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 2015מאי  28ידיעון תקופתי מספר 

שנים לאחר נפילת מגדלי התאומים ואני  7-שמונה שנים לאחר פרוץ האינתיפאדה השנייה ו', 08אנחנו בספטמבר 
נכניס , נבחן את מאפייני המלחמה. על המערב, חושב שהגיע הזמן שנסכם את המגמות לעתיד ואת השפעתם עלינו

יש שינוי עמוק ואנחנו מסוגלים לאפיין אותו , תובנות שאנחנו כוחות של המערב נלחמים דרך אותה מלחמה חדשה
ל ומדינת ישראל לא "צה, ולהתוות קוים לעתיד, השנים הבאות 30 -20- 10-ולנסות לבנות מערך שייתן מענה ב

זה נכון מול , פשוט אין לנו את הלוקסוס הזה, יכולים להרשות לעצמם שלא לצאת מהמאבק הזה בהצלחה
בחלום שלי ' צריך להבטיח שקט'זהו אתגר שאני קורא לו , חיזבאללה בלבנון וזה נכון מול הרשות הפלסטינית

 .כמו שהיה עם ממשלה פונקציונאלית במצרים ובירדן, ואחרי זה אולי יהיה הסכם מדיני' שנה  40ותשקוט ארץ '

' 80-פחות או יותר מסוף שנות ה, מאפייני המלחמה ולבוא ולומר שמה שראינו, מגה מגמות 4-אני רוצה להתחיל ב
לא נספק פתרונות לדרג , אנחנו נמשיך לראות ואם לא ננסה להתמודד אחרת עם המאבק הזה אנחנו אנשי הצבא

ארבע מגמות על ואני חושב שלהוציא אחת או שתיים רובן .אפילו אם יתנו לנו לנצח לא נוכל לנצח, המדיני
 . סימטרית שאנחנו צריכים להתמודד איתה-רלוונטיות למלחמה הא

ב ובנות בריתה באירופה לעולם מולטי "המגה מגמה הראשונה זה מעבר מעולם קוטבי מובל ומונהג על ידי ארה
התנועה הזאת נעה מהמערב לדרום ולמזרח שינויים , פוליטיים וצבאיים, כלכליים, בגלל שינוים דרמטיים, פולארי

" בריק"מדינות , "בריק"אנשי כלכלה שכאן ואנשי עסקים יודעים את המושג , פוליטיים וצבאיים, דרמטיים כלכלים
אחוז מצריכת  50, אחוז מכלכלת העולם כבר היום 40, (BRIC – Brazil, Russia, India, China)זה 

איפה החוצפה של  . שליש מהפלדה ורבע מהאלומיניום, אחוז מאכילת חזיר זה סין 50, בעולם זה סין cementה
נגד , ד'אני כבר לא מדבר על הנאומים של אחמדיניג? שנים לגרש את השגריר אמריקאי 10בוליביה וונצואלה לפני 

יש לה השלכות אסטרטגיות בגלל הברית הצודקת והנכונה בינינו , המגמה הזאת אנחנו צריכים להיערך לה, ב"ארה
אני אעצור כאן כי , אבל אנחנו צריכים להסתכל גם על מקומות אחרים ומה קורה כתוצאה מזה, לבין האמריקאים

 . אני חושב שזו הרצאה בפני עצמה

דיס , כאשר השלטון המרכזי חלש, זה השפעת הגלובליזציה על החרפת המאבק בין הציוויליזציות, המגמה השנייה
, הם חוזרים למשפחה, האנשים לא סובלים וואקום ואם הם לא סומכים על אבו מאזן הם חוזרים לדת, פונקציונאלי

נין וחברון ואלה שני קצוות עם הרבה מאוד אנשים ועם הרבה 'בג, ומי שמוביל מגמה כזאת. הם חוזרים לחמולה
 .יהאד האסלאמי ותורמים מטורקיה ומגרמניה ומיפן משקיעים שם כסף'מאוד פלגים קיצוניים של החמאס והג

מבין שיש לו אחריות לדאוג לעבודה באותם מקומות והוא מבין את , פגישות כאלה 2-3-השתתפתי ב, ראש העיר
ט חברון והם יכולים לסכם טוב יותר איזה מחסום להוריד ואיזה לא להוריד "בשעתו זה היה עם פוקסי כמח, הקשר

יום אחד יתחזק השלטון המרכזי ואז אולי הסכם כתוב עם הרשות ', וכו' על מנת שיהיה שקט והכלכלה תצמח וכו
 .היום הוא לא יכול, כי אבו מאזן יוכל לעשות מה שהוא רוצה לעשות, הפלסטינית יהיה לו גם תוקף

, הרדיקלי והטרור כולל עליה באלימות של שחקנים לא מדינתיים, עליה של האסלאם הקיצוני, המגמה השלישית
 .non state actorsזה מכונה , מתחזקת ותמשך, המגמה הזאת קיימת

שביניהן , nontraditional security risks, המגמה האחרונה היא עליה באיומים ביטחוניים לא מסורתיים
מה שאירן עושה כראש חץ בנושא הזה לאחר , הבולט ביותר והמטריד ביותר זה הפרוליפרציה של הנשק הגרעיני

