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תאור מפורט מצידו הישראלי של הים התיכון ראה 
 .“הפלגת חיי”בספרו של זאב אלמוג 

 2015פברואר  25ידיעון תקופתי מספר 

ראש הממשלה האיטלקי אלסידו  1948באפריל 
דה גספרי קיים פגישה פרטית עם עדה סרני 

שניהם עלו  –אלמנתו אל אנצו סרני (
) לפלשתינה מאיטליה והיו חברי גבעת ברנר

. שנים בפלשתינה 21שהגיעה לראשונה לאחר 
באותה עת היא הייתה שליחה של המוסד 

ואחראית להעברת פליטים יהודים מאירופה 
 .לפלשתינה

ציוני אבל פוליטיקה -דה גספרי לא היה אנטי
ריאליסטית אלצה אותו לא לנקוט בשום עמדה 

עדה סרני ביקשה ממנו לעצום עיניים . ברורה
אבל . על רכישות הנשק מאיטליה לפלשתינה

מדינת ישראל . כנראה שהיה לה אור ירוק נוסף
העתידה לקום נזקקה 

גם לחיל ים . לכל דבר
שיוכל להתמודד עם 

 .הצי המצרי

, באותם זמנים קשים
איטליה לא ספקה 

אבל . אמצעי שינוע
היא לא סרבה לתת 

ראש המודיעין . יועצים צבאיים אך רק בהסתר
. הימי אדמירל קלוסי נכנס מיד לעבודה

משימתו הייתה למצוא מישהו שיוכל לשתף 
פעולה עם חיל הים הישראלי בהקמת יחידות 

 .עילית כולל ציוד בספינות הסתערות

מאחר ולא הייתה לו סמכות לשלוח אנשים 
קלוסי היה צריך לאתר אנשים , בשירות סדיר

שפרשו מהשירות שהשתייכו בעבר  ליחידת 
של הצי האיטלקי  10' ספינות ההסתערות מס

 . ושרתו במשטר של מוסוליני

פיורנצו  IIבראש רשימת קלוסי היה נגד דרגה 
הוא התנדב  1940 -ב. 1911יליד , קפריוטי

הוא השתתף בפשיטות על . לכוחות המיוחדים
 26 -ספינות בריטיות שעגנו במפרץ סודה ב

ביולי הוא ניסה לפרץ לנמל  26 -ב. 1941במרץ 
שנים  5הוא היה בשבי . מלטה אבל נפל בשבי

 . 1946 -ושוחרר ב

אין יותר "הוא גילה ש. חזרתו הביתה היה קשה
אבל נותר , כולם ניצחו במלחמה! פשיסטים

, אבל". ואני הייתי היחיד שהפסיד. אני –אחד 
הוא היה פשיסט לקשה , כפי שהוא מציין כיום

למען המדינה אבל לא "הוא התנדב . להרוג
 ". להלחם מלחמות פוליטיות

החזית "קפריוטי הצטרף לתנות  1946 -ב
מפלגה ) Fronte dell Italiano" (האיטלקית

יובני טונלי וכאשר הוקמה 'ידי ג-שהוקמה על
 Movimento)התנועה החברתית האיטלקית 

Social Italiano)  הוא הצטרף לאגף
הוא התקדם והפך להיות חבר . הווטרנים

מאוכזב וממורמר  1957 -במטה התנועה ופרש ממנה ב
 .מהפוליטיקה

ידי -הוא שוחרר מהצי האיטלקי ונשכר על 1948 -ב
אחד : קלוסי שחפש שני מפעילי סירות הסתערות

ניקולה קונטה לשעבר בצי ( מימיות -למשימות תת
פיורנצו (ואחד למשימות על פני המים ) הבריטי

 75,000כנגד בצי הרווחתי "הוא מציין ). קפריוטי
 150,000והם היו מוכנים לשלם לי , לירטות לחודש
הייתי מוותר על הכסף כדי לפעול , לירטות לחודש

