הימורגורלי
בסטלינגרד

במערכהעלסטלינברדהימרוהגרמניםעלכלהקופה-והפסידו.ספריםרביםעלהמערכהבסטלינגרד
 ובהם ספרו רב המכר ועטור הפרסים שלאנתוניביוור -מתארים היטב את מהלכי הקרבות ,אךשמים פחותמדי דבש עלהשיקוליםועלהנסיבותשהובילו אתשניהפיקודים-הברמניוהסובייטי-
להחליטכפישהחליטו

אורסופר
"סטלינגרד",רבהמכרעטורהפרסיםשלאנתוניביוור(,הוצאת
ספריםיבנה )2000 ,חב את הצלחתולאופןשבוהצליח לתאר
את הסבל המחרידשליווה את קרב ההכרעה החשובביותר
במלחמת העולםהשנייה .הוא פחות מצליח ,לטעמי ,במתן
הרקע ההכרחי להבנת ההחלטות האסטרטגיותשקיבלושני
הצדדים -נושא שכמעט לאטופלבספריםהרביםהעוסקים
במערכההזאת.ברשימה הזאתאנימנסהלהשלים את החסר,
יבתמציתיות רבה.
אםכ
התנגשות האיתנים בסטלינגרד היא אחת המערכות
המרתקות,הגדולות והחשובותביותרבהיסטוריההמודרנית,
והשתתפובה-משניהצדדים-מצביאיםמעולים,מהטובים
ביותר שקמובעת החדשה.
בסקירה שלהלן מתוארבקוויםכלליים פרק הסיום של
המערכה הזאת ,שהתחוללה בחורף הקשה של 943-1942וי,
תוךהתמקדותבצמתיםהעיקריים שבהםקיבלושניהפיקודים
היריבים את החלטותיהם המרכזיות.זהו נושא רחביריעה
ומורכב ,ואסתפק במסגרת הזאת בהצגת הנקודותהעיקריות
שבו .למען הנוחות והפשטות בחרתי למקם במרכז הסקירה
אתיחידותהשריון,שהיובאותה העתכליההכרעההעיקרי.

אגפיו שלהריכוזהזה,לאורךקוויהגנהארוכיםמאוד,נפרסו
יחידותעזרבעלותמוטיווציהירודהויכולתלחימהנמוכה.באגף
האחד שלריכוז הכוחות הגרמני החזיקוארמייה רומנית,
ארמייה איטלקיתוארמייה הונגרית .קו החזיתשעליוהגנו
שלושהארמיות האלהנעצפונית-מערביתמסטלינגרדלאורך
נהרהדון עדלוורונז' .באגף האחר החזיקהארמייה רומנית
נוספתבקוהגנהשנעישירותמסטלינגרדדרומהעדלאליסטה.
הכוחותהגרמנייםבסטלינגרדהיושחוקיםמאודלאחרשבועות
שלקרבותרחובקשים.
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איןחולקעלכךשהפריסההגרמנית
בגזרה הדרומית של חזית המזרח
בנובמבר 1942הייתהפגיעהבמידה
יוצאת דופן .לא חל בה שוםשינוי
עקרוני מתחילת ספטמבר ,המועד
שבו החלה המתקפה הגרמנית על
סטלינגרד,כךשבמידהרבהזוהייתה
היערכותהתקפיתבזירתקרבשהפכה
זה מכבר לסטטית.בקוויםכלליים:
במרחב סטלינגרדהיהריכוז גדול
מאוד של כוחות גרמניים תחת
פיקודהשלהארמייהה,6-ואילומשני

התנגשותהאיתניםבסטלינגרדהיא אמת
המערכותהמרתקות,הגדולותוהחשובות
ביותרבהיסטוריההמודרנית ,והשתתפובה
משניהצדדים-מצביאיםמעולים,מהטוביםביותרשקמובעת החדשה

כמעט כל ספרי ההיסטוריה טועניםכי המצב שנוצר
בסטלינגרדנבעמעיוורוןשבולקההפיקודהעליוןשלגרמניה.
הפיקודהגרמניאכןלקהבמקרההזה-ובמהלךהמלחמהכולה
מעיוורוןמוחלטבכלהנוגעלקצבשבוהצליחהצבאהאדוםלהקיםולהכשירעתודותבהיקפיםענקיים,אך הספרותאינה
מדגישהבמידה מספקת את העובדה שהפיקודהגרמניהיה
מודעלחולשתהמערךשלווהחללנקוטצעדיםכדילחזקאותו
במסגרת תוכנית אסטרטגית כוללת לחורף .1942על-פי
התוכנית הזאת-בקוויםכלליים-נועד צבאגרמניהלעבור
להגנהבחזיתהמזרחמיידלאחרהשלמתכיבושהשלסטלינגרד
ולפתוחבמתקפהאסטרטגיתחדשהבצפון-אפריקהכדילהדוף
אתבעלותהברית משםולכבוש אתהמזרחהתיכון2.
בהתאםלתוכניות האלה אמורהיהקוההגנהלאורךנהר
דוןלקבלתגבורותשלגדודינ"טגרמניים,ומאחוריהםאמורות

המתקפההברמניתהבדולה של 1942בחזית המזרח .היא החלהבסוף
יוני והתקדמה בהתאםלציפיות שלהברמנים עד ספטמבר.אזהיא
נתקעה-לא במעט בשלבעיותלוביסטיות
מקרא
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התקדמותהגרמנים-שריו,

התקדמות השמנים-חי
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להיערךיחידותטנקיםגרמניות.ואלההןהיחידותהגרמניותה
י
ו
שאמורותהיולהיערך לאורך הקו מצפון לדרום:דיוויזיית
הטנקים  27אמורה הייתה להיערך בעורפה של הארמייה

במהלךהשבועותהארוכים שבהם התנהל
הקרבבתוךסטלינגרדבנההפיקוד
הסובייטי מחדש אתכוחותהשריוןשלו
ואתעתודותיו
ההונגרית,דיוויזייתהטנקים  6אמורההייתהלהיערךמאחורי
הארמייההאיטלקית,וקורפוסהטנקים,48שכלל אתדיוויזיות
הטנקים22ו,14-אמורהיהלהיערךמאחוריהארמייההרומנית.
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מאלה רקדיוויזייה 6הייתה

בתקן מלאךאךהעברתהשל
זו מצרפתלחזיתסטלינגרד

עתידההייתה להסתיים רק
בדצמבר 4.יתר על כן,

דיוויזייה  14הייתהעדיין
מסובכתבסטלינגרד,וכךיצא

שבאמצע נובמבר ,בעת
שהסובייטיםפתחובמתקפת
הנגד הגדולה שלהם
בסטלינגרד,עדייןלאבוצעה
ההיערכות הנ"ל בשטח .רק

דיוויזיה  22הייתה בגזרה
המותקפת,וזוהייתהדיוויזיה
חלשהבמיוחד5.

