פרישה

האפר

מן
*

והדיפתה

.

ההתקפה ע"י צבאות מורדים מהאויר היתה - ,דוגמת ההתקפה ע-י הכוחות
המשורינים - ,לחלק בלתי נפרד של המלחמה בימינו ,של זו ה.גדולה - ,-וכנראה גם
של הפלתיה הזעירה על גילוייה השוגים .אין ,אסנט ,להגיח ,כי תמיי ניתקל בה בצורתה
ה"טהורה - ,-שהיינו עדים לח בכרתים .יתכן ,כי בקרוב תבוא הפלישה" מן האויר" רק
כגורם מסייע לפעולות אחרות  -כשם שסייעה בשעתח לפלישת-היבשה של הגרמנים
בהולנד .ואמנם ,כבר נתקלנובתפיסה זו ,של ס י ו ע ע"יהתקפה של צבא מוטס ,גם בפעולות
המלחמה של בנות הבריח-,ולא רק נחזית הרוסית ,אלא גם נחדירה הכריט,ת למדגפקר*
שבה הופעלו הצגחניס לעזרת הפלישה מן הים גדומה) לחהקפה היפנית על סומטרח( .אך
אין זח מן הנמנע כי יבואו בהמשךחטלחמה  halnגם נסיונות נוססים להומעה עצמאית
של חיילות מוטסים ,בין ע-י המחננות במפוזר בקשר)  aPתכניות לגריליה בעורף האויב(,
בין בצורת התקפה מרוכזת וזה ),ביחוד ,מתוך סכוי להמשיך בה אח"כ ע-י כוח
מסוג אחר  -יבשתי ,או ימי או שניהם כאחד( .קיצורו של דבר  :כל ארץ נלחמה עלולה
להתקל בגלגול זה או אחר של נחיתה מן האויר.
ומכיון שכך  -חובה על כל אחדחמשתף את עצמו במאמץ המלחמה ,בין חייל,
בין שוטר ,גין איש ה.ג.א .וגין עובד מלחמה סחם ,להכיר בבל האפשר אח הצורות
האפשריות של פעולת-אויב ואת ואת אמצעי-המגן בסניה ,את אגסי שינו" על ארגונו
וציודו  -ואת המוטל על אוכלוסי הארץ המתגוננת ,בין השאר ,גם בפני פלישה מן האויר.
אוסף המאמרים המכונס כאן מתכוון להמציא ראשית ידיעה זאת.

וילסלם יק4

הצנחנים'

צבא

ן

קולקפיבית במצנחים ממטוסים.
ב 1%8-ראה הקהל הנרמני לראשונה ירידה
לפני-כן
בשם
זו היתה הופעתו הפומבית הראשונה של כוח צבאי שנוסר שנה אחת
הקלעים-הצנחנים של הגנרל נריננ'.
פעולותיה של חפיבה זו מראשית
בטליון"
הנסיונות

הווסדה הסתמכו על
כבר ב 1%8-הציע גנרל

מיצ'ל,

שנעשו

באמריקה ואח"כ הנסיון המעשי שנרכש ברומיה.
ארצות הברית ,להוריד ברעלאר ,מאחורי קו-

מצבא
החזית הגרמני
בפלאנדריה ,דיויזיה שלמה ,מצוירת אפילו בסוגי הנשק הכבדים ביותר.
ההכנות נמשכו ער  ,1%9אך לא היתה עור נחיצות בכך לאחר סיום פעולות האיבה.
בארצות-הברית הוסיפו לחקור בשאלה זו ,ורוסיה הסוואפית היתה המדינה
אולם
ובקנה-מידה
יחידות
שהנשימה
ראשונות של
גדול.
את ההצעה למעשה
הראשונה
צנחנים גרמנים אורגנו מיד לאחר הקמת הצבא החדש ,ובים לצנחנים הוקם
קלעים,
ב 1%7-היה
בטליון
מפלוגת
הקלעים-הצנחנים מורכב מ 8-פילונות
ב1-
מכונות-יריה ופלוגת מהנדסים,
באפריל הפכו את הבפליון לגדור הראשון של
הקלעים-הצנחנים .מאז לא פסקה הכשרת צנחנים ,עובדה אופינית היא ,כי עם ניוח
בשפנדאל.

