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חנים הרוסי לאחר רפורמת עוצמת האש כמסגרת אורגנית בחיל הצנ

 סרן דניאל לוגינוב, 2008''המראה החדש'' ב־

  מבוא

. עם תחילת תפקידו הגדיר יעדים 2000נבחר לנשיא רוסיה בשנת ולדימיר פוטין 

ברורים לשינוי המצב הפנים־מדיני הכושל של רוסיה ששרר לאחר פירוקה של ברית־

ולים שנשלטו על־ידי המועצות. יעדיו המובהקים היו השתלטות על המונופ

האוליגרכים הרוסים, עיצוב הכלכלה של רוסיה ושיווק יחסיה הבין־לאומיים. פוטין 

הגדיר את השינוי המדיני בתוך רוסיה כמהלך לחיזוק החוסן המנטלי הלאומי של העם 

הרוסי. עוד הושפע המצב הפנימי ברוסיה מאיום טרור אסלאמי שמקורו בצ'צ'ניה. 

 1כמטרה לחסל איום זה של  האסלאם הקיצוני.הנשיא פוטין שם לו 

צ'צ'ניה השנייה פרצה כמה חודשים לאחר שעלה פוטין לנשיאות  מלחמת

רוסיה, מטרתה הייתה לחסל את הכנופיות הצ'צ'ניות בתוך מחוז צ'צ'ניה, שהיווה 

בסיס אם לשילוח פעולות טרור לשטחה של רוסיה. הרעיון המבצעי הרוסי היה לבצע 

על צ'צ'ניה תוך הפעלת לחץ על הכנופיות האסלאמיות הקיצוניות  התקפת כיתור

לסגת לכיוון העיר גרוזני, לבצע מצור על העיר תוך כדי פשיטות ולחסל את הכנופיות 

עד תום. הכוחות הרוסיים הצליחו להשמיד תשתיות אויב בגרוזני, אך ספגו אבדות 

עמוקים בלחימת הצבא  רבות בקרבות סביב העיר. המלחמה הציפה פערים מקצועיים

 2הרוסי.

עת התלקחה המתיחות ביו  2008חולשתו של הצבא הרוסי בלטה גם באוגוסט 

הפדרציה הרוסית ובין גאורגיה שהחלה עוד באמצע שנות התשעים. בין שתי המדינות 

שוכן חבל אוסטיה המחולק לצפון אוסטיה, אשר נמצא בשליטת הפדרציה הרוסית 

האבחזי הכריז על עצמאות . חבל הארץ בליקה עצמאיתולדרום אוסטיה, שהיא רפו

ואף התנתק פיזית משטחה הרשמי של גאורגיה, צעד זה הוביל למהומות רבות בקרב 

 . הממשל הגאורגי

המתיחות בין גאורגיה ורוסיה החריפה ברגע שגאורגיה שידרה מסרים למערב 

ר ולספח את שברצונה לבצע התקפה רחבה על הכוחות בדרום אוסטיה בכדי להחזי

השטח בחזרה לשטחה הרשמי של גאורגיה. המלחמה החלה בפעולה יזומה של הצבא 
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הגאורגי ונבלמה תוך כמה שעות בידי הצבא הרוסי, שבא לסייע. תוך ימי לחימה 

  3ספורים, הכריעו הכוחות הרוסים את הצבא הגאורגי בשטחם.

ות בשנת הלחימה הרוסית בשני העשורים שלאחר פירוקה של ברית המועצ

הייתה מלווה בכישלונות צבאיים שנבעו מפערים מקצועיים בסיסיים של הצבא  1991

שנבעו הבליטו כשלים מקצועיים בצבא הרוסי, הרוסי.  המלחמות בצ'צניה ובגאורגיה 

ממחסור באימונים ליחידות המתמרנות, מכשלים עמוקים בתחום הפיקוד והשליטה 

 שימוש באמל''ח מיושן שאינו רלוונטי. , היעדר תורת לחימה מסודרת ו)פו"ש(

רוסיה, בהובלת שר הביטחון הרוסי והרמטכ"ל הרוסי ניקולאי מקארוב החלה 

ייעודה היה הבאת המסגרות הלוחמות, זרועות ברפורמה שכונתה "המראה החדש". 

האוויר והים, ארגון וכוח אדם, רכש אמל''ח ולוגיסטיקה ליכולות לחימה וכלל 

 .לם לשם עמידה במשימה מבצעית בשטח והגנה על המולדתהגורמים למצב הו

על חיל  2008זה עוסק באופן בו הוחלה הרפורמה של המראה החדש מ־ מאמר

חיל הצנחנים הרוסי מורשת קרב ארוכת הצנחנים הרוסי בדגש על רכיב סיוע האש. ל

שנים והוא ידוע במסורות של מנטליות סובייטית נוקשה, אותה נושאים לוחמים 

וחים העונדים כומתה בצבע טורקיז וחולצת פסים בצבע תכלת. הרפורמה של קש

 בניית "המראה החדש" נבנתה אל מול האיומים החדשים לרוסיה. 

מתוך אימוץ תפיסות של חדשנות נבנה מבנה ארגוני חדש, שונו ההכשרות 

והאימונים כך שיתאימו לשיטת הפעלה המתאימה יותר לסוג הלחימה החדש הכולל 

השאר התמודדות עצמאית עם משימות בעומק שטחו של האויב והוקמו מסגרות  בין

 בצק"ג )צוות קרבי גדודי(. 

רפורמה הביאה לחיל הצנחנים שינויים רבים בבניין הכוח, בהגדרת הייעוד ה

ובמבנה הארגוני כדי לשפר את ביצועיהן של האוגדות המוטסות שפועלות מעבר 

תמדת להתערב בעימות מוגבל במרחב ההשפעה לקווי אויב והעומדות במוכנות מ

 הרוסי. 

הרפורמה כללה הכפפה של כלל המאמצים בלחימה לתוך המסגרת האורגנית 

של חיל הצנחנים, בכדי לחזק את עצמאותם ועוצמתם של האוגדות והחטיבות 

 הפועלות בשטח. 
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 רקע היסטורי

  2000צ'צ'ניה השניה, –גורמי סיוע באש במלחמת רוסיה

במלחמת צ'צ'ניה הראשונה שנערכה באמצע שנות התשעים. הצבא  הפסידהרוסיה 

לא עמד במשימתו ורוסיה לא הצליחה להשיב את המחוז הסורר לשליטת הפדרציה 

הרוסית. זאת, בין השאר בשל העובדה שצבא רוסיה הופעל באמצעות תורת לחימה 

מלחמת  4רחים.שגויה שגרמה אבדות רבות לצבא הרוסי ולפגיעה במספר גדול של אז

כנשיא הפדרציה הרוסית. צ'צ'ניה השנייה הייתה המלחמה הראשונה שבה כיהן פוטין 

שיש לטפל בה  "בעיה צ'צ'נית"בראשית תפקידו, הגדיר פוטין את מחוז צ'צ'ניה כ

 בעדיפות ראשונה לאור מורכבויות הולכות וגוברות במחוז.

ה אשר פוטין סבר כי הכנופיות האסלאמיות הקיצוניות כבשו שטחים בצ'צ'ני

שימשו כנקודת יציאה להתקפות אל תוך הפדרציה הרוסית. סדרת פעולות קיצוניות 

שהתרחשו בעיר מוסקבה, היו השיא: הכנופיות הצ'צ'ניות פוצצו מבנים ספורים 

וביניהם בניין מגורים בבירה הרוסית. פוטין ראה בפעולות אלו הסלמה, והודיע על 

בעקירתן של הכנופיות הצ'צ'ניות מאדמתן בצ'צ'ניה.  פתרון צבאי־מדיני שהתבטא

לדידו, העדר נוכחות צבאית רוסית במרחב עלול להוביל להתקוממויות צ'צ'ניות 

נוספות, ועל כן השטח צריך להיות מסופח לפדרציה הרוסית על־מנת לשמור על 

 5הביטחון הפנים הרוסי.

