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 - הקדמה .1

 

חסות יוהוא מקיף התי  RAE 2015 כנס ריכוז של תוצרי השתתפות במסמך זה מהווה   .א

כיוונים  ,אמל"חשיווק ומכירות רוסית בפעילות  אופוליטיים,יג  להיבטיםבראיית הח"מ 

 .ימהחלאורים מפורטים של מערכות יותומגמות בפיתוח אמל"ח 

 

בדגש על  הנתונים אשר מוצגים במסמך מתבססים על איסוף וניתוח מידע  מהאירוע,  .ב

 הבאים :  םמרכיביה

  

 כרזות �

 סרטים �

 תמונת סטילס �

 קטעי וידאו �

 מוצרים ודגמים �

 הדגמות תנועה ואש �

 תונאיםיומסיבות עשיח -רביב נוכחות �

המקצועית אודות התערוכה  הודעות לעיתונות וכתבות שהתפרסמו בתקשורת �

 ובמהלכה

 תונאיםישיחות עם מציגים וע �
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  - תיאור כללי .2

, 2015בספטמבר  12 עד 9התקיים בין התאריכים  עשיריה) ARMS EXPO  RUSSIA )2015 RAE  כנס

האתר  שבהרי אוראל. , TAGIL NIZHNYשבקרבת העיירה  ,טחון הרוסייבמתקן הניסויים של משרד הב

ארטילריה קנית  טנקים, ירי תשתיתו מותאמת לק"מ.  1.5 וק"מ, ורוחב 50-כמשתרע על שטח שאורכו 

לרבות  ,רק"מ ורכבלמסלולי תנועה ומכשולים במשופע המתקן  נק"ל וחימוש אחר. ורקטית, טילי נ"ט,

  מכשולי מים.

התערוכה  .ואוויריות ותצוגות אש ממגוון פלטפורמות קרקעיות ממדיםהאירוע כלל תערוכה גדולת 

ת במסגרת הדגמ נגרים גדולים ועוד שטחי תצוגה חיצוניים.אפני שלושה ה-הסטטית התפרסה על

התחמשו,  לאזור ההדגמה,יצאו הכלים : התערוכה הסטטית רק"מינעשה שימוש ב התנועה והאש

 ) והוחזרולעיתים גם צביעה( בסיום ההדגמה עברו הכלים טיפולי תחזוקה וניקוי .עו.הדגימו וביצ

  בתנועה, לאזור התצוגה הסטטית.

 200-השתתפו כ (סיב"ט הרוסית) ROSOBORONEXPORT -ו  ROSTECמה בחסות  ישהתקי ,תערוכהב

  בהם: מקומיים.עם זרים בתצוגות משותפות  םמספר מציגי כשלצדם רובם ככולם רוסים, מציגים,

ASSELSAN   הוא המשותףוהשם  שהציגו עמדות נשק, ,םזאחיאהק עם התורכית - KAZAKSTAN 

ASSELSAN ENGINEERING     וחברתSOOSUNG  מערכת חשמלית לניקוי קני עם ( דרום קוריאניתה

   .UVZ, בשיתוף תותח)

יום  מצעדשנחשפה ב ,ARMATA - מתוך משפחת הרק"מ החדשה םישני ,לראשונה ,בתערוכה הוצגו

 T -15נגמ"ש הכבד -הו T-14בין הכלים החדשים טנק המערכה ה  .)5/5/2015( צחון על הנאציםיהנ

בפועל  ARMATA.אף הוא להתבסס בעתיד על תובת ה  (קואליציה) שאמור 35S2תומ"ת בנוסף, הוצג 

  .T-90הוצג על תובת 

  שהיו מוקפים גדר ותחת שמירה. ,יתנה גישה פיזית אל הכלים החדשיםכי לא נ יצוין

וחילוץ חימוש  ,הנדסהחדשות של טנקי רות נגזמשודרגים ו T-72 וכן MSו  Sמדגמי  T-90טנקי גם הוצגו 

משפחת נגמ"שים מתקדמת שמהווה חלק  - KORGANETSמי רק" במגוון תצורות. BMP -3נגמ"שי  לצד 

בדגמים מוקטנים (אך מפורטים) ובמסגרת זו אף  הוצגו  ,רק"מ החדש של הרוסים-מסל מערכות  ה

לא   X 8 8נגמ"ש/שריונית  -  BUMERANG-משפחת ה .נחשף קיומו של דגם ייעודי למשימות חילוץ

  .בחומרה הוצגה

 הותרה כניסה ביומיים שלאחריהםו ,לקהל מקצועי יוחדוהיומיים הראשונים  :ארבעה ימים נמשךהאירוע 

  20 -כ התארחו  נציגים ממדינות שונות, 160בתערוכה ביקרו פי נתוני המארגנים -על הרחב. לקהל

. )איש (מרביתם ביומיים הפתוחים 50,000והשתתפו קרוב ל  נספחים צבאייםו משלחות רשמיות

ספרד, צ'כיה,  פולין, תורכיה,, בריטניה, צרפת, איטליה גרמניה, :שנציגיהן ביקרו בתערוכהמדינות מה

, אזרבייג'ן ארמניה,איראן, ערב הסעודית,  ,בנגלדש הודו, ,וייטנאם יפן, דרום קוריאה, בלגיה, הונגריה,

  ם בלבד.ישראלי 2ל הידוע השתתפו בתערוכה ככ .וקירגיסטן ,טג'יקיסטן בלארוס, קזחסטאן,

בסימפוזיון הפתיחה ושאר  ,עם זאת קצינים.ובמיוחד לובשי מדים רוסיים של המוגבלת  תם נוכחובלטה 

, סרגיי ודב ,סגן שר החוץובכירי הממשל ובהם: ראש הממשלה מד נכחורועי היום הראשון והשני יא

יו"ר  , KLEPACH ANDREY  - , אנדריי קלפאץ', סגן השר לפיתוח כלכליRYBAKOV SERGEYריבאקוב, 

טחון ייו"ר וועדת הדומה לב , KOMOYEDOV VLADIMIR – , וולדימיר קומויידובוועדת הפנים של הדומה

,יו"ר וועדת האיחוד הפדרטיבי  YARDOVAYA  IRINA  MS - , אירינה יארדובאיהולמניעת שחיתות

סרגיי   ROSOBORONEXPORTסגן מנהל  ,OZEROV VICTOR – , ויקטור אוזיירובטחון והגנהילב

 SIYENKO   – אולג סיינקו URALVAGONZAVODומנכ"ל ונשיא   GORESLAVSKY SERGEY –גורסלאבסקי



  

 

 

5 

 

OLEG .  הוא הבליט  שאר המשתתפים. הם שלדבריאת רוח שלא תאם  באורחכי האחרון התבטא  יצוין

לרבות תקציבים , מהממשלאת נזקי הסנקציות על המכירות והתשתיות ודרש  עזרה בדבריו 

                                     להתמודדות בסוגיה. 

