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ארח מכון "חץ" חניכי קורס אומנות  2015בחודש נובמבר 
המלחמה של צבא אוסטרליה וצבא ארה".ב הקורס הזה הוא 

חלק מתקדם במסגרת פו"ם ולוקחים בו חניכים "שנבחרו 
ידנית" ככאלה שיש להם סיכויי קידום גבוהים. במסגרת הקורס 
הם מעמיקים בניתוח מלחמות באזורים שונים בעולם, ביניהם 

שראל. נקודת השיא של הקורס הוא סיור מודרך באחד מאזורי י
  הקרבות אתם הם מנתחים. 

אלה שהם בחרו  –ערכנו להם סמינר במלחמות ישראל 
פתחו כאשר התמקדנו בעיקר ב"למה" הת –כמעניינות אותם 

האירועים כפי שהתפתחות, הבלטנו נושאי מנהיגות ופיקוד, 
ת הללו. הסמינר ם מהמלחמווהצגנו אילו תובנות ניתן להפיק כיו

לימוד ומחציתו בסיורים מודרכים  תכתהועבר כשמחציתו ב
מפקדי עבר של צה"ל, הדגש  15בשטח. לקחו חלק בסמינר 

כל  –היה להתמקד במפקדים ולא בהיסטוריונים או חוקרים 

 דבר העורך

 אמצעי הלחימה החדשים שהפנטגון רוצה מחר  

  2016בפברואר  2פטריק טאקר 
אלקטרומגנטי, נחילי ספינות רובוטיות לים הסיני הם חלק מהטכנולוגיות שמזכיר ההגנה אשטון קרטר   פצצות חכמות, תותח

קרטר אמר  2017 -רואה כחיוניות לצבא ארה"ב להשגת עליונות בעשור הקרוב. בסקירה מקדימה לתקציב הפנטגון ל
). קרטר ציין את התחומים היכן משרד 2015-מיליארד ב 71.3מיליארד דולר ( 71.4שהוצאות הצבא למחקר ופיתוח יעלו ל 

   ההגנה כבר רואה תמורה במחקר ופיתוח.
  ספינות רובוטיות בים סין

נחילי ספינות רובוטיות  שרובוטים אוטונומיים חיוניים לפנטגון לנוכחות מוגברת ביותר מקומות ובעלות מופחתת. קרטר הדגי
אוטונומיות בכל מיני צורות ודרכים ובהרבה תחומים. 
הרבה טכנולוגיות צבאיות כמו רובוטים או נחילים נראים כמשני משחק בשדה הקרב והצבא חוקר ומפתח בכל מיני רמות כבר 

  זמן רב.
בנהר ג'ימס בווירג'יניה משרד המחקר של הצי ערך הדגמה של  2014 -אינם רק באוויר, אלא גם בים. ב נחילי רובוטים

  סירות אוטונומית ערכו תמרונים מורכבים. 13בוט ובה ארכיטקטורה נשלטת לפיקוד ולחישה של רו
קרטר התייחס להדגמה בדבריו ביום שלישי "ובאשר לים פותחו ספינות אוטונומיות היכולות לתקשר למשימות שונות החל 

סיניים סביב האיים הסיניים, טבעיים או מלאכותיים מבלי לסכן מלחים" בהקשר ישיר לאיים ה -ממשימות הגנה ועד לסיור מגע
  המלאכותיים בים סין.

העלתו הגבוהה של בליסטיקה מתקדמת דוחפת את הצבא לחלופות זולות יותר כמו אנרגיה  – תותח אלקטרומגנטי מוקטן
שיכול לשגר  BAEידי  -אלקטרומגנטית המשגרת קליעים במהירות על קולית. הצי מתכנן לערוך הדגמה בתותח שפותח על

  ק"ג. 20קליע במשקל של  
אינץ' בקדמת כל משחתת של הצי וגם  5קרטר רוצה לצמק את טכנולוגית התותח האלקטרומגנטי עד שתתאים "לתותחי  אבל

לאלפי תומ"תי הפלדין של הצבא. כך, במקום להוציא עוד כסף על עוד מיירט יקר, נוכל להפוך אמצעי תקיפה ישנים להגנה 
  יוצרים לתוקפן עלות גבוהה יותר".  חדשה, יירוט טילים מתקרבים בעלות נמוכה בהרבה, וכך 

פשוט מזל) עשוי להפחית  –הכוונת פצצות למטרותיהן מבלי להתלות בתקשורת חיצונית (או גרוע יותר  – פצצות יותר חכמות
תקיפות שווא ולחסוך חיים. קרטר הדגיש פרויקט ניווט מתקדם שיוכל להשתמש "באותו סוג של מצלמות זעירות וחיישנים 