 ".כנגד הצי הבריטי

גם , קפריוטי לא חלם להסתיר את תפיסתו הפשיסטית
. בן גוריון היה מיועד לבקר אותנו. "לא בישראל

אברהם זקט היה מודאג לתשובותי לשאלות שלו על 
לי לא . תפיסותי הפוליטיות

כמובן שאני . היה כל ספק
אבל ! אומר שאני פשיסט

אמרתי לו אל תדאג מאחר 
ובן גוריון הוא פשיסט 

הוא רוצה עבור . כמוני
ישראל את מה שאני רוצה 

 ". לאיטליה

התכנית הראשונה להסתערות הייתה על יפו עם 
המפקדים שלהם היו . "מתנדבים שהגיעו מקיבוץ

מי שיהיה  ) בן נון(במיוחד יוחאי פישר , כריזמטיים
הם היו לוחמים נלהבים . במשך אדמירל ויוסלה דרור

אני . מוכנים לכל הקרבה ואי נוחות במלחמה תובעת
יכולתי להבין את הניסיון וההנאה הנובעים 

 ".מהמחויבות המלאה שלהם למען ארצם

באוקטובר  22 -הפעולה הראשונה שלהם תוכננה ל
המטרה היתה ספינת הדגל המצרית האמיר . 1948

קפריוטי היה שמח להצטרף . פארוק שעגנה בעזה
למשימה אבל האפשרות שיתפס עלולה הייתה לגרום 

ולכן הוא . לתקרית דיפלומטית בין מצריים ואיטליה
עקב אחר אנשיו הם יצאו עם ארבע סירות הסתערות 

הם חזרו ב שעה שתיים . שהיו מועמסות על ספינת אם
 .המשימה הושגה –לפנות בוקר 

. לאחר המלחמה קפריוטי ביקר בישראל מספר פעמים
בחגיגות לציון הפעולה בעזה  1992באוקטובר  22ב 

לפיורנצו "אדמירל עמי איילון הגיש לו מזכרת 
קפריוטי שנלחם יחד עם יחידת העילית המפוארת של 

במהלך מלחמת העולם  10הצי האיטלקי קומנדו 
וסיוע לנו רבות בהקמת ואימון יחידת הקומנדו , השניה

והזדהה איתנו , של חיל הים במהלך מלחמת השחרור
ובתמורה . בהוקרה ובהקרבה עצמית שלו, לחלוטין

לסיוע שלו להולדתה של מדינת ישראל אנחנו 
 ".13מכתירים אותו בתואר מפקד כבוד של שייטת 

ידי המוסד -פשיסט מגויס על" –מבוסס על מאמר (
יאני סקיפיונה רוסה 'ידי ג-על" באישורו של דה גספרי

Gianni Scipione Rossi) 

