במקביל
לחלקביבשה
אךורקחטיבת
מיוולה י מעיכת
פיקלנד
התנהלה
התנמש3,ודנמוקה
פיקוד
 ו' ' - -ש' ' ' ' ,שלזג(.
כ5,000-
לוחמים.
היותר
הראשון
הניסיון,
של מלחמת לבנון מבצע)
לכל
)Dayי- ]-
במאי
הימים
החטיבה
מ21
י289
מירמנות
הנחתת
שצברה
בתשעת
הללו,
ארבעה-עשר
ביוני
הישגיה הקרקעיים והישגיה המוראליים
חטיבת הקומנדו  )3עד
האי,נטינ,ם(
בניעת
תפקיד
חלפו 24העניקו
1982ום"
המפתח
את
לה
בהכרעת
ואומץ
יום,שבהם
הבריטיימכמאה
הארגנטיני
כוה נירצן

ללמוד

מהספר

לא

זקנעק" של ג'וליאן תומפסון,
שמהדורתו העברית יצאה לאור
באחרונה בהוצאת מערכות.

תא"ל דורוןאלמוגנו

*

קציןחצרוצנחניםראשי.
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גמאוהכוחות
ק"מ של שטח הררי-בוצי ,המכוסה" נהרות
של סלעיםענקייותןמשהו) כמוה"בולדרימ"
הגדוליםשלרכסהחרמון(,במזג-אווירקשה

בקרבות בימים) 14-11
הכוח
ביוני(בשטחים הגבוהים בהרק) קנט ,בהר
אסטנסיה ובהרצ'לנג'ר( ,השולטים מצפון-

הטמפהטייית)ייידיתבלייה
במייחד'בקיר
ין'םץשי" מיץ"מתחת י"יס' ינניו

הארגנטיני,שצוידבציוד
הבריטיניצבהצבא
נצתי מייד" ו"'ומתדיית הימיטה

ערפילים,
המג,עיתלעתיםעדשישיםקשר,

צבאיות
בבריטניה
תירבה-תוצראבו3.הכוח

פורט סטנלי ,בירת פוקלנד .מול הכוח

גשמים וסופות שלג.
יעדהמלחמה של הבריטים היה להשיב
את איי פוקלנד לשלטון בריטניה אחרי
שכוח ארגנטיניהשתלט עליהם ,וגירש את
המשמר הבריטי,האסטרטגיהלהשגת היעד

הארגנטיני היהמשופעבאמצעיםלוגיסטיים
וחדור מוטיווציה להגן על איי מאלווינס
בשמם) הארגנטיני( ,שלטענתם נגזלו
מארגנטינה בשנת.1833
למרותשהארגנטינים הכינומערךהגנה

מהסז"כהארגנטיני באווירוביבשה.להשגת
עליונות אווירית ועליונותקרקעיתמוגבלות
בכל נקודותמרכז הכובד ,נדרשו הבריטים
לבנות תכניתמודרגת ,שהפעילה טקטיקה
של הונאה ושל הסחה בכל האמצעים ,תוך
שימוש מאסיווי בכוחות מיוחדים )SBS
וגם  ,(SASשהופעלו ,בעיקר ,להשגת
מודיעין קרקעי טקטי שלא) היה אפשר
לקבלו בגיחות צילום( ,וסייעו לכוחות
החזור ,שעליהם הוטל עיקר המאמץ
בלחימה היבשתית.
הכוחהארגנטיניבפוקלנדמנהכ10,000-
חייל בפיקוד גנרל מננדס .הבריטים בחרו
לנהל את קרב היבשה עם סד"כ של שתי
חטיבות חשר ( ,)5 ,3שתוגברו בכוחות
מיוחדים ובכוחות מסייעים  -כ8,500-
חייל .כלומר ,יחסי כוחות היוו 1.25-לטובת
הארגנטינים .בפועל ,יחסי הכוחות היו
גרועים יותרמאחרשבמהלךתשעת הימים
הראשונים ללחימה ש2ו( 3במאי( פעלה

הרכסים השולטים ,שדי-מוקשים מגינים
ומתעלים,הקצאת כוחותארטילריה וכוחות
חסר ,ולמרות העליונות האווירית הכמעט
מוחלטת ,הצליחה חטיבת הקומנדו לבצע
את משימותיה.
מאחרשבמלחמת לבנוןפיקדתי על כוח
צנחנים ,שנחת מהים בשפך הנהר אוואלי
בליל 7-6ביוני ,1982והובילבמרבית שלבי
הלחימה אתהחטיבההסדירה של הצנחנים
במסערגלילביירות,שאלתיאתעצמי,מה
בינינו לצבא הבריטי ? ומה ניתן ללמוד
מהמסע המפואר של חטיבת הקומנדו ? 3
בשלושה-עשר ביוני 1982ניצבהחטיבת
הצנחנים בפאתי ביירות לאחר מסע רגלי
רצוף קרבות לאורך שבעים ק"מ .באותו
יום בדיוק המשיכו חייליו של תומפסון את
הקרב האחרון שלהם לפני כניעת הצבא
הארגנטיני ביום המחרת .באוגוסט1987
רכשתי את ספרו של ג'וליאן תומפסון לא
פיקניק ,ולאחר קריאה יסודית ,שניסתה

