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 אסטרטגיה של הגנה אסטרטגיה של התקפה אסטרטגיה של הגנה
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 ,היהפוך כושי עורו

 ? ונמר חברבורותיו 
 ג"ג כ"ירמיהו י



191719281937195319901991/82008

טרוצקי , לניןהצבא האדום

 הפצת

המהפכה לכל 

העולם העובד

בסקי'טוחצ

  מערכה•

, עמוקה

כרעה ה •

מהירה  

בהתקפה 

חיסול  

הגנרלים  

  מאבק

כוחות 

–צבא 

מדיני  

מאזן  

האימה

המלחמה 

–הקרה 

טילים  

בליסטיים

סוף 

המלחמה 

הקרה

התפתחות טכנולוגית " מלחמת העתיד" -בלוך  יאן–1902–1836

להעדפת ההתקפה במלחמות השמדה , הופכת את האסטרטגיה) רכבות(

אותו זה הפחיד והוא קרא  –ומכאן מכשיר להמשך הדיפלומטיה –קצרות 

.לפירוק נשק

ערעור הסדר 

,  מדינה–הפנימי 

כלכלה  , חברה

ושלטון
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,  ממוכנת

הבקעה  •

ואיגוף ברצף  

במגבלות 

.הלוגיסטיקה

מול  

–צבא 

טכנולוגי  

צבא 

הפדרציה  

הרוסית

התפרקות  

מ"ברה

  קוקושין

- מיקרו

,  אלקטרוניקה

,  חיישנים

, ב"שו

.  לוחמת מידע

סרדיוקוב

מלחמת  

,  מערכות

הגנה   

מתוך  

עוצמה 

התקפית

ערעור הסדר 

מאזן , העולמי

עוצמות , הכוחות

ארגונים, כלכליות



 2,000,000–1991–1917–הצבא האדום 

בשנים האחרונות–חיילים 

 

 ב"ארה•

 ו"נאט•

 האיום

מלחמה  
 גרעינית

 

 מאזן אימה•

 מהלומה עמוקה•

 הדוקטרינה

כוח כנגד 
 כוח

חיילים 1,000,000–1991–צבא הפדרציה הרוסית 
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 ב"ארה•

 מלחמות אזוריות•

 דתי -טרור לאומני •

הגנת רוסיה  
ומעמדה  
כמעצמה  

 עולמית

 

תיחום מרחבי עניין  •
 סיכון/ 

כוחות לתגובה  •
 מהירה

 הדוקטרינה

מערכות  
כנגד 

 מערכות



פוליטיקה וצבא, השילוב בין גורמי כלכלה�

קריסת הצבא האדום�

משברים בהנהגה המדינית�

משולב בחיזוי הסביבה הבינלאומית והאיומים החזויים, תהליך פוליטי מוכוון אידיאולוגיה

משברים בהנהגה המדינית�

התנגדות הבירוקרטיה�

חוסר שליטה פוליטית דמוקרטית�
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,  בטכנולוגיה עילית, מקצועי, צבא קטן יותר"

בהגנת  " צנועות"היכול לבצע יותר משימות 

האינטרסים האזוריים של רוסיה ויהיה עומס 

".קביל על הכלכלה הלאומית

31/12/1991
סרדיוקוב שוייגו מקרוב



ו אל גבולות רוסיה"התפשטות של נאט. 1

ניסיון לזעזע את היציבות האסטרטגית. 2

פריסת כוחות במדינות המשיקות לגבולות רוסיה. 3

פריסת מערכות הגנה מטילים אסטרטגיים הפוגעת במאזן הכוחות במרחב הטילים הגרעיניים. 4

תביעות טריטוריאליות מרוסיה. 5

הפצת נשק השמדה המונית. 6 הפצת נשק השמדה המונית. 6

שימוש בכוח צבאי בשטחים הגובלים ברוסיה. 7

התפשטות טרור בינלאומי. 8

הופעת מתח בין אתני בגבולות רוסיה והגידול הבדלנות וקיצוניות אלימה בעולם. 9
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איומים  

