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הקדמה
המסמך דן בתחום המודיעין הטכנולוגי על היבטיו השונים .הוא דן ב"הפתעה הטכנולוגית"
מול "ההפתעה המבצעית" וטוען כי הסכנה בהפתעה טכנולוגית גדולה מהסכנה מהפתעה
מבצעית שכן השפעתה של הופעת אמל"ח חדש בשדה הקרב כשאין לצד השני מענה אליו
או כשהמענה אינו מגיע בזמן שיוכל להשפיע ,היא השפעה שיכולה להיות מכרעת.
המחבר מונה סוגים שונים של הפתעה ,כזו הנובעת מאי-ידיעה על עצם הקיום של
הטכנולוגיה החדשה וכזו שנובעת מחוסר הבנה או מחוסר התייחסות למידע שהתקבל
בנושא.
המחבר גם שואל האם ניתן למנוע הפתעה טכנולוגית והאם ניתן להיחלץ ממצב של
הפתעה כזו .לגבי מניעה ,מעקב מודיעיני נרחב אחרי סימנים ,תהליכי רכש ופיתוח ,ידע
על יכולות טכנולוגיות ומחקרים באוניברסיטאות יכולים לסייע במניעת ההפתעה .אולם,
במקרה שכבר הופתענו ואין ביכולתנו לפתח אמצעי נגד ,שינוי בתורת הלחימה יכול
לסייע בהיחלצות .בהמשך ,המחבר כותב על הונאה טכנולוגית שעיקרה שכנוע של האויב
שיש לך יותר ממה שיש באמת או להפך ,פחות ממה שיש באמת.
לבסוף ,כותב המחבר על איסוף וניתוח מודיעין טכנולוגי כולל ניתוח הקשיים .לאורך כל
המסמך מביא הכותב דוגמאות מפורטות מההיסטוריה הקרובה והרחוקה וכאלה שחווינו
על בשרנו במלחמות ישראל.
רני הלרמן
אל"ם (מיל') ,רמ"ח מו"פ
ומפקד היחידה הטכנולוגית של
מערך המודיעין החזותי ,לשעבר
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פתח דבר
קבלתי בשמחה את הצעתו של ד"ר עזריאל לורבר להוציא לאור ,במסגרת המכון לחקר
מודיעין ומדיניות ,גרסה מעובדת של ספרו האחרון "טכנולוגיה צבאית ,אמצעי לחימה
ומודיעין" ,עם דגש על נושא המודיעין הטכנולוגי .אחרי שקראתיו כמה פעמים ,גברה
שמחתי ,משתי סיבות :האחת ,המסמך "מכניס סדר" באופן מגוון ומפורט ,בתחום
שעבור רבים הוא זר או רחוק מעיסוקם ,בדגש על אלו שאינם "טכנולוגים" .השנייה
– המחבר מאיר נושאים מגוונים מזווית מוכרת פחות ,תוך שהוא מתאר ביסודיות את
ההשלכות הרבות שיש למורכבות הנושא הטכנולוגי על התנהלות מערכות בכלל ושל
אנשי מודיעין בפרט ,במישורים מגוונים.
בהקדמתו לספר ,נוטל ד"ר לורבר סיכון ומציע כי סכנת הפתעה במישור הטכנולוגי
"גדולה בהרבה מסכנתה של הפתעה מבצעית" .ד"ר לורבר נתלה כאן באילן גבוה ורב
שרשים והוא אף מציין זאת .ועדה בכירה של סוכנות הביון המרכזית של ארצות הברית
הסיקה מסקנה דומה ,אם כי מנוסחת באופן מעט שונה ,עוד בשנת  .1948זה קרה
בתקופה שמודיעין טכנולוגי ומדעי רק החל להיחשב כבעל פוטנציאל של ממש להשפיע
על מהלכים אסטרטגיים ומדיניים .במלחמה שזה עתה נגמרה ,כמה פיתוחים מדעיים היו
בעלי השפעה קריטית על מהלך המלחמה :לדוגמה ,מערכת השו"ב הבריטית שהתבססה
על מכ"ם והביאה לניצחון בקרב על בריטניה ,פענוח האניגמה ,מכונת הצופן הגרמנית,
ופיתוח פצצת הגרעין .אך למרות הבנת חשיבותו של המדע לפיתוח אמל"ח הופתעו
בעלות הברית בכלל וארצות הברית בפרט ,פעם אחר פעם על ידי פיתוחים טכנולוגיים
מתקדמים .מקורן של הצלחות אלה של הצד השני היה בגישה נועזת לבעיות הפיתוח
של אמל"ח חדשני ובנכונות לקחת סיכונים אם המוצר שיפותח יבטיח להיות יעיל
יותר בשדה הקרב .במקרים לא מעטים ,רק הכמות הכמעט בלתי נדלית של המשאבים
שעמדה לרשות בעלות הברית ,גישה חובבנית של האויב למודיעין וארגון לקוי של
מערכי הייצור וההדרכה ,אפשרו התמודדות עם האמצעים הטכנולוגיים המתקדמים
של הצד שכנגד וקנו זמן להתארגנות שתתאים לסוג החדש של המלחמה – "המלחמה
המדעית".
משנגמרה הלחימה ,צמצמו הבריטים את המסגרות הארגוניות שעסקו במודיעין
ואילו בארצות הברית איימו מאבקי כוח פנימיים לעכב את הפעילות במודיעין מדעי,
בעיקר מול האויב החדש – ברית המועצות .מה שדרבן את האמריקנים לעשות סדר
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בביתם היה הגילוי המקרי של חלקיקים רדיו-אקטיביים באוויר ,שהצביעו באופן חד-
משמעי על פיצוץ גרעיני על ידי הסובייטים ,שכולם היו בטוחים שיקרה ,אך רק בעוד
שנה וחצי.
ד"ר לורבר לוקח אותנו לסיור מאלף ומקיף בשדה הטכנולוגיה ,אך ייחודו של
הסיור ב"משקפי המודיעין" ,אותם מרכיב המחבר על עינינו ופורש בפנינו "הפתעות",
"כשלים" ו"-טעויות" ואף בתחום ההונאה נעסוק ...אחד הפרקים החשובים בספר,
לשיפוטי ,הינו זה הדן ב"תרומת" היוהרה והזלזול ביריב להיווצרות כשלי מודיעין ...כן,
גם בתחום הטכנולוגי.
אין לי ספק ,שתרומת המסמך שבידכם להבנת זוויות נוספות במורכבות של מעשה
המודיעין תהיה משמעותית ,בעיקר משום ,כפי שד"ר לורבר מציין ,שכמות החומר
הקיים והעוסק בהיבטים השונים של המודיעין המדעי והטכנולוגי ,הן בעברית והן
בלע"ז ,היא מזערית.
תא"ל (מיל') רון כתרי
ראש המכון לחקר מודיעין ומדיניות
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הקדמת המחבר

סוגיית המודיעין הטכנולוגי
קיים היקף גדול של חומר כתוב העוסק במודיעין צבאי .החומר הגלוי לציבור החומר
הגלוי לציבור הוא בצורת ספרים וכתבי עת וממלא מדפים רבים בספריות ,בעיקר
אלה המיוחדות לדבר 1.אלה עוסקים בכל ההיבטים של עבודת המודיעין :חשיבותו,
ההיסטוריה שלו ,דרכי איסופו והאמצעים לכך ,ולעתים תכופות גם בכישלונותיו.
חלק ניכר מחומר זה עוסק במידע עכשווי ובעובדות הניתנות למדידה כגון סדרי
כוחות :הכימות של יכולת צבאית בצורת מספרים של אוגדות ,טנקים ,מטוסים וכלי
שיט 2.ענף לא פחות חשוב של פרסומים ,המכילים לעתים קרובות גם דיון בתורת
המודיעין ,עוסק במשמעויות מופשטות יותר של הכוח הצבאי והקשר בינו ובין הדרג
הפוליטי ,שיקולים מדיניים ואסטרטגיים ושיקולים כלכליים והשפעתם על הביטחון;
יכולות הנובעות מניסיון לחימה קודם או מאימונים; כוונות פוליטיות הנגזרות או
יכולות להיגזר מיכולות כאלה ותכניות פעולה ממשיות או צפויות של היריב .חלק מן
החומר מהווה את הבסיס של "הדיון הציבורי" בכל מדינה שיש בה חופש דיבור .חוסר
במידע מודיעיני עלול להביא להפתעה בשדה הקרב ועל הקשר בין חסרונו של מודיעין
לאירועי הפתעה מבצעית או אסטרטגית נשפכו כבר נחלי דיו.
לבד מן החומר הגלוי שפורט לעיל ,קיימים מאגרי חומר מסווג העוסק אף הוא בכל
אלה ,אך תוך הסתמכות על מידע שאיננו גלוי לציבור ,והוא הבסיס להחלטות מדיניות
וצבאיות של הקברניטים .לכל החומר הגלוי והמסווג שתואר לעיל אני קורא "מודיעין
מבצעי" ,אף כי כאמור הוא כולל גם נושאים שאינם קשורים למבצעים צבאיים.
מה שמפתיע בכל הררי הנייר האלה הוא המצאי הדל מאוד של חומר העוסק בנושאי
מודיעין טכנולוגי 3.אין הכוונה לעיסוק באמצעים טכנולוגיים מתקדמים לאיסוף מידע
כגון לוויינים ואמצעי האזנה למיניהם" .מודיעין טכנולוגי" מוגדר כאן כגילוי ,הבנה
וניתוח של השפעתן הפוטנציאלית של מערכות נשק (או טכנולוגיות בסיסיות היכולות
לשמש בפיתוח כלי נשק) הנמצאות בידי האויב או שידוע כי הוא שואף או אף עומד
4
לפתחן בעצמו או לרכשן מידי ספק כזה או אחר.
חוסר במודיעין טכנולוגי ,כפי שהוגדר לעיל ,עלול להביא להפתעה טכנולוגית ,וכאן

שוב ,בהשוואה למספר הפרסומים העוסקים בהפתעה מבצעית ,המצאי הוא דל להפליא,
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ונידון בחלק מן הפרסומים המפורטים בהערה  3לעיל.
יתרה מזאת ,גם ספרים ופרסומים שניתן להגדירם כספרי הדרכה בתורת המודיעין
או חיבורים העוסקים בהיסטוריה של המודיעין ,מתעלמים כליל ממודיעין טכנולוגי.
אתחיל במקור מאוד פופולרי (אף כי פחות ממהימן ברמה האקדמית)  -הוויקיפדיה.
אזכור הביטוי  MILITARY INTELLIGENCEמעלה מאמר נרחב למדי שאמנם עוסק במודיעין
צבאי אך כלל אינו מזכיר מודיעין טכנולוגי .לעומת זאת ,הביטוי TECHNOLOGICAL
 INTELLIGENCEעוסק בחברות מסחריות ובצורך שלהן לחזות התפתחויות טכנולוגיות
כתנאי לשרידותן.
שני ספרים העוסקים במודיעין הם  SILENT WARFAREו 5.INTELLIGENCE IN WAR-שני
ספרים מצוינים בפני עצמם על תורת המודיעין הצבאי ,אך ללא כל התייחסות למודיעין
טכנולוגי .חריג חשוב הוא ספרו של יהושפט הרכבי ,שהופיע לאחרונה ,המתייחס לנושא
ואף מציין את ההבדל בין מודיעין טכנולוגי למודיעין מדעי ,הבדל שיידון בהמשך
החיבור הנוכחי.
אבל ,בעיית המודיעין הטכנולוגי מורכבת יותר .עצם השגת מודיעין כזה יכולה
להיות תרגיל אינטלקטואלי מעניין שעשוי אפילו לחשוף כיווני פיתוח או טכנולוגיות
העשויות לעניין את אנשי הפיתוח בצד שלנו .אבל כמו שתפקידו של המודיעין המבצעי
הוא למנוע הפתעה מבצעית בשדה הקרב ,מטרתו של המודיעין הטכנולוגי היא למנוע
הפתעה טכנולוגית.
יתרה מזאת :אסתכן כאן ואומר כי בשדה הקרב ,סכנתה של הפתעה טכנולוגית
גדולה בהרבה מסכנתה של הפתעה מבצעית .להפתעה מבצעית יש שתי סיבות עיקריות:
הראשונה היא כישלונו של המודיעין בתפקידו העיקרי (והסיבות לכך אינן חשובות
כרגע) והשנייה נובעת מניהול כושל של המידע (שהמודיעין העביר) על ידי המפקדים.
שתי אלה "נעלמות" ברגע שההפתעה אירעה ונשאר רק להתמודד עם תוצאותיה,
שלפעמים ניתנות לתיקון .לעומת זאת ,הפתעה טכנולוגית היא בדרך כלל התוצאה
של עליונות ממשית של האויב באמצעי הלחימה שלו ונדיר הדבר שניתן להתגבר על
עליונות כזו בתוך שעות או ימים.
אבל ההשפעה ההולכת וגדלה של טכנולוגיה על הלחימה גורמת לבעיה נוספת.
במודיעין הטכנולוגי אין די בגילוי החידוש עצמו (אפילו שנים לפני פרוץ המלחמה),
אלא יש צורך בהבנת השפעתו הפוטנציאלית של החידוש על שדה הקרב ופה הבעיה
מסתבכת לאין ערוך בהשוואה לגילויי המודיעין המבצעי .אם המודיעין המבצעי מגלה
פתאום אוגדה או שתיים לא צפויות של האויב בשדה הקרב ,או שהוא מגלה כי האויב
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עומד לתקוף במקום או בזמן בלתי צפויים ,המשמעות של גילוי כזה ברורה לכול.
אפשרי אפילו כי בשלב כלשהו בקריירה של כל הנוגעים בדבר ,תרחיש כזה תורגל או
אפילו נבחן בקרב ,והם ידעו ,תאורטית לפחות ,איך להתמודד אתו .אבל הגילוי של
אמצעי או טכנולוגיה חדשניים ,הגורם ל"בעיות" בשדה הקרב ,מחייב להבין תחילה את
האמצעי ודרך פעולתו ,את הטכנולוגיה העומדת מאחוריו ,את אורח המחשבה של האויב
בהפעילו חידוש זה ,ואפילו את שיקולי התכנון ההנדסי שלו ,שלא בהכרח דומים לשלנו,
מפני שהם יהיו מושפעים מתרבותו ומהאתוסים שלו.
אבל הבנת הטכנולוגיה והבנת עקרונותיו של האמל"ח החדש הן רק מחצית הבעיה.
חלקה השני טמון בשאלה ,איך תשפיע הופעת האמל"ח החדשני ,שעלול לגרום
למהפך במוסכמות רבות ,על שדה הקרב .ניתוח כזה מחייב לעתים חשיבה "רחוק
מחוץ לקופסה" .זה בפני עצמו הוא מהפכני ,ואף אם יימצא מי שבאמת מסוגל להרחיק
למחוזות כאלה ,הרי לעתים יקשה עליו לשכנע את כל הנוגעים בדבר לבחון ברצינות
את השפעות החידוש ,לפעמים עד שיהיה מאוחר מדי.
הבנת הבעיות הכרוכות במודיעין טכנולוגי ובעיקר בהשלכות של החדשנות
הטכנולוגית על שדה הקרב ,מחייבת דיון פתוח ורב-משתתפים ,בדיוק כמו בדיון
במודיעין מבצעי ואסטרטגי ,אך דיון כזה הוא נדיר 6.אחת הסיבות לכך ,ואולי אף הסיבה
העיקרית ,היא שבניגוד לדיון במודיעין מבצעי ואסטרטגי ,דיון רציני במודיעין טכנולוגי
מחייב ,בנוסף להכשרה המודיעינית הכללית ,גם הבנה מעמיקה בטכנולוגיה ובחידושים
המדעיים האחרונים ובהשפעות הפוטנציאליות של אלה על שדה הקרב המתפתח .זהו
קרח דק שמחייב לעתים גלישה לתחומים שקל לזלזל בהם ,להגדירם כמדע בדיוני
ולהתייחס אליהם ככאלה .מחוסר מקום לא ניתן להציג כאן אינספור פיתוחים ,בעבר
ובהווה ,שנחשבו בתחילה לפנטזיות של משוגעים לדבר אך הופיעו כמערכות נשק
שהיום לא ברור איך הסתדרנו בלעדיהן ,אך פטור בלא כלום אי-אפשר :אזכיר בקצרה
טלפונים סלולריים (על שלל ביצועיהם הנוכחיים ,כולל הצבאיים) ,לוויינים מלאכותיים
והשימוש בהם להנחיית חימוש טקטי באמצעות  ,GPSמערכות אוטונומיות לסוגיהן (החל
ממל"טים שונים ,כולל אלה המשמשים לשיגור חימוש וכלה בכלי רכב ימיים ויבשתיים),
מערכות משובצות מחשב (ולוחמת סייבר על כל אפשרויותיה ,שזה לבדו יצדיק ספרייה
שלמה) ומערכות נשק אנרגיה בתחומי הלייזר וה .RF-אי-אפשר לדון בהשפעתם של
אלה על שדה הקרב ,ובהמלצות לקברניטים ,מבלי ממש להבין בחומר הנידון.
ספרי "טכנולוגיה צבאית – אמצעי לחימה
החיבור הנוכחי מבוסס במידה רבה על ִ
ומודיעין"( ,הוצאת אפי מלצר )2012 ,אך הדגש כאן הוא על בעיות המודיעין הטכנולוגי.
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חלקו הראשון של החיבור עוסק בהיבטים שונים של הופעת טכנולוגיה חדשנית,
השפעתה על שדה הקרב והסכנות באי-הבנתם של גורמים אלה .החלק השני מביא כמה
דוגמאות היסטוריות ,המציגות ומסבירות את התוצאות של כישלונות בתחום המודיעין
הטכנולוגי ומבהירות (כך אני מקווה) את הבעיות בתחום הזה.
ברצוני להודות לתא"ל (מיל') רון כתרי ,ראש המכון לחקר מודיעין ומדיניות במל"ם,
על שהסב את תשומת לבי לדבריו של אל"ם (מיל') שלמה קשי בנושא אח"י "חנית",
במלחמת לבנון השנייה.
כמו כן ברצוני להודות לעורך ,מר אפי מלצר ,על תרומתו ועזרתו בעיצוב הספר.
עזריאל לורבר

אח״י ״חנית״.
הבנת הטכנולוגיה והבנת עקרונותיו של
האמל"ח החדש הם רק מחצית הבעיה.
חלקה השני טמון בשאלה ,איך תשפיע
הופעת האמל"ח החדשני ,שעלול לגרום
למהפך במוסכמות רבות ,על שדה הקרב
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"איכות היא חשובה ,אך כדאי שיהיה
הרבה ממנה".
מקור לא ידוע

"אלפיים שנות ניסיון אומרות לנו כי
הדבר היחיד הקשה יותר מהכנסת
רעיון חדש לראשו של קצין בכיר ,הוא
הוצאתו של רעיון ישן".
לידל הארט

פרק א:
הטכנולוגיה בשדה הקרב
כיום רק מעטים מפקפקים בחשיבותה של הטכנולוגיה כמרכיב איכותי מרכזי של הכוח
הלוחם .היא חשובה ,והיא בהחלט יכולה לעשות את ההבדל בין ניצחון למפלה .אבל זה
נכון לא רק לגבי הטכנולוגיה שבידי או זו שאני מתכונן לפתח או לרכוש .באותה מידה
נכון הדבר גם לגבי טכנולוגיה או אמצעים שהיריב ,הנוכחי או הפוטנציאלי ,עלול לפתח
או לרכוש .ובעניין זה ניתן להיתלות באילן גדול :כבר בשנת  1948קבעה ועדה בכירה
בסוכנות הביון המרכזית ( )CIAכי "הכישלון להעריך כהלכה את מידת ההתפתחויות
המדעיות בארצות האויב עלול להביא לתוצאות יותר מידיות ויותר קטסטרופליות מאשר
7

כישלון בכל תחום אחר של מודיעין".
הקביעה הזו מניחה כי עצם העיסוק של האויב בפיתוח מדעי ,הוא שידוע ,והכישלון
עלול לנבוע מאי-הערכת חשיבותו .אבל את הטיעון הזה צריך לקחת הלאה ,לשלוש
שאלות קריטיות:
 .אלאילו טכנולוגיות ושימושים עשויות ההתפתחויות המדעיות האלה להוביל?
 .באם וכאשר התפתחויות כאלה יניבו אמצעי לחימה מתקדמים חדשים ,מה תהיה
השפעתם על שדה הקרב?
 .גמה יקרה אם לא נשיג מידע ,בזמן ,על האמל"ח החדשני? (ובהקשר זה ניתן כמובן
לשאול מה פירוש בזמן).
הזנחת העיסוק בכל אחת משלוש השאלות לעיל עלולה להביא למצב שבו האויב
יצליח לשים את ידו על אמצעים חדשים ,ששמעם לא הגיע אלינו ,ושלא תהיה לנו תשובה
של ממש להם .זהו הפער הטכנולוגי! בעת פקודה ,פער כזה עלול לגרום להפתעה וכפי
שכל מפקד מתחיל יודע ,הפתעה היא דבר רע מאוד ועלולה לקלקל לך את כל היום...
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טכנולוגיה צבאית היא רב-תחומית ומורכבת מאוד ,ולאורך השנים ,משמעויותיה
המלאות מובנות יותר ויותר רק ליודעי ח"ן .הסיבות לכך הן פשוטות :יכולת מקצועית
של ממש בכל אחד מהתחומים המגוונים של טכנולוגיה צבאית מחייבת שנים ארוכות
של לימודים פורמליים וניסיון מקצועי ארוך .הדבר כמובן נכון גם בקצה השני של
התחום :התקדמות בסולם הפיקוד הצבאי ,לרמה בכירה ,היא עיסוק תובעני שבדרך
כלל אינו מותיר זמן להשכלה נרחבת בתחומים אחרים .כתוצאה מכך ,מקצוענות בו
זמנית בשני התחומים ,לחימה בשדה הקרב והבנתה של טכנולוגיה מתקדמת ,והיכולת
למזג בין השניים ,היא נדירה למדי .בתחום הפיתוח ,לפחות ,המצב בישראל טוב
בהשוואה למדינות אחרות וזאת בזכות שירות המילואים ,גם בעתות שלום ,החושף
את הטכנולוגים (אף כי מסיבות תרבותיות וחברתיות  -במידה קטנה והולכת) לבעיות
המעשיות של שדה הקרב .מצב זה מביא לעתים לפתרונות יצירתיים במיוחד המותאמים
לשדות הקרב בהם מתמודדת ישראל.
הבעיה איננה רק בהבנת הטכנולוגיה בפני עצמה ,אלא (כמצוין בסעיף ב לעיל)
בהבנת השפעתה הפוטנציאלית על שדה הקרב ,וכאן דרושה הבנה מקבילה של שדה
הקרב המתפתח ,אמצעי הלחימה המתקדמים והקשר בין אלה לזירה המדינית.
הלוויין אופק .9
בתחום הפיתוח ,לפחות ,המצב בישראל טוב בהשוואה
למדינות אחרות וזאת בזכות שירות המילואים,
גם בעתות שלום ,החושף את הטכנולוגים לבעיות
המעשיות של שדה הקרב
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אבל גם אם נשיג מידע עדכני על ההתפתחויות המדעיות והטכנולוגיות אצל האויב
(מפני שהמודיעין עשה מלאכתו נאמנה וגילה את היווצרותו או קיומו של פער טכנולוגי
כמתואר לעיל) עדיין לא נגיע לחוף מבטחים.
מערכת אחרת של בעיות נוצרת כאשר השלטון האזרחי ,אשר במדינות דמוקרטיות
הוא-הוא הממונה על הכוחות המזוינים ,אינו מבין בלחימה ובטכנולוגיה .אפילו בישראל,
היכן שהפוליטיקה הופכת לעתים קרובות לעיסוק ההמשכי של קצינים בכירים ,בולט
לעתים הנתק האינטלקטואלי והמעשי בין שלושת הגורמים הקובעים מדיניות פיתוח
והצטיידות צבאית :אלו הם "מקבלי ההחלטות" בזרועות השונות של השלטון האזרחי,
הצבא (שיצטרך בסופו של דבר לבצע את הוראות הדרג המדיני) ומוסדות המחקר
והפיתוח הביטחוני ,האמורים לספק את הפתרונות שיאפשרו לצבא לנסות ולבצע את
הוראות הדרג המדיני.
לנתק הזה יש שתי תוצאות ,כאשר הראשונה מובילה לשנייה:
התוצאה הראשונה היא הקושי בהבהרת ממצאי המודיעין הטכנולוגי לקברניטים,
ולעתים קרובות גם לדרגים הבכירים של הצבא.
התוצאה השנייה היא הכשל הטכנולוגי ,שיידון בהמשך .הכשל הזה נובע מן העובדה
(שהוזכרה לעיל) ש"מקבלי ההחלטות" בשלטון האזרחי ,ולעתים קרובות גם בכוחות
המזוינים ,אינם מבינים את העובדות הבסיסיות הנוגעות להתפתחויות הטכנולוגיות,
וכתוצאה מכך את המשמעויות של התפתחויות אלה על שדה הקרב 8.אחת התוצאות
לכך היא אי-הפניית המשאבים הדרושים ,או לפעמים אפילו רק את תשומת הלב,
כדי להתמודד עם בעיות ,ועדיף לפני שהן הפכו ל"בעיות" .חשוב להדגיש כי לעתים
מזומנות אין מדובר ברובה משוכלל יותר או באמצעי ראיית לילה טובים יותר (אף כי
גם מקומם של אלו לא נפקד) אלא בנושאים בעלי משמעויות אסטרטגיות .אי-הבנה כזו
היא מתכון לאסון .האסון אינו חייב להיות גדול או מידי ,אך כבר גילינו בדרך הקשה כי
בעולם המודרני כישלון לא גדול בשדה הקרב עלול להיות בעל משמעויות תקשורתיות
ומדיניות החורגות לחלוטין מן ההיבט הצבאי .אף כי כישלונות כאלה מוצגים לרוב
כתוצאה של מחסור בתקציבים ,הבעיה עמוקה בהרבה ,וסוגיית הקצאת התקציבים
במקרה הזה היא רק קצה הקרחון וההסבר (או נכון יותר ,התירוץ) הנפוץ ביותר לחוסר
המעש שנבע מרפיון אינטלקטואלי או מהפחד לבצע שינויים בתחומים מסורתיים –
לגעת ב"פרות קדושות".

16
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טיל שביט בעת שיגור הלוויין אופק .7
גם אם נשיג מידע עדכני על ההתפתחויות המדעיות
והטכנולוגיות אצל האויב עדיין לא נגיע לחוף מבטחים
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"במלחמה אין פרס ניחומים למקום השני".
גנרל עומר ברדלי

פרק ב:
פער טכנולוגי וכשל טכנולוגי
על הפער הטכנולוגי
עליונות טכנולוגית בשדה הקרב נוצרת כשבידי צד אחד יש מכלול של אמצעים דומים,
אך יעילים יותר ,מאשר בידי הצד האחר .אף כי לא כל אחד מאמצעים אלה יספיק כדי
להביא לניצחון מוחץ ,הרי סך כל היכולות הטובות יותר יתבטא בסופו של דבר בשחיקת
כוחו של הצד האחר.
גורם אחר לעליונות כזו עשוי להיות "פער טכנולוגי" .פער כזה עשוי להיווצר
כתוצאה מהטמעת גישה חדשנית לשימוש באמצעים קיימים ומוכרים ,או כתוצאה
מהופעתם של אמצעי לחימה חדשניים ,המבוססים על טכנולוגיות מתקדמות ,שהצד
האחר לעתים אפילו אינו מכיר .פער טכנולוגי כזה היה קיים בעבר במפגשים הראשונים
שבין האירופים לתושבים המקומיים ביבשות האחרות .הנשק החם לסוגיו ,והלחימה
האירופית המאורגנת ,כמעט תמיד הביסו את הכוחות המקומיים שהיו מצוידים בכלי
נשק פרימיטיביים .כיום עשוי פער כזה להיווצר כתוצאה מעליונות מדעית וטכנולוגית
כללית של מדינה זו או אחרת ,מפעילות שיטתית בתחום טכנולוגי מסוים או מהברקה
ייחודית של מדען בודד .אחלק את הפער הטכנולוגי לשני סוגים:
 .אפער טכנולוגי גלוי – נוצר כתוצאה מפעילותו של צד אחד ,שהייתה ידועה לצד
האחר ,אך מסיבות שונות הוא לא עשה די (או לא יכול היה לעשות) כדי לסגור את
הפער.
 .בפער טכנולוגי סמוי – נוצר כתוצאה מפעילותו של צד אחד ,שהצד האחר לא חשף
או לא הבין וכתוצאה מכך הופתע ביום פקודה.
אם הפער הטכנולוגי גלוי ,אין צורך לחפש ולחשוף סודות ,מפני שבעצם אין סודות.
על אף זאת ,גם במקרה זה יש למודיעין תפקיד חשוב אף כי הפוך :עליו לקבוע ,האם
מה שנראה על פני השטח הוא אכן האמת ,רק האמת וכל האמת או אולי יש כאן הסחת
הדעת ממשהו יותר עמוק ,אולי אפילו הונאה כזו או אחרת .שנית ,המודיעין צריך
לגלות ולאמת את הפרטים הטכניים באמצעי שיוצר את הפער.
18
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בצורה מעט כוללנית ניתן לומר ,כי קיומם המתמשך של פערים מן הסוג הגלוי
מונח בדרך כלל לפתחם של מקבלי ההחלטות :בדרג האזרחי ,שבמדינות מתוקנות הוא
המפקח על הצבא ,או בפיקוד הצבאי הבכיר ,שלא השכיל להבין את המשמעויות של
חידושים בטכנולוגיה צבאית (או שמסיבות שונות לא הביא זאת לידיעתו של הממשל
האזרחי ,שאמור היה לטפל בעניין) .בסופו של יום ,הדבר מוביל לכשל טכנולוגי.
הסיבה העיקרית ,אף כי לא היחידה ,להיווצרותם של כשלים טכנולוגיים היא בּורות.
מקבלי ההחלטות אינם מבינים את הסביבה הטכנולוגית ,הצבאית והמדינית .כתוצאה
מכך מושפעות החלטותיהם במקרים רבים מדפוסי חשיבה שנרכשו בעבר ואינם
רלוונטיים יותר למצב החדש .אי-הבנת המשמעות הצבאית של פער טכנולוגי כזה יכולה
להיות התוצאה של חוסר ניסיון צבאי או מדיני; אי-הבנה בתחום מדעי או טכנולוגי
מסוים ,או אי-הבנת שדה הקרב ומורכבותו הטכנולוגית ,המבצעית והפסיכולוגית.
אפשרות אחרת היא כי הדרג הפוליטי ביכר במודע לא לנקוט בפעילות נמרצת הנדרשת
לתיקון המצב ,כדי לא למשוך תשומת לב לשגיאות העבר .ייתכן גם שהתגובה של צד
אחד להתפתחות טכנולוגית מפתיעה בצד האחר ,תהיה אטית בגלל מחסור בכוח אדם
מיומן או במשאבים אחרים.
אמנם הכשל הטכנולוגי נובע מתהליכים שגויים בקבלת ההחלטות ,אך תוצאתו
תהיה "הפתעה" בשדה הקרב .זו אינה הפתעה של ממש (שהרי המידע העובדתי היה
גלוי וזמין למקבלי ההחלטות) ,אך ה"מופתע" קולט פתאום כי הוא נאלץ להתמודד
עם מצב "חדש" .אגדיר זאת כ"הפתעה טכנולוגית עצמית" ,וזאת בניגוד ל"הפתעה
טכנולוגית מוחלטת" ,הנובעת מן ההפעלה או הגילוי הפתאומי של אמצעים ,שעד לאותו
הרגע הוסתרו בהצלחה.
אפרט את הסיבות המביאות לכשל טכנולוגי:
א .אי-הבנת המשמעויות של הטכנולוגיה החדשנית.
ב .חוסר הבנה של שדה הקרב ושל השפעת החידושים בטכנולוגיה על הסביבה
המבצעית.
ג .זלזול באויב וביכולותיו( .אראה בהמשך כי לתופעה זו יש השלכות גם על הבנת
ממצאי המודיעין שהצליח בחשיפת סודות של הצד האחר).
ד .שמרנות ,קוצר ראות וחוסר רצון או יכולת להסתגלות.
9
ה .מנהיגות לקויה ,ניהול כושל ותסמונת ה.NIH (Not Invented Here)-
ו .חוסר ההבנה כי בעת המודרנית שדה הקרב ,המשאבים הפנויים ללחימה והעורף הם
מערכת ( )Systemמשולבת ומורכבת.
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ז .התערבות הדרג הפוליטי משיקולים לא ענייניים.
משום שכאמור ,הפער הגלוי נובע מפעילותם (או חוסר פעילותם) של מקבלי
10
ההחלטות ,לא אעסוק בו בחיבור הנוכחי.
הסוג השני של הפער הטכנולוגי הוא הפער הסמוי .האויב עוסק בפעילות מדעית/
טכנולוגית שעשויה להביא לפיתוחם של אמצעי לחימה חדשניים ומנסה לשמור זאת
בסוד .תפקידם העיקרי של העוסקים במודיעין הטכנולוגי (והמדעי) הוא לגלות פערים
באּבם .אם המודיעין עשה את מלאכתו נאמנה ,לעתים
כאלה ,ועדיף שיהיה זה בעודם ִ
הוא יזהה פעילות כזו אצל היריב ,ולפעמים אפילו מבלי שהאויב יעריך כי התגלו
סודותיו .עם זאת ,לעתים נכשל המודיעין במשימה זו ,מסיבות שלא תמיד תלויות בו.
אחת הסיבות לכך היא ,שבמקרה הזה ,בהגדרה ,על המודיעין לחפש ולגלות דבר שהוא
בעצם אינו יודע כלל על קיומו.
11
אבהיר את הדברים בצורה גרפית.

מפער טכנולוגי לנחיתות בשדה הקרב
פער טכנולוגי סמוי
(לצד אחד יש נשק סודי)

פער טכנולוגי גלוי (קיים מידע על
טכנולוגיה או אמצעים חדשניים)
בידי האויב

הסוד נשאר
סוד

היו רמזים אך
המצב ידוע אך
המודיעין נכשל
בפענוחם ,הבנתם או אינו ניתן לתיקון
מידי
בדיווח ממצאיו

אין התייחסות
למאמצי האויב

זמינים לכוחותינו

הטכנולוגיה או
האמצעי אינם
מנוצלים

כשל מודיעיני
הפתעה טכנולוגית "מוחלטת"

כשל טכנולוגי ,שמוביל להפתעה
טכנולוגית "עצמית"

נחיתות בשדה הקרב או בעימות מדיני
20
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פער טכנולוגי סמוי והפוטנציאל להפתעה הטכנולוגית
כאמור ,הסוג השני של הפער הוא הפער הטכנולוגי הסמוי :מסיבות שונות המודיעין
לא הצליח לגלות כי לצד הנגדי יש יכולת טכנולוגית חדשנית וחשובה – "נשק סודי".
זהו המצב האידאלי מבחינת בעל האמצעי החדשני  -כאשר היריב כלל אינו ער לקיום
הפער .התוצאה הסופית של מצב כזה תהיה "הפתעה טכנולוגית מוחלטת" :הצד המופתע
יגלה כי הוא עומד בפני אמצעי לחימה שאין לו היכולת ,האיכותית או הכמותית,
להתמודד עמו; במילים אחרות ,לאויב יש עליונות טכנולוגית שבמוקדם או במאוחר
בתווך שונה ,אוויר או ים
עלולה להביא לניצחון מקומי בזירת לחימה מסוימת (או ָ
למשל) אך גם ניצחון "מקומי" עלול להביא לתוצאות אסטרטגיות .בכל מקרה ,תוצאתה
של הפתעה כזו בזמן לחימה תהיה תמיד גידול באבדות .חשיבותה של נקודה זו טמונה
בעובדה כי "התנאים להכרעה במלחמה נִ בנים זמן רב לפני שפורצת האש ממש ,באמצעות
12
פיתוחם של אמצעי הלחימה ובניין הכוח".
אפשרות אחרת היא שלפני פרוץ עימות מזוין יחשוף הצד בעל היתרון הטכנולוגי את
יכולתו זו ,שהייתה כאמור נסתרת עד כה ,וישתמש באיום כזה כמנוף להשגת ויתורים
מדיניים .במקרה כזה הצד החלש בעימות ימצא את עצמו בדילמה קשה :מחד גיסא ,אם
הפיגור שלו קריטי עד כדי מפלה ודאית בשדה הקרב ,ייתכן שיהיה מוכן להיכנע לתנאיו
של היריב; מאידך גיסא ,אם משמעותה של כניעה כזו חמורה דייה מבחינתו (ולא אכנס
13
כאן לדיון מה פירוש "חמורה") ,ייתכן שיבחר להילחם בכל זאת.
בניגוד לפיתוח או להצטיידות בפלטפורמות הגדולות ,שקשה להסתירן (אם כי
לעתים אפשר להסתיר מאפיינים מסוימים שלהן) 14,הרבה יותר קל להסתיר פיתוח
או הצטיידות באמצעים אחרים ,כגון טילים מונחים ומערכות אלקטרוניות לסוגיהן,
כולל אמצעי ראיית לילה ,מכ"מים משוכללים ,מחשבים ואמצעי תקשורת ,ציוד מתקדם
לשליטה ובקרה ,אמצעי תצפית מתקדמים ובעת הנוכחית גם יכולות מתקדמות בלחימת
מחשבים ,מה שקרוי לחימת סייבר.
פיתוח או רכש של אמצעים כאלה ,והטמעתם במערך הכוחות – בעוד לצד האחר אין
כל מושג על התפתחויות אלה – גורמים לפתיחת פער טכנולוגי סמוי .תפקידו הקלסי
של המודיעין הטכנולוגי הוא לגלות פערים טכנולוגיים כאלה או (עדיף) לחשוף אותם
לפני שהגיעו לבשלות מבצעית .אם המודיעין הצליח במשימתו זו ,עשוי להיוותר די זמן
לנקיטת פעולות מנע לתיקון המצב.
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"העברה הבלתי נסלחת היחידה של
ֵ
מפקד צבאי היא להיות מופתע!"
גנרל מתיו רידג'ווי

"לעולם אל תשכח שהנשק שלך יּוצר
על ידי מי שהגיש את ההצעה הזולה
ביותר".
מקור לא ידוע

פרק ג:
הפתעה טכנולוגית ונחיתות טכנולוגית
על מהות ההפתעה בשדה הקרב
הקדמה
לא אחדש דבר אם אומר כי הפתעה בשדה המערכה היא תופעה מאוד לא רצויה .היא
תופסת את המופתע לא מוכן ,כשעליו להגיב בחיפזון ,לפעמים ללא אמצעים מתאימים
ותמיד תחת לחץ פסיכולוגי עצום .חשיבותה של הפתעה מוצלחת היא כה גדולה עד
כי היא הוכללה בעקרונות המלחמה ,אלו שנוסחו לפני כ 2,500-שנה על ידי סון טסו
("חוכמת המלחמה") ואלו שנכתבו על ידי קלאוזביץ בתחילת המאה ה .19-לבד מן
הכתיבה התאורטית ,אין מושג ההפתעה זר להיסטוריה ועוד התנ"ך מפרט כמה דוגמאות
להפתעות בהן הצליח צד אחד להערים על אויבו על ידי נקיטת תחבולות ,הופעה
במקום לא צפוי או בזמן לא צפוי .דוגמאות כאלה הן כיבוש העי על ידי יהושע ומתקפת
הלילה של גדעון.
ההיסטוריה הצבאית משופעת בהפתעות כאלה שאכנה אותן "הפתעות מבצעיות",
אך עם הזמן הבשיל גם שינוי שנבע מן ההתפתחות המדעית והטכנולוגית והגיע לידי
ביטוי של ממש רק במאה ה .19-הופעתם המואצת של כלי נשק חדשים בעת הזו הביאה
לאפשרות של "הפתעה טכנולוגית" .הפתעה טכנולוגית היא הופעתו של נשק או אמצעי
חדש ,בדרך כלל בלתי צפוי ,בשדה הקרב או כאמצעי לחץ פוליטי.
פערים טכנולוגיים בין יריבים היו קיימים מקדמת דנא ,אך בדרך כלל קיומו של
פער כזה היה ידוע .הפתעות טכנולוגיות ממש היו מועטות ואירעו רק כאשר שבט חדש
הגיע לזירה עם מסורת ואמצעי לחימה שונים שלזמן מה נתנו להם עדיפות משמעותית.
פשר לפרשים להילחם מעל גב הסוס
שא ֵ
כך היה עם הופעת הארכוף במאה השישיתִ ,
פשר ייצור כלי נשק יעילים בהרבה יותר מאלו העשויים
שא ֵ
וכך היה עם הופעת הברזלִ ,
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מברונזה .אך חידושים כאלה הפכו במהירות לנחלת הכלל אלא אם היו מבוססים על
חומרי גלם או משאבים אחרים שמסיבות שונות היה קשה להעתיקם .פיתוח אמצעים
חדשניים היה בדרך כלל אטי ,והתבטא בדרך כלל בשינויים אינקרמנטליים באמצעי
הלחימה ולא בקפיצות מדרגה ,כך שהפתעה טכנולוגית שעשויה הייתה להפוך את
הקערה על פיה הייתה אירוע יחסית נדיר .לו גם עלה הקונספט של הפתעה טכנולוגית
בדעתו של מישהו ,הסיכוי להשגתה היה קטן.
תרמה לכך גם השמרנות של הממסדים הצבאיים ,שהפכה לשם דבר .למען האמת,
קציני צבא לא היו נגד שיפורים טכנולוגיים .אם הציעו להם חרב טובה יותר או אפילו
אוכף משוכלל יותר ,הם בדרך כלל הקשיבו .הם אולי התווכחו על המחיר ,אך היו
מוכנים להשתכנע .הבעיה התחילה כאשר החידוש המוצע חייב שינוי בתורת הלחימה
15

או את החלפתם של אמצעים ישנים וטובים ובעלי משמעות נוסטלגית.
אבחן עתה את שני סוגי ההפתעות האלה:

ההפתעה המבצעית
הפתעה מבצעית (טקטית או אסטרטגית) נובעת מהפעלתם של כוחות במקום או בזמן
בלתי צפויים .הדבר ניתן להשגה על ידי הונאת האויב ביחס לכוונות ,על ידי הזזת
כוחות באופן מפתיע והופעה במקום בלתי צפוי או על ידי ריכוז כוחות בהיקפים שהם
מעבר לציפיות האויב ,כך שהמערכה תוכרע לפני שהאויב יוכל להתעשת ולייצב את
המצב.
לא פעם הצליחה הפתעה מבצעית הודות לתרומה משמעותית בהתנהגותו של
"המופתע" ,שמסיבות שונות ,כגון הונאה מוצלחת על ידי "המפתיע" ,לקחים מעברו
הוא (של המופתע) או החלת הלכי מחשבה עצמיים על האויב ,הוא שכנע את עצמו
כי ההתקפה תבוא במקום או בצורה אחרים או אפילו לא תבוא כלל .זלזול באויב או
התעלמות מהצורך במודיעין עדכני עשויים אף הם לגרום להפתעה ,על ידי כניסה
למלכודת לא צפויה ,כמו גנרל קאסטר בקרב האחרון שלו.
גורם מרכזי התורם להצלחתה של הפתעה מבצעית הוא הסודיות ,הסתרת כל מידע
או פעילות העלולים להסגיר את ההפתעה לאויב ,או לחלופין ,שימוש במידע שניתן
להניח שאינו ידוע לצד שכנגד 16.כך ,למשל ,איגוף ניצנה על ידי צה"ל ב 1949-דרך
דיונות "בלתי עבירות" אך למעשה על דרך רומאית עתיקה שהייתה מכוסה בחול;
כיבוש שארם אל-שייך ב 1956-אחרי מסע חטיבה  9במסלול שנחשב "בלתי עביר"
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לרכב; הפריצה הגרמנית במאי  1940דרך יערות הארדנים ,שנחשבו ל"בלתי עבירים"
לשריון והפריצה הגרמנית בדצמבר  ,1944שוב דרך אותם יערות הארדנים ,שהובילה
לקרב על הבליטה.
גורם נוסף שיתרום להצלחתה של הפתעה מבצעית הוא הונאה – במקום להסתיר
את הכוונות לפעילות מסוימת ,להביא את האויב למצב שבו ישכנע את עצמו כי מה
שהצד הנגדי זומם אמנם עומד לקרות ,אך במקום או בזמן שונים לחלוטין מן הצפוי.
הונאה מוצלחת היא פונקציה של מאמץ אקטיבי ויכולה להביא לפירות עסיסיים יותר,
אך במחיר סיכון :כדי שההונאה תצליח יש להזין לאויב פרטי מידע כלשהם ,כדי שיובילו
את הלכי המחשבה שלו בכיוון הרצוי .כאן כמובן קיימת הסכנה כי דווקא אותם פריטי
מידע יגרמו לכך שהאויב לא ישתכנע ואף גרוע מכך – יבין את מטרת ההונאה.