צ'צ'נית ההכנות לקראת המלחמה החלו ביישום הלקחים מהמלחמה ה

הראשונה של שנות התשעים. בראש הלקחים עמדו התאמת מבנה הפיקוד והשליטה 

בין הדרג המדיני לדרג הצבאי ובתוך המסגרות הצבאיות והתאמת האימונים למתווה 

הלחימה. במלחמת צ'צ'ניה הראשונה הייתה חוסר בהירות מתמדת בנוגע להבנת 

ן ללחימה בשטחים פתוחים על־הפקודות והדרג הלוחם הגיע לקרבות כשהוא מאומ

גבי רק''ם )רכב קרבי משוריין(, בעוד שללחימה בצ'צ'ניה נדרשה לוחמת חי"ר )חיל 

רגלים( בשטחים בנויים והרריים יחד עם גורמי אש כסיוע. הלקחים הופקו ובוצעו 

רפורמות אחדות, צבא רוסיה התחיל לבצע אימונים באיגוד כוחות מכלל הזרועות 

חות בשטח לפעול באופן עצמאי לכל תרחיש בשטח. ''ציוותי הכוחות בכדי לאפשר לכו
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אפשרו למפקדים להיות יותר גמישים בשטח ולהרכיב את המסגרת שלהם מכלל 

 אך בשלב זה לא ככוח אורגני מבסיסו. 6הזרועות בהתאם למשימה'',

המתקפה הרוסית בצ'צ'ניה תוכננה על פי לקחי המלחמה הקודמת למול 

אמיות הקיצוניות הצ'צ'ניות. לעומת המלחמה הקודמת, אופיינה הכנופיות האסל

הפעלת הכוח במערכה השנייה במערך נרחב של מטוסים ושל מסוקים ובהפעלת אש 

רחבה, נוסף על מערך סיוע האש הרחב, בכדי לאפשר הרס רב של תשתיות צ'צ'ניות. 

של פגיעות בד בבד ניהלה רוסיה מלחמת מידע שהתבטאה בהצגה של השלכות הקרב ו

באזרחים, וכן בפעולות השפעה ברשת האינטרנט, זאת במטרה להשיג חופש פעולה 

. הרעיון 1999ההתקפה הצבאית הרוסית החלה בספטמבר  7מבחינת התודעה הרוסית.

המבצעי הרוסי היה לכתר את צ'צ'ניה תוך הפעלת לחץ על הכנופיות האסלאמיות 

ור על העיר תוך כדי פשיטות וחיסולים של הקיצוניות לסגת לכיוון גרוזני, כלומר לצ

 8הכנופיות עד תום. שלבי התוכניות היו:

כיתור והשמדה של תשתיות צ'צ'ניות וטיהור המרחב מכוחות הכנופיות  .1

האסלאמיות הקיצוניות עד לנהר "טארק" המפריד בין גרוזני לשאר המחוזות 

 בצ'צ'ניה. 

וזני, והקמת מצור על תפיסת שטחים שולטים ושליטה מבצעית על פאתי גר .2

 העיר. 

 התקפת גרוזני וכיבושה מידי הכנופיות הצ'צ'ניות האסלאמיות הקיצוניות.  .3

הרוסיים צרו על גרוזני במשך מספר ימים, בירת צ'צ'ניה. בעת המצור בוצעו  הכוחות

פשיטות על איתורים בהם שהו הלוחמים הצ'צ'נים והתקפות באש על תשתיות טרור, 

. בניגוד למצופה, 2000ת המתמרנים להכניע את העיר בסוף ינואר וכך הצליחו הכוחו

הקרבות לא הסתיימו בכניעת העיר. כוחות צ'צ'נים רבים נסוגו לכיוון ההרים 

 אולוס־קרט.הממוקמים מדרום לגרוזני, לעיירה שנקראת 

איתור הצ'צ'נים בעיירה זו הוביל את הרוסים לבצע התקפות אוויריות כנגדם. 

מההתקפות האוויריות התמקמו הצ'צ'נים בעמק שבין הגבעה עליה  ונןלהתגעל מנת 

. בשלב זה הבין מפקד הכוח הצ'צ'ני כי 776שכנה העיירה לגבעה שולטת שכינוייה 

הכוחות הרוסיים הצבאיים יפעילו כוחות מיוחדים בכדי לאתר את מיקומם 

נים הייתה ולהשמידם. הפלוגה שנשלחה לבצע את משימת האיתור של הכוחות הצ'צ'

.)Воздушно-)ברוסית VDVפלוגה מכוחות הצנחנים המוטסים המכונים 
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 России Войска десантные  הרעיון המבצעי הרוסי של כוח הצנחנים היה לתפוס

שטחים שולטים ולבצע קרב הגנה בעזרת חפירת עמדות ירי, מיקוש וביצוע מארבים 

ות. הצ'צ'נים, שהכירו את כנגד כיוון התקדמותם של הכוחות הצ'צ'נים על הגבע

הטקטיקות הרוסיות זיהו שהצנחנים עומדים להתבצר כאשר איתרו תנועה של 

מסוקים רוסיים שנשאו כוחות מוסקים. הצ'צ'נים הסתננו מן העמק בו שהו אל מעבר 

 כלומר אל תוך עומק המערך הרוסי שנערך באותה העת לתקיפה.  776לגבעה 

 ב א' חץ כחול; שלב ב' חץ אדום; שלב ג' חץ ירוקתוכנית ההתקפה על גרוזני : של

פעולת הצ'צ'נים הפתיעה את הרוסים, והללו נאלצו לסגת דרך שדות 

המוקשים שהם בעצמם מיקמו. באותה העת כבר ספגו הרוסים מספר רב של אבדות, 

המסגרות שהצליחו לשרוד היו מחופרות בעמדות תחת אש צ'צ'נית למשך כמה שעות. 

ל מפקד כוח הצנחנים אש ארטילרית למרחב וגרם לפגיעה בכוחותיו בשלב זה הפעי

ולטשטוש הבנת תמונת המצב הקיימת אגב הנזק הרב שנגרם במרחב הלחימה. לאחר 

יומיים של לחימה עיקשת במרחב מצד הרוסים והצ'צ'נים, הגיעו כוחות התגבור של 

ים. מתוך מאה הצנחנים והצליחו להשמיד ולטהר את מרחב הגבעות מכוחות צ'צ'ני

 לוחמי הצנחנים שיצאו לקרב רק שישה לוחמים בלבד לא נפגעו.  

 בפעולת כוחות הצנחנים היו כמה כשלים עיקריים:

 אי שימור כוחות סיוע אש כחלק מההגנה במרחב, לשימוש תוכנית ההגנה.  .1

חוסר בשפה משותפת בעת הפעלת אש ארטילרית, כתוצאה מחבירת סוללה  .2

 המצב במרחב ולמיקום כוחות הצנחנים. שאינה מודעת לתמונת
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סיוע אש של התקפות חיל האוויר מקדימות והפעלת אש תלולת מסלול תוך  .3

כדי הלחימה לא פגעו במרחבי ההתמקמות של האויב עקב חוסר הבנה של 

 הטופוגרפיה ההררית והמדרונות. 

בוצעה אבטחה לאחור בזמן ההתמקמות הרוסית במרחב, אלא רק מול כיוון  לא .4

 נועה צפוי של הצ'צ'נים.ת

 כוחות הצנחנים לא שמרו על כוחות העתודה כמרכיב חיוני בקרב ההגנה. .5

הבינו כי קיים פער משמעותי באופן התפיסה  הצנחניםמפקדי כוחות 

המנטאלית והמוראלית של הצנחנים, שנבע מגאוות יתר של חיל הצנחנים שרואים 

להתמודד במצבי קרב וקיצון ועדיף בכוחות סיוע אש לא רלוונטיים או לא מסוגלים 

. מעבר לסוגיה המנטלית, פעולת 776בלעדיהם. מצב זה הוכח אחרת באירוע של גבעה 

סיוע אש בכל צורת קרב היא נושא מקצועי. כיום, התפיסה בחיל כבר מקבלת את 

ההגדרה המקובלת לפיה הארטילריה היא "מלכת הקרב" ומובן היתרון הגלום בשימוש 

 וחות הטקטיים.בה לטובת הכ

 

 2008המלחמה בגאורגיה, 

המתיחות בין הפדרציה הרוסית וגאורגיה החלה עוד באמצע שנות התשעים של 

. ביניהן שוכן חבל הארץ אוסטיה, שחולק לצפון אוסטיה, שהייתה תחת 20המאה ה־

הפדרציה הרוסית ולדרום אוסטיה, שהייתה רפובליקה עצמאית. בכדי לשמור על 

ם אוסטיה התערבה רוסיה ויצרה משולש גבולות בעזרת הצבת עצמאותה של דרו

כוחות צבאיים. באותה עת הכריז גם חבל הארץ האבחזי על עצמאותו ואף התנתק 

פיזית משטחה הרשמי של גאורגיה, צעד זה הוביל למהומות רבות בקרב הממשל 

א גאורגיה ראתה בצעד זה מצד אבחזיה פעולה לא לגיטימית מפני שהי 9הגאורגי.

