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פרקעלמתבססהמאמר'
עםמשותףמחקרמתוך
עלקליימןאהרןפרופ'

בשנותצה"להצטיידות
התעשייהוהיערכותה-90

לצאתהעומדהביטחונית,
המרכזעל-ידילאור

אסטרטגייםלמחקרים
באוניברסיטתיפהל'ש

תל-אביב.

עלמבוססתישראלשלהצבאיתהדוקטרינה
אויביה,מולמתמשך,צבאייתרוןלהשיגהיכולת

מנחיתותישראלסובלתשבהםיסודנתוניאףעל
האסימטריהלמרותשכנותיה.לעומתאינהרנטית
הכוחותיחסיאתהמאפיינתהמובהקת,
שללזכותהנרשמוהצדדים,שניביןהכמותיים
נכבדיםהישגיםהישראליתהצבאיתהדוקטרינה

בהישגיםהבולטצה"ל.שניהלבמלחמותלמדי
במהלכההימים,ששתבמלחמתביטוילידיבא

אתכמעטמושלמתבצודהצה"למיצה
הדוקטרינה,.שלעקרונותיה
ליצורמהיכולתנבעההדוקטרינההצלחת
לנצלהשכילצה"לכלומר,הפוכה".אסימטריה"

נחיתותואתלנטרלמנתעלםייתוכיא2יתרונות
בשדהצבאייםליתרונותגםולהגיעהכמותית

דחף,רביםמולמעטיםשלהכלליהמצבהקרב.
ביותרהטובההדרךאחרלחיפושהשאר,בין

מולפעריםלסגורמנתעלבטכנולוגיהלשימותי
לתתוכדילגייסהיהיכולשהאויבהאמצעים

עתהעדמעטיםבמקריםלכוחות.מינימליכושר
להכרעתשיסייעטכנולוגייתרוןלהשיגנסיוןהיה

המחלמה3.
להתמודדאמוריםעמההמרכזיתהבעיה
מתמקדתהישראליתהביטחוןמדיניותמעצבי
שאלות:בשתיבעיקרהאחרונותבשנים

מודלשלוקידומוקיומוהמשךייתכנותמהי1.
?הנוכחיהביטחון

שיענהחדש,ביטחוןדגםלפתחאפשרהאם2.
שדהשיעמידהאתגריםעליותרטובהבצורה
?ל"הצ4בפניהעתידיהקרב
ושלהדוקטרינה,יסודותשלמחדשהבחינה
הביטחוןתורתעלמהםהמשתמעהשפעת

לאחרכברלהתבצעהיתהחייבתהנוכחית,
קשייםהתגלוב-1973,הכיפורים,יוםשבמלחמת

אחתועלהמיחלה5,תורתשלביישומהממששל
הבולטהמבצעיכישלונהלאחרוכמהכמה

בחינהב-1982.שלום-הגלילמלחמתבמהלך
הביטחוןומערכתהיום,עדנעשתהלאכזאת
הנוכחית,בדוקטרינהבוק.ממשיכיםוצה"ל

משדתםישימחה6.שנותבתחילתשמקודותיה
המחייביםהגורמיםאתלבחוןהבאיםהדברים

השינויאופיאתהדוקטרינה,שלשינויהאת
ההשלכהואתלביצועוהאמצעיםאתהנדרש,
צה"ל,שלההצטיידותצורכיעללשיווישתהיה
הביטחוניתהתעשייהעלגםמכךובנגזר

גםבקצרהתנוחתבהמשךהישראלית.
אשרבאירופה,נאנננושלהצבאיתהדוקטרינה

מסויםדמיוןבהןשישבעיותעללענותנועדה
צה"ל.ניצבשבפניהןלאלה,
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שלעידכונהאתהמחייביםהםבסיסיים,גורמיםחמישה
בשניםהתחדדוחלקםהישראלית.הצבאיתהדוקטרינה

למערכתתקופהבאותהנוספווהאחריםהאחרונות,
המדיניות:קובעישלהשיקולים

כלכליים.אילוציםא.

העתידי.הקרבבשדההצפוייםהשחיקהיחסיב.

הנוכחיות.הנשקמערכותשלהפוטנציאלמיצויג.

בכללאויבותיהישראלביןהטכנולוגיהפערסגירתד.

לחימהתורותואימוץחדשיםנשקכליברכישתהקשור

יתרונותיהאתרבהבמידההמנטרליםערב,צבאותידיעל

המסורתית.הישראליתהצבאיתהדוקטרינהשל

שיקשוהעתידי,הקרבשדהבתנאישמקורןמגבלות,ה.

הנוכחית.הלחימהתורתמימושעלמאודרבהבמידה

האלההגורמיםמחמשתאחדכלשלבקיומםהכרה

מחייבת,-ביחדמתקיימיםהםכאשרובוודאי-בנפרד

השינוייםביצועגםובעקבותיוהעידנוןביצועאתכשלעצמה,

ישראל.שלהצבאיתבדוקטרינההנדרשים

אתהקרובהבתקופהלבצעמאפשריםתנאיםשלושה
השתחייב:השינוי

מבחינתוהקריטיים,בתחומיםטכנולוגיותשלזמינותן1.

העתידי.הקרבבשדהצה"ל,של

לפתחהמסוגלתישראלית,ביטחוניתתעשייהשלקיומה2.
עלהנלוות,והמערכותהלחימהאמצעיאתולייצר
המפציעות"?.הטכנולוגיות"בסיס

שהואהתיכוןבמזרחגיאו-אסטרטגימצבהיווצרות3.

