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ש"ץאבישיתא"ל

בלילה.התחילהממזרחהפלישה

בחזיתפרצוהשריוןעוצבות

מוצנחרגליםחילויחידותרחבה,
עלוהשתלטובעורף,הונחתוקומנדווכוחות
בחזיתהלחימהמפתח.ונקודותחיונייםצמתים

אשרהמגן,כוחותבמהירות.התנהלההפלישה
בכמות,נחותיםהיוהמשוכללציודםאףעל

מכוחם,מאבריםכשהםלאחורונדחקוהלכו
;לחלצםיכולתמבליבשטחנפגעיםומשאירים

ללחימההשלישיהיוםזה-מכלוהגרוע

שהיוהנ"טומסוקיהגיעו,טרםוהתגבורות
השריוןבפניהקרקעכוחותאתלתמוךאמורים

בשמים.נראוולאכמעט
המיקוש-המגיניםשלהאחרונהתקוותם

לכלונזרעופוזרוהמוקשיםהכזיבה.-הפזיר
מוקשיםשדותהלחימה.מרחבועומקרוחב

הוטלוהםכפתור.בלחיצתרגע,בןהונחו
ורקטות.קניתארטילריהמטוסים,ממסוקים,
ומלאיהרף,ללאעפרומוקשיםמפזרות

מהעורף,הגיעולאחדשיםואזל.הלךהמוקשים
השריוןכוחותהתגבורות.הגיעושלאכשם

לתמהוןאךהמוקשים,בשדותנתקלוהתוקפים
במהירותאלהאותםחצוואכזבתםהמגינים

משמעתרמתהפגנתותוךבחמאה,כסכין
קצר.בזמןעליהםהתגברוואימון
מהתגבו-מהעורף,יריעותלהגיעהחלוואז...

שמחנותשלמותעוצבותעל;הגיעושלארות
מידכימייםלחימהבחומריהותקפושלהןהקבע

מהמח-לצאתהצליחוולאהמלחמה,בפתיחת

שהותק-בשרותהתקועיםהנ"טמסוקיעל;נות

קומנדוכוחותעל;כימייםלחימהבחומריפו
מפתחנקודותשתפסוהאויבשלוצנחנים
להדוףרבהבקלותוהצליחועיקרייםוצמתים

הזירתיות.העתודותשלההתקפותכלאת
מוק-בשרותהתוקפיםהסתייעוזובפעילותם

עלרבהבכמותמידסביבםשפוזרופזירים,שים
ממסוקיםשהונחתומיקוש,ורכבימסוקיםידי
חגורתיצרהסביבםהמוקשיםהגנתהוצנחו.או

עתודותעל;לחצותההיהניתןשלאמכשול
עלונתקלולהן,המתוכנניםבציריםשנעוהמגן
אתשעכבופזיריםבמוקשיםושעלצעדכל

שהלכומהכוחות,דמיםמסוגבוהתנועה,
אלההיושילחם.מינשארשלאעדוהדלדלו
-שמשמעותןכךכדיעדרעותרעות.שמועות

במלחמה.הפסד

היועליהםשעברמהוכלאלהשמועותאך
התוקף,עבורםשזימןמהלעומתוכאפסכאין

אתובודדהעתודות,אתבהצלחהשבלםלאחר
27ממוכןגרודשלסיפורוהלחימה.זירות

נאמןביטויהוא39הגרמניתהשריוןמדיביזיית
לכך.

כלי27הגדודמנהלחימהימישלושהלאחר
איתן.רוחםמצבאךעייפים,היוהאנשיםרק"ם.

712.נ"גלעברלנועפקודהקיבלוזהבשלב
נעוהגדודידיים,רחבבעמקהובילההדרך

מלאהאבטחהתוךבמהירותרחבהבפריסה
נוהמיםרקטותמטחינשמעולפתעכיוון.לכל

קטנות.IWYבפטריותהתכסווהשמיםבאוויר,
כהיםמתכתגופישלו"גשם"נפתחו,מצררים

-הדברנמשךשניות30לפתע.עליהםירד

אחדפזירמוקשיםבשדהנתקעכולווהגרוד
נגמ"שיושני2"לאופרד"טנקישלושהגדול.

