עתידוהמעורפו
לפנייותרמעשריםשנהקבעדגלאסאורגיל
בכי
"מאזתוםמלחמת-העולםהשנייהשובניצ

מלואהאתוסשלחיל-הפרשים,שנראהכאילו
התאוששבמידהמפתיעהעל-ידיהחלפת
הסוסבטנק,מולאותהסכנת-מוותשלפניה
ניצבב."1920-יבדבריוגזראורגילגזירהשווה
ביןטנק-המערכהלביןחיל-הפרשיםשל
יהטנק
מלחמת-העולםהראשונה,וטען
כ
התיישןעודקודםלסיומהשלמלחמת-העולם
השנייה.במלחמתהבזקהיש
י1967
רןא,ליתביונ
ראהאורגילמסעתהילהאחרו
ואנאכרוניסטי,שלהטנק.אולם,מאזחזר
הטנקומילאתפקידמרכזיבזירתהקרבות
במלחמתיום-הכיפורים(אוקטובר)1973
והופעלגםבזירותאחרות.במלחמת-המפרץ
(תחילת )1991היהלטנקתפקידמשניבלבד.
למעשה,קרבותהשריוןהעיקרייםהיחידים

מאזמלחמת-העולםהשנייההתנהלו
במזרח-התיכון.
הטנקניצבבקידמתשדה-הקרבהיבשתימאז
הופעתוהראשונהבחזיתהמערביתבמלחמת-
העולםהראשונה  -בספטמבר2.1916הנשק
החדשהביאלשדה-הקרבצירוף,אשראי-
אפשרלנצחו:כוח-אש,עבירותומיגוןלצוות.
באמצעותתכונותיואלההסיטהטנקפעם
נוספתאתהמאזןביןההגנהלהתקפה,לטובת
האחרונה.הטנקהוכיחעצמוכנשקמכריע
במהלךמלחמתהבזקהגרמניתבמלחמת-
העולםהשנייה,והפךלשליטוהבלתי-מעורער
שלשדה-הקרבהיבשתי.אולם,כל-אימת
שפותחהמערכתנגדטנקיםחדשהשאיימה
עלשרידותושלהטנק  -והתפתחויותכאלה
היומראשיתמלכותושלהטנק  -התלוולכך
הצהרותוטענותעלקץעידןהטנק.
2
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כבר בשחרעידן הטנק,מייד לאחר מלחמת-העולם
הראשונה,היושהאמינוכי תותחהנ'טיחרוץ אתגורל
הטנקכפישהמקלעחרץ אתגורלחיל-הרגליםבמלחמת-
העולםהראשונה .ב1934-הזהירדאףקופר,אישמשרד-
המלחמה הבריטי,כי לא ניתן לדעת איך יתפתחו
ההמצאות;הואקבעכי אפשרשהמצאתכדוריםחודרי-
שריון תתפתח מהריותרמחיזוקהשריון  -והטנקים
יהפכופגיעיםלאשהעתידכשםשהקרונותהעשוייםעץ
פגיעיםכיום3.אולם,הטנקשרדמולתותחהמש,שהיה
מסורבלופגיעמכדי להיותיעיל ,וביסודו-של-דבר אף
שמרעלתצורתוהבסיסית מאז שנות ה20-ועדימינו.
השנים הבאותהביאועימןמיגוון רחבשלאמצעיםנגד
טנקים:טילימוטמונחים,סוגיתחמושתהפוגעיםבחלקו
העליוןשלהטנק,מוקשינ"טמתוחכמים,מסוקיתקיפה
חמושיםבטילימעזועודועוד.ההתפתחויותהטננולוגיות
 הן של הנשקהאנטי-טנקיוהן שלמערכותהיכולותלספקתחליפים לטנק  -מעמידות פעםנוספת בספק
אתעתידושלהטנק,ומציבותסימן-שאלהמעלתפקידו
בשדה-הקרבהעתידי.
ביחסלתפקידושלטנק-המערכהבשדה-הקרבהעתידי,
יהתהילה
יששלושהשקפות:בקצההאחד,הטענהכיימ
שלהטנקחלפו -ואפילושהטנקמיושןכיוםלאפחות
מכפישהיהחיל-הפחמים,אשראותויהדבמלחמת-העולם
הראשונה;לפיכך,הטנקעתידלרדתמעלבימתההיסטוחה
הצבאית.מנגדניצבהטיעון,ולפיועדייןמוקדםלהספיד
את הטנק;על-פי השקפה זו,הפיתוחיםהטננולוגיים
יאפרולטנקלהתמודדעםאויביו -ויכולתולשמורעל
יתרונותיותאפשרלולהמשיךלמלאאתתפקידוהמסורתי
בשדה-הקרב,לפחותבשניהעשוריםהקרובים.ביןשתי
גישות אלה ניצבת באופןטבעיהתיאוריההשלישית,
המציגהגישת-בינייםמתונה,ולפיההטנקימשיןלהתקיים
ויהיהלותפקידגםבשדה-הקרבהעתידי;אולם,תפקידו
שלהטנקישתנה -כךשלוחמתהשריוןתהיהכלימשני
ומשלים,ולאעודראש-החץשלכוחותהיבשה.
מה היא תקפותן שלתיאוריות אלה? מתן תשובה
לשאלהזואינו מלאכה קלהכל-עיקר .במלאמתיום-

ימק

שוש
רכהבש

הכיפוריםהושמדו 85טנקיםבתוךדקותאחדות,על-ידי
טילימ"טמסוגסאגר(הדורהראשון)המונחיםבאמצעות
שיל.אולםכמהימיםאחר-כךהתחוללבמדבר-סיניקרב

