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סופראור

רקע
מערכתעלבאחרונהשפורסםחדשספר

דייווידמאתקורסקויייקרב-קורסק

מקיףמחקרמסכם-האום(וג'ונתןגלאנץ

אתסופית,כנראהסותם,אשרוממושך,

ביותרהידועיםהמיתוסיםאחדעלהגולל

קרבהשנייה:העולםמלחמתבתולדות

השריוןכקרבשהתפרסםפרוחורובקה,

בהיסטוריה.ביותרהגדול

בתחילתשנה,57לפניהתחוללהקרב

ברית-המועצותלמלחמתהשלישיתהשנה

שהובילוהאירועיםהנאצית.בגרמניה

מחקרים,ספורבאיןוסופרותועדולקרב

חוברותאתלמשל,ראו,(ומאמריםספרים
לאולכןו-249(,224225,מס'מערכות""

בתמציתם.אלאלהלןאגע

קודםקצרזמןקשותהוכההגרמניהצבא

היהעדייןאךובטוניסיה,בסטלינגרדלכן

ברורהיהלמפקדיויעיל.התקפיכלי

ן
תרוהםולפיכךעדם,פועלשהזמן-.

טקטיניצחוןאחרבקדחתנות

נראהלאחורבמבטגםמשמעותי.
זמןנקודתבאותהכזהשניצחון

אתפיהעללהפוךהיהיכולעדיין

אתהמזרח.בחזיתהמצבתמונת
להשיגהגרמניםקיווהזההניצחון

1943ביוליה-5בבוקרכשפתחון!

כמערכתגםהידהגציכיל',"במבצע

מודעיםהיוהמבצעמתכנניקורסק.

המלחמהגורלאתלחרוץעתידהואכילכך

הגרמניתהמפקדההתלבטהולכןכולה,

אותו.אישרהבטרםממושכותהעליונה

רשתותהעבירוהגרמניםשלמזלםלרוע

לידיהמבצעשלהמלאיםפרטיואתריגול

לבסוף,אושרשכאשרכךהסובייטים,

הםבתנועה,החלוהגרמנייםוהכוחות

ומעוביםדרוכיםהגנהבמערכינתקלו

מודעיםהיוהמבצעמתכנני

לחרוץעתידהואכילכך

כולה,המלחמהגורלאת

המפקדההתלבטהולכן
ממושכותהעליונההומנית

אותואישרהבטרם

שלהם.התנועהציריעלממשביותר
עד-ביותרעמוקיםהיוההגנהמערכי

מקבילות.הגנהרצועותשמונהכדי

רצועותשתיהיובמיוחדאינטנסיביות

לעומקהשתרעואלההקדמיות:ההגנה

שלסבוךמבוךוכללוק"מ20-15של

אמצעיםחי"ר,שכללומבוצרות,עמדות

בשדותהוקפוואשרוארטילריה,נ"ט
יוצאבאופןוצפופיםעמוקיםמוקשים

אינטגרליות.שריוןביחידותונתמכומהכלל

נשעןהגרמניתהמתקפהשלכוחהעיקר

שבהםשריון),(פנצרקורפוסישניעל

ביותרהמובחרותהשדהעוצבותנכללו

קורפוסהגרמני:הצבאלרשותאזשעמדו

הקורפוסיםשניה-2.הס"סוקורפוס48

ה-4השריוןארמייתאתהיווהאלה

שעליההות,קולונל-גנרלשלבפיקודו

מדרוםקורסקמובלעתאתלקטועהוטל

הקורפוסיםשנישלמשימתםלצפון.

ק"מ,35שלברוחבחזיתלהבקיעהייתה

קורסק,לעירעדזהלצדזהנעיםכשהם

הארמייהכוחותעםלחבורנועדוהםשם
לנתקהייתהשמשימתהמודל,שלה-9

לדרום.מצפוןבהתקפההמובלעתאת

בקוויניצבוהו-2ה-48הקורפוסיםמול

ארמייתשליחידותיההקדמייםההגנה

גרמניכוחעלהסובייטית.ה-6הגוורדייה

מארמייתחלקשהיה3,פנצרקורפוס(מסף

משני,הבקעהמאמץלבצעהוטלקמפף)