מהצוותיםבודדיםוהתלקחו.מידנפגעומרדר""
בפנים,נשארורובםמהם,להיחלץהצליחו
מבעדשחדרוהחלוליםמהמטעניםפגועים
שנפגעא',פלוגהמפקדשלבטנקרקלגחון.
שלם.להיחלץהצוותהצליחבזחליו
כולםעצרופקודההמג"דשנתןלפניעוד

המוקשיםלפעול.כיצרלרעתבלאמבוהלים,
קשההנמוךבעשבמוסתרים;נראולאהקטנים

נתיבים,לחפשהחלוהחייליםלמצאם.היה

מסתוב-נראוהחייליםרקשותק.כולווהגרור

לנוע.יוכלובהםנתיביםמחפשיםכשהםבים
וכלזה,חיפושבמהלךנפגעומהםשניים

חששמתוךיותרלהיזהרהחלוהאחרים
נחיתתמרגעדקות15תוךואז,לחייהם.

החלההארטילריה-הדבראירעהמוקשים,
הופיעועשןופקעותנ"טמצררפגזיבהם.לפגוע

לפתעהחלופצצונותומאותועשרותמעליהם,
מיד,נפגעוהחייליםהשטח.בכללהתפוצץ

והתלקחו.נפגעוונגמ"שיםטנקים
רקותחמשההנחתה.נמשכהדקותחמש
27ממוכןגדודחדל-כשנפסקהאךבלבד.

מהאתבמבטוהקיףהפצועהמג"דלהתקיים.
מפליטשהואתוךהלוחם,גדודופעםשהיה

האלההארוריםהפלסיםצדקוהכלולמרות"
שלסיפורוהמוקשים".מגשמיאותנוכשהזהירו

רביםגדודיםשלסיפורםהיה27ממוכןגדוד
ונשנו.הסיפוריםחזרוהחזיתרוחבלכלאחרים.
מערכתהתמוטטהללחימההשישיביום

ללאקדימהלפרוץהחלוהתוקףההגנה,
לראות,בחרדהמצפהכשהעולםמעצורים,

הגרעיני?הנשקעתהיופעלהאם

הנילדראוות-1975

ההנדסהחילבביטאוןשהופיעבמאמר
העוסקמאמרשולץמיג'ורכתבהגרמני

ובמיקושההנדסהבתחוםשתחולבהתפתחות
:לשונווזהבו,להילחםובדרכיםהפזיר

תנועהלמנוענוערוהקרבבשדההמכשולים"
הלחימה.במרחבתוקפיםכוחותשלחופשית

המערךבחזיתרקנמצאיםאינםהמכשולים
הולכיםאלאשתיים,אואחתבחגורההמוגן

ומשנהליוםמיוםומסתעפיםהולכיםומתעבים,
ידיעלשיונחופתעמכשולייהיוחלקםלשנה.

להפעילהאויבנוהגאותןהמיקושעתודות
במהלךרקלהתגלותעלוליםוחלקםהיטב,
משימותצופןהקרבשדהכילזכורישהקרב.

שאיןא',למשימהשהוכנוויחידותצפויות,לא

עצמןלמצואיכולותמכשול,פריצתבה
מכשול.פריצתבהשישב',למשימהנשלחות
הקדמיים,בעיקרמהמכשולים,חלקפריצת

ולפיכךלהבקעה,תנאיתהיההיטב,המוגנים

דיביזיונימאמץריכוזותחייבכובדמרכזתהורה

המכשוליםפריצתמשימותאולםקורפוסי.או
במרחבהקדמי.המנשולבפריצתנגמרותאינן

ובעומקהעיקרייםהמכשוליםשביןהלחימה
קטנותבמסגרותאלהמשימותנעשותהמערך
בפתרוןתלויותלהיותיכולותאינןהןיותר.

