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מערכה אווירית ממושכת למול לחימה א־סימטרית: לקחים מלחימת 

 סא"ל גרגורי רויזין הרוסים בסוריה,

 

 מבוא

חזרתה של רוסיה למזרח התיכון באמצעות מעורבותה במלחמת האזרחים בסוריה 

בה בניתוח ובלמידה של צורת ההפעלה של השלטון הסורי. ישנה חשיבות ר החלה 

חיל האוויר הרוסי, מעצם הימצאותו במזרח התיכון. מאמר זה מבקש לבחון את 

הן במובן בניין הכוח והן במובן של הפעלת  חיל האוויר והחלל הרוסי התפתחותו של

הכוח ולהעמיק באופן תפקוד הכוחות האוויריים הרוסיים במערכה בסוריה במתווה 

עיון בסוגיות אלו מעלה כי על אף ההבדלים ישנן סוגיות  1.סימטרית-ה אשל לחימ

 אותן ניתן ליישם גם בהפעלת חיל האוויר הישראלי. 

חלקו הראשון של המאמר סוקר את התפתחות חיל האוויר הרוסי לאורך 

ההיסטוריה. הסקירה ההיסטורית מעלה ארבעה מאפיינים בתולדות כוח האוויר 

אשון הוא השתנות במידת העוצמה האווירית של רוסיה. לאורך הרוסי: המאפיין הר

רוסיה התרחשו מספר "נפילות" במידת העוצמה האווירית.  ההיסטוריה האווירית של

המאפיין השני הוא יכולת הפקת הלקחים שהפכה את המערכת האווירית הרוסית 

יעיל אשר למערכת לומדת ומשתפרת. המאפיין השלישי הוא יכולת בניין כוח מהיר ו

הופעל מספר פעמים במידה שנדרש. המאפיין הרביעי הוא שילוב מובהק של היבט 

תודעתי של בלחימה האווירית, לפיו חיל האוויר הרוסי  אימץ אתוס של מאבק ואף 

 סבל כחלק מן הלחימה האווירית. 

חלקו השני של המאמר בוחן את פעילות חיל האוויר הרוסי בסוריה. הפרק 

מות השונות והפלטפורמות שהן נעזרו הרוסים כדי להגשימן. חלקה מציג את המשי

השלישי של העבודה מציג את הלקחים העיקריים שהפיקו הרוסים מהלחימה בסוריה 

ומראה גם את האתגרים עמם מתמודד חיל האוויר הרוסי בבניין הכוח ובהפעלתו. 

יסטורית והן המאמר מנתח את מאפייני ההפעלה של חיל האויר הרוסי הן בראיה ה

 בראיה עכשווית ומצביע על נקודות חוזק וחולשה של "דב האוויר הרוסי".

 

                                                           
הערת העורכת: במאמר זה נעשה שימוש רב בחומר ברוסית אשר אינו נגיש ברובו לקורא  1

הישראלי, משום כך הוסיף המחבר בהערות השוליים הסברים אודות סוגי המקורות בהם עשה 
 שימוש.
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 התפתחות חיל האוויר של ברית־המועצות בראי היסטורי ועד ימינו

כחלק מרפורמה שאיחדה בין חיל האוויר  2015"חיל האוויר והחלל" הרוסי הוקם ב־

ו בעולם )לאחר חיל האוויר והוא כיום החיל השני בגודל וחיל הגנת הטילים והחלל

חיל האוויר והחלל הוא המפעיל הבלעדי של  הברית(. בעקבות הרפורמה,-של ארצות

טילי  –כוחות האוויר היבשתיים הרוסיים, של מערך הטילים האסטרטגיים )ההגנתיים 

 .לוויינים גוןאוויר ]טק"א[( ושל מערכות הנשק שמשלבות הפעלה בחלל כ–קרקע

לא נראה משמעותי, משקף שינוי תפיסתי בהפעלת חיל האוויר  שינוי זה, שלכאורה

הרוסי; מחִיל תומך והגנתי הוא הפך להיות לחיל מרכזי בתוך צבא רוסיה. כדי לראות 

 את הדרך הארוכה שעשה, נבקש לבחון תחילה את ההיסטוריה של חיל האוויר הרוסי.

בהשפעה  ,18העיסוק בתווך הלוחמה האווירית ברוסיה החל עוד במאה ה־

צרפתית ישירה. בשנים אלה היו ניסיונות ראשונים בצרפת לשילוב כדור פורח 

בלחימה. ההתקדמות המשמעותית, ואיתה גם השפעה אמיתית על שדה קרב, הגיעה 

יפן. במלחמה במזרח הופעלו "פלוגות –במהלך מלחמת רוסיה 20בתחילת המאה ה־

לאחר המלחמה הוקם "הצי  יור.אוויר" שהפעילו מטוסי סיור וצפלינים למשימות ס

האווירי של רוסיה" שעתיד להפוך להיות "חיל האוויר". כחלק מההקמה, הוחלט על 

ועל פתיחת מוסד אקדמי חדש, שהדגש העיקרי שלו  500הגדלת מספר המטוסים ל־

באוגוסט  12יהיה סביב לימודי תעופה. מבחינה רשמית, יום הקמת חיל האוויר הנו 

 2ם מציינים ברוסיה ביום זה את "יום חיל האוויר הרוסי".ועד היו 1912

, כחלק מהתפתחות המשימות וגודלו של החיל, חולק חיל האוויר הרוסי 1914ב־

אוויריות בהתאם למשימות העיקריות שניתנו להם.  אוויריית החזית, הכפופה  תילש

רטגית, בצורה מלאה למפקד החזית, תחת פיקוד כוחות הקרקע. והאווירייה האסט

כפופה בצורה מלאה לרמטכ"ל של צבא רוסיה. באווירייה זו נכלל גם "איליה מורומץ" 

המפציץ האסטרטגי הטוב בעולם בזמנו. זה היה שלב ראשון ליצירת חיל עצמאי  -

אשר אינו כפוף לכוחות הקרקעיים. על פי הפרסומים הרוסיים, במהלך מלחמת העולם 

מטוסי אויב תוך אבדות עצומות של  200על הראשונה הפיל חיל האוויר הרוסי מ

 מאות ממטוסיו. 

הסתיימה בעת המהפכה  מלחמת העולם הראשונהמבחינת רוסיה, 

. עד לסיום המלחמה, ביצעו הרוסים כחמישים אלף גיחות יירוט, 1917הקומוניסטית ב־

הפצצה ופטרול להגנת שמי המדינה. בזמן מלחמת האזרחים ברוסיה, שהתפתחה 

                                                           
ק זה מבוסס ברובו על האתר הרשמי של חיל האוויר הרוסי: המכון לחקר ההיסטוריה הצבאית פר* 2

אתר רשמי של משרד ההגנה הרוסי, פרק זרוע האוויר,  הרוסית תחת משרד ההגנה הרוסי,
u/structure/forces/air.htmhttp://structure.mil.r. 

http://structure.mil.ru/structure/forces/air.htm
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, התנופה בבניית חיל האוויר כמעט ונעצרה. 1918–1917הפכה בין השנים בעקבות המ

 הפעילות התאפיינה בשימור הקיים ובהסדרת המבנה הארגוני של חיל האוויר.

התקופה שבין שתי מלחמות העולם,  התאפיינה בפריצות דרך וברעיונות 

חלק מהפכניים כתוצאה מהפקת הלקחים ממלחמת העולם הראשונה כפי שקרה גם ב

ממדינות אירופה האחרות. כך לדוגמה, נבנה מערך נ"מ )נגד מטוסים( אסטרטגי 

שתפקידו העיקרי היה הגנת שמי מוסקבה בעת המלחמה ובוצעו ניסיונות של יצירת 

בנוסף הושם דגש על פיתוחו של החיל. חיל  .פלטפורמות אוויריות שמופעלות מהים

מטוסים שרובם  1200היו ברשותו כ־ 1930האוויר גדל בצורה הדרגתית עד למצב שב־

הגדול היה מטוסי קרב שחלקם יועדו למשימות סיוע בחזית וחלקם יועדו להגנת שמי 

המדינה. בד בבד, פותחו ושודרגו אמצעי הלחימה בעיקר בתחום המפציצים הכבדים 

בוצעה בפעם הראשונה בעולם, טיסה ללא נחיתות  1930וארוכי הטווח. כך לדוגמה, ב־

וש יבשות. הטיסה יצאה מאירופה, עברה דרך החלק האסייתי של רוסיה ונחתה בין של

באמריקה הצפונית. באותן שנים בוצעו טיסות שחצו את אנטארקטיקה, טיסות 

שעות ללא והתבצעו ללא עצירה וכן פריצות דרך משמעותיות נוספות  56 -שארכו כ

 בתחום התעופה.

ה, הפתיעה את ברית־מתקפת הפתע הגרמנית, במסגרת מבצע ברברוס

המועצות וכמובן גם את חיל האוויר שלה. רק ביממת הקרבות הראשונה הושמדו כ־

מטוסים רובם הגדול בעודם על הקרקע. כתוצאה מכך, חדל חיל האוויר של  3,900

ברית־המועצות להיות אפקטיבי כבר בשלב הראשון של המלחמה בשל שילוב של 

של הלופטוואפה, חיל האוויר הגרמני. נוסף על הפתעה ועליונות טכנולוגית מוחלטת 

כך, חיל האוויר של ברית־המועצות, בדגש על מטוסי הקרב, היה בנחיתות טכנולוגית 

מוחלטת אל מול המכונה המשומנת של הלופטוואפה. הטייסים לא היו מאומנים 

היו נחותים  (,גם בימינו)שרוסיה פחות משקיעה בהם  –ואמצעי הקשר והשליטה 

ה משמעותית מאלה של הגרמנים עד כדי כך שברוב המטוסים לא היה אפילו בצור

מכשירי רדיו. כל אלו פגעו מאוד ביכולת השליטה והתיאום בשלבים הראשונים של 

  3.המלחמה

כתוצאה מכישלונות השלב הראשון של המלחמה, נלמדו לקחים ובוצעו 

ראשית, כדי המלחמה.  תוךהרוסי שינויים רבים במבנה הארגוני של הכוח האווירי 

אוויריית החזית הוכפפה נעשו שינויים כדי לשפר את הסיוע האווירי לכוחות הקרקע. 

ישירות למפקד החזית, נוספה פונקציה נוספת של "מפקד חיל האוויר" שהיה אחראי 

                                                           
3. Earl (Red Star Volume 13) Engined Fighters-Mikoyan's PistonGordon, Yefim.    

Shilton, Leicester, UK: Midland Publishing, 2003. 
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על תיאום ושימש כמפקד המקצועי של אוויריות החזית. בכל חזית בה נלחם הצבא 

ור "ארמיית אוויר" ובכל חזית היה מפקד ייעודי שהיה אחראי הוגדרה האווירייה בת

על תיאום ועל ריכוז מאמץ מקומי בתחום האווירי. שינוי זה העלה בצורה משמעותית 

בוצע שינוי  1942את אפקטיביות הכוחות האוויריים בחזיתות השונות. בסתיו 

נפרד בתוך  משמעותי נוסף כאשר כוחות הנ"מ הוצאו מחיל האוויר והוגדרו כחיל

הושלם השינוי; "ארמיות האוויר" הוצאו לחלוטין  1942הצבא האדום. בנובמבר 

מהכפיפות למפקדי החזיתות וחיל האוויר של ברית־המועצות החל להיות מופעל 

בהפעלה מרכזית על־ידי מפקד חיל האוויר. בסוף המלחמה, כל "ארמיה אווירית" 

  4מטוסים מסוגים שונים. 2,500הפעילה כ־

נעשה מאמץ לשפר את היכולות של הפלטפורמות לצד השינויים הארגוניים, 

הוקמו מפעלי ייצור לכלי טיס. מטוסי קרב חדשים פותחו ונכנסו האוויריות במסגרתו 

, YAK 3, מטוס סיוע לחזית, מטוסי 2ILלשירות תוך כדי הלחימה. דוגמת איליושין 

שים הקטינו משמעותית את הפער מטוס קרב לעליונות אווירית, ועוד. המטוסים החד

הטכנולוגי של הלופטוואפה ונתנו לאוויריית הצבא האדום יכולת להתמודד עם טייסי 

עד לאותה העת, התבססו הרוסים על מטוסים שקיבלו בתור  הלופטוואפה באוויר.

הושגה עליונות אווירית מלאה ויציבה של חיל האוויר  1943תמיכה מהאמריקנים. ב־

 צות ברוב חלקי החזית. של ברית־המוע

העליונות הושגה בשל ההבנה, והביצוע בפועל, של ריכוזי מאמץ בשילוב של 

תו"ל –משימות עליונות אווירית כתקיפת מטוסי אויב על הקרקע והשמדתם באוויר 

שהסובייטים אימצו בעקבות ההצלחות הגרמניות בתחילת המלחמה וניצול היתרונות 

 על פיהם הופעל חיל האוויר הסובייטי.המובהקים של השליטה המרכזית 

מיליון גיחות שבמהלכן  3על פי הנתונים הרוסיים, עד סוף המלחמה בוצעו כ־

לפי נתונים מחוץ לגורמים  5מטוסי אויב, חלקם הגדול באוויר. 57,000הושמדו 

הרשמיים הרוסיים, מספר זה קטן בערך בחצי תוך כדי אבדות עצומות של קרוב ל־

ההבדל בנתונים הוא מוטיב חוזר בהיסטוריית  6ים מכלל הסוגים.מטוס 100,000

הפעלת הכוח האווירי בברית־המועצות. האדרת ההצלחות והקטנת הכישלונות הם 

עניין שיטתי ומהווים חלק ממאמץ התודעה בלוחמה הרוסית־הסובייטית עליה יורחב 

                                                           
4Red Phoenix: The Rise of Hardesty, Von "Barbarossa to Berlin: A Summing Up".  

Soviet Air Power 1941–1945. Washington, DC: Smithsonian Institution., 1991 p. 225.  
5Ibid.  
6255,  . Greenhill. pp.Soviet Casualties and Combat LossesKrivosheev, G. I. (1997).  

258, 259 



 עיונים בפעולתה של רוסיה במלחמת האזרחים בסוריהדב הצפון                                                      
 

ובמקרה זה בהמשך. משום כך, יש להתייחס לנתונים הסובייטים באופן ביקורתי 

 הנתונים המערביים אמינים יותר.

