


המהפיכה,שנותחמישיםלכבודבמצעד1967,בנובמברב-7
ראשיתושלו.הנחתיםחילאתלראשונההסובייטיהצבאהציג

נחתיםחילשלפיתוחולכן.קודםשניםעשור-זהחילשל

בשניםחרושצ'וב.שללשלטונוהראשונותבשניםעודהחל

היבשתימצביונהבהדרגההסובייטיתהאסטרטגיהאיבדהאלה,
ישירותנגעושלאבתחומיםגםענייןלגלותוהחלההמסורתי,

למפקדגורשקובג.ס.שלמינויוברית-המועצות.שללאדמתה
זובתפניתרב-חשיבותגורםהיה1956,בשנתהסובייטיהצי
החלהגורשקובשלבהשראתו..הסובייטיתהאסטרטגיהשל

רכבשלמוגבלתבבניההחמישיםשנותבאמצעכברברה"מ
הרא-השישיםובשנותהמאוחרותהחמישיםבשנותאמפיבי.

ניתוחיםהסובייטיתהצבאיתבעיתונותלהופיעהחלושונות

באוקינוסארה"בשערכההאמפיבייםהמבצעיםשלמפורטים

הלקחים.עלמיוחדשימת-דגשתוךהשקט,

השישיםשנותובראשיתהחמישיםשנותבסוףאירועיםמספר

המועצותבריתשעלוחבריוגורשקובשלעמדתםאתחיזקו
היואלהאירועיםביןבצבאה.קבועאמפיביכוחלקיים

למנהיגיםשהמחישהב-1958,בלבנוןארה"בשלהתערבותה
משבראמפיביים.שבכוחותוהגמישותהיעילותאתהסובייטים

בכוחותהצורךאתהוכיחזהמשבר;ב-1962בקובההטילים
הטי-דיפלומטיית"שלהברורותהמגבלותלגובתאמפיביים,

נחתים.חיללהקמתהטועניםזכוב-1964רקואת,עםלים",

במהירות.הענייניםהתגלגלוואילךמאז

להקיםהסובייטיםהחלטתאתקידמועיקרייםשיקוליםשני

רצוהסובייטים-פוליטיהיההראשוןהשיקולנחתים.חיל
במידהאמנם-מספקשאותההתערבות,יכולתלהשיג

שלבגישתהקשורהשניהשיקולנחתים.חיל-מוגבלת
על-פיהעתידה.הגרעיניתלמלחמההסובייטיתהאסטרטגיה

קונבנציונליםמבצעיםגםהבאההמלחמהתכלולוו,גישה

מפתח.שטחילתפיסת
העיתו-רמזהחרושצ'וב,שלהדחתולפניקצרזמן1964,בקיץ

נודע1964ביולינחתים.חילשלקיומועללראשונהנות
באיזוראיש,80,000שגדלואמפיבי,כוחיצרושהסובייטים

המסוקיםנושאתשלבפיתוחהוחלעתבאותההבלטי.הים

בול-ערכו1964בספטמברמוסקבה"."צוללות,נגדללוחמה

בהודעותבבולגריה.משותפיםתמרוניםוברה"מרומניהגריה,

עללראשונהנמסרהסובייטיתבעיתונותהתמרוןעלשנמסרו
הצביעושפורסמוהתמונותסובייטיות.יחידות-נחתיםשלקיומן

מצומצם,בהיקףהיתהזהבתרגילהאמפיביתשהנחיתהעל-כך,

גדוד.עלעלהלאהנראהשככל
זה.למאורעשייחסהבחשיבותהגזימההמערביתהעיתונות

כיוםואילואיש.ב-195,000הכוחהוערך1965בספטמבר

הסובייטייםהאמפיבייםהכוחותמנו1965שבסוףמעריכים
בלבד.אנשיםי--4,00000,3

אךאטית,הסובייטיהנחתיםחילשלצמיחתוהיתהבתחילה
ובאוקטובראיש5,000החילמנה1967בדצמברשיטתית.

משוםהנחתיםבחילהיהלא1970בראשית8,000.-1969
בגישהשינויעלהראהקיומואבלהמערב,עלצבאיאיום

הסובייטים.שלהצבאיתובמחשבה

הסתע-מ-25יותרעלגורשקובפיקדהשניהמלחמת-העולםבנמל*

שיהאמפיביותההסתערויותמכללרבעשהןאמפיביות,רויות
הסובייטים.
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המוט-בכוחותשיפוריםנוספוהנחתיםחילשלהאטילגידול

שאיפתםעלמצביעותאלהתופעותשתיהסובייטים.שלסים

במהירותלנועשיוכלזמין,משלוחחיללבנותהרוסיםשל

הסובייטים,האסטרטגיםאתלימדהניסיוןמרוחקים.לאזורים
מעצמה.שלהפוליטיקהלניהולחיונייםשכוחות-התערבות

