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אמלחמהעיתותיישום
הנאבקתקטנה,מדינה-המטרה*

רביםובאויבםמביתכלכלייהבקשיים
מההיטבלעצמהלהגדירחייבתמבחוץ,
ולב-שלה,הימיתשירועלהפיקרצונה

מענהשיאפשרוובהיקף,בגודלנותה
לאהמודרניתבתקופהההכרחי.לצורך
אוהשפעה,להרחיבבצילהשתמשניתן

שפרנסתהמדינה,נלכלית.עצמהלשפר
חייבתבין-לאומי,מסחר.בקיוםתלויה

אםבים.חופשיתתנועהלהבטיח
חוףבקרבתפרוסההעיקריתתשתיתה

אסטרטגי,עומקליצורחייבתהיאהים,
ולי-בביטחון,בתחומולחיותשיאפשר

אתלהרחיקשיוכלוכלי-שיטצור
המרינה.מלבהלחימה

קטנותמדינותשלצייםשלבלחימה
טוטאלית.להכרעהלהגיעסיכויאין

חידושלהיותצריכההלחימהמטרת
ההרתעה.

להשישמדינה,-המאמץריכוז*
לקייםביכולתמתברכתימים,לשניגישה
אוי-מוקפתהיאאםנרחבים.סחרקשרי
אתלבחורעליההזירות,בשתיבים

אתבהולרכזלקיומה,החיוניתהזירה
לפעולהשנייהובזירההעיקרי;המאמץ
הזי-לשתיהכוחפיצולבכוח.בחיסכון

הצלחהלהשיגיכולתהאתיחלישרות
החיונית.בזירה

מודרניצילקייםכדיהנדרשתהעלות
מחייבתהמקצועיתוהרמהמאוד,גבוהה
גםולטפחה.מקצועיתהתמחותלבנות
לקבועחייבותיחסיתגדולותמדינות

ולהתמ-שלהןהציבבנייןעדיפויותסדר
הלחימהצורותממכלולבחלקרקחות
בים.

הגנהבבריתותהמאוגדותמדינות
ההתמחות.תחומיאת'ביניהןמחלקות

לבחורחייבתקטנהמדינהשלימיתזרוע
אתלמלאשיאפשרהתמחותמחד,תחום

המאמץ.אתבוולרכזהעיקריייעודה
אתלבצעגםמשמעובכוחחיסכון

הניתןביותרהקטןהשיטבכליהלחימה
האש.בקוהנדרשתמזעריהאדםובכוח

שטח.לוחמתהיאהקלסיתהלוחמה
ברית,בעלותלהשאיןקטנה;מדינה
האיו-לאורהתמחותהתחוםאתתבחר
הקט-המדינותרובאויביה.שיוצריםמים

יבחרומעצמות)אינןשאויביהן(נות
השטח.לוחמתאתהעיקריתכהתמחותן

המלחמה-וניידותתוקפנות*
ההיסטוריוןתנועה.מלחמתהיאהימית
איןבים"כתב,מאהאןהאמריקניהימי

להחזיק"משלטיםואיןלכבושמוצבים

למקוםראשוןלהגיעטעםאין"וכי
יותר,חזקכוחעםהגעתלאאםמסוים

לנצח".לךשיתאפשרכדי
כשהואאויביםמספרמולהנלחםצי,
אוי-שלהמשותףמהכוחמספריתנחות
התקפית,ביזמהלנקוטחייבביו,

בזמזמקומיתעדיפותלהבטיחשמטרתה
מעדי-מורכבתמקומיתעדיפותהקרב.

האמל"חמערכותשלטכסת)(קרביתפות
בוד-לכליםביחסהבודדהשיטכליעל
האויבעלכמותיומיתרוןהאויב,שלדים

להצ-יסודיתנאיטקטי.מרחבבאותו

ביןהממוקמתמדינה,שלצישללחתו
אתלנצליכולתוהיאימיים,אויביםשני

התקפיתביזמהולפעולהמרכזיתהעמדה

פני-בקוויםמקומיתעדיפותליצורכדי
האויבים.אחדמולמיים

יהשישיםבשנותשחלהההתפתחות
המת-בטילהכבדיםהתותחיםהחלפת
להק-אפשרה-יותרקטןשמשקלוביית,
מזגתנאיכלי-השיט.אתמשמעותיתטין

אזורשלוהמרחבהזמןוניתוחהאוויר
כלישלגודלםאתקובעיםהפעולה
יותרמתאימיםקטניםכלי-שיטהשיט.

הלחימהאתלקייםהיכולהלמדינה,
מזגכאשרהביתמנמליקצרבטווח
מדינהיחסית.נוחבזירתההאוויר

אוסערות,תקוףבאזורלהילחםהנדרשת
צריכההבית,מנמלהמרוחקותבזירות

יותר.גדוליםכלי-שיט

בארה"בטיליםשפינות



ומהי-קטניםבכלי-שיטהציהפעלת
תאפשרהתקפית,יזמהנקיטתתוךרים,

קטניםכלי-שיטכמותית.עדיפותיצירת
אנשים,בפחותומאוישיםיותרזולים
היזמהנקיטתתוך-להסתכןמוכןוהצי

בהיפגעותם.גם-ההתקפית,

לחפשחייבקטןצי-התושעה*
המלח-טבעההפתעה.אתלמצותדרך

מצלי-כאשרמתקצרותשהןבימינומות
הפתעהכשנכשלים.ומתארכותחים,

מכרעתלהיותעשויההמלחמהבתחילת
להתאוששיצליחלאשהאויבכיוון
הרקעאתיוצרהלילההקצר.בזמןממנה
להפתעה.יותרהנוח

