
בהת-הדןמאמראנומביאיםפעםמדי

בצב-הטכני,אוהטקטיבתחוםפתחויות

חד-לחימהובתנאיהגדוליםהעולםאות

הואטעמםשעיקרמקובליםבלתיאושים

ש-המאמרהקוראים.שלאופקםהרחבת

מאלה.אחדהואלפנינו

המערכת

ני-אורחותההתקפה,קרבשלתכונותיו

מש-הןקבועות.אינן-ושיטותיוהולו

ברם,שונים.גורמיםשלבהשפעתםתנות

האדםעליהןמשפיעיםמכרעתהשפעה
על-ידו.שנוצרווכלי-הנשק

הרחוקבעברוכןהשניה,במלחמת-העולם
בדרך-להתקפההגייסותעברויותר,

בל-במגעשנמצאוהיערכות,משטחיכלל

האויב.שלמערך-ההגנהעםתי-אמצעי

התוקפיםהכוחותמתקרביםזושיטהלפי

לילות,4-3במשךבהסתרקו-החזיתאל

ולאחר-המגניםהכוחותאתמחליפים

עובריםחזקה,ואויריתארטילריתהכנה

נמרצת.להתקפה
על-ידיהוכתבהזומעיןשיטת-התקפה

בראש-ורא-אובייקטיביים,גורמיםשורת

בלתי-פוסקתעוצמת-אשעל-ידישונה

רוכזיכאשראפילואמצעי-הלהימה.של
כלהיהלאחזק,ארטילריאגרוף-אש""

לשתקיצליחוהתוקפיםהגייסותכיביטחון

הקד-המוצביםצקויעדי-ההגנהכלאת

אמ-אתלהפעילאלאלהםנותרלאמיים.

התוקפות:יחידות-הרגליםשלצעי-האש
ואפילומקלעיםמרגמות,נ"ט,תותחים

עוצמת-אתהגבירואלהאמצעיםרובים.

אשהאויבעללהנחיתואיפשרוהאש,

להסתערות.הזינוקבשעתבמיוחדרצופה,
ניי-היתהזולשיטת-התקפהשניהסיבה

הרג-יחידותהגייסות.שלהנמוכהדותם

מסו-היולאתנועהמתוךהתוקפותלים

מסך-האש"שלהישגיואתלנצלגלות

ב-מוצרבעודלהתרכזנאלצוהןהנע".

הת-זהדברלהתקפה.שטחי-היערכות

היולאהמגןשלשברשותומשוםאפשר,
די-ויעיליםמשוכלליםאמצעינמודיעין

ההכנותלמגןהתגלוכאשרגםהצורך.

למנועכוחותיויכלולאעדייןלהתקפה,

התוקףהיהחייבזאתלמרותההתקפה.את

ההפתעה.גורםעללשמור

ההתקפההצלחתכימעיד,הקרבותלקח

בשלב-ההסתרלמידתישרביחסעומדת

מרחבל'סא"ל

במל-כיהוא,מקרהלאכךמשוםההננה.

רביםמאמציםנעשוהשניהחמת-העולם

שיטותיה.ואתההסוואהאמצעיאתלשפר

לריכוזיעילותשיטותאתרחיפשוזאתעם

עדלקצריאפשרואשרעיקריים,כוחות
ה-נמצאיםשבוהזמןפרקאתלמינימום

נשק-ההש-להשפעתהנתוןבשטחגייסות

המגנים.שלמדה

הופעתוהגרעיני.בעידןמחריפהזובעיה

אמ-המגניםבידינתנההגרעיניהנשקשל

להםהמאפשררבה,עוצמהבעלצעי-הגבה

וו,די,

~

-

-

~---,---[

העיק-הכוחותריכוזאתלהחלישרקלא

ה-אתלהכשילאףאלאהאויב,שלריים

האיגודשלממושכתשהותכולה.התקפה
למתקפהוהיצרכותכינוסבשטחיההתקפי
אמצעי-הגילוישכןבסכנה,כיוםכרוכה

מאוד.השתכללווהמודיעיןשלהטכניים
מהששיםהעולמייםהגושיםשניצבאות

הפתרו-אחדזו.מסובכתלבעיהפתרונות

מערכי-ההגנההתקפתשלהשיטה'הואנות

מסעעורךכשכוח-המחץתנועה,מתוך
בעומקהנמצאיםמשטחי-הכינוסהתקדמות

האויב.עםבלתי-אמצעילמגעיחסית,רב
מתוךההתקפהעקרוןדבר,שלויאמיתו
שימושמצאהואחדש.רעיוןאינותנועה

