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גישה חדשה לתכנון ספינות להגנה על מים כלכליים
מאת: עזריאל לורבר

הקדמה

בשנים האחרונות שני אירועים עוררו מחדש את העניין בספינות היכולות לשמש להגנת מתקני 
שהתחוללה  הפוליטית  הסערה   – הראשון  בים.  ונפט(  גז  לחיפושי  אסדות  )בעיקר  תשתית 
בעקבות רכש ספינות כאלה עבור חיל הים והסכנה שרכש זה יתבטל בגלל שיקולים פוליטיים 
 MDAA - Missile Defense -של היצרן. השני – פרסום סרטון של התעשייה האווירית באתר ה
Advocacy Alliance – מלכ"ר אמריקאי להגברת התודעה בנושא לחימה נגד טילים. בסרטון 
מכולות  ספינת  של  מסיפונה  האווירית  התעשייה  של   LORA הבליסטי  הטיל  של  הירי  מוצג 

המשייטת בים.

מאחר שמטבע הדברים מספר גדול של מטרות אסטרטגיות )בעולם כולו( נמצא קרוב לחופים, 
הצגת הסרטון הזה על-ידי ה-MDAA, שעיסוקה הוא בהגנה מפני טילים )ובאין ספור פרסומים 
הפוטנציאלית  הסכנה  את  להבליט  אמורה  הזה(,  בתחום  הישראליים  לפיתוחים  מחמיאה 
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בפיתוח דומה על-ידי חורשי רעות למיניהם. )הרעיון עצמו אינו ממש חדש. בשנת 1973 תורגם 
לעברית "המטרה תל-אביב", ספרו של אריק אמבלר, סופר ידוע של ספרי מתח, שתיאר מזימה 
סורית להתקין קטיושות על ספינת סוחר כדי להפגיז את ישראל(. הסרטון של ה-MDAA מדגיש 
את האספקט של חמקנות – הסתרת האובייקט לעיני כל: היות והים מלא ספינות סוחר מסוגים 

שונים, קשה לגלות ולאמת מי מהן מהווה סכנה. 

אבל הניסוי הזה של התעשייה האווירית פותח פתח לפיתוח פוטנציאלי נוסף העוסק בספינות 
מכולה. 

תשתיות ימיות וההגנה עליהן

במקרה של מלחמה כוללת עם שכנותיה או עם ארגוני טרור, ישראל צריכה להביא בחשבון כי 
מתקני תשתית ימיים יהוו מטרה ראשונית במעלה. האמצעים שיאפשרו פגיעה במטרות כאלה 
יהיו. בסדר  ניתן להעריך מה הם  ומגוונים אך בהתחשב בטכנולוגיות הקיימות היום  הם שונים 
עולה של רמת האיום ניתן לכן לסווגם בדרך הבאה: א. צוללנים ב. ספינות קטנות )מושטות בידי 
מתאבדים או מרחוק( ג. רקטות ארטילריות ד. כטב"מים ה. ירי טורפדות מצוללות ו. טילי שיוט 

ז. טילים בליסטיים..

לפי פרסומים גלויים, ספינות לחימה מודרניות )פריגטות וקורבטות(, תשוטטנה בים באזור שבו 
לפני שיפגע במטרה המוגנת. הרעיון  כזה  איום  כל  ותיירטנה  נמצאים מתקני התשתית האלה 
נסמך על העובדה שהספינות עצמן אמורות להיות חסינות לאיומים שפורטו לעיל, ומכאן, בהיותן 
ירי  מהירי  תותחים  כוללים  אלה  שלהן.  באמצעים  עליו  גם  תסוככנה  המוגן,  לאובייקט  קרובות 
מסוג הפאלאנקס ודומיו, טילי הגנה מסוג הברק ודומיו, חימוש נצ"ל ולאחרונה מתחילות להיכנס 

לשימוש מערכות לייזר מוצק. 

אבל השימוש בספינות כאלה ובאמצעי ההגנה שלהן כדי להגן על מתקנים קבועים, איננו צורת 
הפעולה היעילה ביותר. ראשית, מטבע הדברים מלאי "הבטן" של ספינות כאלה הוא סופי וחלקו 
יהיה תמיד משוריין, ובצדק, לצרכי ההגנה על הספינה עצמה.  זו מצידה הינה משאב הנמצא 
ונושא תג מחיר ענק. ספינות לחימה הן יקרות מאוד  במשורה, נועד במקור למשימות אחרות 
ומדובר במחירים של מיליארדי דולרים לנושאות מטוסים, משחתות מודרניות וצוללות גרעיניות 

ומאות מיליוני דולר לצוללות קונבנציונאליות וסטי"לים גדולים – קורבטות ופריגטות.   

שנית, כל הספינות האלה מתוכננות מראש לתפקיד מסוים, ולכן, תכנונן הוא קשיח למדי בהתאם 
למשימתן, וזה כולל את סוגי מערכות הנשק המותקנות עליהן. ניתן כמובן לשדרג מערכות נשק או 
בעת הצורך אף להחליפן באחרות אך זהו תהליך ארוך ויקר שבדרך כלל מתבצע במספנה ומה 
שגרוע יותר, מביא להשבתת הספינה לתקופת השינוי, שעשויה להימשך חודשים ויותר. חשוב גם 
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לזכור, כי מערכות הנשק המותקנות על הספינה והסנסורים שלהן, הן ההצדקה האולטימטיבית 
לתכנונה )ולקיומה( של הספינה בה מדובר. מערכות נשק אלה הן כמעט תמיד התקפיות, כנגד 
ספינות אחרות או מטרות בחוף. הספינות כאמור נושאות גם מגוון אמצעים הגנתיים, אך אלו 
היכולת  את  לשמר  הוא  אלו  של  היחידי  ותפקידם  כאלה,  בספינות  להצטיידות  הסיבה  אינם 
המבצעית המקורית – ההתקפית. )מן הדין לציין כי כבר היום, בהרבה מקרים, מערכות הנשק 
מוטות מספרית לטובת מערכות הגנתיות(.  במילים אחרות, הקצאת ספינות כאלה לתפקידים 
פסיביים של הגנה על מתקן כזה או אחר, ושימוש באותה יכולת הגנתית למטרה זו, הם בזבוז 

יכולותיהן האחרות. 

כזו של ספינות לחימה אינה הפלטפורמות  נוספת: המגבלה העיקרית בהפעלה  יש כאן בעיה 
לשמש  אמורים  ושכאמור  עליהן,  לשאת  שניתן  השונים  ההגנה  אמצעי  של  הכמות  אלא  עצמן 
בהגנה על אותם מתקני תשתית. אם ספינה "לוחמת" מגיעה לרמה נמוכה של אמל"ח )כולל 
אמל"ח הגנתי( במחסניה, היא יכולה לנתק מגע ולחזור לבסיסה להצטיידות. ספינה האמורה 
יכול  אינו  שכמובן  לחסותה,  הנתון  את  להפקיר  יכולה  אינה  בים  אי-שם  קבוע  מתקן  על  להגן 

להיסוג – אלא אם תוחלף על משמרתה בפלטפורמה דומה.

יהיה לנקוט בשיטה  ניתן  ולבסוף, בגלל המרחקים הגדולים שבין המתקנים השונים, ספק אם 
של הגנה "אזורית" )אם לשאול ביטוי מענף הכדורסל( וקרוב לוודאי שיהיה צורך לנקוט בהגנה 

"אישית", מה שיחייב הקצאת ספינה אחת לפחות, או אף יותר לכל מתקן תשתית כזה.

האם יש פתרון לדילמות אלה? 
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אם נחזור לאותו סרטון של התעשייה האווירית, נראה מייד כי כל הסוגים של מערכות ההגנה 
האלה )תותחים, טילים, אמצעי נשק אנרגיה ואמצעים נצ"ל( ניתנים היום להתקנה במארזים 
דמויי מכולות, כמו גם מערכות סנסורים שונות. היתרון של התקנה כזו טמון באפשרות לקחת 
ספינת משא או מכלית רגילה, להתקין עליה ערכת סנסורים בסיסית ומערכת שו"ב ולהעמיס 
תמהיל  כאלה.  מארזים  בתוך  המותקנים  ייעודיים  וסנסורים  נשק  מערכות  של  שפע  עליה 
המערכות האלה ייקבע ויותאם למשימה הנדרשת )ובמידת הצורך הוא ניתן בקלות לשינוי, מה 
 Plug בשיטת  להפעלה  ניתנות  כאלה  נשק"  "מכולות  בודדות(.  שעות  בתוך  להתבצע  שיכול 
And Play ולמוצר שיתקבל נקרא "ספינת מגן". מחיר מערכות הנשק ההגנתיות המותקנות על 
ספינת לחימה "תקנית" יהיה דומה למחירן של אלה המותקנות על "ספינת מגן" ייעודית, אבל 
מצד שני, מחירה הבסיסי של הפלטפורמה, ספינה משא כזו, יהיה נמוך בסדר גודל ויותר מזה 
של ספינה לחימה תקנית לפני חימושה. יתרה מזאת: בגלל גודלה, ספינת מגן כזו תוכל לשאת 

כמות חימוש )בטן( גדולה בהרבה, תכונה שעשויה להיות חשובה במלחמה ארוכה יותר.