לפני כחודש ביקר אותנו איש 
ל “סא(אקדמיה מאוסטרליה 

ח על “שנשלח לחבר דו) בדרגתו
מבצע צוק איתן עבור הצבא 

ח מיועד להיות “הדו. האוסטרלי
 .ברמת בלתי מסווג

ימים  10האיש שהה בישראל 
במהלכם לא הצליח להפגש 

לפגישה מסודרת עם אף נציג של 
ל לא אישר קיום “דובר צה, ל“צה

ראיונות גם לא ברמת דיווח 
 .עיתונאי

תאום מראש דרך השגרירות 
משלוח מכתבים , בקנברה

פניה מהנספח הצבאי , מפורטים
פניות שלנו , )תושב באיסטנבול(

. לא הועילו —ל  “טלפוניות ובדוא
האיש פנה לגורמים אחרים שנענו 

ביניהם גם מפקדת התאום , ברצון
 .בשטחים של משרד הביטחון

אם לא לנקוט  —מוזר הדבר 
שאנשי דובר  —במילים אחרות 

ל אינם מנצלים את ההזדמנות “צה
להפיץ את עמדתם כאשר נציג 

, צבא ידידותי בא לבקש זאת
ל “הנעילה המוחלטת של צה

פותחת פרצה בלתי מוגבלת לכל 
אנשי , ואכן עיתונאים —דכפין 

אקדמיה ודומיהם לא הססו 
, להשמיץ, למתוח ביקורת

כפי  —ל “ובמיוחד את דובר צה
שאחד העיתונאים הסביר בראיון 

ל משקר “דובר צה” —לאורח
 .“והחמאס אמין יותר

הפקדת מאמץ התודעה בידי דובר 
ל מבטאת חוסר הבנה יסודי “צה

בניגוד העניינים בין מהות המאמץ 
. ל“ותפקידי דובר צה

 .החמצנו עוד פעם...חבל
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 סיוע כתומך לחימהסיוע כתומך לחימהסיוע כתומך לחימהסיוע כתומך לחימה

רוב המבצעים היו  –מאחר והכוח האוסטרלי בוייטנאם כלל רק שני גדודים 
כל , פלוגות רובאיות 4גדוד אוסטרלי היה בן . ברמת הגדוד או גדוד מוגבר

 מחלקות 3אחת עם 

בכל ). לוחמים 10(כתת חבלה 1במפקדת הגדוד היה קצין חבלה ועוד 
. חבלנים 3ק במפקדת הפלוגה ועוד חוליה של "מש, חבלנים 4פלוגה היו 

 .חבלנים 2בכל מחלקה היו 

 14הפלוגות תוגברו בקצין חבלה ועוד  –כאשר היתה משימת סריקת כפר 
 . חבלנים בכל כיתה 2-חבלנים במחלקה ו 3, חבלנים במפקדת הפלוגה

הם היו מופעלים למשימות שדורשות התמחות כמו סילוק מלכודות פתאים 
 . אם הוחלט לסלק אותם –

מטר  3, החבלן היה נע ראשון לאיתור מטענים, בתרגולת התנועה לסריקה
 , ולאחר מכן המחלקה המובילה, מאחריו היה נע סייר

 . חבלן אחר היה מטפל במטען, החבלן היה מאתר מטען ומסמן אותו

כאשר התגלה מטען אף אחד לא היה מתקרב לחבלן עד שהמטען סולק או 
, ואין ברירה אלא לסלק אותו –באם המטען היה מכוסה באש אויב . נוטרל

 .פ היה מפעיל אש סיוע"המ

אם החבלן הופעל כסייר מטענים בראש הכוח מישהו אחר צריך לדאוג 
כאשר . החבלן צריך להתמקד במשימתו הישירה בלבד –לאבטחת הסביבה 

 .מתגלה מטען הוא צריך להיות מושמד

 סריקת בתים או כפריםסריקת בתים או כפריםסריקת בתים או כפריםסריקת בתים או כפרים

 –והדבר הראשון היה כיתור האזור , כל הכפרים היו חשודים ככפרי אויב
, מפנה אוכלוסיה, כוח הסריקה היה עובר מבית לבית. בדרך כלל בלילה

 .מאבטח שטחים חיוניים ומאתר בונקרים ומנהרות

בדרך כלל עם , כמעט בכל בית היה מקלט כהגנה בפני פצצות או ארטילריה
 . שתי כניסות אחת מהחצר ואחת בתוך הבית

כאשר הן היו מוסוות זו הייתה . לעתים הכניסות היו גלויות ולעתים מוסוות
בתים מאוכלסים היו בדרך כלל לא . אינדיקציה כי משהו מוסתר שם

 .  אבל היו בהם קירות דמה ומקומות מסתור, ממולכדים

תשומת לב מיוחדת ניתנה לקצוות של תעלות קשר כי בדרך כלל מנהרות 
 .הוליכו לשם

שתי פלוגות הוצבו לחסימה ) 'מ X 750  450 -כ(כאשר גדוד סרק כפר 
ם הוצבה "פלוגה נוספת מתוגברת בנגמשי. ופלוגה אחת נכנסה לסריקה

 . כעתודה

תפקידם היה לסרוק את , בעת הסריקה החבלנים היו נעים כמתואר למעלה
. יר סורקים את הסביבה ומאבטחים את החבלנים"הבתים בעוד חיילי הח

