
כעומקהים
ישראלשלהאסטרטגי

עקבמהוויםהשונותלחזיתותוהצבאיותהאזרחיותהתשתיותוקרבתאסטרטגיpnluשלחסרונו
החשוףיבשתי,חיללמעשההואתעופהבשדותהאווירחילשלתלותובבללישראל.בהגנתאנילס

להשקיעישראלשעלהיאהמסקנהבישראל.הקרקעייםהכוחותכלכמוולטיליםגרילהלהטרדות
לתקוףלהןמאפשריםכברחדשנייםטננולוגייםשפיתוחיםימיות,בפלטפורמותיותררביםמשאבים
החדשהאתגרזהוחדש"יםלחילחדשותמשימות"האויב.שלשטחובעומקמטרותרבבדיוק

לפתחנוהעומדוהמרתק

ציוד,מספןלראשיערי,ידידיהאלוףהים,חיללמפקדלהודותברצוני
ולמראיילוןועמיאלמוגזאבמיל)(לאלופיםבר-יוסף,אבריאלתא"ל
זאתעםהזה.בנושאולמחשבותיילידיעותייתרומתםעלפרידריךברוך

בלבד.עלייהיאהמאמרלתוכןהאחריות

אתבן-גוריון,דודהראשון,ראש-הממשלהעשהב-1953
50בתחופשהלקחהואייאמן:הבלתי

הביטחוןתפיסתאתלגבשמנתעליום)!(
שולחןעלהניחכשחזר,ישראל.של

ומדינה".צבא"שכותרתומסמךהממשלה

שלבשורהוממוקדקצרטיפוללאחר
היתרוןעלהשמירהכגון:חיונייםנושאים

והתעשיותהאקדמיהפיתוחהאיכותי,
צבאעלההתבססותהביטחוניות,

האווירחילופיתוחהאויבלשטחהלחימההעברתהמילואים,
לנושאקצרההערההקדישהמדינה,שלהאסטרטגיתכזרוע
ויתורישו".1היםחילאתלצמצםיש"הים:חיל

אולישהייתההזאת,השולייםהערת
לקיבעוןהשניםברבותהובילהלשעתה,יפה

העשוריםחמשתבמשךגורל.הרהמחשבתי
הביטחוןמערכתהתייחסהמאזשחלפו

תורהכאלבן-גוריוןשללעמדתוהישראלית
בהקצאתמוחלטתעדיפותוהעניקהמסיני

היבשהולחילותהאווירלחילהמשאבים
שבומצבנוצרכךהימי.הממדהזנחתתוך

באורחבישראלהמשאביםחלוקתסוטה
ברובהמקובלותמהפרופורציותניכר

שבקרבבעודמשמעותיים.ימייםגבולותלהןשישהמדינות
וכןובריטניה)צרפת,סין,רוסיה,ארה"ב,(המעצמות
מקובלמצריםאוטייוואןיוון,איטליה,כגוןאחרותבמדינות
ונתחהימיתהזרועלפיתוחמהמשאבים20%-30%להקצות

הנותריםהאחוזים50ואילוהאווירית,הזרועלפיתוחדומה
הימיתבזרועההשקעהבישראלהרי-הצבאלשארמוקצים

העצומותלהשקעותביחסבשישיםבטלה
אתהאוויר.ובחילהיבשהבחילות
אמריקני,גנרללבטאהיטיבהתוצאה
ומהיקףמאיכותוהתרשמותואתשסיכם
במיליםהישראליהיםחילשלכוחותיו
חבלרקמצוין,יםחיללכםיש"הבאות:
קיים".שאינו

בן-שלמאמרולאחרשנה50כיום,
ולהובילהישנותהדוגמותאתלנפץהזמןהגיעגוריון,

היסודמאבנישאחתמהפכה,-הביטחוןבתפיסתלמהפכה
היםאלמהאווירהכובדמרכזשלמסוימתהסטהתהיהשלה

