כמה היבטשם על

מודיעיןטכנולוגי

כלכישלוןמודיעינייכוללהיות הרה אסון ,אך תוצאותיו שלכישלון לחשוף אמל"ח חדשנישבידי
האויבאולהעריך את משמעותויהיו חמורותמכישלוןבהערכתכוונותיו שלהאויב.הסיבהלכךהיא
שמכישלוןטכנולוגי קשהיותר,ולפעמיםבלתי אפשרי ,להתאושש
ד"רעזריאללגרבר

הספרותהעוסקתבמודיעין,בהצלחותיוובכישלונותיו,ממלאת
מדפים ארוכים בהרבה מאוד ספריות.עיון קצר בכותרות
החיבוריםהאלהיגלהכיחלקניכרמהםעוסקבמודיעיןמבצעי.
למעןהסרספק,מודיעיןמבצעיבמשמעותוכאןמתייחסלסד"כ
וליכולות שלהיריב,לתוואי הקרקע,לקווי ההגנה,לשיקולים
אסטרטגיים ולהערכת כוונות לעומתיכולות .אך עלאיסוף
ואימותשלמודיעיןטכנולוגיישמעטחומר,ועודפחות חומר
יש על המשמעויות של הצלחה או של כישלון בתחום הזה.
ההגדרהשלמודיעיןטכנולוגיבמאמרהזההיא"מודיעיןהעוסק
בהערכהובניתוח של מערכות נשק  -שלהאויב או של אחד
מספקיו -שטרםנחשפו,אושלאהסתיימוכלשלביפיתוחם".
לעיתיםמדוברבטכנולוגיותבוסרישיכולותבשלבמאוחריותר
לתרוםלחידושים במערכות נשק .גם כאשרמידעטכנולוגי
מנותח בספרותבנוגע לתרומתו להצלחה אולכישלון בשדה
הקרב,מעטמאודנאמרעלההצלחותוהכישלונותשהיובאיסוף
המידע עצמו ועל המסקנות שהוסקו מאותם הצלחות
וכישלונות.אמצעיםטכנולוגייםמתוחכמיםביותר משמשים
אומנם להשגתמידע ,אךגם מערכותהאיסוף האלה תורמות

אתהפרטיםהמלאיםעליה,ולעיתיםהיצרןעצמומפיץאותם
לכלמישיטרח לבקשזאתעלניירמכתביםעםכתובת.ינוסף
עלכךניתןלהשיגמידערבבאמצעותביקורבתערוכותהרבות
המתקיימותברחבי העולם ,באמצעותעיון בספרותהצבאית
המקצועית בשפות השונות (ובמודעות המסחריות

ן

נוהצבאותהמתקדמיםאוספיפבשקידה
ן כלמה שמתפרסםעלמאמציהרכש של
ן אויביםושלידידים .המאמץהזהנועד
בעיקרנדילגלותמהבדיוקנרכש,אןגם
ן כדילגלות אתהפרטיםהטננייםואת
ן המפרטים שלהציודשנרכש

ן

בעיקרלמודיעיןהמבצעי.
כל הצבאות המתקדמים אוספים בשקידה כל מה
שמתפרסםעלמאמצי הרכששלאויביםושלידידים .המאמץ
הזהנועדבעיקרכדילגלותמהבדיוק
נרכש,אךגםכדילגלות אתהפרטים
הטכניים ואת המפרטים שלהציוד

שנרכש .אבל בהשגתמידע כזהאין
רבותא.ליצרני הנשק,כמולכליצרן
אחר,ישתמריץניכרלמכורמערכות
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נשק שונות ומגוונות לכל המרבה
במחיר .עצם המכירה לגורם אחד
עשויהלשמשמנוףלמכירותנוספות,
כךשהיצרןמעונייןלפרסמה.ולארק
את זהות הרוכשיםמעוניין היצרן
לפרסם .כאשר מערכת נשק מוצגת
למכירה,הריבדרךכללקלגםלהשיג

המתפרסמותשם)וכמובןבאמצעותשוטטותבאינטרנט.אולם
אל המידע שמוצאים באינטרנטישלהתייחס בהסתייגות.
במקריםרביםמופיעהמידעהטכניבאינטרנט כשהוא עמוס
שגיאות-חלקןמקריותוחלקןמןהסתםמכוונות.אולםמידע
כזהאינומודיעיןטכנולוגיכפישהוגדרלעיל.