עקיפה".
גישה"
היתה
הבריטיםהיו
נחותים

מאסיווי
סטנלי,
שכלל
בפורט
מוצביםעל

ממדף
ששנו* L~F..א
יא א *
לתהות עלפשר סודהצלחתם שלהבריטים
בפוקלנד ,הצעתי למערכות לתרגמו
לעברית,על-מנתלאפשר לקבוצותרחבות
של קצינים ושל אנשי צבא בארץ להגיע
מיזע ,המשף ,שמווי.llDDnln ,
את דברי תומפסון כבעלי חשיבות גדולה
יותר מאשר סודות טכנולוגיים חשובים,
שאין לי ספק בנחיצותם וביתרונם בשדה
הקךבהעתידי.התבוננותמעמיקהבסיפורה
של חטיבת קומנדו  ,3שביצעה את
משימותיה נגד אויב עדיף ,מגלה מודל
קלאסי של מנהיגות ,של פיקוד ,של חינוך
ושל חישולדורות שלמפקדים ושללוחמים,
המהווים תנאי בסיסילהתמודדות של כוח
קרקעי גקרב משולב עם כל איום אפשרי.
בתנאי הזירה בפוקלנד הוביל כוח חי"ר
מעולה את הלחימה ,ואלמלא סגולותיו
והכשרתו ,המשימה לא היתה מתבצעת.
מגבלות העבירות לרפקם מחד-גיסא,
ומיקומו של אויב בשטחים השולטים
והבנויים מאידרגיסא ,בתוספת ההנחיות
להימנע מפגיעה באזרחים ומהרג מיותר,
הועידו לחיל הרגלים אתהתפקידהמרכזי
בלחימה.
כשהמכונה והטכנולוגיה נמצאו חסרי-
יכולת לבצע אתהמשימה ,נותר רק האדם,
בדמות לוחם החירר ,האמצעי" הבלעדיי
שהיה מסוגל לממש את היעד המערכתי,
שקבעהדרג המדיני.
חשיבותו של מודל הלחימה בפוקלנד
בהיותומודלשל'ץעטחיםסגורים".הלחימה
ב"שטחים פתוחים" ,כדוגמת שטחים
מדבריים ,עשויה לטפשר התבססות על
עוצבות משוריינות ,שיובילו את הלחימה
העיקרית ביבשה .להערכתי ,הלחימה
בפוקלנד צריכה לשמש מופת קלאסי
לתורת הלחימה היבשתית בכלל יישומיה,
הן ב"שטחים סגורים" והן ב"שטחים

פתוחים" ,על בסיס ניתוח הנקודות,
שיפורטו להלן.
פיקוד
נ,י"%.כ

ומנהיגות
ט"5מה
יעך

מנכיםוסמלים הםמפקדיםאמיתיים במלוא
מובן המלה .סומכים עליהם ,ובוטחים
ביכולתם לבצעמשימות עצמאיות  -כגון
סיור אלים בעומק שטח האויב ,תצפית
חודרת ואף ניווט והובלת גדודשלםדוגמת)
סמל קולינסמגדוד .)442הם יודעיפ לטווח
בדיוק ארטילריה ומרגמות  81מ"מ בלילה
תומפסון) ציין ,כי גם טוראים פשוטים
יודעים לבצעזאת( ,ולרכז קבוצת מקלעים
כרתק ידודג 5.הם מצוידים באמצעים
לראיית לילה,המאפשרים לאכן את האויב,
ובמכשירקשר,המאפשרלפצלםולהפעילם
אף בכפיפות ישירה דרמל 6.והחשוב מכל
 הם מסוגלים לפקד על המחלקה,ולהפעילה בכל צורותהקרב.תפיסת פיקוד
על מסגרת מחלקתית ,או בכירה יותר,
על-ידי סמל ,או על-ידי מ"כ ,כשמפקדו
הקצין ,מפקד המחלקה ,נפל בקרב ,היא
עניין מובןוילאמ7.נפילת הקצין אינהגורמת
להידרדרות תפקודית והמשימה ממשיכה
להתבצע תוך שמירה על עקרון הדבקות
במטרה והרציפות.
גםהכשרתכלסגלהקצונההיאמוכוונת
לאותה מגמה :הקצין חייב לדעת לפקד על
מסגרת קרב ,הגדולה לפחות ברמה אחת
מזו ,המופקדת תחת פיקודו בפועל,
ולהפעילה .הבריטים אף קבעו שם קוד
לנפילת מפקד בקרב :הודעה בקשר ,קרן"
שמש שקעה" ) Rise Downי)5ט5
משמעותה המפקדיצאמכללפעולה,יש"-
לבצעתרגולתהעברתדוקיפ"8.
מניתוח הקרב על דרווין ועל גוז גרין

ז

ניתן ללמוד עלתהליךהעברתהפיקוד לסגן
ועל מקומו שלהמג"ד בקרב ועל תפקודו.
על לוטננט-קולונל הרברט ג'ונס ,מיצד
הצנחנים  ,2הוטלה המשימה לכבוש את
צמת ים