  

   אופן תפעולםו הכליםהמהלכים,  תיאור - התנועה והאשהדגמת  .3

תצוגת האש התבססה על סיפור מעשה שהוצג בסרט וידאו ובמרכזו מהלך להדיפת אויב שנכנס 

המהלך להדיפת התוקפן התבסס על קרב משולב בו נטלו חלק טנקי  .בגבול המדינהוהשתלט על שטח 

נ"מ מתנייע בכינון  מוסע ומוסק, י"רח טילי,, נ"ט )םשי"טנק ונגמ(יביל אוויר  רק"ממערכה, תומ"תים, 

במהלכי הפתיחה שולבו זוג מטוסי  ממטוסי תקיפה ומסוקים.בחיפוי על הכוחות טק"א טקטי ישיר וקני 

  קוט יעדי האויב.יבהפצצה ור MI-17סוחוי וזוג מסע"רים חמושים מסוג 

מוצנח  טנק ,3B72-T-ו S90-T: טנקי מערכה מסוג  בלטו  אשהבמהלכי התנועה ו והשתתפשכלים ין הב

SPRUT  מדגמי נגמ"שים  כבדים  ,מ"מ של הכוחות המיוחדים 125עם תותח TERMINATOR  1+2  , 

-EM   טילי  האחרונים הדגימו ירי תוך כדי צליחת מכשול מים.  .במספר תצורות BMP 3נגמ"שי  

KORNET גבי ג'יפ טייגר, תומ"תי  -מעלA-MST )152 X 52 ,(משגר   מ"מA1 – TOS    לשיגור  רקטות

מ"מ וטילי  30עם תותחי  TUNGUSKA-M1 -ו  4M- SHILKAמדגמי משודרגים  תומ"תי נ"מ תבערה, 

: כלל רק"מ משלים כוחות.נה אווירית צמודה לגדימו הש ,E2M-BUKו  TOR-2טק"א נייד מסוג  ,נ"מ

 M1-BREMטון ), טנק חילוץ  50בקטגורית משקל של עד פער מ'  MTU  )18 - 72  טג"ש הגללה מסוג

  .לרבות טייפון עם עמדת נשק נשלטת ,MRAPורכבי    BMR-3MS -להתגברות על מכשולים הנדסי ,טנק 

הפעילות מתבצעת ברצף  בעוד ארבעת ימי התערוכה ונמשכה כשעהאחד מבוצעה בכל הדגמת האש 

הכלים מהתערוכה לאזור ההערכות וכן חימוש  קדם לה שלב מעבר הכלים המציגים וללא תקלות.

  ..) ודיבאזור ייע(בתחמושת חיה שנועדו לבצע ירי 

      טנקים ונגמ"שים, כמו גם מטרות דמות -באזור "שנתפס ע"י האויב" מוקמו עשרות שלדיות רק"מ 

) היו שחור -ר. כל המטרות ( למעט הנ"מ מ'  לירי נ"מ בכינון ישי 2) ומטרות נוספות בגובה (מוגדלות

על רקע צבעי הירוק והחום של השטח. קווי המטרות שולטו בשלטי מרחק גדולים  שהבליטובצבע צהוב 

  מ'. 3,600-ל  500שכיסו טווחים שבין ,

ש"כ בסדר גודל  שהטילו פצצות תבערה סוחויהפעולה להדיפת התוקפן החלה בהפצצה של זוג מטוסי 

מבנה מדורג של ע"י מ"מ  80עם רקטות חופשיות בקוטר  אחריהם בוצע ריקוט מהאוויר .ק"ג 250של 

הנורים פוזרו  .וה בפיזור נורי הטעייה  מהמסוקים. שלב הריקוט לוחמושים MI-17"רי עשני מס

  נורים.  עשרותכשבכל מטח  ,החוצה  ,מהמסוקים

 -כלטווח של בוצע . הירי A- (MST(משודרגים  1M 19S2 בשלב הבא בוצע ירי ארטילרי ע"י שני תומ"תי

סדרת פגיעות  המאפשר ,פי תכנות מראש-ההגבהה משתנה עלזווית כאשר  ,בשיטת מטחק"מ,  4

לעבר מטרות שבטווח  ירי בכינון ישיר בהמשך ביצעו התומ"תים  זמנים מזערי.בהפרש  ,במטרהמהירה 

  . התחמושות שנורו היו נפיצות.מספר מאות מטרים

שני נגמ"שים ובוצע ירי פגזים וכן טיל נב"ר מ S90-T, בעיקר טנקי לאחר הירי הארטילרי קודמו הטנקים

  . ירי הטנקים לווה בירי ארטילרי בכינון ישיר  . TERMINATOR ) מסוג BMPTכבדים (

לטת שביצעה ירי ) עם עמדת נשק נשMRAPבהמשך קודמו  לקו המגע שלושה כלים אופניים: טייפון ( 

וג'יפ טייגר  4X4נוסף  MRAPדגם  קיימת ), היאבהנחה ש ,יצובלא הומחשה יכולת יבתוואי מישורי  (

  . EM-KORNETעם טילי 

]D1 [הוא מתכוון בוודאי לממשלת רוסיה; : הערות עם
הקהל הישראלי, ובמיוחד אנשי מערכת הביטחון מכנים 

 בשם 'ממשל' את האדמיניסטרציה האמריקאית
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טילי  2 . נורו רימוזקף ומוכן לי ,בארבעה  טיליםכ"א שמזוודים ,נע כשאחד משני המשגרים  ג'יפ הטייגר

EM-KORNET ק"מ  3.6תה במרחק יהי ,שילדת טנק –ה. המטרה יעל אותה המטרה בהפרש של כשני

  שניות. 14-הסתכם ב ,המדוד מעוף הטילים אליה,ומשך 

, בכינון ישיר ,) TUNGUSKA-M1 -ו   4M- SHILKAמ"מ של תומתי הנ"מ ( 30תותחי ירי בוצע  בסמוך, 

לירי מ') שצבען שחור. חלק מהכדורים שנורו היו מציתים.  2 –כלעבר מטרות טרפז מוגבהות ( ,כאמור

   .מכשול מים עמוק של  ,בציפה ,השאף המשיכו בביצוע הירי בעת צליח  -3BMPהצטרפו נגמ"שי 

נשק המבצע ירי מעמדת  ,הטייפון - םכליכשאחד מה חילי חי"ר, MRAP-ה ירכב 2 וקפרבהמשך 

ליהם הצטרפו או מהנגמ"שיםגם כוחות החי"ר פרסו . (הירי לא התבצע בתנועה) על סיפונושנשלטת ה

   .MI -17מסע"רי  שני הונחתו מש חיילים

 הנחתת החי"ר מהמסוקים לוותה בפיזור נורי הטעייה כאשר הפיזור מתבצע בו זמנית משני צידי המסוק.

  זוגות.  5 נורו של  כחצי עד שלושת רבעי שנייה. בסה"כזמן זוגות נורים בהפרש  2כל מטח כלל 

ההצטיידות בו ש RATNIK  - לוחמי החי"ר היו מצוידים ברכיבים מתוך פרויקט חיל חי"ר עתידי תמקצ

   ., החלה השנה)ערכות 50,000 -(כ

, MTU-72  טג"שגשר מ רק"מ הנדסי וחימושי ובכלל זה פריסתבגמר תצוגת האש בוצעה הדגמת 

וחקיין מוקשים  KMT-7פתיחת מעבר בשד"מ באמצעות טנק הנדסי מצויד ,בין היתר, בנוכרי מסוג  

  .(לסימון מרכז הנתיב שפונה ממוקשים) מרכזיתערכת סימון  כן,ו  3MTמגנטיים מסוג 

כף דחפור וזרוע מחפר ב שמצויד M3-IMRע"י טנק הנדסי מסוג  הומחש " תחת אש"עבודות עפר  ביצוע

 .  