-מהותםמעצםתקיפהכוחות-אלהכוחותשלקיומם

יותר.תוקפניתמדיניות-חוץלנהללברית-המועצותאיפשר

היסטוריתזיקה

הצבאבמבנהחידושמשוםהיהסובייטיותנחתיםביחידות
בחיפושיהםעליוןמאמץהרוסיםעשואף-על-פי-כן,הרוסי,

היסטוריוניםאלו.ליחידותעתיקת-יומיןשושלת-יוחסיןאחר

דרכןממשיכותהיוםשלביחידותרואיםסובייטיםצבאיים

הראשונות.הנחתיםיחידותשל

משיטותבעצמושלמד)1725-1672(,הגדולפיוטרהצאר

הראשוןהרוסיהתומךהיהמערביים,צבאותשלקהלים

שבעקבותיומלכותי,צוהוצאב-1704אמפיבית.בלוחמה

הראשונותהפלוגותעשרהראשונות.הנחתיםיחידותהוקמו

1705.בנובמברב-16הוקמואנשים)1,365שמנו(נחתיםשל
הנחתים.חילשלראשיתואתהיוםהרוסיםרואיםזהבתאריך

מלחמתית,בפעולהלראשונההנחתיםהשתתפו1714ביולי

בשעתב-1717,רקאבלהשוורים.אתהרוסיהציניצחכאשר
אמפיביים.ככוחותהנחתיםנוצלוהולנדי,איכיבוש

כבשב-1798נחתים.יחידותפעלולאהבאותהשנים52במשך

נעשההכיבושהצרפתים.מידיקורפוהאיאתרוסיכוח

מלחים.ו-7,400נחתים1,700שלאמפיביכוחבאמצעות
הנחתים.יחידותפוזרונפוליון,מלחמותסוףלקראתב-1814,

הרוסי.בצבאנחתיםפעלולאהבאותהשנים100במשך

.'ימיחי"רגדודישבעה-עשרהשתתפוקריםבמלחמת
בכו-הרוסיםהשתמשוהרוסית-יפנית,המלחמהבזמןב-1904,

גדודיםאלההיוזאת,עםפורט-ארתור.להגנתימיחי"רחות

הנח-לגדודיהמשךבהםלראותואיןהשעה,לצורךשהוקמו

ניהל1915ובסוףהבלטי,בצינחתיםגדודהופעלב-1914תים.

זהמסוגהראשונהשהיתהאמפיבית,הסתערותזהקטןכוח

כוחותשלבגדלםהרוסיםקיצצוהמלחמהבלחץ1798.מאז
האזרחיםמלחמתשלובאנדרלמוסיהובחשיבותם,הנחתים

כליל.הנחתיםנעלמו

מעשיאתלעתיםלהזכירנוהגיםסובייטיםהיסטוריונים

האנשיםאולם,מלחמת-האזרחים.בזמןהימי.החי"רשלהגבורה

נאלצוהנסיבותשבלחץמלחים,אלאנחתיםהיולאבושפעלו
היבשה.עללהילחם

הבלטי.ביםנחתיםחטיבתהרוסיםיצרושוב1939,ביוני

הרוסית-המלחמהבזמןאמפיביתהסתערותניהלזהכוח

למעלההרוסיםהפעילוהשניהמלחמת-העולםבזמןפינית.
אלההיוהאזרחים,כבמלחמתימי.חי"ראנשימ-500,000

חזקההנעהמתוךלחמוא'להחייליםכחי"ר.שלחמומלחים
רבים.היסטוריוניםלהםשהעניקולשבחיםראוייםוהיו

הסתערויות114רוסיהערכההשניהמלחמת-העולםבמשך

ביבשה,להילחםשנועדוממלחיםשמורכבותיחידות-ימיחי"ר*

ואומנואורגנולעומתםלכך.מיוחדבציודאובאימוןזכולאאך
אמפיבית.לוחמהלניהולבמיוחדנחתיםיחידות

אניות-ו-2,000חיילים330,000השתתפובהןאמפיביות,

והאמפיביותמראשתוכננולאההסתערויותרובמלחמה.
נהרות.בצליחתבדרך-כלל,הסתכמה,שבהן
למדי,מפוקפקאיפוא,הוא,הנחתיםבתולדותההיסטוריהרצף

נסיו-כזה.רצףלהפגיןהרוסיםרוציםמדועלהביןניתןאך
אמת.בהםאיןאךלמדי,מענייניםזאתלעשותנותיהם
חיל-החדשהכוחאתהרוסיםהקימוב-1964רקלמעשה
הנחתים.