שלמשקלהעולההמודרניתבלחימה
בעלטילפיתוח-הטכנולוגיתההפתעה

באמצ-הצטיידותאועדיף,פגיעהכושר
אלקטרוניתלוחמהנגדמשוכלליםעים

מדינהביותר.משמעותייםלהיותיכולים
להשיגיכולהטכנולוגיכושרבעלת

האמל"חאתבעצמהחת5"אםהפתעה
קשהטכנולוגיתהפתעהשלה.העיקרי

נרכשהעיקריהאמל"חכאשריותר
שלישית.במדינה

ממושך,בסכסוךהנמצאותמדינות,
פררןעיתויאתמראשלחזותיכולותאינן

להרשותיכולותואינןהאיבה,פעולות
חייבותהןזמנית.חולשהלהפגיןלעצמן
הטוב-פנ?עלהזמיןהטובאתלהעדיף

אתלהשתיתעליהןהמאוחר.יותר
ולשאוףמתמשךשיפורעליכולתן

לפניקדימהבלבדאחדצעדלהימצא
החימושמרויןאתלהאיץלאכדיהאויב
כלכלתן.עלהמעיק

מיושםהאבטחהעקרון-אתשחה*
הימיהכוחשלמועריתחשיפהבדרך

האויב.שלהלחימהלאמצעי
גדולהלכמותיתחלקהימיהסד"כאם

עללשמורעליוייקלקטנותיחידותשל
הזרועשלכושרהועלהלחימהרצף

כדיהיפגעות.לאחרגםלפעולהימית
וכדיהפתעהנגדכוחותיואתלאבטח
צייהיהמושכל,באופןהסד"כאתלערוך
רצופהמידעמערכתלקייםחייבהעתיד
ובלילה.ביום-החיוניתבזירהומקיפה

תווךהואהים-וגמישותפשטות*
לשבשיכולהאווירומזגמשתנה,
משלו,תכניתפיעלפועלהאויבתכניות.
תכניתאיןפעולותיך.אתלסכלומטרתו
פחותשיעשההצדמכישלון.הבטוחה
לכן,יותר.טוביםלנצחסיכוייושגיאות

ככלפשוטהלהיותהטובההתכניתעל
שתאפשרגמישות,עלולשמורהאפשר
הנובעיםשינויים,עלמהירהתגובה
האויב.מהתנהגותאומהים
בלילה,להשתמשטוביותרשיידעצי,
שגיאות.יותרלעשותלאהבלגרוםיוכל
יוכלמרוכז,ככוחשיפעלצי,בעתיד,גם

ולהגיבמשימותיואתיותרטובלבצע
מצרכיכמתחייבובעצמה,במהירות

מערכתשיחזיקבתנאיהמשתנההמצב
שלאמינהותמונהאמינהתקשורת
הזירה.
בגי-שיופעלקטנים,שיטכלישלצי
מוכןלקרבייצאמהנמל,קצרותחות
בסיסייותר.ורענןכשירמתודרך,יותר,

לצי.כוחמכפיליוצריםבנמליםהיציאה
נמללשתקמעצמהשאינוהאויביכולת
לכלי-שיטבסיסלשמשממנוולמנוע
רבה.אינהקטנים

המדינותרוב-הפע~השיתוף*
לעצמןלהרשותיכולותאילהקטנות
דוגמתלצינפרדתאוויריתזרועלהחזיק

זאת,הימיות.המעצמותבצייהקיימתוו
מחייבתהמודרניתשהלוחמהלמרות
כמקורותאם-היםמעלמטוסיםלהפעיל
לתקיפתואםהימיתהתמונהלאיסוף

ברציפותיופעלוהסיורמטוסיכלי-שיט.
תקיפהלמטוסיהתמונה.השגתלצורך

יעילותישמתוחכםבאמל"חהחמושים
בלילההפעלתםהיום.בשעותטובה
יותר.קשה

עלהמופקדהמתמחה,הגוףהואהצי
הואהציזאת,עםהימית.בזירההלחימה

ועליוכלי-שיט,המפעילמקצועי,חיל
מנוגדים,מוסדייםשיקוליםעללהתגבר

אתמיטביפעולהבשיתוףלשלבכדי
מצייבשונההאווירית.הזרועמטוסי

בו-זמניתלעמודהחייביםהמעצמות,

מרוח-ובאזוריםמשימותשלרבבמספר
הפועלתקטנה,מדינהמאלה,אלהקים

כוחהאתלמצותתוכלמצומצמת,בזירה
כמערכתהימיתהזרועאתתפעילאם

שיתוףתוךברורפיקודבקוכוללת
השונים,הלחימהגורמיביןפעולה
ומוקציםמתמחיםהשיטכליכאשר

התמחותם.בתחוםלחימהלמשימות

ההיסטוריה-הפיקודאיתות*
לבצעיכלושלאציים,מעטלאמכירה
לקייםיכלושלאמפנילילהקרבות
הלילהקרבבלילה.בבטחוןשליטה
לתפעול,טובהאנושיתאיכותמחייב
שלהאנושיתהאיכותלפיקוד.ובעיקר

כוח,מכפילמהווההקרביתהמנהיגות

הלח-באמצעימושכלשימושהמאפשר
גורםהיאהאנושיתהעדיפותימה.

