
ויתרונות מיגבלות ־ מסיני הנסיגה
 הפוטנציוא־ הפריסה ומרחבי אחד, מציד !ורפידים, אופירה

 חיל- על חמורות מ״גבלות ״טיולו ■שני, מצד הסיני, ליים
הרחוק. הזמן בטווח והן המיידי הזמן בטווח הן האוויר,

הפרסה מרחב צימצום
חירהאוויר של

 ביקש כה, עד שפורסמו מאמרים, שלושה של בסידרה
הצ המשמעויות את לבחון תמיר ■שאבי ■הצבאי הפרישן
 עם הסכם־שלוס של והאופרטיוויות ■תאיססרטגיות באיות,

 (״הלקח המאמרים מסיני. לסגת צה״ל את שיחייב מצריים,
 בסיני״, פתאים ״מלכודת :2116 הרה העולם הופק״, שלא
 לערער נועדו )2130 המיותר״, האגרוף — ו״סיני :2125

 ושל בישראל המדיני המימסד של הבסיסית האמונה על
 תוך אפילו — מסיני צה״ל ■נסיגת כי מערכת־הביטחון,

 של הצבאי מצבה את משמעותי באופן תרע — פירוזו
 האסטרטגיים בנתוני־הפתיחה פגיעה פירושה וכי ישראל

* פוטנציאלית. מילחמה בכל צה״ל של
את המסמיכה ״החלטה קיבלה שהכנסת אחרי עתה,

 התחייבות תוך מצריים עם חוזה־שלום לחתום הממשלה
 הרביעי המאמר את הזה העולם מפרסם מסיני, לנסיגה

 והיתרונות הימיגבלות מאזן את להציג המיועד בסידרה,
. זו בנסיגה הכרוכים הצבאיים

ת ף ר סג — אלו כתבות של המרכזית התזה ■הצגת מי
 ומאחרי הקו־הירוק לאורך צה״ל היערכות כי היינו: ^

 הוצגו — ■בסיני והנוכחית חיערגותו על עדיפה סיניחמפורז
היקדהיוזק, לאורך בהיערכות הכרובים היתרונות סה עד
 השתחררותו על־ידי צה״ל נימנע ׳שמהם הסיכונים וכן

בסיני. הנוכחית היערכותו ■של ממלכודת־זהפתאים
 והצורך מחד, מנוגדים, טיעונים כלפי ההגינות חובת
 כוללת, בפרספקטיווה מסיני הנסיגה בעיית את להעריך
 ■והסיכונים המוגבלות את גם להציג מחייבים מאידך,

 להארת גם מוקדשת ■זו כתבה .מסיני. !בנסיגה הכרוכים
מת והיא מסיני, צח״ל נסיגת ■של ה״ושליליים״ ההיבטים

:הבאים ובסיביונים במ״גבלות מקדת
 אפשרויות על חמורות מיגבלות יטיל סיני אובדן •

 חיל־האוויר לבסיסי אלטרנטיוויים בסיסים של הפריסה
— הפוטנציאליים הפריסה מרחבי צימצום בסיני. הנוכחיים

— 2 0 — 11.1 ■

 הקו־הירוק תחומי לתוך חיל־האוויר דחיקת מתוך כמתחייב
 האום- הפתיחה בנתוני והן האסטרטגית בתשתית הן יפגע —

רטיוויים.
 תצמצם הקו־הירוק, תחומי לתוך חיל־האוויר דחיקת •

 הן הפוטנציאליים, הערביים התקיפה״ יעדי ״מעגל את
ים-םוף. לאורך והן והסעודי המצרי בעומק
 מאיזורי הישראלי ■חיל־האוויר הרחקת •
האס ההפצצה כ״מאזן תפגע מצריים שד הלב

ההר כושר את תקטין היא היינו: טרטגי״,
 שימוש בדפי הישראלי חיד־האוויר של תעה
ישראל. ערי נגד ״סקאד״ בטילי מצרי
הקר תחומי לתוך ■הישראלי חיל־האוויר ■דחיקת •

