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    ????ל מקצץ ביכולת ההכרעהל מקצץ ביכולת ההכרעהל מקצץ ביכולת ההכרעהל מקצץ ביכולת ההכרעה""""האם צההאם צההאם צההאם צה

ל בעקבות הקיצוץ התקציבי ל בעקבות הקיצוץ התקציבי ל בעקבות הקיצוץ התקציבי ל בעקבות הקיצוץ התקציבי """"הפרסומים בדבר תכניות צההפרסומים בדבר תכניות צההפרסומים בדבר תכניות צההפרסומים בדבר תכניות צה
. . . . מעוררים תהיות לא מעטותמעוררים תהיות לא מעטותמעוררים תהיות לא מעטותמעוררים תהיות לא מעטות" " " " תעוזהתעוזהתעוזהתעוזה""""וווו" " " " עוזעוזעוזעוז""""ותכניות ותכניות ותכניות ותכניות 

כמובן שאין בידינו את פרטי התכניות ואנחנו ניזונים כמובן שאין בידינו את פרטי התכניות ואנחנו ניזונים כמובן שאין בידינו את פרטי התכניות ואנחנו ניזונים כמובן שאין בידינו את פרטי התכניות ואנחנו ניזונים 
וכל המידע שברשותנו מבוסס על וכל המידע שברשותנו מבוסס על וכל המידע שברשותנו מבוסס על וכל המידע שברשותנו מבוסס על , , , , מהפרסומים הגלוייםמהפרסומים הגלוייםמהפרסומים הגלוייםמהפרסומים הגלויים

ל עומד להתמקד ל עומד להתמקד ל עומד להתמקד ל עומד להתמקד """"פי  הפרסומים צהפי  הפרסומים צהפי  הפרסומים צהפי  הפרסומים צה----עלעלעלעל. . . . פרסומים גלוייםפרסומים גלוייםפרסומים גלוייםפרסומים גלויים
הסייבר והאש הסייבר והאש הסייבר והאש הסייבר והאש , , , , המודיעיןהמודיעיןהמודיעיןהמודיעין, , , , במערכים כמו חיל האווירבמערכים כמו חיל האווירבמערכים כמו חיל האווירבמערכים כמו חיל האוויר

ועומד להוריד בסדרי העדיפויות את התמרון ועומד להוריד בסדרי העדיפויות את התמרון ועומד להוריד בסדרי העדיפויות את התמרון ועומד להוריד בסדרי העדיפויות את התמרון , , , , המדויקתהמדויקתהמדויקתהמדויקת
בתהיות איני מתכוון בתהיות איני מתכוון בתהיות איני מתכוון בתהיות איני מתכוון . . . . כ כוחות היבשהכ כוחות היבשהכ כוחות היבשהכ כוחות היבשה""""הממוכן ואת סדהממוכן ואת סדהממוכן ואת סדהממוכן ואת סד

כמותי אלא כמותי אלא כמותי אלא כמותי אלא / / / / לקיצוץ התקציבילקיצוץ התקציבילקיצוץ התקציבילקיצוץ התקציבי
    . . . . למשמעות התפיסתית בגישה הזולמשמעות התפיסתית בגישה הזולמשמעות התפיסתית בגישה הזולמשמעות התפיסתית בגישה הזו

    ----לאן מוליכה התכנית הנוכחית לאן מוליכה התכנית הנוכחית לאן מוליכה התכנית הנוכחית לאן מוליכה התכנית הנוכחית 
ל המחודש להשיג ל המחודש להשיג ל המחודש להשיג ל המחודש להשיג """"מה יוכל צהמה יוכל צהמה יוכל צהמה יוכל צה

נניח כי הכול ילך נניח כי הכול ילך נניח כי הכול ילך נניח כי הכול ילך ? ? ? ? בתום תקופת ההערכות המחודשתבתום תקופת ההערכות המחודשתבתום תקופת ההערכות המחודשתבתום תקופת ההערכות המחודשת
        ----ונניח כי תהיינה שנתיים ללא מלחמה רצינית ונניח כי תהיינה שנתיים ללא מלחמה רצינית ונניח כי תהיינה שנתיים ללא מלחמה רצינית ונניח כי תהיינה שנתיים ללא מלחמה רצינית , , , , כמתוכנןכמתוכנןכמתוכנןכמתוכנן

    ????מה יהיה לנומה יהיה לנומה יהיה לנומה יהיה לנו

יהיה לנו יהיה לנו יהיה לנו יהיה לנו , , , , יהיה לנו חיל אוויר לצרכים אסטרטגיים בעיקריהיה לנו חיל אוויר לצרכים אסטרטגיים בעיקריהיה לנו חיל אוויר לצרכים אסטרטגיים בעיקריהיה לנו חיל אוויר לצרכים אסטרטגיים בעיקר
יהיו לנו יהיו לנו יהיו לנו יהיו לנו , , , , מודיעין אסטרטגי ומודיעין טוב לתקיפת מטרותמודיעין אסטרטגי ומודיעין טוב לתקיפת מטרותמודיעין אסטרטגי ומודיעין טוב לתקיפת מטרותמודיעין אסטרטגי ומודיעין טוב לתקיפת מטרות

מערכות סייבר הפועלות בתחומי המידע ומערכות מערכות סייבר הפועלות בתחומי המידע ומערכות מערכות סייבר הפועלות בתחומי המידע ומערכות מערכות סייבר הפועלות בתחומי המידע ומערכות 
יהיו לנו כוחות קומנדו לפעולה במבצעים יהיו לנו כוחות קומנדו לפעולה במבצעים יהיו לנו כוחות קומנדו לפעולה במבצעים יהיו לנו כוחות קומנדו לפעולה במבצעים , , , , ממוחשבותממוחשבותממוחשבותממוחשבות

ומנגד יהיה לנו אויב נמוך חתימה ומנגד יהיה לנו אויב נמוך חתימה ומנגד יהיה לנו אויב נמוך חתימה ומנגד יהיה לנו אויב נמוך חתימה , , , , מיוחדים ומבצעי עומקמיוחדים ומבצעי עומקמיוחדים ומבצעי עומקמיוחדים ומבצעי עומק
מ מ מ מ """"ט ונט ונט ונט ונ""""עם מערכי נעם מערכי נעם מערכי נעם מערכי נ, , , , הפועל במסגרות קטנות מבוזרותהפועל במסגרות קטנות מבוזרותהפועל במסגרות קטנות מבוזרותהפועל במסגרות קטנות מבוזרות    ––––

ועוצמת אש מנגד רבה לכל שטחה של מדינת ועוצמת אש מנגד רבה לכל שטחה של מדינת ועוצמת אש מנגד רבה לכל שטחה של מדינת ועוצמת אש מנגד רבה לכל שטחה של מדינת , , , , מוגבריםמוגבריםמוגבריםמוגברים
כיצד תראה התמודדות בין שני הכוחות האלה כיצד תראה התמודדות בין שני הכוחות האלה כיצד תראה התמודדות בין שני הכוחות האלה כיצד תראה התמודדות בין שני הכוחות האלה . . . . ישראלישראלישראלישראל

        ????כאשר תתרחשכאשר תתרחשכאשר תתרחשכאשר תתרחש

    ????במה נעסוק הפעםבמה נעסוק הפעםבמה נעסוק הפעםבמה נעסוק הפעם

    ????מי שחרר את ירושליםמי שחרר את ירושליםמי שחרר את ירושליםמי שחרר את ירושלים

לחימה בתוך ערים הופכת להיות חלק מכריע המלחמות לחימה בתוך ערים הופכת להיות חלק מכריע המלחמות לחימה בתוך ערים הופכת להיות חלק מכריע המלחמות לחימה בתוך ערים הופכת להיות חלק מכריע המלחמות 

את המערכה לכיבוש ירושלים את המערכה לכיבוש ירושלים את המערכה לכיבוש ירושלים את המערכה לכיבוש ירושלים     ————אזוריות קטנות אזוריות קטנות אזוריות קטנות אזוריות קטנות 

במלחמת ששת הימים נוטים להציג כקרב על גבעת במלחמת ששת הימים נוטים להציג כקרב על גבעת במלחמת ששת הימים נוטים להציג כקרב על גבעת במלחמת ששת הימים נוטים להציג כקרב על גבעת 

