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" -לקח מלחמת ארבע השנים"

1914-1918
לווטנגט,גנרל .נךמליג)ןוק קצירהמטה השווע .מספקת ולא פתרו את בעקת התיאום המלאו אף
של דפבא האדום ,שלעה אתמימ"דמובללוליין ,בי היחם כהן'כמחום התקומותרסתיירךבעירך-ין
פרסם ב~,הכוטב ושדום" יאמר אערב מאד ,בעם ,העזר'ה ההשו"ת ,מציין גנרל שילוסס,קי את תוצ-
ויצגה לצאתן שלבריינ"ה הבדולה ,צרפתורוסיה אהקיהן בפעולו'ת  1916ו917-
של.1וור'יהןא1ופכנמסויבה ופל,,ש
יפדה הקרב ,ב ,1914-גברית ננו גרמניה דוקיס -נרוסילובי) ע,ורהימגינו:
שעזרהו48ר

רית* גנרל שילובסקי מנתח את המלחמה ההיא
ניתחח אמטרטמעיקול ומסיק כן הפיולרת השלו-
בית של בעליןהברות ,שגעשו לפי תכנותמשי-
כפת ,הן שרהפפו את כהחן של גרבגיה ואוסטריה,
המש את ועקיב לפלג את כוחותיו ודגריחיהו
לנטוש את תכג"ת שליפן ומולטילר' הצעיר,
שכותתה הוותה לחכריע את בעלי הברית אחן-
אהד.
,
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שמר גנרל
הרו'סים
ביגפנסיבה שלהםל'פני'שנסתיים ה'תהליך המורכב
 hwtהג"הס ,וחיל המשלוח הבריטי נשגר לאיר'דפה
על אף ה,סכנה החמירה .תכנה? שלפפן נעשתה,
כבר אז בלתי ניתנת לביצ"ע .תבוסת 'הגר'ממם
משעריכה ה'מכחעת על המרבה - ,דבר ח21ר
העבר:ת כוחותיהם מן ד4בף שמגי שלהם לרוסיה
סיוע לו יממקדה ובשהמה - ,תשחר כך חממע
ה,הו,סי ב,גליציה ,יצרו מצב ש'בו נאלצה ה'מפקוה

הגרמ,נקת. ,ב,קנלה ,עלסה מלתמת ,עמתות במירב,
להעביר כותית כבדים למזרח כדי לפתרה את
זע-ת המלח'מה הע"ק'רית

של ,שנת .1915

ש'נת,-מלתמה ן מציין ג'נרל שילוב,ם,קי ,כשו'ה

שבה פעלובעלי הבריתלפי תכמהתבלתיתלויות
זו בז'ו ,כך שהיזמה היתה בידי הבהמנע .רק
בדצמבר' בועידה שאנטייאיו החליטו ב'עלי-הברית
כי תוצאות המלחמה הגועת בפרי הפעולות
בחזיתות העיקריות ומשום בא "ש לספק לתוכחות
השניות-במעלזה מינימ'ום .של תבבו'רת ,סעוד הכב-

שנ - ,חי",יקי,..יתיי ז,י",י1ן
מו.י
שא"י,
ן דמיון",ניון נריא'וסו'לידר'"ו'ה,
חסרעדיי
רגה'
!היו מצויים במידה
קצתיוהר 'ה"ת'ה המלח'מה

מסתיימת ב ,1917-ו %000)000-נפש היוניצולימל
גנרל.שילוב,סקי מעיר היר'ה מענינתזוכי אף

שרחם'יה לא 'נלחמ'ה עיוד ,בצדם 'של נעלי הברית
ב ,1918-הרי כ 80,דיביההת גר'מניווו ואוסטריות-
הוגגריות ישארו כפוחדת בחזית המזרחית- ,
וזה 'בשעה שלוונדורף פתח' בחזית בת 45מיליזו

בכיות "2ל  62דיביזיות 6.eoo ,תותחים
אוירונים ,את איו'פנמיבתימהס 'של'ו ,בנם'וחו להק-
דים את 'הצבא האמריקאי שעמד להגיע ,וטכנית
שהמ'חסור במילואים הוא-הוא שה'כשיל אוותה*
אחר כך היפעלה תכנית מהש ,שנתכהנה לחלוק
ו1000-

.שור,ת מהל'דמות נגזרות ,שיו,גל,ת של החזי'ת
וסמ,סה במידה ניכרת על התגבורת האמריקאית,
ותיצ)יתיה נשאו נצחון.
בסוף ,מאמרל עומד גנרל שילובסקי על יד-וו
אלה' ,ו'כותב כי מאמ'צ,ו הבואש 'האחרון של
לודנדורף בוצעתו  neyרו'שם י2ל ,עצמ'ה רבה.
את נצחונו'תיהם ב'שהו הברמנים בח.צוצרוח לעולם
כולו; אפילו כשעמדו הגרמנים ,כפי שהיברר
אחר-כך ,על עברי פי ה,שיאה ,הרסופו המפקדהת
העליונות של בריטניה וצרפת להאמין כי את
,מהלהמ'תן האחרונ'ה תוכלנה לחלוק רק ב.1919-
כאלה ,אומר גנרל שילבמקי' ,היו פניה המטעות

חזיתות ה'עיקרעת יש לארגן אופנסיבה משותפת,
מתואמת יפה ,כדי למנוע את האויב מלשונרת 9,ל האופנסיבה הגהמנית ב ,1918-שהיתה מליוד
 .פעולתם המשוחפת
את כוחו מחדתלחזית .כן הוחלט'שלפני תחילתה הצלחה כה רכה למראיתעין
של אהפבסיבה מן ההכרח דשא ליגע את כוחו
שלהאוייבע"י פעולות של אקדמה.
 )1בב,רקלביוה ודרלם'-מזר,ח גליציה ,בקיץ
לאחר שהוא מ'התח בקורת על "חלשות  - .1916ה ,מער'.
,שנטייאי ,באמרו שהן לא היו מוחשיות במידה
 )2יולי-איקסובר  - *1916המער'*
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של נעלי-הברקת ,שבעזרה בעדיפותם
בסוחטת-אדם ומקירות-אספקה ,היא שהכייעה את
גרמניה ונהיתה עטורה נצחונות עד המערכה
הרב'ה

חאח'ר'ו,גה.