לארגן יחידות של צנחנים מבין אנשי המילואים לפחות ל2-
הצבא הנרמני היתה אפשרות
ב1939-
דיויזיה
קיימת
בגרמניה
היתה
כי
נדודים.
להניח,
שלמה של
לפיכך אפשר
סדירה-היו ביניהם נם אנשי חיל-
אנשי-צבא
חיילות אלה .לא כולם היו
שקיבלו הכשרה
* מחור ספיו:
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המילואים  -אך אין ספק בדבר ,כי נימי המלהמה אומנו נולם כדי
שעליהן
הוטל
סדיר .נראה ,כי ב פ  1ל י ן ירדו רק צנחנים בודדים או קבוצות קטנות,
יחידות
לבצע פעולות הריסה ,בנורבניה הורדו יחידות נרולות יותר שהעסיקו
נכרות
מהצבא הנורבגי ועל ידי כך מילאו לפחות .אהד התפקידים המופלים על חיל הצנחנים.
את המועמדים שהיל-הצנחנים בוחרים לפי שיסות מיוחדות .סיים הקופץ ממטוסו
אימון.צבא

הכוער,

אומרים

אם נפצע פצע
ירירתו מתחיל
לחיל-הצנחנים.

עליו כי הוא ירד בשלום" ,,אם נקע פרק ירו או ערקובו,
רציני יותר .אך הצנחן חייב לרדת ללא פצע כלשהו .כי רק לאחר
תפקירו ',לפיכך גבוהה הרמה הגופנית הנדרשת מהמועמדים
עצם
כוללות :איתנות הרצון,
סגולות אחרות המכשירות חייל לתפקיד זה
וערנות לתפקיד.
ואפילו

אומץ לב אישי,
תשומת-לב
מקדישים
הצניחה,
מיוחדת
אף בשלב ההכשרה
לנוהג שלאחר
ואת
זה מלמדים בעזרת מיתקני אימון מיוחדים ,עוד לפני שמורידים את הצנחן מהמטוס
ממש ,נושאים אחרים של ההדרכה הם :הקפיצה מהמסוס ,תליה כתכלים ,הצורך
לפנות אל מול הרוח ,וכיצד להתגלגל בגמישות עם הנגישה בקרקע .רק לאחר שסיגל

לו התלמיר את כל הידיעות הללו ,באה ירירתו הראשונה מהמטום.
הקפיצה מהמטום נערכת בהשנאת שני מדריכים ; המדריך הראשון הוא הממחיש
לאם ובאופן ברור את תנועות ההכנה וקופץ אח"כ מהמפיס .המרריך השני משניח
על החניך מתוך המפום עצמו .העוברים בשרה התעופה ,שכו נעשה נסיון הקפיצה,
עוקבים מלמטה את מהלך התרגיל .אם עשה הצנחן איזה משגה זמן מועם לפני

הניעו לקרקע משמיעים לו קריאות עצה מהקרקע; ולבסוף מדיינים בבית הספר על
התרגיל לכל שלביו .השלב החשוב ביותר הוא  -הנניעה בקרקע ,כי בזה תלוי הדבר
אם יוכל הצנה ,למלא את התפקידים המופלים עליו.
בננעו בקרקע הוא עושה תנועה המכונה בשם התגלגלות" על כתף שמאל..
ווהי תחבולה ירועה מ,ן'יאי ריטסו' ,והאיש המשתמש בה מחזיק את זרועו השמאלית

לפני ראשו ,הכפוף לצד שמאל .בנגעו בקרקע מתגלגל הצנחן על זרועו
הוא שומי על ראשו מפני כל פגיעה  -וצונח לאם על נבו ,בדרה  11שום חלק
מנופו אינו מתפש כחוקה בקרקע .הכל עוסקים בהתעמלות וביחוד בתרגילי קפיצה,
מלבד ואת ממעים האימון את התצפית בנוף ואת המופוגרפיה .תחילה מלמדים
וכתפו-וכך

