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הצבאות הנחשבים בעולם כבעלי ראיה גלובלית 
ומתמודדים עם סביבת לחימה מתפתחת הגיעו למסקנות 

דומות בעשור האחרון, הלחימה בין מדינות, עם צבאות 
ה באופן זמני, אבל היא עלולה סדירים נדחקה לקרן פינ

לחזור, ואת מקומה בסדר העדיפות תפסה הלחימה 
בארגונים שאינם מדינות, והמשמעויות לתורת הלחימה, 

למבנה וארגון הכוח רבות. כל הצבאות מתלבטים בשימור 
היכולות להתמודד עם המלחמה "הגדולה" ונערכים 

להתמודדות עם המלחמות "הקטנות". כל מדינה וסדרי 
העדיפויות האסטרטגיים שלה בצד אילוצי התקציב 

הלאומי. והשמיכה קצרה בכל מקום. ובמיוחד כאשר בעוד 
המלחמה הגדולה היא "ברורה" פחות או יותר, אין לאף 

אחד מתכונת ללחימה מוצלחת ולהכרעה במלחמות 
הקודמים סקרנו את מגמות  תהקטנות. בגיליונו

ן, ישראל ההתפתחות של צבאות ארה"ב, רוסיה, סי
(במידת מה) והפעם נציג את תכנית החומש הבריטית. 

 דבר העורך

נשיא רוסיה, החמישי מימין יחד שר ההגנה סרגי שויגו 
בפגישה , הרביעי מימין ,מימין והרמטכ"ל וולרי גרסיומב

פעילות האווירית הרוסית בסוריה במרכז הפיקוד שעסקה ב
  בנובמבר. 17 -הלאומי במוסקבה ב

  "רבותי. אינכם יכולים להתקוטט כאן, זה חמ"ל!".
 תמונה שכמו נלקחה מתוך הסרט "ד"ר סטריינג'לאב"

המשתרע חמ"ל החדש, ב בא לעדכוןכאשר הנשיא פוטין 
משרד ההגנה,שעלה מיליארדי דולרים, בשלוש קומות על 

  כעין טקס מתוזמר היטב.וחלקו היה 
החמ"ל הלאומי המבוצר היה תחנתו הראשונה של פוטין 

 224 לסק עיו אשרו שמטוס נוסעים רוסי התראנשלאחר ש
  נוסעיו כתוצאה מפעולת טרור.

שידור ישיר הראה ב ענק כבאולמות קולנוע הוצגו על מסכי
ממריאים מבסיס רוסי המפציצים אסטרטגיים רוסיים 

 רלתקיפה בסוריה. פוטין הנחה את מפקדיו בסוריה ל"ליצו
רוסיה שי ברית" בעוד עלמגע עם הצרפתים ולפעול אתם כב

רכזי בקואליציה עתידית כנגד תפקיד מ /מעוניינתשתחפמ
  הטרור בסוריה.

שנועד אבל כוכב ההצגה האמיתי היה המבנה עצמו, 
מרכז העצבים החדש של צבא רוסיה ואשר יתאם  לשמש

פעולות צבאיות מסביב לעולם, כולל שיגור טילים בליסטיים 
  ופריסת כוחות גרעיניים אסטרטגיים.

ארה"ב המבנה דומה במקצת למרכז הפיקוד הלאומי של 
המרכז כי " אבל אחת מסוכנויות הידיעות הרוסיות טענה
  הרוסי גדול פי שלושה מהמרכז האמריקאי".

