
הנה,הכיפוריםיוםאלחמת
נקודתרבות,מבחינות

הלחימהבתורתמפנה
ישראל.שלהביטחוןובתפיסת
בלבדאחדבהיבטמתרכזהמאמר

העיקריים,הלקחים-שלה
עשריםזו,ממלחמהלהפיקשניתן
הטכנולוגיבמישוראחריה,שנה

בלבד.
כמהלאחר(יובאוהללוהלקחים
ל'מעמדם"באשראזהרההערות

רמות.בשתיבכלל)לקחיםשל
ללקחיםאתייחסהראשונהברמה

הקרבלשדההנוגעיםישירים,
המטוסביןההתמודדות(באוויר
לוחמהקרקע-אוויר,טיליםלבין

ביםחכם),וחימושאלקטרונית
הטילים,ספינותעידןתחילת(
הטקטי)והמודיעיןבלילההלחימה
כוללקרקע-קרקע),טילים(ובעורף
הטכניהמודיעין(המודיעיןתחום

אחרהאנושי).הגורםומוגבלות
אתייחסיותר,גבוההברמהכך,

לממדהנוגעיםללקחים,
הקרב,בשדההאלקטרומגנטי

פלטפורמותשלהיחסילמשקל

שהןמערכות-הנשק,מוללוחמות
החימושלחשיבותעליהן,נושאות
המטרות,למודיעיןהחכם,

ללחימה,מערכות-העזרלחשיבות
השרידותגורםולחשיבות
השחיקה.יחסיבמשוואת

הערותבכמההמאמראתאסיים
גורםעלהמלחמה,עקרונותעל

ועלכמותמולאיכותעלהאדם,
שלהמיוחדתחשיבותה

הצבאיבהקשרהטכנולוגיה
ישראל.למדינתהמיוחד

פתיחההערותכמה

לקחיםהפקתעלואעשת:

ענייןהיאהעברממלחמותלקחיםהפקת

לוגייםבכשליםוכרוךמורכבמסובך,
העברמלחמותהכל,אחרימרובים.י

ואילו"הלקחים"היה,שכברלמהמתייחסות

להיותשעשוילמהלהתייחסאמורים
בעתיד.

לאבלתי-נמנע.בתהליךמדוברזאת,עם
שלנוהידעאת.ולהגדיללהתקדם,ניתן

אחר),תחוםבכלאוהמלחמותבתחום(
שהתבררמהכלאתבחשבוןשנביאמבלי
האפשריתהיחידההדרךלמעשה,כה.עדלנו

או,מטעויות;ללמודהיאהידעלהגדלת
העתיד)לגבי(השערותהעלאתדיוק,ליתר

מהעלבהתבססחלקן,שלפסילה)(וסילוק

שלהלוגיקהבנושאיודעים.כברשאנו
בכלל,הידיעההגדלתשלאולקחים,הפקת
ואיןםירחא,2במקומותבהרחבהעסקתי
לצורכילדרושמעברכאןבולעסוקבכוונתי

הזה.המאמר
ההיסטוריההקשרעלשנית:

אסורולכן,היסטורי,אירועהיאמלחמה
שבוהרחב,ההיסטורימההקשרלנתקה

מלחמתשלמעמיקניתוחמתרחשת.היא
היבטיםאפואלכלוליצטרךהכיפוריםיום

היבטיםכלכליים;היבטיםחברתיים,
-וכיריבגיאוגרפייםהיבטיםמדיניים,

הרחבובהקשרהפנימיהישראליבהקשר
העולםושלשכנותיהשלהמדינה,שליותר מג'יפ.ראש

ננ~מעדנות



בהקשרהמעגלהרחבתאך,הגדול.
הניתוח,אתמאודלסרבלעשויהההיסטורי

כך,משוםמדי.רביםמשתניםבוולערב
להקשריםהזהההיבטאתלצמצםבחרנו

שביןלקשרדהיינו,בלבד,הצבאיבמישור
מלחמות,כמהוביןהכיפוריםיוםמלחמת

:ולאחריהלפניהשהתרחשו
)1967(.הימיםששתמלחמתא.
)1972-1965(.ויטנאםמלחמתב.
)1970-1968(.ההתשהמלחמתג.
)1982(.הגלילשלוםמלחמתד.
)1991(.השנייההמפרץמלחמת1.

