
התת-קרקעיתהלוחמה
שלבהקשרהןצה"לכוחותעלמשמעותיפוטנציאליאיוםבבחינתהואהתת-קרקעיהתווך
מידעכיוםאיןהלבנונית.בחזיתאפשריעימותשלבהקשרוהןהפלסטיניתבזירההמוגבלהעימות

הפעילותלמעט-בהןלהשתמשהאויבשלכוונותעלאובמנהרותשימושעלהמצביעקונקרטי
הזאתלאסשרותמודעיםשנהיהחשובאולםרפית.בגזרתרבותשניםכברהפלסטיניםשעושים

לסיכולהלפעולכיצדמועדבעודונחשוב

הקדמה
ושפל"גיאות"במסגרתהפלסטיניםעםהעימותמתחילת

אתגרעםרפיחבגזרתצה"למתמודד2000(ספטמברמסוף(
הטרורלארגוניאמל"חלהברחתהמשמשותהמנהרות,
פגיעהלשםואףהפלסטיניתהרשותשלהביטחוןולמנגנוני
ב-26טרמית""במוצבבפיגועשאירעכפןצה"ל,במוצבי

2001.בספטמבר
מתקופתכברמוכרצבאייםלצרכיםבמנהרותהשימוש

המבוצרותהעריםלהתפתחותכמענהוהחלהמקרא
התוקף.והןהמגןהןהשתמשובמנהרותהמצור.ולקרבות

וכןהנצורהלעירומזוןמיםלהביאכדיבהןהשתמשהמגן
שלבעורפםבמפתיעלהגיחמנתעל

ואילובהם,ולפגועהצריםהכוחות

להחדירכדיבהןהשתמשהתוקף
לכבושמנתעלהעירתוךאללוחמים
להשמידה.אואותה

התפתחבמנהרותהשימוש
החל-השונותבתרבויותבמקביל

במערב.לאירופהועדבמזרחמסין

משלימהפעולהכזירתסדיריםצבאותעל-ידישימוש41
מלחמתהראשונה,העולםמלחמת(היבשתיתלמערכה
-השקטהאוקיינוסבזירתבעיקר-השנייההעולם
ועוד).קוריאהמלחמת
המונחיםזה.בתחוםהעוסקתמגוונתספרותקיימת
הם:התת-קרקעיבתווךהלוחמהלתיאורשבשימוש

TunnelWarfare,SubterraneanWarfare,Underground
Warfare.

עלולהתת-קרקעיהתווךכימלמדההיסטוריהניסיון
אםגדולות,למעצמותאפילומשמעותייםאתגריםליצור
בזירתלצרכיו.זהבמרחבשימושלעשותמחליטהיריב

עדנעשההישראלית-ערביתהעימות

התת-בתווךמצומצםשימושכה

ברפית)המנהרותבעיקר(קרקעי,

אתלבחוןישזאתלמרותאולם
זה.בהקשרהאיוםפוטנציאל

איוםתרחישימספריפורטולהלן

במנהרותהשימושבתחוםאפשריים
האויב:על-ידי

נערךמלבנוןצה"לנסיגתבעקבותישראל-לבנון.גבול*
זוהיערכותישראל.עםהגבוללגדרבצמודהחיזבאללה
למוצבימתחתמנהרותלחפורלחיזבאללהמאפשרת

לחדורכדיאלהמנהרותלנצללחלופיןאוולפוצצםצה"ל
המערכת.גדרעל-ידילהתגלותבליישראללשטח

ההפרדהגדרומוקמתהולכתאלהבימיםהתפר.מרחב41
תחומילתוךמחבליםחדירתלמנועכדיהתפרבמרחב

שלהמענהלהיותעלולבמנהרותשימושהירוק.הקו
המכשוליםועלהגדרעללהתגברמנתעלהטרורגורמי

התפר.מרחבשלהנוספים

העולםבמלחמתבמנהרותהשימוש
הראשונה

מלחמתשלקצרשלבשלאחרהראשונה,העולםמלחמת

והיכולותוהגיאולוגיהההנדסהבתחומיהידעהתפתחות
ותשתיותהמכרותתעשייתבתחוםבעיקר-הטכנולוגיות

היסטוריהרמ"ח

תחתיתרכבותרכבת,מנהרות(התחבורה

ביכולתמשמעותילשיפורהביאו-ועוד)ן

רקלאהתת-קרקעיבתווךלהשתמש;
גםהצורךבשעתאלאאזרחיים,לצרכים;
צבאיים.לצרכים;

בכללהתת-קרקעיבתווךהשימוש
צבאייםלצרכיםבפרטובמנהרות[
עיקריים:מישוריםבשניהתפתח;

על-ידיהתת-קרקעיבתווךשימוש41[

מוגבליםבעימותיםהחלשהצד;

אפגניסטן,וייטנאם,(אסימטרייםן

:
ועוד).צ'צ'ניה

36י



סטטיתחפירותלמלחמתהמערביתבחזיתהפכהתנועה
חדשנייםרעיונותלהעלותהצדדיםשניאתאילצהלמדי,

הצורךהקיפאון.אתלשבוריהיהשניתןמנתעלויצירתיים
שלכישלונותיהןשרבוככלוגבר,הלךחדשיםברעיונות
הדמיםמחירועלההחזיתיות,ההתקפות

