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 ישראל של הצוללות על

 בכור גיא ר"ד

 כזו ארמדה לה שיש ,בעולם השלישית למעצמה הופכת ישראל
 טילים לשגר המסוגלות צוללות אילו .טילים המשגרות צוללות של

 טילים גם פוטנציאלית ,ויותר מ"ק 1,500 של ,טווח ארוכי
 לארצות רק .למעלה כלל לעלות מבלי ,המים מתוך ,גרעיניים

 עוברת ךובכ ,כאלה צוללות מחמש יותר יש ולרוסיה הברית
 שומרת היא ישראל כזו עוצמה עם .וצרפת אנגליה ,סין את ישראל

 .והסדר ,שלנו באיזור המעמקים
 והצלילה שלנו הששית הטילים צוללת !בגלים שולטת ,ישראל

 !!! חדשים למעמקים

 בכור גיא ר"ד מאת

 הצליחה ,במיוחד גדול ולא מבודד אי ,שבריטניה קרה כיצד
 ?השניה העולם למלחמת ועד 1692 משנת ימית למעצמה להפוך

 העז לא איש הראשונה העולם למלחמת ועד 1805 השנים ובין
 ?"בימים השולטת" בריטניה על תיגר לקרוא עוד

 

 מבודד אי היותה בגלל דווקא ימית למעצמה הפכה בריטניה
 צבאות להקים נאלצות באירופה הקונטיננט מדינות בעוד .במים

 ,גבולותיהם על להגן כדי ,יקרים וביצורים ,חזקים יבשתיים
 וכך .במים המוקף ,אי היותה בשל ,מכך פטורה היתה בריטניה

 בעוד ,החזק הצי להקמת מתקציבה גדול חלק הקדישה היא
 בין התקציב את חילקו צרפת או ספרד כמו האירופיים שהצבאות

 סחר למעצמת בריטניה את הפך הזה הצי .לים החשובה היבשה
 ,שלה הבינלאומיים המסחר קווי על בהצלחה שהגנה ,בינלאומית

 .אז של העולם קצות לכל והגיעה
 צי עם יחד ,הים דרך לבריטניה לפלוש נפוליאון תכנן 1805 בשנת
 .ימיים בקרבות הרבה הבין לא שנפוליאון אלא .גדול ספרדי
 הבריטי בצי נתקלה הגדולה ספרדית-הצרפתית דההארמ

 לחופי מערבית דרומית) טרפלגר ליד נלסון האדמירל של בפיקודו
 בריטי בניצחון מרשנג ,האדיר הימי הקרב נערך ושם ,(ספרד

 .בקרב נהרג עצמו נלסון כי אם ,מוחלט
 תיגר לקרוא עוד העזה לא מדינה שום ,מאז שנים כמאה במשך

 את לנהל חופשיה היתה והיא ,בריטניה של הימית עוצמתה על



 .העולם רחבי בכל שלה הסחר
 לא כי אם ,בים נמצא שלה העתיד וגם ,אי של סוג היא ישראל גם

 העתידי השטח נמצאים בים ..פעם לה תכננו שהערבים באופן
 .והיזמות הביטחון ,לאירופה הקשר ,שלה האנרגיה ,שלה
 בכל הם ,הגרמני ירובהס שלמרות באתר הערכנו 2011 ביולי כבר
 טילי צוללת זו ,ששית "דולפין" צוללת לישראל וימכרו יתרצו זאת

 עוד ,כמותה שלוש כבר יש שלישראל ,בעולם המתקדמת השיוט
 .הששית וכעת ,הבאה ובשנה השנה להגיע אמורות שתיים
 את לסבסד גם הסכימה שגרמניה משום ?נעימה הפתעה זו מדוע
 השתיים :הקודמות עם שתהש כפי ,הששית הצוללת מחיר

 שילמו בשלישית ,מגרמניה במתנה לישראל ניתנו הראשונות
 גם וכך ,מחיר שליש והחמישית ברביעית ,מחיר חצי הגרמנים
 צוללות עוד לישראל תמכור שגרמניה מניעה אין .בששית

