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מתכוון  ההגנה  משרד  האם  הגנרל:  נשאל  שהתפרסם  בריאיון 

בסיס  על  הקרב  לארגון  חטיבתי  בסיס  על  קרב  מארגון  לחזור 

דיביזיוני. המבנה החטיבתי היה נושא מרכזי בזמנו של שר ההגנה 

הקודם – אנטולי סרדיוקוב, אבל מפקדים בכירים טענו שהמבנה 

החטיבתי אינו חזק דיו להתמודדות במלחמה בעצימות גבוהה. 

גנרל סליוקוב אמר:

"בתקופה שבין 2017-2012, הוקמו שבע דיביזיות. לדיביזיות יש 

יכולות  והן  לחטיבה,  מאשר  יותר  גדולים  אש  ועוצמת  הלם  כוח 

לבצע משימות קרביות בחזית רחבה יותר.

גדולים  טקטיים  גופים  בהפעלת  מתנסים  בדיביזיות  מפקדים 

שהם מרכיב חיוני בצעד הבא למנהיגות מערכתית.

רבה.  עצמאות  בעל  תמרון  גוף  להיות  ממשיכות  חטיבות  אבל 

סדר הכוחות בכוחות היבשה כולל גם דיביזיות וגם חטיבות, והוא    

מגוון  מילוי  לבין  הכוחות  בין  איזון  לנו  לאפשר  כדי  כך  יישמר 

משימות."

שבע הדיביזיות החדשות כוללות את:

דיביזיה רובאית מס' 2 ממונעת )טאמאן( – קלינינטס	 

דיביזית טנקים מס' 4 )קנטמיר( – נרו-פומינסק	 

דיביזיה רובאית ממונעת מס' 150 – קדמובסקי	 

דיביזיית טנקים מס' 90 – צ'ברקול	 

דיביזיה רובאית ממונעת מס' 42 – חנקלה	 

דיביזיה רובאית ממונעת מס' 3 – ווליוקי	 

דיביזיה רובאית ממונעת מס' 144 – קלינטסי	 

דיביזיות  שתי  המערב,  בפיקוד  דיביזיות  ארבע  מציגה  המפה 

בדרום ודיביזיה אחת במרכז. 

חטיבות ודיביזיות – ריאיון עם גנרל אולג סליוקוב, 7 במרץ 2018

פורסם בעיתון משרד ההגנה הרוסי ב-10 במרץ 2018

ארטילריה
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ו-136   19 רובאיות  חטיבות  כי  הדיווח  על  נשאל  לא  הגנרל 

 – השנה  סוף  לפני  לדיביזיות  יהפכו  ו-בווינקסק  בוולדיקווקאז 

שתיהן בפיקוד הדרום.

מוסקבה טרודה בסכסוך גדול עם אוקראינה או לקראת אפשרות 

לסכסוך עיקרי בקווקז או דרומה משם.

דיביזיות 2, 4 ו-42 פשוטות להקמה מאחר שעד לאחרונה הן היו 

דיביזיות מלאות. 

הקמת הדיביזיות האחרות הוא אתגר גדול יותר. דיביזיות 90 ו-3 

נוצרו מאיחוד שתי חטיבות לכל אחת. 

גדולות  החטיבות  אחת.  חטיבה  בסיס  על  מוקמת   144 דיביזיה 

במקצת מרג'ימנט מלא. )בדיביזיה "הישנה" היו שלושה רג'ימנטים 

1.   המפגש הראשון עם סמל המחלקה שלכם

סגרו את הדלת, ִאמרו לו – או לה – "נראה לי שקיבלתי הכנה די 

טובה לתפקד כמפקד המחלקה, אבל לפני שאעשה משהו, אולי 

כדאי שתאמר לי מהן הציפיות שלך ממני?" 

אם הסמל מוכשר – ומרביתם מוכשרים מאוד – ואם אינכם מפקד 

המחלקה הראשון או האחרון שתהיה להם הזכות לשרת לצידו – 

הם יאמרו "אתה תהיה המנהיג שלנו, קבל את ההחלטות הקשות, 

אל תנסה להיות חבר שלנו )ייתכן שבמשך הזמן תתחבב עלינו אך 

לא זו המטרה(, אכוף את הכללים." )ואף כי ייתכן שהם לא יאמרו 

שהם  ובטוחים  סמוכים  להיות  יכולים  אתם  האלה,  הדברים  את 

יתאמצו כדי שלא תיכשלו כלל(. אתם אמנם מפקדי מחלקה, אך 

ג.א.( כך שהדיביזיות האלה צריכות לגדול לפחות בעוד רג'ימנט 

תמרון אחד או שניים. 

עד  דיביזיה  הייתה   19 חטיבה  מבראשית.  נבנתה   150 דיביזיה 

שנת 2009. 

השניים  בעוד  החטיבה  של  השלד  להיות  הפך  אחד  רג'ימנט 

 – )גיאורגיה(  אוסטיה  בדרום   4 מס'  בסיס  להיות  הפכו  האחרים 

חטיבה 136 הייתה תמיד חטיבה.

החדשות  הדיביזיות  וציוד,  אדם  בכוח  משמעותי  לגידול  מעבר 

דורשות השקעה משמעותית בבסיסים ובתשתיות בזמן שתקציב 

הביטחון מצטמק.

הם  הסמלים  ארה"ב,  )בצבא  שלהם.  המחלקה  מפקדי  אתם 

 – המקצוע  את  לומד  שהקצין  עד  ומנוסים,  ותיקים  קבע,  בצבא 

הסמל בפועל מנהל את המחלקה ג.א.(

2.   התייחסו לאנשים באכפתיות

היחסי,  היתרון  הם   – שלנו  ביותר  היקר  המשאב  הם  האנשים 
התחרותי והמכריע. הם חשובים יותר מאשר החומרה. 

