
תרגילי
הוכבאוםיוסימיל')(וסרןצביסרן

בריתמדינות1978שנתבמהלךגםערבושנהכבכל
במטרהנרחב,בהיקףתמרוניםנאט"וומדינותורשה
יחידות,ביןפעולהובשיתוףבתאוםהגייסותאתלאמן

קרבית.מוכנותלהפגיןכריוכןוצבאות,גייסות
המגמותעללהצביעכדיבהםישאלה,תמרונים

בשניוהאסטרטגיתהצבאיתבמחשבההעיקריות
'שוניםהיבטיםעלוללמדבעולם,העיקרייםהגושים

הצבאותשלוהטקטיותהאופרטיביותהתפיסותשל
משימותיהם.שלהביצוערמתועליכלתםעלהשונים,

הצבאידיעלהשנהשנערכותמרוניםמספרעלידוע
ורשה,בריתמדינותשלהצבאותועל-ידיהסובייטי

כלל,בדרךגלוייםאינםהסובייטיהצבאתמרוניאולם

א'שלבמהלךברזינה""תרגיל
חטיבותשתיבןכוחעל-ידיבפברוארה-7בבוקרהחלהההתקפהדוהיההתרגילבו.ל-19789בפברוארה-6ביןנערךברזינה""תרגיל

שלאחתוכחטיבהממוכןחי"רשלדיביזיותשתיבווהשתתפוצדדי
לאחרכבד.ואוויריארטילריובסיועבטנקיםמוגברותממוכנותחי"ר

המערךעלהצפוני""הכוחהסתערמסיביואוויריארטילריריכוךהתרגילמפקדאיש.אלףכ-25בוהשתתפוהכלבסךמוטסים,כוחות
הדרגדרג).בכלחטיבה(דרגיםבשניערוךהיההתוקףהכוחהמבוצר.הלבנה).רוסיהשלהצבאיהאיזורמפקד(זאיצבקולונל-גנרלהיה

הראשוןבקוכאשרקווים.שנישלבתבנית-קרבנערךהראשוןשלמפקדוו"הדרומי".הצפוני""לכוחותחולקוהמשתתפיםהכוחות

התוקףהמערךבתוך(BMP).הנגמ"שיםהשניובקוהטנקים,התקדמוהדרומי""הכוחמפקדשלשמוקובאליוכ.קולונלהיההצפוני""הכוח

SA-9,נ"מטיליםנושאיונגמ"שיםZSU-23~4נ"מתומ"תיםנעופורסם.לא

ו-SA-6.SA-4טיליםהוצבוהתוקףהמערךובעומקהלסינקי,להסכםבהתאםמערביותממדינותמשקיפיםנכחובתרגיל

ערוכהבהיותההראשוןהדרגבעקבותהתקדמההשניהדרגחטיבתזריםמשקיפיםנוכחותלאפשרנאט"ומדינותואתברה"מאתהמחייב
300-200שלבמרחקפלוגתיות).שדרות(טרום-קרביתבתבניתרוסיהשלבשטחהנערךהתרגילאיש.25עלעולהשהיקפםבתרגילים

בהתקפהוהמשיכוהנגמ"שיםאתהחי"רלוחמינטשומהיעדמטריםפוניםזהבאיזורומינסק.אורשהפולוצק,העריםשביןבאיזורהלבנה

מהמקום.סיועמגישיםהנגמ"שיםכאשררגליתלדרוםמצפוןברה"משלזהחלקהחוציםהגדוליםהנהרותשנימזרחה
ובוצעוארטילריתאשהכוחעלניתכההיעדלעברההתקדמותבמהלךהיאסמולנסק(סמולנסק"שער"המכונההנהרותביןמעברויוצרים

בעורףהונחתבמקבילימ-24.ומסוקי-תקיפהמטוסיםשלתקיפותהלבנה,רוסיהשלבירתהמינסק,זה).למעברמזרחיתגדולהעיר

הצדימ-ו-8(.ימ)-6ממסוקיםחי"רלוחמישלכוחהמותקףהיעדחוצץסמולנסק"שער"לביןובינהזהלמעברדרומית-מערביתנמצאת

התוקףהכוחובנק"ל.נ"טבאמצעיםארטילריה,באשהשיבהמגןהאסטרטגיתחשיבותוהואהזההאיזוראתהמייחדברזינה.הנהר

הלרצה.באיזוראותובלםהמגןהצדאולםהמערךאתלהבקיעהצליחבמקרה,לאלמוסקבה.הקצרהבדרךהכרחי"מעבר"היותוועובדת

בנתיבנ"טתעלהופוצץמוקשיםשזרעניידמכשולכוחידועלהופעלהתרגיל.למקוםזהאיזורנבחראפוא,

הכוחותלעברהונחתהבמקבילהתוקף.שלהצפויההתקדמותחלקי,זה,מסוגבתרגיליםכמקובלהיה,התקשורתבכליהתרגילסיקור

ביצעהבאבשלבהתקדמותם.אתשבלמההתקפת-נגדהמבקיעיםגםעליו.ברורהתמונהקבלתעללהקשותבמטרהומגמתי,מקוטע
המוגןהמערךאתלהבקיעוהצליחאיגוףהתקפתהצפוני""הכוחהתרגיל,עלברורהתמונהלקבלהתקשובמקוםשנכחוזריםמשקיפים

לביצועעתודותיואתזהלאיזורהחישהדרומי""הכוחבאגפו.כדיהקיימיםהאינפורמציהבקטעיישכינראהזאתלמרותאולם

נפרץ.המבוצרוהמערךהועילללאאולםהתקפת-נגד,והדגשיםהכללייםמהלכיושלו,המתווההתרגיל,עלפרטיםללמד
בו.שהושמו

ב'שלבמהלך

בפברוארבו-8הנוספיםבכוחותהצפוני""הכוחתוגברהלילהבמשך
הכוחהתקדםזהשלבבמהלךההצלחה.ניצולשלבהחלבוקרעםהתרגילמהלך
במהלךהקודם.ביוםשנפרץהדרומי""המערךלעומקהצפוני""והכוחהצפוני""הכוחכוחות:שניבתרגילהשתתפוכאמור

