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מבוא
 מלחמות כל של הטיפוס אב היא השנייה העולםמלחמת
 ושל הלחימה צורות של האדיר המגוון ה-20:המאה

 אטשרי, מתווה כל כמעט כלל התנהלה שבהןהמתארים
 צבאות המשמשות לחימה תורת וכל טכנולוגיה כלכמעט
 המלחמה בה: התגלמו המלחמה צורות כל היום.גם

 המוגבלת המלחמה העיקריות, בזירות כלות עדהכוללת
 הלחימה והטרור. הגרילה ולוחמת רבות משניותבזירות
 המקובלים המלהמה ממדי מארבעת בשלושההתנהלה
 והים. האוויר היבשה,היום:

 חיילים, ימי"וני עצומים סדירים צבאות השעלו ביבשה18
 ]מגוון ( תותחים ורבבות מטוסים רבבות טנקים,אלפי
 צבאות השעלו כן כמו לחימה. מתארי של מאודרחב
 הסדירים כלבאות מסייע כבורם הן - נרחב בהיקףגרילה
 בעלות של הנחיתה ולקראת הרוסית בחזיתיכמו
 כמערכות והן (י ב-1944 בנורמנדיה המערביותהברית

 בצ'כיה, בפולין, יכמו הנאצית האימפריה בתוןנבדלות
 הצבאות הגעת ועד מכיבושן וביוגוסלביהבצרכת

 אליהן(.המשחררים
 ושל המצצה מטוסי של גדולים ציים הופעלו באוויר81

 בעורף למבוע כדי טווח ארוכי קרקע-קרקעטילי
 ממושכות אוויריות מערכות האויב. שלהאסטרטגי

 ובחזית. האויב ארץ בשמי אווירית עליונות להשגתנוהלו

 בנושאות שימוש שכללו ימיות מערכות נוהלובימים*
 ובצולקת. בתותחים חמושות מערכה בסטינותמטוסים,

 בין-יבשתי קרקע-קרקע טיל בכיתוה עסקו הגרמנים81
 הטרויקה, הושלם אילו בארצות-הברית. גם לכנועשנועד
 החלל.2 - הרביעי לממד ]ם במעוכו חודרהיה

 הקיימים השטח סבי בכל כמעט הלחימה התנהלהביבשה
 ביצות, הרים, מישורים, מדבריות, הארץ: כדור פניעל

 הכוחות סוגי חשים. נהרות, וקטנות, גדולות עריםג'ונגלים,
 עוצבות סוני כל טנקים, עוצבות כללו שהוכעלוהיבשתיים
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 יה השג העולם מלחמת במהלך גרמנים חרמ"שחיילי

 הצועדים רגלים - הדעת על להעלות שאפשרהרגלים
 מונחתים/ רגלים משאיות, ועל רק"ם על רכובים רגולםברגל,

 עוצבות - מהים המונחתים רגלים מהאוויר,מוצנחים
 רבים סוגים ורקטית, קנית ארטילריה יחידותפרשים,3

 קרבית הנדסה 'חידות מיוחדים, וסיור פשיטה כוחותשל
 הדעת על להעלות שאפשר המכשולים סוגי כללבניית
 מכל הנדסי מכני ציוד כולל - האויב מכשוליולפריצת
 ועוד. ועוד היום המוכריםהסוגים

 שנצבר המבצעי הניסיון של אחיזתו הייתה חזקהכה
 המאה בשלהי חידושים של אוביהם כי עד הזאת,כמלחמה

 "המהפכה הקיצוני לביטוי נזקקוה-20
~l]llJua 

 הצבאיים"4

 המלחמה. אמנות של בהתפתחותה נוסף שלב לתארכדי
 מלחמות שתי בעצם הייתה השנייה העולםמלחמת
 המלהמה ביניהן. קשר כל ל47 וכמעט במקבילשהתנהלו
 באירופה, השליטה על גרמניה שיזמה זו הייתההאחת
 אסיה במזרח השליטה על יפן שיזמה זו הייתהוהאחרת
 יפן היו רשמי שבאופן אף השקט. האוקיינוסובמערב
 שבפועל הרי משותפים, היו ואויביהן ברית, בעלותוגרמניה

hhמנקודת האלה. המלחמות שתי בין מעשי קשר כל היה 
 מעניינת בוודאי יפן נגד שהמלחמה אף ישראלית,ראות

 הימית, המערכה מבצעי. השכלתי ערך בה איןכשלעצמה,
 שמנו ציים על-ידי עצומים מרחבים פני עלשהתנהלה

 היבשתית, והמערכה והסוגים, הגדלים מכל ספינותמאות
 והרריים מישוריים ג'ונגלים במרחבי ברובהשהתנהלה

 הצבאית מהמציאות מאוד שונות רבליים, צבאותעל-ידי
 באופן אפוא מופנית שלנו הלב תשומת עיקר ישראל.של
 הייחודי העניין בגלל רק לא - גרמניה נגד למלחמהטבעי

 שבמלחמה משום גם אך4 הזאת, במלחמה כיהודיםשלנו
 המלחמה למתארי רב ערך בו שיש מבצעי ניסיון טמוןהזאת
 לתאר רבים חוקרים נוהגים בכדי לא ישראל. מדינתשל
 כ-"בליצקרינ הימים ששת במלחמת צה"ל מהלכיאת
 'שראל".נוסח

 המרכזיים מהמאפיינים כמה להציג היא הזה המאמרמטרת
 במלחמת הקרב ניהול אמנות ושל המערכה ניהול אמנותשל

 המלחמה - האירופית5 המלחמה בזירת השנייההעולם
 להציג מתיימר איני היריעה רוחב במגבלת גרמניה.נגד
 הכול.את

alw~lwn
 העולם מלחמת צבאות של הלחימהתורות
 מניסיון ינקו הן מאין. יש נולדו 47השנייה
 במשך שהתפתחו צבאית ומהגותמבצעי
 כ-150 נעוצים ושורשיהן שנים,עשרות
 המהפכה במלחמות עוד לכן, קודםשנים

 נפוליאון. ובמלחמותהצרפתית
 "המהפכה הביטוי הפן ה-20 המאהבשלהי
 בשיח מאוד לצופנתי הצבאיים"בעניינים
 זו אין אולם והאקדמי. המקצועיהצבאי

 מהפכה המלחמות. ניהול של בתחום הראשונההמהפכה
 התרחשה הכוללות בהשלכותיה קיצונית יותרהרבה

 ה-20. המאה ובתחילת ה-19 המאה של השנייהבמחצית

 החברתיות-מדיניות התמורות חוללו הזאת המהפכהאת
 הטכנולוגיה שכלול בקצב העצום והזינוק הלכתמרחיקות
 של תוצאותיה היו ואלה ה-19. המאה במהלךשהתרחשו

 השנייה העולםמלחמת
 כל של הטיסום אבהיא

 ה-20: המאהמלתחות
 צורות של האדירהחגוון
 המתארים ושלהלחימה
 כמעט כלל הבנהלהשבהן
 אפשרי מתווהכל
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 הלחימה תורתבתחום שא

 הצבאות כל אימצוההגנתית
 שיטת את - קלים בהבדלם-

 שמיתחו הקשיחהההגנה
 העולם בחלחמתהגרמנים
 בעזרתה והצליחוהמעשונה

 המתקורוב

 מרבבות בצבאות עצום ]ידול הזאת: המשולבתהמהפכה
 קפיצת למיליונים, אלפים מאות מכמה היותר לכלאו

 באמצעי משמעותי שיפור הנשק, כלי של בקטלניותמדרגה
 ארוכי-הטווח והתקשורת הרכבת( )המצאתהתחבורה
 התעשייתית והיכולת הטלפון( נם כך ואחר)הטלגרף
 הדרושים ציוד מיני ושאר תחמושת נשק, כלי דילייצר

 להילחם. וכדי להתקיים כדי הללו ההמוניםלצבאות
 המלחמה אמנות של התפתחותה את להבין ניתןלא

 מלחמות בשתי ההתרחשויות את ש47 ובוודאי ה-20,במאה
 עומקה את תחילה להבין בלי הראשונה, במחציתההעולם
 כי עד יסודית, כה במהפכה מדובר הזאת. המהפכהשל
 כל את נכון זיהו שרובם אף - התקופה ממצביאיאיש

 הצליח 47 - סביבם המתרחשיםהתהליכים
 כתוצאה תום. עד משמעויותיה אתלהבין
 הראשונה העולם מלחמת פרצה כאשרמכך,

 כל התנפצו התחזיות, כל נתבדוב-1914,
 המבצעים. תוכניות כל ונכשלו הלחימה,תורות
 רוויים וטעייה ניסוי של שנים ארבענדרשו
 וקהות יצליחו שהמצביאים כדי ובדםבכאב
 לאבחן החדשה, המציאות מרכיבי כלאת

 וטכנולוגיות חדשות תורות לפתחאותם,
 הזאת החדשה למציאות המתאימותחדשות
 בצבאותיהם. אותןולהטמיע
 המציאות עם להתמוזז המצביאים שלהקושי
 הפסיכולוגי לשבר המקורות אחד הואהחדשה
 המלחמה כדי תון לצבאות שאירעהבדול

 הוא הזה השבר אחריה. רק הרחב בציבור נקלטואשר
 הזאת במלחמה הרואה המקובל, המיתוס את יצראשר
 הטענה )למשל הצבאית בחשיבה הסתום למבוידוגמה
 על-ידי שהונהג אריות של "צבא היה הבריטישהצבא

 דוגמה רואה הוא השנייה העולם במלחמת ואילוחמורים"(5
 שונה כמובן, היא, האמת הצבאית. בחשיבה דרךלפריצת
 העולם במלחמת נועלו החדשים הרעיונות כללחלוטין:
 מלחמת של כך, זאת לכנות אפשר אם "יתרונה",הראשונה.
 שצמחו הפירות מהבשלת נהנתה שהיא היה השנייההעולם
 העולם במלחמת קודמתה. של והדמעות היזע הדם,מתוך

 המוכרים המלחמה דפוסי רוב מאין יש נולדוהראשונה
 למצוא ניתן ש47 לחימה אמצעי מעם רק יש היום. עדלנו
 האמצעים )מעט ההיא במלחמה שלהם האב-טיפוסאת

 המונחה(, הנשק ואת הגרעיני הנשק את כולליםהאלה
 אז- ראשיתה את נמצא שלא לחימה טכניקת כמעטואין

 והתותחנים. הרבלים ללוחמת הנוגע בכלבמיוחד
 בתחומים מעבר תקופת הייתה הראשונה העולםמלחמת
 שהשנה לטעון ניתן המלחמה. לאמנות הקשוריםרבים

 המלחמה הייתה הראשונה העולם מלחמת שלהראשונה
 החשיבה לצורות הנונע בכל ה-19 המאה שלהאחרונה

 הטכנולוביה אולם והטקטית, המערכתיתהאסטרטבית,
 העשורים שני במהלך ה-20. המאה של הייתה כברהצבאית
 הטכנולוגיות הבשילו הראשונה העולם מלחמת סיוםש47חר
 השטחי המתבונן ובעיני האלה, החדשות הלחימהותורוו)
 בשלהי השנייה העולם למלחמת שיצאו הצבאותנראו
 מלחמת את שסיימו מהצבאות לחלוטין שונים ה-30שנות
 המלחמה, ניהול אמנות של בהיבט בפועל, הראשונה.העולם
 כי אם הישיר, ההמשך השנייה העולם מלחמתהייתה

 הראשונה. העולם מלחמת שלהמשודרג,
 והקרב המערכה ניהול אמנות של התפתחותהמבחינת
 הברית בעלות באמצע. הראשונה העולם מלחמתנעצרה
 אחת שנה עוד לפחות תימשך שהיא לכך ערוכותהיו

 טקטי אופי כבר נשאו שחלקם מבצעים, בתכנוןועסקו
 להיכנס שנועדו מתפתחות, טכנולוביות בסיס עלחדש

 ובעלי-טווח יותר מהירים טנקים 1919: בתחילתלשירות
 שהציע מי היה וכבר חדשים, מטוסים יותר, ארוךנסיעה
 הפכו האלה הרעיונות כל האויב. בעורף כוחותלהצניח
 השנים 20 במהלך ועמוקים ארוכים לפולמוסיםנושא

 השנייה- העולם מלחמת של לפריצותה עד מכן,שלאחר
 העולם מלחמת של המדיני ההמשך שהייתהמלחמה
 והטקטי המערכתי ההמשך גם רבה ובמידההראשונה

שלה.
 - הצבאות כל אימצו ההגנתית הלחימה תורתבתחום

 שפיתחו הקשיחה ההגנה שיטת את - קליםבהבדלים
 בעזרתה והצליחו הראשונה העולם במלחמתהברמנים
 קווי בשלושה היערכות עליהם: המתקפות רוב אתלבלום
 ומשמש בדלילות מוחזק הראשון הקו כאשר עוקבים,הגנה
 השני הקו ואילו ולעכבו, האויב התקרבותו על להתריעכדי

 רגליים כוחות על מושתתת ההגנה לבלימתו.משמש
 ומאחוריהם עקיף בכינון בארטילריה המסתייעיםמחופרים
 הרגלים את לבלום הוטל הרגלים על טנקים. נגדיחידות

 471פשר מפניהם טנקים עד התותחים על ולהבןהתוקפים
 בתותחים שייתקלו עד ולדם להתוקדם להמשיך האויבלטנקי

 של התקפות-נכד יבוצעו כך אחר או במקבילויושמדו.
 הגרמנים עתודה. ככוחות בעורף הערוכות טנקיםיחידותו
 במקביל לה והוסיפו בתורתם הקשיחה השיטה אתשימרו
 בשלהי החלו פיתוחה שאת הגמישה, ההגנה שיטתאת

 תוקפנית הייתה הגרמנית ההגנה תפיסת ככלל,המלחמה.
 נערכו התקפות-הנגד - הצבאות ביתר מהמקובליותר
 המקובעים הכוחות על-ידי נבלם שהאויב לאחר רקלא

