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 ,בין עזה לדמשק: מה ניתן ללמוד מהלחימה התת־קרקעית בסוריה

 סרן יאיר אלשייך

 מבוא

השימוש בתווך התת־קרקעי קיים בעולם המלחמה עוד מהעת העתיקה. עם השנים, 

הלכו והתפתחו השיטות ואמצעי הלחימה וכך גם אופן השימוש בתווך התת־קרקעי. 

מנהרות לחימה, עמדות שהייה והסתתרות של כוחות גרילה, בונקרים תת־קרקעיים, 

כל אלו הם רק חלק  –חימה מנהרות תופת, מרחבים לאחסון תבואה, מזון ואמצעי ל

מן השימושים במרחב שמתחת לאדמה. על אף הזמן שחלף, ניתן לראות דמיון רב בין 

לדרך שבה נעשה שימוש במרחב התת־ בעת העתיקההשימוש בתווך התת־קרקעי 

 קרקעי כיום, בסכסוכים רבים ברחבי העולם. 

פרו מנהרות , אז נח1967צה"ל מתמודד עם איום המנהרות ברצועת עזה החל מ־

הברחה בגבולה הדרומי של הרצועה בין רפיח העזתית לרפיח המצרית. מאז, התפתח 

איום המנהרות והפך לאחד האיומים המרכזיים מכיוון רצועת עזה. בעשור האחרון, 

הבינו ארגוני הטרור ברצועה, ובראשם חמאס והג'יהאד האסלאמי, את הפוטנציאל 

ו לחפור מתחת לרצועה ביתר שאת. למעשה, המבצעי הטמון בחפירת המנהרות והחל

הם הבינו את היתרון העצום שיש לגרילה במזעור יתרונותיו של הצבא הסדיר דרך 

השימוש בתווך התת־קרקעי, והחלו להעצים את פרויקט המנהרות, כאשר הם מקצים 

לחפירת המנהרות חלק גדול מהמשאבים כחלק מההיערכות למערכה הבאה מול 

ר שחפירת המנהרות היא במידה רבה מהפרויקטים האסטרטגיים צה"ל. ניתן לומ

 החשובים והערכיים ביותר שמובילים היום הארגונים ברצועה.

במהלך מבצע "צוק איתן", ידעו חמאס והג'יהאד האסלאמי הצלחות מבצעיות 

רבות כתוצאה מהשימוש בתווך התת־קרקעי כנגד התמרון הצה"לי. עובדה זו נתנה 

לא פגש  2014מאוגוסט  פיתוח פרויקט המנהור ברחבי הרצועה. רוח גבית להמשך

צה"ל במנהרות הלחימה של חמאס. פרויקט המנהרות ההתקפיות של חמאס שנוטרל 

בחלקו במבצע, הולך וקורס עם השלמת בנייתו של המכשול התת־קרקעי בגבול 

רות עזה, ואיתו מתמודד צה"ל נכון לעת כתיבת שורות אלו. אך באשר למנה-ישראל

הלחימה, המשמשות חלק אינטגרלי ממערך ההגנה של חמאס ושל הג'יהאד האסלמי 

פלסטיני )גא"פ(, המצב שונה לחלוטין; גם ב"צוק איתן", כמעט ולא פגש צה"ל 

במנהרות הלחימה הערכיות של חמאס והגא"פ, היות והתמרון היה מוגבל מאוד 

 בהיקפו. 



 עיונים בפעולתה של רוסיה במלחמת האזרחים בסוריהדב הצפון                                                      
 

ת באשר להיבטים שונים של איכות באין חיכוך עם הצד השני, עולות שאלות רבו

המודיעין בנוגע להיערכות הארגונים ברצועה. היערכות ארגוני הטרור בתווך התת־

קרקעי על סימני השאלה הרבים שהיא מעלה, מאתגרת מאוד את תהליכי בניין הכוח, 

את אימון האנשים ואת פיתוח אמצעי הלחימה בצבא. נראה, שחוסר החיכוך בין 

משפיע על היכולת שלנו זה ריחוק . ריחוק תפיסתי, נוסף לזה הפיזיהצדדים, מייצר 

בשל כך, ראיתי לנכון  1.לדמיין את המערכה הבאה ברצועה, ולהיערך אליה בהתאם

לחפש מקרה בוחן אקטואלי, שדרכו ניתן יהיה ללמוד על תופעת המנהרות ועל אופן 

 השימוש בתווך התת־קרקעי בעולם המלחמה כיום. 

ואשר נמשכת עד ימים אלו,  2011חים בסוריה, שהחלה ב־מלחמת האזר

מאפשרת לבחון במבט ביקורתי סוגיות רבות במרחב המבצעי, המעסיקות את צה"ל 

לילות כימים. קיימים קווי דמיון רבים בין מלחמת האזרחים בסוריה לעימותים של 

לתי צה"ל בשנים האחרונות ברצועה, כגון אסימטריה קיצונית וריבוי אזרחים ב

מעורבים במרחב הלחימה. נוסף על כך, התווך התת־קרקעי ברוב מחוזות סוריה, כמו 

גם ברצועת עזה, מאופיין בקרקע נוחה מאוד לחפירה. התווך התת־קרקעי במלחמת 

האזרחים בסוריה, ייחודי בהיקפו ובממדיו ובמקרים מסוימים, חסר תקדים באופן 

ורך ההיסטוריה, נראית לרוב אותו השימוש בו. מתוך הבנה שתופעת המנהרות לא

הדבר ונשענת על אותן העקרונות, ראיתי במלחמת האזרחים הזדמנות בלתי רגילה 

כדי לבחון את התפתחות התווך התת־קרקעי בעולם ולנסות ולדמיין את המערכה 

  הבאה שעתידה להפגיש בין צה"ל למנהרות ברצועת עזה.

 

 היסטוריה של שימוש בתווך התת־קרקעי

עת העתיקה כאמצעי לגבור על טקטיקת בהשימוש בתווך התת־קרקעי נעשה עוד 

מאז, הלכו והתפתחו שימושים רבים למרחב  2המצור שהייתה נהוגה אז בשדה הקרב.

התת־קרקעי והם כוללים בין היתר שימוש לצורך הסתתרות כוחות ושרידותם, לצורכי 

מוש בתווך התת־קרקעי לאורך לחימה, אחסון אמצעי לחימה ועוד. מי שלרוב עשה שי

כאמצעי לבריחה מפרשי האויב הדורות היה הצד הנחות מבחינה צבאית; בתחילה 

תת־הקרקע למרחב שריד מפני מרחב ה, וברבות השנים הפך והתבצרות במערות

                                                           
מקורות ששימשו לכתיבת המבוא: דן לתי מסווגים בלבד. העבודה נכתבה על בסיס מקורות ב 1

(; אריאל 2012( )מאי 1)4 צבא ואסטרטגיהמקרה בוחן",  –הראל, "לחימה אסימטרית ברצועת עזה 
 .6(, עמוד 2013)אפריל  448 מערכותרייכנד, "המיתוס של העימות האסימטרי", 

 Экспресс газета (08פידארוב יאחאנגיר, "המלחמה האמתית בסוריה מתנהלת במחתרת",  2
 /https://www.eg.ru/society/463161(, 2018בפברואר 

https://www.eg.ru/society/463161/
https://www.eg.ru/society/463161/
https://www.eg.ru/society/463161/
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כוחות השריון, הארטילריה והאוויר של האויב. שימושם של כוחות גרילה לאורך 

את הצבאות הסדירים, הכבדים והמסורבלים  השנים בתת־הקרקע, מאתגר מאוד

העומדים מולם בעיקר בהקשרים של מיצוי האמל"ח המתקדם והמפותח העומד 

 לרשותם. להלן ייסקרו מספר דוגמאות היסטוריות המדגימות עקרונות אלו.

 

 מערכות המסתור של בר כוכבא

די אנשי מערכות המסתור של בר כוכבא, הם מרחבים תת־קרקעיים אשר נחפרו על־י

צבאו של שמעון בר כוכבא באזור בית גוברין ובאזור הגליל. החפירה בוצעה במסגרת 

לספירה. סלע הקרטון באזור בית גוברין,  132ההכנות למרד באימפריה הרומית ב־

אפשר חפירת מערכת מסועפת, מתוכננת ומפותחת שנועדה הן לצורכי מסתור אנשי 

המערכת התת־קרקעית  3אנשי הצבא הרומי.היישוב בארץ והן לצורכי לחימה כנגד 

לנקוט בטקטיקת גרילה ולוחמה זעירה, לצאת לפשיטות  אאפשרה ללוחמי בר כוכב

כנגד הצבא הרומי דרך המרחב התת־קרקעי, לפגוע בו ולסגת חזרה אל מתחת לאדמה. 

שם, חיכו למורדים מרחבי שהייה לא מבוטלים אשר תוכננו לעמידה ממושכת כנגד 

   4ימפריה הרומית באזור.נוכחות הא

הרומאים, שהתקשו בתחילה להתמודד מול הטקטיקה של אנשי המרד, פיתחו 

שיטת פעולה ייחודית להתמודדות עם בעיית המנהרות שכללה ארבעה שלבים 

עיקריים; בתחילה, השמידו הרומאים את היישוב שאותו תקפו והרגו את אנשיו או 

ור הפירים והמרחב התת־קרקעי, זאת על־שבו אותם. לאחר מכן, בוצע מאמץ לאית

ידי סריקת השטח שבקרבת היישוב וחקירת השבויים היהודים המקומיים. לאחר מכן, 

השתמשו הרומאים בטכניקה של הזרמת עשן אל תוך הפירים שאותרו על־ידי שריפת 

שיחים בפתח המנהרה, בכדי לחנוק למוות את המסתתרים בה, או לאלצם לצאת 

וספת כדי לייצר את אותה תוצאה היו, לגלגל פגרי אדם או חיות לתוך ממנה. שיטות נ

התת־קרקע, או לחסום את המערות בעזרת סלעים גדולים מאוד, מה שלכד למוות 

את אנשי בר כוכבא בתוך המערות. השלב האחרון היה להרוג את האנשים שיוצאים 

ות. שיטה זו הפכה החוצה ולחקור את חלקם כדי להבין היכן יש מערכות מסתור נוספ

את מערכות המסתור למלכודות מוות ובכך סייעה לרומאים לדכא את מרד אנשי בר 

 כוכבא.

                                                           
 .(2012)פברואר  441 מערכותאל"מ )מיל'( יובל פרג'ון, "לוחמה חתרנית במרד בר כוכבא",  3
מימי בר כוכבא?"  –עמוס ק', אהרון א', מרדכי ג' ויגאל י', "מערכות המסתור בשפלת יהודה  4

ירושלים, המרכז לחקר תולדות ארץ ישראל וישובה של יד יצחק בן צבי והאוניברסיטה העברית, 
 (.1982בפברואר  16)
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 התווך התת־קרקעי במלחמת העולם הראשונה

מלחמת העולם הראשונה, שהחלה בתמרון מסיבי של הצדדים הלוחמים הגיעה 

סטטיים בין  במהרה למבוי סתום שבו התייצבו והתקבעו בחזית המערבית קווי הגנה

צרפת ובריטניה מצד אחד, לצבא הגרמני מן הצד השני. הקיבעון וחוסר ההצלחה 

להבקיע את קו ההגנה על־ידי אחד הצדדים, אילץ את הצדדים הלוחמים לחפש אחר 

הידע הטכנולוגי וההנדסי בתחום המכרות  5שיטות חדשות להבקעת החזית.

מבצעי של הלחימה בתת־הקרקע, והמנהרות באירופה, נוסף לניסיון ההיסטורי וה

הביאו את הצדדים בעימות לפתח טכניקה של חפירת מנהרות מתחת לקווי ההגנה 

של היריב, תוך חציית שטח ההפקר מתחת לאדמה ופיצוץ המנהרה מתחת לעמדת 

היריב. טכניקה זו שימשה בדרך כלל כמהלך פתיחה להתקפה עילית שתגיע לאחר מכן. 

ב המלחמה את הכלים ללוחמת מנהרות, הקימו תוך כדי הבריטים, שהיו חסרים ער

(. Brigade Mining Sectionהמלחמה חטיבה ייעודית לכריית מנהרות וללחימה בהן )

חטיבה זו שילבה בין כוחות הנדסה צבאיים, לוחמים של בעלות הברית, אזרחים 

מומחים מתחום כריית הפחם ומומחי תוכן נוספים מתחום המנהרות והחפירות. 