אסטרטגיה
המחשבהדרךאתהולמתהנחתיםחילשלוצמיחתוהופעתו

המחשבהמטאלין.שלמותומאזהסובייטיםהאסטרטגיםשל
האמריקנית,למחשבהבעיקרהתואמתהסובייטיתהאסטרטגית

ההנחהשנתיים-שלוש.שלבשיעוראחריהמפגרתכיאף
גרעינית,מלחמהתפרוץשאפילוהיא,הסובייטיםשלהיסודית

אתרבהבמידהשיקבעוהקונבנציונלייםהכוחותאלהיהיו
תוצאותיה.

מובןבמלואגלובאליתהבאההמלחמהתהיההרוסיםלדעת
מלחמת-שלהמאבקמזירתחמישהפיגדולשטחותקיףהמילה,

מלחמת-שלהקרבותמזירתשלושהופיהראשונה,העולם

אתלהביעמיטיבסוקולובסקיהאסטרטגהשניה.העולם
הכוחותעלהיהפעם"הבא:במשפטהסובייטיתהגישה

הבאהבמלחמהבחזית.שלמהארץכברתלכבושהתוקפים
הגר-שההתקפהחיוניים,ומרכזיםאזוריםרקלכבושיצטרכו
עליהם".פסחהעינית

קונבנציו-כוחותבאמצעותרקכיגורסתהסובייטיתהמחשבה
אחריובטריטוריהבאוכלוסיהלשלוטיהיהניתןנליים

כלי-נשקשלנוכחותםעצםזו,גירסהלפיגרעינית.מלחמה
קונבנציהכוחותשלריכוזיהםאתתמנעטקטייםגרעיניים

גורםהסודיות.חשיבותאתעל-כן,מדגישים,הסובייטיםנליים.
ראוי(מבעבריותרחשוביהיהכוחותבהפעלתההפתעה
בעקרוןומתמידמאזדגלההסובייטיתהמחשבהכילהעיר

ניידותבעלינחיתהכוחותלהפעילרצויכימכאן,ההפתעה).
כאחד.וימייםאויריים-גבוהה
מוכנהלהיותעליהמעצמתיתמדיניותלנהלתוכלשמדינהכדי

הקונבנ-לכוחותצפויהרוסים,לדעתאחרת.בארץלמעורבות
-הקיצונייםהלחימהסוגיבשניחשובתפקידציונליים
מזה.גרעיניתומלחמהמזהמעורבות
כוחותיהיוקונבנציונלית,ואםמוגבלתגרעיניתאםבמלחמה,

שהיקפםבמבצעיםכמובן,זאת,ירבי-תועלתכאלהניידים
מצומצם.

דוקטרינה
משוםזאתמונחתים.לכוחותגדולהחשיברתמייחסיםהרוסים
הבאהבמלחמהרבותלתרוםיוכלוהללוכיסבוריםשהם

חטיבותשבעהרוסיםברשותישמשום-כךהיעדים.להשגת
יחסית).צנועות,אמנם,שמידותיו,(אמפיביוכוחמוטסות
יכולאינומוטסיםכוחותבאמצעותשמבצעמכיריםהרוסים
ההתקפהתהאבעתידהים.מןכהסתערותרב-עוצמהלהיות

שההתקפהבעודנפרץחיזיוןהאוירומןהיםמןהמשולבת
בנעשההתבוננותמתוךנדירה.תהאגרידאהימיתאוהאוירית
הרוסיםמבדיליםאחריםמערבייםובצבאותארה"בבצבא
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מוסקבה"."נושאת-המסוקים

אופרטיבי,אסטרטגי,:אמפיבייםמבצעיםשלסוגיםחמישה

אצלהמקובלתלחלוקהזההזוחלוקהוהפגנתי.סיוריטקטי,
יבשתיות".בפעולותהסובייטים

מבצעיםהםאלההסובייטי,במינוחטקטיות,הסתערויות

הקרב.תוצאותעלשמשפיעים
הדוקטרינהבלילה.אוביוםלערוךניתןאמפיביותהסתערויות

האחרות.על-פניאחתאפשרותמעדיפהאינההסובייטית
בהתנגדותשנתקלוהסתערויותנוספת:חלוקהלחלקןניתן

-בהתנגדות.נתקלושלאוכאלה

ההלכהלפימתחלק,אמפיביתהסתערותשלהמעשיהניהול
שלב"הואהראשוןהשלבשונים.ש'ל'ביםלהמישההסובייטית,

הנח-61רקמראשתוכננוהשניהבמלחמת-העולםהתכנון".

