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330(מערכות(המאמרשלהראשוןבחלק
שלהמבצעיתוכנומהותכימצאנו,

עתהמערכתיים.יסודותחסרההבליצקריג
שבהםהתפיסה,שלנוספיםהיבטיםנבחן

מערכתית.בתודעההחוסרמשתקף
כיה-א,הראשונההבולטתהתופעה

כלליתמערכתיתתורהחסרהלבליצקריג
תפיסתיים.ובסיסרקעשתהיהושלמה,
הספרותשאפילובכך,ניכרבתורההחוסר

1945-1933בשניםשפורסמההמצומצמת,
הטכנו-להיבטיםככולהרובהנוגעתבנושא,
חוויותשללסיפורןאוהלחימה,שלטקטיים

רובנוטיםבמפתיעלאמזו,יתירהתוישיא.98
בהיבטיםלהתרכזהללווהפרסומיםהחיבורים
נדבכיםולהדגיששריון,תפעולשלהטכניים
תפיסתשלהכוללבמבנהמסוימים

שכןכך,עללתמוהאיןואכן,הבליצקריג.
מקוםהיהלאהיטלר,שהכתיבבהלורהרוח,

בתחוםגםמופשטות.בתורותשעסקהלהגות,
למכניקההנוגעיםמוצרים,נדרשוהתפיסתי

ויספקוהפיהרר,לכוונותשיתאמוהתמרון,של
התודעהאבדןהמערכתיות.משאלותיואת

בתקנוןלהסתפקלכלאפשרהמערכתית
הודגשובוואףכללי,תפיסתיכבסיסהשדה

והשליטההפיקודבתחוםהטקטייםהממדים
התמרון.ביצועובתחום

מערכתיתבתודעההחוסר

באקדמיההגרמניתהקצונהשלהתורתיתההכשרהרוב
מתוךטקטיקה.בלימודי1936לאחרהתמקדהלמטה-כללי

שנים,שלושפניעלשנפרסושבועיות,לימודשעות45

ללימודיםוהשארטקטיקה,ללימודשעות26הוקדשו

הנדסה,לכמומקצועייםחילותבהפעלתהקשוריםטכניים,
ריוואה."1חילעםפעולהובשיתוףולוגיסטיקה)שריון

ורקהדיוויזיהוברמתהחטיבהברמתהתמקדהלימוד
קורפוס.בהפעלתהקשורותבסוגיות,נגערחוקותלעתים

הוצאוהארמיה,לרמתונגעומערכתי,,שהקשרםעניינים,
ל'לטמה.00'אקדמייתשלהלימודיםמתכנית

של-ובמונחיםבתפיסה-המשותףהמכנהכך,
שעלופעםובכלולשטחי,לרדודהפךהגרמניתהקצונה
ממדיהםשמפאתנושאים,אומופשט,שהקשרםעניינים,

שלמבוכה,שלתמונההצטיירהמערכתית,גישהחייבו
פניהיוכךקיצוני.הסכמהחוסרושלאלימיםפולמוסים
המבצעיתהתפיסהעלשליפןהשפעתבסוגייתהדברים

המועדפתהשיטהברירתבסוגייתי0י.טכאמרווהשל
המועדףהמבנהבענייןהרוסית,עיבמערכהלהבקעה

בארגוןהנדרשותהעוצבות,סוגיובשאלתלעוצבהסי
בסוגיתאפילוהוורמאכט.~ןכמוכזההיקףובעלמורכב
הוסר-היהמשוריינתבעוצבההרצוייםהטנקיםטיפוסי

מומחיםלהיותאמוריםשהיומיביןחריףהסכמה
בתחום.%'

במערכההיטבניכרהתופעהשלחומרתהמלוא
טנקיםבאיכויותפעריםכמוטכניים,ענייניםהרוסית.
אחריםואמצעי-לחימהנחות)ותותחמדידקשריון(

טקטיותלבעיותהלחימהשלהמואציםבתנאיההתפתחו

אד-הוקאלתורעלהקשתההללוהבעיותהתרבותקשות.

הבעיותהתפתחודברשלובסופומשולבים,פתרונותשל

ולקריסתמערכתיותלנכויותמערכתי,גמישותלחוסר

המערכת.
שלמכלולהםשיטתייםעבודהונוהליפעולהדפוסי

הסדירה,ההתרחשותאתלהבטיחשנועדבסיסיים,קודים
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לחימה?תורת

ושי~שמעוןומיליןהאייל

בתהליךהטכנייםההיבטיםשלוהחלקההמהירה
גישהמבטאיםאינםהללוהדפוסיםהמערכתי.

האוניברסלייםמהעקרונותנובעיםאלאמניאריסטית,

האופרטיוויותומהספציפיקציותהמערכתיתהתורהשל

ארגון.כלשל

בכמהמותנהצבאיותמערכותשלהתפעולטבע
בסיסיים:מכניזמים

המבנהמןהנובעהפקודה,שלהמכניזםראשית,*
מקדקודהפעולההגיוןכיווןאתשמכתיבההיררכי,
בסיסה.לכיווןהמערכתיתהפירמידה

הפיזי,הניתוקמןמתבקשאחודאמוןשלמכניזם*
שלהשוניםבדרגיםמבצעיהוביןהפעולהיוזםביןהקיים
עלהמתבססהזה,המכניזםההיררכי.המערכתיהמבנה
מעיןהמערכתילתהליךמספקאחודה,מקצועיתהכרה
בכושרםלמבצעהיוזםביןהשוררבאמון,ומתבטאסיכה,
ייעודם.אתלמלאההדדי

מעוגןהמערכתיתלמטרהמחויבותשלהמכניזם*
הקוגניטיווי.המתחבתופעת

פעולהדפוסימכתיבהללוהמכניזמיםשלהתואםהצירוף
עלדיווחלפקודות,ציותכיהדבר,פירושוחלקים.רכים

התואמתסבירה,במסגרתנעשיםוערעורביקורתביצוע,
כזותאימותכן,עליתרהמכניזמים.ביןהאיזוןאת

אלאהקצוות,בשניוחלקהשקטהפעולהרקלאתבטיח
איןכאשרלמבצע.משמעותיפעולהחופשאףתתיר

הטכניתפעולהיאבדהללו,המכניזמיםבחשיבותמכירים

צורמים,דפוסיםמתפתחיםאזיאיזונו.אתהמערכתשל

פיקודית,כפייתיותלהתפתחותדברשלבסופוהמביאים

ההקשרמןהמערכתמרכיבישללהינתקותניהולית,או

המערכת.שלולפרגמנטציההכולל
גנרלשלמרכזארמיותבקבוצת1941אוגוסטאירועי

במהלךהזה.השליליההיבטאתהיטבמשקפתבוק
שבעטייןמניפולציות,שורתגודריאןביצעהאירועים

מערכתיותומהנחיותהיעדיםמהגדרתעצמודעתעלסטה

במגמהמשמעותייםכוחותבהניעוהיטלר,שלמפורשות
שכנעאףגודריאןעליה.החליטעצמושהואמערכתית,

מפוהקתמפקודהבהתעלמותולתמוךהקבוצהמפקדתאת
מנוגדשהיהבכיוון,כוחלהניע(OKH)המטנ"לשל

ן60.ותעדל

בתוהו-ובוהורקהסתיימולאהללוהאירועיםתוצאות

הכוחשחיקתזמן,מאבדןכתוצאהשנגרםמערכתי,
קבוצתעלהמטכסשפקדלאחראמצעי-הלחימהושחיקת
י70.ברעמדרוםמגמתבכיווןולפנותלחזור,גודריאןהשריון

והדבקותהפקודהמכניזםשלהיזומההשבירהלאור
דפוסיונקטבגודריאן,אמונואתהמטופלאיבדבמטרה
םיינסרהו.08,קטנונייםכפייתיים,ניהול

חמורהמניפולציהגודריאןביצעהללולאירועיםבהמשך
לשכנעוכדיהיטלר,עםאישיתפגישהניצלכאשרנוספת
נגעהזופקודההמטלל.שלמבצעיתפקודהלשנות
לגודריאן.נראתהולאשלו,השריוןלקבוצתישירות

