
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

34

354מערכות



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
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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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354מערכות