לאף אחד כרגע  אין את הראש , ואני לא יודע אם הם מקוימים או לא, שיש הסכמים כלשהם עם הצפון קוריאנים
מול , הצרפתים מול מצרים, יריה'להסתכל על ההסכם החשוב הזה כמסר לאיראן אבל תראו מה קורה מאז מול אלג

 . שנה בתחום תפוצת הגרעין 15טורקיה ותראו איפה המזרח התיכון הזה יהיה בעוד 

ופה אני מוסיף מגמה שלישית . מיליארד תושבים על כדור הארץ 9, 2050-חוזים ב, דמוגרפיה כמגמה עולמית
אחוז מאוכלוסיית  50. ערי ענק, מגה עיור, שנוגעת לעליה באיומים הביטחוניים הלא מסורתיים וזה המגה התפתחות

 15-מעל ל, ערים-ערים בעולם שנחשבות למגה 19יש היום כבר , אחוז 70 2030 -ב, העולם גרה בערים גדולות
 . קעידה מתמקדים באזורים שבהם יש צפיפות אוכלוסים ובהן הערים-אל. מיליון תושבים

זה יכול להיות , אני רוצה להוסיף למגמות האלה גם מגמות צולבות כמו נפילת משטרים מתונים שישיגו נשק גרעיני
זה מגה פיגוע והסיכון שבהתחברות הטרור הקיצוני עם נשק בלתי , בערב הסעודית והכי מטריד בפקיסטן, במצרים

 .קונבנציונאלי שיהפכו את הרצון ליצירת מגה פיגוע ליכולת ויאפשר מימוש
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החודש בחרנו להציג מספר 
ח “תכניות פיתוחי אמל

שמאחריהן מצויה תפיסת לחימה 
המותאמות לסביבת הלחימה 

 ..המודרנית

פתחנו בדבריו של אלוף פרקש 
הצופה  ―שנים  7שנאמרו לפני 

 .אל העתיד  ולא מתבדה יותר מדי

שתי מעצמות העל מכתיבות 
במידה רבה  את המגמות לצבאות 

הצבא .   ב ורוסיה“ארה ―רבים 
מתלבט כבר שנים  , האמריקאי

כיצד עליו להיערך ואיזו מלחמה 
וכך אין לו רעיונות , להתכונן

הוא מגדיל , חדשים והוא משדרג
אבל , כ הכוחות המיוחדים“את סד

הצבא נותר במבוכה ובעיקר דורך 
במקום הן בתפיסת המלחמה שלו 

 .ח“והן בפיתוח האמל

למוד המכות ,  הצבא הרוסי
,  ניה‘צ‘שקיבל באפגניסטן ובצ

והפקת לקחים ממלחמות 
הקואליציות בעיראק ובאפגניסטן 

עובר תהליכי שינוי בסיסיים  
העוברים עליו בייסורים ובקושי 

הוא נערך  ―אבל בהתמדה 
 .למלחמה אחרת

מנקודת התצפית ? ל“איפה צה
אבל נראה , שלנו קשה לנו לדעת

שצבא ללא תכנית רב שנתית לא 
הוא , יכול לשנות כיוון משמעותי

הצבא מצוי . יכול לשפר ולהשתפר
, שנתית-כיום בהכנת תכנית רב

וועדת לוקר אמורה לתת לו כלים 
, ל חדש“יש מטכ. לתכנן ולממש

יש ממשלה , ל חדש“יש רמטכ
חדשה ויש איומים ישנים 

לא קל  אבל האתגר   ―וחדשים
 . הוא שלהם וההגה בידיהם

באם התכנית תהיה של  ניצול 
תקציבים לשדרוג או של פריצת 

שנים  15 ―10דרך לעתיד בן  
נשאר רק להמתין  ―קדימה 
 .ולראות
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לצבא , שנים ושתי תוכניות כושלות 20אחרי 
 BAEהקבלן . האמריקאי יש תותח חדש

SYSTEM למרות השם . כבר סיפק את צמד התותחים המתנייעים הראשון
הדומה תכנית הפלדין הזו צנועה אבל מאד נדרשת להצלחת תכנית הרכש 

 .המושמצת של הצבא

זה " אחד מאנשי המטה סיפר " עד כה זה התקדם ללא דרמה או בעיות קשות"
 ".לא באמת רכב חדש אבל עדיין זו הצלחה

אולי זה נראה קטן לאנשי המטה אבל הפרויקט מכנס שלושה נושאים 
 :גדולים

כנגד איומים " מלכת הקרב"התחדשות של ארטילרית השדה  •
 קונבנציונליים שהוזנחה כמו בתקופת המלחמה בעיראק ובאפגניסטן

אחוז  72(חיזוק חטיבת השריון לעבר אחידות לוגיסטית אוטומטיבית  •
 )BAEמתוצרת 

חדשני המתוכנן כולו מחדש מפנה את , גישה חדה לרכש בה רכש ציוד יקר
.הדרך לשיפורים חיוניים של פרטים במערכות קיימות  

 6A 109במבט ראשון התותח נראה כמו הגרסה המשודרגת האחרונה של ה 
M .7ה , למעשהA לקחו . הוא כמו השתלה כירורגית של ראש על גוף חדש