חסרונות ויתרונות

"החיסרון" העיקרי )אם אפשר לקרוא לו כך( של מערכת נשק כזו טמון בעובדה שזו איננה ספינה 
ימיים. אך מאחר  לנהל קרבות  או  נמלי האויב  כושר תמרון שיכולה להפליג אל  מהירה בעלת 
של  הקרובה  לסביבה  מרותקת  תהיה  והיא  התקפי,  לתפקיד  מיועדת  אינה  היא  שמלכתחילה 
מושא ההגנה, זה איננו חיסרון של ממש. מצד שני, השימוש בספינת משא, הוויתור על היכולות 
ההתקפיות, על המהירות ועל יכולת התמרון של קורבטה או פריגטה, יביאו לחיסכון עצום במחיר. 
במקרה של ישראל יש לקונספט כזה יתרון נוסף. היות וכל מערכות הנשק הן ממילא מתוצרת 
מקומית, וספינות משא נמצאות בשפע בשוק העולמי, מתבטלת התלות ברכש אמצעי לחימה 

עיקרי – ספינה לוחמת – ממדינה זרה, ידידותית ככל שתהיה.

כזו  ספינה  של  השרידות  בסיכויי  עוסק  המוצע,  הקונספט  של  בהקשר  שהוזכר  אחר  "חיסרון" 
אם נפגעה על-ידי חימוש עוין. בלי להיכנס לפרטים טכניים, נטען בעבר כי יכולת השרידות של 
הספינה מוקנית לה עוד בעת תכנונה ולכן היא מובנית לתוכה בצורות שונות. זה בעיקרו נכון, 
אמצעים  של  השקעה  לפרטים,  להיכנס  בלי  שוב,  הנדסית.  בעיה  רק  זו  דבר  של  בסופו  אבל 
מתאימים יכולה להתגבר על מכשלה זו ולהביא את "ספינת המגן" לרמת שרידות דומה לזו של 

ספינת קרב, ובמחיר נמוך בהרבה ממחירה ההתחלתי של ספינה לוחמת. 

תכנונן של ספינות לוחמות סובל בהקשר זה מבעיות נוספות: מסיבות שונות השאיפה בדרך כלל 
היא לבנות ספינות קטנות ככל שניתן, תוך עמידה בדרישות המשימה. כתוצאה מכך אמצעים 
יש  פגיעה  שלכל  כך  לזה,  זה  יתרה  בסמיכות  "ארוזים"  ומגורים(  חימוש  דלק,  )מנועים,  שונים 
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יותר  גדולה  בספינה  השימוש  פעולה.  מכלל  קרביות,  דווקא  לאו  מערכות,  יותר  להוציא  סיכוי 
גיבוי, כמעט לכל דבר, מה שיגדיל  והתקנת או הוספת מערכות  יאפשר הקטנת הצפיפות הזו 

כמובן את שרידותה הקרבית.

נוספים  איומים  בפני  הגנה  מערכות  שדרוג  או  תוספת  גם  יאפשר  כזו  משא  ספינת  של  גודלה 
כלא-מעשי  להתברר  שעלול  תהליך  חסותה",  "בנות  על  והן  עצמה  הספינה  על  הן  חדשים,  או 
בספינת לחימה רב משימתית. שם בדרך כלל הבעיה היא לבחור בין מה ש"צריך שיהיה" לבין 

מה ש"יפה שיהיה".

סיכום

בצה"ל היה תמיד ויכוח בנושא מערכות נשק "ייעודיות" מול "רב-משימתיות" והרבה נחלי דיו 
נשפכו בוויכוח זה. ההצעה לעיל עוסקת במערכת ייעודית להגנה על מערכת משאבים כלכליים 
רבי ערך ויחידים במינם, לפחות בישראל. הקונספט הזה מהווה אכן חריגה משמעותית אל "מחוץ 
לקופסה" בכל הנוגע ללחימה ימית, אך לנוכח יתרונותיה הכלכליים והאחרים של ההצעה לעיל, 
לעניות דעתי היא עדיפה על הפתרונות ה"טהרניים" של מערכות רב משימתיות לכל בעיה ומן 

הראוי כי תישקל כך. 

ולבסוף, להצעה הנוכחית יהיה היתרון של הצטיידות במערכת שרובה מייצור מקומי ומרכיביה 
שאינם כאלה הם קלים להשגה, מה שיבטל תלות פוליטית ביצרן זר. 

ראה: Israel's Long Range Artillery Weapon System - LORA מאת: Mark Vemylen מיוני 2017 באתר 1. 
ה-MDAA בוויקיפדיה.

החיזבאללה, המחזיק לכאורה מעל מאה אלף טילים ורקטות, הודיע במפורש כי אסדות הגז "הנמצאות 2. 
בשטח פלסטיני", הן מבחינתו מטרות לגיטימיות.

שלפי 3.  המגן  אמצעי  ובכמות  למעלה(   2 הערה  )ראה  החיזבאללה  שבידי  האיומים  בכמות  בהתחשב 
פרסומים גלויים נמצאים על הספינות, מערכות ההגנה שלהן הן בסכנת הרוויה. זו כמובן בעיה של כל 

מערכות ההגנה הנוכחיות בפני טילים בליסטיים.
ראה למשל את Modern Day Military Pricing List בוויקיפדיה. המחירים שם אמנם נקובים בדולרים 4. 

של 2009, אבל מן הסתם המחירים רק עלו מאז.
היות וטווחן של מערכות נשק ימיות מגיע היום למאות ק"מ, ייתכן וצריך לשאול האם ההשקעה במהירות 5. 

כי  נזכיר  בעניין.  חדשה  בחשיבה  צורך  ויש  מחשבתי  קיבעון  של  סוג  אינו  הפלטפורמות  של  ובתמרון 
בקושי   F-35-באוויר, הרעיון של מטוס קרב שאינו מגיע לשני מאך, היה פעם כפירה בעיקר. היום, ה
עובר את מהירות הקול בגובה נמוך )מאך 1.6 ברום רב( וכידוע הדגש בתכנונו הוא על תכונות אחרות.
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הבידוד העצמי עשוי לבלום את וירוס הקורונה, אך יאיץ את ההתפשטות הקיצוניות
מאת: ניקיטה מאליק

מיליוני אנשים ש"תקועים" בבתיהם יפנו אל המדיה החברתית, השוקקת דיסאינפורמציה. אסלאמים 

רדיקלים וקבוצות ימניות קיצוניות מנצלים את הבלבול והפחד השורים בכל כדי להפיץ שנאה. 

הזדמנות  המציא  וגם  העולם,  ברחבי  רבות  במדינות  חמורה  פגיעה  פגע  הקורונה  משבר 
לקבוצות קיצוניים ברחבי הספקטרום האידיאולוגי להפיץ שנאה. כפי שקורה לא אחת בתקופות 
להגיע  והפחד,  הבלבול  את  לנצל  ההזדמנות  על  וטרוריסטים  קיצונים  קפצו  חוסר-ודאות,  של 

לקהלים חדשים ולפעול למען האינטרסים שלהם-עצמם. 

של  השפעתה  את  בחנה  האקדמית  הקהילה  כאשר  ב-2014,  אחדות.  מסיבות  מדאיג  הדבר 
ולהצטרף לעימות בעיראק  תעמולת המדינה האסלאמית על רצונם של אנשים לנסוע לחו"ל 
מיקומם  את  להבין  היעד  קהל  של  מהצורך  נובע  המגייסים  של  קסמם  כי  ברור  היה  ובסוריה, 
בעולם. ככל שהצטבר מידע רב יותר לגבי מי שהצטרפו לארגוני טרור, או אפילו אלה שביצעו 
לבצע  יודעי-דבר,  של  לקהילה  להשתייך  הצורך  התעורר  בארצותיהם-שלהם,  טרור  התקפות 

מעשי אלימות או לחסל את אורח חייהם של מי שהיו חלק מקהילת "האנשים שבחוץ".