הדרומי""הכוחשלנוסףהגנהבמערךהתוקפיםנתקלוההתקדמותצפון-כלליבכיווןוהתקדםהתוקףהיההצפוני""הכוחהדרומי","

הכוחהראשנן.המערךהובקעבהשיטהבאותההובקעאשרמבוצר,מערךהבקעתלבצעהייתהומשימתודרום-מערב,-מזרח
לבלימתנגדהתקפתלביצועשלוהשריוןעתודותאתהטילהדרומי""הדרומי"."הכוחעל-ידיהמוגן
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בי-,ן:,,1978
זהמכללהיוצאיםאחרומקוטע.לקויעליהםוהמירע

זריםומשקיפיםגלוישהיהברזינה"!'תמרוןהיה
לנסותואפשרגדולהיהזהתמרוןלסקרו.הוזמנו
העיקרייםהיסורקוויעלבאמצעותולעמור

אירופה.מזרחצבאותשלהצבאיתבדוקטרינה
גלויהואזאת,לעומתנאט"ותמרוניעלהמידע
התפיסותשלכוללתראייהומאפשריותרומפורט

הברית.בצבאותהנהוגותוהאופרטיביותהטקטיות
במחשבהיסורמושגילהציגהבאיםהדבריםמטרת

כפיהגושיםשלהלחימהתורתובתפיסותהצבאית
ואףשלהם,הגייסותתמרונימניתוחללמודשניתן
הביצוע.רמתאתולהעריךלנסות

בפיהמכונהתנועהקרבהחלזהבשלבהצפוני"."הכוחהתקדמות
הצפוני""מהכוחחלקבלםהקרבבמהלךהיתקלות".קרב"הסובייטים

נ"טתותחיםארטילריה,באשהדרומי""הכוחשלהתקפת-הנגדאת
תמרוןביצעהכוחשלאחרחלקבמטוסים.הסתייעותתוךוטנקים,
שובשההתקפת-הנגדמאגפו.הדרומו""הכוחעלוהסתעראיגוף,

ונבלמה.

ג'שלב

בהתקדמותו.הצפוני""הכוחהמשיךבפברוארה-9בבוקרלמחרת,
לכתרבמגמההדרומי""הכוחשלבעורפוצנחניםכוחהוצנחבמקביל

הקרב.אתולהכריעהדרומי""הכוחאת
כוחותמצניחיםלראשונהנראואשר76אילבמטוסיבוצעהההצנחה
עשרותוכמהצנחניםכ-1300הוצנחובלבדדקות25במשךוציוד.

נערךהצפוניים""שלהמוצנחהכוחBMD,מוצנחיםנגמ"שים
הצנחניםשלהקרבבתבניתהדרומי"."הכוחעםמגעויצרבמהירות

מזהזהגדוליםברווחיםואחריהםהראשוןבקוהחי"רלוחמינעו
הצנחנים.לעברנגדבהתקפתפתחוהדרומיים""BMD.נגמ"שים
הטנקיםכאשרוטנקים,ממוכןחי"ריחידותהשתתפוזובהתקפה
הנגמ"שיםואחריהםבתנועהיריניהולתוךראשוןבקומסתערים

הדרומי"."הכוחשלהנגדהתקפתאתבלםהמוצנחהכוחחי"ר.נושאי
בהשתתפותהצפוני""הכוחשלכוללתהתקפההחלהזהבשלב

הדרומי"."הכוחבעורףפעלואשרוצנחנים,ממוכןחי"רדיביזיית
התפתחתקיפה.ומסוקימטוסיםארטילריה,הופעלוזולהתקפהבסיוע
הדרומיים"."הובסושבמהלכוהצדדים,ביןהיתקלות"קרב"

ברזינה""תרגילבשולי

זהתרגילנועדורשהבריתובצבאותבברה"מהאחריםהתרגיליםככל
קודמיםמתרגיליםלקחיםהמיישמותתורתיותהנחותלבחון

ניהולשלההיבטיםכלשילובלשםבעברשהתחוללווממלחמות
ויעילה.גמישהמקיפה,לדוקטרינהקונבנציונליתלחימה
אתמתקפתםשלבבפניהסובייטיםהציבואלהבסוגיותלבטיםלצד

שלההגנהמערךלתוךועמוקהמהירהחדירה-הבאים:היעדים

לתגובההתוקףהכוחהיחשפותמידתאתלצמצםהעשויההאויב,
ליצירתכצעדהמתגונןשלחיונייםאזוריםתפיסתהאויב:שלגרעינית
השמדתוכןקונבנציונליתמלחמהבמושגיניצחוןלהשגתתנאים
האויב.שלגרעיניתהתקפהאמצעי
הדיוניםמתוךללמודניתןעליהםקשיים,הובחנואלהיעדיםבהשגת
המסתערהדרגבעיותהודגשולהםהסובייטי,בצבאהשונותברמות
הכוחותשלההישרדותכושרכגון:תחומיםהבלטתתוךוהסיוע

המשולבבקרבהאשסיוענושאשלהמושלםשילובוהמשוריינים,
בשורהנבחניםאלהנושאיםהטקטי.האווירחילשלהמשתנהותפקידו

רוויהגנהמערךבהבקעתהמתמקדיםגייסותותמרונישדהניסויישל
השפעהנודעתאלהותרגיליםניסוייםשלולתוצאותיהםנ"טאמצעים
נושאבחינתלצדהסובייטית.הלחימהתורתגיבושעללכתמרחיקת
מגווןשלאחתובעונהבעתוהפעלה.והבין-יחידתיהבין-חיליהשיתוף

פתרונותברורבאורחברזינה""תרגילהציגלחימה,אמצעישלגדול
זמניםבלוחנ"טאמצעיםרוויהגנהבמערךלהתמודדותסובייטיים
הצבאבהתקפתהסובייטי,הפיקודלדעתצפויים,אלהתנאיםמצומצם.
הוצגולאכילצייןהראוימןעצמוהתרגיללגביהמערב.נגדהסובייטי

חוזרלעילשהוצגכפיהתרגילומתווהמוכריםבלתיאלמנטיםכלבו
השלביםהאחרונות.בשניםהתרגיליםבמרביתזההבאורחעצמועל