פסק-הזמןאתלצה'עהמעניקלישראל,יחסיתנוח

שינוייםגםהמחייביםבדוקטרינה,שינוייםלביצועהנחוץ

ובהצטיידותי.התגילבהטמעתבארגון,

הדוקטרינהבריענוןהצורך

כלכלייםאילוציםא.
זה,ליעדהמופניםהמקורותכלכיסךמוגדרהביטחוןנטל
אחרים".ליעדיםישראלתושבילרשותעומדיםאינםכךועקב

מצמצמותושירותיםמוצריםעלהביטחוניהסקטורהוצאות
תחליפיהם)או(אלהושירותיםמוצריםשלזמינותםאת

אינםהביטחוןבמערכתהמועסקיםעובדיםאחרים.לצרכים
ייבואעלהמוצאהחוץומטבעאחריםבמיגזריםמייצרים

כמובןלא-ביטחונם.לייבואלשמשיכולאינוביטחוניציוד
הוצאותאתמזהיםאינםלה,הנלווהוההסברזו,שהגדרה
הביטחוןמשרדידיעלהמדווחותההוצאותעםהביטחון

שישנםמשוםהביטחון),בתקציבביטוילידיבאשהדברכפי(
בתקציבנכלליםשלאהביטחוניתבהוצאהמשקלכבדיפריטים

הביטחון.
הם,בישראלהביטחוןנטללבחינתהמקובליםהמדדים

כאחוזהביטחוניתהצריכהאתהבוחניםאלההשאר,בין
הביטחוניתהצריכהאתהמודדיםאלהאוהמקורות,כלמסך

המקורותיי.כלמסךהמקומית
והלךגדלהביטחוניהנטלכימגליםאנוהנתוניםמבדיקת
מדרגה.בקפיצות

בנקעל-ידיהוכנואשרהשמונים,שנותלגביהנתונים
שלהביטחוניתלהוצאהל'אינדיקטוריםמתייחסיםישראל,
שוטפים),י.מחיריםאחוזים,(ישראל'
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198138.2%

198237.9%הגולמיהלאומיבתוצרהמשקל
198338.4%

198442.6%ההוצאההצריכההביטחוניתהצריכההביטחוניתהצריכה
.

198545.7%הביטחוניתהביטחוניתנטו)(הכוללתמההכנסהכאחוז
198641.0%המקומית,המקומיתמענקיםבניכוימכללהגולמית

198740.0%חופשימנויחג')(ב')(ביטחונייםא')(המקורות

198834.6%ופרעון

ד')(הלוואות

הבאה,התמונהעולההאחרונות,השניםבארבע

הביטחון.(הנתוניםתקציבשלהנומינליגודלולגבי19.919.214.318.4דע19801984

חדשים).שקליםבאלפי1983-17.317.814.218.0

הבטחוןתקציבסה"כהתקציבשנת198420.017.814.419.0

198716.612.611.715.919867,965,800עד1985

1985]8.213.312.817.719878,964,500

198614.09.711.215.419889,069,892

198777.614.711.014.7198910,651,636

בהכרחמצביעהאינהנומינליתעלייהכילצייןידןסדיר.בשירותחייליםכולליםאינםהביטחוניתהצריכהנתוני-א'
אףהאחרונותהשניםובשלושריאלית,תוספתעלגםאפקטיבי.חליפיןשערלפיצדדיותחדהעברותועודהגולמיהתוצר-ב'

-ן
ץרירעכןיייוי:יוימ%נ:ןעג:ביתכירעו:

הביטחון.תקציבשלהריאליבערכוירידהניכרתארה"ב.ממשלתשלהביטחוןמלוותחשבון

מסקנות:מספרמתבקשותאלה,נתוניםעלבהתבססלסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכההמקור:

הדרגתיגידולשלמאודארוכהתקופהלאחר1.

מאלהאחדכלקטורים.~נ]ן.בשלהעיתמשנהוגהמשק,עלהביטחוןעומסת,יחיד
בראשיתהמדינההגיעההביטחונית,בצריכהורצוף

העצמייםהמשאביםגבוללקצההשמוניםשנותהכלליתהמגמהסמךעלהנטלהתפתחותאתלהעריךניתןכךהביטחון.נטלשלאחראספקטמאיר

לאהתחזיותפיעללביטחון.להקצותשביכולתההתפתחותם.של
ממקורותיההביטחוןנתחאתלהגדיליהיהניתן

בכללהקטינו.צורךיהיהשאףוייתכןהמדינה,שלהביטחוניתהצריכהאתמודדבטבלההראשוןהאינדיקטור
קשיישבגלללאפשרותלהיערךהראוימןמקרה,המקורותמכללהמשקשלהגולמיתההכנסהמסךכאחוז

ולהקטיןמלהוסיףמנוסיהיהלארצינייםמשקומבטאמחויל),חד-צדדיותהעברותועודתל'ג(החופשיים

י2ןוחטיבב.ההשקעותאתהחובגידולבאמצעותנוצרשלאמהמקורותחלקאותואת

עלהמבוסס(הנוכחיהביטחוןמודלשלעלותו2.זהאינדיקטורלפיביטחוניות.למטרותוהוקדשהחיצוני
ומאמירההולכתהנוכחית)הצבאיתהדוקטרינהממשלתמענקישלחריףצמצוםבגללהביטחוןנטלהונבד
הדרושהצבאיהכוחאתלקייםמנתעלשנה.בכלאתהכוללתהביטחוניתמהצריכהמנכיםכאשרארה"ב.

להשקיעסכוםהמדינהחייבתהדוקטרינה,ליישוםמההוצאהחלקאיזהלדעתניתןלסוגיהם,המענקים
הנוכחיהביטחוןמודלשלקיומוכלומר,וגדל.הולךהמדינה.תושביעלישירותמוטלהביטחונית

אולשנהאםגםהביטחון,בתקציבבעליהמותנהנטלהכבדתעלומצביעזושאלהבוחןהשניהאינדיקטור
הכוחבסיסאתלהרוסמבלילקצצוניתןשנתייםב-1987.הביטחון

המודלבעלותהגידולהדוקטרינה.נסמכתשעליוהביטחוניהביקושלחץאתהמשקףהשלישי,האינדיקטור
שלההתייקרותמתהליךבעיקרנובעהנוכחיאשרבנטל,הקלהעלמצביעהתוצר,עלהישירהמקומי -
המסיוויתהצבאיתומההצטיידותהנשקרמערכותהשמונים.שנותתחילתמאזנמשכת