ק1לושהיררכיה של סודותטכנולוגיים

מנקודתו מבטו שלמי שמנסהלעמודעלהאמצעיםהחדשים
שמפתחהיריבקיימות ארבע רמות שלסודיות .נקרא לצד
שמפתח אמצעי חדשני כלשהו בשם א',ואילו לצד השני,
המעונייןלחשוף אתסודותיו,נקראב'.

113-1צ 21 nl~xlonראש1נה

א'עוסקבפיתוחאמצעיחדשני,אךהצליח לשמורזאתכסוד
כמוסבמשךתקופהארוכה-עדשאותואמצעיהוכנסלשימוש
ואפילו לאחר מכן,כך שלצדב'אין שמץ של מושגכי משהו
מתרחש .מצב כזהיכול להיגרם כתוצאה מכמה תהליכים,
שלפעמיםקשוריםזהבזהבאופןחלקי:

 .1יכולתמעולה שלא' בתחוםשל אבטחתהמידע.
 .2צדב'אינובקיאדיובטכנולוגיהמודרניתמסוימתאומזלזל
ביכולותיושלצדא'.
 .3צדב' לא השכיל להפנות את השאלות הנכונות לאנשי
המודיעיןאוהפיתוחשלו.
 .4כתוצאה מרשלנות או חוסרתיאוםביוגופיהאיסוף של
צדב'לא התגבשהמידעלכללתמונה מלאה שלצדא'.
 .5שיקוליםזריםבצדב',כגוןהסתרתמידעמיריביםפנימיים
אורצוןלחפותעלשגיאותקודמות.

דוגמאות לרמתהסודיות הראשונה

הדוגמה הראשונה לחוסר תיאום באיסוףמידעהיא טנק
ה-34-זהסובייטי .את הטנק הזהפיתחוהסובייטיםבשנים
י .1941
 ,1940-1936והוא נכנס לראשונה לקרב בסוףיול

הגרמנים,שבימיםהראשוניםלפלישתםהתרגלולנחיתותםשל
הטנקיםהסובייטיים(:26ד:28 ,ד ו (BT-נתקלו פתאום בטנק
רוסי חדש.פגזיהם שלהטנקיםהגרמניים פשוטניתזו ממנו,
תותחוהיהמסוגללחדורשריוןקדמי שלהטנקים שלהם אף
מטווחים ארוכים,וזחליו הרחבים איפשרו תנועה בשטחים
קשים .אומנם הפעלתו בקרבהייתה גרועה,יחידות השריון
הסובייטיות סבלו ממחסור בתחמושת,ורבים מהצוותים לא
הוכשרוכראויבהפעלתו ,אך הטנק עצמוהיה טוביותר מכל
טנקגרמניקיים.הופעתוהפתאומיתגרמהלגרמניםהלם,מאחר

שהם הסתמכועלאיכותהטנקים שלהם שתפצהעלהכמויות
הסובייטיות.פתאום התבררשהסובייטיםמסוגליםלייצרטנק
איכותי אףיותרמהטנקיםהגרמניים.איךזה קרה?
מעטהיסטוריה:התיאוריה שללחימתהשריון התפתחה
בברית-המועצותבצעדיענק בשנות ה 20-וה.30-זה לאהיה
סוד,היות שהספרותהצבאיתהמקצועית,כוללזוהסובייטית,
דנהבכךבאריכות.
שיתוף הפעולההרוסי-גרמניבתחומיהשריון,האווירייה
ולוחמתהגז החלבימיהשלרפובליקתויימר.ציודגרמנינוסה
בברית-המועצות ,וצוותים משותפים התאמנו יחד .הדבר
איפשרלגרמניםלהתקדםבתחומיםשחוזהורסאיאסרעליהם
לעסוק בהםונתןלרוסיםגישהלטכנולוגיהמודרנית.שיתוף
הפעולההזהנפסק רקאחרישהנאציםעלולשלטון.
במהלך מלחמתהאזרחיםבספרדשלחוהסובייטיםטנקים
לכוחות הממשלה שלחמו במורדים של פרנקו ,והתברר
שהטנקים האלההיו נחותים מהטנקים ששלחו הגרמנים
לפרנקו.ניתןהיהלהעריךכילאורהתפתחותהמחשבהבברית-
המועצות בתחום שללחימתהשריוןמישהויידע שםלהפיק
אתהלקחיםהנכונים.בעקבות מלחמתהאזרחיםבספרדצריך
היה אפואהמודיעיןהגרמנילפקוחעיןעלמאמציהסובייטים
בתחום שלפיתוחהטנקים.
אך המלחמה בספרד לא הייתה הסיבה היחידה לכך
שמנורותאדומותהיוצריכותלהידלקבמודיעיןהגרמני.באביב
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,1941כחודשייםלפניהפלישההגרמנית,ביקרה משלחתרוסית
בברלין.היכלרהורה להראותלחברי המשלחת אתכל מערך
השריוןהגרמני:ציוד,מפעליםוכיו"ב.הסיבותלצעדהזהאינן
ברורותעדהיום.ייתכןשהיהזהניסיוןשלהיטלרלהטילאימה
עלחברי המשלחת.בעתהביקורהתרעמוהקציניםהרוסיםכי
על אףהנחייתו שלהיטלראין מראים להם אתהציודהכי
משוכלל.הםלאהאמינושמהשמראיםלהםהואפסגתהשריון
הגרמני .אנשיחיל החימוש הגרמניונציגיהיצרנים הגיעו
למסקנהכיהספקנותהרוסיתנבעהמהעובדה שלהםכברהיה
ציודיותר מתקדם.אךהחשדות האלהלאהגיעואלהמודיעין
הגרמני2.