שאיןצי,לאויב.ויחסיהזמןעםהמשתנה
בדרךולשמרהלהשיגהישאףעדיפותלו
מפקדיהקרבית:המנהיגותחיזוקשל

ההח-מקבליהכוחות,מפקדיכלי-שיט,

השיט.בכליוהקציניםבמטהלטה
בעתידביםהקרביתהמנהיגותחיזוק
השירותשאיכותבכך,רבהבמדהמותנה
אתהמוכשרים,אתתמשוךהימיתבזרוע
לאתג-הנכונותבעלינאתההישגיםבעלי
האיכותהשגתבשירות.ולהתמדהרים

הבכיריםהמפקדיםבפתיחותמותנית
האישית.ובדוגמההנמוכההקצונהכלפי
לרכישתמוטיוואציההצורהמוראלתתוק
כוחכמותולהשלמתהמקצועיהידע
הכשרתהשונות.ברמותהנדרשתאדם

הקרבית,מנהיגותהופיתוחהקצונה
לתתמחחביםהמודרני,בציכנדרש
במילויביטחוןאיתן,בסיסלקצין

התנהגותנורמותבוולחזקתפקידו
חיוביות.

התירינ5השוניתהציים
העתידי,הימיהקרבאתלהעריךכדי

בזירההצייםהתפתחותאתלסקורכדאי
ומשמעה.

התפתחהסוריהציששוריה
לזרועהיבשהלצבאנספחשלמלעמד

מסוקיםכלי-שיט,הכוללתעצמאית,
מלחמתמאזהחוף.להגנתויחידותימיים
הסוריהימיהכוחנבנההכיפוריםיום

הגנת-במעלההראשונהלמשימה
חוףתותחישלסוללותנוספו:החוף

גזרתעלהמגיניםקרקע-אויר,וטילים
הסורייםהסטי"ליםסד"כהוכפלהחוף.

הציצוללות.נגדמסוקיםוברשותם
;ובלילהביוםמבעבריותרמתאמןהסורי
מסוגליםהסוריהאווירחילמטוסי

מספרלסוריםהחוף.בהגנתלהשתתף
גדול.בטווחלפעולהמסוגליםכלי-שיט,

ברכש.המועצותבריתעלמסתמכיםהם
כוונותעלמצביעיםשוניםפרסומים
שיתנוטילים,וקורווטותצוללותלרכוש
רבבטווחהתקפיפעולהכושרלהם
יותר.

היסטוריתנבנהזהצי-מצרים
המשימותכללמילויקלאסיתבמתכונת
הרכשמקורותאתמפורהואהימיות.

מתוצרתבכלי-שיטהתחדשותתוךשלו,
אמריק-טיליםורכשוספרדסיןבריטניה,

חוזקהחוףהגנתמערךוצרפתיים.ניים
הצימתקדמים.טיליםכוללוכיום

ומסוקיםמטוסיםומפעילרבות,מתאמן
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יכולתואתבעברהפגיןהואהים.מעל
רשםלאאםוגםהתקפית,ביזמהלצאת
רציני.כוחבולראותישהצלחות,לזכותו
גדולציהאחרוןבעשורבנתה-לות
מבריה"מאמל"חרוכשתכשהיאוחדיש

איטליהבעיקראירופייםממקורותוגם
הציאתבנתההלוביתהמנהיגותוצרפת.
יששללובלמרותהתקפי.כאלמנט
ומספרלשמירההזקוקיםארוכים,חופים
המעיטוימי,מיקושהמאפשריםנמלים,
בכלי-והתרכזומשמר,בספינותהלובים

ובצוללות.טיליםנושאישיט
הים,מעלמטוסיםמפעיליםהלובים

זובפעילותארוכי-טווח.סיוריםכולל
שלהששיהציעםסכסוךלכדיהגיעו

סידרהבמפרץלהתאמןשנהגארה"ב,
טרי-מיםכאזורהלוביםהכריזושאותו(

בבנייןרואיםהלוביםשלהם).טוריאליים
ואת-ההתקפיתהמסורתחידושהצי

אסוארי"*.דת"קראושלהםהדגלספינת
לפעולהלוביהציצפויבמלחמה

בעיקרהתיכון,היםבמרחבעצמאית
עםפעולהובשיתוףאליו,הקרובהבזירה
לאזורנו.להגיעעשויאחריםערבייםציים

ביםהלחימהומרכיבי
הכוללהכושר-ושליטהתמונהנושר

יחסיתחדש))~(ושליטהלתמונה
להצ-הכרחייםויישומובנייתובלחימה.

מפקדאתפיארההימיתהמסורתלחה.
אוסףבלב-ים,אוניותיואתהמובילהצי

בעצמוששיגרבסיוריםהאויבעלידיעות
לאחררקהמדינהשלטונותאחומיידע
למהפכהגרםהימיהסיורמטוסהקרב.

החלוהימיותוהמעצמותהצייםבהפעלת
העולםמלחמתלפניבולהשתמש
צוידוהטכנולוגיההתקדמותעםהשנייה.
משופרים,במכ"מיםימייםסיורמטוסי

ולהעבירהטובהתמונהלהשיגהיכולים

מדינותבחוף.למפקדהאובים,לכוח

מתרכזותכללבדרךשבעיותיהן,(קטנות
ביתרונותלזכותיכולותחופיהן)בקרבת

מבסיסיםסיורמטוסימהפעלתרבים

מסי-בעיקר-מעדיףהציאולם,בחוף.

פניעלכלי-שיטלבנות-מוסדיותבות
לעסוקמעדיףהאווירוחילמטוסים,
ביןפעולהשיתוףהאווירית.בעליונות

מעלסיורכושרליצירתהכרחיהזרועות
הים.