פנימיים

מזרח

דרום

מערב



אש –הלם ותמרון נוספו שתי צורות קרב חדשות , למשולש הקלאסי של אש�

.אלקטרונית ומהלומת מידע

.קרב אש ומידע, הסך הכולל של שילוב מגעי אש ומידעמהלומות מידע הינן �

המופעלים , זמן ומתודה, מקום, יעדים, מהלומות המידע מתואמות במושגים של מטרות�

.ולהכות במקורות המידע שלו, לשיבוש ארגון כוחות האויב ומערכות הפיקוד והשליטה

המופעלת על מקורות המידע של  , ידי נשק מידע-על, מכת מידע היא התקפה קצרת משך�

.האויב
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.האויב

היא , התקפה יכולה להיות סלקטיבית או תפורה למקור מידע מסוים או לסוג מידע מסוים�

.יכולה גם להיות מסיבית ומשולבת עם כל האמצעים כנגד כל המערכות

GLONASS

ופיתוח מערכות המהלומה המדויקת  , חדירת המידע למלחמה הקונבנציונלית–מלחמת הדור השישי 

ביכולת לנהל מבצעים –" מלחמה חסרת מגע"זו . להשפעות מסיביות בעומק במלחמת מערכות במערכות

–היא מחליפה את מלחמת הדור החמישי , מגע ולכך תידרש רפורמה צבאית מהותית- מרוחקים ללא

- ).  2005( נקו'סליפצמיור גנרל וולדימיר . המלחמה הגרעינית

היא תנאי  GPSמערכת 

היו   2010 -ב–להפעלה 

 23מהם  לווינים 31במערכת  

המערכת מבצעית–פעילים 



מלחמה עתידית תוכרע מבלי שייווצר מגע�

ללא מגע כוחות  –מלחמה גרעינית �

המשלבת טכנולוגיה עילית ודומיננטיות של , מקומית ואזורית–מלחמה קונבנציונלית �

.  מידע

).פיקוד ושליטה(המלחמה הינה ממוקדת רשתות �

מקרוב .(ח"שליטה בכוחות ובאמל, רכישת המטרות, הרשתות משלבות את אמצעי הסיור�

2010.(

שליטה מרכזית –לא הצטיידות ברובוטים ומחשבים –שינוי של מהות תפיסתית  שליטה מרכזית –לא הצטיידות ברובוטים ומחשבים –שינוי של מהות תפיסתית �

שינוי  –הקמת סגלים מקצועיים היכולים לפעול כך , מהירה וברורה–מהפיקוד לגדוד 

.מהותי בתפיסה הרוסית מאז ומעולם

התרבות והמסורת של , בארגון הכלכלה והמשק התעשייתי הלאומי, התלות בתעשייה�

.גורמים מעכבים ומעמידי בספק–החברה הרוסית ובעיקר הצבא הרוסי 

ארגוני יעיל שבלעדיו כל המערכות החדשות  –זה מחייב שינוי תרבותי –דברי הביקורת �

.אינן משנות דבר וחבל להשקיע בהן
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לטובת המבנה החטיבתי הדיביזיונינטישת המבנה �

.גדוד, חטיבה, פיקוד מרחבי -נדבכים  3 -שיטוח שרשרת הפיקוד ל�

מלחמה מבוססת על מידע כשילוב רשתיות במערכות פיקוד �

.בקרה וסיור, מודיעין, מחשבי תקשוב, ושליטה

מחליפות , עוצבות פועלות במערכת מבוזרת ובזיקה קרבית משתנה�

ומאפשרות הפעלת יחידות , את הלחימה על בסיס פלטפורמות

).סינרגיה(מעבר ליכולות הטכניות שלהן 

לא בכמות אלא באיכות –המפתח הוא עליונות במידע על האויב �

איסוף מידע  •
)מודיעין(

אמצעי שליטה•
הפצת מידע•

לא בכמות אלא באיכות –המפתח הוא עליונות במידע על האויב �

וזאת גם  (–בקבלת החלטות ובהפעלת מהלומות ותמרון , ובהפצה

מרכזי  , מפקדים, מפקדות–משבצת המידע "ידי  תקיפת -על

).'תקשורת וכו

הרחק בעומק–" הקפיצה הגדולה"ואז מתאפשרת �

"  חץ"מכון 2013ביוני  12 8

 -אמצעי לחימה •
השמדה

מהלומה  
משולבת

/  עיבוד / מידע 
הפצה

איסוף/ סיור 



–תמרון משולב של אש ותנועה 

בשילוב מהלומות אש ייעודיות ואש  

הלם  מסייעת לתמרון

מהלומת מידע

לוחמת  
מידע

מכת אש ותמרון סימולטנית מסיבית כמו מכת פטיש שיש לה  

.אפקט פסיכולוגי חזק כתוצאה מכוח ההרס שלה
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תמרון

אש

אש אלקטרונית

, מטרות בשעה 180 - 150 -מופעלת שיטתית לאורך זמן כ–אש 

מערכי שליטה  , והנחיה אוטומטיות) מידע(כנגד מערכות סיור 

 .מערכות איכון וניתוח, נשק מדויק, קרקעיים ניידים

 ,  פיזיות ווירטואליות, תקיפת מערכות עוקפת מערכות אחרות

 מנת להגיע למוקדי מערכת היעד-על



חברובסק -פיקוד המזרח 

יקטרינבורג -פיקוד המרכז 

סנט פטרבורג–פיקוד המערב 

מרכז אסיה

קוריאה, יפן, סין

הארקטי, ו"נאט

: הסיבות

שינוי אופי המלחמה  •

כולה מרחבי לחימה–כל המדינה מאוימת  •

יבשה וים, לאווירלא היו מפקדות אינטגרטיביות  •

מ ומחוזות לא היו דומים"גבולות גזרה נ •

.המרכזלחזק את פיקוד  •

הפיקוד והשליטה, ארגון ההערכות-רה

). 2010יולי  14. (ששת המחוזות הצבאיים אורגנו בארבעה פיקודים אסטרטגיים •

.  מערכת לוגיסטית אחודה •

). צבא יבשה, הגנה אווירית, אויר, ים(–מפקדי הפיקודים מפקדים על כל הכוחות  •

.היושב בסנט פטרבורג) ו והארקטי"נאט(פיקוד המערב –הוקם פיקוד אסטרטגי חדש  •

רוסטוב -פיקוד הדרום 
כוחות 

המרכז תחת שר ההגנה

כוחות , הכוח הגרעיני

חיל האוויר , החלל

בפיקוד –האסטרטגי 

המרכז תחת שר ההגנה

אירן -קווקז 
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התכנית–רפורמה בצבא הרוסי 
חיילים סדירים 1,000,000הצבא ייוצב על  

בוטלו , בוטלה מסגרת הארמיה

.דיביזיות

 פיקוד

מפקדת 

 'דיב

מסגרות שלדיות מוסבות  

לחטיבות סדירות  לפריסה  

.מהירה

2008–2016 

2016 - 2025 

בינוניים וקלים, כבדים–צוותי קרב חטיבתיים  39

רקטיתחטיבות ארטילריה  21

חטיבות קשר 12

מ"חטיבות נ 7

א"חטיבות ל 2

צמצום בכוח אדם

50,000 

90,000 

99,550 

88,678 

26,665 
21,831 

60,000 

40,000 

25,000 

15,000 
9,114 8,500 

-

20,000 

40,000 

60,000 

80,000 

100,000 

120,000 

מטה  ם"אלל"סאן"רססרןסגן
מוסקבה
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 חטיבה