השריוןהגדולביותרמאז תום מלחמת-העולםהשנייה,
שהשתתפובויותר מ 1600-טנקים;טילי הסאגרהיו
אחראיםרקלמספרזעוםמכללהטנקיםשאבדולישראל
ירישומםשלאלה-הראשוניםהיהרב'.
במלחמהזו,אםכ
דומהכימאזהופיעבזירהעלהבידיהטנקלגבורבהצלחה
עלמיגווןהאיומים,שבפניהם הואניצב בשדה-הקרב.
הספקות ביחס לעתידו של הטנק שבו ודעכו ,כאשר
העימותיםהבאים(לאחרמלחמתיום-הכיפורים)הוכיחו
את חשיבותם של הטנקים כמרכיב הכרחי בכוחות
הלוחמים.יחד עם זאת ,פקפוקיםביחסלתפקידו של
הטנקנותרועלסדר-היום.מדי פעם חוזרות ונשאלות
השאלות :האםיעלהבידי הטנק להתגברעלהאיומים
השוניםשבפניהםיתייצב בשדה-הקרבהעתידי? האם
אמצעי-הנגד,שיצויידבהםהטנק,יאפשרולולשמורעל
תפקידו המסורתי בקרב  -קרי ,למצות את השילוב
המיוחדשלעוצמת האשוהתנועהבראש-החץ שלקרב
המתקפה?ואםלא,מההואהתפקידהנכתבעתידלטנקים
אשרעתידיםלצאתבשניםהבאותמקווי-הייצור?

הוויכוח עלעתיר הטנק ותפקידו הואויכוחחריף

ביותר,והמאמריםבנושאזהמבטאיםזאתגםבכךשהם
מוכתרים בשמות כמו "הטנק מת" אועונקים לנצח.-
עוצמתהוויכוחביןשניהצדדים  -אלההגורסיםכי
הטנק היה והווהויהיה מערכת הנשק העיקרית של
יקיצוקרב
צבאותהיבשה,מולה"חדשנים"המאמיניםכ
ומערכות החימושהמונחההמדוייק(חמכם)יתפסו את
מקומו  -מזנירה בחריפותה את הוויכוחבין אנשי
חיל-הפרשיםלביןהשריונאיםהחדשיםבשלהימלחמת-
העולם הראשונה ואחריה .קציןבריטי ,איש משרד-
המלחמהבלונדון,תיאר אתהוויכוח ...":כמהקצינים
במשרד-המלחמה נראו כמעטכאחוזידיבוק,במרירות
התנגדותםלטנקים.בעיקר[בלטובכך]קציניחיל-הפרשים
[אשר]להטובעויינותםלכלי-הנשקהחדש5....
בעקבות מלתמת-המפרץ ( ,)1991שב והתלהט פעם
נוספתהוויכוח המתמשךעלתפקידוהעתידישלהטנק.
בינתיים ,טנקיםממשיכים לצאתמפסי-היצורודגמים
חדשיםמצוייםעלשולחנותיהם של המתכננים .האם
ייועדוטנקים אלהלמגרשי-גרוטאות,אואולייהוו את
עמוד-השדרה של כוחותהיבשהבעשוריםהבאים?גם
מגמות סותרותבזירההבינלאומית  -קיצוץבכוחות

~ffsהשבדי  -עםצוותשלשנייםבלבד
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הצבאיםמחד-גימא,ויצירתאזוריעימותחדשיםמאידן-
גיסא  -מעוררותתהיותביחסלתפקידהטנק,ביןהיתר
נוכחהעלותהגבוההשלטנקיםמודרניים.

בהפעלתאווירוניםוטנקים ,אך אלהגורמיםמסייעים
בלבדלאדםולסוס,ובטוחנישככלשיחלוףהזמןיימצא

אהודאויות

אי-ודאות אינה נלווית רק לטכנולוגיות ולאמצעי-
הלחימה,שאותםישלרכושולפתח  -אלאגםלפניושל
שדה-הקרבהעתידי,לסביבההפיזית אשרבהיתמודדו
הטנקים .כיום צריכות להתקבל החלטות על פיתוח
מערכות נשקשתיכנסנהלשירותמבצעיבעודעשוראו
יותר;זהמחייבחשיבהקונקרטית ומפורטתעלדמותו
של שדה-הקרב שבו יופעלו מערכות אלה בהתחשב
במשרהחייט המתוכנן שלהן.תחזיותביחסלפניו של
ועדה-הקרבמתבססותעלאופייןשלמערכותנשקחדשות,
כיווניההצטיידותשלהיריב,היבטיםפיזיי
םשלשדה-הקרב
ועוד.גםתחזיותאלההינןבגדרתיאוריות,הנסמכותעל
הנחות סבירות אך נעדרות ודאות ונטולות אפשרות
מעשית לבדוק אותן .הסיכון הואכי מערכות נשק
שתירכשנה ,או תורות לחימה שתיושמנה ,עלולות
להתגלותכבלתי-מתאימותלאתגריםשמציבשדה-הקרב.
אי-הודאות הכרוכה בכךיכולה גם היא להקשות על
אימוצןשלמערכותנשקחדשניותומתוחנמותויקרות,
העלולותלהכזיבבעתמבחן.

