
כבלים, זרקורים, צוללות ואמנֹות:
לקחים מבניין הכוח הימי בין

מלחמות העולם
מעורבותם של מדינאים בתהליך בניין הכוח חיונית, ולא רק כחותמת למה שהצבאות שלהם רוצים, 
שכן בידיהם האחריות לקביעת יעדיה של המדינה ובניין הכוח הצבאי הנגזר מהם. המילה האחרונה 
היא תמיד אצל מי שהכדור נעצר אצלו – גם אם, לפעמים, הוא מקבל החלטות שאינן לרוחם של 

רוב אנשי המקצוע שלו

עוד  במערב  הציים  בנו  הראשונה  העולם  מלחמת  לאחר 
כי  הבינו  מעוף  מרחיקי  חלוצים  כבדות.  מערכה  ספינות  ועוד 
הלוחמה האווירית היא העתיד אך נתקלו בשמרנות של מפקדי 
הציים; כתוצאה מכך, כשהחלה מלחמת העולם השנייה פיגרו 
יריביהם. הצוללות הגרמניות איימו להכניע  ציי המערב אחרי 
בארצות־הברית,  הכה  היפני  האווירי  והכוח  בריטניה,  את 
בפרל הארבור, מכה אחת אפיים. עידן ספינות המערכה תם, 
המערכה  ספינות  את  לאבד  נידונו   – זאת  הבינו  שלא  והציים 
או  קטנים,  מטוסים  של  מזמזם  נחיל  בידי  שלהם  המרשימות 

בידי צוללות שקטות ומסוכנות.

סיפור זה מוכר היטב, אך איננו מדויק. בניין הכוח של הציים בין 
נגדן, מלמד לא  והלחימה  צוללות  מלחמות העולם, בדגש על 
רק שהתמונה הייתה מורכבת יותר, אלא אף מסביר רבות על 
אילוצים ושיקולים בבניין הכוח, ועל השפעת נסיבות מקומיות 
בזירות לחימה. הבחירות, הנכונות והשגויות בדיעבד, הושפעו 
המגמות  את  גם  להבין  לנו  תסייע  והבנתם   – רבים  מגורמים 
היא,  שגם  בתקופה  כיום,  ותפיסות  לחימה  אמצעי  בפיתוח 
הן   – גדולים  שינויים  של  תקופה  העולם,  מלחמות  בין  כמו 

טכנולוגיים והן תפיסתיים.
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ד"ר יגיל הנקין, חוקר בקתדרה ללימודי צבא 
של המכללות הצבאיות ועמית במכון ירושלים 

לאסטרטגיה ולביטחון

החוק הבין־לאומי והצוללות
אחת הסיבות העיקריות לנתיב שבו התפתחו הציים בין שתי 
הדיוק,  ולמען  הבין־לאומי,  החוק  הייתה  העולם  מלחמות 
שהותירה  הטראומה  בעקבות  שנחתמו  הצי  בנושא  אמנֹות 
מלחמת העולם הראשונה. מרוץ החימוש בין הצי הבריטי ובין 
כסיבה  נתפס  הראשונה  העולם  מלחמת  לפני  אחרים  ציים 
רבות  במדינות  ומדינאים  פרצה,  שהמלחמה  לכך  מרכזית 
תקטין  הסכמים  באמצעות  בצי  ההשקעה  הגבלת  כי  האמינו 

את הסיכוי לפרוץ מלחמה נוספת.1 
אמנות רבות, החל מאמנת וושינגטון והלאה, הגבילו את גודל 
איטליה  ארצות־הברית,  צרפת,  בריטניה,  של  הציים  ספינות 
הכבדות.  המטוסים  נושאות  מספר  את  וגם  המועצות,  וברית 
ארצות־הברית ובריטניה אף ניסו, בשלבים מסוימים, להוציא 
ישירה  דוגמה  לגמרי.  לחוק  מחוץ  בצוללות  השימוש  את 
העובדה  היא  מדיניים  שיקולים  ושל  הסכמים  של  להשפעה 
שבריטניה וצרפת נמנעו מפיתוח דור חדש של צוללות כבדות 
ברשותם,  שהיו  אלו  להחלפת  כבדים  בתותחים  החמושות 
הבריטית.   X1 או   M סדרה  או  הצרפתית  הסורקוף  דוגמת 
שנות  במהלך  בריטניה,  של  הימנעותה  היא  נוספת  דוגמה 
את  להחליף  או  חדשות  מטוסים  נושאות  לבנות  ה־30, 
הייתה  שעליהן  מהאמנות  ישירות  שהושפעה   – הקיימות 
שלפיה  מהאווירה  וגם  ההתעצמות  על  מההגבלות  חתומה, 
נוספת.  עולם  למלחמת  מבוא  להיות  עלולה  כזו  התעצמות 
ארצות־הברית,  בצי  גם  אך  אירופה  בציי  גם  שררה  זו  אווירה 

המוצג לפעמים כדוגמה לחלוציות אווירית.
גרמניה, כמובן, לא הייתה חתומה על מרבית ההסכמים הללו, 
גם  ורסאי.  הסכמי  בידי  יותר  עוד  מראש  שהוגבלה  מכיוון 
דבקו  עדיין  בהתעצמות,  והחלה  מההסכם  התנערה  כשהיא 
בהסכמים המדינות החתומות על האמנות – הגם שיפן הודיעה 
כבר ב־1934 כי היא מתכוונת לנטוש אותם.2 דוגמה אבסורדית 
במיוחד היא אמנת לונדון השנייה של 1936: ברית המועצות לא 
הוזמנה אליה, גרמניה הנאצית לא הוזמנה ולא הייתה מגיעה 
של  בסופו  הגיעה.  לא  איטליה  מהדיונים,  פרשה  יפן  ממילא, 
דבר חותמות ההסכם היו רק המדינות הדמוקרטיות, שהגבילו 
את עצמן בהתעלמות כמעט גמורה מן העובדה שהגבלת נשק 
תלויה בכך שכל היריבים הפוטנציאליים יסכימו על שמירתה.3 
לעומת זאת, נספח של אותה אמנה, שהגביל את אופן השימוש 
בצוללות בלחימה, ודרש להימנע מהטבעת ספינות סוחר ללא 
אזהרה וללא דאגה לשלום הצוות, אומץ בסופו של דבר גם על־
ויפן. הוא הופר מסיבות שונות כבר בתוך שלושה  ידי גרמניה 
שהשפיע  לפני  לא  אך  השנייה,  העולם  מלחמת  מפרוץ  ימים 
על התפיסה של הצי המלכותי ללחימה בצוללות ובניין הכוח 
להתגוננות מפניהן, וסייע ליצירת הרושם המוטעה בבריטניה 

