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 התקפה-יג של לקח 3ל נכךל ם ר ט צבאת של -- מעשיע רות אך -- הקצר בנווט ווי/גהנ
 האטל אמצעי מכלול בכל והמוגן החדישה, הטכףקה כיד המבוצר מערך-עמדות ערהבתי
 , בסולחן, גם התמצאות מצריכה שלנו הצבא איש של כושרו השלמת הגדולים. לצבאותאשר

 הביצרנה%; כוח לבע החדישים המחץ אמצעי מלוא בץ כזאת, התמודדות שלהמורכבת
 ) "מלחלח!( דרכי על הסקירה המחגוע. של לרשותו אשר המקובלים הטקט"םוהאמצעים

"nlTnDהבנ",ן להרבות מנת על כאן מובאת העולף מלחמת בשלהי שנתגבשה כפי זה, מסוג 
 % ההתקפה. דרכי לגבי והן ההגנה לגבי הן בה, השומת האפשרויותוחכרת

%
 מבוצרות עמדות בענץ תמיד לזכרו שחשובהדבר
 אתה מוכרח אם אך לתקפן. ן י א ש הוא זמננונוסח
 אפשר הרי- לעתים, יקרה כאשר כזו, עמדהלתקוף
 הצלחה סיכייי שתבטיח בדרך הדבר אתלעשות

- ? אמורים הדברים במה הדעת. עלהמתקבלים  אם 
 פעולות - והכנותיך, תכניותיך בעיבודדקדקת
 זמן.'הצריכות

 כרגיל שתמצא מה כל בעצם, הני, לעילהאמור
 לדין הן עוברות כך ולאחר ההדרכה, בחוברותכתוב
 ובשימוש קטנים מבני-בטין של השמדתםבדרכי

 וכיצד ללהביור, ועד התותח למן שוניםבכלי-נשק
 מס- אך טירפדו-בנגליר, באמצעות. תיל דרךלפרוץ.

 הנישא מן אחתים 5 אלא הקיפונו לא אלה שבכלתבר
 איזור על מוצלחת התקפה מכל אחוזים 50 כיכולו.
 ארב- ושאר ההתקפה. ראשית לפני נשלמיםמבוצר
 של המוצלח ניצולו את כוללים .האחוזים וחמשתעים

 האויב ביצורי של בפועל השמדתם ;י.,י,:בש..ההישג
 היכן בדעתנו קלה, מלאכה דבר, של .לאליתוהיא,

 הנכו- ובשעה הנכול במקום ברשיתנו, ובהיותמקומם
 לביצוע הנדרשים והאספקה הכלים החיילות,.נה,

 להתקפה והתכניות הפקודות של חשיבותן זהמלאכה
 נסיון לשם חורות עריכת של מחשיבותה יותרקטנה
 הפקר שאותן כדי הדרושות המפורטות, ההכנותושל
 כהלכה. לביצוע יפות יהיו 'והתכניותדות

 והפיצויים הנשק כלי שלתכונותיהם
 נסיון ע"י בבהירות שהודגמו עובדות, כמהישנן

 את המנתח שכל 1943/4, בחורף באיטליההקרבות.
 לה- חייב בני.זמננו ביצורים על התקפת-הסערבעית

 כל הללו בעובדות שאין פי על אף בחשבונו,ביאן.
 . מדי. קרובות לעתים מהן מתעלמיםחידוש,

 ההרס- השפעתה מלתי-ישירה הארטילריתהאש
 להן ויש יפה המחופרות עמדות, על המשתקת אונית

 מבוטלת, או היא מועטת השפעה מעליהן, מחסה)
 או מזוין בטין רגל, כמה בעובי לבנים או אבן נדבכי'

 ' לגדולי-%, פרט ארטילרי, פגז כל יעצרו בערכו, לושוה

 לעתימ%י" עשויות היו גרמניות עמדות ביותר.הקליבר
 מאחורי? מומית או גבעות, בצדי נקבותקרובת
 כמה" ודרושות ופלדה, בטון עשויותבתיבות-שדה י להשתמש2 מרבים, בתוכמ' או עבי-קירות, אבןבניני

. 
 דש ו ק נ ב מבקיעי-שריין פגזים של ישירותפגיעות
 כ74 כאלה, לביצירים שיחדרו כדי המטרה שלאחת

 באלדע הוא )כשהשימוש הארטילריה שלהקטרים כלי פגזי של הרגיל פיזורם די. יהא לא אחתבפגיעה
 מכמ%' יותר להבטיח מכדי הוא רבבלתי-ישירה(

 בז% ישירות פגיעות כמה שכן כל ישירות,פגיעות
 תחמושתך המטרה. מנקודות אחת בנקודה זו,אחר
 חדירת-מה בקיעי אלא חודרת אינהח.נ.מ.

 שקטרם:;,. לתותחים פרט בטון, או פלדה, לתוךאבן, לנדבכ"

 אש מחסומי בשעת מהם. ולגדולים אינטש8
 ליד ביותר נמרציםלריים שרטי*

 מן-פיטרי
 לפידי:; הנהר ועל

 הגרמניו1%, מכונות-היריה אנשי הוסיפו 1באיטליה
 שלהקה 2 הסופיים קוי-החיפוי על דייקנית אש.לקיים
 ' לתיבותיו: היו. רבים במקרנף התוקפים. חיילותינוועל

 : כדין רק היה שרוחבם אשנבי-יריה, הגרמנמיתהשדה
 .; מצוידונ והיו מכונת-היריה, של הקנההשחלת

 ,"" . המכינ"ים. לשימושבפריסקיפים
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 .יהר agpiry:.4ע--:יי:מןלןיג.':גיןיללןי5('גבנ
 ן ן :!עג:: : ן:ן :יפננ:נןעגנפ%ינ.טנ

