
הקרב על
שדה התעופה בדונייצק

הקרב בשדה התעופה בדונייצק ב־2014 מכיל בתוכו את כלל מאפייני הלחימה, בהם שטח 
ועוד  האויב  כוחות  מפני  כמגן  ובמתקניה  אזרחית  באוכלוסייה  שימוש  בנוי,  שטח  פתוח, 
מאפיינים רבים אשר משקפים לנו את סביבת הלחימה הבאה שצה"ל ככל הנראה יילחם 
בה. על צה"ל להתחיל בעיצוב מחדש של הכוחות המתמרנים ובנייתם ככוח אחוד, הכולל 

בתוכו את כלל הממדים, לא רק בלחימה אלא גם בשגרה

טרמינל שדה התעופה בדונייצק - לפני הקרב ואחריו הקרב. מלחמה זו "הזמינה" לתוכה שחקנית אזורית משמעותית - רוסיה - אשר 
הבינה את הפוטנציאל האסטרטגי שטמון בעימות זה והפכה אותו למגרש המשחקים שלה. )צילום: שגרירות אוקראינה בארצות-הברית(

זו  מלחמה  באוקראינה.  אזרחים  מלחמת  פרצה   2014 בשנת 
היא תוצאה של משבר זהות מתמשך אשר החל בתחילת במאה 
בברית־ סובייטית  רפובליקה  הייתה  אוקראינה  כאשר  ה־20, 
זו  נפרדת. מלחמה  לישות  גם כאשר הפכה  והמשיך  המועצות, 
"הזמינה" לתוכה שחקנית אזורית משמעותית - רוסיה - אשר 
והפכה  זה  בעימות  שטמון  האסטרטגי  הפוטנציאל  את  הבינה 
אותו למגרש המשחקים שלה, שם השכילה לבחון את תורות 

הלחימה החדשות שפיתחה, ובהן הלוחמה הרב־ממדית.1 מאמר 
זה יסקור את הקרב על שדה התעופה בדונייצק שבאוקראינה 
הרב־ממדית  הלוחמה  מאפייני  ביטוי  לידי  באו  כיצד  ויבחן 
במבנה הגדוד הטקטי הרוסי )BTG( או כפי שאנו מכנים אותו 
בצה"ל – הצק"ג )צוות קרב גדודי(. היתכן כי קרב זה יראה כ"זר" 
לראות  יכולים  אנו  זה,  בקרב  מעמקים  שאנו  ככול  אך  לצה"ל, 
כי צבא רוסיה וצה"ל הנם צבאות סדירים למדינות מתקדמות, 

מערכות 34492



חופפים  ואף  תואמים  אשר  רבים  פעולה  מאפייני  ישנם  ולכן 
אחד לשני. מנגד, יש להבין את הרמה האסטרטגית רבתי ואת 
את  משנה  זו,  הבנה  עולמית.  כמעצמה  רוסיה  של  חשיבותה 
כל  למרות  אך  בהפעלתו,  והן  הכוח  בניית  הן  המשחק"  "חוקי 
אלה צה"ל יכול להפיק רבות מאופן הפעולה הרב ממדי שנקטה 

רוסיה בקרב זה בפרט, ובכלל המערכות באוקראינה.
של  סדרה  למעשה  כללה  בדונייצק  התעופה  בשדה  המערכה 
קרבות, ונפרסה על־פני 242 ימי לחימה. לא בכל אחד מהימים 
התחוללו במקום קרבות מכריעים, אך שלושה עיקריים הכריעו 
חשיבות  נודעה  בדונייצק  התעופה  לשדה  בזירה.  הלחימה  את 
ממשלת   – הצדדים  שני  ולכן  כאחד,  ואסטרטגית  טקטית 
שטח  בו  ראו  דונייצק,  של  העממית  והרפובליקה  אוקראינה 
שדה  מכיוון  בו  השליטה  על  והתעקשו  כולה  העיר  של  מפתח 
הצדדים  שני  בו  ראו  ולכן  באזור  ביותר  הגדול  היה  זה  תעופה 
חשיבות מכרעת בכל הקשור להבאת כוחות וציוד בצורה מהירה 
חלק  דונייצק  במחוז  ראתה  אוקראינה  ממשלת  זה.  למרחב 
מהטריטוריה הרציפה של המדינה, ואילו הרפובליקה העממית 

שכירי חרב מנוסים כדי לסייע להם במקרה שאוקראינה תחליט 
אוקראינה  ממשלת  הבדלני.  הממשל  נגד  צבאית  בצורה  לפעול 
 48 לא נשארה אדישה למצב והציבה לבדלנים אולטימטום של 
הבדלנים  האוקראיני.2  הממשל  עם  ומתן  למשא  להגיע  שעות, 
לחיסול  צבאי,  למבצע  אוקראינה  יצאה  כך  ובעקבות  סירבו 
כינו  כפי שהם  או  דונייצק,  ההתקוממות הבדלנית בחבל הארץ 