 מנת על האויב התקפת תחילת עם מייד ]ם א47בקרקע,
 התקדמותו. אתלבלום
 התותחנים חילות חשו ההתקפית הלחימה תורתבתהום
 ברוב לשמרה. ושיש תקפה של1918 שהתורהוהרגלים
 החילות פעלו טכנו-טקטיים, בפרטים למעטהצבאות,
 מלחימה סופיזם עבר הרגלים חיל דומה: באופןהאלה
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 הנעות יחידים( של אפילו ןולפעמים קטנותקבוצות
 מוקד השטח. תוואי על-פי למחסה ממחסהבתפזורת
 או גדודים מפקדי מידי עבר בחיילים הישירההשליטה
 כיתות. ומפקדי מחלקות מפקדי לידי פלוגותמפקדי

 וליזום. עצמאית לחשוב נדרשו האלה הזוטריםהמפקדים
 "קפצות בנו אשר הגרמנים, היו הזה הפיתוח אתהמובילים
 מקלעים, יד, רימוני ירובים, כלי-נשק במגוון חמושותסער"

 להביורים(.מרגמות,
 רובים עם רובאים של לחימה מסכנון עבר התותחניםחיל

 להפעלה - ישיר בכינון וירי בחזית עמידה קרי -נדולים
 נפח יצירת של מעיקרון עקיף. בכינון ירי שעיקרהמדעית,

 התותחים כוח ריכוז על-ידי הקרב בשדה ויעיל גדולאש
 ריכוז של לעיקרון התותחנים חיל עבר עצמו הקרבבשדה
 ככל רחוק מפוזרים תותחים על-ידי הקרב בשדההאש

 ממנו.האפשר
 וכך השתנה, הוזותחנים חיל לבין הרגלים חיל ביןהשילוב

 העיקרי הקוטל היה התותחנים חיל ביניהם. היחסגם
 העולם למלחמת קודם שנים מאה כבר הקרבבשדה

 ההפעלה תפיסת עברה המלחמה ]מהלך אכלהראשונה,
 משמעותית: התפתחותשלו

 הדלת כפותח נתפסבראשיתה
 בכך המסתערים הרגליםבעבור
 בהדרגה אך האויב, אש אתששיתק
 שהרגלים השטח, כובש להיותהפך

 ההישג מימוש עיידי אותומשרתים
 חזר ולבסוף באמצעותו,שהושג
 הרגלים. בעבור האויב משתקלהיות
 ): 11 1 בצמי ו- דעכו לנודו החילותשני

 האויב את מרככיםהתותחים
 מלווים כך ואחר מכינהבהפגזה

 מתגלגל אש במסך הרגליםאת
 שהרגלים עד האויב אתהמשתק
 כדי מספקת כמידה אליוקרובים
 האמצעים כל השתנו בדרךלהסתער.
 אמצעי התותחים, גודלשהפעיל:
 שיטות המטרות, של והזיהויהגילוי
 הצופה בין התקשורת ואמצעיהכינון
 הפכו בהגנה נם התותח.לבין

 לנשק מרחוק היוריםהתותחים
 אש מחסומי יצירת על-ידיהעיקרי
 התוקף. של ההתקדמותבנתיב
 חיל את אילצה הטנקיםהופעת

 חלק להקצות המבןהתותחנים

 המכנית אי-בשלותם הראשונה. העולם מלחמת כדיתון
 הכרעה לכלי להפוך מהם מנעו הטנק ושל המטוסשל

 משמעותית תרמו שניהם כי אף המלחמה,באותה
 השריון, אנשי של החריפות מחאותיהם למרותלתוצאותיה.

 הצבאות צמרות התייחסו המלחמה שלאחר בעשורהרי
 החפירות- מלחמת של במיוחד מועיל ך4 שריד כאללטנקים
 השתנתה הזאת הבישה מוגבל. פעולה אופק בעל ניידתותח

 בשלהי ה-30. שנות ובראשית ה-20 שנות בשלהיבהדרגה
 בעיקר הטנקים, של הטכנולוגי השכלול ך4ור ה-20,שנות

 כבר המכנית, ואמינותם תנועתם טווח תנועתם,מהירות
 הטנקים של החשוב מקומם הצבאות לכל ברורהיה

 בנוגע אי-הסכמה שררה כי אם - העתידיתבמלאמה
 המטוסים זכו לטנקים בניגוד ,~lhh. האלה שהכליםלתפקיד
 ויכוחים התנהלו אליהם בנוגע גם אולם כבוד. שללמקום
 חילות על ביותר הקשה המבבלה להפעילם. יש כיצדרבים

 להצטיידות לפיתוח, התקציב מגבלת הייתההאוויר
 מהאחרים יותר הוגבלו הברמנים הטיס. כלי שלולאחזקה
 נאסר העולם מלחמת בתום כניעתם שבמסגרתמשום
 ובטנקים. צבאיים במטוסים להחזיקעליהם
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שגאל ~סמי

 111~11*1 311 11*1  ע11111יג111

 היו האוויר חילות בהפעלת  המרכויות האסכולותשתי
 של והאסכולה המערכתי/טקטי האוויר חיל שלהאסכולה

 תוך כבר נולדו האסכולות שתי האסטרטגי. האווירחיל
 אך וטעייה. ניסוי של בדרך הראשונה העולם מלחמתכדי

 התפיסות ביותר. מצומצמת הייתה הממשיתיעילותן
 המלחמה. אחרי רק מסודרת בצורה נוסחועצמן
 פירסם הראשונה העולם מלחמת תום אחרי ספורותשנים
 "השליטה שנקרא ספר דואה ג'וליו בשם איטלקיקצין

 חדשה מלחמה תפיסת פירט הוא הזה בספרבאוויר".
 לאורך במגננה היבשה צבא היערכות היו: עיקריהאשר

 להחריב כדי גדול מפציצים כוח והפעלת המדינהגבולות
 במהלך הוכח פקידו ייכנע. אשר עד האויב של העורףאת

 דומים יבשה לצבאות ממשית יכולת אין כי העולםמלחמת
 בלתי אבדות במחיר אלא זה דרך זה להבקיעבעוצמתם
 הוכיחו האוויר חילות זאת, לעומת הדעת. עלמתקבלות
 שלהם. הטיסה בטווח המצוי מקום בכל לפעוליכולת

 משפיעים אינם היבשתיים והכוחות הביצוריםמערכות
 האויב. מדינת עורף אל להגיע תמיד יוכלו ולכןעליהם,

 אוכלוסייתן על שלמות ערים של החרבתןלהערכתו,
 המליץ כך לשם לכניעתה. ותביא מדינה כלתמוטט
 שאם העריך הוא פצצות. נושאי גדולים במטוסיםלהצטייד
 בכמות ויחומשו מהירים יהיו האלה הגדוליםהמטוסים
 הקרב מטוסי יוכלו לא להבנתם, מקלעים שלבדולה

 תקיפותיהם. את לסכלההגנתיים
 על-ידי אנפין בזעיר שנוסתה הזאת, החדשניתהתפיסה
 קטנה כמות שלחו כאשר העולם מלחמת בשלהיהגרמנים

 עוררה לונדון, את להפציץ צפלינים ושל מטוסיםשל

 1נ'ם. 1וט'1'ם ווו נון ונונו 1ועו,ט 1ונ' נענלנוונ1נו1נוווו

 כוח ומאבקי רבים ויכוחים לאחר דבר, של בסופואולם
 ובארצות-הברית. בבריטניה רק רשמית אומצה היאתקציביים,
 שיטור במשימות שלה מרודדת גרסה ניסו אףהבריטים

 שבטים ונגד עיראק בצפון סוררים כורדיים שבטיםנגד
 הודו.ן של הצפון-מערבי בגבולהאפגניים

 לבין דואה חסידי בין ממושך ויכוח התנהלבגרמניה
 למפקד שמונה 7,חר הוכרע הוויכוח לתורתו.המתנגדים

 תחת דואה. לתורת שהתנגד קצין הברמני האווירחיל
 שלפיה הגרמני האוויר חיל תפיסת התגבשההנהגתו
 והגנת הקרוב הסיוע האמנעה, הן העיקריותמשימותיו
 האויב. של האוויר חילות מפני הגרמניים היבשהכוחות

 מערכה כל של הראשונים בימים כי גורסת הזאתהתפיסה
 מטוסי של תקיפתם על-ידי אווירית עליונות להשיגיש

 הפיקוד מערכת תקיפת ועל-ידי הקרקע על בעודםהאויב
 הסיוע למשימות לעבור יש כך אחר מייד שלו.והשליטה
 היבשה.לכוחות
 בעולם האוויר חילות ברוב רווחה הגרמנית הו דומהגישה
 פיתחו מעטים אוויר חילוטו רק כי אם אחרת, או זובמידה
 הלחימה טכניקות ואת הטקטיקה את המטוסים,את

 הגרמנים. הגיעו שאילה לרמה הזאת מהתפיסההמתבקשות
 משאבים הקצאת שקיבלו האוויר חילות היו מעטים כןכמו
 הגרמני. האוויר חיל שקיבל כפי בדולהכה

 השר111 ח1ל הפעלות על1ו11יכ1ח
 אסכולות: שלוש בין הוויכוח התנהל השריוןבתחום
 הצרפתי, הצבא אימץ גישתה שאת הראשונה,האסכולה
 מלחמת שאחרי בשנים שפותח נגד-טנקים שהנשקטענה
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 לטנקים שהיה הפעולה חופש את מבטל הראשונההעולם
 הטנקים בם - הצרפתים גרסו - לכן המלחמה. אותהבשלהי
 התותחנים, חיל של צמוד מסיבי בחיפוי להתקדםייאלצו
 הצטיידו הצרפתים הראשונה. העולם במלחמת הרגליםכמו

 סוגים משני הרגלים לחיל סיוע טנקי טנקים: סוגיבשלושה
 ובעלי איטיים היו כולם אבל קלים, וחלקם כבדים)חלקם
 של למשימות מהירים פרשים וטנקי קצר( נסיעהטווח
 הטנקים רוב את פיזרו הצרפתים הצלחה. ניצול ושלסיור
 בגזרות לדיוויזיה. טנקים גדוד - הרגלים דיוויזיות ביןשלהם

 אוגדות יתוגברו - הצרפתית הדוקטרינה קבעה -העיקריות
 יתקפו הטנקים נוספים. טנקים בגדודי התוקפותהרגלים
 50 עד כ-20 של ובצפיפות "גלים" ארבעה עדבשלושה

 אש מסך מאחורי יתקדמו הם חזית. לקילומטרטנקים
 העמדות לקו עד אהד שולט עמדות מקו צפוףמתגלגל
 קילומטרים 2 עד 1 של התקדמות גס: )באומדן הבאהשולט
 של מחדש ולתיאום לרגלים ימתינו ושם היותר(,לכל

 היעד קו לבין שבינם המרחב על הארטילריתההפגזה
 הצפוי המרבי ההתקדמות קצב עצמו. היעד קו ועלהבא
 לכן ביממה. קילומטרים כחמישה הוא במתקפהלצבא

 חייבו אשר יחסית, קטנים דלק במכלי הצרפתיםהסתפקו
 אחרים. בצבאות מהמקובל יותר קרובות לעיתיםתדלוק
 הם - חשיבותם כל עם - הטנקים הזאת, האסכולהעל-פי
 הוא הטקטי ההכרעה חיל הרגלים. לחיל מסייע הילרק
 הטנקים בעבור הדרך את יפתח אשר התותחנים,חיל

 מסך גלגול קצב על-פי ייקבע ההתקפה וקצבוהרגלים,
 בלילות. לפנים התותחים גדודי ודילוגהאש

 הבריטי הצבא על-ידי אומצה שגישתה השנייה,האסכולה
 טנקים: של סוגים כשני להצטייד שיש טענה הרוסי,והצבא
 במיוחד( עבה שריון ובעלי )איטיים הרגלים לחיל סיועטנקי

 לניצול יותר( קל מיגון ובעלי )מהירים "פרשים"ולטנקי
 תותחים נשאו האלה 1יטנקים וב 1 יבכ,עזי. י) ) 47)-11-ההצלחה
 או פחות היה סוג בכל ההצטיידות היקף דומה.בקוטר
 הזאת האסכולה לפי - ההבקעה את שווה. בכמותיותר
 טנקי של בגדודים המסתייעות רגלים עוצבות יבצעו-

 לכל טנקים עשרות כמה של בריכוז הרגלים לחילסיוע
 תעבורנה מטוהר, פרוזדור שנוצר לאחר חזית.קילומטר

 שטחו עומק אל ותדהרנה הפרשים טנקי עוצבותדרכו
 והשליטה הפיקוד מערכת את לתקוף מנת על האויבשל
 והרוסים הבריטים שלו. הלוגיסטית המערכת ואתשלו
 התוקפים: לכוחות שהעניקו הארטילרי הסיוע בעוצמתנבדלו
 התקפה. גזרת בכל תותחים יותר הרבה לרכז שאפוהרוסים
 עוצבות את להחדיר שאפו שאליו בעומק נבדלו הם כןכמו

 להגיע שאפו שהבריטים בעוד שלהחן "הפרשים"טנקי
 שאפו בחזית, האויב צבא להתמוטטות יגרום אשרלעומק
 האסטרטגי העורף על יאיימו אשר לעומקים להגיעהרוסים
 הלאומית ההגנה מערכת כל לקריסת ויגרמו האויבשל

שלו.
 הגרמני, הצבא היה המובהק שנציגה השלישית,האסכולה
 הפעלה ניידותו. הוא בטנק ביותר החשוב שהמרכיבטענה
 להתגבר להם האפשר טנקים של בדולה כמות שלמרוכזת

 על לעומק. ההצלחה את לבדם ולנצל ההגנה מערכתעל
 תקיפה במטוסי 'lu"nD הם הטנקים את לעכב לאמנת

