
השריונאים,ולחבריואליעזרלבני
המתואריםהמאורעותלאחרשנהשחמישים

השריוןבהבקעתחבללקחוכאן,
ישראל.בהולדותביותרהגדולה

היהלא1917,בנובמברב-20שהחלקאמבהה,קרב
טנקיםהופעלובוהיחיד,לאואףהראשוןהקרב

הקרביההיהאולם;הראשונהבמלחמת-העולם
שכזהבתור;מכריעחלקהטנקיםנטלושבוהראשון,

השריוןשללמקומובאשרהןנקודת-מפנה,היווה
המו-הלוחתהבהתפתחותוהןהמודרנית/במלחמה

בכלל.דרנית
הקו-הקרב.מהלךאתלתארזורשימהבכוונתאין

תיאוריםימצאקאמברה,קרבעלמידעהמבקשרא
ומקצתםהאנגלית,בלשוןמרביתםמאוד,מאלפים

.~הגרמניתבלשוךהמתרס,שלהשנימעברוגם
לקחיםשלשורהעללהצביעהיאוורשימתנוכוונת
גםיפהכוחםואשרקאמבר'ה,מירבלהפיקשניתן
שנתבסוףנערךעצמושהקרבלמרותאלה,בימינו
נובללאאפס,שנה.מחמישיתלמעלהלפני1917,

ביותרקצרומתיאוראחדותמהערות-רקעלהימנע
המסקנות.הבנתעללהקלכדיעצמו,הקרבשל
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רקע

עדהפכההראשונהמלחמת-העולםכיבוודאייזכורהקורא
החפ-מלחמתהיא-סטטיתלמלחמהניידתממלחמהמהרה

המערבבחזיתאירעזהדברהידועה.העמדות)או(רות
הוגיעוואילךמאז1914.ספטמברבש'להיכב'רבאירופה
ממלחמת-מוצאלמצואכדימוחותיהםאתהיריביםהצדדים

מלחמת"המבונהסוג-הלוחמההתפתחזו.תקרהחפהות
2(.החומרים"

-אוהיריב,הזיתאתלמוטטהיתהלוחמהאותהמגמת
פגזיםשלעצומותכמויותבאמצעותלכתשה-דיוקליתר
הכנההבקעתה.אתלאפשרכךועל-ידיההסוגים,הגדליםמכל

האויבמכשולילהריסתגםהיתרביןשנועדהזו,ארטילרית
מןניטלהזובדרךשבועות,ואףימיםנמשכהוחפרותלו,
התקפהמזו,יתרההפתעה.כלבעקבותיהשבאהההתקפה

הסוםבמערכתכיאיפוא,תימהואיןחזיתית,תמידהיתה'זו
כ-00~60מהם(נפגעיםכ-420,000לבריטיםהיו1916של

נפגעים.ש)000,0-לקרובולצרפתיםבלבד)הראשוןביום
השלישית,איפרבמערכת1917,שלאחריה,השנהשלבקיץגם

המערכהחודשישלושתבמשךהבריטיםאבדותהסתכמו
חיילים.כב-400,000
במהלךלהשתמשהבריטיםניסוזואחרונהבמערכה

המוצביםלמערכתמתחתחדש:מבצעיבאלמנטהפתיחה
בחומר-שמולאומנהרות,נחפרוהגרמניהקושלהמרכזית

אולםהגרמני.במערךמשמע,תרתיעצום,חורפוצץכךנפץ.
עתודותמועדבעודהוכנושלאכיווןהועיל,לאזהתכסיסגם

גםלחזורהיהשעתידחיזיון(ההצלחהלניצולמספיקות
שנה).באותהיותרמאוחרקאמביה,בקרב
הצדדיםשניניסוהמערב,חזיתקיפאוןעללהתגברכדי
הבריטיםהועיל.ללאאךאחרות,לזירותהמלהמהאתלהעביר

ואילוימי,הסגרבאמצעותהמרכזמעצמותאתלהתישגיסו
שגררהבלתי-מרוסנת,צוללותבמלחמתכךעלהגיבוהגרמנים
אך-ההסכמהמעצמותבצדלמלחמהארה"באתלבסוף

