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 מבוא 

הצבאית ההתפתחות , ו20־המאה ה תהשימוש במטוסים לצרכים צבאיים החל בראשי

התקדמה יד ביד עם ההתפתחות הטכנולוגית של עולם התעופה ואימצה  בנושא

אותה. במלחמת העולם הראשונה הגה וינסטון צ'רצ'יל את רעיון הצניחה הקרבית 

כאשר הציע ליצור גדודים שירדו מהאוויר מאחורי קווי האויב על־מנת להכריע את 

מטוסים הפכו ליותר חזקים ואמינים, קווי החפירות. שנים ספורות לאחר מכן, כאשר ה

החלו המדינות השונות להשתמש בצנחנים. הצניחה הצבאית הראשונה בהיסטוריה 

, במסגרת תרגיל צבאי של חיל האוויר של הצבא האדום. 1930באוגוסט  2התרחשה ב־

הרוסים הצניחו שנים־עשר לוחמים במסגרת התרגיל ותוך זמן קצר תפס פרויקט 

התפתח לגדודים ולחטיבות צנחנים. שאר מדינות העולם עקבו הצנחנים תאוצה ו

בסקרנות אחרי הצבא האדום ולאחר שראו שניתן להצניח לוחמים החלו גם הן לפתח 

 את תחום הצניחה. 

במאמר זה אתמקד בצנחנים הרוסים, אסקור את התפתחותם מהקמתם ועד 

וסיה . אתמקד בעיקר בהפעלת הצנחנים במלחמת ר2000לתחילת שנות ה־

באפגניסטאן ובמלחמות צ'צ'ניה הראשונה והשנייה. מטרת המיקוד היא לאפשר לנו 

ללמוד מהצבא הרוסי, מההתפתחות חיל הצנחנים שלו לאורך ההיסטוריה ומהקרבות 

שלו מול כוחות בלתי סדורים במתארים הדומים למתארים שאיתם אנו מתמודדים: 

קור את התהליכים המחשבתיים המתאר הבנוי, הסבוך וההררי. בדפים הבאים נס

והארגוניים שאותם עברו הצנחנים הרוסים לאור המלחמות השונות וננסה להבין 

כיצד ניתן ללמוד מהטעויות שלהם ומניסיון העבר שלהם ולהשליך את מסקנותיהם 

 על צה"ל.

 

 VDVחיל הצנחנים הרוסי ה־

יטי. תפיסה זו התפתחה תפיסה אסטרטגית חדשה בצבא הסובי 1930-1920בין השנים 

נקראה "פעולה בעומק" וכוונתה הייתה להילחם בעומק שטח האויב במקביל ללחימה 

בחזית האויב, ובכך לייצר לאויב שתי חזיתות ולהקשות עליו בניהול המלחמה. היות 

ועד אז נלחמו בחזית אחת, יצירת חזית נוספת בעורף האויב מהווה נקודת פתיחה 

חיל  1930פתחותה של תאוריה זו, הוקם באוגוסט טובה לצבא התוקף. בעקבות הת
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או  –חיל הנחיתה האווירית  – Воздушно-десантные войскаהצנחנים הרוסי 

, בכדי לייצר כוח חזק ומהיר בעל יכולות מגוונות ומודרניות שיוכל VDV -בקיצור ה

  1להגיע לעורף האויב ולפתוח שם חזית נוספת.

את היכולת להגיע לעומק שטח האויב  פיתחה ברית־המועצות 30בשנות ה־

שלה על־ידי הסבה מקצועית של חטיבות קיימות לחטיבות מוטסות, כך שעד מלחמת 

העולם השנייה כבר היו לה חמש חטיבות מוטסות מוכנות להפעלה. במהלך המלחמה 

גויסו חטיבות נוספות כך שלקראת סוף המלחמה עמד מספר החטיבות המוצנחות על 

עולם השנייה פעלו הכוחות המוטסים בעיקר ככוחות חי"ר רגילים עשר. במלחמת ה

ולא עסקו בפעילויות מוטסות, למעט כמה צניחות שנעשו במסגרת קרבות ההגנה 

שני הקרבות היו כישלון(. נוסף על  –)מבצע ויאזמה וקרב דנייפר  "ברברוסה"במבצע 

ות חי"ר רגילים. כך, בקרבות ההגנה על סטלינגרד לחמו תשע חטיבות מוטסות ככוח

 2חיל הצנחנים חמש אוגדות ועשר חטיבות. כללבסוף המלחמה 

בעקבות הניסיון שרכשו במלחמת העולם השנייה המשיכו הסובייטים בפיתוח 

התאוריה של שימוש בצנחנים ובכוחות מוטסים כחלק מהקרבות בלחימה המודרנית. 

י משאבים הקשו עליהם הסובייטים רצו לבנות עוד חטיבות צנחנים רבות, אך אילוצ

בקידום תוכניות אלו. עם זאת, הסובייטים עשו שינויים ארגוניים והכפיפו את 

הכוחות המוטסים תחת פיקוד משרד החוץ של ברית־המועצות במקום להיות כפופים 

הופרדו מטוסי התובלה  1955לחיל האוויר כפי שנעשה במלחמת העולם השנייה. ב־

התובלה הכולל בתוכו את מטוסי התובלה של הצבא מהכוחות המוטסים והוקם חיל 

הכניס הצבא האדום אמצעי לחימה רבים לכוחות  50האדום. זאת ועוד, בשנות ה־

המוטסים ואף שיפר את יכולות המטוסים: הגדלת יכולת האש ויכולות נשיאה 

והצנחה טובות יותר מבעבר, תוך שיפור מערכות הצניחה לכלל האמצעים אשר 

מ"מ  120ת בשטח )חלק מאמצעים אלו הם כלים משוריינים, מרגמות נדרשים לכוחו

מ"מ(. באותן שנים שולבו במערך התובלה גם מסוקי תובלה בעלי יכולת  85ותותחי 

 3אש, אשר יכולים להנחית צנחנים בצורה פשוטה יותר ובמקומות מורכבים יותר.

ס חלק נציונלית לתפוווהחלה הלחימה הבלתי קונ 50לקראת סוף שנות ה־

בחשיבה האסטרטגית של הסובייטים ולכן הכוחות המוטסים קיבלו ייעוד נוסף. מעבר 

                                                           
1gn ForeiGraham Hall Turbiville, "Soviet Airborne Operations in Theatre war",  

Policy, vol .13, no. 1-2, 1986 p. 160-162 
2 David M Glantz, The History of Soviet Airborne Forces, (Ilford [England]; Portland, 

Or.  F. Cass, 1994), p.270-290  
3 ,Air InternationalDave Allport, "Military Transport Aircraft Directory (Part 2)",  

Vol. 50, April 1996, no. 4, p. 237. 

https://books.google.com/books?id=0erZZt-EGDQC&q=dnieper#v=onepage&q&f=false
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_International
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ליכולת להקל על הכוחות הנלחמים בחזית בכך שהם תוקפים את האויב מאחור בכוח 

אש ובעוצמה )אשר הלכה וגדלה עם השנים( בכדי ליצור לאויב שתי חזיתות מורכבות, 

פת: להגיע בצורה נסתרת ושקטה למשאבים קיבלו הצנחנים משימה אסטרטגית נוס

גרעיניים במדינות אויב ולהשמידם. וסילי פילפוביץ' מרגלוב, מפקד הכוחות המוטסים 

, תיאר את משימותיו של הכוח המוטס בעל מגוון היכולות: 1979-1954בין השנים 

מענה מהיר לאזורים אחוריים שנפגעו מנשק גרעיני, יכולת נחיתה בשטח האויב 

ת השמדת יכולות גרעיניות שלו, השמדת עתודות בדרכן לחזית ותקיפת עורף לטוב

האויב על־מנת לייצר לו חזית נוספת ללחימה. יכולת זו התפתחה בכוחות המוטסים 

 ותפסה חלק משמעותי באימונים, בהכשרה ובבניין הכוח. 60בשנות ה־

השנים הוכנסו אמצעים נוספים לכוחות המוטסים ואף שופרו  במהלך

המטוסים אשר נושאים את הכוחות, דבר אשר הקנה לכוחות יכולת ועוצמה רבות 

הוכנסו לצנחנים שני אמצעים חדשים, האחד  60יותר. לדוגמה, באמצע שנות ה־

ASU-85 תותח היכול לשמש גם כאנטי־טנקים וגם כארטילריה, והשני ,RPU-16 

התמודד עם טנקים משגר רקטות רב־תכליתי. אמצעים אלו הקנו לצנחנים יכולת ל

הוכנס  70במהלך שנות ה־ 4בעומק האויב, והפכה אותם לכוח חזק ועצמאי יותר.

מ"מ, משגר נ"ט עם טילים מונחים  73, כלי משוריין בעל תותח BMDלפעילות ה־

כיום כל חטיבות הצנחנים בצבא  לוחמים. 8-7ושלושה מקלעים, היכול לשאת בין 

ות בעלות רכבים משוריינים, נתון זה, על־פי הרוסי הן חטיבות ממוכנות ומשוריינ

מרגלוב, שיפר את יכולות התמרון של הכוחות המוטסים והפך אותם לאפקטיביים 

ולחזקים יותר. נוסף על כך המשיך הצבא האדום בשיפור יכולות המטוסים והמסוקים 

שלו, אם זה בהגדלת יכולת הנשיאה שלהם, הן במשקל שהם יכולים לשאת והן 

אליו הם יכולים להגיע, ואם זה בחיזוק עוצמת האש שיש לכל מטוס ומסוק, במרחק ש

 בכדי לתת סיוע לכוחות בשטח או להתמודד עם סכנות במהלך הטיסה.

 

 איום הייחוס שאליו מתכוננת רוסיה

המדיניות האסטרטגית של רוסיה מגדירה את המדינה כמעצמה אשר צריכה להתכונן 

חש במקביל. היא צריכה לדעת להגן על עצמה מפני לכמה איומים  אשר יכולים להתר

תסיסה פנים־ארצית או מפני חיכוכים חוץ־מדינתיים. השימוש בכוח בכדי להגן על 

האינטרסים האזוריים והבין־לאומיים שלה הוא בלתי נמנע גם בעצימות נמוכה אך גם 

                                                           
42019 -02-, 27Global Security, "Airborne Assault Troops [VDV]", John Pike

https://www.globalsecurity.org/military/world/russia/army-VDV-equipment.html 

http://www.globalsecurity.org/org/staff/pike.htm
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וצות בסדר גודל עולמי. התסיסה הפנים־ארצית עשויה לנוע בין התפרעויות של קב

מורדים במדינה ועד לחדירות חמושות )כפי שקרה למשל בדאגסטאן(, לניסיון פרישה 

מהפדרציה )שתי המלחמות הצ'צ'ניות( ולמלחמת אחים. הסכסוך החיצוני עשוי לנוע 

של אוקראינה(, דרך מלחמה מקומית )המלחמה  Donbassבין סכסוך מזוין )אזור 

ש בסוריה( ועד למלחמה בקנה אעיציה נגד דנית( וסכסוך אזורי )קואלאאפג-הסובייטית

ו ומלחמה עולמית(. יתרה מכך, לרוסים יש פעולות צבאיות "מידה גדול )נגד נאט

הכוללות עזרה הומניטארית )צ'רנוביל בתקופה הסובייטית(, אכיפת שלום )קוסובו או 

המצור הימי והאווירי בלוב( או שמירה על שלום )רמת הגולן(. כדי לעמוד בכל 

תגרים הללו, מאמנים הרוסים את כוחותיהם בעיקר כדי לעמוד באתגר המסוכן הא

נציונלי בתנאי איום גרעיני, ולאחר וומלחמה בקנה מידה גדול של תמרון קונ -ביותר 

מכן להתאמן על מצבים אחרים בתוכם נכנסת גם הלחימה בשטח הררי ובשטח 

  5מורכב, כחלק מניסיון העבר.

