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השמש,תחתהמצויההטכנולוגיהבמיטבחמושותהמערב,

ומיושןקטןשצבאהקטנה,ענייה,מדינהעמדהומנגד

עליואבדשכברומטוסים)טנקים(ציודעלברובוומבוסס
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שלוהשארהאירופייםהאוויר
ב"הרא(.5

המערכה,בסוף

מקוסובולסגתיוגוסלביהשליטהסכיםיום,78שנמשכה

הראשונההפעםזוהייתהלשם.להיכנסנאט"ולכוחותולהמח
בעקבותשטחממנהונלקחהוכרעהשמדינהבהיסטוריה

שוםללאמנגד,אשבאמצעותכולהשהתנהלהמלחמה

הרוגים,כ-5,000ליוגוסלביםהיומעד(נאט"ו.לכוחותאבדה

ותקוותותחזיתולראשונהמומשובכךאזרחים).מהםרבים

כברכזאתלחימהצורתעלשכתבדואה,האיטלקיהגנרלשל
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נדירמצבשזהואותנומלמדתההיסטוריהאבלשהוכרע.צבא

חלקרקכאשרכן,לפנירבזמןמוכרעצבאבדרך-כללביותר.
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אינוכברבויבשהכוחותשלהפיזיתהנוכחותלביןבשטח
מקובלשהיהממהבהרבהנחלשלפחותאוהמציאות,מחויב
בשטחיותרמוגבלתשליטהכמובן,היא,אוויריתשליטהבעבר.
ללמודניתןכאןגםכיבושו.על-ידיהנעשיתהשליטהמאשר

המוחלטתהאוויריתהשליטהמנעהלאלמשל,כך,מקוסובו:
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(RMA)הצבאייםבענייניםוהמהפכהקוסובו
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הואבלונדון,אסטרטגייםללימודיםהמכוןאתבזמנושניהל
המודרניזציהכיווניאתמאששתבקוסובוהמלחמהכיבלהטטען

במקוםRevolution.תוו~%111ש)(RMA'Affairsהקרויההצבאית
בשדהמהפכה[המש"ק"בשםזוחדשהלתפיסהקראתיאחר

המדינותותנעטל.1י1.(יילודגההקרב]
התפיסהעלשהתבססוהאירופיות,

אדםכוחעתיריצבאותשלהישנה
גרמניה,לכמוגדוליבשתיצבאושל
דברכמעטתרמולאאיטליה)אויוון

שעיכלוצבאותרקבקוסובו.למלחמה
עקרונותאתאחרתאוכזובמידה

חילותטכנולוגיה,(הגדול"המש"ק"
ובמחשבים,בחקשימושחזקים,אוויר
להשגתתרמווכו')מנגדמדויקנשק

מדינההכרעתשלהמרהיבהניצחון
כמובן,מדובר,(אבדה.שוםללץ

בארה"ב).ובעיקרבבריטניהבצרפת,
מדינותשלהצבאיותביכולותיהןעיון

נגדבמלחמהשהשתתפוהבהית,
ולמיהות:כמה'מעלהאכןיוגהסלביה,

בעוורה-הגרמנישהצבאקרהכיצד
בחימושכללמצוידאינו-וביבשה

.ך
כלהגדוללהבדלהסיבהמהיחכם?

שלאלהלביןויווןאיטליהכמוצבאותשלהכוחבנייןביןכך
בריטניה?שלאוצרפת
מהאירועלהובילנויכולבהןשהדיוןעניין,רבותשאלותאלה

אמנותשללמהותההנוגעיםלמחוזותקוסובושלהספציפי
בנייןעלמיידיתהשלכהלהןוישהמודרני,בעידןהמלחמה

ההבחנהאתשנבססחשובכהלכהלנתחןכדיבצה"ל.הכוח
מלחמות:שלשוניםסוגיםשניבין
טריטוריאליות.מלחמות1.
באש.מלחמות2.

אחר,צבאלביןפולשצבאביןנעשותטריטוריאליותמלחמות
כיבושבדרך-כללשמטרתהפלישה,שלו.הטריטוריהעלהמגן
כליושלחייליםשלגדולמספרמחייבתזמני),באופןנולושטח

וכו').ארטילריהסוללותטנקים,(אותםהמלוויםניידיםמלחמה

מספריםעללהתבססחייבאדמתועלהמגןהצבאגםלכן
בנייןוכדומה.ארטילריהשלנ"ט,נשקשלחיילים,שלגדולים
בהתקפה(טריטוריאליתבמלחמהלהילחםהאמורצבא,שלהכוח
שריוןכוחעלחי"ר,עלדגשבשימתאיפואיאופייןבהגנה)או
בדרך-כלליקבעוהחומריבצדוכו'.גדולנ"ט)כוחעלאו(

טריטוריאליות.מלחמותשלתוצאותיהןאתוהמסותהמספרים
האמונההלחימה,רוחהמוטיבציה,הנפשי:לצדגםישרבמשקל(
כאן).באלהנעסוקלאאולםוכו',המלחמהבצדקת
במלחמותמדוברמלחמות.שליחסיתחדשזןהןבאשמלחמות

במלחמותקוסובו.מלחמתאוב-1991המפרץמלחמתמסוג
באמצעותלאהאחרהצדעלרצונואתלכפותאחדצדמנסהאלה