שיטת פעולה זו הביאה ללא מעט הישגים משמעותיים שהבולט שבהם היה קרב 

(, שבו חפרו הבריטים עשרות מנהרות מתחת לקווי Messinesההתקפה על מסין )

טון של חומר נפץ  ופוצצו את המנהרות במקביל  600הטמינו כ־ 6העמדות של הגרמנים,

ם. הפיצוץ וההתקפה גרמו כחלק מהתקפה גדולה על מערך ההגנה המבוצר של הגרמני

 7למותם של כעשרת אלפים לוחמים גרמנים.

 

 התווך התת־קרקעי במלחמת וייטנאם

והיא  20של המאה ה־ 40(, נבנתה החל משנות ה־Cu Chi) מערכת המנהרות בקו־צ'י

שירתה את לוחמי הווייאטמין כנגד צבא צרפת ובשלב מאוחר יותר את לוחמי 

גד כוחות הצבא של דרום וייטנאם והכוחות הווייטקונג וצפון וייטנאם כנ

האמריקניים. אדמות החוואר והחימר הרכות המאפיינות את אזור קו־צ'י, אפשרו 

לווייטקונג לחפור בקצב מהיר יחסית, בקלות ובלי צורך בדיפונים מיוחדים ובתמיכות 

מערכת המנהור שנחפרה במשך שנים, הייתה מתוחכמת מאוד,  8משמעותיות.

                                                           
 (.2003)מאי  389 מערכותשאול שי, "הלוחמה התת־קרקעית",  5
שעות. שיטת החפירה המכנית הגיעה  8הידני היה כמעט שני מטרים במשמרת של  קצב החפירה 6

 מטרים במשמרת. 4לקצת יותר מ־
7 British mining in world war 1 ,mrU. 
 414 מערכותאל"ם )מיל'( בני מיכלסון, "מחילות קו־צ'י ו'שמורות הטבע' של הווייטקונג",  8

 (.2007)ספטמבר 
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יטב וכללה עמדות מוכנות מראש לצלפים ולכוחות רגליים את מפקדות ה הוסוותה

הווייטקונג ומחסני נשק. בשיטות של גרילה ולוחמה זעירה, יצאו הכוחות מתת־

הקרקע והפתיעו את הלוחמים האמריקנים לעיתים בתוך בסיסי האם שלהם, בעודם 

ות במבוקים נסוגים במהירות חזרה לתווך התת־קרקעי שמולכד מראש על־ידי מקל

מחודדים, מטענים מאולתרים ורימוני יד בעלי תיל ממעיד. אורכם הכולל של 

קילומטרים ועומקם של המנהרות הגיע  240המנהרות באזור קו־צ'י נאמד ביותר מ־

הכוחות האמריקניים שפלשו לווייטנאם  9מטרים מתחת לפני הקרקע. 20לעיתים לכ־

במערכת המנהרות המסועפת שהסבה ונתקלו  20של המאה ה־ 60באמצע שנות ה־

להם אבדות כבדות, פיתחו שיטות חדשות־ישנות להתמודדות עם המנהרות של 

 הווייטקונג. 

לפעולות האיתור ולגילוי המנהרות, נעזרו הכוחות האמריקניים בגאולוגים 

ובאנשי חקלאות. נוסף על כך, בוצעו פעולות הנדסיות לחשיפת פירי מנהרות ותוואים 

שמצאו הכוחות בשטח פיר או תוואי מנהרה, החדירו לתוכו עשן כדי לחנוק רדודים. מ

 -את אנשי הווייטקונג, או שהשתמשו בגז אצטילן על־ידי החדרתו למנהרה ופיצוצו 

דבר שגרם לקריסת המנהרה על יושביה. האמריקנים גם החדירו למנהרות צוותי 

זה צלח לא מעט פעמים  כוחות מיוחדים שירדו לעומק המנהרה וטיהרו אותה. מהלך

והביא הישגים מודיעיניים ומבצעיים בשטח. משהתפתחה יכולת השרידות של אנשי 

הווייטקונג בתוך המנהרות, עברו הכוחות האמריקנים להפצצות אוויריות של השטח 

 תה פחות מסוכנת לכוחות אך התגלתה כפחות יעילה.יהחשוד במנהור, שיטה זו הי

 

 יסטאןדין באפגנאהמנהרות המג'

כחלק מתמיכתם של הסובייטים בשלטון הקומוניסטי באפגניסטאן, כוחות סובייטים 

, כדי לסייע לשלטון בדיכוי 80לאפגניסטאן פלשו בראשית שנות ה־ 40מהארמיה ה־

המרידות מצד גורמים אסלאמיים במדינה. ברחבי אפגניסטאן יש מערכות לאגירת 

, (karez) ארץ. מערכות הקארזמים אשר עוברות מתחת לאדמה בחלק מאזורי ה

חפורות בעומק הקרקע ומדופנות היטב כך שהצליחו להישמר במשך מאות ואלפי 

שנים. יש הטוענים שמערכות אלו קיימות עוד מימי אלכסנדר הגדול שעבר 

באפגניסטאן כשלוש מאות שנה לפני הספירה. מערכות אלו שימשו לאורך השנים 

                                                           
9 K. R. Olson, & L. W. Morton, "Why were the soil tunnels of Cu Chi and Iron Triangle 
in Vietnam so resilient?", Open Journal of Soil Science, 7(02) (2017), p. 34.  
עומק החפירה תלוי בין היתר בסוג הקרקע, בגובה מי התהום בנקודת החפירה, באמצעים העומדים 

 של התוואי הספציפי למי שעושה בו שימוש.לרשות החופר ובמידת חשיבותו 
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מים וכן לצורכי מלחמה ושרידות של תושבי המקום לצורכי העברה, ניקוז ואגירה של 

מפני פולשים חיצוניים. במהלך המלחמה הסובייטית באפגניסטאן, שימשו המנהרות 

דין לצורכי הישרדות מפני הפצצות הצבא הסובייטי ולהסתרת אהאת לוחמי המג'

דין התאימו את המנהרות העתיקות אהלוחמים ואוכלוסייה אזרחית. לוחמי המג'

וחפרו חדשות, ובהן השתמשו, בין היתר, לאחסון נשק ותחמושת ולמיקום מפקדות. 

ההתמודדות הסובייטית עם תת־הקרקע כללה ביצוע סיורים לאיתור הפירים במרחב 

הלחימה, שליחת צוותים ייעודיים לסגירה על הפיר וכריזה לכל מי שנוכח בפנים 

 לצאת ולהיכנע. 

במידה ולא הצליחו עברו הסובייטים לפעולות אלימות על הפיר שכללו זריקת 

רימוני הלם לתוך המנהרה, הפעלת מטעני חבלה והשלכת רימוני עשן לחניקת 

הלוחמים בפנים. לאחר מכן, נכנסו צוותי סריקה לתוך המנהרה והחלו לטהר אותה. 

התאימו עצמם למציאות הסובייטים פיתחו תורת לחימה לטיפול בתווך התת־קרקעי ו

הקונקרטית בשטח. אמל"ח נוסף שהופעל, בין היתר, בתוך המנהרה, היה להביור מסוג 

PRO-A( ולו היו שלושה סוגי הפעלה בשטח: תחמושת דלק אוויר ,thermobaric ,)

תחמושת דליקה ותחמושת עשן. כמו־כן, יש דיווחים שונים המצביעים על שימוש 

 10פול במנהרות במהלך המבצע באפגניסטאן.הסובייטים בנשק כימי לטי

 

 המנהרות במלחמת צ'צ'ניה השנייה

במהלך מלחמת צ'צ'ניה השנייה, בעת שנכנסו הכוחות הרוסים לכבוש את העיר גרוזני 

מידי הצ'צ'נים המקומיים, הם נתקלו ברשת סבוכה ומסועפת של בונקרים ושל תעלות 

תת־קרקעיות שנחפרו בידי הלוחמים הצ'צ'נים בסיוע האוכלוסייה המקומית כחלק 

שניהלו קרב השהייה עד לפאתי העיר מלקחי מלחמת צ'צ'ניה הראשונה. הצ'צ'נים, 

גרוזני, הרוויחו זמן ואפשרו ללוחמים בעיר לחפור ולבצר היטב את העיר לקראת 

הלחימה העיקרית. משהגיעו הכוחות הרוסיים לעיר, קיבלה את פניהם הכתובת 

על אחד מקירות המבנים בבירה. וכך, תוך שהם  'פרק ב' –ברוכים הבאים לגיהינום '

ות הקשר ובמנהרות שחפרו, ניהלו הצ'צ'נים קרב עיקש על העיר תוך מתבצרים בתעל

 סיוע משמעותי במרחב התת־קרקעי כמקפצה להתקפות נגד בעורפם של הרוסים.

                                                           
10 L. M. Grau, & A. A. Jalali, "Underground Combat, stereophonic Blasting, Tunnel 

1945.-(4) (1998), 194428 ,Engineer ,Afghan War"-Rats and the Soviet 
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מפקדות, חדרי קשר, מתחמים לוגיסטיים ועוד נכסים חיוניים של הכוחות 

מה על בלחי 11הצ'צ'ניים, הורדו למחתרת והקשו על הרוסים לטהר את מרחב גרוזני.

גרוזני, כנראה לראשונה בעידן המלחמה המודרנית, נרָאה שימוש בתת־הקרקע 

לעורף האויב, בצורה מסודרת ומתוכננת מראש. מערכי  12כאמצעי לאיגוף אנכי הפוך

ההגנה של הצ'צ'נים אורגנו כך שהם אפשרו למירב הכוח הרוסי להתקדם לתוך העיר 

חור. שיטה זו הלכה והתפתחה וכיום ואז יצאו בגבו ותקפו את מערכיו החלשים מא

 היא נפוצה הרבה יותר בעולם המלחמה.

נראה אם כן, כי השימוש בתווך התת־קרקעי אינו פרי המלחמה המודרנית וכי 

נעשה במרחב זה שימוש לצרכים  לאורך ההיסטוריה ובמקומות שונים בעולם

אויב חזק מהם. מבצעיים, על־ידי כוחות, שבדרך כלל היו נחותים בעוצמתם אל מול 

השיטות השונות לשימוש בתווך התת־קרקעי, לא השתנו בצורה דרמטית במהלך 

 13.השנים. גם הטכניקות להתמודדות עם האיום לא השתנו בצורה משמעותית

קרקעי בידי הכוחות המורדים במהלך מלחמת האזרחים בסוריה -השימוש בתווך התת

ם בעידן המלחמות הנוכחי וגם שהאיום התת־קרקעי לא צפוי להיעלמראה גם הוא 

 לא בעתיד.

