
 ובעולם בארץטננולוגיה

 בציטלטלה
 האם -האמריקני

 ישראל של היםחיל
בעקבותיו?

 הצי החליט 2000 בשנת "קול" במשחתת הפסועבעקבות
 במיוחד שיתאימו קטנות ספינות בניית על דבש לשיםהאמריקני
 בפרויקט להשתלב הזדמנות יש לישראל החופים. במיללחימה
 שלה הים חיל את קדימה להזניק שיכולהזה,

 כהן שלמהאלתם

 דרך אבן לראות ניתן 2005בשנת
 הצי של ההשתנות בתהליךמשמעותית
 הצי, של לשעבר מפקדוהאמריקני.
 תפקידו את שסיים קלרק, ורנוןאדמירל
 המפקדים לאחד נחשב 2005,ביולי

 של ארה"ב בצבא ביותרהכריזמטיים
 ומהמשפיעים האחרונותהשנים

 בעשורים הצי מפקדי בקרבוהמעצבים
 דברים: שני בסיפוק מציין הואהאחרונים.

 בורק ארלי אדמירל של לשיא שותףהיותו
 שהיא שנים, חמש של באורך קדנציה-

 האמריקני הצי בתולדות ביותרהארוכה
 שלא בינונית, שבמספנה והעובדה-

 רבי סנאטורים של שולחנם עלנסמכת
 ביוני ב-2 הונחה והשפעה,עוצמה
 Littoral) - LCS החופים לספינתהשדרית

Ship(Combat ,הראשונה 
 55ט הסמלי לשםשזכתה

.Freedomהשדרית הנחת 
 לא טונות 2,700 בתלספינה
 יוצא לאירוע נחשבתהייתה
 הדבר היה אילולאדופן,
 עמוק תפיסה בשינויכרוך
 שינוי - הצי שלביותר
 בצי שהתחולל לזההקרוב
 העולם מלחמתלאחר
השנייה.

 במשחתתהפגיעה
 53ט 0016האמריקנית

 וכ-40 הרוגים 17 2000,)אוקטובר
 האמריקנים באושיות והפגיעהפצועים(
 מפקד את הביאו 2001 בספטמברב-11
 נגד שיתמודד צי לבנות שיש להבנההצי
 בקרבת הנמצא אויב - אסימטריאויב

 "המים בלשונו או )ה"ליטורל"החופים
 "המים של הניגוד שהםהחומים",
 מרחבי את המסמליםהכחולים",

 כיום דיינמיקס". ב"ג'נרל מצליחהקריירה
 רמספלד. ההגנה שר של סגנו הואאינגלנד

 מלא בתיאום שעבדו וקלרק,אינגלנד
 דופן יוצא שנחשב הדדי פרגוןומתוך
 המקובלת התפיסה את הביאובפנטגון,
 כלי של לתחום הטיס כלי של בתחוםכיום
 צורך אין הזאת התפיסה על-פיהשיט.
 לכל היכולות כל את הכולל כלילבנות

 פלטפורמה לבנות יש אלאהמשימות,
 מבצעית תצורה לשנות מסוגלתשתהיה
 בהספנות צורך ללא מאוד קצרבזמן

 לבנות יש אחרות: במיליםובשינויים.
 מערכות. שלמערכת

 שעלות מכך גם נבעה הזאתהתפיסה
 דוגמת השמרניים, הכליםבניית

 נושאות הצוללות, הסיירות,המשחתות,
 הרקיעו האחרות, והאוניותהמטוסים
 לעליות פרופורציה כל ללאשחקים
 ב-30 האמריקני בשוק שהיוהמחירים
 הידרדרה מכך כתוצאה האחרונות.השנים
 ביותר הנמוך למספר בצי השיט כליכמות

 על היום עומדת והיא ארה"בבתולדות
 רק שהמטרה בעוד שיט, כלי מ-280פחות
 600 יכלול שהצי הייתה עשורים שנילפני

 שיט.כלי
 כעת ברור ולקונגרס לסנאטלצי,

 במספנות היום של הבנייהשבעלויות
 ובווירג'יניה במיין במיסיסיפי,הגדולות
 את להביא הנוכחי בעשור סיכוי שוםאין

 העלויותבגלל
 נלי שלהאסטרונומיות

 בצי המסורתייםהשיט
 בצי מספרםירד

 מסר לשפלהאמריקני
 היום עומד והואתקדים
 UIW נלי מ-280 פתותעל

 ). 4ן

 בין ההתגוששות זירת ושהיוהאוקיינוסים
 הקרה(. המלחמה בעת העל מעצמותשתי
 ידוע אינו שמיקומו גמיש באויבמדובר
 ריבונית. מדינה בהכרחושאינו

 באותה קלרק אדמירל עלהממונה
 הימייה. שר אינגלנד, גורדון היההעת

 דונלד ההגנה, שר אותו מינה הזהלתפקיד
 לנטוש אותו ששיכנע לאחררמספלד,



 שיט. כלי 350 הרצוי: לגודלוהצי
 קטנים שיט כלי לבניית לעבורהמגמה

 דומה בדחי שיהיו היום, של מאלהיותר
 העולם במלחמת המשחתות שללזה

 מיליון כ-220 ושיעלו טון(, )3,000השנייה
 עצמית(, להגנה מערכת )כולל לכלידולר

 לגודל להביאו הצי למפקדיתאפשר
הרצוי.

