
 תמרון במרחבים אורבניים

  

  .ר וצנחנים ראשי"קצין חי בכר וסיל י"תא

כיוון . קצין שריון ראשימאני אתחיל עם משפט של התייחסות לגבי מה ששמענו 

והייתי שנה מפקד אוגדת הגליל אני אטען שמי שינסה לבצע תמרון מהיר לעומק 

מי המחשבה הציע פה יחטוף מכה נוספת בלבנון ולטע קצין שריון ראשישכמו 

יורים עליו , ט"שהתרגילים שעושים בדרום שבהם מנחשים איפה יהיה הנ

כשאנחנו נהיה בעומק הוא לא יצליח ו, משמידים אותו, פוגעים בו, ארטילריה

מהבנה שגויה של יכולת הפעלת , זו מחשבה שנובעת מחוסר הכרת האויב, לפעול

נון שמתישהו כנראה ט וכדומה וכנראה שרק ההיסטוריה במערכה הבאה בלב"הנ

להערכתי . תתממש תצביע אם הקונספט שהציע פה קצין שריון ראשי יפעל או לא

  .לא

  

כוחות הרגלים צריכים זמן כדי , זה חיל הרגליםאליו הדבר השני שאני מתייחס 

פשוט , בעיני לפחות, מהר יצטרךלפעול מי שרוצה . לפעול בשטחים מורכבים

גליים בשטחים מורכבים כדי לא לירות אחד כוחות ר .ללמוד להתאזר בסבלנות

כ כדי לממש את "נוהל קרב ואחלקודם כל להכנות ו, בשני וכדי לנצח צריכים זמן

תפסת את השטחים כשזה כבר לא אויב ש. המשימות שלהם כולל סריקה וטיהור

זה תכליתו של , הוא לא בנוי בצורה הזאת, הוא מתפרק מהמסגרות שלו, השולטים

  .טריסימ- האויב הא

  

מנקודת . ל במלחמת לבנון השנייה כבר נאמר הכל"לגבי מידת ההצלחה של צה

לנו היה ברור שלא הבאנו את התוצאות הנדרשות וזה חייב , מבט של חיל הרגלים

  .סימטרי- אותנו לחשיבה מחודשת על תפיסת הלחימה שלנו במציאות של אויב א

השורות הראשונות של  אני מקווה שזה לא יהיה משפט קשה מדי בשביל, לטעמי

במובן , השריון, סימטרית בדגש על המציאות הלבנונית- במציאות הא, היושבים פה

הופך להיות סוג של כוח מסייע לכוחות הרגלים ואין בעיה שמפקד , של הטנקים



רק הוא צריך , גדוד או מפקד חטיבת שריון יפקד על מערכה כזאת וכוחות כאלה

זה לא לא . ר שהוא יפקד עליהם"כוחות חי לעשות את זה עם מסה גדולה של

מסגרת שעיקרה טנקים שרק , ביכולות של מפקד מסגרת שריון לעשות את זה

  .כמו שאני לפחות מבין את המערכה הזאת, בעיקר תייצר מטרות ופחות יתרונות

  

את זה כבר שמענו בהרצאות קודם ולכן אני ? מה יודע לעשות האויב הבלתי סדור

פט המסיים של החלק הראשון ואומר שהיכולות שמציע לנו האויב בעיקר אגע במש

מ וכמעט לא מצליח "סימטרי הוא דבר שמתמודד יחסית בצורה טובה עם רק- הא

מ מייצג "ר כשהוא נע ברק"גם החי, זאת אומרת, ר שנע ברגל"להתמודד עם חי

  .סימטריות- חסרון או מביא לידי יתרון את היכולות הא

  

מטענים אני מדבר על ה, ט"אנחנו מדברים על טילי הנ? םעל מה אנחנו מדברי

 ,מונחים שאנחנו מכירים כמטעני הגחון ומטעני הצד ועל יכולת חדירה והשמדהה

ובמציאות שיש אזרחים גם קשיים נוספים שקשורים בהתמודדות עם מרחב 

  .שנמצאים בו אזרחים

  

6-ס " בלמ-
תוואי אפשרי למנהור

 קרקעהתתהשטח האורבאני משולב עם  קרקעהתתהשטח האורבאני משולב עם 



לי לנוע ברחובות יכול לדלג לאחור מב הוא, מספר דוגמאות להבנת מיקום האויב

שם מכשולים רבים וזאת דוגמא למינהור הוא , באמצעות מנהרות חפורות ועמדות

עליו היה לנו מודיעין יותר טוב אבל קיים בצורה זאת או , שקיים ברצועת עזה

  . אם כי בגלל סוג הקרקע לוקח יותר זמן גם באויב הלבנוני, אחרת

  