היותרלכלשעות14תוכננוהן;שבוצעו114מתוךתות

הכרוכיםלסיבוכיםמודעיםהסובייטיםאךביצוען.מועדלפני

רבזמןבשיטתםמוקדשלכן,מודרנית.אמפיביתבהסתערות

אתגםלפתורישההסתערותתכנוןבעתהתכנוני.לשלב
מנסיונםהרוסיםלמדוזאת;ותיאוםתקשורתשלהבעיות

סיציליה.עלבהתקפתםהאמריקניםשלהמר

קשהבמערב.מקובלתאינהל"אופרטיבי"אסטרטגי""ביןהאבחנה'
לגור-הפלישהזאת,עםבלבד.הגדרהעל-פיהמושגיםביןלאבחן

יצרההיאשכןהסובייטי,במינוחאסטרטגי,מבצעגתשבתנוגדיה
הסתערותהיתהבאינצ'וןהנחיתהצבאיים.מבצעיםשלחרשהזירה

אךרבה,השפעהאמנםלהנודעהשכן;אופרטיביתאמפיבית
קיימת.צבאיתזירהכתוך

אתכוללזהשלבבים=.התנועהשלב"הואהשניהשלב

האמפי-ההסתערויותשמרביתמשוםכנראההטעינה,פעולות

מחוף-לתוף'.היוהשניהבמלחמת-העולםהסובייטיותביות
כלי-השיטאתלהטעיןישהסובייטית,הדוקטרינהעל-פי

היעדלעברולנועהמבצע,סודיותעללשמורכדיבלילה,
דממת-אלחוט.עללהקפידחייביםהתנועהבמשךבלילה.

זהששלברצויהחוף".ראשעלהקרב"הואהשלישיהשלב
יתפרסוושהחייליםהאפשר,ככלרבהבמהירותייעשה

בנחיתהלהצליחכדיהאפשר.בכלגדולשטחעל-פניבנחיתתם

באיזורמקומיתאויריתעליונותתהאהמנחיתהשלמדינהחיוני

הפעולות,טווחאתלהגבילשישדבר,שלפירושוהחוף.ראש

הואאמפיביתלהסתערותהסיועמטוסיכלשלבסיסםשכן
..'הקרקעעל

זהשלבהחוף".עללהשתלטותהקרב"הואהרביעיהשלב
שהמגןהחוף,שלגדולכהשטחעלמשתלטיםכאשרמסתיים

עתהשנחתו.הכוחותעלישירהבאשלפתוחעודיכולאינו
הנחתים.אתולהסיגממונעחי"רלהנחיתניתן

למקריםרקנועדהאמפיביתההסתערותשלהחמישיהשלב

הכוחותב,,הקטנ,תעוסקזהשלבההסתערות.נכשלהבהם

כוחות.ופינוינסיגהשלנקיהלשוןשהואהפוכה",והטענה
אמפיביתבהסתערותכוח-משימהלהקמתהרוסיתהגירסה

נכלליםהמשימהבכוחהאמריקנית.לגירסהבעיקרהזהה
הסיועוכוחותשלהןהתובלהאמצעינחתים,שליחידות-סער

באחדותבצורךמכירההסובייטיתהשיטהוהימיים.האויריים
אךקצין-צילהיותאמנם,יכול,המפקדהמשימה.עלהפיקוד

הראשיהמפקדכאשרבכיר.קצין-יבשהדווקאשיהיהרצוי

מקרה,בכלצי.קציןלהיותחייבסגנויבשתי""קציןהוא
קציןלידיהפיקודיעבורההנחתה,פעולתשלמתחילתה
יבשתי"..

ישאולםאניה,עלהפיקודמוצבאתממקמיםבתחילה

העברתזאת.מאפשרהטקטישהמצבברגעלחוףלהעבירו
הפיקוד-והשליטה.עללהקלכדינעשיתלחוףמוצב-הפיקוד

זהומוצבהפעולהכלבמשךחילופימוצב-פיקודלקייםיש
התוקפים.הכוחותאתבדרך-כלל,ילוה,

לפעולות-קוי-הנחיהכמהגםמספקתהרוסיתהדוקטרינה

למעטרצויעקרוני,באופןההנחתה.בעתהרגילותהתקשורת
וכדיאמינותבטיחות,מטעמיזאת;במכשיר-קשרבשימוש

ביםהתנועהבשעתהתקשורת.קועלמיותרעומסלמנוע

עצמהההתקפהבשעתאפילודממת-אלחוט.להיותחייבת
לחוףהאניהביןהראשוניתשהתקשורתהסובייטים,סבורים
הנחיתהאחריבלבד.חזותייםאותותבאמצעותלהיותחייבת

תקשורת,למטרותבטלפוןבעיקרהתוקפיםהחייליםישתמשו

עליונהחשיבותבעלותלהודעותרקמשמשכשהאלחוט
ולבקרת-אש.

ארגון
היאהסובייטייםהנחתיםבכוחותהבסיסיתהארגוניתהיחידה

זוחלוקהולכיתות.למחלקותלפלוגות,נחלקהגדודהגדוד.

