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10:00,03.03.2022יומי,עדכוןבאוקראינה,מלחמה
השניאחריאחדואזהראשונים.הטיליםמפיצוציהתעוררהקייבמקומי,שעוןבבוקר5בשעהחמישי,ביוםשבוע,לפני

אחרותועריםקייבברחבי

תוכלאוקראינהכימאמיניםמהאוקראינים88%כימראהלאחרונהשנערךסוציולוגיסקרמלחמה.בזמןאופטימיות
האירופי.לאיחוד-86%לנאט"ו,המדינהבהצטרפותכעתתומכיםמהאוקראינים76%רוסיה.שלהמתקפהאתלהדוף

נתרמוימיםכמהבתוךרקבהסטוריה.ביותרהגבוהההיאולנאט"והאירופילאיחודאוקראינהבהצטרפותהתמיכה
אוקראינהשלהלאומיהבנקלחשבוןדולרמיליון200כ-

ומתן עם אוקראינה. עם זאת, עם זאת, אין פרטים נוספים.רוסיה הודיעה על מוכנות לסבב הנוסף של משאמשא ומתן.
לפני כך הודיע הנשיא זלנסקי כי המשא ומתן יתאפשר רק כאשר ההפצצה תיפסק. בינתיים, הנשיא לשעבר ינוקוביץ'

נצפה במינסק. המודיעין האוקראיני אומר שקרמל שוקל להחזיר את ינוקוביץ' לאוקראינה כ"נשיא אוקראינה". החלטה כזו
מרמזת דווקא על חוסר הבנה של הקונטקסט האוקראיני המקומי ועל אי הסכמה של האחרון באוקראינה.

לתמוך באוקראינה. היא מדגישה את החולשה שללנאט"וקראהנשיאת ליטא דליה גריבאוסקיטהקהילה בינלאומית.
העמדה "לא יכולה להסתבך בסכסוך", כאשר יש לקחים מסוריה, לוב, אפריקה, יוגוסלביה ואפגניסטן. בינתיים, קנצלר

גרמניה, אולף שזולץ, אינו רואה את ההתערבות הצבאית של גרמניה במלחמה באוקראינה, והסביר שגרמניה כבר
141עםאוקראינהנגדתוקפנותעלהחלטהקיבלההאו"םשלהכלליתהעצרתופיננסית.כלכליתתמיכההרבהמספקת

קולות הקוראת לממשלת רוסיה להפסיק לאלתר את התוקפנות, להסיג את חייליה ולציית לכללי אמנת האו"ם. בית
אוקראינה.נגדהפשעיםעלחקירהשלהפתיחהוהואצד,מדינות39מ-הפניותקיבל,ICCה-מלחמה,לפשעיהמשפט

מבצע הכוחות המשותפיםוהמרגלים הרוסים.מהמסמכיםהמודיעין האוקראיני הצליח לחשוף כמהדליפות אבטחה.
האוקראינים השיג מסמכי תכנון של אחת הדיוויזיות הרוסיות, שאותן השאירו בבהלה. לפי המסמכים, רוסיה תכננה

נתפסאוקראינהשלהביטחוןשירותיראששלעוזרובמרץ.6ה-עדאותהולסייםבפברואר20ב-המלחמהאתלהתחיל
על בגידה. הוא הדליף מידע לרוסים על יחידות צבאיות של חרסון ותיקן פרטים במהלך ההתקפות על התשתית הקריטית

של העיר. באיבנו-פרנקיבסק עוכב משקיף ארטילרי לאחר שהדליף מידע על מיקומו של שדה התעופה האזורי במהלך
ההתקפה האווירית ביום הראשון של המלחמה.