ומשווספה

הסובייטית

במהלך השבועות הארוכים
שבהם התנהל הקרב בתוך
סטלינגרד בנה הפיקוד
הסובייטי מחדש את כוחות
השריון שלו ואתעתודותיו.
את הכוחות האלה הוא
התכוון להפעיל בשתי
מתקפותגדולות,בוזמניות,
נגד הכוחות הגרמניים:
האחת,שניתן לה שם הקוד
"מרס" ,כוונה נגד מרכז
החזית ,שםהייתה "קבוצת
ארמיות מרכז" הגרמנית
ערוכה בעמדותשעדייןהיו
קרובות למוסקבה וסיכנו
אותה .ההתקפה השנייה,
שניתן לה שם הקוד
"אורנוס" ,נועדה לנצל את
המצבהפגיע שבוהיונתונים הכוחותהגרמנייםבסטלינגרד

להשמידם6.
כדי
מתקפת"מרס",שלההקצוהסובייטיםאתמרביתהכוחות,
נכשלהלחלוטיןובאבדותמחרידות7.בניגודלהזכתה מתקפת
"אורנוס" ,שנפתחה ב 19-בנובמבר  ,1942להצלחה גדולה.זו
פרצה אתהחזיתבשתינקודותקריטיות שבהןהחזיקוכוחות
רומניים ,בדיוק מעבר לשני האגפים של הארמייה ה6-
בסטלינגרד.כפישצויןלעיל,היו העתודותהגרמניותבאזורי
ההבקעה חלשות ,והשדרותהסובייטיות התוקפות התקדמו
במהירותבחסותסופותשלגעזותבמיוחד.כאשרנעהדיוויזיה
 22קדימהלכיוון הפרצה,הייתה הראות מוגבלת לטווח של
מטרים ספורים ,מטוסי הסיורוהסיוע הקרוב קורקעו ,וכך
התאיידוכלהיתרונותהטקטייםשהיולגרמנים.בתנאיםהאלה
לאהצליחהמפקדתהדיוויזיהלקרואאתתמונתהקרבולהנחית

בדרכןלפריצתהכיתורעלסטלינגרד.לגרמניםהייתהעדיפות
ברורהבתמרוניםטקטייםבשדהקרבפתוח,ובמקרהשלמפגש
עםכוחותעתודהגרמנייםהיוהכוחותהסובייטייםהתוקפים
מוצאים את עצמם בנחיתות ,רתוקים מגורמיםמסייעים
וממרכזי אספקה.במילים אחרות :מדוברהיה בדרךפעולה
שהייתהכרוכהבסיכוןרב,ולכןרקמוואסילבסקיוז'וקובתוכנית
אחרת,שניתןלה שםהקוד"סטורן".התוכניתהזאתקבעהכי
בזמןשהגרמניםיכנסו אתעתודותיהםמולהארמייהה6-כדי
לנסות לחלצה  -קרוב לוודאי במרחב נהרצ'יר -ירוכזו
העתודות הסובייטיות מצפון לנהר צ'יר ,מול הארמייה
האיטלקיתהחלשה,ישיגושםהבקעהוינועובאיגוףרחבבכיוון
דרום-מערב ,מהלך של פחות מ 300-ק"מ,עד לרוסטוב .בכך
תיכננוואסילבסקיוז'וקובלנתקלארק אתהכוחותהגרמניים
בקווקז ,אלאגם אתכלהעתודותשהגרמניםעתידיםהיולרכז
לניסיוןהחילוץ.
תוכנית"סטורן"ראויהללא ספקלהיקראיצירתמופת.לא
זו בלבד שהיאניצלה את הזמן שנדרש להתארגנות להמשך
המתקפהכדילמשוך אתהיריבלמלכודת ,אלאהיאגםדחתה
את הטלתן לקרב של העתודותהסובייטיות לשלב מאוחר
במערכה.בכךהיאשימרהבידיהפיקודהסובייטיאתהאפשרות
להגיבעלהמהלכיםהגרמנייםואףלהפתיעאתהפיקודהגרמני.
בדיעבדאנויודעים שאחדהיתרונותהגדוליםשל"סטורן"היה
עיוורונושלהפיקודהגרמני:בזמןשבוהחליטכיצדלהטיל את
עתודותיו למערכה ,הוא לא היה ער לקיום העתודות
הסובייטיות .לכךעתידההייתהלהיות השפעה מכרעת על
המשך המערכה.

וצגווכווהכניקודהגרסני

מתקפתנגדמסודרת.יחידותסובייטיותחלפועלפניהדיוויזיה
מכלעברבדרכןליעדיהן,והיא מצאה אתעצמהבתוךזמןקצר
מנותקת מאחור ,מתקשה לתפקד,ויחידותיה החלו נשטפות
בזו אחרזובכיווןהתנועה שלהסובייטים.כך החלההקריסה.