ולנרי"מלחמותכללתיזוברשימה

עיקראתבהןנטלושהאמריקניםומלחמות,
היאלכךהעיקריתהסיבההלחימה.עול

במסכתהקייםהחזק,ההדדיהמשוב
ארצות-וביןבינינוהמיוחדתהיחסים
צורתאתלנתקקשהלמשל,כך,הברית.
המפרץבמלחמתהאמריקניםשלהפעולה
ומלקחיהכיפוריםיוםמלחמתמלקחי
קשהמידהובאותההגליל.שלוםמלחמת
ואתהכיפוריםיוםמלחמתאתלהבין

בחשבוןלהביאמבליהגלילשלוםמלחמת
האווירי,בתחום(קודםשלמדנומהאת

מלחמתבצד(ויטנאםממלחמתלפחות)
המעורבותשלנו")."הימיםששת

לזכור,צריךויטנאם,במלחמתהאמריקנית
ששתמלחמתלפנישניםכמההתחילה
מלחמתלפנישנהכחציוהסתיימההימים,

חזקהזההסמויהקשרהכיפורים.יום
מאמרנו:שלהעיסוקבתחוםבמיוחד

הצבאית.הטכנולוגיהעלהמלחמההשפעת
לפיתוחקבוע-הזמןעלשלישית:
עלמלחמהשלבהשפעהעוסקיםכאשר

קבוע-הזמן,אתתמידלזכורצריךטכנולוגיה,

חדשה,טכנולוגיהלפיתוחהאופייני
ולהטמעתהלמערכת-נשקשתרגומה"

כלל,בדרךהוא,הזהקבוע-הזמןבצבא.
דלעילהמלחמותבטבלתעיוןשנה.'שו2כ-5

שינוייםליישםהיכולתכימיד,יראה
אפואמוגבלתמלחמותביןטכנולוגיים

ויטנאםמלחמתבסוףלמשל,כך,ביותר.
מדויקמונחהחימושבראשונההופיע

לייזר.טכנולוגייתעלהמבוססחמים),(
ירוקאוראזניתןבכךכינניח,אםאפילו

בעולםדומהנשקשלמאסיווילפיתוח
פיתוחלסייםהיהניתןלאכיברור,ואצלנו,

לפניבישראלבוולהצטיידכזה,נשקשל

ה-80.שנות

טכנולוגייםלקחים
הכיפוריםיוםממלחמת

הלקחיםכלשלחלקית,ואפילוושימה,
יוםממלחמתלהפיקשניתןהטכנולוגיים,
ואני(עב-כרסכרךלמלאעשויההכיפורים,

הנוגעיםכאלה,כרכיםוכמהכמהמכיר
כשמדובראפילוהכיפורים,יוםלמלחמת

יחסיתומצומצמיםמסוימיםבמגזריםרק
לקחיםבכמהלהלןאתרכזכך,משוםשלה).

אתממציםשאינםשלמרותמרכזיים,
ישירההשפעהלהםהיתהכולה,התמונה

בן-ישראל*יצחקד"רחשל

הלחימהתורתועלהפיתוחמאמציעל
אצלנו.גםוכמובןכולו,בעולם

האוחרבתחום
היההזהבתחוםביותרהבולטהמאפיין
האוויריהכוחשלהפעולהחופשהגבלת

בניגודנ"מ).(קרקע-אווירטיליםבאמצעות
הכוחשיחקשבהםימיה,4ששתלמלחמת
הטיליםהוכיחומרכזי,תפקידהאווירי
אתלכופף'ניתןכיקרקע-אוויר,הערביים

בבעיה,מדוברלמעשה,סוטמה".5כנף
במלחמתכברחריפותהבמלואשהתגלתה

הפתרוןההתשה.מלתמתובשלהיויטנאם
לוחמהעלהסתמכותהיהלבעיההאמריקני

בטילים,מאסיווישימושצד~אלקטרונית
אלקטרומגנטית,קרינהעלהמתבייתים

מאשלהימלטמנתעלהטיסהרוםוהעלאת
כבעייתיהתגלההזההפתרוןוימ).התותחים
מדוע,ההתשה.מלחמתבסוףכברעבורנו