לאחר מלחמת העולם השנייה הושפעה התפתחות חיל האוויר וחיל הנ"מ של 

ברית־המועצות מהמלחמה הקרה בין מעצמות המערב לברית־המועצות. האיום 

הממשי של תקיפה אווירית מצד המעצמות הביא לשינוי ארגוני משמעותי בחיל 

"חזיתות" שאופיין בהפרדה גאוגרפית אורכית לאורך הגבול האוויר. במקום מבנה של 

המערבי של ברית־המועצות, שונה המבנה למבנה "אזורי הגנה". שמי ברית־המועצות 

חולקו לאזורי הגנה עצומים, כאשר לכל אזור שויך כוח אווירי ייחודי שכלל שילוב בין 

 מינו. על כך בהמשך(.כוחות נ"מ וכוחות אוויר. )מבנה דומה ממשיך להתקיים גם בי

בדומה לחילות האוויר בעולם, ובהמשך לפיתוחים הגרמניים בזמן המלחמה, 

 15החלה בחיל האוויר של ברית־המועצות תקופת הסילון. מטוסי הסילון הראשונים, 

MIG,1951. ב־50נכנסו לשירות של אוויריית החזית כבר בתחילת שנות ה־  , לדוגמה 

באותן שנים נוצרו אגפים  מטוסי סילון. 1,500ות מעל היו ברשותה של ברית־המועצ

"מפקדת ההפצצה הרחוקה" ו"מפקדת התובלה". עד לאותו רגע  -חדשים בחיל האוויר 

הופעלו היכולות של הפצצות אסטרטגיות ושל משימות תובלה במסגרת ניהול 

ארמיות האוויר בחזיתות. לאחר השינוי הופעלו משימות אלה במסגרת של שליטה 

רכזית, ישירות על־ידי מפקד חיל האוויר. "מפקדת ההפצצה הרחוקה" הייתה מ

אחראית גם להפעלת הנשק הגרעיני של ברית־המועצות, ועל כן פותחו פלטפורמות 

ייעודיות לנשיאת הנשק הגרעיני, שבאותן שנים התאפיין בגודלו הרב ובמשקלו הכבד. 

ת גדולה מאוד של פצצות )וגם בשל כך, פותחו ויוצרו מטוסי ענק שיכלו לשאת כמו

 .TU 95פצצות גרעין(, דוגמת 

לצד ההתקדמות הטכנולוגית, שולבו בחיל מערכות טק"א כבדות ראשונות. 

המערכות שולבו ביחד עם מערכת מכ"ם שיצרה יכולת של גילוי מוקדם של מטוסי 

הוכיחו המערכות החדשות  1960אויב בכל שטחה הענק של ברית־המועצות. כבר ב־

הופל מעל שטח ברית־המועצות והטייס  2Uכולת, כאשר מטוס ריגול אמריקני מדגם י

)על־פי טענת הסובייטים( בוצע ניסוי של יירוט טיל בליסטי שדימה  1962נלקח בשבי. ב־

תקופת ההגנה מפני  –טיל אמריקני נושא נשק גרעיני. ניסוי זה החל תקופה חדשה 

יירטים מחוץ לאטמוספירה ואפשר לקרוא הטילים. תקופה זו התאפיינה ביציאת המ

 לתקופה זו תחילתו של "כיבוש החלל". 

אוויר, בדומה –במקביל, בעולם של מטוסי הקרב, החלה תקופה של טילי אוויר

לחילות האוויר המערביים, שהביאה לפיתוח התפיסה של פגיעה מרחוק במטוסי 

 MIG 29ל מטוסי האויב. לצד התפתחות כוחות הנ"מ ומטוסי היירוט )כניסה ש
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למשימות התקיפה(, קרתה התפתחות משמעותית  SU 24, 25למשימות יירוט ומטוסי 

 .TU 22פותחו מטוסים חדשים, דוגמת וגם בתחום המפציצים האסטרטגיים 

הפעילות המבצעית הסובייטית  90־העד להתפרקות ברית המועצות בשנות 

גיים של ברית המועצות נחלקה לשני מישורים מרכזיים: סיוע לשותפים אסטרט

ברחבי העולם לצד פעילות מבצעית בגבולות הסמוכים לברית המועצות גופא. פעילות 

התמיכה האווירית בשותפים האסטרטגיים של ברית־המועצות הופעלה במספר 

תמכו הסובייטים בצורה מאסיבית במדינות ערב במזרח  70מקומות בעולם. בשנות ה־

תמקדה במערכות הטק"א בסוריה ובמצרים. עובדה התיכון. כאשר עיקר התמיכה ה

שהשפיעה מאוד על פעילות חיל האוויר הישראלי במלחמת ההתשה ובמלחמת יום 

. במקביל, טייסים רוסיים לקחו חלק פעיל במשימות במצרים ואף 1973הכיפורים ב־

  7ספגו אבדות מחיל האוויר הישראלי.

־המועצות הייתה וייטנאם. זירה נוספת שבה הייתה תמיכה מאסיבית של ברית

במהלך מלחמת וייטנאם שדרגה ברית־המועצות בצורה משמעותית את כוחות הנ"מ 

במדינה וטייסים רוסיים אף לקחו חלק פעיל במלחמה מול ארצות־הברית. חיל האוויר 

של ברית־המועצות הסתכל על זירות אלה כעל הזדמנות אדירה לבחינת יכולות 

המשך הלקחים שהופקו יושמו חלקית במלחמת המטוסים ותורת הלחימה וב

 . אפגניסטאן

המישור השני הוא הפעילות המבצעית באזורים הקרובים לרוסיה עצמה, ועל כן 

, 80ועד לסוף שנות ה־ 70משפיע בצורה ישירה על ביטחון המדינה. מסוף שנות ה־

. הפלטפורמות האוויריות אפגניסטאןניהלה ברית־המועצות מלחמה עצימה ב

. למרות ההצהרות של SU ,24  SU,23 MIG 25קריות שהשתתפו בלחימה היו העי

היו דלים יחסית,  אפגניסטאןברית־המועצות, ההישגים של המערכה האווירית בשמי 

בעיקר אל מול מאמץ האדיר שהושקע במערכה זו. במהלך המלחמה נוצרה ארמיה 

תובנות העיקריות ( שהופעלה בצורה מלאה במהלך הלחימה. ה40אווירית )ארמיה 

, עם כוחות קרקעיים בהיבטי 25SUמהלחימה כללו שילוב של מטוסי סיוע ישיר 

אוויר –תיאום והפעלה מתואמת, וכן טיסה בנוכחות של איום טזקא"ן )טילי קרקע

 קטנים מונחי חום( משמעותי. 

במהלך הלחימה איבדו הרוסים מאות פלטפורמות אוויריות )מתוכן עשרות מטוסי 

אשר רק כמחצית מהאבדות נגרמו כתוצאה ישירה מפעילות אויב. המחצית קרב(, כ

                                                           
, ההתערבות הסובייטית וההפתעה הישראלית במלחמת ההתשה –מבצע קווקז אדמסקי,  דימה 7

 .2006 ,ההוצאה לאור: תל אביב –רד הביטחון מערכות, מש
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עם התפרקות  8השנייה נגרמה כתוצאה מטעויות אנוש ומתקלות רבות במטוסים.

, תמה תקופת הזוהר של חיל האוויר של ברית־90ברית־המועצות בתחילת שנות ה־

המזוינים, המועצות. בשל המשבר הכלכלי הקשה וקיצוץ משמעותי מאוד בכוחות 

ספג גם חיל האוויר קיצוצים רבים שהשפיעו רבות על המערכות מזוינות שניהלה 

 רוסיה בשנים הבאות.

, נפגעה קשות גם הכשירות של 90עם התפרקות ברית־המועצות בתחילת שנות ה־

חיל האוויר הרוסי. חלק ממערכות הנשק המתקדמות ומפעלי הייצור היו ממוקמים 

מטוסי קרב כבר לא היו  2,550חלק מרוסיה. כך לדוגמה, כ־במדינות שכבר לא היו 

ברשות רוסיה, אלא היו בשליטה של מדינות ברית־המועצות לשעבר, דוגמת 

אוקראינה, בלארוס ועוד. במקביל, המשבר הכלכלי החריף לא ִאפשר הצטיידות 

 –והתעצמות של החיל. כתוצאה מכך, צומצם גודלו של חיל האוויר לכשליש מגודלו 

כנפות. פיתוחים של מערכות חדשות הוקפאו או בוטלו, טייסים  101כנפות ל־ 281מ־

הפסיקו את תפקידם בצבא והייתה תחושה כללית של קריסת הכוח האוויר הרוסי. 

את התוצאות הישירות הרגישו הרוסים כבר במלחמת צ'צ'ניה הראשונה. למרות 

וסה המוחצת שנחלו הכוחות ניסיונות רבים, חיל האוויר לא הצליח למנוע את התב

הקרקעיים הרוסים. זאת על אף שלצ'צ'נים לא הייתה שום יכולת אווירית והסובייטים 

נהנו מעליונות אווירית מוחלטת. הטייסים הרוסים, שהפעילו במערכה בעיקר את 

, לא הצליחו להשפיע על שדה הקרב בצורה משמעותית. SU-25מטוסי הסוחוי 

נבע בעיקר בשל בעיות תיאום והעדר אמצעים, חוסר בדלק הכישלון האווירי הרוסי 

ובשעות טיסה לביצוע המשימות, ואי יכולת פעולה במזג אוויר גרוע, בשל 

 הפלטפורמות המיושנות מאוד.

, כלקח מהכישלונות של מלחמת צ'צ'ניה הראשונה, הוקם חיל האוויר 1997ב־

עיקריים, בדומה לחלוקה הרוסי מחדש, בתצורתו הנוכחית. הוא חולק לשני חלקים 

שהתקבעה מסורתית בחיל האוויר של ברית־המועצות: פיקוד ההפצצה האסטרטגית 

 2001ופיקוד הגנת שמי המדינה, שכלל בתוכו את מערך הנ"מ והטק"א הרוסי. משנת 

, במערכות טק"א SU-27החלה הצטיידות מאסיבית במטוסים חדשים, כדוגמת סוחוי 

ובמערכות חדשות של שליטה ובקרה. טבילת האש  S-300  -ו 2PMUחדשות מסוג 

במסגרת המלחמה מול  התרחשההראשונה של חיל האוויר הרוסי בתצורתו החדשה 

. למרות ניצחונה של רוסיה במערכה, חיל האוויר לא הציג תוצאות 2008גאורגיה ב־

                                                           
]ספר בנושא הפעלת חיל האוויר . 2011, אפגניסטאןהשמיים השרופים של ויקטור מרקובסקי,  8

 Выжженное небо Афгана. Боевая[. 80בשנות ה־ אפגניסטאןשל ברית־המועצות במלחמת 
авиация в Афганской войнe, Виктор Марковский, 
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טובות מספיק. עיקר הפערים התגלו בתחום המטוסים המיושנים והשליטה החלשה 

של  TU-22במשימות האוויריות. כחלק מהמלחמה, אף הופל מפציץ אסטרטגי מאוד 

 גאורגית.  SA-17חיל האוויר הרוסי על־ידי מערכת 

הייתה נקודת מפנה. לאחר עלייתו של פוטין זכה חיל האוויר להשקעה  2008שנת 

רבה, כחלק מהקטנת הצבא ומתוך הבנה של חשיבותו של חיל האוויר לביטחון 

רוסיה. במקביל להצטיידות המאסיבית בפלטפורמות אוויריות וקרקעיות הלאומי של 

חדשות, בוצע שינוי ארגוני בעיקר בתחום ההדרכה והכשירות. כמות שעות הטיסה 

של צוותי האוויר הרוסיים הוכפלה ואף שולשה. המטוסים המיושנים הוצאו משירות 

כת הטייסים. בין וצומצם מספר המטוסים, לצד שיפור משמעותי באיכותם ובהדר

ומסוקים  SU ,SM30 SU ,31 MIG 34המטוסים החדשים שהוכנסו לפעילות היו 

שינה חיל האוויר הרוסי את שמו ל"חיל האוויר והחלל של רוסיה".  2015חדישים. ב־

במסגרת שינוי השם, השתנה גם המבנה הארגוני והוא כולל כרגע גם את כוחות 

 9ם.הטק"א האסטרטגי ואת מערך הלווייני

 

 אתוס "המאבק" וה"סבל" בחיל האוויר הרוסי 

ה"סבל" וה"מאבק" הם שני אתוסים משמעותיים מאוד בתרבות האומה הרוסית והם 

באים לידי ביטוי גם בהפעלת הכוח האווירי. לפי אתוס זה התוצאה הסופית בקצה 

היא פחות חשובה. מה שחשוב זה המאמץ והסבל שהושקעו בדרך. אחת הדוגמאות 

בותו של אתוס זה היא המרכזיות שהוענקה ל"יעפי נגיחה" שבוצעו על ידי חיל לחשי

האוויר הסובייטי במהלך מלחמת העולם השניה. במסגרת יעפים אלו נגחו טייסים 

רוסים במטוסי האויב על מנת להוביל להפלתם גם במחיר נפילתו של המטוס הרוסי 

רקע. ההישג המבצעי של יעפים הנוגח או התרסקו על שיירות גרמניות נוסעות על הק

מסוג זה הייתה זניח )וגם מספרם(, אבל מבחינת העם הרוסי, האתוס הזה, ביחד עם 

כמות הגיחות העצומה והסבל העצום סביב הייצור ההמוני של מטוסים, חשובים יותר 

 מהתוצאה הסופית בקצה והם מהווים את הגאווה הלאומית הרוסית.

רוב המערכות המזוינות של רוסיה גם באוויר אירועים דומים ניתן למצוא ב

וגם על הקרקע ובאופן כללי, הם מתחברים לאתוס העממי הרוסי שכולל בתוכו את 

הדגשת אתוס הסבל והמאבק ממשיכה גם בימינו ובאה לידי  וה"סבל". נושא ה"מאבק"

                                                           
י של חיל האוויר הרוסי: המכון לחקר ההיסטוריה הצבאית הרוסית תחת משרד האתר הרשמ 9

אתר רשמי של משרד ההגנה הרוסי, פרק זרוע האוויר,  ההגנה הרוסי,
http://structure.mil.ru/structure/forces/air.htm. 

http://structure.mil.ru/structure/forces/air.htm
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ביטוי במערכה הרוסית בסוריה. בהתאם לגישה זו הוענקו אותות גבורה לאנשי צוות 

וויר לא בשל הישגים יוצאים מן הכלל בשדה הקרב, אלא בשל הסבל הרב שחוו. כך א

רוסי שהופל בשמי סוריה ונהרג קיבל אות "גיבור רוסיה"  -25SUלדוגמה, טייס סוחוי 

   10על גבורתו בקרב קרקעי מול פעילי המורדים.