 ישראל. שטח מעל האווירית הפעילות את תצופף הידוק
 ארץ־ישראל שטחי מעל ■ומיקודה ■האווירית הפעילות ציפוף

 ושליטה בקרה לקשיי יגרמו מילהמה, בשעת המערבית
אוויר־אוויר. בקרבות ישראל בעליונות לפגוע ועלולים

 האווירי והבסיס הימי הבסיס אובדן •
 המבואות את לחסום מישראל ימנע כאופירה

 את וממילא — סואץ מיפרץ של הדרומיים
 למצור כתגובה — עצמה כתעלת־סואץ השייט

כיס־סוף. ישראל על ערכי ימי
 אובדן בעיקבות המודיעיני האיסוף מערך ייפגע ■•
הקריוב. הזמן ■בטווח לפחיות בסיני, המודיעין בסיסי
 ■והאוויר, היבשה לכוחות ■אימונים שטחי ייאבדו •

פוטנ ■ניסויים ושדות חיל-האוויר למטוסי מטווחי־הפצצה
 גבוליות בתוך הולם תחליף אין אלה ■לשטחים ציאליים.

הקרהירוק.
 לעידן המזרח-התיכון יכנס ובאשר אס •

יק כסיני הפריסה שטחי אובדן הרי הגרעיני,
יש גרעיני מערד של השרידות בושר את טין

 האוכייקטי- אפשרויותיה את וממילא ראלי,
שנייה׳׳. ״מכה בושר לפתח וויות

הללו. המיגבלות מן אחת בכל נדון
 שדות־תעופה ארבעה כיום פרוסים סיני האי בחצי

 בפיתחת- — עיטם אופירה, רפידים, חיל־האוויר: של
 לאילת. צפונית־מערבית הירח, בביקעת — ועציון רפיח,
חיל- של האווירית התשתית אלה שדות

 יושארו עציון ושדה עיטם ■שדה כי נניח אם גם האוויר.
 ארוך לטווח החכרה הסכם ■במיסגרת אם — ישראל בידי
בסיסי אובדן הרי — שטחים לחילופי ■הסכם במיסגרת ואם

ה שדות־התעופה שייבנו עד המיידי, הזמן טווח ^
 אתרי למצוא יש לבנות, האמריקאים שהבטיחו חדשים, *■

 באופירה כייום ■המוצבים למטוסים ■אלטרנטיווייים פריסה
 בידי נשארים ועיטם שעציץ בהנחה כאמור, (זאת, וברפידים
 העברת כמובן, הוא, זיו לבעיית המיידי הפתרון ישראל).
 לשדות וכן הקזרהירוק, ■בתחומי התעופה לשדות המטוסים

 ראשות, מיגבלות: בכמה כרוך זה פתרון ועציץ. עיטם
 שאליהם השדות מן אחד בכל יתר״ ל״עומס גיורם הוא

 להפעלת ומתואם בנוי שדה יוכל מאחר המטוסים. יועבדו
 של משמעותיות תוספת כל הרי מטוסים, של ינתץ מספר

 של התיפקוד בכושר תיפגע זה למספר מעבר מטוסים
 מוגבלת בגלל אלה, שבתנאים סביר, : לדוגמה השדה.

 מאשר יותר איטי יהיה המטוסים הזנקת קצב המסלולים,
 של יותר גדול ממספר המטוסים סוזנקים שבהם בתנאים

 בהקשר בעיות תתעוררנה ■נוספת: דוגמה תעופה. שדות
 שבהם סבני־מגן למיתקני־תחזוקה, בנייה שטחי למציאת

 יש שבו אחר תחום הטייסים. ומגורי המטוסים מאוחסנים
והש הבקרה הוא המטוסים של ל״עומס־היתר״ משמעות

 עובדה תיפגע, והשליטה ■הבקרה יכולת בהכרח, ליטה.
 בהקשר משמעויות והן אופרטיוויות משמעויות הן ■לה שיש

התאונות. ■להיקף
ל המטוסים מהעברת המתחייב אהד סיכון

 הגדלת הוא הקו־הירוק כתחומי תעופה שדות
 אווירית פתע לתקיפת חיל-האוויר פגיעות
של מאד קטן כמיספר חיל־האוויר ריכוז כוללת.