 כוחות של טיהור לוודא כדי יתעכבו 471 כתותחיםבמקום
 לרגלים ימתינו לא הטנקים עוצבות חלפו. שדרכםהאויב
 לכתר כדי העומק אל מייד ימשיכו ח47 בעקדותיהן,הנעים
 גזרת עכרי משני בחזית עדיין הפרוסים האויב כוחותאת

 שיצרו הפרוזדור את יטהרו הרגלים עוצבותההבקעה.
 המכותר. האויב את להשמיד להם יסייעו כך ואחרהטנקים
 מהירים בטנקים רק להצטייד הגרמנים העדיפו כךמשום
 יותר קל מיגון במחיר גם - יחסית ארוך נסיעה טווחוכעלי
 בערך האחרים(. בצבאות מהמקובל שלישים שני עד)חצי

 כתותח חמושים להיות נועדו מהטנקים רבעיםשלושה
 )75 יותר כבד תותח עם רבע ובערך מילימטרים( )37קל

 בכינון כארטילריה האחרים לטנקים שיסייעמילימטרים(,
 הצפויה היריבה, ההגנה מערכת את להבקיע מנת עלישיר.
 את לרכז שיש הגרמנים קבעו נגד-טנקים, נשק גםלכלול
 כחזית יסתערו אשר ייעודיות, עוצבות בכמה הטנקיםכל
 טנקים של אדיר כה שיטפון ליצור כדי הניתן ככלצרה

 טנקים 200 עד כ-100 של הייתה המתוכננת)הצפיפות
 בעשרה בערך מסודרים הם כאשר חזית, קילומטרככל

 הצרפתית לגישה השוו -"בלים"
 נגד-טנקים מערך כל כי עדלעיל(,
 כיוון בפועל, ויירמס.יורווה

 שהסתיימה לפני פרצהשהמלחמה
 וההצטיידות ההתעצמותתוכנית
 הטנקים רוב היו הגרמנין הצבאושל

 דגמי המלחמה בתחילתהגרמניים
 בתותח או במקלעים חמושיםניסוי
 יתרונות שני רק בלבד. מ"מ20
 ניידותם הגרמניים: לטנקיםהיו

 קשר. במכשירי שצוידווהעובדה
 טנקי רק קיבלו אחריםבצבאות
 )אצל קשר. מכשיריהקצינים
 רק קשר מכשירי הותקנוהרוסים
 פלוגות מפקדי שלכטנקים
 שליטה הגרמנים למפקדים הייתה מכך כתוצאהומעלה(.
 הגרמניות היחידות של ותבובתן ביחידותיהם, יותרטובה
 נגדן. שלחמו היחידות ושגובת מאשר יותר מהירההייתה

 נחותים הגרמניים הטנקים היו ובמיגון האשבעוצמת
 אויביהם. טנקימרוב
 האופן על נוספים ויכוחים התנהלו הזה הוויכוחבשולי
 חד-חיליות עוצבות 1 המשוריינים הכוחות את 47רנן יששבו

 ע .. . , ,,
 י, ,.,, י,,)

,,,, . 
. .. 

 יני.גמע.

 ,ל :..,,.י..

פ

1,,

 המרכזיות האסכולותשתי
 היו האוויר חילותבהפעלת
 האוויר חיל שלהאסכולה

 של והאסכולההמערכתי/טקטי
 שתי האסטרטגי. האווירחיל

 כדי תוך כבר נולדוהאסכולות
 בדרך הראשונה העולםמלחמת

 וטעייה ניסוישל

שש11111111ש



 התכוננו והצבאות המדינותרוב
 במשך הראשונה העולםלמלחמת

 בצורה אליה ונכנסו שניםכ-20
 הדברים פני היו כך לאמסודרת.
 השנייה העולםבמלחמת

 עוצבות פיקודשל תחת מוצבות או עצמאיתהפועלות
 טנקים יחידות שבמרכזן רב-חיליות, עוצבות אוהרגלים

 ארטילריה, רג"ם, אחרים: חילות של במעטפתהמסתייעות
 הלחימה טכניקות סביב ויכוח התנהל כן כמו ועוד(.הנדסה
 בעצירות ירי לעומת בתנועה הירי סוגיית וכגון הטנקיםשל

 הסתערות(.9 בעתקצרות

 ודאוניםמצנמים
 מערכת לעקיפת חדש רעיון אמריקני קצין הנהב-1918
 המצנח ממטוסים. כוחות הצנחת הגרמנית:הביצורים

 כלי של לצוותים מילוט כאמצעי כן לפני כבר קייםהיה
 השימוש את להרחיב האמריקני הקצין הציע כעתטיס.
 הביצורים מערכי בעורף לוחמים כוחות להנחתתבו

 נשאר דבר של בסופוהגרמניים.
 משום בלבד, הנייר על הזההרעיון

 הספיקו בטרם נכנעהשגרמניה
 יחידת הוקמה ב-1927לנסותו.
 בעולם הראשונה הצבאיתהצניחה

 יחידות הוקמו אחריה באיטליה.-
 וגרמניה. רוסיה בצבאות גםכאלה

 שעשו הראשונים היוהגרמנים
 במסגרת בצניחה מבצעישימוש
 1939. בשלהי לנורווביהפלישתם

 נוסף הנחתה ככלי המצנחאל
 בשקט לנחות המסוגל מנוע ל47 קל טיס כלי - הדאוןבם
 היה המצנח על הדאון של יתרונו מוסדר. מסלולוללא
 ומוכן מרוכז כוח להוריד היה אפשר שבאמצעותובכך

 לכל כלל בדרך התפזרו מוצנחים שכוחות בעודלקרב,
 להנחית שאיפשרו גדולים דאונים פותחו הזמן עםעבר.
 תחמושת מטעני קלים, תותחים קטנים, רכב כלי ו כבדציוד

 מעל טס כאשר בפגיעותו היה הדאון של חסרונווכדומה(.
 הנחיתה. בעת להתרסק ונטייתו ננד-מטוסים הגנהמערכי
 הרוסים לרשות עמדו השנייה העולם מלחמתבפרוץ
 בעולם. ביותר הגדולים המוצנחיםהכוחות

 כולם את שהסתיעהמתלחמה
 הראשונה העולם למלחמת התכוננו והצבאות המדינותרוב

 כך לא מסודרת. בצורה אליה ונכנסו שנים כ-20במשך
 התכונן ן4 איש השנייה. העולם במלחמת הדברים פניהיו

 לספור שנהב ואף אותה, תיכנן 47 איש הזאת,למלחמה
 שהספירה הרי לפולין, הגרמנית הפלישה מיום ימיהאת

 פולין, של זו - בלבד מצומצמת ראות מנקודת נכונההזאת
 על-ידי צ'כוסלובקיה כיבוש צרפת. ושל בריטניהשל

 היו כבר והסינים והיפנים כן, לפני שנה החלהגרמנים
 הספיקו שנה באותה 1937. מאז כוללת במלחמהנתונים
 ששת בן ספרו את הרוסים. עם גם להתכתשהיפנים

 צ'רצ'יל, וינסטון פתח השנייה העולם מלחמת עלהכרכים
 במילים המלחמה, רוב במשך אנגליהראש-ממשלת

 העולם מלחמת על האלה לכרכים להתייחס "עליהבאות:
 הראשונה... העולם מלחמת של הסיפור המשך כאלהשנייה
 נוספת".0) שנה 30 מלחמת של תיאור מהווים הםיחד

 נעוצים השנייה העולם מלחמת של המדיניים שורשיהאכן
 ובזעזועים הראשונה העולם מלחמת של סיומהבאופן

 ובראשית ה-20 שנות בשלהי העולם על שעברוהכלכליים
 התעוררותו עם במשוקל - אלה ה-20. המאה של ה-30שנות
 מובילות, אידיאולוגיות שלוש בין עולם חובק מאבקשל

 סותרות התרבותיות-כלכליות-חברתיותשתפיסותיהן
 שירטטו - בדרכה אחת כל העולם את לסדרומתיימרות

 האידיאולוגיות שלוש הבאה. המלחמה של הפתיחה קוויאת
 התהפוכות אולם ה-19, המאה במהלך נולדוהאלה

 מלחמת את שליוו והתרבותיות הכלכליותהחברתיות,
 למעמד אותן שהעלו הן ממנה ונבעו הראשונההעולם
 היו שעתידים העמים רוב של העולם בתפיסתשליט

 במהותה, למעשה, השנייה. העולם במלחמתלהשתתף
 חוברו שבו אלים, עימות השנייה העולם מלחמתהייתה
 הדמוקרטי והליברליזם האלה מהאידיאולוגיות שתייםיחדיו

 של האלימים מאמציה על-ידי המרקסיסטי(ייוהקומוניזם
 כדי ונלחמו הבכורה את לתפוס )הפשיזם(12השלישית
 הכינה השנייה העולם במלחמת הפשיזם תבוסתלהביסה.

 עימות - המנצחות שתי בין הסופי לעימות העולםאת
 להתמוטטותה עד הגרעיני הנשק של מאימתושנדחה

 ברית-המועצות של המדינית, ובעקבותיההכלכלית,
המרקסיסטית.

 כעימות החלה השנייה העולם מלחמת נם קודמתה,כמו
 נוספים עמים גם אליה בררה ובמהרה אירופיים עמיםבין

 שפתחו הראשיים השחקנים הפעם גם העולם.ברחבי
 הגץ הפעם גם והבריטים; הצרפתים הגרמנים, היובה

 בפולין כי אם - אירופה במזרח היה התבערה אתשהצית
 כתוצאה העימות מועד נקבע הפעם ונם בבלקן;במקום
 הדמיון. תם בכך אולם ברית. בעלות בין הדדיותמאמנות
 בין מהתנגשות נוקרה הראשונה העולם שמלחמתבעוד

 שאיכלסו רבים אנשים של עולמם ותמונתשאיפותיהם
 שהורקת הרי אירופה, מעצמות של המדיניות הצמרותאת

 החלטותיו של בלעדי כמעט תוצר היא השנייההמלחמה
 הזה האדם של עולמו תפיסת היטלר.3י - יחיד אדםשל
 מכול יותר שקבעו הן - והשגויות הנכונות - החלטותיווכן
 אופיה. ואת המלחמה של הפתיחה מועדאת

 על לדבר ניתן לא הראשונה, העולם ממלחמתבשונה
 אחד באף מסוכמת מבצעית או אסטרטגיתתוכנית

 הגרמני הצבא - במפתיע פרצה המלהמהמהצבאות.
 תוכנית פעם בכל הכין ולכן - יופנה לאן מראש ידעלא
 שבועות של בהתראה היטלר על-ידי ע"ו שהוטל הבא"עד



 מהכרזת הופתעו ובריטניה צרפת צבאות ]ם חודשים.עד
 תוכנית הייתה הצרפתים בידי ממשלותיהם. שלהמלחמה
 המותקפת, לפולין לסייע כיצד לא - צרפת על להגןכיצד
 המלחמה הכרזת את לממש כדי כלום עשו לא הםולכן

 יוצאת שהיא צרפת ממשלת הצהירה שבההרשמית,
 מילואים(. אנשי גיוס ילמעט פולין על להגן כדילמלחמה

 )עד החובה. ]יום חוק גם חוקקו אשר הבריטים, גםכך
 ממתנדבים מורכב הבריטי הצבא היה המלחמהפרוץ
 מילואים(. בשירות וחלקם קבע כשירות חלקםבלבד,
 צרפת. נגד למלחמה תוכנית הייתה לא הגרמנילצבא
 כיוון אך כלליות, מברה תוכניות כמובן היו הצבאותלכל
 ואיש למלחמה, לצאת לכוונה ברצינות התייחס 1עשאיש
 התברר המלחמה, תתחיל שבו האופן את צפהלא

 רלוונטיות. לא לרוב היו האלהשהתוכניות
 בעולם החשובים הצבאות רוב היו המלחמה, פרצהכאשר
 ההצטיידות תוכנית מואץ. התעצמות מאמץ שלבעיצומו

 כוללת שמלחמה ההנחה על התבססה הברמני הצבאשל
 מוכן בלתי נתפס הוא ולכן ב-1943, המוקדם לכלתפרוץ
 הטנקים ביניים. דגמי הוא מציודו ניכר כשחלקלחלוטין,

 והבריטים הצרפתים ניסוי. דגמי היו - הגדול ברובם -שלו
 פיכרו גם ולכן הגרמנים אחרי החימוש במרוץפתחו

 מסע של וכוהו בתוהו מסובך היה הרוסי הצבאאחריהם.

 הצבא מקציני חצי כערך בצמרתו. מטלין שערךהטיהורים
 שני-שלישים זה ובכלל האלה, בטיהורים להורג הוצאוהאדום
 נוספים רבבות הבכירה. מהקצונה שלושה-רבעיםעד

 רק ממוות להינצל היו ועתידים מעצר כמחנותנכלאו
 לרוסיה הגרמנית הפלישה ךקחר לשירותיהם שנזקקומשום

כ-1941.

 כדי תוך הצבאית הטכנולוגיהה111011ע111
המלחמה

 האיצה השנייה העולם מלחמת גם במלחמות,במקובל
  פיחיח ושל קיימות טכנולוגיות שדרוג שלתהליכים
 לחימה אמצעי נראו שבסופה כך חדשות,טכנולוגיות

 אפשריים. שהם שיערו מעטים רקשבתחילתה
 פיתחו הם הגרמנים) היו מתקדם נשק בפיתוחהמובילים
 שישב מפעיל על-ידי מרחוק המונהגות בולשותפצצות
 טילי אלחוטי, מכשיר באמצעות כפצצה ושלטבמפציץ

 של לטווח נכד-טנקים טיל דומה, כיהו] בעליקרקע-אוויר
 באמצעות המפעיל על-ידי הנשלט וחצי כקילומטרעד
 אולם ועוד. תיל מונחה אוויר-אוויר טיל חשמלי, תילחוט
 ניסויים מעין - קטנות מאוד בכמויות הופעלו אלהכל

 מוגבלים. מאוד היו וביצועיהם - טיפוס אבות שלמבצעיים
 הלחימה דרכי על משמעותית להשפיע כדי בהם היהלא

ש

 קורטק למרחב שועטים גרמנייםטנקים



י.