גדודיהסובייטי.שבצבאהכלליהמשולשהארגוןאתתואמת

כלי-השיט,הואהגחתיםשלבסיסם""בוהאמריקני,לציבניגוד.

למבצעיהם.יוצאיםהםוממנו
בנושאות-מטוסים.המסתייגיהאמריקני,לציבניגוד4*
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הנחתיםקציניברגימנטים)..ולא(בבריגדותמאוגדיםהנחתים
היבשהצבאשלסימני-הדרגהאתעונדיםשבחילוהחוגרים
הצי.דרגותאתולאהסובייטי,

תעלומהבבחינתהואהסובייטיהנחתיםחילשלהפיקודהרכב
העיתונותשבנושא.הבלחי-מסווגבחומררקשמצוימילכל

שלפירושוהצי.שלענףכאללנחתיםמתייחסתהסובייטית
לחמשתשוהבמעמדהנחתיםנמצאיםארגוניתשמבחינהדבר,

האחריםהצימענפיאחדלכלאולם,הצי.שלהאחריםהענפים
כזה.מפקדאיןשלנחתיםבעודבמוסקבה,בר-זיהוימפקדיש

כוה.אישהזכירהלאמעולםהסובייטיתהעיתונותלפחות
נתוניםשהםלהניחוישמרכזי,פיקודלנחתיםשאיןנראה

יתכןזאת,עםנמצאים.הםבובאיזורהימיהפיקודלמרות
ושיטת-ההכשרהבבעיותשעוסקמרכזיארגוןלנחתיםשיש

הסובייטיתהעיתונותאותםמכנהומשום-כךשלהם,הלחימה
הצי.שלענף""

ציוד

החילות,שארממדישוניםהסובייטיםהנחתיםשלהמדים

אלהמדיםהצבא.עליתשהםהרגשהלהםלהקנותבמטרה
הסובייטי.המלחומדיהסובייטיהחיילמדישלשילובהם

מנומרת.כשהחולצהשחורים,בגדי-עבודההנסתלבושבשדה
חגורת-עורגםלנחתיםשחורים.עורמגפינעוליםהנחתים

משתייךשהואצי-המלחמהשלהסמלאבזמהשעלשחורה,
אליו.

עוגן.מצוירשעליועגול,טלאיישהשמאליהשרוולעל

-שבבריגדותבעודבלבד,גדודים3הסובייטייםברגימנטים.
הנחתיםבחילבריגדותכוננוהסובייטיםיותר.אוגדודיםשלושה

שלהן.המבנהגמישותבשל

בעדולראותוניתןהאפודה,צוארוןאתרוכסיםאינםהנחתים
שמתחתה.הסלחיתהספורטחולצתשלהכחול-לבןפסיאת
-ומלפניםעוגןהשמאלישבצדהשחורהכומתהחובשיםהם

אבללמדי-השדה,דומהלמצעדיםחליפת-המדיםאדום.כוכב
כחליפתהיאהנחתיםשלהייצוגחליפתיותר.טובהאיכותה
לסמל.פרטהסובייטים,המלחיםשלהייצוג

שבשי-בסיסייםכלי-נשקבאותםחמושיםהסובייטיםהנחתים

האחרים.כוחות-הקרקעמוש

כיתתבכלמ"מ.7.62נ11(י1"-ה",הואהנחתשלהאישיהנשק
מ"מ).RPK"7.62",ה,,קלשניקוב",(אחדקלמקלעישנחתים

קתבעלב-"AKM"צוידוכברמהיחידותשחלקנראה
מתקפלת.

הרמותבכלשנמצאע(]-7ן,"-ה%",הואהעיקרינ"טהנשק
"PKS"ק'לשניקוב""מקלעאנשים.5לכלאחדשלבשיעור

רכבי-סער.עלגםומותקןמחלקהבכלנמצאאחד

הנחתיםשלהארטילריהכלכאילוהסובייטית,ההתיימרות
תמו-נתפרסמולאחרונה;מתקבלת-על-הדעתאינהמתנייעת,

התקניתכשארטילריית-השדהנוחתיםנחתיםהמראותנות

המסייעהנשקלעומת-זאתאמפיביים.כלי-רכבעל-ידינגררת
המסייעתהאששלהעיקרייםהמרכיביםאחדמתנייע.הבסיסי
המותקן"8,414-17=,מ"מ,140הרקטותמטולהואלנחתים

מסתייעיםהנחתיםכיידועכןGAZ"."63מדגםמשאיתעל

מדגםאמפיבייםנגמ"שיםעלהמותקנותבמרגמות,גם
השדרהעמודהנראה,ככלהם,אלהכלי-נשקז06%ע"8".