המרכז מבוצר, בנוי על מבוך של מנהרות ונמצא באזור 
מוסקבה מעט יותר  רבגדה השמאלית של נהה שפרונז

  האדומה. רמהכיכמשלושה ק"מ 
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צה"ל אינו ייחודי בהתלבטות, אבל יש לו מספר יתרונות על 
פני הצבאות האחרים, מרחבי הלחימה ידועים, האויב ידוע, 
תנאי הסביבה ידועים, צה"ל יכול להרשות לעצמו להיבנות 

 למשימה ייעודית, הוא אינו פועל כחיל משלוח. אבל
בחשיבתו הוא סובל בדיוק מהבעיה הזו, הוא מתמקד 
בבעיה שלפניו ואינו פתוח לחשיבה ולתפיסות אחרות 

המתפתחות בעולם, הגישה הרווחת היא כי אנחנו הכי 
טובים בעולם, וכולם יכולים ללמוד מאתנו, מעבר להערכתנו 

העצמית זה עדיין טעון הוכחה. התבוננות באחרים יכולה 
ך טוב יותר את עצמנו ולכן אנחנו מביאים לסייע לנו להערי

  מה חושבים ועושים הגויים –לכם מדי פעם 

ומסיבי והוא חלק מתהליך ממושך  2014 -בנייתו הסתיימה ב
של שדרוג הצבא הרוסי, הוא עלה מאות מיליארדי דולרים יחד 
עם שיפור ניכר של הצבא הרוסי כפי שהודגם בפעולות בקרים 

  ובשיגור הטילים המונחים מהים הכספי.
נחת מסוקים המותאם למסוקי תובלה מהמרכז החדש כולל 

מלחמה הוא יהיה מרכז התקשורת הלאומי  עת. ב8-מי
פקדים השווה זאת למפקדה הסובייטית העיקרי ואחד המ

  במלחה"ע השנייה.
 ,צעד קדימה""שר ההגנה סרגי שויגו אמר שהמרכז הוא 

יוצר מרחב מידע אחוד לפתרון משימות לאומיות של הגנת ש
בעת ההצגה, ישבו אנשי צבא בשורות בעלות קוד  המדינה.

לוגו של הצבא  שנשאו עליהםצבעוני, עם אוזניות ובקבוקי מים 
ידי - ידי הטלוויזיה הרוסית הלאומית על-וסי. הדיון שודר עלהר

  ארבע מצלמות לפחות.
ידוע ושנים  15אנדרי קולסניקוב, כתב המכסה את פוטין זה 

בלשונו המחניפה בדיווחיו על נשיא רוסיה אמר "כאשר נפתח 
זה נראה משכנע והפנטגון  ,הבניין לפני שנה, הייתי נפעם: כן

ו כזה ואולי רק בסיוטי לילה. אבל יכול רק לחלום על משה
מדוע? מי צריך את המסכים האלה בגודל של מגרש כדורגל 

בי צופים?... והנה התשובה. כל עמדה הייתה שקטן עם מו
מאוישת. כל הפיקוד העליון הרוסי היו הצופים. או היה זה 

בכל רגע..."  חימום? כל אחד מהם היה מוכן לרדת למגרש
 טטמובן לא התמלאה בהנאה וברוסיף "נשמתי כהאחר כך 

אדה, אבל הייתי של הארמ העוצמה השטניתהצגת נוכח ל
  מוטרד. מוטרד מאוד."  
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ומבחית המערב, הסיבות אין הוחות ביותר. ההתקפות בפאריס  –ההרתעה איה מובטחת גם בסיבות הוחות ביותר 

הין תזכורת וספת לכך שאחו מתמודדים עם אויבים שלא יתן להרתיע. מותם הוודאי כלל לא הרתיע את הטרוריסטים 
כלומר, בן אדם  –עה איו סתם בעיה בחוד כידוו של האויב האיסלמיסטים שהרגו ברחובותיה של פאריס. אבל כשל ההרת

ופרוורטי אחד המשתוקק לפוצץ את עצמו (או את עצמה). אין הדבר מייחד קבוצות או תאים שוים של הדת  מגלומן
. ראה שאף יריבות אחרות, מסורתיות יותר, כמו רוסיה ואיראן, מצייתות ככל הראה פחות להרתעה האיסלמית

  לא מתחמקות מהן. –ת בעשה בסביבתן חרף שבירותן וחולשתן. הן מחפשות מלחמות ומתערבו
ובמלים אחרות, את המערב פוקדת כמדומה התפוררות כללית של יכולתו להרתיע ולקיים את הסדר באמצעות ההרתעה. 