השטח הרשמי של גאורגיה, פעולה זו הובילה למלחמה  חשבוןמקימה עצמאות על 

ביניהן. במלחמה זו הצליחה אבחזיה להכריע את הכוחות של הצבא הגאורגי ובאופן 

רשמי הוכרזה עצמאותה. עד המלחמה בין הגאורגים לרוסים הייתה מתיחות רבה בין 

ויכולת לפגוע בשטחה של אבחזיה, הצדדים, כאשר הכוחות הגאורגיים ביטאו כוונה 

 בדגש על חלקה המזרחי המאופיין בהרים ובמרחב רווי במים. 

, הרגישה הפדרציה הרוסית, לראשונה, איום 21העשור הראשון של המאה ה־ באמצע

 עלה לשלטון מיכאל סאקשווילי 2014ממשי מצד הגאורגים. הדבר התבטא בכך שב־

                                                           
  שם.קדמי,   9
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(Saakashviliשאופיין במהירות על־ ) ידי הרוסים כפרו־מערבי, וזאת בשל הצהרתו

טרם הבחירות שאחת ממטרותיו העיקריות היא להצטרף לברית נאט''ו, כחלק מחיזוק 

מעמדה הרשמי של גאורגיה במפה הגלובלית. בין צעדיו העיקריים לאחר בחירתו 

לתפקיד הנשיא בממשלת גאורגיה, הגדיל סאקשווילי את התקציב הצבאי של גאורגיה 

מי ענק, תוך כדי חיזוק מעמדו ויחסיו עם ממשלת ברית־המועצות, מצד אחד, בסכו

צעד שעשוי להוביל לקידום הצדדים, לחיזוקה וליציבותה של גאורגיה בפני הצד 

הרוסי. ומנגד, חיזוק מעמדה של ארצות־הברית לצד גאורגיה, צעד שעלול להחליש 

ות לשעבר ולקרב את משמעותית את מעמדה של רוסיה מול מדינות ברית־המועצ

 10המערב לגבולותיה.

 

 11רוסיה-המחשת הסכסוך גיאורגיה

המתיחות בין גאורגיה ורוסיה החריפה ברגע שגאורגיה שידרה מסרים למערב 

שברצונה לבצע התקפה רחבה על הכוחות בדרום אוסטיה בכדי להחזיר ולספח את 

י אש בגבולות השטח בחזרה לשטחה הרשמי של גאורגיה, הצעדים התבטאו בחילופ

המדינות אך ללא פעולות מסלימות למלחמה. מנגד, הכוחות הצבאיים הרוסיים קיימו 

אימונים משותפים יחד עם צבא דרום אוסטיה בסדרי כוחות גדולים מול גבולותיה 

 של גאורגיה בכדי להצהיר כוונות ולגרום למיתון של מטרות גאורגיות. 

בלבד. היוזמה להתקפה הייתה  המלחמה בין המדינות נמשכה חמישה ימים

בידי הכוחות הצבאיים של גאורגיה שהתחילו בהפגזה ארטילרית על יעדים בדרום 

אוסטיה, בדגש על בירתה צחינוואלי. כחלק מיעדי ההתקפה של מפקדת האש של 

גאורגיה הוחלט על תקיפת הגדוד הרוסי ששהה בבסיס צמוד לבירה האוסטית. נוסף 

חיל האוויר הגאורגי ביעף שמטרתו להפציץ מרחבים על האש הארטילרית החל 

                                                           
  שם.קדמי,   10
11 Image: Georgia,  -Ssolbergj &amp; creator of source map (translated by Aviados) 

Ossetia, Russia and Abkhazia.svg, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4535719 
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צבאיים בדרום אוסטיה ואת בירתה. עם סיום התקפות האש, פרצו כוחות החי''ר על 

 12גבי רק"ם וטנקים גאורגיים והחלו במערכה יבשתית על אדמת דרום אוסטיה.

כניסתו של הצבא הרוסי למערכה בדרום אוסטיה שינתה משמעותית את פני 

ד כדי כך שבשלב ההתערבות עבר הצבא הגאורגי לקרב הגנה ובהמשך אף המערכה, ע

לנסיגה. הארמייה הרוסית הראשונה שהגיעה למרחב דרום אוסטיה ביצעה התקפת 

נגד ובלמה את התקפת הגאורגים. הכוחות הרוסיים המשיכו להכניס סדרי כוחות 

אש מחיל הים  רחבים תוך כדי הלחימה: הופעלו שתי אוגדות צנחנים וכוחות סיוע

וכן חיל האוויר הרוסי. הקרבות הרוסיים הפכו במהרה מקרבות הגנה לקרבות התקפה 

עד לעומק שטחה של גאורגיה. הכוחות הצבאיים הרוסיים הצליחו לבלום ולטהר את 

שטחה של דרום אוסטיה מכוחות צבאיים גאורגיים, לנטרלם ואף להעביר את 

ך חמישה ימי לחימה, המבצע הוגדר הלחימה לשטחה של גאורגיה, כל זאת תו

 כהצלחה. 

 חשפה המלחמה לא מעט כשלים ופערים בצבא הרוסי.למרות הניצחון הצבאי, 

מפקדי הצבא טענו כי הכרחי ליישם רפורמות חדשות לשינוי המצב הקיים, בכדי 

להבטיח את עוצמתם המלאה של הכוחות הצבאיים על־מנת שיוכלו לבצע את 

, עם סיום המלחמה, 2008כאמור, ב־ נה על העם הסובייטי.הג –תפקידם המסורתי 

 13פתח ממשלת רוסיה והצבא ברפורמה צבאית מקיפה.

 

  2008עיקרי הרפורמה של 

מאז פירוק ברית־המועצות עברו הכוחות הצבאיים הרוסיים כמה רפורמות 

בעיקר לאחר מערכות רחבות היקף. מטרתן של רפורמות אלו  שהתרחשומשמעותיות 

זרועות האוויר והים, ארגון וכוח אדם, רכש  –ה כהבאת המסגרות הלוחמות הוגדר

ליכולות לחימה, ואת כלל הגורמים למצב הולם לשם עמידה  –אמל''ח ולוגיסטיקה 

מהותן של הרפורמות הייתה הטמעת  14במשימה מבצעית בשטח והגנה על המולדת.

חים מהמערכות חדשנות בכוחות הצבאיים הרוסיים באמצעות למידה והפקת לק

הקודמות של רוסיה מאז פירוקה של ברית־המועצות. השינויים שביצעו בתחומים 

התבססו על למידה ועל חוויה של מפקדים שלחמו במערכות קודמות  האופרטיביים

                                                           
12 on August 2008" ,2009. Georgia conflict -Jim Nichol, "Russia 
13 Vicken Cheterian, "The August 2008 war in Georgia: from ethnic conflict to border 

wars", 2009. 
 .Andrei nacu ,English Wikipedia, 2008מקור:      

 .2011דימיטרי בולטנקוב ואלכסי גיידי, ''הצבא החדש של רוסיה'',  14
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מול תורת לחימה חדשנית. הלמידה הרוסית התבצעה בעזרת נסיה וטעיה של תרגילים 

צעי בשדה הקרב, בעיקר בפעילויות מיוחדות. ושל אימונים ואף באמצעות ניסיון מב

דפוס הפעולה הרוסי נמצא תחת מציאות משתנה כלפי איומים חדשים שאליהם הוא 

נדרש לצמצם פער מבחינה מקצועית ומבחינה תאורטית בזמן הקצר ביותר, בכדי 

 15להכין את הכוחות למערכה הבאה.

זיים ובראשם העלו כמה אתגרים מרכ 2008הרפורמות הצבאיות שהחלו ב־

, רוסיה אמנם יצאה משפל כלכלי 2000בשנת  שאלת המימון. מאז עלייתו של פוטין

אחרי שנים רבות והחלה עלייה בתוחלת החיים בעם הרוסי, אך למרות זאת 

המשאבים שצריך צבא מתוקן בכדי להתקיים היו מעבר למה שהכלכלה הרוסית ב־

 16ה על רפורמות בהיבטים הבאים:הייתה יכולה לספק. השאלה הכלכלית הכביד 2008

. בצבא מקצועי ניתן להמשיך בשירות קבע הפיכת צבא רוסיה לצבא מקצועי .1

מעבר לשירות הסדיר. הנושא דרש עיסוק רחב במשכורות צבאיות, בקצבאות 

ובפנסיה, וכן צמצום של בעלי תפקידים שאינם רלוונטיים בשרשרת הפיקוד 

ניהול כלכלת כוח אדם הנה בעלת  ותפקידים מקצועיים. או במילים אחרות

 משמעות כלכלית. 