ההפתעה הטכנולוגית
אף כי הפתעה טכנולוגית מוגדרת בדרך כלל כהופעתו של אמצעי לחימה חדשני,
אין הדבר תמיד כך .הפתעה טכנולוגית יכולה לקרות גם כתוצאה משילובם של כמה
אמצעים טכנולוגיים קיימים ,באמצעות תורת לחימה חדשה ,למערכת יעילה יותר מסך
מרכיביה .דוגמה לכך הייתה מלחמת הבזק הגרמנית 17.הגרמנים הבינו טוב יותר את
18

הפוטנציאל הטמון ב"אגרוף שריון".
הפתעה טכנולוגית עשויה להיגרם גם על ידי מצב שבו צד אחד שולף מן השרוול
אמצעי חדש שלא היה קודם ברשותו ושהצד האחר נכשל בגילויו .אף כי אמצעי כזה
בפני עצמו אינו בהכרח מהפכני ,הוא עשוי לחייב את הצד האחר לעצור ולכלכל מחדש
את מעשיו .דוגמה לכך היא מה שקרה בחזית הדרום במלחמת העצמאות .הצבא המצרי
נע בבטחה לכיוון תל אביב כשליד מה שנקרא היום "גשר עד הלום" (ליד אשדוד),
הותקף לפתע על ידי ארבעה מטוסי קרב ישראליים .תקיפה מן האוויר על ידי כוח
קטן כזה אינה אירוע ממש דרמתי .הנזק על הקרקע היה מזערי ובנוסף לכך נפל אחד
המטוסים ,אך ההלם הפסיכולוגי (למצרים) שנבע מן ההתקפה הזו ,היה משמעותי.
למודיעין המצרי לא היה כל מידע קודם על מטוסי קרב ישראליים (שהגיעו והורכבו
כמה ימים לפני ההתקפה) והמצרים לא היו מצוידים כלל באמצעים נגד מטוסים (נ"ם).
משום שהצבא המצרי היה צבא מסודר ,הנלחם לפי הספר ,הוא נעצר לכן להתארגנות
מתאימה (ולהבאת נשק נ"ם) ואיבד את מומנטום המתקפה ,מה שאפשר לחטיבת גבעתי
להטרידו בלי הפסקה ,למעשה לעצרו ,ובסופו של דבר להביסו.
24
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הטיל אל-חוסיין.
הירי של קרוב למאתיים טילי "אל-חוסיין"
בתוך חודש וחצי ,היווה הפתעה

הפתעה טכנולוגית נוספת (או אוסף שלם שלהן) נגרמה במלחמת אירן-עירק.
חוקרי המלחמה הופתעו כמה פעמים על ידי השימוש העירקי הנרחב בטילים בליסטיים,
19

מהיבטים שונים של התכנון שלהם ומתוצאות השיגורים .אמנה כאן אחדים מהם.
 .1כאשר העירקים הודיעו באוגוסט  1987כי הם ירו טיל בליסטי לטווח בינוני ,זכתה
הידיעה בקושי לתשומת לב .ההנחה הייתה כי ברית המועצות העבירה להם כמה
טילים מיושנים שיצאו אצלם משימוש ואחד מאלה נורה .מאוחר יותר ,הירי של
קרוב למאתיים טילי "אל-חוסיין" (בעלי טווח כפול מן ה"סקאד" המקורי) בתוך
חודש וחצי ,היווה הפתעה .יתרה מזאת ,לא הייתה שום אינדיקציה מודיעינית כי
יש בעירק תשתית תעשייתית לייצור ציוד מורכב יותר מתחמושת קלה ופצמ"רים,
ועוד בכמויות כאלה.
 .2אחרי המלחמה הודיעה עירק על שיגור ניסיוני של לוויין באמצעות משגר תלת-
שלבי .השיגור אמנם נכשל ,אך ההפתעה הייתה בעצם הניסוי.
 .3התכנון העירקי לשדרוג הטילים היה לקוי ,ומסיבות אווירודינמיות התפרקו
25

המודיעין הטכנולוגי  -למה ואיך?

הטילים המוארכים עם כניסתם חזרה לאטמוספרה .זה היה ידוע מאז מלחמת
אירן-עירק מפני שהאירנים עצמם דיווחו על כך עוד במרס  .1988אך בארצות
הברית איש לא נתן דעתו על ידיעות אלה ולא הייתה התייחסות למשמעויות
הטכניות של התפרקות זו ולהשלכות שלה על אפשרויות היירוט .נושא ההתפרקות
נידון במאמר על טילי אל-חוסיין כבר ב 1990-אך נשכח ,אפילו על ידי מחברו.
כשסוללות "פטריוט" ניסו ליירט טילים אלה מעל על ערי סעודיה וישראל ,לא
קישרו האמריקנים בתחילה בין הטענות האירניות על התפרקות הטילים לבין
כישלון היירוטים .אבל ישראל נחשפה פתאום לעובדה שלחיל האוויר (ובעצם גם
לאמריקנים) אין אמצעי מתאים להתמודדות עם טילים בליסטיים; עד כדי כך,
שאיש מקצוע בתחום זה ציין כי כאשר מטחי טילי אל-חוסיין נפלו על תל אביב
וחיפה בפתיחת מלחמת  ,1991הם "זעזעו את ממשלת ישראל ואת הפיקוד הצבאי
20
הבכיר עד היסוד".
 .4הפתעה נוספת הייתה ה"אפקטיביות" של הטילים .קהיליית המודיעין האמריקנית,
שדורבנה כנראה על ידי הצבא ,טענה כי הטיל לא היה מדויק דיו והרש"ק (ראש
קרב) היה קטן מכדי להיות יעיל ללחימה( ,במקור תוכנן הטיל לשאת בדרך
כלל רש"ק גרעיני) .זה היה נכון בפני עצמו ,אבל בירי נגד מטרות גדולות כמו
ערים באירן ,בישראל ובסעודיה לא הייתה לחוסר הדיוק כל משמעות; האפקט
הפסיכולוגי ,שהשפיע על מהלכים אסטרטגיים ,עשה את שלו .הייתה זו הפתעה
לא נעימה ,אבל כך אפשר להפסיד מלחמה כבר ביומה הראשון.
אחלק את ההפתעה הטכנולוגית לשני סוגים:
א .הפתעה טכנולוגית "מוחלטת".
נובעת מטכנולוגיה או מאמצעים שפותחו או נרכשו בחשאי על ידי צד אחד ואשר
המודיעין של הצד האחר:
 .1כלל לא גילה( .המקרה שתואר לעיל ,של הופעת מטוסי קרב ישראליים הוא
21
דוגמה לכך).
 .2גילה ,אך מסיבות שונות לא הבין את המשמעות והחשיבות של הגילוי.
 .3גילה והבין ,אך המידע לא הגיע לידיעת מי שיכול היה לנצל אותו – למעשה ֶכ ֶּשל
בדיווח.
ב .הפתעה טכנולוגית "עצמית".
ההתפכחות והבנת המשמעויות של חוסר התייחסות קודמת לאמצעי לחימה חדשים ,או
לחידושים טכנולוגיים באמצעי לחימה קיימים ,שהם בעלי פוטנציאל להביא למהפכים
26
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בלחימה .חידושים אלה יכולים להיות זמינים או נמצאים בידי האויב או בידינו .ההפתעה
הטכנולוגית העצמית היא התוצאה ,שניתן היה למנעה ,של "הכשל הטכנולוגי" שנידון
בקצרה בפרק הקודם.
בשני המקרים התוצאות תהיינה דומות:
 .1שחיקה מתמשכת במשאבים ,כולל אבדות בכוח אדם ,תוך פגיעה במורל ובסיכויי
הניצחון.
 .2מפלה מקומית על כל השלכותיה .גם אם מפלה מקומית אינה מובילה בהכרח למפלה
מלאה ,המחיר בחיי אדם ובמשאבים עלול להיות כבד.
 .3מפלה מלאה ומידית.
אף כי שני הראשונים אינם בהכרח מובילים לתוצאה השלישית ,של מפלה במלחמה,
אי-אפשר להתעלם מהתוצאות המתמשכות של אי-שוויון כזה ביכולות של שני הצדדים
ובמיוחד מהאפקט של "כדור השלג".

הפתעה טכנולוגית מול הפתעה מבצעית
ציינתי קודם כי יהיה קל יותר להתאושש מהפתעה מבצעית מאשר מהפתעה
טכנולוגית ,וזאת מכמה סיבות :ראשית ,הפתעה מבצעית אינה אומרת כי כושר הלחימה
של הצד המופתע נחות .אפשר אפילו כי הוא היה יותר טוב והתוקף קיווה לאזן את
המצב על ידי הפתעה כזו .ייתכן כי הכישלון בצפיית ההפתעה היה כישלון נקודתי
ואחרי "תשלום שכר הלימוד המתאים" ,יחזור הצד המופתע לאיתנו.
אם ההפתעה המבצעית לא הביאה למפלה כללית ומידית ,ואם הצד המופתע יכול
ומוכן להשקיע משאבים ולספוג אבדות ,הרי הוא יוכל להמשיך להילחם .ארצות הברית
התאוששה אחרי פרל הרבור .ברית המועצות הופתעה לחלוטין מן הפלישה הגרמנית אך
התאוששה בסופו של דבר .למזלם של הסובייטים ,היו להם שטחי הקרקע ועתודות כוח
האדם כדי לשלם מחיר זה .גם ישראל הופתעה ב ,1973-ואף היא התאוששה.
הפתעה טכנולוגית נובעת מהופעתו הפתאומית של אמצעי לחימה חדשני ובעל
השפעה מהותית על שדה הקרב שלצד המופתע אין עבורו תשובה מתאימה .במצב כזה,
כל ניסיון להתמודד באמצעים הקיימים מול אותו אמצעי חדש נידון מראש לכישלון,
והקצאת יותר משאבים להתמודדות כזו תגרום בדרך כלל רק ליותר אבדות אך ללא
הישג ממשי .הפתעה טכנולוגית מביאה לחוסר איזון ביכולת הלחימה בין שני הצדדים,
שבדרך כלל קשה לפצות עליו על ידי הקרבת כוחות נוספים.
חשוב לציין כי הופעתו של אמצעי כזה אינה מבטיחה בהכרח ניצחון מידי או אפילו
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טנק בריטי ( )Mark Vמסוג "זכר" ,המצויד בשני תותחי  6ליטראות ()UK Government Photo
השימוש הראשון בטנקים במלחמת העולם הראשונה ,נכשל בגלל הבהילות בהכנסתם בניסיון לשפר את התוצאות
הגרועות של המתקפה שהתחילה עוד ביוני

קרוב .הדבר תלוי באופיו של הנשק החדש ובהתאמת תורת הלחימה לאמצעים החדשים,
בתזמון הכנסתו למערכה ובכמויות בהן הוא מוכנס .השימוש הראשון בטנקים במלחמת
העולם הראשונה( ,בספטמבר  1916בקרב הסום) נכשל בגלל הבהילות בהכנסתם
בניסיון לשפר את התוצאות הגרועות של המתקפה שהתחילה עוד ביוני .בעלות הברית
הפנימו את לקחי הכישלון הראשון ובקרב קמבריי (נובמבר-דצמבר  )1917הופעלו
הטנקים בהצלחה ניכרת.
		

האם אפשר למנוע הפתעה טכנולוגית?

אי-אפשר להבטיח לחלוטין מניעת הפתעות ,משום שבמידה ניכרת תלוי הדבר גם
בפעילותו של האויב ,שעליה יש לנו מעט מאוד שליטה .התשובה הקלסית לכך היא כי
יש להגביר את מאמצי החיפוש על ידי הקצאת המשאבים הנדרשים .זה נכון ,אבל יש
כאן סתירה לוגית :איך ניתן להגביר את מאמצי החיפוש אחרי משהו שאינך יודע כלל
על קיומו ואינך יודע איזו צורה ילבש אם הוא אכן קיים? במילים אחרות ,איך מכינים
צי"ח (ציון ידיעות חשובות) לאתגר כזה? עם זאת ,פיתוחה ויישומה של טכנולוגיה
מודרנית ,והפיכתה לאמצעי לחימה ,משאירים הרבה "טביעות אצבע" ,שלפעמים קשה
להסתירן .אלה תכלולנה פעילות חריגה במעבדות ובשדות ניסויים ,רכש לא שגרתי של
מוצרים וחומרים ,הקמת מבנים חדשים או צריכת חשמל מוגברת ,גיוס חריג או תזוזות
של כוח אדם או צוותי תמיכה ,תעבורת קשר מוגברת והגבלות תנועה חדשות .עדיף
לכן להתמקד בחיפוש אחרי "טביעות אצבע" כאלה וזאת באמצעות ניתוח הגורמים אשר
עשויים להביא את האויב לפיתוח או רכש אמצעים (או תורת לחימה) "מפתיעים" .בין
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היתר על ידי:
 .1הערכת האמצעים שבהם אנחנו עולים על האויב .ניתן להניח כי האויב ער אף הוא
לנחיתותו בתחום וינסה לנטרל עליונות זו על ידי אחת משלוש דרכים:
א .רכש או פיתוח אמצעים דומים ובכמות כזו שתנטרל את היתרון שלנו.
ב .רכש או פיתוח אמצעים אחרים אשר ינטרלו את הפער הטכנולוגי .לדוגמה,
השימוש הערבי בטילי נ"ט ונ"ם כדי להתגבר על הנחיתות שלהם בהפעלת שריון
ומטוסים.
ג .אימוץ (על ידי הצד הנחות) של תורת לחימה או אמצעי לחימה אשר אינם
מתמודדים ישירות עם העליונות האיכותית של הצד האחר ,החזק יותר ,אלא
עוקפים אותה בדרך כלשהי .הנושא נידון כעת בעולם בהרחבה בהקשר של
לחימה אסימטרית ופעילות טרור.
הסכנה בהערכת הגורמים שבהם אנחנו עולים על האויב (כדי להסיק מכאן כיווני
פעולה של האויב) טמונה בעובדה שניתוח כזה עלול להוביל לשחצנות מסוג "אני ואפסי
עוד" ויקשה על גישה אובייקטיבית להבנת דרכי הפעולה הפתוחות לפני האויב.
 .2בניית מאגר מידע מפורט על כוח האדם המדעי והטכנולוגי של האויב ומעקב אחרי
פעילותו .דבר זה נכון הן לגבי אויבים מדינתיים והן לגבי ארגוני טרור.
 .3מעקב אחרי תחומים בהם יש לאויב עדיפות התחלתית בהנחה כי הוא ישקיע מאמצים
בתחומים אלה כך שיהפכו לגורם מכריע במלחמה עתידית.

האם ניתן להיחלץ מהפתעה/נחיתות טכנולוגית?
הקדמה
אם אירעה הפתעה טכנולוגית ,האם יש סדר הגיוני של פעולות אשר יאפשר להיחלץ
ממצב כזה ,או לפחות למזער את הנזקים? חשוב לזכור כי ההפתעה עצמה היא רק
סימפטום ,החום המצביע על המחלה .הבעיה האמתית היא הנחיתות הטכנולוגית
שההפתעה חשפה ולכן יש להציג את השאלה בצורה מעט אחרת :האם ניתן להיחלץ
באופן מידי מן ההפתעה ובהמשך מן הנחיתות הטכנולוגית?
כאמור ,כל פער טכנולוגי יוביל לנחיתות בשדה הקרב .אם פער כזה מתגלה ,או
שהיריב מנסה לנצל פער כזה ,לפני שהעימות גלש למלחמה ממש ,ייתכן כי יש עדיין
אפשרות לתקן את המצב או לנקוט בצעדים אחרים כדי למנוע מן היריב לנצל את
יתרונו .אם נחיתות כזו מתגלה בעת לחימה ,על הצד הנחות לפעול במהירות לפני
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שעליונות האויב תתחיל להטות את הכף.
כדי להתגבר על נחיתות כזו קיים תנאי הכרחי שאי אפשר בלעדיו :יש צורך מידי
לזהות את האמצעי הגורם לנחיתות ,אף אם דרך פעולתו אינה מובנת מיד ,במבט ראשון.
זו נראית כקביעה טריוויאלית :אם האויב החל להפעיל אמצעי חדשני כלשהו וגורם
לאבדות בשדה הקרב ,הרי קיומו של האמצעי נחשף וידוע .בסופו של דבר ,פיתוחי
אמל"ח אינם מעשי כשפים ,והפעלתם אמורה להשאיר חותם ,בצורת אבדות.
אך הדבר אינו כה פשוט והוא נכון (לפעמים) כאשר מדובר באיום גשמי שכל אחד
רואה ומבין .לפעמים קל יחסית להבין מדוע הופל מטוס או נחדר הטנק .אבל בלחימה
מודרנית קיימים גם האיומים היותר מופשטים ,כמו למשל פענוח צפנים והנגזרות
השונות של לוחמת סייבר .בחלק ממקרים אלה אי-אפשר אפילו להבין שיש בכלל בעיה,
וטבעי שהקשיים בלחימה מיוחסים לכל מיני סיבות "יותר הגיוניות" .גם אם ברור כי
הצד האחר מחזיק בידיו אמצעי הגורם לאבדות חריגות ,הרי עד שיימצא מהו גורם הנזק
אי-אפשר להתמודד עמו או לחפש עבורו פתרון .לחימה בים ,למשל ,היא בעייתית
בתחום הזה .כאשר בעלות הברית החלו להפעיל טורפדות אקוסטיים ,טובעו כמעט כל
הצוללות שהותקפו באמצעות נשק זה ללא ניצולים .הפיקוד הגרמני בברלין שנאלץ
מדי פעם לסמן  Xעל צוללת נוספת ,לא ידע כמובן מה הייתה הסיבה המדויקת להטבעה
וכתוצאה מכך לא יכול היה לפתח אמצעי נגד או אפילו להמליץ על תורת לחימה (תו"ל)
מתאימה .מצב דומה יכול לקרות גם היום בעידן הטילים .ספינות וצוללות עלולות
להיות מוטבעות באמצעים חדשניים ולא תהיה כל דרך לוודא מה קרה .כל זה נכון
כמובן גם לגבי מטוסים הפועלים מעל שטח אויב.
גם הצלחה יבשתית מקומית המביאה לנסיגת האויב עשויה להניב פירות דומים.
הצד הנסוג אינו יכול לוודא ממה בדיוק נגרמו אבדותיו.
אבל יכולות להיות סיבות נוספות:
א .מערכת הדיווח הטקטי לוקה בחסר ואירועים חריגים אינם מדווחים ,או מדווחים
בצורה מבולבלת במעלה שרשרת הפיקוד .בהיעדר נתונים מהימנים לא ניתן לנתח
את מה שקורה.
ב .הדיווח הטקטי הוא מדויק אך מקבלי המידע אינם מאמינים לו מסיבות שונות.
ההסברים מן השטח מתורצים כדמיון אקטיבי מדי או תצפיות לא מדויקות או
שנפסלים על ידי דרגים בכירים בגלל דעות קדומות על מה שאפשרי או בלתי
22

אפשרי.
ג .צד אחד נמצא בלחץ כתוצאה מהצלחות הצד האחר .במקרה כזה ,קשה לו לעתים
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להפריד את השפעתו של אמצעי חדשני מתוך כלל האמצעים הגורמים לאבדות.
ד .צד אחד השתכנע ,או הובל להשתכנע ,כי הצלחות הצד הנגדי נובעות מסיבה אחרת
לגמרי כגון אמצעי טכנולוגי מוכר אך כזה שמיוחסות לו תכונות שהן מעבר ליכולותיו
האמתיות( .ראו פרק ז על המכ"ם הסנטימטרי) .בנוסף ,כאשר מדובר באמצעי או
קונספט מופשט יותר ,ניתן תמיד למצוא את השעיר לעזאזל התורני ,בדמות בגידה,
רשלנות או סתם מזל רע.
ה .ולבסוף ,קיימת האפשרות הפשוטה שהאמצעי החדש מבוסס על טכנולוגיה חדשנית
כל כך שהצד הנפגע כלל אינו מכיר אותה ,או אפילו אם הוא חושד בכך אין לו את
הכלים לבדוק ולוודא את חשדותיו .ה"דגן" שאחרי מלחמת ששת הימים חסם את
הבקעה ,הוא דוגמה לאמצעי כזה.
אם וכאשר האיום (שגורם או עלול לגרום לנחיתות הטכנולוגית) יזוהה בוודאות,
אזי יש כמה אופציות העומדות בפני הצד שמוצא עצמו בנחיתות כזו .אלה תלויות
בטכנולוגיה בה מדובר וביכולותיו של הצד שנפגע.
א .האמצעי החדש אינו נמצא עדיין בכמות "מסוכנת" .זהו פיתוי לצאת למלחמה ,לפני
שהאיום ייהפך לגרוע יותר .הוויכוח על האופציה הצבאית נגד אירן היה דוגמה
לדילמה כזו.
ב .שינוי תורת הלחימה או פיתוח תורה חדשה שתענה על האיום החדש.
ג .פיתוח אמצעי שינטרל את האמצעי החדש שבידי האויב .במקרה הישראלי היה
זה פיתוח מערכות היירוט נגד טילים בליסטיים לסוגיהם שיקטינו את האפקט
שלהם ,בתלות כמובן בהקצאת משאבים .מקרה אחר היה האיום שנוצר על ידי טילי
נ"ט .הפתרונות היו המיגון הראקטיבי (היגבי) והמיגון האקטיבי( .הסורים הגיעו
למסקנה דומה " -שאת המלחמה הבאה הם צריכים לבסס על טילי קרקע-קרקע ,לאחר
23

שטילי הקרקע-אוויר אכזבו אותם במלחמת שלום הגליל").
ככלל ,כל הפתרונות האלה ניתנים לחלוקה לשתי קבוצות :תו"ליים
(דוקטרינריים) וטכנולוגיים .לשניהם יש יתרונות וחסרונות אך בהכללה מסוימת ניתן
לומר את הדברים האלה:

שינוי או התאמה של תורת הלחימה
אף כי בחוגים מסוימים תתקבל טענה זו ככפירה בעיקר ,הרי יתרונה העיקרי של גישה זו
הוא ששינוי בתורת הלחימה ניתן בדרך כלל ליישום בזמן קצר יותר מאשר כניסה להליך
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פיתוח טכנולוגי ,הפצתו והטמעתו .חסרונו טמון בשתי בעיות :ראשית ,קשה לעתים
24

ליצור או לשנות תורת לחימה במידה כזו שתענה על נחיתות טכנולוגית מובהקת.
ואפילו אם זה יהיה אפשרי ,קרוב לוודאי שהתו"ל החדש יכפה מגבלות מבצעיות שונות
על הנוקט בשיטה זו .הבעיה השנייה טמונה בעובדה כי האויב ,בעל היתרון הטכנולוגי,
יכול אף הוא להתאים ,ביתר קלות ,את דפוסי פעילותו למצב המשתנה ,ולעשות זאת
לא פחות מהר .יתרה מזאת ,כמו במשחק שח ,הוא עלול לצפות מראש את מהלכי היריב
המנסה להיחלץ ולהיות מוכן עם תגובה משלו .כתוצאה מכל אלה ,אורך החיים של פתרון
שאינו טכנולוגי עלול להיות קצר מאוד והמצב של נחיתות יחזור לקדמותו .ולבסוף,
לצד שהוא בעל היתרון הטכנולוגי יש עדיין היתרון של טכנולוגיה יותר מתקדמת ,מה
שמקנה לו גמישות מסוימת במהלכיו.

הפתרון הטכנולוגי
יתרונו של פיתוח טכנולוגי כתשובה לנחיתות טכנולוגית הוא שבדרך כלל הוא נותן
פתרון ארוך טווח לבעיה ,או אף מסיט את הבעיה כולה לכיוון אחר .חסרונו הוא כי
כמעט תמיד השגתו כרוכה במשכי זמן ארוכים .אולי לא אותן  15שנים שמשום מה
נתפסות כמספר הקסם התקני לפיתוח טכנולוגי ,אך בוודאי מדובר בתהליכים ארוכים
יחסית .אם המדובר בימי שלום ,ניחא ,אך בעת מלחמה ,עליונות טכנולוגית שאין לה
תשובה מתאימה ומהירה ,עלולה להפוך חיש מהר לכדור שלג.
פתרון טכנולוגי כזה יכול להתבסס על אחת משלוש אפשרויות:
א .הפתרון מנכס ובעצם מעתיק את האמצעי הטכנולוגי של האויב ,ולפעמים אפילו
משפר אותו ,כך שהוא מבטל את היתרון הטכנולוגי של האויב או אפילו יוצר עכשיו
לאויב בעיה שייתכן ולא התכונן לקראתה .הכנסתם של מטוסי קרב ארוכי טווח
להגנת המפציצים (מפני מטוסי היירוט) מעל גרמניה יצרה בעיה כזו עבור הגרמנים.
ב .הפתרון מהווה תשובה ישירה ויעילה ליתרון הטכנולוגי של האויב ועל ידי כך מבטל
אותו למעשה" .כיפת ברזל" וההגנה אקטיבית נגד טילי נ"ט לרק"ם (רכב קרבי
משוריין) ,למשל.
ג .הפתרון עוקף את הבעיה בכך שהוא מציב לאויב איום משמעותי מסוג אחר .במלחמת
העולם הראשונה ניסתה לוחמת הגז לעקוף את בעיית גדר התיל ואש המקלעים.
מאוחר יותר פתרו הטנקים בעיה זו ושינו לחלוטין את צורת הלחימה.
היכולת להיחלץ מהפתעה או נחיתות טכנולוגית תלויה בשלושה גורמים :זמן ,יכולת
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טכנולוגית ומדעית ומשאבים .לכך חייבים להוסיף גם את התנאי שהזכרתי קודם ,כי
הצד "המופתע" אכן ער לעובדה כי מתרחש משהו חריג .אם אירע הדבר בעת לחימה
ממש ,הרי הראשונים שייתקלו בנשק חדשני הם הלוחמים עצמם .אפילו אם נניח כי
מערכת הדיווח המודיעיני פועלת ביעילות מרבית ,יעבור זמן עד שהדיווח על אירועים
כאלה יגיע אל רמה פיקודית שתוכל להבינו ולהגיב בצורה כלשהי .אבל אם האיום הוא
חמור דיו ,או הפתרון מחייב התגייסות בקנה מידה גדול ,אולי אפילו לאומי ,הרי עולה
25
גם הסכנה של מעורבות גורמים בעלי סדר יום שונה.

כיפת ברזל.
מהווה תשובה ישירה ויעילה לאיום שנוצר על
ידי נשק תלול-מסלול
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"התקפה יפנית על פרל הרבור היא בלתי אפשרית מבחינה אסטרטגית".
רס"ן ג'ורג' פילדינג אליוט ,מומחה צבא אמריקני

פרק ד:
מה אמרו "המומחים"?
על השפעתם של ה"מומחים" על הערכות מודיעין
כל חידוש – במדע ,בתעשייה ,בטכנולוגיה צבאית – נוטה מעצם הגדרתו לערער את
הסדר הקיים .באורח טבעי ,הממסד ואנשי המקצוע שלו לא תמיד מוכנים לאמץ את
החידוש .ההיסטוריה של המדע רצופה אירועים כאלה ,וכך גם ההווה ,אף כי היום לא
נוטים להעלות את המחדשים על המוקד ,אלא רק לכתוב תגובות ארסיות בכתבי העת
המקצועיים.
כאשר מובא לידיעתם של המומחים מידע (מודיעין) על חידושים שהם לא צפו או
שלא עסקו בהם ,הם נוטים לזלזל בחידוש(ים) ,לטעון כי הדבר בלתי אפשרי (גם כאשר
מדובר במשהו מוחשי ולא תאורטי) ,וכי זו רמאות ,או כי הדיווח מוטעה מיסודו ובעצם
לא היו דברים מעולם .זאת גם כאשר בדיקה אמפירית תוכל בקלות לאשש או להפריך
את הטענות.
התופעה היא בעייתית (ולפעמים מסוכנת) מפני שקיימת בציבור ,אפילו בחוגים
מקצועיים סגורים יחסית ,יראת כבוד כלפי מנהיגים ,אזרחיים או צבאיים .ר"ו ג'ונס,
המוגדר כ"אבי המודיעין המדעי" ,אמר על כך" :מניסיוני ,אף כי היו מקרים שבהם המומחים
צדקו ,היו גם מקרים חשובים שבהם צורות אחרות של מודיעין צדקו ואילו המומחים טעו".
מבחינת העניין שלנו ,הבעיה נעוצה בהתנגשות האפשרית של מידע מודיעיני (המבוסס
על עובדות מוצקות) עם דעות קדומות של מומחים.
ההיסטוריה מלאה דוגמאות להתנגשות כזו ולנזק שעלול להיגרם מכך .אביא כאן
אחת שהשלכותיה עלולות היו להיות קריטיות.

פרופסור פרדריק אלכסנדר לינדמן
פרופסור לינדמן היה פיזיקאי בעל שם עולמי שלימד באוקספורד ,שבסוף שנות העשרים
היה אחד מידידיו הקרובים של צ'רצ'יל ,שהיה אז מחוץ לממשלה .כאשר צ'רצ'יל נתמנה
לראש הממשלה ,הוא מינה את לינדמן ליועצו המדעי.
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טיל השיוט הראשון בעולם (גרמניה) V-1

בסוף שנת  1942השתכנעו סוף-סוף
הבריטים כי הגרמנים מפתחים כלי נשק ארוכי
טווח להפצצת בריטניה .אף כי "דוח אוסלו"
ציין זאת במפורש .חלק מאנשי הממסד המדעי
בבריטניה ,סירבו בכל תוקף לקבל כי מדובר
בכלי טיס רקטיים לטווח ארוך

בסוף  1934הוקמה בבריטניה ועדה לחקר הדרכים המדעיות לשיפור ההגנה על
בריטניה מפני התקפות אוויר ,או ועדת ִטיזרד ,על שם היו"ר שלה ,שהיה איש מדע
ידוע .צ'רצ'יל לחץ על הוועדה לקבל את לינדמן כחבר ,והלה ,שהיו לו רעיונות משלו
(בין היתר הוא חשב שרעיון המכ"ם הוא תרמית) גרם לחיכוכים ועימותים .לבסוף נמאס
הדבר לחברי הוועדה ,זו התפרקה והוקמה מאוחר יותר בשם אחר ,הפעם ללא לינדמן.
כשפרצה המלחמה ,המשיך לינדמן להיות מעורב והשתתף בכל הישיבות החשובות
לצדו של צ'רצ'יל .אין ספק כי תרומתו למאמץ המלחמה הבריטי הייתה חשובה ,אך
עיקשותו ודבקותו בדעות קדומות (טכנולוגיות) גם כשהעובדות טפחו על פניו ,הביאו
אותו להתנגשויות נוספות עם עמיתיו.
בסוף שנת  1942השתכנעו סוף-סוף הבריטים כי הגרמנים מפתחים כלי נשק ארוכי
טווח להפצצת בריטניה .אף כי "דוח אוסלו" 26ציין זאת במפורש .חלק מאנשי הממסד
המדעי בבריטניה ,ובראשם לינדמן ,סירבו בכל תוקף לקבל כי מדובר בכלי טיס רקטי
לטווח ארוך( .ראו פרק ו) .גרוע מכול ,במקום להתנהג כמדען ולהתמודד עם האפשרות
שיש טכנולוגיות חדשות שהוא אינו מכיר או מבין ,הוא סירב להקשיב .לולא עמדתם
התקיפה של כמה מדענים שלא קיבלו את דעותיו ,עלול היה להיגרם נזק חמור למאמץ
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המלחמה ,אולי עד כדי דחיית הנחיתה בנורמנדיה .התוצאה הסופית מן הסתם לא הייתה
משתנה ,אבל במלחמות מהסוג הזה הניצחון אינו מושג בנוק אאוט אלא ב"נקודות",
ולנקודות אלה יש מחיר אוניברסלי :דם.

סיכום
לית מאן דפליג כי פרופסור לינדמן היה מומחה בתחומים מדעיים רבים ,אך גם הוא
סבל מתכונות אנושיות ידועות ,בעיקר כשנדחק לתחומים לא לו ,והוא לא היה היחידי.
אזכיר כאן את ונוואר בוש האמריקני שזלזל במדע הסובייטי והגרמני וטען שלוויינים
מלאכותיים" ,למטרות צבאיות מעורפלות" ,מוצעים על ידי "אנשים בעלי הבנה מוגבלת
במדע"; 27את סטנלי בולדווין הבריטי שניבא חורבן מהאוויר (ראו הערה  28ואת פרק
ז'); את מומחה המודיעין הישראלי שהבטיח לציבור כי סדאם חוסיין לא יעז לירות
טילים; את מפקד חיל האוויר לשעבר שטען כי פרויקט החץ הוא "טעות קרדינלית";
את מומחי התעופה שטענו כי מטוס קרב ארוך טווח אינו אפשרי ואת בכירי המפקדים
בצה"ל שטענו שמזל"טים הם צעצועים לחובבים וצה"ל אינו צריך לבזבז עליהם כסף.
"מומחים" עשו הרבה שגיאות ,והמלצותיהם היו לעתים חסרות יסוד אך כאן
מתבקשת השאלה הזאת :מכיוון שמקבלי ההחלטות אינם יכולים להיות בקיאים בכול,
והם חייבים להתייעץ ,איך אפשר להימנע מלהסתמך על עצות גרועות ,מהסוג שהצגתי,
ובעיקר כאשר אין (עדיין) מידע מודיעיני אמין ובלתי ניתן להפרכה? כך לגבי אי-עשייה
וכך גם לגבי עשייה שהמומחה המליץ עליה .האם ניתן לסמוך על כך? אולי מדובר
ברעיון עיוועים פרטי ,שהאיש רוצה לדחוף בכל כוחו?
אקדים ואומר כי אין תשובה ברורה לשאלות אלה ,אבל יש כמה תמרורים היכולים
להצביע לפחות על הכיוון הנכון לבדיקה יותר מעמיקה.
ההגדרה "מומחים" היא בעייתית ,ויש לבחון לעומק את תחום מומחיותו האמתית
של "המומחה" .כאשר איש רב-פעלים ,שבדרך כלל דעתו נחשבת ,נשאל על נושאים
שאינם בתחום מקצועו ,ספק אם יאמר "איני יודע" .להצהרות כאלה ,הבאות מפיהם
של אישי ציבור ,יש השפעה מרחיקת לכת על "הציבור" ואפשר לטעון כי הצהרתו של
בלדווין ,שניתנה בשנת  ,1932הביאה בהמשך לפרוץ מלחמת העולם השנייה בשנת
28

.1939
כאשר מדובר ביישומים טכנולוגיים חדשניים ,אפשר לבדוק שלושה קריטריונים:
א .מה תחום המומחיות ,אם בכלל ,של הדובר?
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ב .תשובות הניתנות ב"שליפה" ,ללא בדיקה מעמיקה ,אינן יותר מניחוש מסוג "עץ או
פלי" ,וכך מהימנותן.
ג .רעיונות שאינם סותרים את חוקי הטבע ,ובמיוחד אם הם מבוססים על טכנולוגיות
שהוכחו במעבדה כבעלות זכות קיום ,לעולם אינם הזויים.
מכיוון שאנחנו עוסקים במודיעין ,ייתכן שהליך שכבר מקובל שם מתאים גם במקרה
הזה :אישוש ממקור אחר בלתי תלוי  -חוות דעת נוספת ,או אף נוספות.
SCUD-B

מומחה המודיעין הישראלי הבטיח לציבור כי
סדאם חוסיין לא יעז לירות טילים
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"תן לגייסות את השלישי בטיבו .השני בטיבו יבוא מאוחר
מדי והטוב ביותר לא יגיע לעולם".
סיר רוברט ואטסון-ואט

פרק ה:
על מודיעין טכנולוגי ומדעי ושמירת סודות
הקדמה
כל הצבאות המתקדמים אוספים בשקידה מידע על מאמצי הרכש של אויבים וידידים.
מאמץ זה מתועל ברובו לגלות מה בדיוק נרכש אבל למען האמת ,בהשגת מרביתו של
מידע כזה אין רבותא :יצרן הנשק ,כמו כל יצרן אחר ,מעוניין למכור ופרטי סחורתו
יופצו לכל מי שיטרח לבקש זאת על נייר מכתבים עם כתובת .בנוסף ,ניתן להשיג
מידע רב על ידי ביקור בתערוכות הרבות ברחבי העולם ,על ידי עיון בספרות הצבאית
המקצועית בשפות השונות (ובמודעות המסחריות המתפרסמות שם) וכמובן באמצעות
שוטטות באינטרנט אף כי שם לעתים המידע הטכני הוא שגוי ,בחלקו באופן מקרי
ובחלקו במכוון .עם זאת ,לכל מדינה יש "תכניות שחורות" שאינן נחשפות לציבור .גם
כשמדינה קונה אמל"ח ממדינה אחרת ,לא תמיד מתפרסם אילו יכולות נוספו או נגרעו
ממנו וגופי מודיעין מעוניינים במיוחד בפרטים כאלה.
אבל החומר הנאסף חייב גם להיות מנותב אל אלה שיעשו בו שימוש ולא לשכב
בספריות .ספר על מודיעין האוויר האמריקאי מציין כי בשנים  1937–1927לא היה לחיל
האוויר האמריקאי מנגנון הפצה של החומר שנאסף ומידע על מטוסי מדינות אחרות
לא הועבר לבית הספר הטקטי של חיל האוויר .החומר שנאסף שימש אך ורק את מרכז
הניסויים של חיל האוויר כדי להעריך את ביצועי הפיתוחים האמריקאיים בהשוואה
29
למטוסים הזרים.
כיום ,חשיפת הסודות הטכנולוגיים של היריב חשובה יותר מאשר המידע על כוונותיו
הפוליטיות והצבאיות ותכניותיו המבצעיות .הסיכויים למימושן של כוונות בלתי
ידידותיות בטווח הזמן הקצר ,לפחות במשטרים רציונליים (לאו דווקא דמוקרטיים),
נגזרים בדרך כלל מיכולות .כל זמן שלאויב פוטנציאלי אין יכולות מתאימות ,הרי
כוונותיו הן לא יותר מהצהרה .טורדנית במישור הפוליטי ,ואפוקליפטית בתקשורת,
אך לא יותר מכך.
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טכנולוגיה חדשנית ומערכות נשק מתקדמות הן מרכיב חשוב של יכולות כאלה.
ולכן ,אם למשטר כלשהו יש כוונות ארוכות טווח (ויש לו משאבים כלכליים מתאימים),
הוא עשוי להיכנס לתכניות שאפתניות של מחקר ופיתוח או רכש אמצעי לחימה ,כדי
לשפר את יכולותיו או כדי להתגבר על יכולות קיימות אצל יריב פוטנציאלי.
בנוסף ,יש לזכור כי יכולת טכנולוגית צבאית אינה דבר סטטי אלא היא מתפתחת
באופן מתמיד .כדי להעריך אותה נכון ,יש גם להעריך את יעילותה ביחס ליריב
הפוטנציאלי .כלומר ,מידת האיום הגלומה בהתפתחות מסוימת חייבת להימדד מול
האמצעים שיש בידי הצד "המאוים" .בנוסף צריך להעריך (במילים אחרות ,לנחש),
מתי יחשוב היריב כי היכולת שלו מספיקה כדי לנצח וזאת בהנחה כי גם התוקפן עושה
הערכה כזו בצורה שקולה.
גם אם פיתוח כלשהו אינו מהווה איום מידי ,או אינו מצביע על כוונות זדון מצד
המפתח ,עדיין מן הראוי לעקוב אחריו .מערכת נשק המבוססת על פיתוח כזה עשויה
להימכר לגוף שלישי ,לאו דווקא ידידותי או שגוף שלישי עלול להעתיק אותה לצרכיו.
לישראל ,אין ,למשל ,כל מריבה עם צפון קוריאה או סין .אך מערכות נשק סיניות לרוב
נמצאות כיום במזרח התיכון ,ולא בידי ישראל ,וצפון קוריאה היא שותף פעיל של אירן.
יתרה מזאת :פיתוח זר ,מקורי או חדשני ,יכול לשמש כזרז לפיתוחים מקומיים.