ומאחר . את הצריח של התותח הקודם ושתלו אותו על תובה חדשה לגמרי
אין שום דבר משותף עם   7Aל , ותכניות השדרוג הקודמות שיפרו את הצריח

 . המקורי בוגר וויטנאם M 109ה 

אמר מרק סיגנורלי ראש " הוצב על תובה חדשה 6Aהצריח החדש של ה "
עם מספר  6Aמציב תובה חדשה מתחת לצריח  7Aה " BAEהפרויקט ב 

 ". ת חדש"השבחות לצריח ולמעשה בשני צעדים הצבא בנה תומ

שניסו לפתח משהו  (FCS – GCV)סינגורלי הוא בוגר תכניות הרכב הקרבי 
נמשך , זה מאד יקר..כאשר יש לך תכניות גרנדיוזיות כאלה. "חדש לחלוטין

כאשר אתה פועל בצורה מבוקרת אתה יכול לשדרג בחלקי ..לנצח וזה מסוכן
 ".ויש לך סיכוי גבוה להשלים את הפרויקט בזמן ובמסגרת התקציב, מערכת

התוצאה פחות רדיקלית מתכנון מלא חדש אבל בוודאות היא יותר מאשר 
את התותח ארוך הטווח שתוכנן עבור הקרוסיידר או את  7Aאין ל . שדרוג

אבל יש לו , FCSמערכת הטעינה האוטומטית שתוכננה במסגרת תכנית ה 
 7Aבעוד ה , כתוצאה מכך. מערכת אוטומטיבית ומערכת חשמלית חדשה

אחוז יותר כוחות סוס וכמעט פי  50הוא מייצר  6Aאחוז יותר מה  25שוקל 
 .ארבעה עוצמה חשמלית

ליותר נייד מהתותח הקיים שלא עמד  7Aכוחות סוס עושה את  650המנוע בן 
קילוואט מתאים לצריכת החשמל גם  70 -הגנרטור בן ה. בקצב רכבי השריון

) מיגון(וגם למערכות התקשורת והחסימות , של המערכות האוטומטיביות
הוא מאפשר את החלפת מערכת ההידראולית הכושלת של . האלקטרוניות

 . הצריח והחליף אותה במערכת חשמלית

אמין בהרבה  7Aעם מנוע וממסרת חדשים וצריח ומשוחרר מהידראוליקה ה 
התובה . "2Mיהיה מתקדם יותר מהברדלי  7Aה . ת שהוא מחליף"מהתומ

לקוחה מהברדלי אבל משופרת בהרבה דרכים במובני כוח חשמלי ותחומים 
זהו . "אומר בריגדיר גנרל דויד באסט ראש התכנית מטעם הצבא." אחרים

ם שמוביל את הטכנולוגיה להיכן שאנחנו רוצים להביא את כל כלי "רק
 ". משפחת הברדלי

 שדרוג הברדלישדרוג הברדלישדרוג הברדלישדרוג הברדלי

הצעת התכנית שלו  מצויה כבר . באסט אחראי גם  לשדרוג הברדלי
הוספת , ם"ידי שיפור המזקו-שיפור ביצועי צליחת השטח על, בביצוע

מ למרווח הגחון תורמת גם לשיפור העבירות וגם לשיפור ההגנה "ס 17.5
התכנית השנייה שלו תחליף את המנוע והממסרת של .  מפני מוקשים

 12 -ת ותגביר את כוחות הסוס במערכת ב"הברדלי בזו שפותחה לתומ
קילוואט שאינם  9-היא גם תכפיל את הספקי מערכת החשמל מ.  אחוזים

כנגד מטענים (מספיקים להפעלת מערכת החסימה האלקטרונית 
 . קילוואט 24 -ל) מאולתרים

" באסט אמר . אבל זה הרבה A 7קילוואט של ה  70 -זה אמנם לא ה
היינו יכולים לקח את . ק שלם בהספק כזה"אנחנו היינו רגילים להפעיל חפ

ולהציב אותה בברדלי אבל אנחנו חוסכים בעלות  7Aהעוצמה של ה 
עבור תובת , ת נראה כגבול נכון"קילוואט בתומ 70...במגבלות התקציב

 ".כך הרבה-הברדלי לא מצאתי מי שיטען שצריך כל

 מ רב תכליתימ רב תכליתימ רב תכליתימ רב תכליתי""""רקרקרקרק

ם הרב "המרכיב האחרון והגדול ביותר של תכנית השדרוג הוא הרק
 . M 113עם נשק מוגבל אבל ממוגן היטב המיועד להחליף את ה . תכליתי

. והברדלי המשופר 7Aהוא ישתמש באותה מערכת אוטומטיבית כמו ה 
תהיה לו תובה חדשה על בסיס הברדלי אבל מתוכננת מחדש למקסימום 

 . מיגון לצוות ממטעני צד

התכנית הזו היא מה שנותר מתכנית השיפורים של הצבא ובאילוצי 
אבל לאחר , התקציב הצבא יכול לשדרג רק חטיבה ושליש כל שנה