ברעב.אנגללההכנעתשלהמקווההתוצאהאתהביאהלא
לדבר",משוגעים"קומץהבריטיבצדהיה1916בשנתכבר

רכב-קרבבפיתוחראהואשרצ'רצ'יל,על-ידישנתמך

החפרות,מלחמתקיפאוןאתלשבוראפשרותוזחלימשוריין
מפקדיםעמדוכנגדםאךלניידת.שובהמלחמהאתולהפוך

חיל-הפרשיםעלעדייןוחלמובחידושים,רצושלאשמרנים,

הופגנהכברזהחילשלשאזלת-ידואףהישועה,כמקור

הרשמית"ה'בריטיתההיסטוריה"אליפנהפהטי-פרטיםהפץ"הקוהא,1(
OPerationsMilitary:War!]160).l~istoryOfficial(5eheתג

1914-18(.Belgium,4Franceה-ה'תכניתהשאלתהמאבקיפרטי

שלבז'כהונותיומצוייםכולל"הביצועעלחריפהוביקורתמבצעית
.1(ו..ofMemoirsFuller,0חUnconventional8פול'ר,הגנרל
1936(.London,Soldier,שלימא"זנתתסוגהלקביהשואףכלאך
ייטיבהצווים,משני'יביםמקורות,עלמבהמסתששרכה,אותה
במחקרחאח'הונההמלהבחינת'ש"'יאבמ'ונונרפיה,יעייןאםעשות'

נר"אןהחוקרג'לפר'י,ע'סוזו,,סונהגרפיהתו.פרחחשלההיסטורי
London,Cambrai,01IroncladsTheCooper,(Bryanקופר

הטנקים"הספרראה-בעברית1967.בשנתאורראתה.)1967
ע'(קאמברה""בפרקתשכ"ח,מערכות""קארי,ג'מאת-עולים"

.)59
:הואהשפותכרובו"'סוג-לוחמהלצייןטנ'תקבל"חגהמני,המונח2(

.bfaterialschlaeht

דאז.הבריטיהשריוןחילהוא3.

תימהאיןהאוטומטי.הנשקואשהתילמכשולינוכחבעליל

ההליטוהבריטיבמטכ"לשמרנייםחוגיםאותםכיאיפוא,

בזמןבנמצאכברשהיוטנקיםשלהזעומהבכמותלהשתמש

במקוםהרעיון.להוגישנראתהבדרךלאוכמובןהסום,מערכת

הופעלבהפתעה,למערכהולהטילוחזקחיל-שריוןלבנות

הסום,מערכתשלהשלישיבשלבמצומצםטנקיםמספר

שהיתההאסטרטגית,האפתעהאבדהכך1916.בספטמבר

המספרבהפעלתשהיהמבלילהביא,עשויההטנקיםהופעת

מזו,יתרהכלשהי.השפעהלהשפיעכדיטנקיםשלהקטן

שהשתתפוהחי"רקורפוסיביןפוצלההזעומההטנקיםכמות

הכוחות.שארעםתיאוםללאוהופעלהבמתקפה,

הטנקיםשיתוףשאלתנדונהכאשרמכן,לאחרשנה

הטנקיםקורפוסשלהמטהראשדרש1917,שלבמתקפות

האר-ההכנהאתלצמצםפולר,אז)כדרגתו(קולונל3,הבריסי

להאריכהלאואופןפניםובשום-למינימוםעדטילרית

למועדבאשרהפתעהלהשיגכדי-שעותמ-48יותר
ההת-

לבלתי-עביריםפני-הקרקעהפיכתאתלמנועוכדיקפה,

מומחיעל-ידיבתוקףנדחתהפולרשלזוהצעהאךלטנקים.

