
מלחמתבמלהלךההיקף'רחבתהסובייטיתהצבאיתשעורבות
הרבהלחשיבותחריףביטוימהווהבאנגולההאזרחים
כמנוףצבאיבכוחלהסתייעותהסובייטיתההנהגהשמייחסת

ניצולתוךעולמיותבתת-מערכותאסטרטגייםיעדיםלקידום

זאתלאומיות.שחרורלתנועותלתמיכהמקומייםסכסוכים

סיועבעיקרברה"ממגישה1967שמאזהעובדהאףעלועוד,

מסמלתהשלישי,בעולםללקוחהתיהשונותברמותצבאי
בדפוסיכהגמעותרבתתפניתבאנגול,ההסובייטיתהפעילות

ברוע'מכמכולבתבתולדותיהלראשונהשכןהצבאית,פעילותה

היבש-לגבולותיהמחוץצבאייםהתערבותכוחותבהפעלת

מוסקבהשליבלתהאתלבחוןהבאיםהדבריםמטרהתיים.
זהובכללהשיישיבעולםסובייטייםהתערבותגייסותלהפעיל

התיכון.המזרחבמרחב

המקומית"ההמלחמהמושג

הסובייטיתהצבאיתבדוקטרינה

ברמותצבאיסעעברה"מהגלשה1967שמאזהעובדהלמרות

הצבאיתהדוקטרינהשללההשלישי,בעולםללקוחותיהשונות

שתת-מקומיתמלחננהשלהאפשרותאתוכלמכלהסובייטית

ביטויגרעינית.בסביבהההןקונבנציונלייםבאמצעיםהןנהל
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התרשמומכןלאחרשנהצניחה.בתמרוניצג'חניםכ-900
צנחנים1,200חלקנטלובומתמרקמערבייםצבאייםנספחים

מל-לפרוץשקדמובשניםהאויב".ב,,עורףשצנחוסובייטים

עללשקודהאדוםהצבאראשיהשהיכוהשניהחמת-העולם
12הרוסיםברשותהיופרצהוכשזוחיל-הצנחנים,שלפיתוחו
געולם.הגדולהמוצנחהכוחספקללאמוטסות,חטיבות

צנח-יחידדתהופעלוהשניהבמלחמת-העולםהקרבותבמהלך

בשריוןמרובההצלחהללאנלחמואל'החי"ר.כיחידותנים

אוי-תובלהאמצעיהעדראוקראינה.במרחביבעיקרהגרמני

ביןהיואורגנימסייעונישקמוטסיםכוחותלהעברתרית

צנחניםיחידותשלהכושלתלהפעלתןהעיקריותהסיבות
לקחיםללמודהיטיבוהסובייטיםהמלחמה.,במהלךסובייטיות

היחידותלציודנרחבמאמץהקדישוהמלחמהובתוםאלה

המאפשרותנשקובמערכותמודרנייםתובלהבאמצעיהמוטסות

בעורףשונותבמשימות'עצמ'איבאורחלפעולמוטסיםלכוחות
האויב.

הפעלהדוקטרינת

לעוצבותחשובתפקידמייחסתהסובייטיתהצבאיתהמחשבה
יתחילוזותפיסהעי-פיאסטרטגיים.מבצעיםבניהולהיבוסה
במאמץויסתיימוגרעיניותמהלומותבהנחתת'אלהמבצעים

בתנאיהאויב.כוחותהשמדתאתלהעליסהיבשהעוצבתשל

המש-מוטסיםכוחותשלהשיבותםתגדלאלהמודרנייםקרב

המו-הכוחותעללהטילגםניתןהאסטרטגי.למערךתייכים

יחידותהנחתתהכוללותעצמאיות,אסטרטגיותמשימותטסים
ארוכתלזרוע"כביטוילברה"ממחוץמתיחותבמוקדיצנחנים
בשניםביותרמודגשתזויכולתהסובייטי,הצבאשלהטווח"