שכןבו,מותנותשתהיינהואסורדיביזיוני
איבודמסורבלות,תכניות-תהיההמשמעות

שיביאואפשריים,בלתיכוחותוצוותיזמן
בפריצההמתבטאתהלחימה,יכולתלשיתוק
חופשושמירתעצמאותגמישות,מהירה,
התמרון.
היאלבלתשומתהראויהנוספתנקודה

ובשי-נ"טמוקשיבתחוםהחזויהההתפתחות

יהיושניםכמהתוךהקרב.בשרההנחתםטות
לפיזורהניתניםפזיריםמוקשיםהאויבבידי

ואמצעימסוקיםארטילריה,רקטות,ממטולי

במהלךיונחו""אלהמוקשיםניידים.הנחה
מאיתורדקות:ביותרקצרזמןתוךהקרב

בתוךלפתעעצמםימצאוטנקיםגדודימאמץ.
גשםיוטל""בהםמצביםויווצרומוקשים,שדות

סוגגםבתנועה.טנקיםעלמוקשיםשל

מציאות?אודמיון-1985מלחמת
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מסורבליםמוקשיםעודלאישתנה.המוקשים
אלאפשוט,מכניהפעלהבמנגנוןמצוידים
במנגנו-המצוידיםומתוחכמיםקטניםמוקשים

וכיו"ב.אקוסטיים,מגנטיים,ומגוונים,שוניםנים

קטלניםאלהמוקשיםיהיומשקלםקלותאףעל
הטנקשלוהרגהרסכושרובעלייותר,הרבה

להטעינםתאפשרהמוקשיםהקטנתוצוותו.
ולהצניחרקטות,ובמטוליארטילריהבפגזי

מוקשים.אלפינושאימיקושרכביולהנחית

כוחותכוחותינובעורףשנמצאהאפשרות
בלתימיקושחגורותמוקפיםמהאוויר,מונחתים
אימאשריותרריאליתהופכתלמעבר,ניתנות

לילהבןבמאמץהאויב,יוכלתיאורטיתפעם.

בליהעורףמןהלחימהאזוראתלבודדאחד,

קושי.שום

גםחלהרומהשהתפתחותלזכור,ראויאולם
התיאורטיהמחקרהפריצה.אמצעיבתחום

ילכוההנדסייםהלחימהאמצעיכימוכיח,שלנו
יתבטאזהושכלולהזמן,נבואוישתכללו
והפעלהניירותאמינות,וגדלה,הולכתביעילות
אנוהלחימהאמצעיאתומהירה.פשוטה

במישור:מישוריםבשניבמקבילמפתחים

מותא-משוכללים,לחימהאמצעי-הראשון

מחייבשתפעולםמשימותשלגדוללמגווןמים
רמהמחייביםאלהאמצעיםייעודי.הגדמירק"ם

נוכלולכןמאוד,גבוהמחירםגבוהה,מקצועית
גישור,טנקי:מועטהבכמותאותםלרכוש
פריצהואמצעימכניציודהנדסיים,טנקים

לחימהאמצעי-השניבמישורמשוכללים,
באמצעותלהפעילםיהיהשניתןוזולים,פשוטים
אואחתבעיהפתרוןתוךגבם,מעלאוטנקים,
בהםלהצטיידלנויאפשרהזולמחירםשתיים.
בידיויימצאואשרצבאיחסית.רבהבכמות
אתנכוןיארקאשרכאלה,פריצהאמצעי
-כיאותמאומןויהיהשלו,ההנדסהיחידות

כאןערפזירים".ממוקשיםגםלחשושלואל
שולץ.מיג'ורדברי

תגבר?תפיסהאוזן-1979

להתפתחותכיספק,לכלמעלהוכחהשנה
הפזירהמיקושבתחוםשחלההטכנולוגית

מבצעיותמשמעויותישהאחרונותבשנים
גרמני,צבאיפרשןויליץ,קולונללכת.מרחיקות

ה-80בשנותהבאהבמלחמהכיהזהיר,אף
עצמםבכוחותוהארטילריהההנדסהיעצרו
ופגזיפזירמיקושבעזרתהאויבשריוןאתבלבד

זו,מהערכהלהתעלםנטובתחילהנ"ט.מצרר
הצבאבביטאוןשנכתבמפורטמאמרלאחראך

התגובות.להישמעהחלוטרופנדינסט""הגרמני
:הגיבהטנקים,לפיתוחהאחראימאייר,הגנרל
שריוןקציני2"'.ה'ליאופרראתיעצורלאדבר"