 קלרק ורנון אדמירל פרשכאשר
 מייק לאדמירל והעבירו הצי עלמהפיקוד
 רבים צי מומחי סברו 2005(, )ביולימולן

 ההרפתקנית התוכנית את יבטלשהיורש
 גדולות משחתות לבנות וישוב קודמושל

 האונייה של פיתוחה קצב אתויגביר
 DDX.המגלומנית
 נאמן מולן מייק נשארבפועל
 מכיוון בעיקר בתפקיד, קודמולתפיסת
 על ההחלטה שהתקבלה בעת סגנושהיה
 פעיל שותף שהיה ומכיוון החדשהכיוון
 - קצינים של קטנה קבוצה עם יחד-

 הלחימה לתקופת הציבעיצוב
 החופים. למי והכניסההאסימטרית

 הקונספט על-פי הראשונההספינה
 מתוצרת 88ט Freedom -החדשני
 להימסר אמורה - מרטין" "לוקהידחברת
 היא כעת 2006. בדצמבר האמריקנילצי

 מאוד. מתקדמים בנייה בשלבינמצאת
 הוא הזה מהסוג שיט לכליהמעבר

 הים חיל למפקד משמעותיאתגר
 רבי סנאטורים הימייה. ולשרהאמריקני
 נמצאות שבהן מהמדינותהשפעה
 טרנט - הגדולות האמריקניותהמספנות

 ורנר ג'ון ממיסיסיפי, קוקראן וטדלוט
 וסוזאן סנואו אולימפיהמווירג'יניה,

 הצי לתוכניות מתנגדים - ממייןקולינס
 מסייעים לסכלן. נדי מאמץ כלועושים
 פיל ד"ר דוגמת בדימוס אדמירליםלהם
 "נורתופ חברת של לשעבר הנשיאדיור,

 אוניות(, היתר, בין )שבונה,גרומן"
 ארצות-הברית על כי עדייןהמאמינים

 הכחול. לים צילבנות
 את לבדו כמעט קבע הצימפקד
 החופים. למי המיועד השיט לכליהאפיון
 חריג הדעות לכל היה הפרויקטניהול
 אחר פרויקט כל של מניהולוושונה

 מהרגע שנים שלוש רק חלפובארה"ב:
 2002 ביוני - לראשונה הרעיון הוצגשבו

 הפחים נחתכו שבו הרגע ועד-
 והונחה מארין מרינט במספנתהראשונים
 הראשונה. לספינההשדרית

 בין-לאומי. למכרז יציאה כללהתהליךשאו~
 הטובות ההצעות שש נבחרובתחילה
 הדגמים שלושת נבחרו מתוכןביותר,

 נבחרו 2004 ובאפריל ביותר,המוצלחים
 משני אחד המובילים. הדגמיםשני

 דיינמיקס" "ג'נרל של הוא האלההדגמים
 תלת- לגופים אוסטרלי עיצוב עלהנשען
 מ-50 יותר של במהירות הנעיםמרניימי
 הוא השני הדגם קמ"ש(. מ-90 )יותרקשר

 צננ",,,ןן
 לש המיועד השיטיבלי

 בדגם מדובר ונרטין". "לוקהיד קונצרןשל
 הספינות של העיצוב עלשמבוסס
 "יופיטר" מדגם המהירותהאזרחיות
 "פינקנטיירי" חברת מייצרתשאותן

 ארבע בניית תיקצב הציהאיטלקית.
 )המכונה החדש מהדור חדישותספינות

0,(Flight ארבעה בבנייה נמצאים וכעת 
 שתי - 'Flight ה-0 לסדרת טיפוס אבדגמי

 ושתי דיינמיקס" "ג'נרל שלספינות

 ביוני ב-2 מרטין". "לוקהיד שלספינות
 את מרטין" "לוקהיד הניחה2005

 ואילו הראשון, טיפוס האב שלהשדרית
 השדרית את הניחה דיינמיקס""ג'נרל
 בינואר ב-18 שלה הראשון טיפוסלאב
.2006
 בשלב מתעניין ישראל של היםחיל
 מרטין" "לוקהיד שבונה בספינההזה

 הזה( הפרויקט של הראשית)הקבלנית
 ההנדסה )חברת "גיבס" חברת עםיחד

 שתי ועם השיט( כלי אתשתיכננה
 מלואיזיאנה בולינג'ר - בינוניותמספנות
 בספינה מדובר מוויסקונסין. מריןומרינט
 מסורתי. הוא שלה הדחישמבנה
 את לעצמו שומר שהצי לצייןראוי
 ב' דור לפיתוח נוסף מכרז להוציאהזכות
 אם Flight1), )הנקרא האלה הספינותשל

