מ

הפעולה נגד יבשת המתנגד ,ע-י כוחות הצי או בעזרתם ,טרם חדלה מהיות חלק
במציאות המלחמה .ולעתים נכון הדבר אף לגבי חופים הנהגים מהגנת כוחות-אחר -
כאשף הוכח במיוחד ב"נסיון-הפעבדה -של דיאפ .עוד טרם נאמרה כמלחמה זאת
ה"מלה האחרונה" לגבי אפשרויות ה"פעולות בהומים ,-וצרכיו של משמר-החופ*ס.
חופים מהוים את ר  1ב גבולותיהן של ארצות הכיבוש הגרמני והיפני ,ואת כ ל
גבולותיהן של בריטניה ויפן עצפה חטים ישנם גם לארצנו.
המסגרת ה כ ל ל י ת של האופרציות הקרויות אמפיביות"" כלומר)  -ביבשה
ובים גם יחד( ניתנה במאמרו של קול ס ,א .גר .היא הושלמה ע-י הטאמר חגנה.
חופים -של י .בר ,המקדיש תשומח-לב מיוחדת לעיקריה האלמנטריים של הגנת רצועה
החוף בתנאי זמננו .הספור דיסנט"" מפרי עטו של הפיטן הגודע ג'והן מיסשילד ,מעלה
תמונה בולטת וריאליסטית של עליה נועזת בחוף אויב פוגן ,ל א ו ר ה י  1ם ,וללא
כסוי ערפל .עם כל ההבדל התנאים התכניים וצבין  1915לבין  ,1942נשקפת גם כיום
מתוך קטע ספורי זה מציאות של פעולת ריסנט" ",על הסכנות וההעיה הפיותדת לה.
במדת-מה ישלים אח תמונת בעיותיה של מלחאת-החוף המאמר כוחות-סער"
קלים ,-מאת קטטן א .ל .באוזר ,שנתפרסם ב"מערכות" הוב' ת' ,ואשר נשאב ממקורות
צבא .הצי -אק (MfIRINE)0(5של ארה"ב.
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אפעולות אמפיביותע '

פעולת הובלתו ,אספקתו והבפהתו של צבא שנשלח אל מעבר לימים  -היא
הקשה בפעולות המלחמה .בעית הארנון והציוד הראויים של צבא-משלוח כוה היא
כראוי -סכויי-הצלחתו מועפים.
בעיה רחבת-מדות ,והנסיון הראה שמשלוח ,שלא הוכן
הובלה ועליה ש41
ריכוזי-צבא
כנמלי-ההפלגה,
פעינה,
משלוח שכזה מחייב
בזירת-פעולוונ
במלוא ציורם
חיילות לחופים
ואספקתם;  -ולאחר כך  -החזקתם
מרוחקת.
הנורם המגביל הראשון הוא כמות
מצריכה
בן ח 8אלף איש ,למשל ,יחר עם ציורו החיוני ואספקתו למשך  30יום,
ספינות בנפח של  1,6מיליון פון .פון) ש_הניפס 1רנל מעוקבים( .הפונז' הימי הכללי
של מעצמת-הים הנהולה ביותר באוקינוס השקב מגיע ס.םט-ל 4.70מון בקירוב; עקב
כלי-השית

נורמים המשתנים במהירות אין לקבוע בתקופה זו של
בדומה לזו ,ביחם למעצמות האוקינוס האפלנוני *'.
י,

",

שכנמצא.

המלחמה

הוכלת

אומרנה

אבצrll~wn.-

סמטימפיוז

' מהוד דהי" פילד ארטילרי ז'ורנלי ,וושינגטון.
** בחוברת גיסי" מערכות ,-ע'  49תוטחו טספרים תשמים מאלת ביחס לציי רצוח* הברית
ויפן ,אגב ציון מיוחד של מנר האניות המוכשרות להפלגה אוקיאנית - ,הטיר'.
ע

,

מן ההכרח הוא ,איפוא,
להפקיע את הטונז' הדרוש
ייש עוד להתקינו ,ובמדה ניכרת ,לצרכי התובלה .את חבר עובדי הספינות יש לאמן
אפילו אומה כעלת נסיון נרחב קוקה~ לומן רב ולמאמץ לשם מלוי
במסע שיירות.
חיוני
תנאי
היא
י
י
להצלחתו של משלוח מעבר
מוקרם
דרישות אלו .ה ש ל פ ה ב ם
לימים ,אי ,כמעפ להתחיל במשלוחים כאלה ,בלי שתוברח שליפה נמנית לפחות על הים
מתהומי

