
הכונתבעד

עמדת-תשתתהגנת
דויארחהרס4

הראשוןהיההסוללהשלהסמלוהראשוןהשטח...אתכיסהכבדוערפלחשוך,היההלילה..."

הראשית...הדרךלאורךהנעיםאנשיםבכמהכשהבחיןמחפורת-המרכזיהלידעמדהואבסכנה.שהבחין-

הםקטנים.ברזל-יציקהגלגליעלהמורכבהסוגמןמקלע-בינוני,היוגורריםצפון-קוריאניםגילושה
כמעטבאש.ופתחוהסוללתעמדתלעברהמקלעאתכיונולתעלה,ירדוספורים,צעדיםעודבמורדנעו
הקטעאתחלקיתשהקיףמקז-הרכסובעיקראחרים,כיווניםמכמהבאשהאויבפתחזאתלאחרמיד

שלושהקוויאניםהצפוןהפעילוהסוללהעמדתשלהדרומיבקצההסוללה.מערךשלהראשי
מקלע-בינוניגררוהראשונות,היריותשגורואחריקצרוזמןהתותחימוצותינגדמקלעים-בינונים

דקותבמשךקרהזהכלהמרכזיה...מחפורתלתוךרימוןזרקאחדהדרך...לאורךהצופהלעמדהנוסף
ואחדכיתת-הקוונים,חייליחמשהנהרגוהצפון-קוריאניטשהופיעו-מעתדקותחמשתוךספורות...

לאחרמידשטח-ההוביצרים...לעברהמקלעים-הבינונייםבשנואש.האויבהמטירזאתלאחרנפצע...

עמדתשלהדרומיבקצהמקלעים-בינוניים,שלושהפתחוהמרכזיה,לידבאנשיםהראשונההיריהשנורתה
קדימהמקצתהנמוךהרכסקועלבעמדותנמצאומהםשניםההוביצריםוצותיעלבאשהסוללה,

כחצי-תריסרהתותחיםבצותיירוכךעלנוסףהשמאלי.מעורפםירהושלישימהתותחים,ושמאלה

האשתחתנמצאוהרכסאלקרוב-ביותרשהוצבוהשלושהתותחים,מששהיותר...ואוליהאויב,רובאי(

התפוצץהרימוניםאחד".חפירות-התותחיםלתוךנכנסווהצותיםמידהופסקהאש-הסיוע...ביותרהכבדה

למעלהוהציתתחמושתשוחתבתוךהתטוצץאחדרימוןנטצעו,ואחדיםנהרגאחדחילהשוחה...בתוך

אךהמקלעים-הבינונייםאשאתשמעניהול-אשןקצין(ביליבה...שאוחסנומ"מ,105בניפגזיאממאה

קרובותלעתיםנזדמןולתותחניםמרוחקהיהלאחיל-הרגשםשלקו-החזיתשכןכך,בשלנדאגלא-(
מאנשיבוופצעואנשים7הרגוהצפון-קוריאניםוהנשק-קל...האבטומסיהנשקשאוןאתלשמועי

הםקני-הוביצריםשלושהעלההוביצרים.מצמיגיהאויראתוהוציאומכוניות-משא4הרסוא',סוללה
פלוגתם...".שלהמספריםאתבגירכתבו

1פחדניםהסוללהחייליהיוהאם?ההתקפהבעתלהי-קוריאניםהצפוןהצליחואיךזקרהמה
?בלתי-מוכשריםמפקדיהםההיומקלעים-בינוניים,בגררםהסוללה,לעמדתכנס

שלבסיכומולמצואנוכלאלולשאלותתשובותתכניתהופעלהלאמדוע?תהילהשנתגלומבלי
תnru~4הוא-בוןמק-פרן,ד.קרלהקול.-לויט.הפיקודמצדלחוסר-מעשגרםמה?העמדההגנת
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סוללהבעמדת"גיוגלדא.ר.הקפ'שלמאמרו
ל-המצוטטיםהקטעיםהובאוממנומותקפת",