אתהצדדיםאחדשלתקיפהוכללו:זהיםהיוובאחריםזהבתרגיל
נגד;התקפותביצועתוךהתוקףהצדשלבלימהניסיתההגנה;מערך
הכוחותאתלרתקבמטרההמתגונןהצדלעורףממסוקיםכוחהנחתת

לביצועהלחימהשלהקריטיבשלבצנחניםכוחהצנחתוכןהתוקפים;
מסויםבשלבהמותקפים.הכוחותאתלכתרבמגמההעורףמןהתקפה
הצדבכוחותנתקלהואבמהלכהרבתיהתקפת-מדהמתגונןמבצע
התוקףהצדמנצחשבמהלכוקרב-היתקלות,מתפתחוכאןהתוקף
מתלווההתרגיליםבמרביתהתרגיל.מסתייםזהבשלבלרדיפה.ועובר
המתקפה.במהלךמיםמכשולצליחתגםהשלביםלאחד
זובהתקפההעיקרקשלביה.עלההתקפהתפיסתעלמלמדזהמתווה
מסיבית,אשבעוצמתהסתייעותתוךגבוהההתקדמותמהירותהוא
כוחות)ולהנחתתלתקיפה(מסוקיםוהפעלתורצוףרבאוויריסיוע

לדעתתבטיחזוהתקפהדרךבהצנחה.לרוב-מוטסיםוכוחות
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קצבהמתגונן.הצדשלהמהירהההתמוטטותאתהסובייטים
ק"מ60-50הואברזינה""בתרגילשהוצגכפיהממוצעההתקדמות

ימים).בשלושההתוקףהצדעברהק"מכ-220בןהמרחקאת(ליום

התקדמותהצופההסובייטיתהתורההנחותאתתואםזהגבוהקצב
ריאליים.קרבבתנאיגםדומה

כאלהגדוליםתרגיליםשלהיקפםצמצוםהואלציתהראוינוסףפרט
האלמנטיםאלהלבתשומתמיקודעלהמצביעדברהאחרונות,בשנים

הגדולההחשיבותעלמלמדתזומגמההדיביזיה.לרמתשמתחת
שליוזמתםהגדלתתוךהנמוכות,לרמותהסובייטיםעל-ידיהמיוחסת

שלטיבומעצםהסובייטיםלדעתהמתחייבדבראלה,רמותמפקדי
שליךביתועצמאותמהירותבניידות,המתאפייןהעתידיהקרבשדה

הנמוכות.הרמות
הקבועיםהמרכיביםכינראהבתרגיל,שהוצגהכפיהטקטיקה,לגבי

שלשילובתוךהקרבתבניתשלהמדורגהמבנההםההתקפהשל
ארטילריתבאשומסתייעיםיחדיוהמתקדמיםוחי"רנגמ"שיםטנקים,
אתלשנותלנכוןמצאטרםהסובייטיהצבאכינראהאווירי.וסיוע
רצופההתקדמותמדורג,מבנהעלהמתבססתזאתהפלנגות","שיטת
הנהוגהההתקפהמשיטתשונהזושיטהתנועה.מתוךיריוניהול

ויריהדדיחיפוידילוגים,תוךתנועהעלהמבוססתהמערב,בצבאות

בשדהההישרדותיכולתלראייתנוגעתהטקטיקהבחירתמעמדות.
מאמיניםהסובייטיםכינראהכאשרנ"ט,האמצעיםרוויהקרב

כריבהישרבהאשבעצמתהמסחייעתומסיביתמהירהשהתקפה
בתרגיליםהדברשהוצגכפיזו,לחימהבשיטתזו.סוגיהעםלהתמודד
כוחותולהנחתתלתקיפההמסוקיםשלמקומםוגדלבולטאחרונים
הצעדיםננקטוההגנהבקרבגםההתקפה.במהלךהאויבבעורף

שהצליחכוחבלימתהכלים,מכלבאשהתוקףבלימתכגץהמוכרים
התוקףהתקדמותלחסימתניידיםמכשולכוחותהפעלתלהבקיע,
זושיטהעתודות.בסיסיעלנגדהתקפותוביצועשנפרץהמערךלעומק

מאוד.כיעילהמקובלת
שדהראייתשלדומיננטילמרכיבנחשבההיתקלותקרבשלהשלב
זו.בדרךתיעשההלחימהמרביתכיצופיםוהסובייטיםהעתידי,הקרב
היושהסובייטיםכפילפרטיה,מוקדםלתכנוןניתנתאינהזולחימה
תמרון,וכושרמהירותמיומנות,יזמה,גילויומחייבתמעדיפים,ודאי

לגביהנמוכות.הרמותלמפקדייתרעצמאותהענקתעלדגשושימת

ישהגדולים,התרגיליםבמרביתקבעדרךהחוזרההצנחהמבצע
הקשורנוסףהיבטהמרשימים.היקפוואתמהירותואתלהדגיש
ארוכת-הסובייטיתההתערבותליכולתמשקלהוספתהואזהבמבצע

הטווח.
אלאזהתרגילהיהלאבעיקרוכיהואהמתקבלהרושםכילצייןיש

קודםרבותפעמיםתורגלושלהאלמנטיםאשרהיטבמתוכננתהצגה
בתרגילישואתעםריאלי.מצבלשקףכדיבואיןכןועללכן

ובראייתהלחימהבתפיסתהמגמותעללפחותלהצביעכדיברזינה""
בזירתנו.ערבצבאותעל-ידיהמיושמתתפיסההעתידי,הקרבשדה

-נאט"ובריתצבאותשלהגייסותתרגילי
הסתיוסדנת
תמרוניםשלמשולבתמערכתהייתהForge)(Autumnהסתיוסדנת

הםאוקטובר.לראשיתעדונמשכו1978אוגוסטarnnבסוףשהחלו
האוקינוסומרחביאירופהמרכזדרךנורבגיהצפתשביןבמרחבנערכו

בעיקרנבחרההסתיו)חודשי(התמרוניםתקופתהתיכת.היםועד
התיירות,בתנועתירידההקציר,עבודותסיוםכגקטכנייםמטעמים

בסוגם,הגדוליםהיו1978שלהסתיותמרוניוכו'.בכבישיםובעומס
הפעםנאט"ו.כוחותשלהעליתכמפקדהייגגנרלשלמינויומאז

