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צבאו המותש של אסאד זקוק לתגבור
השלטון זקוק נואשות למגוייסים ועל כן החליף בשקט את כללי הבידוק והציע חנינה למשתמטים מגיוס
מאת :בת'אן מקקרנאן
לאחר שבע שנים תמימות ,באשאר אל-אסאד כמעט הצליח להשיג

כיוון שכשל בשנת הלימודים השנייה שלו באוניברסיטה ,ולאחר שקיבל

ניצחון בסוריה .רק מחוז אחד נותר מחוץ להישג ידו ,אך מכיוון שבעלי

צו קריאה לשירות צבאי לפני כחודש .אפשר לרכוש פטור תמורת 8000

בריתו הרוסים והאיראנים החלו להתרחק מהשלבים האחרונים של

דולר ,אך בדומה למרבית הסורים בימים אלה ,משפחתו אינה יכולה

המלחמה הם הותירו מאחוריהם את הצבא הסורי שאין ביכולתו להשלים

לעמוד בתשלום הזה .עכשיו הוא בביירות ולדבריו "כאן לא יותר קל,

את המלאכה בכוחות עצמו.

אבל יותר טוב כך ,מאשר לבזבז שנים מחיי כשכולי ספוג דם ועסוק

המשטר הודיע כי הסכם להפסקת אש באידליב ,המעוז האחרון של

בהרג .בן דודי משרת בצבא זה חמש שנים ,ועדיין לא רואה את הסוף.

האופוזיציה ,הוא אמצעי זמני שנועד למנוע מותם של אזרחים .אלא

הוא נפצע קשה שלוש פעמים ואיבד יותר מ 50-חברים .אני לא מסוגל

שלנוכח ההיתכנות של קרב גדול בלא עזרתם של חיל האוויר הרוסי

לשאת את זה כמוהו ,לכן אני לא יכול לחזור".

והמיליציות הקרקעיות הנתמכות על ידי האיראנים – שככל הנראה

אפילו לנוכח מספרם העצום של הסטודנטים שהוצאו מהקמפוסים של

אינם מעוניינים להתחייב שישתתפו בקרב הסופי – הרי שמבחינת

האוניברסיטאות ,מועטים הסיכויים שצבא האספסוף של אסאד יוכל

צבאה המותש והמתוסכל של סוריה ,הסיכונים גדולים יותר מכפי שהיו

לכבוש את אידליב במהירות בלא עזרתן של טהראן ומוסקבה.

במשך שנים.

היכולת הצבאית של הסטודנטים לשעבר ושל לוחמים לשעבר בשורות

אבידות ,עריקות והתחמקות מגיוס גבו מחיר כבד .בשונה מעשרות

המורדים לא נבחנה ,והחיילים המנוסים יותר כבר מותשים .חלקם גויסו

הפסקות אש שהופרו על ידי כוחותיו של אסאד בעבר ,נראה כי הוא

כשהמלחמה החלה ב 2011-והם לחמו ללא הפסקה מאז.

זקוק מאוד לכך שהפסקת האש הזאת תתקיים ,לכל הפחות עד אשר

כיוון שהמשטר חזר והשתלט על סוריה ,כוחותיו נפרסים עכשיו ברחבי

יוכל לתגבר את כוחותיו המדולדלים.

שטחים שבעבר היו בידי אנשי האופוזיציה ואנשי דאעש .על פי ההערכה

המשטר של אסאד זקוק נואשות למגוייסים חדשים ,ובקיץ שחלף,

יהיו רק כ 20-25,000-חיילים בכוח שיתקוף את אידליב ,שבה נמצאים

לקראת הקרב על אידליב ,העלתה המדינה את רף הציונים הנדרשים

לכל הפחות  70,000מורדים מארגונים שונים.

כדי לעבור את הבחינות באוניברסיטה מבלי שנמסר על כך לסטודנטים

דיפלומט אירופי אמר כי "אידליב תהיה קרב קשה לשלטון .הם עתידים

תחילה ,במאמץ למשוך את הסטודנטים הגברים לצבא.

לספוג אבידות כבדות מכיוון שאינם מעוניינים להעביר את כוחות

סטודנטית בדמשק אמרה כי  70%מ 300-התלמידים שלמדו איתה

העלית שלהם לחזית זו .גם איראן אינה מחוייבת לקרב הקרקעי".

בשנת הלימודים ,כשלו בבחינות בקיץ הזה ,רבים מהם עשו זאת במכוון,

רוסיה ,איראן וחיזבאללה הלבנוני סבורים כי חלק גדול מתפקידם

על מנת לדחות את השירות הצבאי .אלא שהפעם בוטל נוהל מועד ב'

הצבאי בחזית הסורית הסתיים משום שעכשיו מעמדו של אסאד

בלא שום הודעה מוקדמת ,וכעת עמיתיה הגברים עלולים להידרש

מובטח .כולם נתונים בלחץ משמעותי מבית לחדול מהפעילות שגרמה

להתגייס לצבא.

לאבידות רבות ותבעה כסף רב.

אלי ,בן  ,23עזב את דמשק וחצה את הגבול ללבנון כדי להגיע לביירות,

חולשתו של השלטון נסכה בסיעות המורדות באידליב ביטחון עצמי
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מחודש" .אידליב היא המקום האחרון שבו המהפכה עדיין חיה ",אמר

האדי ,סטודנט להנדסה בן  ,25הגיע לביירות מלטקיה ,אמר כי לדעתו

מחמוד אבי ,דובר משטרת אידליב החופשית" .אין לנו לאן ללכת .אנחנו

זה לא כדאי" .אילו נשארתי שם הייתי משרת עכשיו בצבא ,ללא שום

מוכנים להילחם אם הפסקת האש תקרוס".

ספק ",אמר" .יש בלגן .אין דיפלומות ,אין מקומות עבודה ,יש רק גיוס

אם יסרבו הקבוצות האיסלמיות הקיצוניות להתפרק מנשקן והפסקת

ומוות".

האש תקרוס ,אפשר להניח כי תקיפה מצד השלטון לא תכלול את
הטקטיקה של אדמה חרוכה שנראתה בחאלב וכן בגוטה ,פרבר שנמצא
מדרום מערב לדמשק .אבל אפילו פתיחתה של מערכת התשה תאלץ
את אסאד לתגבר תחילה במידה ניכרת את שורות צבאו וכן להעלות
את המוראל.
במשך שנים גינה והשמיץ הממסד הפוליטי והדתי של סוריה את מאות
אלפי הגברים הסורים שעזבו את המדינה כדי להימנע מלהתגייס
לצבא וגרס שהם בוגדים יותר מאשר המורדים .אך באחרונה השמיעה
הממשלה הודעה מפתיעה לפיה כל העריקים והמתחמקים מגיוס
שיחזרו לסוריה במשך ששת החודשים הבאים יזכו בחנינה.
החלטה זו נועדה לפתות משפחות שיש באפשרותן לשלם את דמי
הקנסות לחזור הביתה ,אפילו אם אין זה מן הנמנע שהבנים יגוייסו .ככל

חיילים בצבא הסורי בעיר העתיקה של דמשק ביולי.
חלק מהחיילים גויסו כאשר המלחמה החלה ב 2011-ומאז הם לוחמים ללא הפסקה

שהמלחמה קרבה לסופה נראה כי סורים רבים המתגעגעים לביתם
עשויים לקחת את הסיכון הזה.

מבצע "חתול ועכבר" יוצא דופן שנועד למנוע מהצוללות של פוטין לפגוע בכבלים החיוניים של הבריטים
חששות מכך שרוסיה מסוגלת לפגוע בכבלי התקשורת בין ארה"ב

עד כה התפרסמו פרטים מועטים בלבד לגבי אסטרטגיית העיקוב

ובריטניה המצויים על קרקעית האוקיינוס.

הנרחבת שמעולם לא נחשפה .גורמים צבאיים בבריטניה ובארה"ב

בריטניה וארה"ב חוששות שמא ולדימיר פוטין מוכן לגרום לתוהו ובוהו

מקיימים קשר מדי יום כאשר עוקבים אחר צוללת רוסית ,ולעיתים

פיננסי באמצעות תקיפה של הכבלים התת ימיים המחברים את שתי

קרובות מעורבים בכך גם הנורבגים ,הצרפתים ונאט"ו.

המדינות – ועל כן הן משקיעות מאמצים מפליגים לעקוב אחר הצוללות

אחד החששות הוא שמא יוכל פוטין לנסות ולסכל את כבלי התקשורת

הרוסיות – חושף ה"טלגרף" הבריטי.

התת ימיים המעבירים בין ארה"ב לבריטניה נתונים ומידע ששוקי

מקורות צבאיים אמריקאים ובריטיים מסרו ל"טלגרף" כי פעילותן של

המניות בשתי המדינות מסתמכים עליהם .לדברי מקור בריטי יודע דבר

הצוללות הרוסיות בצפון האוקיינוס האטלנטי הגיע לשיא שלא היה

"חילופי הנתונים הנרחבים ביותר בין ארה"ב ובריטניה נעשים באמצעות

כמותו זה  25שנים ,וכי מתחת לפני המים חזרו ל"משחקי חתול ועכבר

הכבלים התת ימיים מניו יורק אל החוף המערבי של בריטניה".

של המלחמה הקרה".

"לפוטין יש האמצעים והיכולת לנתק אותם אם ירצה בכך .תרחיש

בעיצומה של מתיחות גוברת עם הקרמלין ,משתמשות בריטניה וארה"ב

שבו הוא נכון לעשות זאת הוא מציאותי" – גורם בצי האמריקאי אמר

במגוון מרשים ביותר של טכנולוגיה מודרנית וציוד צבאי כדי לוודא כי

כי התרחשה "חזרה לתחרות בין המעצמות הגדולות" וכי "אמריקה

ידוע להן במדויק היכן נמצאות הצוללות הרוסיות בעת שהן נעות באזור.

מכוונת את הלייזר שלה להגברת המוכנות שלנו ".הצי הסובייטי –

הלוויינים מבחינים בצוללות כשהן יוצאות מבסיסן הימי ומיירטים את

שהרוסים התגאו בו מאוד מאז ימי פטר הגדול – הפך לגרוטאות בעת

התקשורות בעוד אשר מטוסים טסים מעל לים ,בוחנים מרחב ברדיוס

שהכלכלה התמוטטה .אבל תחת מנהיגותו של פוטין במרוצת שני

של מאה מייל ,לדברי גורמים שמכירים את התוכניות הסודיות .מסוקים

העשורים האחרונים ,ניכר מאמץ מרוכז לחזור ולכונן את הצי הרוסי

מרחפים מעל הים ומשלשלים מצופי סונר למים כדי שיעקבו אחר

והוקדשה תשומת לב מיוחדת לצוללות .בשנים האחרונות ניכר גם גידול

תנועות הצוללות בעת שספינות מלחמה שטות על פני המים כשהן

משמעותי בפעילויות של הצוללות הרוסיות באזור הצפוני של האוקיינוס

גוררות צינור שאורכו יותר מחצי מייל ,והוא מצויד במיקרופונים תת

האטלנטי .בשנים האחרונות ,לאחר שרוסיה סיפחה את קרים ,וליבתה

מימיים.

את מלחמת האזרחים באוקראינה ,שהו הצוללות של פוטין בים במשך

במים עמוקים מסוגלות הצוללות הבריטיות והאמריקאיות ,המצוידות

ארבעה חודשים בכל פעם .כיום ,בדרך כלל יש באזור – או בקרבת

במכשירי האזנה ,לעקוב אחר הצוללות הרוסיות ,בעוד שמתקני האזנה

מקום – לכל הפחות צוללת רוסית אחת.

המקובעים בקרקעית הים משגרים התראה בעת שהן חולפות.

בשונה מחלק מספינות הקרב המיושנות של רוסיה מתקופת המלחמה
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הקרה ,רבות מהצוללות החדישות הן משוכללות ומתקדמות ביותר.

