הגנה ערגדר
ההסרדה

סיוראווירי באמצעותאווירון
זעיר השקלואז"פן
לשימושבאווירוניםזעירי משקל(אולטרלייט) לשמירה על בדר ההפרדה ועלהיישובים הישראליים
שנשארו מחוצהלהיששנייתרונותבולטים :הפעלתםזולהמאודומותירה אתהכלים האחרים,היקרים
הרבהיותר -בעיקר מסק"רים ומל"טים -למלא אתמשימותיהם המקוריות

רןישי
תסיסת ההגנה והמניעה -גדר ההסותה

ככל שרבהעיסוקבשתיסוגיותמרכזיותהנוגעותללחימה
לאור ההיסטוריה הביטחונית הישראלית ,שראשיתה עוד
ביןישראללארגוניהטרור-בנייתגדר ההפרדהוהיערכותו
בימי טרום המדינה ,התגבשה בישראלרגישות רבה לצורך
מחדש שלצה"לבאזוריםמסוימים-כךגוברהצורךלייחד
למנועמניעה מוחלטתמהאויבלהשיגדריסתרגלבשטחנו
מחשבהלצרכים שיתפתחו עם השלמתהתהליכים האלה,
ונוסףעלכךלהרחיקו מרחקמקסימלימריכוזיהאוכלוסייה.
שחלקםבוודאישונים מהצרכיםהיום .כתוצאה מכךברור
הטווחים האפסייםביןריכוזי האויבלריכוזיהאוכלוסייה
כבר עתהשיעלההצורך למצוא תשובותהולמות.
וקלות הגישה של הכנופיות המזוינות
אחת התפיסות הבסיסיות
העומדות מאחורי גדר ההפרדה היא נדר ההפרדה מאפשרתלצה"ל לצירי התנועה ולנקודות היישוב
היהודיות הפכו את ראשית הלחימה
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יותרומסיבית פחות בשטח,כךשיוכל
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משולבותזובזו .כתוצאה מכך נדרשו
מוגברת ולא יתפקד כחומה סינית
מתוךניידותמוגברתולא
הכוחותהעבריים למאמץכפולומכופל
ענקית המצויה בכל מקום ובכל פעם
יתפקדכחומהטיניתענקית כדילדחוק אתהאויב אלמחוץלקווים
נדרשת להפעיל חלק אחר מעצמה.
שהלכווהתגבשותוךכדילחימה,ושלא
הדבראמורלשחררכמהשיותריחידות
חפפוכלל אתגבולותהחלוקהשעליהם
ממשימות
החליטה עצרת האו"ם בכ"טבנובמבר - 1947גבולותשהיו
האבטחה השוטפות לטובת
בלתיאפשרייםלהגנהמבחינהצבאית.
משימותיהןהייעודיות המקוריות,
כתוצאה מכך וכתוצאה מהממדים הצרים של המדינה
להקטין ככל האפשר את מידת
ב 19-השנים הראשונות לקיומה התגבשה התפיסה
פגיעותןשלהיחידותהאלהבהיותן
הביטחונית הממקמת אתקווי ההגנה רחוק ככל האפשר
נייחות ובעלות דפוסי פעילות
ממרכזהארץבאופןהמחייב את הצבאלהגןמאחוריהםולא
קבועים יחסית לנגדעיני האויב,
מלפניהם.נוסףעלכךגם התגבשההתפיסהשלפיהאיןלתת
לייעל את עבודת ההגנה שלהןעל
היישובים משני עברי הקו הירוק
לאויב אפשרותלנוע בתוך שטחישראלי ,אלאישלהודפו
מייד עםתחילתהלחימהולהעבירה אל שטחו.
ולא פחות מכך  -לחסוך כסף רב
מהבחינה הזאת מהווה גדר ההפרדה חידוש ,והדוגמה
כתוצאה מההתייעלות הזאת
היחידההמקבילהלהבהיסטוריההביטחוניתהישראליתהיא
ומחיסכון במשאבים חומריים
הקו הסגולבין ישראלללבנון עדהנסיגה בשנת  .2000גם
ובכוח אדם.
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הטרור הפלסטיניים להפנות
את עיקר משאביהם לדרכי
הפעולה הנוחות יותר
שתישארנה פתוחות בפניהם,
לאחר שתישלל מהם כמעט

