאופק,

ואמנם,לקנריק.מעבררבממרחקשיופעלומערכות-נשק,
בצורהשישנומערכות-נשק,להופעתעדיםנהיהבעתיד

ותהיהניידות,לביןעוצמת-אשביןהמאזןאתקיצונית

לטנקשהיתהכפיהיבשה,לוחמתעלניכרתהשפעהלהן

בשבביםמאודהמותנהטננולוגי,תחוםזהבזמנם.ולמקלע

בריתפניעלניכריתרוןלנוישכךומשוםאלקטרוניים,

הדרגבעוצבותלפגועתכליתיתיכולתספק,איןורשה.
שלגבוהקצבעללשמורהתוקפןיכולתאתתקטיןהשני

אתלהפוךישכזה,למצבלהגיעכדיאבלהתקפתו.
תוךהחישה,ממערכותהמתקבליםהגולמיים,הנתונים

כילהניח,ישלכלי-הנשק.מטרותלנתוניספורות,דקות

עלאועשרות,עלולאמעטים,נתוניםעלמדבריםאנו
ולכן,ניידות,מטרותכמובן,הם,השניהדרגכוחותיותר.

לניהולהמפתחותלדעתי,הגילוי.עםמידלתוקפםיש

מפניחסיניםקשרערוציהםהשניהדרגנגדהקרב

להשוואותכסיועאוטומטינתוניםעיבודשיבוש,

עדיפויותסדריוקביעתמטרותשלקפדנימיוןולהערכות,

במליםמהירות.החלטותלקבלהיכולתעםבשילוב

המגלהלפיקוד-ולשליטה,תכליתיתמערכתאחרות,
רוצים,שהםהמידע,מהלהגדירייאלצוהמפקדיםהיענות.

קלאחר.מידעניפויעלמאודולהקפידומתי,צורהבאיזו

לבצעם.מאודקשהאבלהאלה,הדבריםאתלומרמאוד

מציאותיים,מצביםליצורמאודקשהבתרגיליםלכך,נוסף

אחת,כמקשההבנוייםמפקדות,תרגילישנותוארבעים

כימקווים,אנוכיאםהבעיה,אתלפתורסייעולא

מטהולקצינילמפקדיםממוחשביםאימוןעזריהנהגת
ארוכה.עודהדרךאךמעט.תסייעמפקדותבתרגילי

במפקדותלעשותיהיהצדיךהאלההדבריםכלאת
אתלמקדשנהגוהארמיות,קבוצתושלהקורפוסיםשל



אפילואושעות,מהםהמרוחקיםבאירועים,תשומת-לבן
לעצמנולאמץחדשה,חשיבהצורתלפתחעלינוימים.

ואתהקבעפקודותאתולהתאיםחדשות,טכנולוגיות
במפקדתיהללו.החדשותלדרישותשלנוהארגוניהמבנה
הזה.בכיווןממושכיםמחקריםכמהכעתעורכים

והשמדהאיכון
כוחותהשמדתשלהתהליךתצאישנילחיבורהמפתח

הוא-והשמדתםאיכונם-האויבשלהשניהדרג
כמעטטמוןהטכניהפתרוןטכני.ובחלקונוהליבחלקו

הרביעיהממדלהיותשהפךהאלקטררמגנטי,בתחוםכולו

מפחידים,ומורכבותוהיקפוהזה,הממדהלחימה.של
שמאחוריהםלהחריד,עדמהיריםשינוייםבווחלים

לדעת,שלמדוכפידיו,זהירשאינולמיאסוןמסתתר
ליישלעתיםהבקאע.בעמקנ"מסוריותיחידותלהוותן,

צריכיםאנואךשליטה,עליושאיןממד,זהכיהרגשה,

עליו.ולהשתלטלהבינו,

להתפתחלעצמנוהרשינוזומורכבותבגללאולי
הקדשנוולאאותם,לתפוסיותרשקלתפקודיים,בכיוונים

שלמות.מערכותשללהתפתחותמספקתתשומת-לב

מניתוחונמנענומשותפים,בתקניםהצורךמןהתעלמנו

שההתמודדותכדיבכללותה.המערכתבעייתשלקפדני

צורכימהלבחוןעלינותצליח,השניהדרגכוחותעם
ושלהקורפוסמפקדותשללרמהעדהמטרה,מןהמידע

מערכת-הנשק.לרמתעדבחזרהומשםהארמיות,קבוצת

קשה.בעיהתיוותרזו,בעיהשנפתורלאחרגםאך
רביםנתוניםלאסוףאותנומפתההמודרניתהטכנולוגיה

יותרהרבהלהפיקכדירבות,בדרכיםולעבדםיותר,

המידעאתלהפיץמאפשרתהמודרניתהתקשורתמידע.