כו-1500ונגמ"שיםטנקיםכ-6000איש,300,000בתרגיליםהשתתפו

ואוויר.ים,יבשה,תרגיליעשרותשלסדרההקיףהתמרוןמטוסים.
היו:נאט"ודוברעל-ידישהוגדרוכפיאלה,תמרוניםשלמטרותיהם

באירופה;נאט"וכוחותשלהקרביתוהמוכנותהכוננותרמתשיפור

עלההגנהויכולתהסובייטיהאיוםמולנאט"ושלהסולידריותהפגנת
תוךוהשליטה,הפיקודיכולתשיפורהמערבית;גרמניהשלשטחה
נאט"ופיקודאתלאמןבמטרהשנתקיימותמרוניםלקחייישום

רמתבכלהביצועיעולמשבר;במצביותכליתיתמהירהלתגובה
נאט"ושלהתחיוקהסערךהפעלתשלכוללתתפיסהגיבושהפיקחי;
המבצעי.וניסויו
תמרוניםלצמצוםמגמהמונחתהסתיותמרונישלהתפיסהביסוד

מרכזימקוםהמאמץ.וריכוזההיקףוהגדלתומוגבלים,חלקיים

מתווהשלהקונבנציונלילהיבטנאט"ומפקדתמייחדתזובמסגרת
הטענה,אתומדגישיםחוזריםנאט"וברשויותהקבוע.ולאופיותמרון,

לידילהביאניתןמשותףמתווהפיועלזהמסוגתמרוניםבמסגרתכי
התמרוניםהיקףהברית.שלהצבאיתהעצמהמרכיביאתמלאביטוי

בשלבמערבהשורריםולדאגהלחששביטויגםהואוגדלההולך
בריתה.ובעלותברה"משלהתקדיםחסרתהקונבנציונליתההתעצמות

מ-ויותרובמרכזהאירופהבצפוןהפרוסיםשלהןהטנקיםאלף21

כ-7000מולהניצביםורשהבריתשלהטקטיתהאוויריהמטוסי4000
רקלאהמדרבןגורםהםנאט"ו,כריתשלמטוסיהו-2375טנקים
שאתמדאיגהבעיהגםאלאהמערב,כוחותלטובתאיכותיפערלקיום

לצורךהקונבנציונלי.במישורהכוחותיחסיבשיפורלמצואישפתרונה
נאט"ו,מטהאתהמחליפהמשולבתתרגילמפקדתהוקמההתמרון
מסגרתמקייםאלאציים,ועלצבאותעלרגיעהבימישולטשאינו
אחרים.חיונייםואלמנטיםתקשורתלצרכי

התמרתלמתווהרקע
הביטויובראשונהבראשהואנאט"ובריתצבאותשלגיסותתרגיל
המגננהבתחוםהבריתמדינותשלהתפיסהעיקרישלהמעשי

בתוכהמקפלתזוהגמישה",התגובה"תורתאתהגורסתהאסטרטגית,
המגננה:בניהולשלביםשלושה

הבלימה).(הישירהההגנהשלב

המבוקרת).(המתוכננתההסלמהשלב
הכוללת).(הגרעיניתהתגובהשלב
באמצעיםהחזיתיתההגנהשלבהואהישירה"ההגנה"שלב

בכלינוהלזהשלבהאויב.שלהתקפיתיזמהמולהקונבנציונליים
האפשרככלוקרובנאט"ולרשותהעומדיםהכוחותובכלהאמצעים

שנימשפיעיםזהשלבשלמהלכועלהצ'כי).גרמני,המזרח(לגבול
המערביתגרמניהשלתביעתהחשובים:פוליטיים-אסטרטגייםיסודות
גרמניהבשטחאסטרטגיעומקוהיעדרשטחה,עלההגנהקרבלניהול

יכלולהואכללי,קרבבניהולמתבטאאיננוזהשלבהמערבית.
האמל"חשלתכונותיומלואאתהמנצליםניידים,מבצעים

אתהארוכים,טווחיואתניידותו,כושראתהמודרג:הקונבנציונלי
שלבתפעולו.ממדיכלואתשלוהפגיעהףיוקאתשלו,האשעצמת

אתכברמכילים-הגרעינית"התגובה"ושלבהמתוכננת"ההסלמה"
גרעינינשקשלאפשריתכהפעלהתחילהקונבנציונלי,הבלחיהמרכיב
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אםלוהצפוייםוהסכנההמחירכילארב,להמחישבמטרהטקטי
להישגיו.ביחספרופורציהכלחסרייהיובהתקפהימשיך

הראשון,השלבשלבתרגולוהתרכזוהגייסותשתרגיליכןאםברור
תרגולשלהמעשיתהאפשרותחוסרבשלרקולאהישירה.ההגנהשלב

שלשטחהעלשההגנההקיימתהתפיסהמשוםאלאהאחרים,השלבים
זומשימהבניצחון.לזכותיששבוהראשוןהקרבאתתהווהגרמניה

בעלותשלכוחותיהןביןהדוקפעולהשיתוףבלאלהתבצעתוכללא
המערבית.גרמניהשלכוחותיהלביןארה"ב,שלאלהלרבותהברית,

שלהתפיסהביסודמונחזהפעולהשיתוףשלוגיבושושיפורותרגולו,
הסתיו".סדנת"המכונהנאט"וגייסותתרגיליסדרתאותה

נאט"ו:עצמתשלהבסיסייםהמרכיביםשלושהנבחנוהתמרוןבמהלך
וים.אוויריבשה,

היבשהכוחותתמרוני
המערביתגרמניהאדמתעלנערכההיבשתייםהתמרוניםבמסגרת

השונים.הבריתצבאותהשתתפובהםגייסותתרגילישמונהבתסדרה

שבהם:העיקרייםעלפרטיםמספרלהלן
בשטחןבול-22בספטמבר19ביןנערך-Guard)(Boldגארדבולד
מצבאותאישאלף65,000בהשתתפותהולשטייןושלזוויגדנמרקשל

