
ל~,
ושי יו",ן,ן11,]

בכרהואהסכטלוגיתההונאהשלייסודה
מערכותשל~lly@תמן"להקמנכהשהיא

מהפקחןשהטכנולוגיהנבלטכטלוגיות.

זהAIODהונאותליזוםהאפשרותגדלהר3
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מבוא
יסוד:שאלותשלושעללענותהיאזהמאמומטרת

טכנולוגית!הונאהמהי1.

מוצלחת!טכנולוגיתמהונאההצפוייםהרווחיםמהם2.

בהשגתה!הכרוכיםהקשייםמהם3.

מחייבתהצבאי,בתחוםובוודאיאנושית,פעילותכלכמעט

בתוכההכוללתהונאה,כלהאםכלשהי.בטכנולוגיהשימוש
תשובהטכנולוגית!הונאהבהכרחהיאטכנולוגייםמרכיבים
ההונאהמבצעיכלאתכמעטזוכותרתתחתתכלולחיובית

במכונתשימושהריאבסורד,עדזוגישהניקחאםהם.באשר
אותוהופךכלשהוהונאהמבצעשלהפקודהלכתיבתכתיבה

טכנולוגית.להונאה

סוגטכנולוגית:להונאהשלהלןההגדרהאתלאמךבחרתיאני

טכנולוגיות.מערכותשלמעוותתבהצגההעוסקתהונאה,של

המשוללתלמערכת,ויכולותתכונותייחוסלהיותעשויהעיוות
אינהשכללמערכתשלחשיפהלהיותעשויוהואאלה,תכונות

קיימת.

טנקים,מטוסים,כגון(טכנולוגייםפריטיםבמיקוםהעוסקתהונאה
בכוחהמצוייםהפריטיםבכמותוכדומה),מכ"םמכשיריטילים,
טכנולוגיים,בפריטיםהמצוידיםכוחותשלהתנועהבכיוונימסוים,

טקטית.אומערכתיתהונאהאםכיטכנולוגית,הונאהאינהוכדומה,

היאאלאעצמה,למעןקיימתאינההטכנולוגיתההונאהזאת,עם
למען-אחרותהונאהצורותעםבמשולבאולבדוהמופעל-אמצעי
בטיבה.טכנולוגיתבהכרחשאינהתכלית

לשמורנוטיםשהםהמדינהבביטחוןהעוסקיםגופיםשלדרכם

מבצעישלהצלחתםבפרט.ומיריביהםבכללמהציבורסודות

צבאיתפעילותמכליותרתלויההונאהנגדמבצעיםושלהונאה

שלמכוחותיואפילו-מוחלטבסודפרטיהםבשמירתאחרת
בתחוםהקייםהמידעמרביתכךמשוםהאלה.המבצעיםיוזם

שפירסמוהגופיםעל-ידילחלוטיןנשלטואופיוישן,הואזה

זהמידעשללאמינותובחשדנותלהתייחסשישמכאןאותו.

קרובשהמקרהככלומחריפההולכתזובעיהפרסומו.ולמטרות
לזמננו.יותר

הונאהשלתיאוריה
הונאהזיןמה

דומותאךבניסוח,מזוזוהנבדלותהגדרותמספרלהונאה
בהן:המוצגיםבעקרונות

טפלולעל-ידיהאויבאתלהטעותכדיהמכווניםהאמצעים1.
בצורהלהגיבאותולדחוףכדיכיזובןאועיוותןהראיות,
טובתו.נאתהנוגדת

תפיסותיהםאתלטפללההונאהמבצעמצדמכווןניסיון2.
עליהם.יחד-צדדיביתרוןלזכותבמגמהההונאהקורבנותשל

שונה:מעטבאופןההונאהאתהנדלהגדיראחרבמקום
שלתפיסותיהםאתלטפללההונאהיוזםמצדמכווןניסיון
בהתמודדותיתרוןלהשיגכדיההונאהיעדשלההחלטותמקבלי
נגדם.'

יתרוןלהשיגמנתעלהמציאותשלבמכווןמוטעיתהצגה3.
תודדומתהב.4

שינויעל-ידיהאויבלהטעייתהננקטיםהאמצעיםמכלול4.

מודיעיןקציו
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כדיונתוניםמידעסירוסאועיוותהדברים,שלדמותם

לטובתו.'בניגודלפעוללאלצו

לעשותהאויבהכוונתשלהאמנותהיאבמלחמההונאה5.

האסטרטגיתעמדתושתיחלשכךדבר,לעשותלאאודבר,

או
הטקטית.'

רושםאומידעלהטמיעשנועדווהאמצעיםהפעילותכלל6.
מגמתיים'

למחדלאולעשייהלהביאוכדיהקורבןאצל
ליוזם.'הרצויים

יוזםשלמכוונתבפעולהשמדוברמסכימיםההגדרותמנסחיכל

קורבןעללהשפיעמנתעלהמציאותאתהמעוותתההונאה,

הןקלים.נוסחבשינויידומותההגדרותכלכאןעדההונאה.

בהגדרההמסתפקיםישההונאה:הישגמוגדרשבובאופןנבדלות
שבכוונתםהמפרטיםישהאויב,פניעליתרוןלהשיגכדי-כללית

שמטרתההמצייניםוישהאויב,שלהמצבהערכתעללהשפיע
אתהמציינותההגדרותשליתרונןהאויב.פעולותעללהשפיע

ההונאהאתקושרותשהןבכךהואכמטרההאויבפעולות

מבהירותוכךההונאה,יוזםשלהמבצעיתהפעילותלמטרות

לו.הדרושההישגאתההונאהליוזםיותרטוב

לדעתי,אויב.כאלההונאהלקורבןמתייחסותההגדרותמרבית

בעליכלפיגםמופניתלהיותעשויהצבאיתהונאהטעות.זו

כך,ההונאה.ליוזםהרצויהבדרךלנהוגלהםלגרוםכדיברית

מצריםכלפיהסובייטיתההונאהלמשל,
הימים,ששתלמלחמתשהביאהב-1967,

בהישגיהםלהגזיםהאמריקניהניסיוןאו

המפרץבמלחמתה"פטריוט"טילישל
להתערבשלאישראלאתלשכמןכדיהשנייה

נגדבלחימה
עיראק.'

מההונאהזהצפוייםהרווחיםמהם
לגרוםהיאצבאיתהונאהכלשלמטרתה
ההונאה,ליוזםהרצויהבדרךשיפעללקורבן

המדינייםיעדיואתלהשיגעליושייקלכדי

כראוי.לקראתהלהתכונןממנולמנועכדימסוימתיכולת

היערכותואתלהחלישלקורבןלגרום-תורפהנקודתיצירת2.

לפגועיהיהשאפשרכדיהפעולהצירו/אוהפעולהיעדסביב

קלות.ביתרבו

שנקודתלחשובלקורבןלגרום-תורפהנקודתהסתרת3.

שיימנעכדילמעשה,קיימתאינהההונאהיוזםשלהתורפה

נגדה.מלפעול

לפעולהקורבןאתלשכנע-חוזקהנקודתמולמשיכה4.

הצלחתו.בסיכויישפוגעיםובאמצעיםבזמןבמקום,דווקא

זמן,(משאביםלבזבזלקורבןלגרום-משאביםבזבוז5.

אתלשפרכדיערךחסריהישגיםעלואספקה)ציודכוחות,
ההונאה.יוזםלטובתהכוחותיחסי

ההונאהיוזםשלקשייו
בכמהתלוייםהונאהמבצעשלההצלחהסיכויי

םימרוג:10

מטרותיוואתקיומואתלשמורישותיאום.ארגוןהגוייות,1.

הדברפירושאםאפילומוחלט,בסודההונאהמבצעשל
שלהעברהההונאה.יוזםשלאנשיואתגםלהוגותשיש

ומאורגנתמתואמתפעולהמחייבתהכיסויסיפורושלהמידע
העשוייםקטנים,פרטיםעשרותבחשבוןהלוקחתהיטב,

ממנו.מושפעיםלהיותאוהמבצעעללהשפיע

המידעעלהמידע.וזרימותאמינות2.

כדידיוומסוכןאמיתילהיראות

לקורבןלהגיעועליותגובה,לחייב

הכיסויסיפוריעלמקורות.ממספר

לתופעההאפשרככלדומיםלהיות
האמיתית.

כיסויסיפורלבנותישגמישות.3.

ולהתאיםלהשתנותהיכולגמיש,

שאחדיםלאירועים,עצמואת

כאלה-מראשנחזולאאולימהם
ההונאהל"מכירת"לתרוםהעשויים
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קיימתאינההטכנולוגיתההונאה

אמצעיהיאאלאעצמה,למען

צורותעםבמשולבאולבדוהמופעל

אחרותהונאה
ק----ןו7-

כמהליוזםלהביאמסוגלתמוצלחתהונאההמבצעיים.ו/או
הקורבן:חשבוןעלבסיסייםרווחים

אתלפעול;הכוונהעצםאתמהקורבןלהסתיר-הפתעה1.
מהקורבןלהסתירמיקומה.ואתמועדהאתהפעולה,אופי

ושישההונאה,אתלחשוףהעלוליםכאלהאולקורבן,

הקורבן.בראייתלהפריכם

מהןמראשיודעיםכאשרהקורבן.שלמוקדמותנטיות4.

הקשורותשונותבסוגיותהקורבןשלוציפיותיוהנחותיו

פ



מסוגלתשתהיהה)יפ0לבנותהגיסגיםשלבצורךהסבירוקרס0יב"ה"שלהרדודהשוקעאת
דורשתהונאהשליסודיתהכנההיחמה.מיבידי5.הסיקוlNbDהבלטי,היםלביןהצפונישביםקילסל(בי,הסהברתקיל,תעלתדרךלעבור

האסטרטגיתהיוזמהנתונהשבידיוהצדלכןיב.ש,הבלטיהיםלזירתשועדתזושאוגי'ההבריטי,הסיהסודיעיןשלהאסטרטגייםהתעריכים
4

מבצעיאתיותרטובלהכיןכללבדרךמסוגל
למהלכילהגיבנאלץהשניהצדשלו.ההונאהי

מבצעילהכיןזמןפחותבידיוישולכןהיוזם,
טובפחותסיכויהמגיבשלצדמכאןהונאה.
שלו.ההונאהבמבצעילהצליח

לחלופותהקולבןשלהצפויההמבצעיתתגובתו6.

