
הנגרמיםאחדמלתמידטאזההפתעההסרנהעק'רונות*המלח'מהמבין
ההפתעהובמלחמה.בקרבנצחוןיהשגונה'סיכוייםא"תביותרהמבטיחים

;סודיות-:בחםשהחשוביםשונים,ובא'מ'צע-םשונרתשיטותלפימחתנת
הונאת;בלתי-צפוייםובזמןבמק'וםהופעה;בלתהצפויהעצמההפעלת
חדשיםאורחי-לחימההנהגתוכן;הפעול'ה'מהירות;והמעיתוהיייב

השסע'הנגרעתהאלההארבעיםלכלאכהחדשים.בסוגי-נשקהרימוש
ובאורח-עצמההיריבשלבה'תנהגותוי,טבהםמקריםבאותםפי-כמהגדולה

אמצעיאתהמפעילהצדעםלשיתוף-פעולהו-כביכול,משוםשיקוליה
הללטההפתעה

1944,שנתבשלהיהאררנים,באיזורהגרמניתהמתקפהתכנית,
אתמצאוובה;ניצולהועלההפתעה,השנתעלכרלהסחטתתתחיתה
מושגת.זוהפתעהבהןהקלסירת~ההרכיםכעוין

להבנתהכרחיתשהנהמידהבאותהורקרב-ביותר,בצמצוםיתוארהמבצע
החדישה.הצבאיתשבהסטוריהביותרהמענינותהמערכותשבאחתיסוד-ההפתעה

הכלליומהלכו-למבצעהרקע
האר-גבעותבאיזורהגרמניתמתקפת-הנגד

להביא,הגרמניםשלהאחרוןהמאמץהיתהדנים
בחזית-המערב.אסטרטגימפנהלידימחיר,בכל

בנות-צבאותכיבושיפוחתיםהחלו1944בשלהי
הקר-מאוד.הואטהוהתקדמותםבמערב,הברית

גרמניהשלבמבואות-המערבשהתנהלובות
שלאופיעודנשאולא1944באוקטובר-שבמבר

הדדית.שחיקהשללתהליךוהפכוקרבות-פריצה
קשיי-האחתעיקריות:סיבותשתילכךהיו

הותשואשרהכוחותאתלתגברוהקושיההספקה,
בנור-במערכת-"ראש-החוףא(הקודמיםבמבצעים

התקש--והשניה;ובלגיה)צרפתוכיבושמנדיה

ה-הצבאוהתאוששותהגרמנימערך-ההגנהחות
מולדתו.בשערילהילחםמשהחלגרמני,
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בנות-כוחותהיוהגרמניתמתקפת-הנגדערב

ק"מ,650שאורכהבחזיתערוכיםבמערבהברית
להה-רוכזואלהכוחותשלהעיקרייםהאיגודים

איזורלאיזור-הארדנים.ומדרוםמצפוןקפות

הקשה,עבירותועקבנחשב,זהויערימבותר
לקחילמרות-וזאת(פסיביתסבילהא,.לגזרה

בגזרת1940(.בשנתלצרפתהגרמניתהפלישה
הקורפוסהחזיקק"מ,כ-150שרוחבהזו,ארדנים

דיביזיות-רגליםשלושמנהאשרה-8,האמריקאי

לשרךהמפוצלתאחת,דיביזיה-משורינתולסיוען(
הדיביזיותמצבתצותי-קרב).בשלושההחזית

לשםהועברווהןמתחת-לתקן,היתהשבארדנים
התארגנות.לשםשקטה,כלגיזרה

המאו-כוחותנועדוהגרמניתלמתקפת-הנגד

והארמיההו-5(ה)-6ארמיות-שריוןבשתיגדים
שריוןדיגיזיות29להתקפההועדובסה"כה-7.

האמרי-החזיתאתלהבקיעהיהותפקידןורגלים,

המיר-במהירותלהגיעבאיזור-הארדנים,קאית

נאמירביןמקזהנהרשעלהמעבריםאלבית
הנמל-אנטורפןלעברמכאןולהתקדםודינאן,
לא-מכברשזה(בעלות-הבריתשלהיחידהגדול

ותוך--למיניה)אספקהלקליטתידןעלהוכשר
שלהצפוניהאגףכלאתולהביסלבתרכדי-כך
אירופה.שבצפון-מערבבעלות-הבריתכוחות
משוםבהשיהיהמעין-זו,שתבוסההאמיןהיטלר
1940משנתהראשונה,מערכת-הארדניםעלחזרה

תוקפ-אתתרכך""יחד,גםדאזדונקארקופרשת

עםברית-שלוםלכרותותאלצןבנות-הבריתנות
גרמניה.

הצדדיםשביןיחס-הכוחותשלאורמאליומובן
היתהתלויהגרמניה,לרעתהיהאשרהיריבים,

בהשנתבראש-וראשונההנועזהמבצעהצלחת
הפתעה.
הגר-פתחו0530בשעה1944,בדצמברב-16

הפ-האמריקאיםאתשהפתיעהבמתקפתם,מנים

ההצלחהא8הבטיחאשרדבר-מוחלטתתעה
בשניבכל-מקוםרציניתחדירה14ההתחלית

וה-השלישיביוםרקלמבצע.הראשוניםהימים

השפעתמורגשתלהיותהתחילההמבצעשלרביעי
בהםהטריז,באגפיבעיקרהאמריקאיות,העתודות

במר-זאת,לעומתהלוך-ורע.התוקפיםמצבהלך

מצבויצרהההתקדמותנמשכהגזרת-המתקפהגז
הגייסות-הגיעובדצמברל-24עדביותר.רציני

שעלדינאןמבואותאלהגרמנייםהמשורינים
מערךלתוךהנהר.מעבריאתבסכנםמקז,הנהר
הימים9במשךאיפוא,הוכנסבעלות-הבריתשל

הגיעושמימדיוטריזההתקפה,שלהראשונים

התגבורלרוחב.ק"מכו-70לעומקק"מ80עד
הןהמותקפת,הגזרהשלהבלתי-פוסקהאמריקאי

האס-מהעומקוהןעצמההגזרה-המותקפתמאגפי

בכלהאמריקאיותהמפקדותוהתאוששותטרטגי,
,המצבלשינויהביאוההתחלית,מהבהלההדרגים
בגזרה.שפעלוהכוחותיחסילשינוי-כלקודם~
-התפקידיםהתחלפוואילךבדצמברמ-25