עקףהמקובלים,בצינורותלבטלהבמאמציומשנכשל
אסטרטגית-לרמהועתרהמערכתי,הפיקודדרגיכלאת

פוליטית.~י
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היההמערכתיההדרדרותתהליךשלהטבעיסיומו

מוסקווה.בחזיתדצמברבאמצעשהתרחשובאירועים,

ולמצוקהמבצעיתלמצוקההוורמאכטהיקלעותבעקבות
הוראותאתלראותשלוהשדהמפקדיהחלולוגיסטית,
שלהרגשהכימאוד,ייתכןיי0.אדירגכהמלצותהמטופל

משברבשעתהמערכהובניהולבפיקודוהשליטהאבדן

שהתערבכפייתךניהולשלדפוסלאמץלהיטלרגרמה
היטלרלידיהניהולהעתקתהשדה.דרגישלבמהלכים

להיותשהוסיףהמשחק,חוקיאתבעצםשינתהלא

מאולץניסיוןהיההיטלרשעשהכלמערכתית.אנרכיה
עצמם.לאירועיםקשרללאמראש,תוצאותלהכתיב
לפקודתסירבהזה,הענייןבהבנתשהשתההגודריאן,

והודח.,ייהיטלר,שלאל-נסיגה""

בדפוסיהמשמעותיהחוסראתהממחישנוסף,היבט

להפקתנוגעבוורמאכט,מערכתייםעבודהובדפוסיפעולה
הרלוונטיוליישומםקודםלחימהמניסיוןטקטייםלקחים

חשובהמעגליתהתגובהדפוסשלדינמייישוםבהמשך.

אמצעילשפראמצעיהמערכתבידימעמידשהואמשום

נשימהמרווחשיבטיחוקרביות,טכניקותולפתחלחימה

מאיטהטקטוקתעשייתישקט"השגתהטקטיות.ברמות

אתשישבשומערכתיות,הפרעותשלההתפתחותאת

טכניים,ענייניםשורתהבכירים.בדרגיההמערכתפעולת

ובבליסטיקהבטוותהגרמנייםהטנקיםתותחינחיתותכגון

יי2,הינטירבושלצרפתשלהטנקיםתותחימולהסופית

הטנקיםמיגוןנחיתותןיטםהגרמנייםהתותחיםנחיתות

אי-מיכוןוהצרפתיים,הבריטייםיריביהםמולהגרמנים

והמחסורהגרמניותהמשוריינותבעוצבותהארטילריה

ועלמכשוליםעללהתגברובטכניקותבאמצעיםהבולט
ודווחובמערב,הלחימהבמהלךהתגלויי4םישקומשדי

מעשיים,ללקחיםתורגםלאהזההמידעהעוצבות.על-ידי

ניכרוהתוצאותהרוסית.למערכההכניסהעלשהשפיעו

לממדיםשהתפתחוטקטיות,תקלותכשהתגלובמהרה

קשות.טימערכתיותהפרעותשל

ניתןהוורמאכטשלהמערכתיותהפיקודבעיותאת

כך,עלתימהואיןורומל.גודריאןמעדויותהיטבללמוד
וסגנוןהאופורטוניסטיתבאסכולהמהבולטיםהיושניהם
טקטיפיקודשלמוקצןביישוםהתבטאהתוקפניניהוגם
הכשרהחסרוששניהםמאחראחרות,במליםקדומני.
מוכוונת-פעולה,היתהככללותפיסתםמערכתית,ותודעה

ביןהחיוניתהזיקהאתבתפיסתםתדירותהחמיצוהם
לפיקוד.תואםמבנהלארגןהצורךלביןמערכתיותבעיות
האוכף".מןפיקוד"שלבדפוסבפשטנותדבקולפיכך,

מושפעיםלהיותעשוייםמערכתייםפיקודמבניאמת,

הרלוונטייםתנאים,משורתאומתנאי,מסוימיםבמקרים

מבנהולכן,חריגים;מקריםאלהאךמסוימת.למערכה
שלפונקציהובראשונהבראשהואהאופרטיוויהפיקוד

מערכות.שלהאוניברסלייםהמאפייניםושלהעקרונות
שהגיוןוכיווןבדירוגבנויותצבאיותשמערכותכיוון

שלשמקומוטבעיהחזית,אלהעומקמןמוכתבפעולתן
המופשטהאופיכן,עליתרמאחור.יהיההמערכתיהמפקד
הלחימהשלוהמכניהמפוצלוטבעההמטרהשלהכולל

קבועהבהימצאותהחיוניוהצורךגיסא,מחדהטקטית
היריב,פעולותאתההולמתשלמה,תגובהשלורציפה

אתמדגישיםרקגיסא,מאידךהמטרה,אתותואמת
נשענתלכן,אחוד.פיקודמכלולשלאחוריבמיקוםהצורך

שלושהעלהמערכתיתהקיברנטיקהשלהלוגיקה
עקרונות:

אחורי;במיקוםאחודפיקוד*

פקודותבמדורגהמעבירדינמי,מעגלשלרצוףקיום*
פרטים,ההפוךבכיווןומחזירהחזית,אלהעומקמן

כוללת.לתמונההמצטברים
פונקציונרים,עלאונדבכים,עלהפיקודמבנההישענות*

המטרה.אלישירבקשרתמידעומדתשמשימתםארגוניים,
בעיותהתגלושבהםאירועים,שניעלדיווחגודריאן

דיון,היההראשוןהאירועמערכתי.פיקודשלנוקבות

1940,בפברוארבארבעה-עשרהמלחמהבמשחקשנערך
גיסותלמכלולמערכתיתמפקדהלהקיםהצורךסביב

עצם8.ארמיותקבוצתפיקודתחתשפעלוהשריון,
להקמתגודריאןשלהעיקשתוהתנגדותוהנושאהעלאת
פעולתשלפשטניתתפיסהעלמצביעיםכזהארגון
שלהבנהחוסרועלמערכתיבהקשרמשורייניםכוחות
הגיסותנועדואםי,6.תיתכרעמההקיברנטיקהמהות

ריינהארדט,שלxxxx1גודריאן,של)%1%המשוריינים

xlvמערכתייעדבמערכהלהשיגויטרשהיים)של
מןהתיר,ארמיותבקדמתפועליםכשהםמשותףייי

מערכתיתמפקדהעבורםשתאורגןהיהחיוניהסתם

ארמיותקבוצתמפקדתמולאלישירותשתפעלמשולבת,

.8
-המערכתימהמצבכתוצאהנולדהשניבאירוע

השריוןקבוצתמשימתאתמבצעיבהקשרלאחדהצורך

אגפיםמשנימאמציםבשנילפרוץשנועדהגודריאן,של
של4מארמיהחסרקורפוסשלזועםבברסט-ליטובסק,

ספק,כלאיןי8.ינוריעה,המרחבאתלטהרשנועדקלוגה,
שניסתהבוק),גנרלשל(מרכזארמיותקבוצתשלהתכנית
מקבוצות-כוחעוצבותאחדאופרטיוויבמרחבלהפעיל

ן4
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ומשולב,אחודבפיקודשלאשונות,עיקריותמערכתיות
מזו,יתירהחמור.תפיסתיליקויעלכשלעצמהמצביעה
ארגוניתאנומליההיהלבסוף,שגובשהפשרה,פתרון

המערכתיוהמרחבהחל'רקורפוסשכן,חריפה.ופיקודית

גודריאן,שללמפקדתוהוכפפואכן,ברסט-ליטובסק,של

שלפיקודותחתהועמדהשלוהשריוןארמייתאולם
הארמיותקבוצתמפקדאחרות,במלים4.ארמיהמפקד
המערכתיותקבוצות-הכוחמשתיבאחתהשליטהעלויתר

ובאותהמבצעית,בעיהלפתורמנתעלבפיקודוהחשובות

ליקוייםחושףהאירועי4.',ארמיהמפקדאתלרצותעת
מורהמערכתיות;פיקודבעיותבהבנתחמוריםתודעתיים

