
 גורליהימור
בסטלינגרד

 בסטלינגרד המערכה על רבים ספרים והפסידו. - הקופה כל על הגרמנים הימרו סטלינברד עלבמערכה
 אך הקרבות, מהלכי את היטב מתארים - ביוור אנתוני של הפרסים ועטור המכר רב ספרו ובהם-

 - והסובייטי הברמני - הפיקודים שני את שהובילו הנסיבות ועל השיקולים על דבש מדי פחותשמים
 שהחליטו כפילהחליט

 סופראור

 )הוצאת ביוור, אנתוני של הפרסים עטור המכר רב"סטלינגרד",
 לתאר הצליח שבו לאופן הצלחתו את חב 2000( יבנה,ספרים
 ביותר החשוב ההכרעה קרב את שליווה המחריד הסבלאת

 במתן לטעמי, מצליח, פחות הוא השנייה. העולםבמלחמת
 שני שקיבלו האסטרטגיות ההחלטות להבנת ההכרחיהרקע
 העוסקים הרבים בספרים טופל לא שכמעט נושא -הצדדים
 החסר, את להשלים מנסה אני הזאת ברשימה הזאת.במערכה

 רבה. בתמציתיות כיאם
 המערכות אחת היא בסטלינגרד האיתניםהתנגשות
 המודרנית, בהיסטוריה ביותר והחשובות הגדולותהמרתקות,
 מהטובים מעולים, מצביאים - הצדדים משני - בהוהשתתפו
 החדשה. בעת שקמוביותר

 של הסיום פרק כלליים בקווים מתואר שלהלןבסקירה
 943-1942וי, של הקשה בחורף שהתחוללה הזאת,המערכה

 הפיקודים שני קיבלו שבהם העיקריים בצמתים התמקדותתוך
 יריעה רחב נושא זהו המרכזיות. החלטותיהם אתהיריבים
 העיקריות הנקודות בהצגת הזאת במסגרת ואסתפקומורכב,
 הסקירה במרכז למקם בחרתי והפשטות הנוחות למעןשבו.
 העיקרי. ההכרעה כלי העת באותה שהיו השריון, יחידותאת

 הגרמניםהיערכות
 הגרמנית שהפריסה כך על חולקאין

 המזרח חזית של הדרומיתבגזרה
 במידה פגיעה הייתה 1942בנובמבר
 שינוי שום בה חל לא דופן.יוצאת
 המועד ספטמבר, מתחילתעקרוני
 על הגרמנית המתקפה החלהשבו

 הייתה זו רבה שבמידה כךסטלינגרד,
 שהפכה קרב בזירת התקפיתהיערכות

 כלליים: בקווים לסטטית. מכברזה
 גדול ריכוז היה סטלינגרדבמרחב
 תחת גרמניים כוחות שלמאוד
 משני ואילו ה-6, הארמייה שלפיקודה

 נפרסו מאוד, ארוכים הגנה קווי לאורך הזה, הריכוז שלאגפיו
 באגף נמוכה. לחימה ויכולת ירודה מוטיווציה בעלות עזריחידות
 רומנית, ארמייה החזיקו הגרמני הכוחות ריכוז שלהאחד
 הגנו שעליו החזית קו הונגרית. וארמייה איטלקיתארמייה
 לאורך מסטלינגרד צפונית-מערבית נע האלה הארמיותשלוש
 רומנית ארמייה החזיקה האחר באגף לוורונז'. עד הדוןנהר

 לאליסטה. עד דרומה מסטלינגרד ישירות שנע הגנה בקונוספת
 שבועות לאחר מאוד שחוקים היו בסטלינגרד הגרמנייםהכוחות

 קשים. רחוב קרבותשל

 אמת היא בסטלינגרד האיתנים התנגשותן
 והחשובות הגדולות המרתקות,המערכות
 בה והשתתפו המודרנית, בהיסטוריהביותר

 מעולים, מצביאים - הצדדים משני-
 החדשה בעת שקמו ביותרמהטובים

 שנוצר המצב כי טוענים ההיסטוריה ספרי כלכמעט
 גרמניה. של העליון הפיקוד לקה שבו מעיוורון נבעבסטלינגרד
 כולה המלחמה ובמהלך - הזה במקרה לקה אכן הגרמניהפיקוד

 האדום הצבא הצליח שבו לקצב הנוגע בכל מוחלט מעיוורון-
 אינה הספרות אך ענקיים, בהיקפים עתודות ולהכשירלהקים
 היה הגרמני שהפיקוד העובדה את מספקת במידהמדגישה
 אותו לחזק כדי צעדים לנקוט והחל שלו המערך לחולשתמודע

 על-פי 1942. לחורף כוללת אסטרטגית תוכניתבמסגרת
 לעבור גרמניה צבא נועד - כלליים בקווים - הזאתהתוכנית
 סטלינגרד של כיבושה השלמת לאחר מייד המזרח בחזיתלהגנה
 להדוף כדי בצפון-אפריקה חדשה אסטרטגית במתקפהולפתוח

 התיכון.2 המזרח את ולכבוש משם הברית בעלותאת
 נהר לאורך ההגנה קו היה אמור האלה לתוכניותבהתאם

 אמורות ומאחוריהם גרמניים, נ"ט גדודי של תגבורות לקבלדון
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 בסוף החלה היא המזרח. בחזית 1942 של הבדולה הברמניתהמתקפה
 היא אז ספטמבר. עד הברמנים של לציפיות בהתאם והתקדמהיוני

 לוביסטיות בעיות בשל במעט לא -נתקעה
.ו-( *טייהרן'מקרא

1 1942 ביוני 28 - החזיתקו ןן 1942 בנובמבר 18 קוהחזית-------------------
- - - -  א,רל *ןן שריו, - הגרמנים התקדמות*
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 הגרמניות היחידות הן ואלה גרמניות. טנקים יחידות להיערך-היו
 דיוויזיית לדרום: מצפון הקו לאורך להיערך היושאמורות
 הארמייה של בעורפה להיערך הייתה אמורה 27הטנקים

 התנהל שבהם הארוכים השבועותבמהלך
 הפיקוד בנה סטלינגרד בתוךהקרב
 שלו השריון כוחות את מחדשהסובייטי

 עתודותיוואת

 מאחורי להיערך הייתה אמורה 6 הטנקים דיוויזייתההונגרית,
 דיוויזיות את שכלל 48, הטנקים וקורפוס האיטלקית,הארמייה
 הרומנית. הארמייה מאחורי להיערך היה אמור ו-14, 22הטנקים