נאלצוהגרמנייםוהכוחותלנתקף,הפךהתוקף
הנ-נסתיימה1945בינוארב-25להגנה.לעבור

לאחרמהבליטה,הגרמניםשלהכלליתסינה
כוחותיהם-הממונעים.שרידיאתבקושישחילצו

הביאוהואאיפוא,הושגהלאהמבצעמטרת
האס-התוצאהשספת.התשת-כוחותרקלגרמנים

בכךהסתכמהמתקמר-,.;נגדשלהיהידהטרטגית
גרמניה,לבנגד;1'נ;-;;-;,בעלןמתקפתשהושהתה

שבועות.בששהנדהתהוהיא

%

התבטא1944(דצמבר(השניהשבמערכת-חארדניםההפתעהעיקרלכאורה,
בחבל-שניהגרמניתמתקפה.רבתיזוהיתהשהריהפתעה.בההושגהבראשיתה,כי,העובדהבעצם

ההתקםה-הששורינתמאפשרויותבהתעלמותפעםנתססשכברצדאותוהשניה;במלחה"עהארדנים

ול"מתבשל".למתרחשוערדרוךעתהיהיהכיממנולצפותהיהניתן=זהקשה-מעבר""לכאורהבחבל

ודאיב-הגרמנייםוהמבצעיםהמתכנניםעל-ידיגמורההפתעהזאתבכלהושגההפעםשגםהעובדה

שישנםהגםזו,שבמערכה-והלקח-העניןעיקראתאוליהמהוההיא-היאאךדרשני;שאומרת
זה,במאמרוהופ,מומ.רס"ןשלגישתובהחלטאיפוא,מוצדקיםנוספים.רבי-עניןצדדיםללא-ספקגה.

התבטאשהואכפיההפתעה,בגורםמתרכזאםכיהקרבות,מהלךעצםבתיאורמרבההמחבראיןבו
ובקורות-ביצועה.בתכנית



ההפתעההושגהאיד
הסודיות

בסודי-סודות,נעשולמבצעוההכנותהתכנוןכל

למפ-היטלר.שלהאישיבחוגורק-ובהתחלה
נובמ-בתחילתרקהמבצעעלנודעקדי-הארמיות

המבצעסודאתלגלותלהםשיותרבליבר,
שלהכנותכללעשותשיוכלוובלילפקודיהם

רקהמבצעעלנודעלמפקדי-הדיביזיותממש.
לפני4.פחותה-עביוםהיינובדצמבר,ב-12

הםנדרשוהמבצעית,התכניתפרטילהםשנמסרו
הסתכנותתוךהסוד,לשמירתהתחייבותלחתום

הוזכרה,התחיבותם.שיפרובמקרהלהורגבהוצאה
1940משנתמפקודות-הקבע-לקרבאחתכמו-כן,

מה-יותרלדעתרשאיאינוקציןש"אףאאומרת,

המע-ההכשתכלמשימתו-הואא.לביצועלונחוץ

המבצעיםשהדרגיםבלינעשושנעשו,שיות
משוכ-היולמשל,כך,ההכנות.מטרתאתידעו

כיבקו-המגעהעמדותאתשתפסוהיחידותנעות

מנהלייםלדרגיםבקו.רגילותהחלפותמבצעות'הן

הכ-היהשפירושהשל-סרק,פקודת-מבצעהוצאה

כדאיכאןכברריין.הנהרעללמערכת-הגנהנות
כלפי-גםשננקטההקיצונית,שהסודיותלציין

למפקדיםרב.במחירהגרמנילצבאעלתהפנים,
בשבילמועט-מדיזמןנשארהטקטייםבדרגים

ולעשותהשטחאתלסיירבעיותיהם,אתללמוד
מודיעין-למטרותופשיטותסיוריםהכנותיהם.את

כליל.נאסרוה-עיוםלפניוטיסות-סיורקרבי

לקראתהכוחותריכוזאתבסודלשמורמנתעל
צרי-שלפיהןמפורטותתכניותעובדוהמתקפה,

בי-רקלשטחי-הכינוסלעבורהעוצבותהיוכות

לאורתנועהכלה-ע.יוםשלפניהאחרוניםמים
דממת-הוטלה1944שבמברמסוףנאסרה.היום

כלי-רכבתנועתנאסרהכמו-כןגמורה.אלחוט

רצועהמגבולמקו-החזית.ק"מ5-48שלבתחום
והעגלותהתותחיםאתגרפץהחזית,אלוקדימה,זו

כלואתוקש,סמרטוטיםעטופיםכשאופניהם
ע"יגרירהאובנשיאההעבירוהאפסניהסוגי

זהולצורךההיסעים,עלהפיקוחהוחמראנשים.
משטרה-שלגדולותיחידותהדרגיםבכלאורגנו

נמ-בגזרת-המתקפההג'נדרמרית-שדהך.צבאית

;אישמאותכמהשמנתהת"צ.יחימתלמשלצאה
עמדובראשההפיקוד-העליון,.מטעתפעלההיא

יהידתבראש(המטכ"למסגלאל"מ)(אובחרסט,
בדרגתקציןעמדה-5הארמיהמפקדתשלהמ"צ

להפסקתאחראיתהיתההמשטרה-הצבאיתגנרל).

שדרהבלהסואתועלהיוםבשעותתנועהכל
הרכבותגםשבאיזור.הרביםביערותויהידה

במנהרות.והסתתרוהיוםבשעותלנועחדלו
קבוראורגנוהרכבותשלהמהירהפריקתןלצרכי

ההסואה.במלאכתבמיוחדשאומנוסבלים,צות
לוכס-מחלזאס,היהשמוצאםהגרמנייםהחיילים

וכןהחזית,מקרבתהוצאוורוסיהפוליןמבורג,

כלהוסרוהחזית.שבגזרתהאוכלוסיהכלפונתה
בפניבטחון-יתרלשםהכבישיםשעלהתמרורים

היריב.שלסיירים-חודרים-לעומקאומרגלים
היחי-העוצבות.כינויישונונוסףכאמצעי-מיסוך

ביתר-מרזלהילחםנצטוובקוהנמצאותדות

שוהיו(האמריקאיםשלמודיעין-הקרבבפעולות

בלאו-הכי).מועטותאמנם

במסוהבוצעהמתקפהלקראתהמיסותאימון
כמוהגנה.תוךהתקפת-נגדלביצועאימוניםשל
האום-.הוראותיחידות-ארטילריהמפקדיקיבלוכן