בימן

'התה,

מסיים

ואהמר ,הגנ'רל,

נוחלים

הגרמנים הצלחות (זוב-ם ששטחים רבים;יח'וקים
ביהם 'על אדמ'תם הם,
הב עדיין מכך שילחמי

אך לקח"היסטיריר; פוריה כי על אף הצלחותיה.
ם הבה
הארעיו'ת של גרימנ"ה אפשר להכותה,יג
תוכהו אף כי המחיריהיה רב ימבחנים גדולים
נכונים ע'דין בעתיד*
מא'מ'ר מוס'מך דה מ'ש'קף את הרצון ה'רוות
לראות את אסטרמגית המלחמה לו'ב'שת צורנו
ברירה י'ו'תר מזל הנראית עכשו ממהסקב'ה.

עוד על מלחמת-ברית-מדינות
"ומיתה

של מלחמת

ה,נושא של לתיאום 'הח,זיתות כ,מלח'מ,ה 'עו-

למית" 'משךאליויתיטומת לב אבה ,מצו הסופרים
הצבאיים הס.ובייטיים .ואין תומה בכך ,שיהרי
מדרך הט,בע הוא שבתנאיה 'של טלחמת קוא-
ליציה כזו של היום ,אשר בה צריכה תכנית-
הפעולות הכוללת להקבע ע"י מעצמות רובר,יוו
ש,מצנן הגיא'וגר'פי  wTnא'כ'ס צ'נ ט'רי לגבי

מצבו המריכז יטל האוקכ ,תהנה המ'חשב'ה פונה
אל נסינה של מלח,מ,ת העולם הקוד מ ת,
כשגם ובה פעלה קואליציה עולמית נגד קכוצת-
מ'דינות .של אי,רו,פה התיכונה הה'די'ומית-מז'רחיית,
יאשר גם שמןחמקיבלהיה "מעצמ'ות"מרכז=
(האין ה"%יר" אלא גלגהלו יכל ארת'ו והישג
ע,צ,מי) .ביתר ה,ר'ח.ב,ה מן ה'ר,שי'מ'ה של הגנרל
שיל(בסקיש,נתפר,ם,מיה,ב,יכוכב ,האדום"ל,רגליום-
"שגהלפריץ מלח'מת  1914ויאשר הונאה לעיל),
מטפל 'בנושא זה מא'מרו שלמ .גלק טיינווב,
מלחמת
"על תיאום הג'ומלין של חזיות
"
פ
ו
ק
ת
נ
ה.עולם ה,ראשלנה" ,ושהתפר,סם ב",ביל.שביק" כמרוס
ש"ז .אכ.ן בארוס של הנושא ודאי שלא פחתה
עם התק,רבית'ו של או'תו שלוב המלחמה אשר
תתכן ה,פעלת כוחוהיהן של מעצמלת הברית
המערביוות מתוך תנופה 'רבתי.
כ'ל 'מבנה( של ה,מאמר מגלהאיתו רקע היס-
טורי ו'פ'סי'כוליגי א.ש'ר להערכו.ת 'מהלרץהמלח,מ,ה
ץ

כי

ע"י ,אנשי צבא הפיבל"צ"מטים רוסיים "טכ'מתט
אי,נו ידוע' ,העוד פחות יקה סחבן ההא,יקהיל
יהקורא ב.ארצות :המער,ב ואף למר,בית חסופרימ
יה,משקיפים שכהן .כי ט'ועים אלה ה'ח.ושבים
שמתיחות-חלושב והתמות התביעה לגבי קצב'ה
ממודהה של הפעילות ,המלחמתית של יעצמו'ת-
דברית ,הנכרות כל בך בעתונות חסוכייטית
ובהיבעות נציותה של רוסיה .נתבעות אר וריק

)1914-1918

מה"'פקירות ,ד~;ידיאול'וגיות" ביבה ובין בעקי-
כרייתה ,אשר עליהן דוגר מה רבית .האמת היא
כיקיים כאן גורם אחר ,גורם של זכרון היסטורי
טבוע עמוק ,אשר אין לזלזל כערכו .במאמרו
' .גלקטיו.נו,ב ימובלטים חזיונות שגרבו
של מ
ל,דריכו'ת ר,בה ב'מ'חשבה הצב'אית והציבורית של
'ר'חם,יה עוד ב .191,5/,16-חוט-חשני של המאמר
מסתמן כבר בניתוח מאהרעו,ת  1914כשהגרמנים.
ריכזועיקר כוחו,תיהם80 ,ויביזיית
 ,במערס,( ,הש-
אירו ב'מ~רח  14ד-ב"זיהת בלבד - ,וכן נפרשו
מול ריסיה צבאו,ת ,אוס,טריהקה'ונגר"ה, 37 ,די-
כ"זיית ב,מס'פר (כי  12הנפתרות נשאהו בחזית
סהבוה) .הימוסמר ~ tSiSכי על אף יתרון כוחה
ו דרושים לה 35-40
ומל רוסיה .במיצב זה ,הי
ה,מלא נטל הצבא ,המאיס* אולם,
יום
י
ז
ו
כ
י
ר
ל
מציין גלק'טיוצכ  -הפ"קוו הרוסי העליון ראה
יהתקפה מידית על גרמניה.
כחובת-ברית

ל
יאת ראש הממה של המפקד
ממ
עצ,
.ו.בה'וראה-מורכת

הראשי העליון מיום  10באיגוסט
מהיות 'הה,מלח,מ'ה ההכר'ז,ה ע"י גרמ'ניה לראשינה

 1914נחמר.:

עליזי ,וצרפת בעלת נריתגו ראתה חתמה
לעצמ'ה לתמוך ג'נו מיד ,הרי מדרך הטבע הגא
ש'גם אנו ,מ,שום אותז התח"ביעת של ברית
ל ה"מהל'ומה
עצמן ,צריכים לתמיך בצר'פ,תים מי
הגר,מ'נית 'העיק'רית המכוונת נג'דם' .על תמיכה
וצת ל'התבטא ב'ה'תקדמותמ"יהירה ככל האפשר
נגד כוחות הגרמנים שהישארו בפרהסיה המ,ז-
'ר'חי,ת".
ה,תקדמות זו ,ל 'פ 'נ ריכוז 'מלא של,ה'כו'חו'ת.
הוצאה אל הפיעל .החיילות הרוסים שבצעוה
לצבא הגנרל ממסונוב) ותשמדו במערכת מננכרג.
אך לשם כך נאלצו הגרמנים להעבור דיביזיות
מחזית המערב ,והעדרן כמ'ערכת "מר'נה הכריע