טלפונים החכמים שלנו כיום ולהציב אותם על הפצצות המדויקות שלנו כדי לשפר את הדיוק שלהן. זו תהיה ערכה הפזורים ב
מודולרית שתפעל בהרבה פתרונות, תאפשר דיוק מחוץ לרשת התקשורת תוך שימוש ברכיבים אזרחיים קטנים דיים להינשא 

  בכף יד. 
ל"משגר של  B 52ון פועל להסב "אחד ממטוסינו הוותיקים" כנראה ומהיכן מגיעות הפצצות החכמות? קרטר אמר כי הפנטג

הפועלים  5כל מיני מטענים קונבנציונליים. במציאות, המטוסים יוכלו לפעול כמחסנית אווירית גדולה, מקושרת למטוסי דור 
  מגוונות חדשות". משלבים בין מערכות שונות המצויות כבר בשימוש ליצירת יכולות –כחיישנים קדמיים ומצייני מטרות 

 בגיליון זה

    1             אמצעי הלחימה החדשים שהפנטגון רוצה מחר בבוקר

  2                                                     רוסיה מספקת נשק לחיזבאללה 

  4 - 3סיכום סמינר אומנות המלחמה לחניכי פו"ם אוסטרליה וארה"ב             
  5                     רוסיה - 2016-תשע נקודות אסטרטגיות ל

  6                                         הטנק של חמאס                                  

הדוברים באו בהתנדבות ועשו מלאכתם נאמנה ואנחנו מלאי 
  הערכה להשתתפותם.

מלאכתנו   4 – 3האוסטרלי בעמודים  קראו את הסיכום
השיגה את מטרותיה. אחת מתוצאות הסמינר היא פניות 

מצבאות ארה"ב, בריטניה ואוסטרליה לערוך סמינרים דומים 
  לגופים שונים במסגרתם בשנה הקרובה

אר  12  2016 בפברו

מס'  ן  ו לי   38גי



שניים ממפקדי השדה של חיזבאללה טוענים, כך לדברי כתב יומון 
האינטרנט "דיילי ביסט" כי רוסיה מספקת נשק כבד לארגונם. 

באזור הקרבות בסוריה פועלים מטוסיו של ולדימיר פוטין והכוחות 
רוסיה בשיתוף פעולה הדוק עוד יותר מאשר בעבר  המיוחדים של

עם הארגון המתקרא 'מפלגת האלוהים' ומכונה ארגון טרור בפי 
  וושינגטון.

לדבריהם של אותם מפקדים הנשק מועבר ישירות על ידי הרוסים, 
ואספקתו אינה כרוכה בשום תנאים. עוד אמרו כי בין משטרו של 

תיאום מושלם. בה בעת, כך  אסד ובין איראן, חיזבאללה ורוסיה יש
  אמרו, התלות ההדדית בין רוסיה לבין חיזבאללה גוברת.

ארה"ב והאיחוד האירופי כבר הגדירו את חיזבאללה כארגון טרור 
עולם והאשימו אותו בכך שהוא משרת את האינטרסים של -חובק

איראן. יתרה מזאת, לאחר שאורגן, אומן, מומן וחומש על ידי איראן 
, התפרסם 1982-סוריה לאחר מלחמת לבנון בבעזרתה של 

לראשונה בשל פיגועי ההתאבדות שהפעיל נגד מטרות ישראליות, 
צרפתיות ואמריקאיות, בכללן בסיס המארינס בביירות שם נהרגו 

   .1983-אנשי צבא אמריקאים ב 241
במרוצת השנים התעצם חיזבאללה ונעשה לצבא "מקביל" בלבנון, 

הצבא הממלכתי, ובמשך שנים נחשב  שעוצמתו עולה על זו של
בחלק גדול מהעולם הערבי כחיל החלוץ במאבק נגד כיבושה של 

טריטוריה לבנונית על ידי ישראל. הוא התפתח ונעשה גם למפלגה 
הפוליטית הראשונה בעוצמתה במערכת הפרלמנטרית המרוסקת 

של לבנון. אלא שהמוניטין שלו ככוח לאומי הועם מאז החל 
יה להגנתו של משטר אסד, וכפי שדווח ב"דיילי להילחם בסור

  ביסט" בדצמבר, אחדים מחייליו סירבו לחזור [?].
נפגשנו עם המפקדים בהזדמנויות אחדות בסוף דצמבר ובתחילת 

שנה זו בדאחייה, בפרברי ביירות. הם סירבו לפרסם את שמותיהם 
האמיתיים כיוון שאינם מורשים לשוחח עם התקשורת אבל הם 

כי החיזבאללה מקבל הישר מרוסיה טילים טקטיים לטווח  אומרים
  ארוך, רקטות מונחות לייזר ונשק נ.ט.