תובה, הה, סיבוב במקום וצליחת מכשול מים עד קצה גובה מעבר מדרג בנוסף בוצעו מסלולי מכשולים,

גיבוי ב  , S90-T -ה  ביצעועיקר הפעילות את גמ"שים. ע"י מספר טנקים ונ בתנועה על קרקעיתו,

כי הטנק הצולח שהשתתף בכל שלבי ההדגמה לא עבר הכנה  יצוין "פירוטכניקה" וקריינות מתאימים.

  .ההדגמהבמהלך לצליחה 

היצרנים הבאים : של את החלק הקרקעי בהדגמות השלימו  שלוש משפחות של  רכבים תובלתיים מ

URAL,KAMAZ   וVOLAT  האחרון מיצר את מרבית המרכבים האופניים שמשמשים את מערך הטק"ק)

מכשול  חתהדגימו מעבר מכשולים מורכבים, טיפוס מדרגה וצלי כלים אלהגם  והטק"א ארוך הטווח).

  בנסיעה.מים 

  רוע הסתיים במפגן צניחה חופשית.יהא

 

 - כיוונים ומגמות בהצטיידות הצבא הרוסי .4

בשנים  תשממוקדתקדים  תחסר וריענוןהצבא הרוסי מצוי בעיצומה של תנופת התחדשות  •

טריליון רובלים. במסגרת זו הצטייד/מצטייד צבא  20-כבהשקעה כוללת של  ,2011-2020

 -טנקים ובהם ה :כלי רק"מ ורכב  6,000 -היבשה הרוסי במהלך השנתיים האחרונות, בכ

ARMATA25ת , נגמ"שים, שריוניות לרבו- KURGANETS ו- BOOMERANG , התובלרכבי, 

:  מערכות טיליותטילים/ 1,000 -כביחוזקו  /מערכי ההגנה האווירית חוזקו  .ג'יפים ועוד

500/400-S ,V300-S-,U 2M-TOR,1S-PANTSIR והיורש של ה- S-IGLA – ה- VERBA .
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 .KHRIZANTEMAו  KORNETמשופרות של  טילי נגזרות  שודרגה באמצעות נ"טיכולת ה

בתקופה . M –ISKANDER מתקדמים וב  GRADטקטי תוגבר במשגרי ה טק"קמערך הרק"ק/

נגזרת מודרנית של מערכת ( S-TORNADOהנדונה צפויה הבשלה להצטיידות והצטיידות ב 

SMERCH הארטילריה הקנית המתנייעת קלטה ). לרבות רקטות מתקדמות ומדויקות

, בין )35S2 )KOALITSIYA-SV צפויה הצטיידות בו  SM-MSTA  מ"מ מסוג  152X47תומ"תי 

צי ת בהפעילו. 8X8ואולי גם על מרכב אופני  ARMATAאם על תובה קיימת ובין אם על ה 

קלט . ח"א תמשך ואפשר שאף תתעצם שטח וצוללות -כלי שייט  100 -כ ת טיהרוסי לקל

 קרב וסער. -מסוקים  1,000 -מטוסי כנף קבועה חדשים או משודרגים ועוד כ 600 -יקלוט כו

 

 ,מהם עד כרבע בשרות פעיל והשאר במחסנים  16,000סד"כ הטנקים הנוכחי מוערך בכ  •

הסד"כ הפעיל מושתת  ARMATAאינם כשירים. עד לכניסת משפחת ה חלקם שאפשר  אך

 -מלמעלה ו T-90טנקי  750 -כ ,-3B-72T מסוג טנקים משודרגים  600 -כ  בעיקר על

 ,ככל הנראה בשנה.  300 - מוערך בכ T-72דרוג של טנקי קצב הש . T-80טנקי  1,000

 .T-64טנקי  100 -בסד"כ כ

  

 יש סימנים רבים,אינה ברורה .  T-14עיתוי והיקף הכניסה לסד"כ של ה לגבי ההתמונה  •

בהכנות למצעד התקלקלו ממסרות בשני כלים והיה צורך  לרבות בתערוכה, לאי בשלות.

 וההערכה אפשר להעריך כי תהליך הבחינות לפיכך,  והובלה על מובילים.לחלצם בגרירה 

ומכאן  2017במהלך הייצור הסדרתי יחל הרי ש יושלמו בהצלחהאם   .2016ימשכו בשנת 

. בהמשך מוערך כי מהסוג הנדון כלים 500 ל 300יקיף הסד"כ בין  ,שלקראת סוף העשור

 טנקים בשנה. 500 -קצב הייצור הסדרתי המלא, יקיף כ

  

 6,000 -כ נגמ"שים לסוגיהם, 31,000 -בסד"כ הצבא הרוסי: כ .עוד מספרים רלבנטיים •

 משגרי רקטות ארטילריות. 3,800 -וכ תומ"תים

 

 -) פירוט בסקירות הנושאיות( במערכות לחימה םויישומ מבצעיים -ריכוז חידושים טכנו .5

של הח"מ ההתרשמות הידע ובמגבלות  ,מצטיירותהלהלן ריכוז של מערכות לחימה וטכנולוגיות 

  : להשפעתן האפשרית בשדה הקרב המודרניולהיערכות  תשומת לב נוספתראויות ל  ,רועימהא

  

  - רק"מ לסוגיו  .א

לראשונה שימוש בפלדה חדשה נעשה  ,ARMATA משפחת רק"מי של  פאסיביהמיגון ב •

 JSCפותחה ע"י  . הפלדה5רמה   STANAG 4569ואשר מתוארת כ    44S-SV-SHשסימונה 

RESEARCH INSTITUT OF STEEL   ,מרכז חלק מ- ENGINEERING INDUSTRIAL GROUP 

"CONCERN"  TRACTOR PLANTS , קונצרןשפועל במסגרת  URALVAGONZAVOD פלדה .
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החוזק של הפלדה מושג בזכות הרכבה הייחודי  זו מאפשרת חסכון משקלי משמעותי.

תכונותיה גם בטמפרטורות קיצון של  אתשמרת מהפלדה הנ"ל  נטען כי ותהליכי הייצור.

 פחות.אף שהמשקל פלדות שריון מסורתיות אלה של נטען כי תכונותיה עולות על חום וקור. 

 .ARMATA אין שימוש בטיטניום במיגון ה ,ככל הידוע

של נגמ"שים הועתק המנוע לחזית כחלק מתפיסה של שיפור הגנת אבי טיפוס במספר  •

כן נעשה שימוש בחלק ממשפחת הרק"מ החדשה, במיגון -הצוות מאיומים חזיתיים. כמו

 סבכה סביב המנוע.

צביעה שוברנית בגווני  –ניתנת תשומת לב רבה להקטנת חתימות הכלים במימד החזותי  •

 השטח, מנחיתי חום למפלטי המנוע ושימוש בצבע מנחית/בולע חתימה תרמית ומכ"מית.

מראש  מובנהה מתקדם ריאקטיבי מיגון בבטנקי מערכה ורק"מ נוסף, נעשה שימוש  •

זאת ללא החנ"מ  שמשולב לאחר יציאת  במעטפת הגוף של הרק"מ ובתהליך הייצור.

 הרק"מ ממפעל היצור.

. זה המקום ARMATAמשפחת ה נצפתה על רק"מי  לפחות משני סוגים הגנה אקטיבית •

ואולי שילוב של  E-ARENA  ,2-DROZED ,AFGANITהאם  - ברורה לציין שהמהות אינה

, לא בע"פ ולא במידע משלימים או סותרים בתערוכה נתונים לא התקבלו  מספר מערכות.