 ה ן ן . הטנק. כנפי את לחלוטין קיצצו א.-ט, יד ורימוניטות שהצופים באופן אוגפים, שדות-אש להם שישאו
 ,,ן ,'ן . בצרפת, - נורמנדיה מחוד שפרצה או.זובאיטליה, כללית תמתה עכשיו נותנים אנכייםצלומי-אויר !'ן '-' . הצפון, לעבר מרומא שהיתה כזוהתקדמויות-בזק, של פענוחם הלוע. להל את רואים אינםמחזיתם
 , ם ן אז ואפילו רחבים. אזורים פני על כלל( קיימתאינה שבין' המדויקת הנקודה את לציין הצופהזו.יתקשה ם ן .. . )אר קלושה היא שההתנגדות בשעה רקמתאפשרות תמונה לפי גם אבל ההגנה. מתקני של מאודמדויקת
 ,ן ן , קטנות,. קבוצות-צלפים ע"י שעות למשך לעצרםנקל קן של מקומו "זהו יומר והבנינים החומותהגניך,

 א' ':ן : א.-ט. תותחים ומקלעים, במכונות-יריההמצוידות .זחול כרסו, על החייל שזחל לתחרמכונות-ירוה".
 ן :' :',., ' הטנקים. אל הרגלימ נלוים כן אם אלאומוקשים, והוצמד פגזים, אש תחת ותיל, מוקשים דרךוהתנשף
 .,1; ,;' , כהלכת להגנה המאורגנים אזורים על' בהתקפה. רק הרן קרוב, מטוח מכונת-יריה באשלמקו41
 ר"י;לעטים

 ,ו ,ן' : רכב-שרייןיכול עד ארטילרית אש לכוון מסוגל יהא ,ף
 ] חיל- של לבטליונים טנקים של קר4ב סיוע לספק1. לחבריו לציינה רק אפילו או 'פגיע"..1טרה,כדי

 ,ן, ,
 ;1 . את שיתנו כדי משורינים, תותחי-מנרולספק2. פשוטה "הסתערות", כלל אין דבר, שללאמיתן ,ן 1 ן). ההזית. בקוהרגלים .שבעורפן.
 , ומכוניות-, טנקים )של ניידים רזרביםלספק3. "לוחם" אינו בידר רימונים או שכידון אדםכהלכה. !ן, , . האויל:. לאש המועדים קדומניים משטחיםאשם המבוצרת עמדה על רגלים, חיל שלכמשמעה,

 ,ן, . ..'
 ,ן; ;;:ן בהתקפות להאבק יהיה אפשר. שמהםשריוח, זאת עושה שאינו שכן כל ובישון. פלדהבקירות
 ' קוי- לאורד פטרולים ולשגר האויב שלהנגד המס- ומכונות-יריה רובים אש עליו שניתבתבשעה

. חיפוי. חסריע'ורף או קצר, מטוח שונים כיוונים מכמה בזו, זותיעות ,ן, ::י
 ן ' ,

 :ן ן !,י. כלל. קיימת אינה או חלשה, האויבנגדות הגר- אצל הריוח .נוהג - עצמו, שלותיבות-השדה ,ל ' ;, שהת-]: בשעה מהירים, ממונעים כוחות-סיורלספק4. על וארטילריה מרגמות אש מטיל שהאויבבשעה
 !;י אי- על מועטה השפעה אלא א4ןלמפציצי-צלילה פלס- ומוקשים פחי-יוקשים מוקשים, להפעלתחוטיט ,ן. ,'ן' אויבת.לאש יש שבו ורגל רגל שבכל רגל, ארבעים אושלושים ,!ן .,;ן.. הנתונים; באיזורים או מסוכנים, במעבריםציוד . שעמקו תיל, סבכי דרך במריצה, בין בהליכהלין ,ן .; ל:: ול-' לתותחים לחיילות, משורינת תיבלהלהמציא5. ועוברים, שוטפים אינם אנשים ניתקפים. כשהםמנים

 ,ן' ל'
 :, .;: הקרב. בשדה שההסואה אלא תותחים, כעמריתקטנות, ביטון לקירות מעבר שרוי כשהוא פריסקופ,או ן:, במטרות ישרות פגיעות לפגוע מכדי גדולהפצצות ראיה חרכי דרך מפסןעיתיך קטיעה בכל נששגשיףת !,1 ן;.4 של התקין שהפיזור בלבד זו לא מבוצרים,זורים המסתכל אויב בכידונים להכות אפשר אי 1.טיים
 י ; , בעניך. עוצרי-הנשימה הדוחי"ם למרות אליה'לכוון האימון. במדרשיאו ! , שאפשר נראית מטרה כל הטייס מעינימעלימה בפקודות רק לעתים מצווים כאלה דברים.ופלדה:

 כאלה מקרים משמציינים יותר הרימסויימים, הפוע- חילות-שריון, ע"י - כזה הישג שלולניצולו נ' (י; במקרים; הפצצת-צלילה של הלכת מרחיק:הדיוק כהלכה- מוגן לאיזור המיניים בריכוזיםהחדירה
I1ihw 
ן ן  ' . של. דיוקה הכלל. מן היוצא את הם מצייניםהכלל ימים נחלת היא טנקים, ע"י וביחוד עצמם, שנילים

1 ן ., ; '1 ה-.. מפציץ את מנישות עצמתה וגידול הא.-מ.האש רבה במידה כפותים הטנקים מבעתונים(. )חוץעברו  ן , ] לעתים:; המלחמה, של הראשונים בשלביה מאשריותר רק- א.-ט., תותחים מוקשים, של י ונ מ הה .יצורם ן .ן,;ן פצצותיו; בכיוון ונחפז בטיסתו מהיר להיותצלילה לגביהם. האידיאליים אחרים שטחים אולכפילים,
ו -.המער. ן , ואפילה.!י, דרכים פרשית גשרים, שלמה החטאההוחטאו - רגיל. מוקשים מגלה ע"י "נשמעים" שיגם1(



