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הןואילוהנו,מה-:שהואכלי-מלחמהכלשלערכו-בפועלאתקובעיםגררמימשני
שבימםאלהאותו,מפעיליםדרכיםובאילומטרהלאיזובו,משתמשיםוכיצדתכונותיה

נשקולידיעתשכארה,כהמוגהקיםהמומחיםאחרטנדרהיל,ג,שלסקירתוהופקד.
שבשתייםהראשונהלבחינהבעיקרהמוקדשתהמוביאטי,הצבאשלואורח-לחימתו

במידה-הסקירהבעלולדעת(האחרונותהשניםבתריסרטנק-היטוה"-לגבי-:אלו
דיתכןז-43הטנקהואהלאהרוטרבחיל-השריוןבאות)שניםבמטפחאףקטנהלא

בהזדמנויותשנכתבודבריו,תטציתגסניתןמערכות""שלעתירותבחוברותכימאוד
שלוהמגמההאורחועלהטוכיאטיים,בכוחות-השריוןאחריםסוגיםלגבישונות,

הטקטית.הפעלתם

הסוב-הטנקבתורזה-זמן-רבמשמשז-43-ה

בידינמצאיםכאלהטנקיםאלפיהעיקרי.יטטי

שניםעלשניםבמשךומדינותיה-הנלוות.רוסיה

שהטנקיםלאחראפילולפגשם,יריביהיוסיפו.עדיין

לשירות.יוכנסוההדשיםמהדגמיםהסובישטיים

הארחמירחובאלכםישן.טנקהואה-"34"
שצורתוגוף-זהטנקגוףשלדגם-פועלהתקין

הוא1937.במרםכבר-למהפכניתאזנחשבה
נמצאהטנקב-34--1948.הטנקתכינתי)אתהשלים
ביוניהגרמניםנגדלקרבויצאב-1940,בשירות

.)11941

שלמזהיותרמוקדםאיפואהואהיולדומועד

ה"שרמן"השניה,במלחה"עשלנוהעיקריהטנק

זההיה1942.בסוףלקרבנכנסוהשרמניםג41)(.

המבנהבעלג4()3הולי"לעומתשתוכן-מהדשדגם
ה"בזק"אחריבחפזוןרקחנו""אותואשרהלקוי,

ה-הטנקלכן,קודם1940.במאיבצרפתהגרמני

-force")"Armoredשריון"גיס"באותועיקרי

design-הניכת(1
כתג-מתעוררת-ומופיעה,פעםמדיכילדעתהקוראעל2(
עםבקרבךק-43טנקיםהופעתמועדבעניןתרשהלית"

1941באוקטובר,אובאבגוסט,אוסיוגי,האם-הגרמנים
לגביאחרתאוזותסיסהזהבמועדמתרציםמעםומדי-

שנ".באותההרוסית-הגרמניתתוקבוח-4דשלומדעכהגורמיה
המער,-
שלרבי,ההשפעההופעתםאתיחסאשרגםהואאכן,י)/,'

המער,-אוקטובר.לחודשרק-43טנקי
היער.-M4A3E8-המלאציונו)*
הקוד-קכ"שרמנים"מ"מ75מבןארוךשהואתותחין
רב-חדירהכושרגםכןועל-מהירות-לועובעלמים,

מ-43-שב"שרמגים"המ"'מ75בןבתותחהנ"ל.מזבהרצת
ב-628השחויר'שריוןנפגןמדיהלועכנהירות-1942
כ-790-המ"מ76בתותחבשניה);רגל)2030בשניהמ'
בשניה).רגלש)26בשניהמ'

היה-עצמו)בפנינפרדנגוףבארה"באזשהוקט
אינטששלבעובישריוןבעלטון,11בןקלטנק
אחדבראונינגמקלע-ובצריחוס"מ))2,5אחד

המקלע-הפךב)-30,1941'בקוטרואחד50'בקוטר

מ"מ),ד3בןלתותחהכבד

השריון*אבי"גודריחןו)'הרילגרמנים,אשר
המפתיעההופעת-הבכורהכילנושסיפרהואשלהם,

ה-הגרמנים.בקרבל"פאניקה"המרגבו-43ה-של

הגר-הטנקיםעללחלוטין'עלהמורווובשלטנק
ועל4",ו"סימן3"סימן"אז,עדהמהולליםמניים,

תותחיהם.
מ"מ.76בןארוךתותחרק-43ל-היהבמקורו

מ"מ,כ-47היהגופושללוחות-השריוןשלעובים

בעלה"שרמן"שלכמשקלו-טון32היהומשקלו
המ"מ.75תותח
85בןתותהובוגדול,צריחהנוכחי34-[1ל-
.b"bראוי1944.במאילראשונהנכנם-לקרבהוא
כ-לנושימשואשרסוגמאותושהטנקיםלצין

-48-8(עשרמן"-בקוריאהסוסי-העבודה""
אלאהמ"מ",76בניתותהיהמעםלקרבנכנסולא

1944.בשלהי
המ"מ,55שלתותחבעלהחדש,צריחועםיחד

הידיעותלפיטון,מ-35יותרקצתרק-43ה-שקל
בספראי-פעםתראהאםתתמהאל(הסוביטטיות.