 הייתה 6 דיוויזייה רקמאלה
 של העברתה אך מלאךבתקן
 סטלינגרד לחזית מצרפתזו

 רק להסתיים הייתהעתידה
 כן, על יתרבדצמבר.4
 עדיין הייתה 14דיוויזייה
 יצא וכך בסטלינגרד,מסובכת
 בעת נובמבר,שבאמצע

 במתקפת פתחושהסובייטים
 שלהם הגדולההנגד

 בוצעה לא עדייןבסטלינגרד,
 רק בשטח. הנ"לההיערכות
 בגזרה הייתה 22דיוויזיה

 דיוויזיה הייתה וזוהמותקפת,
 במיוחד.5חלשה

ומשווספה
הסובייטית

 הארוכים השבועותבמהלך
 בתוך הקרב התנהלשבהם

 הפיקוד בנהסטלינגרד
 כוחות את מחדשהסובייטי
 עתודותיו. ואת שלוהשריון
 הוא האלה הכוחותאת

 בשתי להפעילהתכוון
 זמניות, בו גדולות,מתקפות

 הגרמניים: הכוחותנגד
 הקוד שם לה שניתןהאחת,
 מרכז נגד כוונה"מרס",
 "קבוצת הייתה שםהחזית,
 הגרמנית מרכז"ארמיות
 היו שעדיין בעמדותערוכה
 וסיכנו למוסקבהקרובות
 השנייה, ההתקפהאותה.
 הקוד שם להשניתן

 את לנצל נועדה"אורנוס",
 בסטלינגרד הגרמניים הכוחות נתונים היו שבו הפגיעהמצב
 להשמידם.6כדי

 הכוחות, מרבית את הסובייטים הקצו שלה "מרס",מתקפת
 מתקפת זכתה לה בניגוד מחרידות.7 ובאבדות לחלוטיןנכשלה

 זו גדולה. להצלחה 1942, בנובמבר ב-19 שנפתחה"אורנוס",
 כוחות החזיקו שבהן קריטיות נקודות בשתי החזית אתפרצה

 ה-6 הארמייה של האגפים לשני מעבר בדיוקרומניים,
 באזורי הגרמניות העתודות היו לעיל, שצוין כפיבסטלינגרד.
 התקדמו התוקפות הסובייטיות והשדרות חלשות,ההבקעה
 דיוויזיה נעה כאשר במיוחד. עזות שלג סופות בחסותבמהירות

 של לטווח מוגבלת הראות הייתה הפרצה, לכיוון קדימה22
 וכך קורקעו, הקרוב והסיוע הסיור מטוסי ספורים,מטרים
 האלה בתנאים לגרמנים. שהיו הטקטיים היתרונות כלהתאיידו

 ולהנחית הקרב תמונת את לקרוא הדיוויזיה מפקדת הצליחהלא



 עדיפות הייתה לגרמנים סטלינגרד. על הכיתור לפריצתבדרכן
 מפגש של ובמקרה פתוח, קרב בשדה טקטיים בתמרוניםברורה
 התוקפים הסובייטיים הכוחות היו גרמניים עתודה כוחותעם

 מסייעים מגורמים רתוקים בנחיתות, עצמם אתמוצאים
 פעולה בדרך היה מדובר אחרות: במילים אספקה.וממרכזי
 תוכנית וז'וקוב ואסילבסקי רקמו ולכן רב, בסיכון כרוכהשהייתה
 כי קבעה הזאת התוכנית "סטורן". הקוד שם לה שניתןאחרת,
 כדי ה-6 הארמייה מול עתודותיהם את יכנסו שהגרמניםבזמן
 ירוכזו - צ'יר נהר במרחב לוודאי קרוב - לחלצהלנסות

 הארמייה מול צ'יר, לנהר מצפון הסובייטיותהעתודות
 בכיוון רחב באיגוף וינועו הבקעה שם ישיגו החלשה,האיטלקית
 בכך לרוסטוב. עד ק"מ, מ-300 פחות של מהלךדרום-מערב,

 הגרמניים הכוחות את רק לא לנתק וז'וקוב ואסילבסקיתיכננו
 לרכז היו עתידים שהגרמנים העתודות כל את גם אלאבקווקז,
 החילוץ.לניסיון

 לא מופת. יצירת להיקרא ספק ללא ראויה "סטורן"תוכנית
 להמשך להתארגנות שנדרש הזמן את ניצלה שהיא בלבדזו

 דחתה גם היא אלא למלכודת, היריב את למשוך כדיהמתקפה
 מאוחר לשלב הסובייטיות העתודות של לקרב הטלתןאת

 האפשרות את הסובייטי הפיקוד בידי שימרה היא בכךבמערכה.
 הגרמני. הפיקוד את להפתיע ואף הגרמניים המהלכים עללהגיב
 היה "סטורן" של הגדולים היתרונות שאחד יודעים אנובדיעבד
 את להטיל כיצד החליט שבו בזמן הגרמני: הפיקוד שלעיוורונו

 העתודות לקיום ער היה לא הוא למערכה,עתודותיו
 על מכרעת השפעה להיות הייתה עתידה לכךהסובייטיות.

 המערכה.המשך

 הגרסני הכניקודוצגווכוו
 עמדו 1942 בנובמבר כי מעלה מקורות מנמה נתוניםהצלבת
 בחזית, היו שלא טנקים דיוויזיות תשע גרמניה צבאלרשות
 מאלה, שתיים שלו. האסטרטגית העתודה עיקר למעשהושהיו

 ונחשבו נחות בציוד צוידו חדשות, היו ו-26, 25 הטנקיםדיוויזיות
 היו ו-10 7 6, הטנקים דיוויזיות המזרח. לחזית כשירות לא הדיוויזיה חלפועלפני סובייטיות מסודרת.יחידות נגדמתקפת
 ממונע חי"ר דיוויזיות שלוש מחדש; ארגון והשלימומנוסות קצר זמן בתוך עצמה את מצאה והיא ליעדיהן, בדרכן עברמכל

 טנקים לדיוויזיות הסבה תהליך של בעיצומו היו הס"סשל נשטפות החלו ויחידותיה לתפקד, מתקשה מאחור,מנותקת
 הקריסה. החלה כך הסובייטים. של התנועה בכיוון זו אחרבזו

 בממוזגים נוזרה עדיפזת הייתה לגרמנים88 של ייתווה הושלם הין, נ.0111113נך ,מים.בב:ניך;

 של ובמקרה פתה, קרב בשדה טקטייםוןי

 ילי!רזו-
!