אפואהיאהמרכזיתהשאלהיותר.רביםלאנשיםהזה

שנקבל?המידעאיכותאתתשפרהטכנולוגיהכלהאם

נדעכיצדבה?לתתיכוליםשאנוהאמון,מידתמה
ומשליםלא-אמין,מידעשלגדלותכמויותמעבדיםשאיננו

מתהליךאי-הווראותאתמסלקיםאנוכיעצמנו,את

התשובהכילומר,מאודקל?הפיקודיותההחלטותקבלת
הדרושהעיקרי,המידעאתלזהותהמפקדיםשעלהיא,

הנתוניםאיסוףאתיגבילוהאחריםוכלולהגדירו,להם,

במציאותאבלהאלה;העיקרייםלתחומיםעיבודםואת

עיןנעליםזאת,נעשהלאאםלכך.להגיעמאודקשה

זוטות.שלביםאי-שםלוהצףחיוני,ממידע

ההשקעותמאזן
כנראה,העתיד,שלביותרהגדולהלבעיהמגיעאניונאן
העוסקיםהכוחות,ביןההשקעותמאזןעלההחלטהוהיא
השני.בדרגהעוסקיםהכוחות,לביןהמגע,בקרב

השני,הדרגנגדהקרבאתלנהלהדרושיםהאמצעים,
בכוחותלפתחםיתקשוהמדינותורובמאוד,יקרים
קלה,החלטהאינהההשקעותמאזןעלההחלטהעצמן.

ממוצעת,מערכת-נשקוילהחייםבאורךבהתתעב

חדשותימערכותלפיתוחהנדרשהממושך,בזמןבהתחשב
שהוקצבמהכסף,גדולכהחלקכיבעובדה,ובהתחשב

מאוד.ארוכהלתקופהבחוזיםמשועבדכברלהצטיידות,
אניאךהביטחון,תקציביעלהלחציםאתאמנםמביןאני

הכספיםאתלהשקיעמאודיתקשושהמדינותמכך,מודאג
השני,הדרגנגדמערכהלנהלהדרושהבסיסי,במחקר
הזההקושיעצמה.אתהוכיחהטרםשהמערכתמפני

מלחמה,היתהשטרםהעובדה,עקביותרעודמחמיר
שינוהללקרב,הדומההשני,הדרגנגדקרבנוהלשבה
הבאה.במאהבאירופההמרכזיתבגזרהאולי

יותררבותשאלותשעוררתילכך,היטבמודעאני
דומני,דבר,שלבסיכומואבלעליהן,שהשבתימהשאלות

אתהיבשהכוחותמפקדינהליותרהרחוקבעתידכי
באשמערכות-נשקבעזרתיותר,ארוכיםבטווחיםהקרב

קשיחות.מטרותלהשמידיוכלוהללווהמערכותעקיפה,
גדולותמשוריינותבעוצבותהצורךיקטןבכךכיייתכן,

משקלו.משיוויהאויבלהוצאתאולעומק,חדירהלמבצעי
כיייתכן,בעינו.יישארהעיקריההגנהבקרבבטנקהצורך
הצבאיתבאמנותאמיתיתמהפכהסףעלעומדיםאנו

נפחיתבלאךבטכנולוגיה,המדהימיםהשינוייםבגלל
הכספים,ובהקצבותהכוחותבסדרהשינוייםשלבערכם

לראותנצליחאםגםאבליחייבו.האלהשהשינויים
השני,הדרגכוחותנגדתכלזתיתיכולתשלבהפעלתה
בקרבתמיד.כמוומבלבלתמבולבלתהמלחמהתישאר
יהיההמפקדשבושלב,אלכללמתקרביםאיננוהיבשה
אתהמנהלהיטב,מוגןפיקודבמוצבמרוחקתדמותאיזו

הכוכבינר'.מלחמת"כמוהמלחמה
פרופ'אתלצטטמאשריותרטובלעשותיכולאיני

ון-קרפלד:מרטין

פרסומים,וכמהאופנתייםדיבוריםמיניכללמרות
אוטומטייםשדות-קרבעלבאחרונהאורשראו

מהכללראותיהיהאפשרשבהםואלקטרוניים,
התשובהשרואים,מהבבללפגועואפשרשקיים,
הכוחותככלל,באגרף-רבתי.לאלדעתי,היא,

ה"צעצועים"כלחרףימינו,שלהצבאיים

מוכיחיםאינםלרשותם,העומדיםהאלקטרוניים,
המידע,עםלהתמודדמסוגליםשהםועיקר,כלל

משיכלויותרטובהבצורההפיקודלתהליךהדרוש
שנה.אלףלפניאפילואושנה,מאהלפניקודמיהם,
מהמידע,גדולחלקכי-קלאוזוויץשלהמימרה
גדולחלקעצמו,אתסותרמלחמה,בזמןהמתקבל

-ודאיאינומכולםהגדולוהחלקכוזב,יותרעוד

לפנינכתבהכאשרנכונהשהיתהכשםבימינונכונה
ערוך.לאיןפשוטותנסיבותשלרקעעלשנה150

פחות,מעורפלותיהיוהעתידמלחמותכיהאמונה,
יותרשכלתנייםלחישוביםנתונותיהיוכךומשום

התפתחויותלאיזההודות-קודמותיהןמאשר
בתחומיםהתרחשו,שטרםיוצאות-דופן,טכנולוגיות

אינה-בשלט-רחוקחיישניםוכמומחשביםכמו
בעלמא.אשליהאלא

וב%
ש3מערנות