המש-כוח(הישנה'המדיניות'המשך

התמונהאתלעצמובונההימיימה
השיט,בכליהמותקניםבאמצעיםהימית

הכוח-בעיהמעוררממנו)נשלחיםאו
מהאויב,להפתעהצפוייהיההימי

שיצאמוסלמיימיכוחשבו655,בשנתקרבשםעל*
גדולשהיההבחנטי,הציאתוניצחתקףמטריפולי,

לקונסטנטינופול.הדרךאתופתחממנו

ולמפקדתושלו,הנשקבטווחשיתגלה
מנתעלוכוללמעודכןמידעיהיהלא

עדיפות.ליצירתמשימהכוחותלהפנות
אחריםובאזוריםהתיכוןהיםבזירת

ימיכוחיכולהחשיכהבשעותבעולם

לכןלילה.באותוולחזורלתקוףלצאת
כמערכתלהיבנותצריכהCSIמערכת
תשיג-ובלילהביוםשתעבודרצופה,
מקוםאתתדע;האויבעלמעודכןמידע

ואתמקומםאתותדע;שלנוהיםכוחות
אוניותהמעצמות,ציישלתנועותיהם

ייעשהבזירה.הנייטרלייםוהכוחותסוחר
מסוגיםסיורבמטוסימושכלשימוש
ותחנותהקדמיבמרחבצוללותשונים,
לבצעמאפשריםמחשביםבחוף.התרעה
המוזרםהמידעשלמהירההשוואה

כפלתמנעורציפותשונים,ממקורות
אזעקות-שווא.אומטרות,

הכוללתבמערכתהנאסףהמידע
הנוגעותהגזרותלפיהשיטלכלייבוזר
שלבמקומםלבואיוכללאאךלהם,

השיטכליעלולזיהוילגילוימערכות

במכשיריםרביםצייםהצטיידותעצמם.
המכ"-אתמחייבתמכ"םשידורילגילוי

התגלותל"סיכוייגםהמתקדמיםמים
בדומה(האקוסטיבתחוםגילוינמוכים".
לקרבישיםאינוצוללות)ע"ילנעשה
תנועהמחייבבושהשימושכיווןהשטח,
אותוהמפעיליםוהכליםמאד,אטית

הימימהכוחרבבמרחקלהימצאחייבים
השיטכליתנועתשרעשכדיהעיקרי

האויב.רעשאתלקלוטיפריעלאבכוח

העי-התחוםהנההשטחלוחמת

המיושמתהתקפיתשטחלוחמת-קרי

נגדמלפעולאויבלהרתיעתוכלנכונה
היכולתהחוף.תשתיתונגדסוחראוניות

היכולסד"כמחייבתהשטחבקרבלנצח

שוניםאיומיםנגדהתקפיתביזמהלפעול
השיטכלישלקרביתעדיפותוקיום

האויב.שלהבודדיםהכליםמולהבודד
ביותרחשובהאויבעלהכמותיהיתרון
התנ-שארכאשר-השטחבקרבלניצחון

במרחבלערוךשהצליחצדשווים.אים
שלאהדכלילעומתכלים,שניהטקטי
פיגדלובקרבלנצחסיכוייוהאויב,

הוכפלהלפגועיכולתוכיארבעה,
הוכפל*.בולפגועהאויבשלוהקושי
להחזיקבקשייםתיתקלקטנהמדינה
עליהלכן,מאויביה.כלי-שיטיותר

ירכזושאויביהלפניהתקפיתיזמהלנקוט

יתרוןליצורהרוצהקטןציכוחם.את
ע"ישלוהסד"כאתלהגדילצריךטקטי,

האפשריביותרהקטןבכליהסתפקות
לחימתואתולארגןהמשימה,לביצוע

לנקסטר.ככללצבאייםמבצעיםבחקרידועזהכלל*

לגביהאויבלהטעייתהלילהניצולתוך
כוונותיו.
אללהגיעמאפשרתהימיתהזירה

מכיווניםהמדינהשלהרכה"הבטן"
מדינהנגדכשנלחמיםאפילושונים,

נמצאיםהאויביםכאשרוודאיאחת;
בכיווןהתקפיתיזמהשונים.בכיוונים

האגףלאבטחתמספיקכוחמחייבתאחד
לבנותישהניידותאתלנצלכדיהאחר.

גבוההבמהירותלנועשיוכלוכלי-שיט
באזורהמקובלהיםבתנאיורצופה

התיכוןהיםשלהמזרחיהקטעהפעולה.

ניתןכןעלסערות,במיעוטהתברך

המסתמ-קטנים,בכלי-שיטבולהשתמש

רענון.כבסיסהנמליםעלכים
ואתהקרבמקוםאתלקבועיכולהצי

אתלערוךירצהקטןציקיומו.עצם
כדימחופיו,מספיקבמרחקהקרבות

הקרובה;בזירהאסטרטגיעומקליצור
שיוכלמנתעלמדיגדולבמרחקלאאך

לחלקשלו.האווירבחיללהיעזר
בזירהגםלפעולכושרדרושמהסד"כ

עוינתפעילותלהרתיעמנתעלהרחוקה

כליגודלייקבעכך,לשםיותר.רחוק
סועראווירבמזגשיעמודכדי-השיט
מזון,דלק,שלמספיקמלאילשאתויוכל
מנתעליוגדלהצוותנצרך.וציוד