תפקידו של המודיעין הטכנולוגי
בניגוד למודיעין המבצעי ,שבצורה מעט פשטנית ניתן להגדיר את תפקידו כתמיכה
בהפעלת כוחותינו ,חשיפת יכולות האויב וכוונותיו ומעקב אחר הפעלתן ,תפקידו של
המודיעין הטכנולוגי הוא לגלות טכנולוגיות ואמצעים חדשים בהם היריב מצויד או
עלול להצטייד וכמו כן ,לחשוף פערי איכות קיימים או פוטנציאליים .במערכת יעילה,
30

זה גם יעזור לגופי הפיתוח המקומיים בעבודתם.
ניתן להגדיר תפקיד זה כמורכב משלושה חלקים:
א .להתריע על התפתחויות מדעיות וטכנולוגיות העשויות להוות בסיס לאמצעי לחימה
חדשניים ,אצל יריבים עכשוויים או פוטנציאליים ,ובעולם כולו ,ולהעביר מידע כזה
אל המערכת הצבאית ואל גופי הפיתוח .כדי שלעבודת המודיעין יהיה ערך ,על
המערכת הצבאית להיות פתוחה מחשבתית לאפשרות כי האויב עלול להשיג יתרון
טכנולוגי ,ולהכיר בעובדה כי לפעמים גם האויב פועל נכון.
ב .לגלות נקודות תורפה בתחומי הטכנולוגיה והאמל"ח אצל האויב ובמדינות היכולות
31
להיות ספקיות שלו ולהפיץ מידע כזה לנוגעים בדבר.
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ג .לעקוב אחרי מחקרים מדעיים בעולם (בתחום המחקר הבסיסי) היכולים להוות אבני
יסוד לפיתוחים טכנולוגיים בתחום מערכות הנשק .אלה ניתנים לחלוקה לשניים:
 .1אמצעים המהווים שיפור משמעותי במערכות נשק קיימות אך ללא שינוי באופיין
הבסיסי .לדוגמה ,פיתוח לייזרים רבי-עוצמה המבוססים על מצב מוצק ,פיתוח
סוללות חשמליות בעלות תכולת אנרגיה גבוהה יותר או פיתוח חומרי נפץ אנרגטיים
יותר.
 .2אמצעים המכניסים ממד חדשני ללחימה והם בעלי יכולת להפוך את הקערה על
פיה כמו למשל (בזמנו) פיתוח פצצת האטום ,פיתוח המכ"ם הסנטימטרי ופיתוח
טכנולוגיית החמקנות (ראו בהמשך הפרק) .אכליל כאן גם את גילוי הפניצילין
ופיתוחו ,שאף כי אינו אמצעי לחימה ,הייתה לו תרומה משמעותית לטיפול בנפגעים.
קיים תחום נוסף הנמצא על הגבול שבין מודיעין מדעי לבין מודיעין טכנולוגי
וזהו מידע על היכולת הכלכלית והתעשייתית .מידע על התשתית התעשייתית בתחומי
האלקטרוניקה והאלקטרואופטיקה ,עשוי להניב תובנות על היכולת להפוך ביעילות
פיתוחים חדשניים ואבות-טיפוס למערכות זמינות ללוחם.
פיתוחים טכנולוגיים מהסוג האחרון (סעיף  ,)2במקרים רבים אינם מבוססים על
מחקרים מסודרים לגבי הכיוון בו מתפתחות מערכות נשק ,אף כי אסור לזלזל בעבודה
מסודרת .אמצעים חדשניים אינם מבוססים תמיד על מחקר שיטתי אלא לפעמים הם
תוצאות של הברקות פתאומיות או הופעתו של גורם לא צפוי – "ג'וקר" – שטורף את
החישובים.
בתחום התחרות הטכנולוגית עם אויביה ,ישראל נמצאת במצב לא נוח .אמנם
רמת הפיתוח המדעי והטכנולוגי במדינות ערב נמוכה והשילוב של סיבות תרבותיות,
חברתיות ודתיות הוא גורם מכריע בנחשלותה של החברה הערבית בתחומי הטכנולוגיה
והמדעים המדויקים 32.אבל כדי לחפות על נחיתות זו ,רוכשות מדינות ערב מערכות
נשק מכל הבא ליד במדינות אחרות .גם ישראל רוכשת מערכות נשק עיקריות מספקים
זרים (למשל ,מטוסים וציוד אחר מארצות הברית וצוללות מגרמניה) אך בתחומים
רבים אחרים ישראל אוטרקית למדי ,מובילה בתחומים מסוימים – למשל במזל"טים -
ולעתים תכופות מתחרה במעצמות הגדולות במכירת אמצעי לחימה בשוקי העולם.
אבל כאשר מדובר במעקב אחרי התפתחויות טכנולוגיות העשויות להגיע לידי מדינות
ערב ,או אפילו לאירן ,על ישראל לעקוב אחרי הנעשה בארצות הברית ,צרפת ,גרמניה,
בריטניה ,רוסיה ואוקראינה ,סין ,צפון קוריאה ,פקיסטן ועוד .המשאבים הנדרשים
למעקב כזה הם עיקר הבעיה.
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כאן עולה שאלה נוספת :מה עומק המנדט של המודיעין? האם עליו רק לאסוף חומר,
לסכמו ולהעבירו הלאה (אולי בצורת טבלה שכל הדיוט יבין) או שעליו לעשות צעדים
נוספים?
פעם כשהחיים היו יותר פשוטים ,המודיעין היה צריך רק לומר האם האויב מתכוון
לתקוף ואם כן ,איפה ומתי .האיום התבטא במספרי האוגדות והטכנולוגיה התבטאה
באיכות הרובים שנשאו החיילים ואולי בשאלה כמה כדורים יישא הלוחם .אבל כבר
במלחמת העולם הראשונה הסתבכו הדברים והמטכ"ל הגרמני ,למשל ,נצרך להבין
בכימיה בסיסית או להפסיד במלחמה; במלחמת העולם השנייה ,קצין המודיעין של
הלופטוואפה לא ממש הבין מה תפקידו של המכ"ם בתמונה הרחבה של מלחמה מודרנית
וגרם לכישלון מהדהד (ראו פרק ז); לפני מלחמת יום הכיפורים לא תודרכו הלוחמים
בנושא טילי הנ"ט מפני שמהות השינוי שהם עלולים להכניס ללחימה לא הוערכה
כיאות.
אם מקבלי ההחלטות ,בדרג הפוליטי או אפילו בצבא ,אינם ערים למשמעויות של
טכנולוגיה חדשנית בידי האויב ולעתים אפילו אינם ערים לעצם הימצאותה ,האם הנחת
דוח עובדתי ,מפורט ככל שיהיה ,על שולחנם תספיק? מקבלי ההחלטות יהיו זקוקים
להסברים נרחבים הן על הטכנולוגיה והן על המשמעויות של האיום החדש .עם זאת,
אם דוח כזה מחייב ניתוח והסברים על משמעויותיו ,הטקטיות או האסטרטגיות (בהתאם
למקרה הספציפי) של האיום ,אזי איש המודיעין "מצטרף" בעצם ,בדלת האחורית,
לצוות מקבלי ההחלטות.
לא אתיימר לתת כאן תשובה לבעיות אלה העוסקות יותר בבעיות ממשל וברצוני
רק להצביע על הבעייתיות של הצגת והבנת מודיעין ,מדעי וטכנולוגי ,בתקופה בה קרו
שתי התפתחויות:
א .הטכנולוגיה הפכה לבת השפעה גדולה בהרבה יותר.
ב .בגלל המורכבות הגדלה של הטכנולוגיה ושל השפעתה ,מקבלי ההחלטות לעתים
אינם מבינים במה מדובר.
ולבסוף ,מי קובע את תפוצת המידע המדעי והטכנולוגי שהמודיעין אוסף ולאן בעצם
צריך מידע כזה לזרום? במודיעין מבצעי התשובה לשאלה זו היא פשוטה ,אך כאשר
מדובר במודיעין טכנולוגי (ואף יותר במודיעין מדעי וכלכלי) ,הנושא מורכב יותר.
דוחות מודיעין אינם מטרה בפני עצמה אלא אמורים לשמש חומר גלם או זרז לפעילות,
שתפתור את הבעיות שהדוחות העלו.
41

המודיעין הטכנולוגי  -למה ואיך?

מטוס הביון האמריקאי .U-2
תפקידו של המודיעין הטכנולוגי הוא לגלות טכנולוגיות ואמצעים חדשים
בהם היריב מצויד או עלול להצטייד

על מחקר בסיסי ותרומתו לפיתוח אמל"ח חדשני
עד היום לא הופנמה כראוי ההבנה כי ,כדי לחפש ולמצוא מידע בתחום המדעים
והטכנולוגיה ולזהות את המשמעויות של מה שלפעמים נתגלה ,צריך פשוט גם להבין
במדע וטכנולוגיה .טכנולוגיות צבאיות הן לפרקים כה אזוטריות עד שגם אלו המבינים
בהן מתווכחים ,לעתים לאורך שנים ,על המשמעות או החשיבות של ממצאים מסוימים ועל
המסקנות המתבקשות מהם .אזכיר כאן רק את הוויכוח בשנות השמונים בארצות הברית
(ובישראל עד היום) על הצורך במערכות הגנה בפני טילים .מדובר לעתים בטכנולוגיות
בסיסיות ,שהן לפעמים עדיין בוסר ,אך יכולות ,בהמשך ,להתפצל לכיוונים שיתרמו
לחידושים מהפכניים במערכות נשק .צריך לזכור כי מחקר בסיסי ,שניתן להגדירו
כ"פענוח סודות הטבע" ,עוסק בהבנת עקרונות מדעיים בסיסיים .מחקרים כאלו הם
תהליכים המתמשכים שנים רבות .הם מבוצעים באוניברסיטאות ובמכוני מחקר שונים
כשבמקרים רבים ,לאף אחד ,כולל לחוקרים עצמם אין כל מחשבה על הפוטנציאל
הצבאי של מחקריהם( 33.יתרה מזאת :במרבית מדינות העולם ,החוקרים יתקוממו נגד
הרעיון שמחקרים שלהם ,העוסקים ב"מדע טהור" ישמשו ללחימה) .מחקרים כאלה הם
בדרך כלל בלתי מסווגים ותוצאותיהם מתפרסמות בכתבי עת מדעיים הנגישים לכל
מי שמוכן לשלם את דמי המינוי או שיש לו גישה לספרייה טובה .אבל מעקב כזה אחרי
טכנולוגיות בסיסיות בהן עוסקים אחרים הוא חשוב מפני שביכולתו להצביע על כיווני
מחשבה מקוריים או לשמש זרז למשהו בלתי צפוי לחלוטין.
דוגמה מצוינת לאירוע כזה היא התפתחותה הראשונית של חמקנות .כיום זהו שדה
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מטוס הקרב האמריקאי " - F-117החמקן" (.)USAF Photo
בשנת  1990הגיע אופימצב לארצות הברית.
כשנודע לו על ההשפעה העמוקה
של עבודתו על פיתוח החמקנות
בארצות הברית ,הוא ציין כי מתכנני
מטוסים בכירים בברית המועצות היו
לחלוטין בלתי מעוניינים בעבודתו

34

רחב עם יישומים רבים ,אך הוא נולד כתוצאה מהברקה של מהנדס שראה מאמר מדעי.
המקריות המוזרה באירוע הזה מצדיקה את תיאורו:
ביולי  1975ערך הפנטגון תדריך מיוחד לראשי תעשיית המטוסים האמריקאית .בין
המשתתפים בתדריך היה מנהל "מפעל הבואשים" של חברת לוקהיד ,שבו פותחו בין
היתר מטוסי הריגול  U-2והציפור השחורה .SR-71 ,בתדריך נאמר במפורש כי המכ"מים
החדשים של ברית המועצות ישימו כנראה לאל כל ניסיון אמריקני לחדור עם מפציצים
לעומק שטחה של זו .התדריך היה מבוסס בין היתר על חקר התוצאות העגומות
של התמודדות חיל האוויר הישראלי ,שבמלחמת יום הכיפורים הטיס את המטוסים
האמריקאיים הכי מתקדמים ,מול מערכי הנ"ם הסובייטיים .היה זה אירוע קודר והממסד
הצבאי האמריקאי העריך כי הם נמצאים בנחיתות חמורה מול הסובייטים.
שנה מאוחר יותר הציג מתמטיקאי ,שהיה גם מומחה למכ"ם ,לבוס שלו במפעל
הבואשים ,דוח מדעי (בן ארבעים עמודים!) שכתב מדען רוסי בשם פיוטר אופימצב
ושהתפרסם בכנס מדעי במוסקבה תשע שנים (!) קודם לכן .הדוח עסק בפיתוח משוואות
שעסקו בהחזרת גלים אלקטרומגנטיים מתצורות גאומטריות שונות .הדוח הרוסי נרכש
באופן חופשי והיה מונח על המדף עד שתורגם והופץ על ידי מחלקת הטכנולוגיות
הזרות בחיל האוויר האמריקאי .המתמטיקאי אמר כי היה זה חומר כה מסובך וקשה
להבנה שרק "חנון בן חנון" היה מסוגל לקרוא אותו ולהבינו .אך הוא גילה כי הדוח נתן
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בעצם דרך פשוטה יחסית לחשב שטחי הד מכ"ם לתצורות שונות של מטוסים ובעצם
"לחייט" את תצורת המטוס לקבלת הד מכ"ם מינימלי מכל כיוון .התוצאה הייתה המטוס
החמקן הראשון ,ה.F-117-
היה לסיפור סוף אירוני :בשנת  1990הגיע אופימצב לארצות הברית .כשנודע לו על
ההשפעה העמוקה של עבודתו על פיתוח החמקנות בארצות הברית ,הוא ציין כי מתכנני
מטוסים בכירים בברית המועצות היו לחלוטין בלתי מעוניינים בעבודתו.

על ה"היררכיה" של סודות טכנולוגיים
מנקודתו מבטו של מי שמנסה לפענח את יכולתו של היריב (או של צד שלישי שאינו
יריב) קיימות בתחום הטכנולוגי שלוש רמות של סודיות ביחס לאמצעים החדשניים.
למפתח של האמצעי החדשני אקרא בשם א ולצד השני ,המעוניין לחשוף את הסודות,
אקרא ב.
רמה ראשונה :הסוד נשאר סוד
צד א עוסק בפיתוח אמצעי או אמצעים חדשניים אך הצליח לשמור זאת כסוד כמוס
במשך תקופה ארוכה ,לעתים עד הכנסתם לפעולה של אמצעים כאלה ,או אף מעבר
לכך ,כך שלצד ב אין כלל שמץ מושג כי משהו מתרחש .זה יביא להיווצרותו של הפער
הטכנולוגי הסמוי ,שעשוי להישמר לאורך זמן .מבחינתו של ב זהו מצב מסוכן ביותר
מכיוון שבמקרה עימות ,זה יביא להפתעה טכנולוגית.
רמה שנייה :היו רמזים ,או שהכתובת הייתה על הקיר
מסיבה כלשהי ,צד ב חושד או מגיע למסקנה כי צד א עובד על פיתוחה של מערכת
נשק חדשנית אך לבד מרמזים לא ברורים לפעילות בלתי שגרתית ,מידע בלתי מובן או
שם קוד שלא ניתן לייחס לו משמעות ,אין לו מידע ממשי על מה באמת קורה .מערכת
מודיעין יעילה תעשה כל שביכולתה כדי להבין במהירות את המסתתר מאחורי הרמזים
האלה .למרות זאת ,יכול להיווצר מצב שבו מערכת המודיעין לא השכילה ,ממגוון
סיבות ,לתת משמעות לרמזים .או ,יותר גרוע ,לא הבינה את המשמעות של מה שראתה.
דוגמאות היסטוריות לשתי רמות אלה תובאנה בפרק הבא.
רמה שלישית :הסוד אינו ממש סוד
עצם הפעילות בתחום מסוים ידוע ,אך אין מספיק פרטים או שיש פרטים סותרים על
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יכולותיהם או מתי ייכנסו לשימוש .שתי דוגמאות מן העבר הקרוב הן מאגרי הנשק
הכימי והחשדות בנושא נשק גרעיני בעירק והדיונים מתי תהיה לאירן יכולת גרעינית.

כמה הערות על רמות הסודיות
א .מערכות נשק אינן נמצאות לעולם ועד ברמת סודיות מסוימת והן עוברות מרמה אחת
לאחרת בתלות בגורמים שונים .אלה יכללו חשיפה לא מבוקרת כתוצאה מבגידה או
רשלנות או חשיפה מבוקרת כדי לקדם מכירות או ליצור לחץ פסיכולוגי על היריב.
ב .ההיגיון אומר כי ברגע שמידע מסוים מהרמה השנייה מגיע לידיעת גופי האיסוף ,הם
יפעילו את מלוא יכולותיהם כדי לעבור לרמה השלישית או לחשפו לגמרי .במערכת
מודיעין מנוהלת כהלכה זה בדרך כלל יקרה ,אלא אם כן יש בעיה של משאבים.
הבעיה היא שגם בגופי המודיעין השונים ,שלפעמים מתחרים זה בזה ,יושבים אנשים
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עם כל החולשות של הגורם האנושי.

איך ומדוע נשמרים סודות או נחשפים?
שום מערכת מודיעין ,מבצעי או טכנולוגי ,אינה יכולה להתחייב לספק מידע אמין,
מדויק ובזמן על מה שקורה או על מה שעלול לקרות .לעתים ,גם השימוש במידע כזה,
משהושג בעמל רב ,נשקל מול שיקולים פוליטיים ,כמו במקרה הישראלי לפני מלחמת
יום הכיפורים .יתרה מזאת :מה פירוש "בזמן"? התרעה תקיפה ,מוקדמת יותר בשעות
אחדות ,אולי הייתה מדרבנת את המפקדים המקומיים בפרל הרבור לפעילות ,והייתה
מונעת את האסון או מקטינה את ממדיו .לעומת זאת ,גילוי מקרי של עצמים מוזרים
בבסיס נידח בשם פינימונדה פתח את הדלת לגילוי תכנית ה V-2-והפצצת המקום ,מה
שעיכב את הגרמנים לכמה חודשים קריטיים ,אבל הגילוי היה מוקדם דיו כדי לבחון את
הנושא בצורה יסודית ולהחליט על הצעדים הנדרשים.
כישלונות בתחום המודיעין קורים כאשר ה"סודי ביותר" של צד אחד אכן נשאר
כזה ולא נחשף למאמצי הגילוי של הצד האחר .הכישלונות האלה יכולים לנבוע מכמה
סיבות :למשל ,הסתרה טובה של המידע כך ששום רמז לא ידלוף החוצה ,ואם הדבר
הוא בלתי אפשרי ,אזי הסוואת הפעילות ,הטייתה לכיוון אחר פחות מחשיד ,או אף
שימוש בהטעיות מתוחכמות .סיבה נפוצה אחרת לכישלון המודיעין נובעת מחסרונה
של מערכת מרכזית היכולה לקשר בין רסיסי מידע שאינם קשורים זה בזה ושכל אחד
בפני עצמו אינו מושך תשומת לב .ולבסוף ,אסור להתעלם מסתם טיפשות אנושית,
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חוסר זהירות ,שיקולים זרים של כבוד ואגו או סתם רשלנות .לעתים הכתובת הייתה
על הקיר ,ובאותיות קידוש לבנה ,אך עיני כולם טחו מראות .המקרה של אח"י "חנית"
ב 2006-הוא דוגמה מובהקת להתנהגות קצרת ראות מעין זו( .ראו פרק ח).
הופעתם הפתאומית של כלי נשק חדשניים בשדה הקרב גרמה לא פעם למהפכים.
הדוגמה הידועה ביותר הן כמובן הפצצות האטומיות שהוטלו על יפן .ליפן לא היה מידע
ממשי על הפיתוח הזה בארצות הברית ,אף כי היו יפנים שהעלו תהיות בגלל היעלמותם
של פרסומים אמריקאיים בנושא הגרעין בכתבי העת המדעיים והם עצמם התעניינו
בנושא .דוגמאות אחרות הם הופעת מטוסי המיג  15בקוריאה ,טורפדות המתבייתים על
רעש המדחפים (טורפדו אקוסטי) ,השימוש במוץ כדי לבלבל מכ"מים והשימוש באמצעי
תת-אדום בשילוב עם מקלעים (מערכת "דגן") לתקיפת מחבלים בלילה בתקופת
המרדפים בבקעה; והיו רבים אחרים.
רובם של אלה נחשפו כמובן מיד עם הפעלתם הראשונה .קשה להסתיר את האפקט
של פצצה אטומית .מרבית היפנים לא הבינו מיד מה גרם לחורבן בהירושימה ,אך
נאומו של טרומן בערבו של אותו יום הבהיר זאת לחלוטין .כך היה הדבר אחרי הפעלתו
הראשונה של המוץ ,כדי לדכא את מערכי המכ"ם הגרמניים .אולם היו גם אמצעים רבים
שפותחו בסודי סודות והוכנסו לקרב והודות לניהול נכון ,וחוסר יכולת של הצד הנפגע,
סודם נשמר לתקופה ארוכה ,לפעמים עד סוף המלחמה .זה היה המקרה של הטורפדו
האקוסטי וזה היה המקרה של ה"אולטרה" ,פענוח צופני ה"אניגמה" ,מכונת ההצפנה
שהגרמנים האמינו כי היא בלתי ניתנת לפיצוח .מקרה דומה היה גם מרעום הקרבה
לפגזי נ"ם שפותח בשיתוף ארצות הברית ובריטניה ונשמר בסוד עד סוף המלחמה.
השאלה העולה עכשיו היא מדוע פיתוחים טכנולוגיים מסוימים נחשפו מידית ואילו
אחרים נשארו בגדר סוד לתקופות ארוכות ,לפעמים של שנים ותוך הפעלה מתמדת
בשדה הקרב .לתשובה לשאלה זו יש כמובן השלכות קריטיות .גילויו של "נשק סודי"
בידי היריב ,עוד לפני פרוץ הקרבות ,מאפשר לך (לפעמים) להתכונן ובאופן כזה להפתיע
אותו ביום פקודה ,על ידי נטרולו של אמצעי שייתכן שהאויב השליך עליו את יהבו.

סיבות אובייקטיביות וסיבות סובייקטיביות
אגדיר שוב את שני הצדדים היריבים בלוחמת המודיעין כא וב .צד א' הוא "בעל הסוד"
ואילו צד ב מנסה לחשוף את צפונותיו של צד א .אחלק את הסיבות לכישלונו של ב
בגילוי הסוד לשניים :סיבות אובייקטיביות וסיבות סובייקטיביות .לעתים תכופות יש
יותר מסיבה אחת לכישלון וכל אחת תורמת את חלקה.
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סיבות אובייקטיביות
סיבות אובייקטיביות הן אלו שבהן אין לצד ב שליטה על המתרחש .למשל ,כאשר צד א
מפתח מערכת חדשה ועושה זאת בתנאים שאינם מאפשרים לסוד לזלוג החוצה .האגדה
אומרת כי הפרעונים המצרים שהקימו את הפירמידות דאגו לחסל את כל הפועלים
שעבדו על כך כדי שאלה לא יוכלו להסגיר את דרכי הגישה הסודיות אל מערות הקבורה
עצמן .זוהי שיטה מעט דרסטית בימינו ,אבל גם בלי אמצעים קיצוניים כאלה ,שמירת
סוד יעילה היא עדיין אפשרית .מצב כזה ,יכול להיגרם מכמה סיבות:
א .יכולת מעולה של א באבטחת מידע .זה כמובן תהליך הרבה יותר מורכב מאשר
מניעת פטפוט או הקפדה על נעילת המסמכים בלילה .מערכת מסודרת של אבטחת
מידע תכלול הקפדה על שיחות טלפון; הקפדה על נוהלי הזמנת חומרים היכולים
לרמוז על תכונה בתחום מסוים והסוואת הזמנת תת-מערכות העלולות להסגיר
את הפיתוח; הסתרת ניסויים ,כולל הסוואת שידורי טלמטריה ודיווחים ברשתות
תקשורת; הסוואה או הסתרה של אתרים או מבנים חדשים העשויים לשמש לייצור,
לאחסנה או לתפעול של האמצעי החדש ולבסוף ,הבנת אורח המחשבה ומשאבי
חיפוש המידע של צד ב.
(במאמר מוסגר אציין כי הכרחי להיזהר מעודף קנאות ב"שמירה על סודות" .הופעתם
של "חורים שחורים"  -חוסר מידע בתחום שבו צד א הראה בעבר יכולת או פעילות
או היעלמותו הפתאומית של מידע שוטף בתחומים מסוימים  -זועקים דרשני ,ובקול
גדול( .ראו פרק ו על דליפת סוד פיתוח פצצת האטום).
ב .אי-גילוי מידע בתחום מסוים על ידי צד ב עשוי להיגרם גם מפני שאינו בקיא
בעצמו בטכנולוגיה של החידוש שבידי צד א או ביכולותיו של צד א בתחום מסוים,
ולכן אינו יכול לשאול את השאלות הנכונות מאנשי המודיעין שלו .אם צד א עובד
על טכנולוגיה עתידנית ,המקובלת כמדע בדיוני או לפחות כמקדימה את זמנה ,או
בתחום בו מדעני צד ב לא עסקו מעולם ,יקשה על צד ב לגלות משהו ,או אפילו
לברור את הבר מן התבן אם אכן יגלו משהו .סיבה נוספת היא כי צד ב אינו מקצה
לנושא משאבים מספיקים או מתאימים ,כתוצאה ממחסור במשאבים ,מאי-הבנת
חשיבותו של התחום או כתוצאה משיקולים שבדיעבד הסתברו כמוטעים ,אף כי
בזמנו נראו מוצדקים.
ג .גם בהעדר כל מידע קונקרטי על מעשיו או תכניותיו של צד א ,עדיין יכול צד ב
לשפר את מעמדו ,על ידי בחינת דפוסי התנהגותו של היריב .אם לצד א יש עבר
סּפק קבוע של אמצעי לחימה מתקדמים ,הרי
מוכח של פיתוח אמצעי לחימה ,או ָ
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צד ב חייב להניח כי מצב זה נמשך .יהיה זה רשלני מצד ב להניח כי מכיוון שאין לו
כרגע מידע קונקרטי חדש על פעילותו של צד א' ,לא קורה שם דבר.
סיבות סובייקטיביות
כסיבות סובייקטיביות אגדיר את כל הסיבות הגורמות לסוד להישאר סוד ,ואשר אינן
תלויות במאמצי ההסתרה של צד א' .במקרים רבים ,הן נובעות מתכונות חברתיות
ותרבותיות הרווחות בצד ב' ,או מהתנהלות כושלת וחסרת מעוף מצד הממונים על
תחום זה בצד ב'.
הסיבות הסובייקטיביות ניתנות לחלוקה לשלושה סוגים:
א .זלזול ביכולתו האינטלקטואלית של היריב" .אם אנחנו לא הצלחנו במשהו ,אין סיכוי
כי האויב יפתור את הבעיה הזו" .לפני מלחמת העולם השנייה האמינו האמריקנים כי
התעשייה היפנית מבוססת רק על העתקה של מוצרים מערביים ואין הם מוכשרים
בתחום הטכנולוגי ,אף כי במהלך הדיונים להקטנת ציי המלחמה בתקופה שלפני
מלחמת העולם השנייה התקבלו היפנים כשווים בין שווים .ייתכן גם כי הזעם
בארצות הברית על התנהגותם של היפנים במהלך פלישתם לסין עיוות את הראייה
האובייקטיבית של האמריקנים .התוצאה העגומה של זלזול לא מבוסס זה הייתה כי
כאשר הדיווחים הראשונים על פיתוחים יפניים חשובים בתחום התעופה והחימוש
הימי הגיעו לראשונה לארצות הברית ,הם התקבלו בספקנות מוחלטת עד שעובדות
החיים הוטחו בפני האמריקנים.
ב .שיקולים זרים בצד ב' המשפיעים על היכולת לקבל החלטות רציונליות .הראשון
באלה הוא המאבק על השפעה ותקציבים במאבקים פנים-ארגוניים ,היכול אפילו
להביא להסתרת מידע חיוני מ"יריבים" העלולים לעשות בו שימוש ו"לזכות
בנקודות" במאבק כזה .גורם אחר הוא ביטחון עצמי מופרז (הניזון לעתים מתסמונת
הזלזול באויב שנידונה לעיל) .ולבסוף ,התסמונת של "דעתי נחרצת ואל תבלבלו
אותי עם עובדות חדשות" .אם התקבלה מסקנה מסוימת ,הרי כל מידע נוסף העלול
לסתור אותה יציג את מקבל המסקנה באור שלילי והוא ינסה לדכא אותו.
ג .הסיבה השלישית היא בעיקרה ארגונית :חוסר יכולת תפקודית .כתוצאה מרשלנות
או מחוסר תיאום בין גופי האיסוף השונים לבין גופי הניתוח והדיווח ,המידע
שהושג אינו מתגבש לתמונה מלאה המאפשרת נקיטת פעולה מועילה .התגברות על
מכשולים כאלה פוגעת בבבת עינם של גופי אבטחת המידע ,אך ניתן להראות על
סמך אינספור אירועים כאלה בעבר כי כשמדובר בפיתוח טכנולוגי ומדעי ,מידור
48

המכון לחקר מודיעין ומדיניות

הוא אבן נגף בדרך להצלחה .הדבר נכון כשמדובר במעקב אחרי פיתוחים בצד השני
ושבעתיים נכון במערכת הפיתוח המקומית .כאן הוא מונע החלפת דעות ואפשרות
36
לכיווני מחשבה שונים שיעזרו לפתרון.
עיון ,אפילו שטחי ,בגורמים לעיל  -זלזול באויב ,שיקולים זרים וחוסר יכולת
תפקודית  -יחשוף מיד את המשותף להם ,ומן הדין לחזור ולהדגיש אותו :בשלושתם
הכישלון הוא בגורם האנושי! שום התפתלות סמנטית או פילוסופית לא תשנה את
העובדה הזו .יהירות ,חוסר אחריות או סתם טיפשות מופלגת הם הגורמים השכיחים
ביותר לכשלים בגילוי מאמציו של האויב בתחום הטכנולוגי (אף כי לא רק בתחום זה!)

על מניעת גילוי סודות
עד כה דיברתי על בעיית גילוי הסודות של האויב .אבל לבעיה זו יש את הפן ההפוך,
איך נמנע מן האויב לגלות את סודותינו .הבנת נושא זה עשויה להצביע על השיטות
שבהן ינקוט האויב כדי להגן על סודותיו הוא .השאלה הראשונה היא ,כמובן ,האם
אנחנו מעוניינים בשמירת סודותינו .שמירת סודות דורשת מאמץ ותשומת לב ,גוזלת
אמצעים ומחבלת במאמצי שיווק.
אינסטינקטיבית ,התשובה לשאלה זו היא חיובית אך הניסיון ההיסטורי מראה כי אין
הדבר כך .אמנם לעתים פיתוח חדשני הוא בחזקת אותו מטה קסם שבהינף יד יכרית את
כל הצרים ,או לפחות כזה הוא בעיני מפתחיו .אבל האמת ניתנה להיאמר כי יש פיתוחים
שהם לא יותר משכלולים של אמצעים קיימים .השוני בין אמצעים העשויים לשנות את
שדה הקרב לבין כאלה שרק יתרמו לשיפור ביכולות קיימות מחייב התייחסות אחרת
מבחינת המאמץ לשמרם בסוד.
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"טיפשים לומדים מהניסיון! אני מבכר ללמוד מניסיונם של אחרים!"
אוטו ביסמרק

פרק ו:
"רמות הסודיות" השונות
רמה ראשונה :הסוד נשאר סוד
פצצת האטום
האמריקנים השתדלו לשמור בסוד את מאמציהם לפיתוח פצצת האטום .הסיבה
העיקרית הייתה חוסר ידיעה על התקדמות הגרמנים בתחום זה .למעשה ,האמריקנים
החלו לעסוק בכך ברצינות רק לאחר שהסכנות הטמונות בפעילות המדענים הגרמנים
(שהיו הראשונים שהצליחו בביקוע האטום) הובאו לידיעת הנשיא רוזוולט .כלל ידוע
הוא כי מידע על הצלחות טכנולוגיות של הצד השני ,בעודך מגשש באפלה באותו תחום,
ידרבן אותך להשקיע עוד מאמצים ,כי עכשיו אתה יודע כי הדבר אפשרי .מדעני בעלות
הברית היו בטוחים כי הם נמצאים במרוץ נגד הגרמנים ,והיו מודאגים ביותר.
הסיפור על פיתוח פצצת האטום כבר סופר אינספור פעמים ואין טעם לחזור עליו.
כך גם מאמצי הריגול הרוסיים לחשוף את הסודות שמאחורי "פרויקט מנהטן" .מעניינת
יותר השאלה שהמעיטו לעסוק בה :מה באמת ידעו הגרמנים והיפנים על המאמץ
האמריקאי ומה דרבן את הרוסים למאמץ המודיעיני שלהם ,שאכן הניב פרי.
אתחיל עם הגרמנים :התשובה הקצרה היא ,שהגרמנים לא ידעו כמעט כלום .הייתה
קבוצת מחקר קטנה שניסתה להשיג תגובת שרשרת בכור ניסיוני ,אך נכשלה .עם סיום
המלחמה נפלה קבוצת המדענים הזו (חלקם חתני פרס נובל) בידי הבריטים .הם הועברו
לאנגליה ,שוכנו באחוזה כפרית ונחקרו .באולם המרכזי של האחוזה ,שם היו הגרמנים
מתכנסים לארוחת הערב ,השתילו הבריטים מיקרופונים( .תמלילי השיחות שניהלו
קיימים ,ואפשר לקראם במלואם) .הקצין הבריטי הבכיר במקום סיפר לאוטו האן
(הראשון שהשיג ביקוע גרעיני) על הודעתו של הנשיא טרומן על הטלת פצצת האטום
הראשונה ,והאן ההמום סיפר לחבריו .אלה קיימו דיון נרחב האם יש אמת בידיעה ואם
כן ,איזו מין פצצה גרעינית הייתה זו .לפיזיקאים הבריטים שהאזינו לשיחות התברר
כי לגרמנים חסר ידע בסיסי רב וכי לא היה להם כל מושג על ההתקדמות האמריקנית.
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אין ספק כי הקשיים הגרמניים הושפעו מקביעת הממשל הנאצי כי "פיזיקה היא מדע
יהודי"; תרמה לכך גם העובדה שהגרמנים לא התייחסו אל האמריקנים כאל שווי ערך
מבחינה אינטלקטואלית .ייתכן כי הסנוביזם האינטלקטואלי הזה הוא שעמד ברקע חוסר
ההתייחסות הגרמנית למידע מלפני המלחמה בדבר היכולות האמריקאיות והבריטיות
בתחום זה( .ליכולת רוסית הם בוודאי לא התכוונו להתייחס) .המודיעין הגרמני כשל
גם בדבר נוסף ,בסיסי למדי :בניגוד לרוסים ,הגרמנים לא התייחסו להיעלמות פרסומים
מדעיים אמריקאיים בתחום הגרעין (ראה להלן) אם בכלל שמו לב לכך.
המאמץ הרוסי
ביולי  1940פרסמו שני חוקרים ,פליורוב ופטרצ'ק ,בעיתון מדעי אמריקאי ,מאמר
העוסק בביקוע ספונטני (ונדיר) באורניום .ביוני  1941פלשה גרמניה לברית המועצות,
צוותי מחקר הגרעין הרוסיים פוזרו לעבודות דחופות יותר ופליורוב גויס לצבא.
בפברואר  1942נכנס פליורוב לספריית אוניברסיטה מקומית וחיפש תגובות למאמר
שהוא ועמיתו שלחו ,והופתע ביותר מהיעדרן .הוא גם גילה כי מאמרים על מדע הגרעין
נעלמו כמעט לחלוטין מן הפרסומים האמריקאיים .הוא לא ידע כי עורכי העיתונים
המדעיים בארצות הברית נמנעים מפרסום מאמרים בנושאי הגרעין ,כדי שהמידע לא
ידלוף אל הגרמנים.
פליורוב הגיע למסקנה כי הנושא הפך לסוד בארצות הברית .הוא שיגר מכתבים
אל בכירי הפיזיקאים הסובייטים ,אך אלה לא התייחסו לעניין בטענה כי נשק גרעיני או
אפילו אנרגיה גרעינית אינם עניין מעשי .בצר לו נקט פליורוב צעד דרסטי .באפריל
 1942הוא פנה ישירות לסטלין .במכתב ארוך ומנומק הוא הסביר מה לדעתו עושים
האמריקנים וציין כי לדעתו אסור לברית המועצות להזניח את הנושא .בסתיו 1942
כונסו מדעני הגרעין הבכירים בברית המועצות והנושא התעורר שוב לחיים.
המאמץ היפני
מדענים יפניים כבר התעניינו בנושא הגרעין מאז  1938וב 1940-החלו בעבודה ראשונית
בתחום .בין היתר נבנה במסגרת זו ציקלוטרון (מאיץ חלקיקים) גדול ,שתכניותיו נתרמו
בזמנו על ידי ארנסט לורנס ,פיזיקאי אמריקני בכיר.
גם הצי היפני החל לגלות עניין ובאביב  1942המליצה ועדה לחקור פיתוח מקור
כוח גרעיני לספינות .ועדה אחרת הוקמה כדי לבחון היתכנות של פיתוח נשק גרעיני
וניסתה להגיע לתשובות בשתי שאלות עקרוניות :ראשית ,האם הרעיון של נשק גרעיני
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הוא בכלל בר מימוש? שנית ,אם התשובה לשאלה הראשונה היא חיובית ,האם יש ליפן
המשאבים הדרושים לכך ,והאם היא יכולה להקצות אותם במהלך המלחמה?
מסקנות הוועדה היו שהקמת פרויקט גרעין יפני ֶּת ֱארך לפחות עשר שנים ותדרוש
כחצי מתפוקת הנחושת ועשירית מתפוקת החשמל של יפן .כולם הסכימו כי דרישות
כאלה היו מעבר ליכולת הכלכלה היפנית .הוועדה דנה בעוד סוגיה :האם לגרמניה ,כבת
ברית עיקרית ,ולארצות הברית ,כאויב העיקרי ,יש היכולת לפתח נשק גרעיני? הוועדה
הסיקה כי לארצות הברית ולגרמניה ,כמו ליפן עצמה ,אין די משאבים תעשייתיים
לפרויקט כזה .ביחס לגרמנים ,הוועדה צדקה .באשר לארצות הברית ,התמונה הייתה
כמובן שונה לחלוטין.
כנראה שחברי הוועדה המלומדים לא הבינו ולא הכירו את ארצות הברית ואת
המשאבים שלה .זאת בניגוד ,למשל ,לאדמירל יממוטו ,יוזם ההתקפה על פרל הרבור.
כשבשלה ביפן ההחלטה לצאת למלחמה ,הוא אמר" :אני יכול להבטיח כי בשנה עד שנה
וחצי הראשונות אעשה באוקיינוס השקט ככל העולה על רוחי .אינני יכול להתחייב מעבר
לכך" .התברר כי אפילו הוא ,שידע אנגלית על בורייה ,היה בעברו תלמיד בהרווארד
( )1921–1919ושירת כנספח הימי של יפן בארצות הברית ( ,)1928–1926היה אופטימי
בהערכתו.
עוד בטרם יבשה הדיו על מסקנות הוועדה ,קרא ראש הממשלה להאצת המחקר
בתחום הגרעין ,אך בסופו של דבר חיסלו ההפצצות האמריקאיות את הפרויקט.

ה"אניגמה" :מדוע כשלו הגרמנים בהבנת המצב?
ֶ
ה"אניגמה" הוא דוגמה לאמצעי לחימה שנמצא בשימוש תקופה ארוכה
פענוח צופני ֶ
ונכשל מבלי שהצד הניזוק מודע לנזק ומבלי לחשוד שיש לו בעיה חמורה .אצל היפנים
הייתה התנהלות דומה ,והלקחים מראים כי שני הכישלונות נבעו מגורמים דומים.
מערכת ההצפנה הגרמנית "אניגמה" הייתה שדרוג של מכשיר הצפנה מסחרי ,שהיה
זמין בשוק החופשי ודמה למכונת כתיבה גדולה .מערכות מכניות וחשמליות פנימיות
המירו כל אות שהוקלדה לאות אחרת והיא זו ששודרה .בזכות המורכבות המכנית
והחשמלית ,האות ששודרה הייתה אחת ממאתיים טריליון (מאתיים אלף מיליארד)
אפשרויות .הוראות ההתקנה והחיווט הפנימיות  -המפתחות  -שונו בכל  24שעות
וערכות שהכילו הוראות אלה לכל חודש הופצו בין המשתמשים ,ובכללם צוללות
הפזורות באוקיינוס .כל שיטות הפענוח המקובלות אז לא היו מסוגלות להתמודד עם
המספר העצום של האפשרויות .אין פלא שהגרמנים חשבו כי מערכת זו חסינה לחלוטין
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ה"אניגמה"
פענוח צופני ֶ
הוא דוגמה לאמצעי לחימה
שנמצא בשימוש תקופה
ארוכה מבלי שהצד הניזוק
מודע לנזק ומבלי לחשוד
שיש לו בעיה חמורה

מערכת ההצפנה הגרמנית "אניגמה" )צילם

(Karsten Sperling

37

בפני פענוח.
בשנת  1931ביקש פקיד גרמני שעסק בתקשורת וניהל אורח חיים פזרני ,למכור
כמות של "מפתחות" ותשדורות מפוענחות לקצין מודיעין צרפתי .הממונים עליו לא היו
מעוניינים והקצין הצרפתי הציע את החומר לשירות החשאי הפולני ,שאתו עמד בקשרי
עבודה ,אלה קפצו על המציאה וישבו לפתח שיטות פענוח .כבר ב 1933-הם הצליחו
לקרוא תשדורות גרמניות באופן כמעט שוטף.
באוגוסט  ,1939כשענני המלחמה החלו מתקדרים ,זימנו הפולנים את הצרפתים
והבריטים ומסרו בידיהם כל מה שידעו על פיענוח האניגמה .הצרפתים והבריטים
ההמומים לקחו הכול והבריטים החלו לארגן את מאמץ האיסוף והמשך הפענוח.
הגרמנים ,שהיו בטוחים כי בלתי אפשרי לפצח את הצופן ,השתמשו במערכת
ביד קלה .בנוסף לתקשורת מבצעית חיונית ,קיבלו צוללות דרך ה"אניגמה" העתקים
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מנאומי היטלר ,הודעות על הענקת מדליות ,בעיות רפואיות של הצוות ,כולל כאבי
שיניים של מלח ואפילו ברכות יום הולדת לבני המשפחה של הצוות .בספרו מציין
דייוויד קאהן כי "פיקוד הצי הגרמני הפך לארגון הצבאי הפטפטני ביותר בכל תולדות
המלחמות" .ריבוי המברקים המשודרים באותו המפתח סייע לעבודת המפענחים .גם
היתרה של הגרמנים על הצורה הפורמלית של התשדורות ,כולל דרגות השולח
הקפדתם ֵ
והמקבל ותפקידיהם ,סיפקה רמזים ראשונים לאיות .כך גם נתונים מטאורולוגיים,
שהועברו מתחנות שונות אל מרכז החיזוי באמצעות צפנים קלים לפענוח ,הועברו על
ידי הגרמנים ממרכז החיזוי אל הצרכנים בצופני "אניגמה" ,והדבר הקל מאוד על פענוח
הקשרים שעשו אינספור עברות כדי
המפתח היומי .תרמה למאמצי הפענוח גם עצלות ַ
להקל על חייהם .עם הזמן והניסיון ירד מספר האפשרויות בפענוח כל מברק שנקלט
מטריליונים לתריסרים בודדים ,ואף פחות.
הבעיה העיקרית הייתה איך לנצל את פירות הפענוח מבלי להיחשף .כלומר ,מבלי
שהגרמנים יבינו כי יש מי שמאזין לשיחותיהם .אחד האמצעים היה השגת מידע "מאמת"
שהיה מיועד לעיניים הגרמניות .למשל ,אם הסגירה ה"אניגמה" פעילות ימית גרמנית,
היה נשלח מטוס "לסייר" באזור הפעילות .הגרמנים דיווחו כמובן על הופעתו של
המטוס והניחו כי המטוס הוא שגילה את מה שהתגלה.
על אף תלונות חוזרות ונשנות וכמה חקירות ,חלקן יסודיות ,לא גילו הגרמנים כי
ה"אניגמה" פוצחה .אפילו אחרי שסוד ה"אניגמה" התפרסם ברבים ,בשנת  ,1974סירבו
בכירים לשעבר בצבא ובצי הגרמני להאמין כי היא פוצחה .הכישלון הגרמני לא נבע
מיכולת טכנית לקויה .נהפוך הוא .ככלל ,בכל התחומים הטכניים ,על פרטי פרטיהם,
עלו הגרמנים על המקבילים להם בכוחות בעלות הברית .הבעיה הייתה טמונה בגישה
לעבודת מודיעין ובהלך רוח ,שכמעט ניתן להגדירו כתכונה לאומית.
ראשית לכול ,היוהרה .הגרמנים ייחסו לבעלות הברית ובמיוחד לבריטים יכולות
מיתולוגיות בתחום המכ"ם ,אך קריפטולוגיה (תורת הצפנים) היא עיסוק "מנטלי".
עליונות אינטלקטואלית של בעלות הברית הייתה מעל ומעבר לאפשרי :גרמניה עלולה
38
להפסיד במאבק הפיזי ,אך לא במנטלי.
וכאן אנו מגיעים לכישלון גרמני נוסף .הגרמנים התמקדו בחיפוש מכשירים
ומפתחות שאבדו ,נתפסו בקרב או נמסרו לאויב על ידי מרגלים וסוכנים לסוגיהם.
אותה תפיסת עולם הובילה אותם לעסוק בכל החקירות הרבות שעשו ,בשאלה מי אשם
בזליגת מידע – אך לא בניסיון רציני לבדוק האם ה"אניגמה" עצמה היא ה"אשמה" .היא
"זוכתה אוטומטית" ,ועכשיו נשאר רק למצוא את האשם האמתי.
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אופן החשיבה הגרמני הוביל אותם לכישלון נוסף .כאשר בסופו של דבר השתכללו
בעלות הברית ועברו לשימוש במכונות הדומות ל"אניגמה" ,הסיקו הגרמנים שמכיוון
שה"אניגמה" אינה ניתנת לפיצוח ,חבל להשקיע מאמצים בפענוח הצפנים של בעלות
הברית.
מטוס הקרב הסובייטי .MIG-15
מטוס מתקדם מאוד ,בעל יכולות שלדעת בעלות הברית ,הרוסים
לא יכלו לפתח בכוחות עצמם .האמת הייתה יותר מורכבת

מיג 15
בנובמבר  ,1950במלחמת קוריאה ,הותקף להק מפציצי  B-29על ידי כמה מטוסי קרב
סילוניים ,שהגיחו לפתע ,ירו כמה צרורות ונעלמו .מקלעני המפציצים דיווחו כי מטוסי
האויב הגיחו וחלפו כה מהר ,עד כי הם לא הספיקו לצודד את תותחיהם .אחד המפציצים
נפגע והמודיעין האמריקאי הגיע למסקנה כי מטוס הקרב המסתורי היה חמוש בתותח
 37מילימטר וכן כנראה בתותח בקוטר קטן יותר.
הייתה זו הופעתו הראשונה והמפתיעה של ה .MIG-15-היה זה מטוס מתקדם מאוד,
בעל יכולות שלדעת בעלות הברית ,הרוסים לא יכלו לפתח בכוחות עצמם .האמת
הייתה יותר מורכבת.
במרס  1946הונחו משרדי תכנון המטוסים בברית המועצות לפתח מטוס קרב סילוני
בעל כנף משוכה לאחור ,הרבה יותר מאשר הכנפיים של ה ME-262-הגרמני .משרד
התכנון של מיקויאן (שבהמשך הפך ל"מיקויאן וגורביץ'  ,"MIG -הגיש הצעה מתאימה
אך היה ברור כי אין להם מנוע מתאים ומנועי ה"יומו" של ה ME-262-לא התאימו
לדרישות החדשות .המתכננים פנו אז בהצעה נועזת לסטלין :לנסות לקנות מנועי סילון
55

המודיעין הטכנולוגי  -למה ואיך?