והולנד.דנמרקארה"ב,בריטניה,המערבית,גרמניה
בו,ל-28בספטמבר18ביןנערך-Shield)(Certainשיםסירטן
(Reforger).ריפורג'רהאסטרטגיההובלהלתרגילקשורכשהוא
צבאשלה-,והקורפוסתורגלדו-צדדיכתרגילשנוהלזהבתרגיל
האמריקניהכוהעםיחדלפרנקפורט.מערבשמצפוןבשטחארה"ב

בריטיחטיבתימשימהכוחהמערבית,גרמניהמצבאיחידותהשתתפו
כ-איש,57,000הכלבסךולוכסמבורגבלגיהמצבאותואלמנטים

כ-300התרגילכללכןמסוקים.שלגדולומספררק"םכלי4,475

נתוניםגםכללהתרגילשלהקונבנציונליהתסריטקרב.מטוסיגיחות

וחל"כ.טקטיגרעינינשקהפעלתשל

לביןבספטמבר25ביןנערך-Galore)(Gryphonsגאלורגרייפונם

חלקבוונטלההמערבית,שבגרמניהוסטפליה,באיזורבאוקטובר6
הבריטי.הריינוס"מ"קורפוסהשלישיתהדיביזיה

בול-23בספטמברה-11ביןנערך-Tornado)(Redטורנאדוראד
כ-שלבשיתוףבלגיהצבאשל1מס'דיביזיהשלתרגילבעיקרווהיה

באיזורהתקייםזהתרגילחרמ"ש).גדוד(ארה"במצבאחיילים900
ל9ק.לעירדרומיתהמערביתגרמניהשלהמרכזי
שלדייםתרגיליםמספרהתקיימולעילשצוינולתרגיליםבמקביל
מפקדות:ותרגילי
השני,הצרפתיהקורפוסשלשלדיתרגיל-(Pegasus)פקסוס

שטוטגארט.לעירדרומיתשהתקיים
הקורפוסשלשלדיתרגיל-Sword)(Kardinalמוורדקארדינאל
נירנברג.לעירצפוניתשנערךה-7האמריקני

ריפורג'רתרגיל

Germany10forcesofReturn=REFORGER),שיבתכלומר
שמגמתואסטרטגיהובלהתרגילהואזהתרגיללגרמניה).הכוחות
ביצועולאירופה.אמריקנייםכוחותשלוהיםהאווירבדרךהובלה

תמרונישלהמטרותלהשגתתנאיהואריפורג'רתרגילשלהמוצלח

15,000לגרמניהמארה"בהועברוהתרגילבמהלךהסתיו.סדנת
גדולמספרהכנתהייתההתרגילמטרתציוד.טץו-37,000חיילים

נאט"ועתודתאתהמהוויםאמריקנייםכוחותשלהאפשרככל

בזירההפועליםהכוחותתגבוראפשרויותשלהממשיתובחינתן
שציודןיחידותסוגים:משניכוחותהובלוהתמרוןבמסגרתהאירופית.

וגייסותהאוויר,בדרךמארה"בהובלוולוחמיהןבגרמניהאוחסן

והאוויר.היםבדרךציודםעלשהובלו

הים.בדרךהובלהציודואילוהאווירבדרךכולהבוצעההכוחותהובלת

לתרגלאפשרותסיפקהתובלתייםשיטכלישלבשיירותהציודהובלת
קצבהברית.ציישלהקרבאניותעל-ידיהשיירותאבטחתנושאאת

הארטילריהמגדודיאחדשלהעברהבדוגמתהיטבמוצגהכוחותהגעת

מארה"בליציאההתראהפקודתקבלתמרגעהנדרשהזמןפרקאשר

בגרמניההתמרוןבשטחשהוקצתהבגזרהלעמדותיולהעברתוועד
שעות.96עלעלהלאהמערבית
בתרגילהשתתפוריפורג'רתרגילבמסגרתהועברואשרהכוחות

Shield.Certainעהאמריקניהקורפוס

אווירתמרוני
קריסטאדשכונהאוויריתרגילגםבוצעריפורג'רתרגילבמסגרת

מטוסי48שלישירהטיסהכללאשרCap),(Crestedקאפ
הפאליטינאטאיזוראלשבארה"בקרוליינהמצפוןפאנטום""
במשךפעמיםמספרתודלקואלהמטוסיםהמערבית.שבגרמניה

נעשההתדלוקהאטלנטי.לאוקינוסמעלהטיסהשעותשמונה
חילבבסיסנחיתתםעםקבטוטרטס-KC~-135.מטוסיבאמצעות

מןלחלקה"פאנטום"טייסותהפכוראומשטייןגרמניהמערבהאוויר
שלהמרכיביםאחדשהואנאט"ו",שלהרביעיהאוויריהכוח"
אירופה".במרכזהמאוחדיםהאווירכוחות"
בואווירילתמרוןאוויריתמטריהסיפקהרביעי"האוויריהכוח"

קולר-פיירושכונההשונותהבריתמדינותשלהאווירחילותהשתתפו

78Fire)~(COldהאווירחילשלפאנטום""מטוסיהשתתפובתרגיל
מגרמניה,סטארפייטר""ע-401-המטוסיגרמני,והמערבהאמריקני

הבריטייםהקרבמטוסיגםחלקבונטלוכןכמווקנדה.הולנדבלגיה,

החדישיםהאמריקנייםהמטוסיםואףו"יאגואר"הארייר""מסוג
המפציציםשלהפעלתםגםתצוין4-10/.מסוגהקרקעלכוחותלסיוע

האטלנטי,האוקינוסאתשעות18במשךחצואשר8-52,מסוג
נחיתה.בלאבארה"בלבסיסיהםושבובאירופהמטרותהפציצו

המאוחדיםהאווירחילותמפקדשהגדירןכפיהאוויריהתמרוןמטרות

הפיקודמערךתפעולשלכללישיפורהיו(AAFCE)אירופהבמרכז
חדירותמערכותהפעלתבאמצעותהמודיעיןרמתהעלאתוהשליטה:

שלהטקטייםהאווירחילותשלהמשימותביצועשלכלליויעול
ההחמרהמןהמתחייבצעדהואאלהתחומיםשיפורהברית.צבאות
שלוהכמותיתהאיכותיתההתעצמותכלומרהכוחותביחסישחלה
הגנתייםמיעדיםהדגשוהעתקתורשהבריתצבאותשלהאווירחילות

להתקפיזם.