 3."Anti-Terrorist Operation" - אותו

תיאור המערכות על שדה התעופה
מערכה ראשונה – מאי 2014

ההתנגדות  לחיסול  למבצע  האוקראינים  של  יציאתם  למרות 
הסכימו  לא  דונייצק  של  הבדלנים  כוחות  במרחב,  הבדלנית 
עדיין להרים ידיים ואף שאפו להרחיב את הרצף הטריטוריאלי 
שהשיגו עד כה. בהבינם את חשיבותו של שדה התעופה ברמה 
שלהם  המרכזי  כיעד  אותו  סימנו  והאסטרטגית  הטקטית 
השלטון  מתפיסת  כחלק  לכבוש  הצליחו  לא  שעדיין  לתקיפה, 
במחוז. לשם כך במשך חודש שלם, החלו הבדלנים לרכז כוחות 
באזור ולבצע נוהל קרב סדור לכיבוש שדה התעופה. הבדלנים 
של  שונות  קבוצות  מארבע  תקיפה  כוח  להעמיד  הצליחו 
לוחמים, שכללו שכירי חרב רוסיים, שכירי חרב צ'צינים,  ושתי 
גדודים מוקטנים של צבא הרפובליקה של דונייצק. כוח זה מנה 
כוונות מובהקת של  כ־200 לוחמי מיליציה.4 בעקבות הצהרת 
החל  התעופה  שדה  את  לכבוש  רצונם  על  הבדלניים  הכוחות 
הצבא האוקראיני לחזק את כוחותיו במקום5 ותגבר את ההגנה 
על שדה התעופה בכוחות צנחנים, שני טנקים וכמה נגמ"שים 
בודדים. לאחר תגבור הכוחות במרחב מנה הסד"כ האוקראיני 

בין 120-100 לוחמים.6

סרן רון פביאן, בוגר מלט"ק, כיום מ"פ 
פלחוד בגדוד 931 של חטיבת הנח"ל

המערכה בשדה התעופה בדונייצק 
כללה למעשה סדרה של קרבות, 

ונפרסה על־פני 242 ימי לחימה. לא 
בכל אחד מהימים התחוללו במקום 

קרבות מכריעים, אך שלושה עיקריים 
הכריעו את הלחימה בזירה

בסיום הקרב הבינו האוקראינים כי 
עליהם לחזק את ההגנה על שדה 

התעופה מפני התקפות חוזרות של 
הבדלנים, עקב חשיבותו האסטרטגית, 
ולכן שלחו למרחב יחידות ארטילריה 

ושריון אשר נתנו מענה לאיום בטווחים 
הרחוקים, וכוחות חי"ר שנתנו מענה 

לאיום בטווחים הקרובים של דונייצק וקבוצות אתניות נוספות אשר חברו אליה, ראו את 
עצמם כרוסים ולא אוקראינים ולכן הם דרשו להתנתק ממשלת 
הפיכה  מבצעת  זו  קבוצה   2014 באפריל  ב־12  אוקראינה. 
שלטונית במחוז דונייצק ובכך היא מקימה את המדינה החדשה 
שעתידה להיקרא "הרפובליקה העממית של דונייצק". ההפיכה 
מתבצעת על־ידי כוחות בדלניים אשר נכללו בקבוצה שביצעה 
את ההפיכה. כוחות אלה יקימו במעלה הדרך את צבא העם של 
 .(Donetsk People Army) DPA - דונייצק אשר עתיד להיקרא
שלם  כחודש  ארך  הבדלנים  הכוחות  של  הכיבושים  מסע 
את  מהמחוז  לסלק  הבדלנים  הצליחו   ,2014 מאי  ובתחילת 
הצבא האוקראיני והקימו בו אוטונומיה עצמאית שהתבססה 
אין  כי  הבינו  הבדלנים  שנכבשו.  האוקראיניות  התשתיות  על 
והחלו  לבדם,  האוקראינית  העוצמה  מול  לעמוד  ביכולתם 
לחימה.  וכלי  אמצעים  חיילים,  של  צבאי  סיוע  מרוסיה  לבקש 
שלח  אך  בקשותיהם,  לכל  להיענות  שש  לא  הרוסי  הממשל 

בליל  התעופה  שדה  על  התקפתו  את  החל  הבדלני  הכוח 
שטמן  תחבולה  על  התבססה  התקיפה  תוכנית  במאי.   26/25
לאוקראינים סוכן קג"ב במהלך תפקידו כראש מערך האבטחה 
אל  להגניב  הסוכן  הצליח  הלילה  במהלך  התעופה.7  שדה  של 
שדה התעופה את הכוחות הבדלניים במסווה אזרחי, וכשעלה 
אור ראשון נוכחו האוקראינים כי הם מוקפים בכוחות האויב.8 
אוקראינה  לממשלת  הציבו  להילחם,  לא  שהעדיפו  הבדלנים, 
התעופה.9  שדה  את  ולפנות  להיכנע  בדרישה  אולטימטום 
לבדלנים  הציבה  תוקף,  בכל  לכך  סירבה  אוקראינה  ממשלת 
לקדם  האוקראיני  הצבא  החל  ובמקביל  זהה,  אולטימטום 
כוחות מיוחדים מוסקים אל עבר שדה התעופה כדי לשפר את 
מאזן הכוחות. בצהרי 26 במאי הגיע הכוח המוסק לאזור השדה. 
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הכוחות הבדלניים זיהו את העתודה המוסקת והחלו לירות אל 
הפתיחה  שריקת  את  סימל  זה  ירי  נ"ט.  טילי  המסוקים  עבר 
של הקרב.10 הכוחות האוקראיניים החלו לתקוף את הכוחות 
הבדלניים, ובסיוע מטוסים ומסוקי קרב הצליחו לגרום להם 
רבות.11 לקראת הערב הבינו הכוחות האוקראיניים  לאבדות 
החלו  הבדלנים  קרקעי.  לתמרון  ויצאו  העליונה  על  ידם  כי 
הקרב  הסתיים  מוחצת,  בהכרעה  וכך,  עבר,  לכל  לברוח 
הראשון על שדה התעופה, עם שלושה פצועים לאוקראינים, 
מול כ־50 הרוגים ו־40 פצועים לבדלנים.12 בסיום הקרב הבינו 
האוקראינים כי עליהם לחזק את ההגנה על שדה התעופה מפני 
האסטרטגית,  חשיבותו  עקב  הבדלנים,  של  חוזרות  התקפות 
ולכן שלחו למרחב יחידות ארטילריה ושריון אשר נתנו מענה 
לאיום  מענה  שנתנו  חי"ר  וכוחות  הרחוקים,  בטווחים  לאיום 

