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חיוניתלמוכנותםבשלביםהראשוניםללחימה,אן
לרוע המזל אלאפשרלהמציא את הכוחות האלה
בן-לילה,כמו מעשהכשפים שלאלאדין)
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קטעהפתיחההציוריהוא

תיאורבדיוני,אףכיהיחידה
העיראקית,הנזכרתבתיאור,
אכקןוהבגנרהתךעלחלקועמזביזסיהסן ליסופתמדבררהיהביצועמהיךשלטקטיקה

דמועי'ואתזידמיוניות .נועזתואמיצה.אימונידיוויזיה  101התמקדו
בהעברתהלחימהלעומק שטחהאויב.תורת
הלחימהשלמבצעיםמוטסיםושלמבצעי-
ימבצע
סעראוויריים התפתחהמאזימ
"גן-שוק""במלחמתהעולםהשנייה.
דיוויזיהאמריקניתמוטסת,חמושהבנשקקל

היתהמסוגלתלבצעבשנת944ךהסתערות
קרביתפעםבשלושהחודשים.כיוםיכולה
דיוויזיהלסעראווירילהוציאצוותקרבי
חטיבתיוחטיבתמסוקיתקיפהכללילה
לעומק 160-150לעומקשטחהאויב.
תפעולנכוןומחושבמראשמקנהלשילובשל
חייליםנחושים,שלפיקודמיומן,ושלכלי-
טיסכוחעצום,שגםיחידותשריוןחזקות
יתמוטטומולהסתערותוהמשולבת1.יכולת
כזומאפשרתלחדורלעומק,ולהילחםעד
להשגתהכרעהשחצרהאחורית".
ם
י
י
ח
ר
כ
למבצעכזהיששלושהשלביםה
החלטה,נוהלקרבוביצוע.תכנוןנכוןשל
המבצעים,שלסיוע האשושלהתחזוקה

י'מ

מבטיחיםהצלחה.
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הערפל הצונן החל לפוג ,סוף-סוף ,כשעה אחרי עלות
השחר.לפיכלהסימנים,הגדודהיהעדייןלבדובשטח;
אנשיםכs
e
בויי-עיניים ומש"ועממים ,שעמד,ו על
חבורת
המשמר בשממה נידחת .מסיבה כלשהי ,ראה הצבא
העיראקי לנכון להציב את גדוד  1מחטיבת הח"ר 82
בדיוויזיית הח"ר  49בכברת-ארץמדבריתזו ,חסרתכל
דרך,אושביל.ייתכן,כיהפיקודהעליוןהעיראקיקיווה
לפקוחעיןעל"רשתהדרכיםהאסטרטגייה",רצועתחצץ
בעלת שם מפוצץ ,שנמשכה מדרום לחפירות הגדוד,
צפון-מערבה,לעברבגדאד.אבלגםאםכוחותהקואליציה
היומעזיםאי-פעםלפתוחבמתקפהביבשה,היונדרשים
להםשבועותלהגיעצפונהכלכך.ובכלזאת,המפקדלא
היה מוכן להסתכן ,והורה לאנשיו להתחפר בסגנון
האקראי ,המקובל בצבאהעיראקי.פקודההיאפקודה.
החפירותיעזרו ,אם 852הארורים האלהיעברוכאן.
אךגם בבוקר של אחדמימי פברואר  150 ,1991ק"מ
צפונית לגבולה של ערב הסעודית ,מישהוהיהחייב
להישארערכשיתרחייליהגדודהתמתחו,התגרדו,גנחו,
הדליקו אשלחמם את ארוחת-הבוקרשלהם,והתיזועל
תאומללים,חיילבכירמוחמדעגיו
עצמםמים.שניוייפי
וממל ע1ר אלע'אזי ,עמדו זהליד זה על המחפורת
הדרומיתביותר ,חלקוביניהםזנב מפותל שלסיגריה,
וצפומשועממיםדרומה.
השנייםהיועריםכלאותולילהקרומעורפל.בעודם
ממתינים להחלפתם ,השפילו את ראשיהם ,ורקעו
ברגליהם עטופות הסמרטוטים,כפי שבקרמיוגענוהג
לרקועכשהואמשתוקקלחזורכברלמללאתו.בכלשעות
החשכהנשמעוקולותמקולותשוניםסביבם:רעשמתגלגל
ממרחקים,כמורעמים,זמזום שלמטוסיסילון ממעל,
ומפעםלפעםטרטורקצבישלמנועימסוק,שחלףבסביבה.
המצבנמשךכךכברשבועות,מאזהתלוהאמריקנים את
הפצצותיהם האכזריות .לעזאולע'אזילוג.היתה שום
סיבה לחשוב,כי הבוקר הזהיהיה שונה מכל הבקרים
האתרים .הםטעו.
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מישירשיערלשיוןאיהילרומישירדניאלפיבולגר'
מקו האופקהדרומי החלולעלותפעימות של הלמות
סדירה,כמו גשםאביביקל,הנוטףעלגגפח ,שהתגברו
מרגע לרגע .הרעש נעשה חזק ,סואן ועקשני יותר,
שהתחדד ,והיה להלמות קבועה וקצבית ,כאילו פלט
המדברמחיקואוסףשלמניפותמתכתמושחזות,הסובבות
במהירות נמוכה .הקולות הדהדו ,והעמיקו בצרימה
מסתחררת ומתעצמת ,שלל קולות של פחים נחבטים
ומשקשקים,העוליםובאים מדרום-מערב,גל גואה של
רעש ,המבשררעות ,ששוםעיראקילאהיהרוצהלראות
כלל.