לחלוטיןהיכולתלהגיעלריכוזי
אוכלוסייה אזרחית בתוך
תחומי הקו הירוק לביצוע
"פיגועי מגע" :הנחת מטעני
חבלה,פיגועיהתאבדותאוירי
מטווח קרוב .הפלסטינים
מעדיפים בבירור אתפיגועי
המגע ,אךבליתברירהיתרכזו
יותרב"פיגועימרחק":יריטילי

54

י מרגמות או נשק
"קסאם",יר
תלול מסלול אחר  -כפי
שמאלצת אותם לעשות הגדו
שמסביבלרצועתעזה.
דפוס הפעולה הזה,
המאפשרלחוליות מצומצמות
ביותרלירותפצצותמרגמהאו
המטוס הזה נושאשני אנשי צוות ,מסוגל לשהותבאווירבין שבע לעשר  ,nluwלשגר טיל בזמן חשיפה
להגיע לרום של  20אלף רכל ( 6ק"מ) ולמהירות של עד  120קשר ( 220קמ"ש) מינימלי ,יהיה נפוץונוחעוד
יותר ,אם אכן ירצה הצבא
לממש את אחד היתרונות
במקרה הזה מדוברהיה בקו הגנה שכוחות צה"לפעלוהן
המרכזייםשתעניקלוהימצאותה שלגדרההפרדה:היכולת
מאחוריו(סיוריקו,דרךטשטוש)והןמלפניו(פעילותחודרת לדללכוחותולעבורלאופיפעילותניי
דיותרוקבוע פחות,
שלכוחותהמוצביםדרךקבעמעברלקו).מובןשקייםהבדל
המתבסספחותעלשגרהמוכרתהיטבשל"משימותברזל".
מהותיביןשני המקרים :הימצאות אוכלוסייה אזרחית
לכן את מקומן של אותן"משימותברזל" ,שעם הורדת
יהודיתמשניעבריהקוביהודה,בשומרוןובעזהוהיעדרותה
רבותמהןיהיהקליותרלטרוריסטיםלגבשלעצמם אתדפוס
מדרוםלבנון.כתוצאהמכךהיהצורךלתכנןביהודה,בשומרון "פיגועיהמרחק"ולפעוללפיו,חייבלתפוסגורםאחר,שיהיה
ובעזה הגנה שונה לחלוטין מזו
ביכולתולתתמענההןלבעייתהנגישות
שתוכננהלדרוםלבנון.
לכל מקום  -לצורך פיקוח ולצורך
הצורך ,הנכון תמיד ,לפקח על אחדהיתרונות שלפלטפורמות העברתמודיעין -והן לצורך פעולה
פעולות האויב גם מצידו האחר של
מסכלת,ברגע שהתגלתהפעילותאויב
הקומתחדדעודיותרבמקרההייחודי אוויריותהואיכולתןלהביע
הדורשתתגובה מהסוג הזה.
הזה ,שבו נפרס ,למעשה ,קו ההגנה במחירנמוך שלהיחשפותושל
הישראליהעיקריבתוך השטחשעליו סיכון למקומותשאליהןצריכות הממדהאווירי כתחליף
יש להגן ולא סביבו .מאמצי האויב יחידות הקרקעלפלס אתדרכן המינותכוחות הקרקע
לאסוףמודיעין,ההכנות שהוא עושה
בלחימהולעיתים אףבאבדות כאמור ,אחדהיתרונותבתפיסת הגדר
לקראת פעולה ,תנועותיו לקראת
הוא היכולת להניח לחלק מ"משימות
התקפה-עלכלאלהישלפקחבאופן
הברזל" ולהתרכזיותר ,כהגנהנייחת,
מיטבי ולאורך זמן עקב קרבתוהמיידית ונגישותו הקלה,
בגדר עצמה ,וכהגנהניידת -במשימות נקודתיותעל-פי
יחסית,לריכוזיהאוכלוסייההאזרחיתשנשארואושיישארו
ההתפתחויות בשטח .הממד של מהירות התגובה מקבל
מעברה האחר של הגדר .בהכירנו את אופיו השונה של
משנהתוקףעקבסמיכותבסיסיהטרורלריכוזיהאוכלוסייה
העימותבשטחייהודהשומרוןועזה,קללהביןכיאיןמדובר
מצידה המזרחי של הגדר ועקב דילול הכוחות בשטח.
השילובשלשניהגורמיםהאלההואקרקעפורייהבפוטנציה
באיסוףמודיעין אסטרטגי לטווח זמןבינוני ורחוק,כפי
שנהוג לעשות כשמדוברבמדינות .במקרה שלהפלסטינים
להמשך קיומם של"פיגועי מגע" ,הפעם תוך התרכזות
מדוברבפיקוחיום-יומישוטף,שלאיכותוולזמינותוהשפעה
באוכלוסייהטולאנהניתמהגנתהגדר,קריחלקגדולמתושבי
ישירה ומיידית על מידת הביטחון שניתןיהיה לספק
יהודהושומרון.
לאוכלוסייה.
נוסף עלכך,כמצויןלעיל ,הנסיבות המשתנותיאלצו
אתארגוני הטרורלהתרכזב"פיגועי מרחק" ,אם הםירצו
נוסףעלכךישלהניחכי השלמתהגדרתאלץ אתארגוני