יםתמרוני

התקייםבול-197819בספטמברה-4ביןשנערךהגדולהימיהתמרון
בשםוכונההמערביתבגרמניהוהיבשההאווירלתמרוניבמקביל
150איש,40,000בוהשתתפוWedding).(Northernוואדינגנורתרן
מטוסים.כו-800צוללותכ-22קרב,אניות
באוקינוסהשיטנתיביאתלאבטחהיהזהתמרוןשלהעיקרייעדו

ארצותביןהעיקרייםוהתגבורהאספקהצירייהיואשרהאטלנטי,
כוחהנחתתבתרגיללווההתמרוןמשבר.שלבמקרהלאירופההברית
מקודמיושונהזהתרגילשטלנד.באיינאט"ומדינותשלגדולנחתים
נחתיםכ-8000בוהשתתפוהאמפיביים.הכוחותשלהגדולבהיקף

צפונית-מזרחית(שטלנדאייבחירתוהולנדים.אמריקניםבריטים,

נובעיםהנורבגי)החוף(המסורתיהיעדושינויהנחיתהכיעדלבריטניה)

מיקומםבשללאייםהנשקףהסובייטיהאיוםמןהנראהככל
היםנפטהפקתמתקנישלהימצאותםבשלוכןהמיוחד,האסטרטגי

גםמוסיפהזועובדההבריטי.האווירוחילהצילמתקניבנוסףהצפוני,
האמפיבי.הנחיתהלתרגילהפגנתיאפקט

197921יוני269,מהרכות"-



ממילויהמזויניםהכוחותשלמעברתרגוללתרגיל:היומטרותמספר

המתחגבורעםצבאיותמשימותלביצועשלוםבימיתפקידיהם
שלוהקדמיההגנהמערךבאגפינאט"וכוחותתגבורהבינלאומי;

כוחותוציוותארגעאליהם;לחימהוציודגייסותהובלתבאמצעות
ביןפעולהשיתוףחירום;בשעתלפעולהואימונםמשולביםימיים

באמצעותביםשליטההשגתאחרים;וחילותזרועותלביןהצייחידות

הפועלתהציאווירייתעםפעולהשיתוףתוךהימייםהכוחותהפעלת
שאיבתומתקניההספקהנתיבישלההגנהארגוןיבשתיים;מבסיסים

נושאיתרגולימיים;מוקשיםנגדלוחמהכוחות;החפתימיים;נפט

הימיים.במבצעיםהתחזוקתיוהסיועוהשליטההפיקוד

הכחולה"הדנובה"

שהוצגוכפיהסתיותמרונימשמעויותעליותרטובהעמידהלצורך
הדנובה"תרגילשלמהלכואתבפירוטלתארהראוימןלעיל,

התקשורת.בכלירבותשתוארהגייסותמתרגיליאחדשהואהכחולה"
שכונוהמערביתגרמניהצבאשלהשניהקורפוסשלהסתיותמרוני

סדנתנאט"ותרגיליסדרתבמסגרתהתקיימוהכחולה",הדנובה"
העירמפאתיבווריה;בשטחבעיקרנערכוהתמרונים1978.הסתיו

מהעירבדרום,אאוגסבורגהעירשלמבואותיהועדבצפוןנירנברג

כ-200בןהואזהמרחבבמערב.העיר.אולםועדבמזרחרגנסבורג

על-ידילאורכונחצהוהואברחבוק"מ90עדכו-70באורכוק"מ

ברובומכוסהזהשטחבו.העיקריהמיםמכשולשהואדנובההנהר
מקומותשלקטןמספרלמעטוחי"ר,שריוןללוחמתומתאיםגבעות
לשריון.עביריםשאינם

התמרוןמטרות

כללבדרךהואכזהגודלבסדרעוצבותתמרונישלהעיקריתהמטרה
הכוחותשלהניידהקרבבניהולומטותיהם,המפקדיםאימון

שיתוףארגוןופתאומיים.מהיריםמצבשינויישלבתנאיםהמשולבים

נאט"ו),בבריתההברותמדינותשל(הידידותייםהכוחותביןהפעזלה

הסיועיחידותביןהטריטוריאלי,הצבאויחידותהאווירחילבין

לתרגיל,המרכזיהנושאהיושלוהדיביזיותלביןהקורפוסשלהשונות

כגוןנוספים,חשוביםנושאיםעלמיוחדיםדגשיםגםהוזממואולם
שלמוקדםגילוילצורךהסיורמערךעםההתראהמערכותשילוב

נקיטתתוךהקרבניהולשלה;העיקריהמאמץצירושלהאויבהתקפת

התקדמוךשלהמוקדמתלבלימהכאמצעיהרמותבכלמהירהתגובה
הפעולהמרחבכלשלניצולוהיזמה;לנטילתהתנאיםויצירתהאויב
במצבחיוביתהתפתחותכללנצלמנתעלהכוחותמפקדיעל-ידי
המאמץשלוהעתקה-מהירהבניההנגד;להתקפתהתנאיםאתוליצור
מסוקיםמוטסים,כוחותבאמצעותיותרהמרוחקותלגזרותגםהעיקרי

לקרב,הכוחותשלוחסכוניתמושכלתהטלהמשוריינות;ועוצבותנ"ט

והשטח.המצבתנאיאתההולםבאופן

המתרגלותהעוצבות

46,000בווהשתתפודו-צדדי,כתרגילנוהלהכחולה"הדנובה"תמרון
כ-12,000האחרים,נאט"ווצבאותהמערביתגרמניהצבאשלחיילים

הכוחותמסוקים.ו-180זחלירק"םכליכו-2,600אופנייםרכבכלי
האדום""והכוחהמגן,הכחול""הכוחמחנות:לשניחולקוהמתרגלים

הקורפוסמן10מס'שריוןדיביזייתנמנוהכחול""הכוחעםהתוקף.
חטיבה1,מס'מוטסתדיביזיההמערנית,גרמניהצבאשלהשני

חי"רגדודחי"ר,גדודיבשניהמוגברתקנדה)צבאשל(4מס'ממוכנת

צבא(חת"מגדודהמערבית,גרמניהשלהטריטוריאליהצבאשל761
האדום""הכוח12.מס'המשוריינתהדיביזיהמןנ"מוגדודארה"ב)