לע'אזי לאהיה כלמנוס ,והואהרים אתעיניולעבר
הקולות .הואועזיז הביטולפנים ,ועמם רוב חבריהם
לגדוד ,שהתפזרו על המחפורות ולאורך התלוליות,
שהשתפלובשוליהן.אחדיםעמדוכשחולצותיהםפתוחות,
ואחריםכשספליםבידיהם.רקמעטיםהחזיקוברוביהם.
הכלהביטו,והאזינו כשהםקופאיםעל מקומםועיניהם
פעורות.אישמהחייליםהעיראקיים לאיכולהיה שלא
לראותםעכשיו.
מביןקרעי הערפלהאחרונים החלולהופיענקודות
כהות ,מרחפות מעט מעל לאופק,כעין להקה אדירה
ושוחרת-רע של ארבה ,שנזרעה עלפני שמי הדרום
הריקים.אלההיויותרממאהמסוקיםאמריקניים,וסביבם
חגועשרותמסוקיםקטניםיותר.הםנסקו,צללוסביב
עמיתיהםהגדולים,וסבבואותםמכלעבר.הגושהמרכזי
של העוצבה המשיךקדימה ללא רתיעה,היישר לעבר
החיילים העיראקיים ,שגורלם נחרץ .המון המסוקים
המשיכו להלום בקצב  -גיהנום מלחמתי שלמסוקים
צבאיים,הסוגריםעלקרבנם.
ע'אזיועזיז כבר ניצבו מול המטורפים האיראניים
במשךשנתייםוחצי ,ואףהדפו אתגלי ההסתערות של
י השטן שלהםבביצות הבואשותבדלתה של הפרת,
ילד
אךמעולםלאראומחזהכזה.מלאכיהמוותהללו,שורה
אחרי שורה שללוחמירקיעשוחרי נקם,הגיעולבסוף
לדרךלבגדאדעלמנתלהישאר.אפילוהאמיציםשבחיילים
העיראקייםלאהעזולהתייצבמולם.

החייליםהאמריקנייםלאנזקקולזמןרבכדילהשתלט
על המקום ,ולהקים בו את בסיס המבצעים הקדמי
"קוברה" .תוך שעות ,הביאו מסוקי תובלה"צ'ינוק"די
דלק ותחמושת,כדי לאפשר לכמהגדודים של מסוקי
תקיפה"אפאצ'ל'לשעוטקדימה 100 ,ק"מנוספים,לעבר
עמקהנהרפרת .שםהםניתקואתהכבישהמהירהראשי
בגלאד-כוויית .ב"קוברוו' היתה רק התנגדות קלה.
האמריקנים לאסבלושום אבדותבנפשבהשתלטותעל
היעד.נ
כיבוש"קוברה"היהמבצע-הסערהאוויריהגדולביותר,
והעמוק ביותרבהיסטוריה הצבאית .מומחים צבאיים
רבים ,ובהםגנרלה'נורמן שווארצקופף ,מפקדהפיקוד
המרכזישלארצות-הברית,ראובמבצע"קוברה"ובניצולו
התוקפני והנחוש של הבסיס הזה לאחרמכןבידייתר
דיוויזיה 101גורםעיקריבניצחוןבקרבהיבשהבן מאת
השעותבעיראק3.בחדירההעמוקה,העמוקהבאמת,מיד
עםתחילתקרבהיבשה,סייעו"הנשריםהצורחינך'להפוך
את האגף העיראקי לעומק מבצעי,איימו על בגדאד,
ריתקו אליהם כוחותאויב מגזרת הקורפוסהמשוריין
ונע,שעסקבאותהשעהבאיגוףמרשיםלא-פחות,וניתקו
את עורקהחיים שלהאויב ,שחיברבין בגדאד לבצרה
ולכוויית.ההשתלטותהמוצלחתעל"קוברוו'הוכיחהעד
כמהיכולהלהצליח התקפת-סעראוויריתלעומק.
מבצעי-סעראוויריים מודרניים ,כמו "קוברה" ,הם
הביטוי .החדיש והמשכנע ביותר של רעיון הכוחות
המוטסים,שראשיתובימימלחמתהעולםהשנייה.כוחות
מוטסיםהעניקומאזומתמידיכולתלהלוםישירותבאזורי
העורף,החיוניים לאויב .עם זאת ,רק באחרונה חברו
יחדיוניסיוןקרבי,דוקטרינהמשכנעתוטכנולוגיותפלאים
חדישות,ויצרויחידות לסעראווירי ,המסוגלותלהלום
בעומקרב,בעוצמהרבהובמהירותגדולה,ולעתיםתכופות
להכריעמערכהבפרץיסוערשלמהלומותבזק.
דיוויזיהאמריקניתמוטסת,חמושהבנשקקל,שמנתה
כ 6,500-לוחמים ,היתה מסוגלת לבצע בשנת 1944
הסתערותקרבית  -מוצנחתובדאונים  -בכלשלושה

מפקדהדיוויזיההמוטסת
",101הנשריםהצורחייך,
בצבאארצות-הבריתוקצין
האיםשלה.
עובדממאמרבגיליוןאפריל
שלכתבהעת Militwy

.Review

המבצעהבריטי-אמריקני

לכיבושמהאווירשלגשרעל
ןבארנהיים,הולנד,
הנהרריי
בספטמבראשו.
גנרלה'נורמןשווארצקופף,
כפישצוטטבע'62ביומן
ה ,101
המבצעיםשלדיוויזי
דלחמאחדביולי ,1991עמ'
;4~46שווארצקופףופיטר
פטר,ונ 11Down~ Take
Hero, New York: Linda
Grey Bantham 8000,
. 452,454, 466קק 1992,
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Clay Blair,Ridgny's
Paratroopers:The
ש
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.235קDialPress, 1985,
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כ13,475-צנחניםולוחמים
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לעומק נגד עיראק,פברואר 1991
מאומנת,ומצוידתלקראתחדירתהלעומק,כלהדיוויזיות
המודרניותשלהצבאושלחילהנחתיםהאמריקניים
כוללות זרוע אווירית צמודה ,המאפשרת להן לנהל