זאת ,האתגר המרכזי לביטחונה של ארה"ב הוא הופעתה המחודשת

הצוללות מדגם יאסן נושאות טילי קרקע המסוגלים לפגוע בערי החוף –

של התחרות הבין מעצמתית הניכרת בהתחרות עם ציים גלובאליים

יכולת שלא הייתה להן עד לפני שנים אחדות .העלייה העצומה בפעילות

המרחיבים את פעילותם בשטח הגלובאלי המשותף .אתגרים ומאתגרים

המריצה את בריטניה וארה"ב לחזור ולהעסיק את האויב .בחודש מארס

אלה מחייבים אותנו לחדד את אורח החשיבה שלנו ואת הכושר המבצעי

שלחה בריטניה צוללת אל מתחת לאזור הארקטי לראשונה מזה עשור.

שלנו ולבצע את המשימות שהוגדרו לצי האמריקאי על פי אסטרטגיית

גאווין ויליאמסון ,שר ההגנה הבריטי אמר ל"סנדיי טלגרף" כי  800אנשי

הביטחון הלאומית .אנחנו ממוקדים בתגבור מוכנותנו ללחימה ,לעמוד

קומנדו יוצבו בנורבגיה לבלימת התוקפנות הרוסית.

במשימות הללו ,ולהמשיך ולקיים את כושר הפעילות המשותף שלנו עם

בתחילת השנה כוננה ארה"ב מחדש את הצי השני שלה ,האחראי על

הציים המקורבים לנו ועם בעלות הברית והשותפות שלנו".

הסיור באזור הצפון אטלנטי שלא היה פעיל מאז  .2011נאט"ו מכוננת
פיקוד חדש של כוחות משותפים במיוחד לאזור זה ,שבסיסו יהיה
בנורפולק ,וירג'יניה.
בריטניה וארה"ב מייחסות לאזור הצפון אטלנטי חשיבות לאומית
עליונה ,ויש לזה חשיבות רבה יותר כיום מאשר בימי המלחמה הקרה
בשל כמויות עצומות של נתונים המועברים בכבלים התת מימיים מדי
שנייה.
צוללות וספינות רוסיות היו פעילות בסביבת הכבלים בשנים האחרונות,
והדבר עורר דאגה חמורה וגנראלים רבים הצביעו על כך .דובר של
הצי האמריקאי אמר "כפי שאסטרטגיית ההגנה הלאומית מבהירה

ארטילריה כבדה רוסית :יוצאים מהמחסנים וחוזרים לשירות
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הצבא האדום פיתח ארטילריה כבדה בקליברים גדולים כמו ה"טיולפאן"

ערכת התומ"ת פיון  7S2מצוידת בהוביצר  203מ"מ  2A44על גבי תובה

 – 2S4מרגמה  240מ"מ והוביצר  203מ"מ – "פיון"  –2S7להשמדת

זחלית עם מנוע  760כ"ס היכול לנוע במהירות של  50קמ"ש על כביש.

מרכזי תקשורת ,מפקדות ,נשק גרעיני טקטי ,ריכוזי לוגיסטיקה ומטרות

יש לו צוות בן  6לוחמים בנוסף ל 7-לוחמים ברכב התחמושת.

חשובות אחרות בכלל זה בשטח בנוי ובביצורים.
בסיום המלחמה הקרה העבירה הפדרציה הרוסית את מרבית
הארטילריה הכבדה לאחסנה ממושכת בשל כמה סיבות :הראשונה –

Source: Vitaly Kuzmin, https://www.vitalykuzmin.net/Military/ARMY-2017Demonstration-p1/i-WF4zcrx#, CC 4.0

ארטילריה זו הייתה מיועדת לשיגור נשק גרעיני וקונבנציונלי ובסיום
המלחמה הקרה לא היה עוד צורך בנשק גרעיני טקטי.
גורם נוסף לכך היה כניסתן של מערכות אש חדשות לשירות – תותחים
( MASTA 152מ"מ) ,טילים ומערכות  MLRS 300מ"מ ,שאפשרו במידה
מסוימת ביצועים הדומים לאלה של המערכות הכבדות.
ערכת המרגמה המתנייעת טיולפאן מצוידת במרגמה  240מ"מ 2B8
המורכבת על תובה זחלית ( )Object 123עם מנוע דיזל  520כ"ס ויכולה
לנוע במהירות של  60קמ"ש .יש לה צוות בן ארבעה אנשים בנוסף לעוד
חמישה אנשי צוות שנעים על גבי רכב הספקת התחמושת הצמוד אליה.
המרגמה יכולה לירות חימוש קונבנציונלי ,כימי וגרעיני בקצב של פגז
בדקה .הרוסים טוענים שיש להם רק חימוש קונבנציונלי בשירות.
הפגז הסטנדרטי שוקל  130ק"ג ,ומשוגר לטווח מרבי של  9.5ק"מ.

התותח יכול לירות חימוש קונבנציונלי וגרעיני בקצב אש של 1.5

המרגמה יכולה גם לשגר פגזים במשקל  228ק"ג עם מטען הודף רקטי

פגז בדקה – גם לגביו הרוסים טוענים שיש להם בשירות חימוש

לטווח מרבי של  18ק"מ .הפגז יכול להיות מצויד בראש מונחה לייזר

קונבנציונלי בלבד .ב 1983-הרוסים החלו לבצע גרסה משופרת

(שמלצ'ק) .מערכת הבק"ש שודרגה במערכת ניהול אש מודרנית –

של התותח בשם מלקה  – 2S7עם מנוע  840כ"ס ,מערכת שו"ב

ושודרגה בה מערכת הרתיעה.

משופרת וקצב אש של  2.5פגזים בדקה .ראה טבלת נתוני התחמושת:
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43F 30
ארוך

43F 30
קצר

44F 30
רקטה

3014
ארוך

3014
קצר

11VG 3

סטנדרטי

סטנדרטי

עם מטען הודף

סטנדרטי

סטנדרטי

סטנדרטי

ראש קרבי

נפיץ

נפיץ

נפיץ

מצרר

מצרר

חודר ביצורים

משקל ראש קרבי בק"ג

17.8

17.8

13

0.23X24

0.23X24

?

משקל הפגז בק"ג

43.2

25

43.2

43.2

25

?

טווח מרבי בק"מ

37.4

25.4

47.5

30.4

13

?

חימוש

במאמר של  Krasnaya Zvedaו Armeyskiy Sbornuk-מתואר

תותח מתנייע מלקה  203מ"מ

המאמץ הרוסי להחזיר לכשירות את הקליברים הגדולים ,לשדרג אותם

שנים עשר תותחים חדשים נכנסו לשירות במחוז מרכז – מודל מלקה

ולשלב אותם בחטיבת הארטילריה הכבדה מספר  ,45החטיבה עצמה

פותח על בסיס מערכת ה-פיון  2S7של  152מ"מ מאחר שהביצועים

מסופחת לרמת הארמיה.

הלא מספקים של קודמי המלקה לא היו מדויקים במידה הרצויה ,ואילו

יחידות הארטילריה הכבדה מאורגנות בגדודים בני  12-8קנים (3-2

תהליך ניהול האש היה ארוך מדי .הדרישות המבצעיות הראשוניות

סוללות) ,ומשתמשות באותה מערכת ניהול אש כמו שאר יחידות

הציגו צורך בגידול משמעותי בטווח ,בהפעלה ובמאפיינים מבצעיים .כן

הארטילריה .לא ניתן כל הסבר להחזרתם לשירות .ההנחה היא כי

שודרגו התובה ומערכות ניהול האש.

לנוכח הוספת תחמושת מונחית לייזר הם מיועדים לשטחים בנויים בהם

החולשות האלה תוקנו בתומ"ת החדש .המלקה מצויד במערכת שו"ב

הארטילריה הנוכחית  122מ"מ ו 152-מ"מ אינה יעילה דיה.

אוטומטית ,התומ"ת קולט מידע ממפקד הסוללה .כל המידע מעובד
אוטומטית לתצוגה דיגיטלית בעמדת התותחן והמפקד.

מאמר ב"-ארמיסקאי סבורניק" – מאי 2018

זהו אמנם חידוש מיושן אבל השדרוג נמשך בטכנולוגיות של הדור

תרגיל טקטי של רקטות ,תומ"תים ומרגמות נערך במטווח סרגייבסקי

האחרון .מערכות ניהול האש פועלות במערכת משודרגת ברכב פיקוד

כמחנה אימונים של יחידת האש הארטילרית והטילים של ארמיה .5

שכולל מערכות סיור אופטי ומערכות ניווט לווייני (גלונס) .המערכת

המרגמה הגדולה בעולם שקטה באופן מפתיע .ורק רעש הרתיעה

בנויה לניהול אש סוללה וגדוד כמערכת אוטומטית או ידנית ,בתיאום

הארוכה של הקנה מסב את תשומת ליבך שפצצת מרגמה – שמשקלה

עם הכוח המסתער.

יותר מ 100-ק"ג תנחת בקרוב על ראש האויב.

לתומ"ת יש פוטנציאל טוב לקלוט שדרוג מודרני – זה יהיה במגמה של

המרגמה יכולה לירות את הפגז ליותר מ 20-ק"מ והוא נופל בצורה

תחמושת חכמה ,ובשלב זה תחמושת מונחית לייזר .לא פחות חשוב

אנכית כמעט ,פגז יכול לחדור בנין דירות בן חמש קומות מהתקרה

מנקודת המבט של איש ארטילריה זו תחמושת עם מרעום השולט

עד למרתף .יש סוגי תחמושת רבים ובכללם פגז גרעיני .לדברי סא"ל

בהשפעה האווירודינמית ומאפשר שליטה בדיוק עד לטעות של חמישה

אלכסנדר פולשקוי ,קצין בכיר של יחידת הטילים של ארמיה  5שבתרגיל

מטר מהמטרה.

אש שלה השתתפה יחידת האש" ,השנה עברו קציני הארמיה אימוני

השימוש בתחמושת מצרר ופצצונות מתכווננות נראה מבטיח לא פחות.

הסבה במוסד המחקר המדעי ובקרוב ידריכו את כל מפקדי הסוללות

נוסף על כך שיפור אווירודינמי של הפגז והגדלת הטווח ב 30-אחוזים –

הארטילריות בירי למשימות אש מונחות לייזר .אנחנו מתכוננים לירי

ונראה שזו ארטילריה רבת עוצמה חדשה.

למטרות נקודה מאחר שירי למטרות שטח הוא עניין של העבר .ניצחון
בקרב מודרני תלוי הן בסוג המטרות בהן צריך לפגוע והן בדיוק הפגיעה
בזמן הקצר ביותר".
מערכת קרסנופול (מערכת הבק"ש) מותאמת לקנה ,לתחמושת
ולמערכת הלייזר .כוון מכוון את הלייזר למטרה והאות חוזר אל המערכת.
כאשר הפגז יוצא מהקנה הוא ננעל על הקרן ומנווט את עצמו למטרה
– בין שזה בניין ובין שזו מטרה נעה – עד לטווח של  30ק"מ הפגיעה
מובטחת.

2S4 Tyulpan self-propelled mortar
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מערכת פיקוד ושליטה
הפדרציה הרוסית מתעניינת זה זמן רב במערכת פיקוד ושליטה

בימות שלום ,כך למשל ,באמצעות המערכת השירותים העורפיים

אוטומטית וניסתה מספר מערכות ברמה הטקטית ,בגלל תפיסת

מנהלים מלאים ואספקת מזון ,דלקים ,שמנים ובגדים.

הפיקוד הרוסית הממוקדת במפקד ובתהליך קבלת ההחלטות ,כאשר

אבל המערכת היא מערכת קרבית .היא מיועדת ללחימה ,לכוחות

המטה אינו מפתח דרכי פעולה אפשריות ,אלא המפקד לבדו קובע את

שמירת הסדר ומבצעים מיוחדים .המערכת האוטומטית תפעיל את

הדרך והמטה מעבד את קביעותיו על פי הצורך .מערכת השו"ב ממלאת

הרדיו וכן תקשורת לוויינים כדי ליצור מרחב מידע המבטיח רציפות

את התפקיד הזה באמצעות צמצומו של תהליך קבלת ההחלטות.

