
עללקראת-התקפה,מסתדרים,מובטי)חרצ"ם(תת-מקלעניםגדודאנשישלפלגות-"נחיתה"
מאחוריהם.בצמודלנוענערכיםאוז-43טנקים

אנדרהירנארם

הסוביפיהשריוןטקטיקת
והסוביטיותהטנקיםיחידותפועלותכיצד
לוח-מהותאתלתמוםהמתקשיםאלההםרבים

במיו-לכךהוכשרולאבאםהמשורינת,מת-ה"בזק"

מור.בתיאוריםכאןנקתתלאכימוטבכן,עלחד.
מצבלפנינונציגאםכיתורת-ה"בליץ",עלכבים
מערך-"עמוקשעלהתקפה1יותרבשבילנוהרגיל

כוחותוישתמשויתכןבהאשרהתקפהומוגן-היטב,
מאמצםתוךרב,במספרבחיל-רגליםגםסוביטיים
היריב,כוחותאתלהשמיד""
-מיוחדשםהרוסיםאצלמצוי;לדעתוזאת

שימוששלזולצורה-מיוחדיםוראשי-תיבות
רתוי-םייאמצע(1ממבצעי-שריוןלהבדיל(בשריון

-יהיהבעבריתלהםשהמקביל(א,,11ח"
הרגלים").לעזרת"-דהיינוזקלעה"רא
התפיסהעיקראתתחילהלעצמנושנסגלככל
יקל-הזאתה"לעה"ר"טקטיקתביסודהמונחת
העו-מכלול-המושגיםאתגםבשלמותולהביןעלינו

רווית-השריוןא,"צורת-ההתקפותכלמאחרימר

ה-צורת-התקפות,1הסוביטיימבכוחותהמקובלת

וכוחהשריון,שלעצמת-אשוכיההנחהעלמושתתת
היחידהאלעדההתקפהאתשישאוהםשלו,ההלם

שהתפקידבאופן-דרכהנתיבלהויפלסוהאויבת,
ותפ-כמעטהשריוןעםאשרחיל-הרגליםימלאאשר
ומאבט-הטנקיםעלוכשומריםיהיהמשטרתי""קיד
אתומחסליםכמבערים;ההתקפהבשעתאותם,חים

במוקפי-יהשריוןע"יש"נשטפו"אזורי-ההתנגדות

טנקים).שלאזור-ההתכנסותסביבחוץ,
ונתארהבה-לעה"ר""שלזובסוגיהבעסקנו

כש-במסע-דחוף,באיםסוביטייםכוחותכילעצמנו
ףוח-שאר"ב4*שהוקםיריבמאחזלמחותמשימתם

מער-על-ידיכראוימובטחכברראש-החוףכינניח

חיש,בפעלם-הסוביטייםהכוהותהגנה-לעומק.בת
מידת-האויבישיגבטרםמהלומתםלהטילמנתעל

זהבמערךל"הרביץ"מחליטים-נוספתהתבססות
למבצעי-מופתיהםבדרך-כללאשרלדבר,חויתית
אותח.מחבביםאינםמאוד-מאודאבזק"
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מפ-"טנקים,על-ידיונתמךבעצמה-ניכרת,סיור
ומב-ממשש,דהיינו,(היריבמערךאתתחילהתח"
העיקריותונקודות-הכוהסבנהותנוחתו,אתהיר
אתבוחניםוסיירים-מסתנניםאנשי-תצמית1שבו)

שנוע-יחידות-השריוןבעודמפורטת.בחינההמערך

וב-בדלק(לקראתהמתקינות-עצמןלהסתערותדו

-בעורףובבדק-קל).אחרונהבבדיקהתחמושת,
באיםהיריב.שלהארטילרילטוחמחוץדהיינו,
אלמטחי-ראיהבדיקדיחה,אלהיחידותקציני
ולא(רגיליםמדי-רגליםלבושימכשהםהיריב,
עלןוירשב!1(,הנהוגיםשתורים/סרבליםלמשל,
טיבם.עלולעמודהיריבואתהשטתאתלצפותמנת
כרטי-"אתהםעורכיםאלהתצפיותיהםתוצאותלפי

נתיבואתהםמסמניםשבהםשלהם,סי-הטנק"
המטרות-אתבוומלכנים-טנקכלשלההתחלתי

המשוערות.בעלות-העדיפות
כך,עלמלדברחדליםאינםאשראנשיםישנם

להתרכז-ולהצטופףהואהסוביטייםהכוחותשנוהג

בעלמא.אשליותאלאאלואיןאךהתקפה,לקראת
השניה.מלחמת-העולםמימילמעשיםשייךזהכל

לנהוגהסוביטייםהכוחותיכלוואילך,מ-1942החל
הגרמניםאתאזאילץהיטלרכילעובדהתודותכך,

היטלרמה.ויהיעל-עמדם,המזרהבחזיתלעמוד
שלקילומטרעלולולותראסור-בתכליתכיהכרת
להביאעשויהנסיגה-בקילומטרהיתהאפילושטח,

לתוךתסתער-סתםכיכךלידיהסוביטיתההתקפהאת
ברובלגרמנים,היולאכברזמןולאותוריק,שטה

כאלועצמת-אוירולאעצמת-שריוןלאהמקרים,
ולשבשולהדור-פנימה,לזנוק,להםמאפשרותשהיו
לא-התנהלוכרגילאשרהרוסים,שלהכנותיהםאת

ארטילריה-ארוכת-טוהואףוצעד-צעד.במהירות

מערבה,כללפניכהעללגרמנים,הסרהמספקת
הזמןאתלעצמםליטולהסוביטייםוחות~היהאפשר
לציידושלהם,ה"טכפש"אתלכנסבשבילהנחוץ
למסע-ההת-ולהתניעו-ושאר-צרכיםבדלקכראוי

פחות-או-זההיהזמןבאותוכיהיא,האמתקדמות.
בטקטיקהלנהוגהסוביטייםלכוהותהכרהבגדריותר

הגר-בקבוק"שלשבמהלכומשוםוזאת,-מעין-זו

ואנשי-המטהמאנשי-הפיקודרביםאבדוב-1941מני
-אלהבלעדילהם.היואשרוהמנוסיםהמאומנים

להימהלהלחםיוכלוכילקוותאזלהםהיהניתןלא

כאלהבמצביםהמקובלאמצעי-הזהירות-לכךמקבילי)
קצי-על-ידיהשחורותהכזמתיתסילוק-הבריחייםבכוחות
קסדות-"סילוק-וכןסיור-מפקויסוהעורכיםני-שריון
טנקאים".

)1fleuret.rapief,

נאל-אוזריז,אלוף-התאגרפותנוסחזריזה-ומהירה,

גודלםאתבראש-וראשונה,לנצלזאת,תחתהם,צו
מגושמתעטית,לחימת-מהלומותולנהלומשקלם/

אלהאלופי-התאגרפות,שלאחךלסוגבדומהוקשה,
כוח-מחצם,עלבעיקרהבונים

מפקדיםכללחיבבולאלאמתו-של-דבר,אולם,
כבדה,בצורת-מבצעיםלהשתמשזהצורךסוביטיים
רביםהיואזאפילוחלה-מוחצת".נוסח"מגושמת,

זריזת-התחבו-המהירה,הלחימהאתמעדיפיםמהם

וגמי-צרההל2ךמ-גרחשללמכותיותרהרומהלה,

בכךאזנברהבחינושרובםאלאבלבר,זוולאי),שה.
ארטילריה-רגלים-שריוןשלהלסיבייםהריכוזיםכי

שנים,לפניכברמחיישן-והולך.דברלהיותמתהילים
במות-דפימעלמוסמכים,במאמריםנכתבוב-1946,

ה-בזוכוחות-הצבאאלאזהרותסוביטיות,צבאיות

ריכוזישלבדרךינהגוכילשעראיןבעתיד"1לשון
הסכנהבשלוזאתוציוד,אנשיםשלגדוליםגושים

השימוש"יוכןבמהרהע.ויושמדויגולוהללובי

בהםבתנאיםרקאפשרייהיהרבי-עצמהבכוהות
רבה".במהירותלקרב,ויוטלואלה,בוחוהיכונסו

קציני-אלבפנותואלהדבריםפירשאשרגנרלאותו

-רבה"במהירות"באמרוכיגם,הדגישהגייסות,
מערכהשלאופיה=בלבד.אחדותלשעותברנתוהיתה
מאמרו.אתסייםכך-תמרוני-בלבד"אופייהיה
קצין-דוקאולאו-חיל-הרגליםאישזההיהוהרי

ימשורין"ל=בזקטוען-מושבעבגדרשהנושריון,
הסובי-שהכוחותלשערישכידבר,שלפירושו

ינסו-מלהמה-רבתיבתנאייפעלובאם_-טיים
1אלהאתלהשיגודאי
מפוז-יחידותיהםאתההתקפהלפנילהחזיק1.

