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  דבר העורך:
השריון עלה לכותרות בשבועות  : על סדרי עדיפויות 

בתאונת אימונים בה נהרג מט"ק  –האחרונים 
ייסים להתגייס לשריון גת, בסירוב מטנק תבהתהפכו

אלת שילוב חיילות בצוותי טנקים. באופן טבעי שוב
אופייני  –הנושא האחרון תפס את עיקר תשומת הלב 

לאיכות התקשורת בימינו, אבל הבעיות החשובות 
הראשונה לחלוטין לא  –יותר הן שתי הראשונות 

רשלנות או תהא זו  ,מחויבת המציאות מכל סיבה
נה לא בפעם הראשו מופיעהחוסר מקצועיות, והשנייה 

, בתחילת 50-חווינו תופעות כאלה בסוף שנות ה –
 ., לאחר מלחמת יום הכיפורים ושוב כיום60-שנות ה

תאונת אימונים קטלנית   - הראשונים שני האירועים 
 ןכישלו םה –וסירוב חיילים להתגייס לחיל השריון 

ה מדבקת, הנושא לחמזו  –שמחייב טיפול אגרסיבי 

הצבא, בשותפות עם ג'נרל דיינמיקס מפתח נשק לייזר 

טווח המיועד להגן על חיילים מפני מרגמות, טילים -קצר

שדיווח  Scout Warriorידי  - וכטב"מים. המידע נחשף על

שהנשק יוכל להיות מבצעי בתוך שנה. הרעיון הוא שהנשק 

במיוחד על סטרייקר.  –יוכל להיות מותקן על גג רק"ם 

מבצעי הוא יסרוק את השטח הקרוב ויהרוס  לאחר שיהיה

  כל דבר חשוד המתקרב באוויר.

ג'נרל דיינמיקס מדווחת שהיא עובדת על נשק הלייזר, 

 5 - קילוואט כיום ל 2במאמץ להגביר את עוצמתו מ 

קילוואט. המערכת מתוכננת לפעול עם מכ"ם משלה כך 

שהיא תמשיך לתפקד גם כאשר הרכב עליו היא מורכבת 

אינו מתפקד. למערכת תהיה גם מערכת חסימה משלה כך 

לירות. על פי ג'נרל דיינמיקס שתוכל לשתק כטב"מים מבלי 

הלייזר ימיס או ישרוף רכיבים כאשר יפגע המטרה, בניסוי 

  . 23כטב"מים מתוך  21שנערך הושמדו 

הצבא גם מחפש גם דרכים לפרוס נשק לייזר בבסיסים 

קדמיים בחזית. על בסיס אותו עיקרון של המסה / שריפה 

של כל מה שנמצא ברחפן. הצבא משתמש כיום במערכות 

להתריע ולהזהיר חיילים על חימוש מתקרב. זה הגיוני 

שהצעד הבא יהיה תגובה רובוטית שיכולה לנקות כל איום 

  לפני שמישהו יפגע. 

  

  
  

 בגיליון זה

    1                                 צבא ארה"ב מצטייד ברכב לייזר                         

 1     צבא ארה"ב מסב חטיבת חי"ר חטיבת טנקים        

 2"ש מפעילה מטעני צד מוטסים                              עאד                         

 4 - 3הטנקים הרוסיים מהווים קריאת השכמה לארה"ב                                   

 6-  5תפיסת הלחימה החדשה של המרינס                                                   
 7מ"מ                  30קלט סטרייקר עם תותח צבא ארה"ב                        

אין ספק   .ם הוא גימיקחיילות בצוותי טנקי –השלישי 
צריך  -  אבל לא כל מה שאפשר לעשותלעשות זאת שאפשר 

לעשות. את חיל השריון ואת צה"ל בכלל יחזק הטיפול בשני 
האירועים הראשונים, ובהם צריך להתמקד, חיילות בצוותי 

  הטנקים זה נחמד אבל למה זה מועיל? 

של צבא ארה"ב מתחיל  3חי"ר  תשל דיביזיי 2צח"מ חי"ר 
תהליך הסבה לצוות קרב משוריין, כך הודיע הצבא בשבוע 

  שעבר.
יוארט בג'ורג'יה. החטיבה החטיבה ממוקמת כיום בפורט סט

חיילים והיא תוסב לטנקי אברהמס ונגמ"שי  4200מונה כיום 
  בראדלי

משפר את יכולות הצבא לעמוד  ן"ההסבה לצח"מ משוריי
ידי  פיתוח יכולות לגבור על אויב - בהנחיות האסטרטגיות על

ולשמר עליונות במשימות הלחימה העקריות" אמר גנרל אנדרו 
  כוח בצבא.פופאס מנהל בניין ה

צח"מים משוריינים, עשרה  15ההסבה תייצב את הצבא על 
  מהם בשירות פעיל וחמישה במשמר הלאומי.

