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 של במקומו עצמם את a~uhננסה
 מקבלם אנחנו אחד מצדסטלון.
 מצוינים ממקורות החדעותעשרות
 אוחדו. לתקוף עומד שהיטלך כךעל
 שנרמנוה לנו מדווחום אחרמצד
 למזהמה כלשהן הכמת עושהאיטה

 נחותים שלה שהטנקיםבחורף,
 ומספףהם שללו מהטנקוםבהבנה
 בעלות לה שאין ביותר,מועטים
 בכמה נלחמת שהוא חזקווגברות

חדומוג
~laal 

 עד שקועה הוא
 מדוע האלה בנסובותהצוואר.
 לתקוף עומדת שנרמניהשנחשוב
אוברול

ובוא
 מהפלישה מטלין של ההפתעה מידת בין העצוםפער

 תוכניות על מקורות של רב ממגוון שקיבלהתרעות ow~ לבין "ברברוסה"( )מבצע לברית-המועצותגרמנית
 שניסו מחקרים, של רב שפע הוליד הגרמנים שלפלישה
 שכבר בסוגיה מדובר לכאורה הזאת. החידה אתהסביר

 מציג אני שלהלן בעבודה אולם דבר, בה לחדש ניתןא
 גרמנית פלישה הובלטה: לא שמעולם חדשה,:יזה

 סיכוי, וחסר מטורף כך כל מעשה הייתהכרית-המועצות

 זאת, יעשה שמישהו להאמין מסוגל היה לא מטלין כיעד
 היטלר. אדולף קוראים מישהו לאותו אםנם

 להן שהיו מודיעין, סוכנויות כמה עמדו הסובייטיםלרשות
 את הזינו ואלה מפתח, מוקדי בכמה מצויניםמקורות
 מידע l'~DO קיבל היתר בין אמין. מידע של בשפעמטלין

 הרמן של במטהו הוורמאכט, של הכללי במטהממקורות
 של ובחצר הגרמני החוץ במשרד היטלר(, של סגנו 1גרינב
 הכול בסך ,Suvorov). ,2000 239-2431 בולבריהמלך
 מאות - שלו המודיעין סוכנויות באמצעות - מטליןקיבל



 וע,.,פי"(841:11נמנ:ן:::ךג:נ:בננג::: :::ך::ן:ן:מגן::ך::'2::1:

 מבצע החל כך ק"מ. 2,000 בןגבול ההתרשת שפע לסחת אך ממס, להתעלם ולאהרשמת
-___1,_1)___.. הבחלבקתר הצבאי המבצע"ברבורסה", את תתקוף אכן שגרממה האמק לא הואשקיבל

 ך.,ן הופוזע: הסוב"טי הצד האמשות.בחולר]גברטט-המועצם.

.יין שערפיח- גרמנקזפלסופה הזאת למתקפה מנן היה לא האחםהצבא מהמידע התעלם לא יתליסט הר סטין כי היאטענתי
ן:ין בל מעשה הייתההמועצות איומות, מתבוסות הראשונים בשלביהוסבל אותו הפנים הוא להפן, אלא שלו, המודיעין לושהעביר
 -ן'ן עד סיכוי, וחסר מטורףכר רחבי ושטחים חיילים מיליוני איבדשבהן מהיטלר. לחשוש סיבה שום לו שאין למסקנה והגיעהיטב
";(נך. מסוגל היה לא l'~ooכיידיים. שלו: המודיעין סוכנויות לסטלין שהציגו העובדות הןואלה
יינן יעשהואוע Inw~nwלהאמין ברברוסה, דוגמת אסטרטגיותהפתעות גרמניה. מצבא יותר וחזק יותר גדול האדום הצבא8
 ל:[:. קוראים מישהו לאורם אםגם אינן הכיפורים יום מלחמת או הרבורפרל מאלה יותר מתקדמים הסובייטיים הלחומהאמצען*

 :.' היכלראדולף מהסכנה מתעלם שהקורבן משוםמתרחשות גרמניה.של
-ן-- נגד למלחמה מספקת במידה התכוננו לאהגרמנים*

 י i~sFTT*, מבהינה והן מודיעינית מבחינה הןברית-המועצות
.. 
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 ביוני ב-22 הקרקע על שהושמדו "אדומים"ומציצים

 שהקורבן משום מתרחשות הן מהתוקף. לונשקפת
 היא שבו במועד תתממש לא שהסכנה למסקנהניע
 צבאי מהלך היא פתע התקפת בפועל. להתפרץתידה
 או הקורבן, של ההנחות ואת הציפיות את תואםואינו
 לחלוטין צפויים בלתי במקום או בזמן בו מכהוהיא

 עם להתמודד הקורבן של המוכנות חוסר אתכשפת
 הנאצית גרמניה של התקפתה ,Kam). ,1988 )7-9סכנה
 שוב התריע המודיעין ברית-המועצות: בעבור אסוןייתה

 מטלין אולם הגרמניות, ההכנות עלושוב
 כותב בזלזול. האלה ההערכות אתדחה
 גדולה, סכנה להם צפויה "כאשר קם:אפרים
 וכלתי הסינים הם כי להניח נוהביםאנשים
 ביכולתם וכי בדולה, לא שהסכנהפביעים,
 9(. עמ' ושם, עימה"להתמודד

 התקפת ולמנוע לחזות בניסיון מדוברכאשר
 שאלות: ארבע על לענות ישפתע,
 התקפה? תיתכןהאם
 תתרחשל היא מתי תיתכן, היאואם
היכן?
 12( עמ' )שם,כיצדל

 ודיפלומטיה מודיעין ערוצי T~U' נכון מידעמתן
 באה ההתקפה אם פתע. מתקפתתמנע
 שהוא הדבר משמעות בהפתעה,לקורבן
 הופתעו במלזיה למלחמה. בהכנתונכשל

 יפנית למתקפה ציפו לא כאשרהבריטים
 השאלה על לענות ידעו 7" הם ) הג'ונגלמן

 הרבור בפרל המתקפה(; תתבצעכיצד
 שבחרו המקום מבחירת האמריקניםהופתעו
 על לענות ידעו לא )הם לתקוףהיפנים
 המצרים המתקפהן; תתבצע היכןהשאלה

 מעיתוי הופתעו הימים ששתבמלחמת
 לענות ידעו לא )הם הישראליתההתקפה

 לעומת ההתקפה(. תתקיים מתי השאלהעל
 לשאלה התשובה במתן נכשל מטליןזאת

 התקפהל תיתכן האם מכול:החשובה
 של מעורער הבלתי ומנהיגהראשה

 יכולה גרמניה כי האמין לאברית-המועצות
 ולפיכך בהמשך(, - כך על ) אותולתקוף

 עלול היכן או כיצד בשאלונה התענייןלא
 הרבור, בארל האמריקנים כמו להכנו).היטלר
 לעמוד יכולה גרמניה כי מטלין האמיןלא
 בעלות ושל ברית-המועצות של עוצמתהמול

 פתחה גרמניה וארה"ב(. )בריטניהבריתה
 הסכם למרות "ברברוסה"במבצע

 ברית- עם חתמה שעליואי-ההתקפה
 מאוגוסט ריבנטרופ-מולוטוב )הסכםהמועצות

 שגרמניה מידע של שפע היה שלסטלין אף כאמור, (.1939
 לידיעה להתייחס סירב הוא הזה, ההסכם את להפרעומדת

 לא שלפיה הכללית, התמונה את ראה הוא אחרת. אוזו
 ברית-המועצות, נגד במלחמה לנצח סיכוי לגרמניההיה
 פרובוקציות הן להזהירו הניסיונות כל כי העריךולכן

 למלחמה להכניסו מעוניינות שהיו ואמריקניות,בריטיות
 מזרחה. הגרמניים מהכוחות חלק למשוך מנתעל

 לא שהיטלר שלו הרציונלית בתפיסה אפוא דבקמטלין



1,",ש".י"%יי תיאוריה ישנה המגוונת. והרוחנית החומרית סביבתוועם היה ולכן ב-1941, דק לפחות ברית-המועצות, אתיתקוף
 כונים המורכבת המציאות את לפשט מנת על כיהאומרת ידועות. שתוצאותיה אסטרטגית, הפתעה לספיגת"בשל"

 888מי~ן4ממ8,81'.ין!,י,
'י41ן"",1י קוגניטיביות מפות של או אמונות של תאים אדם בנילעצמם בהכרח יהיה מתקפה שתיפתח מאמין שאינו "קורבןהרי

: 

] ., , ' ' ,. 'ן אנוש, בן בהיותו מטלין, גם ן8(. עמ' )קם, סביבתם"של הקורבן אם שלה... אחרים ומאספקטים מתזמונהמופתע
.ן הוא גדול, כה הצבאי שיתרונומאמין

: 
 ,ן.' 1 : ; ).'ך ן,

 י .. "ן :=(ל1;::1נב: 1: :"4 1"11 כדי נוסף זמן יצטרך האויב כייסיק
 ,Kam) ,1988 למלחמה"להתכונן

 מודע תמיד שלא היא הבעיה)14.
 הקורבן. של הצבאי ליתרונוהתוקף

 רק לא לבוא יכולה"ההפתעה
 צד מטיפשות. אף אלאמחוכמה,

 לא השני שהצד להניח עלולאחד
 מלעשות יימנע ולכן טיפש,יהיה

 אמונות אותן והתהוו שנוצרוברגע ומסקנתו למלחמה, גרמניה של הכנותיה על וקראהדיווחים
8888 מעט לא לנפטלין פיסקהיטלר את ומעריך שופט הוא האדם,של התאימה זו מסקנה תתקוף. לא ברסניה רציונלית:הייתה
!שששש של!: התיאוריה לביתםהנכחות המאשרות ראיות פיהן: עלהמציאות הסובייטים, ננד סיכוי לגרמניה אין כי הוא גם שהאמיןלסטם,
שששש בניגוד כוחותיו את פיזרהוא הנוגדות אלה מתקבלות; תפיסתואת תתקוף. לא היאולכן
8888 נלחם צבאית,לכלדוקטרינה שמתרבים ככל נדחות. -אותה על ושילמה במפתיע ברית-המועצות שהותקפהאחרי
8888 ציוד הנין לא חזיתות,בכמה מתחזקת הקוגניטיביים,האלמנטים ובשטחים, צבאי בציוד ברכוש, אדם, בחיי מדהים מחירכל

8888 עם בריתות כרת לאלחורף, הוכחות יותר שיש וככלהאמונה, ( כמובן ברית-המועצות, בתוך לא כי )אם מטליןהואשם
!nf~bnx 88!88 סירפד לא חזקווגמדינות קשה נהיה אמונה, לאותה העברמן זורנה ריכרד ובהם לו, שהיו הרבים למרגלים הקשיב 47כי

8888 מדויק מודיעין אפף !לאמתפפם 89-90(. שם, ) להפרוכה ויותרוותר לסטלון כן להבון חשוב אולם בטוקיו. שפעלהמפורסם,
שששש עמד הוא שאליה המדינהעל ההיסטוריה את היטב הכירמטלין ריאלי ניתוח על שהתבססה ברורה, קונספציההייתה
ל0ל!8! ידע הוא ברוסיה. נפוליאון מסעשל מבבלות "בגלל קם: אפרים כותב הדברים. שלורציונלי
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 מתפלשת גרמניה את ראה הוא אותה. לכבוש ניתןשלא
 את ראה הוא הבריטיים, באיים ונכשלת היונוסלביבבוץ
 תתקוף. לא היא כי והסיק - מוכנותהחוסר
 לביסוס הוכחות מעט ךע לתפלין pO~D היטלת מזאת,יתרה

 דוקטרינה לכל בניגוד כוחותיו את פיזר הוא שלו:התיאוריה
 לא לחורף, ציוד הכין לא חזיתות, בכמה נלחםצבאית,
 מתקדם אמייח פיתח ך4 חזקות, מדינות עם בריתותכרת
 עמד הוא שאליה המדינה על מדויק מודיעין אסףולא

 ב"אמונתו" תמיכה שטלין ראה האלה בדבריםלפלוש.
 מופרכים, היו שלו ובמודיעין בצבאו אמונתו 93(.)שם,
 מתקפת בכל חשוב תפקיד ממלא יתר ביטחוןוכידוע

פתע)שם,114(.

 אתנוצנטרית ולחשיבה תפיסה לעיוות דוגמה אפואזוהי
 )למרות דעתם על העלו שלא לאמריקנים שקרה כפי-

 בלתי יפעלבצורה חומייני כי בידיהם( שהיו הנתוניםשפע
 בטהרן. האמריקנים הדיפלומטים כל את ויעצורשפויה

 הלהט את תפסו ולא בחשבון הביאו לאהאמריקנים
 שאין מרכיבים - ההמונים ביום ואת הפנטיהמהפכני,

 יכול כיצד תפס לא מטלין גם לרציונליות. קשר שוםלהם
 הקפיט"סטים, את הקומוניסטים, את בעת בו לשנואהיטלר
 שיכול כוח מאחוריו שעומד בלי הסינים ואת היהודיםאת

 שנאתו. מושאי כל אתלהכריע
 פועלים אדם בני אתנוצנטרית: חשיבה היא כן אםהבעיה

 הם שבה למסגרת ייחודית שהיא תרבותית,במסגרת
 למשל, כך, האויב. של הניוח על משדיכים הם וממנהחיים,
 נגדם תצא חומייני של שאיראן האמריקנים האמינולא

 ה"פנטום" למטוסי חילוף לחלקי זקוקה היאכאשר
 אוקטובר לפני משוכנעת הייתה ישראל ואילושברשותה,

 יכולת שתשיג לפני אותה תתקוף לא שמצרים1973
 מטלין האמין לא גם כך 9(. )בן-צבי,וח

 מטלין גם עולמו. השקפת אתשהפריכו

 לפני בם קרה כך ,Kam). ,1988 )210 דעתו את יותרעוד
 אמ"ן כאשר הכיפורים, יום מלחמת ולפני הרבורפרל
 "המטבחון" השקפת את שתאם סלקטיבי מידע רקדיווח
 מאיר. גולדהשל
 לצטט מרבה שאני )באנגלית( פתע" "מתקפת ספרואת

 "במקרה פסימית: בנימה קם אפרים מסיים הזהבפרק
 האויב אם ביותר... קשה דבר היא התקפה מניעתהטוב
 )להפתיע שיצליח הסיכויים מרבית בסבלנות, להיאזרמוכן
 חיזוי כי וכותב מוסיף הוא 229(. עמ' )שם, הקורבן("את

 ביותר. ומורכבת קשה משימה היא מתקרבתמלחמה
 ושל גורמים של כך כל גדולה כמות אין אחר מקרהבשום

 רב בדיוק אותם ולהעריך בהם להתחשב שישמרכיבים
 ופוליטית. חברתית אידיאולוגית, כלכלית, צבאית,מבחינה
 יכולתו כוונותיו, בדבר ההערכות את להוסיף ישלזאת

 229-230(. )שם, ולתקוף סיכונים לקחת האויב שלונחישותו

 לחזות יכולים אינם על מחשב ושום מודיעין רשתשום
 מעוזבת אינה ההיסטוריה פתע. מתקפת ובמהימנותכדיוק
 הפתע התקפות ניתוח הפוטנציאליים: הקורבנותאת

 יהיה ניתן היותר שלכל תקווה נותן 1973-1939בשנים
 למנוע לא אן פתע, מתקפת של הנזקים אתלהקטין
 דומה: מסקנה בן-צבי לפרופ' (. 233 עמ' )שם, כלילאותם

 כי אם בעתיד, בם אותנו ילוו האסטרטגיות"ההפתעות
 את - חלקי באופן ולו - לצמצם האדם באפשרותיש

 9( עמ' )בן-צבי,הסכנות"

הטנקים
 האויב, של טון 52 טנקי שני אותנו התקיפו לצהריים"סמון

 מיוחדת" בתחמושת אפילו אותם להשמידשאי-אפשר
 ציידי מגדוד בוקר דו"ח המטה, אגף 7, משוריינת)דיוויזיה
 שטייגר, אצל, מצוטט 1941. בספטמבר מ-3 42השריון
 91(. עמ'1995,

 היבשתי הנשק כלי הטנק היה השנייה העולםבמלחמת
 אפשרית הייתה לא הגרמנית הבליצקריג תורתהעיקרי.