רווחתבצה"לגםכילצייןישהעימות.מדינותשלהביטחון,נטלאתלבדוקנועדבטבלההרביעיהאינדיקטור
שלחלקואתולהעלותמלשובמנוסאיןכיהדעהואתארה"במממשלתהסיועאתמהתמונהמוציאיםנאשר
שללרמהלפחותבתמ"גהביטחוןתקציבהצריכהאתכךמסכמיםהכבולאליו.לשםהביטחוני,היבוא

הצבאבידייהיולאכןלאשאם12%-11.5%,במסגרתשלאבחלילהקניותאתהמקומית,הביטחונית
י4םימויאל.סבירותתשובותהחובשירותיואתחופשי)חוץמטבע(הביטחוניהמענק

servicesdebtהריאליתברמתונשמרהביטחוןשתקציבמכיוון3.מןכתוצאהשנוצרהחובבגיןתשלומים

השניםבשלושמסוימתבמידהירדואף1974,מאזכולל(בעברהביטחוניותההוצאותלמימוןההלוואות
הביטחוני,ההוןמלאיצמחובמקבילהאחרונות,ארה"ב).מממשלתהלוואותעלהחובשירותי

מהתקציבוהולךגדלשחלקהיאהתוצאההריבתקציבהביטחוןתקציבשללחלקובהתייחס
הצבאיההוןמלאיולשמירתלתחזוקהמשמשכילצייןיש[הבאים:הנתוניםאתנמצאהמדינה,

מתקציב70%-75%לפיההערכהקיימתהקיים.חובות.]פרעוןללאהמדינהבתקציבמדובר
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25%-30%ורקהסד"כלאחזקתמופניםהביטחון

טכנולוגיותולרכישתבתשתיתלהשקעהמופנים
מערכתעושההיוםכברכילצייןישבחבליי.
עלהשקלימתקציבהכב-47%שימושהביטחון

מערכתועובדיצדעחיילימשכורותאתלשלםמנת
להקצותאפשרכיהואהדברפירושהביטחון.
ולהצטיידותלפיתוחיחסיתמצומצמיםמשאבים

בשדהלהפעלההמיועדותחדשותנשקבמערכות

האמשחלסוגימשתייכותואינןהעתידיהקרב

והולךנשחקכלומר,הקיים.בסה"כהנמצאים
עלולזהמצבהביטחון.בתקציבהגמישהמרכיב
ולפגיעהלסטגנציההצבאיתהמערכתאתלהביא

הלוחם.הכוחשלבאפקטיוויות

גורמתהנשקמערכותבמחיריהרצופההעלייה4.
ופחותפחותבעתידלרכושיוכלשצה"ללכך

ההשקעותאםשגםהוא,הדברפירושמערכותיי.
שחייביםהתחזיתוכאמור,(שנהמדייגדלובביטחון

יוכלשצה"להריהפוכה),הינהבחשבוןלקחת

יפעלעודכלביטחון,ופחותפחותמהןלהפיק

הקיים.הביטחוןמודלבמסגרת

בשלושהביטחוןבתקציביהריאליתברמההקיצוץ5.
אתלצמצםצה"לאתחייבהאחרונותהשנים
פוגם,הצמצוםהמלאים.רמתואתהלוחםהסד'כ
הדוקטרינהאתלממשצה"לשלביכולתכמובן,

לפנישנבנההסד'ככיבהנחהזאת,שלו.הצבאית

אופטימלילמיצוילהביאהיהאמוראכןהקיצוץ

הואבהןהנשקמערכותוכמותהדוקטרינה,של
מוגזמתבצורהעולהאינההשוניםבמרכיביומצויד

עלמענהלתתהנחוצההקריטיתהמסהעל
הצפוייםלי.האיומים

שלבקצבבאזורהחימושמירוץתהליךהמשך6.
זהבתחוםומההתפתחויות(1984-1973השנים
יגבר),אףהואכילצפותניתןהאחרונהבשנה
מנתעלמהתל'גמ-15%פחותלאלהקצותיחייב

ההוןמלאיגידולקצבעלולשמורלהמשיך
הקיפאוןימשךאםויגדלילךאףזהואחוזהביטחוני,

אפשרויות:שתיייתכנוכלומר,התל'ג".בצמיחת

להביאהביטחוןמערכתמצדהלחץשלהצלחה

פגיעהלאו,אםאו,הביטלון,תקציבלהגדלת

מכך,ובמשתמעהביטחוני,ההוןבמלאימתמשכת

להבטיח.יוכלשצה"להביטחוןברמתפגיעהגם

בתל'ג,עלייהשלרצוףתהליךחלהעימותבמדינות7.

שלהן".הביטחוניההוןבמלאיעלייהגםובעקבותיו

גבוההישראליהתוצרצמיחתקצבהיה1973עד

הנראה,ככלהתאפשר,כךהעימות.מדינותשלמזה
ותקציבהצבאיההוןבמלאיהפערסגירתתהליך

המגמההיפוךלאויבותיה.ישראלביןהביטחון

שלמסיוויתהאצהשבומצביוצרהאחרוןבעשור
להעמידעלולההעימות,במדינותהחימושמירוץ

הולמת.תגובהיכולתללאישראלאת

הצבאיהסיועלתקרתהגיעהישראלכינראה8.

פוליטייםותהליכיםמגמותמארה"ב.לקבלשתוכל

כךעללהצביעכדיבהםישבארה"בפנימיים
0/בעתידהסיועברמתלקיצוץאפשרותאףשתיתכן

ללאהישראליהמשקשללהבראתוסיכויכלאין9.
לתקופתלפחותהביטחון,בתקציבקיצוצים

ת.ביניים

הביטחוןמודלעלותכינראהאלהמסקנותממכלול

אםזמן,לאורךבולהתמידמאפשרתאינההנוכחי

הישראלי.במשקאנושהפגיעהלמנועהיאהכוונה

בדוקטרינהשינוילפיכך,היא,נמנעתהבלתיהפעולה

תאפשראשראחרת,דוקטרינהואימוץ-הצבאית

הארוך.לטווחהביטחוניותההוצאותנטלשלהקטנה

העתידיהקרבבשדההצפוייםהשחיקהיחסיב.