-מתצפית-האוירכראויומועלמותכדבעי,רות

בלויתטוב,נגד-סיורי""מסךמאחריערוכותכשהן
גרורים,נגד-טנקייםתותחיםשלגדוליםמספרים

כבי-שללאורכםשנתי-תחבולהבמארביםשהוצבו

1אפשרייםנתיבי-טנקימושלשים
הטעיה-פעילה,במעשיהאפשרככללהרבות2.

לתנועתתנאי-בטחוןוביצירתשקדניתבהסואהוכן
באשרהיריבאתלהטעותיתאמצוהםרכב-תובלה,

ולכונו-לעצמתםכוחותיהם,שלהאמתיתלתנוחתם

וה-מלאכת-הסיירותלביצועוישתמשויתכותיהם.

אחרתמדיביזיהשהושאלהביהידהמיסוך"-בחזית"
לאהריבשבי,מאנשיהאחדיםיפלוובאם1לגמרי
ועלשמאחריהםהיחידותעלדבראלהאנשיםידעו

גזרת-חזית.באותההמתרחשכלעלובכללמפקדיהן,

המינים-גייסות"אנשיהרי-לבטחון-אלחוטאשר
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בפיהמכוניםטריון-לעטיני-הפנים",
אתהמקיימיםהםוכובעי-תבלת",העם

ה-כלאחריהעוקבתהאזנת-הבטחון,

שלבמכשירי-האלחוטוהנשדרנאמר
דב-למשמיעלוואוי;סוביטייםכוחות
במלחמת-(בחוקי-הבטחוןהפוגעיםרים

כהאלהמשגיחיםפעלוהשניההעולם
עברייןנשפטאחתשבהזדמנותעדמהר,
ביצועמאזשעותארבעתוךונורה

העבירה).
;במהירותההתקפהאתלפתח3
אתאחתבנקודהלנגח-ולפרוץ4.
-1להםיתאפשרלמעןלחדירה,הדרך
לסתר-כדי-אויבאגףללפותא,

כוחותיואתבסופו-של-דבר,וללכוד,
להסוגויוכלובטרםהאויבשלהקדמיים
בילהבקיע-עצמוזמןבאותוב.

במאמץהאויב,עורףתוךאלמהירות
ול"תפוס"שלוהארטילריהאתלשבש

מאוזנת,עריכתןכשאיןעתודותיואת
מוצ-הסוביטייםהכוחותאיןאםכי
להםישבולתמרון",נוהמצב"אים

להקיםכדיהאגפיםסביבלשטוףסיכוי
ליצורמחירבכלהםינסו-כיסים",

גופי-לגביאמורזהודברכזה,מצב

ועדמארמיה-הרמותשבכלהצבא
לכיתת-הרובאים.

תוךאלגעותיחידות-ההמתערות
הטנקיםבלילה,שלהןעמדות-ההתקפה

מתופים,בנתיביםלהשתמשמשתדלים
אש-באמצעותממטביעים"תנועתםנהמתואת

לצורךהמופעליםרעש",יוצרי"וטנקיםארטילריה
הטנקיםשלעמדות-ההתקפההקדמי,באזורזה

על-המחופהבעמדההחל-שונותלהיותעשויות
בפאה-ובלהואשו,האויבמתצפיתפני-הקרקעידי

הטנקאיםחופריםמקרהבכלאולם1יערשלהקדמית
פןהםחוששיםשלהם.לטנקיםמתחתהגוןשקע
התקפת-נגדעל-ידיאואש-ארטילריהעל-ידיייוגעו

בשטחישאםיתר-על-כן,להתקפתמייצאובטרם
לחשושרביסודישאםאו-מועטמחפהרק

כייתכן-שלומהארטילריהאוהאויבמאוירית
עמדת-התקפה;לעצמםלמצואכלליטרחולאהטנקים

מתוךתנועתם,בהמשך.ישר,יתקפואזיכייתכן
להסתערות;שהוקצולרגליםאשרמסע-ההתקרבות.

המער.-62.בעמ'תמונהראהץ

האויביעמדותאלשיכלוככלקרובנהלוכברהללו
התהמרו.-ושם

מקודםכברלאשרהארטילריההשחר,עלותאחרי
האויב)עמדותשטהאתבאשהמשדדת""היתה
על-מאודוחריףלמדיצר~-בפרץ-אשפותחת
ניתנתזואשהאויב.מערךשלהקדמיתןה"פאה
מלח-נוסחמסך-אש","אומחסום-חומה""בצורת

הרג-שלהכבדיםכלי-הנשקי)הראשונהמת-העולם
תותחיםכולליםהללובאשם.הםאףפותחיםלים

דו-תכלי-תותחי-שדה-ונגד-טנקיימ,ו1~ננד-:::קי.ם
לטנקימהןלסייעכדיקדימהשהובאוגרורים,תיים)
כלי-הנשקמוצבינגדבאש-כינון-ישירלרגליםוהן

יריבםיעשהמן-התבונהכן,עלשאשנו.האויבים
כלויעסוקשלובטחון-ההסואהעלעיןיפקהבאם
עמדות-חליפין.בהכנתבשקידההזמן

לטנקתוספת-חימוש-הסואה

1לתקוףהעומדיםהםהיכן-ועללהצל

רב-עוקץעודוותומוהמחופרטנק-ובכיתורבב
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ההתקפה.מתהילהזו,אששלהגונהמנהאחרי
מאששהלקרגעבאותותזוז-קדימההיאכייתכן

עמדתעומק"אתמות~כדייועתקהארטילריה
מטר-לספלישלבתפקידיותירזהדברהאויב",

הקלה,הארטילריהאתרקעהומת-אש"לאותההפלדה
מט-נגדבראש-וראשונההמכוונתהקלה-יחסית,או

גניוהוביצריםמ"מ76,2בניתותחים-רות-אדם
81בנותהמרגמותעםיהד-כמובן;מ"מ122

המ"מ.ו-120

לרובזהובשלבהטנקיםכאשרמתהילהההתקפה
שלשוהות-השועלקואתחוצים)ז-43מטיפוס"

זאתלעשותשיוכלוכדישלהם.הרגלים-המסתערים
עליהםמועתקת,אש-הארטילריהבועצמוזמןבאותו

למעןלמדימוקדםשלהםמעמדת-ההתקפהלצאת
דרכםאתקדימה.דרכםאתלפלסשהותלהםההא
להג-כדימחופים,בנתיביםאפשר,אסהם,עושיםזו

מתפרסיםהםכרגיל,למכסימום.עדההפתעהאתדיל
היל-הרגליםדרךעובריםשהםלפנילשורה-הזיתית

לטנק.טנקביןמטרש--453רוחיבפתחםשלהם,
מסוףאסריקאקטנקיםתוכןשםל%טנקשלטיפוס*
מןבשעתושהיה-השלושיםשנותוראשיתהעשריםשנות