ההערכות שגובשו נה ברוח ילמערכות אלה היחסות יההת ,פיכךל פרסומי מוכן מראש.

האקטיבית כולל על פי הערכות אלה מרכיב ההגנה  הופעת הכלים במצעד במאי. נוכחל

נורות" שמשני צידי יזאת בדרך "הצ .מול איומים אופקיים )HARD KILL( יכולת הגנה קשה

ככל הנראה, באמצעות מיירטים ו/או רסס. על גג הצריח  הטנק, בחיבור שבין הצריח לתובה.

שמוערכים כרכיבי הגנה רכה ואולי אף שילוב של רכה , ומצטדדיםקבועים -מרכיבים נוספים

כשהמענה זוויתי  ,רסס אף) ואולי (סוגי עשן תרסיסים,ככל הנראה ,באמצעות וקשה. זאת 

ובחינת צילומי פי התבוננות בכלים -על ,מכל מקום ובניצב כלפי מעלה אל מול איומים עיליים.

האקטיבית שהוצגו על הכלים אינם חלק מרכיבי ההגנה לפחות כי  ניתן להעריךהתקריב 

 בשלים לתנועה ובפרט לא בשטח.

לא נכללה היכולת (הגנה רכה)  SHTORAהוצגה מערכת עליהם מרבית כלי הרק"מ ב •

על הכלים  כתגובה. מידיאלא רק שילוב של גילוי לזירה והפעלת עשן  שיבוש טילי דור ב'ל

 יותר. המידע רגישים ורחבי תחום,פי -ואשר על קטנים במידותיהם מבעברזוהו גלאי לזירה 

לשאלות בתשובה . תקדמיםוחימושי עשן מ מ"מ) 81( מסורתיים מידיזאת לצד משגרי עשן 

מספק מול טילי דור ב' ) מהווה מענה ריאקטיבי פאסיבי + (נאמר כי מיגון חזית הצריח 

 להבין כיניתן היה  ולפיכך עיקר הדגש ניתן להתמודדות עם ביות/רכיבת לייזר.  לכאורה,

 .רוכבי לייזרנגד  גם חימושי העשן יעילים

 ,כולל משמעותיים תוכנן כך שניתן לבצע חלק מהתיקונים,ו Xבתצורת בנוי  ARMATAמנוע ה  •

 בדרג הגדוד/השטח.

]D2 [סליחה, בזמני המונח המקובל היה : הערות עם
 טיפוס אבל אבי?-אבטיפוסים; אולי אפשר גם אבות

]D3 [דומני שצ"ל : הערות עםHARD KILL  
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נגמ"שים  טנקים,( צריחי רק"מ לא מאוישים ומופעלים מתא לחימההתפיסה של שימוש ב •

 - המטרות מאפיינת את מרבית הרק"מ הרוסי המודרני. ,ועמדות נשק כנ"ל ותומ"תים)

מוקם מתחת לקו התובה ולעיתים בתאים מופרדים מהתחמושת שמהגדלת שרידות הצוות 

 כן,ו ושיפור יכולות ומשך הלחימה שלו )3עד  2( ורכיבים מסוכנים אחרים. הקטנת הצוות

 של רק"מ רובוטי."פזילה" בכיוון 

הקניית יכולות ההתמצאות והשו"ב ברק"מ נכרת מגמה של  בתפעול מערכות הלחימה, •

ע"י התקנת כפל מסכי ואמצעי  ות למפקד ולתותחן (מפעיל מערכות הנשק)דומתפעול זהות/

 .הפעלהשליטה ו

מ"מ  125 –במקום ה  ARMATAמ"מ בטנק ה  152אין להוציא מכלל אפשרות שילוב תותח  •

 ניתן להעריךהתותח בעל הקוטר הגדול. לקלוט את יכול הצריח על פי ההערכה, הקלאסי. 

 ה אנרגיית פגיעה גדולה מהותית מהנוכחית.יתה רה מהתותחיהקינטית שתיתחמושת לכי 

ללא צורך  ,הפעלת פלטפורמות רק"מ מתוך תא הלחימהל יכולתהשדרוג ביטוי מיוחד ניתן ל •

פריסקופים ו/או  הכליאיכותיות במעטפת ע"י פריסת מצלמות יום ולילה בהוצאת הראש 

 .מתקדמים

מ"מ,  125) בקוטר ש"תכליתי (כדוגמת החצב של תע-שימוש מבצעי פגז טנק רבכנס לוה •

הרסס  ע"ב נתוני טווח, שמוזנים למרעום בתהליך הירי. ,עם יכולת פיצוץ בנקודה רצויה

 מתוכנן כך  שמרביתו מופנה כלפי הקרקע.

להפעילם גם מחוץ לפלטפורמה בהמשך לשימוש בצריחים לא מאוישים והדגשת היכולת  •

 ניתן ביטוי לאפשרות הפיכת חלק מהכלים לרובוטיים.

שק מקביל בקוטר חדש/ישן הוצג צריח נשק עצמאי או מערכת נ בהקשר למספר כלי רק"מ •

כתותח אוטומטי עם תחמושות נפץ/רסס ונ"ט וכן אפשרות לשילוב  ,מ"מ  57 -) (מוכר מנ"מ

 עתידי של חימוש טילי משוגר קנה.

מזוהים שני צריחי נשק מופעלים מרחוק שמיושמים במשפחת הרק"מ החדשה ובכלים  •

ומערכות תצפית וכינון  שטילי קורנט עם בק" 4מ"מ ו  30תותח  – EPOCHמשודרגים: ה 

משודרגים ועוד) על הכלים  T ,25 – KORGANETS  ,BUMERANG  ,3- BMP-15מתקדמות (

יכולות נ"ט משלימות למשפחת  מ"מ ללא 12.7השני  .IFV –ממשפחת רק"מ הלוחמים 

 . APC  -להובלת לוחמים  הרק"מ

 

  ארטילריה רקטית וקנית  .ב

בטכנולוגיה פקט הצתה ושריפה שמתבסס על ארקטי מזוהה שימוש נרחב בחימוש  •

 תרמוברית/אחרת.

  

  –מ"מ  122 –שני קטרים  כדי העדפת הארטילריה הרקטית תוך שדרוגנמשך תהליך  •

 -ה לטווח הבינוני והארוך. SMERCH - מ"מ ה 300לטווח הקצר ו  GRAD -משפחת ה
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URAGAN   םסובלי יוון שכך,וכמ"מ נתפס כמערכת נשק שמוצאת מהשרות  220שקוטרו 

תוקף (עדויות לרקטות רבות מסוג זה שהופעלו בלחימה ולא -חימושיה מתרחישי פג

 שופרשבמסגרתה מ TORNADOהפלטפורמות שודרגו ומשודרגות לקטגוריית התפוצצו). 

משופרת יכולת הירי ומהירותה ומוקטנים  משולבים מדידים למיקום ותנועה,, הרכב

 הצוותים.