י
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8ת תכף ,aaחפיתה חללתיגיצלחת לפרוסתה
גוממן אחו עם טכוש גלקסיה מק" האדמטויוח)
ה אתבעליהשי"ת מתבהמה בהקהלה חהיא,
וסיימ
אאשר טרם הויה האפ הבריסי ומדול.
ם של חוגים חבים ברוסקה ,ב,1915-
ייגשת
בעת ההתקפה דגימגיתקהאחממרית הגדולה,
הצתה ,שבעלי הבר"ת לא 5שו די הצורך למנוע
ובעד ריכוז כוחות דגרנ21ים במורח .אם כי
י בעת ההשו לא הקה
גקתגה האמת לדס2מר כ
עדיין לנעלי חברית כלל יכלל הכנח ובמספיק
יתרשת חזית
במערב ,ומערכת-לחים
י
נ
מ
ר
ג
ה
ב1915-והוכיחה .אך  %גם הע הרוסים מאמינים
גחכך באמינה שלמה  -לא היה כוה משדם

'השי' עבורם.
עזתו-ן השני הבולט היתה "התקפת
וח
רר
בז
וצילוב" של הרוסים בקיץ  1916בדרומזמ
שלשניה ש ב ע התקפה שסיכל'ה את האו-

פג"סה החןסטדית המתפתחת באיטלקה ,ורוגלה
המל שכרכרת סרם הדרשן בצרפת.ה.יר
ב נשארה
אחר כך ברהסוה היגשה כי הנא לא בתמכה
י בעליקבריתה ,לא בתשועם
סמקזה מספקת עליד
חליפות מצים ולא בהספקה צבאית .זו נשלחה
אכעס בכמייות גדולות מאד ילדרך בזורבזנמק
ינמתחקהב)לו כבת אחת מ א ה סוללות שליתיתחי
אך לעומת צדוקה העיומימ של רוסיה
היו  %1כטפות אלי "ם
 .ועם שבהון החזקת
הרוסית ב 1917-גברה בקחב שכב'ת הקצינים
נ'יהיהם)שעשוע 'שנתחילה'רוומ'ת גם מחוגיםהמיי-
כי "בעלי-הברית הפקיהונו"י חריפים היו
אז רגשי האביבה ,האירוניה המרה והטינה
שבלב.
את כל אלה יש לואר גם כיום ,למען חבין
איץ שחיה נגד הזרם נדרשה ונמשך הש,נתיים
האחרונות בשביל גב"ש הגרעינים הראשונים
של 'האמון .באור זה יש לראהת גם הרב.ה מן
.חהבחית שבמאתרי של גלקטענוב.באימן אקטו-
אלי למדי מצלצלת גם כיום הצירמה ממכתבו
של ראש מטה המעון העלוון החוטי ()19.1.1916
אל הגנרל ז'ילינסקי ,נציג רוסיה בהתיעצות
כעלי הברית בשאנטאיי" :אפשר יאושר לקבוע
בעין כללי להיאבקות 'בזרך ה,דיקתה וכתורה
.ד;ד~דיגתיים של גרמניה ,ולהגדיר בהתאם לכך
את שאר ה'זירות ימה ,ר'צוי להשיג בהף לתאם

מבחינת הימוים א,ופרציוה בחזיתית ששינית.

באין כל אלה נהשאיוח פעולותיו
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י שלמעשיםמעלי ערך כולולידי מחשפ
סיפ
.
n
p
m
t
~tb
ששו
ו
ל
ו
ח
י
ן
ה
ל
ש
י
אופי שי
א"לו ,מקטמות בפרדותוצמיגן קשורות שבק
ישר זא0מהשגה
ולאיעפיהזבנים .סשאצ
מתקפים  -ושצבתים המנהרים ממעשה .אי
לבסם את התכנית על דלדול אירגתי של מלא'
ודאדם חחחוסר וצל גרמגש; .עלינו להציג
י
ל
למטרה הידוקיחישוקקם מתמיד וגובר על דיעקב

תהייה

,חלילח האפשרית ממנויפתח ללא-סוכוןמיבצעיב
למיחקים  .כי אלה הם הנותנים לו מזון
משיוף

אדם" .נדמה
נכתבו החברים
יחומי
י
א
י
ק
ל
קיץ  .1943ההם נכתבו לקראת קיץ  1916גש

הצתה כודנתו של ראש המטה הגרמני ,פלקנהיקפ
יהכריע את צבאה של צרפת אשרפלקגהייםכיגב
אותו ~החרב חטהסה ביותר של אנגליה עלי
יבשות"* ההמדל לחומת תקופתנו הוא בעיקר
ביה שעיקר הכובד ,שהיה או בחוית מערב-
איריפה' הריתק תשעם לחזית המזהת*
שאלה אחרת הקא אם גם דמעם צבוי
י
ת
ו
א
תהליך של ריכדז עתני הפיקוד בצבאות הקו-
אליצקה ,חרקיךשיצביא לבגןף במלחמה הקוימת
לשלטוטו העליון של פוש .הפעם טרם דגיעו
דודגרים אף לשל'כ "מועצת המלחמה בזליגה
והכללית" ,אשר נתגבננה אז במנצך .1916-18

יחפובליצימטיקה הרוסקץ איננה מזכירה הניעה
מפוג זה ואין לדעת כיצד היתה מתיחסת

לאפשרו,ת כיאת.

ב ה של'מ ה לנושאושנו ערסק,מ
.גלקטיונוכ,
מן הראוי לציין את "חוט,תשני מם "2 .בה'ט-
נרה 'הצבאקת הנעשית כברית הסובייטים .הוא
היבלט 'כברביין יחשג'ון של המפקד הסובייטי
העליון לנ )6.11.4וגם בטוותו ירחון ינחיתו
גליון שכ'ו נופט מאמרי של גלקטענלב ,חיזר
עליו נ* טלינטקי בסקירה "על פעולות המלחמה
כאיזור סטלינגרד".ענין זההיאציון כ מ ת-
ה:כו ח'ו 'ת שרוגזו הפעם ,לערמת מלחמת
'העולם חקודמת ע"י הגר,מנים הבעלי בריתם
בחזית המזרח 170 - :דיביזיות גרמניות,
כלומר כ 2/3-כילל הצבא הגרמני ,ו61-
יקביויה
ת של מדינות התלותו יתד 240 -
ורביזית ,סלימ,ר הרבה יותר מאשר במלחמה

י

יעד

וקידמת
 130דיביזיות) .אין תניח ,כמרבן,
ומבהביל ממפרי זה כשליצמו "ש משום הגדהה
לת'וספת כובד-המעהכה אשר על רוס"ה הוטל
לשאת הפיס,כי ג"נתיים גדלה גם האוכליסיה,