רוסיה והבנת חשיבות הכוחות המוטסים על הכרעת לאור הבנת האיומים על 

המלחמה או הקרב, הגדירו הרוסים כי הכוחות המוטסים יופעלו כחלק מתוכנית 

אסטרטגית גדולה יותר של רוסיה שאותה מתכנן ומבצע הפיקוד העליון. כלומר גם 

כאשר הם מופעלים ככוח עצמאי זה יהיה כחלק מתוכנית אסטרטגית רחבה יותר. 

ים הסובייטים מגדירים לכוחות המוטסים ארבע משימות: משימה למטרות המתכננ

 6מיוחדות, משימה טקטית, משימה מבצעית ומשימה אסטרטגית.

משימת המטרות המיוחדות היא לשמש את הפיקוד של אגף המבצעים לביצוע 

משימות חתרניות או משימות סיור בעומק הטקטי או המבצעי של האויב. לדוגמה, 

מוטסים המשתתפים במשימה ייעודית יוטל איתור והרס של מערכות  על כוחות

אספקת הגרעין של האויב או יצירת פאניקה ובלבול באמצעות הפצת מידע כוזב. 

היחידות המשתתפות יהיו בגודל קטן, החל מכמה אנשים בעלי הכשרה גבוהה ועד 

יהיו קשורות לגודל פלוגה. הם יונחתו ממסוקים או ממטוסים קלים. משימות כאלה 

קשר הדוק עם משימות חיל האוויר, והן יתמקדו באיתור ובהרס אמצעי משלוח 

 גרעיני, מתקני מפתח, ובסיסי שליטה ובקרה של נאט"ו.

משימה טקטית של הכוחות המוטסים תהיה הנפוצה ביותר במבצע אסטרטגי, 

גדוד,  והיא חלק בלתי נפרד מפעולות חזיתיות. ברוב המקרים בגודל של פלוגה או

                                                           
5The Russian Way of War: Force Structure, Lester W. Grau and Charles K. Bartles,  

, (Foreign Military sTactics, and the Modernization of the Russian Ground Force
Studies Office 2016), pp 24-26. 

6The Soviet Conventional Offensive in John G. Hines and Phillip A. Petersen, " 
Europe", 3 Military Review 61 (April 1984), p. 2-29. 

https://community.apan.org/wg/tradoc-g2/fmso/p/fmso-bookshelf
https://community.apan.org/wg/tradoc-g2/fmso/p/fmso-bookshelf
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ק"מ בתוך עורף האויב. משימות טקטיות  50טווח המשימות שלהם לא יעלה על 

מוטסות עשויות לכלול, בין היתר, תפיסה והשמדה של יעדים מרכזיים בעומק הטקטי 

הקרוב של האויב, כמו גם נשק גרעיני, עמדות בקרה ומרכזי תקשורת; תפיסה 

רים הכרחיים, עמדות אויב; הרס והשמדה של שטח ושל צמתים טקטיים, גשרים, מעב

בסיסי שטח אחוריים ומחסני אמל"ח. כל זאת כדי לסייע לכוחות המתמרנים להתקדם 

 7בצורה נוחה יותר ובטוחה יותר תוך הפרעה לתמרון כוחות האויב מנגד.

יש פעילויות שבהן מתבצעות נחיתות ברמה הטקטית אך לרוב הן יבוצעו על־

שונה היא חלק מהכוחות המתמרנים בחזית, כוחות ידי שתי יחידות נוספות; הרא

רכובים ומשוריינים, אשר יכולים לנוע במהירות לשטח האויב בעומק, השנייה היא 

יחידת חיל אוויר הכוללת בתוכה בעיקר מסוקים היכולים לפעול בשיתוף פעולה עם 

ידה והקלו במ 70הכוחות המתמרנים בשטח. שני סוגי היחידות האלו נוצרו בשנות ה־

ניכרת על הכוחות המוטסים בתפקיד זה. פעולות טקטיות של תקיפת מטוסים קלות 

 יותר לביצוע ומאפשרות תקיפה טקטית בכמעט בכל מקום ובכל מזג אוויר.

משימה מבצעית יכולה להיעשות לעומק של כמה מאות קילומטרים בשטח 

ועלים במשימות האויב בכדי לתמוך במשימות צבאיות או בכוחות אחרים. הכוחות הפ

מסוג זה גדולים בהרבה ממשימות טקטיות והם יהיו בהיקף של לפחות גדוד, הכולל 

בתוכו אמצעים כבדים ואף נייחים. יתר על כן, משימות אלו יתבצעו לרוב במשותף 

הים ובין אם זה בשיתוף פעולה עם הנחתים של ן עם חיל הים בין אם זה בהחפה מ

להרוס נשק גרעיני טקטי מבצעי, את עמדות  הצי. משימה מבצעית נעשית כדי

השליטה ואת ההתקנות החשובות ביותר בשטח האויב; כדי לחסום את הגישה של 

עתודות האויב ולעכב את כניסתן המאורגנת לקרב; כדי לסייע בהתקדמות הכוחות 

במעברי מים גדולים, באזורים הרריים ובאזורי זיהום רדיואקטיבי, וכן במכשולים 

ם מוצפים; כדי לפגוע ולהוציא מכלל שימוש שדות תעופה ובסיסי חיל אוויר ובאזורי

של האויב; כדי לכתר ולהשמיד יחידות אויב המפריעות לתמרון; כדי ללכוד איים, 

מצוקים, חופים, נמלים ובסיסים ימיים על־מנת להקל על פעולות הלחימה של יתר 

 8הצבא.

ות של הכוחות המוטסים במהלך ההיסטוריה התרחשו כמה הנחתות ופעול

שנחשבו על־ידי הסובייטים כפעולות מבצעיות מוצלחות בעלות משמעות אסטרטגית, 

ביניהם הפלישה להולנד, לבלגיה ולנורבגיה במלחמת העולם השנייה, התקפת האי 

בקאבול  BMDוהנחיתה של דיוויזיית ה־ 1968כרתים, הפלישה לצ'כוסלובקיה ב־

                                                           
7173 -172 . pp. IbidTurbiville,   
8175-p. 173 Ibid  
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. בעקבות פעולות אלו 1979במהלך הפלישה ב־ובמקומות אחרים באפגניסטאן 

התחזקה אצל הסובייטים ההבנה שכוח הצנחנים הוא נכס אסטרטגי שיש לפתח 

משום שהיכולת להנחית כוח גדול בעל יכולות מבצעיות  9ולהשקיע בו משאבים

גדולות בעומק שטח האויב, מהווה כוח אסטרטגי חזק היכול לשנות את פני המערכה 

הונחתו כוחות  1968במהירות. כך לדוגמה, בפלישה לצ'כוסלובקיה ב־ולהכריע אותה 

בנמל התעופה של פראג, הם תפסו במהירות בניינים ממשלתיים, מתקני שידור 

בפלישה זו הצליחו הסובייטים  10ונקודות מפתח אחרות ברחבי הבירה בצ'כוסלובקיה.

ימה והפכו אותה לממש את התאוריה של הנחתת כוחות גדולים בכדי להכריע את הלח

לכלי אסטרטגי ממשי. הם הבינו שבקרבות שבהם לא ניתן להשתמש בנשק גרעיני 

בשל ההרסנות הרבה שלו, יכולים הכוחות המוטסים, בתצורה רחבה ומסיבית, לתת 

את הפתרון הנכון בעומק שטח האויב ליעדים אסטרטגים מרכזיים. במבצעים 

צמה גדולה )טנקים ותותחים מוצנחים( אסטרטגיים יופעלו כוחות מגוונים בעלי עו

 ותתקיים שילוביות בין כלל הכוחות: הכוחות המוטסים, חיל הים וחיל האוויר.

משימה אסטרטגית יכולה להיות כחלק מתקיפה אסטרטגית של רוסיה 

ומתכלול כיבוש מרכזים ניהוליים־פוליטיים ותעשייתיים־כלכליים; הריסה של מתקני 

של כוחותיהם; תפיסת  מיצרים, איים, ונמלים; סיוע לכוחות שליטה צבאית ואזרחית ו

חזיתיים וכוחות חיל הים בבידוד ובהשמדה של כוחות אויב גדולים; פלישה לשטח 

האויב ובכך ליצור חזית חדשה; השתלטות על מדינות קטנות בקואליציה של האויב 

 11בכדי להוציא אותן מהמלחמה.

 

 VDVחסרונות ה־

ים של הכוחות המוטסים, ישנם גם כמה חסרונות היכולים על אף היתרונות הרב

. הקושי הראשון והמשמעותי ביותר הוא VDVלהקשות על ביצוע פעילות בעזרת ה־

ההגנה האווירית שעם הזמן הופכת למתוחכמת יותר. כאשר האויב משיג עליונות 

לי אווירית על־ידי אמצעי הגנה מתקדמים כדוגמת תותחי נ"מ, מערכות אבטחה, טי

אוויר )הכוללים ראשי נפץ גרעיניים( ואלקטרוניקה רב־תכליתית המכילה –קרקע

אזור הטיסה והנחיתה כבר אינו בטוח ולא ניתן להנחית שם את ה־ –מערכות מעקב 

                                                           
9 Ibid p. 176-177 

102019 -02-, 27Global Securityviet Invasion of Czechoslovakia", , "SoJohn Pike  
 https://www.globalsecurity.org/military/world/war/czechoslovakia2.htm 

11 Turbiville, Ibid. p. 176 – 177.  

http://www.globalsecurity.org/org/staff/pike.htm
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VDV נוסף על כך, מערכות ההגנה האווירית מסוגלות לנוע ממקום למקום ולפעול .

 השמידן קודם הנחיתה.ממרחק רב כך שקשה לאתרן מבעוד מועד ולנסות ל

הקושי המרכזי השני הוא קושי בתחום הפיקוד והשליטה )פו"ש(, בקרב 

הרוסים קיימים עדיין חילוקי דעות בנוגע לזהות הגוף המפקד על מבצע של הכוחות 

המוטסים. יש דעות האומרות כי הפיקוד צריך להינתן לחיל האוויר היות והם הגוף 

הטוענות כי הפיקוד צריך להיות אצל מפקד ה־שמבצע את הטיסה, מנגד יש דעות 

VDV  היות והם הכוח הפועל בשטח, קיימת דעה שלישית האומרת שהפיקוד צריך

להיות אצל גוף המתכלל את כלל הכוחות והוא יהיה פיקוד גבוה יותר מהחילות 

הפועלים המבצע. כמו־כן בגלל האופי המיוחד של פעולת הצנחנים נוצר קושי טבעי 

שליטה במהלך הפעולה בשטח באיסוף הכוחות ובהתמודדות עם אפשרות בפיקוד ו

 לנתק של הכוח בשטח המתפזר באופן טבעי לאחר הצניחה. 

קושי מרכזי שלישי הוא קושי מודיעיני. קושי זה מתאפיין בעיקר בקושי לדעת 

באילו אזורי נחיתה לא יהיו כוחות אויב, ושבהם יתאפשר לצנוח בצורה נוחה. כמו־

אחר שאזורי הנחיתה יכולים להיות בעומק שטח האויב לא תמיד ניתן יהיה כן, מ

לערוך סיור מקדים ואיסוף מודיעין על השטח ועל האויב. לפיכך חייבת להיעשות 

עבודה מודיעינית איכותית ועדכנית בכדי לאפשר את נחיתת הכוחות באזורים 

היא מוגבלת והביקוש הנכונים. ולבסוף יש קושי בעניין התחבורה. כמות המטוסים 

לשימוש בהם הוא רב היות וכלל יחידות הצבא צריכות אספקה, תחמושת וכו', יתרה 

מכך, ככל שהמלחמה מתמשכת המטוסים, שדות התעופה וחברות התעופה נשחקים 

 ויש קושי להמשיך להשתמש בהם למבצעים גדולים. 