 72 –ם חדש "ברדלי משופר ורק, 7Aעם  –ששלושת החטיבות תשודרגנה 
ם ישתמש באותן מערכות הנעה מודרניות משופרות "אחוזים מהרק

רק טנק האברמס עם מנוע הגז ומספר מועט של כלי . לעבירות ולאחזקה
.  ם ייעודיים ידרשו חלקי חילוף ייעודיים והכשרה ייחודית באחזקה"רק

הוספת הכוח החשמלי מקלה גם על שדרוגים עתידיים ושילוב רשתות 
זו דרישה מתמשכת ממשפחה של רכב . חיישנים וחוסמים, תקשורת
 .חשמלי עתידי בתכנית שכיום הצבא יכול להשיג רק בחלקו –היברידי 

אחדים ממקבלי ההחלטות . בשדרוג האיטי אבל היציב הזה יש גם בעיות
המבקר , חושבים שתוכנית הרכש של הצבא היא איטית מדי ללא צורך
והתכנית , העצמאי של הפנטגון מבקר את הדיוק של דגם התותח המוצע

אמר קצין " זהו תהליך התבגרות"טרם השלימה את הניסויים המבצעיים 
 .המטה

זה עצוב כאשר "מספר חברי קונגרס הבקיאים בתכנית הפלדין אומרים 
פלדין מתגבש ..רואים את היכולת של הצבא לנהל פרויקט טכנולוגי מורכב

הצבא צריך עוד כסף כדי לשדרג אבל התכנית ...כסיפור הצלחה לצבא
 ".מוכיחה שיפור משמעותי שניתן לעשות בהשקעה צנועה

ארטילריה כמו הפלדין עשויה להראות ארכאית בתקופה של פצצות 
טים חמושים וחיל אוויר עם מפציץ חמקן בעוד הצי בוחן "מל, חכמות

 . לייזר במפרץ הפרסי והצבא שוקל סוללות של טילי שיוט

כוחות הצבא בעיראק ובאפגניסטן היו תלויים פחות בארטילריה , אכן
התלות הזו מניחה , אבל. מאשר בתקיפות מהאוויר וממסוקי תקיפה

 . שמטוסים יגיעו

 2015באפריל  6סטנלי פרידברג ―ב“צבא ארה -שדרוג במקום חדש
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 1994-1996(ניה 'צ'ובצ) 1989 – 1979(מלחמות הרוסים באפגניסטן 
ליניארית בה -הציגו לצבא מחדש את המלחמה הלא) 1999-2006 -ו

הקרבות התפצלו למגעים  קרובים . אין קו מגע ברור בחזית ובעורף
תקפו מוצבי חוץ , בהם לוחמים אפגנים תקפו שיירות ממארבים

מיקשו צירי תנועה ולחמו בתוך מרכזים עירוניים או , ומוצבי אבטחה
 . הפעילו אש להטרדה ממרחק

"  –ו " פגע וברח"נית פעלה תחת הרעיון של 'צ'ההתנגדות הצ
נית  הפעילה 'צ'לעיתים ההתנגדות הצ". תקיפת נחילי דבורים בלילה

צוות של שתי מרגמות על גבי רכב רב מינוע . קבוצות אש ניידות
הרכב היה נכנס . צלפים ולוחמים, ר"מקל, מלווים במפעילי מקלעים

פגזי מרגמה מלווים באש בכינון ישיר ויוצא   6 – 5יורה , לשטח
הארטילריה הרוסית בדרך כלל לא . במהירות לעמדת אש חדשה

 .הייתה יכולה להגיב מספיק מהר כדי לפגוע בכוחות כאלה

שדה הקרב הקונבנציונלי עם קווי הגנה מוכנים מראש ומשולבי 
הגנת מוצבים ולוחמים , שדות אש הוחלף בקבוצות הלם ניידות

הערוכים לניצול קרקע קשה ולהעלם לתוך אוכלוסיה אזרחית כאשר 
הצבא הרוסי הבין שהוא צריך להגביר את יכולתו . הם מאוימים

ניידות ופעולות , להגיב וליצור עליונות ביוזמה באמצעות גמישות
התובנה הוליכה לשדרוג . עצמאיות בשטחים נרחבים הרבה יותר

ידי  הוספת -הגדודים והפלוגות הממוכנות לצוותי קרב ניידים על
. טנקים והנדסה, ארטילריה

מסוקי תקיפה השלימו את 
צוותי הקרב והוסיפו יכולות 

. אש מדויקת לטווח ארוך
תמרון , השילוב של אוויר

קרקעי ואש הוכח כמוצלח 
בשטחים , בשטחים עירוניים

הרריים וביערות כאשר המצב 
חייב פעילות קרבית עצמאית 

 . המנותקת מהגוף העיקרי

  צוותי קרב בצוות קבועצוותי קרב בצוות קבועצוותי קרב בצוות קבועצוותי קרב בצוות קבוע

יחידת היסוד של צוות קרב 
נייד הייתה גדוד ממונע שנע 

לגדוד היתה סוללה ). ש"כנגמ( BTRאו ) מ"כרק( BMPעל גבי 
שתי מחלקות , מ נגררים"מ 122אורגנית של מחלקת תותחי 