 

 המרחב התת־קרקעי בסוריה

קרקעי במלחמת האזרחי הסורית יש -השימוש בתווך התתכדי להבין את תופעת 

לממדים  להתפתחות תופעת מנהור והגעתההביאו ה את הגורמיםתחילה לבחון 

אליהם הגיעה. המערכת התת־קרקעית בסוריה היא אחת הגדולות,  עצומיםה

יש לא מעט גורמים אשר תרמו  14מפותחות והמשוכללות שנראו בעת המודרנית.ה

להתפתחות הלוחמה התת־קרקעית בין המורדים לכוחות הפרו־משטריים בסוריה. פרק 

זה ימנה את העיקריים שבהם ויראה כיצד התפתח השימוש במנהרות לאורך 

                                                           
 קור היסטוריזר", 2000–1999אמ"ץ/תוה"ד, "המלחמה הצ'צ'נית השנייה, הלחימה בגרוזני  11

 (. 2001)אפריל 
איגוף אנכי משמעותו הגעה מלמעלה למטה לעומק מערכי האויב, בעוד שאיגוף אנכי הפוך,  12

 משמעותו הגעה מתחת לרגלי הכוח והגעה לעורפו.
שריפת השיחים בפתח הפיר על־מנת לחנוק כוחות מבוצרים ולאתר פירים נוספים הפכה ל"שועל  13

 לסתימת פתח המנהרה הפכה ל"פקק".סגול", וגלילת סלעים 
זו הערה אישית המבוססת על המחקר שביצעתי ועל הידע שצברתי בתחום המנהרות. בהמשך  14

אטען שבאופן יחסי, רצועת עזה היא אחד המקומות הכי "חפורים" שקיימים היום בעולם, אך טענה 
על כל מנהרה ומנהרה שיש זו, במידה רבה, לא תהיה אמפירית, היות והמודיעין לא יודע להצביע 

ברצועת עזה. לעומת זאת, קרוב לוודאי שחלק גדול מהמנהרות בסוריה כבר נתגלו עם כיבושה של 
סוריה על־ידי כוחות המשטר ולכן טענה זו מבוססת על ראיות, על ממצאים ועל עדויות בשטח ולא 

 על השערות מודיעיניות.
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המלחמה. בנוסף, יסקרו השימושים השונים בתווך התת קרקעי ואופן הטיפול בתת 

 בלחימה. קרקע על ידי הכוחות השונים

האדמה באזורים המערביים של המדינה הסורית היא רכה ואוורירית כתוצאה 

דמשק, חומס, הערים . זומהאקלים המאפיין את האזור ומכמות מי הגשמים שיורדים 

מכילה שכבות  ןחמת, טרטוס ולטקיה, ממוקמות על אזורים פוריים מאוד, והקרקע בה

מים החשובים ביותר שמשפיעים על קצב סלע רכות ונושמות. הקרקע, היא אחד הגור

החפירה באזור מסוים. ברמת הגולן הסורית לדוגמה, נעשו עבודות הנדסיות 

משמעותיות על־מנת לחפור את קו הביצורים בסביבת התילים הסורים במערכי 

ההגנה. זאת מכיוון שהקרקע שם היא בזלתית, קשה ובעייתית לחפירה. לעומת זאת, 

של, שמאופיינת בקרקע רכה מאוד ובאזור בעל משקעי סחף בע'וטה המזרחית, למ

רבים, ניתן לחפור בעזרת הידיים, באתי חפירה ובאמצעים פרימיטיביים נוספים, 

בקצב המגיע לכשלושה עד חמישה מטרים ליום. ניתן לראות התאמה בין סוג הקרקע 

מת שם מראשית מלח שנחפרובמחוזות השונים במדינה הסורית, לכמות המנהרות 

  15האזרחים.

עוד מראשיתה, באסימטריה קיצונית בין ארגוני  התאפיינההלחימה בסוריה 

המורדים השונים בסוריה לבין הכוחות המזוינים של סוריה. בעוד שארגוני המורדים 

רה צ־אסלאם, תחריר א־שאם, ג'בהת א־נֻג'יש אלבסוריה כדוגמת אחראר א־שאם, 

ר כאלו שנגנבו מצבא סוריה על־ידי העריקים ואחרים, כללו כלי שריון מעטים, בעיק

בצבא סוריה החופשי, כללו הכוחות המזוינים של סוריה, בתמיכתם של הרוסים 

, נושאי BMPוהאיראנים, כלי שריון רבים לרבות טנקים, רכבים משוריינים מסוג 

גייסות ועוד. המורדים, שלהם היו מעט אמצעים אוויריים ובעיקר רחפנים לצורך חוזי 

היו צריכים להתמודד  16האוויר לשם סיוע לכוחות מקרוב ורחפנים עם רש"ק נפץ,מ

 17מול צבא סורי מתוגבר בכל טיס רוסיים מתקדמים בעלי מערכות הפעלה חדישות.

כמו־כן, כוחות הארטילריה הרבים של הרוסים ושל הסורים שהופעלו על מרכזי 

בשטח חייבה את  הערים הדגישו את פערי הכוחות בשטח. למעשה, המציאות

המורדים למצוא פתרון מיידי לעשרות אלפי הגיחות של מטוסי הקרב והמפציצים 

האסטרטגיים הרוסיים מעל שמי סוריה, ולמאות קני הארטילריה שהופעלו כנגדם 

                                                           
, תל "21מזרח התיכון, תמורות על סף המאה ה־"גאוגרפיה של הארנון סופר ודלית גרוס־לן,  15

 .2001עם עובד,  :אביב
 18 ,הידעןרועי צזנה, "הרחפנים מגיעים: כוחות רוסיים הותקפו לראשונה על־ידי להק רחפנים",  16

  2018בינואר 
www.hayadan.org.il/the-drones-are-coming-russian-forces-attacked-for-the-first-

time-swarm-of-drones 
 (.2016)יוני  466–465 מערכותצבי מגן "המעורבות הרוסית בסוריה, מגמותיה ותוצאותיה",  17



 עיונים בפעולתה של רוסיה במלחמת האזרחים בסוריהדב הצפון                                                      
 

ללא הרף. הירידה אל מתחת לאדמה וחפירת המנהרות היו למעשה הפעולות 

יו מסוגלים להילחם פנים מול פנים ההגיוניות ביותר עבור כוחות המורדים שלא ה

בכוחות המזוינים של סוריה, בעוצמתו של הצבא הרוסי, באנשי חזבאללה ובכוחות 

אל קודס האיראניים. המנהרות אפשרו למליציות המורדים לנקוט בטקטיקת הגרילה, 

לצאת דרך המנהרות, לפגוע בכוחות המשטר הסורי ולחזור חזרה למחילות מתחת 

בה המרכזית לאלפי הקילומטרים שנחפרו בסוריה מתחילת מלחמת לאדמה. זו הסי

 18האזרחים.

קצב התקדמות הכוחות המזוינים של סוריה במהלך מלחמת האזרחים בשיתוף 

לו השפעה דרמטית על  היתהמבוקר ואיטי, ו היהעם הכוחות הרוסיים והאיראניים 

טת הלחימה, את את שי הכתיבואפשרויות ההיערכות של המורדים מנגד. הרוסים, ש

בשיטת לחימה בעלת חמישה שלבם קטו נ 19הקצב ואת בחירת היעדים בסוריה,

עיקריים. השלב הראשון כלל כיתור של המרחב שאותו רוצים לטהר באמצעות כוחות 

קרקעיים, בעיקר כוחות של צבא סוריה, זאת בכדי למנוע בריחת כוחות חמושים 

לכניעת הכוחות המכותרים ולשכנוע  החוצה. השלב השני הוא הפעלת מאמץ תודעתי

האוכלוסייה לסגת למרחב חוץ עירוני. השלב השלישי הוא מאמץ האש האווירית 

והארטילריה שמנוהל בצורה כמעט בלעדית על־ידי חיל האוויר הרוסי והמפקדים 

כולל את פינוי האוכלוסייה  –שלב ארוך ומשמעותי  –הרוסים בשטח. השלב הרביעי 

אל מחוץ לאזור המכותר באמצעות פתיחת מסדרון הומניטרי שעוד לא פונתה, 

אזרחים בלתי  136,000ליציאת האזרחים. במהלך כיבושה של חלב, פונו בשלב זה 

מעורבים אל מחוץ לעיר. השלב החמישי הוא כניסה של כוחות המשטר ותומכיו 

כוחות לעיתים, לאחר הטיהור, ייכנסו  20בניהול רוסי לאזור העיר וטיהור מלא שלה.

ויהוו חיל מצב שאחראי על הסדר הציבורי ועל שמירת  21משטרה צבאית רוסית

 הריבונות במקום. 

שאירה לכוחות המיליציה החמושים המכותרים בתוך העיר השיטה זו לא 

אשר לא מאפשר הכנסת תחמושת, העברת  "סיר לחץ"הרבה בררות. שלב הכיתור ייצר 

עודד את הכוחות בפנים שומחוצה לה, דבר לוגיסטיקה צבאית ולוחמים למרחב העיר 

לחפור מתחת לרגליהם של הכוחות המכתרים את המרחב וכך לפרוץ את הכיתור 

                                                           
במאי  21) ספוטניקמיכאיל ווסרסנסקי, "סודות החיים במחתרת והמלחמה במנהרות בסוריה",  18

2018  ,)-syrian-of-secrets-https://sputniknews.com/middleeast/201805211064659174
tunnels/-undergound 

 מגן, שם. 19
 .2019אפריל  הצפון,, הרצאה בסמינר דב אנה פמפלוברס"ן )מיל'(  20
 Israel defense 40והצלחותיה",  –פסח מלובני ונחמיה בורגין, "הלחימה הרוסית בסוריה  21

 (.2018)ינואר 

https://sputniknews.com/middleeast/201805211064659174-secrets-of-syrian-undergound-tunnels/
https://sputniknews.com/middleeast/201805211064659174-secrets-of-syrian-undergound-tunnels/
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גם הוא  אילץמתחת לאדמה. נוסף על כך, שלב ההפצצות האוויריות והירי הארטילרי 

את הכוחות לרדת למחתרת. כמו־כן, משך הזמן שלוקח לכוחות המשטר להתקדם 

הכפרים, הוא כזה שמקנה למורדים זמן רב לחפירת מנהרות, ולטהר את מרחב 

לביצורים תת־קרקעיים ולהכנה יעילה של השטח שעליו הם מגנים. קצב החפירה של 

המורדים לאורך הלחימה, רק הלך והשתפר הודות לאמצעים טכנולוגיים שנכנסים 

 22לזירה מטורקיה, מירדן, ומארצות נוספות.

 

הפירים והמנהרות ואופן השימוש בתווך התת־שיטות החפירה, הסוואת 

 קרקעי

כאמור, חלק גדול מהערים הנמצאות במוקד העימות בסוריה, מאופיינות בקרקע נוחה 

הן הערים הנמצאות במורדות  –יחסית לחפירה שמאפשרת חפירה בקצב גבוה יחסית 

המזרחיים של הרי מול הלבנון, כדוגמת דמשק; הן אלו הנמצאות במישור החוף 

המערבי כדוגמת טרטוס ולטקיה; והן הערים שממזרח לרצועת החוף הגובלת עם 

לבנון מדרום ועם טורקיה מצפון, כדוגמת חומס וחלב. גם מחוז דיר א־זור שנמצא 

במזרח המדינה ויושב על בסיסו של נהר הפרת, הוא אזור שהקרקע שלו פורה ורכה, 

 המקלה מאוד על חפירת מנהרות באזור.

ק, חפרו המורדים מנהרות בידיים ובאתי חפירה מאולתרים בראשית המאב

שנלקחו מהשדות באזור. עבודה בפטיש ובאזמל, במעדרים ובכלים חקלאיים נוספים, 

הייתה השיטה הנפוצה ביותר מאחר ולמורדים לא היו אמצעי חפירה מכאניים. מאות 

אם", הוצבו שנוצלו על־ידי ארגוני המורדים, כדוגמת "צבא האסל 23אסירים סוריים

קצב החפירה של מנהרה  24בחזית המאבק ושועבדו בעבודת כפייה לחפירת מנהרות.

על כשלושה עד ארבעה מטרים ביום לכל מנהרה.  2012באזור דמשק, למשל, עמד ב־

החפירות נמשכו במשמרות הן ביום והן בלילה והמורדים חפרו לעיתים כמה מנהרות 

זיציה לחפור במכונות חפירה ידניות מסוג באותו זמן. בהמשך, החלו כוחות האופו

jackhammers .שמאפשרות קצב חפירה מהיר יותר , 

נוסף על כך, מכונות החפירה הידניות, שעובדות בשיטת "הפטיש והאזמל 

המכאני", מאפשרות חפירה בסלע קשה יותר. הדבר מאפשר התמודדות עם סלעים 

                                                           
(, 2018במאי  8) NEWSLANDאלכסנדר פופוב, "מלחמת המחתרת הסורית",  22

http://newsland.com/community/5234/content/podzemnaia-voina-v-sirii/6331870 
 אסירים. 1000אסירים אך יש מקורות שמצביעים על קרוב ל־ 500לפי רוב המקורות המספר הוא  23
(,  2018באפריל  26) almersad.net"מלחמת המנהרות בסוריה, ערים מתחת לאדמה",  24

http://www.almersad.net/2013-10-31-22-27-28/10760-2018-04-26-08-58-16 
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סך מהאדם החופר לעקוף שנמצאים מתחת לקרקע באמצע תוואי החפירה בכך שנח

הגיע בין היתר מירדן,  25את אותו סלע. המימון למכונות, שעולות לא מעט כסף,

מקטאר, מטורקיה, מסעודיה ומארצות נוספות המחזיקות אינטרסים כאלה ואחרים 

בזירה הסורית. מכונות מסוג זה נמצאו בין היתר באזור בוסתן אל־פאשה בצפון־מזרח 

בשלבים המאוחרים יותר של מלחמת האזרחים, ניתן לראות במנהרות שנחפרו  26חלב.

מסועים להעברת אדמת החפירה לעבר מקור החפירה, אשר מוסעים על גבי מסילות 

ברזל או עץ ומאפשרים הנעת פסולת חפירה מהר יותר אל מחוץ מנהרה. במנהרות 

גזים ניתן למצוא מנוף ידני או מכאני להרמת דליים או אר 27שמסתיימות בפיר אנכי

 של חול ואדמה.