באש.מסיבישימושבאמצעותאלאשלו,לטריטוריהפלישה
נגדנוהמצריםשניהלוההתשהמלחמתגסמסוימותמבחינות

כזה.מסוגמלחמההיאה-60שנותבסוף
מדינותהתכוננוהשנייההעולםמלחמתמאזשחלפוהשניםב-50
לקדםהייתהמטרתןטריטוריאלית.למלחמהאירופהמערב
בריתהובעלותברית-המועצותכוחותשלמסיביתפלישהולעצור
צבאותונבנוזו,למטרההותאםהכוחבנייןאירופה.במזרח
התמוטטותמאזמלחמה.ומכונותחייליםעתיריגדולים,

ואפשרהטריטוריאלי,האיוםכמובן,חלף,הסובייטיתהאימפריה
מהסוגמודרניתלמלחמהולהתאימוהכוחאתאחרתלבנותהיה

יותררבדגששימתמחייבכזהכוחבנייןבאש,מלחמההחדש:
באוויר,מעדמתוחכםחימושאווירי,כוחהבאים:האלמנטיםעל
לוחמהגדולים,למרחקיםצבאשלהובלהכושרוביבשה,ביס

באופןוכו'.למטרותהמודיעיןמערךשלניכרחיזוקאלקטרונית,
המש"ק"עקרונותלפי(החדשהכוחבנייןאתלאפייןניתןכללי

מונחהחימושכמו(אשלגורמייותרגדולדגשכנתינתהגדול")
למטרות.ולמודיעיןובקרה)שליטה(כוחלמכפילימדויק),
והתחכום.האיכותאלוהגודלמהכמותהדגשהעברתבקצרה:

כימראהקוסובובמלחמתשהשתתפוהצבאותבמבנהעיון
גםחלקיתובמידהבארה"ב,רקבמלואוויושםנקלט,זהמסר

אתלבססהמשיכוהאחרותאירופהובצרפת.למדונותבבריטניה
מובניםאלההבדליםטריטוריאליים.צבאותעלכוחותיהן
אפסי,כמובן,הוא,ארה"בעלהטריטוריאליהאיוםבהחלט.

איעלומצויהארה"בעלהנשענתלבריטניה,ביחסהדיןוהוא
אפשריתמלחמהשלהדמיומ'החייךקושלבעורפועמוקהנמצא

זרים-כוחותפלשולאהשנייההעולםבמלחמתאפילו(באירופה.
במקצתשונהבצרפתהמודרניזציהלתהליךהמניעזה).לאי

זהה.התוצאהאךמנאט"ו),פרישתה(
איומיםעםלהתמודדותהנוגעבכלישראלולגביאומרזהכלמה
דוגמת(איתנומשותףגבוללהןשאיןהשני,המעגלמדינותמצד

בצה"להכוחבנייןשלהכיווןכיברורולוב),איראןעיראק,
אבלבאש.מודרניתמלחמהעלויותריותרלהתבססצריך

הטריטוריאליתהמלחמהאתלהוציאיכולהאינהישראללצערנו,
וצבאותממשי,עדייןהואלארצנובפלישההאיוםחשבון.מכלל
ראו(מידהקנהכללפיעצומיםהםלגבולותינוהסמוכיםערב



חוזיבמסגרתלמשל,(נעלםזהאיוםהיהאילוטבלה).

אתלהפנותיכוליםאנוגםהיינופירוז)והסדרישלום

מלחמהבאש.מלחמהלניהולמודרניכוחלבנייןמרצנו

-היחסייםיתרונותינואתביטוילידימביאההייתהזהמסוג

-הנגזריםוהנשקהאמל"חובאיכותהאדםכוחבאיכות
מכך.'נ

איומיםעםגםלהתמודדמצוויםאנועודכלאולם

שמסוגלמודרניצבאבצד-להחזיקנצטרךטריטוריאליים,
מסוגלשיהיהגדול,טריטוריאליבצבאגם-באשלהילחם

היבטשליסודילימודלדעתי,פלישה.מפניעלינולהגן

המלחמהמניתוחלהפיקיכוליםשאנוהמרכזיהלקחהואזה

ביתראליואחזורעודכךומשוםהמאקרו,ברמתבקוסובו

המאמר.בהמשךפירוט

מתודולוגיתהערה
בשםאצלנולכנותהשנהוג(המקובלתהאסטרטגיתהחוכמה

ה"חוכמה"שכןויקר",קטןחכם,צבא"אווקטן",חכםצבא"

אתומאוששיםהמחזקיםלקחיםמקוסובוגוזרתכסף)עולה
ה-RMA.תפיסת

בנייןאתמעצבתה-RMAתפיסתעצמו:אתהמזיןמעגלכאןיש

שנבנההכוחבקוסובו),וכמומשברפורץשבומסויםם-געהכוח.

