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 גיוס הוא מלחמה.

 ברית המועצותּב.מ. שאּפושניקוב, מרשל 
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 אל הקורא

תי לבגרמניה, קיב 1989-ביצא לאור  בוקע הקרחספרי ש אחרל

גרמנים: מכתבים, דואר מוותיקי מלחמה שלושה מטרים מעוקבים של 

יצא  בוקע הקרחאחר שלם מהחזית, תצלומים. ים, יומנים, מסמכספרי

ה לעשות? . השאלה: ממסמכים יותרעוד קיבלתי  - 1992-בלאור ברוסיה 

? והאם רשאי אני לא לכתוב לכך כל חיי יספיקו לכתוב תשובות? האם 

 תשובות?

 אוצר –וכולם יחד  שלו,-. כל מכתב מעניין בדרכוין מדוברנימוסלא ב

אלפי עדויות, וכל הן אלה  חקר. טרםשאיש  היסטורי ו רובדזה בלום!

 המלחמה. של תולדות מקובלתההרשמית אחת מפריכה את הגרסה 

אוסף רב יותר של עדויות כתובות, אך  קייםמוסד מדעי כלשהו באולי 

 שלי מעניין יותר.האוסף אני מאמין ש

פר את מה לכתוב לי בגילוי לב, לס ,בערוב ימיהם ,לויחתחזית הלוחמי ה

 שלא סיפרו לאיש.

בנים  -חזית, אלא מצאצאיהם ה לוחמימלא באו מרבית המכתבים 

: " אבי סיפר בחוג סגור שנהגו להסתיר מזריםם ידבר , והיו בהםונכדים

…" 

העדויות, הן של משתתפי המלחמה  כלשהעובדה  היא זיעזע אותימה ש

את  ותתואמ ןנבחיים והן אלה שהגיעו אלי באמצעות קרוביהם, איעודם ש

  .רשמיתההיסטוריוגרפיה ה כפי שציירה תמונת תחילת המלחמה

 וצאצאיהם מעוותים את האמת?החזית אולי חיילי 
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היו מאה ק"ג של דואר. דבר פעוט כזה  לויתן היה להעלות השערה זו נ

וכולם על אותו דבר.  ,מכתבים הרבהאפשר היה לנפנף הצידה. אך יש 

 אלפי הכותבים להידבר עםלא יכלו מרוסיה מכתבים אלפי כותבי ה הריו

 …מגרמניה, פולין, קנדה, אוסטרליה

 ,מלחמהחלה ההאחרי ש ,הרשמיתהסובייטית הגרסה לפי  :הנה דוגמה

מולדת -את אמאכרזה המתארת  ה, בפרץ זעם אצילי,איראקלי טואידז   צייר

קיבלה  ,הופיעה בימים הראשונים של המלחמה זו קרב. כרזההקוראת אלי 

המועצות נגד -ת בריתסמל חזותי של מלחמוהפכה  פירסום עולמייד מ

  הגדולה". המלחמה הפטריוטית"מכנים ניסטים ושהקומ , זוגרמניה

 להכניס תצלום הכרזה

יות לא טבחוצות הערים הסוביי ההכרזה הופיע :כותבים ליוהנה 

 .מלחמה, אלא ביום הראשון ממשהראשונים של ה םבימי

"אחרי  -בסאראטוב  ,ליוני 22-ה בערב ראו אותהיארוסלאבל חוצות ב

ליוני על דפנות הרכבות  22-ב הדביקו את הכרזה ביש  יּבבקּו ,הצהריים"

ארובסק הופיעה ירסק ובחאּבבנובוסיּב ,מלאה בהן תחנת הרכבתשהצבאיות 

עקב  מעל יממה,כה אז ארסה לחאבארובסק טיליוני.  23לפני הכרזה 

ליוני העמיסו את הכרזות על  22-שבאם נניח וביניים, -הצורך בנחיתות

עולה השאלה: מתי הדפיסו עדיין לילה, תוך  ארובסקהגיע לחאּבשמטוס ה

ה איראקלי טואידז   ציירמתי  אם כך,ליוני? נניח.  22-את הכרזות האלה? ב

 יצרלא ש , אם כך,תברליוני. מס 22לפני ברור ש? שלו את יצירת המופת

להתרתח  סיבה הייתהזעם שללפני  עוד מתוך פרץ זעם אצילי, אלא אותה

עצמו לא סטאלין אם על ההתקפה הגרמנית  הצייר ידע ןיבתוכו. אבל מני

 …חידת ההיסטוריהזו  אכן,  ?זוכתקפה ציפה לה

, שהיה יגרובקד. כתב אותו ניקולאי מכתב מארגנטינה את החידה פתר

נאנטקצין בדרגת  ההמלחמערב  יט   :הנה סיפורוגיוס של מינסק. הבלשכת  ל 

סודיים בתוך מעטפות חתומות ם מסמכי ות הגיוס החזיקוכל לשכ

מעטפות  הגיעו יותר ויותר 1940". בסוף Mיום המסומנות: "לפתוח ב

חמש  -ובסוף דצמבר הגיעו שלוש חבילות ענקיות, על כל אחת  ,כאלה
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סודיות  היו". החבילות Mיום ה: "לפתוח בחותמות שעווה ואותה ההנחי

נאלצו להזמין ארון פלדה  בגלל גודלןאך  ,לשמור אותן בכספת וצריך היה

 במקום כספת.

? חבילותמה לעשות ב ,מלחמהפרצה הליוני  22-ב שה חודשים,יחלפו ש

 פקודה ולםאמר ברדיו שהמלחמה החלה, א , שר החוץ שלנו,מולוטוב

פקודה ה ,בים ומחכים. הקצינים יושהעלפתוח את החבילות לא הגי

כך וכך רק בערב נתקבלה פקודה בטלפון: חבילות שמספריהן  מתמהמהת.

 לפתוח. - חרותהשמיד ללא פתיחה, איש ל

שתיים מתוך שלוש החבילות  -השמידו הרבה מסמכים, ובין היתר 

נייר עבה?  ם שלדפי 500הענקיות. כיצד להשמידן אם בכל אחת יש 

רפנו את "שדוח: ו נרשמ נוהבטיח את עצמכדי לופלדה, חבית תוך ב נושרפ

 …"החבילות תוך ערבובן בעזרת מגרף, אך לא הסתכלנו לתוך האש

קציני תקרנו הס כל מישהו לפקפק שמאוי עשינו כך כדי שלאו. נוחתמ

התפתינו ולא א לחבילות. בתוכן ה במהלך הביעור והסתכלו לשכת הגיוס

 .הסתכלנו

 לפתוח  נצטווינו אחת החבילות הענקיותשל ת דיּואת חותמות הסו   

מולדת קוראת!". את הכרזות -מאכרזות "אה היובפנים  .תוכנהלפי  פעולול

 !1940בדצמבר אך הן הגיעו  ,ליוני 23-ל 22 שביןו בלילה נקהדב

: את הכרזות הכינו מבעוד מתבהרת תמונהה .רוביגעד כאן סיפורו של קד  

המדינה ושלחו בחבילות סודיות למוסדות מועד, הדפיסו מספיק לכל 

 טלרליוני הנחית הי 22-. אך בכרזות למספר אפשרויותהמתאימים. הכינו 

, בלשון הכרזות את תוקפןמרגע איבדו חלק -את המכה המקדימה, ובן

 .המעטה

הכרזות בעוד ש, מלחמה הגנתית בשטחהנאלצה לנהל  ברית המועצות

החומר התעמולתי שהוכן לא  . תוכןמסוג אחרמה חללמשהוכנו קראו 

התאים לרוחה של מלחמה הגנתית. מכאן הפקודה: להשמיד בלי לפתוח. 

בעולם  פרסםות, ייתכן וגם הן יכלו להתנפלאמופת -ייתכן והיו אלה יצירות

 אותן. ציירוש אמניםאך לא התמזל מזלם של ה ,כולו
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תיכנן( הכרזה שלו )אולי בניגוד למה ש , כיה היה מזללאיראקלי טואידז  

הוא לא  - תמולדת קוראת!". לאן קורא-: "אמאתרסליבה כאוניתנתגל

גם למלחמה הגנתית. לכן ציוו להדביק את הכרזה של  מהכתב. כרזתו התאי

 ה בכל המדינה.טואידז  

הם הוכנו  :הגדולה" הפטריוטית מלחמתהכך היה עם כל הסמלים של "

 .ה הגרמניתהפליש לפני בדש" נכתוקה תהשיר "מלחממבעוד מועד. 

"החייל הוא  הגדולה" ה הפטריוטיתמלחמה" שמסמל את פסלה

דמות זו הופיעה בעיתון  }להכניס תצלום{. המשחרר" עם ילד בידיו

"מסע השחרור"  שלושה ימים אחרי תחילת ,1939בספטמבר  דהבפרא

היטלר היינו נעשים "משחררים". הסמלים  גם לולא תקףהסובייטי לפולין. 

כבר נוצרו, וחלק  -ה מוזיקבציור וב, בפיסול -" ורשל מלחמת "השחר

 .ה, כבר יצאו לאור בכמויות גדולותשל טואידז   תוכרז מהם, כמו

 : האם יכולים אנו להאמין לקצין שנפל בשבי ואחרי המלחמהנגדייטענו 

נמצא מולדת הפרולטריון העולמי, אלא שהיא  ועצותמית הברל לא חזר

 ?הקפיטליסטית בארגנטינה

מופלאים מספרים גם אלה הסיפורים ה. אך אותם לו לא נאמיןטוב, 

 חזרו אחרי המלחמה למולדת הפרולטריון העולמי.ש

קרמלין הההיסטוריונים של כתבו יצא לאור,  בוקע הקרחאחרי ש

 הכנותיו של סטאלין ל"שחרור" אירופה.דבר את מאמרים רבים שהכחישו 

 תה שמילות השיר "מלחמלעתים זה הגיע עד גיחוך. חוקר ספרות אחד גיל

 ,מאץ'קּו-בד  ּבל  מת העולם הראשונה, ודש" חוברו עוד בעת מלחוהק

י נאחזו בפירסום אות. המבקרים גנב ספרותי פשוטהוא  הפזמונאי הסובייטי,

לפני ההתקפה  יובל שנים-חציזה וחזרו על כך פעמים רבות: המלים נכתבו 

 הגרמנית! 

 בפברואר ך? האם זה חשוב?ח על ככאך האם אני מתוו ,נכוןאמנם 

וזה  -זמין את השיר הוסטאלין לשיר על מלחמה עם גרמניה נזקק  1941

תירגמו מיפאנית או  - את פקודת סטאלין ובצע כיצד .מה שחשוב

תשובה השאלה זו אינה נוגעת לספרי.  -ממונגולית, גנבו או חיברו בעצמם 
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מאץ'. קּו-בד  ּב  ר בל  לשאלה זו אינה משנה דבר ואינה מוכיחה דבר. לא מדוב

-בד  ּב  ציווה סטאלין לא על ל   בפברואריצירה מוזיקלית. לכן  הואהשיר 

 להלחין אותו. מלחין אלכסנדרובה לעמאץ', אלא קּו

לא היה שאלכסנדרוב  ,במכתבים שקיבלתי יש מספר עדויות על כך

על המלחמה. לא רק מלחינים ומשוררים  יםהלחין שירהמלחין היחיד ש

למלחמה, אלא גם רופאים, מורים, זמרים, רקדנים, לוליינים התכוננו 

 וקוסמים. מדהים, אך התקשורת הרשמית אומרת אותו דבר.

חביבם  ,נטין סימונובאקונסט נכתב על 7.11.92-מ 1אדום כוכבבעיתון 

זו לין, חרּושצ'ובאסט של  שבעהבעל  גיבורהיה הוא  שבזמנם פעל. נ ב'ּבר 

ת ; מועמד לחברּולספרות רבעה פרסי סטאליןחתן א ממלכתיים; עיטורים

הוא והנה . "המפלגה"()להלן  2הקומוניסטית של המפלגה בוועד המרכזי

 , לא חיילים!(אזרחים) סופריםנשלחו  1940בקיץ כיצד  ,מעיד

משוררים שבפלוגת הבמחלקת הוצב סימונוב עצמו  למלחמה.להתכונן 

. דרגות צבאיות קיבלו םה 15.6.41-ובשנה, נמשכו  יםנואימה. סופריםה

 .(אלוף-סגןכמו חיל האספקה, בדרג שני )-טנדאנאינט   קיבל דרגתסימונוב 

בימים ההם לא יכול היה איש ברחוב להבין את משמעות הודעת טאס"ס 

 , אבל סופרים ומשוררים סובייטיים כבר מדדו מדי קצינים13.6.41-מ

 …עור משובחים-כבר נעלו מגפיו

-ולכולנו כבר היו צוויליוני החלה המלחמה,  22-סימונוב ממשיך: "ב

נזכיר, כי ". …המרכזיים ועד לאוגדתייםמ צבאיים, תוניםיעל התייצבות

. אם משלה תון אוגדתייאוגדות של סטאלין היה עה 303-לכל אחת מ

הכינו? סופרים היו  סופריםסופר אחד לכל עיתון אוגדתי, אז כמה  שולחים

גייסות, ארמיות, ציים,  גדולות יותר: ם של עוצבותנחוצים גם לעיתוני

 חזיתות.ופיקודים 

                                                           
 העיתון הראשי של הצבא הסובייטי .1 

 .המפלגה היחידה בברית המועצות 2 
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לימדו אותי לשים לב לפרטים קטנים,  3לריגול" של ג.ר.אּו. האקדמי"ב

רק הם מאפשרים לראות את תמונת המתרחש.  ,זעירים ביותרפרטים הל

 , כמצוות מורי.אני שם לב לפרטים ואמנם

טייסים צבאיים  .יותוהפרטים זועקים: סטאלין לא נהג לפזר דרגות צבא

סמלים.  היו רק טייסותוסגני מפקדי  מבניםשירתו אז בדרגת סמל, מפקדי 

 שהוא אזרח, ,בסימונו -וכאן  טייסת.דרגות קצונה החלו מתפקיד מפקד 

 תוודרג - עבר אימון צבאי של שנה בלבד, 25סופר, לא שירת בצבא, בן 

 !אלוף-ראשונה שווה לסגןה

מזוודות את הארזו  , גם אחריםלא היה לבדו בסימונודבר רציני. ו וזה

פולקובניק חטיבה מיכאיל שולוחוב, -קומיסאר: ההתייצבות-ובדקו את צווי

בריגדה -רקוב, קומיסארי סּוקס  גדוד אל  -ארדובסקי, קומיסארבאלכסנדר ט

אוניד נט שלישי ל  אנדב, אינט  י  יאלכסנדר פאד   )דרגה שווה לגנרל(

הסופרים  ממש אגודת - בסקיולוד וישנ  ביגדה  וס  בר-ומאיסקי, קומיסארברפ  

רק מי שלא מסוגל לשאת  את הפטור קיבלכולה בהרכב מלא.  תהסובייטי

 נשק.

-הסובייטי ב המודיעין בחילהערכה -קציןקורא יקר, דמיין לרגע שאתה 

את כל הסופרים גייס : היטלר אידיעה זוטמונחת  ך. על שולחנ1940

 משך שנה במחנות אימונים ץ אותם, הרישל גרמניהוהמשוררים 

עכשיו  .גנרל כולל דרגת ,צבאיות העניק להם דרגותולבסוף , ובמטווחים

מסכות: הם -השיגור סודי, דומה לנשף .לגבול הסופרים לשגר אתעומדים 

 כיצד מומחים לאספקת מגפיים וסגינים. -אנשי חיל התחזוקה ם לפשימתח

 דווח לממונים? תכזו? מה  לידיעה ,הערכה סובייטי-קציןאתה, תגיב 

ברית , אלא התרחש בהאבל שום דבר כזה לא התרחש בגרמני

היה  ךידיעות כאלה למודיעין הגרמני, כיצד צריהגיעו ואם  .המועצות

 – מאידךומרגיעה,  .ס.ס.א.טהודעת  -להגיב? מה לדווח לממונים? מחד 

 …הופכים סופרים לקציני צבא

                                                           
 טכ"ל הסובייטי.ר"ת ברוסית של "המינהל הראשי למודיעין" במ3 
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מסיכות, וכל -עוד צורך בנשףמנע של היטלר לא היה ה אחרי מכת

 הייתה סיבהדרגות צבא רגילות. אך הרי ב חלפווה חיל התחזוקהדרגות 

 שבגללה עסקו לפני המלחמה בהתחפשויות אלה!

מה התכוון סטאלין לעשות בכל הסופרים  ,היטלר לולא תקףו

כך -שנתיים במדי קצינים, ואחר-להם להתגנדר שנה מניחהיה והמשוררים: 

 ?לכתוב ספרים למוסקבה םזירחדרגות הקצונה ומ מהם את מוריד

כוחות של ז'וקוב הכתב צבאי בקבוצת כאותו סימונוב עבד  1939בקיץ 

אבל גול. אז הוא הסתדר בלי הכנה צבאית ובלי דרגה צבאית. -בחאלחין

תונאים, סופרים ומשוררים ימוני עה יןמישהו להכ צריך היה 1940בקיץ 

ארוסה". ארּבלהיטלר תוכנית "ּב הייתהעדיין לא  1940למלחמה. בקיץ 

 אילו מחשבות לעתיד.-אי כבר היוולחבר סטאלין 

: סיימו קורס הכנה צבאי, קיבלו קצת החמיצוסופרים שלנו המשוררים וה

זיתות, ארמיות, גייסות ואוגדות, ארזו חל תהתייצבו-דרגות, קיבלו צווי

ואז  …ם שבחזיתתונייהנה אמורים היו להתפזר למערכות הע-מזוודות והנה

  .היטלרתקף 

בשלב ההכנות  היטלר תפסלא רק את סימונוב עם עמיתיו הסופרים 

פריקה.  נסיעה, העמסה,שלבי : בהצבא האדום כולו, אלא את האחרונות

אצל סטאלין הכל היה מחושב ומוכן לפלישה. הכל, כולל כרזות הניצחון 

ם של העם הגבורה הכבירי-את מעשישיהללו תוני החזית יומערכות ע

 צחונותיו בשדות הקרב.יאת נוהסובייטי 

ארגנטינה, הבה נאמין שחי באין אנו מאמינים לקצין לשעבר לכן, אם 

עיטורים, קצין בעל , חתן פרסים, גיבור –לסימונוב ו כוכב אדוםעיתון ל

 אפסנאות.

ך לי, הוא הזכרון שיי ואינ –המכתבים שקיבלתי מהקוראים שלי תוכן 

עברנו ועתידנו. בלי שנכיר ונודה בפשעי  שלנו, הוא שלנו, ההיסטוריה

  ,העבר שלנו, לא נוכל להשתחרר מהם בעתיד. לכן אני מבטיח: פעם

אפרסם את המכתבים על המלחמה. איני יודע בכמה כרכים, אך אני  ,בעתיד

 פעם אודות המלחמה.-יודע שזה הדבר המעניין ביותר שנכתב אי
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בקש להתחשב במצבי. אני מודה א ,הסליחה ועמ –מי שטרם השבתי לו  

מחבריהם אני מודה יותר גידוף, ול-מכתביגם לכל אלה שכתבו לי. היו 

הרעיון להיות המבקר הראשי של ספרי. כל אחד  בי הבריקמכל. לפתע 

מאתנו טועה, כל אחד חוטא. אני רוצה לתקן את הטעויות בעזרתכם, ללטש 

 את ספריי כך שיהיו מובנים לכל.

קבל כל ביקורת, במכתבים ובעיתונות. תוך שנה אחת אספתי אני מוכן ל

פוגרום -לעיתים אלה עמודי ,בוקע הקרחיותר משלוש מאות ביקורות על 

שלמים. מדי פעם רציתי להשיב באותו המטבע. אך בג.ר.אּו. לימדו אותי 

עלת אפילו ך, נסה להבין את נימוקיו, נסה להפיק תואויבענווה: כבד את 

 לנהוג בהתאם. ני משתדלמהרוגז שלו. א

אני מודה. מבטיח  -קוטלות והן משבחות הן  -ולכל מי שכתב ביקורות 

שפעם אוציא לאור ספר שלם עם תשובות לביקורת ואשתדל להשיב לכל 

כולנו מנסים להבין את  ,השאלות שהוצגו. כולנו עושים אותה מלאכה

 עברנו, אמנם מעמדות שונות.

 

 וקספורד., א13.9.93ויקטור סובורוב. 
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 מוקדש

 , 4לּבוגדאן ואסילֶיביץ' ֶרזּון

, 36, גיס חי"ר 140, אוגדת חי"ר 637נ"ט של חטיבה  תצוער בסולל

 מערב.-, חזית דרום5ארמיה 

 

 1פ ר ק   

 ת   מ ג פ י י םח ר י ק  

 

 א

קומוניסטים מצאו להן תחליף העור. ברוסיה הצארית נעל חייל מגפי 

-ברזנט. כמובן, ל"חטיבותמגפי  נעלובייטי סהחייל ה מגפי ברזנט. – זול

עור, כדי שאורחינו  מחו"ל יחשבו -היו מגפי 5החצר" של מוסקבה

הכיבוש שחנה ב"מחנה -סובייטי חי ברווחה. גם לצבאהחייל הש

עור, כדי  היו מגפי –מזרח גרמניה, פולין, הונגריה  –הסוציאליסטי" 

על לא המעצמת  על. אך-היא מעצמת ועצותהמ-יתם שברשיחשבו גם ש

 המועצות-יתעור לכל חייליה, ולכן ברחבי בר מסוגלת לספק מגפי הייתה

  לא לעמידה ,מגפיים אלה אינם נוחיםברזנט.  צעד החייל הסובייטי במגפי

 וודאי לא ללחימה.

                                                           
 .אבי המחבר4 

 .כבוד-הבאלט", כי השתתפו רק במצעדים ובמשמר-כונו גם "חטיבות5 
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אל הרי הגורל  קצין צעיר, זרק אותי ותי, בהי1968בקיץ 

-יאליסטית. מהפכתהקארפאטים, לגבול עם צ'כוסלובאקיה, אחותנו הסוצ

נגד חנקה את אחותנו, והצבא הסובייטי האמיץ צריך היה להתערב 

 אירופהב צעודמשחרר ל לחייל ברזנט? לא יאה-לה, אבל... בנעליולעזור 

 -  ראויים לא יפה. לנו, לקצינים, ברור שהיו מגפיים - במגף מסוג בי"ת.

 נו נעלו משהו זול ופגום.יאך חייל -חורקים ומבריקים 

, ממתינים יגעים בהמתנה. ממתינים ביערות שבוע, שבועייםיו מתאנ

שיחליטו כבר מנהיגינו  כבר אוגוסט בפתח, נמאס לנו ביערות, …חודש

או שיחזירו את אוגדותינו לבסיסים, או שיורו להושיט  .כך או אחרת

סיוע בינלאומי לאחים הצ'כוסלובאקים... אך אין החלטה, ולכן אנו 

שיעורים מייגעים, ובערב אוכלים ליד המדורה –ממתינים. יום שלם 

ושוב בוקר צ'כוסלובאקיה, לא ניכנס... ושוב ומנסים לנחש: ניכנס ל

 ערב... ושוב מנסים לנחש.

חנה הגדוד שלנו, מ צדה יום אחד מופיעות ביער, בשביל שבוהנ

עור -". כל משאית מלאה טונות של מגפי375-ענק "אּוראל משאיות

ושופכים את המגפיים ישר על הקרקע. הרבה מגפיים,  "קחו!"איכותיים: 

היי, אתה "אפילו לא סופרים אותם. סופרים, כמובן, אבל לא במדויק. 

 " זוגות! 129? קח לך 129, כמה איש אצלך? 6שם, סטארשינה

? הנה לך 257ה אצלך? מו " "מספרים? תסתדרו. תחליפו עם השכנים."

 !"זו ערמה

פרקים על הקרקע אלפי זוגות, עשרות ובו בזמן בכל שבילי היער נ

 נעלילהחליף לכולם תוך לילה! לחלוץ את "מאות אלפים.  אלפי זוגות,
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איננו יחידים ביער  "מעור! ,הטוביםאלה ברזנט הגרועים, ולנעול את ה

 תותחנים,      –גדוד. לפנינו  –גדוד, ומשמאל  –שלנו, לגמרי לא. מימין 

ף. כל היערות הסמוכים , וכך עד אינסועוד גדוד –אשוח עצי ה הלאה, בין

והרי אנו לא גדודים ולא חטיבות ולא אוגדות, אנו  מלאים בחיילים.

מחליפה מגפיים, וארמיה  8נקים ארמיות שלמות: ארמיית "משמר" ט

די והותר. ויש , ורינו. את המגפיים הביאו לכולםועוד ארמיה שמאח ,13

פיים החדשים. נעים לראות, ינו במגוכבר בכל שבילי היער חורקים חייל

 ממחסני מולדתנו האהובה. ,תאווה לעיניים עור סוג אל"ף,

עור, כמו בציוץ של ת הגבול שלנו נתמלאו בחריקת מגפי כל יערו

 ציפורים באביב. וחריקה זו הובילה להרהורים ולמסקנות.

 7גבר לעניין, ּפודּפולקובניקהיה המג"ד כינס את קציניו. הוא 

 ךצרי"אמר ", אהב מלים מיותרות. "חברים קצינים לא ,ּפרוטאסוב

 .לשתות ולאכול. מי יודע מה מצפה לנו אחרי הסיבוב"

 שם בפונדק היה כבר דוחק רב: עלינו על הנגמ"ש ונסענו לכפר השכן. 

ים וקצינים שהם מדריכים פוליטיים, כולם קציני תותחנים, קציני חבלנ

, ואם מפנקת את בניה סתם ם שמולדתנו האהובה אינהברור לכולשותים. 

אולי שותים בפעם האחרונה. אולי נצטרך להילחם  ,צריך לשתות כך,

-במאבקונקריב את נפשנו  אחינו העם הצ'כוסלובאקי,למען חרותו של 

                                                                                                                   
 סמל. -רב6 

 אלוף. -סגן7 
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למען צ'כוסלובאקיה,  8רימו את המימיותדמים נגד הקפיטליסטים. אז ה

תנו, נושיט למען עמה שאוהב חרות ומייחל לעזרתנו. נושיט לו את עזר

 –לכל מי שמבקש. וכשלא מבקש , כי נדיבים אנו, עוזרים ללא תמורה

 אנו יושבים ושותים. –עוזרים. בקיצור כן גם 

, למלצרית לקצינים, לחיילים  -לכולנו  אין בינתיים פקודה, אך

הכל כבר  -שמוזגת לנו, וגם לזקן שהתיישב שם בפינה עם כוס בירה 

בוער לו להידחק לחבורה שלנו ולומר אוד מ - הזקן שבפינה ברור. אגב

אך במצב כזה אסור לנו להתחבר עם האוכלוסיה  ,את דברו המלומד

 האזרחית, כדי לא לחשוף סודות צבאיים וכוונות הפיקוד שלנו.

מאוד רוצה לשוחח איתנו... ולא  יושב לו הזקן בפינה, כולו מתפתל,

לו לעצמו, אך כך מר, כאיומזדמן לו. וכאשר כבר עמדנו לצאת, הוא א

 שכולם ישמעו:

 "בדיוק כמו בשנת ארבעים ואחת..." -

 

 ב

לא ציפינו לזה ולא יכולנו להבין. אך דבריו נאמרו בהתגרות, כך 

 שצריך היה להשיב.

 זקן, על מה זה אתה מדבר? -

                                                           
 .עם וודקה8 
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במקומות אלה ביוני ארבעים ואחת כך בדיוק על החריקה.  -

 .חרק הצבא האדום במגפיים חדשים

 דה שלוותי.מרגע זה אב

אחרי "מסע השחרור" יצא לי לשרת באותם המקומות בקארפאטים,  

ולתור אותם ברגל וברכב. בכל הזדמנות שאלתי את הזקנים, את 

, לפני 1941-ב : איך זה היה? עדויות רבות אישרו לאמור:הוותיקים

. עור-הפלישה הגרמנית, הוחלפה ההנעלה של הצבא האדום למגפי

לארוס, לא גם במולדובה, רק באוקראינה, אולא  ליה. בּבֶּ בליטה, ובקארֶּ

עור גם עבור מיליוני חיילים שטרם -או לאזורי הגבול מגפיהוב 1941-ב

הגיעו לשם, אך תוכנן שיגיעו ברגע האחרון מהאזורים הפנימיים של 

 המדינה.

יצאו לכיוון הגבול מיליוני  13.6.41-תחת חיפוי הודעת ט.א.ס.ס. מ

-רקו בתחנותועור בשבילם כבר פימיים, ומגפי הם מהאזורים הפנחיילי

 רכבת שבקרבת הגבולות. ה

רינקה, למשל,  וערמו  1941בתחילת יוני פרקו מגפי עור בתחנת ז'מֶּ

 ברזל.-תחת כיפת השמיים ליד מסילת בערמות אותם

 שאלתי.  –מה גדולה? ער  -

 זקנה. האיכרענתה  –עד השמיים!    -

אוּפס!   -  הספר. -ענה מורה בית –כמו הפירמידה של חֶּ

פירמידת חאופס,  לגודלה שלבסלאבּוטה בשום אופן לא הגיעה הערמה 

פירמידה. בזאלֶּשניקי שלחו -חצי נגיד כמו ,סתם גדולההייתה אלא  
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כדי להרגיל  –כמעט את כל האוכלוסיה העובדת לפרוק את המגפיים 

ל, אותם לעבודה קומוניסטית ללא שכר. את הררי המגפיים זוכרים ב קובֶּ

 בּבאראנוביצ'י, בגרודנו...

מה פירקו בתחנה לפני  -. בעקיפיןתחיל להתי גהנ ישיחותאת 

ותחים, ארגזים ירוקים חיילים היו פורקים ת -ענו. טנקים,  -המלחמה? 

ל ואם אדם חי כ שהרי . לא הייתי אומר ששמו דגש על מגפייםו...מגפיים

יזכור, אך בכל זאת היה הכל הכל. לא  האורכבת, הוא רחייו ליד תחנת 

משהו מיוחד, משהו מיסטי בפריקת מגפיים, משהו שאילץ אנשים לשים 

 ל החיים.ולב ולזכור לכ

היו  -הראשונה  :משלוש סיבותבעיקר אנשים זכרו את המגפיים הללו 

ישר על היהניחו אותם  - שנייההרבה באופן לא רגיל. ה ,הרבה מגפיים

היה בזה משהו לא  - בלי ברזנט יםעיתפרסו ברזנט, ל הקרקע. לעיתים

הכל נפל לידי הגרמנים. דווקא זו הנקודה  –שגרתי. והשלישית 

 שזוכרים.

 1941-איש מבין המקומיים לא ידע ולא יכול היה לדעת, מדוע ב

מובנת  יתהיכך הרבה מגפיים ממש אל הגבול. גם לי לא ה-הביאו כל

עור -מגפי ,ולשבקרבת הגבלחיילים , 1941-בהמטרה שלמענה חילקו 

הכל ברור: הלכנו  1968ברזנט גרועים. לגבי -טובים במקום מגפי

אחות שלנו. ומה עמדו אבותינו -לשחרר את צ'כוסלובאקיה, מדינה

 ?1941-לעשות ב
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ן עד ליומה האחרון, אגב, אבי לחם במלחמה נגד גרמניה מיומה הראשו

, אנימלחמה הקצרה והסוערת בשטח סין נגד הצבא היפב כך לחם-ואחר

איזו ב, שאלתי איך הוא נכנס למלחמה, היכן מראשיתה ועד סופה.

כך -אוגדה, איזה גיס? באילו מגפיים? את סיפורו בדקתי אחר

 בארכיונים.

הייתה לי ואחרי שירותי בקארפאטים למדתי באקדמיה צבאית 

ספקתה לצבא אהאפשרות )והרצון( לנבור בארכיונים. כמות ההנעלה, 

כל הנתונים האלה היו אז  –מגפיים וציוד אחר האדום, מיקום מלאי 

סודיים. הייתה לי גישה לחומר סודי, אך בתוך מיליוני הניירות לא 

לכן נאלצתי לאסוף גרגירי  חתי למצוא נייר אחד שיסכם את הכל,הצל

שנה,  30מידע. אספתי ולא חדלתי להתפלא: המלחמה הסתיימה לפני 

מגפי חיילים בשנים שלפי דות של ים על אחסון, שינוע ואבוהנתונ

 כמו שהיו סודיים, כך נשארו. מדוע? –המלחמה 

באנגליה אומרים: "סקרנות הורגת חתול". את החוכמה הזו לא ידעתי 

עבודתי: את החתול  אז. אך גם אם הייתי יודע, לא הייתי מפסיק את

חתול! כעבור שנים רבות הבנתי לא ני ולי, אך הרי אא הסקרנות הורגת

 ...יםורגת לא רק חתולשסקרנות ה

 

 ג

אל הגבול, לפי פקודת הממשלה הסובייטית, לא רק  ביאוהתברר שה

מיליוני ערכות מדים, עשרות  עור, אלא גם-מיליוני זוגות מגפי
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טונות של חלקי חילוף לטנקים, מאות אלפי טונות של דלק נוזלי אלפי

. למטוסים, לטנקים ולמשאיות, מיליוני ארגזים של פגזים וכדורים

הציוד הזה ליד הגבול, כל הצבא האדום ונטש את  נסוגהגרמנים תקפו כש

 במקומות שבהם אוחסן.

עד הרי  ל זה אל הגבול?וכאת ובילו לאיזו מטרה הושוב שאלה: 

מדוע לא אז  – אוחסנו כל המלאים במקום מבטחים הרחק מהגבול 1939

 , ומהעורףהצבא האדוםיתגונן להשאירם שם? אם תתחיל המלחמה, 

ר מלאים מיותרים הבטוח נביא אספקה בכמויות הדרושות, בלי לצבו

 באזורים מסוכנים!

היו הרבה שאלות, ותשובות לא היו. המשכתי לחפש. את תוצאות 

והמשך הוא ספרי השני  M-ה יום. בוקע הקרחהחיפושים הצגתי בספרי 

 וא  אותו כספר נפרד., אך אפשר לקרהוא המשך ח.לבוקע הקר

כיוניים. זאת בחומרים ארכמעט כוונה לא השתמשתי ב הקרחבוקע ב

שבכלל  דעתמצטט משהו, אך כיצד אפשר ל אניכדי שלא יטענו נגדי ש

 9יש חומר כזה בארכיון? עכשיו אפשר להגיע אל הארכיונים ולבדוק.

לכן בספרי זה אני משתמש הן בחומר ארכיוני והן בחומר שפורסם 

ראו, חומר שנגיש לכולם: בגלוי. בכל זאת, בעיקר נשען אני על ה

קומוניסטים אומרים השימעו, אין אלה הבדיות שלי, אלא מה ש

 בעצמם. רק צריך להקשיב להם.

                                                           
 .מאז שסובורוב כתב שורות אלה, הארכיונים ברוסיה החלו שוב להסגר9 
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שהעברת מיליוני  ך לימוד חומר ארכיוני וחומר גלוי למדתי,במהל

זוגות מגפיים אל הגבול, כמו העברת תחמושת, חלקי חילוף, מיליוני 

שגיאות, אינם חישובים  םלה אינכל א –חיילים, אלפי טנקים ומטוסים 

לך שהיו מעורבים בו עשרות מיליוני הממוטעים, אלא מדיניות מכוונת, 

 אנשים.

חיל בהחלטת ההנהגה הסובייטית שהתבססה על המלצתו לך התהמה

 .ברית המועצותשל ּב.מ. שאּפושניקוב, מרשל 

את התעשיה, את התחבורה, את  להכין הייתהך הלממטרת ה

עם הסובייטי ואת הצבא האדום לניהול מלחמת את ההחקלאות, 

 של אירופה המרכזית והמערבית. ה"שחרור" בשטח

". ההנהגה הסובייטית הכינה את הצבא גיוסהלך נקרא בשם קצר: "המ

האדום ואת המדינה כולה לכבוש את גרמניה ואת אירופה המערבית 

 כולה.

 זוהי המטרה העיקרית שלמענה –כיבושה של אירופה המערבית 

 .שנייהבמלחמת העולם ה ברית המועצותפתחה 

 .19.8.39-באת ההחלטה הסופית לפתוח במלחמה קיבל סטאלין 
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 2פרק 

 מדוע השמיד סטאלין את המפציצים האסטרטגיים שלו?

  

לסייע  –המשימה העיקרית של חיל האוויר 

להתקדמות הצבא הגדול  שהוא שייך לו, ובזאת 

 יש לרכז את כל המאמץ.
 .144, ע' 1939, חיל האוויר,  אּפצ'ינסקיאלכסנדר ל

 
 א

לו היו  סטאלין יכול היה למנוע את המלחמה בהינף קולמוס.

 .TB-7הקשורה במפציץ  אחת מהן, רבות לכך ואביא אפשרויות

חוות כמה  להלן. TB10-7מפציץ כבד  ברית המועצותנבנה ב 1936-ב

 - דעת אודותיו

פאנובסקי, גנרל בחיל האוויר, טי "ברום : TB-7ניסוי של  יסּפ. סטֶּ

ו על של עשרה קילומטרים עלה המטוס הכבד בתכונות הטיסה של

, ע' שלוש מאות חידות)יירוט אירופיים של התקופה ההיא" כל מטוסי 

83.) 

מחוץ  TB-7אלפים מטר היה  10גנרל ו. שּומיחין: "ברום מעל 

   תקראלף מטר, ת 12גובה של מרבית מטוסי היירוט שהיו אז, ו םלהישג

חיל האוויר הסובייטי, ) אותו מחוץ לטווח תותחי נ"מ" הרום שלו, הוציא

 (.218ע', 1917-1941

                                                           
 ר"ת ברוסית של "מפציץ כבד".10 
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הועמסו  TB-7ו. שאברוב, מתכנן  המטוסים: "מטוס יוצא מהכלל. על 

אוויר של -ואנגליה עשו זאת, פצצות ארצות הבריתלראשונה, לפני ש

, מוסקבה, 1938-1950. ברית המועצותתולדות תכנון המטוסים ב) טונות" החמש

 (.162, ע' 1988

ר: "למטוס היה ציוד הגנתי חזק: תותחי  רּבֶּ מ"מ  20פרופסור ל. קֶּ

ין הפצצות הגדול ניתן היה להתק-מ"מ. בתא 12.7ומקלעים כבדים של 

יירוט ולא -לא יכלו להשיגו לא מטוסי ב"תקרתו"… פצצות הכי גדולות

יץ החזק ביותר בעולם" היה המפצ TB-7תותחי נ"מ של התקופה ההיא. 

 (.143, ע' 1973, מוסקבה, האיש והמטוס –טּו )

היה  TB-7-ר שוכעת יש לנו כל הסיבות לאמ… "המטוס של זמנו

סימן )", B-17האמריקאי המפורסם,  'המבצר המעופף'חזק בהרבה מ

 (.202, ע' 1971, אסופת מאמרים, מוסקבה, בשמיים

לה. ג'ון ב.ּפ. טיילור היסטוריונים זרים מסכימים עם הערכות א

(John B.P.Tailor) רגל עלתה מהירותו  26,250-29,500: "ברום של

קרב של -מטוסי)" HE-112-ו ME-109על זו של המיירטים הגרמניים 

  (.592, ע' 1969לונדון, העולם, 

'ק  צֶּ (: "למטוסים אלה היו חיים ארוכים (Nemecekואצלאב נֶּמֶּ

ו אחדים מהם במסלולי הקוטב, שם להפליא. בשנות החמישים עדיין טס

, לונדון, 1918-תולדות המטוסים הסובייטיים מ)שימשו להובלת משאות" 

  (.134, ע' 1986
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שרק מטוסים טובים מאוד חיים וטסים שנים כה  גם ללא הסבר, ברור

 רבות.

 {24-ו 23תצלומים מעמודים  2}

פני המומחים המערביים בסתיו הוצגה ב TB-7איכותו המעולה של 

שבראשה מולוטוב עמדה  ברית המועצותמ משלחת כאשר  ,1941

. ציפו שהיא תטוס במסלול האפשרי ארצות הבריתלהגיע לבריטניה ול

עם מולוטוב הגיע ללונדון  TB-7דרך סיביר ואלאסקה. אך  –היחיד 

הגה הנמעל אירופה הכבושה. כדי להעריך את רמת האמון שרחשה ה

מי שלט בשמי אירופה בסתיו של  הסובייטית למטוס זה יש לזכור

ראווה -לא ניתן היה למנוע משפט –. לּו נפל מולוטוב לידי היטלר 1941

שהיה מתנהל, למשל, בנירנברג. והיו נחשפים אז פשעי 

היו מזעזעים את העולם. והיה מתגלה ש, 11"סוציאליזם-נאציונלאינטר"ה

-נאציונליזם פשע לא פחות מאחיו, הלא הוא סוציאל-נאציונלשאינטר

 ם ראוים בהחלט לספסל הנאשמים של נירנברג.שנייהסוציאליזם, וש

הנאשמים. וגם סטאלין, כששיגר את -אך מולוטוב לא חשש מספסל

ואין  TB-7-מולוטוב טס ב מולוטוב, לא חשש ממשפט נגד משטרו, שכן

ל אירופה, התארח הוא טס מע לא הכזיב.TB-7 -אמנם הו .לדאוג צורך

בבריטניה, טס לאמריקה, חזר באותו המסלול ועבר ללא פגע מעל 

 השטח שבשליטת גרמניה.

                                                           
 יאליזם" )נאציזם(.סוצ-הכוונה לקומוניזם, על משקל "נאציונל 11

YoMemJPG/TB7.JPG


 מ' שאולי© זכויות התרגום לעברית          - 23 -)לפני הגהה ועריכה(                   Mיום ויקטור סובורוב, 

 שוב טס מולוטוב מעל אירופה ושוב חזר ללא פגע. 1942בשנת 

-האחרי המלחמה בדקה ועדה סובייטית ממלכתית את פעולות כוחות 

ך המסלול נ"מ הגרמניים בעת טיסות אלה של מולוטוב. התברר כי לאור

יירוט, לא הוכרזה כוננות בסוללות תותחי נ"מ -לא הוזנקו מטוסי

במלים פשוטות, כוחות . TB-7ותצפיתנים לא רשמו דבר על טיסתו של 

אלא אף לא , TB-7נ"מ גרמניים לא רק שלא היו מסוגלים ליירט את 

 היו מסוגלים להבחין בנוכחותו בשטחם האווירי.

. ּפּוסּפ, אשר פעמים רבות הטיס את קאפיטאן( א –ּפולקובניק )אז 

TB-7  מעל גרמניה )לא רק עם גופו היקר מפז של מולוטוב, אלא גם עם

כך קולע בגובה כזה, שהוא -מטענים אחרים(, סיפר: "תותח נ"מ לא כל

יירוט דומה שם לזבוב רדום. מי יעשה לי שם -גבול יכולתו. מטוס

 .(330, ע' 1973מוסקבה, המידד השלישי, מ.גאלאי, ) משהו?"

פגיע -מפציץ בלתי ברית המועצותובכן, זמן רב לפני המלחמה נבנה ב

. מה נותר 1940לקראת נובמבר  TB-7והוכנה פקודה על ייצור אלפי 

 לעשות?

 י. סטאלין. נותר לכתוב מתחת לפקודה את שבע האותיות:

 

 ב

 -מטוסים של מדינות אחרות במחסום בלתיבימים ההם נתקלו מתכנני 

טס בו בלי בעיות(: באוויר דליל איבדו  TB-7-של גובה )שנראה 
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על הרים -המנועים עוצמה, כי חסר להם חמצן. המנועים היו כמו מטפסי

סט. הייתה רֶּ בֶּ להעלות את עוצמת  למדי חהובט דרך פסגת הר אֶּ

טורבו( -טורבו )מגדש-הפליטה להנעת מדחס-המנועים: להשתמש בגז

קשה במציאות.  –מה שקל בתיאוריה אשר יזין אוויר נוסף למנוע. אך 

רת שיאים, אך נכשל הפתרון הצליח במטוסים ניסיוניים שנועדו לשבי

 במטוסים מיצור סדרתי.

שמחוץ  עודמעלות, ב 1,000בזרם גז שחומו מעל  חלקי המדחס פעלו

מריא שוב הו קרקע חמה. המטוס חזר ל60קור של מינוס  ררשלמטוס 

את  וכל אלה עוות –הבדלי לחץ אוויר בלתי אחיד,  חום וחוזר חלילה.

התעבתה  רי הנחיתהבטיסה הראשונה; אח והגנה נשרפהחלקים; צבעי 

ה את הכל. באופן מיוחד הלחות על החלקים המתקררים, וקורוזיה אכל

דונג. כשזה קורה במטוס שנבנה רק -הותכו כנרות , הםסביםסבלו המ

 –מתוך עשר  טורבו ישרוד פעם אחת-ניחא: מדחס –לשבירת שיאים 

 והשיא נרשם. ומה עם המטוסים הסדרתיים?

טליאקוב, המתכנן  את הפתרון חיפשו כולם, אך מצא רק ולאדימיר ּפֶּ

טליאקוב .TB-7של  נשמר כסוד מדינה. הוא היה פשוט  הפתרון של ּפֶּ

נראה כבעל ארבעה היו ארבעה מדחפים, ומבחוץ  TB-7-ל :בגאוניותו

טליאקוב  מנועים. מנוע חמישי  ם, מאחרי תא צוות האוויר,בפניהציב ּפֶּ

ארבעת המנועים נוסף, אשר לא הניע אף מדחף. ברום נמוך ובינוני פעלו 

היה מופעל המנוע החמישי אשר הניע את  העיקריים, וברום גבוה

המערכת המרכזית של אספקת אוויר נוסף. באוויר נוסף זה הזין המנוע 
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 TB-7-יים. זו הסיבה שהפנימי את עצמו ואת ארבעת המנועים העיקר

 היה לויו. הוא יכאויבהיה מסוגל לטפס לגובה שמעבר להישג ידם של 

 לטוס בלי חשש מעל אירופה הכבושה ולהפציץ ככל שיחפוץ. 

ניתן למנוע כל פלישה. לשם כך  –פגיעים -בלתי TB-7כשיש אלף 

 ,פשוט להזמין את המשלחות הצבאיות של מדינות מסוימות אפשר היה

חמשת אלפים לשחרר מגובה רב, מעל העננים,  ן המשתאותולעיניה

הסביר: אין זה לו תעשויכלו ל זאת  .על ערבה שוממהטונות פצצות 

נוגע לכם, זו ההפתעה שאנו מכינים לעיר הבירה של המדינה אשר תעז 

 לתקוף אותנו. 

ומה עם הדיוק? אין שום דיוק, כי אנו זורקים פצצות מגובה רב. אך 

טונות  חמשת אלפים בהפצצות חוזרות ונשנות, ק נפצהעל חוסר הדיו

תוצאה עד אשר נשיג את ה ,פצצות על בירתו של התוקפן מדי יום

את שלהן. עד שיגיע  גם הערים האחרות יקבלו כך-ואחר  ,הרצויה

 TB-7 אתם מבינים מה יקרה לערים שלו? מטוסי למוסקבה, האויב

 כיוון  ב לא ישיג אותם, וכשהם על הקרקע, האויירובאו פגיעיםאינם 

בים אפשריים אין מפציצים שהבסיסים שלנו רחוקים מהגבול, ולאוי

-אסטרטגיים. וכעת, רבותיי, נרים כוסית לחיי המדינות שלנו ולשלום

 נצח ביניהן.
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 ועצותהמית זה מה שיכלו לומר הדיפלומטים של סטאלין, לּו היו לבר

אפשר להבין את . האם TB-7. אך סטאלין ויתר על אלף TB-7אלף 

 מניעיו של סטאלין? אפשר.

 

 ג

בלשון של שחמט, יהיה זה המצב שבו  TB-7אם לתאר אלף מטוסי 

בכל זאת  אויבה עוד לפני תחילת המשחק, ואם יעז ן להכריז "שח"נית

 יקבל "מט" אחרי המהלך הראשון. –לשחק 

אם לתרגם ללשון האסטרטגיה בת זמננו את חמשת אלפים הטונות של 

חמישה יכלו לשאת במטס אחד, נדבר על  TB-7שאלף מטוסי  פצצות

זה כבר מינוח של עידן הגרעין. אם חמישה קילוטון אינם . קילוטון

. נזכור שעשרים בשני מטסים מספיקים, אפשר להעביר עשרה קילוטון

 זה מה שהוטל, ללא דיוק מיוחד, על הירושימה. –קילוטון 

יב. זו עוצמה און על בירת ההם כאילו טיל גרעיני המכוו TB-7אלף 

 בכח מאבדת המלחמה כל טעם.-כזו, שמבחינתו של תוקפן

ניתן היה  ,TB-7לּו הורה סטאלין על ייצור סדרתי של ובכן, 

 !ברית המועצותלמנוע פלישת גרמניה ל

 שנייהאומר אף יותר: סטאלין יכול היה למנוע את מלחמת העולם ה 

סטאלין מספיק לייצר אלף  לא היה 1939בכללותה. ברור שבאוגוסט 

TB-7 אך מאתיים, שלוש מאות, ארבע מאות ואפילו חמש מאות .– 
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הוא קילוטון אחד. כשיש רק  TB-7יכול גם יכול. מטס אחד של מאתיים 

נטרוּפ-, אפשר היה שלא לחתום על הסכם מולוטובTB-7מאתיים     ,ריּבֶּ

 {28אוויר מעמוד -}תצלום פצצת

, אפשר לא להתחשב בעמדות של בריטניה TB-7כשיש רק מאתיים 

 וצרפת.

נטרוּפ )ואף את היטלר עצמו(,  אפשר היה פשוט להזמין את ריּבֶּ

כך להציג בפשטות -אחרומה יהיה,  להדגים את מה שכבר יש לנו, לספר

ר(, יחסינו עם פולין אינם –את עמדתנו: אדון שר )או   אדון קאנצלֶּ

מהטובים ביותר, אך התקדמות גרמנית מזרחה מפחידה אותנו. חילוקי 

דעות בין פולין לגרמניה אינם נוגעים לנו, אתם תפתרו בעצמכם את ה

הבעיות שלכם, רק אל תתחילו במלחמה גדולה נגד פולין. אם תתחילו, 

נספק את כל אשר  ן חמשה מיליון מתנדבים סובייטיים,אנו נעביר לפולי

ונפתח בגיוסו של הצבא האדום.  ל שם מלחמה פרטיזניתתבקש, נתחי

מדי יום. בינתיים אין לנו שום דרך להבטיח חמשת  TB-7 נפעיל גם

 אלפים טונה פצצות מדי יום ביומו, אך אנו מבטיחים אלף טונה ביום.

, לּו חתם סטאלין 1939כך אפשר היה לשוחח עם היטלר באוגוסט 

 .TB-7 ייצור סדרתי שלל הפקודהבזמנו על 

-אך אחר… הגינות חייבים להודות שסטאלין חתם על הפקודההלמען 

ארבע פעמים החלו בייצור … כך ביטל אותה. ושוב חתם. וביטל. ושוב

, כלא טּוּפוֶלבג. אוזֶּרוב, ) וארבע פעמים הפסיקו. TB-7סדרתי של 

, אחרי כל פקודה הספיקו לייצר שלושה (.47, ע' 1971מיין, ה עלפרנקפורט 

YoMemJPG/5tonnbomb.jpg
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… והפקודה שוב בוטלה. שוב החלו ושוב הפסיקו – TB-7עה ארב

. במהלך ארבעת TB-7לא היה ייצור סדרתי של  22.6.41לקראת 

הניסיונות הספיקה התעשיה האווירית לייצר ולמסור לחיל האוויר לא 

העיקר  שר. יתר על כן, כמעט בכולם חסרע-, אלא רק אחדTB-7אלף 

המפציץ האסטרטגי הטוב בעולם  המנוע החמישי הנוסף. בלעדיו הפך –

 לסתם מטוס בינוני.

, אך היה TB-7בייצור סדרתי של  תחילואחרי שהיטלר פלש, ה

 מאוחר מדי.

  

 ד

ולא היה מבטל את  TB-7עולה השאלה: לּו ציווה סטאלין לייצר אלף 

יה הסובייטית מסוגלת לספק את הזמנתו  ייתה התעשיפקודתו, האם ה

 ?1940לקראת סוף ולייצר אלף מטוסים כאלה 

טליאקוב, יוצרו של  )אחרי מותו הטראגי נקרא  TB-7לוולאדימיר ּפֶּ

טליאקוב  "( לא היה ספק בכך.8-המטוס "ּפֶּ

, היה משוכנע TB-7אלכסנדר מיקּולין, האיש שיצר את מנועי 

. כך חשבו גם אתיכולה להתמודד עם הזמנה כז תה הסובייטיישהתעשי

ר, שהיה סגנו רּבֶּ ב; המומחים המובילים של  פרופסור ל. קֶּ של א.טּוּפולֶּ

'נקו, יֶּ. סטומאן; י. נֶּזבאל, המתכנן  שצֶּ ר, ס. לֶּ התעשיה האווירית ס. יֶּגֶּ

קּונוב, הטכנולוג הראשי של TB-7הראשי של המפעל שבנה  ; יֶּ. שֶּ

 היה תלוי בהם. TB-7ורבים אחרים שייצור , המפעל
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ב סב יכלו  TB-7רו שאלף מתכנני המטוסים ו.ּב. שאברוב וא.נ. טּוּפולֶּ

 .1940להיות מוכנים לקראת נובמבר 

לא  TB-7ביטחונם של מתכנני המטוסים וראשי התעשיה היה מובן: 

הופיע יש מאין. רוסיה היא מולדת המפציצים האסטרטגיים. אני אומר 

 זאת בגאווה ובלי שמץ של לגלוג.

מנועיים, החלה -בתחילת המאה, כאשר כל העולם טס על מטוסים חד

הספיק להעריך את  עוד לאמנועיים. העולם -וסיה לייצר מטוסים דור

איגור סיקורסקי, מהנדס רוסי דגול, את בנה הצעד העצום הזה, וכבר 

ץ", מפציץ , 1913 -ב 12המפציץ הכבד הראשון בעולם "אילַיה מּורומֶּ

ץ" את שיא העולם -ארבעה מנועים. כבר בטיסות בעל ניסוי שבר "מּורומֶּ

משך כמה שנים לא היו דומים לו במרחק הטיסה בבמרחק הטיסה. 

-ובמשקל הפצצות שנשא. היה לו ציוד ניווט המתקדם בעולם, כוונת

פצצות חשמלי הראשון בעולם. הגנתו הייתה שמונה  הפצצה וגם משחרר

הייתה רוסיה  1914-מ"מ. ב 76מקלעים, ואף ניסו להתקין עליו תותח 

 פציצים כבדים.בעולם שהקימה טייסת מ ראשונהלמדינה ה

כשתפסו את השלטון במדינה, בלמו הקומניסטים בצורה חדה את 

התפתחותה הטכנית של רוסיה: הם חיסלו וגירשו מיליונים מבניה 

 החרוצים והכשרוניים ביותר. בין המגורשים היה גם איגור סיקורסקי.

                                                           
 .עם רוסיות-גיבור אגדות12 
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עצום והמשיך להתפתח.  היה הפוטנציאל הטכני של רוסיהובכל זאת 

השלטוני, למרות העול הקומוניסטי, המשיכה רוסיה  למרות הטרור

יצר משרד  1925-להיות המובילה בתחום המפציצים הכבדים. ב

ב את  , המפציץ הראשון בעולם שנבנה TB-1המתכננים של א.נ.טּוּפולֶּ

  הראשון בעולם. כנפי עם כנף חופשית -כולו ממתכת, והוא גם מפציץ חד

-פיים מעץ. כבר במהלך טיסותכנ-אז רק מפציצים דו ו עדעולם בנב

מפציצי  213עולם. תוך זמן קצר נבנו -שני שיאי TB-1ניסוי שבר ה

TB-1 – המפציצים הכבדים  של על מספרםפי כמה העולה שיא,  מספר

 בשאר העולם. הוקמו טייסות, חטיבות ובריגדות של מפציצים.

ב את המפציץ החזק אף יותר,  1930-ב י כנפ-,  חדTB-3יוצר טּוּפולֶּ

עם ארבעה מנועים. בין מטוסי העולם, הן צבאיים והן אזרחיים, היה 

TB-3    הגדול מכולם. בעולם לא היו מטוסים כאלה, לא בייצור ולא

ב בניסויים של תדלוק באוויר של  1933-בתכנון. ב כבר התחיל טּוּפולֶּ

TB-3גובה עם מטען של -עולם, כולל שיאי-. מטוס זה קבע כמה שיאי

מסוגו נעשה קלאסי למטוסים  TB-3טונות. המבנה של  12-ו 10, 5

: עד שלושה מדהימה מהירות ביצוע ההזמנה לעשרות השנים הבאות.

TB-3  (.132, ע' 1978מוסקבה, הייסּוד, יֶּ.ריאּבצ'יקוב וא. מגיד, ) ביוםיוצרו 

 818 השלה: תוך זמן קצר ייצר-את שיאה הה הסובייטית שבריהתעשי

-דות. ביתן להסתפק בחטיבות ובבריגר לא נ. כבTB-3מפציצי 

, לראשונה בעולם, את גייסות ברית המועצותקימה ה 23.3.1932

ארמיית האוויר הראשונה,  הוקמה 1936המפציצים הכבדים. בינואר 
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לא היו לא רק ארמיות השלישית.  –, מעט מאוחר יותר שנייהה –במרס 

 ו.אף גייסות של מפציצים אסטרטגיים לא הי אז בעולם, אלא

חלומם של אסטרטגים, והוא התגשם  –אלף מפציצים כבדים 

 .ברית המועצותלראשונה ב

אך אין זה הכל: תוכנן להחליף את המטוסים של שלוש הארמיות 

עוד שלוש ארמיות כאלה  ,בנוסףם החדישים, ולפרוס במפציצי

-1917חיל האוויר הסובייטי, ו.שומיחין, ) בפיקודים בלארוס, קייב ולנינגרד

 (.185, ע' 1941

TB-3  כעשרה משרדי מהנדסים התחילו עוד "למד לטוס", וכבר 

המפציץ האסטרטגי החדיש שעתיד להחליף את אלף תכנון על  במאבק

TB-1 ו-TB-3  "ב עצמו הציע את "מאקסים גורקי ב. טּוּפולֶּ של טּוּפולֶּ

אוויר, הדהים את הקהל -בן שמונת המנועים. המטוס הופיע במפגני

 .TB-4ק מעטים ידעו את שמו האמיתי: במימדיו, ור

ל סּוחוי הציע את  בעל מנוע אחד  DB13-1הטווח -מפציץ ארוךהפאבֶּ

ארצות וכנפיים ענקיות. מטוס זה )תחת שם אחר( טס כמה פעמים ל

-םמעל הקוטב הצפוני. אמריקה קיבלה בהתלהבות את הטייסי הברית

מטוסם ן של מבחכי אלה הן טיסות ה הגיבורים הסובייטיים ולא הבינה

 ארוך הטווח. החדיש,

                                                           
 טווח"-ר"ת ברוסית של "מפציץ ארוך13 
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מנועים, המסוגל העשר -סרגיי קוזלוב הציג את "גיגאנט" בן שנים

לשאת כמה עשרות טונות של פצצות או להטיס לעורף האויב את יחידות 

 הנחתים עם ציוד כבד מכל סוג, כולל טנקים.

. לפי מראהו ונתוניו DB-2ויקטור ּבולחוביטינוב הציע מפציץ כבד 

של  TB-3 -ה תה זו פשוט בניה מחדש שלימטוס חדש, אך הי ,הטכניים

ב. זוהי דוגמה קלאסית, כיצד לבנות מטוס חדש על בסיס   מטוסטּוּפולֶּ

עולם. זהו מטוס -שבר מיד ארבעה שיאי DB-2ישן ובהוצאות מזעריות. 

ים י, בלי שינוTB-3חדיש, אך יכלו לייצר אותו אותם המפעלים שייצרו 

גיים, בלי הדרכה מחדש של עובדים ומהנדסים, בלי טכנולוהבתהליכים 

ירידה בכמות המטוסים המיוצרים ואפילו בלי הדרכה מחדש של טייסים, 

טכנאים ומהנדסים של חיל האוויר. אם הזמן דחק, אפשר היה להתחיל 

 לחדש לחלוטין את חיל האוויר האסטרטגי,  DB-2בייצור הסדרתי של 

 . שנייהלקראת מלחמת העולם ה

טליאקוב.  TB-7 –ל אז הופיע הפלא האמיתי אב האפיל  TB-7של ּפֶּ

 על כולם. 

ית כבדים בברהמפציצים ה, דמה ייצור TB-7לקראת הופעתו של 

לייצור מכוניות אצל הנרי פורד. אכן, החלפת דגם היא תהליך  ועצותהמ

בשנים הנוראות,  לבנות יש מאין.מאשר  יףהחלקל לקשה, אך 

המדינה  ועצותהמית ברעב, הייתה בר כשמיליוני תושביה מתו

המובילה בעולם בייצור מפציצים כבדים, אך כשהשתפר מצבה 

כשלא היה  בתחום זה. מקום ראשוןעל מרצונה היא ויתרה  –הכלכלי 
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אוכל מילדיה הגוועים  ועצותהמית בר שללהאיום מכל כיוון שהוא עליה 

ח המלחמה עלה וייצרה מפציצים כבדים. אך הנה הופיע לצדה היטלר, רי

 חדלה לייצר מפציצים כבדים. דווקא אזו –באוויר 

לקראת  TB-7השאלה איננה, האם היו מספיקים לייצר אלף 

 המלחמה. השאלה היא אחרת: מדוע לא ניסו?

משרדי  ועצותהמית , הוקמו בברTB-7בתקופה ההיא, כשהופיע 

ה מהנדסים המסוגלים לתכנן מטוסים שהקדימו את זמנם; נבנתה תעשי

המסוגלת לייצר מטוסים בכמויות העולות על דרישות זמן שלום; נפתחו 

ספר לטייסים ולטכנאים; פותחה תורת -אקדמיות של חיל האוויר ובתי

היקף נרכש ניסיון קרבי; -הלחימה; בסכסוכים מקומיים ובתמרונים רחבי

אש; הוקמו יחידות -לימוד ושטחי-תעופה, בסיסים, מרכזי-נבנו שדות

ממפקד ארמיה עד למקלען מוטס, ממהנדסי  –וכן הסגל צבאיות; ה

אוויר; אומנו טייסים, נווטים, מהנדסים, -אוויוניקה עד למפענחי תצלומי

תעופה וכו' וכו'. התגבשו -טכנאים, מכונאים, חזאים, אלחוטנים, רופאי

 מעשה.-סורות, חונכו תיאורטיקנים ואנשיצוותים ונולדו מ

תה המובילה היחידה בעולם בתחום המדינה, אשר הייואחרי כל זה 

ח ובלי כ שנייהכח האוויר האסטרטגי, נכנסה למלחמת העולם ה

 פורקו 1940נובמבר בסטאלין  ה שנתןפקודלפי אסטרטגי. אוויר 

כבר לא היו ארמיות בכוח האווירי  22.6.41-. בארמיות האוויר

אוגדות נפרדות. המטוס   נותרו רק חמשה גייסות ושלוש  ,האסטרטגי

. זהו מפציץ נפלא, אך אין הוא DB-3fהיה  העיקרי בכוח האווירי
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-ניתן היה לנצל כמטוסי , שאותםTB-3. נותרו עוד אסטרטגימפציץ 

תובלה, אך בתור מפציצים הם היו כבר מיושנים. כפי שאנו כבר יודעים, 

 אין זה מספיק אפילו לטייסת אחת. - TB-7עשר -היו רק אחד

 האסטרטגי להיות אסטרטגי. ואם לא די חדל כוח האוויר TB-7ללא 

הפיקוד הורכב הרס אמיתי. עד אז  1941באביב חולל סטאלין  בזה,

רק מאלה שהצטיינו בקרבות, מי  כיר של כוח האוויר האסטרטגיהב

שבשמי סין, מונגוליה וספרד הוכיחו את זכותם לפקד. כל מפקדי 

 עיטור   -14ועצותהמית ארמיות האוויר היו בעלי עיטור "גיבור בר

. לס.ּפ. 15המשקל רב בהרבה מאשר אחרי והיה ל שלפני המלחמה

ניסו שה יהיו רק חמ כמוהו  –, היו שני כוכבים 2ב, מפקד ארמיה דֶּ

הנהיג סטאלין דרגות גנרל, אך לא  1940באביב  בשנים ההן. יםשנא

נאנט, ראש מטה חיל האוויר -בפזרנות: מפקד חיל האוויר היה גנרל יטֶּ לֶּ

קמצנותו זו של סטאלין לא פגעה במפקדי ארמיות  יור.מא-גנרל –

נאנט. כך יצא שמפקדי ארמיות -האוויר: הם קיבלו דרגות גנרל יטֶּ לֶּ

האוויר השתוו בדרגתם למפקד חיל האוויר ועלו על אחדים מסגניו, 

כולל ראש המטה. סטאלין סמך על ראשי כח האוויר האסטרטגי: אי.אי. 

בטרם נעשה  16תמנה לראש ג.ר.אּו., נ3ּפרוסקּורוב, מפקד ארמיה 

 ח האוויר האסטרטגי.ושל כל כ ומפקד

                                                           
 .כוכב מחומש מזהב –עיטור עליון בגין גבורה במלחמה. צורתו 14 

 .שנייהמלחמת העולם ה15 

 .המינהל הראשי למודיעין של המטכ"ל הסובייטי16 
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חל. נושא וההרס ה –אך הנה החליט סטאלין על מעשה חשוב כלשהו 

נאנט -ות. את גנרלאאביא רק שתי דוגמ זה ראוי למחקר נפרד, וכאן יטֶּ לֶּ

ניסוב שלח סטאלין אל עבר קווקז לפקד על כוח האוויר של -ס.ּפ. דֶּ

 אינםעתיד הוא ישרת בתפקידים שבמשני בחשיבותו. פיקוד שהיה  

ליטנאנט אי.אי. -לא מעל מפקד אוגדה. גנרל -תואמים את דרגתו 

במקומו , עונה קשות ובאוקטובר חוסל. 1941ּפרוסקּורוב נעצר באפריל 

ביץ'  17ח האוויר האסטרטגיולפקד על כ מונה פולקובניק ל.א. גורּבאצֶּ

. (26, ע'1977מוסקבה, ה של חיל האוויר הסובייטי, הפיקוד והמטמ.נ.קוזֶּ'בניקוב, )

לא פולקובניק לא הצטיין בעבר )וגם לא יצטיין בעתיד(, אך לסטאלין ה

המפקדים שהוכיחו יכולת להשתמש במפציצים  לאו TB-7נחוצים  היו

 כבדים.

 

 ה

 יהיה מיותר. TB-7מצב שבו  ה שלא ייתכןנרא

 .TB-7 נחוצים נייהרוצה למנוע את מלחמת העולם השאם סטאלין 

 שנייהסטאלין להרשות להיטלר לפתוח במלחמת העולם ההחליט אם 

נחוצים מאוד בתור ההרתעה  TB-7אז כי וקיווה להישאר נייטרלי, 

 שתבטיח את הנייטרליות.

                                                           
 משנה.-אלוף מונה אלוף-לתפקיד שמילא רב 17
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ת האזורים לא צריך להרוס א יאם סטאלין מתכנן מלחמה הגנתית, אז

ות על הכוחות יש לצו .אלא לחזק אותם המבוצרים ב"קו סטאלין"

להתגונן  יש ,כך ב"קשת קורסק"-להתחפר באדמה, כפי שנעשה אחר

שהאויב מכרסם  עתב .ים עד יםמוקשים בלתי עבירים, מ-עזרת שדותב

עים את פגי-הבלתי TB-7 מטוסי יהרסו שלנובשיניו את קווי ההגנה 

 יש להם חשיבות במלחמה הגנתית. –עוצמתה הכלכלית של גרמניה 

 –של היטלר  בעוד אלו מוגבלים-בלתי טאלין היוהמשאבים של ס 

יש להחליש  ולכן  ,עבור היטלר מלחמת ההתשה היא קטלנית מוגבלים.

 י שלו כדי שמשאביו יתרוקנו מהר יותר.הכלכל-את הפוטנציאל הצבאי

 .TB-7-למשימה זו לא ניתן להמציא כלי טוב מ

חית כך להנ-של היטלר ואחר אם החליט סטאלין לחכות עד לפלישה

אפילו  ונגד )היסטוריונים אוהבים מאוד את הגרסה הזו, מהלומת 

 כותבים: סטאלין תיכנן לשבת בחיבוק ידיים ולחכות בסבלנות עד

אין טוב מאלף להשיב(, אזי  כך התכווןשהיטלר יכה בגרזן, ורק אחר 

TB-7. 

הנגד  מפריכות לא רק את אגדת מהלומות TB-7תולדות 

לא  גם את האגדה שסטאלין פחד שסטאלין הכין, כביכול, א

, מהר יותר פחדש ככולהרי ? TB-7מדוע לא ייצר  -. אם פחד מהיטלר

ת י הקורא: כשאנו פוחדים ללכיסכים עמ לייצר אותם.היה יותר חייב 

, כך יותר פוחדיםש ככול פרא, אנו נוטלים אלה ביד.-בלילה ביער

לא  - לוחמניתוגם מנופפים בה בהבעת פנים  בוחרים באלה כבדה יותר,



 מ' שאולי© זכויות התרגום לעברית          - 37 -)לפני הגהה ועריכה(                   Mיום ויקטור סובורוב, 

ב, מתכנן :להצטייד באלה ממש כופים כן? על סטאלין  -גנרל א.ס.יעקובלֶּ

מטוסים ויועצו האישי של סטאלין, מעיד שגנרל א.אי.פילין, מנהל מכון 

מחקר של חיל האוויר, לא חשש להוכיח לסטאלין, בנוכחות רבים, את 

 .TB-7הכורח בייצור סדרתי של 

ות. "פילין התעקש, ון שעל סף התאבדזהו סיכ –להתווכח עם סטאלין 

לבסוף ויתר סטאלין באומרו: "טוב, שיהיה כרצונכם, ו אחדים תמכו בו,

, ע' 1968, מוסקבה, מטרת החייםא. יעקובלב, ) למרות שלא שיכנעתם אותי"

הוא . TB-7זו אחת הפעמים שסטאלין התיר לייצר את  הייתה. (182

צאו האמיצים שהתווכחו ביטל את החלטתו, ושוב נמ ,במהרההתעשת 

 …אתו והציגו נימוקים

סטאלין אם כולנו מבינים את  השאלה: מדוע צריך לשדל אתנשאלת 

והצורך בייצורו הסדרתי, מדוע  TB-7מעורערות של -מעלותיו הבלתי

סטאלין אינו מבין דברים כה פשוטים? הרי גם לטיפש גמור מובן שביער 

מוסבר בטיפשותו  הדבר ההי מוטב עם אלה מאשר בלעדיה. לּוחשוך 

מוכרע באחת, וסטאלין לא היה חוזר  TB-7גורלו של היה של סטאלין, 

כמה  פעמים! לבעיה זו. אך סטאלין שינה את עמדתו שמונה

 כך לא מתאים לסטאלין!-זה כל …התלבטויות

אין שום התלבטויות:  ?להשמיד מיליוני איכרים שהאכילו את רוסיה

  ?. לחסל מפקדי הצבא האדום18הגדול" והנה לכם "שנת המפנה –חתם 

                                                           
, שהיא הקמת משקים משותפים והגליית מיליוני איכרים עצמאיים "קולקטיביזציה"18 

 .לסיביר



 מ' שאולי© זכויות התרגום לעברית          - 38 -)לפני הגהה ועריכה(                   Mיום ויקטור סובורוב, 

אין שום בעיה: שלושה  בטויות. לחתום על הסכם עם היטלר? לשום הת

אמנם היו לסטאלין ספקות, היו ופותחים שמפנייה.  –ימי משא ומתן 

כה רציניים. ויתור לא היו לבטים האך תקנו אותי אם אני טועה:  לבטים,

שקיבל סטאלין בחייו היה ההחלטה הקשה ביותר  TB-7על המפציץ 

הוא  TB-7מר אף יותר: ויתור על והחשובה ביותר בחייו. אני מוכן לו

 ההחלטה החשובה ביותר שמישהו קיבל במאה העשרים.