מבצעיםדומים,אםמתגבריםאותןבהלכהבגדודיתקיפה
ובגדודי סער שלכלי-טיס מחוץלדיוויזיה .הדוקטרינה
של הצבאביחסלדיוויזיותקובעתזאתבמפורש.:תמרון
לעומקברמתהדיוויזיהמבוצעבראשובראשונהביחידות
מוטסות,ביחידותלסעראווירי,אוביחידות שלמטוסי
תקיפה6.
הדיוויזיות מתמקדותבשניהאמצעיםהאחרוניםבלבד
כיווןשרקדיוויזיהאחתמפעילה,כדוגרה,גדודיצנחנים,
אךלכולןישמסוקיתקיפהומסוקיתובלה.כמובן,היקף
המבצעים המוסקים ,עומקם ותדירותם עלולים
להצטמצם ,בהתאם לכוחות ,שניתןלגייס ,או לקבל
בהשאלה.איןספק,היכולתקיימת,ואפשרלנצלה.
ה"חוכמי'בכל המעשההזההיאכיצדלחצות אתקו
חודשים,בתנאי ששרדודימלוחמיה לאחר המפגשעם החזית .כותבי תורת הלחימה מכנים את השלב הזה,
השריון הגרמני4.דיוויזיהבינונית לסעראווירייכולה "חצייתהקמ"ק"',מונחקצרהמקיףאתהמשימההקרבית
להוציאמקרבהכיוםצוותקרביחטיבתי(כ3,500-לוחמים) המפחידה מכולן  -לחדור דרךקווי האויב ,ולהגיע
וחטיבת מסוקי תקיפה ,המונה שלושה גדודים ,בכל לעומק ,מתוךכוונה להישארשם.הדברים האלהאינם
לילה,לעומק 160-150ע"מולתוךלועהארי.גםיחידות קורים מאליהם,והניסיון ,שרכשהדיוויזיה 101עשוי
השריון החזקותביותר של האויב יתמוטטו בדרך כלל אפואלהקנותתובנה"מתאימהלאנשימקצוע,המגלים
קומגעקדמי .מול הסתערות משולבת ,שבראשה מסוקי "אפאצ'"' ענייןבסיכוייהתמרוןלעומקובסיכוניו.
.insight
 AH64A .רבי-עוצמה 5.יכולת כזו ,המאפשרת לחדור
על מנתלחדורלעומק,עוברתדיוויזיה לסעראווירי
לעומק,ולהילתםעד להשגתהכרעהושתצרהאחורית" שלושהשלביםחשובים,בזה אחרזה:החלטה,נוהלקרב
וביצוע.כשאלהמתבצעיםכהלכה ,התוצאההיאחדירה
העוינת,אפשריתכיום.
ה 101
חשובלציין,כיבעודשדיוויזיהלסעראווירימאורגנת ,תכליתיתלעומקבכוחחטיבתי.הדילוגשלדיוויזי
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עיראק

אלבסיס"קוברה"במלחמת המפרץהואדוגמהמעשית
לתהליך.
כמובן,ישלהחליטתחילהעלמטרתהחדירהלעומקן
המשימהתהיה,בדרךכלל,התקפיתבאופייה,ותעסוק
בהשתלטותעלשטחי-מפתת,או בהשמדתעוצבתאויב
מסוימת.טיב היעד ומקומו ייקשרו הדוקות למטרת
המשימה שלהכוחכולו .התקפותלעומקנועדולאמנע
ציריתחזוקהשלהאויב,לחסוםתגבורות,להשמידמתקני
סיוע,מתקני תחזוקהומוצביפיקודחיוניים ,או לנתק
דרכינסיגה8.
כאשר מגבשים משימה של תקיפת-סער אווירית
בעומק,עלהמתכנניםלשקולללאהרף את רמתהסיכון
לכוחותינו.מבצעים,הכרוכיםבחציית הקמ"ק,מציבים
בפניהחיילים אפשרויות גדולות של ניצחון ,או של
תבוסה .אמנם ,מבצע מוצלחבעומקעשוילהכריע את
גורל המערכהכולה;אך ,לעומתזאת,חטיבה ,החודרת
לעומק,עלולהלהיקלעלניתוק,לריסוקאיבריםולהשמדה
מוחלטת .כלחדירה שלה מעברלקנר'ק טומנת בחובה
סיכוןלאבד3,500אישבהרוגים,בפצועים,אובנעדרים ,יחזותן.י'"קוברה"היתהההחלטההנכונה.

במבצעאחדויחיד.