ותקשורת בין עמדות הפיקוד והמפקדות .המערכת האוטומטית

לדברי המומחה הרוסי ויקטור מורחובסקי מערכת הפועלת היטב

משתלבת גם באמצעי הסיור ,ובכללם כטב"מים ולוויינים.

תקצר את התהליך פי  .2.5המערכת לא תעסוק אך ורק בפיקוד

המערכת מקבלת – מעבדת – ברציפות מידע בזמן אמת – על פעילות

ושליטה ותמונות מצב לגבי הכוחות הכפופים אלא גם תקשר ותשלב

האויב ,המצב בשטח ,קרינה ,לוחמה כימית ,וביולוגית .היא גם תעריך

את היחידות עם הצי ,כוחות האוויר והכוחות המוטסים .בנוסף ,תשתלב

את כשירות הכוחות ומצב הכוחות ,מלאי תחמושת דלק ושמנים ,וגם

במערך ההגנה הלאומית.

מידע על מורל הלוחמים ומצבם הפסיכולוגי .המידע המעובד מוצג
במסכים אלקטרוניים ,כך יכול המפקד להעריך את המצב בזמן אמת
ולקבל החלטות בתוך דקות .בעת הצורך יוכל המפקד לתת פקודות

אלקסי רם ואלכסנדר קרוגלוב
 5ביולי  – 2018איזבסטיה

המערכת הזאת תהווה מערכת שו"ב גם לזרועות ולכוחות אחרים בצבא.

משרד ההגנה מפעיל מערכת שו"ב אוטומטית אקאציה  Mשתימצא

הודות לכך יוכלו המפקד והמפקדות לנהל בקלות כוחות משולבים כמו

בכל ארמיה משולבת מסוף  2019ואילך .המערכת תספק למפקד

יחידות של הצי ,חיל האוויר וכוחות מוטסים .המערכת גם משתפת

ולמטה מידע בזמן אמת על תמונת המצב ובכלל זה מצב כוחותינו וכן

במידע את מרכז השליטה הלאומי.

פעולות האויב .על בסיס המידע הזה יוכל המפקד לתת פקודות ישירות
במערכת לכוחות כפופים .לדברי מומחים תגבר המערכת החדשה על
מערכות קבלת ההחלטות של האויב.
ממשרד ההגנה נמסר ל"איזבסטיה" שטכנולוגית המערכת תמצא
ברכב פיקוד ייעודי על בסיס רכב  4X4קאם  .AZכך תתאפשר למערכת
עבירות גבוהה .ניתן לפרוס אותה בתוך דקות בכל שטח .היצרן יתחיל
לספק אותה השנה ועד סוף  .2019המערכת תמצא בכל ארמיה משולבת
ובקורפוסים .עד כה הושקעו בפרויקט יותר מ 21-מיליארד רובל בסך
הכול .המערכת כבר נפרסה ב 2011-כשהיא תומכת בפעילות הצבאית

ישירות לכוחות הכפופים.
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עשרה דברים על רובוט קטלני
מערכות נשק אוטונומיות מחליטות בעצמן את מי יש לתקוף ומתי .עד

מדוע המומחים רואים זאת כשינוי מודל במלחמה?

כה שללו המעצמות הצבאיות את הכפפת הכללים לשליטה במערכות.

משום שקבלת ההחלטות על חיים ומוות אינה נעשית בידי אדם אלא

הנה הפרטים.

באמצעות מכונה .כלל לא משנה שהאמל"ח נבנה ותוכנת על ידי
אנשים.
מדוע אמל"ח אוטונומי קטלני מתנגש בחוק הבינלאומי?
אחד המרכיבים החשובים ביותר בחוק הזה הוא שבכל תקיפה ,חייב
הלוחם להבחין בין לוחמים ואזרחים (עקרון האבחנה) .יש להימנע ככל
הניתן מתקיפתם של אזרחים ומבנים אזרחיים .אמל"ח אוטונומי אינו
יכול לעשות זאת .לכן ,המומחים למשפט בינלאומי דורשים שהאדם
יהיה תמיד זה שבידיו השליטה המכריעה לגבי תקיפה (אדם בחוג).
מהו הדיון הבינלאומי שמתנהל בנושאים האלה?
במסגרת האו"ם ,בז'נבה מתקיימות שיחות מאז  ,2014ובמסגרת

על איזה אמל"ח אנחנו מדברים? – ההגדרה הרשמית היא "מערכת

הוועידה לנשק קונבנציונלי .שיחות בלתי פורמליות הפכו לפורמליות

אוטונומית של נשק קטלני" (LAWS – Lethal Autonomous Weapon

ב 2017-בהשתתפותן של כ 70-מדינות ומדענים מארגונים שאינם

 .)Systemלעיתים מכנים אותם רובוטים קרביים ,אבל מדובר גם

מדינות .סבב שיחות נערך לאחרונה ב 31-27-באוגוסט .2018

בכטב"מים ,צוללות לא מאויישות או כלי רכב .הביקורת מכנה אותם
רובוטים קטלניים.

כיצד זה מתקדם?
לאט ,בגלל פערים גדולים בעמדותיהן של המדינות .המעצמות

מה פירוש הדבר?

הצבאיות מתנגדות לאיסור על אמל"ח זה ,מאחר שהן רוצות לשמר את

אין הגדרה כוללת לאמל"ח מהסוג הזה .הוועדה הבינלאומית של הצלב

עליונותן .לא נראה הסכם באופק.

האדום מתארת אותם כנשק אוטונומי שתפקודו המכריע הוא בבחירת
המטרות ותקיפתן ,כלומר ,הם פועלים בלא מעורבות אנושית.

מהי עמדת גרמניה בנושא?
בהסכם הקואליציוני נכתב "אנחנו פוסלים/דוחים אמל"ח אוטונומי

האם אמל"ח כזה כבר קיים?

שאינו בשליטתם של בני אדם .אנחנו רוצים שיוחרמו בכל העולם".

עדיין לא קיים אמל"ח אוטונומי הפועל נגד מטרות אנושיות .אלא

עם זאת ,גרמניה לא הצטרפה למדינות הדורשות איסור על אמל"ח

שלנוכח הפיתוח המהיר בתחומי הבינה המלאכותית והרובוטיקה נראה

מסוג זה .לעומת זאת הממשלה הגרמנית טוענת כי יש צורך בהצהרה

שיופיע בקרוב.

פוליטית לא מחייבת כקדימון לאמנה שתאסור אותו.

מה מוביל את הנושא?
בסוגי אמל"ח רבים יש תפקודים אוטונומיים ,רקטות כבר יכולות לזהות,
לבחור ולתקוף את מטרותיהן באופן עצמאי .צוללות לא מאוישות
מפנות מוקשים .כטב"מים יכולים לפעול בנחשולים ורשתיות ולבצע
מספר משימות אוטונומיות.
מהו התרחיש הסביר שמערכות כאלה יפותחו וייפרסו?
רובוט קרבי יוזן במידע ביומטרי של "מטרת אדם" ולאחר מכן יחפש,
ימצא ויהרוג באופן אוטונומי – ללא כל שליטה מרחוק ,כפי שהדבר
נעשה כיום בכטב"מים .מערכות נשק אוטונומית קטלניות מנווטות את
עצמן ולא זקוקות לחייל שייתן להן פקודות .איש אינו יודע מתי הן יתקפו.
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ביצועי הרוסים במלחמתם בגיאורגיה
מייקל קופמן –  4בספטמבר 2018
באוגוסט  ,2008נלחם הצבא הרוסי בכוחות גיאורגיים במלחמה קצרה

הלחימה ב 2008-נראית רחוקה מהמבצעים הרוסיים באוקראינה

שנמשכה חמישה ימים .הרוסים הביסו את הגיאורגים ,אבל המלחמה

ובסוריה ,אבל היא מסייעת להציג את המסלול ההיסטורי של הצבא

חשפה חולשות משמעותיות בכוחות הרוסיים .מוסקבה הופתעה לנוכח

הרוסי ,והאבולוציה שעבר ממסורות הצבא הסובייטי ,שהציבו אתגר

רמתם הנמוכה של ביצועי חיל האוויר שלה ,ועוד יותר מחוסר היכולת

משמעותי לצבא הרוסי העכשווי ,החל בצי רק"ם מבוזר מדי ,ועד

של חיילות שונים לפעול בשיתוף .לאמיתו של דבר הייתה זו באמת

לזמינות נמוכה של חימוש מדוייק ,וחולשה במודיעין וסיור למטרות.

המלחמה האחרונה של גאוות הכוחות ,ירושה מימי ברית המועצות.

מנגד ,נעשו השקעות גדולות בטכנולוגיה ,במיוחד ביכולת לבצע

העימות חשף פער גדול ביכולת פיקוד ושליטה ובמודיעין .כפי שניסח

מבצעים צבאיים ולהשיג שילוב של כוחות שונים בצבא הרוסי.

זאת הרמטכ"ל הרוסי דאז גנרל ניקולאי מרקוב "אי אפשר להתעלם

בחלוף עשר שנים למלחמה בגיאורגיה ,אפשר לבחון את ההשלכות

מפער מסוים בין התיאוריה והמציאות ".אחרי המלחמה החלה רוסיה

היותר משמעותיות של ביצועי הכוחות הרוסיים ב ,2008-מניידות

ברפורמה ובשדרוג הצבא.

ולוגיסטיקה ועד לקרב האוויר ,ולציין תובנות שהופקו פחות במהלך

ב 2014-הייתה התמקדות טבעית בפעולות הרוסים באוקראינה

הסכסוך.

ובמערכה הרוסית בסוריה ,אבל המלחמה באוגוסט  2008ראויה למבט
נוסף ,לנוכח התפתחותו של הצבא הרוסי כיום .הרבה השתנה מאז ,אבל

ניידות ולוגיסטיקה

במלחמה זו עדיין גלומות תובנות חשובות .הרוסים ניצחו ,אבל הצבא

כאשר התכוננו למלחמה ,סברו מנהיגי הצבא הרוסי שמרבית הלחימה

הרוסי לא היה מוכן למלחמה מודרנית ,ואפילו נגד שכן קטן ממנו כל

תתרחש באבחזיה ולא בדרום אוסטיה ,אבל הם תיכננו לתגבר את

שכן צבא של מעצמה מקבילה .רוסיה ,שהחמיצה דור שלם בהתפתחות

כוח השלום הרוסי שהיה מוצב בשני המחוזות האלה .הכוחות הרוסיים

החשיבה הצבאית ,נותרה לכודה בציוד צבאי מימי הסובייטים ובחשיבה

תרגלו במשך שלוש שנים את המלחמה בתרגילים גדולים (חזית

של שנות השמונים .השלם היה פחות מסך חלקיו.

הקווקז )2008-2007-2006-ובמספר רב של תרגילים קטנים יותר.

גנרלים רוסיים מובילים ומומחי תיאוריה הבינו שאופי המלחמה השתנה.

בחודשים שקדמו למלחמה תיקנו כוחות רוסיים את מסילת הברזל

התקופה הראשונה של הסכסוך הפכה למכריעה ,מלחמה ללא מגע

לאבחזיה ,תירגלו תנועת כוחות דרך הים וערכו חזרות בהנעת מרכיבים

(המונח הרוסי ללחימה מנגד) ,מבצעים בממד האווירי היו דומיננטיים

של ארמיה  58לעבר גיאורגיה.

בעיצוב שדה הקרב ,וחימוש מדויק נעשה למכפיל כוח משמעותי .נשק

ביומיים הראשונים ללחימה ,בוצעה התוכנית כפי שתורגלה אף על פי

מנגד ארוך טווח יכול לגרום נזק ולהשפיע על מה שיוחד בעבר לנשק

שבציוד המיושן היו תקלות רבות.

גרעיני טקטי בשדה הקרב ,וכל זאת מבלי להתייחס לאמצעים "רכים"

הצבא הרוסי נוכח שאינו מוכן על אף ההכנות המוקדמות ,כאשר

כמו לוחמת סייבר .קווי הקרב והתקדמות לעומק נעלמו כאשר חימוש

הגיאורגים החלו בפעולות בליל ה 7-באוגוסט ,חוץ מאשר פעולתם של

יכול לגרום נזק למדינה כולה.