המזרחיהאגףעללחפותהייתהשמטרתו

ערוכותהיומולוהקורפוסים.שנישל
ה-7.הגוורדייהארמייתשליחידותיה

אתהפךהמתקפהערבשאירעענןשבר

ולבלתילבוצית48קורפוסשלגזרתו

מכונסותכשהןשנתקעוויחידותיו,עבירה,
בחילופיקשותנפגעוההיערכות,בשטחי

שלמתקפתומסיביים.ארטילרייםאש

הצליחלאוהואהשתבשה,הקורפוס

השניהסובייטיההגנהלקומבעדלחדור

ותוך-למתקפההשלישיביוםאלא

גדודיהיוכברזמןבאותוכבדות.אבדות

קועםבמגעהס"סקורפוסשלהחלוץ

כעומקק"מ35השלישי,הסובייטיההגנה



המפקדוטוטין,גנרלהסובייטי.המערך
החי"רעתודותאתשיגרבמקום,הסובייטי

בקדחתנותלארגןכדילרשותושעמדו
אתלעטוף""במטרהחדשיםהגנהמערכי

לחדור.הגרמניםהצליחושלתוכוהמרחב

עתודותאתשילבהואהחייועתודותבתוך
חמישהשלכוח-לרשותושעמדוהשריון

עתזאתהייתהמשוריינים.קורפוסים

הסובייטי,העליוןבפיקודגדולהחרדהשל

שניוטוטיןלרשותלהעבירמיהרוזה

לכוחותוהורהנוספיםשריוןקורפוסי

לשטחילנועשלוהאסטרטגיתהעתודה

לגזרה.יותרקרובהממוקמיםכינוס

ללארבהבאינטנסיביותנמשכוהקרבות

הצליחוהגרמנייםהקורפוסיםשניהפוגה.

והמשיכוהמבקעיםבסיסאתלהרחיב

השטחבמעמקיקדימהדרכםלפלס

כשהםבהתמדה,אךבאיטיותהמבוצר,
היחידותהפתוח.לשטחלפרוץמנסים

הלכומולםהאששבקוהסובייטיות

להזריםצורךוהיהמבהיל,בקצבונכתשו

לשמורמנתעליוםמדיחדשותעתודות

הפעילזהבשלברציפים.הגנהקוויעל

במתקפהמשורייניםקורפוסיםשניוטוטין

ובסערת48,קורפוסשלהשמאליהאגףעד

הצליחשםשהתפתחוהכבדיםהקרבות

גרוסדויטשלנד","דיוויזייתאתלרתק

באופןקורפוס.אותושלהעיקריהכוח

הגרמניהמבקעעוצמתמהותיתנחלשהזה

החלהס"סוקורפוסצפון,לכיווןהישיר
ויותריותרשלוהעיקריהמאמץאתמסיט

קולפינעכשהואצפון-מזרח,לכיוון

הפחותה.ההתנגדות
שהתקפתהצדדיםלשניהובהרבינתיים
ודועכת,הולכתמצפוןהגרמניתהארמייה

העליוןלפיקודהתאפשרמכךוכתוצאה

אתוטוטיןלרשותלהעמידהסובייטי
לרבותשלו,האסטרטגיתהעתודהעיקר

ובהה-5,המשוריינתהגוורדייהארמיית

נעואלהמשוריינים.קורפוסיםשלושה

היישרשמוקמוכינוס,לאזורימזורזבמסע

קורפוסשלהאלכסוניהתנועהצירמול
הס"ס.

מציאותמילמיתןט

מקובלשהיהכפיהמערכה,שלזהבשלב
לתארי

הפנצרקורפוסישנימחדשאורגנו

ה-12בבוקרהשכםוהנחיתוהגרמניים

משולבתנואשתמתקפה1943ביולי
זמןבאותוצפון-מזרח.לכיווןצרהבחזית
למתקפת-מדה-5הגוורדייהארמייתיצאה

נתקלוהכוחותושניממש,נקודהבאותה
העיירהבקרבתבראשראשבמפתיע

שריוןקרבשםהתפתחפרוחורובקה.