מן הבריטים ,שהיו המתקדמים בעולם בתחום זה.
סטלין צחק מן הרעיון והגיב" :איזה טיפש יסכים למכור לכם את הסודות שלו?" אבל
הסכים לנסות ,ומשלחת מהנדסים נסעה לאנגליה ונפגשה עם נשיא מועצת המסחר
הבריטית .הלה נענה לבקשה והסובייטים קיבלו  25מנועי סילון של "רולס רויס" ,כולל
ספרות טכנית והסברים מפורטים על הטכנולוגיה שעליה הם מבוססים.
הרוסים חזרו הביתה ,פירקו את המנועים והעתיקו אותם .הטיסה הראשונה של
המטוס (שמאוחר יותר הפך ל )MIG-15-התקיימה בסוף דצמבר  .1947במרס  1948נכנס
המטוס לייצור סדרתי וכמויות ממנו נמכרו לסין ,שכאמור הפתיעה בו את חיל האוויר
האמריקאי.
הופעת ה"מיג" הייתה הפתעה מוחלטת .לאמריקנים לא היה כל מידע על המטוס,
מבנהו או מנועו ,פרט לעובדה שהוא מצויד בתותחי  23מילימטר ו 37-מילימטר .כאשר
מטוס כזה הופל מעבר לקווי האויב ,נשלחו שני אנשים להסתכל עליו .המטוס נתקע עם
האף באדמה ורק החלק האחורי שלו בלט .השניים השליכו שני רימוני יד לתוך צינור
הפליטה ואחרי הפיצוץ אספו חלקים ככל שיכלו לשאת ,וחזרו .בדיקת החלקים העלתה
כי המנוע מבוסס על המנועים הבריטיים .האמריקנים נרתמו להשיג מידע ובין היתר
אף הטילו כרוזים ובהם הבטיחו פרס של  100,000דולר לטייס שיערוק עם מטוסו ואחד
אכן הגיע.

ה"דגן"
בתקופת המרדפים בבקעת הירדן בשנים  1970–1968נודעה חשיבות רבה למארבים
שהציב צה"ל על נתיבי החדירה של מחבלים מתחום ממלכת ירדן 39.הסיכוי להצלחה היה
תלוי במידה ניכרת בתנאי הסביבה :אור ירח ,עננות ואובך ,והועלו כמה הצעות לשימוש
באמצעי ראיית לילה ,בעיקר תת-אדום.
קצינים בכירים התנגדו בתחילה להכנסתם של אמצעים כאלה בטענות כי אמינותם
נמוכה וכי השימוש בהם הופך את הלוחמים ל"חיילי שוקולד"; כאשר תקרה תקלה ("מה
שלבטח יקרה") ,הלוחמים לא יֵ דעו להסתדר ללא הציוד שכבר התרגלו אליו.
עקשנותם של התומכים בשילוב אמצעים אלה הביאה בסוף לפתרונן של כל הבעיות
שהועלו ,וצה"ל החל להצטייד באמצעים כאלה ,בחלקם תוך שילוב עם מקלעים נישאי
רכב .אלה נקראו "דגן" ,על שמו של האיש שפתר חלק גדול מן הבעיות הטכניות שלהם.
התוצאה הייתה עלייה דרמתית בעקומת ההצלחות של מארבים אלה ,לשיאים שלפני
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כן נחשבו דמיוניים והקלה על המרדפים אחרי אלה שהצליחו לחדור.
ואולם ,המחבלים התעשתו ,זיהו ככל הנראה את כלי הרכב המיוחדים שנשאו את
ה"דגן" ,וייתכן שגם קיבלו ייעוץ חיצוני ורכשו אמצעי ראיית לילה משלהם .לאחר
שכמה מארבים נכשלו ,ויתר צה"ל על אמצעי זה ועבר לשיטות אחרות.

שיבוש ה"סטיקס"
בשנת  1954הגיעה מערכת הביטחון הישראלית להכרה כי יש לפתח טילים מונחים נגד
ספינות .תחילה פותח טיל אוויר-ים בעל טווח קצר יחסית ,שיִ יָ רה ממטוס ה"דקוטה"
אבל ההצטיידות המצרית במשחתות סובייטיות מודרניות ,המצוידות באמצעי נ"ם
משוכללים ,הביאה להחלטה לעבור לטיל ים-ים ,ה"גבריאל" ,שיתבסס על טיל מונחה
ידנית של חיל התותחנים אך עם הנחיית מכ"ם.
בינתיים הצטיידו ציי מצרים וסוריה בטילי ים-ים מדגם "סטיקס" ,ובאוקטובר
 1967הטביעו טילים כאלה את אח"י "אילת" .בחיל הים הבינו את המשוואה :טילים
שהטווח שלהם כארבעים קילומטר ,עם הנחיה מכ"מית ,מול טילי "גבריאל" עם טווח
של כעשרים קילומטר .הארכת טווח משמעותית פירושה היה טיל חדש .היה צורך
לפתור נחיתות טכנולוגית זו ,ובמהירות.
חיל הים הזמין בתעשייה הישראלית אמצעי שיבוש כנגד מכ"מי ההנחיה של
ה"סטיקס" ומערכות מתאימות פותחו בהצלחה וזאת מבלי שגונב דבר לאוזני הרוסים

טילי ים-ים "סטיקס" סובייטיים במצעד.
באוקטובר  1967הטביעו טילים כאלה את אח"י "אילת"
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או הערבים .עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים ,נפגשו סטי"לים ישראליים כמה פעמים
עם ספינות טילים מציי מצרים וסוריה .ספינות הטילים הערביות ירו כחמישים טילי
"סטיקס" אל הספינות הישראליות ,אך כולם החטיאו לאחר שמכ"מי ההנחיה שלהם
שובשו .הספינות הערביות נסוגו והספינות הישראליות ,שהיו מהירות מהן ,סגרו טווח
לעשרים קילומטר ופתחו באש .כשישה סטי"לים מצריים וסוריים ועוד כמה ספינות
40

אחרות הוטבעו בקרבות אלה ,וזאת כאמור ללא אבדות לחיל הים הישראלי.

כישלון הלחימה נגד טילי הנ"ם במלחמת יום הכיפורים
על חוסר הצלחתו של חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים כבר נכתב רבות 41.אחד
הגורמים המוזכרים בעניין זה היא הסתגלותו האטית של חיל האוויר לאיומים חדשים.
טילי נ"ם נכנסו לשימוש כבר במלחמת ששת הימים ,אך היו אלה טילים ליירוט בגובה
רב ולטייסי חיל האוויר לא הייתה בעיה להתמודד אתם .האופוריה סביב תוצאות מלחמת
ששת הימים הרדימה את החובה להתעדכן בהתפתחויות אצל האויב ואיש גם לא העריך
את העובדה כי בתחום הזה מתמודדת ישראל נגד הסובייטים ולא נגד המצרים .לקראת
סוף מלחמת ההתשה אכן נתפס חיל האוויר "עם המכנסיים למטה".
כמו ישראל ,גם צבאות ערב הפנימו את לקחי הקרבות ,ואחד הצעדים היה לעבות
בצורה מסיבית את מערך ההגנה נגד מטוסים בגובה נמוך ,על ידי שילוב אלפי קנים
ארטילריים עם טילים יעילים .היו אלה בעיקר טילי  SA-6המורכבים על רכבים.
אף על פי שהטיל היה בפיתוח מאז שנת  1958ונכנס לייצור סדרתי בשנת ,1966
SA-6.

הטיל לא רק כופף את כנף המטוס,
אלא טאטא אותו למעשה
משדה הקרב .הייתה זו
הפתעה טכנולוגית
מן המעלה
הראשונה
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הוא כמעט לא היה מוכר במערב .גם מערכת המכ"ם לניהוג הטיל לא הייתה מוכרת.
יתרה מזאת ,אף כי היה ידוע שסוללות טילים אלה מסוגלות לנוע מעמדה לעמדה,
42

שגה המודיעין והעריך כי "הן תמצאנה בהערכות קבועה ולא תהיינה ניידות במלחמה".
במילים אחרות ,מישהו הניח הנחה מוזרה שאף כי יש לאויב יכולת טכנית בעלת חשיבות
מבצעית ראשונה במעלה ,הרי מסיבות כלשהן הוא לא ינצל אותה.
כשפרצה המלחמה ,ספג חיל האוויר אבדות כבדות ,הוגבל ביכולתו לסייע לכוחות

הקרקע ,ואף הונחה להימנע מתקיפת אזורים המוגנים על ידי טילי  43.SA-6הטיל לא
רק כופף את כנף המטוס ,אלא טאטא אותו למעשה משדה הקרב .הייתה זו הפתעה
טכנולוגית מן המעלה הראשונה.

רמה שנייה :היו חשדות או רמזים
בחלק הזה אביא כמה דוגמאות למערכות נשק ,אשר עצם "קיומן" נחשף עוד לפני
כניסתן לשימוש אך לא נחשפה מהותן או תכונותיהן האמתיות .כתוצאה מכך התעוררו
ויכוחים בדבר אופיין והסכנה הגלומה בהן.

"קניקביין"

44

הסיפור התחיל בתחילת  1940בשיחה של שני שבויים מצוות אוויר גרמני על "מנגנון "X
כלשהו ,הקשור לפעימות רדיו .היה חשד כי מדובר בזיהוי מיקום באמצעות קרני רדיו
מצטלבות ,אך בשלב הזה היה הדבר בגדר ניחוש בעלמא.
ביוני  1940הופל מפציץ גרמני ומן השברים חולצה פיסת נייר שעסקה באזימוטים
של מׂשּואות רדיו .בין היתר נכתב שם כי מׂשּואת "קניקביין" תופעל באזימוט מסוים
בשעות מסוימות .שבוי אחר קישר בין קרני  Xלבין ה"קניקביין".
בינתיים יורט שידור "אניגמה" שעסק אף הוא באזימוטים וב"קניקביין" ,ואז ,בשיחה
בין שני שבויים אמר אחד מהם כי הבריטים לעולם לא ימצאו מה שהם מחפשים.
בבדיקה מחודשת התברר כי מקלט גרמני המיועד לנחיתת מכשירים ,היה בעל רגישות
הגבוהה בהרבה מעבר לדרוש.
בישיבה אצל צ'רצ'יל טען ג'ונס (ראש המודיעין הטכני של חיל האוויר) בתקיפות
כי הגרמנים מפתחים מערכת הפצצה ,שתאפשר להם להפציץ בלילה או בכל מזג אוויר.
פרופסור לינדמן ,יועצו המדעי של צ'רצ'יל ,טען בתקיפות שדבר כזה הוא בלתי אפשרי,
אך ג'ונס הציע כי המחלוקת תיפתר על ידי ניסוי באמצעות מטוס ממותקן כדרוש.
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מטוס ההאזנה נשלח ,ואכן גילה את קרני הרדיו הגרמניות ואת הצטלבותן מעל
למטרות באנגליה .מכאן ואילך הבריטים שיבשו והטעו את הקרניים באמצעים שונים
(וכאן נטבע הביטוי "מלחמת הקרניים").
מסיפור ה"קניקביין" עולים כמה לקחים חשובים באשר לעבודת מודיעין.
ראשית ,ההצלחה הבריטית נבעה משיתוף פעולה (ומידע) הדוק בין פענוחי תשדורות
(ה"אניגמה") ,חקירה פיזית מדוקדקת של כל פריט ציוד במטוסים שהופלו ,וחקירת
שבויים והונאתם .שנית ,שבויים פטפטו בינם לבין עצמם מבלי לחשוד שמאזינים
להם; 45חמור יותר ,אנשי צוות אוויר גרמנים נשאו עמם רשימות העוסקות בהפעלת
ציוד שעדיין נחשב לסודי.

הלחימה בטילי V-2
הקדמה
חוסר הבנה בטכנולוגיה של מנועים רקטיים ובפוטנציאל הטמון בנשק רקטי פסל
אצל הבריטים כמעט על הסף את האפשרות של שימוש גרמני בנשק חדשני .פרופסור
לינדמן ,יועצו המדעי של צ'רצ'יל ,טען בעקשנות כי "בהתבסס על ידע קיים" ,נשק כזה
אינו אפשרי מבחינה פיזיקלית ,והעלה טענות שונות ומשונות כדי להסביר את מה
שצילומי אוויר ודיווחי סוכנים מאירופה הכבושה הציגו כפעילות גרמנית חריגה .רק
עיקשותו של ג'ונס ,שהאמין למה שראה בדיווחי המודיעין ,שכנעה לבסוף את צ'רצ'יל
46

לתמוך בפעילות אגרסיבית כנגד האיום המתגבש.
הV-2-

הגילוי הראשון של תכנית
במאי  1942יצא "ספיטפייר" לגיחת צילום מעל נמל קיל בגרמניה ,ומשם היה אמור
להמשיך לשוויינמונדה ,נמל צבאי קטן בקצהו הדרומי של אי בשם אוסדום ,כ250-
קילומטר מערבית לקיל .קרוב למטרתו הבחין הטייס כי בקצה הצפוני של אוסדום
הורחב שדה התעופה הקטן שהיה שם וכי מתבצעות במקום עבודות בינוי ופיתוח
נרחבות .האזור הנידח היה בדרך כלל שומם ,והתכונה הפתאומית משכה את עינו של
הטייס .הוא הפעיל את מצלמותיו ,המשיך למטרתו המקורית ושב לבסיסו.
פינימּונדה ,שעד אז לא יוחסה לו כל חשיבות.
ֶ
התברר כי הטייס צילם מקום בשם
הצילומים הראו כי מתבצעות שם עבודות בנייה בהיקף גדול .את תשומת הלב העיקרית
משכו מחפורות עגולות ,גדולות מן המקובל עבור עמדות נ"ם ,ואולם איש לא נתן הסבר
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 V-2על רכב הזקפה ושיגור.
הפצצת פינימונדה דחתה את
התחלת הפעלתן של רקטות V-2
לזמן לא מבוטל ובנוסף נאלצו
הגרמנים לפזר חלק מן הפעילות
למקומות אחרים

למחפורות אלה .הפענוחים תויקו והטיפול בנושא הושם "על אש קטנה".
כיום ידוע כי מרכז הפיתוח והייצור של הרקטות והטילים ,ובעיקר ה  V-1וה ,V-2
הועבר למקום נידח זה כבר ב ,1936-כדי להרחיקו מעיניים בולשות ואוזניים כרויות
לרעש הטיפוסי של פעולת המנועים הרקטיים.
תכנית פיתוח וניסוי כה יומרנית אי-אפשר להסתיר לאורך זמן ,ואכן ,מדצמבר
 1942החלו לזלוג אל המודיעין הבריטי דיווחים שונים על פיתוח "נשק סודי" .דיווחים
אלה הצטרפו לאזכור הראשון של פינימונדה ,שהמודיעין הבריטי קיבל בנובמבר 1939
47

באמצעות דוח אוסלו.
במרס  1943הגיע תמליל שיחה בין שני גנרלים גרמנים שנפלו בשבי בשנת .1942
אחד הגנרלים שטח באוזני עמיתו את פליאתו על כי לונדון עדיין איננה גל חורבות,
וסיפר לו על ביקור בבסיס רקטות ענקיות .חשיבותה של פינימונדה בעיני הגרמנים
בלטה גם מפענוח מברק "אניגמה" ,שעסק בחלוקת תלושי דלק .פינימונדה הייתה
השנייה ברשימה ,הרבה לפני גורמים אחרים ,שחשיבותם הייתה מוכרת .זוהי דוגמה
לאמרה המעט נדושה ,כי מודיעין טוב פועל על ידי אינטגרציה של פיסות מידע,
מצוינת ִ
לפעמים לא רלוונטיות למושא החקירה .וכי מה לתלושי דלק ולנשק מהפכני?
לאור הצטברות כל הידיעות האלה ,הוכן תדריך מפורט עבור המטה הכללי הבריטי.
אלה ,יחד עם צ'רצ'יל ,העריכו כי הסכנה ממשית דייה והוקמה קבוצת עבודה מיוחדת
לטיפול ב"בעיית פינימונדה" .טיסות הצילום באזור תוגברו ,אך הייתה פה בעיה
בסיסית :לאיש לא היה מושג מה מחפשים ואיך הוא ייראה ,כאשר יימצא .יתרה מזאת,
מדענים מחברת הדלק "של" ,שעסקו במחקר רקטות ,לא הובאו בסוד העניין ואיש לא
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שאל לדעתם המקצועית .אפשר כי היה פה עניין של מידור ביטחוני (איש עדיין לא חשב
על רקטות) ואפשר כי איש לא רצה לשתף את "של" כגורם בעל עניין.
ביוני  1943נפתר חלק מן התעלומה .תחילה צולמו כמה "עמודים עבים מאוד"
במרכזן של המחפורות ,וכמה ימים לאחר מכן נתגלו "עצמים דמויי טורפדו" מונחים
אופקית על עגלות בתוך המחפורות .המסקנה הראשונית הייתה כי ייתכן שאלה הן
רקטות ארוכות טווח והדבר הביא למשבר גדול בדיון בנושא זה.
הוויכוח על מהות הגילויים
באשר למידותיהם של העצמים לא היו חילוקי דעות .אורכם היה כ 15–14-מטרים
וקוטרם כמטר וחצי .חילוקי הדעות נתגלעו בעניין ההנעה .ההנחה הראשונית הייתה,
כי אם זו רקטה הרי היא מונעת באמצעות דלק מוצק .כולם הכירו רקטות דלק מוצק,
והבליסטיקה הפנימית של אלה הייתה מובנת במידה מניחה את הדעת.
הדלקים הרקטיים של אותה התקופה היו מבוססים על "קורדיט" ,שהוא סוג של
אבק שרפה המשמש גם בתחמושת .כדי להכיל את לחץ העבודה ,משקל מעטפת הרקטה
היה מגיע ליותר מעשרים טון .משקל הדלק בתוכה היה מגיע אף הוא למספרים דומים,
ולכך יש להוסיף עוד את משקלו של רש"ק בגודל סביר ,כלומר :המנוע הרקטי צריך
היה לספק בעת ההמראה למעלה מארבעים טון דחף ואותן עשרים טון דלק לא יספיקו
כדי לשגר את הרקטה לטווח משמעותי.
לינדמן התנגד לפרשנות הגורסת כי מדובר ברקטות ,מכל סוג שהוא .הוא התבסס
בהתנגדותו זו על נתוני המשקל והדחף ,שבפני עצמם היו נכונים .אבל לאור הידע
הנרחב שלו היה עליו לחשוב על עוד אפשרויות ליישוב הסתירה .יתרה מזאת :לינדמן
העלה אפשרויות חדשות להבנת צילומי פינימונדה :ייתכן שהגרמנים מפתחים מין
טורפדו ענקי שיוטל ממטוס וייתכן כי הכול הוא מבצע הונאה כלשהו( .זה היה מופרך:
פינימונדה הייתה אתר ניסויים חשוב .מה הטעם בהונאה אשר רק תמשוך תשומת לב
למקום ו"תזמין" הפצצה?)
בסוף יוני  1943התקיימה ישיבה נוספת :על אף התנגדותו הנחרצת של לינדמן,
הוחלט כי פינימונדה תופצץ כדי לנסות לחסל את האיום (שעוד היה ויכוח על מהותו)
בעודו באבו והדבר בוצע באמצע אוגוסט.
באוקטובר  1943זימן צ'רצ'יל את יועציו ,כדי להחליט אחת ולתמיד האם הפיתוחים
בפינימונדה מהווים איום אמתי .לישיבה זו הוזמן מהנדס מ"של" שסיפר לנוכחים כי
רוברט גודרד שפעל בארצות הברית בשנות העשרים והשלושים ,הצליח לשגר רקטות
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המונעות בדלק נוזלי 48.מרגע שהוזכרו רקטות המונעות בדלק נוזלי ,התמוטטו רוב
ההתנגדויות .ברקטה כזו ,תא הבערה לבדו חייב לשאת בעומסי לחץ הבערה ושאר
במכלים ובראש הקרבי ומשקלה יהיה רק כ 12-טון.
המבנה רק צריך לתמוך במבנהְ ,
דלקים נוזליים גם מספקים יותר אנרגיה (ליחידת משקל) מדלקים מוצקים.
הפצצת פינימונדה דחתה את התחלת הפעלתן של רקטות  V-2לזמן לא מבוטל
ובנוסף נאלצו הגרמנים לפזר חלק מן הפעילות למקומות אחרים .הדבר מנע את
הפעלתן נגד חופי הפלישה ,מה שהיה מסכן את הנחיתות .השיגור הראשון של V-2
לכיוון לונדון אירע רק בספטמבר .1944
סיכום
מהשתלשלות האירועים הזו ברור כי השאלה האם להפציץ את פינימונדה לא הייתה
תלויה במידע מודיעיני (אף כי היה כזה בשפע) ,אלא באישיותן של הנפשות הפועלות:
צ'רצ'יל ,לינדמן ,ג'ונס ועוד כמה שחקני משנה .בעצם ,לו נהג צ'רצ'יל כשורה ,היה
עליו להקשיב ליועץ המדעי שלו (הרי לשם כך נתן לו את התפקיד) ,שטען כי כל
נושא הרקטות היה עורבא פרח .לינדמן האמין בכך עד הסוף ואף אמר באותה הישיבה
באוקטובר  ,1943כי בסוף המלחמה ,כאשר ייוודעו הפרטים ,ייווכחו הכול כי עניין
הרקטות היה חזיון תעתועים .אבל לו היו מתקבלות טענותיו ,היה נגרם נזק חמור
למאמץ המלחמה של בעלות הברית ,אולי עד כדי כישלון או דחיית הנחיתה בנורמנדיה.

צילום אוויר של אתר הפיתוח פינימונדה .אפשר להבחין בטילי  V-2המונחים על הקרקע
)(UK Government Photo
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כור גרעיני גרמני ניסיוני .1943 .ליבת קוביות ( 5על  5ס"מ) אורניום של הכור
הגרעיני במעבדה בהייגרלוך שבדרום גרמניה.
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ניהול "הקרב על בריטניה" .חדר הבקרה במערך השו"ב של פיקוד מטוסי הקרב
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"מנא מנא תקל ופרסין".
ספר דניאל ,ה' ,כ"ה

פרק ז:
כשלי מודיעין  -הכתובת על הקיר
הקדמה
ניתן למנות מקרים רבים בהם "המודיעין" ,על שלוחותיו השונות ,לא הצליח לגלות את
צפונות היריב .אף כי לכל הדעות זהו כישלון ,לא תמיד ניתן להפנות אצבע מאשימה
אל מישהו .הסיבות ל"כישלון" כזה יכולות להיות מגוונות .הראשונה ,והטריוויאלית
ביניהן ,עשויה להיגרם על ידי מערכת אבטחת מידע מעולה ,תוך סתימת כל הפרצות:
הקפדה טובה על ביטחון מסמכים ושיחות ,צמצום "אכזרי" במספרם של יודעי הסוד
וסינון קפדני של כל העוסקים בדבר.
סיבה נוספת לאי-הצלחת המשימה היא שמלכתחילה "המשימה" לא הוגדרה בצורה
ברורה דייה .אינך יכול להורות לאנשי האיסוף לחפש מידע על דברים שאינך יודע על
קיומם .לכל היותר ניתן לפקוח עיניים ולחפש סימנים מחשידים (מה שקראתי "טביעות
אצבע") לפעילות לא שגרתית .אבל אם היריב נזהר בהסתרת סימנים מחשידים ,לא
תימצאנה גם טביעות אצבע כאלה.
כל הכישלונות האלה הם חלק ממנת חלקו של כל גוף מודיעין וניתן להגדירם
ככשלים הנובעים מסיבות אובייקטיביות ,מפני שהם תלויים בחלקם גם בפעילותו של
היריב.
סוג אחר של כישלונות נובע מסיבות סובייקטיביות שמקורן בהתנהלות לא מקצועית
וחסרת מעוף או אף חסרת אחריות .אחת מאלה היא בעיה של ניהול :מידע רב נאסף ,אך
בהעדרו של ארגון מתאים שירכז אותו ,יסנן את הכפילויות ויחבר את התצרף לתמונה
מסודרת ,כל פריטי המידע הם לא יותר מגיבוב של עובדות ואירועים ללא קשר .כיום,
כאשר שטף המודיעין המתקבל מערוצים שונים רק הולך ומתגבר ,הבעיה נהיית חמורה
אף יותר.
אבל ישנם כישלונות מודיעיניים שניתן להגדירם כבלתי נסלחים .בכל אלה המידע
על היריב היה קיים ,ומסיבות בלתי ענייניות לא נוצל:
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אחת מהן היא טענת ה"סיווג" :מידע שהושג שוכב חתום בכספות ,או אינו מוצא
דרכו אל מי שעשוי לעשות בו שימוש ממשי ,וזאת בטענה כי המידע "מסווג" ,או
שיש סכנה בחשיפת מקורות אם ייעשה בו שימוש .לעתים ,אי-העברת המידע נובעת
מההנחה כי המידע לא יעניין את הגורם העמית או שהעמית כבר הגיע למידע בכוחות
עצמו ,וחבל לטרוח.
קברניטים עלולים לחשוש מלעשות שימוש במודיעין זמין מפני שהוא עלול להשפיע
על מדיניות הפיתוח וההצטיידות המקומית ואם ייחשף הוא עלול ליצור לחץ להקצאה
בלתי מתוכננת של משאבים ,עם השלכות כלכליות לא צפויות ,או להשפיע על מהלכים
פוליטיים שמסתיר המידע רוצה לקדם או לדכא .במקרה כזה יש פיתוי עצום להעלים
מידע כזה ,מתוך תקווה ,תמיד מוטעית ,כי המשבר הצפוי יתפוצץ בעתיד רחוק דיו.
ולבסוף ישנה "הכתובת על הקיר" .המידע ומשמעויותיו היו גלויים לעין כול ,אבל
כל הנוגעים בדבר לא קלטו מה קורה או לא הבינו את משמעותה.

לוחמת גז במלחמת העולם הראשונה
השתלשלות המקרים שהביאה להפעלת גז במלחמת העולם הראשונה היא סבוכה
ונפתלת ,ויש בה הן אלמנטים של "כשל מודיעיני" והן של כשל "מקבלי ההחלטות".
פריץ האבר ,כימאי גרמני (יהודי) ,גילה בשנת  1908דרך זולה לייצור אמוניה
( ,)NH3וזו שימשה בסיס לתהליכים כימיים רבים ,כולל ייצור זול של חנקות ,תרכובות
המכילות את הקבוצה  ,NO3המשותפת לחומרי נפץ ולדשנים חקלאיים .במחי יד פתר
הכימאי היהודי את הבעיה העיקרית של הגדלת היבולים החקלאיים בעולם כולוִ .שמעו
יצא למרחוק והוא הפך לבן בית בחצר המלוכה הגרמנית .באוגוסט  1914פרצה מלחמת
העולם הראשונה והגרמנים ,שהסתמכו על תכנית שליפן ,האמינו כי המלחמה תסתיים
במהירות ,בניצחונם כמובן .ואז קרה מה שקלאוזביץ הזהיר מפניו :שום תכנית צבאית
אינה עומדת במבחן המגע הקרבי הראשון .הקרב על המארנה הציל את פריז והגרמנים
הסתבכו במלחמה ארוכה שלא התכוננו לקראתה.
כשהמלחמה ה"קצרה" הידרדרה למלחמת חפירות ,התברר דבר נוסף :לקציני המטה
הכללי הגרמני לא היה מושג איך מייצרים חומרי נפץ ,והם לא ידעו על תלותה המוחלטת
של גרמניה ביבוא חנקות מצ'ילה .התברר שמלאי החנקות בגרמניה יספיק רק לעוד
שישה חודשים .צ'ילה הייתה מוכנה למכור חנקות לגרמנים אך צ'ילה נמצאת בצד הלא
נכון של אמריקה הדרומית והצי הבריטי שלט בימים.
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בעקבות בורותם (הטכנולוגית) של בכירי הצבא הגרמני ,עמדה המלחמה באירופה
להיעצר בחריקה צורמת ,בגין מחסור בחומר כימי פשוט; לא ממש "מסמר בפרסה",
אך בעל השפעה לא פחותה .בגרמניה המצב החמיר עד כדי כך שצוותים שוטטו ברחבי
המדינה והחרימו דשנים אורגניים (שגם הם עשירים בחנקות) מן החקלאים .אבל אז
עלה הקשר בין תהליך האבר לייצור חנקות לדשנים לייצור חומרי נפץ ,משבר חומרי
הנפץ נמנע ברגע האחרון והאבר הפך לגיבור לאומי.
כדי לצאת מבוץ מלחמת החפירות חשב המטכ"ל הגרמני על שימוש בגזים רעילים
כדי לנסות ולהביא להכרעה מהירה .אמנם היו כמה אמנות בינלאומיות שאסרו על
השימוש בגזים רעילים ,וגרמניה הייתה בין החתומים עליהן ,אבל הגרמנים כבר גילו
"גמישות" ביחס לכיבוד אמנות כאלה והחליטו על ניסוי בברומיד בחזית הרוסית.
הניסוי ,שנערך בסוף ינואר ,נכשל :בחורף הרוסי הגז קפא ושקע בלי להתפזר.
האבר ,שהיה מעורב ,דווקא האמין בכלור וטען ,שהאביב הוא תאריך טוב יותר.
המטכ"ל הגרמני הסכים לניסוי נוסף והפרויקט כולו ,באחריותו של האבר ,הוגדר
כ"סודי ביותר" .למהלך זה הוקצה קו חזית שקט ביחס :איפר.
האבר ארגן את המבצע שבמהלכו הובאו לאזור ְ 5,000מכלי גז שהוכנסו לבורות
ודופנו נגד הרעשה ארטילרית .העבודה בוצעה בלילות ,כדי שהצרפתים והבריטים
ממול לא יגלו מה פשר הרעש והמהומה ,ונעשתה בידי החי"ר שהחזיק בקו העמדות.
בתחילת אפריל  1915הכול היה מוכן – אבל הרוח נשבה בכיוון הלא נכון .בינתיים החלו
הגרמנים במסע תעמולה ,שבו הם האשימו את הבריטים ,הצרפתים והרוסים בשימוש
בגזים .מכיוון שהמטות של בעלות הברית ידעו כי הטענה היא שקרית ,היה הדבר צריך
להדליק נורה אדומה ,ואכן ,שמועות על מתקפת גז גרמנית החלו לרחוש – אבל לא
יותר מכך.
האבר ביקש להקצות עתודות למקרה שההתקפה תצליח ,אך אחרי הכישלון ברוסיה,
המטכ"ל התעקש שהפרויקט יהיה רק בחזקת ניסוי ובינתיים החיילים המתינו .כדי שלא
יתבטלו ,התקיימה פעילות מתונה .באחד מהמבצעים הקטנים האלה נשבה חייל גרמני,
שהיה בעל יכולת אבחנה מעל לממוצע ,ובוודאי שהיה פטפטן מעל לממוצע ,והוא סיפר
לחוקריו הצרפתים את כל מה שקורה בצד הגרמני .החוקרים הצרפתים היו בטוחים כי
כל הסיפור הוא מהלך הונאה גרמני :לא היה הגיוני שהגרמנים ייתנו לחייל כזה ,שראה
הכול ,ליפול בידיהם .הם התעקשו על מסקנה זו ,על אף העובדה שהחייל שנפל בשבי
49
היה מצויד במסכת גז.
ב 22-באפריל הרוח התחלפהְ ,מכלי הגז נפתחו וענן ירוק של גז החל לנוע.
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תוך דקות שטף הגז את העמדות הצרפתיות וגרם לקשיי נשימה חמורים ,עד כדי
מוות .החיילים הצרפתים השליכו את נשקם ונסו בבהלה ,וקו העמדות ,לרוחב תשעה
קילומטר ,עמד פתוח לאויב.
החיילים הגרמנים שהיו מצוידים במסכות פנים עם חומר סופח כלור ,החלו להתקדם,
למעשה ללא התנגדות .אלא שהערב החל לרדת ,והם נעצרו והתחפרו וחיכו לתגבורת
שלא הגיעה .אף אחד לא האמין כי ההתקפה תצליח ,ולא הוכנו עתודות לניצולה .פיקוד
בעלות הברית התעשת ,הזיז כוחות כנדרש וקו החזית התייצב אחרי כמה ימים .בנוסף,
תוך כשבועיים סופקו אמצעי מיגון מתאימים ללוחמים.
ראויה לציון שרשרת המחדלים של שני הצדדים .ראשית ,אם אתה מתכוון להפעיל
נשק סודי שעשוי להביא לניצחון במלחמה ומוכן לשם כך להפר את החוק הבינלאומי,
ואתה מכין את הרקע התעמולתי באמצעות האשמת הצד האחר בפשעים אלה – מה
הטעם לעשות כל זאת ללא כוונה לנצל הצלחה ,מזערית וקטנת סיכוי ככל שתהיה?
שנית ,הגרמנים הבינו מה משמעותו של סוד שיש לשמור עליו (עבודה בלילה) ,אך לא
הבינו כי אין לסכן בנפילה בשבי את מי שעסק בכך .הצרפתים לעומתם חטאו כשזלזלו
במידע שנפל בידיהם וניצלו רק בזכות פיקוד גרמני לא החלטי.

ה"סאגר"
כבר במלחמת העולם השנייה נעשו מאמצים לפתח אמצעים קלי משקל ללחימה
בטנקים ,כדי שגם החי"ר יוכל להתמודד אתם מבלי להזדקק לתותחי נ"ט .ההכרה של
ברית נאט"ו בנחיתותה בשריון מול ברית ורשה נתנה דחיפה לפיתוח טילי נ"ט מונחים,
כ"מכפיל כוח" שיפצה על נחיתות זו.
גם בברית המועצות הבינו את היתרונות הגלומים באמצעי לחימה כאלה וטילי נ"ט
חפצה
שונים פותחו ואף נמכרו למדינות ברית ורשה ולמדינות אחרות שברית המועצות ְ
ביקרן .הצבא המצרי הצטייד בכאלה כבר בתחילת שנות השישים ,אך לתודעת הפיקוד
הבכיר בצה"ל חדרה הבנת האיום לאיטה.
בסוף מלחמת סיני קיבל צה"ל מצרפת טילי נ"ט ( SS-10ומאוחר יותר  .)SS-11היו
אלה טילי דור א' ,עם סיכויי פגיעה נמוכים יחסית .צה"ל העריך אותם כבלתי יעילים
והוציאם משימוש ופנה לשיפור תותחנות הטנקים ובתחום זה השיג תוצאות מעולות.
בעקבות זאת השתרשה בצה"ל הגישה הגורסת כי טילי נ"ט אין בהם תועלת (לכוחותינו)
וכמסקנה נלווית ,כי אין הם מהווים איום של ממש גם כשהם בידי האויב( .זו הבעיה של
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החלת אורח המחשבה שלך על האויב).
הבריחה ההמונית של חיילים מצרים ברגע הופעת השריון הישראלי וצילומי ערמות
הנעליים הנטושות ,שכנעו את צה"ל כי חי"ר אויב אינו גורם משמעותי בשדה הקרב
והשריון הישראלי יסתדר ללא חי"ר מסייע משלו .התוצאה הייתה ניוון החרמ"ש.
הערבים (בהדרכה סובייטית) למדו את הלקחים ,והעתיקו דף מספר הלימוד
של נאט"ו :אם אי-אפשר להתמודד עם שריון האויב בגלל עדיפותו (המספרית או
האיכותית) ,יש לנצל "אמצעים עוקפי שריון" ,ובמילים אחרות טילים מונחים .ה"סאגר"
תואר במאספים שונים כמחליפם של הטילים הקודמים בארסנל הרוסי .ביולי 1970
הוזכר הטיל במאמר ב"מערכות" (על אמצעי נ"ט בצבא הסובייטי) ובספטמבר 1971
בסקירה על מאמצי הצבא המצרי בתחום נשק הנ"ט .עד למלחמת יום הכיפורים הפיץ
50

אמ"ן  19תזכירים בנושא ה"סאגר" ולוחמת הנ"ט בצבאות ערב.
כל החומר הזה ,בסיווג גבוה ,לא חלחל למטה ולפיכך האיום לא הובן .ההתנהלות
הכושלת הזו הגיעה לשיאה כשאפילו גופי הפיתוח הטכנולוגי במדינת ישראל לא קיבלו
התרעה על האיום ולא נתבקשו לפתח אמצעי נגד ,אולי משום שהנושא כולו היה
"סודי" .אם כך ,לא ברור מפני מי הוא נשמר בסוד ,ומי ,בעצם ,קבע שזהו סוד .ייתכן
גם שהחליט מי שהחליט ש"האיום" הוא עורבא פרח ואין צורך לבלבל את המוח לאנשים
עובדים.
ברגע שהטנקים הישראליים יצאו מעמדותיהם ,הם הפכו פגיעים לטילי הנ"ט
ולמטולי ה .RPG-הלוחמים לא ידעו דבר ,לא על החימוש החדשני ולא על תורת הלחימה
החדשה של הערבים ,המבוססת על ירי מסיבי של טילים ורקטות 51.החוקר תא"ל
(מיל') ד"ר דני ָא ֵׁשר טוען כי "כל הפרסומים לא הביאו את המתכנן האופרטיבי הישראלי
לכלל הבנת האיום הנשקף מהטיל .קצין המודיעין – שלא השכיל לחקור את תרומת הטיל
נ"ט לתורת הלחימה של המצרים (ושל הסורים) ,ואת היכולת שהוא הקנה להם בהפעלה
פשוטה ומרוכזת של חוליות ציידי טנקים בחזית ראש הגשר – לא יכול היה לבנות דפ"א
(דרך פעולה אפשרית) נכונה לאויב" 52.שגיאה זו חזרה על עצמה מאוחר יותר ,כאשר
אחרי מפלת חיל האוויר שלהם ב 1982-החלו הסורים להצטייד בטילים בליסטיים .אף
כי המנהיגות הסורית הצהירה על כך בראש חוצות" ,כשלו מרבית האנליסטים הישראלים
53

והמתכננים הצבאיים בהערכת חשיבותה של התפתחות זו".
בשני המקרים המתוארים לעיל לא נוצר החיבור המתבקש בין היכולות הטכנולוגיות
של נשק ,שהוא פוטנציאלית שובר שוויון ,לבין משמעותן בשדה הקרב.
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מלחמת המכ"מים
המכ"ם בהגנה נגד מפציצים
במלחמת העולם הראשונה הופצצה אנגליה על ידי ספינות אוויר גרמניות ומאוחר
יותר על ידי מטוסים שחדרו בחסות החשכה .הנזקים לא היו חמורים ,אך האוכלוסייה
דרשה "לעשות משהו" .הבעיה הייתה כי הרמז הראשון על הופעת האויב היה קול
ההתפוצצויות .עם התפתחות התעופה בתקופה שבין המלחמות ,התברר לבריטים כי
התעלה שהגנה עליהם בעבר מפני הארמדה הספרדית וצבא נפוליון ,אינה יותר מחסום
בלתי עביר המוגן על ידי הצי המלכותי וכי מטוסים יכולים לחצות מכשול זה בתוך
חמש עד עשר דקות .הלם גדול אף יותר לציבור הבריטי נגרם על ידי סטנלי בולדווין,
לשעבר ראש הממשלה ,שבנאום בפרלמנט אמר:
"...רצוי כי האיש ברחוב יבין שאין כוח בעולם שיכול להגן עליו מפני הפצצה ...המפציץ
תמיד יחדור ,וזה קל להבין אם אתה קולט את המשמעות של שטח ונפח".
הנאום צוטט במלואו בעיתונות הבינלאומית 54והביא את חיל האוויר המלכותי לנהל
כמה תרגילים .צופים אנושיים נוסו כבר במלחמת העולם הראשונה אך היו חסרי תועלת
בלילה או במזג אוויר גרוע .ניסיון להשתמש באמצעים אקוסטיים היה שיפור מה – זה
לפחות עבד בלילה  -אך לא מספיק .גם כאשר התגלו המפציצים ,ומטוסי הקרב הוזנקו,
היה זה כמעט תמיד מאוחר מדי .היה צורך למצוא דרך טובה יותר לגלות את המפציצים
בעוד מועד.
אחרי עליית הנאצים הוקמה במשרד האווירייה הבריטי ועדה לבחינה מדעית של
הנושא .אחד הרעיונות ,קרן רדיו אנרגטית ש"תבשל" את דמו של צוות מפציץ תוקף,
הוביל לגילוי כי מטוסים העוברים ליד מגדל האנטנות של ה ,BBC-משבשים את
שידורי הרדיו .ואטסון-ואט ,שעסק בקרני רדיו ,קיבל תקציב ראשוני לבדיקה יסודית
יותר וכשניסויים אלה הוכתרו בהצלחה הוחל בהקמת מערכות מכ"ם (מגלה כיוון
ומרחק) לאורך כל חופה הדרומי והדרום מזרחי של אנגליה.
היה ברור כי ככל שהמידע על התקרבות מטוסי האויב יגיע מוקדם יותר אל טייסות
הקרב ,כך יהיה להן יותר זמן להמריא ולהיערך .הנטייה הטבעית במקרה כזה היא
לנסות להגדיל את טווח המכ"ם אך התברר כי צוואר הבקבוק האמתי הוא בסינון וריכוז
המידע המגיע מהמקורות השונים והפיכתו לתמונה קוהרנטית ,מה שקרוי היום "תמונת
השמים" ,לניהול הקרב .הבריטים הקימו את חדרי המבצעים ותחנות המקטע הדרושים
והניחו רשת תקשורת בין תחנות המכ"ם ,חדרי המבצעים ושדות התעופה .הייתה זאת
מערכת ראשונה בעולם לשליטה ובקרה של הגנת האוויר של מדינה שלמה.
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מכ"מים בגרמניה
לא ניתן היה להסתיר מבצע בנייה כה גדול לאורך החוף הבריטי וחיל האוויר הגרמני
החליט לבדוק הדבר .במאי  1939שלח הלופטוואפה שתי ספינות אוויר (צפלינים)
עמוסות מכשירי קליטה מתאימים לשיט בסמוך לחוף הבריטי כדי לפענח את תפקידם
של המגדלים המוזרים.
הגרמנים האזינו ימים ארוכים ולא קלטו דבר מלבד רחש מעצבן .להם כבר היו
מערכות מכ"ם שעבדו בתחום התדרים של  600–400מגהרץ ,שהיה פסגת היכולת
האלקטרונית באותה עת ,אבל הם לא ידעו (אף כי בארגון מודיעין מנוהל כהלכה הדבר
היה נבדק באופן יסודי) כי המכ"מים הבריטיים עבדו בתדר של כמאתיים מגהרץ .מכ"ם
כזה היה פחות יעיל אך אפשר להם לעבוד עם רכיבי רדיו מסחריים ,שהיו זמינים ויותר
זולים .הגרמנים ,שבתכנון הנדסי תמיד שאפו לשלמות ,פשוט לא העלו בדעתם כי
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מישהו יבחר מרצונו לעבוד בפחות יעילות.
(אבל הבעיה חרגה מיכולות טכנולוגיות .הצי הגרמני עסק כבר מזמן במכ"מים
לצורך טיווח מדויק .ביולי  1938גילה זאת הרמן גרינג ,ראש האווירייה בגרמניה .גרינג
הנזעם פנה אל פיקוד הצי אך שם נאמר לו כי מה שהצי עושה אינו מעסקו של חיל
האוויר ואם הלופטוואפה מעוניין במכ"מים שילך וידאג לעצמו).
בתחילת אוגוסט הופסקו טיסות הסיור כשהגרמנים עדיין אינם בטוחים מה תפקידם
של המגדלים .היטלר שהתכוון לפלוש בספטמבר לפולין קיווה כי אנגליה וצרפת לא
תכבדנה את חוזה ההגנה בינן לבין פולין ,ולא עשה הכנות של ממש למלחמה נגד
אנגליה .חמור מכך :על אף האפשרות כי אכן היו אלה מכ"מים ,והם מהווים חלק מהגנת
האיים הבריטיים נגד התקפות אוויר ,לא נעשה כל ניסיון לשנות או אפילו לחשוב
על שינוי תורת המלחמה האווירית .קרב המודיעין הראשון בין הלופטוואפה לRAF-
הסתיים בתבוסה גרמנית.
להפתעת הגרמנים ,כיבדו האנגלים והצרפתים את התחייבויותיהם ובשלושה
בספטמבר  1939הכריזו מלחמה על גרמניה .יומיים מאוחר יותר שלחו הבריטים
מפציצים לפגוע במזחים בווילהלמסהאפן ,בסיס גדול של הצי הגרמני .המפציצים
התגלו מטווח של כ 120-קילומטר באמצעות מכ"ם אבל מכיוון שלגרמנים לא היה ארגון
מתאים שיקשר בין מערכת הגילוי ,דרך פיקוד הלופטוואפה אל טייסות הקרב ,ביצעו
המפציצים הבריטיים את משימתם ופנו הביתה לפני שמטוסי הקרב הגרמניים המריאו.
ההפצצה שנערכה במזג אוויר גרוע לא השיגה הרבה והבריטים חיכו ליום בהיר כדי
לחזור עליה .ב 18-בדצמבר התקרבו  22מפציצים לווילהלמסהאפן .אלה התגלו בטווח
72

המכון לחקר מודיעין ומדיניות

גדול אך בגלל בעיות תקשורת ,היירוט שוב כמעט נכשל .למרות זאת הפילו הגרמנים
 12מן התוקפים ושלושה נוספים התרסקו בעת הנחיתה באנגליה .כתוצאה מהכישלון
הסיקו הבריטים כמה מסקנות חשובות לגבי ציוד וטקטיקה אבל מה שמעניין הוא מה
שקרה בגרמניה.
פרטי הקרב לובנו לפרטי פרטים ,בעיקר לגבי טענות טייסים ביחס להפלת מטוסי
אויב וכולם הסכימו כי היירוט הצליח ,אף כי בדוחק ,אך ורק הודות לגילוי המוקדם
של המפציצים על ידי המכ"ם .אבל כל התובנות האלה נדחקו לקרן זווית ולא שובצו
כלקחים בתורת לחימת האוויר הגרמנית.