כוחות התגובה המהירה הרוסיים .הכוחות הרוסיים חזרו לבסיסיהם ב2-

המטה הכללי הסובייטי חזה את ההתפתחויות האלה בתחילתן של

באוגוסט כשהסתיים תרגיל גדול כהכנה למלחמה.

שנות השמונים ובאמצען .אלא שהתפרקות ברית המועצות התרחשה

המטה הכללי הרוסי היה בעיצומה של העברת משרדיו וראש אגף

עוד בטרם הספיקו לעשות משהו בנדון.

המבצעים הודח זמן קצר לפני כן .היה זה תזמון גרוע מבחינת הרמות

כיוון שהיו קצרים בכסף וכיוון שלא היתה שאיפה פוליטית לחדש את

הגבוהות של המפקדה.

הצבא ,השקיע המטה הכללי הרוסי את מרבית זמנו בתצפית על

שני צוותי קרב גדודיים רוסיים מדיביזיה ממונעת  19נעו דרומה לאבטח

האופן שבו ארה"ב נלחמת מעבר לים ,בוויכוחים על עקרונות מלחמה,

את מנהרת רוקי בדרום אוסטיה בתוך שעות מההתקפה הגיאורגית על

ובניסויים ברפורמות מקומיות בצבא הרוסי .שתי המלחמות בצ'צ'ניה

טסחיוואלי .ארמיה  58הרוסית נעה מהר יחסית ,בעוד שיחידות מוטסות

רוקנו את תשומת הלב ואת המקורות ,והציגו תובנות מועטות לגבי

של הדיביזיה הושטו דרך הים והוסעו ברכבת לאבחזיה .בשלושת הימים

הדרך שבה יש לנהל מלחמה נגד יריב מעצמתי.

הראשונים ,עברו הכוחות הרוסיים בצפון הקווקז מנחיתות כמותית

המלחמה הרוסית גיאורגית התרחשה ב .2008-משרד ההגנה הרוסי

לעליונות מספרית .הרוסים ידעו כיצד לשנע כוחות בהיקפים גדולים

הודיע על רפורמה משמעותית באוקטובר  ,2008בקושי חודשיים אחרי

ועשו זאת היטב .אלא שב ,2008-ציוד רב התקלקל כאשר יחידות שריון

הסכסוך .אותן תוכניות לרפורמה ולשדרוג היו על שולחן הדיונים במשך

נעו מאות קילומטרים כדי להגיע לשדה הקרב .מספר ניכר של נפגעים

שנים .המלחמה סייעה לישב ויכוחים ישנים בחוגי הצבא הרוסי – כיצד

בקרב הרוסים כ 40-אחוזים על פי המשוער – היו תוצר של תאונות

לקדם את הצבא הרוסי ,או ליתר דיוק כיצד יתאפשר להנהגה הרוסית

דרכים בדרך ללחימה .בקרבות איבדה רוסיה  3טנקים בלבד ,עשרים

להכריז שאי ההסכמות יושבו.

כלי רק"ם אחרים ומספר גדול של רכב רך.
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הבעיה לא נבעה מתקציב מדולדל או מוכנות לקויה ,אף על פי שבאותה

מפה בחתימת המפקד עם מספר הנחיות הכתובות בשוליים ...הרוסים

עת הצבא הרוסי לא נהנה מתשומת הלב והנדיבות של הדרג הפוליטי

מקדמים תפיסת לחימה על פיה בתמרון בעצימות גבוהה ,הרבה יותר

מהם הוא נהנה כיום .הבעיה הייתה שהצבא הרוסי ירש מספר מחלות

טוב לבצע במהירות תוכנית מספקת מאשר להשלים תוכנית גדולה

כרוניות מימי הצבא הסובייטי ,ועודנו סובל מהן .הצבא הסובייטי היה גן

מאוחר יותר ".מפקדים רוסיים מתייחסים למודל המערבי של התכנון

חיות של סוגים רבים של טנקים ,רק"ם לחי"ר ,מובילי טנקים וכלי רכב

כעבודה רבה.

לתחזוקה .התחזוקה נעשתה לסיוט.

השיטה הרוסית קשוחה יותר ,אבל מהירה ופשוטה יותר ,ויתרונה

מאז השתפרו כוחות היבשה הרוסיים ,כשצמצמו את מגוון כלי הרכב

בהקטנת משך התכנון ,כדי להגיע ליעד במהירות עם מסה ואש ,לקיים

שלהם ,לצד השקעה משמעותית ביחידות תחזוקה המיועדות לתחזק

רצף ולהיצמד למה שלמדת ותרגלת.

בשדה הקרב.

חוסר גמישות מצוי בצד המגרעות ,כאשר כוחות עלולים לבצע במהירות

כיום הצבא הרוסי מחזיק פריסה קבועה במקום יחידות בכוננות כמו

תוכנית כושלת .יצוין כי הכיוון הרוסי אינו רובוטי ,אלא דרך שונה לביצוע.

בעבר ,והציוד שלו ברמה שונה .אך הבעיות של  2008עוד לא נפתרו.

בסביבה שבה תמונת המצב הרבה פחות ברורה ,והתקשורת בלתי

כך למשל ,יחידות מוטסות עדיין מחזיקות רק"מ משלהן ,בעוד שצבא

אמינה ,הכיוון הזה עשוי להועיל יותר מאשר תלות כבדה בטכנולוגיות

היבשה לא הצליח לקצץ במספר פלטפורמות הטנקים שלו .קיימת מגמה

פיקוד ושליטה לתיאום וליצירת תמונת מצב.

לא לזרוק שום דבר .לברה"מ הייתה בעיית צבירה ורוסיה ממשיכה בכך
במידה פחותה במקצת .ההכנות לקראת תרגיל ווסטוק  2018כללו

טכנולוגיה

החזרה לכשירות של טנקי  T 62מאחסנה ממושכת .הטנקים המיושנים

הטכנולוגיה היא מכפיל כוח חשוב ,אבל לא הייתה הגורם המכריע

שלחמו בהצלחה בגיאורגיה ,מאוחסנים אי שם ברוסיה והצבא הרוסי

במלחמה ב .2008-מלחמה זו צריכה להיחשב כניצחון האחרון של

מתכנן להשתמש בהם במקרה של סכסוך גדול.

הצבא הסובייטי .על פי מקורות שונים 75-60 ,אחוזים מהטנקים של
ארמיה  58היו  T 62Mו T 72 B1-ומעט טנקים משודרגים .T 72 BA

פיקוד ושליטה

על פי הספר הטנקים של אוגוסט ומקורות אחרים ,שום טנק לא יכול

רמתו של הסיור הרוסי היתה נמוכה ולא היה מודיעין מעודכן לכוחות

להתמודד עם טילי הנ"ט הגיאורגיים .ברבים מטנקי ה T 72-קופסאות

היבשה והאוויר .במספר נקודות נקלעו היחידות למארב של הגיאורגים,

המיגון הריאקטיבי היו ריקות ,ולמעשה "המיגון" היה תפאורה בלבד.

ובמספר מקרים נתקלו הצדדים זה בזה במקרה .בספר התחקיר של

רבים מהנגמ"שים היו  BMP 1ו ,BMD 1-עם כוונות פרימיטיביות,

המשרד לאסטרטגיה וטכנולוגיה" ,הטנקים של אוגוסט" ,מתואר טור של

ורכבי הפיקוד של ארמיה  58תוארו כ"מתפרקים" .אילו הגיאורגים היו

מפקד ארמיה  58נתקל ביחידת סיור גיאורגית ,ובמהלך הקרב נפצע

מפעילים טילי ג'בלין שיש ברשותם כיום לא היה נגרם שינוי משמעותי,

אותו מפקד .לרשותן של היחידות הרוסיות הראשונות שנכנסו לקרב

כי כבר באותה תקופה היה להם נשק נ"ט מספיק כדי להשמיד את

הייתה תמונת מצב מוגבלת מאוד ,כך שלחצו קדימה כדי ליצור מגע.

הטנקים הרוסיים המיושנים.

לגופי הצבא לא היו יחידות סיור אורגניות ,לא היו אמצעי תקשורת עם

באוגוסט  2008היו לגיאורגים  19טנקי T72עם תותח  120מ"מ

יחידות סיור בסביבה ,ולא הייתה יכולת יעילה של פיקוד ושליטה.

ישראלי ,ומספר גדול של נגמ"שים .חבילות שדרוגים ישראליים ,צ'כים

חוסר בסיור הוא מכשלה למהירות ולקבלת החלטות; הוא מקשה על

ואוקראינים הוצעו לגיאורגים – לא רק שידרגו אלא גם היקנו יתרון על

היכולת לפעול ולקבל החלטות .אמצעי התקשורת והסיור בצבא הרוסי

האמצעים הרוסיים בצפון הקווקז .בתחילה יחסי הכוחות היו לטובת

ברמת הפלוגה ,הגדוד והחטיבה כפי שהם כיום היו בגדר מדע דמיוני

הגיאורגים ,ארבע חטיבות ,מספר גדודי חי"ר קל ,וכוחות משרד הפנים

בצבא שפלש לגיאורגיה .הכוחות הרוסיים כיום יכולים לפעול בקרב

לדרום אוסטיה כללו כ 16,000-חיילים .הבעיה של גיאורגיה הייתה

משולב ,והיחידות העלו את רמת יעילותן בקרב הטקטי במידה רבה,

מנהיגות ותיכנון ירודים לצד חוסר ניסיון .בנוסף ,במהלך ההכנות הם

אבל טכנולוגית הפיקוד והשליטה לא שינתה את הבסיס על פיו הרוסים

לא הביאו בחשבון את הכוחות הרוסיים מצפון הקווקז .ההנחה הזו

מקבלים החלטות .הם פועלים באופן קשיח כאשר מפקדים פועלים

הופיעה מספר שעות לאחר תחילת המלחמה .ביום השלישי ,הכוח

לפי תרגולות קרב ,הנבחרות מתוך "תפריט" טקטי ומשולבות למספר

הרוסי בגיאורגיה גדל ל 14,000-בדרום אוסטיה ועוד  9,000באבחזיה.

מוגבל של תבניות קרב לתמרון.

בסיום המלחמה רוסיה תפסה כמות ניכרת של ציוד גיאורגי ,רובו

על התהליך מפקח מטה מצומצם הנעזר בטבלאות של נוסחאות

הושאר בשדה הקרב בלא שהופעל או נתפס בתוך בסיסים גיאורגיים.

מתמטיות .הצבא הרוסי מדגיש את ערך ההוצאה לפעולה של התבניות

אף לא אחת מהטכנולוגיות שהיו לגיאורגים לא כשלה בלחימה ,אבל

שניתן לשלב למבנה המתאים למצב .זה מדגיש את הפשטות והמהירות,

בלחימה בעצימות גבוהה הנמשכת בקושי שבוע ,קשה להביא לידי

מפחית מהתלות בזרימת מידע או ניתוח תמונות מצב כפי שנהוג

ביטוי את ההבדלים בין מעצמה עולמית ומדינה קטנה – הרוסים

בצבאות המערב .כפי שכתב צ'רלס ברטלס מ( FMSO-גוף של צבא

התגברו במהירות על עמדות הקו הראשון ואמצעיהן .זה כלל לא הרתיע

ארה"ב שחוקר צבאות זרים ג.א" ).כל מה שנדרש במבצע רוסי הוא

את הרוסים.
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התפתחות המלחמה ללא מגע

לא היה להם קשר לכוח  4האווירי ולכוחות הנ"מ .מספרים שבשלב

בגיאורגיה ירו בסיסי אש רוסיים לעומק המערך הגיאורגי ,ולמטרות

מסוים מפקד ארמיה  58נעזר בטלפון הלווייני של אחד העיתונאים כדי

אזרחיות אם העריכו שלמטרות יש חשיבות צבאית .הרוסים ירו טילי

להתקשר למפקדה שלו .לכוחות הצבא הרוסי פשוט לא הייתה שום דרך

 SS 21טושקה  20-15) Uטילים) וטילי  SS 26איסקנדר ( 2טילים) אל

לדבר זה עם זה.

