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  הפסד ידוע מראש  –ימה 'ג-ההגנה היפנית על איוו

  הפסד טקטי ניצחון מערכתי

עוד ניצחון "אבל תוצאותיו למרינס היו בגדר , הסתיים בכיבוש אמריקאי ימה'הקרב על איוו ג

והיה אחד מהגורמים , המחיר ששולם בנפגעים ואבידות היה כבד מנשוא". כזה ואבדנו

  .א טרומן להטיל את פצצות האטום על הירושימה ונגסקייעים על החלטת הנשישפמה

הול קרב הגנה מותאם ליכולות ולסביבה ניהול קרב ההגנה מהצד היפני הוא מופת לתכנון וני

אסטרטגיה וטקטיקה צבאו לגבי בשל מפקד לסטות מהתפיסות המקובלות עד אז  ווליכולת

  .הגנה על אייםשל 

השכיל לבחור בדרכי פעולה שהתאימו לסביבת הלחימה ולהנחיה המדינית גנרל קוריבאשי 

, והוא ראה את משימתו להגן על יפן, הוא ידע שאין לו סיכוי לנצח. אף שעל –האסטרטגית 

ענה כי אם אני מצליח להקנות עוד יום  –מדוע הוא ממשיך להלחם יום אחר יום כאשר נשאל 

  .לחימתי מוצדקת –של שקט לילדי יפן 

יצרית שדות אש , התבצרות חכמה, עומק בהגנה, הגנה במדרון אחורי, שימוש נבון בקרקע

, התאבדות חסרי טעםהימנעות ממבצעי , נקודות התורפה של האויבקטלניים וריכוזם ל

גנרל ידי  -הופגנו עלהרבה חוכמה ומנהיגות . וכך הלאה לחימה בלילה והסתתרות ביום 

העקרונות  –מסביבתנו וממצבנו נראה רחוק מישראל ועד כמה שהקרב הזה , קוריבאשי

מאחר וגם בעידן בו האופוריה חוגגת  –והלקחים הנובעים ממנו עשויים להיות בעלי תועלת 

  .מצליחה או נכשלת על ידי אנשים, מלחמה נערכת, טק-סביב היי

  תורת ההגנה היפנית 

האימפריאלי  אודות שהצבוהם נרתעו לה, ידי  היפנים- צורת קרב ההגנה נחשבה כנחותה על

  .פעם לנקוט בצורת קרב כזו-יאולץ אי

 .צחוןייבות ההתקפה כדי להשיג נשוהלאה התמקד בח 1909כל ספר תורתי יפני מאז 

ערכי לחימה , ידי  עוצמת רוח הלחימה-ח הושלם על"מה שחסר ליפנים בעוצמת אש ואמל

המשמעות הייתה לתקוף כוח עליונים והתקדשות מלאה למלא את חובתו של לוחם גם אם 

 .עדיף בכידונים או להגן על העמדה עד המוות

הם חשבו שזה מנוגד לרוח , קציני הצבא היפני תיעבו הגנה ועמדות מבוצרות קבועות

 .הבושידו האמיתית של הסמוראים הקדמונים

 :קבעו 1938 -תקנות הלחימה היפניות מ •

o הגנה פסיבית תינקט רק בפני עליונות מכרעת. 

o ה פעילה תיערך רק עד שאפשר יהיה לחדש את ההתקפההגנ. 

o המטרה הייתה בהגנה על האיים , קצינים יפנים אומנו לערוך הגנה פעילה

הם ציפו , ואם אין יכולת להכריע אותו שם, לעצור את האויב בשפת המים



ומיד לערוך התקפת נגד כדי לשבש את , לפגוע בו קשה ולהפחית מעוצמתו

 התארגנותו עד

o  שעתודה ניידת תוכל להגיע למגע ולהשמיד את האויב. 

 