-השארבין-פותחוזהרקעעלגבו.שהן
הטנקיםוכןהכימייםהלחימהחומרי

הראשונים.
והןהגרמניםהןפנושאליואחר,כיוון
תת-לחימהיכולתשלפיתוחהיההבריטים,
הניסיוןעמדוהמתכנניםעינילנגדקרקעית.
היכולותוכןבמנהרותשימוששלההיסטורי

קיימותשהיווההנדסיותהטכנולוגיות
המכרותבתעשייתהאזרחיתבמערכת

הוגיאירופה.שלהמפותחתוהמנהרות
בידעלהשתמשיהיהניתןכיסברוהרעיון

מנתעלמנהרותכרייתשלובטכנולוגיות
שהתגלוהחזית,שלההגנהקוויאתלעקוף
להבקעה.מאודכקשים

העולםמלחמתלפרוץשקדמהבתקופה
האירופייםבצבאותהיולאהראשונה

התת-בתווךללחימהייעודיותיחידות

ההנדסהמיחידותשאחדותאףקרקעי,
שלבנושאגםקצרההכשרהעברוהבריטיות

ההערכההייתהלכךהסיבהמנהרות.חפירת
כלח.עליושאבדלחימהבסוגמדוברכי

שלההגנהלקווימתחתמנהרותחפירת
נראתהעמדותיואתלפוצץמנתעלהאויב

היהנהוגשבואחר,לעידןכשייכתלמפקדים
רלוונטיתוכלאהאויב,עריעלמצורלהטיל
ה-20.המאהתחילתשלהלחימהלזירת

מלחמתשלהראשונההשנה(1914בסוף
למלחמתכיברורהיהכברהראשונה)העולם

ישהמערביתבחזיתשהתפתחההחפירות
מצור,בקרבהמתקיימיםלתנאיםדמיוןקווי

התת-בתווךהשימושלגביהחשיבהוהחלה

קרקעי.
חומר-מטעניעשרההגרמניםפוצצו1914בדצמברב-20

לביצורימתחתק"גכ-50היהמהםאחדכלשמשקלבפץ
מתחתהוחדרוהמטענים(Givenchy).ג'יבנשילידהבריטים
מקווישנחפרומנהרותבאמצעותהבריטייםלביצורים
גרמניים,חי"רכוחותשלבהתקפהלווהפיצוציםהגרמנים.
כ-800הגרמניתובהתקפהבפיצוציםאיבדווהבריטים

חיילים.
התת-קרקעיבתווךהלחימההפכהואילךזהממועד

האיומיםולאחדהצדדיםשנישלבפעילותםחשובלמרכיב
בחפירות.החי"רעלהעיקריים

הרכבתמנהרותשלבחפירתןשעסקומקצועבעליזו
המפותחתהמכרותמתעשייתכוריםוכןבלונדוןהתחתית

בריטניה.של
בעקבותלקיצןהגיעוהבריטיםשלההתלבטויות

החלווהםג'יבגשי,לידבדצמברב-20הגרמניתההתקפה
תחילההתת-קרקעי.בתווךללחימהמיוחדותיחידותלהקים
פברואר(SectionMiningBrigadeשנקראהחטיבההוקמה
כוחחפרים.שלמבצעיותפלוגותשמונהשכללה1915(,
וכןשונות,ביחידותששירתוהמגויסיםמשורותבאהאדם
בחיפזוןשגויסואזרחייםמקצועאנשילחטיבהצורפו

לחזית.והועברו

בשימושהגלוםהפוטנציאלאתשהבינוהראשוניםאחד
בשםבריטירב-סרןהיההלחימהלצורכיהתת-קרקעיבתווך
להקיםמפקדיואתלשכנעניסהגריפיתגריפית.נורטוןג'ון

ליחידהלגייסוהציעתת-קרקעיתבלחימהשתתמחהיחידה



התת-קרקעיבתווךללחימהבעלות-הבריתשלהסד"כ

בריטיות,פלוגות12חפרים:פלוגות19דברשלבסופוכלל

ופלוגהאוסטרליותפלוגותשלושקנדיות,פלוגותשלוש
לאחרקצרזמן-1915בפברוארב-17מניו-זילנד.אחת

לראשונההבריטיםהפעילו-התפריםחטיבתשלהקמתה
שזכתהבגזרההיההדברהגרמנים.לקווימתחתחבלהמטען
60".גבעה"לכינוי

באופןהבריטיותהחפריםיחידותהופעלוב-1915
הבריטייםההגנהקוויביןהמרחקשבהןבגזרותאינטנסיבי

יחסית,קצר,היההגרמניםלקווי
שימושאיפשרוהגיאולוגייםוהתנאים

התת-קרקעי.בתווךיעיל

השימושהפךהמלחמהשנותבמהלך
המערביתבחזיתהתת-קרקעיבתווך

ההגנהבמהלכיקבועלמרכיבבאירופה
הבריטיהצדהצדדים.שנישלוההתקפה

התת-בתווךשימושעשוהגרמניוהצד

הבאות:המשימותלביצועקרקעי
[לכוחותשסיפקהתת-קרקעית,הגנהמערכתשלהקמתה41

האויב.שלהארטילריהמפניבעיקר-ומסתורמגן
.מנהרותחפירתבאמצעותהאויבשלעמדותפיצוץ18

ןבחומרי-נפץ.ומילויןמתחתן

8

מנהרותבאמצעותכוחותוהחדרתמודיעיןהשגת8
האויב.שללעורפושהובילו
למרכיבהפךמנהרותבאמצעותהאויבעמדותפיצוץ