חשוב בצבא לכדי כוח  VDVהתפתח חיל הצנחנים ה־ 30לסיכום, מאז שנות ה־

הרוסי. יתרונותיו של כוח זה הם: הגעה לעומק שטח האויב ויצירת חזית נוספת 

לאויב, יכולות מגוונות הכוללות השמדת מתקנים מיוחדים בעומק שטח האויב, 

השמדת עתודות המגיעות לסיוע בחזית, השתלטות על שטחי מפתח ועל מקומות 

בנוסף, הכוחות המטוסים חשובים לרוסים כהכנה להתקפה מסיבית מהחזית. 

משמשים ככוח תגובה מהיר להתפתחויות בגזרות השונות וככוח איכותי למשימות 

מורכבות. חסרונותיו של כוח צנחנים אם כן הם: קושי בפיקוד ובשליטה על כלל 

הכוחות הפועלים בשטח, קושי בהגעה לעומק האויב עקב ריבוי אמצעי הנ"מ, קושי 

עומק האויב ועל ההיערכות בו וקושי בהגעה לעומק עקב באיסוף מודיעין עדכני על 

 מיעוט מטוסים ומסוקים היכולים לשאת את הלוחמים.
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 אפגניסטאן–במלחמת ברית־המועצות VDV־ה

אפגניסטאן. במלחמה זו –מלחמת ברית־המועצות התרחשה 1989-1979בין השנים 

ור. שיטת לחימה מול צבא לא סדעם נאלצה ברית־המועצות להתמודד לראשונה 

לא הייתה מוכרת לסובייטים אשר עד אז התאמנו למלחמה מול צבאות  אתלחימה ז

סדירים בדומה למלחמת העולם השנייה. איום הייחוס בתקופת המלחמה הקרה כפי 

שהזכרנו לעיל היה בעיקר מלחמה מול ברית נאט"ו ולכן כל תורת הלחימה ואופן 

בסד"כ גדול מול צבא גדול וחזק שנלחם  בניית הכוח והפעלתו כוונו למלחמה מישורית

בצורה דומה. אך באפגניסטאן המציאות הייתה שונה; האויב באפגניסטאן לא היה 

צבא סדור אלא כנופיות שבטיות שהתאחדו בכדי לפגוע בסובייטים. אותן כנופיות 

   12פעלו בצורה בלתי סדורה וככוח גרילה על כל מאפייניו.

ימות מסוג זה, עובדה שהובילה לכך שבשלב הצבא האדום לא הגיע מוכן לע

הראשון של הלחימה המג'אהדין האפגאנים הסבו להם אבדות רבות וכישלונות 

מבצעיים קשים. הצבא הסובייטי התקשה מאוד בלוחמה ההררית מאחר ועד אז הוא 

התאמן לפעול בקרקע המישורית של אירופה. אופי הפעילות של הגרילה ככוח שמזנב 

לות קטנות ונעלם בתוך האוכלוסייה לאחר מכן, הקשה אף הוא על ומפתיע בפעו

הרוסים והם לא הצליחו לפגוע בהם ולנצל את היתרון היחסי שלהם בעוצמת אש נגד 

 הכוח שתקף אותם. 

לאחר סדרת כישלונות הפיקו הסובייטים לקחים תוך כדי המלחמה והבינו 

כוחות הגרילה. הם הבינו  שהם צריכים לשנות את אופי ושיטות הפעולה שלהם נגד

שהדרך הנכונה להתמודדות עם גרילה היא באמצעות פשיטות ומארבים אשר נעשים 

לעומק השטח, בבסיסי המג'אהדין או בצירי הגישה אליהם. בכדי לבצע את הפשיטות 

ואת המארבים השתמשו הסובייטים בכוחות מוסקים אשר הגיעו בעזרת המסוקים 

והצליחו לפגוע בהם בבסיסם. נוסף על כך, פעלו הכוחות לעורף שטחם של המג'אהדין 

המוצנחים גם ככוח חי"ר מובחר לפעולות התקפיות מסוימות אשר כללו השמדת 

 כוחות מג'אהדין ספציפיים אשר מיקומם הגיע מגורם מודיעין.

בפלישה לאפגניסטאן נטלו הכוחות המוטסים חלק משמעותי. התוכנית של 

על העיר קאבול ועל מוסדות השלטון הנמצאים בה,  הסובייטים הייתה להשתלט

לתפוס את השלטון ולהחליף את המנהיג. לכוחות המוטסים היה תפקיד משמעותי 

                                                           
, )תל אביב: זהר, תשל"א(, על הגרילהלהרחבה על מאפייני לחימת הגרילה ראו: יהושפט הרכבי,  12
 . 153-150 ,11-50מ'ע



 עיונים בפעולתה של רוסיה במלחמת האזרחים בסוריהדב הצפון                                                      
 

בהשתלטות, הם היו הכוחות שנחתו בקאבול והשתלטו על מוסדות הממשל וייצבו 

 את המצב בבירה. 

הוא שיטת הפעולה של הרוסים באפגניסטאן נחלקה לשניים: החלק הראשון 

מוטסים לנקודות ספציפיות שבהן הם מבצעים  VDVפעולות נקודתיות שבהן ה־

מארבים על־פי מודיעין מדויק המגיע אליהם. דוגמאות לפעולות מסוג זה הן המארבים 

, . אחד המארבים שהיא עשתה היה באזור הלמנד וקנדיאר103של הדיוויזיה ה־

לאפגניסטאן מפקיסטאן שמטרתו הייתה לתפוס שיירות נשק ואספקה שהגיעו 

ומאיראן. הכוח שמנה עשרים לוחמים הגיע באמצעות מסוקים למרחק של כחמישה 

קילומטרים מהגשר שעליו הם היו צריכים לעשות מארב באור יום ומשם הם נעו 

הגיעה לאזור המארב שיירה של  02:30ברגל כאשר ירד החושך. בסביבות השעה 

ות המארב פתחו באש על השיירה והצליחו משאיות שנעה לכיוון אפגניסטאן, כוח

כלי נשק. בין סוף יולי לסוף  32לוחמי מג'אהדין ותפסו  28להשמיד אותה. הם הרגו 

מארבים נוספים בשיטת פעולה דומה והצליחה לפגוע  18ספטמבר ביצעה הדיוויזיה 

נשק רופי אשר יועד לקניית  50,000,000כלי נשק ו־ 200לוחמי מג'אהדין, לתפוס  200ב־

  13וציוד לחימה.

למארב שהצליח באמצעות כוח מוטס הוא המארב במחוז הלמנד נוספת דוגמה 

שנעשה על־ידי הגדוד המוטס ששלט באזור. במארב זה זיהה הכוח עקבות חדשות של 

משאיות שנעות בשטח פתוח בגזרה כאשר הוא חזר בטיסה ממארב אחר. לאחר 

ה בשטח שבו זוהו העקבות על־מנת הזיהוי החליט מפקד הגדוד למקם מארב שישה

להמתין למשאיות שינועו בו שוב ואז להשמיד אותן. הכוח שהוטס לאזור המארב 

מנה עשרים וחמישה לוחמים אשר חולקו לשלוש קבוצות שהקיפו את שטח ההשמדה 

ובכך ִייעלו את כוח האש של המארב ואת הפגיעה באויב. המסוקים שהטיסו אותם 

רם ההטסה כמה גיחות למקומות שונים בכדי להטעות את לנקודת המארב עשו בט

כוחות המג'אהדין במיקום הנחיתה ובכך לאפשר למארב להתמקם בצורה חשאית. 

בגיחה האחרונה הנחיתו המסוקים את הכוח האורב במרחק של כשישה קילומטרים 

מאזור המארב ורק לאחר שהחשיך נע הכוח רגלית למיקום המארב. לאחר ההגעה 

 כוח לשלושה וכל כוח התחפר והסתתר בשטח בנפרד. נחלק ה

הכוח יועד להישאר שם שבעה ימים ולכן ההסתתרות הייתה קריטית בכדי 

למנוע את חשיפתו בטרם עת. לאחר ארבעה ימים של שהייה במארב ללא היחשפות 

למרות שבשטח המארב נעו רועים וסוחרים, הגיעו שלוש משאיות לשטח ההשמדה 

                                                           
13, (New York: Taylor and , The Bear Went Over the MountainLester W. Grau 

Francis Group, 2005), p. 155-158 
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פתח באש ולאחר דקות ספורות הסתיים הקרב בארבעים וארבעה  של המארב. הכוח

לוחמי מג'אהדין הרוגים, שלוש משאיות נשק וציוד שנתפסו ואפס נפגעים לכוח 

האורב. מארב זה היה מוצלח מאוד היות והוא התמקם בעומק שטח האויב היכן שהוא 

וא לא לא מצפה לו ובנוסף כוח המארב הסווה עצמו בשטח בצורה מעולה כך שה

נחשף ויכול היה להפעיל את המארב בזמן הנכון. אלו דוגמאות לחלק הראשון של 

 הפעולות שנעשו באפגניסטאן, פעולות נקודתיות לעומק שטח האויב.

החלק השני של הפעולות הן פעולות גדולות ומאורגנות הנעשות בידי כמה 

אותו מאויב. פעולות ג'אהדין גדול יחסית ולטהר מסוגי כוחות ביחד בכדי לכתר מרחב 

מסוג זה נעשו בשיתוף פעולה בין כוחות מוטסים, כוחות חירמ"כ )חיל רגלים ממוכן(, 

מטוסי קרב, ארטילריה וכדומה. בפעולות מסוג זה,  –כוחות אפגניים וכוחות סיוע 

המשימה של הכוחות המוטסים הייתה, ברוב המקרים, תפיסת השטחים השולטים 

סימת נתיב הבריחה של האויב והריסת הבסיסים הראשיים בעורף האויב ובאגפיו, ח

בשטח. כוחות החירמ"כ היו מתקדמים בחזית האויב במטרה לחבור לכוחות המוטסים 

  14בעוד שהכוחות המוטסים באותו הזמן עושים את המשימות הנ"ל.

הקושי הגדול בפעילות הכוחות המוטסים היה בקיפול לאחר הפעולה. לאחר 

ם האויב, נחשף מיקומו. עובדה זו אפשרה לאויב פגיעה במסוקים שהכוח יצר מגע ע

הבאים לאסוף את הכוח בחזרה לבסיסו, בעיה זו התגברה בעקבות הגעת טילי 

הסטינגר לזירה האפגנית. הפתרון שנתנו הכוחות המוטסים היה לקבוע את נקודת 

ע האיסוף במרחק מה מנקודת הפעילות ובכך למנוע מהאויב את היכולת לפגו

 15במסוקים.