איזהלדעתכדיהונאה."סיפורישלהשונות
שיגיבכדילקורבןלמכור""כדאיהונאהסיפור
מראשלהעריךחשובההונאה,יוזםשרוצהכפי
סיפור.לכלהצפויההתגובהאת
הקשיםגםאךביותר,החשוביםההצלחהגורמי
המידע),ואימותאמינות(השניהםליישום,ביותר
והשישיהקורבן),שלהמוקדמותנטיותיו(הרביעי
הראשוניםשניןברוקה(.12שלהצפויהתגובתו(
כוונותיועלמאודטובהבאיכותמודיעיןמחייבים

וכןשלוהמודיעיניהאיסוףמערךועלהקורבןשל

במידעולהזינושלוהאיסוףמערךעללהשתלטיכולתביסמרק""הסערנהאיניית

יותר,עודקשההאחרוןבכך.שיחושמבליכוזב

מספיק.אינואךהכרחי,תנאיאומנםהואאיכותישמודיעיןכיווןאמיןייראהאשרכיסוי,סיפורלבנותיותרקלההונאה,ליעדי

כדיהקורבןשלהמגירהתוכניותאתלהכירההונאהיוזםעלזאת,עםאותו.לולמכור""יותרקלושבוודאיהקורבן,בעיני

מצאאםגםהשונים.למצביםהצפויותתגובותיועללעמודציפיותיו,ואתהמוקדמותהנחותיואתלקורבןלשנותאפשר

שהקורבןמובטחזהאיןלצרכיו,המתאימהכזאת,מגירהתוכניתסמךעלטועניםפסיכולוגיםנכונה.בצורהזאתעושיםאם
מחדשהערכהלבצעמידהבאותהיכולהואלפיה.יפעלאכןהנחותיועל-פילפעולהאדםנוטהמצביםבשניכימחקרים,

חדשה.חתוכניתולתכנןהמצבשלכאשראליו:המגיעהמידעמולאותןלבחוןבליהמוקדמות
מגירה"תוכנית"מצאלאאם

התגובהמהלבדוקההונאהיוזםעלהקורבן,אצלמתאימהנראהשלאמשוםבהקדם,להחליטנדרשאינוההחלטותמקבל
אומנםההונאהיוזםהקורבן.שלחשדואתלעוררבליהצפויהמחדשהערכהבביצועצורךרואהאינוולכןבאופק,ממשיאיום

בכלנתקלתזוהערכהאךהתגובה,בהערכתלהסתפקיכוללבצעזמןלוואיןמאוד,לחוץהמצבכאשרומנגד,הנחותיו,של

שאינהמודיעיניתתחזיתכלהמלוויםוהסיכוניםהקשייםשלמצב-הבינייםמצבההחלטה.קבלתלפנימחדשהערכה

ב-1940.בחבששאירעכפי-מידעעלמבוססתלבצעזמןישעדייןאךהחלטה,לקבלצורךיששבודריכות,

נטיותיואתלשנותלנסותביותרהמתאיםהוא-מחדשהערכה

במאהטכנולוגיותהונאותהקורבן.שלהמוקדמות
ה-20

שהתנהלוטכנולוגיתהונאהשלאחדיםמבצעיםיוצגולהלן

לבחינתאמפירינתוניםבסיסלבנייתישמשוואלהה-20,במאה

נאלצתיזהבתחוםהפרסומיםמיעוטבשלהכללית.התיאוריה

שפורסמההמידעלכמותבהתאםדוגמאותלבחורפעםלא:)::%: ייעירייה"""ייננך::ע:יג;"יקי:,-"יע4"ףה4'נ4מיעיו'א"
)2937-2936(ביסמרק""שלutwN1nהתשין

שצייץהאריה-בילמרק""המערכהאונייתגרמניה:

ךן
'.

ששקלהביסמרק","המערכהאונייתבגרמניהנבנתה1936בקלש

'שן
,'ן,

הפרההייתהגדולכהבמשקלאונייהבנייתטונות.41,700',

גנך::::::::י'ךנךך:(11ylwa:::י-,=זש14444שש%5,-
מהחלטתנבעהאונייהשלהנוסףהמשקלטונות.אלףמ-35גדול1941במאישהופיעהכפיביסמרק""



שללשריוןיחסית-במיוחדעבהשריוןלהלהעניקהגרמנים
יותר.וחזקיםגדוליםומנועים-בעולםאחרותמערכהאוניות
אוניותלעומתובמיגוןבאשעדיפותל"ביסמרק"העניקזהשילוב

במהירותועדיפותבשעה),קשר30בערך(במהירותןלהמקבילות
ישנותכולןשהיומשלה,גדולהאשעוצמתבעלותספינותלעומת
למסורמחויביםהגרמניםהיורשמיבאופןהנממ.'1יותרהרבה
מידותואתהמשקלאת-לבריטיםהספינהשלנתוניהאת

ההסכםהפרתאתלהסתירכדיאולםוהשוקע.הרוחבהאורך,
האונייהמשקלכידיווחוהםכוזבים.נתוניםהגרמניםמסרו
פחותקצתעלעומדשלההשוקעוכיבלבד,טונותאלף35הוא
מטרים.10.35האונייהשלהשוקעהיהכשבפועלמטרים,מ-8
להסתיר.הגרמניםיכלולאוהרוחבהאורךנתוניאת

ממדיהשכןבהונאה,שמדוברחשדהבריטיהימיהמודיעין
אלף35שלבמשקלאונייהעבורמדיגדוליםהיולעיןהנראים
הנתוניםאתהבריטיםקיבלוראיותבהעדראולםבלבד.טונות
הסבירוהאונייהשלהמוגדלרוחבהואתהגרמנים,להםשמסרו
הרדודהשוקעאתשלה.הרדודהשוקעלאוראותהלייצבבצורך
לעבורמסוגלתשתהיהספינהלבנותהגרמניםשלבצורךהסבירו

היםלביןהצפונישביםקילנמלביןהמחברתקיל,תעלתדרך
המודיעיןשלהאסטרטגייםהמעריכיםהסיקומכאןהבלטי.
מיועדתזושאונייההבריטי,הימי

הוסיפוהםהבלטי.היםלזירת
הכשתיהיותר:רחבהמסקנהוהסיקו

לעברמכוונותגרמניהשלהצבאיות
מערבה.נגדולאאירופהמזרח

באשרסותרותגרסאותקיימות
אתהבריטיםגילושבולמועד

גילואחדמקורעל-פיהתרמית.
חודשיםמספררקהבריטיםזאת
להביסהצליחהשה"ביסמרק"לאחר

הפארמספינותשתייםבו-זמנית
הקרבסיירת-הבריטיהצישל

משקלה:(שהוטבעההוד""הישנה
ויילס"אוףפרינס"החדישההמערכהוספינתטונות)42,500

זהקרבמתחקורטונות).אלף38משקלה:(קשותשניזוקה
למסקנההבריטיםהגיעומכןשלאחרבחודשיםנוספיםוקרבות
שחשבו.ממהגדוליםה"ביסמרק"שממדי
התרמיתאתגילההבריטיהימישהמודיעיןאחר,מקורטועןמנגד
להודיעבמקוםאולםהשנייה.העולםמלחמתפרוץלפנירבזמן
שבעקבותמחששבסוד,המידעאתלשמורהוחלטבפומביכךעל

בריטית,בתעמולהשמדוברלטעוןהגרמניםימהרופרסומו
גרסהנכונהאכןאםחימוש.במרוץלפתוחלהםלאפשרשנועדה

נשכחהואכיעדקפדנית,כהבחשאיותנשמרשהמידעהריזו,
מפקדיבידיהיהלאזהמידעפניםכלעלהמלחמה.פרוץעם
ההנחהבסיסעלה"ביסמרק"הטבעתאתשתיכננוהבריטי,הצי

ויילס"אוףהפרינס"ושלה"הוד"שלהמשולבשלכוחהשגויה,
מכרעת.עליונותיש

ל-'Jayמ-'Geeמנווטיםהמפציציםבויטגיה:
מפציציהם.לניווטחדשעזרבפיתוחהבריטיםעסקוב-1941
מתחנותששודרורדיוגליעלוהתבססהGee,כונתההמערכת
ביחסהמטוסמקוםאתחישבבמטוסמקלטבבריטניה.שידור

הופל1941באוגוסטליעד.הצוותאתכיווןוכךהשידורלתחנות
הניסיוני.במקלטמצוידשהיהבריטימטוסגרמניהאדמתעל
במסגרתלשמשנועדשהמכשירלפניאחדיםחודשיםקרהזה

המערכתבהצלחתהותנתהשהצלחתוחשוב,הפצצהמבצע
שלוההונאהיחידתעלהבריטיהפיקודהטיללכןהחדשה.
אמצעי-נגד.יפתחושלאכדימהמכשיר,להתעלםלגרמניםלגרום

עקרונותאתלהסוותסעיפים:שניכללהשפותחהההונאהתוכנית
מערכתלגרמניםולהציעGee,מערכתשלהאמיתייםהפעולה
משאביהם.ואתליבםתשומתאתשתמשוךחלופית
הקטלוגיהסימוןהחלפתהבאות:הפעולותנכללוההסוואהבסעיף

ן/5331-ל30007(,דגםמקלטקרי,(א=0003-מהמכשירשל

הסימוניםסדרתאתשתאם1335(,דגםמשדר/מקלטיקרי,
שלהסינכרוןתרגוליהפסקתרגיל,קשרציודשלהקטלוגיים

הפעלתןעלשיוחלטעדבבריטניה,הפרוסותהשידורתחנות
כדיהשידורבתחנותדמהמכ"םאנטנותבנייתהמבצעית,