הרוסים  –"בשעה זו אנחנו בעלי ברית אסטרטגיים במזרח התיכון 
הם בעלי בריתנו ומספקים לנו נשק", אמר אחד מקציני 

החיזבאללה שבחר בכינוי "המפקד באקר". הוא מפקד על חמש 
לוחמים. (הוא הצטחק כשאמר כי  200-המונות כ יחידות בסוריה,

בגדדי, שמינה עצמו -בחר בכינוי כדי ללעוג לאבו באקר אל
  ל"חאליף" של היישות המכונה המדינה האיסלאמית).

כמי שהוביל כוחות שלחמו מלאטאקייה לנפת אידליב, סביב דמשק 
ובהרי קאלאמון הגובלים בלבנון, המפקד באקר אומר כי התקיפות 

ריות שביצעו הרוסים שינו את מהלכה של המלחמה על האוי
   הקרקע, שבה חיזבאללה הוביל בעבר.

"בסביבות לאטקייה התקשינו מאוד," אמר, אבל כאשר מתקפת 
ההפצצות של רוסיה החלה בספטמבר, "התערבותם של הרוסים 

הקלה עלינו מאוד". לדברי באקר הרוסים מסתמכים על חיזבאללה 
חירת המטרות. "בלעדי חיל האויר שלהם איננו בתחומי המודיעין וב

מסוגלים להתקדם והם לא יכלו לתת לנו סיוע אוירי בלעדי המידע 
שלנו מהקרקע," ציין בגאווה ניכרת. עוד גילה כי הרוסים הציבו 

יחידות מיוחדות באזור לטקייה, במיוחד סביב נמל התעופה 
  המשמש את המטוסים הרוסיים.

לא נענו לבקשת "סיילי ביסט" להגיב על גורמים רשמיים ברוסיה 
האמירה לפיה הם מחזיקים כוחות קרקעיים בסוריה או לגבי 
מערכת היחסים שלהם עם החיזבאללה. המשרד הראשי של 

  הארגון סירב להגיב.
. 2012באקר אמר כי רוסיה מעצימה את תמיכתה בארגונו מאז 

יג תת שר החוץ של רוסיה, מיכאיל בוגדאנוב, נפגש עם מנה
, לדיון בהתפתחויות 2014-חיזבאללה, נסראללה, בביירות ב

 השדה של הארגוןרוסיה מספקת נשק לחיזבאללה, לדברי שניים ממפקדי 
 

38מס  ןגיליו   2עמוד 

באיזור. בנובמבר אשתקד פירסם בוגדאנוב הודעה המבהירה כי 
  רוסיה אינה מחשיבה את החיזבאללה כארגון טרור. 

"אנו מקיימים קשרים ויחסים עימם מכיוון שאיננו מחשיבים אותם 
  ות אינטרפקס.כארגון טרור," אמר בוגדאנוב בזמנו, לדברי סוכנ

"אסיר", אחד ממגייסיו של חיזבאללה בלבנון המשמש גם כמדריך 
וכמפקד של יחידת כוחות מיוחדים הנלחמת ברחבי סוריה אומר כי 

התפעלותם של הרוסים מהחיזבאללה גוברת והולכת ומעדיפים 
להסתמך עליו יותר מאשר על הצבא הסורי, לשמירת מצבורי הנשק 

של אסיר ניתן להבין כי לחיזבאללה יש  הרוסיים בסוריה. מדבריו
  גישה נרחבת אל מה שנמצא בתוך אותם מחסנים.

