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המפגש השנתי עם AUSA – והפעם בישראל

דבר העורך

בין התאריכים 9-6 ביוני השנה, אנחנו עורכים את המפגש השנתי עם AUSA – והפעם בישראל.

במפגש ייקחו חלק גנרלים אמריקאים בשירות סדיר – הבכיר שביניהם, לט. גנרל טרנס פרל, 
מפקד צבא היבשה של פיקוד המרכז, המופקד על המזרח התיכון.

אליו מצטרפים:

מיג'ור. ג'נרל ג'והן גרונסקי – מהמשמר הלאומי של פיקוד מרכז

בריגדיר גנרל אלן קלארק – סגנית מפקדת פיקוד אירופה לגיוס ומילואים

קולונל דוד שנק – מפקד הגנת הנ"מ וכנגד טילים של פיקוד אירופה

בראש הצוות של AUSA עומד לט. גנרל )בדימוס( גאי סוון, ואיתו קולונל )בדימוס( דן רופר 

תוכנית הביקור כוללת:

ביקור ברפאל, ב-6 ביוני
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יום עיון, ב-7 ביוני שייערך במל"מ בגלילות

ביום העיון יישאו דברים: 

לט. גנרל פרל )אסטרטגיית פיקוד המרכז במזרח התיכון(, 

אלוף במיל' גיורא איילנד )הערכת מצב מנקודת מבט ישראלית(, 

אלוף במיל' אורי שמחוני )פיקוד הצפון במלחמת יום הכיפורים(,

תא"ל במיל' יוסי קופרווסר )הערכת מצב איומים מתפתחים(,

תא"ל במיל' שלום הררי )הפלשתינאים ורצועת עזה(.

סיורים יערכו:

סיור ברמת הגולן וכביש הצפון, בתאריך ה-8 ביוני

סיור בעוטף עזה, בתאריך ה-9 ביוני )חג שבועות(
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ערכת מיגון ללוחם
מאת: גרנט טרנבול

חדש  מיגון  ארה"ב  צבא  מציג  ובאפגניסטן,  בעיראק  הלחימה  משנות  הלקחים  הפקת  לנוכח 
ללוחמים.

סא"ל ג'ינג'ר וויטהד הציגה לאחרונה את ערכת המיגון ללוחם, שמשקלה קל ובאחת מגרסאותיה 
מאיומים  הגנה  מקנה  המלאה  הגרסה  אזרחיים.  לבגדים  מתחת  אותה  ללבוש/לעטות  אפשר 

רבים ושונים.

הערכה משלבת רכיבים שאפשר להוסיף ולהסיר בהתאם לצורך המבצעי. ביניהם – הגנת חזה, 
הגנת חזה וגפיים, המשלבים אפוד וחולצת מיגון וכן קסדה קלה הנקראת ערכת הגנת ראש. 

הערכה כוללת גם משקפי מגן שניתן להתאימם לראיה באור ובחושך, בדומה למשקפי שמש. 

פועלים  כאשר  או  בנויים,  בשטחים  בלחימה  הפנים  מגן  ערכת  את  להרכיב  ניתן  כלל  בדרך 
חשופים בכלי רכב. 

ולהגביר את  כי הערכה החדשה תוכננה כדי להקל על הלוחם מבחינת המשקל  ציינה  וויטהד 
להפחית  שניתן  פעם  בכל  שרידותך,  גוברת  יותר  נייד  שאתה  "ככל  שלו.  הקטלניות  היכולות 
שלו  התנועה  יכולת  משתפרת  יותר,  גדול  תנועה  מרחב  לו  מאפשר  זה  החיל  שנושא  במשקל 
בשדה הקרב." היא אמרה. "חיפשנו מערכת מודולרית, שניתן להעלות או להפחית במרכיביה 
בהתאם למשימה, לאיום ולשטח. מערכות המיגון הקודמות לא אפשרו כל זאת. נתנו גם מענה 

לנשים לוחמות וגם לגברים נמוכי קומה." הוסיפה.
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בין היתר, הוחלפו הרצועות בתצורת X לרצועות בתצורת H המשפרות מאוד את נוחיות הנשיאה 
במיוחד לנשים. תוכנן מגוון גדול יותר של לוחות מיגון לאפוד )שלושה גדלים( כך שהחייל יכול 

לבחור ולהתאים את הגודל והמשקל שאותו הוא נושא. 

נוספה גם חולצת מיגון חדשה שתוכננה לנשים, אותה ילבשו מתחת לבגדים אזרחיים ובה מפתח 
צוואר בתצורת V מאחור )לשיער(, ושרוולים קצרים שאינם מקשים על השימוש בנשק וכינון דרך 

כוונות. 

האפוד, לדברי וויטהד הוא היהלום שבכתר – מחליף את האפוד הנוכחי שהוכנס לשירות בשנים 
־האחרונות ללחימה בעיראק. המטרה הייתה להפחית במשקל ולהשתמש במיטב החומרים וב

טכנולוגיה החדישה ביותר. 

ניתן להתאים את האפוד גם ללבישה מתחת לבגדים אזרחיים בגרסתו הקלה, ובגרסה הכבדה 
יותר הוא נועד להגן מפני מגוון איומים. לשיפור הבטיחות, יש באפוד ארבע נקודות שחרור מהיר, 

במיוחד לצורך פינוי נפגעים מרכב בוער או ממסוק.

אותו,  לובש  לא  הוא  לבוש  שונא  וכשחייל  אותו,  שנאו  "חיילים  שופר;  התחתון  הביגוד  מיגון  גם 
לגברים   – למפשעה  הדף  מפני  במגן  אותו  החלפנו  לשפשופים,  וגרם  העור  את  חימם  המיגון 
הגודל,  לפי  להתאמה  הניתנים  מיגונים  מספר  יש  רגל  ובכל  המכנסיים,  מעל  הנלבש  ולנשים, 

לירכיים ולשוק," אמרה וויטהד.