בב:ניך;

הצלבתנתונים מנמה מקורות מעלהכיבנובמבר  1942עמדו
לרשות צבאגרמניה תשעדיוויזיותטנקים שלאהיובחזית,
ושהיולמעשהעיקרהעתודההאסטרטגיתשלו.שתייםמאלה,
דיוויזיותהטנקים25ו,26-היוחדשות,צוידובציודנחותונחשבו
לא כשירותלחזית המזרח.דיוויזיות הטנקים  7 ,6ו10-היו
מנוסותוהשלימוארגון מחדש; שלושדיוויזיותחי"רממונע
של הס"סהיובעיצומו שלתהליך הסבהלדיוויזיותטנקים
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מ 300-ק"ממהפרצההזאתהייתהמביאהאותןלרוסטובשעל
נהרהדון-עורק האספקההעיקרי שלכלהכוחותהגרמניים
בקווקז.האופציההזאתהייתה מפתה,שכןהכוחותהגרמניים
בגזרההיואז חלשים ובמצב שלתוהו מוחלט.עם זאת עלה
החשש שהכוחותשיישלחו למשימה הזאתייתקלותוךכדי
תנועתןבעתודותהגרמניות,שצריךהיהלהניחשנמצאותכבר

מחוזקות9.הדיוויזיההתשיעית,דיוויזיית"גרינג",הייתהבשלבי
הקמה.נוסףעל אלההיועוד כמהדיוויזיותטנקים בעתודה
בחזית המזרח ,אך הפעלתן הצריכה קבלתאישור מהפיקוד
העליון.ביןאלההיודיוויזיות 11ו,17-שהיומוצבותבעורףשל

קבוצתהארמיותמרכז,דיוויזיה22שהוזכרהקודםלכן,שהייתה
מוצבתבעורףהגזרההדרומית,ודיוויזיה 23בקווקז.
הצלחתה של מתקפת "אורנוס" הפתיעה את הפיקוד
הגרמני.התגובההמיידיתשלו-עדייןבשלבשבוגיששבאפלה
בכלהנוגעלתמונתהמצבהכוללת-הייתהלהורותלדיוויזיית
הטנקים 23מהקווקזלנועלעזרתהכוחותהמותקפים.כשנודע
שהארמייהה6-נותקהמעורפה,והתבררשהמצבחמור,הועברה
פקודה דומה גםלדיוויזייה  .11שבוע אחרכך ,ב 3-בדצמבר
 - 1942לאחרהתלבטויות רבות  -הצטוותה גםדיוויזי
ה 17
להצטרףאליהן.יחדעםדיוויזיה 6נעואפואלעזרתהארמייה
ה6-ארבעדיוויזיותטנקים.בכךהפעיללמעשההפיקודהגרמני

י-
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את כל עתודותיו שבחזית המזרח.יש לזכור שמול קבוצת
ארמיות מרכז -היחידה שכללהעדייןכוחותשריוןגרמניים
משמעותיים-זיהו הגרמנים בוודאותריכוזיםסובייטיים
גדולים (שנועדו למבצע "מרס") כך שהעברת כוחותנוספים
משם נחשבהלבלתיאפשרית.
הדילמה האמיתית של הפיקוד הגרמני נגעה להפעלת
העתודותשבמערב.מתוך חשששאיבודהמאחזבצפון-אפריקה
יחשוףאתחופידרוםאירופהלסכנתפלישהמהים,החלהפיקוד
הגרמנילהעבירבתחילתנובמבר  1942אתדיוויזיה 10לצפון-
אפריקה.בכוונתהפיקודהגרמניהיה לשלוחלצפון-אפריקה
כוחות עתודה נוספים בהיקף שיספיק לחידוש המתקפה

4

ש
37

האסטרטגית משם.נראה שאלהנועדולכלוללכל הפחות את
דיוויזיית"גרינג" ואתקורפוסהס"ס ,לאחרשאלהישלימו את
התארגנותם.

דיוויזיה,7שנותרהאזהיחידהבתקןמלאוכשירהלהעברה
מיידית,הייתה מכונסתבאותה העתבדרוםצרפת".י
השאלההקריטיתשעמדהבפניהפיקודהגרמניהייתה אם
עומדים לרשותהסובייטים עתודות משמעותיות נוספות.
בהעדרמידעמודיעיניאמיןנאלץהפיקודהגרמנילהמרעלכל
הקופה :אםאיןלסובייטים עתודות נוספות  -אמרו לעצמם
יבכוחותשנשלחונדילהשיב את
מפקדיהצבאהגרמני-הריד
המצב לקדמותו בחזית המזרח ,וניתן להמשיך בפעולות

בהעדרמידעמודיעיניאמיןגאלןהפיקן
ש
הגרמנילהמרעלכלהקופה :אםאיןון

לסובייטיםעתודותנוספות-אמרולעצמםין

להקרבתה לשווא שלדיוויזיה  10ולהכרחלהיערך לנחיתה
בדרום אירופה כברבאביב 1.1943י ההתלבטותהייתה קשה,
ובסופו שלדברהימרהפיקודהגרמניעלכךשלסובייטיםאין
עתודותנוספות.מהסיבההזאתנמנעהפיקודהגרמנימלשלוח
אתעתודותיומהמערבלמזרחמיידלאחרכיתורהשלהארמייה
ה.6-

וןנ!ן5רא:ה בעיקול הגדול של נהרהדון

פוןמנשטיין,שהוזעקלקבלפיקודעלהכוחותהגרמנייםבגזרה
שמול סטלינגרד הנצורה ,בחר שלא לתקוף באמצעותעיקר
כוחותיו מראש הגשר שעל נהרהצ'יר ,אףשהיה מרוחק 40
ק"מבלבדמהכוחותהנצורים,שכןשםריכזוהסובייטיםכוחות

םם'ן"

' למת
מקיטי.,ק11י

תחרוג

איפצירתוטקטיית,הורהמנשטייןלדיוויזיה  ,11שטרםהגיעה,
להתכבסמאחיי הצ"יי
זכוחהחילוץתימני-שהיהמורכב
ה
י 57ובודיוויזיות  23ו 6-ומאוחריותר גם
בם
! 88מקורפוס הטנקי
 - 17הצליח להתקדםמולכוחותסובייטייםקטנים
יחסית.הסונייטיםהגיבובסדרה שלהתקפותפראיותעלהקו

מפקדיהצבאהגרמני-הרידיבכוחותוש דיביזיה

שנשלחונדילהשיב אתהמצבלקדמותוון

::י::זןב::):י::דן':מ

::י

במזיתהמזרח,וניתןלהמשיךגבעולית 88

באפריקה-כמתוכנן 8
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באפריקהכמתוכנן .אםישלסובייטיםעתודות,הריכדילהציל
אתהארמייה ה 6-ובעצם למנוע תבוסה במלחמהכולהייש
לשליחבמלואהדחיפות למזרח אתכל מהשניתןלשיםעליו
יד,לרבותדיוויזיה 7ויחידות הס"ס,גם אם אלה לאהשלימו
עדד את הארגון מחדש.שיגור כל העתודות למזרח -ידעו
המפקדיםהגרמנים-עלוללגרוםלאובדןכלהכוחותבאפריקה,

ההתמוטטות.