 11!ש%ני1:1 ןן5א;ך'ב1אש%ו1פאונ11כלפ?":1"ש:שמיי, יו:',,%ן" .1"(י

 המרגמה אך מונים, הרבה הוכפל הקרב בשדה ,גמות ש", המר- מספר ההגנה. של הטקטיקה את המחזק .חדש, %';ן
 המשמעות רב גלגולן היא החנים רבת "רקטית ~ש.
 ובעלות במשקלן, קלית במחירן' זולות בהיותן לייתר. 'ו
 ארטילריה, של מזה יותר ערוך לאין המהיר אש' קצב ) 4ד'ו
 שש בעלות הגרמניות מרגמות-הרקטות היו עשויות יין

 בנות בסוללות ביריתן איטליה. בחזית לחברתה, אחת.4, מסוכנת מנקודה ברכב-מנוע מהירה להנעה הקניםנ,
 ארטילריה בטליוני של זו על שעלתה אש, עצמת ח.;, לפניהן וגרמניות המרגמות שילחו מרגמות, ויותר 20 ,1ד
 היו רפידו נהר ועל קסינו קרבות בשעת 1. רבים 1.ן
 על, כבדים פגזים עשרות כמה שניות בכמהשטילים י:ו

 ממלאה כזו אש תוקף. חיל-רגלים של קטנות חבורות .:ן:
 מ- פגיעתו לדיוק החסר את מורא המטיל בריכוזה4
 בת,. פמ כל שי תלויא'

 .ארטילרית".ן. "מכמה- מעין -- השניה העולם מלחמתהיריה.ן מכונת- את העמידה הקודמת העולם מלחמת:

 מגלה-מוקשים, באמצעות כולם אתלגלות"; וקשה נוספות, בעיות התוקף לפני מעמידיםנגד-אדם,ן, מוקשים וביחוד ובטון, עץ. של פלסטיים מוקשים .ל,

ההסתערותה:
 מבוצרת בעמדת-מגן שנתקלים פעםכל:
ל'.

 מן. התקינים הכללים והמקום. הזמןסגולות .4 לפי מרובה, תכונה המצריכה איפרציה,היא 4;ן עליה התקפה כי בבירור, להכיר ישחדישה, '

 נמנעי- נעשים ומרחב זמן שלהלוגיסטיקהש:"

 במצור, אנו עוסקים זה. פרק-זמן למשךשימוש:י
 עמדה השמדת להבטיח העשוייםהתנאים1. י" להצליח נוכל "איך : אלא ?",לתקוף'ג, נוכל "מתי השאלה אין. שוב ערוך. בקרבולאן
 בסדר לבצעו יש מהם אחד כל אשר זמנם,סדר . ,ש"י; לפי שלבים בכמה מאליהם מתהוויםמבוצרתשן.,...
 . בעשיית להצליח יהיה .שאפשר לפניהנכון,1',מל

השני. :4:
גל:.
,לי, ביצועם. לשם זמננה של וכלי-זון במכשירים"'י;11:(. השימוש את וכן כסדרם, השלבים את נבחןהבה%%
 12 בסה"כ - כלי-יריה ארבעה בנות' סוללות 3 של צירוףיג.:ן : האמריקאי הצבא של הארטילריה חטיבות ברוב1( :ה,
 י' ע מ ה - יריה' כלי 'ילו,

 שאיפשרו' עד קדימה לגלגלם היהשניתן

 היו:! והם י הנצורה הטירה חומות על ויריהראיה משל16'"
 1 על. לדחפם היה שאפשר כבדים מגיני-עץבונים
 ן . הקשתים, להגנת המגינים, טירות אל ולקרבםגלגלים

 ן ' ' ואילי-הברלל. בליסטראות( )זורקיהקטפולטות
 נושנה. ישנה מלאכה אותה זו אין שובכיום

 ן פירושם אין שוב תצפית ומשלטי נשתנוהמכשירים
 ש מעטים לצופים מאפשרת שהיא כיון גבוהה,נקודה י ל- יתרון יש ודאי, גבוה. במקום שליטה עמדהרק

 1 של- היא, העובדה אך רחב-ידים. שטה עללצפות
 1 יותר גבעה ה ל ע מ אל התצפית תיטב קרובותעתים
 [ חשופים הגבעות שראשי כנון ה, ד ר 1 מ אלמאשר
 ן "צל- לראות האפשרות את לאויב ונותניםכרגיל
 % שהמגן בחשבון להביא יש מהן. לצפיתשאפשר י מסותרות נקודות מאות יש שבגאיות בעודליוח",
 ש הרבה להציב התוקף על ברמות. לצרכיוישתמש
 1 בסמוך מסותרים תצפית משמרי בהרבהצופים
 האפשר. ככללאויב
 מתחב-הראיה אותו לחסרון פיצוי ישמש זהדבר
 4 צופה כל מתרכז כאן ואלו שליטה. ברמההאפשרי
 1 חייבים הם ו ן ט ק שטח של ם י ט ר פ הבפרטי
 מסו- חרכי-ראיה עם כהלכה, ומוסוים מחופריםלהיות
 האפשר ככל ובלילה ביום לשהות שיוכלו כדיתרים,
 משמרי לשלוח יש בלילה האויבת. החזית לקויסמוך
 ע ואם לאויב, קרוב יותר עוד ארעיים; ותשמועתצפית
 , לקיים יש כלל בדרך עמדותיה בין אל גםאפשר

 מערכת'ן4 בקרב מוסתרים ושמיעה .תצפיתמשמרות
 % על- לעשות אפשר זה דבר לה. ומעבר האויבעמדות
 % ומסתכלים ומסתתרים בלילה הנעים פטרוליםידי
 עדאל מספר ימים כך פועלים הם הצורך ובשעתביום,

 משימתם' אתשממלאןם
 האויבך( עמדות של הזאת המפורטת ההקירהאת
 ע"י% הנעשית האויר, מן והצילומים 3 האיתותקורפוס שלא'"" צילומיו הצילומים, של פיענוח 9"י להשליםיש

