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  2009כנס לטרון  – וזף ברמודז'מר גהרצאת 

  

לתת לכם הזדמנות לחשוב על , אני מקווה שאני אוכל לספק לכם איזשהו מזון למחשבה

  .משהו ספציפי שקשור במקרה הזה למתקני תת קרקע

  

 1.1- יותר מ, אף על פי שהיא קטנה יחסית יש לה את הצבא הרביעי בגודלו, צפון קוריאה

. מיליון לוחמים והמדינה כולה יש לה אחד מהכוחות הגדולים ביותר מבחינת טילים בליסטים

- כלים ארטילריים יותר מ 8500- יותר מ. כוח עצום, מאה משגרים, טילים 800- יותר מ

  . אלף מתקנים תת קרקעיים 11- ויותר מ. יםמשגרי רקטות רבי קנ 5000

  

. ל הצפון קוריאני והטקטיקה שלה"מתקנים תת קרקעיים הם חלק נכבד מהדוקטרינה ומהתו

כוח האש שלהם נע ממחלקות קטנות בעמדות ירי קטנות ועד למתקנים תת קרקעיים לייצור 

ראשי תיבות שהוא  HARTSאנחנו מדברים במונח שאנחנו קוראים לו .נשק או לאחסונו

  .לעמדת ארטילריה מוגנת ומתקנים נוספים

  

עם הניסיון שלה , צפון קוריאה החלה לחלוק' 70- זה התחיל לפני כן אבל בעיקר מאז שנות ה

, קודם כל ממתקני התת קרקע שלה לאחר מכן בטילים בליסטים עם לקוחותיה במזרח התיכון

מדובר , כמו כן. ושא התת קרקעיבעיקר איראן וסוריה איתם היא עסקה בעיקר בפיתוח הנ

  .באספקת טילים לסוריה ולאיראן

  

פחות או יותר סוריה החלה לקלוט טכנולוגיה צפון קוריאנית ואיראן החלה בעיקר ' 73מאז 

עיראק והם משתמשים היום בניסיון הצפון קוריאני בנוגע לטווח - מאז סוף מלחמת איראן

  .התת קרקעי

  

 Google Earth - אני צריך להסתפק כאן ב, בו כאנסא- יש לנו פה תמונה מסוריה מתל

מתקן בסוריה ליד , פה אנחנו רואים שוב, זה המתקן התת קרקעי בסוריה. מסיבות מובנות

תזכרו את התמונה הזאת מכוון שמאוחר יותר כאשר . אפשר לקבל מושג, באל אלאסווד'ג

  .נגיע לתמונות מצפון קוריאה זה יראה מוכר

  

, רבה מאוד ניסיון בשימוש בטילים בליסטים זה נגד זה וגם נגד ישראללאויבי ישראל יש ה

של סוריה ירתה על ישראל כדי להגיע לרמת דוד שנמצאת  69- חטיבת הטילים ה' 73- ב

היא הייתה צריכה לקחת את המשגרים שלה ממש אל הגבול כדי . צפונית מערבית לכאן

גם המצרים הזיזו את . אותה תקופההם השתמשו בדוקטרינה הסובייטית ב. להגיע לרמת דוד

  . כדי לפגוע בביר גפגפה. הארטילריה שלהם עד לתעלת סואץ
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פחות או יותר  122איראן ירתה , עיראק הם ירו המון המון סקאדים- במהלך מלחמת איראן

שהיו  7מה שניתן לספור מהספרות הפתוחה וטילים מסוג פרוג , 418- ועיראק יותר מ

  .מודיפיקציה של הסקאד

  

העיראקים שהיה להם הכוח הגדול ביותר מאז מלחמת העולם " סופה במדבר"במהלך 

טילי  5- טילי אל חוסיין ו 33. כנגד ישראל 38, טילים 81השנייה שיגרו בהצלחה 

  . רה'אלחיג

  

במקרים מסוימים הם הוציאו את הראש הקרבי ומילאו אותו בבטון וניסו להפוך אותו לטיל 

  .בהצלחה מרובהחודר קרקע אבל לא 

  