לנחתים.האשסיועשל

ב-הנרחבלשימושהודותמתאפשרתהנהתיםשלהניידות

שלגירסותובכמהען[67""
ך[048ק"-הו8",ע06%ק"-ה.8"

כיוםהסובייטי.הצבאחילותבכלהעיקרייםהנגמ"שיםשהם
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ן(ץ67ץ8"-ב8"זא04ץ"-ה8"ואתה-'iOY)BTR"אתמחליפים
ץ67"-ה'2".שלמשופץמרכבעלהבנוינגמ"ש-יותרהחדיש

קיימותובמים.הקרקעעלרבהניידותהנ"לכלי-הרכבלכל
ותספוקת.לתיקוניםלתקשורת,לסיור,--גרסותמספר

סימניםחימושם.מלואעלנחתים14נושאעא06ק"-ה'8"
הסתערות.בעתאלהברכבי-קרבמשתמשיםשהנחתיםמעידים,

בשלשות.ץן[67"-ה"מופיעיםהסובייטיתהעיתונותדפימעל
הסובייטית.המחלקהשלהתקנילארגוןמתאימהזותבנית

חי"ר-שללפלוגהטנקיםמחלקותשתימסייעותבדרך-כלל
הסתערות.בשעתנחתים

הנחתים,יחידותשלאורגניחלקהנראה,ככלאינן,הנחתות
המספרבדברכלליתהסכמהאיןבמערבלצי.כפופותוהן

הסכמהגםאיןהנחתים.לרשותהעומדותהנחתותשלהכולל
מספראתבמערבהמקורותמעריכיםבדרך-כלל,סוגיהן.לגבי

נחיתה).אניותהן105שמתוכן(ב-230הסובייטישבציהנחתות
מדגםהואהסובייטיהאמפיביבציביותרהגדולכלי-השיט
מספרםאךוכלי-רכב,איש500להכיליכולהואטליגטור"."

מדגםהואשכיחהיותר.הכלימצומצם.ה,,אליגטורים"של
לסוב-כימעריכיםטנקים.8--10להכיליכולהואפולנוקני"."

מדגםנוספותנחתות;זהמדגםכלי-שיטמ-40למעלהייטים
ונבנות.הולכותזה

האמפיביהזחליהרכבהואהסובייטיהצישלהעבודה"סיס"
טונותמ-11ולמעלהאנשים50לתוכולהיכנסיכוליםקר[5"=.

במצאיהמיושן.ה-"61(1"שלבמקומובאה-"'PTS"מטען.של
מלחמת-העולם-השניה,מימיוכלי-רכבאניותהרבהגםרשומים

שלהפע'לתם-מחדש""מאזבעיתונותנזכרולאאלהאך
בעתבכלל,אםמופעלים,אלהכלי-רכבב-1964.הנחתים
נהרות.צליחת

מוס-"צוללות:נגדללוחמהנושאות-מסוקיםשתילברה"מ
בנייתןאתלקשרנוטיםמערבייםמקורותו,,לנינגרד".קבה=
פעולותעםמכבר,לאזהשנסתיימהנושאות-המסוקים,של

נושאותוהןטונות20,000האניותשתישלנפחןהנחתים.
שלמסוקיהמסוגליםלה'לכה,הורמון"."מדגםמסוקים20-,(3

המחבר,לדעתיותר.ואף,נחתיםגדודלשאתנושאת-מסוקים
ממסוקיםנח'תיםיפעילוהרוסים;סבירהאינהזומעיןפעולה

לחוף.-מאניהארוכת-טווח,אמפיביתהתקפהשלבמקרהרק
עללאוגםשיטתם,על-פימוכניםהסרבייטיםאיןזהלמק,רה

ביחודאילתוראיפוא,יהוה,כזהשימושאימונם.דרךפי
מתאימותואינןבנויותאינןהאניותשגםבעובדהבהתחשב
זו.למטרה

הפרטאימון
זהדברהצבא.עליתמשרתתהסובייטיותהנחתיםביחידות
הסוב-ביחידההנחתשלהחייםמתחומיאחדבכלמשתקף
הניתןובציודבביגודעבורהיחידות,שלביעודהתל-ייטית

בצבאהנחתיםיחידותכלהאימונים.ברמתוכלהלחיילים
הניתןרשמיתוארזהו-הידראו1ג""יחידותהנןהסובייטי
העובדהאתלהביעמטרתו;מפוארקרביעברבעלותליחידות
עלית.יחידתשזוהי
המועמדע'לקשים.-גווארדיה="ליחידיתהקבלהתנאי
;גבוההפוליטיתאמינותובעלמעולהכושר-גופניבעללהיות

הקבלהלדרישותהמתאיםמגויסמתנדבים.הםהנחתיםכללא
שרובלהגיחישבבל-זאת,אלה.ליחידותמופנהלהיותעשוי

לשירותמגויסיםאומרצוןמתנדבים-מתנדביםהםהנחתים
שנתיים.הואלכולםהשירותמשךלחיל.שהתנדבוצבאי