שגי 'מס "3 .מתבלט בסופו 'של המאמר" :ביי

בחמושהת לערך( ,לעומת  )1914ולמעגל החובה-
ה בו לחכות את האויב ומלהשיג נצ,חון,שלם 'הכ'הח ההש
הצבאית נכנ'סו עומים כשבטים שלאנכיל
,
ל
ד
ג
לשכלל 'ממי יום ביומו את האימון לקרב של
בעבר( ,על הכל  -הפוטנציאל 'המשקי
המשמעת,
במידה המשבידה מאוד על חישוב מיויק
'הסור והארגון
החייל'וה ולחשל את
חסוחית (מקורות'
'העצמה* וערד "חוט של הצבא האדום כולו"*
ישמי

שי

סיכומי סטלינגרד

הלתמהת ,הן ,של ארץ הם.ובייטים (הן של
שעצמיות בריתהאינה מ,פנקת אתצבוי הקיויאים
בתימור מקיף ומ'וגמר של אדפר,ציותקמלחמ'ה
ומלמרת בחזית רו'פיה .אין ספק ,שהיבר גרבץ
מתוךשייללי זהירות המהבגים עד מאוד בתוקפת
מלח'פ" .מתוך כך יש ענין מירחו במאמהו של
מ
 .טלינסקי" :סקירה על 'פעולות המלחמה
באיסור מטלינגרד מאוגו'סט  1942עד 2
י
א
ו
ר
ב
פ
ב
,%,( .1943ולשייק" ,מרס  .)1943ד'מאמר
משיין את ההכבם המדויק של בוחן,ת גרמניה
ובעלי כמיתה שפעלו בנמינו'ת חהתק'פה העיק-
ייש על 'סטלינגרז וברגע הרכיז ה,מכסימלי -
 30-34דקביזיות) ,וגדולה 'מזו  -המ'חכר קלבע
אפילו את עצמכם של סוגי חייל מסויימים
במחנה הסובייטי נמימנטים יוצעים* (כך ,לגבי
התקפת הכיתור הגדולה .הראעןגה ,ב,מחציתו
השיקה וצל 'חודש נובמבר צוינו 'הכוחות הניי-
די ם שבהם חשתמש 1הרו'כים באגפ"הם התדק-
פים-הכשרים :שלושה קורפוסים טנקיים השני
קורסוסימ של 'פהשים  -כאגף הימני ,שמצפוד;
שני קורפחסים ממוכנש רקוהפו'ס אחו של 'פר-
שים  -באגף השמאלי ,שמדרדס-מזריח .ה'מאמר

אינו נויתן שים פירוש  ~1DpDאך הוא מקנה
לקירא מושג כללי  -כרו,נול(גי (אסטרטגי -
על
האח4הצקתוומסלהבג,הדית השנקצע,מה-
ה
כ
ר
ע
מ
ה
ל
בי
ה
ם
י
נ
ה
ש
ם
צ
ע
ב
,
א
ר
נחב-
ב ע 'סוגי
ל"ת .ו%4ה הם :קרבוהקבסיגה מקו היון אל
סטלינגיד; קרב הרחובות (הבתים ושבתוך העיד;
זניקת-הביתור המפ'ת"עה של סוף מבמבר .קש
להצטער על שניתן ציון סתמי בלבד לש4הכשרצק7
מענינה של אמצע חודש דצמבר  -עצירות
 Kasמנשטיין שחקקכם לעזרת ד4ימקה הסל
פאללל,ס ,והדיפתו של צבא Y1'Di'-זה ,לוארר
שכבר השליח לחדור כדי ע"מק רצדני לתוך
מערךימרו,סיםימדר'-מ,ז' לדון,נאיוור קיטלגיקובו
ואף מעבר לו - ,לאררך מסילת הבריל גהכו-
ריסיסק-טטלינגרד* מענין 'היה לדעת יפתר עע
מכות האגף ,מלביר מדבריות-הלממיקים ,אשר
ביהן הקתמשי כנראה ,הפקוד הההמי בקהב ;ד4

ימהיך

שירכו היה מכריע "ת'וצאתה ה'סיפקת 'של מע-

רכת טטלגיגדו כולה.
המאמר מליה  wl~wמפות ,הנותנדת כמשג
למדי על המצבים העיקריהן
טדפיגרפי ב'היי
בהתפתחות ה'מ'ערכה.

פיצוח "קיפוד" גרמני

 1942-43קובע ליצמו

בפעולות החורף של
מיקם מיוחד הישנו של הצבא דמדום בחסלו
את המעגל הגרמני המ'וגן אשד השתרע מסביב

לעיד "%קקה-ליקי ,מעיב-צפוךימעהב
במרחק של לא יתר מ-ס 15ק"מ מינול הר-

למ'ו'פקבה,

פובליקה הלעבית כשעכר .ז'ו הפעם הראשונה
ביצורים כ";
הושג ח"מולר המוחלט של
י
ו
ז
ו
א
שועקמ 'בהתאם לעיקרון ה"ק,יפוד" ,המוגן המכו-
מסל רוח .ואם גם בא אח"כ כבישן של
רז-כ ושל וי4המ'ה שאף הן 'היו מבוצרו'ת לפי
י לכודת וליקק;-לוקי לא רק
אנקה הלדגמה,הי

יר

שהכשירה אותו פביתיגה גיאהגי,פית האהפהטיבית4
 K~Kגם יקמ'שה לו הקדמה ומופת מבחיגת
התיכון והאמצעים הטקטיים .המ'י(רכה על ולי-
'קוה-להקי סימנה שלב 'מס'וים בעלגת כוותרו
האופר'טיבי של הצבא ד14ודם .סיכהמה ניתן
במאמרו שלהמיירפ.סלייסר"ב "תהקשבקותבעד
איזור וליקיהילוקי".
העיר היתה ,מוגגת בשלוש ",רצויהת י7ג8ה",
--12ש ק"מ רוחכ האחת ,דפעוזיקההתבפדת
נשענו אל קשובים דרמות הפזורים לחרב בתאור
זה .את רצףעדתןההגבה המצ'ו השלגמו תעלדת
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חוויון"ז'.
-.%ט ,,עוות מרקשים ,פיטורי תיל וסוווגה.
ראשון במעלה בדאבת ה%ושרציה עעי
יצ"סים היה ליהירות ולתעות הדגשת היתה

ערי

מרחלטת) ל ס
י
י
ייהאש הגיפנית ,לא כקו הקומי בלכד
של הפת
ר

 -אשריצר מפה מיויקת

אלא גם לעומק .סיידים ,שהעמיקו חרחר ,מיפו
ובדידק את תקבות;השדה והמחפורות הגרמנזת,
רשת הממשולים הא-.סי "עריכתיחידות הטנקים