שםהמדדטון.32שוקלהואכיז-43ל-שימוש
2200בואשרברוסיה,הנהוגהמטעיהטוןהיא

2000שבוהטוןמדדולאאמריקאיות,ליטראות
שלזו.תוספתבארה"ב).הנהוגהבלבד,ליטראות

קודם,היהש)ז-43ה-שלהמקורילמשקלוטון3
ה-השימושבשחותבמקצתפגמהטון),32כאמור,
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"34-[1"סוביאטיטנק

בניהרחבים,זחליועםכי;זהטנקשלמקורית
ה-מלחה"עשלה"שרמן"זחלילעומת(מ'ב-%

ה-ז-43ה-היהס"מ),כ-40היהשרוחבםשניה,

שהרו-תכונה-רגלו"ב"מדרךמאודקלמקורי

שלחסרי-הדרךהמרחביםעקבאותהמדגישיםסים
לבמות-בוץתכופותכהההופכיםמרחביםארצם,

ז-43-הקרובעדייןאף-על-פי-כן,ובסתיו.באביב

ליטראותעשרשללחץ-קרקעשלהמקורילשעור
זומבחינהועולהקרקע'שלמרובעאינטשבלעל

זושלנו,החדשההטנקיםמשפחת"")"עלאפילו
שהמנועיתכןלאאולםקוריאהי).מלחמתשלאחר

המשקל,תוספתידיעלבמקצתיופרעלאשלו

לגביהאנגליתהצבאיבלשוןנהוגמשתהה""הביטוי4(
כלאתהכוללתטנקים)לגבינתקבלוביחוד(נשקכליקבועת

הנחוצים,העיקרייםהשימושלענפיושנועדוסוגי-המשנה
קל,טנקיצגון:טקטית.מבחימההשגיאתאחדושתשלימים

סיור/טנקשריון,לריביויותטנקטנק-רגלים,וככח;בינוני
קוי-השוניםה"סהטפחה"בניאתמאחדיםלרובוכיו"ב).

בחלקישימוש-כשותףשלאפשרותואףמשותפיםסבנה
המער.-וכיו"ב.בתחמושתמסוימים,חילוף
לאינטשליטראות1%5-השרמןשלהקרקעלחץ1(

המער.-מרובע.
כוחות-מסעאחרתבהזדמנותמזכירעצמוהמאמרבעל8(

לעקיפתמונגוליהמזרחמדבריותדרךהסוביטטייםישריון;
מ"תיאוריםגם1945;באבגוסטבמנג'ורקההיפנימערך"
הנחתאתהסותררושםנתקבלמזמן,מצוייםשהיוזה,למסע
במדבר.לתנועהמסוגליםאלהטנקיםאיןכיהמאמרבעל

שוהתכם
ת"לה;נועה-ללא-דרך

יןטעצמו.הואעמד
מלהיותרחוקהואאףהדלק,צריכתמבחינתר[-43של

כונתעיקרכייתכןבאגורי-שממה.הפעלהלגבישליליגורם
בפעולההטנקלאנשיהכרוךהאקלימילקושיכאןהמחבר
ב-המוקצההיבטחולצמצוםשבו,לדוחקלבבשיםבמדבר,
המנועלתכונתגםמתכוןוא"כיויתכןלצותו;רי-43
-יותר.מסופקזהשדברהגםקיצוניים,ויובשחוםכמצבי
התער.
לק"מ.ליטרכ-91,8(
לקימךליטרכ-197,5(
לק"מ.ליטרכ-41יי)

ל-שלוכוחות-הסוסעצמתשבילוהיחס
שר-"שלכזההיהשמלכתחילה(משקלו

כ"סנ4-מיותרלמעטעכשיומגיעמן")

לטון,כ"ס16ישפאטון""לטנק(לטון.

מכוניתלעומת-במקצתיותראףאו

72בתה"נאש-רחמבלר",כגוןנוסעים
לפעולה-"34"יכולואת,עםלטון).כ"ס

כשארכי,אף-עומקוכמטרבשלג,
לת-מותאםאינוהסוביאטו,רכב-השריון

לו").הדומיםובשטחיםשבמדבריות,נאים

ו-פלאים,מעשהממשהואהמנוע

לעצ-במותוביקשוהגרמנייםהטנקאים

קל-דיזלמנועזהו;משראוהומם

אלומיניום,עשויע-21,מטיפוסמשקל

דלקצריכתשיעורל"34"מקנההואכ"ס.500בן

ב-אפילומיל"לכלגלון%להפתיע,עדנמוך

שטחים-ללא-דרך.

