
 שזוהי או ?שיגעון־גורות שר בו■ שט? ,״רביא׳ ■מי? רבן ביר זה האם
תכווץ? אם הבאה, המילחמה שר הימיות לבעיות הנמנה התשובה

השג על המתנוסס הנשר לדגל קשר
באזל. ברחוב רירות

הסכנה •
 הכלים לא היא כמובן, סכנה, ^

הד אלא הפוטנציאלי, האוייב של 1 1
בהם. להשתמש מתכוון הוא שבה רך

 של המשימה מיקצועית, בלשון
 היא מה להכריע היא מקבלי־ההחלטות

 של האפשרית) הפעולה (דרך הדפ״א
בהערכה. צודקים ולהיות האוייב,

 ינסה האוייב של שחיל־הים ההנחה
לישראל, אספקה של שיירות לשבש

צר מספנה עם סטי״לים שישה לבניית
 ב־ שבצפון־צרפת. שרבורג בעיר פתית,
 שישה לבניית חוזה נחתם 1966

נוספים. סטי״לים
 ואחרי ששת־הימים, מילחמת אחרי
 ספינות־ הוברחו אילת, אח״י שטובעה
 ספי- עדיין היו הן אז לישראל. שרבורג

 ,2 לסער הפכו הן במהרה נות״תותחים.
 מתוצרת גבריאל, ים־ים הטיל כאשר

עליהן. הוצב ישראל,
לקוד זהה בגודל שהיתה ,3 הסער

 76 בן תותח נוסף: שיפור קיבלה מתה,
אותן על־ידי שתופעל אוטומאטי, מ״מ,

 מערכות־הלחימה כל את להכיל
 בזירה ימי קרב לקיום הדרושות

 לכלי־ מישטח החדשה, האלקטרונית
 מטרות לאכן להתרומם, שיוכל טיס

 שעל מערכות־הטילים את ולהפעיל
להי שיוכלו אחרים, נשק וכלי הספינה,

 צו־ להשמיד תוקפים, במטוסים לחם
 מהים גיבוי־אש ולתת ללות־אוייב,

האוייב. חוף על חי״ר אנשי לנחיתת
 יעילה רב־תכליתית, מערכת־נשק

 משחתת), אינה בפירוש (זו וקטנה
 האפשריים האתגרים כל על שתענה

העתידי. בקרב

 תשתית ליצור יש ובית: ובמטוסים.
 כלים של האפשר ככל גדולה מיספרית

 יהיה שאפשר כדי הזה, מהסוג עדיפים
 המשתנים התנאים לפי מאמצים לרכז

 כוחות־היב־ שעושים כמו בדיוק בקרב,
שה.

כל־ עולה הרב־תכליתי החדש, הכלי
 רק להצטייד יהיה שניתן כסף הרבה כך

 פירוש הטוב. במיקרה כמותו, בארבעה
 הפלטפורמות מיספר צימצום — הדבר

 לקו־המי־ מתחת בקרב״שטח הלוחמות
 חשבון על מאמץ, לריכוז הדרוש נימום
שזרו־ למשימות רב־תכליתי כלי בניית

מהירות רחפות פולים,

צו מיספר
ופסינות־סיור. נחתות ללות,
 חלקו חדיש, בנשק יחומש הזה הצי
 הימית המערכת וכל בפיתוח, עדיין
שלה. במשימות לעמוד תוכל הזאת

 אינן אלה, מומחים לדעת המשימות,
 חיל- האמריקאי. השישי הצי של אלה
 יעיל, מישמר־חופים כמו יתפקד הים
בטווחים לאבטחת־שיירות יכולת בעל
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 מההנחה שונה מיבצעית תשובה מציבה
 כוחות־קו־ להנחתת זירה יהיה שהים
 ה־ ברגע גוש־דן על שיפשטו מנדו,
 מתהליך חלק ויהיו המפתיע, ״שין״