מוכחת"."התפיסהנכון,בומישתמשיםואםנתון,הוא

הואהשערהוככלהאערה,אלאאינולקהלשיטתי,כאמור,
אלאהלקח,נגזרשממנוהמצבמולרקלאלהיבחןצריך

עבורנו.יותררלוונטייםשהםהיפותטיים,מלליםמולגם

לקחים""בקוסובומהמלחמההאמריקניםהפיקולמשל,כך,

היכולתשלהאווירית,התובלהשללחשיבותםיעגונה,,,םיבה0

המפציציםשלגדולים,למרחקיםקצרבזמןכוחותלהעביר

למלחמהתקפיםאינםאלהלקחיםכיברורוכו'.הטווחארוכי
ובמרחקיםקטןבשטחהמתנהלתלשכנותיה,ישראלבין'

יחסית.קטנים

לרשותנועומדמבחינתנוהלקחיםתקפותאתלבחוןכדי
:

יכוליםאנחנואילו".שאלות"עוצמה:רבמתודולוגימכשיר

כךקורההיהאילומסוים),ללקח(קורההיהמה"לשאול
כאלה.אילו"תרחישי"כמהנבחןהבאותבשופות"וכך".

טנקים!אלפיכמההיוליוגוסלביהאילוקורההיהמה
שהייתה,למלחמהרקלאתקפיםלהיותאמוריםקוסובולקחי

לכןהעולם.שלאחריםבאזוריםאחרותלמלחמותגםאלא
עומדהיהלמשל,אילו,קורההיהמהלשאול:מאודרלוונטי

בזמנושעמדלזההדומהבהיקףיבשהצבאמילושביץ'לרשות

הסורים!לרשותכיוםשעומדזהאוחוסייןסדאםלרשות

לרשותו,עמדהשלאאופציה,בפניונפתחתהייתהכזהבמקרה

אלבניה?(שכנותיואתלתקוףקוסובו:במלחמתלמעשה,

משטחיהן.חלקולכבושמקדוניהז)

להביאחייבותהיונאט"ומדינותראשית,אזזקורההיהמה

במתקפההסתם,מןפותחות,היולאוהןבחשבון,כזהמתאר
למעשה,שקרה,מהזהיבשתי.צבאמרכזותשהיולפניהאווירית,

ההכרעהבקוסובו,גםקורהשהיהמהזהאילוהמפרץ.במלחמת

לפתעהאווירית.הפעולהלזכותכולהכלנזקפתאזהייתהלא
כוחגםמתחייבהחדישיםהאלמנטיםלצדכימתברר""היה

הלקחיםאחדבספקמוטלהיהובכךהישן",מ"הדוריחסיתגדול

קוסובו...מלחמתשלהמרכזיים

תשובה"ישהעתידיהקרבבשדההמהפכהלחסידיהאומנם!

מחוץכלומרמנגד,לשלוטאפשרלתפיסתם,לכך.גםטכנולוגית"

אלאסטטיות,במטרותהרוויבשטחרקלאהעדיתהאשלטווח

תותחיםטנקים,רק"ם:כמו(ניידיםבכוחותהרוויבשטחגם

באותןלהגיעאפשרכיגורסיםהםגייסות).ונושאימתנייעים
העתידי.הקרבבשדהניידרק"םשלגםמסיביתלהשמדהשיטות

נייחות.מטרותמתקיפתיותרקשהבעיהשוולהביןחשובאולם

במקדונ'ההיתאמןלגנז"שי,"ווריור"עלבריטיכוה1999:אעריל

אן-אס-אי-פי".ילד:;ובו0וקל.אפשריתפלישהלקראת

עיןבקשרהנמצאותמטרותעלבדרך-כלליוריםקלאסיבנשק

מוצבשבומהמקוםאבלרואה").שאתהמיעליורהאתה"(

לראותניתןלא-האויבממטרותרבבמרחקשהוא-מעדנשק
המטרות.נתוניאתאליולהעבירצורךוישהאויב,אתישירות

אלהנחוץהמידעולהעברתמטרהלאיתורהנדרשהזמןקבוע
הזמןמקבועיותרקצרלהיותחייבמנגדהעומדתאשיחידת

כשמדוברלהפליאקשהמשימהוזוהמטרה,'במיקוםהשינה'של

במטרות
תודיינ.14

לאי-הצלחתםהעיקריתהסיבההייתהגםזו

בעייתהמפרץ.במלחמתטק"קמשגרילהשמידהאמריקניםשל

אקוטית.להיותזהבמקרההופכתלמטרותמודיעיןשלהתזמון

לשכנותיהישראלביןהכמותיהיחס

שטח
אוכלוסיה

חייליםמס'
טנקיםמס'

)8$(תמ"ג

מצרים

50:1

ט:11

4501000

31000

80

יריו

5:1

0.8:1

951000

11150

8

סוריה

10:1
1.1*."

380,000

4,900

16

לבנון

0.5:1

ג:0.7

60,000

300

16

סה"נ

66:1

כ:
5.1

5.12.-.