אי-בחזיתהשניהבמלחמת-העולםנרחב

תנו-מתוךהבקיעושריוןכשגייסותרופה,

מערכת-אשבעליחפוזים,מערכי-הגנהעה

ראוי.ביצורוחסריעומקחסריחלשה,

מ-התקפהגםמתאפשרת.הגרעיניבעידן

מה-סדורים.הגנהמערכיעלתנועהתוך

מ-חזקותוהנחתות-אשגרעיניותלומות

ולמוטטבהגנהפעריםליצוראפשרות
לכך,פרטיציבותה.אתקצרבפרק-זמן

ול-לגמרי,ממונעיםכיוםהגייסותמרבית

תמרוןולבצעבזהיזותלנועמסוגליםפיכך
המשוער,לפיהנחתות-אש.בנצלםמהיר,
ש-כך,לידיאלהמהותייםשינוייםיביאו

אורח-הפעולהתהיהתנועהמתוךהתקפה

גרעינית.במלחמההעיקרי
העיקריתמטרתה?מכאןללמודניתןמה

מתןהיאתנועהמתוךהתתקפהשיטתשל
ההכנהבשלבלגייסותמקסימליתהגנה

עלולשבומסוכן,מאיזורהוצאתם;למבצע
לרבותחזקים,כלי-הדברהלהפעילהמגן
תנאיםיצירת;ומפציציםגרעיני-טילינשק

מסיבה(ההפתעהגורםלניצולמתאימים
העיקרייםהכוחותאתהתוקףיחזיקזו

שטחו).בעומק
בדרךאין,תנועהמתוךשבהתקפהמכיוון
להת-שטחי-היערכותבהתקנתצורךכלל,

עבודות-הנדסהבעברשדרשדבר-קפה
הזמןרבהבמידהמצטמצם-עצוםבהיקף
ה-היתרונותאחדהתקפה.להכנתהדרוש
הואתנועהמתוךההתקפהשלניכרים

מ-הקרבפעולותאתלהעתיקהאפשרות

שי-חלכלשהימסיבהכאשרלגזרה,גזרה

ולאהנתונה,בגזרההמקוריתבתכניתבוש
המשוער.ההישגהושג

התקפהשיטתשליתרונותיהאתבמנותנו
היאשבדוםהקשייםאתגםלצייןעלינוזו,

ש



והרוח-הגופניתעייפותםראשית,כרוכה.
צריכת;והולכתגוברתהחייליםשלנית

גדלה.הפריטיםושארהתחמושתהדלק,
לעברהנעיםהגייסותעלוליםזאת,מלבד
בדלי-ובחורבן,בהריסותלהיתקלהאויב

כילהניח,ישרדיו-אקטיבי.ובזיהוםקות
מכלליצאההתקפיהמערךשלמסוייםחלק

ונשקגרעינינשקמהפעלתכתוצאהפעולה
בטרםעודהמגן,על-ידיחדישקונבנציונלי

ההתקפה.תחל

וגמי-ניידותהגייסותמןידרשואלוסכנות

עלבמהירותלהתגבריכולת;רבהשות
שלומהלומת-האשהגרעיניתהמהלומה

עללהתגבריכולת;ההאויריההארטילריה
בתב-להתפרסלעקפם,אונגועיםקטעים

להסתערות.מיידולעבורנית-קרב
ב-מותניתתנועהמתוךההתקפההצלחת
בש-אומפותחתברשת-דרכיםרבהמידה
ביצועהמאפשריםלמעבר,נוחיםטחים
קטעיםאוהריסותלעקוףכדיגמיש,תמרון

נג-שלהןיחידותלהחליףכדיאונגועים,

ל-קשההאויב.מאשקשותאבידותרמו

עבירותבעלבשטחזומעיןהתקפהתכנן
אומיוערהררי,שטחכגון(וקשהמוגבלת

מאוכלס).