אחד הלקחים העיקריים ממלחמת גאורגיה הוא שצבא רוסיה אינו  אימונים. .2

מתאמן מספיק בין המערכות, האימונים אינם כוללים תחומים ותוואי שטח 

 שונים, הלוגיסטיקה והמעבריּות של הכוחות דורשת משאבים רבים. 

שנות של התעשייה הצבאית־ביטחונית הובילו לכך . תשתיות מיושיפור אמל"ח .3

שאמצעי לחימה, טילים ואחרים, היו לא יעילים ולא רלוונטיים ללחימה בעולם 

המודרני החדשני. התעשייה הביטחונית קיבלה השקעה שמלּווה בהנחיה 

 לשדרוג התעשייה הצבאית הביטחונית.

של חיל הצנחנים . של כוחות היבשה ושיפור יכולות פו"ש וכשירויות לוחם .4

מהיבטים של ציוד לחימה בסיסי ללוחם עד לאמצעים טכנולוגיים, תקשוביים 

 וניהוליים של המפקדים ושל המטה.  

נערכו שינויים רבים בדרג הטקטי. החדשנות  2008מסגרת הרפורמה של ב

הרוסית ברפורמה באה לידי ביטוי בעדכון מערכות פו''ש רוסיות בתוך הדרג הטקטי, 

דרג הטקטי לדרג המדיני; בחיזוק כוח האדם הרוסי תוך הסתמכות על איכות ובין ה

ולא על כמות; בשיפור ובשינוי המבנה הצבאי תוך הכשרה לצורת קרב משולבת ברמת 

                                                           
15 d., IbiNichol 
 .2013י ארבטוב, ''רפורמה צבאית רוסית: תנאי והשקעות'', אלכסי 16
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הגדוד; במתן משאבים לאיכות האימונים וכן בהכנסה של נשק חדיש; בחיזוק 

 כוחות הגנה אווירית. משמעותי של הטכנולוגיה בתעשיית חיל האוויר וחיל הים וב

ברפורמה הצבאית הרוסית היו בתחום העיסוק בכוח  הראשונותהפעולות 

האדם הלוחם והתומך לחימה או אנשי מקצוע. העיסוק בכוח האדם התבטא בצמצום 

תקנים ובעלי תפקידים שאינם תומכים למעגל הפיקוד, הצמצום החל בניפוי של 

תורמים לשרשרת הפיקוד בֵחילות, מהלך מפקדים שאינם קצינים וכן קצינים שאינם 

זה שינה את תפיסת הצבא הרוסי לצבא מקצועי בעל יכולות של שימור ידע ויכולות 

 מקצועיות מתמשכות על בסיס מעבר ידע וניסיון של לוחמים ושל מפקדים ותיקים. 

בהמשך לניהול ולקיצוץ כוח האדם בשרשרת הפיקוד ולסגירה של יחידות 

מציאות המודרנית, כאמור, לנוכח לקחי המלחמות והחשיבה שאינן מתאימות ל

החלו הרפורמות בבניין הכוח ובסידור ארגוני חדש בכל הזרועות  –העתידנית 

בכוחות חיל האוויר, הצי הרוסי, צבא היבשה, מערכות פיקוד  –הצבאיות ברוסיה 

ושליטה ואיחוד ההשכלה הצבאית מכמה מוקדים למוקד אחד אחוד בעל שפה 

 תפת. משו

 בזרועות השונות ההרפורמ

הרפורמה בחיל האוויר הרוסי הייתה אחד מהשלבים העיקריים במודל 'ה'מראה 

החדש''. לפני הרפורמה חיל האוויר הרוסי היה בנוי מתפזורת רבה של בסיסים, ללא 

מערכת פיקודית וניהולית משותפת, תחת מטה פיקוד שמטרתו לתאם בין משימות 

מסגרת הרפורמה הופחתו מספר הטייסות והן אוגדו מחדש תחת הטייסות השונות. ב

בסיסים משותפים, כאשר כל פיקוד אחראי בתחומו על משימות שונות ומגוונות 

הגנה  –תחום נוסף שנכנס תחת חיל האוויר הרוסי הוא תחום הנ''מ  17באופן עצמאי.

נ"מ בתוך חיל אווירית כנגד מטוסים וטילים ארוכי טווח. מבנם הארגוני של כוחות ה

האוויר היה תחת חטיבות טקטיות. חטיבות ההגנה האווירית היו תחת פיקודו הישיר 

של המטה במוסקבה שחולק לשני מאמצים עיקריים, מאמץ הגנה כנגד אש 

 18אסטרטגית־מערכית והמאמץ השני מול אש תלולת מסלול ומול מטוסים.

לק מהרפורמה ב־חיל הים של רוסיה גם כן עבר תהליך ל"מראה החדש" כח

. לצי הרוסי גאוות יחידה הנובעת מהיסטוריה מפוארת וסיפורי גבורה רבים עוד 2008

מהתקופה הסובייטית של ניקולאי הראשון. הצמצום שהחל בצבא חל גם כן על המבנה 

הארגוני ועל כוח האדם של הצי הרוסי, מטרת הצמצום הייתה לשדרג את המטה 

                                                           
17 Nicolas J. Fiore, "Defeating the Russian Battalion Tactical Group", 2016. 
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כך, תהליך זה אפשר לכלל היחידות לשמור על כשירות הפיקודי במערך הימי. נוסף על 

מרבית מתמשכת כאשר תפקידים רבים מהצי, בדגש על התפקידים הטכניים עברו 

לאזרחים עובדי הצבא הרוסי. כלל התהליכים התבצעו בכל מערכי הצי של חיל הים 

הרוסי, הבולטים בהם הוא הצי הצפוני והבלטי. הרפורמה הביאה עימה לצי הרוסי 

ספינות קרב חדישות, מערך מודיעין צוללות, וכן אמצעי לחימה ומערכות טילים 

מדויקים חדישות. כמו כן סיפח חיל הים הרוסי תחתיו יחידות ספציפיות למשימות 

התקפיות של חיל האוויר בעזרת משחתות ענק שיכולותיהן מאפשרות להן שהות 

דשנית בצי הרוסי היא תוכנית ארוכת טווח לאורך האוקיינוסים. התוכנית הרוסית הח

, רוב התהליכים יתבצעו מיידית, אך ההסתכלות 2020הדרגתית שעלולה להתרחש עד 

ארוכת הטווח של הממשל הרוסי היא דווקא בתוכנית פיתוח של קציני חיל הים 

שמקבלים הכשרה אקדמאית יחד עם בתי ספר למכונאות ומחקר ימי, זאת כדי לאפשר 

הקצינים הזוטרים ולפתח מסלול חשיבתי לאופק המסלול  חשיבה רחבת היקף אצל

 19הצבאי של קצינים אלו.