שירתושלאהגרמני,הצבאשלצעירים

האיומים":הגיבוהשנייה,העולםבמלחמת

האחרוןהאמצעיהםמוקשיםשלבגשםהאלה
לסחוטמנתעלההנדסה,לקצינישנותר

בהםהמורגבטנקילהצטיידותנוספיםתקציבים
כך".כלרוציםהם

1981
אנשיהזהירובמינבןשנערךבסימפוזיון

המזרחייםהצבאותכיהגרמני,המודיעין

ובמשגריםרכהבכמותפזירבמיקושמצטיידים
מטוסים,ארטילריה,רקטות,-שוניםמסוגים
הסוביי-הצבאשערךמהתמרוניםועוד.מסוקים

פרצובהםתרגיליםעלברורותידיעותהגיעוטי
ציורהפעלתתוךמוקשיםשרותטנקיםחטיבות
לחזותהיהניתןבתמונותמשוכלל.פריצה
וגורריםמורגיםבחזיתםהנושאיםפריצהבטנקי

עקשנ-ידיעותמועפים.פריצהמטעניאחריהם

רב-הנדסירק"םפיתחוהסובייטיםכיטענו,יות

מסוגיםמכשוליםלפרוץהמסוגלתכליתי
כיהידיעות,נשמעובמיוחדמתמיהותשונים.

מדמיםשלשלמהמערכתפיתחוהסובייטים
ההנד-הרק"םבחזיתהמורכביםסימולטורים)(

מנגנוןבעלימוקשיםבפריצתוהמסייעיםסי,
משותףבסימפוזיוןאקוסטי.אומגנטימתוחכם,

ארה"ב,מצבאבכירקציןטעןנאט"וצבאותשל
לפתחצריכיםאינםלהגןשתכליתםצבאותכי

פזיר,מיקושכנגדמשוכלליםפריצהאמצעי

המגןבושמשתמשנשקהואפוירמיקוששכן
צבאותוכמוהםהאמריקניםואכן,התוקף.ולא

משפחתשלאחרוניםפיתוחבשלביהיונאט"ו
-כמוהםמאיןמשוכלליםפזיריםמוקשים

ההצטיידותתכניותצבאי.מהנדסבלשלחלומו
הדעהעלהתבססווהןנרחבות,היובמוקשים
הנ"טמסוקי":נאט"ובחוגיעתבאותהשרווחה

מסותאתשיעצרוהםהפזיריםוהמוקשים
חומרבמסגרתהמזדתי".הגוששלהשריון
קטעצוטטהסימפוזיוןלמשתתפישחולקהרקע
הקרבשדה":האדוםהצבאמביטאוןקצר

:ומגווניםשוניםמכשוליםרווייהיההעתידי
ומלאכו-טבעייםקרקעיים,מכשוליםמוקשים,

עליהםהתגברותלרוב.עבירותובעיותתיים
שיכילמבצעיארגוןההנדסהיחידותאתתחייב

תשובותלתתיוכלואשרלחימה,אמצעימגוון
מגווןשתתעורר.בעיהלכלמהירותמבצעיות
עללהתבססיהיהחייבכזהלחימהאמצעי
כלישוםלהפעילניתןלאבלעדיהםשכןפלסים
ואמצעיפלסיםשלכזהשילובהנדסי.לחימה
קוראיםשאנומההואשוניםמסוגיםלחימה

להתארגןחייבתההנדסהתהאכךצוות-הקרב.
היכולתאתבידיהלשמורתרצהאםבעתיד

בשדהמשתניםבמצביםמהיריםפתרונותלתת
מכשולים".רוויקרב

1983

בבריסלנאט"וקצינישלהשנתיבמפגש
צבאותכיהברית,שלהכלליהמזכירמזהיר
האיוםבפנילהתגונןכדידיעושיםאינםנאט"ו
לרמתהגיעוהמזרחיהגושצבאותהכימי.