הקרב על בריטניה
אחרי כיבוש ארצות השפלה החליט היטלר כי עליו לכבוש את אנגליה .אבל פלישה
לאנגליה הייתה בלתי אפשרית כל זמן שהצי המלכותי ,הנתמך על ידי חיל האוויר
הבריטי ,שלט בים .הצעד הבא לכן היה חיסולו של פיקוד מטוסי הקרב של הבריטים.
בנקודת זמן זו הגרמנים כבר הבינו כי אותם מגדלים על החוף הם אכן מכ"מים .תאריך
ההתחלה למבצע נקבע לאמצע אוגוסט .1940
ב 16-ביולי כתב רב-סרן יוזף שמידט ,קצין המודיעין של הלופטוואפה ,דוח מודיעין
בו לא הזכיר כלל את המכ"מים הבריטיים .ב 8-באוגוסט כתב שמידט דוח נוסף ,בו
אמנם הוזכר המכ"ם הבריטי ,אך טען כי מכיוון שמטוסי הקרב המבוקרים מן הקרקע
כבולים לתחנות הבקרה שלהם ,הם מוגבלים בניידותם "ולכן אין לצפות לריכוז כוח
מגדלי השידור והקליטה של תחנות המכ"ם הבריטיות.
מערך השו"ב כיוון ביעילות את מטוסי הקרב אל נקודות
התורפה של הגרמנים ,וכך שימש כמכפיל כוח
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מטוסים גדול בנקודה מסוימת בהתרעה קצרה" .האיש לא הבין כי המכ"ם לא היה רק
אמצעי גילוי אלא חלק ממערך השליטה והבקרה (שו"ב) שניהל את ההגנה על דרום
אנגליה .הגרמנים עוד לא הקימו דבר דומה והם התקשו לקבל קונספטואלית ארגון כזה.
כתוצאה מכך הם הופתעו כשמטוסי קרב בריטיים תמיד חיכו להם .מערך השו"ב כיוון
ביעילות את מטוסי הקרב אל נקודות התורפה של הגרמנים ,וכך שימש כמכפיל כוח.
לא היה יותר צורך בסיורים לאורך כל שעות היום ,וכך נחסכו שעות מנוע ,דלק ובעיקר
עייפות של הטייסים.
שמידט לא הבין במודיעין! הוא לא היה טייס ,לא ידע שום שפה חוץ מגרמנית וקיבל
את תפקידו בתור בן טיפוחיו של גרינג .מקביליו של שמידט בצד הבריטי היו טייסים
לשעבר בדרגת תת-אלוף .דרגתו הנמוכה של "קצין המודיעין" של הלופטוואפה עשויה
להצביע על החשיבות אותה ייחסו הגרמנים לתפקיד זה ולאיכות המידע שהם ציפו
לקבל.
"הקרב על בריטניה" התחיל ב 12-באוגוסט  1940והחל בתקיפת שדות התעופה
של פיקוד מטוסי הקרב .כמו כן הותקפו ארבע תחנות מכ"ם .אחת מהן הושמדה והיתר
ניזוקו .הגרמנים לא חשדו כי הצריפים הפזורים לרגלי המגדלים מכילים את הגנרטורים
ואת ציוד המכ"ם עצמו ,כולל המפעילים .כדי לחסוך כסף ,השאיר משרד האווירייה
הבריטי גם את תחנות המקטע ,שעסקו באכוונת מטוסי הקרב ,בצריפים דומים .שינוי
טקטיקה ,כמו למשל הפצצות שטיח ,יכול היה לחסל את כל מערכת ההגנה הבריטית תוך
יום אחד .אבל היסודיות הפרוסית אמרה כי הציוד הרגיש הזה צריך להיות קבור מתחת
לשלושה מטרים של בטון (מפני שכך היו עושים זאת בגרמניה) "וחבל לבזבז פצצות
על צריפים שבטח משמשים רק כחדרי אוכל" (שוב דוגמה מצוינת לסכנה בייחוס אורח
המחשבה שלך ליריב) .הבריטים גם הונו את הגרמנים :הם החישו לתחנה שהושמדה
משדר מכ"ם שהתחיל מיד לפעול ,אמנם ללא תועלת ללא מערכת הקליטה ,אך את זאת
הגרמנים לא ידעו.
בישיבה אצל גרינג (בתום היום הראשון ללחימה) בה השתתפו הוא ,שמידט ,ואל"ם
דייכמן ,ראש המטה של צי האוויר השני ,שניהל את המתקפה ,החבורה הזו הגדילה
לעשות .גרינג התלונן כי ההתקפות על תחנות המכ"ם אינן משתקות אותן .שמידט טען
שחבל לבזבז עליהן מאמץ .דייכמן הסכים אך מסיבה יותר מורכבת" :תשאירו לבריטים
את המכ"ם שלהם .זה יאפשר להם לדעת איך למצוא את מטוסי הקרב שלנו ,שאז ישמידו
אותם!" 56גרינג הוציא אז הוראה להפסיק לתקוף את תחנות המכ"ם .ניתן לטעון כי
באותו יום הפסידה גרמניה את "הקרב על בריטניה" ,ומכאן את המלחמה.
74

המכון לחקר מודיעין ומדיניות

"הקרב על בריטניה" נמשך כל אותו קיץ והבעיות של הבריטים התגברו .הטייסים
היו מותשים מהלחימה המתמשכת .שנית ,רשת התקשורת הטלפונית שעליה התבססה
מערכת השו"ב אמנם הייתה קבורה באדמה ,אך במקום לקבור אותה בתוך צינורות בטון
היא הונחה בעומק של סנטימטרים בודדים .ההתקפות התכופות על שדות התעופה ,גם
אלה שהחטיאו את מטרותיהן ,פגעו פעם אחר פעם בקווי הטלפון והרשת עמדה לפני
קריסה.
אבל לבריטים היה מזל .צוות מפציץ גרמני טעה בלילה בניווט והטיל את פצצותיו
על לונדון וה RAF-הגיב בהפצצת ברלין .הנזק היה אפסי אך היטלר נתקף בחמת זעם
והורה להגיב בהתקפות על לונדון .הצמרת הנאצית לא ידעה כלום על מצבו העגום
של פיקוד מטוסי הקרב ,והניהול הרשלני של המודיעין הגרמני לא אפשר להם לקבל
תמונה נכונה.
ההערכות המקובלות כיום אומרות כי לו התמידו הגרמנים במתקפתם ,פיקוד מטוסי
הקרב אכן היה קורס .אבל גם הגרמנים היו מותשים וגרוע מכך ,לא נראה להם שהמתקפה
משיגה תוצאות .בסופו של דבר ,הגרמנים מצמצו ראשונים .הסטת ההתקפות ללונדון
נתנה לפיקוד מטוסי הקרב את מרווח הנשימה שהציל אותו והגרמנים ויתרו על הפלישה
לאנגליה .אי-הבנתם של הגרמנים את חשיבותו של המכ"ם הייתה כנראה הגורם החשוב
ביותר למפלתם ב"קרב על בריטניה" 57.אבל כאן לא תמה מסכת תלאותיהם.

פיתוח המכ"ם הסנטימטרי
כל המכ"מים באותה תקופה פעלו בתחום התדרים של  600–200מגהרץ .כולם הבינו כי
מכ"מים שיפעלו בתחום עשרת הסנטימטרים – תדרים של  3,000מגהרץ  -יהיו עדיפים.
אף כי תדרים כאלה היו אפשריים ,ההספק שהתקבל ,כארבעים ואט ,לא הספיק למכ"ם.
הוויכוחים בעניין אצל הגרמנים התלהטו ,ובינואר  1943יצאה בגרמניה הוראה להפסיק
כל עבודה בנושא המכ"מים הסנטימטריים.
בלי לדעת על כך ,שני מדענים בריטים פיתחו (למטרה אחרת) מערכת פשוטה
שקרנה באורכי גל אלה .היה זה "מגנטרון המחילה" ובסופו של דבר הם פיתחו מערכת
מכ"ם ,באורך גל של  9.5סנטימטר ובהספק של כ 15–12-קילוואט 58.כל זה אירע
בתחילת  .1940אבל הבריטים ידעו כי בגלל חוסר משאבים הם אינם יכולים להכניס
מערכת זו לייצור.
בתחילת ספטמבר  1940יצאה משלחת בריטית לארצות הברית כדי לדון בשיתוף
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פעולה מדעי וטכנולוגי ובסיוע אמריקני לגמר פיתוח וייצור של הטכנולוגיות הבריטיות
הכי מתקדמות ,כולל מנוע הסילון ,כוונות ג'יירוסקופיות למטוסי קרב ,ופרטים על
המחקר האטומי בבריטניה .כל אלה עניינו את האמריקנים אך לא גרמו להם להתרגש,
עד שהבריטים הציגו את המכ"ם הסנטימטרי .האמריקנים "הזדעזעו" מן הגילוי,
והתארגנו במהירות להמשך פיתוח וייצור מכ"מים כאלה עבור הבריטים.
מכ"ם סנטימטרי נוסה לראשונה בטיסה במרס  1941ואז התברר כי הוא יכול גם
"לקרוא" את פני הקרקע ולהבחין בנהרות ,בערים ואפילו בדרכים ,וכל זה דרך עננים
וכמובן בלילה .בתור שכזה הוא יהיה לעזר רב לצוותי מפציצי הלילה שגיששו את דרכם
באפלה בשמי גרמניה.
המכ"ם החדש התברר גם כיעיל בגילוי צוללות .מכ"מים כבר שימשו בגילוי צוללות
בלילה אך הגרמנים פיתחו מכשיר התרעה .אבל כאן היה מכ"ם בתחום תדרים שהגרמנים
האמינו שהוא שייך לתחום המדע הבדיוני .לפחות לכמה חודשים יתאפשר למטוסים
לצוד צוללות בלי התרעה על התקפה ממשמשת ובאה.
עכשיו פרץ ויכוח מי יקבל את המכ"מים החדשים .פיקוד המפציצים ,שייעזר בו כדי
למצוא את מטרותיו ,מול פיקוד החופים שהיה אחראי על הלחימה בצוללות .לפיקוד
החופים היה טיעון משכנע :מפציצים נוטים ליפול מפעם לפעם בשטח האויב ובמקרה
כזה יינתן המכ"ם החדשני לגרמנים על מגש של כסף .אבל ארתור האריס ,מפקד פיקוד
המפציצים ,לא היה מוכן לשמוע .הוא רצה להפציץ וכל יתר השיקולים ,גם כאלה שהיו
ענייניים והשפיעו ישירות על מהלך המלחמה ,לא עניינו אותו ,והוא הצליח לשכנע את
צ'רצ'יל.
בסוף  1942החלו המפציצים לקבל את המכ"מים וב  2בפברואר  1943הופל מפציץ
כזה בהולנד .המכ"ם ניזוק אך לב המתקן ,השפופרת העשויה מגוש נחושת ,נפלה בידי
הגרמנים.

הגרמנים והמכ"ם הסנטימטרי
המדענים הגרמניים עמדו משתאים מול המתנה שנפלה מן השמים לחיקם .הם הבינו
מהר מה היכולות הטכניות של המכשיר החדש והוכו בדיכאון .גרינג הסביר כי "הוא ידע
שמדעני בעלות הברית מתקדמים יותר אך הוא האמין כי אף כי הגרמנים נמצאים בפיגור
הרי שני הצדדים לפחות מתחרים באותו מרוץ".
אבל מזלם של הבריטים שיחק להם שוב .חיל האוויר הגרמני ש"תפס" את המכ"מים
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האלה ,לא טרח לדווח לצי הגרמני והמידע על כך הגיע אליהם רק בספטמבר" .איך אירע
עיכוב זה של שישה (?) חודשים נשאר אחת התעלומות של המלחמה וגורם חשוב במלחמת
הצוללות .הדבר ניתן להסבר רק על ידי חוסר קשר נפשע בין הצוותים הטכניים של חיל
59

האוויר ושל הצי" .כך נכתב בדו"ח אמריקאי.
בינתיים קיבל גם פיקוד החופים את המכ"מים החדשים ועכשיו רדף אחרי הצוללות
באמצעות מכ"ם שהגרמנים לא יכלו לגלות .עשרות צוללות שלא גילו את המטוסים
המתקרבים עד שהיה מאוחר מדי ,הוטבעו .הגרמנים פיתחו לבסוף מערכת התרעה
לצוללות בתחום הסנטימטרי אך בגלל החיפזון ,הייצור וההתקנה היו רשלניים והגלאים
החדשים תרמו מעט מאוד.
הטווח של המכ"מים האלה היה יחסית קצר אף כי הגרמנים לא הצליחו מעולם
לבררו בדיוק .את המיקום הראשוני של הצוללות השיגו הבריטים על ידי שני אמצעים
אחרים :שידורי ה"אניגמה" ואיכון שידורי הצוללות באמצעות תחנות קליטה ביבשה
ועל ספינות בים .כאן ירו לעצמם הגרמנים ברגל :סוכן גרמני בספרד צילם ספינות
עוגנות בגיברלטר .אבל קצין ביטחון שדה גרמני פחד שהתמונות האלה (שנועדו לספר
זיהוי ספינות וכללו גם את הנוף מאחורי הספינות) ,תסגרנה את מיקום הסוכן .הוא מחק
את הרקע לתמונות האלה ,וכך מחק גם את האנטנות המיוחדות (לאיכון השידורים)
שבראשי תורני הספינות ,ולתקופה ארוכה מנע הדבר מהגרמנים לגלות כי הבריטים
מאכנים את השידורים שלהם 60.אף כי הגרמנים הבינו מאוחר יותר כי מערכות האזנה
מאכנות חלק מן השידורים ,הרי הלחימה במרחבי האוקיינוס חייבה אותם להמשיך
בתקשורת הנרחבת .הם ניסו להדק את האבטחה על ידי קיצור התשדורות ושינויי תדר
תכופים אך איש לא העלה בדעתו שאולי גם ה"אניגמה" ,ומפקדים דברנים ,הם חלק
מהבעיה.
אבל כל שרשרת האירועים האלה שכנעה את הגרמנים ,שלא כל כך הבינו את
הבעיות שלהם עצמם ,כי לבעלות הברית יש מכ"ם עם יכולות כמעט דמיוניות ,שמגלה
צוללות בלב ים בטווחים עצומים.

הפתעה משוריינת
מלחמת ספרד והביקור הרוסי
בשנות העשרים והשלושים התפתחה בברית המועצות התאוריה של לחימת שריון,
והספרות הצבאית דנה בכך באריכות ובמקצועיות ,כולל בדרישות מטנקים מודרניים,
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שיוכלו לבצע את מה שהתאוריה גרסה.
כשפרצה מלחמת ספרד ,הטילו ממשלות המערב אמברגו נשק על שני הצדדים אלא
שהגרמנים והאיטלקים התעלמו מהאמברגו ותמכו בפרנקו בגלוי .סטלין תמך בממשלה
הסוציאליסטית כדי לעזור לקומוניסטים הספרדיים .בין היתר שלחו הסובייטים לספרד
כחמישים טנקים מפיתוח שלהם .אף כי הרוסים עדיין לא החליטו האם תפקידו של
הטנק הוא לסייע לחי"ר או לשמש ככוח מחץ עצמאי ,הרי הטנקים הסובייטיים היו בדרך
כלל טובים מן הטנקים הגרמניים המוקדמים שנשלחו לספרד.
בינתיים פרצה מלחמת העולם השנייה ומושג ה"בליצקריג" ,מלחמת הבזק ,בא
לעולם .אבל גם בחזית המערבית התברר כי הטנקים הצרפתיים היו בדרך כלל טובים מן
הטנקים הגרמניים .מתכנני הטנקים הגרמניים היו שמרנים ביותר ,הן בתכנון הטנקים
עצמם והן בתכנון החימוש העיקרי של הטנקים ,התותח ,אם כי הפיקוד הגרמני הבין
טוב יותר איך להשתמש בכוח השריון שלו.
באפריל  ,1941כחודשיים לפני הפלישה המתוכננת לברית המועצות ,הורה היטלר
להזמין משלחות מומחי שריון מארצות הברית ומברית המועצות לגרמניה ולהראות להם
הכול על חיל השריון הגרמני .הייתה זו תחבולה של המודיעין הגרמני ,לבחון את תגובת
המבקרים כאשר הם יראו את עוצמתו של כוח השריון הגרמני ,שהגרמנים האמינו כי
הוא הטוב ביותר 61.המשלחת האמריקנית ביקרה ראשונה בגרמניה ונדהמה מהיכולת
הגרמנית בתחום הזה .גם המשלחת הסובייטית שבאה אחריה ראתה את הכול :בתי
הספר לשריון ,ציוד ,מפעלים וכיוצא באלה.
ייתכן ולהזמנת הרוסים הייתה סיבה נוספת :לחימה פסיכולוגית .הגרמנים כבר
היו בעיצומן של ההכנות לפלישה לברית המועצות והצבא האדום עוד לא התאושש
מהטיהורים של סטלין .ייתכן כי היטלר חשב שהקצינים האלה ,רובם חדשים בתפקידיהם,
יראו את עוצמת הצבא הגרמני ויפיצו עם שובם רוח תבוסתנות .ביקור זה גם בא
אחרי "מלחמת החורף" ,הפלישה הסובייטית לפינלנד ,שבה הצבא האדום הציג ביצועים
כושלים וניצח רק הודות למשאביו.
הביקור עבר בהצלחה אך הגרמנים התאכזבו :שלא כמו האמריקנים ,הרוסים לא
התפעלו במיוחד ממה שהוצג להם ושאלו שאלות נוקבות .הם סירבו להאמין כי ה"פאנצר
 "IIIוה"פאנצר  ,"IVשפותחו כתוצאה מלקחי מלחמת ספרד ,הם הטנקים הגרמניים
המשוכללים ביותר .הרוסים כבר הכירו את ה"פאנצר  ,"IIIמכיוון שבמסגרת חוזה
מולוטוב-ריבנטרופ הם קיבלו אחדים .דעתם הפרטית הייתה שהטנק היה נחות מה-
 T-34שלהם (שהגרמנים עדיין לא ידעו על קיומו) בכל שלושת הפרמטרים העיקריים
78

המכון לחקר מודיעין ומדיניות

– מיגון ,ניידות וכוח אש .הם כמובן לא אמרו זאת למארחיהם אך ביקשו "לסלק את
הגרוטאות האלה" ,ולהראות להם את הטנקים היותר משוכללים .אחדים מן הגרמנים
שליוו את הרוסים הגיעו למסקנה כי הספקנות הרוסית נבעה מן העובדה שהיה להם
כבר משהו יותר טוב .אך חשדות אלה נעצרו שם ולא חלחלו אל מערך המודיעין הגרמני
ולא אל אנשי המבצעים .יתרה מזאת :לקחי שיתוף הפעולה הגרמני-רוסי אחרי מלחמת
העולם הראשונה ,לקחי המלחמה בספרד ואיכותם הטכנית המצוינת של הטנקים
הרוסיים שנשלחו לשם היו ידועים לגרמנים .התנהגות הרוסים בעת הביקור הייתה
צריכה להדליק שלל נורות אדומות.
הפתעת הT-34-
גרמניה פלשה לרוסיה ב 22-ביוני  1941ותוך זמן קצר נפתרה החידה מה באמת ידעו
הרוסים על תכנון טנקים כאשר ה T-34-הופיע בשדה הקרב .טנק זה פותח בברית
המועצות בשנים  1940–1936ונכנס לראשונה לקרב בסוף יולי  .1941הגרמנים ,שבימים
הראשונים של פלישתם התרגלו לנחיתותם של הטנקים הסובייטיים המוכרים נתקלו
62
פתאום בטנק רוסי חדש ו"קיבלו הלם" מאיכותו.
פגזיהם של הטנקים הגרמניים ניתזו ממנו ,תותחו היה מסוגל לחדור שריון קדמי של
הטנקים שלהם אף בטווחים ארוכים וזחליו הרחבים אפשרו תנועה בשטחים קשים כגון
בוץ ושלג .אמנם הפעלתו בקרב הייתה גרועה אך הטנק עצמו היה טוב מכל טנק גרמני
קיים .הופעתו הפתאומית של הטנק בגזרות שונות גרמה להלם ואפילו לפניקה וזאת
אפילו בנובמבר ,ארבעה חודשים אחרי הופעתו הראשונה 63.ניתן לשאול כאן איך ייתכן
כי המידע על הופעת ה T-34-לא הופץ מידית כנדרש לכל מי שעלול היה להיתקל בו.
עצם הידיעה על הופעתו של משהו חדש ובעייתי ,אפילו בלי להיכנס לפרטים טכניים,
הייתה צריכה לעבור כאש בשדה קוצים.
יתרה מזאת :הגרמנים שהאמינו שאיכות הטנקים שלהם תפצה על הכמויות
הסובייטיות ,גילו פתאום כי הרוסים מסוגלים לייצר טנק איכותי יותר מהמוצר הגרמני.
ייתכן כי הגרמנים האמינו משום מה שהרוסים לא התקדמו מאז מלחמת ספרד והם
מצוידים מאז באותם טנקים מיושנים .בנוסף ,לו התאמצו ,היו זוכרים כי הרוסים ביכרו
תמיד תותחים כבדים יותר מהמקובל כחימוש עיקרי וייתכן כי היו גם מגלים כי כבר
בפינלנד הרוסים השתמשו במנועי דיזל .אבל מתקבל הרושם כי הגישה הגרמנית
למודיעין בכלל ולמודיעין טכנולוגי בפרט גבלה בחובבנות.
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"זה גרוע מפשע .זו טיפשות!"
ג'וזף פושה

פרק ח':
כשלי מודיעין  -יוהרה וזלזול באויב
הקדמה
לצד חוסר היכולת להבין את "הכתובת על הקיר" ,יש סיבה נוספת לכשלי מודיעין:
הזלזול ביכולתו האינטלקטואלית של היריב וביכולתו לפתור בעיות שלנו נראות
קשות או בלתי פתירות .זלזול כזה מקורו בגזענות או יוהרה וביטחון עצמי כה נפוחים,
שבדיעבד הם כמעט בלתי נתפסים .ראש מחלקת המזרח הרחוק במודיעין הצי האמריקאי
הגדיר זאת היטב אחרי המלחמה" :הנטייה הייתה לשפוט התפתחויות טכנולוגיות [זרות]
על בסיס הטכנולוגיה שלנו ,ובהנחה כי הטכנולוגיה שלנו עולה על כל האחרות .אם דווח כי
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ליפנים יש משהו שלנו אין ,אזי היה ברור כי הדיווח שגוי".

"רומח ארוך" "Long Lance” Torpedo (Type 93( -
הדגם הראשון של טורפדו ימי פעל על אוויר דחוס ונמכר בהצלחה לכל הציים החשובים.
הצי הבריטי היה הראשון שהפעיל אותם בקרב ב.1877-
בסוף המאה ה 19-שוכלל הטורפדו ומערכת ההנעה שלו הוחלפה במנוע שרפה
ממכל אוויר דחוס .החיסרון של האוויר הדחוס היה
פנימית ,שקיבל אספקת חמצן ְ
שהחנקן ,המהווה כמעט  80%מהרכב האוויר ,לא השתתף בבערה ,וכשנפלט יצר שובל
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בועות נראה לעין ,שלעתים ִאפשר לספינות לחמוק מן הטורפדו בתמרון זריז.
החלפת האוויר הדחוס בחמצן הייתה עשויה להיות פתרון מצוין :ראשית ,מוצרי
הבערה מסיסים במים ולא יישאר שובל של בועות .שנית ,כמות האוויר במכל הייתה
הגורם המגביל של הטווח והמהירות .החלפתו בחמצן הייתה מגדילה את כמות האנרגיה
יתרה של מערכות חמצן למנועים ,גלגלי
הנישאת כמעט פי חמישה .ואולם :סמיכות ֵ
שיניים וגריז ,היא הזמנה לשרפות ופיצוצים ובמערב התייחסו אליה בחשדנות.
היפנים ,בשאיפתם למצוינות ,בחרו עוד בשנות השלושים בטכנולוגיה זו ופיתחו
את ה"טורפדו "( "93רומח ארוך") ,שבזכות תכולת האנרגיה הגבוהה שלו היה
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מהיר ( 49קשר) ,מכל טורפדו סטנדרטי באותה התקופה ,שייט למרחק גדול יותר (מעל
עשרים קילומטר) עם רש"ק במשקל  500ק"ג .הפיתוח היה סודי אך אבטחת המידע
ושמירת הסודות ביפן היו לפעמים גרועות ,והסוד כמעט דלף.
כבר ב 1934-תרגמו במודיעין הצי האמריקאי מאמר יפני ,שבין היתר קבע כי
"הטורפדות שלנו רצים בלי להשאיר למעשה עקבות" .הקטע הזה אפילו הודגש בתרגום,
אך אין עדות כי מודיעין הצי האמריקאי התייחס לנושא .הרמז על אי-השארת עקבות
הצביע בבירור על טורפדו חשמלי או מּונע בחמצן.
בסוף  1939פנה סטודנט יפני אל הנספח הימי האמריקני בטוקיו .התברר כי
הסטודנט "היפני" היה בעצם סיני ,והוא ביקש לנקום ביפנים על מעשי הזוועה בסין.
הסטודנט ראה את הטורפדו במסגרת סיורים שארגן הצי במגמה לעודד רגשות לאומיים
ולקדם התנדבות לצי ,ומסר לנספח פרטים מלאים עליו ,כולל העובדה שהוא מּונע
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חמצן ,ואת מפרטי הביצועים שלו שעלו על כל מה שהיה במערב באותה התקופה.
הנספח העביר את המידע למודיעין הצי בוושינגטון ואחד האנשים שראה את החומר
התרשם מן הביצועים "הפנומנליים" ,של הטורפדו .הוא העביר את החומר אל מחלקת
החימוש ,ואלה טענו בתוקף כי טורפדו כזה הוא "בלתי אפשרי!" הם פסלו מראש את
האפשרות כי היפנים הצליחו במקום שציי המערב נכשלו וכנראה לא יכלו ,רגשית,
לקבל שהיפנים השתלטו על טכנולוגיה שבה נכשלו גם האמריקנים וגם הבריטים.
לאור חוות הדעת של "מומחי החימוש" ,גנז מודיעין הצי את הדוח וזנח את הטיפול בכל
"השמועות" על טורפדו יפני מתקדם .אחרי ההתקפה על פרל הרבור לא נמצאו טורפדות
כאלה או שרידים שלהם מפני שהטורפדו הזה שוגר בעיקר מספינות שטח .למרבית
האירוניה ,היפנים החליטו על פיתוח הטורפדו משום שהאמינו (בטעות) כי לבריטים
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כבר יש יכולת כזו.
בסוף  1942או בתחילת  1943נסחף טורפדו כזה לחוף ליד גוודאלקאנאל .הטורפדו
פורק ונלמד ,אך הדיווח על בדיקה זו "אבד" בדרך לוושינגטון וכמו לאמת את דברי
הספקנים ,נותרו ממנו רק שמועות .כאן כמובן אפשר לשאול ,האם אבדן דוח זה היה
מקרי?
בתגובה לנחיתת האמריקנים בגוודאלקאנאל ובניסיון לפגוע בספינות האספקה
שלהם ,נשלח לאזור כוח משימה ימי מורכב מסיָ ירות ומשחתות .הכוח תקף והביס כוח
אמריקני בקרב לילי (האי סאבו) שהוגדר לאחר מכן כמפלה החמורה ביותר שידע צי
ארצות הברית ואילו היפנים חזרו הביתה בשלום .היה זה הראשון בסדרה של קרבות
ליליים ,שבהם היפנים הפעילו טורפדות ארוכי טווח ,הרבה מעבר לטווח התותחים
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שלהם ,וכמובן מעבר לטווח התותחים האמריקאיים.
הצי האמריקאי היה ער לדגש שהיפנים שמו על לחימת לילה .תרחיש כזה תורגל עוד
ב 1933-במשחק מלחמה אמריקאי ,שבו הובס כוח אמריקאי במתקפת טורפדות לילית,
תשע שנים לפני שהאדמירל היפני הוכיח זאת הלכה למעשה ,בקרב האי סאבו .באותה
תקופה ,התנהלו קרבות ימיים באמצעות תותחים בדרך כלל ביום ,מפני שלפני כניסת
המכ"מים הדבר לא היה מעשי בלילה .אך האמריקנים כשלו בראיית האויב כתמונת
ראי שלהם .התפתחות המכ"ם בצד האמריקאי אפשרה ניהול קרבות לילה באמצעות
תותחים .האמריקאים הניחו כי במוקדם או במאוחר גם היפנים יפתחו מכ"מים מתאימים
והקרבות הימיים שוב יתנהלו באמצעות תותחי ספינות קרב .אבל האמריקנים לא שאלו
את עצמם האם ייתכן כי היפנים יחפשו אמצעי אחר ,שיפצה על נחיתותם בתחום המכ"ם
וילכו בכלל בכיוון אחר.

מטוס ה"זירו" – Mitsubishi A6M
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כבר בשנות השלושים של המאה העשרים הייתה יפן ידועה בתוקפנותה כלפי שכנותיה
ובכוונות ההתפשטות שלה בדרום מזרח אסיה 69.על אף זאת ,במערב נחשבו היפנים
למשּוללֵ י יכולת טכנולוגית ,מהנדסיהם יצלחו רק להעתקה ממדינות מפותחות יותר,
וטייסיהם קצרי הרואי סובלים מפגמים בריאותיים רבים ,שאינם מאפשרים להם להטיס
מטוסים מודרניים .כל זאת כשלושים שנים אחרי שאותם היפנים (אמנם בהדרכה
בריטית) הנחילו תבוסה צורבת לצי הרוסי במצר צושימה במלחמת רוסיה-יפן
( .)1905–1904ליפנים היה אז צי מודרני לתפארת ואיש לא טרח לשאול מדוע יפנים
70

יכולים להיות מהנדסים וקצינים ימיים טובים ,אך לא טייסים או מהנדסי תעופה טובים.
ב 1939-תפסו הסינים מטוס קרב יפני שלם על הקרקע .היה זה מטוס מיושן יחסית
עם כן נֶ סע קבוע ,אך בעל ביצועי טיסה ,בעיקר יכולת תמרון ,מעולים .שנאולט ,אבי
"הנמרים המעופפים" שהיה אז יועץ לסינים ,הטיס אותו והכין תיק מפורט על המטוס,
כולל מפרטים טכניים ,מבנה ,צילומים ותוצאות קרבות דמה נגד מטוסים אחרים
ובביקור בוושינגטון הוא מסר את התיק לאגף המודיעין של משרד המלחמה האמריקאי.
כמה חודשים לאחר מכן הוא קיבל תשובה בה הודו לו על מאמציו ויידעו אותו כי
התיק שהכין נבחן על ידי "מומחי תעופה" ואלה קבעו כי מטוס בעל ביצועים כמו אלה
71
ששנאולט מתאר אינו יכול להיות מבוסס על המפרט שהוצג.
שנאולט מעולם לא הצליח לברר מי היו אותם "מומחי תעופה" שפסלו בהינף יד
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את דיווחיו .ידיד של שנאולט ,שעסק במודיעין אוויר ,ניסה ב 1940-לשוב ולבדוק את
הנושא ,אך מצא רק את העתק המכתב שנשלח לשנאולט .התיק עצמו ,עם כל החומר
שבו ,נעלם .התברר כי מפקדת זרוע האוויר של הצבא מעולם לא ראתה את התיק.
לקראת סוף  1940שלח שנאולט לוושינגטון תיק נוסף ,על מטוס הזירו ,שהחל
להיכנס לשימוש בסין ,והגדיר אותו כעולה בביצועיו ובטווחו על כל מטוס אמריקאי.
משרד המלחמה האמריקאי פטר את דיווחיו בטענה כי "מטוסים בעלי ביצועים כאלה הם
בלתי אפשריים מבחינה אווירודינמית ".שנאולט שהתייאש מהממסד החל לפתח תו"ל
משלו להתמודדות עם מטוסי הקרב היפניים.
בסופו של דבר עשו היפנים שגיאה בתחום אבטחת המידע .בינואר  ,1941בעת
תערוכה בטוקיו ,הם התירו לעוזר לענייני אוויר של הנספח הימי האמריקני להיכנס לתא
הטייס של המטוס .האיש חקר את המטוס ביסודיות ,ואפילו בדק את הסגסוגת שממנה
היו בנויים הכנפיים והגוף ,ושלח למודיעין הצי דוח מפורט על מבנה המטוס והערכות
משקל וביצועים .אלה ,כדרכם בקודש סירבו להאמין למספרים .הם האשימו את הנספח
שהגזים ַּבדיווח על המהירות והמעיט במשקל .הם לא הבינו איך היפנים הצליחו לבנות
מטוס מהיר אך קל .הסתבר כי הייתה זו פילוסופיית תכנון שונה מן המקובלת במערב.
לא עלה בדעתם כי היפנים ויתרו על פריטים שנחשבו במערב "חיוניים" ,כגון מבנה
שיכול לספוג נזקים ,שריון לטייס ומכלי דלק נאטמים ,כדי להשיג יכולת תמרון גבוהה.
בינתיים התבזבז זמן יקר שבו יכלו האמריקנים להתחיל לפתח מטוס קרב איכותי .רק
ב 1943-החלו להגיע לזירת האוקיינוס השקט מטוסי קרב אמריקאיים שהשתוו ליפנים.
.A6M

מיצובישי "זירו"
היפנים ויתרו על פריטים שנחשבו במערב "חיוניים",
כגון מבנה שיכול לספוג נזקים ,שריון לטייס ומכלי דלק
נאטמים ,כדי להשיג יכולת תמרון גבוהה
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חוסר האמון של הממסד המודיעיני האמריקני הניב פרי באושים נוסף :המידע
על המטוס החדש לא הועבר ללונדון .האמריקנים כנראה החליטו שאין טעם בהפצת
אינפורמציה מוטעית ולא שיתפו אפילו את הבריטים בידוע להם .גם הבריטים חטאו
כאן .במאי  1941הופל בסין מטוס "זירו" .פרטי החימוש ומידע על קיבולת הדלק שלו
הגיעו לסינגפור והועברו בסוף יולי (ושוב בסוף ספטמבר) למשרד האווירייה בלונדון
ולמטה פיקוד האוויר במזרח הרחוק ,אבל פה הם "נתקעו" :במטה הפיקוד לא היו אנשי
מודיעין שזה עיסוקם המקצועי ,ובשל ארגון לקוי ,דוחות חשובים אלה לא נבררו מחומר
72

המודיעין הכללי ,לא זכו בתשומת לב ולא ננקטה כל פעולה בנדון.
כשהיפנים תקפו במזרח הרחוק נשלחו מולם טייסים בריטים עם מטוסי  ,P-40אותו
המטוס שהטיסו "הנמרים המעופפים" .אך הם לא ידעו כי  P-40אינו יכול להתמודד מול
"זירו" בקרב אוויר "קלסי" .התוצאה :מטוסי חיל האוויר המלכותי שחלקם הוטס בידי
ותיקי הקרב על בריטניה הופלו כמו זבובים .כאמור ,פער טכנולוגי שהמודיעין חשף,
והוא גלוי לדרגים הגבוהים ,יסתיים בהפתעה בשדה הקרב אם המידע לא הגיע לידיעת
הלוחמים.

