
האלחוטודיעין
הגרמניהצבאשל

ארזיידורון

זומצותתותהעולםמדינותכייודעים,הכל
הספקטרוםכללאורךבשיטתיותלזו

שיגרומעצמות-העלשתיהאלקטרומגנטי.
אלביוןוספינותהחללאללווייניםכךלשם

עושותהשניהדרגמדינותהימים.מרחבי
חלוקתתוךלרוביותר,צנועיםמאמצים
ספינות-אתלהזכירדי(הגדולותעםעבודה
הבריטיהמרכזואתהמזרח-גרמניותה"דיי'

נמצאשלושמתקןבצ'לינהאם,להאזנה
כברהאזנהיחידתהקיםצה"לבקפריסין).
אלהכלומר,-והישגיההעצמאות,במלחמת

ביירוטלשיאםהגיעו-לנוהידועיםמהם
עבד-גמאלביןהמפורסמתשיחת.רדיו-טלפון

ששתמלחמתבמהלךחוסייןלמלךאל-נאצר
אפשרושיבושיםחריקותעלרמזיםהימים.
תיאורישלהשיטיןביןפעםמדילמצוא
הגליל,שלוםומלחמתהכיפוריםיוםמלחמת

בדיקהכמובן,מונע,הסודיותמסךאך
בצדק.הזה,ובמקרהמעמיקה;

התאזרחבן-זמננוהמקצועיהצבאיבדיון
שלאינטגרליכמרכיבהתקשורתמודיעין
-גדוליםכוחותעלהפיקוד-והשליטהתהליך
האמריקניבמונח1בתיבההמסומלמעמד,
י.130

הזהבתחוםהאמריקניתהדומיננטיות
בפיתוחמרשימיםזינוקיםעלמבוססת

ברובהשנערכהמחקר,עבודתעלמבוססהמאמר
פרופ'למדריכיי,תודתיבאירופה.צבאייםבארכיונים

יהודהלפרופ'וכןלונדון,מאוניברסיטתקמרון.וטדונאלד
מאוניברסיטת(שיאהרוןולפרופ'עברוןיאירלפרופ'ואלך,

מהאוניברסיטה(קרפלדוןמרטיןולפרופ'תל-אביב)
ובעידוד.בעצההנדיבסיועםעלבירושלים)העברית

להרכשהלאיכון,לתקשורת,טכנולוגיה
ההישגמןההתלהבותאבלנתונים.ולעיבוד

טיפוסיאמריקניבאורח-נטתההטכנולוגי
ה"מופשט",הדיוןאתהשנילמקוםלדחות-

הטכנולוגיהבמהותוה"פילוסופ"'ה"ערטילא"'
והקשריההמלחמהמהותלביןבינהובזיקה

ברובוהארגוניים.המושגייםהאנושיים,
אותועצמועלחוזרהמקצועייםהפרסומים

חדשהלמערכתהללשירי-הדפוס
אומהפכניים","לביצועיםפרועותוהבטחות

קלכמובן,המלחמה".בדרניל'מהפכהאפילו
להלהציעמאשרזוגישהמפנילהזהיריותר

מתגברת)אך(עמומהתחושהואכן,חלופה.
הטכנולוגיתהאובססיהמןאי-נחתשל

באזכוררקולוכאלה,בפרסומיםגםמבוטאת
במרכיביםהעיסוקחשיבותשלהטקסי

םייגולונכט-אלה.2
עיוןתוךלהיעשותאוליעשויהדרושהתיקון
מודיעיןהתפתחותשלההיסטוריבניסיון

התשתיתאתלהניחאנסהלהלןהתקשורת.
תולדותיואתולשרטטכזהלעיוןהעובדתית

העולםבמלחמתהגרמניהאלחוטימודיעיןשל
השנייה.
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?השנייההעולםבמלחמתאנידןמדוע

לקחיהעלהיוםעדבנוימודרניצבאשכלמשום

היתההיאהאחרים,המלחמהתחומיבכלוכמועדיין),(

התקשורת.מודיעיןשלהאיכותיתלקפיצההמוצאנקודת

הגרמני?בצבאהדיוןהתרכזמדוע

והפתתהבמינה,היחידהלהזדמנותהודותכל,קודם

המודרניתבתקופהבראשונהכאשרגרמניה,תבוסת

בידישללגדולהמעצמהשלצבאייםארכיוניםנלקחו

עומדיםלכןלמחקר.יחסית,מוקדם,ונפתחומנצחיה,

שמקביליהםרגישים,ומודיעיןביוןתיקילרשותנו

חירבו-לוענמ.4עלהיוםעדסגוריםלמשל,בבריטניה,

הוכרההגרמניתהצבאיתשהמקצועיותמשוםשנית,

כשיאכאחדאויביהועל-ידיבעלי-בריתהעל-ידיבקנאה

שלישית,ףואשל.5צבאכלצריךשאליוהתקני,הביצוע

פיקודסגנוןעלהתבססהזומקצועיתשעליונותמשום

במהותומעמיקשיטתיעיוןעלשנבנהומצליח,ייחודי
אינטלקטואליתלהתמודדמודעמאמץועלהצבאיהפיקוד

צבאותגםהטורדותהמלחמה,שלהיסודבעיותעם
הגרמניהאלחוטמודיעיןשלבסיפורישלכן,בני-זמננו.

בישראל.המקצועילחיילמסויםעניין

הראשונההעולםמלחמתניסיון
להכניסהחלוהקיסריתגרמניהשלהיםוחילהיבשהצבא

והתהליךהעשרים,המאהבראשיתרדיומכשירילשירות
האזנה.ומפניציתותסכנתמפניבאזהרותלווההאטי

בגדריותרזוסכנההיתההאלחוט,מתנגדילשמרנים,
מודיעיניאמצעיליצירתהזדמנותמאשרלאי-עשייהתירוץ

שולםוהמחירהוזנחה,הקשרבטיחותאפילוחדש.
אי-ובגלללקויתכנוןבגללהראשונה:העולםבמלחמת

בשבועותהתמוטטתנועה,במלחמתהקשרקשיישלהבנה
המיליוניםצבאשלהקשרמערךכללמלחמההראשונים

הגנרלשלהפרשיםקורפוסכאשרלצרפת.שפלשהגרמני,
לשדרנאלץהואצפניו,אתבזמןקיבללאמארוויץדרפון
להאזנההיעיללמערךמידעשפעוסיפק-הצפנהללא

יותרלגרמניםהיהזאת,לעומתהמזרח,בחזיתתפרצב.6
הרוסיתלארמיהדווקאקרתהדומהתקלהמשכל:מזל
המזרחית.פרוסיהלתוךשהתקדמהסאמסונוב,גנרלשל

מזלה,איתרעלהאזנה,ייעודימנגנוןהיהשלאכיוון
רדיותחנתעל-ידינקלטוהבלתי-מוצפניםושידוריה
הגרמניםאתשגרתי.ניסוי-קשרבמהלךגר4סגינהבגרמנית
לנצלהשכלנחלץשבהןוהחלטיות,מהירותתמידייחדו
עללהאזיןהמשיכהקניגסברגתחנתהמזל:שהעניקאת

הדליחשלה,הקישורמשימותלחץתחתגםתדראותו

הפיקוד,בצינורותהבזקבמהירותטיפסהתגליתעל
לימים(קולונלחשיבותה.עלמידעמדהמזרחחזיתומטה
האזנהלארגןהורההאים,קציןהופמן,מקסגנרל)

לאדוניו,לסייעכדיהמוצלחהאלתוראתוניצלשיטתית,
החזית,מפקדהינדנבורג,פוןפאולגנרלהחזיתמפקד
הניצחוןאתלנחולראגו-מסהו,לודנדורף,אריךוגנרל

רוסיהגורלאתלמעשה,שחתם,גרבנ4אטב,המוחץ
הצארית.
קווישלהתילגדרותביןהמערלחזיתקפאהכאשר
לגידולהגנתיתלאסטרטגיההמעברהביאהעמדות,
-להאזנהמסועףארגוןוהתפתחהמודיעין,בחשיבות
ועדבחזית,טלפוןלקווישצותתודיוויזיוניות,מחוליות
מרכזיתתחנהעםבעורף,להאזנהייעודיותלתחנות
המשיךהמזרחבחזיתהגרמני.העליוןבפיקודלהערכה
למטרותהאלחוטמודיעיןבניצוללהתמחותהופמן

