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קני-מכונות-היריהאתביימואדומיםדגליםושוב.שובגלו

;האויבשל
על-ידיונפרצ'ונפרסומכהםשלמכשולי-תיל

הצליחהכושראתהדגימווהטנקיםתעלותנחפרו;הטנקים

לטנקיםלסמןאומןהחי"ר;לארכןהאשמתןיכולתואתשלהם

הטרידואוהתקדמותואתשעיכבומצדיות,שלמיקומןאת

יוכלושהטנקיםכךלעברן,רימוני-רובהיריעל-ידיאותו,

בזחלילים.,אותןולמעוךאלהמצדיותעללהסתער

בלבדזולאהשריון,לאנשיהחי"ראנשיביןזהמשותףמפגש
לשינויהביאאףאלאבעתידהקרבלקראתתרגולבושהיה

בכלהתפשטההרביעיתמד;!ייביזיהדווקאהגייסות.במורל
מסוג-שטנקיםהמופלאיםהדבריםאודותעלהשמועההקורפוס

קיבללהלסייעכדילפלוגת-חשרשצורףטנקכללעשות.לים

בעיותלובנובמקבילדפנותיו.עלשנרשםכינוי-חיבהממנה

49.עמ'שם,8.

לביןהבציריםהאוסטרליםהקציניםביןומבצעיותטקטיות
עקרונותשניקבעמונאשהטנקים.קורפוסשלהבכירההקצ'ונה
טנקלכלריתמית,:והי"רשריוןשלהמשותף'לתפעולחדירים

כאלהטקטיתמהבחינההתייחמו
נקיק.

שנכנסמהרגעחשר.של
מפקרשלהאיוויפיקודותחתהיההואהיעדלהשגתועדלקרב
םדקתלההיההפרוסםהטנקיםעלשגית,הוקצה.לוהחי"ר
מסך-אלהאפשרכבלולהתקרב'החי"רעםאחדבקו

הטנקים,אתמהבמידתלסכןהיהעלולזהדברדיינה-שאה.9
ולכן(קצריםמפגזיםשיפגעובכךמהרגלים,בהרבההגבוהים
נועצו,בהםמומחי-שריון,המחפה.האששליותר)נמוכים
מסך-אללהיצמדהטנקיםעבורמעשי.זהיהיהשלאסברו

שהיההוכיחהאובלקרב":מוניהםכתבכךעלהאש-הנייד.

היוםמכניםשאנומהקייםגםהואישעמ".10זאתבכלזה

הבכיריםדצופקדיםחלקבונטלומוקדם.די'וןבוצתק
ווידאהתכניתפרטיאתהסבירהואשםבמטה.וראשי-האגפים

הפקודותכלאתזההבאופןמפרשיםאכןהנוכחיםשכל
לבררואיפשראי-הבנותסילקשאלות,עודדהואשניתנו.
החילותשלשונהטכניתמראיהשנבעוסותרותהשקפותוללבן

בו-הוכרעו,במחלוקת,שנויותשהיוהשאלותבלוהשירותים.

לאכך,שגובשהלתכנית-הקרב":כיהדגישמונאשבמקום.
ככלמפתיםויהיוהתנאיםבכלשינוייםשוםבהמשךהורשו
וסייעההעוצבהבכלאמוןנטעההתכניתשלזוקביעותשיהיו.

הנוהגאתמנעההיאוקצין-מטה.מפקדכלשללעבודתם
אםאלאהאפשרי,האחרוןהרגעעדהמבצעדחייתשלהמגונה

גורםהיותההיאשונה.פעולהחייבהמגבנהפקודה-נגדיתכן
להכנותמדיקצרעל-פי-רובשהיהזמן,ברווחרב-עוצמה
"רודסברק,,לתינכתהאתתויחרכהה".11הנרחבות

דומהמודרנילקרבמושלמתתכנית":כלהלןמונאשהגדיר
השונותהיחידותכאשרתזמורתית.יצירהשללפרטיטורה

קטעי-הןמבצעיםשהםוהמשימותכלי-הנגינההםוהחילות

אתלבצעחייבתויחידהיחשהבלשלהם.המיוחדיםהנגינה
אמומוניהבמסגרתקטעהאתולנגןהנכוןברגעבדיוקכניסתה
אליומדויקלוח-זמניםעל-ידימבוקרתהתכניתכלהכללית.