1.2:1

פ
ג'יינס""נתונים:*



בקוסובועה(י:ג:סלבייםנגנז"שיםשלשיירה1998:אוגוסט

במהלךבמל"טים.בקוסובושנעשההמסיבילשימושהרקעזהו
הכולבסך(ויותריותרמרכזיתפקידהמל"טיםתפסוהמלחמה

והוגברקוסובו),מעלטיסהשעותכ-5,000המלנטיםצברו
אתלשירותהחזירושהאמריקניםכךכדיעדבהם,השימוש
מהשירותשהוצאוהאווירית,התעשייהמתוצרתה"האנטר"מל"טי

האמריקניםביצעוהגיחותשאראתטיסה.שעותמ-2,000
גם(המתיקוה"פיוניר"ה"פרידטור"מל"טיבאמצעות

כליעל-ידיבוצעונוספותגיחותישראל).מתוצרתהוא
נכללולאאלהאולםמאוישים,לאאירופייםטיס

כאן.המובאתבסטטיסטיקה
מודיעין.איסוףשללמשימותבעיקרהופקרוהמליטים
נזקפותבקוסובומטרותשלההשמדותכלמסךכ-20%

שיעטה"האנטר".באמצעותשהושגלזכות.המודיעין
הכולבסךיחסית.נמוך,היההמל"טיםשלהאבדות

תקלותבגללוהןנ"ממאשכתוצאההן-במלחמהאבדו
ארבעההאנטר","מדגםשישה-מל"טים14-ותאונות
האבדותשיעורפיוניר"."מדגםוארבעהפרידטור""מדגם

טיסה.שעות1,000לכלמל"טיםכשלושה
קוסובו,ממלחמתלהסיקניתןלאכיעולהאלהמדברים.

טהורה".אוויריתהכרעה"להשיגניתןואילךמעתהכי

כזאתהכיעהלהשיגניתןכילטעוןנוכלהיותרלכל
לשיכותםרצינית.קרקעיתאופציהלהןשאיןמדינותעד
שישהואהנדרשהלקחהגדול",המשייק"חסידינוצל

היבשתי.הקרבבשדהרק"םשלמסיביתלהשמדהמערכותלפתח
מאוד.קשהמשימהכאמור,וזוהי,

שהומחשכפיבאש,מודרניתמלחמהשלהרעיוןאחרות:יבמילים
שבהםטריטוריאליים",ל"מתאריםליישוםקלאינובקוסובו,,

כוחפלישתמפנישלההטריטוריהעללהגןצריכהאחתמדינה
כוחבבנייןהלחימהצורותשתיאתלשלבהרעיוןלשטחה.גדול
להשמידעקלתפיתוחמחייבבאש")טריטוריאליתמלחמה"(אחד
מטרות-מאודגבוהובקצבמנגדאשבאמצעות-מסיביבאופן
א-נהלהדגיש,ישכזאת,יכולתהיבשתי.הקרבבשדהניידות
בעולם.צבאשוםבידיכיוםקיימת

קרקע-קרקע!טיליליוגוסלביההיואילוקורההיהמה

יתרוןלנאט"והיהשבומגרשעלנוהלהבקוסובוהמלחמה
אפקטיביים,משחקכליהיולאמילושביד'בידילמעשה,מוחלט.

בלבד:אחדתפקידלמלאאלאברירהלכוחותיוהייתהולא
כמטרות.לשמש
בידיהיואילוהקצה,אלמהקצהלהשתנותיכולהיהזהמצב

לומאפשריםשהיוטווח,ארוכיקרקע-קרקעטילימילושביץ'
ובגרמניה.בצרפתבאיטליה,מרכזיותעריםלתקוף

המפרץ.במלחמתלכןקודםעשורכמעטשקרהמהבדיוקזה
שעמדהיחידהאפקטיביהמשחקכליהיוהקרקע-קרקעטילי

נגדלאמיטבי:שימושבועשהוהואהעיראקי,הרודןלרשות
אלאה"אל-חוסיין'ן,לטווחמחוךלצערו,היו,אלה(ארה"בערי
המנימהמאחורילתפיסתו,שעמדו,המדינותאותןשלהעריםעד

הסעודית.וערבישראלאותו:לתקוףהאמריקנית-ציונית
אפילו-טק"קמתקפתשלההשפעהאתלשערקשהלא

יכולתבהעדרכימניחאנינאט"ו.פעולותעל-קונוונציונלית
לפלושנאלצותנאט"וחברותהיוהטק"ק,משגריאתלהשמיד
זה.מסוגבפעולההכרוכיםהנפגעיםכלעל-לקוסובוקרקעית

ועולהחוזרתשהייתהאואחרת:אזנראיםהיוהלקחיםשוב,,
שטח,לכבושהמסוגלקרקעי,כוח!"קונוונציונלי"שלחשיבותו

טק"ק)יירוט(להגנהינולתלפתחישכידווקאהיההלקחשאו

כבדהמשימהזוכזכור,ושוב,(ניידיםטק"קמשגריולהשמדת
להפליא).
השליטבידיהייתהלושבעתייםמתחדדותהיואלהשאלות

כימית).רק""אפילו(קונוונציונליתבלתייכולתגםהיוגוסלבי
כוה.במקרההמצבאתלבדולנתחהנבוןלקוראמניחאני

הגרועהאווירמזגנמשךאילויורההיהת%
המלחמה?תחילתשל

ביותרמוגבליםנאט"וכוחותהיוהאוויריתהמערכהבתחילת
שלהאחרוניםבשבועותלמזלם,הגרוע.האווירמזגעל-ידי

יותריעילותנעשווההפצצותהאוויר,מזגהשתפרהמלחמה

הראשוןהמבצעיהשימושזהובקשובו.לקלרק""כלדגםJhDAY'טוס
זה.יתדגםתטיסיםשתשג



היוגוסלבים,לידיהמזלשיחקאילוקורההיהמהויותר.

