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חשובים.אמריקניםהיסטוריוניםלרבותכמונו,
ההתייחסותפיעלרבהבמידהעוצבהזההדימוי

האירופיתבזירההאמריקניהצבאשללפועלו
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הזהמחמיאהלאהדימויאתלהפריךבאדאבלר
ההסתגלותאתמתארהואהאמריקני.הצבאשל

לצורותהאמריקניםשלוהאפקטיביתהמהירה
שביןהחודשים11שלבמהלכםשונותקרב
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1945(.במאי(גרמניה

מראשהאמריקניתבפריצהעוסקהספר
בצרפת,בנויבשטחבלחימהבנורמנדיה,הגשר
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וקרבביותר")הארוךהיום"בסרטששוחזרה(
לפנייום"לסרטרקעששימש(הארדנים

במלחמההענייןעיקראתריכזואומנםהכניעה")

לדיוןגםרבהחשיבותישאךאירופה,במערב

מפורסמות.הפחותבמערכות

שהצבאהיאשלוהבסיסיתהתיזהכאמור,
ואפקטיבימהירהסתגלותכושרגילההאמריקני

עליוהיהשבהןהשונות,הקרבלצורות

הצבאהפךקצרהתקופהבתוךלהתמודד.
תכליתי,לכוחהקרביהניסיוןחסרהאמריקני

המעולה.הגרמניהצבאעללגבורשהצליח

צורתלכל-נכוןשילובהיהלהצלחההמפתח

וחילהנדסהשריון,חי"ר,של-בשעתהקרב

להתאמןהנכונותלהצלחהסייעוכןכמואוויר.

קרבבצורותיסודיבאופןהלחימה)כדיתוך(

שלהמפורטהתכנוןבחשיבותוההכרהחדשות

המודיעין.ובחשיבותמבצעים

הארגוןאתמתאימיםשלפיהםהעקרונות
הביאיישומםואשרפעולתו,בסביבתלשינויים

בסוףחדשה.תגליתבבחינתאינםאלה,להישגים

וכלמפקדכלאותםמכיריםכס-ה-20המאה

ספרוכןפיעלאףליישמם.לצורךומודעיםמנהל

תיאוריםמכילהואשכןמעניין,דאבלרשל

Studies),(Caseמקריםשלומפורטיםמרתקים

ההסתגלותיכולתאתהאמריקניםהפגינושבהם

כיצדומראההשונותהמלחמהלצורותשלהם

ביחידותההסתגלותעקרונותויושמופותחו

לחימה.כדיתוךהשונותהשדה

כאןאתייחסהספרשלתוכנוהמחשתלצורך

הגשרמראשהפריצהאחת:לפרשהרק

בנורמנדיה.

ידוע.הזההלחימהשלבשלהכלליהרקע

בחופיבהצלחהנחתוהבריתבעלותצבאות

גשרראששםויצרו1944ביוניב-6נורמנדיה

גדולים.כוחותהוזרמוהזההגשרראשואלרחב,

לארמייהאיפשרההגשרראששלההתבססות

מ-דליגנרלשלבפיקודוהראשונההאמריקנית

דיוויזיות.כ-13שלגדולכוחשםלצבור

האיוחצישרבורגכיבוששהושלםלאחר

לכיווןלפרוץהאמריקניהצבאניסהקוטנטין,
מידיצרפתאתלכבושבמטרהדרום-מזרח

התם-רהמתכנניםהמטותלהפתעתהגרמנים.

להגנהאידיאלייםבנורמנדיההשטחתנאיכי
ניסיונותכלאתלהדוףהגרמנילצבאואיפשרו

הכוחגילהמהרהעדהאמריקניים.הפריצה

הגשרמ-אשכלואהואכיהעצוםהאמריקני

צרפתלטיהורהלאהלהמשיךיכולואינוהמורחב

הגרמני.הכיבושמכוח

והשטחמובהק,חקלאיאיזורהיאנורמנדיה

יחידה(גדולותלאליחידותמחולקהמעובד

מטרים)ל(002-כ400שלבשטחהיאטיפוסית

ורחבות,גבוהותאבןגדרותעל-ידיהתחומות

להדגישחשובושיחים.עציםצומחיםשלצידן

החיותלגדרותכללדומותאינןאלהגדרותכי

צורהלבשוהןבנורמנדיהבמקומותינו.המוכרות

אותןלעבורהיהניתןשלאבצורות,חומותשל
בטנקים.לאאפילו-

אתבנורמנדיהלראותהמטייליכולהיוםעד

באנגלית,(Hedgerowהאלההגדרות

Boucage(מטעיםתוחמותבצרפתית)ובכלל

הסיידראתמייצריםשמהםתפוחים,מטעיזה

הכוחותמרעה.חלקותאוהקלוודוס)ואת

הגנהלשטחיהגדרותאזוריאתהפכוהגרמניים

מקלעיםאשבעזרתוהצליחואידיאליים

הכוחותהתקדמותאתלחלוטיןלבלוםומרגמות

האמריקניים.