היא השינוי האחרון ברה ארגון  3של דיביזיה  2הסבת חטיבה 
הצבא וצמצום סך כל מספר החטיבות בו, בתקופה בה הדרישה 

  לכוחות משוריינים גוברת. 
  

  

 2016  בדצמבר  16

ן    מס'  ו לי   48גי

 2017 -עשוי להצטייד ברכב עם לייזר בארה"ב צבא 

  2016אוקטובר  27 –דניאל קופר  –

 צבא ארה"ב מסב חטיבת חי"ר לחטיבת טנקים
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לוחמת רחפנים נכנסה באחרונה לפרק חדש שבו 

אויביה של ארה"ב יכולים לשגר מטעני נפץ 

באמצעות כלי טיס בלתי מאויישים בהצלחה, 

זולים, הזמינים בשוק, ולאלץ את הצבא האמריקאי 

  לעבור למגננה.

רחפן של דאעש עמוס מטעני נפץ גרם באחרונה 

למותם של שניים מלוחמי הפשמרגה הכורדיים, וכן 

פצע שני צנחנים צרפתים בקרבת עירביל, כך דיווח 

עם העיתון "פופיולר סיינס". סבורים כי זו הפ

  הראשונה שהארגון הצליח לגרום פגיעות שכאלה.

הרחפן התפוצץ בזמן שנבדק, לאחר שהופל. דובר 

כוח המשימה האמריקאי באזור, קולונל (חה"א 

האמריקאי) ג'ון דוריאן אישר את העובדות הללו. 

בשיחה עם כתבים בשיחת ועידה בין יבשתית 

מבגדד, אמר דוריאן "ראינו מספר דיווחים על 

שדאעש עושה ברחפנים מסחריים שניתן  השימוש

לרכוש בשוק החופשי, ובכלל זה על כך שפעמים 

אחדות נעשה שימוש ביכולותיהם של הרחפנים 

כדי להעביר מטעני נפץ. זהו איום שאין בו שום 

חידוש מבחינת האזור", הוסיף וכינה את התקיפה 

  "התקפה בסגנון סוס טרויאני. 

ש ניסה "עתה הפעם הראשונה שדאיזו לא הי

לפגוע באמצעות רחפן. לדברי "ניו יורק טיימס" היו 

בספטמבר לפחות שני מקרים אחרים שבהם ניסה 

דאעש לעשות שימוש ברחפנים כדי להעביר מטעני 

נפץ.  לדברי פקיד ממשל אמריקאי שצוטט על ידי 

סוכנות הידיעות איי. פי, שני אנשי הפשמרגה 

אה כמו נהרגו בתחילת החודש על ידי רחפן שנר

מטוס "סטיירופואם" שחלקיו חוברו בצורה -דגם

חובבנית. הדובר מסר כי נראה שהוא נושא חומר 

זמן -וסוללות ויתכן שהיה בו גם קוצב 4Cנפץ 

]timer .[  

אך דאעש אינו הארגון הלוחמני היחיד שעושה 

שימוש בלוחמת רחפנים. סרט וידיאו שהופץ על 

ה, מציג אקצ- קעידה, ג'ונד אל- ידי  פלג של אל

רחפן הנוחת על בנייני מחנה צבאי סורי, דיווחה 

סוכנות איי.פי. בסרט וידיאו אחר, החיזבאללה 

מפעילים חומרי נפץ נגד הארגון הסוני המורד 

שם, שהיה ידוע בעבר כחזית -ג'בהאט פאתח אל

נוסרה, ליד חאלב. הטכנולוגיה אינה חדשה, אבל 

ת הללו סרטי הווידיאו מציגים לראשונה את היכולו

  המצויות בידי הארגונים, לדברי איי.פי.

התקפת רחפן על כוחות כורדיים וצרפתיים חושפת 

  איומים חדשים

דוריאן ציין כי הקואליציה בראשותה של ארה"ב 

פועלת במרץ כדי ללחום בפעילות הרחפנים 

מתקדמות" שטיבן בעיראק. בנוסף על "מערכות 

לא פורט אך מטרתן למגר את הרחפנים, הוא ציין 

גם את הצבתה של מערכת "דרון דיפנדר", מערך 

על ידי   המנטרל את הרחפנים בעודם באוויר

  חסימת תדרי הרדיו.

"אנחנו לא סתם נותנים לאויב לפתח יכולת 

שמאיימת על כוחותינו ועל כוחותיהם של בעלי 

איננו מניחים את האיום בלא  –בריתנו ושותפינו 

  מענה," אמר דוריאן.