מחוץיופעלוהכליםמנוחה.לאפשר
עליהםויהיההסיור,מטוסילטווח
.בסביבתםימיתתמונהלהשיג

השיטכלישלהקרביתהעדיפות

שלהבודדהשיטכלילעומתהבודד
בלחימה.להשתתפותותנאיהיאהאויב

לנטל.מנכסיהפוךזו,עדיפותלואיןאם
-הפשוטהמשמעותהקרביתעדיפות
עלעדיפותתהיההפגיעהלאמצעי
ומערכותהאויבשלההתגוננותאמצעי

אמל"חעלעדיפותיהיוההתגוננות
כליאמינותעללשמורכדיהאויב.
מערכותלהםלהוסיףרצוילאהשיט,

מערכותכמותשתקטןככלאמל"ח.
כליכמותותגדלהשיטבכליהאמל"ח

לוולהבטיחהצי,אתלתחזקייקלהשיט,
כשירות.שלגבוהשיעור

בכליםקרביתלעדיפותלהגיעהיכולת
פותחה.קטנים

ביי-בישראלוהתגבשה

הטיליםהמתביית.הטילהמצאתשום
חימושמהוויםהראשוןמהדורהימיים
כושרלהםישהציים.מרביתשלעיקרי
ללוחמהמודרניותמערכותנגדמוגבל

השיטכלימצטיידיםשבהןאלקטרונית,
להכניסיחסיתקשהבטילהקרביים.
מערכותעללהתגברניתןשיפורים.

בוטיליםבהרבההזירהבהרווייתההגנה
מאוד,יקרהמתבייתהטיואולם,זמנית.

למעצ-מתאימההרוויהבשיטתוהפעלתו
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הניסיוןקטנה.מדינהשללציולאמות
החזקתבדרךההגנהמערכותעללהתגבר
אחד,כלי-שיטעלשוניםמסוגיםטילים
לאשחלקםטילים,שלרבהכמותמחייב
שבזמןביטחוןואיןבקרב,לביטוייבוא
המתאים.הטיליופעלהנכון

חדש,טיללהופעתעתהבשלהזמן
ביותשיטותשלבשילובשיתביית
באוויר.מעופוכדיתוךויעודכןשונות,
והואהמכ"מי,לאופקמעבריהיהטווהו
ייראהלאהטילאוויר.נושםכמנועיצויד
הגוףלמתגונן.התרעהיתןולאבלילה

הגרר,להקטנתיתוכנןהאווירודינמי
בשטחחסכונייהיההנשיאהומארז
קטניםכליםלציידיהיהניתןסיפון.
טילים.שלרבבמספר
גםלהצטיידהחלוקרבייםכלים

אותותחים,נקודה:להגנתבמערכות
לטיללסייעצורךיהיהטילים.נגרטילים
שהואלפנילהגנההמערכותשיבושע"י
באמצעיםייעשהזהפעולתן.לטווחנננס

פלטפורמה.עלעצמו,בטילשיותקנו
היורה.בספינהאואחרת,מעופפת
החדישהטילשלהפגיעהסיכוייהגדלת
בכליטיליםבפחותלהסתפקתאפשר
ייעשההלחימהשעיקראפילוהשיט.
התו-הארוך,ובטווחמתבייתיםבטילים
שירותםאתהחלוש"אבותיהם"(תחים
אתסיימוטרםה-14(במאההימי

התותחלעין.הנראהבעתידתפקידם
נגדגמישה,לתגובהמהטיליותרמתאים

פגו-אויבכלילחיסולקטנים,שיטכלי
בחוף.אויביעדילהפגזתאועים,

דרושההמודרנייםהתותחיםלהפעלת
אש.לבקרתאלקטרואופטיתמערכת

היאהימיתהלחימה"שרידות
לפגוע.מנתעליורההאויבדו-צדדית

השיטכליאתלשתקיכולבודדימיטיל

טיליםישלציאםגםאותו.להטביעואף
לכךלהתכונןחייבהואארוכי-טווח,

המו-המטוסיםכושרטילים.עליושיירו
להםנותןנקודהבמטרותלפגועדרניים
כלי-שיטלהשמידיותררבהיכולת

השטחלוחמתציעלכן,עלמבעבר.
שלמזעריתבחשיפהמטרותיואתלהשיג

האויב,שלהלחימהלאמצעיהשיטנלי

אתשתנצלוהתקפית,גמישהבהפעלה
מהימצ-האפשר,ככלותימנע,החשכה

העליונותלאזורמחדןיוםבאוראות
ייבנוחשיפתם,להקטנתשלנו.האווירית

ולמהירותתמרוןלכושרהשיט.כלי

האפשרככלקטניםיהיוהםגדולה.
בתחומישלהםובתדמיתבממדיהם

קטן,כלי-שיטהאויב.טילי.שלהביות
מטרהמהווהגבוהה,במהירותהנע

מצוללת.לטורפדואפשריתבלתיכמעט
במערכותיצוידוהלוחמיםהשיטכלי

לשיבושמערכות-אלקטרוניתללוחמה
אתלבלבלטקטייםהטעיהואמצעי
שחייבות-האויבשלהקרבתמונת
שלהביותאמצעיעלעדיפותלהיות

לחדורשהצליחוהטיליםנגדהטילים.
אובטיל,צורךישהשיבושאמצעיאת

טילים.נגדבתותח
קטניםבכלי-שיטנ"מטיליםנשיאת

מערכתשלהיעילותבמחלוקת.שנויה
מתוחכ-באמצעיםהתוקףמטוסנגדכזו
בכלי-שיטקיומהאבלרבהאינהמים