האזנהיחידתפעלהארץ-ישראל,בחזיתואצלנו,התקפה,
הטורקי.לצבאהסיועמןכחלקגרמנית

והאזנהצפנים
עלכפהורסאיוחוזההמרכז,מעצמותהונסונאשר
אתגםלפרקהגרמניהצבאהוכרתפירוק-נשק,גרמניה
האיסורנעקףאופייני,ובאורחאז,כברההאזנה.ארגון
פרטיבביתלהאזנהבלתי-רשמימרכזשלהקמתועל-ידי
הזהמהשלדההסכמה.מעצמותשללאפןמתחתבברלין,

(chiffrierwesen-abtteilung)הצפניםמחלקתהתפתחה
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אותם.ופענחהוצבאיים,דיפלומטייםשדריםשיירטה
לשירותארגון-מחדששלמהלכיםכמהאחריהוכפפההיא

הצבא.מיניסטריוןבמסגרת(Abwehr)הצבאיהביון
הגרמניםהשדה.ביחידותהאזנהמערךהתפתחבמקביל

האזני'מחלקת"שהתירהורסאי,בחוזהפרצהניצלו

הקשרגדודימשבעתאחדכלשלהרדיובפלוגת
ציתו~'מחלקות"הוקמוכךשלהם.הדיוויזיוניים

,(horchguge)בעיקר,עקבו,הגבולות,לאורךשנפרסו

והוכפפוהשכנים,הצבאותשלהרדיותעבורתאחר
הצבאיים.המחוזותשלהמודיעיןלקצינימקצועית

כמעטנוצרהאזנהלמחלקתהצפניםמחלקתבין
הטבעיהאינטרסיםבניגודשמקורומתמיד,מתחמאליו

מערךשלכקודקודעצמהראתההצפניםמחלקתביניהן.

המרכזיעניינהפעילותו.אתלהנחותותבעהההאזנה,

שמחלקותבעודרם-דרג,ואסטרטגיפוליטיבמידעהיה

המדינותצבאותעליחסיתפשוטבמידעהתרכזוההאזנה

דרשהגבוהה,ברמהקודיםלשבורשתוכלכדיהשכנות.

גדולותכמויותלצבורההאזנהממחלקותהצפניםמחלקת

הישירים,לצורכיהןרלוונטייםהיושלאשדרים,של

שלמעמדשנראהמהעלהתמרמרוהמאזיניםולפענחן.
שמחלקתעלהתרעמוכןשואבי-מים.ושלחוטבי-עצים

אתהשחורהעבודתםבסיסעלמפענחתהצפנים
לדרגשבדיווחהתהילהאתוקוצרתהחשובים,הצימוקים

ממילא-לפענחלאהעדיפואפילוהמאזיניםהמדיני.

אלא-מיומניםבמתמטיקאיםמחסוראצלםשרר

מאפייניסמךעלמודיעיניתהערכהשלטכניקותלפתח
הצפנתם,רמתהשדרים,אורך-בלבדתעבורת-הקשר

גםוכד'.המשדרותהתחנותמיקוםתדירותם,כמותם,

משלו,האזנהמערךקייםגרמניהשלהקטןהיםחיל
אתלרכזלחץהחוץומשרדשלם,למנגנוןתפחשלימים

הדיפלומטיים.שדריועבורבטוחיםצפניםבפיתוחהמאמץ

וראש-גנרללימים(קולונלבפועל,היה,המדיניהדרג

השר,עוזרשלייכר,פוןקורטהנאצית)גרמניהממשלת
מנגנוןבניצולשהתענייןמעולה,וחתרןתככןשהיה

אחרימעקבבעיקר,(פנימייםפוליטייםלצרכיםההאזנה

עםהקומוניסטיתהמפלגהשלהחשאיהאלחוטקשר

אתבנקללתאראפשרבמוסקווה).הקומינטרןמרכז

שהתפתחוהמאמץ,בזבוזואתהכפילותאתהתחרות,
כזו.באווירה

חלקהשדהביחידותההאזנהמערךהיה7926עד

באותןעבדוההאזנהמחלקותהרגיל.הקשרממערך

הצבאיים,התקשורתשירותיאתשביצעוהרדיו,תחנות

הפרדהשלבתנאיםבייחוד(הדדיתמהפרעהוסבלו
ומהתנגשותאז)שלבמקלטיםהרדיובתדריבלתי-מושלמת

אחריהקשר.פעילותשגרתעםהבלתי-קבועסדר-יומן

גרמניהאתעזבהההסכמהמעצמותשלהפיקוחשוועדת

ההאזנהומערךההסוואה,עללהקפידצורךהיהלאכבר
משלותחזוקהוסידוריסגלמבנים,קיבלהשדהביחידות
horchstellen)(festeקבועות"רדיוב"תחנותוהתארגן

איכוןשלטכניקהפיתחוהןהצבאיים.המחוזותבמסגרת

מבנים:הגבולבאזוראיכון'נקודות"בעזרתזריםמשדרים

אוישוהקואורדינטות,רשתעלבדייקנותשאותרוקטנים,

פעם,בכלהציתותמתחנותאיכוןחוליותעל-ידיזמנית

שכןצבאשלתמרוניםעלמודיעיניתהתרעהשהתקבלה

השדרים,שלוהמרחקהכיווןנתוניהצלבתלגבול.מעבר

המשדרות,המפקדותאתלאכןאפשרהבהן,שנקלטו

1940מאיבצרפת,תוקפיםוחזירגרמנייםשעקום
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שלהן.הטקטיקהואתהפיקודבסולםרמתןאתלזהות

נקודותלביןהקבועותהציתותתחנותביןהתנועה
הרעיוןאתמכןולאחרלמכוניות,דרישההולידההאיכון

תנועה.תוךולהפעילוההאזנה,מערךאתבמלואולמכן
חסידיביןאיתניםמאבקהגרמניבצבאניטשזמןבאותו

בצירוףהאחרוניםשלושמרנותםמתנגדיו,לביןהמיכון

האלחוטמודיעיןפיתוחאתעיכבוותקציבארגוןאילוצי
הדרךפריצת1932.סוףעדהשדהיחידותלשירותהנייד

פלוגותשתישנה:באותההמסכםהשנתיבתמרוןאירעה
הצבאיבית-הספרשהקיםממובנות,ניסיוניות,ציתות

אתהאויב","כוחותאתבדייקנותלהעריךהצליחולקשר,
כפופהמהןאחתכלכאשרכוונותיהם,ואתמיקומם
עלהצבאמטהשלהחיוביהדו"חמתרגלת.לארמיה

אחרייום-1933בינוארב-31נחתםהתרגילתוצאות
שמינוי..

אתפתחגרמניהלראש-ממשלתהיטלראדולף

ערגשאליההמאסיווית,להתעצמותהצבאבפניהדרך

דור.במשךכמעט

מפקדיםשלחדשדור
הפורענותזרעההתחלהמןכברטמוןהיהזובהתרחבות

אבלגרמניה,חורבןושלהשנייההעולםמלחמתשל
שלמשכרעידןהיהזההמקצועיתהקצונהבשביל

מנהיגיםעלוהבימהמרכזאלהתקוות.כלהתגשמות
היינץהצוללות,בזרועדניץקארלחדש:מסוגצבאיים
קורטהאוויר,בחילמילךארהרדהשריון,בחילגודריאן
חדשניםקציניםהיוכולם-הצנחניםבחילשטודנט

המקצועיתזהותםאתשבנוטכנולוגית,אוריינטציהבעלי
מערכות-שלהפוטנציאלסביבהאישיתזהותםאתואף

מאין,ישכמעטשלמותזרועותיצרוהםחדשות.נשק
גמורה.הזדהותכדיעדהאישיחותמםאתעליהןוהטביעו

פלגיבל.אריךגנרלהיההקשרבחילזהדורשלנציגו
היסודותאתבאישיותואיחדהזההמבריקהקצין

מלחמה:סגנונותשניושלעולמותשנישלהחברתיים
החדשוהעולם-הפיאודליהאגררי,-הישןהעולם

בעלישללמשפחהנולדהואוהטכנולוגי.התעשייתי-
מעמדאותו-אלבהלנהרממזרחקטנותאחוזות
ושלהישןהמשטרשלהשדרהעמודשהיהביותר,שמרני
ממאפייניו,רביםעלושמראותו,ששירתהפרוסי,הצבא
פלגיסלבחרצעירמגילכברולציד.ליורשותחיבהכמו

כישרונותבהםוגילהטכנולוגיה,בלימודילהתמחות
הואזו:כפילותבסימןעמדהצבאישירותוגםניכרים.
המסורתי,הפרשיםבחילמודרניתרדיותחנתעלפיקד

ד?היהמארוויץ,דרפוןשלבקורפוסקשרוכקצין
הגרמניהצבאשלוהשליטההקשרמערכותלקריסת
שנחרתההמקצועית,הטראומההיההזההמחדלבצרפת.