העמדותפיצוץקדםולרוביבשתיות,בהתקפותשכיח
הפיצוציםשיצרוהגדוליםהמכתשיםהיבשתית.למתקפה
מיוחדתלחימהטקטיקתלפתחחייבומנהרותבאמצעות

Fighting).(Craterמכתשים"לוחמת"לכינוישזכתה
האויבלעמדותמתחתמנהרותפיצוץשלהזההמהלךאת

בכמההבריטיםנקטוגדולההסתערותשלפתיחתהלפני
שלהם:הגדולותמההתקפות
Ridge~-בAubers-1915.מאי

Somme~-1915.יולי-ב
Loos~-1915.ספטמבר-ב
מנהרותבאמצעותעמדותבפיצוץביותרהנרחבהשימוש

פוצצוזובמערכהMessiens.ב-~1917Ridgeביוניהיה
הגרמניםלקווימתחתחומר-נפץטוןל-500קרובהבריטים

נפוצההבריטייםהכוחותבקרבהרוגים.כל-10,000וגרמו
ראש-ממשלתכיעדעזה,כההייתההפיצוץשעוצמתהאגדה,

10בדאונינגבמשרדואותושמעג'ורג',לוידבריטניה,
בלונדון.

איתרומנהרותבחפירתשעסקושכוחותאירעלעיתים
התפתחהכאלהבמקריםהאויב.שלמקבילהפעילות
ניסהמהצדדיםאחדכלשבהמנהרות,מלחמתלפעמים

ולהורסןהיריבמנהרותאלהתת-קרקעיבתווךלפרוץ
ניסיוןנעשהאחריםבמקריםחומרי-נפץ.באמצעות

תת-קרקעית.לחימהבאמצעותהאויבמנהרותעללהשתלט
הבריתובעלותהגרמנים,קווישנפרצולאחרב-1918,

תת-קרקעית,ללחימהמקוםהיהלאכברלהתקדם,החלו

אואחרותהנדסיותלמשימותנלקחוהחפריםויחידות
חי"ר.כיחידותהופעלו

וייטנאפיבמלחמתבמנהרותהשימוש
בירתסייגון,בעבר(סיטילהו-צ'י-מיןמצפון-מערבק"מכ-60

מנהרות,מערכתמצויהקוצ'י,העירלידדרום-וייטנאם),
עדונמשכהב-1940החלהשחפירתה

אתשירתוהמנהרותה-60.שנותאמצע
הצרפתיםנגדבמאבקםהווייטמיןלוחמי

ואתהווייט-קונגלוחמיאתיותרומאוחר
בלחימהצפון-וייטנאםצבאשלהלוחמים

ונגדדרום-וייטנאםשלהכוחותנגד
האמריקניים.הכוחות

איזורביןקישרההמנהרותמערכת
הו-נתיב"עםהתחברהשםקמבודיה,עםלגבולסייגוןהעיר

שלמערכתאלאאחד,נתיבהיהלאשלמעשהצ'י-מין",
לוחמים,צפון-וייטנאםהזרימהשדרכהבג'ונגלים,דרכים
בדרום.הווייט-קונגלכוחותואספקהלחימהאמצעי

מהמרחבחלקהיהקוצ'יאזורשלהתת-קרקעיהקומפלקס



שלסייגוןפיקודשלהעורפי
לאחסןונועדהווייט-קונג

מחסהלספקוחימוש,אפסניה
להםולשמשגרילהללוחמי
נבנההואוהמתנה.כינוסכשטח

כגון(שירותיםנמרכזגם
המפקדותשלוכמשכנןרפואה)

והפוליטיות.הצבאיות
התת-המתקניםמכלול

שלברשתהמחובריםקרקעיים,
שהקשהבאופןנבנהמנהרות,

מערכתהייתהזובו.הפגיעהעל
מפותלתעמוקה,שכבתיתרב

וכניסה.יציאהפתחיומרובת
פתחישלברשתהסתייעההיא

בסוגריםצוידהאוורור,
במקומותהמעבריםלאטימת

ומולכדהואובטחהרבים
זרים.שלחדירהמפנילהגנהומטענים)מיקושבאמצעות(
המערות,התעלותישלהכוללהאורךכיהעלומחקרים
לקומותעד-העומקק"מ.כל-250הגיעוהמנהרותהמתקנים
המנהרותיותר.ואףמטריםבכשמונההוערך-התחתונות

המחתרתי-שבשלבאתגר,-אנפיןבזעירעירמעיןהיו
בידיעלהלא)1968-1965(וייטנאםמלחמתשלמהפכני
מוחלט.באופןלהביסוהאמריקנייםהכוחות

ייעודייםכוחותבנייתכללוהאמריקנייםהמאמצים
Rats(Tunnel-המנהרות"עכברושי"(במנהרותללחימה
לרשותם.שעמדוביבשהבאווירהעצוםהאשכוחשלוגיוסו
לביקוריהםלבקריםחדשותזכוהלוחמיםהכוחותכןיעליתר
פעםבכלנשאואשרמארה"ב,אמל"חלפיתוחצוותיםשל

מנהרות.מערכותשלולהשמדהלגילויאמצעיםבאמתחתם
ברמתגדוליםמבצעיםבשנילשיאםהגיעואלהמאמצים