אם תהיה מלחמת העולם  היא ההכרעה TB-7 מטוסי שאלת

ורלם של , נידון אגב כך גTB-7כאשר נידונה שאלת  לאו. םא שנייהה

קולי סטאלין שהביאו לארבע החלטותיו על שי… עשרות מיליוני אנשים

 ביטל ארבע פעמים אך כשסטאליןמובנים,  TB-7הייצור הסדרתי של 

אינו  שהו! מדוע איש מהיסטוריונים הרי התבסס על מהוא את החלטתו, 

 מה היו מניעי סטאלין? ,לשעראפילו מנסה 

 

 ו

היו מתנגדים חזקים, והגיע הזמן לקרוא בשמותיהם.  TB-7למטוסי 

עד לפלישה הגרמנית התחלפו ו 1935-מטכ"ל של הצבא האדום נוסד בה

רֶּ  צקוב ארבע רמטכ"לים: מרשלים יֶּגורוב ושאּפושניקוב, גנרלים מֶּ

, כולל של חיל האווירבולטים . גנרלים TB-7 -כולם התנגדו ל -וז'ּוקוב 

, TB-7-ּפ.ו. ריצ'אגוב, פ.ק. ארז'אנּוחין, פ.ּפ. ּפולינין, התנגדו לא רק ל

נקו, שר ההגנה, האלא למפציצים אסטרטגיים בכלל.  מרשל ס.ק. טימושֶּ

ב, שהיה יועצו האישי של  ,TB-7-התנגד ל מתכנן המטוסים א.ס. יעקובלֶּ
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כמעט כול  ,TB-7-סטאלין לענייני תעופה, התנגד נמרצות ל

, התנגדו אורטיקנים הצבאיים הסובייטיים, החל מו.ק. טריאנדאפילובהת

 .גם הם

סור ותיאורטיקן סובייטי דגול של .נ. לאּפצ'ינסקי, פרופקומּבריג א

. הוא , ניסח טוב מכולם את הנימוקים נגד מפציצים כבדיםאוויר תלחימ

 חיבר מספר עבודות מבריקות על תורת השימוש הקרבי בחיל האוויר,

טוב ומועיל להפציץ ערים, מפעלים,  :רעיונותיו פשוטים ומובניםו

אך טוב ומועיל יותר לתפוס  ,יים ומחסניםגלם אסטרטג-מקורות חומרי

לחיזוק עוצמתנו. ניתן להפוך את ארץ האויב  םאותם שלמים ולנצל

 אך האם זה נחוץ? -שנות לחורבות ע

 רשאאחד: כ היא יעילה תמיד פרט למצבהפצצת דרכים וגשרים 

את  ין להפציץ אלא לתפוסמכינים פלישה לארץ האויב. במקרה זה א

מש בהם או להרוס אותם. הפצצת תב יספיק להשבלי שהאוי הדרכים,

אך פריצה מהירה של כוחותינו  ,ערים פוגעת קשות במורל האוכלוסיה

אל ערי האויב פוגעת במורל אוכלוסייתו יותר מכל הפצצה. לכן ממליץ 

 פגיעהלאפצ'ינסקי לסטאלין לכוון את כל כוחו של הצבא האדום לא ל

. של עוצמה זו הכיבושא להכלכלית של האויב, אל-בעצמתו הצבאית

 –מטרת חיל האוויר  ,צבא האויב את סיהבל היאמטרת הצבא האדום 

 לפתוח דרך לארמיות שלנו ולתמוך בהתקדמותן המהירה.

ידי -אלא לפתוח בה על אפצ'ינסקי ממליץ לא להכריז מלחמהל

מהלומה פתאומית של חיל האוויר הסובייטי על שדות התעופה של 
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צמה של המהלומה חייבות להיות כה גדולות,  האויב. ההפתעה והעו

 לא יוכלו מטוסיוחיל האוויר של האויב ותק ושבשעות הראשונות יש

להמריא. אחרי ששיתקנו את חיל האוויר של האויב בשדות התעופה 

שלו, אנו פותחים דרך לטנקים שלנו, כדי שהם יגיעו אל שדות התעופה 

לא ערי האויב,  –ויר שלנו של האויב "וישתוללו בהם". מטרות חיל האו

 בטרם יספיקו להמריא,ם , אלא מטוסיחשמל ולא מפעלים-לא תחנות

דלק -רות מיכליותשיי ,שלנו ל הרגליםמפריעים להתקדמות חיה מוצבים

 תותחי נ"מ שלו שהסתתרו בשיחים.ו האויב ם שלעבור טנקי

 מטרותאלא שטחים, במלים אחרות, אנו צפוים להפציץ לא 

בות מהן ניידות. אנו צפוים להפציץ לא בעומק האסטרטגי שר ,תיותנקוד

חזית. לעבודה אלא בעורף הטקטי הקרוב ביותר, לעיתים ממש על קו ה

, המטרה בד, אלא מטוס קל וזריז שמתקרב עדלא מפציץ כ כזו דרוש

 ה.לע בה במדויק, בלי לפגוע בכוחותינו שנמצאים לידווק ,מזהה

או מגיע אל המטרה  רב גובהמטוס אשר צולל מ דרוש למשימה זו

 עצים.הבטיסה נמוכה, כשמדחפו כמעט ונוגע בצמרות 

ביתו של השכן, נחוץ לנו ארגז דינמיט. אך את אם בכוונתנו לפוצץ 

אם אנו מתכוונים להרוג את השכן ולתפוס את ביתו, נחוץ לנו לא ארגז 

דינמיט, אלא מכשיר יותר זול, קל ומדויק. לכן לאפצ'ינסקי ממליץ 

לא שתקיפה זריז. -טאלין על מכשיר אחר: מפציץ צולל קל או מטוסלס

וטס  רחוקממריא מבסיסי הקבע שלו שבעורף ההמפציץ אסטרטגי כמו 

אנו זקוקים למטוס שנמצא תמיד לרשות כוחות למרחקים עצומים, 
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 ר זמני, מחליף בקלות מנחתים עם התקדמותעפ-החזית, חונה בכל מנחת

. נחוץ מטוס קל שטייסו סיוע מן הקרקעלבקשות מיד ונענה , הצבא

על השינוים בו ותורם את  רואה את שדה הקרב במו עיניו, מגיב מיד

 סיום מוצלח של קרב קצר.חלקו ל

חמשה( מנועים,  –, מפציץ כבד בעל ארבעה )ליתר דיוק TB-7מלבד 

טליאקוב גם מטוס אחר:  תכנן , שהוא מפציץ צולל PE-2ולאדימיר ּפֶּ

מהיר וזריז. היה זה בדיוק מה שנחוץ לסטאלין. וסטאלין  מנועי,-קטן, דו

ב, ) מנועיים, וכמה שיותר"-החליט: "לייצר דו , מטרת החייםא.ס. יעקובלֶּ

 .(182, ע' 1968מוסקבה, 

זמנית הן את המפציצים הכבדים והן את -ואולי אפשר לייצר בו

כל הכוחות, כל אפשר". -אי" ,אומר לאפצ'ינסקי ,"הקלים? "לא

חייבים להיות מרוכזים בפתרון המשימה העיקרית: תפיסת  יםהמשאב

פתע על שדות התעופה של -מהלומת – כלומרשליטה מוחלטת באוויר, 

 להפציץ ערים ומפעלים. אם מנחיתים מהלומה זו, אין סיבההאויב. 

כך הבין: -לה, ואחרזמן רב איפשר סטאלין לייצר את אלה וגם את א

 אחד. יש לבחור בסוג

 .והוא בחר

 ז

אז קל מאוד להכריז כי אם הגיון הברזל של סטאלין אינו מובן לנו, 

ולכן אין לו  ,גם הוא תוקפן :בהיטלר תבונןמשוגע. אך הבה נ שהאיש
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נו בזק של צרפת, ולכן אי-כוח אווירי אסטרטגי. היטלר מכין כיבוש

להפציץ גשרים, אלא לתפוס ולשמור אותם. הגשרים נחוצים  מתכוון

ך לשם התקפה מהירה. גם את פריס לא צרי וים שללאוגדות הטנק

על כל אוצרותיה תיפול לידי המנצח. היטלר לא  להפציץ, שכן העיר

סט, את מפעלי הטנקים והתותחים של  צריך להרוס את המספנות של ּברֶּ

רבּור, שאמון וּבּורז', את מפעלי המטוסים של טּולּוז  הם ישארו  –שֶּ

 הרייך השלישי! ו שלרת עוצמתלהאדשלמים ויעבדו 

כזה שיהרוס ערים ב"בליצקריג" זקוק היטלר לחיל האוויר, אך לא ל

אוויר הצרפתי את חיל הבמכה אחת ישמיד ש ומפעלים, אלא לזה 

את כל מערכת השליטה פתע -במכותישתק שזה בשדות התעופה שלו, ל

טתם אוויר שיפתח דרך לטנקים ויבטיח את שעי-חיל הצבאית. דרוש

אוויר ש"מרחף" מעל שדה -חיל דרוש קיינוס האטלנטי,המהירה אל האו

בשטחים אוויר שמכה לא -חיל ב ומקבל פקודות מן הקרקע,הקר

נקודתיות. ב"בליצקריג" זקוקים למפציץ צולל  במטרותענקיים, אלא 

-JUלא גדול, זה שנושא לא הרבה פצצות, אך מפציץ במדויק. כזה הוא 

 מנועי.-חדה JU-87מנועי או אף -דוה 88

לחמת בזק ממ זרמה המלחמה בנתיב אחר. בלי קשר להחלטות אלו,

ו מחוץ נשאר ועצותהמית ערים בבריטניה ובבר ,הפכה לממושכת היא

'ליאּבינסק, בריסטול וקּוילטווח הטנקים הגרמניים ב, : לונדון וצֶּ בישֶּ

פילד ומאגניטוגורסק.  אוויר אסטרטגי לא היה מזיק להיטלר כוח שֶּ

 …יה לואך לא ה - בזירה זו
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*** 

 

ר רעיונותיו של לאפצ'ינסקי, אשר בוטאו זמן רב לפני עליית היטל

 :1945-, אלא ב1941-לא ב ךא לשלטון, מצאו שימוש אצל סטאלין,

פתע -של סטאלין כיסו במכת IL-2תקיפה -ומטוסי PE-2 הליצלצי מפצי

את שדות התעופה היפאניים, וטורי הטנקים הסובייטיים "פרמו" את 

. המדינה נפלה לידי המנצח. יחידות הנחתים הסובייטיים הוטסו מנצ'וריה

לערים סיניות לא כדי להרוס גשרים, דרכים ומפעלים, אלא כדי לא 

לאפשר את הריסתם. במלחמה כזו לא היה מה לעשות לכוח האווירי 

 האסטרטגי.

היה סטאלין זקוק לכוח האווירי  30-ובתחילת שנות ה 20-בשנות ה

הכלכלית -לא יפריעו לו לפתח את העוצמה הצבאיתהאסטרטגי, כדי ש

מלחמה  נוטה יותר ויותר לתרחיש הוא  30-סוף שנות האז הסובייטית. מ

אל הכלכלי של גרמניה, אלא השמדת הפוטנצי תהיה  לא שתוצאתה

 תפיסתו של פוטנציאל זה.

החליט סטאלין סופית לעשות לגרמניה את מה  1940בנובמבר 

 .יפןל שכעבור כמה שנים יעשה
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 3פרק 

 איבאנוב

 

 א

והנה יום אחד שולח לו  תים מקדיש מדען את כל חייו למחקר,לעי

כה. הגורל את מזלו: הוא מגלה את שמו של פרעה שלא שמעו עליו עד 

בקים מצאתי מידע על מנהיג . בארכיונים מאומזל כזה בדיוק נפל בחלקי

חלק שלט בלי מיצרים על ה אך כי עו עליושמה שמעטים עוצמ-רב

מן העבר הרחוק, אלא  שי של העולם. אמנם הפרעה שלי אינויהש

"חבר איבאנוב". מי זוכר אותו? מי מכיר  ומהמאה העשרים. קראו ל

 אותו? אך לפי המסמכים, חבר זה ריכז בידיו שלטון עצום.

קיבלו המרשלים ז'ּוקוב וואסילֶּבסקי, גנרלים  25.9.43-ב :הנה דוגמה

ב ומאלינובסקי את ההוראה הסודית בהחלט יֶּ ונרוקוסובסקי, ואטּוטין, ק

 איבאנובעל צליחת הנהר דניֶּפר. המסמך נפתח בפשטות: "חבר 

 …"ציווה

קרב חמש ארמיות לחבר איבאנוב היה מספיק סמכות כדי לשלוח ל

כוונה בעת  25.9.43-או עשרים. ההוראה מ ,או עשר בעת ובעונה אחת,

לושים ואחת ארמיות, כולל ובעונה אחת לארבע חזיתות שבהרכבן היו ש

 ארבע ארמיות טנקים וארבע ארמיות אוויר. וזה כמובן, אינו הכל.
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ארמיות  70חבר איבאנוב הבעת המלחמה נשמעו לפקודתו של 

 6ארמיות "משמר",  11ארמיות מחץ,  5ארמיות אוויר,  18כלליות, 

ארמיות של נ.ק.ו.ד., ארמיות  –ארמיות "משמר" טנקים. ומלבד זאת 

 ארמיות הנדסה קרבית וכו'  10, ארמיית "משמר" צנחנים נפרדת, נ"מ

חבר הפקודותיו של ם ומאות אוגדות נפרדות. ועוד עשרות גייסות נפרדי

 ידי כל המרשלים והגנרלים ללא עוררין ובכל מחיר. -איבאנוב בוצעו על

הו אפילו מוזר, אך למרות כל עוצמתו, ביותר רק מתי מעט הכירו

קאנוזוב  .םבחלונות הגבוהי שגרירנו לדוגמה: לפני המלחמה היה ו.דֶּ

'קיסט מ –ובאופן לא רשמי  בברלין וסגן שר החוץ באופן רשמי,  ןצֶּ

ריהביותר להקרוב  קאנוזוב על קיומו 19ּבֶּ . ובכן, שנים רבות לא ידע דֶּ

 ויום אחד הצטער על כך... ,של חבר איבאנוב

עופה. החברים הגיעה לגרמניה משלחת סובייטית לענייני ת 1940-ב

קרקעיות, -הסובייטיים ביקרו במפעלים סודיים, כולל בלשכות תכנון תת

בחנו את דוגמות המוצרים התעופתיים הגרמניים החדישים ביותר, קנו 

את מה שמצא חן בעיניהם וביקשו שהשגרירות ונציבות הרכש 

ב עולה השאלה, מי סמך על הסובייטיות ישלמו עבור הקניות. )כאן שו

ות אלחברים הסובייטיים דוגמ יםכרוהאדונים הגרמניים מ ר. הנהמי יות

החדישים ביותר, והחברים ממטוסים, צוללות, תותחי נ"ט ונ"מ 

                                                           
נטי 19  ריה לאברֶּ  .1953-1938-שר הפנים, ראש מנגנון הדיכוי הפוליטי ב –ּבֶּ
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, ואפילו IL-2 ,PE-2 ,T-34 ,KV ,BМ-13 יםכרוהסובייטיים לא מ

 הנפש הגרמניים שלהם.( -אותם לידידי לא מראים

, ME-108 ,ME-109E מטוסי ובכן, בחרה המשלחת הסובייטית

ME-110S ,ME-209 ,DO-215 ,JU-88 ,HE-100  ועוד מטוסים

רבים וטובים. הגרמנים לא הסתירו את סודותיהם, והחברים שלנו לא 

שלוש יחידות, , ל אחד קנו שתייםועשר דגמים, מכ-התקמצו: בחרו שנים

שש. מלבד המטוסים בחרו החברים הסובייטיים , ולפעמים גם חמש

 מכל טוב.ולקחו הרבה הם רים, ציוד ועוד. ות מנועים, מכשיאדוגמ

אומרים החברים  - "השגרירות והנציבות נתבקשו לשלם. "לא

כך לא הולך: יש לכתוב למוסקבה, לתאם עם " –דיפלומטים ה

מיניסטריון ההגנה ועם מיניסטריון התעשיה האווירית, אלה ישלחו 

עם  הזמנה למיניסטריון המסחר, שם ידונו המומחים בנושא, יתאמו

 …"מיניסטריון החוץ, יצרפו את אנשי האוצר

 –: "רצוי כמה שיותר מהר  סבלנותחבר משלחת אחד, חסר  ואז אומר

תנו לי לשלוח מברק מוצפן למוסקבה". כתב, הצפין וביקש למען אל 

קאנוזוב  "איבאנוב, מוסקבה". כאן התנגדה השגרירות כולה, חבר דֶּ

. "תנסו 20כך לא מדויק-לבעצמו התקומם: המען אינו יכול להיות כ

 התעקש אותו חבר המשלחת. –לשגר" 

 לבסוף שיגרו את המברק המוצפן.ו התווכחו זמן רב

                                                           
 .כמו "כהן" או "לוי" בישראל –"איבאנוב" ברוסיה 20 
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ואפילו מהר מאוד.  ,, אך המברק מצא את הנמען במוסקבהואפלא ה

דה. דין ש-הייתה קצרה ופשוטה כמו הכרעת ביתו התשובה הגיעה מיד,

 ו בלי כל השהיההשמיע שאגה כזו, שהמטוסים נקנ חבר איבאנוב,

  .דרכולהחשבונות שולמו במלואם והמטען יקר הערך יצא  נוספת.

קאנוזוב אחרים הבינו מי מסתתר במוסקבה מאחרי השם ו חבר דֶּ

. תחת כינוי "איבאנוב" חי ועבד הואהצנוע. כמובן, כמובן, היה זה 

חבר איבאנוביץ' בכבודו המאחרי חומות קרמלין לא אחר אלא 

ה, הוא גם צ'יז'יקוב. הוא גם אסילֶיבוהוא גם ובעצמו.  , הוא גם קובַּ

 .סטאליןו סאלין, הוא גם דז'ּוגאשוויליו ֶבסושווילי

כינויים רבים היו לסטאלין. אחדים נשכחו ונזנחו, אחרים נשארו. 

 הכינוי "איבאנוב" נשאר עד הסוף, ונעשה בו שימוש במצבים מיוחדים.

, כינס סטאלין אצלו 1936פעם, בשנת ש את כיווןל זוסיפרתי כ

אורחים קווקזית,  את מתכנני המטוסים, כיבד אותם בהכנסת 21בדאצ'ה

כך ציווה לתכנן מטוס )הטוב בעולם, אין צורך להסביר( שייקרא -ואחר

 "איבאנוב".

 ב

על פרוייקט "איבאנוב" עבדו בעת ובעונה אחת קבוצות מהנדסים 

ב, נֶּ  מאן, ּפוליקארּפוב, רבות, ביניהן קבוצות תחת הנחיה של טּוּפולֶּ

טליאקוב, סּוחוי,  ב עבדו קבוצות של ּפֶּ גריגורוביץ'. תחת טּוּפולֶּ

                                                           
 קיט מחוץ לעיר-בית21 
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'ב; תחת ּפוליקארּפוב  לסקי, מיאסישצֶּ ביץ'; תחת  –ארחאנגֶּ מיקויאן וגורֶּ

ב,  –גריגורוביץ'  לאבוצ'קין וגרּושין. כל מה שסטאלין הורה לטּוּפולֶּ

 בוצות.גרוגורוביץ' ופוליקארפוב עבר אוטומטית לכל הק

בה ההנדסית של התעופה הסובייטית רוכזה יחשבקיצור, כל עוצמת ה

חס מלהזכיר! בדיוק להיפך:  –לביצוע משימה אחת. שיתוף פעולה 

לחבר איבאנוב מספיק יש תחרות נוקשה, כדי שינצח החזק מכולם, ו

קרב, הרי חבר -גזרים ומקלות. מיותר להסביר ש"איבאנוב" הוא מטוס

 לפתח מטוס לצרכים אזרחיים. כמעט ל מתכנניוות כא סטאלין לא ישלח

פרוייקט  על תוצאת חומר ממצה יםתולדות התעופה מציג יכל ספר

 ,ים מדגישים את התוצאה הסופיתהיסטוריונים קומוניסטאיבאנוב", "

אני מזמין את הקוראים שלי לברר שאלה אחרת: לא מה יצא, אלא אבל 

 מה תוכנן.

-היה רק מטוס אחד שפותח תחת שמובתולדות התעופה הסובייטית 

-מלחכי על פי יוזמת אולביוזמתו של סטאלין עצמו כינויו של סטאלין, 

לפי  ניתן. מתכנן המטוסים ו.שאברוב מעיד: "השם "איבאנוב" פינכה

ברית תולדות תכנון המטוסים ב) הוראת סטאלין )זה היה מענו במברקים("

המטוס טרם נבנה, מתכנניו טרם . (45, ע' 1988, מוסקבה, 1938-1950, המועצות

ה שלו. והרי ז-אחזו בעפרונותיהם, וסטאלין כבר העניק לו את שמו

, שנייהעליו שם סטאלין את יהבו במלחמת העולם הש בדיוק המטוס

סטאלין מדבר בגלוי ובהתמדה שהיא הכרחית שעליה מלחמה אותה 
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הרבה כך -ובלתי נמנעת. היש עוד מטוס שלפיתוחו הקדיש סטאלין כל

 כוחות הנדסיים? 

אסטרטגי שיביא לכך מה דורש המזמין? אולי "איבאנוב" הוא מפציץ 

רצון לתקוף? לא. אין זה כך. מפציץ אסטרטגי היעלם י שאצל תוקפנים

טליאקוב סיים לפתח  1936כבר נוצר. הבה נזכור: זו אותה שנת  שבה ּפֶּ

 מתכננים ך לכנסאין צורלמנוע מלחמה, רוצה סטאלין  אם .TB-7-ה את

 -ה צריך פשוט להתחיל בייצור סדרתי של ולהזמין אצלם מטוס חדש,

TB-7,  :אפשר לקרוא לו "איבאנוב" או בגלוי "סטאלין". איזו סמליות

, גם אדירה הלומהמפגיעות, גם  , גם איחקר-איןגם טיסה במרומים 

אך  .משוררים ותועמלנים להמציאו יכלועוד הרבה  …אזהרה לאויבים

 סטאלין לא נחוץ מטוס שימנע מלחמה. לחבר ,לא

קודש של -חבר סטאלין שהמלחמה הבאה תהיה מלחמתהואולי סבור 

שיגן על כדי יירוט הטוב בעולם  הגנת המולדת, ולכן הורה לייצר מטוס

אינו מכין הוא חבר סטלין אינו סבור כך, ה השמיים השלווים שלנו? לא,

עת נייר על הוכחה הגנה. לא אבזבז כ-את ארצו ואת צבאו למלחמת

הבנה, בניגוד -ש"המלחמה הפטריוטית הגדולה" קרתה בטעות, עקב אי

לתוכניות סטאלין. אך לא אחסוך בזמן, במרץ ובנייר כדי להוכיח עובדה 

פשוטה: סטאלין התכונן למלחמה. התכונן כפי שאיש לא התכונן. העם 

פים, סבל של המדינה העשירה בעולם הצטופף עשרים שנה בצרי

הכל כדי להכין  –גוויות -אדם ואכילת-אכילתסור במזון, הגיע עד ממח

 את צבאו למלחמה. אמנם לא ל"מלחמה הפטריוטית הגדולה".
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ראו נא, הנה בין האורחים בדאצ'ה של סטאלין נמצא ניקולאי 

שלו זכה בתערוכה  I-15B, המטוס 1935-ּפוליקארּפוב. לפני שנה, ב

לייצור סדרתי נכנס עולם. בינתיים היירוט הטוב ב-במילאנו לתואר מטוס

I-16 .הדגם הבא של פוליקארפוב, ויש עוד משהו בשלבי פיתוח ,

, אל תפריעו לו, אל ניחו לוּפוליקארּפוב הוא המוביל במירוץ העולמי. ה

יירוט, רק אל תפריעו לקצב -סיתסיחו את דעתו: הוא יודע לתכנן מטו

חבר  ,דם. אך לאהוא במירוץ, וכל שעה, כל דקה נמדדות ב שלו,

 יירוט,-דה חשובה יותר מתכנון מטוסתפסיק מיד! יש עבו ּפוליקארּפוב

 יירוט למלחמה הגנתית.-אין לחבר סטאלין עניין במטוס

ובכן, כיצד ראה סטאלין בעיני רוחו את מטוס הקרב שלפיתוחו הוא 

היירוט? -הן מומחי המפציצים והן מומחי מטוסי -משך את טובי מתכנניו 

הגדיר את דרישתו בשלוש מלים: מטוס שמיים נקיים. אם זה לא  סטאלין

 ברור מספיק, אסביר זאת בשתי מלים: צבוע מעופף.

 

 ג

לדצמבר  1936כדי לדמיין את חזונו של סטאלין, עלינו לעבור  משנת 

 –הצי האמריקאי  הזהובים של איי הוואי. בוקר בהיר,, לחופים 1941

דגלונים , וכמוהו עולים דגלון כחולעולה בתורן  7:55-בתוך המעגן. ב

כולם יחד, יסלסלו  הדגלוניםכך ירדו -ל אניות הצי. אחרובתרנים של כ
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בדיוק  8:00-וב ,של רבי המלחים, ינגנו חצוצרות ותזמורות המשרוקיות

 ינועו מעלה כל דגלי הצי והמדינה...

לא הגיע , ך היה תמיד, אך באותו בוקר גורלי שעליו אנו מדבריםכ

, ומכיוון השמש עולים הדגלונים 7:55-ו המתוכנן: בהחגיגי לסיומ הטקס

יירוט -טורפדות ומטוסי-איהעולה מגיע הגל הראשון של המפציצים, נוש

רק פחות כרבע מהם היו  ,מטוסים 183ם. בגל הראשון השתתפו יפאני

יירוט שמשימתם לחפות על חבריהם, כי במצב כזה לא נחוץ -מטוסי

 –וח האווירי היפאני מורכב ממטוסים תוקפים חיפוי חזק. עיקר הכ

 .B-5N2-ו  B-5N1טורפדות "ניקאדזימה" -מפציצים ונושאי

אלה הם המטוסים שמעניינים אותנו. הם אינם מצטיינים במבנה 

פתע. לפי המראה ונתוני -ובאיפיונים טכניים, אך מעולים במהלומת

ץ. זה יירוט מאשר למפצי-הטיסה דומה יותר "ניקאדזימה" למטוס

מאפשר לו לעבור כה נמוך מעל למטרתו, שמהאניות ומהקרקע רואים 

את פני הטייסים; כה נמוך, שלמעשה כל פצצה קולעת במטרתה. 

הינו מטוס עם כנף יחיד תחתי, יש לו מנוע אחד  B-5N"ניקאדזימה" 

 ,טייס, נווט ומקלען -וויר, באחדים יש שלושה אנשי צוות עם קירור א

ק שניים, כי בלהקה, כששומרים על קשר עין, לא אך ברובם טסים ר

פחות מטונה, אך הן נזרקות   -נחוץ נווט בכל המטוס. משקל הפצצות 

מקלע אחד או  -חלש יחסית  ההגנ-יש חימוש B-5N-מטווח אפס. ל

חזק  ההגנ-תקיפה אין צורך בחימוש שניים להגנה עורפית. למטוסי

למטוסים  שהרי ,יירוטהסיבה שאין צורך בחיפוי של מטוסי מאותה 



 מ' שאולי© זכויות התרגום לעברית          - 52 -)לפני הגהה ועריכה(                   Mיום ויקטור סובורוב, 

ם אין זמן ואפשרות להמריא ולהדוף את המתקפה היפאנית.  האמריקאיי

B-5N יש מעט מאוד, אם בכלל,   הינו מטוס לשמיים נקיים שבהם

 יב.מטוסי או

-עשו עבודה יפה בפרל B-5Nהמפציצים הקלים "ניקאדזימה" 

 הפתע לא הייתה מכת תם.גבורהארבור, אך בזאת הסתיימו תולדות 

חיל האוויר ואת חיל הים  חזקה מספיק כדי להוציא לזמן רב משימוש את

  ,האמריקאיםהתעשתו . בקרבות הבאים, כאשר של ארצות הברית

. ייצורם נמשך עוד B-5N-הצטיינו הלא  כאשר החלה מלחמה רגילה,

 , ובזה תם סיפורם.1,200-מה, בסך הכל יוצרו מעט יותר מ-זמן

B-5N ים לו לעבוד,נוצר למצב שלא מפריע B-5N  מסוכן לחלשים

פתע. מסוכן -ישע, מסוכן כשהוא טס בקבוצה, מסוכן במתקפת-ולחסרי

ח או ודם שאינם מצטיינים בכ-כמו להקת צבועים תוקפניים וצמאי

במהירות, אך יש להם שיניים חדות, והם פועלים בצוותא נגד החלש, 

 נגד מי שאינו מצפה להתקפה ואינו מוכן להדוף אותה.

 מה זה נוגע ליקירנו "איבאנוב", המטוס הסובייטי החביב שלנו?ו

 , כי הוא העתק כמעט מדויק של התוקפן היפאני המעופף.בהחלט נוגע

 

 ד

בקיץ  הארבור,-פרלאירוע  את איש לא יכול היה לצפות 1936בקיץ 

היה רק תכנון שהיפאנים  הוא, B-5Nטרם נבנה "ניקאדזימה"  1936
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שער שהמתכננים הסובייטיים העתיקו מהיפאנים. לכן אין ל שמרו בסוד,

העתקה דורשת זמן, וגם אם ניתן היה לגנוב את הררי הניירות של 

התיעוד הטכני, גם אז היו נדרשים כמה שנים כדי לתרגם מיפאנית. 

 ברית המועצותוכמה גרסות של "איבאנוב" ב יפןב B-5N"ניקאדזימה" 

הייתה בינואר  B-5Nנוצרו כמעט במקביל: הטיסה הראשונה של 

 .25.8.37-ב –, של "איבאנוב" 1937

שני תהליכי פיתוח , אלא על העתקהלכן אנו מדברים לא על 

 דומים מאוד. עצמאיים

אין זה הכל: נבנו מטוסי "איבאנוב" של נֶּמאן, "איבאנוב" של 

כל מתכנן שמר בקנאות את סודותיו ּפוליקארּפוב, "איבאנוב" של סּוחוי. 

אך אצל כולם יצא אותו צבוע מעופף: מפציץ קל אשר  פני המתחרים,מ

 יירוט.-במראהו ובנתוני הטיסה הזכיר יותר מטוס

כל מתכנן סובייטי בחר, ללא קשר למתחריו, באותה הנוסחה: כנף 

תחתית ומנוע כוכבי עם קירור אוויר. כל מתכנן סובייטי הציע את 

יה הלא גרסתו של "איבאנוב", אך כל גרסה דמתה להפליא לאחיות

מוכרות לה ולאחות היפאנית המרוחקת במרחב אך קרובה ברוח 

ובמטרה. אין זה מפתיע. פשוט כל המתכננים קיבלו אותה משימה: 

יעשו כעבור מספר אותה עבודה ש לבנות מכשיר לסוג מוגדר של עבודה,

 צפוי יאותה העבודה, אזאם הארבור. -אניים בשמי פרלמטוסים יפ שנים

 ולם.יצא דומה אצל כהמכשיר לביצועה ש
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אם כל התלמידים בכיתה יתבקשו לפתור בעיה אחת, כל התשובות 

 הנכונות יהיו זהות.

תיקנה יד נעלמת  ,מלבד זאת, במהלך העבודה על פרוייקט "איבאנוב"

היא סתם התערבות ש לכאורה -הקו הכללי  אך חזקה את אלה שסטו מ

לעים לצורך הגנה: גחמת האדון. למשל, מתכננים אחדים התקינו שני מק

לתחתון. תיקנו אותם: נסתדר באחד  –לעורף העליון, השני  –אחד 

מטוסי אויב לא יתקפו מלמטה את מטוסנו ש ווןכי בלבד לעורף העליון

שטס נמוך מאוד. אחדים מיגנו את צוות האוויר ואת החלקים החיוניים 

צדדים. בלהגן רק למטה ו שישהעירו להם  - עברשריון מכל -בפלדת

ל סּוחוי עשה את הגרסה הראשונה של "איבאנוב" שלו כל -ּפאבֶּ

כנפיים ישארו האמר קול מאיים של מישהו.  –מתכתית. "לפשט" 

 רד, אין דבר.מעץ. המהירות תרד? אז שת –מתכתיות אך הגוף 

ים חסלפתע ומ-ברזל: אנו מנחיתים מהלומת-זהו הגיון אין כאן גחמות,

יים. כך טסים בשמיים נק-ע ואחריב על הקרקאואת חיל האוויר של ה

במנוע מלפנים מוגן הטייס שלנו  ואז אויבלעיתים נדירות ניתקל במטוס 

. אינו רגיש אפילו לפגיעה בבוכנות קצר ורחב, בעל קירור אוויר, אשר

נותר להגן על הצוות מלמטה ומהצדדים. המטוסים שלנו רק לעיתים 

כן נסתדר במקלע רחוקות יהיו נתונים להתקפה מלמעלה ומאחור, ל

אנו מתקרבים ברום  ן סיבה להעמיס עליהם שיריון מיותר.אחד, ואי

יב לא יכול להימצא תחתינו. מתכננים אויירוט של ה-נמוך, כך שמטוס

אוויר של שלושה: טייס, נווט ומקלען. שוב תיקנו -אחדים הציעו צוות
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, פתע את מטוסי האויב נשמיד על הקרקע במכת –: יספיקו שניים אותם

אנו  –לכן לא תהיה למקלען תעסוקה רבה. גם אין תעסוקה רבה לנווט 

שמור על קשר על כן יש ל ,בקבוצות צפופות, כמו נחיל דבוריםטסים 

ל כמוהו. לכן משלבים את תפקידי ופעלטוס אחריו, לעין עם המוביל, 

כלומר פצצות. המשקל את הנווט והמקלען, ועל חשבון זה מעלים 

 הגנה.התקיפה על חשבון היכולת את מעלים 

 

 ה

הטיפוס של "איבאנוב" לבין התוקפן המעופף היפאני היו גם -בין אבות

על  –לשלוט על הים, לנו  היה העיקר יפןים. הם נבעו מכך שלהבדל

טורפדות של "איבאנוב". לעומת זאת -הקרקע. לכן לא פותח דגם נושא

ה שהיה תעופה עלתה על כל מהיכולתו להלום בפתאומיות על שדות 

 קיים אז בעולם.

 והסובייטי{ }תמונת המטוס היפאני

השתמש הצבא האדום בנשק חדש לחלוטין: מתקני ירי  1941-ב

, שנודעו בהיסטוריה בכינוי BM-13-ו BM-8טילים ניידים קרקעיים, 

מ"מ(. מטח  132) M-13-מ"מ( ו 82) M-8ילים "קאטיּושה". הם ירו ט

של כמה מתקנים הוא זרם אדיר של אש, רעם פיצוצים. חיילים, קצינים 

 וגנרלים גרמניים מעידים שהיה זה נשק אימתני.

YoMemJPG/NIKODZ.JPG
YoMemJPG/SU2.JPG
YoMemJPG/SU2.JPG
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הותקנו גם על סוגים רבים של מטוסים,  M-13-ו M-8הטילים 

. אך מעטים זוכרים שטילים אלה פותחו IL-10-ו IL-2בעיקר 

היו להיות  יםקבוצות אמורבילה עבור מטוסי "איבאנוב", שמלכתח

משגרים כש"קאטיושות מעופפות". הטילים היו נשק אימתני, בייחוד 

 עשרות מטוסים בטיסה נמוכה.באופן פתאומי מאותם 

*** 

, ומעט היה ידוע עליו. B-5N"ניקאדזימה" טרם טס  1936בקיץ     

שוך את תשומת לבו של במבנהו לא היה משהו מפתיע שיכול היה למ

בהם חשבו חשב סטאלין באותם המושגים ש 1936-סטאלין. אך כבר ב

ציווה סטאלין על מתכנניו לפתח מטוס  1936-כבר ב ,יפןמפקדי הצי של 

 .הארבור-כמו זה שהופיע בפרל 

 היה זה בדיוק התרחיש שלפיו התכוון סטאלין להיכנס למלחמה.
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 4פרק 

 מולוטוב הרע וליטבינוב הטוב

 

 א

תיפתח, צריך היה סטאלין לעשות את  שנייהכדי שמלחמת העולם ה

אפשרי: לכרות ברית עם היטלר, כדי שהיטלר ירגיש -מה שנראה כבלתי

 בטוח ויילחם במישהו אחר.

למשימות  עשה זאת, ידיו-לא במו סטאלין שיחרר את ידי היטלר.

 כאלה הוא החזיק סגן שקראו לו מולוטוב.

סטאלין תפס מולוטוב דרך קבע את המקום בפירמידת השלטון של 

שמות המנהיגים הופיעו השני, אחרי סטאלין עצמו. בימים ההם 

העמדה שתפסו. חשיבות בית, אלא לפי -בפרסומים לא לפי סדר אלף

טעות  .ויק את גורלו של מנהיג זה או אחררשימת המנהיגים ניבאה במד

ולימפוס ומנהיג יורד לסוף הרשימה או אף מגורש מהא -קטנה 

 .22הקומוניסטי לכיוון מרתפי לּוּביאנקה

משך שנים לא נוהל שום מאבק על המקומות הראשון והשני. שם 

ישבו בבטחה סטאלין ומולוטוב. האחרים נאבקו על המקום השלישי, 

הרביעי וכן הלאה. רשימות המנהיגים הופיעו כמעט מדי שבוע: היה 

                                                           
 .בניין במוסקבה של מטה מנגנון הדיכוי הפוליטי22 
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 –פנים -; הייתה קבלתמהופורסמה הרשי –מצעד, המנהיגים עמדו ביציע 

 שוב הרשימה, וכן הלאה.

פעם אספתי מאה רשימות המנהיגים בסדר שהופיעו בתקשורת. 

הנפשה מפתיע: סטאלין ומולוטוב אינם -הרצתי אותן במחשב, ויצא סרט

מתקוטטים ביניהם. מנהיגי  -זזים, וכל מי שתחתיהם ברשימה 

מחול. מהמקום הפרולטריון מקפצים על מדרגות השלטון כמו שדים ב

לשמיני,  –לחמישי, מהחמישי  –לשלישי, מהשלישי  –השביעי 

שוב מעלה; ובאותה המהירות נעלמים ולא יופיעו שוב  –מהשמיני 

לעולם. הרושם הוא שיד חזקה כלשהי טורפת קלפים: מופיעים ז'דאנוב, 

ריה, עוד מישהו נעלם; הנה  נקוב, קאגאנוביץ', נעלם יֶּז'וב, מופיע ּבֶּ מאלֶּ

ּושצ'וב דחף את כולם, אך הנה גם אותו מרפקו מטה; הנה מתקוטטים חר

נסקי, ּבּולגאנין, מיקויאן  הריקוד המטורף הזה נצפה טוב יותר… ווזנֶּסֶּ

 בעוצמה מלאה. "מחול החרבות" לצלילי

 שלווה ויציבות. –ובמרומי השלטון, שם יושבים סטאלין ומולוטוב 

 

 ב

בדיוק כמו בין בכיר  הייתה חלוקת התפקידים בין סטאלין למולוטוב

וזוטר בצמד חוקרי נ.ק.ו.ד.: הזוטר מתחיל בתשאול, ובלי מלים 

מיותרות מצליף בפרגול עד שעורו של הנחקר נתלש, עוקר את שיניו, 

הזוטר אז מסיים מכה לו בכבד, בכליות ובכל מה שבפנים. גומי -באלת

לב, -טובין מפגאת יום עבודתו, עוזב, ואת התשאול ממשיך הבכיר. הוא 
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ר, מופתע לשמוע שבהעדרו הפר נחקהאפילו חביב, מתעניין בשלומו של 

את החוק הסוציאליסטי בין הקירות המכובדים האלה. הבכיר  מישהו

לב ולהשתתפות בצערו, -מבטיח לבדוק. הנחקר, אחרי שנחשף לטוב

 …ואז שוב מופיע החוקר הזוטר… מתחיל לספר על צרותיו

יחק מולוטוב את תפקיד החוקר הזוטר, מולוטוב ש-בצמד סטאלין

הגדול, במהלכו  23הבכיר. הנה נאומיו של סטאלין ערב הטרור –סטאלין 

ואחריו. האם נשמעת בדבריו שאגה מאיימת, דרישת דם וקרקפות? לא. 

מה … ענישה נגד האופוזיציה-משהו אחר לגמרי. "מדברים על צעדי

-ר סטאלין באני בהחלט נגדם". כך אומ –ענישה -שנוגע לצעדי

חבר ּבּוחארין? לא ה. ועוד: "אתם דורשים את דמו של 19.11.24

רשע -. אנשי24של המפלגה 14-תקבלו!". כך מדבר סטאלין גם בכינוס ה

אלין החביב מציל את חבר ּבּוחארין, וסטהכלשהם רוצים את דמו של 

 דם. מה נחמד החוקר הבכיר!-מציפורני סאדיסטים צמאי אותו

רשע דרשו את דמו של ּבּוחארין, אך הוא הוצא -אנשי איני יודע, אילו

 להורג בפקודת סטאלין.

חלוקת התפקידים בין סטאלין למולוטוב נשמרה לא רק בפוליטיקה 

חוץ. בכנסים בינלאומיים מולוטוב הוא הפנימית, אלא גם במדיניות 

 –המתעקש, הדוחף. כל הדרישות באות ממולוטוב הרע, כל הוויתורים 

                                                           
 .דבר מוצדק –קומוניסטית "טרור" הינו מעשה שלטון נגד אויביו, דהיינו בעגה ה23 

 .השולטת והיחידה המותרת בברית המועצות –הכוונה למפלגה הקומוניסטית 24 
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ב הלב. דיפלומטים מערביים לא הבחינו בשום זיוף והאמינו, מסטאלין טו

כי כל הרוע בא ממולוטוב: לולא נץ זה, יכול היה הכל להיות נפלא. רק 

היה מולוטוב מת פתאום לפני ועידת יאלטה, סטאלין   מעטים הבינו, שלּו

 היה מתאבל קצת וממנה במקומו שחקן חדש לתפקיד חוקר זוטר.

 

 ג

ד סטאלין את ארצו בשלושה מבחנים: התיעוש, לפני המלחמה העמי

תפקידו של סטאלין  היה הקולקטיביזציה והטיהור הגדול. כל פעם 

תפקיד היצור העליון אשר מביט ממרומיו על המתרחש, ומולוטוב )אשר 

יומי ישיר. סטאלין -היה ראש הממשלה( עסק בניהול יום 1930-החל מ

וב ביותר בזמן הנתון. כך את מה שהיה חש –ניהל את הכל, ומולוטוב 

בדיוק מתחלקים התפקידים במלחמה: המצביא שולט בכל כוחותיו, 

יומיים ומפקד על אותו -וסגנו הראשון מזניח זמנית את עיסוקיו היום

 החלק של הצבא שמבצע את המשימה החשובה לאותו הרגע.

את תוכנית התיעּוש קיבלה ועידת המפלגה על יסוד נאומו של 

במקרה של כשלון, לא סטאלין הוא שאחראי על התיעוש.  מולוטוב. לכן

לענייני הכפר" שבראשה  25בקולקטיביזציה עסקה "ועדת ּפוליטּביּורו

הראש  -עמד מולוטוב. לכן סטאלין לא נשא באחריות גם על "סחרור

                                                           
קבוצה של כעשרה אנשים, שהם הגוף העליון של  –קיצור של "הלשכה הפוליטית" 25 

 המפלגה השולט באופן מוחלט בברית המועצות.
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. למען ההגינות יש לציין שהחוקר הבכיר השתדל לא 26מהצלחות"

היה נופל על מולוטוב רק במקרה לזרוק יותר מדי בוץ על הזוטר. בוץ 

קיצוני ובלתי צפוי. בכל הזדמנות הוטלה האחריות על הדרגים הנמוכים 

 של השלטון.

יֶּז'וב היה,  הור הגדול אינו מוטל בספק,תפקידו של מולוטוב בטי

עמד   מעשי, רק אחד השרים בממשלה שבראשהבאופן פורמלי וגם 

מקרים רבים בהיה יהור, מולוטוב. אך אם להציץ מאחרי הקלעים של הט

שווה לזה של סטאלין עצמו. כך מתאר מרשל  תפקידו של מולוטוב

ז'וקוב את מולוטוב: " הוא היה אדם חזק, בעל עקרונות, נטול שיקולים 

במודע, מתוך  הלך אחר סטאליןאישיים, עקשן ביותר, אכזר ביותר, הוא 

-1937גם בשנים  ותמך בו במעשים האכזריים ביותרשלו -השקפתו

נקוב 1938 . הוא הלך אחר סטאלין מתוך שכנוע פנימי, לעומת מאלֶּ

 (.49, ע' 9, גיליון 1987, ו.אי.ז'.וקאגאנוביץ' שבנו על כך קריירה". )

ואת  אותואת האשמה הטילו על יֶּז'וב, חיסלו  - הסתיים הטיהור הגדול

 קל וחומר. –סטאלין  ,מולוטוב יצא נקי ,הטיהור כינו "יֶּז'ובשצ'ינה"

נ.ק.ו.ד., סופרים והיסטוריונים, איכרים ה וכנעה לסטאלין. הצבא,ההמדינה 

תחת שליטתו.  הועמדוכולם, כולם  -ם, גנרלים וגאולוגים, דיפלומטים ומוזיקאי

במחיר ו ,לובידי המפלגה, לכן אפשר לקחת מהכפרים את הכ ניתנההחקלאות 

הצבא כנוע,  ת,מייצרואפשר גם לקחת בלי לשלם. התעשיה  ,קרמלין קבעהש

 מנגנון נ.ק.ו.ד. טוהר ומוכן להישגים חדשים. מה הלאה?

                                                           
 .אלין את המחדלים של הקולקטיביזציהכך כינה סט26 
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המדינה נכנסת ואז  1938הסתיים בסוף  –הטיהור הגדול  –השלב השלישי 

 לשלב חדש.

ן בכיוון מה מתכנן סטאלין כעת, לאן יכוון את מאמצי המדינה? קל להבחי

 ב.לאיזה תפקיד ימנה סטאלין את מולוטו החדש. פשוט צריך לבדוק

ממנה סטאלין את ראש הממשלה מולוטוב גם לתפקיד שר  1939במאי 

 החוץ.

  

 ד

במקום השני במדינה לכאורה, אחרי הטיהור הגדול צריך היה לעמוד 

או המתכנן הראשי לכל  ,יזיטור הראשיהאידאולוג הראשי או האינקוו

במקום השני נמצא שר החוץ. לעובדה זו יש רק הסבר  ,הפחות. אך לא

הלך התיעוש, הקולקטיביזציה והטיהור הגדול השליטו אחד: במ

שלהם, וכעת מבטם מופנה לעבר -הקומוניסטים "שוויון ואחווה" בארצם

אושר יש לספק גם לשכנים. זו מהות השלב החדש, זו -שכניהם. חיי

 הסיבה לתפקידו החדש של מולוטוב.

שחרור גדולה, מדוע נתן -יטענו נגדי: אם סטאלין הכין מלחמת

וטוב את מדיניות החוץ? הגיוני היה להעמידו בראש הצבא או למול

 התעשיה הצבאית.

רק אחד  מלחמה היא ל את ההתנגדות. סטאלין פעל כראוי,איני מקב

כל באמצעים  -מלחמות מנצחים קודם חוץ,-המכשירים של מדיניות

ברית טובים, אמינים, עשירים, חזקים -מדיניים. יש למצוא בעלי
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שיעזרו לך אם יש הסכם חתום  הברית כך-ן את בעליים, יש לתמרונדיב

ית אתם וגם אם אין הסכם. יש להצטייר בעיניהם כך שכולם יאמינו: בר

רועדת מפחד, היא קורבן חף מפשע, רוצה בשלום ורק  המועצות

סובייטיים הצ'קיסטים הכובשת אדמות של אחרים, אם  היאבשלום. אם 

ען השלום והקדמה. כל זה למ –מוציאים להורג אלפי אנשים 

דיפלומטיה צריכה לפעול כך, שסטאלין יחתום על הסכם עם היטלר, ה

 לקורבן.  –אך כולם יחשבו את היטלר לתוקפן וכובש, ואת סטאלין 

 כי אין לו ברירה.צעד זה לנקוט יוצג כמי שנאלץ סטאלין 

רק לגמור את המלאכה. אך יישאר לגנרלים  ,דיפלומטיםינצחו האם 

רק תוקפן  ית המועצותבברהעולם יראה  דיפלומטים,יפסידו האם 

 הגנרלים בצרות.יהיו גם ואז השואף להכניע את שכניו, 

ניצח  הוא :מולוטוב התגלה כדיפלומט דגול, הוא ביצע את משימתו

 בחזית המדינית.

אפשרי או חסר -בלתי אוחון בחזית המדינית, ניצחון בקרב הבלי ניצ

הוא לא  התותחים. דינית עוד בטרם ירוהיטלר הפסיד בזירה המו תועלת,

שגרמניה לא הארצות השכנות ככורח מאולץ הצליח להציג את כיבוש 

להבדיל מסטאלין, הוא גם  לא הצליח )ולא ניסה( לחפש  רצתה בו.

 ברית עשירים, חזקים ונדיבים.-מעבר לאוקיינוס בעלי

לּו  להעמיד פנים: אני, היטלר, אדם טוב וחביב, הייתההדרך הנכונה 

נטרוּפ, כזה מין מרושע … רק הכל היה תלוי בי חבל שלצדי יש ריּבֶּ

 שאינו מוותר.
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נטרוּפ ללמוד מסטאלין  בתחום המדיניות צריכים היו היטלר וריּבֶּ

 ומולוטוב.

 

 ה

כשמדברים על מינוי מולוטוב לשר החוץ, תמיד מזכירים את 

 ליטבינוב, קודמו בתפקיד.

ו במלה טובה: איש נחמד היה, מקובל לשבח את ליטבינוב, להזכיר

… עם המערב, אהב שלום, שאף להתקרבות, עשה כל שיכול –לבו 

ם היטלר. רק הוא, מולוטוב כך הופיע מולוטוב הרע והתיידד ע-ואחר

 לקל את הכל.הרע, ק

שלא הייתה מדיניות של בדוק יתברר נאך אם  ,כך זה נראה מהצד

השרים בממשלת  אחד היה. ליטבינוב ליטבינוב ולא יכלה להיות

אלא של מולוטוב, או ליתר דיוק  מדיניותו לא הייתה שלומולוטוב, ו

של סטאלין. ליטבינוב דיבר לא בשמו, אלא בשם הממשלה  –

 הסובייטית שבראשה עמד מולוטוב.

בּפוליטּביּורו. אלא  ממשלהלמעשה נקבעה מדיניות החוץ לא ב 

ולוטוב. ליטבינוב לא היה ּפוליטּביּורו היו סטאלין ומב החברים המובילים

חבר ואף לא מועמד לחברות בּפוליטּביּורו, ולכן לא הורשה לטפל 

 למלא פקודות של סטאלין ומולוטוב. –חוץ. תפקידו -במדיניות

לא אסכים גם עם הטענה שמולוטוב תפס פתאום את תפקידו של 

 וטוב תמיד נכח שם, אלאליטבינוב בזירה הבינלאומית. לא, מול
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שהוזמנו להצגה לא ראו אותו: מקומו היה מעל לבמה, במקום שהצופים  

הצופים מי שמושך בחוטים ומשמיע נאומים, ו בובות נמצא-שבתיאטרון

 בובות אומרות אותם.הבאולם חושבים ש

ּביּורו, בתור ּפוליטהבתור חבר  –מולוטוב תמיד עמד מעל ליטבינוב 

ל מטחנת , בתור הסגן הראשון של המכונאי הראשי שראש הממשלה

לּו העז ליטבינוב לסטות ולו בשעל מהוראות סטאלין הבשר. 

היה מוצא את עצמו במרתפי לּוביאנקה יחד עם רבים  –ומולוטוב 

 מעמיתיו הדיפלומטים.

מעיד על כך,  היא עצמאית. ליטבינוב עצמו מעולם לא טען שמדיניותו

ת. ללונדון בשליחות דיפלומטי 1932-למשל, אי.מ. מאיסקי שנוסע ב

הסביר מאקסים  -ליטבינוב נותן לו תדריך אחרון: "ברור לך, כמובן, 

אלה לא ההנחיות שלי, הן של מוסדות גבוהים יותר.  -, 27מאקסימוביץ'

 (.13, ע' 1962, מוסקבה, מי עזר להיטלראי.מ. מאיסקי, )

שלא קל וחומר,  ,כך דיבר ליטבינוב כמה שנים לפני הטיהור הגדול

ת הטיהור. ובכלל הוא שרד תחת הגרזן של להיות עצמאי בע העז

ונאמן, אלא גם ערמומי מולוטוב משום שהיה לא רק כנוע -סטאלין

 בכל הזדמנות.מספיק כדי להפגין את כניעותו ונאמנותו 

לא לחינם בחר מולוטוב בליטבינוב וקידם אותו. אוקראינה התפתלה 

של  בעוויתות הרעב שסטאלין ומולוטוב אירגנו, ופרצופו המפוטם

. כשסטאלין ועצותהמית ליטבינוב היה הוכחה שלא כולם רעבים בבר
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ומולוטוב קנו בארצות המערב את הטכנולוגיה הצבאית )תמורת 

טובים עם אמריקה,  האוצרות ששדדו מארצם(, נחוצים היו יחסים

ליטבינוב ידע לעשות זאת. היחסים עם המערב היו  בריטניה וצרפת,

רצה בכך, אלא משום שסטאלין ומולוטוב נפלאים לא משום שליטבינוב 

 קשרים.הם שמרו על עם היטלר, אגב, גם רצו בטכנולוגיה. 

בינוב ליט את הסיוע המערבי נגד המערב עצמו, הגיע הזמן להפנות

לעים מולוטוב הרע . אז יצא מאחרי הקאינו נחוץ יותר, והוא מסולק

 גדיה.טרועכשיו במקום קומדיה מתחילה הכריז שהקומדיה נגמרה, 

, אחרי שהיטלר 1941-אך סיפורו של ליטבינוב הטוב לא נגמר כאן. ב

מערבי. הוציאו את ליטבינוב מן לסיוע  ועצותהמית תקף, שוב נזקקה בר

נן יחסים טובים עם לסגנו של מולוטוב. המשימה: לכו הוומינו המקרר

ולדרוש סיוע. ליטבינוב הטוב ביצע את  בריטניה וארצות הברית

 המשימה.

                                                                                                                   
 .שמו של ליטבינוב ושם אביו27 
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 5רק פ

 גול-ההקדמה בחאלחין

 

 א

קיבל סטאלין החלטות ששינו את כיוון תולדות העולם.  19.8.39-ב

אך את העיקר  , ואנו נמצא הרבה דברים מעניינים,פעם יפתחו ארכיונים

 מדוע. לא נמצא. אסביר

עשו כרצונכם, אך אל תשאירו מסמכים,  –"כמה פעמים אמרתי לכם 

לין עצמו. הוא אמר זאת בפומבי אל תשאירו עקבות". אלה דברי סטא

ציין הּפרוטוקול "צחוק רם וכאן של המפלגה.  16-כשנאם בוועידה ה

ל להתבדח. של האולם כולו". הוועידה צוחקת: חבר סטאלין הואי

יו אשר דוגלים, לדבריו, אויבעל עצמו, אלא על  סטאלין לא דיבר כמובן

 בעיקרון שאין להשאיר מסמכים ועקבות.

יו את הכוונות, אויבצחקה. סטאלין תמיד ייחס ל חבל שהוועידה

רב יוציא סטאלין את עצמו. אחרי זמן לא -העקרונות והשיטות שלו

 ,16-גם כמעט את כל צירי הוועידה היוציא להורג  יו להורג,אויב

 וישאיר מעט מאוד מסמכים על חלקו בכך.

חלקו  וה לסטאלין ביכולת לטשטש את עקבותאין רודן שישתו

 בפשע.
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, זה ששבר את כל שיאי ההישרדות מספר כיצד אנאסטאס מיקויאן 

, 1976עד  1923-היה חבר הוועד המרכזי מ מיקויאן נעשה הטשטוש.

 ותשנה היה חבר או מועמד לחבר 40שנים, ומהם  53 כלומר

בּפוליטּביּורו. כך הוא מתאר ישיבות אצל סטאלין: "בדרך כלל היינו 

בלילה, לעיתים רחוקות אחר חמישה. התאספנו מאוחר בערב או 

בלי הודעה מוקדמת על סדר היום. בישיבות כאלה לא  –הצהריים. ככלל 

 (.68, ע' 6, גיליון 1976, ו.אי.ז'.)נוהל ּפרוטוקול או תרשומת כלשהי". 

, יועצו האישי של סטאלין: "בפגישות אצל סטאלין יעקובֶלבגנרל 

הלו רישומים בחוג המצומצם לא היו קצרניות, מזכירים, לא נו

 (.498, ע' מטרת החיים)פרוטוקוליים כלשהם" 

היה שר החימוש בזמן המלחמה: "בפגישות אּוסטינוב מרשל 

לא פעם בעיות ונתקבלו החלטות בלי נדונו ל סטאלין שנייהובישיבות 

רישומים פרוטוקוליים, ולעיתים תכופות גם בלי רישום פורמלי של 

 (.91, ע'1988, למען הניצחון)החלטות" ה

כמו  - במלים אחרות, נתקבלו החלטות, אך לא הונצחו על הנייר

 במאפיה.

 הוא –היה בעת המלחמה סגנו של המפקד העליון  ז'וקובמרשל ה

סטאלין. "הרבה שאלות צבאיות, פוליטות ומדיניות נדונו לא רק 

בישיבות הרשמיות של ּפוליטּביּורו של הוועד המרכזי ובמזכירות הוועד 

ערב בדירה ובדאצ'ה של י.ו. סטאלין, וככלל -א בעת ארוחותהמרכזי, אל
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, זכרונות והרהורים)ּפוליטּביּורו הקרובים אליו במיוחד" הנכחו שם חברי 

 (.296ע' 

כך שר התחמושת: "בישיבות -גנרל ואניקוב היה שר החימוש, אחר

לדון בבעיות ולקבל החלטות בלי  לעיתים קרובות אצל סטאלין היה נהוג

רועים רבים רק יאור של אימכאן ברור שת… פרוטוקוליים רישומים

אינו מלא ואינו מספיק, ובמקרים אחדים גם אינו  –לפי התעודות 

 (.2, גיליון 1962, ו.אי.ז'.)מדויק". 

הישיבות אצל היטלר התפרסמו בריבוי המשתתפים. כל אשר היטלר 

אישי. שלוש קצרניות והיסטוריון  ידי-אמר, הונצח למען היסטוריה על

הן ו ,סתר של קושרים-למפגשידמו לכאורה הישיבות אצל סטאלין 

כן, כאן לא השאירו תעודות ועקבות. ל - היו כאלה ברוחן ובמהותןאמנם 

איתנו, אלא מלים שמסתירים מ נבדוקלא כפי שלימד אותנו סטאלין, 

 ם לעין.ימעשים הגלוי

 

 ב

החובב  נוכל מקצוען, עושה-חובב מול קלפן-כאשר מתיישב קלפן

 רק טעות אחת: מסכים לשחק נגד המקצוען. כלל,-בדרך

צבאיות מבריטניה ומצרפת למוסקבה הגיעו משלחות  1939באוגוסט 

רמניה. ממשלות בריטניה וצרפת למשא ומתן על פעולות משותפות נגד ג

התיישבו מול הנוכלים ש וברגע ,ניסיוןהקלפן חסר הטעותו של  את עשו

 טניה וצרפת במשא ומתן.הפסידו ברי -של סטאלין 
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 סטאלין. מזימתו יו שלממשלות בריטניה וצרפת לא הבינו את כוונות

לגרות … להכריז מלחמה נגד גרמניה או ןתופשוטה: להכריח א הייתה

 להכריז מלחמה נגדה.  ת השתייםגרמניה למעשים אשר יאלצו א את

מניה לגר ועצותמוצרפת היה גבול משותף, אך בין ברית הלגרמניה 

בין גרמניה  הלחימה העיקריתש צצו מדינות נייטרליות. ברור היה ח

תוכל,  ברית המועצות .השתתפות פעילה של בריטניהבתתנהל  לצרפת

באופן פורמאלי, להשתייך לאחד הצדדים הלוחמים, אך למעשה 

 להישאר מחוץ לקטטה האירופית ולהסתפק בשיגור חיל משלוח.

מובילה את צרפת  הייתהמשא ומתן עם סטאלין בכל התפתחות  

למטרותיו המדיניות כל ובריטניה להפסד. הצד הסובייטי יכול היה לנצל 

לּו שלחו צרפת  למשל, את רשימת חברי המשלחות: דבר, אפילו

כול היה סטאלין לומר ובריטניה למוסקבה משלחות בדרג גבוה, י

זה רציני, אז קדימה, תחתום על  –מה מתבשל כאן נגדך  להיטלר: ראה

בדרג לּו שלחו בריטניה וצרפת למוסקבה משלחות … הסכם אתי, אחרת

 ,לרסן את התוקפןרצון -, יכול היה סטאלין להאשים אותן באינמוך

חבר וורושילוב, שר ההגנה העומד  ית המועצותהרי בראש משלחת ברש

 ?!אתן בכבודו ובעצמו, ואת מי שלחתן

 מיד תפסאחרי שקיבל את הסכמת בריטניה וצרפת למשא ומתן, 

 שתי אפשרויות: ואפשר להפסיד בה. נפתחו לפני-סטאלין עמדה שאי

נגד קבל מהן הבטחה לצאת למלחמה ת ברית המועצותאו ש -

  ;ואילו היא תצטרף בהמשך גרמניה
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יטניה משא ומתן ייכשל, ואז אפשר יהיה להאשים את ברהאו ש -

, עם היטלר לחתום על הסכםו וצרפת בכל החטאים האפשריים

 כל שיהיה.מרושע כ

המשלחת הסובייטית אכן הציגה דרישות: אין לנו גבול משותף עם 

 גרמניה, לכן כוחותינו זקוקים למעבר דרך פולין.

ת פולין ובלתי מבחינעל הדעת דרישה זו הייתה בלתי מתקבלת 

כי ממשלתה ועמה של  –. בלתי מתקבלת נחוצה מבחינת ברית המועצות

ניתן  -היה קורה לפולין  ו.ד.. מהפולין ידעו מהם הצבא האדום ונ.ק.

 1940-ב הדוגמה של אסטוניה,ליטה ולאטביה אשר התירו ללמוד מן

 קומוניסטי. מצב סובייטיים על שטחן ונפלו לשעבוד-להציב חילות

-ידי קברי-לאחר מכן על ואומתוחששותיה של פולין היו מבוססים, 

 .על ידי הסובייטיםים פולניים שנרצחו יאחים של שבו

רצה סטאלין בשלום, לשם מה הוא זקוק למעברים דרך פולין?  לּו

ּפוליטּביּורו, הוחבר  ברית המועצותמרשל וורושילוב, שר ההגנה של ה

גבול משותף עם  ית המועצותאמר במשא ומתן: "מאחר ואין לבר

, 1959, חיים בינלאומיים)גרמניה, אין לה דרך להגיע למגע עם התוקפן" 

 (.157, ע' 3גיליון 

! הייתכן והציניקנים וורושילוב וסטאלין אינם ש לשמוח על כךי

 ברכה ניה הנאצית הוא ברכה?!עדר גבול משותף עם גרמימבינים, שה

 היאמתכוונת אם להתגונן, או מוטב,  כמובן, אם מתכוונת ברית המועצות

 מחוץ למלחמה.בכלל להישאר 
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מה. לא להישאר מחוץ למלח וגםאך סטאלין לא התכוון להתגונן, 

המסדרונות דרך פולין היו נחוצים לסטאלין לשם סובייטיזציה של 

, ומאידך נתנו אפשרות להלום בפתאומיות בגבה של מחד פולין

, נגד בריטניה ואולי אף נגד אם זו תיחלש במלחמה נגד צרפת גרמניה

 . אי אפשר להמציא שימוש אחר למסדרונות דרך פולין.ארצות הברית

הצעות אחרות: הבה נפתח במלחמה נגד לצד הסובייטי היו גם 

אלא גם במקרה של  ק במקרה של תוקפנות גרמנית ישירהגרמניה לא ר

ידוע רק לחבר סטאלין  –"תוקפנות עקיפה". מהי "תוקפנות עקיפה" 

חבר הולדיפלומטים שלו. לּו היו ההצעות הסובייטיות מתקבלות, היה 

גרמניה בתגובה  סטאלין דורש )ובצדק( מבריטניה ומצרפת לצאת נגד

חוץ. זהו ניסוח גמיש, ואם רוצים, הלכל פעולה גרמנית בתחום מדיניות 

אפשר לכנות כל דבר "תוקפנות עקיפה". במקרה זה הייתה המלחמה 

גרמניה, של מתפתחת לפי התרחיש הפשוט ביותר: בתגובה לכל מעשה 

 ה.תו, לתקוף אועצותהמית היו בריטניה וצרפות חייבות, לפי דרישת בר

הייתה תוקפת, אך לא מהשטח שלה, אלא, מה שנוח  גם ברית המועצות

 משטחה של פולין. - ובטוח

כך -הקרבות העיקריים יתנהלו בכל מקרה בין צרפת לגרמניה, ואחר

 בגבה של גרמניה. סיוםמהלומות כוחות סובייטיים טריים ינחיתו 

זהו סוף  וצרפת מוכנות לחלופה כזו? לאו? אם כןהאם בריטניה 

 אשמות בהכשלתו!המשא ומתן, והן ה
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רצינות כוונותיהן, הודיעו  משלחות בריטניה וצרפת, ברצונן להוכיח

משהו חשוב שאסור היה להודיע לסטאלין: אם גרמניה  לברית המועצות

 ה.גרמנינגד  יכריזו בריטניה וצרפת מלחמה תתקוף את פולין,

 המידע שסטאלין כה חיכה לו.היה זה  

ה לפולין תעבור בלי תגובה, כמו פלישתו היטלר סבר שפליש

 כי התגובה תבוא. לעומתו ידע עכשיו סטאלין ,ובאקיהלצ'כוסל

 לידיו של סטאלין. שנייהכך הגיע המפתח של שערי מלחמת העולם ה

טלר: פלוש לפולין, לא אפריע לסטאלין נותר רק לתת אור ירוק להי

הודיע  19.8.39-בצרפת עם בריטניה יכריזו עליך מלחמה(. לך )

לא  ברית המועצותסטאלין להיטלר, שאם גרמניה תתקוף את פולין, 

 רק שתישאר נייטרלית, אלא תעזור לגרמניה.

נטרוּפ מגיע למוסקבה, וב לאוגוסט חותם עם מולוטוב על  23-ריּבֶּ

 …הסכם פלישה לפולין

 

 ג

 בידי סטאלין. –יכלה לא להיות. ההחלטה  שנייהמלחמת העולם ה

 תי אפשרויות.היו לסטאלין ש

שתגן על שטח פולין  באופן רשמי הראשונה: ברית המועצות מכריזה

אם תביס  שלה, ללא קשר לעמדות בריטניה, צרפת ופולין.-כעל שטחה

גרמניה את צבא פולין ותפיל את ממשלתה, אז יכנס הצבא האדום לשטח 

 ברית המועצותפולין ויילחם נגד גרמניה. זמן קצר לפני כן הכריזה 
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ן רשמי: "על גבול הרפובליקה העממית של מונגוליה נגן כעל באופ

 .(1.6.39, פראבדה)גבולנו" 

, זימנו ממינסק 1.6.39, ם עשו. בדיוק ביום ההכרזהאמרו וג

לו כבר חיכה  למחרת וב, סגן ראש פיקוד בלארוס. למוסקבה את ז'וק

 אחרי תדרוך קצר טס ז'וקוב למונגוליה, .מרשל וורושילוב, שר ההגנהה

ושם הגן על שטח מונגוליה בפני התוקפן היפאני כפי שהיה מגן על שטח 

 .ברית המועצות

יז באופן כרכך בדיוק יכול היה סטאלין לנהוג גם בגבולו המערבי: לה

יקשת וממושכת רשמי ובנחישות, שפלישה לפולין תהפוך למלחמה ע

 אינה מוכנה לה(. )אשר גרמניה כידוע

ן משא ומתאת הגם אפשרות למשוך  הייתה לסטאלין 1939באוגוסט 

אזהרה להיטלר: אם תתקוף את פולין,  עם בריטניה וצרפת, כדי לאותת

ני דברים, ידע שאירופה כולה נגדך, אנו דנים כאן במוסקבה על כל מ

 …מספיק שנטיל מצור על גרמניה

אך סטאלין בחר בדרך השלישית: היטלר, פלוש לפולין, אעזור לך. 

 לחמה מצד בריטניה וצרפת.וקיבל מ… היטלר פלש

 בדיוק מה שסטאלין רצה.

 

 ד

נתקבלו גם החלטות היסטוריות נוספות. במונגוליה  19.8.39-ב

היפאנית. כבר קודם  6פתע נגד ארמיה -הרחוקה הכין ז'וקוב מהלומת
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נתן סטאלין הסכמה עקרונית למהלומה זו, אך כעת, כשהכל היה מוכן, 

הסופי. ניתן היה לפעול גם אחרת. חייב היה ז'וקוב לקבל את האישור 

וההתקפה שהוכנה  ,למשל, הכוחות הסובייטיים יתכנסו ל"בּונקר" הגנתי

שיעור לשנים  יפןיהיה זה ל תבוטל. התקפה היא סיכון. אם תצליח, –

אפשר יהיה להוציא את ז'וקוב להורג, אך דמו לא  אם תיכשל רבות,

 יספיק כדי לרחוץ את הקלון הצבאי.

, משגר סטאלין לז'וקוב רק מלה מוצפנת אחת: 19.8.39שבת, ב

 כעבור כמה שעות ז'וקוב מנחית מהלומה. אישור.

אלא באוגוסט  19-הבמונגוליה, בעת המהלומה היה כבר לא ערב  

 .בחודש 20 -בוקר ה

יירוט,  מפציצים סובייטיים, בחיפוי מטוסי 153תקפו לפתע  05:45-ב

 45-ריכוך קצרה )שעתיים וזת צבא היפאני. מיד החלה הפגאת עמדות ה

דקות(, אך בעוצמה אדירה. במהלכה שוב תקפו המטוסים הסובייטיים, 

פרמו טורי הטנקים הסובייטיים את קו ההגנה היפאני.  09:00-וב

תוכניתו של ז'וקוב הייתה פשוטה. הוא ערך מבצע כיתור קלאסי של  

ק בולם מרכז חלש יחסית ושתי קבוצות מחץ אגפיות חזקות. המרכז ר

, וקבוצות המחץ שועטות קדימה, תוך שהן עוקפות את מוקדי אויבאת ה

. אויבההתנגדות, אינן נכנסות לקרבות ממושכים וחוברות מאחרי ה

 סהת מסביב הכוחות היפאניים והתבוכעבור שלוש יממות נסגרה הטבע

 .הייתה מוחלטת
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גול היה מבריק הן בתכנון והן בביצוע. ז'וקוב -המבצע בחאלחין

 הסתכן, אך סיכונו השתלם.

ז'וקוב ציווה לקדם את שדות התעופה קרוב ככל האפשר אל קו 

החזית. זה איפשר למטוסים לקחת פחות דלק ויותר פצצות. יעילות 

הכוח האווירי עלתה מאוד: המטוסים המריאו, הפציצו, חזרו מהר 

ובייטיים לבסיס, הטעינו פצצות ושוב המריאו. וכאשר הטנקים הס

יכלו המטוסים לתמוך בהם בלי להחליף את שדות הבסיס  מהר, התקדמו

 שלהם.

חולים, לכן פינוי הפצועים היה ז'וקוב קידם לקו החזית את בתי ה

. גם את בסיסי האספקה הציב ז'וקוב בקו החזית, וכוחותיו מהיר ויעיל

 ות.ת התחמושת ואת הדלק מהר ובלי שהיקיבלו א

כדי   ד ז'וקוב בקרבת החזיתו שלו, העמיגם את המפקדות, כולל ז

א היה צורך , להכוחות תמונת הקרב, וכשהתקדמולראות בעצמו את 

 שהמפקדה תנוע אחריהם כיוון שעדיין  איפשר המרחק שליטה.

תמש באלחוט. בשלב הכנת ההתקפה אסר ז'וקוב כמעט לחלוטין להש

נוהל במסרים קצרים המובנים רק לשני ו הקשר היה בעיקר חוטי

 המשוחחים.

כל איש ביצוע קיבל הוראות רק בתחומו ולא  המבצע הוכן בחשאי:

ידע על התכנון הכללי, על ההיקף ועל זמן תחילת ההתקפה. יתר על כן 

וקוב רימה לא רק את המודיעין רבים כלל לא ידעו על ההתקפה. ז' –

הם. עד לרגע האחרון הם חשבו ני, אלא קודם כל את חייליו ומפקדיהיפ
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אז כי אם חייליו ומפקדיו האמינו בכך, ו ה  ממושכת,הגנלנים שמתכונ

 .אויבגם ההאמין 

 יפןלא ספגה עד אז, בכל תולדותיה  ההטעיה הניבה פירות עשירים:

גול היו -היפאנית בחאלחין 6. לתבוסת ארמיה תבוסה כה איומה

ונגוליה ומ ברית המועצותתוצאות אסטרטגיות. התוקפנות היפאנית נגד 

לא העזו , ברית המועצותימיה הקשים ביותר של , ב1941-. בנבלמה

 גול.-בזוכרם את חאלחין הגנרלים היפאניים לתקוף,

- 20-בזק הראשונה במאה ה-היא מלחמת גול-חאלחין

לראשונה בהיסטוריה נעשה שימוש נכון במסות  "בליצקריג" טהור.