 כש"ל אנו שמים כך - הקדמי הקו מאחוריעובדים
 ויכולים14 מגדלת זכוכית תחת האויב מעמדתאמה
 ' שבטבלת-התצפיתין' במקומו ולקבוע לרשוםלישר,
 בשטחו;נן שחלים חשודים ותנועה צורה צבע, רחש,כל

 ידיעה%:' האויב מן למנוע אנו יכולים בשעה,ובה
 ו' אנו הכנותינו על פטרולים, או של,תצפית,בדרר
 עמדית צילום של ,התפקיד ארה"ב בצבא2( ע רימא. בצבא אחריו פותח וכן י הדיאדיכיםתקופת " ש*! הנודע הערים" "מקעקע פיליאוקרטוס, דמיטריוסמימי : ;" הקדמון העולם בימי עוד הופיע דבר, של לאמיתן1(

 האן*
, 

 )חול-הקשר(%' האיתות" "קורפוס על מוטל ע ק ר היק 1מ



,יע
 ,ו,-

 בו. עזו וצו בזתנו , ן. . .
 1 .היטב מוסתר הכל האור החשכה,,_ובשעותלשעות
s?g1מאורגן קו לאויב .סמור -מקיימים שאבו כך 
 עושה הבנותיו של זח בשלב משמרינהוץ. שלכהלכה

 של הגדול יתרובו הוא. להתבצרותך משהו התוקף.גם
 מתחת שרוי בהיותו כי הוא, המוצא בנקודתהאויב
 ע"י מיד מאותרים תותחיה של הלוע שלהבת וכןקף, התו- מצעדי צעד כל והארטילריה. המרגמות.הקנימ, רבי- הרקטות מטילי של אשם מפני מחסה כלמותם "תקד- בשעה התוקפים החיילות חסרים ואש,תצפית מפכי לבטח ומיגן ונדבכי-אבן, בטון של אמותלכמה
 לאשו: ומועדים האויבצופי

 נושאי-הצלב, בהם שהשתמשו הכבדים, העץ מגיני ,..
 של להילכד( שנועד המבצר )אל הגישה חפירות.וגם
 בעזרת תמצא מצוא התחבולה אך זוז בעיהרון לפת- תחבולה כיום אינם התשע-עשרה, המאהחפרי

 חדישים. התחפרות צרכיהפלדה-המקשה
 גדולה מהירות-לוע בעלי כשתותחים כבדים, אוניים ביגר טבקים ימינה של הנע" "המגן הואהטנק
 לפהיקות ביותר המתאימים הכלים הנם בהם,קבועים
 עמדות- מראש בשבילם להכין יש חדישים.ביצורים

 אש שדה כדי רק מזדקר .כשצריח-הטנק -רות, מחופ- אי קרקע, גבנתן ע"י המחופות האויב, של' היריה כלי מעמדות יחרד אלפיים או אלף במרחקאש
 בלתי-יכולת עד ישבשום לא הראשוניםשהטנקים כדי צדדיות, דרכים ולשפר לחזק ויש האלה,דות העמ- מן עמדה כל אל גישה ורכי להכין יש,מתאים.
 העלוי את 'בהה להשתמש אחריהם הבאים הרכבלכלי
 ההשכה, בהסות רעש, בלי לעשות יש כולה הזאתדה
 צריך זא דבר היום, בשעות להסתיר יש החמריםואת
 )לתמיכה תותחי-מנוע של מספקת כמות אין אםזמן.

. ע"י הגרורים בתותהימ להשתמש אפשרבטנקים(,
 א.-מ. או א.-ט. תותחים אלה שיהיו ומוטבמכוניות,
 לבנין יתרים ועבודה זמן מצריך זה מסוג תותחאפן, חודרת-שריש בתחמושת רבה לוע במהירותהערים
 מכונות-היריה, בשביל גם לעשות יש וכךהתותחים. לצותי ומחסה מעליהם כיסוי עם בשבילה אשעמדות
 לעומת לתוקף, יהיו היריה, מלאכת כשתחלואזי; בהתקפה. יתמכו הם שגם ותותחי-הרגלים,מרגמות
 של תיבת-שדה כל על המגן, של הללוהיתרונות
 ההתקפה. תחילת עם ממש אלא הללו המוכנותדו"יהם לעמ- התותחים את להעתיק אין אכן,הכינון-הישיר. אש- בטוח הסוגים(, )שאר מחופיים אוהמנרע"(, )"תותח- משדרייבים תותחים שלושה או שניםהאויב

 דרכי ולאורך קדמיים באזורי-כינוס פתוחותצרי,) חפירות לחפור יש להתקפה הקודמים':בלילות

 ל~צוונ ייכ19 להתקפה המוצא נקודוו קו אל.קדימה,
 נמרצת" הרעשה או במסע שהיית בזמן לעצמםמחסה
 - לאויב. דבר שום ממילא יגולה לא בךע"י

 כל אל. מדוקדקות טייח מזמן כבר ירההאויב
 יציפך ההתקפה ומשהתחילה הטובות הגישהדרכי
 שפיזרה לאבלים מעט אלא תזיק לא אשי אךבאש.

 (pt~na מחפורות להכין בהחלט כדאי ביותרניות הקדומ- הבורות-הסער בשביל ואלו צרות.בחפיפות
 בזמן ופצצות פגזים רסיסי מפני להבטיח כדי בושיש

 להתקפה(. שתקדם החרט-לריחההכשרה
 את: התוקף קשר לא זה לשלב שעד תזכור,זכיר
 ועבר. פרץ התוקף כי הוא, כה עד הסיכום כלל.עצמו
 אע ויצר האויב של החיצוני איזור-ההבטחהדרך

 1: מ ז ב ו ה ד ו ב ע ב אלא זה במחיר שילם ולארות, בטוה-הסתע- הרבה עדיפים אמצעים לריכוזהתנאים
 זאת,. ועם עת, בכל קרוב להלומ.מטוח ח"א יכולעתה
 -ן שעה אותה נמצא שלי המחץ כוח עיקר כייתכן)
 א4., 30 20, - הדברים מצב להיות צריך כךואמבם
 יתקוף' לא אם גם וכך, משם, קילומטרים מזהיותר
 אליה. ריתק מקום מכל מסוימת, נקודה באותהלעולם
 אחרות. ובנקודות כאן - המגן, של לבו תשומתאת