בכלהשליטהקופעולתו.שנותבכלאותוודרבנהבו,
הפרשיםחילשלהניידותאתלמזגהשאיפההיתהדרכו
הפיקודבתחוםהחדשותהאפשרויותעםתוקפנותוואת

כמולתקשורת.המודרנייםהאמצעיםשהקנווהשליטה,
סביבו"חצר'התרכזההחדשניים,הזרועותמפקדיעמיתיו,

הצטייןוכמותםומסורים,מעריציםמיומנים,עוזריםשל
הדרךשהיוהכוח,ובמאבקיהביורוקרטייםבתמרונים
השלישי.ברייךמשהולהשיגהיחידה
להתייצבוממנהגוהמקצועיתממיומנותונבעכוחו

עםולאפתרונות,עםהיטלר,כוללעליו,הממוניםאצל
שנהגוהגרמניים,הגנרליםאתשתיעבהיטלר,בעיות.
אפשריים,אינםשרצהדבריםכיושוב,שובלולומר
והעניקדאגותיליגורםשאינוהיחיד,שגנרלאותושיבת

פלגיבלגנרלהצטרףזאת,למרותנרחבות.סמכויותלו
הוטלעליוהיטלר.נגדהקושריםלחוגדברשלבסופו
למרבההעליון.הפיקודשלהתקשורתערוציאתלנתק

במשימתודווקאהעילאיהמקצועןנכשלהאירוניה,
נאסר,המרדדיכויואחריקשר,כקציןביותר,החשובה
בתלייה.להורגוהוצא

כוחובנייןלחימהתורתגיבוש
הנאמןמשרתועדייןפלגיבלגנרלהיההשלושיםבשנות

מודיעיןאתלפתחבמיוחדוהתאיםהנאצי,המשטרשל
כקציןכלליים,מטהתפקידיגםמילאהואהאלחוט.
אתלהביןלועזרוהדברקורפוס,פקדת"שלמודיעין
שנתייםשירתהמלחמהאחרילמודיעין.המפקדצורכי

מעולםהיתהלאגישתולכן,הצפנים.מחלקתכמפקד
הלוחם.הכוחלצורכיתמידמשועבדתאלאצרה,טכנית

רצההואארגונית.רפורמההיתהמעשהוראשית
לביןהגבוההאסטרטגיהתקשורתמודיעיןביןלהפריד

פיצולאתהשיגכךהצבא.לעוצבותבמישריןשנחוץמה
הישןהשםתחתעבדאחדחלק:לשנייםהצפניםמחלקת
הפיקודבשבילכךואחר(המלחמהמיניסטריוןבשביל
סיפחפלגיבלשגנרלשני,וחלקהוורמאכט),שלהעליון
תחתלעצמוישירותאותווכפףהקשר,חילאתאליו
ריכז(Horchleitstelle),לציתות"הראשיתהתחנה"השם
היבשה.צבאשלפוטנציאלייםיריביםאחרהמעקבאת

שלענפיםשניאורגנולציתותהראשיתלתחנהמתחת
ופלוגותמזה,לציתותהקבועותהתחנות-ההאזנהמערך
כוח-אדם,במרץלאמןהחלוהןמזה.לציתותניידות

וליצורניידת,מלחמהשלבתנאיםציתותעבודתלתרגל
ספרלאורכשיצא1938,בשנתשסוכמהלחימה,תורת
אתלשרתנועדוהללושהיחידותכיווןמוסמך.הדרכה
ארמיותגוקבוצותארמיות(הגבוהותהמערכתיותהרמות
שנוצרהמודיעיני,אחוו"אתלסתוםפלגיבלגנרלשאף
שלישיענףוהקיםהדיוויזיה),רמת(הטקטיתברמה

.אלחוטלמודיעיןטקטיותמחלקות-

,(Nahauf2larungsuge)הדיוויזיוניים.הקשרמגדודיכחלק
ומעדיפותמיומןבכוח-אדםממחסורתדירסבלואלו

בהן.שתלוהתקוות,אתשניםוהכזיבונמוכה,

והישגיםניסיוןצבירת
ציודלפתחהניסיוןהיהפלגיבלגנרלשלנוסףחידוש

במקלטיםהציתותיחידותהשתמשואזעדלהאזנה.ייעודי
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להתאיםשאףפלגיבלהצבאי.הקשרמערךשלהרגילים

המקלטשמולוהצבא,שלהטכנייםלמאפייניםמכשירכל
המקלטיםבפיתוחלהדגישהורההואלפעול.אמורהיה

להפעלהאפשרותבשדה,הפעלהפשטותגבוה,הספק
האפשר.ככלארוכיםוטווחיםבתנועהמרכבגםניידת
להיכנסהחלהמעולים,שנחשבוציתות,לקלטישלסדרה

חדשודור1937,בשנתהפיתוחראשיתמאזלשירות
1942.בשנתלשירותהוכנסלגמרי

מערךאתלערבהזדמנותשוםהחמיץלאפלגיבל
והכמעט-מלחמות,המשברוניםבשרשרתשלוהציתות

הראשוןהקרבימבחנוהשנייה.העולםלמלחמתשקדמו
פלוגתנשלחהלשםבספרד.האזרחיםבמלחמתהיה

לצרפתבפלישהשלוהפיקודברכבגודריאןהסטןונדל

הפשיסטייםלמורדיםהגרמנימהסיועכחלקקטנה,ציתות

ניסיוןצברהוהיאלטובים,נחשבוהישגיהפראנקו.של

לסיפוחההכנותבמהלךהחדש.הציודבתפעולרב
קבועהתחנההצליחה1938בשנתל'אנשלוס")אוסטריה
מבנהכלאתלזהותבבוואריהבשטאונברגלציתות
פלוגה.רמתעדיחידותיוכלאתולאכןהאוסטרי,הצבא
להליכיםהודותרבהבמידההתאפשרהזהההישג

שהתאימוהאוסטרי,בצבאהאלחוטשידורישלהשבלוניים
שידורים(מבצעיתלפעילותמאשרהמשרדלשגרתיותר

1-12בשעותהפסקהעםבערב6עדבבוקר9משעה
נותרלחימה,ללאבוצעשה"אנשלוס"כיוון.)...בצהריים

בלבד.תרגיליתהצלחהבגדרהדבר

הסודטיםיובלש31יכ
המשברקוויכברהצטיירונאשר1938,במאי

בעלתהצלחהההאזנהמערךהשיגהגרמני-צ'כוסלובקי,

לארגןניסוהצ'כוסלובקיםמרחיקות-לכת:משמעויות
מודיעיןאךגרמניה,נגדהרתעהשלכצעדכלליגיוס-פתע

קלטהציתותתחנתקלפיהם.אתחשףהגרמניהאלחוט

ושיערהבפראג,המלחמהמיניסטריוןשלקצרהפקודה

התקשורתמשגרתשחרגוהשידור,מאפייניסמךעל-
דווחהההשערהגיוס.בפקודתמדוברכי-הצבאית
המקומי,המפקדשלאחריותועלמעטותדקותתוךלברלין