כהלכהלטפלמוכניםהיינולאכך,אם
במלחמתקרקע-אווירהטיליםשלבאיום

רבות,סיבותלכךישהכיפורים?יום
ביריכו.6לוגיותתפיסתיות,פסיכולוגיות,

בזמןכילזכור,צריךאלה,לכלמעבראולם,
ויטנאםמלחמתסיוםביןשחלףהקצר,

יוםמלחמתוביןההתשה)ומלחמת(
פיתוחלהשליםהיהניתןלאהכיפורים,

בחילולהטמיעןחדשות,מערכות-נשקשל
הכרוךהזמן,קבועילארשיה.7האוויר
עשורכעבורשרקלכך,גרםכזה,במעשה

להביאהיהאפשרהגליל)שלוםבמלחמת(

3191-3991שואוין



למערכות-נשק,טכנולוגיותביטוילידי

ויטנאםמלחמתמלקחיכתוצאהשפותחו
הללוהמערכותההתשה.מלחמתומלקחי
עלהמתבייתיםלמשל,HARMטילים(
שלהמכ"םמערכותשפולטותהקרינה,
בצורההופעלוקרקע-אוויר)טיליםסוללות
ועל-ידיהאמריקניםעל-ידיהכללמןיוצאת

מלחמתאחרישנהעשריםבעלי-בריתם,
השנייה.המפרץבמלחמתויטנאם,

הכיפוריםיוםמלחמתנתנהבמקביל,
דחיפהויטנאם)למלחמתטבעיכהמשך(
אמצעיםשלגדולמגווןלפיתוחניכרת

חוסמים,ל'א):(אלקטרוניתללוחמה
טכניקותהטעיה,גופיהתרעה,מערכות
נל'א)(אלקטרוניתנגד-לוחמהואמצעים

במלחמתשהתגלתהאי-ההתאמה,וכדומה.
ללוחמההאמריקניהציודביןהכיפורים,יום

ויטנאם,מלחמתבזמןשפותח(אלקטרונית
קרקע-אווירטיליםסוללותלנטרלכדי
3(SA-2/בפועלהאיוםובין)טיליםסוללות

(SA-6לאפשרשנועדעצום,מאמץהולידה
ללוחמהבמערךמהיריםשינויים

מלחמהכדיתוךכיהובהר,אלקטרונית.
או(חדשיםאיומיםלהתגלותעשויים
שלחדשיםאלקטרונייםפרמטריםלפחות
לשנותצורךישולכן,מוכרים");"איומים

שלהמתאימיםהפרמטריםאתבמהירות
הדרישהאלקטרונית.ללוחמההציוד

גםחזקהאחיזהאפואלהקנתהלגמישות
אלקטרונית.ללוחמהבציוד

יוםמלחמתשלנוסףחשובמאפיין
בתחוםגםכמוהאוויריבתחום-הכיפורים

המונחההחימושהופעתהוא-הימי
במלחמתהופעתוראשיתשוב,המדויק.
הגשריםשלהמפורסמתבתקיפת(ויטנאם
לייזרפצצותהצליחושבהויטנאם,בצפון

נתקףלכןשקודםגשר,למוטטבודדות
הפצצה).גיחותבעשרותהצלחהללא

האווירחילהפעילהכיפוריםיוםבמלחמת
אווירימדויקמונחהחימושהישראלי
למשל),שרייק,טילים(אמריקניתמתוצרת
במערכות-יושמומכךשנלמדווהלקחים

בהצלחהשהופעלוישראל,מתוצרתנשק
הגליל.שלוםבמלחמתרבה

היםבתחום
יוםבמלחמתהושלמההימיבתחום

ניתןלההפתיחהשאותמהפכה,הכיפורים

שרבורג"),ל'ספינותקודםרבותשנים

באוקטוברהקרבבשדהבראשונהוהודגמה

בטילטובעהאילתכשהמשחתת1967

מצרית.סטל'לשירתהרוסי,סטיקס

המשחתותעידןלמעשה,תם,זובמלחמה

הטיליםספינותעידןוהחלהתיכון,במזרח

יחסית.והקטנותהמהירות

בלוחמההדגשעברטבעית,כך,עקב
אלמהפלטפורמותהתיכוןבמזרחהימית

האלקטרוניתהלוחמהאלמערכות-הנשק,

הדחיפהלגבילעילהאמורכלהטילים.ואל

הכיפוריםיוםמלחמתשנתנההעצומה,

נכוןהאווירית,האלקטרוניתללוחמה
האלקטרוניתהלוחמהבתחוםשבעתיים

חילשלשמערכות-הנשקלמרותהימית:

ביחסבטווח)(מנחיתותסבלוהישראליהים

היםחילותשהפעילוהסובייטיות,למערכות

אמצעיםשלנבונהשהפעלההריהערביים,

שיותרלכךהביאהאלקטרוניתללוחמה

ספינותעלשגורוים-ים,טיליםמחמישים
כולם.החטיאוהישראליות,הטילים

היבשהבתחום
רב-מורכב,הואהיבשהקרבטבעו,מעצם

ועוצמה,מאמציםריכוזעלומתבססחילי
האש,לגורםהתמרוןגורםביןנכוןבשילוב

בנקודותקריטיתמסהליצורשמטרתם

הטכנולוגייםהלקחיםרשימתהנכונות.

מאוד.ארוכהלהיותאפואעשויהביבשה

לקחיםבכמההמזלג,בקצהרקאגע,להלן

בלבד.

שהודגםכפי(הכיפוריםיוםלמלחמתעד

הימים)ששתבמלחמתביותרמרשיםבאופן

כוחהישראליהיבשהצבאלרשותעמד

מלחמתהאווירי.הכוחהוארב-עוצמה,אש
מלחמתכברולמעשה,(הכיפוריםיום

הכוחביכולתמשברנקודתמסמלתויטנאם)
האששלהסיועעללהסתמךהמשוריין
אתלבנותצורךנוצרמכךכלקחהאווירית.
עצמאיתלפעולההמשוריינותהאוגדות

מחדהטנקיםבמיגוןשיפורכולליותר,

לבקרת-אשבמערכותיהםושיפורגיסא,

משמעותישינויחלבמקביל,גיסא.מאידך

וזהלסיוע,המיועדהאווירי,הכוחבבניין

-תקיפהמסוקיעלויותריותרנסמך

אמנם,היתה,שלהםהבכורהשהופעת

הגלילשלוםובמלחמתויטנאם,במלחמת

הצדדיםבשניממששלתפקידלהםהיהכבר

הסורים).ואצלאצלנו(

ישהמשורייןלכוחכיהתברר,בנוסף,

טיליםעםבהתמודדותופשוטהלאבעיה
על-ידיהמוניותי"המופעליםמצו),(נגד-טנקים

לספקניתןזולבעיהחלקיפתרוןחמר.

המיגון,הגדלתעל-ידיהמסורתית:בדרך

לבעיה.מלאפתרוןזהאיןאך

התגלוהללו,ה"חדשים"ללקחיםבנוסף

גםזובמלחמהחוזקו)דיוק,ליתראו,(
מןהיטבומוכריםעתיקים""לקחים

מלחמתלמשל,כך,הצבאית.ההיסטוריה
שלערכואתשובחשפההכיפוריםיום

הקושיואתגיסא,מחדהקרקעיהמכשול

גיסא.מאידךגישור)יכולתכולל(בפריצתו

יכולההערבית)(הארטילריהכיהתגלה,

טווחלהכשהיה(מאודאפקטיוויתלהיות
מחדש,התגלהגדולות);וכמויותמתאים

היתרוןונחשףרובה-סער;חסרלחוגרכי

בלילההפעולהיכולתשמעניקההעצום,

החשיבותהודגמהשובדווקא).הסוריםשל(

ביןהנכוןהאיזוןושלהמשולב"הקרב"של

ברמת-העלהן(הכוחשלהשוניםהמרכיבים

אמצעי-הלחימה,סוגישלברמהוהן

לעתיםמשיגיםאלה,לצדאלהשבפעולתם

מהסכוםגדולשהואסי~רגטי,אפקט
לחוד).המרכיביםכלשלהאלגברי

החמור)(למחסורהנוגעיםהלקחים,גם
והםחדשים,אינםטקטי,במודיעין

מחדשמלחמהבכללמעשה,מתגלינר',"