יף:',ןאבצמ ,מוו

על פלוגותיו ,שנעובנפרד.בהתקדמות הוא
נע יחד עם פלוגה א' עדשנתפסה פלוגה ב'
במדרון קדמי תחת אש ישירה ועקיפה של
האויב .תנופת ההתקפה הגדודית נבלמה
כליל ,ורבים מחייליו נפגעו בהעדר מחסה
על המדרון.המורד יצא להוביל בעצמו את
ההסתערות על חפירות האויב .משנפגע
המורד למוות במהלך ההסתערות ,נמצא
הסמו'ד הרחק מאחור עם המפקדה
העיקרית של הגדוד .כשהסמו'ד רחוק מדי
לצפות עלשטחהקרב ,קובעהנוהלהבריטי,
כי הבכיר ביותר בחו"ק המגיד  -הקושיא
בגדוד) בריטי הוא גם מפקד סוללת הסיוע
הארטילרי(  -לוקח פיקוד עד הגעת
הסמי'ד.מאחר שבאותו מצב הקשוארותק
למקומו ונותר בלי קשר עם שאר הגדוד,
הורה הסמידלמ"פ ב' ,קוסלנד ,לקבל את
הפיקוד עדועיגה9.
בכל אותו זמן נמצא המישבמפקדתו
העיקרית באזור ראש החוף ,כארבעיםק"מ
מאחורי יחידותיו .לפי עדותו ,נמצאהחפ'ק
שלו בכוננות לזנק מיד קדימה ,ולתפוס
פיקודבגוז גרין ,אם המצבי.0רימחי בפועל,
ניהל המהגט את כל לחימת חטיבתו
מהמפקדה העיקרית ,יחד עם שאר קציני
המטה ,והותיר למג"דים לפקד על
מסגרותיהםכמעטללאהתערבותו.המווש
הגיחלביקוריםקצריםאצלהמבעץם,כמעט
בתדירות יומית,והשתדל לבקר אצל פצועי
החטיבהבראשהחוףכמעטכללילה.החי'ק
החטיבתייצאלשטחבמסוקסקאוטבהרכב
של חמישה לוחמים :מורש,מסייח שהוא)
גם מירדלהארטילריה המסייע לחטיבה,
47
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רג'ימנטהקומנדוג92קבוץ,השרומאבטה.י,
עקרוןהאבטחהנשמר בכלהדרגיםבמפקדת
החטיבה ,שאובטחה בקביעות על-ידי
מחלקה לוחמת מחלקה)  2של בלוז" אנד
י-').2סלאיור
המורשהנחה אישית את מפקדיו באשר
לכוונותיו ,אךהשתדל לאפשר להם לבצע
את התכניות הגדודיות ,שתכננו .אמנם,
בתשעת הימים הראשונים היתה חטיבת
הקומנדו  3הכוח הבריטי היחיד ביבשה;
ולכן ,עבודת המנז'ט דמתה יותר לעבודת
מפקדאוגדהבמשימהעצמאית,כשהמפקדה
העיקרית עוסקת במקביל בניהול הקרב
בהווה ובתכנון המהלכים קדימה .למרות
זאת ,עקרונות עבודתו של המריש בעניין
מרחב העצמאות של הכפופים לפיקודו
ומרחב היוזמה ביחס
לעיסוקיו
ולהתערבותו ,נראים נכונים ,ומתאימים
ליישום ולחיקויברמות פיקוד שונות,
גיל המפקדים בקומנדו הבריסי ראוי
לתשומחרלב :המשיו בן,48המלדרםבשנות
הארבעים,המיפים רובםרבי-סרניםבשנות
השלושים .למרות גילם המבוגר ,יחסית
לקציניםביחידותהשדההמקבילות בצפע,
לקצינים הבריטיים כושר גופני מעולה,
הכשרה צבאית מעמיקה ובגרות נפשית.
הגיל המבוגר יחסית של המפקדים
הבריטיים נראה כיתרון בלבד.

בהפעלת הסיורים והתצפיות בשיטה זו
על-ידי
התקיימה במערכת פוקלנד לא רק
היחידות המיוחדות ,אלא גם ברמת החטיבה
על-ידי סגל הלוחמה ההררית י4תיטקראהו
הגדודים על-ידי
וברמת
הוצאת קבוצות
סיור מיוחדות למשימות תצפית בפיקוד
סמל ,או מ"מ סיור .פעולות הסיור ברמה

המודיעין בקרב
והפעלת הסיור

הגדודית מתוארות בפירוט בפרק השמיני
בספר .הן ממחישות את השיטה ואת
ההתניה החד-משמעית לבצע כל משימה
קרבית רק על בסיס מודיעין מהימן מהשטח.