חשיבהעלהעתיד,לצרכיתיכנון,מעמידהקשייםרבים
בפניהעוסקיםבה.הניסיוןלעמודעלטיבושלהבלתי-נודע
יוצרתחושהשלאי-נוחותורתיעה,הנובעיםמאי-הוודאות
המרובההכרוכהבכך.הדברקשההרבהיותרבשעהשיש
לבנות תמונה מסודרת שלמצביםעתידיים,ולקבלעל
בסיסה החלטותשיהיולהן השלכותמרחיקות-לכתעל
בניין הצבאוחימושו ,מתוךידיעהכי אפשרשהתיאור
התיאורטי שלהמציאותהעתידיתיתבררכשגוי.בנוסף
למורכבותה של ההתמודדות עםהניסיון לחשיבה על
העתיד,ישנםגםההיבטיםהטכנולוגייםשלהבעיות -
וכלאלה  -מקשיםעודיותרעלהמשימההניצבתבפני
מקבלי-ההחלטותהצבאיים.עלכן הםנרתעים(לעתים)
מהתמודדותעםהבעיה,שכמוהכחשיבהעלהבלתי-ניתן
לחשיבה.
הרתיעה מהחלטהכזו  -אשרנכונותהתיבחן רק
בעתיד מרוחק  -מביאה לא אחת מתכנניםצבאיים
(כמו מתכננים בתחומים אחרים) להיצמדות למוכר
ולהימנעותמארהנוחותשבהתמודדותממשיתעםשאלות
כמו הסיכונים והסיכויים שטמונים בטכנולוגיות
החדשניות ,השפעתן על אופיו של שדה-הקרב ועוד.
במקרים רבים ,הם יסתפקו בשינויים כמותיים
(8יןקרסנטאליים)  -אשרעימם קליותר להתמודד,
מכיוון שאינםמחייבים מהפיכה בדרכי החשיבה .גם
הפער הקיים כמעט תמיד,בין המדענים והטכנאים
המפתחים אמצעי-לחימה חדשים לבין אנשי הצבא

האמורים להשתמשבהם-,יכול לגדול :מול הטכנאים,
החותריםלחדשנותולפיתוחיםהאיכותייםביותר,עומדים
הצרכים הצבאיים  -ואלה מדגישים מערכות זולות
יחסית,שניתןלהצטיידבהן בכמות גדולה והן נוחות
לתיפעול6.במישור אחרקיים(לעתים)קושי שלאנשי-
הצבא להבין את העקרונות המדעיים ,אשר עליהם
מושתתות טכנולוגיות חדשניות שנבחנו רק בשדה-
הניסוייםובתנאימעבדה  -וטרםהוכיחועצמןבשדה-
הקרב  -ולכןעלולים אנשי-הצבא לגלותהסתייגות

מוצדקתכלפיהן.
הנטייההטבעית שלאליתןאמוןבטכנולוגיות כאלה
ולהעדיףאמצעיםמונחים  -לצדשמרנות,המאפיינת
לעיתים קרובות אנשי-צבא  -יכולהלהביא לרתיעה
מאימוצן של מערכות אמל"חחדשניות.הזהירותהיא
גישהראויה  -אבלראוילהימנע מהערכות מוטעות
ואףנלעגותכמוזושלהפילדמארשאלדאגלסהייג:הוא
זה אשר הורה במלחמת-העולם הראשונהעל השימוש
בטנקים בחזית המערבית  -אך המשיך לתת אמון
בפרשים; ב 1925-כתב :גדעתי היא שערכו של הסוס
וסיכוייובעתידיהיוגדוליםכתמיד...אנימצדדבהחלט
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אותושימוש לסוס  -הסוס המטופחהיטב  -כשם
שתמידנמצאבעבו"7.

החימושהמונחההמדוייק

המלחמה במפרץ(ינואר )1991היוותה למעשה שדה-
ניסוייםנרחבבתנאי אמתלטכנולוגיותחדשותולמערכות
נשק מתוחכמות,שהיו"המילההאחרונה"בתחומן;אבל
איןהיא מאפשרת אלא הסקת מסקנותמוגבלותבלבד,
ואףבעלותציביוןמעורב,ביחסלשימושולאפקטיביות
שלמערכותנשק"חכמוחף.בתחילה,נדמההיהכיביצהמהן
של מערכות נשק אלההיומופלאים .אולם,עם חלוף
הזמןוככל שהתרבההמידעהזמין,נוצרהתמונהשונה
 ובלשוןגוזמה אפשרהיה אףלומרכיהדבריםהיוכמעט בגדר "רוב מהומה על לא מאומה".אף-על-פי
שהטנקיםהעיראקיםהיו(לרוב)מטרותנייחות,נראהכי
מספר הטנקים שהושמדוהיהנמון הרבהיותר מאשר
נמסרבדיווחיםמוקדמים ,שהתבררוכאופטימייםיתר-
על-המידה .גםטילי ה"פטריוט" ,שעוררו התלהבות כה
רבהעםהופעתםבזירה(במהלךהמלחמהובזמןהראשון
י למעשה
לאחרסיומה)  -עדכדיכךשרבים שכחוכ
נועדוליירוטמטוסים -הכזיבובהתמודדותםעםהטילים
אשרירוהעיראקים;וגםבמקרהזההתבררכילדיווחים
על הצלחתםהמרשימהביירוטטיליה'סקאד'לאהיתה
אחיזהבמציאות.העיתונותפירסמהדבריביקורתגםעל
ביצועיהם שלמסוקיאפאצ'י.עלרקעזהחוזרתועולה
הטענה,ולפיהישהפרזהבתקוותהנתלותבטננולוגיות
החדשניותויש הערכת-יתר במשקל המיוחסלחימוש
המונחה המדוייק .שכן ,הבעיות הטכניותהמאפיינות
מערכותנשקאלההןכבדותמכדישניתןיהיהלהקלבהן
ראש  -ועוד רחוקהיום ,שבויוכלולהחליףמערכות
נשקמסורתיות.כך ,לדוגמא,מועליתכנגדן הטענהכי

אינןאמינותבמידה מספקת;לפיטענהזו ,קליחסית

לשבשאתמערכותההנחיההעדינותשלהחת"מ -לפיכך
ניתןיהיה לפתחמיגוןאלקטרוניאפקטיבינגדחימוש
מונחהזה8.