הערכה החדשה תהייה קלה בין 3 ל-7 אחוזים לעומת קודמתה.

שבסיסו  קל-משקל,  פוליאתילן  למשל,  בעתיד,  חדשות  טכנולוגיות  שילוב  צופה  ארה"ב  צבא 
חומרים מרוכבים שישמשו לייצור קסדה חדשה. המדענים בוחנים סוגים חדשים של קבלר וגם 

טכנולוגיות שבסיסן ביולוגי, כגון קורי עכביש.

מיגון קרמי עדיין מהווה את מרכיב המשקל הכבד ביותר במיגון של החייל. 

וויטהד ציינה כי הצבא מחפש בהתמדה שילוב חומרים שיהיה קל וחזק יותר, על בסיס בֹור או 
סיליקון למשל. 

וויטהד, האפוד המודולרי, מגן המפשעה והקסדה ייכנסו בתוך כשנה לייצור סדרתי כך  לדברי 
שבתוך זמן לא ארוך כל הכוחות הקרביים יהיו מוגנים טוב יותר. ]או: שבתוך זמן לא רב, יסופק 

מיגון משופר לכל הכוחות הקרביים[.

https://www.army-technology.com/features/us-army-new-soldier-protection-system/

https://www.army-technology.com/features/us-army-new-soldier-protection-system/
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הכוחות המיוחדים של רוסיה, תדמית ומציאות
מאת: סרגיי סוחקנין – 27 במרץ 2019

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין ברך את אנשי הכוחות המיוחדים ביום חגם – ב-27 בפברואר )הכוח 
נוסד בשנת 2015(, והעלה על נס את תפקידו של הכוח ב"דיכוי הטרוריסטים בסוריה, שמירת 

השלום בקרים ובסבסטופול במהלך משאל העם." 

רוסיה החלה לכונן את הכוחות המיוחדים ב-2009, אבל מבנהו הקבוע של הכוח הופיע רק במרץ 
2013, והתרגיל הטקטי הראשון שבו שולבו הכוחות היה בהרי אלברוס באפריל 2013.

הכוחות המיוחדים הרוסיים אינם משויכים לשום זרוע או חיל בצבא או מחוצה לו. 

בשונה מסוגים אחרים של כוחות מיוחדים כמו הספנצאז, קבוצת אלפא או קבוצת ווימפל, כוחות 
המבצעים המיוחדים "אינם קבוצה קטנה של כוחות מיוחדים שבהם לוחמים מאומנים היטב, 

אלא ארגון צבאי המשלב מקצוענים ברמה הגבוהה ביותר."

ככוח נפרד )שכפוף ישירות למטה הכללי(, אין הוא זקוק "לאישורים מזרועות אחרות של הצבא", 
נושא כאוב בהקשר להפעלת הספצנאז, הנדרשים לתיאום עם מפקדי המחוזות.

כ"סיור,  המיוחדים  הכוחות  מופעלים  בהן  המשימות  את  מגדירים  פורמליים  רוסיים  מסמכים 
חתרנות, הסתה, לחימה נגד טרור, לחימה נגד חתרנות, לחימה נגד מודיעין, גרילה, לחימה נגד 

פרטיזנים ועוד". 

צבאיות  יחידות  עם  פעולה  לשתף  הכוחות  של  יכולותיהם  הוא  רבה,  חשיבות  בעל  אחר,  אפיון 
הסורי  הצבא  ועם  חיזבאללה  עם  פעולה  שתפו  המיוחדים  הכוחות  למשל,  בסוריה,  מקומיות. 
"סיוע שנדרש נואשות, אבל לא הייתה שום יכולת באותה תקופה, בלחימה הרוסית באפגניסטן 

או בצ'צ'ניה". 

הפעילות המבצעית של הכוחות המיוחדים כוללת:

)הפעילות מכונה "האנשים המנומסים"( אנשי הכוחות המיוחדים הגיעו 	  בחצי האי קרים, 
לחצי האי ב-72 בפברואר 4102. הם פעלו לצד הנחתים, הכוחות המוטסים, כוחות ממוכנים 
וקבלנים צבאיים פרטיים, הצליחו לשתק את הכוחות האוקראינים המקומיים והשיגו שליטה 

מלאה בכל התשתיות האסטרטגיות בחצי האי.

הם פעלו נגד תשתיות פירטים בקרן אפריקה.	 

הם פעלו נגד טרוריסטים בצפון הקווקז.	 

 	.)SU 42 ומטוסי MI 8 הכוחות ביצעו משימת חילוץ בלטקיה שבסוריה )עם מסוקי

הכוחות המיוחדים פעלו נגד טרור וחתרנות בסוריה, לצדן של יחידות צבאיות, ערכו מבצעים 	 
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חשאיים בעומק שטח האויב, ועסקו באיסוף מודיעין ומשימות סיור. 

כפי שצוין על ידי אלכסיי גולובאב, איש המבצעים כנגד חתרנות בצפון הקווקז, הכוחות המיוחדים 
כוללים את כוחות העילית הטובים ביותר שיש לרוסיה כיום. ההצלחה הרוסית בסוריה לא יכלה 

להתאפשר בלעדיהם.

מבט קרוב יותר אל פעולותיהם דורש אבחנות מדויקות יותר:

חלב 	  בכיבוש  מרכזי  תפקיד  מילאו  הם  המערבית(,  במדיה  )וידיעות  רוסיים  מקורות  לפי 
ב-6102, ופלמירה ב-7102. לכך יש להוסיף את ההצלחה בקרים, וכך נוצרה להם תדמית 
מאדירה. בפועל, הם מילאו תפקיד חשוב במבצעים מסוימים, אבל תהיה זו הגזמה ליחס 
את ההצלחות האלה לארגון הזה לבדו. בפועל, בסוריה, תרומתם של הקבלנים הפרטיים 
הפעולות  לגבי  חד-משמעית  עדות  מציגים  גלויים  מקורות  משמעותית.  הייתה  הרוסיים 
בקבוצת  לשעבר  חבר  ביותר.  המסוכנים  הקרבות  באזורי  קבלניים  כוחות  של  ההתקפיות 
ווגנר, שביקש לשמור על עילום שמו, אמר שסוריה היא המקום ה"מורעל" והמסוכן ביותר בו 

פעלו. יש עוד רבים אחרים הטוענים כך.