יהחילקהממינע - ,כחידות שלמי יריאתן אנוצר
היה לדעת כקצך והיכן שתכמן האהב להשיב
פהלומות-נגה רכה היתה עזהת הפרטיובים הה-
תושבים ,באספקה ובנעיי-דיך.
הכנתה ה כללי ת של ההתקפה ,בחזיה 50
 rtttprnבוצעה ע'= הארטילריה אשר 'דכאה את
חקימיות ,הימה ביצורים ותיל,
נקודות
י
ז
א
ה
יפגעה ,בעוהת חיל אויר ,גם בעומק ,במנעה
נרעבה אהטילרי גרמני והסעת רזרבות .קבוצת
ההלם של חיילות רוסיים ,בחמתערותה דר'ומה,
מחצה את קו החוית ,הגיה אל רצועת-המגן
הערפית של הגהמניס והחלה מבצעת כיתוי-
למחצה של נקודת-ישום בעלת חשיבו'ת טקטית.
ובו בימן התחילה קכוצת רקם שנוה זימת-
חיבקת את וליקיה-לוקי ,בשני בחלים ,מצ,פון
'יבוד'רום" .לשון ה,ציט,ט'ה א'ו'מרת כאן 'ה'ר'סש היא
מבטאת את הנמיכות הטקטית אשר הושגה ע"י
חיניך החיילו,ת והפיקון גם יחד.
עצום הי
ה קופו,פז של תיגהת-השדה .חהמח-
פרות .בכפרים קטנים הי
ה מספרן ע'ד
ובשמחים פתוחים נקבעו אלו במירך-אישקוקי
צפוף :במ'מוצע  120-150מטר ריוח ובחזית,
 400-450מ' מרחק מעלמק .ר'מ  1ת בעל'ות
חשיבות טק.טית מיוחהת  Inipa!nמספר דיוטות
של נקו'דדת-אש .על הגנה כזאת צרימה הי,תה
להתגבר טקטיקה של מ,כות-אגף-ועורף זריזות.

12_-16

''..י :ק
',

הס"""שן ,ברץ חחהטמא ילמכדת-האגף ולעורף"
על מחפה זששתנשות דשחמגיים ,הניתנת ~sna
בטליוןריקלעים של הלו"מבנט טדס%וב.
"ע"י בהלומת-סער קצרות קבע הקצין
מפקו בבטליון ,כי הגרמנש ריכזו למעלה
,מעל'העוה רבעים של אמצעי,דאש בפאת ד,כפר,
מפוגה אלינו* אגפיה 'היו מובטחים הרבה פחית
מנה .בימוו על המצב החלוט חמפקד לנפץ
את גקויהת המשען הגרמות נמכת עורף,ילפצהת
ע"י פתאו,מעה חפעולה והענקה את "חס רוכי.-
ח לגגי 'עצמת האש .בהתקדמות (]48י
קדת הנעתי 2י'
וההחי ב'רגע בו צומצמה וכעב-דא.ו'תקהאפקית כמ'זס %,א
עד ,מאה מטר בשל עהפל
תחילה ותקרתה
,מאד אל וארמנים ,נזח",יהה מן החתית ,קבוצה עד ש

ששי%,

'קולגה 'של תת'-מקל'ע'נים ,שפתחה לפ,תע באש,

מ'רוכזת על תיבות-שוה ו'מחפר'הת שאותרולפני
כן .הגרמנים השיבו אש מכל ההו'תחים ומכונות-
הקריה .אך התת;מקלינימ ,שהספיקו להתחפר
ל  40-50מ'
כשלג ,שכבו במפוזר( ,ברוהחים קי
מ רו גז מ ,הצי  -מ פ 1ז ה -
 Ugtlמכשים יסטה סל
1%51
פגזי;מדגמות' בו בדמן הסחיפה בהחבא קברצת-
הלם של תת-מקלינים-גלשים ,בפיקודו ו1ל
לייט'נבט סויסונ"ב ,בין ,ה,ש"חים ,אל עיר
ף הג'ר-
ומגים ,התרסיה ו'ח"כחה לרגע כושר".

יטש--
האי"

י

"להלן התפתח הכל כמו לפי תכנית .המק-
לענים (אלה
התקפת t(nso-הבבירו את
י
פ
ק
ת
ש
לחץ 'האש שלהם יכחחליסם את מקו,מותיהם
'במחפה כערפל ,יצרו אצל הגר,מנים מושג מיפרז
על כוחם .הללו ,מתוך ההנחה שלמולם רוכש
סו'ח'ות גדולים ,פתחו באש מרבקים מחיפרים
הבתה גילו את מקומם .לכך ציפתה ה,קבוצה

חצי
ת שנים דהרם שלוש מחפר'ות שבאגף הכפרי
מדי אעקל ב א ר ל במרכזי תתנגדו'ת עקשים
היו סיגרים עליהם ומשאירים אותם בעורף

בייי'",;=,יג,נזיי
ןנ".י'":ו:',

ההתקדמות ,למען לא לגרוע מן וקצב.
'הענין המיוחד שבמאמר בהא 'זה שבמידה מה  naWt~-dהרזרביות לסוללות המרגמוה.אותי רגע
י פתנו קולם ועויף הקשיב התת-מקלעים משמע
ניתן הדא' ,במןג'רת חתהאור ה,%דפרט"בי
י
ל
כ
ה
'גם דוגמאות טקטיהת מו'חשיות של פעולות נפץ 'הרי,מונים .קב'דצת-הה'לם של והלויטונט
סוסונוב התקיפה ממחמיא; אתימדות המרגמות
יחידית לא גדולות ביותר .לרוב מיצאים
י
נ
א
בעתונות הסובייטית את 'דלהכות האמסרטגעת ימחפר'ות-העורף,.האייר 'החל מתבהרי צריך היה
הרחבות לחוד,יאת התיאורים הטקטיים ,לעתים להשלים את ההתקדמהת יהיח
ל במרבק גוף-
בצורל בליטריס'טית-למח,צה לחוד .ואילו מיור אל-גוף .תחת כובד ההסתערות המשולכת נאלצו
סלייסריקב נותן גם דוגמאות של ממש להנחותיו חגרמנים לנוס כשהם עוותים תותחייך ומרגמות.
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ן

:.