חודש!עודנמשךהיההגרועהאווירומזג
הקולקטיביוהרצוןהעמידהכוחכילסברהרגלייםיש

במקרההיהולתקוףלהמשיךאירופהמדינותשל
הייתהשהמתקפהייתכןואףמאוד,מתערערכזה

היוכזהבמקרהההכרעה.השגתלפניעודנפסקת

להתהפך.עשוייםלעילשתוארוהלקחיםכל
טכנולוגיותעלבדרך-כללמבוססהזולהמדויקהחימוש

שיעילותןאופטיות,מערכותעלהמתבססותלייזר,דוגמת
סוגיכמובן,קיימים,גרוע.אווירבמזגמאודיורדת
דוגמת-אווירבמזגכמעט)(תלוייםשאינםחימוש
טיל(בדרך-כלליקריםאלהאבל-טומהוק""טילי

מוגבלתוכמותםדולר),כמיליוןעולהאחדטומהוק""
לאמצעי-נגד.מאודפגיעיםהםלחלופין,או,מאוד,

כ-20היאאחתJDAMפצצתשלעלותהלמשל,כך,

באמצעות-שלהההנחיהשיטתאולםבלבד","דול-אלף

GPS-במטרותמדוברכאשרבעייתיתהיא
תודיינ,15

לל"א.פגיעהוהיא

8

בסופומקטעיה.בירתבסקופיה,D'~hUאטריקגייםאפאצ'י'"מסוקי
שיופלומהששבקוסובובמלחמההמסוקיםשולבולאדברשל

אי-פי..צילום:למ.באש

שערכומודיעינינכס-הצילוםמלוויינישהופקההתועלתגם,',
גםהאוויר.מזגבגלל,'השפעתביותרהואלה-בפזיסולאלא

בטכנולוגיותשימושהראת:לבעיהטכנולוגיפתרוןישזהבמקרה

ברמהגבוההברזולוציהתמונותהנותנותמכ"מי,צילוםשל
(SAR).אופטיבצילוםשמתקבלתלואתהדומה"''',

בקוסמיולמלחמהממיוחדיםהתנאים',',
מהתנאיםכמהכילזכורגםצליךלנילשעלוהשאלותכלעלנוסף

קייםכיעדייחודיים,כההיובקוסובוהמלחמהנערכהשבקם

שאינםכמעטאופןובכל(אי-פעםעצמםעליחזרואםספק
ישראל):למלחמותרלוונטיים'

אותה,שתקפוהמדינותעםמשותףגבולאיןליוגוסלביה41
קרקעית".אופציה"כאמור,לה,הייתהולא

הפערמלבדהעולם.כלכמעט)(נגדבדדלמתהיוגוסלביה,*,

בהשפעהלהמעיטקשהמכך,הנובעתניז-4מהלקונות'',
הלחימהיכולתעללכךשהייתהוהפסיכולוגיתהמנטיית

לשי,5ל'5'וגויה
להמשיךהיוגוסלביםשלרצונםעלובמיוחד

',,להילחש.,,,

להשלמתאינסופיכמעט)(זמןלמעשהעמדםאנ-7לרשות41
הסתם,מןיעמוד,לאכזהלוקסוס""האווירית.המערכה
לסיוםהחולשעוןשכנותיה.נגדבמלחמהישראללרשות

הקרבות,פרוץעםלפעולמתחילהתיכוןבמזרחהמלחמות
קצרהואהלוחמיםהצדדיםלרשותהעומדהזקןומשך
ביוגוסלביה.שהתרחשלמהיהטית-מאוד'

לנואיןדומה,זמןמשךלרשותנועמדאילוגםכן,עליתרש4
כמעטשלרצופהלהפצצההדרושלוגיסטינשימהאורך

החימוש,במלאירקמתמציתאינההבעיהחודשים.שלושה

אפילו(מסוימים.ותומכיםמסייעיםבמערכיםגםאלא
תדלוק).במטוסימחסורשלבעיהלמשל,הייתה,לנאט"ו

חדשיםלחימהתחומי
עלהמבשרותסנוניות","כמההאווירלחללשוגרובקוסובו

בהתחלותאומנםמדוברהמודרני.הקרבבשדהחדשעידן
ויתפסואלהתחומיםיילכולהערכתיאולםיחסית,צנועות,

המודרנית.המלחמהבאמנותמרכזיויותריותרמקום

לציבורהמוכרחדש,לוחמהבתחוםמדוברמידע.מלחמת*

לבקרים,חדשותמחשביואתהתוקפיםהווירוסים,דרךהרחב

כמעטהןזהבתחוםהאפשרויותה"האקרים".סוגייתודרך
קוסובו:במלחמתנוסומהןשתייםולפחותמוגבלות,בלתי

במאמצילפגועמנתעליוגוסלבייםאינטרנטלאתריפריצה

באמצעותהאוויריתההגנהבמחשביופגיעהשלהםההסברה

החדרת
נ6.םיסוריו

שנועדולחימה,אמצעישייכיםזהלתחוםאל-הרג.נשקש4
הפיכותוכלתיישירותפגיעותלגרוםבליהאויבאתלנטרל

המסורתיותהאלקטרוניתהלוחמהמערכותלצדבבני-אדם.