ההתקדמות המחלקתית נעשתה בקווים ישרים כדי להבטיח גבולות גזרה 
 . ברורים

כוח ההנדסה של מפקדת המחלקה היה , כאשר מתגלה מנהרה משמעותית
ר מאומנים "לוחמי חי. נשלף לטפל בה כך שכלל ההתקדמות לא תעצר

אבל כאשר מתגלים מלכודים או , היטב יכולים לבצע סריקת בתים בעצמם
 .מנהרות יש להפעיל את החבלנים

 מערות או מנהרותמערות או מנהרותמערות או מנהרותמערות או מנהרות, , , , מקומות מחבואמקומות מחבואמקומות מחבואמקומות מחבוא

אותם . בשטח פתוח או במבנים, מקומות מחבוא ניתנים להיות בכל מקום
 .  יש להרוס בחומר נפץ

, מערות הן בדרך כלל טבעיות שלעיתים משופרות במנהרות לצרכי תנועה
 . מחסה או לחימה

צריך להתחיל בכניסה הראשית ולסרוק כל סעיף , סריקת מערות אורכת זמן
וזאת  באופן שיטתי , אחת בכל פעם כאשר היתר מאובטח, והתפצלות

לעתים המערות גדולות מכדי להרוס אותן אבל ניתן למנוע שימוש . ומסודר
 . CSידי גבישי -בהן לזמן ממושך על

, למסתור ומחסה, כדרך מילוט –מנהרות נחפרות לכל מיני שימושים 
וכבונקרים ועמדות לחימה , לחיבור בין עמדות לחימה, לאחסון נשק וציוד

 .המנהרות הארוכות יותר נועדו בדרך כלל למילוט ולתנועות, וכדומה

 :מנהרות טיפוסיות בכפרים היו

 מטר 2 – 1רוחב 

 מטר 3 – 1 –גובה 

 מטר 4 – 2 –עומק 

 מטר 3000 – 400 –אורך 

חורי אוורור ופיצולים היו בכל המנהרות אבל ניתנים לגילוי רק מתוך 
 .מטר 10 - 8חורי אוורור היו בדרך כלל כל . המנהרה

, לסריקה(כאשר מתגלה מנהרה החבלנים נכנסים אליה עם ציוד מיוחד 
ר חייבים לסרוק את הסביבה לאיתור "חיילי החי) לטיהור ולאיסוף מודיעין

 . חורי אוורור וכניסות מוסתרות ולאבטח את עבודת החבלנים עד תומה

 הפעלת החבלנים בסריקת מנהרההפעלת החבלנים בסריקת מנהרההפעלת החבלנים בסריקת מנהרההפעלת החבלנים בסריקת מנהרה

הציוד המיוחד וכוח חבלנים צריך לנוע , כאשר לא ידוע מיקום מנהרות
החבלנים , כאשר יש גילוי. מאחור כעתודה ולא עם הכוח המוביל

ממפקדת הגדוד סורקים ומעריכים אם הם צריכים סיוע נוסף או ציוד 
 . אם יש צורך ניתן לתגבר אותם בחבלנים מהפלוגות. מיוחד

הנדסה קרבית עוסקת  –חייב להיות מדרג בטיפול במנהרות לפי התמחות 
חבלנים בדרג הקדמי מאומנים ועם ציוד ייעודי .  (במנהרות ראשיות

ר יסרקו רק כניסות של מנהרות ולמרחק "לוחמי החי). יכולים גם כן
ידי -אמנם ניתן להגביר את טווח השמיעה על, שמיעה בלבד מהכניסה
 .אבל אסור לעשות זאת ללא ציוד מתאים –הצבת חיילים בכניסה 

ר מלמעלה "ידי החי-פעולת חבלנים בתוך המנהרות מאובטחת תמיד על
ר לפני "וכדי להזהיר את החי, ר גם לאבטחתם"והם ברשת הקשר של החי

ר הפועל למעלה להפעיל פיצוצים בסביבת המנהרות "אסור לחי. פיצוץ
 . כאשר החבלנים פועלים בתוכן