המערכתשלהאנטנותאתלהסוות

אתלהעתיקהבריטיםשבכוונהבמטיה,בשליטהשהיונפולים,סומיםדרךמידעהועברלגרמנים
אלקטה-סגגטיתקרןעלnool)Dשהייתהtb"~DIAAהמפשעיםשלהניווטשיטת

שהיפוייונקרס""בצילום:עת.באותההגרמניהאווירחילבשירותשהיהבייתרוהטובהמהירהגרמניהמפציץתל-88ונקרס
בריטניה".עלהקרב"במהלךאנגליהבדרום

הבאות:הפעולותנכללוהמזויפתהחלופההצגתשלבסעיף
בשליטהשהיוכפולים,סוכניםדרךמידעלגרמניםהועבר

שלהניווטשיטתאתלהעתיקהבריטיםשבכוונתבריטית,
אלקטרו-מגנטית.קרןעלמבוססתשהייתההגרמניים,המפציצים

366(עלמידעהגרמניםיקבלושאםכדיJay,כונתההמערכת
תאםהכינויהמקור.שלבהבנהלטעותזאתייחסוהםהאמיתי,

שכןהגרמנית,המערכתאתלהעתיקלכאורההכוונהאתגם
בבריטניהמקובלשהיהבכינויהראשונההאותהיא7האות

ניסואכןלכןקודםאחדיםשחודשיםכיווןץ[ו70.-לגרמנים
אתההונאהיחידתלקחההגרמנית,המערכתאתהבריטים
האנגליהחוףלאורךמחדשאותהוהקימההניסיוניתהמערכת
אמיתיות,הפצצותבמהלךהופעלהזומערכתגרמניה.בכיוון
השידוריםאתלנצלשיוכלונמסרהבריטייםהמטוסיםולצוותי
לניווטיהםאמתכעזר
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החדשההניווטשיטתעלעלוהגרמניםהצליח.ההונאהמבצע

ונדרשוהמבצעית,הפעלתהתחילתלאחרחודשיםמספררק

כדילחסוםאמצעי-נגדלפתחשהצליחועדחודשיםמספרעודלהם

השידורים.את

אתלהסיטסהגרסנ!מלב"עלד'
עלהבריטהlhll'Tצמנההגפ"מ

ארבצמגה,!לונדוןבסרכזשנפלופצצותשלהסדיקהנפילהסקס
ל!נד!ןבדרםשפגעופצצתלפינקבעההר0ץמשהנפילהשעג

בוערתזלינתןהאם-קשתרובהמבצעבריטניה:
עלנפלווימסוגהראשונותהגרמניותהמעופפותהפצצות
שלבמפגשהוחלטביוניב-194418.ביוני13-12בלילבריטניה

באשרהגרמניםאתלהוגותלנסותשלאהבריטיהמודיעיןצמרת

נקבעכך-הנזקיםעלדיווחיםה-וע:שלהתקיפותלתוצאות
הבריטיהציבורתגובתואתהפרטים,צמצוםתוךמדויקיםיהיו-

גרמניה.עריעלההפצצותהגברתבאמצעותנקמהכדורשיציגו

הכפולהסוכןדיווחיוםבאותו
כיהגרמנילמפעילוובראג""'1

פחותכ-10%-לונדוןבמרחבפוגעותו,1-המפצצות17%רק

האמיתי.מהנתון

נקודתאתהבריטיהמודיעיןחישבהתקפותימיעשרהלאחר
שהיאומצאהגרמניותהפצצותשלנפ"ם)(המרכזיתהפגיעה

כךבבתים,יחסיתדלילשהואבאיזורלונדון,בדרוםנמצאת

שהתעוררהמרכזיהחששנזקים.גרמולאמהפצצותשרבות
כ-5אותוויסיטוהנפ"םאתהםגםיאתרושהגרמניםהיה

במקביללונדון.שלהצפוףהמרכזלתוךצפונה,קילומטרים

עלהדיווחיםאתלצמצםשהניסיוןלמסקנההבריטיםהגיעו

ההולכותהדרישותעקבלהימשךיכולאינוהפגיעותתוצאות

יותר.מפורטמידעלמסורמסוכניוהגרמניהמודיעיןשלוגוברות

מידעלהעבירלהתחילהכפוליםלסוכניםאושרשכך,כיוון

נפילותריכוזיעללפעמים,או,בודדיםמקריםעליותרמדויק

להסיטמהגרמניםלמנועכדיהפגיעה.ושעתהפגיעהמקוםלפי

המדויקהנפילהמקוםעלהבריטיםדיווחוצפונההנפ"סאת

הנפילהשעתאךובצפונה,לונדוןבמרכזשנפלופצצותשל

לונדון.עלה"בליץ"באהלךלשגרךשהטךשראה
א!ט!בוסל%שאלי!סכלנייצרההבר-A~ylyפצצה

נוצרזובצורהלונדון.בדרוםשפגעופצצותלפינקבעהשנמסרה

מכפיצפונהיותרהואשלהםשהנפ"םהרושםהגרמניםאצל

באמת."שהיה
אתלהסיטלגרמניםלגרוםהצעהגםהועלתה

פחותלאהיואלהשאזוריםמאחראךדרומה,יותרהנפ"ם

להםשאיןבממשלההוחלטהמקורי,בנפ"םמאשרצפופים

לא.ומיייפגעמילהחליטהמוסריתהזכות
מידע,להעבירמסוכניהםהגרמניםתביעותורבוהלכובינתיים

תיחשף.לאשהונאתםכדילצמצמןדרךחיפשוהבריטיםכיעד

שאסף,בעתגארבויי,"שללכידתוביוםעל-ידיזאתעשוהם

גארבושוחררכךאחדהפגיעה.מאתריאחדעלמידעכביכול,

החשדניתאךמרגל,היותואתחשפולאשאומנםלגרמניםודיווח

מסתכןשאלותששואלמיכלכיעדרבה,כההפגיעהבאזורי

ולסוכניםלולהורותהגרמניםהעדיפומכךכתוצאהבמעצר.

ולהתרכזבנושאהתעסקותםאתלצמצםבכךשעסקוהאחרים
שנחתוהבריתכוחותעלמידעאיסוף-העיקריתבמשימתם

בצרפת.

אלהע2-ה.טיליאתלשגרהגרמניםהחלו1944אוקטוברבסוף

לאהוחלטהפעםגםממזרח.ללונדוןוהגיעומהולנדשוגרו

חושדהמארדהבריטיההיסטוריוןאבלהנטים,להסטתלפעול

בנקודותשעיוןכיווןעצמו,דעתעלזאתעשהכלשהושגורם
הנפ"םשלהדרגתיתהסטהמראההיריתקופתלאורךהנפילה

מזרחה."



ליכולהההלזייןשיגורביןקישבחרושצ'וב
גרענינשקלשגרבריה-המועצותשל

המזהמתהעבירותמצת-עוברלאעובר,בריטניה:
במגננההבריטיהצבאנערךממושכת,נסיגהבתום1942,בקיץ

שרדפוהגרמניים,הכוחותשבמצרים.קטרהשקעאל-עלמיין-בקו
נאלצושבלוב,בע'זאלהשלהםהקודםההגנהמקוהבריטיםאחרי

שנתפסלמההתכוננוהצדדיםשנימחדש.להתארגנותלעצור

לגרמניםכיהעריכוהבריטיםבמצרים.השליטהעלהמכריעכקרב

צירימספרדרךבכלוכיעיקריות,אפשריותפעולהדרכישתי

הבריטיתהשמיניתהארמייהשלהמטהראשאפשריים.התקדמות

בציריםלתקוףהגרמניםאתלשכנעשנועדהונאה,מבצעיזם

מנסיב,רג'יל-דירשקעבמרחבקריהבריטים,על-ידיהמועדפים

הכוחותתנועתכיידעוהבריטיםוטובענית.חוליתהקרקעשם
אותםתחשוףרב,דלקתצרוךאיטית,תהיהזהבשטחהגרמניים

הגרמנייםהמאמציםלאיתוריותררבזמןותותירלאשיותררבזמן

בהתאם.העתודותולהפעלת

עונהמהםאחדשרקמרכיבים,מספרכללההונאהמבצע
עבירותמפתשלהעברתהטכנולוגית:הונאהשללקריטריונים

אפריקהצפוןשלהבריטיותהעבירותמפותהגרמנים.לידימזויפת

סוגים:לארבעההקרקעאתסיווגוהןמאוד.למדויקותנחשבו

במגבלותעבירשטחלתנועה,קשהשטחעבירים,בלתימתלולים

שהגרמנים,גילההבריטיהמודיעיןמגבלות.ללאעבירושטח

להשתמשנוהגיםמשלהם,מהימנותעבירותמפותבידיהםהיושלא

שלהמטהראששלל.לידיהםשנפלובריטיותעבירותבמפות
שבהמזויפת,עבירותמפתלייצראיפואהורההשמיניתהארמייה

קשיםכשטחיםג'בלהחמימאת-במרחבהעביריםהשטחיםסומנו

מנסיברג'יל-דירשקעמרחבשלהקשההשטחאתואילולתנועה,

השארתהעל-ידיבוצעהלגרמניםהמפההעברתלתנועה.נוחכשטח
ההפקרלשטחסמוךמוקשעלבמכווןשהועלתהנטושה,בשריונית

לילהוסיורלמחרת,המפהאתמצאגרמניסיורהצבאות.שבין

המפה.נלקחהשאכןוידאבריטי

שיתקוף,הבריטיםרצושבהבגזרהרומלתקףאכןדברשלבסופו

העבירותמפתבגללזאתעשההואאםדעותחילוקיישאך

אחרות.ונסיבותבגללאוהמזויפת

גרעינךהתאהברית-המועצות:
ובאמצעיםהגרעיניהנשקסוגיבכלארצות-הבריתשלעליונותה

לנקוטלברית-המועצותגרמההו-60ה-50שנותבמהלךלשיגורו
לרעתה.בבירורשנטוהכוחותיחסיאתלאזןכדיהונאהאמצעי