 ליטופי:., הצליה הוא דבר, של כללו רחבה. בחזיתדומות
 ., חאפתעהל גם לו מתאפשרת מעכשיו היזמה. אתלידיו
 כדי. הדישה בתחבורה להשתמש הוא יכול הנהכי

 מוחיל הכרעה מכריעים כוחות מועטות בשעותלהביא
 מן- אחת בכל מהאויב עם מקרוב מגע לשםלטת

 בזניהן, מבדילים גדולים שהומניםהנקודות

: . ב וי הא מציאתונ

 לתיך לעוט נוטים, המפקדים היו לפנים.
:;; מושג אלא להם אין שעדיין בשעההקלחת, ן הבי- וסוגי האויב עמדות בדבר וקלושכללי.
( האוזי- בצילומים מעיון שנצטרף מושגצורים, ן אפשר הסודי. השירות של הדו"חים ומןריים
( של האיסטרטגיות ההחלטות לקבלת בכךשדי ") לבחור היא מועטת תועלת אךהמפקדים,

 .,. להיאבק הנדרש ודם, לבשר הרגלים,מבחורי
י ב"משחית-הטנקים" לתותחן או ופלדה,בטון ''  העשויה בשר" וו.לטהינת "מכונה עםבחשכה  למטרה, צריך והוא דבר, לראות יכולשאינו
 את יכוון שאליה מסויימת, לנקודההמוגבלת

! הוא אויר בצילום תותה עמדת לאתר כיאשה ן חייל שיהא הוא אחר וענין , עצמו בפניענין
,. או שיח על להצביע לדייק מסוגל החזיתבקו
 "זהו!" : ולזומר הקרקע גבי על אבניםערמת
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 כú.╨ זה, וםח ,ה╞ז. ╨ה,ז.הú áזהúה íק╨ז╨ .1ז
-ú;-ג..?ג44קג- '.ñ-- - 

úז╨יוה áטקל úוג ,גו╞זú¢גג¢גזוה זפםק זí גלí 
úז╞ק

 ,הג¢גה-גםי
 חךקá זגםוק ,íגףזפ הלי ג╨ג÷ל

-גך¢והז  ,íגק÷זלה גםזקיל םגúה úז╞לץז úזלד¢לה
ñúíה  הג¢ם םק .áגזוה םי הל ,זםגדק ום הגהג כל
וגה  וםו ÷םח ךץזל כל .םץ╨ה וםו ╞ץפהק ג╨קה
םק  ¢גáם םץ ג╞ג ה÷ג╞ú, áםיúגל ה╨זú ╨áך¢זףלז

-לúקג  óז╨ ,¢זסגוה úו םי úזלז÷לה גףםק ו╨╞לזוה
ñóז╨  זק íהáú áפהם גםי הג¢ג úלגקז ,íגםזקיל

íג¢ץקלק í, 4 ¢ ו ג ס ז ñúí גוק וםú¢םץ הםו ה 
ú'ז╞ז÷╨  וםו

-úזú 4י זáפזה íהá ג╨ג÷ ,הג¢ג-גםי
 íהגúג╨זי

 ,הךקá כהגםוק זםיזג כזזים úו ג¢גפ
,"íג÷╨ךה  גúגחקל"

 כהג╨ח םק úזםםזñה 'ךג.וה םק
úזúגםד¢ה-ג╨חí.  םק íג÷╨ךה םקז úזדזםף

ג╞י
 םק םי íגחúזú וםו

 í╨ג╨גי
 . ום כúג╨ áקחם

úגáú-ה╞ק  íגקך╨גו .╞áםú áוסז ¢זיסם : ג╞י ñז¢הם

-קץי  גáזץק הגúז¢ג÷ וזה הלי ,םד¢ קג ט¢זפ ץזדףם

הלפץ áג÷ כזך¢ áזוúז¢גק* זú זץגדףú גזí 
╞זñג כ ט¢╞ה הáזךה ¢÷זגá ה÷ג╞áם úוסה וגה םץ
,áגזוה  íגלזםגפ íגג╨זñיםו םק ג¢זסגו ז÷ úגסחה םק

íה  íגגזקץה הáזדל .ךץזל גלזםגפ ¢גזוה íג╨גזפל
,הוםהז  גáדם íגáזסגו íג÷חז¢לה ¢úזג ¢áץל úגסחם

' 

¢úזג . םáו ú÷ג╞áם íג¢זסגוה íגגל╞÷ה ¢úזגí áגףג

-לז╞÷ úגףפú ז╞לץלú גגלח¢ז╨קף זקץ╨קí, גלזםגפí 
-ה╨ץףלם  úזג╨ םים הי¢זו םק .úגסחה íה íג╨úז╨

הáקגק  íגלזםגפה הךלה-כגפ÷םז הúזו הגו¢-ú╞ז÷╨
-גהל  גוáז¢ם כחúזúםז ז÷ú, áגסחה íג¢קףולז הפףה

כל áזגú¢ ך¢זףלהú גז╞לז םק הגפל¢זף╨גוה÷ú ה¢ם 
.úגסחם  הגסחה ó¢זץם כלז ó¢זץה

-גפ . טי ה╨á╨ ה╨זלú, úגקחזל ,úלגגזñל ,úך¢זףל  וגהק úגו¢╨ םגגחם
 ,úגלזם םק ¢זסגו ,הף÷úהה גףי

הי¢פ  ז÷ú. áגסחה ÷¢ם ה╨זלúהקי úוסה הוםל, םי
הג¢םגך¢ו  קגז הá ג╞י áז¢ץם úíםךהם םק גסזיג¢