ז אש זו הדוגמה הראשונה של ריכו עומק,-גדולות של טנקים למהלומות

מוחלטת   הפתעהזה מופת של  בקטעים צרים של החזית, תותחים

לאחר הפתיחה לא ירה שום שעה וחצי משך מהלומות מכריעות: בב

 ,  שום מטוס יפאני לא המריא.תותח יפאני

 גול  החלה עלייתו של ז'וקוב לצמרת.-בחאלחין

 

 ה

 ציב אותו סטאלין בראש פיקוד אחרי שובו של ז'וקוב ממונגוליה, ה

 ו תומינה א 1941הפיקוד הסובייטי החזק ביותר, ובפברואר קייב שהיה 

יה. בגבול לרמטכ"ל. בתפקיד זה הכין ז'וקוב את המלחמה נגד גרמנ

גול נגד -( את כל אשר הכין בחאלחיןפי כמה בהיקף עצום) גרמניה הכין

 היפאנית. 6ארמיה 



 מ' שאולי© זכויות התרגום לעברית          - 78 -)לפני הגהה ועריכה(                   Mיום ויקטור סובורוב, 

לוסטוק, -הקים שתי קבוצות הוא מחץ אגפיות ניידות במבלטי לבוב וּבֶּ

 מחץ נוספת נגד רומניה.-ם קבוצתוג

קידם את שדות התעופה ממש אל הגבול וריכז בכל אחד מהם הוא 

קידם אל הגבול את בתי  אה או לפעמים אף מאתיים מטוסים. כמו כןמ

 החולים, את בסיסי האספקה ואת המפקדות.

קירב אל הגבול מאות אלפי טונות של תחמושת, דלק, חלקי  הוא

 ם. חילוף לטנקים ומטוסי

 אסר כמעט לחלוטין להשתמש באלחוט. הוא

טים בצבא האדום ידעו, מה שמר את תוכניתו בסוד מוחלט, ומע הוא

 לעשות. הם עתידים

כל  ולכן הרות אסוןהיו לכך תוצאות  –כשהאויב תקף בפתאומיות 

אך  ,נראית כסדרת מחדלים וטעוית גורליות 1941-פעילותו של ז'וקוב ב

-לינגרד על כל ה"טעויות" בהכנת מהלומתהוא יחזור בסטא 1942-ב

מחץ אגפיות. ושוב הוא יקרב לחזית את -פתע מכרעת של שתי קבוצות

 שדות התעופה, את המיפקדות, את בסיסי האספקה ואת בתי החולים.

והבסת  1941-גול, "טעויות" ב-היפאנית בחאלחין 6הבסת ארמיה 

גנון האחיד של בכל אלה ניכר הס –הגרמנית ליד סטאלינגרד  6ארמיה 

ז'וקוב. כך הוא יפעל גם בעתיד: כל מבצע שלו פירושו הפתעה, ריכוז 

 עוצמה ופריצות מהירות לעומק.

הוא הכין נגד גרמניה בדיוק את מה שהכין  1941בתחילת יוני 

 היאפנית. 6גול נגד ארמיה -בחאלחין 1939באוגוסט 
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 ו

לין, ולז'וקוב: נתן סטאלין אור ירוק להיטלר: תקוף את פו 19.8.39-ב

 ,היפאנית. ביום זה קיבל סטאלין גם החלטות נוספות 6תקוף את ארמיה 

 אבל היסטוריונים סובייטיים לא חדלו מלטעון שביום זה לא נתקבלו

. כל קיימהכלל לא הת 19.8.39-ּפוליטּביּורו בהושישיבת  שום החלטות

ישיבה ספר סובייטי על תחילת המלחמה מדגיש זאת במיוחד: לא הייתה 

מרשל הביום זה. בנאומיו בפני קציני מיניסטריון ההגנה והמטכ"ל חזר 

לא הייתה ישיבה. גנרל  19.8.39-ואסילֶּבסקי כמה פעמים: זיכרו, ב

ז'ילין, ראש המכון להיסטוריה צבאית, היה מתחיל את הרצאותיו 

לא הייתה ישיבה. אותו דבר עשו גנרלים,  19.8.39-בהודעה שב

 ונים ואידאולוגים אחרים.מרשלים, היסטורי

אנו לא  ּפוליטּביּורו, צריכים היו לומר:האם לא היה ידוע על ישיבת 

יודעים דבר על הישיבה. אם שוב דבר רציני לא קרה בישיבה זו, צריך 

היה לומר: הישיבה הייתה, אך נידונו עניינים סתמיים. אבל הקו היה 

גם אנחנו האמנו ולא הייתה! ו אחר: לא הייתה ישיבה, תאמינו לנו,

 בדקנו בארכיונים: לא הייתה ישיבה!

תולדות מלחמת העולם וכדי שכולם יאמינו, הוציאו לאור את 

לאוגוסט  19עשר כרכים. שם הוכרז: "ביום שבת זה, -בשנים שנייהה

 (.285, ע' 2כרך ), כלל לא הייתה ישיבת ּפוליטּביּורו" 1939של שנת 
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ת של מיניסטריון ההגנה של חתמו המכון להיסטוריה צבאיעל כך 

לניניזם שליד הוועד המרכזי של -, המכון למרקסיזםברית המועצות

, המכון להיסטוריה כללית של ברית המועצותהמפלגה הקומוניסטית של 

ברית , המכון להיסטוריה של ברית המועצותהאקדמיה למדעים של 

צה חתמו ובאופן אישי .דעיםשל האקדמיה למ המועצות 'קו, מרשלים גרֶּ

ּפוליטּביּורו הקּוליקוב, קּורקוטקין, אדמירל גורשקוב, שר החוץ וחבר 

ב, איבאנוב, הגרומיקו, סגן ראש ק.ג.ב. גנרל צביגּון,  גנרלים יֶּּפישֶּ

ב, היסטוריונים ארּבאטוב,  נקו, זֶּ'לטֶּ מֶּ ב, ראדזייֶּבסקי, שטֶּ מאלצֶּ

יֶּב דוסֶּ ב, פֶּ )ולא . לכרך זה יעצו רבים אחרים ועוד רבים, אינוזֶּמצֶּ

פרופסורים, חברים באקדמיה התנגדו( חברי הוועד המרכזי, גנרלים, 

בסקי, הביניהם  למדעים, מרשלים ּבאגראמיאן, ּבאטיצקי, ואסילֶּ

 ג.ר.או. גנרל איבאשּוטין ורבים אחרים.-הרוטמיסטרוב, קּוטאחוב, ראש 

סוד -המנהיגים הסובייטיים נחלקו בצורה חדה לשתי קבוצות: שותפי

 –נפש: הייתה ישיבה ביום זה או לאו -חרונים הפגינו שוויוןואחרים. הא

טרף כששמעו על ישיבת  סוד הפכו לחיותמה זה משנה? ושותפי ה

נקו קרניים, היה משפד 19.8.39-ּפוליטּביּורו בה . לּו היו למרשל יֶּריומֶּ

שהשתתפתי בשיחת קצינים אתו, רק צייצתי כאותי בקרניו כאשר פעם, 

שאג גוסט. וכעבור כמה שנים נדהמתי מהזעם שבו לאו 19-על הישיבה מ

צ'קו מדוכן הנואמים עלה וליטּביּורו שלא הייתה ישיבת ּפ כך מרשל גרֶּ

מר לו: חבר מרשל, אל תתרגש, תירגע! הוא צעק . רציתי לו19.8.39-ב

 אניעשרים דקות לפחות: לא הייתה ישיבה, לא הייתה, לא הייתה! 
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משפט: לא הייתי שם בסימטה, -ביתבדיוק כך צועק הרוצח ב -תי נחרד

 לא הייתי, לא הייתי!

שנה לא חדלו מלשכנע אותנו שלא הייתה ישיבה. והנה  50משך ב

סטיַיהמאמר בעיתון  16.1.93-גנרל וולקוגונוב מפרסם ב : ביום איזב 

 זה הייתה ישיבה, הוא עצמו החזיק בידיו את הּפרוטוקול שלה.

ונוב, אך אני מודה לו מכל הלב גנרל וולקוגהיש לי חילוקי דעות עם 

בישר  רגבורה מדעי כאש-מעשההגנרל על תמיכתו. לדעתי, ביצע 

 .הייתה ישיבה ביום זהלעולם כולו ש

נשמרו רק עניינים  שבפרוטוקולאמנם, גנרל וולקוגונוב אומר 

עצמנו: האם  משניים. הבה נקרא שוב בתחילתו של פרק זה ונשאל את

 ר את מזימותיו הפליליות?סטאלין להנציח על הנייאהב 

, ונתיב יתרהאך ביום זה ההגה של מדיניות החוץ הוסב בפתאומיות 

דמים -יותר מדי ארועי וריה העולמית הוטה בצורה חדה מדי.ההיסט

ביום זה : בק בטענתיממה שקרה ביום הזה ולכן אני ד אנובעים דווק

י לפחות . ואם לא נזכה לראותן על הנייר, אזנתקבלו החלטות

 .גלויות לעין וצאותיהןת

היגים גנרל וולקוגונוב את המנהשורה אחת בעיתון חשף  באמצעות

 ּפוליטּביּורו, המרשלים, הגנרלים, החברי  הסובייטיים, כולל סטאלין,

גנרל וולקוגונוב חשף שכל האמת. הכמסתירי  ראשי מכוני המחקר,

בים, הצביגּונים והאיבאשּוטינים,  הארּבאטובים והאינוזֶּמצֶּ

בים וקוליקובים  ייֶּבים, המאלצֶּ דוסֶּ כולם  רמאים  –הרוקוסובסקים והפֶּ
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אחד בנפרד, ּפוליטּביּורו הם שיקרו, ולא כל השקר. על ישיבת -ועדי

 לפי סיכום מראש. – אלא במקהלה, כלומר

ּפוליטּביּורו רק בעיות משניות, הנדונו בישיבת  19.8.39-אם אכן ב

 י המחקר למאורות המדע ולמכונהאם כדאי היה למנהיגים ולמרשלים, 

 שנה? 50משך בלשקר במקהלה 
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 6פרק 

 מיניסטריון התחמושת

 

 א

משך שנים היה מיניסטריון התעשיה ההגנתית אחראי לייצור ב

רבעה מיניסטריונים: הוא פורק והוקמו ובמקומו א 11.1.39-החימוש. ב

תעשיה אווירית חימוש,  )כונה "מיניסטריון הצוללות"(,מספנות

 מושת.תחו

למעשה היה  ,אניות צבאיות ואזרחיותהמיניסטריון אוריה בנה יבת

כל המספנות העיקריות עברו לבניית אניות  1935כך: "לקראת הדבר 

נכנסה גרמניה  1939ספטמבר ב(. 55, ע' 7, גיליון 1982,  ו.אי.ז'.קרב". )

לברית המועצות היו בעת ההיא  צוללות. 57עם  שנייהלמלחמת העולם ה

 .היא לא התכוונה להיכנס למלחמהשאומרים לנו , אך צוללות 165

ת. דגמים אולי היו אלה צוללות גרועות? לא, הן היו ברמה עולמי

ידי -, בגרמניה הנאצית עלברית המועצותת אחדים תוכננו, לפי הזמנ

שימאג". )אומרים שסטאלין האמין להיטלר. מעניין מי האמין  חברה "דֶּ

 יותר למי.(

פי טכנולוגיות אמריקאיות -על ברית המועצותת בוצעה בבניית הצוללו

המתקדמות ביותר ובהשתתפות מהנדסים אמריקאיים. יש על כך ספר 

ההתאבדות הלאומית:  (Antony Sutton)נפלא של אנטוני סאטון 
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אמונה. אני  -. )אומרים שסטאלין היה קלברית המועצותסיוע צבאי ל

 תר.(ּוזוולט לקה בכך במידה רבה יוחושב שר

מלבד הישגים אמריקאיים, גרמניים, בריטיים, איטלקיים וצרפתיים, 

בית. גם טיות גם בפתרונות טכניים מתוצרת השתמשו במספנות הסוביי

 M-400את הצוללת הזעירה  ,למשל לנו היו מהנדסים כשרוניים. נזכור

ה הצירוף הרגיל של מנועי דיזל ומנועים חשמליים שניזונו שלא היה ב

היה מנוע אחד שפעל על תערובת גזים. הצוללת  M-400-ב ממצברים.

טורפדו. היא יכלה להתקרב -שילבה תכונות של צוללת רגילה וסירת

טורפדו ולהסתלק -מתחת למים אל המטרה, לצוף ולתקוף כסירת

 במהירות.

-)בנייתה החלה ב M-401כדאי לזכור גם את הצוללת הזעירה 

 לה מנוע שפעל במעגל סגור.(, היה 31.5.41-ב –, השקתה 28.11.39

מרגע הקמתו עסק מיניסטריון המספנות בעבודה צבאית בלבד. יתר על 

ונמסרו כעת חומשו  אשר קודם נבנו לצרכים אזרחיים, כן, אניות רבות,

נמסרו אניות אזרחיות לחיל  25.5.40-לחיל הים. בהחלטת הממשלה מ

 –צי הצפוני , ל76 –, לצי הים השחור 74 –לצי הבלטי  הים כדלקמן:

לעבוד  עברו . מפעלי המיניסטריון101 –, לצי האוקיינוס השקט 65

 מלחמה. שלשטר מ כות, מה שהיהבשתי משמרות ארו

 91-צוללות פעילות ו 218 ברית המועצותהיו ל 22.6.41-התוצאה: ב

 בבניה.
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נרכשו בחו"ל. דוגמה:  וגם קרב רגילות-מלבד הצוללות נבנו גם אניות

קרב שהדהימה ביפי צורתה -פיעה בים השחור אנייתלפני המלחמה הו

נט".  האנציקלופדיה הסובייטית ובצבע לא רגיל. שמה היה "טאשקֶּ

מציינת, בדרך כלל, כי אנייה חשובה כלשהי "נבנתה באחת  הצבאית

  .קרב  "טאשקנט"-לא צויין לגבי אניית כךהמספנות הסובייטיות". 

. המלים הרגילות 1940 –שנת בנייתה ושנת השקתה רק הוזכרו 

"טאשקנט", גאוות צי הים השחור, נבנתה באיטליה כי  הושמטו

 השאלה: מי האמין יותר למי?נשאלת שוב ו. הפשיסטית

"טאשקנט" נקנתה ללא חימוש. מוסוליני היה מוכר לסטאלין גם את 

וה לתותח ימי סובייטי של ווש, אך לא היה אז בעולם משהו שישהחימ

 סובייטי ניקולאיֶּב.ההותקן בנמל לכן החימוש  מ"מ, 130

 1940קרב. במאי -היחידה שמכרה לסטאלין אניות הייתהאיטליה לא 

שבנייתה לא הושלמה.  , סיירת גרמנית28"לּוטצוב"הגיעה ללנינגרד 

סיירת היא מבנה ענקי, דרושות כמה שנים כדי להשלים אותה, ולא 

 שיו כבר מיהרעכ ,נשאר זמן כדי לשנות תכנון ולהתקין חימוש סובייטי

חימוש גרמני. בה הוחלט להשלימה לפי התכנון הגרמני ולהתקין סטאלין.

 גרמניה סיפקה, כמובן מאליו, גם את החימוש.

 

 ב
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, "בליצקריג" 1940העיניים מסרבות להאמין למה שכתוב: מאי 

ל מצור על תנועת האניות גרמני במערב אירופה, חיל הים הבריטי הטי

חלש ביותר, פרט לצוללות, ובכל זאת הוא ים  -הגרמניות, להיטלר  חיל

  (!אף כי בלתי גמורות) מוכר אניות  מתקדמות ביותר

כדי ו אלהילחם בבריטניה  כדי ים חזק-נחוץ חילהיטלר יש לזכור, ל

 . מעמדה של כוח ובלי להידרש לויתורים רביםלשלום  עמהע להגי

טרלי, אך כריז שהוא נייא הוה - גם התנהגותו של סטאלין מפתיעה

 קרב מהמדינות הלוחמות.-ים ענק, ועוד קונה אניות-בונה חיל

סבלה גרמניה  1940-לעובדות מפתיעות אלה יש הסבר פשוט: כבר ב

ממחסור קריטי בחומרי גלם אסטרטגיים. דרכי ההובלה הימית שלה היו 

ידי הצי הבריטי, ולכן רק מסטאלין יכול היה היטלר לקנות -חסומות על

סטרטגיים בכמות ובמגוון הנחוצים לו. בתמורה נאלץ חומרי גלם א

היטלר למכור טכנולוגיות וחימוש, כולל המטוסים החדישים ביותר, 

 אש וכן הלאה.-תותחים, אניות, ציוד קשר, בקרת

סטאלין ידע על המשבר בכלכלת גרמניה ויכול היה לא למכור 

ופה להיטלר חומרי גלם אסטרטגיים. במקרה זה הייתה המלחמה באיר

אך סטאלין רצה שהמלחמה תתלקח, כדי שצרפת,  ,דועכת במהירות

בריטניה, גרמניה וכל יתר המדינות יתישו את עצמן בקרבות מתמשכים. 

סטאלין התכוון לנצל את חולשתן ולהנהיג באירופה את משטרו. לשם 

                                                                                                                   
טרופאבלובסק"  ובגרמניה הוענק השם "לּוטצוב" לאנייה שקודם 28  קיבלה שם רסי "פֶּ

 נקראה "דויטשלנד".
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לשם כך קנה חימוש בכל מקום   כך בנה סטאלין את חיל הים שלו,

 את היטלר בחומרי גלם אסטרטגיים., לשם כך הזין אפשרי

יכולים לשאול, מדוע מאתיים הצוללות של סטאלין וכל העוצמה 

הימית לא נתנו את מה שאפשר היה לצפות מצי הצוללות החזק בעולם? 

בה פשוטה: הייתה זו עוצמה התקפית; היה זה מכשיר שנוצר התשו

צל לנ הגנתית היה קשה או בכלל לא ניתן. במלחמה הפיתק למלחמת

של המפלגה אמר נ.ג. קּוזנֶּצוב, מפקד צי  18-מכשיר כזה. בוועידה ה

 שםכ בעולם התקפיה לחילנוס השקט: "חיל הים חייב להיעשות האוקיי

 ".בעולםלצבא ההתקפי  הנעשהצבא האדום ש

יל הים. ח כן לשרו המרכזי, ו את קּוזנֶּצוב לחבר בוועדמינבוועידה 

מפקדי הצי הסובייטיים. אחרי  היה הוא מפקד חיל הים הכשרוני מכל

, דרגה ברית המועצותצי של ה-המלחמה הוא קיבל את דרגת אדמירל

ה רק לשלושה אנשים. קּוזנֶּצוב מילא את הבטחתו ניתניה תולדותשבכל 

 . הוא הפך את חיל הים הסובייטי להתקפי מכולםלוועידה: 

מוקשים, -צוללות, שולי-ציידיכשיט -מלחמה הגנתית דרשה כלי 

 ריהעבל פקד קּוזנֶּצובאך חסימה. -נות להצבת רשתותמשמר וספי-יותאנ

מלאים של פגזים, טורפדות, מוקשים ודלק לליֶּפאיה שבגבול גרמניה 

 דנובה שבגבול רומניה.הולנמלי 

  ליוני. 22-שהקרבות החלו בו כבר ב פאיה היה כה קרוב לגבולנמל ליֶּ 

י הדלק של הצי מלאמ רבעים-)ואבדו( שלושה רוכזו בין היתרבנמל 

 הבלטי, כיוון שכלל לא הייתה לו הגנה מצד היבשה.
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לא רק שמיקום הבסיסים של חיל הים הסובייטי כוון למלחמה 

התקפית, לא רק שהרכבו נבנה לפי תוכניות התקפיות, אלא גם חימוש 

סובייטיות היו הכלי השיט התאים רק למלחמה התקפית. לאניות 

ם, אבל חימוש נ"מ חלש. במלחמה תותחים, מוקשים וטורפדות חזקי

הסובייטיים ש כיוון זקוקות לחימוש נ"מ חזקהאניות התקפית לא היו 

 אויבפתע מכרעת על שדות התעופה של ה-התכוונו להתחיל במהלומת

 ובהשמדת חיל האוויר שלו.

לא אנחנו  ;רות הכוונות, נאלצנו להגן כבר בתחילת המלחמהלמ

יב שלט באוויר, ולאניות ולכוחות אוהיכינו ראשונים אלא היכו בנו. ה

נט" סבלה  הקרקע הסובייטיים היה חימוש נ"מ חלש. למשל, "טאשקֶּ

שוב  1942שופצה,  ביוני . היא 1941פגיעות קשות מהאוויר באוגוסט 

עוד מהאוויר.  על חיל הים נדבר כן גם  –, וביולי טובעה ניזוקה בהפצצה

ות היה מיניסטריון רק שמיניסטריון המספנ הבהרנובהמשך, וכעת 

שיט בעלי עוצמת -המספנות הצבאיות, ומשימתו הייתה לבנות כלי

, כדי שחיל הים הסובייטי יהיה התקפה מירבית ועוצמת הגנה מזערית

 "."ההתקפי בעולם

 

 ג

מיניסטריון התעשיה האווירית בנה, בתאוריה, מטוסים צבאיים 

, מפציצים יירוט-ואזרחיים. אפשר להיזכר בעשרות שמות של מטוסי
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תקיפה נפלאים שהתעשיה האווירית ייצרה אלפים מהם, אך כלל -ומטוסי

 לא פשוט להיזכר בשם של מטוס אזרחי כלשהו.

היה מטוס אחד שבמידה מסוימת אפשר היה לכנותו "אזרחי", אך גם 

, מטוס התובלה הטוב C-47הוא תוכנן לא אצלנו אלא באמריקה. היה זה 

נוסעים -לפי הרישיון האמריקאי, הן כמטוסבעולם. אצלנו ייצרו אותו, 

תעופה הצבאית והן והן כמטוס לתובלה ולהנחתה. השתמשו בו הן ב

לשם נוחות, כדי במפעל צבעו את כולם בצבע ירוק  באזרחית, אם כי

 מכוחר יותר. לצבוע מחדש שלא יצטרכו

מיניסטריון החימוש אינו זקוק לפרשנויות, אך מיניסטריון התחמושת 

שהו מקורי. מקורי, משום למדינות שהתרגלנו לראותן מ ואה –

יון נפרד לתחמושת. כתוקפניות ביותר, לא היה בעת המלחמה מיניסטר

היה שר אחד , שנייהאפילו אחרי כניסתה למלחמת העולם הבגרמניה, 

ברית לא שניים. לעומתה הקימה ועל ייצור החימוש והתחמושת אחראי 

וזאת  אחד בלבד: ייצור תחמושת מיניסטריון שעסק בעניין המועצות

 בעת שלום.

 

 ד

מאויימת  ברית המועצות כשהוקם מיניסטריון התחמושת, לא הייתה

ים חזקים, אך צבאה היבשתי היה היו חיל אוויר וחיל  יפןוון. למשום כי

. לא נראה סופהש , מלחמהקטן יחסית והיה עסוק במלחמה  בסין

. כבר אז דיווח ן מוגבליםפהיו בי גלם אסטרטגיים-של חומרימלאים ה
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ה להחליט על מלחמה גדולה עלולן המודיעין הסובייטי לממשלה, כי יפ

כיוון שהיא זקוקה לחומרי גלם באופן גלם. -כדי לכבוש מקורות חומרי

אזורים שבהם כבר קיימים העריכו שתראה כעדיפות הראשונה  מיידי

לחם על תהליכים מפותחים של הפקה ועיבוד. במלים אחרות, יפן תי

-בסיביר יש משאבים בלתילמרות שהאזורים הדרומיים ולא על סיביר, 

  נדלים בפוטנציה.

הסיק המודיעין הסובייטי, כי לפני שתשתלט על הדרום,  1936-עוד ב

 ארצות הבריתלנטרל איכשהו את צי האוקיינוס השקט של  יפןתיאלץ 

בקיצור, רק צי זה איים על ההתפשטות היפאנית בימים הדרומיים.  כי

המודיעין והמטכ"ל הסובייטיים לא האמינו באפשרות של פלישה יפאנית 

 רצינית לסיביר ולא פחדו ממנה.

המטכ"ל הסובייטי, הממשלה וסטאלין כך פחדו -לא כל 1939בתחילת 

הקמת  מה.לא היה גבול משותף עשהרי  מתוקפנות גרמנית, עצמו 

מענה להכנות כן אם לא היווה  1939מיניסטריון התחמושת בינואר 

יה  הגרמנית עבדה המודיעין הסובייטי ידע שהתעש גרמניות למלחמה,

ג.ר.אּו., הדיווח ּפרוסקּורוב, ראש  1939שלום. ביולי  אז לפי זמן

אם תתקוף רק אפילו מה גדולה: טאלין, כי גרמניה אינה מוכנה למלחלס

אין  לה ביום העשירי למלחמה.אוויר שה את פולין, ייגמר מלאי פצצות

 מלאים.לגרמניה 

אחרי המלחמה יצא לאור בגרמניה הספר "סיכומי מלחמת העולם 

ריאן,  –". בין מחבריו שנייהה לרינג, גנרלים גּודֶּ סֶּ פילדמרשל קֶּ
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נדּוליץ', שניידר, אדמירל גודט ואחרים. כשמעמידים את הערכות  רֶּ

המודיעין הסובייטי אל מול נתוני האמת, חייבים להודות שהמודיעין 

אוויר של גרמניה אזל לא ביום העשירי, ה סובייטי טעה. מלאי פצצותה

 עשר של המלחמה.-האלא ביום הארבע

התפתחות הצבא הגרמני בתקופת הרייך על את המחקר הטוב ביותר 

ּבראנד -השלישי כתב, כנראה, גנרל מיּולר , 1933-1945, דאס ֶהֶיר)גילֶּ

 1939-כי ב(, 161, ע' 1כרך )הגנרל מספר . (1954-1956מיין, -על-פראנקפורט

עמדה מפקדת כוחות היבשה על כך, שיהיה לה מלאי תחמושת לארבעה 

המלאי לארבעה ייחשב חודשי לחימה. אך מלאי כזה לא נצבר. אם 

-כדורי אקדח, דהיינו ל 30%אז הכינו רק  , כי100%-כחודשים ייחשב 

-פצצות למרגמות קלות ו 12%הרים, -פגזים לתותחי 15%יום,  36

 –לכבדות. המצב הטוב ביותר היה עם הפגזים להוביצרים כבדים  10%

הם יספיקו לחודשיים של לחימה. המצב הגרוע ביותר היה עם פגזי 

עם  II-T 29וֶּרמאכטההטנק העיקרי של היה  1939טנקים. בספטמבר 

לששה ימי  ים אלה, מספיקפגזים לטנק 5%מ"מ. נצברו  20תותח 

 לחימה.

את התעשיה לצורכי המלחמה.  היטלר לגייסלא מיהר  גם כשפרצה

כך -במלחמה, שנעשית תחילה אירופית ואחרלוחמת מצב שגרמניה נוצר 

 עולמית, אך התעשיה הגרמנית ממשיכה לחיות בזמן שלום.

                                                           
 .צבא גרמניה הנאצית29 
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מצאי של המודיעין הסובייטי יכול היה לא לדעת את התמונה המלאה 

חות על ג.ר.או. מצאתי דוההתחמושת בגרמניה, אך בארכיונים של 

ברזליות בתעשיה הגרמנית בכל -המלאים ועל התצרוכת של מתכות לא

תמונה די ברורה של המצב  ים שלפני המלחמה. הנתונים הציגוהשנ

 בתעשיה הגרמנית.

לא ניתן היה  1939-אמרו לנו הקומוניסטים, כי ב שנה 50במשך 

למנוע את המלחמה, העולם התדרדר אליה, ולסטאלין לא נותר אלא 

על הסכם עם גרמניה. ניתוח המתרחש בתעשיה הגרמנית בכלל  לחתום

כך -ובייצור התחמושת בפרט מאפשר לקבוע, כי המצב לא היה כל

מלחמה, ואפשר היה למנוע אותה לּו רצה למשברי. העולם לא התדרדר 

, 1939בכך סטאלין. ועוד: לּו היה הצבא האדום עוזר לפולין בספטמבר 

)והוא ידע זאת(, אבל היטלר היה מובס זק שום נלא היה נגרם לסטאלין 

 קשות פשוט עקב מחסור בתחמושת.

סטאלין לא ניצל אז את החולשה הגרמנית ולכן המשיך היטלר 

במשחקו המוזר. במהלך החורף השתפר קצת מצב התחמושת בגרמניה, 

ובחודש מאי הביס היטלר את צרפת. הפגזים הספיקו, אך אילּו היה 

להיטלר במה להתגונן, כי לא היה , 1940-סטאלין מכה בגרמניה ב

כך היה -מלחמה. אחר ימישל התעשיה הגרמנית טרם גויסה למשטר 

"הקרב על בריטניה", וכמו קודם,  למרות שחיל האוויר הגרמני לחם, 

. כאן  ברית המועצותכך תקף היטלר את -לא. אחר –התעשיה הגרמנית 
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  -סובייטיים עצומים פס מלאים שיחק לו המזל: ממש ליד הגבול הוא ת

 בלעדיהם. מוסקבהוא לא יכול היה להגיע עד ה

לשם מה העביר ז'וקוב את המלאים האסטרטגיים אל  כבר יודעים אנו

 גבול המערב.

היה מזל גדול עבור היטלר, אך הוא  –לתפוס את המלאים של סטאלין 

 גם עכשושלו לפסים של מלחמה. -חייב היה לחשוב על העברת תעשייתו

יהר לעשות זאת. המלחמה ברוסיה היא עסק רציני, והצבא הגרמני לא מ

נאלץ לבזבז פגזים בכמויות שלא נודעו עד כה. ייצור הפגזים בשום אופן 

גילֶּּבראנד מפרסם עמודים שלמים -לא ענה לדרישות הצבא. גנרל מיּולר

של נתונים הזועקים לשמיים. הנה כמה נתונים אקראיים מתוך אלפים 

צרך הצבא הגרמני, במהלך קרבות  1941הסוג. באוקטובר רבים מאותו 

התעשיה ש בעודמ"מ,  75פגזי  561,000קשים נגד הצבא האדום, 

. בדצמבר צרכו בגותה תקופה אלהכפגזים  76,000רק ייצרה הגרמנית 

 .18,000התקבלו מהתעשיה פגזים בעוד ש 494,000

רק משום זה לא יכול היה להימשך לאורך זמן. הצבא הגרמני שרד 

שהצבא האדום סבל אז ממצוקה חמורה. סטאלין בנה במהירות את 

מפעלי התעשיה הצבאית במקום אלה שאבדו לו. הגנרלים הגרמניים 

אבל  ,גיוס התעשיה הגרמניתו לשכנע את היטלר שיתחיל גם הוא לניס

 בסיסמתו "תותחים במקום חמאה" דגל היטלר רק בדיבורים.

החימוש והתחמושת של גרמניה,   הודיע טודט, שר 29.11.41-ב

להיטלר:"הפסדנו במלחמה במובן הצבאי והכלכלי". טודט טרם ידע 
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הגרמנים  יל סטאלין את מתקפת החורף הגדולה,שכעבור שבוע יתח

 מצב, חשבו שכוחותיו של סטאלין תשו. אך גם בלי לדעת את חומרת ה

זעק השר ודרש מהיטלר לחפש דרכים להפסקת המלחמה שאינה 

 יחה לגרמניה שום דבר טוב.מבט

 אך היטלר לא מיהר.

בדצמבר הכריז היטלר מלחמה  ,בדצמבר הנחית סטאלין מכות חזקות

נדמה היה שעכשיו הוא חייב להתחיל להעביר את  ,ארצות הבריתנגד 

 התעשיה שלו למשטר זמן מלחמה. אך היטלר חיכה.

 הוא החליט על התחלת העברת התעשיה הגרמנית 1942רק בינואר 

 לעבודה לפי צורכי המלחמה.

 

*** 

 

כל ההבדל בין סטאלין להיטלר הוא בכך, שהיטלר תחילה הסתבך 

כך החל לגייס -במלחמה נגד העולם כולו, לחם יותר משנתיים, ורק אחר

 את התעשיה לצורכי המלחמה.

בכל יכולתו את כניסת  , הוא ניסה לדחותסטאלין עשה בדיוק להיפך

של את גיוס התעשיה והעברתה למשטר  למלחמה, אך ברית המועצות

 .1939זמן מלחמה הוא החל עוד בינואר 
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 7פרק 

 המפלגה במגפיים

 

 א

גם חברי מפלגתו למחצה. -סטאלין נעל מגפיים ולבש בגדים צבאיים

למחצה. הבה -בגדים צבאיים ומגפיים ולבש ומנהיג: נעלהאת  חיקו

נקוב, קאגאנוביץ' תבונןנ  …30בתצלומיהם של קירוב, מאלֶּ

 ם במבנה.ג ירה המפלגה את הצבא אלאלא רק במראה החיצוני הזכ

הייתי  ,אלף מנהיגים בכירים 3-4מפלגתנו יש : בוכך הסביר סטאלין

אלף מנהיגים  30-40 תחתם מ אומר שהם הגנרלים של מפלגתנו.

אלף מנהיגים  100-150 - מתחתם בינוניים. אלה הקצינים שלנו.

 (.29.3.37, פראבדה) לים שלנו.פשר לומר, הסמזוטרים. אלה, א

 המרשל של מהפכת העולם!אתה חבר סטאלין, מפלגתו נענתה לו: 

דם הועילו לה, השלושים המפלגה ממש פרחה, הקזות ה בשנות

הסתיימה הקזת הדם הגדולה  1938נובלת. בסוף שנת  הייתהבלעדיהן 

 , והמפלגה הפורחת נכנסה לשלב חדש של קיומה.31שלה

. ישנם היסטוריונים מערביים 18-בוועידה ה השלב החדש התחיל

שמגדירים אותה, בצדק, כוועידת ההכנה למלחמה. זה נכון, אך יש 

כל מי שהחזיק בידיו את העיתון לדייק: הכנה למלחמת "שחרור". 

                                                           
 .מנהיגים סובייטיים30 
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מלחמה, אבל אף לא ב דןשל הימים ההם, יאשר: הכל שם  פראבדה

אז רק במובן אם כבר דיברו על הגנה,  הגנה.-מילה אחת על מלחמת

 יב.אושל מכה מקדימה והעברה מהירה של המלחמה לשטח ה

היה קצר וישיר. מנגנון בשטח המעבר מהמלים בוועידה למעשים 

המפלגה  )ועדיה האזוריים, העירוניים והמחוזיים, הוועדים המרכזיים 

 1939ה מנגנון השליטה במדינה. בתחילת הברית( הי 32של רפובליקות

 םבאמצעות ,ומעלה בכל הוועדים, מהאזורייםם הוקמו מדורים צבאיי

כנה למלחמה. המדורים הצבאיים כוונו פיקחה המפלגה על תהליך הה

על צבירת המלאים ועל העברת התעשיה, החקלאות והתחבורה  והשגיחו

ניהלה המפלגה את התהליך  םבאמצעות ,זמן מלחמהשל למשטר 

 המסובך והקשה של הכנת האוכלוסיה למלחמה.

קצינים וחגרה -ר מבעבר נעלה המפלגה הקומוניסטית מגפיעוד יות

ירוק, חולצות -שלטו צבע אפור . באופנה המפלגתיתגנרלים-חגורות

 חאקי וצמר סגינים. 

 {82}תצלום מעמוד 

גברה ההשתלבות ההדדית: אנשי צבא מבטיחים נשלחו לעבודה 

 בוועדי המפלגה, מנהיגי המפלגה גויסו לצבא האדום. בוועד המרכזי,

 קצו מקומות רבים לאנשי צבא.ושהוא הפסגה של המפלגה, ה

                                                                                                                   
 אלף איש. 063-, שבמהלכו הוצאו להורג כ1938-1937סיום הטיהור הגדול של 31 
 מוסדות המפלגה, מנמוך עד גבוה.32 
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חבורה שלמה של מנהיגי הצבא, חיל הים והתעשיה הצבאית התמנתה  

, הגיע 1941לוועד המרכזי. מעט מאוחר יותר, בתחילת  1939בתחילת 

של גנרלים ואדמירלים. נעשה קשה להבחין  זי עוד מחזורלוועד המרכ

 ה אלמנהלת את בניית הצבא, ו : זופה הגבול בין המפלגה לצבאאי

  ה.יושבים בוועד המרכזי של

החליט שר ההגנה, כי בנוסף לפעילותה הרגילה, תעסוק   7.5.39-ב

האקדמיה הפוליטית של הצבא גם באימונם הצבאי של מנהיגי המפלגה 

הכנה צבאית ליד מטות ל םהבכירים. למנהיגים זוטרים יותר פתחו קורסי

 ייסות ואוגדות.פיקודים, ארמיות, ג

קומוניסטים  4,000ּפוליטּביּורו "על גיוס ההחליט  29.8.39-ב

 לעבודה פוליטית בצבא האדום".

ּפוליטּביּורו הצטיינו בראיית הנולד: החלו לגייס ההחברים מ

 33ברית המועצותהסובייט העליון של הכריז קומוניסטים עוד בטרם 

 ם עם היטלר חתנוגוסט לא 23-באופן רשמי על הגיוס. מעניין לזכור שב

ההסכם לא לשלוח קומוניסטים  ההתקפה. לפי ההיגיון מאפשר-הסכם אי

אלא להוציאם משם, לא לגייס לצבא אלפי אנשים אלא לשחרר  לצבא

 אותם.

 

 ב

                                                           
 ."הפרלמנט", שהוא המחוקק העליון של ברית המועצות -לפי החוקה 33 
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רי ואך מאח  .לכאורההרבה אין זה  –ארבעת אלפים קומוניסטים 

הרי לא מדובר  -מספר צנוע זה מסתתרים ארועים רציניים 

למפלגה,  ותפשויבט הצטרףש ם מן השורה! פועל פשוט,ומוניסטיבק

 180,000-היו בצבא כ 1939-נקרא לצבא דרך לשכת הגיוס. ב

. תוך שנתיים זימנו לצבא לפחות 560,800 – 1941ובקיץ  קומוניסטים

יתה החלטת יהנחוצה קומוניסטים מן השורה. לא לשם כך  380,000

ו לצבא לא הקומוניסטים הפשוטים, אלא ּפוליטּביּורו. לפי החלטה זו באה

נקל –מי שמכונה "אנשים חשובים", זאת אומרת   מפלגתית. 34טּורהנומֶּ

איזו תועלת יש לצבא מהכרסתנים האלה? הרי הם אינם מצביאים, 

ביורוקרטים. לוחמים עלובים שכמותם, מי בכלל צריך -אלא מנהלים

לחם עם רובה אותם בצבא? לדעתי, צריך. הרי לא שולחים אותם להי

ביד, אלא לעבודה פוליטית. המסגרת הצבאית הקטנה ביותר שהיה בה 

התקן של קצין פוליטי הייתה פלוגה. לּו שלחו ארבעת אלפים 

קומוניסטים לעבודה פוליטית ברמה של פלוגה, גם אז צריך היה להקים 

הציעו לבטל את התפקיד של  1939-ארבעת אלפים פלוגות. אך כבר ב

החלו ביטולי התקנים   1940-בפלוגה. ההצעה אושרה, וב קצין פוליטי

ברמת פלוגה. קצינים פוליטיים נותרו רק ברמת גדוד ומעלה. הבה נבחן 

 את השפעת קיצוץ התקנים.

                                                           
רשימת תפקידים בכירים )ברמות של אזור, עיר, מחוז, רפובליקה, מדינה( שרק 34 

  .חברי מפלגה חשובים רשאים למלא. מי שהצליח "להתברג" לנומנקלטורה, נשאר בה
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גנרל סאנדאלוב מתאר פרט זעיר בתמונה הכללית של הגיוס החשאי 

גרמני. זהו קטע לא חשוב -לצבא האדום. מדובר בקטע של גבול סובייטי

חיילים בכל גדוד.  400 -350, רתים בו ארבעה גדודיםמיוחד שמשב

נעשות פעולות סמויות כלשהן, ופתאום נמצאים שם כבר לא ארבעה, 

, ו.אי.ז'.)חיילים.  1,500אלא חמשה גדודים שבכל אחד משרתים כבר 

חיילים, וכעת )אחרי  1,400-1,600 שירתו בקטע(. 7, ע' 2, גיליון 1988

 .7,500 –בלבד( הוספת גדוד אחד 

. 5בפלוגות(, כעת נותרו  16-בגדודים ו 4קצינים פוליטיים ) 20היו 

קצינים ה, ומספר 5-מחדש גדל מספר החיילים פי-אחרי ארגון

 15,  כי בכל גדוד נותר רק קצין פוליטי אחד. 4-פוליטיים קטן פיה

גדודים  15הם החסכון. עכשיו אפשר להשתמש בהם להקמת  –הנותרים 

חיילים בסך הכל. תהליך זה אופייני לצבא האדום  22,500של חדשים 

כולו: כמות הכוחות גדלה מאוד, ועם זאת משתחררים קצינים פוליטיים. 

מיד משתמשים בהם להקמת גדודים, חטיבות, אוגדות, גייסות וארמיות 

 חדשים.

שגרתית,  הובינתיים ממשיכים מוסדות ההדרכה הפוליטיים, כעבודת

אך גידול הצבא הוא כה  .ורז אלפי קצינים פוליטייםלהכין בקצב מז

ואז מזמנים למילואים אלפי קצינים פוליטיים  ,יר, שנוצר מחסור בהםמה

תולדות )איש  11,000, למשל, זומנו 1941שהוכנו בעבר. בתחילת 

 (.461, ע' 1, כרך 1941-1945, ברית המועצותהמלחמה הפטריוטית הגדולה של 

ת זומנו לשירות פעיל קצינים פוליטיים )כמה אך גם בשנתיים הקודמו
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גדודים חדשים אפשר להקים?!(. ברור שאת הקצינים הפוליטיים זימנו 

ּפוליטּביּורו הּפוליטּביּורו. בנוסף להם החליט החלטת הבלי להזדקק ל

נקלאטּורה.   חשוב תהליך מציין כל זהלשגר לצבא עוד אלפי אנשי נומֶּ

 בהחלט.

 

 ג

נהברור שאנשי  שירתו ברמה הנמוכה של לא קלאטּורה שגויסו נומֶּ

חיזקו את הזרוע הפוליטית של  ודים,  ספק אם ברמת חטיבות. הםגד

 אוגדות, גייסות, ארמיות וחזיתות, הן הקיימים והן המוקמים.

נקלאטּורה שגויסו לצבא, וגם לא  אין זה יעודם היחיד של אנשי הנומֶּ

שה מהם מפקדים תעש כך טיפשה-דם העיקרי. המפלגה לא כליעו

, 35הם "קבוצות ייעוד מיוחד", המכונות ברוסית אוסנא"ז קרביים,

שהוקמו ליד הוועדים הצבאיים של ארמיות וחזיתות. אנו יודעים כבר 

שאוגדות חי"ר ממונע של אוסנא"ז נ.ק.ו.ד. הוקמו לשם סובייטיזציה של 

ני מהפכהסדר אזורים חדשים. אוגדת אוסנא"ז נ.ק.ו.ד. יכולה להשליט 

כך את -באזור כלשהו, אך רק מנהלים מקצועיים יכולים לנהל אחר

 האזור. לשם כך בדיוק מוקמות "קבוצות ייעוד מיוחד".

ּפוליטּביּורו על גיוס לצבא של ארבעת אלפים קומוניסטים ההחלטת 

יום נכנס הצבא האדום לפולין.  19, וכעבור 29.8.39-נתקבלה ב

                                                           
'נייֶּה" ר"ת של 35   ."ייעוד מיוחד" ברוסית –"אוסוּבויֶּה נאזנאצֶּ
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ד בשטח הפולני "המשוחרר" המינהל הקומוניסטי החדש החל לעבו

מקצוע כשרוני. לא היו שום בעיות -כמכונה משומנת שנבנתה ע"י בעל

סטוניה, ליטה ולאטביה. בפינלנד התעוררו בעיות,  גם בעת "שחרור" אֶּ

לכן לא נמצא שם שימוש ל"קבוציות ייעוד מיוחד". או ליתר דיוק, לא 

 היה צורך בכולם.

 

 ד

 ,גנרל-מגפי אזור או מחוז נועליםמות בר גהכבר לא רק עובדי המפל

 ּפוליטּביּורו בכבודם ובעצמם נעלו אותן.הגם חברי 

עומד חרּושצ'וב, לבוש מדי גנרל  29.9.39-ישנו תצלום נפלא: ב

)ללא סימני דרגות(, בשטח הפולני "המשוחרר" שבגדה המזרחית של 

ידי היטלר. את -ש"שוחררה" על שנייהנהר סאן, ומביט לגדה ה

ב מקיפים קצינים פוליטיים, הבעת חנופה על פניהם. חרּושצ'וב חרּושצ'ו

של חזית אוקראינה. "קבוצות ייעוד מיוחד"  36הוא חבר הוועד הצבאי

נֶּב,  נֶּב היה מפקד החזית. חרּושצ'וב פיקח על טיּולֶּ היו כפופות לו. טיּולֶּ

חיי האושר בשטח את פיקד על הקצינים הפוליטיים והשליט 

 ב מביט  בחיוך ובלי כל פחד לעבר הגדה הגרמנית.ש"שוחרר". חרּושצו'

 {86}תצלום מעמוד 

                                                           
   .ארמיה או חזית -נציג ההנהגה הפוליטית של ברית המועצות  ביחידה צבאית גדולה 36 
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נֶּב נזכר מה אמר חרּושצ'וב ברגע ההיסטורי ההוא. היו אלה  גנרל טיּולֶּ

מלים פשוטות ומובנות: "הצבא שלנו הוא צבא משחרר. זה חייב להיות 

בתודעתם של כל חיילינו ומפקדינו, וזה מה שצריך להכתיב את 

יֶּביץ'  -… הפולני. ומה שנוגע לגרמנים התנהגותם בשטח רגֶּ ניקיטה סֶּ

אצלם  לא יגברת קו ההתנהגות. אם לא נכתיב להם א –קרץ בעליצות 

, מוסקבה, דרך שלוש מלחמות)…" שיאשימו את עצמם –שרהשכל הי

זה פורסם בעת שלטונו של חרּושצ'וב, והוא לא קטע (. 132, ע' 1960

 הכחיש והצנזורה שלו לא פסלה.

כיצד התנהג הצבא המשחרר בשטח הפולני ומה הכתיב את  ידוע

ות של קברים המוניים של קצינים אהתנהגותו, אנו רואים זאת בדוגמ

 בוצע בפקודת המפלגה הקומוניסטית שמגפי קצינים . הרצח37פולניים

הגרמני -על רגליה. חרּושצ'וב השמח, בעומדו על הגבול הסובייטי

בנאצים: אלא על הנקמה הצפויה החדש, כלל אינו מדבר על ההגנה, 

אין בפיו שום דבר מקורי. זו … אנו נהיה השופטיםשיבצעו פשעים, 

 סטאלין.-טרוצקי-לנין-תורתם של  מרקס

לא אטרח אפילו לצטט את מרקס: כל חילופי המכתבים שלו עם 

כך  –אנגלס ספוגים ברעיון אחד: שיבצעו פשעים, וכמה שיותר פשעים 

כמה … אותה המנגינה: "שתתאכזר הבורגנות מוטב. גם לנין חזר על

                                                           
, נעצרו אנשי צבא, משטרה, מינהל 17.9.39-כשברית המועצות פלשה לפולין ב37 

דת סטאלין , לפי פקו1940וכנסיה של פולין, הועברו לברית המועצות ובאביב 
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שיותר התאכזרות והתעללות מצדה, כך קרוב יותר יום מהפכת הפועלים 

 (.22.8.18, פראבדה)המנצחת" 

טרוצקי חזר דרך קבע על הרעיון הזה של מרקס ולנין, ולא ביחס 

ראה תועלת טרוצקי . לאויבים בכלל, אלא לנאציזם הגרמני בפרט

על ידי  אירופהכי אלה יצדיקו את איחודה של  ,בזוועות הנאציזם

זו הסיסמה הנכונה  – ארצות הברית של אירופה" הסובייטים:

מאיים בשפל ה על המוצא מהפיצול של אירופה,היחידה שמצביעה 

כלכלי ותרבותי לא על גרמניה לבדה, אלא על אירופה כולה. כמה 

ך יגדלו כתוקפנים, ואנו  כמתגוננים, כ 38יםטשיותר ייראו הפשיס

, ע' 17-18, גיליון 1930דצמבר -, נובמברידיעון האופוזיציה)הסיכוים שלנו 

53)". 

הרעיון ברור. אם לא נהפוך את אירופה למאוחדת וסובייטית, צפוים 

לה עוני וניוון. עדיף רק שהנאצים יתקפו ראשונים. זה נאמר לפני עליית 

חלק רק בפרטים היטלר לשלטון ודווקא  על הנאציזם הגרמני. טרוצקי 

בוקע הקרח של על הדעות של סטאלין, אך הרעיון המרכזי של 

 מובע כאן באותה הבהירות כמו אצל לנין וסטאלין. המהפכה

                                                                                                                   
הודתה ברית  1990-מהם ע"י נ.ק.ו.ד. רק ב 21,857וממשלתו, נרצחו בחשאי 

 המועצות ברצח.

ר"ת בגרמנית של "מפלגת  –NSDAPהכוונה ל"נאצים", קיצור של  -"פשיסטים גרמניים" 38 
הפועלים הגרמנית הלאומית הסוציאליסטית". בברה"מ לא אהבו להשתמש בשמה הנכון של 

 –י יש שם מלה "סוציאליסטית". במקום זאת קראו לנאצים "פשיסטים" מפלגת היטלר, כ
 בהשאלה מהמפלגה האיטלקית של מוסוליני
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לא כדי לחלוץ  1939המפלגה הקומוניסטית נעלה את מגפיה באוגוסט 

אמר חרּושצ'וב  1939אותן כעבור חודש על גדת הנהר סאן. בספטמבר 

קומוניזם אמרו לפניו. ההבדל הוא בכך הדים של את מה שהאבות המייס

 עבודה שקט, אלא בגבול גרמניה.-שחרּושצ'וב דיבר לא בחדר

 

 ה

מחדש של -מחדש ודירוג-ּפוליטּביּורו "על הכנהההחליט  13.3.40-ב

עובדי ועדי המפלגה ועל סדר גיוסם לצבא האדום". כמובן, ההחלטה 

המפלגה ) 1969-בהייתה סודית. היא פורסמה באופן חלקי רק 

. ברית המועצותעל הכוחות המזוינים של  ברית המועצותהקומוניסטית של 

 (.296-297, ע' 1969, מוסקבה, מסמכים

בהתאם להחלטה, "עובדים בכירים של מנגנון הוועד המרכזי של 

המפלגה נרשמים במיניסטריון ההגנה ובמיניסטריון חיל הים ומתגייסים 

הים האדום, לפי החלטות הוועד המרכזי לעבודה בצבא האדום ובחיל 

של המפלגה ובעקבות בקשות מיניסטריון ההגנה, מיניסטריון חיל הים 

סעיף ארבע של …" ומינהל הסגל של הוועד המרכזי של המפלגה

מחדש ולהעניק  ההחלטה ציווה על מיניסטריון ההגנה "לערוך דירוג

ב  מספר שתוך שנה דרגות צבאיות לעובדי ועדי המפלגה". גנרל יֶּּפישֶּ

המפלגה )מחדש עובדי ועדי המפלגה את ההכנה  40,000-עברו כ

 (.163, ע' 1980, מוסקבה, והצבא
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הסגל הבכיר  כלהדבר נעשה בשקט ובלי שיתפרסם. כתוצאה, 333

מחדש, כולל הענקת דרגות ודירוג  מחדששל המפלגה עבר הכנה 

נקלאטּורה עברו רישום צבאי. הצהצבאיות; כל אנשי  בא האדום יכול נומֶּ

רגע לגייס כל מנהיג מפלגתי, אפילו "עובדים בכירים" של הוועד בהיה 

 חבר סטאלין.ההמרכזי, אמנם אחרי שביקש את אישורו של 

 לסרב. החבר סטאלין לא נהג

 

 ו

נקלאטּורה נלקחים לצבא  כבודדים ובקבוצות קטנות הובכן, אנשי  נומֶּ

. רחו אחד, שם לקחו אחובינוניות. התהליך אינו בולט לעין: פה לק

 3,700"על הפניית  17.6.41-ּפוליטּביּורו מההחלטת  –ופתאום 

קומוניסטים לעבודה פוליטית בצבא האדום". מתנהל ריכוז הכוחות 

בגבול  1939רומניה, בדיוק כמו באוגוסט והסובייטיים בגבולות גרמניה 

י יום אחרי ההחלטה על גיוס אנש 19יכה הצבא האדום אז ה–פולין 

נקלאטּורה.ה  נומֶּ

יום מההחלטה החדשה, נגיע  19התסריט חוזר על עצמו. אם נספור 

אמור היה  6.7.41-. ב39. בתאריך זה נקבתי בעבר6.7.41-בדיוק ל

אינם צירוף מקרים.  –יום  19הצבא האדום להלום בגרמניה וברומניה. 

. וואלה שאחרי M-יום הי נמראש הוכנו תוכניות לכל הימים, אלה שלפ

                                                           
 .בוקע הקרחבספר 39 
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חלה ספירה לאחור, כאילו משגרים טיל. לפי לוח הזמנים שנבדק ה

מבעוד מועד, נעשות מאות פעולות ומבצעים שונים, ולכל פעולה יש 

" 19פחות  Mנקודת זמן מדויקת. לפי חישוביהם ותוכניותיהם, ביום "

נקלאטּורה לצבא. מנגנון הספירה לאחור היש לשלוח את אנשי  נומֶּ

הוא הופעל  1941ת שחרור" קודמים. ביוני תורגל באימונים וב"מסעו

 …שוב. נפץ המוקש שהוטמן מתחת לאירופה החל לספור ימים

ההחלטה, כמו כל דומיה, הייתה סודית. על דבר קיומה נודע שנים 

הטקסט רבות אחרי סיום המלחמה. אגב, רק שם ההחלטה פורסם, 

 4,000אבל על גיוס זה ידוע קצת יותר מאשר על גיוס  הוסתר,

ז'נֶּב, 1939קומוניסטים באוגוסט ה אוניד ּברֶּ . ידוע, למשל, שנכלל בו לֶּ

מזכיר לענייני התעשיה הצבאית של ועד המפלגה של מחוז 

טרובסק.  דניֶּּפרוּפֶּ

ז'נֶּב ביקש להתגייס בבוקר  ומיד נענה בחיוב. כדי  22.6.41-הּברֶּ

להשיב בחיוב לבקשה כזו נחוצה, לכל הפחות, החלטת הוועד המרכזי. 

 22-ה בבוקר של יום א', 40פק אם הוועד המרכזי החליט על משהוס

ז'נֶּב מוסברת רק בכך, שבעניינו  ליוני. המהירות שבה נקבע גורלו של ּברֶּ

: פעל לפי ההוראות שקיבלת ליוני רק אישרו 22-עוד קודם. בהוחלט 

ז'נֶּב מתמנה לוועד הצבאי של חזית   דרום.הקודם. ּברֶּ

                                                           
 .פלישת גרמניה הפתיעה לחלוטין את צמרת ברית המועצות40 
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 אך, 21.6.41-ם אושרה ע"י סטאלין בדרוהההחלטה על הקמת חזית 

דרום עניינה אותי באופן מיוחד. העבודת ההכנה נעשתה לפני כן. חזית 

היא הוקמה לשם הנחתת מהלומה על רומניה, לשם תפיסת שדות הנפט 

נֶּב  אותו  –של ּפלויֶּשטי. לפקד על החזית מינה סטאלין את איבאן טיּולֶּ

ני החדש, את מחשבותיו על  האיש שעמו חילק חרּושצ'וב, בגבול הגרמ

נֶּב כבר חמשה כוכבים של  1941עתידה של אירופה. בקיץ  היו לטיּולֶּ

ארמיה. הוא הוכיח את עצמו במהלך "מסע השחרור" לפולין, והנה -גנרל

 משימה חדשה: רומניה.

 1941-וב 1939-הכנת הצבא האדום לקראת "מסעות השחרור" ב

הנחית היטלר מכה  1941-התנהלה לפי תוכנית אחידה. אלא שב

, 1939-, כמו גם ב1941-"מסע השחרור". בלא התקיים מקדימה, ולכן 

אוסנא"ז ליד הוועדים הצבאיים של  –הוקמו "קבוצות ייעוד מיוחד" 

ביצוע  –החזיתות. חבריהן היו ביורוקרטים המפלגתיים, משימתן 

א סובייטיזציה. אחרי הפלישה הגרמנית נותרו "קבוצות ייעוד מיוחד" לל

בהן  לא היההגנה בשטח שלנו המעש במשך מספר חודשים, כי במלחמת 

 אינה צפויהשימוש. כאשר התברר סופית שהמלחמה "המשחררת" 

 למנהלים המפלגתיים מצאו בצבא תעסוקה אחרת. פוזרו קבוצות אלו.

מיוחד, והנה מצאתי ניינו אותי ב"קבוצות סובייטיזציה" אלה ע

ת ייעוד מיוחד" שליד הוועד הצבאי של בארכיון את רשימת חברי "קבוצ

ז'נֶּב, לעתיד המזכיר  –דרום. בין יתר חברי הקבוצה החזית  לאוניד ּברֶּ

. הצטערתי עד דמעות: בארכיון לא ניתן ברית המועצותהכללי ומרשל 
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תאמה לנושא המחקר שערכתי למראית היה להעתיק, כי התגלית לא 

ף, ומצפוני לא העיק עלי עין, כדי שלא יחשדו בי. רציתי לתלוש את הד

הדף ממילא יחכה עוד מאה שנה באבק הארכיון בלי שיידרש, אם  –

אך לא תלשתי  ,לידיעת האנושותאני, אולי, בכלל, ובינתיים אביא אותו 

את הדף ההוא. הצטערתי וקיללתי את עצמי על הפחדנות ועל חוסר 

ז'נֶּב היה בין העובדים הבכירים שע תידים היו ההחלטיות. אם אספר שּברֶּ

מי יאמין לי?  –חיי האושר ברומניה ולא אציג הוכחות את להנהיג 

ז'נֶּב עומד לכתוב ספר 70-בתחילת שנות ה זכרונות, ואם  לא נראה שּברֶּ

 יכתוב, לא הייתה תקווה שיספר על "קבוצת ייעוד מיוחד".

ז'נֶּב מאוחר יותר אחזתי בספר בתקווה: אולי  ,הופיעו זכרונותיו של ּברֶּ

 לא נזכר. ,ב"קבוצת ייעוד מיוחד"? לא זכריי

בקרבות  18ארמיה חלפו ארבע שנים, והופיע ספר מפואר ששמו 

ז'נֶּב ע"י המכון להיסטוריה ף לּברֶּ י. הספר הוכן, כדי להחנלמען המולדת

. הספר עבר את הצנזורה הצבאית ואת ייוחיב מובן, עודיצא כו צבאית

: 11על גבי לבן, בעמוד  צנזורת הוועד המרכזי. והנה כתוב בו, שחור

ז'נֶּב[ חבר  1941"עד לאמצע ספטמבר  היה לאוניד אילייץ' ]ּברֶּ

 ב"קבוצת ייעוד מיוחד" ליד הוועד הצבאי של חזית דרום".

ז'נֶּב. מעטים קראו את עמוד כעבור זמן קצר מת ּב הספר כולו   ,11רֶּ

קר. מכר, גם בלעדיו מאסנו בתולדות חייו של לאוניד אילייץ' הי-אינו רב

 כך אפשר למצוא רגעים מפתיעים.-חיים אפורים כל-אלא שגם בתולדות
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*** 

באנגלית יש ביטוי: "לבוש לרצח". משתמשים בו במובן עקיף. כדי 

בשנים שלפני  ברית המועצותלתאר את המפלגה הקומוניסטית של 

 המלחמה, אפשר להשתמש בביטוי זה במובנו הישיר.

במלואה. -למחצה לצבאית-המפלגה הקומוניסטית הפכה מצבאית

ז'נֶּב )שמעטים  מנהיגי כל הרמות שלה, כולל סטאלין, חרּושצ'וב וּברֶּ

 כולם גוייסו למלחמה "המשחררת". –הכירו אותו אז( 
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 8פרק 

 עד הסוף

סטאלין התגלה כאסטרטג נדיר שמתכנן 

היסטוריה, טקטיקן מדהים שמארגן נצחונות תחת 

 דגל של אחרים ובידיים של אחרים.
 .356, ע' מוצאו של שלטון המפלגהאבטורחאנוב, א. 

 

 א

 41יו,שם אב מו הפרטי בצירוףהיה רק איש אחד שסטאלין קרא לו בש

 –לאיש קראו ּבוריס מיכאילוביץ' ]בן מיכאיל[ שאּפושניקוב, דרגתו 

 רמטכ"ל. –, תפקידו ברית המועצותמרשל 

ריה, חב ר לכל האחרים מקובל היה לקרוא: חבר יֶּז'וב, חבר ּבֶּ

נקוב, חבר ז'דאנוב.   מאלֶּ

מעמדו של שאפושניקוב גם לפני שהייתה  סטאלין הדגיש את ייחודיות

'בסקי, פנה דרגת מרשל ותפקיד רמטכ"ל. למרשלים לו : חבר טּוחאצֶּ

ר,   פנה בצורה ידידותית, אנושית. , לשאּפושניקובחבר יֶּגורובחבר ּבלּוכֶּ

האב לא פנה סטאלין אדמירל נ. קּוזנֶּצוב מתאר זאת כך: " בשם ושם 

לאיש. אפילו בביתו הוא קרא לאנשים בשם המשפחה ותמיד הוסיף 

חבר". גם אליו פנו רק כך: "חבר סטאלין". ואם מישהו, שלא ידע על 

י  -גלו זה, דיבר נניח, על א.א. ז'דאנוב, ואמר כך: הר לדעת אנדרֶּ

י.ו. סטאלין ניחש, כמובן, במי מדובר, אבל תמיד … אלכסנדרוביץ'
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י אלכסנדרוביץ'? רק בשאּפושניקוב נהג אחרת. הוא ש אל: מיהו אנדרֶּ

 (.280 , ע'יום שלפני)תמיד קרא לו "בוריס מיכאילוביץ'"

 {92}תצלום מעמוד 

הוא חיבר את הספר  -של שאּפושניקוב הייתה סיבה  למעמדו המיוחד

. זהו ספר על עבודת המטה הכללי. החלק השלישי מוחו של צבא

היה קיים הצבא  , וכל עוד1929-ר יצא לאור בוהאחרון של הספ

לימוד לכל קצין ולכל גנרל סובייטי. על שולחנו -ספר הסובייטי, היה זה

 –, על שולחן סטאלין המוןהפסיכולוגיה של של לנין תמיד היה הספר 

 .מוחו של  הצבאספרו של שאּפושניקוב 

רות ברורה של החומר, בבהי הבהצג הצטייןספרו של שאּפושניקוב  

של הנמקה, ביכולת להסביר את הבעיות המסובכות ביותר בלשון 

ובו חוקר  ,פשוטה ומובנת לכל. החלק השלישי הוא החזק ביותר בספר

 את בעיות הגיוס. שאּפושניקוב

טובה, מה גם שזו -זהו עיסוק כפוי –למסור תוכן עבודתו של אחר 

כי תורתו של ני נאלץ לעסוק בכך, אעבודתו של תיאורטיקן צבאי דגול. 

כך, כולל מלחמת -שאּפושניקוב היא המפתח להבנת הארועים שבאו אחר

 ותוצאותיה. שנייההעולם ה

נה. סטאלין הבין והעריך תורתו פשוטה, מובנת, הגיונית ולכן נכו

פינה של האסטרטגיה שלו. לכן, כשאנו קוראים את -לאבן אותה ועשאה

                                                                                                                   
 .רשמי ומרוחק -, להבדיל מ"חבר" שילוב כבוד וקרבה41 
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יו, כשמבינים את הלוך ספריו של שאּפושניקוב, של תומכיו ושל מתנגד

מחשבותיהם, אנו מתחילים להבין את מהלכי סטאלין שנראים, לכאורה, 

 כלא מובנים ולא ניתנים להסבר.

 

 ב

 :להלן, ותהסבר להדיוטעיקר תורת הגיוס של שאּפושניקוב ב 

ניצחון במלחמה דורש לא רק מאמץ של הצבא כולו , אלא גם  .1

 ה, תחבורה, חקלאות.אוכלוסיה, תעשי -מאמץ של המדינה כולה 

המדינה אינה יכולה להימצא במוכנות תמידית ומלאה למלחמה,   .2

כפי שאדם אינו יכול תמיד לאחוז בשני אקדחים, אחד בכל יד. אם 

הוא אוחז בהם תמיד, אין הוא יכול לעשות שום דבר אחר. גם 

ה בהכנות למלחמה . ריכוז תמידי של כוחות החברכךהמדינה  

לפיכך בזמן שלום צריכים הצבא והתעשיה  מרושש את המדינה,

הצבאית לצרוך כמה שפחות. עם זאת יש להכין את המדינה )העם 

שלה, מנגנון הניהול, התעשייה, התחבורה, החקלאות, מערכת 

מלא ממשטר ו ביותרהקשר, מנגנון התעמולה וכד'( למעבר מהיר 

 חיי שלום למשטר מלחמה.

לום למשטר מלחמה. גיוס הינו העברת המדינה כולה ממשטר ש .3

זה, בערך, כמו  –אינו הפיך. בלשון ציורית, גיוס הוא עניין שגיוס 

לשלוח במהירות יד למטה, לפתוח נרתיק, לשלוף אקדח ולכוון על 

 .אויבה
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אין הפרדה בין גיוס לבין מלחמה. אם שלפת אקדח וכיוונת על  .4

משלך, מתחיל  , אתה חייב לירות. ברגע שהתחלת בגיוסאויבה

אתה שולף אקדח ומכוון עליו, והוא שולף בגיוס משלו.  אויבה

. אם תאחר שנייהומכוון עליך ומשתדל להקדימך ולּו בשבריר 

 באותו השבריר, הוא יהרוג אותך.

אם מפעם לפעם תשלוף אקדח ותכוון על  - אין לשחק בגיוס .5

 שכניך, יהיה סופך מר.

 פתח במלחמה. -טת על גיוס, היה חזק ולך עד הסוף כשהחל .6

אין גיוס חלקי. גיוס הוא תהליך כמו הריון. אישה אינה יכולה  .7

ו לא. בדיוק כך יש להחליט להיות קצת בהריון. יש להחליט: כן א

את כל מנגנון המדינה )תעשיה, תחבורה, האם להעביר  במדינה

 .להעבירמלחמה או לא הצבא, אוכלוסיה וכל המשאבים( לצורכי 

 

חר, ע"י מחברים שונים. מחשבות אלה בוטאו, בסדר זה או א

שאּפושניקוב שונה מכל קודמיו רק בכך שהתבטא בבהירות קיצונית, 

מלחמה.  –בקיצור ובהחלטיות: "גיוס אינו רק סימן למלחמה, הוא 

הוראת הממשלה על התחלת הגיוס היא, בפועל, הכרזת מלחמה". 

"בתנאים של ימינו, מדינה שעורכת גיוס חייבת מראש לקבל החלטה 

כבר חזרה למצב  על יציאה למלחמה". "גיוס כללי פרושו שאין מוצקה

רק גיוס כללי, שהוא ריכוז הוא רים כי אפקטיבי ובשל שלום". "אנו ס

 כל הכוחות והאמצעים הנחוצים להשגת הניצחון".
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גיוס הוא מלחמה, ואיננו רואים הספר מסתיים בהכרזה החלטית: "

 ".לו כל פירוש אחר

-היו אלה דעותיו ,ף לדעות שאּפושניקובסטאלין לא היה סתם שות

לא הפריד בין תהליך תפיסת השלטון בארצו לבין גם שלו. סטאלין 

הוא ידע כיצד תופסים שלטון בארצו והתכונן  ,תהליך זה בארץ שכנה

 ,בסוד זו לא שמר סטאלין לתפוס אותו גם בארצות שכנות. את מיומנותו

 .לק אותה עם רביםלהיפך, הוא ח

תופסים  דות תורת לנין" מוכיח סטאלין, כי כאשרבספרו "יסו

 –התחלת במלאכה תופסים או שלא. שלטון, אין מקום למשחקים, או 

לי: או נותנים לך עד הסוף מכה . זה דומה לרעיונותיו של ניקולו מאקיאבֶּ

עד הסוף, אין  יש ללכת – קטלנית, או לא מכים בכלל, כלומר

 יניים.ב-בפוליטיקה ובאסטרטגיה שום פתרונות

עורכים או לא עורכים גיוס, או זה דומה לרעיונות שאּפושניקוב: 

 ביניים.-אין שום מצבי -גיוס כללי ונכנסים למלחמה 

איש המערב הפרוע, כזה שלא קרא את מאקיאבלי, ידע גם הוא שלא 

אוחזים באקדח לשם בדיחה: או שהוא בנרתיק, או ששולפים ויורים כדי 

מחליטים על אשר כשאלין אינו אומר סתם, יבה מדוע סטלהרוג. זו הס

מעשה גדול יש ללכת עד הסוף, אלא גם מדגיש את המלים האלה 

 בטקסט.

 רב  לא רק במלים, אלא גם בכל מעשיו הלך סטאלין עד הסוף. זמן

כאילו בשוויון נפש, כיצד הכפר הרוסי מתעשר וחומק משליטתו.  ראה,
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, לשבור את ה גדולהוא החליט על מעש ואז עצמאי.  משמע –עשיר

ר את שב ואגב כך  יםברכיההעמיד את הכפר על הוא  -עשה  , וגםהכפר

 . לשנה זו קרא באופן רשמי "שנת השבירה הגדולה".ועמוד השדרה של

החליט  לא התעניין סטאלין בענייני הצבא, אחר לכאורה, זמן רב

 יותר רחוק לא ניתן היה ללכת. ,עד הסוף בעניין זה הלךלהכניעו ו

גם החליט סטאלין למגר את האופוזיציה, הביא את המלאכה  שראכ

גרזן ת עד הסוף, כשהוא מסיים את השמדת אויביו הפוליטיים במככאן 

 42 על גולגולתו של טרוצקי.

 1939סט ובאוג -ור הגדול פנה סטאלין לענייני חוץ אחרי הטיה

  .גמלה בלבו החלטה

                                                           
ר, קומוניסט ספרדי, בפקודת42  רקאדֶּ  נ.ק.ו.ד. רצח את טרוצקי בגרזן. ראמון מֶּ
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 9פרק 

 החלופה הכדאית ביותר

היות כה מהממת, ההפתעה חייבת ל

יב לא תהיה אפשרות פיזית לארגן את אושל

הגנתו. במלים אחרות, כניסה למלחמה חייבת 

 לשאת אופי של מהלומה משתקת ומכניעה.
 1940גנרל ג.ס. איסרסון, 

 

 א

ל אחוז אחד מאוכלוסיית עהצבא  ו שלגודללא עלה בזמן שלום 

ו ירד, יחתצמזה, יתחיל המשק לקרטע, קצב  מספר אם יגדל המדינה.

המוביל  רחק ממעמדהה ושש, ולבסוף תידחקהמדינה תיחלש ותתר

 בעולם.

מיליון  180לפני מלחמת העולם הראשונה חיו בקיסרות הרוסית 

שלום. יש  הצבא הגדול בעולם בעת -איש  423,000איש. הצבא מנה 

להעריך כראוי את ממשלת רוסיה על שהבינה את הסכנה שבהמשך 

 גידול צבאה.

 ,גםומוציא מהמשק מיליון וחצי עובדים בריאים וחזקים  םהצבא ג

וזה העיקר, הופך אותם מיצרנים לצרכנים. את החייל יש להאכיל, 

להלביש, לרפא ולבדר, יש לשלם לו כסף, לבנות לו קסרקטינים, 

רי כל אלף חיילים עומדים כמה אלפי אנשי ולחמש אותו. מאח –והעיקר 

מהנדסים, טכנולוגים, מומחים למתכות, עורף: מתכנני חימוש, מדענים, 

עובדי מכרות, עובדי תחבורה וקשר, חרשים ורפתנים. עבור צבא של 
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גם הם מועברים ש ,של אזרחיםעובדים מיליונים רבים חיילים, מיליון 

מעבודה בונה לעבודה הורסת וגם אותם יש להאכיל ולהלביש, לספק 

 להם תחבורה ומגורים, לשלם להם שכר ופנסיה.