 עוצמתה את שיבטיחו ,עשר על דיברתי ההוא ובמאמר ,מתקדמות
 מליארד כחצי צוללת כל עלות .םשני לעשרות ישראל של האדירה

 .מתקדם ציוד עם ,מליון 850 -ל עד לזנק יכול המחיר אך ,דולר
 עצמה והיא ,שלה בצוללות מיוחדות דרישות קבעה ישראל

 תהיה הששית הצוללת .וסודיות מתקדמות מערכות בהן התקינה
 הארוכה תהיה העמוקים במים שלה והשהות ,מכולן המתקדמת

 .מכולן
 ארמדה לה שיש ,בעולם השלישית למעצמה שראלי תהיה בכך
 לשגר המסוגלות צוללות אילו .טילים המשגרות צוללות של כזו

 תוצרת ,"דלילה" הישראלי השיוט טיל למשל) טווח ארוכי טילים
 טילים גם פוטנציאלית ,ויותר מ"ק 1,500 של ,(הצבאית התעשייה
 צותלאר רק .למעלה כלל לעלות מבלי ,המים מתוך גרעיניים

 עוברת ובכך ,כאלה צוללות מחמש יותר יש ולרוסיה הברית
 שומרת היא ישראל כזו עוצמה עם .וצרפת אנגליה ,סין את ישראל

 .שלנו באיזור המעמקים
 בכאלה לחימה כלי לרכוש יכולה אינה שלנו באיזור מדינה אף

 .זאת מאפשרת ישראל של הכלכלית עוצמתה .מחירים
 לממן מסכימים שהם בכך מה של רדב לא זה .הגרמנים על מילה
 עצמם הם כאשר ,(אירו מליון 135 בסך) הששית הצוללת מן חלק

 .הכלכליים הקשיים בשל ,אכזרי באופן שלהם הצבא את מקצצים
 התערבותו ורק ,ששית צוללת לישראל למכור התנגדה גרמניה

 ,ישראל של גדולה ידידה ,מרקל הקנצלרית אצל נתניהו בנימין של
 .התמונה את מפתיע ופןבא שינתה

 



 שלוש עוד על מגרמניה הדיווחים אחר עוקבים האיראנים .2
 הדומה טילים צוללת אף אין להם כאשר ,לישראל טילים צוללות

 ,מזנקת ישראל של שעוצמתה מבינים הם .להם תהיה לא וגם ,לזו
 להם שיש להראות מנסים הם ,זאת בשל .לכך מענה להם ואין

 לאחרונה מסתובבות שלהם מיושנות ילוק צוללות .אלטרנטיבה
 זו .הטווח ארוכת הישראלית לנוכחות כהתרסה ,האדום בים

 ,התיכון בים ועברה סואץ תעלת את חצתה שלהם שאניה הסיבה
 .מעצמה הם גם שהאיראנים להפגין

 .סוריה שטח מתוך מודיעין להפיק האיראנים הצליחו היום עד .3
 ,וציתות האזנה מנגנוני קנוהות ,שבסוריה האיראנים של במחנות

 ,מתנדנד אסד של המשטר אך .ישראל לעבר מכוונים כולם
 המורדים שכן ,להתנדף עלולים בסוריה האיראניים והנכסים
 מכאן .לאויביה להיהפך ועלולים ,איראן את מתעבים הסונים
 דרך ומעקב מודיעין אלטרנטיבות לפתח האיראנים של הצורך

 בשל ,שלהן הים חילות את מקדמות סוריה וגם ישראל גם .הים
 .הקרקע על מצוקה

 ?לישראל האלה הצוללות את מוכרת ערבית ומדינה יתכן האם .4
 אבו ממשלת הגרמניות הצוללות את שבונה במספנה שולטת כיום

 מטילה היתה היא ,רוצה היתה אם .המספנה את שקנתה ,דאבי
 ,גיעה לא כזה וטו אך ,לישראל למכור גרמניה החלטת על וטו

 ,איראן מול יתעצם ישראלי צבאי שכוח שמחה דאבי שאבו משום
 אלה .רווח למטרות מסחרית בעיסקה שמדובר גם מה ,אוייבתה