בטווחים הקרובים.13 

ממתקפת הקיץ ועד פרוטוקול מינסק –
יוני - ספטמבר 2014

שנחלו  הניצחונות  לרצף  סמל  הפך  התעופה  בשדה  הניצחון 
למיגור  מהמבצע  כחלק  הבאים.  בחודשיים  האוקראינים 
הכוחות  את  לדחוק  האוקראיני  הצבא  הצליח  ההתקוממות 
החלו  והבדלנים  אוקראינה-רוסיה,  גבול  עבר  אל  הבדלניים 
הם  רק  לא  ואולם  במערכה.  להפסיד  עלולים  הם  כי  להבין 
לסייע  רוסיה  החלה  כך  עקב  הרוסים.  גם  אלא  זאת,  הבינו 
להם באופן ישיר, ובקיץ 2014 העבירה כ־6,500 חיילי כוחות 
סדירים מרוסיה אל תוך שטח אוקראינה.14 כוחות אלה אורגנו 
  )Battalion tactical groups( - BTG בסד"כ גדודי וכונו 
אותם  מכנים  שאנו  כפי  או  טקטיקות"  גדודים  "קבוצות 

בצה"ל – הצק"ג.15
כל גדוד מנה בתוכו 800-600 לוחמים משתי קבוצות מרכזיות, 
כי  להכחיש  רוסיה  לממשלת  ִאפשר  והרכבם  ובדלנית,  רוסית 
דונייצק. מהלכם של הרוסים  היא מתערבת במלחמה במרחב 
ִהקשה מאוד על הכוחות האוקראיניים, שהחלו לספוג הפסדים 
קשים במרחב המזרחי של אוקראינה ונדחקו חזרה מערבה, אל 
שמאוחר  אלה,  התקפות  למבצע.  יצאו  שממנה  המוצא  נקודת 
לכוחות  הן  רבה  הצלחה  זקפו  הקיץ",  "מתקפת  כונו  יותר 
בלוחמת  ונכון  יעיל  שימוש  בזכות  לבדלניים  והן  הרוסיים 
 BTGה־ כוחות  ביצעו  התמרון  את  תמרון.  בשילוב  מצור 
בממד  היקף  רחבות  אש  יכולות  עימם  הביאו  אשר  הרוסיים 
יכולותיהם  נשללו  ההתקפות  בעקבות  והאווירי.16  היבשתי 
משמעותי  יתרון  להם  שהקנו  אלה,  בממדים  האוקראינים  של 
ההפסדים  לרצף  בתגובה  הבדלנים.17  מול  הלחימה  בתחילת 
מיהרו האוקראינים לחתום על הסכם הפסקת אש בין הצדדים. 
בספטמבר 2014 נחתם ההסכם שכלל סעיפים רבים ואף קבע 

את הגבולות הזמניים בין הצדדים.18

מערכה שנייה – ספטמבר 2014
עד תחילת ינואר 2015

ולבסס  סד"כ  לצבור  הבדלני  לצד  ִאפשר  הצדדים  בין  ההסכם 
נוהל קרב סדור להמשך לחימתו במרחב, בדגש על שדה התעופה 
בדונייצק. תחילה ביצעו הכוחות הבדלניים ירי ארטילרי לעבר 
פרוסים  היכן  ולהבין  השטח  את  לעורר  כדי  התעופה  שדה 
הכוחות האוקראיניים. בתגובה לכך ביצעו האוקראינים ירי אל 
היערכותם  את  חשפו  למעשה  ובכך  דונייצק  העיר  מרחב  עבר 

 2014 בספטמבר  ב־29  הכנות,  של  חודש  לאחר  במרחב.19 
יצאו הבדלנים להתקפת ארטילריה מסיבית על שדה התעופה. 
הרוסיים  הטקטיים  הגדודים  של  היבשתי  למאמץ  סייע  הירי 
השדה.20  עבר  אל  עיקריים  חץ  ראשי  בשלושה  התקדמו  אשר 
בהתקפה, שנמשכה עד 5 באוקטובר, כבשו הכוחות הבדלניים 
הצליחו  שלא  ואף  התעופה,  שדה  של  משטחו  חצי  והרוסיים 
לכבוש את שטחי המפתח21 אפשרה להם צורת האחיזה בשטח 
ליצור קווי אספקה ותקשורת בין כלל הכוחות ולשמור על קשר 
רציף עם הבסיסים הרוסיים שבעיר דונייצק ומחוצה לה, ובכך 