מרחק,לשמורעויניםסיורמטוסייחייב
לציטובה.תמונהלקבלעליהםויקשה

בזירהשפעילותוקטנות,ספינותשל
במטוסילהיעזריכולהואשבההקרובה

טיליםבמערכותהצורךשלו,האווירחיל
המיוע-גדולות,באניותאךרב,אינונ"מ

הנןרב,זמןרחוקכאזורלשהייהדות
הכרחיות.
נזקיםלספיגתלהיערךחייבהצי

הנזקאתלהקטיןמנתעלבמלחמה.
במזערלציידםרצויהשיטבכלימפגיעה
חומ-ושלמתפוצץחימוששלההכרחי

האוטומציההתפתחותדליקים.רים
מאפשרתהמודרניתהאנושוהנדסת
כליאתהמתפעלהצוותאתלצמצם
המס-האנשיםכמותאתולהקטיןהשיט
הצישלכשהסד"כהאש,בקותכנים
בכליפגיעהקטנים.כליםמהרבהמורכב
יחסיתקטןחלקמפעולהמוציאהאחד

גדו-כליםעלהבנויצילעומתמהסד"כ,
מוציאהאחדשיטבכלישהפגיעהלים,
משקל*.משיוויאותו

תתשמימיתלוחמה
הששחללוחמתמהשלמה

השטחבלוחמתלהתמחותבוחריםנאשר
צוללות.להפעילישהעיקרי,כתחום

רוסיה,ארה"ב,הימיותהמעצמות

מונ-צוללותמפעילותוצרפתאנגליה

במהירותלנועהיכולותעות-אטום,

ומןהמיםלפנימתחתולהימצאגדולה

בטכנולוגיהמשתמשותאלוצוללותרב.

גבוהה.והפעלתןבנייתןועלותחדישה,

צייםשלליכולתמעברחורגותהןלכן,
בשי-מונעתהמקובלתהצוללתקטנים.

הצוללתשלתכונותיהדבל-חשמל.לוב

בהםשישבאזורים,להפעילהמאפשרות
גםעל-מימייםלכלי-שיטגבוהסיכון

מתחתהצוללתבהימצאהאור.בשעות
אובעין,לראותהניתןלאהמיםלפני

שקטהלהיותבנויההצוללתבמכ"מ.
לגלותהניתן(המים.לפנימתחתמאוד

גלשידורידיעל(אקטיוויתבדרךרק

המוחזר)ההדוקליטת-סונאר-קול

לסכןמוכןהיהלאהארגנטיניהציפוקלנדכקרבות*
שלו,אדגלסחרתשהטבעתלאחראוניותיו.את

שלהןהתואלתחוסראתלוהוכיחהכלגרנו",אדמירל"
בלחימה.
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ורצופהמעודכנתתמונהנותןהסיורמטוס

הנההצוללתשלהגילויששיטתבעוד
במים.קוללגליפאסיוויתהאזנה

בגילויעצוםפערנוצרמכךכתוצאה
רואהבבחינתוהיאהצוללת,לטובת
בעיקרשונות,תופעותנראית.ואינה
גורמותהחוף),בקרבת(רדודיםבמים

המסי-דמויות-צוללת,מטרותלהופעת

האמי-הצוללתמןהמחפשיםאתטות
שלהעיקריהנשקהואהטורפדותית.

מאפשרשהואבכךוייחודוהצוללת,
הואכאשרגםמוסתרתלהישארלצוללת
עלבטווחעדיפותישלטורפדונורה.
כלישמפעיליםהצוללותנגדהנשק

כדיזאתלנצליכולההצוללתהשטח.
-אחריההמחפשיםהשיטבכלילפגוע
הטורפדויעילותגילוה.שהםלפניעוד

יותר.ומהירהקטנהשהמטרהככליורדת
דיזל-חשמלצוללתשלהאטיתהמהירות

ישעליולהתגברשכדיחיסרון,מהווה
ולשי-להיערכותמוקדמתבהתרעהצורך
לצוללתהקושיגםמכךמשימה.נוי

מהי-כלי-שיטנגדטורפדולירילהיערך
חלקיםמלהוציאתימנעהצוללתרים.

מוגבלתכךהים.לפנימחרזןמגופה
המפקדה.עםרצוףבקשרלהיותיכולתה

מלאיאתלחדשחייבתהצוללת
להו-עליהכךלשםבמצבריה.החשמל

מעלשנורקלהיממהמשעותחלקציא
הדיזל.מנועיאתולהניעהמיםפני

הדיזלמנועיורעשהשנורקלהוצאת
היאלכן,להתגלות.סיכוייהאתמעלים
מהחוףגדולבטווחזאתלעשותתשאף

ובדרךהאפשר,ככלקצרות,ולתקופות
החשכה.בשעותכלל

מכלי-שיטשלושהפייקרההצוללת

מחייבתהפעלתהבטיחותשטח.ללוחמת
ובביקו-מ"וכננתבאחזקהרבההשקעה

העיקרישיעודוצי,לכן,אמינות.רות
שלקטנהכמותיחזיקשטח,לוחמת
שיא-ובמקוםבשיטהויפעילןצוללות,

-מהןהתועלתמרבאתלמצותפשרו
עלורצוףעדכנילמידעכמקורובעיקר,
עלובדגשהשטח,למערךכסיועהאויב
הפגיעהבכושרשימושהתגלות.מניעת

