טלטלהבצי
האמריקני  -האם
חילהים של ישראל
טננולוגיה בארץ ובעולם

בעקבותיו?

בעקבות הפסוע במשחתת "קול" בשנת  2000החליט הצי
האמריקנילשיםדבש עלבנייתספינותקטנותשיתאימובמיוחד
ללחימהבמי החופים .לישראליש הזדמנות להשתלב בפרויקט
הזה,שיכוללהזניקקדימה אתחילהים שלה
אלתם שלמהכהן
בשנת  2005ניתן לראות אבן דרך
משמעותיתבתהליך ההשתנות שלהצי
האמריקני .מפקדו לשעבר של הצי,
אדמירלורנון קלרק,שסיים אתתפקידו
ביולי  ,2005נחשב לאחד המפקדים
הכריזמטיים ביותר בצבא ארה"ב של
השנים האחרונות ומהמשפיעים

והמעצבים בקרב מפקדיהצי בעשורים
האחרונים.הואמצייןבסיפוקשנידברים:
היותושותףלשיאשלאדמירלארליבורק
קדנציהבאורך של חמששנים,שהיאהארוכהביותר בתולדותהציהאמריקני
 והעובדה שבמספנה בינונית ,שלאנסמכת על שולחנם של סנאטוריםרבי

עוצמה והשפעה ,הונחה ב 2-ביוני

השדריתלספינתהחופים)LCS-Littoral
 (Combat Shipהראשונה,
שזכתה לשם הסמלי 55ט
 .Freedomהנחת השדרית
לספינהבת2,700טונותלא
הייתהנחשבתלאירועיוצא
דופן ,אילולא היה הדבר

ן4

קריירהמצליחהב"ג'נרלדיינמיקס".כיום

(אוקטובר  17 ,2000הרוגים
פצועים)והפגיעהבאושיותהאמריקנים אינגלנדהואסגנושלשרההגנהרמספלד.
אינגלנדוקלרק,שעבדובתיאוםמלא
ב 11-בספטמבר 2001הביאו את מפקד
הצילהבנהשישלבנותצישיתמודדנגד ומתוך פרגוןהדדי שנחשביוצא דופן
אויב אסימטרי -אויב הנמצא בקרבת בפנטגון,הביאו את התפיסה המקובלת
החופים (ה"ליטורל" או בלשונו "המים כיוםבתחוםשלכליהטיסלתחוםשלכלי
החומים" ,שהם הניגוד של "המים השיט.על-פי התפיסה הזאתאין צורך
הכחולים" ,המסמלים את מרחבי לבנותכלי הכולל את כלהיכולות לכל
המשימות ,אלאיש לבנות פלטפורמה
שתהיה מסוגלתלשנותתצורהמבצעית
וכ40-

בגללהעלויות
האסטרונומיות שלנלי
השיטהמסורתייםבצי
ירד מספרםבצי
האמריקנילשפלמסר
תקדיםוהוא עומדהיום
י UIW
עלפתות מ280-נל

בזמן קצר מאוד ללא צורך בהספנות
ובשינויים.במילים אחרות:יש לבנות
מערכת שלמערכות.
התפיסה הזאתנבעהגםמכךשעלות
בניית הכלים השמרניים ,דוגמת
המשחתות,הסיירות,הצוללות,נושאות
המטוסים והאוניות האחרות ,הרקיעו
שחקים ללא כל פרופורציה לעליות
המחירים שהיו בשוק האמריקני ב30-
השניםהאחרונות.כתוצאהמכךהידרדרה
כמותכליהשיטבצילמספרהנמוךביותר
בתולדות ארה"בוהיא עומדתהיוםעל
פחות מ280-כלישיט,בעודשהמטרהרק

הממונה על אדמירל קלרק באותה
העתהיה גורדוןאינגלנד ,שרהימייה.
לתפקידהזהמינהאותושרההגנה,דונלד
רמספלד ,לאחר ששיכנע אותו לנטוש

לצי ,לסנאט ולקונגרס ברור כעת
שבעלויותהבנייה שלהיום במספנות
הגדולותבמיסיסיפי,במייןובווירג'יניה
איןשוםסיכויבעשורהנוכחילהביא את

האוקיינוסיםושהיוזירתההתגוששותבין
כרוךבשינוי תפיסה עמוק שתימעצמותהעלבעתהמלחמההקרה).
השהצייכלול 600
ביותר של הצי  -שינוי מדוברבאויבגמיש שמיקומואינוידוע לפנישניעשוריםהיית
כלישיט.
הקרוב לזה שהתחוללבצי ושאינובהכרחמדינהריבונית.
לאחר מלחמת העולם

(.