"חיזבאללה מלמד את הצבא הסורי איך להשתמש ברבים מכלי 
הנשק החדשים האלה," אומר אסיר. לטענתו, רוסיה לא הגדירה שום 

הגבלות על השימוש שייעשה חיזבאלה בנשק הרוסי שברשותו, 
, אם הארגון יחליט כי יש בכך צורך. "בענין ובכלל זה נגד ישראל

ישראל חיזבאללה לא מקבל שום הוראות מאיש" הדגיש. אך לא 
ברור אם מעמדו בכיר במידה המאפשרת לו לדעת אילו הסכמים 

   חשאיים נעשו.
שני המפקדים הצטרפו לשורות חיזבאללה במהלך שליטתה של 

במדרג בעת  , הם התקדמו2000ישראל בדרום לבנון, שנמשכה עד 
שהזרוע הצבאית של "מפלגת האל" הפכה מכוח מקומי לשחקן צבאי 

אזורי. וכעת הם אומרים כי הארגון שהתהווה במהלך התוהו ובוהו 
שנוצר במלחמת האזרחים בלבנון נעשה לכוח היעיל ביותר המסייע 

לאסד להיאחז בשלטון. לדבריהם הארגון, שהסיבה המקורית לכינונו 
לה השיעית בלבנון, משתמש בתמיכה הנרחבת היתה ייצוג הקהי

שהוא מקבל מאיראן להרחבת מעורבותו בעימותים עדתיים ברחבי 
  האזור מתימן ועד עיראק.

באקר אומר כי השתתף בעצמו במשלחת אימונים ששיגר חיזבאללה 
לעיראק, להדרכת אחת המיליציות המקומיות של השיעים, קאטאייב 

. אסיר מספר כי 2015-בתימן ב וכן לח'וטים 2012-חיזבאללה, ב
בלבנון מתקיימות תוכניות הכשרה של כוחות עלית סוריים, לח'וטים 

  ולכוחות שיעים מעיראק.
חרף המעורבות המתרחבת בעימותים אזוריים והזרמתו של נשק 

עוצמה  באקר ואסיר טוענים בתוקף כי חיזבאללה למעשה -רוסי רב
ימות עם ישראל. לדבריהם לא יצטרך להידרש לנשק רוסי אם יפרוץ ע

הם ערוכים ומוכנים לעמוד בפני פלישה לדרומה של המדינה תוך 
   שימוש בנשק האיראני שבמצבוריהם.

עם זאת, המתח  גובר לנוכח מבצעי החיסול של ישראל נגד מפקדי 
חיזבאללה ברוסיה הנענים בהתקפות תגמול על חיילים ישראלים 

הגיב חיזבאללה על פעולה  2015המוצבים בגבולה של לבנון. בינואר 
ישראלית שבה נהרגו ששה מלוחמיו בסוריה בהתקפת רקטות שבה 
נהרגו שני חיילים ישראל באזור חוות שבע'ה, אזור מריבה זעיר בין 

  סוריה, ישראל ולבנון, שלטענת חיזבאללה שייך ללבנון.
באחרונה חזר דפוס פעולה זה על עצמו כאשר חיזבאללה פוצץ מטען 

  ובה על חיסולו של סאמיר קונטאר.צד בתג
שתי התקפות הגומלין נענו בהפגזות אזוריות שנמשכו יום ואף על פי 

שבין ישראל וחיזבאללה  מתקיים עתה הנוהל ש"מה שקורה 
בשב'עה נשאר בשבע'ה, המצב יכול לצאת בקלות מכלל שליטה. כך 

כששרשרת  2014-קרה במהלך המערכה שניהלה ישראל בעזה  ב
ה מהירה מול לוחמים פלסטינים בהנהגת חמאס הדרדרה של הסלמ

  .2006-לכלל מלחמה ממושכת. זה קרה גם בלבנון ב
ומה יהיה אם מלחמה כזאת תפרוץ שוב? אזי יתכן ש"הברית 

  הרוסית" תועמד במבחן.
 

  מאת ג'סי רוזנפלד 
  פרס



 מסמך הסיכום – 2015נובמבר  21 – 6ישראל  –סמינר אומנות המלחמה  - פו"ם צבא אוסטרליה 

  
  

  אנו ממליצים למפקדת הפו"ם:
הסמינר בישראל היה פעילות לימודית יוצאת מהכלל   .1

להערכת תפקיד לימוד היסטוריה יישומית מורחבת 

ולפיתוח פרספקטיבה כוללת על צה"ל ותרבותו 

 האסטרטגית.

הסמינר תמך במילוי שלושת היעדים של תכנית  .2

 המפגשים הבינלאומית של פו"ם.

מומלץ לאמץ את מודל הסמינר בישראל לכלל הצבא  .3

מנת להשיג יעדי -מזרח וצפון אסיה על-שים בדרוםולמפג

 התכנית הבינלאומית שלו. במטרה:

לשלב את התועלות ההדרכתיות והארגוניות הנובעות   .א

מהסמינר בישראל ולהמליץ עליו כעל המודל לפיתוח 

 אלטרנטיבות לתכנית הבינלאומית הנוכחית.