?להתקפהליציאההיחידותנערכותכיצד
האויבשלמערך-ההגנהאתלתקוףכדי

צירי-תנו-נקבעיםומתואם,מאורגןבאורח

בשוניבשטחתנוערו

יערותבתוךתנועה
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וכןוהתפרסות,ויסותקוקו-יציאה,עה,

ההתפר-קויבקביעתההתקפה.התחלתקו

קדם-קר-לתבניתהכוחותמעברשלסות

אשמפניהיחידותאתלהבטיחישבית,
נשק-

לוודא,זאתועםותותחים,גרעיני
מערכי-הה-עםלמגעהתקדמותןקצבכי

אמת-מידהמהיר.יהיההאויבשלגנה

גדוד-רובאיםשלקו-ההתפרסותלקביעת

היא,פלוגתיותבשדרותגדוד-שריוןאו

גרעי-טיליםמשגרישלטווה-הירילדעתי,

מרגמותוטלדייויקרוקט"ז"למסוגניים

הקדמילקובהתקרבןהאויב.שלכבדות

מתבנית-שד-והמחלקותהפלוגותעוברות

קדם-קרבית.לתבניתרות

פני-לתנאיבהתאםנבחרקו-ההתחלה

מערך-ישותקבההשיטהלפיהשטח,

לשיטתבהתאםוכןהאויבשלההגנה

ההתקפהנערכתכאשרהנבהרת.ההתקפה

קו-ההת-אתלקבוערצוינגמ"שים,מתוך

-למשלמקו-ההזית,יותררחוקחלה

בכי-היוריםהאויבתותחישלהיריבטווח

ברגל,נערכתההתקפהכאשרנון-ישיר.
ככלקרובקו-ההתחלהאתלקבוערצוי

הגנת-האויב,שלהקדמיהקואלהאפשר

מכלי-היחידותירידתהנדון'במקרהאך

צרי-השרשרתבתבניתוהתפרסותןרכבן

תכופותטבעי.הסתרמאחורילהתבצעכות

שלהקדמיהקועםזהתוואידקרקעהדהה

כוחותינו.שלההגנהמערך

היחידותהתפרסותנערכיםבההמהירות
להסתערותומעברןהתקפיתבתבנית-קרב

הי-בשעתבהיערכותןרבהבמידהמותנית

היחידותמעברלפנימשטחי-הכינוס.ציאה

;קצרהאךחזקהאשמונחתתלהתקפה
מונחתותבהמשכהאוהכנת-האשבתחילת

חשובים.במקומותגרעיניותמהלומות

עםבלתי-אמצעימגעלגייסותינוכשאין
להנ-ניתןהאויב,שלהקדמימערך-ההגנה

ה-המוצביםקועלגרעיניותפצצותחית

קצב-להשגתיסייעזהדברשלו.קדמיים

ההבקעה.בשעתמהירתנועה
לח-האויבהגנתמשותקתבהםבאזורים

מוצבי-שביןובפרצותבפעריםוכןלוטין,

מו-כשהןלתקוףהיחידותעשויותההגנה,

ללאהסתערותהנגמ"שים.גביעלסעות
להג-הודותמתאפשרתמרכב-הקרבירידה

כלי-התעבורה.שלבעוצממוניכרתברה

ברורים.זומעיןהסתערותשליתרונותיה

לכלמתאימהאינהזושיטהכילציין,יש
ה-שלאמצעי-האשבשדה-הקרב.המצבים

האמצעים-נ"טובמיוחדשותקו,שלאאויב

היחי-הסתערותאתלהכשילעלוליםשלו,

ומערךתנאי-השטחיאפשרותמידלאדות.
שיטת-הת-להגשמתהאויבשלהמוקשים

ההתקפהאיןזופשוטהמסיבהזו.קפה
בעידןגםמחשיבותהמאבדתה"רגלית"

הגרעין.

ושי-ה"רגלית"ההתקפהאופיזאת,עם

ש-לאלהזהיםאינםכיוםביצועהטות

מא-יותרכיוםהשניה.במלחמת-העולם

וגברהההתקפהעומקגדלאי-פעם,שר

ההגנה,שלהרבפיזורהמשוםנמרצותה.

עקבוכןשבה,והפרצותהפעריםמשום

תכלולקווי-ההגנה,אתלשתקהאפשרות

בפ-משולבותהסתערויות,'שורתההתקפה

קדם-בתבניתהמתקדמותהיחידותעולות

יהיההיחידותשלתנועתןקצבקרבית.

הרגיל.מןמהיר

לנחלתבינתייםהפכההחזיתיתההתקפה
הופעתרצופה,חזיתהיעדרההיסטוריה.