שלמיללכלצריכת-הדלקלשיעורזאתהשוה

בןפאטון","שלזולל-הבנזיןהדחיסה-הנמוכהמנוע

הממסרהאשרכ"ם,800
משנת-הפיתול'

אינהשלו

משלשהיותר(הדלקצריכתאתלהפחיתמסייעת

למיל)א).גלונים

מנוע-המשמשדלקכימדגישיםהסובייטים

אולםהבנזין,מאשרסיכון-שריפהפחותבוישדיזל

שב-החסכוןהואביותרבעיניהםהמוצא-חןהדבר

יותריבזמןולהתקדםלהוסיףאתהיכולזה.דלק

שב-הדברפירוש-דלקכמותאותהבאמצעות
שיווי-חסרהאויבבעודולהבקיעלהתמידיכולתך,

בדרךדלקדיקלותביתרלקבלוביכולתך;משקל
חדירות-עמוקות.המבצעותיחידותבשבילהאויר

וראויראויהדיזל,למנועהודותהבאזה,חסכון

ב-לחשובהמורגליםלקציניםוביחודבו,להרהר

ושלבנזין,עלהמושתתתלוגיסטיקהשלמושגים
גוזרת.שהיאהמבצעי-הטקטיכושר-ההתמדתחומי

ה-עםהטון,32בןהמקורי7-34ה-אתהשוה

ש-מנועיםלשניהםהטון.32בןM4ASכשרמן"

שהואה"שרמןא,אולםכ"ם,500הואלהםהציון

גלוניםשניצורךפורד","נאהמנוע-בנזיןגעל

ה-לעומת-בשטחים-ללא-דרךבנסעולמילי)

אלהשכל:מוסראחד.גלוןשל%הצורך7-34,

ואתסוביטטיתשריוןיחידתשלטוחהאתתשפוט

טעויותארה"ב,שלבקני-המידהשלהההתמד,כושר.

מכך.לנבועעלולותפחטחליות

האפ-התוצאותאתהיטבלשקולהראוימןבן

האסטר-ואפילוהטקטי,הפוטנציאלבתחוםשריות

טג



שב-זהמצירוףלצמוחהעשויותסגי,

והקלות-בדלקהחסכונותז-43.

בשטח-מסעותלבצעהואיכולבה
היס-לאסוביאטייםמפקדיםללא-דרך..

וגיי-אספקההטנקיםעללהעמידסו
ב-השימושעלולותר-סות-סיוע

מ-כתוצאהצמוד-לכביש,רכב-תובלה

המסע-אל-מעביכגוןתזוזותבאוכך

מרשלאזשהוכיחוכפיוחינגאןלהרי
ל-גדולהבעיהזואיןמטלינובסקי,

ימיםבחמישהק"ממ-1100יותרעבור

זו.מעיןבקרקעאף
כ-לקרותלעלולמעציבהדוגמה.

האויבשפעולתבטעותמניחיםאתור

היא-בלבדכבישיםלאורךתתרכז

1940.בשנתבציפתלואיגחזדומלשעוללמה
עלשלוקו-ואיגען""אתהשתיתהצרפתיאגנרל
צירי-לפיינועוהגרממיםהשריוןשכומותההנחה