כיום, המבנה הארגוני המעודכן של חיל האוויר הרוסי מתבסס על חמש 

ת אוויריות שכל אחת ממנה יכולה לפעול באופן עצמאי. לכל ארמייה יש את ארמיו

כלל הפלטפורמות האוויריות והקרקעיות )טק"א(. מפקד הארמייה הוא בדרגת "גנרל 

 200ל־ 100כוכבים בצבא ארצות־הברית, ולרשותו עומדות בין  2מיור", מקביל לגנרל 

ך לדוגמה, הארמיה האווירית מס' פלטפורמות אוויריות ואוגדות שלמות של טק"א. כ

כוללת בתוכה שלוש אוגדות טק"א ואוגדה של כאלף פלטפורמות אוויריות  11

הכוללות מטוסי צילום, מטוסי סיוע ישיר, מטוסי יירוט, מטוסי תובלה ומסוקי קרב. 

הארמיות מחולקת על־פי חלוקה גאוגרפית. כל ארמיה ממוקמת באזור אחר של שטח 

 11ממוקמת בחלק הצפון־מזרחי של רוסיה. 11הארמיה ה־רוסיה. לדוגמה, 

במקביל לארמיות אוויריות, קיים "פיקוד התובלה" שאחראי על הטסת 

הגייסות במלחמה. כמו־כן, "פיקוד התקיפה הרחוקה" אחראי על הפעלת מפציצים 

ארוכי טווח אסטרטגיים של רוסיה והוא כולל צי מרשים של מטוסי הפצצה כבדים, 

 המשימות העיקריות שלהם היא שיגור טילי שיוט בעלי יכולת גרעינית. כאשר אחת 

לסיכום, חיל האוויר והחלל הרוסי, הכוח האווירי השני בגודלו בעולם, כולל 

( ושל מאות רבות של 500(, של מסוקי קרב )כ־750מספר גבוה מאוד של מטוסי קרב )כ־

ן חדש יחסית באווירייה מטוסים למשימות עזר, מפציצים אסטרטגיים ועוד. מאפיי

הרוסית המחודשת הוא המעבר בין הכמות לאיכות. אחרי הצמצום המשמעותי של 

ניתן לראות מאפיין של "מערביזציה" של חיל האוויר הרוסי. מהפעלה  2008הסד"כ ב־

במסות גדולות שמתאפיינת בכשירות נמוכה של כל טייס בודד ובהפצצות שטח, עובר 

גה לפגיעה נקודתית )לא תמיד בהצלחה( ולהפעלות חיל האוויר הרוסי בהדר

שמבוססות על מודיעין בזמן אמת )בדומה למדינות המערב(. התחום הנוסף שרואים 

כלי טיס  -בו התקדמות משמעותית בשנים האחרונות הוא תחום הכטמ"מים 

 מאוישים מרחוק. 

                                                           
. המחבר 2018ונהרג בקרב על הקרקע,  SU-25אלכסנדר קוץ, כתבה בנושא הטייס שנטש מטוס  10

 /https://www.kp.ru/daily/26790.5/3824521הוא שליח של לענייני סוריה 

  שם.האתר הרשמי של חיל האוויר הרוסי  11

https://www.kp.ru/daily/26790.5/3824521/
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בעת הנוכחית נמצא חיל האוויר הרוסי במערכה פעילה ועצימה, יחסית, 

סוריה. להלן תיסקר פעילותו במהלך הלחימה. ניתן לזהות את אותם ארבעת ב

המוטיבים שחזרו לאורך ההיסטוריה האווירית הרוסית: חוסר הרציפות בעוצמה, 

יכולת למידה והפקת לקחים, גמישות ויעילות בבניין כוח ושילוב מאמץ תודעתי 

 בלחימת האוויר.

 

 חיל האוויר כניסת רוסיה למערכה בסוריה ותפקידו של 

התקבלה בקשה רשמית מטעם הנשיא אסד לעזרה צבאית לכוחותיו  2015באוגוסט 

מצבא רוסיה. הבקשה התבססה על הסכם עזרה צבאית הדדית בין ברית־המועצות 

בהדרגה החלו הרוסים להגדיל את הנוכחות הצבאית  1980.12לסוריה שנחתם עוד ב־

ומצם של יועצים צבאיים והייתה בסוריה. בעת ה"הזמנה" נכחו בסוריה מספר מצ

נוכחות מינורית של הצי הרוסי בנמל טרטוס. המטרה המוכרזת של ההתערבות 

הייתה "תמיכה בכוחות המשטר הסורי  –הצבאית, כפי שהוכרזה על יד ראשי רוסיה 

 נגד המדינה האסלאמית ונגד ג'בהת אל נֻצרה". 

, 2015בר בספטמ 30ההשתתפות הישירה הראשונה בלחימה התרחשה ב־

בשלב זה, השטח הכולל  13מטרות בשטח סוריה. 112מטוסי חיל האוויר הרוסי תקפו 

משטח מדינת סוריה. כך התחיל עידן חדש  8%שהיה בשליטת כוחות אסד היה רק כ־

מ־ .עידן ההתערבות הצבאית הרוסית הישירה. הדב הגיע למדבר –במזרח התיכון 

המקורי של סוריה חזר ונשלט בידי  אחוז ויותר משטחה 95%ועד היום, כ־ 2019

הכוחות של משטר אסד. בעמודים הבאים נבחן את תרומתו הישירה של הכוח האווירי 

 הרוסי שפעל בסוריה להישג מרשים זה.

 

  מאפייני הכוח האווירי הרוסי בסוריה

בלחימה בסוריה השתמש צבא רוסיה בפלטפורמות מגוונות. הפריסה הראשונית 

מסוקים. בכל שלב בלחימה, כלל הרכב הכוח  16מטוסים ומ־ 34הורכבה מ־לסוריה 

                                                           
12Республикой Арабской Сирийской и СССР между сотрудничестве и дружбе О  – 

. נחתם בידי ראשי 1980הסכם שיתוף הפעולה בתחום הצבאי בין ברית־המועצות לסוריה מ־

 המדינות דאז.

 http://syria.mil.ruלמלחמה בסוריה,  האתר הרשמי של משרד ההגנה הרוסי 13
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מטוסי  :לצורת ההפעלה של חיל האוויר הרוסיבהתאם בסוריה מאפיינים דומים, 

-25( ומטוסים לסיוע ישיר )SU-34(, מטוסי "תקיפה בחזית" )SM 30-SUיירוט )דוגמת 

SUה אפשרית, (. שילוב דומה של פלטפורמות מגוונות שנותנות מענה לכל משימ

 14.אפגניסטאןמיירוט ועד תקיפה, ראינו גם במערכות רוסיות קודמות, דוגמת מלחמת 

מטוסי גון הופעלו למשימות עזר כששולבו פלטפורמות רבות נוספות בהפעלה בסוריה 

(. כמו־כן, הרוסים החלו KA ,28-MI-52( וסוגי מסוקים רבים )IL-20איליושין )

חב מאוד בכטמ"מים. בין הכטמ"מים שהופעלו היו לראשונה בתולדותיהם בשימוש נר

ניתן  15(.FORPOST( וכטמ"מים כבדים קצת יותר )ORLAN-10כטמ"מים קלים )

ריבוי פלטפורמות שמרוכזות תחת  –לראות דמיון מובהק בין צורת ההפעלה בסוריה 

לבין תפיסת ההפעלה המודרנית  –ישות צבאית בודדת,  כמעין "ארמיה אווירית" 

אוויר )טק"א( הם נדבך הכרחי להגנת –. לפי התפיסה הרוסית, טילי קרקעהרוסית

אתרי חיל האוויר הרוסי והם מגיעים בצורה משולבת עם הכוחות האוויריים ומשום 

 כך לוותה הגעת הכוחות הרוסיים במעטפת של טק"א. 

המטוסים שנבחרו להשתתף בפריסה הרוסית בסוריה נבחרו בהתאם לשני 

ן, שימוש נרחב בפלטפורמות ותיקות שהוכיחו את עצמן במלחמות עקרונות: הראשו

. מטוסים אלה מהווים בפועל את 25SU- ,24-SUקודמות, כדוגמת מטוסי הסוחוי 

עיקר הכוח ופועלים ברוב גיחות התקיפה. העיקרון השני, לצד הפלטפורמות 

י כמו הוותיקות, נבחרו הפלטפורמות החדישות ביותר שקיימות בארסנל הצבא הרוס

מטוסים מסוג זה, ועוד רבים אחרים שהופעלו עד עכשיו  SU-34מטוס הסוחוי 

בסוריה, לא תמיד מתאימים או נדרשים אל מול אתגר המשימה המבצעית, אך שילובם 

הוסיף נדבך חשוב מאוד לכוח האוויר ברוסיה וזאת משום שבסוריה נבדקו היכולות 

 גלויה לעולם המערבי.  הטקטיות והמבצעיות הרוסיות והופגנו בצורה

בחירה זו של הפלטפורמות הלוחמות אפשרה ייצור מסה של גיחות תקיפה וכן 

בחינה מושכלת של היכולות האוויריות של המטוסים החדשים ללא חשש לסיכון 

הוותיקים.  SU-25 ,24-SUהמשימה המבצעית שבמקרה הצורך תושלם בעזרת מטוסי 

את רוב העבודה בסוריה )ואשר אותם נסקור יש לציין, כי לצד המטוסים המבצעים 

, SU ,31-MIG-57בהמשך(, נצפו מדי פעם לתקופות קצרות פלטפורמות נוספות, כגון 

K29-MIG  מנושאת מטוסים "קוזנצוב"( בשמי סוריה. מטוסים אלה לא השאירו(

                                                           
 .אפגניסטאןהשמיים השרופים של מרקובסקי, 14
אנטון לברור, ]מומחה לענייני תעופה ברוסיה[ כתבה בנושא הפעלת כטמ"מים רוסיים בסוריה,  15

2017 .2017/item3/article4/-http://mdb.cast.ru/mdb/2 

http://mdb.cast.ru/mdb/2-2017/item3/article4/
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חותם כלשהו על שדה הקרב וניתן להניח בסבירות גבוהה שהם הובאו לשם לטובת 

 דה הקרב. בדיקתם בש

 משימות היירוט בשמי סוריה

חיל האוויר הרוסי פועל בזירת סוריה בעליונות אווירית מלאה ומוחלטת. ישראל לא 

נתפסת כגורם שמאיים על הכוחות הרוסיים בצורה ישירה. לכלל הכוחות שנלחמים 

מול הרוסים במלחמת האזרחים בסוריה אין יכולות מוטסות או טק"א, אלא רק 

סיות של יירוט כלי טייס על־ידי טילים זעירים מונחי חום )טזקא"ן(. יכולות בסי

יעילותם של טילים אלה יורדת לאפס ברגע שגובה הטיסה עולה על הגובה היעיל 

 25-15לפגיעה של טילים מסוג זה. כתלות בסוג הטיל, גובה הטיסה חייב להיות בין 

ימות היירוט. בתחילת בשלב הראשון בלחימה הוקצו משאבים רבים למש אלף רגל. 

הלחימה הייתה אי־ודאות לגבי הזירה שאליה נכנסים ולכן הרוסים ביקשו לוודא 

ששום הפתעה בדמות מטוסי אויב לא תפתיע את הכוח הרוסי ולא תייצר לו מבוכה 

אוויר ]א"א[( –רצינית. רובן הגדול של משימות היירוט )הכוונה היא למשימות אוויר

המטוס המתקדם ביותר למשימות היירוט בחיל  - SM 30-SUבוצעו על־ידי מטוסי 

 לא יורט שום מטוס זר בשמי סוריה.  -האוויר הרוסי. בפועל 

המטוסים שולבו במשימות הגנה על מטוסי התובלה במשימותיהם השונות 

וכן בהגנה על הגעה של המשלוחים המוטסים שמגיעים מרוסיה. בשלב מסוים, לאור 

לבו המטוסים במשימות התקיפה. יש לציין כי משימת שו –מיעוט במשימות א"א 

התקיפה בפצצות בליסטיות הנחשבות לפצצות "פשוטות" איננה משימה קלסית 

למטוס מסוג זה. שילוב של פלטפורמה זו במשימת התקיפה מצביעה על עומס נמוך 

בתחום היירוט ורצון לשתף את כולם במשימות התקיפה. בסרט שפורסם בערוץ 

מספר טייס של מטוס מסוג זה על המשימה המשולבת  ZVEZDAהרוסי  הטלוויזיה

למרות  16החדשה שיצרו לפלטפורמה לטובת שילובה בתקיפות המטרות על הקרקע.

העליונות המוחלטת באוויר, הכוח הרוסי ספג אבדות )גם בתחום הא"א, ועל כך 

מאפיין  בהמשך(. יש לציין, כי הגמישות בשיוך משימות חדשות לפלטפורמות הוא

חדש בחיל האוויר הרוסי. לאורך ההיסטוריה התקבעה גישה תו"לית לפיה לכל מטוס 

סיוע( שרק אותו הטייס לומד לבצע על הפלטפורמה תקיפה/רוסי יש ייעוד )יירוט/

 שלו.

                                                           
)ערוץ טלוויזיה רוסי בעל צביון צבאי(, בנושא משימות  ZVEZDAרוץ כתבה מורחבת של הע 16

והיא מביאה סקירה רחבה של  2018והפעלה של חיל האוויר הרוסי בסוריה. הכתבה התפרסמה ב־
 /watch?v=uej6tuYCmE8https://www.youtube.comפעילות חיל האוויר הרוסי בסוריה 

https://www.youtube.com/watch?v=uej6tuYCmE8
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אופייני לוורסטיליות של  –הפעלה של מטוסי יירוט לטובת משימת תקיפה 

הסיק שהוורסטיליות המוצגת של חיל האוויר פלטפורמות קרב מערביות, ולכן ניתן ל

דרכי ההפעלה של חילות האוויר והטמעה של הרוסי בסוריה, נולדה מלימוד 

 המערביים במערכות שונות.  

 משימות התקיפה

המשימה הראשית שלשמה הגיעו הכוחות הרוסיים לסוריה היא משימת התקיפה. 

מטרות תשתית וסיוע לכוחות משימה זו נחלקה  לשתי תת־משימות עיקריות: תקיפת 

הקרקע הנלחמים בסוריה. להלן ייסקרו בקצרה הפלטפורמות השונות בהן נעשה 

 שימוש בתת המשימות ואת אופן השימוש בהן. 

מטרות התשתית הן מטרות שדורשות מודיעין מדויק  תקיפת מטרות תשתית.