הכוחות המוטסים הסובייטים באפגניסטאן היו צריכים לעשות התאמות 

בתכנון, בתיאום ובהפעלת המבצעים על מנת שאלו יצליחו. ההתאמות כללו שינוי 

אם עד לאפגניסטאן התקיימו ההכנות למבצע בשטחי הכינוס  –בסגנון ההכנה למבצע 

הרצון לשמור על סודיות מוחלטת ובנקודות ההערכות ליציאה למבצע, באפגניסטאן 

ין דהיה גדול ולכן ההכנות למבצע התרחשו בתוך הבסיס עצמו. זאת מכיוון שהמג'אה

עסק באיסוף מודיעין בצורה שוטפת ואיכותית ולכן חלק מהמבצעים נכשלו היות והם 

ידעו על המבצע והציבו מארב לכוח הרוסי. ההכנות בתוך הבסיס היו בעייתיות מאוד 

ן היו על בסיס מפות ותצלומי אוויר ולא על־פי סיורי שטח ותצפיות כמו היות וה

שהכוחות המוטסים היו רגילים לעשות. מכיוון שהתכנון התבסס על מפות היה צורך 

גדול במודיעין עדכני ולכן הפעילו הרוסים סוכנים אפגנים ותושבים מקומיים 

                                                           
 .68-67, עמ' 2015, יולי 83, כרך תצפיתאמ"ץ תוה"ד. "התמרון המבוזר בצבאות העולם".    14
 שם. 15
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ליכי התכנון הרגילים, שהסתובבו בשטח והעבירו להם מודיעין עדכני. בשונה מתה

שבהם כל מפקד מתכנן את חלקו במבצע, באפגניסטאן, עקב הרצון לשמור על סודיות, 

תכננו במטה את כל הפעילות לפרטי פרטים ובשעת ההוצאה לפועל העבירו את 

 16הפקודה לכוחות הכפופים.

התאמה נוספת שאותה היו צריכים לבצע היא בתיאום הפעילות עם כוחות 

ך כלל היו הכוחות המוטסים נוחתים בעורף האויב לאחר שהגנתו נפרצה היבשה. בדר

והכוחות הקרקעיים כבר תוקפים את היעדים, על־מנת למנוע את בריחת האויב ולכתר 

אותו מהעורף, אך באפגניסטאן, כדי להשיג הפתעה, היו הכוחות המוטסים צריכים 

פעולה לא תיחשף והם לטוס ליעדיהם עוד טרם תנועת הכוחות היבשתיים בכדי שה

עד למלחמה באפגניסטאן פעלו הכוחות המוטסים כגדודים  17יצליחו ללכוד את האויב.

וכחטיבות ונחתו באזורי נחיתה מועטים בסד"כ גדול אך באפגניסטאן, בעקבות תוואי 

השטח הבעייתי והצורך בהפתעה, פעלו הכוחות בסד"כ קטן יותר, בגודל של בין 

לאזורי נחיתה רבים בכדי לשמור על ההפתעה ואף לעיתים מחלקה לגדוד, והתחלקו 

  18היו צריכים לעשות כמה סבבים בכדי להנחית את כל הלוחמים.

הגבלה נוספת על אופן הפעלת הכוחות באפגניסטאן היה הגבלת השימוש בכלי 

הרכב הייחודיים לכוחות המוטסים. כלי רכב אלו הוסיפו לכוחות המוטסים את יכולת 

הירה ועוצמת אש מוגברת באמצעות המקלעים והתותחים המותקנים הניידות המ

עליהם. באפגניסטאן בשל תוואי השטח כלי הרכב לרוב לא יכלו להגיע יחד עם 

הכוחות במסוקים או במטוסים, בחלק מן המקרים לא נעשה שימוש ברכבים אלו כלל 

סיס ונע ובמקרים אחרים נעשה בהם שימוש ככוח סיוע קרקעי שהגיע בתנועה מהב

הכוחות  19על הצירים במקביל לתנועת הלוחמים על־מנת לסייע להם בשעת הצורך.

המוטסים עשו גם פעולות שגרתיות באפגניסטאן, כדוגמת ליווי שיירות אספקה. 

לטובת משימות אלו קיבלו הכוחות המוטסים נגמ"שי חי"ר רגילים שאיתם יכלו לבצע 

 20מיוחדים שלהם.את המשימה כראוי מבלי לשחוק את הכלים ה

במלחמת אפגניסטאן נפגשו הרוסים לראשונה עם אויב בלתי סדור, בכדי 

לנצחו עשו הרוסים התאמות באופי ובשיטות הפעולה שלהם. בכדי להתמודד עם 

הכוחות הקטנים של האויב הם למדו לטהר תאי שטח על־ידי חסימה וסריקה, בכדי 

גיעו לעורפו ולעומק שטחו, ובכדי להפתיע את האויב הם שינו את אופי הפעולות וה

                                                           
 (, עמ'2005, )ישראל: מערכות, אפגניסטאןב המלחמה הסובייטיתלסטר גראו ומיכאל גראס,   16

210-211. 
 .212-211, עמ' שם 17
 213עמ'  שם, 18
  219, עמ' שם 19
 220, עמ' שם 20
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למצות את הכוח הם החלו לפעול במסגרות קטנות יותר אשר הצליחו להפתיע את 

האויב ולפגוע בו. יתר על כן, כחלק ממיצוי הכוח, שינו הרוסים את שיטת הפעולה 

המתבססת על הרכבים שלהם, הם הפעילו אותם ככוח עצמאי לפעולות ספציפיות 

 ל פעילות.ולא השתמשו בהם לכ

 

 צ'צ'ניה הראשונה-במלחמת רוסיה VDV־ה

, לאחר קריסת ברית־המועצות, החל ניסיון הפיכה קומוניסטי נגד 1991באוגוסט 

משטרו של בוריס ילצין ברוסיה, בחסות ניסיון זה תפס הגנרל דז'וחאר דודאייב את 

חשבה  הכריז על עצמאותה מרוסיה. רוסיה, אשר 1991השלטון בצ'צ'ניה ובספטמבר 

שצ'צ'ניה תישאר חלק מהפדרציה הרוסית, הופתעה מההכרזה והנשיא בוריס ילצין 

החליט להגיב על כך. הוא פקד על כוחות הצבא להחזיר את הסדר ואת החוקה 

בצ'צ'ניה לתיקונם. החלטה זו עוררה סערה בצ'צ'ניה וגרמה לתמיכה של כלל המדינה 

סיה. ילצין שלח כוחות דרך האוויר בנשיא דודאייב אשר הכריז על ג'יהאד נגד רו

לגרוזני בירת צ'צ'ניה במטרה לדכא את המרידה ולהשיב את הסדר אך הם נתקלו 

בכוחות המורדים וכותרו בשדה התעופה. לאחר משא ומתן השיבו הרוסים את 

 הכוחות שנשלחו לצ'צ'ניה והיא התנהלה כמדינה עצמאית לכל דבר. 

לדודאייב בפרלמנט הצ'צ'ני בשל  לאחר שלוש שנים, נוצרה אופוזיציה

עקשנותו שלא לשתף פעולה עם הרוסים, ובשל  פעולותיו בניגוד לחוקה הצ'צ'נית 

ונוצרו מאבקי כוח בינו לבין חברי פרלמנט. דודאייב פעל באלימות למול הפגנות כנגד 

 שלטונו ובכוחניות נגד כל מי שפעל נגדו, והפך את צ'צ'ניה לשלטון אוטוקרטי.  סירובו

של דודאייב לשתף פעולה עם הרוסים, יחד עם אופוזיציה גדולה נגדו, גרמו לילצין 

להתחיל לשתף פעולה עם האופוזיציה בכדי להחליף את השלטון. ילצין תמך 

באופוזיציה באמצעות משלוחי נשק ואימון חייליה בקורסים צבאיים רוסיים. 

שלטון הבינו הרוסים לאחר תקופה של קרבות בין האופוזיציה ל 1994בנובמבר 

שהאופוזיציה לבדה לא תצליח להפיל את דודאייב ולכן החליטו לסייע לה באמצעות 

פלשו הרוסים לצ'צ'ניה. הרוסים  1994טנקים, נגמ"שים, ארטילריה ומטוסים. בדצמבר 

יצאו להתקפה משולבת על גרוזני ביחד עם המורדים אך היא נכשלה היות וכוחות 

השטח הבנוי, שם היה להם יתרון כמגנים ולכן הצליחו  המשטר משכו אותם לתוך

 להשמיד אותם. 

כאן הוא המקום לציין את המחדל הגדול ביציאה למלחמת צ'צ'ניה הראשונה. 

אפגניסטאן, הפיקה ברית־המועצות לקחים רבים -לאחר מלחמת ברית־המועצות
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עם איום ושינתה את הפעלת הכוח ואת בניית הכוח שלה בכדי להתמודד טוב יותר 

הגרילה. הפקת לקחים זו ירדה לטמיון כאשר ברית־המועצות התפרקה, מאחר שחלק 

מהמפקדים שהיו באפגניסטאן הודחו או פרשו. הלקחים שנלמדו בדם רב נעלמו 

והצבא הרוסי לא התקדם כמעט במאומה מבחינה מקצועית לקראת מלחמת צ'צ'ניה. 

ותן טעויות כפי שעשה כאשר נכנס הצבא הרוסי לצ'צ'ניה הוא עשה את א

באפגניסטאן. פעולה ככוח גדול מול כוחות בעלי מאפייני גרילה, הוא ניסה להשתמש 

ביתרון היחסי שלו, עוצמת האש, אך בשטח הבנוי וההררי הוא לא רלוונטי, הם חשבו 

שעוצמה וגודל יכריעו את הקרב. הצ'צ'נים הבהירו לצבא הרוסי דרך מבצעים קטנים 

ה עיקשת על השטח, כי זו לא הדרך לנצח. הצבא הרוסי נחל ומפתיעים ובלחימ

תבוסות קשות בתחילת הלחימה עד שהפיק את אותם לקחים כמו באפגניסטאן ושינה 

את שיטת הלחימה שלו. בין השאר, שולבו בשיטה החדשה כוחות המוטסים ועל כך  

 בהמשך.

ם, הם ככוחות חי"ר רגילי VDVבתחילת הלחימה בצ'צ'ניה פעלו כוחות ה־

השתתפו יחד עם דיוויזיות חי"ר, חירמ"כ ושריון בכיבוש גרוזני וחולקו לכל גזרות 

ההתקפה. הכוחות המוטסים היו חלק מהכוח המערבי והמזרחי לכיבוש גרוזני וכמעט 

ולא עזרו בכיבוש גרוזני עצמה. הם נעצרו בפאתי גרוזני, בשונה מהכוח הצפוני אשר 

הלחימה  21צליח להתקדם ולהגיע למרכז גרוזני.נלחם ונתקל בהתנגדות קשה אך ה

בגרוזני הייתה קשה מאוד. הרוסים לא ידעו כיצד להילחם בשטח בנוי כאשר לעומתם 

הצ'צ'נים ניצלו את היכרותם עם השטח והצליחו לנתב את הרוסים לשטחי השמדה 

ושם לפגוע בהם. בימים הראשונים של הקרבות הושמדו כמעט כליל שתי חטיבות 

אשר היוו את הכוח התוקף המרכזי. שרידי  131וחטיבה  81ממוכן, חטיבה חי"ר 

החטיבות התבצרו בתוך תחנת רכבת ושם ניהלו קרב עם הצ'צ'נים. על שני גדודי 

, הוטל לנסות לחלץ את השורדים. גדודי הצנחנים 106וה־ 76צנחנים, מהדיוויזיה ה־

מהתחנה שבה התבצרו התקרבו לתחנה אך הם נבלמו בידי הצ'צ'נים כקילומטר 

חיילים שהצליחו  160נותרו בחיים רק  131השורדים ונסוגו חזרה. לבסוף מכל חטיבת 

 לסגת לקווי הרוסים. 

לאחר כחמישה ימים חזרו הרוסים להתקפה חדשה ומסודרת יותר על גרוזני. 