הדמיוןשלהאינהרנטיהקושיעקבזאת(

ערפלאי-הוודאות,שבומצב,לתארהאנושי

והמוטההמוטעההמידעהחיכוך,הקרב,
מאפיליםאמיתי,לקרבהאופייניוה"רעטר'

אובזמן,המגיעהאמיתי,המידעuynl]על

כזה).מצבלתרגל

בלקחיםמדובראםגםכילהדגיש,חשוב
ההיסטוריהבספריכברהמצוייםעתיקינר',"

להםתהאכיבהחלט,ייתכןעדייןהצבאית,

זאת,הצבאית.הטכנולוגיהעלהשפעה

4*
טן
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במאההטכנולוגיתשההתפתחותמשום
העולםמלחמתמאזובמיוחד(האחרונה
מאפשרתשנה)כחמישיםלפניהשנייה,

חדשיםטכנולוגייםפתרונותלתתכיום
ישנונו"."לבעיות

ממששלמהפכהצפויהלמשל,כך,
גלאים,שלהפיתוחעקבהלילהבלוחמת
שיפותחים"התת-אדום,לתחוםהרגישים

כפי(ביוםכמוכמעטללוחמה,הלילהאת

השנייה).המפרץבמלחמתכברשהודגם

למרותהטקטי,המודיעיןבתחוםגם
ל'ערפלבעינןשיישארוהיסוד,בעיות

הכניסהעםמהפכהכברהחלההקרב"),
למעשה,לתצפית.מזלופיםשללשירות
יוצאפועלהיההללוהמזל'טיםפיתוח
והםהכיפורים,יוםמלחמתלקחישלישיר

שלוםבמלחמתכברמרכזיתפקידשיחקו
בעקבותאחריה.שניםכתשע-הגליל

ישראל),תוצרת(המזל"טיםהצלחת

המפרץ,במלחמתהאמריקניםשהפעילו
ממש.שלדרךפריצתהזהבתחוםצפויה
ימלאוהקרובותבשניםכילהעריך,ניתן

הקרבבשדהתפקידיםויותריותרמזל'טים
המודרני.

וטק"ק)(העורףהגנתבתחום

בכללמעשה,פגיעות,סבלהישראליהעורף

הפגיעותהיוכלל,בדרךישראל.מלחמות

משוםנפגעים.מעטעםיחסית,מתונות

כילנו,נדמהאותן.לשכוחנוטיםאנוכן,

הטיליםלשיגורועדהקוממיותמלחמתמאז
היולאהמפרץ,במלחמתקרקע-קרקע

אתשוכחיםאנוהיא.ולאבעורף;פגיעות

והצפוןעיראקי)מטוסבידי(נתניההפצצת
הפגזתואתמהאווירסוריים)מטוסיםבידי(

במלחמתירדנייס)בתותחים(תל-אביב

הטיליםפגיעותאתהימים,ששת
יוםבמלחמתהארץבצפוןקרקע-קרקע

וכו'.הכיפורים

במלחמתקרקע-קרקעהטיליםשיגור
מאלףישראלצפוןלעברהכיפוריםיום

בשדהלפגועכנראה,ניסו,הסוריםבמיוחד.
ופגעויזרעאל,בעמקהאווירחילשלתעופה

האופייני(הגדולהפיזורעקבזאת,במקום

האזרחיים,ביישוביםקרקע-קרקע)לטילים

חדלוהללוהתקיפותהשדה.אתהמקיפים
הישראליהאווירשחיללאחרלחלוטין

דמשק.בלבהסוריהמטכ"לאתהפציץ

נקודתאפואמהווההכיפוריםיוםמלחמת

הטיליםנושאאתללמודטובהמוצא
הערבילצדיתרונותיועלקרקע-קרקע

יחסית)חופשיותופגיעהשיגוראפשרות(

היחשפותנמוך,פגיעהדיוק(חסרונותיוועל

מאסיווי).!לגמול

המודיעיןבתחום

מלחמתשלביותרוהמרכזיהבולטהמאפיין
במתןהמודיעיניהכישלוןהואהכיפוריםיום

נכתבוהנושאעלהמלחמה.פרוץעלהתרעה
ברצוניאיןםיבר.9ומאמריםספריםכבר

נקודות,שתיהעלאתמלבדכאן,בולעסוק
כזכור,שהוא,(הזהבמאמרלענייננוהנוגעות
בלבד):טכנולוגיהקשרבעלילקחים