אותם בעזרת .שולחן חול .שפחו מניע לכמה יאררים מרובעים ,והוא כולל
ענפין כל דבר הנראה לעיני הצנחן מן האויר ,כנון דרכים ,בתים ,עצים,
ירד,
ועל ידי
ברול ,וכדומה .בדרך וו מכיר הצנחן באופן יסורי את הסביבה שבה
כך אינו זקוק עור לסיור קודם.
הלבר..
הוא מכיל תבניות
ברם ,שולחן החול הוא יותר מאשר מפה גרוזיה
של המטרות המיוחדות שיש להרסן ,לכבשן או להתקיפן .אם יש להרום צומת מסילות
בזעיר

מסילות-

ברזל ,מראים את הצנחן או את קבוצת הצנחנים את בל האגור שבו עומרים
ושבמרכזו נמצאת
מסילת-הבהול .וכך יורע כל צנחן ברדתו ,איך להניע למטרתו.
וכן ילמד איך והיכן עליו להרוס עצמים מיוחדים  -עני ,שמשיבות יתרה נודעת לו,
במקרה של מבנים כנון מנופים* .לכל צנחן וצנחן קובעים בדיוק את חלקו הוא בפעולה.
להורירם

מגוף  -שער של סכר.

לאימון

שיפת הכנה זו היעתקה מהשיפה,
בריוק,
פלוגות מחץ .נם אז היו מעתיקים
על הקרקע ממש ,את כל גזרת
מאמנים
היו
שמטביב,
בהתקפה על אותה מפרה
שהיה צריך לכבשה ,יהד עם השפח
שההתקפה עצמה היתה רק מעין הצנת" חורה" .כל איש מן
באופן יפודי כל כך,
המשתתפים בפעולה ידע בדיוק את מצבו של כל מכתש ,פנוים' ,ירע כמה צעדים
שבה

השתמשו

במלחמה

שעכרה

ההפירה

עליו

לעשות ובאיזו נקודה עליו להוונם
יש צנחנים המתאמנים כמיותר

לחפירת
באיתות,

האויב.
ויש

המתמחים

בפעולות-הריסה

של

חכיים .אלה האחיוגים מהווים אח"כ אח פלגות ההריסה ,נשקם העיקרי הוא
ם.נ.פ( )4.שמשקלו  1ק"ג ,הם לומדים איך לשאת את
הקילו'  -מפען חמרי נפץ
המטענים הללו ,איך להניחם ולהציתם .וכן חייבים הם לרעת ,איך להשמיר באמצעים
ממען,

אחרים ,למשל על ידי חיתוך ,מסילות וכבלים של פלפון וטלגרף.
הצנחן מתאמן במיוחד בסוגי הנשק השונים ,שבהם משתמשים אויביו

האפשריים.

הורידו צנחנים נושאי מדים

לפיכך יתם! מאד ,כפי שסופר בידיעות מפולין ,שהגרמנים
הפולני
שלא לעורר
וצייר פולניים .הללו ,וראי שאומנו מקורם בשימוש סוגי הנשק
חשדות .יתר על כן ,על הצנחנים .להתאמן בכל סוני הנשק ,כיון שהצנחן אינו יכול
לשאת.עמו כמות נשק בלתי מונכלת .הצנחן הנושא עמו ציור הריסה אינו יכול
משום כך להיות מצויד בנשק רב ,אולם יכול הוא לנצל את כל סוני
הת-המקלע הקל
ה א  1י ב .ברם ,נשקו החט העיקרי של הצנחן הבודר הוא
הרובה היה עלול להפריע לו ברדתו מחמת ארכו .אף פלוגות המחץ בכלל,
אקדוחי-מכונה"().
בתת-מקלעים
יותר
שימש דתמא לחיל הצנחנים ,מוויינוה
מאשר
ברוכים .נוסף לזה מצפיין אקרח ,מכונה' נרמני כוה גם בפווח יריה ניכר וונקיירבו4
סנייפר ),,(,אין הצנהן מנלה את מציאותו מ מ ר ח ק.
גבוהה .והרי בניגור לצלף
הנשק של