.המער.ביותר.המהירים

Kentucky"מסוגסידורייהיסטולאותםהוומהט
,windage"אמריקאים.שככלי-יריה

ושריוןאשהסתערות

טנקהיאהמכסהתקינות,סוביטיותבהתקפות

;רובאיתמהלקהלכלאהדז-43
בתמהלסת-טנקים,

בתופלוגה,רובאיתפלוגהלכל-ז-43טנקי3

שתיבעלטנקיםגדודרובאי.לגדוד-טנקים10

עםפועל-ז-43.,טנקי21בסך-הכל-פלוגות
שניכזהלרגימנטיששכרגילמאחרמסתער,רגימנט

מאחור.ואהד-קדימהגדודים

הרגליםפניעלמתגלגלים-ועובריםשהםשעה

כינו-שהגרמניםדברגאותוהטנקיםפותחיםשלהם,

הםזהברגעשלהם.פר-מטורהאהסתערות"הו
הנ"םפגזיהמ"מ85בניבתותחיהםלירותמתהילים

הםשלהם.הטנק"ב"כרטיסישסומנוהמטרותעל
אותההמכסימליתבמהירותנעיםשהםלמרותיורים

אמנםבהםהיולאכהעדפני-הקרקע.מאפשרים
יודעיםעל-אודותיהםלאשרלתותחיםצבי-גירו"%"

לטנקלו,ישאולםהטעון-ידיעה).כלאתהרוסים

כמת-אמריקאי,מטיפוס(suspension)סמלהז-43-

דרךבשטח-ללא-להםמקנההדבר44כונת-לריששי"
משהו-"-שאומריםכפיזמתגלגלאורח-תנועה

זו,להתגלגלותהודותספינה".שללתנועתהבדומה

וב--מבנם-המיכנישלשנונהאולםפשוטהולצורה

באביזרי-במקום"שימושיתבכונת-צידודהשתמשם

שלהמתקדמתה"נפציס*רצועתתוךאלנדחקים""-הטנקיפ
מהסוס-האש

קדיחה-מ'35פלנך(חים-העשקפננתבהתפשט
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היל-פניעלמתגלגלים-ועובריםשהטנקיםשעה
יעברוהטנקיםביויקרהישואכן,(שלהם,הרגלים

ביניהח,ולאו-דוקאממש,הרובאיםלקרמותתעו
הםמנסיםומעתה-וקמיםאנשי-הרגליםמגיהים

לאכימהםמצפיםשלהם.השריוןאחרשלא-לפגר
הטנקים,אחרמ'300עדכ-150מאשריותריפגרו

בעברםלטנקיםשתהיההשפעהאותהיחמיצומן
שהטנקיממאחראולם,לביצורי-האויב.מעלממש
נוהים,כשפני-הקרקעכהלכהלדהוריכוליםז-43
בהםמצביםבאותםלק2הואקשה.תפקידזהוהרי
אלהלילה,במשךלזחול,הרגליםלפני-כןיכלו

הקרו-בעמדות-התקפהשםולהתחפר-סמוך-לאויב

אליהבות
רבי-סוביטייםרגליםהיוהשניהבמלחמת-העולם

התקפתם,שלפניהלילהבמשךזוחלים,תהבולה
שהטנקיםשעההיריב.מעמדותבלבדמ'200אלעד

ב-לעזורהרגליםמשתדליםהאויב,אלמתקרבים
לרגליםעוזריםהטנקיםבאש.הטנקיםעלחיפוי

במקומותתילומפיליםממעכיםשהםכךעל-ידי
הרגליםאשרמטרותעליוריםהםשתוכננו-מראש.

מהירבכלאולםאש-נותבת.באמצעותלהםמסמנים
קדימה.בתנועתםזה,בשלבהטנקים,מתמידים
שלהם,הראשיאמצעי-המגןהיאניידותם

להיותזהבשלבגםמוסיףהעיקריתפקידם
יפסיכולוגיתפקיד

והירירעשםגידלם,על-ידיהאויברוהאתלדודך1.
;פרוע""יהיהואפילושלהם,

;שלהםהרגליםמןולהסיחהאויבת,אשלמשוך2.

נגד-אשאליהםולמשוך-כ"פתיון"לשמש3.
;"טנקית

לנוע,החלו-להתקפתםיצאושהטנקיםשעהכי
ה"טנקים-חמרי-הצריה"מאחריהם,רבלאמרחק

הרוסיכינויםשלבראשי-התבותהידועיםהסוביטיים,
.ס.או."."-

בדומה-צריהנטולישהם(אלהכלי-"ס.או,"
הנםהראשונה)במלחמת-העולםהראשונים,לטנקים
לראותםקשהוא.ס"-ה.-100".ביהוד-מאודנמוכים
אם-מחופותעמדותתופסיםהםבהם.לפגועוקשה
מןגוף-הטנקמוסתרבהןתווה","עמדותאפשר,

התקרבותםשעל-ידיזה,במובן-כאן-פתיון""5(
לפתוחהיריבשלהנגד-הנקייםהתותחיםאתהטנקיםמעוררים

היריה,בשעתשלהבת-הלועמחמת(כךועקבעליהם,באש
מאפשרוהדבר;להתגלות-גורמים)ועודיריהקולות צל-"קליעהעל-ידילבצע,בעקבותיהםה%או."לרכב-ה"מ,
-המתגלים.הנגד-הנקייםהתותחיםהשמדתאתמדויקת,פית"
הפער.

שבצריפותותה"ואילוקפל-קרקע,על-ידיהאויב
הםיכוליםכאלומעמדות;האויבנגדלפעוליבול

לתותחיהםעליה.ולחפותהטנקיםהתקפתאללצפות
אינםא,ס"-ה4."אולםמאוד,מועטכושר-צידודיש

להםשאיןף1~ולעורפםלאגפיהםלחשושצריכים
ממשאונמצאיםשהםמשוםוזאת,;מסתובב)צריה
לפאה-העורפיתסמוךאושלהםמבני-הרגליםבתוך

הגדולים,לתותחיהםהודותאלה.מבני-רגליםשל
טנקים"מאחרימרהק-מהלהמצאאיפואהםיכולים

נעיםשהללושעההטנקים,עללחפותזאתובכל-
קדימות

פשרמהלדעתאתהרוצהבאמתאם
הרבהלךיועילאםוספק-מאג""השם
פירושוהרי-בהםשתפגששעההדבר

היינווUstanovki;Samokhodnieברוסית.ן.
במל-אולםהיסע-עצמיע.בעלכן-תותה*

אלהכלי-קרבאומצו""השניההמת-העולם
ידיעלארטילריה)כליהיושבמקורם(
הצבאשלוהממוכנים"הטנקייםה"גייסות
בתפקידויירושיפעלומנתעלהסוביטי,

כטנקיםלהגדירםאפשרשריון-מסייע,של
שריורההזיתשלבחלקו-הנמוךהנושאים

שניתן-מזהגדולהנואשרתותחשלהם
טגק-"שלהמסתובבבצריחולהציבו
שלחסרת-הצריחהגירסהכן,עלמצורה".

הקרויה(מטאלין"יוסף"מטיפוסהטנק
י.ס,אוי")".

ארוך-קנהתותה-הוביצרנושאת
המ"מ122בןהכליבמקום-152b"bבן,;!.