הצי

המסחרי,

או אפתעה כמעט מוחלפת .אין משמעו של דבר ,שיש לסלק כל כלי-שיט של האויב.
אלא שיהא קים בטחון המניח את הדעת בכך ,שהמשלוח לא יותקף התקפה רצינית.
במלחמת רוסיה-יפן הבטיחו היפנים לעצמם מלכתחילה שליפה ומנית על הים
תנועת-ההתחלה
יחירות-הצי הרוסיות
על-ירי שיתיקן
של
של
בפורפ ארתור.
שכאם לעבר מנסוריה נדחתה למשך שלשה חרשים ,עד שהוקם בסיס להתקרמותם
משהנחילו תכוסה לצי הרוסי העיקרי  **,הבטיחי עצמם.
אחר כך,
באיי אליופ ן
את השליטה המלאה בים.
הצריקו
סיכון שכוה ,בערכו
שכהם
המקומות,
באותם
התוצאות המקוות
בשלוחי-צבא לשם תגבורת לעמדות מרוחקות קיימות או לשם תפיסת בסיסים,
בפתיחה לפעולות
לפלישה ,ודאי שיסייעו
פוכנים ובני העם המתקיף העושים בארץ הצפויה
האינפורמציה
האפשריות .הם יספקו את מרפית
חיל-המשלוח בכל הררכימ
את
הסיורים,
לתכניות
ההכרחי
בביצוע
המוקרמת המפורפת ,ויסייעו
הבסים
המוכנות
שהם
בקפדנות .התכניות הללו ,מן ההכרח שתהיינה .מפורמות ,שהרי הן הקובעות את
חיל-המשלוח .יש להתכונן מראש למסבות משתנות ובלתי-
ארגונו ,ציודו ועמסו של
נוספות.

למרמים

ורה הים,

צפויות .חשיפות יתרה גורעת
ואניה
מן ההכרח הוא ,שכל אניה
תוטען מתוך דאגה לכך ,שהאספקה
ולהעבירה
המונבליס
במהירות
ביותר אפשר יהיה להשינה
כמיתקנים
שבנמצא,
אף
היה
הפריקה
הכרח
בדרדנלים בטנת 1915
במענן פתוח,
אפילו כשיש לבצע את
כנון מונ

האויר,

והשפל.

הנאות

הדרושה

להחויר
לאלכסנדריה המרוחקת אחרות
לאפשר גישה לציור הדרוש בשעת הצורך,
יש להכפית לשיירות ספינות-הסוחר

מהאנפת

טבמשלוח ,לשם

טעינה מחדש ,כרי
צבא-המדילוח

חסרות-הישע ,המובילות את
יאת אספקתו ,הגנה של אניות מלחמה נגר התקפית מהאויר ,מספינות מעל פני הים
או מצוללות .משהצליח משלוח-צבא להגיע בשלום לאיזור חופו של המתגונן ,נוכה
תהיה היומה וחופש ניכר בבחירת מסרות-
גרבים מיתרונות
הוא
התוקף; לו
ההתחלה שלי וקוי-הגישה אליהן .באפשרותו לקצע כמה עליות בחוף ,התקפות-הפננה
באניותיו ,יכול
חיל-המשלוח לפתח כל
או הטעיה .ואם יש לו מן המוכן רזרבות
צלחת" התחלה
כשאניות

שהושנה בתוף
מובילות-צבא

על-ידי אחת מאלה.
מתקרבות לאיברים מוגנים,

מן

ההכרח להגן

עליהן

* איי אליוט - .קבוצת איים קטנה בקרבת הצי-האי לאו-טוגג ,שנמצא אז תחת עלטון רוסי
יתחלקו הדרומי  -הנמל המבוצר פורט-ארתור.
** הכונה לאסכררה של האדמיללרו~דסטוינסקי ,שנשלת לעשת פורט ארתור מהים הגלטי טסטים
לאפריקה ואסיח ,ונגפה לטני היפנים בצוסימה - .המער'