הפיקודהסובייטי הגיב במהירות על ההתפתחויות
השליליות האלהבאמצעותשינויתוכניותיו:כוחעתודהחזק,
שהיהבדרכולעמודבראשמתקפהכנגדהארמייהה6-הנצורה,
הובהללסייעבבלימתקורפוס,57ומסלולהתנועהשל"סטורן"
שונה כךשיפנה בתנועתאיגוף צרהלעורף מערךהצ'יר,ולא
כפישתוכנןקודם,בתנועה רחבהלרוסטוב.הפיקודהסובייטי
היה מוכן לוותר עלהסיכוי ללכוד את הכוחותהגרמניים

שבקווקזובלבדשהניצחוןשלובסטלינגרדלאיועמדבסכנה.
ב 17-בדצמבר  1942החל מבצע "סטורן" :הארמייה
האיטלקית התפרקה כמעטמייד,והכוחותהסובייטיים פרצו
קדימה.במקבילהמשיךכוחהחילוץהגרמני להתקדםלמרות
התנגדותעיקשת של הצבא האדום,וב 19-בדצמבר  1942לכד

ראשגשרעלנהרמישקובה,מרחקשל 50ק"מבלבדמהכוחות
הנצורים3.יהסובייטיםהטילובשלבהזה אתכלהכוחותשהיו
להםבזירה,וסביב ראשהגשרהתנהל קרבנואש.זההיהרגע
האמתבמערכה.מנשטייןדרששהארמייהה6-תנועמיידלעבר
ראש הגשרכדי לחבור לקורפוס 57והדגישכיזוהי התקווה

ען ____8
_ מקרא
_

מבצע"סופתחורף" -מאמדהנפלהברמנילחבור אלהכוחותהנצוריםבסטלינברד

כיססטלינגרד
הארמייההשישית
מהארמייההרביעית
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היחידה 14.ההחלטההתעכבה,ובינתייםהמשיכוכוחות"סטורן"
הסובייטיי
םלהתקדםנוכחהתנגדותדלילה.ב20-בדצמבר1942
נאלץמנשטייןלהעביר כוחותשריוןגרמניים מהמישקובה
ומהצ'יר להגנת העורף ,ובשלכך נעצרה התקדמותו שלכוח
החילוץ הגרמני כשהוא מרוחק  40ק"מ בלבד מהכוחות
הנצורים .ב 23-בדצמבר כבר לאהיהניתן להמתיןיותר,

בתנאימזגאווירקשיםביותרותמתסדרת
מהלומותבלתיפוסקותשהנחיתועליהם
נוסותסובייטייםעדיפים,הצליתו
הגרמניםלבצענסיגהאיטיתומבוקרת
שנמשכהחודשייםואשרהקצבהיומי
הממוצעשלה עמדעל5קילומטרים

40

ומנשטיע הורה לכוחות,מעלהמישקובהוהציור לפתוח מ"ד
בנסיגהכללית.
האיוםעלכלהגזרההדרומיתשלחזיתהמזרחהיהבאותו
השלבחמורכלכך,עדכיכלההתלבטויותבפיקודהגרמניבנוגע
לאופן הפעלתהעתודות מהמערבהגיעולקיצןבבת אחת:ב-
18בדצמבר,יוםאחרי שהחלמבצע"סטורן",ניתנהלדיוויזיה
 7בצרפת הפקודה לעלות לרכבות מזרחה.זמן קצר אחרכך
נדרשה קבוצתארמיותמרכזלהעבירכוחותדרומה,וקורפוס

הס"סנצטווהלהתחיללעבורלחזיתהמזרחבהקדםהאפשרי".
הפיקודהגרמניהטיל אפוא למערכה אתכלהקלפים שעמדו
לרשותווהואידעכיאםלאיהיהבכךכדילבלוםאתהסובייטים,
הריכברשוםדברלאימנע את התמוטטותהחזיתהמזרחית.
בינתייםנסוגו הכוחות שלמנשטייןמהעיקולהגדול של
נהרהדון.בתנאימזגאווירקשיםביותרותחתסדרתמהלומות
בלתי פוסקות שהנחיתועליהם כוחותסובייטייםעדיפים6,י
הצליחו הגרמנים לבצענסיגהאיטית ומבוקרת שנמשכה
י הממוצע שלה עמד על 5
חודשיים ואשר הקצבהיומ
קילומטרים.הנסיגה הזאתראויה להיחשב לאחד המבצעים
הקשיםוהמרשימיםביותרבמלחמה.האיטיותשבההיאבוצעה
איפשרהלגרמנים לחלץ את כלכוחותיהם מהקווקזעדסוף
ינואר .7943

ובזמןשהגרמניםהיועסוקיםעדמעלהראשבנסיגהבדרום,
ריכזהפיקודהסובייטי את העתודותשיועדו במקור למבצע
"מרס" הכושלוכן עתודות חדשות שהוזרמולחזית ,ואתכל
אלה הואהטילבינוארבשתי מתקפותעוקבותנגדהארמייה
ההונגרית ונגדהארמייה ה2-הגרמנית.קווי ההגנה הובקעו,
וכוחותהחודהסובייטייםנעומולהתנגדותדלילהבחזיתרחבה
מול חרקוב וקורסק,תוך שהםפותחיםפערענקיבקוההגנה
הגרמניוחושפיםבכךלראשונה אתהאגףהדרומישלקבוצת
ארמיותמרכזהגרמנית.