דוגמתיותר,אקזוטייםבאמצעיםגםשימושנקוסובושה~
נכרכואלהדקים.מוליכיםחוטיםשפיזרוCBU94,פצצונות

במערךלפגועשנועדולקצרים,וגרמוגבוהמתחקוויסבוב
תיבלסוגויה.'1האוויריתההגנהשלהחשמלהזנת

אמיריתעליונותעלהערדעהמ5
כךמשוםמהאוויר.ככולה,רובההתנהלה,בקוסובוהמלחמה

לעליונותהנוגעותאחדות,סוגיותשללבדיקתןחשיבותיש
האווירית:

עםלהתמודדדרכיםמספרישמכ"מיתזחשאייותאול"א*
לנסותאפשרקרקע-אוויר:טילישלמערךועםנ"מתותחים

צורךישכך,אוכךוכו'.אותםלדכא""אפשרלהשמידם,
לעשותניתןוזאתמטוסינו,בהפלתיעילותםאתלהקטין
התותחיםסוללותשלהמכ"מיםעלשמקשיםכךעל-ידי

הדברבוצעמסורתיבאופןהמטוסים.עללהינעלוהטילים
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שימושנעשהבקוסובואלקטרונית.לוחמהשלבאמצעים

קטןהיהשלהםהמכ"מיהחתךששטחבמטוסיםגםמסיבי

כךומשוםףא"-117"(,דוגמתחמקניםמטוסים(מאוד

להינעלהיוגוסלביתהאוויריתההגנהשלהמכ"מיםהתקשו

אולםגבוהה,הייתהאלהמטוסיםשליעילותםעליהם.
הנושנההשאלהלדעתי,היא.גםגבוההעלותםכילזכורצריך

לאהשיטותשתישלעלות)מולתועלת(לתועלותבאשר

בקוסובו.הוכרעה

ונמשכה,הלכהבקוסובושהמלחמהככלדיכוי?אוהשמדה*

מערכיבדיכוילהסתפקניתןשלפיהבגישהדיאיןכיהתברר

להשמידוגוברהולךצורךהתעורראלאהאווירית,ההגנה

במקומותהקריטייםמרכיביואתלפחותאוהמערך,את
למדנוכברהישראלים,אנחנו,הלחימה.להמשךהחשובים

לבנוןובמלחמת)1973(הכיפוריםיוםבמלחמתזהלקח

בדיכוי,להסתפקדברשלבסופומחליטיםאםגם)1982(.

למשל,להשיג,שניתןכפי(נוכחותובעלמתמשךלהיותעליו

האווירית)התעשייהמתוצרתהארפי""המל"טבאמצעות

הארם","האמריקניהטילשמשיגהקצרהזמןלמשךולא

קוסובו.במלחמתשימושנעשהשבו,

שכרוכהלבעייתיותנוספתדוגמאהיאקוסובוקרב.מסוקי*

מטוסים.נגדבאששרווייםבאזוריםקרבמסוקיבהפעלת
..

שריון,נגד'במלחמהביותרעילים.בכליםאומנםמדובר

קטןלמספרחשיבותיששבהםבמתארים,הפעלתםאולם

לאמכךכתוצאהכבעייתי.הוכחאבדות,שלהאפשרככל

ארה"בבידישהיההעצוםהיתרוןביטוילידילמעשהבא

זה.בתחוםבריתהובעלות

צבא':מודרני?מהוקוסובו:בעקבות
הכוח,בנייןמבחינתבקוקובוקמלחמהניתוחכיסבוראני.

עוצמת,',
ריטוריאלית~למלחמההוא.מתטעהאם(ומבנהוהצבא

מטרתלצה"ל.עבורלקחיםלהפקתחשובבאש!)למלחמהאו.-

נקדדותלבחוןהיאהמאמךשלהאחרוןבחלקו
לה,בהקער"'

חהאופןושברלצה"ןביחסלהסיקאנויכוליםמההישראלי.

.עוצמתם!ואתכוחםאתבקוסונושלחמוהצבאותבנו
ן'

כשתיים:במוקזיםבדרך-כ~נמדזזנצבאשלועצמתו

הצוללותהמטוסים,הטנקים,החיילים,מספר
במונחיםצה"לשלעוצמתואתאומדיםכאשרוכוי.

למעשהמאוד,גלולבצבאמדוברכימתברראלה,

המייצריםכליםשלבמונחיםבעולם.הגדוליםאחד

צבאותעל-עולהואף-בגודלומשתווהצה"לאש,
בריטניה,כמומיני-מעצמותכוללמערב-אירופה,

כמויבשתעלאפילועולהוהואצרפת,אוגרמניה
הבאהמהטבלהלהתרשםשניתןכפיאוסטרליה,

במזרחבדרך-כללהמצבזהכילזכורצריךזאתעגם
סוריה):אתגםבטבלההבאתיכךומשוםהתיכון,

אינםכשלעצמםהמספריםכילכולידועאבל

דהיינוםילכה,1לטיבגסלהתייחסוישמספיקים,

םתוכיאל.11
הלחימהכליאיכותאתבחשבוןמביאיםכאשר

בלבדזולאהתמונה:יותרעודמתחדדתמספריהם,אתרקולא
בריטניה,כמוצבאותמאשרלחימהכלייותרמחזיקשצה"ל