רקטות ואתם יודעים את זה הרבה  4200- יותר מ', 06וכמובן יוזכר החיזבאללה במבצע של 

  .יותר טוב ממני

  

איראן וסוריה חולקים בטכנולוגיה ובמתקנים שלהם ובידע לגבי התת קרקעי עם החיזבאללה 

  . הספרות הגלויה בעניין הזה לא כל כך ברורה, מבחינת ההכוונה והאימונים

  

האינדיקציות בחומר . חיזבאללה הראו מיומנות רבה באימון ובשימוש במתקנים תת קרקעיים

 3זילזל , 110ח "פת, הגלוי הם שהחיזבאללה יעברו מרקטות קצרות טווח לארוכות טווח

  .במלחמות הקרובות, ועוד וזה יקרה בעתיד הקרוב

  

זבאללה ואם אתה משקיע מצריך יותר השקעה מצד החי, המעבר לרקטות ארוכות טווח יותר

אימון ותכנון במשהו הרי שתרצה את התמונה הטקטית לכך מכיוון , משאבים, יותר  כסף

לכן יהיה צורך הגיוני להגן , שהפרטים האלה יהיו יקרים יותר להנהגה ולאלמנט הצבאי

הם השתמשו בזה . בצורה יותר פורמלית. עליהם וצורך הגיוני לעבור למתקנים תת קרקעיים

אבל עושה רושם , דברים אחרים, השתמשו בבתים. ר אבל זה היה יותר מאולתרבעב

  .שבעתיד המבנים התת קרקעיים יהיו פורמאליים יותר

  אם החיזבאללה ישיג יותר שליטה בצבא ובממשלה של לבנון יתכן שאתם תראו גם 

  

  .טנקיםכמתקנים מוגנים ליחידות .) א.חים ג"ימ(  ' מנהרות טנקים'מה שאנחנו קוראים 

צפון קוריאה בנתה מנהרות שלא ידוע אם יש קשר מובהק בינם לבין המנהרות של החמאס 

עושה רושם שזה יותר דומה לשימוש במנהרות , שמיועדות יותר להברחה ודברים כאלה
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כרגע לחמאס אין את המשאבים ואת המיומנות . שעשה הווייטקונג במהלך מלחמת ויטנאם

  ,ן הצפון קוריאנילבנות מנהרות ממוגנות במוב

צפון קוריאה השתמשה במתקנים כאלה במהלך מלחמת קוריאה כדי להתמודד עם העליונות 

  . ם באוויר מבחינת ארטילריה"של האו

  

בתחילת המלחמה זה היה מאוד גס ולא , בשלב מאוחר יותר ראינו קצת השפעה סובייטית

ברו אל מתחת לפני לקראת סוף המלחמה אנחנו רואים מפעלים שלמים שהוע, מתוחכם

  .גם נשק ארטילרי וגם נשק אווירי, האדמה כדי להגן עליהם מפני נשק

אנחנו , אנחנו יכולים לראות את המתקנים התת קרקעיים בצפון קוריאה, 1950זו תמונה מ 

אנחנו רואים גם את המכשול לפניהם ומחוץ למסגרת התמונה בונים , רואים את הפתחים

  . עמדות הגנה למתקן עצמו

  

פה אנחנו יכולים לראות עמדות ארטילריה ממוגנות שהיו בשימוש הצפון קוריאנים והסינים 

ם החלה לבנות מתקנים אסטרטגים הם "ברגע שמפקדת האו. וזו עמדה צפון קוריאנית

במקרה הזה השתמשו במערך ממוקש שהם . העבירו את המפעלים שלהם מתחת לפני הקרקע

זה מעין אבטיפוס של מפעלי תחמושת . להגן על המתקן הזההרחיבו אותו והשתמשו בו כדי 

  .כאלה 60יש בערך , צפון קוריאנים תת קרקעיים

1950 -קרקע מ-מערכת תת

Declassified U.S. 
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המתקנים מבוססים כיום על ניסיון העבר וגם על מדיניות הביטחון של צפון קוריאה 