 במהירות הנעות משוריינות ארמיות באבדי נרחב שימושל47
 פעלו כך suvorovl). ,2000 )302 האויב של שטחולעומק

 במערכה וב-1940 פולין ננד במערכה ב-1939הנאמנים
 עם המזרחית, בחזית הגרמנים פעלו נם כך צרפת.נגד

 לברית-המועצות.פלישתם
 מעדיפות הסובייטים נהנו לברית-המועצות הפלישהערב

 היו 1941 יוני שבתחילת כותב וילי בארטוןכמותית.
 דיוויזיות 80 ברית-המועצות עם הגבול לאורךמוצבות
 21 שבין )בלילה הפלישה שלפני בשעות ואילוגרמניות,

 לא המזרחית בחזית מרוכזות היו כבר ( 1941 ביוניל-22
 עמ' 1980, )וילי, הוורמאכט של דיוויזיות 1 מ-23פחות
 לאורך ריכזה ברית-המועצות כ' ואומר מוסיף הוא43(.
 את להוסיף יש עליהן דיוויזיות. 151 מ- פחות לאהנבול

 טו ארוכתאווירית
 הקטניםלפרטים

 היה השנייה העולםבמלחמת
 העיקרי. היבשתי הנשק כ4הטנק
 לא הגרמנית הבליצקריגתורת
 נרחב שימוש kh אפשריתהייתה
 הנעות חשודיינות ארמיותבאגדי

8==888_===_ האויב של שטחו pnishבבהירות

 על-פי פעל היטלר כי הביןלא
 הקורבן אם קם, לפי שונה.היגיון
 תפרוץ, לא שהמלחמהמאמין
 קטנים מסימנים יתעלםהוא

 ומתקרבת הולכת שזוהמאשרים
99(1988, .(Kam, 
 מטלין של הזה החשיבהאורח
 המודיעין קציני על רכותהשפיע

 מטלין של סירובוהסובייטיים.
 את תאם שלא מידעלקבל

 לקצינים גרם שלוהקונספציה
 מידע קרי לראות, רצה שהוא המידעת

 שהזין מעגל אפוא נוצר ,Whaley). ,1973 )203סלקטיבי
 קהיליית על שהשפיע אקלים יצר הקברניט עצמו:יע

 שחיזק במידע הקברניט את הזינה בתורה וזוהמודיעין,



 שניתן וכוחות הסובייטי השטח בעומק שנפרסוהכוחות
 המספרים את משווים כאשר 44(. עמ' ושם, לגייסהיה

 ברית-המועצות לטובת דיוויזיות 28 של יתרון רואיםהאלה,
 במילים חיילים(. אלף ל-15 10,000 בין מונה דיוויזיהוכל

 של יתרון המלחמה ערב היה לברית-המועצותאחרות:
 מ-20%.יותר

 בחזית ערוכים היו ביוני ב-21 כי כותב סובורובויקטור
 suvorovt). ,2000 )192 גרמניים טנקים 3,350המזרחית

 השריון אבי של מספרו ציטוט סוברוב מביא זאתעם
 קבוצת מפקד ב-1941 )שהיה גודריאן היינץהברמני,
 בחזית הציבו הברמנים כי שטוען המרכזית(,הארמיות

 ריצ'רד 299(. עמ' )שם, טנקים כ-3,200 רק הפלישהערב
 2001, )אוברי, 3,350 המספר את הוא גם מזכיראוברי
 של הכללי המטה ראש ז'וקוב, ניאורגי מרשל 02(.עמ'

 ומחשבות" "זיכרונות בספרו כותב ב-1941,ברית-המועצות
 בחזית טנקים 3,712 הפלישה ערב היו לוורמאכטכי

 כי טוען פאלין ולנהין ,Zhukov). ,1969 2631המזרחית
 למערכה ותומ"תים טנקים 3,998 הקצההוורמאכט

 תואמים, תמיד אינם המספרים ,1ע~ק(. ,2000 2341במזרח
 כ-3,500 הציבה גרמניה ברורה: הכללית התמונהאך

5, יפ ההלה "ך הפלה. הנלקיט ת ' lJ~hb הם אהבםשך
 התקשה מדוע להבהיר יכולה כזאת השוואההסובייטית.

 ברית-המועצות. של להטחה יפלשו שהגרמנים להאמיןמטלין
 הצבא לרשות כי כותב ,Suvorov) ,1995 )270סובורוב
 ג'ון הסוגים. מכל טנקים אלף 24 הכול בסך עמדוהאדום
 יוצרו טנקים כמה מפרט ,Milson) ,1973 1771מילסון
 לדבריו, ל-1941. 1932 בין בברית-המועצות שנהמדי
 פחות הסובייטית התעשייה ייצרה וב-1940 ב-1938רק

 המספרים כל את מסכמים אם בשנה. טנקיםמ-3,000
 ב-1941 סובורוב: של הנתון את מקבלים מביא,שהוא

 טנקים. אלף כ-24 לברית-המועצותהיו
 המספרים עם אחד בקנה עולים ז'וקוב שמביאהנתונים
 הצבא קיבל 1941 ביוני 22 ועד 1939 "מינוארהאלה:
 ,D'plO 205( 1969, .(Zhukov" מ-7,000 יותרהאדום
 כ-10,000, הטנקים, "כמות אדריאן: את מצטטשטיינר

 רכב כלי אלף מ-100 ויותר טרקטורים אלף 150בתוספת
 בין הראשון במקום האדום הצבא את מציביםצבאיים
 90(. 1995, )שטייגר, למינוע" הנוגע בכל העולםצבאות

1,),גל,
 ;,.י

hkai

 לחזית בדרכם סובייטיים 40:ד טנקי הגרמנית, המתקפה פתיחת לאחר חודשים 3 1941,ספטמבר
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 הדו"חות באחד נכתבונך
 שדיון בין קרב עלהגרמניים
 גרמניים: נ"ט לתותחיסובייטי
 טנקים האויב קידם היום"במדוצת
 לכן. קודם נואה שלא מסוגכבדים
 אינם מ"מ 50 בקוטר נ"טתותחי

 אותם" לחדורמסוגלים

 "ברברנה", מבצע לפני הרבה נכתבו האלההנתונים
 הסובייטי. הצבא של השריון סד"כ יותר עוד גדלומאז

 מספר ברורה: תמונה עולה האלה הנתוניםמהשוואת
 שבעה פי גדול היה ברית-המועצות לרשות שעמדהטנקים
 יתר הוורמאכט. לרשות שעמד הטנקים ממספרבערך
 מטבלת הייתה הסובייטית הצבאית התעשייה כן,על

 שאחדים מכיוון טנקים, ועוד עוד הפרעה ללאלייצר
 של המזרחי בחלקה אורל, להרי מעבר היומהמפעלים

 ב-1942 גרמניה. של ידה מהישג הרחקברית-המועצות,

 24 - ב-1943 טנקים, 24,858 בברית-המועצותיוצרו

 ,Milson ),1973 טנקים אלף 29 - ב-1944 טנקים,אלף
 שחיל שוב להדגיש וחשוב אדירות, כמויות הן אלה (.177

 הייצור פעילות את לשבש היה יכול לא הגרמניהאוויר
 לטווח מחוץ לבטח שכנו אלה שכן הסובייטיים,במפעלים

 כמויות לייצר להמשיך אפוא יכלו האלה המפעליםשלו.
 כלי ושל תומ"תים של נגמ"שים, של טנקים, שלאדירות
 המפעלים הופצצו זאת לעומת אחרים. משורייניםרכב

 ושל ארה"ב של האוויר חילות על-ידי ושוב שובהגרמניים
 כולה המלחמה במהלך גרמניה על הטילו אלהבריטניה.
 זה ,Goralski). )1981,438 פצצות טון מיליוןכ-2.7
 אסטרטגיים, מפציצים ייצרה 7" שגרמניה לצייןהמקום

 של לטווח מעבר הרחק היו אורל שהרי הסיבהוזו
 ליצר ש47 ההחלטההלופטוואפה.
 אחת הייתה כאלהמפציצים
 שעשתה ביותר הקשותהטעויות
 היערכותה במהלךגרמניה
למלחמה.
 היה ברית-המועצות שלשטחה
 מיליון כ-22.4 תקופהבאותה
 כ-150 זורמים הזה בשטחקמ"ר.

 כולל באורך ונחלים נהרותאלף
 רק ק"מ. מיליון מ-3 יותרשל

 ברית-המועצות שלבשטחה
 אלף כ-41 יש אירופהשבתחומי

 פעם שהיו בשטחים הכבישים רמת ונחלים.נהרות
 מצבם היה ב-1941 כיום. גם ירודה היאברית-המועצות

 הידיים רחב השטח כל את לכבוש כדי יותר. הרכהגרוע
 אחרות: במילים בלבד. טנקים כ-3,500 היטלר הקצההזה

 נהרות עם טובים, כבישים בלי - טנק לכל קמ"ר5,400
 עבירות. בלתי טובעניות וביצותרבים
 ידעתי "אילו לאדריאן: היטלר אמר 1941 באופסטכבר

 לא אני נכונים, בספרך )הסובייטיים( הטנקיםשמספרי
 1995, )שטייגר, הזאת" במלחמה פותח שהייתיחושב

 כי הגרמני הרודן של הודאה אפוא זו הייתה 90(.עמ'
 בפניו. שהוצבו היעדים להשגת מספיק אינו הגרמניהכוח
 אלף ב-24 הטנקים. איכות היא פחות לא חשובהנקודה

 3,500 מול תועלת שום אין גרוטאות, אזק שאינםטנקים,

 היא השאלה שהיא. בחינה מכל עליהם העוליםטנקים
 הצדדים שני שהטילו הטנקים של האיכות הייתה מהאפוא

 פיהם שעל קריטריונים חמישה היו ל-1941 נכוןלמערכה.
 מיושן: או מודרני הוא טנק אם לקבוע היהניתן
 מ"מ. מ-8ך יותר של קוטר בעל קנה ארוך תותחום
 ישירות פגיעות גם לשרוד לטנק שמאפשר עבה שריוןש4

 נ"ט. נשקשל
 שטח בכל לפעול לטנק שמאפשרים עבים, זחליםש4

 אוויר. מזגובכל
 בקלות. מתלקח ואינו חסכוני קל, שהוא דיזל מנועש4
 לזה. זה בסמיכות והתמסורת המנוע הימצאות8

279-280(1995, .(Suvorov, 

 הטנק איכות את קובע שטייגררודולף
 דומים: פרמטריםלפי
 האש. עוצמתש4
 ניידות.8
 השריון. עובי8
 הפעולה. טווחש4
 העיצוב.ש4
 הטנק( לשאת שיכול התחמושת )כמות ה"בטן" גודלש4

 85(. עמ' 1995,)שטייגר,

 הגרמנים לרשות עמדו לברית-המועצות הפלישהערב
 מעטים רק מ"מ. 37 בקוטר רובם - נ"ט תותחי6,500
 )010ס.ענעצם1~1."חן,ו(. מ"מ ו-50 מ"מ 47 בקוטר היומהם
 שריון בין קרב על הגרמניים הדו"חות באחד נכתבוכך

 האויב קידם היום "במרוצת גרמניים: נ"ט לתותחיסובייטי
D'~lOנ"ט תותחי לכן. קודם נראה שלא מסוג ככדים 
 )שטייגר, אותם" לחדור מסוגלים אינם מ"מ 50בקוטר
 תותחי תריסר "חצי נכתב: ובהמשך 91(. עמ'1995,
 כמו נשמעים והם D'T]O, 34:ד( טנק )על עליו יוריםנ"ט

 דרך בדבקות לנסוע ממשיך הוא אבל תופים.הלמות
 חדירה". בלתי פרהיסטורית מפלצת איזו כמו שלנוהקווים
 גנרל למשל, הסובייטי. בצד גם נכתבו דומיםדיווחים
 נתקלנו לא המלחמה חודשי 11 "במשך כתב:רודימצב
 של שריון לחדור נ"ט תותח הצליח שבו מקרה,בשום
 KV JOD טנק שבהם מקרים היו ),י(1(. הזההטנק

 להילחם" המשיך אך אויב, פגזי של פגיעות100-90
356(1995, .(suvorov~ גרמניים מסמכים מצטט סובורוב 
 המפחיד הנשק כל הוא ה-KV טנק כי נאמר שבהםאחרים
 אינם נ"ט תותחי שכן בו, נתקל הגרמני שהחיילביותר
 זלוגה, סטיבן ,Suvorov). ,1995 )357 אותו לעצוריכולים