ציין כי מטרות ועדכני בשילוב יכולות דיוק פגיעה גבוהות מאוד. יחד עם זאת, יש ל

אלה אינן מטרות שהשמדתן תלויה בזמן, בדרך כלל מדובר במפקדות שמיקומן ידוע 

ואשר אינן ניתנות להעברה. לטובת ביצוע המשימה פרס הצבא הרוסי שלוש 

  34( סוחוי M SU-24) 24(, סוחוי SM SU-25) 25פלטפורמות תקיפה עיקריות: סוחוי 

34SU-  סטרטגיים. וכן נעשה שימוש במפציצים א 

( SM SU-25) 25הפלטפורמה הראשונה בה נעשה שימוש הוא מטוס הסוחוי 

זהו מטוס הסיוע הישיר  ותיק ובעל יכולת מבצעית מוכחת. מטוסים מסוג זה נכנסו  –

והוכיחו את עצמם ככלי מצוין לסיוע קרוב כבר במסגרת  80לשירות בתחילת שנות ה־

כה בשילוב עם המיגון הכבד. עם זאת יש , בשל מהירותם הנמואפגניסטאןהמלחמה ב

לציין כי יעילות ההפעלה של מטוסים זה פחתה משמעותית בשל הופעתם של טילי 

הטזקא"ן בידי הלוחמים האפגאניים באמצע המלחמה. כתוצאה מכך, עלה גובה 

הטיסה במשימות התקיפה וביחד עם זאת, ירד דיוק הפגיעות בצורה דרסטית. בסוף 

  17ל מטוסים מסוג זה כבר לא הייתה יעילה.המלחמה הפעלה ש

הוא גרסה משופרת של המטוס הוותיק שהופיע  SMהמטוס מדגם 

. בהפעלת המטוסים בסוריה, שופרו מערכות הניווט וההפצצה של מטוס אפגניסטאןב

הגבוה  זה. לטענת הרוסים, שופרה משמעותית מערכת דיוק ההפצצות גם מהגובה

, אפגניסטאןומי הטזקא"ן. כנראה בשל לקחי מלחמת שאליו טיפסו המטוסים בשל אי

מטוסים דו־ –UB (BOEVOJ-UCHEBNO )פרסו הרוסים גם שני מטוסים מדגם 

, כל טייס חדש שהגיע לסוריה מחויב אפגניסטאןמושביים מאותו סוג. כמו במלחמת 

                                                           
 שם.מרקובסקי,  17
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לעבור "גיחת היכרות" על מטוס דו־מושבי )לרוב לצד טייס ותיק לטובת היכרות עם 

ת הפעילות(. שיטה זו הוכיחה את עצמה, כמות החריגות והאירועים שקשורים גזר

נמוכה. במקביל, משתמשים הרוסים במטוסים הדו־מושביים לטובת  -בפלטפורמה זו 

זיהוי ישיר של פגיעות של מטוסים אחרים והכוונתן של התקיפות הבאות בהתאם 

 לפגיעות.   

סי בנושאי תעופה, עוד בטרם על־פי כתבת מגזין שהתפרסמה בכתב עת רו 

תחילת פעילות מבצעית של פלטפורמה זו, התרחש אירוע חריג במהלך העברת 

הפלטפורמה לשטח סוריה. התכנון המקורי של משימת גיחת ההעברה של שנים עשר 

המטוסים הראשונים כללה עצירת ביניים בשטח איראן, בשל אי יכולת של מטוסים 

המטוסים תוכננו לטוס ישירות לבסיס חמימים בסוריה. מסוג זה לתדלק באוויר. משם 

בשלבי התכנון התגלה חוסר בדלק במטוסים דו־מושביים לטובת הגעה לאיראן 

ובהמשך לסוריה. על מנת לפתור את הבעיה, נתלו על המטוסים נתיקים בעלי נפח 

מוגדל. משקלם הניכר של מכלי הדלק הנתיקים השפיע על מספר פרמטרים 

 בהם היו שליטה במטוס והעלאת תצרוכת הדלק שלו בצורה ניכרת.שהעיקריים 

הטיסה הראשונה לשדה התעופה חמדאן שבאיראן קרתה ללא אירועים 

מיוחדים. דווקא בחלק השני של ההעברה, מחמדאן לשדה התעופה חמימים שבסוריה, 

התגלו הבעיות. בשל שינוי נתיב הטיסה, בגלל תנועה אזרחית, הנתיב של המטוסים 

הוארך אל מול התכנון המקורי. כתוצאה מכך, אם גיחת ההעברה הייתה ממשיכה 

, המטוסים היו ננטשים בשל חוסר SU-25בגובה המתוכנן, הגובה המרבי למטוסי 

אלף רגל,  35הוחלט לטוס בגובה של כ־ –דלק)!(. לאחר ביצוע חישובי דלקים באוויר 

רגל בלבד, זאת בשל היעדר  20,000כאשר הגובה המרבי לטיסה במטוסים מסוג זה הוא 

מנגנון דיחוס תא הטייס. כתוצאה מכך, הטייסים טסו במשך כשעה וחצי במצב של 

  18היפוקסיה)!( תוך סכנה ממשית לשלומם ולשלום המטוסים.

, התכנון בוצע ראשיתכל זה בגיחת העברה בלבד. מה ניתן ללמוד מאירוע כזה? 

ם להיות קיימים בגיחה ארוכה כזאת. יש בצורה מוגבלת מאוד וללא עודפים האמורי

לציין כי ויתור על שולי הבטיחות הנה תכונה אופיינית לצבא רוסיה המפגין לעיתים 

קרובות רמת מקצוענות נמוכה מאוד אל מול משימה מורכבת. עוד ניתן ללמוד 

מאירוע זה על היעדר ניסיון מבצעי ותכנוני. גם משימה "פשוטה" יחסית של העברת 

ם סטרילית למדינה אחרת, כמעט וגורמת לאסון. מצד שני, ניתן לראות חתירה מטוסי

                                                           
. הכתבה 2017בשמי סוריה, מרץ  SU-25אנדריי קורוטקוב, מאמר מורחב בנושא הפעלת מטוסי  18

מבוססת על מידע רשמי ועל ראיונות עם בכירים בצבא רוסיה. המחבר הוא מומחה לענייני צבא 
 primenenie-https://defence.ru/article/boevoe-וביטחון בכמה מגזינים רוסיים מוכרים, 

sirii-v-25-su-shturmovikov/ 

https://defence.ru/article/boevoe-primenenie-shturmovikov-su-25-v-sirii/
https://defence.ru/article/boevoe-primenenie-shturmovikov-su-25-v-sirii/
https://defence.ru/article/boevoe-primenenie-shturmovikov-su-25-v-sirii/
https://defence.ru/article/boevoe-primenenie-shturmovikov-su-25-v-sirii/
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יפה מאוד לביצוע המשימה, גם אל מול סכנה ממשית לשלום המטוסים והצוותים. 

 –עוד ניכרת כאן יכולת מרשימה של גמישות והתאמה לשינויים המתרחשים באוויר 

עבר. יש לציין, כי תכנון לקוי תכונה שלא הייתה מזוהה עם אנשי צבא אוויר רוסיים ב

התרחש גם במקריי עבר אחרים בחיל האוויר הרוסי.  לרוב, פגשנו תכנונים לקויים 

דווקא סביב גיחות "מנהלתיות" שאינן קשורות ישירות לביצוע משימת תקיפה בקצה. 

גרמה לפיזור מטוסים  אפגניסטאןכך לדוגמה, פריסת ארמיה אווירית רוסית ל

 19ים שלא יועדו לכך מלכתחילה, בשל טעויות דומות של תכנון לקוי.ולנחיתתם בבסיס

לתחושתי, הדבר נובע מתרבות ה"לי זה לא יקרה", האופיינית לעם הרוסי, שגורמת 

 לזלזול במשימות הפשוטות וכתוצאה מכך, דווקא במשימות כאלה יש תקלות.

ם. החלו ישירות עם הגעת המטוסים לשדה חמימיהרוסיות גיחות התקיפה 

השיטה העיקרית לביצוע התקיפות הייתה "תקיפה ישירה" באמצעות פצצות לשימוש 

כללי )ש"כ(, פצצות פשוטות שמוטלות ממטוס ומגיעות למטרה ללא כיוונון נוסף 

 SMבאוויר, על־פי חישוב של מחשב בליסטי בתוך המטוס. רוב התקיפות באמצעות 

25-SU התקיפות  20עה מראש לתקיפה.בוצעו כנגד מטרות קבועות ולפי שעה שנקב

בוצעו בצורה אוטומטית, תוך כדי ניווט אוטומטי בדרך אל המטרה ושחרור אוטומטי 

של הפצצות בהתאם לחישובי מחשב המטוס בטיסה ישרה ואופקית. לרוב בוצעו 

 התקיפות במבנים של זוג עד שישייה. 

קובל כפי שמ –ברוב הזמן המטוסים לא פעלו בבודדים, פרט לשעות הלילה 

גם תורת הלחימה האווירית המערבית. רדיוס הפעולה בתחילת הלחימה היה של כ־

ק"מ מסביב לשדה חמימים, קרוב מאוד, בקנה מידה של לחימה באמצעות  25–20

התקיפות עצמן בוצעו על־ידי מטוס בודד בכל רגע נתון, לטובת יכולת  21מטוסי קרב.

מעל המטרות. התקיפות בוצעו )צילום פגיעות( באמצעות כטמ"מים  BDAצילום 

בוצעו התקיפות  –ללא קשר למזג האוויר מעל המטרה. גם אם המטרות כוסו בעננים 

וללא ניקוי המטרות מבלתי מעורבים. גובה הטיסה היה בין  BDAלפי התכנון, ללא 

אלף רגל, על־מנת למנוע אפשרות של היפגעות מטזקא"ן. מיותר לציין כי שיטת  18-14

 רה למעלה פגעה קשות במידת הדיוק של פגיעת הפצצות במטרות.התקיפה שתוא

פצצות  4הייתה של במהלך התקיפות התצורה האופיינית בה נעשה שימוש 

( למטוס. יש לציין, כי פצצות מסוג זה נמצאות בשימוש של חיל OFAB 250ש"כ )

ה, פצצות כאל 24האוויר הרוסי כבר למעלה מחמישים שנה. מבנה שישייה, החמוש ב־

                                                           
 שם.מרקובסקי,   19
 שם.קורטקוב,   20
 . שם.שם 21
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יכול לבצע תקיפות במשך כחצי שעה מעל המטרה, כאשר התקיפות מבוצעות בהפרדה 

של דקה בין המטוסים. אחרי שהחזית התרחקה מבסיס חמימים, שונתה תצורת 

( בכמות 50%המטוסים לטיסה עם נתיקי דלק, עובדה שפגעה משמעותית )פחות 

הם  -25SUמטוסים מסוג הפצצות שכל מטוס יכול להביא לזירת הקרב. יש לציין, כי 

מטוסי סיוע קרוב בחזית, ולכן כמות הדלק הפנימית שיש להם איננה גבוהה ועובדה 

בתחילת הלחימה, עבדו המטוסים  זו פוגעת בזמן שהייתם באוויר במשימות רחוקות.

והטייסים בהספקים גבוהים במיוחד; לאור קרבת המטרות לבסיס חמימים ביצעו 

גיחות ביממה )נתון חריג יחסית אל מול חילות אוויר  הטייסים והמטוסים עד שש

 מערביים שמבצעים עד ארבע גיחות ביממה למטוס(. 

בהמשך, לאור התארכות זמן הגיחה ומיעוט במטרות, ירד העומס עד כדי שתי 

. היחס בין גיחות לילה ויום היה יחס שווה. לפי 2016גיחות ליום בפברואר ובמרץ 

דקות )כולל תליית  15–10בב למטוס על הקרקע אורך כ־נתונים של הרוסים, זמן ס

במערב, סבב כזה למטוס  –חימוש(. נתון זה חריג יחסית בעבור מטוסי סילון מודרניים 

אך הוא תואם את הפשטות ואת המבנה  –סילון מודרני לוקח בין שעה לשעתיים 

דורות , שנבנה לטיסה באזור החזית, ללא תשתיות סSU-25הרובוסטי המכאני של 

 ואינו דורש הרבה עבודה טכנית לטובת הכנתו לטיסה. 

לסיכום, ניתן לראות כמה סיבות להפעלת המטוס הוותיק בזירה: אל מול 

המטוס הזה מתאים בצורה טובה  –משימת הטלת פצצות ש"כ על מטרות תשתית 

מאוד. על אף שלמטוס יש יכולת נשיאת חימוש מונחה, ספק רב אם הופעל כך בידי 

סים שכן, להפעלת חימוש מדויק יש פלטפורמות דו־מושביות שתוכננו בדיוק הרו

בשביל משימה זו. עלותו התפעולית הנמוכה, בשל היותו ותיק ואמין מאוד, לצד 

 .אפגניסטאןהניסיון המבצעי הרב שיש על המטוס הזה, עוד ממלחמת 

 24פלטפורמת התקיפה השנייה בה נעשה שימוש בסוריה הוא מטוס הסוחוי 

(M SU-24 גם פלטפורמה אווירית זו היא פלטפורמה ותיקה מאוד בחיל האוויר .)

, הספיק לבצע פעילות SU-25וגם הוא, בדומה ל־ 1975הרוסי. המטוס נכנס לשירות ב־

. ההבדל המהותי של מטוס זה מהמטוס הקודם אפגניסטאןמבצעית משמעותית ב

קיפת מטרות תשתית בעומק שנסקר הוא הייעוד העיקרי. מטוס זה נבנה לטובת ת

החזית. ולכן, כמות הדלק ויכולת הטיסה ארוכת הטווח שלו, טובות יותר, בצורה 

שמיועד לסיוע קרוב לכוחות על הקרקע. במהלך מלחמת  SU-25משמעותית, מ־

, ללא פריסה פיזית אפגניסטאןמטרות בשטח  24תקפו מטוסי סוחוי  אפגניסטאן

ה בדרום ברית־המועצות, טסו לשטח האווירי של למדינה, אלא המריאו משדות תעופ

וחזרו לאחר ביצוע המשימה. מטוס זה נבנה גם לטובת תקיפות לילה ובכל  אפגניסטאן
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מזג האוויר. הוא דו־מושבי ותוכנן במקור לתקיפה באמצעות פצצות מונחות טלוויזיה 

ה הקרב, למטוס שני מנועים והוא נחשב לאחד הכלים השורדים ביותר בשד או לייזר.