ברמההתקפיתהיאהישראליתהצבאיתהדוקטרינה
העתקתאתגורסיםהבסיסייםעקרונותיהשלה.האופרטיווית

ובמידתהאפשרית,במהירותהאויבשללשטחוהמלחמה

המהלכיםהצלחתמקדימהנןמתקפהביצועגםהאפשר

בהבקעהתלויההזאתמהדוקטרינההמתחייביםהצבאיים

צבאו.והכרעתשטחיםכיבושהאויב,מערכישל

יהיהניתןהעתידיהקרבשדהבתנאיאםספקאולם

גבוהמחירכךעללשלםמבליולהכרעהלהבקעהלהגיע

הרבהברגישותבהתחשבציוד.ובאובדןאדםבחיימאוד

המהלךשלהניצחוןשמחירדומהבישראל,אדםחיילנושא
עלולהקיימת,הדוקטרינהשלהמיתארקוויפיעלההתקפי
הישראליתהחברתיתברקמהיפגעזהמחירנסבל.בלתילהיות

ךורא13.לטווחהמדינהשלהעמידהוביכולת

העימות,מדינותצבאותשלהמרשימהההתעצמותבשל

שחלקםלחימה,באמצעירווילהיותהעתידיהקרבשדהצפוי

נראהלפיכך,מעולים.ביצועיםובעלימעולהבאיכותהגדול
אתהנוכחית,הלחימהתורתיישוםתוךלשפר,ניתןלאכי

מספריתנחיתותשלבמצבנסבלת,לרמההשחיקהיחסי

מראשי/גדולה

כימלמדתהגולןרמתבחזיתהסוריהצבאיהמערךבחינת

מאודגבוהמחירמצה"ללגבותעלולהזובחזיתההבקעך
מכשוליםשפעתעלמבוססהסוריהמערךובציוד.בחיילים

מקוהמשתרעבמרחבשכבתיים.ורבצפופיםוביצורים
לאהסוריהצבאמחזיקדמשק,ועדהגולןברמתהחזית

הראשוןבגללקרבות,להניעוביכולתודיוויזיותמ-7פחות
שבוהמרחברוויכך,עלבנוסףטנקים.כ-2,500והשני,
מערךידיעלמוגןוהואמ'טנשקבשפעתהקרבותיתנהלו.

ורווימבוצרכהמערךהבקעתכיספקאיןצפוף.מ'מנשק

צבאילמהלךצה"לאתתחייבלחימה,ובאמצעיבכוחות

התוקף.מהצבאגבוהמחירלגבותשעלולמתמשך,

הנוכחיותהנשקמערכותשלהפוטנציאלמיצויג.

כעשור.בתוךעצמםאתימצוהעיקרייםהיבשתייםהנשקכלי

באמצעיםמצוידיםהיוםשלשהטנקיםהעובדהאףעל

ירי,מחשבימתוחכמים,ראייהאמצעיאש,לבקרתחדישים

ימנעלאשהדברהריבאלה,וכיוצאומשופריםחדשיםקנים

בהרבהלשנותאפשראיבטנק.הגלוםהפוטנציאלמיצויאת

כליהיום.שהםכפיהקניים,הנשקכלישלהביצועיםאת

במחיריםהיוםנרכשיםהמלא,למיצוייםהקרוביםאלה,נשק
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למטה:מלמעלה
ו-אאמריקניטנק

טורנדומטוס
2000מיראז'

הימים.ששתמלחמתבתקופתהמטוסיםלמחיריהדומים

במלחמתלהכניע,צרעאמנםהצליחהאוויריהנשקבתחום
אתלמטוסיוולהחזירהכבד,הנ"מנשקמערךאתלבנון,
איןהטיסהחופשאתלהחזירהיכולתאולם,הטיסה.חופש

והזעיר,הקלהנ"מנשקההכרעה.יכולתהחזרתגםפירושה

בגובההטיסהחופשאתישלולהקרב,בשדהונפוץשהולך
פשוט,בחימושלתקוףהטייסיכולבוגובהבאותו-נמוך
הואהפתרוןעיניים.ראייתעלהמבוססהמודיעיןסמךעל

המסוגלמתקדם,יותרטכנולוגימדורבחימושלהשתמש
רבוממרחקרבמגובהמשוגרהואאםגםבמטרותלפגוע

הרטמהמ5)

ואיהדיוקחוסרהיאהנשקכלישלעיקריתבעיה
אדירההיאבמלחמההנוריתהתחמושתכמותהתכליתיות.

ידה.עלהנפגעותהמטרותלכמותביחס

לתוצאותלהגיעמנתעלכימבהירותאלהעובדות
צה"לעלהאויב,שלהצבאיכוחובהשמדתמשמעותיות

בשלכך,עלבנוסףשלו.הנשקכליסד"כאתהזמןכללהגדיל
מטרותלהשמידמנתעלפגזיםשלוגדלהולךבמספרהצורך
כדימאוד.גבוההברמהמלאילהחזיקצה"לחייבאויב,

ימילמספרהדרושיםהפגזיםאתולארטילריהלשריוןלספק
שלעצוםמספרבמלאילהחזיקישהמתוכננים,הלחימה
להעבירהצורךשיוצרהלוגיסטיותלבעיותמעברפגזים.
קייםהקרבות,במהלךהזוהגדולההפגזיםכמותאתלחזית

הכלכלי.ההיבטגם

והיותכבר,דוברהנשקמערכותשלהמאמירמחירןעל
תוספתבאמצעותההשמדהצורךעללענותחייבשצה"ל
כספיתהשקעההיאשהתוצאההריאמל"ח,שלמתמדת

המלאיםמחיריאתכמובן,להוסיף,ישלכךוהולכת.גדלה
ףטושה26.וחידושם

כמותקרובותלעתיםכימתבררדברשלבסיכומו
יקרההנהמסוימתמטרהלהשיגכדיהנוריתהתחמושת

המתייחסיםמחישוביםמשיגה.היאשאותהמהמטרה

מהקרקעמטרההשמדתמחירכיעולההגלילשלוםלמלחמת
אתמקפיצהמהאווירהשמדתהואילודולר,לכמיליוןמגיע

דולר.מיליוןלכשלושההמחיר
ישראלהגיעההנשק,מערכותשלהקרובלמיצויןבמקביל

להגדילניתןלאשלה.האדםכוחמשאבישלמלאלמיצוי
בתחוםהאדםכוחפוטנציאלמוצהולמעשהצה"ל,אתיותר
הסדיר.לצבאהגיוס

לשכנותיה,ישראלביןהטכנולוגיהפערסגירתד.