. מ"מ 82ומחלקת מרגמות , מ נגררים"מ 120מרגמות / תותחים 
מחלקת מקלעים , מחלקת להביורים, ר"לגדוד היו גם מחלקת מקל

לעתים לצוות הקרב נוספה . מ"מחלקת חבלה ומחלקת נ, כבדים
 .פלוגת טנקים

 
. ר הרוסיות אורגנו גם הן להלחם כצוות קרב נייד"פלוגות החי

כל . לפלוגה היו שתי מחלקות רובאים ממונעות ומחלקת נשק
מחלקה ממונעת הורכבה משלוש כיתות ובכל כתה שלושה צוותי 

צוות אחד מוביל , בדרך כלל הם נעו בתבנית של אחת לפנים. אש
, כיתות תפקדו בדרך כלל כחלק מאמץ מחלקתי. ושני צוותים מחפים

מוצבי תצפית , אבל יכלו גם לקבל מאמץ עצמאי למשימות אבטחה
מחלקת הנשק . סיור או כצוות הסתערות, הצבת מארבים, ושמירה

במחלקה היה . ט וכתת להביורים"ר כתת נ"הורכבה מכתת מקל

 –" המשולש"נים היה 'צ'אחד מהצוותים המועדפים על הצ. ק"קת
צוות קטן . לעתים צרפו למשולש להביור וחבלן. ורובאי RPG, מקלען

הם פעלו בקרב מגע במיוחד בשטחים , אבל בעל עוצמת אש גדולה
אחת הדרכים היותר . בנויים

יעילות שלהם היתה שילוב עם 
בתחילה הצלפים לא .  צלפים

היו יעילים מאחר ואל והיו 
לוחמים מהשורה שנתנו להם 

נשק ארוך טווח במקום צלפים 
צלפים ייעודים הוכנסו למחלקות . מתמחים

והופעל ובצוותי הקרב יחד עם המקלענים 
אתרו , ר שחיפו על תנועות הצלף"ומקל

מטרות עבורו והפעילו אש לחיפוי עליו 
גם הרוסים הפעילו . ולהסתרת מיקומו

מקלען וצלף או , לוחם –" משולשים"
תחילה הצוותים . ר"מקלען ומקל, להביור

האלה נטו לנוע קדימה רחוק מהנשק 
 .המסייע מה שהקשה על התאום בשטח

. הרוסים הפעילו צוותי קרב ניידים בהרים
במצוקים , לחימה בפסגות ההרים

ובמדרונות הייתה לעתים בטווח קצר 
בהגנה הרוסים . בטווחי רימוני יד וירי בטווח אפס

, הפעילו את הצוותים האלה לאחזקת פסגות חיונית
קרב בשטח בנוי הוכיח את . צמתים ומעברים חיוניים

לעיתים קרובות היה צורך . הצורך בצוותי קרב ניידים
הקבוצות האלה היו נעזרות . לכבוש בתים מוגנים היטב

 RPG, להביורים, ט"טילי נ, מרגמות, ארטילריה, בטנק
בעת הפריצה למבנים הם הסתייעו . ומטעני חבלה

 .ולהביורים, חומרי נפץ, בעשן

קשר רדיו , כסיוע לקריאת מפות GPSנעשה שימוש ב
רשת הלוויינים הרוסית . ומדי טווח לייזר
GLONASS  תמכה במכשירי הGPS  שניתנו מרמת

  GPSה . מפקד צוות ומעלה כמו גם לארטילריה ולקציני התצפית
. אפשר להם לטווח ארטילריה ובמדי הטווח נעזרו לאש בכינון ישיר
הלקחים הראו צורך במחשב ברמה הטקטית הנמוכה ביותר כדי לשלב 

 .ולשפר כישורי ניווט GPSאת נתוני ה 

אבל רובם תפקדו בכל משך הפריסה , צוות הקרב הנייד היה ארגון זמני
, היתרון בצוות קרב קבוע היה בקלות של מעבר מצבי קרב. הקרבית

, תהליכי ההפעלה, ויחסי האנוש וההיכרות בתוך הצוות, תגובה מהירה
הבעיה ביצירת . הביטחון בסיוע הדדי והנסיון המצטבר בניהול הלחימה

. לוגיסטיקה ומנהיגות, אימונים, תקנים לצוותי קרב ניידים היה באחזקה
ארטילריה ומשאיות באותה יחידה דרש יותר , שים"נגמ, אחזקת טנקים

, ד"חלפים  וצב, יותר אמצעי אחזקה, מכונאים עם הכשרות שונות
. רכב עשוי לקבל/ מ"ועלול היה ליצור ניגוד עניינים וקדימויות והרק

. תותחנים ורובאים באותו גדוד יצר בעיות משלו, אימון טנקיסטים
ניהול מטווחים ושליטה בתחמושת , טבלאות כשירויות שונות נוצרו

, תמיכה לוגיסטית חייבה יותר  סוגי תחמושת. שילשו את קשייהם
ומגוון גדול יותר של חלפים , הגדלת צרכי השמנים והדלקים לסוגיהם

כיצד מכשירים מפקד . הבעיה הגדולה ביותר היתה מנהיגות. יעודיים
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 צוות קרב גדודי משולב 1איור 