השאלה כיצד להגיב ל"איום הרחפן האדום" הזה 

נתונה בדיונים זה שנים אחדות, לדבריה של רבקה 

גראנט, נשיאת מכון איריס למחקר עצמאי 

בוושינגטון. "בתדריכים, משחקי מלחמה 

ובתרגילים, חלק ניכר מהחשיבה לגבי השאלה 

 counterעתיד די דומה לעבודה כיצד נפעל נגדו ב

battery –  לעשות שימוש במעקב המכ"ם הנכון

  ואולי בסופו של דבר בלייזרים."

אלא שירי לייזר במטרה להביס רחפנים אינו בגדר 

מדע בדיוני. הצי האמריקאי ערך בהצלחה ניסויים 

מרחפנים על סיפונה - באש חיה של לייזר להגנה

. 2014-ס" בשל ספינת התובלה האמפיבית "פונ

משרד המחקר של הצי הודיע אשתקד כי יחל 

קרקע להגנה -להתקין לייזרים או "אנרגיה מבוססת

אוירית מפני אנרגיה מוכוונת ניידת" כדי למגר את 

  הרחפנים בשדה הקרב. 

בחודש אוגוסט פנתה הסוכנות למחקר מתקדם 

של פרויקטים להגנה וביקשה סיוע בפיתוח דרכים 

פני רחפנים קטנים במהלך חדשות להתגוננות מ

  הcהיח הלוProjectsארבע השנים הקרובות.   

) 

  

 דאעש מפעילה מטעני צד מוטסים -איום חדש על כוחות ארה"ב  

 

  מתוך "מיליטארי טיימס" -  מאת מת'יו ל. שאהל
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ארמטה היכול   14Tרוסיה חשפה לאחרונה את טנק ה 

להוות בעיה רצינית לארה"ב בהתמודדות בעתיד. 

במאי המציין את סיום מלה"ע  9 - במהלך המצעד ב

השנייה הצבא הרוסי הציג את הדוגמה המדהימה ביותר 

של רכבי צבא היבשה שלו. השנה, הם חשפו את מה 

שנראה כתכנית הכי שאפתנית מאז סיום המלחמה 

  הקרה.

מהווה בסיס  –ארמטה  –ם הפלטפורמה הכללית לרק"

למשפחה הכוללת טנקים, נגמ"שים, רק"ם לחי"ר, 

, תכנון 14Tתומ"תים ואחרים. המוקד העיקרי הוא הטנק 

מהפכני המבליט את החסר בפיתוח רק"ם במערב. 

מהתכנון המסורתי אינו   14Tהשינוי הגדול ביותר של 

נראה בתמונות. הצריח הוא 

מאויש שלושת אנשי הצוות - בלתי

מוקמים בתא צוות בקדמת מ

התובה. זה יוצר מספר יתרונות. 

יש יותר מקום בצריח לתחמושת. 

מצויד בתותח המשופר   T 14ה 

מ"מ  125המתקדם ביותר 

2A82A בנוסף לתחמושות .

חודרות השריון והנפיצות הרוסיות הקיימות, התותח יכול 

לירות טילי נ"ט.  הצריח הנשלט מרחוק יכול, תיאורטית, 

אם  –לאיש צוות יחיד לנהוג ולהפעיל את הנשק  לאפשר

פי ג'יינס האמל"ח הנוסף - כי ביעילות פחותה מאד. על

  PKTמ"מ מקביל ומקלע  30בטנק כולל תותח 

  המאפשר להעסיק מגוון מטרות. 

הצריח גבוה יותר מצריחים רוסיים קודמים וגם בהשוואה 

לצריחים מערביים. פרופיל גבוה רומז על יכולת הטנק 

לעמוד בעמדת אש כאשר הצוות בתא הצוות מוגן. אבל 

 –הצריח הגדול יותר עשוי גם לקלוט תותח גדול יותר 

  . T 14מ"מ שיגדיל את עוצמת האש של ה  152

במעבר חסר תקדים בסדרי העדיפויות הועלתה עדיפות 

המיגון על ניידות, שעצבה בעבר את התכנון של הרבה 

משלב מספר הגנות אקטיביות  T  14טנקים רוסיים. ה 

המתוכננות להשמיד טילים מתקרבים לפני שהם פוגעים 

בטנק. הטנק כולל גם מיגון אקטיבי כחלק אינטגרלי של 

נעשית בעזרת פנלים מאחור  התכנון. השלמת המיגון

המקנים מיגון כנגד טילי נ"ט משוגרי כתף. סך כל שילובי 

המבנה שלו איננה  תהמיגון הוא חדש אבל טכנולוגי

ידועה. קרוב לוודאי שהוא דומה למיגון השכבתי צ'ובהם 

ידי  משרד ההגנה הבריטי -ודורצ'סטר שפותחו על

  ומותקנים בטנקים של נאט"ו.