 הרפורמה בכוחות היבשה

מאז פירוקה של ברית־המועצות עברו כוחות היבשה בצבא רוסיה כמה רפורמות 

רשמיות בכדי לשפר את יכולותיהם לקראת משימת ההגנה על רוסיה, לאור המציאות 

שיא רוסיה, שר ההגנה ומפקד הצבא הרוסי, לאור האופרטיבית שאותה העריכו נ

איומי הייחוס של רוסיה. ברפורמה הנוכחית עיקר המהות של השינוי המבני בתוך 

המסגרות הלוחמות נועד לאפשר עצמאות חדשנית ביצועית. צמצום כוח האדם 

בכוחות היבשה אפשר לבנות מחדש ולקבץ כוחות, בכדי לאפשר להם תשתית ביצוע 

 ל מול המשימה. עצמאית א

תחילת הרפורמה התמקדה בבניית מחוז פיקוד חדש, שהוגדר כאחראי על כלל 

הגורמים הרלוונטיים בתוך היחידות המבצעיות, מניהול בניין הכוח ואופן ההפעלה 

ועד תכנון תוכניות אופרטיביות ותפקוד כמטה מבצעי בפעילות מבצעית. המחוז 

יש מערכת פיקוד ושליטה אוניברסלית הצבאי מאפשר מענה לכלל הדרישות וכך 

שתשלב את כל היחידות. השינוי נבע כתוצאה מן ההבנה הרוסית כי בתרחיש המבצעי 

הבא של רוסיה, היא לא תתמודד מול מדינות רבות בגזרות משתנות אלא מול ארגונים 

או כנגד מדינות שכנות תחת השפעת המערב, ולכן הרפורמה נועדה לפשט את מערכת 

 והבקרה על־ידי ביטול של שרשרות פיקוד לא מועילות.  השליטה

 שטח מבצעי שנמצא באחריות יחידות מבצעיות. -"מחוז צבאי"  •

                                                           
19  Ibid. 
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 מטה פיקוד שמטרתו לנהל תכנון, בניין כוח והפעלת הכוח. -פיקוד מבצעי  •

 יחידה שמשרתת משימות של הפיקוד המבצעי.  -חטיבה  •

בשה הביאה לצמצום רב של לנוכח רעיון מסֵדר זה, הרפורמה בכוחות הי

החטיבות, מאלפים למאות, ובכך הוביל מהלך זה לריכוז של אמצעי הלחימה, מחסני 

תחמושת, כלי רק''ם ואנשי מקצוע אשר היו מפוזרים במספר רב של יחידות, לאיגודם 

למספר יחידות מצומצם בעלי עומק רב של כלל מרכיבי הלחימה. מהלך זה הבטיח 

 והגביר את רמת מוכנותו לקרב.  לכל כוח את עצמאותו

החשיבה והלמידה של מפקדים בצבא הרוסי, הובילו למסקנה שכדי לאפשר 

עצמאות ליחידות טקטיות בשטח למשימות עצמאיות, עליהן לא להיות מושפעות 

מהמערך הפיקודי. ניהול של החטיבה הוא מיותר, עליהם לחזק את המערך הגדודי 

מישות מרבית ויכולות מודולריות לכל מרחב פריסת בכדי לאפשר לכוחות זמינות וג

כוחות בהתאם לאזור הסכסוך, משום כך, טענו שמערכת חטיבתית היא גורם מסורבל 

ומעכב ויש להוריד את כלל המשאבים לרמת הגדוד. החשיבה הרוסית היא להרכיב 

מערך גדודי משולב מכלל הגורמים הנדרשים לעצמאות הגדוד בלחימה אל מול כל 

Battalion tactical group (BTG )ימה מזדמנת בשטח. רעיון רוסי זה נקרא מש

היא טקטיקת לחימה גדודית מודולרית בעלת יכולות  BTG  20)בעברית, צק"ג(.

שילוח מהיר למשימות מזדמנות לפני הגעת מפקדת החטיבה והמטה למרחב הסכסוך. 

עולה, לאור יכולותיו יכולותיו של הצק''ג מאפשרות לו לשהות ולהילחם במרחב הפ

חי"ר, שריון,  -העצמאיות ובעזרת שילוביות של כמה יחידות בעלות מאפיינים שונים 

ארטילריה, הנדסה, לוחמה אלקטרונית ומודיעין. שילוב של כלל מאמצים אלו בצק''ג 

  21עשוי לתת מענה לסכסוך העתידני של הצבא הרוסי.

הפכה למעשה ליחידת אם  לנוכח הרפורמה, המסגרת החטיבתית בצבא הרוסי

. לחטיבה יש יכולות פיקוד ובקרה, מפקדות חטיבתיות לתספוקת רחבת הצק''גיםשל 

היקף ומטה היודע לייצר מודיעין בעזרת גורמים מחוץ לצבא ואשר יודע להוריד מידע, 

כפקודה או כהנחיה, ישירות למטה הגדודי. הצק''ג הוא בעל יכולות תכנון, איסוף 

מהשטח וריכוז המידע לבנק מטרות לתקיפה. שיטה זאת מקשרת בין  מודיעין עצמאי

יכולות האש של הצק''ג למודיעין שהוא יודע ליצור מהשטח ומתאימה את החימוש 

למטרה בעזרת יכולות עצמאיות. החטיבה היא בעלת אופי מבוזר אך קיימת גם 

הוכשר  החטיבתי בעל הצק''גים העצמאיים, המבנהאפשרות לבצע תמרון מרוכז. 

                                                           
 צוות קרבי גדודי. –צק''ג  20

21 ., IbidFiore 
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לבצע התקפה בו זמנית בחזית רחבה מבלי לפגוע בקטלניות החטיבה. הקטלניות 

מרוכזת בתוך הצק''ג שפועל בגזרה נפרדת מהחטיבה, אך כלל גדודי החטיבה יודעים 

להתאסף במהירות כנגד תמרון מאסיבי של האויב, ולפעול בסינרגיה אורגנית תחת 

 בתי.פיקוד אחד וקבלת ניהול הקרב מהמטה החטי

לאחר המלחמה בגאורגיה, הציגה  2008הצבאית הרוסית שהחלה ב־ הרפורמה

בפני מקבלי ההחלטות ברוסיה פערים מקצועיים ומשאביים במערכות הרוסיות. 

בעקבות המלחמה החלו שינויים במבנה הארגוני הצבאי, כתיבת תורה מחודשת 

עתידי נועד ה רוסיה"המראה החדש". צבא  –וסיפוק אמל''ח מתקדם ליחידות 

להצטמצם כדי להגדיל את איכות כוח האדם, תפיסה מהותית שכמות רבה של כוח 

אדם אינה יכולה לספק רמת מוכנות והכשרה ברמה גבוה ואף פוגעת משמעותית 

ביכולות הצבא לעמוד במשימותיו. המבנה החדש פועל על חדשנות, על קטלניות ועל 

ול איומי הייחוס שהוגדרו בידי עצמאות היחידות לביצוע משימות בשטח אל מ

הממשל הרוסי. הבאת עוצמת האש לקרב ככוח אורגני היא תהליך מהותי בשינוי 

התפיסה של חיל הצנחנים הרוסי שלאורך השנים פעל ככוח קדמוני בצבא רוסיה וכל 

 זאת ללא גורמי אש.

 

 עוצמת האש כמסגרת אורגנית בחיל הצנחנים

 יחידות העומק בצבא רוסיה

רוסי המודרני קיימים כיום שני גורמים העוסקים בביצוע פעולות מבצעיות בצבא ה

בעומק שטחו של האויב, ללא צורך בסיוע אש ובהספקה של גורמי הצבא. יחידות אלו 

מתאפיינות ביכולת עצמאית לעבוד בעומק שטחו של האויב בעזרת תפעול עצמאי 

דות אלו היא מהגבוהות של כוחות סיוע אש, אספקה ומודיעין. מיומנותן של יחי

בארסנל היחידות להפעלה של צבא רוסיה. יחידות אלו הם האוגדות המוטסות 

(Airborne Troops( ''או בשמם השני ''חיל הצנחנים הרוסי )-Воздушно 

 России войска десантные.) 

. כאשר 20של המאה ה־ 30הרוסי בראשית שנות ה־ הצנחניםראשיתו של חיל 

ם לפעול מול כוחות בצבא אוקראינה בשטח מורכב שהתאפיין נאלצו הסובייטי

הם החליטו לבצע צניחה  –במרחבי נחלים שהיו קושי גדול למעבר של כלים כבדים 

מבצעית, הראשונה בקרב צבא רוסיה. חיל הצנחנים הרחיב את מורשתו בקרבות 

רוח רבים אל מול הצבא הגרמני במלחמת העולם השנייה. קרבות אלו הולידו את ה
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ואת המנטליות של היחידה, ואת ערכיה: קשיחות, חוסן, עמידה במשימה בכל מחיר 

ואהבת חבריך לצוות. לאחר מלחמת העולם השנייה הוחלט שהצנחנים לא ייקחו חלק 

בפעולות מבצעיות במהלך המלחמה הקרה משום שהוקצו למשימות למול נשק 

רוסיה היה בראשית שנות אסטרטגי מעצמתי. כך שלמעשה חזרתם ללחימה במלחמות 

, אל מול הצ'צ'נים. כפי שראינו למעלה, קרבות אלו היו קשים והחיל איבד 2000ה־

 לוחמים רבים שמונצחים עד היום כדוגמה להקרבה במורשת הקרב הרוסית. 