הרבההופעתבעקבותכוודאית,אושרהכשעתייםואחרי

הגבול.באזורהצ'כיהצבאשלחדשותקשררשתות
שהכניסהנמרצת,דיפלומטיתבפעילותפתחהנזעםהיטלר

החרידה-מכךוחמורמלחמה,לבהלתאירופהכלאת

מכאן(סופשבועמחופשתהבריטיהחוץמשרדפקידיאת
מאת).שלסופשבועמשבר"-לאירועהכינוי

השיקוליםעלעמוקההשפעההיתההזהלמשבר

חודשיםשישהמינכן,במשברהצדדיםכלשלהאסטרטגיים

עלבלטווהישגיולשבח,צויןההאזנהמערךמכן.לאחר

עללהתריעהגרמנייםהסוכניםרשתשלכישלונהרקע
שיקפהיותררחבהבפרספקטיווהאחריו.ולעקובהגיוס,

בין-לאומייםבמשבריםהזמןממדקיצוראתזופרשה

-האלקטרוניהמודיעיןשלההרתעהמכושרכתוצאה

כיום.גםבולטתתופעה

כמלחמההוכןהיטלר,שמבחינת(הסודטיםחבלבכיבוש

הארמיהבמסגרתלציתותניידתפלוגהפעלהדבר)לכל

הישגיהלב.פוןוילהלםפלדמרשל)לימים(קולונל-גנרלשל

הצ'כיותהפיקודרשתותזיהויכוללטובים,היוהטכניים

אךהצ'כי.האווירבחילהקשיתעבורתאחרומעקב

הארמיהמפקדהריק:בחללהתרחשוהישגיהכינראה,

*



ההאזנהמדליחותהתעלמושלההמודיעיןוקצין
אחראישהיההארמיוני,הקשרוקציןבפקודותיהם,

ומעורפלתכלליתבהוראההסתפקלפעולתה,מינהלית
לאגזרה.גבולותאועדיפויות,מטרות,להשהקצהמבלי
לתהליךהציתותפלוגתשלתשומהבשוםלהבחיןניתן

הארמיה.מטהשלהניירותביןתויקוודר'חותיההפיקוד,

גרועתפקדוהדיוויזיותשלהאלחוטמודיעיןמחלקות

-הטקטיותמטרותיהןאתהשיגולאואפילויותר,עוד

בלתי-מודיעינירקעובגלללקויההכנהבגללבעיקר,

יוםחמישה-עשרלשוואהמתינהאחתמחלקהמספיק.

היתהשקיבלה,הנחיותלפישבו,תדרים,תחוםעל

שהדיוויזיהעד-צ'כיתקשרתעבורתלהופיעאמורה

הביצועיםלבסיסה.חזרההמחלקהאתוקיפלההתייאשה,

להטרידהמשיכוהטקטיהאלחוטמודיעיןשלהנחותים

1942.בשנתבושערךהרפורמה,עדפלגיבלאת

בפוליןמתקפה
מודיעיןבראשונהנבחןהשנייההעולםמלחמתפרוץעם

עיקרימקורהיהבמערבהפרוסחלקוכולו.האלחוט
מפנילהתרעה-הגרמניהעליוןהפיקודעבורלמידע
הנאצי.הצבאראשישלהסיוטשהיתהצרפתית,התקפה

הראשונהבפעםהוורמאכטביצעבפוליןבאה.לאכידוע,זו,
ולאמצעיםממוכנת,בליצקריגמערכתבהיסטוריה
מכריעחלקהיההקשר,חילשארגןלשליטה,החדישים

פחותקצתעםבפוליןפעלההאזנהמערךבהצלחתה.
וארבעלציתותניידותפלוגותשלוש-עוצמתוממחצית
ועקבוהגבול,לאורךשנפרסולציתות,קבועותתחנות
המתיחות.מראשיתכברפולניותתשדורותאחרי

וחבוקריפטולוגיהג(הצפניםבפיצוחהצטיינוהפולנים
פענוחבזכות-עצמאותםאתמסוימתבמידהלו

האדוםהצבאאתלנצחבידיהםעלהרוסייםשדרים
הרימולימיםהויסלה'ץ.עלל'הגס1920בשנתהפולש
אניגמה""הגרמניתהצפניםמכונתלפיצוחנכבדתתרומה
בעלות-הברית.על-ידי

הגבוההמודעותםדווקאאותםגררההפרדוקס,למרבה
שהיתהלמדי,ומחמירהקיצוניתלגישההציתותלסכנות

אךביותר,אמיניםצפניםפיתחוהםלרועץ.לבסוףלהם
רדיומשמעתצבאםעלוכפולשימוש,וקשיםמסובכים

אימוניעלויתורלמעשה,היה,שפירושהנוקשה,כה
התוצאההיתההקרבלחץתחתשלום.בזמןאלחוט
לשידורספונטניומעברהנהליםכלשלמבוהלתנטישה
זאתניצלהגרמניהאלחוטמודיעיןהשדה.ביחידותגלוי

עםשלוהפעולהלשיתוףהודותובעיקררבה,ביעילות
כמכשירעצמהאתהוכיחההאווירזרועהלופטוואפה.

בעיקר,-אמיתיבזמןשהגיעהמידע,לניצולביותרהיעיל
על-ידיעדייןנגררההגרמניתהארטילריהרובכאשר
לפעול,יכלולאהמהירותרצנאפה8יחידותוגםסוסים,
ישיר.כינוןשלבטווחיםאלאהטבע,בדרך

אתלהרוסהצליחלופטוואפה)(הגרמניהאווירחיל
בזאתושיתקהפולני,הצבאשלהקבועותהרדיותחנות

אתפיצחוהציתותכשתחנותשלו.הפיקודמערכתאת
הפולני,התחבורהמיניסטריוןשידורי-צופן"אלכסנדו"

ניתן-הרכבותבמערךוהספקהגיסותהובלתשתיאמו
המערכתיתהניידותאתגםמדויקותבתקיפותלשתקהיה
אידיאלימשובהאסטרטגית.ניידותוואתהפולניהצבאשל

נ"מ.להגנההפולניתהארציתהרשתזוהתהכאשרנוצר

קבוצותלשתישסופחוהלופטוואפה,שלהבקרהמפקדות
דיווחיםרקלאדקותתוךלקבליכלוהתוקפות,הארמיות

היחידותשלדיווחיםגםאלאמטוסיהן,פגיעותעל
מארמיהציתותפלוגתקלטהאחדבמקרהנ"מ.הפולניות

כינ"מ,תותחיםשלפולניתסוללהשלדיווחהגרמנית14
אךתותחיה,כלהושמדומסויםגשרעלתקיפהבמהלך
בידיעה,נוספתגיחההגרמניםהזניקומידנפגע.לאהגשר

כלל.סכנהלהנשקפתלאכי

טכנולוגיפער
האלחוטמודיעיןלביןהאווירזרועביןהפעולהשיתוף

דורלאותוהשתייכוששניהםכיווןמוצלחכההיה
אפשרההאווירבחילהאלחוטיתוהשליטהטכנולוגי,

הענייניםהאלחוט.מודיעיןשסיפקלידיעות,מהירהתגובה

לתדמיתובניגודהיבשה.צבאעםבעבודהיותריגעיםהיו

מכבשאותוהגרמנימהצבאחלקרקהיההמקובלת,
המשיךלמעשה,הקולנוע.ביומנישהצטייראימתני,שריון

אתלקבלברגל,לנועהמלחמהסוףעדממנונכבדחלק

הניגודבטלפון-שדה.-פקודותיוואתבעגלותהספקתו

מכדיקטןהיההגרמניהתיעוששפוטנציאלזו,מסהבין

זחלים,גביעלשנעהמודרני,הממונע,החודלביןלמכנה,

המטהחישוביבכליסודינתוןהיהבאלחוט,ונשלט
והבעיותהמבצעיותהבעיותרובושורשהגרמני

שמעלבכך,התבטאהדברהשליטהבתחוםהלוגיסטיות.