המודיעין הקרבי הוא המפתח לתכנון
הארמי .ככל שהמודיעין יהיה שלם יותר,
יגדלו סיכויי התכנון להיות איכותי ,ויגדלו
סיכויי המבצע להצליח.
הניתן
לכיסוי
בניגוד לשטח לבנון,
טוב
הצליחו
הבריטים
בצילומי אוויר ,לא
לספק
תצ"א,
לכוחות הלוחמים
ולא היה בידם
סף
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תיק משימה לאיי
התעוזה
פוקלנד.
הבריטית התבטאה לא רק בעצם היציאה
לקרב ,אלא גם בשיגור חוליות תצפית
ומודיעין בנות כארבעה לוחמים כל אחת,
שרובן היו ,כאמור ,בפיקוד סמלים .חוליות
הסיור הופעלו ברציפות בשלושת השבועות
לפני הנחיתה ו( 21-במאי( לליקוט מידע

ככל שייטיב לעשות לעצמו מיפוי של יעדי
האויב ,של עמדות כלי הנשק ,של שטחי
ההשמדה ,של שדי-המוקשים ,של השטחים
המתים ושל הנתיבים ,המאפשרים הפתעה,
כך ייקל עליו לתקוף את האויב שמנגד.
שיגור קבוצות סיור ותצפית אינו עניין של
תעוזה מקרית ,ומרחב העצמאות של הסמל
ושל הנר'כ
אינם מסמה ריקה .אלו תרגולות
קרב תקניות ,שלפיהן מתאמנים הבריטים,

חיוני ולהכנת תגשימים ,המתארים את
פריסת האויב ואת עמדותיו עד רמת החייל
שדה-המוקשים,
הבודד ,העמדה ,הגדר,
שטחים מתים ועוד .התצפיות הגיעו לשטח
בכלי-שיט,
במסוק ,או
ושהו עצמאית בשטח
נחמישה ימים .ביום הן הוסוו היטב ,ובלילה
ביצעו סיורים ן.3םיילגר הן לא דיווחו בקשר

ואותן מיישמים בשטח גם כשהמחיר הוא
בזבוז" זמף ארוך לטובת השגת המודיעין.
המודיעין הוא המתכנן ,המפעיל
צרכן
והמפקד של כוחות המודיעין ,הפועלים
קי'ן
החטיבה ביקר
בשטח
לטובתו.

במהלך הסיוד ,אלא רק במקדה
בעל-פה
הסתבכות .כל המידע הועבר
לאחר
חזרת הכוח לבסיסו.

בגדודים ,קיבל את תמונת
מתחקור אישי של מפקדי כוחות הסיור,
ו?"'ח מלשון) צמח = ציון ידיעות חיוניות(

של

המודיעין

הסיורים

העדיפות

למשימות

בתצפית

הוגדרה

כראשונה במעלה ,ורצף התצפיות בשטח
נשמר על-ידי החלפתן זו בזו .העקיבות

בדרישות

מסוימות,

את מפקדי
שהיו עשויות לסייע למהלך החטיבתי.
מפקדי הסיור הם לוחמים מעולים,

המשתתפים גם בלחימה עצמה ,אם כי
העדיפות
להפעלתם היא
הראשונה
למשימות של מודיעין קרבי .בטרמינולוגיה
הצבאית השתמש תומפסון במושג בסיס"

סיוג" .זה האזור הקדמי ביותר ,שבו ניתן
לרכז כוחות סיור להוצאתם לפעילות הסיור.
בלתי-נפרד
קביעת בסיס" סיור'
היא חלק
מהפעילות ,שחייב לבצע כל מירד.
המטרה המשנית של
היוזמה,
לשלוט
במרחב,
לשלול מהאויב את
הסיורים

היתה

משלושים במאי עד אחד-עשר ביוני -
משך שנים-עשר יום  -שמה חטיבת

לסכל כל ניסיון של האויב לתפוס שטחים
חיוניים ,ולטעת בשורות האויב פחד
ודמוראליזציה על-ידי סיורים אלימים,
חדירה למוצביו ,ביצוע מחטף" לשוך',
או
על-ידי
חיסול שקט.

כוח סיור ותצפית; וכל אחד מהם ידע ,כי

השימוש בטכניקות הללו הנו נגזרת
מהאסטרטגיה של גישה עקיפה ,שהיא
החלש בכוח ,אבל בה-
לעתים נשקו של
במידה גם נשקו של הנועז והתחבולן.

הקומנדו  3פעילות סיור ענפה ,שהיתה
ההרים מצפון-
תנאי להתקפתה על רכס
מערב לסטנלי .כל מג"ד היה חייב להוציא