תותחים היורים במאונך – כלפי מעלה
בתקופת מלחמת העולם השנייה הייתה מעין "חלוקת עבודה" בין הבריטים לאמריקנים.
מפציצים אמריקאיים פעלו ביום ואילו הבריטים ביכרו לבצע את משימותיהם בלילה.
הגרמנים הפעילו מטוסי קרב ליליים ,בדרך כלל דו-מושביים .שיטת ההתקפה
המקובלת הייתה איכון המפציץ באמצעות מכ"ם אווירי ויירוטו מאחור או מלמעלה.
המפציצים הבריטיים היו מצוידים בצריח אחורי ,צריח עילי עם יכולת צידוד מלאה
וצריח קדמי .בניגוד לאמריקנים ,המפציצים הבריטיים לא היו מצוידים בצריח גחון
ולא יכלו לראות מה קורה למטה .הבריטים הניחו ,ובצדק ,כי הסכנה שהמפציץ יותקף
מלמטה על ידי מטוס קרב היא אפסית ,וזאת בגלל הקושי לעשות זאת ,במיוחד בלילה.
אבל טכנאי חימוש גרמני מצא לבעיה פתרון ,והצליח לשכנע את מפקדיו להניח לו
לנסותו .הוא התקין שני תותחי עשרים מילימטר מאחורי תא הטייס של מטוס קרב לילי
דו-מנועי ,כך שהם יִ ירו למעלה ,בזווית של כ 750-מעל האופק .הבעיה העיקרית הייתה
ספיגת רתע התותחים ,וזאת הוא פתר על ידי שימוש באדני רכבת ,שיפזרו את העומס.
טייס הקרב היה מתגנב אל המפציץ מלמטה ,בצד ה"עיוור" שלו ופותח באש.
כשהתוקף היה מוודא כי אכן נגרם די נזק ,הוא היה מאיץ ומסתלק( .בהערת אגב
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אציין כי החלק הכי מדהים בסיפור היה שמפקדיו של אותו הטכנאי התירו לו לעשות
מודיפיקציה נרחבת במטוס קרב ללא ועדות מומחים ושרשרת אינסופית של ניסויים
שיוכיחו כי הרעיון עובד וכי אין בו סכנה) .הסיפור התפשט במהירות והטכנאי הוצף
ב"הזמנות" להתקנת ההמצאה שלו על מטוסים נוספים .וכאן אני מגיע לפן המודיעיני
של האירוע.
מטוסים שאינם חוזרים ממשימתם לא היו בגדר דבר חדש ,אך הסיבה המדויקת
לנפילת מטוס לא תמיד הייתה ברורה ,אלא אם כן מישהו מהצוות צנח בשלום והצליח
לחזור לאנגליה .העדויות הטובות ביותר לנסיבות אבדנו של מטוס בלילה התקבלו
כאשר מפציץ אחר טס בסביבה (המטוסים טסו ב"זרם" ולא ב"מבנים" כמו בשעות היום)
אחר משימה התחילו להצטבר דיווחים של צוותי
וצוותו ראה מה קרה .בתחקירים של ַ
אוויר ,אשר טענו כי ראו אש תותחים נורית מלמטה אל המפציצים .אבל כל קציני
המודיעין טענו כי הדבר בלתי אפשרי! כל אחד "יודע" כי הרתע של תותח עשרים
מילימטר הוא רצחני ,ואם יורכב אנכית לגוף המטוס הוא פשוט יקרע את תחתית
המטוס .הצטברות העדויות לא עזרה – ובמשך חודשים ארוכים התעלם מודיעין חיל
האוויר המלכותי מדיווחי צוותי האוויר.

ה"ספוטניק"
הקדמה

בארבעה באוקטובר  1957בערב הודיעה ברית המועצות כי שיגרה בהצלחה לחלל
לוויין מלאכותי ראשון" ,ספוטניק" ברוסית ,במשקל  84ק"ג ,ומי שירצה יוכל להאזין
לצפצופים שלו בתדרים של  20.07ו 40.002-מגהרץ.
שיגור ה"ספוטניק" התקבל ברגשות מעורבים .ארצות הברית חרקה שיניים תוך
שנציגיה מברכים את הסובייטים על הישגם .כך עשו גם מדינות אחרות ,אף כי רבים
מן המנהיגים לא הבינו לאשורו במה מדובר .אבל במערב ,הבינו היטב את המשמעויות,
הטכניות ,הצבאיות והמדיניות .ההדגמה הכוחנית של היכולת הרוסית בהנעה רקטית
גרמה הלם ,הן בקרב מקבלי ההחלטות בממשל האמריקני ,שחלקם ידעו על התקדמות
הרוסים בתחום הטילים ארוכי הטווח (בעקבות טיסות מטוס הביון  )U-2והן בקרב
הציבור הרחב ,שלא ידע הרבה על התפתחויות אלה.

משמעויות השיגור
התאוריה של טיסה לחלל הייתה מוכרת היטב :כדי להביא גוף כלשהו למסלול סביב
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.SPUTNIK-1

המשמעויות הצבאיות של ההצלחה הרוסית היו ברורות ,מערכת
מנועים רקטיים המסוגלת להרים מטען של כמה עשרות קילוגרמים
למסלול ,מסוגלת לשגר מטען של כמה מאות קילוגרמים לכל נקודה
על פני כדור הארץ

כדור הארץ יש להקנות לו מהירות של כשמונה קילומטר לשנייה .הדבר אפשרי רק
באמצעות רקטות ,שגודלן ייקבע על ידי משקלו של הגוף שרוצים להכניס למסלול.
רקטות כאלה הן מתקנים מורכבים ,אשר אמורים להיות עמידים בתנאים קשים של
טמפרטורה ,רעידות ועומסים מכניים.
המשמעויות הצבאיות של ההצלחה הרוסית היו ברורות אף הן .בפשטנות מסוימת
אפשר לומר ,כי מערכת מנועים רקטיים המסוגלת להרים מטען של כמה עשרות
קילוגרמים למסלול ,מסוגלת לשגר מטען של כמה מאות קילוגרמים לכל נקודה על
פני כדור הארץ .זוהי פיזיקה בסיסית .במילים אחרות ,פתאום התברר כי לסובייטים
יש היכולת לשגר טיל הנושא פצצה גרעינית משטח סובייטי אל כל מדינה באירופה
המערבית ואל רוב שטחה של ארצות הברית .בהתחשב במתחים של המלחמה הקרה ,זו
לא הייתה ספקולציה עתידנית .זו הייתה סכנה ברורה ומידית.
כאן נוסף לתחושת הסכנה גם העלבון :האמריקנים האמינו תמיד כי מדעי התעופה
הם מתנת האל לאומה האמריקנית .בשנות העשרים והשלושים הקימה ארצות הברית
תעשיית מטוסים אזרחיים לתפארת ופיתחה מפציצים כבדים ,ואינספור סוגי מטוסים
אחרים ,שסופקו שבמהלך המלחמה לבעלות בריתה (כולל ברית המועצות) בכמויות
גדולות; מטוסים אמריקאיים הביאו למעשה לניצחון האווירי מעל שמי גרמניה ,וארצות
הברית כונתה "מחסן הנשק של הדמוקרטיה" כשהכוונה בעיקר לתחום התעופה .אמנם
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האמריקנים הפנימו את העובדה כי פה ושם מדינות אחרות השיגו אותם; הבריטים
פיתחו מכ"מים מתקדמים והגרמנים היו הראשונים אשר פיתחו מטוסי קרב סילוניים
וטילים בליסטיים ,אבל גרמניה הייתה מעצמה תעשייתית ,וסנוקרת מהם לא הייתה כל
כך מעליבה ,וחוץ מזה ,בסופו של דבר מי ניצח במלחמה? והנה כעת באה אומה של
"פלאחים" רעבים ,שמזון משומר אמריקאי האכיל את חייליה ,וציוד אמריקאי הכולל
מעזים לנצח את האמריקאים
מטוסים ומשאיות אפשר להם בכלל להמשיך להילחם – והם ֵ
במגרשם הם!
והיה גם ההיבט המודיעיני .במסגרת ה" ,IGY-השנה הגאו-פיזית הבינלאומית"
סוכם כי שתי המעצמות תשגרנה לוויינים לחקר פני כדור הארץ .האמריקנים ,שהיו
למודי ניסיון מכישלונות רבים ,התקדמו עקב בצד אגודל ,ואילו הרוסים ,שנתפסו כמי
שאינם משחקים כלל בליגה הזו – הקדימו והצליחו .השאלה המהותית הייתה ,האם
הרוסים הצליחו כבר בניסיון הראשון ,או שגם הם צברו אי אלו כישלונות מבלי שהCIA-
גילה זאת ,ואיש לא רצה לחשוב מה מן השניים גרוע יותר .ההלם הועצם בעקבות דברי
"מומחים" מכובדים ,אשר טענו כי הדבר בכלל בלתי אפשרי .שנתיים לפני ה"ספוטניק"
פסל האסטרונום המלכותי הבריטי את הרעיון של טיסה בחלל כשטות מוחלטת -
"."Utter Bilge
הציבור האמריקני נתקף פניקה .מדענים רציניים הפיצו ספקולציות דמיוניות על
יכולותיהם של הרוסים .אחד מהם אמר אחרי השיגור כי הוא "לא יופתע אם תוך שבוע
הרוסים יגיעו גם לירח" .כתב עיתונות בכיר טען כי הצפצופים של ה"ספוטניק" הם
שידורים של מידע שאוסף הלוויין ,שהוא בעצם לוויין ריגול .חלק מסערת התגובות נבע
מן החיבור בין שלוש היכולות הסובייטיות שנחשפו תוך זמן קצר יחסית :ניסוי פצצת
מימן בנובמבר  ;1955שיגור טיל בליסטי (ראו להלן) באוגוסט  1957ושיגור הלוויין
באוקטובר .1957

הכרונולוגיה של הכישלון האמריקני
אז מה באמת קרה?
סקירה של האירועים ,בעיקר בארצות הברית ,שהובילו להצלחה הסובייטית,
מצביעה על אורח חשיבה שמרני וזלזול ביכולות הסובייטיות( .הרשימה להלן מבוססת
על .)Dickson
א :1945 .ועדה של הצי האמריקאי המליצה על פיתוח לוויין מלאכותי ממוכשר ,אך דבר
לא נעשה.
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ב :1946 .חברת "דגלאס" פרסמה במאי דוח כי כבר ב 1951-אפשר יהיה להתחיל לשגר
לוויינים לצורכי חיזוי מזג אוויר ,תקשורת וביון .הדוח נגנז.
ג .באוקטובר  1947קבעה ועדה שעסקה בטילים מונחים ,כי פיתוח לוויינים לא יישקל
כלל ,אלא אם תימצאנה לכך סיבות ברורות ומחייבות( .האם ייתכן כי ונוואר בוש
73

היה מעורב בהחלטה זו?)
ד .ב 1955-הציעו שלושה גופים אמריקאיים לפתח לוויין מחקר :הצבא וחיל האוויר,
שרצו להסתמך על מנועי שיגור של טילים בליסטיים קיימים ,והצי שרצה לשדרג
רקטת מחקר .הנשיא אייזנהאואר ,שרצה כי המאמץ יהיה חף מכל היבט צבאי נתן
את הפרויקט ("ואנגארד") לצי .מבחינה הנדסית הייתה זו גישה מסוכנת מפני שהיה
מדובר במרכיבים חדשים או כאלה שעברו התאמות נרחבות למשימה החדשה.
ה .בספטמבר  1956שיגר הצבא (חיל היבשה) בהצלחה טיל מחקר (המבוסס על טיל
בליסטי) ,שהיה זהה למערכת לשיגור לוויין ,פרט לשלב הרביעי שהיה מלא בחול
ולא בדלק.
ז .ביוני  1957הודיעו הרוסים במסיבת עיתונאים כי בכוונתם לשגר לוויין מלאכותי
תוך כמה חודשים ,וזאת במסגרת ה .IGY-כמו כן הודיעו הרוסים על הצלחת שיגור
ניסיוני ,לגובה של מאתיים קילומטר ,של תא כבד מאוד ( 2,200ק"ג) ובו שני כלבים
שהוחזרו בשלום ארצה .מומחי החלל האמריקנים והקהילייה המדעית בארצות
הברית פקפקו בדיווחים אלה.
ח .ביוני  ,1957באחת מטיסות ה ,U-2-הבחין הטייס במראה חשוד באופק .הוא כיוון לשם
את מטוסו והביא צילומים ראשונים מאתר הניסויים הסובייטי בקזחסטן ,שבארצות
הברית אפילו לא ידעו על קיומו .ה CIA-החל לתפוס שמשהו אכן "מתבשל" בברית
המועצות.
ט .ב 31-באוגוסט  1957שיגרו הסובייטים טיל בין-יבשתי ,והודיעו על כך .בארצות
הברית התקבלה ההודעה בספקנות – הרוסים לא נחשבו כבעלי יכולת לבצע דבר
כזה.

אחרי ה"ספוטניק"
שתי התפתחויות הרגיעו מעט את הרוחות :באוקטובר בוצע ניסוי חלקי מוצלח של
"ואנגארד" ופסקו השידורים הטורדניים של ה"ספוטניק" ,לאחר שהסוללות שלו
התרוקנו .האמריקנים החלו להתרגל למצב ואז שוב התמוטטו עליהם השמים .שלושים
88

המכון לחקר מודיעין ומדיניות

יום אחרי ה"ספוטניק" הראשון ,בשלושה בנובמבר ,שיגרו הרוסים את "ספוטניק  "IIעם
הכלבה לייקה כנוסעת ,בתוך תא שמשקלו  508ק"ג .כזכור ,משקל הלוויין הראשון היה
 84ק"ג .שיגור מוצלח שני בתוך פרק זמן כה קצר היה "חדשות רעות" .ואולם ,המשקל
העצום של הלוויין (שהעיד על יכולותיהם של המנועים הסובייטיים) היה חדשות גרועות
לאין שיעור.
בתחילת אוקטובר הודיע מנהל פרויקט ה"ואנגארד" לבית הלבן כי הם יהיו מוכנים
בקרוב לניסוי מלא ,כולל שיגור לוויין .בשישה בדצמבר ,בשידור חי בכל הרשתות,
בוצע השיגור שנמשך שתי שניות .בגובה של כמטר מהקרקע הפסיק הטיל לנסוק,
התמוטט והתפוצץ.
בעקבות הביזיון בשידור חי התיר עכשיו הממשל לצוות של פון בראון (וחיל
היבשה) להתכונן לשיגור .ב 31-בינואר  1958שוגר "אקספלורר  - "1הלוויין האמריקאי
הראשון – בהצלחה.
התמונה המצטיירת היא תמונה של זלזול .הממשל האמריקני וחלק גדול מן הממסד
"אקספלורר ."1
ב 31-בינואר  1958שוגר "אקספלורר  - "1הלוויין
האמריקאי הראשון  -בהצלחה

89

המודיעין הטכנולוגי  -למה ואיך?

המדעי האמריקני לא האמינו כי הרוסים מסוגלים להתחרות במגרש שהם חשבו שהוא
כולו שלהם .גם כשהרוסים דיווחו על הצלחות שונות בפיתוח טילים ומשגרים ,הטילו
האמריקנים ספק באמינות הדיווחים.
יתרה מזאת ,הנאיביות של אייזנהאואר ,שהיה מוכן להסתכן ולהסתמך על מערכת
הנמצאת בפיתוח (ובלבד שדעת הקהל הבינלאומית לא תסיק מסקנות לא מחמיאות
מן השימוש במערכות צבאיות למחקר אזרחי) עיכבה בחודשים רבים את ההצלחה
האמריקנית .לסובייטים לא היו כל עכבות ביחס לשימוש בטילים צבאיים לצורך שיגור
לוויינים.
אבל הלקח החשוב מכול בסיפור זה הוא במישור המודיעיני .הכתובת הייתה
במפורש על הקיר ,אלא שעיניהן של ארצות הברית ויתר מדינות העולם המערבי היו
עצומות ,ולכן ההפתעה הייתה כה מדהימה.
לזלזול ביכולות הסובייטיות ,ומכאן לשאננות האמריקנית ,היה גם פן אסטרטגי,
שבהמשך השפיע על היערכּות קהיליית המודיעין ועל מדיניותה של ארצות הברית.

"פער הטילים" וההתאוששות ממנו
עד לאותו השיגור ישבה ארצות הברית בבטחה ,מוגנת מכל עבר .במזרח ובמערב
אוקיינוסים רחבי ידיים ובצפון בת ברית .באמריקה הדרומית היה בסיס סובייטי
אחד בלבד ,בקובה ,לא בסיס אידאלי לפלישה ובשל הקרבה לארצות הברית (כ120-
קילומטר) לא היה סביר שייבנו שם בסיסים נרחבים למפציצים.
איום המפציצים הסובייטיים קינן בתודעתם של האמריקנים בעיקר אחרי שהתברר
כי הרוסים החלו בפיתוח ובייצור מפציצים בעלי מנועי סילון .אבל שני האוקיינוסים
וקנדה היו טבעת הגנה מעולה ,וגם אם יצלחו את הטיסה ,היא תארך שעות ארוכות,
שבהן יוכל מערך ההגנה להיערך כיאות.
עם שיגור ה"ספוטניק" התמוטט כל הבניין הדוקטרינרי הנאה הזה במחי יד .שיגור
ה"ספוטניק" הראה כי לברית המועצות יש יכולת לשגר טילים בליסטיים בין-יבשתיים,
והוכיח חד-משמעית את מה שהסובייטים טענו באוגוסט .יתרה מזאת :זמן הטיסה של
טיל בליסטי מברית המועצות ,מעל לאוקיינוס האטלנטי או מעל לקוטב הצפוני ,הוא
בערך כחצי שעה ,ואין כל דרך ליירטו!
גרוע מכך :מנועי השיגור הסובייטיים היו בעלי עוצמה גדולה משל אלה האמריקאיים.
למעשה ,העוצמה הנמוכה של המנועים האמריקאיים הייתה שורש מרבית הכישלונות
עד כה .על כך יש להוסיף את היכולת המוכחת של הרוסים ,עוד מתקופת מלחמת
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העולם ,בייצור המוני של אמצעי לחימה .אחרי הפלישה הגרמנית לברית המועצות
העבירו הסובייטים את התעשייה שלהם מזרחה ,אל מחוץ להישג ידם של הגרמנים.
הדבר בוצע בתנאים קשים ביותר ,אך תוך זמן קצר החלה תעשייה זו לייצר ולספק
לצבא האדום טנקים ,ארטילריה ,תחמושת ומטוסים ,ובכמויות שעלו בהרבה על מה
שהתעשייה הגרמנית הצליחה לייצר .היה זה פלא של ייצור המוני ,שאפילו האמריקנים
התפעלו ממנו.
הציבור האמריקני והעיתונות חיברו שלוש עובדות אלה ,שעליהן לא היה ויכוח,
הוסיפו קמצוץ של פרנויה והגיעו למסקנה פשוטה :לברית המועצות יש ,או עוד מעט
יהיה ,מאגר ענק של טילים בליסטיים נושאי פצצות גרעין ,מכּוונים אל לבה של ארצות
הברית .למעשה ,הדוח הראשון של ה CIA-אחרי שיגור ה"ספוטניק" אמר זאת במפורש:
74
"בתוך לא יותר משנתיים תציב ברית המועצות מאות טילים בליסטיים בין-יבשתיים".
גם הסובייטים לא טמנו את ידם בצלחת ומערכת התעמולה שלהם רמזה ,באופן עקבי,
על יכולות כאלה.
האמריקנים עבדו כבר על מנועים גדולים יותר ,אך זה היה חזון לעתיד רחוק,
ובינתיים פנו לכיוון שבו היה להם יתרון מהותי :אלקטרוניקה ,מזעור ,מעגלים מורכבים,
מחשוב ותוכנות .כל הטכנולוגיות האלה תתרומנה למערכות הנחיה מדויקות יותר;
מספק גם באמצעות פצצות
דהיינו ,אפשר יהיה לפגוע במטרות אסטרטגיות בדיוק ַ
גרעין קטנות יותר.
אבל גם זה היה פתרון לעתיד (ולו גם קרוב יותר) ,ומה עושים בינתיים?
האמריקנים נקטו שני כיווני פעולה ,תוך התאמת תורת הלחימה הקיימת לבעיה
שהתפתחה .הם הציבו מספר גדול של מפציצים נושאי פצצות גרעין באירופה (והחזיקו
חלק מהם כל הזמן באוויר) בטווחים קרובים הרבה יותר אל ברית המועצות .בנוסף,
הם הציבו טילים בליסטיים לטווח בינוני במדינות שגבלו בברית המועצות ,בעיקר
בטורקיה .בכך יצרו איום אמתי על ברית המועצות ו"קנו זמן" עד שיפותחו הטילים
הבליסטיים הבין-יבשתיים ,שהיו הפתרון הטכנולוגי הרצוי לבעיה.
מבלי משים השיגו האמריקנים עוד מטרה חשובה .הזינוק האדיר ביכולות התעשייה
האלקטרונית ,ובעיקר בתחומי המחשוב ,המזעור והאלקטרואופטיקה ,פתח אפיקי
שאפשרו מאוחר יותר לאמריקנים
פעולה שקודם אפשר היה רק לחלום עליהם ,והם ִ
לנצח במרוץ לירח .בתחום אמצעי הלחימה נוצרה כעת היכולת לפתח אסטרטגיה חדשה
לחלוטין שתמנע ניסיון סובייטי להשתלט על אירופה ושתסתמך על חימוש מונחה
מדויק ,ללא נשק גרעיני.
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כאמור ,שיגור ה"ספוטניק" יצר אצל האמריקנים הכרה כי הם מאוימים באופן מידי
על ידי טילים בליסטיים סובייטיים .כדי להתגבר על האיום נקטו האמריקנים כמה
פעולות במקביל :פתרון זמני באמצעות הצבת מטוסים וטילים קצרי טווח ומאמץ פיתוח
אדיר ,שרוכז בתחום שבו הם ידעו שהם טובים יותר ושנתן להם את הבכורה בטווח
הארוך 75.כיווני פעולה אלה ,והמשמעויות הכלכליות של העיסוק בהם ,היו בסופו של
דבר הקשים ששברו את גבו של הדוב הרוסי.

אח"י "חנית"

ב ,14.7.2006-במהלך מלחמת לבנון השנייה ,פגע טיל קרקע-ים שנורה מחוף לבנון
בספינת הטילים אח"י "חנית" ,אשר שייטה מול החוף .ארבעה חיילים נהרגו ,אך
הספינה ,אף שניזוקה ,שבה לבסיסה בכוחות עצמה.
הדיווחים הראשונים הצביעו על טיל  C-802מתוצרת סין ,שכמה עשרות ממנו
שיישאלו הרבה לפני האירוע.
ָ
סופקו לאירן .מיד עלו כמה שאלות שמן הדין היה
ראשית ,האם ייתכן שהמודיעין הישראלי לא ידע על הימצאות הטיל בידי אירן?
מכיוון שסין ידועה כספקית נשק של אירן וסוריה ,ועוזרת לייצור המקומי ,כל רמז על
משא ומתן בנידון היה צריך לעניין את ישראל.
שנית :עוד לפני מידע קונקרטי על רכש כזה ,האם נבדקה האפשרות שצבא לבנון
או החיזבאללה עשויים להיות מעוניינים (באופן כללי) ברכש טילים כאלה? הטיל הזה
מתאים להגנה על חוף ים ,שמבחינת הלבנונים נמצא תחת איום.
שלישית :האם הפעלתו של הטיל מחייבת אמצעי עזר נוספים ,כגון מכ"מים מיוחדים,
והאם יש כמותם בשטח לבנון?
לאחר ששקע האבק התברר כי שלא כרגיל ,הכישלון הזה לא רק שאיננו יתום ,אלא
שהיו לו שני אבות .הראשון  -מסיבות כלשהן הודממו מערכות ההגנה בפני טילים על
הספינה ,אך עובדה זו לא דּווחה למפקד הסטי"ל .זו במהותה בעיה של נהלים ומשמעת
ולא אעסוק בה כאן .השני היה בעיה של מידע מודיעיני והטיפול בו בידי הגורמים
המבצעיים.
מן התחקירים ,כפי שהתפרסמו בעיתונות ,עולות העובדות האלה:
א .האפשרות כי בין כל שאר סוגי הנשק שהועברו מאירן לחיזבאללה הועברו גם
טילי  C-802נתפסה בחיל הים כתרחיש "דמיוני ומופרך"; זאת על אף שבכיר באגף
המודיעין העלה אותה כאפשרות וקצין ביחידת המודיעין של החיל חיבר מסמך
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טיל  C-802נורה מהחוף.
כישלון הפגיעה ב"חנית" הונח לפתחו של מודיעין חיל הים,
ניתן שוב לשאול עד כמה צריכים אנשי המודיעין (בכל התחומים)
להיות נחרצים בהבהרת האיום לקברניטים (הפיקוד הבכיר של
חיל הים במקרה הנדוֹן)?

76

המזהיר בדיוק מסכנה זו.
ב .עמוס גלבוע ,בעבר קצין מודיעין בכיר ,כתב ב"מעריב"" :ביוני  ,2006זמן קצר לפני
פרוץ מלחמת לבנון השנייה ( 12ביולי  ,)2006ערך צה"ל תרגיל מלחמה מול חיזבאללה.
במסגרתו תרגל חיל הים תרחיש שבו לחיזבאללה יש טילי  C-802שהגיעו מאירן (למרות
שלא היו לו ,כמו גם לאמ"ן ,ידיעות מהימנות על הימצאות הטיל בידי חיזבאללה) .חיל
הים אף הכין בתרגיל את כל הנתונים המדויקים על הטיל ,שאותם יש להתקין במחשבים
השונים של מערכות הסטי"לים ,כדי שיזהו את הטיל ,אם ישוגר; כמו כן תורגל נוהל
התגוננות מלא נגד הטיל האירני הזה" 77.בהמשך מציין גלבוע כי חיל הים לא דאג
להזין את מערכות הסטי"לים שלו בנתונים על הטיל הזה.
ג .הועלתה טענה (על ידי קצינים זוטרים בחיל הים) כי "חיל הים התאמן כבר שנתיים
בהתגוננות מול הטיל האירני .למרות זאת נתוני הטיל לא הוכנסו למערכות המכ"ם
וההתגוננות של הסטי"לים בחיל הים ,זאת בהוראתו הישירה של מפקד החיל .הנתונים
78

אמורים היו להיכנס לספינות רק ביולי ."2007

ד .בכתבה נוספת של בן כספית ב"מעריב" הופיעו הדברים האלה:
"על פי המידע החדש שנשמר עד כה בסוד ,התקיים בבוקר הפגיעה בספינת חיל הים
'חנית' דיון בין קציני המודיעין של החיל .במהלך הדיון התריע אחד הקצינים כי על פי
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הניתוח שלו ,ספינות החיל המשייטות מול חופי לבנון עלולות להיפגע מטילים ,והוא אף
ציין את האפשרות שמדובר בטיל האירני שאכן פגע בספינה באותו לילה .על פי המידע
הזה ,הקצין אף העלה את ההתראה הזו על הכתב וניסח מסמך מיוחד בנושא.
"בדיקה מעלה כי המסמך לא הופץ לפיקוד הבכיר של החיל ,לא הגיע לידיעתו של
מפקד חיל הים וממילא נותר גנוז במספן מודיעין של החיל .לו היה מגיע המסמך אל
מפקד החיל ,יתכן וזה היה מוציא פקודה להפעיל את כל מערכות ההגנה וההתראה
79

המתוחכמות המותקנות על הספינה שנפגעה באותו לילה".
ולסיום ,מספר פרטים נוספים על האירוע ,השופכים אור נוסף על הפרסומים לעיל
בעיתונות ,נחשפו לאחרונה בסדנה שקיים המכון לחקר מודיעין ומדיניות במרכז
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למורשת המודיעין.
בשנת  2002בדק קצין בכיר במודיעין את האפשרות כי טילי  C-802זלגו מאירן לידי
החיזבאללה .הניתוח המחשבתי שלו שהתבסס על שתי עובדות שהיו ידועות אז ועל
הנחה הגיונית ,היה כדלקמן:
א .איראן מייצרת טילי חוף-ים.
ב .חיזבאללה מנסה לרכוש כל אמל"ח חדשני שקיים.
ג .אם החיזבאללה יבקש טילים כאלה מאירן הם לבטח יספקו אותם.
המסקנה כי החיזבאללה כבר השיג טילים כאלה לא הייתה כמובן חקוקה בסלע ,אך
לדעתו של אותו קצין היא חייבה מעקב .בבדיקה שערך הוא אכן גילה שפע ידיעות
שדיברו על טילי חוף-ים בידי החיזבאללה .הוא העביר את המידע לחיל הים אך לא
קיבל תגובה.
בתחילת המלחמה ,בדיון בחיל הים עלתה השאלה האם יש בידי החיזבאללה איומים
(על חיל הים) .המידע שהעביר אותו קצין הוזכר אך הוגדר כ"תחושת בטן" – לא בסיס
מספיק לפעילות של ממש( .הדבר דומה בצורה מצמררת לתגובתו של אדמירל אמריקני
שבתדריך לפני קרב ימי גדול ב 1943-הוזהר מפני הימצאות טורפדו יפני משוכלל
ביותר ,אך הגיב שהוא אינו "מתייחס לשמועות" .בקרב ספגו האמריקנים אבדות מאותו
טורפדו .וראו גם בתחילת הפרק הנוכחי על "רומח ארוך").
אחרי הפגיעה ב"חנית" התברר כי חיל הים הגיע כבר בכוחות עצמו לאותן ידיעות
שהקצין העביר ,ואף ליותר מהן ,אך לא התייחס אליהן ברצינות מפני שאלה כולן לא
היו ידיעות "כחול לבן" ,כלומר שמקורן ישראלי( .נציין כי יש כאן יותר משמץ של
"אני ואפסי עוד") .בנוסף הוצדק חוסר המעש בשתי טענות נוספות" :אין שום היגיון"
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שאירן העבירה טילים כאלה ל"ארגון" (מפני שלפי ההיגיון הישראלי טילים כאלה יש
רק למדינות מפותחות) ואין אינדיקציה לאימונים באמל"ח זה ,כך שאפילו אם יש
לחיזבאללה טילים כאלה הם אינם מבצעיים .נציין כי זהו כשל לוגי חמור לא פחות:
היעדרו של מידע על "משהו" אינו שולל את קיומו של ה"משהו" .הוא רק מוכיח כי אין
מידע (על אימונים במקרה דנן).
מצבר העובדות המתואר לעיל עולות כמה מסקנות:
א .חיל הים "הרשמי" סירב להתייחס כמהימן למידע ממקורות זרים .כדי להצדיק זאת
גויסו נימוקים בלתי מבוססים על אורח המחשבה של האירנים או של החיזבאללה.
ב .למרות זאת ,מודיעין חיל הים ,או לפחות קצינים אחדים בארגון זה ,הביאו בחשבון
אפשרות כי החיזבאללה עלול להיות מצויד בטילים מתקדמים נגד ספינות ,אך
(כנראה בהתאם ל"קונספציה" שרחשה אי שם) מידע זה נתפס כתרחיש "דמיוני
ומופרך" 81.לא ברור ,לפחות מן החומר הגלוי ,על סמך מה נתפס מידע כזה כדמיוני
ומופרך.
ג .על אף זאת ,מישהו בחיל הים היה מוטרד דיו מן האפשרות הזו ,עד כי עימות כזה
תורגל ,אך לא היה לכך המשך בצורת "נקודות לביצוע" .חמור יותר ,אם נתייחס
לדברי "הקצינים הזוטרים" כטענות תקפות ,יצאה הוראה מגבוה לא להכניס את
נתוני הטילים האלה למחשבי הספינות .הסיבות לכך אינן ברורות.
ד .בבוקר התקיפה כבר היו אנשי המודיעין מודעים לאפשרות של ירי טילים נגד
הסטי"לים .אם כך ,מדוע לא הועבר המסמך שנכתב בעניין לידי הפיקוד הבכיר של
החיל? האם ייתכן כי לאור "הוראתו הישירה" של מפקד החיל ,איש מאנשי המודיעין
82
לא רצה "לטלטל את הסירה" ולהרגיז את מפקד החיל?
מכיוון שבהמשך הונח הכישלון לפתחו של מודיעין חיל הים ,ניתן שוב לשאול עד
כמה צריכים אנשי המודיעין (בכל התחומים) להיות נחרצים בהבהרת האיום לקברניטים
(הפיקוד הבכיר של חיל הים במקרה הנדֹון)?
אציין ,כי במקרה הזה חיל הים הפנים את הלקחים ובעקיפין אישר כי התנהלות
הפיקוד הבכיר בעניין זה לקתה בחסר .במחקר שהתפרסם באוקטובר  832010נכתב כי
"כלקח מאותו מחדל ,כל מידע על עצם האפשרות שיימצא טיל כלשהו בידי האויב בזירה,
מוכנס מידית למערכות ההגנה של ספינות חיל הים ,גם אם אין הוכחה שהטיל אכן מצוי
בידי האויב" .מוטב מאוחר מאשר לעולם לא.
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"הקרבן הראשון של המלחמה היא האמת".
פיליפ נייטלי

פרק ט:
ההונאה הטכנולוגית
הקדמה :על ההונאה
הונאת האויב והטעייתו ,במטרה להפתיע אותו בשדה הקרב ולהוציאו משיווי משקל,
היא מן הרעיונות העתיקים ,וימיה כימי המלחמות .אחד האירועים המתועדים המוקדמים
העי בידי יהושע על ידי הונאת האויב.
ביותר ,אם לא הקדום שבהם ,הוא סיפור כיבוש ַ
הונאות "מבצעיות" כאלה (מיינרצהאגן לפני הקרב על באר שבע" ,האיש שלא היה"
לקראת הנחיתה בסיציליה ,מיקום הנחיתה לקראת הפלישה לצרפת" ,אוגדת ההונאה"
הישראלית לפני מלחמת ששת הימים וההונאה המצרית לפני מלחמת יום הכיפורים)
ננקטו במלחמות רבות ואלה שהוזכרו לעיל ,בהצלחה ניכרת.

ההונאה הטכנולוגית
הונאה טכנולוגית אינה עוסקת במבצעים ,אלא בכמותם ,איכותם ושאר נושאים
הקשורים באמצעי הלחימה .מטרתה היא לשכנע את היריב באחת משתי אפשרויות,
שתיהן לא נכונות:
א .צד א' מצויד באמצעים כל כך מתקדמים ,עד כי כל ניסיון להתמודד עמו נידון מראש
לכישלון .מטרתה של הונאה כזו היא הרתעתית ,או כאמצעי סחיטה להשגת מטרות
פוליטיות ללא מלחמה .לחילופין ,המטרה היא לגרום לצד ב' לבזבז משאבים כדי
להתגבר על יכולת (פיקטיבית) כזו ,או כדי לנסות להשיג פרטים על אודותיה .עם
זאת ,יש להביא בחשבון את האפשרות כי צד ב' עשוי להגיב על ידי פיתוח יכולות
אמתיות כפי שאכן קרה כמה פעמים.
ב .משאביו או אמצעי הלחימה של צד א' נחותים ,והוא מהווה מטרה קלה .מטרת צעד
כזה היא לפתות את צד ב' לתקוף ,כדי למשכו למלכודת או לחילופין ,כדי לגרום
84

לו להיות שאנן.
הונאה עוסקת בשיווק של רעיון למקבלי ההחלטות של היריב וכפי שכל תלמיד
שנה ראשונה במקצוע יודע ,שיווק מוצלח תלוי בפרסום המוצר שאותו רוצים למכור
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ובתכונותיו החשובות .כשמדובר במוצרי צריכה ,הציבור מתפתה בקלות להאמין לכתוב
במודעות ,אך באשר לפרסומים על אודות התפתחויות טכנולוגיות ,חיוביות או שליליות,
בעלות השלכות צבאיות ,אלה ייבחנו בשבע עיניים על ידי אנשי מקצוע ,הן של היריב
והן של גורמים בלתי מעורבים .ההונאה צריכה לכן להיות מתוכננת כך שכל אלה "יקנו"
את הסיפור .עם זאת ,לא כדאי להתעלם מכלל הציבור ,משני עברי המתרס .בימים של
תקשורת חופשית אפשר לעתים קרובות לשכנע את הציבור (של שני הצדדים) בדברים
שלא היו ולא נבראו ,גם בתחומים של ביטחון לאומי .העיתונות ,שבדרך כלל אינה
מבינה במה מדובר וצמאה לסיפורים טובים ,תעשה מטעמים מן האירוע כולו והמהומה
תהיה גדולה .במדינות דמוקרטיות ,הציבור עשוי להפעיל לחץ על ממשלתו לעשות כך
או אחרת מבלי להרגיש כלל כי הוא כלי משחק.
קודם שנכנסים למאמץ הונאה כזה יש לתת את הדעת על שתי שאלות :ראשית ,איך
מקבלים מידע אמין ביחס למידת הצלחתה של ההונאה?
אף כי בעולם של ימינו ,הלכי רוח לאומיים ,ואפילו דעות מנהיגים ,משתקפים
בתקשורת ,יש לזכור כי כל אלה נכונים בעיקר במשטרים שיש בהם עיתונות חופשית
ואמצעי תקשורת מתקדמים .במשטרים טוטליטריים קשה לעתים להבין מה בדיוק
חושבת המנהיגות .במילים אחרות ,קשה לדעת האם הם "קנו" את ההונאה.
שאלה נוספת וחשובה היא ,מה יקרה אם וכאשר ההונאה תצליח? נניח כי התברר כי
ההונאה הגיעה לידיעת מקבלי ההחלטות בצד השני ,ומתברר כי התוצאות ממלאות את
כל הציפיות של מתכנני ההונאה .מכיוון שבמידה ניכרת מדובר גם באפקט פסיכולוגי,
ההונאה עלולה להפוך לכדור שלג שיצא מכלל שליטה (במיוחד אם גם "הציבור" בצד
השני מעורב) .במילים אחרות ,לפני שמתחילים במבצע הונאה כזה צריך לעבד דרך
כלשהי כדי להעריך את תגובת היריב למצב החדש (שבו ההונאה הצליחה) ומכאן לתכנן
את המשך הפעילות של מתכנן ההונאה.
אחת האפשרויות הפחות רצויות היא כי מבצע הונאה כזה ,שבמקורו נועד
רק לתעל פעילות של היריב לאפיק נוח יותר ,ידרבן אותו לצאת למלחמה בגלל
חששו לאבד יתרון כלשהו ,שיש לו או שהוא חושב שיש לו ,ואז הוא ינקוט גישה
של “.”Use it or Lose it

תחרויות התעופה של המאה הקודמת
שנות העשרים והשלושים של המאה הקודמת היו תור הזהב של התפתחות התעופה
והתקדמות מהירה חלה בכל תחומי התעופה .אחת הדרכים להציג את החידושים האלה
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לקהל הרחב היו תחרויות בינלאומיות ,אשר הוקדשו לפן מסוים של מדעי הטיסה .אלה
כללו תחרויות מהירות למרחקים קצרים ,מהירות נסיקה או תחרויות לטווחים בין-
יבשתיים .מכיוון שתנאי השטח שבהם התקיימו הטיסות האלה היו מאתגרים (מדבריות,
יערות ואוקיינוסים) ,נבחנה והּוכחה בתחרויות גם האמינות של המטוסים והציוד.
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ניצחונות בתחרויות כאלה גם קיבעו בתודעת הצופים את מעמד המדינה המנצחת.
בסוף יולי  1937התקיימה בציריך שבשוויצריה "תחרות האוויר הבינלאומית הרביעית
למטוסים צבאיים" .בין המדינות שהשתתפו הייתה גם גרמניה ,שהציגה לראשונה את
יכולותיו של חיל האוויר שלה שב 1935-הוקם רשמית מחדש .דגש מיוחד הושם על
פיתוח מטוסי קרב ומפציצים לסיוע לכוחות הקרקע ,ובתחום זה הגרמנים אכן הגיעו
להישגים מרשימים אשר הוצגו לקהל ,שכלל מומחי תעופה ממדינות שונות.
בין היתר הציגו הגרמנים שני מטוסים שמשכו תשומת לב מיוחדת :הראשון היה
מפציץ בינוני חדש .התברר כי הוא מהיר בכחמישים קמ"ש מכל מטוס קרב לא גרמני
שהוצג בתחרות ,ועל פניו בלתי ניתן ליירוט .ואולם הגרמנים לא סיפרו הכול :המטוס
הזה היה אבטיפוס ,שיוצר למעשה בעבודת יד ,הונע באמצעות מנועים מיוחדים וכל
הציוד הבלתי הכרחי פורק ממנו .מטוס סטנדרטי מקו הייצור ,ערוך לקרב ,היה מאבד
את אותם חמישים קמ"ש.
הגרמנים הציגו בתחרות גם חמישה מטוסי  ME-109של "מסרשמיט" .שלושה מן
המטוסים היו מטוסים סטנדרטיים עם מנועים גרמניים של  640כ"ס ואילו השניים
האחרים היו מטוסים מיוחדים שהונעו על ידי מנועי "רולס רויס" בריטיים שסיפקו אלף
כ"ס .מטוסים אלה זכו בכל שיאי המהירות ושיעורי הנסיקה.
אחרי שהתגברו על ההפתעה הראשונית ,הבינו מומחי האוויר את ה"טריקים"
הקטנים (ובוודאי התחרטו שלא נקטו בהם בעצמם) ולא התרגשו יתר על המידה .לעומת
זאת ,בתודעת הציבור (בעיקר במדינות הדמוקרטיות) ,שלא הבין את הדקויות של
אווירודינמיקה וביצועים מול משקל ,ועוד פחות את ההשפעה של מסע יחסי ציבור
מנוהל כהלכה ,נחרתה העובדה כי במפגש בציריך זכו המטוסים הגרמניים בכל המקומות
הראשונים .הציבור והרבה פוליטיקאים השתכנעו כי בכל מלחמה עתידית ,חיל האוויר
הגרמני יצא וידו על העליונה .אמנם בספטמבר  ,1940אחרי הקרב על בריטניה ,תנופץ
אגדה זו ,אך בינתיים הייתה לה השפעה עצומה 86.כזכור ,אחת הסיבות שהביאו את
צ'מברליין לחתום על הסכם מינכן הידוע לשמצה היה הפחד שלו מן הלופטוואפה.
בתחרות בציריך הגרמנים "כופפו" את האמת .היה זה רק חלק ממערכת תעמולה
משומנת היטב ,שנועדה לשכנע את העולם כי יהיה זה בלתי אפשרי לעמוד בפני חיל
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האוויר הגרמני .ואולם ,מערכת התעמולה הזו ,שכה הפחידה את צ'מברליין ,הצליחה אף
יותר מדי ,והיו לה שתי תוצאות נוספות.
א .ההערכות הבריטיות ביחס לגודלו של חיל האוויר הגרמני היו מוגזמות .אבל כבר
משנת  ,1935עת חשף היטלר באופן רשמי את הלופטוואפה ,החלו הבריטים להתחמש
מחדש ,וכל הצלחה גרמנית כזו האיצה את מאמציהם 87.הם הספיקו אך בקושי לבנות
חיל אוויר מודרני בזמן ,ואלמלא שגיאות גרמניות גם מאמץ זה היה נכשל ,אבל
בשורה התחתונה ,התעמולה הגרמנית היא-היא שדרבנה את הבריטים.
ב .ההגזמות הגרמניות היו מכוונות בין היתר להניא את ארצות הברית מלהתערב
במלחמה אירופית ,אך הן השיגו תוצאה בלתי צפויה :האמריקנים החלו להתייחס
ברצינות להתחמשות הגרמנית .יתרה מזאת ,הם העריכו נכונה כי זירת האוויר היא
התחום היחיד שבו אויב פוטנציאלי עלול לפגוע בארצות הברית 88והדבר הניע את
הנשיא רוזוולט להכריז על תכניותיו להתחמשות אווירית בקנה מידה שנחשב אז
לדמיוני .ב 16-במאי  ,1940מיד אחרי תחילת המתקפה הגרמנית על ארצות השפלה,
אמר רוזוולט שהוא "רוצה לראות את המדינה הזו נערכת ליכולת לייצר לפחות 50,000
מטוסים צבאיים בשנה" .בשנת  1944ייצרה ארצות הברית כמעט  100,000מטוסים
בשנה ,הרבה מעבר למה שעשו הגרמנים .הייתה זו תוצאתה של הונאה ,או מערכת
תעמולה ,שהצליחה יותר מדי.