הוחלה גם על חיל הצנחנים הרוסי, במסגרת בניית "המראה  2008הרפורמה ב־

רוסיה. החיל נדרש לעבור תהליכים רבים החדשים על  האיומיםהחדש" אל מול 

ומאומצים, הן בבניית מבנה ארגוני חדש ובמוכנות הכוח, בהכשרתו ובאימוניו, והן 

באופן ההפעלה של הכוח וביכולת להתמודדות בצורה עצמאית עם משימות בעומק 

שטחו של האויב. למרות ההצלחה הרוסית במלחמת גאורגיה, התגלו כמה פערים 

 נים: בלחימת הצנח

פעולה בשטחו של האויב הייתה זהה לפעולת כוחות החי''ר וללא משימות ייעודיות,  .1

הדבר נבע משימוש באמל''ח ישן, עקב מחסור באמל''ח חדיש מתקדם לחיל, 

 ושימוש בכלי ניוד מיושנים שאינם נותנים יתרון לכוחות.   

מחסור  –ח ביצוע משימות עצמאיות ללא כלל הגורמים לסיוע קרבי לכוחות בשט .2

 ביכולות ההנדסה, האש, האיסוף והמודיעין.

פער בידע מקצועי ביכולת לאיסוף מודיעין בשטח האויב לדרג המתכנן )אוגדה(  .3

 ולדרג המבצע )חטיבה( ובגורמי איסוף לכוחות הטקטיים. 

יכולות המזל''ט התבררו כאכזבה מוחלטת, קשה לתפעול ואינו מספק תמונה ברורה  .4

 מוחלט. לכוח, חוסר תועלת

 חוסר ביכולת ובאמצעים לביצוע סיור מקדים לאיסוף מודיעין.  .5

פער בידע מקצועי ומחסור באימונים בהפעלת אש בסיוע תמרון על־ידי גורמי הסיוע  .6

 ארטילריה, חיל האוויר וחיל הים.  –הישיר 

 

 UAV -איסוף מודיעין קרבי 

והתעשייה הצבאית סיפקו משרד הביטחון הרוסי  2008בתחילת מלחמת גאורגיה ב־

הטכנולוגית הרוסית, כלי טיס בלי מאוישים לחיל הצנחנים, אך יכולות הביצוע שלהם 

היו נמוכות מאוד; טווח ההמראה של הכלי היה קילומטרים בודדים, דבר שלא ִאפשר 

לבצע איסוף והערכת מצב על שטח האויב למשימות צפויות בהמשך.  המתכנןלדרג 

תה מצלמה באיכות נמוכה, בעלת יכולות טכנולוגיות ירודות, נוסף על כך, על הכלי היי

 ללא יכולת זיהוי ומעקב. 
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חוסר היכולת של חיל הצנחנים הרוסי במלחמת גאורגיה הוביל להבנה כי 

התרחיש של פעולה בעומק קווי אויב או תגובה מהירה לעימות מחייב את הכוחות 

ה ביכולות הכוונת אש ויכולת בסיוע עצמאי של איסוף מודיעין מקדים שיהיה מלוו

למטרות איכות מקדימות. יכולות אלו יסייעו משמעותית לעצמאות  מדויקשל נשק 

של הכוחות בשטח ויספקו להם כיסוי אווירי. כיום ברור לכל שהמלחמה המודרנית 

מחייבת כוחות עצמאיים להיות בעלי יכולת עצמאית להפעלת כטב''מים ואמצעי 

י הסיור של חיל הצנחנים ביצעו כמה ניסויים עם הכטב''ם לחימה  מדויקים. גדוד

הישראלי "סרצ'ר" שהוגדר כהצלחה מבצעית והוא יעיל יותר מהכלי הנוכחי בצבא 

רוסיה. כלי זה הוא בעל יכולות טקטיות לסיור ולאיסוף מודיעין ומנוע משופר 

כנולוגי שמאפשר למטוס טווח הגעה רחוק יותר ולמשך זמן ארוך מהממוצע. הענף הט

בצבא הרוסי פיתח לכלי זה כמה יכולות חדשניות יותר בכדי למקסם את יכולותיו 

הרוסי הוא בעל מנוע עם ביצועים משופרים, בעל מערכות  2המבצעיות, ה'סרצ'ר' 

 ניווט ותקשורת מתקדמות בעלות יכולות שליטה מהקרקע, בידי הדרג הטקטי. 

י ועלה מדרגה משמעותית בעקבות הרפורמה שופר האיסוף הקרבי החטיבת

באופן ההפעלה ובמקצועיות הביצועית של החטיבה. קודם כול, לחטיבות הוכשר גדוד 

סיור שייעודו ביצוע משימות סיור מקדים לאיסוף מודיעין על השטח ועל האויב מכמה 

תצפיות קרקעיות ויכולות לאיסוף מודיעין מהאוויר. התוכנית הייתה לספק  –ממדים 

אמצעי תצפית קרקעיים חדישים ויכולות איסוף מהאוויר הכוללות לגדוד הסיור 

 כבדים יותר, אך בעלי טווח ארוך יותר.  –אמצעי חימוש 

הכטב''ם נכנס עמוק לתוך מבנה הכוחות של גדוד הסיור בחטיבת הצנחנים 

ומובנית בתוך הכוח. כיום, כוחות אלו מבצעים אימונים  אורגניתהרוסית, בתצורה 

את רמת כשירותם באיסוף מודיעין מקדים ובהשמדת מטרות איכות  רבים ומעלים

וכן למשימות צפויות בעומק שטחו של האויב. כיום הכטב''ם יודע לשתף פעולה עם 

כוחות הארטילריה האורגניים של חיל הצנחנים ויודעים לסגור מעגלי אש בצורה 

  22יעילה ומדויקת בסיוע ישיר לתמרון.

 תסיוע אש ארטילרית מדויק

מלחמות רוסיה בשני העשורים האחרונים מהוות כישלון בסיוע אש לכוחות 

שתואר למעלה, קרב המהווה עד היום חלק  776המתמרנים, בדגש על הקרב על גבעה 

ממיתוס הגבורה של כוחות הצנחנים במלחמת צ'צ'ניה השנייה. כפי שראינו למעלה, 

ע ובוצע ירי ללא מיקום סיוע האש הרוסי לא סונכרן היטב עם הכוחות על הקרק

                                                           
22 51..-Barabanov, Ibid, pp 33 



 עיונים בפעולתה של רוסיה במלחמת האזרחים בסוריהדב הצפון                                                      
 

מדויק של כוחות רוסיים, ללא הגדרת הישג נדרש וללא תמונת מצב בשטח. כמו כן 

התבצע הירי בצורה שאינה יעילה עקב הטופוגרפיה ההררית והמדרונות התלולים, 

 כתוצאה מהאש הארטילרית נהרגו לוחמים רוסיים מאש רוסית. 

של יכולות ההגנה האווירית במלחמת גאורגיה בלט הצורך בהרחבה ופיתוח 

של חטיבות הצנחנים בכדי לאפשר להם עצמאות מרבית בשטח אל מול האיום 

האווירי של האויב, מטוסי קרב ומסוקי קרב או בעידן המודרני אל מול כטב''מים 

ורחפנים. כחלק מהמעבר ל'מראה החדש', אחד השינויים הגדולים ביותר בתוך מבנה 

רוסי הוא ייצור של גדודים בעלי יכולת אש מדויקת ומערך החטיבה של חיל הצנחנים ה

נגד מטוסים )נ''מ(. הגדודים חודשו במערכות נ''מ וארטילריה חדישות בעלות חימוש 

 מדויק לטווח ארוך במטרה לספק מהירות תגובה כנגד האיום האווירי. 