בארצות-הבריתלפגועהסובייטיםיכלוה-60שנותאמצעעד

טילבידיהםהיהלאשכןטווח,ארוכימפציציםבאמצעותרק

בברית-המועצות.שיגורמאתרהבריתלארצות-להגיעהמסוגל

גרעינייםטיליםמתחומםלשגריכלוהאמריקניםזאתלעומת

ואיכותיתכמותיתמעליונותנהנווגםברית-המועצות,לעבר

הראשוןבניסיונםנכשלוהסובייטיםהגרעיניים.המפציציםבתחום

י'.(6-55)בין-יבשתיטיללפתח
הסובייטיםהודיעוזאתלמרות

בכללפגועהמסוגלטילשללשירותכניסתועל1957באוגוסט

ברית-המועצותשיגרהבאוקטובר,חודשיים,כעבורבעולם.מקום

הלווייןשיגורביןקישרחרושצ'ובהראשון.ה"ספוטניק"לווייןאת

לשגרברית-המועצותשלליכולתה

בנאוםזאתעשההואגרעיני.נשק

הלוויין,שיגוראחריקצרזמןשנשא

בידינונמצאיםכעת"הכריז:ושבו

טיליםזקוקים:אנושלהםהטיליםכל

בינונילטווחטיליםטווח,ארוכי

קצר".לטווחוטילים

האמריקניםהחלוה-60שנותבראשית

שאמורטילים,נגדהגנהמערךלתכנן
הקצריםההגעהנתיביאתלחסוםהיה

המשוגריםטיליםשלהאפשרייםביותר
הקוטבמעלדהיינו-המועצותמם-ית-
התרעהמערכתכללזהמערךהצפוני.
Zeusאמס-מדגםטיליםנגדוטילים

חששוהסובייטיםו-~Sprintאמס-.
להעריךשובעלוליםשהאמריקנים

גרעיניתבמלחמהלנצחביכולתםכי
ייחוסעל-ידיאיפואהגיבוהםחשופה.עדייןהמועצותשברית-

המועצות:לברית-חדשותיכולותשתי
בהצלחהניסוכיהסובייטיםהכריזו1961אוקטוברבתחילת

שזוהובנייה,בעבודותפתחוואףמתוצרתם,טיליםנגדטיל
ושלהתרעהמערךשלכמתקניםהאמריקניהמודיעיןעל-ידי
בידיהםשישהסובייטיםפירסמו1962במארסטילים.נגדטילים

היהמסוגללטענתםואשרהעולמי",הטיל"שכונהחדש,טיל

הואדהיינושהוא,נתיבמכלהארץבכדור-נקודהלכללהגיע
באמצעותהמוצע.האמריקניההגנהמערךאתלעקוףהיהיכול

שמערךהאמריקניםאתלשכנעהסובייטיםקיווזופשוטההונאה

להימנעועדיףערך,כלחסרהואלבנותשבכוונתםההגנה

לסובייטים,חיוניהיההאמריקניההגנהמערךנטרולמהקמתו.

בעליהיועתבאותהפיתחושהםהבליסטייםשהטיליםכיוון

קצריםנתיביםבאותםלטוסתוכננוואכןיחסית,קצר,טווח

לחסום.האמריקניםהתכוונושאותםהצפוני,הקוטבמעל

ו"הטילטיליםנגדהטילהוצגו1963,בנובמברוחצי,שנהכעבור

טילשלמשופרדגםהמהפכה.ביוםהשנתיבמצעדהעולמי"

שובהוצגהעולמי"ו"הטיל1964,בנובמברהוצגטיליםנגד
השנייההמחציתבמהלךלסובייטיםהתבררכאשר1965.במאי

מערךאתלהקיםמתכווניםאינםשהאמריקניםה-60,שנותשל

גםשככושלו,ההתרעהמרכיבילמעטטילים,נגדההגנה

לעקוףהמסוגלהטילשלקיומובדברהסובייטיותההצהרות

טיליםנגדשהטיליםהסובייטיםהודוגםיותרמאוחרזה.מערך

מטוסים.נגדטיליםאלאהיולאהציגושהם

מעלהצליחההסובייטיתההונאהכינראהעיןשלמראיתאף

העריךהאמריקניהמודיעיןאחרת.היאהאמתהרילמשוער,

שלהטכנולוגיותהיכולותאתלמדימדויקתבצורהכללבדרך
טיליםנגדהטיליםמערךעללוותרוההחלטהברית-המועצות,

ההונאהממאמציולאותקציבייםטכנולוגייםמשיקוליםנבע
הסובייטיים."נ

לחללהמייקאתשפתח1"ספוטניק"

בעודמוגנים,הםשכן

מ364ןזז-



היהשלאהקשיחוטםצ'כוסלובקיה:
ההונאהפעילותהצ'כוסלובקית,הביוןמסוכנותעריקלטענת

גםכללההקומוניסטיבגושהשוניםהביוןארגונישלהשוטפת
לבזבזהמערבלמדינותלגרוםשנועדוטכנולוגיות,הונאות

חסרותאוקיימותלאטכנולוגיותעםבהתמודדותמשאבים
רביםרעיונותלביצוע.כקשיםנתגלואלההונאהמבצעיערך.

מדינמוךסיכויבעליהיואחריםמדי,כיקריםנתגלושנבדקו
הדעהשכןרבים,בקשייםנתקלוטוביםרעיונותגסלהצליח.

באמיתותבמערבהמדעניםאתלשכנעשכדיהייתה,המקובלת
הקומוניסטי.בגושבכיריםמדעניםבמבצעלשתףישהאיום
ומדעניםבמהירות,ייחשפו-העריכוכך-פיקטיבייםמדענים
הבכיריםהמדעניםאולםבמערב.הדרושלהדיזכולאזוטרים

בשמםלפגיעהשחששוכיווןההונאה,במבצעילהשתתףששולא
עלאומחקריםעללחתוםיסכימואםהמדעי,בעולםהטוב

כתרמית.דברשלבסופושיתגלועבודות

הפועלאלוהוצאנהגהלדרךיצאזאתשבכלהמבצעיםאחד
שלהאלקטרוניקהמומחיהצ'כוסלובקי.הביוןשירותעל-ידי
עקרונות,בסיסעלשפעלקשר,לחסימתמכשירזייפוהשירות

הצנוסלובקיםמעשיים.אינםאךתיאורטית,מבחינהסביריםשהם
שכוונהגרמניה,במערב-שמועההפיצו
המערב-גרמני,לביוןלהגיע

שמדעניהםכךעל
הראשוניםבשלביוכזה.מכשירלפתחהצליחו

לתוכנית:בהתאםהמבצעהצליח
והפנוהפתיוןאתבלעוהמערב-גרמנים

אמצעי-נגד.עלשיעבדוומדעניםתקציבים

בחשאיותנשמדההונאהשמבצעמאחראולם

לגופיהצ'כוסלובקיהביוןדיווחלארבה,
המכשיר.שלקיומו""עלבמדינההפיתוח

בינלאומייםמדעייםבמפגשיםהתוצאה:

ה"המצאה"עלהצנוסלובקיםלמדעניםמחג

אפשרותכללהםשהייתהבליהחדשה,
הביוןשירותשלבהונאהשמדוברלדעת

שלמוכנותהחוסראתלהציגשנועדהטכנולוגית,הונאהגם
הטכנולוגיתההונאהתוכניתשנקבע.במועדלמלחמהמצרים

הסובייטיםהמומחיםגירושמאזכישמועות,הפצתעלהתבססה
נ"מ.הטיליםלמערכותחילוףחלקילמצריםחסריםב-1972

שהמערכותלהסיקהישראליהמודיעיןהיהאמוראלהמשמועות
זמןפרקיבמשךלתפקדיכולותאינןמטוסיםנגדהמצריות
מידעאיןלמלחמה.מוכנהאינהעדייןשמצריםדהיינוארוכים,

במודיעיןהזההספציפיהמסרשלהיקלטותולמידתבאשר
הישראלי.

מתשלאהטנקחוייה:
יוםמלחמתשלהשניהיום1973,באוקטוברה-7בצהרי

צירעלברק","חטיבתמפקדבן-שוהם,אל"מנעהכיפורים,

ממזרחמטרכ-300שברמת-הגולן.נפחמחנהבקרבתהנפט
סבירמצריחו.התאבךשעשןפגוע,סוריטנקדומםעמדלמחנה
מקוםמכלבקרבתו.סע(הואשכןאותו,ראהשבן-שוהםלהניח
הטנק,פניעלבן-שוהםשלהטנקחלףכאשרממנו.התעלםהוא
ופגעהמקבילבמקלעצרורהסוריהצוותמאנשיאחדירה

שניהםלידו.שעמדהחטיבהשלהאג"םובקציןבבן-שוהם

במקום.נהרגו
טכנולוגיתלהונאהטיפוסיתדוגמאזוהי

נפגעהסוריהטנקהמיקרו-טקטית.ברמה

אחדעשן.והעלהישראלימפגזלכןקודם
נהרגולאהטנקשלהצוותמאנשייותראו

לירי,כשירנותרעצמווהטנקמהפגיעה,

והישראליםמתים,פניהעמידוהניצולים
עליו.לירותוהפסיקומושמדשהואהניהו

החטיבהמפקדהתקרבמכךכתוצאה

הסוריהטנקשלהפגיעהלטווחהישראלי
אםספקאיום.כאלאליולהתייחסבלי

מפקדשלהטנקביןלהבחיןידעהיורה
כניסכןאחר.ישראליטנקכללביןההטיבה

שלהשוטפתההונאהפעילות
בגושהשוניםהביוןארגוני

הונאותגםכללההקומוניסטי
למדינותלגרוםשנועדוטכנולוגיות,

משאביםלבזבזהמערב

לאטכנולוגיותעםבהתמודדות
ערךחסרותאוקיימות

שו---4

שגםלמסקנההגיעוצ'כוסלובקיםמדעניםאותםארצם.של
להפנותוהחלוהמצאה","אותהנגדלאמצעיםזקוקהארצם

אלה.אמצעי-נגדשללפיתוחםותקציביםאדםכוחהםגם
מחקרגופיגםאלאהמערב-גרמנים,רקלאאחרות:במילים
שלההונאהלתוכניתקורבןנפלוצ'כוסלובקיהבתוךופיתוח
הצ'כוסלובקי.הביון

לחשוףשלאההונאהמבצעעלהאחראיםהחליטוכןפיעלאף
גרמניותוהמערב-הצ'כוסלובקיותוהמעבדותהתרמית,דבראת

היהשלאלמכשיראמצעי-נגדשלפיתוחועללעבודהמשיכו

בצ'כוסלובקיההןהופסקווהפיתוחהמחקרעבודותנברא.ולא

הגיעוהמדינותבשתיהמדעניםכאשררקבמערב-גרמניהוהן

אמצעי-עד.מפתחיםהםשעבורומכשיר,לבנותניתןשלאלמסקנה

למלחמהמוכןאינוהאוויריתההגנהמערךמצרים:
שולבההכיפוריםיוםמלחמתערבהמצריתההונאהבתוכנית

הסוריהטנקשלהפגיעהלטווחהישראליהחטיבהמפקדשל
הישרדותהייתההמקוריתשמטרתהמההונאה,צדדירווחהייתה

בלבד.