!88 המוחות וז'וקוב, ואסילבסקי תיכננו הכיתור השלמתלאחר היו גרמניים עתודה כוחות עםמפגשן
 את מוצאים התוקפים הסובייטיים הנימית!88 אפשרות הבאים. צעדיהם את הסובייטי, הפיקוד שלהמובילים

!88 פחות של התקדמות הגרמני. במערך שנפתחה הפרצה תוךאל מס~~ע~ם מגורמים רםןק~ם בנם~תןת עצמם!88 ולהטילן הסובייטיות" העתודות את מייד להזעיק הייתהאחת
 אספקה ינ!נ!ינזי ,8 שעל לרוסטוב אותן מביאה הייתה הזאת מהפרצה ק"ממ-300
 הגרמניים הכוחות כל של העיקרי האספקה עורק - הדוןנהר

 בעתודה טנקים דיוויזיות כמה עוד היו אלה על נוסףהקמה. עלה זאת עם מוחלט. תוהו של ובמצב חלשים אז היובגזרה!שש!שש בשלבי הייתה "גרינג", דיוויזיית התשיעית, הדיוויזיהמחוזקות.9 הגרמניים הכוחות שכן מפתה, הייתה הזאת האופציהבקווקז.!8888
 מהפיקוד אישור קבלת הצריכה הפעלתן אך המזרח,בחזית כדי תוך ייתקלו הזאת למשימה שיישלחו שהכוחותהחשש ן36
 של בעורף מוצבות שהיו ו-17, 11 דיוויזיות היו אלה ביןהעליון. כבר שנמצאות להניח היה שצריך הגרמניות, בעתודותתנועתן1



 שהייתה לכן, קודם שהוזכרה 22 דיוויזיה מרכז, הארמיותקבוצת
 בקווקז. 23 ודיוויזיה הדרומית, הגזרה בעורףמוצבת

 הפיקוד את הפתיעה "אורנוס" מתקפת שלהצלחתה
 באפלה גישש שבו בשלב עדיין - שלו המיידית התגובההגרמני.
 לדיוויזיית להורות הייתה - הכוללת המצב לתמונת הנוגעבכל

 כשנודע המותקפים. הכוחות לעזרת לנוע מהקווקז 23הטנקים
 הועברה חמור, שהמצב והתברר מעורפה, נותקה ה-6שהארמייה
 בדצמבר ב-3 כך, אחר שבוע 11. לדיוויזייה גם דומהפקודה
 17 דיוויזיה גם הצטוותה - רבות התלבטויות לאחר -1942

 הארמייה לעזרת אפוא נעו 6 דיוויזיה עם יחד אליהן.להצטרף
 הגרמני הפיקוד למעשה הפעיל בכך טנקים. דיוויזיות ארבעה-6

 קבוצת שמול לזכור יש המזרח. שבחזית עתודותיו כלאת
 גרמניים שריון כוחות עדיין שכללה היחידה - מרכזארמיות

 סובייטיים ריכוזים בוודאות הגרמנים זיהו -משמעותיים
 נוספים כוחות שהעברת כך "מרס"( למבצע )שנועדוגדולים
 אפשרית. לבלתי נחשבהמשם

 להפעלת נגעה הגרמני הפיקוד של האמיתיתהדילמה
 בצפון-אפריקה המאחז שאיבוד חשש מתוך שבמערב.העתודות
 הפיקוד החל מהים, פלישה לסכנת אירופה דרום חופי אתיחשוף
 לצפון- 10 דיוויזיה את 1942 נובמבר בתחילת להעבירהגרמני
 לצפון-אפריקה לשלוח היה הגרמני הפיקוד בכוונתאפריקה.
4ןי- המתקפה לחידוש שיספיק בהיקף נוספים עתודהכוחות
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 לנחיתה להיערך ולהכרח 10 דיוויזיה של לשוואלהקרבתה את הפחות לכל לכלול נועדו שאלה נראה משם.האסטרטגית
 קשה, הייתה ההתלבטות 1.1943י באביב כבר אירופהבדרום את ישלימו שאלה לאחר הס"ס, קורפוס ואת "גרינג"דיוויזיית

 אין שלסובייטים כך על הגרמני הפיקוד הימר דבר שלובסופוהתארגנותם.
 מלשלוח הגרמני הפיקוד נמנע הזאת מהסיבה נוספות.עתודות להעברה וכשירה מלא בתקן היחידה אז שנותרה 7,דיוויזיה
 הארמייה של כיתורה לאחר מייד למזרח מהמערב עתודותיואת צרפת."י בדרום העת באותה מכונסת הייתהמיידית,

 ה-6. אם הייתה הגרמני הפיקוד בפני שעמדה הקריטיתהשאלה
 נוספות. משמעותיות עתודות הסובייטים לרשותעומדים
 הדון נהר של הגדול בעיקולוןנ!ן5רא:ה כל על להמר הגרמני הפיקוד נאלץ אמין מודיעיני מידעבהעדר
 בגזרה הגרמניים הכוחות על פיקוד לקבל שהוזעק מנשטיין,פון לעצמם אמרו - נוספות עתודות לסובייטים אין אםהקופה:
 עיקר באמצעות לתקוף שלא בחר הנצורה, סטלינגרדשמול את להשיב נדי שנשלחו בכוחות די הרי - הגרמני הצבאמפקדי
 40 מרוחק שהיה אף הצ'יר, נהר שעל הגשר מראשכוחותיו בפעולות להמשיך וניתן המזרח, בחזית לקדמותוהמצב

 כוחות הסובייטים ריכזו שם שכן הנצורים, מהכוחות בלבדק"מ
 למת מקיטי,.ק11י'םם'ן" ש הפיקן גאלן אמין מודיעיני מידעבהעדר

 הגיעה, שטרם 11, לדיוויזיה מנשטיין הורהאיפצירתוטקטיית, ון אין אם הקופה: כל על להמרהגרמני תחרוג
 בהי מאחיילהתכבס ין לעצמם אמרו - נוספות עתודותלסובייטים

 מורכב שהיה - תימני החילוץ כוח הצ"ייז
 קטנים סובייטיים כוחות מול להתקדם הצליח - 17דיביזיה וש בכוחות די הרי - הגרמני הצבאמפקדי גם יותר ומאוחר ו-6 23 דיוויזיות ובו 57 הטנקים מקורפוס!88

 הקו על פראיות התקפות של בסדרה הגיבו הסונייטיםיחסית. ון לקדמותו המצב את להשיב נדישנשלחו

 :(::י::דן:'מ ב ::י::זן::י 88 גבעולית להמשיך וניתן המזרח,במזית
ההתמוטטות. 8 כמתוכנןבאפריקה

 ההתפתחויות על במהירות הגיב הסובייטיהפיקוד-
 חזק, עתודה כוח תוכניותיו: שינוי באמצעות האלההשליליות להציל כדי הרי עתודות, לסובייטים יש אם כמתוכנן.באפריקה