דהותבארגוןהגנה.לצרכיהיאשפריסתןרות
שהוקמה(הקדמייםהתצפיתקצינישלמוצבים
שבועייםהוחלהגבוה)הארטילריהפיקודמטעם

.)*ה-עום?לפני
התכנסולהסתערות,שנועדויחידות-הרגלים

לשטחי-הגיעוהןכלומר,;בדצמבר15--14בליל

סמוךה-ש.שעתלפניבלבדאחתיממההכינוס
רעשכלעלשדיוחותשמועים,הוצבולקו-החזית

עמדומנמיכי-טוסמטוסיםבעורפם.שנתגלה
רעשכלברעש-טיסתםלהסוותע"מבמצב-הכן

שיישמע.תנועה

אומראשרהידועשהכללולומרלסכםאפשר
אתמצאהפתעה"תיתכןלאסודיותעללאכי

מדגישיםהחוקריםלמבצע.בהכנותהמלאיישומו
היוהסודיותלשמירתשננקטושאמצעי-הבטחון

הצבי.בהסטוריההידועיםמביןביותרהחמורים

סתריךשניבשביאמריקאיפטרוללקחבדצמברב-2)'
שנועדומקורמוסי-השריוןאחדשלגרמנייםארטילריה
להערכת-המצבמאומההוסיףלאמקהה.והאךלמתקפה.

לכךשגרמהלהניחאפשרהאמריקאים.שלהמודיעינית
התתליםגילושמאאו-מרושלת,:חקירת-מודיעיןאו

לשמירת-סוד.מובהקכשרוןהגרמניים
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מועדהלאמריקאיםנתגלולאיוסודיותבגללאית.
וכוחותיהםובאההממשמשתהמתקפהשלומקומה

לאבחזית-המערבמערכםכלשלבמקום-התורפה

הוגברה

בלתי-צפויהעצמההפעלת

כלהניהולמבצע-הארדניםשקדמהבתקופה
הדר-בכלבעלות-הברית,שלהערכות-המודיעין

מערךלארגןהגרמניםבאפשרותאיןכיגים,

עםשיושגהסופי,הנצחוןוכי-רציניהתקפה
בלבד.זמןבעיתמהוהגרמניה,ללבהפלישה
ולה-לארגןלגייס,הגרמניםהצליחוזאת,למרות

עלהעולהבמידהולעתיםמספקת,במידהכין
ולתגברחדשות,עוצבות-ובהסתר-התקנים
לזאתדאיההקודמות.בקרבותשהותשועוצבות

שהועדהחזיתבקטעשהושגוהכוחותיחסי-

דיבי-4כנגדגרמניותדיביזיות1-29להבקעה

עתו-כלנמצאולאושמאחוריהןאמריקאיותזיות

רי-ראויות-לשמשואסטרטגיותאופרטיביותדות

דברביותר,מהמעולהבציודצוידזהכוז-כוחות

מהתעשנהמיוחדמאמץתקופה,באותהדרש,אשר

המשוריינתהעוצבותלרשותהגרמנית.הצבאית

רי-משורין.רכב-קרבכלימ-800למעלהניתנו

חשבוןעלכמובןנעשהוציודכוחותשלכזהכוז
ועל-אחרותבגזרותהכוחותשלקיצונידילול

תוצאותלושהיודברחזית-המזרח,חשבון
עוד.

לצייןגםכדאיבארדנים,הקרבותנסתיימובטרם

גד*המבצעלקראתלרכזהצליהושהגרמנים
המה-ביןמטוסי-קרב.לאלףקרובשהכילאוירי

הגרמנייםהאויריהע"ישהונחתוהקשותלומות
ביוםשבוצעה,זוהיתההשניהבמלחמת-העולם

שלהתעופהשדותעל1945,שנתשלהראשון
נגרמוזהבמבצעובהולנד.בבלגיהבעלות-הברית

במאותהמסתכמותאבידותמהצדדיםאחדלכל
הא-ובקרבותהקרקעעל-פנישהושמדומטוסים

לא-מעטהאפתעהגרםזהאוירימבצעגםויר,
לבעלות-הברית.

אי-אפשרההתקפה,עצמתעלמדבריםכשאש

וההת-הרמהרוח-הצבאשלמהגורםלהתעלם

הלקאשרהמסתער,הנוחבשורותששדדולהבות
.,..הס.ס.גייסותעםנמנהממנוניכר

-בלתי-צפוימקוםבמירת
.ן '

מת-שלכמקומההארדניםאיזורבהירתעל

1הבאיםהשיקוליםהשפיעוהגרמניתקפה-הנגד

6.
ה-8,האמריקאיהקורפוס.שלמערך-ההגנה.

עלשהופקד
החוליהאתהיוההארדנים,.איזור-

הש,אשרבמערך-.בעלות-הבריתביותר.החלשה

.:"על*בכללל*הולנד-עדמשביצריהתרע
:

במשךציינההארדמםאיידאת*
ממו-תקופה'

לעלית-הביית.אצלמבצעיה.אי*פעילותשכת

לקויהעמוהתימודיעין
מצב-ב"קביעת1944,בדצמברב-9

שליפידומה1ע"יהאויב"
קבוצת-הארמיות

הארמיה-השתייכהאליה(השתים-פשרה

אומדנתעלתהלאהאמריקאית)הראשונה

די-ששעלבאיזור-הארדניםהאויבעצמת

שבעאותןלעומת-וחציביזיות
הדי-

וארבע-במתקפה,שפתחוהגרמניותביזיות

אח"כשהוטלוהנוספותהדיביזיותעשרה

להצ-ציוןמשוםבכךישלמפרכה.בהדרגה

לחת
הגרמנים.ע"ישננקטואמצעי-הבטחון

בית-הספר-בבטאוןמאמר-ניתוחמתוך

האיטלקי.הגבוה-למלחמה

האר-שלהראשוקצין-המ~דיפיןהערכת

כיהיתהבדצמבר)ב)-22מיה-הראש!ונה

עשריםבארדניםלקרבהכניפוהגרמנים

עודלהםוכידיביזיות,וארבע
שלוש-

כוללבעתודה-המתוכה,דיביזיותעשרה

ארבע
כיהואצייןכןירש-תויזיביד11,

הןכינודע.נוספותדיביזיותתבועעל

אישורלדבראיןאדזו,לגזרהבעתודה

בנוסףדיביזיות,תריסרעודוכיסופי",

אומגרזיניהתובאנהכייתכןהנ"ל,על
אחרות.מחזיתות-קרב"

.
וילמוטלצ,סטרעירופה",עלהמאבק"מתוך

הואשאיןכזההנוהאויבשלמצבו"
התקפיצה".פעולות*רבתילערוךיכול
.