נשארה"בהצטרפהלמלחמה,היומטוסין

הקרבשלהנחותים מאלהשלהיפנים.רקן
ב1943-המלולהגיעמטוסיקרבאמריקנייםן
איכותייםלזירתהאוקיינוס השקטן
הדוגמההשנייההיא מטוסה"זירו"היפני .בשנות ה30-

50

ניהלהיפןמדיניותהתפשטותתוקפניתנגדשכנותיה,והיהברור
שבמוקדםאובמאוחרהיא תתעמתעםמעצמותהמערב,שגם
להןהיו אינטרסיםרבים במזרח אסיה 3.נוכח ההכרה הזאת
ניתןהיה לצפותשגופיהמודיעין במערביעקבו אחרמאמצי
הפיתוחשלהיפניםבתחוםהצבאי,אךהםלאעשוזאת,משום
שבמערב נחשבו משום מההיפניםלחסרייכולתטכנולוגית.
היהמקובללחשובשהמהנדסיםהיפניםמסוגלים רקלהעתיק
ממדינותמפותחות,ואילוהטייסיםהיפניםנחשבולקצרירואי,
והדעה המקובלתהייתה שהםאינםמסוגליםלהטיסמטוסים
כראוי.

הדעות האלהבנוגעליפןהיומושרשות מאודבמערב ,אף
ש30-שנהלפניכן,ב,1905-במהלך מלחמתרוסיה-יפן,מחצו
היפנים אתהציהרוסיבמצרצושימה.היפניםהקימוצימודרני
לתפארת,ואישלא שאלמדועהיפניםיכוליםלהיותמהנדסים
וקצינים טובים בתחוםהימייה ,אך לא בתחוםהאווירייה.
כשדיווח מיג'ר-ג'נרל קלר שנולט" לראשונה ב 1940-על
ביצועיהם שלמטוסיה"זירו"בסין,ביטלובוושינגטון(שםלא
חיבבו אותו במיוחד) אתדיווחיובנימוק שמטוסיםבעלי
ביצועים כאלה הם בלתי אפשריים מבחינהאווירודינמית
ובוודאי שלא אםיפניםתיכננואותם.שנולט,שנואשמלשכנע
אתוושינגטון,פיתחתו"למשלוכדישטייסיויוכלולהתמודד
מולמטוסי הקרבהיפניים,ואילווושינגטוןלמדה אתעובדות
החייםב7-בדצמבר .1941היותשהדיווחיםעלביצועיהמטוס
לא התבססועלחקירה של מטוסממשי אלא רקעלדיווחים
שלטייסיםשנתקלובו בקרבך אפשראולילהצדיק אתגישתה
הספקניתשלוושינגטון,אךהבעיההייתהעמוקהבהרבהונבעה
מתפיסהכוללתבנוגעליכולותיהם שלהגזעים הלאלבנים.
בינתייםהתבזבזוכמעטשנתייםשבהןיכלוהאמריקנים
לפתחמטוסיקרבאיכותיים.כשארה"בהצטרפהלמלחמהיהיו
מטוסיהקרבשלהנחותיםמאלהשלהיפנים.רקב1943-החלו
להגיע מטוסי קרבאמריקנייםאיכותייםלזירת האוקיינוס
השקט.