להוציא אל הפועל התקפות נגדאוכלוסייה ממערב לגדר.
המעברלביצוע"פיגועי מרחק"יתרחש משלושסיבות:עקב
החסימה הכמעט הרמטית של האפשרות לחצות אתהגדר,
עקב ההיערכות מחדש של צה"ל ודילול כוחותיו ועקב
הפגיעה ביכולתו של צה"ל להיכנס ולצאת באופן חופשי
יחסיתלתוךריכוזיהאוכלוסייההפלסטיניים -מהשיקשה
לסכל הכנותלפיגועים בעודן באיבן .כךיוכלו מחרטות
ה"קסאם" לפעול באופן חופשייותר ובתפוקה מוגברת,
ובאזוריםמסוימים תתאפשר הברחת נשקבינוני(ואוליאף
כבד יותר) וניודו ממקום למקום ,באופן שיקל על
הטרוריסטיםלבצע את ההתקפות.
את מקומה שלניידותיחידות הקרקע  -על הנגישות
שלהן לעומק השטח הפלסטיני ועל היכולת שלהןלהיות
כמעטבכל מקוםבכלזמן -יכולה לתפוסבאופןחלקי ,אך
ממצהלמדי,פעילותאווירית.האופיהזהשלהפעילותטומן
בחובו כמה יתרונות משמעותיים הן ברמתהיעילות של
ביצוע המשימותוהן ברמת הפגיעות של המבצעים .ואלה
הםיתרונותיה שלהפעילות בממדהאווירי:
 .1נגישותגבוההבמחירנמוך שלחשיפהושלסיכון.
 .2אילוץהאויבלהתייחס לממדנוסףבקרב.