בהנקיתימונטגומרי,פילו-מרשל.

1944בדצמברמ15.
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אורבהשניה,הארמיהבחזיתצייד-טנקים",
הגרמני,לשריון

*

הקרבותמוקדיאלכולהתשומת-הלבהופנתה
האר-לאיזורמצפוןשעהאותהשהתנהלוהעזים

סשאר-באיזור(לוומדרוםשאכן)באיזור(דנים

בריוקן).

היהעשויהארדניםבאיזורשהוכנסהטריז*

בעלות-שלהעיקרייםהצבאותשניביןלהפריד

הבריטיתקבוצת-הארמיותבין-:דהיינוהברית,

האמריקאיתקבוצת-הארמיותלביןמונטגומרישל

אתלהכניסהיהניתןשכאןכלומר,;ברדלישל
שלהאסטרטגיה"תפר"נמצאבובמקוםהטריז
אנט-בכיווןההצלחהניצולאתשיקלדברהיריב,

המותקפים.יתאוששובטרםורפן

*
היערי,המבותר,הגבעיאיזור-הארדנים

מיעדיםוהמרוחקקשה-העבירותדליל-הדרכים,

לבעלות-נראה-ראויים-לשמםאסטרטגיים

גדו-כוחות-מתקפהלתפעולכבלתי-מתאיםהברית

הגרמנים.ידעווזאת;לים

*
ברו-היערייםואיזור-הפעולהשטחי-הכינוס

באויר,מנחיתותשסבלולגרמנים,העניקובם

יעילה-ביותר.טבעיתהסואה

בלתי-צפויזמןבחירת

המועדנבחראופרטיבית-אסטרטגיתמבחינה
גייסותהיובולזמןשכווןבאופןהמתקפהלפתיחת

באיזוריםלהתקפותיהםמרותקיםבעלות-הברית

המדויקהמועדלהם.ומדרוםלארדניםשמצפון

שבולפרק-זמןובמתכון,מראש,נקבעלמבצע
מולד-הירח,ולתקופתלטיסה,גרועמזג-האויר

בעלות-הבריתמיכולתלגרועעשוישהיהדבר

כןהלילה.בשעותשלהןבכוח-האוירלהשתמש
תנועההארוכיםלילות-החורףממילא,איפשרו,

יותר.חופשית-מנהלתיתוהןמבצעיתהן-
נועדהשהמתקפהלעובדהגםנודעהחשיבות-מה

הדבריםמטבעשבולחג-המולד,סמוךלהתבצע

החיילים.שלהקרביתעירנותםנחלשת

שבחלקלצייןראויהטקטיהביצועמבחינת
נקבעהה-5(בארמית-השריון(מהמערך-התוקף

שבשעההיולכךהנימוקיםה-ש.לשעת0530שעה

הזקיפיםהיוהשחר,עלותלפניכשעתייםזו,

הק-הגדילהכן;להתנמנםנוהגיםהאמריקאיים

-ללחימההניתןפרק-הזמזאתה-ששעתדמת

השלבשהואהחזית,הבקעתשלהראשוןביוםוזה

המערךפריצתמבצע-התקפה.שבכלביותרהקשה
היהפירושההחשיכה,בשעותהאמריקאיהקדמי

ביעילותלפעולשתוכלנהלפניההסתערותביצוע

האמריקאיות.והאויריההארטילריה

1וההטעיהההונאהאמצעי
מבצע-סרקתכניתשימשהעיקריכאמצעי-הונאה

Wacht"חזםמשמר-הריין""חן*אק"שכונההגנתי,

כוחותאתלהשמידמטרתוהיתהלכאורהאשר
בכיווןהחזית,אתשיבקיעובשעהבעלות-הברית

לתכנית-סרקגיוון-של-אמתלתתכדיויאכן-קלן.

ארמית-בגלויכמעטקלןבסביבותרוכזהזו,

12עדכאןשהתהזוארמיההששית.השריון
המוסוות-בתנועותיההתחילהאזורקבדצמבר,

האמתייםהכינוסשטחילעבר-דרומההיטב

שלה,
האמרי-שלתשומת-לבםאתלהרדיםעל-מנת

חדלושמאחוריוובאיזוריםהארדניםבאיזורקאים
טיליבאמצעותמהתקפותיהםזמןבאותוהגרמנים

ואנטורפן.ליחז'עלע-2-וע-1
הכ-בדברכוזבותשמועותהפיצואףהגרמנים

-מבחוץפעולהעםבשילוב-להמרידנות

בע-ב"מכלאות"שנמצאוהגרמתיםהשבוייםאת
בחייהםהתנקשויותהכנתעלוכןלות-הברית,

אייזנהוארעםהבכירים,בעלות-הבריתמפקדישל

כיו"ב.ועודבראש,
בקו-הכוחותהחלפותאתלהסתירעל-מנת

הגרמניםנהגוהמתקפה,לקראתשבוצעוהחזית,
מהעו-יחידות-משנההקדמייםבמוצביםלהשאיר

בכסותהעלימו,וכן;לעורףבינתייםשפונוצבות
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אלו:החדשותהעוצבותאתבדויים,שמותהטל
שאורגנו-מחדש.ואלומחזית-המזרח,שהועברו