אמריקניביולוגינשקהואהאיידסברית-המועצות:
הישגלהשיגהייתהמטרתהבאופיה.חריגהזוטכנולוגיתהונאה

קיימתשלישיצדשבידיהקורבןשכנועעל-ידיתעמולתי
שימוש.בהעושההואוכיבידיו,הייתהלאשלמעשהטכנולוגיה,

שנועדהונאהמבצעברית-המועצותיזמה1985באוקטובר
העולמית,הקהלדעתשכנועעל-ידיארצות-הבריתאתלהכפיש

נשקפיתוחעלהעובדתאמריקניתבמעבדההאיידסשמקור
החוץמשרדשלדו"חעל-פיביולוגי.

המבצעהיההאמריקני,"
שלהטובבשמהלפגועשנועדנרחב,סובייטיממסעחלקהזה

במקומותאנטי-אמריקניותתחושותולעוררארצות-הברית
הסובייטיותהטענותשלהמשךהיהההכפשהמסעבעולם.שונים



הונאהמבצעורקארהייהוהשנבים"ש"טלהסתלטענההכהותאי,בניגודביולוגינשקבפיתוחעוסקתשארצות-הבריתהישנות,

השקריתהטענהשלהפצתהבאמצעותהבינלאומיות.לאמנות

מטרות:שלושלהשיגהסובייטיםקיוו

שלמטענותיההעולמיתהקהלדעתשללהתעלמותהלהביא1.
וביולוגיכימינשקמפתחתברית-המועצותכיארצות-הברית,

להסכמים.בניגוד

הוצאתאתלדרוששונותבמדינותהקהלדעתאתלדרבן2.

איידס.מפיציהיותםבשלהאמריקנייםהכוחות

-אמריקניםעםקשרמליצורסובייטיםאזרחיםלהרתיע3.

עסקים.ואנשידיפלומטיםתיירים,

אוהדתבעיתונותידיעותהסובייטיםהשתילוהמבצעבמסגרת
יותרמונההאמריקניהחוץמשרדשלהדו"ח(העולםברחבי
מסמךכוללהאלה),הידיעותהתפרסמושבהןמדינותמ-20

המסמךמקוראתמזרח-גרמנים.מדעניםשלושהשחיברוכוזב

הואהשלושהמביןהמובילשהמדעןהטענהבאמצעותהסוו
צרפתי.

מכתבבצורתהודיבעיתוןהופיעהידיעהשלהראשוןהפרסום
הטילים.ואשיאתעצמהארגיהבעלתקשייםבאמצעותמשמידיםסיעיםמפניהפהמתק('

'
,

''
מדן)הוצאתכהן,מאייהחלל,אלבםמתוך:(הככבים"מלחמת"שלהיעיוןאתהממחישאיש,

ידוע"אמריקניואנתרופולוגימדען'לכאורה,שכתב,למערכת

הופצואףבברליןשם.בעילוםלהישארושהעדיףבניו-יורקשגר
ממהלךכחלקזותוכניתנראיתבדיעבדבין-יבשתיים.טיליםשלבסנאטחברשלבשמו(כביכולרשמיותוהצהרותכרוזים
גםהנראהוככלהוכחה,לאזוטענהאסטרטגית.הונאהשלמוצףבעירהאמריקניהצבאיבית-החוליםשלפיהןברלין),

המסמכיםשלפרסומםשיותרלפנינכונה,היאאםנדעלאפורסמושבשמםהגורמיםאולםאיידס.חוליאמריקניםבחיילים

להציגהחלטתיזאתלמרותשנים.עשרותכמהבעודהרלוונטייםלהםשיוחסכפיהתבטאושהםהכחישואלהוהצהרותכרוזים

כהונאההכוכבים",מלחמת"לכינוישזכתההזאת,היוזמהאתהדיווחים.באמינותשפגעמה-

שארצות-הבריתשמועותהופצוכןכמו
דוגמאזוהריצודק,אניאםטכנולוגית.8_____

במיוחד,מוצלחתאסטרטגיתלהונאהעבורניסוייםלשדהאפריקהאתהפכה

להוגיה.עצומיםפירותשהניבהמבצעשלהמרכזיתהמטרהומכאן,מפתחת,שהיאהביולוגייםהנשקכלי

הפיתוחתוכניתעלרייגןהכריזכאשרעלללחוץהויתהההןנאהבזאיר.הגבוהיםהאיידסשיעורילמשל,

מהרצוןנותנתיוזמתוכיאמרהואהחדשה,ו(תןריםלעשותהסובייטיםנכתבהאמריקניהחוץמשרדשלבדו"ח

המדעניםבכיריעל-ידיבעלילהוכחכי
'

גרעיניתהשמדהלמניעתחדשהדרךלחפש

מצטטהדו"ח(ובברית-המועצותבמערב
ההרתעהעלמבוססתשאינהדיך_SALT2,בשיחותמפליגים

ההשמדהבעקרוןשמקורהההדדיתההונאההישגיכינראהבדיעבךשהאיידססובייטים),מדעניםעםראיונות

והאיצןכמהפילכתמרחיהוהיןבאופןהתפתחאלאמעבדתי,תוצראינו
Assured)Mutuallyהמובטחתההדדית

הכתובועל-פיב-1988,נכתבnrrl~nטבעי.
'.(Destructionשהתוכניתהדגישרייגן

מערכוןשלבחלללהצבתההמוצעתשלהתמןטטןתהאתעדלפחותנמשכההשמועותחרושתבו,

במעופםבין-יבשתייםטיליםלהשמדתבריתבהמועצות1987.אמצע
יותר,יציבגרעיניעולמילסדרתובילגשלטענתהיעדים,אתהשיגולאהסובייטים

לפתורמסוגלתהמודרניתהטכנולוגיהוכיביטולזה:במבצעלעצמםהציבוהםהדו"ח

שנתייםכעבורכזאת.מערכתבבנייתהכרוכותהבעיותאתהנוכחותוביטולאחדותלמדינותארה"בביןההגנההסכמי

ורצות-הם-ידשלמריתהלבעלותרייעפנה1985,מא-ססוףלקראתלאלהערכתי,בעולם.שוניםבמקומותהאמריקניתהצבאית

כדנוספות)ולמדינותלישראלגםאךנאט"ו,למדינותבעיקר(מטרותלעצמםהציבוהסובייטיםוכיהמבצע,שליעדיוהיואלה

לתוכנית.שיצטרפולהםהיוהזהבתחוםתעמולתיות.בעיקר-צנועותיותרהרבה

הויכוחבארצות-הבריתעוררהכוכבים"מלחמת"שלהרעיוןטווח.קצריאםגם-הישגים

והזה)למאמרנוגעשאינוויכוח(שבוהמדינילהיגיוןבאשר

מעשיברעיוןשמדוברשאמרומיגםשלו.להיתכנותבאשרהכוכבים"מלחמת"הברית:ארצות

ל)היאדהיינו-ההגנהמערכתאתלהרוותיהיהשניתןטענוההגנהיוזמת"עלרייגןהאמריקניהנשיאהכריז1983במארס

ארהבלעברשישוגרוהנפוראשיאלפיכלאתליירטתוכלנגדהגנהמערכתלבנייתשאפתניתתוכנית-האסטרטגית"

1



להשקעותלהיכנסחבלולכן-כוללתמלחמהשלבמקרה
מערכת.אותהשלובייצורהבפיתוחההכרוכותהאדירות

הוקםיעילה.מערכתלבנותאפשרכיהתעקשווהפנטגוןהנשיא

חוזיוהוצאוהפיתוח,עבודותשלולתיאומןלתכנונןמנגנון

הוזמנואף1989בדצמברשונים.תעשייתייםלגורמיםפיתוח
עלולעמודהפרויקטיםבהתקדמותלחזותסובייטיםנציגים

והוצגוהפיתוח,במעבדותביקרוהםהושגו.שכברההישגים
השונים.האמצעיםבפניהם

מלחמת"תוכניתאתבחריפותברית-המועצותגינתהכצפוי,

אתלהפרשנועדתוקפנות",כ"מעשהאותהוהגדירההכוכבים"
הבין-מעצמתיים.היחסיםשלהעדיןהאיזון

להגנהמשלהמערכתלפתחבמאמץפתחהגםברית-המועצות

כרוכהשהייתהבהוצאהלעמודיכלהלאכלכלתהאולםבחלל,

היושאמוריםוהפרסטרויקה,שהגלסנוסטלצייןראויבכך.

למועדסמוךהחלוברית-המועצות,שלהכלכלימצבהאתלשפר

ההגנהיוזמת"אתלפתחכוונתהעלארצות-הבריתהודיעהשבו
האסטרטגית".

המעצמותשתיניהלוה-80שנותשבמהלךלזכורישכןכמו
(SALTהגרעיניהנשקלהגבלתהשניההסכםעלמשא-ומתן

להפעלתמשמעותימנוףסיפקההאסטרטגיתההגנהיוזמת2(.