 KV טנק השמיד שבו קרב מתאר אמריקני,היסטוריון
 מטווח פגיעות 30 שספג אף גרמניים, טנקיםשמונה
 של המ"מ 100 בן השריון את חדר לא T~O שוםקרוב.
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*, KV-1981 12-131ה, .(Zaloga, מתוך מצטט גורדיינקו 

 פתחו שלנו השריון "פלוגות הפנר: של המלחמהיומן
 מטרים, של700 ממרחק סובייטיים( טנקים ילעברבאש
 לעברנו נע אשר לריב, התקרבנו יעילה. הייתה 7" היאאבל

 מטרים. 50-ט10 בינינו הפרידו קצר זמן בתוךבשלווה.
 שום הכרמניים לטנקים היה 7" שבו מדהים, דו-קרבהחל
 הח"ש פגזי וכל לתקוף, המשיכו הרוסיים הטנקיםסיכוי.
 ,Gordienko). ,1998 )185-186 משריונם ניתזושלנו

 "פעם מאוד: פגיעים היו הברמניים הטנקים זאתלעומת
 וצריחי בחזית, מפגיעות שלנו הטנקים נחדרו פעםאחר

 הוכחה זוהי לכמרי. הועפו ו-4 3 סימן בטנקיםהמפקד
 לקוי. הצריחים ושחיבור מספיקים, אינם השריוןשלוחות

 76.2 תותח של החדירה ולכושר הרב לדיוק ההוכחה ]םזו

 הדיוויזיה של המטה )יומן ה-34:ד( )של הרוסיהמילימטר
 עמ' 1995, שטייגר, אצל מצוטט 4, מספרהמשוריינת

 של מהיומן נוסף ציטוט שטייגר מביא העמוד באותו93ן.
 הולכים שלה והרוח ההתקפה "קצב הדיוויזיה:אותה

 'ךץ85~י1,ן,,:'כב::ן2',ב:;
 לכוחות חילחלו וייאוש פחד עצמו: מהשטח דיווחיםאלה

 1941: באוגוסט ב-28 ביומנו כתב האלדר גנרלהנרמניים.

 בעובי שריון שחודרים פגזים... יורים מ"מ ה-76.2"תותחי
 (suvorovl מטר" מאלף יותר של ממרחק אפילו מ"מ60

 להלן הברמניים? לטנקים היה שריון ואיזה ,2000ן.234
 3 סימן מ"מ; 30 - 2 סימן מ"מ; 3ד - 1 סימןהנתונים:

 המאוחרים מהדגמים ובחלק מ"מ 30 - 4 סימן מ"מ; 30-
 Doyle, and .(Chamberlain ,2001 )19-94 מ"מ 50 -יותר
 מיגון היה 26:ד מדגם הקלים הסובייטיים לטנקיםאפילו
 שהיו ביותר הקלים בטנקים ומדובר - מ"מ 15 שלבעובי

 20-(ע מסוג הבינוניים לטנקים פעיל. בשירותלסובייטים
 הכבדים הטנקים ואילו מ"מ, 45 בעובי שריון היהו-7-34
 110 עד ולפעמים ) מ"מ מ-60 פחות לא עליהםנשאו
 אפוא פלא אין ,ת441150(. ,1973 )160-176 שריוןמ"מ(
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 הבירה לענר שלג מכוסות בדרכים מתקדמים 3" "סימן גרמנייםטנקים

 ,,ג,
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 דרך בדבקות לנסוע ממשיך הוא אבל תופים. הלמות כמו נשמעים והם פכזים, 34:ד( טנק יעל עליו יורים נ"ט תותחי תריסר"חצי
 חדירה". בלתי פרהיסטורית מפלצת איזו כמו שלנוהקווים

 טוב, תותח היה זה ),ן2-1ק(. 4 סימן הטנק של מ"מ5ד מול סיכוי חסרי היו הגרמנים של מיושנים נ"טשתותחי
 מטר 385 של התחלתית במהירות TJO מתוכושהוציא מזאת, יתרה האדום. הצבא של היטב ממגוניםטנקים

 מ"מ 76 תותח היה KV-1 הסובייטי לטנק אבל בשנייה. העיקרי הטנק של המיוחדתצורתו
 הייתה שלו הפגז של ההתחלתית שהמהירות קנה,ארוך להחליק לפגזים ברמה - 7-34-

- = ] =  רק לא הוא יותר מהיר שהפגז ככל בשנייה. מטר662 בלי הצידה להינתז אולאורכון
 יותר. מדויק גם הוא אלא יותר, גבוה חדירה כושרבעל נראו לרוב לכן ממשי. נזקלגרום המנותחיםז

 מצויד היה ה-34:ן טנק suvorovl). ,343-34411995 "אחד כך) מהחזיתהדיווחים קרבותימו
 טנקי גם וכך מ"מ, 6ך בתותח המוקדמת()בגרסתו וירה באש פתח השדהמתותחיטנקים

 4ןBT-7, 2813:ד, 'ן, BT-5A ,AT-26 26 7-29, 32:ד,7-35, עלה כך אחר האחרון. הפגזעדהגרמניים
 של האימתני התותח את להזכיר יש ובראשונה בראשאן אותו" ודרס הטון 52 בן הטנקעלוהכמוצאה:

 ,Milson 1973,1 מ"מ 152 של בקוטר הוביצר -ה-2(ו11 65(. עמ' 1905,ושטייגר, לחתור יכלונ
 המינון ובעובי התותחים ההבדלבעוצמת בגלל169-176(. ביותר האימתני הטנקתותחקינה

 הסובייטיים הטנקים בין פנים אל פנים קרבותהסתיימו ביום הכרסנים לרשותשעמד
 הטנקים התוצאה) באותה תמיד כמעט הגרמנייםלטנקים בקוטר קנה קצר היההפלישה=ש_ש=שא=שש



 הסובייטיים. הטנקים של שריונם את לחדור יכלו 7קהגרמניים
 1 מספר המשוריינת הארמייה מפקד קלונה, פוןנגרל

 בעולם" הטוב הוא שלהם ה-34-ז "טנק אמר:ב-1941
 מפקד מצטט ביוור אנתוני 232(. עמ' 1987, הארט,)לידל
 קנה ארוך תותח שאפילו קונן אשר גרמני, שריוןפלוגת
 את לחדור מצליח אינו 3 סימן טנק של מ"מ 50בקוטר
 ,Beevor). ,1999 81 ) הסובייטיים הטנקים שלהשריון
 34-ז טנקי להשמיד הצליח הגרמני המשורייןהכוח

 שהצטייד אחרי ב-1043, רק פנים אל פניםבמפגשים
 בתעבה 05(. עמ' 1995, )שטייגר, וב"טייברים"ב"פנתרים"
 את הרוסים פיתחו האלה החדישים הגרמנייםלטנקים

 היה הטנק ה-34-ז. טנקי בסדרת האחרוןה-34/85-[ך,
 הטנקים על יתרון לו שהקנה מ"מ, 85 בתותחחמוש

 בסיני הזה הטנק את הפעילו עדיין המצריםהנרמניים.
 שימוש בו עשו וייטנאמים והצפון- הימים, ששתבמלחמת
 הזה הדכם מוצלח היה כך כדי עד - וייטנאםבמלחמת
 208(. עמ' 1995,)שטייגר,

 היה 1941 ליוני נכון ביותר החזק הברמני הטנקכאמור,
 ושבם האלה הטנקים אולם מ"מ. 75 תותח בעל 4סימן
 היו הסובייטיים( הטנקים נכד להתמודד הצליחו לאהם
 הכוח גרמניה. של המשוריינת מהעוצמה קטן חלקרק

 מהדגמים טנקים בעיקר ב-1941 כלל הברמניהמשוריין
 3 וסימן מ"מ( 20 )תותח 2 סימן תותח(, )ללא 1סימן
 הטנקים 157-156(. עמ' 1995, )שטייבר, מ"מ( 37)תותח
 יכלו לא העת, באותה הגרמניים הנ"ט תותחי כמוהאלה,
 היא המסקנה הסובייטיים. D'pl~n של השריון אתלחדור
 משמעותי. יתרון לסובייטים היה הזה בתחום שגםאפוא
 הטנקים של נוסף יתרון על מצביע סובורובויקטור

 היו הטנק של והתמסורת שהמנוע העובדה -הסובייטיים
 היפנים הבריטים, וכן ) הגרמנים הטנק. בחזיתממוקמים

 היה שהמנוע כך שלהם הטנקים את תיכננווהאמריקנים(
 גלגל עבר ביניהם מקדימה. - התמסורת ואילומאחור,
 שהגביה מה - ס"מ 50-30 של בגובה חלל שיצרהינע,
 הנמוכה, הצללית )עקרון פגיעותו. את והגדיל הטנקאת
 מקטין הישראלי, ה"מרכבה" בטנק למשל, שמיושם,כפי
 יותר(. קטנה נהיית המטרה שכן ההיפגעות, סיכוייאת
 בשריון, למגן כמובן צריך שנוצר החלל את כן, עליתר
 הכול: לא עוד וזה מיותר. משקל הטנק על שמעמיסמה
 צורך היה הזה והמיותר הנוסף השריון את לשאת מנתעל

 יותר. וכבד( ) בדול במנועלהשתמש
 לכסותו ויש יותר, גדול נפח בעל הוא יותר ]דולמנוע
 יוסיף נוסף שריון הקסמים: מעגל אפוא נוצר נוסף.בשריון
 נוסף... מיגון שדורש יותר, בדול במנוע צורך ויהיהמשקל,

 חזקה תמסורת דורש יותר חזק מנוע נוספת: בעיהוישנה
 יותר חזק מנוע נוסף. שריון ודורשת יותר ששוקלתיותר
 באמצעות הזאת הבעיה את פותרים אם דלק. יותר צורךגם

 שמוסיף מה - אותם גם למגן צריך הרי נוספים, דלקמכלי
 בקיצור: יותר... עוד חזק מנוע ומחייב לטנק משקלעוד

 הרב משקלו שלמרות לכך גורם טנק של לקויתכנון
 קטן קוטר בעל בתותח מצויד הוא האיטיתומהירותו
 בלבד. קלובשריון
 התמסורת אחרת: בנויים היו הסובייטיים הטנקיםכאמור,
 כתוצאה הינע. בגל צורך היה 47 ולכן בחזית, היווהמנוע
 ובכך הטנק גוף לתוך צריח חצי להוריד היה אפשרמכך

 במיוחד - בו הפרעה אפשרות ואת הטנק גובה אתלהקטין
 היה הטנק משקל מכול: החשוב אבל גדולים.ממרחקים

 )מזה ההפוך בכיוון פעל הקסמים ומענל יותר,נמוך
 את להוריד אפשר המשקל הפחתת באמצעותהגרמני(:
 פחות ותופס פחות שוקל יותר חלש מנוע המנוע.עוצמת
 עוד שמפחית מה מהמיגון, חלק להוריד אפשר ולכןנפח,
 צורך יותר קטן מנוע כן, על יתר הטנק. משקל אתיותר
 הטנק משקל את יותר עוד שמפחית מה - דלקפחות

 יותר עוד ולצמצם מיותר מיען יותר עוד להורידומאפשר
 הטנק... משקלאת
 חייב אינו רב משקל לעצמו שחסך הטנקים מתכנןאולם

 עוצמת את להפחית כדי הזה הרווח את לנצלבהכרח
 המשקל ואת החזק המנוע את להשאיר יכול הואהמנוע.
 התחמושת כמות להגדלת המיגון, לחיזוק להפנותשנחסך
 למשל, הסיבה, זאת הטנק. ביצועי לשיפור או הטנקבבטן
 טייגר" ה"קינ] של מקבילו 15-3, הסובייטי הטנקמדוע

 יותר, טוב מיגון בעל יותר, טובה עבירות בעל היההגרמני,
 המילימטרים 88 מול מ"מ )122 יותר טוב תותחבעל
 נמוכה צללית ובעל יותר מהיר המלכותי"(, "הנמרשל

 פחות טון 21 שקל הסובייטי הטנק כן, על יתריותר.
 פלטפורמה על אותו לשנע היה אפשר וללן הגרמני,ממקבילו
 מדי כבד היה המלכותי" )"הנמר רכבת. שלרגילה

 (. רגילים ולגשרים רגילהלפלטפורמה

 האלה, וההסבריםהנתונים
 סובורוב של ספרו מתוךהלקוחים

 האחרונה""הרפובליקה
275-279(1995, t(suvorovt 
 הטנקים עלו כמה עדמוכיחים
 הגרמניים הטנקים עלהסובייטיים
 ]ם ולכן ההנדסי התכנוןמבחינת

 הטווח, החימוש, המיצן,מבחינת
 התמרון. וכושרהמהירות

 אסטרטגי נשק היה הכבדהטנק
ם השנייה העולםבמלחמת (  

 אך היום, גם אסטרטגי נשקנותר
 בה(. לדון המקום כאן שלא במחלוקת שנויה סוגיהזוהי

 )לונדון, בהם. ולהחזיק D'nOW לכבוש היה אי-אפשרבלעדיו
מוסקבה,

"11"

 ,,,ע,1,;;,,,;,,,,,.;ן,,,,,.;4%ן

plonאסטרטגי נשק היה הכבד 
 nu]hl~ ) השנייה העולםבמלחמת

 אך היום, גם אסטרטגי נשקנותר
 שלא במחלוקת שנויה סוניהזוהי
 בלעדיו בה(. לדון alpnnכאן

 שטחים לכבוש היהאי-אפשר
 בהםולהחזיק



 אף השנייה, העולם במלחמת נפלו לא והלסינקילנינגרד
 טנקי שכן באספקה, וממחסור מרעב מהפצצות,שסבלו
 את הבינו צבאות שני רק (. לרחובותיהן נכנסו לאהאויב

 והצבא הוורמאכט ב-1941: הכבדים הטנקיםחשיבות
האדום.
 הכבד הגרמני הטנק לייצור הפרוייקט להתחלתהפקודה
 suvorovt). ,1995 )341 1941 במאי ב-26 ניתנההראשון

 להיבנות היה אמור ובמסברתו 4501(1,י, נקראהפרוייקט
 שרטוטים כבר היו ביוני ב-22 טון. 45 של במשקלטנק

 ובוודאי - הטנק של אב-טיפוס הכבד. הטנק שלראשונים
 הפלישה עם אבל רחוקים, עדיין היו - שלו המונישייצור

 לייצורו. תוכניות לגרמנים היו כברלברית-המועצות
 רב זמן כבד טנק לפתח החלו זאת, לעומתהסובייטים,

 ב-1933. החל שלו ההמוני והייצור )שם(, ב-1930 - כןלפני

 45 ששקל צריחים, חמישה בעל ענק - ה-35-[' זההיה

 בעובי היה שלו הסיבון צוות. אנשי 10 על-ידי ואוישטון,
 וחמישה תותחים שלושה כלל שלו והחימוש מ"מ,3

 מפעם שודר] הטנק ,ת50ע4ן(. ,1973 1751קלעים
 נוספו ב-1940 בפינלנד החורף מלחמת ואחריפעם,

 והמיגון מקלעים(, שבעה הכול ןובסך מקלעים שני עודו
 עלה האלה מהתוספות כתוצאה מ"מ. ל-80 עובהולו

 ,suvorov). ,1995 )341 טון ל-50 הטנק,שקל
 ונכנס מבחנים של סדרה בהצלחה ה-KV-1 עבר-1939
 טונות, ך4 שקל הזה הטנק 1939. בדצמבר ב-19שירות
 יכולת לו הקנו רחבים זחלים מ"מ, 100 בעובי מיגון לויה

 יתרונותיו שעל ) דיזל. במנוע צויד והוא מצוינת,בירות
 קנה, ארוך מ"מ 76 בתותח צויד הטנק בהמשך(.דון
 ובעל יותר כבד היה ה-KV-2 בעולם. מסוגו הטוביהיה
 כלל שלו והחימוש טונות, 52 שקל הוא יותר: רבהוצמה
 שירה פגז כל של משקלו מ"מ. 152 בקוטר הוביצרנותח
 הטנק פרז של משקלו השוואה: לשם ק"ג. 48.7טנקן
 (suvorovt ק"ג 6.8 היה עת באותה ביותר הטוברמני

342-34,1995, .) 