ש

י

הפעלת אש הסיוע
סיוג אוהו  -השתתפות מטוסי קרב
ממריאים-ונוחתים אנכית (STOL),האחיר
בלוחמתהיבשה למרחבהתיאום"התבצעה
על-ידי הכוונתם מהקרקע על-ידי קבוצות
ייעודיות .בנוסףלקד-יא,שהוקצה לכלגדוד,
ניתנה כשירות לאכוון מטוסים מהקרקע
גם לקציניתצפית קצץ() ייעודייים לטיווח
הארטילריה הימית וגם לכוחות סיור
י.5םידחוימ מסוקי קרב כמעט שלא הופעלו
על-ידי כוחות הקרקע מאחר שהמסוק
סקאוט ,החמוש בטילים נ'ש  ,55-11הופעל
רק פעם אחת כמסוק קרב .בגלל העליונות
האווירית של הארגנטינים ,הוסב המסוק
הזה לצורכי סיור ולתובלת תספוקת
י.6םיעוצפו
סיועארטילריומרגמות 81נר'מ  -לכל
פלוגה היה קוו'ק ,שטיווחארטילריה ,ובקר,
שטיווח אתהמרגמות81מ"מבגדוד .בנוסף
לקורא ,שהיה גם מפקד סוללת הסיוע
הארטילרי ,הקצתה סוללתתצפיתקדמית
 ,148שהיתה תחת פיקוד החטיבה ,לכל
גדוד קווץ ,שטיווח אתהארטילריההימית.
קציניהתצפית היו אנשי קומנדו לכל דבר,
והצטרפו לכוחות הסיורלמשימותתצפית
ולהפעלת אשארטילרית.כך,למשל,הונחתו
חבורות של קציניתצפית ביום ע' פחות ו,
והמתינולגדודיהם החבירים בחוף.יי
מאחר שאניותהמלחמההבריטיות יכלו
להתקרב לחוף רק בלילה בגלל העליונות
האווירית הארגנטינית ,אזי ,גם סיוע
מתותחי האניות התאפשר רק במשימות
לילה .תותחים קלים  105מ"מ מגדוד
הארטילריההחטיבתי עשו אתעיקרמלאכת
הסיועהקרוב ,והופעלולטובת כוחותהחגיר
בטווחים של כמאה מטר מהלוחמים,
ולעתים אף בטווח חמישים מטר מהם.
נר'מ שימשו הארטילריית-כיס'.
מרגמות81

של המזודים ,אבל לעתים גרמה הקרקע
הבוצית באיי פוקלנדלשקיעת בסיסי הירי
שלהן עד חצי אורך י.8הנקה המרגמות
הגדודיות  81מ"מ נישאו על גב הלוחמים,
בעזרת עגלונו""( ,(BV 202או טרקטורים
מקומיים .את הפצצות נשאו חיילי פלוגת
המפקדה ,שתפקדו כסבלים ,ושאר לוחמי
הגדוד  -שתי פצצותםתולל '1.הכמויות
הזעומות של התחמושת ,שיכלו להעביר
לגדודים ,חייבו הפעלה מדויקת של
המרגמות ולפרקי זמן קריטיים.
רתק גדודי  -רתק גדודי לא קיים
כמחלקה בגדוד הבריטי .לצורך משימות
רתק גדודי ריכזו 15-7מקלעי מאגבתוספת
טילים נ"ט לאו(66מ"מ( וסאוקארל)גוסטב
 84מ"מ( לכוח מחלקתי בפיקוד רס"פ ,או
מטףק.בנוסף,נעשה שימושבכתההגדודית
של טיליםמ'ט מילאן(14משגרים( לפיצות
עמדות אויב כסיוע ישיר לכוחות
םירעתסמה20.
לחטיבה הוקצו
רכב משוריין קל
ארבע שריוניות סקורפיון תותח)  76נו'מ(
וארבע שריוניות סימיטר תותח)  30מ"מ(.
הפעלת הכלים הוגבלה מחשש פן ישקעו
בקרקע הבוצית .תומפסון הכה על חטא על
שיכול היה להפעיל את השריוניות בגוז
גרין ,אך נמנע מלעשות כן .לעומת זאת,
הוא השתמש בכלים הללו לסיוע צמוד
לכוחות החי"ר בשלבים האחרונים
י.המיחלל2
הגנה מ"מ  -חיל האוויר הארגנטיני
היה האויב העיקרי של הכוחות הבריטיים.
ההגנהר"מ היתה מרכיב קריטי בכל קטע
לחימה.השימושבמערכת טיליםנ"מ הפייר
היה מסורבל ואטי ,ודרש סד'כ גדול של
מסוקיםלבניית יכולתמבצעית.עשתיכתות
של טילים אישיים מ'מ בלופייפ אפשרו
גמישותרבה יותר ,אם כי איכות ביצועיהם
היתה נחותה .מערכת פוקלנד היא דוגמה

מוחשיתלמחיר הכבד,שמשלם כותקרקעי
בעלהגנהמסורבלתומוגבלת נ"מ כשהאויב
תוקף מהאוויר כמעט באין מפויע בימים
הראשונים ללחימה .ההגנה הטובה ביותר
לכוחותהקרקעניתנה בסופו שלדברעל-ידי
מטוסי הארייר ,שהפילו  31מטוסים
ארגנטיניים .מערכות ריפייר הפילו רק
כשלושה-עשר מטוסים ,וטילים בליפיים
הפילותשעה מטוסים ארגנטיניים.ע

הלחימה
המרכזיים,
שניהלה
הקרבות
שלושת
החטיבה של תומפסון ,היו :הקרב על ראש
החוף ,הקרב על אזור דארווין ועל גוז גרין
מצפון-מערב
והקרב על השטח ההררי
לסטנלי .שלושת הקרבות התחילו בהתקפת
לילה מתוכננת ,שבדרך כלל נמשכה ליום
המחרת ואף ללילה שלמחרת .עצם התעוזה
להתחיל כל אחד
בהתקפת לילה ראויה להערכה מיוחדת.
אחד העקרונות המנחים בכל התקפה
מהקרבות