כוללת מכ"ם סריקה אקטיבי,  T 14 -חבילת הכינון של ה

במקורו במטוסי סילון, ומאפשר לטנק לאתר מספר 

מטרות במקביל ולתת נתונים בליסטיים לתותחן. למפקד 

  יש מערכות אופטיות ליום וללילה 

  

כולל טרמיות בשליטה מרחוק שמשרתות גם את המקלע 

  בדומה לעמדת הנשק האמריקאית.

השיפורים המסיביים בטנק נראים מדהימים אבל האמת 

היא שהרוסים היו חלוצים בתכנון טנקים חדשים מזה 

עשורים. פרופ' אוגרקביץ שחקר את הטנקים הרוסיים 

שנים  100מסביר בספרו " 60 -מתחילת שנות ה

בהתפתחות הטנקים" שהרוסים תמיד העריכו שהטנק 

כיב חשוב בלוחמת הוא מר

יבשה בעוד שהמערב העמיד 

בסימן שאלה לגבי עתיד 

הטנקים מספר פעמים במהלך 

המלחמה הקרה, כתובנה 

בה  1973לאור מלחמת 

התקפות הנגד הישראליות 

כנגד המצרים והסורים עלתה 

באבדות רבות מסאגרים. 

  אוגרקביץ' מסביר:

בחזית סיני, הצלחת הצליחה המצרית נתקלה מיד 

, שרצה לתוך 252נגד ישראלית של אוגדה  בהתקפת

מערכי החי"ר המצריים המצוידים בכמות יוצאת דופן של 

 268 -טנקים מתוך ה 165סאגרים ונכשלה כשהפסידה 

טנקים שהיו לה. זה הוליך מיד למערכת שמועות עולמית 

שלטנקים אין יותר תפקיד יעיל ולקח לא מעט זמן להזים 

המשך המלחמה ההיא את השמועות על בסיס תוצאות 

ידי תותחי טנקים מאשר - כאשר יותר טנקים הושמדו על

  ידי  טילי נ"ט".- על

פיתוח טנקים במערב שקע ו"נמרח" בעוד שפיתוח רק"ם 

ברוסיה נמשך ללא הפוגה. חלק מבנות ברית נאט"ו בנו 

את כוחותיהם תוך השוואה עם הרוסים ואוגרקביץ' 

  מסביר:

פאי קטן והפך להיות " היקף צי הטנקים המערב אירו

כן. מרבית צבאות מערב אירופה -חלקיק ממה שהיה לפני

כמו גרמניה, צרפת, בריטניה ואיטליה נותרו עם לא יותר 

טנקים לכל אחת. אבל במקומות אחרים טנקים  200-מ

המשיכו להוות מרכיב עיקרי של העוצמה הצבאית. 

 3000 – 2000במיוחד הצבא הרוסי ששמר על צי של 

ידי  אלפי טנקים ישנים יותר -חדישים נתמכים עלטנקים 

  במילואים"

 הרוסיים החדשים הם קריאת השכמה לארה"במדוע הטנקים 
 2015מאי  22 –כריסטיאן ביקמן 
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המגמה הזו נמשכה. הטנק האמריקאי הנוכחי 

. 1979 -הוא שיפור של הטנק שתוכנן ב  2Aהאברהמס 

  A 1האברהמס הוא טנק טוב והביצועים של קודמו 

במלחמת המפרץ משמשים לעתים כדוגמה לעליונות על 

בקרב אחד במלחמת .  T 72הטנקים הרוסיים כמו ה 

 30- נגמ"שים ו 16טנקים,  28המפרץ טנק מסוים השמיד 

משאיות בחצי שעה. אבל ויקטור סובורוב, איש המודיעין 

הסובייטי שעקב אחר המערב מסביר שמלחמת המפרץ 

מטעה שגלל שהסובייטים ייצאו מערכות פשוטות בהרבה  

  (מודל "קופים") למדינות זרות, הוא כותב:

ון  שמודל קופים שימש לא רק לבניית "זה היה מכו

טנקים אלא גם לכל סוגי ציוד אחר כמו רקטות, תותחים, 

מטוסים, מערכות קשר וכדומה. בעתות שלום המודלים 

האלה יוצרו בכמויות גדולות אבל הן מסופקות רק 

 1למדינות ידידותיות לברה"מ. ראיתי שני דגמים של 

BMPיועד , אחד שסופק לצבא הסובייטי ואחר ש

למדינות ערביות ידידותיות לברה"מ . "האריה מבבל"  

שהעיראקים השתמשו בו במלחמת המפרץ, לא  T 72- ה

מייצג בהכרח את כל היכולות של התכנון הרוסי, במיוחד 

בהינתן הרמה הנמוכה של הצוותים העיראקיים. תכנון ה 

72 T  היה להיות טנק זול ביצור המוני כדי להבטיח יתרון

  גד נאט"ו במערב אירופה".מספרי כנ

היתרון שהאברהמס נהנה ממנו יעלם במהירות. 