באיזורבעיה:בפניאזעמדהאמריקניהצבא

טנקישפעתאתלפרוסהיהניתןלאהגדרות

ביעילותלהפעילהיהניתןלאוגםה"שרמן",

נאלץהתוקףהחי"ראווירי.וסיועארטילריה

במנותקפועלשהואתוךיחידותיו,אתלפצל

מכךכתוצאההשונים.המסייעיםמהאלמנטים

אפקטיבי.באופןלפעולהתקשההוא

מולשעמדוהגרמנייםהכוחותכן,עליתר

כושר-כרגיל-הפגינוהאמריקניהצבא

שכללאפקטיבי,הגנהמערךופרסומצויןלחימה

מהירותנגדלהתקפותיצאואףאלהעתודות.

אלה,בכלדילאואםהקווים.שנפרצואימתכל

מאזצרפתשידעהביותרהרטוב1944קיץהיה

הםאףהגבילוהקצריםוהלילותהמאה,תחילת

האמריקני.הצבאשלהפעולהאפשרויותאת

בפירוטדאבלרמתארספרושלהשניבפרק

הטכניקותשלוההטמעההלימודתהליךאת

כדילהשתמשהאמריקניםנאלצושבהןהשונות

מהןאחדותהגדרות.מאיזורהחוצהלפרוץ
כמ-

השרמניםחזיתאלשרותכההקרןלפרסום:זכו

השדהוטלפוןגדרותלפרוץלהםואיפשרה

ביןישירקשרואיפשרהטנקיםלירכתישהוצמד

תרשימיםכוללהזההפרקלשריונאים.החי"ר

השונות,הטכניקותשלמפורטיםוהסברים
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חי"ר,שלמשולבתהפעלהעלמתבססותשכולן
ההגנהשלשיטתילפיצוחקרביתוהנדסהטנקים

אלהעלהגדרות.מאחורישהתבצרההגרמנית,
בשילובשהושגהההצלחהאתלהוסיףיש

המסתערים.לכוחותקרובסיועלמתןמטוסים
השלישי.בפרקמתוארזההישג

האמריקני,הצבאשעברההסתגלותתהליכי

דאבלר,שלבספרורבבפירוטמתואריםואשר
צבא,למפקדירקלאמוכריםלהיותצריכים

ארגוןכלארגוניים.וליועציםלמנהליםגםאלא
לעבורחייבמשתנהמציאותעםהמתמודד

השונים,מרכיביושלובאחריותבסמכותשינויים
מבניםויצירתקיימיםארגונייםמבניםשלפיצול

חדשים.
כמהעדיודעיםמנוסיםומנהליםמפקדים

זאתממחישדאבלרלביצוע.קשההזההתהליך
מפקדקווסדה,בגנרלמתמקדשהואתוך

לסייעהייתהשמשימתההטקטית,האווירייה

ההתקדמותנוכחבנורמנדיה.היבשהלכוחות
אלהפריצהניסיונותבמהלךוהיקרההאיטית

כילמסקנהקווסדהגנרלהגיעלנורמנדיהמחוץ
ולהגבירהעדיפויותסדריאתלשנותהכרחיש
במגעשנמצאוהקרקעלכוחותהניתןהסיועאת
אתלתארהיטיבברדליגנרלהגרמנים.עם

קווסדה:גנרללעבורהיהשצריךהמנטליהמהפך
הצורךאתרואיםהאווירייהמפקדימרבית"
אותםהמסיטהכהטרדההיבשהלכוחותלסייע

בסיועראהקווסדהבשחקים.מהמלחמה
אינוומי(עצום".חדשאתגרהיבשהלכוחות
בסטודנטיםהרואיםהפרופסוריםאתמכיר
ממחקריהם?)אותםהמסיטמטרד