שיש לנו מיליון חיילים, אנו מעמיסים על החברה הרבה מיליוני כ

 צרכנים  שעובדים למען המלחמה.

 

 ב

נחתת מהלומה ה היאהחלופה הכדאית ביותר של כניסה למלחמה 

עוצמת לא תספיק יב הוא חזק, אויב. אבל אם המפתיעה ומכרעת על האו

אם  אך אך לא מכרעת. המהלומה תהיה מפתיעה - צבא של זמן שלום

נתרושש ו"ננצח את  -יליון חמישה מ-תמיד צבא של ארבעה נחזיק

 - יבאואז נעיר את הכי , לפני המלחמהאם נערוך גיוס ו עצמנו",

  ד את ההפתעה.המהלומה תהיה חזקה, אך נאב

לפני תחילת מלחמת העולם הראשונה התלבטו הגנרלים של כל 

גדול, גם לא כיצד להגיע לשילוב: גם להחזיק צבא  בשאלה  הצבאות

 יב בטרם עת.רושש את המשק, גם לא להבהיל את האול

ל כל מדינות אירופה העיקריות לפי כניסתן למלחמה ש עברה לבסוף

 , ובלי שילוב:תרחיש דומה, פחות או יותר

 גיוס ועל מצב מלחמה.הממשלה הכריזה על  .1
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          שלום התפרס בגבולות וחיפה על הגיוס. לפעמים ה הצבא של ימי .2

התבטא החיפוי בהתקפות מוגבלות או בפשיטות חיל הפרשים 

 .אויבלעורף הקרוב של ה

כמה, וכעבור -אחרי הכרזת גיוס כללי, תפחו הצבאות פי .3

 בגבול.שלושה התחילו קרבות ראשונים -עייםשבו

כך בדיוק נכנס הצבא הרוסי למלחמת העולם הראשונה. שלושה 

 ,חיילים וקצינים 5,338,000שבועות אחרי הכרזת גיוס כללי הוא מנה 

אך ההפתעה הוחמצה. במהלך המלחמה גויסו עוד ועוד אנשים, והצבא 

 גדל בהדרגה.

הונגריה, בבריטניה ובצרפת היה הגיוס שונה רק -בגרמניה, באוסטרו

ותיה מהלומה מפתיעה אויבבפרטים. שום מדינה לא הצליחה להנחית על 

המלחמה בוזבזו על השבועות הראשונים, היקרים מפז, של  ומכרעת,

 הגיוס וכך אבדה ההפתעה.

 

 ג

ל של הצבא האדום. השנה היא  נדמיין כעת שאנו במסדרונות המטכ"

הוטל על האסטרטגים להכין את מלחמת העולם החדשה בה  ,1925

 המהפכה, "סיום משימות 43חבר פרּונזֶּההשמטרתה, כפי שהתבטא 

טעויות שעשו  קיבלו מטלה לא פשוטה: לשקול". האסטרטגים מיתעולה

                                                           
 .מצביא סובייטי43 
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ולהכין את כל הצבאות בשלב ההתחלתי של מלחמת העולם הראשונה 

לא יובהל  אויבהמלחמה החדשה כך, שהמדינה לא תתרושש, ה

 מכרעת.וגם  יגיע לגודל כזה, שהמהלומה תהיה מפתיעהוהצבא 

חדשה  שהיא , תכניתמלחמהב לפתיחה תוכניתאז פותחה 

  .בעקרונותיה

 הלן תמציתה:ל

 י וגלוי.סמוהגיוס יש לחלק לשני שלבים: את תהליך  .1

השלב הראשון, הסמוי, יתבצע לפני תחילת המלחמה. בשלב  .2

סמוי זה יש להעביר למשטר זמן מלחמה את המנגנון הממשלתי, 

את מוסדות העונשין, את התעשיה, את מערכות הקשר 

את הצבא  איות, את התחבורה.הממשלתיות, הממלכתיות והצב

 יליון חיילים.מ 5-יל עד ליש להגד

  כןשנתיים, ו בצעו במשךי, יש לוכדי להסתיר את השלב הסמ .3

להסוות את הגיוס החשאי בסכסוכים מזויינים מקומיים: להציג 

את העניין כך, שהסכסוכים המקומיים הם הסיבה היחידה 

 מלחמה. העיקרית של מעבר המדינה למשטרו

ת על את שלב הגיוס הסמוי יש לסיים במהלומה מפתיעה ומכרע .4

במהלכו  .הגלוי של הגיוס , ובד בבד להתחיל בשלב השניאויבה

מיליון איש, הן כדי להחליף את  6לגייס לצבא האדום עוד יש 

 ות, גייסות וארמיות חדשים אשרהאבידות והן כדי להקים אוגד
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לחמה, יגויסו לצבא מיליונים במהלך המ מיד למלחמה. יכנסו 

 .נוספים

 רטגיים השני, השלישי והבאיםהאסט גיוסם של הדרגים עתב .5

מהלומות הדרג האסטרטגי הראשון  כבר ינחית, אחריהם

ישאר יולא  אויבת לשטח הנחרצפלישה  מכריעות ויפלוש

 עומד על הגבול.

 

 ד

אחד: כיצד להתחיל בגיוס  ענייןמלבד בתרחיש זה הכל ברור ופשוט 

יל חשאי שנתיים לפני כניסתנו למלחמה, אם איננו יודעים, מתי תתח

 המלחמה?

אין להיגרר גם לשאלה זו מצאו האסטרטגים הסובייטיים תשובה: 

 לאברגע  אחרי הארועים, אין לחכות עד שמלחמה תתחיל מאליה

 .את זמן תחילתה לקבוע. יש לתכנן את המלחמה, ידוע

אז נוכל כי אינו יודע,  אויבמתי תתחיל המלחמה, וה אם אנו יודעים

אלא לפניו. את מרב  ,י של המלחמההגיוס לא בשלב התחלת לבצע את

מלחמתי, כך שאחרי תחילת הלחימה -פעולות הגיוס נעביר לשלב טרום

 .יסתיים , אלאהגיוס לא יתחיל

-בית היוצר העיקרי של סגל פיקוד הצבא האדום היא האקדמיה  על

שם מ.ו. פרּונזֶּה. מעניין להזכר בהשקפותיו של איש שאת שמו היא 
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, כי אויבקפה תמיד השפעה פסיכולוגית על הנושאת: "אני סבור שלהת

רצון חזק יותר". "הצד היוזם, זה שלרשותו גורם -מתגלה בה כוח

ובזה יוצר לעצמו  אויבההפתעה, לעיתים שובר את כוח הרצון של ה

תנאים נוחים יותר". "עצם ההתקפה מחזק את הצד התוקף ונותן לו יותר 

זוהי (. 47-49, ע' 2, כרך ובחרותעבודות ממ.ו. פרונזה, )סיכויים להצליח". 

כל אחד יכול, אם  .בלבד עבודותיובשלושה עמודים מבחירה מקרית, 

שלמים של אמרות דומות לא רק אצל פרונזה,  ירצה, לאסוף מקבצים

נֶּב, בּוחארין,  אלא גם אצל לנין, טרוצקי, סטאלין, זינוביֶּב, קאמֶּ

 על הגנה, זוהי רק בעבודות אלה  ברואם מד 44וורושילוב, שאּפושניקוב.

, וכך להגן תקיפת פתעבשטחו, ב אויבהגנה מסוג מיוחד: להכריע את ה

 .מיתהעול על עצמנו ועל המהפכה

                                                           
 .ומפקדי הצבא האדום מנהיגים סובייטיים44 
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 10פרק 

 שרפה?-איפה לבנות מפעלי אבק

 
קרונות  25,000-אבדו כ 1941סוף שנת לעד 

 תחמושת.
, ברית המועצותפיתוח עורף הכוחות המזויינים של 

 .119ע' 

 

 א
ידי סטאלין החל לעבוד מיד -התחמושת שהוקם על מיניסטריון

מיליון כדורי רובה,  936יוצרו  1939ובמלוא הקיטור. במהלך שנת 

  -פגזי קוטר קטן  ו 5,208,000פצצות מרגמה,  2,240,000

 פגזי קוטר גדול. 6,034,000

היא רק שנת ההתחלה. כל הפגזים  1939אין זה מעט, כי הרי שנת 

עלים הישנים הקיימים. מיניסטריון התחמושת והכדורים ייוצרו במפ

הוקם במטרה לבנות, תוך זמן קצר, מפעלי תחמושת חדשים  בנוסף 

 לקיימים.

שרפה, פגזים, -למקם את המפעלים החדשים לכדורים, אבק והיכן

 תרמילים?

שאלת מיקום תעשיית התחמושת היא שאלת אופי המלחמה 

 העתידית.

הוא מתכוון דש הגנתית, אם קו-אם מתכוון סטאלין לנהל מלחמת

 עד לשם מאחורי הוולגה, למקם את הכוחותמוטב  לשמור על גבולותיו,

 .לא יצליחו הטנקים והמטוסים של האויב להגיע



 מ' שאולי© זכויות התרגום לעברית          - 123 -)לפני הגהה ועריכה(                   Mיום ויקטור סובורוב, 

אם, כפי שמשכנעים אותנו, לא בטח סטאלין בכוחותיו ופחד 

אז יש כי שהצבא האדום ייאלץ לסגת מגבולותיו,  חששמהיטלר, אם 

רי ואחמהתחמושת לא  תעשייתחדשים של ה םמפעליהאת  לבנות

שם יהיו המפעלים בביטחון  -לגה, אלא עוד יותר רחוק, באּוראל ווה

גלם, בסיס תעשייתי ומקורות אנרגיה. גם אם -מוחלט, שם יש חומרי

ואז  ,הבסיס התעשייתי שלנו שלם יישאר שטחים עצומים, אויביתפוס ה

 נפצע.הדוב הרוסי שרק  ידע היטלר, מה מסוגל לעשות

, כדיון לא היה צורך, שתי חלופות אלה לא נידונו אפילו בתאוריה

 הצבא האדום לא התכוון לסגת ולא התכוון לשמור על גבולות ארצו.

, הוא יכול היה ארצו שטח אם סטאלין היה מעוניין להגן על

 .שנייהפשוט לא לפתוח במלחמת העולם ה

 

 ב

אירופה כשזו כבר הצבא האדום ליכנס ילפי תוכניתו של סטאלין, 

ידי המלחמה. הצבא האדום יעבור את הגבול, -מותשת ומוחלשת על

ומפעלי התחמושת, וגם כל יתר המפעלים )של טנקים, תותחים, נשק 

קל( ישארו בעורף, רחוק יותר ויותר מהכוחות המתקדמים. הבה נניח 

מאה  –שצריך לספק לצבא האדום כמות לא גדולה של תחמושת, למשל 

, או מאתיים אלף טונה. כיצד להעבירם מאּוראל לגבול אלף טונה

כמה קרונות נחוצים  ,טונה 900המערב? רכבת צבאית תקנית לוקחת 

עובדי הרכבת, קטרים ויתר -לנו, כמה קטרים? כמה ימי עבודה של נהגי
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? הבה נחשב, כמה שומרים נחוצים לימים ולילות כמה טונות פחם

 רבים?

ים ברכבת. המסילות יהיו מועבר מלבד זאת, הרי לא רק פגזים

קום מסילות, חולים ניידים, ברכבות לשי-פקוקות בכוחות, בבתי

 וללהעביר הכיש  ה,מכינים התקפ בקיצור, אם במכליות דלק וכו'

המצב  ידי קיצור דרך הנסיעה, ושגת גם עלבחשאי. החשאיות מ

 רקתסע  רכבתהכאשר המפעלים נמצאים ליד הגבול. האידאלי הוא 

רכבת אחת  , שכןואפשר גם להפחית את מספר הרכבות ,ספורות שעות

להעברות מתפנות אז ארציות -תעשה כמה סבבים. מסילות הברזל הפנים

 צבאיות אחרות.

הוחלט לבנות את מפעלי התחמושת החדשים לא  מסיבות אלו

קרוב ככל שבסיס   ,קרוב לגבולוולגה ולא באוראל, אלא הרי ואחמ

אלה המקומות שנבחרו: זאּפורוז'יֶּה, תעשיית המתכת מתיר. ו

טרובסק, דניֶּּפרודזֶּרז'ינסק, חארקוב, קריבוי  לנינגרד.ורוג -דניֶּּפרוּפֶּ

 

 ג

 הרעבתן מיניסטריון התחמושת ,יצרו יותר ויותריי התחמושת מפעל

שת, ניקל, כרום, בדיל, כספית. בלע יותר ויותר מתכות: עופרת, נחו

עבור כל יתר  פחות כך נשאר מהןו לתחמושת, נוצלשיותר מתכות  ככול

  י התעשיה.ענפ

 מה לעשות בתחמושת?  ?אפשר להמשיך כךכמה זמן 
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הצבא האדום צורך כמות הבאה:   בעיהההתעוררה  1939בשנת 

מסויימת של תחמושת באימונים וב"מסעות שחרור", תחמושת עוברת 

אם ייצור  נלאומי".במסגרת "סיוע בי לסיןו לספרד, למונגוליה גם

 אך אם הייצור גבוה מהצריכה,  אין בעיה, -שווה לצריכתה  חמושתהת

 כלל לאזה  מה לעשות? לבנות מחסנים חדשיםיתמלאו כל המחסנים. 

 פשוט.

דמיינו לעצמכם שציוו עליכם לבנות נפח לאחסון מיליון טונות 

הלחות במחסנים  תהיה אם  , למשלאין זה רק עניין של נפחפגזים. 

שרפה יירטב. מה , תתחיל קורוזיה, וגם אבק המהמותרתגבוהה במעט 

ריה? ואם החבר סטאלין ותלמידו הנאמן הה כזה ריעשו לכם במק חבר ּבֶּ

החום קצת יעלה, והאוויר קצת יתייבש, וניצוץ קטן מסיגריה של 

אסור למקם את המחסנים זה ליד זה, וגם אסור למקמם בקרבת … חייל

ל שם אין כבישים. בקיצור, חרושת. דרוש מיקום מרוחק, אב-ערים ובתי

הם  –מחסנים  ככל שתבנה יותר מחסנים אינם פותרים את הבעיה. 

לתוכם מהם. הזרימה  יוצאלתוכם יותר מאשר  מוכנסש ווןיתמלאו, כי

הוסבו  : מלבד מפעלי מיניסטריון התחמושת עצומי הממדיםעולה וגוברת

תולדות )ם מפעלים של מיניסטריונים אחרי 252לייצור פגזים וכדורים 

הוקם  1941בינואר  .(190, ע' 2מוסקבה, כרך , שנייהמלחמת העולם ה

שרפה, תרמילים, כדורים -של מפעלי אבק בניההמינהל הראשי ל

יה. חשוב לציין: המינהל נצטווה יחברות בנ 23איחדה ש , מפלצתופגזים

 לבנות לא מחסנים, אלא מפעלים חדשים.
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 היכן תאוחסן התוצרת? אךבנה, ובמרץ רב, אמנם המינהל הראשי 

 

 ד

הורה המינהל הראשי לארטילריה של הצבא האדום  1941באפריל 

למיניסטריון התחמושת להוביל את התוצרת לגבולות המערב ולפרוק 

 .על הקרקע

 תשאלו את החיילים שלחמו בחזית. -? מה זה אומר 

לוביאנקה חייבים להודות שסטאלין של קרמלין והההיסטוריונים של 

כיבוש אירופה. אבל, הם אומרים, את התקפה, שסטאלין הכין  הכין

. הבה נשאל  את ההיסטוריונים 1942-סטאלין יכול  היה לתקוף רק ב

יו, בשלג בגשם של סת -האם אפשר להשאיר תחת כיפת השמים  :האלה

חמש מאות  –ת של תחמושת, בואו נגיד יוכמו של חורף ובבוץ של אביב

הייתכן שסטאלין היה טיפש  .שות זאתאסור לעברור שאלף טונה? 

 מאתנו?

פירושה החלטה  – 1941פריקת התחמושת על הקרקע בשנת 

להמציא כל פירוש אחר לעובדה  אפשר אי ,1941-לפתוח במלחמה ב

 זו.

רכבת. זו שיטה יקרה את הפגזים החזיקו ליד הגבול גם בתוך קרונות 

 והלחות בקרון וגם מסוכנת מאוד, כי קשה לשמור על רמת החום מאוד,

 משא. 
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אם תיכננו הגנרלים הסובייטיים להגן על הגבולות, היה עליהם 

 אם תיכננו לסגת, לפרוק את הקרונות ולפזר את המלאים בין הכוחות. 

רכבות הרחק לעומק המדינה,   הצריך היה לחבר קטרים ולמשוך את 

 רק את המעט הנחוץ. אך אם הקומוניסטים תיכננוליד הגבול להשאיר ו

לפעול כפי שפעלו: להחזיק את הפגזים אכן להתקדם, היה עליהם 

מסילאים וציוד להסבת -אלף חיילים 170בקרונות ולהציב ליד הגבול 

 -מערב אירופה לתקן הסובייטי הרחב  פסי הרכבת הצרים של

 כשנתקוף, יובילו הקרונות את התחמושת בעקבות כוחותינו המתקדמים.

ים נהתותחנים החזק בעולם. התותחלצבא האדום היה במלחמה חיל 

 תופעלו בצורה נכונה: התרכזו בחשאי בגזרות פריצה צרות וערכו הפגז

דרום של גנרל הת. בקרבות סטאלינגרד פרצה חזית וריכוך פתאומי

ק"מ. את ההגנה  12רק  –בגזרה צרה  אויברוקוסובסקי את הגנת ה

חטיבות  36חטיבות חי"ר, ותמכו בהם  24טנקים, גם פרצו, מלבד 

בו במקום תותחים לכל קילומטר,  135י ריכז תותחנים.  רוקוסובסק

 תותחים לקילומטר של חזית. 167המכה הראשית היו  הונחתה

 החי"רטנקים, התותחים, הבמהלך המלחמה גבר בהתמדה ריכוז 

לחמה החלו במטות הסובייטיים, להשתמש חיל האוויר. לקראת סוף המו

תותחנים סובייטיים  -עוצמת ההפגזה ישוב לח קילוטונה כיחידת מדידהב

 דיברו בלשון של עידן הגרעין.

ר השתמש הפיקוד הסובייטי ב-במבצע ויסלה תותחים  34,500-אודֶּ

ומרגמות. לא פיזרו אותם שווה לאורך החזית, אלא ריכזו בגזרות 
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 420השיגו צפיפות של  3פריצה. למשל, בגזרה של ארמיית "משמר" 

 קנים לקילומטר.

גברה. באותו המבצע  ועוצמתה ריכוך התקצר בהתמדהההפגזת  משך

, אך היא 5מחץ -בגזרה של ארמיית דקות 55ריכוך של תוכננה הפגזת 

 - דקות 25תוך  אלף טונות תחמושת הוצאו 23דקות.  25נעצרה כעבור 

פגזים בינוניים  15,200על כל קילומטר של גזרת הפריצה הוצאו 

לא נתקלו בהתנגדות ו נשלחו לפרוץ, 45וגדולים. "יחידות השפוטים"

ריכוך כי אין יותר ה כנע הפיקוד: אין טעם בהמשך הפגזתוז שא ,כלשהי

 30-דקות זמן )מה שחשוב מאוד במלחמה( ו 30התנגדות. החיסכון: 

 אלף טונות פגזים.

 42-יותר מ –היו בשימוש מספר רב יותר של קניםבמבצע ברלין 

'וקוב וקוניֶּב ריכזו שם לא רק קנים אלף תותחים ומרגמות. המרשלים ז

 36אין ספור, אלא גם כמות אדירה של תחמושת. קוניֶּב פרץ בחזית של 

תותחים ומרגמות. ז'וקוב ריכז פחות קנים, רק  8,626ק"מ וריכז שם 

הקנים ק"מ, לכן צפיפות  30רק  הייתה, אך גזרת הפריצה שלו 7,318

זו גם הכוחות העיקריים של הייתה גבוהה יותר. באותן הגזרות רוכאצלו 

 טנקים וחיל האוויר, וגם חי"ר בהתאם.

                                                           
חיילים ואזרחים שנשפטו שימשו לפריצת קווי אויב ממוקשים: הם פוצצו בגופם 45 

רכב. -אדם ובכך איפשרו לחבלנים שבאו בעקבותיהם לנטרל מוקשים נגד-מוקשים נגד

 של האויב.  אש מוסוות-לחשיפת עמדותהשפוטים שימשו גם פיתיונות 
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( במבצע מזרח 2מחץ -)ארמיית 381השיא נקבע בגזרה של אוגדה 

 - בנוסףקני תותחים ומרגמות לקילומטר של חזית, ו 468פרוסיה: 

 "קאטיושות".

מיליון פגזים ופצצות  427במהלך המלחמה ירה הצבא האדום 

כדורי נשק קל. חובבי מתימטיקה מוזמנים לחלק מיליארד  17-מרגמה ו

הוצאו על  ר החיילים הגרמנים ולמצוא כמה פגזים ופצצותאותם במספ

מי יכול  אוויר.-פצצותו יד, מוקשים-להוסיף רימוניעוד יש ו יל,כל חי

 ?היה לעמוד מול עוצמה כזאת

 

 ו

  15%ניצלה במלחמה רק  ברית המועצותכאן חייבים לזכור ש

מלחמתית של מיניסטריון התחמושת. כל היתר -יצור הטרוםיכולת הימ

פתע השמיד היטלר לא רק את -אבד בשלב תחילת המלחמה. במכת

האוגדות הסדירות ואת חיל האוויר של הצבא האדום, לא רק תפס את 

המפעלים היו בהם ש אסטרטגיים, אלא גם כבש שטחיםהמלאים ה

גה השמיד הצבא החדישים של מיניסטריון התחמושת. במהלך הנסי

גם פונה לעורף, אך נסו  מעט ,או נטש אותם םמפעליהאדום את ה

 ,להעביר למרחק של אלף קילומטרים אפילו כבשן אחד להתכת ברזל

יער שבגבול, להובילם יא ולוא אלף טונה של פגזים מתוך נסו להוצ

לתחנת הרכבת הקרובה,  להעמיסם לקרונות ולשלוח את הרכבת לדרך 

 !אש אויבל תחת ווהכ -
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 500בשלב ההתחלתי של המלחמה איבד הצבא האדום לא רק 

אלף טונות פגזים, אלא גם את התעשיה שיכלה לייצר פגזים 

 חדשים.

רכבת של פגזים. -קרונות 25,000באזורי הגבול איבד הצבא האדום 

מדוע החזיקו את הפגזים בקרונות? לאן עמדו להסיע אותם? כאמור, אם 

כוחות, ואם תיכננו יכים היו לחלק את הפגזים בין הונן, צרתיכננו להתג

 לסגת, לא היה בשביל מה לרכז את התחמושת בצמוד לגבול.

מפעלים  303תפסו הכוחות הגרמניים  1941מאוגוסט עד נובמבר 

מיליון  101תפוקתם השנתית ש שרפה, כדורים ופגזים-ייטיים לאבקסוב

אוויר,  מיליון גופי פצצות 24מיליון גופי פצצות מרגמה,  32גופי פגזים, 

 טונות אבק 93,600ד, י-מיליון רימוני 30מיליון תרמילי פגזים,  61

פוטנציאל מ   85%כל זה היווה טונות טרוטיל.  3,600-שרפה ו

נסקי, )הייצור של מיניסטריון התחמושת  ברית המשק הצבאי של נ.א. ווזנֶּסֶּ

 מלבד כל אלה (.42ע'  ,1947, מוסקבה, בתקופת המלחמה הפטריוטית המועצות

גלם יקרים ביותר: -מפעלי הפגזים מלאים אסטרטגיים של חומריהחזיקו 

עופרת, פליז, פלדה מיוחדת. כל זה נפל לידי גרמניה ונוצל נגד הצבא 

 האדום.

מלחמתי של -הפוטנציאל הטרום היה למרות האבדות האדירות

בר סטאלין כה עצום, שעוד במהלך המלחמה הוא הצליח לבנות מע
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תעשיה חדשה של תחמושת ולייצר את כל  ,לוולגה, באוראל ובסיביר

 כך על הצבא הגרמני.-אשר הונחת אחר

 15%פתע על סטאלין, וסטאלין התגונן בעזרת -היטלר הנחית מכת

של כושר הייצור של מיניסטריון התחמושת. תוצאות המלחמה ידועות. 

את הוא והיה חוטף הבה ננסה לדמיין, מה היה קורה לּו התמהמה היטלר 

-ין משתמש לא בסטאלין. במקרה זה היה סטאל תכנן נגדוהמכה ש

מה יכלה להיות אז  ,יכולת ייצור התחמושת שלו 100%-, אלא ב15%

 ?שנייהתוצאת מלחמת העולם ה

 

 ז

מאז  -נגד בסטאלינגרד -ע מתקפתהצבא האדום וביצהכין  1942-ב

 סטאלינגרד  עעל. במבצ-מעצמתכ ברית המועצות ראה העולם את

מני ניהלו אותו א ,אוויר, ארטילריה וטנקים-"ר, חילהמוני חי השתתפו

-ב ההכנות תמראך סטאלינגרד מחוויר לעומת  ,אסטרטגיה אמיתיים

1941. 

התכונן  1941-ב - לואיםבעיקר חיילי מי לחמומבצע סטאלינגרד ב

 מילואים.חיילי ובנוסף לו עוד מיליוני  סדירצבא למתקפה 

 1941-ב -מאות טנקים -אלף חמש כללהנגד בסטאלינגרד מתקפת ה

. פי עשרה גדול מספרב טנקים בדרג האסטרטגי הראשון לבדוהיו 

מאשר היו  KV-ו T-34היו בצבא האדום יותר טנקי  1941-והאיכות? ב

 בסטאלינגרד.
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 1941-פתע של שתי קבוצות אגפיות. ב מכת יהסטאלינגרד הקרב 

צות האגפיות היו חזקות הרבה יותר הקבוש אלאהוכן אותו הדבר, 

ז'וקוב,  הם המפקדיםסטאלינגרד בומוקמו בקרבה מאיימת לברלין. 

אותם הכינו  1941-ב -אסילֶּבסקי, מאלינובסקי, ואטּוטין רוקוסובסקי, ו

 כך בסטאלינגרד.-אחרביצעו הגנרלים בגבול גרמניה את מה ש

של אותה . בקיץ 1941-על ב-מעצמת ברית המועצותהייתה לדעתי, 

פתע. כל מה שסטאלין השתמש על זו במכת -מעצמתהיטלר הפיל  שנה

רק  יוה –בסטאלינגרד, בקּורסק, במוסקבה ובברלין  –בו במלחמה 

 .1941-הרסיסים והשאריות של העוצמה הסובייטית שהייתה ב
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 11פרק 

 חאן מעופף-ג'נגיז

 
ההגיון הכתיב לנו שאין להמתין עד אשר 

 כוח האווירי שלו, אלאאת כל ה אויביפעיל ה

לתפוס את היוזמה באוויר, להקדים  ישש

מכות מרוכזות על שדות התעופה  להנחיתו

 .שלו
 62, ע' 1, גיליון 1969, ו.אי.ז'.מרשל א.נוביקוב, 

 

 א

 לכינויו של המטוס "איבאנוב" הייתה משמעות נוספת.

"סטאלין ניסח את המשימה כך: ייצור המטוס צריך להיות פשוט 

שם את הנושאים האנשים בארצנו המספר ל דומהבכמות מאוד ו

, ע' 1983מוסקבה,  ,ּפאֶבל סּוחוי, המתכנן הראשיל.מ. קּוזמינה, ) 46"איבאנוב".

57.)  

ברית שנות השלושים היו תור הזהב של שיאים תעופתיים ב

גיבורי האומה. סטאלין להטייסים ששברו שיאי עולם היו  ,המועצות

, נשיאת רום טיסה, מהירות, מרחק םמה ה היטב בתחום וידעהתמצא 

מתאמצים להשיג שיאים תעופתיים, מכריז  מטען. והנה, בתקופה שהכול

עיקרי למלחמה סטאלין על משימה: לתכנן את "איבאנוב", המטוס ה

פלא: סטאלין אינו דורש מהמתכננים שהמטוס יגיע  שתבוא. אך ראו

                                                           
 .כמו "כהן" או "לוי" בישראל –"איבאנוב" ברוסיה 46 
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שישא פצצות  ורשאינו דשיא ואף -שיא, למרחק-שיא, לרום-למהירות

 דורש רק פשטות ואמינות.  הוא ,במשקל רב

לתכנן מטוס שאפשר יהיה לייצרו  תוכניתו של סטאלין הייתה    

קרב בכל ארצות העולם גם יחד. מטוסי ה מספרים שיעלו על מספרב

 אלף מטוסים. 100-150סדרת הייצור הבסיסית של "איבאנוב" תהיה 

 כאן הגענו אל העיקר.

 ,הגדולה בתולדות האנושות כמותנן לייצר מטוס בסטאלין מתכנ

 .תוקפן מטוסזהו  יירוט הנחוץ במלחמה הגנתית,אך אין זה מטוס 

אלף מפציצים קלים, האם לא נבהיל את  150-100אם נייצר      

לא נחשוב את עצמנו הבה  ,שכננו? אני מציע לא להשמיע שאלות כאלה

 מיותו.הבה נעריך כראוי את ערמו חכמים מסטאלין,

של "איבאנוב" בזמן להתחיל בייצור המוני כלל לא תיכנן סטאלין 

בשלב הגיוס הסמוי תוכנן לייצר סדרה קטנה )במושגים שלום. 

ללמוד את  –אלה. ייעוד סדרה זו כרק כמה מאות מטוסים  –סובייטיים( 

מבחן, לנסות את המטוסים  תהליך הייצור, לצבור ניסיון, לערוך טיסות

מש במכה אלה אפשר להשתהמטוסים הנים. בכמה מאות בסכסוכים קט

 רי מטוסים איכותיים יותר.ואחמאו  ותמשני הראשונה, בייחוד בזירות

אחרי המכה הראשונה יתחיל הייצור ההמוני של "איבאנוב" בסדרות 

 ,גיוס בלתי נראית של עשרות אלפים. "איבאנוב" הוא מעין עתודת

וצר לפני המלחמה, נוסה ן ונתוכנש PPShמקלע -משהו דומה לתת

מלאכה למיטות, כל  כל ביתהתחילו פרצה המלחמה, ומיד  - .ואושר
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ייצר נשק זה בכמויות שקשה ל חרושת קטן-לפרזול, כל בית מפעל

 לדמיין.

 נשק פשוט, אמין וחזק.זה היה  

 ב

יכול להיות נשק מטיל גם מטוס בעל תכונות טיסה ירודות יחסית 

מטוס  . זהוJU-87 –צבוע מעופף" משלו גם לו היה " ,היטלר אימה.

למפציץ. צוותו מורכב משני  יירוט מאשרמנועי, דומה יותר למטוס -חד

משקל  ,החימוש ההגנתי שלו הוא מקלע אחד המופנה לאחור אנשים,

היה ותיק מ"ניקאדזימה"  JU-87פחות מטונה.  – שהוא נושא פצצותה

B-5N  אבלירודות יותר. ומ"איבאנוב", לכן תכונות הטיסה שלו היו,  

בשדות התעופה הרדומים  ותהיו מכ JU-87 מטוסי קבוצות של עשרות 

-נקיים. אחרשל האויב, ובמכה ראשונה זו היו מבטיחים לעצמם שמיים 

 ולא נדרשה מהם מהירות אויבטסו בביטחון מוחלט מעל שטח ה כך כבר

 שלטו בשמי JU-87שיא, כי אין ממי לברוח ואין אחרי מי לרדוף. 

 פולין, נורבגיה, צרפת. 

בהתנגדות. לא ניתן היה לשתק את שדות  המטוסים נתקלו בבריטניה

 JU-87-פתע. אחרי שהבריטיים, כי לא היו תנאים למכת  התעופה

ה פקודה לא להשתמש נונית תפו בכמה פשיטות, הופלו רבים מהםהשת

 בהם מעל האיים הבריטיים.
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מנחיתים  JU-87ל יוון. הגיע תורן של יוגוסלביה וש 1941באביב 

התקפה על האי כרתים.  –פתע, ושוב הם מצליחים ואהובים. במאי מכת 

הם  JU-87מית, ושוב והיו שם כוחות בריטיים, אך המכה הייתה פתא

מכה הצלחה וניצחון. ביוני הנחיתו  -בליצקריג" "ההתגלמות של 

 הבטיח לעצמועופה הסובייטיים. בבוקר בהיר פתאומית על שדות הת

הכוח האווירי הגרמני שמיים נקיים ויכול היה להשתמש בכל סוגי 

 לא היה ממי לפחד. –המטוסים 

יושן, אך הוא למ JU-87הגנרלים הסובייטיים מודים שחשבו את 

באוויר נמשכה עד  JU-87ספור. שליטתו של אין לגרם להם אסונות 

של המלחמה  שנייהחיל האוויר הסובייטי. במחצית ההתאושש אשר 

ולבסוף הגרמנית, -בחזית הסובייטית JU-87-שתמשו פחות ופחות בה

יתרון לך המערכה המזרחית העמיד אובדן ההם נעלמו כליל. "במה

שהיו, באופן  JU-87האווירי בסימן שאלה את השימוש במפציצים 

לדורף, )יחסי, איטיים ומסורבלים"  , הטקטיקה במערכה המזרחיתא. מיטֶּ

 (.225' , ע1958מגרמנית, מוסקבה, 

גם בתכונות טוב יותר,  הלכן הי ,JU-87-האחרי  "איבאנוב" נבנה

  היו תפקיד שנועד להם,בדרכי השימוש וברעיון, ב בלבמבנה אוגם 

JU-87 "טוס איטי יחסית יכול להיות מסוכן גם מתאומים.  ו"איבאנוב- 

 -תספיק גם סכין קצרה ם ורד אויבלקרב הוגן נחוץ סיף ארוך, אך -בדו

  אמר  ןגיוע לא נדרשה יכולת לקבוע שיאים. ההפת שנועד למכת טוסלמ

לשם שיתוק שדות  חימוש חזק בעלינזדקק להמון מטוסים פשוטים ש
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ייעודו של מטוס כזה הוא לאחר מכן  התעופה של האויב במכות פתע,

מונחתים מהאוויר הבכוחות  , לתמוךלתמוך בהמוני הטנקים התוקפים

טחי האויב חסרי ההגנה. בדיוק מטוס כזה ולהטיל אימה אווירית על ש

 הזמין סטאלין ממהנדסיו.

בלחימה בכלל ובלחימה יבשתית  התעצםאוויר תפקידו של חיל ה

 80%אוויר , במלחמת המפרץ, ביצע חיל ה20-אה הבפרט. בסוף המ

משימות התקיפה. את המגמה הזו הבין סטאלין עוד בשנות  מכל

 השלושים של המאה.

 

 ג

ל סּוחוי מילא בצורה המרבית את דרישותיו של סטאלין המתכנן ּפאבֶּ 

"איבאנוב" של סּוחוי,  הוחל בייצור 1938וזכה בתחרות. באוגוסט 

בשני וסית של "מפציץ ]לטווח[ קרוב"( , )ר"ת ברBB-1שנקרא 

ענק  מפעל גםנבנה כך החלו לייצרו במפעל שלישי.  אחרמפעלים, 

מוכנים לעבור,  וסים אחרים היו המפעלים שייצרו מטומלבד זאת  רביעי

 אם יקבלו פקודה, לייצור של "איבאנוב".

מעמד של לשכת תכנון  ,קבוצתו של סּוחויבלה יק 1939בספטמבר 

, כשהונהגו שמות חדשים למטוסים, 1940-ב   כעידוד והוקרה. עצמאית

מטוס  זה. היה לכבוד יוצרו SU-2קיבל "איבאנוב" של סּוחוי את השם 

. עד 20-מאה הב אחד הדגולים מתכנן מטוסים גדול, סדרתי ראשון של



 מ' שאולי© זכויות התרגום לעברית          - 138 -)לפני הגהה ועריכה(                   Mיום ויקטור סובורוב, 

  SU-2חטיבות אוויריות את כל הכמות התקנית של 13קיבלו  22.6.41

 מטוסים בכל חטיבה. 64 סך הכול -

SU-2תכליתי: -, היה רב, כמו "איבאנובים" של מתכננים אחרים

ע. מבנהו היה הגיוני ביון טקטי, תוקף מטרות קרקמפציץ קל, מטוס 

וני יותר מכל מטוס אחר בעולם. התאים לייצור המולכן  ט ביותרופשו

ירי עצום  מקלעים בעלי קצב 5ק"ג פצצות,  600-400נשא  המטוס

 הייתהמ"מ. מהירותו  132או  82)לזמן ההוא( ועד עשרה טילים של 

. היו לו הגה ודוושות קמ"ש ברום 460-הקרקע וקמ"ש מעל  375

לכן לא היה  ,ריוומקלען שישב מאח-טנוועבור טייס ועבור ה –כפולים 

המונית של טייסים ההדרכה הצורך לייצר דגם נפרד להדרכה. כך הפכה 

תעופה ההיה מתאים לטייס בכל רמה: גם לטייס מ SU-2לפשוטה יותר. 

טיס. לא נדרשו מטייסיו תרגילי האזרחית, גם לבחורונת ממועדון ה

 , התמצאות בשטחאווירובטיקה, טיסה לילית או יכולת מיוחדת של 

קלה: ממריאים עם שחר, מצטרפים לקבוצה גדולה, הייתה עבודה ה

 …טסים ישר, מתקרבים אל המטרה

 

 ד

יירוט שנועדו לחיפוי? מפציץ, ובייחוד מפציץ טקטי  ומה עם מטוסי

האויב, חייב לקבל חיפוי של הפועל מעל שדה הקרב ובעורף הקרוב של 

 מספר מתאיםגם  SU-2ד עם הזמנת יחהזמין סטאלין לו אי יירוט.מטוסי 

 , למשלבכל מצב SU-2-יירוט, ניתן היה להשתמש בי של מטוס
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יירוט לא . אבל מטוסי ברית המועצותנגד על האויב שפלש לבמתקפת 

-ב ת, ולכן הייתה רק אפשרות אחת לשימושהוזמנו בכמויות הנחוצו

SU-2רק כך - אויב: לתקוף ראשונים ולשתק את חיל האוויר של ה 

מאה ללא חיפוי. לכן ההחלטה לייצר לפחות  להשתמש בהםהיה ניתן 

 מכתב לפתוח במלחמה היוותה החלטה  SU-2מפציצים קלים  אלף

 .אויבפתע על שדות התעופה של ה

פתע ולשיתוק חיל  הכין סטאלין את כל הנחוץ למכת 1941בתחילת 

ון במשימה זו היה לסטאלין יתרהאוויר הגרמני בשדות התעופה שלו. 

 כמותי ואיכותי מוחץ.

, היחיד בסוגו. מדובר לא IL-2תקיפה משוריין היה לסטאלין מטוס 

 זהשריון שהולבשו על גוף המטוס, אלא בגוף משוריין. היה -בלוחות

משוריין הראשון בהיסטוריה, ממש טנק מעופף. מלבד מיגון המטוס ה

 IL-2-ל של שריון, שרידּות מיוחדת במינה ותכונות טיסה נפלאות, היה

 . RS-132-ו RS-82חימוש חזק ביותר: תותחים אוטומטיים וטילים 

היה נהדר, אך אומרים שהיו רק  IL-2-הקומוניסטים מסכימים ש

, כזה מטוס אחד פילואאלה. אבל להיטלר לא היה כמטוסים  249

, אך IL-2 249. לסטאלין היו "רק" מטוס דומה בעולם כולו לא היה

כמות שתידרש. גם בכל ה מסוגלת לייצרם התעשיה הסובייטית היית

את מרבית  ברית המועצותאיבדה  1941של  שנייהאחרי שבמחצית ה

בסדרות גדולות  IL-2מפעלי המטוסים והמנועים שלה, ייצרו את 
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קרב ה ביותר. הוא לא התיישן עד לסוף המלחמה, ועד היום הוא מטוס

 שיוצר בכמות הגדולה ביותר בכל הזמנים.

. -2PEדות תעופה היה לסטאלין מפציץ צולל לשם תקיפת ש

עלה עליהם בתכונות הטיסה  PE-2להיטלר היו מטוסים טובים, אך 

, JU-88קמ"ש מזו של  30-העיקריות. למשל, מהירותו הייתה גבוהה ב

. ושוב HE-111קמ"ש מזו של  100-המפציץ הגרמנים הטוב ביותר, וב

מפציצים  460ק מכריזה התעמולה הקומוניסטית שלסטאלין היו ר

 JU-88אך בכל זאת יותר מכל  . נכון, זה מעט מאוד,PE-2צוללים 

 . 22.6.41-הגרמנית ב-בחזית הסובייטית

 {113}תצלום מעמוד 

, הסמל של JU-87תעופה, היו להיטלר כדי לתקוף שדות 

נוצר מאוחר יותר  אשר SU-2היה  "בליצקריג". התואם הסובייטי שלוה

אש, במהירות ובעוצמת ה בעיקרתכונותיו,  בכל JU-87לה על ולכן ע

היו  1941ליוני  22-(. בIL-2היה לו מיגון )אמנם לא כמו של  וכן

מטוסי  249 –, ולסטאלין JU-87מטוסי  290להיטלר בחזית המזרחית 

IL-2 מטוסי  800-ויותר מSU-2יירוט, החל  מטוסי . לסטאלין היו גם

את השתתפות במכה , אשר חומשו בטילים לקרMIG-3ועד  I-15-מ

הראשונה נגד שדות התעופה הרדומים. למשימה זו התאימו גם המטוסים 

יירוט ה מטוסלמשל כמו  ים הקומוניסטיים מכנים "מיושנים"שהתועמלנ

I-16  שלושה על זו של כל -ים או פישני-עלתה פישעוצמת האש שלו

לה, , והיה גם משוריין. היה לו כושר תימרון מעואויביירוט של המטוס 
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מטוסי של  םשיא אינה נחוצה. מספר-וכדי לתקוף שדות תעופה, מהירות

I-16 עלה על המספר  ,בשדות התעופה הצמודים לגבול המערב םלבד

 הכולל של המטוסים הגרמניים מכל הסוגים.

הייתה התעשיה האווירית  מיד אחרי המכה הראשונה, עתידה

תיכנן לייצר  סטאלין. SU-2הסובייטית להתחיל בייצור המוני של 

פרשים קטנים וזריזים  נימפציצים קלים בכמויות אדירות, כמו המו

 חאן.-בצבא ג'נגיזשהיו 

 

 ה

יצרו המתכננים הסובייטיים הרבה מטוסים  1941לקראת תחילת 

 .SU-2נפלאים, אך סטאלין אהב את 

מתנהלת עבודת הכנה,  1941ובמחצית הראשונה של  1940במהלך 

מטוסים  ה, לקראת הייצור ההמוני. למפעלי סמויה מהעין אך נמרצת

 יםששולח פישולחות לשכות הגיוס עובדים, כ SU-2שמתכוננים לייצר 

ראשונות קולטות חטיבות האוויר ה 13(. 66ל. קּוזמינה, ע' )חיילים לחזית 

את הטייסים מספקת התעופה האזרחית ומועדוני  ולומדות את המטוס,

( 52מאיור, מפקד חטיבת אוויר  –ז הטיס. גנרל אנאטולי ּפּושקין )א

היה טוב גם בכך שלא דרש שדות תעופה. הוא המריא  SU-2מספר: "

 ונחת בכל שדה שטוח".

סאראּביה, ליד קוטובסק,   1940מרשל איבאן ּפסטיגו: "בסתיו  בּבֶּ

… SU-2-שלנו של מפציצים טקטיים המחומשת ב 211הוקמה חטיבה 
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לא גדול,  .ירוט אה כמו מטוסמפציץ, אך נר :המטוס עשה רושם חזק

ם שבו הוקמה קומפאקטי, יפה". בקטע זה יש לשים לב לזמן ולמקו

הצבוע המעופף שלנו מתכוון לנעוץ שיניים  -החטיבה: גבול רומניה 

 בגרונו של מי שחלש ממנו.

והנה עוד חטיבה באזור זה. מספר ּפולקובניק סיבקוב: "לקראת סוף 

 ל מפציצים טקטיים."ש 210ה הסתיימה הקמת חטיב 1940דצמבר 

, ע' 1973, מוסקבה, כוננות עליונה)"הטייסים הגיעו מהתעופה האזרחית" 

 גם על התעופה האזרחית.אם כן הגיוס הסמוי חל (. 42

 

 ו

הזדמן  B-5Nול"ניקודזימה"  JU-87-. לSU-2עצוב גורלו של 

אך ל"איבאנוב" לא  פתע ולקצור תהילה,-את עצמם במכות להוכיח

קדימה על היטלר הנחית מכה מ - לייעודו בהתאםלעבוד היטלר  איפשר

הוא לא  ,הופסק חיש מהר SU-2ייצורו של  שדות התעופה הסובייטיים.

, נפלו לידי שבהם ייצרו אותו היה נחוץ במלחמה הגנתית. המפעלים

שהספיקו לרדת מפס הייצור ספגו אבידות רבות:  SU-2 האויב, מטוסי

 חפו עליהם.יירוט שי לא היו מטוסי

… SU-2-: "טסתי בברית המועצותמספר טייס מ. לאשין, גיבור 

לא נשרף  SU-2מטוס קל, זריז, בעל שרידות ואמינות יוצאות מן הכלל. 

 הוא מעולם לא בער כלפיד." בקלות;
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'נקו, גיבור  לצֶּ לא בער  SU-2: "ברית המועצותטייס ו.אי. סטרֶּ

תחמוצת -דו הכילהההגנה שמערכת תודות לאפילו כשניזוק מיכל הבנזין 

 פחמן".

מתכנן המטוסים ּב.ו.שאברוב חיבר את הספר המקיף ביותר על 

. כל האובייקטיבי ביותר גםתולדות פיתוח התעופה הסובייטית, ולדעתי 

וב לא חסך מהם את שבט ולכן שאבר יריביויתר מתכנני המטוסים היו 

עה: "למרות אין לשאברוב מילה ר, עליהם SU-2יוצרי ל פרט ביקורתו

כל מה שאפשר, לא ניתן היה לבוא בטענות  SU-2-שהורידו מ

תולדות )למתכנניו. המטוס ענה לדרישות שהתקיימו רק לפני המלחמה" 

כל במלים אחרות, ה(. 1988, מוסקבה, 1938-1950. ברית המועצותהמטוסים ב

 22.6.41לדרישות, ובבוקר של  SU-2ענה  21.6.41-כי עד להיה טוב, 

 ענות לדרישות.חדל ל

תקפו  1941ביולי  :שלא לפי ייעודו SU-2-ב ימושלש הנה דוגמה

. לּו היינו מתכוננים ליד רוגאצ'וב דניֶּּפרהגשר מעל  SU-2חמישים 

ת הגשר תוך דקה. אך לא מפוצצים א היו שני חבלניםלמלחמה הגנתית, 

כל כוונה להתגונן, ולכן במקום שני חבלנים נאלצה חטיבה שלמה  הייתה

עליונות  אויבלש בתנאיםלבצע עבודה שלא נועדה לה.  SU-2של 

על חטיבת  כדי לחפות יירוט-חטיבת מטוסי דרושה מוחלטת באוויר,

גם הגשר לא פוצץ, גם וכך  בנמצא. אינם אלהאך  ,מפציצים טקטיים

. לא יטוסו בלהקות צפופות SU-2החטיבה אבדה. ואז יצאה הוראה: 

 כך. למרות שתוכננו לטוס רק וזאת
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 SU-2ניסו את  ואמנם יירוט למלחמה הגנתית נחוץ היה מטוס

לו. טייסיו חירפו את  יירוט, רק דמהבתפקיד זה. אך הוא לא היה מטוס 

אוויר, קל וחומר במטוס שלא נועד  למדו לנהל קרבות נפשם, אך הם לא

 כאלה. לקרבות

נֶּנקו, טייסת  רינה זֶּלֶּ ייתה , ה135בחטיבה של מפציצים טקטיים יֶּקאטֶּ

-נגיחה באוויר. היה זה ב האישה הראשונה והיחידה בעולם שביצעה

ה באוויר והפילה את המטוס הגרמני שלה היא נגח SU-2-ב ,12.9.41

ME-109. ידי -כשניסתה לנחות, הופלה עלME-109  אחר. טייסים

רבים הפליאו  –אזרחיים, ספורטאים צעירים, בחורות ממועדוני טיס 

אים ל"מלחמה הפטריוטית התעקש" לא להת" SU-2אך  - בגבורתם

 נוצר למלחמה אחרת לגמרי. הגדולה", הוא

היטלר הכשיל את ההתקפה שלנו, אך הוא אפילו לא שיער, מהי 

כוונותיו ומה טובה  היו , כמה רציניותעוצמתו האמיתית של סטאלין

לא הוכיח את עצמו במלחמה,  SU-2הכנתו למלחמה התקפית. הייתה 

 קטלני.  אויבים יכול היה להיות אך בתנאים אחר

יירוט. ס.א. לאבוצ'קין, -במלחמה הגנתית נדרשו, קודם כל, מטוסי 

מתכנן המטוסים, נזקק למנוע חזק ואמין בכמויות גדולות מאוד כדי 

 הציעההתעשיה  ,. אין בעיותLAGG-3לשדרג את מטוס היירוט שלו 

. ידרשכל כמות שת, בSU-2-שקודם נועד ל ,M-82לייצר מנועי 

התעשיה לא רק מוכנה לייצרם, אלא כבר יש לה אלפי מנועים אלה 
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יירוט  קח ותתקין במטוס שלך. לאבוצ'קין התקין, ויצא מטוס –במלאי 

LA-5.המפורסם והאהוד על טייסיו , 

 ShKASמוכנה לייצור המוני של מקלעי  הייתההתעשיה הסובייטית 

כאשר . SU-2ר עבור סוגים שונים של מטוסים, אך קודם כל עבו

במטוסים אחרים בלי כל המקלעים הותקנו , מטוס זה לייצר הפסיקו

, והיא SU-2הוכנה לייצור המוני של פצצות עבור . התעשיה בעיה

התעשיה הוכנה לייצור  ומטוסים אחרים, IL-2עבור  -ייצרה אותן 

והיא ייצרה אותם. השתמשו  -מ"מ  132-ו 82וני של טילים בקוטר המ

 "קאטיושות".האלה הן  –בחיל האוויר, אלא גם על הקרקע בהם לא רק 

מתקנים של ירי מטחי טילים  7היו בצבא האדום  1.7.41-ב

לספטמבר  1-בכאלה.  17. כעבור חודש היו BM-13)"קאטיושות"( 

.  BM-8בד בבד החלו בייצורו של דגם נוסף, ו מתקנים כאלה 49היו 

-ו  BM-8מתקני  406ת, היו לצבא האדום, למרות האבידו 1.10.41-ב

BM-13לשימוש כללי. הוכנסו  כאשר םמספרה מאוד . בהמשך על

לרינג, גנרל סֶּ לדמרשל של -קֶּ ורמאכט, מעיד: "השפעתם והפֶּ

הינה זכרון מאוד לא  47הפסיכולוגית האיומה של "מכשירי סטאלין"

זכרונות ממלחמת העולם נעים של כל חייל גרמני שהיה בחזית המזרחית )

 (.78, ע' 1955ון, , בשנייהה

בתנאים של נסיגה, כשאיבדנו את התעשיה ואת מקורות חומרי 

הגלם, הצליח סטאלין במהירות לספק לכוחותיו את מערכת הנשק 
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עד סוף לא אז ולא .בשום צבא בעולםכמוה תה יהחדישה שלא הי

ומוניסטים קוראים לזה "נס ה לה. הקווהמלחמה לא הופיע נשק שיש

 שום נס.אך לא היה  כלכלי",

בשלב הגיוס הסמוי הוכנה התעשיה הסובייטית לייצור של  

ים היו . כשהם מורכבים על "איבאנוב", יכולטילים עבור "איבאנוב"

 -הטילים להיות יעילים יותר מאשר בתותחים 

  טייסים  - על מטרתםמוקדם לקבל מידע תותחנים צריכים

 ; בעצמם מסוגלים לחפש אותה

 רים ספורים ולא רואים את קילומט תותחנים יורים למרחק של

מאות קילומטרים, רואים את מרחק טייסים טסים ל - מטרתם

 מטרתם ואת תוצאות עבודתם; 

 להשלים את המלאכה. תמיד יכול  םהגל הבא של מטוסי 

יצרה כאמור, ייצורו של "איבאנוב" הופסק, אך את הטילים י

 קרקע.ה ןי מליראם כן התאימו אותם  התעשיה בסדרות של מיליונים,

אלף  150-100התעשיה הסובייטית מסוגלת לייצר  הייתה האם 

SU-2?  ,אנו תוקפים ראשונים והאויב בו ייצורם תוכנן למצב שאכן כן

ר הכשיל את תוכניתו של היטל - אינו מפריע לתעשיה שלנו לעבוד

מפעלי האלומיניום שלה ואת מרבית  כלגם אחרי שאיבדה את  סטאלין.

בזמן המלחמה  ברית המועצותם והמנועים, ייצרה מפעלי המטוסי

                                                                                                                   
 .אחד הכינוים של "קאטיושה"47 
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 וקשים לייצורמ"איבאנוב"בהרבה מטוסים שהיו מתוחכמים  41,989

 עשרות אלפי מטוסים מסוגים אחרים. ועוד ,IL-10-ו IL-2: ממנו

לו היכה סטאלין ברומניה ושיתק את הצבא ואת התעשיה של אי

י כמה ולייצר פ התעשיה הסובייטית לעבוד בלי הפרעות הכליגרמניה, 

 .וחיםפחות נמטוסים מאשר ייצרה בתנאים הרבה 

-כך הרבה טייסים, שב-הכינו כל ,טייסים הכין סטאלין די והותר

חי"ר את השלחו אלפים מהם עם רובים ביד לסטאלינגרד, לחזק  1942

לא נדרשו טייסים ברמה כה  במלחמה הגנתית(. 15.12.92, כוכב אדום)

כמו שלא נדרש המטוס  -רק בשמיים נקיים  הם הוכשרו לטוס –נמוכה 

 "איבאנוב" שבשבילו הכינו אותם. על כך נדבר בהמשך.

 

 ז

חאן המעופף לא נגוז. מתכנני המטוסים -הרעיון של ג'נגיז

הציג המתכנן  1943-לוותר עליו. בבשום אופן הסובייטיים לא רצו 

גאס", מטוס לתקיפת מטרות קרקע,  ביץ' את "ּפֶּ דמיטרי טומאשֶּ

בתכנונו התחיל מזמן, אך נאלץ להשעותו עקב הפלישה הגרמנית. היו ש

גאס" שני מנועים של  סוס כל אחד. מהירותו מעל הקרקע -כוח 140ל"ּפֶּ

לא  טייס בודד, היהאפילו פחות מזה. הצוות  – רוםקמ"ש, ב 172 הייתה

-לא. המטוס נבנה מחומרים ההגנלחימוש היה היה מקלען ולא 

המיועד לבניין, קורות עץ אורן, פח לגגות, פלדת : עץ לבוד תעופתיים
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 ללא תחרות,פשוט וזול  - שריון לטנקים. בצלליתו היו רק קווים ישרים

 כל מפעל רהיטים יכול היה לייצר אותו בכל כמות שתידרש.

גאס" נשא שני תותחי  מ"מ אוטומטיים, מקלע גדול ופצצה של  23"ּפֶּ

נגד מקלעים חזקים ואף נגד פגזי  עמידק"ג. טייסו היה מוגן בשריון  500

מ"מ. גם מכלי הבנזין והחלקים החיוניים אחרים כוסו בשריון. את  20

מכלי הבנזין אפשר היה להנשיר במקרה הצורך. עוצמת האש והגנה 

 רציני. אויבמפני ירי מהקרקע עשו את המטוס הפשוט והזול ל

פאנובסקי, טייס היו  ,טוסיםסוגי מ 316ניסוי, הטיס -גנרל ּפיוטר סטֶּ

גאס". בדרך כלל הטיס -ביניהם סוגי "איבאנוב" שונים, היה גם "ּפֶּ

פאנובסקי מטוסים מתקדמים ביותר,ס גאס" לא היה כזה, אך  טֶּ "ּפֶּ

פאנובסקי העניק לו ציון גבוה. לדבריו היה זה מטוס שניתן היה  סטֶּ

אבל לא במלחמה הגנתית. "איבאנובים"  ,לייצר אותו "בסדרות ענקיות"

ק בתנאי גאסים" יכלו לשוטט בשמי אירופה, אפריקה והודו, אך רו"ּפֶּ 

גאסים"  של שמיים נקיים, בכל מצב אחר נתגלו "איבאנובים" ו"ּפֶּ

 כמיותרים. שעת הכושר שלהם לא הגיעה.

 

*** 

של המפלגה:"זה  18-אמר סטאלין בוועידה ה 1939בחודש מרץ 

ארצות ל הש כמה שנים נמשך מרוץ חימוש מטורף בחיילות האוויר

, ללא ספק, אחד הגורמים המכריעים . מרוץ זה הואהקפיטליסטיות

נמנע". הצדק עם סטאלין: מרוץ החימוש -לקראת סכסוך מזוין בלתי
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האווירי בארצות המערב היה אכן מטורף. בגדולות שבארצות אלה הגיע 

היו לה  ,אלף מטוסים ויותר. גרמניה פרצה הרחק קדימהעד חיל האוויר 

ר לסטאלין, כי כמות כזו של היה ברו 1939קרב. במרץ -וסימט 3,600

 ,ההיכך ואמנם נמנעת.  שהמלחמה היא בלתי על כך קרב מעידהמטוסי 

 החל היטלר את מאבקו על השליטה בעולם. 1939באותה שנת 

מטוסים כ"מרוץ מטורף של חימוש אווירי", כיצד  3,600אם הגדרנו 

קרב של מטוסי  3,600"?  אם "איבאנובנגדיר את הסדרה הבסיסית של 

היטלר מהווים עדות מספקת לכך ש"סכסוך צבאי כולל הוא בלתי 

-מטוסי מאה אלףנמנע", על מה יכולה להעיד הכנה לקראת ייצור של 

 ?ולבדקרב מסוג אחד 
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 12פרק 

 המדגרה
 

את הסיסמה:  48קומסומו"להשל  9-השמיעה הוועידה ה 25.1.31-ב

ה, שהרעיון הוכתב לא נחשוד, חליללמטוס!".  –"חבר קומסומו"ל 

כלל לא. נציגי הדור הצעיר עצמם החליטו ללמוד לוועידה מלמעלה, 

לל רעב ולטוס בדאונים ובמטוסים. היו אלה זמנים נפלאים: במדינה השת

; במדינה שמסוגלת 49חבר סטאלין וחברים אחריםההמוני שאורגן ע"י 

גוויות. -ואכילת להאכיל את עצמה ועוד חצי עולם, נפוצו קניבליזם

בזמנים ההם נמצא כסף לפתיחת עשרות מועדוני תעופה עם מאות 

 חוץ-מטבעהדרכה, נמצא כסף למדריכים ומכונאים, נמצא -מטוסי

 ניווט מתוחכמים.-מצנחים ולמכשירי-למשי

ירי, ריצה, קומסומו"ל מקצועות טיס )וגם הבזמנם הפנוי למדו אנשי  

נים  ובחוגים של ( במועדושחיה עם נשק, הטלת רימון

ר למטוס, . מי שהצליח, עבתחילה למדו על דאונים. 50אוסואביאכי"מ

בהפניית שהיו להם כבר ידע עיוני וגם שעות טיסה, נשלחו,  והטובים,

 , למוסדות לימוד של חיל האוויר.קומסומו"לה

                                                           
ארגון הנוער היחידי שהיה חוקי בברית  –ר"ת של "ברית הנוער הקומוניסטית" 48 

  .סמך ועתודה של המפלגה הקומוניסטית-המועצות, מעין יחידת

קטיביזציה )49  הכנסת איכרים עניים לקולחו"זים והגליית  –(193 1931-3הקולֶּ

מליון בני אדם ברעב  8-איכרים עשירים, בחוסר כל, לסיביר. היבולים פחתו, ומתו כ

 ותלאות הדרך. 

  .ארגון "התנדבותי" לתמיכה בתעופה, בצבא ובהגנה כימיתקיצור שמו של 50 
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אוסואביאכי"מ את התפוקה, ה , הגבירלא היו די טייסיםכש

-וןיס עוד ועוד צעירים נלהבים. שיגעטה וניהקומסומו"ל שלח למועדו

 כאשרצניחה, ה הוא השתולל במקביל לשגעון ה תקף את המדינה,ידאי

נא סטראֶז'ה דיווח העיתון  22.2.35-. בהושנמאחד השלים והגביר את 

איש יודעים להטיס דאונים. המפלגה  138,416בחגיגיות מרובה: 

ישגי חבר סטאלין אישית הביעו סיפוק מהההקומוניסטית ו

-עם זאת הביעו משאלה, שהכנת דאונאים תהפוך סוף ,אוסואביאכי"מה

 סוף להמונית באמת.

קיבלו הוועד  31.3.36-הכנה נמשכו שנה, ובההרמז הובן. עבודות 

אוסואביאכי"מ את הקומסומו"ל והמועצה המרכזית של ההמרכזי של 

 ההחלטה "על ספורט הדאיה להמונים". זו החלטה מפתיעה. מי שרוצה,

הכנת דאונאים  .16.4.36-מ נא סטראֶז'היכול לקרוא אותה בעיתון 

בארצנו נעשתה המונית באמת. עם זאת יש לזכור, כי דאונאי הוא רק 

יוצא העיתון  9.12.36-גלם שממנו עושים טייס. ב-חומר

אלף טייסים ומספר  150בקריאה להכין  קומסומולסקאיה פראבדה

 מתאים של טכנאים.

נתן סטאלין פקודה  1936-מקרים סובייטי מאוד: ב צירוף ברור שכאן

-100סדרה של לפתח מטוס "איבאנוב" שאפשר יהיה לייצרו ב סודית

אלף  150מחליט הדור הצעיר להכין  אלף, ובאותה שנה ממש, 150

 טייסים.

 {1935-טיס צעירים ב-: סטאלין עם חובבי122}תצלום מעמוד 
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 ב

ספר -בתי 4היו לו  1939אוסואביאכי"מ צומח ומתבגר. בסוף ה

 182-מועדוני דאיה ו 36ספר למכונאות מטוסים, -בתי 12למדריכים, 

 טיס.-מועדוני

טיס הוא -אך מועדון ע, כמה מטוסים היו לאוסואביאכי"מ,איני יוד

 כל שדה תעופה. איני חושב שבמועדון כזה היה מטוס בודד בלבד-קודם

 מטוסים? אך גם אםתעופה לשני -למה לבנות שדה - שנייםרק וגם לא 

אוסואביאכי"מ, ביחד  הבכל שדה התעופה של  היה רק זוג מטוסים

הדרכה נחוצים -מטוסי הרבה. מצד שני אפשר לחשב: כמהדי  יםמצטבר

 אלף? 150ה של שראלף טייסים? ולהכ שרתלהכ

בעלות ה הסוציאליזם ניצח בה,היא ארץ ש ברית המועצותשכאן נזכר 

מקום ליוזמה פרטית. הכל כפוף למדינה, פרטית חוסלה ולכן לא היה ה

תעופה. רק המפעלים -אפשר להקצות קרקע לשדות הולכן רק באישור

ידי המדינה, כמו גם -של המדינה ייצרו מטוסים, והמטוסים חולקו רק על

אנוש, כמו כל היתר. מישהו במדינה שלנו -בנזין למטוסים, כמו משאבי

דרש התינוק הרעבתן הזה.  נתן לאוסואביאכי"מ ביד נדיבה את כל אשר

 121הכין  1941לקראת תחילת  - נדרשאוסואביאכי"מ נתן תפוקה כה

 (.5, ע' 6, גליון 1984, ו.אי.ז'.) .אלף טייסים

 אלף טייסים לא בוצעה? 150התוכנית להכין האם 
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 שיראוסואביאכי"ם לא היה הגוף היחיד שהכאלא שה ,התוכנית בוצעה

גם הצבא האדום, חיל  טייסים הכשירוטייסים, ואף לא העיקרי. את ה

 הים וצי התעופה האזרחית.

ת ארגון לא גדול במיוחד. תפקידו יבזמנים ההם היה צי התעופה האזרח

מיניסטריון הקשר  נ.ק.ו.ד., אתההעיקרי היה לשרת את ההנהגה, את 

. הטסות המוניות של נוסעים לא היו ולא נצפו לעתיד הנראה לעין. ועוד

אנשי צוות אוויר  3,927מנה צי התעופה האזרחית  בתחילת המלחמה

)כולל דיילות(. אבל גם לארגון לא גדול זה היה פוטנציאל: הוא יכול 

 .רישטייסים, גם טייסים צבאיים. והוא הכ שירהיה להכ

ספר לטיסה -החליטה הממשלה, כי תנאי מיון וקבלה לבתי 2.9.35-ב

די חיל האוויר. במלים י-ולטכנאות של צי התעופה האזרחית ייקבעו על

, במקרה הצורך, הוכן לשרת בצי התעופה האזרחי יוכלאחרות, כל מי ש

 לשרת בחיל האוויר.

קיבלה הממשלה החלטה שהפכה, למעשה, את צי התעופה  5.11.40-ב

אשי של צי עזר של חיל האוויר. "הוטל על המינהל הר-האזרחית ליחידת

פי טייסים שיופנו לאחר אל 1941ופה האזרחית להכין במהלך שנת התע

ספר לטיסה של חיל האוויר. לשם כך הקים המינהל הראשי -מכן לבתי

-עשרות טייסות 1941אפריל -של צי התעופה האזרחית בפברואר

מטוסים  1,048קיבל  מינהלהדרכה שלמדו בהן אלפי צוערים. ה

 ברית המועצותעורף הכוחות המזוינים של מרשל ס.ק. קּורקוטקין, )נוספים". 

 250הדרכה, -טייסות 47הוקמו (. 43, ע'במלחמה הפטריוטית הגדולה
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גם זה  –שנתקבלו  נוספיםהמטוסים ה 1048. טייסתחניכים בכל 

ומה תוכנן אחרי המחזור  ,מרשים. ועוד: אלפי חניכים הם מחזור אחד

 הראשון?

ת אלפי ורישהדרכה  מכ-טייסות 47חבר סטאלין: המה נחמד הוא 

כמו תעופה אזרחית. וכל מן הצד הכל נראה אוויר, וטייסים עבור חיל ה

ספר צבאי -הדרכים פתוחות בפני הנוער שלנו: מי שרוצה, הולך לבית

ספר אזרחי -הולך לבית –לטיסה, ומי שאינו רוצה להיות טייס צבאי 

 ממילא לטייס צבאי.ויהפוך … לטיסה

הדרוש בוצעה טייסים ה מספרבמלים אחרות, משימת ההכנה של 

קומסומו"ל, בהתנדבות הארגונים שונים. "אלפי אנשי  של במאמץ

ספר לטיסה ולטכנאות -ובגיוסים קומסומו"ליים מיוחדים, הגיעו לבתי

קומסומו"ל הציב בפניהם השל חיל האוויר ושל צי התעופה האזרחית. 

, תוך פיתוח מקיף של ספורטאים-אלף טייסים 150משימה: להכין 

" .נערות שלנו ביצעו את המשימההנערים וה ספורט תעופה המוני,

  (.5ע'  1966, אסופת מאמרים, מוסקבה, שלום לכם, שמיים)

 

 ג

אלף טייסים? לשם מה? והרי הכנת  150-ל: מי זקוק לכאן נשא

דומים: הארגונים האוסואביאכי"מ והטייסים אינה העיסוק היחידי של 

ים, ה המונית של נווטים, טכנאים מוטסשרמלבד הטייסים, התנהלה הכ

ומומחים בתחומים רבים אחרים. טכנאי מנועים, אלחוטנים, חזאים 
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יש  ,הצנחנים לגבי 51צנחנים. מיליוןו, כפי שאנו כבר יודעים, הוכשר

גורי וד. רישלשם מה הכ הסבר ו אותם. שני מחברים בריטיים, ב. גרֶּ

'לור בספרם  צֶּ , הסבירו בצורה 1978-, שיצא לאור בלחימה מהאווירּבֶּ

זו סתם התלהבות, מעין תחביב לאומי,  –: מיליון צנחנים ברורהמאוד 

 אנשים צנחו להנאתם. דווקא מאוד משכנע.

 הייתה המפלגה הקומוניסטית  להשמיע עמדה נגדית: אם ,כמובן אפשר

אף גדולה יותר, וגם זולה כיכר לחם לכל ילד רעב, הייתה ההנאה  נותנת

 …יותר

ם, אך איש בינתיים לא ובכן, המומחים הסבירו את מיליון הצנחני

 אלף 150ו הקומוניסטים רישהסביר ולא ניסה להסביר, לשם מה הכ

כפי שכבר ראינו, לצי התעופה  טייסים. ברור שלא לתעופה אזרחית,

( דווקא והאזרחית נדרש מספר קטן של טייסים, ואלה נוצלו לא רק )ולא

 חיל האוויר.ל –"ייצוא"  פוק צרכיו הפנימיים, אלא לשםלסי

 ואתחביב לאומי כמוסברת  ור גם שהכנה המונית של טייסים אינהרב

 בדיות קומוניסטיות אחרות. 

ספר לטיסה אפשר היה רק -להכניס חניכים למועדוני תעופה ולבתי

 אינן "אחרותהדרכים או בכמה דרכים אחרות. "הבהתנדבות 

הגדולים של הנוער שלנו  והישגיהתנדבותיות. אם נקרא דיווחים על 

עיקרון ההתנדבות, בהכרח נמצא, שמלבד הנפלאים ההם,  בימים

                                                           
 של ויקטור סובורוב. בוקע הקרחראו 51 
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קומסומו"ל, גיוסים הידי  השתמשו גם בעקרונות אחרים: הפניות על

שהצצנו  שלום לכם, שמיים. לא נלך רחוק, נעיף מבט בספר וכן הלאה

 …"-בו לפני דקה: "אלפי אנשי קומסומו"ל מתנדבים ו

קומסומו"ל החברי באיזו הנאה אפשר לדבר כאשר דוחפים בכוח את 

 לתוך מטוס?

 

 ד

א ו לא להנאתם ולרישאלף הטייסים הכ 150את  –איך שלא נסובב 

ספר לטיסה של חיל האוויר. למען התעופה האזרחית, אלא לבתי ה

בשחקים רומנטיקה בסופו של דבר נפגשו בחיל האוויר אלה שחיפשו 

אלה קרב עם -עם אלה שלא חיפשו אותה שם; אלה שרצונם להיות טייסי

 ואפילו עם אלה שבכלל לא רצו לטוס. -שרצונם להיות טייסים אזרחיים 

תי בש :מפחידה ברית המועצותקרב בהסטטיסטיקה של הכשרת טייסי 

 50 ברית המועצותו בשר( הוכ1937-1927חומש הראשונות )-תוכניות

, חיל האוויר הסובייטיגנרל ו.ס. שּומיחין, )אלף טייסים ונווטים צבאיים 

יותר מבכל מדינה תעופתית אחרת.  -, דהיינו (177, ע' 1986, מוסקבה

עלתה על הגרעון. ברור שכשהכינו אחדים, אחרים עזבו, אך הצמיחה 

  אלא בגרף עולה. קרב לא בוצעה במנות שנתיות שוות-ת טייסיהכשר

. 12-ל 1937-בהגיע עלה ושל בתי ספר לטיסה של חיל האוויר מספרם 

)את בתי הספר לטיסה ים  תוך עשר שנים אלף טייס 50בהם הוכשרו 
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 הייתהספר לטיסה -של חיל הים אנו בינתיים לא מונים כאן(. מלבד בתי

 לחיל האוויר גם אקדמיה למפקדים בכירים. 

 ספר לטיסה של חיל האוויר. -בתי 18היו כבר  1.1.40-ב

 לשתי אקדמיות עצמאיות.התפצלה האקדמיה  .28 – 1.9.40-ב

 .41-הספר לטיסה ל-גיע מספר המכללות ובתיחודשים ה 3כעבור 

אז גנרל ספר קטנים? מרשל ס. קראסובסקי היה -אולי היו אלה בתי 

, ע' החיים בתעופה)חניכים  2,000פר אחד כזה. למדו בו ס-ופיקד על בית

111.) 

בסוף  לאו דווקא,מיוחד? בספר גדול -אולי פיקד קראסובסקי על בית 

מטוסים  6,053רכה של חיל האוויר היו במוסדות ההד 1940דצמבר 

 או(, 28, דף 107, תיק 31, רישום 29, אוסף הארכיון המרכזי של הצבא האדום)

ספר ומכללה לטיסה. לפי התקנים -מטוסי הדרכה בכל בית 147בממוצע 

פי התקנים של אז, מטוסים מהווים אוגדה אווירית. ל 120של ימינו, 

 –ת, וששת אלפים מטוסים שתי חטיבות אוויריו מטוסים 120היוו 

ספר יש יותר ממאה -בדיוק מאה חטיבות אוויריות. ואם בכל בית

הדרכה -מטוסים, זה אומר שהיו יותר מאלף חניכים. ששת אלפים מטוסי

היו מוסדות הדרכה  לחיל הים לבדו, ספר של חיל האווירה היו בבתי

כאמור היו מוסדות רבים אחרים ו הדרכה משלהם,משלו עם מטוסי 

 שהכשירו טייסים.