מעורביםהיושבואפס,מטווחענקי
הצדדים.משניסערותותחיטנקיםכ-1,500

לאובדנםוהביאיוםאותוכלגעשהקרב

צדלכלסערותותחיטנקים400-300של
הברורהמשמעותהאשרתוצאה-

השדרהעמודשבירתהייתהוהמכרעת

הוורמאכט.של

כיעולההאוםושלגלאנץשלמהעבודה

רבים:במובניםשונההייתההמציאות

השביעיהיום1943,ביוליה-11במהלך

שהיחידותבזמןלהתקפה,ברציפות

גרוסדויטשלנד""דיוויזייתשלהתשושות

ונערכוממקומותיהןזואחרבזונשלפו

הצליחוצפונה,ההתקדמותאתלחדש

לייבשטנדרטה","דיוויזייתשלהחודיחידות

הס"ס,קורפוסשלההתקפהבמרכז

להדוףנוסף,טקטיהגנהמערךלהבקיע

לאחרולהשתלטסובייטישריוןקורפוס

מ-וחורובקה.מולשלטתגבעהעלקשהקרב

הסובייטיההגנהמערךשלמצבושה~בכך

הגיעוכאשרלפיכך,ביותר.לחמורבמקום

מארמייתשריוןיחידותערבבאותו

לצאתוטוטיןלהןהורהה-5,הגוורדייה

ביולי,ה-12היום,למחרתדיחויללא
עודגברההדחיפותכוללת.למתקפת-נגד

כוחהצליחהלילהשבמהלךלאחריותר

בהתקפתללכודה-3הפנצרמקורפוס

ק"מ20הדונייץ,נהרעלגשרראשפתע
ולאייםלפרוחורובקה,דרומית-מזרחית

נגדהמתכנסיםהכוחותאגףעלבכך

הס"ס.קורפוס

בקורפוסמחוזקתה-5,הגוורדייהארמיית
לתקוףנדרשהבגזרה,פעלשכברשריון

הס"סיחידותאתומהאגפיםחזיתית

נועדובמקביללפרוחורובקה.שהתקרבו
בעוצמהולתקוףלשובשריוןקורפוסימסמי

וכוח48,קורפוסשלהשמאליהאגףאת

משורייןקורפוסמחציתשלבעוצמה

בבלימתלסייעכדידרומהבבהילותנשלח

3.קורפוס

אורעםחידשוהגרמנייםהחודכוחות

תנועתםאתביולי,ה-12בשחרראשון,
נתקלומיידוכמעטפרוחורובקהבכיוון

סובייטייםטנקיםבמאותבמפתיע

מאוד.קצריםמטווחיםחלקםמסתערים,

סדרתהתלקחהק"מ10בתחזיתלאורך

מתואמים,ולאנפרדיםכבדים,קרבות

הנתוניםלערב.עדהפוגהללאנמשכואשר

חושבווהםודאיים,אינםהמספריים

קורסקטבלםשללקטיעתהגרכג'תהשכלת

ק'מי4ף

ייי,ן
ג1קי,מניון

בר.ה"מי-י
ו/נ1טמג(כ
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ההקב1יי,מרפק,
אובויאן

םן'
ושלליקוטשלמייגעתמלאכהלאחר

החוקרים:מסקנותמידע.שבריהתאמת

ל-600630ביןהשתתפוקרבותבאותם

מולסובייטייםסערותותחיטנקים
גרמניים.סערותותחיטנקים190-170

לארבעתמתייחסיםהנ"להמספרים(
שנעוהסובייטיים,השריוןקורפוסי

בוקרבאותופרוחורובקהמוללהתקפה
ידם.עלשהותקפוהס"סדיוויזיותולשתי

הלחימהמרחבלכללמתייחסיםכאשר

3הפנצרקורפוסישלהגזרותלרבות-
ל-1,400-1,300האומדניםגדלים-ו-48

שסו"
ווי-י
שיש

ירשיו

ש



השייוןשלהשדרהחוטהיוהםהאדום.הצבאשלר4-יט'טנקי
ק0רוקבקרבהסובייטי

סערותותחיטנקיםכ-600מולסובייטייםסערותותחיטנקים

הצליחכלשהושצדבלימגע,הכוחותניתקובערבגרמניים).

מעלההצדדיםלשנישנגרמוהאבדותבנתוניעיוןלהתקדם.

לייבשטנדרטה","הס"סדיוויזייתכימתבררמפתיעה:תוצאה

יוםבאותואיבדההסובייטית,ההתקפהעיקראתספגהאשר

בעודסער,ותותחיטנקים12רקאךופצועים,הרוגיםכ-375זה

קורפוסיבהרבה.כבדותהיוהסובייטיםשלהשריוןשאבדות

הסובייטית,ההתקפהאתשהובישה-5,מהארמייהו-1829השריון

שהםה-400מתוךסערותותחיטנקים200-180זהביוםאיבדו

הארמייהשלהנותרהשריוןהתחפרלילהבאותולמתקפה.הטילו
נדרשוהגרמניותהיחידותואילוההגנה,מערכילחיזוקה-5