האמריקאיתהארמיה-הראשונהשלאורכהלכל

חודשבמשךבוצעוה-8(הקורפוסגזרתכולל(,
באמצעותפעולות-הטעיההמתקפהלפניימים

אתלילהמדישהשמיעונושאי-רמקול,גלי-רכב
הור-כךוטנקים.רכג-תובלהשלהמדומהועשם

אח"כוכשנשמעו;כזהלרעשהאמריקאיםשלו

הןשאף(ההתקפהלקראתהאמתיותהתנועות
מטוסיםשלרעש-מנועיהםע"יו"הוסוו"יטושטשו

לב.אליהןיטושםלאמנמיכי-טוס),

שלנרחבתשיטהופותחהתוכננהלאלה,נוסף
גייסותלהפעלתואשרלהטעיה,תשדורות-סרק

בוצעה,העיקריתלהתקפהבמקבילהרי-ממש
בעצמתהתקפת-הסחהלנואכן,שמצפוןבאיזור

רגלים.גדודיזדני

הצנחניםיחידתשלאמתיתהצנחהלאחר
הצנחת-הגרמיםביצעולהלן)עליהשידובר(

המתיחותאתלהגבירעל-מנתוזאת-בובות

היריב.בקרבוהבהלה

להעמידהגרמניםנהגוניצול-ההצלחהבשלב

אחדרכב-קרב-משוריןכלישדרותיהםשלבראשן
לפע-הצליחוכךוע"ישרמן")"טנקי(השללמן

המגינים.אתלהטעותמים

הפעולהמהירות
העובדהאתבחשבוןלקחוהגרמתיםהמתכננים
העוצבותשלככל-האפשרמהירהשהתקדמות

שתמ-היא-האויבמערךשלבעורפוהחודרות

ההפתעה-ההתחלית.השפעתאתותאריךשיך

קצב-התקדמותעלהמבצעעיתויהושתתלפיכך

עשויכזהקצב-פעולהק"מ.25עלהעולהיומי
מצבוריאתמלהשמידהאמריקאיםאתלמנועהיה

מצ-ובראש-וראשונהשלהם,הגדוליםהאפסניה

התבססהוניצולםתפיסתםשעל-הדלקבורי

להמשךלהספקת-הדלקהגרמניתהתכניתבחלקה
הפעולה.

הנ"להפעולהשקצבהאמיןשהיטלרלצייןיש

עלהתבססהזואמונתובהחלט.מציאותיהוא
יעיזלאגרמנייםמצביאיםלנוהגשבדומהההנחה

התקפותיואתעצמודעתעללהפסיקאייזנהואר

מאיזור-ההבקעהמרוחקיםאיזורים~המתנהלות

התקפת-ולערוךהפירצהאתלסתוםעל-מנת-

ממשלותמראשיאישורלכךשיקבללפני-נגד
מו-שהיהדבר;וצ'רצ'ילרוזוולטבעלות-הברית,

זומבוכהיעילה.מידיתלתגובהיכולתממנונע
אתתאפשר-סבר-אחדיםימיםשתימשך

הגר-העוצבות-הממוכנותשלהמהירההתקדמותן

הסופיתהמטרההשגתואתיעדיהןלעברמניות

המבצע.של

חדשיםאמצעי-לחימה
מהפכ-בהפעלההצטיינהלאמערמת-הארדנים

שה-להדגישראויאךחדשים,סוגי-נשקשלנית

שבמטוסי-הקרבהחדישיםאתהפעילוגרמנים

י0ש0)4(ו-"אראדו"Mess-263מדגםהמילוניים

זירת-המלחמהבתנאיאפילוניכרשהיהבמספר

מטוסיםסוג(מטוסים80--60דהיינוהאירופית,

.)"בעלות-הבריתבידיעדייןנמצאלאזה

צריךהמבצעשלהצפוניתבגזרהכינצייןכן

משחיתי-21שכללמיוחד,גדוד-שריוןלפעולהיה

נמר-ציד"),"(יאגד-סיגר""מדגםכבדיםטנקים

ובעלימ"מ128בתותחחמושיםטון,71שמשקלו

הכבדהנ"טלנשקלבלתי-חדירשנחשבשריון
-לחזיתכללהגיעלאזהגדודאךביותר.

אתלשאתיכלושלאהגשרים,מצבבגללבעיקר

וההפצצות-מהאויר.כובדם,

חדשיםאורחי-לחימה
האמרי-החזיתשלהבקעתהאורחלציוןראוי

בגזרתהסתננות-רבתי,בדרךשבוצעה,*קאית
עלויתרוזובגזרההחמישית,ארמית-השריון

בקרבות-אוירהגרמנים,ע"ילראשונהוהופעל)*
המער'.-כן.לפניכמחצית-שנהגרמניה,בתוך

והופעלכמעט""אשרהגרתניה"יאגד-טינר"
הארדנים.במערכת



גםאך-השבנם"תחתחרשאין"
!להפתיעע-צוימעם,כברומה(אשר

נק-בההסתננות-רבתו""שלהטקטיקה

בדצתברה-16במתקפתהגרמניםטו
באר-

-האמריקאיםאתשהפתימהודאידנים

חידושבגדרבעצם,היתה,לאהיאאך

דוגמהאותהלהקדתהשהריבלתי-נודע.
אשרטקטיקה-של-הסתננותש'לקלסית

ובהיקף(לראשונההגרמניםע"ינוסתה

1916,בנזרם21שלהנודעתבמתקפהרב)

הבריטית-החזיתשלהצפון-מערביבחלק

שבי-ועדיםמני"שהשתרעההצרפתית

עםכיתות-הרגלים,צריה".
מקלעיהן-הק-

בצדשהתקדמולית,
משעני-ההתנגדות

שבגזרתהמחזיקים-מעתד
הארמיה-החמי-

אותואוכברגילמולמשל,הבריטית,שית.
מתאיםונשקשנונהטקטיקהשלצירוף

דור-צבאיכעבורביטוילידיבאאש,ר.

ש?והמסעים-לעומק,בהתקפות-החדירה,
הקטנותשדרות-השריון

ויחידות-הרגלים

כינמצאבחבל-הארדנימ.בימי-דצמבר

סכנות-בפניעל-המשמרלעמודהרוצה

אלמבט-חודרלכוןרקלאחייבאפתעה,
זכרונולאמץאףאלאאפשרויות-העתיד,

ולקחיהם.בנסיונות-העברהיטבולהרהר:

4

הר-הונחתהובמקומהממושכת,ארטילריתהכנה

נבהרות.מטרותעלדקות)30בת(קצרהעשה

גדודי-לבצעהיוציריכיםהראשונהההבקעהאת

ושעדיביזיות-הרגליםבכלשהוקמונבחרים,סער

גדו-עלובמפקדים.שבחייליםהטוביםאתכ~ו

איש,40--30בנותלחבורותשהתפצלואלה,דים

המ-זרקוריםולאורהלילה,בחשכתלחדורהוטל

שלהקדמייםמוצבי-ההגנהביןלעננים,כוונים
עדמלחימהככל-האפשרולהימנעהאמריקאים,

רדתעםזה,לאחרק"מ.8---5שללעומקשיחדרו
צריכיםהמתקפה,שלהראשוןביומההחשיכה

ולעבורלהתקדםלפעולה,להיכנסהטנקיםהיו

הרגליםשלמערך-ההתקפהדרךהלילהבמשך

מערך-בעומקכברלפעולשהר,עםולמחרתו,-

עדרהתוקפיםאתהקדיםהמקומותבאחדההגנה.
עלשהגנוהמוקשיםאתלפוצץשהועדחזירים,

9(.מתחמי-ההגנה

בשורותהבהלהלהגברתהמאמצים
היריב

המקריםברובהמתפשטתהבהלה,הגברתלשם
הקימוההפתעה,השגתלאחרגייסות-אויבבקרב

קו-"יחידת;והםמיוחדיםכוחותשניהגרמנים
צנחנים.ויחידתמנדוא

שלבפיקודואורגנהמיוחדתקומנדו""יחידת
היא(Skorzeny).סקורזניהמפורסםהס.ס.איש

מדיםלבושיאנגליתדוברימגרמניםהורכבה
אמרי-ורכבבחימושומצוידיםאמריקאיים

שפו-זו,יחידהשלהכלליתפקידהא).קאיים

בשעת1939,בסתוכברבהשהשתמשותחבולה,י)
אזשנערכווחסרי-התכליתהקצריםקרבות-ההתקדמות

ל"קו-קו-מנוינו""שביןברצועההצרפתייםהכוחותע"י
המער'..-זיגפריד".

זה.מסוגתחבולותכידוע,אוסר,הבינלאומיהחוק)*'
תוקפות.הגרמניותיחידות-החוד



התחלתעםלפרוץהיהקטנות,לחבורותצלה
אונסוג,אמריקאיבכוחלהתערבקדימה,המבצע
מקוםבכלמהומהולזרועשלו,המאסףאללהיצמד
-:אלומשימותהוטלואנשיהעלאליו.שתגיע

האמרי-תנועותעלבאלחוט)(ודיווחסיור*
הטבעייםוהמכשוליםהשטחאופיעלקאים,

וכד'.מצבורי-אפסניהעלשבו,והמלאכותיים

ה-שבעורףבאמצעי-הקשרבגשרים,חבלה*
יריב.

האמ-שלהתנועהדרכישלהשילוטשיבוש*
ובשדות-המוקשים.ריקאים

יחי-אתלכון-אמריקאיתמ"צשלבמסוה*

כוזבים.בכיווניםהיריבדות

ע"יהאמריקאיםבשורותהמבוכההגברת*
המוניות.וכניעותמבוהלותנסיגותייזום

מלוהנהרשעלהעיקרייםהגשריםתפיסת*
והחז-בהם,לחבליספיקושהאמריקאיםלפני

בהם,קה
פקודת-כיבמלואה,הצליחהלאיותכנית

האמרי-בידינפלהה"קומנדו"יחידתשלהמבצע
השמועותאבללהפעלתה.השניביוםכברקאים
אמרי-מדיםלבושיחבלניםשלמציצתםעל

-החזיתרחביבכלנפוצואנגליתודובריקאיים
שהיומוגזמים,ולאמצעי-בטחוןלחשדניתוגרמו
ומבוכהבהלהוזרעוממשי-מאודמפריעגורם

היואילומאשרלא-פחותהאמריקאייםבגייסות
בשלמות.התכניתאתלבצעהגרמניםמצליחים

שמנתהצנחנים,יחידתגםהוקמהשצויןכפי
באגפהלצנוחהיהמתפקידהאשראיש,כאלף

הכו-אתולאבטח-ההתקפהגזרתשלהצפוני

חסימתעל-ידיבגזרההפועליםהארמנייםחות
שתופעלנהאמריקניותיחידותבפניהדרכים

מהאגף.להתקפות-נגד

הוצ-היא(תפקידהאתמילאהלאזויחידהגם

הצליחהשלאכךכדיעדונתפזרהבלילה,נחה
במעטהיתההמבצעעל.והשפעתהלהתארגן)
מציאותםעלהשמועותהגבילובכל-זאתמבוטלת.

התמרוןחופשאתבזירת-הקרבצנחני-אויבשל
לבהלהגרמוובכךהמגינים,מכוחותחלקשל

להשיגה,עשוייםהיושהצנחניםמזהלא-פחותה
אהדות(נועדולההפעולהאתפיסיתפעלואילו

לחימהלתפקידירותקוהאמריקאיםמיחידות
בצנחנים).

מפתעתתחמושתאך-דח-אל,1נשק
באיזורהתקדמהמעורבתגרמניתשדרה

-כשמנעימתהבארדנים,ומושלגיערי
אפרי-כוחותהתבצרובהמובלעת""לאגף

הבחינהלפתעלעורפה.ולפרוץקאיים,
וה-שלפניה,בשטחצבאיתתנועהבסימני

לאחראך-במידת-האפשרמתפרסתחלה
עד-עליהירדהראשוניםחילופי-יריות

היה,ההמדהים,-מרוכזתהפגזהמהרה

ע"יפתיחת-האששלמהירותהכלשעם
ביריודוקא-האמריקאיתהארטילריה

זמו-כרגילהמצריךלהתרסקות-באויר,

זוהיתה-התותחניםל"התמצאות"מה
הרא-מהרגעכברוקטלנית)(תכליתיתאש

שנתבררכפישנתפוצצג-הפגזיםשון.
מכסים""היו-גובהבאותוכולםאח"כ,

שלמחמחלקת-רגליםפגז-פגז,ברסיסיהם,
הכיתותאתכמעט-ומחסליםאושנתפרסה,

והמשאיותשבזחלמיםוחצאי-המחלקות
בלתי-מיכי-היתהדמ0גור-תתימהפתוחים.

שרידיאותותיה.אחמיןנתנהוהיא-חה

ונסוגוכלילנשתבשוהגרמניתהשדרה
לוח-"עלאחדגרמנימהלךבמבוכה,

וה-הצריםרשת-הנתיביםשלהאגטקוקי"
והושב-אחור,סוכלשבארדניםנפתלים
שכקולשלבקרבהרטבוןתפעולוזההיה

מרעום-של-ורב-הכיפעהחדשאדסילרי
שסופתארטילרית-שדה,לפגזיהקירבה
צבא-ארצות-הברית,ע"יזמןלאותו

היריבמצדעשיתוף-פעולה'
ההפתעהבהשגת

ההפ-אתלהשיגהגרמניםבידישסייעכגוום

במפ-שרווחההמופרזתהאופטימיותשימשותעה

שנחשבובגרמניםזלזולןבעלותיהברית,קדות
כקטעהארדניםאיזורהערצתלמנוצחים,כבר

הנסיו-למרות(חזית-המערבשבכלביותרהשקט

במילה-עסמב-1940(הלא-רחוק,שבעברנות
הישו-בכלהיריב.בהערכתשהקלוהעובדהאחת,
הגדועההאפשרותבתורבעלות-הבריתראוביהן

אל-מעברלחרוגתוכלשלאגרמניתהגובהביותר



כלוקודם-מקומיתהתקפת-נגדשללמסגרת

כלאתעשושהגרמניםלעילראינושאכן.באיזור

רוחהזו,האמונהאתלהעמיקכדישבאפשרותם
האמרי-בקרבמושרשתכההיתההאופטימיות

כךכדיעדהתרופפהועירנותםוהבריטיםקאים
מס-שהיוהמתקפהעלסימנים-מעידיםשעל-אף

העריכםלאאחדקצין-מודיעיןאףלחלוטין,פיקים

לאמוןבכללזכולאאלומידיעותרבותנכונה.