הונאת התת-אדום
הגרמנים היו ערים לעובדה כי פיקוד החופים הבריטי מאתר את הצוללות שעל פני
המים באמצעות מכ"ם והם פיתחו מקלטים מתאימים שנקראו "מטוקס" כדי לתת
לצוללות התרעה מתאימה 89.כשפותח המכ"ם הסנטימטרי והוחלט כי יימסר תחילה
לפיקוד המפציצים ,נחרדו אנשי פיקוד החופים מאיבוד היתרון הפוטנציאלי וחיפשו
דרך להטעות את הגרמנים ביחס לאמצעים המשמשים לגילוי הצוללות .אחד הרעיונות
היה לשכנע את הגרמנים כי מטוסי פיקוד החופים משתמשים באמצעי תת-אדום לגילוי
הצוללות ומידע כזה "הודלף" למודיעין הגרמני.
בעין בלתי מזוינת ובאור טבעי ,הים נראה אפור ,ולכן הציים צובעים את הספינות
בצבע אפור .באור תת-אדום ,הספינות עדיין נראות אפורות ,אבל הים נראה שחור.
המידע המוטעה על השימוש בתת-אדום הביא את הגרמנים לפיתוח צבע אשר נראה
אפור לעין ,אך לגלאי תת-אדום נראה שחור ,כמו הים .כמובן שעמלם היה מיותר ,הן
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בפיתוח הצבע וייצור אלפי הליטרים ממנו ,והן במאמץ לצבוע מחדש את כל הצוללות
שלהם .יתרה מזאת ,אחרי המלחמה התברר כי לא רק שהצבע החדש לא תרם מאומה,
אלא אף הזיק .בגלל הרכבו ,הגדיל הצבע את חתימת המכ"ם של הצוללות.
"מלחמת ההונאות" מול הצי הגרמני לא נגמרה כאן .בסופו של דבר קישרו הגרמנים
בין המכ"מים הסנטימטריים שנפלו בידיהם לבין העלייה במספר הטבעות הצוללות,
ופיתחו מקלט התרעה נוסף" ,נאקסוס" ,לתדר הסנטימטרי .בעטיו של החיפזון,
היו הייצור וההתקנה של המכשיר על הצוללות רשלניים ,ובמקרים רבים התקבלה
הּכשל ,ומישהו העלה סברה
ההתרעה מאוחר מדי .צוללות ששרדו חזרו ודיווחו על ֶ
כי ייתכן שמקלטי ה"מטוקס" הישנים ,שעדיין נישאו בצוללות ,פולטים קרינה .מומחי
האלקטרוניקה בצי אמרו שזה לא ייתכן ,אבל ה"מומחים" כבר טעו יותר מדי פעמים,
והפיקוד החליט לבדוק .התברר כי אכן כך :ה"מטוקס" פולט קרינה שאפשר לגלות
בטווח של חמישים קילומטר .מיד יצאה ההוראה לכבות את כל מכשירי ההתרעה מסוג
"מטוקס" .הצוללות נשארו כעת ללא כל אמצעי התרעה.
שבוע לאחר מכן הסתבכה העלילה עוד יותר .איש צוות אוויר בריטי שנפל בשבי
סיפר בחקירתו כי מטוסי פיקוד החופים מתבייתים על קרינה הנפלטת ממקלטי
ה"מטוקס" וכי הם עושים זאת מטווח של  140קילומטר ומגובה של  3,000רגל .זה
היה מוגזם מבחינה טכנית ,ויתרה מזאת ,לגמרי לא נכון ,מפני שבעלות הברית כלל
לא חיפשו קרינה כזו .אבל ה"מידע" הזה גרם לגרמנים להשקיע מאמץ בפיתוח מקלט
"מטוקס" שאינו פולט קרינה והם הצליחו בכך .אך בינתיים ,ה"מטוקס" הישנים היו
סגורים וה"נאקסוס" לא היו יעילים והמשמעות הייתה ,כמובן ,אבדות .בין התת-אדום
למכ"מים השונים ,הגרמנים לא העלו על דעתם כי חלק גדול מן הבעיות שלהם נובע
מפענוחי ה"אניגמה".
אחרי המלחמה נעשה מאמץ לגלות מי היה אותו האיש ש"מכר" לגרמנים את הסיפור
על קרינת ה"מטוקס" ,אך הוא מעולם לא נמצא .קרוב לוודאי כי האיש היה בעל הבנה
טכנית טובה שהבין מה הגרמנים מחפשים ,וסיפק להם את מה שהם רצו לשמוע.

חוסם הקשר מצ'כוסלובקיה
מאמץ הונאה אחר בתקופת המלחמה הקרה ,שאף הוא היה מיועד לשכנע את היריב
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לבזבז משאבים על מרדף ריק מתוכן ,היה יוזמה של צ'כוסלובקיה.
מומחי אלקטרוניקה של שירות הביון הצ'כי "המציאו" מכשיר חדשני לחסימת קשר,
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שהיה "מבוסס" על עקרונות סבירים ברמת התאוריה ,אלא שהמכשיר לא היה ולא נברא.
הרעיון היה כי כאשר ייוודע במערב קיום המכשיר ,הם ישקיעו מאמצים רבים ומיותרים
בניסיון לפתח מכשור שינטרל אותו ,ובינתיים לא יעסקו במשהו מועיל יותר .הסיפור
הודלף לגרמניה המערבית ושם התייחסו ברצינות לעניין ,אלא שאז אירע דבר לא צפוי.
מבצע ההונאה הזה היה מלכתחילה כה סודי ,עד כי גם מדענים צ'כים מן השורה לא
הובאו בסוד העניינים ,וכשנודע להם מעמיתים גרמנים שדיברו על הרעיון החדש ,הם
החליטו שכדאי שגם הם יעבדו עליו .מסיבות שונות החליט שירות הביון הצ'כי ,שכזכור
יזם את ההונאה ,שלא לחשוף את הסיפור וכך עבדו שני הצדדים על דבר חסר ערך ,עד
שהגיעו למסקנה כי זה בזבוז זמן.

פער המפציצים ופער הטילים
בסוף מלחמת העולם השנייה היה ברשות ארצות הברית כוח מפציצים ענק ,שהביס את
הגרמנים ואת היפנים ,וכן מאגר נשק אטומי .החל משנת  1949גם הסובייטים החלו
לייצר פצצות גרעין ואולם הבעיה האמתית שלהם הייתה טמונה באופן הבאת פצצות
אלה ליעדן .בצר להם העתיקו הרוסים מפציצי  B-29אמריקאיים שנפלו בידיהם לאחר
שנחתו נחיתת אונס בברית המועצות ,בתום משימות במנצ'וריה וביפן .אך היה זה
פתרון זמני .ארצות הברית פיתחה כבר מפציצי סילון :ה B-47-כבר היה בשירות וה-
 B-52החל לטוס.
ב 1954-במצעד האחד במאי בכיכר האדומה ,הופיע מפציץ סילוני סובייטי ראשון
( ,)Bisonמלווה בארבעה מטוסי  .MIG-17הצופים המערביים התרשמו עמוקות .תוך זמן
קצר ,באמצע  ,1955דּווח על הופעתם של יותר משלושים מפציצים כאלה במפגן אווירי
סובייטי ,אך מאוחר יותר התברר כי הייתה זו קבוצה קטנה של מפציצים ,שטסה מעל
לקהל ,הסתובבה וחזרה למטס נוסף.
למרות זאת ,הופעת המפציצים הבודדים האלה הניעה את קהיליית המודיעין
האמריקנית לחיזוי תחזיות יותר ויותר קודרות בדבר מספרי המפציצים שיש לרוסים,
וזאת ללא שמץ של מידע ממשי ,וכאן נולד "פער המפציצים" .בתחילת  1956דיווח ראש
לסנַ ט ,כי לברית המועצות יש יותר מפציצי "ביסון" מאשר מפציצי
מטה חיל האוויר ֶ
 B-52שיש בידי ארצות הברית ,וחיל האוויר תבע להרחיב שוב את ייצור המפציצים.
אמנם הסיכון הממשי שנשקף לארצות הברית גופא היה קטן ,בגלל המרחקים הגדולים,
אבל הבעיה לא התמקדה רק בשטח ארצות הברית .לכוח מפציצים סילוניים רוסי הייתה
השפעה מהותית גם בחזיתות לחימה אחרות.
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הוויכוח גלש במהרה מן העיתונות המקצועית אל התקשורת הציבורית ,ועיתון רציני
שאל בכותרת הראשית שלו" :האם ארצות הברית אכן מפסידה באוויר?" בינתיים פיתחו
האמריקנים רגישות רבה ביחס למתרחש בברית המועצות ,ופענחו כל פיסת מידע
בצורה השלילית ביותר.
אל תוך הקלחת הרותחת הזו נפל שיגור ה"ספוטניק" הראשון .השיגור חתם סופית
את היכולת הסובייטית בתחום הטילים ובעקבות "פער המפציצים" קל היה מאוד להמציא
עכשיו את "פער הטילים" ,והCIA-אאכן כך חשב בהתחלה .מכיוון שהדיון התנהל כולו
בתקשורת הגלויה תרמו הסובייטים ,באמצעות סיפורים על הישגיהם בתחום הטילים,
לחוסר הוודאות האמריקני .הייתה זו תעמולה פשוטה ,לעתים מלווה בשקרים בוטים,
על אודות ייצור המוני של טילים בליסטיים .באווירת הבלבול והמבוכה באותה התקופה,
ובעקבות כישלונותיהם בשיגורים ,היו האמריקנים מוכנים להאמין לכל דבר .כאשר
הרוסים הפסיקו את ניסויי השיגור של הטילים הבליסטיים הבין-יבשתיים (וזאת בגלל
בעיות טכניות שעיכבו אותם) ,פירש זאת חיל האוויר האמריקאי כמעבר משלב הפיתוח,
שנגמר ,לשלב הייצור הסדרתי (וזאת בניגוד לחוות הדעת של סוכנות הביון המרכזית,
אשר טענה כי העצירה נובעת מקשיים טכניים שהרוסים נתקלו בהם).
בינואר  ,1961לפני שסיים את כהונתו ,סיכם אייזנהאואר את הנושא בנאומו "על
מצב האומה" ואמר" :פער המפציצים היה תמיד אגדה ופער הטילים מראה את כל הסימנים
שאף הוא כזה".
כאן כמובן אפשר לשאול ,האם הסובייטים אכן התכוונו לבצע הונאה בקנה מידה
כזה ,או שהם פשוט נסחפו אחרי המאורעות? קשה לענות על כך אבל אפשר לצייר את
התרחיש הזה:
במצעד בשנת  1954הופיע המפציץ הסילוני הראשון .הסובייטים ,שקראו את
העיתונות המערבית אשר עסקה בספקולציות על אודות המפציץ החדש ,ודאי נחרדו
מן הרעיון כי בשנה הבאה תדווח העיתונות המערבית משהו בסגנון של "על אף הילת
היכולת האופפת את ברית המועצות ,הרי בשנה שלמה הם הצליחו לבנות רק שישה מפציצים
נוספים! זהו בהחלט דוב של נייר!" משום כך החליטו לבצע רמאות קטנה :במפגן הבא הם
"הציגו" שלושים מפציצים והמערב התרגש ,כמבוקש .כשהחל המערב להתרגש משיגור
ה"ספוטניק" ,החליטו הסובייטים לקפוץ על העגלה הדוהרת ולתת למערב את מה שהוא
כמה לראות :שודד בולשביקי מתחת לכל מיטה.
ֵ
כך או כך ,מבחינת הסובייטים הייתה תכנית ההונאה שלהם שגיאה ,אולי אפילו
גורלית .אין ספק כי ההונאה הצליחה ,ובגדול ,אבל כאן ,בדומה לגרמנים עם חיל
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האוויר שלהם ,הם "ירו לעצמם ברגל" .האמריקנים נבהלו ונכנסו לתכניות פיתוח וייצור
שאפתניות ,אבל לאמריקנים היה הבסיס הכלכלי לעשות זאת .ייתכן שהסובייטים הבינו
זאת ,אך לא עמדה בפניהם בררה .הם נאלצו להיכנס למרוץ חימוש והתוצאה אמנם
הייתה התפתחות טכנולוגית מרשימה ,אך במחיר כלכלי שלא יכלו לעמוד בו לאורך
זמן .הייתה זו רק שאלה של זמן ,מתי הכלכלה שלהם תימתח רחוק מדי .יוזמת ההגנה
האסטרטגית הביאה באופן פתאומי לשבר זה ,אבל מאוד אפשרי כי הדבר היה קורה גם
ללא יוזמה זו.

האם אכן הייתה הונאה בניסוי של "מלחמת הכוכבים"?
במרס  1983נשא הנשיא רייגן את נאומו המפורסם ,שבו קרא לפיתוח מערכת הגנה
מפני טילים בליסטיים .עד אז נשען השלום בין ארצות הברית לברית המועצות על
הרתעה הדדית ,בדמות כמויות עצומות של נשק גרעיני לסוגיו .יועציו של רייגן שכנעו
אותו כי קונספט ההרתעה לקוי מבחינה לוגית ומוסרית :אם ההרתעה תיכשל ,הרי
האמצעים שהושקעו בה מבטיחים אמנם כי התוקפן ייענש על תוקפנותו ,אך הדבר לא
יחזיר לחיים את קרבנות התוקפנות.
לדברי יועציו של רייגן ,הפתרון הנכון הוא למנוע את נפילת הטילים בשטחה של
ארצות הברית .מכיוון שחלק מהרעיונות גבלו במה שהיה אז בגדר מדע בדיוני צרוף,
ומשום שהסדרה "מלחמת הכוכבים" (שבה שימשו כלי נשק המבוססים על קרני אנרגיה)
הייתה אז בשיא הפופולריות ,דבק בחזונו של רייגן הכינוי "מלחמת הכוכבים" .השם
האמתי היה מלהיב הרבה פחות" :יוזמת ההגנה האסטרטגית"  .SDI -בין יתר הרעיונות
שנבחנו הייתה האפשרות לפיתוח טילי יירוט ,באורח דומה לטילים נגד מטוסים ,שיצוידו
ברש"ק נפיץ ,ובתוספת מאמץ קטנה יוכל המיירט אף לפגוע פיזית באיום המתקרב.
כדי להגדיל את סיכויי הפגיעה של טיל היירוט במטרה ,הגו האמריקנים שיטה
ל"הגדלת" השטח שאותו מכסה חרטום הטיל המיירט (כאשר אין בו רש"ק נפיץ) .עם
צאת הטיל מן האטמוספרה ,ייפתח בחרטום הטיל מתקן בקוטר של ארבעה מטרים,
הדומה לשלד של מטרייה גדולה (ללא הבד) .באופן זה שטח עקבת הכיסוי של הטיל
המגן גדל מאוד ואחת מקרני ה"מטרייה" תפגע במטרה גם במקרה החטאה של עד שני
מטרים .במהירויות הנדונות היה הטיל הנכנס ניזוק ,ועם כניסתו לאטמוספרה היה נהרס
כליל .ניסוי המערכת הזו נקרא .HOE
שלושת ניסויי היירוט הראשונים נכשלו ,משום שהמיירט חלף במרחק גדול משני
מטרים מן המטרה .אחרי הניסוי הרביעי ,ביוני  ,1984הודיע הצבא האמריקאי (שניהל
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את הניסוי) על השמדת טיל המטרה .מכיוון שתכנון המתקן עצמו לא היה מהפכני ,כמו
גם טכנולוגיות ההנחיה ,קיבלו מומחי הנשק של ברית המועצות טענה זו כפשוטּה:
התברר להם כי (על אף כל המקטרגים) ארצות הברית מתקדמת בפיתוח מערכת נגד
טילים בליסטיים וכי נדבך עיקרי בדוקטרינת הביטחון של ברית המועצות נמצא בסכנת
התמוטטות .היה זה אחד הסדקים הראשונים בביטחון העצמי הסובייטי ביחס לעליונות
מערכות הנשק שלהם ,והמנהיגות הסובייטית ראתה את הכתובת על הקיר .דוברים
רוסים שונים הודו מאוחר יותר כי ההכרה הזו בנחיתותם הכלכלית – שהובילה לנחיתות
טכנולוגית צבאית – היא שהביאה להתמוטטות ברית המועצות כישות פוליטית.
באוגוסט  1993פרסם ה"ניו יורק טיימס" מאמר שהתבסס על עדויות עובדים לשעבר
בתכנית ה .SDI-עובדים אלה פנו לקונגרס והאשימו את מנהלי תכנית  HOEברמאות.
הם טענו כי הן בטיל המטרה והן בטיל היירוט הוכנסו שינויים שמטרתם הייתה לוודא
התרסקות של טיל המטרה ,בין אם המיירט יפגע ובין אם לאו.
משרד מבקר המדינה האמריקני ערך חקירה מקיפה ,וביולי  1994פרסם את הדוח
שלו .התברר כי חלק מן הטענות היו נכונות .אכן היה ניסיון הונאה שיזם צבא ארצות
הברית ,אך הוא היה מכוון כנגד הסובייטים ולא כנגד אינטרסים אמריקאיים כלשהם.

.HOE

כדי להגדיל את סיכויי הפגיעה של טיל היירוט במטרה,
הגו האמריקנים שיטה ל"הגדלת" השטח שאותו מכסה
חרטום הטיל המיירט
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לתכנית ההונאה היו שתי מטרות :ראשית ,לשכנע את הסובייטים כי לארצות הברית
יש יכולות גבוהות בתחום היירוט של טילים בליסטיים .שנית" :תכנית ההונאה נועדה
להשפיע על התפיסה הסובייטית של התכנית האמריקאית להגנה נגד טילים ,ומכאן על
דיוני בקרת הנשק והשקעות כספיות סובייטיות" 91.מימוש ההונאה היה תלוי ביצירת
הרושם כי פעולות היירוט נוחלות הצלחה .נטען כי לצורך כך תוכננו כמה תוספות:
 .1על המטרה הורכב מטען נפץ קטן ,שלפי פקודה מן הקרקע היה אמור לפוצץ אותה
כדי לדמות פגיעה של המיירט .זאת בתנאי שהמיירט יעבור קרוב למטרה.
 .2המטרה חוממה ל 38°C-כדי שמערכת הביות התת-אדומה בראש המיירט תזהה
אותה ביתר קלות.
 .3המטרה תומרנה כך שבעת הכניסה לאטמוספרה היא תימצא במאונך למסלול
המיירט ,כדי להציג שטח מרבי עבור מערכת הביות של המיירט.
 .4בנוסף ,הותקן על המטרה משדר רדיו ששידר נתוני טיסה אל מקלט על הקרקע ,וגם
על המיירט הוצב מקלט כזה ,כדי לשמש ערוץ ביות נוסף לצורך היירוט.
דוח המבקר קבע כי רק מטען הנפץ אמור היה לשמש בהונאה אך אחרי הכישלון
השני הגיעו המתכננים למסקנה כי בגלל מרחק ההחטאה הגדול ,אי-אפשר יהיה לדמות
יירוט מוצלח ,וכתוצאה מכך הופסקה אז תכנית ההונאה .שיקול אחר להפסקת התכנית
הגדל של המעורבים בנושא ,דבר שהעצים את סכנת החשיפה .חימום
היה המספר ֵ
המטרה והצבתה בזווית האופטימלית בוצעו רק אחרי הכישלון השלישי ,ומטרתם לא
הייתה הונאה אלא לעזור בניסויים ולאפשר לימוד והפקת לקחים .הדוח קבע כי בכל
מקרה לא חרגו תכונות טיל המטרה מפרמטרים קיצוניים אך סבירים של רש"ק סובייטי
חודר.
באשר לטענה הרביעית ,בדבר מקלט רדיו בטיל היירוט ,קבע המבקר כי לא היו
דברים מעולם.
כאמור ,הניסוי הרביעי הצליח ,הרוסים התרשמו ובצד האמריקני לא הופסקו
ההקצבות להמשך תכנית הפיתוח .לבסוף ,בשנת  1992התפרסם ספר בו נטען כי יוזמת
ההגנה האסטרטגית כולה לא הייתה אלא הונאה אמריקאית ,שנועדה לדחוף את ברית
92
המועצות למרוץ חימוש שבו לא תוכל לעמוד.
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"נשק חדש אינו יכול להיכנס ללא שינוי תנאי הסביבה וכל שינוי בתנאי
הסביבה יחייב שינוי ביישומם של עקרונות מלחמה".
ג'ייפ"ס פּולר

פרק י :היבטים נוספים של איסוף וניתוח
מודיעין טכנולוגי
הקדמה
להשגת מודיעין בדבר טכנולוגיות מתפתחות כמעט אין צורך לעסוק בריגול בצורתו
הקלסית ,תוך שימוש במצלמה מיניאטורית ודיו סתרים .חומר רב מתפרסם בעיתונות
הגלויה והמקצועית והבעיה האמתית היא לברור את הבר מן התבן ,ולהעריך האם אין
כאן ניסיון להונאה ,כפי שתואר בפרק הקודם.
אבל אין די בכך .כשמדובר במדינות אויב ויכולתן לפתח או לקלוט בהצלחה אמל"ח
מתקדם (שפותח במקומות אחרים) ,ראוי כי המודיעין הטכנולוגי לטווח ארוך ,המודיעין
המדעי ,יספק מידע גם על נתונים נוספים:
א .רמתה הטכנולוגית הכללית של מדינה ,או ארגון היעד ,ומידת חדירת המחשוב
והאינטרנט .יש הבדל בין היכולות הטכנולוגיות של מדינה שילדיה משחקים
במחשב משחר ילדותם ,לבין מדינה שבה נחשפים צעיריה למחשב רק בהגיעם
לאוניברסיטה.
ב .תחומים ספציפיים במדע ובטכנולוגיה ,שבהם גוף כלשהו מתקדם יותר ומהווה
"מרכז ידע" .ניתוח נכון של מרכיבים אלה עשוי להוביל להערכה טובה יותר של
האיום הטכנולוגי הפוטנציאלי ולמניעת היווצרותו של "פער טכנולוגי" ,ולו גם
בתחום יחיד.
ג .מידע על המתרחש באוניברסיטאות (בתחומי מדעי החיים והטבע ,ההנדסה
והמחשוב) ,כולל מידע על פרסומים בינלאומיים וציטוטים שלהם.
מכאן עולות תובנות נוספות:
א .בסיס מוצק במדע ובטכנולוגיה יוביל בדרך כלל לחברת שפע .יש לכך השלכות על
יכולת או רצון אותה המדינה לנהל מלחמות ארוכות יותר.
ב .בסיס כזה משפיע גם על יכולת המדינה לפתח באופן עצמאי מערכות נשק חדשניות
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(ולשמור זאת בסוד) ,לשכלל מערכות קיימות או לפתח במהירות תשובות למערכות
נשק של יריבים פוטנציאליים.
ג .אם למדינת היעד יש יכולות בתחום הפיתוח והיא עוסקת בכך ,הדבר יכול לשמש
כמקור לרעיונות שאפשר להעתיקם ואף לשפרם.

קשיים באיסוף ובהערכת מודיעין טכנולוגי
משכי פיתוח
לבעיית משכי הפיתוח יש השלכות מרחיקות לכת בעת מעקב אחרי היריב.
ציינתי קודם כי אחת הסכנות בעימות כלשהו היא הנטייה לייחס ליריב את הלכי
הרוח ואופן המחשבה שלנו ,ומן הסתם להניח כי גם הוא נתקל בבעיות דומות לשלנו.
כשמדובר בזמן הנדרש לפיתוח מערכות נשק ,מספר הקסם שנוקבים בו בדרך כלל
הוא  15–10שנים .המחמירים יכלילו גם את משך הזמן הנדרש להטמעת המוצר בידי
הלוחמים ,וינקבו משכי זמן ארוכים יותר.
אם ידוע לנו ,מניסיון העבר ,כי פיתוח מערכת נשק בתחום מסוים נמשך כעשר
שנים ,ונגלה כי היריב מתחיל פרויקט דומה ,או אז אנו עלולים להניח כי הפרויקט
יסתיים בעוד כעשר שנים ,וניערך בהתאם .אבל זו עלולה להיות הנחה מסוכנת .אם
יתברר שהמספר הזה ,עשר שנים ,אינו מבוסס ,אנו עלולים למצוא עצמנו מופתעים .לא
אתיימר לתת כאן תשובה מכיוון שזו תלויה בגורמים רבים (ומורכבות המערכת כמעט
אינה מהווה שיקול) אבל אציג כמה אירועים מהעבר כדי להוכיח ש"מספר הקסם" הזה
אין לו דבר וחצי דבר עם המציאות.
כמה דוגמאות
 :1940רשת המכ"ם הבריטית על כל מערך השליטה והבקרה שלה ,פותחה והוצבה
בתוך פחות מארבע שנים.
 :1940מטוס ה"מוסטנג" ( ,)P-51אחד ממטוסי הקרב הטובים בעולם ,פותח ב 117-ימים
מחתימת החוזה.
 :1944מטוס הקרב הסילוני האמריקאי הראשון ( )P-80פותח ב 143-ימים (החוזה היה
ל 180-יום).
 :1955מטוס הביון  U-2פותח תוך שמונה חודשים וחצי ,תוך התגברות על הקשיים
בטיסה בגבהים ללא תקדים.
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 :1960טיל ה"פולריס" ,הטיל הבליסטי הראשון שנורה מצוללת מתחת לפני הים ,פותח
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תוך ארבע שנים וחצי.
 :1964מטוס הביון "הציפור השחורה" ( )SR-71שהחליף את ה U-2-וטס במהירות מאך
 ,3פותח בחמש שנים וחצי ,תוך פתרון בעיות ייחודיות ולא צפויות שנבעו
ממהירותו וממבנה הטיטניום שלו.
 :1969פרויקט הטיסה לירח הושלם בהצלחה בשמונה שנים.
" :1975תדמית" ,פצצה גולשת עם ביות טלוויזיוני ,פותחה ונכנסה לייצור ברפא"ל
תוך פחות משלוש שנים.
 :1981המטוס "החמקן" ( )F-117טס אחרי שש שנות פיתוח .לבד מהיותו "החמקן"
הראשון ,הציבה תצורתו ,המורכבת מלוחות שטוחים ,בעיות קשות בתכנון
האווירודינמי.
 :1982טנק ה"מרכבה" ,שהכיל חידושים תכנוניים רבים ,השתתף בקרבות לאחר
פיתוח שנמשך תשע שנים.
 :2014רפא"ל פיתחה את "כיפת ברזל" תוך פחות משלוש שנים ,מה שגרם להפתעה
טכנולוגית קשה לחמאס.
בדיקה של פרויקטים אלה תראה כי לוחות הזמנים הקצרים נבעו מהיכולת להתגבר
על קשיים טכנולוגיים ,אך הושפעו בעיקר מהניהול הנכון של הפרויקטים .אם מדובר
במרוץ ,קשה לכן לצפות מראש מתי הוא יסתיים ,וההנחות המקובלות באשר למשך
הפיתוח עלולות ליצור שאננות.
הדילמה של התגובה לחדשנות
מכיוון שבכל מקרה מדובר בשנים ,מתעוררת פה דילמה עקרונית לגבי ניצול המודיעין
ביחס לפיתוח החדשני :האם להשקיע עכשיו משאבים בפיתוח תשובה מתאימה?
הלוא האיום ,הטכנולוגיה שלו ,הטכנולוגיה של התשובה המוצעת ואפילו הפילוסופיה
שמאחורי כל אלה ,עשויים להתפתח עם הזמן בכיוונים בלתי צפויים.
בעיה כזו עמדה בפני אייזנהאואר בעת משבר "פער הטילים" .החשד כי ארצות
הברית מפגרת אחרי ברית המועצות ,יצר לחץ להמשיך בפיתוח טילים ארוכי טווח
המונעים בדלק נוזלי ,שהטכנולוגיה שלהם הייתה ידועה היטב אף כי פחות אמינה .אבל
טיסות ה U-2-גילו כי אין בעצם "פער טילים" .הדבר ִאפשר לממשל להדוף לחצים אלה
על ידי פתרונות ביניים ולחכות לגמר פיתוחם של טילים ארוכי טווח בעלי דלק מוצק,
האמינים והפשוטים יותר.
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לאירוע זה היה המשך :כאשר טיסות ה U-2-מיצו את עצמן ,ביקש אייזנהאואר
להפסיקן ,בטענה כי בקרוב ייכנסו לשירות לוויינים שייַ תרו את השימוש במטוס
הפגיע; אבל גורמי המודיעין לחצו לעוד טיסות ואייזנהאואר נעתר והסכים לשתי טיסות
נוספות .בשנייה הופל המטוס ,הטייס נשבה ופרצה שערורייה בינלאומית .זוהי דילמה
ישנה ,אשר שבה ועולה מעת לעת :האם להשתמש בפתרון מוכר הנמצא ב"סוף חייו",
או בפתרון חדשני ,שיספק תשובות טובות יותר לאורך זמן ,אך אינו זמין באופן מידי?
התוצאה היא היסוסים ודיונים אינסופיים בניסיון לרבע את המעגל .עם זאת ,עמידה
מנגד ללא מעשה היא מתכון בטוח לאסון.

רבגוניות התחומים המדעיים
כפי שצוין קודם ,אחת הבעיות בחשיפת פיתוחים חדשניים אצל היריב נעוצה בעובדה
כי לפעמים אינך יודע מה לחפש .אמירה זו נכונה כפל-כפליים אם היריב עוסק בפיתוח
אמצעי המבוסס על טכנולוגיה חדשנית ,אולי אפילו אחת שעדיין אינה מוכרת לכולם.
ניתן להראות כי כל שנה-שנתיים מופיעות טכנולוגיות חדשות ,או שיפורים משמעותיים
בטכנולוגיות קיימות ,היכולים להוות בסיס לפיתוח מערכות נשק חדשניות ,או לשדרוג
מערכות קיימות.
סקירת תחומי המדע בתקופת מלחמת העולם הראשונה ,למשל ,מלמדת על
התחומים השונים שיכלו לתרום אז לפיתוח אמצעי לחימה :כימיה ופיזיקה; אופטיקה
בסיסית; אקוסטיקה; חשמל; אלקטרוניקה המבוססת על שפופרות רדיו; בליסטיקה;
מטלורגיה; מתמטיקה; אווירודינמיקה תת-קולית; ביולוגיה; הידראוליקה; מכניקה
וחוזק חומרים ורפואה צבאית .בהשוואה להיום ,כל המדעים האלה היו ברמה הבסיסית
ביותר .אין גם צורך להכביר מילים על ההתקדמות האדירה שהושגה מאז בכל התחומים
האלה ועל תחומים חדשים לחלוטין שהתפתחו מאז .אלה כוללים את האלקטרוניקה;
אלקטרואופטיקה; מחשבים; רובוטיקה; מדעי החומרים; מדעי החלל ומדעי הגרעין.
בנוסף ,יש כיום התפתחויות שאפשר להגדירן כתת-קבוצות של מדעים אלה ,אך הן
מהוות תחומי מדע חדשים לגמרי :לייזרים; מערכות משובצות מחשבים ,וניצנים של
אינטליגנציה מלאכותית.
אמצעי לחימה חדש יכול לכן להיות מבוסס על שילובים של טכנולוגיות שונות,
ובקומבינציות שקשה לצפותן מראש .התפתחויות כאלה מאפשרות אמצעים שעד לא
מזמן גבלו במדע בדיוני (טלפונים סלולריים ולווייניים ,שלל סוגי המחשבים ,נשק
אנרגיה ,השתלת והחלפת איברים במוצרים מלאכותיים ,רפואה רובוטית וכלי טיס
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וספינות לא מאוישות) ויאפשרו למערכות הנשק לבצע משימות שעד לפני שנים מועטות
נחשבו בלתי אפשריות .המסקנה מכל אלה היא ,כי המודיעין המדעי ,העוסק בתחומי
מדע בסיסיים שלחלקם אין עדיין שימוש מעשי ,הופך לבעל חשיבות גדלה והולכת.

מדע בדיוני?
ראינו את ממדי ההפתעה וההלם בעולם המערבי אחרי שיגור הספוטניק .יום קודם
השיגור ,בשלושה באוקטובר  ,1957עוד סבר רוב הציבור ברחבי העולם כי טיסה לחלל
או לירח היא חלום ִעיוועים של קבוצת משוגעים לדבר .אמנם לא מסוכנים ,אך בהחלט
משוגעים .בחמישה באוקטובר התעורר העולם למציאות שבה טיסה לחלל איננה נחלתם
הבלעדית של הוזים .אחדים אפילו הבינו מה המשמעויות של מה שאירע .בינואר 1958
שיגרה ארצות הברית את הלוויין הראשון שלה וב 25-במאי  1961הצהיר הנשיא קנדי כי
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ארצות הברית מתכוונת להטיס אדם לירח ולהחזירו משם – "עד תום העשור".
במילים אחרות ,תוך פחות מארבע שנים הפכה הטיסה לחלל ולירח ממדע בדיוני
שגבל בפנטזיה לפרויקט לאומי שהנשיא תומך בו .במהלך שמונה השנים לאחר מכן,
הקיפו ספינות חלל מאוישות את הירח ,ובתום תקופה זו הפך המדע הבדיוני למציאות
מוצקה ,עם נחיתתו של ארמסטרונג על אדמת הירח ב 20-ביולי .1969
נושא אחר – "קרני המוות" – היה אף הוא מוטיב פופולרי בספרות המדע הבדיוני.
הרעיון הראשוני של נשק אנרגיה לטווח ארוך מיוחס לארכימדס .לפי הסיפור ,ארכימדס
הציב על חומת העיר סירקוז בסיציליה חיילים חמושים במגני ברונזה מלוטשים .הם
כיוונו את המגנים אל ספינה או ספינות רומיות שצרו על העיר ( 212–215לפנה"ס)
והעלו אותן באש .ב 1973-שחזר מהנדס יווני את הניסוי והצליח להעלות באש כמה
סירות עץ בטווחים של עשרות מטרים ,כך שייתכן שיש בסיפור יותר משמץ של אמת.
תיאור אחר של "קרני מוות" סיפק הסופר ה"ג' וולס בספרו "מלחמת העולמות",
המתאר פלישה של אנשי המאדים לכדור הארץ .בין היתר ,יצורים אלה מצוידים במתקן
המשגר קרן אור לוהטת המפוצצת כל מה שנקרה בדרכה .ההתגשמות המודרנית למתקן
כזה הוא כמובן הלייזר רב-העוצמה הזוכה לתקציבי פיתוח עצומים.
אבל במעקבנו אחרי פיתוחים מדעיים וטכנולוגיים ,איך נבדיל בין בדיוני לאמתי או
לאפשרי? אבחנה כזו היא קריטית! אם פיסת מידע על משהו חריג ובלתי מוכר תתויג כמדע
בדיוני ונתבדה ,אנו עלולים למצוא עצמנו עומדים מול הפתעה טכנולוגית ,או לחילופין,
אם הרעיון עלה בצד שלנו ותויג כמדע בדיוני ,אנו עלולים להפסיד הזדמנות פז.
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כדי להציב קנה מידה רציונלי לעיסוק בחדשנות קיצונית ,אציג כאן הגדרה משלי
ל"מדע בדיוני"" :כל רעיון טכנולוגי אשר לא הוכח ,או אינו ניתן להוכחה ,בניסוי מעבדתי ,או
על סמך אוסף של תצפיות מהימנות ,הוא מדע בדיוני" .אניח לרגע לתצפיות קוסמולוגיות
ודומיהן ,ואתרכז בטכנולוגיה :אם מתקן או עיקרון מדעי חדשני ניתן להוכחה מהימנה
במעבדה ,אזי הוא אינו בגדר הבדיוני ,וזאת גם אם המתקן החדשני יהיה בגודל בניין
דירות ויצרוך מחצית מאספקת החשמל של תל אביב .האם ניתן להפכו למשהו שימושי?
 זו כבר שאלה אחרת ,או יותר נכון ,מערכת מורכבת של שאלות נוספות :האם ניתןיהיה בהמשך לארזו בתרמיל גב ולהזינו משתי סוללות  ?AAהאם הוא יתרום ללחימה
יותר ממערכות אחרות? האם תהיינה לו השפעות נוספות לא רצויות? כמה יעלה לפתח
וליישם אותו ,בהשוואה למערכות אחרות העשויות לבצע תפקיד דומה? כל השאלות
האלה רלוונטיות כמובן לגילוי אמצעי כזה אצל האויב או לרעיון שעלה אצלנו.
מערכת איסוף מודיעין המתחקה אחר פיתוחים טכנולוגיים זרים ,חייבת להיות ערה
ובעלת יכולת להעריך מחקרים ראשוניים בעלי פוטנציאל לפיתוח טכנולוגיות ברות
שימוש במערכות נשק .ארצות הברית התמודדה בזמנו עם הבעיה באמצעות גישה,
שאפשר להגדירה כ"גישת הבולדוזר" .מחלקה מיוחדת במשרד ההגנה אספה ותרגמה
כל מה שהתפרסם בתחומים מסוימים בארצות אחרות ובמיוחד בברית המועצות( .זמן
קצר אחרי התמוטטות ברית המועצות נסגרה מחלקה זו) .כמובן שלא כל מדינה יכולה
לנקוט שיטות כאלה ,בעיקר בגין המשאבים הנדרשים.
בעת סריקה כזו של טכנולוגיות ראשוניות עולה גם סוגיית סכנת ההונאה ,בין
אם לצורך הטעיה והטיית תשומת הלב ממשהו שרוצים להסתירו ,ובין אם מתוך כוונה
לגרום ליריב לבזבז מאמצים על רעיון פיקטיבי.

היריב כ"סופרמן מדעי"
כהשלמה לבעיית ההונאה ,שחייבת תמיד להיות ברקע ,יש גם סכנה הפוכה ,של האדרת
היריב לכלל ענק מדעי שקומתו "שש אמות וזרת" ,על ידי הערכות מוטעות בדבר
יכולתו המדעית .ההיסטוריה מלאה דוגמאות כאלה ,ואמנה רק אחדות ,שהייתה להן
השפעה של ממש.

"פרויקט מנהטן" לפיתוח פצצת האטום
בשנת  1933הגיע ליאו שילרד ,פיזיקאי יהודי ממוצא הונגרי ,למסקנה התאורטית כי
אם אפשר יהיה להשיג תגובת שרשרת (של שחרור נויטרונים) באטום של יסוד כלשהו,
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אפשר יהיה לשחרר כמויות ניכרות של אנרגיה .בשנת  1938השיגו מדענים גרמנים את
הביקוע של אטום האורניום והייתה זו אבן דרך חשובה במחקר הגרעיני .משמעויות
הניסוי חלחלו לאט לתודעת המדענים ,אך שילרד ,שכבר חשב במושגים אלה ,נרעש:
הוא חזה את המשטר הנאצי מפתח פצצות גרעיניות .בשנת  1939ביקר שילרד בארצות
הברית והוא ושניים מעמיתיו שכנעו את איינשטיין לכתוב מכתב לנשיא רוזוולט
ולשכנעו להיכנס לפרויקט פיתוח נשק גרעיני ,כדי להקדים את הגרמנים .כך למעשה
נולד "פרויקט מנהטן".
בדיעבד התברר ,כי הגרמנים אמנם עבדו על פרויקט לאנרגיה גרעינית ,אך בעיקר
כמקור כוח לספינות מפני שהם הסיקו בטעות כי מתקן כזה יהיה עצום בגודלו .בסופו
של דבר ,הממשל הגרמני לא השקיע את המשאבים הדרושים ועד סוף המלחמה לא
הצליחו הגרמנים אפילו להשיג תגובת שרשרת בכור ניסיוני.
האם ללא התערבותו של שילרד היו פני ההיסטוריה שונים?

תחזית הפיתוחים הסובייטיים
גם משנעלם "פער הטילים" לא נעלמה הנטייה להגזים ביכולת הטכנולוגית של
הסובייטים .בשנת  1994התפרסמה בכתב עת מקצועי 95כתבה שעסקה בתחזיות לגבי
פיתוחים סובייטיים ,שבסופו של דבר לא התממשו ,והייתה מבוססת על דוחות של
"הערכת המודיעין הלאומית" ( )NIEמהשנים  ,1984–1954ששוחררו לפרסום .היה זה
מבט מפורט על הערכות המודיעין לגבי היכולות הסובייטיות בתקופת המלחמה הקרה,
והדוחות כשלו בעליל בהערכת הכוונות והיכולות הסובייטיות בתחום החימוש.
אחד הדוחות משנת  1984העריך כי בתחילת שנות התשעים יהיו לסובייטים 19,000
רש"קים גרעיניים מורכבים על טילים בין-יבשתיים .איש לא העריך כי עד אז ברית
המועצות תפסיק להתקיים וכל החשבונאות האסטרטגית הזו תאבד את משמעותה.
תפתח ברית המועצות מפציץ חמקני וכי
דוח אחר משנת  1983צפה כי עד סוף המאה ַ
מטוסיה יהיו מוקשחים נגד לייזרים רבי-עוצמה .ההערכות גם ניבאו כי בשנת  2005יהיו
לסובייטים מטוסים בעלי הנעה גרעינית ,ואולי בעלי מהירויות היפר-סוניות .הדוחות
צפו פיתוחים רוסיים לגילוי צוללות שאינם מבוססים על אמצעים אקוסטיים; טילים
בליסטיים בין-יבשתיים מוקשחים לתאוצה גבוהה בעת ההמראה; וכן את האפשרות
להוסיף שלב שלישי לטילים בליסטיים לטווח בינוני ,שבדרך זו יהפכו לטילים בין-
יבשתיים.
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טעויות כאלה עלולות לקרות ,לפעמים מן הסיבות הטובות ביותר ובחלק מן
מראה של כיווני מחשבה אמריקניים
ָ
המקרים ה"פיתוחים" הסובייטיים היו תמונת
מאותה התקופה .אבל היה גורם נוסף שהטעה את מחברי ההערכות .חלק גדול מן
הרעיונות האלה (אצל האמריקנים) נבע משיחות על כוס קפה בקפטריה מהסוג של "מה
דעתך על מטוס עם הנעה גרעינית שלא יהיה זקוק לתדלוק?" השלב הבא כלל כמה
חישובים ,כתיבת תזכיר ,ואולי הדלפה לעיתון תעופה כלשהו .מכיוון שגם הרוסים מן
הסתם היו מנויים על אותו העיתון ,ידיעה כזו הייתה עשויה להיחשב ברוסיה כאמתית.
ולהפך ,די היה בידיעה דומה בעיתון "מדע פופולרי" ברוסית ,כדי שהערכֹות המודיעין
האמריקאיות תתחלנה להתייחס ברצינות לנושא.
הסבר אחר לתופעת ההגזמה בדבר היכולות הסובייטיות היה שארצות הברית כבר
נכוותה פעמיים בנושא זה :פעם ראשונה היו אלה הגילויים בתום מלחמת העולם ,על
ההתקדמות הגרמנית במטוסי סילון ,טילים בליסטיים וטילי שיוט .גם היכולת המחקרית
של הגרמנים הדהימה את האמריקנים .הפעם השנייה הייתה שיגור הספוטניק .ארצות
הברית הפנימה את הלקחים והלכה כעת לקיצוניות השנייה.