 אורל בהרי רוסיים 34-[' טנקי לייצור חרושתבית

 בפיתוח הובילו ]ם הגרמנים המלחמה. הסתיימהטרם
 התעכב, מבצעי לשירות כניסתם אבל סילון,טוסי

 מטוסי מספר דבר של בסופו אותם. הקדימו[בריטים
 להשפיע כדי בו היה לא הצדדים שני שהפעילוסילון
 האווירית. הלוחמה עלהותית

 ארוכי קרקע-קרקע טילי היו יותר משמעותיים נשקלי
 אנגליה דרום את הגרמנים הפגיזו שבאמצעותםווח,

 יכולים ולא באוויר השליטה את לחלוטין איבדו כאשר[
 הטורפדו את לציין יש כן כמו לשם. מטוסים לשגריו

 עדיין אך הפגיעה, דיוק את ששיפר מצוללות,מונחה
 המלחמה. בסוף רבות בעיות איתויו
 יפן על הוטלו מהן ששתיים הגרעיניות, שהפצצותובן

 המשמעותי החדש הנשק כלי היו המלחמה, סיוםקראת
 הדיון לתחום מחוץ מצויות והשלכותיהן הן אךיותר.
נוכחי.
 שונים סוגים עם הבריטים הובילו העזר אמצעיתחום
 ימית. ללוחמה מכ"מים ושל אווירית ללוחמה מכ"מיםל

 הבריטים. אחרי הרבה פיגרו לא והאמריקניםגרמנים
 ראשוניים אמצעים בם פותחו המלחמה סוףקראת
 יאינפרא-אדום(. תת-אדום אור על מבוססים שהיו "להנאיית

 כוונות על כאלה אמצעים להרכיב אפילו הצליחוגרמנים
 נגד-טנקים, תותחים ושל טנקים תותחי של רובים,ל
 פצצת למעט משמעות. חסרת שהייתה קטנה בכמותן

 החדשות שהטכנולוגיות כדי שנים עשרות נדרשוהגרעין
 ישפיעו השנייה, העולם מלחמת כדי תוך שנולדוהאלה,
 משמעותי. באופן המלחמה אמנותעל

 מלחמות כל את שהכריעו אלה המסורתיים,החילות
 חיל - הראשונה העולם מלחמת את וגם ה-19המאה
 הטכנולוגי: הפיתוח מפירות נהנו - התותחנים וחילהרגלים
 טיס, וכלי רכב כלי באמצעות ניידותם את הגבירוהם

 לשימוש כניסתם עם השתפרה שלהם ההפעלהוגמישות
 על לנשיאה הניתנים קטנים אלחוטיים קשר מכשירישל
 את שיכללו האלה השיפורים אולם רכב. בכלי אוהגב
 הנהנים הפעלתם. באופן מהותי שינוי יצרו ולאהקיים

 חיל היו הצבאית בטכנולוגיה המדרגה מקפיצתהעיקריים
 שהשפיעה איכותית, קפיצה זאת הייתה אוויר. וחילהשריון
 העיקרי לגורם הפיכתם ועל עליהם שהוטלו המשימותעל

 נטל עיקר שאת אף על לכן הצבאית. ההכרעהבהשגת
 הרגלים נשאו עדיין השנייה העולם במלחמתהלחימה

 המערכה אמנות של התפתחותה שסיפור הריוהתותחים,
 התפתחותם סיפור בעצם הוא הזאת במלחמהוהקרב

 הייעודיים והכוחות והאוויר השריון חילות שלופעולתם
 נגדם. להילחם כדישפותחו
 קיימים כלים בשדרו] תחרות התנהלה המלחמהבמהלך
 אמצעי של יותר ומשוכללים חדשים דורותובפיתוח
 הטנק לדוגמה, המלחמה. את החלו שאיתםהלחימה



 4"( "סימן בקיצור ואו Panzerkampfwagen 4הגרמני

 תותחים באמצעות פעמים תשע המלחמה במהלךשודרג
 הגרמנים פיתחו המלחמה, כדי תון במקביל, הדשים.ושריון
 שקל האחרון זה. אחר בזה חדשים טנקים סונישלושה

 העיקריים הטנקים של טונות 25 עד 20 לעומת טונות58
 מילימטר 88 בתותח חמוש והיה המלחמה בתחילתשלהם
 מילימטר. ו-75 מילימטר 37 בקוטר תותחיםלעומת
 עד לשנתיים וחצי שנה בין נמשך האלה הטנקיםפיתוח
 שנים כ-10 של פיתוח למשך יהשוו ההצטיידותתחילת
 טנקים שני בפיתוח גם עסקו הגרמנים היום(.המקובל
 בתותח חמוש היה והאחר טונות 180 שקל האחדנוספים:
 75 בקוטר מקביל ובתותח מילימטר 128 בקוטרראשי

 בתותח חמוש היה טונות, ל-50 קרוב שקל השנימילימטר.
 ובכוונות סטריוסקופי טווח במד וצויד מילימטר 88בקוטר
 הבריטים נוספת: דוגמה תת-אדום. אור בסיס עללילה
 באמצעות פעמים 19 "ספיטפייר" הקרב מטוס אתשידרגו
 מטוסים דגמי כמה פותחו גם אן חדשים, וחימושמנועים
 "מטאור".'י מסוג הסילוני הקרב מטוס ובהםחדשים,
 מלחמת לפני קיימים היו כבר אלחוטיים קשראמצעי
 קצר היה שלהם השידור טווח אבל הראשונה,העולם
 לכן הקרב. בשדה ניודם מנעו המכשירים וממדייחסית,
 מפקדת של לרמה מתחת שימשו לא הם כללבדרך

 מכשירי פותחו הראשונה העולם מלחמת אחריארמייה.
 מלוא את שהבינו הראשונים קטנים. ויותר יותראלחוט

 השריון חיל מפקדי היו האלה המכשירים שלהמשמעות
 וגם טנק בכל כזה מכשיר להתקין הקפידו אשרהגרמני,
 מכשירים של יחסית גדולה בכמות הרגלים חיל אתציידו

 במכשירי הם נם אומנם הצטיידו היריבים הצבאותנישאים.
 מפקד לכל מכשיר - בהרבה פחות בהיקף אךאלחוט,
 טנקים, מחלקת מפקד לכל חריגים ובמקרים טנקיםפלוגת
 יותר. הנמוכות ברננות לאאך
 בתקופה ביותר החשובים הטכנולוגיים החידושיםאחד
 עצמים לגילוי מכשירים פיתוח היה המלחמות שתישבין

 המכשירים ומרחק(. כיוון ומגלה המכ"ם - נשיו גליבאמצעות
 היה יכול לראשונה היבטים: מכמה מהפכה היוהאלה
 הגילוי טווח שלו. עיניו דרך שקע המתרחש את לראותאדם
 היה יכול החדש והמכשיר בעין, הגילוי מטווח ארוךהיה

 אינה האנושית העין שבהם בתנאים נם עצמים"לראות"
 היו בתחילה ועוד(. ועננים אובך דרך יבחושך, דבררואה
 עצמים רק לראות שיכלו ומסורבלים בדולים מכשיריםאלה

 הוקטנו הזמן עם אולם מסוים. גובה מעלמעופפים
 לבין הזז העצם בין להבחין יכולתם ושופרההמכשירים,

 ככר השנייה העולם מלחמת אמצע לקראת שלו.הרקע
 ולראות מטוסים על מכ"ם מכשירי להתקין היהניתן

 כים. נעים חפצים גםבאמצעותם

 של ועלייתו הבליצקריג ראשונה:המחצית
 התנועהמרכיב
 אמנות ושל המערכה ניהול אמנות של המבטמנקודת
 בפולן, המלחמה מראשית התקופה התאפיינה הקרבניהול
 העיר סביב הגרמנית המתקפה עצירת ועד 1939,בקיץ

 בזק(. )מלחמת הבליצקריג במיתוס 1943, בקיץקורסק,
 בשום הופיע 47 הוא גרמני. תורתי מונח היה 47בליצקריג

 העולם מלחמת ערב הגרמני הצבא של הגות או תורהספר
 עיתונאי היה בו שהשתמש הראשון הנראה ככלהשנייה.
 אשר את ציורית בצורה לקוראיו לתאר שניסהאמריקני,
 הגרמנית המתקפה של הראשונים בשבועות בפוליןהתרחש
 שונה זה כמה עד ולהבהיר 1939 בספטמברעליה

 העולם במלחמת הצרפתית החזית של שהכירומהתיאורים
 אווירית במהלומה נפתחה המתקפה הראשונה:הראשונה:
 אחר הפולני; האוויר חיל מרבית את שהשמידהמקיפה,

 של התנועה יכולת את הגרמניים המטוסים שיזרקוכך
 השריון עוצבות הבקיעו בינתיים בעורף; הפולניהצבא

 בשלוש הפולנית הקרקעית ההגנה מערכת דרךהגרמניות
 ערוכים שהיו הפולניים הכוחות רוב את וכיתרו צרותגזרות
 השלימו הרגלים, ארמיות צעדו בעקבותיהם הגבול;בקרבת
 של שבועות כשלושה כעבור אותו. וביססו הכיתוראת

 השבועות בשלושת הפולני. היבשה צבא רוב הושמדלחימה
 הופצצה היא - ורשה הבירה על מצור הוטל מכןשלאחר

 הושלם בכך נכנעה. ולבסוף מתותחים והופגזהממטוסים
 פולין. שלכיבושה
 מלחמה דרך גילו שהגרמנים היה נראה המשתאהלעולם
 של החפירות מלחמת ממוראות אותם שפתרהחדשה,
 "בליצקריג" השם המצאת ומכאן - הראשונה העולםמלחמת

 הגרמני, התעמולה מנגנון הזאת. התופעה את לתארכדי
 מהמונח התלהבו הגרמנים, המצביאים גםובעקבותיו

 שהוא השתכנעו ואפילו אותו ניפחו אותו, אימצוהזה,
 אולם והמבצעית. התורתית המציאות את נאמנהמייצג
 זמני. שווא מקסם זה היה בעצם כי מראה מפוכחניתוח

 גרסה על-פי הגרמנית המתקפה התנהלהלמעשה,
 מבצע ב-1918, האחרונה הגדולה מתקפתם שלמשודרגת
 קבוצות את החליפו הגרמניות הטנקים עוצבות"מכאל".
 את מימשו ובמקביל "מכאל" מבצע של הרגליותהסער
 לניצול מהיר כוח - המתקפה באותה חסר שהיההמרכיב
 והשמדתו האויב צבא כיתור המערכתי, היעדההצלחה.
 המסורתי היעד היה האויב, מדינת להכנעת מקדיםכמהלך
 הגדול יתרונו ה-19. המאה אמצע מאז הגרמני הצבאשל
 במהירות היה הרגלית הסער קבוצת פני על הטנקשל

 את לנצל וביכולתו האויב של ההבנה מערכת דרךתנועתו
 הרגלים- משימת של להשלמתה המתנה ללאההצלחה
 לשיירות מאובטחים תנועה נתיבי ופתיחת הפרצהביסום
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 הטננולוגיים החידושיםאחד
 בתקומה ביותרהחשובים

 היה החלחחות שתישבין
 עצמים ומיהי מכשיריםפיסוח

 המכ"ם - וזיו גליבאמצעות

 במה כבדות אבדות 1939 בשנת סבל - ( ולינגטון ) בריטימפציע

 הגרמני הבליצקריב הטנקים. בעקבות הנעותהאספקה
 נורבגיה, את דנמרק, את פולין, את רבה במהירותהביס
 יוון ואת יוגוסלביה את צרפת, את בלגיה, את הולנד,את

 ועל בריטניה על אנושה כמעט מהלומהוהנחית
 הצליחו זאת בכל מדועברית-המועצות.