  .בתוך הארסנל האווירי הרוסי

בספטמבר  20הגיעו לבסיס חמימים ב־ SU-24שנים עשר מטוסים מדגם סוחוי 

. היתרון הבולט של המטוס הוא יכולת נשיאת החימוש שלו בעזרת נושאי חימוש 2015

מרובי פצצות שניתן לתלות מתחת לכנפיו. לטענת הרוסים, כל פצצה שימשה למטרה 

הסרט שממנו נלקחה התמונה במופיעה למעלה מוכיח אחרת: כל  אחרת, אם כי

הפצצות מוטלות בו־זמנית ומגובה רב. דבר זה יכול להצביע על אמינות נמוכה של 

גורמי המדיה הצבאיים הרוסיים, שמוכוונים יותר ליצירת תודעה, מאשר להעברת 

ההצלחות,  מידע מדויק. נחזור לזה בהמשך כשנדון בדיוק התקיפות בסוריה. לצד

 המדווחות מהצד הרוסי, אירעו שתי תקריות חריגות שקשורות ישירות למטוס זה.

 24 -כחודשיים לאחר תחילת הפעילות. ב התרחשההתקרית הראשונה 

 -16Fעל־ידי טיל א"א מונחה חום ממטוס  M 24-SU, הופל מטוס מסוג 2015בנובמבר 

יה הגישה תלונה כתובה טורקי. התקרית קרתה כחמישה ימים בלבד לאחר שטורק

בפועל,   22לממשלת רוסיה, על תקיפות קרובות מדי לשטח הטורקי בצפון סוריה.

הגרסאות להפלת המטוס סותרות: מצד אחד, הטורקים טוענים כי המטוס הרוסי חדר 

לשטח טורקיה והופל כתוצאה מכך. הרוסים טוענים כי המטוס לא חצה את גבול 

  23מהצד הסורי.טורקיה, אלא טס בצמוד לגבול 

ולא בשוגג. לטענת הרוסים, ההפלה התרחשה כתוצאה מפעילות מתוכננת 

הטייס הטורקי שלטענת הטורקים, לא ניתנה פקודה מפורשת להפלת המטוס, אלא 

באשר למטוסים החודרים  של חיל האוויר הטורקיהכלליות פעל בהתאם לפקודות 

וד על היחסים בין טורקיה . האירוע העיב מאאת הגבולות האוויריים של טורקיה

לרוסיה. קשרים רבים נותקו והיה שיח חריג בחריפותו בתקשורת בין שתי המדינות. 

המטוס לא  –מבחינה אובייקטיבית, הפלת המטוס הרוסי הייתה טעות מהצד הטורקי 

טעות גסה של הטייס הרוסי היה מעל מככל הנראה נבע סיכן את טורקיה בשום דרך, ו

הפלה נמצאת בתוך הוראה ללמספר שניות בודדות. ייתכן ושטחה של טורקיה 

הפקודות לפתיחת אש בחיל האוויר הטורקי, אך מבחינה אסטרטגית מדובר בטעות 

                                                           
, 2015בנובמבר  02בסוריה,  SU-24דיווח מסוכנות ידיעות רשמית רוסית, בעניין נפילת מטוס  22

 факт подтвердило Анкаре в РФ Диппредставительство — Политика: ТАСС
Турции МИД замглавы с посла встречи 

,  2015בנובמבר  20רוסי,  SU-24דיווח בעניין הגרסה של טורקיה להפלת מטוס  23
-plane-russian-down-shoots-https://www.independent.co.uk/news/science/turkey

a6752741.html-partially-are-ccountsa-official-both-say-astrophysicists 

http://tass.ru/politika/2458325
http://tass.ru/politika/2458325
https://www.independent.co.uk/news/science/turkey-shoots-down-russian-plane-astrophysicists-say-both-official-accounts-are-partially-a6752741.html
https://www.independent.co.uk/news/science/turkey-shoots-down-russian-plane-astrophysicists-say-both-official-accounts-are-partially-a6752741.html
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הפלת המטוס, הטייס נהרג )לטענת הרוסים, נורה מהקרקע  עת. במהצד הטורקי גדולה

וסי והופל מסוק בעודו באוויר(, הנווט ניצל וחולץ. במהלך פעולת החילוץ, נהרג חייל ר

 24רוסי.

מאירוע כזה ניתן ללמוד כמה דברים: ראשית, ניתן לראות כי הרוסים פועלים, 

בדומה לאירועים אחרים, ללא שולי בטיחות להשגת המטרות שלהם. ניתן לראות 

זאת גם בעצם העובדה כי המטוס טס בסמיכות קרובה כל כך לגבול עם טורקיה. טיסה 

היכרות ודאית עם השטח )טיסה במדינה זרה( ובשילוב  במהירות של מטוס קרב, ללא

הם מתכון לטעות בניווט ומשם, כמו שראינו, המרחק  –של אוויוניקה מיושנת במטוס 

לנפילה קצר מאוד. הדבר המעניין השני הוא העובדה, כי הטייס שנהרג, ככל הנראה 

ת "גיבור בשל הטעות שלו עצמו בשילוב עם תכנון גרוע, קיבל לאחר מותו את או

אחד מהעיטורים הצבאיים הגבוהים ביותר. ברקע עמד השיח הציבורי  –רוסיה" 

מוטיב  –בתקשורת הרוסית שדיבר על "הפלה ממארב" ו"סכין בגב" מהצד הטורקי 

 חוזר שאנחנו רואים פעמים רבות סביב כישלונות צבאיים רוסיים. 

דוגמת נפילת  לעניות דעתי, המשמעות של כל זאת היא שכל אירוע "מביך",

מטוס, דורש הסבר לעם הרוסי מצד הנהגת המדינה. הדרך הקלה ביותר להסביר 

כישלונות היא בהאשמת הצד שכנגד בפעילות "לא הוגנת" ומצד שני, בהעצמת 

הגבורה כנגד "אי־ההוגנות". דברים דומים לאלו ראינו גם בהיסטוריית חיל האוויר 

 השנייה." מטוסי אויב במלחמת העולם ההרוסי סביב פעילויות שוליות של "נגיחת

ראינו גם שלחימת התודעה, שמהווה נדבך חשוב ללחימה בסוריה, משייכת כל אירוע 

שלילי למוטיב ה־"סבל", ה־"מאבק" וה־"גבורה", הנהוג כל כך בתרבות הצבאית 

 הרוסית. 

באוקטובר  10ב־ התרחשה M 24-SUבהפעלת מטוסי התקרית החריגה השנייה 

הלך המראה למשימת תקיפה, המטוס לא הצליח להתנתק ממסלול ההמראה . במ2017

ן הנסע הקדמי שלו נשבר, המטוס  ו"גמר את המסלול". לאחר ירידה מהמסלול, כַּ

התלקח והתפוצץ. כתוצאה מהפיצוץ, נהרגו הטייס והנווט שהיו במטוס. משרד 

ך לאחר זמן הביטחון הרוסי טען בתחילה כי המטוס הושמד על־ידי אש מהקרקע. א

קצר, התבררה התקלה. יש לציין, כי תקלות מסוג זה )אי־יכולת המראה(, קורות ויקרו 

בעתיד בתעופה הצבאית. יש אין־סוף תקלות ושיבושים בשלב המראת המטוס 

שיכולים לגרום לאירוע מסוג זה. אך חשוב לשים לב, שוב, לתגובה המיידית של משרד 

אשמים חיצוניים לאירוע טכני/ הטסתי פנימי הביטחון הרוסי ששוב מנסה למצוא 

                                                           
 .שם.שם  24
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של חיל האוויר. בהודעה הראשונית היה ניסיון לניצול הזדמנות תודעתית מבחינת 

משרד ההגנה הרוסית, בעצם שיוך איבוד המטוס לפעילות "לא הוגנת" של לוחמי 

 האויב, אך בסופו של דבר, האירוע נגמר במבוכה, כאשר התגלו הפרטים האמיתיים.

עמד במשימות,  M 24-SU  -מטוס ה ות שני האירועים הללו, ניתן להגיד כילמר

הפשוטות יחסית, שהוטלו עליו והצליח לספק תוצאות סבירות סביב כל נושא תקיפת 

 מטרות התשתית בסוריה.

הוא הפלטפורמה השלישית שבה נעשה שימוש   -34SUמטוס הסוחוי  

מסוג זה הוא אחד המטוסים בסוריה. בשונה מהפלטפורמות הקודמות, מטוס 

החדישים בחיל האוויר הרוסי. זהו מטוס שמתאפיין בממדיו הגדולים מאוד, ויכולת 

. המטוס הוא מטוס דו־מושבי ומופעל בידי טייס בהתאם נשיאת החימוש שלו מרשימה

ביכולתו להפעיל נשק מונחה, על סוגיו השונים, כגון פצצות מונחות לייזר, וונווט 

יש לציין, כי הפעלה של מטוס מסוג  25קרקע.–וטילי שיוט אוויר GPS פצצות מונחות

 זה בסוריה, איננה הפעילות המבצעית הראשונה שלו. 

, במלחמת הבזק מול גאורגיה, נטלו מטוסים אלו חלק פעיל 2008כבר ב־

בפעילות המבצעית. לטענת הרוסים, מטוס מסוג זה, בשילוב עם מסוק לוחמה 

 SA-17, השמידו מכ"מי חיפוש וגילוי של סוללת SMV8-MIאלקטרונית )ל"א( 

בגאורגיה. זה קרה עוד בטרם כניסת המטוס בצורה רשמית לשורות חיל האוויר 

הרוסי. המטוס הופעל בגאורגיה בשל יכולתו להשמיד סוללות טק"א מזרחיות, לטענת 

 .הרוסים, פלטפורמות אחרות חוו בעיות סביב היכולת להשמיד טק"א המיוצר במזרח

. טיסת ההעברה 2015בספטמבר  28ראשונים הגיעו לסוריה ב־ SU-34מטוסי 

עברה מעל איראן ועיראק בדרך לנחיתה בבסיס חמימים. עובדה מעניינת הראויה 

לציון היא שמסיבה לא ברורה, הכוכבים האדומים שהם הסממן של חיל האוויר הרוסי, 

רוסיה בלבד. המעניין הוא  נמחקו מהמטוסים, על אף שמטוס מסוג זה נמצא בשירות

 שמהפלטפורמות האחרות הם לא נמחקו.

SU-34   היה המטוס היחיד שהופעל עם מערכות נשק מונחה בראשית ההתערבות

הרוסית. לטענת הרוסים, באחת מהתקיפות באזור אל־רקה, הופצץ מפגש של לוחמים 

כך, המטוס בכירים של דאעש, שכתוצאה מההפצצה, רבים ממפקדיו נהרגו. נוסף על 

לקח חלק בהפצצת מטרות איכות, כגון מפעל הזיקוק באל־רקה ומטרות תשתית רבות. 

-500למרות היכולת להפעלת נשק מונחה, לרוב הופעל המטוס באמצעות פצצות ש"כ 

                                                           
. 2018בלחימה בגאורגיה ובסוריה, נובמבר  SU-34יבגני פדורוב, כתבה מורחבת על הפעלת מטוסי  25

boevoe-34-su-https://topwar.ru/150216-המחבר הוא מומחה לענייני תעופה ברוסיה,  
sirii.html-i-gruzii-v-primenenie 

https://topwar.ru/150216-su-34-boevoe-primenenie-v-gruzii-i-sirii.html
https://topwar.ru/150216-su-34-boevoe-primenenie-v-gruzii-i-sirii.html
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OFAB לטענת הרוסים, שימוש מופרז בנשק מונחה הוא בזבוז משאבים בקונפליקט .

 26ת".מסוג זה לאור תפיסת "המספיקות הנדרש

אחד היתרונות הגדולים של המטוס הוא היכולת לשאת מטען גדול מאוד של 

דלק או פצצות. ולכן, מטוסים מסוג זה לקחו חלק בתקיפות הארוכות ביותר של 

הרוסים, באזור דיר א־זור, לדוגמה, ביחד עם מטוסי ההפצצה הארוכה האסטרטגיים, 

איבוד מטוס מסוג זה, הופעלו  . כנראה בשל הפוטנציאל התדמיתי סביבTU-22דוגמת 

-SUבמבנים מעורבים ביחד עם מטוסי היירוט כומר , "ערכה"המטוסים בצורה של 

החלו המטוסים להיות מופעלים  2016מ־. רגל 20,000מעל של  , ומגובה גבוה יחסית 30

גם מבסיס חמדאן שבאיראן. להבנתי, הנ"ל בוצע בשל אילוץ של ספיגה ורציפות 

–החל בסיס חמימים לספוג התקפות באמצעות רקטות קרקע 2016־תפקודית. כבר מ

ולכן, הגיוני להעביר מטוסים  27.קרקע ובהמשך אף באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים

 יקרים מסוג זה לבסיס שלא נמצא תחת מתקפות.  

 

 מפציצים אסטרטגיים במלחמה בסוריה 

כולות ההפצצה מבחינה אובייקטיבית, המערכה בסוריה לא דורשת שימוש בי

על ידי האסטרטגיות של רוסיה. למרות זאת, השימוש במפציצים האסטרטגיים 

נעשה מסיבות פנימיות וחיצוניות. הסיבה הפנים רוסית הרוסים במערכה הסורית 

להפעלת המפציצים נבעה מן הרצון להראות לעם הרוסי שלחיל האוויר הרוסי 

וכך להמשיך ולהזין את רעיון  המתחדש יש יכולות שקיימות רק למעצמות בעולם

"ההתרוממות הרוסית" לפיו רוסיה הנה בעלת יכולות צבאיות משמעותיות כפי שהיה 

בעבר. השימוש במפציצים נעשה גם מסיבה חיצונית שתכליתה איתות למערב כי 

רוסיה חוזרת ותופסת את מקומה כמעצמה עולמית. היכולות הרוסיות שהודגמו 

ק ההרתעה, בעיקר מול מדינות נאט"ו בראשות ארצות־בסוריה הופעלו לשם חיזו

הברית. יש לציין, כי חלק קטן מהמפציצים האסטרטגיים גם מוצעים למכירה במדינות 

                                                           
שם. באשר לתפיסת המספיקות הנדרשת ראו מאמרה של ענת שטרן הפותח את קובץ זה וכן את  26

חיבורו של דימה אדמסקי, "ההתערבות הרוסית בסוריה: משמעויות אסטרטגיות ולקחים", 
 . 2016, נובמבר 13עשתונות, מס' 

, 2018סבסטיאן רובלין, מאמר בנושא עדכונים שעברה דוקטרינת הלחימה הרוסית,  27
-doctrine-warfare-new-litarysmi-russian-buzz/the-https://nationalinterest.org/blog/the

24439-army-the-has 

https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/the-russian-militarys-new-warfare-doctrine-has-the-army-24439
https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/the-russian-militarys-new-warfare-doctrine-has-the-army-24439
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שונות בעולם דבר אשר יכול להוסיף עוד נדבך לסיבות השימוש בהם במערכה 

 28בסוריה.