 אשר לתדמית של "בלתי מנוצחים" והטענה לעליונות על הכוחות המיוחדים של ארה"ב, 	 
כפי שטען הפרשן הצבאי הרוסי אלכסיי לאונקוב: "האמריקאים נוטים להעתיר שבחים על 
הן  כוחותיהם המיוחדים. כמובן, היחידות המיוחדות של הפנטגון מצוידות בכל טוב, אבל 
וחלשים... התקריות בסומליה הוכיחו שהעליונות  נחותים  מתמודדות בדרך כלל באויבים 
לכדו  כיצד  זוכרים  אנחנו  בקושי.  משם  נחלצו  האמריקאים  משמעות.  חסרת  הטכנולוגית 
והורידו אותם על ברכיהם."  הנחתים האיראניים חיילים מהכוחות המיוחדים האמריקאים 
אם  אבל,  הטכנולוגית.  העליונות  של  בחשיבותה  להפחית  נוטים  רוסיים,  צבאיים  מומחים 
ווגנר בסוריה )תחילת 8102(, המחיש  נניח את איכות הלחימה בצד, כישלונה של קבוצת 
ללא ספק שהחוסר בכטב"מים בצבא הרוסי – שמוסקבה מנסה כעת למלא – עלול להיות 

בטווח הקצר והבינוני אתגר משמעותי לכוחות המיוחדים גם כן.

מספר האבדות האמיתי: המידע הרשמי על האבדות בסוריה מוצג כהוכחה להצלחה. על 	 
ואזרחים הוא 511 חללים,  פי הממשלה, מספרם הכולל של ההרוגים בסוריה, אנשי צבא 
נכון למועד זה, ביניהם רק שניים מאנשי הכוחות המיוחדים שנהרגו מאז 6102. אבל תחקיר 
עיתונאי של קבוצת "צוות מידע מוטעה", טוען שרוסיה מסתירה את מספרם האמיתי של 
האבדות מבין הכוחות המיוחדים שפעלו בסוריה והוא נחשב לסוד מדינה. אחת מהדרכים 
מבין  "חללים  על  הודעה  היא  המיוחדים  הכוחות  חללי  מספר  על  מחפה  המדינה  שבהן 
הכוחות כנגד טרור בצפון הקווקז". ייתכן שמספר האבדות הגדלות והולכות מבין הכוחות 
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פרטיים.  צבאיים  לקבלנים  לפנות   2017 משנת  החל  מוסקבה  את  שאילץ  הוא  המיוחדים 
פריסת הקבלנים האלה מתרחבת גם לאזורים אחרים בעולם, ומגמה זו צפויה לגדול בשנים 

הבאות.

הגיעו  הסייבר,  ומכוחות  המיוחדים  הכוחות  אנשי  ובכללם  רוסיים,  חיילים   100 כי  מדווחים 
לאחרונה לוונצואלה. מקור רוסי שמרני שמקורב לקרמלין, העריך בשבועות האחרונים כי עלולה 
להתרחש התנגשות בין כוחות מיוחדים רוסיים ואמריקאיים בג'ונגלים של וונצואלה. המקור הזה 
משער שכוחות העילית הרוסיים )נתמכים על ידי קבלנים כפי שהיה בסוריה(, יוכלו לפעול לצדם 
של כוחות מקומיים ו"הדרכה קובנית הבקיאה בסביבה המקומית". כך או אחרת, המתח עולה 

במהירות.

https://jamestown.org/program/russian-special-operations-forces-image-versus-substance/

https://jamestown.org/program/russian-special-operations-forces-image-versus-substance/
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רוסיה מפתחת מערכת ניווט חדשה - איזבסטיה, 19 בפברואר 2019
מאת: אלכסיי קוזאטשנקו ואלכסיי רם, 19 בפברואר  2019

רדיו  מבוססת  מאוד,  מדוייקת  ניווט  מערכת  של  חדש  דור 
הרוסי.  הצי  עבור  פותחה   ,N1 ספרוט   –  )RNS( רחב  בתדר 
גוף,  של  הגיאוגרפי  במיקומו  להבחין  תאפשר  המערכת 
במהירות התנועה שלו, ובגובהו ברמת דייקנות העולה בהרבה 
על זו של גלונאס או GPS. ציון המיקום נעשה באמצעות תחנות 
קרקעיות של ספרוט, המשדרות אות מוצפן לספינה או למטוס. 
לווייני  לניווט  היתרון העיקרי של המערכת החדשה בהשוואה 

הוא שלא ניתן לחסום את האות המשודר ממנה. 

ניסויים בספינות הצי, בשלב הראשון תפעל ספרוט ברוסיה ובמים הטריטוריאליים  יחלו  השנה 
שלה, לאחר שייפרסו שתי תחנות ספרוט.

כיום, ספרוט N1 היא היחידה המשדרת ב-RNS ומבחינת דיוקה היא עדיפה על מערכות אנלוגיות 
זרות. המערכת מבוססת על סדרת תחנות קרקעיות המשדרות לספינות או למטוסים, מקלטים 
 – השידורים  ואבטחת  מהירות  נתונים,  להעברת  מצויינת  יכולת  למערכת  מיחשוב.  ומרכזי 

הנתונים המדוייקים מסווגים.