שלפעולותשלבטבעהומכניסטיתפשטניתהפרדהעל
קטנונית,אינטרסנטיותעלומצביעשריון;ושלחמר

צרה.כתתיתמראייההנובעת

יחידותיואתלנהלרומלשלהמוקצנתהנטייה

בניהוגושהשתקפהכפיקדומני,פיקודשלמודלבאמצעות

המחשההיאצרפת,עלבמערכה7השריוןדיוויזייתאת

ברמההלחימהטבעאתהתואםנכון,טקטיניהוגשל

הזההדפוסאתלהעתיקהפשטניניסיונואולם120זו

במרחביםשלמהארמיהעלפיקדשבואחר,להקשר

אסטרטגית-זירהובמסגרתהמערביהמדברשלהגדולים

עולהשאינהחמורה,שגיאההיתהעצמאית,מערכתית

מכך,כתוצאההמערכתי.הפיקודעקרונותעםאחדבקנה
המערכהניהוגעלהשליטהאתתכופותרומלאיבד
עםהובילשבהםקריטיים,בזמניםממושכיםזמןלפרקי
הטקטיות.י"מיחידותיואחתחודיאתממפקדתוחלקים

בניהוגהולםהכשרהמחוסרנבעהרומלשלזונטייה

וניהוגעבודהדפוסיבהגדלהלתרגםומניסיונומערכתי

י2,יתכרעמלהקשרחסרגדודמפקדשל

המשולבתהלחימהלרעיוןמודעותהיתהבוורמאכט
בעיקר,משתקף,הזההענייןזרועות.ביןואפילוחילותבין

אולם,לנושא.שהוקדשההתיאורטית,הכתיבהבכמות

התמרוןשלהטכניותלמשמעויותרקנקשרהזומודעות
בהקשרהשילוברעיוןשלהמעמיקותההשלכותהטקטי.ע,

אי-אולהתרחשותוהמעשיתותרומתוהמופשט

נתפסו.לאמעולםהמערכתיהתמרוןשלהתרחשותו
מערכתיתלחימהתפיסתשלהחיוניותגםכן,עליתר

הפעולהשיתוףלעצםזוברמההחלטותקבלתותרומת
הובנו.לאהטקטיתברמההרב-חילי

צריכיםטקטית,משולבתלחימהשתיווצרמנתעל

תנאים:כמהלהתקיים

השילוב.לרעיוןמודעות*

אתואוניברסליתנכונההמבטאקרבי,ארגוןהקמת*
השילוב.רעיון

לבצעשיאפשרווציוד,אמצעי-לחימהתשתיתיצירת*
הרב-חילי.הארגוןבמסגרתפעולהשיתוף

הפועל,אלהכוחמןהשילוברעיוןאתלהוציאמנתעל
ליצורישאלאובאינדוקטרינציה,בדיוניםלהסתפקאין

מתבקשתמבאןבהתאם.ולציידוהמתאים,הארגוןאת
נוגעהשילובהמערכתית.לרמההטקטיתהרמהביןזיקה

הארגוןדהיינוהכוח,בנייןלסוגייתובראשונהבראש

אפשריתאינהקרביארגוןבנייתאמצעי-הלחימה.והספקת

גםכן,עליתרלחימה.ניהולשלמערכתיתתפיסהללא
המתאימותובכמותבאיכותוייצורםאמצעי-לתימהפיתוח

לדרגהצבאי-מערכתיהדרגביןדינמידו-שיחמחייבים
משאביםשלגיוסשנדרשיםכיווןהאסטרטגי-פוליטי

המדעית.התשתיתושלהתעשייהשלוהפעלהלאומיים

במישוראףבולטתמערכתיתלחימהתפיסתשלנחיצותה

ולקדמוכזה,דו-שיחלפתחניתןבסיסהעלרק-הזה
ייצור.ושלפיתוחשלמעשייםלהליכים

משמעותיתתרומהתריםטקטיתמשולבתלחימה

הטקטיהש?לובולאיכותו.המערכתיהתמרוןשללדינמיות

והצטברותהטקטיות,המשימותשלמימושןאתיאיץ
הלחימהמערכתי.תמרוןליישםתקלהאלהההישגים

לובספקההמערכתיבתמרוןתתמוןהטקטיתהמשולבת

תואמתעוצמהמערכתית,ניידותבאמצעותנחוץהצב

גמישותבאמצעותואדפטיוויותהיריבהתשתבאמצעות

מערכתית.
שניתקרקלאן52ינמרגההרגליםחילשלונוכימ-יא4"

הטנקיםנמצאוכאשראפילואלאי62,ןוירשהלביןבינו

לעמודהרגליםחילהשכיללאאחתבכפיפהוהרגלים
חוסרבגלל-הלחימהשלהאינטנסיווייםבתנאים
טקטיתתמיכהללאבמפוצלזולחימהנעז.ובנשקבמיגון

ן72.םילגרהושלהטנקיםשלבנפרדלשחיקתםגרמההדדית

הלחימה,שלהמערכתיתהתנופהאתהאטהזוהתשה

לאבדןהביאהדברשלובסופומערכתיים,פיגוריםצברה
נבנהשהבליצקרעהקלחת,מערכותאתלבצעהיכולת

י61.ןהילע

ללחימהאורגנולאהוורמאכטשלההנדסהכוחותגם

לאהםהטקטי.בתמרוןושוטףמהרלהשתלבשיוכלוכך

לתמרוןהחיונייםומיגון,ניידותחסרוולפיכךמוכנו,
לשלבעדי92.תיוואינטנסילחימהשלבתנאיםטקטי

הגרמניתההנדסהחסרההרוסיתבמערכהיחסיתמאוחר

שהציבהבסדר-גודל,במכשוליםטיפולשלטכניקות

ההנדסהיחידותשלהיכולתחוסרי03.תיסורההמערכה

בחזיתלהשתהותגרמהבמלואוהטקטיבתמרוןלהשתלב

לדעיכהדברשלובסופוהטנקים,לשחיקתהמכשולים,

היקףהתגברותעםהמערכתיתהניידותשלהמוחלטת

1941.בחורףהלחימה
לביןהלוחמותהיחידותביןשנוצרוהגדולים,הפערים

לנסיבותתאםשלאמתכנון,נבעולוגיסטי,לסיועהיחידות

בלתי-באמצעיםהלוגיסטיקהיחידותומהנעתהלחימה,

אופטימיתהנחההיתההללוהמחדליםמקורי3י.םימיאתמ

תשתיתביןמההבדליםוהתעלמותהמערכהמשךעל

הלוגיסטיתהתמיכהחוסרברוסיה.לזובצרפתהדרכים

ובציודבדלקבחלפים,בתחמושת,-הטקטילתמרון

מערכתיים,לפיגוריםשהצטברועיכובים,גרם-אחר

תומישמ.2"ואי-ביצועהכוחשלקשהשחיקה

עוצבותלבנותשלאהעדיף,הוורמאכטפיקודכעיקרון,

עובדהפרשים.שלפעולהסגנוןבעלותמשולבותקלות

מערכתיתניידותלהשיגביכולתומשמעותיתחיבלהזו

כהשגודריאןהללו,העוצבותולקיימה.הרוסית,בחזית

זג
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טנקו-צנטריתחד-ממדיתתפיסהבשללהקמתןהתנגד

האופרטיוויערכןאתהוכיחוכתתית,צרות-עיןובשל
המערבי.חיבמדברבמערכותוגמישותניידותבספקןהגבוה
שלתפיסהרווחהשבוורמאכטאףלהבין,שניתןכפי
במתכונת,התרחשההיאמשולבת,טקטיתלחימה