מעמדהאתלהמחישברה"משלרצונהבשלהאחרונות
שונות.עולםבזירותהשפעהיכולתבעלתעולמיתכמעצמה

ישירותהסובייטייםהמוטסיםהכוחותכפופיםרגיעהבעת

המבצעיתהפעלתםתתבצעמתיחותבעתההגנה.ומשרד

אופר-מפקדו'תעל-ידיאוההגנהשרעל-ידיישירבאורח

יחידותבראשעליהם.שתוטלהמשימהלאופיבהתאםטיביות

מארגלובוואסליארמיהגנרל1956שנתמאזניצבהצנחנים
במסגרתפועליםהמוטסיםהכוחותברה"מ.גיבורלתוארשזכה

מפקדהקיימתשבראשוומוטס,מוצנחכגיסהיבשהכוחות
זומפקדהיעודיים.פיתוחואמצעיהדרכהרשתעלהשולטת
היאהידועככלאולםההדרכתי-ארגוני,הצדעלאחראית

אופרטיביות.הפעלהממכולותנעדרת

ארגו-מסגרותלשתימשתייכיםהסובייטייםהמוטסיםהכוחות

הכוללותומוצנחותמוטסותעוצבות-האחהעיקריות:ניות
המקובלתבמסגרתהמאורגנותומוצנחותמוטסותדיביזיות

-והשניההרמות.בכלמתבצעתהפעלתןוגדודים.חטיבותשל
לביצועהמאומנותיחידות-עצמאיותמוצנחותחטיבות

בז'רגוןהמכונותואסטרטגיותאופרטיביותצבאיותפעולות

חטיבותערוכותלהןבמקבילראדוביקי.הסובייטיהמקצועי
להןומודיעיןסיורחבלה,משימותלביצועהמיועדותעילית

רבה.חשיבותהסובייטיםמייחסים

לחימהוציודמבנהשדר-כוחות,

הצבאשלהכוחותבסדרכיוםמצויותמערביותהערכותלפי
שלקיומןעלגםידועמוטסות.דיביזיותשבעהסובייטי

טיפו-סובייטיתצנחניםדיביזייתעצמאיות.חטיבותמספר

חטיבותמשלושמורכבתהיאחיילים.כ-7,500כוללתסית
סיועזה.בעמ'בתרשיםכמתוארומנהלהסיועשלומאלמנטים

תותחיכ-45גוללמוטסתדיביזיתלכלהניתןהאורגניהאש

מרגמותמ"מ,140מטל"ריםASU'-57-8,מדגמימתנייעיםסער
רבמספרמ"מ,122הוביצריםr~"bו-120מ"מ,82כבדות

בשנים)zsu~-23).נ"מותותחיםסאגר"),,(נ"טטיליםשל

המוט-הכוחותשלהניידותבכושרניכרשיפורחלהאחרונות
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מטיפוסקליםבטנקיםשצוידולאחרשלהםהאשובעוצמ,תסים
BMDקיימתטמנ"ט.רבמשגרימ"מ76בתותחהחמושים

ביחי-פרוג""מדגםטקטייםטיליםשללהימצאותםאפשרות

לרא-בנוסףחמושיםלהיותיכוליםאלהטיליםהצנחנים.דות
וכימיים.גרעינייםבפגזיםגםקונבנציונלייםשים

תובלהכושי
על-ובראשונהבראשמועבריםהסובייטייםהמוטסיםהכוחות

יחידותמסתייעותבעיקר(VTA).הצבאיהתובלהחילידי
12.ואנטונוב22אנטונובמדגםתובלה.במטוסיהצנחנים

עיצנחנים80לשאתיכולבונוטנא-12מדגםתובלהמטוס
הסובייטיםלמקורותבהתאםמייל.1,200שללמרחקציודם
2,650שללמרחקטון80עדמטעןלשאת22אנטוטביכול
התרומההואזהמטוסקמ"ש.600עדשלבמהירותמייל