זה טוב למורשת קרב אבל זו לא הייתה זה טוב למורשת קרב אבל זו לא הייתה זה טוב למורשת קרב אבל זו לא הייתה זה טוב למורשת קרב אבל זו לא הייתה , , , , התחמושתהתחמושתהתחמושתהתחמושת

את באתר האינטרנט את באתר האינטרנט את באתר האינטרנט את באתר האינטרנט . . . . המערכה כולה או אפילו מרביתההמערכה כולה או אפילו מרביתההמערכה כולה או אפילו מרביתההמערכה כולה או אפילו מרביתה

, , , , מ לנגוצקי על המערכהמ לנגוצקי על המערכהמ לנגוצקי על המערכהמ לנגוצקי על המערכה““““פרסמנו את עבודתו של אלפרסמנו את עבודתו של אלפרסמנו את עבודתו של אלפרסמנו את עבודתו של אל

ל מוטה גור על ל מוטה גור על ל מוטה גור על ל מוטה גור על ““““ובידיעון אנחנונ מביאים מדבריו של  ראובידיעון אנחנונ מביאים מדבריו של  ראובידיעון אנחנונ מביאים מדבריו של  ראובידיעון אנחנונ מביאים מדבריו של  רא

    ....55555555שילוב הטנקים בקרבות חטיבה שילוב הטנקים בקרבות חטיבה שילוב הטנקים בקרבות חטיבה שילוב הטנקים בקרבות חטיבה 

    מ עתידימ עתידימ עתידימ עתידי““““ר ורקר ורקר ורקר ורק““““כתת החיכתת החיכתת החיכתת החי

ר ר ר ר ““““ב ממשיך להתלבט במבנה של כתת החיב ממשיך להתלבט במבנה של כתת החיב ממשיך להתלבט במבנה של כתת החיב ממשיך להתלבט במבנה של כתת החי““““צבא ארהצבא ארהצבא ארהצבא ארה

ע השנייה ע השנייה ע השנייה ע השנייה ““““לאחר מלהלאחר מלהלאחר מלהלאחר מלה, , , , מ העתידימ העתידימ העתידימ העתידי““““וההשלכה שלה על הרקוההשלכה שלה על הרקוההשלכה שלה על הרקוההשלכה שלה על הרק

ר הגרמנית ר הגרמנית ר הגרמנית ר הגרמנית ““““הגיעו האמריקאים למסקנה כי כתת החיהגיעו האמריקאים למסקנה כי כתת החיהגיעו האמריקאים למסקנה כי כתת החיהגיעו האמריקאים למסקנה כי כתת החי

אנחנו מציגים  דואנחנו מציגים  דואנחנו מציגים  דואנחנו מציגים  דו————עלתה לאין שיעור על זו האמריקאית עלתה לאין שיעור על זו האמריקאית עלתה לאין שיעור על זו האמריקאית עלתה לאין שיעור על זו האמריקאית 

ובאתר ובאתר ובאתר ובאתר , , , , ח השוואתי קצרח השוואתי קצרח השוואתי קצרח השוואתי קצר““““

האינטרנט אנחנו מציגים האינטרנט אנחנו מציגים האינטרנט אנחנו מציגים האינטרנט אנחנו מציגים 

עמדות שונות הן לנושא עמדות שונות הן לנושא עמדות שונות הן לנושא עמדות שונות הן לנושא 

מ מ מ מ ““““הכיתה והן לנושא הרקהכיתה והן לנושא הרקהכיתה והן לנושא הרקהכיתה והן לנושא הרק

    ....העתידיהעתידיהעתידיהעתידי

    ????איזה חיל אוויר צריךאיזה חיל אוויר צריךאיזה חיל אוויר צריךאיזה חיל אוויר צריך

האם האם האם האם     ————בבבב““““דיון המתנהל בארהדיון המתנהל בארהדיון המתנהל בארהדיון המתנהל בארה

יש תועלת בהפצצות יש תועלת בהפצצות יש תועלת בהפצצות יש תועלת בהפצצות 

מדוע אין מדוע אין מדוע אין מדוע אין ? ? ? ? אסטרטגיותאסטרטגיותאסטרטגיותאסטרטגיות

עדיפות לסיוע לכוחות עדיפות לסיוע לכוחות עדיפות לסיוע לכוחות עדיפות לסיוע לכוחות 

    ????הקרקעהקרקעהקרקעהקרקע

wwwwwwwwwwww....iamtiiamtiiamtiiamti....comcomcomcom דבר העורךדבר העורךדבר העורךדבר העורך    

, , , , בריאותבריאותבריאותבריאות, , , , אנו מאחלים לך  שנה טובה אנו מאחלים לך  שנה טובה אנו מאחלים לך  שנה טובה אנו מאחלים לך  שנה טובה שתשתשתשת

    והגשמת ציפיותוהגשמת ציפיותוהגשמת ציפיותוהגשמת ציפיות



: : : : טנקיםטנקיםטנקיםטנקים----רררר""""שיתוף פעולה חישיתוף פעולה חישיתוף פעולה חישיתוף פעולה חי: : : : באשר לנושאים ללקחיםבאשר לנושאים ללקחיםבאשר לנושאים ללקחיםבאשר לנושאים ללקחים” ” ” ” 

שהיא שהיא שהיא שהיא , , , , כמובן שאני מתייחס ללחימה שלנו בשטח הבנויכמובן שאני מתייחס ללחימה שלנו בשטח הבנויכמובן שאני מתייחס ללחימה שלנו בשטח הבנויכמובן שאני מתייחס ללחימה שלנו בשטח הבנוי

אין לנו כל ספק אין לנו כל ספק אין לנו כל ספק אין לנו כל ספק . . . . שונה לחלוטין מן הלחימה בשטח הפתוחשונה לחלוטין מן הלחימה בשטח הפתוחשונה לחלוטין מן הלחימה בשטח הפתוחשונה לחלוטין מן הלחימה בשטח הפתוח

שהלחימה בתוך השטח שהלחימה בתוך השטח שהלחימה בתוך השטח שהלחימה בתוך השטח , , , , כתוצאה מהתחקירים בפניםכתוצאה מהתחקירים בפניםכתוצאה מהתחקירים בפניםכתוצאה מהתחקירים בפנים

ושהטנקים ברגע ושהטנקים ברגע ושהטנקים ברגע ושהטנקים ברגע , , , , הבנוי בלי טנקים הייתה חמורה מאודהבנוי בלי טנקים הייתה חמורה מאודהבנוי בלי טנקים הייתה חמורה מאודהבנוי בלי טנקים הייתה חמורה מאוד

בכל מקום שהם נכנסו שינו לחלוטין את בכל מקום שהם נכנסו שינו לחלוטין את בכל מקום שהם נכנסו שינו לחלוטין את בכל מקום שהם נכנסו שינו לחלוטין את , , , , שהם נכנסושהם נכנסושהם נכנסושהם נכנסו

פים שלא התביישו לומר שלולא הטנקים פים שלא התביישו לומר שלולא הטנקים פים שלא התביישו לומר שלולא הטנקים פים שלא התביישו לומר שלולא הטנקים """"היו מהיו מהיו מהיו מ. . . . התמונההתמונההתמונההתמונה

. ... . ... . ... . ... הם היו מאבדים את האווירהם היו מאבדים את האווירהם היו מאבדים את האווירהם היו מאבדים את האוויר, , , , הגיעו ברגעים מסוימיםהגיעו ברגעים מסוימיםהגיעו ברגעים מסוימיםהגיעו ברגעים מסוימים

העובדה היא שגם בין הלוחמים הטובים העובדה היא שגם בין הלוחמים הטובים העובדה היא שגם בין הלוחמים הטובים העובדה היא שגם בין הלוחמים הטובים 

, , , , שלנו היו כאלה שלא התביישו להודותשלנו היו כאלה שלא התביישו להודותשלנו היו כאלה שלא התביישו להודותשלנו היו כאלה שלא התביישו להודות

הופעת הטנקים הופעת הטנקים הופעת הטנקים הופעת הטנקים , , , , שברגעים מכריעיםשברגעים מכריעיםשברגעים מכריעיםשברגעים מכריעים

שנתה להם לחלוטין את מצב הרוח את שנתה להם לחלוטין את מצב הרוח את שנתה להם לחלוטין את מצב הרוח את שנתה להם לחלוטין את מצב הרוח את 

היו מקרים היו מקרים היו מקרים היו מקרים . . . . המוראל ואת הגישההמוראל ואת הגישההמוראל ואת הגישההמוראל ואת הגישה