 פלישתם בתחילת כבדים טנקים אפוא היו לאברמנים
 הסובייטיים הטנקים התייצבו שמולם בעודברית-המועצות,

 לעיל שהובאו מהתנובות 35:ן. KV-1, 2[1(1,וכבדים:
 את לעצור אי-אפשר הגרמנים של הפאניקהושתקפת
 כי היטב ידע הסובייטי המודיעין הסובייטיים.,טנקים

 אמל"ח למומחי וחדשים. כבדים D'~lO לברמניםין
 גרמניה של החימוש למפעלי נבישות הייתהוובייטים
 המדינות( שתי בין שלום יחסי עדיין שררו שבהבתקופה

 ~suvorov ),2000 גרמניה מייצרת D'~lO אילו היטבדעו
 זחלים בעלי חדישים טנקים בלי כי ידעו הם220-22(.

 עבירות בעלי ודהיינו עבה ומיגון חזקים מנועיםחבים,
 להתקדם הגרמנים יתקשו ( נ"ט לאש ועמידותבוהה
 עבירות תנאי ישנם שבה שלברית-המועצות,שטחה

 מפגרת היא הכבישים ותשתית נרחבים, בשטחיםקשים
מאוד.
 בתחום לסובייטים שהיה הגדול היתרון את לציין ישלבסוף
 היחידה המדינה הייתה ברית-המועצות הטנקים.מנועי
 הומצא הזה שהמנוע אף דיזל, מנוע בעלי טנקיםשייצרה
 מנוע לפתח D'O"]le מהנדסים החלו ב-1932בגרמניה.

 הוא 2-,1. השם את שקיבל מנוע הציגו הם וב-1935דיזל,
 דלק פחות כ-30% צרך אך בנזין, מנוע כמו עוצמהסיפק

 חשוב אך (. מבנזין יותר זול - סולר - צרך שהוא והדלק)
 התלקחות. בפני יותר עמיד היה הזה המנוע אלהןמכל
 כי ז'וקוב ציין ב-1940 מקרבותבמונגוליה שחזראחרי
 דרש ולכן רבה, בקלות מתלקחים בנזין מנועי כעליטנקים
 ,Suvorov ) דיזל במנועי הסובייטיים הטנקים אתלצייד

232-2392000, .) 

 אחרי שנים 15-10 רק דיזל למנועי לעבור החלובעולם
 1941 בקיץ כבר היו לברית-המועצות ואילוהמלחמה,

 טנקים אלפי ]ם אלא בנזין, מנועי בעלי טנקים אלפי רקלא
 עמידות ובעלי חזקים חסכוניים, קלים, דיזל כמנועישצוידו
 היו הדיזל מנועי בעלי הטנקים התלקחות. בפני]בוהה

 ,34-[ך,KV- BT-714 1 , 50-[ך,KV-2 יםמהדגם

 מנועי ,מ441150(. ,1973)176-נ(17
~TITn 

 כוח הפיקו
 של יחסית, הנמוך, המשקל ובשל - סוס כוחות 500 -רב

 BT-7M הטנק למשל, כך, רבה. עוצמה סיפקוהטנקים
 כוחות 35.7 לרשותו עמדו בלבד,דהיינו טונותשקל14
 הטנקים מבין טון( )52 הכבד היה ה-KV-2 לטון.סוס

 אפוא היה אצלו סוס(. כוחות 6001 דיזל במנועישהשתמשו
 לטון. סוס כוחות 1 1 5.היחם
 מנועי שלהם בטנקים הגרמנים התקינו לסובייטיםבניגוד
 בין היחם )מבחינת שלהם חזק הכי הטנק כלבד.בנזין

 כוחות 13.9 - 1[0ע-Pz היה הטנק( למשקל המנועעוצמת
 הטנקים לרשות שעמד ביותר החזק המנוע לטון.סוס

 ~suvorov). ,2000 2241 סוס כוחות 250 הפיקהגרמניים
 היה הסובייטיים בטנקים שהורכב העיקרי המנועכזכור,
 שבהם רבים מקרים היו סוס. כוחות 500 בן - כפלייםחזק
 הגרמניים הטנקים של הזחלים סביב האדמה בלילהקפאה
 בגלל המנוע. חולשת בשל להיחלץ יכלו לא ואלההחונים,

 משטחי על שלהם הטנקים את להעלות הגרמנים נהנוזה
 ,Suvorov). )1995,447 הלילה בחניוניעץ

 הגרמניים הטנקים שכל ברור לעיל שצוינו הקריטריוניםעל-פי
 להם היו לא מיושנים: היו ברברוסה מבצע שלבתחילתו
 הסובייטיים; הטנקים של השריון את לחדור שיכלותותחים

 אחרות: )ובמילים וחסכוניים חזקים מנועים להם היולא

 תכנון בגלל הינע לגלגל נזקקו הם דיזל(; מנועי להם היו7"
 מיגון להם היה 47 שיחלים; המנוע בין התמסורת שלמיושן
 קבלת עם ב-1942, רק הסובייטי. הנ"ט נשק בפניעמיד

 שיכול עבה, זחל בעל טנק הגרמנים לרשות עמדה"טייכר",



*-  הבוץ על ברוסיה, הקשים העבירות תנאי על להתנכרהיה
 ב-22 עמדו הסובייטים לרשות זאת לעומת השלג.ועל
 כל על-פי חדישים שהיו ו-KV, 34-[ך טנקי 1941ביוני

 כוחות ומפקדי הטנקים צוותי לעיל. שצוינוהפרמטרים
 טקטיקות על לדבר קשה כי ידעו הוורמאכט שלהשריון
 כל עדיפים האויב של הטנקים כאשר טנקים, שללוחמה
 92(. עמ' 1995, )שטייגר, טכנית מבחינהכך

 הגרמני הצבא היה מוכן 47 כמה עד מלמד שלהלןהציטוט
 לצ'כוסלובקיה כניסתו "עם לברית-המועצות:לפלישה
 כלשהי. בהתנגדות שנתקל בלי גם רע הוורמאכטנראה

 לגרמנים אין )איכותיות(. דרכים על אפילו נתקעוהטנקים
 Bunich,I צמיגים" של סדרתי ייצור אין טובות.משאיות

 הגרמניים הטנקים את ראה הסובייטי המודיעין ,2003(.43
 לצפות ניתן האם וגיחן. צ'כוסלובקיה בכבישישנתקעו
 המרחבים את לצלוח פראג בכבישי שנתקעיםמטנקים
 ברית-המועצות? של והמושלגיםהבוציים

 הבררתבעלות
 לכרות יותר... חכם להיות היטלר היה צריך לנצח מנת"על
 של!". הניטרליות את לוודא לסחות א! המערב עםברית

 בהוקט!בר 2 בפוץ, הק!נט[שים בבית 8*ום קו1מנוב, אתאחז)
 ( ,Isuvorov ,1995 146 אצל: מצוטט1985,

 האנטי הקואליציה ערך. רב סיוע בריתו מבעלות קיבלמטלין
 לברית-המועצות סיפקה - ארצות-הברית ובמיוחד -גרמנית
 הסיוע של חלקית רשימה להלן עצום. בהיקףאספקה
 המלחמה: במהלך מארצות-הברית ברית-המועצותשקיבלה
 50,501 ו"סטודבייקר", "דודג'" מסוג משאיות427,284

 בעולם, מסוגם הטובים עת באותה שהיו "וילים", שטחרכבי
 רכב כלי 1 3,303 צוללות(, 105 מתוכן י ספינות595

 1,981 צבאיים, אופנועים 35,041 וגוררות,משוריינים

 נפע, חומרי טון אלף 1 36 משא, קרונות 11,155קטרים,
 שמן, שימורים, )קופסאות מזון מוצרי טון3,820,906

 )דלקים נפט ומוצרי נפט טון 2,541,008 ועוד(,שוקולד
 עורו;, טון 50,413 פללה, טון 2,317,694 שונים(,מסוגים

 4,952 עור, עשויות צבאיות נעליים זוגות 5,010,9001

 "קינג-קוברה", מטוסי 2,410 "ארו-קוברה", מדגם יירוטמטוסי
 -11 מסוג מפציצים 861 1-20נ, משוב מפציצים2,771
 צינורות טון 5,807 טלפון-שדה, מכשירי 25423,107,

 אלומיניום טון 624 אלומיניום, מוצרי טון 166,699אלומיניום,
 טון 93ך,34 בלוחות, אלומיניום טון 56,387במטילים,

 24,513 ופליז, ארד חוטי טון 7,335 במטילים, ופליזארד

 מבודדים, נחושת חוטי טון 181,616 בלוחות, ופליז ארדטון
 מיליון 69 חיטוי(, )חומר האשלגן פרגמנט טון אלף350
 אלף 81 למכוניות, צמיגים מיליון 3.7 מצמר, בד שלמ"ר
 01ך,8 נ"ט, תותחי 5,815 נ"מ, תותחי 8,218 גומי,טון

 ,, ".ל.,ו;,,.,,(,',,,ל-.(א ן ארטילריה fJO~ מיליון 473 תותחים, לברירתטרקטורים

8 ")8ע.: ן ציוד נורות, ברזל, מסילות לרובים, אופטיוו) כוובווזוכן 1 1 1 8 ~  

 י'" ,,,, י ' י, תת-מקלעים, מקלעים, רובים, חריטה, מכונות מצנחים,רפואי,
, " ' 

 ,Suvorov ,1995 )-146 ועוד מלחמה לספינותציוד
148.) 

 מלחמת במהלך הריננו: ג'ורג' האלה הנתונים כל אתמסכם
 מיליון 1 7 לברית-המועצות ארה"ב סיפקה השנייההעולם
 דולר מיליארד מ-10 יותר של בשווי וציוד סחורותטון
13(1973, .(Herring, בעד מדברים האלה הנתונים 

 יקר רב, ציוד הן מארה"ב קיבלה ברית-המועצותעצמם:
 כן, על יתר נרחב. בהיקף אסטרטגיים חומרים והןוחיוני
 ברית-המועצות, של המלחמתי למאמץ סייעה בריטניהגם
 בחודש. אלומיניום טון 2,000 לה סיפקה היא היתרובין
 ה-2-,ו מנוע והן הסובייטיים המטוסים שהן לזכור,יש

 בעלות מאלומיניום. בעיקר יוצרו ברית-המועצותמתוצרת
 החיונית המתכת את לה סיפקו ברית-המועצות שלבריתה
 בדנייפרופטרובסק הענקי האלומיניום שמפעל אחריהזאת,
 (. 149 עמ' )שם, הגרמנים בידינפל

 לברית-המועצות בריטניה סיפקה אלומיניום עלנוסף
 פרווה מעילי ואפילו צוללות( )כוללנו קרב ספינות27

 הסביר הזה המסיבי הסיוע מאחורי ההיביון אתלטייסים.
 הבריטי: ההספקה שר עת באותה שהיה ביווברוק,לורד
 לברית-המועצות... ההספקה על רק היום חושבים"אנו
 הכוחות את מסיטה הסובייטים( )של התנגדותםהרי

 וינסטון ,ת8111ע(. ,2000 )260 אירופה" ממערבהברבניים
 לרוסיה שנוכל עזרה כל לתת צריכים "אנו אמרןצ'רצ'יל
 ,5תז!ץ110(. ,1973 )3 הרוסי"ולעם
 ארה"ב שלחה 1945 מאי סוף ועד 1941 באוקטוברמ-1

 עמוסות משא אוניות 2,660לברית-המועצות
 מדובר אסטרטגיים. מוצרים טון מיליון 1ב-7
 אבדו שבמהלכו עצום, לוגיסטי במאמץהיה

 אספקה של טונות מיליון 1 ו-3. ספינותעשרות
 גרמניות. צוללות של מפעילת כתוצאה בעיקר-

 מאות אותן ליוו המשא עלאוניות להגןכדי
 בריטניה, ושל שלארה"ב מלחמהאוניות
 בריטניה אדם. בני אלפי ועשרות מטוסיםאלפי
 אוניות שליוו מלחמה אוניות 19 איבדהלבדה
 לברית-המועצות אספקה שהעבירו בעתמשא
150(1995, .(suvorov~ 