דרכםאתלחסוםיהיהאפשרכןועל-בבישימ
צומתיעלהחולשיםאבן,בטחכפריםהפיכתע"י

ידעלאהואנגד-טגקיה.לקני-התנגדותבבישים,
לכן,קודםקצרזמןשנסתיימהפלנדריהבמערכתבי

דיביזיות-שלהסאריםוהמפקדיםרומלביצעו

כן,עלהכבישים.ביןמסעיהןאתהגרמניותהשריון
להמתיןוחיגחר*בקושהחזיקוהגייסותשסיפו

אחררבזמןרומלשלה-7דיביזית-השריוןלהופעת

הטקטיקניםבעיניערפם,ושךאלחדרהכברשזו

דיביזיתתתעותבראוהדבקים-במסורת,הצרפתיים

בקוריאה)שללנפל(34/85-[1.סוביאטישנק

ממש.מסתוריותזוצרטתעב"מערכתה-7השריון
ראויים-מסעותעוציבש-43-להמאפשרהדלק,

-שבבליטותבמיכליםהטנק,בעורףמובללציון,
חביות,לזחלים.מעלאשרהטנקגוףשלהמשורינות

בצדדים,נישאותארוכים,למסעותנוסףדלקבשביל

עלמהחביותשתיםנמצאותולעתיםהעורף,לעבר
הטנקאיםטרחולאתכופותהטנק.שלהעורפיהלוה

טסף,דלקשלזהמלאיבקרבלהסירהסוביחסיים
מאד.פגיעשהנו

ש-הממסרהכיהיאבדלקלחסכוןהסיבותתחת

לעתיםהמעלהאגב(2-,1המטעמפעילאותה

ממסרההיאבהתנעהיי)בפרטרבעשןקרובות
לאהידרחולייסוכשגי-פיתולשוםשכני.מטיפוס

השניהממלחה"עבינונייםטנקיםשנישלמחזיתתראה

34/76-[1התביטיהטנק.אמריקאי"*M~Aשרמן""טנק

מ



בהתרה.ך[-58/43טנקים
וכבשדה"לחיל-הרגליםלבושים

הידועים-ברבים.סוביטטייטבטנקיםכהעדהופיעו

שכןמיכנית,ממסרהשלביותרהטובהסוגזהאין
לרא-.כשראוהבגלוי,היללוהסובישטיימהטנקאים

שיצרנוהאמריקאימטיפוסמסוימתממסרהשונה,

הרוסיתהממסרהואולםהשניה.מלהה"עבתקופת

אי-מבטיחהכךועל-ידי-הטנקבעורףנמצאת

שתהיההטנקגוףחזיתאתלתכוןומאפשרתפגיעות,

קליעים.להסיטמנתעלקדימה,היטבמחודדת

שבצריח,הצותלאנשיהנגרםלקושינוסףהעיול,דבר12(
להת-היתכוווימכוחות-הטנקיםטל,העימהעללהכבידמג

-היריב.ממערךמרותקתשאיה;מעמדת-מוצאהפתעהקפת
המער.
בליסטיותתכונותלהשגתלאהכונהממובן,כאן,11(

פגיעותבפגיהגוףלעמידתאנטי-בליסטיות","לתכונותאםבי
-אלה.שעהבליסטיות.ותכונותיהםנגד-טנקטםקליעים
המער.

בתבינתבהנקטואולםב"שרמן",חסרהזותכונה
ה"פאטון".שלמכנהו

יכולז-43-הכיאומריםוגרמניםאמריקאים
הסוביקטיםלשעה.ק"מנ53-5למהירותלהגיע

קמ"ש:47עלבמקצתכעולהמהירותואתמציינים

מהירותשבהן-כבישיםפניעללהיגויקשההוא
קמ"שב-26הרוסיםלדבריהיא,הממוצעתמסעו
בשטהימ-נאהמתגלגלעהילוך"לוישאולם-

ללא-דרך,

השגהלשםכיאות,משופעכולושריון-הגוף
ה-שבאמצעותהזוי8"תיטסילב(תבנית-גוף"אותה

לוחות-כולובנויהואהיסטוריה*.עשה"7-34
הואהצריחלמדי.גסשעיבודםשריון-מולחמים
אתלושאיפשרדברשריון,שלגדולמעשה-יציקה

חלוציםהיוהרוסים(המעוגלת,צורתו
ב-ויצרוםכאלה,גדולותביציקות

או-חשבושבארצות-הבריתעת1939

לבלתי-מעשיים),עדייןתם
לוישהסוביאטיימ,הטנקיםכלעוב

דיאגטיחריב"מטיפוסמקלעיםז-43לך
מ"מ7,62בקוטרדי-ט.")"(טנקי",

-anw"ה-שלהטנקית"הגירסה
הנחוב-דיחגטישיוב""מקלע-הקל

ד.-"מקלעהרוסית.הרובאיםבכיתת
הגולל'שלב"חרטומאנמצאאחדט."

אחרד.-ט.""מקלעיהטנקחזיתכימין
מקלעהמ"מ.85תותחעםיהדמורכב

בחזיתבשריון,קטןנקבדרךיורהזה
ח-הסמאלהנראההנקב(מקבע-התותח

המבשיר-האופ-בשבילהואהצריחזית
הגדולהנטיךע"שמהבריגדה(34/85-['סוביאטייםטנקים

מושלגבשטחבתנועהדאמיטרי-דונסקוי)
בבגדי'הסואה)תת-מקלעיםשלידס(טשים-יב(
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ישיר),לבינוןהמשמשי6
נ"ממקלעזהבטנקאין

שלשפעבומוביליםאך-
בשבילכדור70בניתופים
הטנ-כלבמוד.-ט.ע"מקלעי
ה-נושאהסוביאטיים,קים

.P~P.Sמטיפתת-מקלעז-43
טיפוסאותו-ש.)פ.פ.(
המתקפלת,קת-המתכתבעל
ה-בחלקוהצריח,צדימשני
אקדח"אשנבי"ישנםקדמי,