משניתפקידרקלמלאהרדיונועדהדיוויזיהלרמת

הארמיהברמתהשריוןעוצבותוניהוגהפיקוד,בתהליך

בניגודהמערכה,במהלךשהתפתחמוצלח,אלתורהיה

הציפיות.לכל

הישגיכיהיה,הדברפירושהאלחוטמודיעיןמבחינת

האטיתההעברהעל-ידילאלהושמוהמהירההקליטה

שלבמערכתוהמסורבלת
מרכזיות.

תחנותושלטלפון

הארמיותקבוצותלמפקדותהגיעושהדיווחיםעדממסר

החמירההטכניתהבעיהאתלציתות.הראשיתהתחנהואל

יחידותעללשלוטהתעקשפלגיבלגנרלארגונית:בעיה

שנותרהלציתות,הראשיתהתחנהדרךבעצמו,ההאזנה

הציתותיחידותאתוהקצהבברלין,הקשרחילבמפקדת

כךמלאה.בכפיפותולאלשת"פ,רקהארמיותלקבוצות

התחנהסירבהאחדבמקרהאבסורדיים:מצביםנוצרו
לשפרכדיק"מ,שנילדלגהפלוגותלאחתלאשרהראשית

ממרחקלהעריךיכלהשלאלמרותהקליטה,תנאיאת

הזמן,בזבוזעלבמקום.המפקדשיקוליאתק"מ500
הדיבור.אתלהרחיבצורךאיןכזה,פיקודנוהלשיצר

בלתי-הזההנוהלנעשההציתות,פלוגותשללמזלן

עמדותאתהתחנותנטשוכאשרטכנית,אפילואפשרי,



מזרחה.המתקדמותהארמיותבעקבותונעושלהן,המוצא
ציפתה,הקשרחילמפקדתאךמראש,תוכננהזותנועה

טלפון.באמצעותבפלוגותלשלוטלהמשיךתוכלכי
היהלאכיהתברר,הארמיותהתקדמותשלהמהירבקצב
הראשיים,לכבליםהטלפוןכבליאתבזמןלחבראפשר

כלמקום,מכלהצירים.לאורךהארמיותקבוצותשהניחו
ולהרכיבםהטלפון,כבליאתלפרקחייבהנוספתהתקדמות
שלהממסרתחנותניתק.הטלפוניהטבורחבלמחדש.

בשיחותמחנקעדהוצפוהארמיותקבוצותושלהארמיות
מבצעיותלשיחותעדיפותהטבעבדרךוהעניקוטלפון,

לברליןדיווחיםישירות;להןשנגעולוגיסטיות,ולשיחות
עסקועצמופלגיבלוגנרלהקשרחילמפקדתהגיעו.לא
העליוןהפיקודביןהקשרבקיוםמראשםלמעלהעד

לבדפיקותתוךפעמיםכמהשהתמוטטהשדה,לעוצבות
במהירות,הביןפלגיבלגנרלהפיקוד.שדירותאורךלכל
אלאהיהלאהאלחוטבמודיעיןאישיתלשלוטרצונוכי

מעצמהכמעטבפועלהועברההפיקודסמכותחיזיוךשווא.
הארמיות.לקבוצות

לפנימעטיםימיםהוקמהדרוםארמיותבקבוצת
הציתותקבוצותאליהפנודרוס-/ההערכהנטחנתהמערכה

אתשתנחהכדימזה,הארמיותקבוצתומפקדתמזה
בלבד,מייעץכגוףבמקורשתוכננההתחנה,פעילותן.

אתלקבועהציתות,לתחנותפקודותלהוציאהחלה
בשמונחתמוכשפקודותיהגזרותיהן,אתולתאםכפיפותן,

למפקדהמייעץממטההפכהכךהקבוצה.ראש-מטהשל
מפעילה.

המערכה,תחילתלאחרכשבועבספטמבר,בשבעה
הציתותיחידותכלאתלאגדמברליןפלגיבלגנרלהורה

תחתצפויךציתותשגדודצפוןארמיותקבוצתבתחום
לאהשליטהקשיילנוכחהקבוצה.שלהישירהפיקוד
דרגעודירדההפיקודוסמכותזו,בנקודההביזורנעצר
לארמיה,ספונטניתנצמדוהציתותפלגותלמטה:אחד

להןהיהזועוצבהעםרקושירתוה.פעלו,שבתחומה
אמיתי.בזמןשליקטוהמידע,אתלנצלשאפשריעיל,קשר
לפעול,בתחומההפלוגותלכלהניתהדרוםההערכהתחנת

בסיכוםוהסתפקההארמיות,פיקודתחתלמעשה,
הציתותגדודבברלין.הצבאפיקודעבורבנפרדדולחותיהן

אותו.שהפעילה3,לארמיהנצמדצפון

פולניתמתקפת*נגדהפתעה:
עצמהאתהוכיחההמאורעות,בלחץשאולתרהזו,שיטה
אמינותועללהיאבקהוכרחהאלחוטמוזץעיןלמדי.כיעילה

הבדליםהיוהארמיותביןוגםהפיקוד,דרגיבעיני

הפיקודנטה14בארמיהפעולתו.ובסגנוןבהשפעתו

האלחוטמודיעיןנוצל8בארמיהולאטיות.לשמרנות
היתה10.באנמיהשנעשהמכפיטובפחותאךיותר,טוב

כללובדרךהמפקדים,ביןהאישיהסגנוןלהבדליחשיבות
כדיהמרה","שלאישיתלחוויהמהםאחדכלנזקק

ההבדליםהאלחוט.מודיעיןשלבפוטנציאללהיווכח

שאירעהיחיד,ובעצםביותר,הרציניהמשברתוךבלטו

עלהפולניתהתקפת-הנגד-המערכהכדיתוךלגרמנים

בזורה.הנהר

אתלהביןלנדרשמעברהזהבמבצעכאןנעסוקלא

הצליחו,הפולניםכילציין,דיהאלחוט.מודיעיןשלחלקו

הבזורהשלהדרומיתהגדהעללרכזנחיתותם,למרות

הגרמניםעל-ידינחשבושכברודיוויזיות,עתודהכוחות

אתןתקפוהםהמודיעין.ממפתונמחקוכמחוסלים,
שהיתה(8ארמיהשלהחשוףהצפוניהאגףאתבמפתיע

והצליחודרום),ארמיותקבוצתשלהצפוניהאגףבעצמה

ולשבשהגרמנית,ההתקדמותתנופתכלאתלבלום

הגרמנית.להתקפההזמניםלוחאתחמורבאורח

התתלתלפניאחתיממהכברזוהוהפולניותהדיוויזיות

שכנתה4,ארמיהלידהציתותפלוגתעל-ידיהתקפתן
קבוצתשלהדרומיהאגףשהיתה(8ארמיהשלהצפונית
ארמיותביןטלפוניקשרהיהשלאכיווןצפון).ארמיות

המרכזיותדרךרקאלאשונות,ארמיותבקבוצותשכנות

חוסרבגללמזהיותרעודואוליהקבוצות,שלהעורפיות
סיכנוהושלאאויב,בכוחות4ארמיהקמ"ןשלהעניין

ריבועיםבגדרונשאר8,לארמיההמידעהועברלאישירות,

נהדרתדוגמהזו4.ארמיהשלהמצבמפתעלצבעוניים

קשר.כישלוןבגלללאלשהושמהמודיעינית,להצלחה
הדיוויזיותשלשדריםהאתרוןברגעקלטה8ארמיה

שהמידעכיווןשלהן.המוצאלעמדותשנעוהפולניות,

מפקדתדרךאלאישירות,הארמיהלמפקדתהועברלא

המתקפהתחילתלפניקלהשעההגיעהואכקוף,קורפוס
שימוש.בולעשותשיוכלומכדימדימאוחרהפולנית,

לספוגהתקדמותה,אתלהפסיקאפואנאלצההארמיה

עצבנותתוךקשיםהגנהקרבותלנהלהפולנית,המכהאת

עדהפיקודשרשרתכללאורךציפורנייםוכסיסתגוברת
היטלר.