היאכאשרייעשההצוללתשלהתקפה)(
בזירהאויביםנגדלפעולהתישלח

הרחוקה.
היש-להשיגמאפשרתזעירהלוחמה

בודדים.לוחמיםסיכוןתוךגבוהיםגים
שלהחדירההייתההקלסיתהפעולה
אלכסנד-לנמלאיטלקיםלוחמיםשישה
הםהשנייה:העולםבמלחמתריה

מערכה,אוניותבשתילחבלהצליחו
במזרחהבריטיםפעולותהוגבלוובכך
ציינגדארוכה.לתקופההתיכוןהים

גדולהלכמותמפוזרתשעצמתםדורנו,
להגיעאפשרותאיןקטנים,כליםשל

לאנ-שהסיכוןבעודמרשים,כהלהישג
לגביההתייחסותבהתאמה.קטןלאשים
באזור.המדינותביןשונהלוחמיםסיכון

מיוחדבכוחצורךיהיהבעתידגם
האויבלמעגנילהיכנסשיוכלומיומן,
ובתש-נבחרותבמטרותבמדויקולפגוע

הזעירההלחימהפעילותהחוף.תית

הואוהלילהובדומייה",בהשקט"נעשית
מושכלת,להשקעהלהצלחתה.תנאי

אתותקטיןהפגיעהיכולתאתשתגביר
מבצעיתתוחלתישבחדירה,הסיכון
בעתיד.טובה

מפניהחוףהגנת
וצרותימיקומנדו

כתחוםהשטחלוחמתאתשבחרצי,
להתעלםיכולאינולפעולתו,העיקרי
שיפעלאויבצילגרוםשיכולמנזקים
צול-בהפעלתובעיקראחרות,בשיטות

הימיתהתחבורהנגדימיוקומנדולות
להפ-יהיהשניתןמנתעלהמדינה.וחופי
התק-ביזמההשטחלוחמתכוחאתעיל
כאלהאיומיםנגדלאבטחיש-פית

אחרים.באמצעים
מרבינזקלגרוםיוכלוהאויבצוללות

במבואותניטרליםכלי-שיטלערבמבלי
בחוליותשיפעל-ימיקומנדונמלינו.
גדול,בכוחאומהצוללות,קטנות

ומהיריםקטניםבכלי-שיטשישתמש
כולו.החוףלאורךמטרותימצא-אחרים

יתרוןישקצר,חופיהשקולמדינה,
.בהגנה

לחלוטיןשונההצוללותנגדלוחמה
הימיותהמעצמותהשטח.מלוחמת
רבים,מאמציםמשקיעותבכךהעוסקות

הבריטי,הציביותר.דלותשתוצאותיהם
השקיעצוללות,בלוחמתשמתמחה
להגנתעצוםמאמץפוקלנדבמלחמת
שלו.הנחיתהואוניותהמטוסיםנושאות
הארגנטיניתמהצוללתמנעלאהמאמץ
האו-נגדטורפדולירותלואיססןהיחידה

רקנכשלההתקפתההבריטיות.ניות
בטורפדו.טכניותתקלותבגלל

עדיפותלצוללתהנוכחיתבטכנולוגיה
שפועלותהשטח,ספינותפניעלקרבית
דיזל-צוללתרדודים.במיםבעיקרנגדה,

נגדכלי-שיטאליהשמתקרבחשמל,
והטו-גדול,בטווחאותותגלהצוללות,

בולפגועלהיאפשרוהמשוכלליםרפדות
פלט-התגלות.לטווחנכנסתשהיאלפני

יעילותצוללותנגדמעופפותפורמות
שמידתאטומיות,צוללותנגדבעיקר
צוללותונגדיותר,גבוההשלהןהרעש.
הדיזלמנועיאתמפעילותכשהןרגילות
במצברים.חשמללטעינת

למנועהרוצהקטנה,מדינהשלצי
יוכלשלה,הימיהפעולהלחופשהפרעה

הצוללותפעילותבמניעתלהסתפק
ציודלהתקיןטעםאיןשלו.החיוניבאזור
באותההשטחללוחמתוציודנצ"ל
שונהיהיההלחימהשאזורמשוםספינה

כךשיצוידוכליםהלחימה.לסוגבהתאם
והעומסקרביתעדיפותלהשיגיוכלולא
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לבינו-יגרוםמהצוותשיידרשהמקצועי
ניות.

ועלהחוףעללהגןהיעילההדרך
ומפניצוללותמפניהנמליםמבואות

משולב,מערךקיוםהיאימיקומנדו
וכלי-חוףמכ"מיסיור,מטוסיהכולל

נגדהמצוידיםומהירים,קטניםשיט
מדינההקומנדו.סירותונגד-צוללות

גםכאלהבבליםלהשתמשתוכלקטנה
המופע-למסוקיםכתחליף-צוללותנגד

צול-נגדבמשימותהמעצמותע"ילים

המסוק.ממחירכחמישיתמחירםלות.
הפועליםומהירים,קטניםלכלים

ישחוףמכ"מיועםמטוסיםעםבמשולב
בגללאויב.צוללותעלקרביתעדיפות
לצוללתומהירותם,הקטניםממדיהם

לעומתבטורפדו.בהםלפגועיותרקשה
להצטיידהקטניםהכליםיבוליםזאת,

להשמידבושרימתביית,בטורפדו

יגלהלאהזההמערךאםגםצוללת.

אתשתגלהצוללת,הריוישמידן,צוללות
כשה-סביבה,מתרוצציםהקטניםהכלים

חוף,ובמכ"מיאווירבסיורירוויהזירה
אתלבצעמבלילהתרחק,תיאלץ

משימותיה.