א
י

? מדדר המהמנים "היות
1ן
 gובנומה ,הגם הפעם
סי
לה
נח
הכפד מערבה .כאל ה

ן.
ן

ן
ן

4

דב.קקם בכבושים לעת
ב'סביש ,המוליר מן
הארסילרקק ארו,כת-

,ד,טודח לפגוע באנשים הבכלי-תתחלה שעל
הכביש ,האילצה אוחם להתפזר ל'קגוצות ~TT1t
ולבוא ביערות .הנקודה חחיל2,ת מבחינהמק'טית
3ל הכביש נלכדה .הדרך אל פנים האיזור

נק,ודהת-האש של האו"כ שהפרקעו להתקדמותנו,
עם קבוצת ינקים בינוניים פרץ ,ב,מהירית קי-
צוגה ,דר'ך זך כפול של חפירות ו,תובהת-שדה
חרמניות ,אל קצית העיר (החל פוגע באש ישישה
באיה שהתבצ'רו בתוך הבתים .טנקים בודדים
פרצו אף אל תעיר ,פנימה .כדי יסתום פהצה
ו שלצו חגר,מנים להעתיק כמה יחקוות-משנה
,
מפאת העיר הדרומית .דבר ?ה הוא שאיפשר
להשלים את כית'ורה ו2ל העיר ,ביחידהת רגלים

המיגן שוחרר,ה".
,,
"ר~וופיוני בקהב זה היא לא רק תמרון-
קיפה האירגינלי והאופן שבל אילפו את דארסיל'ריה".
לגלות עוד והר את ערפם .עיק,רו
'מן 'הנמנע הוא לצטט באן פסקות נוספות
ן ,שחיל-המצב חגהמגי דחה
לתאומיות ההתקפה .מפיר הבטי"ון מן המאמר .יצייי
ה מ'קו,מי,ת ,להב,דיל מן הה,כנ,ה כמה אולטימטלמים ,שהציעו לו ביעה תוך
הקוד'מות של האופרציה ,.:בל, -הבטח,ה לחינתו ו,המשיך בהתנגדו'ת עקשנית,
ל תה ;  -המ,ער' ).ויתר על השימיש הרגיל ירובע לרובע ,מבית לבית,", .כידו,ע ,מן ,הסקיהה
"
שראש ארטילרית .אש נפתח'ה ל א בראשית הלקונית יטל מ,שרו חאינפורמצ-ה הפובייטי,
יששתקדמהת כי אם זי
בשלב הרדי,פ,ה,
י,חידותי,נ'ו ,ב 1-בינואר ' 1943על הע"ר
ת
פ
ו
ן פשיט זה הצדיק הפעם את עצמו בשלימיא .השתלטימסילות הברזל ויליקיה לוקי ,לאחר
יו
בוותר
 .על "עיבוד" ארטילרי מ ק ד ם י2ל העבוד הארטילרי 'המוחץ של הקטרות שאותרו
מטר'ת ההתקפה השיג הלויטננט סי ש תי ם  :ולאחר ההמתערית ה,מסהעת .וגב כך ,הושמד
וההדים את ערות ה'אוי,ב באגפיי ,ואילצו לר,כו חיל מה,צב הגרמני כולו ,מאחר שסירג להג-ח
את עצמת האש שלו בקמע צר יבעל-ח'שיבו.ת את הנשק .מעל לעיר הרוסית העתיקה המעל
פחיתה".
מבפחה הורם ש,וב הדגל ה,אדום  -ס.מל ה'כיח
הנשק
על המ -הנצחי של
"לאחר (שהדביזיו,ת הרוסיית
הרוסי שאין להתגבר עלע".
י
ר
ב
ג
ת
ה
בנתחי את מהלך ההאבקות בעד הקצה
נגדית הגרמ,נים גם מצפון לוליקיה-לוקי יגס
ימדר.ם לה ,ניסתה הזרוע הצפינית להשלים את המערבי ה"ה של "קשת רז'ג" ,מציין 'מיור
הכיהיר ,בתפסה א,ת הפאה הצפונית-מערבית סלייס'רי"ב,
מ,קוהה האלפייניים" .וצלחת
"
ם
ס
העיר' .הגר'מנים ,באש מריכות מק'צה העיר ,האופרציה ,היתה תלויה 'הרבה 'בעלית יכילתו
.1
אילצי את חיל 'ה,ר%ים להצמד אל הקר'קע ולא של הפיק,וד לכל דרגו,תיו ,ב'כושר להגשים
נתנו לו להרים ראש .אז החליט מפקד של מחשנה-תחילה ,לתכנה ילהבטיחה'.היטב מראשית
פליגת טנקים ,קפיטן ספיבק כלרגל מקרה אשי ועד סוף .שיעור וב של שמוש ב"תמר,נות",
יתואר להלז נתפרסםון'מו'בחודש ינואר,והדים מכית-אגף" ,טריזים" ,לפקת,ות וכיתורים ,כל
בע.תו'נוית ה"הודי.ת) ,למחות ,אלה נעשו הליכות-קבע הפלללת ההתקטמות ש,ל
רבים היו לענין
באש ובוחלים ,ה'מוחצים ש ב ע .אום ,את הצבא האדום".
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עתונו של "משמר הארץ" הבריטי

תמורות שונות עברו על
""'המה") .בראשיתי ,בשנים שלפני מלחמת
העולם' הוהי
ה "המגזין של אנשי הצבא הטרי-
טהריאלי" לד",פ"ע אחת לחידש; עם פר'.ן המל-
חמה ,ועם הכלטתו של הצבא הטריטררואליכיל.
בתוך 'הצבאהפעיל ,ועשהלעדו-שבועין שלאיש-
המלאימה" וגה מכבר מצא ולעת"-תה) אתלברשי
"DEFEnCEnn

הקבועכ"יהחיו ,משטר השרץ".

חיברת אפריל  1943יש ב,ה מןהחימר שאפשר
לראוהו 'כב,ר כהגיל בכלי מבטא זה ויש בה גס
מן החדוש .אותקהח'דוש הראשון ,הנשקף אליך
כבר ,מ,מיטפת ה,חיברת - ,תמדנתו ש! טטלין
על מלוא המעטפה*
,מאוח'ות הזמן הוא שסדרת "המאמר ם הרא-
שיש" סהשם הקבוע " -פיכו'מיו של איש-
צ'ב'א") ,פרי עט'ו של ,הלויס-,קול .ט .א .לאו,
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מ

*מרנה * pwבשלחת 641ה% *"1ק מחקוין
ש
סיחרורםהמלחמה"שו
לצברי צ,רצעלעל"שנישלבי
שחלקי של ההילות wa~e ,קם מעם הילתמה
כהסט ,%אך 'בטרם העדף העצים* ' פרק שני