 לשרוד? האחרונותשתי
 הייתה שברמנית משום שרדהבריטניה
 האמצעים היו 47 לגרמניה יבשתית.מעצמה
 בסדר לים מעבר מבצע לנהלהדרושים
 לכאורה, בריטניה. את לכבוש שנדרשהגודל
 מהיותה ליהנות צריכה הייתה נורווגיהגם

 הגרמנים הצליחו זאת ובכל לים,מעבר
 קטנה נורווגיה אוכלוסיית אולם אותה.לכבוש

 המזוינים הכוחות בריטניה, של מזומשמעותית
 אלה לעומת בשישים בטלים היוהנורווביים

 ושל בריטניה של והניסיונות המעצמות,של
 מדי. ומאוחרים מדי מעטים היו לנורווגיה ~U"Dצרפת
 הברמנים את אהד הנורווגית מהאוכלוסייה חלק כן, עליתר
U"DIנורווגיה בכיבוש שהשתתפו הגרמניים הכוחות להם.5י 
 צרפת תבוסת אחרי רק הסתיים וכיבושה מאוד, קטניםהיו

 כאשר - הפלישה תחילת אחרי שנה חצי 1940,בקיץ
 כוחותיהם את ממנה להסיג נאלצו והצרפתיםהבריטים
 נדרשו בריטניה לכיבוש בבית. יותר דחופותלמשימות

 גרמניה על יוםהפצצות

 מצויד אוויר וחיל הבריטי, בצי שיתמודד גדול, צילגרמנים
 ארוכי קרב מטוסי טווח, ארוכי כבדים מפציציםבהרבה
 משום בנמצא. היו 47 אלה כל גדולים. תובלה ומטוסיטווח

 יכלו לא הם ובאוויר,5י בים לשלוט יכלו לאשהגרמנים
 אותו ולקיים לתעלה מעבר אל דיו גדול צבאי כוחלהשיט
 בריטניה. את לכבוש יכלו לא ולכןשם,

 היו ואוכלוסייתה ששטחה משום שרדהברית-המועצות
 ופסיכולוגיה משטר בעלת שהייתה ומשום מספיקגדולים
 העצום האובדן את לספוג כדי מספיק קשוחיםלאומית

 המהותי ההבדל להילחם. ולהמשיך כוחות ושל שטחשל
 הצרפתי החייל ובין הרוסי הצבא לבין הצרפתי הצבאבין
 במערכת או ההכשרה באיכות היה לא הרוסי החייללבין

 על טכנולוגית מעדיפות נהנו שניהם והשליטה.הפיקוד
 מנחיתות סבלו Dn']WI דומים, בתחומים הגרמניםפני

 מעדיפות נהנו שהרוסים בכך היה ההבדל דומים.בתחומים
 הייתה 47 לצרפתים ואילו לגרמנים, ביחס עצומהכמותית
 הושמדו, לא אבל שכותרו, רוסיות יחידות כזאת.עדיפות
 הצרפתים - הגרמני בעורף כפרטיזנים להילחםהמשיכו

 בשביל מדי גדולים היו רוסיה של ממדיה זאת.7י עשולא
 המבצעית ברמה הן הגרמנית הלוגיסטיתהמערכת

 הלרומית ברמה והן הלוחמים( הכוחות של)הלוגיסטיקה
 הקבועה והזנתו רוסיה בתוך הגרמני הצבא של)קיומו
 חדשים ובאמצעים חילוף בחלקי בתחמושת, בדלק,במזון,



 ,','81*יאישםמ!ש1שש8,ל"ג' אפילו הזמן שבחלוף כך ארצות-הברית, מתוצרתמשאיות ביכולות מזיבולם גם סבלו הגרמנים שנהרסו(. אלהבמקום "*ב ,,,,,,,
 18ששששרשטנשרש!נ(,, מהגרמנים. יותר לנייד הפךהוא של הגזענית מהאידיאולוגיה הן שנבע זלזול -הרוסיות

'יי'-.'ן'ף1"1184* החריפה הגרמנית הצבאית התעשייה של הנחות מצבהאת אורך לכל שהמעיט חמור, מודיעיני מכישלון והןהנאצים
 ן . . ,.-1 המשטר של הכלכלת המדעכת כתרשד התעשין של ה"נר החסקבטשר הצבא במם"המלחמה
, מעבר לאשר היטלר סירב 1943 עדהנאצעהרוסיח. - -

- -  
 -- ----ו----- :

 מלתמהן של לכלכלה שלום שלמכלכלה הטבעיים במחצתם ענ"ה גרמניה היתה 7"ךבויחמת
 משעזם עעק![ 1יי1יח1צות!ברי לא הגרמית שהתעש"ה היה הדברפיחש המחות להנעת נפט במקוחת צבית, לתעשיה םהדחש

 היו 1אוכל1פייתהששטחה בתחום יכולתה מלוא את למצות כללניסתה לאחר לאוכלוסייתה. מזון לייצר העצמאיתוביכולתה

"' "' alwnl מספיקגדולינ! על רבים משאבים לבזבז והמשיכההצבאי ואת ברית-המועצות את להכניע הצליחו לאשהגרמנים
"ן משטר בעלת18ה'י111( שהיטלר מרגע חיונית. לא אזרחיתתוצרת של המתמטיקה החלה הראשונה, במהלומהבריטניה
,(: לםפוגאתהא1בדןנ!נ1פיקכזי הגרמנית הצבאית התעשייה שהגיעהועד השמידו הגרמנים הראשונה. העולם במלחמת כמו- נ, a~niwp לאומיתומסינולוגיה מלחמה לכלכלת המעבר את לבסוףאישר אותותיה את לתת והדמוגרפיים התעשייתיים הכוחותיחסי

 במהלך כשנה. עוד חלפה יכולותיה,למיצוי טנקים של רבים ואלפים רוסיים ומטוסים טנקיםרבבות
~lsun

 כוחות ושל שטח של

- 

: לה'לחם1להנ!שיך הגרמנית התעשייה נפגעה הזאתהשנה ייצרו הברית בעלות אך ואמריקניים, בריטיים מטוסיםושל
 '( של האסטרטגיות ההפצצות על-ידיקשות נמוכות היו הגרמנים אבדות איבדו. מאשר יותרהרבה

שו8ן
 על התחרו אלה שונים. רשמיים וארנוניםממשלתיים מניוד נהנו רגלים עוצבות וכמה השריון עוצבותרק

 יעילות לחוסר וברמו המוגבלים הכלכלייםהמשאבים העוצבות, יתר כל מנועי. ברכב ומתספוקתםכוחותיהם
 המזוינים. הכוחות לטובת שהופנו המשאביםבניצול הכבד ציודם את ובררו ברגל צעדו מהצבא, מ-80%יותר

 "י,],"ל, "),זל לי ,יל," "יכת "ק,",לטוי, ייי ך,::,ן::יי ;:יצן;ז::):1:ן::;ך:
 ]תכ,"ו

 העיקרא1ם הלחשמנה ~Busn 18ל 1!8'(נ8ר818181 במקביל "ברברוסה".19 מבצע לטובת משאיותאלף
 1!1!888!כ1118בנש1-י1181 תותחים, לנרירזע סוטים אלף 625 הגרמניםהפעילו
תותחיםטנקיםאוניותמטוסים אחרות במילים אחר. כבד וציוד משאעגלות
 ורק חיילים חמישה לכל אחד סוס היולגרמנים
כ-0,000ן66,500כ-197,0003,000 הצירמדינות מהמשאיות חצי אובדן חיילים. 20 זלל אחתמשאית
614,600+70,140225,000470,000בעלות-הברית יותר עוד צימצם מוסקבה בשערי בתבוסההאלה
 התעשיה הגרמני. בצבא הניידות מרכיבאת

 בהפעלת רבים לכשלים הוא ]ם גרם הגרמניתהמערכתית הייתה לא הכבושות, התעשיות בסיוע אפילוהכרסנית,
 ההספקה מערכת עמדה 7" בצרפת כבר בשדה.הכוחות סביר. בזמן הזה האבדות היקף את להשליםמסוגלת
 ברמניות D'~lD יחידות עליה: שהוטל בעומםהגרמנית לחלוטין מנוידים וארצות-הברית בריטניה צבאות היומנגד
 בתחנות תדלוק על-ידי לאלתר ונאלצו דלק ללאנותרו מהצבא יותר הרבה ניידים שהיו כך מנועיים, רכבבכלי

 צרפת צבאות של כיתורם השלמת 7"חר צרפתיות.דלק אלפי מאות של מהספקה נהנה הרוסי הצבאהגרמני.

]
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 היה הגרמני הצבא שד ו.-חוד-החנית 1941 קיץ וברית-המועצות, גרמנית. אספקהשיירת
 לסוסים רתומות בעגלות מוסעת אספקה על להישען נאלץ הצבא אבל ונייד, משורייןאמנם

 של הנחות מצבהאת
 הצבאיתהתעשייה
 יותר עוד החריפההגרמנית
 של הכלגליתהמדיניות
 הנאציהמשטר

 הרק"ם כלי לשיקום מדי רב זמן נדרש דנקירק לידובריטניה
 תרם זה ודבר המשוריינות, העוצבות של הרךוהרכב
 הנצורים מהכוחות ניכר שיעור לחלץ הבריטים שלליכולתם
 הגרמניים הכוחות את לקיים שהתקשה הארנון הים.בדרך

 את לקיים נאלץ כאשר יותר הרבה כשל צרפתבמרחבי
 לציין ראוי רוסיה. של האדירים במרחביה האלההכוחות

 של הקרב נוהל של הראשונים השלבים במהלך כברכי
 שתוכנית הלוגיסטי המערך ככירי טענו הגרמני הכלץהמטה

 הגרמנים המתכננים אולם ליכוליהם, מעבר היא"ברברוסה"
 על ששילמו המחיר הזאת. מהאזהרה להתעלםהעדיפו

 ביותר. כבד היה הגרמניים הכוחותכך
 מכול ויותר הכמותית, לנחיתותם מודעים היוהגרמנים
 הם כן משום חזיתות. בשתי בו-זמנית ממלחמהחששו

 צבא בהשמדת הדוגלת מערכה תורתאימצו
 המלחמה של הראשונה במהלומההאויב

 לפני מהר, מלחמה כל להכריע בתקווה-
 נגדם לגייס תספיק נלחמו שנגדהשהמדינה

 כאשר בריתה. בעלות ואת משאביה מלואאת
 ואת בריטניה את לנצח הצליחולא

 ובם - הראשונה במהלומהברית-המועצות
 גרמניה. של גורלה למעשה נחרץ - בשנייה47

 תורת את להשוות מרבים צבאייםפרשנים
 הישראלית המערכה תורת ואתהמלחמה

 הימים ששת ומלחמת "קדש" מבצע ברמניה. שללאלה
 מסוים. דמיון יש אכן ישראל. מתוצרת כבליצקריגמוצגים

 אסטרטגי ממצב נובע הזההדמיון
 מנחיתות סובלת ישראל בםדומה:

 גם אדם; בכוח עצומהכמותית
 גלם חומרי בייבוא תלויהישראל
 ולתעשייתה בכלל לכלכלתהחיוניים
 ישראל של מצבה בפרט.הצבאית
 גרמניה, של מזה יותר עודחמור
 לחלוטין כמעט תלויה שהיאמשום
 וציוד לחימה אמצעי ביבואגם
 הוא ישראל של מזלה אחר.צבאי
 יריבים עם התמותנה היא כהשעד

 ונעדרי תעשייתית מבחינהמפגרים
 את שאיפשרה המדיניתהאחדות

 בריטניה, של עוצמתן מלואגיוס
 ושל ברית-המועצותשל

 משום גרמניה. נכדארצות-הברית
 נגד הברית למעצמות בניגודכך,

 הצליחו טרם הערביםגרמניה,
 שלא ובוודאי איכותי איזוןלהשיג

 בתחום איכותיתעדיפות
 ליצור או הצבאיתהטכנולוגיה

 את שתכריע מספיק זמן לאורך מספקת כמותיתעדיפות
 הכיפורים יום במלחמת ישראל. של האיכותיתהעדיפות
 מערכתית הכרעה להשיג מישראל למנוע הערביםהצליחו
 שהדבר הגם דבר, של בסופו אולם ובליצקריג(,מהירה
 בהרבה גבוה ותשלום יותר רב זמן מהישראליםדרש

 מעצמות התערבות ואלמלא הערבים, הוכרעו שובבאבדות,
 המלחמה של הסופיות המערכתיות תוצאותיה היוהעל
 של מוחלטת כמעט )השמדה העדבים מבחינתהזאת

 הימים. ששת מלחמת של לאלה דומותצבאותיהם(
 חולף. כמענה הבליצקריג התברר הקרב ניהול ברמתגם

 שיצרו הראשוני מההלם התאוששו גרמניה שאויבימרגע
 הגרמניים והטנקים התקיפה מטוסי שפעת שלהמהלומות

 שהקפיאה היסוד בעיית מחדש התעוררה בהתאם,ונערכו
 התברר הראשונה. העולם במלחמת הקרב שדותאת

 פחות לא יעיל נגד-טנקים התותח צדקו: אכןשהצרפתים
 סכנה" "אש והפגזות המקלעים מאשר הטנקיםנבד

 היעילות את למצות שכדי אלא הרובאים. נגדארטילרית
 תותחים של מסכים לפרוס הלוחמים הצבאות נדרשוהזאת

 מאשר פחות לא וצפופים רצופים שיהיו כךננד-טנקים
 במלחמת שפרסו הארטילריות והאש המקלעיםמסכי
 העולם מלחמת של הראשונה במחצית הראשונה.העולם
 לא וגם הזאת התובנה גרמניה אויבי בידי היו לאהשנייה

 תותחים 10 הצרפתית התורה על-פי לממשה:האמצעים
 תוקפים. טנקים 50 עד לבלום אמורים חזיתלקילומטר
 לצפיפות הצרפתים הניעו לא המקומות ברובבפועל
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 הגרמניים לטנקים צמוד סיוע נתנו גרמניים צלילהמפציצי

 חזית. קילומטר לכל מוקשים 2,000 עד 1,000 עלעמדה בדרך תקפו והגרמנים נגד-טנקים, תותחים שלכזאת
 בטנקים הצטיידות על-ידי הזה למצב לענות ניסוהגרמנים במקומות הזית. לקילומטר טנקים 100 לפחות עםכלל

 למעשה - משופר וחימוש משופר מיגון בעליקומיות
 של ההבקעה טנקי תפיסת של חלקיאימוץ.טנקים

- ש ש ש ש י ש ש -  לנחיתותם מודעים היוהגרמנים האלה הטנקים אחד: בהבדל אךאויביהם, שאינום
 חששו מכול ויותרהכמותית, הרגלים, של ההתקדמות לקצב רותקולאגרמניה

ן

ף האלה הטנקים את לייצר מסוגלת הייתה47 שליפה אימצו הם כך משוםחזיתות הגרמנית הצבאית התעשיה הצליח. 7(1הזהיצקריג, בשתי בו-זמניתממלחמה הניסיון הגרמנית. בשיטה לפעול המשיכוח47 ההגנה
 השאשונה בבמההמה הא!שצמה הנשק את לשדרג הזדרזו והאויביםבחזית,-טנקים
 מהר מלחמהנל בהתפתחות התרחשה דומהתופעה אלפי.ו להכריע -בתקווה המלחמהשל שלהם.ננד-טנקיםצפופים
 ערב: מדינות לבין ישראל ביןהמלחמותהרוסים

_שששששש-שש-  מכך צה"ל נהנה הימים ששתבמלחמת עוד'ים
 הגנה מערכות ליצור כדי הספיקו 47 האויב כוחותשממדי לכלם