 הנצורה, ה-6 כנגדהארמייה בדרכולעמודבראשמתקפהשהיה יש כולהי במלחמה תבוסה למנוע ובעצם ה-6 הארמייהאת
 "סטורן" של התנועה ומסלול 57, קורפוס בבלימת לסייעהובהל עליו לשים שניתן מה כל את למזרח הדחיפות במלואלשליח!שש!שש
 ולא הצ'יר, מערך לעורף צרה איגוף בתנועת שיפנה כךשונה השלימו לא אלה אם גם הס"ס, ויחידות 7 דיוויזיה לרבותיד,!שששש
 הסובייטי הפיקוד לרוסטוב. רחבה בתנועה קודם, שתוכנןכפי ידעו - למזרח העתודות כל שיגור מחדש. הארגון את דעד ן315

 הגרמניים הכוחות את ללכוד הסיכוי על לוותר מוכןהיההמפקדיםהגרמנים-עלוללגרוםלאובדןכלהכוחותבאפריקה, 11



 מהכוחות בלבד ק"מ 50 של מרחק מישקובה, נהר על גשרראש
 שהיו הכוחות כל את הזה בשלב הטילו הסובייטיםהנצורים.3י

 רגע היה זה נואש. קרב התנהל הגשר ראש וסביב בזירה,להם
 לעבר מייד תנוע ה-6 שהארמייה דרש מנשטיין במערכה.האמת
 התקווה זוהי כי והדגיש 57 לקורפוס לחבור כדי הגשרראש

 בסכנה. יועמד לא בסטלינגרד שלו שהניצחון ובלבדשבקווקז
 הארמייה "סטורן": מבצע החל 1942 בדצמברב-17
 פרצו הסובייטיים והכוחות מייד, כמעט התפרקההאיטלקית
 למרות להתקדם הגרמני החילוץ כוח המשיך במקבילקדימה.
 לכד 1942 בדצמבר וב-19 האדום, הצבא של עיקשתהתנגדות

 בסטלינברד הנצורים הכוחות אל לחבור הברמני הנפל מאמד - חורף" "סופתמבצע
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 "סטורן" כוחות המשיכו ובינתיים התעכבה, ההחלטההיחידה.14
 1942 בדצמבר ב-20 דלילה. התנגדות נוכח להתקדםהסובייטיים

 מהמישקובה גרמניים שריון כוחות להעביר מנשטייןנאלץ
 כוח של התקדמותו נעצרה כך ובשל העורף, להגנתומהצ'יר
 מהכוחות בלבד ק"מ 40 מרוחק כשהוא הגרמניהחילוץ
 יותר, להמתין ניתן היה לא כבר בדצמבר ב-23הנצורים.

 סדרת ותמת ביותר קשים אוויר מזגבתנאי
 עליהם שהנחיתו פוסקות בלתימהלומות

 הצליתו עדיפים, סובייטייםנוסות
 ומבוקרת איטית נסיגה לבצעהגרמנים
 היומי הקצב ואשר חודשייםשנמשכה
 קילומטרים 5 על עמד שלההממוצע

 מ"ד לפתוח והציור המישקובה ,מעל לכוחות הורהומנשטיע
 כללית.בנסיגה

 באותו היה המזרח חזית של הדרומית הגזרה כל עלהאיום
 בנוגע הגרמני בפיקוד ההתלבטויות כל כי עד כך, כל חמורהשלב
 ב- אחת: בבת לקיצן הגיעו מהמערב העתודות הפעלתלאופן

 לדיוויזיה ניתנה "סטורן", מבצע שהחל אחרי יום בדצמבר,18
 כך אחר קצר זמן מזרחה. לרכבות לעלות הפקודה בצרפת7

 וקורפוס דרומה, כוחות להעביר מרכז ארמיות קבוצתנדרשה

 האפשרי." בהקדם המזרח לחזית לעבור להתחיל נצטווההס"ס
 שעמדו הקלפים כל את למערכה אפוא הטיל הגרמניהפיקוד
 הסובייטים, את לבלום כדי בכך יהיה לא אם כי ידע והואלרשותו
 המזרחית. החזית התמוטטות את ימנע לא דבר שום כברהרי

 של הגדול מהעיקול מנשטיין של הכוחות נסוגובינתיים
 מהלומות סדרת ותחת ביותר קשים אוויר מזג בתנאי הדון.נהר
 עדיפים,6י סובייטיים כוחות עליהם שהנחיתו פוסקותבלתי

 שנמשכה ומבוקרת איטית נסיגה לבצע הגרמניםהצליחו
 5 על עמד שלה הממוצע היומי הקצב ואשרחודשיים

 המבצעים לאחד להיחשב ראויה הזאת הנסיגהקילומטרים.
 בוצעה היא שבה האיטיות במלחמה. ביותר והמרשימיםהקשים
 סוף עד מהקווקז כוחותיהם כל את לחלץ לגרמניםאיפשרה
 7943.ינואר

 בדרום, בנסיגה הראש מעל עד עסוקים היו שהגרמניםובזמן
 למבצע במקור שיועדו העתודות את הסובייטי הפיקודריכז

 כל ואת לחזית, שהוזרמו חדשות עתודות וכן הכושל"מרס"
 הארמייה נגד עוקבות מתקפות בשתי בינואר הטיל הואאלה

 הובקעו, ההגנה קווי הגרמנית. ה-2 הארמייה ונגדההונגרית
 רחבה בחזית דלילה התנגדות מול נעו הסובייטיים החודוכוחות
 ההגנה בקו ענקי פער פותחים שהם תוך וקורסק, חרקובמול

 קבוצת של הדרומי האגף את לראשונה בכך וחושפיםהגרמני
 הגרמנית. מרכזארמיות

 הסובייטיים התכנוניםהמשך
 שצבא הסובייטי הפיקוד שוכנע שבו השלב היה שזהנואה



 המבצע את להרחיב והורה התמוטטות סף על נמצאגרמניה
 המתקפה תוכנית החזית. קו כל לאורך כמעט כוללתלמתקפה
 - כלליים בקווים - כללה וז'וקוב ואסילבסקי שעיבדוהכוללת
 למעשה שהיה בדרומי, לצפון: מדרום עיקריים מאמציםארבעה
 לנוע דרום-מערב" "חזית נועדה הקודמים, המאמצים שלהמשך
 הדנייפר על גשר ראשי לתפוס דרום-מערב, לכיוון הפרצהמאזור
 בקו הגרמני המערך בעורף אזוב, ים גדת שעל למריופולולהגיע
 חרקוב דרך מערבה לנוע וורונז"' "חזית נועדה לה צפונההמיוס.
 "מרכז" לחזיתות הדרום-מערבית" "החזית בין ולגשרוקורסק