אם אינכם מכירים אותם באמת, לא תוכלו לדאוג להם באמת. 

הנחיה פעילה: מי הם 12 התלמידים שלכם?

מפקד בכיר ותיק משיא 13 עצות לקצינים אמריקאים צעירים
מאת גנרל ריימונד )טוני( תומס, מפקד פיקוד הפעולות המיוחדות, צבא ארה"ב
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9.  קחו על עצמכם שליחות – לעשות את פקודיכם מוצלחים עוד  
      יותר מכפי שהם ממילא עומדים להיות. התענגו על הצלחתם. 

       תנו להם קרדיט. 

       קחו על עצמכם אחריות.

       אל תתנערו משגיאותיכם – הפיקו מהן לקחים. 

10. אל תניחו לתפקוד כושל ולחוויות לא טובות לתסכל אתכם.          

       שפרו את המצב – חתרו בכוח רב יותר.

11. למדו ליהנות ממה שאתם עושים. אם אתה, המנהיג, נהנה –

       גם האנשים שלך ייהנו.

12. שבו כל הזמן לטווח ארוך – התמקדו ביעדים – אותם דברים

      שתהיה להם החשיבות הרבה ביותר לאחר שהכל כבר יבוא                                  

      על סיומו. 

מספיקה  הנוכחי  ההגנה  תקציב  במסגרת  הכספית  ההקצאה 
לגיבוין של תוכניות החירום לגבי איראן, ומאתיס ציין כי אינו סבור 

שיבקש מהקונגרס תקצוב נוסף. 

הסנאטור טום יודאל, דמוקרט מניו מקסיקו, שאל האם יש לטראמפ 
הסמכות – על פי החוקים הקיימים וההיתר משנת 2001, להפעלת 
את  צדדי"  חד  באורח  "לתקוף  פקודה  לתת   )AUMF( צבאי  כוח 

איראן.

"אני מעדיף לא לדבר על מקרה היפותטי שכזה," השיב מאתיס, 
אך הוסיף: "כל מה שאנחנו עושים, ואתם יכולים לראות זאת לגבי 
ברירת  שום  על  מדברים  איננו  מדינית.  בהנחייה  נעשה  קוריאה, 

מחדל למלחמה."

מאתיס  אמר  לשאלות  ובתשובותיו  הכתב  מן  שקרא  בדברים 
הפעולה  מתוכנית  שנותר  מה  על  להתבסס  חייבת  ארה"ב  כי 
המשותפת והמקפת )JCPOA( שחוקקה בשנת 2015, בימי ממשלו 
שאיפותיה  לבלימת  ובראשונה  בראש  כוונה  ואשר   – אובמה  של 

הגרעיניות של איראן. 

תוכנית זו היתה מוסכמת על ידי ה"חמש פלוס אחת", כפי שכונו 
– ארה"ב, צרפת, בריטניה, סין ורוסיה כחמש החברות הקבועות 

במועצת הביטחון של האו"ם, וכן גרמניה. 

מניעת איראן מפיתוח נשק גרעיני – האופציות הצבאיות מוכנות
כך לדברי שר ההגנה האמריקאי ג'יימס מאתיס

מאת ריצ'ארד סיסק

3

ביצוע שינוי. כאשר אתם האחראים, קחו עליכם אחריות.. 1

התאמצו להקשיב: המסרים שלכם חייבים להשפיע.. 2

שלטו ברגשות שלכם.. 3

קיימו קשר הדדי.. 4

היו אחראים.. 5

עודדו דו-שיח וביקורת בונה. 6

היו דוגמה – באופן אינטואיטיבי, בהיותכם המקצוען, ובאורח . 7
פחות אינטואיטיבי בהיותכם האדם. 

חתרו לאיזון. אם אין לכם חיים משלכם, גם לפקודיכם לא יהיו . 8
 – אינסופיות  שעות  תעבדו  אל  לחופשה.  צאו  משלהם.  חיים 

חשבו על ההשפעה שתחול על אנשיכם.

הוועדה  תת  בפני  הופיע  מאתיס,  ג'יימס  האמריקאי  ההגנה  שר 
בקשות  את  לבחון  שנועד  בשימוע  בסנאט,  צבאיות  להקצבות 

משרד ההגנה לקראת הגשת התקציב לשנת 2019.

שר ההגנה האמריקאי ג'ים מאתיס אמר בתחילת מאי, כי לצבא 
האמריקאי תוכניות המתעדכנות בתדירות רבה לגבי הפעלת כוח, 
כדי לעצור את איראן מפיתוחם של כלי נשק גרעיניים, והוסיף כי 
שהמגעים  במקרה  זאת  לעשות  האמצעים  יש  האמריקאי  לצבא 

המדיניים לא יעלו יפה.

"אנו מקיימים את האופציות הצבאיות בגלל ההכרזות התוקפניות 
והאיומים של איראן," אמר בשימוע בסנאט, והוסיף כי "התוכניות 
הללו הולכות ומשתנות באופן שוטף על פי ההתפתחויות בפועל." 

מאתיס השיב לשאלותיה של הסנאטורית פאטי מאריי, דמוקרטית 
באורח  "גבר  למלחמה  הסיכון  כי  שאמרה  וושינגטון,  ממדינת 
ארה"ב  כי  טראמפ  דונלד  הנשיא  של  הודעתו  בעקבות  דרמטי" 
תוכניותיה  את  לבלום  שנועד  הבינלאומי  מההסכם  פורשת 

הגרעיניות של איראן. 