המאפיין המרכזי של השימוש במפציצים האסטרטגיים הוא מאפיין 

דתיות". לעומת רצף הלחימה שנשמר על־ידי מטוסי הקרב ה"רגילים", תקיפות ה"נקו

באמצעות מפציצים אסטרטגיים הם אירועים נקודתיים שבאים לרוב לאחר 

התרחשות כלשהי בשדה הקרב והם מסמלים סוג של "הסלמה" מצד הרוסים. לדוגמה, 

ע שהתרחש התקיפה הראשונה באמצעות מפציצים אסטרטגיים בוצעה לאחר הפיגו

. במהלך התקיפה, הוצגו 2015במטוס רוסי בשמי סיני. התקיפה התרחשה בנובמבר 

 TU-160 ,MC TU-95 ,3M  –רוב היכולות של המפציצים האסטרטגיים של רוסיה 

TU-22 לרוב הפלטפורמות הייתה זו פעילות מבצעית ראשונה בתולדותיהן. גם הנשק .

כפי שניתן  לראשונה במסגרת תקיפה זו. שבו השתמשו )טילי שיוט, לדוגמה( הופעל

-500בפצצות  3M TU-22לראות בתמונה לצד נשקים חדשים, השתמשו מפציצי 

OFAB , ניתן היה להטיל פצצות מסוג זה אף למרות שפצצות ש"כ "טיפשות". שהן

 בקלות רבה יותר, מהמטוסים שכבר היו פרוסים בשלב הזה בסוריה. 

ביל להרחבת מגוון הפלטפורמות בהן נעשה השימוש במפציצים אסטרטגיים הו

שימוש על ידי חיל האוויר הרוסי. בנוסף,  הבאת המפציצים לטווח המתאים לשיגור 

 דורש שימוש בתדלוק אווירי. 

מהווה איתות ברור למערב, על  MC TU-95שילוב מטוסי התדלוק מסוג  גם

עלת כוח אוויר היכולות המתחדשות של חיל האוויר הרוסי, סביב ההיבטים של הפ

יש לציין, כי לרוב, נתיב הטיסה  משמעותי, שגם מכיל יכולת הפעלת נשק גרעיני.

שנבחר מרוסיה עבר בצורה ישירה מעל איראן ועיראק. מצד שני, בחלק מהתקיפות 

השתמשו הרוסים בנתיב "עוקף אירופה" שכלל טיסה מצפון לאירופה, כניסה לאגן 

סוריה מכיוון הים. זהו נתיב ארוך מאוד ומסובך הים התיכון ממערב ותקיפות בשטח 

מאוד לתכנון ולשליטה. עיון מדוקדק בנתיב מעלה שצורתו אינה מקרית ומזכיר בצורה 

מאוד "מוזרה", בטווחים ובכיוונים את הדרך שנדרשים לעשות המפציצים 

עולה מכך שלא רק השימוש  29האסטרטגיים הרוסיים לשם תקיפת מדינות נאט"ו.

                                                           
כתבה ממגזין צבא ומדע מוכר מאוד בנושא הפעלת מפציצים אסטרטגיים רוסיים בסוריה,  28

bombardirovshhiki-strategicheskie-https://naukatehnika.com/rossijskie-, 2015נובמבר 
sirii.html-v-terroristov-atakuyut 

29Predator: The Secret Origins of the Drone Revolution Whittle, Richard (2014).  

(First ed.). New York: Henry Holt and Co. pp. 85, 86. – ת הכטמ"ם בצבא מאמר על מהפכ

 .ארצות־הברית

https://naukatehnika.com/rossijskie-strategicheskie-bombardirovshhiki-atakuyut-terroristov-v-sirii.html
https://naukatehnika.com/rossijskie-strategicheskie-bombardirovshhiki-atakuyut-terroristov-v-sirii.html
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רמות נוצל על ידי הרוסים לשם אימון מבצעי אלא גם יכולות התכנון בפלטרפו

והשליטה. יכולות ההפצצה האסטרטגית הופעלו עוד כמה פעמים במהלך הלחימה 

רוסי )כתוצאה מנפילת המסוק, שני  KA-50ועד עכשיו. למשל, לאחר הפלת מסוק 

 הטייסים הרוסיים נהרגו(. 

ביב הלחימה בסוריה מהווה כלי של לסיכום, הפעלת היכולות האסטרטגיות ס

הממשל הרוסי לטובת סימון "אירועי קיצון" שקורים סביב הלחימה. כמו־כן, פעולות 

אלה מהוות את "חלון הראווה" של היכולות המתחדשות בחיל האוויר הרוסי 

 והזדמנות לאימון מבצעי של כלי הטיס ויכולות התכנון והשליטה הרוסים. 

 

 ל הקרקעמשימת סיוע לכוחות ע

משימה חשובה נוספת בה לקח חלק חיל האוויר הרוסי, בנוסף למשימות התקיפה, 

הוא סיוע לכוחות הקרקע. הסיוע נעשה באמצעות הפצצות וכן בהפעלה של כלי טיס 

מאוישים מרחוק )כטמ"ם( בהם נעשה שימוש מוגבל טרם להפעלה בסוריה. בדומה 

גם שיטות  עברוהרוסית בסוריה, למערכות הנשק השונות שנבחנו במהלך הלחימה 

הלחימה המתקדמות הרוסיות טבילת אש. אחת השיטות המתחדשות בצבא רוסיה 

היא הסיוע הקרוב לכוחות היבשה שנמצאים בשטח. קיים מידע רב ברשת, אודות 

הפעלת חיל האוויר הרוסי בסוריה. מצד שני, מידע דומה, על אודות הפעלת כוחות 

ת הכוונה קרקעית נוספים, יחסית קשה לאיתור. יש לציין, מיוחדים רוסיים או כוחו

כי הפעלת כוחות להכוונת מטוסי קרב, הם ביטוי לאי־רצונם של הרוסים לשקוע 

בלחימה קרקעית קשה, כנראה כלקח ממלחמת אפגניסטאן. ועל כן, זהו ביטוי לניסיון 

 הסתבך. הרוסי לייצר נזק רב לאויב, ללא הפעלת כוח קרקעי משמעותי שעלול ל

לפי רוב המקורות, הכוחות העיקריים שאמונים על הכוונת חיל האוויר וגורמי 

". כוחות אלה הם חיבור של SSOאש נוספים, הם כוחות רוסיים מיוחדים, המכונים "

יחידות מודיעין צבאי רוסיות שהוכנסו תחת קורת גג של "כוחות למבצעים מיוחדים" 

– Sily Specialnyh Operaciy – SSOיחידות ה־ .SSO  הרוסיות הן יחידות העילית

או "הכומתות הירוקות"  DELTAשל צבא רוסיה, שייעודן דומה ליחידת 

", GRUלפי מקורות בצבא רוסיה, יחידות רבות, ובתוכן גם "ספצנאז  30האמריקניות.

                                                           
 
, 2017בסוריה,  SSOכתבים בכירים בתחום הצבאי, כתבה בנושא הפעלת  30

razvedchika-voennogo-den-https://russian.rt.com/russia/article/446468  

https://russian.rt.com/russia/article/446468-den-voennogo-razvedchika
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כפופים  SSO. בשונה משאר יחידות הצבא וחיל האוויר, ה־SSOליחידת  2013אוחדו ב־

רמטכ"ל הרוסי. השינוי הארגוני והרעיוני בוצעו בהתאם לעקרונות התו"ל ישירות ל

הרוסי החדשים המכונים לעיתים "דוקטרינת גרסימוב", המתמקדת בניהול הלחימה 

הופעלו בסוריה כבר מיומה הראשון של ההתערבות הרוסית  SSOההיברידית. כוחות 

כל איש צוות הוא בעל  כוחות אלה אומנו לפעול בקבוצות קטנות, כאשר 31בלחימה.

מקצוע ייחודי, דוגמת הכוונת מטוסי קרב, תקשורת או צליפה. עיקר הדגש של כוחות 

 בסוריה הוא סביב הפעלת תיאום אווירי ישיר מול חיל האוויר הרוסי.  SSOה־

השיטה הרוסית מדברת על החדרת חוליות קטנות שכוללות איש צוות בעל 

לשטח בעומק של קווי האויב. הכוח מאתר  הכשרה בהכוונת גורמי אש אוויריים

ן, כי ימטרות איכות ומכווין אליהן מטוסים או מסוקים של חיל האוויר הרוסי. יש לצי

 אפגניסטאןכוחות מיוחדים אמריקניים נקטו בטקטיקה דומה סביב תחילת מלחמת 

השימוש במאמץ התודעה כמסווה לכישלון מבצעי נעשה גם בעת הפעלת  2001.32ב־

. 2016אירע בתחילת  SSOהסיוע לכוחות הקרקע. אירוע חריג סביב פעילות ה־ משימת

נחשף מאחורי קווי האויב. לטענת מקורות רוסיים, במהלך  SSOאחד מלוחמי ה־

הקרב, הלוחם שהבין שאין לו שום דרך להימלט מהאויב, הכווין מטוסי חיל אוויר 

יש לציין, כי אירוע של  33רוסיים על העמדות שלו עצמו על־מנת לא ליפול בשבי.

"הכוונת אש על עצמך" אינו זר לאתוס הצבאי הרוסי. אירועים רבים מסוג זה פורסמו 

בזמן מלחמת העולם השנייה על־מנת לטפח את אתוס הגבורה של החיילים הרוסיים. 

גם במקרה של סוריה, המקרה זכה לסיקור רב במקורות המדיה הרוסיים, כולל 

לא אמינים( של אבדות אויב באירוע, בדומה לאירועים אם כי מספרים גבוהים מאוד )

 לעיל. נוספים סביב כישלונות מבצעיים שנהיו ל"סיפורי גבורה" ואשר הוצגו 

, משתתפים במערכה גם כוחות קרקעיים סדירים שמשימתם SSOלצד כוחות 

מת "מכווין אווירייה" הוא מקצוע קרקעי שלרוב מבוצע בר 34היא הכוונת מטוסי קרב.

הקצינים. בכל כנף קרב, יש כמה קצינים שאחראים על ביצוע הכוונת מטוסי קרב על 

, מכווינים "סדירים" פועלים באזור של קו SSOמטרות מזדמנות. בשונה מכוחות ה־

                                                           
 . שם 31
 ,2017, אפגניסטאןאליזבת קולינס, מאמר בנושא המבצע האמריקני הראשון במלחמת  32

s_remember_earliest_mhttps://www.army.mil/article/199134/first_to_go_green_beret
ission_in_afghanistan_part_1 

. המחבר הוא כתב צבאי בכיר,  2018בסוריה,  SSOאלכסנדר זקווסין, כתבה בנושא הפעלת  33
sso-operacii-specialnie-sili-den-ticle/486937https://russian.rt.com/russia/ar 

. 2018טאראס רודיק, כתבה בנושא הפעלת מערך של מכוויני חיל האוויר הרוסיים בסוריה,  34
 https://rusvesna.su/news/1526057333המחבר הוא כותב במגזין "הכוכב האדום", 

https://www.army.mil/article/199134/first_to_go_green_berets_remember_earliest_mission_in_afghanistan_part_1
https://www.army.mil/article/199134/first_to_go_green_berets_remember_earliest_mission_in_afghanistan_part_1
https://russian.rt.com/russia/article/486937-den-sili-specialnie-operacii-sso
https://rusvesna.su/news/1526057333
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חזית ברור ולא בעומק שטח האויב. במערכה בסוריה, בעיקר סביב הקרבות הגדולים, 

 להפעלת המכווינים.  נוצרו קווי חזית שאותם ניצלו הרוסים 

 

 שימוש בכטמ"ם במערכה הרוסית בסוריה 

המערכה בסוריה היא אחת המערכות הראשונות, ביחד עם המערכות המצומצמות 

כלי טיס  הופעלו, שבהן 2008על גבול אוקראינה והמלחמה הקצרה בגאורגיה ב־

הרוסים  מאוישים מרחוק בצורה נרחבת על־ידי חיל האוויר הרוסי. בנושא זה נמצאים

בפיגור גדול יחסית למדינות המערב, כתוצאה מהפיגור הטכנולוגי בתחום הכטמ"מים 

העומדים לרשות רוסיה. יש לציין עם זאת, כי בשנים האחרונות ובייחוד לאחר גמר 

, צי הכטמ"מים הרוסיים עבר שדרוג משמעותי מאוד. 2008־המערכה מול גאורגיה ב

ושנים מאוד ומסובכים מאוד להפעלה. מגמה זו עד אז, הכטמ"מים הרוסיים היו מי

  35השתנתה גם בגלל כניסת הטכנולוגיה הישראלית לשוק הרוסי.

 –השוואה, הפלטפורמה "הכבדה" של הרוסים בתחום הכטמ"ם  שםל

"FORPOST היא בפועל כטמ"ם ישראלי שמיוצר ברישיון ברוסיה. כטמ"ם זה מיושן "

א מבוטל של שנים. בכללי, מה שמאפיין מאוד וצה"ל אינו משתמש בו כבר מספר ל

את ההפעלה של הכטמ"מים הרוסיים הוא הפעלתם לצורך איסוף מודיעין וצילום 

לחיל האוויר הרוסי אין יכולת מוכחת של כטמ"ם תוקף  2019פגיעות בלבד. נכון לשנת 

והוא נמצא בפיגור של עשרות שנים אחרי מדינות כמו ארצות־הברית, אשר חיל 

  90.36ה מחזיק יכולת של כטמ"ם תוקף כבר מאמצע שנות ה־האוויר של

 

  כטמ"מים קלים לאיסוף מודיעין טקטי

פרוסים בסוריה יש כמה פלטפורמות לטובת משימת איסוף הלכוחות הרוסיים 

. ארחיב רק על צורת ההפעלה ELERON ,GRANAT ,ORLANמודיעין, דוגמת 

הגיחות לאיסוף מודיעין טקטי  מתוך הבנה כי רוב –" ORLANשל הכטמ"מים מסוג "

מבוצעות בפלטפורמה זו. ברשת קיימת כמות בלתי מבוטלת של תמונות ושל סרטונים 

של הפעלת כלי מסוג זה. מכך ניתן להסיק כי מדובר בפלטפורמת כטמ"ם עיקרית 

הוא כטמ"ם קל, בעל יכולת נשיאת מתעד של עד  ORLANלמשימות איסוף מודיעין. 