צנחניםחטיבתמערב-גרמניה),(1מס'ההרריהחי"רדיביזייתאתכלל
ארה"ב).צבא(2מס'הדיביזיהשל1מס'וחטיבה27,מס'

ב-81800;(הכוחותמצב(

רקענתוני-התסריט

במברגמאיזורבספטמברב-16לפתעתקפוהאדום""האויבכוחות
אתבמהירותלצלוחבמטרהדרום,כלליבכיווןארלנגןבאירויט,

ועלהמרחבכלעלהאפשרככלמהרולהשתלטרחבהבחזיתהדנובה
האדומים""הכוחותשלהשמיניהארמיה)(הקורפוסמינכן.העיר

שלהמועטתההתנגדותבשליחסיתבקלותהנהראתלצלוחהצליח

נוחל8מס'האדום""הקורפוסבעודאולםהכחולים","הכוחות

-השלישיהאדום""הקורפוס-שכנונעצרבפעולתו,הצלחה
הכחולים"."הכוחותשלהעיקשתההתנגדותבשלבהתקדמותומימין
שלהחלוץיחידותכלהלן:המצבנצטייר1000בשעהבספטמברב-17

גדתאתתפסוהאדום""האויבשלו-57מס'הממוכנותהדיביזיות

הדיביזיותשלהעיקריהכוחכאשרלמינכןצפונית(Isar)איסרהנהר
במרחקלדנובהדרומיתההגנה,מערךאתהבקיעזובגזרההאדומות""

הכחולה".הדנובה"תרגילנפתחבכךלמינכן.צפוניתק"מכ-30של

אשרהדנובה,קועללהגןהייתההשניהקורפוסעלהמוטלתהמשימה

היההקורפוסמפקדתבכוונתהאדומות"."הדיביזיותעל-ידינפרץ

ההשוףהימניבאגפולעומק10מס'השריוןדיביזיתבאמצעותלהלום

מדרגיהדנובהאתשחצוהאויבעוצבותאתבכךולנתקהאויבשל

במרחבשובולזכותהחצייהבמרחבלהשמידםשלהם,ההספקה

המאמץבנייתלצורךנירנברג.לעירדרומיתהאויבעל-ידישנכבש
וחטיבהנוספתשריוןדיביזייתקודמוהקורפוסבהתקפתהעיקרי

בארבעהבוצעההקורפוסמשימתבעתודה.הוחזקואשרמוטסת,
:שלבים
אתלעצורשיעודוהבלימהשלב2400(:עד)170909א'שלב

מינכן.לכיווןדרומההאדומות""ו-57הדיביזיותשלהתקדמותן

1מס'הדיביזיהאתוהטילמצבובחומרתהאויבכברהכירהעתבאותה
השלישיתהחי"רמדיביזיית(1מס'בחטיבהחיזקאותהשלו,

הואבמהירות:הגיבהכחול""הכוחהפתוח.אגפואלהאמריקנית),
הדיביזיהמולאלבמסוקיםהמוטסת1מס'הדיביזיהאתהטיל

מאמצילמרותהנגד.התקפותאתלהנחיתהמתוכננתה-10המשוריינת
הסיוריחידותמצליחותהקורפוס,שלמערביתהצפוןבגזרתוהבלימה

אלטמיהללנהרדרומיתלחדורהאדומה")"(1מס'הדיביזיהשל

.(Altm~hl)הכוה(ה-10המשוריינתהדיביזיהקיבלה0900בשעה
בספטמברב-18החלהההתקפהההתקפה.פקודתאתהכחול")"

0400.בשעה
בפתיחתמאופייןזהשלבהיום):באותו24שעהעד)180901ב'שלב

הכוחשלה-10המשוריינתהדיביזיהעל-ידיוניהולההנגדהתקפת
המאמץשלהמהירהההעתקההואזהבשלבהמענייןאולםהכחול"."

דרומההמאמץוהעתקתהכחולהשריוןשלהנגדהתקפת

22



התוקףהכוחוהכלתהנגדהתקפתביצועהמשר

0)2013(.עדמ-900)19הכוחותמצב(

שממצאילאחרהקורפוס,שלהדרומיתלגזרהבהתקפההעיקרי
שלמהירההעברההאויב,שלדלילההיערכותחשפוהקרביהמודיעין

ע"יוהחלפתהבצפון,10(מס'(התוקפתהדיביזיהמןמשוריינתחטיבה

תוךזהכלההתקפה,בגזרתהאויבאתלרתקבמטרהקנדימשלוחכוח
החטיבההברית.מדינותשלהשוניםהכוחותביןפעולהשיתוףארגון

שולבהבדרום,העיקריהמאמץבנייתלצורךשהועתקההמשוריינת
צפונהתוקפיםהםכאשר1מס'המוטסתהדיביזיהבכוחותבמהירות

באגפו.האויבאתוממוטטים
זהשלישישלבבספטמבר):ה-19ביום24שעהעד)190901ג'שלב
המתקפהה-25.הקורפוסעוצבותשלהנגדהתקפתפיתוחשלבהוא

1מס'המוטסתהדיביזיהשלמתואמתהתקפהתוךשחר,בטרםהחלה
הארמיהותקיפתהדנובהחצייתלאחר(צפוןבכיווןהתוקפת

מדרוםההולמתה-15המשוריינתוהדיביזיהבאגפה),האדומה""
כוחותהתקפתאתסיכנוואשרהדנובהאתחצואשרהאויב,ביחידות
לסגת.יוכלובטרםאותםומשמידההמוטסים,והכוחותהשריון
המאמץשלהמהירהוההעתקהשונים,בכיווניםהמאמציםשילוב

כוחותבקרבההפתעהליצירתתורמיםאלהכללדרום,מצפוןהעיקרי
להתקפהמוטלתבדרוםההצלחהעםמזרחה.בבהלהנסוגיםוהםהאויב