אתמכך.יותרלאאךטקטיים,יעדיםלהשיגשאפשרה
הישגיםלכדיהטקטייםהניצחונותאתלנגסהיכולתחוסר

המערכתית.בניידותהקשההחבלהגרמהמערכתיים
הלקוילשילובובראשונהבראשלשייךישזוחבלה

המערכתיתהניידותהשתוותהבפועלהטקטית.בלחימה
הצבאשללזובקושיאךהרוסיתבמערכההוורמאכטשל

130דומהבמצבמיכוןללאשפעלנפוליאון,שלהגדול
לכן.קודםשנה

בעיקריהדומההרוסיתבמערכההאשסיועניווןפרשת
הארטילריתהאשנתפסוכאן,אףהשילוב.ניווןשללזו

הטקטי,התמרוןליישוםחיונייםכיסודותהאוויריתוהאש
ובמערכתפוליןבמערכתשנצברהניסיון,לאורבעיקר,

ביחסהדגשה,ביתראףואולי-כאןאףאולם,תפרצ.35'
דקהאשסיועשלערכונתפס-השילובלסוגיית
המרתקהגורםשלממשקלוההתעלמותהטקטי.בהקשר
התמרוןבמסגרתהיריבשליזומהלהתשהכאמצעי

האדוםהצבאממדילאורבמיוחדכאן,בלטההמערכתי
הפשטניתהגישהמזו,יתירהברוסיה.הלחימהומרחבי

ואתהאשאתמלאכותיבאורחתפסואשרהגרמנים,של
להעדפהאותםהוליכהנפרדות,ישויותכשתיהתמרון

במיכוןשפגעהטנקים,ייצורשלחד-משמעית
עוצמתניכרהלא1940-1939במערכותי43הירליטראה

ואינטנסיווית,עמוקהלמערכההכניסהעםאךזו,בעיה
1942-1941בחורףלמעשה,זו.נכותשלסימניהמידניכרו
כתוצאהארטילרי.יייסיועלחלוטיןהוורמאכטחסר

האווירכוחשלולפריסהלהיערכותתשתיתמאי-הכנת
שליזומהמתפיסהומהימנעותהרוסיהמרחבבעומק

לכוחותבצמודהאוויריהכוחקידוםנמנעכאלו,תשתיות
מעלהאוויריתהעליונותלגרמניםאבדהכך,היבשה.

הצמודהאוויריהסיועלחלוטיןונעלםכוחותיהם,חודי
ששיקפומודגשות,סובייטיותיוזמותבעקבותי3'.ינויחהו

היריב,בהתשתבאשהסיועשללחשיבותמודעותםאת
בשדותשליטההסובייטיותוהאווירייההארטילריההשיגו
ואיבדוהגרמנים,שהותשועד-מעליהםובשמיםהקרב

י.תיוויטרפואה13היוזמהאתלחלוטין
ובאמצעותתכנוןבאמצעותמושגתמערכתיתגמישות

הכוחותסדרואתהמשאביםאתלהתאיםהמנסיםפעולה,
המטרהאתלהשיגשיאפשרוכךבזירה,לתנאים

כיהדבר,פירושהיריב.התנגדותלמרותהמערכתית
קרבצורותשילובשלהיזוםהתכנוןהופךהכוללתברמה

התמרוןבמסגרתוהתקפה)הגנהבעיקר,(טקטיותשונות
מקצועיתשליטהרקכימאליו,מובןחיוני.לציוויהמערכתי

צורותבמגווןהטקטיותהעוצבותושלהיחידותשל
ל~שמןיכולתןאתתבטיחמועדמבעודהללוהקרב

תכנוןשיידרשו.בעתהמבצעיותהנסיבותלפיבמשולב
הזהמהעיקרוןלחלוטיןהתעלםהרוסיתהמערכה

הוורמאכט.שלהאסטרטגיות-מערכתיותומהמגבלות
סוחףמלכתחילהנראההמתקפהשלהחד-ממדיהתכנון

עם-התפתחזהאךהוורמאכט.בפנישניצבמהכלאת
הגרמנייםהמשאביםמתיחתועםהמרחבלעומקהחדירה

למגננההפכהחד-ממדיתמתקפהמוחלט:לקיפאון-
שלוהמוחלטתהפתאומיתהקטיעהומוחלטת.קשוחה
לנקוטצורךלפתעהכתיבהההתקפיהתמרוןתנופת
הגרמניהפיקודמדיווחיהגנה.הטקטיתהקרבבצורת

הכירולאהטקטיתברמהכימתברר,העוצבותומדיווחי
היחסכן,עליתרוהשהיה.נסיגההגנה,הקרבצורותאת

משיקוליםנבעלאההגנתיותהטקטיותהקרבלצורות
נתפסולכן,ערכיים.משיקוליםאלאענייניים,מקצועיים

שישתבוסתנות,שלכגילוייםוההשהיההנסיגהההגנה,
מחיר.בכלמהןלהימנע

המערכתיתונחשלותםהגרמניםשלהטקטיתהמצוינות
הואהשלםשסכומוהבליצקריג,מטבעשלצדדיושניהן

רביםמניאחדמרכיבהואטקטיתמצוינותתבוסה.
במעשיםרבהבמידהמותנההואצבא.שלביכולתו

תודעההעדרהמערכתית.ברמההמתרחשיםובתפיסות,
בהקשרשלאהטקטית,בעשייהודבקות-יתרמערכתית

עצמי.הרסשתוצאתוצירוף,ליצורעשוייםהנכון,
היטב:זאתמבהירהגודריאןשלהתבטאותו
אםאויב.טנקהנוהטנקשלביותרהמסוכןהיריב

ככישלון,ההבקעהאתלראותניתןלהביסנואפשראי
יצליחולאהארטילריהוגםהרגליםשגםכיוון

להבקיע.
בגישתוהפרוכיאליותמלואאתחושפתזוהתבטאות

אלאטנק,אינוהטנקאויבגודריאן.שלהטנקוצנטרית
תותח,פלס,רגלי,טנק,הכוללהמשולב,הקרבצוות
שלהמקדימהההתרעהלמרותנ"ט.ונשקמטוס

וחבריוגודריאןהכתיבושפאוננקךבס,הגרמניהתיאורטיקן
לשילובתנאיםליצוראפשרותכלשמנעהמנטליות,
כנושאהטנקאתרקלאהציגהזוהתבטאותי'0.יתימא
כמהותה.ההבקעהאתאףאלאהלחימה,שלהבלעדי
גםקרבית,טכניקההיאמהותהשכלחד-ממדית,תפיסה

במבחןתעמודלאטקטית,במצוינותנתמכתהיאאם
אמיתי.מערכתי

המערכתיתהמטרהעיוות
התודעהחולשתאתמכל,יותרשחשפההתופעה,

המכניזםעיוותהיתההוורמאכטקצינישלהמערכתית
האסטרטגיהכיבטויינו,גאירצודקהמערכתית.המטרהשל

הגיוניותממטרותהונעהלאהשלישיהרייךבימיהגרמנית
אופרטוניסטייםהימוריםשלמשרשרתאלאוקוהרנטיות,

קוטבייםמדינייםמצביםלנצלהמזויניםהכוחותיכולתעל
אתתוםעדולמצותאידיאולוגיות,יומרותלמימוש
מחזקיםהללוהדבריםהגרמנית.י'יהאומהמשאבי

הגרמנית,הקצונהשלהאחידההטענהאתבמידת-מה
הצבאבהכשלתהיטלראתהמלחמהלאחרשהאשימה
וכפייתי.בלתי-הגיוניאסטרטגי-מערכתיניהולבאמצעות

י*
נ4
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ושלישליורקאךהיובאבווילהאטלנטילחוףאתהיוזמתהמדיניות-אסטרטגיות,המטרותהגדרת

ן34.דבלבקובעתהחלטות,עשייתשלהמדורגהמערכתיהתהליך

המוביליםהשדהמפקדישבוהמערכתי,הג'ונגלכן,עליתרגישתוחסךההזהבהיבטואכן,דמותו.אתרבהבמידה