אירע,כךעליה.לוותרהוכרחופולרהבריטים,הארטילריה

תנועתעלהקרקעהכבידה1917,באפרילאררםשבהתקפת
1917.בקיץהשלישית,איפרבמערכתהדיןוהואהטנקים,

הטנקים,שלבלתי-נכונהמהפעלהכתוצאהכיאיפוא,פלאאין

נתערערושויונאיו,הטנקיםקורפוסמצדאשמהכלובלא

בטנקים.אמון"

לטנקיםהיועדייןימיםבאותםכיכמובןלשכוחאין

הטנקיםקורפוסמפקדתהכינהכךמשוםרבות.מגבלות

והפיצהמהן,הנובעותוהמסקנותהטנקיםמגבלותשלרשימה

היו:המגבלותבמפקדות.אותה

וחרושתרטובהקרקעעלתנועתועלמכבידהטנק'משקל"*
!פגזים

מ'כ-10הואפגזיםחרושתקרקעעלההתקדמותקצבש4

בלתי-קרקעעלההתקדמותשקצבבעודבלבד,לדקה

ילשעהק"מל-1.58ביןהואמופגזת

תלבגומה1הראותמחמתהכיוון,בשמירתקושיקיים48

הנהיגה."וקשייהחוםמחמתמתעייפיםהצוותים18

כדלהלן:המסקנותהוסקואלוממגבלות

באטיות,רקטנקיםיתקדמוקשותשהופגזהקרקעעל"41

טובענית,גםזוקרקענעשתהמגשמיםכתוצאהאםאולם

הפעלתכלל.לצלחהמסוגליםהטנקיםמרביתיהיולא
צירפהכאן(כלילבזבוזםפירושהכאלהבתנאיםטנקים

שלקודמיםלמקריםברוררמזהטנקיםקורפוסמפקדת
זו).מעיןפגומההפעלה

לאחראלאחי"רעםיהדלנועמסוגליםאינםטנקיםש4
וש-כבדה,הפגזהשהופגזההקרקע'רצועתאתשצלחו

פעולהלשתףהטנקיםמןנבצרמ/כ-2,500רוחבה
ההתחלתית.בהתקפה

בשעתאובחושךבטוחותלהתקדםיכוליםאינםטנקים,*
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במכתשי-פגזים,אובחפרותמבותרתקרקעעלדמדומים

עשןאוערפלבתנאילכן.קודםסויירהכןאםאלא
לאבק,באשרהדיןהואולהיעצרכמעטהטנקיםייאלצו

המתאבקאבקאותוגםאםכימפגזים,הנוצרזהרקולא

כילזכוריש(הנהגשלפניולעברומוטלהזחליםמן

שלגופומלואאתתקופהבאותההקיפוהטנקזחלי

.הטנק)
בקירוב.מעלות50לכדיהטנקבתוךהחוםעולהחםביום

שעותשמונהולתשישות.להקאהגורםזהקיצוניחום

ובעקבו-טנק,צוותשלהעמידהכושרגבולהוארצופות

שעות.48שלמנוחהלאנשיםלתתישתיהן
ק"מ.כ-13הואטנקשלהפעולהרדיוס

בצפיפותמיוערתקרקעעללפעולמסוגליםאינםטנקים

טנקיםיחידותמפקדיכרותים.עציםבגדמימכוסהאו

הדיןומןפני-הקרקע,אתלהעריךביותרהמוסמכיםהם

זו.בעובדהיכירוהחי"רמפקדיכי

מסכי-מסכי-אש.בביטחוןלחצותמסוגליםאינםטנקים

במסך-ביותר.המסוכניםהםמרסקחומר-נפץשלאש

ניתןשרפנל.עםאלהמעיןפגזיםלערבבאיןאש-נע

משימושהימנעותעל-ידיהטנקיםהתקדמותעללהקל

שלהחפרותמערכתכנגדומרגמותכבדהבארטילריה
האויב.

מאחוריהצטופפותמפניהחי"רחייליאתלהזהיריש

אלכ-נעימאלהכאשרמיעדיהם,הסטתםומפניהטנקים

בחזיתם.סונית

יוגשהקרבבמהלךטנקיםבאיכוןביותרהרבהסיועש4
כאשרהאויר).חיל(המלכותי'התעופהקורפוסעל-ידי