בגבעת בגבעת בגבעת בגבעת , , , , למשללמשללמשללמשל. . . . שהטנקים הרבה לא יכלו לעזורשהטנקים הרבה לא יכלו לעזורשהטנקים הרבה לא יכלו לעזורשהטנקים הרבה לא יכלו לעזור

והשיפועים והשיפועים והשיפועים והשיפועים , , , , כיוון שהטווחים היו קרובים מדיכיוון שהטווחים היו קרובים מדיכיוון שהטווחים היו קרובים מדיכיוון שהטווחים היו קרובים מדי, , , , התחמושתהתחמושתהתחמושתהתחמושת

בטיהור של העיר בטיהור של העיר בטיהור של העיר בטיהור של העיר , , , , אבל בתוך העיראבל בתוך העיראבל בתוך העיראבל בתוך העיר. .... .... .... ...גדולים מדיגדולים מדיגדולים מדיגדולים מדי    ––––

הוא הוא הוא הוא . . . . החיפוי של הטנקים לפריצה היה מצויןהחיפוי של הטנקים לפריצה היה מצויןהחיפוי של הטנקים לפריצה היה מצויןהחיפוי של הטנקים לפריצה היה מצוין. . . . אאאא: : : : עצמהעצמהעצמהעצמה

שלא היו מספיק שלא היו מספיק שלא היו מספיק שלא היו מספיק , , , , לקה בחסר בגלל ההכנות המוקדמותלקה בחסר בגלל ההכנות המוקדמותלקה בחסר בגלל ההכנות המוקדמותלקה בחסר בגלל ההכנות המוקדמות

חלק יותר מדי גדול של פגזי חלק יותר מדי גדול של פגזי חלק יותר מדי גדול של פגזי חלק יותר מדי גדול של פגזי ; ; ; ; שלא היה מספיק זמןשלא היה מספיק זמןשלא היה מספיק זמןשלא היה מספיק זמן; ; ; ; טובותטובותטובותטובות

הטנקים פגע בבית הספר לשוטרים שזעזע את הבניין הטנקים פגע בבית הספר לשוטרים שזעזע את הבניין הטנקים פגע בבית הספר לשוטרים שזעזע את הבניין הטנקים פגע בבית הספר לשוטרים שזעזע את הבניין 

אבל גם פגיעות בעמדות אבל גם פגיעות בעמדות אבל גם פגיעות בעמדות אבל גם פגיעות בעמדות , , , , במקום לפגוע בעמדות למטהבמקום לפגוע בעמדות למטהבמקום לפגוע בעמדות למטהבמקום לפגוע בעמדות למטה

הם המשיכו הם המשיכו הם המשיכו הם המשיכו . . . . וגם הירי שזעזע את הבניין השפיע לא מעטוגם הירי שזעזע את הבניין השפיע לא מעטוגם הירי שזעזע את הבניין השפיע לא מעטוגם הירי שזעזע את הבניין השפיע לא מעט

: : : : בכל אופןבכל אופןבכל אופןבכל אופן, , , , לירות גם כאשר חברה התחילו להיכנס פנימהלירות גם כאשר חברה התחילו להיכנס פנימהלירות גם כאשר חברה התחילו להיכנס פנימהלירות גם כאשר חברה התחילו להיכנס פנימה

פים הסיוע של הטנקים היה טוב פים הסיוע של הטנקים היה טוב פים הסיוע של הטנקים היה טוב פים הסיוע של הטנקים היה טוב """"דים והמדים והמדים והמדים והמ""""להרגשת המגלהרגשת המגלהרגשת המגלהרגשת המג

כך כך כך כך ....הוא גם ספג חלק די גדול מהאשהוא גם ספג חלק די גדול מהאשהוא גם ספג חלק די גדול מהאשהוא גם ספג חלק די גדול מהאש....מאד והיה חיוני מאדמאד והיה חיוני מאדמאד והיה חיוני מאדמאד והיה חיוני מאד

לנו אין מילים להערכת לנו אין מילים להערכת לנו אין מילים להערכת לנו אין מילים להערכת . ... . ... . ... . ... שהשילוב הזה היה מצויןשהשילוב הזה היה מצויןשהשילוב הזה היה מצויןשהשילוב הזה היה מצוין

כל הזמן לרבות כל הזמן לרבות כל הזמן לרבות כל הזמן לרבות ............הטנקיסטים ומפקדי הטנקים שישבו הטנקיסטים ומפקדי הטנקים שישבו הטנקיסטים ומפקדי הטנקים שישבו הטנקיסטים ומפקדי הטנקים שישבו 

יוצא מן הכלל יוצא מן הכלל יוצא מן הכלל יוצא מן הכלל ............חצי גוף בחוץחצי גוף בחוץחצי גוף בחוץחצי גוף בחוץ, , , , הצליפות עם הראש בחוץהצליפות עם הראש בחוץהצליפות עם הראש בחוץהצליפות עם הראש בחוץ

    ....תוך כדי תצפיתתוך כדי תצפיתתוך כדי תצפיתתוך כדי תצפית

בתחקיר עלו מספר מקרים שבהם אנשי טנקים גילו קצת בתחקיר עלו מספר מקרים שבהם אנשי טנקים גילו קצת בתחקיר עלו מספר מקרים שבהם אנשי טנקים גילו קצת בתחקיר עלו מספר מקרים שבהם אנשי טנקים גילו קצת 

וההופעה של וההופעה של וההופעה של וההופעה של , , , , ....טטטט....בעיקר מפני נשק נבעיקר מפני נשק נבעיקר מפני נשק נבעיקר מפני נשק נ, , , , הססנות ופחדהססנות ופחדהססנות ופחדהססנות ופחד

ניצול הנשק שלהם וניצול ניצול הנשק שלהם וניצול ניצול הנשק שלהם וניצול ניצול הנשק שלהם וניצול , , , , שיתוף הפעולה איתםשיתוף הפעולה איתםשיתוף הפעולה איתםשיתוף הפעולה איתם, , , , הטנקיםהטנקיםהטנקיםהטנקים

ואין ואין ואין ואין , , , , תרמו הרבה מאד לקרב בתוך העירתרמו הרבה מאד לקרב בתוך העירתרמו הרבה מאד לקרב בתוך העירתרמו הרבה מאד לקרב בתוך העיר    ––––השריון שלהם השריון שלהם השריון שלהם השריון שלהם 

מצד מצד מצד מצד . . . . בבבב. . . . ספק שלו היו יותר טנקים היה המצב עוד יותר טובספק שלו היו יותר טנקים היה המצב עוד יותר טובספק שלו היו יותר טנקים היה המצב עוד יותר טובספק שלו היו יותר טנקים היה המצב עוד יותר טוב

לטלפון האחורי לטלפון האחורי לטלפון האחורי לטלפון האחורי ' ' ' ' שני היו טנקיסטים שלא סובבו את הסוויץשני היו טנקיסטים שלא סובבו את הסוויץשני היו טנקיסטים שלא סובבו את הסוויץשני היו טנקיסטים שלא סובבו את הסוויץ

ועל מנת לתת להם פקודות ועל מנת לתת להם פקודות ועל מנת לתת להם פקודות ועל מנת לתת להם פקודות , , , , ואי אפשר היה לדבר איתםואי אפשר היה לדבר איתםואי אפשר היה לדבר איתםואי אפשר היה לדבר איתם

וזה לא וזה לא וזה לא וזה לא ... ... ... ... היינו צריכים לעלות על הטנקהיינו צריכים לעלות על הטנקהיינו צריכים לעלות על הטנקהיינו צריכים לעלות על הטנק

דברים קטנים כאלה של דברים קטנים כאלה של דברים קטנים כאלה של דברים קטנים כאלה של . . . . כך פשוטכך פשוטכך פשוטכך פשוט----כלכלכלכל

, , , , הכוונת הטנקיםהכוונת הטנקיםהכוונת הטנקיםהכוונת הטנקים, , , , שיתוף פעולה המעשישיתוף פעולה המעשישיתוף פעולה המעשישיתוף פעולה המעשי

שאנחנו שאנחנו שאנחנו שאנחנו , , , , דברים שקשורים באופן יסודידברים שקשורים באופן יסודידברים שקשורים באופן יסודידברים שקשורים באופן יסודי

אבל נותנים כנראה אבל נותנים כנראה אבל נותנים כנראה אבל נותנים כנראה     ––––כ נותנים כ נותנים כ נותנים כ נותנים """"בדבדבדבד

