
8,

יי,4..4נ4ו,,"4444י",(,

א*8שחא,

נ78ןגמ"1 ז",(,,,י.,
'..;,תם-בפוליןנערךבול-16בספטמברה-11בין
;,76".1מגן"הקודבשם'בריון-ורשהשלרון

חלקבוןונטלואישאלף35השתתפובתמרון
1ן'.גרמניהמזרחפולין,ברה"מ,מצבאותיחידות

של.בשטחהנערךהתמרוןוצ'כוסלובקיה.
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לתמרוןהוזמנוולכןאיש,אלף25עלהעולים
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התמרוןמהות
גייסותשלמשולבתהפעלהלתרגלבעיקרונועדהתמרון

צבאותביןהפעולהשיתוףרמתשיפורלשםהברית,חברות
כמומדיניות,מטרותגםישלקודמיו,כמוזה,לתמרוןהברית.

שלהתודעהולהגברתהבריתמדינותביןלקשריםביטוימתן
ביניהן.והאחוההפעולהשיתוף

הצבאשלהתמרוניםבכלהשנהשהמתמנהלמגמהבהתאם
בעיקרתורגלו4(,צפון""ותמרון8קווקז""תמרון(הרוסי

הקרבצורותכלאתכללהתמרוןוהחטיבה.הגדודרמות
היתק-קרבהגנה,התקפה,:ברית-ורשהצבאותעלהמקובלות

בכלאויריוסיועמיםמכשולצליחתכוחות,הצנחתוכןלות,
ואמצעיהמסוקיםשלשילובםבמיוחדבלטוהלתימה.שלבי
שוניםמרכיביםשולבוהתרגולותבבלמודרניים.וסיועלחימה

מטו-הצ'כית,הארטילריההפולני,השריוןכמוהמדינות,מכל

לוגיסטייםנושאיםבתמרוןנבחנוכמו-כןוכו'.סובייטייםסים
הכוחות.והנעתשונים

התמרוןמהלך
מגמתיכיסוילתמרוןנתנוהמזרח-אירופייםהתקשורתכלי

התמרוןממהלךמושלמתתמונהלבנותשקשהכךומקוטע,
יחי-לפוליןלהגיעההלובאוגוסטנ-ב3והישגיו.ומתוצאותיו

של-לשניחולקהתמרוןבתמרון.המשתתפיםמהצבאותדות

ביןומפגשיםהכנהאימוניהראשוןבשלב:עיקרייםבים

טקטיות.תרגולותהשניובשלבהכוחות,
היתרביןוכללובספטמבר,ב-2התלולתמרוןההכנהאימוני

ארטילריה,אימוניהסתערות,לקראתהיערכותצליחה,תרגולות
בכלמפקדיםפגישותנערכובמקביל,ועוד.הגנהאימוני
נערכההתמרוןבמטהמשותפים.עבודהנהלילקביעתהרמות
בספטמברב-11החלעצמוהתמרוןמאומצת.הכנהעבודת
לפגועלאכדיהפולני,הצבאשלאימוןשטחיעל.נערךוהוא

מסוימיםבשלביםלאפשרכדיוכןהחקלאייםהציבורבשטחי

הכרונולוגיהסדרלהלןחיה.באשתרגיליםביצועהתמרוןשל

תרגוליםנערכובול-13בספטמברה-11בין:התמרוןשל
קבוצות:לשתיחולקואשרהברית,כוחותביןמשולבים

בחודשב-11המתגוננים.וה,,צפוניים"המתקיפיםה,,דרומיים"
באש(במגננהכוחותבהדיפתפולגירגימנטשלתרגולנערך
ספיגת""כללההגנהקרבומסוקים.מטוסיםהפעלתתוךהיה),

לניצולהתקפת-נגדובעקבותיההתוקףשחיקתשריון,התקפת

דיביזיוניתבמסגרתהגנהתרגילנערךבחודשב-12ההצלחה.

נערךבחודשב-13להתקפת-נגד.מעברעםהצ'כי)מהצבא(

עםיחדפולניתשריוןדיביזייתשלמשולבהתקפהתרגיל
יחי-.