כדיגביו,עללבןריבועלפרוסישבחפרה,טנקנתקע

פעולה".מכלליצאזהטנקכילמטוסלסמן

להיאבק.הבריטיהטנקיםקורפוסנאלץהארגוניבתחוםגם

וכיגדולות,במסגרותיילחמולאהטנקיםכיקבע,המטכ"ל

טנקיםלהפעלתהטקטיתהיחידהתהלהגדוליםגדודיםבמקום

הקורפוסמפקדתבידיעלהמאמציםלאחררקהפלוגה.-

שלוששלבמסגהתולאגדםטנקיםגדודילארגןאישורלקבל
בריגדות).(חטיבות

כתוצאהבטנקים,הגייסותאמוןכאמור,שנתערער,לאחר

הטנקיםקורפוסמפקדתהשחוקקהנכונה,בלתימהפעלה

מבצעעריכתעל-ידיהחדש,המכשיריעילותאתלהוכיח

עקרו-פיעלהטנקיםיופעלומתאימה,קרקעתיבהרשלמענו

ביןמקסימלישיתוף-פעולהויתואםנכונים,טקטייםנות

פולר,הכיןכךלשםוהזרועות.החילותלשארהשריוןכוחות

בקצהורבתיפשיטת-טנקיםשלתכניתהקורפוס,מטהראש
קאמברה,בגזרתהמערבבחזיתהבריטיהמערךשלהדרומי

הגר-שלהחזקהינדנבורג"קו"בעורףחיוניצומת-תחבורה

רצההואישטחכיבושהיתהלאפולרשלמטרתומנים.

נמצאבטנקכילהוכיח,
יהיהניתןשבעזרתוהפתרוןסוף-סוף

השר-אנשישללמזלםהסטטית.מלחמת-החפרותעללהתגבר

ביותרוקוקהמערבבהזיתהעליוןהבריטיהמפקדהיהיון

איפרבמערכתהנוראכישלונולאחרכלשהיצבאיתלהצלחה

בבית-עליושבמתחםהקרביתהביקורתולאורהשלישית,

חיבבשלאשאף-על-פיאירע,כךהבריטי.ובציבורהנבחרים

חיל-שלנל'הבחסידהיהושעדייןומהפכנייםחדשיםרעיונות

וזאתנטוי,וברומחשלופהבחרבהמסתערהקלאסיהפרשים

חייגפילדמרשלקפץבשדות-המערכה,המריםהנסיונותאףעל

להכיןה-3הבריטיתלארמיהוהורההחדשה,המציאה""על
כבראולםהטנקים".קורפוס"מפקדתעםיחדתכנית-מבצע

תיכנן,שפולרבעודהראשונה.המכשלההופיעהזהבשלב

בהפ-הטנקיםיבקיעושבההיקף,רבתפשיטת-טנקיםכאמור,

בהלהיזרעוהגרמניות,מערכות-המגנניםשלושאתתעה

עםוייסוגוושללשבוייםיקהוהגרמני,המערךבעומקוהרס
במפקדתהחליותר,הגבוהיםהדרגיםהגולקו-המוצא,הסיום

שלתכניתושטח.כיבוששמטרתהרבתימערכההארמיה,

אשרהשטח,תנאיואתהמצוייםהכוחותאתתאמהפולה

מפקדשלתכניתוואילומימובתעלותאגפיובשנינחתם
בפועלהמצוייםמאלהיותררביםכוחותדרשהה-3הארמיה

הכבידוכןזה.בשלבלרשותוהועמדולאואשרפיקודו,תחת

גזרתהרחבתעלהפשיטה)ביצועעלשהקלו(התעלות

רקנותרהפולרשלהבסיסימרעיונוהצורך.בשעתהפעולה

טנקים.תנועתתאמומקוםבאותושפניןהשטחהעובדה

קאמברהקרבמהלך
טל'חיל-הטריחתקופוןמתוךהקרבטל,קצרתיאורלהלן

:4ארה"ב
וה-הטנקיםאתהביאוהחשכה,בחסותשנעורכבות,..."