בזמן בזמן בזמן בזמן , , , , אין ספק שנושאים שלא התאמנו בהם דיאין ספק שנושאים שלא התאמנו בהם דיאין ספק שנושאים שלא התאמנו בהם דיאין ספק שנושאים שלא התאמנו בהם די, , , , פחות מדיפחות מדיפחות מדיפחות מדי

נושאים נושאים נושאים נושאים . . . . לא יעזור פה שום דברלא יעזור פה שום דברלא יעזור פה שום דברלא יעזור פה שום דבר. . . . הקרב הם לוקיםהקרב הם לוקיםהקרב הם לוקיםהקרב הם לוקים

החברה החברה החברה החברה , , , , שמתאמנים בהם ודוחסים אותם פועלים כמו מכונהשמתאמנים בהם ודוחסים אותם פועלים כמו מכונהשמתאמנים בהם ודוחסים אותם פועלים כמו מכונהשמתאמנים בהם ודוחסים אותם פועלים כמו מכונה

. . . . פעם והם עושים את זהפעם והם עושים את זהפעם והם עושים את זהפעם והם עושים את זה    20202020הם עשו את זה כבר הם עשו את זה כבר הם עשו את זה כבר הם עשו את זה כבר . . . . יודעיםיודעיםיודעיםיודעים

לא עושים ולכן אימון עם לא עושים ולכן אימון עם לא עושים ולכן אימון עם לא עושים ולכן אימון עם     ––––דברים שלא עשו הרבה ימים דברים שלא עשו הרבה ימים דברים שלא עשו הרבה ימים דברים שלא עשו הרבה ימים 

. . . . הטנקים היה אחד הנקודות העיקריות בתחקירים הפנימייםהטנקים היה אחד הנקודות העיקריות בתחקירים הפנימייםהטנקים היה אחד הנקודות העיקריות בתחקירים הפנימייםהטנקים היה אחד הנקודות העיקריות בתחקירים הפנימיים

בייחוד לא בייחוד לא בייחוד לא בייחוד לא . . . . נכון שמה שניתן עד היום זה כמעט כלוםנכון שמה שניתן עד היום זה כמעט כלוםנכון שמה שניתן עד היום זה כמעט כלוםנכון שמה שניתן עד היום זה כמעט כלום

והלחימה בשטח בנוי היא והלחימה בשטח בנוי היא והלחימה בשטח בנוי היא והלחימה בשטח בנוי היא , , , , התאמנו עם טנקים בשטח בנויהתאמנו עם טנקים בשטח בנויהתאמנו עם טנקים בשטח בנויהתאמנו עם טנקים בשטח בנוי

שילמנו בעדו לא שילמנו בעדו לא שילמנו בעדו לא שילמנו בעדו לא , , , , וחוסר אימון היה ליקוי רציניוחוסר אימון היה ליקוי רציניוחוסר אימון היה ליקוי רציניוחוסר אימון היה ליקוי רציני, , , , לגמרי שונהלגמרי שונהלגמרי שונהלגמרי שונה

    ““““....פעםפעםפעםפעם

    ם  יוסי לנגוצקים  יוסי לנגוצקים  יוסי לנגוצקים  יוסי לנגוצקי““““סיכום נמסר לנו באדיבותו של אלסיכום נמסר לנו באדיבותו של אלסיכום נמסר לנו באדיבותו של אלסיכום נמסר לנו באדיבותו של אלהההה

    

2222עמוד עמוד עמוד עמוד      ----        9999ידיעון תקופתי מספר ידיעון תקופתי מספר ידיעון תקופתי מספר ידיעון תקופתי מספר     

סיפור המערכה על ירושלים אינו מסתכם בגבעת סיפור המערכה על ירושלים אינו מסתכם בגבעת סיפור המערכה על ירושלים אינו מסתכם בגבעת סיפור המערכה על ירושלים אינו מסתכם בגבעת 

הוא הרבה יותר רחב ונטלו בו חלק הוא הרבה יותר רחב ונטלו בו חלק הוא הרבה יותר רחב ונטלו בו חלק הוא הרבה יותר רחב ונטלו בו חלק     ————התחמושת התחמושת התחמושת התחמושת 

מ יוסי מ יוסי מ יוסי מ יוסי ““““את הסיפור המלא מציג אלאת הסיפור המלא מציג אלאת הסיפור המלא מציג אלאת הסיפור המלא מציג אל    ————יחידות רבות יחידות רבות יחידות רבות יחידות רבות 

הכנס הכנס הכנס הכנס     ————לנגוצקי שהיה מפקד הסיירת הירושלמית לנגוצקי שהיה מפקד הסיירת הירושלמית לנגוצקי שהיה מפקד הסיירת הירושלמית לנגוצקי שהיה מפקד הסיירת הירושלמית 

    kvtkvtkvtkvt1111cccc////--------------------!!!!####////comcomcomcom....iamtiiamtiiamtiiamti....wwwwwwwwwwww://://://://httphttphttphttp    לקישור לקישור לקישור לקישור 

    טנקים ברחובות ירושלים במלחמת ששת הימיםטנקים ברחובות ירושלים במלחמת ששת הימיםטנקים ברחובות ירושלים במלחמת ששת הימיםטנקים ברחובות ירושלים במלחמת ששת הימים    ––––מוטה גור מוטה גור מוטה גור מוטה גור 



3עמוד  3עמוד      ----        9999ידיעון תקופתי מספר ידיעון תקופתי מספר ידיעון תקופתי מספר ידיעון תקופתי מספר  

    ....בבבב““““בעיתונות מקצועית מתפתח דיון איך צריך לבנות את הכוח האווירי בצבא ארהבעיתונות מקצועית מתפתח דיון איך צריך לבנות את הכוח האווירי בצבא ארהבעיתונות מקצועית מתפתח דיון איך צריך לבנות את הכוח האווירי בצבא ארהבעיתונות מקצועית מתפתח דיון איך צריך לבנות את הכוח האווירי בצבא ארה, , , , בבבב““““בארהבארהבארהבארה
מקיצוץ תקציבי ומהוויכוח הנצחי על  התועלת מקיצוץ תקציבי ומהוויכוח הנצחי על  התועלת מקיצוץ תקציבי ומהוויכוח הנצחי על  התועלת מקיצוץ תקציבי ומהוויכוח הנצחי על  התועלת , , , , הרקע לדיון נובע משינויים בסביבת המלחמההרקע לדיון נובע משינויים בסביבת המלחמההרקע לדיון נובע משינויים בסביבת המלחמההרקע לדיון נובע משינויים בסביבת המלחמה

    ....צבא היבשה וחיל האווירצבא היבשה וחיל האווירצבא היבשה וחיל האווירצבא היבשה וחיל האוויר, , , , המופקת מהפצצות אסטרטגיות וחלוקת המשאבים בין הציהמופקת מהפצצות אסטרטגיות וחלוקת המשאבים בין הציהמופקת מהפצצות אסטרטגיות וחלוקת המשאבים בין הציהמופקת מהפצצות אסטרטגיות וחלוקת המשאבים בין הצי
אבל בהחלט יש מקום לשאול מה תרומתו של חיל האוויר לקרב היבשה  אבל בהחלט יש מקום לשאול מה תרומתו של חיל האוויר לקרב היבשה  אבל בהחלט יש מקום לשאול מה תרומתו של חיל האוויר לקרב היבשה  אבל בהחלט יש מקום לשאול מה תרומתו של חיל האוויר לקרב היבשה      ————ל המצב שונהל המצב שונהל המצב שונהל המצב שונה““““בצהבצהבצהבצה

וזאת לאור חיוניות הצורך של כוחות וזאת לאור חיוניות הצורך של כוחות וזאת לאור חיוניות הצורך של כוחות וזאת לאור חיוניות הצורך של כוחות , , , , ))))לא הצלחה גדולה במרבית המלחמותלא הצלחה גדולה במרבית המלחמותלא הצלחה גדולה במרבית המלחמותלא הצלחה גדולה במרבית המלחמות((((הטקטי והמערכתי הטקטי והמערכתי הטקטי והמערכתי הטקטי והמערכתי 
    ....להפעלתולהפעלתולהפעלתולהפעלתו) ) ) ) בקרבבקרבבקרבבקרב((((היבשה בסיוע מהאוויר ומה הדרכים היעילות ביותר היבשה בסיוע מהאוויר ומה הדרכים היעילות ביותר היבשה בסיוע מהאוויר ומה הדרכים היעילות ביותר היבשה בסיוע מהאוויר ומה הדרכים היעילות ביותר 