צליחהתרגילנערךבחודשב-14סובייטי.בסיועצ'כיותדות

סובייטיותשריוןדיביויותחלקנטלובוהאודר,נהרעלמשולב

מטהראש:ברית-ורשהשלבכיריםמפקדיםשנימתוזובשנה1.

שטמנתואתיעקובובסקי.העליוןוהמפקדשטמנקו,הברית,כוחות
קוליקוב.ויקטורגנרל-יעקובובסקיואתגרובקובנגרלהחליף

התמלון,במהלךהוזכרולאכמעטיעקובובסקישלששמויצוין,

מחלתו.עקבכנראה
כינהבתמרון,שהשתתפומהצבאותאחדוכלאחידאינוהשם2.

בשפתו.אותו
40.עמ'251--25%,מערכות""ראה3.
15.עמ'253מערכות""ראה4.

-לילהקרבותנערכוכןמזרח-גרמנית.שריוןודיביזיית

בומסכם,משולבתרגילנערךבחודשב-15והגנה.התקפה

סובייטיצנחניםורגימנטמזרח-גרמנישריוןרגימנטהלקנטלו

התמרון.הסתייםבחודשב-16אויב.כוחוהשמדתכיתורלשם

ההגנהקרב

ה,,דרומיים".שלמאסיביתאויריתבתקיפההחלהההתקפה

הופנהמהכוחחלקכאשריירוט,מטוסיהזניקוה,,צפוניים"

המטוסיםנגדהופעלהנ"מאשאמנעה).(ולאבטחהלקטרול

שלמירבישילובעלהושםהדגשכאשרלחדור,שהצליחו

נ"מ,סוללותלרבותהמתגוננות,היחידותשבידיהכליםכל

האשולאינטנסיביותפעולהלשיתוףונק"ל.טנקיםמקלעי

ריכוךניתןההתקפהשלהבאבשלבמכריע.תפקידהיה

נמרצת.נ"סבאשהגיבוווע,צפוניים"היעדים,עלארטילרי

בהיקרמותהתוקףהכוחהתיילהארטילריתההכנהתחילתעם

בשטהונערכהחויתיתהיתהההסתירותה-'p"bp.לעבר
שהש-האמצעיםמכלבאשנבלמהההסתערותמישורי-גלי.

התוקףהכוחאתקידמהבתחילהלטווחים.בהתאםבקרבתלבו

נכנסוהכוחהתקרבותעםמקסימליים.בטווחיםארטילריה

ומטל"רים.טמנ"טיםטנקים,תנ"טים,:האחריםהכליםגםלקרב

מסוקינגדםהופעלומת",ל,,שטחה,דרומיים"הגיעוכאשר

זריעתבמיוחדלצייןיששתורגלונ"טהאמצעיםביןתקיפה.

במחסומיםנרחבשימושוכןוממסוקים,מכלי-רכבמוקשים

פוגמים).(בעירהחומריהשארביןנ"ט,

קרבנערךמכדוכתוצאההס,אףמסוקיםהפעילוה,,דרומיים"

נ"מאשגםהפעילווע,דרומיים"כאשרהצדדים,שניבין

כשהצליחוה,,צפוניים".מסוקיכנגדהרק"מ)מכלי(מהקרקע

פיצוץמטעניה,,צפוניימ"הפעילוהיעד,עללעלותה,ורומיים"

ותבקעהכאשרמאולתרות.נ"טתעלותמספרשיצרומיוחדים

ממוכןחי"רכולל(מקומיעתודהכוחהופעלהגזרות,אחת

מסוקיוכןעשןמסךבחיפוימיקושומסוקיטנקים)בסיוע

נגדםהוטלההותשו,שוע,דרומיים"לאחרנוספים.תקיפה
במהירותלגורההועברואשרעתודות,בסיועהתקפת-נגד

הדרך).לפינויכאותצופריהםאתהפצילוהרק"מבלי(מירבית

התגוננותהגורסתהתפיסהאתמשקףשנוהל,כפיההגנה,קרב

הפי-הםבהגנה,ביותרכחשוביםשצוינוהאלמנטיםאקטיבית.