 ן והם ברור, נמותי יתרון היהלסובייטים
 וגם ביותר, הבטשה בצורה אותוניצלו
 לכל רצוף למץ בהפעלת ביותר,הבזבזנית
 חשיבות שום ייחסו לא הם המזית.אורך

 ן אדםלחיי
 קבוצת של ימין אגף נגד הפרצה מאזור לנוע שנועדוו"בריינסק",
 צפון-מערב בכיוון להבקיע ובריינסק, אוריול דרך מרכז,ארמיות
 שיתקפו ו"קלינין", "מערב" חזיתות של הרביעי, למאמץולחבור
 ויטבסק דרך מרכז ארמיות קבוצת של שמאל אגף אתבמקביל
 נועדו האלה המאמצים שני דרום-מערב. בכיוון משםוינועו
 כיתורה את בכך ולהשלים אורשה-סמולנסק במרחבלחבור

 לסייע נועדו ה"חזיתות" יתר כל מרכז. ארמיות קבוצתשל
 הגרמניים ההגנה קווי על רציף חזיתי לחץ הפעלתבאמצעות
 החזית. כללאורך

 תחילת עד שהשלימו בסטלינגרד, הסובייטייםהכוחות
 נועדו פנויים, היו מכן ולאחר ה-6 הארמייה השמדת אתפברואר
 כך הגיעו, לא עדיין אלה אך במתקפה. מרכזי תפקידלמלא

 ללא במתקפה לפתוח התוקפות ה"חזיתות" נדרשושלמעשה
 ביניהם ובריחוק שנקבעו היעדים בעומק בהתחשבעתודות.
 התוקפים שהכוחות ברור היה שכן במיוחד, רב סיכון בכךהיה
 צורך. בעת לזה זה לסייע יוכלולא

 הדונייץ נהר עלהמערכה
 הס"ס קורפוס יחידות להגיע החלו נערכים, הסובייטיםובעוד

 היישר חרקוב, החיוני הרכבות צומת במרחב והתכנסומהמערב
 להם. מצפון נערכת "גרוסדויטשלנד" דיוויזיית בעוד הפרצה,מול

 ליעד הנסוגים הגרמניים הכוחות הגיעו משם, דרומהבמקביל,
 נהר לאורך צפונה מטגנרוג שנע קו שלהם, הנסיגה שלהסופי
 זה הקו. של הצפוני בקצה בסלביינסק, כוחות לרכז והחלומיוס
 דרכים ולחפש יותר בטוח לחוש מנשטיין החל שבו השלבהיה

 גרמנית. נגד מכתלהנחתת
 לביצוע הסובייטיים לכוחות שנקבעו הזמניםלוחות
 פתיחת ריאליים. לא היו מרכז ארמיות קבוצת נגדההתקפות
 בכוחות וורונז"' "חזית נתקלה ובינתיים התעכבה,המתקפה
 כבדים. קרבות שם התלקחו מייד חרקוב. במרחבהגרמניים
 את להדוף כדי מספיקה תנופה הייתה הסובייטיתלמתקפה

 הדון את חוצים ה-6 מהארמייה גרמנייםכוחות

ש"י
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 גם נתקעה. והיא כוחה, אפס בזאת אך מהעיר,הגרמנים
 נקודות שתי ובין להתקדם, הסובייטים הצליחו לאבסלביינסק
 דרום-מערב" "חזית חיילי המשיכו האלה הגרמניותההתנגדות
 לעומק הסוער האוויר מזג שאיפשר המהירות בכללהתקדם
 מתקרבים רחבה, איגוף בתנועת נעים כשהם הגרמניהעורף
 לו נכון היה המהלך הגרמניים. האספקה לקווי מסוכנתבצורה
 לרוע להתמוטטות. הקרוב צבא אחר רדיפה של מצב זההיה
 המצב. היה זה לאהמזל,

 ן והדלק האספקה מחסני ועיקר הנגרל,רצה
 ן מהחזית, רחוק מוקמו ה-6 הארמייהשל

 ן הכוחות של התנועה בנתיבבדיוק
 ן קריטי היה אובדנם התוקפים.הסובייטיים
 ן מיידי כמעט באופן הארמייה אתוהביא

 ן מוחלט שיתוק שללמצב
 ללא פעל והוא מנשטיין, חיכה שלה ההזדמנות הייתהזו
 מגע, ניתקו שלו ביותר החזקות הטנקים דיוויזיות חמשדיחוי.
 היישר צפונה, למתקפה נעו 1943 בפברואר וב-20 בעורףהתרכזו
 דרום-מערב" "חזית של והחשוף הארוך השמאלי האגףלעבר

 למתקפה הס"ס מקורפוס דיוויזיות שתי נעו במקבילהסובייטית.

 קרבות שכן מאוד, גדול היה הסיכון דרומה.לי הנגדיבכיוון
 צלחו שם המיוס, של המערבית בגדה כבר אז התנהלונואשים
 חלשים היו הגרמניים והכוחות הנהר, את סובייטיות חודיחידות
 לפנות הכרח היה לתקיפה מינימליים כוחות לרכז שכדי עד כךכל
 השריון וטורי מלאה, הפתעה השיג המהלך אך סלביינסק.את

 הסובייטיים החוד כוחות את ניתקו המתקדמיםהגרמניים
 זה. אחר בזהמעורפם
 חייהן, על לוחמות דרום-מערב" "חזית של היחידותובעוד
 מרכז. ארמיות קבוצת על הסובייטית האופנסיבהנפתחה
 שבאגפה חשוף ממבלט טקטית נסיגה לבצע השכילוהגרמנים
 הסובייטית. ההיערכות הושלמה בטרם הקבוצה שלהשמאלי
 מוקדם במתקפה לפתוח בכך נגררו ו"מערב" "קלינין"חזיתות
 התאפשר זאת בעקבות לחלוטין. נשתבשה ומתקפתםמדי,

 בבלימת לסייע ימין, לאגף שמאל מאגף כוחות להעבירלגרמנים
 אשר הזה, האגף על ו"בריינסק" "מרכז" חזיתות שלהמתקפה
 הואטה מכך כתוצאה היטב. החלה החפוזה ההיערכותלמרות
 מכך, חמור זחילה. של לקצב הזאת המתקפה גם קצר זמןבתוך
 צפונה במהירות שלב באותו נעו מנשטיין של השריוןיחידות
 אל היישר משם להמשיך מאיימות חרקוב, נגד איגוףבתנועת

 מרכז". "חזית של התוקפות הסובייטיות הארמיותגב
 במרחב להגנה במהירות להיערך ניסתה וורונז"'"חזית
 על-ידי ממערב גם הותקפה היא אז אך דרום, כלפיחרקוב