שדרוג מערכת ההרתעה הגרעינית •

:שדרוג חיל האוויר •

  סוחוימטוסי חמקן  600•

מסוקים –1000•

צוללות גרעיניות עם טילים בליסטיים •

ארמטהטנקי –2300•

מוקם מערך נגדים בקבע

שיפור תנאי השירות

)70כיום יש (חטיבות  81כ "סה



כאשר מגבלות תקציביות מנעו את קיום , 90-לא כמו בשנות ה, בצבא מאומן היטברוסיה חייבת �

. מחזוריות האימון

ב מפעילה תכנית הגנה מפני טילים "וכפי שארה, רוסיה אינה יכולה להכין את המלחמה שעברה ב מפעילה תכנית הגנה מפני טילים "וכפי שארה, רוסיה אינה יכולה להכין את המלחמה שעברה�

. כך הקימה רוסיה את כוחות הגנת החלל שלה (BMD)בליסטיים 

.לקיים יכולת תגובה אסטרטגיתרוסיה חייבת �

היא חייבת , מתקדמת בהתאם לתכנון אינההתכנית הנוכחית –לשדרג את הצבא ולצייד אותו צריך �

.2020 -להסתיים בהצלחה ב

.צריך לשפר את תנאי השירות של חיילי הקבע�

"  חץ"מכון 2013ביוני  12 12



ימנט בפריסה'מפקדת רג

 1988בפברואר  15–1979בדצמבר  25
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– ) ניתן לבצע מעקפים במצבים קריטיים(מערכת הירארכית �

.דרג גבוה תומך שני דרגים למטה

:סיוע בדחיפה לפי סדרי עדיפויות�

דלק  , תחמושת, טילים וראשי קרב: תספוקת בעדיפות�

פ"צר, מזון, חלקי נשק, ושמנים

סדנאות לתיקונים מהירים�

"נספק כאשר נוכל"כל השאר �

חזית 

ארמיה

דיביזיה

בסיסים מקצועיים

מ"ק 200–150

מערכת מנוידת על משאיות  
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דיביזיה

חטיבה

גדוד

מערכת מנוידת על משאיות  

מ"ק 40–25

מ"ק 30–10מערכת מנוידת על משאיות 

בטן ומלאים על רכב אורגני

ח"מצבת אמלא "מצבת כרמה

195%–110%95% - 110%

250%–70%90%–100%

30%  -  30%10%  -  10%מילואים 3

תקני יחידות לוגיסטיות



תיקון רמתא"כיחידההדרג

עצמיפלוגה

תיאומים ותיקון רכיבים, החלפהמשאית+  4מחלקהגדוד

חלפים  , שיפוץ מכלולים בסיסייםרכב סדנה+  66פלוגהחטיבה

לתגבור הגדוד

חילוץ ופינוי, שיפוץ, תיקוןרכב  +  300גדודדיביזיה
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בשדה 1BMDתיקון צריח 

רכב  +  300גדודדיביזיה

חילוץ

חילוץ ופינוי, שיפוץ, תיקון

חוליות לסיוע קדמי, שיקום +שיפוץ ?סדנהארמיה



אירן

טרמז

קאבול

קנדהר

טרמז

) מ סלולים"ק 2500  -כ "סה(רק אחד מתאים –כבישים  3

)'מ 2,700באורך ) סאלאנג(מ  עם מנהרה "ק 480(קאבול –טרמז - ציר מרכזי הררי 

)באגראם(–שדה תעופה 

 גיאוגרפיה - אפגניסטן 

מ"ברה

אפגניסטן

פקיסטן

אירן

קאבול

קנדהר

קושק

ה

פאשוו

ר

שטח נשלט

ידי  -על 

הרוסים 

צירי הפלישה  

הרוסית

גשר  

אווירי
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פריסה ניידת רק למבצעים, בסיסים קבועים�

מ  "צירי תנועה מרכזיים מתוך ברה  3 -תמיכה לוגיסטית לבסיסים הקבועים ב�

פעלה כמתוכנן -ל "פי  התו-מערכת הספקה בתוך הדיביזיות על�

לקח מספר שנים לפריסת בסיסים קדמיים נוספים לארמיה להספקה לדיביזיות�

צינור דלק וחוות דלק נפרסו לאורך שני צירי תנועה�

, מים, מזון(פותחה מערכת הספקה בהיטס הן לבסיסים והן בהליקופטרים לרמות הטקטיות �

)תחמושת וציוד רפואי

 טרמז

 מ"ברה
 מערך שיחלוף ראשי

 סין

ימנט 'רגימנט 'רגאגד ' דיב ממונעות ר"חי' דיב
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 בסיס לוגיסטי

 ת צבאי"ש

 סאלאנגמנהרת 

 טרמז

 פקיסטן

קנדה

 ר

קאבו

 ל

 אפגניסטן

 בסיס לוגיסטי

' דיב ממונעות ר"חי' דיב

 מוטסת

אגד 

 'ארט

ימנט 'רג

 הנדסה

ימנט 'רג

 אחזקה

3 1 2 2 2 

צירים (בקו ' גד

 )וצינורות

 הגנת מתקנים' גד ת"ש בהגנת' גד

20 14 4 

' גד 73

מתמרנים 

 -מהם 



:כלי רכב 300–100= שדרה �

מתחנת ביניים אחת לשנייה ושם קבלו גם כוחות לאבטחה  , תנועה ביום בלבד�

מערך  הדרג

הובלה 

אורגני

כושר  

נשיאה

מטען עיקרי

פלוגת  חטיבה

הובלה

תחמושתטון 200

תחמושתטון 1,000גדוד הובלהדיביזיה

כל היתר בדחיפה מהארמיה ומהחזית

מתחנת ביניים אחת לשנייה ושם קבלו גם כוחות לאבטחה  , תנועה ביום בלבד�

מהירות התנועה הייתה בהתאם למהירות הרכב הזה. בראש השדרה נע רכב לפנוי מוקשים�

–אבטחה �

באמצע ובסוף ללא יכולת לתמרן, בראש–כוח קרקעי �

מ"בגלל טילי נ–ללא מסוקים �

ימים 14–12-) מ"ק 480(משך סבב שדרת הספקה �

אחזקה ומנוחה לאורך הציר, נבנו אתרי תספוקת�
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  סאלאנגבהתפוצצות שרשרת במנהרת –1982-ב 

 .  לוחמים 1000–800-נהרגו כ



הערכות וארגון

)חטיבות 9+ דיביזיות  4-ל(גדודי תמיכה   30ארבעה גדודי ההובלה הדיביזיוניים הוחלפו ב  •