כי הצוללות לא יהוו איום משמעותי )להלן(. וינסטון צ'רצ'יל, 
באותה עת רק חבר פרלמנט, טען כי יהיה זה "שיא של פתיּות" 
בשעת  הללו  ההסכמים  את  תכבד  כלשהי  שאומה  להאמין 

מלחמה, אולם גם בכך היה בעמדת מיעוט.4 

הפצצות אסטרטגיות וכבלי עצירה: כיצד איבדו 
הבריטים את ההובלה בנושאות מטוסים

אותו  שהובילה  בשמרנות  לקה  הבריטי  הצי  כי  לטעון  מקובל 
אמצעי  חשבון  על  מסורתיות,  בספינות  בעיקר  להשקיע 
הלחימה של העתיד. כך, למשל, "הצי הבריטי החזיק )לרבות 
 234 סיירות,   89 מערכה,  ספינות   20 ב־1939  בנייה(  בתהליכי 
350 ספינות שטח עיקריות( ורק  משחתות )בסך הכול כמעט 
שבע נושאות מטוסים )2% בלבד מהצי העיקרי(, שתיים מהן 
הייתה  לא  ארצות־הברית  ואולם  ומודרניות".6  חדשות  בלבד5 
שונה בהרבה בדגשיה, והצי הבריטי אף החל להתעצם מחדש 
המטוסים  נושאות  היו   1940 ביוני  האמריקני.7  הצי  לפני  עוד 
רק 2.4% מן הכוח העיקרי של הצי האמריקני – בדומה לשני 
שוכנע  ארצות־הברית  שצי  אף  זאת  הבריטיים,  האחוזים 
בסדרה של משחקי מלחמה בחשיבותה של הלוחמה האווירית 

ובערך ההתקפי של נושאות מטוסים.

בעולם  הראשונים  היו  שהבריטים  אף 
חיל  תרם  מטוסים,  נושאת  שהפעילו 
דווקא  נרחבת  תרומה  הבריטי  האוויר 
לניוון אוויריית הצי ולניוון השימוש בכוחות 
ספינות,  לאבטחת  יבשתיים  אוויריים 

הגנת חופים ותקיפת ספינות וצוללות

ההתעצמות המופלאה של צי ארצות־הברית החלה רק לאחר 
ארצות־הברית  על  האיום  כי  היה  ברור  וכאשר  צרפת  נפילת 
גדל. חוק וינסון־וולש מיולי 1940 אישר את הגדלת צי ארצות־
דולר  מיליארד   8.55 של  ענק  השקעת  בעזרת  ב־70%,  הברית 
בערכי 1940 )כמאה ושמונים ואחד מיליארד דולר בערכי 2022(, 
ושם דגש על נושאות מטוסים לצד ספינות מערכה ומשחתות 
כל  במהלך  חשובים  תפקידים  למלא  שהמשיכו  מסורתיות, 
המטוסים  הפעלת  תפיסת  מבחינת  זאת,  לעומת  המלחמה.8 
ופיתוחם היה הצי האמריקני במצב טוב בהרבה, במידה רבה 
דווקא מפני שהחזיק בתפיסה הדרגתית יותר ומהפכנית פחות 
מחלוצי התעופה הבריטיים לגבי תפקיד המטוסים במלחמה.9 
נושאת  שהפעילו  בעולם  הראשונים  היו  שהבריטים  אף 
דווקא  נרחבת  תרומה  הבריטי  האוויר  חיל  תרם  מטוסים, 
לניוון אוויריית הצי ולניוון השימוש בכוחות אוויריים יבשתיים 

לאבטחת ספינות, הגנת חופים ותקיפת ספינות וצוללות. 
ומצד  עצמאית,  כזרוע  אחד  מצד  פעל  הבריטי  האוויר  חיל 
ולעיתים  המלכותי  הצי  מטוסי  לרכש  גם  אחראי  היה  שני 
תקציבים  על  האוויר  זרוע  של  המאבק  עליהם.  לפיקוד  גם 
הוביל לכך שאנשיה ראו מטרד בהפניית תקציבים, מטוסים 
בין  מפתיעה  ברית  נוצרה  בכך  הצי.  לאוויריית  ואנשים 
האוויר:  בחיל  ביותר  המהפכנים  ובין  בצי  ביותר  השמרנים 
אלה וגם אלה לא היו מעוניינים בכך שאוויריית הצי הבריטי 

תהפוך דומיננטית יותר.10
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לעומת זאת, הצי האמריקני היה נפרד מכל בחינה מכוח האוויר 
של צבא היבשה )שהפך לימים לחיל האוויר האמריקני(. ובעוד 
אנשי כוח האוויר של צבא היבשה האמינו כי ניתן יהיה לבצע 
מערכה אווירית עצמאית ולהכריע באמצעותה את המלחמה, 
הצי שילב את המטוסים בדוקטרינה שלו – ואלה מצידם שינו 

אותה בהדרגתיות, מה שהוביל בדיעבד ליעילות רבה יותר.11 
בדומה לחיל האוויר של צבא היבשה האמריקני, הרוח השולטת 
הפצצות  באמצעות  בהכרעה  דגלה  הבריטי  האוויר  בחיל 
אסטרטגיות. חסידיה האמינו שיהיה זה בזבוז להשקיע אפילו 
וים,  יבשה  לכוחות  סיוע  כגון  אווירי  כוח  של  אחרות  בצורות 
לכך  בהתאם  משניים.12  הם  היבשה  שכוחות  שחשבו  וכמובן 
נטה המפקד האגדי של חיל האוויר הבריטי יו טרנצ'רד, ששירת 
מטוסי  ברכישת  להפחית   ,1929–1919 השנים  בין  בתפקידו 
ההפצצות  למאמץ  משאבים  שיותר  כמה  להפנות  כדי  צי 
כלכליות,  בעיות  גם  השפיעו  כך,  על  נוסף  האסטרטגיות.13 
האנטי־מיליטריסטית  הגישה  )לעיל(,  בין־לאומיות  אמנות 
וגם  הבריטית,14  הממשלה  ואף  מהחברה  נכבד  חלק  של 
העובדה שתכנון נושאות מטוסים היה עניין ממושך שנקשר 
לתוכניות הצטיידות שנים קודם לכן. ואכן, עם פרוץ מלחמת 
די  נקנו  ולא  מאוד,  מיושנים  הצי  מטוסי  היו  השנייה  העולם 