והקצר.
שציודן

רימוני יד הם נשק המקובל על הצנחנים ,אך במקום רימון .המקל' הישן ,בעל
הידית הארוכה ,משתמשים הצנחנים הרבה ברימון הביצה צורתו) סגלגלה( ,העשוי נתך
אלומיניום ,כדי לחסך במשקל ,רימון" המקל" הישן נמצא גדול מרי ופעולת רסיסיו
בלתי מספקת .וכן מצוייד כל צנחן באת קפנה המשמשת נשק התגוננות יעיל .כלי
נשר'

בשביל

אחריו.

זה נחוץ לציהן ביחור בשעה שעליו להקים ראש,
רצוי שתהיה לו לצנתן תעודת קלע מצוין .ורק לאחר שסגל לעצמו את כל
ענפי הלימוד הללו נחשב הצנחן ראוי לשרות ומוכשר לפעול נרבעי ככל מצב שבו
יימצא .הצנחן שהשלים את הכשרתו עונד סרם מיוחד ; דמות נשר עט אל פרפו.
רכבת ,דרכים ומיתקני מסילות-
תפקירי הצנחנים כוללים הריסת נשרים ,תחנות
לירידת מטוסים
ידידותייםן ".וכך ,בהמצאם
ברזל ,או כבוש שדות תעופה והכנתם
הכלכליים והצבאיים
באזורי האייב ,עליתם לעשות כל מאמץ להריסת כל המתקנים
ל.אזור ההפקר" ,או מעל
החשובים .תפקיד אחר של הצנחן הוא לעבור מעל
מחסומים
אחרים,
על מנת
למכשולים פבעיים קשים ,כרי להשתלפ על נשרים ועל
הצבא הבא

להכשירם להתקרמות צבא ירידותי וכן להקים ראשי גשר.
השימוש כצנחנים מאפשר לנחול ,מלבד הישנים חמריים ,גם הצלחה
מתמדת על ירי
דמוראליזציה של האויב .הריסת קוי התחבורה בעורף מכניסה נורם
פסיכולוגית
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דש"

שי אי כטחון
יש לציין כי

האויב.

במצבו של צבא
לעתים קרובות קשה

יהיה

כירידת

להאניש

הצנחנים,

כי

אצל

הנאמנים ,בניגוד לנוהג הרוסי ,המבמה היא להטיל צבא מנובה מועם ככל האפשר.
הצנחנים קומצים מנובה  400-200רגל .המצנחים נפתחים בן רגע על ידי קפיץ מיותר
או בעזרת חבל המחובר אל המטום .בררך וו מגיעה היהידה אל הקרקע ביתר מהירות
זאינה מתפזרת יותר מן המידה .היא תהווה כוח מלוכד יותר ותגש לפעולה ביתר
שקוראים גירול ,סרפן' ,כלומר כוה

שהירוח .עתים נדרש חיל הצנחנים לשמש גם מה
ודיקפתמ "2להתפשט במהירות בכל הכיוונים לאחר שהשתלם על שדה תעופה ,או
צליח" להכשיר איזה שטח אחר לשם כך .במקרה זה תהיינה יהידוח אלה וקוקות
באויר.
המעה
לתגבורת ,והיא יכולה להנתן להן ,על פי רוב ,רק בררך של
בהסעת הצבא במטוסים השתמשו בקנה מירה רחב מאד כבר בפולין ,נורווניה
יהולנד .דיויוית
ה,לאנד~הר"* שצרה על מיךליז מבצר) צפונית לורשה( קבלה
הנבורת של  2פלוגות מכונות יריה של היל הרנלים,
טל?;19ו ,מסי ש .)19081בגליון  1%0 ,27של אותו העתון,
בהורדת פלונות של קלעי אופנוע ופלגות מכונות יריה,
חקריט איטלקי מימי כיבוש אלבניה ,כשגרוד שלם ** הוסע