 2020לא יתרחשו לפני   3Aתכניות לשדרוג הטנק ל 

והשדרוג הצנוע של שיפור האלקטרוניקה והתקנת 

מ"מ קל יותר לא יביאו אותו לרמה דומה ל  120תותח 

14T  טנקים .  

מדרום קוריאה וסין עשו קפיצת דרך מול  האברהמס 

במערכות בקרת האש. הצבא מתכנן לשמר את 

לאחר שבוטלה התכנית לשיפור  2050האברהמס עד 

, וגם  רק"םרק"ם שאמורה הייתה להחליף משפחת 

היא החליפה תכנית קודמת של הרק"מ הקרבי העתידי 

  שבוטלה גם כן. 

מניח שתותח  3Aגם שיפור האברהמס מציג בעיות. ה 

להתמודד עם  מ"מ והתחמושת שלו מספיקים 120ה 

מ"מ הוא בערך  120. פגז  14Tטנקים חדישים כמו ה 

הקליבר הגדול ביותר שטען קשר יכול להתמודד אתו. 

מ"מ היא מעולם לא  140בעוד ארה"ב ניסתה תותח 

הציגה טען אוטומטי בייצור תעשייתי. שיפור תותח 

האברהמס ידרוש תכנון מחדש להתקנת מערכת טעינה 

סוגית המיגון. בעוד שהוא היה אוטומטית. ואז קיימת 

המיגון המרוכב של האברהמס  1991מאד יעיל ב 

נמצא בעייתי מול מטעני צד ותחמושת טנדם. במשקל 

טונות הטנק קשה ליבילות אווירית.  60- של למעלה מ

מנוע הגז, החזק והיחסית שקט צורך הרבה גז ומקטין 

  את טווח הפעולה של הטנק. 

 14T 2300על פי דיווחים הרוסים מתכוונים לרכוש 

בחמש שנים. עם הכלכלה המתנדנדת הרוסית הרק"מ 

המבוסס על ארמטה בוודאי יוצע ליצוא. אפיל ובאם 

 14Tהרוסים ימשיכו ליצר את "מודל הקופים" ליצוא ה 

 עדיין יתמודד היטב כנגד טנקים מערביים כמו

. אם ארה"ב ובנות 2, וצ'לנג'ר 2האברהמס, ליאופרד 

בריתה ימשיכו להניח שהטנקים שלהם מספיקים 

ללחימה בעתיד הם עשויים למצוא את עצמם במצב 

  .1991דומה למצב בו מצאו העיראקים את עצמם ב 

   

 המשך - חדשים הם קריאת השכמה לארה"במדוע הטנקים הרוסיים ה
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לאחר שבמשך דור שלם לחמו אנשי חיל הנחתים 

האמריקאי בגרילה, הם חשפו באחרונה תפיסה חדשה 

תפיסה שהם  –לאום -טק נגד מדינת- למאבק היי

עם צבא היבשה  –בשילוב צמוד ומפתיע   – מפתחים

 והצי של ארה"ב. 

"יש בתפיסה הזאת הרבה מאוד מהצי" אומר מפקד 

חתים, רוברט נלר בהציגו את תפיסת ההפעלה חיל הנ

החדשה של המארינס בועידת "לוחם המרינס המודרני" 

בקוואנטיקו [שהתקיימה בסוף ספטמבר]. הוא הוסיף 

"כתבנו מסמך משולב לצבא היבשה ולמארינס על... 

לוחמת קרקע." הוא התייחס לטיוטת המסמך הרשמי 

יבשה, שהוזמן במשותף על ידי נלר וראש מטה צבא ה

מארק מיילי, העוסקת במה שמכונה בצבא היבשה קרב 

 מרחבי.-רב

המאמצים שנעשו בעבר לתיאום עם צבא היבשה 

בנושאים כמו רכש ציוד, למשל, 

היו "די מאכזבים" בלשונו של נלר 

שהבטיח לפעול להידוק הקשר. 

"תמיד היתה מתיחות בשורות 

הכוחות המזויינים בגלל 

א המשאבים, אבל אני רוצה צב

יבשה גדול וחזק וחיל אויר גדול 

  עוצמה."-וחזק וצי רב

ארבעת החילות נאבקים בבעיה 

למניעת גישה. אלה מערכות  A2/ADזהה, מערכות 

טק מורכבות של חיישנים וקליעים שסין, רוסיה -היי

ומעצמות אחרות כמו איראן מפתחות כדי למנוע גישה 

מספינות ומטוסים אמריקאים. העניין החל להתפתח 

עם התפיסה רבת ההשפעה של חיל  2011בסביבות 

ים כאשר החל להיווצר -האוויר והצי הנקראת קרב אויר

כל חיל  A2/ADקונסנזוס בין החילות. כדי למגר את 

צריך להשתמש בכל אמצעי תקיפה, החל בטילים 

טווח ווירוסים של מחשב וכלה ברחפנים זעירים -ארוכי

  וקרב מגע ברוטאלי.