החטיבהעםפעולהשיתוףתוך(ה-10המשוריינתהדיביזיהגם

מאמציהמוכתריםהפעםכצח"מ).המאורגנת4מס'הקנדיתהממוכנת

חטיבהכךלשםמוציאוהואמחדשלהיערךהאויבעלשכןבהצלחה

בהיערכותהשינוייםשלזהובשלבשלוהצפוניהמערךמןממוכנת

קרבבניהולמתחילהאויבהכחול"."המשורייןהכוחידיעלמותקף
המאמץהתקפתבהצלחהמתפתחתהצהריםבשעותמזרחה.השהיה
חטיבהעל-ידימנוהלתהיאהראשונה).המוטסתהדיביזיהשל(הדרומי

משתלטהמשורייןהכוח28.מס'שריוןוחטיבת25(מס'(מוטסת
התקדמותומהירותמינדלשטאטן.במרחבהגבעותשורתעלבמהירות

לתפוסמשורייןלכוחאפשרוהאויב,אתהפתיעואשרהתקיפה,וכיוון
המוטסתהחטיבההצפונית.בגדתוגשרראשולהקיםהדנובהעלגשר

-זהשבשלבלצייןמענייןהנדסת-צליחה,יחידתבעזרתצולחת

בלבד.דקותכ-40-30אמפיביותמערכותשהורכבגשרהקמתארכה
ממחציתיותרארכהלאלאופרד""טנקידיעלהדנובהחצייתואילו

הדקה.
ובדרומה,הקורפוסגזרתבצפוןההתקפהמאמצימהצלחתכתוצאה

כללאורךהשהיהתוךכוחותיונסיגתעלהאדום""הכוחמפקדפקד
ניתןזהבשלבקאלהיים).-נירנברגקו(קאנאללודוויגשלהקו

בהםמהיריםנתיביםעלוממוכןמשורייןכוחשללחץהפעלתלתרגל
אויב.כוחותנסוגים

דע.109002-מ)ד'שלב
אחרוןשלבהיום):באותו1600לשעה

צבאשל(4מס'הצח"מעלהמרותקיםאויבכוחותכיתורשמטרתו
שלהחודכוחמפגשעםנוצרהכיתוראייכשטאט.באיזורקנדה)

וכוחותהאויבכוחותרותקובהלמובלעתמצפוןהתוקףה-10הדיביזיה
זהממפגשכתוצאהמדרום.שפרצוהמוטסתהדיביזיהשלהחוד
הסיורוגדודהאדומים""של)23(ההרריהחי"רחטיבתכותרו

הכיבושמרחבכלשוחרר""זהשלבהשלמתעם8.מס'המשוריין
במלואה.בוצעההכחול""הקורפוסומשימתנירנברגלעירדרומית

ומסקנותלקחים
במישורלקחיםללמדכדיאוליבוישברזינה""הסובייטיהתרגיל
הרמותלגביכןלאדיביזיונית)ברמהדו-צדדיתרגיל(הטקטי

היינושיכוליםכפי(המערכהניהולאתלשקףהעשויותהאופרטיביות

מןלהתעלםאיןזאתעםלדוגמה).ארמיוניתרגילהוצגלוללמוד
הקרבשדהלגבי'ראייתהןזוברמהבתרגיליםגםהגלומותהמשמעויות

בנקודותביטוילידיהבאהצבאי-הפוליטיהמסרלגביוהןבעתיד
שלההתקפיאופיוהיסטורי);סמל(התרגילמקוםבחירתהבאות:
הפעלתשלרב-ממדישילובשלה;והקצבהמתקפהתנופתהתרגיל;
ואיכותם.ריבויםהאמצעים,מגווןגייסות:

עלבשלמותההתמונהאתלהציגנתוניםבידינושאיןאףעל
עלהקרבשדהראייתאתלאשרכדיזומוגבלתבתמונהישהשלכותיה,

ההסתייגויות)כלעל(ולשפוטהסובייטיתהלחימהתורתעקרונותפי
המערכהראייתאתנוספתפעםמאשרתזותמונההביצוע.יכולתלגבי

רבתהתקפהביטויים:מספרשלההסובייטי,התסריטפיעלהעתידית
קצבמסיבי;אוויריוסיועהיבשהכוחותשלומשולבתעוצמה

משימות;במילוידבקותלחימה:ליוםק"מ60-מהירהתקדמות

המתבטאתעצמת-אשהאנכי;המימדכוללממדי,ורבנרחבתמרון
במגווןשימושהלחימה;שלביבכלומסיבירצוףסיוע-אשבמתן

נ"טכאמצעיתקיפהומסוקיתומ"תיםהפעלתתוךמתקדמיםאמצעים

ועוד.
מהירהלהתמוטטותלהביאהסובייטיםלדעתעשויהזוהתקפהשיטת

יצליחולאהנדרשתבמהירותיגיבולאיופתעאשרנאט"ו,מערךשל

ניצחוןהשגת-מטרתהההיקף.ורבתהמסיביתהמתקפהאתלבלום

מאילוציםהצדדיםשנילדעתמסתייגתזומטרההראשון.בקרב
הסובייטי,התסריטמולהעתידי.העימותשלפוליטיים-אסטרטגיים

שבוטאכפיהנגדיהתסריטאודותעלללמודניתןלעיל,שהוצגכפי
מייחסותנאט"ומדינותגם78".-הסתיוסדנת"נאט"ובתמרוני
בלימתשעיקרוהראשון,בשלבכברניצחוןלהשגתמכרעתחשיבות

תוךאירופהביבשתוזמיניםבגרמניההערוכיםבכוחותהאויבכוח
קרינאט"ו,שלהאסטרטגיתבעתודהמאוחריםבשלביםהסתייעות

הברית.ארצותצבא
שהם:זומערכהשלהצפוייםהמהלכיםנאמנההוצגוהתמרוןבשלבי

הערוכיםנאט"וכוחותעל-ידיהמתקפהבלימתמינימלי;התרעהזמן
-המערביתגרמניהשלשטחעלמינימליתתורבמרחב;והזמינים
התגבורותלהחשתזמןרווחלהעניקהעתידנסיגהקרבשפירושו
להסתייםהעתידותוהשהיהנסיגההמבצעית;והפעלתןמארהןב

הניידהקרביתרונותשללדביבמיצוישיתאפיינומכות-נגד,בהנחתת

שתוארהכחולה"הדנובה"מתרגילללמודשניתןכפיהרמות,בכל
כאן.
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