ככל שהלכה והתפתחה מלחמת האזרחים, כך גם הלכו והתפתחו שיטות 

 2018 סחפירת המנהרות של המורדים. בעפרין שבצפון סוריה, לדוגמה, נמצאו במר

מקדחים מאסיביים ומכונות חפירה מתקדמות, המאפשרות לחפור בקצב מהיר הרבה 

 28באתי חפירה או אפילו במכונות ידניות.יותר ובקוטר גדול בהרבה ממה שניתן לחפור 

קצב חפירה שאפשר למורדים לחפור עד עשרה  סיפקומכונות החפירה המתקדמות 

מטרים ביום. משהתבססו ארגוני המורדים ושמו ידם על אמצעי לחימה ועל חומרי 

החלו להשתמש בטקטיקה של פיצוצים הם נפץ שהגיעו בין היתר מהצבא הסורי, 

ור בצורה מהירה ואפקטיבית יותר. יש לציין ששיטת חפירה זו מבוקרים כדי לחפ

רלוונטית בעיקר כאשר כוח מכין את המרחב שאשר עליו הוא מגן מבעוד מועד, ופחות 

 כאשר הוא חופר מנהרת איגוף או מנהרת תופת תוך כדי לחימה. 

זאת מכיוון שפיצוצי החפירה המתבצעים מתחת לאדמה, נשמעים גם מעל 

כולים להתגלות על־ידי חיישנים גאולוגיים. שיטות החפירה המתקדמות לקרקע והם י

של ארגוני המורדים, פתחו צוהר לפעולות חדשות ולטקטיקות לחימה המנצלות את 

מהירות החפירה כגורם מכריע בקרבות וביניהם. רוחב המנהרות הנחפרות עם 

לעבירה  המכשור המתקדם יכול להגיע לכחמישה מטרים, מה שהופך את המנהרה

 השתמשולכלי רכב. כדי לחפור בצורה ישרה ולהגיע בצורה מדויקת אל היעד, 

המורדים במכשור לייזר מתקדם כדי לסמן את כיוון החפירה מתחת לאדמה. את כל 

                                                           
 $. 150–100טי עולה בין סטנדר jackhammersמחירו של  25
 Ayyam-Al (07סמי כץ, "המשטר הסורי וכוחות האופוזיציה מעבירים את הלחימה למחתרת", 26

 https://www.alayyam.info/news/5T7PTBDG-IDSO6S (, 2014ביוני 
ירידה  –ירידה אנכית לתת־הקרקע באמצעות סולם המותקן על דופן הפיר. פיר אופקי  –פיר אנכי  27

 על בסיס מדרגות, או כבש אל מתחת לאדמה.מתונה 
 news.com-https://www.qasioun"מנהרות ומנגנוני קידוח מתוחכמים שנמצאו בעפרין",  28
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תחום החפירה בסוריה מלווים לאורך הדרך מהנדסי כבישים, מומחים בתחום כריית 

 29משאבי טבע, גאולוגים ועוד.

מנהרות הסוריות השתפרה אף היא במהלך המלחמה. תשתית הפנים ב

בתחילה, נכנסו הלוחמים למנהרות מצוידים במסכות חמצן כדי שיוכלו לנשום 

ולתפקד במנהרה. הלוחמים שרצו לעבור במנהרות הארוכות הצטיידו בבלוני חמצן 

קטנים כדי שיוכלו לעבור מרחק גדול יותר מתחת לאדמה. מאוחר יותר, נחפרו פתחי 

כבלי מוקמו הקרקע.  רור במנהרות והושקו צינורות חמצן למרחבי השהייה בתתאוו

מיזוג אוויר בתוך המנהרה. תאורה שאפשרו חשמל רצים לאורך רוב המנהרות בסוריה 

לאורך תוואי המנהרות, היא גם כן דבר שכיח. לא כל המנהרות מדופנות בצורה 

המנהרות היא נמוכה. בתוך מסודרת, היות והקרקע די חזקה וסכנת הקריסה של 

החדרים והמרחבים התת־קרקעיים ניתן לראות תשתיות מים, תשתיות חשמל 

 הקרקע.  ותאורה ותשתיות ביוב מסודרות, כדי לאפשר אורך נשימה בתת

נוסף על כך, בחלק מהמנהרות עובר קו טלפון שמאפשר תקשורת גם מתחת 

קרקעי במנהרות הערכיות, לאדמה. כדי לתת התרעה לכוחות הנמצאים בתווך התת־

עוברת תשתית מצלמות מסודרת והיא משדרת על גבי מסכים ליושבים בפנים את 

תמונת המצב בחוץ ולאורך התוואי. החיים מתחת לאדמה בסוריה מתחילת מלחמת 

האזרחים בוודאי לא רעים יותר מאשר החיים מעליה. ככל שהמנהרה ערכית יותר 

ייעוד המרחב התת־קרקעי  30תיות מסודרות יותר.וחשובה יותר, היא תהיה בעלת תש

משפיע על איכות התשתית. כך למשל, תשתית המיועדת לאזרחים תראה אחרת 

מתשתית צבאית. שקי החול והדיפון הגס, יהפכו לקירות מסודרים התומכים את 

 31החפירה ויעברו צביעה אשר תותאם לאזרחים.

כוחות  וב מסוים, נדרשי שלא לאפשר את חשיפת הפירים הנחפרים במרחכד

המורדים להסוות את המנהרה עוד בשלב החפירה. אחד הדברים היכולים לחשוף את 

החפירה הוא כמויות העפר הגדולות היוצאות כתוצאה מחפירת המנהרה. לכן לעיתים 

בוחרים החופרים מבנים ריקים, בעיקר מבנים שהופצצו כבר וקרסו וממלאים אותם 

. גם ל"מבנה העפר", תהיה לעיתים מנהרה שתוביל אליו, בכל העפר שיוצא מהמנהרה

את מרחב  32זאת כדי שלא יצטרכו הכוחות לנוע עם עגלות ומריצות מעל פני הקרקע.

הכוחות כדי למנוע גילוי שלו על־ידי כוחות רגליים  הסווהפיר המוביל למנהרה, 

                                                           
 (,   2016באוגוסט  18) Stolitieפאבל גרסימוב, "הג'יהאדיסטים יורדים למחתרת",  29

http://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/dzhihadisty_uhodat_pod_zemlu_737.htm 
 שם. 30
(,  2016בנובמבר  28) AYYAM-ALפאשיה נוצר, "ארץ הילדים, מגרש משחקים תת־קרקעי",  31

https://ayyamsyria.net/archives/185117 
 .2016גרסימוב,  32
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י מתקדמים; שסורקים את האזור עם כלבים ובאמצעי גילוי ועל־ידי אמצעי חוזי עיל

פירים שנחפרים בשטח פתוח יכוסו לרוב בענפים, בשיחים ובזבל מקומי ופירים 

שנחפרים בשטח הבנוי יכוסו על־ידי פלטות מתכת, בטון ועץ, חלקי בנייה ותכסית 

 ביתית. 

 

 השימוש בתווך התת־קרקעי בסוריה

ם. להלן השימוש בתווך התת־קרקעי בסוריה מגוון מאוד ובעל מאפיינים מבצעיים רבי

יפורטו אופן השימוש בתווך התת קרקעי על ידי ארגוני המורדים השונים בסוריה 

    33לאורך מלחמת האזרחים. סוגי המנהרות יתוארו על פי אופן השימוש בהם.

אחד הסוגים הנפוצים יותר של מנהרות בשימוש המורדים הוא מנהרות 

ו אזרחים, ממקום המשמשות למעבר של הספקה, אמצעי לחימה, לוחמים ואפיל

חפרו בין שכונות, בין כפרים או בין ערים ואף מחוץ להם. אורך נלמקום. המנהרות 

מטרים,  15-40ועומקן נע בין  34המנהרות הוא בין מאות מטרים לכמה קילומטרים

תלוי כמובן באופי הקרקע ובערכיות המנהרה. עומק המנהרות משפיע בצורה דרמטית 

הן ֵיחפרו עמוק יותר כאשר הן חשובות יותר לצד החופר.  על הקושי באיתורן, ולפיכך

סנטימטרים לחמישה מטרים וגובהן יכול להגיע עד  70רוחב המנהרות יהיה בין 

לשלושה מטרים. ברחבי דמשק נצפו מנהרות רחבות, המאפשרות מעבר גם לתנועת 

כלי רכב ומשאיות, מה שאפשר לארגוני המורדים לשנע כוחות לוחמים והספקה 

 בצורה מהירה בין הגזרות. 

נחפרו במהלך מלחמת האזרחים לא פעם, על בסיס  מנהרות ההספקה,

תשתיות עירוניות תת־קרקעיות, כגון תעלות ניקוז, תשתיות תקשורת ועוד. השימוש 

בתשתיות העירוניות אינו דבר חדש והוא נראה כבר במערכה בגרוזני ובמערכה של 

( Qabounזה נמצאו בין היתר באזור קאבון ) הרוסים באפגניסטאן. מנהרות מסוג

שבדמשק המזרחית ובאזור חלב, ושימשו את המורדים להעביר כוחות בין גזרות 

לחימה, להעביר חומרי נפץ ואמצעי לחימה ולהסיג אזרחים. אחת המנהרות הארוכות 

( בצפון־Barzeh( למרחב ברזה )Irbinשנמצאו באזור דמשק, הגיעה ממרחב ערבין )

דמשק, למרגלותיו של הר קסיון. מנהרה זו נועדה לשימוש צבאי של ארגון מזרח 

המורדים "צבא האסלאם" באזור, אך שימשה גם להברחת אזרחים אל מחוץ לעיר 
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הנצורה. בראשית המלחמה, אזרח שרצה לעבור דרך המנהרה ולברוח מהעיר, היה 

  35.לירות סוריותאלף  150צריך לשלם לכוחות המורדים 

פצועים וחולים קיבלו לעיתים לעבור ללא תשלום או בתשלום מופחת. 

משהידקו הכוחות הסוריים את החבל על החלקים המזרחיים של דמשק והחלו 

להפציץ את האזור, התירו המורדים לאזרחי המקום לעבור במנהרות בחינם. הכניסה 

, ששימשה למנהרה והיציאה ממנה נעשו בצורה חשאית כדי לא לחשוף את המנהרה

שהחליט  47אבו עלי, תושב האזור בן כך לדוגמה,  36את המורדים בכל שלבי הלחימה.

לברוח מהכפר, היה צריך להגיש בקשה רשמית למשרדי "צבא האסלאם" ולחכות 

לאישור. משניתן האישור, הוכנס לרכב שלקח אותו למנהרה בערבין, וממנה הובל אל 

השימוש בתת־הקרקע להובלת כוחות מחוץ לעיר לאזור אחד המסגדים בברזה. 

לוחמים, לוגיסטיקה והספקה אינו חדש, אך נראה, כי במלחמת האזרחים בסוריה הוא 

 נצפה בהיקפים גדולים בהרבה ממה שידעה היסטוריית המלחמות.

מנהרות סוג נוסף של שימוש במנהרות הוא לצורך לחימה בשטח הבנוי. 

רחב הגנה מסוים והן נועדו לאפשר מעבר מחברות בין רחובות ובין בתים במ הלחימה

כוחות ממקום למקום במרחב הלחימה, מבלי להיחשף לתצפיות האויב, לאש הצלפים, 

חפירת מנהרות מסוג זה הוגברה עת נכנסו הרוסים  37לפגזי הארטילריה ולאש האויב.

לתמונה בסוריה והחלו מפציצים מהאוויר את זירת הקרב, בטרם כניסת הכוחות 

הסורים. בשל ייעודן, מנהרות הלחימה יגיעו לאורך של עד כמאה מטר  הקרקעיים

ובדרך כלל פחות מכך. עומק המנהרות לא יגיע ליותר מחמישה עשר מטרים, ובדרך 

כלל ינוע בין חמישה לעשרה מטרים מתחת לאדמה. רוחב המנהרות יהיה צר באופן 

מייחד מנהרות אלו הוא יחסי, אך כזה שמאפשר לנוע עם ציוד לחימה וכלי נשק. מה ש

 החיבוריות בין תוואי מנהרה אחד לשני כדי לאפשר גמישות לכוחות הנלחמים בתווך

 צאו בסוריה במהלך מלחמת האזרחים,התת־קרקעי. מספר המנהרות מסוג זה שנמ

 38עומד על מאות רבות ולפי חלק מהדיווחים מגיע גם לאלפים.