 :ככל שנמשכה הלחימה הטקטיקה היפנית התפתחה במהירות

 .ונגל'במיוחד באזורי ג שימוש מושכל בהסוואה •

 .שימוש באמצעים מקומיים באיים לצורך התבצרות •

 ניצול יעיל של נתוני הקרקע •

 פיתוח סיוע הדדי באש בין עמדות •

 שימוש נרחב בדמיים •

 הביצורים נבנו לעמוד בפני עוצמת אש גבוהה •

  ימה'איוו גמבחן 

ההכנה הארטילרית  –שבועות של הפצצות והפגזות  10קדמו  לנחיתה

 .ב עד אז"ידי  צבא ארה- הגדולה ביותר שנעשתה על

מ של מנהרות חצובות בסלע "ק 25היפנים היו מוגנים היטב עם רשת של 

ההפצצות האמריקאיות רק איששו את הערכת היפנים על . הוולקני

 .ידי  המתכננים האמריקאים- הרבה עלהשפעת ההפצצות הייתה מוגזמת ב. התקפה קרובה

 .ימאים 10,000 -נחתים ו 60,000ב היו מעורבים בהתקפה "מצד ארה

 .בהגנה לוחמים 27,000 -ל 20,000בין מהצד היפני היו 

ידי  מפקדיו כקצין מקצועי -נחשב עלשגנרל קוריבאשי על קרב ההגנה פקד 

התנדב לפקד על ב טרום המלחמה הוא "הוא למד בקנדה וסייר בארה. מבריק

   .האי בידיעה ברורה שזה יביא למותו

  ימה'באיוו ג אסטרטגית ההגנה היפנית

ימה בשטח שכולו היה 'מ של מנהרות באיוו ג"ק 25מצדיות לאורך  800היפנים בנו  •

 .ר"קמ 12

 .הם נלחמו עד מוות". ללא ניצולים"האסטרטגיה כונתה  •

 הגנה במדרון אחורי והסוואה , טקטיקה היפנית הייתה הגנה בעומקה •

כפי שנעשה בקרבות באיים שקדמו לאיוו , במקום להדוף את האמריקאים מהחופים •

ימה הם המתינו לנחתים להצטופף על החוף ואז הורידו עליהם אש ארטילרית 'ג

 . מוחצת

 .לא נערכו התקפות התאבדות כפי שהיו באיים אחרים •

 מדרון נגדי

 פסגה טופוגרפית

 פסגה צבאית קדמית

 מדרון קדמי

 פסגה צבאית אחורית

 מדרון אחורי

 אויב
 מוכר גם כקדמת המדרון האחורי



 .חיילים אמריקנים 10חייל יפני נדרש להרוג לפחות כל  •

  שטחי ההריגה בחופים

 – 6שובר גלים בגובה של . ימה היו שילוב של בולדרים פזורים וחול'החופים באיוו ג •

 .יצר מכשול משמעותי בעורף אזור הנחיתה' מ 10

המדרון אפשר הגנה של קו ראיה לנחתים אבל הגביל  •

ולקני החופשי הפך את האפר הו. מאד את תנועותיהם

הטיפוס מהחופים לכמעט בלתי אפשרי עם משא כבד 

 .על הגב

, היפנים תודרכו לא להשיב באש בעת הנחיתה •

מתוך כוונה . ולהמתין שהחופים יהיו מלאים ודחוסים

לגרום לכאוס גדול יותר ולשפר את הסיכוי לגרום 

 .לאבידות רבות כאשר מופעלת אש ארטילרית

 .סוריבאשי לתצפית ארטילרית היפנים השתמשו בהר •

האמריקאים רותקו לקרקע  .הזווית הגבוהה של החוף הקשתה מאד על השבת אש •

 .ולא יכלו לראות מהיכן הארטילריה היפנית יורה

תצפיתני אוויר במטוסים קלים לא יכלו לאכן את עמדות התותחים מאחר והן היו  •

 .מחופרות עמוק ומוסוות

שי הנחיתה "יו יעילים כנגד הטנקים האמריקאים ונגמט הונחו במדרונות וה"מוקשי נ •

 .האמפיביים

  הגנה במדרון אחורי

ידי  מיקום העמדות -על. השתמשו בהגנה במדרון אחורי במידה רבה של הצלחההיפנים 

מרבית  .במדרון אחורי תצפיתני הארטילריה אינם יכולים לראות את המטרות ולכוון אש עליהן

  .עמדות ההגנה ממוקמות במדרון קדמי מתחת לקו הרכס

רים כדי לאפשר לכוחות מתקדמים לעבור תסיישו את העמדות האחוריות נשארו נהיפנים שא

אותם ואז לפתוח באש מטווח קרוב ולסגת לתוך לבירינט של מערות המחברות מספר עמדות 

  .תותחים

חייל יפני במשך כל המערכה על האי מאחר לא ראו אמריקנים הרבה נחתים , ימה'באיוו ג

  .לילה ונסוגו לבונקרים שלהם ביוםבוהיפנים היו מתחת לקרקע ובדרך כלל תקפו 

  :ימה היו'אבידות האמריקאים באיוו ג

 הרוגים 6,821 •

 פצועים 19,217 •

 הלם קרב 2,648 •

 מכלל הכוח  48% – 28,686כ נפגעים "סה •

 .באוקיינוס השקטמכלל אבידות הנחתים במערכה  1/3זה היה  •

 ).יותר מבכל קרב אחר(מדליות בקרב הזה  27הוענקו  •

  :אבידות היפנים היו

 )הערכה(הרוגים  21,844 •
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