המוטסים.הכוחותשלהאסטרטגיהניידותלכושרהעיקרית

הםמהםכ-870אשרמטוסיםכ-1,700כוללה-'VTAמערך
ו-18-[1א-%21מהם800א-42-ו%,4-8-12-14?%מדגם
המטוסיםציעל-ידימסתייעזהמערךא-%22.מדגםכו-30

למשימותבעיקראירו-פלוט","האזרחיתהתעופהחברתשל

התובלהצייכולמערביותהערכותעל-פילוגיסטי.סיועשל
מוטסות.דיביזיותשתיזמניתבולשאתה-VTAשל

ואימוניםהדיכה
טיבעלמבוססתבברה"מהמוטסיםהכוחותאימוןתפיסת

בעורףלחימההיאשלהןהכותרתשגולתהצפויות,המשימות
החייל,שללחישולורבהלבתשומתמוקדרותלפלכך,האויב.
ולאינ-ערכיםלהקנייתהנפשי,וחוסנוהפיזיכושרולפיתוח

להשיגשתכליתונמרץ,טכניאימוןנוסףלאלהדוקטרינציה.
ר'בזמןמוקצבהפרטאימוןבמסגרתגבוהה.מקצועיתרמה

נ"ט.ולוחמהפניםאלפניםקרבחיה,אשעםשדהלאימוני

החניכים.התקדמותאחראישימעקבמבוצעהאימוןבמהלך
אשרריזאן,בעירהמפקדים.לאימוןגםמיוחסתרבהחשיבות
צנחנים.למפקדיהגבוהבית-הספרמצוילמוסקבה,מזרחמדרום

לאחרמתנדביםמתקבליםעיירה,כגודלשגודלוזה,לבית-ספר
מכשיריםבבית-הספרהקורסיםקפדני.ומיוןכניסהבחינות
החניכיםלומדיםהאימוןבמשךפלוגות.ומפקדימחלקותמפקדי

ציודכוללהבהצנחתו,ציודבהטסתויסודינרחבפרקגם

תוךחדירוותבשיטותנעשההאימוןותותחים.כטנקיםכבד
המרגילקבללאחרונהכיאםמשוכללים,אימוןבעזרישימוש

והמפקדיםמהמדריכיםחלקכיעלההגנה,שרסגןמוסקולנקו,
ההדרכה.מ,עזרימתעלמים
בעליאףמפקדים,רבה.חשיבותבעלתהיאהאישיתהדוגמא

אשרהקציניםאתאישיתלהדריךנדרשיםבכירות,דרגות
ניכרחלקההדרכה.מבוצעתבוהאופןעלולפקחפיקודם,תחת

צניחהבקורסמשתתףהצנחניםליחידותהמגויסמכוח-האדם

מתבררסובייטייםצבאייםמפרסומיםצבאיות.קדםבמסגרות
להפעיללומדצנחןכלהפרט.אימוןעלמושםהבדגשכי

מגעבקרבומתאמןוחבלה,קשרציודהנק"ל,סוגיכלאת
אינ-הינםהרכבתבכלהאימוניםשונים.רכבבסוגיובנהיגה

הצנחניםקרב.לתנאיהקרוביםבתנאיםומתקיימיםטנסיביים
לאח-ואקלים.שטחתנאיבכללפעולמאומניםהסובייטים

עלפרטיםסובייטיתצבאיתבעיתונותהתפרסמואףרונה

עומדיםהצנחניםלרשותמדבר.בלוחמתצנחניםפלוגתאימוני
המפורסםההדרכה,מוסדעצמאיים.הדרכהומתקניבסיסים
כיהעובדהעקבלמוסקבה.הקררבהבריזאן,נמצאביותר

הסובייטי,הצבאש'לעיליתכיחידותנחשביםהמוטסיםהכוחות
פוליטית.אינדוקטרינציהש,לנרחבתפעילותבהםמתנהלת

הטחותשלהמבצעיתיכולתםאתבמדויקלהעריךקשה
בפעילותחלקלמעשהנטלולאאלהשכןהסובייטייםהמוטסים
ניתןאו'לםהשניה.מלחמת-העולםמאזהיקףרחבתמבצעית
חלקנטלובומהאופןהפעלתםשיטותועליכולתםעלללמוד
בשניםהסובייטיהצבאשלעיקרייםבתמרוניםמוטסיםכוחות

האחרונות.