לילה,לראייתציודמכ"ם,מכשירי

המה-ותותחיהןגבוההלמהירותכושר

יכולתהקטנותלספינותמקנים-ירים

ברגיעהאויב.ימיקומנדוולתקוףלגלות
מחב-מפניהחוףלהגנתהכליםישמשו

לקומנדודומותפעולתםששיטותלים,
לאיתורהנדרשהמקצועיהידעהימי.

וניתןיחסיתמועטימיבקומנדווללחימה

בלוחמההעוסקיםבכלי-שיט,לשלבו
הצוללות.נגד

אוויר=יםשישוף
כמעטלעשותיכוליםמודרנייםמטיסים

לביצועהשיט.כלישעושיםדברכל
התמחותנדרשתהימיותהמשימות
מערכותהאוויר,צוותישלמיוחדת
מטוסיםגםולפעמיםשונות,אמל"ח
הנדרשיםלמטוסיםבהשוואהשונים

סףהאוויר.חילשלהרגילותלמשימות
יותר,גבוהמטוסיםלהפעלתהתגובה

לפעולהגמישותמאפשראינוולכן
קטנות,מדינותשלמצייםהנדרשת
מתמשך.בסכסוךהנמצאות
לחימהעלמופקדתהימיתהזרוע

מקצועי,חילרקואינההימיבמרחב
לשתףעליהכן,עלכלי-שיט.המפעיל
מיטבי.באופןהאווירחילעםפעולה

יהיו:האווירלחילהקבועותהמשימות

כחלקבנמלים,השיטכליהגנתא)
סיורמטוסימניעת;המדינהשמימהגנת
מניעת;מידעמלאסוףהאויבשלימיים

האווירסיוריאתמלתקוףאויבמטוסי

מניעתכוללבים,כוחותינוואתשלנו
הצוללותנגדלפעולשלוהנצ"למסוקי
שלנו.
הימיתהמצבתמונתאיסוףכ)

ביוןמטוסי(היםמעלאוויריתותמונה

ומטוסיימייםסיורמטוסיוהתרעה,
קלים).תצפית

כוחותבליאועם(כלי-שיטתקיפתג)
האויבבנמלימטרותבסביבה),ימיים

לפעילותלסייעכדישלוהחוףובתשתית
הימית.

קושיקייםהחדשהבטכנולוגיהגם
בלילה.היםמעלמטוסיםלהפעילמהותי
האווי-ללוחמהלסייעכלי-השיטיכולת

ספי-הופעלובעבריחסית.מוגבלתרית

בכוננותוהיומסוקיםלתדלוקכבסיסנות
הים.מעלשנטשוטייסים,לאיסוף

הימיהכוחבניין
נעשההעתידיהקרבלקראתהציחידוש
במדי-קשים.תקציבאילוצישלבתנאים

חידושממושך,בסכסוךהנמצאותנות,
שיפורבתהליךלהיעשותחייבהצי

זמניתשחולשהכיווןמתמשךהדרגתי

כוחאחזקתקריטית.להיותעלולה
לבנותומחייבתזמןלאורךלחימה
הפלטפורמותניצולשתאפשרכצורה,

האמינותגבולעדההשטהומערכות
מערכותשלופיתוחשלהןהמבצעית

תוך-ושיפורןהשיטבכלילחימה
הקטנתהאויב.לפניאחדצעדהימצאות

כלי-השיטכמותוהגדלתהמערכותכמות

ויג-שלהםהשוטפתהאחזקהעליקלו

הצי.שלהמבצעיתהכשירותאתבירו

להיצמדישאלובאילוציםלעמודכדי
עלוזמיןטובפתרוןולהעדיףהזמןלציר
ישיותר.מאוחראךיותרטובפתרוןפני

הפיתוחמאמציעיקראתלהשקיע
העיקרי,האמל"חבמערכותהעצמי
בדגמיםהישןלהחלפתכלי-שיט,לבניית
הזמן.עםשיוכנסוולשיפורים,מוכחים

רב-בתכניתלהיעשותצריךהכוחבניין

גמי-ההחלטותלמקבלישתיתןשנתית,

האויב,אצלהחליםלשינוייםתגובהשות
ולאילו-בטכנולוגיה,הצפוייםלשינויים

להתקדםגםכדאילכן,תקציביים.צים
לממשניתןשכהםכתהומיםכמהירות

יתרון.
ימיותמערכותשלביטחוניייצוא

מקורותיוצרהואהכרחי.וכלי-שיט
החדישות.המערכותלפיתוחתקציביים

התע-לביןהציביןפעולהשיתוףלכן,

אתלחזקהאתגרחיוני.הביטחוניתשייה
צריךארוךלטווחהביטחוניתהעצמה
החלטות,קבלתתהליךעללהשפיע

למלחמהלהתכונןהברורלצורךבנוסף
התעשייהעםהפעולהשיתוףהקרובה.

לתעשייהיחסיתעדיפותיוצרהביטחונית
ובשי-לחימהמערכותבייצורהמקומית

אמל"חפיתוחהקטן.ככלי-השיטלוכן
גםמאפשרהמקומיתבתעשייהעיקרי
לצילסייעשיוכלומומחים,צוותילקיים

המתגלותטכניות,בעיותעלמיידולהגיב
גםיסייעהזההשילובהלחימה.במהלך
לקחישלהמימושזמןאתלקצר

הטכנולוגי.בתחוםהמלחמה

סיע
4~1
צמ,

יולי-אוגוסט299,מערכות
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