אפשרה הבאת כוחות נוספים למרחב הלחימה.22
במערכה זאת השתמשו הכוחות הבדלניים והרוסיים במרכיבים 
המתמרנים  הכוחות  הטקטי.  הגדוד  של  היכולות  מסל  רבים 
הסתייעו רבות באש הארטילרית, שהקשתה על האויב להגיב 
במזל"טים  רבות  פעמים  השתמשו  הרוסיים  הכוחות  באש. 
הכוחות  לשימוש  עדכנית  מצב  תמונת  לייצר  כדי  וברחפנים 
הלחימה  את  לנהל  הגדודים  למפקדי  עזרו  ובכך  המתמרנים, 
באמצעות מערכות שו"ב.23 הגדוד הטקטי כלל גם סוללות נ"מ, 
במהלך  האוקראיני  האוויר  חיל  של  סיועו  את  למעשה  שמנעו 
אך  הצדדים,  בין  הכרעה  ללא  הסתיימה  זו  מערכה  הלחימה.24 

לכולם היה ברור לאן פניה מועדות. 

מגדל הפיקוח ההרוס בשדה התעופה בדונייצק. הבדלנים, שהבינו
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שכללו  קרב  ימי  הצדדים  בין  התנהלו   2014 אוקטובר  במהלך 
וטילי  ארטילריה  באמצעות  עקיפים,  וגם  ישירים  אש  חילופי 
נ"ט. במהלכם נדחקו אמנם הכוחות האוקראיניים המגנים על 
שהבינו  הבדלנים,  בשדה.  שלטו  עדיין  הם  אך  מערבה,  השדה 
ואינם  בעמדותיהם  היטב  מבוצרים  האוקראיניים  הכוחות  כי 

מתכוונים לסגת לאחור כפי שציפו, שינו את תפיסת הלחימה. 
הם הגיעו למסקנה שרק מצור הדוק בשילוב עם החורף הקרב 
ובא יצליח להתיש את הכוחות האוקראיניים ויגרום לנסיגתם. 
עמדות  התעופה  שדה  סביב  להקים  הבדלנים  החלו  כך  לשם 
של  והתקשורת  האספקה  קווי  את  לצמצם  שמטרתן  רבות 
האוקראינים, ובכך לחזק את המצור סביבם.25 נוסף על "חגורת 
יום־ ירי  הלחץ" שהידקו סביב שדה התעופה, ביצעו הבדלנים 
יומי לעבר הכוחות האוקראיניים ששהו בשדה. לירי זה היו שתי 
והתנועה  - צמצום מרחב הפעולה  עיקריות. הראשונה  מטרות 
של הכוחות האוקראיניים במרחב שדה התעופה במטרה לכווץ 
את פריסת הכוחות למבנים אחדים, כך שיהיה קל יותר להכות 
למבנים  נזק  שיותר  כמה  לגרום  הייתה  השנייה  המטרה  בהם. 

המשמשים להם למסתור ומגינים עליהם במרחב.26 
מאבדות  סבלו  והם  האוקראיניים  הכוחות  על  השפיע  המצור 
רבות, אך מכיוון שהוא לא הקיף את כל שדה התעופה נשארו 
כמה קווי אספקה פעילים אשר סייעו להם בהוצאת הפצועים 
ובהכנסת כוחות חדשים למרחב. לאחר חודש וחצי של לחימת 
מצור, ב־28 בנובמבר יצאו הבדלנים והרוסים להתקפה נוספת 
הצליחו  ובמהלכה  ימים  שלושה  שנמשכה  התעופה  שדה  על 
אותם  לדחוק  ואף  במרחב  רבות  אבדות  לאוקראינים  להסב 

לאחר ההתקפה המשיכו הכוחות 
הבדלניים והרוסיים את לחימת המצור 

ואף הרחיבו אותה אל עבר הכפרים 
הסמוכים לשדה התעופה, מתוך 

הבנה שכפרים אלה משמשים בסיסים 
לוגיסטיים לכוחות האוקראיניים 

השוהים בשדה.  המתקפות נמשכו 
במהלך כל דצמבר 2014 אך לא השיגו 

הישגים של ממש

כי הכוחות האוקראיניים מבוצרים היטב בעמדותיהם ואינם מתכוונים לסגת לאחור כפי שציפו, שינו את תפיסת הלחימה. )צילום: ויקיפדיה( מגדל הפיקוח ההרוס בשדה התעופה בדונייצק. הבדלנים, שהבינו
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לשני מבנים מרכזיים בלבד.27 לאחר ההתקפה המשיכו הכוחות 
הבדלניים והרוסיים את לחימת המצור ואף הרחיבו אותה אל 
שכפרים  הבנה  מתוך  התעופה,  לשדה  הסמוכים  הכפרים  עבר 
האוקראיניים  לכוחות  לוגיסטיים  בסיסים  משמשים  אלה 
 2014 דצמבר  כל  במהלך  נמשכו  המתקפות  בשדה.28  השוהים 

אך לא השיגו הישגים של ממש. 