כדי לזהות אילויעדים ראויים לסיכון כזה ,ומתי

להשתלט עליהם,מזהירים כותבי תורת הלחימה,יש

צורך בניסיון ,באימונים ובידיעת יכולת כוחותינו
וכוונותיהםוגםבידיעתיכולתהאויבוכוונותיו'.מפקדים
מיוגעים ולחוציםצריכיםלהיותבעלי תעוזה מספקת
להמשיך ,לשנות פקודות ,או לבטלן ,נוכח סבך
האמיתות-למחצה והדיווחים החלקיים ,ההופכים את
המנהיגותהקרביתהתכליתיתלאמנותמיוחדתכלכך.
במלחמהנגדעיראקעברהדיוויזיה 101שניתהליכי
תכנוןלפני שבחרה ב"קוברה"כאתר ,המתאיםלחדירה
ראשונית .התכנית הראשונה" ,תכנית מבצעית ,"9~4
הציעהאיגוףרחבממערב,שנועדלהשתלטעלסמאווה,
עיירה של כעשרת אלפים תושבים בעמק הנהר פרת,
השוכנתמשניצדיכבישמהיר,8המוליךמבגדאדלבצרה.
הקורפוס המוטס  XVIIIהתכוון לחסום את תנועת
האויב לאורךדרךחיוניתזו ,והשתלטות על סמאווה
היתה מאפשרתזאת.ההישגהיהיכוללהיותמרשים,
כמובן ,אך רק מעטים הסתכנובשיגור חטיבה לאזור
עירונימוגן,השורץתותחיםי"מ ,שלאלדברעללחימה
מתישהמביתלביתםתכנית9*4תזרהאפואאלהמדף,
והדיוויזיהחיפשהדרךטובהיותרלנתקאתכביש~.8
יותרלנתק אתכביש.8
התברר,כי הדרך הטובהיותרהיא"תכניתמבצעית
 - '9~5שהולידה אתהבסיסהמבצעיהקדמי"קוברה"
י"ישלהכות בהם במקום
 והתבססהעלהתפיסה,כשאינצ':נחיתהראשונית,הקמתמתקןתחזוקהואבטחתו,
ולאחרמכןביצועפעולותאמנעהעלכביש 8במסוקים
ובכוחותמשימהמשוריינים,שיבואובעקבותיהם".קוברי'
הציעהדרךלאגף אתהעיראקים,ולנתק אתכביש 8תוך
סיכוןקטןהרבהיותר,וכןאפשרהלהציבכוחות,שיערכו
תקיפות מוסקות חוזרות ונשנות,שהעיראקיםיתקשו

71-100 .7עע,ע'ו.7-
 .8שם,ע'ו*.
 .9שם.
ה ,101
 .10דרתמפקדתדיוויזי
עמ'.19-17
וו .שם,עמ'.20-19
ה 101
 .12דרתמפקדתדיוויזי
(כתב-ידשלאפורסם,עשרה

באפריל1992גתחצובשדה
הקרבבעומק -מבצעים
מתואמיםבדיוויזיהלסער
אוויתן,עמ'.7-5

אפשרלקבל החלטהטובהעל המטרהעלסמךמפות
ובאינטואיציה ,אבלעל הפערביןהחזוןהראשונילבין
התוצאההסופיתניתןלגשררקבמאמציםבלתי-נלאים
לעצב את המציאות כך שתתאיםלחזון .גם ההחלטה
הטובהביותרלא תצלח ,אלא אםכןהדיוויזיה תעמול
קשה,ותיצוראתהתנאים,הדרושיםלניצחון.כלמערכת
מבצעית קרבית צריכה להקדיש תשומתגלב ולהתכונן
לחצייה מוצלחת של הקמ"ק .ארבעהנושאיםמחייבים
תשומת-לבמיוחדת:

*מודיעין

*סיוע אש

*פיקוד-ושליטה

*סיועתחזוקתי.קרבי.
המודיעיןתופסמקוםבכורה,ובצדק.כוחותלסעראווירי,
המתכונניםלחדורלעומק,צריכיםלגלותארבעהדברים
עלהאויב:ראשית ,אתמערכיולהגנהנ"מ  -אם אלה
לאיטופלו ,הםעלולים לשבש אתהפעילותהאווירית.
שנית,מנסיםלאכןאתהארטילריהשלהאויב -האמצעי
המהירביותרלתגובהעלנחיתת-פתעבאזוריםרגישים
בעורף .שלישית ,מחפשים מרכזים לפיקוד-ולשליטה
ורשתות קשר  -המוח ומערכת העצבים החמקמקים
שלו,העלולים להנחית מהלומהנגדית הרסנית על כל
חדירה לעומק .ולבסוף ,מקווה הדיוויזיה לזהות את
העתודות הניידות של האויב ,המסוגלות לאיים על
הכוחות,החודריםלעומק.כלהמאמצים האלהיוצרים
אתהרקעלהכנהמודיעיניתמפורטת,ההולכתומתפתחת,
של מפת"מצב של שדה הקרב,על סמךעבודתאיסוף
דקדקניתשלטייסים,מתצפיותארוכות-טווח,מסורקים
אלקטרוניים,מיחידותלאיכוןמטרותומאמצעיםלאומיים
לאיסוף(לוויינים) .התוצאההרצויההיא תמונהאמינה
שלהאיום,שתכלולבסיססבירלהערכתהנזק,שתגרום
האשהמכינה,1.
~1
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.13
.14