מזרחחימושבמירוץהצטיינוהאחרוניםהעשוריםשני
מהתמודדותהעימותיםאתשהעבירואיכותי,כמותיתיכוני,.
שלבכורההופעתאלהמעצמות,מעודפישנייה"יד"בנשק

שלתוצאהחלקםהראשונה,מהשורהוחימושמערכות
שינהגםהחימושמירוץהאזור.מדינותעבורייחודיפיתוח

ערביות,מדינותהקודם.העשורמאמצעהחלאופיואת

הנשקטהרתעלהיתההצבאיתהצטיידותןלכןשקודם
מערבי.נשקלרכושהחלוהסובייטי,
נשקרוכשותוירדןלובעיראק,הסעודית,ערבמצרים,

כמעטהוסרוהמערבבמדינותלמעשה,מתקדם.מערבי

אםהעימות.למדינותאמל'חלמכירתהמגבלותלחלוטין

המצוידיםצבאותנגדצה"לנלחםהכיפוריםיוםבמלחמת
וייאלץייתכןהבאהשבמלחמההרימזרחיים,נשקבכלי

היתרוןמתקדמים.מערבייםנשקבלינגדגםלהילחם
במיוחדהמזרחי,פניעלהמערביהנשקנהנהממנוהטכנולוגי

במישורזכותנקודותפעםלאלצה"להקנההאווירי,בתחום
הקרבות.פרצובטרםעודהצבאי

העימותמדינותידיעלמערבינשקשלמסיוויותרכישות

מהםנהנהשצה"להיתרונותאתמסוימתבמידהמבטלות
הנשקשכליהעובדהאתלהוסיףישלכךהציוד.בתחום

גםהמקרים,במרביתמצוידים,הערבייםלצגאותהמגיעים
טיליבתחוםכך,הראשונה.מהשורהלחימהבמערכות

וכדומה.ל"אמערכותמכ"ם,אוויר-קרקע,טיליאוויר-אוויר,
נשקרכשבאמצעותליצור,צה"לשהצליחהטכנולוגיהפער
במידהמתבטלייחודיים,מערכותפיתוחיובאמצעותמערבי

למדינותדומהנשקשלהמסיוויתההזרמהלנוכחמסויימת
העימות.

עדייןערבמדינותבידיהמצויהמערביהנשקמערכותרוב

ביטוילידילבואעלולאךצה"ל,עםלעימותהגיעלא

מטוסיאם-ו,טנקי2,ליאופרדטנקיהבאות.במלחמות

1114,מאבריקטיליףא-16,ףא-2000,15,מיראז'טוראנדו,
מצטיידיםמסוימיםבמקריםו%אהיןיו.סטינגרנ"מוטילי

הואכךצה"ל.בידיהמצוימזהמתקדםבציודהערבים
מוקדמת,להתראההאייוואקס,מטוסיחמשתרכששלהמקרה

עלבביצועיהםעוליםאלהמטוסיםהסעודית.ערבבידי
מדגם(ישראלבידיהמצוייםהמוקדמתההתראהמטוסי

הוקאיי).

נשקעלמבוססתהצבאיתשהצטיידותןהמדינותגם
שופרווביצועיוהטכנולוגיתשרמתומאמל'חנהנותסובייטי,
מדגםהקרבמטוסיאתסוריהקלטהלמשלכךרבה.במידה
שלביצועיואתמעריכיםמערבייםתעופהמומחיגימ-29.
הראשוןהקומטוסישללאלהמאודכדומיםהזההמטוס

למטה",ראייה"יכולתבעלמכ"םגימל-29ארה"ב.שמייצרת

סובייטיםמטוסיםבידיהיתהשלאמבצעיתיכולתלוהמקנה

נחשביםהמתקדמיםהסובייטיםהטנקיםגםקודמים.מדורות

המבצעיובכושרםבביצועיהםלדומיםשריוןמומחיידיעל
המערבית.הנשקתעשייתשמייצרתשבטנקיםלמשוכללים

הואהישראלית,המבטמנקודתהחמורים,ההיבטיםאחד
לטווחיםקרקע-קרקעבטיליהעימותמדינותהצטיידות
css-2~מדגםסין,מתוצרתטיליםרכשוהמעודיםבינוניים.

קרקע-קרקעטיליהסוריםבידיואילוק"מוכ-3,000שטווחם

הםמערבייםמודיעיןמקורותפיועלאס.אס-וב,מדגם
סיניים.טיליםגםלרכושמאמציםעושים

שברשותה,2הסקאדטיליטווחאתהגדילהעיראק
מנסיםבמקבילק"מ.כ-900עלעתהעומדהואכיונראה

בשיתוףבליסטיטיללפתחומצרייםעיראקייםמדענים
מדגםהטילפרוייקטכמסגרתוארגנטינים,אירופייםמדענים

קונדור'."

בעברצה"למהישגינכבדשחלקהטכנולוגי,הפערסגירת
ביןהכוחותמאזןעלמשפיעהקיומו,לעובדתלייחסיש

המתקדמיםהשיפוריםגםהעימות.למדינותישראל
לאשברשותוהנשקבכליצה"לשיבצעביותרוהחדשניים
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להפוךמנתעלהדרושהבמידהטכנולוגיפערלפתיחתיועילו
הכוחות.יחסיאת

לבצעהעימותמדינותשלהנכונותאתלהוסיףישלכך
פתרונותשיספקמנתעלשלהןהצבאיהכוחבמבנהשינויים
הצה"לית.לדוקטרינהיותרטוביםצבאיים

העתידיהקרבשדהשמקורן.בתנאימגבלותה.
עלרבהבמידהמבוססתהישראליתהצבאיתהדוקטרינה

כלישלהקצריםהטווחיםהאש.פניעלהתימרוןהעדפת

מנתעללתמרןמחייביםמטרותלהשמידהמסוגליםהנשק
הנשק"(שלהאפקטיווילטווחלהגיע

ביכולתרבהבמידהתלויהההבקעהמהלכיהצלחת
לנהלהיכולתהממוכן.והחל'רהשריוןכוחותשלהתימרון

העיקריכמרכיבהימיםששתבמלחמתהומחשהניידקרב

כתוצאהערב.לצבאותצה"לביןהכוחותביחסיהיתרוןשל

שלהלחימהבתורתמרכזילחלקהניידותמימדהפךמכך
צה"ל.