גז או עשן בפתח המנהרה צריך להחליט , רימונים, לפני הפעלת להבות
חומרים אלה מקשים על סריקות ומסוכנים . האם צריך לסרוק את המנהרה

עשן הוא מסוכן . ויש להשתמש בהם רק במקרי צורך מבצעי מובהק
 .במיוחד

, בונגלור, גז פרופן, גז אציטלן. אפשר להרוס מנהרות במספר דרכים
 –אבל נדרשים עד ל . הכי מהיר ויעיל אלה הם חומרי הנפץ. וחומרי נפץ

זה מציב בעיה . מטר 3מטר מנהרה בעומק של  1ג כדי להרוס "ק 1.5
 ).ש או מסוק"נגמ(לוגיסטית לשינוע 

 ר הנדסהר הנדסהר הנדסהר הנדסה""""פ חיפ חיפ חיפ חי""""שתשתשתשת

ידי -חלק מהציוד נישא על.  לחבלנים ציוד ייעודי מותאם למשימותיהם
בסריקה רגילה החבלנים לא ישאו . ר כדי להגדיל את הכמות"לוחמי חי

אלה שמורים במפקדת , כ "ציוד חילוץ או מסכות אב, איתם טלפונים
מחוללי עשן ומדחפי . ידי מסוק לפי דרישה-הגדוד או שיוטסו קדימה על

 .גז יקודמו רק לפי דרישה

מפקדים חייבים לראות בחבלנים כיועצים הטכניים , פיקוד ושליטה
הם חייבים לשאול בעצתם בבעיות הנדסיות והחבלנים חייבים , שלהם

הם חייבים להיות נוכחים . להיות מעודכנים בתמונה המבצעית כל הזמן
מפקד פלוגת ההנדסה יכול לדבר עם . בקבוצות הפקודות ובהערכות המצב

 . ר"ד החי"החבלנים רק דרך מג

ד קורא אליו את החבלנים ומתדרך אותם "המג –כאשר מתגלה מנהרה 
 .ואזי מתקבלת החלטה כיצד לטפל במנהרה, בכל מה שידוע לו
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―ציוד של חייל אמריקני בוויטנם
קדח , סוללה לפנס, מיקרופון גרוני

אטמי אוזניים , חבל סימון, ומשתיק  קול
, י מתג ליד הפה“הפעלת הפנס ע ―

 מאוחר יותר המתג הועבר לחגורה

 מחולל עשן ושני מטעני גז אציטלן



    
היה כתב לענייני הצבא האמריקאי (ריקס .מאת תומס אי

-כתב, מאת קרל פורסלינג) 2008ועד  2000-בוושינגטון פוסט מ
 אורח מצטיין בענייני הגנה