  

-Sמצפים להשלמת הבחינות של ה  G-TORNADOלאחר ההצטיידות הראשונית ב  •

TORNADO שנים מהתכנון  4-עמידה ביעדים וכשלים בבחינות חורג הפיתוח בכ-(בשל אי

  18–ידוע כי חלק מ ,עם זאת .2016ת ההצטיידות בשלהי השנה/ב ותחילהמקורי) 

 בלחימה על אף שטרם אושרה הצטיידות מלאה. והופעל ים שסופקו ,משגרה

  

מדובר בתיקון  ק"מ. 90-120מדויקות לטווחים של  SMERCHנמשך פיתוח מואץ של רקטות   •

דומים וניהוג אווירודינמי /GPS/GLANOSSבסיס חיישני -המסלול בשלב המעוף החופשי על

. ככל הנראה נעשה בקרבות CEPמ'  10באמצעות קנרדים. הדיוק אמור להיות בסביבות 

קיימת הערכה כי נעשה  שימוש ברקטות מסוג זה עם אישורי שימוש מיוחדים. באוקראינה

קרקע -שזוודו ברש"ק ורב"ת של טילי אוויר   SMERCHברקטות ארטילריות מסוג גם  שימוש

נעשה שימוש משמעותי במערכת זו למניעת איתור  ,ככל הידוע ).ARMמתבייתי מכ"מ (

 נמסר על שימוש נרחב בחימוש מצררי, כן. ע"י האוקראינים ופגיעה בארטילריה הרוסית

 בזה המיועד לנטרול רכב/רק"מ.  מיוחדב

  

כטב"מ שמונע באמצעות הנעה פירוטכנית (רקטית?). -מזוודת בה SMERCHבפיתוח רקטת  •

 דקות. 20כטב"מ ארוז בתוך אחד ממקטעי הרקטה ולאחר שחרורו מסוגל לשוטט משך -ה

  

על פי  ,רת מעגל התבצעהיכטב"מים. סג-שימוש נרחב ב עשו הרוסיםבמהלך הקרבות  •

 .כטב"מ באזור המטרה-ה הגילוי שלדקות ממועד  4בתוך עדויות מהקרבות, 

  

 )MSTA  )19S2-משפחת התומ"תים הרוסית התרחבה בשנים האחרונות עם הכנסת ה  •

יכולות טעינה וקליברים  47אורכו  ,מ"מ 152תומ"ת זה תותח בקוטר מבצעי. ל לשימוש

במסגרת  ק"מ . 22-27אוטומטית ותחמושות שמאפשרות העסקת מטרות בטווחים של  

ם לנקודה החלק הדינמי של התערוכה הופעלו שני תומ"תים מסוג זה שביצעו ירי  מטחי

 ירי בכינון ישיר! ,ובעיקר ע"מ להשיג אפקט של מטח  ההגבה,ויות ושינוי זכדי -תוך

  

החדש פותח/לקראת סוף הפיתוח תומ"ת מתקדם שסימונו הרוסי כחלק ממשפחת הרק"מ  •

35S2 .152( התומ"ת  וכינויו קואליציה X 52  ( אנשי צוות  לושהע"י ש מאוישמ"מ

 מתא הצוות. - כלל פעולות הירי הארטילרי מתבצעות מרחוק ואילושממוקמים בתובה 
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הוצג  ,הן במצעד והן בתערוכה ,. בפועלARMATAהוערך כי התומ"ת יתבסס על תובת ה 

 .T-80/90שימוש בתובת  הצריח תוך

  

ם השמאפיינימ"מ  152ו  122לסד"כ הנגרר נכנסו סוגים שונים של תותחי הוביצר בקוטר  •

 , פשטות ומהירות תפעול.)משקל מופחת (בזכות שימוש בפלדות מתקדמות

  

 מתביית כתם לייזר. מדויקהתחמושת הארטילרית כוללת חימושים מסורתיים לצד חימוש  •

 .D1במרעום  שימושככל הנראה  נעשה ,שפרטיו לא ידועים ,מדויקפגז בפיתוח 

  

 חי"ר ונ"ט  .ג

שיפורים מיקוד בהבשלב הצטיידות ראשונית. ) RATNIKפרויקט חייל החי"ר המתקדם ( •

שו"ב, התמצאות סביבתית ומתן מענה  עוצמת ודיוק האש, ,קפלס"ט-אפוד ו  - במיגון האישי

הופיעו  בתערוכה,גם -כמו צעד,מההצטיידות הואצה וב מובנה בביגוד לתנאי חום/קור.

 הציוד המתקדם.ם ועליהחיילים מקצת ה

 :והן הרכובה הקרקעיתהן  ,הצוותיתשיפור מתמשך ביכולת הנ"ט הטילית  מתבצע תהליך  •

ק"מ תוך כדי התאמת המקרן ושיפור הידידותיות  10הוארך ל  -EM KORNET-ה טווח 

נתפסת כמרכיב  גם הכריזנטמה הרכובה עם משגרים שכנים.למשתמש ו"חיים בצוותא" 

מערכת  ה שלנמשכת הטמעת ,במקביל .שיבושבפני  שלו עמידה וסןחהרמת ש ,נ"ט חשוב

 ).משגרים 4-6ת טיליות ( ומסגר ימפקדשימוש ל ,גילוי ושו"ב ברמת השטח

הוצג  ,חימושי להתמודדות עם הגנה אקטיבית כ "מעיל רוח"-מטול אישי דו – RPG-30-ה •

לכלי רקטה אינרטית שתפקידה ליזום תגובה  לראשונה לאחר העלמות של מספר שנים.

מגיע בהפרש של חלקיקי  ,)מ"מ טנדם105של ההגנה האקטיבית כאשר החימוש העיקרי (

מההתמודדות עם  ואמור לא להיות מנוטרל ע"י המערכת שטרם הספיקה להתאושש שנייה

על אפשרויות של שת"פ ותרת לשיווק ויש מידע המערכת מוגדרת כמ .הרקטה הראשונית

מ',  150 המרבי הנו עם האיראנים ו/או הירדנים. יחד עם זאת, ראוי לציין כי הטווח  בנושא

 השימוש ללחימה בשטח עירוני /מיוער.את עובדה שמגבילה 

  הן "נישאת גב" והן רכובה. :מערכות רטרו קיום ומבצעיות שלאינדיקציות להתקבלו  •

 

   הגנ"א  .ד

 ,נ"מ חביר לקרב היבשהשילוב נושא מוקדשת לשאפשר היה להבחין בתשומת הלב הרבה  •

מערכות נ"מ טקטיות נעות  מרכיב שקיבל ביטוי משמעותי במסגרת הדגמת התנועה והאש.

מ"מ לירי שטוח מסלול  30נעשה שימוש בתותחי ה  עם מסגרות הרק"מ ומעבר להגנת נ"מ,

 מאותם כלים להם תותחים וטילים.

בנוסף על  גבי פלטפורמות אופניות,-בה נמוך ובינוני מוצעים עלו"מ מונחי מכ"מ לגנטילי  •

 להצבה סטטית.מוצעות נגזרות  כן -כמו .הזחליליות

]D4 [בתקווה שלא העליתי את רף העברית : הערות עם
 המקובלים מעל לקודים
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 )המערכות המשולבות (טילים ותותחיםשל הטק"א כמו גם של מערכות היכולת המ"כמית  •