י לא מדבר על מינהור של המנהרות אנ, אנחנו מדברים על מינהור למטרות שונות

ש אלא על "חוצות גבולות שהן אתגר משמעותי אבל הוא אתגר משמעותי לבט

תופס את , כאלה שמאפשרות לאויב לשמר את הכוח שלו וזה שאתה נע ברחובות

בעצם לא מייצר סיטואציה שהשטח באמת בידך ואתה מוצא את , השטח ומתקדם

לחיל הרגלים , י אליו קרקע- תתגם במימד הוגם אחורה , עצמך נלחם גם לצדדים

  .כרגע יש בעיה במתן פתרונות

לגבי מאפייני התמקמות האויב אפשר להביט על מפות מנותחות שהגיעו לידינו 

ות המכשולים מולהבין את כ "עופרת יצוקה"דרך מה שנתפס במהלך מבצע 

ידי יחייב דבר שבאופן מי, שהאויב העמיד ואת המשמעות של תנועה בצירים האלה

  .שימוש ניכר בהנדסה

8-ס " בלמ-

מבוסס על מפת שלל שנתפסה  –)  והבלימהההשהייהמרחב (ס בפאתי השטח הבנוי "ל חמא"תו
:בלחימה

, להפתעת החייליםלחימה מטווח קרוב תוך הפעלת מטענים ומלכודים ושימוש במנהרות 
.תוך שימוש בסיוע ארטילרי וירי צלפים, כל זאת. תקיפתם וניסיון לחטיפתם

מפת היערכות של האויבמפת היערכות של האויב



לא פועל על פי מסגרות או משהו כזה היא תפיסה הבלתי סדור התפיסה שהאויב 

יש מסגרות ש, ניתן לראות "עופרת יצוקה"מה שראינו ולמדנו במ. שאיננה נכונה

שזה  יקוד ושליטהאפילו עם שרשרת פ, שהן מסגרות משנה עם משימות וכוחות

  .פועלים בצורה מוגבלתנכון שבהיבטי הסיוע והם 

  

המרגמות הוא דבר שנצטרך למצוא לו פתרונות טובים יותר מאשר היה לנו עד 

, ר רגלי שנעים חשופים הוא בעיה רצינית"המרגמות לכוחות חיאיום שכן , היום

יחסית באיטיות וניתן להגיע לטיווח ופגיעה , הגם שאנחנו נעים עם משקלים גדולים

של איכונים והפעלת המרגמה החדשה שנכנסה  באמצעות שילוב .משמעותית

למערך הרגלים הצלחנו לשתק את מרגמות האויב בצורה יחסית יעילה אבל זה 

זה דבר שיהיה רק במערך הסדיר ודבר שכרגע נמצא בהיקפים יחסית קטנים בחיל 

  .עד שיוחלט על רכש נוסף, לשנים הקרובות

  

שילוב  םה, מהמטענים בקרקע הרבה יותר םהיו מטענים שה, לגבי איום המטענים

נים כמו שניתן כלא רק לכוחות ממוו, ניםכשל מטענים לכוחות רגליים ולכוחות ממו

  . לחשוב

  

כאלה שקורסים על , אחד הדברים שהצלחנו להימנע ממנו זה מבנים ממולכדים

אבל האיום הזה הוא איום מרכזי ומשמעותי ומטריד , מופעלים מרחוק, כוחותינו

  .ות הרגליםביותר את כוח

  