הם הפיקו לקחים מהקרב הקודם והחלו את המתקפה בירי ארטילרי חזק תוך 

צנחנים, נחתים וכוחות  –ר אשר ברובו היה כוחות מיוחדים התקדמות של חי"

גנרל לב רוחלין הבין שהצ'צ'נים -מיוחדים של משמר הפנים. מפקד ההתקפה לוטננט

נלחמים בחוזקה ולכן צריך כוח איכותי שישמיד אותם. כוחות מיוחדים אלו עבדו יחד 

                                                           
 .37, עמ' 2000, נובמבר 4, כרך זרקוראמ"ץ תוה"ד, "גרוזני, צ'צ'ניה הלחימה בשטח עירוני",  21



 עיונים בפעולתה של רוסיה במלחמת האזרחים בסוריהדב הצפון                                                      
 

ח המיוחד ומיקושו עם כוחות ההנדסה. שיטת הפעולה הייתה כיבוש הבית על־ידי הכו

בידי כוח ההנדסה. הכוחות טיהרו בית אחרי בית, חדר אחרי חדר, מתוך הבנה כי כל 

 –בית שלא מטוהר עד הסוף ואח"כ לא משאירים בו כוח שיאבטח או ממקשים אותו 

יכול לשמש את המורדים הצ'צ'נים להתקפת נגד. נוסף על כך פעלו הכוחות המיוחדים 

אחת מדרכי הפעולה התחבולניות הייתה הסתננות חשאית,  בתחבולה נגד הצ'צ'נים.

בדרך כלל בלילה, אל בניינים שולטים, כאשר בבוקר נע כוח משוריין ברחוב ללא 

אבטחה קרובה. הכוח המשוריין משך אליו כוחות צ'צ'ניים שניסו לירות עליו ולפגוע 

אשר בא  בו אך הכוחות שהתמקמו מראש בבניינים השולטים פגעו בכוח הצ'צ'ני

לפגוע במשוריינים. שיטות כאלו ודומות להן היו נחלת הכוחות המיוחדים בשטח 

  22הבנוי בצ'צ'ניה.

לאחר כשלושה חודשים הצליחו הרוסים לכבוש את גרוזני ולהדוף את 

המורדים הצ'צ'ניים להרים. באזור המישורי של צ'צ'ניה הצליחו הרוסים לנצח את 

ן יחסי גדול הנבע בעיקר מעוצמת האש שהם יכלו המורדים היות ושם היה להם יתרו

להפעיל הכוללת ארטילריה, טנקים, נ"ט ועוד. אך בניגוד לשטח המישורי, בשטח 

ההררי יתרון זה לא בא לידי ביטוי היות והתנועה שם מוגבלת יותר וגם טווחי האש 

 קצרים יותר. השיטה של הרוסים שפעלה עד כה בצ'צ'ניה הפסיקה לפעול והרוסים

 23מצאו עצמם נהדפו פעם אחר פעם מאזור ההר ללא יכולת לחסל את המאבק הצ'צ'ני.

יתרה מכך, הצ'צ'נים החלו לפעול גם ככוח גרילה ושילבו את לוחמת הגרילה יחד עם 

הגנה חזקה על היישובים. הם תקפו את השיירות הרוסיות ואת הכוח הרוסי ונסוגים 

פים אחריהם הם היו עוברים להגנה עיקשת במהירות אך אם הכוחות הרוסיים היו רוד

ובכך גם פוגעים ברוסים וגם לא מוותרים על שטח בקלות. מצד אחד הם לא היו 

מוותרים על שטח בקלות אך מצד שני הם לא היו נותנים לרוסים לכתר אותם 

  24ולהשמיד אותם.

הרוסים הבינו שהם צריכים לשנות את שיטות הלחימה ועברו מקרבות 

בהם לחמו הכוחות המוטסים ככוח חי"ר מיוחדים, להפעלתם בדרך חזיתיים ש

הפעולה אשר לשמה הם נועדו, הגעה לעורף האויב. הם החלו להנחית צנחנים בעורף 

הצ'צ'ני במקביל להפעלת ארטילריה וחי"ר קרקעי. בכיבוש היישוב ודנו לדוגמה, 

ד הממוכן והנחתים השתתפו שתי דיוויזיות צנחנים, גדוד ממוכן וגדוד נחתים. הגדו

נעו לכיבוש ודנו בצירים הרריים משניים ובזמן שהצ'צ'נים לחמו מולם, נחתו הצנחנים 

בעורף, חסמו את צירי הרוחב בכדי למנוע הגעת עתודות וכיתרו את היישוב. המורדים 
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שהגנו על היישוב נסוגו מהיישוב אל היערות ובכך נפל עוד מאחז שאותו החזיקו 

פתחו הצ'צ'נים בהתקפה על גרוזני אשר בסופה  1996באוגוסט  25המורדים בעקשנות.

 26הם הניסו את הצבא הרוסי מצ'צ'ניה והחלה הפסקת אש.

מלחמת צ'צ'ניה הראשונה דומה למלחמת אפגניסטאן בתהליכי הלמידה 

והפקת הלקחים שביצע הצבא הרוסי בשל כישלונותיו אשר בעטיים  שונו שיטות 

. בצ'צ'ניה הדבר היה קשה יותר היות וחלק מהמורדים הפעולה והפעלת הכוחות שלו

וממפקדיהם היו בצבא הרוסי והכירו את שיטות הלחימה, בשונה מאפגניסטאן, 

הצ'צ'נים לא ויתרו על שטח והקרבות היו קשים יותר היות והם התבצרו בשטח הבנוי 

לא עמד  מלחמת צ'צ'ניה הראשונה הייתה כישלון לצבא הרוסי. הוא 27ונערכו בו היטב.

במטרתו ולא הצליח לנצח את המורדים הצ'צ'נים. הם נלחמו את המלחמה בצורה 

מסורבלת ולא מתואמת, הם בעיקר הגיבו למורדים ולא כפו עליהם את שיטת הפעולה 

הרוסית. בסוף המלחמה הבינו הרוסים שהם צריכים להפיק לקחים ולשנות דברים 

 28בארגון הצבא ובכשירותו.

 

 צ'צ'ניה השנייה-הוסיבמלחמת ר VDV־ה

למרות החתימה על הסכם שלום בין רוסיה לצ'צ'ניה לא נוצר שקט בגזרה הזו היות 

וצ'צ'ניה הייתה הרוסה מהמלחמה והרוסים לא סיפקו לה סיוע כלכלי כפי שהבטיחו. 

עקב כך, הגיעו למדינה גורמי טרור וגורמים פליליים שנמשכו לחוסר הסדר במדינה. 

גדול ולהתפתח בצ'צ'ניה והחלו למשוך אליהם מוסלמים גורמים אלו החלו ל

פלשו הקבוצות האסלאמיות לדגסטאן בכדי להקים שם  1999רדיקליים. באוגוסט 

מדינה אסלאמית, הרוסים יצאו בהתקפה נגד הכוחות הפולשים והמשיכו בה גם לתוך 

 צ'צ'ניה, כך החלה מלחמת צ'צ'ניה השנייה.

ת צ'צ'ניה הראשונה, לפני הכניסה בשונה ממלחמת אפגניסטאן וממלחמ

לצ'צ'ניה בפעם השנייה הבינו הרוסים כי הם מתמודדים עם אויב מסוג שונה מהאויב 

שאליו הם מתכוננים וכי יש לבצע התאמות בדרכי הפעולה ובשיטת הלחימה. כמו־כן, 

לאחר התבוסה בצ'צ'ניה הראשונה, ניכר היה כי הנכונות להכלת לאובדן חיי אדם 

וחתת הן בקרב אזרחי רוסיה והן בקרב הצבא עצמו שלא רצה לחזור על הולכת פ

אותם הכשלים של המלחמה הקודמת. לשם כך בוצעה הפקת לקחים מעמיקה 
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ממלחמת צ'צ'ניה הראשונה שהצביעה על צורך בשינוי ארגון הכוח ושינוי הארגון 

מ"אזורים צבאיים" שלהם סמכות מוגבלת על הכוחות בשטחם, ל"פיקודים 

ופרטיביים" אשר תחתם יהיו כוחות מכלל כוחות הביטחון והם יהיו אחראים עליהם א

בשגרה ובחירום. הפיקוד ערך כמה תרגילים על־פי מתארים שהתבססו בעיקר על 

לקחי מלחמת צ'צ'ניה הראשונה וארגן את הכוחות שלו בצוותי קרב משולבים זמניים 

– VOG (Vremenniye Operatiuniye Gruppirovki) המערכה במלחמת צ'צ'ניה .

הצפוני,  –השנייה התנהלת בפיקוד של צפון קווקז שבו שלושה צוותי קרב משולבים 

המזרחי והמערבי, אשר לכל אחד מהם מגוון כוחות הכפופים אליהם כדוגמת כוחות 

יבשה, כוחות מוטסים, יחידות נחתים, חיל אוויר, משמר הגבול, יחידות של משרד 

הצוות אחראי על אופן הפעלתו ועל הרכב הכוחות בכל משימה  הפנים ועוד. מפקד

ומשימה. שיטה זו ירדה גם לכוחות הטקטיים וכך נוצרו צג"ם )צוות גדודי משוריין( 

  29וצח"ם )צוות חטיבתי משוריין( בצבא רוסיה.

נוסף על שינוי זה הבינו הרוסים כי הם מתמודדים מול צבא גרילה וכי הם 

יקות הלחימה שלהם ולכן הם שיפרו את ההכשרה של צריכים לשנות את טכנ

כמו־כן בכדי לאפשר  30הלוחמים והכשירו את כולם ללוחמת שטח בנוי ושטח הררי.

את הפגיעה בכוחות הגרילה בצורה מקסימלית הבינו הרוסים שהם צריכים לפעול 

  31במסגרות קטנות ועצמאיות יותר.

ה, הרוסים לא פעלו יותר במלחמת צ'צ'ניה השנייה השתנתה גם שיטת הפעול

בתמרון חזיתי ולא השתמשו ביתרון היחסי של עוצמת האש אלא עברו לשיטת 

"הכיתור והשמדה". בשיטה זו היו הכוחות מכתרים תא שטח מסוים באמצעות 

חסימות של כל הכיוונים ולאחר הכיתור השמידו בצורה שיטתית את כלל האויב בתא 

ימוש בכוחות המוטסים והוא הוכח כמועיל מאוד השטח. בשיטה זו בא לידי ביטוי הש

 3233ואף הכרחי היות ובעזרתם היה ניתן לחסום את עורף האויב ולמנוע את בריחתו.

הכוחות המוטסים מילאו תפקיד חשוב מאוד במלחמת צ'צ'ניה השנייה. 

לאחר מכן  34בתחילה השתתפו הכוחות המוטסים בכיתור העיר גרוזני ובכיבושה,

נסוגו לעבר ההרים עבדו הכוחות המוטסים במגוון משימות איכות כאשר הצ'צ'נים 
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אשר הקנו לרוסים יתרון על הצ'צ'נים. המשימות העיקריות של הכוחות המוטסים 

היו נחיתות בעורף האויב לטובת כיתורו ובכך למנוע את בריחתו או לכבוש את 

ובכות שאותן נתנו בסיסיו מהכיוון הלא צפוי. כמו־כן הם הופעלו גם לפעולות חי"ר מס

להם כדי שיעמדו במשימה בכמה שפחות הרוגים היות וברוסיה עלתה הרגישות 

להרוגים. כמו־כן המבצעים נגד הצ'צ'נים בהרים הראו שבכדי להצליח לפגוע בהם 

צריך לעשות מארבים ולחפש אותם בעיקר בלילה ובתנאים קשים ולכן משימה זו 

 35הוטלה לרוב על הכוחות המיוחדים.

תן לומר שבשונה ממלחמת צ'צ'ניה הראשונה שבה הופעלו הכוחות ני

המוטסים לרוב כחי"ר רגיל, במלחמת צ'צ'ניה השנייה הפעילו הרוסים את הכוחות 

המוטסים ביעילות ובכך פגעו בצורה טובה יותר בצ'צ'נים. הצנחנים מילאו את 

מוכן ולא  תפקידם האופרטיבי בהגעה לעורף האויב ובפגיעה בו שם כאשר הוא לא

נערך להתקפה. נוסף על כך פעלו הצנחנים בשטח הבנוי ובשטח ההררי במארבים 

 מורכבים המצריכים כוח איכותי לביצועם בצורה מוצלחת.  