  .שקוראת לביצור האומה כולה והם אחת מהאומות המבוצרות ביותר בעולם

  

לוגיה עם ידידיהם במזרח התיכון ואת המתקנים התת קרקעיים צפון קוריאה חלקה בטכנו

הטקטיים נועדו לאכלס ארטילריה קטנה וטנקים ואנחנו . ניתן לסווג כאסטרטגים וטקטיים

  . קוראים להם מנהרות טנקים

  

, הם תמיד חלק ממערכת שלמה של מנהרות תת קרקעיות שנועדו לספק את צורכי עצמם

, שליטה, פיקוד, יש בהם כל מה שניתן לצפות. כ"וחמת אברבות מהן גם מוגנות מפני ל

  .כל מה שנחוץ למתקן תת קרקעי, תצפית

50 - משנות ה65' מפעל תחמושת מס

Declassified U.S. 
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, למעשה זו מערה שהרחיבו אותה, זאת תמונה שמראה ציור של מנהרות ארטילריה וטנקים 

אלה . השתמשו בשיירי הבניה כדי לבצר מלפנים. מלאו אותה בבטון עם דלתות פלדה

ואנחנו יכולים לראות את הסוגים , מתועשות, ת הפריקאסטמנהרות שמיוצרות בשיט

הרי שמדובר  500- זה לפי העובי שלהם וכאשר מגיעים ל 400- ו 300יש סוגים . השונים

. עמדות ארטילריה מוגנות, שדיברנו עליהם קודם  HARTSואותם ה, במנהרות טנקים

איזשהו מחסום בדרך כלל  יש להם דלתות הדף מפלדה מלפנים ומאחור והם מלאים ב

  . שממולא בפסולת בנייה שמקיף אותם

  

' 50- מאוד מאוד דומה למבנה משנות ה, מן החזית, אתם יכולים כאן לראות את זה מלפנים

  .רק שפה יש גם דלתות הדף

, שתי עמדות ירי לירי הגנתי, כניסות 4כאן ניתן לראות . זאת מנהרת הטנקים בסן בונדונג

מטר עוברת דרך ההר ומגיעה לכפר קטן שבו מוצבת  400- כאנחנו רואים שיש מנהרה של 

  .יחידת הטנקים

אפשר בקושי לראות את הכניסות , של אותו מקום Google Earthפה יש לנו תמונה מ

אפשר גם לראות שזה לא . כפי שאתם רואים הצמחייה היא זו שמקשה על האיתור, והיציאה

  .נמצא בשימוש רב

זה בדרך כלל , מעריק וכאן אנחנו יכולים לראות את התוכניתכאן יש לנו עוד ציור שהתקבל 

יש .  נבנה כעמדת ארטילריה אבל בסופו של דבר מדובר בטילי הגנת חופים שמוצבים שם

יש מערך שלם של מתקנים שמופרדים בקירות הדף ויש , קירות הדף פנימיים וחיצוניים

  .מנהרה של מסילות ברזל שעוברת דרכה

עמדה ארטילרית מבוצרת

Declassified U.S. 

Army
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מפעלי תחמושת , ב"כאלה משמשים לאחסון או לאכלוס של עמדות שומתקנים אסטרטגים 

  .ב"וכיו

קיר בטון , של דירים תת קרקעיים ויש לנו סוללת עפר' 68- פה אנחנו רואים תמונה מ

  .מאחור שנועד להגן מפני כניסה ואפשר לראות את הפתחים האופייניים

  

אנג'פוקצא "בסיס ח

1968מחסה ממוגן למטוסים מ 

Declassified CIA
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' 90- בשנות ה, גבעה אחת זה נראה כמו עוד, אנג'פה מדובר במערכת מנהרות בקונג צ

אחרי הרבה משא ומתן . ב סברה שזה משמש כחלק מתוכנית הגרעין של צפון קוריאה"ארה

עיקריות  2, מנהרות עיקריות 4ושוחד בסופו של דבר הצלחנו לשלוח לשם אנשים וגילינו 

מנהרות  16- מטר רוחב ומחוברות ב 15עד  12. גדולות מאוד, צדדיות מצפון לדרום 2- ו

  . מתקן עצום בגודלו .עזר

  