לעומקהתיכוןהיםשלהמזרחיהאגןאתלהפוךבמטרה
ישראל.מדינתשלהאסטרטגי

יםחילשלבהחזקתוישראלהסתפקהלאחרונהעדאם
שלוהזעירותהטיליםוספינותשצוללותיוומדולדל,קטן

לאורךאבטחהושלהגנהשלבמשימותבעיקרלשמשנועדו
עליהיהיהואילךמכאןהריהשיט,ונתיביהארץחופי

זהלצורךיצוידאשרהתקפי,יםחילעללהתבסס
תקיפהובטכנולוגיותמתאימותימיותבפלטפורמות

ומדויקותגבוהותאשעוצמותלנפקלויאפשרואלהחדישות.
היבשה.בעומקההכרעהלטובת

מצויןיםחיללכםיש"

קיים",שאינוחבלרק

אמריקניגנרלאמר
הישראליםלעמיתיו

61ן



הגיאו-אסטרטגיהטיעון
מבנקמקצתשלעתידיתהעתקהלטובתהעיקרייםהטיעונים
1כתפיועלכיוםהמוטלהעצום,המשימות
שניים:הםהיםחילשללכיוונוהאוויר,

פיצוילהמציאהצורךכלומראסטרטגי,
אפשריהבלתיהגיאוגרפילמצבההולם
הטכנו-והטיעוןישראל;מדינתשל

שכיווניכךעלהמצביעאסטרטגי,
הצבאיותהטכנולוגיותשלההתפתחות

אתממילאמבשריםהמערביבעולם
בחלוקתמשמעותישינוישלתחילתו

מטוסיםביןהמסורתיתהתפקידים
לספינות.
הגיאו-אסטרטגית.בסוגיהאפתח

עללהתבססחייבתצה"לשלהכוחבניית
חזרהכברישראלגיאו-אסטרטגיתמבטשמנקודתההנחה,
ומדברבידינו,עדייןרמת-הגולןאומנם67.לגבולותבפועל
לרעהלהשתנותכמובן,העלולים,נתונים-מפורזעדייןסיני

הגדהשטחיבאחרונהחזרוזאתלעומתאך-בעתיד
בעליעויניםלכוחותכבסיסלשמשעזהורצועתהמערבית

אירעההזאתההתפתחותלבנון).דרוםכמו(מיליציוניאופי

היושאמוריםההסכמים,שלהשיטתיותההפרותבעקבות
הכיווןעלקל.מנשקיחרוגלאהפלשתינישהחימושלהבטיח
ניתןהקרובותבשניםהפלסטיניהכוחבנייתשלהאפשרי

סיפוןעלוהמרגמותהקטיושותמאותשלמתפיסתםללמוד
סיפוןעלונ"מנ"טהטיליםעשרותושלל"~ה"קארין

שנצטרךאפשרהזאת,המגמהתיבלםלאאםה"סנטוריני".
צבאמולובדרומההארץבמרכזלהיערךספורותשניםבתוך

אמצעיםשלדליליםבמערכיםמגובהשיהיהעממי,פלשתיני
קלה.ארטילריהושלנ"מ

היאהאחרון,בעשורשהואצהנוספת,מדאיגההתפתחות
קרקע-קרקעטיליבמאותערבמדינותשלהצטיידותן

הצפון-קוריאניוה"נו-דונג"הרוסיה"סקאד"ממשפחות

אותןבסיסעלמוגדלטווחבעלידגמיםשלופיתוחם
וטיליהעיראקייםה"אל-חוסיין"טיליכגוןמשפחות,
המוצביםהבליסטייםהטיליםמאותהאיראניים.ה"שיהאב"

יותרקטניםובמספריםובלוב,במצריםבסוריה,היוםכבר
ובאיראן,בעיראקמשופרים),סינייםטילים(בסעודיה
הישראלי.העורףעלממנו,להתעלםשאיןנוסף,איוםמהווים

יוםלמלחמתשקדמהבתקופהה-70,שנותבראשיתכבר
התורפהנקודתכילמסקנההמצריהמטכ"להגיעהכיפורים,
ביכולתהאסימטרייההיאישראלמולהערביםשלהעיקרית
ישראלשלהאווירחילבעודהעורף.בתשתיותהפגיעה
ברחביהעורפייםובמפקדותבבסיסיםלפגועלהאיפשר
חילהריבבסיסיו,המצריהאווירחילאתולשתקמצרים
ולשבשישראלשלבעומקהלפגועהיהיכוללאהמצריהאוויר