 

 כיום VDVאופן הפעלת ה־

מתוך הלחימה במתארי גרילה ואל מול כוחות בלתי סדורים באפגניסטאן ובצ'צ'ניה 

מוטסים יש ערך גבוה והשפעה רבה עד כדי הסיקה רוסיה שלפעולה של הכוחות ה

הכרעת המלחמה ועל כן הוגברה השליטה על הפעלת כוחות אלו לפיקוד העליון של 

הצבא. התכנון הפרטני של התקיפה הוא באחריות המטה הכללי הרוסי שבאחריותו 

לתאם בין כלל הגורמים הרלוונטיים לתקיפה, משרד ההגנה, חיל האוויר, מפקדת 

טסים, כוחות הגנה אווירית, חיל הים ומפקדי כוחות החזית המושפעים הכוחות המו

מהפעולה. כמו־כן סביר להניח כי פעולות אלו מתוכננות עוד בימי שלום ונמצאות 

במגירה לשעת פקודה בכדי שניתן יהיה להפעיל אותן בימים הראשונים של המלחמה, 

 36כאשר היא תתרחש.

המוטסים צריכים להיכנס למוכנות  בשעת פקודה מופעלת התוכנית והכוחות

מיידית להפעלה אך חשוב שההכנה תהיה חשאית ומוסתרת על־מנת שהאויב לא יוכל 

לצפות ולהתכונן לבואם. לכן הדיוויזיות המוטסות עוזבות את בסיסי האם שלהם 
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ונעות בכבישים או ברכבות, בעזרתן הן מגיעות לשטחי ריכוז ושם הן מתארגנות 

-10עוברים הכוחות המוטסים לאזורי המתנה נסתרים במרחק של  לקרב. לאחר מכן,

ק"מ משדות התעופה. במקביל, מגיעים מטוסי חיל האוויר לשדות התעופה שמהם  5

הם אמורים להמריא, אך הם עושים זאת בצורה נסתרת ומפוזרת. דגש רב מושם על־

לה ועל שהייה פיזור, על הסתרה, על צנזור ועל חוסר חשיפה לתקשורת, על תנועת לי

שעות  27-25מוגבלת בזמן ובכמות שטחי הכינוס. על־פי ההערכות הרוסיות, נדרשות 

 מרגע ההודעה לכוחות המוטסים ועד לרגע ההמראה. 

מטוסי התובלה ימריאו רק לאחר שיפתחו בעבורם מסדרונות אוויר 

נות מאובטחים שבהם הם יכולים לטוס ולהנחית כוחות. הרוסים מבינים שללא מסדרו

אוויריים שבהם ניתן לפעול ללא חשש להפלת מטוסים או צנחנים, פעולה כזו לא 

תהיה שווה הרבה היות והאויב יכול לפגוע בהם בקלות יחסית. לכן הם משקיעים 

מאמצים ומשאבים רבים במטרה לאפשר את הגעתם הבטוחה של הכוחות המוטסים 

ב שמפצצים מטוסי אויב עוד לקרקע. מסדרונות אוויריים נעשים על־ידי מטוסי קר

בשדות התעופה וכן מתקני שליטה ובקרה של האויב; מופעלים מכ"מים שישבשו את 

יכולות המכ"ם של האויב, את הטילים ואת המטוסים שלו; נורים טילים טקטיים 

שיפגעו במתקני נ"מ והגנה אווירית וכן אמצעי לוחמה אלקטרונית שיפעלו 

חות ועד לחזרת מטוסי התובלה לרוסיה בכדי לחסום באינטנסיביות מרגע המראת הכו

או לרמות את האויב, את מכ"מי הקרב ואת אמצעי ההגנה האווירית. אמצעים אלו 

יופעלו עוד בטרם הגעת הכוחות המוטסים ולכן ניתן להבין שהפעלת אש ותקיפת 

 מטרות אויב תתרחש בשלב מוקדם של המלחמה.

ורי נחיתה )אחד או שניים לגדוד(, אז 6-3דיוויזיה מוטסת תדרוש לפחות 

קילומטרים. אך קיימת גם אופציה לאזורי נחיתה קטנים יותר אך רבים  4-3שגודלם 

יותר לרמת הפלוגה. הגישה הראשונית לאזורי הנחיתה תבוצע על־ידי "כוח הסיוע", 

הכולל מטוסי סיור, כדי להבטיח שכוחות אויב גדולים לא יגיעו אל אזורי הנחיתה. 

מכן נוחת "כוח ההשתלטות" שמטרתו להכין את מסלולי הנחיתה לקראת הכוח  לאחר

העיקרי; להקים משואות רדיו; ליצור תקשורת עם מטוסים הנכנסים לאזור הנחיתה; 

ולהקים עמדות הגנה. כוח זה יהיה בדרך כלל פלוגה באזור נחיתה של גדוד אשר תגיע 

  37דקות טרם הגעת הגוף העיקרי. 20-25כ־

מטרים ועושה  300-150עיקרי של הכוחות המוטסים צונח מגובה של הגוף ה

שימוש במצנחים מתקדמים ומשוכללים הכוללים מערכות האטה לטובת הציוד הכבד 

                                                           
37, vol.  Defense Intelligence Agency Soviet Airborne Forces",, "The James H Brusstar

1100, (February 1982), pp. 13-14; Sukhorukov, Ibid, pp. 27-29. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=James+H+Brusstar&search-alias=books&text=James+H+Brusstar&sort=relevancerank
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שצונח ביחד עם הכוחות. צוותי רכב ונשק ייעודיים יאתרו ויכינו את הציוד של 

ירת הפלוגות הכוחות הצונחים. הכוחות ינועו לעבר שטחי כינוס ועם  השלמת צב

 25והגדוד הם ינועו למשימתם. על־פי ההערכה הרוסית, צניחת יום של גדוד תיקח כ־

דקות, אך צניחת לילה של גדוד תיקח פי שלושה. על־פי חישוב זה צניחה של דיוויזיה 

בשיטת ריבוי אזורי הצניחה בכדי אזור לפלוגה יכול להסתכם בחצי שעה בלבד. שיטה 

( ויוג )ב־1967ת המוטסים בכמה תרגילים כדוגמת הדנייפר )ב־זו תורגלה בקרב הכוחו

בתרגילים אלו הפעילו הרוסים את מגוון הפעולות לפעולה בעומק, גם צניחה,  (1971

גם החפה וגם הנחתה, תרגילים אלו היו בסד"כ גדול והשתמשו בהם בציוד חדש 

 במטרה לנסות אותו. 

הכוחות המוטסים ואת פרקי כמו־כן, תרגילים אלו בדקו את מנגנון הפעלת 

הרוסים מעדיפים שיטת פעולה זו מכיוון שהיא  ,38הזמן הנדרשים לצורך פעולה בעומק.

מאפשרת את המשך הפעלת שדות התעופה והמטוסים לטובת אספקה ולעזרת כוחות 

הצבא הנוספים במהירות. לאחר פיתוח של תאוריות, הסקת מסקנות ממלחמת 

עולם ותרגול רב במשך שנים רבות, תוך שילוב עם העולם השנייה ומשאר צבאות ה

הרוסים  –המושגים הצבאיים החדשים, טכנולוגיות הלחימה החדשות וציוד טוב יותר 

יש משמעות מכרעת  VDVהבינו שלאיגוף האנכי ולתמרון בעומק באמצעות ה־

בלחימה המודרנית, בין אם מפעילים נשק גרעיני ובין אם לאו. ולאור הפיתוח הנזכר 

 לעיל הופכת הפעלת הכוחות המוטסים להיות מציאותית ורלוונטית מיום ליום.

כחלק משיטת ההפעלה של הכוחות המוטסים, הגדירו הרוסים סוגים גנריים 

של מטרות, כגון איים וֵמיָצרים, אשר מהווים יעד אסטרטגי ברמה הגאופוליטית בכך 

 –החמים ולמזרח התיכון שהם מאפשרי מעבר בטוח באוקיינוסים והגעה נוחה למים 

שלדעתם הם מטרות אידיאליות ליחידות גדולות מוטסות הפועלות בשיתוף פעולה 

עם כוחות אמפיביים. לפיכך, החשיבות האסטרטגית המוכרת של הֵמיָצרים הטורקיים 

החיוניים לפעולות הרוסיות נגד טורקיה, האגף הדרומי של נאט"ו, ואפילו  –

מצביעה על האפשרות להפעלת כוחות מוטסים  - במשמעות עולמית רחבה יותר

 גדולים בתחילתה של מלחמה גדולה בכדי להבטיח תפיסה של ֵמצרים אלו.

עם זאת הרוסים מכירים היטב את נקודות התורפה של פעולה מוטסת מול 

כוחות הגנה נחושים ויעילים, אך על סמך הדוקטרינה ואיומי הייחוס שהוזכרו לעיל 

י הבוספורוס והדרדנלים לכל פעולה רוסית באזור, נראה כי וחשיבותם של מיצר

                                                           
38 десантных-Воздушно учения Начались176; Bmpd, " –175 .pp. IbidTurbiville,  

войск в Крыму" [ The exercises began airborne troops in Crimea], livejournal, 21.3.2017                                                         
https://bmpd.livejournal.com/2503407.html 
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הפעלת הכוחות המוטסים בעת הצורך היא הכרחית על אף החסרונות, ולכן הרוסים 

ישקיעו את כלל המאמצים והמשאבים כדי לאפשר להם לפעול בצורה טובה על־מנת 

ות שבסופו של דבר הם יהיו אלה שישלטו בֵמצרים הללו. נתונים אלו והתפתח

היכולות הרוסיות בהפעלת כוחות מוטסים ראויה לתשומת לב של מדינות האויב של 

 39רוסיה )ברית נאט"ו( היות ויכולות אלו ישפיעו על המלחמה הבאה כשהיא תתרחש.

הכוחות המוטסים אשר הגדירו בצורה  כיום מוחלות רפורמות חדשות על

צריכים לפעול, לשנות  , היכן וכיצד הםVDVברורה מהן המטרות המרכזיות של ה־

את מבנה הכוח ולשפר את הציוד שלו. רפורמות אלו נבחנות בכמה תרגילים של ה־

VDV  ,קולונל־אשר נעשים ברוסיה בסד"כ גדול. על־פי מפקד הכוחות המוטסים כיום

רוסיה מבינה שכיום הכוחות המוטסים יפעלו בעיקר ככוח  40סרדיקוב, גנרל אנדריי

יע לכל מקום בעולם במהירות. היא מבינה שכדי שהצניחה תגובה מהירה היכול להג

תהיה רלוונטית היא צריכה להגדיל את צי המטוסים שלה פי ארבעה ולכן היא מגדירה 

, אך עם זאת עליהם לשמור על VDVאת משימת הצניחה כמשימה משנית של ה־

הפעלת נציונאלית יכולה להתבצע צניחה. מנגד, ווכשירות בסיסית היות ובמלחמה קונ

ככוח מוטס באמצעות מסוקים תופס חשיבות רבה יותר ולכן יש מגמה  VDVה־

מסוקים חדשים(, כמו־כן יש רצון להכפיף  600להגדלת ולשיפור המסוקים )נקנו עוד 

 41את המסוקים ישירות לכוח המוטס בכדי ליצור גמישות ואורגניות בפעולות שלהם.