המשך התכנוניםהסובייטיים

נואה שזההיה השלב שבו שוכנע הפיקודהסובייטי שצבא

גרמניה נמצאעלסף התמוטטותוהורהלהרחיב את המבצע
למתקפהכוללת כמעטלאורךכלקוהחזית.תוכנית המתקפה
הכוללתשעיבדוואסילבסקיוז'וקובכללה-בקוויםכלליים-
ארבעהמאמציםעיקרייםמדרוםלצפון:בדרומי,שהיהלמעשה
המשךשלהמאמציםהקודמים,נועדה"חזיתדרום-מערב"לנוע
מאזורהפרצהלכיווןדרום-מערב,לתפוסראשיגשרעלהדנייפר
ולהגיעלמריופולשעלגדתיםאזוב,בעורףהמערךהגרמניבקו
המיוס.צפונהלהנועדה"חזיתוורונז"'לנועמערבהדרךחרקוב
וקורסקולגשרבין"החזיתהדרום-מערבית"לחזיתות"מרכז"

לנסיוצלבוייאטויתםוהביצהוריתהרוןנמותיברור,והםן

הבטשהביותר,וגם
הבזבזניתביותר,בהפעלתלמץרצוףלכל
אורךהמזית .הםלאייחסושוםחשיבות
לחיי אדם

ן

ו"בריינסק",שנועדולנועמאזורהפרצהנגדאגףימיןשלקבוצת
ארמיותמרכז,דרךאוריולובריינסק,להבקיעבכיווןצפון-מערב
ולחבורלמאמץהרביעי,שלחזיתות"מערב"ו"קלינין",שיתקפו
במקביל אתאגף שמאלשלקבוצתארמיותמרכזדרךויטבסק
וינועו משםבכיוון דרום-מערב.שני המאמצים האלהנועדו
לחבור במרחב אורשה-סמולנסק ולהשלים בכך את כיתורה

של קבוצת ארמיות מרכז .כליתר ה"חזיתות" נועדולסייע
באמצעות הפעלת לחץחזיתירציףעלקוויההגנההגרמניים
לאורךכלהחזית.
הכוחותהסובייטייםבסטלינגרד ,שהשלימו עד תחילת

פברואראת השמדתהארמייהה6-ולאחרמכןהיופנויים,נועדו
למלא תפקידמרכזי במתקפה .אך אלהעדיין לאהגיעו ,כך
שלמעשה נדרשוה"חזיתות" התוקפות לפתוח במתקפה ללא
עתודות .בהתחשב בעומקהיעדים שנקבעוובריחוקביניהם
היהבכךסיכוןרבבמיוחד,שכןהיהברורשהכוחותהתוקפים
לאיוכלולסייעזהלזהבעתצורך.

המערכה על נהרהדונייץ

ובעודהסובייטיםנערכים,החלולהגיעיחידותקורפוס הס"ס
מהמערבוהתכנסובמרחבצומתהרכבותהחיוניחרקוב,היישר
מולהפרצה,בעודדיוויזיית"גרוסדויטשלנד"נערכתמצפוןלהם.
במקביל,דרומה משם,הגיעוהכוחותהגרמנייםהנסוגיםליעד
הסופי שלהנסיגה שלהם,קושנעמטגנרוגצפונה לאורךנהר
מיוסוהחלולרכזכוחותבסלביינסק,בקצההצפונישלהקו.זה
היה השלבשבו החלמנשטייןלחושבטוחיותרולחפשדרכים
להנחתת מכתנגדגרמנית.
לוחות הזמנים שנקבעו לכוחות הסובייטיים לביצוע
ההתקפותנגד קבוצתארמיות מרכזהיו לאריאליים.פתיחת
המתקפה התעכבה,ובינתיים נתקלה"חזיתוורונז"' בכוחות
הגרמניים במרחב חרקוב.מייד התלקחו שם קרבות כבדים.
למתקפההסובייטיתהייתה תנופה מספיקהכדי להדוף את

כוחותגרמנייםמהארמייה ה6-חוצים אתהדון
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~,שון

לי5,

הגרמנים מהעיר ,אך בזאת אפס כוחה ,והיא נתקעה .גם
בסלביינסקלאהצליחוהסובייטיםלהתקדם,וביןשתינקודות
י"חזיתדרום-מערב"
ההתנגדותהגרמניותהאלההמשיכוחייל
להתקדם בכל המהירות שאיפשרמזגהאוויר הסוער לעומק
העורףהגרמני כשהםנעים בתנועתאיגוף רחבה ,מתקרבים
בצורהמסוכנתלקווי האספקההגרמניים .המהלךהיהנכוןלו
היהזה מצב שלרדיפה אחר צבא הקרוב להתמוטטות.לרוע
המזל,לאזההיההמצב.

רצההנגרל,ועיקרמחסניהאספקהוהדלקן

ן
ן

שלהארמייה ה6-מוקמורחוקמהחזית,
בדיוקבנתיבהתנועה שלהכוחות
הסובייטייםהתוקפים.אובדנםהיהקריטי
והביא אתהארמייהבאופןכמעטמיידי
למצב שלשיתוק מוחלט

ן
ן

ן

זוהייתה ההזדמנות שלהחיכהמנשטיין ,והוא פעל ללא
דיחוי .חמשדיוויזיותהטנקיםהחזקותביותרשלוניתקומגע,
התרכזובעורףוב20-בפברואר1943נעולמתקפהצפונה,היישר
לעברהאגףהשמאלי הארוךוהחשוף של"חזית דרום-מערב"
הסובייטית.במקבילנעושתידיוויזיותמקורפוסהס"סלמתקפה

בכיווןהנגדי דרומה.ליהסיכוןהיה גדול מאוד ,שכן קרבות
נואשיםהתנהלואזכברבגדההמערבית שלהמיוס ,שםצלחו
יחידותחודסובייטיותאתהנהר,והכוחותהגרמנייםהיוחלשים
כלכךעדשכדילרכזכוחותמינימלייםלתקיפההיההכרחלפנות
אתסלביינסק.אך המהלךהשיג הפתעה מלאה,וטוריהשריון
הגרמניים המתקדמיםניתקו את כוחות החודהסובייטיים
מעורפםבזה אחרזה.
ובעודהיחידותשל"חזיתדרום-מערב"לוחמותעלחייהן,
נפתחה האופנסיבה הסובייטית על קבוצת ארמיות מרכז.
הגרמניםהשכילולבצענסיגהטקטית ממבלטחשוף שבאגפה
השמאלי של הקבוצה בטרם הושלמהההיערכותהסובייטית.
חזיתות"קלינין" ו"מערב"נגררובכך לפתוח במתקפה מוקדם
מדי ,ומתקפתם נשתבשהלחלוטין .בעקבות זאת התאפשר
לגרמניםלהעבירכוחותמאגףשמאללאגףימין,לסייעבבלימת
המתקפה שלחזיתות"מרכז"ו"בריינסק"על האגףהזה ,אשר
למרותההיערכותהחפוזה החלההיטב.כתוצאה מכך הואטה
בתוךזמןקצרגם המתקפה הזאתלקצבשלזחילה.חמורמכך,
יחידותהשריון שלמנשטייןנעובאותושלבבמהירותצפונה
בתנועתאיגוףנגדחרקוב,מאיימותלהמשיך משםהיישר אל
גבהארמיותהסובייטיות התוקפות של"חזיתמרכז".
"חזית וורונז"' ניסתה להיערך במהירות להגנה במרחב
חרקובכלפי דרום ,אך אזהיא הותקפה גם ממערבעל-ידי
"גרוסדויטשלנד" ,מערכיה קרסו ,וחרקוב נפלה .הפיקוד
הסובייטיקלטאזבאחת אתהסכנהוהורהבבהילותלעתודותיו,
שהיו בדרכן להשתלב במתקפה נגד קבוצת ארמיות מרכז,
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לשנותמיידכיווןולהיערךלבלום את המשךהתנועההגרמנית
צפונה.גשמיםכבדים,שהקדימולבואוהפכו אתציריהתנועה
לעיסותבוץבלתיעבירות,הביאו להפסקת הפעולות באותו
הסובייטיםאיבדובכך אתהתנופהוכמעט אתכלהכוחות
של"חזית דרום-מערב" ושל"חזיתוורונז"'8.י הגרמניםזכו
באתנחתאשאותהעתידיםהיולנצללשםהתארגנותלמתקפה
גדולה נוספתבחזית המזרח  -מתקפהשהייתה ההזדמנות
האחרונה שלהם להכריע את המלתמה נגד ברית-המועצות
לטובתם.