  או מכותרים במלחמות, והמלחמה חודרת עמוק לתוך שטחיו.
ל ההרתעה ולחוסר היציבות הובעת מכך. סיבה אחת היא התערערותם של שמו יש כמובן סיבות רבות להידרדרותה ש

הטוב ואמיותו. אירופה חדלה כבר לפי זמן רב להציג יכולת משכעת לעצור או לעוש אויבים מעבר לדקירות רגעיות של 
לא את התכלית הבסיסית של כוה למ ההייתמסוגלת ולא  ההייתזעם וקושי לתת אמון במראה עייים. זאת ועוד, היא לא 

  כל שלטון: ההגה על גבולותיו שלו.
ארה"ב איה מפגרת אחריה בהרבה. ראה כי היא סבורה שקיומה של הרתעה איו דורש עבודה קשה. השיא אובמה 
משמר את זעפו ליריביו מבית אך מחשיב את ההתקפה בפאריס כלא יותר מ"מכשול" בהשמדתה העצמית של דאע"ש 

איזשהו אופן. הוא גם מעויין בשותפות עם פוטין התוקפן, כאילו העובדה שלא היה בייהם כל שיתוף פעולה שתתרחש ב
  עד כה, ובעת פשוט מכך שהשיים לא קיימו שיחה פרטית בשוליו של מפגש פסגה.

רתעה אבל כל הגורמים הללו להחלשות ההרתעה אים אלא היבטים של בעיה עמוקה יותר: אמותו המופרזת בה
וההפתעה שפוקדת אותו כאשר אויביו לחמים. בליבה של האמוה המוטעית הזאת טועה ההחה שכל השחקים 
האסטרטגיים פועלים ברציואליות, רציואליות שיכולה לכשול מדי פעם ובכל זאת יתן לטפחה באמצעות משא ומתן, 

  הבה ומצעדה החרץ, האכזרי, של ההיסטוריה.
יים לא 'קו' את ההשקפה הזאת. בעייהם ההרתעה היתה מצב עייים שביר, ולעתים קרובות בלתי קדמויו המערב

  אפשרי.
מפורסם שהתווכח עם קליאון, שודע -קחו לדוגמה את דיודוטוס, האתואי שהטיל ספק בהרתעה. דיודוטוס היה אדם לא

(במאה החמישית לפי הספירה). התפאורה  כ"איש האלים ביותר" באתוה, בשתה החמישית של המלחמה הפלופוזית
ויכוח לגבי גורלם של המיטליאים, תושבים מרדים מלסבוס, שהוכעו לבסוף על ידי בי אתוה. השאלה שידוה  ההיית
  האם יש להוציאם להורג או לא. קלאון צידד בהריגתם; דיודוטוס התגד לכך. ההיית

  ת, דיודוטוס הזהיר מאמון מופרז בהרתעה. הוא מה חמש סיבות לכך.מעבר לסיבות הוגעות לשאלה הספציפית הזא
 –ראשית, ערים שמורדות או יוצאות למלחמה חושבות תמיד כי הן מסוגלות לצח. "האם אי פעם התמרדה איזושהי עיר," 

תוקידידס, "שלא האמיה כי ברשותה או ברשותם של בעלי בריתה המשאבים המתאימים למיזם הזה?" ( –טען דיודוטוס 
) יש סיבות רבות לכך שערים סבורות כי הן עתידות לצח, אבל לעתים קרובות הציפייה 3.45.2המלחמה הפלופוזית, 

ליצחון כלל לא ובעת מהערכה ממשית של התאים הפוליטיים או מאזן הכוחות. ברגע שהאויב השתכע כי יש לו סיכוי 
ויתכן שלא; לא כל  –כי היצחון בלתי אפשרי. יתכן שהמלחמה תתרחש  לצח, ההרתעה מחוסלת, מכיוון שכשלה לשכעו

עיר המאמיה כי יש לה סיכוי לצח פותחת במלחמה. אבל התאים לאלימות קיימים. לשם כך חוצים דריכות וזהירות, 
  ורצון איתן להביס את האויב שלא הורתע.