עלערבצבאותשוקדיםהימיםששתמלחמתמאזאולם
יכולתאתהאפשרככלרבהבמידהשינטרלומרכיביםפיתוח

המבוססיםהגנהמערכיבנייתהואהאחדצה"ל.שלהניידות

ביטוילידילהביאשניתןלפנילהבקיעוהמחייבמכשול,על

עקביגידולהואהאחרהקרב.שלהניידיםהמהלכיםאת

מרחביהצטמצמוכךוגדלו,הלכושהכוחותככלבכוח.
להשקיעעליוצה"למולהעומדהכוחשגדולככלהתימרון.

הואאחדיםובמקריםההבקעה,לביצועיותררביםמשאבים

לא-ההבקעההשלמתלאחר-שבולמצבלהגיעעלול
לבואהאמוריםהניידיםהמהלכיםלביצועכותדילויוותר

יוםבמלחמתצה"לנתקלדומיםבמצביםבעקבותיה.
םירופיכה'2.

מנתעלהגולןרמתבחזיתנקטושהסוריםהאמצעים

הנשקכליושפעתצה"ל,שלהניידותכושראתלנטרל

האפשרותאתרבהבמידהשולליםדמשק,שעדבמרחב
מהלךשלמוצלחביצועלאחרגםהתימרון,למרחבילהגיע

העקבהה30.

השינויאתלבצעהמאפשריםהתנאים
הדוקטרינרי

טכנולוגיותשלזמינותן
למהפכהשהביאההטכנולוגיתההתפתחותשלמקורה
הואוהחישניםהמחשביםהמיקרו-אלקטרוניקה,בתחומי
ההתקדמותאפולו.מבצעובעיקרהאמריקנית,החללבתוכנית
בראשיתהחלההזאתהטכנולוגיתההתפתחותשלהמהירה
פיתוחעשור.אותוסוףלקראתתאוצהוצברהה-60שנות

למהפכההובילמורכביםאלקטרונייםמעגליםלמזערהיכולת
י,המדויקהמונחההחימושמערכותבנייתאתשאיפשרה
החלוהמדויקהנשקמהפכתשלהראשוניםיישומיה

המטרההעסקתטווחוהים.האווירבמרחביביטוילידילבוא
עשרותשלממרחקגםבהלפגועהיהוניתןניכרבאופןגדל
מנגד'"בנשקלהשתמשהחלווהאווירהיםחילותק"מ.

.sz(Standלחס

הזיקהופחתההלכההמדויקיםהאיכוןאמצעיהופעתעם
לטווחי,דיוקביןבעברשרווחההשלילית

גםמדויקמונחהנשקמערכותהופעתהיההבאהשלב
שלטקטימערךביצירתהיתהההתחלההיבשה.בזירת

פותחומאותריותרוטילי.קניחימושששילבונ"מ,מערבות
אתכללאלהטיליםשלהראשוןהדורמונחים.נ"טטילי

Entac~-הצרפתי,הCobrY-הגרמני,הVigilant~-הבריטי,ה
Snapper~-הסובייטים.והמאגרהו

בכינוןאותםלשגרבצורךהיהאלהטיליםשלחסרונם
תיל.באמצעותאלקטרו-אופטיתהיאההנחיהכאשרישיר

בעלחימושלפתחהחלוזו,מכשלהעללהתגברמנתעל
טווח.שלהגבלהללאכמעטנקודתית,פגיעהיכולת
מונחהה-~Copperheadהחכם","הארטילריהפגזפותחכך

ביעילותמשמעותיתירידה(זהפגזשלחסרונותיוהלייזר.

אלקטרוניים)נגדלאמצעיורגישותוערפלמיסוךגשם,בתנאי
האינפרא-אדום,בתחוםחדישותטכנולוגיותלאימוץהביאו

הראשוןמילימטרי.גלבאמצעותהחימושהנחייתופיתוח
הארטילריהפגזשלהניסוידגםהיההחדשההפיתוחיםבסדרת

Sadarm.המכונהמ"מ,203בקוטר
האפשרותליצירתהובילהחדישותבטכנולוגיותהשימוש

תכונההכוח.מהשמדתהשטחכיבושאתרבהבמידהלנתק
להביאהאמורההיאהמונחה-מדויקהנשקמערכותשלזו

ברגעהישראלית.הצבאיתהדוקטרינהבגיבושהמפנהאת
האיוםשבוממרחקבמטרה,בדיוקלפגועמסוגלשהמגן
שלהאופנסיווהאתלנטרליכולהואביטוי,לידיבאלאעדיין

הגיעובטרםעודעוקצהאתלהקהותלפחותאוהאויב,
המגע.לקוכוחותיו
ישהמדויקותהנשקמערכותשלזושלתכונהכמובן

בדומהומכשולים,כוחותהרוויקרבבשדהמיוחדתמשמעות
הסורית.בחזיתלפחותלצה"להצפויהקרבלשדה

יאפשרוכאןשנסקרובהיבטיםטכנולוגיותשליישום
הבאים:בתחומיםצבאייםשימושים

אווירמזגבכלמטרותורכישתמודיעיןאיסוףעיקוב,*
הטקטיתברמההמפקדים,בידייהיהכךובלילה.