נהל "מלחמה של ארבע זירות בשש הנחתים חייבים ל

גזרות" אמר נלר. זו התייחסות למונח שטבע צ'אק 

קרולאק, "מלחמת שלושת הבלוקים" ומתייחס למלחמה 

שבה סיוע הומניטארי, שמירה על השלום ואלימות 

זמנית במרחק של  רחובות אחדים - גלויה מתרחשים בו

החל  –מוסיפה מבצעי מידע  21- בלבד, כאשר המאה ה

כבלוק  –וש שידורי רדיו וכלה במדיה החברתית בשיב

הרביעי, הוירטואלי. שש הגזרות כוללות את חמש 

הגזרות המוכרות רשמית על ידי הדוקטרינה של 

יבשה, ים, אוויר, חלל ומרחב הסייבר  –הפנטגון 

אליהם נוסף הספקטרום האלקטרומגנטי  –[הקיברנטי] 

  .wifi-החיוני לכל דבר החל במכ"ם וכלה ב

שך שנים ארוכות הנחתים לחמו באותה מידה של במ

מיומנות ביבשה, ברחבי הים ובאוויר. התפיסה החדשה 

דורשת מהם להרחיב את השפעתם, אם לא את 

הנוכחות הפיסית שלהם גם לתוך החלל, המרחב 

  הקיברנטי והספקטרום. 

  הטכנולוגיה ואילוציה וליקוייה/קשייה

החדישה, אם כי זו חלק מהפיתרון יימצא בטכנולוגיה 

אינה חייבת להיות יקרה. "המטרה שלי היא כי בסופה 

של השנה הבאה, לכל צוות נחתים שנשלח למשימה 

יהיה קוואדרוקופטר משלו לצורך סיור בשטח אויב, ציין 

נלר. אולי, הוסיף, נוכל אפילו להדפיס רחפנים זעירים 

בשלושה ממדים לפי הצורך. 

אחרי הכל, הוסיף, "בעוד 

שנים נדפיס בתלת ממד  10

הם כבר   את האוכל.

 –מדפיסים את האוכל 

והאוכל לא מוצא חן בעיניכם 

הקהל צחק והוא  –עכשיו," 

ציין כי [לנוכח ההתפתחות 

הטכנולוגית] החל בהדפסת 

מזון ועד הדפסת חלפים 

לרחפנים זעירים "זה יהפוך את כל מה שאנחנו מכירים 

  '".coolלגבי אספקה, ואני חושב שזה די '

אבל תהא הטכנולוגיה אדירה ככל שתהא, המלחמה 

תמיד תהיה מלחמה, הזהיר נלר. וכפי שאמר סון טסו 

"ההשג הגדול ביותר הוא להביס את האויב מבלי 

המשיך  –קל לומר זאת אבל קשה לעשות"  –להלחם 

מפקד חיל הנחתים. לדבריו, בסופו של דבר, לצד כל 

יות מסוגלים הכישורים החדשים "אנחנו צריכים לה

  לשבור דברים."

בנקודה מסוימת הקרב בעתיד עשוי להסתכם ב"הם 

לכו והרגו אותם," ציין  –נמצאים על הגבעה ההיא, שם 

  נלר, "זה מה שאנחנו עושים."

  21-לוחמת תמרון במאה ה

נגד לבין - ובעוד אשר כל החיילות מקפצים בין מהפכת

קיינוס מלחמה בין מעצמות גדולות באירופה ובאזור האו

, כך אמר לי סגן A2/AD -השקט, הם נדרשים להאבק ב

מפקד חיל הנחתים, רוברט וולש, בראיון שנערך איתו 

  לאחר נאומו של מפקד הנחתים. 

 חידושי המארינס
 רחפנים וכידונים: תפיסת הלוחמה החדשה של המארינס-מיני

 
  ספטמבר 28פרידברג הבן, סידני 
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"התפיסות שאנחנו מעבדים יחד עם הצי ועם צבא 

, ציין לוטננט גנרל וולש. A2/AD -היבשה קשורות ל

נס לדבריו, במסמך העבודה של צבא היבשה והמארי

("לוחמה רב מרחבית") כמו גם בזה של הצי והמארינס 

"במבצעים ימיים בסביבה שכמה צדדים מתחרים על 

ההשפעה בה, המטרה אינה לחסל לגמרי את מערכת 

A2/AD  אלא למצוא ולהרחיב נקודות חולשה שדרכן

  אפשר לדחוף". 

