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השימוש במרחב ,  האוויר תמיד בעדיפות נמוכה
האווירי הוא תמיד בעדיפות גבוהה לכוחות 

 .היבשה

ההתפתחויות האיכותיות והכמותיות 
באמצעים המופעלים מהאוויר לטובת הקרב 

הטקטי ביבשה מחייבים איחוד האחריות 
הפתרון הנוכחי . והסמכות לניהול הלחימה

, מעדיף פתרון ארגוני על פני ניהול לחימה
, וזה גולש לסדרי עדיפויות בפיתוח תורה למערכות

בהצטיידות ובכל תחום אחר הקשור לאחריות 
 .וסמכות

צבא היבשה נכה בתחום שיכול להיות עבורו 
זו חולשה משמעותית של .  מכפיל כוח משמעותי

את המחיר  –זרוע היבשה ושל המטה הכללי 
תרתי " שם למטה"לוחמים  —משלמים כרגיל 

 .משמע

המטות המשולבים ניסחו מסגרת חדשה להערכת 
שנתית העומדת להיערך על-המצב הצבאית הארבע

הערכת המצב הזו עוסקת  .  2014פי  החוק בסתיו -
אסטרטגיה ומודרניזציה   , בתכנית הפנטגון למבנה

 .שנים 20 -ל
בהערכת סיכונים שהוצא גנרל דמפסי לקונגרס 

אינטרסים לאומיים "הציג שישה   2013בפברואר 
 אותם" חיוניים

ארבעת "הוא מתכוון לשמר כתרומת הצבא ל
שניסח הנשיא באסטרטגית " האינטרסים הלאומיים

 :2010-הביטחון הלאומית ב
; בנות בריתה ושותפותיה, אזרחיה, ביטחון האומה

כבוד ; יצירתית וגדלה, שגשוג הכולל כלכלה חזקה
פי  -וסדר עולמי מתקדם על; לערכים אוניברסאליים

 .ב"הנהגת ארה
 30 -המסגרת להערכת המצב הצבאית שהוצגה ב

הישרדות : ליולי כוללת שישה מרכיבים
; ב"מניעת התקפה קטסטרופלית על ארה;לאומית

ב "אבטחת כלכלת ארה; ל"ב בחו"הגנת אזרחי ארה
יצירת קשרים ; והמערכת הכלכלית העולמית

, ושימור; אמינים ובטוחים עם בנות ברית ושותפים
 .והיכן שניתן הרחבת הערכים האוניברסאליים
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השליטה במרחב האווירי של מרחב הלחימה היבשתי , ל"בצה
הטקטי והשליטה על האמצעים הפועלים בו ניתנה לחיל 

האם זה הפתרון הטוב ביותר לשיפור ? למה. האוויר
היכולות והאפשרויות של הכוח הקרקעי בלחימה 

 ? ביבשה

וזה כרוך בעיקר  –יש לתפיסה הזו שורשים רחוקים 
, בכל הצבאות המודרניים, בהתפתחות חילות האוויר

וחיל האוויר הישראלי אינו יוצא דופן ןהרעיון הוא שחיל 
האוויר יכול להכריע מלחמה וכוחות הקרקע הם מאמץ משני 

 .הבא להשלים את הישגי חיל האוויר

-למעט בין, ל “נציין רק שבצה, לא נכנס לדיון בתפיסה כולה
, המלחמות או במבצעים מיוחדים ומלחמת ששת הימים

חיל האוויר לא היה משמעותי , “פעמית-חד”שהייתה מלחמה 
הוא ניסה אבל לכוחות , הוא פעל, בקרב היבשה במלחמהבמלחמהבמלחמהבמלחמה

ולכוחות הישבה זה היה . היבשה הוא תרומתו הייתה שולית
 .חשוב עד מאד

והוא נערך להלחם , נתקל בקשיים רבים, כיום הכוח היבשתי
לתמרון , המרחב החופשי יחסית להפעלת אמצעי לחימה, בהם

.  ולתובלה הוא המרחב האווירי שמעל למרחב הלחימה
ודווקא אש יכולים , המרחב האווירי משרת  הרבה יותר מאש

 .כולל אש מדויקת למטרות –כוחות היבשה להפעיל בעצמם 

שילוב של אש מדויקת , תובלה ותקיפה, מים למיניהם"כטב
כל אלה יוצרים  –מתואמת מהאוויר ומהיבשה בטווחי מגע 

 . יכולות בעלות משקל משמעותי לכוחות היבשה

 –" עמוד ענן"ו" עופרת יצוקה"בכך במבצעי " הבחין"ל "צה
שיתוף "היה בהם , שם חיל האוויר הפעיל את כל האמצעים