.15

.16

שם,עמ'-7וו .סיוע האשאמורלהשמיד אתמהשגילההמודיעין,או
שם,עמ'.15-13
לשתקו.כוחותלסעראווירינשעניםמאודעלגיחותשל
ה ,101
מפקדתדיוויזי
 חיל האוויר ,שינחיתו מהלומות הרחק מעבר לקמ"ק,סעראוצרי,תסמך:11בקסריבס
מבצעיםקדמי,שינויו,אחד מפני שמבצעים בעומק ,מעצם טיבם ,יוצרים מערכת
זי
יל
וו
וי
דיהמפקדתדיב
יה .,1109192מפתה של מטרות"דשנות" לאמנעהאווירית ולאמנעת
עמ' .44-36,30שדה הקרב.שילוב של אשממטוסיםמהירים,ממטוסי
תקיפה ,המשוטטיםבאזור,מארטילריה מתגברת מרמת
הקורפוס(ובייחודהמחבטארוך-הטווחשלסוללותרקטות
רב-קניות ,(MLRS -מארטילריהאורגנית,בפשיטות
ארטילריה מוסקתובחסימהאלקטרונית,חובריםכולם
יחד למוטט נקודות-מפתח במערך ההגנה של האויב.
השיתוקהמשולב שלהגנהנ"מ ()(JSEADמאפילעלכל
היבט אחר של מאמץסיוע האש,מפני שנועדלהעניק
למטוסים,החוצים אתהקמ"ק,מינוילהצליח.השיתוק
המשולבהוא המפתחלניצחוןמעברלקוויהאויב.
עם הבקעת החורים הראשונים במטרייה נ"מ של
האויבועםהרטבתם,סודריםאמצעיםלסיוע אשפנימה,
כדילהגדיל אתהנזקים.סיוע האש מתרכז במתןגישה
חופשיתלדרגהמסתערשלמטוסיהתקיפהלזרועמהומה
בעורףהאויב.גדודים שלמסוקיתקיפה"אפאצ'ל'בעלי
כושרפעולהבלילהמסתעריםדרךהפרצותבטכניקהשל
חמיקה,מצטייניםבזיהויעמדותנ"מ,יחידותארטילריה,
מפקדותוחניוני רכב של האויב ובהשמדתם.יי כאשר
סיוע האש מתבצע כהלכה,ישבכוחולהחליש אתכוח
הרצון שלהאויב ,ולשתק אתתגובותיו .מהלומת המגל
השמאלית הקשה מסיימת את החבטה הימנית של
החטיבהלסעראווירי.
ה
ט
י
ל
מערךהפיקוד-והש של מבצע-סעראוויריעומד
במבחנו הקשהביותרבשלבנוהלהקרב.אמצעימודיעין
וסיוע אשניכרים ,הכולליםגדודי מסוקים ולוחמים,
הנאבקיםעלהשגתמידעקרבי,אומתמודדיםעםתותחני
האויב ,נמצאים כבר בעומק השטח ,אבלהגוףהעיקרי
שלהכוחנמצאעדיין 150מאחוהממתיןלתזוזה.אי
אפשר להשיג שליטה ממורכזת בכל היחידות הנעות,
וספק אםהשליטההיתהתכליתיתגםאילו אפשרהיה
להשיגה .מבצעים בעומק שטחהאויבמחייביםגישות
חדשניותיותר.בתחוםהפיקודהפתרונותכולליםפקודות
מבצע,תרגוליםותדרוכיםמפורטים,וחשובמכל -אמון
הדדי ,המבוסס עלניסיון משותף ועל אווירת פיקוד
פתוחהוחופשית .הבטחתהבקרהנשענתעלכמהדליחות
פשוטים ,אךמדויקים,פעמייםביום ,עלנוהלי בקרה,
שהופצוהיטבלכלהכוחותבמרחבהאוויריהצפוף,ועל
ניצול חכם שלאמצעי קשרבתדריםגבוהים ובתקשורת
לוויינים4.י הצלחתהפיקוד-והשליטהבמבצעים בעומק
שטחהאויב מתמצהבתכנוןממורכזובביצועמבוזר.
הסיוע התחזוקתי הקרבי מזין את המאמצים
הרעבתניים שלהמודיעין ושלסיוע האש,כדי לאפשר
להםלקיוםאתהלחץ.נוסףלכך,עורכיםאנשיהתחזוקה
את יחידותיהם בדרגים ,שיאפשרו לדחוף את הסיוע
לפנים ,למרחק  150ק"מ,לאורךצירי תחזוקהאוויריים
רופפים .מתכנני התחזוקה ברמת הדיוויזיה קובעים

י'מ
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בסיסים רב-תפקודיים לתחזוקת-סער ,המותאמים
לייעודם ,שילוו את החטיבה לסער אווירי אל אזורי
הנחיתההראשוניםשלה.סבביםאווירייםנוספיםיתגברו
אתהבסיסיםהצנועיםהאלהלכדיבסיסימבצעיםקדמיים
מלאים,המסוגלים לשרתמטוסיתובלהומטוסיתקיפה
נוספים,ולשגרםקדימה.רצוילפתוחצירתחזוקהקרקעי
תוך  72שעות מהנחיתה5.י הצלחת המאמצים לאייש,
לחמש,להאכיל ,לתדלק ,ולתקן עומדתביסוד ההצלחה
שלשלבינוהל הקרבושלשלביהביצועגםיחד .הקמת
מתקנים מתאימים לתחזוקה בעומק שטח האויבהיא
הכרחחיוני:עלהמתקןלפעולכהלכה,אוששוםדברלא
יצליחלהתרומםלאוויר.
במלחמה נגד עיראק הצליחהדיוויזיה  101בבסיס
"קוברות:בעיקר,מפנישנוהלהקרבבוצעכהלכה .המאמץ
הנרחב ,שהתנהל מן ההתחלה ,השתלם היטב בשעת
הר'.
בתחוםהמודיעיןהכינואנשי המחקראתשדההקרב,
ועדכנו אתהידיעות,שהוליכו להשתלטותעל"קוברה";
ואמנם ,המקום הזה נבחר ,בעיקר ,על סמך שקפים,
יאין שם דבר ,מלבד מדבר .בארבעה-עשר
שהראו,כ
את
ה
י
ז
י
ו
ו
י
ד
ה
בפברוארהחלה
מאמציהאיסוףהנמרצים
שלה ,במטרה לאמת אתנוהל הקרבהמודיעיני.מסוקי
התקיפהניצלו אתמטרייתהמגןשלהמתקפההאווירית
שלמטוסיהקואליציה,חדרולעומקאזורהפעולההצפוי
של הדיוויזיה ,והביאו בחזרה סרטי צילום מסקרנים
ממצלמותתת-אדומות('%א).מתקניםאלקטרונייםסרקו
את התדרים ,וחיפשו אותות שונים ממכשירי אלחוט
וממכשירי מכ"םעיראקיים;צוותיסיורים ארוכי-טווח
הקימותצפיותקדמיותמוסוות,שנשקפואלאזורינחיתה
אפשריים,ומל'מיםלאיכוןמטרותסרקואתהשטחהלוך
וחזור בחפשם אחרי סוללות אויב .סיורים אלימים
ופשיטות -אווירייםוקרקעיים  -הביאועמםבחזרה
456שבויים',טספרשלאייאמן,וביניהםמג"דאחד.אנשי
המודיעיןמיינו את החומר,ועיבדוהו ,ובהדרגההרכיבו
פסיפס ,שהפך את כל הידיעות שהצטברו לתמונה,
שהתבהרהמדישעה.
כן תוכננה הנחתת אש בעומק ,כולל פשיטות עם
תותחי  105מ"מ ,בהתאם לתמונת המודיעין .ההיקף
העצום שלההפצצותהאוויריותשלמטוסיהקואליציה,
ובייחודשתי"תיבות"שלהפצצות-גודשממפציצים 852
לרוחבחזיתהדיוויזיה,גרמונזקיםניכריםלמערךהעיראקי
להגנהנ"מ,לאמצעי קשרולמוראלהגיסות.רובמלאכת
השיתוקהנותרתנפלהבחלקםשלגדודימסוקיהתקיפה
שלהדיוויזיה .מסוקי "אפאצ'י" טסו במשך כל שעות
היממה,כדילגלותעמדותאויב,ולהעסיקן,לעתיםקרובות
בסיועמטוסיתקיפה 10ג;תותחיםמ'מ שלהאויבזכו
לתשומת-לבמיוחדת .ב21-20-בפברוארארגנה חטיבת
המסוקיםשלדיוויזיה 101מתקפת-סערגדודית,במטרה
להשמיד גדודעיראקי ,שהגן על שטח מסוים ,לאורך
הנתיבלגישהאוויריתל'קוברה/סיועהאשהצליחלפתוח
כמהנתיביגישהאוויריים,הלםבכוחהעיראקיהמקומי,