איננו מיומנים עוד באיתור נקודות התורפה של האויב. 

מלחמות אפגניסטן, עיראק, לוב במלחמת המפרץ וב

ואפילו סוריה, גם אם האויבים חסמו אותנו על הקרקע, 

התרגלה ארה"ב לעליונות אווירית מוחלטת ולחופש 

תמרון מוחלט, חופש מוחלט לעשות שימוש במרחב 

הסייבר ובספקטרום האלקטרומגנטי. הגנראלים נלר 

ווולש הבהירו כי לא זה יהיה המצב במאבק נגד 

A2/AD.  

"לא תהיה עליונות ברחבי הזירה כולה, אלא יהיו כיסים 

של עליונות", אמר לי וולש. "עלינו להיות מסוגלים ליצור 

את הבועה הזאת שבה נוכל לשרוד ולפעול, ואז לתמרן, 

  לפגוע ולפעול מתוכה."

של לוחמת התמרון, המושג  21-זה יישום בן המאה ה

עשה שנ 1916-ב stormtroopers-שהומצא על ידי ה

, ואשר 1940ידוע לשמצה ב"בליצקריג" של 

הדוקטרינה של חיל הנחתים ראתה כתפיסה 

מרכזית. כך גם ההדגשה על השימוש בכל האמצעים 

החל ברובי חיל הרגלים וכלה במטוסי  –ובכל הזירות 

זו  –ועד לרשתות החברתיות  F-35הקרב החמקנים 

הרחבה של העיקרון הצבאי הקלאסי, המצדד 

גם זה עיקרון מקודש של  –זרועי - בשילוב רב

המארינס. אפילו רעיון הפעולה בזירה אחת 

המשפיעה על זירה אחרת מוכר לנחתים, שפרסו 

מספינותיהם אל החוף ואחר כך המשיכו וצעדו לתוך 

  . 1805הארץ מאז 

"קל לנו לחשוב במושגים האלה בעולמנו", אמר וולש, 

  "נוח לנו מאוד לפעול בסביבה הזאת."

האתגר מצוי ביישום העקרונות המסורתיים של 

המארינס בדרכים חדשות ובכלים חדשים, ציין וולש. 

הטכנולוגיה היא רק האמצעי להשגת המטרה. "זה 

 –מאפשר לנו לפעול בכלים הרגילים המסורתיים שלנו 

-זרועי," אמר, "בדרכה של המאה ה-תמרון ושילוב בין

 צע".באופן שבעבר לא היינו מסוגלים לב 21

  2025- המלחמה ב

אם כן, כיצד יתנהלו הדברים למעשה? תפיסת 

ההפעלה של חיל הנחתים נפתחת בקטע בדיוני 

המתאר פעולה נגד אויב חמוש היטב שלא נוקבים 

. קטעים בדיוניים הופיעו בדוקטרינה של 2025-בשמו, ב

 1996המארינס כבר ב"פיקוד ושליטה" הקלאסי משנת 

ואולי אף לפני כן. התרחיש נפתח בכך שהנחתים 

נמצאים במדינה ידידותית הנתונה באיום, ומבצעים 

אימון הכוחות  –משימות בעלות עצימות נמוכה 

המקומיים, לימוד הנוף התרבותי והפוליטי וטיפוח 

ידידות והכרת תודה. אבל כאשר כוח גדול של האויב 

חוצה את הגבול, המארינס נסוגים לספינותיהם 

לתגבורות  ותופסים אי שמיקומו אסטרטגי, כבסיס קדמי

  שיגיעו למקום. 

טק -זכרונות של היי-הפעולה באי היא תערובת מעוררת

טק. רחפנים וכוחות מיוחדים ממפים את אתרי -ולו

הנחיתה, אחר כך מגיעים המארינס בסירות קטנות, 

בחסות החשיכה. הכוחות צועדים ברגל במשך כל 

 GPS-הלילה, משתמשים במפה ובמצפן מכיוון שה

גיעם אל יעדם הם מוציאים/משלחים מנותק. ואז, בה

  את הרחפנים הזעירים ומטחי פגזים מדוייקים. 

במהלך המערכה, נעים כוחות הנחתים ביחידות קטנות, 

מפוזרות אך מתואמות, כדי למנוע את האפשרות 

שייראו ויטווחו על ידי הנשק המדויק של האויב. 