1967שלהראשוניםהחודשיםחמשתבמהלךשנערכוהגיס,
הייתהשתכליתםכטח10וסח(,ע-וFallsCedar011מבצעי(
לאבסיכומיוקוצ'י.שלהמנהרותמרחבשלמוחלטטיהור
שמבצעיםהאמיתיהנזקאתנכוןהאמריקניהפיקודהעריך
רב.ביוקרכךעלשילםוהואהמנהרות,לרשתגרמואלה
קבעאשרדיוק,גנרלההנדסה,כוחותמפקדזההיהואכן,
אףבמנהרות,ללחימהתורהעדייןאיןכיהמבצעים,בתום

הווייט-להכנתכבסיסמפתחתפקידנודעהאלהשלמנהרות

הטםלמתקפתולזינוקולהיערכותולכינוסו,קונג,
הסתיימההזאתשהמתקפהאףך869(.ינואר(המפורסמת

הריהווייט-קונג,שלמוחלטהכמעטבריסוקודברשלבסופו
והוציאההאמריקניםאתהפתיעההיאהראשונייםבשלביה

נחלודבר,שלבסופומשקלו.משיוויהאמריקניהפיקודאת
אסטרטגיניצחוןאבלקשה,מערכתיתמפלההקומוניסטים

באמצעותשהגיעוהטט,מתקפתשלתמונותיהגדול:

הקהלדעתאתשיכנעובארה"ב,ביתלכלהטלוויזיה
עצוםדחףונתנוהזאתבמלחמהלנצחניתןשלאהאמריקנית

דברשלשבסופותנועה-למלחמהההתנגדותלתנועת
מווייטנאם.לנסיגההביאה

בווייטנאםהמנהרותחלוחחתכללייםלקחים
הפיקודלכוחות.המשימותבהצבתומקומוהאיוםניתוח*

שלהאמיתיתמשמעותןאתהביןלאמעולםהאמריקני
משניתחשיבותלמנהרותייחסשהואבעודהמנהרות.

להןהייתהשבפועלהרי-ומודיעיניתטקטיתבעיקר-
הבינואילוהווייט-קונג.במבצעיאסטרטגיתחשיבות

המבצעיותהתוכניותהיוהזאת,האמתאתהאמריקנים
שלהמוחלטתלהשמדתןקדימהמעניקותל-1967שלהם

הברזל.ובמשולשבקוצ'יהמנהרותמערכות
מסוגייתהאמריקניםשלהתעלמותםהקרקע).(השטח8

לקחבחובהטומנתהלוחמיםלרגלישמתחתהקרקע
לטיבהדעתואתהאמריקניהפיקודנתןאילואוניברסלי:

שלה,הגיאולוגילמבנההמנהרות,נחפרושבההקרקעשל
לרבות(שוניםמסוגיםבזעזועיםולעמידותהלתכונותיה

לגילוימהפיתוחיםגדולחלקמונעהיההואמים)
משוםשכשלופיתוחים-מנהרותשלולהשמדה
כןכמובדרום-וייטנאם.הקרקעשלמאופיהשהתעלמו

שלההנדסיבמבנהמלהתעמקהאמריקניםנמנעו
אמצעי-הנגדשליעילותםעלהואגםהמשפיעהמנהרות,

השונים.
שלהגילויפעילותהגילוי.כוחארגון-ומשימותכוחות*

כלסיור.כוחותעללרובנשענההאמריקניותהיחידות
הסיורחטיבתשליכולותיהעלנשענהאמריקניתדיוויזיה

הווייט-לוחמישלמהירהולהשמדהלגילויהמשוריינת
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המיוחדתהמומחיותאתחסרהסיורכוחאולםקונג.
שניתנוהגילוי,בתחוםואימוןהכשרהההנדסה.אנשישל

התגלונחתים)גדודיכגון(שלמותלוחמותלמסגרות
במהירותנשכחהזההלקחאךויעיל,מאודמוצלחכניסיון

היבשהכוחותביןהתחרותבשל-במכווןנדחהואף
אלהשלהמקצועיתהיוהרהומחמתהנחתיםלחיל

היכולתברורה:מסקנהלהסיקניתןכאןגםהראשונים.
ובראשונהבראשהיאתת-קרקעימתקןאומנהרהלגלות
הזהבתחוםידעלבנותישמקצועית.הכשרהשלשאלה

הסיור.יחידותבקרבבמיוחד-ולהטמיעו
להשמדתאמריקניכוחומשימות-השמדה.כוחות*

צה"ליקרבלצוותכללייםבקוויםדמהבווייטנאםמנהרות

רגליםחרמ"ש),שריוניות,טנקים,(ממוכניםגורמיםוכלל
בשן-שצוידודחפורטנקי(הנדסיסיועגורמיקל),חי"ר(

כיעיליםPlow).(Romeמחרשה
הכבדיםההנדסהכליהתגלובמיוחד

ובגילויהקרקעבחיטוףבמיוחד-
הייעודיהכוחוכן-הפתחים
מורכבשהיהבמנהרות,ל"טיפול"
לחדורשהוכשרוהנדסה,מלוחמי

ולפגועבהןלסיירהמנהרות,לתוך
האמצעיםאולםבהן.במסתתרים

אציטלןגזהזרמתובמיוחד-המנהרותלהשמדתשננקטו
יעילותכבעליהתגלו-חומרי-נפץבאמצעותופיצוצו
גםהמנהרותלהשמדתהאמריקניתהפעילותמוגבלת.
למבנהבאשרמדויקבמודיעיןממחסורנפגעה