. מטרתה מנהרות איגוףסוג נוסף של מנהרות שאיננו שכיח כל כך בסוריה הוא 

של מנהרת האיגוף, היא להגיע דרך התווך התת־קרקעי אל עבר עורף האויב ושם 

                                                           
 .380$בערך  35
 Newsdeeply (12( הנצורה",Ghoutaמוחמד חייר אלחמאווי, "דרך המחתרת מתוך ע'וטה ) 36

-https://www.newsdeeply.com/syria/articles/2016/01/12/the (, 2016בינואר 
underground-route-out-of-besieged-ghouta 

 Ayyam-Al (7הסורי וכוחות האופוזיציה מעבירים את הלחימה למחתרת", סמי כץ, "המשטר 37
 https://www.alayyam.info/news/5T7PTBDG-IDSO6S (, 2014ביוני 

(,                                      2018במרס  23) Syrian media(", ghoutaמוחמד רוקיאה, "מנהרות ע'וטה ) 38
https://sy-medianews.net/news/46504 
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לצאת ולהכות בו. מהלך כזה, סביר יותר שיקרה במרחבים שבהם קו המגע נשאר 

ור לעורף האויב. אורך סטטי לתקופה ממושכת, כזו המאפשרת לארגוני המורדים לחפ

המנהרות יהיה תלוי במרחק בין קווי ההגנה של הצדדים הלוחמים והוא יכול להגיע 

למאות מטרים בודדים. עומק המנהרות יהיה עמוק יותר, הן בגלל ערכיות המנהרה 

והן על־מנת לא לחשוף את חפירת המנהרה על־ידי רעשי הרקע שהחפירה מייצרת. 

יע אל מערכי האויב בצד השני, תהיה עמוקה יותר ממנהרה ככלל, מנהרה שאמורה להג

שנמצאת "בבית" ונחפרת בעומקים רדודים יותר. מנהרות האיגוף ֵיראו לרוב כמו 

מנהרות הלחימה בהיבטים של מבנה המנהרה, והתשתית הקיימת בה. מנהרות מסוג 

( Kafr Batnaזה נמצאו לא פעם, באזור המזרחי של דמשק במרחב הכפרים כפר בטנה )

(. טקטיקת פעולה זו של יציאה בעורף האויב מאתגרת מאוד Ein Tarmaועין טרמה )

את הצבא הסורי ואת צורת הלחימה שלו ומעכבת מאוד את קצב התקדמותו במהלך 

 מלחמת האזרחים.

די לנהל בצורה אפקטיבית את הלחימה בכוחות המשטר הסורי, הקימו כוחות כ

. המפקדות חפורות בצורה מפקדות מתחת לפני השטחהמורדים והמיליציות השונות 

כזו שהם מאפשרות כניסה של מספר רב של לוחמים למרחב תת־קרקעי נתון. חפירת 

המפקדות נעשית בדרך כלל כהרחבה למרתפי המבנים בשטח הבנוי, מה שמאפשר 

הקמת מפקדות רחבות ידיים. בשטחים הפתוחים או באזורים המאופיינים במעט 

פרו מפקדות קטנות יותר. במפקדות ניתן למצוא מחשוב מתקדם ותשתית בניה, ֵיח

נוסף על כך, לרוב מאובזרות המפקדות בצורה כזו המאפשרת  39תקשורתית ענפה.

ניהול לחימה שוטפת ואפקטיבית. עומק חפירת המפקדות יהיה בדרך כלל קומה או 

ת פיקוד שתיים מתחת לאדמה, עד שמונה מטרים. נוסף על המפקדות המאפשרו

ושליטה לכוחות המורדים ולאופוזיציה הסורית, ניתן למצוא בתת־הקרקע מחסני 

 תחמושת ומחסני ציוד לחימה צבאי, מרחבים לוגיסטיים ועמדות שהייה לכוחות צבא.

השימוש בצורת חפירה זו הועצם כתוצאה מהתקיפות הבלתי פוסקות של 

ות הארטילריה של התותחים המפציצים האסטרטגיים של חיל האוויר הרוסי ומהפגז

הסורים. לכוחות המורדים לא הייתה ברירה, אלא לקחת את כל התשתית הצבאית 

ולהוריד אותה קומה אחת או שתיים מתחת לאדמה. באחד הקרבות במחוז אדליב, 

נתפס מצבור גדול מאוד של אמצעי לחימה בבעלות המורדים, שהוטמן מתחת 

ים קלים, רימוני יד, מקלעים, תחמושת ועוד. לאדמה. המצבור כלל מספר רב של נשק

מפעל גדול  2018בע'וטה המזרחית, שבמזרח דמשק, נתפס במחצית הראשונה של 

                                                           
39 bbc news, -Inside Syrian rebels' tunnel network
 https://www.youtube.com/watch?v=raxzYGJmtFw 

https://www.youtube.com/watch?v=raxzYGJmtFw
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מאוד של פצצות מרגמה שהוקם מתחת לאדמה כדי לאפשר לארגוני המורדים רציפות 

בלחימה. במפעל נמצאה מחרטת נשקים ואמצעי לחימה וכן נתפסו אלפי פצצות 

 40נוספים. םנשקיו מרגמה

אחת התופעות המעניינות שמתרחשות במלחמת האזרחים בסוריה, היא 

ירידת האזרחים למרחב התת־קרקעי, היא  ירידה של אזרחים רבים אל מתחת לאדמה.

פועל יצא הכרחי הנובע בין היתר מריבוי האזרחים הבלתי מעורבים במרחבי הלחימה, 

בסוריה של טרום מלחמת האזרחים, ומהמטרייה האווירית הרוסית המאיימת עליהם. 

מיליון אזרחים סוריים, אשר חלקם הגדול נעקר מביתו מתחילת  20חיו למעלה מ־

מלחמת האזרחים. חלק מהאוכלוסייה האזרחית שלא התפנתה, או נפלטה אל מחוץ 

לשטחים העירוניים, ירדה אל תת־הקרקע והסתתרה שם. הדבר הוביל באופן טבעי, 

ות מתחת לאדמה, נוסף לאלו המשרתות את כוחות המורדים להקמת תשתיות אזרחי

 והמליציות. 

בדומה לתשתיות הצבאיות, גם התשתית האזרחית נבנתה בדרך כלל על בסיסו 

של מרתף מתחת למבנה בשטח הבנוי, והיא יכולה להגיע לגדלים של מאות מטרים 

הכוחות  רבועים. אם המבנה אשר מתחתיו נחפרה התשתית, עומד על תילו, יוכלו

בשטח לחפור דרכו אל מתחת לאדמה והגישה לתשתית תיעשה מתוך המבנה. אם 

המבנה הופצץ וקרס, יאלצו הכוחות לחפור מנקודה חיצונית גישה אל מתחת 

לחורבות המבנה. לעיתים, יעדיף הכוח החופר לסלול דרך תת־קרקעית, מלכתחילה, 

ים על תילם בשטח, או על־מנקודה חיצונית למבנה, כתוצאה מחוסר במבנים העומד

 מנת להסוות את החפירה. 

ניתן לראות לא מעט תשתיות אזרחיות שירדו אל מתחת לאדמה במהלך 

מלחמת האזרחים. במזרח דמשק, לדוגמה, נמצא בית חולים שדה, אשר שימש את 

המורדים ואת האוכלוסייה האזרחית של אזור ע'וטה המזרחית. בית החולים כלל 

ת לטיפול בחולים, מכשור רפואי ומחסן ציוד רפואי שמאפשר קיום מספר רב של מיטו

דוגמה נוספת שיכולה להמחיש עוד יותר  41של בית החולים לעוד חודשים ארוכים.

את המעבר הכולל של האזרחים והמורדים לתת־הקרקע, היא בנייתו של בית סוהר 

גוני מורדים מתחת לאדמת דמשק, ובו נכלאו אסירים שהיו בחזקת צבא האסלאם ואר

                                                           
(, 2018באפריל  17"נמצא מתקן לייצור אמל"ח של צבא האסלאם" ) 40

https://www.youtube.com/watch?v=_2Mb5WbdPCk 
41 "Underground Hospitals Uncovered in Eastern Ghouta", RUPTLY (April 2, 2018),  

QZJUgk-https://www.youtube.com/watch?v=bT8F 

https://www.youtube.com/watch?v=_2Mb5WbdPCk
https://www.youtube.com/watch?v=bT8F-QZJUgk
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נוספים. תאי המעצר של האסירים נבנו בגודל של כמטר וחצי אורך ומטר רוחב והם 

  42אוכלסו על־ידי אותם עבדים שעסקו בחפירת המנהרות.

השלב הבא של הירידה אל מתחת לאדמה, היה בנייתם של מרחבי שהייה 

ו המשך לאזרחים לטובת הסתתרות כוחות ושרידותם, בתי ספר וגני ילדים, שאפשר

שגרת לימודים בסיסית לילדי סוריה ובניית פארק משחקים ענק, הכולל מגלשות, 

מתקני משחקים, ואשר יכול להכיל עד עשרות רבות של ילדים ונערים מתחת 

תופעה זו צברה תאוצה רבה בקרב כוחות המורדים ששמו לעצמם מטרה  43לאדמה.

של אסד. וכך, ילדים אשר  להגן על אזרחי סוריה נוסף על הלחימה בכוחות המשטר

לא יכולים לשחק בחוץ מחמת אימת ההפצצות, מוצאים מקלט בתשתיות מתחת 

 לקרקע ויכולים לקיים שגרה קצת יותר סבירה.

נוסף על המנהרות שנחפרות מאז ראשיתה של מלחמת האזרחים מתחת 

במתחמי  תעלות לחימה כחלק מההיערכות להגנהלאדמה, החלו המורדים לחפור 

ה בשטח הבנוי. תעלות הלחימה נחפרות בצורה מהירה, בעיקר בגלל יכולות ההגנ

החפירה הגבוהות מעל הקרקע, לרבות באגרים, דרילרים מתקדמים ודחפורים. כמו־

כן, היות וסכנת הקריסה שלהן פחותה, התעלות לא מצריכות דיפון מסיבי של פלטות 

הבנוי, או מתשתית תת־ בטון או כלונסאות. התעלות עוברות ממבנה למבנה בשטח

קרקעית אחת לתשתית תת־קרקעית אחרת. מבנה התעלות זהה כמעט למבנה 

המנהרות למעט העובדה שתעלות הלחימה חשופות לכיפת השמיים ולהתקפות 

 האוויריות של מטוסי הסוחוי הרוסיים. 

לעיתים נראה תעלות לחימה "סגורות" על־ידי פלטות עץ, מתכת ובטון, מה 

ופי מסוים של מנהרה. הסגירה של התעלות נעשית בדרך כלל על־מנת שמקנה להן א

להסתירן מפני חוזי עילי של רחפנים ושל כלי טייס בלתי מאוישים נוספים של כוחות 

המשטר ושל תומכיו. רוחב התעלות משתנה ויכול להגיע עד לרוחב המאפשר תמרון 

זרח דמשק. אורך של טנק על בסיס התעלה, כפי שנראה בכמה מקומות בפרברי מ

התעלות במתחם הגנה יכול להגיע למאות מטרים. בין התעלות ובתוכן, נמצאות 

 עמדות הגנה מדופנות בשקי חול, חרכי ירי, עמדות מקלעים ועוד.

היא אחת השיטות הנפוצות יותר והיעילות יותר לשימוש  מנהרת התופת

במרחב התת־קרקעי בסוריה, והיא מהווה את אחד המאמצים הגדולים ביותר בלחימת 

המורדים כנגד הצבא הסורי. תכליתה של מנהרה זו היא להגיע דרך התווך התת־קרקעי 

                                                           
(,  2018באפריל  4"הצבא מצא במהלך הסריקות בעיירה זמלקא בית כלא" ) 42

https://www.sana.sy/he/?p=110585 
 .2016בנובמבר  28נוצר,  43
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מנהרה ניתן אל מתחת לעמדות האויב ולפוצץ מתחתיהם את המנהרה. על־ידי פיצוץ ה

למוטט מבנה רב קומות על יושביו ובכך להסב נזק גדול לאויב. שימוש זה בתווך התת־

קרקעי, נעשה כאמור כבר בעת העתיקה על־מנת להתגבר על ערים מבוצרות שהיו 

סגורות ונצורות בחומה גבוהה ולא אפשרו לאויב להיכנס לתוכן. במלחמת העולם 

סיון להתגבר על הקפאת ימנהרות התופת בנהראשונה, נעשה שימוש גובר והולך ב

  44קווי החזית והיעדר יכולת התמרון.