 ,צוללות עוד תקנה ישראל אם תשמח הזו והמספנה ,עסקים
 מחירים לעצמן להרשות שיכולות מדינות הרבה אין הכל ככלות
 .כאלה

 מעריך שלך האויב אם :הרתעה בונים איך גילה כבר צו סן .5
 וזו .עצמו את יבלום הוא ,אותך יתקוף אם כבד נזק לו שייגרם

 באמצעות ישראל את לתקוף אולי תוכל איראן :הצוללות משמעות
 תדע גם היא אך ,להשמידה לשאוף אפילו תפיסתה ולפי ,טילים

 יכולות יושמדו אם גם .מבחינתה קיומי להיות עלול שהמחיר
 איראן על המהלומה ,כזו במתקפה שראלי של והתקיפה ההגנה

 עצמה שהיא מבינה איראן אם .בוודאות תגיע והיא ,הים מן תגיע
 מחירים תשלם שהיא או ,ישראל את תתקוף אם תתקיים לא

 נכתב העולם בעיתונות ,ואכן .זאת תעשה לא היא ,נוראיים
 וזו ,איראן חופי מול העת כל משייטת אחת ישראלית שצוללת

 ,ליותר ואולי צוללות לשש יגיע המספר רכאש .ההרתעה
 .כולו שלנו העצום המרחב על ישראלית שליטה היא המשמעות



 האניות מול שורות שתי של בטור נערך ספרדי-הצרפתי הכוח
 לתקוף היתה נלסון של היחודית תוכניתו .המתקרבות הבריטיות

 נעזר שהוא משום ?מדוע .האחורית שבשורה האניות את דווקא
 שהן כיוון .שלו האוניות של הגב מן שבאה ,ערביתהמ ברוח

 הצרפתים של הראשונה השורה אניות התקשו ,הרוח נגד הפליגו
 זו .שלהן הכוח נשבר ובכך ,האחורית השורה אניות לעזרת לצאת
 גם כמו ,בקרב .הצליחה והיא ,מראש נלסון של תוכניתו היתה
 היחידים הצבאות אחד .ולמצביאות לניסיון תחליף אין ,בחיים
 את מלמדים שם ,מסודרים מצביאות לימודי בו שאין בעולם
 .ל"צה הוא ,העבר קרבות גאונות

 כל המזוהה ,הבריטי הפטריוטי ההמנון ,"בגלים בריטניה שלטי"
 טרפלגר בקרב .המלכותי הצבא תפארת ,הבריטי הצי עם כך

 מן 7,000 -מ ויותר ,ספינות 18 ספרדים-הצרפתים איבדו
 אף אבדה לא לבריטים .נשבו או נפצעו ,נהרגו שלהם הלוחמים

 .פצועים או הרוגים 1,600 עם הקרב מן יצאו והם ,ספינה
 

 צוללות לרכוש מעוניינים המצרים שגם פורסם שנים כמה לפני .6
 ומצרים ,ועלובות מיושנות המצריות הצוללות .מגרמניה דולפין
 .מענה אין שלה בעוד ,במעמקים שולטת שישראל מכך נלחצה

 ועכשיו ,שידוע כמה עד ,התקדם לא הזה ומתן שהמשא אלא
 העולות ,אלהכ צוללות לקנות כדי כסף נותר לא הצבאי למשטר

 הצבאי המשטר את מקומם הזה והדבר ,כסף לו אין לקיום .הון
 .ארצו של החדש מקומה את להבין שנאלץ ,במצרים

 הרדודים המים את ישראליות צוללות חצו בעבר :אזהרה מילת
 אינה הזו התעלה כאשר ,כעת .כל לעיני גלויות ,סואץ תעלת של

 הזה המעבר את ללשקו יש ,מסיני המגיע מטרור עוד מאובטחת
 .מחדש

 צוללות בניית על ,בעולם פורסם כך ,בחשאי עובדת ישראל .7
 והצבא הנשק בעולם החדשה המילה תהיה וזו ,צוות ללא זעירות

 טכנולוגיית עם העולם את מובילה ישראל .הבאות השנים של
 הברית שארצות כפי .בים גם לקרות עשוי וכך ,טייס ללא המטוס