מספרית  –רכיב ההגנה האווירית התחזק משמעותית בשתי בחינות עיקריות 

)ברוסית  נולוגית. כיום לכל גדוד של חיל הצנחנים הרוסי יש מערכת "סטראלה"וטכ

אוויר וכלי ממוגן נייד כנגד –, המערכת בעלת טילים מונחים קרקע-SA 13חץ(  –

מערכת "סטראלה", בתוך המסגרת האורגנית של  ק''מ. 500מטוסים לטווח אופקי של 

משמעותית את יכולת ההגנה חיל הצנחנים ותחת פיקוד גדוד סיוע אש, שיפרה 

 . 23האווירית של חטיבות הצנחנים בפעולות בעומק שטחו של האויב

  

 SA-13מערכת 

נוסף על כך, כחלק מרפורמת "המראה החדש", מעבר ליכולת לסייע אל מול כוחות 

אוויריים של האויב, הושקעו מאמצים רבים בכדי לשפר את יכולתם הטכנולוגית של 

ל חיל הצנחנים לסיוע קרקעי אל מול כוחות היבשה של האויב גדודי הארטילריה ש

בכדי לחזק את הסיוע הישיר לתמרון. חלק נוסף בשינוי הוא בניית מערך אימונים 
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רחב יותר בכדי לתת את הכלים למפקדים הטקטיים בשטח להפעיל את הארטילריה 

 בצורה שתסייע לתוכנית הגדודית:

 קדים הטקטיים. הכרת יכולות הארטילריה על־ידי המפ •

 תכנון משותף לבניית תוכנית אש סיוע לגדוד.  •

שפה משותפת כחלק מהשגרה היום־יומית של לוחמי הקרקע עם לוחמי  יצירת •

 הסוללות. 

 מעטפת אימונים להכרת חימוש חדיש של המערכת.  •

 כתיבת תורת לחימה מעודכנת ללחימת חיל הצנחנים המודרנית בסיוע גורמי אש.  •

ה העלתה את הפערים הרלוונטיים במערכות האש הארטילריות, מלחמת גאורגי

וכן נדרשו יכולות דיוק, יכולות פיקוד ושליטה למפקדי הסוללות מול הכוחות 

המתמרנים ומערכת לניתוח נתונים מהשטח, עד כה עבדו הכוחות על טכנולוגיה 

אש מיושנת ועל־ידי חישובים עצמאיים על בסיס מפה ותבניות מוכרות. מערכת ה

 .NONA 2S9המסורתית של הרוסים שתעבור שיפור היא מערכת 

עברה שדרוגים רבים בכדי להביא לרמת  NONA 2S9סוללה ארטילרית מסוג 

כשירות נדרשת על־מנת לספק יעילות אש מרבית לכוחות המתמרנים במבנה עצמאי 

 בעומק שטחו של האויב. השדרוג כרוך בהתקנה של מערכות פיקוד ושליטה ומערכת

שליטה ובקרה באש, המאפשרת למפקד שליטה במיקומי הכוחות המתמרנים בסנכרון 

מול סוללת אש ועיבוד מהיר ואוטומטי של נתוני ירי. כמו כן, למפקד הסוללה ולמפקד 

כוחות המתמרנים יש מערכת תקשורת שתאפשר להם לבנות תוכנית גדודית עם 

ל זמן הירי הראשוני ויצירת תוכנית האש לתוכנית משותפת תוך קיצור משמעותי ש

סינרגיה בלחימת גדוד הצנחנים. סוללת האש פיתחה יכולת אש מדויקת בעזרת 

מערכות טילים חדישות, שעובדות על טכנולוגיה אופטית וטכנולוגיית לייזר א"א, צעד 

זה משפר משמעותית את יכולת הדיוק ללא סטיות וחוסך בתחמושת, מערכת שתדע 

ויות שונות למטרה בהתחשב בהימצאות של מטרת אויב בשטח לכוון את הטילים בזו

 24טופוגרפי מורכב. 
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 המשודרגת NONA 2S9  ,M-1מערכת 

שיפור משמעותי נוסף הצפוי להיות בחיל הצנחנים והיה מיועד להיות 

 2S25 SURUT-SD. בתהליכי החימוש לחיל, הוא מערכת הארטילריה החדשה מסוג 

''מ בדומה לחימוש של הטנק הרוסי. המערכת בעלת מ 125בעלת תותחים חדשים של 

פגזי נפץ, טילים מונחים נגד טנקים. סוג פגזים זה הופך  –כמה טילים אופציונליים 

את המערכת למשמעותית וליעילה כנגד מטרות משוריינות וניידות של האויב. 

לה המורכבויות של הכלי ברורות למדי, המשקל הכבד של הכלי חייב להישען על תוב

אווירית ספציפית. יתרה מכך, לכלי אין אמצעי הגנה אקטיביים עובדה שמאפשרת גם 

לכוחות לא סדירים בעלי מטול רימונים לגרום לכלי נזק רב. לאור בדיקות פיתוח 

נוספות נגלו מורכבויות רבות עד שהן אילצו את שר הביטחון הרוסי לבטל את פרויקט 

 25הספקת המערכת לכוחות הצנחנים.

 

 וע אווירי לתמרוןסי

המבנה הארגוני של צבא הרוסי עבר תהליכים רבים בבניין הכוח ובהפעלתו בשטחו 

של האויב. רפורמת ''המראה החדש'' ביצעה צמצום רב של יחידות בכלל הזרועות 

בצבא רוסיה בכדי לייעל את מוכנות הכוחות ולאפשר להם עצמאות מרבית בעומק. 

למספר יחידות מצומצם ונפטר ממטוסים שאינם  חיל האוויר הרוסי איגד יחידות

רלוונטיים ללחימה המודרנית. מבנה חיל הצנחנים עבר שינויים רבים כדי לאפשר 

לחטיבות ולגדודים לעמוד במשימותיהם בצורה עצמאית ככל הניתן, לשמור על רמת 
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דריכות ומוכנות מתמדת ולבצע אימונים רבים. במסגרת התוכנית לייעול הצנחנים 

רו מטוסים ותשתיות נלוות לידי חיל הצנחנים הרוסי בכדי לקיים יחידות חיל אוויר עב

אורגניות במסגרת החיל. חיל הצנחנים בנה והכשיר טייסות של מטוסי קרב שייעודם 

הוא לסייע ישירות לתמרון של כוחות הצנחנים הפועלים בשטח. העברת המטוסים 

חיל נותן יתרונות רבים באופן הלמידה לחיל הצנחנים וסיפוחם למבנה האורגני של ה

של המפקדים על הסיוע האווירי ועל יכולותיו; על ההישגים הנדרשים שהמפקד 

בשטח יכול לדרוש ממטוסי התקיפה; המערך מאפשר למפקדי החטיבות עצמאות 

בבניית מטרות איכות וביצוע התקפות מקדימות בתזמון ההפתעה בתוכנית 

 החטיבתית והגדודית.

, לצד כניסת מטוסי הקרב לפעולה משותפת עם הצנחנים הובעו עם זאת

חששות במפקדת החיל כי שינוי זה עלול להשפיע משמעותית על אופן ההכשרה 

והבקרה של מפקדים שאינם מכירים את עולם האוויר, ותהליך ההכשרה ואופן 

ה השמירה על כשירות הטייסים עלולים להיפגע ולהשפיע ישירות על המוכנות להפעל

מזדמנת ועל הפעילות המבצעית. תהליך זה עובר בירוקרטיה רבה במשרד הביטחון 

הרוסי, והחיל מקבל תקציבים רבים לביצוע הכשרות ואימונים משותפים ליצירת 

 אורגניות במסגרת החטיבתית והגדודית. 

יחד עם מטוסי הקרב, הכפיף חיל הצנחנים תחת חסותו כמה טייסות של 

, בעלי יכולת שינוע לוחמים בסד"כ גבוה, עד עשרים ושמונה MI-8מסוקי סער מדגם 

לוחמים במסוק. המסוקים בחיל הצנחנים פיתחו מודעות לתמרון האנכי, הגעה מהירה 

לשטחו של האויב בצורה חשאית, ממקום שאינו צפוי לו. חיל הצנחנים ביצוע שיפור 

טווח על־ידי מוכנות  נוסף במסוקים שסופחו לחיל, הם הכניסו יכולות אש בסיוע קצר

ירי על־ידי הצוות הטכני של המסוק, יכולת זו מאפשר ללוחמים לנחות בשטחו של 

   האויב תוך מתן סיוע לקרב בעוצמת אש גבוהה.  

 

 יכולות אש עצמאיות במסגרת לוחמת

 60חיל הצנחנים הוא בעל יכולות ניוד משוריינות על בסיס גלגלים. כבר משנות ה־

)נגמ''ש משוריין(. במהלך   BMDהחל החיל שימוש בכלי 20ה ה־המאוחרות של המא

השנים עבר הכלי שדרוגים רבים, אלא שיכולות המיגון שלו אף פעם לא סיפקו את 

התוצר הנדרש לפעולות הצנחנים בעומק, כיוון שגם נשק קל יכול היה לחדור לכלי. 