 שיבושוסן בפני את החמהותית שאף מגדילה , יום ולילה,אלקטרואופטית יכולת מגובה ב

 . ופותחת מעטפות מבצעיות משופרות

מוש יירוט ע"י שיצרכי הזמינים לנגד מטוסים הטילים לכמות ומקורי ניתן מענה חדשני  •

השימוש  .של מרבית פלטפורמות הטעינה מחדשרנטיות ההאינביכולות השיגור 

גילוי  כ"מימוהכוונה מוני מטרה תקבלת נמצריך  ,בפלטפורמת המילוי מחדש כמשגר

 אותם עליהם לתחמש מחדש. הטילים של משגריועקיבה 

 ,IRשל טילי נ"מ עם רב"ת  )DIRCM(בלייזר  שהתקנות ראשונות של צריח שיבומתבצעות  •

 .MI-28ממשפחת ה  במסק"רים

לטיל רב"ת  לדגמיה. IGLAחום שמהווה יורש למשפחת ה -טיל כתף מתביית - VERBAה  •

רש"ק וטווח משופרים. הטיל מבצעי  וכן, MIRו  UV ,NIRמאתגר בשל שימוש בטכנולוגיות 

 מכירה.ממילא לבצבא הרוסי אך טרם הותר לשיווק ו

כאמל"ח בעל פוטנציאל שיווקי מאוד נתפסת  S1- PANTSIRמערכת נ"מ משולבת ה  •

 התפיסה ובביצועי בייחודיות"חבילה" שיווקית ענפה. האטרקטיביות מלווה במשמעותי ולכן 

  .המערכת

  

  -כלים לא מאוישים  .ה

לא מאוישים צריחים  ,כטב"מים ,כרב"מים –הנושא מטופל בכל התחומים ותווכי הלחימה  •

 ועוד .שאף ניתן להפעילם ממרחק של מספר מטרים 

כטב"מים ( לא נראו לרבות  נרחבת מעבר לכמות הגדולה של כטב"מים ופעילות פיתוח •

פלטפורמות רובוטיות מאמץ לפיתוח והטמעת בשילוב מוסדות אקדמיים, נעשה  חמושים )

אינה ברורה. בין הכרב"מים כלים לוחמים שלהם כשמידת הבשלות ( כרב"מים ) יבשתיות 

 עם טילים ו/או תותחים וכן דחפורים.

 

  שטח-חימוש אוויר  .ו

-במצררים תתי ציוד.שטח ובהם מצררים נ"ט /נ"א/נגד  -קיים סל מגוון של חימושי אוויר •

האמריקאית ) לצד חודרני מסלולים  TEXTRONחימוש חכמים כדוגמת הסקיט ( של 

 , תרמובריות וש"כ משלימות את משפחת הפצצות.GPSופצצונות נ"א. פצצות 

חלק מהטילים  הן נגד מטרות יבשתיות והן ימיות.להפעלה שטח מיועדים -טילי האוויר •

 .קוליות בתחום הגבוה רש"ק גדול ודיוק גבוה-קוליות/תת-על ת ונים במהירויימתאפי
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 שיווק ומכירת אמל"ח רוסי  .6

סיב"ט ( ROSOBORONEXPORT-ו ROSTEC -גורמי השיווק הטחון הרוסית ובמרכזימערכת הב

פעילויות שהציבו את  ,מהלכי שיווק ומכירות אגרסיביים ברוב חלקי התבל יםהרוסית) מבצע

תיק ההזמנות הרוסי  ארה"ב. - כשהראשונה המקומית במקום השני,טחונית יהתעשייה הב

מכירות  המקיף סל סה"כ  בתחום היבשה. 12מהם כ  ,מיליארד $ 40בכ  2015במחצית מסתכם 

  פריטי אמל"ח. 700-כ

, מערכות להגנה אווירית SU 33/32: מטוסי קרב מתקדמים ובראשם מוצרי ה"דגל" כוללים

הקורנט , טילי ומטולי נ"ט (T-90, טנקי MI-17מסע"רים ממשפחת  ,1S- PANTSIRלרבות 

  צוללות ועוד. מרכזי), משגרי רקטות וחימושם,

   
  

  מכירות אמל"ח רוסי או שת"פ בהתהוות או בביצוע: עסקאות שלמספר דוגמאות להלן 

 : ברזיל –רוסיה    .א

שכן לרוסים, בתנאי הגיאוגרפיה  ,עיקר המכירות הינן בתחום המסוקים האזרחיים

פני מרבית יצרני המסוקים האחרים. אמל"ח אחר שנרכש בעבר -באמל"ט, יתרון על

 בעת שדברים אלה נכתבים. M35-MIומסק"רי  S-IGLAכולל טילי נ"מ אישיים מסוג 

, לרבות האפשרות לייצור 1S- PANTSIRמתנהל מו"מ לרכישת מספר סוללות של  

נוסף מתנהלות שיחות על פיתוח משותף של מטוס קרב  דור חמישי מכלולים בברזיל. ב

 ( חמקן ).

 

 הודו: -רוסיה  .ב

. במסגרתו העברת ידע 2020-2011קיים חוזה צבאי וטכנולוגי בין המדינות לשנים 

מ"מ וטילי נ"ט  125, תחמושת S90-Tוטנקי מערכה   MKI30-SUלייצור מטוסי סוחוי  

  מדור שני. 

מטוס תובלה בינוני.  לגבישתי המדינות שותפות בפיתוח מטוס קרב מדור ה' וכך גם 

, בין היתר, הקמת מפעל לייצור רקטות כוללש SPLAV –קיים שת"פ עם יצרנית הרקטות 

SMERCH .  

  מפותח במשותף בהובלת ההודים. ) (נגזרת של היאחונט  BRAHMOS -ה

מתנהל מו"מ מתקדם להקמת  שטח רוסיות.חיל הים ההודי הצטייד בצוללות וספינות 

JV  ביןZVEZDOCHKA הרוסית ל-PIPAN DEFENCE & OFFSHORE ENGINEERING  

  מסוגן בסד"כ הצי ההודי. 10-ש ,EKM 877 צוללות מסוג ושדרוגההודית, לשיפוץ 

 ARJON-והבעיות הקשות בכשירות טנקי ה ARMATAעל רקע הופעת משפחת רק"מי ה 

על בסיס טכנולוגיות  ,חדש לפיתוח משותף של טנק מערכה הודי הועלתה האפשרות ,

 .ARMATA -ורכיבי ה
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 : סין - רוסיה  .ג

מערכת ההסכמים הביטחוניים  הורחבה 2014ביקור פוטין בסין במחצית בעקבות 

פיתוח משותף של מטוס תקיפה לטווח ארוך  ובמסגרתה ,והטכנולוגיים בין המדינות

אספקת מאות מטוסי  נוסף עלבמיליארד $. זאת  10 -בכ מוערכתה שותפת,מ בעלות

 ARMATAבמשפחת ה  התעניינותבמהלך השנים. הסינים מגלים  קרב ממשפחת סוחוי,

מתכוונים הסינים לרכוש  כן לפחות כלים שלמים. והרוסים הביעו נכונות למכור להם,

  .S-400סוללות טק"א  מסוג  4ובלו"ז קצר, 

 300בקוטר  SMERCHנודע גם על כוונה לפיתוח משותף של כטב"מ שנורה מרקטת 

  היעודים העיקריים  מודיעין ובקרת נזקים/פגיעות. מ"מ.

 

 : דרא"פ - רוסיה  .ד

בעיקר  ,הרוסים צופים התפתחות חיובית בין שתי המדינות בתחום הסחר הביטחוני

-1S-במכירת אמל"ח רוסי. האחרונים מנסים לקדם מכירות בדרא"פ של מערכות כ

PANTSIR לרבות (, טילי קורנטEM .טק"ק, רק"מ ומסע"רים לסקטור האזרחי (  

 

  מצרים: - רוסיה  .ה

) מסוג סד"ג של גדוד טק"א (כנראה שלוש סוללות 2016ד סוף  מצרים אמורה לקבל ע

2500 ANTEY ) הטיל סימונוE2M82 M9 (- נגזרת של ה-M  V300S לטווח של  כ- 

ק"מ. היקף ההעסקה כמיליארד $ לרבות  25של  מרביק"מ ולגובה  250עד  200

הכשרת הצוותים. אספקת המשלוח הראשון תוכננה למימוש ברבעון האחרון 

)2/2015.( 

  

  :איראן –רוסיה   .ו

בתערוכה  ביקרה  אינה האחרונה שבין שתי המדינות. S-300נראה כי עסקת ה 

לוו ע"י נציג רשמי והתארחו לתדרוכים ושיחות בביתני שאנשים  10-משלחת שמנתה כ

 החברות הרוסיות.