העיקריים

היה למצות את מרב אש הסיוע על יעדי
האויב לפני כניסת החוגר ללחימה פנים-
אל-פנים.
כאמור ,רק בלילה הרשו לעצמן
אניות המלחמה הבריטיות להתקרב לראש
החוף; ולפיכך ,רק אז ניתן היה לקבל את
מרב הסיוע הארטילרי מתותחי הצי .ייתכן,
כי זה היה שיקול מרכזי בתכנון כל הקרבות
בטרמינולוגיה הצבאית
כהתקפות לילה.
משתמש תומפסון במושג"קו התחלה" לציין
את הקו בשטח ,שממנו מתחילה הלחימה
ממש .מאחר שחיילי הח"רר נשאו אתם
ציוד אישי במשקל כשלושים עיג וציוד
נוסף במשקל עשרה-שלושים ק"ג ,הרי שכל
חייל נשא עליו
ארבעים-שישים ק"ג .על

מנת להקנות לחריר
זריזות בלחימה על
מתרמילי
יעדי האויב ,הושארו חלק
הגב
הכבדים בשטחי הכינוס ,או בקו ההתחלה.
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תרגולת נוספת של הבריטים היתה שימוש
במחלקת סבלים על בסיס חיילי פלוגת

הכידונים על הרובים התבצעה עוד בשטחי
תוכרעיהה28.

המפקדה".
הח"'ר
התקפות
היו ,בדרך כלל ,התקפות
חטיבתי,
גדודיות
בתיאום
ובתזמון
כאשר

ללחימה ,היו

הפלוגות נעו בפיצול ןהידעיל 15.לשם כך
נדרשו יכולת גבוהה בניווט וביטחון עצמי
רב בביצוע חבירת כוחות בלילה .זיהוי
בפנסים,

הכוחות נעשה בדגלים ביום(),
בזיקוקין ובקריאת סממה בלילה( ).בלחימת
החי"ר
על היעדים לאחר מיצוי מרבי של
אש הסיוע הפעילו הכוחות חיפויים צמודים,
רתקים וסיוע הדדי בין כתות ,בין מחלקות
ובין פלוגות .רוב לוחמי החגור
לחמו עם
תת-
רומ"ט  7.62מ"מ.
אלה ,שלחמו עם
סקלעים סטרלינג ,גילו שהם אינם יעילים
בלוחמת חי"ר ביום ,ולכן החליפום בנשק

שלל ארגנטיני ,רומ'ש
של חבר עגפנש16.

 ,PALאו ברונויר

בכל מסגרת לוחמת הוגדר כוח עתודה:
גדוד ברמת החטיבה ,ופלוגה ברמת הגדוד.
לחימת הח"ר
הבריטי בפוקלנד מבטאת
עקרונות
יישום נכון של
המלחמה,
כשבראשם
להגיע אל
והפחות-מוגן
החל מבחירת חוףהנחיתה,
דרך תקיפת היעדים ,דבקות במשימה,

הפתעה .זה התממש ברצון
הלא-צפוי
האויב
מהכיוון

מיצוי הכוח ,יוזמה ואבטחה .בסוף כל שלב
לחימה ,נערך הח"ר
הבריטי להגנה נגד
התקפות-נגד
האויב.
של
ברמת הפרט הדבר
התבטא בהתחפרות בעיקר) נגד תקיפות
אוויריות ונגד הארטילריה של
בהסוואה
ובמיקום הכוחות
במדרונות
ןמיירותא2

האויב(,

במהלך טיהור היעדים נעהחי"רהבריטי
כשפניו מושחמים חלק) מ"היכון לקרב"(
וכשרוביו מכודנים .תרגולת התקנת
50
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לוחות הזמנים,
אופטימיים מדי .כמעט בכל הקרבות לא
עמדו הכוחות בסי' המתוכנן ,וזמן הלחימה
התארך יותר מהצפוי.
שתוכננו

תנוונה ותמרון

בתכנוןהמקורי ,דילוג כוחותהחזירהבריטי
מאזורראשהחוף לעומק שטחי אייפוקלנד
היה אמור להתבצע במסוקים .בפועל,
טביעת האנייה אטלנטיק קונווייר הורידה
למצולות שלושה מסוקי תובלה צ'ינוק
ושישה מסוקי וסקס.נפילת סדעהמסוקים,
מגבלות הטיסה ביום והכושר המוגבל
להטסות לילה על-ידי) ארבעה מסוקים
בלבד( הביאו לכך ,שעיקר התנועה בוצע
ברגל ,ודילוג הכוחות במסוקים נמשך זמן
רב .העיקרון המנחה היה לשמור את
הגדודים בתוךהקשת הארטילרית ובטווח
צירי תספוקת בטוחים .מאחר שתספוק
הכוחותהשתבשבגללהטבעת עשר אניות
תויטירב 2',נוצרו בעיות לוגיסטיותחמורות
מלאי התחמושת ,ציוד אישי ,מזון,
מים,
מצרכים
חיוניים
היו
ועוד
במשורה.
הוסיפוזאתלטופוגרפיההבוצית-מסולעת
של איי-פוקלנד ,שאפשרה קצב הליכה
ממוצע שלקמ"ש אחד לשעה לגדוד שהוא)
סטייה של מאה אחוזים מההערכה לפני
המבצע( ,ותקבלו מגבלות חריפות בהנעת
הכוחותובתמרונם .על רקעהמגבלות הללו
ועל רקע הסטיות ,שנוצרובמהלך המבצע,
מהתכנון המקורי ,יש להעריך במיוחד את
הכושר הגופני הגבוה של לוחמי החי"ר
ואת הדבקות במשימה שלהם ושל טייסי
המסוקים כמרכיבים בסיסיים בהנעת
הכוחות ובתמרונם לאורך מאת הק"מ בין
חוףהנחיתה לפורט סטנלי.