-úז╞לץ  íג÷גז╞ל םץ ,םגú-גםזקיל ,íגק÷זל-úז╞ק

ה¢גקגה  úזלד¢ל ג╞יז חגךáהם úו ה÷זג╞ םק קוה
-

¢חá╨ק áה ¢זסגוúג81¢הú ז╨זיל םוזú-םו ג╨ג÷ הג¢גה 
טזúל áהú÷ףם הףúה¢ג╞חם - ÷¢ סו ¢קףו חז, 

.החםפהם ú╞ץú ל םץú÷áם ñגזיג 
-גלזדה  ú ╨÷¢áג¢גק "úזץג╞גה - הס והה ÷áוםה

כלם  ,גú טג¢פלה הםזץף ה¢ג÷חז íגג╨ף÷זí úגלוúזלז

הס áולá÷ גיזסí וí ק ╞ץז .╞÷ףלםáגו¢זךה םז¢ךף 
חךáזל -  םיז íגץפלוה íגקז¢╞ה íגגזפל ,קזלגקם 

,¢וקה

íג╨זקו¢ה  ,טי ג"ץ íזגñ חםפזל םק ג╨ק íגáםקה
,הקץלם  íגץגדל. ז╨ו ג╞גם הךגםק .áפלú.áגדזםזיגñף

וםק  ז╨י¢ץ úלחםל íגáפץ םץ úזםגגחה ,íג╨גדלה

,!  íגיז¢*
, áה¢ םגזדה .ה╨זוגק .íהם ה╨זקו¢ם גה4.  íג¢ץז ,╞זול טו טקלá כלסה הף¢ú ח¢יהúí, áזחגúל,

'  úíז╨╨וקז ,הú¢á כגו םי הי¢ú áז╨זגá╨ñ ¢זáץם.
 הסףחá םץ ג╨ף áםק הס םק ,הםזץףה ח¢זוá גק;
)  .כגופחם-úג╨יה

╞ גלפץה úúפה;. ╨ úז¢סחה á¢פגץז כזחךáה áיוםלú זלגםקú ק¢כהú כגו ╞4 הגץף 
ג ú÷גó  áגזו

 .ú¢ג÷ץי
 םק ,ה╞זחגה ╞ץ כז¢חום ,הגק╨ו

-ג¢פכ  úי¢ץלל úז╞לץ ú¢פזáל .היםהי úו הף÷úהה
( áיוםל-  .úí גק╨ו . םי úזזפ הסי - הúגפ כיז ה÷םחל -: íגי ץפáם úזםגגח íג╨לזול ,áךגה íג¢גץלה
ככל  íגáגגח úץ╞ם הס úו הס íד íהגúזלק╨ .íגגך¢ףה

áכלג╨זלגו  ,úזזפי
 ח¢יהה ז╞áץגק í╞ז÷ כים זג╞חג

' áלוú" גיג¢פ כג4והםí הí ÷גל╞זí. á÷¢áזú ח¢יהה זו.  ,הלםק קגו úםזיגá ז¢áח הúז╨לגהלז כל
╞פ¢ל áז¢סחג ╞זץ áהú÷קה הףúúזףúí ו¢÷םקú ' 

םק  úז¢סח םץ ,úג╨úá הלז╞ה םיי ¢קףוה ,úזוגפלם
 ג¢זפגá. áגזוה הםזץףú áוסי כך÷ וזה זו גñףו -¢ץכ

ג,כהגק╨ו  זף¢ךפ╨ק הס הúץ ה╞גחגם í╨גוז íג¢גיל הס úו ,הסכ íי םק .íגוזםגל-úז¢זáדú", úז÷ז¢ג" ¢קו
כז╞לץ ;úזפזá÷ כיק-םי íו ום ז╨לגו וםו כזלגו ג╨זקו¢ וםז  í╞ז÷ כים .קוí áג¢á╞ הםו íג╨áזל .íהגםול
:ג÷חקל  םד¢ז╞י úז╨לוúל íגק╞זח íג╨קז úו¢÷ם

ג╞ל  ה╨זץה ,íגםז╞דה כי-גף-םץ-óוז íגúץם úזáז¢÷
ס-  úזúגי íגוáז¢ - úזזפ כá ¢קץ-íג╨ק קגו

 זופג
כ¢ףñל  גפחל

 ¢úזגקי
 הף÷úהם םץ íג¢זפגí, áגג╨ל¢ד

.;.¢קץ  כהגק╨ו זלגגú ñו כזלגוה ג╨זקו¢ה כá הקזםק
÷ז╞גחג áúזג ,הסל זגהז טזú¢ ה¢áקה וםז הáזץזú, 

םףם  íהגú ÷¢ הלי íגלג טוז גקז÷á ז¢גיה הס úו הס
זגúזזפ  ,הו¢לה םי כיק גףם íקה .úםזיגהז ץל÷ה
;הקףו  í╞ו ,הםוי úז¢סחז ,זםוי íד íה íגיג¢פ ה÷ס

כ  íלגקדהם ג╨ףם ג╨ק íגáםקה ם÷╨ה םק úז╨יהה כחהם
כ .íהלץ 2á╞ á╞ הף÷ זו, 

á÷קזםú-¢áהגץ  úז╨úגוה úגקף╨ה םק םגגח וגה

¢קזי  כזחךáה גלפץה וáה טזúל כזלגו םגץג úקד¢הז
. úז÷ó-יה¢úגסזחוה - זí קלחזú ג¢קץí ג╨ףזד ¢וק. 