גרמניים).שבוייםשלדוחי-חקירות-היתרבין(

תכניתשוםהוכנהלאאףזהמהלך-רוחכתוצאה

האר-באיזוראפשריתמתקפהלבלימתמוגדרת

פעולת-המודיעיןאופילא-מעטכאןהשפיעדנים.

עלבראש-וראשונהשהושתתהבעלות-הברית,של
אמצעי-המודיעין,יתרהזנחתתוךתצפית-אויר,

שלפניבתקופהמזג-האוירשחומרתאין-תימה

מקורותאתניכרתבמידהצימצמההמתקפה
ההפתעה,בהשגתלווסייעה-האויבעלהידיעות

היריב.מודיעיןשלזוהזנחהכראויבנצלו

למפקדותשהגיעובשעהכיאיפוא,יפלאלא

הראשו-הידיעותה-ע,יוםבבוקרהאמריקאיות,

לא-גדו-בקבוצות"גרמניחי"רהתגלותעלנות

נמצאולא-התקדמותוועלבקו-ההזיתלות"

אםנכונה.להערכת-מצבמספיקיםנתוניםבידיהן

בגללגם(ורעשהלךהלקוי,הדיווחאתלזהנוסיף

גרמהשום-מהעלנביןלרשתות-הקשר),הפרעות

גברהאשרכללית,לבהלהשהושגהההפתעה

הנסו-הגייסותעל-ידיהדרכיםסתימתעםוהלכה

האזרחית,האוכלוסיהשלמבוהלתלמנוסהגים,

זולבהלהמובהקכביטויוכד'.כוזבותלשמועות

נטשושבהםללא-ספורמקריםלשמשיכולים
סודיים.מסמכיםתקין,במצבנשקהאמריקאים

וחולים...פצועים

הגר-בידילם"עכדיאלאבוהיהלא--זהכל

מהירה.הבקעהלהשיגמנים

גורנו-ההפתעהחלףאיך

אתבשלמותלנצלהגרמניםהצליחולאכידוע

נתאשרהלאהחדירה.בשלבשהושגהההצלחה
מצביאישלתגובתםלאטיותהיטלרשלציפייתו

עלהכלליתשהתמונההעובדהלמרותיריבו.

ביומהרקלאיזנהוארנתחורהבזירההמתרחש

ה-עיוםשלבסופוכברהמתקפה,שלהשלישי

דיביזיהגיזרת-המתקפהמאגפיאחדלכלכוונה

הכו-והלכוגדלוובמרוצת-הזמןאחת,משורינת

הגר-התקדמותאתלבלוםעליהםשהוטלהות

השיגושתחילהכךכדיעדגברואלהכוחותמנים.
הפךלאחר-מכןאשרשויון-נוח,בגזרת-הארדנים

לעקירתדבר.שלבסופוהביאה,וזו-לעדיפות

נתאפשרהדברמהבליטה.התוקפיםהגרמנים

שהפ-בעלות-הברית,שלהגדולהלניידותןהודות

מדינתקלואשרהגרמניםאתלא-פעםתיעה

גורם-כה.עדידעולאעליוחדש,בכוח-אויבפעם

מחמתגםהגרמניםלטובתלשחק""חדלההפתעה

הרביעיביומושהתחילהמזג-האויר,השתפרות

מלוא-עצמתההפעלתאתואיפשרההמבצעשל

ניכרתלהאטההעדיפה.בעלות-הבריתאויריתשל

העק-הדביקותגםגרמההגרמניתההתקדמותשל

דרכים,צומתיבהחזקתהאמריקאיםשגילושנית

תוג-ובאסטון)סט.-ויתמלמדי,(בהםשהחשובים

המערכה.תוך-כדיברו

עד-החלהלמבצעשבהכנותהמופרזתהסודיות

הקרב.מהלךעלבהשפעתהסימניהאתלתתמהרה
הגייסות-הממוכניםהדלק.בהספקת-ראשית-כל

מסתברבדלק.גדולממחסורסבלוהגרמניים

נעשותההכנותכישסברוהאפסנאות,שאנשי

מצבורי-האפסניהאתהקימומבצע-הגנה,לקראת

וה-ריין,לנהרממזרחבחלקםמקו-ההזית,הרחק

והגיי-שבעורףהמחסניםביןהגדוליםמרחקים

הדלק,הספקתעלהכבידוקדימההפורציםסות
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המערכהנועוללותן

(
הארמיה-מודיעיןעייקביעת-המצב""

הקור-השתייךלה(האמריקאיתהראשונה5

%
10.12.44:הלשוןבזונעשתהפוס-ה'ש'מי'ני)

BE-"האויבכוחותשלהמתמדתההגדלה

לחשובאותנומעוררתלרייןשממערב%

הכלאתלהעמידעשויהאויב'כיברצינות4

קףק84

שצוינה-לעיל",2'מס,ב,אפשרות(

היה2",מס'אפשרות"בסעיףשם,!)