ובאיכותאמיתיבזמןהקרבשדהעלמידעוהאסטרטגית,

כה.עדמפקדיםידעולאשכמותןובכמות
בכוחותיותרטובלשלוטהמאפשריותר,ועולונ[)*

המפקדים.לרשותהעומדים

המחליפיםאחריםאוטונומייםוכליםמזל'טיםפיתוח*

מתפקידיהם.בחלקהמאוישיםהכליםאת

לאמצעיחישניםמטרות,לסימוןהלייזרבתחוםשיפורים*

שריון)נגדבמיוחד(קונוונציונלייםחץראשינגד,

וההנעה~.האווירונאוטיקהבתחומימתוניםושיפורים

הןהאלהלשימושיםהפוטנציאלבעלותהטכנולוגיותרוב
ישראלייםמקצועלאנשיגםמניעהכלואיןהיום,כברזמינות

אותן.לרכוש
אחדידיעלוניצולההטכנולוגיה,שלזמינותהחשיבות

אמצעיפיתוחבתולדותפעםלאהומחשהבעימות,הצדדים
היקנתהמסויםזמר'ב"חלוןטכנולוגיתעליונותהלחימה.

הרידא5?כוללתעליונות

למטה:מלמעלה
קוברה""נ"טטיל

סנייפר'"ישטיל

מערבות

ו~3
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לפתחהמסוגלתישראליתביטחוניתתעשיהשלקיומה
לחימהאמצעיולייצר

בתעשיותהמפותחיםהלחימהמאמצעינכבדחלק

מהפרסומיםגםזאת,עםעדיין.מסווגהישראליותהביטחוניות

ביישומיםעוסקיםרביםמפעליםכילהסיקניתןהגלויים

לכיווניפוניםואףהמתעצמות",הטכנולוגיות"שלצבאיים

וייחודיים.חדשיםפיתוח

שלפופאיל'"אוויר-קרקעהטילפומביקיבללמשל,כך,
הטילעלאףבביצועיוהעולהמונחה-מדויק,טילזהורפא"ל.

פרסומיםהיוכןכמו)AGM-130).בארה"בשפותחהמקביל

הלא-מאוישיםהמטוסיםבתחוםחדשיםפיתוחיםעל

האווירית~נ.בתעשיההמתבצעים

יישוםעלהואגםמעידלחללאופק""הלוויןשלשיגורו

לטיליםמדויקניווטמערכותבתחומימתקדמותטכנולוגיות

7)חללובטכנולוגיות

פירושובחלילטכנולוגיותרכשכיזהבהקשרלצייןיש
הטכנולוגיותכלשכמעטהעובדהבשלבלבד.איזוןקניית

תוךאובמקביל,מגיעותלישראלהנמסרותהמתקדמות
העברתבאמצעותאם(ערבלמדינותגםארוכה,לאתקופה

שלאהריידע),העברתידיעלואםעצמןהלחימהמערכות
לייצרחייביםזאתאתטכנולוגית.הכרעהלקנותניתן

הישראליתהתעשיהשליתרונההישראלית"קבתעשייה

הדרישותועםצה'לעםהבלתי-אמצעיהקשרהואזהרתחום

הנכונהל'תפירה"מביאזהגורםהקרב.שדהשלהמבצעיות
בניגודהקרב.בשדההביצועיםעםהטכנולוגיותשלוהטובה
התעשייהמפעליברובהמתבצעיםאמל'חלפיתוחי

שלמשולבפיתוחבישראלנעשהבמערב,הביטחונית
ישתלבו~נ.שבוהצבאיהמערךעםיחדהמערכות

הגיאו-אסטרטגיהמצב

לאסיכוניםבחובוטומןלחדשהקיימתמדוקטרינההמעבר
המעבר,בתקופתמלחמהשללפריצתההואהחששמעטים.

תורתשלהטמעתהתהליךשלבעיצומםמצוישהצבאבעת
הלחימהבאמצעיההצטיידותותהליךהחדשההלחימה
זוכיספקאיןשנבחרה.לדוקטרינההמותאמיםהחדשים
כאשרכבדמחירשילמומעטיםלאוצבאותקריטית,תקופה
ובעמ"0)ב"תקופתלהילחםנאלצו

השינויעומקבדברהניתוחאתזהבשלבלהרחיבמבלי

בהחלשתוהסיכוןבדברוכןהצה"לית,בדוקטרינההנדרש
הגיאו-המצבכילהדגישישהמעבר,בתקופתהצבאשל

נוחהאפשרותעלמעידבמזרח-התיכוןהמסתמןאסטרטגי
השניםשלבטווחישראלידיעלסיכוניםלנטילתיחסית

הקרובות.

קצרהלאתקופהצפויהעיראק-אירןמלחמתסיוםאףעל
קיימתהמלחמה.מנזקיעיראקייםהתאוששותמאמצישל

שלהשתתפותהתהיהזושבתקופהלכךגבוההסבירות
תיטולאכןאם(הישראליתבחזיתשתפרוץבמלחמהעיראק

העיראקיתההצטיידותלמדי.נמוכהברמהבקרבות)פעילחלק
בשטחלמטרותכימינשקלשגרוביכולתבליסטייםבטילים
הואהשינוישעיקרמשוםזו,טענהסותרותאינןישראל,
הקונוונציונליים.הכוחותיחסיבתחוםולאההרתעתיבתחום

מצריםיצאההשלום,חוזהחתימתבעקבות1979,מאז

צה"לכידברשלפירושואיןהמלחמה.ממעגלרשמיבאופן

תצטרףשמצריםלמקרהנאותהצבאיתבתשובהחייבאינו

ההסדריםיגרמוכזהבמקרהגםאךתפרוץ,זואםלמלחמה

לאהמצריתשההצטרפותלכךהשלוםבהסכםהכלולים
בחזית.מפתיעהלמתקפהתביא

אותה,מוציאהירדןעםפורמליתהבלתיהיחסיםמערכת
סוריהנותרתכךןהליעפה4הלחימהממעגלעתה,לעת

בידודהאולם,הקרובות.בשניםהצפויהממשיהצבאיכאיום

ששיפורוהקשה,הכלכלימצבההערבי,בעולםסוריהשל
הסכמהלקבלהסוריבצורךוהכרהבקרובנראהאינוהמהותי
מקטיניםישראל,נגדכוללצבאילמהלךברה"משלמראש
בהיקףסוריתמלחמתיתליוזמההסיכויאתניכרתבמידה

נרחב.