    פרות קדושות מרחפות  גם באווירפרות קדושות מרחפות  גם באווירפרות קדושות מרחפות  גם באווירפרות קדושות מרחפות  גם באוויר

עדיין הם נותרו נפרדים דיים שאנו יכולים לדמיין צבא 
חזון ) גם אם תוך התייעצות(היבשה וצי מפתחים 

זה אינו המקרה באשר . ארגון אסטרטגי נפרד ומקיף
שנשאר נעול ומרוחק מהזרועות שבנו , לחיל האוויר

אבל היא אינה , ב צריכה כוח אווירי"ארה, קצרה. אותו
קיפול האמצעים . צריכה חיל אוויר

והמשימות של חיל האוויר לתוך שתי 
הזרועות האלה יחזק את הגמישות של 

ישחרר את התכנון הצבאי . ב"ארה
והרכש מהקשרים מוסדיים שללא ספק 

הים , מביאים את כוחות האוויר
והיבשה להתנגשות שמביאה את תאום האמצעים 

. הצבאיים עם מטרות פוליטיות לבלתי אפשריות כמעט
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אבל בוודאי אבל בוודאי אבל בוודאי אבל בוודאי     ----ב אינה צריכה את חיל האווירב אינה צריכה את חיל האווירב אינה צריכה את חיל האווירב אינה צריכה את חיל האוויר""""ארהארהארהארה
 Dr. Robert Farley    ————שהיא צריכה כוח אווירישהיא צריכה כוח אווירישהיא צריכה כוח אווירישהיא צריכה כוח אווירי

לאחר שהמלחמה בעיראק הסתיימה והלחימה 
ב לקיים שני "באפגניסטן דועכת מדוע צריכה ארה
השאלה הגיונית ? צבאות יבשה גדולים וגם את המרינס

אבל , לחלוטין בהתחשב בהעדר איום טרוריסטי גדול
הבעיה האמיתית היא . נכון-היא מוליכה לשביל הלא

שצבא היבשה מצוי בערך באותה רמת תועלת כפי 
ובערך באותן מוסדות כפי שהיה ב , שהיה לפני עשור

ומצב זה , כאשר צבא היבשה וחיל האוויר נפרדו 1947
אינו גמיש מספיק כדי לטפל בסביבת הביטחון 

 .המודרנית

בעוד לוחמת הים והיבשה הפכו להיות יותר משולבות 
, 20-אחת עם רעותה מאשר הם היו בתחילת המאה ה

אותן משימות שחיל האוויר קבל , משימות מרכזיות
עליונות : המשימות הינן. 1947-בעת הקמתו ב
, ניידות גלובלית, סיור וניטור, מודיעין, אווירית ובחלל

 .פיקוד ושליטה ויכולת תקיפה גלובלית

חיל האוויר מחזק את הגמישות הלאומית האסטרטגית 
. באמצעות גמישות פנימית של הכוח האווירי עצמו

הפלטפורמה שיכולה להרוס כוחות טקטיים בסיוע 
לצי יכולה לתקוף מטרות אסטרטגיות ביבשת אחרת 

גמישות כזו מקנה בטוחה כנגד חוסר . במשימה הבאה
ומציעה יתרון שרק מודגש כאשר מקורות , וודאות

 .להגנה מצטמקים

לחיל האוויר יכולות ייחודיות , אוסלין טוען' כפי שדר
שאין דומה להן או תחליף בצבא היבשה או בצי אם 

ניתן לראות זאת באופי האסימטרי . חיל האוויר יסגר
כל המבצעים המשמעותיים . של התלות הבין זרועית

מהקרקע ומהים תלויים ביכולות חיל האוויר לבצע את 
, מודיעין, אם זה עליונות אווירת, משימותיו המרכזיות

או פשוט , ניידות גלובלית ותדלוק אווירי, סיור וניטור
זה עושה את חיל האוויר למשולב . (תקשורת וניווט
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 Michael Bob—ב זקוקה לחיל אוויר ב זקוקה לחיל אוויר ב זקוקה לחיל אוויר ב זקוקה לחיל אוויר """"למעשה ארהלמעשה ארהלמעשה ארהלמעשה ארה
Starr 

שאין צורך  Rob Farley)(רוברט פארלי ' מאמרו של דר
שמשימות חיל : ב מניח שתי הנחות"בחיל אוויר בארה

האוויר אינן מובחנות דיין מאלה של צבא היבשה והצי 
ושקיום חיל אוויר עצמאי , כדי להצדיק זרוע עצמאית

 .ב מספיק גמישות לקרב המודרני"אינו מקנה לצבא ארה

אם המדדים לארגון עצמאי הינם הצורך במשימות 
הרי , נפרדות וקידום אפשרויות גמישות לביטחון לאומי

שלחיל האוויר יש את הטיעונים החזקים ביותר לקיומו 
, אמריקה צריכה צבא יבשה וצי חזקים. מכל הזרועות

מה שאמריקה אינה . והיא בעיקר צריכה חיל אויר חזק
צריכה הוא עוד ניתוח תקוע בדעות של מלחמת העולם 

 .הראשונה

בעוד חילות האוויר האורגניים של צבא היבשה ושל הצי 
, רק חיל האוויר מספק כוח זמין, מספקים סיוע מקומי

להוביל או לתקוף בכל , עם היכולת לראות, גלובלי
 . נקודה בכדור הארץ

היכולת לממש יכולות השפעה גלובליות נובע מחמש 



----ר הגרמני חזק כלר הגרמני חזק כלר הגרמני חזק כלר הגרמני חזק כל""""מה עשה את החימה עשה את החימה עשה את החימה עשה את החי""""השאלה שהטרידה את הצבא האמריקאי לאחר מלחמת העולם השנייה הייתה השאלה שהטרידה את הצבא האמריקאי לאחר מלחמת העולם השנייה הייתה השאלה שהטרידה את הצבא האמריקאי לאחר מלחמת העולם השנייה הייתה השאלה שהטרידה את הצבא האמריקאי לאחר מלחמת העולם השנייה הייתה 
לעיתים "  "  "  "  ????כךכךכךכך בהתקפה  אמריקאיים  חיילים  לפיהם  תחקירים  שנחשפו  לאחר  במיוחד  מטרידה  הפכה  לעיתים השאלה  בהתקפה  אמריקאיים  חיילים  לפיהם  תחקירים  שנחשפו  לאחר  במיוחד  מטרידה  הפכה  לעיתים השאלה  בהתקפה  אמריקאיים  חיילים  לפיהם  תחקירים  שנחשפו  לאחר  במיוחד  מטרידה  הפכה  לעיתים השאלה  בהתקפה  אמריקאיים  חיילים  לפיהם  תחקירים  שנחשפו  לאחר  במיוחד  מטרידה  הפכה  השאלה 

עדיפות מספרית או טנקים עדיפות מספרית או טנקים עדיפות מספרית או טנקים עדיפות מספרית או טנקים , , , , סיוע אווירי קרובסיוע אווירי קרובסיוע אווירי קרובסיוע אווירי קרוב, , , , רחוקות גברו על הגרמנים אלא כאשר היו להם סיוע ארטילרי מסיבירחוקות גברו על הגרמנים אלא כאשר היו להם סיוע ארטילרי מסיבירחוקות גברו על הגרמנים אלא כאשר היו להם סיוע ארטילרי מסיבירחוקות גברו על הגרמנים אלא כאשר היו להם סיוע ארטילרי מסיבי
    . . . . בכל שילוב של ארבעת הגורמיםבכל שילוב של ארבעת הגורמיםבכל שילוב של ארבעת הגורמיםבכל שילוב של ארבעת הגורמים

לאי   שתרמו  גורמים  מספר  לאי  היו  שתרמו  גורמים  מספר  לאי  היו  שתרמו  גורמים  מספר  לאי  היו  שתרמו  גורמים  מספר  הקרבית––––היו  ביעילות  הקרביתהשוויון  ביעילות  הקרביתהשוויון  ביעילות  הקרביתהשוויון  ביעילות  כתת ,  ,  ,  ,  השוויון  לחימת  בתורת  הבדל  כיצד  נציג  הזה  כתת במאמר  לחימת  בתורת  הבדל  כיצד  נציג  הזה  כתת במאמר  לחימת  בתורת  הבדל  כיצד  נציג  הזה  כתת במאמר  לחימת  בתורת  הבדל  כיצד  נציג  הזה  במאמר 
    ....ר עשוי להשפיע על מאזן הכוחות בהתנגשות יחידות קטנותר עשוי להשפיע על מאזן הכוחות בהתנגשות יחידות קטנותר עשוי להשפיע על מאזן הכוחות בהתנגשות יחידות קטנותר עשוי להשפיע על מאזן הכוחות בהתנגשות יחידות קטנות""""החיהחיהחיהחי