כמותי ברור ,והםניצלו אותו בצורה הבטוחה ביותר ,וגם
הבזבזניתביותר,בהפעלתלחץרצוףלכלאורךהחזית .הםלא
ייחסו שום חשיבותלחיי אדם .מטרתםהייתה לנטרל את
היתרון של הגרמניםבניהול הטקטי של הכוחותהניידים
באמצעותהפיכתקוהחזיתכולולקוהתגוששותמתישה,רצופה
ומתמשכת ,אשרישאבלתוכו אתהתגבורותהגרמניותוימנע
מהןלפתחתמרוניםמכריעיםרחביהיקף.
אבדותהסובייטיםהיובהכרחעצומות,אךהמטרההושגה.
הפיקודהגרמנינאלץלדלל אתעתודותיומעברלסביר,והדבר
הכריח אתיחידות העתודה הנותרותלהפגין תפקוד מושלם,

סיכום

שלאלומרמבריק,בכלקרב.בעקבותזאת התפתחההציפייה,

שלב.

במקריםרביםנוהגיםהיסטוריוניםצבאיים לנתח מהלכים
ותנועות בדיעבד ושמים פחות מדי דגש על אופן קבלת
ההחלטותועלהרקעשהוביללקבלתן".סטלינגרד"שלאנטוני
ביוורהוא דוגמהמצוינתלכך .ההחלטות שלהפיקודהעליון
הגרמניבמהלךהמערכההושפעובאופןעמוקביותרמאירועים
כמו הצלחת הרכבתהאוויריתלכיסדמיינסק9יבחורףשלפני
כןי המתקפות הכבדות שלהסובייטיםביתרהגזרות שלחזית
המזרחוהאירועיםבצפון-אפריקה .לכל אלהאין זכר בספר,
וחבל.אניסבורשהלבטיםשבהםהתחבטוהגרמניםבמצבשבו
הםהיונתוניםבחורף ,1943-1942בהיותםבנחיתותכמותית
ונלחמים בשתי חזיתות ,הם מאלפים וחשובים,וראוי לכל
הפחותלהציגם.
ביחסלמערכהעצמהישלהדגישכילסובייטיםהיהיתרון

אשרעלבסיסהנבנה המערךהגרמניבחזיתהמזרחיתכולה,
שמפקדייחידות טנקיםינצחו גם כוחות הגדולים מהםפי
ארבעהויותר.בנסיבות האלה לאהיה מקום לשוםטעות.כך
קרהשדיהיהבכישלון מכתנגדשלדיוויזייתטנקיםמדולדלת

כדי למוטט גזרה קריטית שלמה משלהייתה מגדל קלפים
ולהעמיד אתהסובייטיםבעמדהמנצחת שהםלמעשהלאציפו

י

ושההחוי,.עיקרמחסויהאספקה,הןי
ק הארמייהה-
 6מוקמו רחוק מהחזית,בדיוקבנתיב התנועה של הכוחות
הסובייטייםהתוקפים.אובדנםהיהקריטיוהביא אתהארמייה
באופן כמעטמיידי למצב שלשיתוק מוחלט.הפיקודהגרמני
מצא את עצמו נאלץ לבחורביןשתי חלופות קשות :האם
להשליםעם התבוסהולהורותעלפריצה -מהשהיה מאפשר,
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אולי,להצילחלקמהחיילים(עלנשקםהאישיבלבד.אתהציוד
הכבד ,אתהפצועים ואתהחוליםהיהברורמלכתחילה שלא
ניתןיהיהלחלץ)אולהמרעלהחזרת המצבלקדמותו.הפיקוד
הגרמניהחליט להמרוהורהלארמייה להתחפר.
אין ספקשהעיכובבהעברתהעתודותהגרמניותמהמערב
למזרחהיהגורםמכריעבתוצאהשלאותוהימור.אילו,לדוגמה,
הייתהדיוויזיה7מועברתבתחילתדצמברולאבאמצעיתו,סביר
להניח שלאהיההכרחלקטוע אתמבצעהחילוץשלהארמייה

זחל"מיםושלושהגדודיחי"רממונע(במשאיות).התקןשלדיוויזיית
חי"רממונעהיה 69טנקים (התקן הזהמתייחסלדיוויזיותששירתו

ה,6-ומייודעכיצדהיוהדבריםמתגלגלים משם .אךבחינת
התמונה שעמדהבפניהמחליטים אזמבהירההיטבעד כמה
קשההיהבאותןנסיבותלקבל החלטהנכונה

טנקיםכשירים,היהלהגעתן משקלמשמעותיבמיוחדבסדרהכוחות
 Jeneן
:ח6קקט]א20חפקtz,
h
הגרמני.בהקשרהזה ראו)010:קח)סכ) T