-להדגיש מחסור נורא במטוסי קרמלין אוהביםההיסטוריונים של 

-הדרכה ויותר מטוסי-אכן היה מחסור: הם רצו יותר מטוסיו הדרכה,
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דרכה הה מטוסי רב, ועוד יותר, ועוד יותר. אבל מספרם שלק

 תובלההקרב וההדרכה, ה מספר מטוסי לבדם עלה על סובייטיים ה

 .גם יחד גרמנייםה

 

 ה

מוסדות הדרכה  41עם  1941נכנסה לשנת  ברית המועצותובכן, 

אפשר היה  1940-מעט מדי מבחינת סטאלין. מה לעשות? עד ל -ה לטיס

אפשרות זו מוצתה: כל  ,ר לטיסהספ-מספר חניכים בכל בית את להעלות

לדחוס נוספים. מרשל ס.  אפשר היה בחניכים, אי היו מלאיםספר בתי ה

ביום ובלילה,  –ספר נוצלו במלואם, הטיסות -בתיקראסובסקי מעיד: 

 אין שבתונים ואין חגים.

 נותרו שתי דרכים להגדיל את מספר בוגרי בתי הספר לטיסה.

 ספר חדשים.-הראשונה: להקים בתי

ידי קיצור זמן -: להגדיל את הכמות על חשבון האיכות עלשנייהה

 דבר אחר הלימוד. דבר אחד הוא להחזיק חניך שלוש שנים במכללה,

לא טייס אחד, אלא  רישבאותן ההוצאות נכ ;אחת שנה הוא  להחזיקו

 ששה! רישאז אפשר להככי שלושה. ואם לקצר עד ששה חודשים, 

באיזו דרך ללכת? גנרל ריצ'אגוב, מפקד חיל האוויר, הציע בישיבת 

 ללכת בשתי הדרכים בד בבד. 7.12.40-הוועד הצבאי הראשי ב

 1.5.41-ב :דות ההדרכה של חיל האווירגדל מספר מוס 1.1.41-מ

ספר גבוהים לנווטים, קורס -היו בחיל שלוש אקדמיות, שני בתיכבר 
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-מכללות לטיסה. ב 88-ספר טכניים ו-בתי 16ריענון למפקדים, 

ספר מיוחדים של חיל -במערכת מיניסטריון החינוך בתיהוקמו  6.11.40

אנו  ין. אטיסהספר ל-ערים לקראת כניסה לבתיהאוויר לשם הכנת נ

 הרי אין זה צבא, אלא מוסד אזרחי טהור. לוקחים אותם בחשבון,

ספר לטיסה של חיל האוויר ועל -אחרי שאספתי נתונים על מספר בתי

הטלתי ספק בנתונים. כיצד אפשר להאמין בזה?! לכן  –מספר חניכיהם 

בזמן  :אם גם הקורא שלי מתקשה להאמין, אני מציע דרך פשוטה לבדוק

טייסים סובייטיים את  2,400מה והסכסוכים שלפניה קיבלו המלח

למד כל  קל מאוד לאסוף פרטים איפה ,"ברית המועצותהתואר "גיבור 

, 50ספר לטיסה עלה על -. מהר מאוד תיווכחו שמספר בתיאחד מהם

60 ,70. 

מחפשים את חבריהם  ם ותיקים מן החזיתיש גם דרך נוספת: חיילי

אספו ועבדו את זהו נהר שלם של מידע.  - כוכב אדוםדרך העיתון 

ביותר,       מעניין  זהו עיסוק –נים )ולא רק על חיל האוויר( הנתו

 .במיוחד למי שעוסק בו שנים רבות

ומרשלים מפורסמים של  חיים של גנרלים-אפשר גם לאסוף קורות

 יש מה למצוא שם. -חיל האוויר 

סת אינה נתפ חניכיהםמספר ספר לטיסה וה מכללות ובתיהכמות 

ספר לטיסה -היו הרבה בתיאוסף נתונים יסכים: ש בדמיון, אך כל מי

 והם עבדו בקצב רצחני.
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אך גם אחרי שמאמינים למספרים אלה, לא קל להיפטר מהספקות: לא 

ספר -ימובן, איך אפשר תוך שלושה חודשים לבנות אפילו עשרה בת

מלאכה, -אנגרים, בתיתעופה, גם הספר הוא גם שדה -לטיסה. בית

ספר הוא גם סגל מדריכים, מכונאים ועוד בעלי -קבע. ביתמחסנים, מבני 

 מקצועות רבים. כיצד אפשר להשלים כל זה בזמן כה קצר?

משך עשר שנים לא חסך סטאלין משאבים לפיתוח באין סודות. 

אוסואביאכי"מ. הארגון היה התנדבותי )במובן המועדונים של ה

ב. קל הסובייטי(, אך צבאי למחצה,  לֶּ בראשו עמד איש צבא, גנרל קוּבֶּ

כך -ספר לא כל-למחצה והתנדבותיים לבתיך מועדונים צבאיים להפו

משום שהפיכה זו תוכננה מלכתחילה.  ,התנדבותיים של חיל האוויר

 אכילונוסה: הסגל במקום )צריך רק להל והכמשך עשר שנים הוכן ב

מלאכה -תיים, בתעופה, האנגר אותו ולהלביש במדים(, יש שדה

ם צריפים. נעמיד צריפים בקצה קבע, אך נסתדר עומטוסים. אין מבני 

 ספר לטיסה.-ויש לנו בית –תעופה שדה ה

 , אלאגם האקדמיה השלישית של חיל האוויר הוקמה באותה השיטה

קבע עבורה הוקמו מבעוד מועד. גנרל א.נ. ּפונומאריוב, שלפני ה שמבני

 יש מכון גבוהשם שלח ללנינגרד נ המלחמה היה גנרל בחיל האוויר,

החבר סטאלין השקיע למהנדסי צי התעופה האזרחית. הרבה כסף 

ותר. הכל חדיש בי - קבע, מעבדות, מעונות-אזרחית: מבניהבתעופה 

באקדמיה צבאית כולם היו נעמדים  צועד הגנרל לאורך המסדרונות,

: הוא כותב ממש כך דום, וכאן אפילו אינם שמים לב )בזכרונותיו
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גנרל את מי שהיה הכל בעיתו. פוגש ה ,אין דבר "נעמדים דום"(,

 פרופסור שלו,

מה " ,הוא חיבק אותי ",אלכסנדר ּפונומאריוב! תיראו, נעשה גנרל!" -

 "הביא אותך לכאן?

 "נעבוד יחד." -

 "כאן? הרי אתה איש צבא?" -

 (.82, ע' כובשי השמיים)בקרוב כולם בבניין זה יהיו אנשי צבא". " -

-כך בדיוק הוקמו כל בתי ,האקדמיה השלישית בחיל האוויר כך צצה

תעופה "התנדבותי", ובוקר -ספר לטיסה: תחילה משקיעים כסף במועדון

 בהיר אחד מחליפים את השלט.

 

 ו

אך בכל זאת חסרו טייסים. ואז הוחלט לקצר בתקופות ההכנה. 

ההיסטוריה הרשמית אומרת: "בהחלטת המפלגה והממשלה". להבנתי: 

 לטת סטאלין ומולוטוב.בהח

לפני כן הכינו טייסים ונווטים משך שלוש שנים במכללות צבאיות, 

זאת בנוסף להכנתם המוקדמת באוסואביאכי"מ. הוחלט להשאיר רק 

ספר של קורס לימוד מלא, אך לקצרו לשנתיים בזמן שלום -ארבעה בתי

 ולשנה בזמן מלחמה.

תשעה  –שלום ספר לטיסה הוסבו לתוכנית קצרה: בזמן -בתי 55

 ששה. –חודשים, בזמן מלחמה 
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 –ספר לטיסה הוסבו לתוכנית קצרה ביותר: בזמן שלום -בתי 29

 שלושה. –מן מלחמה זארבעה חודשים, ב

להם זכות לבחור  הייתההמועמדים לא ידעו את כל הדקויות האלה ולא 

 –הכל היה מקרי לחלוטין. היו כמובן פקודות: הטובים  - ולאן יישלח

-לבתי –ומה שנשאר  מקוצרים"ההספר "-לבתי –ת, הבינוניים למכללו

אך קשה לי להאמין שהפקודות בוצעו  ,ביותרספר "המקוצרים" ה

 קל וחומר. -די זמן להכנת טייס, לבחירה ולמיון  איןאם  .במדויק

בארבע המכללות לטיסה הכינו טייסים עם פוטנציאל קידום למפקדי 

 ו טייסירישהכ ים"צרוק"המספר ה-יבת 55-מבנים, טייסות וחטיבות. ב

משנה  , וטייסי52יירוט "מובלים" שיש להם פוטנציאל להיות "מובילים"

הספר -בתי 29-למפציצים שיש להם פוטנציאל להיות טייסים ראשיים. ב

משנה  יירוט וטייסי ו "מובלים" למוטסירישביותר הכ המקוצרים

רכה של ניות ההדלמפציצים, שאין להם פוטנציאל קידום. עיינתי בתוכ

הטיס שלהם אומנו להיות לא יותר -ואין לי ספק: פרחי המוסדות האלה

 תותחים.-מבשר

 

 ז

הספר -בתי 55-נוצר הרושם שאת מרבית הטייסים החליטו לאמן ב

 29. דווקא 29-גדול מ 55אך זו טעות פסיכולוגית: מספר  המקוצרים""

                                                           
 .1ומס'  2תפקידים של מס'  –שראלי יבחיל האוויר ה52 
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יסים. יקרי לטיקצרה ביותר נעשו המקור העהתוכנית ה בעליספר ה-בתי

ספר לטיסה יש אלף -כדי לפשט את החישוב נדמיין לעצמנו שבכל בית

אלף טייסים  55יכינו  הספר "המקוצרים"-בתי 55כזה חניכים. במקרה 

ספר ה-בתי 29-אלא ש ויתחילו במחזור חדש, 1941הלך שנת במ

זמן שלום להוציא "המקוצרים" ביותר מסוגלים במהלך שנה אחת ב

אלף טייסים בכל אחד. שלושה מחזורים הם   29של  מחזורים שלושה

ספר לטיסה היו לא אלף חניכים, אלא אלף -אבל בבתי ,אלף טייסים 87

ער הכמותי לטובת הטייסים אשר כך שהפ ,וחמש מאות, ולעיתים אלפיים

 ו בתוכנית הקצרה ביותר נעשה מורגש עוד יותר.הוכשר

שלום  עתחודשים, בשלושה  –מלחמה  עתושלא יטעו אותנו המלים: ב

ארבעה. מה כבר ההבדל! אם מכינים את מרבית הטייסים תוך ארבעה  –

-החל משלום. לעובדה זו יש הסבר אחד:  הזמן כבר אינו –חודשים 

. את כל התעופה הסובייטית עבדה לפי משטר מלחמה 7.12.40

 יפןקאמיקאזה ב ת טייסידע אני מזמין למצוא נתונים על הכשרשוחרי הי

 מעניין להשוות. מלחמה,בזמן ה

תוך זמן באפשר  אי .חודשים של תוכנית קצרה לא יטעו אותנו 9גם 

ספר לטיסה, ה-קרב ראוי לשמו. אגב, אחדים מבתי טייס שירזה להככ

שאמורים היו להכין לפי התוכנית הקצרה של תשעה חודשים, עברו מיד 

 ספר לטיסהה-בית –דוגמה ששה חודשים. ל –לתוכנית זמן מלחמה 

להלכה הכריזו בקירובאּבאד. גם המכללות של שנתיים לא יטעו אותנו. 

למעשה: "כל מוסדות  ,בזמן מלחמה שנה –, בזמן שלום שנתיים על
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חיל האוויר ו.ס. שּומיחין, )שנתיים" -שנתיים הוסבו לחד-ההדרכה הדו

 לפי משטר של זמן שלום. לא למדכבר ילא איש ממ(. 233, ע' הסובייטי

 

 ז

ים. תפוקת המדגרה נו לעצמכם שהקמנו חווה לגידול תרנגולכעת דמיי

יותר(. אנו מייצרים  –אלף תרנגולים בשנה )ולמעשה  150שלנו היא 

לא נתפלסף, הכל יחסי.  -אם זה הרבה או מעט … שנה, שנתיים, שלוש

כך? נחשוב על שיווק -הבה נדון בבעיה מעשית: מה לעשות בהם אחר

כפי  שקורה  ר עודףציוו - טבר מלאיאחרת יצ רת, על מכירתה,התוצ

המשק אצלנו מתוכנן,  ,אך הרי איננו קפיטליסטים .קפיטליסטיםהאצל 

 מכירות מתוכננות מבעוד מועד.ה

תעופתית במלוא כושר הפעילו את המדגרה ה 7.12.40-אם ב 

 .1941-אומר שסטאלין החליט לפתוח במלחמה ב ווהההייצור שלה, 

לא יהיה מה  1941כבר בסתיו הרי ש אם סטאלין לא יפתח במלחמה,

אלף  150למו על לעשות בטייסים )גם אם הם טייסי סוג ב' או ג'(. פעם ח

 150עלתה על , 1940-ב שהוקמו מדגרותה אך תוצרת טייסים בסך הכל,

 .בשנהאלף 

ההיסטוריונים הקומוניסטיים נאלצים להודות שסטאלין הכין  כל

. אם כך צריך היה להאט את 1942-התקפה. אבל, הם אומרים, רק ב

הסרט הנע ולהקצות לחניכים זמן סביר ללימודיהם. הכמות תספיק לנו 
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 –בכל מקרה, אך האיכות תעלה. אבל סטאלין בנה על משך זמן שונה 

 להמוני בוגרים. ,1941-הוא נזקק לבוגרים כבר ב

ואולי, מגמגמים היסטוריונים אחדים, התכונן סטאלין להדוף את 

ההתקפה? אולי הכינו את כל הטייסים האלה למלחמה הגנתית, לזו 

 המכונה "הפטריוטית הגדולה"?

קוף את החליט היטלר סופית לת 18.12.40-נשים לב לתאריכים. ב

מלחמה ואת הטייסים לא עברה למשטר  סטאלין, אך התעשיה הגרמנית

החליט עוד לפני הדריכו בגרמניה לפי תוכניות רגילות בהחלט. סטאלין 

 מעבר המדגרה התעופתית למשטר  –ההוכחה לכך  ,לתקוף את גרמניה כן

 .7.12.40-מלחמה ב

הקמת המדגרה התעופתית של סטאלין הרי שבגדול,  אם לחשוב

מעה , כאשר הוש1931-, עוד ב1941החלה עשר שנים לפני 

א טרם הגיע היטלר בעת ההילמטוס!".  –הסיסמה: "חבר קומסומו"ל 

 .כלל א להגיעלויכול היה  לשלטון בגרמניה

ולא חשוב, אם ינהיג  –לגרמניהכבר אז מהלומה קטלנית הכין סטאלין  

 אותה היטלר או מישהו אחר.
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 13פרק 

 186אוגדת חי"ר 
 

 א

דות אחדות אוגבמהלך מלחמת האזרחים.  תעצםהצבא האדום ה 

לשיא גודלו הגיע הצבא  .מספרן חוסלו, אחרות הוקמו ובסך הכל גדל

מרשל ו. )אוגדות פרשים  14-אוגדות חי"ר ו 64: 1920האדום בתחילת 

 (. 163, ע' 1963, מוסקבה, האסטרטגיה הצבאיתסוקולובסקי, 

אוגדות  , אך מספרהצבא האדום קטן מאודאחרי מלחמת האזרחים 

והאוגדות  לבתיהםחררו וש אלא שהחיילים ,עלה א, הוחי"ר לא ירדה

שלד: יש מטות ומפקדים, אין חיילים. במקרה של -הפכו לאוגדות

מילואים.  אימונים, אסונות טבע או מלחמה, יש למלא את השלד בחיילי

ניתקה  אהקמת אוגדות חדשות בלי חיילים לא דרשה השקעות רבות ול

 איכרים מאדמותיהם.

. למעשה היו אז כמאה 100חי"ר שמספרה  הוקמה אוגדת 1923-ב

 )בלי חיילים(, אך מאה לא היו. הייתה מעין רברבנותאוגדות חי"ר 

כאילו  100אוגדת חי"ר … בהענקת מספר כה גדול: תראו, כמה יש לנו

של אוגדות חי"ר  הכז מספר ,הדגישה במספרה, שזה הגבול העליון

 הן בעת שלום, הן במלחמה. בהחלט הספיק

ספור היו גם אוגדות פרשים עם מערכת מ וגדות חי"רמלבד א 

 משלהן.
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 .תוחזקה ברמה מופתית 1, כמו גם אוגדת חי"ר 100אוגדת חי"ר 

עד אוגדה  1מאוגדה  –הפיקוד העליון להוכיח כי בצבא האדום כולו 

-ט סדרשלוהאמנם אם לא בכל מקום גם שורר סדר מהפכני. ו – 100

. לא במקרה במהלך 100-ו 1 ייצגותהמ הוא שרר לפחות באוגדות ברזל,

 53הראשונה שקיבלה תואר "משמר" 100אוגדת חי"ר  הייתההמלחמה 

הוסבה בתחילת  1. אוגדת חי"ר 1ונקראה אוגדת "משמר" חי"ר 

לחי"ר ממונע, ובמהלך המלחמה נעשתה אוגדת "משמר" חי"ר  המלחמה

 .1ממונע 

פעמים קצת ולחי"ר האוגדות  לפעמים מספר גדל 30-וה 20-בשנות ה

 100והתמלאו חללים, אך אוגדה  . במערך המספרים נוצרו חלליםקטן

 גבול עליון של הצבא האדום. אילו נותרה כ

 אוגדות. הצבא האדום "להצמיח שרירים"החל  30-בתחילת שנות ה

צבר שתהליך  - ישותשלד בלי חיילים הפכו בהדרגה לאוגדות מאו

 תאוצה.

שלד למאוישות,  הפכו מאוגדותכמחצית אוגדות חי"ר  1937בסוף 

היו  1939. בתחילת אוגוסט כל האוגדות נעשו מאוישות 1938ובסוף 

אוגדות חי"ר ואוגדת חי"ר ממונע אחת. כולן היו  96לצבא האדום 

זה יותר מאשר בשיאה של  –אוגדות חי"ר מאוישות  96מאוישות. 

 מלחמת האזרחים שבה נאבק המשטר הקומוניסטי על קיומו.

                                                           
( הוענק למסגרות צבאיות, מאוגדה ומעלה, כהוקרה על guardsתואר "משמר" )53 

 .גבורה קרבית. חיילי יחידות "משמר" קיבלו שכר גבוה יותר
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 ב

 רשמית יום זה נחשבותקפה גרמניה את פולין,  1.9.39-ב

טרגי, וכה איום היה זה היום ה. שנייהתחילתה של מלחמת העולם הכ

 שכל יתר הדברים שהתרחשו בו נותרו בצל.

שלא מן המניין של הסובייט העליון של  4-ביום זה קיבלה הוועידה ה 

ל". ובה לכאת "חוק שירות צבאי חו, שנערכה במוסקבה, ברית המועצות

מספרים הלאו החללים שבין ומיד החלו להקים אוגדות חי"ר חדשות. מ

… 103, 102, 101מספרים  בעלות , והופיעו אוגדות חי"ר 100-ל 1

 …130… 120… 111, 110כך -אחר

נבדוק את תהליך ההקמה לפי ות רחוק מדי, הבה אכדי לא לחפש דוגמ

הפך  1939מבר קומה במוסקבה. בספטימש 1באוגדת חי"ר  המתרחש

מטה האוגדה למטה של גיס חי"ר. שתי חטיבות מהרכב האוגדה הפכו 

הועבר מיד לגבול זה . גיס חי"ר חדש 126-ו 115לאוגדות חי"ר 

לספטמבר כבר השתתף במסע "השחרור" לפולין.   17-המערב, וב

ושארה במוסקבה, ועל בסיס אותה ה 1חטיבה אחת מהרכב אוגדת חי"ר 

 .החדשה 1ת חי"ר הוקמה אוגד חטיבה

מאוגדה אחת עשו שלוש, ועוד פיקוד גיס חי"ר. כך בדיוק עשו גם 

 לגייסות. –במקומות אחרים: חטיבות הפכו לאוגדות, אוגדות 

האוגדות המפורסמות שלנו הוקמו בעת ובעונה אחת. לא מ רבות

. את התואר 2נרחיק למספרים גבוהים ונתעכב באוגדת "משמר" 
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אך הוקמה בתור אם היא קיבלה במלחמה, "משמר" ואת המספר בהת

המספרים הסידוריים של ש בעת, 1939בספטמבר  127אוגדת חי"ר 

, 136, 128, 123, 112אוגדות המריאו עוד ועוד. נבדוק באקראי: ה

ולא נטעה: כולן הוקמו באותו  – 186, 170, 163, 159, 144, 138

עין החודש. המקורות הסובייטיים הרשמיים מספרים על כך במ

, הוקמו כל סוגי כוחות היבשההוחל בהרחבת  1939הצטנעות: "בסתיו 

 (.242, ע' הכוחות המזוינים הסובייטיים)עשרות אוגדות חדשות" 

 

 ג

 תהליך הקמת אוגדות חדשות החל לא בעליה מתונה, אלא בהתפרצות

  100-החי"ר מעלו מספרי אוגדות לבדו  1939במהלך ספטמבר  איתנים.

 הייתהעוד לא  186עד  101-יק: שרשרת המספרים מ. יש לדי186-ל

היטלר לצרפת, תוך שהוא  נכנס 1940היו חללים. אך ביוני  רציפה;

וסטאלין ציווה על הקמת גל חדש  בחוסר זהירות, מפנה את גבו לסטאלין

 מספור מולאו.רצף הכל החללים ב ;של אוגדות חי"ר

 , 1941 מרץ-חי"ר התרחש בפברוארגל נוסף של הקמת אוגדות 

אוגדת  כיצד הוקמה והמשיכו לנסוק. נבדוק 200עברו את  המספרים

ספר של -, סיים בית1902-נולד ב ,איבאן לּודניקוב - מפקדה: 200חי"ר 

התקדם בזמן  ,חי"ר, פיקד על מחלקה, על פלוגה, היה ראש מטה גדוד

שם פרּונזֶּה ונשלח -סיים את האקדמיה על 1938-הטיהור הגדול. ב

 למטכ"ל.
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יצאה פקודה על הקמת מכללות צבאיות חדשות רבות,  19.8.39-ב

-שלּודניקוב מונה לפקד עליה. ב 54וביניהן מכללת חי"ר בז'יטומיר

מוציא שר ההגנה פקודה סודית על הסמכה מוקדמת מהמתוכנן  22.2.41

בלי מפקדי  ות הצבאיות. טקסי הסיום ייערכושל בוגרי המכלל

י האוגדות המוקמות זה עתה. המכללות, כי אלה מתמנים למפקד

-חי"ר של ז'יטומיר, מקבל בהפולקובניק לּודניקוב, מפקד מכללת 

פקודה להגיע למטה פיקוד קייב, וגנרל ּפּורקאיֶּב, ראש מטה  10.3.41

, 200ר הפיקוד, מקריא לו את הפקודה על מינויו למפקד אוגדת חי"

רועים שלא נשאר לחכות זמן רב לאי שאותה עליו להקים. "הבנתי

, דרך הסערותאי.אי. לּודניקוב, )" גדולים, ומיהרתי למדור ארגון וגיוס

 "במדור הגיוס של מטה הפיקוד אמרו לי:(. 23, ע' 1973דונֶּצק, 

 האוגדה שלך שם, בפינה, קח אותה. -

, 200מהרצפה שק חתום בשעווה עם תווית "אוגדת חי"ר  אני מרים

מישהו אפילו  ,חומר". בתוך השק לא היה הרבה 1508דואר צבאי 

 התבדח:

 …55אין זה הכובע של מונומאך     -    

דרך באורך אי.אי. לּודניקוב, )להקמת אוגדה חדשה קיבלתי זמן מועט 

 (. 3, ע' 1969, מוסקבה, החיים

                                                           
 .עיר באוקראינה54 

 .סמל לאחריות כבדה –כתר הצארים של רוסיה 55 
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פולקובניק. -, כעבור ארבע שנים הוא יהיה גנרל38פולקובניק בגיל 

במהלך המלחמה. , כפי שעמד בכל המשימות 1941-הוא עמד במשימה ב

אחרי שהתחיל מאפס, מהשק הריק למחצה, הקים לּודניקוב את האוגדה, 

אירגן במהרה את יחידותיה, את מטותיהם ואת גופי העורף שלה, 

"אוישה לפי תקן זמן מלחמה  200אוגדת חי"ר  1941ובתחילת יוני 

 ורושיפזה ביטוי כ(.66-67, ע' 9, גיליון 1966, ו.אי.ז'.)וחומשה במלואה" 

חיילים וקצינים, מאות תותחים  14,438היו  200שבאוגדת חי"ר 

 אוטומובילים, טנקים, משוריינים וכן הלאה. 558ומרגמות, 

אום של ימי שלמד את תולדות הגיוס, מתפלא מהדיוק ומהת

, 1939אוגוסט מתחילה, ב. תהליך הכנת הצבא האדום להתקפה

סמכתם מוקדם ה -כך -מוקדש המאמץ העיקרי להכנת קצינים. אחר

מהמתוכנן, הקמת הגל השני והשלישי של האוגדות המאוישות באנשי 

באיקאל, מסיביר, -מילואים, העברת כוחות מהמזרח הרחוק, מעבר

 קווקז.-ממרכז אסיה, מקווקז ומעבר

, המועבר מהמזרח הרחוק, שלהרכבו 31חי"ר הבזרם זה היה גם גיס 

משודרת הודעת  8.5.41-. ב200חי"ר הלהיכנס אוגדת  הייתהאמורה 

שאין אנו מעבירים שום כוחות מהמזרח הרחוק. אבל  המספרת ט.א.ס.ס.

 200חי"ר האוגדת , ובתוכו  31חי"ר ההכוחות מגיעים, וביניהם גם גיס 

 עורכת את האימון האחרון.ה

ליוני. האוגדה מוזנקת  13-מ ט.א.ס.ס.הודעת  –סוף -והנה סוף

לקרב, כי נתקבלה פקודה להגי באזעקת לנוע  . ישע לעיר הגבול קובֶּ



 מ' שאולי© זכויות התרגום לעברית          - 172 -)לפני הגהה ועריכה(                   Mיום ויקטור סובורוב, 

"כל אוכלוסיית העיירה … יום להסתתר ביערות הבשעות ובלילות, 

רק שיוצאים  מהאוגדה. ההבטחות החגיגיות ביותריצאה להיפרד 

חמו את האמהות ואת הנשים שלנו. כולם הבינו שהמלחמה לאימון, לא ני

  .קרובה

ספק שאני  כאשר נישקתי את אשתי ואת הבנים, כמעט ולא היה לי

  (.4, ע' דרך באורך החייםאי.אי. לּודניקוב, )יוצא למלחמה" 

 הפתע הגרמנית. כך באה התקפתואחר 

וני אנשים ידעו שיוצאים מיליה: התאמה תמיד התפלאתי מחוסר

אך איש לא ציפה נשותיהם ידעו, והוריהם, וילדיהם ידעו, למלחמה, 

 ."לפתע" הייתהכולם היא להתקפה הגרמנית.  עבור 

הוא יפגין יכולת  1945-גנרל לּודניקוב הוא מפקד מבין עניין. ב

מעולה כשיביס את אוגדות היפאנים שלא ציפו להתקפה. אך כיצד 

 גיוסיםמזמנים את לּודניקוב למדור  1941להתאים את העובדות: במרס 

גבול ומצווים להקים אוגדה שמספרה כפול מהגבוה השל מטה פיקוד 

דה "לפי תקן זמן מלחמה" בהבנה ש"לא נשאר ביותר; הוא מקים אוג

יצאה אל הגבול,  200לחכות זמן רב לאירועים גדולים"; כאשר אוגדה 

ועם זאת איש לא  –לּודניקוב וכולם סביבו מבינים שיוצאים למלחמה 

 היא הפתיעה את כולם. - ציפה להתקפה הגרמנית

כולם ידעו שהמלחמה תבוא, כולם חיכו והרי הכל פשוט: 

היזכר שוב  . יש טעם לבלי ההתקפה הגרמנית… מה, אבללמלח

מיליוני אנשים  עשרותנחלת תה יה המופלאה למלחמה שהייציפיב



 מ' שאולי© זכויות התרגום לעברית          - 173 -)לפני הגהה ועריכה(                   Mיום ויקטור סובורוב, 

נשוב אל האוגדות שלנו. ליתר דיוק, אל האוגדות, סובייטיים. אבל 

 הגייסות, הארמיות והחזיתות.

אם מקימים עשרות )ומאות( אוגדות, צריך לנהל אותן. אוגדות 

ת למטות של ארמיות או של כפופות ישירו כלומרנפרדות,  אחדות נותרו

תיים, שלוש או משגיס חי"ר  יבוהרכאך במרבית המקרים  פיקודים,

. לכן יחד עם כמות האוגדות עלתה גם כמות גייסות ארבע אוגדות

לה כמותם. מספר גייסות חי"ר, בסתיו הוכפ 25היו  1939חי"ר. בקיץ ה

 .60-ה כך גם את-רואח 50-האת  הגייסות עלה, עבר

הניב ארמיות  1939לכן ספטמבר  ,אבל גם את הגייסות צריך לנהל

 חדשות.

 

 ד

ניין אותי פרט אחר, לכאורה קטן. אוגדות יבכל הסיפור הזה ע

. בצבא האדום 1939וגייסות סובייטיים הוקמו בהמוניהם בספטמבר 

 אך אי ,ליום הולדת של חטיבה, אוגדה או גיסנחשב יום קבלת הדגל 

קרב: רושמים -אפשר למסור דגל למקום ריק. זה כמו באניית

בתולדותיה את היום שבו הונף עליה דגל חיל הים. אך כדי להניף את 

מתכנונה.  ה מתחילהלבנות את האנייה. בניית האניי צריך קודם הדגל, 

ה, והקמה מתחילה כך גם האוגדה: בטרם תקבל דגל, יש להקים אות

תי לא יום קבלת הדגל, אלא הרגע שבו הופיע ניין אוממינוי המפקד. ע
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יש  המפקד שציוו עליו לעשות אוגדה –באוגדה האיש הראשון שלה 

 מאין.

בימים ההם צמחו אוגדות במהירות, כמו במבוק ביער אחרי גשם 

בחרתי זו  1939טרופי. מכל האוגדות שידוע כי הוקמו בספטמבר 

את היום שהוזכרה התחלתי לחפש . 186 –שמספרה הוא הגבוה ביותר 

מינו את  אוגדה, אבל הייתהאת היום שבו עוד לא  –לראשונה במסמכים 

" 186והוא קיבל לידיו שק חתום מצומק עם תווית "אוגדת חי"ר המפקד 

 ופקודה להקמתה.

גנרל(  – 4.6.40-היה פולקובניק )מ 186מפקדה של אוגדת חי"ר 

נה למפקד. הוא מו נ.אי. ּביריּוקוב. נותר רק למצוא את התאריך שבו

חיפשתי דבר אחד, ובדרך מצאתי דברים  שנים, 3החיפושים נמשכו 

 רבים אחרים, מעניינים גם הם.

הפקודה על הקמת אוגדת חי"ר לבסוף מצאתי את אשר חיפשתי: 

 .19.8.39-ועל מינוי המפקד שלה נחתמה ב 186

בלילה ההוא לא נרדמתי עד אור הבוקר. זימרתי, הבטתי בשמיים, 

הרים בודד שהגיע -יתה זו שמחה של מטפסיה - למתי שירים ישניםדיק

לאיש, לפסגה שאיש לא היה שם. אולי הממצאים שלי אינם נחוצים 

 זו תגלית, אף אם קטנה. הייתהעצמי אולי לא יבינו אותי, אך לי 

 

 ה



 מ' שאולי© זכויות התרגום לעברית          - 175 -)לפני הגהה ועריכה(                   Mיום ויקטור סובורוב, 

להוכיח או להפריך את  - ובבוקר צריך היה להתחיל בעבודה חדשה

-רות שפתאום החליט סטאלין לצוות בההשערה. הרי יכול היה לק

 .186-ישר ל 100-קפץ מכלומר על הקמת אוגדה אחת בלבד,  19.8.39

נאלצתי לבדוק אוגדות רבות אחרות ואת קורות חייהם של מרשלים 

פולקובניקים מבטיחים. ובכלל,  היו עדיין רק 1939ם שבאוגוסט וגנרלי

ריגים, קומדיבים, עוד לא היו גנרלים בצבא האדום, היו קומּב 1939-ב

 .56קומקורים

קל יותר לבדוק את הנוסחה מאשר לגלות אותה. בדקתי, הנוסחה 

הוקמו עשרות אוגדות וגייסות, והחלטה  1939בספטמבר התאמתה: 

ות. המעוניינים א. אביא כמה דוגמ19.8.39-על הקמתם נתקבלה ב

 ימצאו עשרות כמותן.

ניקוב )לעתיד  מפקד  19.8.39-שה בגנרל( נע -קומבריג ּפ.ס. ּפשֶּ

. האוגדה טרם הוקמה, אך המפקד מונה והחל 142אוגדת חי"ר 

 בהקמתה.

ר )לעתיד פולקובניק יא.ג. קר   גנרל( נעשה ביום זה מפקד אוגדת  -יצֶּ

 .172חי"ר 

'ב )לעתיד   .47גנרל( נעשה מפקד גיס חי"ר  -קומבריג אי.פ. דאשיצֶּ

                                                           

 .קד בריגדה, מפקד אוגדה, מפקד גיסקיצורים ברוסית של דרגות קצונה של אז: מפ56 
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 1939באוגוסט נצטווה מרשל(  -קומקור פ.אי. גוליקוב )לעתיד 

ולעמוד בראשה )הוקמו אז לא רק אוגדות וגייסות,  6להקים ארמיה 

 אלא גם ארמיות(.

מפקד  19.8.39-מרשל( נעשה ב -פולקובניק ס.ס. ּביריּוזוב )לעתיד 

 קיימת. הייתהשאז עוד לא  132אוגדת חי"ר 

זין )מ רֶּ גנרל( מונה ביום זה למפקד אוגדת  – 5.6.40-קומבריג א.ד. ּבֶּ

-ז'ורנל צבאי. את התאריך אפשר לקרוא בפרסום גלוי  ב119ר חי"

 .19.8.39תאריך מינויו הוא (. 86, עמוד 2, גיליון 1986)היסטורי 

ם הדוגמות האלה אפשר להמשיך את הרשימה עד לעייפה. לדעתי ג

ציווה סטאלין להכפיל את מספר  19.8.39-בהספיקו כדי להבין ש

מאשר בכל צבא יותר היו רבות  הן בלי להכפילןאוגדות חי"ר. גם 

 תליחתגיוס ו-טרוםשל שלב ה הכפלתן מסיימת את –בעולם. להכפיל 

 הגיוס.

הוסתרה עובדת תחילת הגיוס, כי היה  שנה 50גם אז וגם כעבור 

גיוס חלקי". אם "לספטמבר  2-ב לשם הסוואה הוכרז זה גיוס סמוי.

ועל שחרור הו, במועד כלשעל סיומו חלקי, צריך היה להכריז  הוא היה

מגויסים. אך איש לא סיים את "הגיוס החלקי" ולא הכריז על שחרור ה

המגויסים. "הגיוס החלקי" נמשך, צבר כוח ומהירות. הגיוס הסמוי נערך 

הרמטכ"ל, זה שהבין בעצמו  נהגתו של מרשל ּב.מ. שאּפושניקובבה

רק הוא חייב להיות שושיכנע את סטאלין שלא יכול להיות גיוס חלקי, 

 גיוס אינו צעד לקראת מלחמה, אלא הוא המלחמה.כללי, וש



 מ' שאולי© זכויות התרגום לעברית          - 177 -)לפני הגהה ועריכה(                   Mיום ויקטור סובורוב, 

וסטאלין כבר קיבל החלטה  - חיי שלוםאירופה עוד חיה  19.8.39-ב

, אשר בכל מקרה ובכל הפיכה-בלתיוהניע את מכונת הגיוס בתנועה 

לבלתי  שנייהצירוף נסיבות בינלאומיות הפך את מלחמת העולם ה

 נמנעת.

-תחילה לחתום על הסכםהחליט ם שסטאלין היסטוריונים רבים חושבי

פתע על גרמניה.  כך החליט להכין התקפת -יטלר, ואחרשלום עם ה

שני חלקים הם אלה  ;פתאום שלא היו שתי החלטות נפרדותלי נתגלה 

 של תוכנית אחת.

 

 ו

של תחילת  רשמיהכתאריך  של תקיפת פולין נשארגי היום הטר

ח אבל אל לנו לשכו פלצת,אכן היטלר הוא רשע ומ ,מלחמת העולם

 .עולם מפלצת ערמומית יותר ששמה סטאליןב הייתהש

אבל  ,שנייהאיני יודע מתי התכוון היטלר להתחיל במלחמת העולם ה  

כי זה יכול  ,אסור היה לגרמניה לתקוף את פולין. אסור 1939בספטמבר 

 כפי שאמנם ,ימי מצד צרפת ובריטניה היה להביא למלחמה ולמצור

מלחמה שם טלר חייב היה לצפות ולחשב את תוצאות מעשיו. לקרה. הי

 לה לא היה 1939-ב -ה להחזיק חיל הים חזק גרמני הייתהימית חייבת 

דגל -שש אניות ית המספנות של גרמניה כללה מסירתתוכנ ראוי. ים-חיל

-ארבע בועוד  1943-סיור כבדות ב אניות , ארבע1944-ב לחיל הים 

, שתי 1948-ב 13ועוד  1944-קלות ב ורסי-אניות , ארבע1945
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ם דומים הוקצו מועדי. 1947-בשתיים 2ועוד  1941-מטוסים ב-נושאות

לבניית צוללות. בכל מקרה חייב היה היטלר לדחות את תקיפת פולין 

 .1945-1944לשנים 

ה לא תיכנן היטלר להתחיל מלחמ 1939-שב )ולא אני(הוכח כבר 

-שב )ולא אני(הוכח כבר . ם, קל וחומר מלחמת עולאירופית-כלל

וונות שלום ולא היו כשל  טרעבדה תעשייתה של גרמניה במש 1939

היה  3.9.39-מלחמה. הוכח גם שב ותוכניות להעבירה למשטר של

בהלם כששמע שבריטניה וצרפת הכריזו עליו מלחמה. היטלר לא  טלרהי

 .אתרועים כזיציפה להתפתחות א

חלטות שכבר לא ניתן היה ה 19.8.39-סטאלין בבל יקלעומתו, 

 שום ברירה מלבד המלחמה. ברית המועצותשלא הותירו ל לבטלן;

לאוגוסט הוא הקו שאחריו, מה שלא יקרה,  19-לכן אני סבור ש

להתרחש. ואם היטלר לא היה  הייתהחייבת  שנייהמלחמת העולם ה

ן לחפש הזדמנות אחרת או אף , חייב היה סטאלי1.9.39-מתחיל אותה ב

לפועל אחר שידחוף את אירופה ואת העולם כולו למלחמה. זו -מוציא

 מהותה של התגלית הקטנה שלי.

 

 ז

נטרוּפ. היה זה ארוע -נחתם בקרמלין הסכם מולוטוב 23.8.39-ב ריּבֶּ

ציח יותר רגש תנ-מרגש, ומשתתפיו לא יכלו להניח שמצלמה חסרת

 . המצלמה הנציחה את התמונה: מולוטובמאשר היה רצוי למארגנים
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נטרוּפ חותמים על ההסכם,  רי גבם מתלחשים, כמו שני ואחמוריּבֶּ

 קושרים פליליים, סטאלין ושאּפושניקוב.

כבר עברה את השלב של  ברית המועצות יש להם על מה להתלחש,

. סטאלין ו מלחמהתגיוס ונכנסה לשלב הגיוס הסמוי, זה שמהו-טרום

ניקוב עצמו, "לא צרו מצב שבו, כדברי שאּפושושאּפושניקוב יודעים שי

 תיתכן חזרה  לזמן שלום".

כבר  ,אוגדות חי"ר שמספרן גבוה ממאה ברית המועצותכבר מוקמות ב

גם  מטוס "איבאנוב",עשרות אלפי טייסים ל ברית המועצותמכינים ב

ברית תכנון המטוס כבר הושלם, והוא מוכן לייצור המוני. כבר מוקמות ב

כבר  מאות אלפי קצינים, צבאיות להסמכת עשרות מכללות המועצות

שרפה -מפעלי אבק כמות כזו של תיבני ברית המועצותמתנהלת ב

 נמנעת בשנים הקרובות.-את המלחמה לבלתי ופגזים, שהופכת

נטרוּפ, הם יודעים  סטאלין ושאּפושניקוב מתלחשים מאחרי גבו של ריּבֶּ

עדיין נמצאת כבר במצב מלחמה, למרות שהתותחים  ברית המועצותש

 ים.יורלא 
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 14פרק 

 ?112טנקים המתי הוקמה אוגדת 
 

 

 א

כתב  57,ברית המועצותמרשל ד.ט. יאזוב, שר ההגנה האחרון של 

לך של כמעט סיפר בנאומיו הפומביים, כי במהגם בספריו ובמאמריו ו

אוגדות חדשות.  125 ברית המועצותי המלחמה הוקמו בנלפשנתיים 

מוסקבה, )מנים לחובתנו נאאוגדות חדשות נמצא, בספרו  125אזכור של 

 (. 178, ע'1988

 ארצות הבריתהבה נשווה: בשיאה של "המלחמה הקרה" היו בצבא 

. לפני שמקימים במדינה דמוקרטית ארבע –אוגדות, בצבא בריטניה  16

פרלמנט שנה לפחות. וסטאלין, ב םאוגדה חדשה אחת, נמשכים דיוני

וגדות בנוסף א 125תוך פחות משנתיים הקים לדברי מרשל יאזוב, 

 לאלה שהיו לו קודם. המותר להאמין לזה? אסור להאמין.

אוסף נתונים על האוגדות הסובייטיות יודע כי מרשל יאזוב, ש כל מי

גנרל דמיטרי האם להתבטא בנימוס, משקר. ולכן שלחתי מכתב אל 

חייל אמיץ  יסטוריון הראשי של הצבא הסובייטי לאמור:וולקוגונוב, הה

ץ חולק בפומבי על דוני האויב, היסטוריון צבאי אמימפחד מכי ינו א

סוטה מהאמת ההיסטורית. איני יודע, האם גנרל  מפקדו, אם זה

                                                           
 .1991ברית המועצות התפרקה בדצמבר 57 
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יכול היה למחות גם בלי וולקוגונוב קיבל את מכתבי או לאו, אך הוא 

 לא מחה. הוא - המכתב שלי

את דברי יאזוב שמעו כל ההיסטוריונים הצבאיים הסובייטיים, אך 

א היה האומץ לחלוק. ואז כתבתי ליאזוב עצמו: חבר לאיש מהם ל

 אינך יודע את הכל.… מרשל, אינך אומר את הכל או

 

 ב

 נשמע דעות אחרות על מספר האוגדות החדשות. ההב

הוקמו  1941יוני עד  1939"מספטמבר ק.ס. מוסקאֶלנקו: מרשל 

, מערב: זכרונות מפקד ארמיה-בכיוון דרום)אוגדות חי"ר חדשות"  125

 (.9, ע' 1969וסקבה, מ

אוגדות חי"ר חדשות ועוד  125: "הוקמו אי.ח. באגראמיאןמרשל 

, מוסקבה, כך צעדנו אל הניצחון)הרבה יחידות ומסגרות של חילות אחרים" 

 (.39, ע' 1977

אוגדות חדשות,  125הבדל? יאזוב מדבר על ב אתם חשים

נקו עם ּבאגראמיאן על  בכוונה או  חדשות. חי"ראוגדות  125ומוסקאלֶּ

. השמטת מלה אחת חי"רמחוסר ידע השמיט מרשל יאזוב את המלה 

אוגדות חי"ר הקים סטאלין גם  125משנה את המשמעות, כי מלבד 

חי"ר ממונע. מספטמבר גם ממונעות ואוגדות  –אוגדות אחרות, למשל 

אוגדות ממונעות חדשות. לאוגדות  30הוקמו  1941עד יוני  1939

מערכת מיספור  הייתהממונע ואוגדות ממונעות  חי"ר, אוגדות חי"ר
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, 250ים הופיעו במערכת זו המספר 1941משותפת, לכן כבר במרץ 

 מולאו. –מספרים ה ביןים וכן הלאה. כל הפער 252, 251

עד יוני  1940מלבד זאת הוקמו אוגדות טנקים. תוך שנה בלבד, מיוני 

יתה יקים הטנהאוגדות טנקים חדשות. לאוגדות  61, הוקמו 1941

. החללים מצביעים על כך שהקמת 69עד  1-מערכת מיספור משלה, מ

 האוגדות נמשכה.

 אוגדות אוויר 79, הוקמו 1941עד יוני  1940תוך פחות משנה, מיולי 

באזור  1941המספרים עלו עוד ועוד. באפריל  חדשות ועוד היד נטויה,

נסק עסקו בהקמת אוגדה   …טווח-של מפציצים ארוכי 81סמולֶּ

 כלל לא.  סובייטיות זעירות?האוגדות היו הואולי 

נבדלו אוגדות טנקים גרמניות זו מזו בהרכב ובכמות  1941ביוני 

. הטנקים היו קלים 7באוגדה  299ועד  13באוגדה  147-טנקים: מה

כלל טנקים כבדים. לאוגדת טנקים סובייטית לא היו לגרמניה  -ובינוניים 

 נמצאה אוגדה בינוניים וכבדים. לעתים  טנקים, קלים 375היו  1941-ב

 53-טנקים ו 370נכנסה למלחמה עם  ,למשל 1אוגדה  :חסרבהרכב 

 (.18, ע' 9, גיליון 1988, ו.אי.ז'.גנרל ו.אי. ּבאראנוב, )משוריינים 

בעוד  ,ממונעותהגרמניות הלאוגדות לא היו טנקים  1941בשנת 

 ;יםטנק 275 1941-היו בלאוגדה סובייטית ממונעת ש

כל בעוד שורמאכט לא היו טנקים, הולאוגדת הפרשים היחידה של 

 ;טנקים 64אחת מאוגדות הפרשים הסובייטיות החזיקה 
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אוגדות חי"ר בעוד ש באוגדות חי"ר גרמניות תקניות לא היו טנקים, 

 70-60גם באחדות היו ו ,כל אחתטנקים  16ייטיות תקניות החזיקו סוב

אי.ּפ. רוסלי, )טנקים  64נכנסה למלחמה עם  4טנקים. למשל, אוגדת חי"ר 

 (.32, ע' 1988, מוסקבה, בברלין -החניה האחרונה 

היו גם ו מטוסים, 300, גם 200יטיות היו גם באוגדות אוויר סובי

מטוסי  409)מעורבת( היו  9לאוגדת אוויר  21.6.41-. למשל, ב400

 קרב.

רשל מהברי אוגדות חדשות, כד 125פחות משנתיים הוקמו לא משך ב

 כל זאת בלי לקחת בחשבון את  –אוגדות חדשות  295יאזוב, אלא 

 ..נ.ק.ו.ד.החדשות של הממונע החי"ר האוגדות  

 

 ג

אוגדות חדשות אינן סוף הסיפור. פעם הזדמן לי לבקר  295גם  

ב. זו אחת על שם גנרל ּפאנפילו 8באוגדת "משמר" חי"ר ממונע 

: בילדותו תיה למד כל אחד מאתנואת תולדו האוגדות הידועות ביותר,

 היה; מפקדה הראשון 316כאוגדת חי"ר  1941הוקמה ביולי האוגדה 

הועברה למוסקבה; הקרב היא  1941גנרל אי.ו. ּפאנפילוב; באוקטובר 

האוגדה הצטיינה אז ליד … 58גיבורים של ּפאנפילובה 28המפורסם של 

ידוע לי לפני  . כל זה היה8אוגדת "משמר" חי"ר מוסקבה וקיבלה שם 

                                                           
ב. 58  'רנישֶּ  לא היה קרב ולא היו גיבורים. כל הסיפור הוא בדיה של העיתונאי ו. צֶּ



 מ' שאולי© זכויות התרגום לעברית          - 184 -)לפני הגהה ועריכה(                   Mיום ויקטור סובורוב, 

כל בציד דרש ממני לרחרח -הביקור במוזאון, אך האינסטינקט של כלב

  שיח פעמיים, שלוש, ארבע. והתמזל מזלי.

 –בין המון מסמכים ומזכרות ראיתי דף מצהיב עם אותיות קטנטנות 

לפי מבקרי המוזאון את הפקודה פקודה על הקמת האוגדה. לפני קראו א

ואולי קראו אך לא שמו לב לעיקר.  ,קראו ואולי רק הסתכלו ולא הזו,

 . אבל התאריך!  'ופקודות: להקים, למנות וכהפקודה כמו כל  –לכאורה 

את  ט.א.ס.ס., משדרת 13.6.41-. למחרת, ב12.6.41התאריך הוא 

לתקוף את  אינה מתכוונת ברית המועצותש "המוזרה" המכריזה הודעתה

את  ובייטיות כבר עברהסחי"ר האוגדות  גרמניה, וזה בזמן שמספר

 .300מספר ה

הוקמה , 252הוקמה אוגדת חי"ר שמספרה שמיד אחרי לא האמנתי ש

לא ייתכן. לכן התחלתי לבדוק מספרים אחרים  - 316מספר פתאום 

ורבות אחרות הוקמו  302, 291, 289, 272, 261ומצאתי, כי האוגדות 

 נית.לפני ההתקפה הגרמאך הפקודות להקמתן ניתנו  1941ביולי 

חי"ר  אוגדות 125לכן יש לומר שבפחות משנתיים הקים סטאלין 

אוגדות אוויריות,  79אוגדות טנקים,  61, אוגדות ממונעות 30חדשות, 

 60על הקמה של  לפחות  לפני הפלישה הגרמנית, ציווהובנוסף, 

 אוגדות חי"ר, חי"ר ממונע וממונעות.

 

 ד
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 אלה באופן רשמי.כ 61לסטאלין היו  -גם אוגדות טנקים בדקתי 

 הסובייטיות גבוהטנקים ההיה מספר אוגדות  1941ובפועל כבר במרס 

ונים הסודיים ביותר , והוא עלה ועלה. אין צורך לחפור בארכי100-מ

המלחמה הפטריוטית הגדולה די להציץ לאנציקלופדיה  כדי לאמת זאת,

הספר עבר את הצנזורות (. 206, ע' 1985מוסקבה, ) 1941-1945

דין, הממל כתית והצבאית, ערכו אותו גנרל מ.מ. קוזלוב, גנרל ג.ו. סרֶּ

גנרל ּפ.א. ז'ילין ועוד הרבה אנשים מפורסמים: גנרלים, פרופסורים, 

מדעית זו אנו  עמיתים של אקדמיות ועוד. מעבודה-דוקטורים, חברים

נעשה מפקד פולקובניק(  – 1941-מדים, כי גנרל א.ל. גֶּטמאן )בל

. יש עוד ידיעות על כך. אם מי 1941במרס  112אוגדת טנקים 

לבדוק מידע על כל שאר  מההיסטוריונים הצבאיים מסופק, צריך פשוט

 111וש ספרות. למשל, אוגדת טנקים מספרים בעלי של האוגדות בעלות

ליוני, אחרי שהודיעו על ההתקפה  22-באיקאל. ב-יתה בעבריהש

ת ביחידות צבאיות בכל מקום אסיפות עם, וגם אסיפוהיו הגרמנית, 

, ע' 1980מוסקבה, )באיקאל -תולדות פיקוד עברבאזורי העורף. הספר 

אסיפות החיילים באוגדות חי"ר ממונע היו " 22.6.41-מודיע, כי ב( 96

". לא יכלו להיערך אסיפות של 111-ו 61, באוגדות טנקים 57-ו 36

 קיימת. הייתהאם היא לא  111חיילים זועמים באוגדת טנקים 

נא כל חובב היסטוריה באוספי החומרים שלו על תולדות יץ יצ

היו קיימות, לכל הפחות,  21.6.41-האוגדות הסובייטיות, ויתמוך בי: ב

של  - 102של פולקובניק ג.מ. מיכאילוב,  - 101אוגדות טנקים הבאות: 
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  106של פולקובניק ו.ג. ּבּורקוב,  - 104פולקובניק אי.ד. אילאריונוב, 

רוּושין, של פולקו -  של פולקובניק פ.נ. דומראצ'וב. - 107בניק א.נ. ּפֶּ

מרשל אי.ס. קוניֶּב אומר, היטענו נגדי שלא כולן היו בהרכב שלם. 

טנקים  153רק  107היו לאוגדת טנקים  1941למשל, שבספטמבר 

אכן כך, אבל זה מה שנותר אחרי קרב (. 56, ע' 10, גיליון 1966, ו.אי.ז'.)

נסק האכזרי. כך מעט. בתחילת -זה לא כל –טנקים שנותרו  153 סמולֶּ

ספטמבר מכל אוגדות הטנקים הגרמניות שבחזית מזרח רק לשתיים היו 

 .155 – 8, אוגדה 188 – 6יותר הטנקים התקינים: אוגדה 

 

 ה

 שנייהנכנס היטלר למלחמת העולם ה 1939ניזכר כעת שבספטמבר 

היו  31.8.39-לים. ברובם המכריע היו טנקים ק אוגדות טנקים, ששעם 

טנקים בינוניים. טנקים כבדים לא היו בחימוש  211 בצבא הגרמני כולו

לא דיברו על תכנונם. אחרי ניתוח מדעי הגיעו גם ולא היו בתכנון, ו

אוגדות של טנקים שש היסטוריונים אחדים למסקנה: אם יש להיטלר 

 אומר שהוא מתכוון לכבוש את העולם. ווההקלים, 

 אלו הקים סטאלין "הנייטרלי" יותר אוגדות טנקים מ 1941באביב 

 1941-. ביחדגם בכל הזמנים בכל ארצות העולם היו קיימות ש

 טנקים כבדים. צבאהשבהמדינה היחידה בעולם  ברית המועצות הייתה
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וכחה אוגדות טנקים קלים הם ה שששאלה אל ההיסטוריונים: אם 

ולו, על מה מעידה העולם כ יבושלכחותכת לשאיפה לפתוח במלחמה 

של אוגדות  תוך שנה ותחילת הקמתןאוגדות טנקים  61הקמה של 

 טנקים במספר דומה?

לאורך אוגדות טנקים  60שום מדינה בעולם אינה מסוגלת להחזיק 

אוגדות ויותר. מלבד אוגדות טנקים היו  100איני מדבר כבר על ו זמן,

ונעות. שום מדינה אוגדות חי"ר, חי"ר ממונע וממ 300-לסטאלין יותר מ

בעולם אינה מסוגלת להחזיק מספר כזה של אוגדות לאורך זמן. איני 

אפילו  מדבר כבר על אוגדות אוויריות ואחרות. אי אפשר להחזיק אותן

ו באנשים התמלאכש כשהן קטנות מן התקן ועל אחת כמה וכמה

, 1941-ובחימוש. הווה אומר שיש כאן נחישות להילחם, להילחם כבר ב

 חם עוד בטרם יושלם כוח האדם והחימוש של כל האוגדות.להיל

זו הסיבה מדוע  .הכלכלהמוטטות פירושה התהרכב של כולן, ה השלמת

קארל פון קלאּוזֶּביץ, גאון האסטרטגיה,  ש"טבעה של המלחמה סבר 

להכנס באופן מיידי בכל הכוחות  למוכנות מלאהאינו מאפשר להגיע 

 ".אחתבעת ובעונה לקרב 

מלאי בלתי נדלה של  כןסטאלין צבא חזק, והכין ה מדוע זו הסיב

במהלך המלחמה קל יותר  זה עתה התחילו בהקמתן.אוגדות שרק 

 .יש מאיןמאשר להקים להשלים 

שהיו אוגדות טנקים  17. הוא שלח נגד סטאלין כל זה להיטלר לא היה

, ולא היה במה לחזק אותן. כל הטנקים הגרמניים בחזית בהרכב חסר
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 8-היו מ חולקו לארבע "קבוצות טנקים". בכל "קבוצת טנקים" המזרח

 שלוש-שתייםגדות טנקים, אוגדות, מתוכן שלוש עד חמש או 15עד 

ב"קבוצת  נותרו 4.9.41-אוגדות חי"ר. ב -אוגדות ממונעות, והיתר 

ריאן השל  שנייההטנקים" ה טנקים תקינים. "קבוצת  190גנרל ה. גּודֶּ

הטנקים שבהרכבה קים בהרכב חסר, ואוגדות טנקים" הפכה לאוגדת טנה

טנקים  41 –השלישיתטנקים הלגדודי טנקים: באוגדת  ,למעשה הפכו

. 62 – עשרה-שמונה, ב38 – העשר-שבע, ב49 – תקינים, ברביעית

היה גם מחסור נורא בחלקי חילוף ובדלק. כל זה קרה לפני הסתיו, לפני 

רף הרוסי, שגם אותם הבוץ והחוהגשמים, לפני שיבוש הדרכים בגלל 

 היה להיטלר ולגנרלים שלו לזכור. ראוי

לעשות בתחילת היטלר היסטוריונים מתווכחים עד היום, מה צריך היה 

ריאן לעקוף את ה: לשלוח את "קבוצת 1941ספטמבר  טנקים" של גּודֶּ

קייב או לשלוח אותה ישירות למוסקבה. ויכוחים אלה תמוהים בעיני: 

הטנקים שהיה בה  מספררבע מ " נותרהטנקיםאחרי שב"קבוצת 

א לשלוח אותה לא נגד קייב ולא נגד מוסקבה, אלהיה , צריך בתחילה

לקרב אוגדות במקומה להכניס ו להוציאה לשיקום והשלמת ההרכב,

 ו"קבוצות טנקים" רעננות. אך היטלר לא דאג שיהיו לו כאלה. 

ו לו דאג. מלבד אוגדות טנקים בהרכב מלא, הי - סטאלין לעומתו

אוגדות של הגל השני בהרכב חלקי, ושל הגל השלישי, ושל הרביעי. 

 אחרי המהלומות הראשונות והכרזת גיוס גלוי, ניתן היה להשלים את

 , לשלוח אותן לקרב בעשרות.אוגדות הטנקים, ולפי מידת השלמתן
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בחארקוב ייצרו טנקים בכמויות שמפעלי הטנקים שבלנינגרד ו ובלבד

להשלים את הרכב  האבידות באוגדות הקיימות וגם ת עללפצו ותמספיק

האוגדות המוקמות. זה היה מאפשר לסטאלין להכניס בהדרגה לקרב 

 אוגדות טנקים חדשות ולהביא את מספרן בשדה הקרב עד למאה ויותר.

 בתנאי שאנו תוקפים(.)כל זאת 

אוגדות טנקים, לא איפשר  17בהתקפתו ההתאבדותית, כשיש לו רק 

לין להפעיל את עוצמת הטנקים הסובייטית: חארקוב לסטאהיטלר 

 נכבשה, לנינגרד נצורה.

'ליאּבינסק, בניז'ני טאגיל ובסטאלינגרד היה הייצור  טנקים בגורקי, בצֶּ

ברית אך גם תעשיית הטנקים המאולתרת איפשרה ל ,רק אלתור

 לייצר טנקים רבים וטובים יותר ולסיים את המלחמה בברלין. המועצות

יכול היה  ברית המועצותטאלין מכה ראשון, ייצור הטנקים בלּו היה ס

פקודה על  1941נתנו במרס להיות עצום. לכך בדיוק התכוונו כאשר 

 .112הקמת אוגדת טנקים שמספרה 
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 15פרק 

 חטיבות ארטילריה

 
סערה יפרוץ התותחנים שלנו הינו התקפי. כרוח  חיל

 הצבא האדום לארצו של האויב ובאש תותחים קטלנית

 ימחה אותו מעל פני האדמה.
  18.3.39של המפלגה,  18-ט.אי. רוסטּונוב, נאום בוועידה ה                                   

 

 א

 144שדה של הצבא האדום היו ה-במערך ארטילריית 1939ביוני 

זה הרבה. אני מדגיש:  - תותחים 36עד  24-חטיבות. בכל חטיבה היו מ

שדה. אין -לריה ורק במערך ארטילרייתמדובר רק בחטיבות ארטי

מדובר בחטיבות תותחי נ"מ, חטיבות ארטילריה של אזורים מבוצרים, 

חוף של חיל הים; אנו פוסחים כעת על יחידות ארטילריה -תותחי

שבהרכב חטיבות וגדודי חי"ר, פרשים, צנחנים ונ.ק.ו.ד.; אנו פוסחים 

 ומיוחדת. אש גדולה -על סוללות נפרדות וגדודים של עוצמת

 חטיבות ארטילריה חולקו בשיטה פשוטה: 144

  )חטיבת  הייתהלמפקד כל אוגדת חי"ר )או חי"ר ממונע

מ"מ(, סך הכל  122-ו 152 59הוביצר -ארטילריה אחת )החימוש 

 חטיבות; 95

  חטיבת ארטילריה אחת )החימוש  הייתהלמפקד כל גיס חי"ר- 

 חטיבות; 25ל סך הכ מ"מ(, 122מ"מ ותותח  152תותח -יצרהוב

                                                           
 מסלול, בעל קנה קצר יחסית לקוטרו.-מין תותח לירי תלול59 
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  חטיבות ארטילריה  24לפיקוד העליון של הצבא האדום היו

מ"מ(;  152תותח -מ"מ, תותח והוביצר 203הוביצר  -)החימוש 

 זוהי עתודת הפיקוד העליון.

החליט סטאלין להקים אוגדות חי"ר נוספות. לכל אוגדה  19.8.39-ב

סות חי"ר. חדשה נדרשה חטיבת ארטילריה. כדי לנהל אוגדות, הוקמו גיי

גם לכל מפקד גיס נדרשה חטיבת ארטילריה משלו. כדי לחזק את 

האוגדות ואת הגייסות שיוצבו בכיוון הראשי של הלחימה, דרושות 

לכן יש להוסיף חטיבות  ן,חטיבות ארטילריה של עתודת הפיקוד העליו

 גם לעתודה זו.

-טיבות ארטילרייתהוחלט להעלות את מספר ח 19.8.39-בבקיצור, 

גם בכל צבאות העולם מספר זה עלה  על מספרן  ,341-ל 144-ה משד

 יחד.

 

 ב

חטיבות חי"ר.  3-באוגדת חי"ר רגילה היו חטיבת ארטילריה אחת ו

שתי אוגדות  60גול,-קרבות בחאלחיןעבור ההוקמו, במיוחד  1939בקיץ 

 שלושחטיבות ארטילריה ו חי"ר חדשות, בעלות הרכב לא רגיל:שתי

חדש הוכיחו את עצמן היטב במהלומת גדות מהסוג החטיבות חי"ר. האו

פתע, וז'וקוב הציע להנהיג את החידוש בצבא האדום כולו: כל מפקד 

                                                           
 נגד צבא יפן.  אזור במונגוליה שבו לחם הצבא האדום, לבקשת ממשלת מונגוליה,60 
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אוגדה יקבל שתי חטיבות ארטילריה. גם כל מפקד גיס חי"ר יקבל שתי 

 חטיבות ארטילריה.

והתחילו להקים חטיבות אישר סטאלין את ההצעה  13.9.39-ב

גייסות, ומספר חטיבות האוגדות והפר ארטילריה חדשות. גדל מס

חטיבות  577דרושות כבר היו ארטילריה שלהם גדל כפליים: ה

 ארטילריה.

שבהרכבו יש  צורה משונה. קודם בגיס חי"ר רגילגיס חי"ר קיבל 

. חטיבות ארטילריה ארבעחטיבות חי"ר ו ו תשעאוגדות חי"ר, הי שלוש

 שמונהחי"ר ו חטיבות תשע היו בגיס חי"ר 1939החל מספטמבר 

-נעשה חי"רס כזה רק נקרא חי"ר, אבל במהותו חטיבות ארטילריה. גי

ארטילריה. יתר על כן: בחטיבות ארטילריה יש רק ארטילריה, ובחטיבות 

 ארטילריה. גם חי"ר וגם –חי"ר 

אם נמנה את כל פלוגות חי"ר ואת כל סוללות ארטילריה שבגיס, 

פי אחד וחצי ממספר  נופתע לגלות שמספר הסוללות גבוה כמעט

הפלוגות. לעומת גייסות חי"ר במדינות זרות, היו בגיס חי"ר סובייטי 

צמת האש ופחות חיילים )בייחוד בחלקים העורפיים של הגיס(, אך ע

 גבוהה בהרבה. הייתהשלו 

 

 ג
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מלבד ריבוי חטיבות ארטילריה, היו מסלולים אחרים שהארטילריה 

היו בכל אוגדת  1939לסתיו  זרמה דרכם ליחידות הצבא האדום. עד

תותחים  54 –גול -מ"מ. אחרי חאלחין 45 בקוטר תותחי נ"ט 18חי"ר 

 שלושה תותחי נ"ט. אותה האוגדה, אך יש בה כבר פיזו כאלה. לכאורה 

זה  אך תותח מ"מ, 45ם אחדים לועגים לתותח נ"ט היסטוריוני

וכה, מה לו צללית נמ הייתהמשקל. -כי היה קל הצטיין בזריזות נפלאה

 שאיפשר להסוותו במארבים נגד טנקים. 

. אויביכולת לחדור כל טנק של ה היאהדרישה העיקרית לתותח נ"ט 

גם תותח אז ו ייצריכולת זו.  1941-ב הייתהמ"מ הסובייטי  45לתותח 

מ"מ. הוא לא נכנס לייצור המוני רק משום שלא היו בשבילו  57נ"ט 

שלנו דיווח כי בצבא גרמניה מטרות ראויות. מיד אחרי שהמודיעין 

מ"מ לפס הייצור, ועד לסוף  57תותח נכנס הופיעו טנקים כבדים, 

המלחמה הוא בהחלט עשה את המוטל עליו, מה גם שבמהרה הגיע 

 מ"מ. 100 –לעזרתו תותח נ"ט חזק ביותר 

שלוש -עלה פי 1939מרגמות התווספו ביחידות חי"ר. בסתיו גם 

וד חי"ר. כל מפקד חטיבה קיבל סוללת המספר התקני  של מרגמות בגד

 מרגמות משלו, ומפקדי אוגדות אחדים קיבלו שלוש סוללות של מרגמות.

אך אנו מדברים כעת על חטיבות ארטילריה. מלבד אוגדות חי"ר 

הקימו גם אוגדות ממונעות ואוגדות טנקים. כל אוגדה כזו קיבלה חטיבת 

 ארטילריה משלה.
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ויותר   300פר אוגדות חי"ר עד להעלות את מס כך החליטו-אחר

כל אוגדה כזו קיבלה חטיבת ארטילריה.  - ויותר 100ואוגדות טנקים עד 

ועוד הוקמו עשר בריגדות ארטילריה עבור עתודת הפיקוד העליון, ובכל 

תותחים, כולל  66 –בריגדה היו שתי חטיבות ארטילריה )בכל חטיבה 

 לא הכל.עוד זה ו מ"מ(. 107

וקמו גם בריגדות חי"ר. הרכבן התקני: גדוד טנקים ה מלבד אוגדות,

נפרד, שתי חטיבות חי"ר וחטיבת ארטילריה. לדוגמה: בהרכב בריגדת 

 )של פולקובניק ּפ.מ. גאברילוב( היו גדוד טנקים, חטיבות חי"ר 3חי"ר 

)של  8; בהרכב בריגדת חי"ר 39וחטיבת ארטילריה  156-ו 41 מספר

 335-ו 270יו גדוד טנקים, חטיבות חי"ר פולקובניק נ.ּפ. סימוניאק( ה

 .343וחטיבת ארטילריה 

 הייתהלא גייסות ממונעים. ככלל,  29מלבד גייסות חי"ר הוקמו 

ן אך זהו כלל שהיו לו יוצאים מ ,למפקד גיס ממונע ארטילריה משלו

של גנרל א.א. ולאסוב. לשתי  4הכלל. באזור לבוב נמצא גיס ממונע 

חי"ר של גיס זה היו חטיבות ארטילריה משלהן, אוגדות טנקים ולאוגדת 

ישירות למפקד  ותכפופ 445-ו 441חטיבות ארטילריה היו ומלבד זאת 

 הגיס.

בדרכה  16תה ארמיה יהי 1941תחילת יוני -דוגמה נוספת: בסוף מאי

של גנרל אי.ּפ.  5באיקאל לאוקראינה. בהרכבה היה גיס ממונע -מעבר

יֶּנקו. לכל מפקד אוגדה  קסֶּ חטיבת ארטילריה משלו, ובנוסף  הייתהאלֶּ

 .578-ו 467עמדו לרשות מפקד הגיס גם חטיבות ארטילריה 
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מלבד הצבא האדום, הוקמו אוגדות חי"ר ממונע של  -אין זה כל 

חטיבת הוביצרים.  הייתהאוסנא"ז נ.ק.ו.ד.. לכל אוגדה כזו 

ים מנמקונ.ק.ו.ד.. הההיסטוריונים מציעים שלא נקח בחשבון את יחידות 

זאת בכך שהיו אלה אוגדות מובחרות עם חימוש חדיש ביותר ואנשים 

אחד, עד לחייל האחרון. אם הן הטובות ביותר, אומרים -שנבחרו אחד

אך גם אם לא לוקחים  , לא נקח אותן בחשבון. לא נתווכח,ההיסטוריונים

 –נ.ק.ו.ד., גם אז מספר חטיבות ארטילריה בצבא האדום הבחשבון את 

 הגידול נמשך.ו ,900עלה על  –הפלישה הגרמנית עוד לפני 

 

 ד

קיים ספק מוצדק בהחלט: אולי שיחק סטאלין במשחק שהיטלר 

טנקים ההורדת מספר  ידיעל  ? היטלר הקים אוגדות טנקים חדשותשיחק

 – 1940-אוגדות טנקים, ב ששהיו להיטלר  1939-באוגדות הישנות. ב

כולל לא עלה באופן ; עם זאת מספר הטנקים ה20 – 1941-, ב10

 משמעותי.