מערכה שלישית – ינואר 2015 
מסיבית  במתקפה  הבדלנים  כוחות  פתחו   2015 בינואר  ב־10 
האוקראיניים  בכוחות  התמקדה  ההתקפה  התעופה.  שדה  על 
נורתה אש מסיבית אל  ששהו בטרמינל החדש, ובמקביל לכך 
עבר מגדל הפיקוח של השדה. ההתקפה נמשכה שלושה ימים, 
ובסופה קרס מגדל הפיקוח של השדה.29 למגדל הייתה משמעות 
טקטית רבה עבור הכוחות האוקראיניים מכיוון שגובהו אפשר 
ומעבר  התעופה  שדה  מרחב  על  רחבה  תצפית  בו  לשולטים 
לאוקראינים  אולטימטום  הבדלנים  הציבו  נפילתו  לאחר  לו. 
13 בינואר ב־17:00.  ודרשו מהם לעזוב את שדה התעופה עד 
במצור  המשיכו  והבדלנים  לאולטימטום,  סירבו  האוקראינים 
שפלשו  רוסיות  עתודות  הפעילו  ובמקביל  התעופה  שדה  על 

לטרמינל החדש והפעילו לחץ נוסף על הכוחות האוקראיניים. 
החדש  הטרמינל  למרחב  הרוסיות  העתודות  של  כניסתן  עקב 
את  איבדו  והם  במבנה,  האוקראינים  של  אחיזתם  התרופפה 

השליטה בשתיים משלוש קומותיו.30 
ב־17 בינואר החלה מתקפת הנגד של האוקראינים נגד הכוחות 
הבדלניים  הכוחות  עליהם.31  צרו  אשר  והרוסיים  הבדלניים 
והחלו  האוקראינית  הנגד  למתקפת  ערוכים  היו  לא  והרוסיים 
הצליחו  זו  במתקפה  דונייצק.  העיר  לכיוון  מזרחה,  לסגת 
הרחיבו  ואף  התעופה  שדה  על  מחדש  להשתלט  האוקראינים 
את שליטתם עד פאתיה המערביים של העיר.32 עם בלימתה של 
מתקפת הנגד, ב־18 בינואר, הבין הפיקוד הרוסי כי עליו להכריע 

 תרשים 1: תצורות טקטיות אפשריות למפגש עם התקפת חזבאללה. הציווי לאחוז ביוזמה בלחימה הוא ציווי עליון

במצור זה ניכר שילוב מיוחד במינו, 
בין טקטיקה עתיקה ורבת־שנים ובין 

לוחמת כוחות וטכנולוגיות מכלל 
הממדים שלבסוף הכריעה את הקרב

שרידי שריונית בשדה התעופה בדונייצק. במצור זה ניכר שילוב מיוחד במינו, בין טקטיקה עתיקה ורבת־שנים ובין לוחמת כוחות וטכנולוגיות
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חיילים   600 רוסיה  שלחה  כך  לשם  ולתמיד.  אחת  הקרב  את 
מסגרות  בשתי  אורגנו  הללו  החיילים  השדה.  למרחב  נוספים 
של הגדודים הטקטיים אשר הרכבם כלל בתוכם טנקים רוסיים 
מטוסים,  נגד  הגנה  מערכות  לכך  ובנוסף   T-90 מסוג  חדשים 
בנוסף לכך, כחלק מהרכב הגדוד  ורקטית.33  וארטילריה קנית 
שדה  אל  שחדרו  מיוחדים  כוחות  גם  צירפו  הרוסים  הטקטי, 
לכוחות האוקראיניים ששהו בקומה  כדי לתת מענה  התעופה 

השנייה בטרמינל החדש. 
המתקפה הרוסית-בדלנית החלה ב־19 בינואר. תחילה תמרנו 
הכוחות אל עבר שדה התעופה כדי לקדם את עמדותיהם אל 
קו הזינוק. בעת התקדמותם הפעילו הרוסים אש מסיבית אל 
הכוחות  את  ריתקו  למעשה  ובכך  החדש  הטרמינל  מבנה  עבר 
האוקראיניים אל המבנה. הכוחות הבדלניים והרוסיים הצליחו 
להשתלט על הקומה הראשונה והשלישית של הטרמינל החדש, 
הכוחות  האוקראינים.  של  בשליטתם  נותרה  השנייה  והקומה 
השלישית  הקומה  את  למלכד  החלו  הרוסיים  המיוחדים 
ששהו  האוקראיניים  הכוחות  על  אותה  להקריס  שיוכלו  כדי 
אותה  מוטטו  אכן  ב־15:30  בינואר  וב־22  השנייה,34  בקומה 
קריסת  האוקראיניים.35  הכוחות  בקרב  רבות  לפגיעות  וגרמו 

הכוחות  החלו  אחריה  בקרב.  המפנה  נקודת  הייתה  המבנה 
על  הקרב  של  לסיומו  הביאה  ונסיגתם  לסגת,  האוקראיניים 
242 ימי לחימה. ב־23 בינואר  שדה התעופה בדונייצק, לאחר 
שלטו הכוחות הבדלניים והרוסיים בכל רחבי דונייצק, במרחב 
שדה התעופה ובכפרים המקיפים אותו. במהלך הקרבות נהרגו 
200 אוקראינים, 564 נפצעו, 24 נלקחו כשבויים ועוד 11 נחשבו 
נעדרים. מצידה השני של מפת הקרב, הבדלנים והרוסים איבדו 