 טכנולוגית דרך פריצת שהושגהישתכנע
 שלא מה - שיט כלי בניית שלבתחום
 הקרוב. הזמן בטווח סבירנראה

 שר תת הודיע 2005 במאיב-25
 לתקצב הצי בכוונת כי יאנג, ג'וןהימייה,
 מדגם ספינות ארבע בניית מאשריותר

10הסן'ק.
 כאמור - הרבה מהירותם עלנוסף
 קמ"ש מ-90 יותר דהיינו קשר, מ-50יותר



-

 לחצות החדשים הכלים של ביכולתם
 מכל מקום לכל כמעט ולהגיעאוקיינוסים

 הכלים בדרך. לתדלוק להזדקק בלימקום
 שיוכלו ימיות משאיות למעשה יהיוהאלה
 בהתאם שונים מכלולים עליהםלשאת

ש

 בשלב עליהם. שיוטלו המשימותאופי
 ללחימה מכלולים הצי בונהראשון
 סירות ובנחילי ימי במיקוש דיזל,צוללות

 את מתאבדים. מחבלים שעליהןפץ
 יספקו השטח הגנת ואת האוויריתהגנה
 שיצורפו אחרות ספינות החדשיםכלים
 שהמכללים היא הכוונה משימה. כוחנל

 בלתי כליבן על לשירות יותאמומשתנים
 לים. ומתחת הים על באוויר, -אוישים
 הזול הבנאי השיט כלי שבובעידן
 דולר, ממיליארד יותר עולה בצייותר
 )כאמור, והמהירים החדשים הכליםלות

 בגדר היא דולר( ממיליארדחמישית
 ממש. שלהפכה

 מפגין ישראל של הים חילכאמור,
 ונתפיסה החדשים בכלים רבניין

 לראשי מחמיא וזה מאחוריהם,עומדת
 בצי רואים הם שכן האמריקני,צי

 החופים במי ללחימה מומחהישראלי
 יותר זה המכללים. בשיטת.פעולה
 ישראל של הים שחיל עשוריםארבעה
 שתאפשר מה המכללים, בצורתועל
 של רחב מגוון לבצע פלטפורמהשותה
 זעירה, לוחמה תובלת מודיעין,שימות:
 ועוד. שטחשימות
 לאשר הנבחרים בית את לשכנעכדי

 הצי מסתייע החדש לדגםתקציבים
 מה - הישראלי הים חיל שלבדוגמה
 ישראל של להשתלבותה פתחשפותח
 לחיל רק לא הזדמנות זוהי הזה.בפרויקט
 לתעשיות גם אלא ישראל, שלהים

 מפנין ישראל של היםחיל
 החדשים בנלים רב ענייןון
 העומדת ובתפיסהון
 מחמיא וזה מאחוריהם,ון
 האמריקני, הצי לראשיון

 ללחימה מומחה הישראל.18
 ולפעולה החופים במיון
 המכללים בשיטתון
--8-- - -~.-- - . ~ - ~-.--~ 

- 
 -.~-~ן

 דרך לפורצות שנחשבות שלה,הביטחוניות
 בלתי מערכות בייצור יחסי יתרוןולבעלות
 החופים. למימאוישות
 כלים האמריקני הצי בנה לאמעולם
 מדינת של הצרכים את ההולמיםבגדלים



! הצי בונה לראשונה, והנה,ישראל,
- לישראל כזה פרויקט יאפשר הנראהככל

 אלא מהממשל רק לא - מוגדל נזיועלקבל בית את לשננע יכ[ ליכולות שמתאים בגודל כליםהאמריקני
 קביעת באמצעות - האמריקני מהציגם תקציבים לאשךהנבחך1ם סדרתי ייצור הישראלי. הצי שלולצרכים

 אפשרי. סוג מכל תשלומיםהסדרי,! יוכל האמריקני לצי כלים מ-60 יותרשל
 הקמת מאז לראשונהלסיכום: הצ ע מסת התיש גםל[ כבר בפרויקט להשתלב לישראללאפשר

 את לבנות הזדמנות לישראל ישהמדינה הים חיל שלבד1גנזה לפי האלה בכלים ולהצטיידמתחילתו

 י"השינ "ויל "צ, עם ה'מ.ל."7הח' שפותח מה -הישראל ההד הנותהנ:במית-ת"ת
 הזאת שההזדמנות לקוות יש לה.הנחוץ של להשתלב1תה119ח את ישראל רוכשת שלפיולמודל

 תוחמץ.לא הזה ב9ך1יקט1שךאל הייצור מקו האמריקניתהפלטפורמה
 מערכות בה מתקינה אך והסדרתי,ההמוני
הקנייות- לזירה שלהי הלחימה לתורת בהתאםנשק

 המורכב גוף הוא תלת-מרנ' גוףי. נשק מערכות - האמריקנימהמדף עם יחד הפלטפורמה בנייתולאיומים.

 הנוכחי. במצב ביותר המבטיחהמתכון והן ישראלי מפיתוח הן נשקבמערכות ש המחוברים דחי :ופימשלושה הם - ישראל של לצרכיםהמתאימות ציודה יותר ומאוחרהאמריקנים

ש
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