-;השארביןכתוב,סיכוםבאותו.)*עיל
הזעת.אתמניהבלתיהיהההגנהארגון"-

מובטחתאםלודאעל-מנתנבדקולאכלי-וננשק
קיימתבאםאתראה,אואיעקהשיטתבהם.היריה

היתהועירניתמאורגנת-היסגהגנהנכשלה.היהה,

היריבהתקפתאתלהדוףא'לסוללהמאפשרת

לבסוף".ממנהשנדרשמזהבהרבהקטןבמאמץ
קוי-מספרבניתוחוקובעמק-פרןקול'-לויט'

משוםלהזכירםשכדאיהעמדההגנתלארגוןיסוד
יאנולתנאינואףוהתאמתםנכונותם

לכךלצפותישהמשתנים-ללא-הרףבמצבים"
תתר-איבהפעולותוכייתיצב,לאקו-החזיתכי

ישכאלהבתנאיםעמוק-למדי.בעורףגםחשנה

אשראיזוריםארטילריותעמדותבשביללבחור

הראשוני,התפקידביצועשיאפשרובלבדזולא

הגנהעליקלואףאםכיסיוע-באש,מהןשל
לגרוםהעלולותהאויב,פעולותמפנימקומית

הפרעותלשים-לאלבכדיסיוע-האש.להפסקת

הג-להבטיחהסוללותחייבותלסיוע-האש,כאלו

ניתןלחלוטין.ומתואמתרצופההיקפית,נה

ראשוניותגורות-אחריותהקצאתע"יזאתלהשיג

עמדות-התקנתע"יצות-תותה;לכלומשניות

שתבטחנהבאופןהבודדיםכלי-הירוהשלהאש
העמדהשלמתהם-ההגנההיקףשלמלאכיסוי

כאלותכניות-אשעיבודוע"יארטילרית;באש
האפשרתםנתיבי-ההתקרבותכלאתשתכסינה

האבטו-כלי-מנשקישתלבוזאתבתכניתאליה.

בסו-אדםכלהסוללה.שלומטילי-הרקטותמטיים

מסוימת,הגנהלעמדתמוקצהשיהאצריךללה

שתיקבענהצריךכןלתפסה.מוכןלהיותועליו

ככוה-לשמשמסוימותהייליםקבוצותמראש

עתודה.
אתממשלתרגלוישאזעקה,שיטתלקבועיש

בהינתןלנקוטשעליהםבפעולותהסוללהאנשי
להש-ישוהלילההיוםאבטחתאתאות-אזעקה.

הצפיתמוצבישלמספיקמספרהתקנתע"ילים

ופטרוליםהולמיםסידורי-קשרשבצדםותשמוע,

מגעוהמק=מיםהשכנותהיחידותאצלהמבקרים
עמן".

בהוצ'בעבריתהופיע(בקוריאה"קרבות"בספר).
ש--515.עמ'מערכות"),"

חיל-רגלים,יחידת
תופסתבשטח,בהתמקמה

הרא-ודאגתהזה,בשטהלהגנהנוחותעמדות

תותחניםיהידתלהגנה.להתארגן-שונית

הנש-הנמוך,בשטהמתמקמתמטבע-הדברים-

-הראשוניתודאגתה;להגנהנותשאינולם,
לכוחלסייעמנתעלבאש,לפתוחמוכנהלהיות

-בהתמקמההיל-הרגליםיהידתבה.המסתייע
דרכישיפורעלשוקדיםומפקדיהאנשיהכל

עלראשית-כלשוקדתתותחניםיהידת;ההגנה
סיוע.למתןהשונותההכנות

ארטילרית-שלוהיחידהראשוןתפקידהאכן,

ביצועלאפשרעל-מנתאךלסייע,הואהשדה
עמדתחייבת-זהתפקידשלועקיברצוף

תוכלשאמנםכזובצורהמוגנתלהיותהסוללה
להיותמבליסיועמתןבתפקידילהמשיךהסוללה
עמדתה-היא.עלאויבהתקפתידיעלמופרעה

העמדה,להגנתקוים-מנהיםלקבועבנסיוננו

ייעייק~ינהא1
(ארוכהעצאור,זרועבעלארםיעשהמה)
/-ממנוהרחוקביריבאףבעזרתהלפגועהמסוגל)