קשר ,שליטה
ונוהל דיבור ברדיו
בקשר

ונוהלי-דיבור

קשוחה
משמעת
היו
מקודדים
חלק חשוב
על-ידי
הארגנטינים
ומאיכות
הכוחות
השליטה בכלל .ברמת המפקדות הבכירות
ממניעת

איכון

מהמורש) ומעלה( נעשה שימוש בתקשורת
לוויינית מוצפנת .תנועות טקטיות ארוכות
נעשו בדממת אלחוט ,הן במהלך הנחיתה
ובמהלך תפיסת ראש החוף והן
הכוחות ביבשה.

בהנעת

ברמת הגדוד וברמת
אסוציאטיוו"'
ב"קידוד

הפלוגה השתמשו
מג"ד
המג"ד.
בהיותו
לפי בחירת
חובב
,3
כדורגל ,העניק שמות קוד ומלות דיווח,
הגזורים מעולם הכדורגל בעיטת) פתיחה,
מרכזי וכו')30.
מכת עונשין ,חלוץ
פלוגת
חי"ר הופעלה על רשת אחת ,שבה הופיעו
גם הנמיכים וגם המ"מים .הדבר אפשר
למ"פ

ולשיכים

לשמוע

דיווחים

מרמת

המיכים,

לטווח ארטילריה ומרגמות כאשר
נבצר מהקראק,
או מבקר המרגמות לעשות
י.תאז3
גורם נוסף ,שסייע למוז"ט
ליצור את
תמונת המצב ,והקנה תחושת ביטחון ,היה
הקצאת קציני קישור לגדודים .אלה היו
קצינים מנוסים  -מייפים לשעבר ,בעלי
עבר קרבי ,שבנוסף לתפקידם כקציני קישור
היו עתודת" מפקדינר' ליחידות ,שמפקדיהן
נהרגו דוגמת) קצין
י2),

מוסר לחימה

הקישור גאלן בגדוד

המגשו ,שהעביר סמויד 2למפקד הכוחות
הארגנטיניים בגוז גרין ,הציע יותר מאשר
כניעה הוגנת .סעיף  3במנשר מעיד ,כי
הכותב למד את אמנת ז'נווה ואת חוקי
המלחמה,הקשוריםבהתנהגות כלפי אויב.

יש בכך להעיד עלהכשרת הקצינים בצבא
בריטניה כמו גם על תפיסה מוסרית
י.3תמיוסמ
מייג'ר
קריס
קצין,
קיבל,
אותו
אמר
בראיון טלוויזיה בשנת ,1987חמש שנים
לאחר המלחמה":
מסופקני ,האם יש רגעים טובים
במלחמה .כל העניין כולו הואטרגדיה.
המלחמה היא עסק מבולבל ,מלוכלך
ואומלל ,ואסור שאי-פעם נרשה
לעצמנו לצאת למלחמה.
הקצין שיקף עמדה ,השוללת אתהמלחמה
כמהות וכדרך ליישוב סכסוכים ובעיות בין
בני-אדם .משהו שהוא בבחינת הזוהמה"
הסוציולוגית של האנושות".
בבחינת הברירה הפחות רעה מבין
אחרותוהנתפסת בהווה ואףמוכחתבעתיד
כ"מלחמה צודקת".מלחמה כזו היא,בדרך
כלל ,מלחמת קיום ,הנכפית על המותקף
בגיןתוקפנותו של היריב .קצינים,שתפיסת
עולמםהמוסרית כזו ,יש סיכוישהתנהגותם
במלחמה תבטא את מרב האנושיות
האפשרית כלפי האויב וכלפי חייליהם.
מעבר לכך אמירתו של מייג'ר קיבל
משקפת תחושה ,כי אפשר היה לפתור את
סכסוך פוקלנד ללא מלחמה; ובכך הוא
מפנה אצבע אלהדרגהמדיני ,שעלתאנשים
לקרב לפני שמיצה את יכולתו לסיים את
הסכסוך ללאשפיכת דמים .גם כותבהספר,
ג'וליאן תומפסון ,מעלה בין השטין ביקורת
על יושבי לונדון,שהדליפולתקשורתמידע,
שסיכן את כוחותיו ,והאיצו בו להתקדם
מראש החוף על מנת לסיים אתהמלחמה
לפני שהתמיכה הציבורית בהםתדעך ,אך
לא הבינוהו ,ולא סייעו לו לפתור את
בעיותיו :שום" עזרה וסיוע מכל סוג לא
יגיע משום מקור שהוא בקרבת מקום או
בבית .לא נותר לנו אלאלהתבשל במיץ של
עצמנה :הוא כתב .ובמקום אחר :עמדו"