 RPO A/D/Zלהביור 

 ג "ק 11משקל 

 מ"מ 93קליבר 

 )1700עשן עד ( 1000עד  20 -טווח מ

 :תחמושת

A – דלק אויר 

D – תבערה 

Z – עשן 

 מ"מ 920 -אורך כללי  משגר 

 מ"מ 700 –אורך רקטה 

 ניתן לשימוש חוזר



ומטה 

 ). של המפקדים(כך צעיר -היכולים להבין ולהפעיל כל מרכיב של צוות הקרב ועדיין להפעיל אותם בגיל כל

 צוות קרב גדודי בתקופת המלחמה הקרהצוות קרב גדודי בתקופת המלחמה הקרהצוות קרב גדודי בתקופת המלחמה הקרהצוות קרב גדודי בתקופת המלחמה הקרה

במלחמת העולם השניה בגדוד . ימנט או חטיבה'זו לא הייתה הפעם הראשונה שהרוסים שקלו הקמת צוותי קרב קבועים תחת פיקוד רג
בגדוד הרובאים הממונע היו , 1957ועד  1946מ . ר סובייטי הייתה סוללת ארטילריה אורגנית שפרסו קדימה למתן סיוע אש קרוב ישיר"חי

הייתה רק מחלקת  1966 -ב. סוללת המרגמות נגרעה אבל סוללת הארטילריה נותרה 1958 -ב. סוללת ארטילריה וסוללת מרגמות אורגניות
 .מ"מ 120מרגמות  8-ששודרגה מאוחר יותר ל , מ אורגנית בגדוד"מ 82מרגמות 

הגדוד נלחם תמיד כגרעין . 1989 -ל 1964תרגילי גדודים ממונעים וגדודי טנקים שנערכו בין  551משרד הלקחים של הצבא בחן , 1989 -ב
אחוז  98 -הגדודים היו מאורגנים כצוותי קרב ב. תרגילים היה הגדוד ללא יחידות סיוע מסופחות 12 -רק ב. של צוות קרב גדול יותר

אחוזים מהתרגילים  41 -ב. אחוזים והכפפת שריון הייתה יותר מקובלת מאשר הפעלת עתודה 89 -גדוד ממונע קבל טנקים ב. מהתרגילים
 .ר ממונע"גדוד טנקים פעל ללא סיפוח חי

ר :אחוזים לתרגילי חי 77 -ארטילריה סופחה ב. ר והטנקים"הסובייטים ספחו בדרך כלל ארטילריה או שהקצתה אותה בסיוע לגדודי החי
כאשר גדוד ארטילריה מלא היה המצב המקובל , סיפוח נעשה מרמת סוללה ועד למספר גדודים. אחוזים לתרגילי גדודי טנקים 73 -ממונע ו

מחלקה (גוף הנדסה .  אחוזים מתרגילי גדודי הטנקים 13 -ר הממונע ו"אחוזים של תרגילי גדודי החי 18ארטילריה היתה בסיוע ל ). 80%(
צוות הקרב המקובל ביותר . אחוזים מתרגילי גדודי הטנקים 57-ר הממונע וב"אחוזים של תרגילי גדודי החי 62 -היה מסופח ב) בדרך כלל

גדוד ארטילריה ומחלקת , ר ממונע"ומחלקת הנדסה אן גדוד טנקים עם פלוגת חי, גדוד ארטילריה, ר ממונע עם פלוגת טנקים"היה גדוד חי
 .הנדסה

בקצב גבוה ובקטלניות מרובה , יחידות טקטיות תלחמנה בשטח מורחב.  ו או סין"התיאורטיקנים הסובייטיים חזו קרב מבוזר כנגד נאט
יחידות צריכות . יש להמנע ממאבק ליניארי כנגד עמדות מוכנות במערך מוגן, צריך להשיג עליונות בקרבות מתמשכים. בתנאי איום גרעיני

עלו פתרונות שונים למבנה וארגון . ומבנה וארגון של צוות קרב גדודי משולב הוא הגיוני, להיות עצמאיות יותר בשדה קרב עתידי כזה
 .צוותי הקרב בפרסומים בכתב עד לקריסת ברית המועצות

 ????אז מהאז מהאז מהאז מה

". סופת מדבר"במחקר והאימונים ללוחמת תמרון מהיר קצב בשדה קרב רחב ומבוזר אינם בעדיפות גבוהה בצבאות המובילים מאז סיום 
היכן שקבוצות קטנות של לוחמים חמושות היטב , בלחימה הבלתי קונבנציונלית –ידי שדה קרב מבוזר אחר -שדה הקרב הזה הוחלף על

חלק . כדי לגרום הרבה פגיעות קלות לצבא מודרני טכנולוגי" ידי אלפי חתכים-גרימת מוות על"הפתעה ו, משתמשים בשטח קשה לעבירות
ומשאירים את הטנקים שלהם בבית ומנהלים " טהורים"ר "מהצבאות המודרניים מעדיפים להלחם מלחמה בלתי קונבנציונלית עם גדודי חי