הגרמנים והאמריקאים הגרמנים והאמריקאים הגרמנים והאמריקאים הגרמנים והאמריקאים ,  ,  ,  ,  כמו מרבית הצבאות שפתחו את הטקטיקה שלהם לאור לקחי מלחמת העולם הראשונהכמו מרבית הצבאות שפתחו את הטקטיקה שלהם לאור לקחי מלחמת העולם הראשונהכמו מרבית הצבאות שפתחו את הטקטיקה שלהם לאור לקחי מלחמת העולם הראשונהכמו מרבית הצבאות שפתחו את הטקטיקה שלהם לאור לקחי מלחמת העולם הראשונה
ההבדל מצוי במידה ההבדל מצוי במידה ההבדל מצוי במידה ההבדל מצוי במידה ".  ".  ".  ".  הרובאים יתמרנו וישמידו אותוהרובאים יתמרנו וישמידו אותוהרובאים יתמרנו וישמידו אותוהרובאים יתמרנו וישמידו אותו,  ,  ,  ,  לאחר נטרול האויב בעליונות באשלאחר נטרול האויב בעליונות באשלאחר נטרול האויב בעליונות באשלאחר נטרול האויב בעליונות באש: ": ": ": "גיבשו תפיסה דומהגיבשו תפיסה דומהגיבשו תפיסה דומהגיבשו תפיסה דומה

    ....ובדרך שכל אחד מהצבאות בחרובדרך שכל אחד מהצבאות בחרובדרך שכל אחד מהצבאות בחרובדרך שכל אחד מהצבאות בחר

    המערכת האמריקאית  המערכת האמריקאית  המערכת האמריקאית  המערכת האמריקאית  

הראשונה העולם  מלחמת  הראשונהלאחר  העולם  מלחמת  הראשונהלאחר  העולם  מלחמת  הראשונהלאחר  העולם  מלחמת  בחנו ,  ,  ,  ,  לאחר  האמריקאי  הצבא  בחנו מומחי  האמריקאי  הצבא  בחנו מומחי  האמריקאי  הצבא  בחנו מומחי  האמריקאי  הצבא  מומחי 
, , , , פותחה גישה המבוססת על הרובהפותחה גישה המבוססת על הרובהפותחה גישה המבוססת על הרובהפותחה גישה המבוססת על הרובה, , , , ר ונקודת המוצא נבעה ממסורת הצליפה של הרובאי האמריקאיר ונקודת המוצא נבעה ממסורת הצליפה של הרובאי האמריקאיר ונקודת המוצא נבעה ממסורת הצליפה של הרובאי האמריקאיר ונקודת המוצא נבעה ממסורת הצליפה של הרובאי האמריקאי""""טקטיקות לחיטקטיקות לחיטקטיקות לחיטקטיקות לחי

    ובהתאמות קלות למגמות המודרניות של הגברת עוצמת האש לכתה ניתן לה מקלע קל בראונינג ובהתאמות קלות למגמות המודרניות של הגברת עוצמת האש לכתה ניתן לה מקלע קל בראונינג ובהתאמות קלות למגמות המודרניות של הגברת עוצמת האש לכתה ניתן לה מקלע קל בראונינג ובהתאמות קלות למגמות המודרניות של הגברת עוצמת האש לכתה ניתן לה מקלע קל בראונינג 

חולית חולית חולית חולית ) ) ) ) לוחמיםלוחמיםלוחמיםלוחמים    4444((((חולית סיוע כולל המקלע חולית סיוע כולל המקלע חולית סיוע כולל המקלע חולית סיוע כולל המקלע , , , , ))))לוחמיםלוחמיםלוחמיםלוחמים    2222((((חולית סיירים חולית סיירים חולית סיירים חולית סיירים     ––––הלוחמים חולקה לשלושה הלוחמים חולקה לשלושה הלוחמים חולקה לשלושה הלוחמים חולקה לשלושה     12121212הכתה בת הכתה בת הכתה בת הכתה בת 
עם גילוי הם עם גילוי הם עם גילוי הם עם גילוי הם , , , , כ מתקדם עם חולית הסיירים לאיתור האויבכ מתקדם עם חולית הסיירים לאיתור האויבכ מתקדם עם חולית הסיירים לאיתור האויבכ מתקדם עם חולית הסיירים לאיתור האויב""""המהמהמהמ: : : : שיטת הפעולה הייתהשיטת הפעולה הייתהשיטת הפעולה הייתהשיטת הפעולה הייתה. . . . ככככ""""ומומומומ) ) ) ) לוחמיםלוחמיםלוחמיםלוחמים    5555((((הסתערות הסתערות הסתערות הסתערות 

    . . . . ואחר כך מצטרפים לחוליית ההסתערות להסתערותואחר כך מצטרפים לחוליית ההסתערות להסתערותואחר כך מצטרפים לחוליית ההסתערות להסתערותואחר כך מצטרפים לחוליית ההסתערות להסתערות, , , , מכוונים אש של חוליית הסיועמכוונים אש של חוליית הסיועמכוונים אש של חוליית הסיועמכוונים אש של חוליית הסיוע

חולית הסיוע ירתה לכיוון האויב חולית הסיוע ירתה לכיוון האויב חולית הסיוע ירתה לכיוון האויב חולית הסיוע ירתה לכיוון האויב ,  ,  ,  ,  כ רותק למקומו או נפגע יחד עם חולית הסיורכ רותק למקומו או נפגע יחד עם חולית הסיורכ רותק למקומו או נפגע יחד עם חולית הסיורכ רותק למקומו או נפגע יחד עם חולית הסיור""""כאשר המכאשר המכאשר המכאשר המ:  :  :  :  במלחמה התברר כיבמלחמה התברר כיבמלחמה התברר כיבמלחמה התברר כי
אם אם אם אם ((((חולית ההסתערות חסרת המפקד הסתערה לבד  חולית ההסתערות חסרת המפקד הסתערה לבד  חולית ההסתערות חסרת המפקד הסתערה לבד  חולית ההסתערות חסרת המפקד הסתערה לבד  ,  ,  ,  ,  באופן כללי למקורות האש נבלי לזהות במדויק היכן האויבבאופן כללי למקורות האש נבלי לזהות במדויק היכן האויבבאופן כללי למקורות האש נבלי לזהות במדויק היכן האויבבאופן כללי למקורות האש נבלי לזהות במדויק היכן האויב

משתבשת)  )  )  )  הסתערההסתערההסתערההסתערה הייתה  הטקטיקה  משתבשתכל  הייתה  הטקטיקה  משתבשתכל  הייתה  הטקטיקה  משתבשתכל  הייתה  הטקטיקה  כפולה  .  .  .  .  כל  בעיה  כפולה  נוצרה  בעיה  כפולה  נוצרה  בעיה  כפולה  נוצרה  בעיה  באש        ––––נוצרה  עליונות  להשיג  יכולת  באשחוסר  עליונות  להשיג  יכולת  באשחוסר  עליונות  להשיג  יכולת  באשחוסר  עליונות  להשיג  יכולת  ואובדן ואובדן ואובדן ואובדן ,  ,  ,  ,  חוסר 
לכידות יחידתית חשובה לכידות יחידתית חשובה לכידות יחידתית חשובה לכידות יחידתית חשובה ,  ,  ,  ,  מבחינת העליונות באש הלוחמים נשענו על סיוע נשק כבד יותר מחוץ לכתהמבחינת העליונות באש הלוחמים נשענו על סיוע נשק כבד יותר מחוץ לכתהמבחינת העליונות באש הלוחמים נשענו על סיוע נשק כבד יותר מחוץ לכתהמבחינת העליונות באש הלוחמים נשענו על סיוע נשק כבד יותר מחוץ לכתה.  .  .  .  לכידותלכידותלכידותלכידות