לכוחותלסיועמשאביםשבהקצאתאלא
לאלנורמנדיההפלישהעדדי.היהלאהיבשה
נהליםלהפעילהאמריקניהצבאהצליח

במטרותטובהפגיעהשיבטיחואפקטיביים
צעדוידידותיים.כוחותשייפגעובליאויב,

אווירחילאנשילשלבהיהקווסדהשלהראשון
קציניולקלוטהשונותהיבשתיותבמפקדות

ומההאוויר.חילשלבמפקדותיבשתייםקישור
תפקידאתיצרקווסדהיותר,עודשחשוב
אוישזהתפקידאווירי.סיועקצין-הקס"א
הכוחבראשב"שרמנים"שנעוטייסיםעל-ידי

-שאיפשרוVHF,במשדריוצוידוהיבשתי
לביןהמטוסיםביןישירקשר-לראשונה
הקרקע.שעלהמפקדים

שיפורעםיחדהאוויריהסיועקציני
ולהכוונתאויבכוחותלזיהויהטכניקות
מוטסיםתצפיתקציניבידיהמטוסים

("HORSEFLY")כוחותשלהנכונותאתהגבירו
אתומחקוהאווירבחיללהסתייעהיבשה

להםשגרמוהאבדותבעקבותשנוצרוהמשקעים
בשלביםהאמריקנייםהאווירחילמטוסי

במהלךכן,עליתרהמערכה.שלקודמים
ההפוך:בכיווןגםהפעולהשיתוףשופרהמלחמה

וכךגרמניתנ"מאשלדכאסייעההארטילריה
האוויר.חילשלאבדותיואתהקטינה

הפסיכולוגייםבקשייםדןאינודאבלר
הקוראאולםהאלה,השינוייםלהנהגתשהתלוו

שלמפקדיידועהריכילעצמו,אותםלדמייןיכול
למדי.מפותחאגוכללבדרךישבכיריםצבא
כאלהשינוייםלהנהיגשהיכולתנראהזאתעם

בזמןהפועלותצבאיותבמערכותיותרקלה
לביןארגונישינויביןהמהירהקשרמלחמה.

התמהמהותשלהכבדוהמחירבשטחתוצאות
יותרמשפיעיםהנדרשיםהשינוייםבהנהגת
השלום.עיתותשלוההיררכיההמשמעתמאשר

במערכותעוסקיםהאחריםהספרפרקי
בגלל(מסיביתאשלהפעילהיהניתןלאשבהן
טכנולוגיות),מסיבותאוהשטחפניהאוויר,מזג
ואתהאשאתבהןלהפעילצורךשהיהאו

הדם-יםחדשניות.ובטכניקותבשילוביםהתנועה

ובאאכן,בם-סטבנויבשטחבלוחמהאמורים
בצליחתזיגפריד,קובפריצתמץ,מבצרבכיבוש
בארדנים.ההגנהובקרבוהרייןהמוסל
בידיעלההאלההקרבמצורותאחתבכל
שיטותאתלהתאיםהאמריקנייםהכוחות
אתמצאושבהןהמיוחדותלנסיבותהלחימה
הפועליםמהכוחותהמירבאתולמצותעצמם
הנסיבותלכלהמשותףהמשולב.בקרב

אתשמנעומסובכים,תנאיםהיההמיוחדות
בשיטותוהאוויריההארטילריההשריון,הפעלת

מקוריתמחשבהנדרשובכולןהקלאסיות.
כן,עליתרהכרעה.להשיגמנתעלקשהועבודה
כדיתוךגובשוהחדשותהלחימהשיטות

בתוכניותזכרהיהלאלרובןשכןהקרבות,
בדוקטרינהאולאירופההפלישהשלהמקוריות
המלחמה.לפנישפותחה