בגזרההדרומית שלחזית המזרח.הדיוויזיות האחרותצוידו במקום
זאתב21-תותחיסער)ו6-גדודיחי"רממונע.המצבהבפועלהייתה
נמוכהבהרבה.נכוןלאמצענובמבר 1942היולדיוויזייתטנקיםממוצעת
בגזרההדרומית 45טנקיםבלבד,כוללטנקיםלאכשירים,ולדיוויזיית
חי"רממונעהיו 35טנקים.היחידותבגזרותהצפוניתוהמרכזית של
החזיתהיוחלשותעודיותר.מכיווןשדיוויזיותהטנקיםשאורגנומחדש
ומגיעותלחזיתכשברשותן 150-140
במערב,כגוןדיוויזיות 6ו,7-הי
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נלקחלפיהעניין ממקורותאחרים.
כזכורהסתיימה מערכתאל-עלמייןב5-בנובמבר  1942במפלה קשה
של כוחותהציר על גבול מצרים-לוב .שלושהימים אחר כך ,ב8-
בנובמבר ,1942נחתוכוחות שלבעלותהבריתבמרוקו,וכוחותהציר
המוכיםבצפון-אפריקהעמדומולשניצבאותמשניעבריהם.
התקן שלדיוויזייתטנקיםגרמנית באותה עתהיה 164טנקים,גדוד
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 .4דיוויזיה 6הייתה בצרפת כשקיבלה ב 4-בנובמבר  1942את הפקודה
לעבורלמזרח.היאהחלהלעלותעלהרכבותיום אחרכך,אךהועברה
במסלולעיקוף רחב דרךבריינסק.הסיבה לכךהייתה שהקוהישיר,
ובאספקה I
את דרכן ;
שעשו n
i
 nדרך רוסטsוב ,היה eעtמוס בתגבוeרות
לסטלינגרדולקווקז.בשתיהחזיתות האלהעשואזהגרמניםמאמצי
התקפהאחרונים.
 .5מקורותגרמנייםמעידיםשהדיוויזייה סבלה ממחסורבציודלחורף
ובאופן לאאופייניגםמבעיות תחזוקהחמורות.
 .6במתקפת "מרס" ,שהחלה ב 25-בנובמבר  1942ונמשכה עד אמצע
דצמבר ,השתתפושמונהקורפוסישריוןועודשנייםנשמרובעתודה,
בעודשב"אורנוס" השתתפושישהקורפוסישריון,ועוד אחד נשמר
בעתודה.בעתודההאסטרטגית שמראזהפיקודהסובייטילפחותעוד
שישהקורפוסישריון.המונח"קורפוסשריון"מתייחסלקורפוסיטנקים

ולקורפוסיםממוכנים כאחד .התקן שלכל אחד מהםנעבין 150ל-
225טנקים,והואהיהחזקבמקצתמדיוויזייתטנקיםגרמנית.ישלציין
כילהבדילמהגרמנים,הקצוהסובייטיםחלקניכרמסךהטנקיםשעמדו
לרשותםלבריגדותשפוזרוביןארמיותהחי"ר.
 .7לפיגלנץ,שהואמגדוליהמומחיםלהיסטוריהשלהצבאהאדוםבימינו,
מדוברבכחצימיליוןהרוגים,פצועיםונעדרים.גלנץמייחס אתהכישלון
לאופןשבוניהלז'וקוב את המתקפהומצייןשהיהזההכישלוןהגדול
ביותרבקריירה המפוארתשלו.
 .8כוחות העתודההעיקרייםאורגנובארמיותהגוורדיה ה ,1-ה 2-וה3-
ובארמייה ה.6-ארמייתהגוורדיה ה 2-הופנתה בתחילת דצמברכדי
להובילאת המתקפהנגדהארמייהה6-הגרמניתבכיססטלינגרד .שאר
כוחות העתודההיו מכונסיםבין הדון למוסקבה כךשניתןיהיה
להפעילם בגזרההדרומית אוהמרכזית,לפי הצורך .ההסתבכות של
מבצע "מרס"זמן קצר לאחרפתיחתוהביאהלהפנייתםדרומה.
 .9קורפוס הס"סנועדלכלול שלושדיוויזיות ס"ס .התקן לאחרהארגון
מחדשקבעשלכלדיוויזיהכזאתיהיו 164טנקים21 ,תותחיסער,שני
גדודיזחל"מים וארבעהגדודיחי"רממונע .תקן דומה נקבע באותה
תקופהגםלדיוויזיית"גרוסדויטשלנד"(שהשתייכה לצבאהרגילולא
לס"ס)כדילאזןבין הס"ס(שהיה הצבא של המפלגה הנאצית)לבין
הצבא הרגיל.דיוויזיית "גרוסדויטשלנד" עברה את תהליך הארגון
מחדש בגזרה של קבוצת ארמיות מרכז ,שם מילאה תפקידמרכזי
בבלימת מתקפת"מרס".
 .10באזור שנודע קודםלכן בשם "צרפת החופשית".הדיוויזיה נשלחה
לשםמיידכשנודעעלנחיתתבעלותהבריתבצפון-אפריקהועלכניעת
הכוחות הצרפתיים שם .החששהיה שבעלות הבריתינסו לנחות
בשטחהשלצרפתהחופשיתעודלפנישמזגהאוויריהפוךלסוערמדי.
וו .מכיוון שבאותוהזמןכברהשיגובעלותהבריתעליונותבאווירובים
בצפון-אפריקה,היהעצםקיוםהכוחותהגרמנייםבצפון-אפריקהתלוי
במידת הצלחתם להתקדםביבשהולהרחיק אתבסיסיהאווירוהצי
שלבעלותהבריתמצירי האספקהשלהם.כדילהשיגזאת -בהתחשב
בהיקפם שלכוחותהיבשהשהפעילובעלותהברית שם -לאהיהדי
בהעברתדיוויזיה .10מכיווןשנתיבי האספקה המקוטעים האלההיו
גםנתיביהנסיגההיחידים ,לאהייתה למעשהדרךחזרה.
 .12המאמץ שלמנשטיין לשמרבידיועתודה למרותלחץהנסיבות הוא
מאלף.מנשטייןקיווה בעיקר למשוך כוחותסובייטיים מהצ'יר אל
קוטלניקובובאופן שיאפשרלהפעיל אתדיוויזיהו 1במאמץהתקפי
מקבילמהצ'יר-אוליאפילותוך השגת הפתעהטקטית.
 .13עלמערכתהחילוץועל הקרבותבנהרצ'יר מנקודת הראותהגרמנית
ראו את הספרקרבותשריון שלפוןמלנהין ואת הספרללאתקווה
וללאפחדשלפוןזנגראונדאטרלין.שניהםתורגמולעבריתבהוצאת
מערכות.