המטוםהזעיר ככוח טקטי ואף מערכתי

בחלחמהנגד הטרור

היום משתמש צה"ל לביצוע משימות התצפית ,השליטה
ואיסוףהמודיעין בעיקרבכלי טיס בלתי מאוישים .מול
יתרונםהברור שלכליהטיס האלה -הפעלתםלעולםאינה
עלולהלהסתייםבאבדותבנפש-עומדיםגםחסרונותיהם:
עם כל אמצעי הבקרה והשליטה המודרניים ,ההולכים
ומשתכללים ,ושבהם נעשה שימוש נרחב בצה"ל שלהיום,
עדייןאיןתחליףלנוכחותו של הלוחם ושל המפקד בשטח.
זו גםהסיבההעיקרית,נכוןלעכשיו ,מדוע טרםנכנסוכלי
הטיסהבלתימאוישיםלשימושמלאגםבמשימותהדורשות
 מעבר להכנה מדוקדקת ולשליטה  -גם יכולת תגובהמהירה,יכולת לאלתר ולקבל החלטות במהירות בהתאם
להתפתחותהאירועים בקרב.
כליהטיסהבלתימאויש(כטב"ם)הואיעילמאודלאיסוף
מודיעין ואולי אף -כפי שפירסמו האמריקנים במהלך
לחימתם בעיראק -יש לו יכולת תקיפה כלשהי ,בתנאי
שהמטרה והסביבה ברורות לחלוטין ותהליך הכניסה אל
התקיפהוהיציאה ממנה מתבצעים באופן כמעטסטרילי,
שלאמצריך התערבות מפקד וקבלת החלטות בשטח .את
הפלטפורמה הזאת קשהלהפוךלוורסטיליתתוךכדיביצוע
 .3כיסוישטחיםגדולים.
משימה,כלומר אםהיא מבצעת ,למשל,סיורשגרתיומגלה
 .4היכולתלבצעמגוון שלמשימותבאופןמדויקויעיל.
לפתעאויב,היא תתקשה להפוךמייד
אחד היתרונות של פלטפורמות
גם לגורם תוקףשיפעלכדילנטרל את
אוויריותהואיכולתןלהגיעבמינימום
היחשפותוסיכון למקומות שאליהן ישלהניחכי השלמתהבדר
האויב הזה .מורכב עודיותר לכטב"ם
תאלץ אתארגוני הטרור
יהיה מתווה המשימה הבא ,שנשמע
צריכותיחידותהקרקעלפלס אתדרכן
בלחימהולעיתים אף באבדות .הדבר הפלמטיניים להפנות אתעיקר פשוט לכל כוחמאויש :תוךכדיביצוע
סיור שגרתי ,משימת בט"ש רגילה,
נכון במיוחד בנוגע לשטחים
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בגזרהשכנה,הדורשהקצאהמיידיתשל
האמצעיםשבידי הטרוריסטיםאין
פתוחותבפניהם,לאחר
אמצעי תצפית לכוחות שכנים .הנעת
ביכולתם לפעולביעילות נגד כוחות
כטב"םלנקודה,הגםשהיאאפשרית-
האוויר של ישראל .הימצאותו של שתישלל מהם כמעטלחלוטין
מטוס בזירת הקרב או בעתניסיון היכולתלהניעלריכוזיאוכלוסייה ובקלות  -מבחינה טכנית ,תהיה
הקוהירוק מורכבת הרבה יותר ,אם יש כוונה
לבצע פיגוע תיצור קושי נוסף
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לטרוריסטים .אלהייאלצו לחלק את
להפיקתועלת מהמטוס בהתאםלאופן
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שבויתפתחהאירוע.
תשומת ליבם לכמה מוקדים ,מה
אחדהכליםהממלאיםביעילותרבה
שיכביד עליהם עוד יותר למלא את
משימתםהמקורית ,תהא אשר תהא.
משימות משולבות ,הדורשות ורסטיליות מהכלי ובעיקר
נוכחות של לוחם/מפקד בשטח ,שיוכל לזהות את המצב