אוכבדתותחכלחי"ר,אהבכלבדיילנותעצמולהתאיםחייב
-כןלאאםמטוס.וכל'טנקכלבינוני,ומקלעמרבצהכלקל,

אתויגדילהמבצעבהצלחתיפגעאשרחוסר-הרמוניהישרור
וריהמ".12

בעלות-הבריתבצדהמבצעיםראשוןהיההאמלמבצעאכן,

ללוח-הזמניםבהתאםסופוועדמתחילתובמלואושפעל

מושלמת.עבודת-צוותשלמפגןזההיהתקלות.וללאהמתוכנן
בשבי.נלקחוחיילים1,500דקות.ב-93הסתייםהמבצעכל

אבי-שלל.נלקחומקלעיםו-171מרגמות26תותחי-שדה,שני

מהביתםהסוגים,מכלנפגעיםב-800הסתכמוהאוסטרליםדות
הטנקיםכ-3,000.היההאויבנפגעימספרואילוקל,פצועים

נפגעובמבצע,שהשתתפוהטנקים60ומתוךהציפיותעלענו
לאחרעצמם,בכוחותהבא'בלילההגיעואלהואף'בלבדשלושה
הריכוז.נקודתאלבמקום,שתוקנו

הוציאהבריטיעוהמטכ"לכךלידיהביאוהמבצע,הצלחתהדי

barrage.:בלע";9.
50.עמ'שם,מונאש,10.
51.עמ'שם,11.
56.עמ'שם,12.
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פקודת-המבצעשלהמלאהנוסחאתבחוברת-הדרכהמיד
ופרטיההתכניתהכנתשלביכל:נספחיהכלעלהאוסטרלית

:נכתבהמסמךשלהסיכוםבסעיףרשמיות.מסקנותבצירוף
:הבאיםלגורמיםהודותהושגההמתקפההצלחת"

על-התכניתשלפרטלכלביחסוהמיומנותתשומת-הלב*
והגדודים.הבריגדותהדיביזיה,הקורפוס,מטותידי
הבינוניים,המקלעיםלביןהחי"רביןשיתוף-הפעולה*

וחיל-האויר.הטנקיםהארטילריות

נשמרבוהאופןמןכתוצאההאויבשלהמוחלטתההפתעה*
ה-,,ש".לשעתעדבסודיותהמבצע

לאמתםושבתוצאתבהצלחהשננקטואמצעי-הזהירות,*
מןשחרגהמוקדמתפעילותעל-ידיאתרעהכללאויבניתנה

ד,ועגרה.
המדויק.ומסך-האש-הניידהיעילהנ"מהאש*
פרטלבלותשועות-הלבהטנקיםבתפעולוהמרץהמיומנות*

לקונהזינוק.להביאםכדי

ורוח-ההחלטיותהמיומנות,-מכולםחשובאךואחרון,*
נ3."הפקתההבביצועחיל-הרגלםשלהמצו=נתהלחימה

למבצעיםבהשוואהמוגבלהיקףבעלמבצעהמההחמלמבצע
שבאולאלהובהתוואההראשונהבמלחמת-העולםלושקדמו

גודללגבינכונהזוקביעההמלחמה.סוףלקראתבעקבותיו
ביחסנכונהאינהואופןפניםבשוםאךשהופעלו,הגייסות
שרקלמרותשנלקח.השלללגודלאושנכבשהשטחלגודל
מדיביזיהפחותוגה(במבצעפעילחלקנטלוחי"רגדודישמונה
פיגדולהיהשנכבשהשטחהריזמן),אותושלתקנית
היזומיםבקרבותרגילבאורחלדיביזיהשהוכתבמזהארבעה

האוסטר-לאבידותהאויבשבויישלהמספריהיחס1917.של
סברמונאשבעבר.אליושהורגלומזהבהרבהטובהיהלים

תפעולמאופןבמישריןנבעואלההדשיםסטנדרטיםששני
יחסית,מצומצםהיקףבעלהיההאמלשמבצעלמרותהטנקים.

הבאיםהמבצעיםלכלכדגםשימשהואחידושיו,שבשלהרי
ולקורפוסיםלארמיותגםספקוללאהאוסטרליהקורפוסשל

אחרים.