השנייה.
הפגיעה במשחתת
האמריקנית 53 0016ט

הצילגודלוהרצוי350 :כלישיט.
המגמהלעבורלבנייתכלישיטקטנים
יותר מאלה שלהיום,שיהיובדחידומה
לזה של המשחתות במלחמת העולם
השנייה(3,000טון),ושיעלוכ220-מיליון
דולרלכלי(כוללמערכתלהגנהעצמית),
תאפשר למפקדי הצי להביאו לגודל
הרצוי.
כאשר פרש אדמירל ורנון קלרק
מהפיקודעלהציוהעבירולאדמירלמייק
מולן(ביולי ,)2005סברומומחיצירבים
שהיורשיבטל אתהתוכניתההרפתקנית
שלקודמווישובלבנות משחתותגדולות
ויגביר את קצב פיתוחה שלהאונייה
המגלומנית.DDX
בפועל נשאר מייק מולן נאמן
לתפיסת קודמובתפקיד,בעיקרמכיוון
שהיהסגנובעתשהתקבלהההחלטהעל
הכיוון החדשומכיווןשהיה שותףפעיל
יחד עם קבוצה קטנה שלקצינים-בעיצוב הצי לתקופת הלחימה
האסימטרית והכניסה למי החופים.
הספינה הראשונה על-פי הקונספט
החדשני 88 Freedom -ט מתוצרת
חברת"לוקהידמרטין"-אמורהלהימסר
התהליךכלליציאהלמכרזבין-לאומי .ספינות של "לוקהידמרטין" .ב2-ביוני
לציהאמריקני בדצמבר  .2006כעתהיא בתחילה נבחרו שש ההצעות הטובות  2005הניחה "לוקהיד מרטין" את
נמצאתבשלביבנייהמתקדמיםמאוד .ביותר ,מתוכן נבחרו שלושת הדגמים השדריתשל האבטיפוסהראשון,ואילו
המעברלכלישיט מהסוג הזה הוא המוצלחיםביותר,ובאפריל 2004נבחרו "ג'נרלדיינמיקס" הניחה את השדרית
אתגר משמעותי למפקד חיל הים שני הדגמים המובילים .אחד משני לאבטיפוס הראשון שלה ב18-בינואר
האמריקני ולשרהימייה.סנאטוריםרבי הדגמיםהאלההואשל"ג'נרלדיינמיקס"
.2006
השפעה מהמדינות שבהן נמצאות הנשעןעלעיצובאוסטרלילגופים תלת-
חילהים שלישראלמתעניין בשלב
המספנותהאמריקניותהגדולות-טרנט מרניימיהנעיםבמהירות שליותר מ 50-הזה בספינה שבונה "לוקהיד מרטין"
לוט וטד קוקראןממיסיסיפי,ג'וןורנר קשר(יותרמ90-קמ"ש).הדגםהשניהוא (הקבלנית הראשית של הפרויקט הזה)
יחד עם חברת"גיבס" (חברת ההנדסה
מווירג'יניה ,אולימפיה סנואו וסוזאן
שתיכננה אתכלי השיט) ועם שתי
קולינסממיין-מתנגדיםלתוכניותהצי
ועושים כל מאמץנדי לסכלן.מסייעים
מספנותבינוניות-בולינג'רמלואיזיאנה
להםאדמירליםבדימוסדוגמת ד"רפיל
ומרינטמריןמוויסקונסין.מדוברבספינה
דיור,הנשיא לשעבר של חברת"נורתופ
שמבנההדחישלההואמסורתי.
השיטהמיועד
גרומן" (שבונה,בין היתר ,אוניות),
ראוילצייןשהצי שומר לעצמו את
ל
הזכותלהוציאמכרזנוסףלפיתוחדורב'
המאמיניםעדייןכי על ארצות-הברית
לבנותציליםהכחול.
שלהספינותהאלה(הנקרא
אם1 t h g i l F
(,
מפקד הצי קבע כמעט לבדו את שלקונצרן"לוקהידונרטין".מדוברבדגם ישתכנע שהושגהפריצתדרךטכנולוגית
האפיוןלכליהשיטהמיועדלמיהחופים .שמבוסס על העיצוב של הספינות בתחום שלבנייתכלי שיט -מה שלא
ניהול הפרויקטהיה לכל הדעותחריג האזרחיות המהירות מדגם "יופיטר" נראהסבירבטווחהזמןהקרוב.
ושונה מניהולו של כל פרויקט אחר שאותן מייצרת חברת "פינקנטיירי"
ב 25-במאי  2005הודיע תת שר
בארה"ב :חלפו רק שלוששנים מהרגע האיטלקית .הצי תיקצבבניית ארבע הימייה,ג'וןיאנג,כיבכוונתהצי לתקצב
שבוהוצגהרעיוןלראשונה-ביוני  2002ספינותחדישות מהדור החדש (המכונה יותר מאשרבניית ארבעספינות מדגם
 ועד הרגע שבו נחתכו הפחים ,(Flight0וכעתנמצאיםבבנייה ארבעה 10הסן'ק.'
ף על מהיg
נוסi
- Fשתי l
הראשוניםבמספנתמרינטמאריןוהונחה דגמיאבטיפוסלסדרתה0-
רותם הרבhה  -כאמוtר
השדריתלספינההראשונה.
ספינות של "ג'נרל דיינמיקס" ושתי יותר מ50-קשר,דהיינויותרמ 90-קמ"ש
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ביכולתם שלהכלים החדשים לחצות
אוקיינוסיםולהגיעכמעטלכלמקוםמכל
מקוםבלילהזדקקלתדלוקבדרך.הכלים
האלהיהיולמעשהמשאיותימיותשיוכלו
לשאתעליהם מכלוליםשונים בהתאם