כáñיúהם  םק ,םגגחה גי וזה íחזם úגםיúם הזזו¢ה
כקל  íגךץל íגק╨וה זף¢חגק íקף╨ ז╨יñגז úו ╞גúץ

áהםץל  íהגúזחף ÷¢ ג╞י ú÷╞íהם ╞זץ הלי כגםגל
גףו  ה¢╞ה קג וגáהם úו םגגחה ג╞גם ,הקד¢ה גי

החךáזה  זקץ╨ םי úז╨יהה ,úכג¢קףוה גי החםפהה
ñזםץם  םיí áגי¢╞ה גיז óו םץ גף הף÷úההק הםזםץ

כ  ¢גחלá ,¢÷ג ג¢ה הúחםפה וגú úáזופזú úזץג¢יל
כגו  úז÷גח¢לז ,úים úלוהז ,וגה גי úגקו¢ ,הליח
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 אלא הזקים, בכוחות משגנת מבוצרתן עמדהלתקוף
 היא תאת לעיל. האמורים הדברים כל נתקיימו כןאם
 בפרוס צבאות-הברית בקרב בבירור שנטעוהרוח

 על קפאו הגרמנים אשר תחת לנורמנדיה,הפלישה
 במחפרותיהם. והמתוחה הממושכת הצפיה מןשמריהם

 מהרסת אש-מכינה.4.
 ראשית עליבה עכשיו להתקפה. אנו מוכנים והנה.

 המוקשים האש, חומת - האויב בחומות להליםבל,
 בכמר- צורך יש בה. פירצה כדי עד -ותיבות-השדה

 זה לצורך אכה ופגזים. פצצות של אסטרונומיותיוה
 ההסכה במידת שבועות כמה במשך לנהוגהוכרחנו
 מביאים אנו בלבד. "הטרדה" בחזקת אלא שאינםדים לתפקי- תחמושת של גדולות כמויות מפיזורלהמנע
 לעמדותיהם, שלנו הכינת-הישיר תותחי אתבחשכה
 בלילה, שנים-שנים או אחד-אחד אותם "וסנן'הבא
 האפ- ככל מועט צוות בא עמהם לילות. כמהבמשך
 צוותי של עיקרם מסתתר, הוא היום שבמשךשר,

 יורים אנו אין ממש. להתקפה סמוך מצטרףהתותחים
 במאות לפתוח מוכנים היותנו עד אחת, יריהאפילו
 לא אם מבועשנו1 היא התפתעה יחד. גםתותחים
 שננסה בשעה מתותחינו, כמה האויב ישמידנזהר,

 סמוך זאת, ולאחר מכוניות-משא אחרי "נגרריםחים התות- מובאים תחילה אחד-אחה בעמדותלהציבם
 והטנקים. המשוריינים תותחי-המנוע מובאיםלהתקפה
 הידועות עמדותיו את המראים הצילומים,את

 המפקדים, לכל לחלק צריך האויב, שלוהמשוערות
 ועד הישיה תותחי-הכינון של מחלקות למפקדיעד

 וכן מחלקה, כל של איזורית בהם מצויניםבכלל.
 המוקצה, באיזור אשר המטרות-הנקודות שלמקומן

 ה- במשך מסוימים, תותחים על הוטל בהןשהטיפול
 נוסח סתמית, באש השטח הצפת המכינה.הרעשה

 מפקדי ערך. כל מחוסרת ארטילרית,אש-מחסום
 סיירו הבודדים, התותחניט וכן -וכיתות,שהלקות
 את איש איש לאתר ודייקו עמדותיהם אתתחילה

 מספר מהו יודע תותחן כל שלההמטרות-"הנקודות"
 הפגזים וחמש עשרים למשל, : יעילה תוצאהלהשיג כדי לה שסומנה מטרה לכל לירות שעליוהפגזים,

 ח.נ.מ., פגזי חמשה יבואו שאחריהםחידריישריון,
 היורים תותחים, מאתים יהיו אם "תוקף".. יתרלשם
 יטפל מהם אחד וכל לחדירה, שנועד מסתם,למקום
 לדוג- .כאן שצויין קבה-המידה לפי הרי מטרות,בשש
 הדקות שלושים. במשך זה מחסום-אש יצריךמה,

 עלול.להמשך המעשה אלא פגזים. 26.000 שלסך-הכל
 שיש המטהות מספר לפי הכל שלושה, פי אוכפליים
 יסומן אחד 'מקום רק לא כי להניח, ויש בהן.לטפל

 כי ברור, אדם. של מחייו הפגזים זוליםלחדירה.
 בהקדם להעביר ניתן כזה, בקצב הניתכת אשמחמת
 תחפורת- להמצא עלולה בו מקום כל שבטהתחת
 כל של המוגבל שטחה בשל וזה - אויבתתותח
 נגד-סול* אש כי להניח, יש שנבחרה. הדירהנתיבת
 הישיר תותחי-הכינק את תטריד לא האויב שללית
 רחוק מטוח תצפית מפני מועטת. הטרדה אלאהאלה
 עד הקרובים האויב, צופי ואלו העשה יבטיחםודאי
 ספק אין ישירה, מכוונת אש להשיב יכולתכדי

 שמאתים בשעה אחרים, לדברים נתון יהאשמוחם
 של במטחים עליהם יפתחו מהירי-יריהתותחים

 וצוותיהם התותחים פנים, בל על וב. ר ק מ - שא
 ארטילרית. באש קשה יפגעו ולא היטב,מחופרים
 הבטון, בפני מטיח ישר-הכינת שהפיתוחבשעה
 נמחז מחסום-אש פורז העבות, וקורות-העץהפלדה
 מכשולי-התיל דרך פירצה השדה ארטילריתשל

 מאתים. רחבה מהן אחת שכל רצועות, כמה עלנית.. בתכ- שצוינו עורקי-ההדירה לאורךושדות-המוקשים
 של הקדימני אשטח דרך מובילות והן בערךיחרד
 אחד פגז של צפיפות מתוך פגזים ניתכיםהאויב,
 להש- יש בפיזור. מטרים, ד' על ד' של לשטחלפחות
 לאלתר להתפוצצות שכוונו הדלקה, כמנגוניתמש
 שואפים אנו אין כי בהם, ורק שמטרה, המגעעם

 היא כותתנו - ציוד, או מבוצרים, "קינים"להרוס
 להפעלת "חוטי-המלכודתע התיל, סבכי אתוהשחית

 באיזורים הקרקע. פני שעל ומוקשיםמוקשים-טמונים
 מכשול-תיל מפורש איתור אותרו שבהםהמוגבלים,