נוחת כוח מוטס. בעבר היה  רפורמה נוספת שינתה את מידת העוצמה שאיתה

הכוח המוטס נוחת ככוח רגלי יחד עם כמה נגמ"שים קטנים אשר יכולים לסייע לו 

בעוצמת האש. הרפורמה החדשה מוסיפה לכוח הנוחת ארטילריה, יכולת נ"מ, לוחמה 

אלקטרונית וטנקים. כאשר הכוח הנוחת יכול לבחור בהתאם לאופי המשימה שלו 

יכולות שלו או רק כוח חי"ר קטן וחשאי. מאפייני הלחימה האם לקחת איתו את כל ה

השתנו, הם יכולים לעשות גם משימות חשאיות בעומק שטח האויב אך  VDVשל ה־

                                                           
392.-. pp 1IbidTurbiville,   
40 ТИХОНОВ Александр]אלכסנדר טיחונוב и мобильность наращивает Десант], "

" [мощьחיל הצנחנים מגדיל את הניידות והעוצמה[ звезда Красная], הכוכב האדום[, 

-i-mobilnost-narashhivaet-http://redstar.ru/desant .22.02.2019

. moshh/?attempt=1#content 

41: реагировать молниеносно ностьСпособ, "Alexey Zakvasin][ Заквасин Алексей  
как Минобороны России укрепляет   боевую мощь ВДВ" ["The ability to react at 
lightning speed: as Russian Defense Ministry strengthens the combat power of the 

                               8.11.20181 ,РУССКОМ НАRT ,AIRBORNE"] 

https://russian.rt.com/russia/article/574319-rossiya-VDV-novye-formirovaniya 

http://redstar.ru/desant-narashhivaet-mobilnost-i-moshh/?attempt=1#content
http://redstar.ru/desant-narashhivaet-mobilnost-i-moshh/?attempt=1#content
http://redstar.ru/desant-narashhivaet-mobilnost-i-moshh/
https://russian.rt.com/


 עיונים בפעולתה של רוסיה במלחמת האזרחים בסוריהדב הצפון                                                      
 

גם משימות גדולות בעומק שטח האויב ובכדי לפתור את בעיית הארטילריה שלא 

ומק מגיעה לטווח רחוק או בעיות התספוקת החליטו הרוסים להקנות לכוח הנוחת בע

 42האויב את סל האמצעים בכדי לאפשר לו לעמוד במשימתו.

. עד היום יש VDVהרפורמה השלישית שנכנסה היא שילוב בין יכולות ה־

גדודים שבנויים ככוח צניחה ויש גדודים שבנויים ככוח נחיתה, הרפורמה החדשה 

ם משלבת בין הגדודים ויוצרת גדוד שיש לו את שתי היכולות והוא יכול לפעול ג

 במשימות צניחה וגם במשימות נחיתה. 

. הצבא VDVהרפורמה העיקרית האחרונה היא בנוגע לציוד הלחימה של ה־

הרוסי סומך על היכולת שלו להנחית כוחות איכותיים במהירות היכן שהוא ירצה, אך 

הבעיה היא שלכוח האיכותי הזה יש ציוד מהתקופה של ברית־המועצות, ציוד שלא 

שלא מתאים לעולם הטכנולוגי של היום ואשר יכול לפגום בביצוע  עובד, ציוד ישן

מכלל המשאבים לפיתוח  47%המשימה. לכן, על־פי מקורות רוסיים, הם מקצים כ־

. השיפור כולל קניית מטוסים חדשים בעלי VDVטכנולוגי, לטובת שיפור הציוד של ה־

הלוחם, שיפור  עוצמת אש ונשיאת לוחמים גדולה יותר, שיפור הציוד האישי של

הרק"מים הייעודים של הכוחות המוטסים, שיפור המצנחים, שיפורים טכנולוגים 

באמצעי הפיקוד והשליטה, הכנסת רחפנים בכמות גדולה, אמצעי לוחמה אלקטרונית 

 ועוד.

ניתן לראות שהרפורמות החדשות נכנסות בעקבות השתנות שדה הקרב 

 45הכוח המוטס הגדול בעולם המונה כ־והתפתחותו. הרוסים מבינים כי יש להם את 

אלף צנחנים אך אין להם את היכולת לנצלו כראוי הן בהיבט של מיצוי הכוח בהתאמת 

המשימה הנכונה לכוח והן בהיבט היכולות הטכנולוגיות של הכוחות. לכן הם עושים 

תרגילים רבים בכדי למצוא את שיטת ההפעלה הנכונה ובכדי לעלות על הפערים 

על־מנת לעבוד עליהם ולפתור אותם כדי להכשיר את הכוחות המוטסים  הקיימים

למלחמה בצורה הטובה ביותר. לאור חשיבות הכוחות המוטסים לרוסים, וההבנה כי 

הכוחות המוטסים הם שיקבעו האם הקרב או המלחמה ייפתחו בצורה טובה או שמא 

ים הנדרשים כשיד הרוסים על התחתונה, מנסים הרוסים להשקיע את כל המאמצ

 בכדי להעמיד לרשותם כוח חזק שיצליח להטות את המלחמה עם פתיחתה לטובתם.

 

                                                           
42Forces ",  of Russia’s Airborne, "Rethinking the Structure and Role Michael Kofman 

Russia Military Analysis, 01.30.2019  
-structure-the-https://russianmilitaryanalysis.wordpress.com/2019/01/30/rethinking
 forces/-airborne-russias-of-role-and 

https://russianmilitaryanalysis.wordpress.com/author/twentydunhills/
https://russianmilitaryanalysis.wordpress.com/
file:///F:/01.30.2019
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https://russianmilitaryanalysis.wordpress.com/2019/01/30/rethinking-the-structure-and-role-of-russias-airborne-forces/
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 לצה"ל לקחים

של הצבא הרוסי מהקמתו ועד לימינו, תוך בחינת ההתמודדות  VDVלאחר סקירת ה־

שלו מול אויב הנלחם באופן בלתי סדור בתנאי שטח הררי ושטח בנוי במלחמות 

להבין מה ניתן ללמוד מהתנהגותם, מאופיים ומהשינויים אפגניסטאן וצ'צ'ניה, ננסה 

אשר חלו בהם לצבא שלנו תוך מתן דגש לכוחות הפועלים בעומק האויב. יש נקודות 

ממשק רבות בין הצנחנים הרוסים לאוגדת העומק של צה"ל, אך יש גם נקודות שוני 

מתאמנים  כדוגמת, גודל הכוח, כמות המשאבים, אופי המלחמות שאליהן הם –רבות 

אשר לא ניתן לגשר עליהן והן יוצרות מנטאליות ודרכי  –והאויב שאליו הם נערכים 

לכוחות הפועלים  VDVפעולה שונות אשר מקשות על הפקת הלקחים והלמידה בין ה־

בעומק האויב. בשורות הבאות אנסה להפיק לקחים אחדים שאותם, לדעתי, אפשר 

נכתב על בסיס הניתוח ונקודת המבט  וליישם בצה"ל. סיכום זה VDVללמוד מה־

שלי, ללא הסתמכות על מקורות נוספים. כמו־כן חלק מהלקחים הם לדעתי דברים 

חדשים שאותם ניתן ליישם, אך חלקם ידועים ובאים לתת דגש וזווית הסתכלות 

נוספת במטרה לשפר את הביצוע אשר קיים היום. לעניות דעתי, קיימים דברים 

וד, לקבל ולהפיק מניסיונם הרב )למעלה משמונים שנה( של אחדים אשר ניתן ללמ

 הרוסים בהפעלת צנחנים, אחלק את הנושאים לכמה רמות ביצוע:

 VDVניתן לראות כי לאחר מלחמת צ'צ'ניה השנייה שבה נלחמו  ברמה הטקטית

בהרים בצ'צ'ניה הרוסים הסיקו כי על הלוחם הפשוט לשאת ציוד קל ולא להיסחב 

מסורבל היות והוא צריך לתפקד לאחר הליכה ממושכת בהגיעו ליעד, עם ציוד כבד ו

לכן החלו בשינוי הציוד הבסיסי של הלוחם החל משיפור האפוד ותיק הנשיאה דרך 

הקסדה ועד המדים. לקח זה רלוונטי גם לצה"ל. בגזרות האופרטיביות הצפויות 

ת ציוד הלוחם גם לכוחותינו ההליכה היא קשה, ארוכה ומאומצת, ולכן צריך לשפר א

בדברים הקטנים של נוחות המדים והנעליים אך גם בכמות הציוד שאותו סוחב החייל 

על־מנת שהוא יהיה יעיל בהגיעו אל היעד לאחר הליכה ממושכת. לדוגמה, שיפור תיק 

הלאו על־ידי הורדת משקל התיק תעזור ללוחם, על הלוחם לשאת על הגב תחמושת, 

ם נוספים אשר בלעדיהם ניתן להסתדר עד הגעת הדרג מים ואוכל בלבד ללא דברי

שעות לחימה  24הלוגיסטי. יש לשקול אפשרות שהלוחם יסחוב על גבו ציוד רק ל־

 והשאר יגיע ברק"מים אשר מגיעים לאחר מכן.

לקח טקטי נוסף הוא דרך ההתמודדות עם האויב. הרוסים הבינו כי דרך 

שטחו בהגנה ומכיר אותו טוב מאיתנו ההתמודדות הטובה ביותר מול אויב הנערך ב

היא שיטת הכיתור על־ידי חסימה וסריקה. כלומר כאשר מגיעים לתא שטח שבו יש 

מחבלים שיש להשמיד, יש לכתר את תא השטח, להציב חסימות על דרכי הגישה 



 עיונים בפעולתה של רוסיה במלחמת האזרחים בסוריהדב הצפון                                                      
 

למניעת הגעת עתודות ונסיגת הכוחות. לאחר מכן יש להתחיל בסריקת תא השטח 

תית ובכך לא לתת לאויב לחמוק החוצה. שיטה זו יכולה לשמש כלפי פנים בצורה שיט

גם את הכוחות של צה"ל אך בצורה מצומצמת עקב מגבלות הזמן והסד"כ. כאשר 

רוצים להשמיד אזור ספציפי הרווי בלוחמי האויב, אשר יש עליו מודיעין עדכני 

הציב חסימות וכיבושו ייתן יתרון משמעותי לכוחותינו, ניתן לכתרו באופן נקודתי, ל

ורק לאחר מכן להתחיל את פעולת הטיהור. שיטה זו יכולה להתבצע בצה"ל אך צריך 

לבחור את השטחים שבהם רוצים להפעיל אותה היות וכוחותינו מוגבלים הן בזמן 

 והן בסד"כ לביצוע המשימה על כל שטח שבו יש מחבלים.

אויב הנעלם לקח שלישי אותו למדו הרוסים בצ'צ'ניה הוא ההתמודדות עם 

ולאחר מכן חוזר לבתים שבהם היינו כבר ומפתיע אותנו משם. לאחר שבצ'צ'ניה 

הראשונה נפגעו הרוסים מאויב אשר יצא מתת־קרקע בבתים אשר נכבשו כבר, 

בצ'צ'ניה השנייה הרוסים עברו וטיהרו בית בית אך בשונה מפעם שעברה הם הציבו 

ו את הבית. כך הרוסים התמודדו עם אבטחה בכל בית שעברו בו או שמיקשו ומיטענ

אתגר זה, אנו יכולים ללמוד מכך דרך חשיבה להתמודדות עם הבעיה הזו. אך אנו לא 

יכולים למקש כל בית אליו אנו נכנסים הן בהיבט המשאבים והן בגלל האזרחים 

העלולים להיכנס אליו, כמו־כן הקרסת בתים או פיצוצם על־ידי מטוס קרב דורש הרבה 

לק וכסף דבר שאנו לא יכולים לבזבז. לכן כאשר אנו מגיעים למרחב רווי תת־זמן, ד

קרקע ניתן להשתמש בדרך החשיבה של הרוסים ולהתאימה אלינו. לדוגמה, חסימת 

פירים ומנהרות על־ידי מיקוש או אמצעי חסימה אחרים, מיקוש והקרסת בתים 

רבים על הבתים ספציפיים, הצבת אמצעי התרעה בבית אותם כבשנו, השארת מא

הכבושים. כמו־כן ברחוב שידוע עליו שאין בו אוכלוסייה אך הוא רווי בתת־קרקע ניתן 

לפעול בדרך דומה לצנחנים הרוסים ולמקש את הבתים אך זה רק במקומות ספציפיים 

 ומנותחים מראש.  