יתרוןנוסף,המקבלמשמעותמיוחדתעקבהדילולהצפוי
ולקבל החלטות בזירת הקרב באופן בלתי אמצעי ,הוא
של כוחות הקרקע בשטח ,הוא יכולת השליטה הטקטית
הרחבהשלהפלטפורמההאוויריתויכולתהגםלכסות שטח
המסק"ר.המסק"רעונהעלדרישותהזירה:הואגמישבמידה
נרחבלתצפיתולמודיעיןוגםלפעולבמהירותבעתאירועים
מספקת ,מצויד באמצעי תצפית ואש מתקדמים ביותר,
הקורים במרחקגדוליחסית.
המאפשריםלולבצע אתמשימותיותוךהיחשפותמינימלית
ישראלהגיעה לרמה גבוהה מאוד בתחום השילוב של
לאש האויב ,ותכונותיו המיוחדות,יחד עםהיותו מאויש
הכוחהאוויריבלוחמהנגדהטרור,כוללבשטחבנוי.מערכות
בלוחמים ,מאפשרותלולהגיב במקוםובזמןעלכלאירוע.
תצפיתוירי מתקדמות לצד תורת לחימה חדשניתויכולת
אלא שלשימוש במסק"ריששני חסרונותעיקריים,
תיאוםגבוהה עם כוחות הקרקע מאפשרות להקצותכיום
העלולים להשפיע באופן משמעותי עליכולתו למלא את
ליחידותאוויריות משימות שעד לא מזמןהיו נחלתן של
משימותיוהמקוריות בשדה הקרבהקונוונציונלי:
 .1ייעודו המקורי של המסק"ר שונה מהמשימות שהוא
יחידותקרקעיותבלבד.לעיתים קרובות מבצעותהיחידות
ממלא בפועל במסגרת הלחימה בטרור .אף שחלק
האוויריות את המשימותביעילותמקסימלית ,שאותההיו
יחידות הקרקע מתקשות להשיג עקב התנאים השוררים
מטכניקותהביצועעשוילהיות דומה או אף זהה,הרי
תפקידו העיקרי של המסק"ר בשדה הקרב העתידי,
בזירהמסוימתבזמןנתון.
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המשימותהספציפיותשהואנדרשלבצעוחלקובתמונה
הכוללתשלהמערכהשוניםבתכלית.התרכזותבמשימות
שאינןעל-פיהייעודהמקורי שלכלילחימהמסוים(או
של לוחם) פוגעת בהכרחביכולת המקורית שלהם .לא
פעם נקלע צה"ל ,שהוא צבא מתקדם ,מאורגן ובעל
אמצעילחימהמשוכללים ,למלכודת של Over-Killמול
כוחות קטנים ,קלים ,פשוטיםוניידים ממנו.זויכולה
להיות מחלקתחי"רעמוסתציודהמתאיםללחימהבקרב
משולב ,הדולקת אחרזוגמחבליםקלירגלייםחמושים
ב"קלצ'ניקובים" ,ואלהיכוליםלהיותטנקיםהמסיירים
ילעבר
עלציריתנועהאזרחייםמרכזייםבמטרהלמנועיר
מכוניות ,ואלה יכולות להיות פלטפורמות אוויריות
המבצעות משימות שהן לא נועדו לבצע .בכל אחד
מהמקריםהאלהנגרםנזק-לטווח קצרוארוךגםיחד-
למקצועיות ,למבצעיות ואף למורל של היחידות,
המתקשותלבצעמשימות שהן לא אומנולבצען.
 .2עלותשעתטיסהשלמסק"רמגיעהלאלפידולרים,ועלות
שעתטיסהשלכטב"םמגיעהלמאותדולרים.עלותהציוד
כוללפלטפורמתהצילום -מסתכמתבמיליונידולרים.אולםלשימושהתכוףבכליםהאלהבלחימההיום-יומית
בטרורישמחירמשמעותי שהוא מעברלמחירהכלכלי:
שעותהטיסההמבצעיות שלהמסוקים באותבהכרחעל
חשבון שעות אימונים ייעודיות או  -במקרה של