טנקים עלה, האלה. מספר יחידות כלא, סטאלין לא שיחק במשחקים 

טנקים בכל יחידה ויחידה. כך בדיוק עלה מספר האך עלה גם מספר 

קנים בכל חטיבה. למשל, בחטיבות העלה גם מספר ו ארטילריההחטיבות 

עלה  מ"מ, 152תותח -היה הוביצר יון, שחימושןעתודת הפיקוד העל

 .66-לעלה  –בחטיבות נ"ט  ,48-ל 36-מ מספר הקנים
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שדה. אך נשים לב לשמות דגמי ה-גם בגרמניה גדלה אז ארטילריית

 יהזו - ".18"-" ו13מספרים "ה מרביתם מופיעיםתותחים והוביצרים: ב

אך רובם המכריע ארטילריה טובה,  הייתהתכנון הכלי. לגרמניה  שנת 

מהדגמים שנוצרו במהלך מלחמת העולם  שדה היוהשל כלי ארטילריית 

שלל מתשע ה הראשונה. מלבד זאת אימצה הארטילריה הגרמנית את כלי

 מדינות שנכבשו.ה

 -בבסך הכל היו בשירות הארטילריה הגרמנית תותחים והוביצרים 

קטרים שונים שנוצרו בעשר מדינות שונות, מה שסיבך מאוד את  28

 .50רו במאה הקודמת והיו בני צמושת. רבים מכלי השלל יואספקת התח

ות נעשתה על יסוד דגמים הקמת חטיבות הארטילריה הסובייטי

 בייצורויוצרו  1939-, נתקבלו לחימוש ב1938-צרו בוחדשים שנ

 .1941-1940-במוני ה

אלף כלי ארטילריה  82קיבל הצבא האדום  1941ועד יוני  1939-מ

 1941-טיים היו בומרגמות חדישים ביותר. כמעט כל הכלים הסוביי

הוביצר  – M-30הטובים בעולם, וכאלה נשארו עד סוף המלחמה. ביניהם 

-גול, אושר כחימוש ב-, נוסה בחאלחין1938-שפותח ב –מ"מ  122

 .20-עולם עד לסוף המאה הבושירת בכמה צבאות  1939

אין זה מסתדר עם הדעות הנפוצות שסטאלין האמין להיטלר, 

 ה.שסטאלין לא התכונן למלחמ

 

 ה
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מי שלמד היסטוריה צבאית יחלוק ויאמר, כי לחטיבות הארטילריה 

הסובייטיות לא היו די גוררים. ועוד: הטרקטור שהשתמשו בו היה חזק 

אינו כה נורא כפי שיכול זה  ואולם מצב אך איטי. זו הערה נכונה

להיראות במבט ראשון. ניסיון המלחמה הראה, שכאשר הכוחות 

חפרו תעלות בעומק מלא,  תגונן והתחפרו באדמה:ים נצטוו לההסובייטי

שדה, עמדות ירי לטנקים ולארטילריה, תעלות נ"ט, שדות -הקימו מקלטי

. ההגנהקווי את לפרוץ  אויבלא הצליח ה –מוקשים, גדרות תיל ואחרות 

 קּורסק.ונינגרד, מוסקבה, סטאלינגרד לב הייתההגנה כזאת 

יות של הצבא הגרמני ת האסטרטגהפריצו הצליחובמהלך המלחמה 

יוני ייטיים להתחפר ולהתגונן. כך היה באסר על הכוחות הסובנק כאשר ר

 בחארקוב ובקרים. – 1942מאי בלאורך כל הגבול,  – 1941

לצבא האדום הזדמנות פז ליצור קו הגנה בלתי עביר  הייתה 1941-ב

הים הבאלטי עד לים השחור. אחרי חתימת ההסכם עם היטלר, היו ן מ

את קווי ההגנה אפשר היה לבנות  לעשות זאת. לין כמעט שנתייםלסטא

 ןבטון מזוייהעשויים מוצבים הישענות על הב בשדה פתוח, אלא לא

חטיבות  005-006קו הגנה זה, צריך היה להציב . ב61שב"קו סטאלין"

כל תותח, להסוותן ולכסותן ארטילריה, להכין כמה עמדות ירי עבור 

ולשלוח רטילריה של עתודת הפיקוד העליון את האלשמור מאחור היטב, 

תוקף שם חזק יותר. במקרה זה היו הטרקטורים  אויבלגזרות שהאותה 

                                                           
 )עורך רוסי(.בוקע הקרח סובורוב מפרט זאת בספרו הקודם, 61 
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מושת הוכנה מבעוד מועד ואוחסנה חוהמשאיות מספיקים בהחלט: הת

ירי, וכל מה שנותר לגוררים לעשות, ה שדה שבקרבת עמדות במקלטי

ירי  מעמדת –אחר  , פעםאחדפעם  –להעביר בלילות את התותחים  היה

 אחת לאחרת.

תעניינו בגרסה ההגנתית אך הגנרלים והמרשלים הסובייטיים לא ה

הם הכינו התקפה. אבל גם בהתקפה טרקטורים ומשאיות  של המלחמה,

כשמכינים מבצע התקפי, לא ים כולם בעת ובעונה אחת: אינם נחוצ

 ויבאראשית, כדי לא להבהיל את ה .מזיזים את הארטילריה כולה יחד

ולא לחשוף את כיוון ההתקפה העיקרי; שנית, משום שפשוט לא ניתן 

התקדמות כלים וגם תחמושת בהתאם לכל קילומטר של  200למשוך יחד 

יאים התקפה היו מכינים בלילות את עמדות הירי ו מבהפריצה. לכן לפני 

לקראת בוקר היו מסווים את  את הכלים ואת התחמושת,בהדרגהאליהן 

אינה דורשת  אתובלילה הבא הכל חוזר חלילה. עבודה כז הכל בקפידה,

 גורר לכל תותח.

מתחילה בפעולת ארטילריה, לאחר מכן פרצו טנקים  הייתההתקפה 

וחי"ר, כאשר עיקר הארטילריה נשארת במקום. היחידות המתקדמות  

 הייתהרק מעט ארטילריה. כעבור כמה ימים או שבועות יחסית החזיקו 

כוחות היו נעצרים שם בעומק השטח שנכבש, ה-ההתקפה נעצרת אי

, והכל חוזר חדשהפיקוד היה בוחר קטע חזית לפריצה ה ובונים קו הגנה,

משך לילות רבים, ארטילריה ותחמושת. במביאים, היו חלילה: לקטע זה 
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 לא - מעבירים קדימה את הארטילריהבכל מקרה, במלחמה התקפית 

 יחד, אלא בדילוגים.בכולה 

להעביר מהמשק האזרחי לצבא  , , תוכנןMיום במלבד זאת, 

 .לאחר הכרזת הגיוס הגלוי אלף טרקטורים 43-אלף משאיות ו 240

 כדי להוסיף אמצעי גרירה למקומות ששם חסרו.בהחלט זה היה מספיק 

 משום שהצבא הגרמני הנחית מהלומת פתע בדיוק  רעהיהתבוסה א

ל. יחד עם בלילות אל הגבו הועברהשהארטילריה הסובייטית כ

הארטילריה העבירו את התחמושת. הארטילריה לא התכוננה לנהל 

ליוני: הכלים כבר נמצאים  22-מלחמה הגנתית, אך גם לא יכלה לתקוף ב

ריכוך( טרם הגיע. לכן -חי"ר )שלמענו מבצעים הפגזתהבגבול, אך 

רק  .בעת ובעונה אחת הארטילריה כל נאלצו להסיג מהגבול את

לאסון: יעוט הטרקטורים ומהירותם הנמוכה הביאו מבמצב כזה 

 .אויביחד עם התחמושת שלה לידי ה הארטילריה הושמדה או נפלה

 

 ו

ניתן היה למנוע את האסון לולא אספו את הארטילריה ואת 

התחמושת בקרבת הגבול. אפילו שבוע לפני המלחמה )לּו באמת פחד 

אך התהליך  - סטאלין מהיטלר( אפשר היה עדיין להסיג את הארטילריה

 היה הפוך.

 {159מ"מ, עמוד  203}תצלום הוביצר 
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לריה לשטחי ימרשל רוקוסובסקי: "הכוחות נצטוו לשלוח את הארט

מדוע  ,(. זה מוזר8, ע'1968, מוסקבה, חובת החיילירי שבקרבת הגבול" )

כה  ברית המועצותחייבת הארטילריה להתאמן בקרבת הגבול? האם 

תאים יותר? אנו זועמים על שיושב קטנה שאין למצוא בה מקום מ

את  ,לא לזעום נאשהו ונותן פקודות טיפשיות. במטכ"ל אידיוט כל

כך בדיוק  מנוצח,-, אלא זו'קוב הגדול והבלתיהפקודות נתן לא אידיוט

חי"ר הגול: את מרבית הטנקים ו-פתע בחאלחיןה הוא עשה לפני התקפת

תקפה ואת כיווניה ותיו לההחזיק בעומק שטחו, כדי לא לחשוף את הכנ

. קו הקדמיחי"ר אל ההרק בלילה האחרון הגיעו הטנקים וו הראשיים,

 יה שתנועתה איטית, הועברה לשם עוד קודם לכן.רהארטיל

זהו מעשה נכון במלחמה התקפית, אך היה הופך לאסון לּו היו 

: הארטילריה 22.6.41-היפאנים תוקפים ראשונים. כך בדיוק קרה ב

 חי"ר טרם הגיעו.הצאת ליד הגבול, אך הטנקים והסובייטית כבר נמ

הארטילריה של היחידות הקיימות הועברה אל אזורי הגבול, אך 

חטיבות  900 ;מלבד זאת נמשכה שם גם הקמת יחידות ארטילריה חדשות

חטיבות ארטילריה  –, בייחוד בשלבי הקמהעוד ועוד ו קיימותארטילריה 

אלוב מספר בשלוש .מ. סאנדכבדה של עתודת הפיקוד העליון. גנרל ל

 480הביאו  הרביעיתארמיה ה ים, שלעורףזניח פרטיםשורות, כאילו 

חטיבות ארטילריה חדשות  10לו להקים תחימ"מ וה 152קנים בקוטר 

א הספיקו להקים, כי הגרמנים של עתודת הפיקוד העליון. את החטיבות ל
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שהו נותרו חר כלליד הכלים שלהם. )במקום א נמצאווהצוותים לא  תקפו

 (.הצוותים ללא הכלים

לכאורה, מוטב להקים את החטיבות בהרי אוראל, ללמד אותן, 

על קרונות הרכבת אותן כך להעמיס -לערוך אימונים ומטווחים, ואחר

לגבול המערב. מדוע שלחו לשם את הכלים אך לא את  ןולהעביר

 אפשר להתקיפןשם  אנשים? מדוע מקימים את החטיבות באזורי הגבולה

בטרם יגיעו הצוותים? כל זה נראה כטיפשות מוחלטת. אך אם נזכור שזו 

 י נראה הכול הגיוני. הכנה להתקפה, אז

ארטילריה של עתודת הפיקוד העליון האייש את חטיבת נקים ואם נ

 ודאי תוסב לכך –עבירה במלואה אל הגבול נכך -הרחק מהגבול ואחר

ה אחת השייכת תה של חטיבברהעאפילו . אויבלב של הה תשומת

אל  ת עשר חטיבותברהע ,מעוררת מחשבות –לעתודת הפיקוד העליון 

. לכן בלילות העבירו את הכלים אל אויבלהבהיל את ה הגבול עלולה

זאת  הגבול, בכמויות קטנות ובלי צוותים )"בתפזורת", כמו שמכנים

 ובמקום אחר כלשהו הכינו את המפקדים ואת החיילים. בצבא(,

מגיעים לאזורי הגבול אלפי קצינים וחיילים, אך בלי ברגע האחרון 

הם לב: הרבה אנשים אליגוררים, בלי תותחים, בלי תחמושת. לא שמים 

זה דומה לחי"ר. אך התותחים, הגוררים והתחמושת כבר  –בלי תותחים 

 –מוסתרים ביערות הגבול. הצוותים מקבלים את כליהם, מנקים אותם 

 ועשר חטיבות מוכנות לקרב.
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 ז

כלים בשדה אחד. גנרל  480בעיני רוחי אני מסוגל לראות 

סאנדאלוב אינו מפרט, באילו כלים מדובר. אך אלה יכולים להיות רק 

ML-20 - מ"מ, או  152תותח -הוביצרBr-2 –  מ"מ. משקלו  152תותח

 18מעל  – Br-2טונות, ושל תותח  7היה מעל  ML-20תותח -של הוביצר

 מעבר לאופק.עד ה ארוכה, כלים הם שור 480טונות. 

מה שאני מתקשה לדמיין, זה כיצד נראה באזורי הגבול מלאי 

ערכה אחת היא  ערכות קרב, 10לשם. לכל כלי הכינו התחמושת שהובא 

ק"ג,  43.6הוא  ML-20-. משקלו של פגז ל600 –ערכות  10פגזים,  60

ם הכינו כלי 480-ל ק"ג. כל פגז ארוז בארגז נפרד, על כן Br-2- 48.8 -ל

לכלים בקוטר כזה יש טעינה נפרדת: תחילה טוענים ארגזים.  288,000

תרמילים אלה ארוזים  את התרמיל עם מטען הודף, –כך -את הפגז, אחר

 ארגזים.  288,000משמע עוד  –בנפרד מן הפגזים 

הן ורק עשר חטיבות חדשות של עתודת הפיקוד העליון, הן אלה 

אינה שייכת לכיוון  4ארמיה  .4ה קמות בחשאי בעורפה של ארמימו

של חזית המערב )מבלט  10בכיוונים הראשיים נמצאות ארמיה  הראשי,

לוסטוק(, ארמיה  של  9מערב )מבלט לבוב( וארמיה -של חזית דרום 6ּבֶּ

חזית דרום )גבול רומניה(. האם ניתן לדמיין, מה התרחש בעורפיהן? 

מו ואת הכמות הבלתי החטיבות שכבר הוק 900האם ניתן לדמיין את כל 

ידועה של חטיבות שבשלבי הקמה? האם ניתן לדמיין את הררי הארגזים 

 הירוקים עם התחמושת עבור כל החטיבות הללו?
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רק מי שיהיה מסוגל לדמיין כל זה )אני לא הצלחתי(, יהיה מסוגל 

גיוס הוא  מרשל שאּפושניקוב:הלהבין במלואה את משמעות דברי 

אלין את מיניסטריון התחמושת, פועל יוצא תחילה הקים סטמלחמה. 

קפיצה בכמות חטיבות ארטילריה המסוגלות לצרוך את כל ים  –מכך 

 הפגזים הזה.

. ארטילריההרק מלחמה יכלה לבוא בעקבות הקמת חטיבות 

לא היו מסוגלים להחזיק לאורך זמן  , כי הגנרלים1941-בר במלחמה כ

חטיבות  900-ת לתחת כיפת השמיים עשר ערכות קרב של תחמוש

 לא היו מסוגלים. .ארטילריה
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 16פרק 

 תבונתו של הסובייט העליון

 

 א

זה מובן:  יוס כללית.חובת ג ברית המועצותב הייתהלא  1939עד 

 אוהבי שלום אנחנו.

ספר, -ייס אחרי ביתזה אינו מובן. למה לא לגו ,21גיל הגיוס היה 

נשוי, אז מדוע כן הוא כבר עובד, יית 21רי בגיל ה ?19או  18בגיל 

 לאו? םא הויגייסו שיחיה בחוסר ודאות אם

 ולא קודם. 21בגיל דווקא מדוע מגייסים  איש אינו יכול להסביר

אלא שבשיטה זו הושקעה מחשבה עמוקה. כל חייבי הגיוס משולים 

 יםתגייסמ, כלומר ך הסכרדר יםברולמאגר סכור בנהר: רק חלק ע

ית כון אפשר להנהיג חובת גיוס כלל. ברגע הנמעוכבים, והיתר יםשרתמו

עד כה. גם את המעוכבים שלא שרתו  )יש רק להמציא עילה( ולגייס 

 רבים כאלה הצטברו במהלך השנים.

 יום זה הונהגה חובת גיוס כללית. ב1.9.39-הרגע הנכון הגיע ב

 החלו לגייס את כל מי שטרם שירת.ו

מלחמה בכל מקרה שגייסו אדם מבוגר, איש לא חשד שמכינים 

, אך לא 30גדולה. משפחתו בכתה, אך כולם הבינו: הבחור שלנו כבר בן 

 …שירת, לכן גם זמנו הגיע
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אם כדי שהגיוס יובן לגמרי, דאגנו למלחמות קטנות בגבולותינו. 

 אך לא נורא אם נגמרו ברע.   בסדר, –נגמרו בטוב 

והחלה  ים ומלחמות קטנות אינו דורש הסבר,גיוס בעת סכסוכ

מאגם  –סכסוכים, כאילו מישהו אירגן אותם לפי הזמנה שרשרת 

דנובה ויערות פינלנד. מגייסים בחורים צעירים ולא העד לשפך  62חאסאן

כך בא "שחרור" -, אחרכך צעירים, כי מכינים מסע "שחרור" לפולין-כל

סאראּביה. -אחר פינלנד, כך "שחרור" של אסטוניה, ליטה, לאטביה, ּבֶּ

 …דאגה-ולותינו מעוררבצב בגהרי המ - ושוב גיוסים

לפי החוק החדש הורד גיל  ,סטאלין קיבל גם עתודת גיוס נוספת

ו את מיד גייס .18-ל אף , ולסוגי מתגייסים מסוימים19-ל 21-הגיוס מ

 גויס אז. ,18גם אבי, בן  ,בני הגילאים הללו כל

אופן בשלום שלנו, רבת השנים, וגיל הגיוס שהועלה ה-אהבת

 ,ו לצבור, כמו מאחרי הסכר, את האנרגיה של מיליוניםמלאכותי, איפשר

 כעת פתח סטאלין את הסכר והשתמש בכל האנרגיה שצבר.

 

 ב

כמה שיותר מתאמצים, כך  מועד,-חייב להיות קצר מאמץ רב

זמני של שלושה שנתונים ועוד -גיוס בות. מהר יותר את הכוחומאבדים 

:גם איבוד כוח נהשל מי שלא שירת בעבר, היווה נטל כפול על המדי

                                                           
 במזרח הרחוק.62 
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לשכן ולּו מיליון  נסולכלכל, להלביש, לשכן.  ודם הצורך עבודה

 טירונים!

לא מזמן עבר הצבא האדום את קו מיליון החיילים, וכבר יש לו  אך

כמה מיליונים. אוגדות חדשות דורשות קסרקטינים, מטות, מטווחים, 

ברים. אוכל, מועדונים ועוד הרבה, הרבה ד-אש, מחסנים, חדרי-שטחי

את  –והעיקר  !אלף חיילים 13-; לאפילו לאוגדה אחת אתנסו לתת כל ז

 לחמש.גם כל האוגדות, הגייסות והארמיות צריך 

בלתי  –היה עצום. לחזור על התרגיל פעם נוספת  1939גיוס 

אפשרי. בשנים הבאות אפשר היה לגייס רק שנתון אחד של גיל הגיוס. 

: 1941סטאלין מצב טוב לקיץ יצר  1939ידי החקיקה של סתיו -על

ו יסים לחיילים של ממש, מלבד זאת יבואתוך שנתיים יהפכו כל המגו

 .1941-ו 1940הגיוסים של 

אחרי שהיא תתחיל יבוטלו  צבא סדיר כזה יוכל לפתוח במלחמה,

השחרורים, כל המגויסים יוחזקו בצבא עד לניצחון, ואת הצבא יחזקו 

לגיל  קודמות, וגם הצעירים שיגיעו שירתו בשניםאנשי המילואים שכבר 

 הגיוס.

יצטרכו  1941סטאלין והגנרלים שלו לא יכלו שלא להבין, כי בסתיו 

. לפי חוק חובת גיוס 1939לשחרר הביתה את המחזור העצום של מגויסי 

טוראים ומש"קים של כוחות  –כללית, זמן השירות למרבית החיילים 

את  1941יימו בקיץ יס 1939שנתיים. מגוייסי סתיו ל נקבע –היבשה 

ויוחלפו במחזורי גיוס  רגילים. בזמן שלום לא ניתן לעכב שירותם, 
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רק מלחמה מאפשרת   ,בצבא את מי שסיים את שירותו, כי המשמעת תרד

להחזיק בצבא את מיליוני הוותיקים ולדרוש שיצייתו. אם הצבא האדום 

שירתו לחינם,  1939שמגוייסי , הרי 1941סתיו לא ייכנס למלחמה עד 

תיהם, חיילים מיומנים יעזבו לב אחזקתם,משאבים רבים בוזבזו על 

 וקשה יהיה לקבץ אותם שוב בלי רעש ומהומה גדולים.

, הוא 1939שכאשר ערך סטאלין גיוס המוני בסתיו יוצא אפוא 

לּו  ,1941קבע לעצמו כי הזמן האחרון של כניסה למלחמה הוא קיץ 

 .1940-היה עורך גיוס המוני ב 1942-תיכנן סטאלין לתקוף ב

יש  העתודה רבת השנים של חייבי הגיוס,סטאלין ניצל במלואה את 

החליט סטאלין להילחם וקבע  1.9.39לפני לכך רק הסבר אחד: 

 .1.9.41שייכנס למלחמה לפני 

לספטמבר, אך על כינוסו של הסובייט העליון  1-החוק נתקבל ב

נטרוּפ בקרמלין ציווה סטאלין באוגוסט, כאשר לחץ א ת ידו של ריּבֶּ

 והרים כוסית לשלומו של אדולף היטלר.

 

 ג

זו תחילתה של  – 1.9.39זה הזמן להפסיק אותי בזעקות זועמות. 

המפלגה הקומוניסטית הנבונה והממשלה  ,שנייהמלחמת העולם ה

ע את המלחמה, אך נקטו צעדים לכל הסובייטית ניסו בכל כוחותיהם למנו

 … מקרה
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ו אנ היום :דבר אחר מטריד ם בהחלט עם הצעדים הנבונים,י מסכיאנ

איש לא ידע  אזאבל  ,שנייהלם הועהחלה מלחמת ה 1.9.39-יודעים שב

 זאת.

לם ספטמבר להיטלר עצמו לא היה מושג שהחלה מלחמת העוב 1-ב

גם ופת מלחמה נגד היטלר לספטמבר הכריזו בריטניה וצר 3-ב ,שנייהה

ממשלות צרפת ובריטניה על מלחמת העולם לא היטלר ולא חלמו, לא אז 

. לא התעצלתי להפוך את העיתונים הבריטיים של אותם הימים, שנייהה

התוצאה  ,יורק טיימס-ניובדקתי גם את האמריקאיים, כולל  טיימס,כולל 

רועים בפולין את מלחמת העולם יתמיד אחת: העולם של אז לא ראה בא

 .שנייהה

 שנייהתחילת מלחמת העולם ה בפלישה לפולין החלו לראות את

כל העיתונים )כולל  הרבה יותר מאוחר, אבל בעת שפרצה כתבו

פולין. הכרזת המלחמה מצד בריטניה -על מלחמת גרמניה הסובייטיים(

הכריזה  5.9.39-ידי כולם כהצהרה פוליטית. ב-וצרפת נתקבלה על

 ן. גם אחרי כניסתפולין-מלחמת גרמניהנייטרליות בעל  ארצות הברית

 ארצות הבריתלא חשבה ממשלת  הרשמית של בריטניה וצרפת למלחמה,

 לכל הפחות, מלחמת אירופה. שזו מלחמת עולם או

ורשה, ברלין,  –בשום בירה בעולם לא חשדו ספטמבר ב 1-ב

 .שנייהשהחלה מלחמת העולם ה  –וושינגטון, פריס או לונדון 

 רק במוסקבה ידעו זאת וקיבלו את ההחלטות המתאימות.
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 17פרק 

 גיוס מתמיד

 

 א

 הייתה שנייהלפני מלחמת העולם ה ברית המועצותאוכלוסייתה של 

אך  ,פחותה מזו של הקיסרות הרוסית לפני מלחמת העולם הראשונה

היה גבוה בהרבה מזה של  ברית המועצותשל  םמשאביהגיוס אל פוטנצי

ה החלה בה תסיס יסרות הרוסית נוצר מחסור במזון,הקיסרות. כאשר בק

מצח -ת הליברלית חירפה את הממשלה, נערים עזיוחברתית, העיתונ

 מהפכה. - םוסיולפיזרו מנשרים ברחובות, המפגינים זימרו שירי מרידה 

חיסלו  - מצח-לא היו עיתונות ליברלית ונערים עזי ברית המועצותב

לכן לא רק בזמן מלחמה, אלא גם בזמן שלום היה מחסור כרוני  .אותם

גם  ,מתו ברעב מיליוניםש לא השמיע שירי מרידה. לא פעם במזון, אך אי

 בזמן שלום, אך חלפו הזמנים היפים שאפשר היה לצאת בהפגנת מחאה.

 הוא ידע, שאם בזמן ין ברצינות את ארצו למלחמה,סטאלין הכ

 1939בתחילת זו הסיבה מדוע  המלחמה יהיה רעב, לא יהיו מחאות,

מאוכלוסייתה  20%-ב עצותברית המופוטנציאל הגיוס של חּושב 

ם הסובייטי : גם אם נקח למלחמה את כל הגברים מהכפרים, העהכללית

 העם הורגל. יסתדר איכשהו בלי לחם,

מיליון  34 םה - 20%זו רמת הגיוס הגבוהה האפשרית.  - 20%

 חיילים וקצינים פוטנציאליים.
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 ב

גם בזמן  א יכלה להחזיק צבא כזה בזמן שלום,ברור שהמדינה ל

. הוחלט להחזיק בזמן אינו נחוץאפשר להחזיקו, והוא גם -מלחמה אי

ל מיליון חיילים וקצינים, לנצ 10-12-מלחמה צבא זעיר, לא יותר מ

דות. שיטה זו נקראה את האבלהשלים מיד ו אותם באופן אינטנסיבי,

 "גיוס מתמיד".

של הצבא  אדם באוגדות, בגייסות ובארמיות-אומרים שתקני כוח

אך יש לזכור שהיו הרבה יחידות,  ,זה נכון -ו נמוכים יחסית האדום הי

גבול היכולת האנושית )ומעבר  דניצלו אותם ע ,ושלא חסו על אנשיהן

באנשים חדשים. זה כמו חשבון  את האבידותמיד החליפו ו –לגבול זה( 

בבנק: אם יש לך מקור הכנסה טוב, אפשר להוציא הרבה כסף ובקלות. 

ון אין בחשבון הרבה כסף, אך אתה ממשיך להוציאו ייתכן ובכל רגע נת

 תוך ידיעה שמחר הוא שוב ייכנס לחשבון.

הצבא האדום לא היה כך בדיוק היה בצבא האדום: במהלך המלחמה 

מיליון איש  29.4שנות המלחמה גויסו אליו  4-גדול, באופן יחסי, אך ב

ייֶּב, ) 22.6.41-לאלה שהיו בו ב נוסף  .(19.7.91, פראבדהגנרל מ. מויסֶּ

 אלף איש, 600-500ן: בזמן שלום היה הצבא האדום ממש קטנט

סטאלין השקיע משאבים בתעשייה  פחות מאחוז אחד של האוכלוסיה,

 להעמיס על המשק ולבלום את צמיחתו.רצה לא ו צבאיתה

 כך החל הצבא האדום לגדול:-אחר



 מ' שאולי© זכויות התרגום לעברית          - 211 -)לפני הגהה ועריכה(                   Mיום ויקטור סובורוב, 

1923 – 550,000  

1927 – 586,000  

1933 – 885,000  

1937 – 1,100,000  

1938 – 1,513,000  

   

סטאלין  ,צבא האדום אחוז אחד של האוכלוסיהבה הי 1939בתחילת 

 ,שירתו בצבא האדום שני מיליון איש 19.8.39-בחצה את הרוביקון: 

ציווה, בחשאי, להקים עשרות אוגדות  19.8.39-ב סטאלין לא עצר,

תוך  יה. תהליך הגיוס התנהלחי"ר חדשות ומאות חטיבות ארטילר

 .הסוואתו

; איש 4,207,000היו בצבא האדום  1.1.41-קצב הגיוס עלה וב

 5,500,000היו בצבא האדום  21.6.41-ב בפברואר הקצב עלה עוד;

-מחנות, מלווי-איש. מלבד הצבא האדום היו גם כוחות נ.ק.ו.ד.: שומרי

ק.ו.ד. היו יחידות חבלנים,  עצורים, שומרי הגבול, כוחות מבצעיים. לנ.

 אוויר וחיל ים משלו.ל חי

לפני הכרזת גיוס צפתה התקפה מצד גרמניה, נבלי שמשלום,  בעת

, עלה הצבא האדום בגודלו על הצבא שהיה לרוסיה הצארית רשמית

 אחרי סיום הגיוס במהלך מלחמת העולם הראשונה.

  

 ג
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צבי קל ומהיר האם ירדוף טיגריס אחרי צבי, לעולם לא יתפוס אותו: 

לא יצא מזה כן טיגריס בזהירות ממש עד לצבי, גם הל זחטיגריס. אם יהמ

לכן … טיגריס על עלה יבשהצבי דרוך וקשוב, די שידרוך הכלום: 

ילה זוחל באיטיות, שעל אחר שעל, : תחטיגריס את שתי השיטותהמשלב 

 כך מתפרץ בזינוק קצר ונמרץ.-אחר

כולה  ברית המועצותכך בדיוק תוכנן גיוסו של הצבא האדום ושל 

הצבא גדל ו. תחילה בזחילה, בזהירות, השנייהלקראת מלחמת העולם ה

 לזנק.עמדו כך -אחר עד לחמשה מיליון,

 ,מובטחתתגבורת  עם פתע מכרעת חמשה מיליון מספיקים למהלומת

מלחמה מערכות הקשר בשלב הגיוס הסמוי הועברו למשטר כבר לכן 

נון הממשלתי, הממלכתי והצבאי, מנגנון ניהול המדינה, מנג

קומסומו"ל, התעשיה הנ.ק.ו.ד. ומחנות הריכוז, ה, 63האידאולוגיה

צבא של יותר מעשרה  והתחבורה, הוכן סגל מפקדים ומומחים עבור

גידולו של הצבא עצמו נבלם בינתיים באופן  מיליון איש. כאשר

 מלאכותי.

 נעשה המשך התקדמותו בזחילה כשעבר הצבא את חמשת המיליון, 

 האינסטינקט החייתי של סטאלין זינוק.רש דכעת  ,אפשרי-בלתי

 

 ד

                                                           
 פנים.-תעמולת63 
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רמקול  -חינם  -בכל דירה סובייטית התקין המשטר הקומוניסטי 

רמקולים אלה צריכים היו  ,רמקול כסוף גדול –ובכל רחוב  64 שחור,

 M. 65-היום הוא  –להכריז יום אחד על הגיוס 

 Mלכל איש מילואים סובייטי היה "דף גיוס" אדום שעליו אות 

רה, ובו ציון המקום והשעה שיש להתייצב לכשיוכרז הגיוס. מלבד  שחו

M , הימים מילואים מיליוני אנשי אצל גיוס" ההיו רשומים ב"דפי

"M+1" ,"M+2 פקודה להתייצב לנקודת הגיוס  הייתה" וכן הלאה. זו

 כעבור יום, יומיים או יותר אחרי הכרזת הגיוס.

הנופלת  סכין של גיליוטינהמנגנון הגיוס פעל כמכונה משומנת, כמו 

התייצבות במועד  כל איש מילואים ידע: אי על צווארו של מסכן כלשהו,

לנקודת הגיוס מוגדרת כהתחמקות מגיוס ונענשת לפי חוקי מלחמה, כולל 

הוצאה להורג בכל מקום שייתפס. מומחים אחדים מחפשים עד היום את 

ות לכל: כהכנה הסיבות גלוי ,1937-1938הסיבות לטיהור הגדול של 

 66שלשלטון חייבים לציית.הטיהורים לגיוס ולמלחמה, המחישו 

 כולם שסטאלין אינו מתבדח.ידעו  1937אחרי 

היטלר הכשיל את הגיוס שסטאלין הכין. אבל גם במצב המשברי 

, גם היוזמה בד אתאוכניות וחישובים, גם כשסטאלין שלא נצפה בשום ת

הריכוז( לא -יּורו וכלה במחנותּפוליטּבהכשכל שדרות השלטון )החל מ

                                                           
 מערכת חוטית המעבירה את שידורי הרדיו הממלכתי בלבד.64 

 "מוּביליזאציה", שהיא "גיוס". 65 

 )העורך הרוסי(. בוקע הקרחבספרו של סובורוב  -יותר על כך66 
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מכונת הגיוס כמצופה. בשבעת ימי המלחמה פעלה  –מה מתרחש  הבינו

האנציקלופדיה נוסף לקיימות )אוגדות חדשות,  96ראשונים הוקמו ה

בשבעת ימי המלחמה הראשונים גויסו  ,(343, ע' 5, כרך הצבאית הסובייטית

ליוני  22-יונים שבבנוסף למיל –חיילים וקצינים  5,300,000לצבא 

 נסעו ברכבות אל הגבול.

ליוני בפיקוד צפון  22מרשל ס.א. קראסובסקי מתאר את היום של 

את הפיקוד להקים התחיל קווקז: ברגע שהודיעו על תחילת המלחמה, 

אותו הדבר התרחש גם  .(1968, מוסקבה, החיים בתעופה) 56ארמיה 

זמנית. -מה ארמיות בובפיקודים אחרים, ששם הוקמו ארמיות, לפעמים כ

ארמיות  28ה מוכן להקמת הכל היו ארמיות, 31ליוני היו לסטאלין  22-ב

היא  56החלה אפילו בלי פקודות נוספות שלו. ארמיה  תןהקמשנוספות, 

 אחת מאלה.

 

 ה

הגיוס חל לא רק על מיליוני אנשי המילואים שנועדו להיות חיילים 

ועותיהם נחשבו לחיוניים צוקצינים, אלא גם על מיליוני אזרחים שמק

עורף הכוחות )אלף רופאים  100מלחמה. בעתודה היו רשומים  בעת

, (69, ע' 1941-1945במלחמה הפטריוטית הגדולה  ברית המועצותהמזוינים של 

חובת הגיוס חלה גם על מאות אלפי  ,ולכל אחד מהם היה "דף גיוס"

חולים עם -תיב 149היו לצבא האדום  9.6.41-עובדי רפואה אחרים. ב
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נוספות מיטות  450,000" תוכנן להציב M+30ביום " ,מיטות 35,540

 כל המיטות אכן הוצבו. ,חדשיםהחולים ה-בבתי

מיניסטריון הרכבות, וגיוס" היו לכל עובדי מיניסטריון הקשר -"דפי

נ.ק.ו.ד. ולקבוצות אזרחים הלעובדי כלי תקשורת המונים, למלשיני 

בשלושת הימים הבאים תוכנן להעביר ו M-ה יוםב  רבות אחרות.

אלף  40-מהמשק האזרחי לצבא האדום רבע מיליון משאיות ויותר מ

 טרקטורים.

יום תחילת כש :זהו עיקרון ,תכנון קרבי אינו מוצמד לתאריך מסוים

כך -אחר ,מטה, מה ייעשה ביום זההקציני מתכננים המבצע מכונה "ע", 

מחרתיים, ל", ו1כונה "ע+הם מתכננים, מה ייעשה למחרת, ביום המ

 –מלבד זאת כותבים תוכניות ליום הקודם למבצע  ," וכן הלאה2"ע+

 " ולימים קודמים אחרים.1-"ע

מחד, להסתיר את תאריך תחילת המבצע אפילו  גישה כזו מאפשרת

מאידך, לא צריך לשנות דבר  ,מהקצינים והגנרלים שמתכננים אותו

מים או דוחים את תחילת אם מסיבה כלשהי מקדי בניירות שהוכנו

 . התוכנית "מתלבשת" על כל תאריך שהוא.המבצע לתאריך אחר

כך בדיוק הוכנו תוכניות הגיוס הסובייטיות. בלי לדעת את התאריך, 

, זאת אומרת M-ה יוםערכו המתכננים תוכניות מפורטות לפעולות ב

ליום שהממשלה תכריז בו על הגיוס, ולפעולות שיבוצעו בימים, 

 .M-היום ת ובחודשים שלפני ואחרי בשבועו
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 יוםאפילו במקורות סובייטיים גלוים נמצאים אזכורים רבים של 

M התנהלה הכנה אדירה ולא ניתן למחוק את סימניה מההיסטוריה .

הם מדברים  ם המציאו תרגיל,אך ההיסטוריונים הקומוניסטיי ,שלנו

גיוס: אם  הוא סתם יום תחילת M יוםבגלוי על ההכנות, אך טוענים ש

 יתקפו אותנו, נכריז על הגיוס, נגדיל את צבאנו ונהדוף את התוקפן.

 .19.8.39-הגיוס הסמוי החל באני כותב את ספרי זה כדי להוכיח: 

גיוס, אלא רק הרגע שבו מכריזים עליו אינו תחילת  Mיום לכן 

 והוא נעשה גלוי.

י אינו תחילת הגיוס, אלא רק תחילת השלב הסופי והגלו Mיום 

 שלו.

תוכנן להתחיל בגיוס, ואני מוכיח  M יוםבהקומוניסטים אומרים ש

שבצבא האדום היו כבר יותר מחמשת מיליון חיילים. זה כבר אינו צבא 

של זמן שלום, אלא צבא של זמן מלחמה. אחרי שפרס צבא כזה, חייב 

היה סטאלין להכניסו למלחמה בשבועות הקרובים, בלא קשר למעשי 

 היטלר.

הגיוס הסמוי הושם הדגש על פיתוח סוגי החילות והחימוש במהלך 

מונחתים מהאוויר, המורכבים ביותר מבחינה טכנית: טנקים, כוחות ה

אוויר. במשך שנתיים של הגיוס הסמוי גדל הצבא האדום ארטילריה, חיל 

שמונה. -אדם של חיל השריון פיתר מכפליים, ובאותו הזמן גדל כוח היו

שלדים של אוגדות וארמיות עתידיות, היה להם נו בשלב הגיוס הסמוי נב
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נותר רק למלא אותם  M-ה יוםב בנתיים לא היו חיילים;פיקוד, אך סגל 

 תותחים.-בבשר

כל פעולות ההכנה הסמויות להסתיים, ואז עמדו  1941לקראת יולי 

קריאה כזו   -ל המדינה כולה קול הקורא אל הדגל אמור היה להישמע מע

 יה.חייבת להיות גלו

, ברגע המעבר Mיום בהרעיון העיקרי השני שבספרי הוא ש

מהגיוס הסמוי לזה הגלוי, האוגדות המאוישות של הצבא האדום לא 

 לעמוד בגבול בתפקיד של מחסום ולהמתין במקום.כלל התכוונו 

לוי( תוכנן לא בשיטת על חלקו הסופי והג –החיפוי על הגיוס )ליתר דיוק 

פתע מכריעות. אביא אמירות אחדות על  תאלא במהלומו עמידה בגבול

 כך מפי התיאורטיקנים הצבאיים הסובייטיים המובילים.

מרשל(: "אין זה חיפוי סביל של הגיוס, של  –)לעתיד  א.אי. ֶיגורוב

אקטיביות עם מטרות פעולות הריכוז האסטרטגי והפריסה, אלא 

תחת חיפוי של פעולות אלה יסתיימו הגיוס … לכת-מרחיקות

, הצבאי-נאום בפני הוועד המהפכני)פרסות של הכוחות העיקריים" וההת

20.4.32). 

גנרל(: "אחרי הדרג הראשון, אשר פולש  –)לעתיד  ֶי.א. שילובסקי

, מתפרס הצבא היבשתי, אך לא בגבול אלא בשטחים אויבלשטח ה

אוקטובר -, ספטמברמלחמה ומהפכה, השלב ההתחלתי של המלחמה) שנכבשו".

 .(7, ע' 1933
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גנרל, פרופסור באקדמיית המטכ"ל(:  –)לעתיד  ס.נ. קראסילניקוב

זהו עסק מסוכן. הרבה יותר בטוח  –"להזעיק המוני אנשים בגיוס כללי 

ושקט לקלוט אנשים ליחידות צבא נפרדות בשיטה של גיוסים לא 

מלחמה )לערוך את הגיוס בחלקים, בלי הכרזתו הרשמית" … גדולים

 .(35, ע' 1934אפריל -, מרצומהפכה

גנרל(: "מהרגע שמחליטים לעבור לפעולות  –)לעתיד ו.א. ֶמליקוב 

התפרסות )אקטיביות, הופכת ארמיית החיפוי לארמיית הפלישה" 

 .(1939, מוסקבה, אסטרטגית

: "כשההמונים האלה יכנסו לקרב, יופיעו ג.ס. איֶסרסוןקומברי"ג 

וחות בעומק המדינה הצלליות של הדרג האסטרטגי השני של הכ

השלישי, וכן הלאה. בסיכומו של דבר, כתוצאה של  –המתגייסים, אחריו 

יובס מי שלא יעמוד בעומס הגיוסים ויישאר בלי  ,"הגיוס המתמיד"

, ע' 1937, מוסקבה, התפתחות האומנות המבצעית)עתודות ועם משק מותש" 

79). 

 

 ו

לא עמדה  1941-מלחמת העולם הראשונה הוא בכך, שבההבדל מ

 16, אלא 1914-המערבי ארמיה אחת של זמן שלום, כמו שהיה ב בגבול

כדי להצטרף אליהן, נע בחשאי מעומק המדינה הדרג  ארמיות פלישה.
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בשלבי הקמה שלוש ארמיות נ.ק.ו.ד. של כבר היו האסטרטגי השני, ו

 הדרג האסטרטגי השלישי.

ין היו אומרים לנו שלא כל האוגדות, הגייסות והארמיות של סטאל

מי שאומר זאת ולכן לא יכול היה סטאלין לתקוף.  כב תקני מלאבהר

: הדרג אינו מכיר את ההלכה ואת המעשה של "גיוס מתמיד"

 –יוצא מהרכבות, השלישי  –האסטרטגי הראשון מנחית מהלומה, השני 

זה כמו שיני כריש הצומחות כל הזמן בשורות … מסיים הקמה, הרביעי

כבר ו… חדשה, ובעוד אחת, ובעודשלמות, והשורה שנושרת מוחלפת ב

בעומק הלוע צומחות שיניים קטנטנות ונעות קדימה. אפשר לומר כמובן 

אכן, לא כל  - כל השיניים יצמחו שכריש אינו יכול לתקוף עד אשר

בדיוק  וזה סטאלין הגיעו לתקן מלא, האוגדות, הגייסות והארמיות של

טיגריס לזחול הרבה אסור ל ,אסור להשלים את הכל :הרעיון השטני שלו

 זמן.

בתקן מלא, היתר היו רק בשלבי  5הגייסות המוצנחים, היו  10מתוך 

אחד אמורים  בכל ,גייסות ממוכנים 29השלמה והתפרסות. היו לסטאלין 

ת זו, לארבעה נוספים כמו הייתהרק לשלושה  -היו להיות אלף טנקים 

הגייסות  13-ל ,טנקים בכל אחד 800-500ולתשעה היו  900-800היום 

ים מסיקים: ההיסטוריונועדיין טנקים בכל אחד.  400-100הנותרים היו 

 .1941-סטאלין לתקוף את היטלר בהיה לא יכול אם התקן אינו מלא, 

גייסות  5הבה נבחון את המצב מהיבט אחר. כן, לסטאלין היו רק 

 –אף לא אחד. ובכל שאר העולם  –מוצנחים בתקן מלא, אבל להיטלר 
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שה גייסות מוצנחים מספיקים בהחלט לכל מבצע, גדול יחד. חמאף לא א

, סטאלין M יוםפתע והכרזת ל שיהיה. אחרי פתיחת המלחמה במכת ככ

 ושבועות להשלים ולשלוח לקרב עוד חמישה היה מסוגל תוך ימים

שאר העולם לא יכול אפילו לחלום על כך. אם ם, כשגייסות מוצנחי

הגייסות המוצנחים שלו,  , עם חמשתיט מישהו להוכיח, כי סטאליןהחל

לא יכול היה לתקוף, כי אז יש להחיל את הנימוקים גם על היטלר: באין 

 לו אף גיס אחד כזה, קל וחומר שלא יכול היה לתקוף.

נסכים  תקן מלא,לא כל הגייסות הממוכנים של סטאלין היו ב

א יטלר לאך לה ,ששלושה גייסות של אלף טנקים בכל אחד זה נורא מעט

-800אף לא אחד. גם גייסות של  –שאר העולם היה אף גיס אחד כזה, וב

טנקים  600ות של גם גייס ,טנקים לא היו להיטלר או למישהו אחר 900

רק לסטאלין היו. סטאלין חשב על העתיד והכין  לא היו אז בעולם,

הגייסות המוצנחים  , אתגייסות מוצנחים וממוכנים למבצעים שיבואו

ליוני, ניתן היה להשלים: היו  22-לא היו בתקן מלא נכון לש והממוכנים

התעשייה הצבאית בנמצא צנחנים וטנקיסטים מאומנים, מצנחים מוכנים, 

 מלחמה. עבדה במשטר

"קבוצות טנקים". ניתן היה  ארבע כל מה שהיה להיטלר היו

להשתמש בהן במכה הראשונה, אך לא היה להיטלר שום דבר בעתודה. 

 הכין עתודות.אכן ין לעומתו, סטאל

 29גייסותיו המוצנחים, כל  10מצד שני, לּו השלים סטאלין את כל 

אוגדות  300טנקים בכל אחד, את כל  1,000הגייסות הממוכנים של 
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היה נאלץ  זההוא היה מבהיל את היטלר, ו –חי"ר, עד לחייל האחרון 

ה,  מנע. אגב, גם מה שהכין סטאלין לקראת המכה הראשונ-להנחית מכת

 הספיק כדי להבהיל את היטלר.

 

 ז

סטורי שלם. כל מה שאני  היסטוריונים צבאיים פסחו על רובד הי

. ההנהגה הצבאית והפוליטית ברית המועצותבה סוד מדינה מספר הי

כך יישמה -תיאוריה ואחר 30-וה 20-הסובייטית פיתחה בשנות ה

ל כמוה בהיסטוריה: העברה חשאית ש הייתהתוכנית שלא למעשה 

המדינה למשטר זמן מלחמה. מתוכנית זו נבעו, באופן הגיוני ורציף, 

פתע מכריעות. לידתן של תוכניות אלה לוותה  תוכניות הנחתת מהלומות

במאבק רעיוני של קבוצות חזקות שכל אחת מהן  הציעה פתרון משלה 

ו דרך לבעיית כיבוש העולם. להט היצרים הביא לכך שהדי הוויכוח דלפ

 לעיתונות הגלויה.  וגיעומים של המטכ"ל וההקירות האט

ג על כוונות סטאלין והגנרלים אפילו מה שפורסם בגלוי נותן מוש

ים: מה יש לכלול בשלב ינשמרו מרבצים שלמים של מקורות גלו שלו;

פתע  גיוס, כיצד יש לנהל גיוס סמוי, כיצד להנחית מכות-של טרום

תחת החיפוי של  לקרב וכיצד, לגייס את הכוחות העיקריים ולהכניסם

המאמרים של ס.אי.  ל המתעניין בשאלה זו אני ממליץ על. לכמכות אלה

נצוב הספרים של א.ו. קירּפיצ'ניקוב, יֶּ.א.  בבטאון "קובץ הגיוס", על וֶּ
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רסון, ו.ק. טריאנדאפילוב, ולבסוף  ליקוב, ג.ס. איסֶּ  עלשילובסקי, ו.א. מֶּ

 ספרו של שאּפושניקוב "מוחו של צבא".

עשיה הצבאית ח ההתפתחות של המערכות הממלכתיות, של התניתו

שכל הוויכוחים והדיונים האלה לא היו מלל  ושל הצבא האדום מראה,

 כך יושמו כמעט עד הסוף.-ריק. הם הפכו לתורה סדורה, ואחר

לין. היסטוריונים מעולם לא הסבירו, מדוע תקף היטלר את סטא

מי שלא קרא את "מיין אומר כך  -אומרים שהוא נזקק לשטח מחיה 

מספיק היו להיטלר  1941-כי בספר זה מדובר בעתיד רחוק. ב קאמפף"

סט שבמזרח עד  סט שבמערב,שטחים, מּברֶּ צפון מצפון נורבגיה עד  67ּברֶּ

לחם  1941-כל זה. באת כמה דורות לא יספיקו כדי ליישב  ה,אפריק

היה  היטלר נגד הקיסרות הבריטית, נגד כל אירופה הכבושה, וברור

על מה שכבש נאלץ היטלר  לשמור. רק כדי ארצות הבריתשיילחם נגד 

למרות שלא  –להתכונן לתפיסת גיברלטר ולפלישה לאיים הבריטיים 

 היה לו יתרון בזירה הימית.

הייתכן שבמצב כזה לא היה להיטלר מה לעשות מלבד להרחיב את 

חזיתות. שטח המחיה? כל הגרמנים הגדולים הזהירו מפני לחימה בשתי 

אשונה היטלר עצמו ראה את הסיבה העיקרית למפלה במלחמת העולם הר

היטלר עצמו נשבע לצירי  רייכסטאג כי  באילוץ להילחם בשתי חזיתות,

 מדוע? - תקףיתות ואף על פי כן לא יאפשר מלחמה בשתי חז

                                                           
 )העורך הרוסי(.נמל בצרפת -רוס עד עירגבול בבלא-מעיר67 
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הרוזן פון ביסמארק הזהיר לא רק מפני מלחמה בשתי חזיתות, אלא 

 ,אחת, אם בחזית זו מוצבת רוסיה. והיטלר תקףמפני מלחמה בחזית 

מה איש מהיסטוריונים לא התעניין בסיבות התנהגותו. היטלר -ומשום

נּבּורג: "הרוזן, אין לי ברירה".  עצמו אמר לרוזן פון שּולֶּ

הגיוס הסמוי היה כה עצום  טאלין לא השאיר להיטלר ברירה,ס

ת מה צריך לקרוגם היטלר הבין , ממדים, שקשה היה לא להבחין בו

 גלוי.כאשר הגיוס הסמוי יוכרז פתאום 

 

*** 

. החלטנו, ברמה 1934-ב של סטאלין 68נדמיין כעת שאנו בדאצ'ה

שלב של , לפניו חייב להיות עקרונית, שגיוס סמוי צריך להימשך שנתיים

שמונה חודשים, וקצת לפני כן, כדי לחזק את -גיוס באורך ששה-טרום

בקיצור, יש להתחיל  את הטיהור הגדול,במדינה, יש לבצע המשמעת 

מבעוד מועד, כמה שנים לפני הארועים החשובים.  מתי להתחיל בגיוס 

נרושש ונתיש  –? נתחיל מוקדם מדי 1945-? או אולי ב1935-הסמוי? ב

נאחר  –את המדינה, נחשוף את הקלפים ואת הכוונות. נתחיל מאוחר מדי 

 את המועד. מה לעשות?

לקבוע  את מועד הפתיחה של מלחמת : נותרה רק דרך אחת

בהסתמך על המועד שקבענו בעצמנו, נבצע את  .שנייההעולם ה

                                                           
 קיט שמחוץ לעיר.-מעון68 
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 M-ה יוםוב -גיוס, את הגיוס הסמוי -הטיהור הגדול, את השלב של טרום

 פתע ונכריז על גיוס כללי גלוי.כות שקבענו מראש, ננחית מ

ם לב ההיסטוריונים המקצועיים המובילים של העולם כאילו לא שמי

  לכן כאשר ,1941-1937בשנים  ברית המועצותלמה שהתרחש ב

בספריהם העבים, איננו מצליחים להבין מי פתח במלחמת העולם  קוראים

 פרצה מאליה ואיש אינו אשם בפתיחתה.כאילו המלחמה . שנייהה

השוות בין תורת הגיוס רבותיי ההיסטוריונים, אני ממליץ ל

ברית ידך; להשוות בין מה שנאמר במחד, למעשה הגיוס מא הסובייטית

אז תפסיקו -או ,30-למה שנעשה שם בשנות ה 20-ות הבשנ המועצות

פרצה מאליה ושאיש אינו אשם  שנייהלספר שמלחמת העולם ה

 אז תראו את האשם האמיתי.-בפתיחתה. או
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 18פרק 

 אסירי שמיים

 

אני חייב להודות שאני אוהב טייסים. כשאני  

 כלשהו, לבי ממש כואב.שומע שפוגעים בטייס 
 25.1.38, פראבדהי. סטאלין,                                

 

 א

סרטים, ספרים ועיתונים סובייטיים שפעו בחיוכים והרגילו אותנו 

ספר לטיסה עד -הנוער הסובייטי אל בתינהר  30-לחשוב, כי בשנות ה

 היה, קו בזרם החפצים לטוס. אכן כךכדי כך, שלשכות הגיוס ממש נאב

 דווקאכך אזלו לגמרי. -אחר ,כך התמעטו המתנדבים-אחר - בהתחלה

המתנדבים. מה מתמעטים דרושים יותר ויותר חניכי טיס, מאידך כש

 לעשות?

יש גם בעיה נוספת: תפוקת המכללות ובתי הספר לטיסה עולה, 

יצאו מהם יותר טייסים מאשר בכל השנים הקודמות  1940מהלך שנת ב

אף יותר טייסים מאשר בכל השנים  רישמתוכנן להכ 1941-יחד, בגם 

טייס הוא קצין. הבה נחשב, כמה דירות יש לבנות כדי לשכן ודמות, הק

? וכמה נצטרך לבנות עבור 1940-כל אלה שקבלו כנפי טיסה באת 

שניים מקצין חי"ר -? טייס הוא קצין, אך כזה שמשתכר פי1941בוגרי 

המחזורים של על משכורות טייסי  בן גילו ודרגתו. אז כמה כסף נוציא

טייס טוב -, לבוש קציןלפי המסורת ,? וגם מדי קצונה1941-1940
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לקצין חי"ר של אותן השנים היה צווארון עם  מקצין חי"ר, למשל

עניבה. בכמה עניבות יש להצטייד? איפה "משפט  –כפתור, ולטייס 

 שלמה" שיפתור באחת את כל הקושיות?

ואם אין  ,ונות שלמה" לכל הקושיותלחבר סטאלין היו "פיתר

פיתרון, אז יש יועצים שיעזרו. גנרל  ריצ'אגוב, מפקד חיל האוויר, הציע 

את הפיתרון: לא לתת דרגות קצונה לבוגרי המכללות ובתי  7.12.40-ב

הספר לטיסה. לפיכך, לא צריך לבנות דירות חדשות לטייסים, לא צריך 

 ישם במדים גנדרניים.לשלם משכורות גבוהות, אין צורך להלב

יים בדרגת בארצות אחדות ישנם, כיוצאים מן הכלל, טייסים קרב

בארצות אלה סמל, לפי משכורתו ומעמדו החברתי, קרוב יותר  סמל,

רז'אנט ]סמל[ בשירות חובה הוא  לקצין מאשר לחייל. אבל הרי אצלנו סֶּ

 הוא לן בקסרקטין של חיילים, אוכל איתם אותה ,טירון חסר זכויות

רים" כמו לחייל:  דייסה ונועל אותן מגפי רז'אנט נותנים "אפטֶּ ברזנט. לסֶּ

אפשר גם לא לתת "אפטר".  ,פעם או פעמיים בחודש, לשעות ספורות

בקסרקטין סובייטי חייבים  ,אין טעם להסביר, קסרקטין סובייטי מהו

 להתנסות.

שנים, מיולי  10חיים בקסרקטינים סובייטיים הוא ניסיוני האישי ב

שלוש -. קסרקטין למופת הוא אולם לינה למאתיים1968עד יולי  1958

מאות איש; הוא מיטות המסודרות לפי סרגל ורצפה מבריקה; הוא 

"להשכים ולהתלבש תוך שלושים שניות", ו"להתפשט ולשכב במיטה 

תוך שלושים שניות"; הוא סטארשינה ]רס"ר[ הצורח בלי הפסקה 
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התחלפו, אך הצרחה לא הופסקה,  שנים )הסטארשיניםהמשך כל עשר ב

חיים ששום ספר לא הקסרקטין הסובייטי הוא הנאות  ;אף לא לרגע(

כי בקצה  ים בקסרקטין היא הידיעהחיה לעקל מה שמלתארן.  יסכון

מקלה עוד לחניך קורס קצינים  ,סוף השירותהמנהרה מצפה לכל חייל 

רגה זו , כי בקצה המנהרה מצפה לו דרגת קצונה, ולדיותר הידיעה

 מוצמדים הרבה דברים טובים.

גנרל ריצ'אגוב, מפקד חיל האוויר, עבר בעצמו את הקסרקטין 

נאנט -גנרל 1940-ב ,1931-ספר לטיסה ב-. הוא סיים ביתהסובייטי יטֶּ לֶּ

מו סטארשינה טרם נדה. סביר שצרחותיו של 29ריצ'אגוב היה בן 

נה לבוגרי והנה הוא מציע לסטאלין לא להעניק דרגות קצו באוזניו,

רז'אנט ולהשאיר  םמכללות לטיסה ולטכנאות, אלא להעניק להם דרגות סֶּ

 בקסרקטינים.

מי שלא חי בקסרקטינים אינו יכול להעריך את רמת האכזריות הזו. 

שיש אור  חניך קורס קצינים סובייטי מגיע לסיום הקורס רק משום

חמור הולך אל סיום הקורס כמו שבקצה המינהרה, חניך קורס קצינים 

הדרך נותנים לחמור לאכול את הולך אחרי הגזר. יש להודות שבקצה 

אך לסיים את המכללה לקצינים ובסוף הדרך לא לקבל את הגזר  הגזר,

… 

כך חורה: -בכל זאת לא כל 1940-לחניכים שנתקבלו למכללות ב

אך אלפי  ,לימדו אותם לפי תוכניות קצרות ומלכתחילה לא הבטיחו דבר

את המכללות לטיסה התחילו ללמוד לפי  1940-בחניכים שסיימו 
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שנתית מלאה. וממש לפני הסיום, שעליו חלם כל חניך מדי -תוכנית תלת

ההפתעה: לא יהם של סטאלין וריצ'אגוב את מתנת לילה, הם קיבלו מיד

יהיו דרגות קצונה. הלך לו צעיר מתלהב למכללה לקצינים, נתן למולדת 

נאנט, ובסיום הקורס מבשר  69תאת שנות נעוריו תמורת הקּוּביו יטֶּ של לֶּ

 לו איזה דוד מׂשופם: לא תקבל קוביות!

זכרונות של טייסים התייחסויות רבות לנושא זה בספרי  אנו מוצאים

ה, היו אלה טייסים שסיימו מכללות סובייטיים: "הגיעה תגבורת צעיר

רז'אנט".   גנרל)טיסה רגילות של שלוש שנים, אך בסיום קיבלו דרגות "סֶּ

ב,   (. 41, ע' 1972מוסקבה,  טייסת הפלדה,ל.ו. ז'ולּודֶּ

גנרל ו.א. קּוזנֶּצוב היה בין אלה שסיימו את המכללה לקציני טיס 

בדרגת סמל. בתחילת המלחמה הוא נשלח לחטיבה שהוקמה בעורף. בין 

רז'אנט.  נאנט וכאלה שבדרגות סֶּ יטֶּ טייסיה היו כאלה שסיימו בדרגות לֶּ

ברזל קומותיים של -מיטות ,ין עצום הממדים"לא נוח לחיות בקסרקט

בהערצה ובקנאה גלויה הסתכלו … צפוף מאוד בקסרקטין… חיילים

רז'אנטים על הקוביות בצבע דובדבן ועל המדים היפים והתפורים  הסֶּ

 …".היטב

דוב,  –כך -אחר המסדר. מופיעים ניקולאיֶּב, מפקד החטיבה, ושבֶּ

 .70הקומיסאר

                                                           
נאנט –קוביה 69 יטֶּ נאנט. -משנה עד רב-סמל דרגה של קצין זוטר, מלֶּ יטֶּ  לֶּ

 מפקד פוליטי מטעם המפלגה.70 
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ובניק, הסתכל על השורות בפליאה "אחרי כמה צעדים נעצר הפולק

דוב, הצביע עלינו ושאל: "מי אלה?"-כלשהי, אחר  כך הביט בשבֶּ

דוב השיב משהו. ניקולאיֶּב שתק, הסתובב וצעד לכיוון המטה.  שבֶּ

 …"שמענו מרחוק –גם הקומיסאר בעקבותיו. "אפרוחים!" 

המח"ט אינו מרוצה מיישור השורות  -חוזר הקומיסאר: "

 (.3-6, ע' כנפי הכסף)… ם כאלהומהופעתכם. רזי

 הטייסים בבירור אינם נשרים, אלא תרנגולוני "מדגרה" מורעבים.

 

 ב

 נוכליםקלפנים  סטאלין וריצ'אגוב השתמשו בתרגיל מלוכלך של

: הסבירו למתחילים את כללי כלפי עשרות אלפי טייסים צעירים

 שתנו.רב, ובסוף המשחק בישרו שהכללים נ המשחק, שיחקו זמן

ית: על סמך מה השאלה היא משפט נעזוב את שאלת ההגינות, אך

רז'אנטים בצבא האדום? בוגרי להחזיק את הטייסים   1941-1940הסֶּ

, כשלא היה שירות 1938-1937טיסה עוד בשנים ה-התנדבו למכללות

לחילות היבשה, האוויר רק אחדים גויסו  1939חובה לכל. עד ספטמבר 

 1938-1937ה שנתיים. בשנים יתיר היתקופת השירות בחיל האוו והים,

טיסה -פרך של מכללת-הסכימו הבחורים הצעירים לשלוש שנות עבודות

ייתכן שכלל לא היו מגייסים  -קום שנתיים שירות כחיילים פשוטים במ

 הרי לא היה שירות חובה לכל. –אותם 
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ל ותקופת השירות בחיל האוויר הונהג שירות חובה לכ 1.9.39-ב

. שנות המכללה נחשבו לשירות שנים במקום שנתיים שלושל התארכה

ם בחיל האוויר לכן מן הראוי לתת לבוגרים דרגות קצונה ולהחזיק פעיל,

 -ים פנסיה, או לשחררם הביתה: הרי הם סבלו בקסרקטין שלוש שנעד ה

המרב שמותר בשירות חובה. לא ניתן להמציא שום דרך להחזיק אותם 

 זאת אומרת כאסירים בכלובים. בחיל האוויר  בתנאי קסרקטין,

תארך אך ריצ'אגוב המציא וסטאלין אישר. לפי החוק החדש ה

, הסובייט העליון הצביע שנים החובה בחיל האוויר עד ארבע-שירות

ארבע שנים, ואתם ואין יותר בעיות: בחיל האוויר משרתים  אחד-פה

 עוד שנה, חברים יקרים. - הרי שירתתם רק שלוש

 

 ג

 לאחר מכן? עוד שנה. ומה

לחמה, אך אף לא באחד עיון נכתבו על המ-הררי דוקטורטים וספרי

תשובה לשאלה: מה התכוון סטאלין לעשות בהמוני  מהם מוצאים 

הטייסים בתום השנה הנוספת? לא רק שאין תשובה לשאלה זו, אלא 

למרות שזו שאלה מעניינת. החקיקה הערמומית  ,שאיש לא הציג אותה

 1941. ביוני 1941טייסים בקסרקטינים עד סתיו  השאירה עשרות אלפי

היטלר והוריד את השאלה מסדר היום. אך סטאלין הרי לא חיכה תקף 

אז מה זמם סטאלין לעשות בהמוני  ,להתקפה מצד היטלר ולא האמין בה

 ?1941טייסיו אחרי סתיו 
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 600אסור לתת להם דרגות קצונה. גם בלעדיהם יש לסטאלין כמעט 

יוציאו המכללות  1941-נ.ק.ו.ד.. מלבד זאת בהועוד קציני אלף קצינים, 

חי"ר, האלף קצינים חדשים, בעיקר עבור  233הצבאיות והקורסים עוד 

יהיו דרגות קצונה,  ניתןארטילריה וחיל השריון. אם גם לטייסים ה

 חייליםהכמעט כמספר  - קציניםנ.ק.ו.ד. מיליון היחד עם לסטאלין 

לכן אסור היה, ולּו מטעמים  ינה תתרושש,היו לצאר ניקולאי. המדש

 כלכליים, לתת דרגות קצונה לבוגרי המכללות ובתי הספר לטיסה.

סטאלין אפילו לא חשב בכיוון זה: אין סימנים שהחלו או אפילו 

רת תיכננו לבנות דירות להמון כזה של טייסים, אין סימנים שהזמינו תפי

טייסים במקרה שיקבלו השנועדו למשכורות  קצינים, המיליארדים-מדי

 אינם מופיעים בתקציב. –דרגות קצונה 

? לשחרר הביתה? יוצא ביוקר: 1941אז מה לעשות איתם בסתיו 

השקענו מיליארדים במשך שלוש שנות הכנתם, שרפנו מיליוני טונות 

בנזין יקר, ריסקנו לא מעט מטוסים עם חניכים ומדריכים בתוכם, 

ם יאבדו הטייסים את מיומנותם, וכל ועכשיו לשחרר? כעבור כמה חודשי

 המאמצים היו לחינם.

חמשית אולי נחוקק עוד חוק ונחזיק אותם בקסרקטינים גם שנה 

שביעית( כמו עבדים בספינה, ונכבול אותם בשרשרות אל )וששית, ו

המשוטים, זאת אומרת אל המטוסים? רעיון טוב, אך לא יצליח. טייס 

הדרכה זקוק המון -שב, לכמה מטוסיחייב לטוס לעיתים תכופות. הבה נח

 כזה, לכמה מדריכים, כמה בנזין נשרוף מדי שנה.
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לפני סתיו רק ברירה אחת נותרה לסטאלין: לפתוח במלחמה 

1941. 

מלחמה בתור פשוטה: שיתחילו את ה הייתהתוכניתו של סטאלין 

רז'אנטים, אז יהיו קצינים, ובעתיד יהיו גנרלים ואחדים מהם ישרדו,  סֶּ

רז'אנטיםומרשל להבדיל מקצין,  ,ים של חיל האוויר. הרוב ייהרג בתור סֶּ

רז'אנט שנפל בקרבלא משלמים דבר   כך נחסוך. ,למשפחתו של סֶּ

 כללי אחרי גיוסוגיוס כללי.  ,גיוס וזה –ת טייסים בכמות כזו הכשר

 -לחמה. סטאלין הבין זאת טוב מכולם נגיע להתמוטטות המשק או למ

 לה בתכנוניו.התמוטטות המשק לא נכל

 

 ד

סיים בדרגת  1940הבה נסתכל על המצב בעיני טייס צעיר שבסתיו 

רז'אנט את המכללה לקצינים. לא נתנו לו חופשה בסיום המכללה, לא  סֶּ

מדי חייל פשוט, הוא חי בקסרקטין, ישן על מיטת  –נתנו כסף, מדיו 

. ברזנט. הסמל שלנו אינו מתעצב-חייל, לועס דייסת חייל, נועל מגפי

 ברזנט.-הוא יכול לטוס גם במגפי

דבר אחר מטריד אותו: הוא בחר לו מקצוע לכל החיים, החליט 

טייס, השקיע שלוש שנות חייו במכללה, הוסיפו לו עוד -להיות קצין

, ומה הלאה? חבריו לתיכון רכשו 1941שנה, היא תסתיים בסתיו 

חוקר  -מקצוע במהלך ארבע שנים אלה, התבססו בחיים: אחד 
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מהנדס במפעל  –.ק.ו.ד., משייף בפצירה את שיני אויבי העם, אחר בנ

לטנקים, ורק הוא, הטייס, יצא פראייר. למד שלוש שנים, ישרת עוד 

שנה ויישאר עם שוקת שבורה. לשם מה טס? לשם מה סיכן את חייו? 

החליט להקדיש את חייו לתעופה, הוא לשם מה שינן נוסחות בלילות? 

, לא היו מקבלים אותו למכללה! אבל דווקא 1937-אך הלוואי ואז, ב

, יסלקו אותו 1941קיבלו, והוא שירת ארבע שנים, ועכשיו, בסתיו 

אזרחית? התעופה ילך למפציץ? -מחיל האוויר ומהצבא. למי נחוץ טייס

 שלהם.-שם אין מה לעשות עם טייסיהם

רז'אנט לאחיו הצעיהאם ימליץ טייס  הבה נחשוב, ר על מקצוע סֶּ

טיסה? -איזה טיפש ילך אחרי כל זה למכללת? התשובה ברורה. התעופה

רז'אנט? מי צריך  מי צריך ללמוד במכללה לקצינים ולסיים בדרגת סֶּ

ים הולכים ללמוד ולהישאר בסוף בחוסר מוחלט של ודאות? ובינתי

רז'אנט, אלא גם הוא לא רק טייס סטאלין וריצ'אגוב הלאה,  עכשיו סֶּ

רז'אנט, מפ –טייס בכיר  רז'אנט, סגן מפקד טייסת  –קד מבנה סֶּ  –סֶּ

רז'אנט. הקימו כל כך הרבה טייסות וחטיבות, שהמדינה מסוגלת -סֶּ

להעניק הטבות של קצינים רק למפקדי טייסות ומעלה. וכל הטייסים 

החל  ומפקדי המבנים, כולל סגני מפקדי הטייסות, נמצאים בקסרקטינים

 נהנים מצרחות הסטארשינה. ,1941אביב ב

 מי יתנדב למכללה לטיסה? –כל זה  אחרי

 מי צריך רומנטיקה כזו?
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-ולכן הפקודה מ ם סטאלין וריצ'אגוב צפו גם את זה,החברי

רז'אנט, אלא גם על ביטול  7.12.40 דיברה לא רק על טייסים בדרגות סֶּ

 עיקרון ההתנדבות במכללות לטיסה.

 הזה, אני תקווה שגם לאבתולדות התעופה העולמית לא היה כדבר 

 יהיה:

עיקרון הכפיה בהפניה  ברית המועצותהונהג ב 7.12.40-ב

 למכללות לטיסה.

 זו מלחמה.

שום מדינה בעולם לא העזה לעשות צעד זה אפילו במהלך המלחמה 

 בני אדם טסים מרצונם.

אין זו סתם מלחמה, אלא מלחמה  –כפיה בהפנייה ללימוד טיסה 

על אדם לטוס, זה לא כוללת והתקפית. אם במלחמה הגנתית אנו כופים 

דרור: יערוק לצד האויב, ובשבי -ייגמר בטוב, כי בשמיים הוא ציפור

 איש לא יכריח אותו לטוס.

מנצחת. אחרי  ההתקפ תאסירים ניתן רק במלחמ-להשתמש בטייסים

 פתע על שדות התעופה של האויב וטורי הטנקים שלנו-שהנחתנו מכת

שביל מה לברוח: בכל בולאן   מבקעים את אדמתו, אין לטייס אסיר

 נ.ק.ו.ד..המקרה כעבור כמה ימים ישיג אותו 

צה מאונס לטוס אם אינו רו זה הזמן לשאול, האם אפשר ללמד טייס

? האם ניתן ללמד אותו תרגילי אווירובטיקה? האם יקלוט אותם בכך

 תו?שרלהכ ,1940בדצמבר הוקצו, חודשים שהארבעה -במשך שלושה
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 לא ניתן.

יקה, החיוניים בקרבות אוויר, לא היו נחוצים להם. תרגילי אווירובט

אוויר  הרי לא הכינו אותם למלחמה הגנתית, שבמהלכה יש לנהל קרבות

ו אותם לטוס רישהכ ,מולדתהנגד מטוסי התוקפן ולהדוף אותם משמי 

מריאים עם שחר, טסים מ "איבאנוב" שפותח במיוחד למקרה זה:במטוס 

ל, בפקודתו משחררים פצצות על בקבוצה צפופה אחרי המטוס המובי

 שדות התעופה הרדומים של האויב, מסתובבים וחוזרים לבסיס.

ארבעה חודשים, מה גם -אפילו אסיר מסוגל ללמוד זאת תוך שלושה

נבנה בדיוק לטייסים כאלה. אם מי מהם יתנגש בעץ  SU-2ש"איבאנוב" 

 יש מספיק טייסים בדרגת לחבר סטאלין ,לא נורא –בזמן הנחיתה 

רז'אנט, התעשיה הסובייטית התכוננה לייצר מספיק מטוסי "איבאנוב".  סֶּ

 אוויר. לכן החליטו להסתדר בלי תרגילי אווירובטיקה ובלי קרבות

גנרל הכיוון של מפקד חיל האוויר -בדיוק אז נשמעה קריאת

 הוא נכנס להיסטוריה: "בלי אווירובטיקה!" עמהשקריאה ריצ'אגוב, 
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 19פרק 

 נה ו"עתודות העמל"ּפאשה אנֶגלי
 
ות לגיוס נחוצה לא רק למפעלים מוכנ

יים, אלא למדינה כולה: בזמן מלחמה צבא

 התעשיה כולה צבאית.תהיה 
 .1940י. סטאלין,                                   

 

 א

לינה חייכה המדינה כולה הכירה את ּפאשה א לינה. ּפאשה אנגֶּ נגֶּ

ם וירחונים. לא, היא אינה ועוניעמודיהם הראשונים של יומונים, שבמ

לינה היא הטרקטוריסטית הראשונה במדינה וראש  שחקנית, ּפאשה אנגֶּ

ב מנשים. לא רק בחריצותה צוות הטרקטורים הראשון במדינה שהורכ

עדר שלם של עיתונאים הלך אחרי הטרקטור  ,, אלא גם בתבונתהנודעה

ם של שלה, ולא פעם הפכו הגיגיה לכותרות העמודים הראשוני

העיתונים הגדולים: "חייבים לעבוד טוב יותר!", "טוב יותר לעבוד 

 חייבים!", "לעבוד חייבים יותר טוב!" וכן הלאה.

לינה ערב המלחמה, כאשר ירדה עעולם תהילת  ל ּפאשה אנגֶּ

רות צמרת פנתה אל העם בסיסמה חדשה: "מאה אלף חב  ה טרקטוריסטית

או  צמה הגתה את הסיסמההאם ּפאשה ע !". איני יודעיםלטרקטור –

שמישהו עזר לה, אך העיתונות הסובייטית חזרה על הסיסמה, הגבירה 

אותה, והיא הידהדה מקצה עד קצה של המדינה, מעל במות גבוהות 

ותוך זמן קצר  קלטה,, מתוך מיליוני רמקולים. הסיסמה נתונמוכו
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אלף טרקטוריסטיות.  מאתייםלא מאה, אלא  ברית המועצותו בשרהוכ

 (.49ע' המלחמה הפטריוטית הגדולה. אנציקלופדיה, )

שלווים אשר חורשים להדגיש שמדובר בטרקטורים חייב כאן אני 

ו נשתפרח מולדת סופיים של מולדתנו הגדולה. אדרבא,את השדות האין 

כבוסטן באביב, שעל שדותיה הפוריים יהמהמו בשלווה הטרקטורים 

 שנשמעים ליד נשית ענוגה.