להשטם,שישהכלליים,היעדיםואתהמטרותאתהכתיבולאאולם,מערכתית.קוהרנטיותמלכתחילההיטלרשל

כפיימימה.מימיםבוורמאכטמקובלתנורמההיההמערכתית,ללוגיקהציותשליומרותחסרשהיטלררק

תכנוןעלאמוניםשהיוהקצינים,תגובותשמעידותלושאפשרההמקצועית,ההכשרהאתחסראףהוא

לתכנוןהבכירההקצונההתייחסהלאבפועל,המערכהשלהבכירההקצונההמירהזאת,לעומתזאת.לעשות

הוא,נהפוךלכישלון.בטוחמתכוןבבחינתבשעתומערכתיתועליושרמקצועיהוורמאכטבעלותעלתודעה

האירועיםכיהיה,נראהלמערכההראשוניםבשבועותעלויתורהבעצםהצבא.להגדלתשנלווההחומרי,ברווח

מוקדםבהצלחהתוכרעוהמערכההציפיות,אתמשיגיםהגרמניתהקצונההתעלמהאסטרטגיבתכנוןמעורבות
ן44.יופצהמוהכשירההמערכתי,בתהליךהמטרהמנגנוןמחשיבות

אתלהשמידשהתכוונההגרמנית,המערכהתפיסתקצונהבנכונותמעוותים.תהליכיםשלההשתרשותאת

המגננהכימקדימה,הנחהעלהתבססההרוסיים,הכוחותהתהליךבמימושסוד-מפתח,שיהיהכלי,להעמידזו

שהכיןהמערכתי,התמרוןתכנוןעומק.חסרההרוסיתעצמהאתשחררהרקלאהיאהיטלר,שהכתיבהמעוות,

התפיסהשלמדהימההשתקפותהיההגרמני,הצבאמטכסתרמהאףאלאהאסטרטגי,הניהולעלהביקורתמחובת

מהירההבקעההיו:עקרונותיוהבליצקריג.שלהרדודהיתרמערכתי.תוהו-ובוהוליצירתממשיתתרומהבפועל

כיתור,מהלכיופיתוחהסובייטיתהקדומניתהמגננהשל1941סתיוקיץ-אירועישלמבחינהשניווכחכפיכן,על

מפתיעהדבראיןבעצם,י4י.םודאההצבאאתשישמידוהונעהאפריקה,בצפוןהמערכהלניהולהיוזמותושל

21,הוראהשלעיבודהיתההתמרוןתכניתשכן,כלל.המערכתניהשדיםבמחול"הבכירההקצונההשתתפות

שלארקלאהגנרליםלכן,עצמו.העליוןהפיקודשכתבמערכתיתבבורותאףאלאנלהבת,במוטיווציהרקלא
תכניתבהעמידם(האסטרטגיבתכנוןהליקוייםאתביקרועמוקה.

שהםאלאמחדליו),עלשתחפהקוהרנטית,אופרטיוויתסיפורבפתחגודריאןשלהרטרוספקטיווייםדבריו

ההיגיוןחוסרואתהבהירותחוסראתהעמיקואףהעמדהאתרקלאמלכתחילהמבהיריםהרוסיתהמערכה

המערכתיים.'"האירועים,לאחרהגרמניתהקצונהשנקטההצבועה,

אירועיכללאתבוחניםכאשרמתגברהזההרושםשללחשיבותבשעתושגילתהההבנה,חוסראתאףאלא
נקודתמערכתית.ביקורתשלבאמות-מידה1941קיץ_סתיוהמערכתית:המטרהמכניזם

התכנוןאתשהניעה21,מלחמההוראתהיאלדיוןהמוצאנועדושוות-עוצמה,כמעטצבאיות,קבוצותשלוש
ללאמייצגעליו,חתוםשהיטלרהזה,המסמךהמבצעי.י'ןלאאופרטיווי.מיקודחסרבתכנוןיעדיםלתקוף
המבצעיתהלוגיקהואתהאסטרטגיותתפיסותיואתספקמבטמנקודתוברור.יחידמערכתייעדשוםנצפה

זאת,כתבהיטלרלאכילחלוטין,ברורזאת,עםשלו.י'2.רתויבמבטיחהנראתהלאזומתקפהמקצועית,
OKW.האישי,ממטהוקציןאלאהמערכתיתהמטרהבסוגייתהדיוןאתלסייםניתןלכאורה,
להשתלטהיתההרוסיתהמערכהשלהמדיניתהמטרהחושפיםגודריאןשלדבריו"הביקורתיים"שכן,זו.בנקודה

י'8.קסלגנכרא-הגלוולקועדהאירופיתרוסיהמרחבעלאסטרטגיתמסגרתהעדרבשלמותו.ההיגיוןהעדראת
מכךהתבקשוההשמדה,שלהקלאוזביציתהלוגיקהלפימלהגדירהגרמניםאתמנעהמערכהלתכנוןרציונלית

ההיפן-התבדרות*במרחבהסובייטיהצבאהשמדתהאסטרטגיים:היעדיםמתבדר,*קוויתמרוןתכננוהםכך,מערכתים.יעדים

מהתכנסות.בפעולותהאמורהשטחותפיסתהמערביתרוסיהגודריאןמדבריכלומר,עיקרי.מאמץהגדרתשחסר

התקפיאופיהכתיבההיעדיםשלזוהגדרהצבאיות.ו'יהרוסיתהמערכהנידונההלקוי,תכנונהעקבכימתבקש,

המתקפהשלהכוללשטבעהקבעההיאכן,כמולמערכה.לכישלון.מראש

להשיגניתןהשמדהשכן,כיתור;תמרוןשלאופייישאבהירותשלמידהבאותההדבריםפנינראוהאם

המערכתילמלכודהיסודהונחכאןכיתור.באמצעותרקמה?למערכההיציאהקודםדטרמיניסטיתוקףובאותו

הגדרתמעצםהמתבקשתהעמימות,משוםהן-הראשוןהפיקודוקצונתהוורמאכטשלהמטלקקצונתעשתה
פעולתשהחלתמשוםוהןהסובייטי,הצבאכהשמדתיעדהרוסיתלמערכההיציאההאם?הזהבענייןבשדההבכיר
כמרחבשהוגדרמאוד,הנרחבהשטחפניעלאחתכיתור?הזהבתחוםכשליםשלהראשוןהגילויהיתה

מערכתיתמשמעותבלתי-אפשרי.מעשההיתההפעולות,בצרפתלמערכההמקדיםהתחקירעלגודריאןעדות

האסטרטגיים,היעדיםהגדרתמעצםשנבעהנוספת,יעדיםשלעמומההגדרהכימאמתת,ניהולהאופןועל

הפעולות.מרחבשלהטריטוריאלייםממדיולאפיוןנגעההמטליאחריותשלהמובהקבתחוםשנמצאתמערכתיים,

המרחבפניעלהגרמניהיבשהכוחמכלולשלפריסה1940:בשנתכבררווחההמתכנן,

כיחד-משמעית,קבעהאחידהתקפיבמודלהאמורצריךשליהיעדהאםלהחליטהעליונהההנהגהעל

קווית.תהיההמערכהשלהסטרוקטורליתהמתכונתקיבלתילאמעולם...פאריםאואמיין,להיות

י05.ינשההמערכתיהמלכודהונחכאןשראש-הגשראחרימעשייאודותנוספותפקודות

מערכתיים.שלביםבשנילהתפתחנועדההמערכהשהגעתיעדהחלטותייכלייתפס.מזהינהר]על

או
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הדרומיהאיגודהשמדתהיו:הראשוןהמערכתיהשלביעדי

כיעדהוגדרתרקוב-קייבבמרחבהסובייטייםהכוחותשל
רונדשטט).בפיקוד(דרוםהארמיותקבוצתשלמערכתי
במרחבהסובייטייםהכוחותשלהמרכזיהאיגודהשמדת

הארמיותקבוצתשלהמערכתיכיעדהוגדרבילודוסיה

הכוחותשלהצפוניהאיגודהשמדתבוק).בפיקוד(מרכז
לנינגרדוכיבושוהבלטיםהרליהבמרחבהסובייטיים