תדרים חלופיים חיוניים לצבא, מאחר שברור שניווט לוויינים מודרני חשוף ללוחמה אלקטרונית. 
עם זאת, התחנות הקרקעיות של ספרוט ימשיכו לתפקד באופן אוטונומי, גם כאשר האויב יצליח 
חיוני  כאמצעי  תשמש  שהספרוט  הוא  הרעיון  מסוימים.  בשטחים  הלוויינים  אותות  את  לחסום 

לניווט, ותתמוך בספינות כאשר האויב מפעיל לוחמה אלקטרונית.

לדברי סרן סרגיי בטאלין – מפקד צוללת לשעבר, "ידיעת המיקום המדויק בזמן אמיתי חשובה 
מאוד – כך מתאפשר לחשב מסלולי תקיפה ולהתחמק ממהלומת האויב, יש שיטות רבות לחשב 
נתיב  שמחשבת  המיוחדת  המערכת  היא  שבהן  ביותר  והמהירה  המדוייקת  אבל  המיקום,  את 
באופן אוטומטי. חשוב גם שהמידע לגבי הניווט נסמך על מערכת הפיקוד והשליטה של הספינה, 

ובכלל זה כיוון והכוונה של חימוש מדוייק. 

http://iz.ru/843437/aleksei-kozachenko-alexei-ramm/kogda-sputink-podavlen-flot-poluchit-
nazemmnuiu-glonass

http://iz.ru/843437/aleksei-kozachenko-alexei-ramm/kogda-sputink-podavlen-flot-poluchit-nazemmnuiu-glonass
http://iz.ru/843437/aleksei-kozachenko-alexei-ramm/kogda-sputink-podavlen-flot-poluchit-nazemmnuiu-glonass
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רוסיה משבשת אותות GPS כדי להסתיר את מקום הימצאו של פוטין
לטענתם של חוקרים אמריקאים

הדו"ח של קבוצת מחקר אמריקאית שהתפרסם באחרונה קובע כי רוסיה מפעילה יכולות לחימה 
אלקטרונית כדי להסתיר את מקום הימצאו של הנשיא ולדימיר פוטין. בדו"ח הועלתה סברה כי 
השיבוש שנעשה ב-GPS נרחב ומקיף הרבה יותר מאשר מקרים דומים שתועדו במוסקבה ובסנט 
פטרסבורג, כאשר נהגים שעברו ליד הקרמלין או מקומות שהיה ידוע כי פוטין נמצא בהם נוכחו 

כי תוכנות הניווט שלהם מעבירות אותם לפתע למקומות במרחק קילומטרים אחדים.

הקרמלין אוכל GPS לארוחת בוקר

רוסיה ביצעה 9,883 מבצעי תחבולה ברחבי המדינה, סיפחה את קרים ואת סוריה בין פברואר 
2016 ונובמבר 2018, נמסר על ידי קבוצת חקר העימותים ,C4ADS בדו"ח שהסתמך על נתונים 

שהתפרסמו בציבור לאחרונה.

חוקרי הקבוצה מסרו כי מצאו "ִמתאם מדויק" בין תנועותיו של פוטין לבין אותות GPS כוזבים, 
שמשבשים את הנחיות הניווט. 

עוד נמסר על ידי C4ADS כי אותם מבצעי תחבולה מוכיחים כי "הפעילויות הללו נרחבות הרבה 
יותר, מגוונות יותר במיקומן הגיאוגרפי וממושכות יותר," מכפי שדווח בעבר. הן גם נראות "הרבה 

יותר סתמיות, מתמידות ונרחבות." קבעה הקבוצה.

החוקרים ציינו כי אף שלכאורה נועדו למנוע מרחפנים לטוס במרחב אווירי שהתנועה בו הוגבלה, 
נוצרה תופעה של "הצפה" כשהאותות הגיעו גם לספינות אזרחיות שהופנו למרחבים יבשתיים. 

"יתרונותיה  את  ממחיש  הדיווח 
בתחומי  רוסיה  של  היחסיים" 
ההטעיה "להשגת מטרות טקטיות 
ומחוצה  בתחומיה  ואסטרטגיות 
להם". עוד נאמר בדו"ח כי עלותה 
ולכן  נמוכה,  זו  טכנולוגיה  של 
זמינותה והקלות שבה ניתן לפרוס 

 אותה עלולים לשמש גם פושעים.

https://www.themoscowtimes.com/2019/04/04/russia-tricks-gps-signals-to-hide-putins-location-
report-says-a65087

https://www.themoscowtimes.com/2019/04/04/russia-tricks-gps-signals-to-hide-putins-location-report-says-a65087
https://www.themoscowtimes.com/2019/04/04/russia-tricks-gps-signals-to-hide-putins-location-report-says-a65087
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נמצא  ובסיסה  הרוסי  הצי  של  ביותר  המתקדמת  הרוסית  הצוללת  היא  "סברודינסק" 
במרחק של פחות מ-60 ק"מ מהגבול עם נורבגיה

הצוללת החדישה ביותר, המתקדמת והרב תכליתית ביותר בצי הרוסי שבים הצפוני, שיגרה טיל 
שיוט מדגם "קליבר" מבלי שיצאה מתחומי הרציף – מדווח "איזבסטיה".

לכאורה, זו הפעם הראשונה שצוללת גרעינית משגרת טיל שיוט הישר מבסיסה – פעולה שקיצרה 
באורח דרסטי את משך הזמן הנדרש להכנתם של כלי הנשק המצויים על הצוללת לקראת קרב. 
בימי המלחמה הקרה, היו צוללות הצי הסובייטי שנשאו טילים באליסטיים ומוכנות לשגר טילים 
גרעיניים בין יבשתיים בזמן שהיו קשורות למזח, אבל לדברי "איזבסטיה", לא כך היה עד כה לגבי 

הצוללות הרב תכליתיות.