מצד ימין אנחנו רואים ציוד אזרחי לכריית , כאן אנחנו יכולים לראות תמונה מבורמה

  .מנהרות שמשתמשים בו לבניית מתקנים תת קרקעיים

  

 במיאנמר- בנייפיידאומערכת מנהרות 

Unclassified

אנג'בקומצמערכת מנהרות 

© GoogleEarth
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חלק מהסיוע הצפון קוריאני הוא למנהרות לצרכים אזרחיים אבל הרבה מהם משמשות 

  . לצרכים צבאיים

  

ילים בליסטים בצפון קוריאה ואיך משתמשים בהם לצרכים אני אדבר קצת על מתקני ט

להפעלת בסיסים ולמתקנים תת , לבחינה ופיתוח, יש שלושה סוגים עיקריים. מבצעיים

אף , בסיסי התפעול הם לכאורה בסיסים לתקופת שלום. יש קצת חפיפה ביניהם, קרקעיים

יכולים לעבור מהר על פי שאין שם בעצם שלום אלא רק הפסקת אש כל הזמן והם משם 

  .מאוד למתקנים תת קרקעיים

  

יחידת משגרים אחת ואפשר להעביר אותה בקלות ממקום , בדרך כלל יש במתקן של טילים

קילומטרים והם קרובים במפתיע לערים קטנות  20עד  5הם מפוזרים במרווח של , למקום

, יתם מצפיםבדרך כלל יש שם בדיוק מה שהי. אפילו בתוכם לפעמים, ולכפרים קטנים

  .פלדה שכוללות את כל מכלול המשגר, יש משגרים שנמצאים בסככות. יחידות ירי, מפקדה

  

מצד שמאל ניתן לראות את כבישי , את בסיס ההפעלה,  אתם יכולים לראות ב קיטאה ריונ

אפשר לראות מבנה דומה למה . הרדיוס הרחב ואת המתקנים שניתן לעבור דרכם בנסיעה

את הסככות . לנו כאן את בניין התחזוקה שגם הוא ניתן לנסיעה דרכו שראינו קודם ויש

  .זה ניתן לראות בצד ימין, שדובר עליהם ואת מתקני התחזוקה

  

  . הסוואה היא דבר חזק ביותר במקרה הצפון קוריאני

ריונג-קיטאהקרקעי לטילים בבסיס -מבנה תת

DigitalGlobe/Janes DigitalGlobe/Janes

מחסה מוגן למשגר

מבנה תחזוקה עם 

קרקעי-מעבר תת

-מחסה למשגר טילים עם מעבר תת

קרקעי

קרקעי-מבנה תחזוקה עם מעבר תת
כבישים ברדיוס סיבוב גדול
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כאשר מדובר בטילים בליסטים וכמויות קטנות מאוד של דלק לטילים מוחזק במתקנים 

  .עצמם

צולמה יומיים אחרי שיגור הטיל שהתרחש באפריל השנה ואתם יכולים התמונה הזאת 

  .לראות את מתקן השינוע בצד ימין

  

ניונג-מאסינגבסיס שיגור טילים בליסטיים 

© GoogleEarth

כניסה למערכת 

עם מחסומים

מתקן אפשרי לטעינה ותדלוק  מנהרות למעבר רכב

כניסה למערכת
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יש בהם מערכת . המתקנים התת קרקעיים הם כמובן שונים מכוון שהם מתחת לפני הקרקע

. של מנהרות ובונקרים שנועדו לספק הגנה נרחבת מפני התקפות או מפני תקיפות אוויריות

אם כי יש כמה יחידות שנמצאות בהם כבר , מלחמה פעילה, ים לתקופת מלחמההם מותאמ

  . עכשיו ובדרך כלל משתמשים בהם לאחסנה

 