לתוכןלהחדירומהקושיהמנהרותשלה"אדריכלי"
אתשהוכיחוהםהיבשהכוחותלאואכן,גדולים.כוחות

יב"ה-52"מפציציאלאהמנהרות,בהרסיעילותם

מערכותנגדמ)-1969(יותרמאוחריםבשלביםשהופעלו
התת-למבניםשיכלוהןהכבדותפצצותיהםהמנהרות:

להסיקטעותזותהיהאולםהעמוקים.קרקעיים
מנהרותשלבעיהלפתורשניתןבווייטנאםמהמלחמה
המסקנהאווירי.כוחבאמצעותהאויבאתהמשרתות

מעברכגון(רבותמסיבותהפוכה:להיותדווקאצריכה
אוכלוסין)צפוףבאיזוראונייטרליבשטחמנהרותשל

להרוסכדיאוויריכוחלהפעילמקרהבכלאי-אפשר
אשריבשתי,השמדהכוחלבנותזהלצורךוישאותן,
תת-קרקעיותמערכותעםלבדולהתמודדמסוגליהיה

יעילים.והריסהפיצוץבאמצעות
מערכיםשלוהשמדהגילויאמצעיפיתוח-הכוחבניין*

היאביותרהמעניינתשהעובדהנראהתת-קרקעיים.
נועדוואשרבארה"ב,ממעבדותשהגיעוהפיתוחיםריבוי
שלוההשמדההגילויבמלאכתהלוחמיםלכוחותלסייע

ביןפותחו,הגילויאמצעישלבתחוםהמנהרות.מערכות
זיעתאתלהריח""שנועדוביולוגיים,חישניםהיתר,
ההשמדהבתחוםסייסמיים-אלחוטיים.ואמצעיםהאדם,

נוזלולהחדרתבמיםהמנהרותלהצפתטכניקותפותחו
נפץ).וחומריגזשכלל(נפיץקוקטייל""מעיןשהיהפיצוץ,
להזריםהיהשתפקידםשונים,מסוגיםמחולליםגםנוסו
האלההפיתוחיםכלנדחולמעשההמנהרות.לתוךגז

עודףיעילות,חוסרשלבטענותבשטחהכוחותעל-ידי
החידושיםכללאאולםוכיו"ב.המפעיליםסיכוןמשקל,
שהפיקודבכךנעוץהבעיהשורשיעילים.בלתיהיוהאלה

בתנאיםניסוייםמנהלתלבנותהשכיללאהאמריקני
מיוחדארגוןתובעזהמסוגפרויקטיםניהולמבצעיים.

עםהמבצעיםאנשיאתהמשלבניסויים,שלרצףוקיום
השדהבניסוייהמפתחיםאתומשתףהמפתחים
הטכנולוגיותאתכללוהפיתוחיםמבצעיים).בתנאים(
הצלעאתחסרוהםאךעת,באותהביותרהעדכניות

נפלוולמעשההצבאי,הכוחבונהשלהניהולית-מקצועית
הפיקודשלהרביםהכיסאותבין

האמריקני.
שללבעיהאפקטיבימענההמסקנה:*

המדעאישביןשילובמחייבמנהרות
האמצעיםמפתחלביןהגיאולוג)(
כך-המבצעיםאישבניהוגהטכנולוג)(
המעבדהרקלאיעמדושלרשותם

לניהולמסגרתגםאלאוהטכנולוגיה,
כאלהניסוייםרקמבצעיים.בתנאיםשדהניסויי

הבעיות,איתורשלבחינה,שלמעגליםלקייםמאפשרים
-חוזריםניסוייםניהולושללתיקוןהמלצותגיבוששל
הפתרונות.שלבשטחהמוצלחליישומםעד

באסגניסטןבמנהרותהשימוש
מהארמייההסובייטייםהכוחותלחמו1989-1979בשנים
האחרוניםאלהבאפגניסטן.המוג'אהידיןכוחותנגדה-40

במדינה.שוניםבאזוריםמנהרותשלבמערכותהשתמשו
הדרומייםבחלקיהבעיקר-עמדההמוג'אהידיןלרשות

שחצבהמנהרות,שלתשתית-אפגניסטןשלוהמזרחיים
האלה,המנהרותמים.שלוהובלהאגירהלשםהאוכלוסייה

כדיההיסטוריהלאורךהאפגניםאתשימשוקארז,הנקראות
כברכיהמעידיםכתביםקיימיםחיצוניים.בפולשיםלהילחם
רביםנמלטותאן)ג'ינג'יסשל(המונגוליהכיבושבתקופת
המנהרות.במערכותמסתורומצאוהעריםמתושבי

מנהרותשימשובאפגניסטןהסובייטיתהנוכחותבמהלך
שלוהפגזותהפצצותמפניומסתורמקלטכמקומותהקארז

יישובלמקומותהקארזמערכותשלקרבתןהסובייטים.
ועבורהאוכלוסייהעבורלמקלטיםאותןהפכהחקלאיים

המוג'אהידין.

התאימואומערותחפרוהמוג'אהידיןלוחמיכן,עליתר
לוחמיםולהסתרתותחמושתנשקלאחסוןקיימותמערות

תת-קרקעילמעברהשתמשוהםהקארזבמערכותומפקדות.