הנשקשלבעוצמתווהגידולהגרעיניהנשק
ועמידותהיציבותהעלייתהקונבנציונלי,

להתפתחותגורמיםאלהכל-ההוגהטל

ושלב.שלבבכלמשתנהבקצבההתקפה

וקיומםמשתנהבקצבהיחידותהתקדמות

איגו-ביצועמאפשריםחשופיםאגפיםשל

מכיוו-מהלומותהנחתתוכןועקיפות,פים

האויב.שלההגנהמוצביעלשוניםנים

רקכאלהתנאיםנוצרוזאת,לעומתבעבר,

ההתקפההתפתחותבשעתההבקעה,לאחר

מערך-האויב.בעומק

לת-צורךעדייןהישהשאלה,לכןנשאלת

אורכולכלהקדמייםהמוצביםקואתקוף

?אחתובעונהבעת

המערבבצבאותשנערכותרגילים,לקה

הצליחובהםבמקריםכימלמדנו,והמזרח

הקוכללאורךלהסתערותלעבורהיחידות

טובות,תוצאותהושגואחת,ובעונהבעת
עשולאבהםמקריםבאותם-ולהיפך

כישלון.קרובותלעתיםנגרםכן,היחידות

ובעונהבעתלהתקפההכוחותכלמעבר

מגבירהוא;התוקפותליחידותנוחאחת

מי-אתומוודאההתחלתית,המהלומהאת

שלהראשוןהדרגשלוהמהירהמלאגורו
הנז-העיקרוןכילהסיק,ניתןמכאןהאויב.

תקו-בתנאיגםמחשיבותומאבדאינוכר,

ההתקפה.בתחילתובמיוחדפתנו,

כיום,להיווצרעשוימבעברשונהמצב

מערך-ההגנהבעומקבקרבהמדוברכאשר

שלמוצלחתהתפתחותבמהלךהאויב.של

גורםאתלנצלבמיוחדחשובההתקפה

-מהירקצב-התקדמותעלולהקפידהזמן

להתבצראפשרותהאויבמןלמנועכדי
מאולתרים.במערכי-הגנה

ואפילוומפתיעה,מיידיתהתקפהעל-ידי

תוצ-להשיגאנועשוייםמועטים,בכוחות

התקפהעל-ידימאשריותרטובותאות
להתבצ-זמןלאויבהמותירהרבת-כוחות,

חדשים.בתוואי-קרקעולהתארגנותרות

וב-בעתההתקפהשלעריכתהאתכן,אם

הקדמייםהמוצביםקוכלעלאחתעונה

שנוצר.למצבבהתאםלפתורישהאויבשל
יש-לתוקפיםסיוע-'האשגםכילהניחיש

הנעהאשמסךכינראהבמהותו.תנה
ויעיליםנכוניםשהיולעומק,וריכוזי-האש

לאולאחריה,השניהמלחמת-העולםבימי
המסתערות.ליחידותכסיועיתאימותמיד

השו-בצבאות-העולםנערכיםבמקרהלא

יעילותשיטותאחרנמרציםחיפושיםנים

גר-מערבבצבאסיוע-אש.להבטחתיותר

סיוע-למתןהמקובלתהשיטהלמשל,מניה,

מ-ריכוזי-אשהיאהתוקפותליחידותאש

מחו-ריכוזי-אשולפעמיםמראש,תוכננים

בודדותמטרותעלהנוריתאשאושבים
היחידה.מפקדבקשתלפי

ברצי-מותניתסיוע-האשבמתןההצלתה

;חדשאינוזהתנאיובהמשכיותו.פותו

במלחמת-במלחמות-העבר.גםשאפולכך

משימהחיל-התותחניםפתרהשניההעולם

התוקפות.היחידותשלרצונןלשביעותזו
בלתי-מטרותהתוקפותהיחידותמשגילו

אותן,צברו""בעומק-האויב,משותקות
ש-מכרעת,מכת-אשעליהןלהנחיתכדי

כיוםההתקפה.עםכללבדרךתואמה
בלתי-אפש-היאזומעיןמטרותצבירת""

לא-מוע-מטרותלהשאירשאיןמשוםרית,

גר-נשקכעמדותמטרותובמיוחדסקות,

גילויין.עםמיידלהדביריששאותןעיני,

התו-לרשותכיהוא,הכרחיכאלהבתנאים

לתגובהמתאימיםאמצעי-אשיעמדוקף
ופתאו-מזדמנותמשימותולמילוימיידית

מיות.

מעתהתהיהתנועהמתוךשהתקפההגם

המק-זאתבכלירבובקרב,רגילהתופעה

מערכי-אתלהבקיעצורךיהיהשבהםרים,

בלתי-אמצעי.מגעתוךהאויבשלההגנה

כשאיןשימוש,ייעשהזהפעולהבאורח

בעומק,מספיקותעתודותהתוקףבידי
וכןמספיקים,אמצעי-הדברהבידיוכשאין

אינםמזג-האוירותנאיפני-השטחכאשר

נוחים.
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