הדוגמההשלישיתהיאהטורפדוהיפני.הדיווחהראשוןעל
טורפדויפנימשוכלל(מסוגרומחארוך)הגיעלוושינגטוןמסוכן
קוריאניכברב.1940-הדיווחהזההיהמפורטוכללנתוניםעל
שיטתההנעהשלו,עלטווחו,עלמהירותוועלגודלראשהנפץ
שלו .הטורפדו הזה עלהבביצועיו בהרבה על כל מה שהיה
במערבוהיהמבוססעלטכנולוגיהחדשניתשלהנעהבאמצעות
מיחמצן.גםבמערבניסואתהטכנולוגיההזאת,אךלאהצליחו
ליישמה.היות שלאהתקבלעלהדעתשהיפניםהצליחובמקום

שבו נכשל המערב,גנזהצי של ארצות-הברית את הדו"ח.

בתחילת  1943נסחף טורפדו כזה לחוףליד גואדלקאנאל.
הטורפדופורקונחקר,אךהדיווחעל המחקרהזה"אבד"בדרך
למודיעיןהצי,ונשארו ממנו רק שמועות  -עדשהאמריקנים
נתקלו
יואיבדו כמהספינות .במקרה הזה כמובן
אפשרבו בקרבימ
לשאול אםאובדןהדו"חאכןהיהמקרי.

ו(-ש1 71ענ14ד11ו21 7שנ11ה
צדב'חושדשצדא'עובדעלפרויקטסודי,אךחוץמרמזיםלא
ברוריםאו שםקוד שלאניתןלייחסלו משמעותאיןלומידע
מה באמתקורה.

דוגמאות לר(1ו7הסודיותהשנייה:

ך .מערכות אלקטרוניות("קניקביין") להנחיית מפציצים
שפיתחוהגרמנים במלחמתהעולםהשנייה.
 .2מערכת המכ"םשפיתחוהבריטים.
 .3מאגרי הנשק להשמדה המונית בעיראקלפני מלחמת
המפרץהשנייה.

כשמדוברבפיתוחאמצעי חדשאו
בהבשלתטכנולוגיה,הבעיה הראשונה
במודיעיןטננולוגיהיאשמדוברבפרקי
זמןארוכים
 .4ניתןלהכלילברשימההזאתגםאמצעיעזרלחדירתטילים

(יכולת תמרון,פיתיונות ואמצעי הטעיה אחרים) וכן
מערכותלנטרולאמצעיםכאלהשמפתחהמתגונן.בעימות
כזהכלצדמניח שהצדהשניעושהכמיטביכולתו.

וי(1ו1)(11 7ן11ו7ולשלישית

צדב'יודעעלקיומהאועלפיתוחה שלמערכתחדשניתוהוא
יודע למההיאמיועדת ,אךאיןלופרטים(אושישלופרטים
סותרים) עלביצועיה או על מועד השלמתה ,כך שקשהלו
להעריך את רמתהאיום.

ד1ג13א1ת לרמתהסודיות השלישית

 .1טילי ה-1-ע וה-2-עהגרמניים שהתגלו במקרהבגיחות
צילוםשלמטוסיםבריטייםוגרמולוויכוחיםמריםבממשל
הבריטי.
 .2כשהגרמנים מצאו בפברואר  1943את מתקן המכ"ם
הסנטימטריהראשוןבמטוסבריטישהופל הםנטולייחס
לויכולותבלתיקיימות.
 .3הוויכוחהנוכחיהמתנהלבארץובעולםבנוגעלשאלהמתי
יתממש האיוםהגרעיני האיראני .ההערכות נעותבין
חודשיםספוריםלעשרשנים.

רנ1ונה()ודיוו7הרביעית

ביצועי המערכת החדשנית הם נחלת הכלל,אחרי שהופעלה

בשדה הקרבאו משום שהמפתחמציעאותהלמכירה.