והגירסה;הצריחבעלשבטנק-ה=אהע
ס.או.-"(ז-43הטנקשלהצריהחמרת,'י,.
-

במקום-מ"מ100בןתותחנושאת100"(
בעלז-43ב-המורנבמ"מ85שלזהי

הצריח.
בחוברתזהצעניןראה-פירוטוביתר
81(.עמ'מערכות","שלמ"ט

אותותחשלהרשףאתס.או.""צותרואהאם
הטנקיםעלבאשהפותחיםהאויב,שלבזוקה""
פגזאתלעברםהואמשלם-מחפההואשעליהם
עמדתומאותההמ"מ.152אוהמ"מ100בןתותחו

מאחורימ'כ-250--400שבמרחקרכב-ה-"ס.אה",
כברת-שטחבאשולבסותבנקלצותויכולהטנקים,

מטרתואלולירות-מ'כ-3000אלעדהמשתרעת
;הזקנפץגםלוואשרבגודלו,הראוי-להתכבדפגז
כיונןאתלפיוולתקן-בולהבחיןקלאשרנפץ,
הירי,



הדברההסתערות,התקפה,

ז_43ה-שריוניםאחרלפגרהרגליםלחילאל-לו

כבדותבאבידותונזשלמים-המגןתערךעלפולים

לאחר
לגלות-עמדתושפותהנ"טלתותחטנקביןדו-קרב

שנרכשרבנסיוןסמךעל-סובריםהרוסים
אתמעמידיםאלהבלכ--השניהבמלחמת-העולם

אםשאינו-מן-הנוחים.במצבבפניהםהמתגוננים

הריסוביטי,7-34בטנקמבחיןאויבנגד-טנקיצות

גרועה.למטרהאותועושההלזשלהמתמדתהתתעה

המער,-בשניה.מ'מ-1000לא-רחוק-למעשה6(
דיביזיות,הקיףאשרבקש-מדהל"תקריות-גבול",הכונהי)
שאת(המונגוליה"העממיתה"רפובליקהשביןלגבולסמוך

שנותמאשיתמאז*"tnwyנטלהעליההעליונההשליטה
עדייןאזנחשבהשטחכיאםהסובייטית,הממשלההעשרים,

הצפונית)אומונגוליה-החיצונית","היאהלא-סיןאדמתעל
שנתרכזואלו,תקריותהיפני.שבכיבושמנסוריה,ובין-

המעה.-ב-1938-39.שנתרהשוחולחין-חול,ההרסביב

המתמדתבתנועתובולפגועיותרקשה
תוך-לירותהואשניהגןקלפיהזאת

רקולונעצר,היהאילומאשרתנועה)
איןאםאולם,אש.מתןלשםקצר,לזמן

יפרוץהריבו,יורההנגד-טנקיהצות

האויב.עמדתתוךאלהטנק
הצותירהאמנםאםמאידך-גימא,
עצמו,יחשוףבכךהריהנגד-טנקי.-

יהבאותלסכנותצהכרח,
עצמו,הטנקשלל"אש-תוך-הירוך"1.

לעברבהל"לססאכברמסוגלהלז
נ"ט.כליאותו

הסוביטייננהרגליםשללאשם2.

בןחנ"םפגזשללמוברכת-תשובהענ
ק*בעע15ליטראות88עד-34

במהירות-לועשישוגרק"ג),ו-40

ידיעל"בשניהרגלאלפיכמהשל
עניןשיגלהודאיאשר-ה-"ם.או.=

נגד-טנקי.צותבאותומאודרב

ובדומהגופוהטנקשללהסתערותו.4.
ל-האמריקאימפקד-הצוללתלאותו

אתלשחקמיאןאשרטעוהיד
היוכלב*,בפניהתול""שלהתפקיד
הזיפניות,המשחתותבפנידהיינו
ש-כךידיעלהאויבאתוהדהים
מנסיםכן-לקראתוישרדהרע"

אתלהדהיםהסוביטייםהטנקיםגם
ישרדהרת-מצחידיעלהאויב
משמשזודהרהשלכשיאה1עליו

ה-עמדתאתלמחוץ-ממשהמאמץ

יבלומשקלוזחליובעזרתאויב,
הטנק).

הסוביטייםשהטנקאיםלדעת,זאתכי

חיל-הפרשיםברוחתמידוחונכואומנו

במלחמת~עברו.בימיםחטזסיגני'4שלהמונגולי

-להשקדמוהקטנותובמלחמותהשניה,העולם

לשטוףהםנהגו-ופינלנדי)מונגוליהכספרד,
באבידותולשאתשדה-הקרב,מרכזאלבמישרין
ל-גרמניהשביןבמלחמהלאחר-כך,וכן,איומות.

הגר-שכינוםוכפילטנקים"בתי-עלמין"היורוסיה,

אנשי-אנימכיר"חזית-המזרח.פניעלזרועיםמנים)

מתחילתההמלהמהעליהםעברהאשררבןרגלים

איש-צבא-מובישיאמרבחיים",נשארווהםסופה,ועד

שעלהבטנקאיפגשתילאמעולםאולם"לשעבר,
בידיוכזאת
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רשמיתבטגקאיםהוברעל-בך,כפיצוי
יום-הטנקאי*להםישכבגייסות-עידית.(

חיל-לקציניבדומהקציניהם,4(,שלהם
מיוהדים.מדי-סוג-א/""לובשיםהאויר,

המובח-ה"גייסותביןוהקנאהההתחרות
מזהותיל-האוירמזה,חיל-השריון-רים*
הנהגדולות-

ארטילרית-כלימוסיפיםכולה,ההתקפהבמשך
חו-ראשאתלהמטירסוביטיימומרגמותשדה-קלה

בניהתותחיםשלפגזי-החנ"םשלהם,מת-המחסום"
הסוביטייםהמ"מ122בניוההוביצריםהמ"מ76,2

פחותה-התרמסות"להםשתהיה.כזהבאופןבנויים
105בןההוביצרשללפגזמאשרבלפי-עורףבהרבה*
סו-גייסות-תוקפיםיבוליםעל-כןהאמריקאייהמ"מ
מחסומי-אש-נעיםאלבסמוך-מאודלהתקדםביטיים

בנועםהברימיפ,זאתלעשותשיכוליםכשם-
שלהם.תוארטילה-52-ינבהפגזיםגפציבעקבות
בפגיעותמלהסתכןסוביטייםטנקיםנמנעולאבעבר,
הופכותשהיופגיעותצצם-הם,שלהארטילריהמפגזי

הםבדלתיות-הצריחים.הרסיסיםפגעואםמסוכנות
רצועתשלהפאה-העורפיתתוךאלישרדוהריםהיו

לעצמםלהבטיחכדישלהם,המחסום-הארטילרי
האויב.עמדתתוךאלהכנסםבשעתחיסוי-אש

מיכחההסובטייםהכוחותשלהאויריה-הטקטית
מילונייםמטוסי-קרב-ההתקפהבמשךהיאאף

ואוליהמ"מ,23בןבתותחםהיוריםמיג","מטיפוס
למפציצי-הסילוןאשרורקטות,פצצותמטיליםאף

בדומהכי,מאודיתנןהרי-"28*איל=הקלים
ישמשוהסוביטיים,הכוחותשללארטילריה-הבינונית

הסוביטיתהאששלעצמת-פגיעתהלהרחבתבעיקר
להטרדתעמדת-האויב,שלמלוא-העומקפניעל

למקומהעתודותיוולכבילתשלוהארטילריה
ועצמת-מהארטילריה-הבינוניתלהתעלםאיןאכן,

מלחמת-מלפניכברהסוביטיות.האויריהטקטית

בתו-הןהשימושאתרוסיההדגישההשניההעולם
כלאףעלסיוע-מהזדק.בשבילבמטוסיםוהןתחים

בחשיבותלהכירהחלהש"רוסיהכךעלהדיבורים
ה-נשארת-בעינהובתי-חרושת",עריםהפצצתשל

מטוסיהשלהגדולרובםכלליםכיוםשאפילעובדה

אחריםחילות"ימי"גםכמובן,קיימים,הסוביטיבצבא6(
ועור.הירליטראה"nvw1כגון-

יחסי.כידוע,הנו,לגביהםהנקוטמפציץ-קל""המונח9(
שבמלחה*עהסוגמןפצצהלמשל,לשאתוביכולתםמאוד.
ואףומעלה),טוןמ)-2פצצה-מחסלת-גוש-בתים""בונההשניה הולםאמפציץ-ביגונההמונהקלות.פצצותשלתוספת-מה
היער.-למעשה.יותרוהרבהאותם

מאוכל-אש...בניןפניעלחולףז-43

ומטעיוהישובבתיביןאלהרגליםפורציםועתה...