תחילה,  מדינית  פעילות  לנקוט  תמיד  מעדיף  הוא  כי  אמר  השר 
התוכניות   – ההן"  התוכניות  את  מעדכנים  תמיד  ש"אנחנו  אלא 
לאופציה הצבאית. "זה נוהל קבוע ומתמשך. התוכניות מתעדכנות 

במהירות רבה כדרוש."
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מאתיס אמר כי הכרזתו של טראמפ שמה קץ להשתתפותה של 
עיצומים  של  המחודשת  להטלתם  תוביל  וכי   JCPOA-ב ארה"ב 
ציין  זאת,  עם  ההסכם.  במסגרת  בשעתו,  הוסרו  אשר  כלכליים 
לוודא  כדי  ושותפינו  בריתנו  בעלי  של  לצידם  לפעול  "נמשיך 
שאיראן לא תוכל לעולם להשיג נשק גרעיני, וכי תפעל עם אחרים 
המזרח  ברחבי  איראן,"  של  המזיקה  ההשפעה  למרחב  ביחס 

התיכון. 

המדינות  כי  זה  בהקשר  אמר  מקרון,  עמנואל  צרפת,  נשיא 
חרף   JCPOA-ה במסגרת  להמשיך  נכונות  האחרות  השותפות 
פרישתו של טראמפ. בשיחת טלפון עם נשיא איראן, חסאן רוחאני, 
המובנים  "בכל   JCPOA את  לקיים  רוצה  צרפת  כי  מקרון  אמר 

שלו", דיווחה התקשורת הצרפתית.

מאתיס אמר כי "פעילויות מזיקות" ניכרות בעימותים ובהתקפות 
טרור בסוריה ובתימן, בלבנון, בבחריין ובסעודיה. בסוריה, ממשלו 
היום, עדיין  של הנשיא באשאר אל-אסאד, "עדיין נמצא בשלטון 

רוצח את בני עמו" בתמיכתה של איראן.

לדברי מאתיס, העובדה ש"נוכחנו כי הארגון אינו מתאים למאמץ 
לטווח ארוך" היתה גורם מרכזי בהחלטתו של טראמפ לפרוש מה- 
JCPOA שיועד לצמצם את השפעתה המערערת של איראן באזור 

ולהגביל את יכולתה לפתח נשק גרעיני. 

הפרישה  כיצד  תהו  המשנה  בוועדת  מהדמוקרטים  אחדים 
מה-JCPOA תתרום למטרות שמאתיס הציג. הסנאטור דיק דרבין, 
שגויה  רק  לא  הנשיא  של  שהחלטתו  לי  "נראה  אמר  מאילינוי, 
אלא פזיזה." לדבריו, במסגרת ההסכם שטראמפ השליך, הוצבו 
משקיפים מהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית על אדמתה 
 .JCPOA-ה תנאי  את  מקיימת  איראן  כי  אישרו  והם  איראן,  של 

"אתה אישרת זאת," אמר דרבין למאתיס. 

מאתיס, וכמוהו גם יו"ר המטות המשולבים הגנרל ג'וזף דנפורד, 
ואישרו כי ה-JCPOA פועל על  לא סתרו את העובדה שהם חזרו 
לגבי תוכניות  ומקיימת את ההסכם  לוודא שאיראן מצייתת  מנת 

הגרעין, אך הם קיבלו את החלטתו של טראמפ.

"ההחלטה לא היתה פזיזה," אמר מאתיס, ברמזו כי בבית הלבן 
כי אין מקיימים את תנאי  ובסופו "קבע הנשיא  ויכוח ער,  התנהל 

".JCPOA

בפני  קראה  מוויסקונסין  דמוקרטית  בולדווין,  תמי  הסנאטורית 
הסנאט  של  המזויינים  השירותים  ועדת  בפני  עדותו  את  דנפורד 
בחודש יולי שעבר, בה אמר כי הוא "אינו מודע לשום הפרות" של 
יישומו של ההסכם הגרעיני  כי המשך  וכי "אני מאמין   JCPOA-ה

עם איראן הוא לטובת האינטרסים של המדינה ]ארה"ב[".

וכי "תפקידי הוא  כי "הנשיא שינה את המדיניות"  דנפורד השיב 
להסתגל עכשיו למציאות הזאת."



רוסיה מציגה את הטיל המהיר במצעד יום הניצחון

– טום פרפיט – מוסקבה – 5 במאי
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הוא אמר שרוסיה היא מעצמה גרעינית. "אל תשכחו שאף אחד 
הקשיב  לא  אחד  אף  ברצינות,  הנושא  על  איתנו  לדבר  רצה  לא 
לנו, עכשיו תקשיבו". חגיגות יום הניצחון על הנאצים מכבדות את 
להצגת  לאמצעי  הפך  זה  פוטין  של  שלטונו  תחת  אבל  הווטרנים 

עוצמה צבאית מודרנית.

טורי אמצעי הלחימה הכוללים טנקים ומשגרי טילים בין-יבשתיים 
יחלפו ברחובות המרכזיים של מוסקבה לקול תשואות הקהל.

כלכלית  האטה   – בשטוקהולם  בינלאומי  לשלום  המכון  על-פי 
אילצו  המערב  של  ולסנקציות  הנמוכים  הנפט  למחירי  הקשורה 
בשנה שחלפה את רוסיה לקצץ בתקציב הביטחון. בעוד ההוצאות 
לביטחון בעולם עלו באחוז ל-1,739 מיליארד דולר, רוסיה קיצצה 
הירידה   – בדו"ח  נכתב  מיליארד  ל-66.3   20% ב-  תקציבה  את 

הראשונה מאז 1998.

עשרים  מזה  הראשונה  בפעם  הביטחון  בתקציב  הקיצוץ  למרות 
הניצחון  יום  במצעד  מרחוק  נשלט  קל  טנק  מציגה  רוסיה  שנים, 

ונשק היפרקולי חדש 

שני מטוסי מיג K31 נושאים טילי קינזל, הטסים במהירות הגבוהה 
פי כמה ממהירות הקול כדי להתחמק מטילי הנ"מ – יחלפו בשמי 

המצעד.