אבל הלחימה המשולבת ביבשה לא צריכה , טוב" פעולה
היא צריכה מימוש עקרונות מלחמה  –שיתוף פעולה 

 –אחרת  –אחדות המטרה ואחדות הפיקוד  -בסיסיים 
. המרחב האווירי אינו באמת משתתף מלא בלוחמת היבשה

 .מלחמהמלחמהמלחמהמלחמהושני מבצעים האלה רחוקים מלייצג 

אבל הלחימה ביבשה  —לחיל האוויר יכולות מוכחות רבות 
היא לא באחריותו והיא גם לא , האוויר-איננה של חיל

מנקודת , הוא לא באמת משתתף.  הוא מסייע לה, ביכולתו
ולטנקים , יש לו חלק כמו לארטילריה“ היבשתית”המבט 

השליטה . ולהנדסה ולכל גוף אחר עם יכולות טכנולוגיות
ידי  חיל -במרחב האווירי הנמוך מעל מרחבי הלחימה על

נמנע מהם מכפיל , האוויר יוצרת נכות חמורה לכוחות היבשה
 . כוח משמעותי ביותר

זה היה  -“  הסיוע הקרוב”חיל האוויר כבר וויתר בשעתו על 
כיום עם אמצעים חדשים נוצרה מציאות חדשה , מורכב מדי

הלחימה במסגרת הטקטית בקרב היבשה תהייה לחיל —

    בבבב““““הערכת מצב בצבא ארההערכת מצב בצבא ארההערכת מצב בצבא ארההערכת מצב בצבא ארה
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ברמה האסטרטגית ביטחון מדינת ישראל מותנה במידה רבה 
השיקולים האסטרטגיים של שתי המדינות . ב "בקשרינו עם ארה

אינם מותירים יותר מדי חופש פעולה למדינת ישראל שהיא הצד 
 .ב“החלש בקשר הזה והיא מותנה ברצונה הטוב של ארה

אבל ישראל , היא בעלת ברית ונכס חשוב, ב ישראל"מבחינת ארה
ב אינטרסים "לארה, איננה בהכרח הגורם המכריע או החשוב

 .משלה

למען הבנת המערכת העוטפת אותנו אנחנו מביאים הפעם את 
מומלץ לשים לב למקומה של  –תאור המערכת האמריקאית 

ישראל בין שני הפיקודים במשרד ההגנה ובמחלקות משרד 
ופוגם , מיקום שנובע משיקולים מדיניים אמריקאיים –המדינה 

ביכולת של ישראל להיעזר בעוצמה האזורית האמריקאית במלוא 
 . יכולותיה

 הארגון האזוריהארגון האזוריהארגון האזוריהארגון האזורי

ב האחריות לאזור המזרח התיכון "במשרד ההגנה של ארה
, האחראי למצרים  (CENTCOM)מפוצלת בין פיקוד המרכז 

לבין פיקוד אירופה , ירדן ולצפון ומזרח הים האדום, לבנון, סוריה
EUCOM) (פיצול . טורקיה והים התיכון, האחראי על ישראל

המחלקה ליחסי המזרח הקרוב  -דומה קיים במחלקת המדינה  
אחראית למרחב דומה אבל לא זהה לזה של פיקוד המרכז וכולל 

המשרד ליחסי אירופה , את ישראל ומדינות צפון אפריקה
אסיה  אחראי למרחב הדומה לזה של פיקוד אירופה -ואירופה

 .להוציא את ישראל

 פיקוד המרכזפיקוד המרכזפיקוד המרכזפיקוד המרכז    ––––המערכת הביטחונית המערכת הביטחונית המערכת הביטחונית המערכת הביטחונית 

מרחב האחריות של פיקוד המרכז כולל את מדינות הלבנט 
פיקוד המרכז .  להוציא את ישראל) ירדן וישראל, לבנון, סוריה(

, מקדם ראיה אסטרטגית המתמקדת בשיתוף פעולה בין מדינות
מתן תגובה מתאימה למשברים והרתעת או הבסת תוקפנות 

שינויים .  צבאית בעודו תומך במאמצי פיתוח ושיקום כאשר נדרש
ת אמנם ,הנובעים ממחאות האביב הערבי  הביאו להערכה מחודש

אך השפעות מזיקות , התקוות לממשלות דמוקרטיות בלבנט נותרו
. מחפשות גם הן לכוון את השפעות האביב הערבי, בעיקר מאירן