התקבץכאןהבריטיים..הקויםבעורףריכוזלשטחיגייסית
מ-378מורכבחטיבותיו,שלושעלהטנקים"קורפוס"כל

טנקים).42-גדודלכל(טנקי-מנהלה987טנקי-להימה
גדודים-ה-1החטיבהכלהלן:נפרסוהחטיבות'שלוש

אברינקור.יערשלהמערביבקצהוהוסתרה-ו-ז',הןד',
הואיל(י-ח'ב'בלבד,גדודיםמשנימורכבת-ה-2החטיבה
כשלושהדסר,ביערחנתה-ה-3(לחטיבהסופחא'וגדוד
-ה-3החטיבהשללטנקיםאברינקור,ליערמדרוםק"מ

ולכןמיוערים,שטחיםנמצאולא-רט'ו'ג',א',גדודים
הישוביםבתוךלבניםשלבגוןהסוואהרשתותתחת,הוסתרו
ומסביבם,גיסלאןו-וילארגוזאקור

הו'-51,ה-62לדיביזיותסופחהשמאלבאגףה-1החטיבה
ול-ופלאסקיאר,אברינקורבכפריםהיוהראשוניםשיעדיהן

פונטאן-נוטר-אנוי,גרינקור,לעברההצלחהניצולמכןאחר

ה-4הדיביזיהלפניתנועבמרכזה-2החטיבהובורלון.דאם

הכפרועלהראשונותמערכות-המגנניםשתיעלתשתלט
ל'אסקותעלתעללמארקואיןתתקדםמכןולאחרריבקור,
שסופחהימין,באגףה-3ההטיבהמשם.צפונהנפםדהולבויא

ואקרי,להלכיבושונועדההו-12ה-20ה-29,לדיביזיות
אתמכןולאחרבעורפה,המגנניםמערכותשתיאתתצלח
אתתכבושולבסוףלמארקואין,מאסניארביןהתעלהבליטת

ביקית.רכסלרגליהמזרחיתהגדהעלקראבקאר

נקבעהה-,,ש"ושעתהתקפת-פתע,קבעושהוצאוהפקודות
מוח-בסודיותהצורךמחמת1917.בנובמבר20ביוםל-0620

ההכנותשליעדןתכנוןשבועותשלושתמשךהוסתרלטת,

.4
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בבוץתקוע-הזההטנקכגורלהיהרביםטנקיםשלגורלם
לקאמברהשקדמובמערכות

גדר-תילעלתקוע""טנק

בדרכםתעלות,לצליחתהתיניםטסחדשים)(4-סימן.טנקים
קאמברהשלהמערכהלשדה

הפעילותעללגייסותנמסרבחודש19בלילורקשנעש,ו,
המחרת...ביוםהצפויה

סרטי-לאורךהטנקיםנעובחודשב-19הלילהרדתלאחר

היובחודש20בבוקר0600ולפני;הזינוקנקודותאלסימון
החפרותלפניגונלייועדמטרקוארוךבקומוכניםכולם

שלממוצבי-החוץמ'1000עד500שלבמרחקהבריטיות,
בקרניהופגהשטרםהחשכה,על-ידירקמוסתריםהגרמנים,

לפנים,מ'כ-150מוקמוהקדמיהמשמרטנקיהבוקר.שמש
החל0610בשעהמ/100שלברווחיםנפרסהעיקריוהגוף

רעםבמהירות,השחרבהפציעבו-0620,בתנועתו,הכוחכל
כו-250הגרמניהקוכללאורךאדירברעששדה-הקרבכל
הארטילריתההכנה,הקדמיהמשמרשלכלי-הרכבלפנימ'

החלה.
לשעתביותרקרובלמועדנקבעההארטילריתההרעש'ה

אתלהפרשלאכדיהבטיחות,הוראותשאפשרוככלה-"ש"
ממשהוכוהגרמניםההפתעה.יסודאתולאבדהסודיות
לקראתם,שזחלוהמבעיתותמפלצות-הפלדהלמראהבתדהמה

היהההלםזה.חדשנשקנוכחלחלוטיןחסרי-מגןהיושכן
הגיחוהראשוןבקוהגרמנייםשהגייסותכך,כדיעדמוחץ

הושגהבהתקפהכיהתבררלמעלה.כשידיהםמחפרותיהם
סיפוריעל-ידימכןלאחרשאומתדברמוחלטת,הפתעה
ריכוזעלידעאחדגרמניחייללאאףכישהצהירושבויים,

צפויהרבתימתקפהכיאוממולו,בריטייםטנקיםמאות
5.בקרוב

חמורמכשולהיוהלאלחדירה"ניתןשלא"הינדנבורגקו
שבו-התאמנושעליוהקודגםמאשרהטנקיםלמרביתיותר