כאשרבבוקר.למחרתכברפרוחורובקהלעברתנועתןאתלחדש

יכולתן,גבוללקצההגיעושהןהתבררכן,לעשותניסוהן

נבלמה.והתקדמותן

פלדמרשלהגרמנית.העליונהבמפקדהדיוןנערךערבבאותו

ביותרהטובהגרמניהמצביאלוודאיקרובשהיהמנשטיין,פון

עתודותיואתלקדםאישורביקשהשנייה,העולםבמלחמת

המתקפה.אתולחדש

הייתההמקובלתהדעהזו.בקשהלהביןהיהניתןלאעכשיועד

כוונהשכלכךהגרמניים,החודכוחותרוסקושבפרוחורובקה

מאי-הבנהאלאלנבועהייתהיכולהלאהמתקפהאתלחדש

הן-שהגרמניםעולההחדשהמהעבודהאךהמציאות.של

סברוהםלהפן,מובסים.עצמםאתראולא-בעורףוהןבשדה

להמשיךבכוחםישוכיחמורות,אבדותלסובייטיםשהסבו

אתיחייבהמתקפהשהמשךטעןמנשטייןההתקפה.בתנופת

למערכהעתודותיויתרוהאתלהטיללהמשיךהסובייטיהפיקוד

לגרמניםהיהושבופתוח,כמעטהיהכברשלבשבאותובשטח,

פגיעהבהםלפגועיהיהשניתןהאמיןהואזהבאופןברור.יתרון

בכללמגננההמתוכנןהמעברלקראתחיוניתשהייתהממשית,

החזית.

בעלותשלנחיתתןנוכחכיהודיעהיטלרנדחתה.הבקשהאך

דיוויזייתאתבדחיפותלאיטליהלהעבירישבסיציליההברית

מובלעתלכיבושהמבצעאתלבטלישולכןה"לייבשטנדרטה",

לאהודבמבט
בחזיתהאירועיםהמשךלגבימכרעתהייתהאכןקורסקמערכת

הייתההמערכהבכלל.המלחמהלמהלךגםולכןבפרטהמזרח

לקצהעדבהשהשתתפוהיחידותאתוסחטהממדישכבירת

ותותחיטנקים2,300פעילבאופןבההשתתפויכולתן.גבול

הצבאשלסערותותחיטנקים5,000כמעטמולגרמנייםסער

ההכרעהכלי-הסערובתותחיבטנקיםנתמקדאםהאדום.

שהמבצעבעת1943,ביוליה-13שבלילהרי-המזרחחזיתשל

כשירים,כלים575ביחדהפנצרקורפוסיבשלושתנותרוהופסק,

הכלים575המערכה.אתפתחושאיתםכלים1,385לעומת

בתיקונים.יוםבאותושהיופגועים,כליםכולליםאינםהכשירים

לחזורהיושעתידיםכאלה,כליםבמאותהיהשמדוברנטען

שהגרמניםהיאהעובדהזאתלמרותקצר.זמןבתוךלשירות

זקוקיםהיושהםהמזהירהטקטיהניצחוןאתהשיגושלארקלא

הקיץחודשיבמהלךלהעמידהצליחלאשהוורמאכטאלאלו,

הקרובהאףאוהדומהעוצמהבעלותניידותעתודותהנותרים

לאפשוטהואאלהובליבקורסק,שתקפוהקורפוסיםשללזו

הכבדותהאבדותסללובכךהאדום.הצבאאתלהדוףהיהיכול

הוורמאכטלכישלוןהדרךאתבקורסקהגרמניהשריוןשל

לאאלואבדותהמזרח.בחזיתלדפנסיבהמאופנסיבהבמעבר

שלההכרעהבשלבהטיטניתהשריוןבהתנגשותבעיקרןנגרמו

הסערכשכוחותהמבצע,שלהראשוניםבימיםאםכיהמערכה,

סובייטייםהגנהמערכיעדדעת,מבליחזיתית,הוטלוהגרמניים

אדירים.

מסיקיםוהאגסגלאנץיותר.כבדותהיואכןהסובייטיםאבדות

שלושהמפייותרגבוהותהיוהמערכהבמהלךבנפששאבדותיהם

סערובתותחיבטנקיםאבדותיהםושיעורהגרמנים,שלמאלה

הסובייטיםיכלו-לגרמניםבניגודאךיותר.אףגדולהיה

זאתטענהלהמחישמנתעלכבדות.אבדותלעצמםלהרשות

מ-65%יותרלמערכההטילושהגרמניםבעודכינצייןאםדי

המזרח,בחזיתלרשותםשעמדוהסערותותחיהטנקיםמסך

אלה.מכליהםבלבדכ-35%בלחימהעירבוהסובייטיםהרי

אבדותספגואכןבמערכהשהשתתפוהסובייטיותהיחידות

עלכוחדיהאדוםלצבאנותרבלעדיהןגםאךמאוד,קשות

ביותרקצרזמןפרקבתקנרחבותהתקפותבסדרתלצאתמנת

ברציפותכמעטשנמשכוהתקפות-קורסקמערכתמסיום

זאתלסכםניתןלאבברלין.הסופילניצחוןעדשנתיים,במשך

הסובייטיהגנרלזאתתיארשבומהאופןיותרקולעבאופן
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