כמה מילים על מקצוענות
בעיה נוספת המלַ ווה את האיסוף והניתוח של המודיעין בתחום הטכנולוגי ועוד יותר
בתחום המדע הבסיסי ,ניתנת להגדרה כ"הבנת התמונה המדעית הרחבה היכולה
להתקבל מפירורי מידע ,לפעמים מנותקים זה מזה" .אף כי ליקוט פרטי מידע כאלה
וגיבושם לתמונה קוהרנטית הוא אלמנט חשוב ומוכר בעבודת המודיעין האסטרטגי
והטקטי ,יש קושי ביישום רעיון זה בעבודת מודיעין מדעי או טכנולוגי.
הבעיה הבסיסית נעוצה בסוג ההכשרה המקצועית ,ו"ניסיון מקצועי" המתבטא במשך
הזמן בתפקיד אינו מהווה תחליף .חשיבה רב-תחומית היא קריטית במודיעין המדעי
והטכנולוגי (וראו לעיל בדיון על רבגוניות התחומים המדעיים) משום שהסינרגיזם
המאפשר את פיתוחן או הבנתן של מערכות נשק חדשניות נובע תכופות מן היכולת
לקשר בין טכנולוגיות שונות .יכולת כזו איננה תוצאה של משך הזמן שבו האדם רוכש
את הכשרתו או עובד במקצועו אלא מאופי הכשרתו; מדענים מסתכלים על העולם
בצורה שונה מאנשים שאין להם הכשרה כזו וייתכן שזו הסיבה שגרמה להם מלכתחילה
להפוך לחוקרים ומדענים.
חוסר הכשרה טכנולוגית בקרב קצינים בכלל ,וקציני מודיעין בפרטָּ ,פ ָׁשה בעבר
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בצבאות רבים ,גם המתקדמים ביותר מבחינה טכנולוגית (ראו פרק ז על המקרה של
שמידט מהלופטוואפה ועל קצין המודיעין הגרמני שטיפל בתמונות של ספינות בריטיות
ומחק מהן פרטים חשובים) .ההיגיון אומר כי בתקופה שבה הטכנולוגיה תופסת מקומה
כגורם חשוב בניהול המלחמות ,מן הדין שהאנשים העוסקים באיסוף מידע כזה יהיו
בקיאים ביותר מאשר במושגים הבסיסיים .האירוע שלהלן קרה אמנם מזמן ,אך הבעיה
הבסיסית עדיין קיימת.
בשנות השלושים של המאה שעברה היו לצבא ארצות הברית באירופה שני נספחים
צבאיים שהיו בעלי הכשרה טכנולוגית ,האחד במוסקבה והשני בלונדון .בעת ביקור
בגרמניה השיג הנספח מלונדון מידע מועיל על תותחי נ"ט גרמניים ועל הנטייה
העולמית הגוברת להגדיל את הקוטר של תותחים כאלה ,דבר שבארצות הברית כלל לא
היו ערים לו .מסיבות ִמנהליות ,היה עליו להעביר את הדוח דרך הנספח הצבאי בברלין,
והלה ,שלא היה איש טכני ,אמנם העביר את הדוח ,אך לא "תמך" ( )endorsedבממצאים.
כתוצאה מכך ,במשרד ההגנה כנראה לא התייחסו אליהם ברצינות.
למען האמת ,כבר אז לא הייתה זו בעיה חדשה.
"אם ישלחו מהיבשה אל הים מתמטיקאים מוכשרים ,במקום לשלוח תצפיות של ימאים
מוכשרים אל מתמטיקאים מוכשרים ביבשה ,יהיה בכך הרבה יותר כדי לשפר את הניווט
ואת ביטחונם של חיי אדם ורכוש על פני אחד מאיתני הטבע" – את הדברים האלה כתב
אייזיק ניוטון בשנת  1694והם עוסקים ,אם כי במונחים אחרים ,ביחסים שבין מדענים
לבין אנשי המבצעים .ניוטון הצביע על בעיה הקיימת בתחומים רבים וכולנו מכירים
אותה מן הצבא :תנאי חשוב לקבלת החלטות נכונות הוא ההימצאות בשטח ובקיאות
בנושא.

סיכום
מעקב מתמיד אחר תחומי פעילות מדעיים חדשניים של היריב ,של הספקים שלו או
בכלל בעולם הגדול ,עשוי לתת התרעה ולאפשר פיתוח אמצעי נגד .אבל ניסיון קודם
ואפילו לקחי קרבות ותורת לחימה קודמת ,לעתים מגבילים את רוחב ההסתכלות של
גופי המודיעין הטכנולוגי ,בבחינת "מה שהיה הוא שיהיה" .הנטייה הטבעית היא לחפש
שכלולים במוכר ,ולא לחפש ,או אפילו לדמיין ,את הבלתי מוכר .כאשר הבריטים חשפו
את מערכת ההגנה האווירית מבוססת המכ"ם שלהם ,חיפשו הנספחים הצבאיים הזרים
מידע על כלי הנשק ,מטוסי הקרב וכדומה (נושאים שבהם הייתה להם הבנה) ,והתעניינו
114

המכון לחקר מודיעין ומדיניות

פחות בהיבטים הארגוניים (של תחנות המקטע שניהלו את הקרב ודיווחו על מהלכו אל
מרכזי הבקרה) – אך אלה הם שהפכו את המערכת לייחודית בתכונותיה וביעילותה.
מגוון המוצרים והגישות השונות לתכנון האמל"ח ,השונים ממדינה למדינה,
מעמידים אתגר נוסף בפני כל מערכת האמורה לאסוף מידע כזה .כך לדוגמה ,הרוסים
פעילים מאוד בתחום טילי הנ"ט ולהם לבדם יש כמה סוגי טילים שהם מייצאים .עם
זאת ,על צה"ל להביא בחשבון התמודדות גם עם טילים אמריקאיים וצרפתיים ובעתיד
גם אירניים וסיניים .ולבסוף ,צריך להביא בחשבון גם את השדרוגים (אף כי אלה
מתייחסים בדרך כלל לפלטפורמות ,היינו מטוסים ,ספינות וטנקים) ,המשנים את
תכונותיו של הכלי הבסיסי.
לסיום ,כאן המקום להזכיר גם את לוחמת המחשבים ,או בשמה הלועזי Cyber
 .Warfareמעצם מהותה זוהי חדשנות טכנולוגית הזוכה לדיון נרחב יותר ויותר (ואף
לספרים ייעודיים) ,אך לא ניתן לעשות זאת בהרחבה כאן .חשיבותה של לוחמת
המחשבים עלתה עם כניסתם המתמשכת של המחשבים לכל תחומי החיים :תכנון
משימות צבאיות ,לוגיסטיקה ,פיקוח על מערכת הרמזורים העירונית ומרכזיות הטלפון,
ניהול מפעלים כימיים ,אדמיניסטרציה וכוח אדם ,ועד לניהול המנוע במכונית הפרטית.
לוחמת המחשבים עוסקת בחבלות מכוונות במחשבים או במערכות המפקחות על
מתקני תשתית או על מפעלים שלמים ,חבלות הפוגעות בניהול תהליכים או במסדי
נתונים חיוניים – בכל התחומים 96.לוחמת מחשבים יכולה להתבטא גם בהזנת מידע
מוטעה לאזרחי האויב (דרך מחשבי העיתונים ,למשל) או אפילו הוצאת פקודות מזויפות
לכוחותיו הצבאיים ,הן בהיבט הקרבי ממש והן על ידי שיבוש המערכת הלוגיסטית –
"גרביים במקום תותחים" כפרפרזה על השיר הידוע .נדגיש כי "לוחמת המחשבים"
עוסקת הן בהגנה מפני מאמצי היריב ,והן במתקפה על מחשביו .מתקפה כזו עשויה,
לאל את תכניותיו ואת יכולותיו ,תהיינה אשר תהיינה.
באופן פתאומי ומפתיע ,לשים ַ
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הערות
1

אין טעם אפילו להתחיל לפרט כאן ספרים בתחום זה .כאמור יש מהם אלפים ואפילו בעברית
התפרסמו רבים ,בעיקר מאז מלחמת יום הכיפורים .לבד מן הספריות המקצועיות העוסקות
ספציפית במודיעין ,ניתן למצוא ספרים בתחום זה בכל ספרייה בנושאי צבא וביטחון ובגלל
ההיבטים המדיניים ,הפסיכולוגיים והפילוסופיים של עבודת המודיעין (ראו ,למשל ,הוייר ,בן-
ישראל ( )1999וברון) גם בספריות אוניברסיטאיות העוסקות במדעי הרוח והחברה.

2

הבעיה עם מאספים אלה טמונה בעובדה כי המספרים היבשים של הכמויות ,לא רק שאינם
אומרים הרבה ,אלא הם לעתים מטעים במפורש ,לאו דווקא מכוונה רעה .הדוגמה הקלסית
עבור הקורא הישראלי היא כמובן מלחמת העצמאות .לפי כל קנה מידה מקצועי שהיה קיים
אז ,אמורות היו מדינות ערב לחסל את המדינה הצעירה בתוך שבועיים-שלושה וכך גם טענו
המומחים .הייתה לערבים עליונות מוחצת במערכות נשק ועליונות מסוימת במספרי לוחמים,
ובכל זאת נגמרה מלחמה זו במפלת צבאות ערב .כיום ,כאשר טכנולוגיות שונות ,שלא תמיד
ניתן בכלל לכמת את תרומתן ,משפיעות יותר ויותר על איכותו של הכוח הלוחם ,הערכת יכולות
הלחימה של צבא זה או אחר ,היא קשה אף יותר .שוב ,דוגמה מצוינת היא מבצע "סופה במדבר".
היו מומחים שטענו כי הצבא העירקי ,הגדול ועתיר הניסיון (ממלחמתו נגד אירן במלחמת
אירן-עירק) יהיה אגוז קשה לפיתוח ויסב אלפי אבדות לכוחות הקואליציה האמריקנית ,אפילו
בתנאים של עליונות אווירית מוחלטת לקואליציה .ראו .Posen

3

ראו ,למשל ,פינקל ,לניר וכמובן שני ספריו של ג'ונס( ,אחד באנגלית [ ]Jonesוהשני שתורגם
לעברית; כמו כןChristensen, Handel, Heilmeier, Mahnken (2002), Possony & ,
 Pournelle, Richelson, Samuel, Wood & Dempster.וללא ספק יש נוספים .כמו כן יש מפעם
לפעם מאמרים בכתבי עת שונים .בכל אופן ,מספר זה הוא נמוך מאוד ביחס לרוחב היריעה.

4

אף כי מן הדין לקרוא למידע על מערכות נשק ולטכנולוגיות קיימות "מודיעין טכנולוגי" ולמידע
על טכנולוגיות בסיסיות "מודיעין מדעי" ,אמנע בחיבור זה מהפרדה כזו (אף כי היא חשובה) ,כדי
לא לסבך את הנושא יותר מדי.

5

ראו  Shulsky and Schmittו.Keegan-

6

ג'ונס מתאר בספרו את "מועצות יום א" ) )Sunday Sovietsשבהן התכנסו מדענים ,קצינים
ופקידים בכירים כדי לנתח בעיות באמצעי לחימה ולהציע תשובות .האווירה הבלתי פורמלית
עזרה מאוד לקדם פתרונות מהירים.

7

ראו אצל  ,Richelsonעמ' .3

8

אם כי בעניין זה ישראל איננה בודדה .ג'ונס ציין בעבר כי מרבית בכירי הממשל הבריטי,
בתחומים שונים ומגוונים ,היו "אנאלפביתים בטכנולוגיה" .אדגיש כאן כי המונח "שדה הקרב"
נלקח כאן במשמעותו הרחבה ביותר ,כולל העורף.

9

ה NIH-הוא כנראה הרעה החולה השכיחה ביותר .זה נובע מזלזול ביכולת של מישהו אחר –
ידיד או אויב – וגישה כללית של "אם אנחנו לא המצאנו זאת ,זה לא שווה כלום" .בנוסף זו
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יכולה להיות גאווה מקומית שאינה מאפשרת הודאה בליקויים קיימים ולכן אינה מאפשרת את
תיקונם .לבד מגאווה והרצון לחפות על שגיאות קודמות ,נכנסים לעתים גם שיקולים כלכליים
של שמירה על "אחוזות פרטיות" ופחד מתחרות גלויה מול אמצעי יעיל יותר.
10

ראו אצל ) ,Lorber (2002העוסק בהרחבה בכשלים טכנולוגיים המובילים לפער גלוי.

11

הגרף מרחיב את היריעה (מעבר לנושא הפער הטכנולוגי) וישמש בסיס גם להמשך החיבור.

12

בן-ישראל" ,היכן טעה קלאוזביץ?" עמ' .24

13

יש לזכור כי אין די בהצהרה כי בידיך נשק בעל יכולות אימתניות .הצד השני צריך להשתכנע
בכך ולא לחשוד כי זו הונאה .פרט לכך ,ייתכן מאוד שלמרות הכול ידע הצד השני כבר מזמן
על קיומו של הנשק ה"סודי" ,ובחר שלא לגלות את הידוע לו ולהתכונן כיאות .וכבר היו דברים
מעולם.

14

בתקופה שבין מלחמות העולם וההסכמים על הגבלת טונאז' ספינות ציי המלחמה ,עסקו גרמניה
ויפן בבניית ספינות גדולות יותר (לפעמים בעשרות אחוזים) מן המותר להן על פי הסכמים אלה,
ונקטו תחבולות למיניהן ,כדי להסתיר חריגות אלה.

15

רוברט פולטון פיתח בצרפת ובארצות הברית את ספינת הקיטור ובשנת  1807החל לפעול קו
ספנות קיטור ראשון בארצות הברית .הרעיון חלחל גם לאירופה וצרפת ,כנראה תחת הזיכרון של
תבוסותיה הימיות לבריטים ,הייתה הראשונה שבנתה ספינת מלחמה מונעת קיטור .הצי הבריטי
אמנם קיבל את השימוש בקיטור עבור מחפרים וגוררות אך התנגד ליישום הרעיון בספינות
מלחמה .כאשר בשנת  ,1828ביקש משרד המושבות מן האדמירליות ספינת עזר מונעת קיטור
להעברת דואר ומטענים קטנים הוא קיבל את התשובה הזאת" :הוד מעלתם הלורדים מרגישים
כי זו חובתם להתנגד בכל מאודם לספינות קיטור ,מכיוון שהם חושבים כי הכנסת השימוש
בקיטור מכוונת להנחתת מכת מוות על העליונות הימית של האימפריה" .ראו MacIntyre and
 ,Batheעמ' .75

16

חשוב להדגיש כי אם הסודיות לא נשמרה ,אך מבלי ש"המפתיע" הפוטנציאלי היה ער לכך ,הצד
נגדו כוונה ההפתעה עשוי להתארגן ו"להפתיע" בחזרה.

17

אף כי צבאות בריטניה וצרפת (שלא לדבר פולין)" ,הופתעו" מעוצמת המהלומות הגרמניות,
ניתוח מוקדם יותר של מידע קודם על מעשי הגרמנים היה חוסך מהם את כל ,או לפחות חלק
גדול ,מן ההפתעה .משרד המלחמה הבריטי בנה על סמך דיווחי הנספחים הצבאיים ,תמונה
מדויקת למדי של עוצבות השריון הגרמניות והפעלתן האפשרית במלחמה .הם קיבלו אפילו
את חומר ההדרכה של קורס מתקדם בצבא הגרמני ,מקצין אמריקני שהיה שם תלמיד .הבעיה
הייתה שמשרד המלחמה היה חלוק בדעותיו לגבי ההפעלה הנכונה של שריון ,והשפעתה של
המחשבה הגרמנית (שנבעה דווקא מכתיבתם של לידל-הארט ופולר הבריטים) עליו הייתה
קטנה .ראו אצל  76 ,Hinsleyואצל .48–47 ,Strong

18

אף כי להלכה היה ה"בליצקריג" רק שינוי בתורת לחימה ,הרי הפיכתו למכשיר יעיל חייבה
שינוי מהותי באורח המחשבה של מפקדי הצבא ביחס לקצב הלחימה ,שעכשיו היה גבוה
בהרבה ממהירות תנועת החי"ר .הדבר גם חייב אימונים נרחבים והקצאת משאבים לוגיסטיים
מתאימים לתנועה מהירה כזו.
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19

.Carus

20

Rubin, in: Naveh and Lorber, p. 21

21

דוגמה אחרת הייתה גילויו של מטוס הביון ,ה U-2-מעל ברית המועצות .ה CIA-היה בטוח כי
בגלל רום הטיסה שלו (מעל  70,000רגל) לא יתגלה המטוס למערכת ההגנה הרוסית .ביטחון
מוטעה זה תרם להסכמתו של אייזנהאואר לטיסות אלה .הנחת העבודה של ה CIA-הייתה
מבוססת על ניתוח היכולות של מכ"מים רוסיים מתקופת מלחמת העולם השנייה ,שבוצע עוד
בשנת  ,1952ועל בחינת מכ"מים אמריקאיים משנת  .1955מה שהאמריקנים לא ידעו היה כי
המכ"מים הרוסיים היו יעילים יותר מן המכ"מים האמריקאיים כנגד מטרות בגובה גדול .ראו
אצל  ,Polmarעמ' .86

22

כשטייסים גרמנים (ב )1915-דיווחו כי מטוסי אויב חד-מושביים פתחו עליהם באש מהחזית
(ולא על ידי הצופה במושב השני) ,ענו להם המפקדים כי הם שיכורים .כשטייסי מפציצים בחיל
האוויר המלכותי דיווחו ב 1943-כי במטוסי קרב גרמניים הותקן אמצעי חדשני שיורה כלפי
מעלה ,סירב המודיעין הבריטי ,כמעט עד סוף המלחמה ,להאמין להם בטענה ש"טכנית זה בלתי
אפשרי"( .ראו פרק ח').

23

ראו אצל עברי ,עמ' .71

24

וראו בעניין זה אצל גורדון ,בהקשר של לחימה נגד מערכי הטק"א הערביים הוא אומר..." :היה
ברור שהמענה התו"לי אינו מספק ויש לזרז פיתוח אמל"ח מתאים" ,עמ' .147

25

כאמור בראש פרק א'" ,אלפיים שנות ניסיון אומרות לנו כי הדבר היחיד הקשה יותר מהכנסת
רעיון חדש לראשו של קצין בכיר ,הוא הוצאתו של רעיון ישן" .שתי דוגמאות לבעיה זו מובאות
להלן .אחת ,גם לאחר שהתברר בשנת  1973כי טילי נ"ט הם כאן לצמיתות והם מהווים איום
חמור על רק"ם ,עדיין נאבקו קצינים בכירים ,בכל מיני טענות שונות ומשונות ,נגד אמצעי
מיגון ראקטיביים ואקטיביים .באופן דומה ,גם לאחר שהתבררה משמעותו של איום הטילים
הבליסטיים נגד ישראל ,נלחמו רבים וטובים נגד השקעת משאבים במערכת הגנה מתאימה,
ותעיד על כך שפעת המאמרים בנושא ,שעדיין ממשיכים להתפרסם!

26

בנובמבר  1939הגיע אל ר"ו ג'ונס מסמך שהועבר אליו מן הנספח הימי הבריטי בנורבגיה .הדוח,
שנכתב בידי מי שטען שהוא גרמני אנטי-נאצי ,הכיל פרטים על פיתוחים גרמניים בתחומי
התעופה ,הצי והאלקטרוניקה .הדוח הזכיר את פינימונדה ואת העובדה כי לגרמנים יש מכ"ם.
המודיעין הבריטי חשד שיש כאן ניסיון להטעיה ,מכיוון ש(לטענתם) לא ייתכן כי אדם אחד
יהיה בקי בכל כך הרבה תחומים .במהלך המלחמה התברר כי האיש צדק כמעט בכול ,ואחרי
המלחמה ג'ונס אף הצליח לגלות מי היה האיש .התברר כי הוא היה ראש מעבדות המחקר של
חברת "סימנס" .מכיוון שכבר אז כל מערכת נשק מודרנית הכילה אלמנטים אלקטרוניים ,נחשף
האיש למגוון עצום של אמצעי לחימה שב"סימנס" עבדו עליהם בצורה כזו או אחרת .ראו אצל
 Jonesעמודים .335–265

27

ראו אצל  .Bush, 85ונוואר בוש היה מבכירי ממשלו של הנשיא רוזוולט ולמעשה מנהל-העל של
כל המחקר והפיתוח המדעי בארצות הברית בתקופת המלחמה.

28

ראו פרק ז' .כשבולדווין אמר את דבריו ,הוא היה ראש ממשלה לשעבר .בשנת  1935הוא חזר
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להיות ראש ממשלה ובשנת  1937הוחלף על ידי צ'מברליין .אין ספק כי צ'מברליין שמע על
(או את) הצהרתו של בולדווין ולקח אותה לתשומת לבו ,ומאוחר יותר ,כשהגרמנים רמזו על
עוצמתו של חיל האוויר הגרמני ,הוא נשבר והסכים לחוזה מינכן אשר הוביל בסופו של דבר
למלחמה .דברים ברוח זו כתב גם צ'רצ'יל במכתב אל ראש מטה חיל האוויר (הבריטי) ,שבו אמר
כי התמונה של הרס מן האוויר היוותה חלק ממשי בהזנחתה של צ'כוסלובקיה באוגוסט .1938
 .Churchill, "The Grand Alliance", p. 508ייתכן כי ללא הצהרתו של בולדווין ,במוקדם או
במאוחר ,הייתה גרמניה מוצבת במקומה ומלחמת העולם לא הייתה פורצת ,או שהייתה נגמרת
כאירוע מצומצם.
 29ראו אצל  ,Christensenעמ'  .23לא פלא ,לכן ,שגנרל ארנולד ,מפקד חיל האוויר (של הצבא
האמריקאי) "הופתע" מהיכולת הגרמנית בתחום התעופה .שם ,עמ' .1
30

ראו אצל חושן .ראו גם אצל  .Samuelאחרי כניעת גרמניה במלחמת העולם השנייה (ולמעשה
עוד במהלכה ,בשטחים שנכבשו) פשטו צוותים מקצועיים של הזרועות הצבאיות השונות של
בעלות הברית ואספו בשקידה כל מה שניתן היה לנצל מן הטכנולוגיות הגרמניות .בתחום זה
הגדילו לעשות האמריקנים שלבד ממטוסים (כולל טייסי סילון גרמנים ומכונאים) ,טנקים
ותותחים העבירו לארצות הברית מעבדות שלמות (כולל נקבות רוח משוכללות) ,ציוד מדעי
ועשרות אלפי טונות (!) של מסמכים( .שם ,עמ'  .)141השלל המגוון הזה כלל גם מדענים מכל
התחומים .מבצע  ,Paperclipלמשל ,העביר צוותים שלמים של מדעני רקטות וטילים ,בראשות
פון בראון ,שתוך זמן קצר תרמו תרומה עצומה למאמץ הטילים והחלל האמריקני .במקביל
הובאו לאירופה צוותים מן התעשייה האמריקאית ונלקחו לסיורים במתקנים הגרמניים כדי
שילמדו מה שאפשר( ,שם ,עמ'  .)127–125גרמניה אמנם הובסה אך היה זה בתקופה שמרבית
האנשים עדיין התכוננו למאבק ממושך נגד יפן ואחרים ,בעלי מחשבה רחוקה יותר כבר חשבו על
המאבק נגד ברית המועצות .לאחר חקירתם הראשונית עברו הרבה מן המדענים הגרמנים האלה
לעבוד בתעשייה האמריקאית ,לפעמים באותן מעבדות שהובאו מגרמניה.

31

זו אחת הסיבות שמדינות מוכנות להתאמץ ואפילו לשלם הרבה כסף כדי לשים יד על פריטי ציוד
של האויב .זכור המיג  21העירקי שנחת בישראל (וראו בהקשר זה אצל גלבוע ולפיד ,עמ' )258
ופריטי ציוד שלל אחרים שהועברו לארצות הברית כדי שייחקרו שם .גם המיג  15הראשון שנפל
בשלמותו בידי האמריקנים במלחמת קוריאה הוטס על ידי עריק שנענה להצעת פרס של 100,000
דולר.

32

וראו בהקשר זה אצל  Pollackואצל  .Sayighהאירנים והפקיסטנים ,על אף היותם מוסלמים,
אינם ערבים .כתוצאה מעבר חברתי ותרבותי שונה ,במדינות אלה לדת יש השפעה קטנה בהרבה
על הממסד המדעי ועל ההתפתחות הטכנולוגית.

33

מחקר האטום הוא אחד היוצאים מן הכלל בעניין זה .כמעט מן ההתחלה היה ברור לכל מי
שעסק בנושא זה כי תהליכי ביקוע הגרעין עשויים לשחרר כמויות עצומות של אנרגיה ומן
ההתחלה היו מדענים שהבינו כי תהליכים אלה עלולים להביא ליצירת פצצות בעלות כוח הרס
עצום.

34

תיאור השתלשלות המקרה מופיע במלואו ב ,Rich-עמודים  ,21-16וכאן אביא רק את עיקרי
הדברים.
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35

המידע הראשון על מכונת ההצפנה הגרמנית נמכר לצרפתים על ידי פקיד צופן גרמני; הרשלנות
בחילופי אינפורמציה על המכ"ם הסנטימטרי ,בין הלופטוואפה לחיל הים הגרמני הביאה לאבדן
אינספור צוללות; (ראו פרק ז) .הניהול הכושל של המרגלים הגרמנים בארצות הברית ,בתחילת
מלחמת העולם השנייה ,מתואר בספרו של ( ,Kahn )1978וההתעלמות המכוונת מהמודיעין על
כוח שריון גרמני באזור הצניחה בארנהם שבהולנד (ב )1944-הכשילה למעשה את המבצע וגרמה
לאבדות עצומות .וראו בהקשר זה את הערה  82בפרק ח'.

36

דוגמה קלסית למקרה בו עברה על חוקי המידור תרמה תרומה משמעותית לפיתוח אמצעי
לחימה קריטי ,היא המקרה של המצאת ה .Leigh Light-אחת הבעיות של מכ"מים מוטסים
לגילוי צוללות הייתה טווח המינימום של המכ"ם והיעלמותו של הד המכ"ם כקילומטר לפני
המטרה .כתוצאה מכך ,בלילה נאלץ הטייס להטיל את החימוש למעשה בלי לראות את מטרתו,
ותקיפה מוצלחת הייתה תלויה בתנאי מזג האוויר ,בראות ובהרבה מזל.
רב-סרן ליי היה טייס במלחמת העולם הראשונה ואף עסק בציד צוללות בים התיכון ועכשיו היה
בתפקיד מטה .יום אחד נכנס אליו טייס צעיר וליי ראה כי הבחור מוצב ל"תפקידים מיוחדים".
כששאל אותו מה משמעות "תפקידים מיוחדים" סיפר לו הבחור כי הוא עוסק בציד צוללות
וסיפר לו על הבעיות שהוא נתקל בהן ועל מגבלות המכ"ם שבשימוש .הייתה זו עברה על חצי
תריסר הוראות של חוקי הסודות הרשמיים אך ליי ישב מהופנט והקשיב .כשהוא עסק בציד
צוללות לא היה כמובן מכ"ם .אחרי שהטייס הלך ,חשב ליי על הבעיה ומצא לה פתרון בדמות
זרקור שיורכב מתחת למטוס ויודלק לקראת היעלמות הד המכ"ם .זמן הטיסה מהדלקת הזרקור
ועד לחליפה מעל הצוללת והטלת החימוש היה כחצי דקה ,ובזמן זה הצוללת לא הספיקה לצלול.
תרומתו של ליי למאבק בצוללות הייתה משמעותית ביותר ,ובאה רק מפני שמישהו סיפר לו
סודות ש"לא היה לו צורך לדעת" .ראו אצל  ,Priceעמ' .66-59

37

יש מספר רב של ספרים בנושא ה"אניגמה" .לצורך הבנת תהליכי ההצפנה ,הטובים ביותר
להערכתי הם  Wellchmanוכן ״The Code-Breakers״ ) Kahn, (1996ספר נוסף הוא סיבאג-
מונטפיורי (מתורגם)" ,אניגמה" .להסבר טוב של תהליך ההצפנה :ראו אצל pp. 38-47
.Wellchman

38

 .Ratcliff, p. 156-157תכונה זו הייתה מושרשת עמוק בנפש הגרמנית ,כנראה מקדמת דנא.
בתחילת  1917פענחו הבריטים את "מברק צימרמן" ,שבו הציע שר החוץ הגרמני למקסיקו
להצטרף למלחמה לצד גרמניה (כדי למנוע הצטרפות ארצות הברית לצד בעלות הברית).
בתמורה הוא הציע למקסיקו את טקסס ,אריזונה וניו מקסיקו .לאחר שהעניין התפוצץ המשיכו
הגרמנים לנסות להקטין את ממדי השערורייה ,וזאת על ידי מברקים נוספים באותו הצופן ,מבלי
לחשוד כלל שהמברקים מפוענחים על ידי הבריטים .ברברה טוכמן כותבת (עמ'  )211בעניין זה:
"אדמירל הול ראה נכוחה את האופי הגרמני .אופי זה לא הניח להם אפילו לחשוב על האפשרות
שצופן שהורכב בידי גרמנים יכול להיות מפוענח על ידי מוחות פחותים" .יצוין כי דברים אלה
נכתבו לפני שפרשת האניגמה התפרסמה ברבים.

39

עילם ,עמ'  .126וכן נקדימון.

40

יש מקורות המציגים יותר אבדות לחילות הים של מצרים וסוריה.

41

ראו ,למשל ,את ספרו של שמואל גורדון; וכן בונן ,עמ' .62
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42

גורדון ,עמ' .127

43

בונן ,עמ' .62

44

הקטע להלן מבוסס בעיקר על ג'ונס ,עמ'  77וכן עמ'  82ואילך.

45

זו לא הייתה תופעה אופיינית רק לחפ"שים או לקצינים זוטרים .גם קצינים בכירים עשו זאת,
ובתוצאות קשות לא פחות .ראו בהמשך בקטע על טילי .V-2

46

ר"ו ג'ונס מתאר בספרו את מפגשו הראשון עם השמרנות המחשבתית של לינדמן .זה היה
בוויכוח על היכולת או אי-היכולת של הגרמנים לנווט בלילה באמצעות קרני מכ"ם כמתואר
לעיל .ג'ונס ,שלפני המלחמה היה תלמידו של לינדמן ,הרחיב את הדיבור על היסוסיו ביציאה
חוצץ כנגד מורו בעבר .ייתכן שמשום כך מרכך ג'ונס ,בהמשך ספרו ,את תיאור התנהגותו הבוטה
של לינדמן ,שבעת הוויכוח על מהות הפיתוחים הגרמניים לא בחל באמצעים ,עד כדי העלבת
אלה שהתנגדו לדעתו .תיאור מלא יותר של השתלשלות העניינים ,וכנראה מהימן יותר ,מביא
.Irving

47

ראו פרק ד' הערה  26לפירוט האירוע הקרוי "דוח אוסלו".

48

הגרמנים ,ובראשם ורנר פון בראון ,קראו בשקיקה כל מה שהתפרסם על עבודתו של גודרד.
בסוף המלחמה אירעה תקרית אירונית בנושא זה .כשאחד המדענים הגרמנים שנפלו בשבי
האמריקאי ונחקר על עבודת הפיתוח שעשה ,הוא תמה על חוקריו" :יש אצלכם אדם שיודע
הכול על רקטות ,ואשר ממנו קיבלנו את הרעיונות שלנו – רוברט גודרד" (.)Dickson, p. 60

49

המידע על מסכת הגז מובא מתוך .Handel, p. 140

50

אשר ,עמ' .49

51

ראו בהקשר זה גם אצל פינקל ,המצטט שני מג"דים בצה"ל .אחד לא הכיר את ה RPG-וזכר כי
"משהו" נאמר על ה"סאגר" .השני טען כי לא קיבל שום מידע או לקחים על הפעלת טילים בידי
האויב אף שכוח סדיר ספג אבדות בלילה הקודם מאמל"ח זה .פינקל ,עמ' .208

52

אשר ,עמ'  .49בנוסף טוען אלוף (מיל') אלי זעירא ,ראש אמ"ן באותה התקופה ,כי "דיין טעה
לחשוב שצה"ל חזק מספיק .הוא לא ידע שלמצרים טילי סאגר נגד טנקים" .ראו אצל "כתב
מעריב" בביבליוגרפיה .בנוסף ,שודר הריאיון עם זעירא גם בערוץ השני בטלוויזיה,10.9.2004 ,
 .11.9.2004אפשר כמובן לדון בשאלה ,האם שר הביטחון אמור לרדת ל"זוטות" של חימוש
האויב ,אבל כאשר זוטות אלה כוללות את הפוטנציאל לערעור מעמדה של מערכת נשק עיקרית,
רצוי שמישהו יביא זאת לידיעת שר הביטחון.

53

ראו .Rubin Uzi, in: Naveh and Lorber, p. 21

54

הציטוט הנפוץ ביותר הופיע ב"ניו יורק טיימס" ,מן ה 11-בנובמבר  ,1932עמ' .4

55

כאשר  T-34שנתפס שלל הוצג לראשונה לפני היטלר הוא אמר כי שום מפעל שמכבד את עצמו
לא יוציא מתחת ידיו מוצר עם גימור כה גרוע .הייתה זו בעיה כרונית אצל הגרמנים שלא ידעו
מתי לוותר על ליטוש סופי בלי לפגוע בביצועים.

56

 Townsendעמ' .333
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57

גורם אחר שתרם לכישלונם היה טווח הטיסה הקצר של מטוסי הקרב החד-מושביים ובגלל
חוסר דלק נאלצו אלה תכופות לעזוב את המפציצים ולחזור .גם כך נאלץ חלקם לטבול בתעלה
האנגלית( .משום מה הגרמנים לא השכילו לפתח מכלים נתיקים למטוסי הקרב החד-מושביים).
וראו בהקשר זה אצל  ,Bekkerעמ'  236ואצל  ,Gallandעמ'  ,31שמתאונן במפורש על מגבלה זו
שצמצמה את טווח הפעילות של מטוסי הקרב וכפועל יוצא את עומק החדירה של המפציצים.

58

לתיאור היסטורי של פיתוח המכ"ם הסנטימטרי ראו אצל  ,Buderiעמ' .88–82

59

ראו אצל  ,Morse & Kimbalעמ'  .96מן הדין לציין כי ( Price )118מציין כי הצי הגרמני היה
שותף למידע כמעט מן ההתחלה.

60

ראו אצל  ,Priceעמ'  .144–143זה מאשש את הטענה שתידון בהמשך ,כי קציני מודיעין חייבים
להבין טכנולוגיה צבאית בצורה מעמיקה.

61

ראו אצל  ,Suvorovעמ' .220

62

ראו אצל  ,Guderianעמ'  ,119ואצל  ,McCarthy & Syronעמ'  .125–124הגרמנים גם הופתעו
מהופעתו של הטנק הכבד ,ה .KV-1-ראו אצל  ,McCarthy & Syronעמ'  .104ה KV-1-היה
מצויד בתותח אפילו יותר טוב (וארוך יותר) מזה של ה .T-34-ראו אצל  ,Hughes & Mannעמ'
.43

63

ראו אצל  ,Guderianעמ' .190

64

.Mahnken, 1996, p. 431

65

היו כמובן ניסיונות להשתמש במצברים חשמליים ,אך תכולת האנרגיה של אלה הייתה אז
קטנה מדי.

66

.Mahnken, 1996, pp. 432-433

67

.Mahnken, 2002, p. 71, n. 101

68

השם ה"רשמי" של מטוס זה אצל האמריקנים היה "זיק" ( )Zekeוהשם "זירו" בא ממספר
המודל של המטוס אצל היפנים."Mitsubishi Navy Type 0 Carrier fighter" :

69

ספר מעניין בנושא זה הוא ספרו של רב-סרן  Tota Ishimaruמחיל הים היפני ,שתורגם לראשונה
לאנגלית בשנת ( 1936ועד שנת  1938הופיעו חמש מהדורות שלו) .הספר מסביר מדוע יפן חייבת
להילחם בבריטניה (כדי להשיג שליטה במקורות חומרי גלם) ואיך עליה לנהל מלחמה זו.

70

בשנת  ,1938בעת המלחמה נגד סין ,המריאו עשרים מטוסי ים מיפן להפציץ את שנגחאי ,מרחק
(הלוך וחזור) של כמעט  1,800קילומטר ,וטסו מרחק זה מבלי לתדלק בדרך .ציי המערב הופתעו,
מכיוון שכולם האמינו כי המוצרים היפניים נחותים .ואולם ,מבצע זה לא השאיר שום רושם
מתמשך על שירותי המודיעין של ארצות הברית ובריטניה.Potter, p.46 .

71

.Chennault, p. 94

72

.Handel, p. 138

73

ראו פרק ד ובמיוחד הערה  27שם.

122

המכון לחקר מודיעין ומדיניות

74

.Roman, p. 2

75

וראו בהקשר זה אצל בן-ישראל.1997 ,

76

הראל.

77

גלבוע.2006 ,

78

כספית ,הקצינים הזוטרים.

79

כספית ,מודיעין חיל הים.

80

איפכא מסתברא.17-16 ,

81

ועל כך ניתן רק להוסיף כי ב 10-בספטמבר גם ההתקפה על מגדלי התאומים הייתה מתקבלת
כ"דמיונית ומופרכת".

82

זו כמובן אינה הפעם הראשונה או היחידה שאיש מודיעין מסתכן על ידי הבאת עובדות לא
נעימות לידיעת הקברניטים .דוגמה קלסית לכך היא האירוע של המתקפה על ארנהם שבהולנד
במלחמת העולם השנייה .ממש לפני היציאה למבצע  ,Market Gardenהתברר לפתע ,כי לפחות
אחת ואולי שתי אוגדות שריון גרמניות נמצאות באזור .המידע הובא לידיעת כל הנוגעים
בדבר אך רובם ככולם פטרו אותו כחסר חשיבות .הקצין המתריע הודח בטענה על "עייפותו",
המשפיעה על שיקול דעתו .נוכחות השריון הגרמני הכשילה את המבצע תוך אבדות כבדות.

83

רפפורט ,עמ' .19

84

 Shulsky and Schmittמצטטים ( (p. 173 ; p. 236 n. 8מקור קודם ,המתאר איך המצרים
"השתילו" פריט מידע בעיתון לבנוני שתיאר את ההזנחה וההידרדרות של הציוד הסובייטי
באזור תעלת סואץ .זאת כדי להונות את ישראל.

85

מטוס הקרב "ספיטפייר" פותח ממטוס שזכה בתחרויות "שניידר" שהיו תחרויות מהירות של
מטוסי ים.

86

הבריטים ,אגב ,לא שלחו משלחת משלהם למפגש זה .ה"ספיטפייר" היה בסוף שלב הפיתוח
וה"הריקיין" רק עכשיו נכנס לייצור .Townsend, p. 137 .מאוחר יותר הופתעו הגרמנים
מביצועיו של ה"ספיטפייר" ,שעליו לא ידעו הרבה.

87

.Wood, p. 107

88

.Murray, Retrospection, in: Kreis pp. 395-397

89

בתקופת מלחמת העולם השנייה שימשו מנועים חשמליים מוזני מצברים להנעת הצוללות
מתחת למים ומנועי דיזל שימשו להנעה על פני המים ולטעינת המצברים .הדוקטרינה המקובלת
אמרה כי הצוללות ינועו בלילה על פני המים ,ואילו ביום הן תפעלנה מתחת למים ,כדי להימנע
מגילוי .הכנסת המכ"ם לגילוי צוללות שיבשה את הסדר הזה.

90

ראו אצל סא"ל עדו ,שממנו לקוחים פרטי אירוע זה ,והדן בהרחבה בנושא ההונאה הטכנולוגית.

91

.GAO/NSIAD 94-219, p.13
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92

.Broad

93

לצורך פיתוח הטיל ועמידה בלוחות הזמנים פיתח הצי את הProgram Evaluation( PERT-
 .)and Review Techniqueהייתה זו תכנת ניהול לוחות זמנים ומטלות ,שהיום היא הבסיס
לתכנון וניהול כל פרויקט פיתוח טכנולוגי.

94

הדגש על החזרתו לא בא בכדי .בדצמבר  1962פרסמו שני מדענים מאמר מדעי בעיתון מקצועי
מכובד – ביטאון האגודה למדעי התעופה בארצות הברית ,ובו הם מציעים את האפשרות לשגר
לירח חללית חד-מושבית ,ללא יכולת שיבה לכדור הארץ .האסטרונאוט יתוספק במשך כמה
שנים על ידי חלליות לא מאוישות ,עד שתפותח היכולת לשגר לירח חללית רב-מושבית שתחלץ
אותו .כל זאת כדי להביס את הרוסים במרוץ לירח .אפשר להניח כי הנשיא קנדי ,בעת שהכין
את נאומו ,היה ער לרעיון ,שמן הסתם כבר התגלגל זמן מה בחוגים המקצועיים לפני פרסומו
בעיתון.

95

.Starr

96

פגיעה במסד נתונים אין פירושה מחיקתו .להפך ,על ידי הכנסת נתונים לא נכונים הנזק עלול
להיות גדול אף יותר ,משום שבמקרה כזה גילוי החבלה עלול להתעכב עד שייגרם נזק בלתי
הפיך.
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המרכז למורשת המודיעין
המכון לחקר מודיעין ומדיניות

ד"ר לורבר לוקח אותנו לסיור מאלף ומקיף בשדה הטכנולוגיה ,אך ייחודו
של הסיור מצוי ב"משקפי המודיעין" ,אותם מרכיב המחבר על עינינו ופורש
בפנינו "הפתעות"" ,כשלים" ו"טעויות" ואף בתחום ההונאה נעסוק ...אחד
הפרקים החשובים בספר ,לשיפוטי ,הוא זה הדן ב"תרומת" היוהרה והזלזול
ביריב להיווצרות כשלי מודיעין ...כן ,גם בתחום הטכנולוגי.
אין לי ספק ,שתרומת המסמך שבידכם להבנת זוויות נוספות במורכבות
של מעשה המודיעין תהיה משמעותית ,בעיקר משום שכפי שד"ר לורבר
מציין ,שכמות החומר הקיים והעוסק בהיבטים השונים של המודיעין המדעי
והטכנולוגי ,הן בעברית והן בלע"ז ,היא מזערית.
רון כתרי ,ראש המכון

המכון לחקר מודיעין ומדיניות

המודיעין הטכנולוגי
למה ואיך?

***

***
המכון לחקר מודיעין ומדיניות הוקם במרכז למורשת המודיעין (מל"ם)
ב־ ,2014כדי להיות “בית" ללימוד מעמיק של המקצוע המודיעיני ושל
העשייה המודיעינית .המכון פועל לשמש מסגרת ומשכן ללימוד היבטים
מתודולוגיים ,תאורטיים ומעשיים ,בעבודת קהילת המודיעין ,בישראל
ובעולם ,בעבר ובהווה ,בצד ניסיון להפיק תובנות ולקחים לעתיד.

המרכז למורשת המודיעין

אפי מלצר בע"ם
מחקר והוצאה לאור

עזריאל לורבר | המודיעין הטכנולוגי  -למה ואיך?

ד"ר עזריאל לורבר ,שירת בשירותו הסדיר בצה"ל בתפקיד מפקד מחלקה
בחטיבת גבעתי ,ובשירות המילואים בחיל השריון ,ממנו השתחרר בדרגת
רס"ן .הוא בעל תואר ראשון בהנדסת מכונות ותארים שני ושלישי בהנדסת
תעופה וחלל .לורבר עבד בתעשייה הביטחונית ,לימד בכמה אוניברסיטאות
והיה פרופסור אורח במכללה לביטחון לאומי בשוודיה .בין השאר לימד
בפרויקט "תלפיות" של צה"ל .לורבר פרסם בארץ ובחו"ל עשרות מאמרים
וכמה ספרים מקצועיים בנושאי טכנולוגיה צבאית.

עזריאל לורבר
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