-הטכניהמודיעיןחשיבותעל1.
תחליףאיןכיהדגימה,המלחמה
האיומיםשלמעמיקהטכניתלהבנה
בידיהנמצאותמערכות-הנשק,ושל

סוללותביןהטכניההבדלהאויב.
התמודדושהאמריקניםSA-2,טילים
במלחמת-ואנחנובוויטנאם)עמן

ביןההתשה,ובמלחמתהימיםששת
מלחמתשלהי(SA~-3סוללות
מלחמת(SA-6סוללותוביןההתשה)

השפעהכבעלהתגלההכיפורים)יום
האווירית.הלוחמהעלמכריעה
שלמדולקח,מחדשכאןנלמדלמעשה,

העולםמלחמתכדיתוךהבריטיםכבר
חילשלהמוחלטהניצחוןן0.היינשה

רבה,במידהנבע,הישראליהים
לפניומפיתוחמדויקטכניממודיעין
ללחוםשנועדואמצעים,שלהמלחמה

נגדושהופעלובמערכות-הנשק,
להעיר,חשובהמלהמה.במהלך
טכניהמונח"מודיעיןכיהזה,בהקשר
ביותר,הרחבבמובנולהיתפסצריך

שלטכניים""פרמטריםרקלאהכולל
אתובעיקר,גם,אלאהאיום,

שניתןכךהקרב,בשדהמשמעותם

המעשיתהשפעתםאתלהעריךיהיה
סאגר).ערךעיינו(הלחימהעל

נראה,-האנושיהגורםמוגבלותעל2.
ההפתעהשלביותרהבולטההיבטכי

כיהוא,הכיפוריםביוםהמודיעינית
מכישלוןאלאמידע,ממיעוטנבעהלא

לפרש,מכישלוןדהיינו,בהבנתו.אנושי
לאשורו.המצבאתולהעריךלהבין,
הכישלוןאתלתלותנוטיםכלל,בדרך
חשיבה(פסיכולוגייםבגורמיםהזה

מנהיגים,שלדומיננטיותקבוצתית,
חשיבותאתומזניחיםוכוץאי-פתיחות
לכשלהקשוריםהלוגיים,הגורמים

בלוגיקהשימוש(בהערכה
מדוברכך,אוכךאינדוקטיווית).י,

כתמרורלשמשהיכולאנושי,בכשל
ב"טכנולוגיי'הרואיםלכלאזהרה

הטכנולוגיהתהאבעיה:לכלפתרון
דברשלבסופותהיה,כאשרמפותחת

אואותה,המפעילבאדם,תלויההיא
תלויהלמעשה,בו,בה.משתמש
איןכך,משוםהסופית.התוצאה

לפתוריכולההמודרניתהטכנולוגיה
המודרני.הקרבבשדההבעיותכלאת

?מובילזהכללאן
מצאתיהעצים,ביןהיעראתלאבדלאכדי

הטכנולוגיים,מהלקחיםכמהלקבץלנכון

מסכמות.כותרותכמהתחתלעיל,שפורטו

ניכרחלק-האלקטרומגנטיהממד

שללחדירהנוגעיםשתוארומהלקחים
תחוםלכלכמעטהמודרניתהאלקטרוניקה

כיפוף"למשל,כךהמודרני.הקרבבשדה

קרקע-אווירהטיליםעל-ידיהמטונר'כנף

שנתנווהתשובות,הכיפוריםיוםבמלחמת
ואמצעיםאלקטרוניתלוחמהלבעיה

הואהאלקטרוניקה.בשדהנופליםאחרים,
השתלטותהימית.הלוחמהלגביגםהדין

בשדהגדליםתחומיםעלהאלקטרוניקה
לוחמהקשר,מודיעין,(המודרניהקרב

כלוכמעטבקרהמכ"ם,אלקטרונית,
במקבילבאההמודרניות)מערכות-הנשק

בתחוםעצומהטכנולוגיתלהתפתחות

לקבועקשהכיאם(האלקטרוניהמזעור
הזהבמקרה

התרנגולת).ומיהביצהמי.
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אתדחפההכיפוריםיוםמלחמת
עיקריים:כיווניםלשניהאלקטרוניקה

האופטרוניקהתחוםהתגבשות1.