עם אמירה שלא להיכנס למבנים , "עופרת יצוקה"קרב של השלב נוהל את מצאנו 

אין , אתה מתחיל לשאול את עצמך איפה יהיו כוחות בקרב בשטח בנוי, בכלל

מקו התקדמות אחד לשני או בקווי סוף לחימה צריך , מקום אחר חוץ מלהיות שם

אני , לאתר אותם, ודים כאלהלהתמקם בתוך מבנים ואת הדרך להתמודד עם מלכ

  .מיד אנסה להציע



ל של התקדמות בשטח הבנוי מוכרות "התפיסות מתוך התו. קרקע- תתקצת על ה

זאת אומרת פעולה בו זמנית לרוחב כל , כאשר הגישות הן בין התקפה רחבה

טלסקופית , התפיסה שמדברת על התקפה בגזרה צרהלבין , השטח הבנוי

אפשר לעשות , מרחיבות לצדדים, אותו ציר התקפהשאומרת שהמסגרות נכנסות ב

את זה באמצעות כוח שנע קדימה כל הזמן והכוחות שמאחור מרחיבים לצדדים 

המגבלות של תיאום בין כוחות והשיטה על כל , ואפשר כשהכוח שנע בחוד מתחלף

  , שלהבנתנו תעבוד פחות במציאות הזאת

ה לנוע במהירות לעומק ואחרי ז, מציע לנו קצין שריון ראשיששיטה שנדמה לי ה

נראה דבר יותר רלוונטי לפעולה מול כוחות סדירים , זה להתחיל לטהר לצדדים

  .כוחות בלתי סדוריםמול ולא 

  

השיטה שאנחנו יכולים לראות אותה ממומשת ברוב התרגילים החטיבתיים בשטח 

, רחבממספר כיוונים לתוך מרכז המ, הבנוי היא בסופו של דבר שפועלים ממרחב

  .תיאום המורכבות ששיטה כזאת מייצרתהעל כל בעיות 

התקפה  "עופרת יצוקה"שהצליחה ב פיכ, לחימה בשטח המורכבהעקרונות 

הדבר הזה נותן תוצאות בהקשר יכולת האויב , מקדימה על בסיס מודיעין קיים

15-ס " בלמ-

.שלב א
.בעיקרו שריון) כוח פורץ (1פ "צק

.שלב ב
, בעקבותיו) כוח מטהר (2פ "צק
לרוב ינוע . ר ומאבטח אגפים"חי
.מ"גבי רק-על

התקפה מהירההתקפה מהירה



זה גם . למקם את כל התוכניות שלו בהקשר של המטענים ודברים מהסוג הזה

הצליחו לממש במלחמת לבנון השנייה וזיהו כאחת הבעיות  דבר שהם לא

  ."עופרת יצוקה"או אחד הכישלונות שלהם וככה גם ב, מבחינתם

גם , בשתי המערכות האלה הוא בעצם הופתע מהסיטואציה, לציין שמבחינת האויב

ההתקפה האווירית הראשונה הייתה סוג של הפתעה , מלחמת לבנון השנייה

המטענים וכן , הצלחה של מיקום כל המכשוליםהטוח שחוסר מבחינתו ואני לא ב

אבל , זה דבר שיעמוד לנו בפעם הבאה, הלאה שלא פגשנו במלחמת לבנון השנייה

  .זה קשור ליכולת שלנו באמת להצליח ולהפתיע

  

ההגעה מכיוונים בלתי צפויים , שימוש במכשולים הוא אל מול כיוון צפוישמכוון 

היא כזאת , הוא התמודדות מוצלחת במיוחד עם מכשולים רק שבמציאות הלבנונית

אנחנו נעשה את , מאחור את הכפרים, שאם נרצה לתקוף מהכיוונים הלא צפויים

למשמעות של כוחות רק עם חיפויי טנקים מרחוק ו, התמרון הזה כתמרון רגלי נטו

רגלים ללא רצף קרקעי בשלב ההתקפה יש מבחינתנו חסרונות ברורים בהיבט של 

  . לוגיסטיקה ודברים כאלה, פינוי

16-ס " בלמ-

נקודת
המפתח

הטעיה

נ
יב

ת
 

לוט
מי

בו זמנית במספר מאמצים אל , התקפה מתואמת

.שהוא נקודת המפתח בשטח הבנוי, יעד
שאחד ממאמצי המשנה יהיה , רצוי. אחד הכוחות יוגדר ויאורגן כמאמץ עיקרי

.כ גדודי"כוחות המשנה יהיו על פי רוב בסד. מאמץ הטעיה

התקפה מתכנסתהתקפה מתכנסת



אחד השינויים המשמעותיים שנכנסו לחיל כדרך התמודדות עם האויב הבלתי 

ר נאלץ "סדור הם שורה של מבצעים ששינו את הקרב בשטח הבנוי כאשר החי

, ימה ללא טנקים בצמוד ובראש הדברים אמצעי של חברה גרמניתלבצע את הלח

י טיל נישא ושורה "שבעצם נותן אפקט דומה לפגז של טנק ע "מפצח האגוזים"הוא 

ואם דרך הפתחים אז גם , של אמצעים נוספים לחדירה למבנים שלא דרך הפתחים

של בחלקם הם יכולות , יכולות שבחלקם הם חזרה למקורות, הם בפריצה חמה

חלק מלקחי מלחמת ככוחות מיוחדים שנכנסו עכשיו בהיקף גדול לכוחות הרגלים 

לבנון השנייה שהצלחנו בלוחות זמנים יחסית קצרים להעמיד אותם כיכולות 

  ."עופרת יצוקה"רלוונטיות מוצלחות לרשות הכוחות ב

  