אנשים שאלה דעותיהם נתפסים כבלתי נסבלים על-ידי הרוב, אבל לעיתים קרובות הם יכולים 
חוסר-ודאות, התביעות  או מפני שבתקופות של  למשוך את המיעוט משום שהם כאריזמטים, 
הטפותיו  אחר  שבי  ללכת   21 בת  בריטית  צעירה  עשויה  כך  הגיוניות.  נראות  שלהם  המופרזות 
של אנוואר אל-אוולקי עד כדי כך שהיא הוסתה לדקור אחד מחברי הפרלמנט הבריטי משום 
שהצביע למען המלחמה בעיראק. התמריץ שהניע את ההחלטה – בדידות ושעמום – מוכפל 
במרכיב נוסף, שהוא מגייס בעל כאריזמה, שמסביר מהי חובתך לאחיך ולאחיותיך המוסלמים, 

ובאורח מקרי עושה זאת בשפה האנגלית. 

עם תפוצתו של נגיף הקורונה, מנחים את האנשים להישאר בבית, ובצדק. לרוע המזל, הדבר 
קיצוני  חומר  קונספירציה,  תיאוריות  מאומתות,  שאינן  חדשות  של  מוגברת  לצריכה  גורם 
שמקיף  המשבר  טיב  את  להבין  מנסים  שאנשים  בעוד  מקוונים,  תקשורת  באמצעי  מופיע 
אותם. הממשלות עשו מאמצים כבירים על מנת לספק מידע מקוון מדויק לגבי הקורונה, אך 
יש שני תחומים שבהם חברות המדיה החברתית יצטרכו לפקוח עיניהן: הופעתן של תיאוריות 
בסיכון.  הנתונות  קהילות  נגד  המכוונת  האלימות  את  להעצים  בקריאה  וחלקן  קונספירציה 

הראשון מוביל לעיתים קרובות לשני.  

האגודה ע"ש הנרי ג'קסון, בה אני עובד, משתפת פעולה עם חברות המדיה החברתית על מנת 
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לזהות סרטי וידאו קיצוניים ולהמליץ על הוצאתו של תוכן און-ליין. ובעוד שהמערכת השתפרה 
ותכנים  מוסיקה  סמלים,  המזהים  אוטומטיים  באלגוריתמים  שימוש  עם   –  2015 מאז  מאוד 
טרוריסטיים, פירוש הדבר הוא ש-98% מכלל החומר הזה מסולק עוד בטרם יכול אדם לראותו 
לכך  הסיבה  פורחת.  הקיצוניות  שבו  האפור"  "האזור  שמכונה  במה  נאבקות  עדיין  החברות   –
והנתונים,  כיצד לחמוק מהפרת התנאים  יודעים בדיוק  היא שמי שמעלים את התכנים האלה 
התרחשה  שהשואה  לכך  להתכחש  במקום  למשל,  כך  שלהם.  החומר  הרחקת  שמשמעותם 
אי-פעם – מה שהיה גורר את הרחקתו של הווידאו מיו-טיוב – המרצה עלול להמתיק את המספרים 
המופיעים בווידאו לגבי מספרם של האנשים שנהרגו, כדי לגרום לעניין להיראות פחות זוועתי, 
כחלק מתיאורית קונספירציה נרחבת יותר המיוצרת על-ידי היהודים. )כך גם ישתמשו לעיתים 
קרובות בשריקת כלב כמו "רוטשילד" או "סקייפס" כשהם מתייחסים ליהודים, על מנת שמחשב 

לא יוכל לתפוס את הנאמר(.

בעיצומה של התפרצות הקורונה, מגלה סריקה של יו-טיוב מסמר בסרטי הווידאו שעוסקים ביום 
הדין  יום  לפני  להופיע  שאמור  משיחי  גואל  "מהדי",  המציגים  והג'יהאדיסטים,  הצלבנים  הדין, 
ולשחרר את העולם מהרוע. בשביל קיצונים אסלאמיים, רטוריקה זו חוברת להרצאות ארוכות 
שמשמיעים מרצים שדנים בכך שהקורונה היא בעצם עונש מידי אללה. המדינה האסלאמית 

אפילו דחקה בחסידיה שלא "ייכנסו לארץ המגיפה".

בין הפעילים האסלאמיסטים ישנם גם אלה שמסבירים כי וירוס הקורונה הוא מזימה אמריקאית 
ויהודית שמטרתה להקטין את אוכלוסיית העולם, או שהיהודים מסוכנים יותר מקורונה, איידס, 

וחולירע גם יחד. 
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בנוסף על כך שהם מעוררים שנאה, סרטי הווידאו הדתיים מציגים לעיתים קרובות מידע שגוי 
ומסוכן בענייני בריאות; בפוסטים שהועלו ברשתות החברתיות באיראן החודש, נראים אנשים 
המלקקים קברות מקודשים בהתרסה כלפי וירוס הקורונה, לכאורה על מנת "לגונן על עולי הרגל 

העתידים" מפני הידבקות בווירוס.

מידע מטעה בענייני הבריאות הוא תחום אפור רב חשיבות שמדיניות התקשורת החברתית אינה 
עוסקת בה כיום. לפיכך, המשתמשים יכולים לטעון כי הקורונה היא תוצר של הומוסקסואליות 
או להטיל את האשם על דתות וקבוצות אתניות אחרות כך שיתאימו לתיאוריות הקונספירציה 
הרחבות יותר שקיימות עכשיו. הפעיל הפוליטי הניו יורקי באהגט סאבר הישיר מבטו למצלמה 
בזמן שהצטלם לפייסבוק וקרא בשלווה ובאופן רציונלי לאותם מצרים שנפגעו מווירוס הקורונה 

למצות את נקמתם בכך שידביקו במכוון עובדי מדינה ופקידי ממשל.

מזכר של הבולשת הפדראלית )FBI(, מתאר כיצד ימניים קיצוניים קוראים להפיץ את הקורונה 
ב"בקבוקי  להשתמש  בהן  החברים  את  ממריצות  הקבוצות  בין  שהופצו  הודעות  היהודים.  בין 
התזה" המלאים בנוזלי גוף מדביקים כדי לתקוף את המשטרה ולנסוע לכל מקום שבו היהודים 

עשויים להתכנס, ובהם "שווקים, משרדי מפלגות, עסקים ומקומות תפילה". 

השנאה  תרבות  על  בפיקוח  כשמדובר  כפול  סטנדרט  של  בקיומו  אשמות  המערב  ממשלות 
על-ידי  שמופץ  באיום  להכיר  עליהן  הקרובה,  ההתקפה  את  למנוע  רוצות  הן  אם  הדיגיטלית. 

תומכי העליונות הלבנה המקוונת ולפעול על מנת לעצור אותם.  

בבריטניה, הופץ פוסטר של התנועה הסוציאליסטית הלאומית הבריטית בפייסבוק ובו הטענה 
כי אם תחלו בקורונה, עליכם לבקר במסגד או בבית הכנסת באזור המגורים שלכם ולבלות את 
סגולות  מקנה  למגוון  מוגברת  חשיפה  כי  קליני  באורח  "הוכח  שבהן  מגוונות  בשכונות  זמנכם 

לטווח קצר ולטווח ארוך לפעילותה של מערכת החיסון בגוף".

של  ביותר  הגדולה  "המרמה  היא  מי  חסידיו  את  יאנופולוס  מילו  הימין  פעיל  שאל  ב"טלגרם", 
חיינו: גשם חומצתי, שינויי אקלים, פגיעה בפולחן השטן, וירוס הקורונה." קבוצות ימניות קיצוניות 
ניצלו את ההזדמנות להפצתן של תיאוריות קונספירציה ולעורר בוז גזעני נגד הקהילות שבגולה 

האסייאנית. 

"ויני  את  המציגות  און-ליין  קריקטורות  מצא  השמצה,  למניעת  הליגה  על-ידי  שנעשה  מחקר 
 – לקיצוניים  ידידותיות  פלטפורמות  על  אסיינים  נגד  אלימים  מראות  לצד  האסייניים  והפלו" 
סין  כמו  מדינתיים  בתומכים  מסתייעים  דיסאינפורמציה  מסעי  ו-גאב.  הרביעי   הערוץ  טלגרם, 
– שנועדו להסיט את האשם על פעולות הממשלה – ורוסיה, המעוניינת להגביר מחלוקות, לזרוע 

חוסר אמון ולהחריף מצבים משבריים.  
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הרטוריקה הזאת מזיקה ושופעת שנאה כלפי קבוצות אתניות מסוימות, דתות שונות וקהילות, 
חוברת לארגוני טרור המפרסמים פקודות חדשות לתקוף מדינות מכיוון שהן מודאגות מענייני 
וירוס הקורונה. כך למשל, במאמר המערכת של אל-נאבה, השבועון של המדינה האסלאמית, 
שהופיע לפני שבועות אחדים, תיארה הקבוצה את המגיפה כאיזשהו "עינוי מכאיב" שכוון על-ידי 
לתמוך  כדי  יכולתם  ככל  שפועלים  הביטחון  וכוחות  ה"צלבנים"  צבאות  נגד  שמימיים  כוחות 
במאמצים שהם עושים בעצם כדי להתמודד במגיפה. מכיוון שהקבוצה מגבילה את הצבתם 
של הג'יהאדיסטים בארצות חוץ, הורתה לתומכיה לנצל את המגיפה כדי לשחרר אסירים מ"בתי 

הכלא של הפוליתיאיסטים וממחנות ההשפלה." 