הכטב"מים-עלחשבוןטיסותמבצעיות חשובותיותר.
בכךנפגעתהיכולתהמבצעיתהייעודית שלהכליםהאלה
או התועלתהמרביתשניתןלהפיק מהם.

הפתרוןהמוצע:שימושומוז=ם~אולמר~יטן

פתרוןשיכול לנטרל אתשני החסרונותשצוינולעיל תוך
שמירהבלתי מתפשרתעל רמתביצועגבוהה שלהמשימות
הוא האווירוןזעיר המשקל (או"ם) ,המוכר יותר בשם

אולטרלייט.
מטוסאולטרלייט בעל כנף גבוהה מסוג -92ק ,הנושא
שניאנשיצוות,מסוגללשהותבאווירביןשבעלעשרשעות,
להגיעלרום של 20אלףרגל(שישהקילומטרים)ולמהירות
שלעד  120קשר ( 220קמ"ש) .לפחותביחסלשניהנתונים
הראשונים המגבלה האנושית רלוונטית יותר ממגבלת
הביצועים של המטוס ,אך בכל מקרהניתן לדבר על זמן
פעולהרצוףשלכמהשעותלפיהצורךועלרוםטיסהמבצעי
שלאלפירגל .מערכות שכבר מותקנות על מטוסים כאלה
מסוגלות לנהל מעקביעילביותר ,כוללנעילה עלדמויות
ועלעצמיםמגובה של 3,000רגל ( 900מטר)ויותר.
בכל הנוגעליכולותיו דומה האז"ם בתכונותיו למסוק
יותר מאשר למטוס קלרגיל ,שלא לדבר על כטב"ם :הוא
מסוגללהמריאממסלולבאורך של  80מטרבלבדולהסתפק
בריצתנחיתה בת פחות מ 50-מטר.הואאינוזקוקלמסלול

מיוחדויכוללהמריאולנחותגםבשדותפתוחיםמאולתרים
אובשביליעפר.בשלכךמסוגלהאז"םלמלאמגווןמשימות
שבדרך כלל מבוצעותעל-ידי מסק"רים וביעילות שאינה
פחותהמיעילות מסק"רים.יכולתו לשהות זמן רבבאוויר
וגמישותובכלהנוגעלתנאי ההמראהוהנחיתההמינימליים
הנחוציםלוהופכותאותולפלטפורמהאידיאליתלמשימות
סיור,מודיעין,בקרהושליטה-פלטפורמההמסוגלתלכסות
שטחנרחבולהגיבבמהירותעלאירועיםבגזרותשונות.
מנועוהחלששלהאז"םומידותיוהקטנותמקשיםלאתרו
באמצעות שמיעהוצפייה -גם כשהוא טס בגובה לא רב
ובמרחקלאגדולמיעדו.לעומת זאתהמזל"טים-ברובם-
מתאפייניםברעשמנועחזק שנשמעלמרחוק -מה שמאלץ
אותם למלא את משימותיהם תוך טיסה ברום גבוהכדי
למנוע אתגילוים.האילוץ הזה כופה ,כמובן ,הרכבתציוד
רגישביותרעלהפלטפורמה,שכןעליולהביאאותןתוצאות
ממרחקיםגדולים הרבהיותר -מהשמייקר בהרבההן את
וסיכום
מחירהכליוהן אתמחיר הפעלתו השוטפת.
לשימושבמטוסיםזעירי משקללמילוימשימות שלביטחון
בכלהנוגעלעלויות,אופציית האז"ם מכה שוק עלירך
שוטףיששנייתרונותבולטים:
את האופציות האחרות שנידונו כאן :עלותם הן של
 .1יתרוןתקציבי.יש הפרשי עלות עצומיםבין אופציות
המסק"רים והן של הכטב"מים על רוב סוגיהם נאמדת
ההפעלה של הפלטפורמות השונות,
במיליונידולריםליחידה (מאותאלפי
המאפשרים הפעלה נרחבת וכמעט
דולרים לכטב"מים מסוימים) ,בעוד
בלתי מוגבלת של אז"מים במשימות
שעלותושלאז"םמדגם -92קאו"ג'ט-
מנועו החלש שלהאז"ם
מהסוג הזה ומותירים משאבים רבים
פוקס" מגיעה ל 50-אלף דולר בלבד
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שעת הפעלה של מסק"ר למשימה
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.2יתרון מבצעי .השימוש באז"מים
בודדת ניתן להפעיל כמה אז"מים