אומרת שאם האויב הוא במבנה , מבחינת כוחות הרגלים, הלחימה בשטח הבנוי

וידוע אז באפן מטפורי השיטה להתמודד איתו היא בשיטה של לחבר את  נתון

  . התקרה לרצפה ולא להתמודד איתו בקרבות פנים אל פנים בשטח הבנוי

  

, הבעיה המרכזית בשטח הבנוי היא שהדבר הזה לא ניתן לביצוע באינספור מבנים

ו של דבר רחובות וכן הלאה ולכן רוב הלחימה בשטח הבנוי מבוצעת בסופ, חדרים

כמובן לא , והתקדמות, של תנועה יחסית מהירה ממבנה למבנה, בצורה של סריקה

  .דרך הרחובות

  

מה שאנחנו פועלים בזמן האחרון לממש זה לבצע בירור מקדים האם נמצא אויב 

היא הפעלת  "עופרת יצוקה"שיטה המרכזית שהופעלה בוה ,במבנים האלה או לא

, כלבים מבצעיים 9אנחנו הפעלנו . חווינוכלבים בהיקף אחר לחלוטין ממה ש

והפעלנו למעלה  , משהו מצחיק בסדר גודל של מערכה כזו במלחמת לבנון השנייה

כאשר כל צוות כזה הוא צוות של שני כלבנים וכל  "עופרת יצוקה"כלבים ב 50- מ

לפחות שני סוגי כלבים כדי לנוע איתם לפנים ולבצע סריקה , פלוגה מקבלת כלבים

אם יש אינדיקציה לאויב בתוכו עוברים לדרך פעולה הראשונה , של המבנהמהירה 

שאמרתי ואם לא אפשר להמשיך במהירות וזה תוך כדי שהפריצה למבנים 



והתנועה מתבצעת דרך המבנים בשיטה של פעירת חורים בהם והתקדמות וכמובן 

  .לא דרך הרחובות המרכזיים

  

גדוד של , תהליך מתקדם של מבצועבהכלי הנוסף שמתחיל לעמוד לרשותנו אנחנו 

, יצריך אותנו להפעיל פחות טנקים "נמר"אנחנו אומרים שה. "נמר"ה עםראשון 

  .ח שהוא כולל"מ כחלק מהאמל"מ 30ם בהמשך נצטייד בתותח אבעיקר 

  

הוא מוגן הרבה יותר בגחון , הוא מוגן יותר בהיקף "נמר"אני רוצה להזכיר שה

שותף בלחימה , תוך היעדלהכוחות ללחימה ישר ובסופו של דבר גם מביא את 

כמובן הוא כלי לחימה על היעד והוא  ,רחובבובאזורים שמאפשרים את התמרון 

יכול לתת הרבה מהפתרונות למבנים גבוהים באמצעות מערכות הנשק שכבר יש 

  . לו כרגע וצפויים להיות לו בעתיד

  

ת שיש לטנק ואפילו בעצם למעט תותח הטנק הוא מביא איתו את כל היתרונו

יכולת , כולל יכולת תצפית היקפית מבלי להיות עם הראש בחוץ. הבצורה טובה מז

להתקרב אליו ולהיות מעין מוצב  תמערכת מצלמות שלא מאפשר, פגיעה מדויקת

מזכיר במידה . אפשר לראות אותו פה בחוץ על מגוון היכולות שלו, נייד וכדומה

כדי להגיד מאיפה  4 "נמר"שהוא יקרא ישר ל קבע "מטכרה, 4רבה את המרכבה 

  .אנחנו מתחילים איתו



  

זה לנוע לכל המקומות שבהם יכולים לנוע הטנקים  "נמר"והמשמעויות מיכולות ה

, בשפה שלנו לשחרר את הטנקים ליעוד שלהם. של המיגוןובהקשר של העבירות 

להכניס , חבמילים אחרות לירות פגזים ורק איפה שרוצים להביא את יכולת התות

  .את הטנקים לפנים

  