צבא צבא צבא צבא , , , , בהמשך מלחמת וייטנאםבהמשך מלחמת וייטנאםבהמשך מלחמת וייטנאםבהמשך מלחמת וייטנאם.  .  .  .  נפגעים וחוסר רוח לחימהנפגעים וחוסר רוח לחימהנפגעים וחוסר רוח לחימהנפגעים וחוסר רוח לחימה, , , , במיוחד כדי לגבור על השפעות שדה הקרב כמו מבוכהבמיוחד כדי לגבור על השפעות שדה הקרב כמו מבוכהבמיוחד כדי לגבור על השפעות שדה הקרב כמו מבוכהבמיוחד כדי לגבור על השפעות שדה הקרב כמו מבוכה
    . . . . ב מצא כי כיתה עם מקלע אחד יעילה יותר מכתה עם שני מקלעים בשתי חוליות נפרדותב מצא כי כיתה עם מקלע אחד יעילה יותר מכתה עם שני מקלעים בשתי חוליות נפרדותב מצא כי כיתה עם מקלע אחד יעילה יותר מכתה עם שני מקלעים בשתי חוליות נפרדותב מצא כי כיתה עם מקלע אחד יעילה יותר מכתה עם שני מקלעים בשתי חוליות נפרדות""""ארהארהארהארה

    המערכת הגרמניתהמערכת הגרמניתהמערכת הגרמניתהמערכת הגרמנית

חיילים המחולקת חיילים המחולקת חיילים המחולקת חיילים המחולקת         10101010כתה בת  כתה בת  כתה בת  כתה בת  .  .  .  .  הגרמנים נכנסו למלחמה עם מערכת מעט פחות מורכבת מהמערכת האמריקניתהגרמנים נכנסו למלחמה עם מערכת מעט פחות מורכבת מהמערכת האמריקניתהגרמנים נכנסו למלחמה עם מערכת מעט פחות מורכבת מהמערכת האמריקניתהגרמנים נכנסו למלחמה עם מערכת מעט פחות מורכבת מהמערכת האמריקנית
ומ ולחולית לוחמים  ומלחולית מקלע  ולחולית לוחמים  ומלחולית מקלע  ולחולית לוחמים  ומלחולית מקלע  ולחולית לוחמים  ב.  .  .  .  ככככ""""לחולית מקלע  ולכן  לוודאי שהגרמנים חוו את אותם הבעיות כמו האמריקאים  ולכן בקרוב  לוודאי שהגרמנים חוו את אותם הבעיות כמו האמריקאים  ולכן בקרוב  לוודאי שהגרמנים חוו את אותם הבעיות כמו האמריקאים  ולכן בקרוב  לוודאי שהגרמנים חוו את אותם הבעיות כמו האמריקאים      ----קרוב 

    ----החל מהחל מהחל מהחל מ.  .  .  .  1941194119411941        ----הם פישטו את הארגון ובחלק ממדריכי השדה לא הייתה הבחנה בין שתי החוליות החל מהם פישטו את הארגון ובחלק ממדריכי השדה לא הייתה הבחנה בין שתי החוליות החל מהם פישטו את הארגון ובחלק ממדריכי השדה לא הייתה הבחנה בין שתי החוליות החל מהם פישטו את הארגון ובחלק ממדריכי השדה לא הייתה הבחנה בין שתי החוליות החל מ        1941194119411941
בת          1943194319431943 כתה  היה  בת  המבנה  כתה  היה  בת  המבנה  כתה  היה  בת  המבנה  כתה  היה  ו        9999המבנה  בחולית המקלע  לשלושה  מחולקת  ולוחמים  בחולית המקלע  לשלושה  מחולקת  ולוחמים  בחולית המקלע  לשלושה  מחולקת  ולוחמים  בחולית המקלע  לשלושה  מחולקת  ומ        5555----לוחמים  הלוחמים  ומבחולית  הלוחמים  ומבחולית  הלוחמים  ומבחולית  הלוחמים  כים כים כים כים """"המהמהמהמ.  .  .  .  ככככ""""בחולית 

    ....הפעילו את הכיתה כולה ככיתת מקלעהפעילו את הכיתה כולה ככיתת מקלעהפעילו את הכיתה כולה ככיתת מקלעהפעילו את הכיתה כולה ככיתת מקלע

כתת החיכתת החיכתת החיכתת החי""""ר הגרמנית בהשוואה לכתת החיר הגרמנית בהשוואה לכתת החיר הגרמנית בהשוואה לכתת החיר הגרמנית בהשוואה לכתת החי""""ר האמריקאית ר האמריקאית ר האמריקאית ר האמריקאית 

4עמוד  2013ספטמבר  -  9ידיעון תקופתי מספר    
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זה לא נעשה כי מה שהיה זה לא נעשה כי מה שהיה זה לא נעשה כי מה שהיה זה לא נעשה כי מה שהיה , , , , למרות שהתעשייה הצבאית הגרמנית המפותחת יכולה הייתה לפתח נשק טוב יותרלמרות שהתעשייה הצבאית הגרמנית המפותחת יכולה הייתה לפתח נשק טוב יותרלמרות שהתעשייה הצבאית הגרמנית המפותחת יכולה הייתה לפתח נשק טוב יותרלמרות שהתעשייה הצבאית הגרמנית המפותחת יכולה הייתה לפתח נשק טוב יותר
להביא להם תחמושת ולסייע להביא להם תחמושת ולסייע להביא להם תחמושת ולסייע להביא להם תחמושת ולסייע , , , , המשימה העיקרית של הרובאים הייתה להגן על צוות המקלעהמשימה העיקרית של הרובאים הייתה להגן על צוות המקלעהמשימה העיקרית של הרובאים הייתה להגן על צוות המקלעהמשימה העיקרית של הרובאים הייתה להגן על צוות המקלע. . . . חשוב זה המקלעחשוב זה המקלעחשוב זה המקלעחשוב זה המקלע

היה היה היה היה ((((        MGMGMGMG34343434תחילה מקלע  תחילה מקלע  תחילה מקלע  תחילה מקלע  .  .  .  .  ובכך הצליחו הגרמנים מאדובכך הצליחו הגרמנים מאדובכך הצליחו הגרמנים מאדובכך הצליחו הגרמנים מאד,  ,  ,  ,  מאמצי הפיתוח הלכו לפיתוח מקלע קל יעילמאמצי הפיתוח הלכו לפיתוח מקלע קל יעילמאמצי הפיתוח הלכו לפיתוח מקלע קל יעילמאמצי הפיתוח הלכו לפיתוח מקלע קל יעיל.  .  .  .  להםלהםלהםלהם
    1200120012001200יש לו קצב אש של  יש לו קצב אש של  יש לו קצב אש של  יש לו קצב אש של  .  .  .  .  שעד היום הינו יוצא מהכללשעד היום הינו יוצא מהכללשעד היום הינו יוצא מהכללשעד היום הינו יוצא מהכלל        42424242MGMGMGMGובהמשך  ובהמשך  ובהמשך  ובהמשך  ,  ,  ,  ,  ))))ל במלחמת השחרורל במלחמת השחרורל במלחמת השחרורל במלחמת השחרור""""בשימוש בצהבשימוש בצהבשימוש בצהבשימוש בצה

לדקה לדקהכדור  לדקהכדור  לדקהכדור  על,  ,  ,  ,  כדור  ומופעל  בקלות  נישא  עלהוא  ומופעל  בקלות  נישא  עלהוא  ומופעל  בקלות  נישא  עלהוא  ומופעל  בקלות  נישא  הגרמנית ----הוא  הטקטיקה  של  המרכזי  הציר  היה  הוא  אנשים  שני  הגרמנית ידי   הטקטיקה  של  המרכזי  הציר  היה  הוא  אנשים  שני  הגרמנית ידי   הטקטיקה  של  המרכזי  הציר  היה  הוא  אנשים  שני  הגרמנית ידי   הטקטיקה  של  המרכזי  הציר  היה  הוא  אנשים  שני  ידי  
אם האש אינה משיגה את האפקט אם האש אינה משיגה את האפקט אם האש אינה משיגה את האפקט אם האש אינה משיגה את האפקט , , , , כשנוצר מגע המקלע פותח באש כדי להשיג עליונות באשכשנוצר מגע המקלע פותח באש כדי להשיג עליונות באשכשנוצר מגע המקלע פותח באש כדי להשיג עליונות באשכשנוצר מגע המקלע פותח באש כדי להשיג עליונות באש: : : : שהייתה לערך כךשהייתה לערך כךשהייתה לערך כךשהייתה לערך כך