 הפיקוד נפלה. וחרקוב קרסו, מערכיה"גרוסדויטשלנד",
 לעתודותיו, בבהילות והורה הסכנה את באחת אז קלטהסובייטי
 מרכז, ארמיות קבוצת נגד במתקפה להשתלב בדרכןשהיו
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 סוחפת סובייטית בתנופה נפתחה היא 1943. למרס ינואר בין המזרח חזית של הדרומיתהזירה
 מנשטיין של במלכודתוהסתיימה

י// ן-מקרא קחז, 1943 החזית-2ובינוארקו
,אורל 1

.. /יל , 1943 בפברואר החזית-9ו קו----
 1943 במרס 1 - החזית קו-----------

 1943 במרס 26 - סופי חזיתקו

 רוסיתממקפה
ם ל י '""'י,_" 3.1943.ו-13.1 רוסית ממקפהל

- - א ש ,
 י,דש,,;;, ול 3.1943.ו-19.2 גרמנית נגד ממקפת
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 הגרמנית התנועה המשך את לבלום ולהיערך כיוון מיידלשנות
 התנועה צירי את והפכו לבוא שהקדימו כבדים, גשמיםצפונה.
 באותו הפעולות להפסקת הביאו עבירות, בלתי בוץלעיסות
שלב.

 הכוחות כל את וכמעט התנופה את בכך איבדוהסובייטים
 זכו הגרמנים וורונז"'.8י "חזית ושל דרום-מערב" "חזיתשל

 למתקפה התארגנות לשם לנצל היו עתידים שאותהבאתנחתא
 ההזדמנות שהייתה מתקפה - המזרח בחזית נוספתגדולה

 ברית-המועצות נגד המלתמה את להכריע שלהםהאחרונה
לטובתם.

סיכום
 מהלכים לנתח צבאיים היסטוריונים נוהגים רביםבמקרים
 קבלת אופן על דגש מדי פחות ושמים בדיעבדותנועות
 אנטוני של "סטלינגרד" לקבלתן. שהוביל הרקע ועלההחלטות

 העליון הפיקוד של ההחלטות לכך. מצוינת דוגמה הואביוור
 מאירועים ביותר עמוק באופן הושפעו המערכה במהלךהגרמני
 שלפני בחורף דמיינסק9י לכיס האווירית הרכבת הצלחתכמו
 חזית של הגזרות ביתר הסובייטים של הכבדות המתקפותכןי

 בספר, זכר אין אלה לכל בצפון-אפריקה. והאירועיםהמזרח
 שבו במצב הגרמנים התחבטו שבהם שהלבטים סבור אניוחבל.
 כמותית בנחיתות בהיותם 1943-1942, בחורף נתונים היוהם

 לכל וראוי וחשובים, מאלפים הם חזיתות, בשתיונלחמים
 להציגם.הפחות
 יתרון היה לסובייטים כי להדגיש יש עצמה למערכהביחס

 וגם ביותר, הבטוחה בצורה אותו ניצלו והם ברור,כמותי
 לא הם החזית. אורך לכל רצוף לחץ בהפעלת ביותר,הבזבזנית
 את לנטרל הייתה מטרתם אדם. לחיי חשיבות שוםייחסו
 הניידים הכוחות של הטקטי בניהול הגרמנים שלהיתרון

 רצופה מתישה, התגוששות לקו כולו החזית קו הפיכתבאמצעות
 וימנע הגרמניות התגבורות את לתוכו ישאב אשרומתמשכת,

 היקף. רחבי מכריעים תמרונים לפתחמהן
 הושגה. המטרה אך עצומות, בהכרח היו הסובייטיםאבדות
 והדבר לסביר, מעבר עתודותיו את לדלל נאלץ הגרמניהפיקוד
 מושלם, תפקוד להפגין הנותרות העתודה יחידות אתהכריח

ב[ הציפייה, התפתחה זאת בעקבות קרב. בכל מבריק, לומרשלא
8888 כולה, המזרחית בחזית הגרמני המערך נבנה בסיסה עלאשר

!8נ2 פי מהם הגדולים כוחות גם ינצחו טנקים יחידותשמפקדי
 ~אש8 כך טעות. לשום מקום היה לא האלה בנסיבות ויותר.ארבעה
ששם2 מדולדלת טנקים דיוויזיית של נגד מכת בכישלון היה שדיקרה
818 קלפים מגדל הייתה משל שלמה קריטית גזרה למוטטכדי

שנביש ציפו לא למעשה שהם מנצחת בעמדה הסובייטים אתולהעמיד ,נלון ה- הארמייה שי ,הןיק האספקה מחסוי ,עיקר החוי. ושהי
,נתשאל הכוחות של התנועה בנתיב בדיוק מהחזית, רחוק מוקמו6

ןפ הארמייה את והביא קריטי היה אובדנם התוקפים.הסובייטיים
ן8888 הגרמני הפיקוד מוחלט. שיתוק של למצב מיידי כמעטבאופן
8 האם קשות: חלופות שתי בין לבחור נאלץ עצמו אתמצא  מאפשר, שהיה מה - פריצה על ולהורות התבוסה עםלהשלים
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 הציוד את בלבד. האישי נשקם )על מהחיילים חלק להצילאולי,
 שלא מלכתחילה ברור היה החולים ואת הפצועים אתהכבד,
 הפיקוד לקדמותו. המצב החזרת על להמר או לחלץ( יהיהניתן

 להתחפר. לארמייה והורה להמר החליטהגרמני
 מהמערב הגרמניות העתודות בהעברת שהעיכוב ספקאין
 לדוגמה, אילו, הימור. אותו של בתוצאה מכריע גורם היהלמזרח
 סביר באמצעיתו, ולא דצמבר בתחילת מועברת 7 דיוויזיההייתה
 הארמייה של החילוץ מבצע את לקטוע הכרח היה שלאלהניח
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 בחינת אך משם. מתגלגלים הדברים היו כיצד יודע ומיה-6,
 כמה עד היטב מבהירה אז המחליטים בפני שעמדההתמונה
 נכונה החלטה לקבל נסיבות באותן היהקשה

ו1קיר8וו
 .ס Beyond Sadarananda, 1 על בעיקר מבוססת שלהלןהסקירה
 ,Manstein; - Stalingrad טחofAnnyI !Operations, theI 8 קטמים,ח0פ
 .ס ,Glantz ח(ס,ק the ועל הגרמנית המבט נקודת את המדגיש1990

OperationsOffensive Soviet 01 Stildy 4 Dneper: the 10 חסם 
 משלים מידע הסובייטית. המבט נקודת את המדגיש ,199012.42-8.43
 אחרים. ממקורות העניין לפינלקח
 קשה במפלה 1942 בנובמבר ב-5 אל-עלמיין מערכת הסתיימהכזכור
 ב-8 כך, אחר ימים שלושה מצרים-לוב. גבול על הציר כוחותשל