 בעלות של הרבה תרומתן על מלמדים האלההנתונים
 העולם במלחמת לברית-המועצות המערביותהברית
 שנותנות ברית בעלות ובמיוחד - ברית בעלות אולםהשנייה.
 מעצמן. באות אינן - דולרים מיליארדי של בשווימתנות

 מראש האלה הבריתות את שתיצור במנהיגות צורךיש
 מתארים נראנדסן וג'יימם זאלוגה סטיבן אותן.ותטפח
 "קריסטי" טנקי ארה"ב מכרה 1 930 בסוףכיצד

 ועד 1841 באוקטוברח-1
 שלחה 1945 חאיסוף

 לברית-המועצותארה"ב
 משא אוניות2,860

 טון מיליון ב-17.5עמוסות
 אסטרטגייםמוצרים
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 דווקא חי"ר כוחות על מבוסם היה הגרמני הצבא של רובו הר' ונייד, גדול שריון כוח של קיומולמרות

 הזאת העסקה את מסתירה שהיא תוךלברית-המועצות
 טרקטורים. של יצוא כעסקת אותה ומציגה העולםמעיני

 ידמו באמת שהטנקים כדי הצריחים את הורידו הרוסיםן
 סדרת של לבסיס הפכו קריסטי של הטנקים (.לטרקטורים

 ,ZalogaandGrandsen ),1984 הסובייטיים קיווטנקי
.)67

 שתהום מדינות, בין פורה פעולה לשיתוף דוגמהזוהי
 במישור פעולה שיתפו אך ביניהן, פעורה הייתהאידיאולוגית

 ומפציצים, למטוסים מנועים לסובייטים מכרה צרפתהצבאי.
 ו"קנזן-לויד", "ויקרס" טנקי - בריטניה BMW, מנועי -גרמניה
 לרכוש הצליחה ברית-המועצות "קריסטי"ן טנקי -ארה"ב
 המרה אויבתה להיות הייתה שעתידה מגרמניה,מנועים
158(1995, .(suvorov) 

 אמיצים. קשרים נקשרו אידיאולוגיים יריבים עם רק לאאך
 גדולות. בכמויות צמר לברית-המועצות סיפקהמונגוליה
 מתותחים - יותר אף ואולי - פחות 47 חיוני היה הזההצמר

 הצבא לחיילי חמים מעילים נתפרו ממנו שכןומפגזים,
 גרם חמים בבגדים המחסור 164(. עמ' )שם,האדום
 הקישור קצין דיווח למשל, כך, קשות. אבדותלברמנים

 היבשה כוחות של המטה לראש 2 משוריינת ארמייהשל
 חורף. ביגוד קיבלה 7" עדיין "היחידה 1941: בנובמברב-24
 בטמפרטורה קיציים עבודה מכנסי לובשים אנשיםכמה
 עשרה כעבור מקפיאה". וברוח צוליוס מעלות 26 מינוסשל
 מארמייה דומה דו"ח המרכזית הארמיות קבוצת קיבלהימים

 קטנות. ובכמויות חלקי הוא החורף "ביגוד 3:משוריינת

 משוריינת )דיוויזיה אחת בדיוויזיה היו בלבד בדצמברב-5
 "עקב נוספים: ציטוטים כפור". מכות של מקרים 1 29 (6

 תלולה עלייה יש בלבוש ומחסור פתאומיות קורמכות
 בארמייה ) ביום איש 500-400 - בהצטננות החוליםבמספר
 בהתמדה"; ערל כפור ממכות הסובלים "מספר ("; 2משוריינת
 בדיוויזיה היו מכך כתוצאה מדי. מאוחר הגיע החורף"ביגוד

 כפור"; מכות של מקרים מאות כמה בלבד 4משוריינת
 מכות של מקרים 103 על מצביע הכפור פגיעות"ניתוח
 קטיעה לבצע צורך יהיה כלומר, השלישית. בדרגהכפור
 איש(" 620 שמנה ) בנדוד שישה מכל אחד אדם אצללפחות

 וישנם - אלה ציטוטים (. 1 15-114 עמ' 1995,)שטייגר,
 האסטרטגית חשיבותו על מצביעים - אחרים רביםעוד
 ובין האדום הצבא חיילי בידי שהיה ביבוד - חורף ביגודשל
 גרמניה. צבא בידי היה 471 ( מונגוליה עם הברית בנללהיתר
 הונגריה רומניה, איטליה, יפן, ברית: בעלות היו להיטלנובם

 המדינות חמש מבין והחשובה החזקה הייתה יפןופינלנד.
 סבלה עצמה היא דבר. לגרמניה לספק יכלה 47 יפןהאלה.

 נחושת ברזל, דוגמת אחרים, גלם ובחומרי בנפטממחסור
 למלחמה יפן נכנסה שבגללן המרכזיות הסיבות )אחת גז.או

 הדרך (. האלה החיוניים המשאבים את להשינ רצונההייתה
 תקיפת על-ידי הייתה לגרמניה לסייע יפן יכלה שבההיחידה

 שנייה חזית לה ליצור כדי הרחוק במזרחברית-המועצות
 האירופית. לחזית משם כוחות להעביר ממנה למנועובכך
 היכו אלא ברית-המועצות, את תקפו לא היפניםאולם

 כן לפני עוד 1941. בדצמבר ב-7 הרבור בפרלבארה"ב



 כדי מוסקבה לאזור הרחוק מהמזרח כוחות מטליןהעביר
 האדום, הצבא של הגדולה במתקפת-הננדשישתתפו
 אף כבד, בחשש זאת עשה מטלין בדצמבר. ב-5שהחלה
 אין שלפיו מידע לו העביר - זורנה - בטוקיו שלושהמרגל
 אחרי אולם ברית-המועצות. את לתקוף היפניםבכוונת

 חזית מפני מטלין של חששו כליל נגוז 1941 בדצמבר7
 תהיה שיפן לחלוטין ברור לו היה הרחוק. במזרחשנייה

 תוכל ולא האמריקנים נגד למלחמה לחלוטיןמשועבדת
 לגרמניה. סיוע שוםלהושיט
 לא היו לא בטון. בקיר ראשה את יפן הטיחה הרבורבפרל

 הענק נגד מלחמה לנהל כדי גלם חומרי ולאמשאבים
 בהרבה שעלה צי נגד ימית מלחמה ניהלה היאהאמריקני.

 שלא כך אסטרטגיים, מפציצים לה היו ולא שלה, הציעל
 לאדמת המלחמה את להעביר אפשרות שום לההייתה

 ללא גם ודאית הייתה יפן של תבוסתהארצות-'הברית.
 ,Preston). ,1982 133 ן האטוםפצצות
 ארה"ב על מלחמה היטלר הכריז יפן עם סולידריותמתוך
 זה אך עלברית-המועצות, מלחמה תכריז יפן כיוקיווה

 אפוא הייתה התוצאה suvorovt). ,1995 )161 קרה דעי
 אך נוספת, מעצמה נכד למלחמה נאמניה את גררהשיפןן

 כך. על תמורה שום לה העניקהלא
 שום לה היה לא אולם ומאומן, קטן צבא היהלהונגריה

 את ימן הטיחה הרבורבסרל
 לא היו לא בטון. בקירראשה

 כדי גלם חומרי ולאמשאבים
 הענק נגד מלחמהלנהל

 חלחמה ניהלה היאהאמריקני.
 על בהרבה שעלה צי נגדימית
 חמציצים לה היו ולא שלה,הצי

אסטרטגיים

 מודע היה היטלר גם ברית-המועצות. נגד להילחםעניין
 (,SUVOIDV למלחמה לם)ת ההונגרים של התלהבותםלחוסר

 הם מדוע מושג כך כל היה לא להונגרים (. ,1621995
 מוטיווציה. מאוד מעט הפגינו הם ולכן להילחם,נשלחים

 על חולמים ש"ההונברים אמר רונדשטדט פוןפילדמרשל
 ,Beevor ),1999 במהרה" הביתה להסתלק אחד:דבר
 מזרחה, ברכבות שנסעו בעת כי נזכר הונגרי חייל (.103

 במילים שירים. ושרו יין והקצינים החיילים שתולחזית,
 )שם, הולכים הם מה לקראת מושג להם היה לאאחרות]

 ( 104עמ'

 אין אוכלוסין. ודלילת יחסית, קטנה, מדינה היאפינלנד

"יקי ,, [ :די:1::1 ::זיתי15::1ב

 ברית- במלחמת רב. קרבי ניסיון ובעל קשוחהיטב,
 D"l'On הכוחות הוכיחו ( )1940-1939המועצות-פינלנד

 לא הדגישה פינלנד ממשלת אולם הבבוהה. יכולתםאת
 עצמאי מאבק היא ברית-המועצות נגד מלחמתה כיפעם
 החורף". ב"מלחמת ממנה שנגזלו האדמות החזרתלמען

 אין כי בטוח ומעולם מאז היה כי טען קייטלפילדמרשל
 אפשרות, להם תהיה ואם בסובייטים, להילחם נכונותלפינים
 של בדרך מוסקבה עם הסכסוך את לפתור ינסוהם

 של השקפתו הייתה נם שזו ציין קייטלאףמשא-ומתן.

ש 1941 )שלהי הרוסי בבוץ תקוע הגרמני הצבא - "ברברוסה"סוף
% יי]
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שיפתח מטום, אולט יגיש שהיטלר הניחו המודיעק המדינאיפווראש:העיתונאים,

ש

nl~ulxהביאה שלא רק לא 
 בחהלך לגרמניה כלשהיתועלת

 סיכוכה היא להמך: אלאהמלחמה,
 לפתור שגרמו בהרסתקאותאותה
 הכוחות של יותר עודרב

 קשות מגעה והיאהגרמניים

 "ברברוסה" מבצע שלפני מהתקופה קריקטורהבהתקפה.

 ~suvorov). ,1995 )162 לפינים בנובעהיטלר

 מעשית. תועלת שום לגרמניה הביאה 47 איטליה עםהברית
 את דחף מוסוליני בה. פגעה רק היא הנכון: הואההפן
 ובבלקנים. אפריקה בצפון מיותרות למלחמותהיטלר
 פוןגנרל

 מלנטיי
 למלחמה איטליה של "כניסתה כי: אמר

 באחת לאיטלקים. בז היטלר גם בשבילנו". אסוןהיא
 בידיים נמצא שהשלטון "היכן העיר: הואההזדמנויות
 נמצאים הם לטענתם גדול... אחד כאוס שורראיטלקיות,
 איטלקי כלל... נלחמים אינם הם אבל מלחמה,במצב
 ,Suvorov ,1995 1 לוחם" אינו אבל לאכול, אוהבממוצע

 הארמיות קבוצת מפקד ו רונדשטט פון (.162-163
 פשוט הם "האיטלקיםהדרומית(:
 (,Beevor נוראיים")לוחמים(

1031999, .) 

 לצפון נשלח רומל ארוויןגנרל
 שהאיטלקים משום רקאפריקה
 מידי קשות מפלות שםספנו

 ,Gordienko ,1997 )הבריטים
 פלשו וליוון ליוגוסלביה נם49(.

 שמוסוליני משום רקהגרמנים
 שהצליח לאחר לעזרה,התחנן

 לא בפלישה שם בםלהסתבך
 ,Gorodetsky ),1999מוצלחת

 קריטי לעיכוב גרמה לבלקנים הברמנית הפלישה99(.
 שאיטליה אפוא היא המסקנה לברית-המועצות. הפלישהשל
 המלחמה, במהלך לנרמניה כלשהי תועלת הביאה שן4 רק47
 לפיזור שברמו בהרפתקאות אותה סיבכה היא להפך:א47

 הגרמניים הכוחות של יותר עודרב
 הפלשה בתוכנית קשות פגעהוהיא

 כן אם מדועלברית-המועצוו[.
 האיטלקים את לצרף היטלרטרח

 שהוא הגורסת דעה ישנהלמחנהול
 לחריטים, יצטרפו ש47 כד זאתעשה
 העולם במלחמת שעשוכפי

 ,א10חטו1(. ,2003 471הראשונה
 באופן ברית בעלת הייתהספרד
 הגיש שהיטלר אף בלבד.פורמלי
 מלחמת במהלך רב סיועלפרנקו

 סירב 1039-10381(,האזרחים
 לקואליציה להצטרףפרנקו

 שלדבר בסופו שלו.המלחמתית
 לנבול אחוש דיוויזיה רק ספוזשלחה

 זו אךגרמניה-בריו,-המועצות,
 בקרבות למעשה השתתפהלא

1995,1631,ץ0[0,וט5(.
 חשובה ברית בעלת הייתהרומניה

 הרומניים, הכוחות אולם לגרמניה, שסיפקה הנפטבשל
 התבטא היטלר ירודה. באיכות היו הגרמנים, לצדשלחמו
 וכך האמת, ברבע יכזיבו הרומניים שהכוחות ושובשוב
 בגזרה הסובייטים הבקיעו החזית את בסטלינגו7: קרהאכן

 התלונן: רונדשטט פון רומניים. כוחות הופקדושעליה
 לכלביקורת" מתחת הם הרומנים והחיילים"הקצינים

1103 1999, (Beevor, של בודדות פלוגות רק כי וציין 
 בהרים, להילחם שאומנו רומניה, צבא ושל סלובקיהצבא
 הוא - גרמניה של בריתה בעלות שאר כל מיומנות.היו
 בצורה ומאומנות מיושן כה באמל"ח חמושות היו -ציין
 בחזית כלשהי תועלו[ בהן הייתה לא כי עד גרועה,כה

 (. שם 1המזרחית

 הברית בעלות ברורה. אפוא היא המצטיירת המצבתמונת
 ממש: של סיוע לו לתת יכלו לא היטלרשל
 יכלו, אילו וגם משמעותי, צבאי סיוע לו להעניק יכלו לאהן
 זאת. לעשות מוטיווציה להן הייתהלא
 לחימה. אמצעי לו לספק יכלו 47 גםהן
 טבע. ואוצרוו[ גלם חומרי מאוד מעט לו לספק יכלוהן

 ובריטניה. ארצות-הברית נרתמו מטלין לעזרת זאתלעומת
 אסטרטגים גלם וחומרי לחימה אמצעי לו העניקואלה

 המערבית. לחזית מאוד גדולים גרמניים כוחותוריתקו

 חזיתות בארבענשלחמה
 עליו לממונים דיווח שלנברג, במוסקבה, גרמניהשגריר

 יילחמו הם יותקפו, אם אר במלחמה, יחלו לא הרוסיםכי
 אוקראינה, את ללבוש גרמניה תצ"ח אם "h~o רבה.בנחישות

 - השגריר טען - הבלטיות המדינות ואת ביילורוסיהאת

ן
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גשל_ "  

 צי עם להתמוזז יכולתבהעדר
 החל בריטניה של השטחאוניות

 עת באותה בנו הנרכנים מטוסים. 20,100בבריטניה
 בריטניה זהים: המטוסים כל זע אבל )שם(. מטוסים11,030
 מנועים, ארבעה בעל אסטרטגיים מפציצים היתר ביןבנתה
 (. שם ) אחד אסטרטגי מפציץ ולו היה זע ללופטוואפהואילו

 שגזלה - החומריים והן האנושיים הן - המשאביםעל
 "ב-24 גורדיינקו: ]ם כותב בריטניה נגד האוויריתהמלחמה

 לונדון את בטעות הברמנים הפציצו ( )1940באוגוסט
 ברלין... מעל המלכותי האוויר חיל הופיע למחרתבחשיכה.