 

  ונצואלה: - רוסיה  .ז

 , שהסטאטוס המבצעי שלהם לא ברור.300Sונצואלה רכשה שני גדודי טק"א מסוג 

  

  פרו: -רוסיה   .ח

זוכים להצלחה רבה במדינות   RUSSIAN HELICOPTERSמסוקי הסער הרוסיים  של 

בעיקר בשל יכולות התפקוד באזורים  ,אמל"ט הן בגירסאות הצבאיות והן באזרחיות

 . Mi-171SHמסע"רי  24 הררים. פרו רכשה לאחרונה
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  ערב הסעודית: –רוסיה   .ט

משלחת גדולה של הצבא הסעודי בראשות הרמטכ"ל ביקרה בתערוכה ונצפתה במשך 

 משפחת הרק"מ החדשה. ה שלזמן רב באזור תצוגת
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 -והמלצות מסקנות .7

 ,להערכתי, להתרשם באופן הבא:ניתן  ,3המתוארים בעמוד  ניםימסגרת המאפימסיקור האירוע ב

 שהשלכותיהן על הכלכלה הרוסית אינן זניחות.אף על פי הרוסים אינם נרתעים מהסנקציות  •

על שחדרו ארה"ב ונאט"ו  כלפיהאשמות קשות המתבטאת ב גישה לאומניתומעודדת  מופגנת •

 בסגנון  אמירות לאלה נלוות .סנקציות ותוצאותיהןגין הטלת הבכן למדינות בריה"מ לשעבר ו

 .)(אולי רמז לאוקראינה "להם מותר גם לנווכן "מה שמותר  ז ייצא מתוק""מע

 פעילות עסקית בתחום שוק האמל"ח.הסנקציות השפיעו לרעה גם על היכולת הרוסית לממש  •

 רכיבים מהמערב) ם של(הפסקת קבלתי אספקה דמועמורגשת, בין היתר, ב ההשפעה

  .מחיריםב בעמידהו

משמעותי ליצור חלופות לרכיבים וטכנולוגיות שיובאו לטובת פרויקטים ומכירות  נעשה מאמץ •

וכן,  ,שילוב טכנולוגיות ייצור מתקדמות השקעות בבניית תשתיות,בניכר הביטוי לכך  אמל"ח.

 בשיתוף מוסדות אקדמיים.נעשה המהלך האחרון  הכשרת וטיפוח כ"א מקצועי ומחקרי.

מושך עימו את כלל  נסיבות הצלחה,בהתעשייה הביטחונית נתפסת כ"קטר" טכנולוגי וכלכלי, ש •

 UVZ. מחוז סברדלוב בו נמצאים מפעלי כלכלות האזורים בהם קיימת התשתית הביטחונית

 .מובאים כהמחשה העסקיתבפעילות  15%-מגידול של כבשנה האחרונה  נהניםש

יש הסתייעות של התעשיות הביטחוניות ו/או הממשל במוסדות מחקר אוניברסיטאיים לקידום  •

 מחקרים ויצירת תשתיות מחקר וייצור בתחום הטכנולוגי.

בתחומים כאלקטרוניקה , סוגרים אותםואולי אף  הרוסים מצמצמים פעריםניתן להעריך כי  •

ורכיבים  ידע  השגת טכנולוגיותהדבר מתאפשר בין היתר הודות ל,אלקטרואופטיקה ונוספים. 

 מגורמים במערב.

מערכות לחימה  גם,-,כמו לווייניםמערכות לחימה מבוססות נתוני תפוצת בהגידול בהיקף ו •

טנק רסיק אוויר ,  , רקטות מתוקנות מסלול ,פגז JDAM( פצצות ממשפחת ה נשלטות מרחוק 

 ,רגישות לאמצעי ל"א,ולו רק תאורטית  ,יוצרועוד ) לא מאוישים צריחים ,רובוטים כלי רכב 

ת שדה ואפילו ברמ לשיבוש/חסימה  עדויאמל"ח המלרבות מהסוג שניתן להפעיל בסמוך ל

 הטקטי.רב קה

שבא לידי ביטוי  ניכרהרוסים מאמץ  משקיעיםיכולות האויב,  נטרולבאותו הקשר של שיבוש/ל"א/ •

 פי מידע חלקי שהתקבל בנושא).-( לפחות על באוקראינהבלחימה 

מהלכי מ כלכלישולטת ומפיקה רווח השלטונית הרוסית המערכת הערכה לפיה התחזקה ה •

שהשלטון הרוסי מודע לזהות הלקוח הסופי/משתמש  ניתן להניחשיווק ומכירות אמל"ח .

 ( טילי קורנט ואמל"ח אחר בשימוש החיזבאללה ) ע"י רוסיהבאמל"ח שסופק 

סל המוצרים הרוסי בתחום ההגנה האווירית.  -העדיפות,  ניהם,יבעו -מודעות ליכולות רוסים ה •

רמה הטקטית במערכות טיליות ומשולבות ( תותחים וטילים )  אוסף שלובו מגוון ורחב מאוד 

נה. המערכים הטקטיים משולבים ווהכולצד מערכי מכ"מ מתקדמים לגילוי , האסטרטגיתוזו 
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מגוונת  יתשיווק סל מוצרי הנ"מ זוכה למעטפת  קרב היבשה המודרני.לוחמת ומוטמעים ב

-300 -, משפחת הPANTSIR -ל הזאת בדגש ע  ROSOBORONEXPORT   שמבצעתואינטנסיבית 

S .ועוד 

רבה ה: תשומת הלב הדעת בהקשר להגנ"אלהלן מספר דגשים שמן הראוי לתת עליהם את  •

שילוב יכולת  .מסוקים וטילים בליסטיים/ליירוט כטב"מים ,לצד מטוסים םרוסישמקדישים ה

כניסה לסד"כ של .ול"א  ARMאלקטרואופטית במערכי ההגנ"א כמרכיב בהתגברות על איומי 

להעריך אפשר  כנגד אמצעי השיבוש הנוכחיים. חסין במידה רבה, טיל  VERBA -טיל נ"מ אישי

לאפשרות זו עם אמצעים  להיערך. רצוי לרוכשו לקוחות בעולםלגם יתאפשר זמן לא רב בתוך  כי

  .מתאימים מגוונים ובהם מתכלים

) לצד טנקים ונגמ"שים  T ,25-KORGANET ,BUMERANG-15,14משפחת הרק"מ החדשה (  •

. ההתקפיבזה הן בהיבט ההגנתי והן  אתגר אמל"חי מורכב בפני המערבמציבים משודרגים, 

טכנולוגיות הרעיונות והץ ומיאבהקשר של  בחון לעומק את הטכנולוגיות והיישומיםלנראה שרצוי 

 .הרק"מ המערבי משפחות לטובת , במשפחות הללוהמיושמים 

להניח בסבירות גבוהה כי הרוסים הצליחו להביא את מערכי הרקטות הארטילריות אפשר  •

) וככל הנראה, בעלויות סבירות. גם  CEPמ'  10 שלהם לרמת הדיוקים המערבית ( למטה מ

להגיע לידי צבאות סדירים וארגוני טרור ולהגביר משמעותית את האיום על עלול אמל"ח זה 

 מטרות צבאיות ובעיקר על העורף האזרחי.