לסיור  המיועד  הרובוטי  הטנק   ,9 אורן  את  יישאו  טנקים  מובילי 
ובטילי  נ"ט  להיות חמוש בנשק  יכול  הוא  לכוחות היבשה.  ולסיוע 
נ"מ סטרלה. האורן 9 שוקל 10 טונות יכול לנוע במהירות של 35 
קמ"ש ונשלט מטווח של 12 ק"מ. הדגם הסטנדרטי נושא תותח 30 
מ"מ ומקלע, ניתן להתקין בו גם להביור. ממדיו הקטנים וניידותו 
יש  מערכה  שלטנק  היכן  אורבניים  במרחבים  ללחימה  מתוכננים 

מגבלות רבות.

מטוס חמקן דור חמשSu-57  יוצג גם הוא. מטוסים כאלה הוצבו 
בסוריה בפברואר 2018, מלחמה בה רוסיה בוחנת את כלי נשקה 

מאז 2015. המטוס מיועד להכנס לשירות סדיר במהלך השנה.

כי הארסנל  בחודש מרץ, הנשיא פוטין התרברב בפני הפרלמנט 
את  ציין  הוא  המערב.  של  ההגנה  מערכות  מפני  חסין  החדש 
גבוהה  והוא טס במהירות  לו במערב  דומה  אין  הקינזל שלדבריו 

יותר ממאך 5.

מהירות - עד 35 קמ"ש

חימוש - 4 טילי נ"ט אטיקה

תותח אוטומטי 30 מ"מ

מקלע להביור
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הפרה 	  הינן  אוקראינה  כלפי  רוסיה  של  ואלימותה  עוינותה 
משנת  בודפשט  מזכר  במסגרת  התחייבויותיה  של  ברורה 

.1994

"מקץ ארבע שנות מלחמה, יש לרוסיה לכל הפחות 260,000 	 
שמוכנים  האוקראיני"  הגבול  לאורך  המוצבים  חיילים 
להתקדם – הכריז אולקסנדר טורצ'יונוב, יו"ר מועצת ההגנה 

והביטחון הלאומי של אוקראינה, 13 באפריל 2018.

ויקטור 	  האוקראינים,  הביטחון  שירותי  ראש  של  הבכיר  סגנו 
ניסיון  מתכננת  שרוסיה  ייתכן  כי  באחרונה  דיווח  קונוננקו, 
נוסף לערער את אוקראינה בסתיו, "בתואנה כי היא מגוננת 

על האוכלוסיה הדוברת רוסית."

בין  המתמשכת  למלחמה  שנים  ארבע  מלאו  אפריל  בחודש 
בחבל  רוסים  ידי  על  הנתמכים  והבדלנים  האוקראיני  הצבא 
שם  הדונבאס,  כאזור  גם  המוכר  אוקראינה,  של  במזרחה  הארץ 
עממיות.  כרפובליקות  ולוגאנסק  דונייצק  של  עצמאותן  הוכרזה 
לפני תחילתה של המלחמה באוקראינה המזרחית באפריל 2014, 

סיפחה לעצמה רוסיה את קרים. 

כניסתה התוקפנית של רוסיה לשטחה של אוקראינה היוותה הפרה 
לפי   .1994 בודפשט  מזכר  במסגרת  התחייבויותיה  של  ישירה 
המזכר, בתמורה לכך שאוקראינה ויתרה על הנשק הגרעיני שלה, 
חזרה רוסיה והדגישה את "מחויבותה להימנע מהאיום להשתמש 
או העצמאות הפוליטית של  כנגד השלמות הטריטוריאלית  בכוח 
מכלי  באחד  לא  אף  שימוש  ייעשה  לא  כי  והבטיחה  אוקראינה," 
הנשק שברשותה נגד אוקראינה, למעט להגנה עצמית או כמפורט 

במגילת האו"ם.

או  הרוסים  של  הצבאיות  הפעולות  לגבי  השאלה  צצה  ועתה, 
פטרו  אוקראינה,  נשיא  הרוסים.  של  בתמיכתם  הנעשות  פעולות 
על  הצבאית  נוכחותה  את  מעצימה  רוסיה  כי  הדגיש  פורושנקו, 

גבולה של אוקראינה. 

יותר משנה אנחנו מונעים את האלימות  פורושנקו אמר: "במשך 
דיווח  שפרסם,  האחרון  בדו"ח  החזית...  בקו  רוסיה  של  הצבאית 
הצבאית  נוכחותן  התעצמות  על  בפרוטרוט  זברודסקי  הגנרל 
כוחות  נוכחותם של  והמשך  גבולנו  של הפדרציה הרוסית לאורך 

סדירים רוסיים בשטחים הכבושים."

פורושנקו הסביר עוד כי מאז 2014, הציבו הרוסים וארגנו מחדש 
את כוחותיהם באופן שיאפשר להם לבצע פלישה מהירה מצפונה 
אחדות  ממוכנות  "דיביזיות  יחד.  גם  אוקראינה  של  וממזרחה 

ערוכות ומוכנות להתערבות," אמר. 

באפריל טען גם שר ההגנה האוקראיני, סטפן פולטוראק, כי רוסיה 
"כינסה 19 אגדים של גדודים מבצעיים מתוך כוחות הדרג המבצעי 
וכוחות המילואים, המונים יותר מ-77,000 חיילים," והוסיף כי יש 
להם כמעט 1000 טנקים, 2300 רכבים קרביים, יותר מ-1100 קני 
פולטוראק,  לדברי  רבי-קנים.  רקטות  מטולי  וכ-400  ארטילריה 
מהמרחב  אינטגרלי  כחלק  תיאר  אותם  רוסיים  חיילים   40,000
כי  ציין  עוד  בדונבאס.  מוצבים  הרוסי,  הצבא  של  הדרומי  הצבאי 
ב-2017 הפגיזו כוחות הצבא הרוסי עמדות של הצבא האוקראיני 

בדונבאס יותר מ-15,000 פעמים. 