 
וזף 'רבים מאנשי חיל הנחתים נאנחו אנחת רווחה כשצפו בגנרל ג

אף כי . דאנפורד בעת שקיבל את הפיקוד על המארינס באוקטובר

בעת שהשמיע " להמשיך ולצעוד"הגנרל דאנפורד הורה לנחתים 

הם המתינו בעניין לפירסום הנחיות התכנון של , את דבריו בטקס

 .כיוון שרבים מצפים לשינוי כיוון, המפקד החדש

נחת לנוכח הכיוון שהחיל פנה -הנחתים חשו לעתים קרובות אי

/קבלת פיקוד. יימס איימוס'גנראל ג, אליו בימי המפקד לשעבר

. אחריות בתקופה של צמצומים אינה משימה קלה בשום ארגון

אמצעים כמו סילוקם מהשירות של סמלים משלא , ובכל זאת

 10לאחר  staff sergeant)(נבחרו להתקדם לתפקיד סמל ראשון 

במיוחד בתחומים בהם הקידום , שנות שירות עוררו התמרמרות

 .איטי כמו חיל הרגלים

חלק מאנשי המארינס לא התייחסו בחיוב לנימת דבריו של 

החל ]. וגם מוסרנית[שלעתים קרובות היתה מטיפה , איימוס

, אל תשאל"קישוטית שנקט נגד ביטול הנוהל של -מהעמדה הדון

שלו שעוררה " התעוררות מחודשת"ועד אותה מגמת , "אל תספר

. לעתים קרובות הוא נראה כמי שפשוט אינו בעניינים –גיחוך 

המארינס תהו איזה חלק מהמדיניות שלו , נוסף על הנימה שלו

יבוטל ואילו דברים יוחזרו לקדמותם החל בשרוולים מקופלים 

הם , הפושטים, הריידרס: הערה(וכלה בתגי ריידרס על הכתף 

אנשי יחידות עילית של המארינס שביצעו משימות מיוחדות עד 

הם הקימו אגודה ועיצבו לעצמם , סוף מלחמת העולם השנייה

 ).תגים מגוונים שאינם חלק תקני מהמדים

בדרך כלל מתייחסים לדברים מסוג זה כחלק מהסכסוך הרגיל 

" שיגעונות הקטנים"הנלווה לדרישה החוזרת שהמארינס יסתגלו ל

כך למשל נחתים המשרתים תקופה ממושכת . של מפקד חדש

מועד ולא פופולארי לחולצות חומות -זוכרים אותו שינוי קצר

אבל קרולאק .  רלס קרולאק היה המפקד'בימים שבהם הגנראל צ

כמו למשל , הביא עימו גם שיפור ממשי לחיל שגם הובן על נקלה

של " התעוררות מחודשת"יוזמת ה. הקשחת הדרישות באימונים

איימוס ואמצעים אחרים פורשו על ידי רבים כקשקושים מנהליים 

 . מנופחים

אנשי ". מה שהיה יכול להיות"איימוס התנגד גם למרכיב של 

יימס 'מעריצים את הגנרל בדימוס ג, כמעט עד אחד, המארינס

נזיר שהתפרסם -רבים תוהים בקול רם כיצד אותו לוחם. מאתיס

היה מנהל את העניינים אילו , בהתבטאויותיו הישירות והגלויות

 .מונה למפקד המארינס

ועל כן  –ההשוואה בין השניים החריפה משום שאיימוס הוא טייס 

רבים . חלק מאנשי המארינס הקרקעיים התייחסו אליו בחשדנות

הרימו גבה לנוכח העובדה שאיימוס לא עונד את אות השירות 

המארינס . המעיד על השתתפותו של לוחם בקרב קרקעי, המבצעי

הם הבחינו בהיעדרו של . של כנף האוויר התמקדו בעניין אחר

, טיסות מבצעיות לכל הפחות 10המציין ביצוען של , עיטור האוויר

 .ומבחינתם זה היה סמן רלוואנטי יותר

הפטרנאליזם של איימוס צץ והופיע פעמים אחדות במהלך תקופת 

בדרך כלל המארינס מקבלים בברכה רמות ביצוע . השירות שלו

אם . אך תמיד בוחנים בקפידה את המנהיג שדורש זאת מהם, גבוהות

, המנהיג אומר שהמארינס אינם מתנהגים בהתאם לקוד האתי שלהם

בין שהביקורת היתה מוצדקת ובין . מוטב לו שלא יהיה בו כל רבב

אך מאמציו הפומביים של המפקד לשעבר הם שגזרו את , שלא

 .גורלו

