העלמה בפני תצפית וצילום מהאויר

"המוצלחות שבפעולות הן אלו שאפשר להסתירן עד רגע ביצוען"

מ קיאולי

במלחמה החדישה משמשים התצפית מהאויר
והצילום האוירי אמצעים השובים ביותר לקבלת
ידיעות על כוהו ,נשקו ,ביצוריו ,ואפילו תכניותיו
האיסטרטגיות ,של הצד שכנגד .מטרת ההעלמה
היא  -ל מנ1ע מהאויב את קבלת הגדיעות הללו,
ולהטעות אותו -ע"י נתינתידיעות כוזבות על
עריכתם הנוכחית של כוחותינו ,ועל תכניותינו
להגנה ולהתקפה בעתיד.

ממרת ההעלמההיא להטעות אתהאויב.
לרזת לו ידיעות כוזבות על עריכתם
הנוכחית של כוחותינו ועל מגמותינו
האיממרמגיותלעתיד .ההעלמההיא מק-
צוע חדש בצבאנו ,ויש להתאימה לתנ-
אים ולסביבה בה אנו פועלים .אין היא
נלמדת ממפרבלבד.כדי להשתלם בהיש
!פתח כלפיה חוש מבעי ,ולרכוש נסיון
מעשי רב  -נוסף על לימוד עקרונותיה.
האויב מקבל את ידיעותיו ע"י תצפיתהטייס או
אתרה אפשרויות התצפית של
הטייס מוגבלות מאוד מחמת מהירות האוירון ואש
הנשק האנטי-מטוסי .גורמים אלה מקטינים במידה
רבה מאוד את כמות היך'עות אשר אפשר לקבל
בדרך זו .חיילינו מפריזים לרוב בהערכת כושר-
התצפית של טייסי האויב .הם מפחדים להיגלות,
להיראות ולהיות מטרה לפצצותיו .לאמיתן של דבר,
הרי הם ,וסביבהם ,בראים בעיני הטייס ככתמים
מטושטשיםונוף שוטף,ועלכן ההולמהבפני תצפית
הטייס פשוטה היא באופןיחסי.
על העלמתם של גופים בפני הפצצה מגובה רב,
משפיע עוד גורם נוסף :כדי לכוון את פצצותיו
בהצל תה ,על הס"ס
במטרה ממרחק של
 7-4ק"מ דבר זה הואלטבחי
המאפשר את העלמתן אף
של מטרות נרחבות ,כגח מחנות או מפעלים

י"ציים

.

~דייש

ההשלכה  -הדמות המתקבלת מ"העתקתו" של
עצם המצוי על פני מישור מסוים  -למישור אחר.
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י-
שהעלמתם נראית בלתי אפשרית ,כביכול .מטרת
ההעלמההיא,איפוא ,להטעות אתהאויב בטווח 7--5
ק"מ ולעכב אתזהוי המטרות ,כך שלא יוכל להפ-
ציצן בטיסה ראשונה מעליהן.
לעומת התצפית האוירית הרי אוצר הידיעות
המפורטות שאפשר להסיק מתוך תצלום אוירי,
מגובה של  10.000מ' ,מפתיע כל איש בלתי מנוסה.
אמנם הצילום האנכי נותן השלכה") בלתי רגילה
של הנוף ,על עצמיה ואינו משקף הבדלי גובה -
אולם כמות הידיעות שאפשר להפיק ממנו ,גדולה
בהרבה מזו של תצלום אלכסוני .לכן ,כמעט כל
צילומי האויר להשגת ידיעות צבאיות - ,הנם
צילומיםאנכיים .מטרת ההעלמה היא ,על כן ,בראש
וראשונה ,הכשלת הצילום האנכי של האויב.
כלימינורגילים אנו להסתכל בעצמים מעלפני
הקרקע .קל לנו על כן ,בדרך כלל ,לתאר לעצמנו,
כיצד נראים לאויב תותח ,טנק או עמדה ,ממרחק
של  %0מ /אויותר מם ,מעל פני הקרקע.
אך הרבה עתר קשה לתאה מצד "ראה אותו העצם
ב תצלום משבה  5000מ /דברזהאינו נרכש אלא
אחר נסטן רם
להלן סיכום קצר וגל הגורמים העיקריים ,שיש
לקחתם בחשבת בשעת תכנ1ן העלמהבפני צלום

אוירי.