2009 אפריל 5 –ני -מוסודן –מתקן שיגור 

GeoEye/Jane’s

 מובילי טילים מוסווים2
מבנה הרכבה אנכית

דזו הואנגא "בסיס ח

Declassified CIA © GoogleEarth
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מדברים על זה כל , אין שום עדות ממקור גלוי שהצפון קוריאנים משתמשים בפירי טילים

  .הזמן אבל אין אישור לזה

  

מדובר כאן בעשרות , יונגזו המערכת התת קרקעית של הטילים הבליסטיים במסינג 

אפשר לראות את סוללות העפר , אתם רואים את הכניסות לחלל התת קרקעי, קילומטרים

אפשר לראות אולי אזור שמיועד להטענה , ואפשר לראות שבקושי ניתן לראות את הכניסות

 16- יש יותר מ. שאולי מובילה למנהרה הראשית, מצד ימין ניתן לראות מנהרה. ותדלוק

  . קילומטרים 13כל זה לאורך , אזורים לתדלוק ולהטענה 3, כניסות

  

ניתן לראות את העיקול ', 68ו משנת 'אנחנו רואים תמונה מסווגת של בסיס האוויר הואנג דג

יך הטבע עשה את מצד ימין שוב אפשר לראות א' 05- באותו מקם ב. החד שמשמש להגנה

  . שלו וסיפק הסוואה טבעית

אפשר לראות שיש כאן מאפיינים דומים , במתקן טילים אימן עלי, פה מדובר באיראן

  .הכניסות למתקן התת קרקעי, הכבישים הרחבים, למתקנים הצפון קוריאנים שראינו קודם

  

  

  

ואת ההגנה על שוב אנחנו רואים את הכבישים ברדיוס רחב , זה תל אבו קאנאס בסוריה

  .הכניסה עצמה

  

 בסיס שיגור טילים בליסטיים 1 איור

באירן - עלי אימאןבסיס טילים 

© GoogleEarth
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ב "צפון קוריאה התאימה את הטקטיקה ואת המבצעים שלה לפי החולשות והיכולות של ארה

משתמשים הרבה בהסוואה , לכן למשל הם משגרים בלילה ובמזג אויר קשה. ושל עיראק

  . בדרך כלל משתמשים בכבישים שאנחנו לא היינו מסיעים בהם משגרים, והסתרה והונאה

ומשתמשים כל הזמן במנהרות , , ך לתת להם את נקודת הציון והם נוסעים לשם ויוריםצרי

  ..התת קרקעיות

כדי לתקוף המשגר ,  גם התדלוק וגם ההטענה וגם התחזוקה, הכל קורה במתקן התת קרקעי

כאשר יש פיזור בשטח יחידות . מעט מאוד חשיפה. יורה וחוזר, יוצא החוצה פחות מקילומטר

הם , קות במקום שונה מאשר המשגרים וכאשר יוצאים לפעולה הם נפגשיםהסיוע מוחז

  .עושים את ההטענה ואת התדלוק ואז הם נפרדים שום וכל אחד הולך לעמדה אחרת

, ובצורה המשולבת יש להם יחידות סיוע ויחידות ירי שנוטות להיות יחד במתקן התת קרקעי

התת קרקעי לתחזוקה ולתיקון או  יורות וחוזרות חזרה למתקן, יחידות הירי יוצאות

, מאיזושהי סיבה אחרת אבל כל הזמן הם מנסים לנוע כדי שיהיה קשה יותר לטווח עליהם

  לפגוע בהם וזה קל יותר גם מבחינת שליטה

בשלב שבו הם עוברים תדלוק והטענה , הכי קל לפגוע בטילים הבליסטיים, מבחינת פגיעות

  . והכנה לשיגור מסוג זה או אחר

כל אלה ניתנים לפגיעה יותר , יש כל מיני כלי רכב פיקודיים ואחרים כשהם מתקרבים לשם

דקות  2-3אבל אחרי השיגור תוך ' אנחנו לא נכנס כאן לפרטים כמה זמן לוקח וכו. בקלות

 . הוא נעלם

 

 

 בסוריה- קאנאסבסיס שיגור תל אבו 

31 August 2004
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