 .התקפי מענה אמל"חישמחייבת מאתגרת כיכולת  יםנתפסהישראלי ואחרים, המיגון האקטיבי  •

 .מושקע מאמץ פיתוחי באמצעי נ"ט ,מרביתם ברמת החייל הבודד או הצוות

ההגנה האקטיבית נתפסת כמרכיב מרכזי בחליפת המיגון של משפחות  בהקשר ההגנתי, •

 בעיתוי הנוכחי. די הצורך, יםברור םהמהות והבשלות אינ החדשות.הרוסיות ,הרק"מ 

שפחות הרק"מ החדשות והמשודרגות. במואחיד כמרכיב תקני  צריחי נשק נשלטים משולבים •

ללא מרכיב נ"ט. הצריחים מאותרים   12,7מ"מ בתוספת טילי קורנט ו  30ים שני צריחים : מזוה

 -) מזוודים  בצריח המשולב  IFVעל כל הרק"מים החדשים. זאת כאשר הרק"מים הלוחמים ( 

 מ"מ. 12,7 –) בצריח הקטן  APC( הובלת לוחמים מ"מ + קורנט  ואילו רק"מי  30

שטח ( יבשה וים ) .בולטים חימושי מצרר מגוונים, פצצות  –קיים מגוון גדול של חימושי אוויר  •

היכולת המצררית משווקת  הימי. תווךמול מטרות ב ,ריות וטילים מהירים וקשים ליירוטבתרמו

 הצנעה בשל אמנות בינלאומיות  ניסיוןבהרחבה ולא מזוהה 

גם בהיבט ההגנתי נעשה  ."ח שאינו נופל בחשיבותו מאמל"ח קטלנייכולות ל"א  מצטיירות כאמל •

 שימוש נרחב בל"א.

  –אמל"ח  .8

טנקים,  – רק"מ:  שעניינןה מוצגים בסקירות נפרדות זפרק (נתוני  תיאורים מפורטים

,  חי"ר ונ"ט,  ארטילריה רקטית וקניתוכרב"מים ,  נגמ"שים , רק"מ גישור והנדסה

 :)טק"א,  מערכות משולבות , מכ"מי גילוי והכוונה  - והגנ"א שטח –חימוש אוויר 

  
 

  
 

  
 

]D5 [מוכרחים לומר זאת בבוטות? מישהו לא : הערות עם
 ?מבין
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 : רק"מ  .א

 כללי  )1

2( 14   - T (טנק מערכה) 

3(  MS 90-T 

4(  S 90-T 

5( BM3 72-T 

 תחמושת טנקים  )6

 72BMPT  (2-TERMINATOR(  רק"מ סיוע  )7

8(  15-T ( נגמ"ש כבד) 

9( KURGANETS – 25)IFV(    

10( KURGANETS – 25   )APC( 

11( KURGANETS – 25   )RECOVERY( 

12(  BUMERANG  ( IFV ) 

13(   BUMERANG )APC( 

14(   30-100 - 3-BMP  

15(   75 - 3- BMP 

16(   80 – BTR משודרג 

 סיור ומודיעין י"מ רק   )17

 MTU -72טג"ש    )18

 M90 - MTUטג"ש     )19

 M3-BMRטנק הנדסי לפריצת שד"מ    )20

  M3-IMRטנק הנדסי לעבודות עפר     )21

   כרב"מים  )22

 

 : ארטילריה רקטית וקנית  .ב

 TORNADOפרויקט  )1

2( SMERCH ושיפוריו 

3( GRAD 

4( A1-TOS 

5( E – ISCANDER  

 1M – 19S2תומ"ת  )6

  35S2  COALITIONתומ"ת   )7

 31S2מכמ"ת  )8

 תותחים נגררים )9

 תחמושת ארטילרית  )10

 

 חי"ר ונ"ט :  .ג

 חיל חי"ר עתידי  )1

 EM-KORNETשיפורי    )2

3( S - KARIZANTEMA 

4( 30-RPG 

5( RShG – 2 

6( RMG  

 

   : שטח -חימוש אוויר   .ד



  

 

 

19 

 

  -  שטח -אוויר טילי  )1

3M- 14A3                      

3M-54A3/31                       

Kh-35UE                      

Kh-31AD                     

Kh-31P                      

Kh-38MLE/MAE/MTE/MKE                     

X-31PD                           

 - מצררים ופצצות )2

  GPS  E-S500-KABפצצה מונחית                             

   RBK-100 PLAB 10Kמצרר נצ"ל                             

   PBK-500U SPBE-Kמצרר גולש נגד רק"מ                            

  RBK-500 SPBE-Dמצרר חימוש נ"ט מתביית                             

  RBK-500U PTABמצרר נגד רק"מ                            

   RBK-500U OFAB-50UDמצרר ר"ת                            

   RT2.5-RBK-500U OABמצרר נ"א                            

  RBK-500U BETABמצרר נגד מסלולים                             

   BETAB-500ShPפצצת חדירה                            

   ZB-500RTפצצת תבערה                           

   OFZAB-500תכליתית -פצצה רב                          

   ODAB-500MV/PMאוויר  -פצצות דלק                          

  OFAB-250-270פצצת ש"כ                            

   OFAB-100-120פצצת ש"כ                            

   OFAB-500Uפצצת ש"כ                            

  S-24-מ"מ  240קרקע חופשית -רקטה אוויר                          

  

 :הגנ"א  .ה

 -מערכות טיליות ( טק"א ) )1

                  BUK-2E         
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TOR-M2                               

ANTEY- 2500                               

S-350E                               

LUSHNIK – E                               

IGLA – S                               

VERBA                              

 

 -מערכות משולבות ( תותחים + טילים )  )2

                     Shilka-m4 

Tunguska-m1                           

Pantsir-s1                           

 

  -  מכ"מי התרעה והכוונה )3

     ME-6ZH55תדרי   -מארג מכ"מים רב                        

  UME-6ZH55נייד לגבהים בינוני וגבוה  מסוג    3Dמכ"מ  חיפוש                         

  NEBO - SUVשסימונו   VHFמכ"מ סריקה אלקטרונית בתחום                        

   NEBO –UE ,3Dמכ"מ חיפוש מתקדם                        

    KASTA -2E2לגובה נמוך  UHFמכ"מ חיפוש בתחום                        

   96L6Eבינוני וגבוה   מכ"מ הרכשה לגובה נמוך,                       

   ROTIVNIK  -GE  ,Lבתחום   D-3מכ"מ טקטי נייד                        

   RESONANCE –NEמכ"מ ארוך טווח לגילוי מטרות חתימה נמוכה                        

  -DE GAMMAלגובה בינוני וגבוה    Lמכ"מ סריקה אלקטרונית נגרר בתחום                        

   L   ,S1 - GAMMAמכ"מ סריקה אלקטרונית מתנייע בתחום                         

   L122-1E1מופעל רק"מ / מחצובה    L מכ"מ טקטי בתחום                        

                     ARM   ,Gazetchik-Eשיבוש ול"א מטילי  מערכת הטעייה,                       