כיואםטקטי.לסיועהמיועדותב"ארמיות-אויר"
בדיביזיותהסובטיהצבאהשאירלא1941אחרי
זאתעשההרי.קלהארטילרית-שדהאלאשלו
עצמת-האשאתלרכזבינולתושיהיהמנתעלרק

ביותר.נדרשתהיאבומקוםבאותוהארטילרית
עצומיםמקוות""מאז,לקייםוהוסיפוצברו,הרוסים

מפ-לרשותהמוצביםרגימנטים-ארטילרייםשל
די-"ואפילו-ומפקדות-הארמיותקרות-קורפוסים

הסוגים.מכלארטילריהשלמיוחדותביזיותא
יחי-רקלאכוללותאלודיביזיות-חרטילרייתא"

למשימותכבדהאףאובינוניתארטילריהדות
אשביותר,ארוכת-טוהאשאוהריסת-ביצורים

למצופףכדיקלה,ארטילרית-שדהלספקגםינולות
שפעתוכןדיביזיות-הרגלים,ארטילריתאשאת

אוריםבצפיפותלזרועכדינגד-מנקיים,תותחים
ב*מארבים-נגד-סיור".שלמיםעמוקים
מטיפוסהנםושלרובהמסתעריםהטנקיםאם
נעצריםהםאיןשלזום,הרגליםמןניתקיםז-43(

ישובנקודתעלבקרב
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התקפהבטרם

מתחתכשהםזיונית,בתחפורתשביתה"קונים"ז-43בנקאי
ומוגני-שריונולטנק

ואחריעדם;אלדרךלפלסמוסיפיםהםהחרים.או

שתמצאיתכןזוהתכנסות-מחדש.נקודתאל-כך

מערך-האויבבתוךיותר,אוק"מ,כ-2שלבמרחק

שלטוחהבתוךלהיותעליהכללבדרךאולםפנימה.
מעג-במבנההטנקיםיתארגנושםתומכת;ארטילריה

נהוגהשהיתהמצודת-קרונות""לאותהבדומה-לי
שנים.מאהלפנישבארה"בבערבות-המערבבחניות

סוביטייםטנקיםשלזועמדת-התכנסות-מהדשבעבר

עמדותיוקוביןרביםבמקריםנמצאהתוקפים

העור-עתודותיולביןהמותקףהאויבשלהקדמיות

פיות-ביותר,

מתוכם,להסירניתןהטנקיםשלהמק"ביפאת

ב(.3491(.וו/,פ.פ.ש."(תת-מקלעגםנושאטנקכל
שוחהועוזריהםהטנקיםנהגייחפרורביםבמקרים

מטי-שלהם,במקלע-החרטוםוישתמשוהטנק,תקח

מתוכה,לפעולהי42ט-ביירחיטגחיד4"(ד.ט.""פוס

הרגליםבוא:עםשלו.הדו-רגלעלמוצבכשהוא

המקומית,האבטחהאתעצמםעלשיקבלווהפלסים,
בכלי-רכבם.בטיפולהבנקאיםיתחילו

יצוליםושאינםשנפגעהמטנקיםמצפיםהרוסים

עושיםאמנםותכופות;ללחוםיוסיפוכילנוע,עוד

אשרעיפני-מת",עיעמידוכיגםיתכןאולםכהמם
למשל,כמו,-טובהמסרהבתהום-חשםתופיע

מתמרנות.אויבעתודות
.

הנמצאיםוהטנקיםנכשלת,ההתקפאאם-י*

כוח-"בפרשת-הקרסמצויה-אמריקאיתהקבלה!1(
ר4פרק(בקורשה"פיולות-קרב"שבספרבמורק1%"המי9ס'
ומערכות".בהוצ'בעברית,המופיע,

מבודדים,הופכיםהאויבבאיורעמוק
אנשי-הרי-אחלשלהםודלק-הדיזל

בחמיקהאומשם,להסתלקישתדלוהצותות

ניכרכושר*לטנקאיפלחימה.הזךאו
בהםהמקריםהםרביםבתנועה-ברגלי.

שנמשכההגופנית,הלגלתםשלהפסגה
ב-במרוץ-סתיו,התבטאהתמימה,שנה

לעבורעליהםהיהבואשרשטח-ללא-דרך,
הםבדרך-כללאולםדקות.25תוךק"מ5

רוציםהרוסיםלא-מן-הגדולים.בהורים
וקלים,קטני-גוףיהיושלהםשהטנקאים

בשביללקייםהצורךמןלהמנעבכדי

גדול-ריו-בשבילשיהיהחלל-משוריןהצות
מגושמיםגליתים""מינילהכיל

יחליטוהסוביטיםהמפקדיםכייתכן

להת-יוכלולאהרגליםכימסויםבמקרה

כזה,במערהלפגר.מבליהטגקיםעםקדם
הטנקיםטנקיים".גייסות-נחיתה"הטנקיםעליורכבו
אוהאויב,עמדתתוךאלישראולהסיעםישתדלו
במלחמת-העולםעצמו.יעד-הטנקיםאלעדאפילו

הסוביטייםהטנקים*ורובבילעתיםספגוהשניה,
י1לההדירבשבילזהוכלאחוז,70כדיעדאבידות
דיכה).-טווגרמניתעמדהתוךאלאגשיםמספר
איפשר-אליהםהנלויםמעט-הרגלים-זהדבר
מערך-שבתוךבעמדהממשיתלהתבססלטנקאיםאזי

האויבלנסיגותלהפריעכךועל-ידיהאויב,ההגנה
שלגולהתקפות-נגד

ל-משתייכיםהםאםטנקיים",גייסות-נהיתה"

זהלתפקידוחומשושאומנותת-המקלענים",גדודי"
שלבשלבלא-קלהבעיהלהוותעלוליםבמיוחד,

שלהעפרטי"חיל-הרגליםהםאלהההסתערות-גומא.
בתת-חמושיםהםוהממוכנים".הטנקייםה"גייסות
אבטומטי-בחימודי-היינורובים,במקוםמקלעים

ה-בתת-המקלעחמושיםאנשיהםהיוכהעדמלא.

תת-אותוהואהלא-י)1941פ.פ.ש.""מפורסם

במל-שהכרנוהווה"פרימיטיבי"פשוט-המבנהמקלע
יכוליםטנקים,עלרכוביםשהםשעהחמת-קוריאה.

בתת-מקלעיהםהסביבה,אתבאשלרססאלההיילים
מקלע(שלהםד.ט.ע"מטיפוסובמקלעים-הקלים

לכיתה).
כלי-ידלגו""כשורה,ההתקפהמתפהחתאם

שיתכןהוא,הדברפירושלקו-ירי.מקו~יריוא,9ןה."
מתציתת;אלא'יפעלןלאאחראוזהבפרק-זמןכי
כליתוךיוריםהסוביטיים)כמנקיםמצלעהם.איןכי

תנועה-ממש.
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עצמוהשרייןיהיה-צמךדחי"רבלי-כלי-רכב3או2בת-אחתסיאו.""מהלית
צמוד-לנלקיםז-43-יקנט.10בתפלוגת-טנקיםלכלתסייע

צותות-אנשיכשהןאלחוט,באמצעותתנוהלפעולתם
לעצמםבורריםמותות-ה-"ס.או."אנשיוהןהטנקים
אש-נותבתבאמצעותעליהןומצביעים-מטרות

נקודות-לפיבלתי-מוצפן)בדיבור-אלחוט(ציוניםאו~

טנקיםנתקליםכאשרמראש.שנקבעוהתמצאות
ית-הטנקיםכימאודיתכןקשיח,נגד-טנקיב"קן"

ויקראו-המקניבאורחויטרידוהוסביבונועעו
יהירותמפקדיס.או."."שללאשבאותו-ומן-עצמו

אותםכלאתלמשימהלהקצותאזייבוליםס.או.""
זו.מטרהלראותבינולתםשישה-"ספוו."כלי

פו-וה-עס,או,"הטנקיםהסוביטית,השיטהלפי
הרגליםמפקדיואין;לרגליםבסיוערקעלים

זה,לסיועשהוקצההשריוןעלהפיקודאתמקבלים
הטנקיםרכובה"רגיל",הרגליםחילוכןהרגימנטייםכלי-ה-"ם.או."עלרקהםיכוליםלפקד