מונאשחידושי
לספקכדיבמטוסיםהשתמשובוהראשוןהיההאמלמבצע

התבססותלצורכיכיהתבררקלוחתחמושתהקדמיבקולגייסות
התקפת-פנילקדםביותרוהמהירהיעילהאמצעיהנכבשבשטח

לכךהמיועדיםבינוניים,מקלעיםמספרמיקוםהואהאויבשלנגד
בחזיתהגישותכלשלבאשכיסוילשםבעמדות-מפתחמראש,
גביעלמתאימותעמדותנבחרוזולתפיסהבהתאםהחדשה.
מדגםבינונייםמקלעיםזהבמקרה(ציותי-מקייבונקבעוהמפה

היישרהקרבכדיתוךלנועהיההבלעדישתפקידםויקרס")"
האויבשלניסיוןכלולמנועלהתחפרהמיועד,המקוםאל

בהפעלתהעיקריהק'ושיבאיבו.בעודוהתקפת-נגדלהנחית
שנדרשההתחמושתשלהעצומהבכמותנעוץהיהאלהמקלעים

עדהוטלהתחמושתאספקתתפקידהיעילה.הפעלתםלשם
כדיחייליםשנינדרשוכסבלים.ששימשוחי"ראנשיעלכה

הוציאשמק"בכדורים,1,000בןאחדתחמושתארגזלשאת
עדארבעהלנוענאלצואלהסבליםדקות.מחמשפחותחוד

ואשלתצפיתגלויבשטחרובעל-פיושובהלוךק"משישה
החליטמונאשלמדי.גבוהבקרבםהאבידותשיעורהיהולכן

מרביתבהיטס.אספקהבאמצעותהתחמושתבעייתאתלפתור
לפצצותבמתליםמצויידיםהיוהקורפוסטייסתשלהמטוסים

כדימפחדתבמקוריותצורךהיהלאמנגנוני-שחרור.בעלי
שחרורםולאפשרתחמושתארגזילנשיאתאלהמתליםלהתאים
לקבועהואנחוץשהיהמהכלהמתאימים.ובמקוםבמועד
תיבתלכלחיבורוצורתואתהמצנחגודלאתניסוישלבדרך

הקרקעעלותנחתהאוירמןלאיטהתגלוששהיאכךתחמושת,
הקורפוסשלמטייסיםאחדע"ינפתרזהדבריתירה.חבטהללא

צוות-מק"בכללמדי:פשוטההיתההתרגולתהאוסטרלי.
ויהאיתדמקותיריעת-בדהקרקעעלפרשליעדובהגיעו

המקוםאתלטייסיםלצייןמנתעלויקרס)לסמןכדי-ע(
התחמושתבהצנחתהתאמנוהטייסיםהתחמושת.דרושהבו

שלבמרחקתנחתשהיאלכד,והגיעורגל1,000שלמגובה
בדרךסופקוהאמלבקרבהנדרש.מהמקוםמ'מ-100פתות
מאמציםעולניכרחיסכוןתוךכדורים100,000לפחותהאויר
אדם.חייושל 58-57.עמ'שם,

ן197764אפריל255,מערכות""



ובהצלחהנרחבבקנה-מידהלראשונהגםתופעלקרבבאותו
חבורותשלפשיטותבשעתרקקודם-לכןנקוטשהיהתכסיס
הארטילריתהתחמושתסוגי:האויבחפירותתוךאלקטנות

גםהארטילריהלרשותעמדוהיתרבין;ומגווניםרביםהיו
לפתחנועדושפגזי-העשןבעודופגזי-גז-מרעיל.פגזי-עשן

לחלו-בלתי-מזיקיםהיואךמסכי-עשן,יצירתלשםעשןענן
פלטואךעשן,כלייצרוולאכמעטפגזי-הגז-המרעילהריטין,
מונאששמפיצו.הריחלפיבהםלהבחיןהיהוניתןממיתגז