נושאות מטוסים. 
מכיוון שההשקעה במפציצים אסטרטגיים גרמה גם להזנחת 
תחום הסיוע האווירי הקרוב, הצי המלכותי לא קיבל כמעט 
לפתח  או  צלילה  הפצצות  של  תפיסות  לנסות  הזדמנות 
זאת,  עם  האמריקני.  הים  לחיל  בניגוד  מתאימים,  מטוסים 
היו  הבריטים  קודמים  צי  מפקדי  של  התנגדויות  למרות 
אווירית  ליישם במלחמת העולם השנייה תקיפה  הראשונים 
במתקפה  שטח.  ספינות  נגד  מטוסים  מנושאות  מוצלחת 
האווירית המוצלחת על נמל טֶרנטו בדרום איטליה ב־1940, 
מהן  )אחת  איטלקיות  מערכה  ספינות  בשלוש  קשות  פגעו 
במחיר  משחתות,  ושתי  סיירת  לשימוש(,  חזרה  לא  מעולם 
בתכנון  היפנים  על  השפיעה  זו  התקפה  בלבד.  מטוסים  שני 

המתקפה על פרל הארבור.15
עם  מטוסים  נושאות  של  ביותר  הרב  במספר  החזיקו  היפנים 
פרוץ מלחמת העולם באירופה )שמונה, מהן ארבע מודרניות, 
מתוך צי שכלל 180 ספינות בגודל משחתת ומעלה(, אולם גם 
מלחמה  ספינות  בבניין  המלחמה  במהלך  רבות  השקיעו  הם 
שנבנו  ביותר  הגדולות  הקרב  ספינות  שתי  כולל  "רגילות", 
בידי  בהמשך  הוטבעו  )שתיהן  ו"מוסאשי"  "ימאטו"  פעם,  אי 
וטורפדות  פצצות  יותר  הדבר  דרש  המקרים  ובשני  מטוסים, 
וכמובן,  אחרת(.16  ספינה  כל  להטביע  כדי  שנדרש  מה  מכל 

גרמניה לא הפעילה ולו נושאת מטוסים אחת. 
הפעלת  בתפיסת  הבריטי  לפיגור  ומפתיעה  נוספת  סיבה 
נושאות הייתה בעיית כבלי העצירה. כבלים כאלה, המסייעים 
לקצר את מרחק הנחיתה על ספינה, הופיעו כבר ב־1911, אך 
הדגמים הראשונים לעיתים קרובות הזיקו למטוסי העץ והבד 
עצירה,  כבלי  על  הבריטים  ויתרו  ב־1926  תקופה.  אותה  של 
מתוך מחשבה כי נחיתה מול הרוח תוכל לבלום את המטוסים 
רלוונטי עם הופעתם  זה הפך לא  בעוצמה לא פחותה. פתרון 

של מטוסים חזקים וכבדים יותר.
עצירה  ומערכות  כבלים  פיתחו  היפנים  וגם  האמריקנים  גם 
שנועדו לעצור מטוסים כבדים יותר ויותר בנחיתה על המסלול 
הקצר של נושאת המטוסים, בניגוד לפתרון הבריטי המוקדם 
ולעוף  צד  רוח  "לתפוס"  ממטוסים  למנוע  כל  קודם  שנועד 
יעילים,  עצירה  כבלי  בהיעדר  קסמים:  מעגל  נוצר  מהסיפון.17 
על  יותר  ומתקדמים  כבדים  מטוסים  להנחית  היה  אפשר  אי 
יותר  ומתקדמים  כבדים  מטוסים  בהיעדר  מטוסים.  נושאות 
לנושאות מטוסים, שלא פותחו כי אי אפשר היה להנחיתם, לא 

היה צורך בכבלי עצירה מתקדמים יותר, וחוזר חלילה.
ודלי  קלים  ישנים,  במטוסים  להשתמש  המשיכו  הבריטים 
ליכולותיהם באותה  ותורת הלחימה שלהם הותאמה  חימוש, 
עת. לעומתם, האמריקנים והיפנים פיתחו מטוסים מתקדמים 
יותר, שיגרו אותם לאוויר בהמוניהם במהירות בעזרת מעֹוטים 
המטוסים  מנושאות  בחלק  חסרו  הם  שגם  )קטפולטות( 

מערכות 62495

הצוללת הבריטית M2 עם מטוס הים שלה. נוצרה ברית מפתיעה בין השמרנים ביותר בצי ובין המהפכנים ביותר בחיל האוויר.
צילום: ויקיפדיה



הבריטיים  המטוסים  עבור  צורך  בהן  היה  )לא  הבריטיות 
כיוון שהמטוסים  ווים.  ובלמו אותם בנחיתה בעזרת  הקלים(, 
הציים  פיתחו  יותר,  מתקדמים  היו  והיפניים  האמריקניים 
יותר להפעלתם. הבחירה הבריטית  עבורם תפיסה מתקדמת 
לסדרת  הובילה  כשלעצמה,  הגיונית  ה־20,  בשנות  הטכנית 

בחירות נוספות, שהובילו לפיגור טכנולוגי ותורתי כאחד.18
ההשקעה האמריקנית בנושאות מטוסים19 נשאה פרי הילולים 
היפנים  אחרי  פיגרו  שהאמריקנים  )אף  מידווי  כגון  בקרבות 
ואף שלספינות  נושאות מטוסים,  ברעיון של הפעלת קבוצות 
להוביל  קרובה  הייתה  לא  אולם  חשיבות(,20  נותרה  המלחמה 

לתוצאות דומות במאבק נגד צוללות.  
אם כך, הפיגור הבריטי נבע לא רק משמרנות שדחתה הטמעה 
ופיתוח אמצעי לחימה מתקדמים, כי אם משילוב של תפיסה 
בצי,  ניוון  שגררה  הבריטי  האוויר  חיל  של  מדי  מהפכנית 
של  טווח  ארוכות  והשלכות  אחרים,  קצינים  אצל  שמרנות 

שגיאות קטנות בבניין הכוח.