 .14אי-מתןהאישורלארמייהה6-לפרוץהחוצהעוררבזמנומחלוקת קשה
בפיקודהגרמני ,והרמטכ"להגרמניכמעט שבתרעב בשלכך.ראו :א'
שפר,בתוככיהרייךהשלישי ,הוצאתבוסתן .1979 ,המחלוקת הזאת
נמשנהגםאחרי המלחמהבקרבהחוקריםהשונים.ראוילצייןבהקשר
הזה שכבר באמצע דצמבר סבלו הכוחות הנצורים מרעב ,מכפור
וממחסורחמורבתחמושתובאספקה,וכיאי-מתןהאישורלפינוינבע
במידהרבה מההנחהשבתנאיםששררואז לאהייתה אפשרותלחלץ
אתהארמייה ה 6-באופן שתישאריחידה לוחמת מאורגנת .לעומת
זאת,כלעוד לחמההארמייהמתוךעמדותיה ותוספקהבדרךהאוויר,
היאריתקהכוחותסובייטייםגדולים.לעובדהשהארמייה ה6-ריתקה
כוחותסובייטייםגדוליםלמשךחודשייםעדלכניעתהבתחילתפברואר
1943נודעה משמעותקריטיתלהמשךהמערכה.
 .15כתוצאה מהפקודות האלההגיעהדיוויזיה  7לרוסטוב בסוף דצמבר,
באותו הזמן שבו החלולהגיע לשם הכוחות הראשונים שהוחזרו
מהקווקז.זמןקצר אחרכךהגיעולאזורגדודטנקיםעצמאי מהמערב

וכן תחלופות שכללו 254טנקים .אלהפוזרוביןהדיוויזיותהשונות.
דיוויזיית טנקים  19הועברה ב 25-בדצמבר  1942מקבוצתמרכזכדי
לחזק אתדיוויזיה  ,27שהייתהעדיין מוצבת מאחורי הארמייה
ההונגרית .קורפוס הס"סהגיע לאזור חרקוב בטפטוף שהחל ב23-
בינואר 1943ונמשךעדל18-בפברואר.1943דיוויזיית"גרוסדויטשלנד"
הועברה לאזור שמצפון לחרקוב בתחילת פברואר .בסך הכולכללו
התגבורות שזרמו לכוחותהנסוגים שלמנשטיין בחודשינואר בין
 450ל 550-טנקים .נוסף על כך כללהריכוז הגרמני החדש שנבנה
בתחילת פברואר במרחב חרקובעודכ400-טנקים.
 .16הנתוניםמוכיחיםשהסובייטיםנהנובאותו שלבמעדיפותמספרית
משמעותית ,הגם שהמקורותהגרמנייםנוטיםלהגזיםבו.ראוילציין
בהקשר הזהכיעיקר השריון הגרמני בגזרה הדרומיתהיה מכותר
בסטלינגרדיחדעםהארמייהה ,6-שםשותקבגללמחסורבדלק.ניתן
להמחיש את העדיפות הזאת באמצעות הנתונים הבאים :ארבע
דיוויזיות הטנקיםהגרמניות שהוזעקו למבצעהחילוץ שלהארמייה
ה6-כללובתחילה 250עד300טנקיםכשירים,ואלאלההצטרפוטנקים
ה.22עדל20-בדצמבר 1942
ספוריםנוספים,שהיושרידיהשלדיוויזי
נותרו לכוח החילוץ כ 130-טנקיםכשירים בלבד .לשם השוואה,
במתקפת "סטורן" באמצע דצמבר השתתפויותר מ 1,000-טנקים
סובייטייםכשירים.מובן שבעקבותהזרימה המסיבית של תגבורות
גרמניותבינוארובתחילתפברוארהצטמצמוהפעריםביחסיהכוחות.
 .17היחידותשלשניהצדדיםהיובאותוהשלבמותשותומדולדלותמאוד.
סדרננדה ,המתבססעלמסמכיארכיוןגרמניים,מצייןשהכוחהגרמני
התוקףכללרק 225טנקיםותותחיסערכשירים,ונראהשאלההשתייכו
ברובם לאחתמדיוויזיות הס"סשהשלימה אתהעברתהמהמערבערב
תחילת ההתקפה .עם זאת,גםהיחידותהסובייטיותהיו מדולדלות
מאוד.חלקמהיחידותשל"חזיתדרום-מערב"שהותקפההיובלחימה
בלתיפוסקתמאז"סטורן",והחזיתכללהרק 360טנקיםכאשרפתחה
במתקפהבתחילתפברואר.עםזאתישלצייןשבמהלך המתקפההיא
תוגברהעוד ב300-טנקים.
 .18אבדו עיקר הכוחות של "חזית דרום-מערב" ,שכללו את ארמיית
הגוורדיהה ,1-אתהארמייה ה6-ואתקבוצתפופוב,שהייתהבעוצמה
שלארמייתטנקים.בחרקובאיבדה"חזיתוורונז"' אתארמייתהטנקים
ה,3-ונפגעו קשהשתיארמיות שלה -מספר  40ומספר .69הייתה
זאתהפעםהשנייה שבהערכוהסובייטים מתקפהכושלתויקרהמאוד
עלקבוצתארמיותמרכז.גלנץמעריךשבמתקפהעלקבוצתהארמיות
הזאת בחודשים ינואר-פברואר  1943איבדו ארבע החזיתות
הסובייטיותהתוקפותחצימיליוןחיילים,בדומהלמספרהאבדותשל
מתקפת "מרס".
 .19בפברואר 1942כותרו 100אלףחייליםגרמניםבדמיינסקשבגזרה של
קבוצתארמיותמרכז.הגרמניםהצליחולהפעילבהצלחהרכבתאווירית
אלהכיס במשך שלושה חודשים ,עד שהכיתור הוסר.מענייןלציין
שכמות האספקה הממוצעתליום שהועברהלכיסדמיינסקהייתה
גדולה משמעותית ,בערכים מוחלטים ,מהכמות שהועברה לכיס
סטלינגרד.
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