חי"ר-צוותי-הקרבשלשיתוף-הפעולהלכן.קודםאחדיםעות

רבין,הגרנדכמתוכנן.התנהלהמבצערב,בדיוקנערךטנקים

שליטה,ללאבהמוןסתוםהיהלמארקואין,אברינקורביןערוץ
וריבקורואקרילהמייד,נכבשהאברינקורלעורף.שנסוג

מארקואיןשלהחיונייםלגשרי-התעלהקרבווהטנקיםנתפסו,
שדהשלהדרומיתהגיזרהשלההגנהמערכתכלומאסניאר,
הצהריים.עדוטוהרההתמוטטההמערכה

;בפעולהטנקכלנשארעודכללתכניתבהתאםפעלהכל
חשופיםכשהטנקיםזו,מעיןנרחבתבחזיתהתקפהאפס,

עתודותשלוהיעדרןהאויב,שלההרסניתהארטילריהלמטחי
וכליהאנשיםמןגבוהמסמהרהעדגבואלה-טנקים

-ונסיגהמהירוטיהורגיחותסדרתבמקוםהמשוריין.רכבם

6.רבת-היקףמתקפהבראשלנועהטנקיםעלהוטל

בתב-סקוטלנד,מרמתה-51הדיביזיהנערסהבפלאסקיאר
הדיביזיהשלהחי"רטנקים.לסיועבלתי-מתאימההתקפהנית

הטנקים,מאחוריהרחקופיגרכוחות,באפיסתהיהשרוי
בידיעלהאמנם,גרמנית.מקלעיםאשעל-ידיעוכבכאשר

יכלולאלטיהורה,סיועבהיעדראךהעירה,לחדורהטנקים
להיאחזאלאהצליחהלאה-51הליביזיה,הישגםאת'לקיים

נגרמומספיק,סיועלהושיטאי-יכולתהומחמתהעיר,בפרברי
ובסביבתה.בעירכבדותאבדותלטנקים

ידיעההיתהלגרמניםשכןהאמריקני,הכותבדייקלאנאן5.
בריטיים,שבוייםשנישלמפיהםההתקפה,תאריךגוללמפורטת,

זה.חשובלמידעלב'שמולאהםאך
מלקחים.בפרקלהלןכךל~ראה6.
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אברינ-אתה-62הדיביזיהטיהרהה-51לדיביזיהמשמאל
הצווארדרךצפונהשעטהז',הטנקיםגדודבעזרתקור
ב-1300הקאנאל-נורד.שללקועדפלאסקיאר,רכסשלהצר
יוםבאותוהצהרייםאחרהבריטים.בידיגראנקורהיתה
מחמתאז,נכבשלאהכפראךלאנוי,ותי"רטנקיםנכנסו התקדמואנשיהה-62.הדיביזיהעלשירדהאפיסת-הכוחות
ההתחלה,מקוק"מוחציכשבעהאחרת,דיביזיהמכליותר
המנקים,נבלמוחי"רסיועבהיעדראך

המאבק,הגיעהראשוןיום-הלחימהשל1600בשתה
מאסניארבפרברילטנקים.באשרלפחות-לקיצולמעשה,
קרבותהתנהלועדייןביותר,העמוקותנקודות-החדירהואנוי,
הת-גילהעדייןפלאסקיארשלהעיקשוחיל-המצב;רחוב
מרחבשלואתראתרבכלמכותר.היותולמרותנגדות,

יוםלקראתוהכנותהתבססותפעולותהתנהלוהמערכה
עדשלוששלותשושות-הקרבהזעומותה"עתודות"המחרת.
קדי-נעותותחיםשלאין-סופיותשדרותוכןחטיבות,ארבע

מזדחליםטנקיםנראוואתראתרובכלהחדש,לקומה
המפגש.מקומותלעברלעורף

שלסדרההראשוןהיוםהיהבפלאמקיאר,לעיכובפרט
כבניין-קלפיםהתמוטטושעותעשרתוךמרשימות.הצלחות