כאשר נשאר רק , בטח מהעולם הקינטי, ט"צריך להזכיר שלגבי חלק מעולם הנ

בהקשר הזה , חדירה שלו היא לא בהכרח ההשמדה שלו "נמר"בתוך ה 3צוות של 

חוטף פגיעה  "נמר"זאת אומרת גם כשה. שהוא איננו נושא פגזים של טנקים בתוכו

 הולגבי הקטלנית והיכולות של. טוב לשרידות של הכליא בסיכוי יותר וחודרנית ה

מ שאפשר לראות פה "מ 30ת משופרת ועם נצליח גם את התותח וובהמשך קטלני

יהיה לנו יכולות משופרות כדי להתמודד במרחבים , בחוץ את אחד הדגמים שלו

  .האורבניים המורכבים האלה בהצלחה

  

ו צריכים עדיין לסגור אותם כדי הפערים שאנחנ, ר או במילים אחרות"אתגרי החי

אמצעי , להלחם בהצלחה זה יכולת חבלה משופרת עליה אנחנו עובדים ומתקדמים

מטענים או לפחות כאלה , פריצה גם למבנים וגם בהתמודדות עם צירים ממוכשלים

אנחנו , הםעל סוגי מאוישיםכלי רכב בלתי רובוטיקה ובתוכה גם . שחשודים בהם

שיוכל להעביר לוגיסטיקה באופן בלתי מאויש מבלי לסכן  כלי רכבמדברים על 

להעביר תמונה אחורה ובעתיד גם , כוחות וגם לנוע ראשון בשעת הצורך לרחוב

  .להפעיל מקלע או דברים כאלה

  

את כל המטוסים הזעירים ללא טייס להעברת מידע על מה שמתרחש בהמשך 

עים באופן עצמאי לכוחות המבצ, הרחוב או ברחוב המקביל או מעבר למבנה

שכבר נמצא בקנה ונכנס ואם באמצעות  "רוכב שמים"ואוטונומי אם באמצעות ה

  .דברים נוספים שיכולתם לראות פה בתערוכות



ר יפעלו "ברגע שאני בא ואומר שכוחות החי, סוגית ההתמודדות עם אש המרגמות

ואני בעצם אומר שהם חשופים לאש המרגמות אני ברוב זמן הלחימה באופן רגלי 

 ולא, צריך לתת פתרון שכבר קיים בעולם ולהיכנס עכשיו לניסוי ואיכון עצמאי

כדי לתת להם פתרון , י מערך האיכון של התותחנים"דווקא איכון מרגמות ע

  .ר"ושיתוק מקורות האש הללו באופן כזה שלא יפגע בכוחות החי

  

קו הקטן יש חלבזיהוי האויב בשטח הבנוי זה אתגר ש, מעבר דרך קירות דיברנו

זיהוי , רון שאויב שפתח באש יהיה אפשר לזהות אותופתתחלה של פתרונות והלנו 

ופיע על המסך של התצפיתן גם אם ת,שנקודת היריט באופן כזה "מקורות ירי הנ

יש , תסמן את הכיוון, מערכת שתקלוט את זה, הוא לא ראה את הדבר הזה בעין

כבדות ועושות תקלות אבל כבר , רבלותהן עדיין מסו, לנו מערכות ראשונות כאלה

  . קיימות בשטח

  

 שליטה ובקרהעל יכולות בעיקר לגבי עולם השליטה בשטח מורכב אנחנו מדברים 

הן יתנו לנו יכולת , סיימנו עם ניסוי מערכות כאלה. מתקדמות לכוחות רגליים

נו לנו לבצע פחות אירועי ירי כוחותי ושיאפשר, שליטה הרבה יותר טובה ובעיקר

להערכתנו נוכל , דבר שהוא אופייני ומוכר בלחימה בשטח הבנוי, על כוחותינו

כאלה יהיו עד רמת הכוח  שליטה ובקרהלהוריד אותו באופן משמעותי עם מערכות 

  .הבודד

  

זה דבר שאנחנו , ר הרגליים"עולם נשיאת המשקל והלוגיסטיקה לכוחות החי

ימת נהיה קשה יותר כיוון המצב מבחינתנו במידה מסו, עובדים עליו במרץ

ר ינוע עם מיגון קרמי בלחימה בשטחים מורכבים "שקיבלנו החלטה שלוחם החי

ניידות שלו ואת זה אנחנו צריכים בביכולת התנועה ופגענו ובעצם  ,מהסוג הזה

כלי הרכב לתקן באמצעות הורדת משקלים או להביא לוגיסטיקה זמינה כדוגמת 

שינוע מאחריו ויצטרף אליו במהירות גם , םשדיברתי עליו קוד הבלתי מאויש

    .במקומות שהם מוגבלים מאוד ביכולת התמרון שלהם

 