למה צוללות וכמה?
את מה שלא השקיעה בנושאות מטוסים, הוציאה גרמניה 
צוללות  יותר  המלחמה  במהלך  בנו  הנאצים  צוללות:  על 
המלחמה  לפני  אך   – יחד  המערביות  הברית  בעלות  מכל 

לא עשו זאת.
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, המעצמה המובילה בצוללות 
הייתה ברית המועצות, שהחזיקה ב־168 צוללות פעילות )היא 
שמרה על מעמד הבכורה שלה גם ב־1941(. הבאה בתור אחריה 
הייתה איטליה הפשיסטית, עם למעלה ממאה צוללות פעילות, 
ארצות־הברית עם 98 צוללות, ויפן עם 63 צוללות פעילות )ועוד 
פחות  אחת  כל  החזיקו  וגרמניה  בריטניה  בנייה(.  בהליכי   26

מ־60 צוללות. כלומר, גרמניה הגיעה למלחמת העולם השנייה 
כשהיא חולקת את המקום החמישי עם בריטניה.

הפערים בכוח הצוללות בתחילת המלחמה נבעו לא מתפיסות 
הייחוס  מתרחישי  בעיקר  אלא  המלחמה,  בטרם  חדשניות 
ותנאי הזירה, שהשפיעו בצורה דרמטית הן על בניין הכוח והן 

על שיטות ההפעלה של הצוללות. 
שכן  נרחב,  צוללות  בצי  צורך  ראו  לא  הבריטים  למשל,  כך, 
לגרמנים, מעצמה יבשתית בעיקר, לא היה צי סוחר משמעותי 
לבצע  יכלו  הבריטיות  השטח  ספינות  בו.21  לפגוע  היה  שצריך 
זאת בעצמן אם היה מתעורר צורך, ואיום הצוללות עליהן היה 
קטן בשל מהירותן וחימושן. נוסף על כך, באותה עת צוללות 

לא היו יעילות במיוחד נגד צוללות אחרות. 
ונושאות  הסובייטים לא בנו צי מסיבי הכולל ספינות מערכה 
ובים  מטוסים רבות, הן בשל קושי להתעצם במקביל ביבשה 
והן מסיבה ארגונית: עד 1937 היה הצי כפוף לצבא, וברור היה 
יחסית,  זול  פתרון  היו  הצוללות  העדיפויות.  בסדר  קודם  מי 
וסייעו לצי הסובייטי להתמודד עם ריבוי הזירות )הים הבלטי, 
הארקטי, הים השחור, והאוקיינוס השקט( ועם קשיים ייחודיים, 
הזירות.  בין  אדירים  ומרחקים  בחורף  הקופאים  נמלים  כגון 
הצוללות הסובייטיות היו בעיקר צוללות לפעולה סמוך לחוף 
הייחוס  לתרחיש  בהתאם  האוקיינוס.  בלב  ספינות  לציד  ולא 
בתותחים  צוללותיהם  את  לצייד  גם  הסובייטים  נטו  השונה 
גדולי קוטר היעילים יותר מטורפדות להטבעת ספינות קטנות 

סמוך לחוף, כאשר אין חשש מספינות מלחמה של האויב. 
בנייה  בהליכי  כמה  ועוד  צוללות   52 לפחות  היו  לבריטניה 
בספטמבר 1939, ואילו לגרמנים היו 56 צוללות מבצעיות לכל 
כשירות  היו   28 היותר  לכל  מהן   ,)44 רק  אומרים  )ויש  היותר 
לפעולה באוקיינוס האטלנטי, ורק כרבע מהן יכולות היו לפעול 

הצוללת הגרמנית U-145 שנתפסה בידי הבריטים, 1918.  במלחמת העולם הראשונה עשתה גרמניה ניסיון חדשני להכניע את בריטניה 
באמצעות חנק הסחר שלה על־ידי הצי התת־ימי. צילום: ויקיפדיה
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יחד בכל רגע נתון. בין 1935 ל־1939 בנו הגרמנים רק 63 צוללות – 
קרל  אדמירל  הצוללות,  צי  שמפקד  מה־300  פחות  הרבה 
מבין  הראשונה  במלחמה.22  לנצח  כדי  צריך  שהוא  טען  דניץ, 
הצוללות  כוח  של  העבודה"  "סוס   ,VIIC מסוג  הצוללות   568
הגרמני במלחמת העולם השנייה, רק החלה להיבנות עם פרוץ 

המלחמה, ונכנסה לשירות באוקטובר 1940. 
ב־1939  שאושרה  הגרמני,  הצי  של  מחדש  לבנייתו   Z תוכנית 
ובוטלה לאחר פרוץ המלחמה, כללה בניית צוללות רבות, אולם 
עשר  מטוסים:  נושאות  מאוד  ומעט  רבות,  שטח  ספינות  גם 
סיירות   40 סיירות קרב,  כבדות מאוד, שלוש  ספינות מערכה 
15 ספינות מערכה של  68 משחתות,  וקלות,  בינוניות  כבדות, 
ועוד כהנה. לו היו הגרמנים מעוניינים   ,)Panzerschiffe( כיס 
בכך, היו יכולים לבנות מאות צוללות נוספות במקום ספינות 
צוללות;  על  דניץ להסתמכות  ה־30 קרא  אלה. מאמצע שנות 
ואולם צמרת הצי הנאצי לא הייתה שותפה לסדר הקדימויות 
1939 הורה היטלר על לוחמת צוללות  שלו.23 כבר באוקטובר 
נגד בריטניה וצרפת, אך רק אחרי כישלון סיירות הקרב בקרב 
הקרב  ספינות  פיתוח  את  לזנוח  הורה  הוא  ב־1942  ברנץ  ים 

לטובת הסתמכות בלעדית על צוללות.24 
גרמניה החלה לבנות צוללות בקצב מסחרר תוך כדי המלחמה, 
כיוון שלא הייתה מסוגלת לפגוע בבריטניה במידה ניכרת בדרך 
אחרת, וכיוון שהיה נראה כי הצוללות עובדות, או לפחות שהן 
הסיכוי היחיד לפגוע בבריטניה בדרך הים. גם דבר זה התרחש 
המלחמה  כדי  תוך  אסטרטגית  התפתחות  בעקבות  בעיקר 
וצרפת(  בלגיה  גם  יותר  ומאוחר  ונורווגיה,  דנמרק  )כיבוש 
שאפשרה לגרמנים נקודות יציאה רבות לאוקיינוס האטלנטי, 

ויכולת פעולה בגזרה רחבה יותר סמוך לחופים. 