                                                           
. המחבר הוא מומחה לענייני 2017נטון לברור, כתבה בנושא הפעלת כטמ"מים רוסיים בסוריה, א 35

 item3/article4/-http://mdb.cast.ru/mdb/2/2017תעופה ברוסיה. 
3685, 86. , pp. e RevolutionThe Secret Origins of the Dron:  Whittle, Predator   

http://mdb.cast.ru/mdb/2-2017/item3/article4/
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סוף טקטי בידי כוחות היבשה. הכטמ"ם בעל משקל המראה קטן ק"ג, למשימות אי 5

ק"ג, אך עדיין בעל יכולות לא מבוטלות של צילום יום ולילה והפעלת  18מאוד, כ־

. כל 37ק"מ 120יכולות ל"א מוטסות. הכטמ"ם מסוגל לשדר נתוני וידאו לטווח של כ־

  38אלף רגל. 17זה בגובה טיסה של עד 

כטמ"ם מסוג זה הוא יכולת שיגור ללא מסלול אחד היתרונות הבולטים של 

המראה ויכולת נחיתה ללא מסלול נחיתה. הכטמ"ם נוחת באמצעות מצנח ובעזרת 

צילמו כלים מסוג זה  2015כרית אוויר שנפתחת לקראת הנחיתה. כבר בדצמבר 

במקביל, שיגורים של טילי שיוט מפלטפורמות ימיות וגם את הפגיעות של הטילים 

טונים רבים מתקיפה זו קיימים ברשת. הנ"ל מצביע על המספר הרב במטרות. סר

)לפחות חמישה( של כלים מסוג זה שפרוסים בשטח. ניתן גם להתרשם מהיכולת של 

צילום פגיעות במקביל לצילום  –עבודה בתיאום בכמה מוקדים בשטח סוריה 

את יכלה השיגורים שנמצאים באזור גאוגרפי אחר. לפני שנים ספורות, יכולת שכז

 להיות רק דמיונית בחיל האוויר הרוסי. 

המשך ניתוח של סרטונים באינטרנט מצביע על הפעלה נרחבת של כטמ"מים 

מסוג זה לטובת משימות כיוונון וצילום פגיעות של ארטילריה. אין מידע אודות יכולת 

הכוונה של ארטילריה "מתוקנת מסלול" על־ידי כטמ"ם מסוג זה, על אף שזה מתבקש 

ואף ישים טכנולוגית. לטענת הרוסים, קיימת יכולת טכנולוגית של שילוב יכולות 

הכטמ"ם במערכות שליטה של מערכי הארטילריה הקנית והרקטית הרוסית. אחד 

הלקחים המרכזיים על אודות הפעלת הכטמ"ם מסוג זה בסוריה, הוא יצירת יכולת 

וסים הוא כיוון של פצצות של הפעלת נשק קינטי מהכטמ"ם. הכיוון שאליו הלכו הר

 גלישה שיותקנו על הכטמ"ם. 

 –ק"ג(  5נדרש לציין, שלאור יכולת הנשיאה הנמוכה מאוד של הכטמ"ם )

יעילות של שיפור זה מוטל בספק, אך היא יכולה להוות בסיס סביב פיתוחים עתידיים. 

ן, כי יש לציי 39כטמ"מים מסוג זה. 10מתחילת הלחימה, קיים מידע על איבוד של עד 

מהתמונות שקיימות בתקשורת, ניתן להסיק כי הכטמ"מים הופלו על־ידי אמצעי ל"א 

או בשל תקלות טכניות, משום שלא נמצאה תמונה עם סימנים של פגיעה קינטית 

 בכטמ"ם מסוג זה.

                                                           
 שם. שם.  37
. ערוץ זה הוא ערוץ ZVEZDA ,2018כתבה בנושא פיתוח כטמ"מים רוסיים מערוץ טלוויזיה  38

разработка отечественная Уникальная :טלוויזיה רוסי בעל צביון צבאי,
Zvezda (TV . "Петербургом под" Орланов" испытаний с кадры эксклюзивные

09.-03-. 2018channel) 
39Whittle, Predator  

https://www.youtube.com/watch?v=K2fmL167PA8
https://www.youtube.com/watch?v=K2fmL167PA8
https://en.wikipedia.org/wiki/Zvezda_(TV_channel)
https://en.wikipedia.org/wiki/Zvezda_(TV_channel)
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 כטמ"מים לאיסוף מודיעין מערכתי 

תר, במקביל להפעלת כטמ"מים קלים, משתמשים הרוסים גם באמצעים כבדים יו

בשונה מהכטמ"מים הקלים, הפלטפורמה הזאת נמצאת  ".FORPOSTדוגמת כטמ"ם "

בשימוש רוסי לטובת איסוף סביב מטרות משמעותיות יותר מאשר בסביבה הטקטית 

לדוגמה, מפקדות של כוחות אויב או מטרות שנמצאות בטווח רחוק כמו הקרובה 

ורמה ישראלית מסוג משמעותית משדה חמימים. פלטפורמה זו היא במקור פלטפ

(SEARCHER MK2שיצאה משירות חיל האוויר הישראלי כבר לפני כמה )  .שנים

הכטמ"ם מיוצר ברוסיה, תחת רישיון שנקנה מישראל. יש לציין, כי לכטמ"ם מסוג זה 

אלף רגל וזמן  20גובה טיסה עד  –יש יכולות משודרגות, יחסית לכטמ"מים הקלים 

  40ר.שהייה של שעות ספורות באווי

נתונים אלה מייצרים יכולת של איסוף חשאי, מכיוון שכטמ"מים לא נשמעים 

על הקרקע בגובה טיסה כזה, ולאורך זמן. זהו כלי מצוין לאיסוף סביב דרגי הפיקוד 

השונים בכוחות האויב. לטענת הרוסים, זה הכלי האווירי העיקרי לייצור מטרות 

ביצוע משימות צילום,  –הפלטפורמה משימות נוספות שהוטלו על  41במערכה בסוריה.

כנראה לטובת יצירת עזרים לכוחות  –הקרקע  , ומיפוי תלת ממדי של BDAלטובת 

ליווי שיירות אספקה תמיכה במודיעין זמן אמת בעת קרקעיים ולטילי השיוט, ל

ולתמיכה במשימות החילוץ. לטענת הרוסים, כטמ"ם מסוג זה איתר את הנווט שנטש 

שהופל על־ידי הטורקים שהוזכר לעיל, והכווין את הכוחות  SU-24 -את מטוס ה

 המחלצים לחבירה עם הנווט על הקרקע. 

לטענת הרוסים, האיתור המהיר הציל את חייו של הנוטש. צוות המפעילים 

אף קיבל עיטורים שונים מטעם הממשלה הרוסית בשל הביצועים שלהם במהלך 

ו, לעומת כטמ"מים קלים יותר, הוא האירוע. החיסרון המשמעותי של פלטפורמה ז

, כטמ"ם זה ממריא ונוחת ORLANבאילוץ של מסלול המראה ונחיתה. בשונה מה־

ממסלול נחיתה מבטון או מאספלט. בשל כך, בתחילת המערכה הוקמו כלל האמצעים 

בשדה חמימים. לאור התרחקות החזית לכיוון מזרח סוריה, נפרסו הכטמ"מים בשדות 

בחלק המרכזי של סוריה או שדה בעיר  T-4בי סוריה, דוגמת שדה תעופה שונים ברח

חמץ בצפון סוריה. פריסת האמצעים תרמה לזמן היעיל של שהייה מעל אזורי 

 המטרות.

                                                           
" מתוצרת רוסיה. FORPOSTמפרט טכני של כטמ"ם מסוג " 40

https://www.militaryfactory.com/aircraft/detail.asp?aircraft_id=1486 

  שם.לברור,  41

https://www.militaryfactory.com/aircraft/detail.asp?aircraft_id=1486
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 42בסך הכול, הרוסים מגדירים את השימוש בכטמ"מי איסוף כהצלחה גדולה.

רת מטרות גם איסוף טקטי וגם איסוף מערכתי תרמו רבות, מבחינת הרוסים, ליצי

לתקיפה. מצד שני, שימוש זה מאוד הבליט את המחסור בכטמ"מים בעלי יכולת 

תקיפה בחיל האוויר הרוסי. הסיבה לחוסר זה היא פשוטה. לאורך השנים האחרונות, 

רוב הסד"כ הצבאי של רוסיה באוויר, בים וביבשה מסתמך על פיתוחים של 

-300ת. ביבשה, דוגמת מערכות פלטפורמות ישנות שהיו עוד בתקופת ברית־המועצו

Sבברית־ 70, שהן סך הכול המשך פיתוח של מערכות שהחלו להיבנות עוד בשנות ה־

וכך  SU-27הם המשך פיתוח של מטוסי  SM 30-SUמטוסי  –המועצות. באוויר 

 הלאה. 

בימי ברית־המועצות לא היו לחיל האוויר האדום יכולות של כטמ"ם תקיפה, 

לא התפתחה גם ברוסיה. סוגיה זו משמעותית במיוחד לאור  ועל כן טכנולוגיה זאת

העובדה שאפילו לכוחות דאעש ולארגוני מורדים נוספים )ללא שום רקע או יסודות 

טכנולוגיים של מעצמה(, קיימות יכולות של כטמ"מי תקיפה. יכולות אלה הוכחו 

קף הבסיס . במהלך לילה אחד בינואר, הות2018באירוע תקיפה של בסיס חמימים ב־

יחידות שחלקן אף הצליחו לבצע התקפות  13על־ידי "נחיל" של כטמ"מים שהכיל כ־

 בשטח הבסיס עצמו.

לסיכום, למרות ה"הצלחות" שמפרסם משרד ההגנה הרוסי בתחום 

גם טכנולוגית וגם  –הכטמ"מים, רוסיה נמצאת כמה עשרות שנים בפיגור בתחום זה 

יב זה כנראה שהחלה לחלחל בצד הרוסי סביב נושא תפיסות ההפעלה. ההבנה סב

ולמיטב הבנתי, בשנים הקרובות אנחנו צפויים לראות קפיצת מדרגה בתחום הפיתוח 

והיישום סביב כל נושא הכטמ"מים ברוסיה. מצד שני, אל מול היכולת הטכנולוגית 

הדלה בתחום, מערך הכטמ"ם בסוריה הצליח להביא הישגים מבצעיים משמעותיים 

 ם האיסוף המודיעיני והכוונת האש. בעיקר בתחו

 

הישגים מבצעיים אל מול : לקחי הפעלה -המערכה האווירית  הא־סימטרית 

 דיוק ההפצצות 

את גם  יש לבחוןיעילות הפעלת הכוח האווירי הרוסי במערכה בסוריה, ב בטרם נדון

כוחות עימם הוא מתמודד וזאת, כדי להבין את ההשלכות על שדה הקרב הישראלי. ה

                                                           
חניכי פו"ם ברוסיה )מגמת אוויר(, מאמר בנושא הפעלת כטמ"מים רוסיים בסוריה, אוקטובר  42

2018 ,-vedenii-pri-storonami-bpla-https://russiandrone.ru/publications/primenenie
sar-v-deystviy-boevykh/ - 

https://russiandrone.ru/publications/primenenie-bpla-storonami-pri-vedenii-boevykh-deystviy-v-sar/
https://russiandrone.ru/publications/primenenie-bpla-storonami-pri-vedenii-boevykh-deystviy-v-sar/
https://russiandrone.ru/publications/primenenie-bpla-storonami-pri-vedenii-boevykh-deystviy-v-sar/
https://russiandrone.ru/publications/primenenie-bpla-storonami-pri-vedenii-boevykh-deystviy-v-sar/
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בחתימה הפועלים שונה מפעילות של צבאות טרור, דוגמת חמאס או חיזבאללה ב

מתוך שטחים אורבניים, לוחמי דאעש ולוחמי קבוצות המורדים השונים ונמוכה 

פועלים בצורה שונה; הלחימה שלהם ככל שהיא  א־סימטרית ולא תמיד מאורגנת, 

"כ גדול. יש לציין מתרחשת בחתימה גבוהה יחסית, שאף כוללת לחימה באמצעות סד

כי הלחימה לא תמיד התרחשה בשטחים אורבניים. אם נסתכל על מפת סוריה, נראה 

שטח קשה ללחימה, שאר השטח הוא יחסית מישורי  –שפרט להרים במערב המדינה 

ומדברי ונוח מאוד ללחימה מתמרנת. מהסיבות שפורטו, התוצאות, הטובות, יש לציין, 

בזירות שונות ולמול אויב  ה ניתנות להשלכה על מערכותשל חיל האוויר הרוסי בסורי

, כי מאפייני הלחימה בסוריה השתנו עם זאת שונה, רק בעירבון מוגבל. יש לציין

לאורך זמן, לאור הלמידה של כוחות המורדים את יכולות חיל האוויר הרוסי והתאמת 

 דרכי הפעולה למצב שבו יעילות הכוחות האוויריים פוחתת משמעותית.

מעל תשעים אחוזים מן החימוש האווירי שהוטל ממטוסי קרב היו פצצות 

פצצות  – FAB-250, 500"שימוש כללי", ללא יכולת תיקון מסלול לאחר הטלתן )

השימוש הרב בפצצות  43פצצות בעלות ראש קרב רסס(. – OFAB-500, 250רגילות, 

"המספיקות נותן ביטוי לעיקרון הפעלת הכוח הרוסי שנקרא  –ש"כ הזולות 

. עיקרון זה מדבר על הפעלת הכוח בהתאם להישג הצפוי. ועל כן, הרוסים 44הנדרשת"

השתמשו במערכות היקרות של נשק מונחה רק לטובת מטרות בעלות משמעות 

צבאית גבוהה מאוד, דוגמת תשתיות נפט, או לטובת סיכולי בכירים. יש לציין כי 

אומי סביב הסוגיות של תקיפת אזרחים ההתייחסות של הרוסים למגבלות הדין הבינל

היא שונה ממדינות המערב, ועל כן השימוש בפצצות הש"כ הפחות מדויקות אינו 

 מעורר סוגיות סביב נושא זה. 

 -רוב החימוש, שהוא מסוג פצצות הש"כ הוטלו באמצעות מחשב מוטס חדש 

"GEFESTפצצות  ". לטענת הרוסים, מחשב זה נותן יכולת של חימוש מדויק להטלת

לפי הנתונים בתקשורת )בתוספת של חוקי פיזיקה וסרטוני תקיפות  ש"כ רגילות.