הסמינר בישראל היה הרכיב המסיים של תכנית   .ב

. ישראל נבחרה כיעד ללימוד 2015אמנות המלחמה 

כתוצאה מביקר בצבא אוסטרליה  של תא"ל מיל' 

גדעון אבוידור כתמיכה לניתוח אירוע מלחמת יום 

הכיפורים בקורס אמנות המלחמה. תא"ל אבידור, 

כראש מכון "חץ" , מלכ"ר, העביר הזמנה לפרופ' 

מרסטון לערוך סמינר בישראל. הסמינר נערך לאחר 

ם בתכנית משותפת בין אוניברסיטת תאומים מנהליי

קנברה ומכון "חץ". בנוסף לחמשת חניכי קורס אמנות 

המלחמה האוסטרלים הצטרפו לסמינר ארבעה 

 חניכים של קורס כזה מצבא ארה"ב.

ימים נערך בישראל סמינר היסטוריה  10במהלך   .ג

יישומית שכלל שילוב של דיונים בכיתת לימוד עם 

ידי  ותיקי השירות -על דיונים וסיורי שטח המובלים

 בצה"ל. הנושאים הבאים נלמדו:

 המצור על ירושלים  )1

 המצור על מצדה )2

 מלחמת העצמאות )3

 מלחמת יום הכיפורים )4

 מלחמת שלום הגליל )5

 מלחמת לבנון השנייה )6

  נושאים עיקריים .4

פיתוח מקצועי.  כנקודת השיא של קורס אמנות   .א

המלחמה הסמינר בישראל נתן לחניכים הזדמנות 

הבנה עמוקה יותר של צה"ל והאסטרטגיה לפיתוח 

שלו, מעבר למה שניתן להשיג בחדרי לימוד. עקרונות 

של יחסים בין מלחמה ומדינה, תפקיד הצבא בפיתוח 

אסטרטגיה רבתי ודרך הלחימה הישראלית הוצגו 

 1948ואילך  -כאשר ותיקי צה"ל מכל המלחמות מ

הוצגו לעתים גם בשטח המבצעים הטקטיים. בחינת 

גש מול תכני קורס פו"ם האוסטרלי כמו היעדים המפ

המדיניים, פיקוד ומנהיגות וסביבה גיאוגרפית 

ומבצעית, אפשרה למשתתפים לפתח הערכה 

מפורטת יותר על תפקיד היסטוריה יישומית לאנשי 

 צבא והשפעת ההיסטוריה על תרבותו של צה"ל.
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סביבת הלמידה הבלתי פורמאלית הוגברה עם שילוב   .ב

אמנות המלחמה מארה"ב. איכות הויכוח ההיסטורי חניכי 

הועשרה מאחר והם למדו את הסכסוכים במערכת ההדרכה 

האמריקנית, המציגה פרספקטיבה שונה, וגם על בסיס 

תפקידיהם הנוכחיים בצבא ארה"ב. תפקידים אלה כוללים 

תפקידי מטה בחטיבה ממוכנת, במטות המשולבים של ארה"ב, 

 האוויר האמריקני ובפיקוד הסייבר.בכוח הגלובלי של חיל 

עריכת היום הראשון בפו"ם של צה"ל הציג פאנל ושיחות   .ג

עם חמישה חניכים ישראליים והקנה הזדמנות ללמוד על 

 התפקיד של היסטוריה יישומית בתכנית הלימודים בצה"ל.

ללא כוונה תחילה, ולאור התועלת הרבה של הסמינר   .ד

מית של פו"ם אוסטרליה בישראל נתמכו יעדי התכנית הבינלאו

 כלהלן:

בנוסף להיותה   -למידה בנושאי קורס פו"ם הכללי  )1

פעילות לימודית מקצועית יוצאת מן הכלל לחניכי קורס אמנות 

המלחמה תכנית הסמינר בישראל התייחסה ישירות לתכנית 

קורס הפו"ם האוסטרלי, עקרונות רחבים נידונו כמעט בכל פרק 

 של אסטרטגיה ומערכה. של הסמינר במיוחד מודלים 

הרמה  -יחסים מוסדיים ובניית רשתיות בין סטודנטים  )2

הגבוהה בה שני יעדים אלה הושגו מיוחסת לאופן הבלתי 

פורמאלי של הסמינר ולרמת של הלמידה של האוסטרלים 

 והאמריקנים.