הכי מוכרים, לא הכי יעילים
אולם  מהפכנית,  הייתה  אכן  הגרמנית  הצוללות  הפעלת 
את  שזיהו  היו  הראשונה.  העולם  במלחמת  הייתה  המהפכה 
פישר,  ג'קי  האדמירל  אמר  ב־1904  לכן:  קודם  עוד  המגמה 
שאיש  שנראה  לחלוטין  "מופתע  הוא  כי  הבריטי,  הצי  מפקד 
מביאה  שהצוללת  הימית  בלוחמה  המהפכה  את  מזהה  לא 
עם  הסכימו  לא  רבים  עצמו,  שלו  בצי  שאפילו  אלא  איתה".25 
העולם  במלחמת  גדול.  שינוי  להביא  יכולה  שהצוללת  הרעיון 
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בריטניה  את  להכניע  חדשני  ניסיון  גרמניה  עשתה  הראשונה 
ההצלחה  התת־ימי.  הצי  על־ידי  שלה  הסחר  חנק  באמצעות 
הטקטית הפכה לכישלון אסטרטגי מהדהד, כאשר דחפה את 
האמריקנים להצטרף למלחמה. נוסף על כך, לאחר שהבריטים 
הצוללות  הישגי  גם  המאובטחות,  השיירות  שיטת  את  פיתחו 

היו מוגבלים. 
שיטת "להקות הזאבים" להפעלת צוללות להתקפות מתואמות 
בקבוצות, שהגרמנים אימצו במלחמת העולם השנייה, הוצעה 
כי באותה מלחמה  כבר בסוף מלחמת העולם הראשונה, אם 
מפקד  דניץ,  קרל  כבדות.  והאבדות  עלובות  תוצאותיה  היו 
שלו  הצוללת  כאשר  ב־1918  בשבי  נפל  הגרמניות,  הצוללות 
צוללת  עם  מתואמת  התקפה  לבצע  ניסיון  במהלך  הוטבעה 
נוספת; הכישלון לא ריפה את ידיו, אלא הביא אותו למסקנה 

שיש לשפר את השיטה.26
הסונאר,  פיתוח  בעקבות  הראשונה,  העולם  מלחמת  לאחר 
שאפשר גילוי צוללות מתחת למים, סברו קציני צי רבים בכל 
הציים כי תם עידן הצוללות או שתפקידן הצטמצם. אפילו דניץ 
סבר עוד ב־1935 שלצוללות יהיה רק תפקיד מוגבל במלחמה, 
שיפורים  בתוקף.  יהיו  הצוללות  את  המגבילות  ושהאמנות 
בטורפדות, באמצעי האיכון ואפילו באמצעים טכניים פשוטים 
שפחות  מסומרים(  )ולא  מולחמים  דלק  למכלי  המעבר  כגון 
נוטים לדליפה, והכנסת השנורקל לשימוש מבצעי בצי הגרמני 
לקראת סוף המלחמה,27 הפכו את הצוללות לאויב מסוכן יותר. 

ואולם היה מדובר בהתפתחות הדרגתית, לא במהפכה.
הצלחה  מיד  נחלה  לא  הגרמנית  הזאבים"  "להקות  שיטת 
הניסיונות  הופעלה.28  תמיד  ולא  השנייה,  העולם  במלחמת 
היו  לא  המלחמה;  לפני  אימונים  למרות  נכשלו,  הראשונים 
להם די צוללות להפעיל "להקות" נרחבות באטלנטי עד לאחר 
לא  המלחמה,  מפרוץ  שנה  במהלך  והיטלר,  צרפת;  נפילת 
יותר ממחצית הצוללות  אישר לוחמת צוללות בלתי מוגבלת. 
הגרמניות לא הטביעו כלי שיט מעולם.29 עליית האפקטיביות 
של הצוללות נבעה הרבה יותר מהתפתחויות טקטיות בשטח 
)למשל, נכונותם של מפקדי צוללות לתקוף בלילה מטווח קצר 
מאשר  כמקובל(  קילומטרים  כמה  של  מטווח  במקום  מאוד, 

מהתפיסות הגרמניות המקדימות.
כך  להפעיל  שתכננו  היחידים  שהם  לחשוב  גם  תהיה  טעות 
צוללות או שיריביהם הופתעו מכך שעשו זאת: באמצע שנות 
תרגום  האמריקני  הצי  של  המלחמה  מכללת  הוציאה  ה־30 
הצי הגרמני שפיתח במלחמת  לספרו של הרמן באואר, קצין 
שולב  הספר  הזאבים".30  "להקת  רעיון  את  הראשונה  העולם 
ומקור  יסוד  לאבן  והפך  צי,  וקציני  צוללות  מפקדי  בהכשרת 
הפחות  במערכה  האמריקניים,  הצוללות  לקציני  השראה 
לכמות  יחסי  באופן  שהייתה,  היפנית,  בזירה  מפורסמת 
הצוללות, הרבה יותר מוצלחת מזו הגרמנית.31 אדמירל ויליאם 
האלסי, מפקד הצי השלישי האמריקני במרביתה של המלחמה, 
איש נושאות מטוסים שאף עבר קורס טיס מלא בגיל 52, אמר 
הטכנולוגיים  האמצעים  חשיבות  את  לדרג  נדרש  היה  אם  כי 
שני,  הרדאר  ראשונות,  "צוללות  השקט,  באוקיינוס  במלחמה 
מטוסים במקום שלישי, דחפורים ]לבניית בסיסי אוויר באיים[ 

במקום רביעי".32
יותר בפעולות  מפקדי צוללות אמריקניים נטו להצליח הרבה 
בים  אפילו  או  באטלנטי  מאשר  השקט  האוקיינוס  בזירת 
התיכון, גם כאשר דובר באותם מפקדים עצמם. גם צי הצוללות 