ההרריים.שבשטחיםוהמחסניםהמערותביןמוגן
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עושיםשהמוג'אהידיןלאפשרותמודעיםהיוהסובייטים
מיוחדקורסקיימוב-1980וכברהתת-קרקעי,בתווךשימוש
במנהרות.הנעזראויבנגדללחימהאפגניםצבאלאנשי
שפיתחוהמגוונותהלחימהשיטותאתלימדוהםהזהבקורס

בתוכן.להשמידואומהמנהרותלצאתלאויבלגרוםמנתעל
כללו:אלהשיטות

מנהרות.פתחילגילויומודיעיןסיורפעילות*4
המנהרות.פתחילכיתורקרבצוותיהפעלת*
פסיכולוגיתלוחמהניהול*

לגרוםמנתעלומשא-ומתן
המסתתריםלמוג'אהידין

בעיקר(ולהיכנעלצאתבמנהרה
במקוםישאוליכיהערכהמתוך

ורוציםשמסתתריםאזרחיםגם
לצאת).

והמשא-הפסיכולוגיתהלוחמהאם

הסובייטיםביצעוכשלו,ומתן
הבאים:המהלכיםאת

מכןולאחרהלםרימוניהשלכת*
למסתתריםהקריאהעלחזרה

להיכנע.במנהרה
לפתחחבלהמטעניהחדרתש4

השתמשוכללבדרךהמנהרה.
שהופעלוחבלהמטעניבשני

זאתכינוהסובייטיםבדירוג.
סטריאופונית".הפעלה"

רימוניהוחדרוהפיצוציםלאחר*
ולאחרהמנהרות,לפתחיעשן

הוכנסוהעשן,שהתפזר
צוותכלסריקה.צוותילמנהרות

לוחמים.שלושה-ארבעהמנה
אתאיבטחושהנותריםבעודלחזית,סרקולוחמיםשני

מעורפה.אוהמנהרהמצידיפתעהתקפתמפניעורפם
צורךבשעתשימשהחבללרגל.חבלקושריםהיולמוביל
המובילאם-לחלופין-אושנמצאאויבאמל"חלגרירת
לאחור.אותולגרורהצוותחברייתריכלונהרג,אונפצע

באקדחים,חמושיםהיוהסריקהבצוותיהלוחמים
ופריצה.חפירהובכליסערברובייד,ברימוניבסכינים,

יכלושבאמצעותםזרקורים,מותקניםהיוהסעררוביעל
המנהרה.אתלהאירהלוחמים

במנהרות.ללחימהייחודיאמצעיפיתחוהסובייטים
שהפעלתםקול,ובמערכתשוניםבצבעיםבזיקוקיםמדובר

אוזניים.מחרישורעשהבזקיםאורות,יצרההבו-זמנית
שהסתתרמיאתהמםהרעשושלהאורותשלהשילוב
הופעלכאשרכיגילוהסובייטיםשניות.כמהלמשךבמנהרה
בידיהםוהגנונשקםכליאתהמוג'אהידיןעזבוהזה,האמצעי

איפשרוהאלהההלםרגעיאוזניהם.ועלעיניהםעל

המוג'אהידיןשלדיווחיםכמהסמךעלכימי.נשק*

וכןמנהרותלטיהורכימיבנשקהסובייטיםהשתמשו
גםבעירהשאיפשרהאבקה,עםדלקיםשלבתערובת
השתמשו1982באביבבמנהרה.חמצןחוסרשלבתנאים

במחוזPadkhab-6-Shanaבכפרזובשיטההסובייטים
הקארזבמנהרותשהסתתרובני-אדם105והרגולוגאר

במקום.

השנייהצ'צ"ניהבחלחמתבמנהרותהשימוש
שללרצףבתגובהלצ'צ'ניהרוסיהפלשה1999בספטמבר
ובכללן-רוסיותבעריםמגוריםבניינינגדשכוונופיגועים,
ראוי(להם.באחריותהואשמוהצ'צ'ניםואשר-מוסקבה

שלאחדשותעדויותהצטברוהאחרוניםבשבועותכילציין
שלהשנייההפלישהזוהייתהבדבר).הייתההצ'צ'ניםיד

1994,בדצמברשהחלהשהראשונה,לאחרהרוסים,
בתבוסתם.הסתיימה

ללוכדם.אובמוג'אהידיןלפגועלסובייטים
הסובייטייםהכוחותהשתמשושבהםנוספיםאמצעים

במנהרות:ללחימה
LPO-50,מסוגבלהביורהשתמשוהםתחילהלהביורים.*

שהטווחקא(כ-4,בלהביורמכןלאתרהוחלףזהאך
היוקה()-4-הלמטולמטרים.ל-600מגיעשלוהיעיל
תרמו-(אווירדלקתחמושתהפעלה:גרסאותשלוש

עשן.ותחמושתדליקהתחמושתבארית),
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אתלבלוםסיכוישוםלהםאיןכיידעוהצ'צ'נים
לנהלהייתהתוכניתםולכןפתוח,בשטחהרוסיםהתקדמות
לנהלהמרכזיהקרבואתלגרוזני,עדבלבדהשהיהמלחמת
עצמה.בגרוזני

למדיאיטיתהייתהלגרוזניהרוסייםהכוחותתנועת
שניהלוההשהיהקרבותבשלהיתרבין-חודשייםוארכה

רשתהצ'צ'ניםחפרולמערכההעירהכנתבמסגרתהצ'צ'נים.
שאיפשרותת-קרקעיים,ומעבריםקשרתעלותשלסבוכה
הפעילוהלוחמיםהשונים.הלחימהמוקדיביןכוחותלהניע

והמכשולים.הביצוריםבעבודותהאזרחיתהאוכלוסייהאת
תעלותגםנחפרווהמעבריםהקשרתעלותרשתעלנוסף
הכוחותאתלתעלשנועדוומכשוליםמחסומיםוהוקמונ"ט