רות" תפסו בבטחה את רים. "מאתיים אלף חב  ניזכר כעת בגב

ן מזיזות הצידה המקומות ליד הגה הטרקטורים החקלאיים, תוך שה

 הגברים המסכנים? מאתיים אלף גברים טרקטוריסטים. מה יעשו

יצא )סתם צירוף  לגברים דאג המטכ"ל. כך אל תדאגו לגברים,

ר החל כמובן( שקריאתה של ּפאשה הופנתה לנשים בדיוק כאש מקרים

-בדיוק אז נזקק הצבא למאה אלף, ואחר הגיוס הסמוי של הצבא האדום,

כך לעוד מאה אלף טרקטוריסטים מנוסים. בצבא חיכו להם טנקים, 

ך האדום ער מכאני כבד. "מסעות השחרור" שהצבא גוררי תותחים וציוד

גשר לכיבוש -שימשו לא רק להקמת ראשי 1940-1939בשנות 

 ,קרביים"-התורות והתוכניות "במצבים כמעטאירופה, לא רק לבדיקת 

 ת שימשו הסוואה לגיוס גדול. היום"מסעות השחרור" ומלחמות קטנו

ובכפר אחד מגייסים שלושה  –למשל, אנו "משחררים" את פולין 

היה אפילו סרט קולנוע  חמשה, –טרקטוריסטים, בכפר אחר 

 .BT-7"הטרקטוריסטים" ובו הראו את עוצמת ההתקפה של טנקי 
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"מסע השחרור" מסתיים בניצחון, אבל הטרקטוריסטים כבר לא 

רות. במקומם ליד הגה הטרקטור מתיישבות החב   ,חוזרים לכפר שלהם

מחר אנו הולכים "לשחרר" את פינלנד: כאן מגייסים עשרה 

רות הדואגות. כך החב   –עוד עשרה, ובמקומם  –טרקטוריסטים, שם 

רות" לעול העמל ושיחררו את ב  בשקט, בהדרגה, נרתמו "מאתיים אלף ח

 הטרקטוריסטים, החסונים והמנוסים, לעניינים חשובים יותר. הגברים

 

 ב

לינה נמצאו חקייניות, והעולם המו פתע שומע על הצוות לּפאשה אנגֶּ

התברר שאישה סובייטית יודעת  .רכבת שכולו נשיםהראשון של קטר 

ל עמדו הנשים גם בהפקת ּכבּו ,ההסקה של הקטר-להזין בפחם את בית

מה הם נבנו  הסובייטיות בכבוד. התברר שבבניית קווי הרכבת )משום

לכיוון הגבול המערבי( מסוגלת האשה הסובייטית לסחוב על גבה לא רק 

אבל הן  ,ברזל. אמנם לכל פס רתמו עשר נשים-אדנים, אלא גם פסי

 מסוגלות!

שר  גנרל ּב.ל. ואניקוב, איש ארטילריה והנדסה קרבית, היה אז

וחבר בוועד המרכזי של המפלגה.  ברית המועצותהתעשיה הצבאית של 

במהרה  ,מעובדי התעשיה 41%נשים ה היו 1940לת הוא מעיד: "בתחי

את התפקידים האחראים והמתוחכמים ביותר, ובעבודות רבות היו  למדו

 (.128, ע' 1, גיליון 1969, שאלות היסטוריה)אף זריזות מגברים" 
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ע' )למען הניצחון מרשל ד.פ. אּוסטינוב בספרו אותו דבר אומר 

עורף הכוחות המזוינים  ומרשל ס.ל. קּורקוטקין בספרו( 107

 (. 23ע' ) הסובייטיים במלחמה הפטריוטית הגדולה

? 1940התפלאתי: מדוע מפקדים חשובים אלה מדברים על תחילת 

על אמצע  –, והכי מעניין 1941מעניין יותר היה לשמוע על תחילת 

 , ממש לפני המלחמה.1941

אבל על כך שותקים המרשלים. התהליך צבר תאוצה, ואם לפרסם 

, יום הפלישה הגרמנית, תצוץ בהכרח 22.6.41-את הנתונים הנכונים ל

 השאלה: במה עסקו הגברים הסובייטיים, לאן הם נעלמו?

 

 ג

במוזיאונים סובייטיים יציגו לכם את התצלומים מתקופת המלחמה: 

די שידיו הקטנות וכ ,הוא מייצר פגזים ,עובד במחרטה ענקיתנער צנום 

תפעול של המחרטה, דאג מישהו שיעמוד הנער על יגיעו עד למנופי ה

 מולדת! עץ של פגזים. הו, איזו התלהבות! הו, איזו אהבת שני ארגזי

 {188}תצלום מעמוד 

הוכרחו מהם ומיליונים מוזיאון לא יספרו לכם שמאות אלפי נערים ב

 שהיטלר תקף. לפניוד במפעלים צבאיים לעב

ובעמודו הראשון  3.10.40-מפראבדה אנו פותחים את העיתון 

קוראים הודעה מפליאה על הנהגת תשלום עבור לימודים בכיתות 
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  :ספר תיכוניים ובמוסדות להשכלה גבוהה. הנימוק-הגבוהות של בתי

לכם  הנה ,"עקב עליה ברמת החיים של העמלים". המחירים מפחידים

 שלטון הפועלים והאיכרים!

המשמעות של הנהגת שכר לימוד נעשית מובנת אם קוראים באותו 

ברית העמוד את החלטת הממשלה "על עתודות העמל הממלכתיות של 

 ".המועצות

הראשי של "עתודות המינהל  ברית המועצותלטה, מוקם בחלפי הה

ת לראש ד" וכפוף ישירו"מוסדות לימו 1,551-הוא אחראי ל העמל",

 לסטאלין אישית. – 1941למולוטוב, וממאי  כלומרהממשלה, 

ומעלה  14נערים בני  לימוד" אמורה לגדול.הכמות "מוסדות 

לומדים  מגויסים לצבא,הם מחויבים ללכת ל"מוסדות הלימוד", כאילו 

 שם "בשילוב עם ביצוע נורמות התפוקה התעשייתיות".

סר במקומות רומנטיים אי לעונש מומי שבורח מ"עתודות העמל" צפ

 ,כמו בכלא צבאי –נוער. המשטר ב"עתודות העמל" שנועדו לבני 

כמעט כמו של בוגרים.  –נורמות התפוקה  שנתיים, –תקופת הלימוד 

ה מ ,אמנם בזמן הלימודים מספקת המדינה לתלמידים "מזון ומדים חינם"

ב בכיתי מרו טהוצג כדאגה מצד המפלגה והממשלה לדור הצעיר. כמעש

סוהר מספקת מולדתנו האהובה כך נזכרתי שגם בבתי ה-נחת, אבל אחר

 חבר סטאלין.הלכולם דאג  - מזון ומדים חינם

קרמלין מתמלאים נוסטאלגיה לימי התהילה ההם: ההיסטוריונים של 

תה לכך, שהפניית נערים ונערות למערכת י"משמעות מיוחדת הי
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יל מעיקרון "עתודות העמל" נשאה אופי של גיוס חובה, להבד

הו, מה  (.729, ע' המלחמה הפטריוטית הגדולה. אנציקלופדיה)ההתנדבות" 

 נפלא הוא הכורח!

במה ישלם הפועל הצעיר למולדתו על דאגתה הכנה? גם לכך 

ייב הפועל לעבוד התייחסה החלטת הממשלה: אחרי סיום הלימודים ח

 בודה.ואין לו זכות לבחור מקום, מקצוע ותנאי ע ארבע שנים במפעל,

כבר גיוס ראשון ל"עתודות העמל" הניב מיליון ראשים, וגם 

 יסו מיליונים.וג משךהב

, העברתה גיוס התעשיהגיוס חובה של נערים לתעשיה פירושו 

 זמן מלחמה והכפפתה לחוקי זמן מלחמה.של למשטר 

 טרם נחתמה "תוכנית ּבארּבארוסה". 1940קטובר ובא

 החליט.כן סטאלין  - ןהיטלר טרם החליט להילחם נגד סטאלי

 

 ד

ספר ובמוסדות להשכלה גבוהה -מטרת הנהגת שכר לימוד בבתי

לזרוק לרחוב כמה שיותר אנשים צעירים. השכר הגבוה ביותר  הייתה

אלה שאינם נחוצים במלחמה: מוזיקאים, את נקבע למוסדות שהכינו 

שחקנים וציירים. השכר גירש את התלמידים ואת הסטודנטים 

ו"עתודות העמל" בלעו את הנערים לשערים הרעבתניים מכיתותיהם, 

 של מפעלים צבאיים.
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נה למלחמה הקמת מערכת "עתודות העמל" אינה סתם הכ

 זו הכנה למלחמת שחרור גדולה בשטח האויב. גדולה,

ארטילריה, המטוסים, ה"עתודות העמל" שירתו את תעשיות  

ה ההנהגה טנקים וענפים רבים אחרים. הנה דוגמה, כיצד התכוונה

המלחמה, בנערים שגויסו למערכת  פרוץהסובייטית להשתמש, לכשת

שלפני המלחמה לא התאמן חיל המסילאים  כבר הרכבות. אנו יודעים

הסובייטי בהריסת מערכת הרכבות שלנו, כחלק של מלחמה הגנתית, כי 

אם התכונן לבוא בעקבותיו של הצבא האדום התוקף, לשקם את מערכת 

 ולהסב אותה לתקן הסובייטי הרחב. באויהרכבות של ה

מרשל ס.ק. קּורקוטקין מעיד, כי לפי חישובי הפיקוד הסובייטי )הכל 

ש ודריקווי רכבת מערביים  19זמני של -היה מחושב אצלם!(, שיקום בו

מסילאים. הפיקוד הסובייטי החליט -אלף חיילים 257עבודה נמרצת של 

אלף  87המחסור של  אלף חיילים, ואת 170להקצות לעבודות אלה 

הוקצו  וגות מיוחדות מקרב "עתודות העמל",להשלים בעבודה של פל

עורף הכוחות המזוינים הסובייטיים במלחמה )אלף נערים.  100לכך 

 (.52, ע' הפטריוטית הגדולה

בהתקפתו מנע היטלר מהמרשלים הסובייטיים את יישום 

מסילות ברזל  1941-בשיכלו לשקם  קרה לא כך  ,רעיונותיהם הטובים

 "משוחררים".בשטחים 
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 20פרק 

 71הישגי אוקטובר
 

-עבודה להלפני המלחמה הוארך יום 

 שעות.12-ל - 1941אביב בשעות ו 10
 44, ע' כלא טּוּפוֶלבג. אוזֶּרוב,          

 

 א

 1905-ות יפות. עוד באאת השלטון תפסו הקומוניסטים בכוח ובסיסמ

 ם סעיפיהבין ו ,נית מפלגתםאת תוכ חיים חדשיםהם פירסמו בעיתון 

: יום עבודה קצר, איסור מוחלט של שעות נוספות, אפשר למצוא הרבים

(, איסור עבודת 16איסור משמרות לילה, איסור עבודת ילדים )עד גיל 

נשים במקומות שגופן עלול להינזק, הנהגת שני ימי שבתון שבועיים. 

חייבים  הםו הון נפרדים לא נחשבו כמנוחה נאותאגב, שני ימי שבת

 להיות צמודים.

עוד הרבה דברים נכתבו שם, אך את תמציתה של התוכנית )ושל כל 

יתר התוכניות הקומוניסטיות( ניתן לבטא בסיסמה אחת: נעבוד פחות 

ים אהבו את מיליוני טיפש נקבל יותר ויותר. זו סיסמה מושכת,ופחות, 

בליווי  תפסו הקומוניסטים את השלטון  1917באוקטובר הסיסמה, 

 צווחות השמחה של אלה שרצו לעבוד פחות.

                                                           
, חודש המהפכה הקומוניסטית, הפך בברית המועצות לסמל השלטון 1917אוקטובר 71 

 החדש.
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אך על השלטון  ,השלטון הקומוניסטי לא התכחש להבטחותיו

הקומוניסטי הטוב יש לשמור, יש להגן עליו מפני אויבים חיצוניים 

יש לעבוד יותר  –ופנימיים, ולשם כך נחוץ נשק רב. פירושו של דבר 

 ו את המוני העמלים.מבעבר, אחרת ישובו הקפיטליסטים ושוב ינצל

 כדי להגן על השלטון הטוב, הנהיגו הקומוניסטים סדר דרקוני

 העיקר פועל הוא חייל בצבא העבודה, חייל יכול למות. כל במפעלים

 …אפשרית, אחרת ישובו הקפיטליסטים-בצע את הנורמה הבלתישי

של האיגודים המקצועיים  אל טרוצקי בכינוס השלישיש -"האם נכון, 

בית? פרודוקטי-תמיד בלתיהיא כפייה  שעבודת – 1920באפריל 

ליברליזם". העלוב ווולגרי ביותר, של תשובתי היא שזהו משפט קדום, 

עבודה לפי ההמלצות האכזריות ביותר -להקים ארמיותהחל טרוצקי ו

שמרקס פירט ב"מאניפסט הקומוניסטי". מרקס האמין בעבודת עבדים 

 טרוצקי האמין.ם ג)הבה נקרא שוב את ה"מאניפסט"(, ו

מלחמת  ,עבודת עבדים הניבה פירות כל עוד נמשכה המלחמה

 כבלתי פרודוקטיביתנתגלתה עבדים העבודת והאזרחים נסתיימה, 

. משבר שלא היה כמוהו פקד את המדינה, נסגרו המפעלים, בתנאי שלום

ידי  קיצור יום -עבודה. הקומוניסטים נלחמו באבטלה על הייתהולא 

למחצה עם שכר  עבודה והפכו את כולם למובטליםה עבודה ושבועה

בהתאם. במקום שבוע בן שבעה ימים הנהיגו שבוע בן חמשה ימים: 

, 73עתה עות בשנה היו ושב 52ארבעה ימים עובדים, יום נחים. במקום 

 שבתון גדל בהתאם.הומספר ימי 
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"יום הקומונה של פריס". אם רוצים,  למשלהנהיגו גם המון חגים, 

ה קצר להפליא, המציא הרבה חגים. גם יום העבודה נעשאפשר ל

כל זה הוכרז כהישגי מעמד הפועלים, כהישגי  -להפתעת העולם כולו 

 אוקטובר.

החומש, החל יום העבודה להתארך -כך, עם בואן של תוכניות-אחר

"ס )תחנתםהזדקרו לשמי בניה עצומים-בהדרגה. מפעלי -: דניֶּּפרוגאֶּ

-מסומולסק )עירפלדה ענקי(, קו-קה )מפעלחשמל הידרוולית(, מאגניט

העם עבד יותר, אך רמת החיים לא עלתה, למרות  תעשיה חדשה(.

, עליזים יותר". כל מה חבר סטאלין הכריז ש"חיים נעשו טובים יותרהש

-תחתית של התעשיה הצבאית ונבלע על-ללא-נשפך לחבית שהעם יצר,

 ידי הצבא האדום.

"ס מפעל אלומיניום. אנטוני  –, ובקרבתה בנו, למשל, את דניֶּּפרֹוגאֶּ

חוקר אמריקאי אשר אסף נתונים על העברת טכנולוגיות , סאטון

מערביות לסטאלין, מביא נתונים על מפעל האלומיניום בזאּפֹורֹוז'יֶּה, 

 :A.C.Sutton, National Suicideאשר היה הגדול והמתקדם בעולם )

Military Aid to the Soviet Union, N.Y.,1973 p.174 החשמל של .)

"ס ייצר אלומיניום, אלומיניום הלך למפעלי מטוסים,  מפעלל דניֶּּפרוגאֶּ

 ברור מה הם מייצרים. –ומפעלי מטוסים 

ברזל, מייצרים -אותו הסיפור: אנו מקימים כבשני –מאגטינקה ל אשר

אך מזה רמת החיים אינה  -מייצרים הכי הרבה טנקים בעולם פלדה, 

 יכולה לעלות.
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קומסומו"ל עיר הבמאמץ עילאי בונים חברי  -ומסומולסק או ק

חינם של אסירים -מופלאה  בסיּביר. לשם מה? כדי שיוקם כאן, בעבודת

 ובעזרת הציוד שסופק מאמריקה, מפעל המטוסים הגדול בעולם.

חמשה ימים  דה בןלעבוד יותר ויותר. שבוע עבו הבוח ,הקצב עולה

ארך והגיע לרמה עולמית ואף יום העבודה התו ששה ימיםהפך כבר ל

חייבים כמובן, לחגוג את יום מותו של  ,יותר. גם כמות החגים קטנה

 לנין, אך רק אחרי שעות העבודה.

נעשה איכשהו לא מנומס  ,1940ואחריה שנת  1939הגיעה שנת 

להזכיר  את "הישגי אוקטובר", את הבטחות המפלגה הקומוניסטית ואת 

 סיסמותיה.

 

 ב

ו בקולחו"זים את נורמות התפוקה: קולחו"ז הוא ארגון הנהיג 1939-ב

 יישלח לכלא. חופשי, אך מי שלא ימלא את הנורמה

מנהל פורסם צו ממשלתי "העלאת חשיבות תפקיד  27.5.40-ב

לפיו  ון המעטה,צו מחמיר, בלש -מחלקה במפעלי התעשיה הכבדה" 

נו מנהל מחלקה סמכויות לא פחותות מרס"ר מחלקה. קוראים אבל יק

מנהל המחלקה החביב, עם בקבוק את הצו, ורואים בעיני רוחנו לא את 

עבודה המוכתם בשמן מכונות, ה ליטר של וודקה בכיס של חלוקרבע 

אלא בריון עם שוט המשגיח על עבדים הבונים פירמידה במצרים 

 בהקמת חומת סין הגדולה. -במבוק -עם מקלבריון העתיקה, או 
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דינה צו ממשלתי "מעבר ליום עבודה בן הידהד ברחבי המ 26.6.40-ב

שמונה שעות ושבוע עבודה בן שבעה ימים; איסור עזיבת מקום 

 –במבוק או לאו ה עבודה". אוהב אתה את מנהל המחלקה עם מקלה

תך תישאר במקום עבודה שבו תפס או אינך יכול לעזוב את המפעל;

 -סובייטי משוטים, כמו איכר  פועל הוצמת למפעל כמו עבד לאניית הצו.

צוח את למטוס. האם כדאי היה לר  -לקולחו"ז, כמו טייס סובייטי 

רק כדי למצוא את עצמנו כבולים אל  72צרהע-הקיסר ניקולאי ואת יורש

הנע של המפעל? אפשר לדבר ארוכות אודות אימי -המכונות ואל הסרט

 אי לא היה כדבר הזה.להמשטר הצארי, אך אצל ניקו

גוד מוחלט לא רק למה שנהוג ני 26.6.40-ה הצו מכבר בשמו הי

ם רבים. ניגוד בסעיפי ,1936-בעולם אלא ל"החוקה הסטאלינית" מ

 על יום עבודה בן שבע שעות. ,למשל "החוקה הסטאלינית" דיברה

באותו היום פורסם עוד צו ממשלתי: "העלאת נורמות התפוקה 

 והורדת תעריפי התפוקה".

על ייצור מוצרים פגומים ועל פורסם צו נוסף: "האחריות  10.7.40-ב

ידי מפעלים תעשייתיים". אם מנהל -שמירת תקנים מחייבים על אי

במבוק לא יצליח במשימתו, יעזרו לו החברים ה המחלקה עם מקל

מנ.ק.ו.ד.. הצו, אגב, הוא גם נגד מנהל המחלקה: אם אינו מבטיח את 

 האיכות הנאותה של המוצרים, הוא הראשון שיישלח לכלא.

                                                           
 ת משפחת הצאר. רצחו הקומוניסטים א 1918-ב72 
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: "אחריות פלילית על גניבות 10.8.40ם מגיעים זה אחר זה. הצווי

ל על "סחיבת" מברג, על קטנות במקומות עבודה". מדובר במאסר בפוע

 בכיס. אום ש"סוחבים"

עוד צו: "הסדרת חובתם של מהנדסים, טכנאים,  – 19.10.40-ב

מנהלי מחלקה, פקידים ופועלים מקצועיים לעבור ממפעל או מוסד אחד 

, אך  מפעלי שנייה. אינך יכול לעבור כרצונך מעבודה אחת ללמשנהו"

סגל ויש למלא אותם במתרבים פגזים, תותחים, טנקים ומטוסים, 

את מיד ארזו – הללולכן אתה, אתה ואתה, וגם עשרה  עובדים,

זהו טרוצקיזם. טרוצקי חלם … מזוודותיכם, מחר תסעו לאן שנצווה

ן לגורלו. אם הוחלט להעבירו, עבודה שאינו אדו-שכל אחד יהיה "חייל

של  9-הנאום בוועידה ההוא עריק שיוענש" ) –אם לא יציית  ,עליו לציית

 .(המפלגה

 

 ג

חילק בנדיבות עונשי מאסר, ובמיוחד על  1940כל אחד מצווי 

ליוני, היעדרות גררה מאסר ואיחור  26-עבודה. לפי הצו מההיעדרות מ

  -מלית, איחור לעבודה דקות נחשב להיעדרות. תקלה בחש 20מעל 

 והמאחרים נשלחים למחנות ריכוז: שם לא יתנו לכם לאחר.

סטיים: פעמים רבות שמעתי דיונים מלומדים של הפרופסורים הקומוני

ו נראות רדיפה? ההוכחות למחלת הנפש שלאולי סטאלין סבל משיגעון 



 מ' שאולי© זכויות התרגום לעברית          - 249 -)לפני הגהה ועריכה(                   Mיום ויקטור סובורוב, 

טוחאצ'בסקי  –כלא, את התליינים )למשל  את הקומוניסטים שהרי לעין

 …אקיר( הוציא להורגוי

ליאות רדיפה, הכלא, חברים קומוניסטים, סטאלין לא סבל משיגעון 

ואיש לא  – 1940כדי שבעקבותיהן יבואו צווי היו הגדולות נחוצות 

 למשטר  הם המעבר הסופי של משק המדינה 1940צווי יצייץ. 

  גיוס. -מלחמה. פירושם 

מת, שבמהלך כה מושל הייתה בענייני עבודה 1940החקיקה של 

 המלחמה לא התעורר צורך לתקנה או להוסיף לה.

 

 ד

יום העבודה התארך: מתשע שעות הוא הפך, כאילו בהיסח הדעת, 

עשרה. הותרה עבודה בשעות נוספות: אתה -לאחת –כך -לעשר, אחר

תישאר בערב. הממשלה מדפיסה כסף, נותנת  –רוצה להרוויח יותר 

שואבת את הכסף הזה חזרה  אותו לאוהדי שעות נוספות, ואחר כך

לעם שוב חסר כסף, אז  מהאוכלוסיה באמצעות מלוות ביטחון. 

: מותר, למי שרוצה, לעבוד בלי ימי שבתון. ולקראתהולכת ה הממשל

 , רוצה או לא.חובה לעבוד בלי ימי שבתון: כך, הרחיבו את ההיתר-אחר

ז'נֶּב היה אז מזכיר לענייני תעשיית ההגנה בוועד מחוז  לאוניד ּברֶּ

טרובסק של המפלגה: "המפעלים שייצרו סחורות לא צבאיות -דניֶּּפרוּפֶּ

, מאלאיה ֶזמליה)הם". ה לא הכרנו ימי שבתון מ… עברו לפסים צבאיים

 (.16ע' 
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טרובסקכך היה לא ר ו.אי. קּוזנֶּצוב, לעתיד מדען טילים  - ק בדניֶּּפרוּפֶּ

א קיבל יום אחד הו ,גם לפני המלחמה בתעשיית ההגנהעבד ידוע, 

ת  משימה שהצריכה שנים רבות של עבודה: לפתח מכשיר חדש לבקר

תוך שלושה חודשים. "עבדנו עד  אש ארטילריה. ציוו עליו להשלימו

יום אחד הזקיף לא נתן לי … מאוחר, בלי ימי שבתון, בלי חופשות

 לצאת:

יש שם  –קח לך, קּוזנֶּצוב, תלושי מזון, קח מפתח של חדר  -

 …גורר במפעל עד שתבצע את המשימהשולחנות ומיטה. תת

את המכשירים היו  ,שלושה חודשי "כליאה" חלפו כיום ארוך אחד

 (.7.1.89, כוכב אדום)מוציאים מהמפעל בלילות". 

אה" במרכאות בכתבה העיתונאית על קּוזנֶּצוב הושמה המלה "כלי

–כתב אישום  אחקירה, ל אלכפולות. זה ברור: הרי לא היה משפט, 

לעבוד שלושה חודשים ביום ובלילה. אבל הבוס שלו לעתיד, פשוט ציוו 

בימי תהילה ההם כלוא היה ס.ּפ. קורוליוב, יוצר הלוויין הראשון, 

 באמת, ורבים כמותו.

מתחילים להבין מחדש, לשם מה ערך סטאלין את הטיהור אנו כאן 

הגדול. סטאלין היה זקוק למטוסים הכי טובים, לטנקים הכי טובים, 

 לעהכי טובים, וכל זה תוך זמן קצר ביותר ובלי לשלם הרבה. לתותחים 

עבורם: אם תתנו לנו את כליאה שנבנו -כן ישבו המתכננים במתקני

 –ביותר, את התותח הטוב ביותר טובהטוב בעולם, את הטנק המפציץ ה
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קיט  , לא למען בתי73תצאו. המתכננים התאמצו לא למען "פרס סטאלין"

ר, אלא כדי להישאר בחיים: ן שמפניה וקוויאהים השחור, לא למעבחוף 

 .74תישלחו לקאלימה –לא תצליחו לפתח את המטוס 

טליאקוב ושל רבים אחרים נכלאו  ב, של ּפֶּ לשכות התכנון של טּוּפולֶּ

סודות לא בטוח שהר ויזול, מהכך  ו מאחורי הסורגים:על צוותיהם ועבד

ב, נזכר: "את  העבירו  75ה"חופשיים"ידלפו. ג. אוזֶּרוב, סגנו של טּוּפולֶּ

בקרב … ליום עבודה של עשר שעות, הם עובדים גם במרבית ימי א'

העם גוברת הסברה שהמלחמה היא בלתי נמנעת, לאנשים יש "תחושת 

 (.99, ע' כלא טּוּפוֶלב)…". בטן" כזו

כותלי לשכת ין שעות. ב 12-כך העריכו את יום העבודה ל-אחר

עם הסקה, אפשר לעבוד אפילו והתכנון שבתוך הכלא, עם אוכל סביר 

 זמן חדשכתב העת … עצים ממחנות גולא"ג-לא כמו בכריתת יותר,

אסירים. מדוע? ההקטינו את מנות המזון של  1.1.41-מספר: "החל מ

(. 31, ע' 32, גיליון 1991)…". זו הכנה לקרבות שיבואו? הייתהאולי 

 הכנה לקרבות שיבואו. -בדיוק כך 

, מספר בגאווה: ברית המועצותהצי של -לנ.ג. קּוזנֶּצוב, אדמיר

, היום שלפני)"לצורכי ההגנה הוקצבו משאבים בלתי מוגבלים למעשה". 

 –את המלה "הגנה" יש להקיף במרכאות כפולות, אך כל היתר . (270ע' 

                                                           
 פרס כספי ממלכתי.73 

 אזור בצפון הרחוק שמחנות הריכוז שלו נודעו בתמותה גבוהה במיוחד.74 

 עובדים שאינם כלואים.75 
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אמת. לצורכי מלחמה הוקצבו אמצעים בלי הגבלה, לכן צריך היה 

כו על האסירים, על להגביל  במקומות אחרים, לחסוך על משהו. חס

 הפועלים, על הפקידים, על איכרי הקולחו"זים.

 

 ה

נמצא עפו ראשים. את הדי המאבק הגדול  גם בחלונות הגבוהים

סיפר באוקטובר  ענייני כלכלהבעיתונות של התקופה ההיא. כתב העת 

: "מנהל המפעל הסובייטי הוא נציגה של רודנות הפרולטריון ויש 1940

… לתו היא חוק, שלטונו הוא שלטון של רודןילו שלטון מוחלט. מ

 –למנהל הסובייטי אין זכות להתחמק משימוש בנשק החד ביותר 

ייצור אשר נמנע לגה והמדינה הפקידו בידיו. מפקד השלטון שהמפ

משימוש באמצעי ההשפעה האכזריים ביותר כלפי מי שמפר את 

א אדם מוריד מערכו בעיני מעמד הפועלים, הו -המשמעת הממלכתית 

 שאינו ראוי לאמון".

פירוש הדבר: מנהל מחלקה רודה בפועליו, מנהל בכיר יותר רודה 

וכך עד למנהל המפעל, שהוא הרודן העליון במפעלו.  -במנהל המחלקה 

רודן תואם את -עוד חבורת רודנים. כל מה שנאמר על מנהל –ומעליו 

 : כדי לאלץ את פקודיו1940-תקנון המשמעת של הצבא האדום מ

לציית, יש למפקד הזכות והחובה להשתמש בכל האמצעים, כולל נשק. 

 –אם ישתמש נגד פקודיו בנשק, לא ישא באחריות, ואם לא ישתמש 
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דין שדה. גם מנהל במשק אזרחי הועמד במצב זהה: או -יישפט בבית

 שתרדה בכולם, או שתודח ומנהל חדש יתפוס את מקומך.

עובדי התעשייה: "במפעלים את  פראבדהמדרבן העיתון  18.8.40-ב

תיקים נמסרו לבתי  78מקרי היעדרות, אך רק  148של לנינגרד נתגלו 

אילו מנהלים מגלים רפיון, אפשר להיות בטוח -המשפט". אם אי

פועלים הזכיר אותו, שבעקבות פרסום זה נכלאו לא רק מי שעיתון ה

פני המנהלים שגילו רפיון, אלא גם מי שלא כלא את המנהלים ל כלומר

 פראבדה.הפרסום ב

 

 ו

חרּושצ'וב אמר פעם שסטאלין ניהל את המלחמה לפי הגלובוס: לא 

נכנס לפרטים אלא העמיד משימות גלובליות. איש מלבד חרּושצ'וב לא 

מאות אנשים שהכירו את סטאלין מקרוב אומרים  ,אמר שטות כזו

 דברים אחרים.

ן הכיר את כל סטאלי ,עשרות אלפי( שמותוייתכן סטאלין זכר אלפי )

סטאלין הכיר  .ק.ו.ד., הכיר את כל הגנרלים שלו,נההפיקוד העליון של 

אישית את מתכנני הנשק, את מנהלי המפעלים הגדולים ביותר,  את 

מפקדי מחנות הריכוז, את מזכירי ועדי המחוזות של המפלגה, את חוקרי 

גי נ.ק.ג.ב., מאות ואלפי צ'קיסטים, דיפלומטים, מנהיהנ.ק.ו.ד. וה

שנות שלטונו לא טעה  30-קומסומו"ל, איגודים מקצועיים וכן הלאה. ב

סטאלין אף לא פעם אחת כשנקב בשם של בעל תפקיד כלשהו. סטאלין 
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 ם, בייחוד הנסיוניים, סטאלין ידעהכיר מאפיינים של דגמי נשק שוני

ורסם כמו כיס של סטאלין נעשה מפה-מיוצר במדינה. פנקסנשק  כמה

 בפנקס זה היה הכל על ייצור הנשק במדינה. דר מוקדון,סוסו של אלכסנ

וסים לדווח מדי יום חייבים היו מנהלי מפעלי המט 1940מנובמבר 

כמה מטוסים ייצרו. מדצמבר הורחבה הוראה זו על מנהלי  לוועד המרכזי

 מפעלי הטנקים, התותחים והפגזים.

מו היה לו תרגיל כזה: בעצ ,באופן אישיעל מנהלים סטאלין לחץ 

 –כתב התחייבות בשם מנהלים ושרים ונתן להם לחתום. לא תחתום 

 …תפוטר עם כל הנובע מכך. אם תחתום ולא תבצע

והוא תפס את  גנרל א. שאחּורין היה אז שר התעשיה האווירית

פוטר והתאבד בלי  קאגאנוביץ' .. מ. קאגאנוביץ', קודמושל מקומו

והנה הוא  תפס את התפקידרין לחכות למה שיבוא אחרי הפיטורין. שאחּו

 אצלצהריים . ארוחת 1941בינואר צהריים אצל סטאלין אורח בארוחת 

השולחן, המשרתים ערכו את  ,ערב מאוחרת מאוד סטאלין היא ארוחת

נכנסים יותר לחדר. מתנהלת שיחה  ינםאהניחו עליו את המאכלים ו

ּורין שאח ,לוחות זמני הייצור כבר אושרו צור מטוסים,עניינית על יי

 את כמות המטוסים החדישים שנקבעה יודע שהתעשיה האווירית תייצר

לכן הוא רגוע. אבל לסטאלין לא מספיק מה שתוכנן לייצר ומה שהוא ו

 צריך עוד. ואז: ,עצמו אישר

התחייבות )ומתח קו מתחת '"סטאלין לקח דף נייר והחל לכתוב: 

נטיֶּב, וורונין, ב מֶּ אלאנדין, קּוזנֶּצוב, לכותרת זו(. אנו, שאחּורין, דֶּ
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'ב )הסגנים שלי(, מתחייבים בזאת להעלות את הייצור היומי של  חרּוניצֶּ

 –הוא אומר  - "לים. "אתם יכו'1941, ביוני 50-קרב חדשים ל-מטוסי

וזה  - עונה אני –ך כזה?". "לא רק את שמי רשמת לחתום על מסמ"

 -" ."טוב חר."אצלנו. הרשה לי לדון ולהשיב מנכון, כי צוות גדול עובד 

אמר סטאלין. קיבלנו על עצמנו את ההתחייבות ומילאנו אותה. מדי יום 

ענייני )" .עסק סטאלין בעבודתנו וידע על כל שיבוש בלוח הזמנים

 (.95, ע' 2, גיליון 1974, היסטוריה

סטאלין הכין עבורם חבל תליה, ומנהיגי התעשיה האווירית חייבים 

 לתוך הלולאה.היו בעצמם להכניס את ראשיהם 

ישתמשו  כיצד ננסה לדמייןוסגניו חתמו על ההתחייבות, ו השר

כלפי מנהלי אלה ו ן שלהם כלפי מנהלי מפעלי המטוסים,בסמכויות הרוד

וכך עד למנהל הזוטר ביותר, זה  שבחלוק המוכתם … המחלקות. ואלה

בשמן מכונות. אגב, לפחות אחד מאלה שסטאלין רשם את שמו 

נעצר בתחילת  –אנדין, סגן לענייני מנועים של השר באל –בהתחייבות 

מזל: הוא היה לו ו פיו לתיק החקירה הוצאו להורג.. שות1941יוני 

ב, מתכנן המטוסים, מתאר את שובו:  שוחרר בסוף יולי. יעקובלֶּ

כבר נכנס  ללשכתו במיניסטריון  –רזה, ראשו מגולח  –"באלאנדין 

 (.227, ע' מטרת החיים)". …והמשיך לעבוד, כאילו לא קרה לו דבר

 

 ז

 נותר לנו לברר, מתי החל מרוץ הגיוס ובמה הוא יכול היה להסתיים.
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 ,יןברור שההחלטות נתקבלו בחשאי בתוככי מעונות הקיט של סטאל

 לאחר מכן לקי ובּפרפרזה,ולּו באופן ח כך היו נותנים להן פומבי-אחר

כמו בצבא: החייל  ידי המדינה כולה ולעיני העולם כולו. זה-יושמו על

אינו יודע מה החליט הפיקוד ומתי, אך הוא זה שיחפור את השוחה. אין 

חייל, ויבדקו, כיצד הוא פני זה חשוב מי החליט, אך ההחלטה תובא ל

אילו החלטות קיבל סטאלין ומתי, אנו  גם אם איננו יודעיםביצע אותה. ו

 יכולים לראות את ביצוען.

לא מסטאלין, אלא מצירי ועידת ההחלטות תמיד באו, כביכול, 

יצא  26.6.40-המפלגה, מהוועד המרכזי שלה, מנציגי העמלים. )הצו מ

"בעקבות יוזמת האיגודים המקצועיים"(. גם השרים כתבו התחייבויות 

נטיֶּב, וורונין, באלאנדין מֶּ כתבו אמנם …". בשמם: "אנו, שאחּורין, דֶּ

 בכתב ידו של סטאלין, אבל חתמו במו ידיהם.

של המפלגה בישרה על גיוס התעשיה לטובת  18-ועידה ההו

 12-10המלחמה. אל תחשבו שסטאלין נאם שם ואמר שחייבים לעבוד 

הנה הסגנון  , סטאלין לא אהב מלים כאלה,לגמרי לא שעות מדי יום,

הסטאליני בנאומיו הפומביים: "החיים נעשו טובים יותר, חברים. החיים 

 (.22.11.35 ,פראבדה)נעשו עליזים יותר". 

ב נאם בוועידה ה 'סלאב מאלישֶּ זו  19.3.39-את נאומו מ. 18-ויאצֶּ

לא ציין את תפקידי הנואמים  פראבדהיצירת פאר. כמקובל בימים ההם, 
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ב", ואף  76תיבות שמותיהם: "נאום ח' בוועידה ואף לא את ראשי מאלישֶּ

אבל הוא, הנמר האכזר של  ,לא מלה יותר. מעטים באולם הכירו אותו

, לפני שנה הוא נעשה מנהל 36טאלין, כבר היה בדרכו לצמרת. בן ס

כעבור שנה  השר לייצור מכונות לתעשיה כבדה, –המפעל, לפני חודש 

 סגנו של סטאלין. – 1941יהיה לסגנו של מולוטוב, ובמאי 

ב נהיה ט להיות לסגנו של סטאלין,לא פשו . יתר 38בגיל  סגן מאלישֶּ

כך נשאר -עד מותו של סטאלין, ואחרעל כן, הוא שמר על התפקיד 

בתפקיד סגן ראש הממשלה כמעט עד מותו. מלבד תפקידו כסגן של 

ב במשך המלחמה כולה את תפקיד   לששר הסטאלין, ימלא מאלישֶּ

ולקובניק ותואר לא ּפ-תעשיית הטנקים, יקבל דרגה צבאית של גנרל

" 77רשמי של "הרמטכ"ל של תעשיית הטנקים", "הנסיך מטנקוגרד

ב הוא ז'וקוב של התעשיה הסובייטית. הטנקים ו כדומה. מאלישֶּ

ב לא פחות ותהסובייטיים סיימו את המלחמה בברלין  דות למאלישֶּ

 לז'וקוב.מאשר 

ב במהלך המלחמה ואחריה,  ביודעינו היום את הקריירה של מאלישֶּ

. דווקא בנאום זה חייבים 19.3.39-חייבים אנו לקרוא שוב את נאומו מ

גיוס בתעשיה הסובייטית. -תח לשאלת שלב הטרוםאנו לחפש מפ

ב אמר בדיוק את מה שהיה נחוץ ל . הוא לא 1939מר בתחילת ומאלישֶּ

                                                           
 חבר.76 

 עיר הטנקים" ברוסית."77 
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גם עשה את מה שנחוץ היה לסטאלין, אחרת לא היה  רק דיבר, אלא

 הופך לסגנו.

 24.8.39-בהופיע כמעין מבשר הסערה של הצווים העתידיים,  

יתר של עובדים -ב "על תחלופתמאמרו של מאלישֶּ יה איזֶבסטבעיתון 

ב הכיל את כל אשר -ועל עתודות כח יופיע אדם". מאמרו של מאלישֶּ

ת עובדים למקום העבודה, תמהצצווי הברזל של סטאלין: כ כעבור שנה

 "עתודות העמל" והפיכת התעשיה למנגנון אחיד העובד למען המלחמה.

 חתמו על ההסכם עם 23.8.39-איזה צירוף מקרים מעניין: ב

למחרת . לכאורה, הופיע המבשר-היטלר, ולמחרת מופיע המאמר

אך הסדר היה הפוך: תחילה החליטו  המאמר שקורא להשחיז גרזנים,

-כך חתמו על ההסכם עם היטלר. המאמר הופיע ב-להשחיז גרזנים, אחר

יתר על כן:  באוגוסט, 23-הדפוס שלו בוצע ב לאוגוסט, אך סדר 24

ב כתב את המאמר עוד   שההסכם נחתם. לפניקודם, זאת אומרת מאלישֶּ

נטרוּפ והרימו כוסית לשלומו של  כשבקרמלין לחצו את ידו של ריּבֶּ

. איני שולל 1940היטלר, כבר הוחלט על הצווים הדרקוניים של 

ב יזם אותם, ובתמורה הועלה לתפקיד סגן ראש  אפשרות שדווקא מאלישֶּ

ו. כבר באוגוסט יאויבה, כשהוא עוקף ומקדים את כל עמיתיו ושלהממ

-יתר של עובדים על-דיווחו לסטאלין על הרעיון להפסיק תחלופת 1939

די הנהגת פאודליזם במפעלים ויצירת "עתודות העמל". סטאלין תמך 

ב מפרסם מאמר כזה. ,ברעיון  אחרת לא היה מאלישֶּ
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ב, לאן יוביל הגיוס הכללי של התעשיה ולא  ,כבר אז ידע מאלישֶּ

ב לבדו: "התפתח ות המשק לכיוון צבאי בלבד אינה יכולה מאלישֶּ

שהיא מובילה מובילה  לנצח. או שהיא מובילה למלחמה, אולהימשך 

חזוקת הצבא עקב הוצאות לא יצרניות לתלפשיטת רגל כלכלית 

זה מה שאמר מרשל סוקולובסקי אחרי  ולמטרות צבאיות אחרות."

 (.284, ע' 1962מוסקבה, האסטרטגיה הצבאית, )המלחמה 

עיון הפשוט הזה הבינו גם לפני המלחמה: "המעבר של כמעט את הר

כל משק המדינה לייצור ביטחוני פירושו קיצוץ בלתי נמנע בסיפוק  

תעשיה: מהר מאוד בהצרכים הרגילים של האוכלוסיה ושפל מוחלט 

תפתחו כאלה שעובדים יפסיקו לעבוד הענפים שאינם נחוצים להגנה וי

 -פילוב, התיאורטיקן הצבאי הדגול בכך כתב טריאנדא בשביל ההגנה."

 (.50, ע' אופי המבצעים של צבאות בני ימינו). 1929

והנה דעתו של גנרל ואניקוב. ואניקוב הוא שר שר מהזן של 

ב. לפני המלחמה היה ואניקוב שר החימוש, ובמהלך המלחמה   –מאלישֶּ

יהיה לה משק איתן, לא תחזיק "שום מדינה, גם אם  שר התחמושת:

עוד בזמן שלום למשטר  תעבור אם התעשיה הביטחונית שלה  מעמד

 (.130, ע' 1, גיליון 1969, ענייני היסטוריה)מלחמה". 

לכן ידעו המנהיגים, מה הם עושים. כשהתחילו בהעברת התעשיה 

 למשטר זמן מלחמה, הם ידעו שזה יוביל למלחמה.

 אותו עינו אותו, הכינו כלאו את ואניקוב, 1941חילת יוני אגב, בת

עשר שותפים לתיק החקירה, שניים -להוצאה להורג. מתוך חמשה
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ר נורו. סיבות המעצר אינם ידועות, גם אין זה עש-שוחררו ושלושה

במה  האם חייבים להאשים אדם דווקא -ותם במה האשימו א חשוב

החל מעובד   ,שהוא אשם? דבר אחר חשוב: מעצרים המוניים בתעשיה

נועדו כבר   ,ם שלא איחרו לשום מקוםדקות וכלה בשרי 21-שאיחר ב

 בזמן שלום ליצור בעורף את האווירה של חזית.

ראש, מחדרי העינוים -רזים וגלוחישרים -כאשר שבו שרים וסגני

חבר השצריך לעבוד טוב יותר: כולם פתאום הבינו חזרה לכורסותיהם, 

 סטאלין זקוק להרבה נשק.
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 21פרק 

של יה טייס אישי ואיש סודו ]תמצית הפרק: אלכסנדר גולובאנוב ה

 שניתן , מכאןחשובות לסטאליןיו השלמשימות תמיד  סטאלין. הוא נשלח

בפברואר  של גולובאנוב. לפי מעשיו סטאלין יו שללנחש את כוונות

   . לּואוויר והחל לפקד על טייסת מיוחדתהתנדב גולובאנוב לחיל ה 1941

מתפקידו  גולובאנובלא היה משחרר את  ,1942-תיכנן סטאלין לתקוף ב

 בחיל האוויר. כזה לתפקיד 1941האזרחי בפברואר 

על השלטון ועל חיל האוויר  לדעתי, הפרק מעניין כשופך אור

מעשי גולובאנוב כן התיזה שלפיה  הסובייטי, אך מכביד על הקורא. כמו

 .תמשמעי-אינה חד -על כוונות סטאלין תמיד  יםצביעמ

 פרק בתרגום לעברית.[לי לא לכלול את ה סובורוב התיר
 

 22פרק 

 

 לאן נסע חֶמלניצקי?

 
לניצקי היה מלחך פינכה של וורושילוב, -]תמצית הפרק: ראפאיל חמ 

שר ההגנה של סטאלין. חמלניצקי לא הצטיין כאיש צבא, אלא היה ראש 

לשכתו ואיש אמונו של וורושילוב. תנועותיו ומעשיו הצביעו, בדומה 

 ( על כוונות ההנהגה הסובייטית.21 לאלה של גולובאנוב )ראו פרק

 [.22להשמיט גם את פרק  סובורוב התיר
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 23פרק 

 

 אנשי ז'ּוקוב

 
כידוע, ג.ק. ז'וקוב אינו בא סתם כך. 

מופיע רק בנסיבות יוצאות דופן,  הוא

כשיש לתאם פעילות קרבית של כמה 

 חזיתות בכיוון אסטרטגי זה או אחר.
נקו,   146, ע' יבכיוון הראשגנרל נ.א. אנטיּפֶּ

 

 א

עונשים כמו נזיפה או נזיפה ז'וקוב לא היה קטנוני ולא אהב לגזור 

גול עם -בלי גינוני טקס. הוא הגיע לחאלחיןו ,ז'וקוב גזר מוות חמורה,

הוא פעל  , ניצל אותן במלואן ואף קצת יותר,מוגבלות סמכויות בלתי

נקו תיאר מקרה אחד מתוך  במהירות, בהחלטיות ובתנופה. גנרל גריגורֶּ

 רבים.

איות בציחד עם ז'וקוב הגיעה ממוסקבה קבוצת חניכי האקדמיות ה

לאלו שהדיח ודן למוות  מחליפים שמתוכם  מינה ו עתודת קציניםשהי

שהדיח מפקד חטיבת חי"ר, ז'וקוב ממנה לאחר  על אי התאמה לתפקיד.

ה ומצווה עליו לנסוע לחטיבה. קצין צעיר מהעתודה לתפקיד שהתפנ

ו פי פקודת לעדממת אלחוט  ,ם של ערבהקילומטרים רבועי ערב, מאות

 אין שום ציוני דרך.  ,הסוואה –בערבה אין הגה ואין אור  ,ז'וקוב של

ת החטיבה. גם אם חפש אמ בלי תכלה, בערבה נודד הקציןו ,הלילה יורד
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על מילה מיותרת יורים  לשאלות:לא יענה ש ודאיש מישהו בחושך, וגיפ

בבוקר מינה ז'וקוב  ,א מצא הקצין את החטיבה שלולמוות. עד הבוקר ל

 נורה. – הקצין שלנו ,עמד הבאואת המ

לא האמינו לו המומחים אחרי שגנרל גריגורנקו כתב זאת, 

 הגנרל החליטו שהם כי אינם מבינים את הכללים שלנו.  המערביים

 ולכן מגזים. 78פשוט כועס על השלטון הקומוניסטי

, כתבו אותם אנשים סובייטיים ותכך הופיעו עדויות אחר-אחר

 ת שבחרתי להבדיל מגריגורנקו. הנה עדות אח -שהשלטון פינק אותם 

גול, וגם -ידי גנרל. הוא שירת אז בחאלחין-עלכן משום שנכתבה גם 

ני וורוזֶּ'יקין, בעל שני עיטורי  הסיפור שלו קשור בחושך. העד הוא ארסֶּ

בזמן המלחמה הוא היה  ,", גנרל בחיל האווירברית המועצות"גיבור 

, הוא היה 1939אז, בקיץ  ריה הראשונה של "אסים" סובייטיים.בעשי

 טייס צעיר.

הבנזין  ,מחשיך ,בשעות הערב חוזר וורוזֶּ'יקין ממשימה קרבית 

קשה  ?האם היא שלנו או של היפאנים שיירה צבאית, –למטה  ,אוזל

בקושי  רה,דלק כדי להתעכב ולחוג מעל השיילראות, וגם אין מספיק 

הגיע לבסיסו ונחת בשלום. יכול היה לא לדווח על השיירה, כי הרי היה 

יפאנית,  ,לא הבנתי –אך הוא דיווח: ראיתי שיירה, איזו  ,באוויר ולבד

 כנראה.

                                                           
גריגורנקו, לוחם זכויות האדם בברית המועצות, הוכרז כחולה נפש, נכלא במוסד 78 

 סגור וקיבל טיפול תרופתי כפוי.
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יר ישירות לז'ּוקוב. זה שואל: מה מזמנים את הטייס הצע-אחרי זמן

יתן היה השיירה, שלנו או של היפאנים? הטייס משיב שלא נ ימ של

 להבחין. וזה מה שקרה לאחר מכן:

 "ז'וקוב אמר בשלווה:

 אתה יכול ללכת. נצטרך לירות בך מחר,אם יתברר שהיא שלנו,  -

אך כשקלטתי את האיום, רתחתי  לא מיד תפסתי מה הוא אמר,

  מעלבון. נעמדתי דום ואמרתי בהחלטיות:

 …תירה בי עכשיו -

 יו, הוציא כוס ובקבוק ה מאחרהסתובב אל השידה שעמד ז'וקוב גיחך,

 כוס והושיט לי:-של קוניאק, מזג חצי

 שתה והירגע. -

 אף פעם איני שותה לבד. -

כוכב אדום, )…" ומזג לעצמו שנייההוא שוב גיחך, הירהר, הוציא כוס 

5.8.92.) 

לו הזדמנות להפגין את  הייתהוורוזֶּ'יקין. למזלו,  אופיו החזק הציל את

אוסנא"ז הא עזר למי שהמרצחים מאופיו בפני ז'וקוב. אופי חזק ל

 בו במקום. נ.ק.ו.ד. היו עוצרים באמצע הערבה ויורים למוות

אלה  :סדר )בעזרת הוצאות להורג( של ז'וקוב היה גם פן שניהלאהבת 

אותם הציב לכל תפקיד והטיל עליהם  –שהוא בחן בקרבות והאמין בהם 

הם היו  :ומר שלרוב צדק ז'וקוב בבחירת אנשיוכל משימה. חייבים ל

 עצמאיים, שקולים, החלטיים ואיתנים.
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 .ומה עשו אנשיו 1941חילת יוני בת ה ז'וקובהבה נראה מה עש

 

 ב

או בישר לא סתם בחזית כולם ידעו זאת. בו ,התקפה משמע -ז'וקוב 

לכן ננקטו אמצעים  התקפה, אלא התקפת פתע החלטית ומוחצת,

י דרגה, אסור בלי סימנלהסתיר את נוכחותו של ז'וקוב. הוא היה מגיע 

 ק כינוי.ר, שמו , במברקים מוצפנים לא הוזכרהיה לדבר עליו

כלל זה חל גם על גנרלים ומרשלים אחרים, אך את ז'וקוב הסתיר 

 סטאלין באופן מיוחד.

 ה     שעת מבחןבא 1941או הראה אותו באופן מיוחד. באוקטובר 

הגנה חזית  העיר כוחות גרמניה התקרבו למוסקבה. על ,ברית המועצותל

רג ) 13אז מערב שמה נּבֶּ שירת לאוקטובר פיקד עליה ז'וקוב. ד. אורטֶּ

, שלח כוכב אדוםגול(, אז העורך הראשי של -בעבר עם ז'וקוב בחאלחין

צלם למטה החזית כדי שיצלם את ז'וקוב מעל מפת הקרבות. ז'וקוב 

פעם הכעבור מספר ימים שב הצלם, גירש את הצלם, אין זמן לצילומים. 

 סטאלין אישית לצלם.ציווה 

התצלום הופיע בעמודים הראשיים: הצבא כולו, המדינה כולה, העולם 

הגנתה הוטלה על  בים לדעת שמוסקבה לא תימסר לאויב שהריכולו חיי

 אז הייתהנגד ש ז'וקוב לא רק התגונן, אלא עבר למתקפת ז'וקוב. ואמנם

 הפתעה גמורה עבור הפיקוד הגרמני.
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ראשונה, ההתכוננה חזית בלארוס  1945באביב  :דוגמה אחרת

 לאפריל פלט סטאלין, כאילו  13-שבראשה ז'וקוב, לכבוש את ברלין. ב

: הגרמנים ארצות הבריתגארימאן, שגריר בשיחתו עם דעת, בהיסח ה

מצפים, מסיבות מובנות, שהמכה הראשית תהיה בכיוון ברלין, אבל אנו 

ן. גם זדֶּ סובייטיים המאוכזבים, הלחיילים  נרמה אותם ונכה בכיוון דרֶּ

יה בכיוון אחר. שהיו כבר ממש ליד חומות ברלין, הודיעו שההתקפה תה

כדי לפזר ספקות הקריאו פקודה: על החזית יפקד גנרל סוקולובסקי, 

ז'וקוב עובר למקום אחר. מובן שז'וקוב לא עבר לשום מקום ואת פיקוד 

פני ההתקפה לאפשר ללא מזיק החזית לא מסר לסוקולובסקי. פשוט 

 רפות ולהיאנח בהקלה.לה אויבל

דות הגנתו, הוא מראה את העיקרון ברור: כשסטאלין אינו בטוח בעמי

 פתע, הוא מסתיר את ז'וקוב.כשסטאלין מכין מכת ז'וקוב, 

 21-ז'וקוב, כרמטכ"ל, להישאר במוסקבה. אך בהיה חייב  1941ביוני 

ול רומניה תתפרס בחשאי חזית ּפוליטּביּורו: בגבהליוני הוחלט בישיבת 

רנוּפול לתאם פעילות ה נֶּב(, וז'וקוב יסע לטֶּ דרום )שבראשה גנרל טיּולֶּ

 מערב.-דרום וחזית דרוםהשל חזית 

רנוּפול לא בקשר לאיום ההתקפה  סטאלין החליט לשגר את ז'וקוב לטֶּ

 להתפתחות כזו סטאלין לא ציפה. - הגרמנית

היה להסתיר את טיסתו של  לּו חשש סטאלין להגנה שלו, לא צריך

רנוּפול אפשר היה אפילו לפרסם תצלום בעיתונים: ז'וקוב עם  ,ז'וקוב לטֶּ

 מזוודה צועד אל המטוס.
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 ליוני 22-סוד מדינה. ז'וקוב טס לשם ב הייתהאך טיסתו של ז'וקוב 

אבל  ,הפלישה הגרמנית אחרי (, זאת אומרת כבר13:40-)המריא ב

 במאימען הדיוק, ההחלטה נתקבלה ההחלטה נתקבלה ביום הקודם. ל

 והוגדרה כסודית ביותר. ליוני 21-ואושרה ב

ר,  ליולי 19-בהעובדה הבאה מעידה על רמת הסודיות:  רושם פ. האלדֶּ

גנרל גרמני, ביומן העבודה שלו, כי יש לו ספקות בנוגע לקיומה של 

דרום הסובייטית: "לּו באמת הוקם כאן גוף פיקודי גדול חדש, החזית 

ר גם מביע ספקות בקיום …" אי ששם המפקד היה נודע לנווד האלדֶּ

הוא בטוח רק בנוכחותה של  ,דרוםהשנכללו בחזית  18-ו 9הארמיות 

למרות שהיא מעולם, הן במהלך מלחמת העולם  -באזור זה  2ארמיה 

 והן אחריה, לא עזבה את המזרח הרחוק. שנייהה

צליח המודיעין אם במהלך המלחמה, כמעט חודש אחר שהחלה, לא ה

דרום, קל וחומר לא יכול היה לדעת ההגרמני לגלות את קיומה של חזית 

ליוני קיבל משימה: לתאם פעילות  21-על טיסתו של ז'וקוב, אשר ב

 מערב. סטאלין ידע לשמור סודות.-שתי החזיתות, דרום ודרום

מאיימת על שדות הנפט, אך  ברית המועצותכי  הבין היטלר 1940-ב

עד כמה חמור מצבה של גרמניה. זאת משום שהמודיעין הגרמני לא הבין 

נכשל לא רק בחשיפת התקדמותו הסודית של הדרג האסטרטגי השני אל 

גבולות המדינה, אלא החמיץ את עצם קיומו של הדרג האסטרטגי השני. 

המודיעין הגרמני דבר. הוא לא ידע גם על הדרג האסטרטגי השלישי 

 ג האסטרטגי הראשון ישנה חזית דרום.אפילו לא ידע שבהרכב הדר
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דרום נגד רומניה היוותה עבור הלכן אני קובע: המכה של חזית 

גרמניה סכנת מוות, כי מכה זו הוכנה כהפתעה מוחלטת. לרומניה לא היו 

כוחות להדוף אותה, ולא ניתן היה להעביר לשם את הכוחות הגרמניים 

 לפני שהצבא האדום יצית את שדות הנפט.

 

 ג

ידי סטאלין(, ואז -יבים להבין את תוכניתו של ז'וקוב )שאושרה עלחי

 המינוים והמעברים של הגנרלים שלו משמעות מיוחדת.מקבלים 

מערב, זאת התחילה תיכננו לפלוש לגרמניה בעיקר בכוחות של חזית 

מערב תוכנן להקים הרי חזית ואומרת בכוחות שהוצבו בבלארוס. מאח

ת פיקוד מוסקבה. בבאלטיה ובאוקראינה חזית נוספת המורכבת מכוחו

מערב אשר ינחיתו מכות -מערב וחזית דרום-תוכנן לפרוס חזית צפון

 מסייעות.

לפני המלחמה רוכזו מערב נועד תפקיד התוקף הראשי, המאחר ולחזית 

בבלארוס הכוחות החזקים והניידים ביותר של הצבא האדום: טנקים, 

ם מיטב הכוחות: אוגדת חי"ר פרשים, נחתים, כוחות ממונעים. היו ש

. גם בפיקודים אחרים היו 21, בריגדת טנקים 4, אוגדת פרשים 100

היה כאן. גם המפקדים "התוקפים"  ת ובריגדות טובות, אך המיטבאוגדו

נקו,  נקו, רוקוסובסקי, יֶּריומֶּ ביותר התאספו כאן, בבלארוס: טימושֶּ

נקו, ּפוטאּפוב 'נקו, קוסטֶּ ביצֶּ 'רֶּ נקו, צֶּ . אגב, גם שירותו של ז'וקוב אּפאנאסֶּ

 עצמו עבר בין המלחמות בבלארוס.



 מ' שאולי© זכויות התרגום לעברית          - 269 -)לפני הגהה ועריכה(                   Mיום ויקטור סובורוב, 

הציע ז'וקוב תוכנית אחרת לפלישה. אחרי חלוקת פולין  1940-ב

נטרוּפ, נוצרו לכיוון גרמניה שני -שבוצעה לפי הסכם מולוטוב ריּבֶּ

לוסטוק ושל לבוב. נוצר מבלטים חזקים, באזור מצב שאיפשר ים של ּבֶּ

בתנועות עוקפות של שתי קבוצות ניידות.  לנהל מבצע כיתור קלאסי

אים גדולים, החל מחניבעל בקרב נצח למצבי-תימרון כזה הביא תהילת

ול. )לז'וקוב הזדמן לזכות ג-עד לז'וקוב עצמו בקרב חאלחין קאנה

 1942נצח בפעם נוספת, כשערך מבצע כזה בדיוק בנובמבר בתהילת 

 בקרב סטאלינגרד(.

" נגד גרמניה. נהת לחזור על "מבצע קאהזדמנו ז'וקוב הרא 1941-ב 

, ברית המועצות)גם מהצד הגרמני היו שני מבלטים חזקים לכיוון 

 בסובאלקי ובליּוּבלין, וגם הצבא הגרמני הכין מבצע כזה בדיוק.(

לוסטוקלפי פקודת ז'וקוב, רוכזו ב לקראת הפלישה  מבלטי לבוב וּבֶּ

אים אסטרטגיים, קבוצות מחץ, מטות, צומתי קשר, שדות תעופה, מל

 חולים. )הגרמנים עשו אותו דבר במבלטי ליובלין וסובאלקי.(-בתי

 בות, עם כל המלאים, מבחינה הגנתית זהו הימור קטלני: הארמיות הטו

. ז'וקוב שעמו יש עדיין שלום אויבידי ה-מוקפים משלושה צדדים על

 ,קרא את ּביסמארק וידע שגרמניה אינה יכולה להלחם בשתי חזיתות

'וקוב קרא את סקירות המודיעין של ג.ר.או. וידע שהתעשיה הגרמנית ז

. ז'וקוב היה מלחמה טר של שלום, ולא עברה למשטרעובדת לפי מש

, כיוון מקצוען, ולכן לא יכול היה לשער שהיטלר ילך להרפתקה

 שבתנאים אלה התקפה פירושה הרפתקה.
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י אין טוב אם מביטים על המצב מנקודת ראות של הכנת מכת פתע, אז

כן עוד בזמן  לעמבלטים. המריכוז הכוחות העיקריים באגפים של שני 

הם כאילו נמצאו כבר  זו הכוחות הסובייטיים הרחק קדימה,שלום הוז

 .אויבבשטח גרמניה, מאיימים על האגפים ועל העורף של ה

מתוך שתי קבוצות המחץ, הטיל ז'וקוב את התפקיד הראשי על זו של 

הנהרות זורמים מהרי מרכז אירופה לים  נכונה: יתההילבוב. החלטתו 

שקרבים לים, כך מתרחבים הנהרות. אם להכות מאזור  כלהבאלטי, וכ

בדרכם של הכוחות הסובייטיים ביצורי מזרח פרוסיה, יעמדו , 79באלטיה

ובקרבת הים הבאלטי קשה לצלוח את הנהרות הרחבים. לכן לכוחות 

מערב( נועדו משימות -פוןהסובייטיים שבאזור באלטיה )חזית צ

לוסטוק  מבטיחה יותר: אין  הייתהמוגבלות. המכה שתוכננה ממבלט ּבֶּ

מערב הלכן כוחות חזית  ,רחביםכך -כלוהנהרות עוד לא  ביצורים לפנים

 קיבלו משימות חשובות.

לצאת ממבלט לבוב: אין ביצורים  הייתהאך המכה העיקרית אמורה 

רים והאגף הימני של קבוצת הכוחות בכיוון ההתקדמות, הנהרות עדיין צ

ידי הרים. השטח שבין לבוב לברלין הוא, לפי -הסובייטיים מוגן על

את המכה ממבלט לבוב,  ;המושגים הצבאיים, מסדרון אסטרטגי רציף

מכה כזו  ;אם הוקצו לה כוחות מספיקים )והם הוקצו(, לא ניתן  להדוף

תעשייתיים של לא רק שמביאה את הכוחות הסובייטיים לאזורים ה

                                                           
 לאטביה, ליטה ואסטוניה.שם קיבוצי ל79 
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זיה, אלא גם מנתקת את גרמניה ממקורות  הנפט ומבעלות הברית שלֶּ

אפשרויות מיד פותחת  הייתההמכה ממבלט לבוב  העיקריות שלה;

 רבות.

אומנים של שחמט חולמים עליו: מהלך -נוצר המצב שאסטרטגים ורבי

, משבש את אויבאחד בלבד, אך הוא הורס את כל מערך ההגנה של ה

ורת שלו ויוצר איום על מטרות רבות בעת ובעונה אחת. קווי התקש

בדיוק כזו: היא איפשרה לפתח התקפה נגד  הייתההמכה ממבלט לבוב 

זיה, אפשר יהיה לפנות לכיוון  אויבברלין או נגד דרזדן. אם יגן ה על שלֶּ

ר מגנים על האגפים שלנו. מכה  הים הבאלטי, כאשר הנהרות ויסלה ואודֶּ

כוחות גרמניה מאזורי התעשיה ומבסיסי האספקה  מנתקת את הייתהכזו 

 שלהם.

ז'וקוב עוד מכה קטלנית אחת: נגד רומניה. תיכנן כפי שאנו יודעים, 

מערב, אלא הלשם כך הוא הציע לא לפרוס חזית נוספת מאחרי חזית 

 לפרוס אותה בגבול רומניה.

מכות מסייעות מבאלטיה נגד קניגסברג; מכות של  תכנן ומלבד זאת

ארמיות הרריות דרך הרי הקארפאטים ודרך הרי האלפים של שתי 

טראנסילבאניה; הנחתת חמישה גייסות מוצנחים. זאת ועוד: בכל שבעת 

ל הדרג מוקמות בחשאי הארמיות שהולכות והפיקודים הפנימיים היו 

היו אמורות, ממש לפני הפלישה, להתחיל  האסטרטגי השני. ארמיות אלו

ע המכריע להיכנס לקרב, להשלים ולחזק את לנוע לגבולות המערב וברג

 הדרג האסטרטגי הראשון.
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מערב  -ז'וקוב לקח לעצמו תפקיד של מתאם פעולות של חזית דרום

דרום )שהוקמה כדי הלהכות ממבלט לבוב( וחזית  הייתה)שצפויה 

ו המפקדים לפלוש לרומניה(. הבה נראה, לאור תוכנית זו, מה עש

 ם.שז'וקוב נאות לבחור בה

 

 ד

. הוא חברו המבוגר של ז'וקוב. הם שירתו יחד אי.ו. טיּוֶלֶנבגנרל 

במחלקת הבקרה של חיל הפרשים. ז'וקוב היה מזכיר תא המפלגה, 

נֶּב  ם גבוה בסולם הדרגות. שנייהטיפסו  1940סגן המזכיר. בקיץ  –טיּולֶּ

סטאלין הנהיג אז דרגות גנרל, אך רק שלושה מתוך אלף גנרלים קיבלו 

נֶּב. ז'וקוב עמד -ים של "גנרלחמשה כוכב ארמיה", בתוכם ז'וקוב וטיּולֶּ

נֶּב בראש פיקוד מוסקבה,  אז בראש פיקוד קייב, החזק מכולם, וטיּולֶּ

קודם ז'וקוב לתפקיד רמטכ"ל והציע  1941החשוב מכולם. בפברואר 

נֶּב לא נגד גרמניה, אלא נגד רומניה: את  לנצל את כשרונו של טיּולֶּ

להפוך למפקדה ומטה של הציע קוד מוסקבה המפקדה והמטה של פי

נֶּב למפקד החזית  דרום, להעביר אותם לגבול רומניה ולמנות את טיּולֶּ

 חזות זו.

. אך היא נתקבלה 21.6.41-ּפוליטּביּורו בההצעה זו אושרה בישיבת 

 קודם.

מפקד כוחות ההנדסה  1941-מחיל ההנדסה היה ב א.פ. חֶרנובגנרל 

יפורו: "בתחילת יוני כינס ראש הפיקוד את של פיקוד מוסקבה. הנה ס
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ה להתכונן לביצוע תפקיד של הסגל הבכיר והודיע שקיבלנו פקוד

 נפלטה השאלה מפי רבים. –שדה של חזית. איזו חזית? מפקדת 

נֶּב. - איני יכול להוסיף למה שאמרתי -  השיב טיּולֶּ

אבל כשהוא החל לחלק הוראות בנוגע לאופי ולתוכן ההכנות, לא 

הגשרים )יה לנחש שבמקרה של מלחמה נצטרך לפעול בדרום" קשה ה

 (.73, ע' 1982, מוסקבה, לניצחון

גול כראש מטה של כל כוחות האוויר -שירת בחאלחין א.ז. אּוסטינוב

של ז'וקוב. מבחינתו חשובים לא קרבות אוויר, אלא מכה נגד שדות 

ד כוח ממליץ עליו ז'וקוב לתפקיד מפק 1941התעופה הרדומים. ביוני 

 דרום. סטאלין מסכים.ההאוויר של חזית 

 3פרשים הגיס  ,שירת עם ז'וקוב בבלארוס י.ט. ֶצ'ֶרביֶצ'נקוגנרל 

התפרסה בגבול רומניה הארמיה החזקה  19.6.41-עבר מז'וקוב אליו. ב

דרום היוני, כשחזית ב 21-. ב9ארמיה  –ביותר בתולדות האנושות 

שנעה  בחשאי מפיקוד  18מיה )בנוסף לאר 9הוקמה, נכללה בה ארמיה 

'נקו. 9חארקוב(. על ארמיה  ביצֶּ 'רֶּ  פיקד צֶּ

היה פקוד של ז'וקוב במחלקת הבקרה של חיל  ּפ.א. ֶבלובגנרל 

, שעליו הוא פיקד, בגבול 2הופיע גיס פרשים  1941באפריל  ,הפרשים

בהרכבה. בל תטעה אותנו גיס זה היה , 9רומניה. כשהתפרסה ארמיה 

חטיבת טנקים  הייתהלכל אוגדת פרשים סובייטית  המלה "פרשים",

חטיבת טנקים, או גדוד,  הייתהמשלה. לשום אוגדה ממוכנת גרמנית לא 

לוב אהב טנקים וידע פרש ּבֶּ האו פלוגה, או מחלקה או טנק בודד. 
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הוא ילחם תחת פיקודו של ז'וקוב לאורך כל המלחמה,  להשתמש בהם,

 פולקובניק.-נרלממוסקבה עד ברלין, ויסיים בדרגת ג

היו פעם מפקדי חטיבות  פ.יא. קוסֶטנקוו אי.נ. מּוזיֶצ'נקוהגנרלים 

, 26-ו 6הם פיקדו על הארמיות  1941בתחילת יוני  ,באוגדה של ז'וקוב

מקום טוב לצאת להתקפה.  –בהתאמה. שתי הארמיות היו במבלט לבוב 

 מבחינת ההגנה היה מיקומן הרה אסון.

, כמו 20 -היה בתחילת שנות ה מיאןאי.ח. באגראפולקובניק 

בקורס למד עם ז'וקוב  1925-1924-ז'וקוב, מפקד חטיבת פרשים. ב

לא הצליח, הוא "נתקע" בהדרכה וערב  כך-מפקדי פרשים, אחר

הציב אותו ז'וקוב במטה  1940-המלחמה היה רק בדרגת פולקובניק. ב

לנתק את  הייתההררית(, שמשימתה בזמן המלחמה ה) 12ארמיה 

יטלר הקדים את ז'וקוב גרמניה, צרכן הנפט, משדות הנפט של רומניה. ה

אך ּבאגראמיאן  ,ולא הזדמן להם להגשים את מה שתיכננו ובאגראמיאן

המוצלחת מכולם: התחיל  הייתההתקדם. הקריירה שלו בזמן המלחמה 

כך הוא אכן יקבל -ארמיה על תקן מרשל. אחר-כפולקובניק וסיים כגנרל

 ל.מרשהאת דרגת 

בצוות אחד עם ז'וקוב, חבר נוסף  למד פרשים,באותו קורס מפקדי 

נקו את התפקיד  19.6.41-. בא.אי. ֶיריוֶמנקו –שלו  סיים גנרל יֶּריומֶּ

לשם זימן מזרח הרחוק ויצא בדרכו למוסקבה, ב 1של מפקד ארמיה 

נקו הגיע למוסקבה אחרי שהחלה הפ לישה הגרמנית, אותו ז'וקוב. יֶּריומֶּ

אבל לא היה זה המינוי שלמענו הוא זומן  לבלארוס, והוא נשלח
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נקו סיים את המלחמה בדרגת  למוסקבה. כמו ּבאגראמיאן, כך גם יֶּריומֶּ

 ארמיה על תקן מרשל, ואחרי המלחמה נעשה מרשל.-גנרל

ז'וקוב, ּבאגראמיאן  למד גם הוא בצוות של ק.ק. רוקוסובסקיגנרל 

נקו, נעצר ז'וקוב. רוקוסובסקי  זמן רב פיקד רוקוסובסקי על ויֶּריומֶּ

ז'וקוב לקח אותו אליו לחזית דרום,  ,1940-בטיהור הגדול ושוחרר ב

ערכה "מסע שחרור" לרומניה. רוקוסובסקי היה  1940אשר בקיץ 

בעתודה של ז'וקוב, מוכן להופיע בכל מקום שצפוי בו משבר. בקיץ 

ונן שבאוקראינה. הגיס התכ 9פיקד רוקוסובסקי על גיס ממוכן  1941

בחשאי הועברה כל הארטילריה שלו פתע. בתחילת יוני  להנחית מכת

גיס כולו קיבל פקודה לנוע אל הגבול. אמנם הכל יצא הלאזורי הגבול, ו

הגורל יעד להם להיפגש במצעד … לא כמו שז'וקוב ורוקוסובסקי תיכננו

הניצחון: מרשל ז'וקוב יקבל את פני המצעד שמרשל רוקוסובסקי יפקד 

 עליו.