פוןואלטרגנרלשלהנולדראייתהכריעההזהבמצב
8:לארמיהמדרוםשפעלה10,ארמיהמפקדרייכנאו,
חזההקשר,חילראש-מטהלשעברהזה,יהמבריקהקצין

דיווחיסמךעלהתפתחותולפניעודהמשברמהלךאת

להאמיןהעדיףהואשלו.הוארמיהבתחוםהציתותפלוגת

המודיעיןממקורותסותרותלידיעותולאלמצותתים,
שלאמעליו,הארמיותקבוצתשלמהערכותאוהצבאי,
בהםוראוהפולניים,הכוחותלריכוזיחשיבותכלייחסו
עיקרעלשפיקדכיווןבנסיגה.שנמצאויחידות,שברי

רייכנאופוןגנרלהיההגרמני,והמשורייןהממוכןהכוח

עםמגעלנתקפריסתו,אתבמהירותלשנותמסוגל

צפונה,בזמןכוחותיואתולהפנותמולו,הפולנייםהכוחות
אתחילץמעשהוהפולנית.ההתקפהפניאתלקדםכדי

שעות.48שללתימהאחריהקשהממצבה8ארמיה

רייכנאופוןגנרלחבואותוהזמן,היההמכריעהגורם

היהזההאלחוט.מודיעיןלושנתןהמוקדמת,להתרעה

עלבהשפעההציתותמערךשלביותרהבולטההישג
המערכתיים.המהלכים

המתקפהלביןפוליןהכנעתביןהביניים,בתקופת

לקחיאתלהפיקפלגיבלגנרלהזדרזי0491,0ביוניבמערב

מדהמערב,לחזיתציתותפלוגותהזריםהואהמערכה.
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מחוץשהשיגרכב,גביעללציתותקבועותתחנותכמה
האופילנוכחהועילאךחפוז,היההזההאלתורלתקן.
האישיתשליטתועלויתרהואהמערכה.שלהצפוי

בלתי-אפשרית,שהתגלתההאלחוט,מודיעיןבתפעול

במזרח,אחת,הציתות.למערךחזיתמפקדותשתיוהקים
צותתהבמערב,השנייה,הסובייטים;אחריעקבה

המשלוחלחילגםכךואחרלבלגים,להולנדים,לצרפתים,
גנרלהחליטההתקפהתחילתלפניקצרזמןהבריטי.
אתפירקהואהביזור:בדרךצעדעודללכתפלגיבל
ציתותמפקדותשלושבמקומהוהקיםהחזית,מפקדת

כילציין,מענייןתוקפת.ארמיותקבוצתלכלאחת-

קולונלחזית,מפקדשלאישיבלחץהתקבלהההחלטה
האפשרי,ביותרהנמוךהדרגאלהביזורשלעקיבוחסיד

לרדתשלו,מפקדתופירוקעלמלהמליץנרתעשלא
ארמיותבקבוצתהציתותמפקדתראששלזוטרלתפקיד

שלזודוגמהגנרל.לדרגתלהתקדםסיכוייועלולוותרג,
נדירהפחותלהיותצריכההיתהענייניותושלמקצועיות

במציאות.שהיאמכפי

במערבהמערכה
שלהביצועיםהשתפרו1940(יוני(צרפתעלבמערכה
שלהחדשולמבנהלפולין,בהשוואההציתותיחידות
החדשותהמפקדותבכך.חלקספקבליהיהעליהןהפיקוד
מפלוגותגולמימידעשלגדולותכמויותלצבורהצליחו
לקבוצות-הארמיותולספקמועדבעודלנתחוהציתות,

חזהכךיריביהן.כוונותעלהערכותשלמתמידזרם
מבצר"אלהנסיגה(ההולנדיםמהלכיאתהאלחוטמודיעין
אלברט)תעלתקועלההגנה(הבלגיםמהלכיאתהולנד'),

הנסיגהדיל,הנהרקועלההגנה(הצרפתיםמהלכיואת

ויגאן').קו"עלוההגנהאיןהנהראל

טלפרינטרקוויטלפון,קוויקיבלוהציתותמפקדות
דרךבכתבדו"חותבמהירותלהעבירכדיואופנוענים,

הפעםפעלהקדימההתקשורתשיטתהפקוקים.הצירים
התחנהאלאחורניתבקשרשיבושיםהיועדייןאךהיטב,

המתמטיתהמיומנותהתרכזהשבהכיווןלציתות:הראשית
שדריםבהתמדהאליהלהעבירהיהצריךצפנים,בפיצוח
בזמןלספקהצליחהלאהיאאךכחומר-גלם,מיורטים
נאלצובשדההציתותיחידותהצפנים.לפענוחפתרונות

בהרבהגדלהשכמותם(גלוייםשידוריםעללהסתמךאפוא
והתרופפהבעלות-הברית,שלהנסיגהקצבשגברככל

ניתוחשלהבדוקההשיטהעלוכןשלהן)הקשרמשמעת
התעבורה.מאפייני

למערךרבאמוןהפיקודדרגירחשוזאת,למרות
שכמפקדם,קבוצת-הארמיותמפקדלב,פוןגנרלההאזנה:
הפעיללחלוטין,שלוהציתותמפלוגתהתעלםארמיה

הכפופההציתותמפקדתבאמצעותבהצלחה,עתה
שאפשרלהאזנה,שיטתימאמץשלו,לקבוצת-הארמיות

המפקדיםשלהחלטותיהםלפניאחתמגמהתמידלהיותלו
וגםהמערכה,שלהשניבחלקהדרוםבגזרתהצרפתיים
מתוחכמת,אלקטרוניתלהונאההציתותביחידותהשתמש
הלא-נכונה.הגזרהאלהצרפתיותהעתודותאתשריתקה

קבוצת-הארמיותברמתהמרשימיםהביצועיםלעומת

במהירותהאלחוטמודיעיןהישגיירדולאוהארמיה,
יותרשהיודרגי-בינייםאותםלקבוצות-הפאנצר,מספקת

הכוחרובהופעלובהםמארמיה,פחותאךמקורפוס
קבוצות-שלהישירהפיקודתחתוהמשורייןהממוכן

להסתמךהעדיפושהןמהירה,כההיתהתנועתןהארמיות.
החודיחידותשלקרקעסיורועלאוויריסיורעל

האלחוטמודיעיןשלותשומותשלהן-עצמן,המשוריינות
מפורש)בלתי(כחלקבעקיפין,היותרלכלאליהןהגיעו

שמעליהן.קבוצות-הארמיותשלמהערכות-המצב
טקטיאלחוטלמודיעיןמחלקותגרמוקשהאכזבה

שיטתיותכללמצואניתןלאהדיוויזיות.במסגרת
דיוויזיותידיעליותרדווקאהופעלוהן-בהקצאתן
-הפאנצרדיוויזיותעל-ידימאשרהאטיותהרגלים

ובלתי-מספקים.דליםנותרווהישגיהן

תחנותהקשרחילהקיםהרייךגבולותהעתקתעם
לפנילימים,אלה,הכבושים.בשטחיםלציתותקבועות
הונאהלמבצעיקרבןנפלו1944(יוני(לנורמנדיההפלישה

ציתותפלוגותהאמריקנים.ושלהבריטיםשלאלקטרונית
יוגוסלאוויהונגדיווןנגדבליצקריגבמערכותגםהופעלו

המערבי.המדברובקרבות
ל'קורפוסשצורפה3/56,המוגברתהציתותפלוגת
במיומנותהופעלהרומל,ארוויןפלדמרשלשלאפריקה"

אפריקהבצפוןמסהואנשיעםרומלארוויןוגול
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רדיובמכשיריצוידהגדולים,שטחיםפניעלובתעוזה
בלתי-היתהטלפוןכבלישמתיחתכיוון(דיווחיהלשיגור

ארמיהלמפקדהפךשרומלאחריהמדבר).בתנאימעשית
גדודשלתפקידלמעשה,זו,פלוגהמילאהמשוריינת
שלהמערכתיתבעדיפותנכבדחלקלההיהמודיעין.