האספקה אינה מגיעה באמצעות שיירות של משאיות 

בכבדות, אלא על ידי רחפני מטען.  המתנהלות

התקשורת מתבצעת תוך ניתוקים, בשל חסימות האויב, 

אבל קצינים מאומנים היטב ובוטחים בעצמם ממשיכים 

להתנהל על פי יוזמתם שלהם, בהתבססם על 

כוונותיהם של מפקדיהם. כאשר המבצע עובר לאזורים 

עירוניים, הם מנווטים הן בנוף הפיסי והן ברשת 

ית שבו כדי "לצוד" את האויב מבלי לעורר את החברת

  איבתם של הנייטראלים.

חשיבה ביקורתית חיונית לא פחות מאשר כישורי 

לחימה בתוך המורכבות הזאת, נאמר במסמך. "אנחנו 

זקוקים למארינס בעלי חדות ועמידות שכלית לא פחות 

  מאשר כושר גופני."

  

 חידושי המארינס

 המשך - רחפנים וכידונים: תפיסת הלוחמה החדשה של המארינס-מיני
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של ביום שלישי הצבא קלט את אב הטיפוס הראשון 
מ"מ, כאשר יעד הזמן  30נגמ"ש הסטרייקר עם תותח 

  בגרמניה. 2018במאי  2להצבתו ברג'ימנט מס' 
מצוין  – XM1296שנקרא  –הסטרייקר המשופר 

ככמעט זמן שיא בתהליך מתכנון לביצוע, כך לדברי סגן 
רמ"ט הצבא גנרל דניאל אלין באירוע שערכה ג'נרל 

  דיינמיקס.
. "זו דוגמה 2'ימנט מס' הרק"מ מוכר בשם דרגון ברג

למה שניתן לעשות כאשר ראשי הממשלה, הצבא  
  והתעשייה פועלים כצוות אחד" אמר אלין.

כמדגים ליחידה  2015נקבע באפריל  2רג'ימנט מס' 
למבצעים דחופים ו"הוצב" במסלול מהיר של קליטת 

הרק"מ בעל שמונת הגלגלים בתהליך רכש מזורז. 
  .2015ם ביולי נגמ"שי 81הצבא אישר השבחת 

מעט אחרי שרוסיה סיפחה את חצי האי קרים ו "אנשים 
הכינוי המקובל  – (little green men)קטנים בירוק" 

למיליציות הלבושים במדים ירוקים ולא במדי צבא 
-החלו לזרום למזרח אוקראינה להילחם צד –מקובלים 

  0.5"  -בצד עם הבדלנים הרוסים, היה ברור שמקלע ה
  להתמודד עם האמל"ח הרוסי. אינו יכול

 97, תמונות של הנגמ"ש הרוסי 2015בינואר  –למשל 
BPM  מ"מ החלו להופיע עם כוחות של  30ועליו תותח

 – "מי שהגדירו את עצמם "הרפובליקה של לוהנסק
  אחד מהמחוזות שפרשו מאוקראינה.

"נראה שהרוסים השביחו והצטיידו ביכולות משופרות 
  בעיראק ובאפגניסטן" אמר אלין.בעודנו עסוקים 

מ"מ בדרך כלל אינו משמש לירי על חיילי  30תותח 
חי"ר והוא בעל יכולת לחדור שריון ועמדות מבוצרות. 

חשוב על צליל "ברררררררררררררר" של תותח 
  .10Aהגטלינג המוצב במטוסי 

של   MCT30הסטרייקר המושבח משלב את תותח 
מאויש. עם - ח לאקונגסברג והוא מופעל מרחוק בצרי

עמדת מפקד חדשה משולבת, מערכת צידוד משופרת 
  והתאמות בתובה. 

התצורה הזו לא תשנה את אחת מייעודי והעקרים של 
  לוחמים. 9הולכת כתה בת  –הרק"מ 

סטרייקר הדרגון יעבור למערכת ניסויים באביב לפני 
  שיכנס לייצור סדרתי.

גלן דין "אנחנו עושים כל זאת מאד מהר" אמר קולונל 
  מנהל תכנית הסטרייקר.

"הפעם האחרונה שהצבא אישר מערכת נשק בכינון 
על  M256ישיר הייתה כאשר הוא הציב את תותח ה 

, כך שאנחנו מפעילים 80-טנק האברהמס בשנות ה
  כיום שרירים שמזמן לא פעלו".

הצבא הגביר את נוכחותו באירופה מאז שהרוסים 
ואמל"ח ליבשת כדי סיפחו את קרים, ושלח חיילים 

  לחזק את נאט"ו ולהרתיע את הרוסים.

חיילים פרוסים כיום באירופה אמר  33,000 - יותר מ
חודשים  9אלין. בנוסף הצבא מתחיל באביב בסבב בן 

  של צח"מ משוריין באירופה.
הצבא מתמקד במתן הציוד המתקדם ביותר לחיילים 

ויכולת להתמודד בעולם מורכב ואיומים "שלעתים הם 
  אמר אלין. –משמעיים" - חמקנים ורב
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