ברור שככל שאנשים רבים יותר מתבודדים חברתית – כפי שעליהם לעשות – הם יישארו בבתיהם 
וימצאו תשובות לשאלותיהם מהמידע המצוי ברשתות המדיה החברתית. לכן על חברות המדיה 
החברתית והממשלות לפעול כדי להשתיק את הדיסאינפורמציה מהמרחב האידיאולוגי. במקום 
שממנו אי אפשר להזיז תוכן, צריך לפקח עליו. הדבר יבטיח שחומר שכזה לא יתגלגל לאלימות 
ופעולות אוף-ליין, כפי שהיה לגבי התעמולה הטרוריסטית. אף שנעשה הרבה כדי לחנך אנשים 
לגבי רחיצת הידיים, צריך לעשות יותר כדי לעמוד למול קיצוניים המעוניינים להפיץ את סדר 

היום המתועב שלהם.

אף שנעשה רבות כדי לחנך אנשים לרחוץ את ידיהם, חייבים לעשות עוד כדי להתנגד להרבה 
כדי להתנגד לקיצוניים ששואפים להפיץ את התוכניות הנוראות שלהם.

אחת הדרכים לטפל בכך במהירות תהיה יצירתו של דגל הטעייה או מידע מעוות חדש ביו-טיוב 
ובפייסבוק, שיאפשר למשתמשים להצביע על תכנים שגויים או מזיקים. יתרה מזו, לקחים שהופקו 
ועוד, הלקחים  יאפשרו למשתמשים להצביע על תוכן שגוי או מזיק. זאת  מהשימוש בנארטיב 
שהופקו מתוך השימוש בנאראטיב הפוך כדי להיאבק בטרור – כאשר הווידאו שעוסק במציאות 
של הברוטאליות של המדינה האסלאמית הוצג לצידה של תעמולת המדינה האסלאמית – יכול 

גם לשמש את התוכן הקיצוני כתוצאה מהקורונה.

תגובה שקולה, מתואמת ומעשית מחברות המדיה החברתית היא הדרך היחידה לוודא שימנעו 
מן המתבודדים בבית הרעלה במידע כוזב.

https://foreignpolicy.com/2020/03/26/self-isolation-might-stop-coronavirus-but-spread-  
/extremism
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הגופייה של הנחתים - אנשי חי"ר של המארינס מקבלים שריון קל, חדיש ויעיל יותר

יותר  וחדשנית  נוחה  שגזרתה   ,plate carrier חדישה  בגופייה  להשתמש  החל  המארינס  חיל 
ומאפשרת לחסוך 25% מהמשקל לעומת הגופיות שהמארינס לובשים עתה. הגופייה החדישה 
– בת הדור השלישי – תסופק תחילה לאנשי החי"ר ונחתים לוחמים אחרים, ואחר כך ליחידות 
לפי  כך   –  2023 שנת  של  כניסתה  לפני  עוד  מלאה  מבצעית  ליכולת  להגיע  במאמץ  תומכות 

Systems command .הודעה שהפיץ באחרונה פיקוד המערכות של חיל הנחתים

 225,886 לייצר   ,Vertical Protective Apparel LLC בחברה   2018 בספטמבר  בחר  החיל 
את  להגביר  במאמץ  השלישי  מהדור   Plate Carrier של  יותר  הקל  המתאים,  מהסוג  פריטים 

ביצועיהם של אנשי המארינס בשדה הקרב.

"כאשר אתה מקל את המשקל, המארינס יכולים להגיע ליעדם במהירות רבה יותר, ותהיה להם 
יותר, וכך תועצם יכולתם לפגוע באויב," אמר לוטננט קולונל אנדרו קוניקי,  גם סבולת גדולה 
 plate carrier-של המארינס. "ה Systems Command-מנהל התוכנית לציוד לחימה רגלית ב

מהדור השלישי חשוב מכיוון שמשקלו קל ב-25% מאשר הטכנולוגיה המקובלת."

חיל המארינס ערך ב-2016 מחקר שבו השתמש באבטיפוס של השריון החדש, ובמסגרתו נשאו 
אותו לוחמי המארינס כאשר רצו במסלול מכשולים ובעת ביצוע צעדה של 15 ק"מ, כך לדברי 
ההודעה. תוצאות המחקר הראו כי המארינס השלימו את המרוצים מהר יותר, ונראו במצב טוב 

יותר כאשר לבשו את המגן מהסוג החדיש, נמסר. 

מנהלי התוכנית עבדו לצד התעשייה במטרה להרחיק נפח מיותר מהשריון המיושן כדי לצמצם 
את המשקל ולהקנות למארינס חופש תנועה רב יותר לצורך הפעלת הנשק. 

החומר ממנו עשוי השריון מהדור השלישי מצמצם את ספיגת המים, והמעצבים גזרו וחתכו בד 
מיותר מסביב לכתפיים. 

"ה-PC מהדור השלישי, משפר את יכולתם של המארינס לירות ולנוע על-ידי הסרת נפח מיותר 
מהעיצוב, וגזירת הכתפיים לשיפור rifle stock weld", כתב לוטננט קולונל בריאן ליהי שמוביל 

את צוות החימוש האישי.

על-פי הודעתה  של היצרנית, ה-PC מהדור השלישי מתאים הרבה יותר מאשר הגופייה הנמצאת 
עכשיו בשימוש. השריון נצמד יותר לגוף, מגונן עליו יותר ומצמצם את הסיכון לפציעה כתוצאה 

מליקוי בהתאמה לגוף, נאמר עוד בהודעה. 

חיל המארינס הוסיף פריטים בגדלים אחרים, על מנת שיותר מ-15,000 אנשי מארינס – גברים 
ונשים – יוכלו למצוא את המידה המתאימה להם ביותר. 
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"נראה לי שיש תפיסה שגויה לפיה כל הנשים נמוכות, וזה לא תמיד נכון," אמר קוניקי. "מחקר 
שערכנו הראה כי חייל המארינס הנמוך ביותר הוא למעשה גבר."

https://www.military.com/daily-news/2020/04/06/infantry-marines-are-now-getting-lighter-
more-streamlined-body-armor.html

איש המארינס, סמל שון נאש, מפעיל אש חיפוי כשהוא לובש את "פלייט קרייר" מהדור השלישי 

במהלך תרגיל אימונים משולב, במרכז לוחמת האוויר והקרקע של המארינס, בקליפורניה ב-28 בינואר 2020
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הקואליציה שארה"ב מובילה כי היא יוצאת מבסיס אל-חבנייה

כי היציאה הרשמית של הכוחות  צוין  בהודעה שפרסמה הקואליציה שבראשה עומדת ארה"ב 
תתבצע בשבת  מבסיס אל-חבנייה בנפת נינווה של עיראק.

את  ומעבירה  אל-טקאדם  האווירי  הבסיס  את  מפנה  "הקואליציה  נאמר:  שפורסמה  בהודעה 
הציוד והבניינים לצד 3.5 מיליון דולאר לידי הממשלה העיראקית." עוד נאמר בהודעה כי "500 
מאנשי הקואליציה יעזבו את המקום." והודגש עוד כי "כוחות הביטחון של עיראק היו – ועודם – 

מסוגלים להתעמת עם אל-קעידה בנפת אל-ענבר." 

כוחות  נוסף שהיה בשליטתם החלקית של  הכוחות העיראקיים קיבלו באותו שבוע אתר צבאי 
הקואליציה שבראשה ארה"ב בממשל נינווה.

האוויר  חיל  בבסיס  בו  ששלטה  האתר  את  הקואליציה  של  משלחתה  החזירה  במארס,  ב-26 
קאייארה, מדרום למוסול בצפונה של עיראק, לידיהם של הכוחות העיראקיים. 

שהיו  הכוחות  את  והעבירה  בעיראק  בסיסים  מ-5  ארה"ב  נסוגה  האחרונים  השבועות  במהלך 
בהם למתקנים גדולים יותר כמו בסיס חאריר בעירביל ובסיס האוויר עיין אל-אסאד באל-ענבר.

כוחותיה  בעוד  אסאד,  אל  ובעיין  שבחאריר  בבסיסים  "פטריוט"  טילי  ארה"ב  הציבה  בעת  בה 
מתכוננים למה שתואר כ"הסלמה" בינה לבין ארגונים הנתמכים על-ידי איראן. 