עחשקבששיות רמזור והחור והמחורר הצפוי של
ומיילים .השלישי " -המך את יתועתע בוגרי
ד,רברם מורטכן %,חל-משטרה בין-לאשיוקיבע
ושזנה שאין לקיש חיל מיה על יסוו שירות
שלצדעי כוכבתך הטל סחנחבים בשכר הכוה,
ייה4תו  -ח ו ב ת שידות בעתיד .בן מיצשט
ו1א  -ספנדתו אל הצבור למעןאיסף המפרים
כשביל אגשלההצי  -את דברי י%ומיר '-סיר
וילשמ נעמס לחבר ביהנ'נ) " -מ111ן אלפי
אנשים חוטבים על מה תרעשו בחיקהם ,כשתכריז
חחצהצדה עלויפסקי44ש"י חפרקהרביעימיקוש
לאפקי ההתפההחת רי~ללית לאחר המלחמה,
שנרמזובדידי צ'%-,יל (חישמולויוד) ,ולסיכויי
ם אל "רחוב האזרחים",
התעסוקה בסיברייהמי
יהוא מקדיש :תעצומת לב מיוחדת לדו"חות בוסר
מתן אפשרויהת יחיילי
ם שישדחררו להמשיך
כבנוכלתם .והבע ההשש הרב פן יקרה ופך
מה שאירע במלחמה הקידמת ,שתיילים ,אשר
אחרולשינ הביתה,יפמיוו את הזדמנויות הענו-
דה ,ודעל"ה בסולם הכלכלי והחברתי ,ויסכלו
המשסד של סהוטקצעמזם .הפרק ,המסיים עומד
על צור'ת הפש'הה שגמחתהבין צרכיו עול "מוטמר
הארץ" לבין אלה ו2ל "התאחדות ה'חקלאים".
לפי תחמכם שההורג צו'מצמ'ו לתקופת הקציר,
בחלקי ארץ ידועים' ,ח'וכרת-הכעמירה .למ'פקיו
פלוגו'ת ומחלקות גיחנה ההכות ,אמנם ,מתוך
צמצום מכסומלי ,לתת שיחרורים מ'מסורים ומ-
פעדלו,ת ידךעהת .אך עם זאת נשמעים דברי
התהאהש".עת הקשיר 'היא עח1
ש ל הי ט ל " עי ב שו מ מ צ ג
אין לגרוע מאומה מאימוני וזהתמחות כנשק

י

ימתרגילי-השדה*

'

לאחרי
ה ניתנה מקידה על ה'ספר "גג ,מעל
לבריטנוה"' המתאר את פעולת הארטיל'-ה הא.
מ ,.אנשי הזרקורים ,הכדוריפ הפורחים ו"'קור,פהס
מתצפית המל
לא'עכותי"(' .יש לציון כי וכמפר הגיע
בינתיים
יהואיב ענין* מחירו כ60-מיל)*
רשוףליה באה רשימה על פעולתן וצל יחידות
למשמר-ד%רץ"יהשאבשקהן והופעלו ,בשיר,ח לסי-
רוגין בארטילר יהאנטי-מיוסית* מ,ת'חת לציללום
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של  ~tawהקחידרת,הללולוד_ההרתח
ויהדי לפגיכב' *V1bלוברון ,שלפי מיטכ
 הפשהתהליינגרוית הם קוזבים .את עבודתם
לחשת
ולהטהז כאיי" ,בבא המושטים".כד-שתחתיו
צילום אחר", :פרוך ראשי של ושזבנה הא-.מ*
מבקר צות של תותח שבו גם צעירותא.ט.סף.
סיד לסה"כ 'מאה החשושחה "היל המבנרבים
בקפר",מין" הנ"תנת גחהברחגו שנסוד .151
בחוברתגיתן:דנמרקהשלישי מסדרת
ה""_הפואה4יןן
'
ן
הא"שי,ת" " -כח"חת עמדת-דבש של סא4ששא
בתובתז

י

היו"טננט ט* פ .פ* בל ,ואתו צלומי"-יסות-יך
ראלף" ,ייגמאהת "כיצד אין עדשים" וצלופשמ.

חייות של צלף מוסוה,,מירתק ' 20מטר* 'החוברא]18
מיחדת מקים לזית ,שנפלה ג'חלקו של
"
'
?
י
י
ו
ו
ג
 ,בשפלת סקוסלקד ,המסוגף לרג'י. 4
ימשמר-ישרץ
הנגדע של הצבא הסויר ,לה ק מ ר  1נ אי פ"י)',ץ
.
כעל ונסורת פוריג~גיתילו'חמת ,מהמאה ה"-ז;
גידד זהרנ'נזוכתהיה.להעמיד ,משמ'ר-מביד לקבעת.פני
המלכה
(רצוף לוה  -צילומיקריביהוש
של אנשי KiS-נעיריס ,בבואםליגל את אחזות
חהצטענהת ,שהועג,קו להללו אחרי מלתם .לתשור
מתרגיל בשירדתההידיעחת והאתות של
י
מ
ש
מ
המרץ בדריסקמורח לדנדון" מנקדשת סקירתו של
הקמיטן .ס.ה
 .שוס ,מהבטלען הלונדוני ה30-
של משמר,הארץ, .התרגיל נתן לאנשי המקלויות
ודעוגעים בדבר (רצים ,קצימ"דיעות ,קורכי-
מפדת סכו"מה) נסיון בתנאים שיש בהם מטעמם
של תלאי קרב ,וכן בשיתיף-חפעולה' שהיה(
הפעם
, yמאד ,עnמ "עולטהnנות יגזרחaיים,
המשטרה,
שרהת והכבאים ועוד .ברשימה קצרות
בשותו עמוד 'מסופר על המיכנסה שנטל ל -חיל
העזר של הגשים באחת מתחנו,ת מטום-.הקרבג
אשר לחילקהאויר ההיא" :חיזק ונתחזקה"*

ון

יל

אינו,ן

א .קררקר
"דו"חי שסיור"*
י
מסתפקבציון צ ל ר.תהדו"ח ,אלא מסמלכתכנו,
--tyoלסעיף ,לפי ח ש יבות הרו-
ש אי ם* יתכןיכיועי
דיזהמןלנו לשוב לענינ,ר
של מאמר קצר זה .והצלומים שבימאים אלה
מראים את ניצול המחמה הטבעי ע" .חיל

ב-וח"טוחט)

 9-eCameroniansbא לשרבב
,
ו
 ,tHlghlandersגדוד של בם סקוטלבד ה ר-
*

רית - .המער.

,
ן

אל-עלמיין ,האימון-ההררי

'
(1
(חמים *-'waaהקומנדו הכרי-
טיים) האמריך4מים .בגבעות מקוטלנו ו"מרוץ-
קרב"44).נדוו בריטי באירלגו הצפופת .אח"כ
בגח
מלונת 4,רטדטיט' ,על האפשרות
להתאיחשחח הקת של תתןהמקלע סטן לההולך
! הנקשה לתתקהמקלע הנפוץבייתר בצבא הבריטי)
ן .לתחיקת ש תי מחסנית תחת האחה ,ואחריה,
 - ,_,למכחד לעורך" מאת מזייך למקלעים על
בפניהם ,בפושת בהדרכה בס-
ץ לעב,ור מהןרכה בתת-רימקלע
''.