 הנ"מ מערכת כבדות. פצצות ליפול החלו הרייך בירתעל
 להפיל הצליחה ו47 בחיתוליה עת באותה הייתה ברליןשל
 הפציצו שוב יותר מאוחר ימים כמה אחד. בריטי מטוסולו

 הבריטים החלו ( )1940 בספטמבר מ-4 החלהבריטים...
 אבדות וגרמו בגרמניה רבים תעשייה אזורי תדירותלהפציץ
 פן קיבלה בריטניה על המלחמה אזרחים... בקרבקשות
 חלק בלעה היא וגרינג. היטלר שקיוו ממר לחלוטיןשונה
 (,Gordienko הלופטוואפה" של המובחרים מהכוחותניכר

.)1997,40-41
 השתלטה ב-1940 ביבשה. גם לחימה התנהלה כך עלנוסף

 האיים ופרנסי. ג'רסי ובהם בתעלה, איים כמה עלגרמניה
 הברמנים היו צבאית ומבחינה הצרפתי, לחוף קרוביםהאלה
 צעד היה זה פוליטית מבחינה אך אותם, לכבושצריכים
 טריטוריה על אויב רגל דרכה שנה כאלף זה לראשונהמוטעה.
 שום היה לא בריטי, שטח על אויב נמצא עוד כלבריטית.
 הייתה וכמובן לגרמניה. בריטניה בין הסדר לאיזשהומקום

 הרחק גרמניים כוחות ששאבה - אפריקה בצפוןהמערכה
 דרך אספקה להם להביא צורך והיה המזרחית,מהחזית

 הבריטי. הצי שלט שם התיכון,הים
 ציין עצמו גודריאן הכבושה. אירופה הייתה נוספתחזית
 וקלת מיותרת הייתה יוון על שלאיטליה "התקפתהכי

 הטעויות ובגלל ( האיטלקים של ) פעולותיהם בעקבותדעת...
 גרמניים כוחות נתקעובבלקנים
 בבותריה, כך ואחר באפריקהרבים
 suvorov~I וביוגוסלביה"ביוון
 להילחם מאוד קשה ,0)(20(.253

 משופעת הארץביוגוסלביהן
 ובאגמים, בנהרות בהרים,ביערות,
 לניהול נוחה אותה D'JOlnואלה

 יוגוסלביה עמי גרילה.לוחמת
 שחוללו וזוועות כקשוחים,התגלו

 הכניסה העממית. ההתנגדות את הגבירו רקהנאצים
 זמן של אובדן קשות, אבדות לוורמאכט ברמהליוגוסלביה

 שם ניהלו שנים ארבע במשך רבים. משאבים ושליקר
 סיכוי. חסרת מלחמה מובחרות גרמניותדיוויזיות

 הפולש. נגד מדם עקוב מאבק ניהלה יוגוסלביה רקולא
 ונורוו]יה. צרפת בולגריה, יוון, גם וכך ויתרה, לא פוליןגם

 ( לכאורה הכנועה ) באירופה D'~lSU שטחים עלהשליטה

 חיילים מאוד בהרבה צורך היה אדירים: משאביםהצריכה
 גשרים, כגון חשובים מתקנים על ולשמור בערים לפטרלכדי

 מחסנים, כוח, תחנות סכרים, תעופה, שדות נמלם,מכרות,
 הכובש הצבא של מגורים ומקומות מטות ריכוז,מחנת
 הרים, יערות, לסרוק כדי גדולים בכוחות צורך היהעצמו.
 המסייעים ואת הפרטיזנים את למצוא כדי וכו'מכרובו
 של השנייה החזית אפוא הייתה הכבושה אירופהלהם.
היכלר.
 סיוע הגישה זו ארצות-הברית. הייתה השלישיתהחזית
 לפני עוד לברית-המועצות גם כך ואחר לבריטניהרב

 פורמה. באופן למלחמהשנכנסה
 לה"

 המרכזיות הדרך אבני
 בהיטלר: שנלחמו לכוחות האמריקניבסיוע

 ההחכר חוק את מאשר הקונגרס - 1941 במארס 11*
 מלחמה. הכרזת בו ראתה ברסניהוהשאל.

 הבריטי לצי העניקה ארה"ב - 1941 במארת24*
 ובמספנותיה. בנמליה להשתמש הרשותאוז

 הברמניות האוניות כל הוחרמו - 1941 במארה30*
 החוק על-פי ארצות-הברית. בנמלי שעגנווהאיטלקיות
 הטריטוריאלי מהשטח חלק היא אונייההבין-לאומי

 אפוא זו הייתה מניפה. היא דגלה שאת המדינהשל
 גרמניה. על נוספת מלחמההכרזת

 שהים הכריזה ארה"ב ממשלת - 1941 במארם10*
 בכוונתה כי והודיעה אי-לוחמה של שטח הואהאדום
 ואיטלקיות( גרמניות קרי ) זרות אוניות עללאסור
 העברת על להקל נועד הזה הצעד לשם.להיכנס
 ובמזרח באפריקה שלחם בריטניה לצבאאספקה
ההריכון.

 הביטחון" "שטח את הרחיבה ארה"ב - 1941 מאפריל24*
 לקחה וכך האטלנטי, האוקיינוס לאמצע עדשלה

 שתיכנס ]רמנית אונייה כל להטביע הזכות אתלעצמה
 הזה.לתחום

 בארה"ב. חירום מצב על מכריז רוזוולט - 1941 במאין2

 שלגרמניה כלהנכסים הוקפאו - 1941 ביוני14*
 בארה"ב. איטליהושל

 הגרמניות כלהקונסוליות נסגרו - 1941 ביוני6ך*
בארה"ב.

 "תיכנס למוסוליני: היטלר כך על כתב 1941 ביוניב-21
 כבר היא הרי משנה, זה אין - לא או למלחמהארה"ב
 ,Suvorov). ,2000 )257 כוחה" בכל לאויבינומסייעו)

 1940, באביב לתקוף היטלר החליט ברית-המועצותאת

 פון גנרל עם כך על שוחח כבר הוא 1940 ביוניוב-2
 ביולי התחיל המבצע תכנון זודנשטרן. ]נרל ועםרונדשטט

 פעם: אמר נפוליאון (. 132-133 1980, עמ' וילי, )1940
 כוחותיך. כל את כנס לקרב, לצאת להחלטה"כשהבעת

 בידי היום גורל נתון לפעמים דבר. שום על תוותראל

לות



 מון אמר לפניו עוד 68(. עמ' 1991, )נפוליאון, אחד"גדוד
 המאסף; את יחליש החלוץ, את האויב יחזק "אםטסו)
 את יחזק אם החלוץ; את יחליש המאסף, את יחזקאם

 את יחליש ימינו, את יחזק ואם ימינו; את יחליששמאלו,
 בכל חלש יהיה מקום, לכל תגבורת ישלח אםשמאלו.
 492(. עמ' 1990, הרכבי, אצל )מצוטטמקום"

 לק47וזביי', טסו, למון לנפוליאון, מקשיב היטלר היהאילו
 מפזר היה 47 הוא - ולצחרים לשליפן "הקשיש",למולטקה

 את להכניע כדי סקנדינביה. ועד מאפריקה כוחותיואת
 בחזית המלחמתי מאמצו את לרכז עליו היה הרוסיהדוב
 לפני ממש ליוגוסלביה למשל, להיכנס, יולא בלבדאחת
 ריכוז של הבסיסי לעיקרון בהתאם - "ברברוסה"(תחילת
 קמפף". ב"מיין כעצמו כתב שעליוהכוח,

 החורףבברל
 מערכות של במושגים רק חשבה הגרמנית שההנהגה"מכיוון
 צעדים לנקוט לנכון העליון הגרמני הפיקוד ראה לאבזק,

 1995, )שטייגר, בחורף" ברוסיה מלחמה לקראתכלשהם

עמ'114(

 מהצפוי. מוקדם שהחל חורף, החליף הנשום הסתיו"את
 וכלי מהתותחים רבים קפאה, האדמה בנובמברכאשר
 לצאת הצליחו 47 הם שממנו המקום, באותו נתקעוהרכב
 Russkoe Novoe עיתון קוסינסקי, יוסף ) הבוץ"בבלל

tSlovo20 1 990 במאי .) 

 בחורף, הגרמנים תבוסת על המספרות רבות עדויותישנן
 של האקלים לתנאי המוכנות חוסר על הציוד, העדרעל

 לנפוליאון עצמו את להשוות )שאהב היטלר גםרוסיה.
 נפוליאון עזב שבו "בחורף כך) על הלין קרוחות(לעיתים

 מעלות, 25 מינוס נמוכה הכי הטמפרטורה הייתה רוסיהאת
 מעלות" 52 למינוס הגיעה היא ( 1942-1941 ) החורףואילו
 (. ,ץ0[0ץט5 ,2000)330

 שההכנה אמר כבר בסין, שנה כאלפיים לפני שחי טסו,מון
 לבדוק צורך יש האויב. של שטחו בהכרת מתחילהלמלחמה
 האוויר, מזג ועל משקעים על נתונים בקפידה ולאסוףהיטב
 מדבריות על כפרים, ועל ערים על ועלדרכים, גשריםעל
 ניצחו הרוסים לא כי הטענה נשמעת כאשר הרים.ועל
 יש אותם, שניצח הוא הקשה החורף אלא הגרמניםאת

 תנאי על "]רברוסה" מבצע מתכנני ידעו לא האםלשאול)
 הרוסי, הסתיו אחרי כי ידעו לא האם ברוסיה?האקלים

 הופכות והדרכים לרדת, כמעט מפסיק אינו הגשםשבו
 הטמפרטורה יוחרת שבו הקשה, החורף מגיע עבירות,עללתי
 אפוא הכינו לא מדוע ~NOl? והכול מאוד, ק'צונייםלערכים
 "גם שטייגר) רודולף כותב לחורף? ציוד מראשהגרמנים
 שיפוע בעלות מושלגות דרכים כם שלג, של קטנותערמות
 עבירים, בלתי למכשולים הפכו קרח מכוסי וגשריםמתון
 בשרשראות מצוידים היו לא הגרמניים שהטנקיםמשום

 (. 117 עמ' 1995, )שטייגר,קרח"
 ,~@sa ,, , 'ל.,
 י":::ןנן:נ:י,גי:ךג:נ:ןו;::::נג

 לקראת גרמניה שעשתה ההכנות את לבחון כדי(GRU) 8(ו"
 מפקד דיווח הזאת הבחינה ממצאי סמך עלהמלחמה.
,GRU-ישירות גוליקוב מרשל( - יותר מאוחר ) בנרלה 
 למלחמה. מוכנה אינה גרמניהלסטלין)
 העצומות הכמויות מתוך קשה. עבודה הוא מודיעיןאיסוף
 את ללקט הרלוונטיים, הפריטים את לחפש יש המידעשל

 ההסתברות ואת היריב התנהגות את לחזות שיעזרוהפירורים
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*ם.* . 
הלחזםם áג╞גזפלה ╞חזגלí זחזיú ז÷גםזד ╞÷ףל ה╨דהה םק ,¢גץהá, זלל חםק םק¢לñ÷áזגה 04-י ל-÷ ה 

úíזו íג╨ל¢דהקי  ג╞י óז╞הם
áדםק 

áזךגקú  הף÷úלז 68) 8891, .(1:"כה, áז÷גםזד ¢סץ╨

íגגúק  úזú áז╨זזדלז ג╞י áגקהם áז¢זáזñ'.ץ╞גל ¢ףñל םץ

íהג¢גחל  :כהז á÷ץל ¢חו áפל íגקáיה הףז¢גוá כ
úזםגץףה  ,íג÷זזק] úזלז÷ל םז╞גדה íגג¢÷גץה ,íהםק

ñגךזך¢לí  גí [áúגגחáךלה íגםז╞דה (הףז¢גוú á÷ג╞áז

.í÷ק╨  íג╨ק íהáק ז÷ג╨ íגםגגח íג╨ל¢ד úו גםי

ט¢פל  íה
 íגקáי

 áז÷גםז טג¢ץה íגםגץלק íגגזקץ ¢זץל
ג¢גחל  גדך¢ךñז הלחםלם .הגñז¢á וזה á÷ץ úזיג¢╞á ג¢חו

קזםףם  íגקáי; ÷זקá גףז¢גוה גי :טג¢ץה íוק ¢םךגה הפ¢ג
כגיהם  íגקáי ג╞יז

 ,הגñז¢ג הגהג זגםץ ךזחקם ג╨זגםגל

áםםד  íהגúז¢זץז íגםגץל ,( זםגוז ג¢גחל ¢קáה זח╨פג הךל

íגקáיה  ÷זקá כ זםגוז íהג¢גחל םק úז¢זץ
 íגקáי

áז] ¢ק╞ó 

.(זםפ
íוק  áז÷גםז הו¢ כגוק ה╞ג¢ג ג¢גחלá ¢קá קáיה חג╨הז

ה╨זזי
 וáפ; ג╨ל¢דה ז╨גו ¢ףזú ג╨זגםגל íגםגץל - כגו זם íזק

¢קףו-גו  .קזםף' כגץג╞זלה גךגגáזñה טג¢ץה גי גםá ╞זדגí áח

הá¢ה  íחםגה' ó¢זחá ,גñז¢ה ¢קוי ה¢זך¢ףלךה úח╨זפ
-úג¢áםץ  úחúז ,ñףום כיםז ום הסח הף÷úה úג╨ל¢ד