מטרות קבועות ,כאשר העריכו כי יש במקום ריכוז כוח גיאורגי ,אף שלא

רוסיה איבדה  6מטוסים בגיאורגיה ,אבל רק שניים מהם נפגעו באש

היה להם מודיעין בזמן אמת .שלושה טילים פגעו בעיר הנמל פוטי .טיל

גיאורגית .אש ידידותית הפילה שלושה או ארבעה מהם .מערכות

איסקנדר פגע בכיכר העיר גורי בחימוש מצרר .יום קודם לכן השתמשו

זיהוי עמית-טורף לא פעלו ,הבקרה האווירית הייתה כושלת וקיומן

הגיאורגים בכיכר כשטח כינוס אבל כבר לא היו במקום .בהכללה,

של פלטפורמות מימי הסובייטים בשני צידי המערכה הוסיף למבוכה

הטילים הרוסיים החטיאו את מטרותיהם מפני שלא היה ברשותם

בשדה הקרב .כפי שגנרל וולדימיר שמנוב מתאר "בדרום אוסטיה

מודיעין מועיל .למרות ההבטחות לקלוט מידע מלווייני  ,GLONASSלא

מערכות עמית-טורף לא פעלו ,והיה קשה מאוד ליחידות שלנו לזהות

היה לכוחות הרוסיים שום מידע מהחלל לכן נאלצו להיסמך על מפות

למי שייך הציוד שהם רואים – לנו או לגיאורגים ".הגנת הנ"מ הרוסית

וציוד מיושן בן עשרות שנים לאיכון מטרות.

הייתה הרבה יותר יעילה נגד המטוסים הרוסיים מאשר כל המערכות

הכוחות הרוסיים לא יכלו "לראות" את הגיאורגיים בזמן אמת ,לא הייתה

המשודרגות שרכשו הגיאורגים.

שום דרך תקשורת להעברת מידע כזה בזמן אמת לכוחות כדי לאפשר

רוסיה לא פעלה לשתק את הנ"מ הגיאורגי אלא כעבור מספר ימים בתוך

אש מדויקת .כוונות היו חולשה היסטורית של הכוחות הסובייטיים.

הלחימה .הכוח האווירי הרוסי לא הורתע על ידי הגנת הנ"מ הגיאורגית

הטילים הטקטיים היו זמינים ,כמו אמל"ח מנגד מדויק אחר ,אבל

והגיע ללא קושי לכל שדה תעופה או בסיס צבאי שרצה .כך למשל ,ב8-

בניין מערכת המשלבת חיישנים ,תקשורת ונשק מדויק אינה דבר קל.

באוגוסט תקף הכוח האווירי שלוש פעמים בסיס גיאורגי מרכזי בעומק

במספר מובנים אותה בעיה קיימת גם בכוחות הרוסיים כיום .הבעיה

המדינה והגיחות כלל לא הופרעו .למרות ההשקעה הגיאורגית בנ"מ,

אינה פחותה כאשר מנסים לפגוע במטרה בים.

מכ"מ ומערכות בקרה ,הכוח האווירי הרוסי פעל במלחמה ללא הפרעה.

לאחר עשור ,הצבא הרוסי עסק בבעיה בשתי דרכים אבל העבודה טרם

ככלל ,הכוח האווירי הרוסי הואשם באבדות שנגרמו על ידי הנ"מ

הסתיימה .כיום יש מבחר של אמל"ח מדויק מבסיסי יבשה או ים שנועדו

הרוסי ,חוסר תיאום ,כשלי תקשורת וחוסר היכולת להבחין בין מערכות

למשימות כאלה ,לטווחים ארוכים יותר ,אך עדיין חסרים לצבא הרוסי

ידידותיות ועוינות .ב 2015-התחולל שינוי ניכר ,כאשר מערכות אוויריות

טילים זמינים .הסיוע מהאוויר הוא סיפור הצלחה ,אבל חיל האוויר

רוסיות השתתפו בלחימה בסוריה .לכוח הרוסי היו אמצעים להתקשר

חסר באמל"ח מדויק בכמויות מספיקות .בצד השני של התמונה ,סיור

ולתאם ,היה קיטון משמעותי במקרי אש ידידותית ,אבל תכנון מבצעים

ומודיעין למטרות ,ניכרת התקדמות רבה לעומת הגישות הפרימיטי־

משולבים אוויר יבשה עדיין זקוק לשיפור .הכוח האווירי ממשיך לשאוף

ביות שהיו בגיאורגיה ,שם הסיור ,התקשורת והשליטה היו חסרים

ולפעול בלחימה משלו ,משוחרר ממה שעושים כוחות היבשה .הדבר

משמעותית בהשוואה לימינו .נשק חכם צריך מידע חכם כדי לפעול.

מסייע גם להסביר מדוע ב 2017-המטה הכללי מינה מפקד מכוחות

הפריסה הקרבית של ה SS 26-לא הורגשה כאשר הם ירו לראשונה.

היבשה כמפקד הכוחות האוויריים.

U

חטיבת האיסקנדר התבזרה על פני מחוזות צבאיים רוסיים ,עם טילים
בליסטיים וטילי שיוט ,חלק מהם בעלי ראש גרעיני .אבל ההתפתחות

לחימה קונבנציונלית מוגברת

היותר חשובה לא הייתה בפריסה הרחבה אלא בשיפור היכולת הרוסית

השילוב בין כוחות משלוח רוסיים לכוח לוחם לא סדיר ,כפטיש הנתמך

לראות במה הם מתכננים לפגוע בזמן אמת בשדה הקרב.

על ידי הכוחות הקונבנציונליים ,עודנו מרכיב חשוב .עד היום ,מחזור
ההסלמה המוליך להתפרצות לחימה בגיאורגיה הוא מטושטש .ובכל

הקרב באוויר

זאת תפקידם של כוחות משלוח נתמכים ומגובים עודנו חשוב גם

כוח  – 4תפקודם של אוויריית היבשה וכוח הנ"מ של צבא היבשה היה

בסכסוכים רוסיים אחרים ,לפני שהכוח הסדיר נכנס לפעולה .רוסיה

גרוע ,והמבצעים השונים היו מנותקים לחלוטין מהמערכה .תיאום לקוי,

פועלת ביעילות בניצול כוחות בלתי סדירים נגד יריבים ולאחר מכן

מיעוט תקשורת והיעדר כל אפשרות לקבל מטרות בזמן אמת פגעו

הכנסת כוח סדיר כדי להכריע את היריב .כוחות סדירים רוסיים הם

קשות ביכולותיו של הכוח האווירי הרוסי .הקרב האווירי וקרב הנ"מ דמו

כוחות הכרעה אבל אינם הראשונים שנכנסים לקרב .כוחות בלתי

לקרב בין שני מתאגרפים שיכורים .הכוח האווירי הרוסי לא היה יעיל

סדירים מעצבים את המערכה בסדרת התנגשויות .ברור שמלחמות

בשיתוק הגנת הנ"מ הגיאורגית ,וזו לא הייתה יעילה נגד הכוח האווירי

גיאורגיה ,אוקראינה וסוריה שונות זו מזו .אין מודל או תבנית יחידה

הרוסי .האחרון ,תקף מטרות בעומק גיאורגיה ,אבל המודיעין היה קלוש

לחשיבה הרוסית .למעשה ,ההיפך מזה קרוב יותר למציאות .אבל

ולכוחות הקרקע לא היה שום קשר להתקפות האלה .הכוח האווירי

המשחק הפנימי בין כוחות בלתי סדירים ,וכוחות סדירים עודנו חשוב.

הרוסי לא יכול לתקוף בלילה וחסר לו נשק מונחה .הנושא העיקרי

ב ,2008-האטו מיליציות בדרום אוסטיה את התקדמות הכוחות

היה התקשורת .עם מפקדי כוחות הקרקע היו קציני קישור אוויר ,אבל

הגיאורגיים למשך זמן שהספיק כדי לאפשר לכוחות הרוסיים להיכנס
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לקרב ולשחרר את המיליציות .הם ריתקו כוחות גיאורגיים ,הקנו לכוחות

המערכה בתקשורת האזרחית או במקורות רשמיים ,שמרמזת על קיומו

הרוסיים יתרונות טקטיים בהנחה שהזמן הוא מרכיב חשוב לשני

של מאמץ מאורגן מצד הממשל למכור רפורמה לצבא וללקט תמיכה

הצדדים .היה להם גם חלק נכבד בהחרפת האלימות טרום המלחמה,

בקרב הציבור".

אם כי לא ברור באיזו מידה הייתה שליטה רוסית בקבלת ההחלטות

במציאות ,התוכנית לחסל את הגיוס ההמוני על פי הדגם הסובייטי

באוסטיה.

ולהחליפו בכוח צבאי קבוע ורזה יותר החלה כבר קודם ,אבל המלחמה
שימשה כתחמושת פוליטית מסייעת .התנגדות עזה קיימת בזרועות,

בשנים האחרונות הפכו הכוחות המיליציוניים הזמינים ברוסיה או

במטה הכללי ובקרב קצינים בכירים – התנגדות שגברו עליה בהדגשת

במדינות סמוכות לתוספת חשובה למבצעים הרוסיים .גדוד ווסטוק,

קוצר הראיה הרוסי במלחמה זו כנאבוט .עם הזמן ,מספר מודלים

כוח צ'צ'ני מנוסה שהשתתף במלחמת צ'צ'ניה השנייה ,היה אחד

שמרניים נשתמרו ,בעת ששר ההגנה סרגי שויגו ביטל חלק מהרפורמות

מהכוחות שלחמו בגיאורגיה ב .2008-וכך הופעלו גם כוחות מצפון

הפחות פופולריות והיותר בעייתיות של מבנה הכוחות המקורי.

הקווקז באוקראינה ב 2014-וב .2015-חלק מהלוחמים האלה עזבו את

השלכותיהן של הרפורמות אחרי המלחמה הוכחו כהתפתחויות יותר

אוקראינה וחתמו כשכירי חרב ללחימה בסוריה .במובני כוח אדם ,נסיון

מאשר מהפכניות .ייתכן שקל לבטל את מלחמתם האחרונה של

קרבי ורמת הארגון ,כוחות המיליציה הזמינים לרוסיה גדלו ברציפות.

הכוחות הסובייטיים ,להניח שהכל השתנה מאז  ,2008אבל הסכסוך

זה תוסף חשוב ,שניתן להשתמש בו למשימות החל באחזקת שטח

נושא תובנות למתעניינים בצבא הרוסי כיום .בעשור שחלף מאז

בדונבאס באוקראינה ,וכלה באבטחת כוחות סדירים רוסים מפני

המלחמה ,התרחקה רוסיה ביעילות מהמאסות הסובייטיות ,אבל כוח

תקיפות של מיליציות אחרות כמו ההתקפה הכושלת של חברת ווגנר

מודרני יותר שיכול להילחם בקרב משולב ולפעול בשילוב בין זרועי

נגד כוחות ארה"ב בסוריה.

דורש עדיין מאמץ רב .הכוחות הרוסיים משולבים היכן שנראה להם

הסכסוך מייצג גם את הניסיון הראשון של מוסקבה בניהול קרב

כמרכיב המצליח ביותר במלחמות המערב ,חיזוק כוח האש והצרכים

בסביבה של לוחמת המידע ,תוך שילוב כתבים ,דוברים וכיסוי חדשותי

של מעצמה יבשתית אירו-אסייתית .הם עסקו בנושא המביש ביותר של

כדי לתמוך בעמדה הרוסית .זה היה כיוון שונה לחלוטין מבלק אאוט

ביצועי לחימה כושלים שהתגלו בגיאורגיה .אבל הדגש על פשטות על

של התקשורת במלחמת צ'צ'ניה השנייה; נעשה מאמץ סייבר מוקדם,

חשבון גמישות נותר בעינו ,והשימוש בכוחות מיליציה כתוספת לכוחות

באמצעות ארגון חצי מדינתי (כלומר ארגון הנתמך על ידי המדינה או

סדירים רק גדל .חלק גדול ניכר במלחמת רוסיה גיאורגיה ב .2008-אל

נשלט על ידה) .הניסיונות האלה היו פרימיטיביים ,אבל רוסיה שיפרה

לנו להתעלם מכך.