בדרל-המתרכזים-וא.ס".-76"-שלהם-עצמם

--בפרט(לרגליםהמפריעותמטרותנגדבפעולהכלל
מתןשעםנובע,מכאןאבטומטיים).כלי-נשקנגד-
הסו-השריוןנפרד-"!אויבשריון"האזעקהאות
מהרלגים.זמניתביטי
הטנקיםחולצים-עצמם'כזו,אזעקהבשעתכי

באויב.הבלחי-אמצעיתההתנגשותמתוךהסוביטיים
כבדי-ה-עס,או."(עצמםעלנוטליםקרב-האשאת

התותח.
אזמסתלקיםז-43הטנקיםאיןאף-על-פי-כן,

בהשתמשםהאגפים,אלמסתלקיםהםהקרב,מאזור
תוךבפעם,פעםמדיויורים.-כמגןבניידותם

הםטוב.עיגוןלהשגתהמיועדותקצרותהיעצרויות
-לקרקעביד,תת-מקלעקופצים,םה"נחתנול"מששעהאויב,טנקיאגפיאתלהטרידמשתדלים

בקרבאתוולהתקדםהשריון,יאבטח.האויב.עורףאלמסביב,דררן

שריוןלמשוךישתדלוכייתכן,ימזאתוחשוב
מלבדכי,שהושמו-מראש,מארביםתוךאלאויב
יתכןלטנקים,בסיועהמשמשיםהי"ס.או.אאותם
גםואולי(ס,או.א"גדודיבידםיחזיקוהרוסיםכימאוד
בשבילנגד-טנקית.כעתודהסטאליןט"מסוגטנקים
ומס"-ה.-100"שלהנמוךגופוהריזה,תפקיד

גדול.יתרוןמהויםשלוארובת-הטוהועצמת-האש
יבוליםס.או.""ביהראתההשניהמלחמת-העולם

אלעדלהתגנבמנתעלמחוספסתבקריעלהשתמש
מש-מהמיהגבוהיםהאויב,שלטנקים-בעלי-צריה

כלי-ה-יכוליםיפעול,ומתחילהמארבעצמומגלה
ורבי-ארוכי-הטוחתותחיהםאתכהלכהלנצלעם.או.א

אויבתיחידת-טנקיםםש4-חטשבלתפוסבדלהעצמה,
המגןמערךלתוךפורצים-וא,ס",-76'עםובמשולבגרמני,גנרל-שריוןלעורפה.ועדמחזיתה-כולה
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כימזהיררוסי,שריוןנגדבלחימהרבנסיוןבעל
לגרוםעלוליםנמוכי-המבנהאלהסוביטיימכלי-רכב
תותחים,ביןארוך-טוחברק-וד2,תומיענ-אלהפתעות

-וביחודמהויםשהללוהמטרהשלקובנההרי
זו,ומבחינה-רביתרוןבבחינתהואהחזיתי)שצדם
עלהםעדיפיםטנקים-נגד-טנקיםשלבמערבותהרי

געלי-הצריח.הטנקים

הפשה-הקד-דרךהסוביטייםהכוחותמשעוברים

באופןוניתחוסיירוהםאותהמערך-המגן,שלמית
בעומקה"קרבתוךאלהםנכנסיםמדוקדק,כה

מפרטיםובתרגיליהםשבדיוניהםבעודהגנת-האויב".

אותןלהתקפתהנוהליםאתלאחרוז-הפרטיםעדהם
-מערכושלהקדמיבאזורהנמצאותעמדות-האויב

ולסמןלבחוןלצפות,הםיכלואותןהעמדותדהיינו,
לבצעבחוריהםעלכיהםמודיםואילךמכאןהרי-

תוים".לפי"ולאשמיעה",לפי"זהשלב

הבר-היורגיליםהראשונהמלהבת-העילםבימי

הכלכילהםשהכרחישל-אזהגרמניםעללומריות
אנשי-השורהכי;האחרוןלפרטעדמאורגןיהיה

מדריכי-ל"כלבימכבשים"-נשמעות"בגורהיושלהם
לאכי;הקציניםמילאוהואשרתפקיד*העדר"
היוהקצינים-הזוטריםאפיקוכייזמה,להםהיתה

הלכה""לאביצועהשבמהלךשעהנעקרים-מאפיקם

מעין-תאורהיהנכוןרביםשבמקריםודאיהתנכית.

יהיהשמסוכןהגם-הסוביטייםהכוחותלגביזה

מצב-הדברים.יהיהכזהאמידכיכךעללסמוך

לאחרשבתקופההגרמניהצבאשלובונתומתכננו
ואנשיםפון-משקט,הגנרלהראשונה,מלחמת.העולם

ולהתבססותהתקפות-נגדלהדיפת

הצליחווגודריחן'רומלכגוןהצעירים,עוזריומחבר

שבמלחמת-ה"כבשה"מןהגרמניהחיילאתלהפוך

זהשניהשבמלחמת-העולםל"שועל"הראשונההעולם
להשיגבצורךשמכיריםודאיהסוביטייםוהמפקדים

השיטהכיבעינה-עומדתהעובדהאךתכלית.אותה
ושבגללה,הסוביטיתהמדינהשלהנוקשההפוליטית

-מחשבות-משלךלחשובאפילועמסוכןלומר,אפשר

עלמכבידהשינהלמתוךתדברבאםאותןתגלהפן
לטפחהצבאישאףאםאפילוכזאת,תמורההשגת

יזמה-אישית.

ולנתחהלתארהמנסיםשאנוהסוביטיתבהתקפה
שככללשערישכייהיהזהכלשלפירושוכאן,.

-האויבמערךתוךאלהחדירהשמעמיקה-יותר

בההתומכתמארטילרית-השדהלהשיגיקשהכן
מפקדישלקריאות-הזמנהלפימשימות-אשביצוע

תכופותהשניהגמלחמת-העולםהמסתערים.הגייסות
הסוביטייםהכוחותשלהארטילריהגילתה-מראש

על-ידישלהםוהחדירהההתקפהתכניתאתליריב

תריז-"שלצדדיושנילאורךמחסומי-אששירתה
אתכךע"יוציינה-התוקפיםנתצונולוההבקעה"
וסומןתוכנןאשרתריו-הבקעהאותושלתחומיו

ההתקפה.לפניבמדוקדק

יקרה-במקרים-של-מזל-מובהקשרקכמובך

המתוכננים-מקודםסידורי-האשאותםשכלבפועל

ריכוזי-האש*"והןשנקבעו-מראש,מסכי-אשהן-
על-בין-מלכתחילהוהוכנושטווחוה"ממוסשרים"

לפישיירווביןקריאות-הזמנה,לפישינתנומנת
במציאותעיכסוא-קבועים-מראשלוחות-זמנים

תתגלינה-ותלכנהלאשרהמטרות-הממשיות,אתגם
ושפגי*1מהלכו-של-קרב)בהזדמנויות

ל-זו,מתוכננת-מראשאששלעותיה
הללו.המטרותעםתודהינהסוגיה,
מןסיוע-האש,כיקרהשתכופותמכאן,
ארטילרית-שדהעל-ידיהניתןהסוג

אשר.היתרונותאותםכל-ואתו(
להפיקהיועשוייםהסוביטייםהכוהות

שלהנץהאדיריםמגושי-הארטילריה
ללחות-ולהחלשהנטיהאתמגלההיה

בהםמקומותובאותםזמןבאותודוקא
רכב-כן,עלביותר.נחוץהואהיה

אזי,היהחייבאשרהואוא.ס"יה.4
הקרב,שהתמשךככלעצמועלליטול

כ-השייכיםהתפקידיםמןיותר-ויותר

למלאכת-הארטילריה.רגיל

סוללותמצויותגםכינשכחאל-נאאך
ישירבכינוןנ"טבתפקידהמ"מ7,62תותחיסוללות

ההסתערותדרגעםנעים
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מ"מ2,(,100ובנימ"מ58בניתזתתים-על-גלגלים,של