שתפ ההנחה צה״ל. של הגיוס שיבוש
 האוייב, ביוזמת כוללת מילחמה רוץ

 חיל־הא־ את שיעסיקו רבות, בחזיתות
 שנותנת הנחה היא שלו, במשימות וויר

 שונה והצטיידותית מיבצעית תשובה
 את ייזום שצה״ל למשל, מההנחה,
הבאה. המילחמה

 מקב־ שעל אומרת תורת־המילחמה
 האד אפשרויות את לנתח לי־ההחלטות

 דרו־ סמך על ההחלטה את ולקבל ייב,
ו שלו. המועדפת האפשרית הפעולה

המחלוקת
 מצדדי לשניים: החיל את שפילגה

ומתנגדיו. 5 הסער
 את מצאו אגב, ,5 הסער מתנגדי

 אבל לחיל־הים, מחוץ מאוד מהר עצמם
 על מלמדת שהיא זה מלבד זאת, עובדה
 האלוף־במילו־ אבי־התוכנית, של אופיו

 חיל־ מפקד לשעבר אלמוג, זאב אים
 ישראל, סספעוז מנכ״ל וכיום הים,

 והם טועה, שהוא אומרת איננה עדיין
 שהמחלוקת אומרת רק היא צודקים.
 מיוחדות בשיטות החיל בתוך נפתרה
אבר האלוף של חיל־הים והיום מאוד,

 חיל הוא אלמוג, של יורשו בן־שושן, הם
.5 הסער ממתנגדי נקי

5 הסעו קונסכצ״ת •
 הכל־ למטה הוגשה 1963 .שנת ך*
 של תוכנית־עבודה צה״ל של לי ₪1

 התבססה התוכנית הישראלי. חיל־הים
וזרי קטנות ספינות־טילים בניית על

 המיושנות המשחתות את שיחליפו זות,
החיל. של עמוד־השידרה אז, שהיו,

 עם מגעים החלו עצמה שנה באותה
 במספנות הסטי״ל בניית על גרמניה

 משבר בגלל ,1965ב־ אבל גרמניות,
חוזה ונחתם העבודה, הופסקה מדיני,

 מערכת־ כמו מערכות־בקרה־ושליטה
שבספינה. הטילים

 של הנוכחית הספינה שהיא ,4 הסער
 עליה יש גדולה. יותר היא חיל־הים,

 מבין חלק ועל משגרי-טילים, יותר
 לו שיש מסוק, להנחית ניתן הספינות

 הימי בקרב עצומה חשיבות בעל תפקיד
 לטווח מעבר הרבה המתנהל המודרני,

מגשר־הפיקוד. בעין הנראה האופק
 לפני לשרות שנכנסה ,4 הסער מאז

 בכלים חיל־הים הצטייד לא שנים, 10
 הידרו־ ,רחפות שתי למעט חדשים,
 על־ידי נבנתה בהן שהראשונה פולים,
 לייצור אמריקאית חברה גחמן, חברת

מטוסים.
 אף חיל־הים קיבל לא שנים 10 מזה
הת המאמצים וכל אחת, חדשה חסקה
 והשגת ,5 הסער תוכנית בבניית רכזו

לכך. מערכת־הביטחון של התמיכה
 נפח בעלת להיות האמורה ,5 הסער

 הספינה של מזו שלוש פי טון, 1200 של
 את לחיל־הים לספק צריכה הנוכחית,

 שהייה הבעיות: לכל התשובות כל
כדי גדול די שטודסיפוץ בים, ממושכת

למ יוצא־מהכלל כלי היא 5 הסער
 שיירטו האמריקאים, ואף הזאת, טרה
 עוד מה — אותה מחייבים הלביא, את

בארצות־הברית. להיבנות אמורה שהיא
 200 העולה 'מצויינת, מערכת זו

 מטוס־ של ממחירו 10 פי דולר, מיליון
 טנק־ של ממחיר 100 ופי מתקדם, קרב

משוכלל. מערכה
 לישראל יש אם רק אינה השאלה

 אם היא השאלה המערכת. עבור כסף
 לדרכי־הפעולה תשובה משמשת היא

 או האוייב, של המועדפות האפשריות
 אבי־התוכנית שמתנגדי מה של תוצאה
אלמוג". של ״שיגעון־הגדלות מכנים

ההשנה הגישה #
 את השוללת ההפוכה, גישה ^

 של גישתם היא גם היקרים, הכלים \ (
לשעבר. חיל־הים אנשי

עקרו שני על בנוייה הזאת הגישה
 ליצור היא חיל־הים מטרת אלף: נות.