הטווח של טיל השיוט מסוג קליבר, מהדגם ששוגר מצוללת מגיע עד לכ-660 ק"מ.

יאסן. היא החלה לשוט במסגרת הצי  "סברודינסק" היא הצוללת הרב תכלית הראשונה מסוג 
המערבי  בסיסו  זהו  קולה.  האי  שבחצי  ליצה  זפדנאיה  הוא  שלה  הבית  ונמל  ב-2014,  הצפוני 

ביותר של הצי הצפוני הרוסי, שנמצא במרחק כ-60 ק"מ בלבד מגבולה של נורבגיה. 

בשנים הבאות יתווספו לצי הרוסי עוד שש צוללות מדגם "יאסן" ולפחות שלוש מהן אמורות לשוט 
אל הצי הצפוני. הראשונה שביניהן "קאזאן", אמורה להימסר לצי הצפוני במהלכה של שנה זו. 

המלחמה בסוריה

הטיל "קליבר" התגלה כיעיל ומדויק ביותר בהתקפות על מטרות בים וכן גם על הקרקע. במהלך 
מספינות  והן  מהצוללות  הן  רבות  פעמים  ה"קליבר"  של   הימי  הדגם  שוגר  בסוריה,  המלחמה 

מלחמה ששייטו בים התיכון, נגד מטרות בתוך שטחה של סוריה. 

תיאורטית, טיל "קליבר" ששוגר מצוללת מדגם "יאסן" המרותקת בבסיס זפדנאיה ליצה, יכול 
להגיע בתוך דקות למטרות במרבית האזורים מצפון לחוג הקוטב, בצפונן של נורבגיה, שבדיה 

ופינלנד.

"האפשרות לשגר טילי שיוט הישר מתוך המעגן, מעצימה באופן משמעותי את יעילותן הקרבית 
של הצוללות," אמר ל"איזבסטיה" איגור קודרין, מומחה ידוע לענייני הצוללות הרוסיות.

קודרין הסביר כי בתרחיש המלחמה "לצי אין תמיד זמן להיערך כדי להוציא את כלי השיט אל 
מחוץ לרציף ולנוע אל אתר התקיפה שנקבע מראש. הצוללות צריכות להיות מסוגלות – אם יהיה 
בכך צורך – לשגר את הנשק העיקרי שלהן היישר ממקום הימצאן, מבלי לצאת מאזור הרציף."

צוללת רוסית שיגרה טיל שיוט מבלי שיצאה מתוך הנמל
מאת: תומס נילסן
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ראשי נפץ גרעיניים

ולדימיר  הנשיא  אישר   ,2015 בדצמבר  שוויגו  סרגיי  ההגנה  שר  עם  בקרמלין  שנערך  במפגש 
פוטין כי ניתן להתקין  ראשי קרב גרעיניים על טילי השיוט כמו "קליבר" ו-Kh-101. "בדרך כלל 
השיגורים של ה"קליבר" ו-Kh-101 מספקים תוצאות טובות מאוד. עכשיו אנחנו נוכחים כי ניתן 
לצייד את כלי הנשק המודרניים, היעילים והמדויקים ביותר הללו בראשי קרב קונבנציונאליים 
או גרעיניים מיוחדים," אמר הנשיא, כך על פי תעתיקי המפגש. פוטין ושוויגו שוחחו על הלחימה 

בסוריה. 

טיל השיוט "זירקון"

הצוללות מדגם "יאסן" יחומשו בעתיד בטיל השיוט הרוסי העל קולי החדיש "זירקון", המונע על 
"מנוע מג"ח סילון". “על פי ויקיפדיה מהירותו מגיע לכדי מאך 5 או 6, לכ-6,125 עד 7,350 ק"מ 

לטווח של 500 ק"מ בגובה נמוך, ועד לכדי 740 ק"מ אם הוא בליסטי למחצה.

בחודש מארס דיווחה סוכנות הידיעות "טאס" כי הצוללת "קאזאן" תבצע ירי ניסיוני של טיל שיוט 
"זירקון" בשנה הבאה. באותו מאמר צוטט ולדימיר פוטין באומרו כי הטיל יכול להגיע למהירויות 

של כ-9 מאך וכי יש לו טווח של יותר מ-1,000 ק"מ.

הפגנת כוח צבאי

ניורד ווגה, עמית מחקר בכיר במכון הנורבגי לעניינים בינלאומיים, ,NUPI אמר בראיון ל"בראנטס 
אובזרוור" כי השיגור של טיל שיוט מבסיס הצוללות בחצי האי קולה הוא דרכה של רוסיה להפגין 

את יכולותיה הצבאיות. 

"צריך להיזהר מפירוש שיגורו של הטיל כהסלמה של המצב הנוכחי; מוטב לראות את האירוע 
הזה כדרכה של רוסיה להציג את יכולותיה ומעמדה כמעצמה גדולה," אמר ווגה. 
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"עם זאת," הוסיף, "נראה שיש היגיון בפירוש האירוע כאיתות נוסף לאי שביעות רצון מצידה של 
 B-52 רוסיה לגבי ההתנהלות הצבאית של המערב באחרונה, כמו למשל טיסותיהם של מפציצי

קרוב יותר לרוסיה."

ווגה מדגיש כי במצב העכשווי, חשוב ש"כל החלקים יפעלו בתוך מסגרת החוק הבינלאומי," וכמו 
כן עליהם להיות שקופים וצפויים ככל הניתן בעת ניהולם של אימונים צבאיים, כדי למנוע הבנה 

שגויה של הסלמה לא נחוצה.

https://thebarentsobserver.com/en/security/2019/04/russian-sub-launched-cruise-missile-
without-leaving-port

ארה"ב מתרה בתורכיה: עסקת הנשק עם רוסיה מסכנת חברותכם בנאט"ו
דייויד צ'רטר מדווח מוושינגטון, טום פארפיט ממוסקבה, "טיימס"

הגנה  מערכת  לרכוש  תוכניותיה  כי  באחרונה  תורכיה  את  הזהיר  ארה"ב  נשיא  סגן  פנס,  מייק 
הטקסים  לקראת  האווירה  את  מעכיר  והעניין  בנאט"ו,  חברותה  את  מסכנת  מרוסיה  אווירית 

שיציינו מלאת 70 שנה לכינונה של הברית הצפון אטלנטית.  