נפרדכתחוםאלקטרונית)אופטיקה(

ללחימההלילהאתלפתוחבמטרה

מודיעיןיספקלילהגלראייתאמצעים(

וכו'.לכוחותחזותיטקטי

וליכולתלגמישותהדרישותהחדרת2.

התחוםלתוךלשינוייםהתגובה
על-ידימזעור,על-ידי(האלקטרוני

על-ידיספרתיות,לטכנולוגיותמעבר

המוטמעיםבמחשבים,שימוש

וכיריב).במערכות,

מלחמת?מערכות-נשקאופלטפורמות,
במתןמפנהנקודתמהווההכיפוריםיום

מערכות-שלביצועיםושיפורלפיתוחדגש

עתירותפלטפורמותפיתוחחשבוןעלנשק

יותרפחותהובמידהבאוויר,לבים,ביצועים

הספינה,ביצועיאוהמטוס,ביצועיביבשה).

מאשרחשוביםפחותנעשולמשל,
אלקטרונית,ללוחמהמערכותשלהביצועים

גםנושאים.שהםהטילים,ושלהמכיםשל

עברפלטפורמות"שלביצועים"המונח

יותרכיוםמכווןוהואמסוימת,מטמורפוזה

ופחותהכלילשרידותהמכוונתליכולת,
גודלמהירות,כמו(יימכניים"לביצועיו

וכו').

מולסובייטיתטכנולוגיהעלהערה
בחשיבותןההכרה-מערביתטכנולוגיה

ביצועיפניעלמערכות-הנשקשלהמכרעת

להכרעתהיתר,ביןהביאה,הפלטפורמות,
הסובייטיתהטכנולוגיהביןהמרוץ

האחרונה.לטובתהמערביתלטכנולוגיה
מזעור,דורשהזהשהמעברמשוםזאת,

מתוחכמת,ואלקטרוניקהמהירמחשוב
מהותייתרוןישהללובתחומיםודווקא

המערבית.לטכנולוגיה

כיום,-החכםהחימושחרצבותעל

שנערכההשנייה,המפרץמלחמתלאתר
אאט,מצלמותבתיווךכולו,העולםלעיני
המהפכה,עלמליםלהכבירצורךאין

בשדההמדויקהמונחההחימוששהכניס
בהקשרהיתההכיפוריםיוםמלחמתהקרב.
מלחמתביןמעברונקודתמכריעשלבהזה