, מדיות ואידיבידואלים להכוות איה חשבת: "שית, דיודוטוס קובע את האמת המובת מאליה אך לעתים קרוב
  ). או וטים לזלזל בסיכוים או להפריז בתשואות או בסיכויי ההצלחה.3.45.3[פרטים] וטים לשגות." (שם, 

שלישית, התשוקה להסתכן היא אושית. "כל עוד העוי מקה לבי אדם את האומץ של החיצות, וכל עוד השפע ממלא 
) (או כפי שהיטיב 3.45.4משתייכת לחוצפה ולגאווה... כך יתקיים הדחף המיע אשים אל הסכה." (אותם בשאיפה ה

 –תומס הובס לסח זאת: "לפי שהעוי תמיד יוסיף תעוזה לצורך; והעושר את הקאה לגאווה ובוז."). תקווה וחמדות 
  תמיד מערערות את ההרתעה. –"הרבה יותר חזקות מאשר הסכות הראות" 

ביעית, "גם המזל מסייע לאשלייה בעוצמה, ובאמצעות הסיוע הבלתי צפוי שהוא מקה לעתים, מפתה את בי האדם ר
) אפילו בסיבות הטובות ביותר תמיד יש קורטוב של מזל או מקריות. הסיכון, ועל 3.45.6להתמודד באמצעים פחותים." (

  שבי אדם מסוגלים לחשב. מתמטיתכן ההרתעה, אים משוואה 
חמישית, ביגוד להחות מודריות רבות, קשה יותר להרתיע שלטוות או קבוצות אשים מאשר אידיבידואלים, משתי 
סיבות. האחת, ציבורים מתמודדים על ההישגים הגבוהים ביותר: "הגמול עליו מתמודדים הוא הגבוה ביותר, חירות או 

) וכפי 3.45.6פועלים יחד, חוסר הרציואליות של כל אדם מעצים את היכולת שלו." ( להכו, "כאשר הוהשייקיסרות." 
שמשטרי עריצות יודעים היטב, קל יותר לשלוט בפרטים בודדים ולמשול בהם מאשר במשפחות, חבורות ידידים, או 

  שבטים. כך קל יותר להרתיע אשים בודדים מאשר חברים בקבוצות גדולות יותר.
איבי לתת אמון בהרתעה, כך אומר לו דיודוטוס. "בקיצור, לא יתן למוע זאת, ורק פשטות גדולה יכולה  על כן יהא זה

  לקוות שתוכל למוע מהטבע האושי לעשות את מה שמוי וגמור עימו לעשות, בכוח החוק או באיזשהו כוח מרתיע אחר."
ר ביטחון וחוסר יציבות תמידיים. פירוש הדבר הוא אבל העובדה שההרתעה כושלת אין פירושה שעליו להשלים עם חוס

שלאחר שלא הצלחו לשכע את האויב בכך שיצחוו בלתי אפשרי, עליו להביס אותו. כאשר ההרתעה כושלת, יש להביס 
  את האויב.

  
  חבר ליחסים בילאומיים בקתדרה ע"ש גורג' בוש (האב) בביה"ס -יאקוב גריג'ייל הוא פרופסור

לאומיים מתקדמים ועמית בכיר במרכז ללימודים ביCEPA .יות האירופיתיתוח המדיל  
  

  כאשר ההרתעה כושלת -מתבונת הקדמונים 
 יאקוב גריג'יל

 

35מס  ןגיליו   2עמוד 



  
  
  
  
, טמון פיתוי אדיר וצמה צבאיתעפי אליוט כהן, שהנחה את סקר הכוח האווירי במלחמת המפרץ " כ- כוח אווירי, עלב

כוח אווירי הוא תחליף או התפיסה על פיה  בכל זאת," ומחויבות דומה שהוא נותן סיפוק בלאבחלקו, כמו חיזור מודרני, 
שני טייסים בכירים, מייק פייטרושה וג'רמי רנקן לחימה  ם של . בחודש האחרון, במאמרשגויה ,עדיף על מבצעי יבשה