מזוויתשונהלחלוטיןמופניתביקורתגםכנגדמחירן
הגבוהשלמערכותחת"מ,ובעיקרנוכחהכמותהגדולה

של מערכות כאלה הנדרשות לשם השגת תוצאות
יעקבמחירןהגבוה,יהנהצורך
אפקטיביות.ישטועניםכ
להשתמשבהןבצורהחסכניתולהגבילאתהשימושבהן
למטרותאוייב שנחשבותכבעלותהערךהגבוהביותר9.
ודאישבעיהזומחריפהכאשרמדוברבמדינותשם9הם:יהן
הכלכלייםדליםוהןנאלצות לחלק את'נפוגתהתקציב"
הקטנהביןהצרכיםהרבים.
ספקותאלה -ובעיותנוספותהכרוכותבחמים(כגון
יכולת הרכשת מטרות,דהיינומתןמודיעיןבזמן-אמת)
שאינןעומדותלדיון במאמרזה  -מביאיםמשקיפים
שונים למסקנהולפיה מוקדם לצפותכי כוח האש של
מערכות חה"מיספיקלהביאלהכרעתה שלמלחמה,או
אפילו למלא בה תפקיד חשוב בהבאתהאוייב לנקודת
השבירהעל-ידי השמדהמאסיבית שלכוחותיו0.ילפי
השקפהזו,כוחותהיבשההמבוססיםעליחידותהשריון
שומריםעלהתפקידהמרכזישנודעלהםבהכרעתה של
מלחמה.
אולם,יש להיזהר בהסקת מסקנות נחפזות ביחס
ליעילותןשלמערכותחמים  -במיוחדהמסקנות אשר
מבוססותעלתפקידןועלהשימוש שעשובהן ארצות-
הבריתובעלות-בריתה במהלךמלחמת-המפרץ  -ואין
להניח למחלות ילדות ולבעיות טכניות ,שלהערכתי
תיפתרנהבעתיד,להאפילעלהאפשרויותהגלומותבהן.

במלחמת-המפרץהשתמשבחת"מהצדהתוקף,הואנהנה
מהתנאים אשרןחדו מלחמהזו ,ואשר ספק אםיישנו
בנסיבותאחרותובמקומותאחרים.ביןיריביםשעוצמתם
ויכולתםהטכנולוגיתדומות,ניתןלהניחשהתרחישיהיה
שונהלגמרי.בניגוד למה שהתרחש במלחמת-המפרץ,
מערכות חמ"םעשויותלהקנותיתרוןדווקאלצדהמגן;
הואיכול להשתמשבהןבתוךעמדותמוגנות  -בעוד
שהכוחהתוקףנמצאבתנועה,ועלכןחשוףופגיעיותר
לאש כוחותיו של המגן .השימוש האפקטיבי בחמים
מותנה לא רק ביכולותטכניות אלאבאירגון הכוחות
ובתורת-לחימה  -ובפרטבמציאתפתרונותלבעיותשל
פיקוד,בקרה ,תקשורתומודיעין'.הרכבמאוזן שלנשק
 חמים מנגד )6-off weaponsת8י ,)5נשק לשאישימסוקיתקיפהועוד -יכולליצורמרבד אשאפקטיבי
שיטילהגבלותחמורות,ואוליאףיסכלכמעטלגמריכל
ניסיוןלתנועהבשדההקרב.
יש ,אםכן,לנקוטמשנהזהירות  -ולאלמעטבערכו
של החמ"ם מתוך השקפהשמרנית .מערכות נשק אלה
עדייןלוקותבבעיות,וקצבהתקדמותן(לעתיםהואאיטי
יותרמןהציפיות)יכוללגרוםלאכזבהמסוימת  -אבל
נשקזהיוצרמהפכהבלחימה,והואשיעצב אתפניו של
שדה-הקרבהעתידי.

האיינךעלכלשךהניידות

תפוצתם שלנלי-נשק משאישיים [מסגרת א' מפרטת
כמהמהבולטיםבהם]  -עלאףמגבלותיהםהעשוויות
של כל-,נשק אלהי  -היא תופעה ,אשרישלהעריך
נכונה את השלכותיה הטאקטיות והאופראטיביות.
םכגון'projectiles
אמצעו-לחימהעתידניי
h ,

כלי-נשקועט
)472 /)2,/15 Light Armour Weapon (LAWן
)Shoulder Launched Multipurpose Assault Weapon (SMAW
המערכתהצרפתית
Short Range Antitank Missile Weapon ERYX
Crossbow Short-Range Antitank SelfDefense
פצצותמרגמה"חכמות" 11-.Armor Munitionת - Mortar Launched 4ג1וז5

משפחתהמוקשיםהפזירים

;ystem

מוקשיםלשיגורארטילרי
מוקשיםלפיזורממטוסים

~AM

.