ן

מהחוף .יתכן

שיהים

בפני התקפה אינטנסיבית של מטוסים ,אניות מלחמה ותותחים
הכרח בפנוי מוקשים לשם פילוס דרך בתוך נתיבות-ים
וגישות
אל הנקודות הנוחות.,
שבהן צריכה לצאת לפועל ירידת צבא לסירות קפנות .אין צבא יכול לרדת לסירות
קטנות כומן שמהירות הרוח היא למעלה מ 20-מיל לשעה; ואין להעלותו כחוף אלא
בזמן של נאות קלה או משברים גמומים .עליה לחוף ממספר נרול של אניות באיזור
מצומצם  -זהו תמרון הפהייב יכולת ,ותירות וזמן.
עליה מסירות קטנות על חופים שנבחרו מראש ,אף כמקרה שהללו
כרררנלים ,החטיא
והים שקט ,הרי  11פעולה ערינה ,כומן עלית הצבא ה"אנוקי"
חלק ניכר מהכוחות שבסירות את החוף שנוער לו כדי מיל כערך ,ונתקל גיבשום
בלתי-צפויות לחלופין.
במסיכות
שוה לאלו של התקפת קו-עמדות
קו-חוף
מונן יש בהן צר
הבעיות להתקפת
נוהים

מיוצב .הצבא ,לאחרי עליתו הראשונית לחוף יהיה חסר ומן
פי רוב.
מגביל
את מנמות
על
תמיכה ואספקה די צרכו .זה
להתקיף
איזור
מיד,
נרחב ככל
לתפם
הצלחה מוחלטת .חיוני הוא
ממצגיישיתוק סמוך לחוף ולנצל כל הצלחה שהושגה במפתיע.

מה

הסתערות על קו-חוף נוכה אויב
מוכן-עולה
מכונות-יריה
ערוך כראוי של חיל-רגלים,
וארטילריה
ביוקר.

שכוח
יכול

;

לעמור בפני התקפה מהים של כוחות
עליות הצבא בשעות היום .תוך קרב

העולים

נסיון

אמצעי
ההתחלה

תובלה,
לשם

האפשר,

להמנע

הדרדנלים

הראה.

קלה ,באם אינו
עליו פי המשה ופי עשרה.

מופתע.

העולמית  - 18ח 14נכשלר
במלחמה
אולם בכל המקרים לא יכלר
החוף,

במקרים אחדים הגיעו
כולן*.
החיילות אל
להשאר ביבשה כלל ,או שלא יכלו להתקדם מהחוף והלאה.
אפשר להניח בודאות שהשנת אפתעה באחד השלבים של העליה לחוף ,הוא
תנאי הכרחי להצלחה .קשה להשיג אפתעה גמורה ,אך במקום שהעליה אינה בקנה
מרה גדול ,או כשצבא המשלוח יש לו בסים קרוב לנקודת העליה המוצעת ,אפשר
להערים בנקל את הזמן
יש ללמוד את כל
במשלוח בר-מרות ,אפשר
כנון סירות-מנוע מהירות
במיתקני עליה לחוף והן
שיתוק אש האויב

המדוייק של עלית הצבא,
האמצעים להשגת אפתעה באחדים מפרטי הפעולות הכרוכות
להשתמש בסירות ובאניות מוכנות ומצויירות במיוחד לכך,
ומשוריינות ,או אניות מצויירות בתותחים,
במכונות-יריה או
בלתי-צפויה
בפעולה.
עשויות להביא לידי התפתחות
האויר,
הם
מהחוף על-ידי תותח* אניות וכן ההתקפה מן

אמצעים .שאפשר לפתחם במירה מספיקה ער כדי כך ,שיהוו גוים אפחעה.
במסכי-עשן או ניצול החשכה לחפוי על עליה לחוף של נלי
השימוש
שלבי-ההתקפה
חיוני.
הראשונים
ביבשה,
צבא
הם בדרך כלל דבר
הראשונים ולשם
מכריע
מספרי
יתרון
כשהוא מאורגן בקבוצות
העולה לחוף בנקודה מסויימת ,תוך
הצבא

במ5

סוגי

הנשק

השתים,

מאיינות

ב ה ל כ ה,

ושהת כניקה

י
והצ וד ש להן

* פרט לחפיסת האיים הבלטיים על-יפי םיג5רגה בשוח  ,1811שהיתה פעולה למופת מסוג
זח .ברם ,יש לציין ,גי הצגא המגן הרוס" כבר נוגע אז בדיזאורגניזציח פנימית ,שנבעה מתוך תנאי
חפהפכה - .המער'.
22
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הבריטים