המשך היחסים עם מכון "חץ" מבטיח רווחים  -מכון "חץ"  )3

כאשר מטרת העבודה היא משמעותיים רבים לצבא אוסטרליה 

רכישת תובנות מהיסטוריה יישומית בהתחשב בבעיות הנוכחיות 

של ישראל דרך העיניים של קצינים ותיקים מצה"ל. הצלחת 

הסמינר בישראל חייבת רבות למאמצים של תא"ל גדעון אבידור 

וצוות מכון "חץ" בשילובם של קצינים ותיקים של צה"ל שהעמידו 

ר וליוו את החניכים בשטחי רמת הגולן את עצמם לרשות הסמינ

 לטרון וירושלים.

צרוף חניכים מצבא ארה"ב נתן לחניכים   -צבא ארה"ב  )4

האוסטרליים הזדמנות להרחיב את רשת הקשרים המקצועיים 

שלהם. צרוף החניכים האמריקאים בוגרי פו"ם שבאו להשלים 

את המחקר שלהם לצורך הגשת תזה, הקנה לסטודנטים 

רווח נוסף של עבודה בנושאי תזות אחרות האוסטרלים 

 ואתגרים בביצוע מחקר.

קשרים מוסדיים נבנו באיכות מאד גבוהה בין פו"ם   -פו"ם צה"ל  

אוסטרליה ופו"ם צה"ל תודות למפגש קצר בן שעה שנערך ביום 

הראשון של הסמינר. יש לציין שאחת מחברי הסגל האקדמי של 

במרבית הפגישות ביום פו"ם צה"ל דר' ענת שטרן, לקחה חלק 

 זה ועקבה אחר השיחות עם החניכים האוסטרליים.

לתשומת לב שהשאלות שהועלו במסמך  -הזדמנויות עתידיות  

שבסימוכין ב' בהקשר לערך הלימודי של  ביקורים של מכללות 

זרות במיוחד לאור משכן הקצר וחוסר ההקשר עם תוצאות 

ר בישראל למידה בעלות ערך, הרי שהצלחת ביצוע הסמינ

נותנת לצבא אוסטרליה אלטרנטיבה למפגשים הבינלאומיים. 

הרווח מלימוד שדות קרב ומערכות עם צה"ל בתחומי עניין 

קרובים ורחוקים, יחד עם שילוב לוחמים מצבאות זרים מקנה גם 

 מנהל הפעילות: פרופ' דניאל מרסטון  



   

 די.ערך וניסיון לימודי אבל גם מציע במקביל תמיכה להשגת  יעדים כלליים של הצבא האוסטרלי וידע מוס

גינאה, דרום קוריאה, אוקינאווה, איי -הפו"ם האוסטרלי הוביל בבעבר מפגשי לימוד במקומות כמו פפואה ניו )7

שלמה, מלזיה וויטנאם. צריך להעלות את תדמית הפו"ם כמחנך למפקדים החושבים יצירתיים בהערכות לאתגרי 

גינאה רצוי שישלב את המצב הנוכחי -הביטחון האוסטרליים בעתיד. לתשומת לב, הסיור המתוכנן לפפואה ניו

ונושאי האסטרטגיה ההיסטורית בהנחה שזו הסביבה האסטרטגית האוסטרלית וחלק חשוב במדיניות החוץ 

והביטחון האוסטרלית. במקביל נדרש לחזק את הידע הקיבוצי של מנהיגי הביטחון והדרג האזרחי העתידים 

 שלושת המרכיבים של מדינה: הממשל, האנשים והצבא.בהקשר לתפקיד האדם והגיאוגרפיה הפיזית בעיצוב 

. בהקשר זה סמינר יכול להיראות כהשקעה בהעמקת הערכת המצב של הצבא האוסטרלי באזור. יש בו  .5

פוטנציאל למתן דיווידנדים הרבה מעבר לכוונת הפו"ם בסיורים הבינלאומיים, בהתחשב בכך שחניכים בפו"ם 

גינאה מיועדת -י גם בביצוע סיוע צבאי אוסטרלי, בדומה לאירוע שפפואה ניובעתיד יהיו מעורבים בתכנון  ואול

כך שלא רק הפו"ם ייהנה מייצור חניכים המסוגלים לחשיבה ביקורתית ולניתוח  2018 -לארח מפגש אזורי ב

נושאים מבסיס מוצק ברמות הלאומיות, האזוריות והגלובליות, פו"ם הוא המתאים ביותר במסגרת הצבא לערוך 

  את המודל הייחודי הזה של הסמינרים הבינלאומיים. 