 הציר וכוחות במרוקו, הברית בעלות של כוחות נחתו 1942,בנובמבר
 עבריהם. משני צבאות שני מול עמדו בצפון-אפריקההמוכים
 גדוד טנקים, 164 היה עת באותה גרמנית טנקים דיוויזיית שלהתקן

 דיוויזיית של התקן )במשאיות(. ממונע חי"ר גדודי ושלושהזחל"מים
 ששירתו לדיוויזיות מתייחס הזה )התקן טנקים 69 היה ממונעחי"ר
 במקום צוידו האחרות הדיוויזיות המזרח. חזית של הדרומיתבגזרה
 הייתה בפועל המצבה ממונע. חי"ר גדודי ו-6 סער( תותחי 21 ב-זאת
 ממוצעת טנקים לדיוויזיית היו 1942 נובמבר לאמצע נכון בהרבה.נמוכה
 ולדיוויזיית כשירים, לא טנקים כולל בלבד, טנקים 45 הדרומיתבגזרה
 של והמרכזית הצפונית בגזרות היחידות טנקים. 35 היו ממונעחי"ר
 מחדש שאורגנו הטנקים שדיוויזיות מכיוון יותר. עוד חלשות היוהחזית
 150-140 כשברשותן לחזית מגיעות היו ו-7, 6 דיוויזיות כגוןבמערב,

 הכוחות בסדר במיוחד משמעותי משקל להגעתן היה כשירים,טנקים
 ן ,Jentz :ח6קקט[א20חפק ~The ראו:010(קח(סכ( הזה בהקשרהגרמני.

:Gewnany's01 EmploymentI Combat and~ Ceation; 110 8ח Guide~ 
 וחפן ,Force 01ע ,1996.2

 הפקודה את 1942 בנובמבר ב-4 כשקיבלה בצרפת הייתה 6דיוויזיה4.
 הועברה אך כך, אחר יום הרכבות על לעלות החלה היא למזרח.לעבור
 הישיר, שהקו הייתה לכך הסיבה בריינסק. דרך רחב עיקוףבמסלול
 דרכן את שעשו ובאספקה בתגבורות עמוס היה רוסטוב,דרך

 מאמצי הגרמנים אז עשו האלה החזיתות בשתי ולקווקז.לסטלינגרד
 אחרונים.התקפה

 לחורף בציוד ממחסור סבלה שהדיוויזייה מעידים גרמנייםמקורות5.
 חמורות. תחזוקה מבעיות גם אופייני לאובאופן

 אמצע עד ונמשכה 1942 בנובמבר ב-25 שהחלה "מרס",במתקפת6.
 בעתודה, נשמרו שניים ועוד שריון קורפוסי שמונה השתתפודצמבר,
 נשמר אחד ועוד שריון, קורפוסי שישה השתתפו שב"אורנוס"בעוד

 עוד לפחות הסובייטי הפיקוד אז שמר האסטרטגית בעתודהבעתודה.
 טנקים לקורפוסי מתייחס שריון" "קורפוס המונח שריון. קורפוסישישה



 ל- 150 בין נע מהם אחד כל של התקן כאחד. ממוכניםולקורפוסים
 לציין יש גרמנית. טנקים מדיוויזיית במקצת חזק היה והוא טנקים,225
 שעמדו הטנקים מסך ניכר חלק הסובייטים הקצו מהגרמנים, להבדילכי

 החי"ר. ארמיות בין שפוזרו לבריגדותלרשותם
 בימינו, האדום הצבא של להיסטוריה המומחים מגדולי שהוא גלנץ,לפי7.

 הכישלון את מייחס גלנץ ונעדרים. פצועים הרוגים, מיליון בכחצימדובר
 הגדול הכישלון זה שהיה ומציין המתקפה את ז'וקוב ניהל שבולאופן
 שלו. המפוארת בקריירהביותר

 וה-3 ה-2 ה-1, הגוורדיה בארמיות אורגנו העיקריים העתודהכוחות8.
 כדי דצמבר בתחילת הופנתה ה-2 הגוורדיה ארמיית ה-6.ובארמייה
 שאר סטלינגרד. בכיס הגרמנית ה-6 הארמייה נגד המתקפה אתלהוביל
 יהיה שניתן כך למוסקבה הדון בין מכונסים היו העתודהכוחות

 של ההסתבכות הצורך. לפי המרכזית, או הדרומית בגזרהלהפעילם
 דרומה. להפנייתם הביאה פתיחתו לאחר קצר זמן "מרס"מבצע

 הארגון לאחר התקן ס"ס. דיוויזיות שלוש לכלול נועד הס"סקורפוס9.
 שני סער, תותחי 21 טנקים, 164 יהיו כזאת דיוויזיה שלכל קבעמחדש
 באותה נקבע דומה תקן ממונע. חי"ר גדודי וארבעה זחל"מיםגדודי
 ולא הרגיל לצבא )שהשתייכה "גרוסדויטשלנד" לדיוויזיית גםתקופה
 לבין הנאצית( המפלגה של הצבא )שהיה הס"ס בין לאזן כדילס"ס(
 הארגון תהליך את עברה "גרוסדויטשלנד" דיוויזיית הרגיל.הצבא
 מרכזי תפקיד מילאה שם מרכז, ארמיות קבוצת של בגזרהמחדש
 "מרס". מתקפתבבלימת

 נשלחה הדיוויזיה החופשית". "צרפת בשם לכן קודם שנודעבאזור10.
 כניעת ועל בצפון-אפריקה הברית בעלות נחיתת על כשנודע מיידלשם

 לנחות ינסו הברית שבעלות היה החשש שם. הצרפתייםהכוחות
 מדי. לסוער יהפוך האוויר שמזג לפני עוד החופשית צרפת שלבשטחה

 ובים באוויר עליונות הברית בעלות השיגו כבר הזמן שבאותו מכיוון ו.ו
 תלוי בצפון-אפריקה הגרמניים הכוחות קיום עצם היהבצפון-אפריקה,

 והצי האוויר בסיסי את ולהרחיק ביבשה להתקדם הצלחתםבמידת
 בהתחשב - זאת להשיג כדי שלהם. האספקה מצירי הברית בעלותשל

 די היה לא - שם הברית בעלות שהפעילו היבשה כוחות שלבהיקפם
 היו האלה המקוטעים האספקה שנתיבי מכיוון 10. דיוויזיהבהעברת

 חזרה. דרך למעשה הייתה לא היחידים, הנסיגה נתיביגם
 הוא הנסיבות לחץ למרות עתודה בידיו לשמר מנשטיין של המאמץ12.