מכליות ביום 300+ משאיות  900הסדנה בקבול שרתה (הוקמו עוד שתי סדנאות בסיסיות  •

הוקמו מוקדי תצפית חימוש קדמיים להערכת משך תיקון מהירה לזירוז התהליך •

יחידות אחזקה קדמיות תוגברו בבעלי מקצוע •

"  חץ"מכון 2013ביוני  12 מיכל מים בתחנת התרעננות19

:אחזקה לקויה

רכב נסע עד שנתקע והועבר לאחור או שננטש–אין שגרת אחזקה  •

לא מתאים לאפגניסטן ובכמות חסרה, ציוד מאחסנת חירום בכשירות נמוכה •

:הספקה

הידין'מוגאחזקה לקויה ותקיפות , מ כשלה בגלל קשיי תנועה בצירים"מברה•

נמתח צינור דלק והוקמו חוות דלק לאורך הצירים •



:רמת תחזוקה נמוכה בגלל= הכשרה ואימון לקויים 

אין הדרכה ובקרה, אין מערך נגדים מקצועי •

המערך מבוסס על קצינים והם מתחלפים •

פערי שפה ומשך שרות •

"שישה חודשים"בגלל מסלול –רמת אימון נמוכה  •

:רפואה

ד ואחורה"פינוי וטיפול טוב מהתאג •

כוחות נפרסו ביחידות קטנות בגזרה רחבה–ד "פינוי וטיפול פחות טוב מהדרג הלוחם לתאג •

"  חץ"מכון 2013ביוני  12 מיכל מים בתחנת התרעננות20

כ"כ סד"סה

כ חולים"סה

דלקת כבד

טיפוס

ד ישירות לדיביזיה"פינוי במסוקים מהתאג •

תחלואה גבוהה בגלל חוסר מזון חם והיגיינה •



דרום  גיאורגיה -גבול רוסיה 

 אוסטיה
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מ"ק 15–אזור הלחימה 

–גבול אדמיניסטרטיבי 

אוסטיהדרום 



1994/5 

1999/00 

2008 

הרי הקווקז

 רוסיה

 ניה'צ'צ
הים  

הים   הכספי

 דגסטאן השחור

מדינות הקווקז ורוסיה

 גיאורגיה

 טורקיה

 אן'אזרביג ארמניה

 דגסטאן השחור
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 גרוזניהתכנית לקרב על 

 תקיפה מארבעה כיוונים

 ניה'צ'התכנית למערכה בצ

 תקיפה משלושה כיוונים

 רוכליןגנרל . לוט
 פוליקובסקיגנרל . 'מיג
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 פטרוקגנרל . 'מיג

 סטסקובגנרל . 'מיג



–צריכה דחופה –ח "אמל�

רימוני גז, רימוני עשן, רימוני יד�

מטעני חבלה�

חבלים וסולמות קלים�

אמצעי ראית לילה�

עשן–תחמושת למרגמות �
מ"נ–טנגושקה

.לא מערך אורגני –יחידות לוגיסטיות מאולתרות 

.מטוסים ורכב, רכבת–לגרוזנימשם , מוצדוק–בסיס עורפי 

עשן–תחמושת למרגמות �

)וטנגושקהשילקה (מ "מ 30 -מ ו"מ 23תחמושת �

)מהירי 20%(תחמושת עשן וזרחן לארטילריה �
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מ"נ–טנגושקה

–מזון 

קלוריות לאדם 5,000תוכנן 

נפרסה מערכת מזון חם עד פאתי העיר

.במנות קרב אין מספיק קלוריות–המזון לא הגיע לחיילים –שים "בתוך העיר ניתן לנוע רק בנגמ

,  גרמו לתחלואה גבוהה, מים מזוהמים

מתקני טיהור מים ידניים לא יעילים



היסעים והספקה מ"נ–טנגושקה

אמצעי עיקרי רכבת  •

מ האחרונים חשופים להתקפות וחבלות "הק 70 - ב, מ"ק 260נדרש תיקון של מסילה באורך  •
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–דלק �

טונות דלק 200,000נצרכו �

ממוצדוקקודמו מאגרי דלק �

הופעלו כל מטוסי התובלה של חיל האוויר ועוד מטוסים אזרחיים–תובלה בהיטס * 

).לקח מאפגניסטן(חוסר שליטה בצירים אולתרה חטיבת שליטה בצירים  •

שים מנקודת ריכוז בפאתי העיר"דחיפה ציוד ומזון ללוחמים נעשתה בנגמ •

יציאת הכלים לאחור, רק בלילה" מלא מחדש" •



– רפואה �

רוב הנפגעים ממרגמות �

, ד ברופא נוסף"תאג, פלוגות תוגברו בעוזר רופא�

ימנט'ברגמרדימים ואחיות תגברו פלוגות רפואה , מנתחים�

פינוי נפגעים מקו המגע ברכב משוריין�

!!!!! לכל פצוע הרוגים 3–הרוגים / יחס פצועי �

: לוחמים כשירים ביחידות נמצא 1312בסקר על –בעיות פסיכולוגיות �

כ "סהכשיריםחוסר  תוקפנותחרדה וחוסר מוטיבציהדיכאון
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חוסר  תוקפנותחרדה וחוסר מוטיבציהדיכאון