במוסקבה,בכיכר-האדומהבמצעדך[-58/43

השניה,מלחה"עשלההמוניבייצוראולםתוהותיו,
אחריםרומייםןוירש-ילכבוז-43-בהללומוהלפו

מאוד.פשוטיםלפריסקופים
מימין)(לטעןוהןהצריח)בשמאל(לתותחןהן

מהפריסקופיםאחדלראשיהםשמעלהצריחבגגיש
צד.לכללהטותאפשראלהכלי-תחבולתהללו,
שלם.מעגלולאמעלות,180רקמכסים""הםאולם
ל"כסותאיכוליםהטנקמפקדשלהפריסקופיםרק

לאפשרכדיולאגפים.לחזיתנוסףהעורף,אתגם
כיפתהדלתית.במכסהשלוהפריסקופמותקןזאת,
כולוהדלתיתומכסההצריח)מאחוריבשמאל,(תאו

חמישהזובכיפת-צריחמוצביםכןהנו,מסתובב
לבסיסה.בסמוךשלה,במשיקםיעובק-(י5םיפוקםיפא

גרועההיאהטנקמתוךהראותאף-על-פי-כן,
ה-בזוקהאנשיעללהקלהעשוידבר-למדי

מבודדים."34"טנקאחרצדים""
הצותכוללשבצריח,האנשיםלשלושתנוסף

גםהמשמשומקלען-חרטוםהטנק)בשמאל(נהג
מותקניםהנהגשלבדלתיתמימין).(לנהגעוזר
דברלראותיכולאינועוזרואולםפריסקופים,שני

המקלעכיווןלשםשנועדחור-הצצהדרךמלבד(
D.T..(לצריההועברהאלחוטשמכשירמאחרשלו
וגן(המ"מ85בןהתותחאתז-43ל-הזסיפזכאשר
אתשהעלהדבר-בצריחשלישיאדםאזנוסף
מההרבהלעוזר-הנהגלואיןלחמישה)הצותמספר
קרב.בעתלעשות

עזרשהואודאיוהפשוטהמוצקהאלחוטמכשיר
אל-מכשיריהעדרסוביאטיים.למבצעי-טנקיםרב

בכלאלההוכנסועתה(פנימיוטלפוני-קשרחוט
בכלי-חמורמכשולהשניהבמלחה"עהיוההטנקים)

ב-סטלינגרדמערכתבימיאלה.סוביאטיימרכב
למפקדיאלאאלחוטמכשיריהיולארביםמקרים
נעש-להםהכפופיםבטנקיםהשליטהבלבד.יחידות

אלהאמצעי-קשרהכנסתעםדגלים.באמצעותתה

טנקים

הזמן,רובזה,.בתת-מקלעלהשתמשהמאפשרים
אשנביםמוחזקיםבהם,השימושלהזדמנויותפרט
םייוגס*1(.אלה

התותחשלפרי-סיגולהואהמ"מ,85מןהתותה
הנ"מתותחבאותושלאג19394הרוסיהנגד-ממוסי

חולץ-תרמילי-לואיןכןבלמי-לוע.לואיןבמקורו,

ה-מתמלאיריבשעתועל-כןהתותח,מקדחפגזים

מצוייםהצריחשג"גג"הסיבהזועשן.כולוצריח
לשמשעלוליםהללוכיאף-דמויי-כיפהמאוררים
מ"בק-נוזליםאונפל"םלחדירתטובותכדרכים

בוקי-מולוטוב",

ן19442און19432התותה-שסימונוואולם,
גושיים","חודרי-שריוןקליעיםלהטיחביכולתויש

שללועבמהירותקרביד-הוולפרם,פלדתשגרעינם
קליעמשלהגבוההמהירות-לשניהמ'900כמעט
בשבילכבירהלזעמהירותשהיאגאראנד","רובה
תותחי
אופטימנשירע"ימכוניםהמ"מ85התותחאת

שדה-לוישזהמבשירוכינון-ישיר.לצפיה-ישירה

ו--מעולותאינןותכונותיולמדימוגבלדאות

כ-העצמיםנראיםבלתי-חזקשבאורלכךגורמות
הירי,גםוכןוהסבתו,הצריחצידודמעומעמים.