.úזפץזל;

á¢גú-זפץזלהú  áז÷ל íד טג¢ץה גי ג╞י úוץכ הלחםלם ╞╨╨
,íגáז¢ם ñגק╞ח םק כלק היגí ñגדזí ףםúט¢ךפס הג╨ל¢ד ח 

גוáפה  כזזגיל כלקק םגד¢ וףז÷ .ó¢זחá ╞÷ףל כגץג╞זלה
úו  כחú áו íגךזך¢לñה íהáק ז÷ג╨ גםגגח ךיול¢זזה
הגהגק  גםי í÷ק╨ קףגחז גúל ץגףזג דזñ ק╞ח םק ,כלק
íגק╞ח  ╞גלץ ¢ז÷ם .גñז¢ה úז╞áץלה זו¢ה גי כגו íג╨לק

¢םךגהק  וáפá ,ג╨ל¢דה íדז טיל ÷גñה כגץג╞זלה גךגגáזñה
íגםגגחה  ז╨גו כזזיúל óז÷úם úו úזפץזלה-úג¢á - ג¢הק גáז¢

5ךג0ס0ץ,  ¢קוי ╞¢ú ה¢זך¢ףלךה 703-) 7991,
 זוף÷ג

803).
áפáו  (13(ס7-ה íד á÷ץ úזיג¢╞á ג¢חו úזיגו ÷ם╞ה
זוף÷ג  :הג╨ל¢ד íוה íגחúזףל íג╨זí ñג╨זק םק ,÷ם╞ ץסק

םק  ó¢זחá ?גñז¢ה íגופללה זו¢ה גי גñגó ááñ¢זץה
íג╨לקז  הףוזזךףזםה םקז ךיול¢זזה ום íג¢דזו íג÷ם╞

ñז╨גל áזץ╨ק כג áז¢זך¢ףלךú ÷ה ג╨ל¢דה וףá╨הםוי כגס. 
ñז╨גל  ú 5.9זםץל ñז╨גלם ú. 5.41זםץל úז¢זך¢ףלך םק

ום  ñ 02ז╨גלז ú 03זםץל úזחגיק ó¢זחá ,גñז¢ה כיםז

áלú÷הף  םזיג הגה כגץג╞זלה גךגגáזñה úזףפם ¢םךגהק םחג
áז¢זך¢ףלךú  "á ¢דוק í╞ז÷ כםס ÷ם╞ á¢ ╞גלץק ג╨ףá כזוףג÷

,Σ0סñ5ךג). ,5991 1763 áזיזל╨ ╞חזגלú 
íג╨ל¢áה  ¢╞ץהá ÷ם╞ ╞גלץ ג╨ףá הוגף÷ זדה╨ íגו╨זג¢קה

í¢דק  וםק úזáים úו גץז╨ל íג÷╨ךה íג╨זג╨חá - הל
áחלñז¢.  סזáסáם íזפץ םק ,÷ם╞ זוםáק גיה הגה גזפל



ש4צבישש,(ז,:,4י%'( (. שם ו אפשרי" בלתי שהוא חשבתישתמיד לשריפות לעיתים שגרם מה - מדורות באמצעותהטנקים
 '.י"'ןשש."14""5("שש4, רונדשטט, פון פילדמרשל הדרומיות, הארמיות קבוצתמפקדולהתפוצצויות.

 .:ן עלינו נמנעת, בלתי היא רוסיה נגד המלחמה "אם כיכתב הצריחים מנגנוני היו מעלות 40 מינוס שלבטמפרטורה
- ן ',

 ל -, הביטו קיצית. בזק במערכת לנצחה אי-אפשר כילהסכים אטמי וכל קופאים, הטנקים תותחי של הכיווןוהתקני

 -.:)י,_
 .. , ,. .י

.'. .ן את להביס יכולים איננו האלה. הענקיים השטחיםעל שדה תותחי מגמישותם. ומאבדים מתקשים היוהגומי
' 
 י,,י'ו. הים מן רוסיה של המערבי השטח כל את ולכבושיריבינו זחלי רכב מעצורים. בגלל שימוש מכלל יוצאים היורבים 1 וך ו,4.,( ~ .

]יין ושם, ספורים" חודשים בתוך השחור הים ועדהבלטי ולא הקרקע, לתוך קופא היה שלם לילה במשך נעשלא
 ".)ו,""8ך3(. רכב כלי חלשים(. מנועים בגלל יגם לחלצו היהניתן

 סיכוי היה שלא הסכימו האחרים הגרמנים הגנרלים]ם נפילתם את למנוע כדי לפוצץ נותנים הגרמנים היותקועים
-

14 
 ואילו כן, על יתר החורף. עד ברית-המועצות אתלנצח שאי-אפשר שדה, ותותחי "טנקים כותב: שטייגר האויב.לידי
 'ו:-:ן,;יש",4': אחרי האם החורף, תחילת עד נכבשת רוסיההייתה אחרי מאחור נשארו ממקומותיהם, אותם להזיזהיה

 4:שו( הכבושה ברוסיה אפילו הרי החורף? מתבטל היהכיבושה את שלהם הטנקים עם שעברו טנקים נהגישפוצצו...
4 

 ן, ) ין=.ע-.' ציוד הוכן דע אפוא מדוע העז. הקור את לשרוד צוררהיה כה עד במזרח המערכה ואת במערב המערכה אתפולין,
''"),, קרח? שרשראות דלקים, שמנים, ביגוד,מתאים: שלהם" הטנקים בהשמדת בייאוש לחזות נאלצו פגעבלי  ו ,"יך,,,,,ן,,,,1,"י,

,:,ריי
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 1941 במרם התחילו ה"לופטוואפה" של המיוחדים הסיורמטוסי
 הפרות מ-300 יותר גילו הרוסים הרוסיים. הביצורים אתלצלם
 אלה מבשרות-רעגבול

 אגף ראש יודל, אלפרד גנרל-קולונל את מצטטסובורוב
 לשלב היה ניתן לא כי שאמר הוורמאכט, שלהמבצעים

 שהם משום לנינגרד, על בקרב הגרמניים הטנקיםאת
 suvorovl). ,1995 )318 כללי לשיפוץ נואשותזקוקים

 כתב הוורמאכט, של הכללי המטה ראש האלדר,גנרל
 כוחות את להוציא "יש כי 1941 ביולי ב-30 כברביומנו
 מצבת את ולהשלים תיקון למטרות מהחזיתהשריון

 הוא באוגוסט ב-Suvorov, 4). ,2000 3591הכוחות"
 השריון כוחות יצטרכו לכשירותו ולחזור לנוח מנת "עלכתב:
 קלחות מהיטלר ביקש גודריאן 356(. עמ' )שם, יום"כ-14
 את איבדו כמעט כוחותיו שכן מוסקבה, על ההתקפהאת

 ,Gordienko ),1997 ואבדות שחיקה עקבכשירותם
 גנרל המרכזית, הארמיות קבוצת למפקד כתב הוא (.100
 בגלל גבוהה היא המשוריינים הרכב כלי "שחיקת בוק:פון
 חלקי ישלחו ואם ימים, 10 לנו יתנו אם הכבישים...תנאי
 ',Gordienko ) 60%-70%" של למצבה להגיע נוכל אוףחילוף,

148-1491998, .) 

 ברוסיה, המערכה את תיכננו "כאשר פאלין: ולגטיןכותב
 בהצלחתם. ספק שום שלו הפיקוד ולצמרת להיטלר היהזע

 השאירו זע אלטרנטיביים, מהלכים שום תיכננו 47 הםלכן
 תוכננה הדלק כמות צפויות. 7" להתפתחויות חרבותשום

 יום. ל-20 - מזון ואספקת התחמושת ק"מ,ל-800-700
 היה די בלבד, קלה התנגדות מפגין האויב היה אילובם

 כ-500 של )מקסימלית( לחדירה היותר לכל הזהבמלאי

 ,מ11א~ן. ,2000 )233 האויב" שטח לעומקק"מ
 זקוק הגרמני השריון היה נכבשת, מוסקבה הייתהאילו

 הטנקים את לשפץ כדי מנוחה שללשבועיים-שלושה
 מכאן הנלוות. המערכות כל ואת המנועים אתולהחליף

 לוולגה להגיע סיכוי שום לוורמאכט היה 7" כי להסיקניתן
 שהופכים עזים, גשמים מתחילים באוקטוברבספטמבר.

 התנועה. על מאוד ומקשים לבוציות הדרכים כלאת
 הצבא היה לו וגם הרוסי. החורף מתחיל יותרמאוחר
 יכול לא הוא לוולגה, בספטמבר להגיע מצליחהגרמני
 שלא כמעט לנהר ממערב שכן אורל, את להפציץהיה
 משימה - אותם לבנות אפוא היה צריך תעופה. שדותהיו
 באותו ששוררים נוחים הזע בתנאים בהתחשב קלהלא
 אוקטובר. מחודש החלאזור
 להפציץ היה ניתן 7" - התעופה שדות נבנים היו לווגם
 של שהמפציצים מכיוון באורל, התעשייה אזוריאת

 ובעלי מאוד מוגבל נשיאה כושר בעלי היוהלופטוואפה
 משמעותי, נשיאה כושר להם היה לו ונם קצר.טווח

 ניהול על כבר שהשפיעו חמורות דלק בעיות היולהיטלנו
 באוגוסט: ב-4 ביומנו ציין האלדר 1941. בקיץהמערכה
 בכוחות להשתמש לנו מאפשרת לא הדלק"בעיית

 suvorovl). ,2000 )356 דרומה" לנוע כדיהממונעים

 קשה מספקת, בכמות דלק הגרמני לצבא היה לווגם
 התעופה לשדות הבוצית הערבה דרך לספקו היהמאוד

 קשים עכירות בתנאי דלק טון 100 שינוע (. נבנו ך" שעוד)
 ושל שלדלק טון כ-810 דורש ק"מ כ-1,000 שללמרחק
 היו אילו וגם המכליות(. את לתדלק מנת )עלשמנים
 פצצות בם להביא צריך היה - הדלק את להביאמצליחים
 פצצות(. של טונות מיליוני אף ואולי טונות אלפי)מאות
 יש לכך דלק. של אדירה כמות מצריך היה כזהשינוע
 לצמיגים ובנומי במכוניות החמור המחסור אתלהוסיף
 233(. 207-209, )שם, הגרמנים סבלושממנו

 מטוסים המריאו 21, מספר פקודה על היטלר חתםכאשר
 את להפציץ כדי צרפת בצפון תעופה משדותגרמניים
 סאות'המפטון, קובנטרי, לונדון, בריטניה: של התעשייהמרכזי

 לצפון מגרמניה דלק לספק קושי היה זע ואחרים.פלימות'
 ניתן )לכן לתעלה מעבר - קרובות היו והמטרותצרפת,
 צפיפות כן, על יתר דלק(. ופחות פצצות יותרלקחת

 הנוחים בתנאים ואפילו מאוד. גבוהה הייתההמטרות
 למשימה שריכז הגרמני, האוויר חיל הצליח לאהאלה
 הבריטית. התעשייה את לחסל עוצמתו, כל את כמעטהזאת
 בעיצומה בריטניה נגד האווירית המלחמה בעודוהנה,



 מה"פטוואפה חלק להקצות היטלר מחלט מהכרעה,ורחוקה
 שדות הנלבה ליד שאין בידיעה באורל, הפצצהלמשימות
 על D'nlTO התעשייה אזורי דלק, מספיק לו איןתעופה,

 בעלי אסטרטגיים ~D'S'SO לו ואין עצומים, שטחיםפני
 לטפס ושיכולים פצצות ושל דלק של גדול נשיאהכושר
 הנ"מ. אש של לטווח מעבר רבלגובה
 היטלר. של בפקודה שמצויות היחידות הטעויות 7"ואלה
 המרכז את לחסום הצורך בעת יהיה "ניתן כי בהנאמר

 במקרה מדוע באורל". הרוסים של האחרוןהתעשייתי
 באופן לייצר מפסיקות היו 47 האורל תעשיות הריהצורך?
 "המרכז הוא שאורל המידע את היטלר שאב ומנייןוולונטרי.