טפוח רב  -עשוי
הפעולות המוקדמות של
בהצלחה.
לכות
טופחו
העתידה.
עלית
באיזור
הצבא
הדרדנלים שימשו אזהרה בדבר ההתקפה
פמפרץ סיכלה היתה אפתעה ,ממש כעליתו בשנת ח 18בהעריגה על החוף הבלני.
בשני
המועלים לחוף
האפשרות לרכז את הכוחות
המקרים האלה היתה להם
ידעו
המתגוננים
כי
העליה
ביחם
על
המתוכנת ,ואף
מנקודות
במרחק לא רב

הבריטי

לעלית

4

ן
ן

המריפים ,היי לא ידעו את המועד ואת הנקורה שנבחרה
נוכחות הצבאות
הצבא ,ליל אפלה במקרה הראשון ,וערפל קל במקרה השני ,סיעו את המתקיף בהשגת
האפתעה .כשני) המקרים נקבע מועד העליה לחוף מתוך מגמה להבטיח את התנאים

הנוחים שצוינו כאן(.
בעלית הדרדנלים עוכבו הבריטים באחד ההגפים על-ידי מהמום תיל תת-מימי
ממכונות-יריה .באגפים נטו הסירות ימינה ושמאלה ,העלו אנשים
בחפוי אש רצופה
בין סלעים מול תלים תלולים ,במקום שבו לא הוכנו שום סדורי-הגנה .הם עקפו את
קו מנני החוף התורכים
והעליה הצליחה להשיג את מטרתה  -להבטיח יאש חוף.
שהמקום היה קשה

העליה שבוצעה בו כזמ!
לנישה ולפיכך הושאר ללא הגנה.
עליו,
לים
תזך ההבכסזת
לעלות לחוף ,שומה
משיצליח צבא משלוח מעבר
נקורות-העליה שלו ,לפתוה במסע ההופך בהדרגה לפעולה צבאית נורמלית.
על
פעולות אלו אינן בעלות אופי מיוחד כל כך ,שיהיה צרך לדון בהן כאן .יש להדגיש,
כי מפקד ער ותקיף בדעתו ינצל לאלתר את ההצלחה בעליה ויפתח אותה ע"י
בחוף ממיך ,לא נתקלה

בהתנגדות ,משום

צבאי

פעולות נוספות .ההיסטוריה הצבאית גרושה רוגמאות ,ביצר כוח
בשלב-ההתחלה של פעולה קשה ,כנון עליה לחוף ,שהיה בלתי מוכשר למשך
כזאת
ומן מסויים לכל התקפה נוספת .מפקד ער יעשה את כל מה שכיכלתו ,כדי לזרז
את צבאו ,לקדם אחריו את הרזרבות ולמנוע מהמתגוננים הזדמנויות כאלה.
מוכנים,

ערוכים

נתיזע

כראוי מראש

שהצבאות שבנמצא הם
גדרך כלל ,כמקום
ומונהגים כיר מאומנת ,הרי להגנה יתרון ניכר והיא יכולה לרכו
לסכנה כחות נעים ביתר מהירות משאפשר להעלות צבא מאניות ולארגנו להתקפה.
ותרגילי-שדה,
על-ידי סיור ,לימוד
היכר יסודי של זירת
הפעולות שהושג
והיחידות
המפקדים
של ההגנה.
יזכה ביתרון רב את
בנקודה

י

1

במדה

הנתונה

ההתפתחות שהלה בנשק האבטומטי והגדלת רדיום פעולתם של צבאות נעים
כושר-ההתגוננות בפני
על ידי השימוש בתובלה מיבנית ,מגדילות עוד יותר את
פעילות של עלית צבא .את הבסים למערכת הגנת חופים מהוה פעולת כוחות-שדה
נ ע י ם ,ואילו יתר מחלקות ההננה והשרותים  -מסייעים ותומכים בפעולה.
להתקפה ישירה
במקומות שבהם ציירו הנמלים
בסרורי-הגנה ,מתנגדים הם
יכן מונעים עלית צבא בטוה נשק המגן שלהם .מחוץ לטווח זה ,הכוחות הנעים הם
הנוקטים באמצעים לנגיפת עליות צבא האויב.
כשהעליה מצליחה ,עורכים הכוחות
הנעים קרבות-מגן ,צעד אחר צעד ,בין נקורות העליה לבין האיזור ההיות שהוא
מנמת האויב ,ולבסוף הם מגינים על אותו אימר .אמצעי-ההתגוננות ,שיש לנקש הם~
מעשי-האיבה ,כוללים את ניצולם של כל האמצעים הידועים להשנת
ל פ נ י פרקן
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משמשים הרוחזים