שהובאו

במטוסים

מיליטר).-

תוארו הנסיחות שברכשו
בנידון וה יש להזכיר נם
מעבר

לים

האדריאטי

בשתי טיסות בלבד ,תוך  90רקות **'(.
הנרמני משתמשים נם בצנחנים במירת
כמו ביחידות אחרות של הצבא
האפשרות בפעולות מצורפות של מוני החיל השונים .אין לראותם רק כפלוגות הריסה
הפועלות מאחורי קוי האויב ,או כיחידה לוחמת מלוכדת
וננדלת שנדלה משתנה,
אפשר להורירם נם במרחק לא רב לפני קויהם עצמם ,או מאחורי קו
האויב ,או אפילו לפני
קוי-האויב ,אם הקוים הללו מוגנים במכשולים שקשה להתגבר
מדלנים',
עליהם .הצנחנים
על פני המכשולים ,מתגוננים ,ומניחים לצבא הכא בעקבותיהם
ההזית של

לסלק אותם .הדברים אמורים ,למשל ,במעבר נהר.
י *89מתאר תמרון שנערך על ידי צנחנים בתנאים
מאורו

נותן את

המפתה

להכנת

כמה

פעולות

והרטיט"****

די"

לתנאי

הרומים

שנערכו

במלחמת

מפברואר

מלחמה
רוסיה

שמ,4
משני

וצררים ,בקשר עם מעבר נהרות :
הצבא ,המתקיף עומד מול האויב ,שקבע עמדתו מעבר לגחל והתבצר כחפירות
כמורד הגבעה הנמצאת מאחורי חוף הנחל .ההוביצרים של האויב ערוכים
מאחורי
והאספקה ,המוננים
יכם נבעות ,ומאחוריהם ,במרחק-מה ,נמצאים מחסני התחמושת
ומתותחים אנטי-מטוסיים
כיוז
הערוכים על פני שטה ישר למדי.
שהנשר מעל הנהר
נהרס על ידי האויב ,וכיו,
שההאוביצריט שלו חולשים על
מכוניות-משא
משורינות המובילות חמרים
לשלוה אל הנהר
היה .לחצות את הנהר ולהסתער על קוי ההגנה של האויב,
צלילה על תותחי
בהתקפות-פתע עזות של מפציצי
לפתוח

הנחל-כמעט שאין תקוה
לבנין גשר ,בדי שאפשר
לפיכך היתה התכנית
האנטי-מטוסיים
המגן

* הרזרוה המאורגנת של הצבא הגרמני - .המער'.
** של גונדרים סרדינייס" ,מבחירי הצבא האיטלקי  -המער'.
*'* לאמתו של דברנעשתה לראשונה הסעת חיל הרגלים באויר ,גהיקף דומה ,ע-י הצגא הבריטי,
שאשר הוגש ביליון רגלים במטוסיםממצתים לעירק ,בקיץ  ,1931לרגלהמתיחות בקרב גייסות האשורים
**** האורגן המרכזי של הצבא הגרמני - .המער..
בעירק באותם הימים - .המער'.

שמאחורי קוי האויב .תוך דקות
התותהיט
האנטי-מטוטיים; תלר
של  15דקות.

כיון

שתותחנים

מספר

הסילו

נלי

מפציצים

מאות

מהפוצות התפוצצו מיר עם מנע,,
אנפי-מפומיים אינם מתנים עיי מנני
שהמפציצים

מנמיכים

וגורפים

פצצות

סביב

והשאר בהפסקות
תותחים* אנוסים
עמדותיהם

הם לבקש להם מחטה ,בעוד
מכונות-יריה ועל ידי כך מוציאים את היזמה
אחר כך צוללים
באש
המפזמים
מיד
שהניעו
צונחים
והצנחנים
להובלת
למקום,
צבא
עם התפוצצותן של
פצצות הזמן .בירידתם ,משתחררים הם ממצנחיהם ע"י הפעלת מתקני ההתרה המהירד
מיד

לאחר שנגעו

רנליהט

בקרקע,

והם

לצלול
מידי המגינים.