בתקופותאש-הטרדההנחתתבשעתלירותלתותחניםהורה
אלהפגזיםסוגישנימתקפתית,פעילותחוסרשלשגרתיות
שפגזי-עשןהרושםאתהאויבאצלליצורכךוע"יבמעורב,
אבחנתללאשגםהיתה,התוצאהבפגזי-גז.גםתמידמליוים
שנורואימתכלמיידהאויבהבשלפגזי-הגז,המיוחדהריח

הרעלת-גזים.מפנילהתגונןכדישלומסכות-הגזאתפגזי-עשן,
להכבידלאכדיד,בלבפגזי-עשןנורועצמוהמערכהביום
חבשלתערובת,שהורגלהאויבואילוהאוסטרליים,הגייסותעל
חופש-עלהכבידראייתו,אתשהגבילדברמסכות-הגז,את

1918בטליב-4ואכן,להתנגד.כושרואתוצימצםפעולתו.
בשבינלקחורביםגרמניםוחייליםעצמואתזהתכסיסהוכיח
פניהם.עלהמסכותבעוד
1918,קיץמבצעיבהמשךלאחורהגרמניםנהדפוכאשר

היטב,מוסוויםצוותי-מקלעים-בינונייםמאחוריהםהשאירו
בעלות-הברית.צבאותהתקדמותאתולהשהותלשבששנועדו

:חידושיםשניוהנהיגזהלמטרדגםדעתואתנתןמונאש
וכפףהסוללתיתהארטילריתהאשניהולעלויתרהואראשית,
כדיה-חי"רמפקדישלהישירפיקודםתחתתותחים))2פלגות
בעדשיעכבקן-מק"בכלישירהבאשלהעסיקלאלהלאפשר

תישאתותחיםסוללתשכלכךעלעמדהואשנית,ההתקדמות.
שלגלעוררהזוהוראהפגזי-עשן.שלאחוזיםעשריםעימה
רסיק-אוחנ"משאינופגזכללדעתםהתותחנים.מצדמחאה
זאתמבוזבז.פגזולכןעוצמת-הרסשלהפסדפירושואויר
באירוניה,העירמונאש(לתותחנותבית-הספרדוקטרינתהיתה
נרחבבשימושזובתקופהשנרכששהניסיוןמקווהשהוא

זו).דוקטרינהלשינוייוליךבינונייםמקלעיםנגדבפגזי-עשן
המק-אתבסנוורםמלוא-ערכםאתפגזי-העשןהוכיחובפועל
מיסכובתבונהשהונחתוכאלהפגזיםמספרהגרמנים.לענים

ה-מק"בעמדתאתלשטוףואיפשרוה-חי"רהתקדמותאת
דיביזיהמפקדישנידווקאהעורף.מןאפילואומהאגפים

התומכיםהיוהתותחנים,חילמקרבבעצמםשבאואוסטרלים,
וז.14בטקטיקהביותרהנלהבים

בוקורפוס,שלבמסגרתהבאמבצעואת.מונאשתיכנןכאשר
בריגדות),שתים-עשרהכלומר(דיביזיותארבעפעילחלקנטלו
ובשלבדיביזיותשתיהראשוןבשלבלפעול.צריכותהיוובו

הקודמות,דרךמעברןכדיתוךהנותרותהדיביזיותשתיהשני
עליודגמואלובעיותהיערכות.שלקשותבעיותלפניניצב.
שלהלן.הדיאגרמותבעזרתביותרהטובהצד

אתערךליהיתה:פיתרוןלמצואמונאשביקשלה.הבעיה

169.עמ'שם,14.
Leapfrog.:בלע"ז.15
Leapfrog.Doubleבלע"ז:16.
95-92.עמ'שם,מונאש,:ראההכפול"ה"דילוגענייןלכל17.
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הגייסותאותםשדווקאהדבר,פירושק"מ.20כמעטשלמרחק
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רמתהבנתם,עלהישענותתוךחייליו,בכוחותלחסודכדי
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שהפךתיפחהלמתחתי,*הרגליםחילשליעודו
במאמציםעצמולבזבזאיננוהרגליםחילזבלהאמיתיקיד

שלהרחמיםחסרתבאשלהיפגעלאואףגבורה,שלגופניים
אועויניםכידוניםעלעצמולהשחיללאוגםמכונות-היריה,

בחיפוילהתקדםלהיפך,אםכיהאויב,מכשוליעללהיקרע
בצורתמכניים,כבזאביםשלמירביתפריסהשלאפשרימירבי