ביטחון:ממודלציפיותשלושקיימות

להשגתאבדות.ובמינימוםקצרבזמןהכרעה,השגתא.
לידיהבאהטווחארוכתהשפעהלהיותצריכהההכרעה

-בביטוי

האויב.שלהצבאילכוחישירנזק*

זה.כוחשלהתחדשותולפוטנציאלנזק*

לאויב.פוליטיותהזדמנויותליצירתנזק*

למלחמה.הסיכויהקטנתשפירושההרתעה,השגתב.
הביטחון.נטלהקטנתג.

הגשמתכיעולההמאמרשלהראשוןבחלקומהניתוח
הקרב.בשדהאיזוןחוסרשלבמצברקאפשריתאלוציפיות
קרב,בשדההאיזוןחוסראתליצוריכולאינושצה"להיות

באמצעותהקיימתהדוקטרינהשלהמיתארקוויפיעלהמנוהל
יכולשזההריערב,צבאותלביןבינוהכמותיהיחסשינוי

הואהפתעהשלפירושהמהפתעה.כתוצאהרקלהיווצר
ההכרעהכושרעלהמשפיעבאופןעדיפיםתנאיםיצירת
עוריאל2)הרלוונטיבזמןלשנותםמסוגלשהיריבמבלי

שיהיוככללחימה,בתימרוניהקשורותשהפתעותכמובן
י'א-סימטריהשלליצירתהבסיסלשמשיכולותאינןמעניינות,

פחותהרגישותמהותיות,בהפתעותלהתמקדוישההפוכה",
קשורהמהותיותלהפתעותלהגיעהיכולתפתיחה.לתימרוני

ובתכולהכוחבארגוןחדשניות,לחימהבמערכותבהצטיידות

:תואם.

הקיימות,הלחימהמערכותשלאבולוציוניתהתפתחות

המפנהאתמאפשרתאינההנוכחי,הצבאיהמערךושל
השינויהמהותיות.ההפתעותאתלהשיגמנתעלהדרוש

לידישיבואמכריע,צבאייתרוןלהשיגכדילבצעצה"לשעל
פעריםעלמבוססלהיותחייבהקרב,בשדהבהפתעותביטוי

צה"לישתמששבהםהאמצעיםבין-טכנולוגייםבדורות

יויביוא4.ישתמשושבהםלאלה

מבצעי,צורךעללענותחייביםהחדשיםהלחימהאמצעי
הגדרתאותו.המגדיריםהםהעתידיהקרבשדהשתנאי
להיותצריךצה"לכיקובעתביותרהפשוטהבצורתההצורך

האופנסיווהאתביותרמשמעותיבאופןלשבשיכולתבעל

כפישלה,שהאפקטיוויותכךהראשונים,בשלביההאויבשל

ככלנמוכהתהיהצה"ל,עםהמגעבקוביטוילידישתבוא
אתלערערנועדהאויבשלהאופנסיווהשיבושהאפשר.
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שתיכנן.במיתקפהלהמשיךשלוהמבצעיתביכולתביטחונו

עלשלו,כוחואתלשחוקמבליאלהיעדיםלהשיגמנתעל
בשטחות.האויבשלכוחותהשמדתיכולתלרכושצה"ל

להשיגהמחייביםהםישראלשלהנחותיםהכוחותיחסי
ןהיניב5)היחסאתלנתקאףאוגבוה,הריגה-שחיקהיחס

חימושלהביאאפשרותלפתחמחייבתכזאתיכולתהשגת
עלביותרהרבבדיוקבהלפגועהמטרה,אלרלוונטי-יעודי

שיגורהאויב.בשטחכוחותלהניעמבלילהשמידה,מנת

חייבהאויבשלבשטחוהמטרותאתשישמידהחימוש

נשקו.כלישלהפגיעהלטווחימחוץלהתבצע
אםהקרבבשדהמלאביטוילידייבואולאאלהנשקכלי

בהןשהעיקריתתומכות,מערכותשלמתמיכתןייהנולא
אמיתי.בזמןמטרותמודיעיןלהשיגהמאפשרתזוהיא

ולאמצעיובקרהשליטהלמערכותרבהחשיבותישלכך,בנוסף

בקרב.חלקהנוטלותהיחידותביןהתיקשורת
מתווךלגורםדרישהמעלהמטרותמודיעיןלהשיגהצורך

לצורךהאפשרייםהפתרונותהמטרה.לביןהחימושמשגרבין

בעלמתקדםמל'טהואלמשל,מהם,ואחדמגוונים,הםזה
מתקדמים,אופטייםאמצעיםובעלשוניםמסוגיםחישנים

הצבאייםכוחותיושלההתקדמותמרחבמעלישייטאשר

למשגרת.נתוניהןאתויעבירמטרותירכושהאויב,של

להיותבליבאוטונמיהלפעולהשמדהיחידתכלתוכלכך

47.הקרבשדהכלעלהשולטתהמרכזיתבמערכתתלויה

בצורךהבסיסיתההכרההתגבשהצה"לבצמרתכינראה

לחימהבמערכותולהצטיידהכוחבנייןמרכיביאתלשנות

שומרון,דןהרמטל'ל,מתקדמות.טכנולוגיותעלהמבוססות
ברור:ההתקדמותכיווןלדעתי"כימדגישלבמחנהבראיון

וחדשניות,חכמות''אמל'חבמערכותולהצטיידלפתחיש

וכתהליךההכרעהכושראתונשמרנשפרבאמצעותןאשר

המערכות,שלהגבוהמחירןעקבבהכרח,נביא,לוואי
הצבי'"(ולהקטנתלהתייעלות

יש"כיבראיוןמבהירברק,אהודהאלוףהרמטכ"ל,סגןגם

ובתוצאותהשחיקהביחסילשינוילגרוםהזדמנותלנו
מערכתנהניתשמהםהיתרונותאתגםמדגישברקהלחימה".
הלחימהמערכותלפיתוחבדרךהישראליתהביטחון

כיזה,בתחוםמאחריםטוביותרבנוייםאנחנו"החדשניות,

תשתיתהתעשיות,שלגבוההיכולתרב,מבצעייתרוןלנויש
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