שנועד להיות בעיטה " תיק מורשת"לגבי אותו ' פספוס'כך למשל ה

אך נעשה לכלי ששימש פרקליט הגנה , בישבנם של נחתים שסרחו

הדבר הגיע לשיאו בבית משפט . שקולות-צבאי בגלל הערותיו הלא

הפרשה המפורסמת . צבאי לערעורים שביטל הרשעה בתקיפה מינית

, צלף משתין רק החריפה כאשר הגנרל איימוס אמר-מאוד של סייר

לוטננט גנרל וולדהאוזר שהנחתים המעורבים , לפקודו, כך נטען

ואז העביר את הטיפול בתיק , כלשונו" הימחץ"בפרשה צריכים ל

 Marine Corps Times -לאחר שב. מפיקוחו של וולדהאוזר

איימו על העיתון בכך שיסולק , נמתחה ביקורת על מפקד החיל

אפילו בימיו האחרונים בתפקיד נדרש איימוס . מהדלפקים בבסיסים

מסמכים המעידים על כך ] העדר[להתמודד בהאשמות לגבי 

 .ההכשרה הבסיסית הנדרשת מקצין נחתים – TBSשהשלים 

השילוב של שערוריות יחד עם הכרזות על מדיניות חדשה מכיוון 

מפקדת חיל המארינס כמעט מדי חודש גרם לכך שנחתים רבים 

דאנפורד יחזיר את החיל אל " הלוחם/ו המתאבק'ג"מקווים עכשיו ש

 .לא רק בחזות נאה, יתמקד בלחימה מעולה, יסודותיו

מדריך -שנה הוא טייס 20איש מארינס ותיק המשרת , קרל פורסלינגקרל פורסלינגקרל פורסלינגקרל פורסלינג

הוא הוצב  H-46Eובעבר היה טייס     MV-22B Ospreyבמטוסי 

קוסובו ובמקומות אחרים הן כטייס והן , פעמים רבות באפגניסטן

הדעות . הוא בוגר אוניברסיטאות פנסילבניה ובוסטון. כיועץ צבאי

שהביע להלן הן דעותיו ואינן בהכרח אלה של חיל המארינס או של 

בכוונתו לפרוש מהשירות בעוד ארבעה חודשים והוא . משרד ההגנה

 .מחפש עבודה
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מיליארד דולר  2.2מיליארד דולר להצטיידות גידול של  16.1מוקדשים  2016שתקציב . אחוזים מתקציב צבא היבשה מוקדשים לשכר 45
 .אחוזים מהתקציב 18מחקר ופיתוח הם , כאשר הצטידות, מיליארד דולר 147כ התקציב המבוקש עומד על "סה. 2015מתקציב 

 

 מסוקי בלק הוק 94רכישת 

 

 Eי 'אפאצ 64רכישת 

 

 .חדשים 12משיקום ועוד  F – 27ינוק 'מסוקי צ 39רכישת 

 

הצבא מתכנן לפרוס .מ"מים לתצפית ומבצוע של פלוגות כטב"כטב 10, משיקום Gray Eagle ,4 Shadow V2 17מ "כטב
 .פלוגות פרוסות 5כיום יש . מקומות שונים 11 -מ ב"פלוגות כטב 15

 

חטיבות הסטרייקר למודל עם התובה  9הצבא מתכנן להסב את . כפולה Vסטרייקרים לתובת  87השבחת  –סטרייקר 
בה  4ר "הצבא הקים חטיבת סטרייקר חדשה עבור דיביזית חי. השלישית בדרך, כיום שתי חטיבות כבר מוסבות. הכפולה

 . שי הברדלי בסטרייקרים"החליף את הטנקים שלו ואת נגמ 1מ "צח

 

הטנקים הוצאו בשעתו מאירופה . טורף ובאמצעי אימון-להמשיך לשדרג ולהצטייד במערכת זיהוי עמית –טנקי אברהמס 
 .יש גדוד טנקים בגרמניה ועשויים להצטרף עוד שני גדודים כנראה במזרח אירופה –כעת הוא מחזיר אותם 

 

 .הקיימים כיום 184 -כלי רכב נוספים ל 450רכישת  –רכב טקטי קל משולב 

 

 טילים 80השבחת  –טילי פטריוט 

 

 .ס"כ –שיפור המיגון ושיפור יחסי משקל , מערכות 30רכישת  –ת פלאדין "מערכת ניהול משולבת לתומ

 

 מערכות קיימות 31השבחת  – WIN-Tרשת מידע 

 

  2016עשרת הפריטים המרכזיים בתכנית ההצטיידות האמריקאית לשנת 

 2015בפברואר  3 –מיכאל טן וקתלין קורטבויז  