 

/https://www.almasdarnews.com/article/us-military-withdraws-from-5th-military-base-in-iraq
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ממשל טראמפ מציע 15 מיליון דולר כתגמול תמורת מידע

ממשל טראמפ מציע תגמול של 15 מיליון דולר, תמורת מידע שיוביל למעצרו של הדיקטטור 
שהשתמש  בכך  ארה"ב  על-ידי  באחרונה  הואשם  ואשר  בוונצואלה,  השולט  מאדורו,  ניקולאס 

ב"קוקאין כנשק" נגד האמריקאים.

העם,  צורכי  את  שמשרתת  ממשלה  שמייצג  אחראי,  שקוף,  לממשל  ראוי  ונצואלה  של  "עמה 
ממשל שאינו מועל באמונם של האזרחים בהעסקתם של עובדי ציבור המסתייעים בסחר בלתי 

חוקי בסמים," כתב שר החוץ מייק פומפיאו בידיעון המשבח את הפרס.

מאדורו,  של  בממשלו  אחרים  בכירים   4 נגד  אישום  כתבי  הגיש  ארה"ב  של  המשפטים  משרד 
ובהם טארק אל אייסאמי, סגן הנשיא לשעבר. האישומים מסתמכים על העיצומים שהוטלו על 
אל אייסאמי ב-2017. משרד החוץ האמריקאי מציע סכום של עד 10 מיליון דולר כפרס על ראשו 

של כל אחד מארבעת הבכירים הללו. 

של  בשלטונו  מרכזיות  עמדות  שמילאו  בעת  הציבור  אמון  את  הפרו  האלה  האנשים  "ארבעת 
מאדורו בכך שאפשרו משלוחי סמים מוונצואלה – בכלל זה שליטה במטוסים היוצאים מבסיס 

חיל האוויר הוונצואלי, כמו גם שליטה בנתיבי הסמים דרך נמלי ונצואלה," – כתב פומפיאו.

CNN כי, משטרו של מאדורו  ה"וושינגטון אקזמינר" דיווח לראשונה – כשהוא מצטט את רשת 
וכי  שגוי  היה  שלה  הדיווח  כי  בכך  הודתה   CNN רשת  טרור.  ומקדמת  המממנת  כמדינה  יוקע 
כתבה זו עודכנה כדי לבטל את הרושם שנוצר. אלא שמשרד המשפטים האמריקאי הדגיש כי 
ההאשמות לגבי הסמים מסתמכות על השותפות של ממשל מאדורו עם ה-FARC, אותה חבורת 
מתקוממים קולומביאנים, שכבר סומנו כחבורת טרור זרה המממנת את פעילותה מסחר בסמים.  

"הנפח והכמות של הסחר בסמים כפי שנמסר, התאפשרו רק משום שמאדורו ואחרים השחיתו 
את מוסדותיה של ונצואלה וסיפקו הגנה פוליטית וצבאית לפשעי טרור הסמים הגואה ומתפשט 
כפי שתואר באישומים שהגשנו," ציין הפרקליט ג'פרי ברמן, המייצג את ארה"ב, במסמך שהוגש 

שנטען,  "כפי  האישומים.  בלוויית 
מאדורו והנאשמים האחרים התכוונו 
בקוקאין  ארה"ב  את  להציף  במודע 
ובריאותה  שלומה  את  לערער  כדי 
מאדורו  האמריקאית.  האומה  של 

השתמש ביודעין בקוקאין כנשק."

https://www.washingtonexaminer.com/policy/defense-national-security/trump-to-brand-regime-of-
venezuelan-autocrat-nicolas-maduro-a-state-sponsor-of-terrorism
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מפקד בחיל המארינס: צבא יבשתי פחות, יותר ספינות אמפיביות קלות
מאת: פול מקלירי

"תראו כמה שינויים משמעותיים" מופיעים בדו"ח 
של  בתמרון  שתומך  מהצי  חלק  "לגבי  הצי  של 
המארינס ובמרכיבי  המשלוח שלו," אומר הגנרל 

דייויד ברגר

הביע  אספר,  מרק  האמריקאי,  ההגנה  שר 
"תמיכה גדולה" בתוכניות החדשות, הנועזות של 
לצמצם  שלו,  מהטנקים  להיפטר  המארינס  חיל 
את יחידות הארטילריה, לקצץ במספריהם של טייסות המסוקים ולחשוב שוב על התפקיד 
באחרונה  לכתבים  ברגר,  דייוויד  גנרל  המארינס,  מפקד  מסר  למלא,  עשויים   F-35-שה

ורמז כי רק החל לחדש את החיל. 

"אנחנו נמצאים יותר בהתחלה מאשר לקראת הסוף. וכיוון להתחלת גיבושם של שינויים 
מעמיקים במבנה הכוח של החיל, במטרה לעמוד בפני האתגר של המודרניזציה הצבאית 

בחילות סין ורוסיה." אמר ברגר.

חשוב לציין שאף על-פי שאספר השיב בשלילה לתוכניות החדשות של הצי העוסקות בבניית 
ספינות ובמבנה הכוח, החלטה שגרמה לו לספוג  ביקורת רבה מצידם של המחוקקים, הוא 

נתן אור ירוק לתוכנית בניית הכוח של ברגר, שנחשפה לפני כחודש. 

אישור החזון של ברגר, לכל הפחות בצורתו המוקדמת, יכול להיות איתות לגבי החשיבה של 
אספר, גם בנוגע לשינוי נרחב יותר בצי. ברגר מתכנן לקצץ חלק ניכר מכוחו המסורתי של 
הצי – ארטילריה, שריון, מטוסי המראה אנכית  – לטובת כוח רזה יותר, מדויק יותר והרבה 
העוסקות  לתוכניות  הקשור  בכל  להתקדם  שהתחייב  אף  הצי,  זאת  לעומת  מהיר.  יותר 
בספינות בלתי מאוישות, רוצה בדרך כלל לשמר את נושאות המטוסים המסורבלות שלו, 
תריסרי אמפיביים של סיפון גדול וצי משחתות מזדקן, ולהוסיף פריגטה חדשה לתערובת 
הזאת. לא ברור מהו הכיוון שבו יבחר אספר. אחד הדברים שהצוות המשולב – הכולל את 
אנשי  מארינס ואנשי הצי – טורח עליו הוא דגם חדש של ספינות אמפיביות קטנות שיוכלו 
לשוט בתחילת 2023 – הן יהיו קטנות יותר ומהירות יותר מאשר הצי הכבד העכשווי – 

שינוי עצום באופן שבו מובילים את המארינס לקרב. 

"ניסחתי בפרוטרוט את האזורים שבהם נצמצם או ניפטר מיכולות מסוימות," אמר לי ברגר 
בשיחתנו, "והאזורים שבהם אנחנו מתכוננים להתפתח והוא תמך בכך מאוד. החוש שלו 
לגבי אסטרטגיית ביטחון לאומי הוא מדויק ועד אשר ישתנה התסריט הזה, זהו הווקטור 

שבו אנחנו צריכים להימצא."
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בשקט,  באוקיינוס  הממוקדת  הלאומי  הביטחון  אסטרטגיית  לגבי  ברגר  של  ההתייחסות 
מדגישה את כוונתו להפוך את הכוח לקל יותר, מהיר יותר ותגובתי יותר לאיומים הצצים 
במרחבי האוקיינוס השקט, בעת שיתרחק ממלחמות הקרקע המתמשכות בשני העשורים 

האחרונים. 

למדינה  להקנות  כדי  יותר  ולעשות  אחר  מסוג  יבשה  צבא  פחות  לשכפל  צריכים  "אנחנו 
יכולות יחידות במינן שכוח תגובה אמפיבי וימי מקנה," אמר והתכוון ל-7 פלוגות הטנקים 
מסוג אברמס M1 של המארינס שיוצאו מהשירות. "מה שאיננו רוצים לעשות היה כפיל של 

מה שצבא היבשה כבר מצטיין בו מאוד." 

לא רק הטנקים הכבדים והעצומים ייעלמו. פלטפורמות ירושה אחרות כמו טייסות מסוקים 
כבדים, בינוניים וארטילריה נגררת עומדות אף הן להתחסל. בנוסף, התוכנית דורשת את 
חיסולן של יחידות אוכפות חוק, בונות גשרים, 3 גדודי גישור, 3 גדודי רגלים ויחידות נ.מ.

להעביר את  כדי  ספינות אמפיביות  ב-38  הצי  הצורך של  לגבי  ברגר  אף שבעבר תהה 
המארינס מקצה העולם ועד קצהו, הוא קידם את הרעיון של דגם חדש של ספינות קרב 
אמפיביות קלות, שצוותיהן אינם גדולים, כדי להעביר קבוצות קטנות יותר של מארינס אל 

הקרב המתחולל על החוף מבלי שיהיו מטרות כה גדולות. 