)31

j y t i c o l e v r e p y

ומערכותנוספותבעלותיכולתרבהבתחוםחיסולםשל
טנקים ,מסוגלים להביא לתמורה בשדה-הקרבעל-ידי
הטלתאילוציםכבדיםעלכושרהתימרוןשלהטנק.נשק
הנ"עהאישיהואנשקזוליחסית(הואעולהבערךאחוז
אחדממחיר שלטנק) ,והואמשיגפגיעהבדיוק של 90
אחוז.כדיליצורצוותלשיגורטילים,לאנדרשיםיותר
מלוחם אחדאושניים  -ואילו הטנקמאויישעל-ידי
שלושה-ארבעהאנשי צוות .הטנקיכוללהיותמצוייד
בשריון קראמי מתקדםובמיגוןפנימי ,אךגםהטילים
יפותחוויוכלולו2.יאדוארדלוטוואק,שניתחאתביצועי
הטנקיםלעומתביצועיהםשלטיליהיפן,גורסכיבעימות

ביןטנקיםלטילי מטיגברו האחרונים על הראשונים
בהפרשגדול3.י

מכשוליםחדישיםנגדטנקים -ובעיקרמיגווןמוקשי
רס,הקיימיםעתהוהנמצאיםבתהליכיפיתוח -ימלאו
בעתידתפקידחשוביותרבשדה-הקרב.חשיבותו"ייחודית
שלהמוקשהיאבכך,שהואפוגעבדיוקבעקב-אכילסשל
הטנק:מערכת-ההינע.פגיעה במערכתזומשביתה את
הטנק,ומותירהאותוחשוף לאשהאוייב.כיום ,אפשר
ליצוררודות-מוקשיםכהרף-עיןובאמצעותפגזים,רקטות,
טילים ,מטוסים ,מסוקים ואמצעים נוספים לפיזור
מוקשים)  -ולהרבות אתמספרם שלהמכשוליםהללו,
אשרמקשיםעדמאודעל קצב ההתקדמות שלכוחות
היבשה.בנוסףלגידולהכמותי,ישגםהתפתחותאיכותית
מוקשים מתוחנמים  -ומתכנני הטנקיםניצבים
בפניבעיהשלממש'.י

אניאמס

%

מערנות339

M

סיכומושלהמצב:לארקכוח-האששלהטנקוהמיגון
שלונמצאים תחתאיום  -אלאגםנושרהעבירותשלו,
דהיינויכולתולנוע בשדה-הקרב .פעולה משולבתנגד
הטנק (אש רב-ממדית בשילוב עם מכשולנ"טמגוון)
יכולהלהטילאילוצים חמורים על חופשהתנועה של
הטנק  -ולמעשה להקשותעליו,ואוליגםלמנועממנו
מיצוי של התכונות אשר הפכו אותו למערכתלחימה
יעילהכל-כךבעבר.

האםישלטנקעתיד?

זההזמןלפרט אתשלושהתשובותלשאלהבדברעתידו

של הטנק  -נוכחמאפייניו של שדה-הקרבהעתידי
-תשובותהמייצגותשלושהשקפותשונות.

השקפהא':קיצושלהטנקמתקרב
יהסביבהנמצאת
מזווית-ראייהאקולוגית,ניתןלטעוןכ
.בתהליךמהירשלתמורהוהטנקאינומתאיםעודלסביבה
המתהווה:הואגדולמדי,מגושם,ופגיעלאוייביוהטבעיים
שנמנולעיל.לפי השקפהזו,אין הטנקיכול להסתגל

במידה שתאפשר את הישרדותו בסביבה התובענית
והמשתנה במהירות של שדה-הקרב .הטנקים נוצרו
במלחמת-העולםהראשונה,כדילהשיבלשדה-הקרב את
התנועהשאבדהעקבהופעתמכונת-הירייהוגדרות-התיל.
פגיעה חמורה בכושר התנועה של הטנק בשדה הקרב
-ובוודאיאובדנושלכושרזה  -מסלקתאתהראציונאל

 -טנקהמערכה Iבצבאארצות-הבריAת

1

להמשךקיומו.

במלחמת-אפגניסטן,לדוגמא,לאיכלוהסובייטיםלנצל
אתיתרונותהטנק.תנאיהקרקעההרריים-סלעייםהקשו
עלניהולקרבתנועה.גםבמקריםאחרים,שבהםהשתמשו
בטנקיםכדילהובילמתקפות,הסובייטיםגילוכיהטנקים
לאיכלו לשרוד בשדה-הקרב ללאמטרייה ארטילרית
ואשחזקהעלעמדותהאוייב15.
המאמציםשליצרניהטנק,להגדילאתשרירותוולשמור
על מאפייניו המיוחדים (השילוב של מיגון ,תנועה
ועוצמת-אש),עלוליםלהיותמאמצי~שווא.נוכחריבוי
האמצעים החדשים  -אשר עצםייעודם הוא לפגוע
ביכולת הטנק ,למנוע אותו מלהביאלידיביטוי את
התכונותהללו,ולבטל את הממדהדינאמי שהואמעניק
לקרבהתנועה  -נשאלתהשאלה ,אםלטנקיהיהיתרון
ממשי על חמים מנגד )6-011 weaponsח )8!8או על

מסוקיהתקיפה.