צה"לשלהנשקכליאיכותשבדרך-כללאלאגרמניה,אוצרפת

היחסגםאלה.מדינותשלנשקןכליאיכותמאשריותרטובה

אחר:באורומוארמתאזןערבמדינותמולהשלילי)(הכמותי
תרכינ.10במידהעליומפצההנשק)כליטיב(הכליםאיכות

מניתוחהמתבקשותההבחנותאחתכיהעובדהצוינהכבר

למלחמהנועדכוחםשבנייןצבאותשביןזוהיאבקוסובוהמערכה
באש.למלחמהשנבנויותר,מודרנייםצבאותלביןטריטוריאלית

החיילים,מספריביןהכמותיתההשוואהכיכמובן,לטעון,ניתן

המבנהבעלילצבאותביחסרקתופסתוכו'המטוסיםהטנקים,
המודרניים,לצבאותכךכלרלוונטיתואינההטריטוריאלי,המיושן,

צבאשלהעוצמהאתלקבועכדיוכיבאש,למלחמההבנויים
כמותכגוןאחרים,כמותייםלמדדיםלהתייחסישמודרני

וכו'.הטיליםמספרמנגד,הנשקכלימספרהחכם,החימוש

צה"לשלידוכאןגםכימראהזההיבטשלמדוקדקתבחינה

מאשרחכםחימושיותרהרבהישלצה"להעליונה:עלהיא
הצבאותשארועלגרמניהעללדברשלא-לצרפתאולבריטניה

אירופה.מערבשל

לכוחמחץכוחביןהבחנתיאחרבמקום
הדימע.11

המחץכוח

קצרהבמלחמהביטוילידיהבאיםהמרכיביםאתכולל
חילוףחלקימלאים,מלחמה,כליחיילים,כמוואינטנסיבית,

כמומרכיביםהכולליותר,נרחבמושגהינועמידהכוחוכו'.
עתודותאוכלוסייה,גודלאסטרטגי,עומקתעשייתית,תשתית

הרבהגדולמערב-אירופהמדינותשלהעמידהשכוחבעודוכו'.
עולהמחוכוחשלבמונוזיבזהרישלנו,העמידהמכותמונים

גדולהגםוהיאאירופה,מדינותשלזועלצה"לשלעוצמתו

ערבצבאותשלהעוצמהכלסךמאשריותרמוניםהרבה
אותנו.המקיפים

מאודנמוךצה"לשלהביטחוןתקציבלעיל,'האמורלמרות
לנושישאףלמשל,כך,מערב-אירופה.של.מדינותגזהביחף
לצרפת,אולבריטניהמאשרוכו'קרבמטוטיטנקים,יותר

תקציב'הביטחוו
שלהביטחוןמתקציברבערקהואישראלשל

ן.סד"כ)(צבאיתונוצחיה-"'
,,,מיינה,

אוסטרליה
בריטניה
צרפת
גרמניה

יוון
ישראל
סוריה

,חיילים,מספר
501000

-

211,000
3581000
3331500
1681000
*1801000
3801000

טנקיםמספר
70
400
1,200
21700

-

1700
41300

-

41900

קרבמטוסי
130
260
470
450
500

חפף

500

שעותבתוךכמהפילגדוליכולזהמספרמילואים.ללא.
ג'יינס""הנתונים:מקור



שלהביטחוןמתקציביננכהאםגםצרפת.שלאובריטניה
במידההשונות(הימיבכוחההשקעותאתצרפתושלבריטניה

שתישלתקציביהןכינקבלזה),בתחוםשלנומההשקעהניכרת

גדוליםוליבשה,לאווירהמוקדשיםאלה,אירופיותמעצמות

הסיועאתכולליםכשהם(שלנומהתקציביםשניים-שלושהפי

ובאווירביבשהשלהןהכוללשהכוחאףכאמור,זאת,האמריקני!)

מטוסים,תותחים,טנקים,כמוכליםבמונחינמדדכשהוא-

באיכות.והןבכמותהןשלנומהכוחנחות-וכדומהקרבמסוקי

סד"כלהעמידצה"למצליחכיצדהזה!הפלאמתחוללכיצד

המפתחמהתקציב!שלישעדברבעיותרואיכותייותרגדול

ביןהתקציבמתחלקשבההדרךהבנתהואהתעלומהלפתרון

בישראלהתקציבשלהפנימיתהחלוקההשונים.הכוחמרכיבי

מושםבצה"לכאמור,אירופה.במדינותמהחלוקהמאודשונה

על-יחסיתקצרהלמלחמהמאודגדולמחץכוחעלהדגש

מלחמהכלישלבמונחיםלכןהעמידה.וכוחהנשימהאורךחשבון
וכו')חכםחימושמתקדמים,וטנקיםמטוסיםכמו(מודרניים

איננואירופה.בצבאותשמצוימהאתבהרבהמשיגיםאנו

תשתיותבוניםואיננושירות),בתנאיולמשלאדםבכוחמשקיעים,

למימשוליםאנובתמצית:אירופה.בצבאותהמקובלתבמידה

וממשילשריריולפיתוחורקאךכמעטמאמציוכלאתשמקדיש

רעוע.בצריףולהתגוררקרועיםבבגדיםלהתהלך
קוסובו,לאורבצה"להכוחבנייןשלבשאלהלדווןשאעבורלפני