והותירוחסר-אונים ובמצב של תוהוובוהו.ין

מערכתהפיקוד-והשליטה שלהדיוויזיה התאימה את

עצמהלמצב,בעודהספירהלאחורלקראתכיבוש"קוברה"
נמשכת .בשלבהתכנון מעולם לא עלהעל הדעת לשלוח
חי"ר מעבר לקמ"ק,כדי להכשיר את הקרקע לנחיתה,

אבל היו מצבים מסוימים ,שהצריכו התקפות טיהור
משולבות.בנוסף,היה עלהדיוויזיה להעתיק כוחותעל
פנייותר מ 900-ק"מ של מדברסעודי קר ,סוער ושומם,
ובמהלךבלתי-מתוכנןלהקצות אחתמחטיבותיה לאבטחת
קורפוס]ועלמשךכמהשבועות.אימוניםקשים,תרגולים
יסודייםופעליםבדוקיםהיטבמילאותפקידנכבדבהכנות.
הדיוויזיההוכיחה,כיהיאמסוגלתלצפות,לדברולחשוב
למרחק רבקדימה ואחורה בעתובעונה אחת".
ולבסוף,גורמי התחזוקה שלהדיוויזיה נאבקו מאבק

קשה בזמן ,במרחק ,במזג-האווירובחיכוך ,וניצחו :הם
תחזקויחידות ,שכברהיו באוויר ,ולחמו בעומק שטח
האויב ,והכלתוךכדי ההכנותלדילוגהגדול קדימה ,אל
"קוברה" .מבחינתם ,קרב היבשה החל בארבעה-עשר
בפברואר,ונפסקזמןרבאחרי הפסקת-האש .רקלעתים
נדירותהיה מישהו מאנשי התחזוקה מסוגל להתאמן
בתספוק כוחותבהיקף כזה ובקצבכזה .העקרונותהיו
ידועים היטב ,וכל שלב,בפני עצמו ,היה מוכר ,אבל
לדמייןבסיס-סער רב-תפקודי ,אובסיסמבצעים קדמי,
הוא דבר אחד ,ולבצעם הלכה.למעשה בשעת קרב הוא
דבר אחרלגמרי.אנשי התחזוקההתכוננוהיטבלביצוע
המעשי הראשון שלהתפיסה שלבסיס-סעררב-תפקודי
ושלבסיסמבצעיםקדמיבמלחמה.יי הודותלתנועה של
מאות קילומטרים בדרכים קשות ולמתלי-מטען רבים,
עתידההיתההדיוויזיהלדלגאל'קוברה"כשהיאמתוספקת
במלואה ,ומוכנה למבצעי-סער אוויריים ממושכים

יחידות"אפאצ'י'לבודד אתאזוריהיעד,ויוצרות טבעת  .17שם,עמ'.43-41
כפולה מסביב לבסיס המבצעים הקדמי המתוכנן.גדוד  .18שם,עמ'.43-30
שם,עמ'.33,21-20
תקיפה אחד ,בשליטה מבצעית,יוצר "טבעתפנימית",

9י-

קולונלדייווידטאונסנד,

המשתרעתעדלמרחקשלארבעיםע"ממבסיסהמבצעים
הקדמי.המסוקים האלהמתרכזיםבאיתורעתודותאויב
מקומיות ובהשמדתן ,ועומדים הנן להתערב ישירות 46-20-30 .21יע.גיא אש
למבצעיםברמתקורפוס
בבסיסהמבצעיםהקדמי ,אם ההתקפההקרקעיתנזקקת
וברמתדיויזיה,שמונה-עשר
לסיועם.חטיבתהמסוקים שלהדיוויזיהמקימהבינתיים
באוקטובר,1989ע' .89811
טבעתחיצונית של מסוקי תקיפה ,המשוטטים עד 5490-4 .22 230ע,מבצעי-סער
אויריים ,מארס,1987ע'
ע'ממבסיסהמבצעיםהקדמי,במאמץתוקפניבלתי-נלאה
.20-3
לחפש כוחותניידים של האויב ,שהחלולנוע כתוצאה
Settingthe Conditions