מסגרת(חזיתברמתב-1967נערךזהתמרוןהניאפה"."תמרון
מספרכללנדרךהכוערתמלחמה,לתקופתסובייטיתייחודית
כללוהפעלתםשיטותמוטסים.כוחותחלקבוונטלוארמיות)
8,000הוצנחוכיט,ועןאחדדיווח(נרחבמידהבקנההצנחה
תובלהממטוסיהנחתהקרביים),רכבכליו-160חיילים
מוטסיםכוחותשולבןהתמרוןבמהלךבמסוקים..שימושואף

רבמבונ-רב1טקו

1977
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שדהעלהשתלטותשליטה,ומרכזימפקדותכיבושבמשימות
במשימותיהםנכללוכןגהעיגי.נשקשלשיגורואמצעיתעופה

שטחבעומקברולומסילותדרביםצמתיביבושהנגחניםשל
כוחותשלהגעתםומניעתהעורףמערכישיבושהאויב,
עתודה.

מבצעיםבלטוובו1970בשנתנערךזהתמרוןדיילה"."תמרון

מוטס,כוחעלהוטלבמהלכוואופרטיבית.טקטיתברמה
ולש-חיונידרכיםצומתלכבושליעדו,מסוקיםעל-ידישנישא

עלהוטלבמקבילהאויב.שלהעתודהנוהותשלתנועותבש
הכוחותשלההתקפיהמאמץאתלתגבראלהמוטסיםכוחות

תוךהמוטסיםהכוחותעםחברוהעיקרייםהכוחותהעיקריים.
מוטסיםכוחותשליכולתםהובלטההתרגילבמהלךשעות.24

שליותרמאוחרבשלבהאויב.שלשריוןהתקפותלבלום
האויבבעורףשלמהמוטסתדיביזיהוהונחתההוצנחההתמרון

דניאפר"."בתמרוןהדברשהתבצעכפי

במהלךהחזית.ברמתב-1971.נערךהתמרוןלמיי.,תמרוו
להש-דיביזיהשלגודלבסדרמוטסיםכוחותעלהוטלהתמרון

עלהאויבכוחותהשתלטותולמנועחוףרצועתעלתלט
צרכה,דיברורהאיננהזהבתמרוןהכוחותמשימתזו.גזרה
ההגנהמשרדשלפיקורותחתהיתהשפעלההדיביזיהכיויתכן
המשימה.שלהאסטרטגיהאופיבשל

ומשימותיעוד

ההגנהלשרישירותכפופיםהסובייטייםהמוטסיםהכוחות
האויבבעורףבמשימותלפעולהואהעיקרייעודםהסובייטי.

אסטרטגייםמתקניםהשמדתהינומבחינתםמרכזייעדכאשר
משימו-כימתבררסובייטייםצבאייםמפרסומיםגרעיניים.

גשר,ראשישלוהשמדהכיבושהנתר,ביןכוללות,תיהם
ונקו-נמליםתעופה,שדותומטות,מפקדותחשובים,צמתים

העיק-היבשהכוחותעםלהתחברותםעדאחרותתורפהדות

למספרמוטסיםמבצעיםמסווגתהסובייטיתהדוקטרינהריים.
ברמהמוטסמבצעניהול-האסטרטגיתברמה:קטגוריות

ההגנה.משרדשלישירהובקרהלשליטהנתוןהאסטרטגית
כוחותשלביכולתםכיקובעיםסובייטיםצבאייםממברים
יעדעצמאי.באורחאסטרטגיתברמהמשימותלבצעמוטסים
משמעותבעלימתקניםמהויםזהמסוגבמשימותעיקרי