פנס אמר כי: "ייתכן שתורכיה תסולק מהתוכנית המשולבת של מטוסי התקיפה F-35 שחלקים 
שלהם  המרכיבים  משלוחי  את  באחרונה  עצרה  שארה"ב  לאחר  בתורכיה,  מיוצרים  מהם 

לתורכיה." 

בנוגע  רוסיה  למול  אחידה  חזית  להציג  נאט"ו  של  מאמציה  את  לשבש  עלולה  המחלוקת 
לפעולותיה התוקפניות באזור הים השחור, בעת שחברות נאט"ו הסכימו לתגבר את הסיורים 

הימיים שלהן. 

פנס קבע: "תורכיה חייבת לבחור. האם ברצונה להישאר חברה חשובה בברית הצבאית החשובה 
ביותר בהיסטוריה או שמא היא מעוניינת לסכן את ביטחונה של השותפות הזאת בעקבות החלטות 

פזיזות המערערות את בריתנו," אמר פנס במפגש לציון כינונה של נאט"ו שנערך בוושינגטון. 

הטילים  במערכת  בשימוש  הקיץ  בחודשי  להתאמן  יחלו  תורכיות  יחידות  כי  התברר  באחרונה 
נגד מטוסים S-400 כחלק מעסקת נשק בסך 2.5 מיליארד דולר. וושינגטון הזהירה כי המכ"ם 
 .F-35-של המערכת עלול "לשאוב" נתונים טכנולוגיים ופרטים לגבי משימותיהם של מטוסי ה
"הבהרנו גם שלא נעמוד בחיבוק ידיים כאשר מדינות בעלות ברית בנאט"ו קונות נשק מיריבינו 
ומסכנות את הלכידות של הברית," ציין פנס בהתייחסו להתראתה הקודמת של ארה"ב לנקוט 

עיצומים כלפי תורכיה אם לא תחזור בה.

פואט אוקטי, סגן נשיא תורכיה, צייץ בתשובה: "ארה"ב חייבת לבחור. האם ברצונה להמשיך 

https://thebarentsobserver.com/en/security/2019/04/russian-sub-launched-cruise-missile-without-leaving-port
https://thebarentsobserver.com/en/security/2019/04/russian-sub-launched-cruise-missile-without-leaving-port


     

                ידיעון מכון "חץ"                                                                                                                                גיליון מס' 77

     

13        ידיעון מכון "חץ"                                                                                                                                גיליון מס' 77

הטרוריסטים  עם  אחת  יד  בעשותה  ידידותנו  את  לסכן  או  תורכיה  של  בריתה  בעלת  להיות 
המערערים את הגנתה של בעלת ברית בנאט"ו מפני אויביה."

קרוב לוודאי שזו התייחסות לסירובה של ארה"ב להסגיר את איש הדת המוסלמי, פטולה גולן, 
בן ה-77, החי בגלות בארה"ב ומבוקש בתורכיה בהיותו – לכאורה – המוח שתכנן ניסיון הפיכה 

ב-2016. תורכיה כועסת גם על הכרתו של הנשיא טראמפ בריבונותה של ישראל ברמת הגולן. 

מלבוט סאבוזוגלו, שר החוץ התורכי, אמר כי תורכיה הציעה לכונן קבוצת עבודה משותפת עם 
ארה"ב כדי לקבוע שה-S-400 אינו מהווה איום על הציוד של נאט"ו. "הוא לא ישולב במערכת 
המערכת  כי  שתוודא  טכנית,  עבודה  קבוצת  להקים  לארה"ב  מציעים  אנחנו  לכן  נאט"ו...  של 

הזאת לא תהיה איום למטוסי  ה-F-35 ולא למערכות של נאט"ו," אמר סאבוזוגלו. 

הוויכוח פרץ כאשר רוסיה הזהירה כי "תדכא בעוצמה רבה" כל ניסיון שיעשו ספינות קרב של 
נאט"ו להיכנס לאזור "נקודת ההצתה" שליד חצי האי קרים, לאחר שארה"ב הכריזה כי הברית 

צריכה לפעול כדי לוודא כי יש מעבר חופשי לספינות אוקראיניות. 

מוסקבה הגיבה בחריפות לאחר שנציגת ארה"ב בנאט"ו, קיי ביילי האצ'ינסון, הציעה אמצעים 
להתמודד ב"התערבות" הרוסית באזור הים השחור. פרנץ קלינצביץ', אחד מחברי ועדת ההגנה 

והביטחון בפרלמנט הרוסי הכריז: 

"אם תנסו לחולל פרובוקציה בתירוץ שקרים אינו שייך לנו, ולפרוץ דרך הגבול הרוסי תוך הפרתן 
של המקובלות הבינלאומיות, כל הניסיונות שייעשו על ידי ספינות אוקראיניות, אמריקאיות, או 

של כל מישהו אחר ידוכאו בכוח."