קרוב ל־1,000 לוחמים, וכ־2,500 מאנשיהם נפצעו.36

מימוש ממדי הלחימה בקרב על
שדה התעופה בדונייצק

עתיקות  לתקופות  שייך  בדונייצק  הקרב  כאילו  נראה  פניו  על 
שאינן תואמות את שדה הקרב המודרני. הוא מאופיין בלחימת 
כדרך  החיוניים  ממקורותיו  האויב  ניתוק  תכליתה  שכל  מצור, 
הדברים  פני  היו  כך  לא  ואולם  לכניעתו.  לחכות  או  להשמידו 
הכוחות  על  והרוסיים  הבדלניים  הכוחות  שהטילו  במצור 
האוקראיניים. במצור זה ניכר שילוב מיוחד במינו, בין טקטיקה 
מכלל  וטכנולוגיות  כוחות  לוחמת  ובין  ורבת־שנים  עתיקה 
השילוב  את  לבחון  כדי  הקרב.  את  הכריעה  שלבסוף  הממדים 
ואת האופן שבו השתמשו הכוחות הרוסיים במאפייני הלחימה 
ממדים:  לחמישה  והטכנולוגיות  הכוחות  ימופו  הרב־ממדית, 

יבשה, אוויר, ים, חלל ומידע )סייבר(. 

הממד הימי
האווירי  והמרחק  ימי,  קשר  אין  השחור  הים  ובין  דונייצק  בין 
הרוסים  ראו  זאת  למרות  ק"מ.   500-300 בין  נע  ביניהם 
בממד הימי ממד מהותי אשר יכול לתמוך ולסייע לכוחותיהם 
ממניעים  נבע  קרים  האי  חצי  וסיפוח  כיבוש  דונייצק.  במרחב 
נסתרים.  טקטיים  מניעים  גם  היו  אך  רבים,  אידיאולוגיים 
הכיבוש העניק לרוסים שליטה בים השחור ונוסף על כך שליטה 
ספינות  של  וביציאה  בכניסה  ויסות  המאפשרת  קרץ',  במצרי 
שלל  הרוסיים  הכוחות  על־ידי  זה  מרחב  כיבוש  ָאזוב.  לים 
לחלוטין את שליטתם של הכוחות האוקראיניים בזירה הימית, 
וחייבם  דונייצק  של  הדרומי  למרחב  כוחות  להניע  מהם  מנע 

לתקוף מכיוון אחד בלבד, ממערב למזרח.37 

הממד האווירי
בכל הנוגע לממד האווירי היו הכוחות הרוסיים מוגבלים מאוד. 
מסוקים  כגון  מוצהרים  אוויריים  כוחות  מלהפעיל  נמנעו  הם 
ומטוסי קרב כדי לא לחשוף את מעורבותם הישירה במרחב. עם 
זאת, הרוסים ידעו ששליטה בממד האווירי בשדה הקרב תעניק 
כוחות  מפני  הגנה   - הראשון  משמעותיים;  יתרונות  שני  להם 
שדה  על  הראשון  הקרב  שראינו,  כפי  האוקראיניים.  האוויר 
בעיקר  והוכרע  לחימה  של  שעות   24 לאחר  הסתיים  התעופה 
וניוד  התעופה  שדה  על  האוקראיני  האוויר  חיל  בהתקפות 
העתודה אל עבר השדה. בעקבות זאת שאפו הכוחות הרוסיים 
לנטרל את העליונות האווירית שהשיגו הכוחות האוקראיניים 
וביצעו שני מהלכים עיקריים: הראשון - כיבוש חצי האי קרים 
והצבת סוללות נ"מ מסוג s-400 ברחבי חצי האי; השני - נשיאת 
ציוד מערכות נ"מ קרקעיות על־ידי רק"מים וכוחות קרקעיים. 
והרוסים  הבדלנים  הצליחו  דונייצק  במרחב  הלחימה  במהלך 
להפיל לאוקראינים עשרה מסוקי קרב ותובלה, שבעה מטוסי 
את  חד  באופן  צמצמו  ובכך  תובלה,38  מטוסי  ושלושה  קרב 

מכלל הממדים שלבסוף הכריעה את הקרב. צילום: ויקיפדיה שרידי שריונית בשדה התעופה בדונייצק. במצור זה ניכר שילוב מיוחד במינו, בין טקטיקה עתיקה ורבת־שנים ובין לוחמת כוחות וטכנולוגיות
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יכולתם של הכוחות האוקראיניים להשתמש במרחב האווירי. 
היתרון השני בא לידי ביטוי  כאשר כלל המרחב האווירי היה 
בשליטה רוסית, החלו הרוסים להשתמש ברחפנים ובמזל"טים 
מצב  תמונת  וגיבוש  אויב  מטרות  איתור  לצורך  זה  במרחב 
בעזרת. שימוש בכלים אלה סייע רבות למאמץ האש הרוסי, הן 

בכל הנוגע להכוונת האש והן לאומדן הנזק במרחב. 

ממד המידע )סייבר(
השתמשו  דונייצק  ובמרחב  התעופה  בשדה  לחימתם  במהלך 
הלוחמה  גם  ובו  הסייבר,  בממד  רבות  הרוסיים  הכוחות 
כאוס  האוקראיניים  הכוחות  בקרב  ליצור  כדי  האלקטרונית, 
גדול. הם השיגו זאת באמצעות חסימת תדרים ברשת הקשר 
במרחב  הפזורים  הכוחות  בין  נתק  שיצרה  האוקראינית 
שאיננה  אזרחית  סלולרית  ברשת  להשתמש  אותם  ואילצה 

שברגע שאויב זוהה, אם על־ידי יירוט של תדרים על־ידי מערכי 
הסייבר והמודיעין ואם על־ידי תצפיות אוויריות או קרקעיות - 
הדיווח הועבר דרך מערכות תקשורת אשר נתמכות על־ידי ממד 
החלל. וכך, ברגע שהמטרה הופיעה על מערכות התקשורת, קרי 
השו"ב, בוצע ירי ארטילרי למרחב זה.41 התהליך חזר על עצמו 
במהלך כל לחימת המצור שביצעו הכוחות הבדלניים והרוסיים 

בשדה התעופה בדונייצק. 