הנשקמלאישלמשמעותילצמצוםלהסכיםהסובייטיםעללחץ
שלהם.הגרעיני

ורקאךהייתההכוכבים"ש"מלחמתלהוכיחניתןלאכאמור,

האמיןשרייגןלהניחסבירטענתי.אינהגםוזוהונאה,מבצע

סיכוייהאתתשפראשרכלשהי,מערכתלבנותניתןבאמתכי

הפרסוםאופןאולםגרעינית.במלחמהלשרודארצות-הבריתשל

שהושגוההישגיםאתלסובייטיםלהציגהלהיטותהפרויקט,של
-לנושאשהוקצוהתקציביםלגודלשניתנההגדולהוהחשיפה

הגזמהכאןהייתהלאהאםהשאלה:אתמעורריםאלהכל

הסובייטים!אתלהרתיעכדיהאמריקניתהיכולתשלמכוונת

להונאה-במבואשהצגתיההגדרהעל-פי-הופכתכזוהגזמה
טכנולוגית.

ביוזמההונאהבשילובהאמריקניםאתהמחשידהנוספתעובדה

מיידהכוכבים"מלחמת"סביבהפומביתההילולהדעיכתהיא

נשיאותושלהילקראתכברSALT.2הסכמישנחתמולאחר

כלל-עולמיותהגנהממערכותוהפיתוחהמחקרמוקדעברבוששל

שלוממשלומקומיות,קרקעיותלמערכותבחללהמוצבות
רשמי.באופןהכוכבים"מלחמת"אתביטלקלינטון

ההגנהיוזמתהכוכבים"!מלחמת"שלההונאהמטרותהיומה
רייגן,ממשלשלכוללתמיוזמהחלקהייתההאסטרטגית

ולאהאמריקנית,הצבאיתהיכולתאתלאוששהייתהשמטרתה

כמעצמת-עלבעולםהאמריקניתהתדמיתאת-מכךחשובפחות

להערכתי,קרטר.ממשלשלוהכישלונותוייטנאםשאחריבעידן

הסובייטיםעלללחוץהייתהההונאהמבצעשלהמרכזיתהמטרה

כינראהבדיעבדSALT.2בשיחותמפליגיםויתוריםלעשות

התמוטטותהאתוהאיצוכמהפילכתמרחיקיהיוההונאההישגי

שלמהבנתוכנראה,נבעה,ההתמוטטותברית-המועצות.של

אינהארצושכלכלתגורבצ'וב,מיכאילברית-המועצות,נשיא

רפורמהלהנהיגניסיונובחלל.חימושבמרוץלעמודמסוגלת
והובילשליטהמכללדברשלבסופויצאלכתמרחיקתכלכלית

ברית-אתשפירקווהמדינייםהחברתייםהזעזועיםלשרשרת

המועצות.

הסובייטיהאווירחילאתעוקדה"טטינגר"הברית:ארצות
להוכיחעלימוטלולכןבספרות,מוזכרתאינהה"סטינגר"הונאת

הופעלה.היאמיונגדאותהיזםמילהעריךולנסותקיומהאת

אתהפיללאפגניסטן,הסובייטיהצבאפלש1979דצמברבסוף

אולםלברית-המועצות.יותרנוחמשטרתחתיווהעמידהמשטר

)1956(בהונגריההמבצעיםדוגמתבזקכמבצעשהחלמה
מתמשכתגרילהלמלחמתמהרהעדהפך)1968(,ובצ'כוסלובקיה

הסובייטיים,הכוחותעל-ידישנתמךהחדש,האפגניהמשטרבין

מורדים.ארגונישלמגווןלבין

הפעילותאופיגםבהדרגההשתנוהמבצעבאופיהשינויבעקבות

אתהמורדים.נגדהפעילושהםהכוחותוהרכבהסובייטית

הסובייטיםהחליפובעמקים,רקשפעלוהממוכנים,הכוחות

המטרהקרב.ובמטוסיקרבבמסוקישהסתייעומוטסים,בכוחות
במורדיםלהילחםהייתההמוטסיםהכוחותשלהמרכזית

ההרריים.באזורים

המוטסיםהכוחותושלהסובייטיהאוויריהכוחשליעילותם

בנשקלהצטיידהאפגניםהמורדיםאתהכריחההסובייטיים

ממחסנישגנבובכליםלהסתפקנאלצוהםתחילהמטוסים.נגד

שיפרואומנםאלהשונות.ממדינותשרכשואוהאפגניהצבא

המוטסיםלכוחותממששלתשובההיולאאךמצבם,את

טילים250למורדיםארצות-הבריתסיפקהב-1985הסובייטיים.

לספקהחלההיאשנהוכעבורבלופייפ","מדגםבריטייםנ"מ

ליעיליםשנחשבוסטינגר","מדגםאמריקנייםנ"מטיליםגםלהם

לאחרקצרזמןמטוסים.נגדכתףטילישלבקטיגוריהביותר

באפגניסטןמבצעיהםהיקףאתלצמצםהסובייטיםהחלומכך
להקטיןמדינית-אסטרטגיתהחלטהרקעעלהנראהככל-

מעורבותםאתבהדרגה
ISow

הואהסטינגרכילשכנעשנועדהונאה,מבצעהחלזהרקעעל
הסובייטייםהטיסכלישלהפעילותבהיקףהדרסטילצמצוםשהביא

הוצגוההונאהמבצעבמסגרתלהם.שגרםהקשותהאבדותעקב

סובייטייםטיסכלישלמנופחיםמספריםהמערביתבתקשורת

זאתלהונאהה"סטינגר".טיליבאמצעותבאפגניסטןשהופלו
אולםמערביות.ביוןוסוכנויותאפגניםדובריםשותפיםהיו

לאור,תצאהאמתכיחשששכנראההאפגנים,המפקדיםאחד
אינההטיליםחשיבותכיהדגישהואשונה.קצתמסרהציג

הטייסיםאתשאילצובכךאםכיבפועל,שגרמובאבדות

להיפגע,לאכדיקיצונייםזהירותאמצעילנקוטהסובייטים

ואיתהנפגעה,לחימתםרוחתוקפניים,לפחותהפכוהםולכן

אלהבדבריםאיןבהם.המסתייעותהיחידותשלרוחןגםנפגעה
ה"סטינגר",לטיליהאפגניםהמורדיםשייחסומהחשיבותלגרועכדי

הסובייטייםהאווירלכוחותאלהטיליםשגרמוהאבדותאך



שדווח.מכפיבהרבהקטניםלוודאיקרובהיו
קיוםבעצםהודהלאשאישכיווןומדוע,ההונאהאתיזםמי

בלבד.השערותבחזקתהןאלהלשאלותהתשובותהריההונאה,
לדרבןכדימוגזמיםנתוניםלהפיץענייןהיההאפגניםלמורדים

הביוןלגורמיואילוהטילים,בהספקתלהמשיךהאמריקניםאת

הלוחמהבמסגרתאלהנתוניםלהציגנוחהיההאמריקניים
לעוררנועדהואשרברית-המועצות,נגדשניהלוהפסיכולוגית

המשךנגדפנימיתתסיסהבה
המחלמה.'1

לטיל,שיצאהטובמהשםבוודאינהנוה"סטינגר"יצרניגם

נראהגדול.כהבהיקףהונאהלנהלאפשרותהייתהלאלהםאך
היוזםמההונאה,האפשרייםהנהניםשלושתמביןכיאיפוא

ואילוארצות-הברית,שלהמרכזיתהביוןסוכנותהיהשלה

שני.כינורשלתפקידכאןמילאוהאפגנים

מלחמתש5הפלאנשק-ה"פטריוטיט"ארצות-הברית:
השנייההמפרץ
דופן.יוצאתהיאהשנייההמפרץבמלחמתה"פטריוטים"פרשת
למבצעוהפכהההונאהיוזםשלעצמיתכהונאההחלההיא

הסתיימהכאשרבעלי-הברית.נגדוהןהאויבנגדהןשכווןהונאה

להשיגכדיבעיקר-בעלי-הבריתשלהונאתםנמשכההמלחמה,

כלכליים.יתרונות

התנאיםכאחדנתפסהבמלחמהישראליתמעורבותשלמניעתה

נגדשהתגבשההקואליציהשלשלמותהלשמירתההכרחיים
לגרורוניסהלכךמודעהיהחוסייןסדאם1990.בסתיועיראק

בטיליתקיפתהבאמצעותנגדוצבאיתלפעולהישראלאת
במערכותישראלאתלציידהייתהארה"בתגובתקרקע-קרקע.

פטריוט"."מסוגטיליםנגדטילים

מושלמים.הטילשלביצועיוכיהאמריקניםטענוהמלחמהבמהלך

שוורצקופף,נורכןגנרלבסעודיה,הבריתכוחותמפקדלעשותהגדיל

כמובןמוכרתה'פטריוט'שלהצלחתו"עיתונאים:בפנישהתפאר

33מתוךאחוזים.100הואההצלחהשיעורכהעדלכולם.
הושמדושהותקפוסקאדים"]"[

1'."33

לארצות-הבריתסיפקהשישראללאחראחדיםימיםבפברואר,ב-14

הנשיאהצהירהטיל,שלהגבוההכישלונותלשיעורהוכחות

סקאדים''42היפטריוט'.טילשלקיומועללאלתודה"בוש:

41הותקפו,
וטרוי".'1

לנפץשלאוצה"לישראלממשלתהעדיפוהמלחמהכדיתוך
שכןהטיל,ביצועיסביבבנושהאמריקניםהמיתוסאתבפומבי
המדינייםיעדיהלהשגתיותריעילהנראתהאי-התגובהמדיניות

של
ישראל.':

הבהירוהקלעיםשמאחוריהרישתקו,שבפומביאף

מלאכתאךמתפקדת.אינההמערכתכילאמריקניםהישראלים

כלכאשרהמלחמה,אחריאפילו-כקשההתגלתההשכנוע

האמריקנים.בפנימונחותהיוהסטטיסטיקות

סדאםאתלשכנעהאמריקניםמטרתהייתההמלחמהכדיתוךאם
במטרותיהם,לפגועמצליחיםאינםשלוה"סקאד"שטיליחוסיין,

-הטיליםמשגרינגדלפעולצריכיםהםשאין-הישראליםואת

כנראההמיתוס,אתלשמרהאמריקניםניסוהמלחמהשאחריהרי

שונות.למדינותהטילמכירתאתלקדםמנתעל

שכברכפיאךעיראק,נגדההונאההצליחהכמהעדברורלא
להמשךבאשרישראל.נגדהצליחהשלאבוודאיהיאצוין,

אתשרכשהמדינהעלליידועלא-כלכלייםממניעיםההונאה

מדוברבמלחמה.ביצועיהעלהפרסומיםבעקבותהמערכת

גםאותה,לרכושטובותסיבותשקיימותמעולה,נ"מבמערכת

כלעללה.לייחסשניסוכפיטיליםליירטביכולתהאיןאם
נגדטיללפתחיומרותבתחילההיולאהמערכתלמתכנניפנים,

טילים.