מאפייני שדה-הקרבהעתידיפוגעיםבדיוק בשלושת
מרכיבי השילוב ,שמהווה את יתרונו של הטנק :הם
מגבילים אתכושרהתנועהשלו,פוגעיםבמידתהמיגון
שהואמעניקלאנשיצוות,וגם לעוצמת האששלויש
תחליף.לכן,הטנקלאיוכללמלאעודאתתפקידוהמסורתי
בשדה-הקרב  -וגם אם לאייעלםלגמרי,יקטןמשקלו
בקרבכוחותהיבשהוישתנההתפקידשהואממלא.
הגםשישלהיזהרבאנאלוגיותהיסטוריות,בכל-זאת
קשהלהתעלםמקוויהדמיוןשביןהטנקלפרשים.כאשר
הופיעהפרשבשדה-הקרבהיהלו אפקטשלהלם,דומה
לזה שהשיג הטנק במלחמת-העולם הראשונה.רוכבי-
הסוסיםשימשוככוחאפקטיבילהסתערותמהירה,ובעיקר
לאחרהופעתהפרשהמשורייןבמאההחמישיתלספירה
הנוצרית.עידן הפרשים התקרב לקיצו כאשר הח"רר
צויידבכלי-נשק אשריכלו לפרש -מפנישזה-האחרון
הפך מסורבל מאוד  -ובעיקר עם הופעת נשק האש
במאהה,13-כאשרנגדולאהיהלפרשמגן.אמנםהפרשים
המשיכו למלא תפקידמרכזי בשדה-הקרב עוד שנים
רבות,לצדהחי"רוהכוחותהארטילריים  -אבלמשקלם
שלשניאלה-האחרוניםגבר,בעודתפקידהפרשיםהלך
והתמעט16.

יגורלהטנקנחרץ,נוכחהעובדה
השקפהזוקובעתכ
שהאפקטיביות והיעילות שלו הולכות ופוחתות -
ובסופו-של-דבריחליפואותו מערכות נשק אחרות.גם
אם הטנקיישאר בשדה הקרב עודשנים מספר ,הוא
מיושן -וייעלםכמוהפרש.יי

השקפהב':שלטוןהטנקנמשך
יש מקום לאמונה ,שהטנקים המודרניים יקבלו את

האמצעיםשיאפשרולהםלגבורעלאוייביהםולהתקיים
בסביבההעויינת.יתרהמכך,יהיואףמישיטענוטענה
יותרחזקה:כמובעבר,הטנקיוכללשלוטבסביבתו.
האלוף(מיל).ישראלטל,המוכרביןהיתרשאביטנק
המרכבה" ,מבטלכל כפקותביחסלעתידו שלהטנק8.י
הטנק שומרעלחשיבותו  -קובע טל  -בשלהיותו

פלטפורמה ,הפועלת ושורדת בסביבת שדה-הקרב .טל
משוכנעכיהפיתוחיםהנוכחייםוהעתידיים שלמנוע-
הטנק,השריוןשלו,התותחומערכותהירייחוללומהפכה
ביחידת-הלחימה המיוחדתהזו.הפרופילהנמוך והקטן
יותר של הטנקיהפוךאותו למטרה קטנה הרבהיותר,
וכושר-תנועהמשופרועוצמת-אשגדולהומדוייקתיותר
יאפשרו לטנק להתמודד עם מערכות הנשק החדשות
והמתוחנמותביותר.חיל-השריוןימשיךלהיותעמוד-
השדרהשלכוחותהיבשה,בשליכולתולשלבעוצמת-אש

עםניידות9.י
םביותר,
מתכנניהטנקויצרניומשקיעיםמאמציםגדיי
כדילשמראתהטנקבחיים.בעתידיצויידוטנקיםבמיגון
חכם,תותחיםומערכותבקרת-אשחדשניות20.
באליסטי
אכן,
של
ם
י
י
ט
ר
ו
א
י
ת
ה
ם
י
נ
ו
ת
נ
ה
ם
י
ק
נ
ט
ה
העתידיים
מרשימיםביותר,אךהאםאכןיעניקולטנקחיי
םחדשים?
הדברתלוי גם בדוקטרינה ,אשר תקבעכיצדיופעלו
הטנקים בשדה-הקרבואיךישולבובלחימה.בכלמקרה,
דהטנק,
מבחנןשלהטכנולוגיותהחדשות,אשרבהןיצויי
יהיהבמציאותשלשדה-הקרב -בעימותביןהטנקלבין
אוייביו  -שכן גם פיתוח אמצעי-נגדאינו שוקט על
השמרים.

השקפהג':הטנקישאר,אךתפקידו
בשדה"הקרבישתנה

השינוייםהמתחולליםבסביבתשדה-הקרב,בשלהופעתן
של מערכות נשק חדשות ,אכןיובילולפיחות במעמדו
של הטנק :תפקידו בכוחות היבשה יצטמצם ,אך לא

יתבטללחלוטין.

השמדת הכוחות תבוצע בעיקר באמצעים אחרים
(ארטילריה,מסוקים,סוגיםשונים של"נשקחכם"ועוד)
וכחלקמקרבהמגננה.הטנקיאבדאתמעמדוכראסרהחץ
של כוחות היבשה וכמי שמוביל את קרב ההבקעה.