אותם ,הרחיבה ורפסה אותם בסכסוכים מאוחרים יותר עם השפעות
גדולות בהרבה .המלחמה בגיאורגיה לא הייתה הצלחה רוסית בלוחמת
מידע ,אלא מבצע ראשוני לכניסה לתחום.
אחרית דבר
אחרי המלחמה ,ההערכה לגבי ביצועיו של הצבא הרוסי הייתה
ביקורתית ,במיוחד לגבי פעולתו של הכוח האווירי .המטה הכללי הרוסי
הכיר בצורך לערוך רפורמה משמעותית במערכת הגיוס הרוסית כדי
לענות על הצרכים לאחר העידן הסובייטי .ראוי לציין כי בתוך המערכת
הביטחונית הרוסית ,מלחמה מוצלחת שימשה זרז לרפורמה צבאית
ולשדרוג .המטה הכללי הרוסי וההנהגה האזרחית היו ביקורתיים לגבי
עצמם ,ואולי פוגעניים ,במיוחד הרמטכ"ל ניקולאי מרקוב .שר ההגנה
דאז ,אנטולי סרדיוקוב עמד ליישם רפורמה שנויה במחלוקת ,שכללה
שינויים ארגוניים מאסיביים בכוחות המזויינים .זה היה גורם לקיצוצים
רציניים בקצונה ,פרישה לגמלאות במספרים גדלים והולכים ,וביטול
מספר פיקודים לצד נקיטת אמצעים קיצוניים.
באוקטובר  ,2008הכריז סרדיוקוב כי הרפורמה "מושפעת מאוד"
מהאירועים בגיאורגיה .במקום להציג הצלחה ,ההנהגה הרוסית עודדה
ביקורת תקשורתית בשל רצונה לגייס תמיכה לנוכח אופוזיציות פנימיות.
מעט מוזר לראות מנגנון צבאי חובט בעצמו לעיני הציבור אחרי מלחמה
מוצלחת .כפי שציין רוג'ר מקדרמוט ב" 2009-אין הבדל גדול בין ביקורת
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מנהיג האופוזיציה הרוסית סרגיי מירונוב חושף מימון ידידים שהתקבל מהקרמלין
מאת :מארק בנטס" ,טיימס"
(ה LDRP-שהיא לאומנית) קיבלה כ 22.5-מיליון ליש"ט מכספי המדינה
לאחר הבחירות .מועמדה של המפלגה הקומוניסטית ,פאבל גרונדינין,
קיבל  12%מכלל הקולות בעוד שוולדימיר ז'ירינובסקי ,מנהיגה של
ה LDPR-זכה ב.5.6%-
סרגיי מירונוב ,מנהיגה של מפלגת "רוסיה הנאווה" ,אמר כי אין זה הוגן
שמפלגתו ,שלא העמידה מועמד שיתמודד עם פוטין ,החמיצה את
ההזדמנות לקבל תשלום נאה" .זה לא הוגן משום שמפלגתנו תמכה
מירונוב אמר כי אין זה הוגן שמפלגתו ,שלא מינתה מועמד
לנשיאות ,קופחה ולא קיבלה מימון.

בנשיא ,אבל לא קיבלה שום דבר ",אמר .על פי הסברה המקובלת
הוקמה "רוסיה הנאווה" על ידי יועצים בקרמלין ב 2006-כדי למשוך
קולות מהמפלגה הקומוניסטית.

מנהיג "אופוזיציה" ידידותי לקרמלין קבל על כך שמפלגתו לא קיבלה

"לא צריך לספור את כספם של אחרים ...אבל הקומוניסטים הביאו

תגמול כספי על כך שתמכה בנשיא פוטין; דבריו חושפים את הציניות

כלומניק וקיבלו יותר ממיליארד רובל ואילו ז'ירינובסקי קיבל  600מיליון

של המערכת הפוליטית הרוסית המנוהלת בקפידה.

רובל בתמורה להשתתפות ",אמר מירונוב.

על פי הביקורת שנשמעה ,רק פוליטיקאים המקובלים על פוטין רשאים

מפלגות האופוזיציה של רוסיה המיודדות עם הקרמלין מותחות לעיתים

להקים מפלגות יריבות .בתמורה למימון הממלכתי הם מהווים כמעין

נדירות ביותר איזושהי ביקורת על פוטין או על מפלגת השלטון שלו,

אופוזיציה לנשיא ולמפלגת השלטון ,רוסיה המאוחדת ,שהוא עומד

"רוסיה המאוחדת" ,בכל הנוגע למדיניות חוץ ,אך מדי פעם הן מביעות

בראשה.

דעתן לגבי סוגיות פנימיות ,כמו למשל החלטת הממשלה שהתקבלה

בחודש יוני הצביע הפרלמנט הרוסי בעד הגדלה משמעותית של

באחרונה להעלות את גיל הפרישה.

התשלומים למפלגות פוליטיות שמועמדיהן קיבלו יותר מ 3-אחוזים

המפלגות הללו נתמכות כמעט לגמרי על מימון ממלכתי – "רוסיה

מכלל הקולות בבחירות לנשיאות שנערכו במארס ,שבהן נחל פוטין

הנאווה" והמפלגה הקומוניסטית מקבלות כ 75%-מהמימון שלהן

ניצחון מובהק .ערכו של כל קול עכשיו הוא  152רובל (כ 2-דולר)

מתוך התקציב הלאומי .ה LDPR-מקבלת כ 97%-ממימונה מהמדינה.

למפלגות היושבות בפרלמנט ,לעומת  20רובל בעבר.

איגור לבדייב ,סגן יו"ר הפרלמנט וחבר בכיר ב LDPR-סירב להתייחס

המפלגה הקומוניסטית והמפלגה הדמוקרטית ליבראלית של רוסיה

למימונה של מפלגתו ואמר כי העניין "משעמם".

האידיאולוגיה של פוטין
קיומם של מבני אינדוקטרינציה מיוחדים בצבאות הוא מרכיב

רם ביותר :בראשה עומד סגן שר .אין לכלול אותה במבנה של משרד

חיוני במערכות אוטוריטריות ,ואין דומה לו בצבאותיהן של מדינות

ההגנה ,אלא כגוף עצמאי בצבא .עד כה זכו למעמד זה רק ִמנהלת

דמוקרטיות.

אימון קרבי ִ
והמנהלת הראשית של ההתחמשות.
אף כי צוין כי ה GVPU-יוקם על בסיס מנהלת כוח אדם ,הרי שהמנהלת

ב 30-ביולי הוחזר לרוסיה מנגנון האינדוקטרינציה של אנשי צבא .זהו

הצבאית פוליטית תהיה גדולה יותר ותהיה דומה למיניסטריון

רגע מכריע בחייה של המדינה ,אך השלטונות ניסו להסתיר זאת עד

האידיאולוגיה הצבאי בתקופה הסובייטית ,שהיו בו אלפי קצינים וזכה

כה .הצו הנשיאותי היחיד שפורסם בעניין זה עוסק במינויו של קולונל

למעמד של מחלקה בוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית.

גנרל אנדריי קרטפולוב ,לשעבר מפקד הנפה הצבאית המערבית,
לתפקיד סגן שר ההגנה וראש ִ
המנהלת הצבאית והפוליטית של הצבא.

לדברי קרטפולוב ,שבע מחלקות – שירות הדגל הצבאי ,משמעת

הצו העוסק בכינונה של ִמנהלת זו לא הופיע באתר הנשיאותי הרשמי.

צבאית ומניעת פשעים ובנוסף על אלה גם מחלקת תרבות ,מחלקה

בינתיים ,אף שאתר משרד ההגנה מציין את שמו של קרטפולוב כראש

מכללה צבאית ומחלקת פניות אזרחים .חברת הרדיו והטלוויזיה

 ,GVPUהדירקטורט הצבאי-פוליטי ,הרי שהדירקטורט עצמו עדיין לא

"זבזדה" וביטאונו של משרד ההגנה "קרסנאיה זבזדה" (כוכב אדום),

נזכר בין הגופים השונים של הצבא.

שהיו נתונות לשליטת מחלקת המידע ותקשורת המונים ,יעברו לשליטת

ִ
שלמנהלת החדשה מעמד צבאי-פוליטי
ואולם עד מהרה התברר

.GVPU

ידיעון מכון "חץ"

גיליון מס' 71

12

עד דצמבר ישתלבו סגני המפקדים שעסקו באינדוקטרינציה פוליטית

שנתן באחרונה קבע קרטפולוב" :יש צורך דחוף להתנגד לשקרים

ביחידות מרמת הפלוגה ועד לראשות הפיקוד על אזור צבאי .בראש

ולהשמצות המופנים כלפי רוסיה .כל זה משנה את התודעה פוליטית

הפעילות הפוליטית בכל אזור צבאי יעמוד קצין בדרגת לייטננט גנרל,

של החברה שבתנאים מודרניים עלול לגרור תוצאות חמורות ביותר.

ולדברי קרטופולוב עובדה זו תהפוך משרה זאת לאטרקטיבית בעיניהם

הדוגמה של כמה משכנותינו ניכרת בבהירות".

של מפקדים בכירים .בכוונתו לצוות פסיכולוגים צבאיים ולהמיר את

במילים אחרות GVPU ,הוקם בשל פחדו של הקרמלין שמא "מהפכה

מעמדם האזרחי לקצונה בצבא .נוסף על קצינים פוליטיים GVPU

צבעונית" תוביל לאובדן השליטה על הצבא .על פי קרטפולוב ,דרושים

יעמיד עוזר פוליטי בדרגת סמל לצד כל מפקד פלוגה ,ואילו בכל צוות

"רוחניות ופטריוטיות" כדי להתנגד להשפעתם המשחיתה של אויבים

טנק ייכלל חייל-אגיטטור.

מערביים.

העיתונות הצליחה להשיג את טיוטת התקנות של  GVPUוממנה עולה

"האידיאולוגיה שלנו צריכה להתבסס קודם כל על ההיסטוריה של

כי אחת המשימות העיקריות היא מנדט לארגן תעמולה צבאית בצבא.

המולדת ושל עמה ,ושנית על מסורות היסטוריות ותרבותיות ",קבע

המנהלת תפתח תוכניות לאינדוקטרינציה צבאית-פוליטית של כוח

הגנרל .דברים אלה מרמזים על אימוץ והפצה של הבנה פשטנית ביותר

האדם ,מטוראים ועד קצונה בכירה .סגל  GVPUיבצע מלאכת הסברה

של ההיסטוריה של המדינה ,כנראה אוסף של מיתוסים היסטוריוגרפיים

בשורות כוח האדם הצבאי והאזרחי שיעסוק ב"מדיניות פנים וחוץ".

ותרבותיים שנועדו להוכיח כי במשך מאות שנים ניהלה רוסיה אך ורק

בנוסףִ ,
המנהלת תארגן "מחקר צבאי סוציולוגי על מנת להעריך את

מלחמת הגנה ,וכתוצאה מכך גדל שטחה בכל פעם .ככל הנראה ,תתוגבר

המצב הפוליטי ,המוסרי והפסיכולוגי של הצבא ".ה GVPU-נדרש לנקוט

העבודה הצבאית והפוליטית הזאת בחינוך דתי שעבר פוליטיזציה צרת

אמצעים "למניעת קיצוניות" בצבא וכן לנהל "עבודת תעמולה נגדית

אופק .קרטפולוב הדגים זאת להפליא כשאמר ברצינות גמורה "מה

כדי להגן על כוח אדם בפני השפעה פסיכולוגית שלילית ".הGVPU -

שקורה עכשיו בסוריה יכול להיחשב כפעולה מלחמתית נוספת על

אחראית ל"תמיכה מתודולוגית של עבודה צבאית 'דתית' ולבחירת

השליטה בעריסת האלוהים ".הוא הוסיף" :תחייתה של המדינה הרוסית

מועמדים למינוי למשרות מלאות שבהן יעבדו עם אנשי צבא דתיים"

כפי שאנו רואים זאת נמשכת דרך תחייתה של האמונה האורתודוכסית".