למעשה, תופעה זו אינה חדשה כלל, אך אי אפשר להתעלם מגודל ההיקף של 

אותן מנהרות התופת שנצפו במהלך מלחמת האזרחים בסוריה. אם במלחמת העולם 

נת מהלך אסטרטגי הראשונה, מנהרת תופת שנחפרה לעבר קווי האויב הייתה בבחי

ששינה את מאזן הכוחות במרחב מסוים, במלחמת האזרחים בסוריה נחפרות מנהרות 

בכל דרג והן פעולות טקטיות בבסיסן. אחד היתרונות הגדולים בשימוש במנהרת 

תופת הוא ההשפעה התודעתית שיש לה על הצד המגן. המלחמה התודעתית חשובה 

ביא אותם לחפור מספר רב של מנהרות מאוד למורדים במלחמת האזרחים, מה שמ

תופת בשנים האחרונות כנגד כוחות משטר סוריים ותומכיהם. מנהרת התופת דלילה 

 45בתשתיות, היות והיא איננה אמורה לשמש לצורכי לחימה בתוך התוואי עצמו.

אורכן של מנהרות אלו יכול להגיע למאות מטרים ואף למרחק של מעל 

האיגוף, אורך מנהרת התופת יהיה תלוי במרחק בין קווי לקילומטר. בדומה למנהרות 

העמדות של היריבים בעימות. אחד התנאים המחייבים לחפירת מנהרת תופת הוא 

זמן. תנאי זה מאפשר חפירה ארוכה לעבר מרכזי  במשךקיומו של קו הגנה סטטי 

צבת הכובד של האויב, חפירה שדורשת זמן. למרות אורך המנהרה, המורדים ימנעו מה

תשתיות מיותרות, דבר שמגביר את קצב החפירה. כמ־כן, נראה שמנהרות התופת 

 נבנות בצורה פרויקטלית והן מגייסות כוח אדם רב לביצוע המשימה. 

במהלך מלחמת האזרחים פוצצו ארגוני המורדים השונים מספר רב של 

מתחת מנהרות תופת מתחת למפקדות צבא ומשטרה סוריים, מתחת למגורי קצינים, 

לבסיסים מרכזיים ולפעמים, גם סתם מתחת לעמדות שהקשו על כוחות האופוזיציה 

להמשיך ולתמרן. אסקור כעת את ארבע המנהרות המרכזיות שפוצצו המורדים על 

כוחות המשטר ותומכיו במהלך מלחמת האזרחים, מתוך הבנה שדווקא לתופעה זו יש 

 מקום מרכזי במלחמת המנהרות בסוריה.

                                                           
 שימוש בתווך התת־קרקעי לאורך ההיסטוריה.ראה פרק ראשון בסקירה ההיסטורית לגבי ה 44
 רוב מנהרות התופת שנצפו בסוריה במהלך מלחמת האזרחים היו בעלות דיפון טיט בסיסי בלבד. 45
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(, המשתייך Liwa al-Tawhidוחיד )ת, פוצץ הארגון ליווה אל־2014 במאי 6ב־

לארגון החזית האסלאמית, מנהרת תופת בבסיס הצבאי ואדי אל־דיף  בכניסה 

דליב. כתוצאה מהפיצוץ נהרגו לפחות המזרחית לעיירה מערת אל־נועמן, שבמחוז א  

רת התופת היה אנשי המשטר הסורי, ביניהם לפחות שני קצינים. אורכה של מנה 30

מטרים והיא נחפרה במשך לא מעט זמן מתחת לאפם של אנשי המשטר. המורדים  860

טונות של חומר נפץ מתחת לבסיס ופוצצו אותו על יושביו. לפיצוץ נוסף  60הניחו כ־

  46אפקט תודעתי והוא פורסם  בכל הרשתות החברתיות.

כוחות החזית  לאחר הפיצוץ בבסיס הצבאי בוואדי אל־דיף, פוצצו יומיים

האסלאמית במבצע שנקרא "רעידת האדמה של חלב", מנהרת תופת מתחת למלון 

קרלטון המפורסם שנמצא בחלב, ממש לרגליה של המצודה המפורסמת באזור העיר 

, העתיקה. הפיצוץ בוצע כנגד כוחות המשטרה הסורית וכוחות ארגון אל־שביחא

 47קצינים ועוד עשרות נפצעו. 14גו בעבורם שימש המלון כמבנה קצינים. בפיצוץ נהר

 107המנהרה, שנחפרה במשך חודשיים מאזור העיר העתיקה, הגיעה לאורך של 

טונות של חומר נפץ שמוטטו את הבניין שעמד  25מטרים. במנהרה הניחו המורדים כ־

על־ידי ארגוני המורדים  2017מנהרה נוספת שנחפרה בספטמבר  שנה. 150על תילו כ־

מה שבמזרח דמשק, על־מנת לפרוץ את קו החזית, התפוצצה מתחת בחזית עין טר

לעמדה של הצבא הסורי באזור. על־פי הדיווחים הלא רשמיים, נהרגו בפיצוץ זה 

  48עשרות לוחמים מהדיוויזיה הרביעית של צבא סוריה ועוד רבים נפצעו.

 בג'ובר, יחידה של חופרי מנהרות מארגוני המורדים, חפרה מנהרה כדי לפוצץ

מבנה ישן ששימש את הצבא הסורי לירי צליפה, נ"ט ועוד. המבנה בין חמש הקומות, 

היווה מכשול בפני ארגוני המורדים שרצו לקחת את השליטה באזור. מנהרה נחפרה 

מקו החזית לעבר המבנה, ומספר רב של שקי חומר נפץ הונחו בקצה שלה, מתחת 

הפעלה חשמלית מנקודת השליטה למבנה הכוחות הסוריים. הפיצוץ, שנעשה על־ידי 

לסיכום, המורדים השתמשו במנהרות  של המורדים, מוטט את המבנה על יושביו.

למגוון שימושים: להספקה, לחימה, ואיגוף. הן שימשו למיקום מפקדות והגנה על 

אזרחים. בשל זמינותן של המנהרות השימוש הטקטי במנהרות תופת נעשה תדיר 

 במהלך המלחמה. 

 

                                                           
46 IDC the Hamas connection",  –Shaul Shay, "Syria and the sub terrain warfare 

HERZLIA (August 2014).  
אנשי הצבא הסורי אך דיווחים אלו לא  50מית, נהרגו בפיצוץ על־פי הדיווחים של החזית האסלא 47

 אומתו מול מקור רשמי.
 עשרות לוחמים מהדיביזיה הרביעית של הצבא הסורי. 48
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 התמודדות הכוחות הרוסיים עם האיום התת־קרקעי בסוריה

המעורבות הרוסית במלחמת האזרחים בסוריה, שהלכה והתעצמה החל מספטמבר 

, כללה הכנסה של כוחות קרקעיים בתהליך הדרגתי ומסודר. התקופה שקדמה 2015

, אופיינה במעורבות רוסית, בעיקר בהקשרים דיפלומטיים, פוליטיים 2015לקיץ 

ייעוץ צבאי. ככל שהלכה והתפתחה הלחימה, נראתה מעורבות גבוהה יותר מצידה וב

כאמור, הוא נקודת מפנה  2015של המדינה הרוסית במלחמת האזרחים. קיץ 

במעורבות הרוסית. כחלק מהכנסת הכוחות הקרקעיים הרוסים למדינה הסורית, 

של הפדרציה הוכנסו לסוריה "כוחות ההנדסה המיוחדים של הכוחות המזוינים 

(. המשימות המבצעיות инженерных войск Вооруженных сил РФהרוסית" )

שהוקצו לכוחות ההנדסה, היו בעיקר פינוי מוקשים ומכשולים בשטחים הבנויים. 

תופעת המטענים והמכשולים בסוריה הלכה והתפתחה ואתגרה מאוד את כוחות 

המשטר הסורי, הן בשלבי הלחימה במורדים בשטח הבנוי והן לאחר סיום הכיבוש 

 ים. והכנסת האזרחים בחזרה לערים ולכפר

העיר ההיסטורית תדמור לדוגמה, שעברה במהלך מלחמת האזרחים בין כוחות 

המדינה האסלאמית )דאעש( לכוחות הצבא הסורי, נכבשה לבסוף על־ידי כוחות 

. באזור העיר העתיקה בתדמור, שבה אתרים 2017המשטר, בתחילת מרץ 

מטענים רבים. ארכיאולוגיים רבי ערך, הטמינו לוחמי המדינה האסלאמית מוקשים ו

רוב המוקשים הונחו מתחת לאדמה בצורה מוסוות היטב, ומטענים רבי עוצמה הונחו 

בצידי הדרכים, מתחת לכבישים, ובנקודות מוסתרות מתחת להריסות ולממצאים 

 50הצבא הרוסי שהיה שותף לכיבוש העיר תדמור לצד הצבא הסורי, 49הארכיאולוגיים.

הפעיל את כוחות ההנדסה המיוחדים שלו על־ניהל את המבצעים ההנדסיים באזור ו

 מנת לטהר את האזור מהמכשולים שהושארו שם. 

מורכבות הפינוי הייתה רבה, היות ולא היה ניתן להפעיל אמצעי פריצה נפיצים 

כדי לטהר את המרחב, מחמת חשיבותו הארכיאולוגית וההיסטורית של המקום. 

ט הנמצא אצל כל חבלן בשטח איתור המכשולים נעשה באמצעות דקר חבלנים פשו

ובאמצעות מכשירים לגילוי מוקשים הנישאים בצורה ידנית. כלבי חבלה המוכשרים 

להריח חומרי נפץ, שוטטו ברחבי העיר כדי לנסות ולאתר מכשולים. נוסף על כך, 

(. האמצעי נישא על־Коршунהשתמשו כוחות החבלה הרוסים באמצעי הנקרא "נץ" )

                                                           
(,  2018במאי  4) MKRUאולגה בוז'יבה, "החבלנים הרוסים מספרים על הלחימה בסוריה",  49
-dlya-girlyandy-kovry-pod-kladut-https://www.mk.ru/politics/2018/04/05/terroristy

bomb.html-srabatyvaniya 
תדמור באה לידי ביטוי בעיקר בסיוע אווירי לכוחות המשטר שותפות הצבא הרוסי לכיבוש העיר  50

 הסורים.

https://www.mk.ru/politics/2018/04/05/terroristy-kladut-pod-kovry-girlyandy-dlya-srabatyvaniya-bomb.html
https://www.mk.ru/politics/2018/04/05/terroristy-kladut-pod-kovry-girlyandy-dlya-srabatyvaniya-bomb.html
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מטר,  30כב קרבי ומאפשר זיהוי של מטענים למרחק של עד ידי לוחם או על גבי ר

באזור תדמור נמצאו בעקבות זאת מאות  51לרבות מטענים ומערכות הפעלה מרחוק.

מוקשים ומטענים שהונחו על־ידי אנשי המדינה האסלאמית ונוטרלו על־ידי כוחות 

   52ההנדסה הרוסיים.

וחות ההנדסה של מלבד איום המטענים שנפוץ מאוד בסוריה, התמודדו כ

הפדרציה הרוסית עם איום המנהרות של ארגוני המורדים. הצבא הסורי, שחסר 

באמצעים לאיתור ולהשמדת רכיבים תת קרקעיים, עושה שימוש רב בכוחות ההנדסה 

הרוסים והם מאתרים את הפירים, ממפים את התוואי התת קרקעי, ומטפלים בו. 

לחמת האזרחים והיווה אתגר לכוחות איום המנהרות בסוריה החל עוד בראשית מ

המשטר בעיקר בלחימה בשטחים הבנויים. עשרות מנהרות התופת של ארגוני 

המורדים שלא הפסיקו להתפוצץ מתחת לעמדות הצבא הסורי ומתחת לבסיסים 

צבאיים, נוסף על מנהרות הלחימה של ארגוני המורדים בתוך השטח הבנוי ולמנהרות 

הפכו את איום המנהרות לאיום  -ת כוחות המשטר בעורף האיגוף שהפתיעו לא פעם א

המשמעותי ביותר על הכוחות הקרקעיים הסורים, ומאוחר יותר גם על כוחות הצבא 

 הרוסי באזור. 