הממד היבשתי
המערכה  את  שהכריעו  אלה  הם  הרוסיים  הטקטיים  הגדודים 
בשדה התעופה בדונייצק. עולה השאלה, כיצד הצליחו הגדודים 
מרכיביו?  כלל  על  הסדיר  האוקראיני  הצבא  את  להכריע 
אחת.  בפלטפורמה  הממדים  כלל  בשילוב  טמונה  התשובה 
אמצעי  כלל  את  שמאגד  הטקטי  הגדוד  של  הייחודי  המבנה 
לתת  לו  אפשר  הימי,  הממד  למעט  הממדים,  שלל  ואת  הציוד 
מהאוויר,  אותו,  שעטפו  האיומים  לכלל  יותר  רחב  מענה 
מהיבשה וברחבי הרשת, ומנגד אפשר לו לפעול ולהעסיק את 

האויב בכלל הממדים הללו. 
כך פעל הגדוד הטקטי בשטח: את פעולותיו החל על־ידי איסוף 
האוויר  הסייבר,  כוחות  על־ידי  שהתבצע  במרחב,  מודיעין 
אפשר  המרכיבים  כלל  שילוב  הגדוד.  של  הקרקעית  והתצפית 
האיסוף:  גורמי  שלושת  את  הכולל  רב־ממדי  איסוף  לבצע  לו 
אויב  מטרות  שאותרו  לאחר  גלויים.  ומקורות  אותות  תצפית, 
במרחב החלו כוחות הסייבר והלוחמה האלקטרונית של הגדוד 
לשבש ולחסום את יכולות התקשורת של האויב, ובכך למעשה 
ניתקו את מרכז הפו"ש שלו מכוחותיו הפרוסים בשטח. לאחר 
ספצנאז,  הגדוד,  של  המיוחדים  הכוחות  החלו  זאת  שביצעו 
בעקבות  צלפים.42  ירי  באמצעות  למקומו  האויב  את  לרתק 
זאת בּודדו כוחות האויב ולא יכלו לייצר תמונת מצב עדכנית. 
כוחות הגדוד הטקטי פתחו באש ארטילרית אל עבר הכוחות 
נע  הקרקעי  התמרון  לכך,  ובמקביל  המבודדים  האוקראיניים 

בכל הנוגע לממד האווירי היו הכוחות 
הרוסיים מוגבלים מאוד. הם נמנעו 

מלהפעיל כוחות אוויריים מוצהרים כגון 
מסוקים ומטוסי קרב כדי לא לחשוף 

את מעורבותם הישירה במרחב

כלל המרכיבים שפעלו בממד 
היבשתי כחלק מכוחות הגדוד הטקטי, 
ממחישים כיצד הרכב הגדוד בתצורתו 
הרב־זרועית מעניק לו יכולות להילחם 

בצורה רב־ממדית. בקרב בשדה 
התעופה בדונייצק השכילו הכוחות 

הבדלניים והרוסיים לשכלל את לוחמת 
המצור עתיקת היומין ולהפוך אותה 

לקטלנית יותר בכך ששילבו בה את 
הלוחמה הרב־ממדית

יחידות  על־ידי  יורטו  זאת  ברשת  השימוש  ניסיונות  מוצפנת. 
הסייבר הרוסיות, ובכך אפשרו לדעת את מקומם של הכוחות 
הכוחות  המטירו  המקום  זיהוי  לאחר  במרחב.  האוקראיניים 
המרחב  על  כבדה  ארטילרית  אש  מטחי  והבדלניים  הרוסיים 
נהגו  הירי  בתום  מרבי.  נזק  האוקראיניים  לכוחות  לגרום  כדי 
האישיים  לטלפונים  הודעות  לשלוח  הרוסיים  הסייבר  כוחות 
שמהם יורטו השיחות ולשאול: "האם אהבתם את הארטילריה 
מהכוחות  מנע  האלקטרונית  בלוחמה  השימוש  שלנו?".39 
האוקראיניים שימוש בכטמ"מים עקב חסימות תדרי רדיו שעל 
בסיסם הם פועלים, וגם על־ידי יצירת תדרי ג'י־פי־אס מטעים, 

שאינם מדווחים על המקום הנכון של הכטמ"ם.40 

ממד החלל
התעופה  שדה  בתוך  ובפרט  דונייצק  במרחב  הלחימה  במהלך 
השתמשו הכוחות הרוסיים בממד החלל כתומך מערך התמרון 
הקרקעי. ממד החלל בא לידי ביטוי בכל הנוגע לסגירת מעגלים 
"התבייתות  המכונה  בשיטה  האויב  כוחות  מול  אל  מהירה 
מטרה". בהתאם לשיטה זאת, הכוחות הרוסיים השתמשו בממד 
החלל כדי לאפשר תקשורת בין כלל הממדים הפועלים בשדה 
הקרב: ממד החלל יצר סינרגיה בין כלל הכוחות שעל הקרקע, 
ובכך אפשר להם לסגור מעגל מהיר ויעיל אל מול כוחות האויב. 
בכך  בדונייצק  התעופה  בשדה  בקרב  זאת  לראות  היה  ניתן 