  משמעויות
  משמעויות מהדו"ח הזה הן:

נוכחנו כי הסמינר בישראל היה פעילות מלמדת יוצא מהכלל להערכת תפקיד ההיסטוריה היישומית   .ה

 ורחב יותר, בפיתוח פרספקטיבה כוללת של צה"ל ותרבותו האסטרטגית. 

 ילוי שלושת היעדים של הסמינרים הבינלאומיים של פו"ם.נוכחנו כי הסמינר בישראל תמך במ  .ו

מזרח אסיה ובצפון אסיה כדי להשיג את יעדי -יש לשקול לאמץ את המודל הישראלי למפגשים בדרום  .ז

  הפו"ם ולהרחיב את יעדי הסמינרים הבינלאומיים של הצבא האוסטרלי. 
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  להלן תשע נקודות מרכזיות  2016הנשיא וולדימיר פוטין חתם על מסמך האסטרטגיה לביטחון לאומי לשנת 
 מהפכת הצבע והשחיתות כאחד האיומים המרכזיים לביטחון רוסיה .1

מי יכול להיות  כאיום על הביטחון על פיחות בערכים המסורתיים ועל שחיתות."מהפכת צבע" וההשלכות שלה 
פי המסמך "קבוצות רדיקליות המשתמשות באידיאולוגיות לאומניות ודתיות קיצוניות, -מעורב בפעילות כזו? על

להפחתת השלמות הטריטוריאלית  ארגונים שאינם מדינות בינלאומיים וזרים, וגם אזרחים פרטיים" הפועלים
של רוסיה ולזעזוע יציבות התהליכים הפוליטיים. הפעילות של שרותי מודיעין זרים, ארגונים טרוריסטיים 

 וקיצוניים וקבוצות פשע מוגדרים אף הם כאיום.

 ארה"ב מסבכת דברים באיומי נשק ביולוגי .1

סיכון מסוים. "רשת המעבדות הביולוגיות של מספרם הגדל והולך של מדינות המחזיקות בנשק גרעיני מגביר 
ארה"ב מתפשטת לשטחי מדינות שכנות לרוסיה, המדיניות העצמאית של רוסיה, פנים וחוץ, פגשה בפעולות 

  נגד של ארה"ב ובנות בריתה המבקשים לשמר את העליונות שלה בעולם".
 התפשטות נאט"ו גולשת מעבר ללוח .2

פי המסמך. תהליכים של התעצמות -הווה איום על הביטחון הלאומי עלהתפשטות נאט"ו לעבר גבולות רוסיה נ
צבאית מתפתחים במדינות השכנות לרוסיה המסמך טוען, ומוסיף "העקרונות של שוויון וחלוקת הביטחון אינם 

אסיה. עדיין, רוסיה מעוניינת בדיאלוג -אסייתי והאוקיאנוס השקט-אטלנטי, האירופי-מכובדים באזורים האירופי
גן וביחסים טובים עם נאט"ו, ארה"ב והאיחוד האירופי אומרת האסטרטגיה. תחת השותפות חשוב לחזק את הו

ידי בריתות בינלאומיות על פיקוח נשק ואמצעים לבניין אמון, נושאים המתייחסים לאי -המנגנונים "המיוצרים על
  ר, ויישוב סכסוכים אזוריים".הפצה של נשק להשמדה המונית, התפשטות שיתוף הפעולה של לחימה כנגד טרו

 הסכסוך האוקראיני .3

תמיכת ארה"ב והאיחוד האירופי בהפיכה באוקראינה הובילה לפיצול עמוק בחברה האוקראינית וקדמה סכסוך 
צבאי מכריז המסמך. עליית האידאולוגיה הלאומנית הקיצונית המכוונת להצגת רוסיה כאויב באוקראינה יצרה 

  ת באירופה וישירות בגבולה של רוסיה"."מקור מתמשך לחוסר יציבו
 לא לנשק גרעיני .4

רוסיה עשויה להיות מוכנה לשיחות על הכפפת הפוטנציאל הגרעיני שלה, אבל רק על בסיס הסכמים הדדיים 
ושיחות משותפות אומר המסמך. הרמת המסך מעל הפוטנציאל הגרעיני של רוסיה יקרה רק כאשר זה "יתרום 

שיאפשרו להפחתת הנשק הגרעיני מבלי לפגוע בביטחון הבינלאומי וביציבות ליצירת תנאים מתאימים 
ידי שימור יכולותיה הגרעיניות כהרתעה, -האסטרטגית". בה בעת, רוסיה מתכננת למנוע כל סכסוך צבאי על

  ותפנה לאפשרות צבאית רק כאשר כל האפשרויות אינן צבאיות תכשלנה.
 מלחמת מידע .5

פעילים בשימוש ביכולותיהם במאבק על השפעה בינלאומית שירותים חשאים הפכו להיות 
ליים" כספיים ומידע שולבו במאבק "תחום שלם של כלים מדיניים, כלכ מדגיש המסמך.