וכי  ן", בהלבטח אינו מפסיד  "כוח אווירי אולי אינו מנצח מלחמות, אבלטענו ש שהתפרסם באוגוסט, על הסלעים
דחפה "לכיוון כשארה"ב שגתה זאת  תחתו "ארה"ב התרחקה "מהמודל שלאחר מלחמת ווייטנאם שנשען על כוח אווירי

  מוטה כוחות יבשה שנכשל להשיג מטרות לאומיות" באפגניסטן ובעיראק.
של כוח אווירי  הפעלתולהסביר את  כדיבהוכחות היסטוריות.  אפשר להעלות הסתייגויות רבות לגבי השימוש שעשו

מלחמת ווייטנאם ומעורבות נאט"ו  לגביההיסטוריה בעיקר  משכתבים אתולפגוע ביריביהם, פייטרושה ורנקן 
בעוד  בצבאת הצדדים הגרועים ביותר של יריביהם א מייצגות טענותיהםלמרבה האירוניה, ביוגוסלביה לשעבר. 

הכוח הלאומי להשגת אינטרסים לאומיים באזורים  אופן ההפעלה המיטבי שלמהו ניתוח אובייקטיבי לשארה"ב זקוקה 
  השקט ואסיה ועד למזרח התיכון. סהאוקיאנוהנפרסים מהאזור של 
יחסית או ה(ו עוצמת להציג למולה אתמה לחולשת מבצעי היבשה וגמלחמת ווייטנאם כדו ביא אתהחלטת המחברים לה

מוחלטת) של הכוח האווירי היא בחירה מוזרה.  אולי זו הסיבה שהמחברים הקדישו רק משפט אחד למבצע הרעם ה
). לא ניתן לשוחח על כוח אווירי כאמצעי לקידום האינטרסים של ארה"ב בהקשר למלחמת 1965-68המתגלגל (

  את הרעם המתגלגל. באופן מעמיק יותרווייטנאם, מבלי לבחון 
מלחמת ווייטנאם הפכה להתמקדות ביבשה בגלל מגבלות הכוח האווירי. פייטרושה ורנקן תארו  נתחיל בהתחלה.

אמצעי האוויר וכשלון הכוח האווירי להשיג אפילו יעדים מוגבלים בתחילת מלחמת  יהם שלהיסטוריה הפוכה: חולשות
  אומללה למלחמת יבשה. תלהידרדרוווייטנאם גררו את ארה"ב 

חיילים אמריקאים. עד  8תקפו את בסיס האוויר בפליקו בדרום ווייטנאם והרגו  וייטקונגוחמי , ל1965בפברואר  7 - ב
יומיים, דרש גנרל כעבור לנקודה הזו סייעו מטוסים ומסוקים  לכוחות דרום ווייטנאם בליווי יועצים אמריקאים. 

הניח את היסודות ובכך  ,האוויר ווסטמורלנד, מפקד כוח הייעוץ בדרום ווייטנאם, כוחות כדי לאבטח את בסיס חיל
פליקו כוחות ארה"ב ערכו את מבצע חץ  בוער ששילב מספר ההתקפה בלהרחבת הלחימה ביבשה. בינתיים, לאחר 

מפקדי ארה"ב  וכך החליטוחודש, המבצע לא השיג הרבה,  במשךמוגבל של גיחות מהאוויר על מטרות צפון קוריאניות. 
  להורות על מבצע רעם מתגלגל.

 מלסייע להניעה לחדולכדי  ,ע רעם מתגלגל תוכנן כמערכת מתגברת של גיחות מהאוויר נגד ממשלת צפון ווייטנאםמבצ
זרועית -אותה  עוינות ביןבשל רעם מתגלגל הוחלט על מטרה הזו  בהשגתה של ןהכישלועל . בנוסף הוייטקונגללוחמי 

  שפייטרושה ורנקן מגנים.
ור להפסיק את תמיכת ממשלת צפון ווייטנאם בווייטקונג, יעץ ראש מטה חיל האוויר גנרל טייל ו של הנחייתעל בתגובה 