בקיץ  שלו  הבדיקה  את  ישלים  אספר  של  שמשרדו  עד  המוקפאת   – הצי  של  ההערכה 
הקרוב, אמורה לכלול גם את הספינה החדשה. 

ברגר הציע כעין קדימון כשאמר לי "תראה כמה שינויים משמעותיים" בדו"ח הצי, "לגבי 
אותו חלק בצי שתומך בתמרון של המארינס ושל כוחות המשלוח. הם רואים גם הטיה 
משמעותית למדי בכיוון הפלטפורמות הבלתי מאוישות ולאן עלינו להתקדם במובן הזה. 

יש קישור בין השניים."

 

אנשי המארינס המשרתים ביחידת המשלוח ה-11 של המארינס מכינים את הסירה המתנפחת 

שלהם שגופה נוקשה למשימת ביקור-עלייה-על-הסיפון-חיפוש-והשתלטות
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מה קרה בצוללת הרוסית

ליד חופי נורבגיה – בקושי יכול להיות מקום מפחיד יותר להילחם בשריפה מאשר בבטן ה-לושריק 
– צוללת מעמקים רוסית מסתורית.

ק"מ   400 רוסיים  במים  שטה  הצוללת  כאשר  המצברים  בתא  אירע  מאוד  רע  משהו,  כי  נראה 
צפונית לחוג הארקטי בתחילת יולי.

שריפה הצוללת היא אחד מסיוטי הצוללנים, אבל שריפה בלושריק היא סיפור בסדר גודל אחר. 
הספינה יכולה לצלול עמוק יותר מכל צוללת אחרת כמעט, אבל התכנון ההנדסי המאפשר זאת, 

סייע בחריצת גורלם של 14 צוללנים שנהרגו באסון.

הקצינים שנהרגו בצוללת

ק"מ   115 מ'   300 בעומק  עשתה  הצוללת  מה  הוא  יום  באותו  באירוע  ביותר  המסתורי  הדבר 
מזרחית לחופי נורבגיה.

הם  וכיצד  הים,  במעמקי  הרוסיות  השאיפות  על  רמזים  להציע  עשוי  מהכלל  היוצא  האירוע 
האסטרטגיות  מטרותיהם  את  להשיג  כדי  הארקטי  באזור  הימי  כוחם  את  להעצים  מתכננים 

בעולם – כולל היכולת לחנוק ערוצי תקשורת בינלאומיים חיוניים.

צבא  מחקר.  ספינת  היא  הצוללת  כי  וטענה  הלושריק,  של  לאסון  מוכנה  הייתה  לא  מוסקבה 
נורבגיה, שמוצבי התצפית שלו, חיל האוויר וחיל הים עוקבים אחר הצי הרוסי הצפוני עבור נאט"ו 
– סירב לומר מה הוא ראה. העד האזרחי היחידי לחילוץ בעקבות השריפה הייתה ספינת גרר של 

דייגים רוסיים שהיו באזור באופן לא חוקי.

אבל ברור שזו הייתה משימה ברגישות הגבוהה ביותר, ורשימת ההרוגים כוללת כמה מהקצינים 
המנוסים והמעוטרים ביותר בכוח הצוללות הרוסי.
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על מנת להבין מדוע האנשים האלה נמצאו בצוללת שיכולה לצלול לעומק של 7 ק"מ – פי 10 
עמוק יותר מכל צוללת אמריקאית, כדאי לשקול את רשתות התקשורת על קרקעית האוקיינוס 
ניכר מהתקשורת האינטרנטית  האטלנטי: אין סוף כבלים פיבראופטיים היכולים להעביר חלק 
מערכות  את  המקשרים  כבלים  גם  יש  דיגיטלית.  בהעברה  דולרים  טריליוני  כולל  העולמית, 

ההאזנה המציפות את קרקעית האוקיינוס.

כדי  המידע  בזרימת  השליטה  חשיבות  את  והדגישו  חזרו  ומפקדיו  פוטין  ולדימיר  רוסיה,  נשיא 
במוסד  ביטחון  למדיניות  המרכז  ראש  זיסק,  קטרזינה  אמרה  בסכסוך,  עליונות  על  לשמור 

הנורבגי ללימודי הגנה באוסלו. 

לא משנה היכן יתלקח משבר עולמי, ניתוק כבלי התקשורת עשוי לחייב יריב לחשוב פעמיים לפני 
שיסתכן בהתדרדרות אמרה פרופסור זיסק.

היא אמרה "התובנה הרוסית היא שמידת הנזק הבלתי מתקבלת על הדעת נמוכה יותר באירופה 
ובמערב במהלך המלחמה הקרה כך שלא נדרש לעשות הרבה."

סתם  אינה  לושריק  אבל  הים.  תחתית  במרבית  לא  לפחות   – זאת  לבצע  יכולה  צוללת  כל  לא 
הבקרה,  חדר  את  המכילים  טיטניום  חללי  מסדרת  כנראה  עשוי  שלה  הפנימי  החלל  צוללת. 
ישנים,  רוסיים  נוספים. שמה, כנראה, לקוח מדמות בסרטונים  ותאים  המגורים, הכור הגרעיני 

סוס מורכב ממגוון חישוקים.

ספינת האם – צוללת דגם דלתא 4 הנקראת פודמוסקובי – באורך של 400 מ' – בעלת עומק 
צלילה של עד 400 מ', מכילה חדר בקרה, חדרי צוות, כור גרעיני, מערכת הנעה, מצברים בשני 

תאים, זרוע הרמה, מגלשיים להגנה כאשר היא מוצבת על קרקעית הים. 
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הלושריק נצמדת לתחתיתה, אורכה כ-70 מ'. היא עשויה לצלול עד לעומק של 7,000 מ' )הנקודה 
העמוקה ביותר באוקיינוס האטלנטי – ליד פורטו ריקו – היא בעומק של 8,500 מ'(.

תהליך מקובל במקרה של שריפה בצוללת הוא סגירת מדפים כדי לעכב את התפשטותה. אם 
זה נעשה בלושריק, אנשי הצוות יכלו למצוא את עצמם לכודים בתא קטן, חשוך ומלא בעשן. 

אם הם היו בתא  המכיל מצברים, היכן שכנראה הבעיה החלה, הם נלחמו בלהבות במרחב צר 
"זה  – קצין אלקטרוניקה לשעבר בצוללות של ארה"ב  לובנר  יותר( אמר פטר  או  )מטר פחות 

המקום הגרוע ביותר בו היית רוצה להיות בצוללת."

צוללת  כאשר  אסורים,  במים  לוודאי  קרוב  מזרחה,  בתנועה  קטנה,  בסירה  היו  רוסיים  דייגים 
עלתה מהמים בחזיתם, סיפר אחד מהם לעיתון במורמנסק – ה"סברפוסט".

"שטנו לכיוון קילדין, אי סמוך, ואז בסביבות 21:30 צוללת עלתה בפתאומיות. מעולם לא ראיתי 
דבר דומה. על הסיפון אנשים רצו מסביב מחוללים מהומה."

הצוללת שהם ראו לא הייתה הלושריק אלא גדולה בהרבה. ספינת האם שלה. הלושריק מתוכננת 
להיצמד לתחתית ספינת האם, כך שהיא יכולה להינשא למרחקים ארוכים ולערוך גם פעולות 

תחזוקה או, כפי שקרה ב-1 ביולי בחופי נורבגיה – פעולות חילוץ.

לוויתם של הקצינים בסט. פטרסבורג

מדוע רוסיה לא אבטחה את האזור – לא ידוע, אבל אם סיפור הדייגים נכון, נראה כי הם היו עדי 
הראייה היחידים למאמץ החילוץ הסודי. הם דגו באזור אסור אבל החליטו לספר מה הם ראו.

"זה סיפור מאוד רוסי" אמר ג'פרי מנקוף – חוקר בכיר במרכז ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים 
בוושינגטון.

הצוללת הסתלקה מהר, אבל לא הייתה שום קריאת אזעקה מצידה של רוסיה לרשות לקרינה 
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גרעינית הנורבגית על אפשרות של תקרית גרעינית בים ברנטס, אמרה אסטריד לילנד, ראש 
המחלקה למוכנות גרעינית.

טאס, סוכנות הידיעות הרוסית הרשמית, דיווחה על התקרית למחרת, באמרה שהצוללת מונעת 
בכוח גרעיני. הסיפור הופיע למחרת בעיתון סברפוסט.

ונורבגיה חתומות על הסכם לעדכן אחת את השנייה במקרה של תאונה  לדברי לילנד, רוסיה 
מתקנים  כולל  ואינו  כאילו  ההסכם  את  מתרגמת  רוסיה  המזל  "לרוע  גרעיני.  מתקן  המערבת 

צבאיים כמו צוללות." היא אמרה.