רבי חבלה בעזרת במערכה בצ'צ'ניה התמודדו כוחות הצנחנים כנגד טילי הנ''ט ומא

בורות ייקוש של הכוחות הצ'צ'נים. הכלי לא סיפק את הסחורה על אף שהכוחות 
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הרוסיים נלחמו כנגד כוחות בלתי סדירים. סיטואציה זו יכולה הייתה להיות מורכבת 

 למדי אל מול כוחות סדירים בעלי יכולות גבוהות כנגד כלי רכב ממוגנים משוריינים. 

י הוא ירידה משמעותית ביכולות הפגיעה בלילה, כשל נוסף משמעותי לכל

מערכת המיקוד והנשק אינה מתאימה לפעולה בשעות הלילה או החשכה, פוגע 

משמעותית ביכולת ההפתעה והגעה ממקום בלתי צפוי של צבא סדיר למול כוחות 

בלתי סדירים, מאפשר לאויב להיעלם מהכוחות המתמרנים וליצור נקודות תורפה 

ת הרפורמה תכנן משרד הביטחון הרוסי להכניס את הכלי המתקדם הזה, לכוח. בתחיל

בעל היכולות המתקדמות בתחום הניווט, עוצמת האש ובקרת האש, אך תוכנית זו 

 לא נכנסה באופן רשמי לכוחות, נכנסו רק כלים בודדים. 

במסגרת ''המראה החדש'' של צבא רוסיה הוחלט על פיתוח והטמעה של כלי 

, כלי משוריין רשמי של חיל הצנחנים הרוסי. הכלי כולל אמצעי BMD-4Mמסוג 

לחימה מתקדמים ובעל אמצעי אש רבים לכוחות הצנחנים כמו מקלע אוטומטי, מקלע 

מ''מ וכן בעל מתקן ייעודי להתקנה של אמצעי נ''ט מונחה. המיגון  100מ''מ ו־ 30

רכת הירי החדשה החיצוני של הכלי הוא מתקדם, בעל מערכות הגנה אקטיבית. מע

 26של חיל הצנחנים יעילה ומדויקת יותר ואף מפחיתה את הסיכון הנשקף לצוות הכלי.

, זהה לזו של הטנקים המודרניים של חיל השריון BMD-4Mמערכת בקרת האש של 

הרוסי, דבר זה נותן יתרון משמעותי מבחינת יכולות מיגון ואש לכוחות הצנחנים 

. יכולות לחימת הלילה של הכלי הן מהמתקדמות שנלחמים בעומק שטחו של האויב

בחיל, בעל יכולות הכוונה בעזרת מערכת אינפרא אדום, כך שמערכות האש יוכלו 

לשגר אש במצב נייח או נייד תוך נעילה ומעקב קבוע לעבר מטרות בתנועה ואף 

מסוקים בגובה נמוך. בעידן המודרני אמצעי זה יכול לתת מענה כנגד אמצעי טייס 

י מאוישים קלים או כלים רובוטים אוטונומיים מסוגים שונים, כדוגמת רחפני בלת

 מודיעין או חבלה. 

 

  סיכום

בחרתי לחקור ולכתוב את העבודה בנושא זה כחלק מהשתתפותי בסמינר דב הצפון 

בשל היותי יליד סבסטופול שנמצאת בחלקו המערבי של חצי האי קרים באוקראינה, 

סיפוח חצי האי קרים הוא אבן מפתח לתפיסה הצבאית שכיום מסופחת לרוסיה. 

הרוסית המודרנית שניתן ללמוד ממנה על המערכה בסוריה. נוסף על כך אני מפקד 
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לוחם בחטיבת הצנחנים, שנמצאת תחת אוגדה שזהה במהותה לאוגדות המוטסות 

ות של חיל הצנחנים בצבא רוסיה. מחקר זה עוזר לי ללמוד ולהכיר יכולות הפעלה נוספ

 בעומק, של חילות הצנחנים בעולם.

ניתן ללמוד רבות מהצבא הרוסי על יכולות הלמידה והפקת הלקחים ממערכות 

ומקרבות וכן מהפעלת תהליכי ניסוי וטעיה של יכולות שונות. עניין זה מתבטא 

ברפורמות לאחר כל מערכה או בהכנות למערכות הבאות. זאת ועוד, המשטר או 

לשבור אמירות או מנהגים שהיו קיימים ביחידות השונות שנים הפיקוד הנוקשה יודע 

חיל הצנחנים טען שהם אינם זקוקים לסיוע אש ויכולים  –רבות, כמו במחקר זה 

להסתדר עצמאית מול כל כוח, זהו כמובן אקט של גאוות יחידה אך בפועל מתפרש 

יקוד כפעולה שאינה מקצועית לשדה הקרב ולכן המצב בשטח השתנה ביוזמת הפ

העליון. חיל הצנחנים עבר שינוי תפיסה משמעותי והכפיפו אליו כוחות אש רבים 

שנועדו להביא את עוצמת האש הראשונית לעימות כדי לסייע לצנחנים לעמוד 

 במשימותיהם האיכותיות. 

"המראה החדש" של צבא רוסיה הוא תהליך מעמיק של למידה ושל הפקת 

יה בעימותים מול ארגונים רדיקאליים ומול לקחים ממלחמות קודמות של צבא רוס

צבאות סדירים. הרפורמה הביאה לשינויים רבים ממערכות ניהול של פיקוד ושליטה 

בין דרג מדיני ודרג צבאי בכיר, ובין הדרג הבכיר לדרג הטקטי, צמצומן של יחידות 

בכלל הזרועות ופיתוח והכנסה של כלים ואמצעי לחימה חדשים לכוחות הלוחמים. 

חדשנות צבאית, עצמאות וחופש  –מהות השינוי עבור חיל הצנחנים הרוסי הייתה 

פעולה בעומק שטחו של האויב. פעולה זו דרשה את בניית הכוח מחדש ויצירת מבנה 

סיוע אש, סיוע  –ארגוני אחר. חיל הצנחנים הכפיף אליו את כלל המאמצים בלחימה 

י שנסקרו עד כה שולבו האמצעים הנדסי וסיוע לוגיסטי בכל מסגרת חטיבתית. כפ

; גדוד נ''מ )נגד NONA 2S9 –הבאים: חטיבות ארטילריה בעלות אמצעים חדישים 

; גדוד הנדסה; גדוד סיור בעל יכולות סיור מתקדמות Strelaמערכת חץ  –מטוסים( 

– UAV מטוסי תקיפה ומסוקי סער לתמרון אגפי;  גדוד  –; טייסות חיל האוויר

 אספקה לכל תרחיש לחימתי. כלי –לוגיסטיקה 

חיל הצנחנים הרוסי דומה מאוד באופיו לחיל הנחתים האמריקני, המרינס 

ביכולותיהם העצמאיות בשדה הקרב. כוחות המרינס מורכבים מכוחות מסוגים שונים 

כוחות למשימות מיוחדות, חטיבות חי''ר וכוחות בעלי  -בעלי מאפיינים עצמאיים 

הכולל חיל הנדסה וגדודי שריון. בארצות־הברית הבינו  עוצמת אש רבה וסיוע קרבי

כי החזקת כוחות לעימותים מזדמנים ברחבי העולם זהו קלף משמעותי שמונע 

 מהאיום להגיע לגבולות המדינה והוא גורם מפתח לאלמנט ההפתעה. 
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לדעתי, כיום, במציאות הביטחונית הישראלית, אפשר ואף ניתן לאמץ חלק 

הסובייטים כלפי מדיניות הפעלת כוחות צבאיים, באיזה אופן משיטות הפעולה של 

לבצע תמרון בכדי להכריע את האויב; תמרון אגפי בכדי להגיע לעומק שטחו של 

האויב ולקצר את זמן הפעולה; או ביצוע פעולה יסודית חזיתית. לדעתי, כיום התמרון 

אויב שנמצא האגפי הוא האופציה המובילה לתמרון הצה''לי בכדי להכריע את ה

בעומק, בעזרת פעולה מפתיעה, מהירה ועוצמתית, בעזרת שינוע כוחות בצורה 

מפתיעה לעומק ובפעולה עצמאית של הכוחות עקב המרחב הרב משטחה של מדינת 

ישראל. אוגדת העומק של צה''ל יכול ללמוד ולהסיק רבות ממבנה הארגוני של חיל 

 לכוחות באופן עצמאי בשטח.  הצנחנים הרוסי, בחדשנותו ובעוצמת האש שיש

 