 תוכניות במהלך הרי הרוסים"? של האחרוןהתעשייתי
 של אדירה בנייה l'~oe יזם המלחמה שלפניהחומש
 באלטאי, כקזחסטן, בסיביר, האורל: להרי מעברמפעלים
 מעבר שהיו ענקיים תעשייה במרכזי מדובר הרחוק.במזרח
 קראסנויארסק, נובוסיבירסק, אומסק, הגרמנים: של ידםלהישג

 סטלינסק, קמרובו, קומסומולסק, חברובסק,אירקוצק,
 הפרוייקטים את הסתיר זע אחד אף ועוד. ברנאולטמירטאו,
 כתבו בסרטים, אותם צילמו שירים, עליהם שרוהללו:
 211(. )שם, רבים וספרים מאמריםעליהם

 לא מתכנניה אם למלחמה, גרמניה התכוננה אפואכיצד
 להרי מעבר ענקיים תעשייה מרכזי לאויבם שישידעו

האורל?
 סובורוב המדהימה: הגרמנית לבורות דוגמה עודוהנה
 של הערבלים מבכירי אחד שלנברג, ולטר אתמצטט
 המודיעין שירות )ראש קנריס ")אדמירל( כתב: הלהגרמניה.
 קשורה מוסקבה שלפיו בדוק מידע לו יש כי טעןהגרמני(
 216(. )שם, בלבד" אחת רכבת מסילת על-ידילאורל

 בעיקר )שהוקמה הברזל מסילות רשת ממתכננירבים
 מבולי רבים גרמנים. היו השני( ניקולאי הצארבתקופת
 אותם למצוא היה אפשר לברלין. ברחו אוקטוברמהפכת
 בברית-המועצותל יש רכבת מסילות כמה שאלות:ולשאול
 היו לא הברמני למודיעין שלהן? התעבורה יכולתמהי

 מזאת, יתרה הזה. המידע בהשבת בעיות להיותאמורות
 מסילה - "טורקסיב" נבנתה החומש תוכניותבתקופת
 בספרות תוארה הזאת המסילה לסיביר. התיכונהמאסיה
 גרמנים דיפלומטים מעט זע נסעו המלחמה לפניהרוסית.
 לשאול היה ניתן ברית-המועצות. של שטחה דרךליפן
 ראו. הם ברזל מסילות כמהאותם

 ספר בריטי מוזיאון של בספרייה שמצא מספרסובורוב
 מתוארת הזה כספר מ-1938. גרמנים לתלמידיםגיאוגרפיה
 ממוסקבה ברזל מסילות של וענפה מסועפתרשת

 ולמגניטוגורסק, דשאראטוב 71"מרה, לקושאן ולגרם,לארוס7לל
 219(. )שם, ועוד לאורנבורגלקרבנדה,

 לימוד ספר לפתוח מסוגל היה לא הגרמני המודיעיןאם
 47ורל מעבר יש תעשייה ומרכזי ערים כמה ולבדוקגרמני

 .8 . , חש]ית;]ן חוץ "ט.יות"ונ,יותישם.ניצןונמה
 "4~4 . הנ.ך, ל, ]ףת-המוענ,ת ש. ה)"ער9'ה את וקלא

 כתב כך הכירו. לא הם האדום הצבא את גםהגרמנים.
 בפברואר ב-2 האלדר פרנץ הכללי המטה ראשביומנו
 האדום: הצבא על מודיעין דו"חות שקרא אחרי1941,
 )הסובייטית( הארטילריה בפינלנד, הקרבות ניסיון"על-פי
 232(. )שם, מדויקת" אש של יעיל לירי מתאימהאינה

 לחלוטין: שונים דברים ביומנו כתב כבר הוא ביוני 22אחרי
 הרבה הפגזים... של גבוהה "אפקטיביות 1941: ביולי12

 )לנו(". מוכרות שאינן חדישות, אשמערכות

 נסבל". בלתי האויב של הארטילרי "הירי 1941: באוגוסט3
 היטב". מתפקדת האויב "ארטילריית 1941: באוגוסט4
 בגלל מאוד ניידת רוסית "ארטילריה 1941: באוגוסט11

 בטרקטורים". מרוכהשימוש
 בוררים עם רוסיים מ"מ 76.2 "תותחי 1941: באוגוסט28

 באפריקה. בהם להיעזר יכולים היינו טונות. 5במשקל
 בעובי טנק של שריון חודרים האלה התותחים שלהפגזים

 להשתמש אפשר מקילומטר. יותר של מטווח אפילו מ"מ60
 234(. )שם, כבד" נ"ט בתורבהם

 פלישת שלפני בשנים לחמה הסובייטיתהארטילריה
 בוקובינה, בצפון ברית-המועצות: לגבולות מחוץ]רמניה
 ביילורוסיה במערב הבלטיות, במדינות אוקראינה,במערב

 מידע אוספים גרמנים מודיעין קציני היו אילווכבסרביה.
 בליסטיות תכונות כמות, ,איכות, הסובייטית הארטילריהעל

 בשדה מופתעים האתיר כמו מפקדים היו לא -וכדומה(
הקרב.
 הנרמכי למודיעין היה הסובייטית הארטילריה על רקולא
 המודיעין מסר המלחמה לפני שבוי.מידע
 בברית-המועצות הבא: המידע אתהנרכני

 והפצצה(. )יירוט קרב מטוסי כ-5,000יש
 המידע "על-פי 1941: ביולי ב-1 כתבהאכלר
 מולם עמדו )הגרמני( האוויר חילשבידי

 הנראה ככל אך סובייטיים, מטוסיםכ-8,000
 סובייטיים" קרב מטוסי יותר ישבמציאות

 אלף כ-23 היו לסטלין צדק. הוא 235(.)שם,
 )עד קסלרינג לפילדמרשל )שם(.מטוסים
 הברמני האווירי הצי מפקד 1941דצמבר
 קרוב על מושב היה לא המזרחית(בחזית
 כין בברית-המועצות שיוצרו חדישים מטוסים אלףל-21
 יכול לא הוא ,Gordienko). ,1998 )88 ל-19391940
 מושב לו היה לא כראוי: למלחמה להתכונן אפואהיה
 "יאק-1", "מיג-3", דרמת חדישים מטוסים ניצביםשמולו

 suvorovt). ,2000 )235-236 ו"איל-2" "יאק-4""יאק-2",

 מפציציה 1941 ביולי הופיעו "כאשר נווזיינקו: כך עלמוסיף
 מוסקבה, מעל השנייה האווירית הברמנית הארמייהשל

 הברחנים, את בלם החורףיא
 לתנאי מוכנותם חוסראלא

 הייתה זו הקשים.האקלים
 של ביתר הגדולההשגיאה
גרמניה

 ".,*,.,,.,., ,ן
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 האנץ מוסקבה, רדיו - נפוליון" את מחקה הזה העלוב"הקוף
 1941בספטמבר

 הנ"מ גיס של חדשים יירוט מטוסי eoo פניהם אתקיבלו
 (,Gordienko 1 לקסלרינב" גדולה הפתעה שהיה דבר 6,מספר
88-891998, .) 

 פרנץ של מיומנו המשתקפת מדהימה בורות עודוהנה
 ושל "צנחנים כתב: הוא 1941 בפברואר ב-22האלדר.
 והמציאות? מזעריות". בכמויות ( מצויים ) - ( האדוםהצבא
 )ן( 250 פי הצבא הכשיר השנייה העולם מלחמתלקראת
 (Gregory ביחד העולם מדינות כל מאשר צנחניםיותר

21-221978, Batchelor, .)בשנים מוסיף: סובורוב נתם" 
 צנחנים" אלף 427 באוקראינה רק הוכשרו1936-1934

23612000, suvorov~ .) כלל שהסובייטים הוא, המדהים 
 אלפי מאות מכשירים שהם העובדה את הסתירולא

 של המשתאות פניהם מול נעשו רבים אימוניםצנחנים.
 )באוקראינה ענק ותמרוני העולם, מכל צבאייםנספחים
 עיתונים והופצו. צולמו (, ב-1936 ובביילורוסיהב-1935
 "פיבארו", טיימס", "ניו-יורק )"טיימס", במערברבים
 העצום המאמץ על בהרחבה דיווחו טריביון"("שיקבו
 צנחנים של גדולים כוחות להכשיר כדי הסובייטיםשעושים
 המודיעין העביר זאת כל ולמרות 238-237(. עמ'ושם,
 הצבא. של הבכירים לדרגים מוטעה מידעהברמני

סיכום
 היקם ש47 מעצורים, וחסר אכזרי רודן היהסטרן
 רוסיה את להפוך כדי עמו מבני מיליוניםלהקריב
 את תעשייתית. למעצמה והמפגרתהאגררית
 שביאות על גם בחומרה מעניש היה הוא לוהכפופים

 בכך. מהשל
 1940 מיולי החל היה גוליקוב איבנוביץ' פיליפגנרל

 - הצבאי המודיעין וראש הכללי המטה ראשסגן
.GRU-באחריות להאשימו היה שניתן האיש הואה 
 בתולדות ביותר הגדולה האסטרטגיתלהפתעה
 על להתריע הצליח שלא האיש הואהאנושות.

 לנחות לכאורה צריכה הייתה עליו"ברברוסה".
 לא נאסר, לא גוליקוב אבל שטלין. של זעמוחרב
 לסטלין, מקורב נשאר הוא להורג. הוצא ולאעונה

 דרגת את קיבל אף מטלין( עידן ואחריוב-1961
 שסטם להניח שקשה ומכיוון ברית-המועצות.מרשל
 טענות לו היו ש47 להניח סביר לפתע, סלחןנהיה
 עבודתו את עשה הסובייטי המודיעין גוליקוב.לגנרל
 בכירים אנליסטים ביותר. הטוב הצד ועלנאמנה
 אחר פעם והגיעו המידע את עיבדו המודיעיןשל
 למלחמה מוכנה אינה גרמניה למסקנה:פעם
 לנצח. סיכוי שום לה ואין ברית-המועצות,נגד
 לסטלין. גוליקוב העביר הזה המידעאת

 ארוכה שורה על הצבעתי הזה המאמרבמהלך
 למוכן היה זע גרמניה שצבא המוכיחות עובדותשל

 ברית-המועצות. נגדלמלחמה
 הסובייטי. ו,ה בהשוואה ירודה הייתה הגרמני השריוןאיכות
 הסובייטיים: לטנקים בהשוואה מיושנים היו הגרמנייםהטנקים

 מכני ומבנה חלשים מנועים נחותים, תותחים להםהיו
 מלחמת של העיקרי הנשק היה שטנק ומכיוון הגיוני.לא

 שנורתה לפני עוד גדול יתרון לרוסים היה השנייה,העולם
 טנקים אלף כ-24 היו לרוסים כן, על יתר הראשונה.הירייה
 הסובייטי המודיעין לוורמאכט. שהיו טנקים כ-3,500לעומת
 מיושנים טנקים של קטנה כה כמות עם כי נכונההסיק
 האדום. הצבא את לנצח סיכוי שום לגרמניהאין
 לחמה המזרחית, בחזית להרפתקה שנכנסה לפניעוד

 העיקשת בריטניה הייתה הראשונה חזיתות. בכמהגרמניה
 שריתקה הכבושה, אירופה הייתה השנייה החזיתוהגאה.
 תנועת הייתה במיוחד חזקה גדולים. גרמנייםכוחות

 נתקלו אחרים במקומות בם אך ביוגוסלביה,המחתרת
 ובצרפת, בפולין בנורבגיה, למשל - מרי בתנועותהגרמנים
 בעלת על מעצמת - ארה"ב הייתה השלישיתהחזית
 בקרמלין לבריטניה. שסייעה כמעט, מוגבלים בלתימשאבים

 ינהגו הגרמנים כי וסברו גרמניה של הסתבכותה אתראו
 ו7" בריאבהיגיון

 אחת. חזית עוד לעצמם יוסיפו
 קומוניסטים נגד מלבים, ונגד יהודים נגד הטיףהיטלר



 הגזענית מדיניותו צוענים. ונגד שחורים נגד דמוקרטים,ונגד
 והליברליות. המערביות הדמוקרטיות את ממנוהרחיקה
 דק פינלנד( הונגריה, רומניה, איטליה, ויפן, בריתובעלות

 המלחמתי למאמץ ממש של תרומה הרימו שלע בלבדזו
שלו,

 אן"
 מראש אבודה למלחמה אותו גררה יפן לו: הזיקו

 אפריקה בצפון ביוון, אותו סיבכה איטליה ואילו ארה"ב,נגד
 שהוא לחזות היה אפשר זאת כל אחרי האםוביוגוסלביה.

 בעולם? ביותר הגדולה המדינה את לכבוש גםינסה
 חור ברית-המועצות הייתה הגרמני המודיעיןמבחינת
 האורל, להרי מעבר שקורה מה על מושג לו היה 7"שחור.
 לצבא יש ומטוסים תותחים טנקים, כמה מושג לו היה47

 למדינה בפלישה יש היגיון איזה שלהם. האיכות ומהיהאדום
 היבשתי מהשטח שישית - קמ"ר מיליון 22.5 הואששטחה

 שלה? הגיאוגרפיה על בסיסי ידע ללא - הארץ כדורשל
 בחורף להילחם כדי בחורף. קר שברוסיה יודע ילדכל

 מלאים ולהכין חם בלבוש החיילים את לצייד צריךהרוסי
 נמוכות. בטמפרטורות קופאים שאינם שמן ושל דלקשל

 הצבא של ההכנות אחרי בדריכות עקב הסובייטיהמודיעין
 בפריטים הצטיידות כוללות אינן שאלה וראההגרמני
 צריך היה הוא מה העז. הרוסי בקור ללחימההחיוניים
 מכך?להסיק
 מצד l'~ue. של במקומו עצמה את לשים ננסהעכשיו
 D'l'lSn ממקורות התרעות עשרות מקבלים אנחנואחד
 מדווחים אחר מצד אותנו. לתקוף עומד שהיטלר כךעל
 בחורף. למלחמה כלשהן הכנות עושה אינה שגרמניהלנו

 עד קמ"ר מיליון ט.22 לכבוש ניתן ש47 לנו שברורמאחר
 חורף למלחמת ההכנות שהעדר מנהים אנחנוהחורף,
 למלחמה. לצאת כוונה העדרמשקף
 אמפיביים, טנקים אין שלגרמנים לנו מדווחים מזהוחוץ
 בידם שמצוי ומה מתקדמים, טנקים ואין כבדים טנקיםאין
 הסובייטית. לעוצמה ביחס נוועריות בכמויוו-נ ,יוא-

 ברית בעלות אין שלגרמניה 'D'U~l אנחנו כך עלנוסף
 שקועה היא ובכולן חזיתות, בכמה נלחמת שהיאחזקות,

 הצוואר.עד
 לתקוף עומדת שגרמניה שנחשוב מדוע האלהבנסיבות
 מספיקים אינם וארה"ב בריטניה כמו אויבים האםאותנו?
 חורףל ציוד לז" בנו להילחם מתכוון הוא כיצדלפיהררל
 טנק ולו לו שיהיה בלי נהרות אלף כ-0טד יצלחכיצד

 שעולים שלנו הטנקים נגד יתמודד כיצד אהדקאמפיבי
 שלול הטנקים עלבהרבה
 להפתעה שהביאה היא מטלין של הרציונליתגישתו

 מטורף רציונל, 47 שחקן היה היטלר האדירה.האסטרטגית
 ובצרפת. בפולין מהצלחתו שסונוור גדולות שיגעוןאחוז

 קשה משימה אין - משונעים של מהלכים מראשולצפות

,ם.ןה,-,.לשנ ל1'קש91:ב2::
 1990 מערכות, תל-אביב, ואסטרטגיה, מלחמה יהושפט,הרככי

 1980 מערכות, תל-אביב, ברבר[סה, הקוד מילת בארמון,וילי
 1991 מערכות, תל-אביב, מלחמה, אמרותנפוליאון,
 84פ1 מערכות, תל-אביב, שרי[ן, לנחמת נפ.צ,פולר
 שנה( מצוינת ולא כתר, ירושלים, עת, לכל ציטטות ועורך,, דודשחם,
 השנייה, העוולם במלחמת הנרמני השרי[ן טקטיקת רודולף,שטייגר

 1995 מערכות,תל-אביב,

 בעברית:שאתריו(
 אפטרטגית הפתעה אבי,בן-צבי

 ברטית:פפרים
 - Krovavieוז18
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