שתוכננובמבניםמראש.שתוכננוהשמדהלשטחיהרוסיים
והדלתותהחלונותכלאתהצ'צ'ניםאטמולחימהכמוקדי
הלוחמיםנכנסוהאלההמבניםאלהתחתונות.בקומות

הרוסיהכוחאולםתת-קרקעיים,מעבריםדרךהצ'צ'נים
כדיפריצהבאמצעיאובסולמותלהשתמשנאלץהתוקף
סמוכים.ממבניםצלפיםלאשנחשףכךועל-ידיאליהםלפרוץ

בשנינערךלוחמים,כב-4,000שנאמדבעיר,הצ'צ'ניהכוח
העיר,שלהחיצוניתבמעטפתהראשון,בקובעיר:הגנהקווי

שעיקרבעודמיומנים,הפחותוהכוחותהלוחמיםנפרסו
מראשבוהוכנוכאמור,אשר,העיר,במרכזלהגנהנערךהכוח
הפולשים.לכוחותהשמדהשטחי

כ-25שללחימהבקבוצותאורגנוהצ'צ'ניםהכוחות

9-8בנותמשנהלקבוצותהתחלקואשראחת,כללוחמים

הצ'צ'ניםאימצוהראשונהמהמערכהכלקחאחת.כללוחמים

פריסתדהיינוהחיבוק",טקטיקת"אתהנוכחיתבמערכהגם
לצמצםמנתעלהרוסייםלכוחותהניתןככלקרובהכוחות

הרוסיים.שלוהאוויריתהארטילריתלאשפגיעותםאת
לחימה:מפלסיבשלושההתבצעההצ'צ'ניתהלחימה

צלפים.ליריבעיקרשימשוהעליונותוהקומותהגגונו*
הפעלתלרבות-הלחימהעיקרבוצעההקרקעיבמפלסש4

בידישהיווהארטילריההרק"םומעטנ"טהאמצעים
הצ'צ'נים.

מפקדות,למיקוםבעיקרשימשהתת-קרקעיהמפלס*
כוחותולהנעתרפואיטיפוללמתןלוגיסטיקה,להעברת
בעיר.הלחימהמוקדיביןבהסתר

בתוךנהרסוהרוסיתהאששלהאדירההעוצמהבשל
סביבהונוצרהבגרוזני,הקומותרביהמבניםמרביתקצרזמן

מהמערכהכלקחחורבות.עייושלהריסותשלחדשה
אזוריאתשהפכהטקטיקה,הצ'צ'ניםפיתחוהראשונה
המנהרותמערכתניצולתוךהשמדה:לשטחיההריסות
עמדותמערכתהצ'צ'ניםהכינוהתת-קרקעיותוהתעלות

-פשוטיםבאמצעיםמשתמשיםשהםתוךההריסות,תחת

וקירותלוחותלהגבהת-ג'קים")"(כלי-רכבשלמגבהיםכגון
התייחסוהרוסייםהכוחותירי.חרכייצירתלשםשקרסו

לתוכם,והתקדמונקיים""שטחיםכאלההרוסיםלשטחים
תת-עמדותמתוךמעורפםאותםתוקפיםהצ'צ'ניםהיוואז

בשלההריסות.תחתונעלמיםאבדותלהםמסביםקרקעיות,
הצ'צ'ניםהעדיפוהכוחותובהיקףאשבעוצמתנחיתותם

המנהרותמערכתדרךחדירהתוךבלילותבעיקרלתקוף
הרוסים.על-ידיהיוםבמהלךשנכבשולאזורים

הלוחמיםלעיתיםהגיחוגרוזניעלהראשונהבמערכה
מעורפםרוסייםכוחותותקפולגרוזנימחוץאלהצ'צ'נים
הרוסיםשלהמכרעתהעדיפותאולםובפרבריה.העירבפאתי
מנעהההדוקההמצורוטבעתהשנייהבמערכהבכוחות

הזאת.הטקטיקהאתשובלהפעילמהצ'צ'נים
הבאמכלדליקיםחומריםלהבעירהרבוגםהצ'צ'נים

האווירחילהפעלתעלשיקשועשןמסכיליצורמנתעלליד
הלוחמיםעשוכןכמוארטילרית.אששלהכוונתהועלהרוסי

מבניםמילכדוהםחבלה:באמצעינרחבשימושהצ'צ'נים
מוקשיםפיזרוהםוכןלתוכםלהיכנסהרוסיםאתו"פיתו"
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גםהצ'צ'ניםרוסי.רק"םנגדבעיקר-צדומטעניונ"ט)נ"א(
כלורבסיסעלמאולתריםכימייםלחימהחומריהפעילו
אחרים.וחומרים