שלהכוללתעוצמתולמדידתבדרכיםקערלדיוןלרגעאתעכב

המודרניבמבנהוהןהטריטוריאליבמבנההן-צבא

באש.למלחמה

צבאיתלעוצמהרדים"
למדודמאודשקשהמורכב,גודלהיאצבאשלעוצמה'

היאלהלןמטרתימדדים.שלקטןמספר~ולאפיינואוזנו
-

כלאתלשקללזאתבכלניתןשבההורךעללהצביע
הכוללת.הצבאנההשצמהאתשיבטאלמדדהאלההגידמים

עוצמתהלמדידתהמקובלתבדרךטמוןלהצעתיההפתח
מורכבגורםהיאכלכליתעוצמהגםמדינה.שללכלכלית"

נחוציםהכלכליתמהבחינהמדינהלאפייןביותר!"כד,

fa'u1מדדים
-האבטלה,שיעורל"ג),%גולמילאומיתוצרכמו

וכדומה.במשקהריביתשיעורהמטבע,שערהאינפלציה,שיעור

מדינהשלהכלכליתעוצמתהעלגסמושגלקבל'אפשרזאתעם

המשקףהתמ"ג),(הגולמיהמקומיהתוצרמספרים:שניבאמצעות

המשקףלנפש,והתמ"גבשנה,מייצרשהמשקכל,,מהסךאת

העוצמהאתמשקףהתמ"גבמדינה.הממוצעתהתייקרמתאת
משקףלנפשהתשיגואילומסוימת,מדינהשלהכוללתהכלכלית

מדינה.באותההפרטשלollonרמתאת

הצבאיתהעוצמהעלגסההערכהלקבלאפשרצורהבאותה

אבלשנים).לאורךהמצטבר(הכוללהביטחוןמתקציבהכוללת
צבאשלהמודרניזציהמידתאתלהעריךהיאשמטרתנומכיוון
להשתמשועדיףהכולןלתקציבלהתייחסמספיקזהאיןמסוים,
לאחרשנותההסכוםדהיינורכש+פיתוח),(ההתעצמותבתקציב

משכורות(הקייםלאחזקתהנדרשאתהכוללמהתקציבשמנהים

הכול,אחריוכו').הסד"כלתחזוקתאדם,לכוחאחרותוהוצאות

ששכנותינו(השלישיהעולםבצבאותאדםלכוחההוצאה

דולריים)במונחים(דומהאינהבדרך-כלל)אליומשתייכות

העצוםהפערברורה:לכךהסיבההמפותחות.במדינותלהוצאה

השלישי.לעולםהמפותחהעולםביןהחייםברמת

לעוצמהמדדינו

ולעת:
וגולית

כלכליתעוצמה
תמ"ג)(גולמימקומיתוצר

לנפשתמ"ג
החיים)רמת(

צבאיתעוצמה

הכוחלבנייןהתקציב

לחיילהכוחלבנייןהתקציב

לחייל)האשעוצמת(

העוצמהלהערכתגסכמדדלשמשאיפואיכולההתעצמותתקציב

החיילים,במספרהזההתקציבאתמחלקיםכאשרנתון.צבאשל

החיילשלהסגוליתעוצמתומהיגסההערכהלקבלאפשר

כלשלהאש"יכולת"מהידהייתהבודד,
ההתעצמותתקציבחיילה

צבאשלההתקדמותלמידתמדדאיפואהואחייללכלביחס

הגדול".המש"ק"אלהדרךבמעלהנתון

קוסובובמלחמתשהשתתפוהצבאותשלהעוצמהמדדי
ביחסלעילשהוצעוהעוצמהמדדיאתמתארתשלהלןהטבלה

במלחמתשהשתתפומהמדינותלאחדות
ובוסוק.'2

מדינה

ארה"ב

אוסטרליר

בריטניה

צרפת

גרמניה

יוון

ישראל

ההתעצמותתקציב
)85(השנתי

80
--.

נ.

!4

9.2

3.0

ההתן"תקציב
)1:5(לברייל
57
35""
63י,
39
27
11

ם15-2

לנוקשמ"ג(
)13(

32

11
י,

-

י3

22

ן4

18

יותר,אופחותנמצאות,וצרפתבריטניהכימלמדבטבלהעיון
מודרניצבאלעברהמתקדמותהמדינותבקבוצתארה"בעםיחד

אלף)60-40ה-גאאלעקרונותבהתאםבאשלמלחמההבנה
אירופהמדינותשרובבעודבשנה),חייללכלהתעצמותדולר

ליעדמתחתהרבהנמצאותיוון)באמצעותבטבלההמיוצגות(
מצויהגרמניהלחייל).התעצמותדולראלףמ-20פחות(זה

המתקדמותלמדינותהמפגרותהמדינותביןהדרךבאמצעעדיין
נשקמערכותמדיופחותחייליםמדי"יותר"להיש(באירופה

עדייןשהואלאופימתאימהזוחלוקהלעיל,כאמורמודרגזות).
הינמרג.'2כולל-האירופייםהצבאותמרביתשלטריטוריאלי

נועדסגוליתצבאיתלעוצמהשהצעתיהמדדאזהרה:הערת
כוח(נתוןצבאשלהמודרניזציהמידתעלכמותימושגלתת