שטחילבלתי-חדירותכולן.שנחשבומגננימ,מערכותשלוש
וכפ-כפריםכתריסרובתוכוכולה,איפרכבליטתגדולקרקע
נפלותותחיםימאהשבויים8,000עדכי-7,000-נשטףרונים,
יח-פעוטותאבדותבמחירהושגהזותוצאההבריטים.'לידי
לבריטיתסית

הפוגהללאפעלובכושר-פעולהעדייןשנותרוהטנקיםכל
היהשלאעצומים,מרחקיםוכיסושעות,16משךלפחות
הטנקיםקורפוסואולםקודמים.בקרבות-טנקיםתקדיםלהם
מחציתאףיהיואםספקושרר,מרובותמכניותמתקלותסבל
יתרהמיידי.להמשךכשירים-בפעולהשהחלוהטנקים378
דלקחסרולהילחםמסוגליםהיושאכןטנקיםאותםמזג

הוקרבה,הלילהשנתתחמושת.לחלוטיןחסרורביםובמקרים
כל-עתודותנותרולאלפעולה.הכוחשרידיאתלהכיןכדי

הרא-בהתקפההושקעכברהכלבטנקים,ארבכוח-אדםשהן,
באשרלסיומוהגיעוטקטיתמבחינהקאמברהקרבשית.

משהבטיח,יותרביצעהקורפוסהטנקים.קורפוסשללחלקו
שעייפותולחי"ר,ולסייעלהמשיךהצורךנותרעדייןאפס
אתהאפשרככללנצלהטנקאים,שלמזופחותההיתהלא

הראשון.הניצחוןיוםהישגי

בחדירותנתאפיינהבול-29בנובמבר21שגיןהתקופה
מחמתבנסיגותנסתיימואלהאךהטנקים,שלמצומצמות

מוחלטת.כוחותלאפיסתשהגיעההי"רמצדסיועהיעדר
והיהקיפאון,לידילמעשההגיעההטנקיםקורפוסלחימת
במשךולחוגרים.לקציניםוהתרעננותמנוחהלאפשרהכרח

להסיגשהוחלטכך,כדיעדהקורפוסהצטמקאףזהפרק-זמן

ביקרדייג,פילדמרשלשלמסהו'ראשקיגל,לנסלוטסרגנרלי7
פלנדריה.גיזרתשלהחזיתבקוהראשונהבפעם1917בשף-

ואמר:גבביפלץשם,האיומים'הבוץבתנאיגויהכאשרן
באמתאם"אדירים,-אלהים"

בתנאיםלהילחםשיחנו-.אגשים.

מש--והושלמהכמעטזונסיגההו-2.ה-1החטיבותאת
שלהם.מתקפת-הנגדאתהגרמניםהנחיתו

התקפת-לאחרבנובמבר,30בבוקרהונחתה'מתקפת-הנגד
פעלורעננים,בגייסותשהוגברוהגרמנים,מקדימה.גזים
בדלילות.ומאויישתמוחזקתשהיתההבריטית,החזיתכנגד

מוב-שלוהדרומיהצפוניהאגפיםכנגדנתמקדהההתקפה
ואילומימד,להחזיקהצליחהצפוניהאגף1קאמברהלעת

הצורךעקבהקוהוחלשבהגוזאקורט,בגיזרת-הדרומי
כיהיהנדמהמייד.התמוטט-ולרוב1אזורעללהגן

ימיםעשרהשנערכההבריטיתהמתקפהילחוזריםהגרמנים
לכן.קודם

ראש-הרכבתלידמרוכזיםהיוביותרהקרוביםהטנקים
וכלי-מחסני-החורף,אלחזרהלמשלוחהוכנושםפינם,של

אף-לפעולה.כשיריםובלחימפורקיםככולםרובםהיוהרכב
לגוזא-בדרכםטנקים36נמצאושעותשלושתוךכן,על-פי

למח-מהדש.כבשוהמשמר-המלךדיביזייתשלובסיועקורט,
לדיביזיית-הפר-זהכוחשלמקובצתיחידהסייעהבבוקררת
המהירותזהבנקודההקואתוליצבגוש,יעראתלטהרשים
אף-הקרביהמצבאתלשנותכדיהטנקיםהגיבושבה

חירום'.בשעתבתגובההטנקלערךיותרטובההוכחהסיפקה
לספקבדיבזההבאנוהוהמעשה.סיפורקיצורכאןעד