האמריקניההגנהמשרדשהגישהמלחמה,שלהמסכםבדו"ח

מתנסחים1992,באפריללקונגרס

מודיםאינםהםבזהירות.הכותבים

שהנתוניםטועניםאלאהטיל,בכישלון

הערכהלאפשרכדידייםברוריםאינם
סייעהטילכימצייניםהםמדויקת.

ולמנועעיראקנגדהבריתאתלגבש

למלחמה."וישראלכניסתאת

ההונאהמהות
הטכנולוגית

טכנולוגיתזהונאהזומה
לנמקבלי-בחרתיהמאמרבראשית

עוסקתטכנולוגיתשהונאהבהגדרה-
מערכותשלוהיכולותהתכונותבזיוף

מאמץייעשהזהבפרקטכנולוגיות.

הדוגמאותלאורזוהגדרהלבסס
לעיל.שהצגתי

האםהבסיס:לשאלתנחזורראשית,

מרכיביםבתוכההכוללתהונאה,כל

הונאהבהכרחהיאטכנולוגיים,
חילהצגתהאםלדוגמא,טכנולוגית!

מכפיוחזקכגדולמסויםאוויר

טכנולוגית,הונאההיאבאמתשהוא

בפריטיםעוסקתשהיאמשוםרק

האםאוטיס)!כלי(טכנולוגיים
כדימסוימתבטכנולוגיהשימוש

במניפותשימושלמשל,-להטעות

וליצוראבקעננילהעלותכדיענקיות

היא-בתנועהגדולכוחשלרושם

טכנולוגית!הונאה

אלהשאלותלשתיהתשובהלדעתי,
ליצורהניסיוןאתשלילית.היא

שהואמכפיגדולכוחשלרושם
ביחסרקלאלבצעניתןבמציאות

אחר,טכנולוגיולציודלמטוסים

מבצעיזםיא-ייא-י0"הש"ואח(
רעיט0"ה"כילשכששלעדהונאה,

הדרסטילצסצוםשהביאהוא
הטיסנלישלהפעילותבהיקף

עקבבאפג(יסטןהסובייטיים
bA5וגיח[גה~וואגעודוא

ש4

ש



שמשלתהעדיפוהטלחטהכדיתוך
Oln'DAאתלמץשלאוצה"לישראל
ה"פטריוט"בישעיסביבהאמריקניםשבט

%

פטריוט""קוקע-איוירטילשטיו

ההונאהלחיילים.ביחסגםאלא

שללגודלובאשרהיאזהבמקרה

שלבמאפייניועוסקתולאהצבא
מסוים.טכנולוגיציוד

מתבצעתההונאההשנייהבדוגמא

נוגעתאינהאךטכנולוגיה,באמצעות
ההונאהמטרתעצמה.לטכנולוגיה

שהופעלה.לטכנולוגיהקשורהאינה
תוצאהלהשיגהיהניתןתיאורטית

אלפיאומאותבאמצעותדומה

המדבר.בלבחולהמטאטאיםאנשים

בכיווןאובמיקומועוסקתההונאה

בציודולאצבאיכוחשלתנועתו

השקרי.המידעלהעברתהמשמש

להונאההנדלמתייחסממאמריובאחד
ציודאומכ"מיםלהטעותהמיועדת

הונאהכאלאחרמתוחכםטכנולוגי
טכנולוגית.'ו

המכוונונלהונאותכךמתייחסהואאין

הסוואתהאםפשוטה.טכנולוגיהנגד

אווירבצילוםיתגלהשלאכךטנק

טכני?מכשירשלהונאהאינהרגיל

לראשונההקדמוןהאדםהריםמאז

פעילותכלשלבבסיסהעומדתכנשק,להפעילםכדימקלאואבן

כוללתטכנולוגיתשהונאההקביעהמסוימת.טכנולוגיהצבאית

טכנולוגיהלהטעותשנועדהאובטכנולוגיה,המשתמשתהונאהכל

שלבהגדרהתיכללשהיאהונאהשכללכךתגרוםמסוימת,
המושגשלייחודיותובהכרחיתבטלובכךטכנולוגית",הונאה"

כהונאהטכנולוגיתהונאהלהגדירלדעתי,יש,כךמשוםהזה.

להצגהטכנולוגית.יכולתשלשגויהבהצגהורקאךהעוסקת
שונות:מטרותשלושלהיותיכולותכזאתשגויה

שבידיהטכנולוגיהליכולותבאשרהיריבאתלהטעות1.
כדילקולאואםלהרתיע,כדילחומרהאם-ההונאהיוזם

בתחוםהסובייטיותההונאותהיכולת.מלואאתלהסתיר
כדיזהבתחוםברית-המועצותשלביכולתההפריזוהגרעיני

שלליכולותיהבאשרהגרמניתההונאהואילולהרתיע,
אתלהפתיעכדימעוצמתהלהמעיטנועדהה"ביסמרק"

המלחמה.פרוץעםהבריטים
-שביייוהטכנולוגיהלינולותבאשרהיריבאתלהטעות2.

בפיתוחיםאובפעולותשישקיעכדיאותה,להאדירכדיאם
מערכה,להמעיטכדיואםההונאה,ליוזםפחותשמזיקים

ההונאה.יוזםאתשמסכניםפיתוחיםאופעולותשיזנחכדי
תהיהשבקרובאו(ההונאהיוזםבידישישהיריבשכנוע3.

גםאוליואשר(בפועלקיימתשאינהטכנולוגיהבידו)
לולגרוםכדיאולהרתיעוכדי-לפתחה)כללאי-אפשר

ו/אודומיםאמצעיםלפתחבניסיונותמשאביםלבזבז

מסוגהונאההואהצ'כוסלובקיהקשר"חוסם"אמצעי-נגד.
ישרייגןהנשיאשלהכוכבים"ב"מלחמתשגםואפשרזה,

זה.מסוגהונאהלראות
עלבעקיפיןאובמישריןלהשפיעעשויההטכנולוגיתההונאה
תחומים:שלרחבבמגווןההונאהקורבןשלמהלכיו

לעיתיםהיאההונאהמטרתטכנולוגיים.ופיתוחמחקר1.
שלוהטכנולוגייםהפיתוחמאמציאתלכווןלקורבןלגרום
שהמאמץלגרמנים,שקרהכפי-ההונאהליוזםהרצויבכיוון
לפיתוחה-ע"גלמכשיראמצעי-נגדמפיתוחהוסטשלהם

היאנוספתדוגמאהערך.חסרה-00](למכשיראמצעי-נגד
שאותוהקשר",ל"חוסםאמצעי-נגדלפתחהמערביהמאמץ
ב"מלחמתלראותניתןכןכמוצ'כוסלובקיה.כביכולפיתחה

אתלגרורשנועדההונאה,רייגןהנשיאשלהכוכבים"
דומה.פיתוחלמאמץברית-המועצות

להיותעשויהההונאהשלאחרתמטרההמבצעי.התחום2.
הפגיעהליכולתאותוהחושפתבדרךלפעולהקורבןעידוד
שלזהלסוגדוגמאותההונאה.יוזםשבידיהטכנולוגיהשל

מכפיכחלשההגרמניםעל-ידיה"ביסמרק"הצגתהןהונאה
מטוסיםנגדהמצריהמערךשלוהצגתובפועלשהייתה
גםנבראו.ולאהיושלאקשים,מליקוייםכסובלב-1973

חטיבתמפקדאתשהרגהסורי,הטנקצוותשלבהתנהגותו
זה.מסוגלהונאהדוגמאלראותישברק","

שכשלוגיתהונאההלאומית.והמדיניותהאסטרטגיהקביעת3.
יציאהמפניהקורבןאתלהרתיעכדילעיתיםמנוצלתאף

עםפעולהשישתףבולדחוקכדילחלופין,או,למלחמה,
ההונאההיאלכךדוגמאשונים.בתחומיםההונאהיוזם

הונאהה"פטריוט".טילשלליכולותיובאשרהאמריקנית
אותהלשכנעונועדהישראלנגד-היתרבין-הופעלהזו

עיראק.נגדגמולפעולותלבצעשלא
להיותעשויהעצמהשההונאהפיעלאףכיעולה,אלהמדברים
ההונאהיוזםהרימסוימת,טכנולוגיתיכולתשללהצגתהמוגבלת
ניתןשלאמכאןתחומים.שלרחבהלקשתאותהלנצליכול

על-פיאחריםהונאהסוגילביןטכנולוגיתהונאהביןלהבחין

להשגתה.המשמשהאמצעיעל-פירקאלא,ההונאה,מטרת
משתילאחתשייכתטכנולוגיתשהונאהבקביעהממשאיןגם

תיבצמ.0'הונאהאובסיסיתהונאה-ההונאהשלהקטיגוריות

שלהצגתו(בסיסיתלהונאההןלשמשיכולהטכנולוגיתהונאה
העולםהשקפתאתלחזקנועדהכלקויהמצריהנ"ממערך

להונאהוהןלמלחמה)מוכנהאינהעדייןמצריםכיהישראלית
מפקדאתשהרגהסורי,הטנקצוותלמשל,שעשה,כפי(מצבית
נפילתםמקוםאתלהסיטהבריטיהמאמץאוברק","חטיבת

םישיגר(.1'פחותלאזוריםהגרמנייםהטיליםשל

הטכנולוגיתההונאהאתלהגדירמציעאניזאת,לאור
אצללהטמיעשנועדווהאמצעים,הפעילותכללכדלהלן:
והיכולותלתכונותבאשרשגוייםרושםאומידעהקורבן

במטרהבדיונית)אוקיימת(כלשהיטכנולוגיתמערכתשל
ההונאה.ליוזםהרצוייםלמחדלאולמעשהלהביאו



הטננולוגית?מההונאההצפוייםהרווחיםמהם
ההונאהובכללןהצבאית,ההונאהצורותכלשלמטרתן

ליוזםהרצויהבדרךשיפעללקורבןלגרוםהיאהטכנולוגית,

המבצעיבתחוםיעדיו.אתלהשיגעליושייקלכדיההונאה,

שיוכלכדיהאויבאצלתורפהנקודתליצורההונאהיוזםשואף

התורפהנקודותעללהגןמעונייןהואולחלופיןלטובתו,לנצלן

שלו.