, הוא חשיבות לימוד VDV43לקח נוסף אותו ציין הגנרל שפאק, מפקד ה־

וע אש. שפאק מציין שבתנאי השטח הקשים מחויבים המפקדים הפעלת גורמי הסי

לדעת להפעיל אש ארטילרית, אווירית וימית בצורה מושלמת בכדי להגיע לרמת דיוק 

גבוהה אשר נדרשת בשטחים מורכבים כדוגמת השטח הבנוי וההררי. לטענתו, כלל 

מאוד.  המפקדים החל ממפקד הכיתה ומעלה חייבים לשלוט בתחום זה ברמה גבוהה

אנו בצה"ל מבינים את חשיבות הפעלת האש ואת חשיבות היכולת להפעילה בצורה 

                                                           
43[Colonel General Georgy Ivanovich  ќаШп новича́Ив ргий́оГе полковник-генерал 

Shpak], " Контртеррористическая операция на Северном Кавказе основные уроки 
и выводы" ["counter-terrorist operation in northern Caucasus: main lessons and 

], vol. 3,[military thought МЫСЛЬ ВОЕННАЯconclusions"],  .18-. 2р04.2000,  
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מדויקת אך ברמת הביצוע אנו לא מספיק טובים, כיום הדרג אשר יודע להפעיל אש 

בצורה טובה הוא דרג המ"פ, אך יש חשיבות רבה ליכולת הפעלת האש גם בדרגים 

זוטרים הצפויים לפעול בעומק האויב הנמוכים ממנו. לכן ניתן ללמד את המפקדים ה

את המקצוע של הפעלת האש מכלל הגורמים אשר יכולים לסייע לנו: ארטילריה, 

מטוסים, מסוקים וספינות. הלימוד יכול להתבצע בקורסי ההכשרה השונים, 

 בהסמכות ייעודיות ובאימונים.

שכדי  לקח מרכזי שאותו למדו הרוסים הוא נושא ההנדסה. הרוסים הבינו     

להתמודד עם אויב בשטחים בנויים ובשטחים בעלי צירים מעטים צריך כוחות הנדסה 

ביחד עם הכוחות הלוחמים. לכן לאחר מלחמת צ'צ'ניה הם הקימו בכל פלוגת צנחנים 

גם מחלקת הנדסה שאחראית על המיקוש ועל המיטעון, על פריצת הצירים, על גרירת 

יה. מחלקה כזו מאפשרת לפלוגה לפעול הרכבים התקולים ועל טיהור מים לשתי

בעצמאיות ללא תלות בכוח הנדסה חיצוני שיבוא לפתור את בעיות ההנדסה שלה. 

גם במסגרות הצפויות לפעול בעומק האויב ניתן לבנות דבר דומה. בכדי לאפשר את 

עצמאיות הכוח ולתת לו חופש פעולה ללא תלות בגורמים חיצוניים, אפשר להכשיר 

מחלקה אשר תתמחה בתחום ההנדסה בין אם בתחום המיקוש והמיטעון בכל פלוגה 

ובין אם בתחום פריצת צירים וביצוע מעקפים. או לחלופין לצוות בצורה אורגנית עוד 

 מהאימונים מחלקת הנדסה אשר תעבוד באופן תמידי עם אותה הפלוגה.

את קח בתחום המבנה והארגון לקרב הוא האימונים. הרוסים התחילו לחלק ל

האימון לשלושה חלקים כאשר כל חלק שם דגש על הישג נדרש אחר במטרה להגיע 

לתוצר סופי שלם בסוף האימון. החלק הראשון של האימון הוא בניית הלוחם. בחלק 

זה הלוחם במרכז, ובו עוסקים בהכשרת הלוחם על הפק"לים שעליהם הוא מוסמך 

ובכלל האמצעים הקיימים ובהבאתו לרמה מקצועית גבוהה ביותר בנשקו האישי 

עד רמת  –בפלוגה. החלק השני של האימון מתייחס לרמת המסגרת האורגנית הקטנה 

הפלוגה. בחלק זה עובר הלוחם מבנייה אישית לבניית המסגרת. תחילה באימוני 

חוליות דרך אימוני כיתות ומחלקות עד לאימוני פלוגה. באימונים אלו מתאמנים על 

ת במתארים השונים תוך שימת דגש על עצמאות המסגרת הטכניקות ועל התרגולו

וחשיבות המסגרות הקטנות. בחלק השלישי עוברים מרמת הפלוגה לרמת הגדוד, 

החטיבה והאוגדה. הצנחנים הרוסים עושים אימונים כוללים המתחילים בשטחי 

 הריכוז, מבצעים צניחה, נחיתה או החפה ומשם יוצאים לסדרת משימות.

שבועות בט"ש  17מבינים את חשיבות האימון ולכן צה"ל עבר ל־לדעתי, בצה"ל 

–שבועות אימון. אך אני חושב שאנו לא שמים מספיק דגש על רמת הפרט 17ו־

כיתה ומהר מאוד קופצים לרמת הפלוגה ומעלה. לכן צריך לחלק את האימון –חולייה
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מו לשלושת החלקים שהזכרנו ולבנות אותו בצורה הדרגתית מהלוחם ומעלה, כ

הרוסים. נוסף על כך, אימון כולל, המתרחש במצב אמת משטחי ריכוז ועד השלמת 

המשימה, יכול לתת אינדיקציה טובה על כשירות הכוח, על מסגרת הזמנים והפערים, 

יחד עם חיזוק השת"פ ובניית מקצועיות ואמון של החיילים ביכולתם לבצע את 

ישפרו  2019כפי שנעשו ביוני  המשימה המורכבת של הצנחנים. תרגילים מסוג זה

 מאוד את היכולת לבצע את המשימה המורכבת ויחזקו את האמון בה בכל הרמות.

התקדמות תחום הרק"ם בצה"ל והתבססות צה"ל על הרק"מים גם  לנוכח

לחטיבות החי"ר, דנו בשאלה מה המיקום והשימוש ברק"ם בעת יציאה להתקפה או 

ות בהפעלת הרק"ם לאחר פריקת הלוחמים. בעת ההסתערות. יש כמה תשובות ושיט

לדעתי, אפשר ללמוד מהרוסים אשר עושים זאת כבר מאפגניסטאן ואשר למדו זאת 

על בשרם, ולהפיק את שיטת העבודה הטובה ביותר עם הרק"מים דרך כישלונותיהם 

והצלחותיהם. לדוגמה, באפגניסטאן הבינו הרוסים שהתנועה בתוך הרק"ם מסכנת 

גם חושפת אותם מוקדם מדי לאויב. לכן החליטו כי הלוחמים יפרקו את הלוחמים ו

במרחק מה מהיעד ואז ינועו בדרך אחת בעוד הרק"ם נע בדרך אחרת, כאשר מגיעים 

לסביבת היעד, משמש  הרק"ם כבסיס אש לכוח המסתער ומהווה את מחלקת הרתק. 

להגיע מכמה כיוונים קיימים כמה יתרונות בדרך פעולה זו. הראשון, כוח פלוגתי יכול 

עם אותו הסד"כ, כלומר הרק"מים מכפילים את יכולות התנועה והתמרון של הפלוגה. 

השני, עוצמת האש של הרק"מים הבאה לידי ביטוי בהתקפה ולא נשארת מאחור 

לחילוץ או לחבירה במועד מאוחר יותר. השלישי, היכולת של הרק"ם לירות ולנוע 

ור בקידום בסיס האש וסיוע לכוח המסתער לאורך כל באותו הזמן דבר אשר יכול לעז

ההסתערות. הרביעי, אם הרק"מים נעים יחד עם הלוחמים וכובשים איתם את היעד 

אין צורך לחבור אותם אחר כך, כל הציוד נמצא זמין ובהישג יד ובמידת הצורך קיימת 

 יכולת לפנות פצועים על בסיס הרק"מים מייד, בלי המתנה.

א בתחום ההגנה בשטח הבנוי. לאחרונה החל צה"ל לשים על לקח אחרון הו

זה דגש גדול יותר אך לעניות דעתי, אנו לא מספיק מקצועיים בתחום זה ולא מספיק 

מתרגלים אותו. במלחמות העבר נוכחנו כי ההיתקלויות העיקריות והנפגעים 

ויב העיקריים לכוחותינו היו לאחר ההתבססות שלנו בהגנה בבתים, אז יוצא הא

ממנהרותיו ותוקף אותנו בבתים כאשר אנו חושבים שאנחנו מוגנים. הרוסים 

בצ'צ'ניה חוו את אותה הבעיה ולכן לאחר כמה היתקלויות מסוג זה החלו לבצע 

מארבים בשטח הבנוי. המארב כלל כניסה חשאית של כוח לתוך מבנה הצופה על 

ם. לאחר מכן נכנס הכוח נתיב תנועת כוחותינו ועל הבתים שבהם הם אמורים להתמק

העיקרי וכובש את הבתים שאליהם הוא רוצה להגיע ומתמקם שם בהגנה. כך נוצר 
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מצב שכאשר האויב יוצא לתקוף את הכוח בבתים יש כוח שצופה את תנועתו ויודע 

להשמיד אותו עוד בטרם יפגע בכוח השוהה בהגנה בבית. שיטה זו רלוונטית לכל דרג 

ר כיבוש הבית בהוצאת כוח למארב מחוץ לבית. לקח זה ויכולה להיעשות גם לאח

אומנם כתוב וידוע אך לא מיושם ולא צרוב בתודעה, לדעתי יש צורך להכניס את 

השיטה הזו לתודעה בצורה חזקה יותר היות והיא תצליח למנוע מהאויב לפגוע בנו 

 ואנחנו נצליח לפגוע בו.

 

 סיכום

 ם מהקמתם ועד הרפורמות החדשותמאמר זה סקר את התפתחות הצנחנים הרוסי

מלחמות אפגניסטאן וצ'צ'ניה. השינויים שאותם עשו הרוסים בצנחנים הם  באמצעות

רבים ורק הולכים ומשתפרים עם הזמן ולאור הבנת חשיבות כוח זה. יש דברים רבים 

שאותם ניתן ללמוד מהצנחנים הרוסים ואנו בתור צה"ל יכולים לאמץ חלק מהדברים 

מדו בדם, יזע ודמעות; המקצועיות, האיכות, ההשקעה, האמונה ביכולת שאותם הם ל

והניסיון הרב, כל אלו דברים אשר צה"ל בכלל והכוחות העשויים לפעול בעומק בפרט, 

יכולים להשתפר בהם וללמוד אותם מצבאות העולם ובתוכם גם הצבאות המזרחיים 

יזהו חכם הלומד מניסיונם אשר חוו מלחמות והפיקו לקחים בעקבותיהן. כבר נאמר "א

של אחרים", לנו יש את היכולת ללמוד מהטעיות, השינויים והלקחים שהפיקו אחרים 

בנושאים הדומים מאוד לנושאים שבהם אנו עוסקים ומפתחים יום־יום, ובכך להיות 

 טובים יותר ומוכנים יותר לניצחון במלחמה הבאה.

 

 