ניתן להסיק כי השימוש בפצצות, בשילוב המחשב החדש,  –שהופצו מהלחימה( 

ממהירות הקול,  0.8רגל(, במהירות גבוהה, באזור של  20,000מבוצע מגובה גבוה )אזור 

אר הטכנולוגיה הרוסית )יש לציין, כי מחשב ובטיסה ישרה ואופקית. עם כל הכבוד לפ

                                                           
המחבר הוא אנליסט צבאי, . 2017אנטון לברוב, סקירת הנשק הרוסי שבשימוש בסוריה,  43

sirii-v-oruzhie-rossijskoe-http://dfnc.ru/vtc/novoe/ 
, 2018סבסטיאן רובלין, מאמר בנושא עדכונים שעברה דוקטרינת הלחימה הרוסית,  44
-doctrine-warfare-new-militarys-russian-buzz/the-https://nationalinterest.org/blog/the

24439-army-the-has  להרחבה על מושג המספיקות הנדרשת ראו המאמר של ד"ר ענת שטרן
 בץ זה. הפותח את קו

http://dfnc.ru/vtc/novoe-rossijskoe-oruzhie-v-sirii/
http://dfnc.ru/vtc/novoe-rossijskoe-oruzhie-v-sirii/
http://dfnc.ru/vtc/novoe-rossijskoe-oruzhie-v-sirii/
https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/the-russian-militarys-new-warfare-doctrine-has-the-army-24439
https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/the-russian-militarys-new-warfare-doctrine-has-the-army-24439
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, התוצאות המדווחות 80בעולם מאז אמצע שנות ה־ F-16דומה מותקן על כלל מטוסי 

(CEP  4של )לא יכולות להיות מדויקות משתי סיבות עיקריות: 45מטר 

שניות. במהלך  40יעפים מסוג זה מייצרים זמן מעוף פצצה של כ־ :פיזיקה פשוטה .1

הפצצה נמצאת תחת השפעה של רוחות, של טמפרטורות ושל  שניות אלה, 40

כוחות רבים וכתוצאה מכך, משנה את מסלולה הבליסטי ביחס לחישוב שמבוצע 

 בהיותה תלויה על המטוס.

)הערכת הישג( לכל פצצה. כמו שראינו בפרקים קודמים,  BDAאי יכולת יצירת  .2

. יש להתחשב גם במזג יכולות האיסוף של חיל האוויר הרוסי הן מוגבלות מאוד

האוויר הבעייתי בעונת החורף בגזרה. בסרטונים רבים ניתן לראות תקיפות מעל 

שכבה של עננים שאינם מאפשרים ראיית תוצאה. ועל כן, לא ניתן לקבוע את 

 תוצאות התקיפה בצורה מדויקת.

ם זאת, אי אפשר להתעלם מהתוצאה המרשימה של הטיית המערכה לאחר ע

חימה. אז איך הגיעו הרוסים לתוצאות מרשימות ותחת מגבלות של ארבע שנות הל

אמצעי הלחימה שברשותם? לדעתי, בשל תיעדוף משימות ואסטרטגיה שמותאמת 

לשטח. במובן זה, הדב הרוסי הגיע מוכן למזרח התיכון; בעזרת חקירה של התהליכים 

רוכה המתרחשים בסוריה, הגיעו הרוסים למסקנה כי המלחמה הולכת להיות א

ותובענית. ועל כן, במקום להשתמש בנשק מונחה שקיים אצלם, אך יקר מאוד ולא 

יעיל אל מול תמונת המודיעין הלא ברורה, השתמשו בפצצות ש"כ בכמויות אדירות 

 ואל מול מטרות שמתאימות לפצצות אלה, במסגרת עיקרון ה"מספיקות הנדרשת".

נפט עצומים הם מטרה לגיטימית צריך לציין, כי שיירות גדולות ומפעלי זיקוק 

ביותר לפצצות הש"כ. מצד שני, השתמשו הרוסים בנשק המונחה ובפצצות החכמות 

למרות  46רק במקומות ספציפיים שבהם היה מידע מוצק על אודות ערכיות המטרה.

דיוקי ההפצצות הנמוכות, הביאו הרוסים לשינוי מגמת הלחימה לאור ההבנה כי 

הכוח של דאעש ושל ארגוני המורדים תביא הישגים גבוהים פגיעה במוקדי השליטה ו

בהרבה מאשר תקיפת כל מפקד זוטר בנשק שעולה בכסף שאין לרוסים. נקודה נוספת 

חוסר הלחץ לקצר את הלחימה. בשל השימוש  –ששונה בהתייחסות הרוסית ללחימה 

, במערכות נשק זולות, שקיימות בכמויות אדירות עוד מתקופת ברית־המועצות

ובשילוב של פלטפורמה מלחמתית לבדיקת מערכות הנשק הרוסיות החדשות, לא 

היה בתוך יעדי הלחימה הרוסיים גם נושא של קיצור משך הלחימה. ההיפך הוא הנכון. 

                                                           
 . שםחניכי פום רוסיה,  45
  שם.לברוב, סקירת הנשק הרוסי.  46
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לרוסים נוח ונכון להמשיך בלחימה בעצימות לא גבוהה במיוחד למשך תקופה ארוכה 

 זרח התיכון. על־מנת לשמר את ההשפעה הרציפה שלהם על המ -

הוא ההיבט  –היבט נוסף, חשוב ומשפיע על אפקטיביות הפעלת הכוח האווירי 

התודעתי. הרוסים מסתכלים על הצד התודעתי כעל אחד היעדים להצלחת הלחימה. 

לטובת שליטה  47תחום התודעה תופס נפח ומשמעות. 2014גם בדוקטרינה הרוסית מ־

ו יחידות פריצה למחשבים, יצירת "פייק על התודעה, קיים מנגנון שלם שמשלב בתוכ

יצירת תודעה  ניוז" ועוד. הרוסים מתייחסים לעניין התודעה בשני מישורים עיקריים:

 יצירת תודעה שמיועדת לאוזניים מערביות.; פנימית רוסית

חלק גדול  –המישור הראשון, המישור הרוסי הפנימי, הוא קל יחסית לטיפול 

בעיקר מאמצעי התקשורת הרשמיים של הממשל הרוסי מהאוכלוסייה הרוסית ניזון 

ולכן, המסרים שהוא צורך הם מסרים שניתנים לשליטה מלאה של מוקדי השלטון 

הרוסי. בתחום זה, עיקר המסרים התודעתיים שעוברים לעם הרוסי מתרכזים 

 בשלושה מסרים עיקריים:

הלחימה  מלחמה מול הטרור שמוכוון נגד רוסיה. עיקר השיח הציבורי סביב .1

יגיעו בסוף  –בסוריה, הוא סביב הרעיון הכללי שהמחבלים שגדלים בסוריה 

לשטחה של רוסיה ויהוו סיכון ישיר וממשי על אזרחי רוסיה. יש לציין, שמסר 

זה נכון בצורה חלקית )מבחינה אובייקטיבית(, משום שהצבא הרוסי אומנם 

מורדים שאין להן נלחם בדאעש, אך באותה נשימה הוא נלחם גם בקבוצות ה

 שום קשר לאיום על אזרחי רוסיה.  

עליונות הנשק הרוסי. חלק מההפעלות האוויריות )לרוב, הפעולות שאינן באמת  .2

נדרשות אל מול האתגרים המבצעיים, דוגמת שימוש במפציצים אסטרטגיים( 

מוכוונות לזירה הפנימית הרוסית ומחזקות את האתוס של הנשיא פוטין, 

 יה הגדולה ש"קמה מהברכיים".שמדבר על רוס

בדומה למה שראינו עוד ממלחמת העולם השנייה, אתוס  -"אתוס הגבורה"  .3

הגבורה והסבל הוא אחד המרכזיים בתוך הנרטיב הרוסי. ועל כן, כל אירוע של 

מתפתח לסיפורי גבורה סביב נושא החילוץ וההקרבה של צוותי  -נפילת מטוס  

על־ידי המורדים, כאשר הטייס  SU-25פלת האוויר שהופלו, בדומה לאירוע ה

הנוטש נלחם בגבורה, עד שנהרג )על־פי המקורות הרוסיים והסרטון שפורסם 

  48במדיה הפתוחה(.
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המישור השני הוא המישור הבין־לאומי, ובו התמונה מורכבת יותר. בשונה מאזרחי 

ל הכוחות רוסיה, אנשי העולם המערבי ניזונים מכמה מקורות מידע, משני הצדדים ש

הנלחמים. גם במישור הזה, הרוסים מנסים לקדם שלושה מסרים עיקריים המשרתים 

 את מאמץ התודעה שלהם:

הכוחות הרוסיים נקראו לסייע לסוריה על־ידי משטר אסד בהתאם לעקרונות  .1

הדין הבינלאומי )טענה נכונה אובייקטיבית(, בעוד הכוחות המערביים שמפרים 

 הסורית.בצורה בוטה את העצמאות 

ובעצם הביאו תוצאה  דאעשהתערבות הכוחות הרוסיים הביאו להפלת  .2

שארצות־הברית ושותפותיה לא הצליחו להשיג, למרות היתרון הטכנולוגי 

 המובהק והשימוש בנשק המדויק של מדינות המערב.

עליונות הנשק הרוסי. בהמשך למסר הראשון, הרוסים עשו את מה שעשו  .3

 יותר, תוך כדי מינימום של נפגעים בלתי מעורבים.באמצעות אמצעים זולים ב

ניכר אם כן, ששילוב של הבנה אסטרטגית של האזור בשילוב עם התאמת ניהול 

 הלחימה למלחמה ארוכה הביאו את הרוסים לתוצאות בשטח.

 

 חיבור בנוסח רוסיה -חיל האוויר והקרקע 

ילה של כוח אווירי. לחימה א־סימטרית היא צורת לחימה המאתגרת ביותר להפעלה יע

את המערכה האווירית בסוריה ניתן לחלק לשני שלבים עיקריים. בתחילת המערכה, 

הייתה חסרה הבנה של לוחמי אופוזיציה ושל דאעש את שינוי כללי המשחק, לאור 

הגעה של הכוחות האוויריים הרוסיים למערכה. הם המשיכו לנוע בקבוצות גדולות 

לות להשמדתם על־ידי כוחות האוויר הרוסיים. בשלב ובכך העמידו עצמם כמטרות ק

זה, חיל האוויר הרוסי היה יעיל מאוד והסב נזק רב לכוחות האופוזיציה ולדאעש. עם 

הזמן, כנראה בשל ההפנמה של האיום החדש, עברו כוחות המתנגדים למשטר 

 בכוחות קטנים ובהיטמעות בתוך אוכלוסייה אזרחית. בשלב –להפעלה סדירה פחות 

סוגיית ייצור המודיעין  –זה, נתקלו הרוסים בבעיה הרגילה של מערכות א־סימטריות 

 לביצוע תקיפות אוויריות.  לטובת ייצור המטרות, נדרש חיבור חזק יותר לקרקע. 

הדרך הראשונה הייתה  בשלב זה, החיבור לקרקע בוצע בשתי דרכים מרכזיות:

טמ"ם. ניסיון יצירת אחיזה מודיעינית לרוב דרך מערך הכ –איסוף מודיעין על האויב 

בקרקע, לטובת ייצור מודיעין ושליטה בהפעלת האש בעזרת מערך הכטמ"ם היא 

מגמה ברורה וחדשה בחיל האוויר הרוסי. הדרך השנייה היא הפעלת אש אווירית על־

ידי הכוונת מסוקי קרב ומטוסי קרב מהקרקע. גם כאן, יש מגמה ברורה של העצמת 
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לשים לב, כי חלק מהיכולות, דוגמת הפעלת מערך מכוויני חיל האוויר  היכולות. יש

בחזית, הייתה קיימת גם בימי ברית־המועצות והוכיחה את יכולותיה עוד בימי מלחמת 

החלק החדש בפאזל הקרקעי הרוסי הוא הפעלת הכוחות המיוחדים  49.אפגניסטאן

(SSOלטובת הכוונת אש אווירית בצורה ישירה. בתחום זה )  ניכרת הלמידה מצבאות

 ועיראק.  אפגניסטאןהמערב והפעלתן במערכות הא־סימטריות האחרונות, דוגמת 

 

 סיכום

הפעלת חיל האוויר הרוסי בסוריה היה אחד הגורמים המשמעותיים ביותר להפיכת 

קערת הלחימה על פיה וליצירת תנאים לחידוש שליטת אסד ברוב שטחה המקורי של 

שנראית לאור הפעלת חיל האוויר הרוסי בסוריה היא תמונה  מדינת סוריה. התמונה

 שמתארת שיפור משמעותי בכל מרכיבי הכוח האווירי:

הפעלה מוצלחת לרוב סוגי המטוסים והמשימות. אחוז  –הפלטפורמות האוויריות 

השחיקה נמוך יחסית, נתון חריג לאור אי־הצלחות ואבדות המטוסים בחיל האוויר 

 מות.הרוסי במערכות קוד

הפגנת יכולות שלא היו קיימות עד עכשיו, בעיקר בתחום הפעלת  –יכולות חדשות 

הכטמ"ם והחימוש המדויק, תוך כדי יצירת תמונת מודיעין רציפה במערכה א־

 סימטרית.

ניכרת למידה משמעותית מניסיון העבר של מדינות  –שילוב הכוחות הקרקעיים 

 יר הרוסי.המערב והשלכת חלק מהתובנות על חיל האוו

נושא התודעה, סביב תפיסת ההפעלה של "מלחמה היברידית", מקבל מיקוד מרכזי 

סביב הלחימה בסוריה והוא נושא שמטופל גם בתחום הרוסי הפנימי וגם אל מול 

 תודעת האויב העתידי )ברית נאט"ו(.

למרות הישגים אלו, הבחינה שנעשתה במאמר זה מעלה כי חיל האוויר הרוסי 

מאחור מבחינת יכולותיו הטכנולוגיות ובנין הכוח וכן בהיבטי הפעלת  נמצא הרחק

הכוח בהשוואה למקבילות המערביות. מניסיון העבר ומההיסטוריה העשירה של 

המערכות האוויריות ברוסיה ניתן ללמוד שהרוסים מצוינים בסגירת פערים מהירה 

הרוסי לא נמצא  וביכולת להשתפר מהר. ועל כן, בהחלט ניתן לקבוע שדב האוויר

בשיאו, אך מצד אחר, גם לא נמצא בשנת חורף. השינוי והקפיצה המשמעותית קדימה 

ביכולות הם קרובים מתמיד, וחילות האוויר המערביים ובהם ישראל יכולים לעשות 

 שימוש בתובנות ובלקחים הרוסיים מהלחימה בסוריה.  
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