לרשותנו מסוקים כה מעטים עד שנדרשו
שבע שעות להטסת שלושת התותחים
ולחידוש מלאי התחמושת במרחק טיסה
של כ 38-ק"מ הלוך ושוב בסך הכל .אבל
מומחי הכורסאות בבית דיברו בקלילות
על תנועותי19תוריהמ
בראיון טלוויזיוני חמש שנים לאחר
המלחמה אמר תומפסון :אינך" מוכן למות
למען הפוליטיקאים .החלטתי ,שאנצח
במלחמה למען הנבזים הללו ,ואפרוש
ע1תורישהמ3אמירה זו ,אכן,חריפהבמיוחד,
ואינה מעניקה אמון וכבוד לדרג המדיני,
שהחליט לצאתלמלחמה.
גם אם חשב המיש תומפסון בלבו
במהלך המלחמה ,כי הפוליטיקאים ,אכן,
נבזים ,הרי לא נתן לכך ביטוי בוטה ,כמו
באותו ראיון טלוויזיוני לאחר פרישתו
מהשירות הצבאי .הספר לא פיקניק נכתב
על-ידי מפקד-לוחם ואזרח בריטי ,המבין
את המובןהאמיתי שלבכירותהדרגהמדיני
על הדרג הצבאי ואת הצורך של אנשי
הצבא לבצע אתהמשימה,שהטילה עליהם
ההנהגה המדינית ,בצורה הטובה ביותר
כשהוא מוביל את חייליו ,כמפקד ,גם אם
חש בתוכו ,כיאפשר היה לסיים את סכסוך
פוקלנד ללא מלחמה.

סיכום
חייליהתזמורת של חיל הנחתים הבריטי
השתתפובמערכתפוקלנד כנושאי אלונקות
וכחובשים .לחיילי גדוד התחזוקה של
חטיבת הקומנדו  3כושר קרבי ,והם יכולים
לצעוד ולהפעיל נשק אישי כמו לוחמי
חמר .חיילי פלוגותהמפקדה בגדודיהחגיר
השתתפו בלחימה כסבלי תחמושת,
תספוקתםיעלקמו 37.חילהנחתים הבריטי
סומך על המיכים ועל הסמלים שלו ,ומטיל
עליהם משימות מורכבות ,שלעתים אנו

נותנים למי'דים ולמודשים .החיל הזה
מפעיל כוחות מיוחדים למשימות מודיעין
ולמשימות התקפיות ללא מורא ובמינון
נכון .החיל מכשיר את קציניו לפעול לפי
עקרונות המלחמה ,ומעניק להם בצד
הכשרה צבאית קפדנית ובצד הרגלים
נוקשים ותובעניים של משמעת גם מרחב
גדול של עצמאות ,ומלמדם כיצד לקחת
יוזמה ,ולגלות דבקות במשימה גם
כשמפקדיםנהרגים ,והתכניותמשתבשות.
חילהנחתיםהבריטימלמד את אנשיו כיצד
להכין תכנית מפורטת במסמך של 47
םידומע 38,אך יודע לדבוק במשימה ,ולא
בתכנית ,כאשר משתבשים העניינים,
ומאפשר לקציניו עדהרמותהזוטרות להכין
אתהתכנית ,הטובה ביותר בעיניהם ,מבלי
להתפתות להכתיב לכפיפים הנחיות
מפורטות בעניינים טקטיים ,הנמצאים
בתחום אחריותם וסמכותם .חילהנחתים
הבריטי יודע לדרוש מכפיפים לעשות את
אשר תכננו תוך ביצוע פיקוחובקרה נכונים
במינון מידתההתערבות.
זה חיל ,הדורש מכל חייליו כשירות
גופנית וכשירות מבצעית כשל לוחמים
מהדרגהראשון .הואנמצאבכוננותתמידית
ובדריכותגבוהה לביצוע כלמשימה,שתוטל
עליו בזמן הקצר ביותר האפשרי ,למרות
שהאיום הקיומי על בריטניה אינו ממשי
כלל .מפקדיו יודעים לתת דוגמה אישית,
ולהפגין אומץ-לב ותעוזה בקרב כמו גם
להוכיח אומץ-לב ציבורי .חיל הנחתים
הבריטי שייךלמדינהדמוקרטית ,והוא יודע
בדיוק היכן גבולותהגזרה ביןהדרג המדיני
לדרג הצבאי ,וחייליו מחונכים לפעול לפי
תפיסהמוסרית-הומנית,המכירה ,כי האויב
הוא בן-אנוש.
זה צבא מקצועי מאוד ,שחייליוומפקדיו
נתונים תחת סייגים של משמעת נוקשה,
אך מעודדים אותם ליצירתיות ולפראוח
51
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מחשבתית ,שיש בה יוזמה ברוכה ודבקות
במשימה ,שעדיין אינה פוגמת בדפוסי
המשמעת המקובלים.
הספר לא פיקניק משקף צבא מודרני,

וטכנולוגיות מתקדמות יחד עם
אוניברסליות של פיקוד ,של מנהיגות ושל
תבונת מלחמה; ומכאן חשיבותו הגדולה
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