ארטילרי)ריכוז(באשגמישתמרוןהמדויקים,והשליטהקוד

הנדסי.ומכשולשטחשליעילניצולובכוחות,

ההתקפהקרב

להקדםפולני-צ'כי.משולבכוחעל-ידינוהלהההתקפה

ביןשנערך,סיוריחידותעל-ידימודיעיןאיסוףשלשלב

בשלבלילה.לראייתוציודקרקעייםמכ"מיםבעזרתהיתר,

ארטי-והכנהאויריתהתקפהעל-ידיהעמדותרוככוהראשון

נ"מ.הטיליםעמדותלשיתוקק/קטיליםשיגורשכללהלרית,

להכ-כדיהאויבשלהקדמישדה-התעופהעלהתקפההונחתה

זאתשבכלתקיפותאותןונהדפומצידו,אויריותתקיפותשיל

בוצעו.

טנקיםהבא:בסדרמשולבתהסתערותבוצעההבאבשלב

מורג,טנקי'בולדוזרים,(פריצהטנקי;.B.M.Pונגמ"שים

תומ"תיםהנדסה,כוחותרקטיים),פריצהמטעניעםטנקים
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שהונחומסוקיםהתקפתנערכהבמקביל,ט..2.5.נ"מותוחחים
לסירוגיןהופעלוהתקפות-נגדלהדיפתמהקרקע.קס"אעל-ידי

הדרגכוחותהותשוכאשרן4ו-8.סערומסוקיתקיפהמטוסי

כלשלמאסיביאשבחיפויהשניהדרגכוחותהופעלוהראשון,
ההתקפהתרגילבמסגרתהתוקפים.לרשותהעומדיםהאמצעים-

נערך
קרב.היתקלות

וה,,דרומיים".וע,צפוניים"ביןגדודברמת

ע).43..%.8.יחידותעל-ידינ"טמארביםהופעלוזהבקרב

הפעולה.גזרתהארתתוךבלילה,התבצעההסדורהההתקפה
גםהופעלוהתוקפיםלכוחותשסייעוהסערומסוקיהמטוסים
כוח:הוגדרוההתקפהשלביותרהחשוביםכאלמנטיםבלילה.

ומעלאש,בסיוערציפותוהגברתו,המאמץרציפותהמחץ,

ובתוכן.היחידותביןויעילהדוקשת"פלכל

הצליחהתרגילי

תנועה,מתוךמיםמכשוליצליחתמחייבתההתקפהרציפות

על-ידיבוצעההצליחהבתמרון.ביטויואתמצאאכןוהדבר

תקיפהעל-ידיהחלהוהיאומזרח-גרמני,סובייטימשולבכוח

המתוכנן,ראש-הגשרגזרתעלארטילריתוהנחתהאוירית

בציריהתוקףהכוחאתלהתקיףשניסואויבמטוסיהדיפתתוך

פרצוהפלסיםשלסיוריחידותהמים.מכשולאלההתקדמות

המים.מכשולשפתעלהתילומכשוליהמוקשיםשדותאת

המים,עומק(הנהרמבנהאותרמיוחדתהודהמכשירבעזרת

נערכוכךכדיתוךוכו').הנהרקרקעיתפניהנהר,רוחב
התבצעוהאויריותהפעולותכלכיצויןמזדמנים.קרבות,אויר
במסו-פלוגה)(כוח-הסערהוטסהבאבשלבגשום.במזג-אויר

.B.M.Pעלרכובכשהואהסער,גדודראש-הגשר,לכיבושקים

אתצלחהשריוןכוחתנועה.מתוך-המים.מכשולאתצלה

אתולבלוםההי"רכוהאתלתגברכדישינור,באמצעותהנהר

לשםפונטוניםגשרהוקםבמקביל,האויב.שלהשריוןהתקפות

צויןוהלוגיסטיים.המסייעיםוהדרגיםהעיקריהכוחהעברת

היוהגשרמעלשעברוהראשוניםכלי-הרכבשביןבמיוחד

מהגדההצליחהמקומותעלחיפולכןשקודםנ"מ,טנקים
הנגדית.