והנייד,הגמישהפיקודובסגנוןהבריטיםפניעלרומל
להגזים:אפשרבתעוזהגםאבלשלו.ההיכרסימןשנעשה

השידוריםשלהקליטהתנאיאתלשפרבלהיטותו
והיאהחזית,לקוקרוב.מדיהמ"פאותהקידםהבריטיים,

1942,בקיץהאוסטרליתהדיוויזיהשלבהסתערותנשטפה
כדיבידיהם,אזשנפלומסמכיה,סייעולבריטיםואבדה.
שלהם.הקשרביטחוןאתדראסטיתלשפר

המשימההיתה)1943(איטליהחזיתשנפתחהלאחר
הואטהורה.הגנתיתשםהאלחוט'הגרמנימודיעיןשל

ותרםהאנגלו-אמייקניות,ההתקפותבהכשלתסייע
מתועד)(מקרההצב.לקצבהתקדמותןלהאטתמשמעותית

היריבשלהלאומיהאופיחשיבותאתמדגיםאחד
צרפתיתדיוויזיהשלמיקומההמודיעין:פסיפסבהשלמת

לאחדהודותזוהוויעדיהז'ואןגנרלשלמהקורפוס
ובמיטבבפרטי-פרטיםברדיולעמיתיושתיארמקציניה,

לדעתו,לו,הצפוייםהכיבושיםאתהגאליתההתלהבות
יחידתושתגיעלאחרהאיטלקיותהסיניורינותבקרב

לנאפולי....

במזרחהמערכה
כמו-האלחוטמודיעיןבשבילהיתההאמיתיתהמלחמה-

תחתהגרמניהעםכלובשבילהוורמאכטבשבילגם
הסובייטיתת-האדם""נגדהמלחמה-הנאציהמשטר
תעבורתאחרילעקובהחלוהציתותפלוגותבמזרח.
למערכההשלישימהשבועכברהאדוםהצבאשלהקשר
הסובייטי-גרמניהגבולמקוהעיקובאתוהמשיכובפולין,
הנמוכההמיומנותרמתעלבמהירותעמדוהןהחדש.

הסובייטיהקשרמערךשלשלא-תיאמןהרשלנותועל
האדום,הצבאמבטאוןמאמרבאלחוטשודראחדבמקרה(
ושבלוניים,סכמטייםהיוהמשדרותלתחנותהקודוכינויי
כאשר.רומניהאלהורחבההניטורפעילותלזהותן).והקלו
שבמסווהוו,מארמיהכחלקציתותפלוגתשמהנשלחה

הרומניים.הנפטשדותאתכבשהצבאית"משלחת"של
סדר-הכוחותכלאתלזהותהצליחהנאציהציתותמערך
המערבייםהצבאיםובמחוזותהגבולבאזורהסובייטי

הכשילהזומרשימההצלחהדווקאאךברית-המועצות.של
בהנחהשבוייםשהיוכיווןהגרמני:במטההמתכנניםאת

חימר',רגליעלנענקהיאברית-המועצותכיהדוגמאטית,

וכיווןשלה,הצבאיהפוטנציאלכלאתמיצתהוכבר
לספקהאלחוטממודיעיןמנעומוגבליםקליטהשטווחי
באסיהאוראל,בהריהסובייטייםהכוחותעלמדויקמידע

להתפתות,למתכנניםהיהקלהרחוק,ובמזרחהתיכונה
העורףוכיהסובייטית,העוצמהכללפניהםכיולהאמין,
כשל-החשיבהשלהתוצאותריק.בעצם,הסובייטי,
הנאציתגרמניהגורלאתלמעשה,חתמו,הזההקלאסי
בכישלוןשלוותהבאיסוף,להצלחהדוגמהעוד-לתבוסה
בהערכה.

השנייההעולםבמלחמתהגרמניהצבאאתעדייןשימשווסוסיםעגלות
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שובהופעל1941(יוני(ברברוסה""מבצעתחילתעם
קבוצת-ארמיותלכלציתותמפקדתשלהסידורבהצלחה

שלוש-ארבעהקצתהזודרום).מרכז,.צפון,(תוקפות
כמאהברוחבארמיוניותלגזרותלציתותניידותפלוגות
הניבההסובייטייםהקדמייםהכוחותהתמוטטותק"מ.
כך,כדיעדהשתרשהזההארגוניוהמבנהמידע,שלשפע

מפקדותשלתקניכחלקהוקמוציתותשמפקדתו
צפון-דון,נ(),8,כןאחרישנוספוקבוצת-הארמיות,

כוונהמתוךושוב-הפעםהחידושוכד').אוקראינה
לארמיות-לציתותניידותפלוגותבהצמדתהיה-לבזר

מימיקבוצות-הפאנצרשלהממשיכותשהיוהפאנצר,יי
לוחמתשלבעולהעיקריותוהנושאותבצרפת,המערכה
ממוכנת.בליצקריג

בסיורילהשתמשכמובן,המשיכו,ארמיות-הפאנצר
האלחוטמודיעיןשלחלקואךקרקע,ובסיוריאוויר

הקשרליצירתהודותבהתמדהגדלשלהןבהערכת-המצב
קבוצת-שלהציתותמפקדתהערתלפיהזה.ההדוק

היחידיהמקורהאלחוטמודיעיןהיהדרום,הארמיות
בנוסףוזאתהסובייטיות,היחידותמזיהויילכמחצית
המידעאחרים.ממקורותידיעותשלולאישורלאימות
שהואסיכויים,ושלסיכוניםשלהדדישקלולאפשר

במשאבמרביחיסכוןתוךוזאתהבליצקריגשלנשמת-אפה
הפאנצרקבוצותכאשרלמשל,זמן.-לניהולההמכריע

כיתרו,הותהרמןגנרלושלגודריאןהיינץגנרלשל
הסובייטייםהכוחותאתמרכז,קבוצת-הארמיותבמסגרת

הרגליםארמיותלביןבינןהקשרנותקבביילורוסיה,
להסתכן,האםלהחליטהיההפיקודועליותר,האטיות
שיסגרועדלעכבןאוהבא,המהלךאלקדימהולשגרן
להתקפות-נגדלחשושמבליהפעראתהרגליםארמיות

שובהרופפת.הכיתורטבעתשלסובייטיותולפריצות
למחצה.רקהממוכןהצבאשלהידועההבעייתיותהיתה

סימניעלהעידוהציתות,פלוגותשקלטוהתשדורות,
ובייחודהמכותרות,האדוםהצבאבעוצבותהתפוררות

בוק,פוןסדורפלדמרשלהיהיכולכךבדלק.מחסורעל
מדירבסיכוןאיןכילהעריך,קבוצת-הארמיות,מפקד

גודריאןולגנרלהותלגנרלולהורותסובייטית,להבקעה
קלונים-ויעבסק)לכיוון(הבאהמערכתיהדילוגאתלבצע
גםהרגלים.ארמיותעל-ידיהכיתורהשלמתלפניעוד

עשרותשלהתקדמותובקצבהזההמהירהתנועהבקרב
אוהמותן,מןכשליפהזוהחלטההתקבלהלאביוםק"מ

הערכת-מצבאחריאלאהמיקרופון',מנהיגות"בנוסח

הגרמניהמטהעבודתבסגנוןהייחודויסודית.שקולה
דיווחיבעזרתגםכזו,הערכת-מצבלבצעהיהשניתןהיה,

קצר.כהבזמןהאלחוטמודיעין
המודיעיןביצועיאתכאןמלתארהיריעהתקצר
הגרמנית-סובייטית.המלחמהשנותבארבעהאלחוטי
עלמעידיםדריחותיושלעבי-הכרסהכרכיםעשרות
הפיקוד.תהליךבכלשילובוהיקף

שדחמש11גר41
האלחוטמודיעיןבתולדותהבאההארגוניתהמפנהנקודת

בולערוךהחליטפלגיבלגנרלכאשר1942,בשנתהיתה
המלחמה.תוםעדהסופימבנהואתשעיצבהרפורמה,

ממצהשמחקראחריהרפורמההתבצעהבמקרהלא
הקשרחילתפקודעלצבאיתלהיסטוריההמחלקהשל

גםאזבדיוק1942.בשנתהושלםהקודמותבמערכות
בעללהאזנהייעודימכשורשלחדשדורלשירותנכנס

המחלקותבפירוקהיההרפורמהעיקרמשופרים.ביצועים
לכללואיחודןהדיוויזיותשלטקטיאלחוטלמודיעין
(/Nachrichtenקצר-טווחתקשורתלמודיעיןפלוגות