יציבות

כ "סהכשירים

בעיות

46%46%26%40%28%72%

–אחזקה 

.  225נדרשו לתיקון מהם הושבתו  846–ם "רק/כלי רכב 2221מתוך 

מכלי הרכב נזקקו לחוליות תיקון  26%. ושתי פלוגות, הוקמו עוד שני גדודי חימוש

.מרמת התעשיות

בנוסף לתקן–צריכת חלפים 

 ארטילריה רכב ם"רק 

 טון 60 טון 605 טון 503



אין ערים ריקות••

.מים וטיפול רפואי יכולים לרוקן את מלאי הכוח, מחסה, מזון•

ביוב וחוק וסדר גם הם מוטלים על הצבא, הצרכים בחשמל•

הומניטאריים - לוגיסטיים לקחים  הומניטאריים - לוגיסטיים לקחים 
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גיאורגיה

2008אוגוסט 

 צינור נפט

 שריון

 חיל הים

 חיל האוויר
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, לא היה פיקוד אחוד •

. חוסר בציוד וארגון לקוי •

,  א לא פעלו היטב"מערכות ל •

ובסיוע  , בתקשוב, ביחידות סיור, חוסר לחימה בלילה •

לוגיסטי  

,  ר ממוכן"שילוב ברמה נמוכה בין טנקים וחי •

. בין יחידות" ידידותי"היה ירי  •

תנועת הכוחות בצירים הרריים•

פריצת המנהרה•

הצלחות

מבצעים כללי
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. בין יחידות" ידידותי"היה ירי  •

כשל כללי במודיעין בתחילת הלחימה •

מ הטקטי"חוסר מוכנות של מערך הנ •

פריצת המנהרה•

השליטה בתנועת הכוחות  •
מרוסיה

כשלון בדעת קהל  
 בינלאומית

תיקו בדעת קהל  
 פנימית

 צבאי רוסיניצחון 



, תקלה -כפיפות המטוסים שבסיוע לחיל האוויר  •

.  הגיאורגימ "א כנגד הנ"אי שימוש בל  •

גרם לאי מתן סיוע לטורי השריון–מחסור בבקרי אוויר  •

.אין בחיל האוויר מומחים להפעלת סיוע לקרב היבשה •

טים "לא היו מזל, לא היה חימוש מדויק  למטוסים  •

זה הפך לבעיה–כ היבשה "הוחלט להוריד את המסוקים מסד1998 -ב •

.ם"כטבאין  •

שילוב בין זרועי

תקשוב
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, פיקוד ושליטה סבלו מכשלים במערכות הרדיו -מערכות תקשורת גרועות  •

  סלולרימערכות מיושנות חיילים דברו בטלפון  •

, GPSבגלל כשלי  התבזרומבצעים  •

לא תפקדה לוויניםתקשורת  •

תקשוב

ח ישראלי ואוקראיני"הערכה לאמל-תת •

מערכות ראיית לילה סונוורו מהבהקי ירי•

טורף-לטנקים אין מערכות ניווט או אמצעי זיהוי עמית •

לא הורכב מיגון ראקטיבי על הטנקים •

".  בחוץ"חיילים ישבו  -לרכב  " משלים"לא היה מיגון  •

ח ישראלי ואוקראיני"הערכה לאמל-תת •

ח"לקחי אמל



BTR 60 -ו BMPש מחליף ל "נגמ–25קורגנטס
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כבד ם"לרקפלטפורמה אחידה –אראמטה

צריח לא מאויש

מ עם טען אוטומטי"מ 125תותח 

מ"מ 57 ר"מקל

מ"מ 12.7מקלע סיפון 

טון 15–10ם גלגלי "רק–בומרנג 