נראה כי יש חילוקי דעות פנימיים לגבי מספרם המדויק של הכוחות 
של  הביטחון  בפורום  באוקראינה.  ומתעצמים  ההולכים  הרוסיים 
יו"ר מועצת הביטחון וההגנה  קייב, שהתקיים ב-13 באפריל, ציין 
ארבע  "כתום  טורצ'ינוב:  אולקסנדר  אוקראינה,  של  הלאומית 
שנות מלחמה, יש לרוסיה לכל הפחות 260,000 חיילים המוצבים 
הנמצאים  החיילים   35,000 על  בנוסף  האוקראיני  הגבול  לאורך 
בקרים, שניתן להפעילם כדי לנהל מלחמה יבשתית בהקף גדול... 
התוקפן הרוסי מכין כוחות רבי עוצמה בקרים, לא רק כדי להגן על 
נוכחותו שם. שני הקורפוסים של צבא היבשה הנמצאים בדונבאס 
הוצבו כך שיספקו חיפוי ויאפשרו לכוח העיקרי שהות מספקת כדי 

להיערך ליד קו הגבול."

שבקרבת  הרוסים  החיילים   260,000 על  עוד  התריע  טורצ'ינוב 
ו-11000  טנקים   3500 ב-  להתקדם,  ערוכים  האוקראיני  הגבול 
מ-1000  ויותר  ארטילריה  יחידות   4000 לא-משוריינים,  רכב  כלי 
מערכות שיגור רב-קניות. לדבריו, רוסיה הציבה גם ארבע חטיבות 
בטילי  חמושות  לדבריו,  אלה,  חטיבות  באזור.  מונחים  טילים  של 
שיוט מדגם איסקנדר-K בעלי טווח המגיע עד ל-2500 קילומטרים. 
נוסף על ההשקעה בכלי נשק קונבנציונאליים, רוסיה גם מגבירה 
זה  "ובכלל  ההיברידית,  הלחימה  בתחום  שלה  היכולות  את 

התקפות טרור ופעולות חתרניות" – ציין טורצ'ינוב. 

 ,SBU-גם סגנו הבכיר של ראש שירותי הביטחון האוקראיניים, ה
ניסיון  מתכננת  שרוסיה  ייתכן  כי  באחרונה  מסר  קונוננקו,  ויקטור 
 SBU-נוסף לערעור יציבותה של אוקראינה בסתיו. לדבריו, בידי ה
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מידע על תוכניותיה של רוסיה ובכללן מידע על "קיומה של קבוצה 
בסביבתו הקרובה של פוטין שמטרתה ליצור את התנאים הדרושים 
להכנסתם של כוחות רוסיים לאוקראינה בסתיו, ולתרץ זאת כאילו 
הם מגוננים על האוכלוסיה הדוברת-רוסית." הוא הוסיף כי מוסקבה 
מתכננת לכאורה להסתייע בפושעים ובגורמים המקורבים לפשע 
הדתיות  ובתהלוכות  באירועים  המשתתפים  את  להכות  "כדי 

הפרו-רוסיות".

באפריל  ב-21  גבוה.  מחיר  גבתה  כבר  באוקראינה  המלחמה 
כי "לאחר ארבע שנות  נציג האו"ם באוקראינה,  ווקר,  ניל  הודיע 
להתמודד  כדי  באוקראינה  אדם  בני  מיליון   3.4 נאבקים  עימות, 
במשבר ההומאניטרי על גילוייו השונים, וזקוקים בדחיפות לסיוע 
הומניטארי ולהגנה." יותר מ-2500 אזרחים – גברים, נשים וילדים 
– נהרגו, יותר מ-9000 נפצעו במרוצת ארבע השנים שחלפו, לפי 
נתוני האו"ם. מוקשים שהוטמנו במזרחה של אוקראינה משפיעים 
1.9 מיליון בני אדם. ווקר ציין "בשבוע שעבר הרגו  על חייהם של 
יותר  ב-2017  באוקראינה.  נפשות  ארבע  בת  משפחה  המוקשים 
נפץ  חומרי  או  מוקשים  בגלל  נפצעו  או  נהרגו  אזרחים  מ-235 

אחרים שנותרו לאחר המלחמה."

בדצמבר 2017, פתחו הסוכנויות ההומניטאריות במגבית על מנת 
מ-2.3  ליותר  לסייע  כדי  דולר  מיליון   187 בסך  תרומות  לאסוף 
מיליון מהנזקקים ביותר שבין תושבי אוקראינה. בסך הכל גויסו 3 

אחוזים בלבד – נראה שהעולם שכח את המלחמה באוקראינה. 

סירבה  התושבים,  את  שפקד  העצום  ההומאניטרי  הסבל  חרף 
לממשלת  לספק  למלחמה  הראשונות  השנים  במשך  ארה"ב 
אוקראינה נשק קטלני. על פי המדווח, ממשל אובמה חשש שמא 

משלוח נשק קטלני יגרום להסלמת העימות עם רוסיה. 

הרוסית  התוקפנות  כלפי  נמרצת  תגובה  של  היעדרה  כי  ייתכן 
יותר.  עוד  רוסיה  נגד אחת משכנותיה הקרובות רק המריצה את 
ככל הנראה, היא המריצה עד כדי כך שרוסיה חשה ביטחון עצמי 
של  לטובתו  ב-2015,  אוויריות  בהתקפות  לפתוח  כדי  מספיק 
הנשיא באשאר אל-אסאד, ולפגוע במתנגדיו במלחמת האזרחים 
יחד,  גם  ובסוריה  באוקראינה  אמריקאית  הרתעה  באין  בסוריה. 
רוסיה חזרה ונעשתה שחקן צבאי ופוליטי בעל משקל, לא רק במה 
נמצאות  שבו  האזור   – הפוסט-סובייטי"  "המרחב  כיום  שמכונה 
הרפובליקות לשעבר בבריה"מ, כמו למשל אוקראינה – אלא גם 

במזרח התיכון. 