 הנשק שכמות ומכך המערכה זירות רוחב לכלרצופות,יפותם
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 מלחמת של החידושיםאחד
 היקף היה השנייההעולם
 בנויים במרחביםהלחימה

88=_אא8=8=

 הזירה לממדי יחסית מצומצמת הייתה נגד-טנקים21היעיל
 הכיפורים יום במלחמת צה"ל. שהפעיל הטנקיםולכמות
 נכד-טנקים הנשק ושל בכלל הכוחות צפיפות עלתהכבר
 המחצית של 7"לה יחסי באופן דומים לממדים בפרטהיעיל
 ההסתערות ותנופת השנייה, העולם מלחמת שלהשנייה
 היום נבלמה. צה"ל של הקרב מטוסי ושל הטנקיםשל

 צה"ל של האפשריות המבצעים בזירות הכלליתהצפיפות
 לדון מרבים ה-70 שנות שלהי ומאז יותר,22 עוד]בוהה
 יכולת וב"משבר הכוחות" רווי הקרב ב"שדהבצה"ל
 מענה. לכך ולחפשהתמרון"

 בנשיים במרבביםש-8ש'נשוש
 היקף היה השנייה העולם מלחמת של החידושיםאחד

 אינה ערים לכיבוש לחימה בנויים. במרחביםהלחימה
 החדשה העת ועד העתיקה מהעת אולם חדשה.תופעה

 החומות בפריצות במצור, הלחימה כלל בדרךהתמצתה
 חד-צדדי. כמעט בטבח או התושבים בכניעת כךואחר
 שנפרצו 7"חר רב זמן נמשכה שהלחימה המקריםמעטים

 ה-19 במאה העירונית האוכלוסייה ממדי בידולהחומות.23
 את לשנות החלו העירוני השטח של בהתאםוהתרחבותו
 אלה היו עדיין אולם ה-19. במאה כבר הזאתהמגמה
 כמעט הראשונה העולם במלחמת אפילו נדירים."2מקרים
 הפרקים בנויים. מרחבים בתוך לחימה התרחשהשלא

 שעוסקים השונים, הצבאות של הלחימה תורתבספרי
 בלילה, ללחימה התייחסות כללו מיוחדים, לחימהבמצבי
 ללחימה 7" אבל - ביערות ללחימה הררי, בשטחללחימה

 השתנה השנייה העולם במלחמת בנויים.במרחבים
 סטלינגרד העיר הבנויים. במרחבים הלחימה אופילחלוטין
 הלחימה של החדש OINh' הראשון המפורסם המקרההיא
 מותג שם למעין הפכה כך ובשל הבנוית המרחבבתוך
 הזאת.26 הלוחמהלצורת

 שלהי עד ונמשך 1942 בקיץ שהחל סטלינברד, עלהקרב
 להשתלט שנועד גרמני, משני כמאמץ החל ב-1943,החורף
 הוולגה נהר על מעבורות מערכת של המערבי הקצהעל

 אנף משמר ולשמש הידייםרחב
 שתקף העיקרי, הברמנילמאמץ
 שדות לעבר משם דרומההרחק
 נשאבה בהדרגה הקוש. שלהנפט

 שני מצביאי של ליבםתשומת
 הזאת השולית לעירהצדדים
 - מדיניות-פסיכולוגיותמסיבות
 המנהיג שם על שנקראהמשום

 באותם אירופה לערי יחסית ברית-המועצות. שלהעליון
 תושבים מיליון כחצי במיוחד: גדולה העיר הייתה ןעימים

 רבועים- קילומטרים כ-200 שממדיו בשטחהמתגוררים
 שלה המיוחדים המאפיינים אחד דן. לגוש בערךמקבילה

 מצפון הרשמי אורכה והצר: הארוך פריסתה אופןהיה
 פרברי בין גדולים בנויים לא מרחבים כמה וכולללערום
 של המערבית הגדה לאורך קילומטרים כ-56 היההעיר(
 ההתקפה )כיוון למזרח ממערב ועומקה הוולבה,נהר

 היא זאת למרות קילומטרים. 4 עד 2 היההגרמנית(
 אלפי מאות כמה בו-זמנית לתוכה "לשאוב"הצליחה
 במשן לבית מבית שנלחמו היריבים מהצבאותחיילים
 וכמה כמה ידיים החליפו רבים בניינים שנה. מחצייותר

 האבדות רשימת רצופים. לחימה ימי כמה במשךפעמים
 הרוגים אלפי מאות מנתה הצדדים שני שלהמצטברת
 טריים, חיילים של מתמשך בזרם הוחלפו אשרופצועים,
 מבזרות טריות וביחידות פעם אחר פעם שנמחקוביחידות
אחרות.
 הלחימה של השיא בשלבי אשר הגרמני, הצבא חייליבפי
 לכינוי העיר זכתה שבוע, בכל מחבריהם כ-7,000איבדו
 שלטו הצלחתם בשיא ]רמניה". צבא של ההמונים"קבר

 הצליחו לא אבל העיר, של משטחה כ-90% עלהגרמנים
 מזחי סביב האחרונים החיוניים המטרים מאות אתלכבוש

 את כיתרה הרוסית שמתקפת-הנגד לאחרהמעבורות.
 לחימה של שבועות לרוסים נדרשו העיר, בתוךהגרמנים

 כיבושה את להשלים כדי אוזלת שתחמושתו אויבנגד
 קצב הקרקעיים, ההישגים דלות הקרב, משךמחדש.
 ביותר הקשות מהמערכות נפלו דק הכולל והיקפןהאבדות

 מערכת - הראשונה העולם מלחמת של ביותרוהקטלניות
 השלישית.27 איפר ומערכת המום מערכתורדן,

 ערים בתוך נוספים רבים קרבות היו סטלינגרד קרבאחרי
 בבלניה, בצרפת, באיטליה, בברית-המועצות, עיירותובתון
 ועקוב ארוך היה לא אחד קרב אף אן ובגרמניה,בהולנד
 כמוהו.מדם

nRnBuנשללת: חלחמה נדי ת8ך כשגבל 
 8גר8לה טר8רלשחמת

 התנגדות, תנועות התעוררו הברמנים שכבשו המדינותבכל
 טרור ולוחמת הגרמני הצבא ננד גרילה לוחמתשניהלו
 ששיתפו מקומיים וננד הגרמני האזרחי הממשל פקידינגד

 נכבד לסיוע זכו אלה התנועות הגרמני. השלטון עםפעולה
 השונות התנועות עסקו לעיתים הרוסים. ושל הבריטיםשל

 מאלה פחותים לא זעם ובחמת בהיקף בזו זובלחימה
 המאבק רקע על בעיקר - בגרמנים לחימתם אתשאיפיינו

 הרוסים, על-ידי שנתמכו הקומוניסטיות, הכננועותבין
 הבריטים. על-ידי שנתמכו האחרות, התנועותלבין

 הכוללת. מהמלחמה מבודדת הייתה לא הזאתהלחימה
 ובנחיתה - והתקפיים הגנתיים - הרוסי הצבא מבצעיבכל

 בתכנון שולבו 1944 בקיץ בנורמנדיההבריטית-אמריקנית
 הגרילה תנועות של ומלווים מכינים מבצעיםהמערכתי

 הגרמניים. והתחבורה האספקה במערכי לפגוע מנתעל
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 ,.4א , ' ,,ת !ן שן שורריו "111]י ט"יייי'",ף"" העולם למלחמת חזרההמחציתהשנייה:
 %ע'4.'שי,,אנגג444",4"1',,()י', שעות. כמה במשך ביעילות לתפקד מהם ולמנוענפבעו הברית בעלות על היה עצמם, על להכן שלמדולאחר

 ,- שותקו או הכולנפגעו שבסך דיחח הגרמניוהמפקד הגרממת,שה"תהללמודכצדלהביסאתמערכתההעה
-

 .. ,, '. עלחירשותזממת, ששחודשחו הח""ם מח""ו.כ;709 עלמנת הברמזית, ממערכתההתקפה  1(ופחיתישלה

, על ההתמצאות, כושר אובדןעל במלחמה. ולנצח הברמה הצבא אתלהכחע ) .
 י:,;1-;1ן11ל1 :4=

 4) ין]יז,ד,יה".ינל.(. .ל~ היה הינאי וכדומה(.סחרחורורז דומה היטק היה והאמחקני הרוסקהבריטי הטקטילמענה

 שסמק לפס ההול של משרמשל שצמת תנו הראשונת העלם מלחמת מתקפות שלהה

אה3,י  הגרמניים ונכבשו המדינאזבכל שתה - בה ויץ איהלהתישש. של השמו במחצית הקרב שדות התוקף. שלהאש
.ןווודנ התנגז4ח, ז רעועוהתעוררו גם האקב את ששיתקההפצצה עם של1918, הקרב לשחת דומה צרה לבשוהמלחמה ע~שן2י

 י4" גלנן התטומא בג[- גרילה ל4ו!ג!ת3סניהלו הזה. ההישנ של מהיר מצולמנעה הרוסקת, הלחימה ושיטות בהתה הגרמניות הלחימה ;שיטו
 :לן,, ן, פקחזי 4לת(נאז)(רורנגד4וגר3יני הפבדם מילותי במתההפגעת מאשר קתרל-1918 דמוהבףטקתוהאמףקהתבהתקפה

 שבעקבותי מסיט, ברבוך נפתחה מתקפה כללכ"צקחמ
 7'לעגן ונגז- ו:גר3!ני 4ואזדחיהנ!מ3טל העלם במלחמת הצרפתיתבחדת

לגג".ן DU פעולה ששיתם!נ!3_4נ!יים והפכו הקרקע את חרשוהראשונה רגלים עוצבות כלל בדרך - המסתערים הכוחותנעו
ו:'5 הגרמניה48לט!ן דביקה בוצית לעיסהאותה דומות לחימה בטכניקות שהתקדמו בטנקים,מתוגברות
 של הארטילריים הריכוזים יותר. עודבדולים
 חלשים היו וארצות-הכרית בריטניהצבאות
 מערכות בשל אך הרוסים, של מאלהיותר
 להפיק הצליחו הם יותר יעילות ושליטהפיקוד
 מידה. באותה כמעט הרסניות אשסופות
 משמעותיים. חלקם הבדלים, גם כמובןהיו

 הטכנולוגיות הבשלת היה העיקריההבדל
 ב-1918: ניצנים רק עדיין שהיווהטקטיקות

 האווירית, האש נוספה הארטילריתלאש
 נקודה, בכל יותר רבה עוצמה ריכוזשאיפשרה
 ופגיעה מזדמנות למטרוו; יותר מהירהתכובה

 מאשר החזית בעורף יותר מרוחקותבמטרות
 בלתי הייתה האווירית האש אולםהארטילריה.
 לא העיקרית עוצמתה להדהים.מדויקת
 1944 בקיץ בנפח: אלא שלה בדיוקהייתה

 לפריצה והמבצע "קוברה" במבצעהוטלו
 כשעה בתוך צרפת( לעומק נורמנדיהמתוך
 ,4 150 של מצטבר במשקל פצצות אלפיוחצי

 כ-2.2 ועומקו ק"מ 6.5 שאורכו מלבן עלטון

 מטר לכל גרם כ-290 בממוצע, שהם,ק"מ,
 ובכל דונם. לכל קילוגרמים 290 אורבוע
 ובערך הרק"ם כלי מסך כחצי רק נפגעוזאת



 , ,, :,,,,,,,,%יי.:

 במבצע והבריטיים. האמריקניים הכוחות על נפלולגרמנים
 יציאת של ניכר לעיכוב הזאת התופעה גרמה"קוברה"

 קשה נפגעו החוד שיחידות כיוון התוקפים, מהכוחותחלק
 ובהחלפת ופצועים הרוגים כ-600 של בחילוץ עסקווהן
 ההתקפה נתיבי את לפנות יכלו בטרם מושמדציוד

ולהסתער.
 מאמץ של יעילותו את בם משמעותית שינוהמטוסים
 במלחמת האויב. של ההגנה מערכת בעומקהאמנעה
 לבידוד בהפנזות ההימנעה התמצתה הראשונההעולם
 בעורף ספורים קילומטרים של בעומק המותקפתהגזרה

 אותם שהוביל ניסיונות, היו ההגנה. של הקדמיותהעמדות
 לתקוף כדי במטוסים גם להשתמש הבריטי, האווירחיל

 לגזרה, תגבורות להביא הצפויות רכבת ומס'לותרכבות
 הראשונה במחצית בלבד. שולית תפוקה הניבו אלהאך
 אמנעה מערכת הברמני האוויר חיל ניהל המלחמהשל
 בלבד רופף קשר בעלת אך מאוד, תוקפנית קרובוסיוע
 ושליטה. תקשורת קשיי בגלל הקרקעיים הכוחותעם

 שיטותיהם, את ושיכללו מהברמנים למדוהבריטים
 ~D'DID אלפי הבריטיות. השיטות את אימצווהאמריקנים

 ברזל מסילות גשרים, חיוניים, תחבורה צומתיתקפו
 חופשי לציד הופנו הם כך אחר למתקפות. כהכנהוכדומה
 דבר כל תוקפים כשהם השונים, התנועה נתיבילאורך
 החוד ליחידות שליטה קציני הוקצו במקביל בדרך.שאיתרו
 רמת עד לפעמים - התוקפים הקרקעיים הכוחותשל

 מזדמנים יעדים על ממוקדות תקיפות הזמינו ואלה -הנדוד
 עשן בפגזי וסומנו הקרקעיים הכוחות על-ידישנבחרו
 תמידיים סבבים הוחזקו התגובה את להחיש כדיצבעוני.
 אלה באוויר. המתנה במעגלי רבות תקיפה טייסותשל

 מפות על-פי הרלוונטית לבזרה אלחוטי בקשרהוזעקו
 את המזהה הצבעוני העשן את איתרו משותפות,שליטה
 בזבזנית, הייתה השיטה אותן. ותקפו המטרותמיקום
 באוויר נתון רגע בכל ששהו המטוסים כמות בגלללכאורה,
 מאוד מהירה תגובה איפשרה היא אך לקריאה,בהמתנה