רוז גוטנמולר, דיפלומטית אמריקאית המכהנת כסגן מזכ"ל נאט"ו אמרה כי: "חלק גדול מנאט"ו 
נמצא בים השחור ואנו נמשיך להימצא שם בתמיכה לשותפינו."

https://www.thetimes.co.uk/edition/world/russia-arms-deal-jeopardises-your-nato-
membership-us-tells-turkey-h36qfsvg9

https://www.thetimes.co.uk/edition/world/russia-arms-deal-jeopardises-your-nato-membership-us-tells-turkey-h36qfsvg9
https://www.thetimes.co.uk/edition/world/russia-arms-deal-jeopardises-your-nato-membership-us-tells-turkey-h36qfsvg9
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קים ג’ונג און מחזק את כוחו – חילופי-גברי בהנהגתה של קוריאה הצפונית
מאת: ג’ויס לי וג’וש סמית, רויטרס

באחרונה  התחוללו  הצפונית  קוריאה  של  הנהגתה  בצמרת 
השינויים המפליגים ביותר שפקדו את המדינה מזה שנים. קוריאה 
חדש  ממשלה  ראש  וכן  חדש  סמלי  מדינה  ראש  מינתה  הצפונית 
והעניקה למנהיגה, קים ג'ונג און תואר חדש – כך דיווחה התקשורת 
הממלכתית; מומחים קובעים כי אמצעים אלה חיזקו את שליטתו 

של קים במדינה. 

לענייני  המועצה  כיו"ר  און  ג'ונג  קים  נבחר  צפוי,  בלתי  באורח 
המדינה ב-12 באפריל במהלך ישיבה של הרשות המחוקקת של 

סוכנות  מסרה  )כך  בפברואר  מיוחד  צו  ידי  על  אושר  זה  תואר  קוריאה."  בני  כל  של  המוחלט 
אסושייאטד פרס(, אך קים לא השתמש בו בציבור לפני ה-12 באפריל. לא ברור האם השינויים 
האלה יוסדרו בחוקה, אבל האנליסטים אמרו כי החילופים שנערכו בשורות השלטון מלמדים כי 

קים "נעשה שליט עצמאי" שמונה שנים לאחר שירש את השלטון מאביו, קים ג'ונג איל. 

און," קבע מייקל מאדן, מומחה לענייני  ג'ונג  וגיבוש שלטונו של קים  "הושלמו חילופי השלטון 
חילופי-גברי  שאלה  לוודאי  "קרוב  בוושינגטון.  סטימסון  מרכז  המחקר  במכון  הצפונית  קוריאה 

הגדולים ביותר שנעשו במפלגה ובממשל מזה שנים רבות," הוסיף מאדן. 

של  הבינלאומית  והמעורבות  הכלכלית  ההתפתחות  את  "לדחוף"  קים  החל   ,2018 בתחילת 
ארצו, וכך נערכו מפגשי הפסגה ההיסטוריים עם מנהיגיהן של ארה"ב, סין וקוריאה הדרומית. 

במסר המברך את קים על היבחרו מחדש כיו"ר, ציין נשיא סין, שי ג'ינפינג, כי סין מעריכה מאוד 
את ידידותה עם קוריאה הצפונית ונכונה לקדם את היחסים בין שתי המדינות – נמסר על ידי 

משרד החוץ הסיני. 

קואי ריונג היי, מונה כנשיא הנשיאות של מועצת העם העליונה של קוריאה הצפונית, והוא מחליף 
את קים יונג נאם. האחד שממלא תפקיד זה נחשב על פי החוק כמנהיגה של המדינה ובדרך כלל 
מייצג את המדינה באירועים דיפלומטיים, אף כי המומחים אומרים כי השלטון עדיין מרוכז ונתון 

בידיו של קים ג'ונג און. 

קים יונג נאם נולד ב-1928, והוא אחד מבכירי השלטון ששירת זמן ארוך ביותר, מכיוון שמילא 
את התפקיד הזה שנוצר במיוחד למענו ב-1998, הבהיר מאדן. מחליפו בתפקיד, קואי, נדרש 
בעבר לעבור "חינוך מחדש" בכל הנוגע להשקפותיו הפוליטיות, אבל בשנים האחרונות נראה 

צ'ו ריונג הא קוריאה הצפונית, שאינה אלא חותמת גומי להחלטות של השלטון.
ראש המדינה הפורמלי אלא שלראשונה התייחסה התקשורת הממלכתית לקים כ"נציגם
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של  המרכזית  הצבאית  למועצה  כשמונה  לקידום  זכה   2017 באוקטובר  גברה;  שהשפעתו 
המפלגה, מוסד רב עוצמה, כך מסרו אנשי מודיעין בקוריאה הדרומית. קואי היה אחד משלושת 
בזכויות  פגיעתם  בשל  עיצומים  עליהם  הטילה  שארה"ב  הצפונית  בקוריאה  הממשל  פקידי 
האדם. נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שכבר נפגש עם קים פעמיים לדיון בפירוק הנשק הגרעיני 
על ידי קוריאה הצפונית – והביע את נכונותו לחזור ולהיפגש אתו, הודיע כי ארה"ב לא תסיר את 

העיצומים שהטילה.

אחדים מפקידי הממשל בקוריאה הצפונית שמילאו תפקיד מרכזי במו"מ עם ארה"ב קודמו, 
ביניהם קואי סון יו, שקודם למשרת סגן ראשון לשר החוץ וחבר במועצת ענייני חוץ של המדינה. 

ממשל  לפקידי  ומסר  שלו  האסטרטגיה  למרכז  הכלכלית  ההתפתחות  את  הפך  און  ג'ונג  קים 
באחרונה כי בנייתה של כלכלה איתנה העומדת בכוחות עצמה תהיה מהלומה ל"כוחות העוינים" 

שהטילו עיצומים על קוריאה הצפונית. 

פאק פונג ג'ו כיהן כראש ממשלה מאז 2013. לדברי האנאליסטים ב-NK News – אתר חדשות 
שעוקב אחר המתרחש בקוריאה הצפונית. פאק סייע לפקח על תהליך של "רפורמה רדיקלית" 
על  הפיקוח  הרפיית  על  דובר  רפורמות  אותן  בין  בעיצומים.  לעמוד  לה  שתאפשר  בכלכלה, 
מפעלים המנוהלים על ידי המדינה, כדי לאפשר לפעול באורח חופשי יותר בשוק ולחפש השקעה 

פרטית – כך נמסר באתר.