קדימהנגרריםואשרבכינון-ישיר,לירישנועדו

הללובכוחות-אדם.מטולטליםאוג'יפים,באמצעות
אורחליקוייעללפצוח*"המאמץשלחלקמהוים

הכוחות-הארטילרייםשלוהתקשורתעבודת-הצות

אחדמצדאלו,סוללותההסתערות.אתהמשמשים

לעומתאךומהירה,מידיתלפעולת-יריהנןמסוגלות

המופי-מטרותבאותןאלאלטפליכולותהןאיןזאת

עקב11(.שלהןהמצומצםתחום-הראותבתוךעות
הכוחותאיפואמפסידיםאלה,בכלי-יריכזהשימוש

וגמישרחבשב"כיסוי"היתרונותכלאתהרוסיים

עקיפת-האש,בארטילריההטמוניםגזרת-התוית,של

רחבה,בחזיתבמהלך-הקרבלהתערבהמוכשרתזו

העורף.ועלאגפיםעלבאשהלחפותוגם
בהםהמקריםיהיורביםבהתקפה-דיביזיונית,

ינסהבראשו,נעיםשטנקיםאחד,רגימנט-רגלים

מהוהרגימנטאותושלאחדגדודהחדירה.אתלבצע
מאחוריומידהרגימגט.שלה"מאמץ-העיקרי"אתאזי

-היעד-ההתחליאלמשהגיעגדוד-העתודה.-

גדוי-בשצף-קצף.להתחפרהגרוד-החודריתחיל

זה,שניגדודהלאה.ומתקדםדרכועוברהעתודה

וכלי-"ס,אה",טנקיםשלחדשהקבוצהעל-ידיהנעזר

אנשיואתשיפעילעל-ידילהתקפהתנופהאזייוסיף

כוחותבקרב.נתולהשטרםציודו,ואתהרעננים
-ויעמיקוההחדירהאתוימשיכויתכןאלהחדשים

אוימינהלפנות-בתנופהוינסואפשרזאת,תחתאו,

באםבמלכודת,כוחות-יריבללכודבכדישמאלה,

סוביטיותיחידותעמדותיהם.אתנטשוטרםהללו
בינתייםותקנהיתכןבאגפים,אשרלהתקפת-ריתוק,

ותע-פתח"-החדירה,"אלמגזרותיהןכוחותאף-הן

בתוךאזור-הלאחזתוךאלפנימה,דרכובורנה
ה-ע"יכנ"ל,הושג,כבראשרהאויבמערך-המגן

הראשונהיחדירה
דומה,במצב-דבריםאו-זובנקודת-התפתחות

-הקרבשליותרמאוחרבשלבויזדמןיתכןאשר

פתה-לתוךישחילו"=הסוביטיימוהכוחותאפשר

יחידהמובהקת.ניידתיחידת-שריוןשהושגהחדירה

והיאהצר,הפערתוךאלמהירמסעתבצעכזו

המער.-מ"שד2,6בניגם-וכמובןיי)
בכינון-ישיר.ביריארטילריהלהפעלתהאופייני11(

ומערכי-מגן.מלהמה-עמדותכתנאימלקימהלהבדיל11(

חסוביטי,הצבאשלהקייםמכנהולפיאשר,דיביזיה*1(
להבדק-המתוארמהסוגלתפקידיותרבודאיתתאים
-עצמאיים-למחצהאופרטיבייםממבצעי-שריוןטהור,מ"בזק"
המער.-שבו.המובהקתהויביזה-הטנקיתמאשר
-האמריקאיתבפסגההסוביטי.בגדוד-טנקים1821(

המער.-טנקים.22

ששרדה-עודהיריבהתנגדותאתלהדבירתתאמץ

וה-.היריב,עורףעד-אלולהבקיע-מערכובפנים

לוחמה"בנוסחהיאתלחםשםשמאחוריו,מרחב
קרבות-פגישה-והסקלות.ותערוך)"בשטח-פתוה"

גיי-שלראש-חוףנגדפעולהשללמשל,ובמצבים,

שציינוהומצבבאותו-היםמןשעלוסות-יריב

הסוביטיהשריוןינסה-זוסקירהבפתחלדוגמה

הגייסותגופו.ראש-החוףאלעדמיקת-הבקעהלבצע

משור-במסיעי-גייסותמוסעיםאתוהנעיםהרגלים

הרימצויים,אינםואם;מצוייםהללובאם-ינים

במ-יוסעואוטנקיםעלאלהגייסות-נלויםירבבו

עצמםעלויקבלו-חסרות-שריוןרכות","שאיות

בכך,הכרוכיםוהסיכוי-לשרודהסיכוי-להפגעדיןאת
ט)סוביטיתממוכנת"דיביזיה"שלביכולתהיש

שתוארלנוסחבדיוקדומהשתהיההתקפהלערוך

-רגימנמיפ-ממוכגימ""שלושהבהבלוליםכאן.
יתכןהשךממונעחיל-רגליםהגםשלאמתו-של-יבר

גםתכופותואזימשורינים,בכלי-רבביוסעובי
גייסות-ממוכניםזה,במקרהויהיו,-מתוכםילחמו

משלו,גדוו-טנקים""גםכזהרגימנטולכל;באמת)

.)"ארה"בבצבאפלוגת-טנקיםבעצמת-שעצמתו
משלה.חיל-תותחניםגםלדיביזיה-הממוכנתלהיש

-ניידתמהלומת-שריוןגםבידהישנהאולם
אשר(ורכב-קס,או,"טנקים-כבדיםשלרגימנט-מעורב

ה-בפעולותלתמיכהרכב-"ס.או.",הןלספקיוכל

התקפהלצורךכבדים,טנקי-"מטאלין"והן-טנקים

יכולתםרבהשבותפקידגדולות,נקודות-בצורותעל

רגימנט-טנקי,בהישנווכןז-43-ה(4משלאלהשל

שהובקע,פערדרךבדהרהלהעביראפשראותואשר

השטה-הפתוחתוךאלאחר-כךשיפרוץמנתעל

בלחמה-ניידת.שםויפתחהיריבשבעורף

שניםבמשךeR"רוסייםאנשי-צבאאותםאכן,
עצמת-אתוהקניתלמעןושכנועהסברהמסעניהלו

ביותרמחיביםאינםהסוביטי,לצבאניידתמשורינת
ב-והוגדרנכתבשהלזכפילעה"ר","נוסח-התקפה

הסובטיים.השדה-תקנוןספרי

עתיק-כברהואוהנוסח-התקפההריכל,ראשית

פושנטאס-לידבקרבוכהשלולטבילת-האשיומין.
הופעלובוהספרדית,במלחמת-האורחיםדט-שירו,
מקובלהואהיהומאזז-62;של-אז,הרוסייםהטנקים

תמורה-רקסוביטיים.מצביאי-רגליםעלבקביעות

-שמאזהשגיםכלבמשךבוהוכנסהאחתרבתי

השניה,מלחמת-העולםבמהלךעליו,נוספהבאשר
הגייסותרקלארכב-"ס.או.".באמצעותהתמיכה

כוחות-אףאלאבו,והשתמשולמדוהובלבדהרוסיים
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וכןסיניים,גייסותבספרד,הרפובליקה
רומניה,צ'כיה,פולין,שלהצבאות
בשניםויוגוסלביההונגריהבולגריה,

פי,אםהשניול-מלחמת-העולםשמאז
שלההשתתפותבלירבים,במקרים

ניתןהצורךכשעתלאכן,רכב-"ם.או."
ל-בטנקים-בעלי-צריחלהשתמשגם

ה"ס.או."שלהטקטיונפקידםמילוי
והאמת1המתוארשבאורח-ההתקפה

משי-ביןהיהזהתפקידמילויכיהיא,
ססא-יוסף"הטנקשלהראשונותמותיו
לין").