עוצמת האששלהטנקלאתיתןתרומהמכרעתכבעבר,
שכן תהיה אפשרותלייצר אש אפקטיבית באמצעים
אחרים .הטנק ישתתף במערכהבעיקר בשלב שלאחר
השמדתהכוחות.יתכןכיזהואחדהלקחיםשניתןללמוד
ממלחמת-המפרץ ,למרותמאפייניה המיוחדים .לאחר
כתישתהכוחותהעיראקייםמהאוויר,והפעולההמוצלחת
שלמסוקי הקרב,משימתהטנקיםהיתהבעיקרלאסוף

אתאלפיהשבויים.י2
בבריטניה כבר משלבים מסוקי-קרב בתוך הקורפוס
המשורייןובדיוויזיה המשוריינת  -וסביר להניחכי
התפתחותזו לא תישאר בצבאהבריטי לבדו .הגנרל
גריסטטועןכיללאשילובכזה,תאבדעוצבתהשריון את
תכליותה.עקללהפיקמסקנותמוטעותממלחמת-המפרץ,
אךדומהכיהשימושהמאסיביבהפצצותאוויר ובנשק
גחכם"והפעלהמאסיביתשלמסוקיםיהיוביןהמאפיינים
הבולטיםשלשדה-הקרבהעתידי.
תפקידהטנקיהיה,אםכן,לממשאתההישגיםשהושגו

באמצעותכוחהאש.כלומר:לאחרהשמדתכוחותהאוייב
 -ורקאחרי-כן -ייערך קרבתנועהוהטנקיםייכנסו
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לשטחהאוייב,כדילהפגיןאתההישגיםבאמצעותלכידת
שטתיאוייב13.מבחינהצבאיתיש רק חשיבות מעטה,
אםבכלל,לתפיסתשטחיםמידיהאוייב  -והדבריידרש
בעיקרמשיקוליםמדינייםופוליטיים-פנימיים;אבלסביר
יהאחיזהבתוך שטחהאוייב,כדילהמחיש את
להניח
כ
ההישגהצבאי,תיתוסף להשמדתכוחותיו שלהאוייב
(על-ידיכוח האש)שאינה נתפשתכהכרעהמלאה.

באיזוהתיקפהלבחור?

ההיסטוריה מספקת שפע דוגמאותלתחזיות שהופרכו
תוךשהמציאות טופחתעלפניהם שלבעליהן.לפיכך,
ניסיוןלעמודעלתפקידושלהטנקבשדה-הקרבהעתידי
מחייבזהירותרבה.ישטוענים,כמוסטפאןבידל",כי
כיוםאין הטכנולוגיה נוטה במובהק לצד ההגנה או
ההתקפהכבעבר.אופןהשימושבאמצעיםהטכנולוגיים
הואהמשפיעעלהאופיההגנתיאוההתקפי.הטכנולוגיה,
אםכן,מקנה מרחבפעולהלדוקטרינההצבאית.
קשה מאוד להעריך נכונה את ההתפתחויות
הטננולוגיות של הטנקמחד-גיסא ושלאוייביומאידר
גיסא.הפתעותאופריצות-דרךטכנולוגיותהןתמידבגדר
יהמאזןשביןהגנהלהתקפה
אפשרות.אולםאנימאמיןכ
מוטה פעם נוספת לטובת ההגנה ,שתתבססעלעוצמת
האש.מכל אחתמתכונותיוהמיוחדותשלהטנקמאויימת;
תנועת המטוטלתביןעוצמת האשלביןהתנועהוכושר
התימרון מעמידהבעיות קשותלמפתחיהטנקים,
י
פ
כ
במאמרו על מחזוריות זו24.
שהראה קליפורדבראדלי
נשאלתהשאלה ,האםמתכנניהטנקיםמציעיםתשובות
הולמותלמיגוון הרחב של אמצעי-לוחמה נגדטנקים.
רביםסבוריםכי אכןיש פתרונות כאלה; אולם מוטב
לגלותספקנות  -שכןלמרוץהטכנולוגייששניצדדים,
ופתרונות הםלרובזמניים:משנמצאפתרוןלבעיהאחת,
מתבררעדמהרהכיכברקיימתמערכתנשקאחרתשיש
למצואלהמענה.
יצרניותהטנקים,ברובן,ממשיכותלהיותמחוייבות
לפיתוחםושיפורם.זהוגםאינטרסשליצרני האמל"ח,
הניצביםבפני שווקים ההולכים ומצטמצמים .המשך
הייצור שלמערכותאמל"חהינואינטרסכלכלי,פוליטי
ואףחברתי(מניעתאבטלה).הכוחותהמזויינים עצמם
ממשיכים לראות בטנק את עמוד-השדרה של כוחות
היבשה .קצינים בכירים רבים דוחים את האפשרות,
שטנק המערכהעשוילהיעלם משדה-הקרבולפנות את
מקימולמערכותנשקאחרות.
אמנם(כפישצויין)אימוץ של טכנולוגיות חדשות,
שלעיתיםיעילותןואמינותןלאהוכחו,כרוךבסיכונים
וישבומידהשלהימור  -ועלכןקיימתנטייהלהירתע
מהן.אך האםאיןההיצמדותלקיים -לישןולמוכר -
הימוראףהיא?תוספותכמותיות(אינקרמנטליות)אינן
יוצרותמהפיכה,אךהמענהשהןנותנותהואלכלהיותר
חלקי.בין השמרנותלביןהחדשנות -איזומייצגת את
הסיכון הגדוליותר?שינוי הואתהליךאיטי,ארגונים
גדוליםלומדיםומסתגליםלשינוייםבאיטיותרבה.תפניות
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דרמאטיות מתרחשות(על-פי-רוב) רק לאחר משבראו
טראומה,היוצרים הלםקוגניטיביומבהיריםכיהשינוי
הכרחי  -אולם זה קורה באיחור,אולי מאוחרמדי.
דבקותבתפישותובמושגיםישניםהיאמסוננת ,אםכי
לעיתיםטמונהסכנהלא-קטנהבבחירותחדשות.
גםהאסטראטגהאמריקאיהנודע,אנדרומרשל(כיום
מנהל המשרד ) Assessment~5טא) ,הזהיר !4ת הצבא
האמריקאי  -ולא רק אותו  -מעודףביטחון,העלול
לגרום להזנחה ולהתיישנות .הוא מצביעעל המהפכה
שמחוללתהטכנולוגיהוחוזהביןהיתרכיהצבאותהגדולים
הקיימיםכיוםיפנו את מקומםבעתידלצבאותקטנים
וקמצועיים,שיתבססועלכוה-אשרבהמונחתממרחקים
גדולים.דרךהלחימהשלארצות-הבריתבמלחמת-המפרץ
לקחתה,להשקפתו,בכךשהנשק החדשלאנוצלכהלכה
משוםשנעשהבושימושמסורתי27.
נראהאיפואכיחייושלהטנק,כמערכתהנשקהמרכזית
בשדה-הקרבהיבשתי ,מתקרביםלקיצם; אפשרשאינו
מתעדיין,כפישהצהירלואילבואהבמאמרו"האםהטנק
מתד"נ  -אך,גם אםלאייכחדלחלוטיןמשדה-הקרב,