שדותהפצצתעל-ידיהישראליהאווירחילשלפעילותואת

האווירחילשלהמוחצתמעליונותונבעהדבר(שלו.התעופה
להציגהעדיפווקציניוסאדאתאולםהמצרי,זהעלהישראלי

מפציציםלהםלספקהסובייטיהסירובשליוצאכפועלזאת
המצריהמטכ"לאתהביאההזאתהאסימטרייהטווח).ארוכי

לצבאוצנועיםיעדיםמלכתחילהלהציב
יעדים-הכיפוריםיוםמלחמתלקראת

קרקערצועתשלמתפיסתהחרגושלא
תחוםבתוךשהייתהבסיני,מאודצרה

הסא"ם,סוללותשהעניקונ"מההגנה

הלעתל.2ממערבשנפרסו

יוצרותהאחרונותההתפתחויותאולם
מאפשרותשהןבכךחדשה,מציאות

מאזלראשונההערבים,לאסטרטגים
נחיתותםאתלעקוףלנסות1967,

באמצעיםשימושעל-ידיהאווירית
אלפלסטיניתגרילהמתקפת-האלההאמצעיםאחרים.
טיליםומטחיטווחארוכותרקטותהירוק,הקותוככי

לנסותיכולתלערביםמקנים-כהלכהמתוזמניםבליסטיים

יריבאימוניייאיויה'יהאחריטכם!השתחקםספינת
התינקבים)ך89ראוקטובר(

הישראליבעורףהחיוניותהצבאיותבתשתיותלפגוע
לעימות.'הראשוניםבשלבים

רקלישראלאסטרטגיעומקהיעדרשלהבעיהבקיצור,
להמשךביחסהנוקבותהשאלותמכאןומחריפה.הולכת

שפעולתאףשכןריוואה,4חילעלהבלעדיתההסתמכות
הריוממנו,האוויריבתווךמתבצעתמלחמהבעתהמטוסים

חילהזהבמובןיבשתיים.מבסיסיםמתבצעתשהפעלתם
לממדיםרגישוהואמובהק,יבשתיחילהואהישראליהאוויר

חילשלכנפיוועל

הגיאו-הטיעון:

צה"לשלהכוחבניית
עללהתבטםחייבת
מבטשמנקודתההנחה,

ישראלגיאו-אסטרטגית

בפועלחזרהכבר
וטלגבולות



ישראלשלאפשרייםהבלחיהקרקעיים

קרבתםאחר.יבשתיכוחכלכמובדיוק

לגבולותהצבאייםהתעופהשדותשל
נייחיםוהיותםהמדינהשלהחיצוניים

נגדםולנהללטווחםלאתרם,מאפשרות

באמצעיםשימושתוךשיבושמתקפת

גרילה,כוחותיחסית:פרימיטיביים,

טיליםאוטווחארוכתארטילריה

פשוטים.בליסטיים

באשרהדבריםפניהםשונים

אומנםימיות.פלטפורמותשללהפעלתן

ומצטיידותעוגנותוהצוללותהספינותגם

שבניגודאלאכלשהו,יבשתיבנמל

הביתלנמללחזורהחייביםלמטוסים,

מנתעלשעותכמהמדישלהםהיבשתי

והצוללותהספינותולתדלק,להתחמש

-מנמליהןשהפליגומרגע-מסוגלות

במשךמשימותיהןאתולבצעביםלשהות
הזדקקותאותלותללאושבועותימים

היבשתי.לממד

ישראלשאםהיאזהמכלהמסקנה

עללהגןמסוגלתלהיותלהמשיךחפצה

גםהאלההבעייתייםבתנאיםעצמה
להחריףהעלוליםתנאים-בעתיד

עתידייםמדינייםהסדריםבעקבות

בטווחיונמשךההולךהגידולובעקבות

יריביהשלהבליסטייםהטיליםשלובדיוקםהארטילריה

חדשניקונספטלעצמהליצורחייבתהיא-הפוטנציאליים

היםחילייצורהזההחדשניהקונספטעל-פיהים.חילשל

ויעניקאסטרטגיעומקשלמסוימתמידהישראללמדינת

זמנישיבושייווצרכאשרגםקונוונציונלי,אסטרטגיגיבוילה

-ומצטמצםהולךאשר-אפשריהבלתיהקרקעיבמרחב

מהלךשלחיוניותועלשעמדהראשוניםאחדהמדינה.של
ביטחון"בספרוטלישראלמיל')(אלוףהיההזהבכיווןמקיף