(תדרוך ,שלאפורסם),ע'.2

מהמתקפה הגדולה לעומק ,ולהשמידם0.נ
לאחרמכן בא שלב ההכנההסופית שלהנתיביםושל
אזוריהנחיתה .מנה גדושה ודחוסה שלנוהל קרבלגילוי
אתרים נ"מ וכוחותאויב,המאיימים על הכוח ,לאכנם,
להשמידם,או לשתקם.מהלךכזהמחייב,בדרךכלל,סיור
חמוש של"אפאצ'י"לטווחכשעתייםטיסה(לרוב,בדרך
לעמדות הקרב בטבעתהפנימית)ושיתוקמשולבומקיף
שלההגנההאוויריתשלהאויבבאשמהאווירומהקרקע

לטיהורהנתיבהאווירי ,כשהכלשזורבמנותגדושותשל
סיועאווירי התקפי מתוכנן ובלתי-מתוכנן .ומעל לכל,
מהלומה קצרהועזהסביבאזוריהנחיתה ,הנפסקת דקה
אחתלפני שמסוק התובלה הראשון"בלקהוע'מניר את
הדרך,ומתחיללהנחיתחיילים.הצבתסוללהשלתותחי
 105מ"מ ,שהובאו למקום במסוקים סמוך לשעתה"טר',
באזור נחיתה מבודד ,היא לעתים קרובות רעיון טוב;
סוללה כזו מאפשרת להגיב באש באזור ,המרוחק 150
ק"מ מהקוהקדמי שלכוחותינו.מ
לאחר ששתי טבעות המסוקים התמקמו בשטחים,
שהוקצו להן ,והכוחות העוינים מסביב ליעד ספגו
מהלומות עזות וכואבות ,הגיע הזמן לנחות .התנאים
באזורהיעד ,ולא המחוגיםעלגביהשעון,מכתיבים את
מועד ההתקפה .גמישות היא חלקבלתי-נפרד מתכנון
התקפת-סעראוויריתומביצועה.במבצעיםבעומק שטח
האויבעדיף אפוא לקבוע"חלוך' להתקפה ,או להכתיב
מועד"לאיאוחר מ"' ,מאשר לקבועזמן מוחלט ,בנוסח
שעת"פר' ממלחמת העולם השנייה .הדבר מסביר את
קביעת שעת"וע'כללית בתכנון התקפת-סעראווירית.
טכניקה מוכרת זו מתאימה להפליאלשינויים במועד

ורצופים.
ועם כל זאת ,גם אחרי שהתברר,כי ההחלטה היתה
נכונה ,וששדה הקרב ערוך לפעולה המכרעת ,ביצוע
מבצעתכליתי בעומקאינודבר של מהבכך .כבר אמרו,
כי הרובאי צריך לעבור את מאה המטרים האחרונים
בכוח הרצון ,בעזרתרגליים חזקות ובלחיצה טובה על
ההדק ,כשצריך .רובאי-הסער האוויריים ועמיתיהם
בזרועותהמשולבותזקוקיםלפלדהבחוט שדרתם ולאש
יוקדת בחלציהם ,כדי לטוס  150ק"מ מעבר לקמ"ק,
ההתקפה2.נ
כשהם יודעים כל הזמן שכאשר המסוק ינחת בשטח
ולבסוף ,לאחר שנורו כלסוגי האש המכינה ,והוצבו
נחיתה לוהט ,יהיה עליהם לזנק את מאה המטרים
על מקומותיהן הטבעת החיצונית והטבעת הפנימית,
המבעיתים האלה.
מבחינתהאוויראים,הטיסהכולהרצופהסכנות,ואם חייבת התשלובת האדירה של אדם ושל מכונה לנוע
י אזמן הקרקע האפלה והאכזרית ,או פנימה ,להשתלטעלבסיסהמבצעיםהקדמי ,ולשתק את
לא מן האויב,כ
מתנודות מקריות של עוצבהצפופה ,הנעהבאוויר ללא התנגדות האויב ,שעדיין נותרה במקום .כוח משולב,
אורות ,כשהיא לוחכת את פניו הקמוטים של השטח התוקף במשולב ,שבראשו רובאיםוטייסי "בלק הוק",
במהירותמהפכת-מעיים.
חייב לבצע את משימתו בדקדקנות",לפי הספר'; 1לא,
הביצועתובעסדרתמהלומותגוברותבמהירות,שהגיעו יהיוכלהתנאים המוקדמים שבעולם לשווא.
לשיאן בשעתה"ער',היא שעתנחיתת המסוקים.מסוקי
קרב"אפאצ'ל'ממלאים,כמותמיד ,אתהתפקידהמרכזי.
לאחרשקבעו אתהתנאיםהמתאימיםלנחיתה,ממשיכות
סוףבעמוד 57
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עלוללהיווצרמצב ,שבו העומסעל
כוחותההצלהיהיהכהרב,שכלעזרה
וןכל] יוזמה ספונטנית תתקבלנה
בברכה.