הערות על רמותהסודיות

 .1הסתרתקיומה של מערכת נשקחדשניתאחרישהוכנסה
לשימושנראיתבלתיאפשרית,אךכברהיודבריםמעולם.
לדוגמה ,הגרמניםוהיפנים לאידעו שבעלות הברית
מפעילות אמצעים לפענוח הצפנים שלהם .דוגמאות
נוספות :המוקשהמגנטישלהגרמנים,הטורפדוהאקוסטי
ומרעוםהקרבהלתותחיהנ"משלבעלותהברית.דוגמאות
לאמצעיםשפיתוחם נשמרבסודעדלהפעלתםהןהפצצה
האטומית,האמצעיםלשיבושטיליה"סטייקס" ומערכות
המיגוןהריאקטיביותנגדטילינ"טשפותחובישראל.
 .2מערכות נשקאינן נשארות לתמיד ברמה מסוימת של
סודיות ,אלאהןעוברות מרמה לרמה .המעבר הזהתלוי
בגורמיםשוניםכגוןשימושמבצעי,חשיפהבעקבותבגידה
אורשלנות,העברהלגורםשלישיאוחשיפהמבוקרתבעת
מכירהאוכדיליצורלחץפסיכולוגיעלהיריב.
 .3בדוגמאותשלעיל התעלמתי מהמקרים שבהםמידע על
אמצעים חדשניים או עלטכנולוגיה חשובה התפרסם
בצורהזואו אחרתאונחשףעל-ידיגו האיסוף,הגיעאל
פיזהוכשלטכנולוגי6.
מקבליההחלטות,אךאלהלאעשודבר.
הקשרהיחידביןכשלטכנולוגילמודיעיןהואהעובדהשגופי
האיסוף לא היו נחרציםדיים בהדגשת האיום הגלום
באמצעיאובטכנולוגיה שבהםמדובר.
 .4ההיגיוןאומרכיברגעשמידעמסויםמהרמההשנייהמגיע
לידיעתגופיהאיסוף ,הםיפעילו אתמלואיכולותיהםכדי
לעבורלרמותהבאות.במערכתמודיעיןשמנוהלתכהלכה
זה יקרה בדרךכלל ,אלא אםיש מחסור במשאבים .אך
כאמור,גםבמערכותעתירותמשאביםישלעיתיםחוסר
יעילותאורשלנותהגורמיםלכךשמידע חשוב"ייפולבין
הכיסאות".
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המשיינןוכאיסוףובניתוח שלמודיעין
טכנולוגי

ן

 .1נשמדוברבפיתוחאמצעי חדש או בהבשלתטכנולוגיה,
הבעיה הראשונהבמודיעיןטכנולוגיהיא שמדוברבפרקי
זמןארוכים .מספרהקסםהננקבבדרךכללבהקשרזההוא
10עד 15שנים 7.אבלגם אםנקבלטווחיזמןקצריםיותר,
עדייןמדובר בכמהשנים.גילויפעילותשלהאויב בתחום
מסוים והרצוןלענותעליהיוצריםדילמהבסיסית :האם
להשקיע אמצעיםבפיתוח תשובהטכנולוגית מתאימה,
כשברור שעדשזותימצא ותפותח,הןהפיתוח שלהיריב
והן הטכנולוגיות הזמינות לתשובהעשויים להתפתח
בכיוונים חדשים? לעומת זאתאיעשייה היא בוודאות
מתכוןלאסון.
 .2מספר התחומיםהמדעיים ועומקהמידע בכל אחד מהם
גדלים בהתמדה .במלחמת העולם הראשונההיו כמה
תחומיםמדעייםשיכלולתרוםלפיתוחםשלאמצעילחימה,
ובהםכימיה,בליסטיקה ,מטלורגיה ,אופטיקהבסיסית,
חשמל ואלקטרוניקה בסיסיים ,מתמטיקה ופיזיקה,
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אווירודינמיקהוביולוגיה.אין צורך להכבירמילים על
ההתקדמות האדירה שהושגה מאזבכל התחומים האלה
ועלהתחומיםהחדשיםשהתפתחומאז,כגוןאלקטרוניקה,
אלקטרו-אופטיקה,מחשבים,מדעהחומריםכוללחומרים
פלסטיים,נאנו-חומריםומדעהגרעין.נוסףעלכךישנןכיום
עודטכנולוגיותהמבוססותעלהמדעיםהאלה,כגוןלייזרים
ואינטליגנציה מלאכותית .התוצאההיא שאמצעילחימה
חדשנייכוללהיות מבוססעליותרקומבינציות שליותר
טכנולוגיותכדילהגיעלפיתוחים שקשהלצפותם.
---
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מפתיעבמהמידעיבוליםאנשימקצוע
להפיקמצילומים שלמערנותנשק
שהופיעובמצעדיםאובפרסומימכירות
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---- -
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פיתוחיםחדשניים כאלה מאפשריםלייצראמצעים שעד
י ,GPS
לפנישניםמועטותגבלובמדעבדיוני:למשללוויינ
כליםלאמאוישיםלסוגיהםומערכותמשובצותמחשב.כך
גם ה"-(AirborneL 'ABL-בואaינג"747המצוידבsלייזר
להשמדתטיליםבליסטייםבטווחיםשלמאותקילומטרים.
נוסףעלהלייזריםרבי העוצמה מבוססת המערכת הזאת
עלחידושיםבאופטיקהובמחשבים,שבלעדיהם לאניתן
היהלהשיג תוצאות של ממש.