העצם והרקע :בתצלום אנכי נראה לנו
העצם בשטחיו העלי1נים  -אותם ה2,טהים,
שלרוב אינם נראים מפני הקרקע .השלכה
בלתירגילהוו מכבידה את הכרת הצורותהטיפוסיות
של עצמים צבאיים ודורשת נסיון בפענוח .העצם
מאה כאן על פני הרקע של השטח
ש מסביבה ולא  --כרמל  --על רקע שים
ונוף מרוחק .ה'בדלי-גובה מטושטשים לגמרי .לדוג-
מא :עץ קשור אל גג ,שגובהו  15מ',ייראה בצילום
בדיוק כאותו עץ הצומהעל הקרקע ,בסמוךלבית.
סככה העשויה מרשתות העלמה והפרושה מעל
לאוירוןגדול,תעליםאותובצילום  -אם צבע הרש-
תות וגווניו נכונים  -בתוך שדה הנמוך יותר
בששא מטרים מגובה הסככה.
צבע וגוון :בצלע אע הצבעים חשו-

בים כלל ,כל העצמים מצולמים בג11נים שונים
של שחורולבן 1והבדלי הצבעאינםחשובים באותה
המידה שהשוכים הבדלי הגןן .גנן העצם ,או
השטח בתצלום האוירי תלוי במידת חיספוסם ולא
במידתבהירותםאוכהיתםשלהצבעיםהטבעייםשלו.

במלה "חיספוס" אנו מתכוונים לתכונת השטח להח-
זיר קרני האור ,או להכיל צל .שטח חלק (בלתי
מחוספס)יחזיר קרני-אוררביםויופיע בצילוםבגוון
בהיר .ככל שהשטחיהיה מחוספסיותר,הואיופיע
בתצלום בגוון כהה יותר .מים ,שטחי מתכת,
קירות ,כבישים ,אדמה ללא-עשב ,יופיעו בתצלום
תמיד בהירים ,אפילו אם צבעם האמיתי הוא שחור.
מאידך גיסא ,הרי עשב ,שדות ,אדמה! חרושה וכו'
יופיעובגווניםשונים של אפור,ויהיה צבעםהאמיתי
אשר יהיה .עצים ושיחים נראים בתצלום כמעט
תמיד כשחורים.
כל העצמים הצבאיים ,שאנו מוסיפים לנוף,כגון:
צריפים ,אהלים ,מכוניות ,טנקים וכו' הם חסרי
חיספוס ,חלקים ומבריקים .לרוב,הברקהבהירהוא
שיבליט אותם בכל תצלום .במקריםמסויימים מספיק
לצבוע אותם בצבע הכהה בכמה גוונים מזה של
סביבתם המחוספסת ,אך לעתים קרובותיותרעלינו
להוסיף להם היספוס מלאכותי.
כל הטבעת עקבות על פני הקרקע ,הנגרמת ע"י
הולכי רגל או מכוניות הנוסעות בשדה ,ת שנה את
חיספוס השטח ,ומשארתסימנים ועקבות בם תיראה
בתצלוםהאוירי ,אף אםאין אפשרות להבחין בקוי-
סימנים כאלה מפני הקרקע .ע"י שבילים כאלה,
שנוצרוע"יאנשיםאומכוניות,יכול מפענחתצלומי-
אויר לגלות עמדות או עצמים מעולמים .שבילים
אלה ,כמעט אי אפשר להסתירם ,והם מופיעים
בתצלום כפסים לבנים ,המגלים את המטרה ,לכן
עלינו להקטין את מספרם או לתכנן אותם כך,
ילא
שיוליכו לאורךהקויםהאופינייםהקיימים מ מ
בשטה ,כגון :דרכים ,גדרות ,גבולות-שדה ,או
יכם ,מהמטרה האמיתית והלאה ,ל"מטרה"
להמ ש
כוזבת.
צל :הצל הוא עוזר חשוב למפענח תצלומי-
האויר.ברוב שעותהיום"מצייר" הצל עלפני השטח
צללית ברורה ומפורטת של העצם .צללית זו היא
אותה ההשלכה ,שאנו רגילים בה בחיי
י
מ
ו
י
ם
ו
י
והיא מגלה לעתים קרובות את מהותו של העצם
יותר מאשר עושה זאת צורת שטחיוהעליונים .הצל
הוא המספקידיעות על גובה העצם ,ביחוד ,הצל
המוטל כחפירות .חפירות נראות בתצלום כפסים
חדיםושחורים,וחולית-העפר מסביבןנראיתבגוונים

בהירים .אפשר להעלים צל זה בשיטות שונות :ע"י
מיקום במקום בו לא יתבלט הצל ,ע"י בניה
נמוכה מאך ,ע" שבירת מל או כיסויו
בשטחים משופעים ,התופסים את אור השמץ