גרעיניים.טיליםשלשיגורמתקניכגוןמובהקת,אסטרטגית

מפקדלשליטתנתונההמבצעיםעריכת-האופרטיביתברמה
שלוכיבושתפיסההינםזובמסגרתעיקריותמשימותהחזית.
כיאףיתכןוכו'.תעופהשדותחיוניים,צמתיםגשר,ראשי

המוטסיםהכוחותעםימיםמספרתוךיחברומוטסיםכוחות
זהמסוגמבצעיםוכיבזירה,הפועליםהעיקרייםהסובייטיים

הטק-ברמחגרעיני.נשקהפעלתשלבתנאיםבעיקרייערכו

בעוצמהכוחשעורךלמבצעיםכסיועייערכוהמשימות-טית
ברמהממוטסים.הכוחותעלהמוטלותד,משימותדיביויונית.

נבדלותאולםהאופרטיבית,ברמההמוטלותלאלהדומותזו
מוצנחיםכוחותנדרשיםבוהזמן'ובמשךהחדירהבעומק
יחידותעליוטלמסוימיםבמקריםעצמאי.באורחלפעול
וחבלהמודיעיןשלמיוחדותמשימותלבצעצנחניםשלקטנות

התערבותבמשימותאפשריותפעולהדרכי
צבאייםבפרסומיםשיטתימעיוןהעולההכלליתההתרשמות
היאמוטסים,כוחותשלהפעלתםבסוגייתהעוסקיםסובייטיים

עצםאתבספקניתבוחניםהמערבצבאותשבמרביתבעודכי
מודר-קרבבתנאיהמקובלותהבגיחהדוקטרינותשליעילותן

כוחותשלבפקתוחםניכרמאמץהסובייטיםמשקיעיםניים,
הדגשיםהאחרונותבשניםבולטיםזהבהקשרגדולים.מוצנחים
תובלהאמצעינשק,מערכותשלפיתוחןבתחוםלעילשצוינו

כוחותכן,עליתרמוטסים.כוחותשללחימהודוקטרינות
שלהתרגוליםבמרביתוחשובפעילחלקנוטליםצנחנים
המיומנותכיספקאיןהאחרונה.בעתורשהבריתכוחות

התובלהאמצעיהמבצעית,הכוננותרמתהגבוהה,המקצועית
הסובייטיםהצנחניםמצוידיםבהםהנשקומערכותהמודרניים

מהיתהלהפעלההניתןלכוחצבאיתמגחינהאותםהופכים
צבאיתפעילותבמהלךואסטרטגיותאופרטיביותבמשימות

הסיני-סובייטי.הגעולולאורךהאירופאיתבזירהשונותברמות

כוחותלהפעילהסובייטיםיוכלומידהבאיזוהשאלהנשאלת
מחוץשוניםמתיחותב'אזוריהתערבותלמשימותמוטסים

ברה"מ.שלהיבשתייםלגבולותיה

הפעלהדוקטרינת
ופלפריסתןאתמכתיביםברה"משלהגיאופוליטייםהתנאים
בריתש'לכוחותיהמולבעיקרערוכותאלההיבשה.עוצבות
המשולביםהמוססיםהכוחותסין.עםהגבולולאורךנאט"ו

לביצועובראשונהבראשמיועדיםהיבש'הכוהותבמסגרת
מושםהדגשכאשרהאירו-סיניתבזירהשונותברמותמשימות

וכאשרגרעיניתב,,סביבה"האויבבעורףעצמאיותפעולותעל
מספרתוךעימםיחברוהעיקרייםהסובייטייםהכוחותכיצפוי
הפערלה.ורמתהמשימהאופיהשטח,לתנאיבהתאםימים
מלמדהסובייטיהצבאשמנהלתמרוניםאחרמעקבועוד,זאת
בסיוענתמכתהאויבבעורףמוטסיםכוחותשלפעילותםכי

עליהםהממונההמפקדהעל-ידיאינטנסיביוארטילריאוירי
ספקאיןדיביזיה).אוארמיה,חזית,מטה(הפעולהבאיזור