דאבלרשלמהניתוחהבולטתחשובהמסקנה
רקלנבועחייביםאינםהכוח"ש"מכפיליהיא

גםנוצריםכוח"מכפילי"חדשה.מטכנולוגיה

ש"יא

357-356מערכות



4

באופןקיימים,מרכיביםשלחדשיםמשילובים

יתרונואתלנצלמהמרכיביםאחדלכלשמאפשר

סינרגטי.אפקטביצירתלהשתתףובכךהיחסי

פיתוחזוכה-השלישי-מיוחדלפרק

היבשהלכוחותקרובאוויריסיועשלהטכניקה

בעלותלפלישתעדבחיתוליושהיהנושא-
לאירופה.הם-ית

כיבושהלתיאורמוקדשבספרהרביעיהפרק

שנפלההראשונההגרמניתהעיר-אאכןשל
פעםממחישזהפרקבמערב.הבריתבעלותבידי

בשטחבלחימההכרוךהעצוםהקושיאתנוספת
ואיכותי.עיקשאויבמולבנוי

שבהםהורטגן,יערבקרבותדןהשביעיהפרק
האמריקניהצבאפעללא-דאבלרמודהכך-

האמריקניהצבאששילםהמחירמקצועי.באופן

ביערוהקרבכבד,היההמקצועיותחוסרעל

שניהלוביותרוליקרלקשהנחשבהורטגן

כונהזומסיבההאירופית.בזירההאמריקנים

על-היבשה"צבאשלטאראווה"הורטגןיער

שהמערכההשקט,באוקיינוסקטןאישם

יותרשלבחייהםעלתההיפאניםמידילכיבושו
ושרקכחלללאמנתחהמחברנחתים.מ-1,000

הארמייהברמתהמוטעההדעתשיקולאת

קרבאתלנהלהכרחהיההאם(הראשונה

מצאושלאהשדה,יחידותום-מתהזה!)ההתשה

הררישטחלכבושלקושימקצועייםפתרונות

מיוער.

עדשוב,לנוומבהירמזכירדאבלרשלספרו

קשה.המערביתבאירופההמלחמההייתהכמה
לאחרצרפתטיהורשלהשלבאתלהוציא

בכלהרי1944,בקיץמנורמנדיההפריצה
לשלםהם-יתבעלותנאלצוהאחריםהשלבים

היבשה.עלההישגיםעבורמאודכבדמחיר

קריאתומ-ור.באופןוכתוביסודיהספר

מעטבלאגדושהואשכןמהירה,לאאךשוטפת

עינייםמאיריוהתרשימיםהמפותפרטים.