מילא  התיכון  ובמזרח  והפסיפי  ההודי  באוקיינוס  האנגלי 
 – האטלנטי  באוקיינוס  מאשר  במערכה  יותר  חשוב  תפקיד 
חדשנית  הייתה  אלה  בזירות  המפקדים  שתפיסת  משום  לא 
יותר, אלא מפני שעמדו לרשותם הרבה יותר מטרות, בדמות 
התובלה היפנית מאי לאי בזירת האוקיינוס השקט, או התובלה 
המזרח  בזירת  אפריקה  לצפון  מאיטליה  הציר  מדינות  של 
הצוללות   16 האיטלקי;  בצי  נצפתה  מקבילה  תופעה  התיכון. 
היו  האטלנטי  באוקיינוס  לגרמנים  שסייעו  האיטלקיות 
שבה  בתקופה  אך  הגרמני,  בצי  תמכו  כאשר  יעילות  פחות 
פעלו עצמאית, בין יוני 1941 ליולי 1943, הן הטביעו בממוצע 
גרמניות,  צוללות  מאשר  לפטרול  טונאז'  יותר  שניים  פי 
הים  בזירת  האיטלקיות  הצוללות  כל  מאשר  יותר  והרבה 

התיכון גם יחד.33

מכללת  הוציאה  ה־30  שנות  באמצע 
תרגום  האמריקני  הצי  של  המלחמה 
לספרו של הרמן באואר, קצין הצי הגרמני 
שפיתח במלחמת העולם הראשונה את 
שולב  הספר  הזאבים".   "להקת  רעיון 
צי,  וקציני  צוללות  מפקדי  בהכשרת 
והפך לאבן יסוד ומקור השראה לקציני 

הצוללות האמריקניים

או אפילו באותו סדר  יעילים באותה מידה  היו  כל הציים  לא 
מבוסס  המלחמה  בתחילת  היה  הסובייטי  שהצי  אף  גודל. 
צוללותיו  השפעת  בעולם,  אחר  צי  מכל  יותר  כנראה  צוללות, 
באוקיינוס  הגרמניות  הצוללות  של  לאלה  קרובה  הייתה  לא 
ולו   – האטלנטי או הצוללות האמריקניות באוקיינוס הפסיפי 
שונים.  כה  היו  והאתגרים  ההפעלה  שתפיסת  העובדה  בגלל 
גרמניות  סוחר  ספינות   122 הטביעו  הסובייטיות  הצוללות 
בלבד במהלך כל המלחמה, אולם זה היה יותר ממה שהטביעו 
הסובייטיות  הצוללות  דוגמת  שטח.34  ספינות  או  מטוסים 
הפעלתו,  כוח,  בניין  בין  הקשר  מורכב  כמה  עד  מדגימה 
חדשנות ותוצאות: מבחינות מסוימות היו הסובייטים בתחילת 
מבחינות  הצוללות.  בתחום  בעולם  המובילים  המלחמה, 
שהתוצאות  )בהנחה  בעולם  יעילים  מהפחות  היו  אחרות, 

נבחנות במספר הספינות המוטבעות(.
מכל  צוללות  בהפעלת  יעיל  הפחות  הצי  היה  ליפנים  כי  נראה 
הצדדים הנלחמים. לפי נתונים יפניים, צוללות יפניות הטביעו 
שתי  מטוסים,  נושאות  שתי  סוחר,  ספינות   184 הכול  בסך 
היפני  הצי  צוללות.35   127 במחיר  משחתות,  ועשר  סיירות 
כוח  ולא  השטח,  ספינות  של  במאמץ  תומכות  בצוללות  ראה 
הצוללות  לכך,  בהתאם  בעצמו.  מכריעות  משימות  שיבצע 
נגד  הסגר  למשימות  כבודדות  אלא  בלהקות  לא  הופעלו 
הצורך  מלחמה.  בספינות  לפגיעה  או  אמריקניים,  נמלים 
אותם  הוביל  מבודדים  באיים  בסיסים  לתספק  היפנים  של 
גם  הם  פצועים.  ולפינוי  לאספקה  אפילו  בצוללות  להשתמש 
למרות  שיירות,  להגנת  אפקטיבית  שיטה  פיתחו  לא  מעולם 
חוסר  מטוסים.  בנושאות  המלחמה  בתחילת  היחסי  יתרונם 
מלחים  בהן  שהיו  כיוון  בולט  היפניות  הצוללות  של  היעילות 
מיומנים, וכיוון שצוללות בודדות ביצעו לפעמים מעללים כמו 
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הפגזת קליפורניה או הפצצת יערות באורגון באמצעות מטוס 
והגם  למדי(,  מועיל  ובלתי  חדשני  )עניין  מהצוללת  המשוגר 
שהיו מצוידות בטורפדו הטוב בעולם באותו זמן, שעלה על כל 

מקביליו, במהירותו, בטווחו, בעוצמתו ובאמינותו.

פער אמצע הצי: בניין כוח ולחימה בצוללות
מה שהפך את הצוללות הגרמניות למאיימות כל כך במלחמה 
"הדבר  כי  בדיעבד  אמר  עצמו  שצ'רצ'יל  כך  כדי  עד  השנייה, 
היחיד שהפחידני באמת אי פעם בימות המלחמה היה סכנת 
העובדה  אלא  חדשנית,  אסטרטגיה  לא  היה  הצוללות",36 
לפעול  יכולת  היעדר  בעקבות  אליהן,  הגרמנים  פנו  שכאשר 
ביעילות בשום שיטה אחרת, לא היה ליריביהם בניין כוח יעיל 
כדי להילחם נגדן. הפתרון לעניים של הגרמנים התגלה ככזה 

שהעשירים לא היו מסוגלים להתמודד עימו ביעילות. 