,(Nahauklarungs-Kompanienלארמיות.שהוכפפו

אתהמשיךלמעשה,אך,ריכוזי,צעדהיהזהלכאורה,
פלגיבלהארמיה.ברמתהאלחוטמודיעיןשלהביזורמגמת
מחלקתיבסדר-גודלהציתותיחידותשפיזורבכךהכיר
מפענח,חומרשלקריטיתמסהיצירתמונעהדיווזיותבין

הפלוגותיצירתהערכות.לבצעניתןבסיסושעל
הזה,בתחוםמאמץלרכזאפשרההחדשותהארמיוניות

קדימהיותרהמהירהדיווחבשכריצאהדיוויזיותוהפסד

ברמתלחזית.הרלוואנטייםהאלחוטמודיעיןדליחותשל
פלגיבלשהשיגהבחנה,אותהעתהנוצרההארמיה

והאופרטיוויהאסטרטגיהאלחוטמודיעיןאתכשהפריד

אלחוט,מודיעיןבין1935:בשנתהגבוההפיקודברמת
לביןארוכים,בטווחי-זמןרם-דרגרבחומרצבירתהדורש
נמוכהמתמטיתתחכוםברמתשוטף,אלחוטמודיעין
לרשותיותר.מהירותטקטיותתגובותלצורךיחסית,

לשתיאלחוטייםמשושיםשנימעתהעמדוהארמיה

קצר-הטווחהתקשורתמודיעיןפלוגת-שונותמשימות

ארוך-טווחהתקשורתמודיעיןופלוגתמיידילתכנון

תכנוןלצורךהניידת)הציתותפלוגתשלהיורשת(
להתמחותיכלהאחתכלקדימה.אחתבמגמהאופרטיווי
ושללהערכהאיסוףשלרצףיצרויחדושתיהןבמשימתה,

השיקוליםלזמניועדהקצריםהטקטיתהתגובהמזמני
ביןההבדלכעיןהיהזהיותר.המסובכיםהמערכתיים

לביןהמרכזיתהעצביםמערכתשלהשגרתיתהפעולה

המבצעיתבגמישותהשיפורהמוח.שלהחשיבהפעולת

ניכר.היהמכןכתוצאה

במגננה
הקשרחילכיהיה,נראהכאשרדווקאהאירוניה,למרבה

האלחוטמודיעיןלשילובהאידיאליהפתרוןאתמצא

לאושובהמלחמה,גלגלהתהפךהבליצקריג,בלוחמת
כזו.בלוחמהלעסוקאי-פעםתוכלשגרמניהסיכוי,היה
מודיעיןמערךבילהלמלחמההאחרונותהשניםשלושאת

נסיגותשלעגומהבסדרההוורמאכט,כלכמוהאלחוט,

כפולה:ואירוניההסופית.המפלהעד-תבוסותושל
גדלהשתמידכפיכפליים,כפלחשיבותוגדלהאזדווקא

במגננה.המודיעיןחשיבות

הקובהשהייתהיתהגרמניהשלהיחידההתקווה
מערכתיות,בהתקפות-נגדששולבונסיגה,מערכותעל-ידי

חשיבותבעלתהיתהבשבילןהמתאיםהרגעובחירת

הצלחותהתקשורתמודיעיןהשיגהזהבמצבעליונה.

שש
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1944בספטמברצרפתבמזרחגרמניכוח
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111לעות~

הגנה.ללוחמתקלאסיותלדוגמאותשהפכומרשימות,

פלוגתהצליתהלמשל,1943,באפרילתרקובבמערכת
קבוצת-הארמיותבמסגרת(2ארמיהשלהאלחוטמודיעין

במשךלצותתמאנשטיין)פוןאריךפלדמרשלשלדון
טנקיםארמייתפופוב",קבוצת"שלהפיקודלרשתימים

בסטאלינגרד,הניצחוןאתלנצלשניסתהסובייטית,

פלדמרשלבאוקראינה.הגרמניהמערךלעומקולהבקיע

בודת~'אתלתזמןכדיבמידעהשתמשמאנשטייןפון

שלתוכוחרקוב,מאזורנסיגה-המתאגרף"שלהרגליים

המרחבלתוךוהתקפת-נגדריק",אגל'פופובקבוצתהכתה

משיווי-הסובייטיתהארמיהאתשהוציאהעצמו,הזה

במפוצל.שלההשריוןיחידותאתוהשמידהמשקלה,

גםהאלחוטמודיעיןבעזרתהושגוכאלוסיכולהצלחות

ואףהדנייפראלבנסיגהאיזיום,בקרבותמיוס,במערכת

הנהרעלהמזרחיתגרמניהבתוךהאחרונהבמערכה

וחיסולבאווירהלופטוואפהשלהשליטהאבדןעםאודר.

האלחוטמודיעיןנותרהאבווהדשלהסוכניםמערך

לקראתלגרמניםוסיפקצבאי,למידעכמעט-יחידכמקור

מהמידע.כתשעים.אחוזיםההערכות,לפיהמלחמה,סוף

תפקידשמילאבדורהישגיו,אתלכמתשקשהאף

עללהגןהוורמאכטשלהמעולהבכושרמשמעותי
ן2.הינמרג

ביותרהטובהמודיעיןשלליכולתגבולישכמובן,

גדלות.לוגיסטיתנחיתותועלכמותיתנחיתותעללחפות
המפותהיוהגרמניהאלחוטמודיעיןשלהברבורשירת

אתוהראוהכניעה,לפנימעטיםימיםשהכיןהאחרונות,

כוחות,בהיעדרהשלישי.הרייךשלחסר-התקווההמצב
האלחוטמודיעיןשהכירלמצב,המפותתזרואותן,שינצלו

היתהזובלבד.אקדמימהישגיותרלא-דרכובראשית

מעגל.סגירתמעין

סיכום
שלהתפתחותוקוויאתהמזלגקצהעלכאןסקרנו
בדרך,ניסוי-וטעייהעל-ידילהתקדםשנאלץלוחם,שירות
ישיריםלקחיםכאןאיןבה.הילךלאעודלפניושאיש

נתונים,שלספראינההצבאיתההיסטוריה-לצרכינו

ביןהזיקותלמורכבותתשומת-הלבאתמפנההיאאך

והארגוניים,התורתייםהטננולוגיים,האנושיים,הגורמים

תועלתישאםצבאית.עשייהכלשלבמהותההגלומים
ההכרחבהמחשתהיאהריהזולת,שלההיסטוריבניסיונו

בהן.לעיין



הערות

.1IntelligenceCommunication,lJontrol,Command,
האמריקניהכינוי-ומודיעיןתקשורתשליטה,פיקוד,-

הפיקוד.כתהליךפעםשידענולמההמושרש,אךהלקוי,
מחשבים-'Computersלציון]עודמוסיפיםהמהדרין

לגמרי.מיותרתהתחנחנות-
גיליוןהאחדמייצגים,קבציםשנישלההרכבאופייני2.

Review'Militaryהאמריקניכתב-העתשל1981נובמבר
בעריכתבגרמנית)(ופיקוו"שליטהמערכות"הקובץוהשני
המאמריםכל1985:משנתהמערב-גרמניהצבאמפלק

הקדמה,הודבקהקובץכלובפתיחתלטכנולוגיה,מוקדשים
כך.להיותצריךזהאיןמדועהמסבירה

להלןמונחים.ושלהגדרותשלהמבלבללסבךאיכנסלא3.
כבמושגיםאלחוטובמודיעיןתקשורתבמודיעיןאשתמש
התקשורתמודיעיןהיההגרמנישבהקשרכיווןנרדפים,

בשישים.בטלהטלפונית
איחודולפניברית-המתצותנפילתלפנינכתבהמאמר4.

אתכמהפיעודלהרחיבעשוייםהללוהאירועיםגרמניה.
הנאציתגרמניהשלהצבאיתההיסטוריהעלשלנוהידע

המערכת.-
כשלעצמההצבאיתהמקצועיותבלימודפסולכמובן,אין,5.

לההודותכילשכוח,אסוראך-נאציתהיתהאםגם-
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