ן
יריבבפנילהתגונןעל,מנתלקפלהיכולאינואר

תכופותהמתיצבתהבעיהבעצםזוהי,?ערובל

הארטילריה.-הזרוע-הארוכה""בעלהחיללפני(

שבמאותבמלחמותאקטואלית-למדיהיתהזובעיה7
1
ן

וסמל--ה-י"סשלמהציתהועדה-י"ח,ה-י"ז,

תותהיהמלידשנשארותותהנים"שלהמופת,

לידונפלוהאהרוןלרגעעדירוהאויב,בהסתער)

שלהסמל-המחנךדורותבמשךהיהכליהם")

טוחיההתארכותעםבצבאות.הילות'התותחנים)

)קילומט-ממרחקיורהזוההלההארטילריה,של%

4אךנשתנתהוהתמונה-קו-החזיתמאחוריריםל

%-מערכי-מלחמהשלה"קוי"האופימשנשברל

ן-ב-1950-53שבקוריאהאלהכגוןבמצביםוכן(

בעם--.הארטילריההתגוננותשאלתשובהחריפהן
ן

במצ-זההיהעתהכיאםמסתערים;מפנידוחיה,
)

(הדשים-כלי-נשקובנתוניבהריםטקטייםבים)

עזה.מאמרשלנושאוהיא-ווהתגוננותהלגמרי.י

ה,)

/רשוי-יתחרוהבממגרתנכתבהמאמי)
בקרבבשנהשנהמריהנערכת,מות1

טגן-משנהשללזכרוהיל-התותחנים
ז"ל.לבנוןבן-ציון
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שבס"האפשרייםגורמי-הפגיעהאתלסקורעלינו
:הסוללהעללהגןישניהם

חיל*רגלינו*אויריתשששיריון

עצמו.בפניכזהגורםכלננתחהבה

רגוןש

פריצתתוךבסוללהלהיתקלעלולאויבשריון
מטבע-סיור-לעומק.ביצועאגבאוכוחותינוקוי

דרבי-בקרבתמוצבתהסוללהתהיההדברים

אפ-לשריוןישבובשטחאומרתזאת-גישה

נוכלבהםהאמצעיםהםמהלהתקדם.שרות
?זהאויבנגדלאחוז
מערכתלקייםישאתראה.לצורךתצפיותא,

בעוד-מועד,הסוללה,אזעקתשתאפשרתצפיות

בשטח'יעילותלהשיגכדיהמתקדם.השריוןנגד

אויבשריוןבזיהויהצופיםאתלתדרךישזה
קוי.קשראלותצפיותאלולסלול
למקםישבכינון-ישיר.התותחיםהצבתב.
הכליםלמירבשיאופשרבאופןהתותחיםאת

גזרות-קביעתתוךהכיוונים,במירבלפעול
כרטיסי-טוחיםלהכין;ובליבלילכלאחריות

בערימותחודרת-שריוןתחמושתלסדר;לתותחים
באז-הצותיםאתלתרגל;לירימוכנהנפרדות,

עקות-שריון.

מטולי-רקטות)(הכלים-נגד-טנקיםריכוזג.

ההתקפהלכיווןהמערך-נ"טעיבוילשםבעתודה,
ישבסוללהאשרמטולי-הרקטותאתהממשית.
למפקד-לאפשרבכדיעתודה,בתורלהחזיק

ממשמשת-ממנוכיווןלאותולהפנותםבמקום

התקפה.ובאה
קיי-כאשרלעמדה,הנכוןהמקוםבחירתד,

הקציןעלשריון,התקפתשלממשיתסכנהמת
הצורךאתבחשבוןלקחתהעמדהאתהבוחר
תהיהלאשכלפיובמקוםהסוללהאתלהציב
רבים,מכיווניםלפעולאפשרותהאויבלשריון

הגי-ושדרכי-קצריםומטוחיםמעמדות-תובה,
תחתתימצאנהמקוםאותואלהאפשריותשה

תצפיתנו.