טיווח  ישירה.  אש  עליהם  והפעיל  המטווחים  היעדים  עבר  אל 
הארטילריה נעשה על־ידי גורמי תצפית עיליים כגון כטמ"מים 
ורחפנים, ובמקביל לכך פעלו כוחות הסייבר במרחב כדי להבין 
האויב.43  מצב  תמונת  ומהי  אפקטיבית,  הייתה  ההתקפה  אם 
תהליך זה יצר למעשה מעגל שלם שכלל בתוכו את כלל ממדי 
במציאת  והתחיל  זה(  במקרה  הימי,  הממד  )למעט  הלחימה 
שפעלו  המרכיבים  כלל  השמדתו.  מכן  ולאחר  ריתוקו  האויב, 
בממד היבשתי כחלק מכוחות הגדוד הטקטי, ממחישים כיצד 
יכולות להילחם  לו  הרכב הגדוד בתצורתו הרב־זרועית מעניק 
השכילו  בדונייצק  התעופה  בשדה  בקרב  רב־ממדית.  בצורה 
הכוחות הבדלניים והרוסיים לשכלל את לוחמת המצור עתיקת 
את  בה  ששילבו  בכך  יותר  לקטלנית  אותה  ולהפוך  היומין 

הלוחמה הרב־ממדית. 
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ההערות למאמר זה מתפרסמות בסוף הגיליון.

סיכום
מאמר זה עסק בלחימה בשדה התעופה בדונייצק בין הכוחות 
כחלק  האוקראיניים,  הכוחות  נגד  והרוסיים  הבדלניים 
 2014 בשנת  שם  אי  החלה  אשר  דונבאס  באזור  מהלחימה 
ולמעשה נמשכת עד היום. במאמר זה ניתן לראות כיצד הרכבם 
הצבא  של  מהתפתחותו  כחלק  הרוסיים  הכוחות  של  החדש 
הרב־ממדית.  הלוחמה  מאפייני  את  למעשה  משרת  הרוסי, 
בנייתם של הגדודים הטקטיים הרוסיים, אשר מכילים בתוכם 
מאפיינים רבים של הלוחמה הרב־ממדית, הכריעה למעשה את 
הקרב בשדה התעופה בדונייצק. לנוכח ההצלחה הרבה שנחלו 
ב־2016  הכריז  דונייצק  במרחב  בלחימה  הטקטיים  הגדודים 

הקרב בשדה התעופה בדונייצק מכיל 
בתוכו את כלל מאפייני הלחימה, 

בהם שטח פתוח, שטח בנוי, שימוש 
באוכלוסייה אזרחית ובמתקניה כמגן 

מפני כוחות האויב ועוד מאפיינים רבים 
אשר משקפים לנו את סביבת הלחימה 

הבאה שצה"ל ככל הנראה יילחם בה

המרכז הלאומי לניהול הגנת הפדרציה הרוסית. מרכז פיקוד לתיאום בין זרועות הצבא. דצמבר 2014. הרכבם החדש של הכוחות 
הרוסיים כחלק מהתפתחותו של הצבא הרוסי, משרת למעשה את מאפייני הלוחמה הרב־ממדית. צילום: ויקיפדיה

מספר  יעלה   2018 סוף  עד  כי  גרסימוב  ולרי  הרוסי  הרמטכ"ל 
מאמירתו  ל־44.120  מ־66  רוסיה  צבא  של  הטקטיים  הגדודים 
אפשר להסיק כי בניית הכוחות המתמרנים כיחידות אורגניות 
המשלבות בתוכן את כלל ממדי הלחימה, הוכחה כהצלחה רבה 
בלחימה במרחב דונייצק, וכי על צבא רוסיה לעבור למודל זה 

מכיוון שהוא יעיל וקטלני יותר בשדה הקרב. 
הקרב בשדה התעופה בדונייצק מכיל בתוכו את כלל מאפייני 
באוכלוסייה  שימוש  בנוי,  שטח  פתוח,  שטח  בהם  הלחימה, 
מאפיינים  ועוד  האויב  כוחות  מפני  כמגן  ובמתקניה  אזרחית 
שצה"ל  הבאה  הלחימה  סביבת  את  לנו  משקפים  אשר  רבים 
ככל הנראה יילחם בה. כדי להתגבר על אתגרים אלה אני מעריך 
וחושב, כי על צה"ל לשנות את מבנה יחידותיו ולבצע שינוי רחב 
היקף בכל הקשור לתפיסת הפעלת הכוחות המתמרנים ביבשה. 
מהלך זה צריך להתחיל בעיצוב מחדש של הכוחות המתמרנים 
רק  לא  הממדים,  כלל  את  בתוכו  הכולל  אחוד,  ככוח  ובנייתם 
בלחימה אלא גם בשגרה. נכון, מהלך זה יצריך ממפקדי היחידות 
אך  הפעלה,  ועקרונות  יכולות  של  רחב  במנעד  בקיאים  להיות 
בשגרה  גם  וסדור  אורגני  באופן  מתנהלת  שהיחידה  העובדה 
יכולותיו  וגם בחירום, תגביר את החיכוך של המפקד עם כלל 

ותהפוך אותו למקצועי ובקיא יותר בהפעלתן. 
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