להתקדם;ומטוסיםמרגמותטנקים,בינוניים,מקלעיםתותחים,
לפלסמהחובההאפשרככלמשוחררולהיותמזעריעיכובתוך
ומבליבהחלטיותלצעוד;המיחלכדיתוךדרכואת

שנקבע,היעדלעברהקרבשלובמהומהברעשלהתחשב
לקטוףועליובו.ולהחזיקשנכבשהשטחעללגונןעליוושם
קשנ".19ומצבוריתותחיםשבויים,בצורתהניצחוןפריאת

זו,לתפיסהמופתהיו1918בשנתמונאששלמבצעיואכן,
הודותרקלאמזעריותבאפידותנצחונותהושגוכאשר
סיועואמצעיכמזאביםהקצאתבשלגםאלאמעולה,לתכנון
הפועל.ל-חי"רנרחבבהיקף

גורםשלהמכרעתלהשפעהמודעהיהמונאש*העתפה
שעקרוןבזכרונותיוצייןהואהניצחון.השגתעלההפתעה
בשניםמעטאךיושםאולםמימי-קדם,מוכרהיהההפתעה

איפואעשההואהראשונה.העולםמלחמתשלהראשונות
הונהכיצדלמעלההזכרנוכברזה.גורםלנצלרביםמאמצים

מציאתעלחשבתדירמסכות-גז.לחבושואילצםהגרמניםאת
רבהתשומת-לבהקדישכיאיפוא,יפלא,לאהונאה.אפשרויות
הקור-בקרבבנידוןמיוחדתזכירד~פיץואףהסודיותלשמירת

נכבדתפקידמילאהוכוונותיךגייסותיוהסוואתשבפיקודו.פוס
שיגיעוכדישמועות-שואלהפיץהקפידגםהואשיקוליו.במסכת

הורהאףהאמצעיםיתרביןהאויב.לידיעתבסופו-של-דבר
לעוצמתבאשרהגרמניםאתהטעתהשהצגתםטנקי-דמהלייצר

לרשותו.שעמדההממשיתהטנקים
כברהצרמבקשר*ופקודותדיוןמכנוהקבוצות

ע"יהמוקדםהדתןקבוצתהנהגתאתהאמללקרבלהכתת
האוסטרליהקורפוסעלהפיקודאתנטלמאזאכן,מונאש.
קבע.שללנוהגוהפקודותהדיוןהתכנון,קבוצותנהיולידיו,

והשיטההמחשבהאחידותבעיצוביעיללמכשירהפכוהן
מפקדיםפנים-אל-פניםנפגשובהןהקורפוס.בכלהטקטית

נדירותלעיתיםאךזהאתזהראולכןשקודםוקציני-מטה
שתרמוומועילנרהבבאופןחילופי-השקפותאופשרוובכך
כיציין,מונאשולשיפורה.עבודת-צוותשלליצירתהרבות
כרוכההיתהתכל~תיות,שתהחנהכדיאלו,ישיבותשלהכנתן
אלובהזדמנויותכדאי.מאמץזההיהלדעתואךרב,במאמץ
שהוטלוהמשימותעלרקלאקצין-מטהאומפקדכלשמע
לעמיתיו.שניתנוהפקודותהןמהגםאלאיחידתו,ועלעליו
שלהפעולותהשפעתאתלשקולהצורךבשעתהיהיכולבכך

מאחרשלו.פעולותיועלהאחרים
שלהבכיריםשהקצינים-

ודנונוכחיםהיוהאוירושירותהטנקיםהכבדה,הארטילריה
מתמידבאורחהורחבזרועם,הפעלתשלההיבטיםבכלעימם
האחרים.החילותשלהטכנולוגיותאודותהידעהיקף

שכברכפיראשנן,מושכלה,היה*המאמץריכוז
שאפילוהרגלים,חילזבליעודואודותבדיוננוהזכרנו
שמנהקורפוסמתוךבלבד,דיביזיותשתישתפעלנהבמקרה

96.עמ'שם,מונאש,19.