הימנוולהפיקשניתןבני-הקיימאללקחיםהרקעאת

ם9חקל
מנהיגות

בהימצאוצבאועללפקדהעליוןהמצביאנהגקדםבימי
שדה-ממדיונתרחבוהצבאותשגדלוככלאךהחזית.במרכז

ערבהממשית.הלחימהמאיזורהמפקדמקוםרחקכןהקרב,
פוןדאו,הגרמניהרמטכ"לתיארהראשונהמלחמת-העולם

שכי-כפיהמודרני",אלכסנדר"(בן-זמנוהמפקדאתשליפן,

:כלהלןנהו)
משרדיםעםבנייןבתוךבעורףהרחקנמצאהמצביא"

ומכ-ואלחוטיחוטיטלגרףלרשותועומדיםשבהםמרווחים,
שללהקותלפקודותיווממתינותותקשורת,טלפוןשירי

ביותר.מרוחקותלנסיעותמצויידותואופנועים,מכוניות
משקיףרחב-מידות,שולחןמאחורינוחבכיסאבישבושם,

משגרמפה,על-גבישדה-הקרבכלעלהמודרניאלכסנדר
מפקדישלדיווחיהםאתומקבלמלהיבות,מליםבטלפוןמשם

ספינות-ושלהפורחיםהכדוריםשלרהקורפוסים,הארמיות

ומפקחיםהאויבתנועותעלהקוכללאורךהמשקיפיםהאויר,

עמדותיו".על

הפךסטטית,מלחמהמלחמת-העולםנעשתהכאשראכן,
החזית..עברימשניונוהגלמציאותשליפןשלזהחיזוי

הגייסות,.מאחורינמצאוהנמוכים,בדרגיםהחלמפקדות,
במויראואשרתחת-תשדורותעללסמוךהחלוומפקדים
י).בשרה-הקרבהבעשהאתעיניהם

בריגדירסייםכאשריוצא-דופן,בבחינתזההיהכךמשום
לגייסו-שליפקודת-היוםהטנקים,.,אתקורפוסמפקדאלם,יו

עמ'.'נש)"(jwbn:.-ז"תלה
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ותכניתהפעולהשיטתאתלייכתיבגדוד,
שו-תשובותגםאלהלשאלות1"ההתקפה

ו-ופשוטה,קלההראשונההתשובהנות.

קציניבקורסהן:ההדרכהבשיטתקשורה
מלמדים.אנוהמ"פיםבקורסוהןהשריון
שבהברמההשונותצורות-הקרבאתחניך
שלו.הקורסגמרלאחרלפקדעליויהא
כ-יפעלבתפקידוכיגם,לונאמרבעתבו

יכולהשאינהיותרגדולהממסגרתחלק
בקורס,התרגיליםבמסגרתביטוילידילבוא

מובנים.טכנייםמטעמים
פניםולהיותר,קצתמורכבתאחרתתשובה
איןככללכיאומריםאנוולכאן.לכאן

שמ-ביחידותבקרב,עצמאיתפעולהלראות

כיואם:ומוסיפיםהגדוד;לגודלתחת
באורחלפעולמבנהומעצםמיוגל,הגדוד

העוצ-במסגרתלרובהואגםפועלעצמאי,

המשימהאתמבצעיםהכוחותכאחדבה,
כאלהפעולהלדרכירבותהוכחותהכללית.

הימים.ששתבמלחמתראינו
ראינו:חריגיםהאמורלכללגםזאת,עם

ביצעוואףעצמאי,באורחשפעלופלוגות
דנישלפלוגתוביותר.טוצלחות-פעולות

אורפית,בקרבתה,,סטלינים"אתהלמידה
למןעצמאיככוחפעלהאלגלשלפלוגתו
מנו-כשהיאהמלחמה,שלהיאשוןהיום

כמותן.עודוהיושלה.מיחידת-האםתקת
קטניםכוחותשלדוגמאותגםלהביאנוכל

שתיים,אוטנקיםמחלקתכגון,מפלוגה,
יעדיםבכיבישחי"רלגדודיבסיועשפעלו
ירוטליט.בנייתאוהצולי,ברמת
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