הצי היפני ראה בצוללות תומכות במאמץ 
שיבצע  כוח  ולא  השטח,  ספינות  של 
משימות מכריעות בעצמו. בהתאם לכך, 
אלא  בלהקות  לא  הופעלו  הצוללות 
נמלים  נגד  הסגר  למשימות  כבודדות 
אמריקניים, או לפגיעה בספינות מלחמה. 
בסיסים  לתספק  היפנים  של  הצורך 
באיים מבודדים הוביל אותם להשתמש 
בצוללות אפילו לאספקה ולפינוי פצועים

ניתן למנות סיבות רבות לכך שבריטניה לא העריכה נכון את 
הטביעו  הראשונה  העולם  שבמלחמת  אף  הצוללות,  איום 
הצוללות הגרמניות והאוסטרו־הונגריות אלפי כלי שיט במחיר 
העולם  במלחמת  הצוללות  איום  בלבד.37  צוללות  כ־200  של 
הראשונה נכשל בסופו של דבר, והבריטים, שלא ניתחו היטב את 
הסיבות לכישלון ולא הבינו ששיטת השיירות והסיוע האווירי 
היו אחראים לכך, ראו בכישלון עדות לחוסר יעילותן; הבריטים 
הם  הצוללות;  לוחמת  את  כמגביל  הבין־לאומי  בחוק  האמינו 
ללחימה  וסיירות"  מערכה  ספינות  של  ב"רומנטיקה  החזיקו 
סיבות  שיירות;  אבטחת  של  ל"שיעמום"  בניגוד  אויב,  ציי  נגד 
קרב  בספינות  להתרכז  המלכותי  הצי  את  הובילו  כלכליות 
מספקת  כמות  שהיעדר  מחשש  מטוסים,  בנושאות  ו)לבסוף( 
של ספינות כאלה עלול להוביל לאסון מיידי בפתיחת מלחמה, 
ואילו לנוכח כמות הצוללות המצומצמת של גרמניה, יהיה זמן 
לפתח כוח נגדן במהלך המלחמה.38 במידה רבה הייתה הערכה 
אחרונה זו נכונה, אולם מלכוד ידוע של בניין כוח הוא שלעיתים 
פיתוח הנדחה ל"שעת הצורך" לא מתבצע במהירות מספקת 

ברגע הגעתה.
לכן:  קודם  הוזכרו  שחלקם  נוספים  גורמים  היו  כך,  על  נוסף 
מטוסי  די  הוקצו  לא  המוכחת  יעילותם  שלמרות  העובדה 
האוויר  חיל  של  והתנגדותו  הבריטי,  החופים  לפיקוד  פטרול 
שטח,  ספינות  בידי  המאובטחות  השיירות  לשיטת  המלכותי 
אויב.  למפציצי  נוחה  מטרה  ישמשו  הן  כי  האמונה  בשל 
כי  פרדוקסלי  באופן  האמין  המלכותי  האוויר  חיל  )למעשה, 
מפציצי האויב עלולים לגרום נזק לשיירות, אך חשב שתקיפת 

צוללות או ספינות חמושות מהאוויר היא בזבוז זמן(.39 
הצי המלכותי גם תלה תקוות מוגזמות בטכנולוגיית הסונאר. 

הצי האמין כי בזכות הטכנולוגיה, "הצוללת לעולם לא תציג 
שוב בפנינו את הבעיות שעמדנו בפניהן ב־1917".40 ובמילים 
אחרות, הצוללות הן כלי של המלחמה שעברה. מפקד הצי 
תסכן  לא  "הצוללת  כי  לפרלמנט  ב־1936  הבטיח  הבריטי 
יותר  מאוחר  שנים  ושלוש  הבריטית",  האימפריה  את  יותר 
"בעיית  כי  צ'מברליין  נוויל  הממשלה  לראש  צ'רצ'יל  כתב 

הצוללת נפתרה".41 
מהשלמּות  רחוק  היה  הבריטי  המענה  כי  התברר  בדיעבד 
לא  לו.42  ייחסה  שהאדמירליות  והתפיסתית  הטכנולוגית 
חסרת  אמונה  גם  אם  כי  אנטי־אינטלקטואלית,  מסורת  רק 
ביכולת  פגעה  החדישה  הטכנולוגיה  של  בכוחה  ביקורתיות 

להתמודד עם הצוללות. 
העוצמה  גודל  את  הפנים  לא  החדשני  האמריקני  הצי  אפילו 
במכ"ם  הטכנולוגיים  הקשיים  צוללות.  נגד  ללחימה  הדרושה 
על  החביב  הפעולה  זמן  בלילה,  הפעלתו  את  הפכו  מוטס 
הצוללות, לבלתי מעשית,43 ומשקל המכ"מים מנע מהמטוסים 

הקלים יחסית, שנישאו על הסיפון, להפעילם. 
קלות  שהיו   ,)Escort Carriers( המלוות  המטוסים  נושאות 
האוקיינוס"  אמצע  ב"פער  השיירות  על  וחיפו  יחסית  וזולות 
)החלק שבו הספינות היו מחוץ לטווח האבטחה של המטוסים(, 
ולא תוצר של תפיסת חדשנות  היו אלתור של שעת מלחמה, 
מקדימה. גם לאחר שהחלו להצטייד בהן, מיוני 1941, בהוראה 
מפורשת של נשיא ארצות־הברית רוזוולט ונגד דעתה של חלק 
ניכר מצמרת הצי – עדיין נדרשה תקופה נוספת לפיתוח תפיסה 

מתאימה כדי להפוך אותן יעילות נגד צוללות.44  
לחיל  היה  לא  למלחמה,  נכנסה  שארצות־הברית  לאחר  גם 
האוויר האמריקני פיקוד ללחימה נגד צוללות )בניגוד לפיקודי 
הטביעו  כבר  גרמניות  שצוללות  אף  וסיור(,  קרב  הפצצה, 
יכולת  אין  הצי  לאוויריית  כי  התברר  לחופיה.  סמוך  ספינות 
לבצע פטרולים ארוכי טווח, ולאוויריית היבשה היו המטוסים 
לרכז  האמריקנים  החלו   1942 מאמצע  האימון.  היה  לא  אך 
צוללות;  נגד  פיקוד  הקימו   1942 ובאוקטובר  בנושא,  מאמץ 
להצלחה  לבסוף  הובילו  ומודיעיניים  תורתיים  שינויים  מגוון 
בבעיית "פער אמצע האוקיינוס". הצלחתם הושגה לא תודות 
התאמת  בזכות  אלא  המלחמה,  טרם  בתחום  לחדשנות 
בזמן  חידושים  או  אחרות,  למטרות  שנועדו  קיימים  אמצעים 