לסעיפיםבאשרכילכךלבוישיםודאיהקורא
בכלי-תותח,שמדוברהזמןכלהדגשתיהנ"ל,
מרג-עמדתלגבישונהמשמעותמקבלתזובעיה

מיליםמספרלהקדישהדיןומן;כבדותמות

הנשק-נגד-טנקיםתותחיםבעמדתאםזו.לסוגיה
המרגמותהריעצמם,התותחים-הואהעיקרי
מעלגדולים-יחסית,בטוחיםרקלפעולתוכלנה
המרגמותעמדתהמקריםברוב;מטרל-600
מעלשדה-ראיהבויהיהשלאכזהבמקוםתימצא
יוצאים-מן-למקריםפרטכן,עלןמטרל-600

בכינון-ישירלפעולהמרגמותתוכלנהלאהכלל,

.)!כמובןהקו,מבחינתישיר"ל"כינוןהכונה(
עלהדגשאתלשיםישהאמור-לעיל,לנוכח
כדרך-לשמשעשוישאינובמקוםהעמדהבחירת
אפשריזהדברמרגמותלגבי(לטנקיםגישה

כלים-נגד-טנקיםלהרבותישכןכמו;תכופות)
מרגמות-כבדות.בסוללתרקיטות)מטולי(קטנים

מתזכירוקטעלצטטשלאאי-אפשרזהבהקשר
:)"השניהמלחה"עבעתשנכתבצ'רצ'יל,1.של

במל-הראשוןשיהיהלמפקדמזומנתתהילה"

השיבותהאתלארטילריהיחזיראשרהזאתחמה

עלנעקרהממנומעמדבשדה-הקר'ב,הראשונית
קיומםנדרשזולתכליתהשריון.כבויהטנקיםידי

כללים:שלושהשל

צריךנייד,נ"מתותחאושדה,תותחכל41

חודרי-והריוןקליעיםשלמלאי-בשפעלשאת

-נ"טתותהניידתותחכלייעשהכךנותבים;

משלה.נ"טהגנהתהיהסוללהולכל

צרי--טנקיםעל-ידימותקפיםכשהתותחים*

להי-התותחיםעלההזדמנות.עללשמוחהםכים

שלהם.הכונות'אל,עדהשריוןהגיעעדלחם
קצר,בטוחהמתקרביםהטנקיםשיימצאועד

באמצעותקרבעליהםלאסורסוללותצריכות

זחליהםבפגזי-חומר-נפין-מרסק.מהירת-קצב,אש

במשךביותרהפגיעההמטרההםהטנקיםשל
חודרי-פגזיםלהמטירישקצרמטוחזה.שלב

ששרדזמןכללהמשיךישבכךמוצקים;שריון
מטוחלירותישהאחרוןהפגזאתהצותים.מןאיש
צותישכמהיתכןיארד.מעשרהיותרלאשל

מכללהוצאוכאילופניםלהעמידיוכלותותחים
בהזדמ-לזכותכדיהאש,אתשינצרואומעולה,

הטוחמןחודרי-שריוןאגזיםלירותהעילאיתנות
ביותר.הקצר

ובמיוחד-שלמעלההתכסיסיםמןכתוצאה*

-טנקיםעםבשותפותארטילריהכשנלחמת

בסוףהשניה",מלחמת-העולם"ספרושלג'בפרק).
המער'.-הששי.הפרק



ייכבשו,שתותחיםיקרהפעםלא

ויאבדו.אויבשריוןע"ייישטפו

ל-עד,עליהםנלחמואמנםאם

אסוןבכךלראותאין-כונות'

אתלתתישולהיפך,עיקריכל

ה"לסוללהביותרהגדולהכבוד

הארטילריה-המל-נוגעת-בדבר...

העיקרוןאתלקבועחייבתכותית

להתקיףלטנקיםישתלםשלא

המו-בריטיותסוללותשלקבוצה

האלוושהסוללותצבות-כהלכה,

על.מנתלהתקפתםתמידתצפינה

הטנ-מביןניכראחוולהשמיד

קים".