של  מסירובו  כשהתנער  נכון  בעיתוי  שינוי  נקט  טראמפ  ממשל 
ממשל אובמה להעניק לאוקראינה נשק קטלני שישמש להגנה על 
שטחה, ואישר בדצמבר 2017 את מכירתם של כלי נשק הגנתיים 

– 210 טילי נ.מ. "ג'אוולין" ו-37 מטולים ששוויים 47 מיליון דולר. 

בחודש מרץ הכריז הממשל האמריקאי רשמית על המכירה: "המכירה 
ארה"ב  של  הלאומי  ולביטחונה  החוץ  למדיניות  תתרום  המתוכננת 
על ידי שיפור ביטחונה של אוקראינה," – בהודעת הסוכנות לשיתוף 
פעולה ביטחוני בתחום ההגנה של הפנטגון. "מערכת הג'אוולין תסייע 
ריבונותה  על  להגן  כדי  זמן,  לאורך  הגנה  יכולת  לכונן  לאוקראינה 
ושלמותה הטריטוריאלית, על מנת לעמוד בצורכי ביטחונה הלאומי." 

עימות  בהכרח"  "תגרור  הנשק  מכירת  כי  הזהירה  שרוסיה  אלא 
האוקראינים  הכוחות  את  דוחפים  האמריקאים  "למעשה,  באזור. 
הרוסי.  הפרלמנט  חבר  קלינצביץ',  פראנץ  אמר  למלחמה,"  הישר 
את  "מגבירה  המכירה  כי  אמר  הרוסי,  החוץ  שר  סגן  קרסין,  גריגורי 
שלום  בדרכי  להסכם  להביא  שעשוי  התהליך  יסוכל  שמא  הסכנה 

באוקראינה." 

"כלי  האלה.  לטיעונים  בביטול  התייחסו  האמריקאי  הממשל  פקידי 
התוקפן,  אתה  כן  אם  אלא  פרובוקטיביים  אינם  הגנה  לצורכי  נשק 
שבו  שהמקום  מכיוון  התוקפן,  אינה  שאוקראינה  לגמרי  וברור 
מאתיס,  ג'יימס  אמר  שלהם,"  הטריטוריה  הוא  הלחימה  מתחוללת 

שר ההגנה האמריקאי אשתקד, במהלך ביקורו בקייב. 

רוסיה טוענת כי אינה התוקפן. לאחר שהפרלמנט האוקראיני אישר 
בינואר 2018 חוק חדש שתיאר את דונייצק ולוהאנסק, שהכריזו על 
זו  רוסיה,  ידי  על  זמנית"  "כבושים  כאזורים  רפובליקות,  כעל  עצמן 
המתחוללת  למלחמה  כלשהי  אחריות  עצמה  על  לקחת  סירבה 
בדונבאס. "רוסיה אינה צד ואינה בעלת עניין בעימות הזה. כך הוכרז 
בהסכם מינסק ]שכונן את הפסקת האש לצד תוכנית בת 13 סעיפים 
אוקראינה  נשיא  ידי  על  נחתמו  מינסק  והסכמי  העימות[  ליישוב 
ולדימיר  רוסיה,  נשיא  של  דוברו  פסקוב,  דימטרי  אמר  פורושנקו," 
פוטין, בינואר. משרד החוץ הרוסי אמר כי החוק שחוקק בינואר 2018 
"עלול  שנעשה  הצעד  כי  והזהיר  חדשה,"  למלחמה  "הכנה  מהווה 
לגרום להסלמה מסוכנת באוקראינה וכן לתוצאות שאי אפשר לצפות 

לשלום העולם ולביטחונו."

ג'ודית ברגמן היא בעלת טור, עורכת דין ופרשנית מדינית.



השבחת ארטילריה – 29 באפריל 2018 – איזבסטיה

8      ידיעון מכון "חץ"                                                                                                                                                                                                                                       גיליון מס' 66

לפני שנה גנרל מיכאיל מטווייבסקי אמר שעוצמת האש של הצבא 
הרוסי תגדל ב-100-50 אחוזים עד שנת 2021. לדבריו זה יתרחש 
ושדרוג  חדשות  וארטילריה  טילים  יחידות  הקמת  באמצעות 

היחידות הנוכחיות. 

בדצמבר, משרד הביטחון חשף מידע יותר מפורט לגבי המתרחש 
בארטילריה.

מתוגברים  היבשה  בכוחות  והחטיבות  הארטילריה  רג'ימנטי 
9K512 אוראגאןM1 וחוזרים בסד"כ לתותחי  במטל"ר כבד חדש 
ארטילריה ולמרגמות בקליברים גדולים. המערכות האלה תקננה 

לארטילריה הרוסית כוח אש גדול יותר וטווח מוגדל.

על-פי איזבסטיה בין השנים 2017-2013 "הוקמו שבעה רג'ימנטים 
ובשתי  ממונעות  רובאיות  דיביזיות  בחמש  מתנייעים  ארטילריים 
בשנים  לדיביזיות  שהוסבו  החטיבות  הן  אלו  טנקים",  דיביזיות 

האחרונות. 

ארטילריים  גדודים  שני  כלל  בדרך  כללו  מתמרנות  חטיבות 
גדוד  הוספת  גראד(.   – מ"מ   122( אחד  מטל"ר  וגדוד  מתנייעים 
שרג'ימנט  גם  מציג  המסמך  משמעותי.  שדרוג  הוא  אוראגאן 
צבא  של  ובקורפוס   22 מס'  מצי  כחלק  הוקם  עצמאי  ארטילרי 

היבשה בקרים.