כוחותהצנחת

סוב-גברדיהצנחנירגימנטהוצנחההתקפהתרגילבמסגרת

שנלפתהאויבעוצבתמוחלטכיתורולכתרלנסותכדיייטי,

איזורעללהשתלטהיתההמשימהשריון.זרועותשתיבין

ולהש-הפעולהאיזוראתלבודדחיל-האויר),בסיוע(הצניחה

:הבאיםהשלבימלפיבוצעההמשימההמכותר.האויבאתמיד

גלישלושהעל-ידיהצניחה,באיזורהיעדיםריכוך

מטוסים.

המוצנת.לכוחאויריחיפוי

הצנ-(4-12~1מטוסימשניראשונהפלוגת-סערהצנחת

צניחה).כדיתוךרימוניםוהטילואישינשקהפעילוחנים

מפניהגזרהואבטחתלהגנההיערכותהאויב,השמדת

שריון.התקפת

סערתותחיBMD,קליםטנקים(לחימהציודהצנחת
א-122.מטוסימ-18ונגמ"שים)

מטוסימ-15צנחנים))1000העיקריהכוההצנחת*
א-5.121

בגזרה.היעדיםכיבוש*

האויב.בהשמדתסיועומתןהכיתורטבעתסגירת*

התמרוןשלהארגוניהמבנה

קווקז""לתמרוניםבאשרבידינוהנמצאיםשמהתיאוריםבעוד

רצוףמהלךבהםתורגלאםהצורךדיברורלאו,,צפון"
שמאאואחידמעשה"סיפור"לפיסופוועדהתמרוןמחתילת

על-ידישכוסומסודיות"קפיצות"השוניםהשלביםביןהיו

השדוברכיספקכלאיןזהבתמרוןהריהמעשה",סיפור"

מעשה"סיפור"על-ידייחדיושחוברונפרדיםתרגיליםבסדרת

שהתמרוןהעובדההואכךעל,שהשפיעוהגורמיםאחדכלשהו.

עלהמקשהדברשלזיה),(בצפיפות.מאוכלסבשטחהתנהל
דיביז-כשלוששלגודלבסדרמתבלובלחימקיףתמרוןקיום

אתלקייםלעיל,הוזכרשכברכפיהיה,המוצאשריון.יות
אימוניםשטחיבתוךואש)(קרבתמרוןהמחייביםהשלבים

למשנהואהדאימוניםמשטחהמצברואילווקיימים,קבועים

תמרוןכימצייניםמצרביכםמשקיפים(מנהליתבתרצהנעשה
ועל-פיהמרחבבאותוהתנהל1969שנתשלאודר-נייסה"

איפשרהזוששיטהלהניחישזה,לשיקולבנוסףשיטה).אותה

התמהוןמטרתמיצויעלהתמרוןמנהלתשלטובהשליטהגם

בקנה-בתמרוןלהבטיחשקשהדבר-בינייםדרגיתרגול-

אתלכווןיותרקלגםזובשיטהורצוף.יותרנרחבמידה
צפויות.בלתיהפתעותולמנועהזריםהמשקיפים

סיכום

הבריתכוחותביןהפעולהשיתוףרמתאתלשפרנועדהתמרון

משולבים.כוחותבהפעלתוהמטותהמפקדותאתלתרגלוכן

סיסבעלהרמותבכלשולבוהשונותמהמדינותיחידות

שיתוףבנושאיבפרטמטוסעבודתעלבעיקרדגשהושםי.ליס

התמ-במהלךולוגיסטיקה.מסעשלאלמנטיםעלוכןהפעולה,

מוקשיםשדותזריעתכגוןואמצעים,לחימהשיטותהודגמורון

באמצעותמוקשיםשדותפריצתמסוקים,על-ידיהקרבבמהלך
תעלות.שלמיידיתלחפירהקרקעפיצוציהצתה,פחישיגור
במסוקיםנרחבשימושלכלומעלטנקים,נגדאשמחסומינ"ט,

הוכיחהמזרח-אירופיים,המקורותלטענתהקרב.צורותבכל

ויכולתגיבושוהמפקדות,היחידותשלגבוההרמההתמרון

מטמנותמורכבות,לחימהפעולותבביצועיעילפעולהשיתוף
החל-וקבלתיוזמהכמואלמנטיםבמיוחד-וארגוניתטקטית