זהלקטעלהוסיףהעניןמןיש

:הבאיםצ'רצ'ילדבריאת

שקיבלואלהעםנמנהלאמונטגומריגנרל"

בטרי-שפגשתיולאחרורקבזמנו,התזכיראת

לידהארמיה-השמיניתנעמוןאחריב-1943,פולי

הראיתיחודש,שמונה-עשרהכעבוראל-עלמין

עכשיו'גנוניםהדברים,ממנו.העתקבמקרהלו

אכן,שנכתבו'.בשעהכמוממש,-ליכתב-
שהחזירעליתהמה,הואזכהכברלאותה-עת

בשדה-הקרב",מעמדהאחלארטילריה

!!ירי1ן4

בהגנהלהתבטאחייבתנגד-מטוסיםההגנה
הקויםהםמהנבחון,פעילה.ובהגנהמבילה

האלה.ההגנהצורותלשתיהאופיניים

במ-הסוללהאתלמקםישסבילה.הגנהא.

גילויהלמנועכדייעילה,הסואההמאפשרקום

;מלאהמשמעת-שביליםקיוםלודא;מהאויר

הק-תוךההסואה,פעולתעלבשום-שכללשקור

המטבחהרכב,כולל-הסוללהחלקיכלעלפדה

לשקודיש-גדולארטילריבמערך;וכדומה

מדגמות-בעמדת;להטעיהעמדות-דמה,קיוםעל

הסוללהאתלהציבאפשרותלעתיםישכבדות

יעילהמטוסיםהתקפתמאפשרשאישבמקום

וכו').צריםערוציםקניונים,(

יש-מותקפתכשהעמדהפעילה,הגנהב.

עלמעלה,כלפיהקליםבלי-הנשקמכללירות

בגובהטיסהשיסכןקליעיםשלמסךליצורמנת

-גדולארטילרימערךמרוכזבובשטח;מועט

ןאש-סיועלתתשיוכלוכדי-עליהםהגן

בראש-ורא-שתשאנהסוללותלהקצותמן-הרצוי

נגד-מטוסים.היריבתפקידשונה

וויל-רגליות

מפניהעמדההגנתבעיותאתלסקורבבואי
חלו-לפיהנושאאתאחלקחיל-הרגלים,התקפת

:הבאהקת-המשנה

ההגנהג.בלילהההגנהב.ביוםההגנהא.
גדודית,ברמה

המא-בתחילתשהוזכרכפיביום,ההגנהא.

נמוך,בשטחהתותחיםעמדתלרובנמצאתמר,
בכדימוגבלים,ושדה-אששדה-ראיהבואשר
לנקוטישמירבית,הגנהאלהבתנאי-שטחלארגן

:הבאותבפעולות
סביבלקייםישמהתקפות-פתעלהמנעבכדי

להשיגאפשרזותכליתתצפיות,רשתהסוללה

העמדה.סביבנקודות-מפתחמספרתפיסתע"י

ולתדרךקוי,קשרלסלולישאלהתצפיותאל

תפקידםאתלמלאשיוכלובאופןהצופיםאת

ביעילות.

מור-שתהיהחיילים,קבוצתמראשלקבועיש

ועוד,מהקשריםצות,מכלאנשיםממספרכבת

קבוצהעלאזעקהבשעתכוח-הודף.תשמשאשר

קבוצהמפקדמוסכם-מראש.במקוםלהתרכזזו

ישהקבוצהואתקצין-סוללה),(קציןיהיהזו

מחולקתמוגברת,לכיתת-רגליםבדומהלארגן

זוקבוצהמתפקידנשק-כיתתי.ולהלחוליות,

ם



אפשרותמתןתוךאויבת,הפרעהבכללטפל
סיוע.בתפקידילהמשיךהסוללהליתרת
בכינון-ירישלאפשרותלתכנן-מריהםיש
הרכסיםלכיווןהכלים-הארטילרייםע"יישיר

המר-ואף(התותחיםכילשכוחאל-לנוהקרובים,

כלי-נשקמשמשיםואילך)מסויםמטוחגמות,
פגזיםביריוביחודבכינון-ישיר,ביריקטלניים

השטתאתלארגןעל-כןישמרעום-זמן,בעלי
הידו-נקודות-מוצאקביעתע"יהסוללהבסביבת

חייבותאלונקודות-מוצאהצותים.למפקדיעות
הצותים.מפקדישלבכרטיסי-הטוחיםלהופיע
ההגנהשלקשייהעלבלילה,ההגנהב.
הידועותתופעות-הלואיבלילהמתוספותביום,

פיקוד,קשייקושי-התמצאות,-:לההאופייניות
כןעלועוד.ההתקפה,עצמתאתלקבועהקושי
בצורהמאורגנתלהיותבלילהההגנהצריכה
;הבאה

רשתלקייםישהסוללההפתעתלמנועבכדי
דרכי-בכיווניאליהם,קויקשרעםתשמועים,

האפשריותיהגישה
כוח-הודףבלילהגםלקייםישליוםבמקביל

המצוילכוח-האדםבהתאםיהיהשגודלומאורגן,
מפוזרכרגילזהכוחנמצאביוםאםאךבסוללה.