למשימותמוטסיםכוחותלהפעילהסובייטיםשלנכונותםכי
האירופאיתביבשתהמוכריםהפעולהלאזורימחוץהתערבות

שלההתקפיהנשומץעל-ידיאלוכוחותתגבוריכולתוללא
וב-הסובייטיתהצבאיתבתפישהכמקובלהעיקרייםהכוחות
היסוסיםלאחרבכללאםתתקבלבתמרונים,המעשיישומה
קשים.ולבטים

לחימהאמצעי
מגבילותהמוטסיםהכוחותשלהאורגניותהנשקמערכות
האובלעוצמתוניידות,תנהרהלכושרהקשורבכלאותם

יזומותהתקפותלבצעוליכולתלמיגוןוהמסייעת,הישירה
לרשותהעומדיםהעיקרייםהרכבסוגיהפעול'ה.בטריטורדות

מסוגקלותמשאיותוכולליםמצומצמיםהמוטסיםהכוחות
הניידותכושראתמגבילהזועובדהGAT69.ומסוג263~/3(

לאיזורמעברהמוטסיםהכוחותשלהתנועה'אבטחתיכולתואת
רכוללבחלקומנוידשהסייעהנשק'שלהם.וההנחתהההצנחה
מ"מ,ו-82מ"מ120מרגמותט-1-57,1558(115,סערתותחי
ללאותותחיםסאגר""נ"טנשקמ"מ,122/140רקטותמשגרי
זהכלי)(BMD).1970מדגםחדישורק"מ118108רתע הא,ויב.בעורף
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73תותחמכילהמוטסיםלכוחותהאחרונותבשניםהמוקצב
בנוסףלהובילהמסוגלמאגר""מדגםטיליםומשגרמ"מ

בפניכימלמדיםאלהנתוניםלוחמים.ששהעודלצוותו

לקוימעברפעילותשלבמקרהתוצגנההמוטסיםהכוחות

חייבתתהיהוהנחתתםהכוחותהצנחת:בעיותמספרהאויב

שלהמיגוןכושרשלבעיהקיימת;התקיפהבאיזורלהתבצע
בעיית;מצומצמיםשריוןגופיעםלהתמודדויכולתןהיחידות

היכולת-נוספתובעיההמוגבלים,והתנועההסיורטווחי

איןבפועל.קיימתאינהאויריאוארטילריחיפוילהעניק

כוחפעילותשלבמקרהויחרימוילכואלהקשייםכיספק
אפש-איןואשרברה"משלמגבולותיההרחקהמצוימשימה

יכולתוללאנוספיםאדםובכוחבציודלהזינוצבאיתרות

צמוד.ארטילריאואויריחיפוילהבטיח

אתריתובלהכושר

בולשגריכולה-VTAמערךכימציינותמערביותהערכות
ברורלאאךבינוני.לטווחמוטסותדיביזיותשתיזמנית

בהםהאירופאיתביבשתהזירהלתנאירקנכונהזוקביעהאם
לוגיס-סיועשלבמשימותלהסתייעהמוטסיםהכוחותעשויים

ועוד,זאתאירו-פלוט"."הלאומיתהתעופההברתעל-ידיטי
מיכולתובכוחלפחותהמפחיתיםנוספיםנתוניםמספרקיימים