ובציורהתקפיכימיבנשקמדאיגההצטיידות
לנהלומאומניםמאורגניםשהםכךכדיעדמגן,

רוויקרבשרהבתנאישהיאצורהמכללחימה
כיכך,עלמצביעותרבותידיעותכימי.נשק
נשקבהפעלתלהסתכןמוכןאינוהמזרחיהגוש

הנשקשהפעלתלמסקנההגיעוהואגרעיני,
כלפיהמכווןהתקפימבצעבפתיחתהכימי
קציןבקרב.הכרעהלהשיגלותאפשרנאט"ו
ערקאשרהמזרחיבגושבכירהעמדהבעל

מתכווניםהרוסיםכיטען,ס-ב198לגרמניה
הלחימה,פרוץעםמידכימיבנשקלתקוף
-הםזובתקיפההעיקרייםהיעדיםכאשר

שלהחירוםומחסניהשריוןעתודותבסיסי
הרוסיםיוכלוכךבגרמניה.האמריקניהצבא

מהמחנות,צאתולפניהצבאעיקראתלשתק
אמריקנייםחייליםשלהתגבורותתגענהובטרם

האווירחילמפקדמארה"ב.אווירברככות
עלוליםהתעופהשדות"כיהזהירהגרמני
מסוקייהיווכתוצאהממי,בנשקמוכיםלהיות
ההגנה,מערךאתבוניםאנועליהםשלנו,הנ"ט

מסתייםהסימפוזיוןהקרקע".עלמשותקים
ברורה.החלטהקבלתבלאכרגיל

1984

קםגרמניהמערבהצבאשלשנתיבכנס
ומזהירבמקצועו,הנדסהקציןהוג,הגנרל
ההנדסי:הנשקבתחוםהשאננותמפני

בנשקמשתמשיםוגרורותיוהסובייטיהצבא"
במסגרתנרחבבאופןהפזירובמיקושהכימי

מחנותכימיבנשקיתקפוהםהתקפיים.מבצעים
מסוקישלתעופהושדותחירוםמחסניצבא,
למנועכדיפזירבמיקושישתמשוהםנ"ט.

לאהחזית.לקומהעורףשלנותגבורותולחסום
מונחתיםכוחותשלהשילובלחזית.להגיענוכל

עומדיםאנומבהיל.ממשהואפזיריםומוקשים
וארטילריהפזיריםמוקשיםשלשילובבפני

שריוןלגביקטלניתשתהיהמצררפגזיבעלת
אותימראיגהבעבר.אחרנשקמכליותר

היוםמצוידיםאלהשצבאותהעובדהבמיוחד
להםהמאפשריםמשוכללים,פריצהבאמצעי
מצויידיםהםשלנו,הפזירהמיקושעללהתגבר

יעברוהםהגרור.לדרגעדהיטבומאומנים
לאנאט"ובחמאה.כמושלנוהמוקשיםבשדות
בפניהם".תעמוד

בגנרלנוזףהגרמניהצבאשלהכלליהמפקח
לאתקציבשמסיבותהעובדה"בפומבי.הוג

ידךעלהמומלצותההצטיידותתכניותאושרו
להעבירצריכהאינההנדסיוברק"םמורגבטנקי
ה"ליאו-שלוהשריוןהניידותרעתך.עלאותך

בהםמאמיניםואנוכנפלאות,הוכחו2"פרד
במלחמה".ניצחוןלהשגתעיקריכאמצעי

דברסוף-1990

גרעינית,עולמיתמלחמהלאחרועשנהחרבה

הריסותיה.אתאירופהמשקמת
קובלנץלידוחרבנטושצבאיבמחנהשםאי
לשעברהגנרלהוג,עומדהמוזלגרותשעל
המפוזרותבגרוטאותומתבונןגרמניה,בצבא

חילשלהנסוייםבסיסבזמנוששימשבמחנה

הנדסיים,טנקיםמורג,טנקיהגרמני,ההנדסה
ציודועודפריצהמטענימשוכללים,גישוררכבי

הבחינותאתבזמנועברוכולם-לרוב
מתאימים,ונמצאוהגרמניהצבאשלהמבצעיות

מהדהדיםערייןבהם.הצטיירולאמעולםאך
השריוןמפקחגנרל,אותושלדבריובאזניו

2"'.ה'ליאופרדאתיעצורלאדבר"הגרמני,

הכבדהערפיליבאווירהגרוטאותניצבות
הטכנולוגיתליכולתסמלהכל.אתהאופף

שנותשלגרמניהפעםשהייתהמהשלהגבוהה
הזועקותאילמות,מצבותוהשמונים.השבעים

שאינםמישליכולתם,לחוסרהשמייםלבעד

שצפנהמהאתולהעריךקדימהלחזותכבר,
1985.שנתלהם