 זזיל־זזאמ׳ד פרישת
 את תגדיל בקו־היווק

שלו ההתרעה טווח

מצומ טריטוריאלי מרחב פני ועל תעופה שדות
 קירקוע״, ל״מיתקפת פגיעותו את יגדיל צם,

 ומיספר מאחר ראשית, :בחינות מכמה וזאת
 לרכז יוכלו שהערכים הרי קטן, שדות-התעופה

 שדה כל בלפי גדולה יותר עוצמה ולהפנות
בי ■הרכה ״הנחת שנית, כשלעצמו. תעופה

 של גדול מיספר הצבת :היינו אחד״, כסל צים
הסי ״פיזור כעיקרון ■פוגעת שדה ■ככל מטוסים

 חיל־ של פגיעותו את מגדילה וכהכרה בון״,
 שדות של הקטן המיספר שלישית, האוויר.
 ערכית דימיתקפה יעדי־תקיפה שיהוו תעופה,
משו ערכי מאמץ של סיכוייו את יגדיל סוללת,

 השדות, כל של ובו-זמנית סוללת לתקיפה לב
 כעיית על מקל השדות של הקטן המיספר שכן

 שהיא כעייה התוקפים, הכוחות כין התיאום
זה. מעין כמיכצע קריטית

 במרחב ■הדרסטי הצימצום מסל, והחשוב רביעיית,
 ״מיתקפת- של סיכוייה את מגדיל חילתהאוויר שיל הפריסה

 מסויימיוית שבנסיבות העומק, אלמנט אובד שכן ■קיירקוע״,
 גם לאמור: ודדחיד. האחרון ההתרעה גורם להיות עלול

ש לשדות המפונים השדות מן מטוסים יועברו לא ■אם
 הנילווים והסיכונים שהמיגבלות כך הקו־הירוק, בתחומי

 השדות מספר הקטנית ושל ״עומסחהיתד״ ■של לתופעות
 כי הקביעה, בתוקפה תעמוד עדיין הרי כליל, ׳יתבטלו

 הטריטוריאלי הפריסה מרחב של הדרסטיות ההצטמקות יעצם
 קירקוע״. ל״מיתקפת חיל־האוויר של .פגיעותו את ■תגדיל
 פרום עליו •הטריטוריאלי המרחב שקטן ככל בעקרץ, ישכן,

כזו. למיתקפה פגיעותו גדלה כן כלשהו, חיל-אוויר
 להשתמע עלול פה עד שנאמרו .הדברים שמתוך מאחר

 ״קירקועיד אפשרות את הופכת מסיני צה״ל ■נסיגת כי
 הביטחונית המציאות של מוצק יסוד לנתון חול-האוויר ■של

 בפרספקטיווה זו בעייה להציג אולי מוטב הרי החדשה,
 ומספר טריטוריאלי הרתעה עומק ראשית, סוללת: יותר

 הפרמטרים אינם כלשהו חילחאוויר .פרום בהם השדות
 קירקוע״. ״מיתקפת בפני שרידותו את הקובעים היחידים

 וכולל, ביותר, מורכב כאלה תקיפות מפני ההגנה מערך
הבאים: האלמנטים את היתר, ובין

 של סבירותן על הערכיות המספק אסטרטגי, ■מודיעין ו•׳
 הערכות בפרט, קירקוע מיתקפות ושל ביכלל, פעולות־איבה

 מרכיבי שאר של הכוננות רמת את ישירות הקובעות
ההגנה. מערך
•  תחנות התרעה, מטוסי הכולל ההתרעה, מערך ו
וצופי־ואוויר. קרקעיות מכ״מ
אם האווירי, במרחב דרך-קבע המפטרלים מטוסים ■•

תשתית״ ..חנק שר סננה חיר־השויון:

 ■ מסיני הנסיגה
ויתרת גיגבלות