לדיביזיות  אוראגאן  הכבד  המטל"ר  את  הוסיף  ההגנה  משרד 
 275 מס'  ארטילרי  רג'ימנט  כי  מסר  באיזבסטיה  דיווח  ב-2016. 
של דיביזית טנקים מס' 4 קיבל גדוד מלא הכולל 8 משגרי רקטות 
אוראגאן 1M. גם הדגם הקודם של אוראגאן 9K57 כלל 8 משגרים 

בגדוד. 

מונחה  חימוש  רסס,  מצרר,  תחמושות  לשגר  יכול   1M האוראגאן 
 – בקליברים  הן  משגר  שהוא  הרקטות  טווח,  מוגברת  ותחמושת 
122, 220 או 300 מ"מ. יש לו טווח של 70 ק"מ. מאחר שהוא נטען 
היחידנית  מהטעינה  )בשונה  המשגר,  על  המותקנת  ממחסנית 
הקודמת( קצב האש שלו מהיר יותר מאשר בדגם הקודם והוא יכול 

לירות שני מטחים לפני תמרון מהעמדה כדי לחמוק מאש נ"ס.

על-פי העיתון לאוראגאן מערכת בקרת אש אוטומטית ממוחשבת 
המאפשרת לו להשמיד מטרות בזמן אמיתי ללא צורך בהתערבות 

הצוות.

בוגדן  שם  על   45 מס'  הארטילריה  שחטיבת  מדווח  איזבסטיה 
שני  כוללת  היא  ב-2017.  בטמבוב  מחדש  הוקמה  חמלניצקי 
 257SP מ"מ   203 )פיון(  תומ"ת  של  בגדוד(  משגרים   8( גדודים 
240 מ"מ )טיופלן(. המערכות  וגדוד אחד של מרגמות מתנייעות 
האלה, בקליבר גדול, יכולות להרוס מטרות מבוצרות וביצורי שדה 

שארטילריה של 152 מ"מ או 122 מ"מ אינה מסוגלת להשמיד.

לטווח  מגיעה  הטיופלן  מרגמת  ק"מ.   47 של  טווח  הפיון  לתומ"ת 
של 20 ק"מ ויכולה לירות תחמושת מונחית לייזר מהעידן הסובייטי 

)שמלצ'ק(. 

)חט'  המרכז  בפיקוד  הארטילריה  שחטיבות  אמר  ההגנה  משרד 
בפיון  הצטיידו  כבר  ו-305(   165 )חטיבות  המזרח  ובפיקוד   )385

.S7M-ובטיופלן. חטיבה ארטילרית 165 קבלה את תותח מלכה

כטב"מים  וכי  בעדיפות  הינו  כטב"מים  רכש  כי  מצוין  במאמר 
הארטילריה  בחטיבות  נרחב  בשימוש  מ-2017  מצויים   10 אורלן 

והרג'ימנטים הרוסיים.

הסיכום של איזבסטיה מציג כי המערכות החדשות של פחות דיוק 
מנשק מונחה, עם המערכות החדשות תופסים יותר ויותר תשומת 

לב כאשר הם בעלי יכולת פגיעה בכדור ראשון. 

אוראגן

מרגמה טיופלן 240 מ"מ

2S7M  תותח מלכה

https://russiandefpolicy.blog/2018/04/29/upgunning-artillery/
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ממשלת רוסיה הגישה ב-27 במרץ לדומא הצעת חוק המכשירה 
חברות צבאיות פרטיות. היוזמה הפרלמנטרית נדחתה פה אחד 
ממשלתיים.  מודיעין  וגופי  החוץ  משרד  ההגנה,  משרד  ידי  על 
ואחרים תמכו בהצעת  רוגוזין  בכירים כמו סרגיי לברוב, דימיטרי 

החוק. 

פוטין,  ולדימיר  דאז,  הממשלה  ראש   ,2012 באפריל  ב-12  כבר 
הגדיר את הארגונים האלה כ"אמצעי להשגת אינטרסים לאומיים 
בחו"ל ללא מעורבות ישירה של המדינה". עדיין, המציאות הרבה 

יותר מורכבת מכפי שנראה על פני השטח.

הניסיון הרציני הראשון להכיר בקבוצות הפרטיות ברוסיה הושמע 
ואולג מיחיב ממפלגת  נוסובקו  ידי סגני ראש הפרלמנט גנדי  על 
"רק רוסיה", במרץ 2016. הצעתם אשר פסלה השתתפות קבוצות 
כאלה בסכסוכים צבאיים בחו"ל, עוררה התנגדות מצד המודיעין 
הביטחון  גופי  מצד  ההתנגדות  הפנים,  ביטחון  ומשרד  הצבאי 

מילאה תפקיד מרכזי בכשלון יוזמת החקיקה. 

רוסיה  חרב,  שכירי  לפעילות  הרוסית  בחוקה  האיסור  למרות 
אנשי  כמו  ב"מתנדבים",  רבות  פעמים   1992 מאז  השתמשה 
קבוצת "רוביקון", המתואמת על-ידי משרד ביטחון הפנים שנשלחו 
לבוסניה )לעיר וויסגרד – היכן שהסרבים ערכו טיהור אתני( לקחת 

חלק במהומות מקומיות.