עובדתאתהחדשלמגויסמלהזכירחדליםאינםהמפקדים
ה,,פילוסופיה"אתאותומלמדיםוגםהצבא,לעליתהשתייכותו

זו,פילוסופיהשמבטאתביותרהשכיחההסיסמההנחתים.של
הניצחון".שם-קדימהצעדנסיגה.דרךאיןלנחתים":היא

הנחתיםקריאתאתמשמיעיםהםביבשה,נוחתיםכשהם
ו".שםלכםהזהרו":שפירושה,"!פולינדרה":המסורחיה

לגדו-ממנושמצפיםההכרהאתבנחתמחדירותאלהסיסמות

מקורותהחיל.שלהמכובדתהמסורתאתיבייששלאכדילות,
חוסןגבוה,ב,,מורלהנחתיםמסורתאתמגדיריםסובייטיים

ולעם".למולדתלמפלגה,שמירת-אמוניםרוח-לחימה,גופני,
אלה.תכונותבולפתחנועדלנחתהניתןהאימון
נוסףממונעות.ביחידות-חי"רהואהנחתשלהבסיסיאימונו
לסוגיהואמתוודעכאןבצי.גםהנחתמתאמןשם,לאימון

הימיים.ולאותותהימילמינוחכלי-שיט,
במתכוון,נעשהזהדבר;קשהבברית-המועצותהנחתיםאימון
אח'רותביחידותהנחתים.ביחידותרוח-הצוותאתלהעלותכדי

גופניבאימוןבחינותלעבורהחייליםיכוליםהסובייטיבצבא
כשהםזאתלעבורעליהםהנחתים.לא-כןספורט=.ב"בגדי
שלסדר-היוםבקרב.ייעשהשהדברכפימדיהם,במלוא
ב-0600.גופניבאימוןמתחילבשבוע)ימיםשישהבמשך(הנחת
ארבעיםמסלול-מכשולים.גםזהאימוןכוללקרובותלעתים
נוסח-ל"סמבו"מוקדשיםהגופניהאימוןתכניתשלאחוזים
בסכין.התקפהולשיטות-פנים-אל-פניםקרבשלסובייטי
מכלהפרט.שלגבוההרמת-ביצועעלהואבאימוניםהדגש

197319מרץ228,מערכות""



מ"מ.AKM"7.62",סעררובה

מלא,חימושחמושיםכשהםלשחות,יכולתנדרשתהנחתים
הםבתנאי-קרב.לנדרשהמתאימהובמהירותרבזמןבמשך

הנח-אתאורגניבאופןהמשמשיםהנשקסוגיבכלמתאמנים

צניחה.קורסעובריםכולםתים.

שללאימונוזהההנחתיםבחמלקציןשלהגופניהאימון
עד1970.עדבעיההיווההמקצועיאימונואבלהחוגר,
כעתוגםנחתים,קצינילהכשרתבתי-ספרהיולאשנהאותה

בתכניתמיוחדקורסהואלהםשניתןהיחידהפורמליהאימון
תוךהקציניםאימונינערכיםהיום,ועד,מ-1964צי.לצוערי

יעילה.נמצאהזושיטהכינראההצי.שלהשגרהפעילותכדי

להק-עליולאימונו.האחראימפקדמופקדה"טרי=הקציןעל

ליחידההגיעהאחרוןזהשכןרבה,תשומת-לבהזהלקציןדיש
בתחוםהשכלהלושתהאבליכללי,צבאימבית-ספרהישר

נחיתה.פעולותשל
התכניתללימוד-עצמי.תכניתלעצמומע'בדהחדשהקצין
כמהלהיכללחייביםזובתכניתהישיר.מפקדואישורחייבת

;ואניות-מלחמהכלי-נשקטכנולוגיה,כמומקצועות-חובה,
ספרי-עזרל'לימודים,מוגדרותשעותגםנקבעותבתכנית

אצלהתמחותתקופתהצעירהקציןעוברזמן,באותוובחינות.
המקצועיהידעאתרוכשהואזובדרך;יותרמנוסהקצין

לו.הנתוץ

כחתיםביחידותהטקטיהשימוש

הס-בשעתבמיוחדבפעולה,הטקטייםהעקרונותאתנבחת

:תערות
ביםמשולבתרגילופוליןבריה"מניהלו1969,בספטמבר

ניתןמהתרגילאמפיבית.התקפהגםנכללהבתרגילהבלטי.