חדשנות טכנולוגית אינה נוצרתבןלילה.היא מושגת
באמצעותעבודהעקבית ומתמשכתבתחוםמדעישבויש
מקוםלפריצותדרךטכנולוגיות.פריצותדרךכאלהיכולות
להיות פתאומיות ומהפכניות,והןיקרובעיקר בתחום
המחקרהיישומי-תרגוםהמחקרהבסיסילמוצרים.בעולם
שלגלובליזציהושלמידענותקללעקובאחריהתפתחויות
כאלה,בתנאישמקציםלכך אתהמשאביםהנדרשים,ולא
מדובררק בכסף.
לגורםהזמןישחשיבותעילאית.בתקופת שלוםאו בעת
מלחמהממושכת,כגוןמלחמותהעולםאומלחמתאיראן-
יזמןלאסוףמידעעלאמצעיםחדשנייםולפתח
עיראק,ישד
אמצעינגד.במלחמותקצרותאיןמותרותכאלה.אםהאויב
חשף מערכת נשק שלאהייתהידועה,אין כמעטסיכוי
שיהיהדיזמן לפתתאמצעינגד.המשמעויותשלהפתעה
כזאתעלולותלהיותמגידולבאבדותועדמפלה.
מעקבמתמידאחריתחומיפעילותמדעייםחדשנייםיכול
לתרום תרומה הפוכה  -לא לפיתוח אמצעי נגד ,אלא
לפיתוח אמצעי לחימהפורצי דרך  -באמצעות הצבעה
מוקדמתעלכיווניםשכדאי ללכת אליהם.דוגמה בולטת
לכךהיאפיתוחה r
e
שלטכנולוגייתהח)מקנות(הגיאומטר,ית)
שהניבה את ה-117-ק.זו החלה באקראי כאשר מהנדס
אמריקני קראדו"חמקונגרסמדעיבברית-המועצותשבו
דוברעלהיבטיםתיאורטייםשלהתפשטות הרדיו8.
גלי
אבלבמעקבכזהטמונההסכנהשלהפיכתהאויבל"סופרמן

מדעי".אחרישיגור ה"ספוטניק" באוקטובר 1957הגיעו
האמריקניםלשתימסקנות:ראשית,שאפשרלאייםישירות
על ארה"ב באמצעותטיליםארוכי טווח,והאוקיינוסים
חדלולהיותקוויהגנה;שנית ,בהתחשבביכולתםהמוכחת
(במלחמת העולםהשנייה) שלהסובייטיםבייצורהמוני,
הםכברעוסקיםבייצורטיליםכאלה.למסקנההשנייהלא

היהכמובן שחר ,אךהיא נבעה מ"הלםהספוטניק" ומכך
שלמערב לאהיהמושגעלהקורהברחביברית-המועצות
אואפילואיךנראואזוריםנרחביםבה.כךנולדוהאגדהעל
"פערהטילים"והמאמץהאמריקניהעצוםלסגור אתהפער
הזה,שמעולםלאהיהקיים9.זה לאהיהזה המקרההיחיד
שבוייחסוהאמריקניםלסובייטיםיכולות שלאהיו להם.
ב 1994-התפרסמה כתבהשעסקהבתחזיות מופרכות של
שירותימודיעין במערבבנוגע לאמצעי לחימה שפיתחו
כביכולהסובייטים0.י אלה כללו מפציץ חמקני ,הנעה

גרעינית למטוסים,טיליםבעלי הנעהגרעיניתוטילים
בליסטייםבעליתאוצתהמראהגבוההביותר.טעויותכאלה