הידועה   ,2008 משנת  ברוסיה  הוקמו  קבוצות  מעשר  פחות  לא 
קבוצת  יוצאי  ידי  על  שהוקמה  הסלבי"  "הכוח  נקראה  שבהם 
"מורן", ואדים גוסב וייבגני סידורוב )שניהם הואשמו כשכירי חרב 
על  שנשכרו  החרב  שכירי  מרבית  מאסר(.  שנות  לשלוש  ונשפטו 
ידי הארגונים האלה הגיעו מחברים לשעבר במשטרה הפדרלית 
הפנים.  משרד  של  המיוחדים  ומהכוחות  מהומות  כנגד  הרוסית 
הקווקז  בצפון  כמו  מקומיים  בסכסוכים  קרבי  ניסיון  היה  לרובם 

ובטג'יקיסטן.

על פי מקורות רוסיים שכירי חרב השתכרו 4,000 דולר לחודש, היו 
זכאים לתשלום של עד 20,000 דולר במקרה של פציעה חמורה 

ועוד תשלום של 40,000 דולר למשפחותיהם באם נהרגו. 

המבצע הכושל בסוריה באוקטובר 2013 ליד העיר אל-סוחן קרוב 
לחומס, הביא את הקץ על "הכוח הסלבי", ופתח את השער לכוח 

אחר הנקרא קבוצת "ווגנר".

לכן  קודם  )ששרת  אוטקין  )ווגנר(  דמיטרי  ידי  על  נוצרה  הקבוצה 
במודיעין הצבאי(. הקבוצה שימשה כאבטחה למבצעים קרקעיים 
רוסיים בסוריה עד פברואר 2018, מועד בו היא הוכתה קשות על 
בדיר  הרוגים  מאות  וסבלה  ארה"ב  ידי  על  המונהגים  כוחות  ידי 
איגור  ידי  על  לראשונה  הוצגו  הדמים  נתיב  על  הידיעות  א-זור. 
העצמאית  דונסק  מדינת  של  לשעבר  ההגנה  שר  סטרלקוב, 
 CIA-ידי ראש ה יותר אושר הדבר על  במזרח אוקראינה. מאוחר 

מייק פומפיאו שאמר "כמה מאות רוסים נהרגו בסוריה".

העלייה בכוחה של קבוצת "ווגנר" מובחנת גם באמצעות התמיכה 
ייבגני פריגוזין המקורב לקרמלין שהונו  הכספית של המיליארדר 
תפקידו  ואשר  דולר(,  מיליון   120( רובל  מיליארד  ב-7.14  מוערך 
האמיתי עשוי להיות גבוה יותר. הוא מכונה "השף של פוטין" ובעל 
חברה בשם קונקורד ,M חברת קייטרינג הפועלת במערכות בתי 
מתקני  של  אחוזים   90 ובכ-  ובמוסקבה,  פטרבורג  בסט.  הספר 

הצבא הרוסי, פעילות המכניסה לו קרוב למיליארד רובל בשנה. 

עומדת   Mקונקורד כי  למסקנה  הגיעו  ובארה"ב  ברוסיה  חוקרים 
ומפיצות  המייצרות  הרוסיות  הטרולים"  "חוות  מאחורי  לכאורה 

דיסאינפורמציה ותעמולה כנגד מדינות המערב.

עיתונאים חוקרים רוסיים לא הצליחו עד היום לאשש קשר ישיר בין 
פריגוזין וקבוצת "ווגנר". 

שעיקר  לפריגוזין(  קרובה  היא  )גם  פוליס"  "אברו  קבוצת  גם 
עיסוקה ביצור תוצרי פחמימנים עשויה להציף אור חדש בנושא. 
היא  מוסקבה(,  )במחוז  בקרסנוגורסק  ב-2016,  הוקמה  הקבוצה 
 25 2017, לאחר שקבלה )לכאורה(  פתחה משרד בדמשק במאי 
והגז הסורית. מאוד לא סביר שאנשי  אחוז ממניות חברת הנפט 
עסקים פרטיים )גם אם חזקים ומקושרים כמו פריגוזין( יוכלו להיות 

רק בעלי מניות בעסקה משמעותית כזו בין מדינות.

הסיכוי שרוסיה תשתלט על משק האנרגיה הסורי – ו"הפוטנציאל 
הכספי לאנשים מסוימים" – מציב את מוסקבה בעמדת הובלה. 

 – רוסאנרג'י  הייעוץ  בחברת  שותף  קרוטינין,  מיכאיל  על-פי 
השחקנים הראשיים בצומת הזה עשויה להיות החברה הממשלתית 

לאנרגיה רוסנפט שכבר השקיעה במזרח התיכון.

חברה אחרת – STG הקשורה לאוליגרך מקורב לפוטין בשם גנדי 
טימצ'נקו – מנסה לחפון חלק מעסקת האנרגיה של פריגוזין.

https://jamestown.org/program/war-business-and-hybrid-warfare-the-case-of-the-wagner-private-military-company-part-one/

מלחמה, עסקים ולחימה היברידית: המקרה של "ווגנר" חברה צבא פרטית 
– סרגי סוחנקין, 19 באפריל 2018



10      ידיעון מכון "חץ"                                                                                                                                                                                                                                       גיליון מס' 66

STG הפעילה שדה גז טבעי ליד חומס והקימה מפעל לעיבוד גז 
א-זור  בדיר  קונוקו  הגז  ששדה  מקרי  לא  שזה  ייתכן  א-רקה.  ליד 
המתואר כחלק ממרחב ההתעניינות שלSTG בסוריה, היה האתר 
"ווגנר" הושמדה בניסיון שלה להתקדם מזרחה  שבו קבוצת של 

לנהר הפרת.

להיראות  צריכות  "ווגנר"  קבוצת  כמו  פרטיות  חברות  לכן 
יעדיהן  להשגת  רוסיות  אנרגיה  חברות  בידי  לשימוש  כפוטנציאל 
המידיים או ארוכי הטווח בסוריה. יש כל סיבה להאמין שפעילות 
של  הכוללת  בתמונה  אחד  צד  רק  הם  כאלה  עסקיים"  כ"יחסים 

צבאות רוסיים פרטיים.