בלילהלעומת-זאתהריהשגרתיים,בתפקידיו
ישמתן-אש)שלהרגילההפעילותגמרגלאחר
אתלמנועבכדימפקדם,עלאנשיו,אתלרכז

האויב.אשתחתבחושך,זוקבוצהלאסוףהצורך
בתוךלכנסישהסוללההיקףאתלצמצםכדי
המכוניותוהמטבח.חניון-הרכבאתהעמדהשטח

ותועמדנהבמידההעמדה,בהגנתלסייעיכולות

להד-סידורוייעשהדרכי-הגישהלכיווןכשפניהן

ייגזלכךהעמדה.אזעקתבשעתשרותיהןלקת
מלאבאוריוצגוהואהחשיכה,מעטהמהאויב
ומסנור.

האמור-לעילבכלגדודית.ברמההגנהג.
במס-לסקור,ברצוניהבודדת.בסוללהטיפלנו

גדודית.ברמהההגנהבעיותאתשורות,פר

לשיתוף-נרחבכרישנוהפרוסהגדודבמסגרת

זהבשיתוף-פעולההצורךבין-סוללתי.פעולה
קביעתבעתכברהסיוריםקציןאתלהדריךחייב

שיקולקודם,שראינוכפיכי,הגדודיתהעמדה
שיתוף-העמדה,בבחירתגודםלשמשחייבההגנה

צוין-בושהצורךזה,בתחוםהבין-סוללתיהפעולה
על-הדדיתבעזרהביטויואתשימצאצריךיעל5,
יהבהבוכן;לסוללהמסוללהתגבורתהעברתידי

אחתסוללהשלארטילרייםמכליםאשבמתן
לרשוםישזולתכליתאחרת,סוו'וההגנתלצורך

קרובות,נקודות-מוצאמספרלוח-הארטילריהעל
לטווההמותקפתהסוללהקציןיכולשבעזרתן

חשיבותבעלהואזהדברהשניה,הסוללהאת
המרגמהאיןכי-המרגמותאצלרבה-במיוחד

קצר,לטוחבכינון-ישירלירותיכולה
תצ-תיאוםמחויבבין-סוללתישיתוף-פעולה

וקבי-העמדהסיורבשעתוגזרות-אחריות.פיות

עלטוללהלכללהורותקצין-הסיוריםעלעתה,
והדיפתתצפית,מבחינתשלה,גזרת-האחריות

תכ-יתואמוכןותיל-רגלים.שריוןהתנפלויות
בין-השאר,למנוע,כדיהסוללתיות,ניות-ההגנה

אחתשבסוללהמקלעשלשמשימת-אש-סכנה
האחרת.הסוללהחייליאתתסכן

:עללהתבססצריכההעמדה-הארטילריתהגנתתכנית

;תשמועים)תצפיות,(אתראה-מוקדמתמערכת
;חייללכלוידועהפשומהתכנית
בכינון-ישיר.ליריהארמילרייםהכליםניצול

קובעיםלהגנתה,מחשבהשמקדישיםכךע"ימושגתהעמדההבסחת
מקומואתחיילכליידעכיעדרב,תרגולזותכניתומתרגלים-תכנית-הגנה

התקפה.בעתותפקידו

לזכורעלינוהעמדה,הגנתבבעיותדשיםשאנחנובשעהגם-:לבסוף
תפקידועיקר-התגוננות-עצמיתבנדרורקאךהיאהעמדההגנתשחובת

!ולסייעבמתן-סיוגלהמשיךהואזמן,ובכלמקרהבכלהארמילריה,