המלחמה עצמה.45 

מקרה, מזל, מחשבה, מקוריות:
לקחים מבניין הכוח

מקרה המבחן של בניין הכוח הימי לפני מלחמת העולם השנייה 
מחשבה  של  תוצאה  לעיתים  שנראים  תהליכים  גם  כי  מראה 
)ארגוניים,  אילוצים  של  רצף  פעם  לא  הם  מסודר  ותכנון 
עד  קטנות,  החלטות  וכך,  מדיניים(,  חוקיים,  תקציביים, 
להחלטה חסרת החשיבות כביכול על הדרך הטכנית להנחית 
גדולות  להשפעות  מובילות  בלעדיו,  או  גרירה  וו  עם  מטוסים 
שמצידן מובילות להשפעות לא צפויות נוספות. הסיבות לבניין 
כוח הן בדרך כלל מורכבות הרבה יותר מהציר חדשנות–שמרנות 
שכולם  דרך  נבחרה  שלא  לכך  כסיבה  תכופות  לעיתים  המוצג 
)כביכול( ידעו בזמן אמת שהיא נכונה. בזמן אמת, האפשרויות 
בניין  על  משפיעים  הסוגים  מכל  אילוצים  חדות,  פחות  הרבה 
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הכוח, וקשה לחזות את העתיד. 
נסיבות הפעלת הכוח ותרחישי הפעלת הכוח הצפויים משפיעים 
מפקדים,  אותם  דרמטית:  בצורה  יעילותו  ועל  הכוח  בניין  על 
כלי  אותו  עם  יותר  יעילים  היו  שונות,  ונסיבות  שונות  בזירות 
מלחמה מאשר בזירות ונסיבות אחרות. אמצעי לחימה, ואפילו 
אמצעי לחימה עם תפיסה מתאימה, אינם מתאימים לכל זירה 
יכול  ויעיל בזירה אחת  ולכל מקום באותה מידה. מה שחדשני 
של  אחת  דרך  להציג  הניסיון  אחרת.  בזירה  יעיל  בלתי  להיות 
רק  לו  מראש  לחזותה  היה  שניתן  דרך  הלוחמה,  התפתחות 
אנשים היו פחות טיפשים או בעלי תפיסה חדשנית יותר, בדרך 
כלל לא עובד. האילוצים והנסיבות ישפיעו לא פחות מהחוכמה 
והמקוריות – וכדאי מאוד שגם טיפת מזל תהיה מעורבת בעניין. 

סיכום
המשמעות לתקופתנו ברורה. חלק מהכיוונים הנראים מבטיחים 
ביותר כיום יתגלו כחסרי תועלת; חלק מההתפתחויות ייגרמו 
סיפור  בעיקר  או  רק  איננו  הכוח  בניין  כמעט.  מקרית  בצורה 
של שמרנים הדבקים במלחמה שעברה מול אנשי חזון הרואים 
מדיניים,   – מורכבים  במצבים  התמודדות  אלא  העתיד,  את 
כלכליים, טכנולוגיים, חברתיים – והצורך למצוא פתרון מתאים 
בתוך סד של לחצים ומגבלות. חלק מההחלטות בקשר לבניין 
תשתנה,  הטכנולוגיה  כאשר  רק  לא  מחדש  עיון  ידרשו  הכוח 
אלא כאשר איום הייחוס או הנחות היסוד ישתנו; וטכנולוגיה 
להפעלתה.  ונכונה  מוסכמת  תורה  מיד  איתה  מביאה  אינה 
יתרון טכנולוגי עלול להתבזבז בשל החלטות תורתיות שגויות, 
מתאימה,  תורה  יצירת  מחייב  הטכנולוגיה  של  יעיל  וניצול 
בשטח.  בחינתה  על  גם  אלא  הרצוי  על  רק  לא  שתסתמך 
אפילו  במציאות,  המלחמה.  את  מכריע  פיתוח  כל  בתיאוריה, 
שדרוג של מערכת שו"ב מגרסה לגרסה יוצר בעיות ותקופות 
באוקראינה  מלחמה  של  שנה  חצי  שהראתה  וכפי  הסתגלות. 

עד עתה, "נשקי פלא" האמורים להכריע את המלחמה, לרוב 
אינם עושים זאת: הצד השני מסתגל. 

מה שחדשני ויעיל בזירה אחת יכול להיות 
בלתי יעיל בזירה אחרת. הניסיון להציג 
דרך אחת של התפתחות הלוחמה, דרך 
שניתן היה לחזותה מראש לו רק אנשים 
תפיסה  בעלי  או  טיפשים  פחות  היו 
עובד.  לא  כלל  בדרך  יותר,  חדשנית 
פחות  לא  ישפיעו  והנסיבות  האילוצים 
מהחוכמה והמקוריות – וכדאי מאוד שגם 

טיפת מזל תהיה מעורבת בעניין

אילוצים חוקיים או מוסריים גם הם משפיעים; התפיסה לגבי 
אופי הסכסוך העתידי ונכונות מדינות מערב אירופה וארצות־
רלוונטיים  לא  להם  שנראו  יתרונות  מעצמן  לשמוט  הברית 
יכולים  כולם  להימנע משגיאות העבר,  ורצון  לא מוסריים,  או 
יכולים  הם  חדשות.  לשגיאות  או   – יותר  נכונה  לדרך  להוביל 
לפיגור  להוביל  יכולים  והם  במלחמה,  גז  הפעלת  לאי  להוביל 
מדריך  פעם  אף  איננו  כמעט  הרצוי  צוללות.  עם  בהתמודדות 

טוב להתמודדות עם המצוי.
לבסוף, מעורבותם של מדינאים בתהליך בניין הכוח חיונית, 
ולא רק כחותמת למה שהצבאות שלהם רוצים, שכן בידיהם 
הצבאי  הכוח  ובניין  המדינה  של  יעדיה  לקביעת  האחריות 
שהכדור  מי  אצל  תמיד  היא  האחרונה  המילה  מהם.  הנגזר 
שאינן  החלטות  מקבל  הוא  לפעמים,  אם,  גם   – אצלו  נעצר 

לרוחם של רוב אנשי המקצוע שלו.46
ההערות למאמר זה מתפרסמות בסוף הגיליון.
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