הצבא הסורי, אשר היה חסר באמצעים משמעותיים לאיתור, למיפוי 

י. ולהשמדת מנהרות, החל לקבל סיוע מכוחות ההנדסה המיוחדים של הצבא הרוס

הרוסים, להם ניסיון מבצעי עשיר בטיפול במנהרות עוד מהמלחמה באפגניסטאן 

ומשני הסבבים בצ'צ'ניה, מחזיקים ביכולות מבצעיות מתקדמות לצד טכניקות פעולה 

של חיל ההנדסה הרוסי, נשלחה לסייע  398הקרקע. חטיבה  רבות לטיפול בסוגיית תת

רחית שבפרברי דמשק ורשמה שם במאמץ לאיתור ולהשמדת המנהרות בע'וטה המז

להלן השיטות והאמצעים שנראו במלחמת האזרחים בסוריה ואשר  53הצלחות רבות.

נעשה בהם שימוש על־ידי כוחות ההנדסה הרוסים, לאיתור, למיפוי ולטיפול במנהרות 

 54ובמרחבים התת־קרקעיים.

על־מנת לאתר ולגלות את המנהרות, השתמשו הרוסים במגוון אמצעים. בין 

על־ידי חקירת אזרחים מקומיים ומורדים  השאר, נעזרו הרוסים במודיעין אנושי

שנשבו במהלך הלחימה. כמו־כן, הובאו גיאולוגיים, אנשי הנדסה וחקלאים כדי לנסות 

                                                           
 רוב המכשולים שנמצאו באזור תדמור היו בעלי הפעלה "טיפשה" ולא מופעלים מרחוק. 51
(,  2017באוגוסט  14, )Achtungpartisanen, "פינוי חלקה ההיסטורי של תדמור" 52

palmiry/-chasti-istoricheskoj-razminirovanie-https://achtungpartisanen.ru/siriya 
(,  2018בינואר  25) ОБОЗРЕНИЕ ВОЕННОЕאנדריי פיוסוב, "סוריה, להילחם במנהרות",  53

borba.html-kontrtonnelnaya-siriya-https://topwar.ru/134530 
(, 2018במאי  8) NEWSLANDאלכסנדר פופוב, "מלחמת המחתרת הסורית",  54

http://newsland.com/community/5234/content/podzemnaia-voina-v-sirii/6331870 

https://achtungpartisanen.ru/siriya-razminirovanie-istoricheskoj-chasti-palmiry/
https://topwar.ru/134530-siriya-kontrtonnelnaya-borba.html
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ולהבין היכן מתבצעות החפירות. רחפנים וכלי טיס בלתי מאוישים משתתפים במאמץ 

לפענח הפרות קרקע ותלוליות עפר  האיתור על־ידי חוזי אווירי מלמעלה, המנסה

הנערמות כתוצאה מהחפירות. דרך נוספת שבה הצליחו כוחות הצבא הרוסי לאתר 

מנהרות במרחב הלחימה הייתה על־ידי חקירת ממצאים מודיעיניים ממפקדות, 

מבסיסי צבא וממנהרות המורדים שנתפסו, שבהם היו לא פעם מפות ועזרים אשר 

במרחב. עוד השתמשו הרוסים במכ"ם חודר קרקע  תיארו תוואים תת־קרקעיים

(Ground Penetrating Radar –GPR ,)55  המופעל בשתי תצורות עיקריות: תצורה

ידנית ותצורה הנישאת על גבי רובוט קטן מסוג אוקו. עומק המיפוי על בסיס יכולת 

ר הרובוט נגר 56מטרים מתחת לאדמה, בתנאים אופטימליים. 15זו, יכול להגיע עד ל־

על־ידי לוחם הנדסה, תוך שהוא משדר לאחור, לצג הנמצא אצל הלוחם השני. על צג 

הרובוט ניתן לראות את הבדלי הנפח מתחת לאדמה המוצגים בצורה גרפית על המסך. 

האוקו נתפס כאמצעי יעיל רק למנהרות הלחימה הרדודות ולא למנהור ערכי שחפור 

 עמוק הרבה יותר.

מסוים, מתבצעת חקירה של הפיר ושל תוואי  לאחר איתור הפירים במרחב

המנהרה כולו. חקירה ראשונית של הפירים שנמצאים בשטח ושל מנהרות בעלות 

אשר  RDK,57כניסה אנכית לתת־קרקע, נעשית באמצעות מצלמה כדורית מסוג 

מעלות בתוך המנהרה. הכדור, שמשדר בצורה  360מאפשרת סריקה בזווית של 

המפעיל מאחור, יכול לתת אינדיקציה ראשונית לגבי  אלחוטית לצג הנמצא אצל

סביבת הפיר הפנימית, ותוואי המנהרה הקרוב. בחלק גדול מן המנהרות בסוריה, 

הניחו המורדים מטענים, מוקשים נגד אדם ונגד טנקים ועוד מכשולים נוספים 

 שתפקידם לפגוע בכוחות שינסו להיכנס ולטהר את המנהרה. הכדור יכול לתת תצפית

מטרים מארבע מצלמות בו זמנית. בתוך המנהרה, יכולת התצפית מוגבלת  50של עד 

יותר בשל המחסור בתאורה בדרך כלל. לצורך כך, הכדור הוא בעל יכולת תאורה 

( מה שמאפשר לו לספק תצפית טובה IR( ותאורת אינפרה אדום )LEDעצמאית )

קות. הכדור למעשה מאפשר ד 60יותר בתוך המנהרה. זמן העבודה של הכדור הוא עד 

למפקד בשטח לקבל תמונת מצב לגבי סביבת הפיר מבפנים, ולקבל החלטה טוב יותר 

 באשר לטיפול במנהרה.

אמצעי נוסף אשר מאפשר חקירה ראשונית ואף יותר מכך, של פיר ושל תוואי 

(. הרובוט נשלט מרחוק ומאפשר Скарабейמנהור, הוא רובוט מסוג "חרפושית" )

                                                           
55 GPR – .מערכת גיאופיזיקאלית למיפוי שכבות תת־קרקעיות 
כאשר לקרקע הנמצאת מתחת למכ"ם יש מוליכות גבוהה, תפקוד המערכת נעשה מוגבל  56

 והאפקטיביות המבצעית שלו יורדת.
 דומה מאוד ליכולות של האייבול הנמצא בשימוש ישראלי. 57
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מטרים, כמובן  250טרילית באופן יחסי. טווח השידור של הרובוט הוא עד עבודה ס

שבתוך המנהרה הטווחים מצטמצמים באופן משמעותי. על הרובוט מותקנות 

מצלמות ותאורה כדי לטייב את איכות התמונה המשודרת החוצה. ל"חרפושית" 

וחות עבירות טובה והוא מופעל בצורה שקטה ומבצעית. הרובוט סייע רבות לכ

 58ההנדסה, הן בחקירת פירים וחללים תת־קרקעיים והן בחקירת מכשולים מרחוק.

לאחר חקירת הפירים והערכת חשיבותם, מקבל המפקד החלטה באשר לטיפול 

במנהרה שנמצאה. אפשרויות הטיפול בפיר או בתוואי מנהרה הן רבות. אפשרות אחת 

הפיר באופן שימוטט  היא לסתום את הפיר ולחסום אותו באמצעות פיצוץ פתח

ויסתום אותו. שימוש בשיטה זו נעשה בחלב, בע'וטה שבדמשק ובמקומות נוספים. 

אפשרות נוספת העומדת לרשות המפקד ונעשתה לא פעם בסוריה, היא הזרמה של 

מקורות מים, או ביוב עירוני לתוך המנהרה והצפתה. שיטה זו אינה נפוצה מאוד, 

מצא בקרבת מקום, אך היא אינה גורמת לנזק אגבי היות והיא מחייבת מקור מים הנ

משמעותי ולכן כאשר תוואי המנהרה הולך מתחת לאזורים שבהם הכוחות לא רוצים 

 לפגוע, ייעשה שימוש בשיטה זו. 

שיטה מעניינת שנעשה בה שימוש על־ידי היחידה המיוחדת של צבא סוריה 

( בחסות הרוסים, היא הכנסה של מטען הנישא Секретный щит 215" )215"מגן סודי 

באזור אל־קבון שבמחוז דמשק,  2017על גלגלים לתוך המנהרה, ופיצוצו בתוכה. במאי 

פוצצו בשיטה זו כמה מנהרות. אם תוואי המנהרה נמצא בשטח אשר אינו בשליטת 

הסורים והצבא הרוסי, מושמדות חלק מהמנהרות על־ידי הפצצות אוויריות של 

ם רוסים. במהלך מלחמת האזרחים, לעיתים, אותרו פירים ומנהרות כתוצאה מטוסי

מהפצצות חיל האוויר הרוסי. ההפצצות שהיו מכוונות לעבר מטרות אחרות, חשפו 

 תשתיות תת־קרקעיות חדשות וסייעו לרוסים במאמץ לטיפול במנהרות.

ה הצבא הסורי והכוחות הרוסיים בסורי השתמשו כוחותאחת הדרכים שבהן 

לאיתור מנהרות ולהשמדתן, היא חפירה נגד המנהרה התוקפת. לאחר ההפצצה על 

, אימצו הרוסים טכניקת הגנה חדשה להתמודדות 2014במאי  8מלון קרלטון בחלב ב־

עם מנהרות התופת על בסיסי הצבא ומגורי הקצינים שלהם. בעזרת מקדחים הם 

שבעה מטרים של תעלה חפרו תעלה בעומק עשרה מטרים ומתחתיה העמיקו בעוד 

צרה יותר ומילאו אותה במים, זאת כדי לעקוב מקרוב אם נחפרת מנהרה לשטחם. 

שיטה זו הביאה לא פעם לגילוי מנהרות תופת מצידם של המורדים. כוחות המשטר 

                                                           
(,  2017באוגוסט  4) ציה הרוסיתמשרד ההגנה של הפדר"מערכות רובוטיות חדשות בסוריה",  58

https://structure.mil.ru/structure/forces/ground/news/more.htm?id=12119147@egNew
s 

https://structure.mil.ru/structure/forces/ground/news/more.htm?id=12119147@egNews
https://structure.mil.ru/structure/forces/ground/news/more.htm?id=12119147@egNews
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הסורי אימצו גם הם שיטה זו וחפרו מסביב לבסיסים החשובים יותר של המשטר. 

והיא דורשת עבודה הנדסית רבה. לעיתים, נראו צורת הגנה זו אינה נפוצה היות 

מנהרות שנחפרו על־ידי הצבא הסורי נגד מנהרות המורדים ומולכדו על־מנת לפוצץ 

מנהרת מורדים שתיחפר לתוך מנהרת ההגנה. שיטה נוספת שבוצע בה שימוש כדי 

להתמודד עם המנהרות, היא חפירת מנהרת הגנה בניצב לכיוון חפירת המורדים 

ת והנחת תשמועים באותה מנהרה לצורך זיהוי קולות החפירה והתקדמות המשוער

המורדים. במצב כזה, היו מפתיעים הכוחות במנהרת ההגנה את המורדים החופרים 

 ב"מארב תת־קרקעי".

 

 בין עזה לדמשק

מלחמת האזרחים בסוריה היא אחת המורכבות שנראו בעשורים האחרונים במזרח 

שחקנים המעורבים, הן מבחינת כמות האמל"ח המתקדם התיכון, הן מבחינת כמות ה

שנוסה בזירה והן מבחינת מפגש האינטרסים המרתק שהיא מזמנת לנו. לפיכך, אי 

אפשר שלא להשתמש במלחמה זו כמקרה בוחן מדמה ומשקף לסוגיות המקצועיות 

, ישבה בדמשק הנהגת הארגון 2012והאופרטיביות של המלחמה העתידית. עד ינואר 

מדמשק,  59חמאס, ובראשה ח'אלד משעל, יושב ראש הלשכה המדינית של הארגון.של 

סונכרנו כל מאמצי הארגון לרבות חמאס איו"ש והפיגועים היוצאים תחת חסותו, 

חמאס ברצועה, ובתוכו הזרוע הצבאית, וחמאס במדינות ערביות אחרות בעולם, 

  60כדוגמת קטאר, איראן ועוד.