הארמיותקבוצתשלהמשותףכיעדהוגדרוקרונשטאדט

קוב(.,5'בפיקוד(מרכזהארמיותוקבוצתלב)בפיקוד(צפון

השניהמערכתילשלבהמערכתייםהיעדיםהגדרת
כלליותכאפשרויותאוקראינה,ואתמוסקווהאתציינה

עקרוניתשיטהאפיוןוללאעדיפויותהגדרתללא
י25.עוציבל
לשלבהתמרוןעיקריאתשפירטההמערכתית,התכנית
רוחבלכלבו-זמניתפעולהעלנבנתהבלבד,הראשון
מערכתייםאיגודי-כוחשלושהעל-ידיהרוסיתהחזית

עצמאיתסדרהלנהלתוכנןאיגודכלארמיות).קבוצות(

לושיאפשרוכיתור,תמרוניושלהבקעהתמרונישל
העיקריהמאמץהמערכתי.יעדואתלהשיגהשלבבסוף

הארמיותקבוצותפעולותאתלשלבנועדכולהבמערכה

היעדבהשגתמרכזהארמיותקבוצתפעולותואתצפון

הכוחותוהשמדת-וקרונשטאדטלנינגרד-המשותף
מנקודהן35.יטלבההאזורובמרחבבקרליההסובייטיים

תכניתשלהתפיסתיתבמתווהרבהבבהירותהמצוינתזו,

ומפקדיםגודחאןשסיפקונוספות,הוכחותלפיוכןהמבצע,
ברורההגדרהשהיתהרקלאכיללמוד,ניתןאחרים,
הראשון,לשלבומרכזיעיקרימערכתייעדשלונחרצת

אלשכווןעיקרי,מאמץשלברורההגדרההיתהאףאלא
זובסוגיהגודריאןשלהמגוונותמגרסותיוהזה.%'היעד
להביןהצליחלאהואהשתיים:מןאחתלהניחניתן

דוברשאינואוהמערכה,תכנוןשלהלוגיקהאתלחלוטין
ומרחבלנינגרדבהגדרתי55.ומעהשמורותמסיבות,אמת

הראשוןבשלבמרכזימערכתיכיעדרוסיהצפון-מערב
שלמוקדםבשלבהבטיחההשגתורב.מבצעיהיגיוןהיה

כן,עליתרהמערכה.שלהזההאגףאבטחוואתהמערכה
קיצורמאפשרתהיתההזההיעדשלמוקדמתהשגה

חיסכוןמושגהיהבכךהארוך.החזיתקושלמשמעותי
במבנהלפעולהאפשרותמתפתחתוהיתהבכוח,גדול

ההגדרההמערכה.שלהשניהשלבלקראתמדורגמערכתי
בשלבהעיקרילמאמץכיעדקרונשטאדטושללנינגרדשל

קבוצותשתיפעולותאתלשלבאמורשהיההראשון,
התמיהות,אתמגבירהפריפט,לביצותמצפוןהארמיות

הארמיותמקבוצתקציניםשלהמגמהנוכחהמתעוררות
המאמציםאתלהפנות-והאלדרגודריאןמרכז,

1941.אוגוסטבראשיתמוסקווה,לכיווןהמערכתיים
הראשוןהמערכתיבשלבהפעולהשיטתעיקרימניסוח

נועדהדרוםהארמיותקבוצתפעולתכילהבין,ניתן
היאשכן,הזה.השלבתוםעדבלתי-מותנהיסודלהישאר

הסובייטייםהכוחותאתעצמאיתלהשמידאמורההיתה
כילהבין,ניתןכן,כמוסיוע.ללאתרקוב-קייבבמרחב
שלהיעדהשגתוהשלמתהזההיעדהשגתהשלמת

מקבוצתכוחותלהעתקתתנאיהיומרכזהארמיותקבוצת
להשתלבמנתעלצפוןהארמיותלקבוצתמרכזהארמיות
קבוצתעםהמרכזיהמערכתיהיעדלהשגתבפעולות
כילהסיק,ניתןהאחרונהמהנקודהי5.ןופצהארמיות

דהיינו,(מרכזהארמיותקבוצתשלהמערכתיהיעדהשגת
תנאיהיהבבילורוסיה)הסובייטייםהכוחותהשמדת
הראשוןבשלבהמערכתיהתמרוןלהתפתחותהיסוד

כיעולה,הדבריםמהגדרתשכן,כולה.המערכהולתכנית
אתלממשיהיהניתןלאימומש,לאהזההיעדאם

הראשתהשלבלכישלוןיגרוםואי-מימושוהעיקרי;המאמץ
לעבורשיאפשרוהתנאים,ייווצרולאכך,המערכה.של

וכו'.השנילשלב

היאגרידא.מללשלשאלהאינהזוסוגיההבהרת
המערכה,שלהצבאיהמתכנןשלהבורותמלואעלמצביעה

המרכזי-השליפההמעוצתילמלכודהיסודמונחובה
המערכהתכנוןשלשהלוגיקהמאחרכולו:בתכנון
מרכזהארמיותקבוצתשלהיעדהשגתכימראש,הניחה
שלוהכוללתהשלמהלהתפתחותהבסיסיהתנאיהוא

קבוצתיכולתאתלוודאהמתכנןעלהיההמערכה,
מתאים,נזחהקצאתבאמצעותיעדה,אתלהשיגהארמיזת

קבוצותשלהיעדיםהיובדיעבד,י75.רחאענייןלכלקודם
לכן,להשגתם.שהוקצההכוח,ממידותגדוליםהארמיות

היהכולה,המערכהלהתפתחותהחיוניהתנאימולאל
השגתאתשיאפשרסדר-כוחות,להעמידהמתכנןעל

לפעולתכמוקדלנינגרדעלההצבעהמימושו.ואתהיעד
קבוצתשלהיעדכעלולאהעיקרי,המערכתיהמאמץ

העיקריהמאמץהגדרתטעות.היתהצפון,הארמיות
לפיתוחהעיקריהתנאילהגדרתהגיוניתלתאוםחייבת
הכובדמרכזרעיוןשלהתמציתזוכולו.המערכהתמרון

כלעםבמקבילשתקףתכנון,כן,עליתרהמערכתי.
הפעולה,חזיתשלרוחבהלכלהמערכתייםאיגודי-הכוח

הוורמאכטשלהלוחמיםהמשאביםאתמראשמתח
הגדירהלועומק.בעלמדורגתמרוןיצירתשמנעבאופן,
מצוותי-הכוחאחדשלהיעדאתמלכתחילההתכנית

שאפתני,ופחותמוגבלכהישגאוכמגננה,המערכתיים
כוח,עודףבידיהנוצרהיהבהתאם,כוחואתבונהוהיתה
לפיתוחהעיקריהתנאילהשגתלהשקיעוהיהשניתן

להגדרתממשיתוכןלצקתובכךהמערכתי;התמרון
במלאינכלללאמגננההמונחאולם,העיקרי.המאמץ

הדבר,עליונכפהשלאעדהוורמאכטשלהתפיסות
שלבגרמניהלאופנהמחוץהיויעדיםבהגדרתופשרות
אחר,דברמכליותרזו,מובהקתמערכתיתבסוגיה1941.

לכן,הרוסית.במערכההגרמניהכישלוןיסודותמונחים
כנקודת-המפנהמוסקווהמערכתאתהמגדיריםצודקים

בבילורוסיההסובייטייםהכוחותאי-השמדת-במערכה
מראשמנעההתמרון)תכנוןלכלהבסיסיהתנאישהיתה(

דיוןשלבהקשראפילו-האחריםהיעדיםהשגתאת
הכשלממשי.יישוםשלההקשרעללדברשלאתיאורטי,
מהמסגרתהתמרוןשלהקשהלחריגהגרםהזההתכנוני

השדיםל"מתול1941בסתיוהובילהוזוהיזום,התכנוןשל
המערכתי,

סג
331מערכות



מערכתשלבקריסההסתייםהמערכתנוהשדיםמחול"
בחזית1941,דצמברבאמצעהוורמאכטשלהפיקוד

סמכותעל-ידייעדיםהגדרתבחוסראינומקורומוסקווה.
כיטענתו,י85.ןאירדוגלטעוןשנוטהכפיהבכירה,התכנון
גרמה,המערכהשלהשניהשלביעדיבהגדרתעמימות
אינה1941בקיץ-סתיוהמערכתיתלמערבולתכביכול,
עדויותיוקריאתעלעלישטחיתביקורתשלבמבחןעומדת
המגמותסוגייתסביבהמערכתיהסחרוריוזמתעצמו.