-הסוקיטייםשרי-ה"בזק"לדברי
מפור-השניהמלחמת-העולםהוכיחה

כיאחריה,לערערשאיןהוכחהשות,
בלתי-גמישהמדי,אטיתהנההתקפת-ה"לעה"ר'

משתהלוםמשורינת,בעצמת-מחץמדיוחלשהמדי,
מלחמת-זמננו.קצבשלתביעותיוגת

פאולמרשל-השריוןלגלגשניםכמניןלפני
כוחות-טנקיםשלראש-התיאורטיקניםרוטסיסטרוב,.

מערך-שלכרסום-אטי"שלזהאורחעלברוסיה,
קדימהינועבהןבהתקפותעודרצהלאהואההגנה".

מ'60עד30בניברוחיםטנקים,.שליחידגל
השניהבמלחמת-העולםבהתקפההרגילההצפיפות(

גזרת-ההתקפהשלמטראלףלכלטנקיםכ-30הנתה
להרוות-ממשהכרהיהיה"1אמרהואהסוביטית).

בשריון'.שדה-הקרבאת
לנצלהוארצהכן-במפציציםחיל-האוירכנוהג.

וכלהת-להתרכזכלי-רכב-משוריניםשליכולתםאת
אותהץ49שלונקודה-נתונה,אלבמהירותמקד"

שתספקהיאהוא,אמרהשריון,שלמהירותוכהלכה.
אתוכן-הפתעה-מכסימליתשלהגורםאתלו

מוקדם-מדיגילויבפניבטחון-מכסימלישלהגורם
תדי-ו"כלי-זיןארטילריה,אואויר,כוחותעל-ידי
על-ידיוהיגעותהתקפהובפני'1(,היריבמשלקים"

לצבור-ולרכזעשוילדבריו,בלבד,השריוןרקאלה.
עצמת-אשצרה,גורת-חויתפניעלרבה,כהבזריזות

בךועל-ידי-וכלים-אבטומטייםכלי-תותחשלכזו
האויב.שלעמדות-ההגנהאתממש,כלהטביע-באש",

ולשבשהאויבחזיתאתלהבקיעלךניתןזובדרךרק
המער.-ודומיהם.אטומייםלכלי-נשקכמוכן,הכונה,11(
טנ-וב"קורפוסים"ב"בריגדות"הקודן,הארגוןתחת)'
בעצמתםוסולמעשהאשרקולשיסים","-ממוכנים,אוקיים המער.-בצבאות-המערב.נהוגותשהללוכפילדביזיות-שריון,

שללמושגכערך,המקביל,ארה"בבשריוןדרג-פיקוד11(
המער.-צח"ם".*

לניצול-הצלחהבמסע

בשדרת-מספאםכיפרוסבמערךלאהפעם-מנקיהםעלשוב
קרבהתחדשעדרוכבים,אנשי-חרצ"ס

אשרשלו,והעתודותהארטילריהאתבעורפו,כליל,
-זאתומשהשגתמכרעת.כהחיוניותלהןנודעת

של.תפקידבעצם,עוד,אין
אםכילפניךקרב

וניקוי".ביעורמלאכת"
רוסמיסטרוב,כיסבוריםהמשקיפיםמביןרבים
הטוז*אתענתנואשרהםסביבו,אשרוהקבוצה

הגובר-והולךהמיכון1947.מאזהסוביטיבצבא

לכך.בולטתעדותמשמש
מלחמת-העולםשלאחרבשניםבלבד.זאתולא
דיבי-*והקיםחידושים,הסוביטיהצבאחידשהשניה

וי).חדשמטיפוסתונכוממ-תויזיביד"1"זיות-טנקיות"
ברק-יתו4"ו*1(פיקודי-קרב""להםשיהיובמקום

בדיגי-הנהוגיםלאלהבדומהגדולים,רגימנטיים"
הםמקיימיםנ-האמריקאיהצבאשלזיות-שריון

ש-אנשי-הצבאמביןורבים1קטנות-יותריחידות

יותרשמתאימותהןכאלויחידותכיסבוריםבמערב
להת-פגיעות-פחותהנןואףמהירה,לפעולה-ניידת

באמצעותאוארטילריה,על-ידיאוהאויר,מןקפות
אטומיים.כלי-זין

החדשבמבנהוהסוביטי,לחיל-השריוןאופייני
הרילאמתו-של-דבר,שלהה"רגימנט-הטנקיןהזב
ע-43:טנקים21בןגדודובהדיביזיה-של-כיס","זוהי

שכאמורהרגיל,הסוביטיגדוד-הטנקים""דהיינו,(
גדוד"האמריקאית),פלוגת-הטנקיםכגודלהואגודלו

כלי-21בןוגדודחיל-הרגלים,שלתת-מקלענים"

האחרוןכשזה-וא.ס.י".-152",הטיפוסמןרכב
כארטילרית-שריון*שלהתפקיד-הכפור,אתממלא

פלגת-סיורגם-זהלרגימנטטנקים-כבדים.ושל
ז-48וטנקי-מכוניות-שריוןובהמפקדתו,ליד
פלגת-נגד-מטוסייך,כלי-יריהפלוגתלוישנןכן
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ולבצעללחוםמסוגלהואופלגת-שירות.דגדסה
מוכשרוכן-תמיכהללאעצמאי,באורחמסעות

חבילותא-"עםהתחברותלקראתלנועעל-נקלההוא

לו.הדומותאחרות,קטנותשריון

מומחי-השריוןאשרסוגמאותויחידותהןאלו

;בהןהצורךעלמדבריםזמן-מהזהכברהמערבשל
הגרמניהגנרלבשעתוטיפחבדומה-להןואשר

ב-1943רוסיים,כוהותנגדהלחימהלצורךמ~טוי?ל,

בעודאולם,לא-קטנות.להצלחותאוהגיעואף-
הסוביטייםהכוחותהרי-כךעלדיברושבמערב

זו.במגמה.גופי-צבאגיבושביצעו

בטק-שמדוברשעהלזכרםשישהדבריםאחד

שנצטברועתודות-השריוןכיהואהסוביטית,טיקה
עתהלושניתןעדגדולותכההןהסוביטיבצבא

אופןבאותוטנקיםקרבותשלבמהלךל"הוציאע

העובדהאתבחשבוןמביאאינוכנראה,המאמר,בעל)"
הזמנהעל-ידילרכושניתןהנ"להאמריקאיתהספרותשאת

ספר...כלשלהתקיןמחירובתשלוםכמובן,-בכתבפשוטה
המער.-

ל"בלות*חיל-הפרשיםבשעתוהיהרגילבועצמו
רבהאפשרות-פירושו-של-דברסוסיו-אביריו.את

למהלכיטואף-טקטיתגמישותלגילויייותר
מפתיעים.אושרטיביים

ב-כיהרושםנוצרהאחרונותבשנים
הסוביטיהפיקודשלוההכנההפעולהדרכי
תרגילי-המפ-"לא-מעטה.התפתחותחלה

עוסקיםקציניה,בשבילהנערכיםקדות",
לפעו-קונקרטיותבתכניותקרובותלעתים

גייסותשלוטקטיקהיחידות"נגדלה
בתמיגםמקרים,בכמהנעשה,וכןזרים".

ה-הפרסומיםהסוביטיים.רוני-הגייסות
הגייסותאלהמכווניםהרוסייםצבאיים
מאמריםזרים"בצבאות"במדוריםמכילים'

וטקטיקה.ארגוןכלי-נשק,עלמפורטים
ב-צוטטואףלמשל,ארה"ב,צבאלגבי

ספרי-שימוש-שדה*"בגלויאלהמדורים
והו-ומספריהם,שמותיהםעלאמריקאיים,

"1(.מתוכםציוריםעתקו.
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