מתארךהספרלהתמצא.לקוראומסייעים

היהמיומןשעורךרבות,חזרותבשלבמקצת

רקלאיענייןהואספק:איןאךבהן.לקצריכול

גםאלאצבאית,היסטוריהוחובביצבאאנשי

בארגוניםשינוייםלהכניסהואשתפקידםמיאוו

ואחרים.צבאיים-

משכנעתכמהעדהיאהמתבקשתהשאלה
הסתגלותוכושרבענייןדאבלרשלהתיזה

מחמיאהמחם-האמריקני.הצבאשלהמופלא

קציןשהואלשכוחאיןאךהאמריקני,לצבא

התבססשעליהםהעיקרייםהמקורותוכיצבא,

הצבאשהכיןפנימייםודו"חותתחקיריםהם
אמריקניים.מפקדיםשלזיכרונותוכןהאמריקני

אתהמאששיםחיצונייםמקורותאיןכמעט

הםאפשרייםחיצונייםמקורותהמחם-.הערכות
שהוצבובריטיים,קישורקצינישלדו"חות

הכוחותשלד"וחותהאמריקניות,ביחידות
המתואריםבקרבותמעורביםשהיוהגרמניים

קציניםושלחוגריםשלהזיכרוןוגםבספר

בקרבות.שהשתתפואמריקנייםזוטרים

מהירותאתלמדודניתןכיצדועוד:זאת

מוכרים?לאקרבלמצביצבאשלההסתגלות

מ-ויותרלחודשייםקרובכילקבועניתןהאם

מנורמנדיההפריצהמחיר-נפגעיםאלף100

אתנשווהאיךמהירה!הסתגלותמבטאים-

לתנאיהאמריקניהצבאשלההסתגלותקצב

-למשל-ההסתגלותלקצבהאירופיתהזירה

במדברהלחימהלתנאיהבריטיהצבאשל

עליהןשאיןקשות,שאלותהןאלההמערביו

שתחקירילקוותאלאניתןלאחותכות.תשובות

נעשודאבלר,התבססשעליהםהאמריקני,הצבא
זרות.השפעותוללאהראויהבאובייקטיביות

אפשר.איהגיגיםמספרבלאפטורלסיום,

האמריקני,הצבאשלהעצוםהקושיהוזכרכבר

הוכשרלאשאליהןקרבבצורותלהילחםשנאלץ

העובדההמצבאתהחריפהאיכותי.צבאנגד

לאלאירופהשפלשהאמריקניהיבשהשצבא

האיכותיהנוערהאדם.כוחעידיתאתהכיל

יתרולנחתים.לציהאוויר,לחילהופנהביותר

-היבשהלצבאשהופנואלהמביןכן,על

להנדסהלשריון,נלקחוביותרהטובים
בתחתיתהיוהחי"רלוחמיואילוולתותחנים,

למילויהאמריקניתהשיטהגםהאיכויות.סולם

הלחימהעקבשהידלדלוביחידותהשורות

המבצעי.בכושרןקשותופגעהפגומההייתה

שנגרעחיילכללהחליףנהוגהאמריקניבצבא(

שלההשתלבותותהליךאחר,בחיילמהמצבה
היההאורגניתביחידההחדשיםהחיילים

זאתלעומת-הסובייטיםמאוד.קשהלעיתים
ושםשחוקותיחידותלעורףלהעבירנהגו-

אורגניותביחידותאותןולהחליףלשקמן

ראויהאלהפתיחהתנאינוכחרעננות).

לתנאיהאמריקניהצבאשלהמהירהההסתגלות

מיוחד.לשבחהאירופיתהזירה
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מחקרב-1982פירסםקרפלדוןמרטיןפרופ'

האמריקניהצבאאתבחריפותביקרשבוחשוב,

Fightingספרוהשנייה.העולםמלחמתשל

Power)הוצאתCTWestport(Greenwoodהוא

הצבאשלהיכולותשלתמציתיהשוואתימחקר
העולםבמלחמתהגרמניהצבאושלהאמריקני

השנייה.

היעילותגישתעלהצביעקרפלדון

הדוקטרינהביסודהמונחתהתעשייתית,

זולעומתנחיתותהועלהאמריקנית,הצבאית
הלחימה.כושרעלהדגשאתשמהאשרהגרמנית,

בהכרחסותרותאינןקרפלדוןשלמסקנותיו

וןשלהקשההביקורתדאבלר.שלאלהאת

כלפיופחותהפנטגוןכלפייותרמכוונתקרפלד

מדיניותאתלקבלנאלצואלההשדה.גיסות

נתון,כגורםהאמריקניהצבאשלהאדםכוח
מהאנשיםהמירבאתלהפיקלנסותעליהםוהיה

כךעלמצביעדאבלרשלספרואליהם.שנשלחו
ספרוכילצייןראוי(בהצלחהנעשהאכןשהדם-

לקלסיקהמכשיזהוהפדקצרהואקרפלדוןשל

לקוראו).מאודומומלץבתחומו,

יכולותביןהיאנוספתמתבקשתהשוואה

לביןבאירופההאמריקניהחי"רשהפגיןהלחימה

באוקיינוסהאייםבכיבושהפגיןשהואאלה

הןהזירותשתיאכןאםברורלאכללהשקט.

האמריקניתהיבשתיתהלחימההשוואה.בנות

קשהשהייתהאףהשקט,האוקיינוסבזירת

שלהטכניקהלמדי.אחידהצורהלבשהמאוד,

לקראתלמקפצהוהפיכתםאייםכיבושנחיתה,

לכךבהדרגה.והשתכללההלכההבאההנחיתה

שעמדהמעולההאדםכוחאתלהוסיףגםיש

שלמרכזיותוואתהנחתיםדיוויזיותלרשות

זאת,לעומתזו.בזירהוהאוויריהימיהמרכיב

לחלוטין:שונההייתההאירופיתבזירההתמונה

כוחהמרכזי,התפקידאתמילאההיבשהזרוע

להסתגלנאלץוהצבאטוב,פחותהיההאדם
-חדשותלחימהלצורותשבועותמספרמדי

להתמקד.דאבלרבחרשבונושא
מדעי""באופןלהעריךהקושילסיכום,

מהקושיבמהותושונהאינוצבאותשלביצועים

לחשובהיאאשליהאחרים.ארגוניםלהעריך

הטובהמצביאבהכרחהואהמנצחשהמצביא
כיהמחשבההיאגדולהפחותלאאשליהיותר.

בתקופהלהרוויחשהצליחמיהואדגולמנהל
מסוימת.

שיטתנהוגהבארה"בספורטענפיבמספר

הקבוצותאתלהביאשנועדהה"דראפט",

אלאהאפשר.ככלשווהלבסיסהמתמודדות
מחוץשמתנהליםאלה-האמיתייםשבחיים
הצער.למרבהקיים,לאזה-הספורטלמגרשי
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