 מעבות הן גם מרגמות-הרגלים ההרעשה. אתרים מגבי- שם, מצויים שהם חשד שיש או מוקשים,או
 החרטילריה. אשאת

 תחמושת, של וגסטרונומיות בכמויות צורךיש
 1 בטליוני-ארטילריה של מכסימלי מנין לרכןויש

 בזמן מ"פירצה' את להשלים כדי אלה,בתפקידים
 לא כך לאחר גם כי יובן, מאליו האפשר. ככלהקצר
 שביערו מטרות אל נתיבות זו פעולה מתוךיתהוו
 "חרי- שיתהוו הוא הכרח לחלוטין. המכשוליםמהם
 מוקשים כי לשער ויש למעבר, יפים צרים,צים"
 לפחות או ידוללו למוקשים ו"חוטי-מלכודת" אדםנגד

 מתקבל סיכוי יהא הרגלי שלחייל כדי עדיחשפו
 להיות יוסיפו אז גם מקומ, מכל לבטחונה הדעתעל
 האר- גם להתקיים מוסיפות תמיד והרי מכוי,כמה
 ונקראת כ"א. תותחים 4 בנות סוללות שלוש שלצירוף היא ברית-המתצות גרמניה, צרפת, - אירופה,צבאות שברוב )בארטילרית-השדה(, תותח 12 בת חטיבהלציון המונח היא ארה"ב בצבא חיל-תותחיטע של "בטליוןל(

Groupeבצרפתית Abteilung בבריטניה, ואלו בגרמנית 
 בשם זה בגודל ארטילריה חטיבת נקראת 1939, תיקונימאז

 -המער, '(battery)"פוללה"
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 'בעמדג אקרקש ,פני על לחיות. הפשטות בתכליתיכול
 נותבי- הצצים ,שעפאים מקום מבוצרת, עמדה בפת'

 לאש נתשה קרקע של אמה וכל הוסרויממנהמסתור
 מתהילה-ב בטנקים להשתמש אפשרות אין אםאויב.
 שוחות יהיו - כזאת, אפשרות א4ן קראותולעתים
 ב- לחיילות-רגלים היחידי המחפה והפגזיםהפצצות
 וכלי- ס"מ( )20 אינטש 8 בני ברגל..הוביצריםלכתם
 ליטרה 250 בנות פצצות בצירוף מהם, גדוליםיריה

 גדולות השוחות את יעשו עשה יותר, או ק"ג()כ-112
 תעודתם קטנה, לחבורה או לאדם מחפה לשמשכדי

 תהיה, והמפציצים הכבדה הארטילריה שלהראשונה
 לעשות - המהרסת הארטילרית ההכנה בעתאיפוא,
 ש- עורקים לאורך יחרד --ש1 15 כל כאלהשיתות
 פסיי השפעה גם משפיעה כזאת כבד" הרעשהסומנג
 תמיד וכן האויב, ועל אנשינו על מכרתכולוגית
 פגיעה יפגעו הללו והפגזים הפצצות מן שכמהיתכן
 ויתמכו המכשולים, ומן התותח מעמדות בכמהישירה
 המסתערים. בחיילות נוספתתמיכה
 אנו פורצים ממוטטת-עצבים, פתאומיות תוךכך,
 שעה- במשך המגיו של הקדמיים בביצוריופרץ

 *ללוהג, *סרות גגד המרוכזים. *לם צבא ול )חית..
 בטליוניק, שלושה או ששנים בקטע, מחט שלכהוד
 המלחמה4: צי יכול השקט באוקינוס בה מצייםרגלים
 ועדן ק"ג( )900 ליטרה. אלפיים בנות פצצותלמן משחייכי כלי בכל זערורי אי-אלמגים של ליצוריואת אבקי עד לשהוק הישיר, הכינין מטוה מעטות,שעות ובמשך5 בהיר ביום כרעם פתאום לפתע להופיעשלנו
 על,, ואלו t(~ffO )40 אינטש ששה-עשר בנילפגזים
 לפק' חודשים, וגם שבועות זה תהליך נמשההיבשה
 ובין ביצות. דרך בכוח-אדם, ציוד להסיע יששבה
 בתותחימן המצויד אהב, תצפית תחת הרים,רמסי
 המצאתנו שמקום בשעה כתותחינה והגדוליםהרבים
 נכוריך. אל ידוע אינו האויב של העיקרי קר-הגנתושל
 ימיו. ששה או חמשה לפחות הללו  להבנות  לרובויש

 בהיולט ביותר, טובים התנאים בהיות גםלילות,
 . לפרטיה)ן חזרות ע"י ונבדקות נשלמותתכניותינו
 הרצוייי. הטיפוסים מן והציוד מועד, בעודודקדוקיהן
ין י בשפע. אצלנו מצויביותר " יבוא()עוד-
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 של כאן - הניתנתהתמונה

 אופיינית = קנה-ללא-רתעצות
 המושפעת הטקטיות להפעלתומאוד

 הכלי והטופוגרפי. הטכנימהגורמים
 מ"מ,. 57 בן הנו זאתשבתמונה

 הפעלתו מסיבות לגבי גםאולם
 דומכם - מ"מ 75 בן הקנה4ל
 בבחירת ביסודם. הדבריםהנם

 )באשר להבטיח שואפיםהעמדה
 וצותי(, אחר כלי-אש לכלביתק
 לאנשי מחפה שאפשר, כמהעד

 מאחרי ויימצאו בך כ"יהצות,
"PR"שפוך(, )או טבעי "תל-תזה 

 לגבי בהם, שלפנינו.כבתמונה
 רק זה יהבהקנה-ללא-רתע

 כיכלמחפה קדמי:1בדןמחפה
 לרמץ יהב ה ו ה א מקרפ

 פלט בשל תאתלאנשרהטת::
 אחורה והלהבותהגזים
 דבר -- הקנה של העורפימהקצה
 או "מכתשן כל הופךשהיה
 עבורם. מלכודח-מות לנמתןחפירה,
- 'וי" יזנמרר ייש*וח, יסרהב נ"אי
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