ג'ונג און,  ג'ונג איל, אביו של קים  זכו לקיתונות של בוז מצדו של קים  חלק מהרפורמות הללו 
שעמד בראש המדינה באותו זמן. אבל קים הבן אימץ בגלוי רבים מהשינויים הללו שהתחוללו 
בשווקים, וקוריאה הצפונית ביקשה להקל את העיצומים ולמשוך אליה השקעות פרטיות נוספות. 

ועתה פאק ישמש כסגן היושב ראש של מפלגת השלטון, ופירוש הדבר שאותן רפורמות כלכליות 
עדיין ננקטות, קבע הונג מין, חוקר בכיר במכון הקוריאני לאיחוד לאומי, בסיאול. "פירוש הדבר 
הוא פאק פונג ג'ו-נומיקס ולמעשה, שהרפורמה הכלכלית בסגנון של פאק פונג נמשכת," אמר.

אין מידע רב על מחליפו של פאק. קים ג'יי רייונג ששימש כמנהיג המפלגה במחוז ג'אגאנג, אזור 
הררי שנמצאים בו מפעלים המייצרים נשק. המחוז מוכר ברחבי קוריאה הצפונית בנכונות לגבור 
על קשיים. הונג מציין כי הדבר עולה בקנה אחד עם קריאתו של קים ג'ונג און להמשיך ולייצר 

חרף העיצומים.

https://www.reuters.com/article/us-northkorea-appointments-idUSKCN1RN2YO

https://www.reuters.com/article/us-northkorea-appointments-idUSKCN1RN2YO


     

               ידיעון מכון "חץ"                                                                                                                               גיליון מס' 77

     

16        ידיעון מכון "חץ"                                                                                                                                גיליון מס' 74

סין נעשתה ליצואנית הגדולה ביותר בעולם של רחפני תקיפה

הסינית  הצבאית  בטכנולוגיה  השיפור 
בשנים האחרונות אפשר למדינה להיעשות 
רחפני  של  בעולם  ביותר  הגדולה  ליצואנית 
תקיפה בלתי מאוישים – כך נמסר באחרונה 
על ידי מכון סיפרי, )SIPRI( המכון הבינלאומי 

לחקר השלום, שמושבו בשטוקהולם. 

המחקר שנעשה בסיפרי מצביע על כך שבין 
ליצואנית  נעשתה  ובכך  מדינות,  ל-13  תקיפה  רחפני  כ-153  סין  ייצאה  ו-2018   2014 השנים 
הבכירה של רחפנים בלתי מאויישים באותו פרק זמן. מדינות המזרח התיכון הן אלה שמעוניינות 

במיוחד ברחפנים המיוצרים בסין – ובהן מצרים, עיראק, ירדן, סעודיה ואיחוד האמירויות. 

כאשר משווים בין הנתונים שנאספו בין 2009 ל-2013 ואלה שנאספו בין 2014 ל-2018, נראה  כי 
מכירות הרחפנים המיוצרים בסין עלו ב-1,430 אחוזים. ציינו החוקרים. 

להרחיב  סין  הצליחה  ל-2018,   2014 בין  כי  מציין  הדו"ח  מאויישים  הבלתי  הרחפנים  על  נוסף 
את בסיס הלקוחות הרוכשים ממנה נשק כבד לכ-53 מדינות, והצליחה להשיג עוד 12 לקוחות 

חדשים מעבר ל-41 המדינות שמכרה להן את תוצרתה בין 2009 ל-2013. 

ברשימת 25 היצואניות הבכירות של כלי הנשק החשובים בין 2014 ל-2018, הגיעה סין למקום 
הלקוחה  עודנה  שפקיסטן  גם  מציין  הדו"ח  וגרמניה.  צרפת  רוסיה,  ארה"ב,  אחרי  החמישי, 
החשובה ביותר של הנשק הסיני – 37 אחוז מכלל הנשק שלה. בנגלה-דש ואלג'יר קנו 16 אחוזים 
סין,  יצואניות הנשק  ידי  ו-11 אחוזים בהתאמה, מכלל הנשק שסין מייצרת. הנשק שנמכר על 
2014 ל-2018, קבעו  75 אחוזים מכלל הנשק שיוצא בין  ארה"ב, רוסיה, צרפת וגרמניה מהווה 

החוקרים. חלקה של ארה"ב הגיע לכ-36 אחוזים מכלל המכירות.

פקידי רשות ציינו כי ייצוא הנשק הסיני מוגבל, בשל העובדה ש"מדינות רבות אינן רוכשות את 
כמדינות  נמנו  ווייטנאם  הדרומית  קוריאה  אוסטרליה,  הודו,  פוליטיות."  מסיבות  הסיני  הנשק 

שאינן מעוניינות ברכישות נשק מתוצרת סין. 

חמש היבואניות הגדולות ביותר בין 2014 ל-2018 היו סעודיה, הודו, מצרים, אוסטרליה ואלג'יר 
ובסך הכול נטלו איתן 35 אחוזים מכלל יבוא הנשק.

מדינות אסיה ואוקיאניה הגיעו לכ-40 אחוז מהיבוא העולמי, ואחריהן מדינות המזרח התיכון )35 
אחוזים(, אירופה )11 אחוזים( אפריקה )7.8 אחוזים( ומדינות אמריקה )6.2 אחוזים(.

https://sputniknews.com/military/201903141073244361-china-worlds-top-exporter-of-
combat-drones/?utm source=adfox_site_41917&utm_medium=adfox_banner_2917075&utm 
campaign=adfox_campaign_626010&ues=1

https://sputniknews.com/military/201903141073244361-china-worlds-top-exporter-of-combat-drones/?utm_source=adfox_site_41917&utm_medium=adfox_banner_2917075&utm campaign=adfox_campaign_626010&ues=1
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