לסיכוםראוילהביא אתדבריהסיום

שלפרופ'גרנות:

המסרהיחידי של הספר הזה הוא,
שישלרובבניהאדםיכולתלהתמודד
עם משברים .ליחיד ,למשפחתו
ולסביבתםהטבעיתישתרומהמרכזית
בתגובותהחיוניותבחירום.איןשום

סיבה להרגיש חוסר-אונים ,אפילו

במצבים קשים ביותר .טוב יעשו
הגורמיםהרשמיים אםיתאימו את

תכניות החירום למציאות ,במקום
להתאים את האזרחים לתפיסות
עולם,שאיןלהןבעצםכליסודמוכח.
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דיוויזיה101פעלהבבסיס"קוברהו'"לפיהספו".למרות
עבודתמודיעיןמקיפהולמרותעשרהימיםשלנוהלקרב
לקראתהנחיתה,נותרועדייןשניאתגריםביוםההתקפה.
ראשית ,הערפל הכבדחייב לדתות את שעת השרעד
אחרי זריחת החמה .לות-הזמנים הגמיש ,המאפיין
מבצעי-סעראוויריים ,פעל את פעולתו,ויותר ממאה
מסוקים,שנשאובבטניהםעשרותיחידותקטנות,המריאו
ללאתקלותבמועדהמאוחריותר.שעתיא
רהשתנתה
אמנם,אןלאהתכנית.
שניוחגורםמרפהץדייםעודיותר,מבחינהפוסנציאליוק
היהגדודתירעיראקי ,שלאזוהה קודםלכן ,והתגלה
עכשיו בחלקהצפוני שלצנוברה" .מפקד צוות הקרב
ילמרותנוהלהקרב
החטיבתיהיהמודעהיטבלעובדה,כ
יתתגלההתנגדותמאורגנת
הקפדני,תמידישאפשרות,כ
שלהאויב.האמריקניםבאואפואכשהםמוכניםלהילחם
עלכיבוש"קוברהץ.הפצצותלפניההסתערות,אשמסייעת
בלתי-פוסקתאחרישעתהגפר,סיועאווירהתקפיבעיתוי
מדויקואחיזהבעזרתמסוקיתקיפהעירניים מלהטבעת
הפנימית",שלאלהזכירפעילותמהירהעםיצירתהמגע,
עלעלישניגדוזץחשר,חיסלוחישקלאתהאויבביש-המזל.
היחידההעיראקיתנכנעה25.הלוחמיםנתקלובמזג-אוויר
גרועובתגובהעוינתובלתיצפויהלהשתלטותעל"קוברין
והתגברועליהםמפנישלאנחתכופינונהבשלהביצוע.
כמובן,במקרהשלצנוברה"שלביההחלטהוההכנות
נמשכוהרבהיותרמכפישקורהבמקריםאחרים.ואמנם,
בשארית נתלחמת מאה השעונה ,פעלהדיוויזי
ה 101
בקצבמהיר הרבהיותר .בזאת טמונה אחת מנקודות
העוצמההאמיתיותשלדיוויזיהייעודיתלתקיפותעומק.
כלדיוויזיהמודרניתשלכוחותהיבשה,אושלהנחתים,
יכולה לבצע משימהכזו אחתלשבוע,בערך ,בהתאם
להתפתחות הלחימההקונוונציונלית .אולם,דיוויזיה
לסעראווירייכולהלבצעמשימהכזוכל24שעות.
קצב הקרבהטיפוסיבדיוויזיה לסעראווירי מקצה
כ24-שעות(יוםולילה)לכלחלקשלהמחזור,והתוצאה
היא שחטיבה לסעראווירי ,או חטיבת מסוקים של
הדיוויזיה,יכולה לצאת להתקפה כ 72-48-שעות לאתר
יכלשלושת
תחילתנוהלהקרב.איןזהנדירלראות,כ
צוותי הקרב החטיבתיים וחטיבת המסוקים פועלים
בקטעיםשונים שלתהליך המבצעבעומק .בכל שלב

לחימה קובעת החטיבה לעצמה את פעילותה בשלב
הבא,וכלדילוגחטיבתישהושלםיוצראיוםעלכל מה
שנמצאברדיוס150ק"ממאזורהנחיתה.מבצעיםבעומק
שטחהאויב,מעברלקראק,מתפתחיםבמהירותכהרבה,
ופורצים במקומותרביםכלכךונרחביםכלכך,עדכי
שוםאויבנוכחישלא
אתם.ארצות-הבריתאינויכוללצפות,כי
יוכללהתמודד
העיראקיםכמעט שלאידעומה
פגעבהם.
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שלושדיוויזיותמוצנחות של
בעלותהבריתלתוךהולנדהכבושהבידיהנאצים,בניסיון
 .רקגדוד אחד
להשתלטעלראש-גשרמעברלנהרריין
הצליח להגיע לגשר ארנהיים ,וכוח החילוץ הממוכן
הקרקעיהגיעמאותרמכדילהשתלטעלהגשר,אולהציל
אתרובהצנחניםהבריטייםהאמיצים,שלחמוכה קשה
לכובשו .מבצע"גן-שוק"היהכישלוןיקר,אולי משום
שהצנחניםצנחובמקוםמרוחקמדי5.איןספק,הרעיון
היהנועזוהחלטי,אבלהביצועכשל.
כיוםציידו כלדיוויזיהאמריקניתבחימושעצמאי,
הדרוש לביצוע גגן-שוק" .מאז  1944למדוהחיילים
האמריקנייםרבותעלתמרוןבעורףהאויבבסתותלימוד
קשות,שאינןמאירותפנים,כמוויטנאם,כמוקמבודיה,
כמוגרנדה,כמופנמה וכמועיראק .המושג"גשר אחד
רחוק מדל'אינוקיים עוד בצבא,היודעכיצד לחדור
לעומק.
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בתכניתההדרכהלפיקוד
קרבי92-4
תרגיל ,WFXהשתמשה
דיוויזייתהסערהאווירית
בטכניקותחדישותלחדמיה,
כד לנהלתמרוניםבעומק
יאיוםמצפורמזרתאסיה,
נגד
בשטחהררי.לקחיהתרגיל
אישרואתהתחפותשל
תהליךהמבצעיםבעומק,
שפותחבמשךהשנים,ונוסה
במלחמהנגדעיראק.הדרה
הסופישלהתרגיליצא
בהוצאתפיקודההדרכה
הקרבית(דרה2-4ל9,עו
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