– וכך משתלטים על כמה מרכזי כוח המצויים בידי הכנסייה .לבסוף,

עד כה ,לא התייחסה הנהגת הדירקטורט הצבאי פוליטי הראשי לאופן

 GVPUתגיש סיוע אירגוני ומתודולוגי ותתמוך בפעילויות של תנועת

שבו גישה אידיאולוגית זו תעלה בקנה אחד עם אנשי צבא מוסלמים,

הנוער הכל-רוסית-פטריוטית-צבאית" ,יונארמי" ,שהוקמה ב2016-

מאמינים בדתות אחרות או אתיאיסטים.

ביוזמתו של סרגיי שויגו ,שר ההגנה .כ 250,000-צעירים משתתפים

על פי הכרזותיו הפומביות של קרטפולוב נראה שהוא מאמין כי הצבא

כיום בתנועה.

יוליד אידיאולוגיה לאומית חדשה" .האידיאולוגיה שמופיעה כעת למול

בעיקר בשל מעורבותו בתנועות הנוער הצבאיות פטריוטיות ישפיע

עינינו תיבחן תחילה בצבא ,ואז ,אם תידרש על ידי המדינה ,נשמח

הדירקטורט החדש לא רק על הצבא אלא על חלק גדול מהחברה

לדאוג לכך".

הרוסית" .מעניין כיצד תועמלנים צבאיים מנסים להסביר הפרה ישירה

ניכר שהמערכת הפוטיניסטית מניחה את היסודות הראשיים למיליטריזם

זו של החוקה הרוסית ,שאוסרת אימוץ של אידיאולוגיה מדינתית .בראיון

על בסיס דתי ,כמורתי ,ולכל הפחות חלק מהגנרלים שותפים לכך.
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דיווח על תרגיל ווסטוק
מיכאל קופמן –  25ספטמבר 2018
בתרגיל הפעם לקחו חלק יחידות שנערכו בשני צדדים יריבים – כוח
מערב כנגד כוח מזרח .היו בו קטעי תרגול באש ,תרגול דו צדדי
ותרגילים לצרכי בחינה ולימוד של מבנים ארגוניים ,שת"פ בין זרועי
ושילוב עם כוחות זרים – סיניים ומונגוליים.
בין המערכות החדשות שנבחנו היו מערכות פיקוד ושליטה ברמה
המערכתית והאסטרטגית בין מרכז שליטה חדש במטה הכללי
במוסקבה לבין המפקדות והכוחות המתמרנים.
התרגיל נועד לבחון את:
•מוכנות הצבא הרוסי ותמיכת התשתית האזרחית לנייד כוחות על
פני מרחקים גדולים
•תיאום בין כוחות היבשה והצי
•תרגול מפקדות בתמרון משולב ומבצעים משולבים בין זרועיים
•דגש הושם על צוותי כוחות מהירים ,הנעת כוחות מזרחה ,הקמת
הקדמה

תשתית תקשורתית ,תמיכה לוגיסטית וכדומה.

הדיווח הזה נעשה על ידי כתב אמריקאי שהיה אורח בתרגיל ופרסם
אותו בבלוג שלו באינטרנט .המידע מקורות בדוברות התרגיל הרוסית

התרגיל נערך בשני שלבים:

ובאתר האינטרנט של מנהלת התרגיל.

שלב ראשון –  12-11ספטמבר – תכנון וריכוז הכוחות( .אחד הלקחים

יש כאן מספר תחומים שראוי לשים אליהם לב:

החוזרים ונשנים בהפעלת הצבא הרוסי היה קשיים לוגיסטיים בריכוז

•הצבא הרוסי בתרגיל הזה ,מתכונן ללחימה ביבשה במסגרות

הכוחות – הסעים ארוכי טווח של יחידות אמצעים ג.א.).

גדולות ,יש כאן דגש על אש ותמרון בשילוב סיוע מהים ומהאוויר,

שלב שני –  17-13ספטמבר – אימון בהפעלת תקיפות אוויר בהיקף

והרבה תקשוב לוחמה אלקטרונית.

נרחב ,הגנה מפני טילי שיוט ,הגנה ,התקפה ,תמרון איגוף ופשיטות .בים

•בצבא הרוסי הכוחות המוטסים הם מעין זרוע נפרדת ,והם הופעלו

אוחוטסק כוחות יתרגלו הגנה מפני תקיפות מהאוויר ,השמדת ציי שטח

בתרגיל במשימות ארוכות טווח אם מהאוויר בטכניקות קרביות

וכוחות נוחתים מהים .חיל האוויר יסייע לכוחות תמרון בהתקפה והגנת

שונות ואם בתנועה קרקעית.

החופים.

•תמרון הקרקע הכבד מתבסס על צוותי קרב גדודיים ממוכנים

התרגיל נערך במקביל בחמישה שטחי אש לתמרון ,ארבעה מטווחי

(החטיבה היא העוצבה הבסיסית בצבא הרוסי – מאז  )2008בשילוב

אוויר ושני שטחי ים.

הרק"ם החדש (שעדיין לא נכנס לשירות במספרים משמעותיים).

קטע חשוב נערך בשטח אימונים בשם טסיגול שבתרחישו שולבו שלוש

•בלחימה בצורה הזו ובמרחבים שרוסיה מורגלת ומתכוונת אליהם
הלוגיסטיקה נראית כבעיה רצינית שהם מנסים להתגבר עליה.
זה תרגיל של התחלת עידן חדש במלחמה מסוג זה ,זה אינו חזרה
על מלחמות העבר ,למרות שבהכרח ובצדק ,יש בו המשכיות לעבר
שבחלקו מגיע עד מלחמת העולם השנייה – עם צליחת הנהרות ,התמרון
הכבד והאש הארטילרית .בתרגיל חזר והודגש כל העת כי שולבו לקחים
מהלחימה בסוריה – בה הרוסים ניסו אמל"ח וטכניקות קרביות חדשות.
התרגיל
התרגיל האסטרטגי שבדרך כלל נערך כל שנה במחוז צבאי אחר (יש
ארבעה מחוזות צבאיים) כתרגיל מפקדות ,הוחלף השנה בתרגיל
תמרון אסטרטגי .בתרגיל רגיל מתקיים משחק מלחמה בו נוטלות חלק
מפקדות מאותו מחוז ,והתרגיל עוסק בנושאים בתחום המחוז הצבאי,
תרגיל התמרון האסטרטגי כולל יחידות מכל המחוזות וכולל את הצי.

עוצבות משולבות ממחוז מזרח יחד עם כוחות סיניים ומונגוליים בתמרון
כנגד שני כוחות משולבים ממחוז מרכז.
בתדריך הרמטכ"ל גרסימוב צוין כי בתרגיל יהיה שימוש נרחב של
כטב"מים ,כוחות מוצנחים ,חטיבות ממוכנות בתמרון שאינו סטנדרטי,
דגש יושם בתרגיל על לוגיסטיקה ולצורך כך גויסו חיילי מילואים.

ידיעון מכון "חץ"

גיליון מס' 71

14

שלב ראשון – ריכוז הכוחות עד  11בספטמבר ,סד"כ על בסיס מחוז

הופעלה מערכת שו"ב משודרגת ,מערכת התקשוב שכללה יותר מ150-

מזרח כולל :ארמיות משולבות  ,35 ,29 ,5כוח אוויר מס'  11וכוחות נ"מ

קווי תקשוב ביניהם תקשורת לטווח  2,800ק"מ מוולדיווסטוק לאנאדיר

של חיל האוויר.

ו 3,500-ק"מ מאולן-אוד ל-פטרופבלובסק (מכסה שטח של 9,800,000

סד"כ על בסיס מחוז מרכז כולל :ארמיות  2ו 41-כוח אוויר מס' 14

קמ"ר) .הוקמה רשת קשר בתדר גבוה לטווח של  900ק"מ לקשר עם

וכוחות נ"מ של צבא היבשה.

המטה הכללי.

כוחות מוטסים נעו בתרגיל הטסה מבצעי שמטרתם הייתה לבחון

הסיוע הלוגיסטי במחוז מרכז כלל  80אתרי תחמושת ודלק 100 ,אתרי

טקטיקות חדשות ואת כלל הפיתוח העתידי של הכוחות המוטסים.

הספקה ויותר מ 2,000-אנשי אחזקה לתמיכה בכוח בטסיגול .בסך
הכול –  36,000אנשי תחזוקה.
חיילי ההנדסה תורגלו בבניית דמיים כמטרות דמי ,טנקים ונגמ"שים
מנופחי אוויר ,ודמיי מערכות נ"מ ומערכות טילי קרקע.

מבחינת הלוגיסטיקה – גויסו כוחות מילואים ואמצעים אזרחיים
לתובלת הכוחות ,כולל אמצעים של משרד התחבורה ,רכבות ומובילים.
היקף האמצעים שהופעלו 1500 :קרונות רכבת 50 ,מטוסי תובלה ו60-

צי הפסיפיק:

יחידות תובלה .הדגש היה בארגון הכוחות ,הובלה על פני מרחקים

הצי כלל חטיבת נחתים על סיפון שלוש ספינות נחיתה .איתם נגמ"שי

גדולים חסרי תשתית טובה – תוך שיתוף פעולה בין כוחות היבשה,

 BMP 2 ,BTR 82Aומשגרי רקטות  .BM21הם תרגלו סוגים שונים של

האוויר והים.

מבצעי נחיתה בסיוע ספינות שטח של צי הפסיפיק.

בתנועה לכינוס נערכו תרגילים לנחיתה מהים ,שילוב הגנת נ"מ,

הצי מפעיל קבוצות תקיפה באמצעות ספינות שטח וקבוצות לוחמת

הפעלת רשתות קשר בסרט רחב ופעולות הנדסה כמו דמיים והונאה.

נצ"ל.

היחידות המוטסות – נעו לתמרון אסטרטגי במבני כוח משולב חדשים
עם מערכת שו"ב חדשה וציוד מיוחד .הכוח המשתתף – כוח משולב

הצי הצפוני:

מוגבר על בסיס ארבעה רג'ימנטים משלוש חטיבות סער עצמאיות.

החל לנוע לגזרה ב 8-באוגוסט תוך עריכת תרגילים בדרך .יש בו שלוש
נחתות עם יחידות נחתים וחטיבת חי"ר ממוכנת של האזור הארקטי.

הרכב הכוחות

הם ערכו התקפת נחיתה בצ'וקוטקה בסיוע אש מספינות הצי – הנחיתה

במסגרת מחוז מרכז:

החלה בתפיסת ראש חוף על ידי הנחתים ובעקבותיהם בא הגוף העיקרי

בשטח טסיגול נערך תרגיל משולב עם הכוחות הסיניים ,בו לקחו חלק

מתוך הנחתות.

 2,000חיילים עם  500כלי רכב הכוללים בין השאר T72B3, BMP2
ו ,BM21-במסגרת יחידות האש – טילי גראד.
בסיוע הייתה חטיבת תקשוב  2עם  1,000חיילים ו 300-כלי רכב.
הכוח האווירי כולל  60מטוסי כנף קבועה ומסוקים – MI8, MI24, MI26
– ועוד  30מטוסי קרב לסיוע טקטי.
הכוח הסיני כלל  3,200חיילים 24 ,מסוקים –  ,Z 19 9, MI 171 3ו6-
מטוסים ,H7
במסגרת מחוז מזרח:
תורגלה מערכת הגנת נ"מ משולבת ,נבחנה הגנת נ"מ בתנאי חסימות
אלקטרוניות ,הופעלו טילי .SA22, S300, S400
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שלב ראשון –  12בספטמבר

כוח ההנדסה – הקים גשרי פונטון ,תרגל צליחת נהרות ופנוי מוקשים

עדיין יום הכנות .המתורגלים העיקריים הם הלוגיסטיקה והכוחות

עם נגמ"שי  UR77ו .BMP3M-יחידת אב"כ ממחוז מרכז הפעילה מסכי

המוטסים.