ארגונים אלימים שאינם מדינות  הפגינו גמישות ביכולתם לפעול 

ולהתאושש 
למרות ההצלחות בעת האחרונה בפעולות 

לחימה בקיצוניות אלימה דורשת גם . להחלשתם
. ערעור המשיכה האידיאולוגית של הארגונים

פלשתיני ממשיך -הסכסוך הישראלי, בהקשר הזה
להיות קרקע פורייה לגידול באידיאולוגיה 

הסכם שלום בין שני העמים נשאר . קיצונית
 .חיוני

 :לפיקוד המרכז היעדים האסטרטגיים הבאים

 להכיל את השפעת אירן באזור* 

 לקדם ממשלות נבחרות ושגשוג באזור* 

 לקיים ולחזק יחסים עם בני ברית באזור* 

 לשפר את הביטחון באזור ולקדם יציבות* 

להגיב ולבודד תנועות פוליטיות אסלאמיות * 
 קיצוניות הפועלות באזור

 להגביר שיתוף פעולה בין ארגוני* 

 פיקוד אירופהפיקוד אירופהפיקוד אירופהפיקוד אירופה    ––––המערכת הביטחונית המערכת הביטחונית המערכת הביטחונית המערכת הביטחונית 

. פיקוד אירופה כולל את אירופה וחלק מאסיה
בלבנט רק ישראל נכללת במסגרת מרחבו אבל 

פיקוד אירופה אחראי לקיום . כלולה בו טורקיה
פיקוד אירופה מקיים את , ו"ב עם נאט"יחסי ארה

המחויבות לישראל לחיזוק יכולת הפעולה 
היעדים האסטרטגיים של פיקוד , ההדדית

 :אירופה הינם

 ו"לתמוך בחיזוק חיותה של נאט* 

לקדם את עוצמת השילוב האזורי ובין בני * 
 .אסיה-הברית באירופה ובאירו

 .ו"לחזק את היכולות והפעולה הדדית בנאט* 

 לסייע לצרכים הומניטאריים ולסיוע באסונות * 

    מערכת ההגנה האמריקאית במזרח התיכוןמערכת ההגנה האמריקאית במזרח התיכוןמערכת ההגנה האמריקאית במזרח התיכוןמערכת ההגנה האמריקאית במזרח התיכון
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 -  8ידיעון תקופתי מספר  2עמוד 



 , לפני כעשור ערכתי מחקר בנושא
ש "שעדיף נגמ -המסקנה של עבודת המחקר הייתה 

מיגון עם -ש קל"מיגון עם חימוש קל מאשר נגמ-כבד
את סיוע האש עדיף להרכיב על רכב . חימוש כבד

או טנק שיוקצה לסייע לרגלים ויוכל לסייע  -נפרד 
אחר שיעניק סיוע  ם"או רק, להם מרחוק או מקרוב

ט "משגרי טילים נ, מרגמות מרחוק  באמצעות
הרכבת . להיות בעל מיגון קל יותר ולכן יוכל וכדומה

ש שמיועד להסיע רגלים רק "חימוש כבד על נגמ
מקטינה את מספר הרובאים שאפשר , מסרבל אותו

-להסיע למשימתם והופך אותו לפחות יעיל הן כ
החימוש העדיף על . ם המפעיל אש"רק-ש והן כ"נגמ

ש של הרגלים הוא משהו שייתן עוצמה נגד "נגמ-ה
ר ומקלעים "ר אויב מטווח קרוב בסגנון של מקל"חי

 .או מרגמה קלה
 370המאמר פורסם לראשונה בגליון 

וניתן לקרוא אותו באתר  , 2000של בטאון מערכות באפריל 

www.iamti.com    במחיצת התמרון. 
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מ 100תותח  —חימוש, טון 20משקל , 7+  3צוות 
, טיל רוכב קרן לייזר, תכליתי-דו, מ חצי אוטומטי“

  7.62מקלע סיפון , מ“מ 30תותח אוטומטי מקביל 
 פלדה מרותכת ואמצעי התראה -מיגון  , .מ“מ

 מ“ק 500טווח , ש“קמ 65מהירות , אמפיבי

הגנרל איגור  , שר ההגנה הסובייטי לשעבר
, סיפר לשר ההגנה הסורי טלאס  סרגייב ' דימיטרביץ

כאשר , 1973כי ביום העשירי למלחמת אוקטובר 
הישראלים החלו לצלוח את תעלת סואץ ולכתר את 

,  101-מ ה"והגיעו עד הק, הארמיה השלישית המצרית
הוא קיבל פקודת התראה מן המפקדה להתכונן 

הקצין הסובייטי שימש אז . לאפשרות של ירי טילים
קרקע אסטרטגיים המצוידים -מפקד אגד טילי קרקע
מ "ק 4,000-ובעלי טווח של כ, בראשי נפץ גרעיניים

משמעות ההוראה . ממרכז המטרה' מ 25ובדיוק של 
שקיבל היתה שישחרר את ראשי הנפץ הגרעיניים 

, מהמשגרים ויחליף אותם בראשי נפץ רגילים 
ג של חומר נפץ טי אן "שמשקל כל אחד מהם אלפי ק