בהתפתלויות המרובות בסיפור של לושניק עולה סיפור עליית כוחו של הצי הרוסי הצפוני, לפחות 
על-פי הסבר פשוט אחד – אומרת פרופ' זיסק הנורבגית. "לצי יש פינה חמה בלבו של פוטין – זה 

אחד מסמלי הכוח של מעצמה גדולה."

שטח  ספינות  גבוהות  בעדיפויות  וכולל  פוטין,  של  התקציב  סולם  בראש  מצוי  הצפוני  הצי 
מתקדמות וטילי שיוט. ב-2014 הצי הצפוני קיבל תחת פיקודו חטיבות לארקט חיילים מצוידים 
טילים  של  מתקדמים  דורות  קשים.  אוויר  מזג  בתנאי  לפעולה  מתקדמים  לחימה  באמצעי 

בליסטיים וצוללות תקיפה נפרסו באזור.

עם הכוח הימי הזה הדרך המהירה ביותר של רוסיה להפתיע את ארה"ב עשויה להיות שיט מהיר 
אסטרטגיים  ללימודים  במרכז  בכירה  סגנית  קונלי,  הת'ר  אומרת  האוקיינוס,  לצפון  מהקוטב 
ובינלאומיים. "זה הופך לאזור יותר  דינמי, זה נראה כמו שיחזור של הסרט 'לצוד את אוקטובר 

האדום'."

זה מסב תשומת לב גם ליתרונות כלכליים, אומרת קונלי, רוסיה אינה מסתירה את רצונה לשלוט 
אקלימיים  משינויים  כתוצאה  פוחת  הקרח  כאשר  הארקטי  האזור  דרך  בצפון  השיט  בנתיבי 

ולהחריב את ייצור הנפט והגז שלה.

 3 14 שדות תעופה לאורך נתיבי השיט הצפוניים:  5 השנים האחרונות, נבנו או חודשו  במהלך 
האי  בחצי  גז  בשדות  הושקעו  דולרים  מיליארדי  הארקטי.  בחוג  לחלוטין  אוטונומיים  כבסיסים 
יאמאל, שדה גז המוערך כ-17 טריליון מ"ק. הגז הטבעי מיאמאל יובל בצינור גז הנבנה דרך הים 

הבלטי למערב אירופה.

עדיין, עם הקשיים גדולים בגילוי נפט וגז מצפון ליאמאל, והשיט התיירותי והמסחרי הבלתי ידוע 
עדיין, הכלכלה לא צפויה להתפתח רבות עד מחצית המאה, אומר אנדריאס אוסאגן חוקר בכיר 

במוסד פרידטוף נאנסן ליד אוסלו, מחבר "משמר חופים ומדיניות אוקיינוס בארקטי".

מעבר לצרכי רוסיה להגן על ההרתעה הגרעינית, המפתח להבנת האינטרס הרוסי הארקטי הוא 
בהרחבת  ישירות  מעורבת  להיות  זיסק,  פרופ'  אומרת  לעשות,  רוצה  אינה  מוסקבה  מה  להבין 

הסכסוך עם נאט"ו. רוסיה יודעת שאין לה את המקורות לנצח בסכסוך כזה. 
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מהסיבה הזו, לא משנה היכן יתחיל סכסוך, היא אומרת, "רוסיה לא תוכל לעשות מאומה כדי 
לשמר יוזמה אסטרטגית, כאן נכנסת עליונות במידע."

גנרלים רוסיים, למשל, דיברו בפתיחות על יצירת כאוס במערכות הכספיות של ממשלות יריבות 
ושיבוש כבלים בקרקעית הים, אמרה זיסק. 

דו"ח מ-2017 שנערך על-ידי מכון מחקר בבריטניה, מצא שכבלים בקרקעית האוקיינוס נושאים 
97% של המידע התקשורתי העולמי, כולל כ-10 טריליון דולר בהעברות כל יום. הכבלים, רובם 
כי צוללות רוסיות  וקלים לאיתור. לפני מספר שנים, דו"ח של צבא ארה"ב הציג  אינם מוגנים 

פעלו לעיתים קרובות בקרבת הכבלים.

ניזוקים, חוקרים מערביים לעיתים קרובות דחו את  ניתן לאתר היכן הכבלים  בגלל האינטרנט 
הסבירות לחבלה. אבל, בהתחשב בתפקיד החיוני של מידע בכל המערכות המערביות, אומרת 
או,   – וטוויטר  פייסבוק  יאבדו את  דיו. "כאשר אנשים  נזק מספיק  זיסק, האיום בגרימת  פרופ' 

אלוהים."

מתאו בולוג' – חוקר בתוכנית רוסיה ואירואסיה בצ'טהאם בבריטניה, אמר כי ספינה ייעודית כמו 
ינותקו הכבלים. "זה חלק מהיכולות  יכולת המערב להגיב באם  לושריק עשויה לסייע בבחינת 

החדשות של רוסיה לשבש אותנו."

ערפל בלתי חדיר 

באשר לאירוע עצמו, מעטים הביעו הפתעה שהיהלום של הצי הרוסי יכול לעלות באש לא הרחק 
מבסיס האם שלו – קרוב לוודאי בעומק לא גדול יותר מ-300 מ' – ולאבד את צוותו. הרוסים, 

אמרו כמה מומחים, נראים כבעלי סובלנות רבה יותר לסיכונים מאשר המערב.

הלושריק תוכננה בשנות ה-80, אבל התעכבה בגלל התפרקות ברה"מ ולא הוסמכה עד 2003 – 
על-פי דו"ח "צוללות המלחמה  הקרה", שעומד לצאת על-ידי ההיסטוריונים נורמן פולמר ו-ק.ג. 

מור.

ב-2012, הלושריק לקחה חלק במבצע מדעי לקידוח לעומק 3.2 ק"מ, להוצאת סלעים באזור 
הארקטי. המבט הציבורי הטוב ביותר על הצוללת היה כמה שנים מאוחר יותר, ב-2015, במהלך 

צילומים של מרצדס למהדורה רוסית של "טופ גיר".

יותר מהמקובל אמר פולמר: "היא  כמו קליפת ביצה, מבנה הטיטניום דוחה לחץ עצום הרבה 
יכולה לצלול לאיטה לתחתית והיא לא תתבקע."

מר פולמר אמר: "אין דבר דומה בצי ארה"ב". העומק בו לושריק יכולה לפי דיווחים נע בין 7-5.2 
ק"מ.
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מר לובנר, קצין צוללות אמריקאי לשעבר אמר: "אין לנו דבר מאויש דומה," לפעולה בעומקים 
כאלה. בעוד יש הרואים בכך פלא הנדסי, אחרים רואים בכל הוכחה שהרוסים אינם יכולים לבנות 
כצב"ם מתוחכם, אוטונומי כמו ארה"ב . "עדיף שבמקום להיסמך על מערכות קיימות, שישדרגו 
אותם, אין כל פלא שאלה מתפוצצות." אמר בולגו, המאמין שהתאונה הרבה יותר שגרתית ממה 

שהציבור יודע.

ג'והן פייק, ראש צוות חשיבה בארגון "ביטחון גלובלי", אמר שהשריפה בלושריק מציגה שהצבא 
תקלות  בייצור,  איכות  בבקרת  ובעיות  מושחתים  קבלנים  ותיקות:  ממחלות  סובל  עדיין  הרוסי 
מבעיות  סובלת  הרוסי  בצי  אחרת  צוללת  שכל  מניח  "אני  ובתחזוקה.  חילוף  חלקי  בהספקת 

דומות, אני חושב שכל הנושא משלב הרבה בעיות מקומיות."

שתחילה  שאמר  בלושריק  התאונה  לחוקרי  מקורב  מקור  ציטט  "קומרסנט",  רוסי  עסקים  עתון 
אותר עשן בצוללת, זה נראה קטסטרופה. הלושריק כנראה עגנה עם ספינת האם באותו זמן.

לאחר חילוץ חלקי, 10 אנשי צוות נשארו להילחם בשריפה יחד עם 4 מאנשי ספינת האם, המצב 
החמיר יותר ויותר כאשר החמצן התרוקן משתי מערכות נשימה לחילוץ בצוללת, דיווח קומרסנט. 

הצוות החל לסבול מהרעלת עשן, וייתכן והיה גם פיצוץ בתא המצברים, לדברי העיתון.

מר לובנר אומר שגם בצוללת גרעינית רגילה, המרווח בתא המצברים צר כל-כך שבקרה שגרתית 
נדרשת לעיתים להיעשות בזחילה ובהתפתלות. מגורי הצוות הם קטנים ועלולים להימלא בעשן 

מהר.