שלוםמלחמתלביןלה,שקדמהויטנאם,
שאחריה.המפרץומלתמתהגליל

בחשיבותוהגידול-למטרותמודיעין

והאפשרויות,גיסא,מחדהחכםהחימוששל

מאידךהמודרנית,הטכנולוגיהשפתחה
שלחדשבסוגחמורלמחסורגרמוגיסא,

לאוספוהיכולתולהגדלתמזה,מודיעין
מזה.למשל)לתצפית,מזל'טיםעל-ידי(

פעמיםמהווהלמטרותהמודיעיןלמעשה,

להפעלההקשורבכלבקבוקצוואררבות
כישלוןערךעיינו(חכםחימוששליעילה

קרקע-קרקעהטיליםמשגריתקיפת

הואלכן,המפרץ).במלחמתהעיראקיים
רבותשניםעודהמנציחהעיקרית,מגבלה

לשדהיותרכדומההמודרניהקרבשדהאת

ן2/-םירותפכל'מלחמתמאשרהנוכחיהקרב

האמור-מערכות-העזרחשיבותעל
לגביגםתקףהמטרותמודיעיןלגבילעיל

ללחימה.מערכות-עזרשליותררחבתחום

יותר,טכנולוגיה"נעשההקרבששדהככל

במערכות-עזריותרהלחימהתלויהכך

מודיעיןלאיסוףמערכותכמו-מסייעות

ללוחמהלתכנון,לשליטה,למטרות,
ביןנכוןאיזוןוכו'.לקשראלקטרונית,

בקרב,להצלחההכרחיהללוהמרכיבים
גדולהשתהיהסופית,לתוצאהלהביאועשוי

סיגרגיזם).(המרכיביםכלמסך

השחיקה)ויחסי(השרידותחשיבותעל

יוםממלחמתהמרכזייםהלקחיםאחד-

הנושאים,בכלהשניכחוטהעוברהכיפורים,

שלהמכרעתההשפעההואלעיל,שנדונו
זוהשפעההלחימה.צורתעלהשרידות

הישיר,האפקטמאשריותרהרבהגדולה

גםבהשמדתו:אוהכוח,בשימורהמתבטא
ביותר,קטניםלפגועשסיכוייהמערכת-נשק,

עלמכריעבאופןלעתים,להשפיע,עשויה

המלחמהעל-כךועקבהיריב,התנהגות

מהטיליםאחתכמאיתרקלמשל,כך,כולה.

מהטיליםאחוזיםכשלושהורק54-2/3

פגעוהכיפורים,יוםבמלחמתשגורו54-6,
אחוזיםורקהישראלי,האווירחילבמטוסי

המצרים,שירוסאגר,מהטיליםבודדים

זאת,למרותי3.ילארשיברק"םפגעו
טיליםשלהערביהמערךשלההשפעה

היתהשלנוהאווירחילעלקרקע-אוויר

הטילהשפעתלגביהדיןוהוא(מכרעת

המצרית).בחזיתשלנוהשריוןעלסאגר

בשחיקה,דווקאלאולמדודצריךזוהשפעה

סיכולבמידתאלאלכוחותינו,שנגרמה

כדיהערביים:הטיליםשהשיגוהמשימה,

נאלצנוהערביים,הטיליםמפגיעתלהימנע

שהפחיתהבצורה,הקרבבשדהלהתנהג

ביצועמידתואתכוחנויעילותאתמאוד

המשימה.

התמודדותרבה,במידההיא,מלחמה
לדימוייעובדות.ביןדווקאולאודימויים,בין

גדולמשקלרבות,פעמיםיש,השחיקה
שלהאובייקטיווי,הממשי,מגודלהיותר

השחיקהכיגם,התבררכך,השחיקה.

שהשפעתו(יותרטובמדדהנההמצטברת

שגורמתהשחיקה,מאשריותר)גדולה
על-ידיהנמדדת(מסוימתמערכת-נשק

מערכת-הנשק).שלהפגיעה/השמדהסיכויי

בסיכוייםרקלאתלויההמצטברתהשחיקה

גםאלאלפגוע,מסוימתמערכת-נשקשל

ובעיקרהלחימה,במשךהמערכות,במספר

אפואמשפיעהשחיקהקצבהשחיקה.בקצב

השחיקה,דימויידרך(האויבהחלטותעל

מההשפעהיותרלעתים,יוצר),שהוא
הכוח.שחיקתשלהישירה

סיכוםהערותכמה

המלחמהעקרונותעלואשית:

לכמהלחלוקהניתניםהמלחמהעקרונות
בטכנולוגיה,כללתלויאינושחלקןקבוצות,

במידהבהתלויוחלקןלעת,מעתהמשתנה

מרובה.במידהאופחותה,

העוסקיםהעקרונות,כיצפוי,למשל,כך,

הלוחם,שלהמוטיווציהכולל(באדם

תפקידהקרב,ערפלהאדם,רוחהשפעת

פניעלקבועיםיישארווכו'),המנהיגות

ועדטסוסוןמימיהשתנולאהםהזמן:
בטכנולוגיההעצוםהשינוילמרותימינו,

זאת,לעומתאחרים,עקרונותהצבאית.
רחא4,במקוםלשינויים.יותררגישים

המתבקשיםשינויים,כמהעלכברעמדתי

עקבהקלאסיים,המלחמהבעקרונות
אינםואיכותםהנשקכלישטיבהעובדה,

הלחימה,כדיתוךקבועיםלהישארחייבים

רבבפירוטהזהלנושאלהיכנסברצוניואין
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