חשמלי.מנגנוןבעזרתאומנגען-ידבעזרת.נעשים
אד-יריכנוסחירי-לא-ישירלצורךהאביזרים

הםתצפית-קדמית)אנשיע"יהמבוקרזה(סילרי
ב-הסוביחטיים,הצבאאנשיכלל.בלתי-מספיקים

מלאכהשלזהלסוגלאכיסובריםלגרמנים,דומה----
הגבוהה,מהירות-הלועבעלהתותח-הטנקימצר

וב"משפחת"הראשונים,ז-43בטנקיםאמנם,
פריסקופיםהיויותר,הקודמתהרוסיתהטנקים

שהיווקני-ממד,סימוני-מעלותעםומורכבים,נאים
בפיתוחככלי-עזראינשטייןאתמספקיםודאי
מתחתיוונקבמחריץ-ראיה,למעשהמורכביםקללוי1(
אלבשרשרתהמחוברפקק""ע"יהנסתםעצמו,היריכשכיל
-הקיל.
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5
כישימהמסימ"מ,

5 4מנג'וריהלתוךאצו-שטפושהרוסיתשעה4

4
mm~nה'ן.1'י

'3ר)5":.)))5מה
1שויןתעלמה'

5משסגותיו(חינגאןדכםאתוחצובייקל,אגע4
5ללאבתנועהגובה)מ'1600כדיעדמגיעות4

1
ק

2 2שלתסעלאחרכבושיםשביליםילאסמרחב2
5

5הגיעוהסהאויר,מןבהדפקהבהעזרםיומיים,
)-מסעםראשיתלאחריום11מוקדן,אלעד4
במטוטי-הוטסשלהםמחיל-הרגליפכשחלקן

מ
2ביוםוסביבתההעירעלוהוצנחהספקה(
(מפתחעמדותלתפושמנתעלכן,שלפני5
5טנקיםנמצאונוספיםיומייםכעבורבעיר.4

1
קוריאה.בגבולסוביטטיימ

הנוכחייםהטנקייםהבוסותעללדוןהנטלהמסוכנת
במלחה"עביצועםבושרלפיהסוביאטיהצבאשל

השניה.

רוקהלמדי.טובהואשבטנקהתחמושתמלאי
בתיבותמיידי,לשימושנוחהשאינהבצורהמאוכסן
ל-שמתחתה"סיפון"אתהמהוותגדולות,מתכת
כ-מכיליםהצריחשבעורףאצטבאות-פעולהצריח.

מספרמצוייםוכןגסי-מבנה,קנימע"בתוךפגזים12
נמצאהשמאליבצד(הצריחשלהימניבצדוקנים""
האלחוט).מכשיר

שלטנק*ודאימכניםאנוהיים7-34ה-את
יחידותאלהנלוההטנקמןלהבדיל(ןוירגל-סי1"

בשעתוגווריאןשלהערכותולמיבילצןמענין19( תותחועלנוטףע-43;שלבואועיקרהק;1942(שהוי( גורכילועת,טאלףגשריונו.וכבד-המהלומה,ארוך-הטוח -הגרמנייםהטנקיםיכלובההיחידהוכהדרךכתבונאן
ד5בןהתותחכעלי4"סימן"טנקיאז,תבהםהחוקיםואף 34-[1,עללהתגבר-הקצרו)זהעדייןאסנט,(ו:מ"מ

דרךהמגזאתלהחדירעל-מנתעלקהםהתקפהרקהיתה לתפוש"כילגודריאןלהאמיןנקללמנוע.שמעלז:"סנפירים"
במצבהגרלגיהטנקשלתותחולפניתימצא34-['את ממש"...מעיטי-אמןהצריךזהדבר-~1Taלמגיעההמתאיט
הגיעלאגםסאל.ך[-43-ההש;השריוןמכפינתשגםהרי

מעטשלאק1ט-וורושילוב")קלים"(י'1(ו,"שללחוסנו משריונו.לוצמחושליומיורמי-ההברה
שלמסמקתבלתיליריעהקרבןכאןנפלרבחמ14'1(
Remountשהביטוינכוןאמנםהרוסית.הטכניתהלשון
גםהנתקבלההצרמתית,בצורתווכןבאנגלית,פירושו
אולםפושים.ליפיותחדשיםסוסיםמומצאת-ברוסיה

רמונט""המלהשלהנפוץ-יותרפירושהאחדיםזורותמזה
שהמהלוצץהריהוא.באשרבוק","תיקון","הנוברוסית

עלשלא-מדעתמתלוצץיהבמקרהנמצאהזולתהשבוןעל הואהקיבוצו

עלוראשונהבראשהסומךטנקזהולמשל).הרגלים,
כךמותקןצריחוואשרוהגנתו,להבטחתוניידות
העיקרי.בנשקוהיקפית"*י)*אשלהנחיתשיוכל
והואבימני",כ"טנקתמירהגרירההסובשטיהצבא
תותחבעלטנק"היוםקוראיםאנולוסוגמאותו

בישני/

יתכןאמריקאידה-לוכם"*לציודהרגיליםאלה
מפקדשלמושבוגסה.מלאכהזוהיוק-43ב-ויזלזלו
לובריפודאשרעגולה,עץ-לבודחתיכתעשויהטנק

מלאכותיעור-ריפודהמצופהקש,שלכריתמשמשת
התח-שלאצטבאות-הפעולהוכןזה,מושבשחור.