הבולטלמופת.וארגוןמשמעתוכן-ונכונהמהירהטות

ובניגודהסובייטי,בצבאקודמיולשניבדומהזה,בתמרון

הביניים:דרגיעלהדגששימתהואעברו,בשניםלנהוג

הפיקודרמתבשיפורהןזאת,הפלוגה.ואפילוהגדודהחטיבה,

בכושרוהןהמפקדים,יוזמתפיתוחבמיוחדהללו,הדרגיםשל

מגמהלהשליםאיפוא,בא,זהתמרוןהיחידות.שלהפעולה

ברית-ורשה.צבאותבמסגרתהסובייטיהצבאשלחדשה

יצאממנוהצופים,לבימתקרובאחדנגמ"שהוצנחהרושםלמען5.

המפלגהמרכזמזכ"לבפניהתייצבהגברדיה,צנחנירגימנטמפקד
להםוהודיעהסובייטי,המלחמהשרובפניהפולניתהקומוניסטית

משימתה.למילויעתהוניגשתכמצווהנחתהשעוצבתו

*

*

*
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*
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הסובייטיהגוששל1976תמרוניבשולי
ו.י.מיל')(אל"מ

העיקרייםערבצבאותחמושיםעודכל
יישענוהסהמזרחי,מהגושחימושבמערכות

ממערכותהנובעותהפעלהדוקטרינותעל
אחרלעקובאנומצוויםולכןאלה,חימוש
הסובייטי.בגושהנעשה
מהנעשהאלינוהמגיעשהמידעלמרות
הצבא-הסובייטיהגוששלהצבאיבתחום
מוגבלהוא-ברית-ורשהוצבאותהרוסי
הואכלומרגלויים,ממקורותבעיקרוניזון
בכלהסובייטיים,השלטונותעל-ידימכוון
חדשיםייחודקוימספרלהבחיןניתןזאת

הש-מתמרוני1976תמרוניאתהמבדילים
האחרונות.נים

לתמ-רבפומביניתןהלסינקיהסכםעל-פי
קיומםעלמראשהודעהעל-ידיהןרונים,

מחווגטזריםמשקיפיםהזמנתעליידיוהן
נאט"ו.בריתמקרבואפילוהסובייטי,לגוש
רבהמחשבהגםשהוקדשהספקאיןלכן

קווקז""תמרוןהתמרונים.מקומותלבחירת
הנד-"בגזרתאפשרילחימהכיווןעלמצביע

המרכז",ו,,בריתנאט"ושלהדרומי"בך

צפון""תמרוןויון.טורקיהאירן,כלומר
מולהמערבית,הבריתשלהצפוניבאגףקוים

התמ-הבלטי.והאיזורהסקנדינביותהארצות

תמרון1976,שנתתמרוניאתשסיכםרון
פוליןלגבולסמוךנערך76",מגן"ברית-ורשה

הצפויההלחימהגזרתמולמזרח-גרמניה,-
ללמדךזאת,כלנאט"ו.ובריתברית-ורשהבין
ולסכםלאמןשמטרתםתמרוניםאלהאיןכי

גםבהםישאלאבלבד,אימוניםתקופת
אפיוןליריב.המאותתתפוליטיתגשורה""

זותמרוניםמסדרתהמתבלטנוסףמדיני
ברית-המועצותמגשימהבהה,,אדיקות"הוא

הו-עלמקפידההיא:הלסינקיהסכםאת

נהגהשלאדברהתמרונים,בדברמראשדעה
זריםמשקיפיםמזמינהוכןבעבר,לעשות
ברית-כיללמדך,בתמרונים.נוכחיםלהיות

להסכמיםהמתייחספרטנרהיאהמועצות
והכנות.הרצינותבמלוא
תמרוניםהיו1976שלהתמרוניםשלושת

מסוימיםבמקרים(דיביזיהשלדו-צדדיים
הקיפושבעברבעודדיביזיה,מולמוגברת)
ברית-ורשהוצבאותהסובייטיהצבאתמרוני