משתמשים תכף

במקלעים

את

ובמכונות

היריד

המוררים בשילים ** מיוחדים בעזרת מצנחים משלהם .בנשק זה הםמתקיפים בשצף

ההאוביצרים ,ותוך

קצף את התותחים האנמי מטומיים ובמידת האפשרות מעסיקים את
בשרות*** ,מטוסים
מובילי צבא ומכל מפוכ
כדי כך יורדים ,לאורך הדרכים' או
יוצאים
ומתקיפים
 40-%איש מזוינים זיון מלא
מהעורף את חפירות ההגנה שעט
הרכס( ו בררך ע יוצרים הם ךעארטיה בקרב המנינים הנמצאים בקו הראשון ,לאחר
הארטילריה כבר הוחלשה במידה גיברת .אותה שעה מופיעים פאנקים אמפיבייכ
שגם
העשויים לעבור גם גגהרות,
את חוית האויב פרם יספיק

ופלוגות בוני נשרים,

ועוברים
בערפו'.

את הנהר כרי

להתקיף

להשתלפ על המצב
כך תוארה מעולה בוררת בתור תמרון .מאז ראינו נסיונות מקיפים בשפה זה
כך כה ול נד ,באיזור רופרדם ,מלא צבא שהוסע במפומים תפקיד חשוב:
הוא כבש את הגשרים בזרועות הדרומית והצפונית של הנהר סאאם והחניק בהן עד
שהניעה למקום ,כעבור שלשה ימים ,דיוויזיה משוריינת.

הרככה של ריוויויה מופסת'" בזאת תשחנה תמיד ,מוסרים כי בשעת הפלישו
חיל-רגלים ,הרכב מצומצם מהרגיל ,נרוד'
ל כ ר ת י ם כללה דיוויזיה מסוג זה  8גדודי
ארפילריה עם  24תותחי-שדה
הקאליבר) ;  75מ"מ( ,בטליון אנטי-טנקי מצוייד בתותהיס
רצי'

של לי מ"מ  ,יחידות קשר ומהנדסים ,וכן יחידות-עזר
; לרפואה ,להספקה וכיו"ב ;
אנמי-מטומיים.
ומכונות-יריה
בטליון
אופלוע ופלוגות ממונעות של תותחים
שי
כל
מכונות-יריה
האנמי-מפומיים מלוים חמיו
ההותחים
היל-הרגלים יש לו פלונת
שלו.
מטוסי-התוכלה ה ר א ש  1נ י ם  -כדי לפתוח מיד לאחר הירידה בהגנה על מטוטי-
את
התובלה הבאים א ח ר כ ך מפני התקפות-אויר ונם מפני התקפות טנקים קלים .כ)
נם זהו שתפקירו של התותה הא-,מ .הנרמני הקל(.
סבורים כי דיויזיה כזאת מירכבת מ-מ"7
איש
איש
שכללד
לעומת אא10,
בשעת הפעולות בהולנר .בשני
המקרים-בהולאנר
ובכרתים-השתמשי להסעת
ב 2%-מטוסיסי היה ,איפוא ,צורך למרות השמוש בדאונים ,לערוך כמה פיסות ,הלון
ושוב ,כרי להםיע דיוויזיה שלמה .כי אף במקרה שכל ממוס יכול להסיע א 91-חיילים
על ציודם המלא ,יש להשתמש במטוסים מיוחדים להובלת תותחים ,תחמושת ,אופנועים
מכשירי-איתות-וקשר,
מכונות-יריה וכיובב.
הצב*

 -המער'.

* להבדיל מתותחי שוה רגילים -מתמת הצורך להפעיל אחהתותח כלפי מעלה.
** ראה  :לוח חידושי-המונחים.
*** לעתים קרובות  -גם במחיר של " ,gCrashכלומר ירשת המטוס על הקרקע אגב שבירי
גלגליו וחלקים חחחיים מחוך  .1nslaבדרך גלל זוהי חוטאה  iffירייה מ א ונס .אך בכרתיך ה"מ*
מטוסי הגריניט ,ועור יותר  -דאוגיחם ,בררך י של יריות ג ט כ וו ן ,לטען חסנע פהחכרח בשוות ועח14
תקינים - .המער'.
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