 גלל עוצמתקרטיס לה מיי לצמצם את כוחות היבשה. הזרועות האחרות לא הסכימו, אבל כפי שקורה לעיתים קרובות ב
כנית רעם מתגלגל. למקבלי והפיתוי של הכוח האווירי, המחסור בכוחות יבשה זמינים היה הגורם העיקרי לקידום ת

להשגת היעדים במינימום עלות. ההפצצות חיזקו את  "קליע של כסףנותן בידיהם "כוח אווירי כי ההחלטות נראה 
סנטור ביניהם ה הצפון ווייטנאמיים שהפכו ליעילים בתכנון ביצורים ואתרי נשק נ"מ, טייסים רבים הופלו,  ם שלעקשנות

  וח אוירי וכוח יבשתי בסכסוך הנוכחי.שילוב של כשהמליץ על יין קמק
כשלון רעם מתגלגל, קל להבחין מדוע פטרושה ורנקן התעלמו מהמבצע במאמרם. ואכן,  ןבהינת

תזה שלהם שכוח אווירי יכול לקדם לבדו את מדיניות ארצות הברית או ה שוללת אתברורה הדוגמה ה
הביאו שגיחות כנגד סרביה השל מקרה המאוחר יותר הות ברית. עלבשילוב עם כוחות יבשה של ב

חיל האוויר שנראה  לכאורה,יותר.  מרתקהייתה חלק מיוגוסלביה,  אף היאלסיום הסכסוך בקוסובו ש
ן דצבא היוגוסלבי היה במורל נמוך, אזרחים לא נפגעו ולבסוף המנהיג הסרבי סלובולהפציץ מטרות, 
"ו. אבל, אם רעם מתגלגל ממחיש את עליונות המוחלטת של הכוח האווירי של נאטלמילושביץ נכנע 

כשלון הכוח האווירי בקידום מטרות לאומיות, הרי שבחינה נוספת של המערכה האווירית בקוסובו תציג את חוסר 
  .  בכוחות עצמוהיכולת של כוח אווירי לסיים מלחמות מוגבלות 

ם בין הממשלה הרוסית ומשרד הנשק החשוב ביותר שהיה לאמריקאים בקוסובו לא היה מטוס או פצצה, אלא ההסכ
הסכים משרד החקלאות למכור לרוסים מזון במחירים  1998החקלאות האמריקאי. לאחר המשבר הכלכלי של 

הממשלה הרוסית תלויה בסיוע הזה. כאשר פרצה המלחמה בקוסובו רוסיה נאלצה לזנוח  נעשתהמופחתים. עד מהרה 
במרץ  24 - אזרחיה שלה. מעניין שנאט"ו החלה להפציץ ב הצורך להאכיל את מחמתת בריתה ההיסטורית עלאת ב
הפצצות נאט"ו הודיעו הרוסים למילושביץ שהחלו ימים לאחר  71ביוני ,  3ימים. ב  78והמשיכה בכך במשך  1999

. הוא הסכים לדרישות נאט"ו שבוע לאחר מכן. השילוב של לחץ דיפלומטי מצד אמריקה ורוסיה היה עלהיכנ עליוש
מיכאל ג'קסון, מפקד הכוחות בקוסובו שהצהרת הרוסים "הייתה הגורם היחיד הבריטי  גנרלסבר הבאותו זמן  מכריע.

הכוח בקוסובו, כולל נשאר שנים לאחר "סיום" המלחמה,  16שנראה לי כבעל השפעה מרכזית לסיום המלחמה". 
נתחם את בשך הזה בכוחות יבשה יחידות יבשה אמריקאיות ככוח ייצוב. פייטרושה ורנקן מתעלמים מהצורך המתמ

  מכריע מהאוויר. ןלניצחוהמעורבות בקוסובו כדוגמה 
מלחמות שהידע הקריטי בתמונת הרקע מדגים את דלות הראיה הממוקדת בכוח האווירי ככוח מרכזי עולמי. בעוד 