, טילים 12-בעקבות כך החליף את ראשי הנפץ ל. טי
: והכין אותם לשיגור לעבר המטרות שנקבעו לו

האוויר הישראלי הקרוב -בסיס חיל -הראשונה 
והשלישית , הכור הגרעיני בדימונה -השנייה ,  לחיפה

 .בתי הזיקוק בחיפה –

 101-מ ה"אך מאחר והכוחות הישראליים עצרו בק

ושתי המעצמות הבינו כי יש להביא להפסקת , מקהיר

שינתה ההנהגה הסובייטית את החלטתה לתקוף , אש

 . מטרות אסטרטגיות אלה

 

שים“תגובה למאמר בנושא נגמ  
עדו הכט‘ דר  
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    פסח מלובניפסח מלובניפסח מלובניפסח מלובני‘ ‘ ‘ ‘ ם מילם מילם מילם מיל““““מקור אלמקור אלמקור אלמקור אל    ----
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ידי  צבא סדיר ובשילוב עם כוחות -המבצע הצרפתי מהווה דוגמה ללחימה כנגד ארגוני טרור שאינם מדינה על

לפני , הייה ראשון להיכנס וראשון לצאת"ל הצרפתי מייצג את המדיניות "מבצע שכהגדרת הרמטכ, מקומיים

 ". שאצתה מסבך את מדינתך בסכסוך מתמשך

יהדיסטיים החלו 'הכוחות הג. גאו וקידאל, ממשלת מאלי ויתרה זה שנים על שליטתה במחוזות טימבוקטו

במאמץ להשתלט על מאלי והחלו את המערכה בכיבוש ערים בצפון מאלי דחקו את 

 .,צבא מאלי מאותו אזור והכריזו על משטר אסלמי סלפי והחלת חוקת השריעה

. (Kidal)הכוחות הצרפתיים פרסו בעיר קידאל , בשלב העיקרי של מבצע סרוול

אד בתחילת פברואר ייצבו נוכחות צבאית במרחב הערים 'ויחד עם  הכוחות מצ

ועל ידי כך כתרו  (Tessalit)ו טסאליט  (Aguelhok)הדלילות של הסהרה אגואלהוק 

 .(Tigharhar)וטיגהרהר   (Ifoghas)את הרי איפוגאס 

 -בה בעת . ומאגרי מים שהפכו אותו למקום אידיאלי למורדים, מערות, עם קשיי גישה, זהו אזור דליל וסלעי

 . אד הפכו אותו למלכודת'והכוחות מצ –ידי  הצרפתים -וכיתורו על, היותו מבודד

אמנם המדיה הרשמית של משרד ההגנה הצרפתי תארה את המבצע כמשימת סיור משולבת של צבא מאלי 

תחת פיקוד  –הטוארג  –אך הכוחות של מאלי במקום היו למעשה מיליציה של בני שבט מקומי , וצבא צרפת

 .צבא מאלי לא זז ממרחב הבירה והצרפתים לא רצו מגע בין המורדים וצבא מאלי, (Gamou)קולונל גאמו 

שהתבצרו בעמק , יהאדיסטים'אד פרסו לתוך השטח ההררי בכוונה ליצור מגע עם הג'כוחות צרפת וכוחות צ

 .יהאדיסטים'ג 100 -ולפי הערכת הצרפתים נהרגו שם כ (Ametetai)אמטטאי 

מכל . אד נע לעמק מכיוון טסאליט'כוח צנחנים צרפתי הוצנח בפתח העמק וכוח מצ, טור צרפתי נע צפונה

 25 -בקרב נהרגו כ –יהאדיסטיים 'ג-אד היו מעורבים בקרב קשה עם כוחות סלפים'הכוחות האלה רק כוחות צ

לאחר הקרב הכוחות סרקו רגלית את . מארבים שונים/יהדיסטיים בשלושה קרבות'ג 65 -אד וכ'חיילים מצ

 .המרחב ומצאו מצבורים ועמדות נטושות שרובם הגדול כנראה הצליחו לברוח

המבצע הצליח לגרש את המורדים מהערים והשטחים , בסופו של דבר

יהדיסטיות וגם לא ביסס את שלטון 'אבל לא חיסל את התנועות הג, שתפסו

אבל כנראה שהסכנה להתמודדות צבאית , הממשלה באזורים מרוחקים

 .התרחקה –מחודשת 

 

     הצבא הצרפתי מסכל מאמץ גהצבא הצרפתי מסכל מאמץ גהצבא הצרפתי מסכל מאמץ גהצבא הצרפתי מסכל מאמץ ג''''יהאדיסטי במאלייהאדיסטי במאלייהאדיסטי במאלייהאדיסטי במאלי

Derek Henry Flood 
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