  להשפעה בזירה הבינלאומית.
 מתי להשתמש בכוח צבאי .6

האסטרטגיה מאפשרת שימוש בכוח צבאי רק במקרים שאמצעים אחרים "להגנת האינטרסים 
  נם יעילים.הלאומיים" אי

 ענייני כספים .7

בין יתר האיומים  היציבות הכלכלית של רוסיה בסכנה בעיקר בגלל רמת התחרות הנמוכה ותלותה במקורות.
"פיגור בהתפתחות טכנולוגיות מתקדמות, החולשה של המערכת הפיננסית, חוסר האיזון של המערכת 

הגלם, עוצמת הכלכלה הנסתרת, התנאים התקציבית, הכלכלה היוצאת החוצה, התדלדלות הבסיס של חומרי 
המעודדים שחיתות ופשע ופיתוח בלתי שוויוני של אזורים". העובדה שרוסיה תלויה בסביבה כלכלית חיצונית 

אינה מסייעת לנושאים האלה אומר המסמך. הגבלות כלכליות, משברים עולמיים ואזוריים, כמו גם ניצול החוק 
ילית על הכלכלה ובעתיד יוכלו להוביל למחסור במינרליים, מים ומקורות לרעה בין ביתר היו בעלי השפעה של

ביולוגיים. "ההשפעה הגוברת של גורמים פוליטיים על תהליכים כלכליים כמו גם הניסיון של מדיניות בודדות 
להשתמש באמצעים כלכליים, כלים של שוק ההון, מסחר, השקעות ומדיניות טכנולוגית לפתרון בעיותיהן 

 פוליטיות החלישה את יציבות המערכת של יחסים כלכליים בינלאומיים".-והגיא
 עתיד הכלכלה .8

מהבנת הבעיות הניצבות בפני כלכלת המדינה, ממשלת רוסיה מתכננת לנקוט אמצעים להתמודד איתם. 
  להבטיח ביטחון כלכלי, המדינה צריכה לאזן את תקציבה, למנוע בריחת הון ולהוריד את האינפלציה".

להגבר על הסיכונים לביטחון הכלכלי הממשלה תנקוט במדיניות חברתית וכלכלית המשלבת חיזוק  "כדי
רוסיה גם מקדמת פיתוח יחסים עם  המערכת הפיננסית, תבטיח את היציבות והעצמאות של המטבע הלאומי".

  סין, הודו, אמריקה הלטינית ואפריקה כבעלי חשיבות גבוהה.
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בינואר הפך לבדיחה כאשר היה ברור שהוא נוסע על גלגלים  31ה"טנק" שנחשף על ידי הזרוע הצבאית של חמאס ב 
  ולא על זחלים.

דין אל -א-זה ניסיון לחקות את טנק המרכבה והוא הוצג בפעם הראשונה בעזה במהלך טקס האזכרה לשבעה לוחמי עז
  שנהרגו בקריסת מנהרה. דובר הזרוע אבו עוביידה הופיע על גבי ה"טנק".  קאסם

  שאוון רס"ן בכוחות הביטחון בעזה. אאסלם יהדגם נועד לעזר אימון ללחימה כנגד צה"ל, לפי דבר
 2 -אמר בן שאוואן בנו שלושה "טנקי מרכבה" קבועים ומודל אחד ניד לאימוני לוחמים. רס" קאסםדין אל -א-"עז

אוגוסט -פברואר. חלק מהלוחמים שלנו אמרו שהם מפחדים מטנק המרכבה הגדול והמאיים במהלך בלחימה ביוליב
פחד שמנע מהם מלבצע את משימותיהם ולתקוף את הטנקים כפי שתוכנן, לכן החלטנו לאמן אותם ולשבור את  2014

  מחסום הפחד".
היותו חלק מתכנית אימונים יותר מאשר על תעמולה הודגש על ידי הדגש ש"הטנק" נראה במצעד נבנה בחלקו על 

ם של כפת מפקד כך גתמונות שהועברו על ידי חמאס והציגו את "המרכבה" ליד דגם של "נמר" הדגמים כוללים ד
  שמתאמנים יוכלו לראות כיצד לוחמים ישראלים יוצאים מהרק"ם.
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