עיוותעל-ידיאלהיעדיםלהשגתפועלתהטכנולוגיתההונאה

ושלשלוהטכנולוגיותליכולותבאשרהקורבןשלההערכה
הטכנולוגיתההונאהביןלהבחיןניתןשלאכיווןההונאה.יוזם

פעולתשלהסופיהיעדעל-פיהאחרותההונאהצורותלבין

הישיריםהטכנולוגייםברווחיםרקזהבפרקאתמקדההונאה,

כלומר,הטכנולוגיות.ההונאהפעולותשלהישירותובנגזרותיהן

הערכתעלההונאהפעולותמשפיעותשבובאופןאתמקד
להערכההישירהובתגובתוהקורבןשלהטכנולוגיתהיכולת

זו.

הטכנולוגיתההונאהעשויהאלהאפשרייםרווחיםעלנוסף

הונאה.פעולותשלהמקובליםהרווחיםכלאתליוזםלהעניק

ובזמן,במקוםההונאהבקורבןפגיעההואהראשוןהרווח

מאופייןהטכנולוגיבתחוםחסין.עצמואתחשהואשבהם

מודעלהיותמבליכוחותיואתמתמרןשהאויבבכךזהרווח

כלישלהפגיעהבתחוםמצוישהואלכך,

הקורבןהיהאילוההונאה.יוזםשלהנשק

הואההונאה,יוזםשלליכולותמודע
כלשהם.אמצעי-נגדלפתחמנסההיה

מופחתתיכולתבהצגתמאופיינתזוהונאה

ההונאה:יוזםשברשותהאמצעיםשל

הנשק,שלהפעולהטווחהמעטתלמשל,

המעטתלמשל,(שלוההרסכושרהמעטת

וחשיפתשריון)לחדורנ"טטילשלכושרו

למשל,(בפועלקיימותשאינןמגבלות

מכפייותרנמוכהעבירותכבעלכליהצגת

שבהביסמרק","פרשתבמציאות).יכולתו
האונייהשלמיכולותיההגרמניםהמעיטו

זו.מעיןלהונאה

התורפהנקודותאתמלנצלהאויבהרתעתהואנוסףאפשרירווח

מוגזמתיכולתהצגתבאמצעותמושגזהרווחההונאה.יוזםשל

הצגתלמשל,ההונאה.יוזםשבידיהטכנולוגייםהאמצעיםשל
נועדה,באמתשהיומכפייותרהרבהכיעיליםה"פטריוטים"

הטילים.אתלשגרטעםאיןכיהעיראקיםאתלשכנעהיתר,בין

הייתהה"סטינגרים"הונאתשלממטרותיהאחתנוספת:דוגמא

באפגניסטן.פעילותםאתמלהרחיבהסובייטיםאתלהרתיע

ניסוהעולמי"הטיל"הונאתבאמצעותנגדית:דוגמאגםוישנה

בתחוםיתרונםאתמלנצלהאמריקניםאתלהרתיעהסובייטים
הבליסטיים.הטילים

הגזמהעלהמבוססתהונאה,שלהםלעילשהוצגוהרווחים

אולםההונאה.יוזםשבידיהטכנולוגיהביכולתהמעטהעלאו

הטכנולוגיהשלמהמעטהאומהגזמהגםרווחיםלהפיקניתן

שבידיהציודשליכולתוהמעטתעל-ידיההונאה.קורבןשבידי

הצטיידותלזנוחאףאולצמצםלולגרוםניתןההונאהקורבן

לשכנעוניתןלחלופיןההונאה.ליוזםהמסוכניםבאמצעים
שתועלתןובזבזניות,יקרותבטכנולוגיותרביםמשאביםלהשקיע

הכוכבים"ב"מלחמתלראותניתןצוין,שכברכפימפוקפקת.

להשקעותברית-המועצותאתלגרורשנועדהונאה,מבצע
מאודמפוקפקותגםרביםולדעתמאוד,יקרותבטכנולוגיות

תועלתן.מבחינת

מהלכיםלשנותהקורבןאתלהניעעשויהגםהונאהפעולת

כברהפעילשהואהנשקמערכותכישכנועו,על-ידימבצעיים
-לכאורה-נכשלושהןאו(יעדיהןאת-לכאורה-השיגו

אחרות,נשקבמערכותלהחליפןעליוולכןהיעדים,בהשגת

ההונאה).ליוזםיותרנוחותשהן

מוצלחת?טכנולוגיתהונאהשלבביצועההקשייםמהם
לשלוטהיוזםעלטכנולוגיתבהונאהגם-אחרתהונאהבכלכמו

וידואיכולתממנולמנועכדיהקורבןשלהמידעבמקורות

בקהילהלשלוטהיוזםשלביכולתואיןלמעשהאךעצמאית,

צדשבהםהמקריםנדיריםהקורבן.שלוהטכנולוגיתהמדעית

מודעותכלליריבשאיןטכנולוגית,יכולתלפתחמצליחאחד

בדרךבה.הגלומותלאפשרויותבאשר

אבולוציונייםבתהליכיםמדוברכלל

בערךהצדדיםבשנישיקרוצפויים,

באותו
זמן.ננ

הטכנולוגיתההונאהממטרותאחתכזכור,

עלמשאביםלבזבזלאויבלגרוםהיא
שלייצורועלפיתוחעלמחקרים,

מופרכות.אומיותרותטכנולוגיות

מופרכתטכנולוגיהמכירת""אולם

להוציאושקשהמבצעהיארציניליריב

בדרךמצוישבידיוכיווןהפועל,אל

לבחינתה.הדרושהמקצועיהידעכלל

למכוריותרקל-השלישימהעולםמדינהלמשל-נחשלליריב
עםיחדמודרנית.מערביתלמדינהמאשרמופרכתטכנולוגיה

טכנולוגיתמבחינהמתקדמתשאינהממדינהלצפותקשהזאת

מתוחכמיםאמצעיםלפיתוחומשאביםאדםכוחלגייסשתוכל

ויקריס.

יריבשלבמדעניולשטותתצליחטכנולוגיתשהונאהכדי

יוזםשלגבוההמדעיתרמהעללהתבססעליהמשמעותי,

כדישם.בעלימדעניםלשורותיולגייסעליוכךלשםההונאה.

לקהילהולאהמדעיתלקהילהלהשתייךעליהםשם,בעלישיהיו

ינסהאםהמבצע.סודיותאתמסכןגיוסםולכןהמודיעינית,

על-ידיאלהמדעניםשלהטובשמםאתלנצלההונאהיוזם

להיתקלעלולהואמופרכים,אומזויפיםמחקריםעלהחתמתם

שתיחשףברגעהטובבשמםלפגיעהמחששהנובעתבהתנגדות

ההונאה.

ן-~

ליכולותבאשרהיריבהונאת
מתחילהשברשותוהטכנולוגיה

לעשותהחלשהואלאחררק
היאההונאהמטרתשימוש.בה

הצלחתשלתחושהאצלוליצור
האמצעיכישלוןשלאויתר

שהפעיל
==========

טובהדוגמאהיא

ש



יוזםכאשרבמיוהד-להשיגמסוגלתטכטלוגיתAN~lhשרקאוחיםישגם
בינולפשאיןנאובוVrA55שביבולך)קורבנואתלשמעl'UIyDההונאה
כוהותיושלמיקומםואתקיסםאתלהסתירשיוכלבליכן),לעשות

טבעיבחורשמוסתר55-25ייד(בליסטיטיל

הטכנולוגיתההונאהאתמייחדמהסיכום:
אחרותוהונאהמצורות

ורווחיםמטרות
כאחדאויחידכמרכיבלשמשעשויההטכנולוגיתההונאה

לאכלשהי.מטרהלהשיגהמיועדהונאהבמבצעהמרכיבים

פיעלאחריםהונאהלסוגיטכנולוגיתהונאהביןלהבחיןניתן

המטרה.להשגתהמשמשהאמצעיפיעלרקאלאההונאה,מטרת

אשרמטרתותהא-הצבאיבתחוםהונאהמבצעמצאתילא

מהבחינהלפחותטכנולוגית,הונאהבולשלבניתןשלא-תהא

במיוחדגברההטכנולוגיתההונאהשלחשיבותההתיאורטית.

ההסכמיםושלהמוניתלהשמדההנשקשלהנוכחיבעידן

שלהאחזקהואתהייצוראתהפיתוח,אתמאודהמגבילים

אלה.נשקסוגי
במיוחד-להשיגמסוגלתטכנולוגיתהונאהשרקרווחיםישנם

לפגועשביכולתוקורבנואתלשכנעמעונייןההונאהיוזםכאשר

קיומםאתלהסתירשיוכלבליכן),לעשותביכולתושאיןאו(בו

להסתירהיהניתןלאלדוגמא,כך,כוחותיו.שלמיקומםואת

להסתירהיהניתןאךה"ביסמרק",שלקיומהאתזמןלאורך

בריטיותמערכהשספינותכדימיגונה,ואתתותחיהטווחאת

מבצעייתרוןל"ביסמרק"היהשבהםבטווחיםקרבנגדהינהלו

אתחודריםאינםוהםשריונםאתחודרתהיא(
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