ארטילריה מופעלת . ר"מנסיונם יש תפקיד חיוני לטנק הפעול עם חי. הפתרון הרוסי שונה. אש ארטילרית אורכת טווח מבסיס אש מרוחקים
המקום הטוב ביותר להנדסה הוא כאשר . והיא יכולה להשפיע באופן מכריע כאשר היא בתפקיד סיוע ישיר, נכון כאשר היא צמודה לכוח

 .היא בהישג יד

מפקדים לחמו במבנה הזה וסרבו להחזיר . ר ממונע סובייטיים אורגני לצוותי קרב בהתאם לצוות הקרב המוצע"גדודי חי, באפגניסטן
, הערכה של יכולת, יחסים אישיים. האם שלהםיחידות מסופחות ליחידות 

פשטות ומהירות הפיקוד והשליטה , מסוימיםמוגבלויות של חילות 
 .התפתחו

הרוסים חדשו את הארגון , נית הראשונה'צ'הצלאחר מספר כשלונות במערה 
התאוריה הצבאית . הנלחמים כך לאורך זמןבצוותי קרב גדודיים משולבים 

המציאות של לחימה בלתי קונבנציונלית מודרנית הרוסית מישירת קו עם 
שנים תחת הכותרת  25גדודיים משולבים מלפני וחידוש הדיון בצוותי קרב 

 של קבוצות קרב ניידות
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 )המשך(  FMSOלסטר גראו ‘ דר –הצבא הרוסי נערך ללחימה בשדה קרב מבוזר הצבא הרוסי נערך ללחימה בשדה קרב מבוזר הצבא הרוסי נערך ללחימה בשדה קרב מבוזר הצבא הרוסי נערך ללחימה בשדה קרב מבוזר 

 1989צוות קרב גדודי עד   2איור 



מ הזחלילית המשוריינת האמורה לבשר על הדור החמישי של "הצבא הרוסי מקבל את גרסת הביתא של משפחת הרק
 .משגרי טילים ויתכן וגם רובוט סער, ת"תומ, ש כבד"נגמ, טנק –מ "משפחות הרק

, שים כבדים ממשפחת ארמטה"חברת אורלווגונזבוד יייצרה את הסדרה הראשונה של טנקים ונגמ, לאחר מחש שנות פיתוח
יחידות ראשונות סופקו לצבא  TASS. ,20זאת לפי סוכנות הידיעות הרוסית  – 2015והם נכללים ברשימת ההצטיידות לשנת 

 .לצרכי אימונים

בעל צריח נשלט מרחוק עם  T 14נקרא  –הטנק . מ"במשפחה שולבו כל הפתוחים האחרונים בעשור האחרון התחומי הרק
 2מ של הליאופרד "מ 120 -התותח  סופג אנרגיה גבוהה יותר מתותח ה. עם קדח חלק M1-82A2מ "מ 125תותח חדש 

 . 1.7אחוז בדיוק ופיזור התחמושת שופר פי  20 – 15יש לו שיפור של . הגרמני

 .התותח בקליבר הגדול ביותר כתותח טנק –מ "מ 152על פי התקשורת הרוסית הארמטה יכול גם לקבל תותח 

 . וסוגים נוספים, פגזי מטען חלול, ט"טילי נ, ש מיוצבי סנפירים"תחמושת התותח כוללת פגזי ח

 .ש ממוחשבות במלואן ונשלטות מתא הצוות"יש לו מערכת מידע ובק

 . לתותח יש מערכת טעינה אוטומטית הנשלטת מרחוק

 .מ או מסוקים"כולל כלי טיס מנמיכי טוס כטב –מ המיועד למספר מטרות "מ 30בצריח הטנק גם תותח 

 . ש/מ 3,000הוא יכול לפגוע בקליעים הנעים במהירת של . ט"מ המיועד גם לירי על טילי נ"מ 12.5על הצריח מקלע 

 .אנשים ממוקם בקדמת התובה 3הצוות בן 

הרכב ממוחשב כולו ולהפעלתו נדרשים . צוות הטנק מוקם בתא צוות מוגן היטב המרוחק בקדמת התובה ממחסני התחמושת
כינון נעשה באמצעות מערכת של  אנטנה וסדרת . רק שני אנשי צוות שכל אחד מהם יכול להפעיל את כל מערכות הנשק

 . חיישנים

המיגון . המיגון כולל מיגון אקטיבי כנגד חימוש עילי. ט אחר"יש לו מערכת מיגון פסיבית ואקטיבית כנגד טילים כל חימוש נ
 . מעלות בצריח ברמות מיגון שונות 360האקטיבי הוא 

 .לצורכי תחזוקה שופרו המערכות והזמן בין טיפולים הוארך. ס"כ 1200לטנק ממסרת חשמלית ומנוע דיזל של 

מקלה על , מ היא מערכת דינמית המתאימה את עצמה לתוואי הקרקע ומשככת רעידות וטלטלות של הטנק"מערכת המזקו
 . אנשי הצוות ועל הכינון בעת תנועה

 .מ יכול להיות מוסב להפעלה רובוטית מלאה"על פי התכנון הרק

 .בככר האדומה במוסקבה 2015למאי  9 -משפחת ארמטה תוצג במצעד הצבאי ב

 . 2017 -ייצור סדרתי יחל ב, לשנה 500 -כ –טנקים  2300אמור הצבא הרוסי לקבל  2020עד שנת 