בכיתת-המלאכהשנעשולחשובהיהאפשרמושת,

נעשו.שםשאכןלודאיוקרובעממי,בית-ספרשל
ה-המכשירכמו(באמתהחשוביםהדבריםאולם
התותח,קנהשלחירוקי-הקדחהתותח,שלאופטי

חלקיו-הפועליםוכן
מעשה-אומןהםהמטע)של

משוכלל.
מצדלמאמץסימןחעלנחשלותיסימןזהאין
יהיהשאפשרכךהדבריםאתלהסדירהרוסים
שיעמדוואב19-ובזולבמהירותכלי-נשקליצור

נ-בהפלסיהיהרשפ1אעוידרשוכאשררשותם?
הצורך.בשעתהקריבם
היצאתמתוךלהוכחאולישתוכלוכפי-כי

בהזדמנותאליהלהגיעמקוהשורותהדברים.שכותב
טנקיםלסוגזקוקההסוביאטיתהטקטיקהאחרת

להסתערויות-הדומהשימושבולהשתמשכדיזה
היאאומרת-רבותעובדהימים-עברו.שלהפרשים
יחידתעדייןנקראהרוסיהתחזוקהששירות

רכיבהבהמותלספקתפקידההיהכאילורמינט*י!)*
נח-קרבפעולותכדיתוךאשר,לדרגוניםחדשות

שסוסיהםאי-בסוסיהם,ל"פיטחות"גרמופזות,
אמנםהולםזהביטויסגנוןרכיבה.בשעתנורואלה

כלי-רכב
שיטילוםלכךגםהשאר,ביןשעדו,אשר

יהי-כאותןבהמוןאבידותתוךלהסתערויות-בהמון,

עברו.שבדורותהפרשיםדות
עללהקריבהנכונותכיהדבריםפירושאין-

לכלי-מתיחסתגדוליםקרבנותההסתערותמזבח

~אנשי-הצותות.לגביגםיפהתוקפה;בלבדהרכב
המחנהלצדרבלאזמןלפנישעברהרוסיםאחד

הסובייטי,לצבאבהכנסולו,נאמרביסיפרהמערבי
ודאי"הט.שאיש-רגליםכךעללהצטערלושחל
ש-לוחמותביחידותלרובאנשי-רגליםהנךמכיר

כךחיימא,ועודם-כולההמלחמהעליהםעברה
טנקאיאיזה.ההכרתאולם"-ותיקחייללואמר

"?בחייםונשאר-במלחמהשהיהסוביאטי
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מחשפם*8nIxwnאפרות

בהתקדמותווהחיטוש-קופאות-על-שמריהןהלכות
ואלולמשל,לרנה,מערכתכגון-מערכות-העברשלמנסיונותיהןלהפיקה"שתדלויותן"סרי-טעם"קמא

מימניתזאטומיתמלחמהבתורלישתםיהיהשניתןלקחים'-שלאחריה
בביצועם.אווקרבותמבצעיםבהכנתישירותבהםלהשתמששניתןבלקחיםהמדוברבאם-הואשכןוואי

יוכלאשר1918או1914ולבנוהלי-המעולהדברלךשאיוכאלוהנןהמלחמהבאמצעישנתרחשוהתמורות-

ואתהוכיחו'והעוברית-בהםהיהלאכזהעניןכיהיאהאמתזו.מבחינהכלשהועניןכיוםבולהייתעור

בהםאיןשביסודםמשוםיצחיח,(גופםה"גצחיים"עקרתות,המלחמה1940.בשנתאף-היטב,היטבלנו
תוקפם,הםאף-הפעולה)כדיתוךלשבחןנוטיםתכופות-מדיאוארהשכל-הפטר,אמתותבמספרהשימושאלא

באורה-הןתמיו,במעטבהםהדבוקיםונסיונות-עברזכרונות-לואישפעתאותהכלאתמהםשיטלובכךמותנה

שבבתיהספר.ההוראהבדרךוהןאנשיםשלמהשבתם

פשוטאםכיבמישרין,בהן,לדושתמששניתןנוסחאות-תרופהאחריבחיפושהשדוברעודאיןבאםואת,לעומת

-בעברההתבוננותיכולהאזכי-ופסוכולוגיתשכליתמבחינהלצרכינווסיגולםמסויימים,חזיונותבהבנת