המצב הקשה ביותר נמצא כעת באזורי קייב, סומי, חרקובהנשיא זלנסקי בנאומו היומי הודיע   כיההפגזה נמשכת.
והדרום, בוולנובקה. בקייב, טרוריסטים רוסים פתחו במספר תקיפות אוויריות על פי נתונים ראשוניים, אובייקטים אוויריים

לתחנתחסמו את הכבישהופלו על ידי ההגנה האווירית של אוקראינה. באנרגודר, אזרחים מקומיים של מחוז זפוריז'יה
פגעבמרץ2ב-כבדות.הפגזותתחתיוםעודהואחרקובעליה.להשתלטרוסיםמכוחותומנעוזפוריז'יההגרעיניתהכוח

הטיל בשטחי מועצת העיר, כמו גם חיילים רוסים ניסו להרוס את מגדל הטלוויזיה של חרקוב באמצעות פצצת ואקום
לפינויירוק""מסדרוןלהפעילהעירראשקוראבחרסוןנהרגו.אנשים8,בלילההופצץחרקובאזוראיזיום,אסורה.

אזרחים ופצועים. בינתיים נחתמה עסקה בין שני הצדדים כדי להבטיח הקפדה על תקנות העוצר ואספקת מזון. תקיפה
חטיבתשטחעלבוצעהטיליםשלחזקהתקיפהנפצעו,אנשים5בבוקר,מוקדםבסומיפגעהמאסיביתאווירית

נפגענפטמחסןמפעלבצ'רניהיבהצוערים.וחילסטייטסומיאוניברסיטתשלהצבאיתהמחלקהשלנו,27ה-הארטילריה
בוערים.אחדכלמ"ק5,000שמן.שלדלקמכלי6בטיל.

אספקתחשמל,מים,ללאימים5לאחרפונווילדיםנשים500הומניטרי.משברסףעלוולנובקההומניטריים.משברים
גז ולאחר שהיו בהפגזה מתמדת. מצב דומה הוא במריופול שבו אין אספקת מים וחשמל במספר אזורים. הצלב האדום

פונואדםבני200מ-יותרבעיר.פעילותהפגזותשלימיםלאחרקייב,אזורבוקה,לאזרחיומזוןהומניטריסיועחילק
בבורודיאנקה, אזור קייב ממרתף הבניין ההרוס, לאחר שנתקעו שם במשך יומיים. חיילים רוסים מחביאים פצצות

בצעצועים לילדים כדי לזרוק אותם ברחבי הערים.

הפרוSu-24ושניSu-27שניים-השוודיהאוויריהמרחבאתהפרורוסייםקרבמטוסיארבעההאווירי.המרחבהפרת
את המרחב האווירי של המדינה ממזרח לגוטלנד. ראש ממשלת שבדיה כבר כינה את זה בלתי מתקבל על הדעת.

ביניהםשם.פעילותםאתמשמעותיתמגביליםאוהרוסימהשוקיוצאיםבינלאומייםעסקים70מ-יותרעסקים.סגירת
,VTBהבנקיםאתניתקכברהאירופיהאיחודוכו'.נסטלהקולה,קוקהאאודי,אפל, Rossiya-וOtkrytie,גםכמו

Novikombank, Promsvyazbank, Sovcombank-וVEB-מSWIFT

נאצים ולאומנים אוקראינים לכאורה. הם אמרו שקבוצותרוסיה ממשיכה להפחיד את האוכלוסייה באמצעותֵמיָדע ַמטֶעה.
בנוסף,במריופול.הספרובביתבמרתףוילדים,נשיםמחציתםאדם,בני60מ-יותרבכוחעוצרותאוקראיניותחמושות

התקשורת הרוסית מפיצים באופן פעיל את המיתוס שאוקראינה משתמשת באנשים (ליתר דיוק, זרים) כמגן. הם
מבטיחים שהרשויות האוקראיניות עוצרות בכוח קבוצה גדולה של סטודנטים הודים בחרקוב כדי להשתמש בהם כמגן
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אנושי. רוסיה גם מנסה להסתיר את ההפסדים האמיתיים שלה במלחמה שהחלה. לפי נתוני משרד ההגנה הרוסי, רק
אוקראינה,שלהמזויניםהכוחותשלהכלליהמטהלפיבמרץ.2ל-בפברואר24ה-ביןבאוקראינהמתורוסיםחיילים498
אדם.בני5,840איבדהרוסיהצבאבפברואר,24ל-נכון