עשן ואירוסול בשדה תעופה כדי להסתירו מתצפיות חזותיות ,אינפרה

בוצע ירי מכין על ידי הצי ,ונערכה פעילות הגנת נ"מ.

אדום ומכ"ם .הם השתמשו במחוללי עשן  TDA3המפיקים מסך בגובה

היה ביקור של שרי ההגנה שויגו (רוסיה) ופנג (סין) שחלקו מחמאות אחד

 15מטר ומכסים שטח של  70,000מ"ר.

לשני ,שויגו ציין שלקחים רבים מהמלחמות האחרונות שולבו בתורת
הלחימה ,וכי חל שיפור בשילוב הכוחות תודות להקמת המרכז הלאומי
לניהול הצבא .לדבריו ,במקרים מסוימים המטה הכללי היה יכול לשלוט
ישירות מהמטכ"ל במוסקבה באירועים בזמן אמיתי וחל שיפור גדול
בפיקוד ושליטה.
מטוסי טופולב  95המריאו מבסיס במחוז מזרח ושיגרו טילי שיוט מגובה
של  5,000מ' למטרות במרחק של  2,000ק"מ.
סיוע אוויר לכוחות הקרקע ניתן על ידי מטוסי סוחוי  35ותדלוק אווירי
בוצע על ידי מטוסי .IL78
פעילות הכוחות המוטסים – חניכי בית הספר לצניחה תרגלו העמסת

לוחמה אלקטרונית – נעשה שימוש בל"א על בסיס רחפנים מסוג

ציוד על מטוסי  IL76MDכחלק מתרגול ניידות אסטרטגית .בתרגיל

 SILOK10ו ZHITEL-להגנה מפני תקיפות כטב"מ ,כאשר SILOK

השתתפו  6,000לוחמים מהכוחות המוטסים ו 900-כלי רכב ,על בסיס

מיועד לאיתור ו ZHITEL-מבצע חסימות חיישנים – שניהם הופעלו ונוסו

שלוש חטיבות – כנראה גדוד מכל חטיבה ועוד יחידת קשר עצמאית.

בסוריה.

הם תרגלו שלוש צורות לחימה – צניחה מגובה נמוך ,צניחה רגילה

המשטרה הצבאית סיירה במרחב על גבי סוסים ולאיתור יחידות סיור

והתקפה על בסיס מסוקים ( 45מסוקי סער  MI8ושני מסוקי MI26

של האויב (לכוח רכוב על סוסים יש יכולת של תנועה שקטה ויכולת

להובלת כלי רכב 8 ,מסוקי קרב  KA52ו) MI 24 14-

חדירה והסתננות).
מחוז מרכז – תרגל עם כוח אווירי טקטי הגנה מפני התקפות מהאוויר –
מטוסי מיג  31פטרלו והשמידו טילי שיוט מתקרבים ,חטיבת טילי SS26
פרסה לירי טילים לטווח  500-300ק"מ .
צי הפסיפיק – הפעיל  15ספינות נצ"ל ,מטוסי  IL38ומסוקי PL27
בלחימה נגד צוללות 10 .שולות מוקשים תרגלו נטרול מוקשי מגע
ומוקשים ללא מגע .קבוצת ספינות שטח – משחתת ושני סט"ילים,
שיגרו טילי ים-ים  MOSKITכנגד מטרה בטווח  100ק"מ.

מחוז מזרח – ערך תרגול הגנת נ"מ עם מגוון טילים S400, S300, BUK,

הצי הצפוני – עסק בניווט דרך הקרח בים הצפוני כדי להגיע למגע עם

 TORו S22-כ 500-כלי רכב ו 1000-חיילים.

צי הפסיפיק.

S400
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שלב שני –  13בספטמבר
היום נפתח במסדר חגיגי – בהשתתפות הסינים והרוסים.

עיקר הפעילות ביום זה אופיינה בתקיפות מהאוויר ,התקפת כוחות
מוטסים ,הפצצות שטיח ,אש משולבת ארטילריה ומרגמות של יחידות
ממוכנות .דגש רב היה על הפעלת כטב"מים ,שילוב מערכות פו"ש
ושילוב בין כוחות הקרקע ,הכוחות המוטסים והלוחמה מהאוויר.

כחלק מהתרגיל גדוד מוטס מחטיבה מוטסת עצמאית  ,31תקף בסיוע
מהאוויר ,מרכז פיקוד של האויב .בפשיטה לקחו חלק  40מסוקי MI8
עם  26לוחמים במסוק ,שני  MI26ועוד  10מסוקי  .MI24תורגל מודל
חדש של מבנה היחידה המוטסת.

הייתה גם יחידת עתודה מוטסת עם טרקטורונים ב MI26-ו 4-נגמ"שים
קלים מצוידים בטילי נ"ט קורנט ומקלעי KORD 0.5
בתרחיש היה התקפה מהאוויר לתפישת שדה תעופה .הכוחות המוטסים
תרגלו שילוב כלי רכב מוטסים קלים חדשים וייצרו עתודה מוטסת.

הכוח האווירי – כלל  40מפציצים ומטוסי קרב שלקחו חלק בתקיפת

הכוחות המוטסים תרגלו הצנחה של יותר מ 700-חיילים ו 51-נגמ"שי

כוחות קרקע ,תשתיות ועתודות .הכוח כלל מטוסי טופולב  ,22סוחוי 24

 . BMD2תורגלה העמסת ציוד על גבי  25מטוסי תובלה  IL76MDוהטסה

וסוחוי  .34חיפוי אווירי ניתן על ידי מטוסי קרב סוחוי  .30התקיפות נוהלו

ל 1,000-ק"מ שם הם הוצנחו מגובה של  600מ'.

באמצעות מערכת שו"ב סטרלטס וכטב"מים אורלן .10
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הופעלה יחידת נגמ"שי לחימה כבדים לסיוע לטנקים – טמינטור.

תרסיסי  PR83Xהפעילו מיסוך על פני שטח של  60קמ"ר למיסוך
יחידות בתנועה ותשתיות.
יחידות נ"ט השייכות לצג"ם ממוכן וליחידות ארטילריה ביימו תקיפות
כנגד שריון אויב בעמדות עם טילי  S-SHTURMוטילי קונקורס .M
יחידות ההנדסה המשיכו בפינוי מוקשים.
בתרגיל בשטח האימונים טסיגול – שבעה גדודי ארטילריה הפעילו מסכי
אש מתגלגלים המכסים כ 3,000-מטר בחזית הכוחות המתקדמים.
הופעלו יותר מ 150-קני ארטילריה –  72קנים של גיאטסינט ( 152מ"מ
מתנייע) ו-פיון ( 203מ"מ מתנייע) .הופעלו  2יחידות טילי קרקע קרקע
 ,SS26ו .MLRS 52-נורה חימוש מדויק קרנסופול – פגז  152מ"מ מונחה
לייזר המותאם למרבית סוגי התותחים המתנייעים והנגררים.
שלב שני –  14בספטמבר
הכוחות המוטסים – הופעלה מערכת הגנה אווירית על ידי מטוסי
אוואקס  50Aבשילוב עם מיג  31וסוחוי  35וירי מהאוויר אל מטרות באש
לא מונחית (רקטות) על שדרות שריון וארטילריה בתנועה .הירי בוצע
על ידי מטוסי סוחוי  ,30סוחוי  34סוחוי  24וסוחוי  .25תיאום האש נעשה
בעזרת מטוסי סוחוי .24
נמשכה האש המסיבית של הארטילריה מכל סוגי התותחים ,הרקטות
וה.MLRS-
נערכה התקפה גדודית בה הוצנח גדוד בשילוב עם מסוקים.
מערכות נשק סיניות ורוסיות הופעלו במשולב למשימות תקיפה.

יחידות אב"כ תרגלו טיהור שטח ,בו השתתפו  1,500חיילים עם 300
כלי רכב וחיישני קרינה  ,RHM 6ו .RHM 2-יחידת הנדסה אחרת – 350
חיילים ו 80-כלי רכב תרגלו חילוץ מאסונות טבע ופינוי פצצות.

ניהול האש בוצע בשילוב מערכות מוטסות קלוור ,מטוסי סיור סוחוי 24
וכטב"מים אורלן  ,10באמצעות מערכת וידאו להערכת נזקים.
יחידת טיהור אב"ב

יחידות הנ"מ תרגלו התגוננות כנגד מטרות קטנות עם חתימה נמוכה
כמו כטב"מים איטיים בגובה נמוך וטילי שיוט ,תורגלה בלימת מתקפה
רבתי של טילי שיוט.
בשטח אש ביקינסקי ,יחידה ממוכנת בלמה כוח אויב מתקדם .הכוח
כלל גם תותחי נ"מ  4X23 ZSUשילקה ,וטילי נ"מ אישיים איגלה
שתורגלו באש.
בשטח האש הזה תורגל סיוע ארטילרי לצג"מ של יחידות ממוכנות – היו
שם  200קני ארטילריה ו 1700-חיילים.
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צי הים שחור – ערך תרגיל עצמאי ותרגל הגנה על הבסיסים שלו –

הצי הבלטי ערך תרגיל נחיתה שהחל בכיבוש ראש גשר והנחתת צג"ם

בדגש על סיורים באש ,פיקוד ושליטה ,הפעלת אש ארוכת טווח וטילי

נחתים – כל זאת בסיוע מהאוויר של מטוסים ומסוקים.

שיוט לטווחים המבצעיים שלהם .נראה שהם תרגלו לקחים מהמערכה
בסוריה.

צי הים הצפוני – ערך תרגיל נצ"ל .תורגלו מספר אמצעים – כמו
סונאר ומסוק ללחימת נצ"ל ,פצצות עומק וטורפדו ,תורגלה התחמקות

צי הפסיפיק – תרגל ליווי שיירות בים אחוטסק .ספינות נצ"ל וספינות

מהתקפות טורפדו.

קטנות ליוו שיירה של ספינת בית חולים ומספר נחתות .תורגלו שינויי
מבנים ,הגנת נ"מ ,פיקוד ושליטה ולוחמת נצ"ל .נושאת מסוקים הובילה

צי הפסיפיק – ערך תרגיל נחיתה בסיוע חיל האוויר ,אש מספינות שטח,

יחידת לוחמים .בסך הכול  20-15כל שיט.

מטוסי קרב ,ארטילריה ,הנדסה וכוחות נ"מ.

הצי הים הצפוני – כלל בתוכו את החטיבה הארקטית שנחתה יומיים
קודם לכן ב צ'וקוטה ,נסעה לחוף הפסיפיק –  270ק"מ על גבי נגמ"שים
 DT 10Pבמשך יומיים .בדרך תקפו עמדות אויב ,וערכו מספר תרגילים
באש.
הצי עצמו תרגל תרגילי סיור וחילוץ בים ברינג.

שלב שני  15-16בספטמבר
סוף שבוע – פעילות נמוכה .מספר הפצצות על ידי חיל האוויר ,תרגיל
התקפה של צג"ם ממוכן ,תרגיל צליחת נהר בסיוע הנדסי ושני תרגילים
ימיים.

צליחת נהר

 T72צולח נהר עם שנורקל

הכוחות האוויריים – ניהלו סדרת תקיפות הפצצה על ידי מטוסי טופולב
 22כנגד שדות תעופה של האויב ,בפצצות לא מונחות של  500ו250-
ק"ג .מטוסי קרב רב תכליתיים סוחוי  30תרגלו קרבות אוויר כנגד מטוסי
מיג  31וסוחוי  .35מטוסי הסוחוי  30הפסידו בקרב.
המחוז המזרחי – צג"מ נוסף עם טנקי  T 72B1ונגמש"י  BMP2ערך
התקפה כאשר טנקי  T62הוצבו כמטרות.
נערכה צליחת נהר על ידי צג"ם חי"ר ממוכן בסיוע מסוקים .הצג"ם כלל
טנקי  T72עם שנורקלים ,רכב אחר צלח על גבי רכב אמפיבי .הוקם
גשר פונטונים לטנקים ולנגמ"שים .הצליחה מוסכה על ידי יחידת חיל
הנדסה.

מסדר הסיום בצילום מהחלל