 2015201520152015נכנס לשירות  נכנס לשירות  נכנס לשירות  נכנס לשירות  ) ) ) ) TTTT    14141414((((הטנק הרוסי ארמטה הטנק הרוסי ארמטה הטנק הרוסי ארמטה הטנק הרוסי ארמטה 
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    צור קשרצור קשרצור קשרצור קשר::::
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הוא שילוב של תותח סלילים נטען . ציוד וכדומה, עמדות, אנשים –ח המוקצה בסיוע קרוב לרמת החטיבה ומיועד למטרות חשופות "אמל
 . בריח היכול לירות פגזי מרגמה בכינון ישיר ובכינון עקיף

מ "רק( BMD 1המבוססת על  9S2מערכת נגררת וה   16B2ה . מ"מ 120ח בקוטר של "במשך שנים היו לצבא הרוסי שתי מערכות אמל
 ).יביל אויר

ח ייחודי "במובנים רבים זה אמל. ח משלב תכונות של תותח הוביצר ומרגמה במערכת אחת"האמל
מ קנה חרוק ועם אותה "מ 120כיום שתי המערכות חולקות את אותו הקליבר . שאין דומה לו במערב

 .משפחת תחמושות דבר המהווה יתרון מבחינה לוגיסטית ומבחינת האימונים וההכשרה

 :נתוני יסוד

 מ"מ 120 –קליבר 

 'מ 12,000 –טווח מרבי 

 פגזים לדקה 8 –קצב אש 

 מעלות – 10  -הנמכה 

 מעלות+  80 –הגבהה 

 ג"ק 1,200 –משקל כולל 

 אנשים 5 –צוות 

 .בעיקר בכוחות הסער האווירי 1986 -ונכנס לשירות בצבא הרוסי ב 70 -הנגרר פותח בשנות ה 16B2ה 

יחד עם משפחה חדשה של  23S2וה  16B2 ,9S2היורה את אותה התחמושת כמו ה  31S2ת חדש הנקרא "רוסיה פיתחה תומ, לאחרונה
 . ומצוי עדיין ברמת אב טיפוס BMP 3מ מורכב על תובת ה "מ 31S2 120ה . מ"מ 120תחמושת 

 תכונות תכונות תכונות תכונות 

הוא נעול במסילות סגורות במצב , בתנועה. התותח מוצב על מרכב גלגלי יושב על מסילה מפוצלת עם גלילים המאפשרים הפעלה מהירה
 .חשוב במיוחד לתובלה אווירית –מעלות כדי לקצר את האורך הכללי  180 -עילי כשהנשק מצודד ב

מהירות הגרירה המרבית על . ועליה גם הצוות בן חמישה אנשים ותחמושת) 4X4( 66טון  גאז  2ידי משאית -נגרר בדרך כלל על 16B2ה 
 . ג"ק UAZ 469 4x4 695 (695(לטווחים קצרים ניתן לגרור עם רכב קטן יותר . ש"קמ 80כביש היא 

גלגלי הגומי מורמים מהקרקע ומוצבים . המערכת יושבת על בסיס עגול קטן המצוי מתחת לחלק הקדמי של התושבת, בפריסה במצב ירי
 .על שתי מסילות המחוזקות בעוגנים

למשל תחמושת צרפתית (הוא יכול לירות תחמושת רוסית ומערבית כאחד . סלילים ונעול בסדן 40 -חרוק ב 51A2מ הנקרא "מ 120הקנה 
 .אחוז מהרתע 30כדי להקטין את הרתיעה יש בלם לוע הבולם קרוב ל . TRT 120 RT-61של מרגמה נגררת 

 . מערכת הרתיעה מורכבת מעל המרכב ונמתחת לאורך מחצית מהקנה והיא פועלת כמערכת הידרופניאומטית

 331 – 119פצצות המרגמה נורות במהירות לוע שבין . תבערה, תאורה, מטען חלול ועשן, פגזי נפיץ לסוגיהן/התחמושות כולל פצצות
 .מטר 7,150 – 460שניה ונורות לטווחים שבין /מטר

אחוז למטרה נעה  80 -אחוז למטרה נייחת ו 90מ עם סיכויי פגיעה של "ק 9המערכת מיועדת לירות גם פגזים מונחי לייזר לטווח מרבי של 
 ).נתוני היצרן(פגזים מונחי לייזר בדקה  3ובקצב אש של 

 . שניות מהשיגור 13 – 10פגזי המרגמה בעלי מטען הודף רקטי שכבה לאחר 

 .מעלות 90 -מ פלדה ב"מ 650פגזי המטען החלול מיוצבי סנפירים וכושר חדירה של 

לתותח בדגם . יש מערכות דומות אך מערכות הרתיעה משופרות ויש נגח פניאומאטי להגברת קצב הירי בהגבהה רבה) מתנייע( 9S2במודל 
 .הזה אין בלם לוע

 ).BTR )8X8 80המורכב על תובת  23S2המודל האחרון שנכנס לשירות הוא 
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