אלודיביזיותלשתיינתןדיביזיות,שבעמסויםבפרק-זמן
הדבר,פירושכולו.הקורפוסשלהאמצעיםכלשלסיוע

הטנקיםכלהארטילריה,כלרקלאיופעלוכזהמבצעשלצורך
הפלסיםיחידותאתגםלרשותןיעמידואלאהמטוסים,וכל

למשלהופעלוכךהדיביזיות.שארכלשלהבינונייםוהמקלעים
256מ')6000שלברוחב(דיביזיותשתישלהתקפהבחזית

הודהבשבי,שנפלגרמנימג"דויקרס.מדגםבינונייםמקלעים
יכולתכלממנוונטלהגדודואתשיתקהכזואששעוצמת
רבעומסהעמיסהכזושיטהשנקיטתלשכוח,איןאמנםפעולה.

שדיביזיות-ובעודוהשירותים.הסיועועוצבותיחידותעל
אלויחידותהרילסירוגין,מנוחהמתקופותנהנוה-חי"ר
קרבית.בפעילותרצוףכמעטבאורחנמצאו

שלאינטגרליחלקהיההאוסטרליהכוחכיאם*םודיק
מצבאתחומיםבמספרשונההיההואהבריטית,הקיסרותצבא
אלחוגריםעלייתעודדולאהבריטיהצבאנוהגפיעלזה.

איסורנאסרזה,מכללשחרגוהמקריםובאותםהקצונה.שורות
כחוגר.שירתבהביחידהקצונהלדרגתיעלהשחוגרמוחלט
חייל-שלהמצטייןשירותושיוכרנדירזההיה"מונאשלדברי

מינויעבורולהשיגבלתי-אפשריזההיהאך;מן-השורה
זה.מנוהגכאמור,סטו,האוסטרליבצבאאולםשלו".בעוצבתו
בתנאי-כושר-מנהיגותשהראווסמליםרבי-טוראיםטוראים,

קיבלוטובה,היתההשכלתםרמתאםלקידום.יועדוקרב
השכלהשחסרהבמקרהתקן.כשהתפנהמידמינוי-קצונה

לקמברידג'אולאוקספורדלקצונההמועמדיםנשלחונאותה,

בצבאהיולאלכןוהצבאיות.הכלליותידיעותיהםשיפורלשם
רביםבמקריםחברתי.פערלאואףקציניםשלכתהאוסטרלי

בעלי-למעמדשהשתייכונמוךחברתיממוצאאנשיםעלו

הדגתםמונאיםהמלחמה.במשךלמגרדיםמטוראיםהמלאכה
כך,בשלירדהלאהאוסטרליהכוחשיעילותבלבד,זושלא
באורחכאילומויןהאוסטרליהצבאכלהוא,נהפוךאלא

שלהאישיותלסגולותיובהתאםומונהגיםלמנהיגיםאוטומטי
םהיניב.20הבנהשלמופלאיחסצמחגםומכךפרטכל

סיכום
שלזכרונותיואתהמייחדאחדגילויעללהצביעשלאקשה

שלהזכרונותספרותשארמכלמונאשג'וןסירלויטננט-גנרל
נאלציםספרי-הזכרונותשארבבלהראשונה.העולםמלחמת

על-פי-פעולותיהם.במהלךכשלונותולתרץלהסבירכותביהם

תדירבמישהו.דופישמטיליםכךידיעלהללומוסבריםרוב
שלאדבריםשציווההממונה,הדרגעלביקורתדברינשמעים
האמצעיםאתהמבצעלרשותהעמידשלאאולביצועניתנים

מושמעיםגםלעיתיםאךהביצוע.הצלחתלשםהדרושים
הביצועאתשהכשילוהכפופיםהדרגיםעלדברי-קיטרוג

הואמונאששלהמלחמהבזכרונותהבולטאחרת.אוזומסיבה
הערותיששםזעירפה,זעירהכיוונים.בשניביקורתהיעדר

ההתקדמותקצבאחרשפיגרובאגפים,עוצבותאויחידותעל
תמידישמושמעים,אלהדבריםכאשרגםאךהאוסטרלים.של

ברוראכן,מקנטר.אומאשיםלאולעולםסלחניהסברבצידם
במישהו.דופילהטלתזקוקאינוהמצליהשמונאשבעליל,

ש!עצמהכהצלחההצלחהאיןשכן

294-293.עמ'שם,20.
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