1941בקיץמרכזהארמיותקבוצתשלהמערכתיות
בעקבותובמעשיועצמוגודריאןשלבהחלטותהתחילה
בנובי-בוריסובהיטלרעםהארמיותקבוצתמפקדימפגש

בהסכמהשנתמךגודריאן,החלטתואו.באוגוסטבארבעה
במגמתכוחותלרכזהארמיות,קבוצתמפקדתשל

שהתפתחהשבר,ראשיתהיאלמוסקווההתקדמות
המנהל(היכלרשלמסיכומיוהמוצעתהחריגהלסחרור.אי
הפיקודלהנחיותבניגודוהפעולהומהנחיותיוהאסטרטגי)
כלפיהמוחלטהזלזולאתמבטאות(OKH)האסטרטגי
הממסדוכלפיהמערכתיתהדינמיקהשלעקרונות

הרדידות,מלואאתחושפיםהםכן,עליתרהמערכתי.
שלהמהותאתבוורמאכטהבכירההקצונהתפסהשבה
שעקבוהאירועים,באמצעותולבסוף,המערכתי.היעד
מלואמשתקףבאוגוסט,בארבעהגודריאןהחלטתאת

שרוחהאופורטוניסטי-תחרותי,הדחףשלההרסנות
י06.טכאמרוובהבכיריםבדרגים

נקט1941ספטמבראמצעועדבאוגוסטמשמונה
עצמאיותיוזמותבארבע2(השריוןארמייתמפקד(גודריאן

שלאוהמטלל,שלהפקודותאתשנגדומהלכים,של
תקופהאותהמשךי6י.ןהמחרגואוהיבשה,צבאמפקדת
-גודריאןשלהשריוןארמייתמפקדתעלנכפוממש

מפקדתביןמאי-הבנותוכתוצאהליוזמותיוכתגובות-נגד
שגזרופקודות,שש-ל-'OKW/OKHהארמיותקבוצת

אחורהולהסיטפעולותיה,אתלהפסיקהעוצבהעל
הגרמניםאיבדוהללובתנועותגדולים.מרחקיםגיסות
המיחלב.1"מהישגיהםרבים

המערכתי,הסחרורחומרתאתשממחישהאירוע,
אירועהואאליו,נקלעומרכזהארמיותקבוצותשכוחות

בראשיתקייבמערכתבמסגרתבדסנה.ראש-הגשר
המשורייןהקורפוסאתביוזמתוגודריאןהפעילספטמבר,
XLVIIליצורכדימזרחה,דסנההנהרלצליחתבמבצע

בלחימהכרוכההיתההפעולההמזרחית.בגדתוראטרגשר
ראש-כיבושמשהושלםהגרמני.לקורפוסובאבדותקשה

לקוויהקורפוסאתלהסיגהעליוןהפיקודהורההגשר
שנעשה-המהלךתוצאותהזה.המהלךשלההתחלה
שלשחיקההיו-העליוןהפיקודבראייתלפחותמיותר,
לביצועמוראל.שלחמורואבדןאמצעי-לחימהושלכוחות
הכוחותעלהרסניתהשפעההיתהולביטולוהזההמהלך

חוסרשלקיצונייםגילוייםחשףהסחרורהגרמניים."י
הואמערכתים,במונחיםולמעשה,אופרטיווית,תודעה
כמערכת:הוורמאכטשלקשהחוסר-תפקודעלמצביע

מטרותשלמהגדרותהבכירהמערכתיהדרגשלהתעלמות
מבצעיותפקודותשלהפרותנורמטיווית.הפכהיעדיםושל

מאוד.רווחומניפולטיוויותעצמאיותיוזמותונקיטת
יעדיםשלבהירהומאי-הגדרהמחוסר-הכוונהכתוצאה

המרכיביםלפעולתהתפיסתיהרקעעומעםארוכי-טווח
שלהחיוניתהרציפותונקטעההמערכת,שלהעיקריים
גדולותעוצבותשלהבלתי-מתואמיםהמהלכיםהפעולות.

שלומיותרתעצמיתלשחיקהמערכתי,זמןלאבדןהביאו
ביןהאמוןשלמוחלטתולקריסהמשאביםושלכוחות
המערכתי.הפיקודדרגי

שינהאוקטוברלאמצעעדבאוגוסטואחדמעשרים
היזומההגדרתואתפעמייםהוורמאכטשלהעליוןהפיקוד
התפתחותאתלנתבשנועדהעיקרי,המערכתיליעד

שהתרחשהמבלינעשוהללוהשינוייםכולה.המערכה
נתזתהשלאמשמעותית,מערכתיתהתפתחותלפתע
מןאחדלאשאףמבלינעשוהםכן,עליתרמראש.
כמגמתשהוגדרמהשלהיזוםלפיתוחהבסיסייםהתנאים
שהכוחותלמרותאחרות,במליםהתממש.העיקריהמאמץ

לחימהלנהלהמשיכוהםהוכו,רוסיהבדרוםהסובייטיים
אךקשות,נפגעובבילורוסיההסובייטייםהכוחותעזה;
ובמרחבבקרליההסובייטייםהכוחותואפילוהושמדו;לא

ולהתנגדלחימה,לנהלהמשיכוקשות,שנפגעוהבלטי,
ובעקשנות.קשות

החזיתאתהותירוהיעדיםבהגדרתהללוהשינויים
הוורמאכטמשאביאתומתחואורכה,במלואהגרמנית

הגרמניםי36.העירקלדרגתעדכולהגרמניהמשאביואת
משיעורמערכתי,כוחלריכוזממשכי-הזמןהתעלמו
כוחותשלרצופהמהנעהכתוצאההמצטברתהשחיקה

ניהולשלהלוגיסטייםומההיבטיםגדוליםבמרחביםענק
כאלה."ימהלכים
המערכתיהיעדהגדרתאתהיטלרשינהבאוגוסטב-27
י56.בייקלמלנינגרדהראשוןהמערכתילשלבהעיקרי
הארמיותקבוצתביןפעולהשיתוףחייבהזההשינוי
המהלכיםאתלהקפיאוגזרמרכז,הארמיותלקבוצתדרום

הארמיותקבוצתושלצפוןארמיותקבוצתשלבמרחבים
בהגעהשנוצרה(ההזדמנותאחד:משיקולנבעהואמרכז.

ולפוצ'פ)לגומל2השריוןמארמייתכוחותשלאקראית

שלהגדולבמרחברוסיותארמיותארבעלכתר
הכוחותשלמשולבתבפעולהקייב-לוכוויצה-צ'רקאסיי

הארמיותומקבוצתמרכזהארמיותמקבוצתהמשוריינים
כיוהתברר,בספטמבר,זומערכהכשהסתיימהי66.םורד
למרותפעילים,להיותממשיכיםהאדוםהצבאאיגודי
העליוןהפיקודחזרי6י,בייקכיתורשלהתוצאותממדי

בכיוון2השריוןארמייתאתוהעתיקהגרמני,
בכיווןמרכזהארמיותקבוצתמגמתואתבריאנסק-אורל

השיקולאםלדעתקשההזה,במקרהגםמוסקווה.'יי
נבעלמוסקווההמערכתיהיעדהעתקתמאחוריהעיקרי
כאןהתעוררששובאוערכיותה,שלאמיתיתמתפיסה

2שריוןארמייתשלמשולב,במהלךכיתורלבצעפיתוי
מכלויאזמה-בריאנסק.במרחב3השריוןארמייתושל

השלמתעםרקממשהחלהלמוסקווהההתקדמותמקום,
אוקטובר."יבאמצעהאמורהכיתור

ותנוישלכזהבקצבלעמודעשויהטקטיתיחידה
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שמאחוריהומשוםהקומפקטייםממדיהמשוםמשימות
חריפיםבשינוייםשיתמכוכמערכות,עוצבות-אםניצבות
מערכתיותקבוצות-כוחובלוגיסטיקה.בעתודותכאלה
ובמיוחדשינויים,שלכזהבקצבלעמודיכולותאינן