יחסים טובים מאוד עם משטרו של בשאר אל־ההנהגה שישבה בדמשק, ידעה 

איראני היווה את מקור העוצמה –אסד במשך שלוש עשרה שנים. החיבור לציר הסורי

הפוליטית של ארגון חמאס העולמי ואפשר לו לתכנן פיגועים ומהלכים נגד ישראל 

במימון איראני ובתמיכה סורית. האביב הערבי, ובתוכו מלחמת האזרחים בסוריה 

מאזן היחסים ההדוק בין הארגון למדינה הסורית ולעומד בראשה. בתחילת  שינו את

העימות, נקטו אנשי חמאס בגישה ניטרלית יותר ונמנעו לצדד במשטר או בארגוני 

המורדים. בשלב מאוחר יותר, כאשר החל לרצוח בבני עמו, יצאו אנשי חמאס פומבית 

ר. סגנו של ח'אלד משעל נגד אסד והעוול שנעשה לאזרחים הסורים מתנגדי המשט

באותה תקופה, מוסא אבו מרזוק, אמר כי "חמאס גיבש עמדה ברורה ביחס למשבר 

                                                           
בפברואר  11) הפורום לחשיבה אזוריתאלחנן מילר, "חמאס בצל תהפוכות האביב הערבי",  59

2019 ,)spring-arab-the-and-https://www.regthink.org/articles/hamas  
מרכז המידע "פינוי מפקדת חמאס מסוריה: תמונת מצב וניתוח ראשוני של המשמעויות",  60

 למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית המרכז למורשת המודיעין.

https://www.regthink.org/articles/hamas-and-the-arab-spring
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וכך, ככל שהלכה והתערערה יציבותו  61בסוריה, והיא תמיכה בעם הסורי ובדרישותיו".

של בשאר אל־אסד בסוריה, כך הלכו והתערערו יחסיו עם אנשי חמאס בסוריה. בינואר 

יה של מפקדת חמאס בסוריה, מהלך שחתם שלוש עשרה שנים של , הושלם פינו2012

 יחסים טובים מאוד בין הצדדים. 

המפקדה הראשית של חמאס, שעברה לקטאר, החלה לתמוך בארגוני המורדים 

נעשית עד ימים אלו בצורה לא  ובסוריה בלחימה כנגד משטרו של אסד. תמיכה ז

אינטרסים מובהק מצידם של אנשי  רשמית, היות והצהרה בתמיכה כזו תביא לניגוד

חמאס. שהרי אחת מבעלות הברית המובהקות של אסד היא איראן, זו שמממנת 

במידה רבה את ארגון חמאס לאורך השנים. למעשה, מתחת לפני השטח, מנהל ארגון 

חמאס קשרים כאלו ואחרים עם ארגוני המורדים בסוריה, בעיקר בהקשרים של ייעוץ 

ואמל"ח. לאחרונה פרסם ה"טיימס" הלונדוני שלוחמים מגדודי  צבאי ושל שיתוף ידע

( ומשתפים אותם SFAעז א־דין אל־קסאם של חמאס, תומכים בצבא סוריה החופשי )

נגד מדינת ישראל. עוד נטען על־ידי בידע בנושא המנהור שנצבר בלחימה בעזה 

 הבביל( וYaramana(, ירמנה )Yaldaמקורות פלסטיניים, כי בשכונות ילדה )

(Babbila)  הנמצאות בפאתיה הדרום־מזרחיים של דמשק, נחפרו מנהרות על־ידי

  62.המורדים בסיוע אנשי חמאס בסוריה

שחמאס אף מאמן את ארגוני  2013בתקשורת הישראלית נכתב באמצע 

המורדים בסוריה ומסייע להם בייצור פצצות מרגמה כדי לפגוע בכוחות הצבא הסורי. 

לפי גורם בחמאס, "אסד עושה שם טבח בעם הסורי ויש לנו מחויבות לעזור למורדים 

ת לוחמים ואמצעים האחים שלנו, בכל הדרכים העומדות לרשותנו, כולל שליח –

לפי אמירה זו של אותו גורם בחמאס, ניתן להעריך שאכן קיימת אפשרות  63נוספים".

  לשיתוף פעולה ולמחויבות גם בתחום חפירת המנהרות בסוריה. 

ר ודומא, נחפרו מנהרות בסיוע סיֵ מקורות תומכי המשטר, טענו שבערים קֻ 

ה שהועברו דרך איראן אנשי חמאס בסוריה וכי המורדים חפרו באמצעי חפיר

לחזבאללה ולחמאס. יתרה מכך, כאשר הגיעו כוחות הצבא הסורי לטהר את אזורי 

המורדים, חיכו להם מטעני נפץ שלפי בדיקות הצבא הסורי, הכילו שבבים וחלקים 

איראניים שהגיעו לכאורה מארגון חמאס. נראה אם כן, שעם השנים נוצר קשר חזק 

י המורדים ובראשם הצבא הסורי החופשי וכי קיימת בין ארגון חמאס לבין ארגונ

                                                           
(,  2012בנובמבר  5) חדשות וואלהניר יהב, "סוריה סוגרת את משרדי חמאס בשטחה",  61

https://news.walla.co.il/item/2582950 
62 Shay, August 2014. 
במאי  mako (27ן איפרגן, "חמאס נגד אסד, כך לוחמי חמאס מאמנים את המורדים", שמעו 63

2013 ,)55b8f510016ee31006.htm-magazine/Article-https://www.mako.co.il/pzm 

https://news.walla.co.il/item/2582950
https://www.mako.co.il/pzm-magazine/Article-55b8f510016ee31006.htm
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הפריה הדדית ולמידה בין הצדדים, מה שמשפיע מאוד על יחסי הכוחות במלחמת 

 האזרחים בסוריה.

ניתן להסתכל על מעורבות חמאס במלחמת האזרחים בסוריה משני צדדים, 

לגמרי כאשר כל צד משפיע על מרחב אופרטיבי אחר, מקפל בתוכו אינטרסים אחרים 

ומציב משמעויות לשחקנים אחרים בעימות. הצד האחד נוגע במלחמת האזרחים 

בסוריה ובמאזן הכוחות בין ארגוני המורדים וחמאס מחד גיסא, לבין כוחות הצבא 

הסורי, אסד, חזבאללה ואיראן, מאידך גיסא. עיקר העיסוק בפריזמה הראשונה 

חמאס והניסיון לנווט בין תמיכתו שהצגתי, הוא מורכבות העימות מבחינתו של ארגון 

במורדים להישענות על המשטר בטהרן, בשעה שהאחרון תומך באסד. ההסתכלות על 

הצד השני של המטבע, פשטנית ומתבקשת אף יותר. האם ייתכן שחמאס עצמו לומד 

מהצלחות המורדים במלחמת האזרחים? האם ייתכן שמלחמת האזרחים בסוריה 

ם לאנשי חמאס ברצועה, כשם שהיא משמשת לכוחות משמשת למעשה כשדה ניסויי

המזוינים של הפדרציה הרוסית ולחזבאללה? האם ייתכן שהצלחות מבצעיות 

מסוימות בסוריה, יתורגמו לאופרציות מבצעיות דומות ברצועת עזה כחלק 

 מהדיאלקטיקה המבצעית בתוך הארגונים וביניהם? 

, אשר איתן היו צריכים ילוצגו לעניתן להעריך כי אכן חלק מהתופעות שה

דס האיראניים וארגון חזבאללה, עתידות לפגוש להתמודד הצבא הסורי, כוחות אל־קֻ 

את צה"ל במערכה הבאה ברצועת עזה. זאת כאמור, כתוצאה מהלמידה המתמדת בין 

הארגונים ברחבי המזרח התיכון ומההשפעה שלהם אחד על השני. ניתן להניח 

תת־קרקעי שאותו עתיד צה"ל לפגוש ברצועת עזה; השערות סביב אופי התווך ה

. במאמר זהממדיו, אופן השימוש בו, ושאלות נוספות העולות מהסקירה שהובאה 

השערות אלו משלבות מציאות אקטואלית, עכשווית ומזרח־תיכונית, עם ניתוח 

האיום ברצועת עזה. נוסף על כך, הן מקפלות בתוכן היבטים טקטיים, מערכתיים 

 יים. ואסטרטג

 

 סיכום

מאמר זה אודות התווך התת־קרקעי בסוריה ביקש להציג בפני הקורא מציאות 

מבצעית אקטואלית המתרחשת ממש מעבר לפינה. מציאות זו, מאפשרת לנו להתבונן 

בצורה מפוכחת יותר על סוגיות המלחמה העתידיות להיקרות בדרכנו בתרחישים 

בוחן הסורי, ביקש המחקר לפתוח האופרטיביים השונים. דרך המפגש עם מקרה ה

לקורא צוהר לחשיבה מחודשת על הלחימה במרחבים רוויי תווך תת־קרקעי, מתוך 



 עיונים בפעולתה של רוסיה במלחמת האזרחים בסוריהדב הצפון                                                      
 

הבנה שזהו אחד האיומים המתפתחים ביותר בקרב כוחות גרילה בעת הנוכחית. 

בהיעדר חיכוך מספיק עם הצד שמנגד, נדרשים אנו לדמיין חדשות לבקרים את 

ולהקדים את האויב בקרב על הלמידה. תוך כדי לחימה,  המלחמה העתידית כדי לנסות

קשה הרבה יותר להשתנות, בוודאי בהקשרים של תפיסות, אמצעי לחימה וכיוצא 

בזה. לפיכך, נשאף ללמוד כמה שיותר את הצד השני, טרם המלחמה, כדי לבצע 

 שינויים והתאמות שישאירו את המסגרת רלוונטית לקרב הבא.

וד מהעת העתיקה והשימוש בו איננו חדש. מאז איום המנהרות קיים ע

פשר התווך התת־קרקעי למחזיק בו למזער את יתרונותיו של הצד השני  ומעולם, א 

בעימות והיה לנשק יעיל מאוד לכוחות הגרילה אל מול הצבאות הסדירים בעימותים 

השונים. בחלוף אלפי שנות מלחמה, נראה שעקרונות הפעולה והשימוש בתווך התת־

קעי לא השתנו בצורה דרמטית, מה שמאפשר לנו ללמוד דרך מקרי הבוחן קר

 ההיסטוריים העלולים להיתפס, על פניו, כלא רלוונטיים. 

מה ניתן ללמוד מהלחימה התת־קרקעית בסוריה למערכה הבאה ברצועת עזה? 

מתוך אותה תפיסה שמקרה הבוחן הסורי יכול לשמש כפלטפורמה טובה ללמידה על 

אני סבור, שמחקר זה יפתח כיווני חשיבה נוספים באשר ? צעיות רבותסוגיות מב

לאופן תפיסת התווך התת־קרקעי במחוזותינו, בהתאם להשתנות השחקנים במזרח 

התיכון בשנים האחרונות. הדרך לדיאלקטיקה המבצעית, מחייבת חיכוך עם 

ל האנטיתזה, עם הלא מוכר, עם מה שלא מסתדר עם תפיסת ההפעלה הקיימת ש

כוחותינו. בהיעדר חיכוך לאורך זמן, אנו חייבים לסגל  פתרונות למידה חלופיים 

שיאפשרו לבצע רפורמות מבצעיות במסגרות שלנו. הלמידה מניסיונם של אחרים, 

מהווה במקרה הזה, מודל יעיל מאוד, הן בשל אקטואליות מקרה הבוחן והן בשל 

 השחקנים המעורבים בו. 

שהצד השני בעימות מבצע תהליך השתנות ולמידה במקביל ועדיין, יש לזכור, 

לתהליך שאותו אנו עוברים והוא עתיד להפתיע אותנו לא אחת, לכשניפגש שוב. או 

אז, במפגשי הקצה, ינצח זה שילמד ראשון את ההפתעות שמכין הצד השני וידע לתת 

ש הקודם, להם מענה תוך כדי לחימה. הכרת האויב על כל השינויים שעבר מאז המפג

היא הבסיס ליוזמה ולתחבולה בקרב הכוחות הלוחמים בשטח. הרמטכ"ל, רב אלוף 

אביב כוכבי, הגדיר בנאומו בטקס סיום הקורס לפיקוד ומטה "אלון", את חמשת 

"כושר ההשתנות של   המרכיבים של הניצחון במלחמה הבאה. לדבריו, אחד מהם הוא

, שהמחקר יישא פירות הן בהיבטים הכוחות בקרב ושל המטה הכללי". אני מקווה

מחשבתיים ותפיסתיים והן בהיבטים פרקטיים, מבצעיים, הקשורים בכשירות 

 ובמוכנות של צה"ל למלחמה הבאה.