כוונוהתקשורתזרקוריוכלגדולותעוצבות
האר-ודרגיהגבוהותהמפקדותפעולותאל

טופלו1976בתמרוניוהקורפוסים.מיות
הדיביויונית,לרמהשמתחתהדרגיםדוקא
שפורסםממהלהתרשםשניתןכמהועד

הגבו-הדרגיםהריהמזרחי,w1Anבעיתונות
הפתיחה"ב,,סיפוריהוזכרוולאכמעטהים

הדברכילכאורה,לטעון,ניתןלתמרונים.
אתנבחןאםאולםהלסינקי,מהסכםנובע

היאהסיבהכיניווכחמקרוב,העובדות
יותר.הרבהמשמעותית

האחרו-בחוברותפורטוהתמרוניםמטרות

שנבחיןהדיןמןאד1,מערכות""שלנות
יחידותשלהפעלתןדיוקעלהדגשבשימת
בצדקמחלקה.אפילופלוגה,גדוד,:קטנות

תמרוןעלבסקירתומייזלמתיד"רציטט
מיניס-בטאוןהגבורה",מפי"מאמרצפון","
ווסטניק",וייני"הסובייטיההגנהטריון
אפילוולעיתיםהפלוגה,הבטליון,":לאמור

שונות,בגזרותלפעולחייביםהמחלקה,
העיקרי.הכוחמןמנותקיםכשהםלפעמים

קרביותמשימותשלמגווןלבצעכדיזאת,
אימוןשבעתמכאןבמגננה.והןבמתקפההן

תמרוןבתנאימיוחדובאופןופוליטי,קרבי
שלגבוההלרמהלהגיעישמיוחדים,טקטי
יחידותביןפעולהושיתוףתיאוםיכולת
וסוללות.פלוגותומחלקות),צוותיםכולל(
תלויה,ועוצבותיחידותשלהלחימהיכולת
איפוא,מתברר,אימונן.ברמתהכל,אחרי
הבטליוןומפקדהפלוגהמפקדכתפישעל

להכשירווישמאוד,כבדהאחריותמוטלת
אםמהו,כזו.אחריותקבלתלקראתולאמנו

ולקציןלמפקדשיקנההאימוןשלתוכנוכן,
הי-ואתהדרושותהתכונותאתהסובייטי

להיכנסבלי1ממנוהנדרשתהקרביתכולת
הכרוכותהבעיותשלמדיגדוללפירוט
שתהיהההכרחמןאחתתכונהזה,באימון
בהצלחהלעמודברצונואםהסובייטי,בקצין

ה-אתללמדישעליו.המוטלותבמשימות
להשיגעליהםכיהסובייטיבצבאקצינים
מספרית,עליונותעל-ידילאבקרבהצלחה

על-הכוחות,שלנבוןתמרוןשלבדרךאלא
ושימושהקרבשלנכונהקריאההטעיה,ידי
שבעזרתןאלותכונותהאש.בסיוענבון
תלויותבקרב,לנצחהסובייטיהקציןצריך
לגלותהקציןשליכולתו:אחדבדברכולן

יוזמהללאעצמאי.באופןולפעוליוזמה
המפקדישיגלאלעולםמחשבתית,וגמישות

שמביאהבשורהזוהיבקרב.מטרתואת
לקצי-הסובייטיהצבאשלהעליוןהפיקוד

הזוטרים."ניו

שיתוףאתתירגלוהעברשבתמרוניבעוד
הג-בדרגיםובין-חיליהבין-זרועיהפעולה
שיתוףעלהדגשהושםהשנההריבוהים,
חיל-תותחנים,חרמ"ש,שריון,ביןהפעולה
בדר-תחזוקהושירותיהנדסהקשר,האויר,

הצבא.שלהנמוכיםואףהבינונייםגים
התקשורת.בכליגםביטוילידיבאהדבר
שלהגדולההיקףעלהדיווחבלטשבעברבעוד

הגבוהות,המפקדותפעולותועלהתמרונים
שללפעולותרבפומביגיתוהשנההרי

הזכרהכדיעדופלוגות,גדודיםרגימגטיט,
ב-שהצטיינוומג"דיםמח"טיםשלשמית
בדרגיהמפקדיםיוזמתהתמרונים.מהלך