 עובר הדממה עולם גם כך ,מאוייש תקיפה מטוס עוד תייצר לא
 ,הפוגה ללא בים שהות ,למשל ,היא המשמעות .לרובוטיקה
 מדוע סיבה עוד תהיה זו ,אחרות במילים .עצומים ובמרחקים

 .הזה בתחום ימית למעצמה תיהפך ישראל
 כסף ויכניסו ,בעולם מכן לאחר ימכרו כאלה זעירות שצוללות ברור

 ,האחרים הנשק בתחומי גם שקורה כפי ,לישראל רב



 טילים נגד טילים של להגנה "רוח מעיל" או "ברזל כיפת" למשל
 והיא ,ליתרונות מגרעותיה את הפכה ישראל .טנקים גבי על

 בשל ציאלהמ נאלצת היא אותם ,הצבאיים הפיתוחים את מוכרת
 ליתרון הופכות ישראל על ההתקפות .עליה הנמשכים האיומים
 שלה שהנשק לטעון יכולה שישראל משום ,למכירה הנשק בתחום

 על ,בעולם הרביעית הנשק יצואנית היא ישראל .אש טבילת עבר
 .בינלאומיות הערכות פי
 :חשוב קונספטואלי שינוי האחרונות בשנים עובר הים חיל .8

 ישראל של האסטרטגית לזרוע (חשוב זה שגם) םהחופי ממשמר
 שלנו הצוללות .האוויר חיל מעוצמת פחותה לא במידה ,ל"צה ושל

 אין ולאויבים ,הזה באיזור בוודאי ,בעולם מקום לכל מגיעות
 מחיל .מוחלט חשיבתי שינוי הדבר משמעות .סביר מענה בינתיים

 היו שלא ,שלו מתוחכמים שימושים עם ,מרכזי לחיל ,יחסית זניח
 להגן יצטרך הוא מעכשיו .ופסיכולוגיים צבאיים ,פוליטיים ,בעבר

 .התיכון הים במימי ישראל של והנפט הגז מתקני על גם
 של הפראנויה על עובדות האלה הצוללות :מעניינת נקודה וזו .9

 יש אך ,לגמרי שקט והים ,אותן רואים לא הם .האיראנים
 ,מחדירות הן ;חופיהם מול ,קןחל לפחות או ,עוגנות שהן דיווחים

 של במוחם משחק והדבר ,איראן לתוך ישראליים פעילים ,אולי
 זוממות שהצוללות סבורים הם אך ,דבר רואים לא הם .האיראנים

 הגרוע העונש וזהו ,בבית אצלם מסתובבות ,משהו העת כל
 ,המסתורי מטבעה .שלך ולפחדים לפראנויות קורבן להיות ,ביותר

 הזה הפסיכולוגי ובקרב ,פחדים מעוררת הצוללת ,נראה הבלתי
 .עצמו את מתיש באיראן השלטון

 ,הששית הצוללת עיסקת בשל ,הגרמנים על כעסו האיראנים .10
 לבעיית טוב מענה להם אין .ואזרחית צבאית במצוקה שהם משום

 .במכוון ,בתקשורת עושים שהם הרעש למרות ,הטילים צוללות
 צוללת כל .כסף או ,אלה מעין צוללות לפתח טכנולוגיה להם אין

 שאלה) ל"לצה שיש ביותר היקר הנשק כלי וזהו ,הון עולה
 היא ההשקעה אך ,(?הצוללות את לבטח אפשר האם :מעניינת

 ,מורתעים האיראנים שכן ,מלחמה מונעת בעצמה היא .משתלמת
 נטען שבעולם הצוללות מן הפחד כמו שלנו לאויבים פחד עוד ואין
 הזה החשש .לשיגור מוכנים גרעיניים טילים כבר תנושאו שהן

 ליציבות ביותר החזקות הערובות אחת הוא ישראל בידי מהשמדה
 שלא השקעות יש .ומזועזע מסוכן תיכון במזרח ,חיים אנחנו בה

 .כזה הוא שלנו הצוללות וצי ,בכסף נמדדות
 

 

 