לאומי":

אינוהואאבלכמוהו,מאיןוחיוניחשובהאוויריהכוח"

הצבאיהאסטרטגיוהיסודההרתעהגורםלשמשעודיכול

אם-אסטרטגיעומקלהוותיכולהיםישראל...שלהבלעדי
היםחילעלומעמקיו.מרחביואתהמנצלמלחמהציקיים

הלש".5הביטחונימהעומקלחלקהיםאתלהפוךישראלשל

הטכנו-אסטרטגיהטיעון

ליצורניתןהאםאפשרי?בכללהואהזההחזוןהאםאולם
ענקיותימיותלפלטפורמותלהזדקקבליהתקפייםחיל

מטוסים?נושאותאוכבדותסיירותכגוןלהחריד,ויקרות
הדרמטיותהטכנולוגיותההתפתחויותחיובית.התשובה

הטיליםתחום-תחומיםבשלושההמערביבעולם

התוקפיםהמל"טיםתחוםהמדויקים,
הטווחארוכיהימייםהתותחיםותחום

שלהתקרבותואתממילאמבשרות-
התפקידיםבחלוקתכלל-עולמישינוי

דאוהים.האווירזרועותביןהקלאסית
שלבבנייתוהשניםרבתההזנחהעקא,
מכךוכתוצאהבישראלהימיהכוח

היםחילבוגרישליחסית,הקטן,משקלם
עודוהציבוריות,הביטחוניותבמערכות
המדינהשהנהגתלכךלגרוםעלולים
אתיחמיצוהביטחוןמערכתוצמרת

בשאלתרצינידיוןלעריכתההזדמנות
הטכנו-ההתפתחויותשלמשמעותן

האלה.בתחומיםהעכשוויותלוגיות
לגרוםעלולהכזאתהזדמנותהחמצת

בישראלהביטחוניתשהצמרתלכך
הדרמטיתהמשמעותאתלהפניםתאחר
האמוריםהחדשניים,לפיתוחיםהצפויה
השניםבמהלךהמערבבמדינותלהופיע

הקרובות.
האםבשאלה,לדוןעלינולמשל,כךי
ועודעודלרכושלהמשיךעלינו

שללביצועןיקרותאוויריותפלטפורמות
בשעהבההאויב,בעורףתקיפהמשימות
אלההמשימותאתלבצעשניתן

ובינוניותקטנותספינותבאמצעות
כמויותלשאתהמסוגלותטון),12,000-4,000שלספינות(

מדויקיםבליסטייםטיליםושלשיוטטילישלמשמעותיות
ק"מ,כ-2,000שללטווחיםבטומהוק"טילילדוגמא,להפליא.
כ-400שללטווחיםהימית)בגרסתוהאטקם""(הנטקם""

מהסוג(ק"מכ-120שללטווחים2"בלוקו"הרפוןק"מ
מארה"ב).לקבלבאחרונהביקשושהמצרים
מל"טיםבינוניותמספינותלהפעילניתןאםכן,עליתר

בחלקמאוישיםמטוסיםלהחליףשיוכלותוקפים,ומזל"טים
במטוסיםועודעודלהשקיעמדועמהמשימות,ניכר

נוספים?מאוישים
ארה"בשלמאמציהןבהצלחהשיוכתרוהסבירהובהנחה

שללטווחיםימייםתותחיםלפתחאחרותמדינותושל
הראוימןזהיהיהלאהאםקילומטרים,מאותושלעשרות
תשתיותתקיפתשלמהמשימותחלקכאלהלכליםלהעביר
האויב?שלהעומק

ביטחוןללימודיבמרכזבאחרונהשנערךמקיף,בכנס
ההתפתחויותנבחנובארה"ב,MITבאוניברסיטת
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