אופי המשימותשיוטלועליהם .בשלב תקציבים לדגם החדש מסתייע הצי
ראשון בונה הצי מכלולים ללחימה בדוגמה של חיל הים הישראלי -מה
צוללותדיזל,במיקושימיובנחיליסירות שפותח פתח להשתלבותה של ישראל
פץ שעליהן מחבלים מתאבדים .את בפרויקטהזה.זוהיהזדמנותלא רקלחיל
הגנההאוויריתואתהגנת השטחיספקו הים של ישראל ,אלא גם לתעשיות
כליםהחדשיםספינותאחרותשיצורפו
נלכוחמשימה.הכוונההיאשהמכללים
משתניםיותאמולשירותעלכליבןבלתי חילהיםשלישראלמפנין
אוישים-באוויר,עלהים ומתחתלים .ענייןרבבנלים החדשים
בעידן שבוכלי השיט הבנאיהזול
ובתפיסה העומדת
יותרבצי עולהיותרממיליארדדולר,
לותהכליםהחדשיםוהמהירים(כאמור,
מאחוריהם,וזהמחמיא
חמישית ממיליארד דולר) היא בגדר
האמריקני,

הפכה של ממש.
כאמור,חילהים של ישראל מפגין
ניין רב בכלים החדשים ונתפיסה
עומדתמאחוריהם,וזהמחמיאלראשי
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לראשיהצי

 18הישראל .מומחהללחימה
ן במיהחופיםולפעולה
צי האמריקני ,שכן הם רואיםבצי ו

ישראלי מומחה ללחימהבמיהחופים
ן
ו
ה בשיטת המכללים .זה יותר -- --8
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ארבעהעשוריםשחילהים שלישראל
ועל בצורת המכללים ,מה שתאפשר הביטחוניותשלה,שנחשבותלפורצותדרך
שותה פלטפורמה לבצעמגווןרחב של ולבעלותיתרוןיחסיבייצורמערכותבלתי
שימות:מודיעין,תובלתלוחמהזעירה ,מאוישותלמיהחופים.
מעולם לא בנההציהאמריקניכלים
שימות שטחועוד.
כדילשכנע אתביתהנבחרים לאשר בגדליםההולמים אתהצרכים שלמדינת

ישראל ,והנה ,לראשונה ,בונה הצי
האמריקניכליםבגודלשמתאיםליכולות
ולצרכיםשלהציהישראלי.ייצורסדרתי
שליותר מ60-כליםלציהאמריקנייוכל

לאפשרלישראל להשתלבבפרויקטכבר
מתחילתוולהצטיידבכלים האלהלפי

נ:במית-ת"ת

הנותהההד
למודל שלפיו רוכשת ישראל את
הפלטפורמה האמריקנית מקוהייצור
ההמוניוהסדרתי,אךמתקינהבהמערכות
נשקבהתאםלתורתהלחימהשלהילזירה
ולאיומים.בניית הפלטפורמהיחד עם
האמריקנים ומאוחר יותר ציודה
במערכות נשק הן מפיתוחישראליוהן

ככלהנראהיאפשרפרויקטכזהלישראל
לקבלנזיועמוגדל-לארקמהממשלאלא
גםמהציהאמריקני -באמצעותקביעת
הסדריתשלומיםמכלסוגאפשרי.
לסיכום :לראשונה מאז הקמת
המדינהישלישראלהזדמנותלבנות את
הח'ה'מ.ל7".עם"צ",וילי"השינ

כ]ילשננע אתבית
הנבחך1ם לאשךתקציבים
!

,
תיש מסת ע הצ
ל]גםה
בד1גנזה שלחילהים
הישראל -מה שפותח
119ח להשתלב1תה של
1שךאלב9ך1יקטהזה
!

-

הנחוץלה.ישלקוות שההזדמנות הזאת
לא תוחמץ.

 -הקנייות

מהמדף האמריקני  -מערכות נשק י.

המתאימות לצרכים של ישראל  -הם
המתכון המבטיחביותר במצבהנוכחי.

גוף תלת-מרנ' הוא גוף המורכב
דחי המחוברים
משלושה
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