:אמפיביתהסתערותשלפרטיהעלללמוד
ההס-מתוגבר.גדודכנראה-למדיקטןהיהשנחתהכוח

לפנישעותכמהבמשךמחוף-אל-חוף.היתהעצמהתערות
אתהקרקע,עלשבסיסיהםסילון,מטוסיהפציצוהנחיתה

נתיבימספרשולות-מוקשיםפיניעתבאותההמותקף.החוף
לחוף.גישה
פצצות-והטילוהמטוהריםלנתיביםנעוצוללותנגדאניות

נתיבים.באותםתת-מימיים,מכשוליםלהשמידכדיעומק
מלאכתאתלהשליםלמים,צוללניםהנחיתומסוקים-חמושים

נתיבים.לטהרכדי-החוףעלופלסיםהנתיבים,טיהור

זהבגלהשחר.עלותאחרכשעהנחתהראשוןההסתערותגל
בעודםלירותהמסוגליםהאמפיביים,ע'ן67""טנקיהשתתפו

התקנייםהאמפיבייםהנגמ"שיםז06%ע"8",ונגמ"שיםבמים

הסובייטים.של

חי"ריחידתשלאלאנחתים,שלהיהלאהשניההסתערותגל

המסיי-כשהטנקיםךו06%"-ב8",לחוףהגיעושחייליהממונעת,

שנורקל).(שינגרבאמצעותלחוףנעיםעים

בשעההמגינים,הכוחותבעורףנעשתהמהמטוסיםההסתערות
הים.מצדחזיתיתבהסתערותנתוניםהיושאלה

נחתים,על-ידיממסוקיםההסתערותנוהלהשהבאנובדוגמה

החוף.עלשבסיסםובציוד-עזרבמסוקיםהשתמשוהםאבל

ורשה,בריתכוחותשלהסובייטיהמפקדיאקובובסקי,גנרל
הןכיוםהנחיתות"באמרו:הסובייטיתהתפיסהאתסיכם

זו".אתזוהמשלימותהאויר,ומןהיםמןנחיתותשלשילוב

ומגבלותכושר
לזכורישהסובייטי,הנחתיםחילשליעדיויהיומהבהעריכנו
אמפיביבמבצעמאודמוגבלתיכולתהרוסיםשלנחתים

מהשלבכולליםהנחתיםמשתתפיםבהםהתרגיליםממושך.
שלתפקידםלכן,ממונע.חי"רשלפעולותואילךהשני

שליכול,תםגדלהזאת,עםלמדי.מצומצםכנחתיםהנחתים
בכוחותמהשימושכתוצאהאמפיבית,בהתקפההסובייטים

אמפיבי.בתפקיד,קרקע

תשומת-לבלאהוונההקדישההסובייטיתהצבאיתהעיתונות

בויאט-האמפיבייםבכוחותארה"בשלהשימושלדרכינכבדה

האמריקניות,הרהפיתעלמאמריםמספרגםהופיעונאם.

הרוסיתהדוקטרינההנמוכה.פגיעותןאתמהלליםוהמחברים
ברח-השימוש;והמהירותההפתעהשלהחשיבותאתמדגישה

יתחילושהרוסיםעל-כן,נראההגורמים.לשניתורםפות

בקרוב.לפתחן
האנכיתוהנחיתהההמראהבמטוסגםענייןמגליםהסובייטים

.(VTOL)מטוסרכישתאתציינההסובייטיתהעיתונות
אולםארצות-הברית.על-יריבבריטניה,שתוכנןה"הרייר",

מחוף-אל-חוףהיאהאמפיביתהסובייטיתשההסתערותכיוון

שכזה.במטוסממשיענייןשעה,לפילסובייטים,אין

הברורהסימןהואהסובייטיבצבאנושאות-מטוסיםשלהעדרן
בטווחרקלפעוליוסיפוהסובייטיםשהנחתיםלכך,ביותר

כפיחמורההגבלהזינהזוהקרקע.שעלמטוסיהםבסיסישל

ישובים-התיכוןפלטיבים-וראשון.ממבטנראהשהדבר

למטוסיהם.שיסייעווציודבסיסיםדילסובייטים

נראהאמפיביותלהסתע,-ויותהרוסיתבדוקטרינהבהתחשב
העדרראש-גשר.לכיבושרקבנחתיםמשתמשיםשהרוסים

וגודלםגדוליםמרחקיםפניעלחייליםלהעביריכולת

ראיההם-איש15,000-הנחתיםכוחותשלהמצומצם

הנראהבעתידהנחתיםבכוחותניכרגידוללצפותשאיןלכך
והםהרוסים,שללמטרותיהםמספיקהקייםהכוחלעין.

גידולעל-פניהנחתיםחילשלהאיכותישיפורואתמעדיפים
אפשראליוהטווחהגדלתהחיל,בגודלמהותישינויכמותי.
שינויעליעידו-נושאות-מטוסיםשלובניהחייליםלהוביל

כזהשינוישלהם.האסטרטגיותובמטרותהרוסיתבדוקטרינה

מאזןאתלהפרגםעלולחיל-הנחתיםשלובגודלובמבנהו
העולמי.הכוחות

%