קורותלפעמיםמהסיבותהטובותביותר .אםצדא' מפתח
אמצעיחדשני כלשהו ,הואיניחכי צדב' חכם לא פחות
ממנו(זו הנחה טובה,והיא בדרךכללעדיפהעל ההנחה
שהאויב חכםפחות)ומפתחמשהודומה.זוטעותשעלולה
לכלות הרבהמאודמשאבים.
 .8היכולת לעקוב אחרי ההתפתחויות בעולםבחזיתהידע
הטכנולוגיוהמדעיוהיכולתלהבין אתההשלכותהעתידיות
של ההתפתחויות האלהאינן נרכשות בקורסמזורז של
שישהשבועותאואפילושלשנה.במיליםאחרות:זהאינו
עיסוקלקצינימודיעין"רגילים" .התוצאההיא שבתנאים
מסוימיםאפשרלהפוךמדעןלקציןמודיעין,אפילובמשרה
חלקית ,אך קשה מאודלהפוךקציןמודיעין למדען(.על
חשיבותהקומבינציה הזאתתעידהקריירה שלר"וג'ונס,

ראשהמודיעיןהמדעי שלחילהאווירהמלכותי במלחמת
העולםהשנייה,שחשיבותתרומתולמאמץהמלחמההייתה
כהגדולה,עדכיקשהמאודלהעריכהכראוי).יימפתיעכמה
מידעיכוליםאנשי מקצועלהפיקמצילומים של מערכות
נשקשהופיעובמצעדיםאובפרסומימכירות.
להלן כמה דוגמאות המאששות את הקביעהכי ישנה
חשיבותגדולה לרקעהמקצועיוהמדעי שלמי שמנתחמידע
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יותרויותר את קוטרם שלתותחיהטנקים .כמוכן הוא
השיג חומרעל התפתחותמנועיהטנקים .אבל הדו"חות
שלוהיוצריכים לקבל את אישורו של הנספח הצבאי
האמריקניבברלין.הלה,קציןשדהללאהשכלהטכנית,חשב
שמסקנותיושלאישהחימושאינןחשובותדייןולאאישר
אתהדו"חות.בהעדראישורושל"הבוס",בוושינגטוןכלל
לאהתייחסולדיווחיםהאלה.תותחיהטנקיםהאמריקניים
נוסונגדטנקיםאמריקנייםמיושנים.היותשהניסוייםהאלה
הצליחולהפליא,הגיעחיל החימושהאמריקני למסקנה
',קוה'

מודיעיני.
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אחדבמוסקבהואחדבלונדון.
עלהתפתחותהשריוןהגרמניועלהנטייההאירופיתלהגדיל

בלונדון

חומר

מן:ן):דעג:
ןםשןמיה
.2

,הסונויה לרעת
האמריקניםשאפילו הםבקושייכלולעמודבו.
בתחילת 1938ניסוהגרמניםלעשותסדרבמערךהמודיעין

שלהם שהיה מבוזר וללא הגדרה ברורה שלמשימותיו.
בראש המחלקה בלופטוואפה שעסקהבמודיעין מטרות
(אויב)ובחילותאווירזריםהועמדקציןבדרגתרב-סרןשלא
היהטייס,היהחסרהשכלהטכנית,לאדיברשוםשפהזרה
ושבתפקידו האחרוןהיהאישמנהלה3.י(מקבילוהבריטי
היהטייסבדרגתתת-אלוף).אףשהאיש השתדללהצליח
בתפקידו,הריחוותהדעתאחרי המלחמההייתהכימוטב
היהלגרמניםאילוהתפקידלאהיהמאוישכלל.
בקיץ  1939חשדוהגרמניםכילבריטיםיש מערכת מכ"ם
לגילוי התקפותאוויר והם עשו מאמצים לגלות את
השידורים של המכ"מים האלה .המכ"מים הגרמניים,
שבאותהתקופההיומתקדמיםיותרמאלההבריטיים,עבדו
בתדרים גבוהים בהרבה .הגרמנים הניחוכי הבריטים
עובדים בתדרים דומים ולשווא חיפשו את המכ"מים