צ1רה :כל עצם שאנו מוסיפים לנוף יתבלט
במיוחד אם צורתו תהיה סדירה אוגיאומטרית,ואין
לך דבר שימשוך את תשומת לבו של האויב יותר
מעיגולים ,ריבועים או קוים ישרים שלמים .תצלום
אוירי מראה תמיד שטח נוסף ,גדול מזה שאנו
רגילים לראותו מפני הקרקע ,ועל כן נוטה להדגיש
באופן מיוחד את הטדירות שבעצמים וסימני-
נוף .קו ישר ,ואפילו דק ביותר ,כגון :חוט-סלפת
הקבור באדמת -יופיע בתצלום וימשוך את תשומת
לבו של המפענח .כדי להעלים עצם יש לשנות או
לשבור את צורתו הסדירה .עצמיםרבים מתגלים
בתצלום ע"י צורתם הטיפוסית .עינינו ומוחותינו
התרגלולטיפוסי-צורות קבועים ,שאנומבחינים בהם
מיד ,גם אם נראה אותם מטושטשים או באופןחלקי.
צורות כאלו יש לטנקים ,תותחים ,מכוניות וכו'.
על כן מספיק לפעמים להעלים רק את החלק
הטיפוסה כגת קנה התותח ,כדי ובהעצם יהיה
בלתי מוכר או בלתי מורגש בתצלוםהאוירי.
מערכת סדירה של מספר עצמים מבליטה
עצמים אלה מאוה בשעה שאוהל אחד לא יהיה
לגמרי מורגש בתצלום ,הרי חמשה אוהלים נטויים
ב שורה ,במרחקיםשווים זה מזה -יהיו בולטים
מאוד .עובדה זו חשובה ביותר ל תכנונם של
סוללות-תותחים ,מחנות ,מחסנים או חניית מכוניות.
,,דוגמא"" :דוגמא" אנו קוראים למשחק הגוו-
נים בנוף .כלומר :הכתמיםהמהים של עציםושיחים
על רקע האדמה הבהירה 1שורות סדירות של עצים
בפרדסים 1מלבני השדותו פסיפס (מוזאיקה) של
אור וצל 1בתים ורחובות בערים ובכפרים .אם
ברצוננו להעלים עצם ,עלינו לנצל את דוגמת
הנוף .עצמים קטנים ,כגון :הפירות ,אוהלים ,כלי
רכב  -אפשר להעלימםע"י עריכתם בשטח בהתאם
לדוגמא ,כך שיראו כחלק ממנה .עצמים גדולים
יותר ,כגון :בתים ,מפעלים וכו' מעלימים ע"י המ-
שכת דוגמתהסביבה מעליהם.
סימני-ל1אי :רוב העצמים הצבאיים מת-
גלים בתצלום אוירי ע"י סימני הל1אי שלהם.
מכוניות וטנקים -ע"י שביליהם ,תותחים -ע"י
סימני הרתיעה בקרקע,ביצורים -לפי אדמת עפר
וגדרות-התיל ,ומטות -לפיריכוז מכוניותלידם.
אם ברצוננו להעלים את העצם ,עלינו להעלים
גם אתסימני-הלואי שלה
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בהעלמה מפני תצפיות-אויר וצילום אויריעלינו להשתמש ב4-הדרכים הבאות:
הבלעא :לעשות את העצם בלתי-מוכר ובלתי-נראה מן האויר ,עלידי התאמתו -בצירתו ,בצבעיו
ובגווניו  -לסביבתו ,שיהא "נבלע בה".

המראה החיצוני של העצם בצורהכזו ,שלמרותהיותוגלוילעיני האויבאינו מעורר
הס1אה :שינוי
למשל - :טנק מופיע כאוטו-משא רגיל ,בית-חרושת  -כשיכון אזרחי רגיל ,וכיוב"ז.
את חשדיוועניינו.

הונאה :השימוש בדחלילים כדי להט.ת את תשומת-לב האויב ואשו ממטרות אמיתיות ומעולמות,

וכדי ליצור רושם כוזב של כוח המצוי במקום אחר

הס תרה :כיסוי שטחים ע"י מסכים אופקיים ,המסתירים עצמים או פעולות שמאחוריהם .מסכים
אלויכולים הם עצמם להיות עצמים מעולמים ונבלעים בסב:תם ,אוגלויים לאויב.

תצפית וצילוםאוירי הם נשק חשובבידי האויב.
הם יכולים לספק לו ידיעות מלאות על כוחותינו,
הכנותינוותכניותינו .הם עלולים לשלול מאתנו את
אחדהגורמיםהמכריעים במלחמה - :את ההפתעה.
אולם העלמה טובה יכולה להכשיל נשק-אויב
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זה ,ובעזרתה אפשר אפילו לנצל את התצמית
והצילום האוירי של האדב ,לטובתנו .דבר זה יהיה
אפשרי ,אם חיילים ומפקדים מכל הדרגות והמת-
קידים יבינו .את הצורך ,האת האפשרויות,
שבהעלמה -וינצלוה מתוך רגש-אחריותוהבנה.