תום.עדמשוהמדינהשלהצבאייםהמשאביםכלכאשר
כמערכת,והוורמאכט,הועיל,לאלמוסקווההנמרץהמרדף
שלהכלליהמטהראששלעדותיי1491.0בדצמברקרס

טרםשהקריסהעתבאוגוסט,באחד-עשרהוורמאכט
להחילהניסיוןשלהרדידותמלואאתחושפתנראתה,

המערכהעלכהשמדהיעדיםושלמטרותשלהגדרה
הרוסית:
שלבערכוהמעיטווהגרמנים]כיברור,ויותריותר
לאויבכיהערכנו,המלחמהבהתחלתהרוסי.הענק
לפחותלוהיוכייודעים,אנוכעתדיוויזיות.200יש
זרקוהרוסיםמהן,תריסרהשמדנוכאשר...360

במקומן.יי,ןדיוויזיות]תריסרלמערכה
המרכזיהמערכתיהעיקרוןאתהוורמאכטלמדברוסיה

חסרומציאותית,הגיוניתמטרהבהעדרהשלילה.בדרך
לניתובוהחיוניהקוגניטיוויהמיקודאתהמערכתיהתמרון

התמרון,שלההתבדרותתנודותשגברווככלהקוהרנטי.
תודעהשחסרההמערכת,שלהעצמיתהשחיקהגברהכך

דיס-(ניתוץושלשיתוקשללמצבעדמערכתית,

הלוגיקהשלתמציתהמלואהוכחהכאןאינטגרציה).
לתפיסהתחליףאינהטקטיתמצוינותלעולםהמערכתית:
לעקרונותמודעתשאינהמשוםרקלא-מערכתית
שתורמיםהעיקריים,המנגנוניםמערכות.שלהפעולה

דבקותיוזמה,התקפיות,-טקטיתמצוינותלהתהוות
הלחימהשלהטכנייםבהיבטיםמקצועיתושליטהבמשימה

ובביקורתקוגניטיוויבמתחמאוזניםאינםאם-
מערכתית,מצוינותלכינוןיתרמושלארקלאמערכתית

שלהצטברותכן,עליתרהמערכת.אתיהרסואלא
-שתהיהככלומרשימהגדולה-טקטיותהצלחות
אתתחסראםמכך,בפחותואףכלוםבלאתסתיים
מטרהשרקהקוגניטיווי,המיקודואתהמערכתיהניהוג
לספק.יכיליםקוהרנטייםמערכתיםויעדיםהגיונית

רומלעל-ידיאפריקהבצפוןהמערכהניהולפרשת
משלוחכוחלהוציאהצורךזו.תופעהבבהירותמציגה
בקיץהאיטלקיםמתבוסותנולדאפריקהלצפוןגרמני

שליחתומה,פוןשלשטחמחקר1940.סתיוובראשית
סדר-כוחותהגדיר1940באוקטוברהגרמני,העליוןהפיקוד

חולשמה.2"לכוחקריטיתכמסהשריוןדיוויזיותארבעשל
המשלוחחילשלסדר-הכוחותאתבפועלקבעהיטלר
המשניתהחשיבותאתבכךוהגדיראפריקה,לצפוןהגרמני

שיעוריהאתותחםהגרמנים,עבוראפריקהזירתשל
הבריטיהציזועיןבזירההגרמניתההרפתקהשלהמוגבלים

הפכהאירופהבמערבתבוסתםואחריהתיכון,ביםשלט
שתיהבריטים.עבורהעיקריתלזירהאפריקהצפון

האסטרטגייםהאילוציםאתהדגישורקהללוהעובדות
מראשהכתיבוהללוהאילוציםלמעשה,ההרפתקה.של

בידודהמערכה.בניהולמגננתיתאוריינטציהלגרמניה
גיסא,מחדגרמניהמבחינתאפריקניתהצפוןהזירה

היםשלהדרומיתבגדהלהחזיקהבריטיתוהנחישות
בעיתאתלגרמניםהדגישורקגיסא,מאידךהתיכון
האסטרטגייםהאילוציםביןהמערכתית,השיטהביןהאיזון
ברמההאיטלקיםמעורבותבמשאבים.מצוקתםובין

אתהגבירההאסטרטגיהניהולוברמתהמערכתית
מפקדלבחירתהשיקוליםזאת,לעומתהבעיה.מורכבות

וגםמערכתי,בניהולניסיוןהיולאהגרמניהמשלוחכוח
זירהשלבתנאיםמורכבתמערכתלניהולהכשרהלא

קואליציה.ושלעצמאית
ארוויןהיההמשלוח,כוחעללפקדשנבחרהאיש,

7השריוןדיוויזייתשלוהאמיץהנמרץהמפקד-רומל
צירףרומלצרפת.עלבמערכההרפאים")ל'דיוויזיית
להזהירשישהניסיון,ואתהתכונותמכלולאתבאישיותו
עצמאית,מערכתיתלזירהמפקדמינויבעתמפניהם
מעולהטקטיקןהיהרומל-ומורכבתמבודדת

שחסרתוקפני,מזגבעלכריזמטימפקדואופורטוניסטי,
עצמאי.'יןמערכתיבפיקודניסיוןכל

בשישהלאפריקהרומלליציאתשקדםבמפגש,
צבאמפקדבראוכיטש,פוןאותותדרך1941,בפברואר
אליםכסיורמשימתואתלרומלהגדירהואהיבשה.
שריוןדיוויזייתשכללהכוח,מסגרתלווהוקצתהבכוח,

בחרמלכתחילה,יי5."הקירפאקורפוס"-קלהודיוויזיה
ומהאילוציםכמשימתו,שהוגדרמהיעד,להתעלםרומל

עםלנקוטוהחליטהברורים,האסטרטגים-מערכתים
ממש.'יישלהתקפיתיוזמההגעתו

התיכוןהיםזירתבמפקדתשנערךנוסף,בתדריך
מפקדשובעדכןהיטלר,בפני1941,במארסבתשעה-עשר

להכריעאינוהמערכתייעדוכירומל,אחהיבשהצבא
אתלחזקאלאאפריקה,בצפוןהבריטייםהכוחותאת

במרחב,"נוכחותםאתלשמרכדיהאיטלקי,המאמץ

מוגבלתהתקפיתפעולהלביצועאישורניתןהזהבמפגש
עללהשתלטהאפשרותאףוהועלתהאגדביה,לעבר
גמרלאחרורקהתנאים,זאתיאפשרואם-בנגאזי
1941.במאיבחימשה-עשרהמשוריינתהדיוויזיהצבירת
טעןהמניפולטיוויתובגישתוהטקטיתבראייתורומל,
היעדהגדרתולהחלתהפעולהמסגרתלהרחבתמיד

להחזיקיוכללאולאקירינאיקה,כלעלהמערכתי
נתפסומגישתוהעליוןהפיקודהסתייגויותיי8.יזאגנבב

אפריקה.צפוןאתלהפקירמכווןכניסיוןרומלבעיני
מלואלצבירתרומלהמתיןלאלאפריקה,כשהגיע

והתפתחהובנגאזי,אגדביהבכיבושהחלההמתקפהכוחו.
י1491.1,מאיבסוףקירינאיקהמרחבכללעללהשתלטות

עובדותבפנירומלאתהעמידההמהירההטקטיתהצלחתו
בכוחומראש.חזהשלאאסטרטגיים,אילוציםובפני

מרחבעלמהשתלטותוכתוצאהנדרשהואהמוגבל,
כוחולקיוםשנגעומשימות,שלושלבצעקירינאיקה
והישגיו:

עלבמצריםהבריטיהעיקריהכוחמוללהגןעליוהיה*
המזרחי.גבולועלהזהמהכיווןמתקפהלמנועמנת
התחבורה,קווישלאורכםמלואאתלאבטחנדרשהוא*

קירינאיקה.עלמההשתלטותכתוצאהשנפתחו
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