עתידואינומזהירכפישהיהעברו.

ובכלעזאת...

אבל,צבאותמסתגליםבאיטיותמרובהלשינויים;מכיוון
י בעשור אושניים הבאיםימשיך הטנק
שכך,סבירכ
(קרובלוודאי)למלאתפקידמרכזיבכוחותהיבשה.עם
זאת,ימיגדולתוחלפוזהמכבר.מלחמותהעתידיותירו
רקשריד דל מהזוהרוההירואיות של מלחמות העבר.
הטנקאוליישרודעודזמךמה  -אןלאכך"רוחהפת"מ/-
אשראופיה שלהטכנולוגיה המודרניתאינומותיר לה

מקום.
ישלזכור,כיבדרך-כללחולףזמן -לעיתים,זמןארוך
מאוד  -עד שמתבררכי מערכת נשקמסויימת הפכה
למיושנת.ללאמלחמהשאוכפתאתלקחיהעלהצבאות,
מערכותישנותומופרותממשיכותלהתקיים.הממסדים
הצבאייםעדייןלאהיועדים למלחמהשתוניחכיעידן
הטנק אכן באלקיצו .אבל גם מלחמהכזולא תבטיח
הפקתלקחיםנכונה:לאזובלבד שקשהלהפיקלקחים
 -אלאשישמקריםלא-מעטים,שאיןמפיקיםלקחים

כל-עיקר.

צבאותאירופהלאמיהרוללמודאתלקחיהמלחמות
(שלסוף המאה ה19-וראשית המאהה,)20-שבהןהוכח
כימכונת-הירייהנותנתיתרוןלכוח האש  -ומשנה את
המאזןביןהגנה להתקפה ,לטובתהראשונה.לאנלמדו
לקחימלחמת-האזרחיםהאמריקאית,וגםלא אלה של
מלחמתרוסיה-תורכיה בשנים 1878-1877או מלחמת
רוסיה-יפןב.1905-

מלחמותאלההתנהלובפריפריה  -ולאזנולהשפיע
עלתפישותיהםשלהצבאות,שדבקובמקסםההתקפה.
היאחזותםברעיוןהעיוועים,ולפיו ההתקפההיאצורת
הלחימה הראויה היחידה  -תוךגינוי קוב המגננה

הובילה לשברהגדול ,בפלחפת-החפירותבמלחפת-
העולםהראשונה.בהעדר מלחמה,שתעמידלמבחן את
הטנק ומערכות הנשק החדשות ,קללהיצמדלתפישות
מבוססות.קלגםלהפיקלקחיםמוטעיםממלחמות,כפי
שיתכןשקרהבמלחמת-המפרץח4פזרונה.
הנשקהחדיש(התמ"מלסוגיו ,נשקהיש,המוקשים
ואמצעי המכשול) צפוי  -בדומה למכונת-היריה
וגדרות-התילבמלחמת-העולםהראשונה  -לשנות את
פניו של שדה-הקרבולפגוע קשותבכושר הפעולה של
הטנק,ובכךלשובולשנות אתהמאזןביןהגנהלהתקפה.
אמנם,מאפייניהטכנולוגיההמודרנית  -קצבהפיתוח
המהירשלטכנולוגיותחדשות,ומחזורי-החייםהקצרים
(יחסיתלעבר) שלפיתוחיםטכנולוגיים  -מקשיםעל
הסקתמסקנותחד-משמעיות;אבלסימניםרביםמצביעים
עלכךשטנק-המערכה,כפישהואמוכרכיום,צפוילהיעלם
משדה-הקרב  -ואת מקומויתפסו ,בהדרגה ,מערכות
נשקאחרות.
בתקופהשבהתקציביהביטחוןהולכיםומצטמצמים,
מוטל על המתכננים הצבאיים לקבל הכרעות קשות
ביותר  -אך בלתי-נמנעות  -בדבר אופן הקצאת
המשאבים המתדלדלים לתכניות פיתוח והצטיידות.
עליהםלהבין את הסכנה :המשךטיפוחן של עוצבות
שריון,בפתחעידןשבולאיהיהלהןעודמקום,יבואעל
חשבוןפיתוחן שלמערכות נשקחדשניותוההצטיידות
בהן -ויקריב אתהעתידלמעןההווה.
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