 טעוןמין או לזו אשליה להאתהא מבחינה מדינית,  מבחינה צבאית ו רגישות יותריותר מורכבות  נעשותמוגבלות 
  להשיג מטרות לאומיות.ולהצליח בעוצמתה של מדינה שפועל לבדו מסוגל שמרכיב יחיד 

, דיונים אסטרטגיים לכאורה המנסים להגדיר אמצעי של כוח לאומי אולטימטיבי מכשילים את עצמם. הם יתרה מזו
ים תרבות של חוסר אמון הדדי ויריבות מכבידים ומעכבים פיתוח פתרונות יצירתיים לבעיות חדשות וייחודיות. הם יוצר

  ים את הציניות ביצירת אסטרטגיה המבוססת על זהות במקום על צורך.גבירהם מעוד יותר: בין זרועות. מסוכן 

  חוזרים וטועיםחסידי הכוח האווירי 

 2015ספטמבר  17 –קייל סטרון  -  את עליונות הכוח האווירי ותמוכיח ןווייטנאם וקוסובו אינמלחמות 
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הכרוכות בו נרחבות יותר מחויבויות והיותר  יו זעומותאגדה של כוח אווירי מוגבל ומכריע. לעיתים תוצאותלאל תתפתו 
  שאתם מצפים. כפימ
 
  

  
 הגן על אנשינו – 1יעד מס'  .1

 הקרן את השפעתנו העולמית – 2יעד מס'  .2

 קדם את רווחתנו – 3יעד מס  .3

  .האסטרטגית ובהעלמות של בריטניה מהמגרש העולמי התוך ההכרה בהצטמקות
  סיכונים: ירובדהמסמך מציג שלושה 

 1רובד מס' 

סכסוך צבאי   טרור
  בינלאומי

חוסר יציבות   אסון טבע  משבר לאומי  מתקפת סייבר
  אזורי

תקיפת 
תושבי 

בריטניה 
  בבית ובחו"ל

מעורבות 
בין  בסכסוך

מדינתי וכנגד 
  ארגונים

תקיפת 
אינטרסים 

  בריטיים

משבר 
בריאותי 

  מרכזי

אירועים 
הדרושים 
מעורבות 
  ממלכתית

פניה מהאו"ם או 
בנות ברית 

למענה לחור 
 באזוריציבות 
  כלשהו

 2רובד מס' 

סכסוך צבאי   טרור
  בינלאומי

מתקפת 
  אב"ך

הפצת 
  אמל"ח

פשע 
  מאורגן

משבר 
  כלכלי

פעולה תוקפנית 
בריטניה כנגד 

  ואינטרסים שלה

תקיפת 
  בנות ברית

התפרקות או 
כשלון של 

מוסדות 
  מפתח

התקפה 
תוך שימוש 

באמצעי 
  אב"ך

גידול 
בהפצת 

אמל"ח או 
טכנולוגיות 

  אב"ך

השלכות 
לאומיות 
של פשע 

  מאורגן

משבר 
כלכלי 
  עולמי

פעולות מאיימות על 
מדינית,  –בריטניה 

  צבאית או כלכלית

  3רובד מס'  

התקפה 
  צבאית

שיבוש אספקת 
  דלק

הפצת קרינה 
רדיואקטיבית 

או שחרור 
  כימיקלים

מהומות 
  מקומיות

אירועים   אסונות טבע
  סביבתיים

על בריטניה 
או על בסיסיה 

  בחו"ל

שיבוש 
היציבות 
  הכספית

פעולה מכוונת 
או תקלה 

  מרכזית

התפרצות 
מהומות 
  מקומיות

גלי חום, קור, 
  טפונות וכדומהיש

מחלות בעלי 
זיהום חיים, 

  סביבתי

  הגנה על אנשינו – 1ניתוח יעד מספר 

"נגדיל את תקציב האבטחה והמודיעין לאפשר השקעה נוספת באנשים וביכולות. יותר ממחצית ההשקעה 

  אנשים נוספים. 1900 - תהיה ללחימה כנגד טרור. נגייס ונכשיר יותר מ

מנו, נגביר יבריתנו, נגביר את השיטור במניצור מרכז מידע ימי לאומי לתאם את המאמץ הימי שלנו עם בנות 

  את הסיורים האוויריים ואת את השיתוף במידע בין רשויות ממשלתיות.