לאלועד-להפתיעהדומותבעיות-פתרון-רעהמקריםברובכיהשהאמתאבן,-נפתרו,כיצדלנולהיאות
אלהציוניםועוד:זאתרבייערך.ציונים.האחרונותלאלוביחסלתתהיאיכולהוכןכיוס:לפנינוהמתיצבות

מחד-גימאשלנוהמועייםהחקירהודכיואתהבקורתיתמחשבתנואתלמכסימוםעדלפתחלעוררנוזהיועשויים

מסקנותינויבהסקתמרובהרוח-ענוהלגלותלהניענוגיסאומאידך-

המחשבהביןואי-החאפרהמיכהmlblnn,טלהמהיוםההחפתחואתקופתתקופתנו,שלנתוןרגעבכלכינמצא,
כלילגבינשתמשכיבךלידיאותנוהמביאהאיקהתאמה-שעהלאותההאופתישלבהההתפחחותלביןהצבאית

למרות.יהפכו,כאשראלאאותםנשנהלאוכיקורמיהם,אתהלמואשרובאמצעיםבאורחי-פעולהחדשיםנשק-

הרוחני.בעולמנונעוצה-בתכליתלמיושניםהכל,
ההיסטורשעלנושהוכיחהכפיאשר,הרגליםמעוררהואכי-סכנותכסקורמתגלהמלחמות-עברווחלנסיונן

מהם.להשתחררואי-אפשרכמעט
לנקוטבנשאם-באחריות,לליהם,שמוטלוגיןעבודתם,חררבשלותלומדים-וחוקריםשהםביןצבאיים,הוגים

הגדוליםלרבותשקרמום,האישיםרובכילשכוחלהםאל-שלמחרתהאסטרטגיהאתתחייבנהאשרהחלטות

להתגברייבלולי.שלליוטבעךחוקלפנינוכאןהקודמת"המלחמהב"הכנתושיטתיקמשיבאופןעסקושבהם,
ולא-שסיגלון'לעצמןהלכותדעותיהם-הקדומות,הרגליהם,האישתם,נסיונותיהםכלאתשידבירובתנאיאלא

חימוש"עלתכונותיובחינתעלהמושתתמחמיר,ואובייקטיבימדעיבאורהאלאהטקטיקהחזיונותאתינתחו

התדיש.
ב"הש-רטי88קולונלש(מאמרומתוך

דצמברהצרפתית,הלאומית"ההגנהקפת
.1955

בהימפוריהגורם-היחיד
מופרזתוהשענותבלבד:אחדמפתחאלאהשאיןאלםההיססוריה,שלהמפתחותכאחדכמוה-ביוגרפיה

טוב,אולש-להיסטוריהמפתחהםאףוכלכלייםחברתייםכוחותפניקהשטוריה.לסלףבנקלעלולהעליה

המעצביםגורמיםעלבלבד..אבטומסוןכבחינתהאדםאתלהציגעלולהעליהןמופרזתוהשענותבלבד.אחדמפתת

קרוא-כילכךהסיבותרבותמקרה,ואף-גדוליםאישיםאוביקטיביים,כוחותרייוגות,ומגיםההיסטוריהאת

-אחד:שחורסוסמהויםשחוריםחתולים200איןכילעולםנשכחאל-נאאולםמוסיפובספרי-ביוגרמיהנקרא
בחיימהתבוננותלהפיקאיןהעברולורני-המשתתפיםמביחפניםהגורמיםשלהשלמהההכנהאתכי

בלבד.סרטים
ההיסטוריהיעשיתהאמית"המאתרמתון
נל-אלאןמאתגיבורימז"דמויוהבידי
נודע.אפריקאיוירומסיה1בינם,

ומצריםאסיהאוכלמישלהגרושה"הקערה"
-המוגבליםומשאבייהיכולתמקורות,הקיוםעלהגדולה-והגדלההאוכלוסיהלחודהינו,-האוכלוסיהבעית

ואילולמיי,אטיגידולה-אירופהשלאוכלוסיתההעולם.חבלינישארמאשרבאסקהיותרהיארדחופהחמורה

בקבילואףהן,גידולן-הטבעיבשבילניכרמרחבעויןמצויובאבסטרלאסיההאמריקות"ב"שתיבאפריקה,
שלמספרםמהוה-במצרים(א"דימלא-גדוליםבאיםוהמזרחית,הדרומיתבאסיהרקמאירופה.המהגרים

הכלגלית.הטפטמנקוותומחמיררציניראגהמקורכיוםכברהאוכלוסין
פרו.ליואיס,ארתורמאתסקירהמתוך

מנצ'סטר.במכללתכלכלה(פסור
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