 אל מהצ'יר סובייטיים כוחות למשוך בעיקר קיווה מנשטייןמאלף.
 התקפי במאמץ 1 ו דיוויזיה את להפעיל שיאפשר באופןקוטלניקובו

 טקטית. הפתעה השגת תוך אפילו אולי - מהצ'ירמקביל
 הגרמנית הראות מנקודת צ'יר בנהר הקרבות ועל החילוץ מערכתעל13.

 תקווה ללא הספר ואת מלנהין פון של שריון קרבות הספר אתראו
 בהוצאת לעברית תורגמו שניהם אטרלין. אונד זנגר פון של פחדוללא

מערכות.
 קשה מחלוקת בזמנו עורר החוצה לפרוץ ה-6 לארמייה האישוראי-מתן14.

 א' ראו: כך. בשל רעב שבת כמעט הגרמני והרמטכ"ל הגרמני,בפיקוד

 הזאת המחלוקת 1979. בוסתן, הוצאת השלישי, הרייך בתוככישפר,
 בהקשר לציין ראוי השונים. החוקרים בקרב המלחמה אחרי גםנמשנה
 מכפור מרעב, הנצורים הכוחות סבלו דצמבר באמצע שכברהזה

 נבע לפינוי האישור אי-מתן וכי ובאספקה, בתחמושת חמורוממחסור
 לחלץ אפשרות הייתה לא אז ששררו שבתנאים מההנחה רבהבמידה
 לעומת מאורגנת. לוחמת יחידה שתישאר באופן ה-6 הארמייהאת
 האוויר, בדרך ותוספקה עמדותיה מתוך הארמייה לחמה עוד כלזאת,
 ריתקה ה-6 שהארמייה לעובדה גדולים. סובייטיים כוחות ריתקההיא

 פברואר בתחילת לכניעתה עד חודשיים למשך גדולים סובייטייםכוחות
 המערכה. להמשך קריטית משמעות נודעה1943

 דצמבר, בסוף לרוסטוב 7 דיוויזיה הגיעה האלה מהפקודותכתוצאה15.
 שהוחזרו הראשונים הכוחות לשם להגיע החלו שבו הזמןבאותו

 מהמערב עצמאי טנקים גדוד לאזור הגיעו כך אחר קצר זמןמהקווקז.

 השונות. הדיוויזיות בין פוזרו אלה טנקים. 254 שכללו תחלופותוכן
 כדי מרכז מקבוצת 1942 בדצמבר ב-25 הועברה 19 טנקיםדיוויזיית
 הארמייה מאחורי מוצבת עדיין שהייתה 27, דיוויזיה אתלחזק

 ב-23 שהחל בטפטוף חרקוב לאזור הגיע הס"ס קורפוסההונגרית.
 "גרוסדויטשלנד" דיוויזיית 1943. בפברואר ל-18 עד ונמשך 1943בינואר
 כללו הכול בסך פברואר. בתחילת לחרקוב שמצפון לאזורהועברה

 בין ינואר בחודש מנשטיין של הנסוגים לכוחות שזרמוהתגבורות
 שנבנה החדש הגרמני הריכוז כלל כך על נוסף טנקים. ל-450550

 טנקים. כ-400 עוד חרקוב במרחב פברוארבתחילת
 מספרית מעדיפות שלב באותו נהנו שהסובייטים מוכיחיםהנתונים16.

 לציין ראוי בו. להגזים נוטים הגרמניים שהמקורות הגםמשמעותית,
 מכותר היה הדרומית בגזרה הגרמני השריון עיקר כי הזהבהקשר

 ניתן בדלק. מחסור בגלל שותק שם ה-6, הארמייה עם יחדבסטלינגרד
 ארבע הבאים: הנתונים באמצעות הזאת העדיפות אתלהמחיש
 הארמייה של החילוץ למבצע שהוזעקו הגרמניות הטנקיםדיוויזיות

 טנקים הצטרפו אלה ואל כשירים, טנקים 300 עד 250 בתחילה כללוה-6
 1942 בדצמבר ל-20 עד 22. דיוויזיה של שרידיה שהיו נוספים,ספורים
 השוואה, לשם בלבד. כשירים טנקים כ-130 החילוץ לכוחנותרו

 טנקים מ-1,000 יותר השתתפו דצמבר באמצע "סטורן"במתקפת
 תגבורות של המסיבית הזרימה שבעקבות מובן כשירים.סובייטיים
 הכוחות. ביחסי הפערים הצטמצמו פברואר ובתחילת בינוארגרמניות

 מאוד. ומדולדלות מותשות השלב באותו היו הצדדים שני שלהיחידות17.
 הגרמני שהכוח מציין גרמניים, ארכיון מסמכי על המתבסססדרננדה,
 השתייכו שאלה ונראה כשירים, סער ותותחי טנקים 225 רק כללהתוקף
 ערב מהמערב העברתה את שהשלימה הס"ס מדיוויזיות לאחתברובם
 מדולדלות היו הסובייטיות היחידות גם זאת, עם ההתקפה.תחילת
 בלחימה היו שהותקפה דרום-מערב" "חזית של מהיחידות חלקמאוד.
 פתחה כאשר טנקים 360 רק כללה והחזית "סטורן", מאז פוסקתבלתי

 היא המתקפה שבמהלך לציין יש זאת עם פברואר. בתחילתבמתקפה
 טנקים. ב-300 עודתוגברה

 ארמיית את שכללו דרום-מערב", "חזית של הכוחות עיקראבדו18.
 בעוצמה שהייתה פופוב, קבוצת ואת ה-6 הארמייה את 1, ה-הגוורדיה

 הטנקים ארמיית את וורונז"' "חזית איבדה בחרקוב טנקים. ארמייתשל
 הייתה 69. ומספר 40 מספר - שלה ארמיות שתי קשה ונפגעוה-3,
 מאוד ויקרה כושלת מתקפה הסובייטים ערכו שבה השנייה הפעםזאת
 הארמיות קבוצת על שבמתקפה מעריך גלנץ מרכז. ארמיות קבוצתעל

 החזיתות ארבע איבדו 1943 ינואר-פברואר בחודשיםהזאת
 של האבדות למספר בדומה חיילים, מיליון חצי התוקפותהסובייטיות

 "מרס".מתקפת
 של שבגזרה בדמיינסק גרמנים חיילים אלף 100 כותרו 1942בפברואר19.

 אווירית רכבת בהצלחה להפעיל הצליחו הגרמנים מרכז. ארמיותקבוצת
 לציין מעניין הוסר. שהכיתור עד חודשים, שלושה במשך הכיסאל

 הייתה דמיינסק לכיס שהועברה ליום הממוצעת האספקהשכמות
 לכיס שהועברה מהכמות מוחלטים, בערכים משמעותית,גדולה

סטלינגרד.
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