או הסתלקות((((הרצוי  הרצוי  הרצוי  הרצוי   או הסתלקותהשמדה  או הסתלקותהשמדה  או הסתלקותהשמדה  עד להשלמת המשימה,  ,  ,  ,  ))))השמדה  ועקבות  עד להשלמת המשימההכתה תתקדם בדילוגים  ועקבות  עד להשלמת המשימההכתה תתקדם בדילוגים  ועקבות  עד להשלמת המשימההכתה תתקדם בדילוגים  ועקבות  כאשר אש המקלע כאשר אש המקלע כאשר אש המקלע כאשר אש המקלע .  .  .  .  הכתה תתקדם בדילוגים 
שולט טוב בפעולה מאחר והוא במרכז שולט טוב בפעולה מאחר והוא במרכז שולט טוב בפעולה מאחר והוא במרכז שולט טוב בפעולה מאחר והוא במרכז , , , , ככככ""""המהמהמהמ. . . . ר המתקדםר המתקדםר המתקדםר המתקדם""""לבדה אינה מספקת הוא עשוי לשמש כאש חיפוי לחילבדה אינה מספקת הוא עשוי לשמש כאש חיפוי לחילבדה אינה מספקת הוא עשוי לשמש כאש חיפוי לחילבדה אינה מספקת הוא עשוי לשמש כאש חיפוי לחי

ל""""כתת החרמכתת החרמכתת החרמכתת החרמ        1945194519451945באפריל  באפריל  באפריל  באפריל  .  .  .  .  הכתההכתההכתההכתה / / / / רובאים  רובאים  רובאים  רובאים          6666----וווו,  ,  ,  ,  ככככ""""סגן מסגן מסגן מסגן מ,  ,  ,  ,  ככככ""""שכללה משכללה משכללה משכללה מ,  ,  ,  ,  לוחמיםלוחמיםלוחמיםלוחמים        8888        ----ש הגרמנית הופחתה לש הגרמנית הופחתה לש הגרמנית הופחתה לש הגרמנית הופחתה 
 םםםם""""רכובים על זחלרכובים על זחלרכובים על זחלרכובים על זחל    ––––מפעילי מקלע מפעילי מקלע מפעילי מקלע מפעילי מקלע 

נראה כי לכתה הגרמנית היה הנשק הנכון להשיג עליונות נראה כי לכתה הגרמנית היה הנשק הנכון להשיג עליונות נראה כי לכתה הגרמנית היה הנשק הנכון להשיג עליונות נראה כי לכתה הגרמנית היה הנשק הנכון להשיג עליונות 
באש והאימון הנכון לקיים את הלכידות הכיתתית והרצון באש והאימון הנכון לקיים את הלכידות הכיתתית והרצון באש והאימון הנכון לקיים את הלכידות הכיתתית והרצון באש והאימון הנכון לקיים את הלכידות הכיתתית והרצון 

ר גרמניות ואמריקאיות התנגשו ר גרמניות ואמריקאיות התנגשו ר גרמניות ואמריקאיות התנגשו ר גרמניות ואמריקאיות התנגשו """"כאשר כתות חיכאשר כתות חיכאשר כתות חיכאשר כתות חי. . . . ללחוםללחוםללחוםללחום
לקחי הגרמנים מהלחימה הם כי גודל לקחי הגרמנים מהלחימה הם כי גודל לקחי הגרמנים מהלחימה הם כי גודל לקחי הגרמנים מהלחימה הם כי גודל . . . . ההבדל נראה היטבההבדל נראה היטבההבדל נראה היטבההבדל נראה היטב

    . . . . ר אינו משנה אלא הנשק שיש להר אינו משנה אלא הנשק שיש להר אינו משנה אלא הנשק שיש להר אינו משנה אלא הנשק שיש לה""""כיתת החיכיתת החיכיתת החיכיתת החי

    סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

). ). ). ). ממממ""""ממממ    40404040או או או או     35353535, , , , 30303030, , , , 25252525((((ש ש ש ש """"אלא בתותח האוטומטי של הנגמאלא בתותח האוטומטי של הנגמאלא בתותח האוטומטי של הנגמאלא בתותח האוטומטי של הנגמ, , , , לללל""""ר אינה בנקר אינה בנקר אינה בנקר אינה בנק""""עצמת האש של כתת החיעצמת האש של כתת החיעצמת האש של כתת החיעצמת האש של כתת החי, , , , כיוםכיוםכיוםכיום
ש משולב ש משולב ש משולב ש משולב """"אבל כיום הנגמאבל כיום הנגמאבל כיום הנגמאבל כיום הנגמ, , , , ם הגרמני במלחמת העולם השנייה שימש רק להסעת הלוחמים לשדה הקרבם הגרמני במלחמת העולם השנייה שימש רק להסעת הלוחמים לשדה הקרבם הגרמני במלחמת העולם השנייה שימש רק להסעת הלוחמים לשדה הקרבם הגרמני במלחמת העולם השנייה שימש רק להסעת הלוחמים לשדה הקרב""""הזחלהזחלהזחלהזחל

ר ר ר ר """"המקורי  היו חרכי ירי כדי שהחיהמקורי  היו חרכי ירי כדי שהחיהמקורי  היו חרכי ירי כדי שהחיהמקורי  היו חרכי ירי כדי שהחי) ) ) ) 2222MMMM((((לברדלי לברדלי לברדלי לברדלי . . . . לא הרבהלא הרבהלא הרבהלא הרבה? ? ? ? רררר""""אז איזה תפקיד ממלא החיאז איזה תפקיד ממלא החיאז איזה תפקיד ממלא החיאז איזה תפקיד ממלא החי. . . . בלחימה עם טנקיםבלחימה עם טנקיםבלחימה עם טנקיםבלחימה עם טנקים
––––    BMP BMP BMP BMP 1111הרוסים עשו אותו הדבר ב הרוסים עשו אותו הדבר ב הרוסים עשו אותו הדבר ב הרוסים עשו אותו הדבר ב . . . . יוכל לירות מתוכויוכל לירות מתוכויוכל לירות מתוכויוכל לירות מתוכו , , , , אין חרכיםאין חרכיםאין חרכיםאין חרכים    BMPBMPBMPBMP    3333ול ול ול ול     ((((MMMM2222AAAA2222))))לברדלי המשופר לברדלי המשופר לברדלי המשופר לברדלי המשופר . . . . 2222    

    . . . . זה אינו נחוץזה אינו נחוץזה אינו נחוץזה אינו נחוץ

ללא אבדן יכולות כפי שהגרמנים עשו במעברם מהמרדר ללא אבדן יכולות כפי שהגרמנים עשו במעברם מהמרדר ללא אבדן יכולות כפי שהגרמנים עשו במעברם מהמרדר ללא אבדן יכולות כפי שהגרמנים עשו במעברם מהמרדר     6666לוחמים והם עשויים לפעול גם עם לוחמים והם עשויים לפעול גם עם לוחמים והם עשויים לפעול גם עם לוחמים והם עשויים לפעול גם עם     7777יש יש יש יש         BMPBMPBMPBMP3333ב ב ב ב 
המקלע הכיתתי המקלע הכיתתי המקלע הכיתתי המקלע הכיתתי . . . . ם העתידי האמריקאי נבנים לקראת עימות מוגבלם העתידי האמריקאי נבנים לקראת עימות מוגבלם העתידי האמריקאי נבנים לקראת עימות מוגבלם העתידי האמריקאי נבנים לקראת עימות מוגבל""""לפומה הכיתה הגרמנית כיום כמו גם הרקלפומה הכיתה הגרמנית כיום כמו גם הרקלפומה הכיתה הגרמנית כיום כמו גם הרקלפומה הכיתה הגרמנית כיום כמו גם הרק

    . . . . שששש""""הוחלף בנשק הנגמהוחלף בנשק הנגמהוחלף בנשק הנגמהוחלף בנשק הנגמ

    ו ניתן לקרוא אותו במקור ו ניתן לקרוא אותו במקור ו ניתן לקרוא אותו במקור ו ניתן לקרוא אותו במקור   Eric Tobey  Eric Tobey  Eric Tobey  Eric Tobeyידי  ידי  ידי  ידי  ----המאמר נכתב עלהמאמר נכתב עלהמאמר נכתב עלהמאמר נכתב על

    בקישור הבא בקישור הבא בקישור הבא בקישור הבא 
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