 כמה לאחר הגרמני האוויר חיל של קריסתו קריאה.לכל
 כלי והעדר גופה בגרמניה נרחבות הפצצות שלשנים
 הטייסות את להחזיק איפשרו מטוסים נגד טווח ארוכינשק
 הוא ]ם שקיצר דבר - לחזית מאוד קרוב בטווחהאלה
 התגובה. משךאת
 השנייה המחצית בין ביותר המשמעותיים ההבדליםשני
 העולם מלחמת שלהי לבין השנייה העולם מלחמתשל

 הטנקים של המערכתיות היכולות הבשלת היוהראשונה
 במחצית וטעייה ניסוי של תהליך לאחר המטוסים:ושל

 המערכיים האוויר חילות שילבו המלחמה שלהראשונה
 היכולות עם האסטרטגית תורתם ואת יכולותיהםאת

 אווירית מתקפה חדש: משהו ליצור כדי הטקטיתוהתורה
 - האוש של הצבאית המערכת כל את המכסהכוללת,

 האספקה, מערכות דרך עבור בהזית, הלוחמיםמכוחותיו
 מערכות ועד החזית בעורף שלו והתקשורתהתחבורה

 אוכלוסייתו ה47ומי, בעורף שלו האסטרטגיים והייצורהקיום
 מידי כבשו המערביים האוויר חילות שלה. הקיוםומנגנוני
 בעומק אפילו בשמיים השליטה את הגרמני האווירחיל

 שהגרמנים בלי שחפצו דבר כל והשמידו תקפו הםגרמניה.
 בשוחותיהמן הופצצו בחזית הכוחות נגדם. אצבע לנקוףיוכלו

 עקב וימים שעות התעכבו או הושמדו שלהםהעתודות
 שהתעכבו או הגיעו 47 ופקודות דיווחים בגשרים;הפגיעה
 ושל מזון של אספקה התקשורת; ברשתות פגיעהעקב
 הגיעה ש47 או באיחור הגיעה דלק ושל תחמושת שלמים,
 משום הוחלפו לא שהושחת וציוד לחימה אמצעיכלל;

 הבטחותיהם למרות הלאה. וכן שובשו הייצורשתוככיות
 בעלות של האסטרטגית האווירית המתקפה נביאיה,של

 אותה להכניע הצליחה לא ]רמניה על המערביותהבריזו
 המערכתית האווירית המתקפה ונלין בינה השילוב אךלבדה,

 את לפלס המערביים הקרקעיים לכוחות סייעוהטקטית
 זניחות אבדות במחיר הגרמנית ההגנה מערכת דרךדרכם
 בעקיפין הישגיהם. על הסובייטים ששילמו לאלהיחסית
 עוצמת את בצמצמן לסובייטים האלה ההתקפות סייעואף

 צבאות של האווירי הסיוע זמינות מולם. הגרמניהצבא
 הברמני האווירי הסיוע זמינות על שיעור 47ין עלתההמערב
 העצומה הכמות הן לכך זורמו הבליצקריג. של השיאבימי
 האלה המטוסים על הגרמני האיום והעדר המטוסיםשל
 המסתייעים הכוחות בין יעילה תקשורת מערכת פריסתוהן
 קציני של מערך בפריסת מדובר 1 התקיפה. טייסותלבין

 רכב גבי על מוסעים "D"~lU קשר מכשירי עםקישור
 הקצינים הוקצו חשובות בגזרות כאמור, ממוגן.שטח
 הבודד(. הנדוד רמת עדהאלה
 מערכת הובקעה סוף-סוף כאשר - ההצלחה ניצולמשימת
 השריון. לחיל הפרשים מחיל הועברה - הגרמניתההגנה
 איטיים הטנקים היו אז הראשונה, העולם למלחמתבניגוד
 את לנצל מכדי נמוכה הייתה המכנית ואמינותםמדי

 השנייה העולם במלחמת הרי הגרמני, העורף אלההבקעה
 עשרות בני למסעות משוריינות עוצבות לשבר היהניתן

 יספיקו בטרם האויב בעורף קילומטרים מאותולפעמים
 הפרצה. את מחדש ולסתום עתודות להזעיקהגרמנים
 האש ועוצמת שרידותם הטנקים, של הנסיעהמהירות
 ולכן הפרשים של אלה על שיעור לאין עלו עימםשנשאו
 לנרכנים קשה הייתה בעורף הופעתם של ההשפעהגם

 בשלהי הפרשים עוצבות של בעורף מהופעתן יותרהרבה
 רוסיה, של האדירים במרחביה הראשונה. העולםמלחמת
 יכולים שאינם ומידלדלים, הולכים גרמניים כוחותמול

 הרוסים, של אלה כמו צפופים נגד-טנקים מערכיםלפרום
 ך4לה דומים כיתור מצבי ליצור כאלה עוצבות היויכולות
 המלחמה. של הראשונה במחצית הגרמני הב"צקריגשיצר



 הצליחו עת 1944, בקיץ התרחשה ביותר הטובה)הדממה
 גרמניות דיוויזיות עשרות כמה ולהשמיד לכתרהרוסים
 הנחיתה אחרי כחודשיים אחר, במקרה אחד(.במבצע

 ]ם דומה הישג והאמריקנים הבריטים השיגובנורמנדיה,
בצרפת.
 תחזוקתית ממגבלה טבלו המשורינות העוצבותאולם
 הצליחו לא אם הפרשים: של מנוחתם את הטרידהשלא

 בת התקדמות שלצחר הרי דלק, שיירות אכריהםלמשוך
 לחזור אפילו או לעצור נאלצו קילומטרים 300 עד200

 להתקיים להמשיך היו יכולים פרשים לעומתםלאחור.
 עשב מצאו עוד כל - ארוכים זמן פרקי האויבבעורף
 המשיכו הממדים רחבת הרוסית בחזית לכןלסוסים.
 המלחמה. סוף עד פרשים להפעילהרוסים

 האנני8שא'ג88ז
 בפלישה הוה בהצנחה הראשון המשמעותן השימושכאמור,
 מתאומות אומות בהעדר שם, - ( )1940 לנורווגוההגרמנות
 של מקדום לכיבוש הגרמנום נזקקו בחופום,לנחיתה
 היעד להשגת לפלוש. כדינמלים
 כך ואחר כוחות הצניחו הםהזה

 הנחתה על-ידי אותםתיגברו
 בהם השתמשו כן כמומהים.
 חסימה קווי ולתפוס להקדיםכדי
 והצרפתיים הבריטיים הכוחותמול

 לעכבם מנת על בנורווגיהשנחתו
 הפלישה כוח עיקר של להגעתועד

 הולנד, כיבוש במהלךהגרמני.
 צנחנים הופעלו וצרפתבלביא

 גשרים על מהירהלהשתלטות
 המגינים שיספיקו לפני -חיוניים
 גג על ולהשתלטות -לפוצצם

 רבת בלגית גבול מצודתשל
 מתותחיה למנוע כדיעוצמה
 הגרמניים הכוחות לתנועתלהפריע
סביבה.
 הגדול הגרמני הצניחהמבצע
 ב-1942. כרתים כיבוש היההאחרון

 שדות על השתלטוהצנחנים
 הנחתה לאפשר כדי באיתעופה

 כמה של במטוסיםמסודרת
 האבדות אולם רגלים.דיוויזיות
 עד כבדות, כה היו הזהבמבצע

 מבצעים קיום על אסר היטלרכי
 הצנחנים וחיל בעתיד,דומים
 לעוצבות למעשה הפךהברמני
 הגרמנים מובחר. רגלים חילשל

 קטנים למבצעים רק ובדאייה בצניחה להשתמשהמשיכו
ומיוחדים.

 בהצלחה הוכתר זע הזה בתחום הרוסי הצבא של ניסיונוגם
 נפגעים רבי מבצעים כמה לאחר דבר, של וכסופורבה,

 היקף את הרוסים גם צימצמו דלים, הישגיםתמורת
 כרוזים נפילת לאחר מנגד, מוצנחים. בכוחותהשימוש
 התלהבו והאמריקנים האי, נכבש שמידיהם הבריטים,דווקא

 צנחנים דיוויזיות כמה הקימו הם אותו. ואימצו הזהמהרעיון
 במכון וגדלים הולכים מבצעים בכמה אותןוהפעילו
 גזרת בידוד (, 19431 בסיציליה חוף ראש תפיסתמשימות:
 גשרים של מקדימה תפיסה )1944(, בנורמנדיההנחיתה

 כדי הגרמני בעורף קילומטרים כמאה של לעומקעד
 בהולנד שלהם המשוריינים לכוחות הדרך אתלפתוח
 ]שר ראש כיבוש של שילוב - האחרון ובמבצע ()1944
 הריין נהר לצליחת המבצע בעת הצליחה ]זרתובידוד

 )1945(.בגרמניה

 כוחות והאמריקנים הבריטים הפעילו לצנחניםבמקביל
 מחד להם העניקו הדאונים בדאונים. מונחתיםגדולים
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 המלחמה של הוירגתיתהפיכתה
 אדם בני בין מעימותהכוללת
 חימוש בין לעימותחמושים
 הושלם - אדם בני עתידיהמופעל
 השנייה העולםבמלחמה

 הנחיתה לנקודת באשר יותר רבה שליטה יכולותכיסא
 התורפה מנקודות )שתיים הנוחת הכוח של מיידיוריכוז
 גדולים מטענים לשאת ויכולת המוצנחים( הכוחותשל
 תותחים רכב, )כלי להצניחו היה שאי-אפשר ציוד כולל-

 במידה הדאונים נטו גימא מאידך אבל גדולות(.ותחמושות
 אבדות למרות ומטענם. יושביהם על להתרסק יותררבה

 חלקי כישלון ולמרות מאודכבדות
 מבצע ) בהולנד במבצע מכריעאך
 הבריטים מסקנת הייתה שוק"("נן

 לחימה טכניקת שזוהיוהאמריקנים
 לטפחה המשיכו והם מאוד,מועיךא
 בשכלול - המלחמה סיום אחריגם

 בהדרגה ההקפו הדאונים אתאחד:
 בשימוש היו שטרם מטען,מסוקי
 השנייה.28 העולם מלחמתבמהלך

 מערך את הרחיבו הרוסיםגם
 אחרי שלהם המוצנחיםהכוחות

 בעולם. הגדול היה הוא ה-80 עד ה-eo ובשנותהמלחמה,
 ההונברי המרד בדיכוי פעמים: שלוש אותם שימשוהם

 ובפלישתם 1 ב-968 פראג של האביב בדיכויב-1956,
 האסטרטגי בעורף הכוחות הוצנחו פעם בכל7"פגניסטן.

 ועל תעופה שדות על במהירות והשתלטו האויבשל
 במסגרת קדומני ככוח לבירה הצמודים הכרחייםמעברים
 המהלכים הספיקו ובצ'כיה בהונגריה יותר. כוללתפלישה

 באפבניסטן המורדים. את לדכא כדי האלההמהירים
 והוחלפה, קומוניסטית האנטי הממשלה במהירותהודחה
 מלחמת של לתחילתה האות את נתן רק הזה המהלךאך

 ארוכה.גרילה

al3Ba
 שלפיה קרב לניהול או מערכה לניהול תפיסה כמעטאין

 את נמצא שזע ה-20 המאה במהלך העולם צבאותפעלו
 שהופקו בלקחים או הראשונה העולם במלחמתניצניה
 איפשרה העולם מלחמות שתי בין ההפוגה אולםממנה.
 בתוכן לשלב חסרות, פנים להשלים בתורות, סדרלעשות
 ולהשלים ביישומן שנצבר הראשוני מהניסיון שהופקולקחים
 החדשות. התפיסות על-פי הצבאות כלל הכשרתאת

 העמוקה", "המערכה - המודרני בשמם לנו המוכריםרעיונות
 האוויריות "המערכה אוויר-יבשה", המשולבת"המערכה

 הראשונה העולם במלחמת כולם נהבו ועוד -האסטרטגית"
 ענק בממדי נוסו ממנה, הלקחים הפקת במסגרתאו

 ומשונות שונות בגרסאות והפכו השנייה העולםהמלחמת
 של השנייה במחצית הצבאית החשיבה של יסודלאבן
 במסגרת והטרור הגרילה לוחמת רעיון ה-20.המאה
 והן הסדיר לצבא משלים כאמצעי הן - כוללתמלחמה
 אדם. בני בין המלחמות כתועלות עתיק הוא - לוכתחליף

 המערכה בתוכניות שולב הוא הראשונה העולםבמלחמת
 התרחשה השנייה העולם במלחמת משניות. בזירותרק

 הזירות בכל ניצולו ובהיקף בחשיבותו מדרגהקפיצת
 במשניות. גם כמוהעיקריות

 במהלך העולם צבאות את ששימש נשק כלי כמעטאין
 העולם במלחמת ראשיתו את נמצא שלא ה-20המאה

 המונחה והנשק הגרעיני הנשק הם הדופן יוצאיהראשונה.
 רוב אולם השנייה. העולם מלחמת במהלך נוצרו אלה-

 במלחמת לשימוש לראשונה שנכנסו החשביםהאמצעים
 כלי והצוללת, המטוס הטנק, כנון - הראשונההעולם
 האלחוטי הקשר ומכשיר בהם לפגוע האמוריםהנשק
 השנים 20 בחיתוליהם. בעודם המלחמה את סיימו -הנייד
 שפותחו האמצעים להבשלת נוצלו העולם מלחמותשבין

 המכנית אמינותם לשיפור הראשונה, העולםבמלחמת
 הגיעו הם השנייה העולם מלחמת אל ביצועיהם.ולשכלול