  נשקיע במערכות מכ"מ כנגד טילים בליסטיים של נאט"ו (אין לבריטניה מערכת משלה)  

  האווירית. שנים לשדרג את התקשוב, לחדש את מערכות ותשתית ההגנה 10מיליון ליש"ט במשך  300נשקיע 

   –על צבא היבשה 

 400חיילים ונגדיל את הצי וחיל האוויר בתוספת של  82,000 -נקיים את הצבא הנוכחי לא נרד מתחת ל

  אנשים לחיל האוויר.  300אנשים לצי ו 

  הגדרת משימות הצבא:

 להגן על ולתרום לביטחון ולחוסן בריטניה והטריטוריות שלה מעבר לים. .4

 לתת הרתעה גרעינית .5

 ידי מודיעין אסטרטגי ורשתות הגנה גלובליות-רום לשיפור ההבנה בעולם עללת .6

לחזק את הביטחון הבינלאומי ואת היכולת המשולבת של בנות בריתנו, שותפותינו ומוסדות  .7

 בינלאומיים.

 לסייע לאוכלוסיות במצוקה ובאסונות טבע ובמשימות חילוץ .8

 לבצע משימות תקיפה .9

 יבותלערוך מבצעים להשכנת שלום ויצ .10

 לערוך מבצעי לחימה מרכזיים אם נדרש, כולל במסגרת נאט"ו .11
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  2015נובמבר  -יעדי תוכנית החומש הבריטית    
 2025תכנית 



  
  

  2025 -תכנית צבא בריטניה 
  

  כוחות ומסייעים –המטה המשולב 

  סיוע רפואי  מודיעין  הגנת תקשוב  מיוחדיםכוחות 

  בתי חולים שדה 3כולל   קבוצת סייבר משולבת  מרכז מבצעי חלל  גדודים

  

  הצי

  כוחות  ספינות שטח  צוללות

  צוללות גרעיניות 4
  צוללות תקיפה 7
  נושאות מטוסים 2

  ופריגאטותמשחתות  19
  ספינות סיור 6

  שולות מוקשים 12
  ספינות מחקר 3
  סיור קרחספינת  1

  חטיבות קומנדו 3
  ספינות אמפיביות מסוקים 2
  ספינות נחיתה 3
  ספינות תדלוק 6
  ספינות לוגיסטיקה 3
  גף מסוקים מרלין 4
  גף מסוקי חתול פרא 2

  
  כוחות יבשה

  סיוע  חי"ר  יחידות -רק"מ 

  חטיבות חרמ"ש 2
  חטיבות מהלומה 2
  16חטיבה מוטסת  

  חטיבות חי"ר 6
  77חטיבת סייבר 

  1סיור  חטיבת

  גפי מסוקי אפאצ'י 4
  גפי מסוקי חתול פרא 4
  סוללות נ"מ 3
  גפי מסוקי פומה 2
  גפי מסוקי צ'ינוק 3
  גפי מסוקי מרלין 2

  כוחות ארטילריה, הנדסה ולוגיסטיקה

  
  כוחות אוויר

  מטוסי תובלה  מטוסי קרב  מטוסים ייעודיים

  מטוסי פרוטקטור 20 
  8Pמטוסי פטרול ימי  9
  ריבטמטוסי התראה  3
  מטוסי התראה סנטרי 6
  מטוסי התראה שדו 8

  F 35גפי  2
  גפי מטוסי טייפון 7
  כנפי הגנת הכוחות 6

  מטוסי תדלוק 14
  C 17מטוסי  8

  מטוסי אטלס 22
  J 130 Cמטוסי  14

  

  כוחות אסטרטגיים

  הצטיידות  תכנון כולל  מדע וטכנולוגיה  מפקדות

  לוגיסטיקה  צבא, אזרח ותעשיות שיתוף פעולה בין  מחקר ופיתוח  רשת הגנה גלובלית
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