ירשית בעור מוער על הכוונות האפשריות של האויב .כבסים לכך
של סוכנים מארצות האויב ומארצות ניימרליות זכן מנתינים ניפרליים
מגן גדולות כוללות בנין מערכות-מנן לנמלים ,פיתוה רשתות דרכים ומיתקני קשר איתות,
אמצעייהמנן המוקדמים ,שיש לאחוז כסם לאחר פרוץ פעולות האיבה ,כוללים
ניצול אינטנסיבי של ידיעות הריגול על מנת להשמר מפשיפות והתקפות אפתעה.
הפעולה'
על-ירי הסכם בין מפקדי שני השרותים.
שיתוף
בין הצבא והצי מובפח
פפינות-הגישוש
מוסמרות-סיור
והצי
מקימים
הצי
בריחוק
מפומי הצבא
מהחוף.
של
וכן
עבודות-

ידידותיים.

מוקשים,

מכשולים,

האינפורמציה ברבר האויב ,מניחים
על סמך
מבצעיט
פעולות-הריסה .יש לסלק כל סימני שיפ ,ביבשה או
את המקומות הצפויים ביותר לעלית צבא .מארגנים לשם הגנתם .האמצעים
שיש לנקופ בהם כוללים
נדרות-תיל סבוכות על שפת המים ,חפויות אש מכונות
להתננדות-התהלה
על-ידי
להיות
מסוגלים
כח
יריה .על המקומות האלה
מספקת
המכסימלי של האנשים יהיה פנוי לשימוש כיחירות-
מספרי מינימלי ,כרי שהמעפר
מקימים

בים.

תמיכה או

כרזרבה.
אויב

מנמלי

בצאת משלוח צבא
ולקיימו ,להתקיף את מפוטי האויב ואת
עושים הכנות מוקדמות להארת

ארצו ,משתדלת ההגנה לבוא אחו במנע
ספיגותו-במפוסיה ,צוללותיה ואניותיה היא.
על-ידי
הצפויים לעלית הצבא,
המקומות,

זרקורים; פנוי הארה או זיקוקין .תופסים את כל
יחידות-תשיבה
מתמידים כין איזורי ההננה ,משכנים
מספר איזורי הגנה.

יש

לערוך את

הרזרבות

כך,

נקודות-המבן

ומקימים

בצורה
שתהיינה

החוף הנתון בסכנה
ככללו.
ההגנה בפני נסיון לעלית צבא מחייבת שרות ידיעות
לדאוג לכך ,שתהיה ודאות ,כי הנסיון אינו פעולת הפעיה,
עלית צמא עיקרית במקום אחר.

מתמיד,

תכניותיו

פעולת כל כוחות ההגנה מותאמת על ידי
והאלפילריה הכבדה משתפים
העליור הצי ,חיל האויר

לרשותם של

שתעמדנה
מוכנות

משמרות

להסעה

לעזרת

ובמיוהד

הכרחי

הכאה לשם
ופקורותיו

של

חפוי על
המפקד

פעולה על מנת לנגוף את
צי האויב או לדחות את התקרבותו .ממילים מוקשים ,בונים מכשולים ,קובעים את
העריכה הפקפית של כוחות-הקרקע
כלי-הנשק
המסייעים או מכינים בשכילס עמדות.
הנעים לובשת דמות במדה שהיריעות על האויב מתבהרות במדה מספקת .את הבוהות
האלה יש לערוך בעומק ,כשמדת השלמות של התכנית תלויה בכוחות שבנמצא.
שהצליחו לעלות על
התקפות-ננד על הצבאות
יש לערוך ככל המוקרם

כלליות ,תכליתן היא ,לגרש את
היבשה .התקפות-ננד אלו יכולות להיות מקומיוה או
נירים.
יאסרה
האויב ולמנוע ממנו השגת ראש-חוף ואת היכולת להעלות צבאות
בהחלפיות.
מן ההכרה לארגן יפה ,לתמוך ולהוציא לפועל התקפות אלו
הופסים בחות-
שאינן-מעשיות,
במקום שהתקפות כנון אלו אינן מצליחות או
המגן קוי-התגוננות מוכנים מראש ,החולשים על קוי ההתקרמות של האויב ,מנהליכ;
פעורות-מג! צעד אחר צער בין הנקורה לעלית האויב ובין האיזור החיוני,
ולכסף;
מנהלים את הגנתו של
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האיזור.