גלנישלוןמודיעינייכוללהיות הרהאסון,
אךתוצאותיושלכישלוןלחשוף אמל"ח
מדשנישבידיהאויבאולהעריך את
משמעותו(גנןתוצאותיו שלכישלוןלנקוט
צעדינגדמתאימים)יהיוחמורותמנישלון
בהערנתנוונותיו שלהאויב
הבריטיים בתדרים האלה .כשהגרמניםגילו לבסוף את
השידורים המבוקשים ,הם התקשו להאמין שהבריטים
עובדיםבתדריםכלכךלאיעיליםובתחילההניחוכיהקרינה
שהתגלתה נבעהבכללמזליגה מרשת החשמלהבריטית.
(הבריטים עבדו בתדרים האלהכדי שיוכלו להשתמש
ברכיבירדיו מסחריים) .הגרמניםגילו את טעותם רק
לקראת הקרבעלבריטניה,בקיץ ,1940אבלעלאףניסיון
קודםומוצלחביירוטמפציציםבריטיים באמצעות מכ"ם,
לא חשבו המפקדים הגרמניםכיראוי להקדיש מאמץ
להשמדתן שלתחנות המכ"םהבריטיות.
כדילאלהישארחייביםעשוהבריטיםמשגהדומה.בדצמבר
 1939דחקהשייטתבריטית את ה"אדמירל גראףשפיי",
אוניית מלחמה גרמנית ,לנמלמונטווידאו שבאורוגוואי
הניטרלית.בהתאםלחוקהבינלאומי,נאלץהמפקדהגרמני
להפליג משםאחרי  72שעות,וכדילמנועמהבריטים את
ובכניסהלנמל.
התענוגלהטביעוהטביעאתאונייתובמוידי
כתוצאהמתכנוןלקוישקעההאונייהבמיםרדודים,וחלקה
העליוןנותרמחוץלמים.סוכןבריטי חתרבסירה למקום
וצילם אתהאונייה.הצילומים,שהכילופרטיםעלאנטנות
של מכ"ם בקרת האש ,הועברו ללונדון .באדמירליות,
שאותהאיישוקצינייםעתיריניסיוןועטורימדליות,סירבו
במשךתקופהארוכהלהאמיןשגםלגרמניםישמכ"ם,היות
שכולםהיו משוכנעיםכי המכ"ם הוא המצאהבריטית

ייחודיתוסודית.

סיכום

אמצעילחימהחדשנייכול להתבססעלמגוון שלטכנולוגיות
אועלקומבינציותשלטכנולוגיותשעדלאמזמןלאהיוקיימות.
הופעתו של אמצעי לחימה כזה יכולה לגרום להפתעה
טכנולוגית,ואםהואמופעלנכוןגםמבחינתהיקףותזמון,יכולה
הפתעה כזאתלהכריע מלחמה כברבשלביההראשונים4.יכל
כישלוןמודיעינייכוללהיותהרהאסון,אךתוצאותיושלכישלון
לחשוף אמל"חחדשנישבידיהאויבאולהעריך את משמעותו
(וכןתוצאותיו שלכישלון לנקוטצעדינגדמתאימים)יהיו
חמורותמכישלוןבהערכתכוונותיושלהאויב.הסיבהלכךהיא
שמכישלון טכנולוגי קשה יותר ,ולפעמים בלתי אפשרי,
להתאושש.ניתןגםלטעוןכיהיותשכוונותנובעותמיכולות,
עדיף לרכז מאמץ בחשיפת יכולותהיריב בכללויכולותיו
הטכנולוגיות בפרט,מפני שאלהיצביעו ,לפחות חלקית ,על
כוונותיו.ה"קסאמים"הפלסטיניים,למשל,מבססים אתהטיעון
הזה.הבעיהמחמירהלאורהעובדהשאיסוףופענוחשלמודיעין
טכנולוגי-בעיקרכשמדוברביריבבעליכולתפיתוחעצמית-
מצריכים הכשרה בתחומי מדעשוניםומגווניםוכן הכשרה
מקצועיתמיוחדת-ואלה לאניתנותבדרךכלללקציניצבא.
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 .14דוגמה מצוינת להפעלת נשקחדשני ,אךבהיקף קטןמכדי שאפשר
יהיהלהשיגבאמצעותוהפתעהאותוצאותשלממש,היאקרבהטנקים
הראשוןבהיסטוריה -בספטמבר  - 1916במסגרת הקרבעל הסגם.
בניסיון לקדם את המתקפה המדשדשת נחפז דאגלסהייג ,המצביא
הבריטי,להכניסלמערכה אתהטנקיםהבודדים()36שעמדולרשותו.
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