באופן שיכסה גזרה שלמה המועדת ,לארב ובמרחקלאבדול .lTu'nמאפשר לכלים הייעודיים להתרכז
למשל ,לשיגור "קסאמים" ,ושתורת
במשימותיהם המקוריות תוך
לעומתזאתהמזל"טים-
התמקצעות נדרשתוהכנהאופטימלית
הלחימהמחייבתנוכחותרצופהוכיסוי
ם
י
נ
י
י
פ
א
ת
מ
ברובם
לביצוע המשימות האלה.יתר על כן,
מוחלט מעליה לצורך איתורן של
p
T
n
שנשמע
ע
ו
נ
מ
ברעש
האז"םמתאיםבמיוחדלמילוימשימות
חוליותהשיגורונטרולן באופןמיידי.
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של ביטחון שוטף הודות לשרידותו
בכך באלידיביטוייתרונו הבולט של
האז"םעלכליהטיסהבלתימאוישים
הרבה ,הנובעת מממדיו ומפרופיל
לסוגיהם .צוות שלשניאנשים ,שהואצוותסטנדרטי (אם
הטיסה של המטוס ,המותאםלמשימות האלה.
כילאהכרחי) שלאז"ם,יכוללחלק אתהעבודהביןהטייס-
ככל שמתקרבת השלמת הגדר ובהתחשבבכךשתפיסת
ההגנההעתידית של צה"ל בכלהנוגעליו"ש ולרצועתעזה
המפקדשלכליהטיסלביןהצופה-מפעילהמערכות.גםאז"ם
בעלאישצוות אחדמסוגללמלאמשימותמהסוגהזה.אולם
תתבססעלקיומהשלהגדרהזאת-הןביחסלאלההמצויים
מעברה "הבטוח"והןביחסלתושביםהישראליםשיישארו
עםהשינויהתפיסתי ההולך וכובש מקום בהפעלתמטוסי
קרב ותקיפה ,ושדורש נוכחות שלשניאנשי צוותשיחלקו
מעברה האחר-נכוןלמצות אתאפשרויותההגנהעלהגדר
ועלהיישובים שמעברלהבצורהמיטבית.שימושבאז"מים
ביניהם את העבודה ,דומה שגם כאןעדיפה צורת הפעלה
לצורך כךייתן מענה גורף ומתאים לרבות מהשאלות
המשלבתביןעבודתו שלהטייס,שיתרכז בהטסת המטוס,
לזו של מפעיל המערכות ,שיהיה אחראי על הפעולות
ומהבעיות שיתעוררו עם כניסתה לתוקף של התפיסה
החדשה -תפיסת "ההגנה עםגדר".
הייעודיות.
בראייה לטווח ארוךהיתרון הגדולביותר שלהשימוש
באז"םלצורךפעילות שלביטחוןשוטףהיאהיכולתלאפשר
לשאר המערכות להתרכז במשימותיהן המקוריות  -הן
בהכנותובאימוניםוהןבביצוע .הדברנכוןשבעתיים בכל
הנוגעלתרחישיםשמעברלשגרהולשוטף .אחדהתרחישים
הסביריםביותר הואזה של התפתחותעימותקונוונציונלי
ע
באחדהגבולותמולצבאסדיר -מהשידרוש תשומתלבשל
עיקרהכוחהסדיר-ובמקבילצפויה להתפתח לוחמתטרור

וגרילהבעורף ,שמקורהביהודה,בשומרוןובעזה .התרחיש
הזה רלוונטי הן במקרה שישנה גדר מושלמת והן במקרה
שלאישלימואותה,והואנכוןגםלאופצייתהנסיגההחלקית
של צה"למאזוריםמסוימיםוגםלאופציית הישארותובכל
השטח.בכל אחתמהאופציות האלההדברהנכוןהואלשחרר
את מסוקי הקרב ואת מטוסי התצפית (בעיקר מל"טים)
והשליטהלמשימותהמקוריותהמיועדותלהם בשדה הקרב
הקונוונציונלי ולהותיר את משימות האיסוף מול הטרור
והגרילהלאז"מים.כךיגיעצה"ל,ובעיקרחילהאוויר,למיצוי
נכוןומקסימלי שלכוחותיוהאיכותייםביותר.
מובן מאליו שהכנה לקראת תרחיש מהסוג הזהאינה
ענייןשלימיםאואףשלחודשים,וכדילהגיעליכולתמרבית
ברגע המבחןיש לחולל אתהשינויים הדרושים בהקדם
האפשרי ולארגן מראש את חלוקת הכוחות הצפויהלפי
משימות.
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