 מכשיר כגון - חידושים מעט אליהם הצטרפו בשלים.כבר
 אמצע של התעשייתית במהפכה שהחל התהליך,המכ"ם.
 הכוללת המלחמה של ההדרגתית הפיכתה - ה-19המאה
 המופעל חימוש בין לעימות חמושים אדם בני ביןמעימות
 עם השנייה. העולם במלחמה הושלם - אדם בניעל-ידי
 של המוחלט הרוב היו המלחמה רוב במשך עדייןזאת,

 מהסבים ותותחים רגלים עוצבות הלוחמיםהכוחות
 העולם מלחמת גם המלחמות, ברוב כמקובלהישנים.
 חדשות טכנולוגיות פיתוח של תהליכים האיצההשנייה
 שרק לחימה אמצעי נראו שבסופה כך חדשות,ותורות
 האטום, פצצת אפשריים: שהם פתיחתה עם שיערומעטים
 אמצעים טנקים, ונגד אוניות נגד מטוסים, נגד מונחהנשק

 מטוסי אינפרא-אדום, אור על המבוססים לילהלראיית
 למעט אולם ועוד. טווח ארוכי קרקע-קרקע טיליסילון,
 שהטכנולוגיות כדי שנים עשרות נדרשו האטום,פצצת

 השנייה, העולם מלחמת כדי תוך שנועלו האלה,החדשות
 משמעותי. באופן המלחמה אמנות עלישפיעו
 העולם מלחמת את להגדיר אפשר האלה ההיבטיםמכל

 מהמאה המלחמה באמנות המעבר כתקופתהראשונה
 אב השנייה העולם במלחמת ולראות ה-20 למאהה-19
 ה-20 המאה בשלהי רק ה-20. המאה מלחמות שלטיפוס
 להשתלב המתחילים חדשים רעיונות וקהות להתחילאפשר

 המבוססים ברעיונות מדובר הקיימת. המלחמהבאמנות
 שינויים על במעט ורק טכנולוגיים חידושים עלבעיקר

 הגורף לכינוי הזוכים האלה, מהשינויים רביםתרבותיים.
 אם כי חידושים אינם הצבאיים", D']"lUI"המהפכה

 בעיקר - אחרים D"l]'W שנים. עשרות זה הקייםשכלול
 טכנולוגיות או מידע לשינוע המערכות משכלול הנובעיםאלה
 מחוג האדם את לחלוטין כמעט מוציאות אשרנשק

 בתרבות משינויים הנובעים אלה וכן בפועלהלחימה
 למלחמה והיחס החברתי-מדיני הארגון )צורותהאנושית



 באמת. חדש משהו בעתיד לייצר עשויים אכן - ( אמצעיכאל

1821רשת
 בעורף לפגוע כדי הבריטים ואת הרוסים את שימשו הגרילהכוחות1.

 שם. המתרחש על מודיעין ולאיסוף הגרמניהתחזוקתי
 ה-50 בשנות ברית-המועצות ושל ארצות-הברית של החללתוכניות2.

 תקופה. מאותה הגרמני הידע על התבססווה-60
 הגרמנים נם פרשים. הפעילו הפולנים רק 7" המקובל, למיתוסבניגוד3.

 עוצבות הקימו ואף המלחמה בתחילת פרשים עוצבות כללווהרוסים
 למשימות נועדו האלה העצבות המלחמה. כדי תוך חדשותפרשים
 לנוע 'כול אינ, שרכב באזורים לחימה יעילותן: הוכחה שבהןשונות
 להבטיח היה אי-אפשר כאשר האויב, בעורף עמוקות ,פעולותבהן

 רכב. לכלי חילוף הלקי ושל דלק של שוטפתאסכקה
 rDIOl~n אצל היה הזה בביטוי הראשון השימוש ההיסטורי: הדיוקלמען4.

 המלהמה. כאמנות הגרעינית הפצצה שיצרה השינוי את להבהירבבואם
 בעניינים 'המהפכה הביטוי כאשר פנימי-רוסי. נותר הנההשימש
 אחרת. משמעות קיבל כבר הוא ה-80, בשנות למערב נז7הצבאיים"

 גם התנהלה גרמניה ננד שהמלחמה לציין חובה הדיוקלמען5.
 והים האטלנטי הא,קינום ברחבי וכן ובמערב-אסיהבצפון-אפריקה

 הייתה העיקרית המלחמה זירת משניות. זירות היו אלה אולםהתיכון.
 עצמה. אירמהביבשת

 תפקוד את לתאר כדי הגרמנים הי, הזה בביטוי שהשתמש,הראשונים6.
 אחדים בריטים חוקרים אימצו המלחמה אחרי הבריטי. הבנירהפיקוד
 הצמרת על החריפה בקורתם את להמחיש כדי הזה הביטויאת

 הבריטית.הצבאית
 הכתר ממושבת נברד בלתי חלק אז היה ימינו של פקיסטןאזור7.

 בריטניה. שלההודית
 ב-1943. שלו ההצטיידות תוכנית את להשלים תיכנן הגרמניהצבא8.

 לכן. קודם שנים ארבע פרצההמלחמה
 והטנקים הבריטית הים בזרוע שורשיו בגלל אם - הבריטי השריוןחיל9.

 הבריטי הצי משרד על-'די פותחו הראשונה העולם במלחמתהראשנים
 - בשורותיהם מוסבים כרשים קציני ריבוי בנלל ואם יבשה.(כ'סכינות

 היו וע של, שהטנקים אף בתנועה, 'רי כדי תוך מהירה בהסתערותדגל
 טקטית בתנועה דנל הנרכני השריון חיל תותחים. במייצבימצוידים
 וכשהטנק קצרות בעצירות 'רי ביצוע תוך לעמדה, מעמדה יותר,איטית
 כל של והתנעה טובהן, בעמדה ,כשהטנק ארוכות בעצירות אוחשוףן
 מחלקות של חיפו' תחת מרבית במהירות מתבצעת העמדת ביןמחלקה
 ומניות. בעמדות הפדחותאחרות

 מ-1618 התרחשה צ'רצ'יל מת'יחם שאהה הראשונה השנה 30מלחמת10.
 הקדושה הרמאית כקיסרות אצילים בין כעימות החלה היא 1648.עד
 הקיסרות. של החוקי העצר יורש מיה, בשאלה ימינוו של ממניהוהיא

 היה לכתר הטענים שאחד משום דת, למלחמת הככה היאבמהרה
 מעצמות רוב את לתוכה שאבה ובהדרגה הקתול', והאחרפרוטסטנם'

 הפרוטסטנטיות ואננ"ה שוודיה ולמשג דתית שייכות עיפי תהילה -אירופה
 ובהמשך לקתולים(, סייעה הקתולית סכ71 ואילו לפרוטסטנטים,סייע,
 משום לפרוטסטנטים סייעה הקתולית וצרפת D"nl'TO אינטרסיםערכי

 TIOO). של יתר מהתעצמותשחששה
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 השנים, הקומוניסטיים הזרמים מבין החזק היה המרקם'סט'הורם11.
 הקומוניסטיים הזרמים רוב התאגד, רוסיה, על להשתלט שהצליחולצחר
 הגרסה סביב יותר: עוד נדייק ,אם המרקסיסטית, הנרמהסביב

 בקבר, מתהפך היה שמרקם להניח יש ואת עםהמרקסיסםית-לניניסטית.
 בפועל. יושמה וכיצד תפיסתו עוותה כיצד יודע היהאילו

 ותוקפנית קיצונית הייתה הנאצית 11 שונות. גרסאות היו לפשיזםנם12.
 שאיפות נעדרי פשיסטיים ,רמים נם היו פחות. קצת - והאיטלקיתבמיוחם,

 המפריי. הזרם למשל - ארצם לנבולות מחוץ צבאיתהתפשטות
 .מלחמתו בשם המלחמה את אחת 41 צ'רצ'יל כינה אף הזה הרקעעל13.

 היטלר..של
 כניסתו אך הגרמנים, היו ס'לוני קרב מטוס שפיתח,הראשונים14.

 נם לבנותו היטלר דרישת כשל בשנה התעכבה מבצעילשימוש

 ,לכן ארי, עם הם שהנורווגים שטענה נאצית מפלזה הייתהבנורווניה
 באירופה. השלטון על במאבק בגרמניה לצדדצריכים

 לכבוש הגרמנים הצליחו כמעט אנגליה בדרום באוויר השליטהאת
 יותר הרבה אומנם איבדו שבמהלכה אווירית, שחיקהבמערכת
 בטייסים הכמותית עדיפותם עקב אולם מהבריטים, וטייסיםמטוסים

 למיצוי קרוב הניעו שהבריטים בעוד האלה, האבדות את ~loe[יכלו
 הבריטי האוויר חיל של המשבר ברגע שלהם. האדם כוח שלמוחלט
 הבריטי האוויר חיל עמידי ברלין להפצצת שבתגובה משום ניצלהוא

 הבריטי האוויר חיל מהשמדת הלחימה מוקד את היטלרהסיט
 לא כנראה היטלר אנט, דרך מדי. מוקדם במועד עריםלהפצצת
 היותה בשל ברית בעלת בה שראה כיוון בריטניה, את לכבושהתכוון

 שהשמדת קיווה הוא ארים. עמים קרי - ובסלמונים באננסיםאוכלסת
 את יאלצו הבריטית לכלכלה כלשהו נזק וגרימו, הבריטי האווירחיל

 ברית. על ובהמשך שלום הסכם על איתו לחתוםהבריטים
 הגרמני, הכיבוש ננד צרכתיות גרילה מחתרות התארגנו הזמןבחלוף
 מרכיב היו הקומוניסטים נכנע. הצרכתי שהצבא אחרי רקאבל

 אחרי רק החלה פעילותם ועיקר הצרפתית, במחתרתמשמעותי
 לברית-המועצות. פלשהשגרמניה

 משוערך.נתון
 לחלקי נזקק מהם אחד שכל רכב, כלי סוגי של עצום מגוון היההמחיר
 שונות. במדינות ממוקמים שהיו במפעלים שיוצרו שוניםחילוף
 הפלשה במהלך שבבלגיה גמבל, בפתחת הקרב היא לכך טובהדגמה

 גרמניות משוריינות דיוויזיות שתי (: 1940 ומאי לצרפתהגרמנית
 ערוכה צרפתית רגלים דיוויויית על יומיים-שלושה במשךהתנפצו
 הדיוויזיה נסוגה לבסוף מטנקיהן. במחצית ואיבדו להגנההיטב

 הגרמנים הבקעת עקב כן לעשות פקודה שקיבלה משום רקהצרפתית
 לגזרתה. מדרום קילומטרים עשרות הארדניםדרך
 משנרי כולל - ננד-טנקים נשק כלי מאוד הרבה היו ערב צבאותבידי
 קצר יעיל ירי טווח ובעלי מיושנים היו רובם אולם נגד-טנקים,טילים
 הישראליים. המנקים תותחי מאשריותר

 משגרי אלפי וכמה טנקים אלפי כמה לבדה סוריה ברשותולוגמה,
 בכמות שלושה פי כמעט של ניד,ל - נגד-טנקים מונחיםטילים

 הצבא גדל כן כמו המשגרים. בכמות חמישה כופי ויותרהטנקים
 שלרשותו. העוצבות בכמות שלושה פי בערךהם,רי
 הרומאים על-ידי ירושלים כיבוש הייתה הבודדות הדוגמאותאחוז
 פריצת לאחר כחודש עוד נמשכה העיר בתוך הלחימה הגדול.במרד

 חד-צדדי טבח של אופי יותר נשאה היא אבל החיצוניים,החומות
 מסודרת. לחימה שלמאשר
 הסוציאליסטי המות בזמן בפריז הרחוב קרבות היא הבולטתהדוגמה

של18413.
 לפונמה ראה - קרב עליה שהתנהל הראשונה העיר הייתה לאהיא
 אבל 1941. מקיץ החל לנינגרד ואת 1939 כספטמבר ורשהאת

 מימי המוכרת לתוכעה יותר דמתה האלה הערים בשתיהלחימה
 ורשה עצמה. העיר בתוך מועטה לחימה עם ארוך א, קצר מצורקדם:
 עד ימים, כ-900 בן במצור עמדה לנינגרד פולין. כל עם יחדנכנעה

 ב-1944. לסגת נאלצושהגרמנים
 במלחמת הדרום חזית מכקד בר-לב, חיים של הוראתו את למשלואו
 המצרית לעיר להיכנס אדן אברהם האוגדה למפקד הכיפורים,יום

 התעמולה ניסיון היא נוספת דוגמה סטלינגרד... זע זו אם רקשאץ
 מגן. "חומת מבצע במסגרת בג'נין הקרב את לקשורהפלסטינית

 .נינינגרד.. הקרב כינוי על-ידי בסטליננרד הרוסיםלהישגי
 כ-30 שרוחבה שטח כברת על חודשים כ-10 נמשכה ורדןמערכת

 הצחרים אבדות קילומטרים. חמישה עד שלושה ועומקהקילוליטרים
 נמשכה הטום מערכת איש. אלף כ-700 מנו יחדיו וכצועים(והרובים
 קילומטרים כ-30 שרוחבה שטח כברת על וחצי חודשיםחמישה
 כ-1.3 מנו יחדיו הצדדים אבדות קילומטרים. 10 עד שבעהוע,מקה
 איש.מיליון

D'~lDnקטנים היו הם אך השנייה, העולם במלחמת כבר שירתן 
 לתצפ'ת בעיקר שימשו לפיכך שנשא,. המועיל במטען מאודומ,נב"ם
 יער מקרחות פצועים לחילוץ נם אסיה ובמזרח מפקדיםולהובלת
 תקיפה, מסוק בפיתוח הגרמנים עסקו המלחמה בשלהיבג'ונגלים.

 המלחמה. כשהסתיימה ראשוניים ניסוי בשלבי עדיין היה זהאך

 ,נ, י,(1%1,י.1,,.,.י
 ש,.ן

 קרקע. מטרותלתקיפת