מנקודותאחתומתמידמאזהיתההביניים
היס-מסיבותהסובייטי.הצבאשלהתורפה

ברה"מ,צבאקווקוה--תמרון"ב
ן"1צפ"40--42;עמ'251--252,מערכות""

קטייהסובבצבאקיץתמרון--
76"מגן"15--17;עמ'253,מערכות""
זהבחוברתברית-ורשה,תמרון

הבימיםבדרתהמפקדיםנמנעוטורמת
אחרונתעצמםעלמלקבלמעליהם)תאפילו

רקפעלוהםוטקטיים.מבצעייםלמהלכים
בעקבותוכתובות.מפורשותפקודותסמךעל

בעקבותשאתוביתרהשניהמלחמת-העולם
וגםויאט-נאםקוריאה,(שאחריההמלחמות
הפיקודהגיעבמזרח-התיכון),המלחמות

הע-שהמלחמהלמסקנההסובייטיהעליון
ורבת-תהפוכות.מהירהניידת,תהיהתידה

צדאותורקלהצליחיוכלכזובמלחמה
מצבבכליוזמהיגלוהדרגיםלכבשמפקדיו

מהבכיריםפקודותשיקבלועדימתינוולא
קווקז"),,(הראשוןשבתמרוןכנראהמהם.

בגללאוליבמלואה,זומטרההושגהלא
מדימהפכניתעדייןהיתההזושהמגמה
הוג-לכך,איהמפקדים.בהתנגדותונתקלה

השניבתמרוןשאתביתרזומגמהברה
לאשבהםמצביםיצירתעל-ידיצפון"),,(

שצורתהסיבהזויוזמה.מגילוימנוסהיה
התמ-שלושתבכלביותרהמתורגלתהקרב
כללאיןבוההיתקלות,קרבהיתהרונים
להגיבישאלאבכתב,פקודותלקבלתמקום

לשערישבו-בסקוס.השוניםהמצביטעל
בכךלראותוישבעתידגםתימשךזושמגמה

הצבאשלביותרהמשמעותייםהשינוייםאחד
השניה.מלחמת-העולםמאזהסובייטי

להת-מוכרח1976תמרוניאחרהעוקבכל

התמרוניםלקחימופקיםבומהקצברשם
המעשה.לשפתמועבריםהםבהומהמהירות

דוגמאאחת.דוגמאהיאהמפקדיםיוזמת
מסוקים.שלהטקטיהתפעולהיאשניה

בעיקרמסוקיםהופעלוקווקז""בתמרון
הת-מולחוסמתאשלהנחתתכפלטפורמות

ככלהיתה,המסקנהלמערך.אויבפרצויות
להש-ישאלאבכך,להסתפקשאיןהנראה,

אוחי"רלהחישכדיגםבמסוקיםתמש
חלפוכיאםתורפה.נקודותאלחרמ"ש
קווקז""תמרוןביןבלבדחדשיםכחמישה
הפיקודבידיעלהזאתבכלצפון","לתמרון
התורתיהחומראתלהכיןהסובייטיהעליון

ול-הנכונותוהתרגולהאימוןשיטותואת
צפון"."בתרגילקווקז""לקחיאתיישם
היהכבר76"(מגן,,(השלישיבתמרוןואכן,

שלהתפעולמגווןבכלמוגבלבלתישימוש
במקצת,רקולושמצוי,מיכלמסוקים.
הפקתביצועם,תמרונים,הכנתשלבטכניקה
יכולהמעשה,לשפתותרגומםמהםהלקחים

תהליךמתבצעבהמהמהירותלהתפעלרק
הסובייטי.בגושזה

בעתידתימשכנהאלהשמגמותלודאיקרוב
הסוב-הצבאיהיהואזבהצלחה,ותוכתרנה

ויגלהבעברמשהיהמסורבלפחותייטי
אטהקרב.מצביבכליותררבהגמישות
מהעשהחימוששמערכותנכונה,הנחתנו

מצבאותאחדיםבידיהנמצאותסובייטי"
דוקטרינותיישוםגםבהכרחגוררותערב

אלה,מגמותהחדרתצפויההריסובייטיות,
הערביים.בצבאותאחרת,אוזובדרך

197741אפויל255,מטרכות""