מוטסיםגייסותלהובילהצבאי-אויריהתוב'להמערךשל

ברה"מ:שלהיבשתייםלגבולותיהמחוץ

מהמצבהבפועלהנמוכההמטוסיםוכשירותהכוננותרמת*

ההובלה.כושרשלהכוללת

המטוסיםשלהכוללהצימתוךנתחלהקצותהצורך*

ושוטפות.אסטרטגיותלמשימות

בעיקרפנימיתלתובלהמהמערךחלקלהפרישהצורך*

שכןסין.עםהגובליםברה"משלהאסיינייםלשטחים

לתובלהחיונימשליםכאמצעימשמשתהאויריתהתובלה
מלחמה.בעתמנותקתלהיותהעלולההיבשתית

למרחקיםוהנחתהלהצנחהכבדציודלהטיסהקושי*

ארוכים,

מבצעניהולבעתלהתעוררהעלוליםשוניםטכנייםגורמים*

ברה"מ.שלמגבולותיההרחקמוצנחאומוטס

הגייסותתובלתלצורכיבמתוקיםההסתייעותגוברתכיאף*

מערךאתלנצלאפשרותאיןהסובייטיתהיבשהבזרוע
התערבות.במשימותהמסוקים

טיכוס

דוקט-התובלה,אמצעיהנשק,מערכותכיולומרלסכםניתן

הצנחניםאתהופכים.המבצעיתהכוננותונורמתהלחימהרינת

ברמותבמשימותמהירהלהפעל'ההניתןלכוחהסובייטים

הסיני-סובייטי.הגבולולאורךהאירופאיתהזירהבתנאישונות

התערבותלמשימותלהפעילםהיכולתבספקמוטלתזאתעם
מגבולותיההרחקמודרניים,צבאותכנגדממושבותצבאית

בדוקט-לאראיהכלאיןמזאת,יתירהברה"מ.שלהיבשתיים

לאהסובייטי,הצבאשעורךבמנווניםלאהסובייטית,רינה
האויריתהתובלהבכושרולאובציודםהמוטסיםהכוחותבהיקף

שללאפשרותעצמםמכיניםשהסובייטיםלסברה-והימית
מודרניתקרבבזירתהתקפייםבמהלכיםצבאכוחותשיגור

מו-כוחותהפעיתברה"מ.שלהיבשתייםמגבולותיההרחוקה

קשייםמציבההמזה"תבזירתהתערבותבמשימותטסים

שלפעילותוסבירותקטנהשלאורםנוספיםחריפיםצבאיים

בסיסיםלאבזירהאיןלברה"מבאיזור.סובייטימוטסכוח

הבלעדית,בשליטתהוימייםאוירייםבסיסיםולאלוגיסטיים

ממוכ-עוצבותשיגורשלהאפשרותקיימתלאלכךובנוסף

המוטסים.הכוחותעםלחדירההיבשהבדרךומשוריינותנות

מוטסתדיביזיהשלקצרזמןתוךהצבתםתיתכןזאתעםאך

המח-כגון(פולימיותלמשימותערביתבבירהשתייםאואחת

בירותשללנפילתןתתנגדברה"מכיולישראללמערבשה

הערביים),מהצבאותאחדשלמוחצתלתבוסהאוערביות

להשיגבמטרהצבאיתהתערבותשלדימויליצירתכלומר

מבחינהיכולהברה"מכילהניחניתןלבסוףמדיניים.יעדים
התערבותבמשימותמוטסיםכוחותלשלבצבאית-טכנית

לאבהןבזירותנחותיםצבאכוחותכנגדצבאייםבמהלכים
ארה,"ב.עםעימותאוממשיתהתנגדותשלסיכוןקיים

התערבותמבצעלקייםמשמעותיתצבאיתיסולתחסרהבהה"מ

השוואהמודרניים.צבאותכנגדרחוקותבזירותמהיםמונחת

אופנסי-מהלכיםלניהולהנחוציםהעיקרייםהמדדיםשנישל

-נחתיםיחידותוסד"כמתאיםימיתובלהכושר-ביים

בציכאשראלהבתחומיםמכריעיתרוןלארה"בכימצביע

בלבד,אחת)כלגדודים5בנות(בריגדותארבעהסובייטי

הסובייטי.הצישלתעיקריותהמפקדותלארבעהמוקצות

משנהאינהקייב""הראשונתהמטוסיםנושאתשלהופעתה

חיל-שלהמצומצמתההתערבותיכולתאתמשמעותיבאורח

מטוסיםנושאותשלהופעתןעשויהזאתעםהסובייטי.הים

הרחוק.בעתידההתערבותפוטנציאלאתלשפרברה"מבצי

197768אוקטובר-נובמבר259-258,מערכות""