 בלחימת־שטח כלי, מול בכלי עדיפות
בצוללות בלחימה להתעסק ולא בלבד,

 כמו לבצע, יכולות אחרות עות־לחימה
חיל־האוויר.
 הזולים הכלים מצדדי של התסריט

 מצב מצייר החד־תכליתיים, והרבים,
 5 סער ספינת תהיה בזמן־חירום שבו
 תיקונים במיסגרת המיבדוק, על אחת

 ארוכת- בהפלגה תהיה אחת תקופתיים,
תיפ אחת לזירת־הלחימה, מחוץ טווח,

חיל־ים. ואין — ותוטבע גע
 אין השוללים, אומרים מזה, וגרוע

 כל כי מהים, לאיום אחרת תשובה גם
היק לספינות־הסער הופנה התקציב

רות.
 האוייב? של בצוללות יתעסק ומי
הצו את שוללים אינם 5 הסער שוללי
 על מהוויכוח שחמקו החדשות, ללות

ה ככל הצוללות, תוכנית־ההצטיידות.
 ספינות על נוסף והן, יאושרו נראה,
ומטו ,4 הסער כדוגמת אחרות, קטנות

 המטרות בכל יילחמו חיל־האוויר, סי
האחרות. הימיות

 שוללי של — שלהם חיל־הים
 ספינות של צי כך: ייראה — 5 הסער
בהידרו־ מתוגברות משופרות, 4 סער

 ספינות־ השמדת יכולת ובעל קרובים,
חיל־האוויר. בסיוע האוייב של טילים

ה הגישה מחייבי טוענים ישראל,
 בונה ואינה ימית, מעצמה אינה זאת,

 כמו מהים, התקפית אופציה לעצמה
במ להתרכז יש ביבשה. עושה שהיא

העלו גורם את להביא האלה, שימות
 לפי ״התפור צי ולבנות בחשבון, יות

שלנו." המידות

האוויר חיל •
 המנוגדות הגישות שתי צדדי *ץ

ם נ אי  לאשש כדי בנתונים חוסכים ^/
 את צד כל ומאשימים טענותיהם, את

ובגוזמות. בסילופים (?)רעהו
 שהושמעה הטענה למשל, כך,
 מעולם שלפיה ,5 הסער מצדדי באוזני

 לפני לתוכנית חלופות הוצגו לא
 הפיתרון את לקבל שנאלץ המטכ״ל,

היחי שהם חיל־הים, מאנשי המיקצועי
 על־ידי נהדפה בנושא, המתמצאים דים

 חלופות שמונה הוגשו אבות־התוכנית:
אומרים. הם למטכ״ל,

 של השני בצד אומרים ״שטויות,"
 אליהם, חזר הכדור כאשר המיגרש,

 שנועדו חלופות״הבל, שמונה ״הוצגו
מראש.״ להיפסל

 את מפזרים כאשר דבר, של לאמיתו
 למחנה, ממחנה המוטלות הפצצות עשן

מתבהרת: התמונה
 ימי כוח לבנות מנסה אחד צד •

 כל עם לבדו להתמודד שיוכל עצמאי,
 על להעלות שניתן אפשרי ימי איום

 שמרנית, כמעט קלאסית, בדרך הדעת,
 ספינות בארבע כפיתיון, מסתפק, והוא

 מיליון 800 שמחירן בלבד, ראשונות
 יהיה שאי־אפשר הנחה מתוך דולר,

 כל דבר של ובסופו התהליך, את לעצור
 ספינות־הטילים, 24 בן הישראלי, הצי

 תוזל שעלותן כאלה, מיחידות יורכב
תגדל. שהסידרה ככל

שאפ־ טוען השולל, השני, הצד •
₪ שס-אור :תן1י
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