ו,

'~WIk

5צמד

ת-ה'מקלע ~סטן" 1ולסדי הבעתי

ן

 ,ס",נת ,זה וחוורון נוטה בעל חמכהנ
מה ממקרי-האסון שקרי .בעליו של
.חר ,מילר טהד 111trab ,שהמת היסולת
ן ושל משמיר-רארץ בפגפת ורחמת ה:עבחה
ל.,
ם
י
נ
מ
ר
א
מ
ו
מתמות
,של אנשים
'ממלים ויקצעים
"יעילים ,לצבא המדיר- ,יגיח'וו בז,מן האחדון,
מאז 5עבלו ביותר השחררריפקמגיוס מטעמי
שבדחה,לגבי אגשש מבע  35ומטה*
ההש"מ"ת בעלות האנפי הפובליציסטי-למחצה
ששעלהעלדעתי" מ,פרי-עטו של "'וסרן" ,עוסקות
 02 ..,.,,כיני
ן יהבטחין וחסוצקאלי' 4ד ויפעם הן
מקדישהת את עיקר .תשדמתקהלב להגדרת אפיה
' ו4ל ב"א מארבית מיצמהת-הברית הגדולות ,סין,
(',,. ,ווסיה' אהה"ב ובריטנ"ה ,וקובע'ות כי בעוד
(..ל
,נרסין ה'יא ארץ אסיאטית 'בחסודה ,ורוסיה שייכת
יסתר לאסיה מאשר לאירופה ,הרי ארה"ב הו
הגרבה מערבית בתכלית .ואשר לבריטניה ,הרי
י בצור.ת ה מ מ כ ה וה מ א'ו ח ד ח ,היא
'  ,שי-כת מבחינהיסודית לאירהפה ,המערבית,אילם
(שבצ'ורת קהילית העמים הבריטיתהיאנחלתהעולם*
חכותם 'עד כמה כל שלושת המעצמהת
ת הן "ארצות מרחבים עצומים ,מקיריותנוצלו ,נם"וגוח-ענק" .הוא דורש יחתור
שנ": nyfw,iS-על 'בועלי גריפה של ב,ריטנ-ה" ,למעןיהיה לשבת "חד באומן הדמוני ופורה
 ,בש'[ ושולחן-רו2ל'ים" ,ומסיים" :עלעו להכין
ן אתמסרותיהםולניניהם ,מ'מש כשםשעלינולהריע
המבהד ודוהקמ,נוניתשולאחמיימ ומלהם"* 'ובעקבו,תיו
'  1ציטטה 'מדברי הנ'רי 'וולס ,סגן נשיא ארה"ב,
! " 1על סבנה של סלאמס עולם מס 3 ,באס
( 1הכששוה שעיה את רומיה".
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ראה "משרכות"

מאמרו של הקולקלי* חיטהדב,ממוצבא rb~an

מיקדש לקרב בנבטחים בנויים' רהוא מלתה
דוגמאות טקטיות 'ממעשים ,שהיו ,בעיקר
שמרגון יהתגנה ושהמגית על אגן הדתיץ ,שיחוד
הגנת ירהשייו:גרו*
בחובהת,מרבאקמעמיברקו שלמוסרה"טי"מס"
לאחר 'תתמרונים הברייייםההקגויים והגדולים
, wlnn;sמיחס ,על ",ח 'ו ס ר  -ה ה ו ע ל ת
ש ב ק ס ד ה ה פ ל ד ף ,ז יאש:
יתר צו פצים לא
- %אש
והחיילים שאתם 'באתי במגע ,והא  11WWצרך
לוו בקסדת הפלדה .לראשיו'ה
בה
י
ע
מ
ת
,
ט
ו
ה
הצרפתים ב ,1915-אח"כ שנחגו ובארבה גונה,
יאחרינו הגרמנים .תועלתה ההתה רמה לאין-
ערוך כהגנה מפגי השרפנל ,אבל בי
ה 4רן
ימשתמשימביים .נחמה כי איש לא ,וכה חוד
לראות את גנרל מובמגימרי חובש קסדת 'פ',51
ווימניכי לא נתקבלה עוד אף בקשה אחת מאת
צבאו ,מאז מאשית המערכה שלויבניגסב
ר 1942
להחליףאיזו קסדה באחהת* קסדות-פלדה נחוצות
כיום לאמתו .של רבד רקנגדיחסום-האש 5א*-מ,
'שלנו-עצם *%,הן כבחקות פסע-רע בקרב ובתמרון,
ידיימ
ה לוהיט1הייתי ור-רא-ה לו .בנמים אלה".

ס"

רשימ'ות נוספות ממקור.ותטובי"טייםמיקדשית

 הפחת לגנרל ריקהסובטקי ,ממפקד הואשי של'ח'זיתוהדון בתקופת מערכת סטליגגרולכןמיגאת
רשומה עלה,פילדקמרו2ל 'פאולוס)ידאחה לרשימה
'קשרה ,של לויטננט קשיש
,הר ,מונסטירג1קק -
י המיור,ה* מ
הכש-נדהו,
לגקרב.ותייר"
~
a
a
w
,
מקדיש רשומה ,מפריזמת מאוד ל,,כיצד לחבובו
מאופן-נסון את,כלבע,שירית-ה,שוהוצלך"ושכרגע
ולמארך, ,חמרןהמצחיה ,ומצודתו אתת בצבא

בפיתקלי  -רשימה %

הבריטי
"
ר
י
ו
א
ה
ק
ל
י
ח
ב
ו
תתקהקצינים כאנית-הצי ,מאמר של  4כריטון
(פרק א')" ,הערות למוד"כים עלקלייד
 ,ברונה",
'חשימה על והצבא השדי ,סקיחה על "בית חופר
לממקדים 'שלכים של משמר מארץ בצ'שאם"
(ממירבלללנידן)' 'הודעתו שלצ'רצ'יל קלזכויות
אנשיןהצבא להבעת דעות"הם בעתונות ,תקאור
ה,תמרין שער(כ,ו עש'רת אלפים ,מא'נשי עמש,מר

הארץ" בבר,מינגהם,התמדייים :שבלהת-יתשוביח,

כרוג"קה ,זעירה 'ןל
5-ז2מר וארץ". ,ו"מוף-

הספרים".
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