במלחמותהתת-קרקעיבתווךהשימוש
ישראל
מאזמוכרישראלבמלחמותהתת-קרקעיבתווךהשימוש

מיםשהובילהבמנהרההשתמשדודכאשרהמקרא,ימי
היבוסים.מידילכיבושהלירושלים

שבהןהסתר",מחילות"נחפרובר-כוכבאמרדבתקופת
היהודים.המורדיםומחסהמקלטמצאו

העירחומתאתלפוצץניסיוןנעשההעצמאותבמלחמת
שערלקרבתשהגיעהמנהרהבאמצעותבירושליםהעתיקה

מגיניאתגםשימשותת-קרקעיותומנהרותומחילותשכם,
הצופים.ובהרבירושליםהעתיקההעיר

התת-התווךשלהתחוםעםהאקטואליתההתמודדות

רפיתבגזרתכיוםמתרחשתקרקעי

ישראל-מצרים.בגבול

על-ידיבמנהרותהשימוש
רסיחבגזרתהסלפטינים

ישראלביןהשלוםהסכםבעקבות
המדינותשתיביןכינקבעלמצרים
על-שנקבעהבין-לאומי,הגבוליפריד

גבולב-1906.והטורקיםהבריטיםידי
בשטחשנותרמזרחי,לחלקלשניים:רפיחאתחוצהזה

הועברמסיניצה"לנסיגתשבעקבותהמערבי,ולחלקישראל,
משנירפיחתושביובעיקרעזה,רצועתתושבימצרים.לידי
מוברחיםשדרכהמנהרות,מערכתפיתחוהגדר,צידי

וסחורות.לחימהאמצעילרצועההמצרימהשטח
הפלסטיניתהרשותוכינוןאוסלוהסכמילאחרגם

אתלהברחות.לשמשהמנהרותהמשיכועזהברצועת
גורמיםוכןטרורארגוניפליליים,גורמיםניצלוהמנהרות
תחילת-2000ספטמברמאזהפלסטינית.ברשותומנגנונים

מרכזילמקורברפיתהמנהרותהפכו-ושפל"גאות"אירועי

ברצועה.לפלסטיניםותחמושתלחימהאמצעילהספקת
עשרותונהרסונחשפובאיזורצה"לפעולותבמהלך
יכולתושובשובהפגינוהפלסטיניםאולםמנהרות,

המנהרות.תשתיתולחדשלשקםמשמעותית
שימושלראשונההפלסטיניםעשו2001בספטמבר

צה"לשלמוצבבאמצעותהלפוצץלנסותכדיבמנהרה
האירוע:פירוטלהלןטרמית")."(

במנהרהרב-עוצמהמטעןהתפוצץ2001בספטמברב-26
רבנזקנגרםמהפיצוץשרמית"."למוצבמתחתשנחפרה
נפצעו.חייליםוכמהלמוצב,
פצצתהמוצבלעברנורו04:13לשעה02:53השעהבין
השיבבמוצבהכוחרבים.רימוניםוהושלכונ"ט,וטילמרגמה

נתגלושבעקבותיוחזק,פיצוץהתרחש04:13בשעהאש.
כתוצאהטרמית"."למוצבמתחתשהגיעהומנהרהעמוקבור

חיילים.חמישהונפצעוהחיצוני,הקירקרסמהפיצוץ

והמלצותסיכום
משמעותיפוטנציאליאיוםבבחינתהואהתת-קרקעיהתווך

הלבנונית.ובזירההפלסטיניתבזירהלמשל-צה"לכוחותעל
כוונותעלאובמנהרותשימושעלהמצביעמידעכיוםאין

שעושיםהפעילותלמעט-בהןלהשתמשהאויבשל
שנהיהחשובאולםרפיח.בגזרתרבותשניםכברהפלסטינים

לפעולכיצדמועדבעודונחשובהזאתלאפשרותמודעים
לסיכולה.
הזה:בתחוםאחדותהמלצותלהלן

הואהמנהרותאיוםעםלהתמודדותהמפתחמודיעין.*
קיוםעללהתריעצריךאשרמודיעין,ובראשונהבראש

להכניסאיפואישאותן.לחפורהכוונהעלאומנהרות

התת-והפעילותהמנהרותנושאאת

חיוניות)ידיעותציון(לצי"חקרקעית

שיתפתחהסתברותישנהשבהןבגזרות
מחקרלערוךישבןכמוזה.מסוגאיום

ניתןמנהרות.שלקיומןעלשיצביע

תצלומיניתוחבאמצעותזאתלעשות
וכמובןהרלוונטיותבגזרותאוויר
נוספים.מודיעיןמקורותבעזרת

משקיעצה"לטכנולוגי.מענה*
אמינותטכנולוגיותיכולותלהשיגכדירביםמאמצים
משתניםהטכנולוגייםהצרכיםמנהרות.באיתורשיסייעו

למציאתהדעתאתלתתישולכןהשונות,לזירותבהתאם
לקווהןבצפוןהגבוללקוהןשיתאימוכאלהיכולות
גידור.שלבתהליךעתההנמצאהתפר,

בגזרתמגוונתפעילותנעשיתזהבתחוםמבצעי.מענה45
רפיחבגזרתהמיושמיםפתרונותאםלבחוןישרפיח.

אחרות.לגזרותגםרלוונטיים
מנהרותלאיתורתהליםתרגולותלפתחישכוחות.אימון45

מטפליםכיצדכלליים)אוייעודיים(כוחותולאמן

כזאתשמנהרהבחשבוןלקחתיש(שנחשפה.במנהרה
עבורחושפיה).אתולסכןממולכדתלהיותעלולה

ללחימהייחודייםאמצעיםלפתחישהאלההכוחות

במנהרות.
רקלאהדעתאתלתתכדאיהתת-קרקעי.התווךניצול*

המרחבלניצולגםאלאהאויב,שלמנהרותנגדללחימה
כוחותינו.פעילותלטובתהזה

הערות
תו"לממחלקתהוכבאוםיוסיד"רשכתבמסמךעלמתבססזהפרקו.

בעימותהמנהרותנושאעםהתמודדות"היא:ושכותרתובתוה"ד,
מוגבל".
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