5
התקפת-לערוךיכולהאויב"2''כתוב

ובסיועורגליםטנקיםדותח[גד[ך

בנקודת-מאמץ--מיוחדיםוכוהותהראו5

ידו".עלייבחרואשרובזמן,עיקרי4

שלהאחרותההערכותבכל5
בעלות-

ך
ועדהמפקדה-העליונהשמרמתת'הבר

מצי-התגלותאףעל-הדיביזיה,לרמת:

באותהחדשותגרמניותיחידותשלאותן:

סיור-ליחידותפקודהעלידיעהואףגזרה,:

המאזמעלהגש.ריםאתלסיירהגרמניות:
ש,לה"אפשרות"הובאה-בחשבוןיא-

מ8
בתנופה-רבתי,גרמניתמתקפה-נגד

)
המנוצחיםנוצדהפרנעה(
ן
במצבשעודויריבמולךנמצאכאשר5

לע-הזמןבמשךהספקתמן-הסתםתקין,(

ידיעותולרכזומסיבותיו,טיבועלמנד2

משניפצתאךוכו',משאביוהיערכותו,עלן

ש
לתוךהוטלאצלווהכלמערכו,אתבמו-ידיד

פ
להתכונןעתהמתאמץוהואכור-היתוי'

5
ובדרו--להמשך-ההתמודדותאיי-שהוא

ש
צנוהות-רובבינתייםבודאיניתקוהטבע

ש
לרכישת-הידיעהבמקורותשלדהמודיעין

ש
לדליצורתוכלאזכיצד-אודותיועי

5
י5

5
4
י

בשלהיבעלות-הבריתשלוהפיקודעין

ן
שש4ח54שיהש1ן

ןאתרבהכהבהצלחהש.רוצצדלאחר1944,
%פמערכםכלואתבנורמנדיההגרמניםחזית שבמערב-אירופה,

5למפתיעיםהפתעה
1הקדינזוםכיהגרמניםמצאובמט.-זית

ה-7הדיביזיה-המשור'ינתהפעם-אחרים
ן

הז-ד.ר,גג.-בריג.בהנהגתהאמריקאית
פ

(הא'רדנים,שלהגדוליםהאנשיםאחדברוק,

בצאתו
א-שלוהמנוחהימ"איזורבטרם-שחר

אחדעברלאאכן,שמצפון
מ"פיקודי-הקרב"

שלו
אתהמוקדמותבשעות-אחר-הצהרים

פי-"ושניסט,-~ית,לביןשבינוהק"מ80

כברת-דרךעשוהאחריםקודי-'הקרב"
זו

ש-ראוי-לציוןהישגזההיהלחשיכה.עד

5הזברוקשלשיירותיונאלצופעמייםשכן
על-מנתמערב,לעברולעשות-הקפהלסוב

)
שדרת-שלבהודהמהיתקלותלהימנע

)
לעו-במסעהפטיפרשלהגרמניתהשריון

ש

שהחלקפניועל;)"האמריקאיהמערךמק
5לפרוץממשעליהןהיה1DDnשלהאחרון
בהפ-איוםע"י-לעתים(מעברלעצמן

)

ששלזרמיהשטפוןנגדשלהןכלי-היריעלת
גייסות-לוחמים,ואפילויחידות-שירותים,

4
לילהאותובנסיגת-מבוכה.נתוניםשהיו

1
שלופיקודי-הקרב""אתהזברוקהציב

לתוךסט.-וית,סביברופףב",מערך-פרסה"

היחי-שלשרידיםמקצתהואאסף11פרסה

מ8של(הראשוןההלםאתספגואשרדות

י)על-ערכם-מחדש,והואהאויב)התקפת

סט.-ויתהפכהכךשוב.שיילחמומנת
5

הזרם-הגואההתנפץאליולסלע-של-הגנה,
)

הגרמנים.הסתערותשל

י
ע"יניכד-במיכודתא"תיחידהשיחיק)*

שכנשבו;אמריקאיםכ-160פאיפר.שיאנשי-הס.ם.
י)סו-הגרמניים,יצותי-הטנקיםמעמסה""ובהיותם

ש142לפחותDD1ilnl.וגורואחתבשורהדרו
י)מתים,פנישמעמידולאחרהנותרים,איךנהרגו,
שכהקודרהסיפוראתשסיפרווהם-ביילהשמקו

!)שנת-האמריקאיות,העתודותטבח-מימדי","על
ש8עתהנכנסוזה,מעשה-תועבהישמעחימהמלאו
צמאון-נקם.חדורותכשהןלקרב

ף%עישעףמגשך~

הערכות-מודיעין:
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וקבוצת-הסיור"אתכראוילערוךאפשרותסייםשאויריתלאחרוביחוד-בלאו-הכיהמצומצמת
הדממה-האלחוטית;שלהםו"קבוצת-הפקודות"בשד"ללא-הפוגהלהלוםהתחילהבעלות-הברית
די-מאומניםהיולאשצותי-הקשריםלכךגרמהעקביותרעודהחמירזהמחסוררות-ההספקה.

צרכם.-בלבדנורמליתצריכהבחשבוןשלקחהתכנון
24משך(שעיכבההתקלההיתהאופייניתעל-ידיבחלקהלספקנתכונוזוצריכת-דלקוגם

שלהמאמץ-העיקרישלמשורינתשדרהקלעות)עלתהבפועל,האויב.שלמצבורי-דלקתפיסת
1~על-פניהתקדמהזושדרההארמיה-החמישית.שחושבה.הכמותעלפי-חמשההצריכה
לאורךכרותיםגזעי-עץע"יחסוםשנמצאנתיבמוט-מסודיותשנבעוהרבותהתקלותיתרבין
עובדתהיתהצריכהתקיןבמצב-הכנות3tb"pמודיעין-פעולותאיסור-;לציוןראויותרזת
למפקדידועהלהיותזהמכשולשלמציאותולרעההשפיעבשלב-ההכנהוסיורי-שירקרבי
שה-הגרמנים-עצמםאלההיושהרי-השדרהלניהול-הדרושיםהטקטיים,הנהוניםאיסוףעל

הפקודותומתןההחלפות-בקודחית;מוצלחקרב
האר-דרךלפני-כןנסיגתםבעתזהמכשולקימו-

דנים.הסק-שבדרניםמהמפקדיםמנעוהשהרזןברגע

השיבותהאתWDSףקונו-~1לאשרMS"ב-1944מבצעוואלדניםפרשת

הערשההצלחה.להשנותביותרחשורים"הגורמים-כאחדההפתעהשל
צדאותואתבראש-וראשונהלשחתעשתהההטתעה'כיכךשמעירה
המספרית.חולשת-הכוחעללפצותנוערהוהיאיריבומעצמתבעצמתוהגאל

טוריותוללא;ההפתעההשגתעתהקשתההחדישיםאמצעי-הגילויעקב

כלל.להגשימהניתןלאמארזת)לאאך(טוחלטת
ולנצליהאייכח,כדי;ער"מה'רההחלף'גרהםהיא'שההפתעהלזכוריש
הלבר,אחתאפשרותהיוזםבירינתונההה'תחלית,השטעתהאתכרשף
קצב-פעולהלהבטיחלתהמי,-מהלכיוככלוהאויבאורלהקדים-והיא

ובייי4ונגובותשעלזהעלהעליה
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