רוסיה מכינה דיפפייק עם הנשיא זלנסקי כאילו הוא מכריז על הכניעה של אוקראינה על המסך. הפרלמנט הרוסי מציע
להטיל עונש על דיסאינפורמציה. במילים פשוטות - הפרלמנט הרוסי רוצה להשתיק את התקשורת כדי לדבר אמיתות על

מלחמתם נגד אוקראינה. למעשה, הם לא רוצים לקרוא לזה אפילו "מלחמה" אלא "מבצע מיוחד". במהלך היום טענו
בתקשורת הרוסית כי חיילים רוסים הצליחו לבסס שליטה מלאה בחרסון, שהן טענות מזויפות.

"היום ששרדנו"היומיומית שלהם. האזינו לפודקאסטים עםהאוקראינים מתעדים את חווית המלחמהסיפורים מהקרקע.
מכסים סיפורים על חיי"ִמלָחָמה. סיפורים מאוקראינה"כולל סיפורים על אנשים שעזבו את עריהם כשהמלחמה התחילה.

היום יום ורגשות תחת ההפגזה.

סָטִטיסִטיָקה:
האו"ם.נתונילפיימים7תוךמאוקראינהטסואיש836,000מ-יותר●
קייב.במטרומההפגזותהרףללאמסתתריםאזרחיםאלף15,000מ-יותר●
נעלם.TBCעלמידעאזרחים2000ל-מלחמהארכהימיםשבעה●
בבוקר,6ל-נכוןהרוסיהצבאשלהמשוערותהאבדותסךעלהודיעאוקראינהשלהמזויניםהכוחותשלהכלליהמטה●
-טנקים;9000מעל-אדםכוחהגבוהה):הלחימהעוצמתבגללמסובךהחישובמתעדכנים.(הנתונים2022במרץ3

;30-מטוסים;11-אוויריתהגנהמערכות;42-קרבייםרכבכלי;90-תותחים;900-משוריינותקרבנושאות;217
טיס(כלימל"ט;60-מיכליות;2-ספינות/סירות;60-מרובותשיגוררקטותמערכות;374-רכבכלי;31-מסוקים

3-מאויש)בלתי

(מקורות מאומתים, מסרים עיקריים, איך לתמוך).השיק אתר בנושא המלחמה באוקראינהמשרד החוץ באוקראינה

● כל פעולה חשובה, לא משנה כמה קטנה!
לפליטי אוקראינהיעביר את חוק חירום כדי לעזורקול האיחוד האירופי●

.אירועי פוטין"עצור, תמחו לידכם. שלבים ליצירת "הצעדה הבאה● בדקו איפה
- בדקו כאן.● האם צריך כרזה למחאה

● התקשר למקבלי ההחלטות ולארגונים הבינלאומיים שלך להצטרף לאוקראינה בהצבת מקום בעולם: סיום השפעתו של
פוטין בפוליטיקה, בדיפלומטיה, בעסקים, בספורט, בתרבות, במחקר ובתחומים אחרים.

תודה על התמיכה באוקראינה! סלבה אוקראיני! תהילה לאוקראינה!

עדכון שהוכן על ידי נציגים של ארגונים לא ממשלתיים אוקראינים ומומחים לביטחון אנושי ודמוקרטיה, שנמצאים בערים
בכל רחבי אוקראינה כרגע. ארגונים לא ממשלתיים: מכון למחקר פוליטי ומידע לא ממשלתי, עולם הקהילות, המרכז

,Tolerspaceקייבשלהחינוכי NGO U-Cycleקייב),שלהאופנייםרוכבי(אגודתOpenSpace.Works
Cooperative.:מומחיםSofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Sofia Belaתרבות),מורשת(גושTaras Tymchuk,

Marianna Semenyshyn, Uliana Movchanדיסאינפורמציה).(בלוק
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