הרוסים אינם היחידים שמסרבים לדבר על הלושריק.

אדמירל ג'ימס פוגו השלישי, מפקד הצי השישי האמריקאי, הפועל גם באירופה, סירב להתראיין 
למאמר הזה, כך גם האייקון ברון הנסן שר ההגנה הנורבגי.

כאשר  מים  פיו  מילא  תצפית  בעמדת  נורבגיה,  בצבא  צעיר  טירון  באדאר,  סנדר  טוראי  אפילו 
נשאל על פעילות צוללות רוסיות.

כאשר טאס דיווחה על הדליקה בלושריק נאמר כי 14 מלחים נספו על סיפונה "במים עמוקים" 
מבלי להזכיר כור גרעיני. למחרת, דובר של פוטין אמר כי המידע על התאונה מסווג כסודי ביותר.

אנשי  ל-4  העמים"  חבר  "גיבור  ביותר  הגבוה  הכבוד  אות  את  העניק  פוטין  מכן,  לאחר  בימים 
צוות, ואות אחר ל-10 אנשי צוות. בלוויה בסט. פטרסבורג קצין צי אמר שהצוות מנע קטסטרופה 

עולמית.

רוסיה אומרת שהיא מתכננת להחזיר את הצוללת לכשירות.

תת-אדמירל אמריקאי בדימוס, ג'והן פאדגט, מפקד כוח הצוללות באוקיאנוס השקט לשעבר, 
"אנחנו  מסוגה  לצוללות  שליטה  תפסיד  ארה"ב  שמא  מודאג  אינו  שהוא   טלפוני  בראיון  אמר 

צוללים להיכן שצריך ומהר כפי שצריך." 
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שהסיכונים  הבהיר  הנורבגי  הצבא  מפקדת  של  הציבור  יחסי  ראש  קבארבינג  איישטיין  קולונל 
גבוהים. 

לצבא הנורבגי יש קו סקייפ ישיר למפקד הצי הצפוני הרוסי, קו שנבדק אחת לשבוע. בחודשים 
שלפני התאונה, הרוסים ערכו את התרגילים הימיים הגדולים ביותר שלהם מאז המלחמה הקרה.

כיצד הלושריק נכנסת לתמונה?

יכולים  הם  אם  המפתח.  מילת  היא  היעלמות  משתתק,  אתה  למעמקים  צולל  אתה  "כאשר 
להימנע מגילוי היכן שהם רוצים – זו דאגה גדולה עבורנו."

"קרב היבשה בתנאי מידע" on Watch - פברואר 2020

בעת לחימה, אסטרטגיה וטקטיקה משתנים כאשר צצות טכנולוגיות חדשות. 

וטקטיקות.  אסטרטגיות  פיתוח  בעזרת  המודרני  העולם  התפתחות  עם  להתמודד  שואפת  סין 
בשדה  המידע  זמינות  עקב  המגע,  בקרב  הם  המפליגים  השינויים  כי  טוענת  האסכולות  אחת 

הקרב. 

במאמר שהתפרסם בירחון של הצבא – שני חוקרים דנים במצבי קרב מגע כאשר הכוח הסיני 
הוא הצד החלש, הניצב מול אויב עדיף בעל טכנולוגיות מידע עדיפות. 

לתקוף  ארוך,  בטווח  מטרות  ולרכוש  לאכן  ליריב  מאפשרת  מתקדמת  טכנולוגיה  בתרחיש, 
בחימוש מדויק מעבר לקו הראיה, להסוות את כוונותיו וליצור אתגר משמעותי לכוחות הסיניים 

בעודם מנסים לקצר טווחים עם האויב ולהשמידו.

על-פי המאמר יש 3 שלבים בקרב המגע בעידן המידע 

השלב ראשון משלב כמה מתודות כדי להתקרב לאויב על-ידי תכנון 	 

השלב השני – ההתגוששות – בו הלחימה נערכת בטווחים קצרים 	 

השלב השלישי – בו נערכת ההשמדה והרס כוחות האויב	 

שני  ובחולשות  בחוזקות  עמוקה  הבנה  בסיס  על  הפועלים  אמצעים,  מספר  מתאר  המאמר 
הצדדים, היכולים להיות יעילים בקיצור הטווח עם האויב והפחתת סיכויי גילוי הכוחות. האמצעים 
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כוללים למשל ניצול מזג האוויר והגיאוגרפיה, העשויים להפחית ביכולות הסיור ובמערכות אמצעי 
לחימה של האויב. 

במספר  מתקדמת  חיילים  של  קטנה  קבוצה  שבו  מצב  מתארים  המחברים  הראשון,  בשלב 
נתיבים, תוקפת "במהירות ובעוצמה" ונעזרת בסיוע אוויר התקפי מכמה גבהים וטווחים. 

אמצעי אחר אותו הם מציינים הוא השימוש ב"הטעיה גמישה" כמו מידע כוזב והונאה.

גם  אלא  להתקרב,  רק  לא  חיוני  לנצח,  מנת  שעל  טוענים  המחברים  קרב,  של  השני  בשלב 
להפעיל מגוון אמצעים, להיות גמיש במיצוי הטקטיקה, ולהיות "במגע קרוב" עם האויב, ליצור 
מצב חיכוך איתו ולהפחית באיום התקיפה של האויב באמצעות נשק ארוך טווח. הם מתארים 
פעולה משולבת בכמה כיווני פעולה, כדי להבטיח קרב מגע קרוב שישבש את תוכניות האויב ואת 
היערכותו. הם מתארים הפעלת עוצמה משולבת להשמדת מטרות אויב עיקריות בעוד הכוחות 

הסיניים מאגפים את האויב. 

ראוי לציין שהעיקרון הסיני של "הבכת האויב" אינו חדש, הוא משקף את תובנותיהם ממלחמת 
האמריקאים.  הקרקע  לכוחות  היצמדות  על-ידי  האמריקאית  מהאש  חמקו  הם  בה  קוריאה, 
האמריקאים לא יכלו לטווח את הארטילריה ולכוון אש מהאוויר על עמדותיהם שלהם – למעט 

במקרים קיצוניים.

בשלב השלישי )השמדה(, מסבירים המחברים, כי ככל שגדלה עדיפות האויב בלוחמת המידע, 
כך הוא נחשף לאמצעים א-סימטריים. לכן, "כוון אל חולשות מערכת המידע שלו, ולארגון הקרבי 
בכוחות  התמקד  המטרות.  כל  את  להשמיד  ניתן  לא  המטרות,  בבחירת  עדיפות  ערוך  שלו, 

העדיפים. לבסוף, ערוך קרב מגע וקרב מרחוק במקביל."

המחברים טוענים, כי למרות עליית לוחמת המידע, "קרב מגע" לא עבר מהעולם, למעשה "קרב 
מגע עשוי להיות צורת הלחימה העיקרית."   
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פגז ח"ש רוסי חדש - "לקאלו" נכנס לשירות - on Watch - מרץ 2020

המאמר הבא מצוטט מאיזבסטיה ודן ברכש של 2,000 פגזי ח"ש חדשים 3BM44 "לקאלו" תת 
קליבר מיוצב סנפירים. 

טנקי  לחדור  ויכול  הומוגני  שריון  מ"מ   650 של  חדירה  קוטר  בעל  ה"לקאלו"  הדיווח  על-פי 
אברהמס M1A2 בטווחים שבין 5-3 ק"מ. 

 125 T90 ,T80 ,T72 – כולם חמושים בתותח  ניתן לירות את ה"לקאלו"  מהטנקים הרוסיים – 
מ"מ חלק קנה. 

ה"לקאלו" מחליף את פגז "מנגו" 3BM42, שהוא דור שני של פגזי ח"ש מיוצבי סנפירים שהחלו 
להופיע בשנות ה-80-70, שנועדו לחדור שריון מרוכב רב שכבתי.

אמר אלכסי חלופוטוב: "אם הפגז הקודם – 'מנגו' – היה בעל כושר חדירה של 520 מ"מ שריון 
הומוגני מטווח של 2,000 מ', הפגז החדש עושה זאת לשריון הומוגני בעל 650 מ"מ. הקליע עשוי 

מטונגסטן משופר, הוא ארוך יותר ושופר גם החומר ההודף."

לטנקי הארמטה – T14, פותח קליע אחר גדול יותר שאינו מתאים לטנקים הנוכחיים בשירות. 

מאמץ מדינות המערב לשפר את מיגון הטנקים התמקד במיגון כנגד טילי נ"ט, קשה יותר להגן 
מפני פגזי ח"ש תת קליבר. על-פי נתוני העיתונות המערבית לאברהמס, צ'לנג'ר וליאופרד 2, 

שריון חזית השווה ל-800 מ"מ פלדה הומוגנית.