פתע". הוא  מחיל השריון הוא "גאון של מכת מ.אי. ּפוטאּפובנרל ג

קד גול פי-בחאלחין 1939בקיץ  ,30-שירת עם ז'וקוב מתחילת שנות ה

ז'וקוב מאוד את העריך במהלך הקרבות  ,21ּפוטאּפוב על בריגדת טנקים 

הקים שלוש קבוצות  כשרונו של ּפוטאּפוב ומינה אותו לסגנו. ז'וקוב

היפאנית. "את המכה הראשית  6פתע נגד ארמיה כת הלשם הנחתת מ

הנחיתה הקבוצה הדרומית של פולקובניק מ.אי. ּפוטאּפוב, שהיו בה שתי 

משוריינת וכמה גדודי טנקים". -אוגדות, בריגדת טנקים, בריגדה ממוכנת

כשמונה ז'וקוב  1940-ב(. 217, ע' 2, כרך שנייהתולדות מלחמת העולם ה)
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 4ימן את ּפוטאּפוב וציווה עליו להקים גיס ממוכן ז לראש פיקוד קייב,

 במבלט לבוב.

החזקים בעולם. הם  טנקיםהגייסות ממוכנים סובייטיים היו יחידות 

-ניתן היה להשתמש בהם רק במבצעים התקפיים. בנועדו להתקפה; 

  בכל אחד - גייסות ממוכנים 10 ברית המועצותשלח היטלר נגד  1941

. לפי דרישת ז'וקוב הקים סטאלין בממוצע ונייםטנקים, קלים ובינ 340

טנקים בכל גיס, כולל טנקים קלים,  1,031גייסות ממוכנים עם  29

 לא כל הגייסות הסובייטיים הושלמו, 22.6.41-בינוניים וכבדים. ב

טנקים. גיס סובייטי אחד, גם כשטרם  892היו  4לגיס ממוכן  למשל

 413היו  4בין טנקי גיס ממוכן  הושלם, היה חזק משני גייסות גרמניים.

T-34 ו-KV -  מעט מדי, אומרים הקומוניסטים. זה אכן מעט מדי, אם

 גם בכל עשרת הגייסות הגרמניים, כמו , כילא משווים עם הצבא הגרמני

 Sברמתו. KVאו  T-34-לאפילו התקרב שבעולם כולו, לא היה טנק 

, 15טנקים( וגיס  969השכן ) 8של ּפוטאּפוב, כמו גיס  4גיס ממוכן 

ממוכנים, למדו רק הגייסות הטנקים(, וגם כל יתר  733שכן נוסף )

ז'וקוב, גם גנרל ּפוטאּפוב קודם ונעשה קודם  1941לתקוף. בפברואר 

בלט לבוב. המלחמה החלה בחלק הצפוני של מ  ישבה ש 5מפקד ארמיה 

הכל התמוטט, אבל המקורות  ,ז'וקוב וּפוטאּפובשתיכננו לא כפי 

 5מניים מציינים את הפיקוד האיתן, הנמרץ והחכם על ארמיה הגר

 בתחילת המלחמה.
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, כרגיל קיבל כל ּפוטאּפוב שילם על טעויות של אחרים ונפל בשבי

כדור בראש או נשלח לכלא. אך אפילו סטאלין נהג  מי ששוחרר מהשבי

. אחרי 5מינה אותו לפקד על אותה ארמיה  –אחרת עם ּפוטאּפוב 

פולקובניק. לפי הידוע לי, בין -ּפוטאּפוב לדרגת גנרל המלחמה הגיע

 הגנרלים של סטאלין זה המקרה היחיד של עליה בדרגה אחרי השבי.

 הוא, אך 1940-תפס את עינו של ז'וקוב רק ב א.א. ולאסובגנרל 

, ותוך זמן 99תמך בו וקידם אותו מאוד. ולאסוב פיקד על אוגדת חי"ר 

חי"ר. במהלך השלוש מאות אוגדות קצר הפך אותה לטובה מבין כל 

הצטיינות הראשונה שקיבלה אות  99אוגדת חי"ר  הייתההמלחמה 

אבל ולאסוב כבר לא פיקד עליה: אחרי שּפוטאּפוב קודם לפקד  קרבית,

במבלט לבוב.  4, תפס ולאסוב את מקומו כמפקד גיס ממוכן 5על ארמיה 

ים הכשרוניים במהלך המלחמה יופיע ולאסוב כאחד המפקדים הסובייטי

 20ביותר. בקרבות מוסקבה פיקד ז'וקוב על חזית מערב, ועל ארמיה 

אמה נלמד עד בנהר ל 20של חזית זו פיקד ולאסוב. המבצע של ארמיה 

 80אמנם שמו של ולאסוב אינו מוזכר. ,פתעהיום כמופת של התקפת 

 ,57על אוגדת חי"ר  אי.ו. גאלאניןגול פיקד פולקובניק -בחאלחין

בגבול רומניה. גיס זה היה בלתי  17הוא פיקד על גיס חי"ר  1941-ב

הגיס התכונן לצלוח  תוך ארבע אוגדותיו היו חי"ר הררי,רגיל: שלוש מ

 את נהר הגבול ּפרּוט ולהתקדם בהרי האלפים הטראנסילבאניים.

                                                           
ולאסוב נפל לשבי גרמני, נשבע אמונים להיטלר ועמד בראש ארמיה שלחמה נגד 80 

 ידי הצבא האדום ונידון למוות על בגידה.-ברית המועצות. בסוף המלחמה הוא נתפס על
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על קבוצת המחץ  אי.ּפ. אֶלקֶסֶינקוגול פיקד פולקובניק -בחאלחין

גיס הבאיקאל את -ר גנרל, הקים בעברהוא, כב 1940-ב ,הצפונית

באיקאל -החלה העברת הגיס מעבר 1941בתחילת יוני  ,5הממוכן 

יֶּנקו היו יותר מאלף טנקים ) קסֶּ הארכיון המרכזי  לאוקראינה. בגיס של אלֶּ

, ע' 20, תיק 2511, רישום 209, אוסף ברית המועצותשל מיניסטריון ההגנה של 

הפריסה החדש הרכבות הראשונות של לאזור הגיעו יוני ב 21-"ב (.128

ברוחות האש. דרכה הקרבית של ארמיית )והחלה פריקתם". 5גיס ממוכן 

 (.13, ע'1987, מוסקבה, במלחמה הפטריוטית הגדולה 11"משמר" 

יֶּנקו )כמו לגייסות ולארמיות  קסֶּ המזל התאכזר מאוד לגיס של אלֶּ

 ;היטלר תקףו -הסתיימה פריקת הרכבות הראשונות  ם(. אךרבים אחרי

פנו אופי המלחמה השתנה והתוכניות השתנו. את הרכבות הנותרות ה  

הרכבות הופצצו כשהן מובילות את  ,הגיס נקרע לחלקים ,לבלארוס

הטנקים, והגיס ספג אבידות עוד לפני שנכנס לקרב. הרכבות של הגיס 

 פורקו במקומות שונים, ויחידותיו נכנסו לקרבות כשהן מנותקות זו מזו.

-על בריגדה ממוכנתו.א. מישּולין גול פיקד פולקובניק -לחיןבחא

 57באיקאל את אוגדת טנקים -הוא הקים בעבר 1941-ב ,8משוריינת 

 הייתה 1941י טנקים. בתחילת יונ 370-באוגדה היו יותר מ הנפרד,

באיקאל -העברה חשאית מעבר האוגדה של מישולין בתהליך

, למרות שאוגדה זו לא 5ממוכן  לאוקראינה. גורלה דומה לגורלו של גיס

 בהרכב הגיס. הייתה
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על חטיבת חי"ר ממונע אי.אי. ֶפדיּונינסקי גול פיקד מאיור -בחאלחין

דיּונינסקי, כבר  1941. באפריל 6,של אוגדת חי"ר ממונע  24 הגיע פֶּ

בארמיה  15בדרגת פולקובניק, אל גבול גרמניה כדי לפקד על גיס חי"ר 

חנה בצמוד לגבול.  15כולה, כך גם גיס  5רמיה של ּפוטאּפוב. כמו א 5

דיּונינסקי היה פולקובניק, אבל כפופים לו סגני מפקד גיס בדרגות  היו פֶּ

רסטיּוק ופ.פ.  גנרל: ראש המטה ז.ז. רוגוזני, מפקדי האוגדות ג.אי. שֶּ

ב. לא לחינם מפקד פולקובניק פדיונינסקי על הגנרלים , ז'וקוב אליאּבּושֶּ

דיּוניני העיקר, ולכן הפקידו בידיו  זה ,פתע סקי מצטיין בהתקפתדע שפֶּ

הוא יהיה  ,הן אכן הגיעוואיכשהו לכותפותיו. יגיעו הכוכבים כבר גיס, 

 ארמיה.-גנרל

מ.ס. חטיבתי הקומיסאר הגול שירת בכוחותיו של ז'וקוב -בחאלחין

 של ּפוטאּפוב. 5הוא הוצב בארמיה  1941. ביוני ניקיֶשב

 אבל היטלר לא איפשר להם להנחית מכת ,יויחדאנשי ז'וקוב קובצו 

 פתע.

דיּונינסקי נזכר כיצד בימים הראשונים של המלחמה התכנסו  גנרל פֶּ

ב והוא. ּפוטאּפוב הצטער שלא -ותיקי חאלחין גול: ּפוטאּפוב, ניקישֶּ

להחליף תפקידים עם האויב: כעת לא אנו, כמו פעם לו הזדמנן 

 פתע. "אז הצלחנו להכות באגפים, גול, אלא האויב הנחית מכת-בחאלחין

דיּונינסקי, )העיר גנרל ּפוטאּפוב, נאנח והוסיף: עכשיו לא כך".  אלה אי.אי. פֶּ

 (.38, ע' 1964, מוסקבה, שהוזעקו
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 ה

כדי להציב  גנרל מתקדם מושך אחריו את אנשיו יטענו נגדי: כל

נו בעזרת אנשים שחייבים לו מפתח ולחזק את שלטומדות אותם בע

 זה נכון. - אישית

-הוא מעלה לתפקידים רמים לא מלחכי ,אבל ז'וקוב הוא הרמטכ"ל

פתע, שיודעים כיצד להכין -אלא אנשים שהצטיינו בהתקפתפנכה, 

. ז'וקוב אינו מציב אותם בלשכות של מוסקבה ולבצע התקפות כאלה

כולם רוכזו במבלט לבוב או  המדינה הענקית, ואינו מפזר אותם ברחבי

 .בגבול רומניה

זה אומר  –מרבית אנשי ז'וקוב הם פרשים כמוהו. מפקד פרשים 

עומק עוקפות. בקיצור, -החלטיות, פתאומיות, תנופת התקפה, תנועות

 תימרּון.-מלחמה סטטית אלא מלחמת מלחמת פרשים אינה

מעטים  ,1941המפקדים הסובייטיים של שנת  מרבים לבקר את

ין, יצים, מבינים עניהם היו אנשים אמ 1941נזכרים שלפני ואחרי 

פתאום ליקוי מאורות היה  1941-בערמומיים. ו שקולים, החלטיים

 …כללי

רומני. כפי הגבול השלא רק אנשי ז'וקוב נעו בחשאי לכיוון  צייןיש ל

גנרל  ,שלו 19גנרל אי.ס. קונֶּב את ארמיה קידם לכאן השאנו יודעים, 

 .48את גיס חי"ר  –ר.יא. מאלינובסקי 

וקוב, רוקוסובסקי, קונֶּב, קרילוב, ּפוטאּפוב לדעתי, אם ז'

 זה עסק רציני. –ומאלינובסקי מתכנסים יחד, וכולם נגד רומניה 
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 ו

ידי הגרמנים -, נחקר גנרל ולאסוב על1942-אחרי שנפל בשבי ב

והעיד ש"ריכוז כוחות באזור לבוב מצביע על כך שהמכה נגד רומניה 

 כוונה למקורות הנפט".

שסטאלין הכין התקפה נגד גרמניה ונגד רומניה,  ולאסוב עמד על כך

שהכנות הצבא האדום היו התקפיות בלבד ושמבצע הגנתי לא הוכן ואף 

 (.8.8.42-ּפרּוטוקול התשאול מ)לא נצפה. 

כי ולאסוב ביקש לרצות את  ( הכריז27.10.92) כוכב אדוםהעיתון 

לס. היטלר, למצוא חן בעיניו, ולכן חזר על הבדיות התעמולתיות ש ּבֶּ ל גֶּ

 בעדות זו את פרצופו האמיתי.ולאסוב חשף אדום, כוכב לדעת 

כוכב , באותו העיתון 27.7.91-אך הנה מה שכתב שנה לפני כן, ב

יֶּב: "כיוון  ברית המועצותל של צבא  סגן הרמטכ" אדום גנרל מ.א. גארֶּ

ידי הפיקוד הסובייטי לא למטרת -הריכוז של המאמץ העיקרי נבחר על

אלא לשם …(, כזה פשוט לא נצפה ולא תוכנן עגית )מבצהגנה אסטרט

מערב עברה בשטח נוח -המהלומה הראשית בדרום… פעולות מסוג אחר

ניתקה אותה מן בריתה העיקריות, -יותר, ניתקה  את גרמניה מבעלות

ח העיקרי של ונפט, והובילה את כוחותינו אל האגף ואל העורף של הכה

 …".אויבה

שום הם מדברים על אותו דבר:  י הגנרלים,נא בין דעות שנ-נשווה

, זאת ימערב-מידרוה, וגם התקפה בכיוון הכנה להגנה, רק התקפה
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 אומרת ממבלט לבוב, במטרה לנתק מגרמניה את הנפט ואת בעלות

 בריתה העיקריות.

אם גנרל ולאסוב ביקש בעזרת עדותו למצוא חן בעיני היטלר,  בעיני 

יֶּבמי רוצה  ניח שוולאסוב פשוט חזר על ? אם נלמצוא חן גנרל גארֶּ

יש להאשים בהפצת  כוכב אדוםה של גבלס, אז גם את העיתון יהבדי

 התעמולה הנאצית.

יֶּב פורסמו ב בבטאון המרכזי של  ברית המועצותדברי גארֶּ

לא מצד היסטוריונים צבאיים,  –מיניסטריון ההגנה ולא עוררו מחאות 

 עצמו. לא מצדם של  הרמטכ"ל, שר ההגנה או הנשיא

יֶּב אמר אמת, בדיוק כמו גנרל  איש לא מחה, משום שגנרל גארֶּ

על המפה את ארמיות הפלישה הסובייטיות,  יעמיד מישהוולאסוב. אם 

את הגייסות הממוכנים והגייסות המוצנחים, את שדות התעופה, את 

יהיה חייב להודות, אפילו בלי  –המטות ואת הגנרלים של ז'וקוב 

יֶּב: הוכן מבצע העדויות של ולאסוב   בעל יופי מדהים.התקפי וגארֶּ
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 24פרק 

 הדרג האסטרטגי השלישי

 
 האלימות הכרחית ומועילה.

 ו. לנין                                      

 

 היו בטוחים, ידנו לא תרעד.
 י. סטאלין                                         

 

 א

רמיות פלישה סדירות וכמה א 16-הדרג האסטרטגי הראשון הורכב מ

להנחית מספר מהלומות  הייתהעשרות גייסות ואוגדות נפרדים. משימתו 

 בעת ובעונה אחת.

ארמיות שזה עתה אוישו באנשי  7-הדרג האסטרטגי השני הורכב מ

לפתח את ההצלחה של הדרג האסטרטגי  –מילואים ובאסירים. משימתו 

 הראשון.

בשלבי התפרסות הדרג רי הדרג האסטרטגי השני נמצא ומאח

. 31-ו 30, 29רמיות: א טרטגי השלישי. תחילה היו בהרכבו שלושהאס

מאוד לא  –במבט שני  ,ארמיות פלישה רגילות במבט ראשון אלו

 רגילות.

באופן רשמי הוקם הדרג האסטרטגי השלישי בימים האחרונים של 

ג הדר בה הוקם המהירות שכתגובה להתקפה הגרמנית, אבל   1941יוני 

. אפילו בזמן שלום אין זה פשוט מעוררת חשד האסטרטגי השלישי

להקים שלוש ארמיות: יש להשיג הרבה חימוש, הרבה חיילים וקצינים, 



 מ' שאולי© זכויות התרגום לעברית          - 284 -)לפני הגהה ועריכה(                   Mיום ויקטור סובורוב, 

הרבה מכוניות, הרבה תחמושת, מזון, דלק, ואין לשכוח גם הרבה 

מגפיים. יתר על כן: שלוש ארמיות אלה הופיעו תוך ימים ספורים בסוף 

הבהלה לא נגעה  ,סדר כללי-במדינה שררו בהלה ואיכשוגם  ,1941יוני 

 הסדר פסח עליהן.-בשלוש הארמיות ואי

הסוד הוא בכך ששלוש הארמיות של הדרג האסטרטגי השלישי 

הוקמו לפי תוכניות זמן שלום: מנגנון הקמתן הונע לפני הפלישה 

הגרמנית ופעל ללא תקלות, למרות הכאוס ולמרות העדרו )הזמני( של 

 יד הגה השלטון.סטאלין ל

בדרג איזה מין ארמיות היו בדרג האסטרטגי השלישי? אם 

, הבה האסטרטגי השני הורכבו אוגדות שלמות ואף גייסות מאסירים

ננסה לנחש מי צריך היה להימצא בדרג האסטרטגי השלישי, זה 

 רי האסירים.ושמאח

 

 ב

 נכון.

 ת.כל שלוש הארמיו ,81צ'קיסטיםמ רכבהדרג האסטרטגי השלישי הו

ניקוב, סגן שר  29על ארמיה   נ.ק.ו.ד.הפיקד גנרל אי.אי. מאסלֶּ

                                                           
'.ַק.", ר"ת ברוסית של "ועדת חרום" 81  שמו הראשון של מנגנון הדיכוי  -אנשי "צֶּ

.אּו, הפ .ּפֶּ וליטי שנוסד מיד אחרי מהפכת הבולשביקים. בהמשך קראו למנגנון: או.גֶּ

נ.ק.ו.ד., נ.ק.ג.ב., מ.ב.ד., מ.ג.ב. וק.ג.ב.. מנגנון זה כלל, בין היתר, את שומרי הגבול, 

גולא"ג )מינהל המחנות(, כוחות שמירה וליווי עצורים ואסירים. עד היום אנשי כוחות 

 אווה, "צ'קיסטים".אלה קוראים לעצמם, בג
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נקו, לשעבר ראש הפיקד גנרל  30על ארמיה  נ.ק.ו.ד. ו.א. חומֶּ

 פיקוד אוקראינה של שומרי הגבול. 

נ.ק.ו.ד. ק.אי. ראקּוטין, לשעבר ראש הפיקד גנרל  31על ארמיה 

ו.ד. ו.נ. נ.ק.הפיקוד באלטיה של שומרי הגבול, ואחריו בא גנרל 

לי  פיני של שומרי הגבול.-דולמאטוב, לשעבר ראש פיקוד קארֶּ

פיקד עליה גנרל נ.ק.ו.ד. אי.א.  ,שלוש ארמיות הן חזית שלמה

ּבוגדאנוב, לשעבר ראש פיקוד בלארוס של שומרי הגבול, והקומיסאר 

 הפוליטי היה ס.נ. קרּוגלוב, סגן שר ביטחון המדינה.

חות פסיפס, את הנתונים על הכושנים רבות אני מלקט, כגרגרי 

גם על שלוש ארמיות הצ'קיסטים. כל  ,1941והמפקדים הסובייטיים של 

לא רק כל היו בדרג האסטרטגי השלישי מה שהצלחתי ללקט, מאשר: 

צ'קיסטים, אלא גם  רמיות, האוגדות, החטיבות והגדודיםאהמפקדי 

יוצאים לא הצלחתי למצוא  - כיתותהמחלקות והפלוגות, הכל מפקדי 

 מהכלל.

גי השלישי, כך נוספו ככל שליקטתי יותר פרטים על הדרג האסטרט

מה נועדה חזית הצ'קיסטים? כיצד הצליחו אלפים רבים של השאלות. ל

מאש הגרמנים התוקפים, לסגת לעומק ליוני  22-בצ'קיסטים להימלט 

כמה ימים אחרי  להתארגן, העורף )קווי הרכבת היו פקוקים( ושם

למערכת מסודרת עם המפקדות של החזית  רמנית,הפלישה הג

והארמיות, עם המטות של האוגדות, החטיבות והגדודים, עם רשת 

מסודרת של קשר ואספקה? הרי מטה פיקוד אוקראינה של שומרי 
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נקו -הגבול היה ממוקם במבלט לבוב! כיצד הצליח גנרל צ'קיסט חומֶּ

 להימלט, יחד עם מטהו, מהתופת הזו?

יותר  ףרוס של שומרי הגבול נמצא במקום שהיה אמטה פיקוד בלא

לוסטו מלבד  ק. כל כוחותינו נשארו שם מכותרים,קשה להימלט ממנו: ּבֶּ

צ'קיסט ּבוגדאנוב, מטהו ואלפי שומרי הגבול, מטוראי ועד גנרל. -גנרל

עורף אנוב ומטהו להימלט מהתופת, לסגת לבדרך כלשהי הצליחו ּבוגד

. את ּבוגדאנוב, נניח, אפשר היה למלט ולעמוד בראש חזית הצ'קיסטים

 22-מהכיתור במטוס, אך כיצד נמלטו שלוש ארמיות הצ'קיסטים?  ב

אבל דווקא הם,  למלט במטוסים את כל שומרי הגבול,לא ניתן ליוני 

שומרי הגבול המערבי, היו מרבית כוח האדם של שלוש ארמיות 

 הפלא ופלא! - כל הפיקוד שלהן הגיע מגבול המערבגם הצ'קיסטים, 

קומוניסטים כתבו אלפי ספרים אודות הצ'קיסטים -היסטוריונים

הנפלאים, אודות מעשי גבורתם בימים הראשונים של המלחמה, אבל 

 , עליההספרים אינם מספרים, כיצד קמה חזית הצ'קיסטים. שאלה זו

 אלא אפילו לא מצאו לנכון לשאול. היסטוריונים לא רק שלא השיבו,ה

 ג

או של הדרג האסטרטגי השלישי, אנו חייבים ת מוצלגלות א כדי

לשוב אל הדרג האסטרטגי הראשון, ורצוי לגבול רומניה. ספרים רבים 

הבה נפתח אחד מהם. למשל, ספרו של גנרל  ,נכתבו על התקופה ההיא

". הספר נקרא ברית המועצותא.א. סבירידוב, בעל עיטור "גיבור 

מיניסטריון  הוצאה לאור של ב 1967-, פורסם בהגדודים נכנסים לקרב
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עבר את הצנזורה הכללית ובמיוחד את הצנזורה ו ההגנה הסובייטי

הצבאית. העובדות שמובאות בו, כמו העובדות שבכל ספרי מו"ל הצבא, 

לא היו  -ידי המומחים של "המכון להיסטוריה צבאית"-נבדקו על

, הן מובילים מחאות. אלפי אנשים קראו את הספר, כולל היסטוריונים

 גם משתתפי הארועים ההם קראו את הספר   סובייטיים והן זרים,

 איש לא מחה. - מפקדיופקודיו של גנרל סבירידוב, ו

 144פיקד המחבר )אז בדרגת קאפיטאן( על גדוד סיור  1941ביוני 

הגיע ו 12, ארמיה 17, גיס חי"ר 164נפרד, אשר בהרכב אוגדת חי"ר 

. חי"ר הררי, אך למעשה הוא "רחירק נקרא  17למבלט לבוב. גיס 

, מהתה ארמיה רגילה רק לפי שיכולה, כפי שאנו יודעים, הי 12ארמיה 

ארמיה הררית. בארמיה זו ערך ּבאגראמיאן, לפי  אך בפועל הייתה

 ם בהשתלטות מהירה על מעברי הרים.יפקודה אישית של ז'וקוב, ניסוי

ארמיה לא ספרו של סבירידוב מעניין בכך, שהוא מתאר את אותה 

מלמעלה, אלא מלמטה. ובכן, הבה נרד ממרומי הגיס והארמיה לקרקע 

-בשקאפיטאן סבירידוב מפקד עליו. הסיפור מתחיל  144של גדוד סיור 

אני פותח את העמוד הראשון ומצטט מהשורה  ,1941ליוני  19

הראשונה: "בנהר ּפרּוט החליפה האוגדה שלנו את שומרי הגבול. 

מזכרות והמדינה, השאירו לנו את הגדה המבוצרת  כשעזבו הם את גבול

דיג, מקלע מקולקל וכלב זקן מזן רועה -כך שגרתיות: חכות-לא כל

. "היער …""כששומרי הגבול מסרו לנו את גבול המדינה…". גרמני

"נשמע קול בכי של הכפר הרומני: האיכרים פונו משם  …".שחנינו בו
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ם הסובייטיים, התכוננו "כולנו, הלוחמי…". והועברו הרחק מהגבול

נאנט קורוּבקו, מפקד פלוגת …". להכות באויב רק בשטח שלו יטֶּ "לֶּ

של הנהר כדי לאסוף  שנייהפרשים, ביקש אישור לשלוח סיור לגדה ה

 "מודיעין.

 חכה, אל תמהר. זמנך יגיע. בינתיים תתצפת ותקשיב"." -  

קיבלה לידיה את גדת הנהר  164הבה נתעמק. אוגדת חי"ר 

וצרת, אך אינה ממהרת להשתמש בביצורים, אלא מסתתרת ביער. המב

כך פעלו ברצועת הגבול כל האוגדות הסובייטיות. הביאו אותן אל 

פועלות האוגדות הגרמניות לפי  שנייההגבול, אך לא לשם הגנה. בגדה ה

 לא לשם הגנה. כן גם ,אותו התסריט: גם הן מסתתרות ביערות

ן הסובייטי. ייבי של קצין המודיעמפליא אותי חוש השמיעה הסלקט

הוא שומע קול בכי של האיכרים הרומניים שמפנים אותם, ובצד שלנו 

, גירשו ליוני 20-ל 13בין אין, כנראה, שום בכי. אבל בזמן ההוא, 

 -שומרי הגבול הסובייטיים בכוח את התושבים מתוך רצועת הגבול 

פינו אוכלוסיה שבדרום. הגרמנים מהים הלבן שבצפון עד לים השחור 

ק"מ.  100רצועה שרוחבה מ –ק"מ, אנחנו  20רצועה שרוחבה מ

הזזנו וחיסלנו. בזמן  –אנחנו  ,הגרמנים, ככלל, רק הזיזו את האוכלוסיה

נ.ק.ו.ד. לטיהור רצועת הגבול לשיאו העקוב ההמתואר הגיע המבצע של 

את הבכי של האנשים  ;מדם. אך אין זה מעניין את ה"גיבור" שלנו

הוא חושב את עצמו  ;בייטיים הוא אינו שומע ואינו רוצה לשמועהסו

 למשחרר אירופה ולכן שומע בכי רק בצד השני של הגבול.
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אחרי שפורסמו המאמרים הראשונים שלי על המשמעות האמיתית 

, פירסמה קבוצת 13.6.41-מ ט.א.ס.ס.של הודעת סוכנות הידיעות 

 סתם טיפשות יתההי .ס.ט.א.סמומחים אמריקאיים מכתב זועם: הודעת 

אנו, ההיסטוריונים, מזמן קבענו זאת. אולי  ,של סטאלין מצידו של

 אבל היום שבו ,היא טיפשות ט.א.ס.ס.בשבילכם, רבותיי, הודעת 

באמצעי התקשורת, הוא יום אבל לאומי לעמים רבים: ההודעה הופיעה 

, להבדיל מהנאצים, אשר הזיזו את האוכלוסיה כמה קילומטרים פנימה

הצ'קיסטים האמיצים שלנו עשרות אלפי גירשו בתוך השטח שלהם, 

מעטים שבו  ות השלג שמעבר לחוג הקוטב הצפוני,אנשים אל ערב

 למולדתם.

שומרי הגבול האמיצים ניטרלו אחרי שסיימו את הגירוש ההמוני, 

בצד הסובייטי של הגבול )על מוקשים והסירו גדרות תיל דוקרני שדות 

גנרל ה אלא עזבו את הגבול. עדותו שלולא סתם, (, בוקע הקרחב –כך 

 יות כאלהוכל המעוניין יכול למצוא עד סבירידוב היא רק דוגמה אחת,

 הן בארכיונים הגרמניים.ו הן בזכרונות הגנרלים הסובייטיים

ות, בקטעי גבול של עשרכי  נובע באופן חד משמעי מעדויות אלו

ו התקפה סובייטית(, שהכינ ולפעמים מאות קילומטרים )במקומות

שומרי הגבול התפנו ומסרו את שפתחו את הגבול, זאת אומרת 

 הגבול לצבא האדום.

בעומק העורף הופיעו שומרי הגבול ש כיצד קרה זו התשובה לשאלה

הסובייטי כבר בימים הראשונים של המלחמה. כל הנחוץ להקמת שלוש 
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עד ום ארמיות הצ'קיסטים הוכן מבעוד מועד. כוח האדם, מגנרלי

טוראים, כולל מפקדות ומטות של פיקודי שומרי הגבול, הועבר לעורף 

 שהגרמנים פלשו. לפני

 ד

רק פעם אחת בחיים ראיתי מצב שבו שומרי הגבול פתחו אותו. היה 

, באותם הרי הקרפטים, כאשר חילקו לחיילינו את מגפי 1968זה בקיץ 

הגבול לאוגדות ם ומסרו את ההעור, פינו מוצבי הגבול את השומרים של

 שלנו.

 ל לפי אותו התסריט.והכ נעשה 1941-ב

ליוני את הגבול, הם ידעו שזו  19-18-כשעזבו הצ'קיסטים ב    

 מלחמה.

גבול כל שומר  ,לכל אדם סובייטי הכניסו לראש ש"הגבול נעול"

, הבין כל מפקד 19.6.41-סובייטי חי את האמת הזו. בלכתו מהגבול ב

 עות מעשהו.מוצב וכל טוראי את משמ

הבה ניזכר בפרט זעום ולא בולט שבשורה הראשונה של זכרונות 

גנרל סבירידוב: בעוזבם את גבול המדינה, השאירו שם שומרי הגבול 

שומר גבול, בנ.ק.ו.ד., כמקלע מקולקל. כל מי ששירת בצבא הסובייטי, 

אשר את דברי: בזמן שלום אסור לזרוק מקלע, גם אם ל יוכל –בק.ג.ב. 

תקין. בכל מקרה, על ציוד לא תקין, קל וחומר אם זה נשק, חייבים אינו 

ין קרוע( יש להציג: להזדכות בכתב. כל חפץ לא תקין )מפה סודית או סג
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נה הדו"ח, נא לחתום. לך תסביר לוועדת חקירה, מדוע יש הנה החפץ, ה

דו"ח ואין סגין קרוע, לך תוכיח שלא מכרת אותו או לא החלפת בוודקה. 

תוך רבע שעה אחד תקין! להרכיב ני מקלעים לא תקינים אפשר הרי מש

אגב, לפי ספרו של גנרל סבירידוב, תיקנו חייליו במהירות את המקלע  

בלי שהיו להם חלקי חילוף או מקלע שני שניתן היה לפרקו לחלקי 

חילוף. אז איך אפשר להבין את התנהגותם של מפקד המוצב והרס"ר 

רי? כיצד התכוונו להזדכות על הנשק שהיו חתומים על מכונת הי

שאיננו? מי יאמין שלא מסרו את המקלע לאויבי השלטון הסובייטי? מי 

 יאמין שהמקלע לא היה תקין?

 עתזכור, שנאת התנהגותם של שומרי הגבול המתפנים קל להבין אם 

המוצב, מבינים שהמלחמה  כעת כולם, כולל מפקד מה.השלום הסתיי

אין טעם לסחוב חזרה מהקו הקדמי  מלחמה,ב כך מתנהגים כבר החלה;

מץ רב. לכן יציאה מאזור את החימוש ואת התחמושת שהובאו לשם במא

ם את כל מה שנשאר צעת כך: מוסרים לכוחות הרענניבתהקרבות מ

נסוגים לעורף לא לוקחים איתם שום דבר מיותר. שם, וה אחרי הקרב,

  בעורף, יתנו להם חימוש חדש, ישר מפסי הייצור.

כך בדיוק התנהלה החלפת הכוחות הסובייטיים בגבולות: לא לפי 

 כללי זמן שלום, אלא כמו שנהוג במלחמה.

 

 ה
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המסתתרות ביערות ליד  מפתיעים הלכי הרוח ביחידות הצבא האדום

 של קאפיטאן סבירידוב. 144למשל באותו גדוד סיור  הגבול. כמו

פלוגת  לגדוד יש מבנה תקני: מפקדה, מטה, פלוגת טנקים,

חי"ר ממונע, פלוגת משוריינים כבדים החמושים בתותחים, פלוגת 

משוריינים  13-ים צפים וטנק 16אספקה. לגדוד יש פרשים ויחידת 

גדודים כאלה,  207יש לסטאלין לבדן חי"ר הבתוך אוגדות  כבדים.

עוד כמה עשרות גדודים שצוידו יש מצוידים ומאוישים במלואם, ו

 ואוישו חלקית.

גם גרמניות החי"ר הטנקים. בכל אוגדות  16ישנם  144סיור  בגדוד

 –יחד גם גרמניות הממוכנות האוגדות האף לא טנק אחד. ובכל  –יחד 

 ת חי"ר יש גדוד סיור עם טנקים; אף לא אחד. אצל סטאלין בכל אוגד

חי"ר יש לסטאלין יותר טנקים מאשר הסיור של אוגדות הבגדודי 

יש  צפים, טנקים אלה אינם פשוטים אלא להיטלר בחזית המזרח כולה.

אף לא אחד, בעולם כולו  –לסטאלין ארבעת אלפים כאלה. בוורמאכט 

, מג"ד, בקאפיטאן סבירידוהשאיפוא לא היו אז טנקים צפים. יוצא 

לדמרשל טנקים צפים, בשעה ש 16יק בגבול רומניה מחז לאף גנרל או פֶּ

 טנק אחד כזה. אפילו גרמני אין 

רשים מבקש מהמג"ד שלו אישור לשלוח סיור לגדה ובכן, מ"פ פ

של הנהר כדי לאסוף שם מודיעין. אני רואה בעיני רוחי מצב  שנייהה
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: קצין מודיעין צעיר מבקש מהמג"ד שלו אישור לשלוח 1970-כזה ב

 .82של הנהר. נניח, למערב גרמניה שנייהסיור לגדה ה

מיד ור שבר… אני מדמיין את עצמי פונה בבקשה כזו למג"ד שלי

פונה  1941-משוגעים. אבל בההיו עוטפים אותי בסדינים ומסיעים לבית 

נאנט למפקדו באותה  יטֶּ המשאלה  משאלה, והמפקד אינו מגיב בזעם:לֶּ

 יגיע בקרוב. הוא -נכונה, רק הזמן טרם הגיע 

נאנט תואר בספר כ ,ביחידות סיור לא מחזיקים טיפשים יטֶּ איש הלֶּ

גם המחבר הוא מפקד טוב, עלה מדרגת  מה,נמרץ, מבין עניין, בעל יוז

". במקרה זה ברית המועצותקאפיטאן לדרגת גנרל, קיבל עיטור "גיבור 

נאנט תשובה שלילית, אך שאל  יטֶּ : שיגור בהגיון לפי המצבקיבל הלֶּ

תלוי כבר לא בהנהגת בעת מלחמה קבוצה מזויינת למדינה שכנה 

קוד הצבא האדום המדינה )חבר סטאלין או חבר מולוטוב(, לא בפי

)מרשל ז'וקוב, הרמטכ"ל, או גנרל גוליקוב, ראש המודיעין הצבאי(, 

אלא די בהחלטת קצין מודיעין זוטר שמוצב במקום ששומרי הגבול 

 אמורים להיות מוצבים בו.

במקרה זה הקאפיטאן, קצין זוטר, לא הרשה לשלוח סיור מודיעין 

טאנים ומאיורים קאפי אך ידועים מאות מקרים שבהם ,אויבלשטח ה

הרשו. התרגלנו להתמרמר כאשר מטוסי ביון גרמניים  סובייטיים אמנם

 , וסיורי מודיעין גרמניים שוטטו על אדמתנו יחגו מעל השטח הסובייט

                                                           
 חיל המצב של ברית המועצות במזרח גרמניה הוצב בגבול עם מערב גרמניה.82 
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מה שוכחים על מטוסי הביון שלנו שחגו בשמי גרמניה ועל -משום

 קבוצות המודיעין שלנו ששוטטו על אדמתה.

. שנים רבות לפני מוחו של צבאשניקוב אני נזכר בספרו של שאּפו

כי "העברת הצבא למשטר מלחמה מעלה הזהיר שאּפושניקוב,  1941

את מצב רוחו". שאּפושניקוב הזהיר, כי  שפרתאומץ הקרבי שלו, מה את

הצבא שהועבר למשטר מלחמה וקורב אל הגבול, חש מתח נפשי, 

להחזיק  ולא ניתן לרסן את המתח שלו. שאּפושניקוב הזהיר שאסור

 זמן רב את הצבא ליד הגבול, חייבים להכניסו לקרב.

סטאלין קרא בעיון את ספרו של שאפשושניקוב, הכיר אותו וציטט 

העלה אותו לדרגת  1940ממנו. סטאלין נתן חסות לשאּפושניקוב ובמאי 

היועץ  –מרשל. באופן רשמי שאּפושניקוב הוא סגן שר ההגנה, למעשה 

 . הצבאי הראשי של סטאלין

אל  קורבו ארמיות הפלישה הסובייטיות 1941ובכן, באמצע יוני 

יודע שהמפקדים והחיילים כבר ששים אלי קרב,  הגבול. הפיקוד העליון

שקשה לרסן את רצונם לתקוף. ואכן, רק שבועיים נותרו עד לנצחוננו 

אפילו השרשרת הדקה של שומרי הגבול, שהם אנשי … המוחץ

. כאן אויבואינה מפרידה בין הצבא האדום לנ.ק.ו.ד., כבר הוצאה משם 

המקום לזכור, כי הסמכות לצוות על שומרי הגבול לעזוב את משמרתם 

טימושנקו ולא לסגנו  לרמטכ"ל ז'וקוב,  לא לשר ההגנה הייתהלא 

ריה,  שאּפושניקוב, שומרי הגבול אינם כפופים לצבא האדום, אלא לּבֶּ

ריה לא השר  הסמכות להורות לצבא להחליף  הייתהנ.ק.ו.ד.. אך גם לּבֶּ
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נ.ק.ו.ד. להסיג הרק איש אחד יכול היה להורות לשר  ,בגבול את אנשיו

האיש  ,לקרב לגבול את הצבא האדום -את שומרי הגבול ולשר ההגנה 

 חבר סטאלין, ראש הממשלה.ההוא 

על הצבא האדום סטאלין ציווה על הצ'קיסטים לסגת לעורף ו

שאחרי זה חייב יהיה לתת לצבא  . סטאלין ידעלהתקרב אל הגבול

 תקיפה מרצועתו.ם פקודה לתקוף, כמו שמשחררים כלב האדו

 בעצמו. את הרצועהאחרת הכלב יקרע 

 

 ו

 קרה משהו לא צפוי: הצבא הגרמני תקף. ך הנהא

שקאפיטאן  164הבה נבחן, מה עשתה התקפתו לאוגדת חי"ר 

ל ּפרּוט סבירידוב שירת בה. באזור זה יש שני נהרות: נהר הגבו

נהר דניֶּסטר. לּו התכוננה האוגדה  –ובמקביל לו, בשטח הסובייטי 

הנהרות, אלא לחפור שוחות  למגננה, לא צריך היה להיכנס לשטח שבין

רות דניֶּסטר, לנצל את שני הנההקישור בגדה המזרחית של ותעלות 

למקש ולהכין לפיצוץ. בשטח בין  בתור מכשולי מים, ואת הגשרים

חולים, מטות ויחידות צבא גדולות, -להחזיק מחסנים, בתיהנהרות אין 

 אלא רק קבוצות קטנות של חבלנים וצלפים.

)כמו כל יתר האוגדות( התכוננה להתקפה, ולכן  164אבל אוגדה 

דניֶּסטר, העבירה איתה ליערות הגבול מאות טונות של החצתה את 

לפני חולים ומרכזי קשר, ונעצרה -תחמושת, דלק ומזון, מטות, בתי
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אלף חיילים, הרבה  15נהר ּפרּוט. יש באוגדה ה –המכשול האחרון 

אוגדה זו ואוגדות אחרות  ,תותחים, הרבה פגזים והרבה כלי רכב

ּפרּוט, שהוא ה –ם לפנידניֶּסטר, מה -התמקמו בין הנהרות: מאחור

 הגבול.

על נהר הגבול והחלו  הגרמנים היכו, כבשו את הגשר )שלא מּוקש(

דניֶּסטר, בעורף האת כוחותיהם. את הגשרים שעל  להעביר דרכו

צפונה מאזור זה פרצה  בהפצצות,הגרמנים הרסו הכוחות הסובייטיים, 

הגרמנית, איגפה את החזית הסובייטית וניתקה  1קדימה קבוצת טנקים 

 את הכוחות הסובייטיים מהעורף שלהם.

האוגדות הסובייטיות מצאו את עצמן במלכודת. לכאורה, המון 

אלף חיילים(, אך איש  13 שבה 96רי שים ונשק )גם אוגדת חי"ר הראנ

 היהאפשר לסגת, כי מאחור -לא הכין הגנה, לא חפר שוחות ותעלות. אי

מהמלכודת דרך הגשרים  דניֶּסטר בלי גשרים. מישהו הצליח להימלטה

נסו להעביר בגשר צף, תחת הפצצה, לפחות עשרת אלפים הצפים, אך 

 …ונות תחמושתחיילים וכמה אלפי ט

נשוב לסיפורו של סבירידוב. הוא מביט בזרם בלתי פוסק של 

הכוחות הגרמניים העוברים בגשר שעל נהר הגבול ּפרּוט: "הגשר! 

ועכשיו איננו מצליחים לפוצץ  ,ההתקפההשארנו אותו בשביל 

"הבעיה היא שכל הלימודים הצבאיים שלי עברו, בעיקר, …". אותו

סיגה נחשבה לכלימה, ואיש לא לימד אותנו תחת סיסמה: רק לתקוף! נ
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, לא היה שום ניסיון. נאלצנו ללמוד את לסגתלסגת. עכשיו, כשנאלצנו 

 התורה הזו תחת מכות אכזריות של האויב".

בדוגמה זו נחשפו סיבות התבוסה: מוכנות למלחמה הגנתית ומוכנות 

התכוננה לתקוף,  164אלה דברים שונים; אוגדה  –למלחמה התקפית 

 לכן הכל קרה דווקא כך.

שם, כי גרסתי -יצא לאור, אמרו מבקרים בעלי בוקע הקרחאחרי ש

אינה חדשה, היא רק חזרה על מה שהנאצים אמרו. אני מבקש מהקורא 

ספוגים  סחף בציטוטים מדברי הנאצים? ספרישלי להיות עד: האם אני נ

צ'וב, בציטטות ממרקס, אנגלס, לנין, טרוצקי, סטאלין, פרונזה, חרּוש

נקו,  ז'נֶּב, שאּפושניקוב, ז'וקוב, רוקוסובסקי, קונֶּב, ואסילֶּבסקי, יֶּריומֶּ ּברֶּ

צקוב, קּוזנֶּצוב ורבים אחרים. מי מהם נאצי?  רֶּ נקו, מֶּ ביריּוזוב, מוסקאלֶּ

מרקס הוא נאצי? או לנין? או, אולי, טרוצקי? פרק זה בנוי כמעט כולו 

", ויכול רית המועצותבעל ציטטות מספרו של גנרל סבירידוב, "גיבור 

ב ועוד  לֶּ ּפֶּ היה להיות בנוי על הציטטות מכתבי קאליאדין, קּוּפריאנוב, שֶּ

 רבים.

יש להאשים לא אותי, אלא מרשלים וגנרלים אם זו גרסה נאצית, 

. אני מתקשה להבין את זעמם סובייטיים, ואני רק חוזר על דבריהם

צאו לאור של המבקרים שלי. מדוע קמתם נגדי? מדוע שתקתם כשי

נקו ושל אותו ה ספרים של ז'וקוב, רוקוסובסקי, ּבאגראמיאן, יֶּריומֶּ

סבירידוב? על ראשיהם הייתם צריכים לשפוך את חמתכם. אני רק 

 …מלקט ציטטות צנוע



 מ' שאולי© זכויות התרגום לעברית          - 298 -)לפני הגהה ועריכה(                   Mיום ויקטור סובורוב, 

היסטוריונים אחדים אמרו שלא ניתן להתווכח עם הגרסה שלי, אבל 

ההכנה עדיין אסור להאמין לי, כי לא נמצאו המסמכים הסודיים על 

 הסובייטית להתקפה.

 אין ספק שימצאו את המסמכים הסודיים.

 אם ירצו למצוא.

האם ירצו? הבה נעמיד את עצמנו במקומו של פרופסור מפורסם 

שמחקריו הביאו לו הכרה עולמית, תארים מדעיים ותפקידים, פרסים, 

 כך הוא חיבר עשרות ספרים ומאות מאמרים על ,קיט ומדליות-בתי

קורבן חף מפשע. אם יימצא ויפורסם אפילו מסמך אחד  שסטאלין היה

כזה, אפילו דף אחד כזה, כי אז ילמד העולם כולו, שהמדען הדגול טעה, 

בלשון המעטה, שאינו ראוי לפרסים ולמדליות ושאת חייו וכשרונו ביזבז 

בשירות הקומוניסטים. הבה נחשוב, האם רוצה האיש המלומד שלנו 

? גם עמיתיו הרבים נמצאים את קלונויחשוף למצוא את הדף אשר 

במצב זה: דף אחד יכול למוטט את כל גרסותיהם, עבודותיהם ומפעל 

ונים יחייהם. האם הם משתוקקים למצוא את הדף הזה באבק הארכ

 ולפרסמו?

הבה נעמיד את עצמנו במקומם של הגנרלים והמרשלים: האם 

ותם בוערת בהם התשוקה למצוא את המסמך ההוא, זה שיהפוך א

 דם?גיבורים לכובשים צמאי מ

הבה נעמיד את עצמנו במקומו של נשיא רוסיה. אחרי התמוטטות 

הקומוניזם החזירו לכל הערים את שמותיהם ההיסטוריים. העיר 
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ר ה, למשל, חזר83קאלינין מה לא -רק לעיר קאלינינגרד משום ,להיות טבֶּ

רג. האם מתחשק לנשיא שלנו למצ ניגסּבֶּ וא מסמך מחזירים את שמה: קֶּ

אשר יראה, כי אשמתו של יוסיף סטאלין בפתיחת מלחמת העולם 

אינה פחותה מאשמתו של אדולף היטלר? אם ימצאו את הדף עם  שנייהה

תוכניתו של סטאלין, יצטרכו להחזיר לעיר קאליניגרד את שמה האמיתי 

לבעליה החוקיים. נניח שדיווחו לנשיא: המסמכים  –ואת העיר עצמה 

 ן, מה יצווה הנשיא לעשות במסמכים אלה?נמצאו. מעניי

שנה  50מסמכים שנחוצים לנו. משך האצלנו מוצאים רק את 

הכחשנו את רצח הקצינים הפולניים ביער קאטין, ורצחנו את העדים 

ם של בעלי הלרצח זה. הצלחנו לרצוח אפילו את העדים שהיו בידי

בנושא זה הברית המערביים שלנו. על כל מי שהעז להחזיק בדעה משלו 

הפשע הזה, כי  כך נעשה לא נעים להכחיש את-תלינו תג: נאצי. אחר

ביצע אותו. ניתנה פקודה: להודות בפשע ולמצוא  העולם כולו ידע, מי

 רגע.-והם נמצאו בן - את המסמכים

ההיסטוריונים שלנו מוצאים רק את מה  ,בלי פקודה לא היו מוצאים

 שמותר למצוא.

יו של סטאלין, האם הנייר הסודי אך גם אם יימצאו תוכניות

מהארכיון יעזור להיסטוריונים שלנו? את ספרו של גנרל סבירידוב 

אלף עותקים. אפשר למצוא אותו בכל  65-שנה ב 25הדפיסו לפני 

                                                           
 על שמו של מיכאיל קאלינין, אחד המנהיגים סובייטיים.83 
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של ספריה מדעית של מוסקבה, לונדון, פריס, רומא וקאטמאנדו. בספרו 

רות הן את בגלוי, הגנרל הסביר ביושר ובבהי הכול כתוב סבירידוב

את  ,כוונות הפיקוד הסובייטי, הן את התוכניות והן את סיבות התבוסה

 העובדות שהביא לא ניתן להכחיש.

סתם, לשם סקרנות, החלטתי לבדוק במקורות אחרים את העובדות 

, כולל דוחות תלוים-אישורים בלתי 28ומצאתי  –שהגנרל הביא 

נמצאה בין הנהרות  164המודיעין הגרמני. הכל מתאים: אוגדת חי"ר 

דניֶּסטר וּפרּוט, מלבדה היו שם הרבה אוגדות אחרות. לשאלה, לשם מה 

כך לא נוח להגנה, יש רק הסבר אחד: לשם -התקבצו האוגדות במקום כל

התקפה. אז לאילו מסמכים סודיים מחכים ההיסטוריונים שלנו? מה הם 

 מצפים למצוא בהם?

ים, יהיה בהם אותו אני מנבא: כאשר תמצאו את המסמכים הסודי

התמקמה בין ּפרּוט לדניֶּסטר. תמצאו גם  164המידע: אוגדת חי"ר 

מסמכים סודיים על כל אוגדה, גיס וארמיה, ותגלו בהם שהתכוננו 

להתקפה, לא להגנה. ואם גנרל סבירידוב ואלפי ותיקי המלחמה התרחקו 

 שנה, להכריז 25מהאמת ההיסטורית, הייתם חייבים לחשוף זאת לפני 

שגרסתם היא גרסה נאצית ולפרסם את המסמכים המפריכים אותה. אבל 

 איש לא עשה זאת ואינו עושה.

זכרונות של הגנרלים שלנו מונחים על המדפים, ואיש אינו ספרי 

קורא אותם. אלפי היסטוריונים כותבים ספרים ודוקטורטים על 

ם המלחמה, אך איש לא טרח להתעניין בעובדות. המדע ההיסטורי קיי



 מ' שאולי© זכויות התרגום לעברית          - 301 -)לפני הגהה ועריכה(                   Mיום ויקטור סובורוב, 

בנפרד מהעובדות. המדע ההיסטורי שלנו מתעלם מהעדויות של 

ה של אלפי ספרים יאספתי ספרי ברית המועצותהלוחמים. עוד ב

 –זכרונות על הכנת ה"שחרור". וכל זה גלוי  כולם ספרי ,צבאיים

 בחנויות "ספר צבאי" ואחרות.

אוסף הספרים הצבאיים שלי היה מוכר בג.ר.אּו. עד כדי כך שכעבור 

-מ כוכב אדוםשנה הזכיר אותו גנרל טימוחין, ראש ג.ר.או., ב 20

כמזכרת  ברית המועצות. חבל שנאלצתי להשאיר את האוסף ב29.4.92

 לשלטון הסובייטי.

יה חדשה, ומוסדות יספרשנים  15משך בצברתי כאן, במערב, 

מדעיים רבים מתקנאים בה. אני קובע: כל היסטוריון חולם להיכנס 

ישנו מידע מספיק כדי  םיגלויים, אבל גם בפרסומים לארכיונים סודי

ואת כוונות הפיקוד שלו. לנתח את פעולות הצבא האדום, את תוכניותיו 

מספיק כדי לקבוע  פראבדהשפורסם בעיתון  חומרשה בדיוק כפי

בדיוק כמו שכתבי לנין, אשר  ,שהמפלגה הקומוניסטית היא ארגון פשע

 ז עליו כאויב האנושות.פורסמו בגלוי, מספיקים כדי להכרי

את הספרים ליקטתי אז, אני ממשיך ללקט אותם היום ומתפלא: כל 

מה שגנרלים ומרשלים סובייטיים כתבו הוא: "אנו, אנשים סובייטיים, 

התכוננו להכות באויב רק בשטח שלו". הם גם מציעים לנו רבדים 

איש ששלמים של חומרים על הכנת התוקפנות הסובייטית. הייתכן 

 כל זה? במה עוסקים אלפי ההיסטוריונים שלנו?את בדי לא קרא מל
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ספרים )או צילומיהם( שהתוכן והרוח  4,130בספריה שלי יש  היום

בוקע את ספרו של גנרל סבירידוב. יכולתי להאריך את  יםשלהם מזכיר

 למאה כרכים, וגם אז לא הייתי מצליח לספר את הכל. בספרי הקרח

ידי כמה  מחברים.  טיים מתוארת כל אוגדה עלזכרונות של גנרלים סוביי

מפקד האוגדה כותב זכרונות, וראש המטה שלו כותב, ומח"טים  

כותבים, ומג"דים, ומפקדי האוגדות השכנות, ומפקד הגיס שבהרכבו 

האוגדה, ומפקד הארמיה, ומפקד החזית, וגם טוראי נזכר וכותב.  הייתה

 ל משתלב ומתאים!ווהכ

ריה יכול לאסוף מידע על כל האוגדות היום כל חובב היסטו

הסובייטיות )למעט אוגדות נ.ק.ו.ד.(. כל אדם יכול ללמוד בעצמו את כל 

התנועות והשילובים בהתהוותם ולראות את המצב בהתפתחותו: הרי 

ל ידוע על תנועת בריגדות, אוגדות, גייסות וארמיות בפברואר, מרץ, והכ

תמונה מלאה ישנה מול עינינו,  . הייתכן שכאשר1941אפריל, מאי ויוני 

הוא ש? הייתכן האומן הגדול-רבאיננו מסוגלים להבין את הכוונה של 

 חייב היה להשאיר לנו את הרישום הסודי של כוונותיו?

די יהיה להציב את האוגדות  וונתו של סטאלין גאונית אך פשוטה,כ

 ר מול עינינו.מו כלים על לוח שחמט, והכוונה תזדקעל המפה, כ

כך סודיים. אמנם בזכרונות הגנרלים -ארכיונים, אגב, לא היו כלה

מסמך אחד, אלא במיליון רסיסים אנו רואים את כוונתו של סטאלין לא ב

שנות האתגרים למשל, גנרל ק.נ. גאליצקי מתאר בספרו  בולטים לעין.

גדוד סיור אחר, בדיוק כמו זה של סבירידוב, אבל לא  (33)ע' הקשים 
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לוסטוק. גדוד זה היה שייך לאוגדת במבלט לבוב,  חי"ר האלא במבלט ּבֶּ

בחשאי ליערות שבגבול. הגדוד עמד מוכן לבצע סיור קודמה ש 27

גנרל הכדי שיאמינו לו, מביא ) מודיעין בשטח של הכוחות הגרמניים

 אךלמלחמה,  ןמוכ גדוד היהבמלים אחרות, ה ה לארכיון(,יגאליצקי הפני

 הגדולה".לא לזו שכונתה "הפטריוטית 

ולבדוק מי הפריע להיסטוריונים ללקט עדויות אלה, היקרות מפז, 

  כאשר דלתות הארכיונים נפתחו קצת? עכשיו,את נכונותן 

לי עלה ל הזמן לקרוא בין השורות, כמנסים ההיסטוריונים שלנו 

שנה מחכים  50 לעין. את מה שגלוי , שורות עצמןאת ההרעיון לקרוא 

 להם האם יעזרו ,בפניהם את דלתות הארכיוניםההיסטוריונים שיפתחו 

 לא טרחו לקרוא מה שמונח באופן גלוי על המדפים? כיונים אםהאר

 

 ז

לפני אני מקווה שמוצאו של הדרג האסטרטגי השלישי ברור: 

, ואלפים רבים הפלישה הגרמנית נפתח הגבול במקומות רבים

ארמיות בעורף הוקמו שלוש הל שומרי הגבול הוצאו משם לעורף, ש

 שלהם.

נותרה השאלה: למה נועדה חזית צ'קיסטית שלמה? לירות מאחור 

בכוחות התוקפים, כדי לעודד את העצלנים? אולי. אבל לשם כך היו 

הפלישה הגרמנית בכל  לפניקיימות יחידות חוסמי הנסיגה שהוקמו 
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הארמיות והגייסות של הצבא האדום. יחידות אלה, השייכות לנ.ק.ו.ד., 

בלתי נפרד בסדר הכוחות, הן בדרג האסטרטגי הראשון והן היו חלק 

י הנסיגה, אביא נתונים בשני. כדי להמחיש את עוצמתם של חוסמ

ריה, שר  סטטיסטיים מ ברית נ.ק.ו.ד. של הדו"ח סודי שממוען לּבֶּ

הוצאות שלושה עמודים מודפסים עם נתונים על  . הדו'ח כוללהמועצות

החודשים הראשונים של  תארבעלהורג בצבא האדום במהלך פחות מ

בקרב אנשי אלו שהוצאות להורג, אלא רק ההמלחמה. מדובר לא בכל 

 ידי חוסמי הנסיגה. עלניידים  או ההצבא שנעצרו במחסומים 

לאוקטובר שנה זו  10תחיל במלים: "מתחילת המלחמה עד ח מ'הדו

נ.ק.ו.ד. וחוסמי הנסיגה של כוחות התפסו המדורים המיוחדים של 

אנשי צבא שאיבדו את  657,364.ו.ד. לשמירה על העורף נ.קה

יחידותיהם וברחו מהחזית. מתוכם נתפסו במחסומי היחידות המבצעיות 

ידי חוסמי הנסיגה של  איש, ועל 249,969 –של המדורים המיוחדים 

. המדורים המיוחדים עצרו 407,395 –כוחות נ.ק.ו.ד. להגנת העורף 

ליחידות המוקמות ונשלחו לחזית. לפי איש, והנותרים צורפו  25,878

רג דין שדה הוצאו להוים המיוחדים ולפי החלטות בתי החלטות המדור

 ".יחידתי מסדרמול  3,321איש, מתוכם  10,201

אה להורג בכלל והוצאה סטטיסטיקה של מעצר, הוצ –בהמשך 

ל בחלוקה לחזיתות שונות. מתברר שבחזית ומסדר, והכלהורג מול 

 4,013אלף איש בחודש, סך הכל  –ת המספר הרב ביותראמערב כלאו ה

דשים. בחזית זו גם הוציאו להורג את המספר הרב חו ארבעהאיש ב
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פחות  היה איש. הסיכוי  להישאר בחיים אחרי המעצר 2,136 – ביותר

מערב הצטיינה בהוצאות להורג מול מסדר -צפוןשל חזית . ה50%-מ

 דשי המלחמה.חו ארבעתאיש תוך פחות מ 730 –יחידתי 

נ.ק.ו.ד.. הידי מילשטיין, סגן ראש האגף המיוחד של -ח חתום על'הדו

מסמך זה הוצג בבית המשפט לחוקה של רוסיה כאחד המסמכים 

 המאשימים בפעילות פלילית את המפלגה הקומוניסטית.

הימים הראשונים של המלחמה  111-בכל אחד ממהמסמך נובע ש

 מסדרשהוצאו להורג מול  30ם אנשי צבא, ביניה 92להורג הוציאו 

ידי המדורים  ים רק מי שנתפסו עלבסטטיסטיקה כלול מדי יום. יחידתי

 ידי חוסמי הנסיגה. מיוחדים ועלה

הסטטיסטיקה אינה מדברת על מי שנעצר במילוי תפקיד קרבי. 

ליוני באזור העיר גרודנו הופל מטוס של חטיבת  22-למשל, ב

'גלוב, מקלעןהד רק . הצוות נהרג, ושר207המפציצים  -סמל א.מ. שצֶּ

נסק(,  אלחוטן. הוא חזר לחטיבה שלו )בסיס ּבורובסקויֶּה במחוז סמולֶּ

, כוכב אדום)נ.ק.ו.ד. והוצא להורג על בגידה במולדת". הידי -"נעצר על

26.6.91.) 

זה כבר סוג אחר של פשע וסטטיסטיקה אחרת שאינה קשורה 

ים. מקרה דמדורים המיוחלחוסמי הנסיגה והמחסומים המבצעיים של ה

זה )ואלפי דומים לו( אינם שייכים ל"איבדו את יחידותיהם וברחו 

 …שלו-מהחזית". זה מקרה הפוך: הטייס חזר ליחידתו
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ות להורג של מי שחזרו פעם תפורסם הסטטיסטיקה של הוצא

אבל אפילו המספרים של מי שאיבד את יחידתו והוצא על  ליחידותיהם,

רור, כי המחסומים המבצעיים וחוסמי הנסיגה של כך להורג מראים בבי

נ.ק.ו.ד. עמדו יפה במשימתם ולא נזקקו לעזרתו של הדרג האסטרטגי ה

יגה כללית, בהלה ואנדרלמוסיה. השלישי אפילו במצב המשברי של נס

 לעזרת הדרג השלישי.ב"מלחמה משחררת" ודאי שלא נזקקו 

טגי השלישי, הדרג האסטרעל יסוד הסטטיסטיקה הזו אני סבור ש

שבהרכבו שלוש ארמיות נ.ק.ו.ד., הוקם לא לשם הוצאה להורג של 

 החיילים הסובייטיים מהדרגים האסטרטגיים הראשון והשני.

ואולי חזית הצ'קיסטים הוקמה כדי לדכא התנגדות בשטחים 

"המשוחררים"? איני פוסל זאת. אבל לשם כך נכללו בדרגים 

נ.ק.ו.ד. הגדות חי"ר ממונע של האסטרטגיים הראשון והשני עשרות או

 עם טנקים, הוביצרים וכל הנחוץ להשלטת צדק חברתי.

אחרת. לפני  הייתהשי המשימה העיקרית של הדרג האסטרטגי השלי

חלקו שומרי הגבול לשתי קבוצות נ 1939-1940כל "שחרור" בשנים 

לא שוות: אחדים נותרו בגבול והשתתפו בהתקפה בתור יחידות חבלה 

והיתר נסוגו לעורף והוכנסו לקרב רק בשלב האחרון של מסע  מובחרות,

ה"שחרור", כשהם מחזקים את הצלחת כוחות הצבא ומתייצבים על 

 .1941הגבול החדש. כך בדיוק חולקו שומרי הגבול באמצע יוני 

של מטה  21.6.41-מ 02גם הגרמנים עשו כך. סקירת המודיעין מס' 

וחות הגרמניים בגבול מזרח מערב מספרת על פעילות הכ-חזית צפון
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לאוכלוסיה … פרוסיה: "ההגנה על הגבול הוטלה על יחידות השדה

הארכיון המרכזי )ק"מ מהגבול".  20האזרחית הוצע להתפנות לעומק של 

 (.27, ע' 5, תיק 1362, רישום 221, אוסף של מיניסטריון ההגנה

א לא תוכן המסמך הפתיע אותי, אל אצל הגרמנים הכל כמו אצלנו,

 ;בסודיים בהחלט –מספרו. אפס כותבים במסמכים סודיים, שני אפסים 

 הכתבבליוני  21-מדוע ב שנה מתחילים את המיספור מחדש. אם כן מדי

סקירה  מדי שבוע? ראש המודיעין מניח שנייהרק סקירת מודיעין 

. אז מדוע מדי יום –חדשה על שולחנו של ראש הפיקוד, וכשמצב מתוח 

ת מתוך פיקוד באלטיה חזיהתפלגה ליוני  19-משום שבהמספר כה קטן? 

לה. מודיעין ומחלקות אחרות משמערב עם מטה משלה, מחלקת -צפון

ומספרי הפקודות והסקירות החלו  החזית החלה את חייה העצמאיים

נקרא פולקובניק קארלין  21.6.41-והלאה. כבר ב 01-מההתחלה, מ

הארכיון )י הגנה נ"מ". מערב לעניינ-בתור "עוזר למפקד חזית צפון

 כך(. 62, עמוד 1, תיק 5564, רישום 344, אוסף המרכזי של מיניסטריון ההגנה

גם בפיקודים אחרים: גירוש האוכלוסיה, נסיגת שומרי הגבול והחלפתם 

כי הצבא האדום כבר נכנס למלחמה,  כל אלה פירושם –בכוחות שדה 

קטעים אחדים  כבר פרס חזיתות וקיבל לאחריותו את הגבול, למעט

 ונקודות ביקורת דרכונים שנותרו באחריות נ.ק.ו.ד..

יֶּב נזכר, איך כמה ימים לפני  לֶּ ליוני דיווחו לו על  22אדמירל ּפאנטֶּ

המצב בפינלנד: "שומרי הגבול הפיניים וכל האוכלוסיה נסוגו לעומק 
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, מוסקבה, החזית הימית)הרי זו מלחמה!".… הגבול פתוח… המדינה

 .(27, ע' 1965

זהו ניתוח נכון מאוד של המצב. אבל, סילחו לי, האם בצד שלנו לא 

 קורה אותו דבר? ההבדל הוא בכך שאוכלוסיית פינלנד נסוגה מרצונה.

ואצלנו: גירוש בכוח של מאות אלפי אנשים מאזורי הגבול, הריסת 

גדרות הגבול שלנו, נסיגת שומרי הגבול והקמת שלוש ארמיות 

אין  –דרגים האסטרטגיים של הצבא האדום הצ'קיסטים מאחרי שני ה

עם עשרות אלפי  אלה סימני המלחמה, אלא זו המלחמה עצמה,

 -קורבנותיה הראשונים מקרב התושבים השלווים של רצועת הגבול 

 האנשים הסובייטיים שלנו.

נמנע, -הגיוס הסמוי הגיע רחוק מדי. בעתיד הקרוב ובאופן בלתי

 .M-ה יוםיה לבוא חייב האחרי הסגת שומרי הגבול, 
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 25פרק 

 האם האמין סטאלין להיטלר?

 
 איני מאמין לאיש. איני מאמין לעצמי.

 י. סטאלין                                              

 .17, ע' 36, גיליון 1989, אוגוניוקעדות נ. חרּושצ'וב, 

 

 א

סט מעברה לפנות בוקר  22.6.41-ב ברית דרך גשר הגבול שבּברֶּ

עמוסה בדגנים, וכעבור כמה דקות ירו לגרמניה רכבת  עצותהמו

 .ברית המועצותהתותחים מהצד הגרמני והטנקים של גּודריאן תקפו את 

אומרים לנו: זה קרה משום שסטאלין האמין להיטלר. משך עשרות 

ים עובדות ואנו אומבי ,שנים חוזרים ואומרים: סטאלין האמין להיטלר

הידיעה של מה  ונתנו, כי היא מבוססת עלמאמינים. קשה לזעזע את אמ

אור ידיעותינו נראים מעשי סטאלין כטיפשות ליוני. ל 22-שקרה ב

 כבוגדנות. –ומעשי היטלר 

 הבה נהיה אובייקטיביים. לשם כך יש להינתק לדקה ממה שאנו

, 1939עלינו לדמיין שאנו בשנת יודעים על הארועים שיבואו בעתיד, 

ולהסתכל על הארועים  - 1941ונה של , במחצית הראש1940בשנת 

העובדות  נתפסו בעיניים של אנשי הזמן ההוא. זאת משום שבזמן ההוא

באופן אחר, משום שאיש לא יכול היה לדעת, לאן  ,מוכרות לנו היוםה

 הנאצית וכיצד הכל יסתיים.-נוניה הסובייטיתקתוביל ה
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מעניין להתבונן בקריקטורות הפוליטיות של הימים ההם. 

ריקטוריסטים ציירו את סטאלין והיטלר מתנשקים: היטלר מחבק את הק

סטאלין מחבק  –סטאלין, כשהסכין שבידו מוצמדת לגבו של סטאלין, או 

את היטלר ועושה אותו דבר. או היטלר וסטאלין מתחבקים ביד אחת, 

 , החופשית, שולפת אקדח.שנייהכאשר היד ה

המערב,  היטלר שקע במלחמה נגד ,כך השתנה המצב-אחר

והקריקטורות הפוליטיות השתנו: שתי ידיו של היטלר תפוסות, וידיו של 

סטאלין פנויות ומונחות על הגרזן. או: הנשר הגרמני נאבק באריה 

 הבריטי, ומאחוריו דב גדול, משופם כמו סטאלין, בוחן את המצב.

מעשיו של סטאלין אינם  אז כי אם נדמיין שאנו נמצאים בזמן ההוא,

אבל גם אנו  ,אכן כך - סטאלין האכיל את היטלר בדגנים ים,כה טפשי

 איננו מתקמצים בגבינה למלכודות עכברים. נדיבותנו מוכתבת לא על

ידי שיקולים אחרים. סטאלין -ידי דאגה לאושרם של העכברים, אלא על

אבל גם השוחט מלטף את השור  ,שולח להיטלר מסרים מרגיעים

השור הגרמני נגח בשוחט, אבל מכך  בצווארו בטרם יניף את המאכלת.

פשוט  ,אין להסיק שלטיפות השוחט נבעו רק מתמימותו ומטוב לבו

 .שנייההשור הקדים אותו בשבריר 

 

 ב

גרמנית אפשר להסתכל גם מצד אחר. יש -על הידידות הסובייטית

לזכור שהיטלר לא העריך מספיק את סטאלין, את עוצמתו של הצבא 
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ה, בכלל. היטלר הבין שסטאלין מכין פליש ברית המועצותהאדום ואת 

הצליח , המודיעין הסובייטי אך לא העריך מספיק את היקפה. יתר על כן

מרבית  ני בנוגע למועד ההתקפה הסובייטית,להטעות את המודיעין הגרמ

המומחים הגרמניים של אז )והיסטוריונים של היום( סברו שהפלישה 

 .1942-הסובייטית תוכננה ל

שיער, עד כמה גדולה וקרובה הסכנה. מספר פעמים דחה היטלר לא 

הבה נניח  ,ברית המועצותהיטלר את מועד פתיחת המלחמה נגד 

מנחית סטאלין מהלומה ומיד  6.7.41-שהיטלר שוב דחה את פלישתו, וב

ל סטאלין . הבה נעריך את מעשיו שM יום –מכריז על גיוס כללי 

 יפשיים.יפסיקו להיראות ט מנקודת ראות זו, והם

 נקח את אותם משלוחי הדגנים.

מלבד הדגנים סיפק סטאלין לגרמניה נפט, עצים וחומרי גלם 

וננה אפילו התל ברית המועצות 1941החל ממרץ  ,אסטרטגיים רבים

דגנים ה די הצורך להעמסת קרונות רכבת שהצד הגרמני אינו שולח

 הסובייטיים. זה נראה כתמימות טיפשית ותו לא.

לא יכול היה במרס, אפריל, מאי ויוני סטאלין ט קטן: שמתי לב לפר

היו אלה הדגנים של  ,194184לספק לגרמניה דגנים של קציר  1941

, לכן . איסום של מיליוני טונות דגנים הוא עסק יקר ומסובך1940קציר 

לא שלחו את הדגנים ישירות  ,1940-מדוע אחרי שקצרו ב לא ברור

                                                           
 ספטמבר.-ברוסיה קוצרים את הדגנים לא לפני אוגוסט84 
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בייטיות ושמרו עד לאביב. התברר לגרמניה אלא אסמו בממגורות הסו

דרשה גרמניה לקבל יותר דגנים, והצד הסובייטי המציא  1940בסתיו ש

 תירוצים לשלוח לגרמניה כמה שפחות.

דגנים וסוגים אחרים של מזון  – 1941החל מאביב  –ופתאום 

בכמויות הולכות וגדלות ונדרשו  הוחומרי גלם החלו להישלח לגרמני

הסיפור התחיל להיות מעניין. בדקתי את יותר ויותר קרונות. 

הסטטיסטיקה הגרמנית ונדהמתי: הכיוון האסטרטגי הראשי של מלחמת 

 –ברסט  –סמולנסק  –גרמניה עובר בציר מוסקבה  ברית המועצות

ר ה-על-פראנקפורט –ורשה   ברלין. או בכיוון הפוך. –אודֶּ

רטגי באזור קו הרכבת האסטהיה  1941ובכן, בתחילת יוני 

עצים הידי הרכבות עם -פקוק כמעט לחלוטין על אודרה-על-אנקפורטפר

. זה אותו חיבוק ידידותי שחונקים בו את מי ברית המועצותעופרות מהו

אנו מפגינים את תמימותנו הנוגעת ללב,  ,שרק אתמול קראו לו "ידיד"

 וכתוצאה פוגעים בתיפקוד קו הרכבת העיקרי של גרמניה.

הפיקוד הגרמני מצליח לנצל לא היה , במקרה של פלישה סובייטית

במלואה את הרכבת לצורכי פינוי, העברת התגבורות ותמרון העתודות. 

כך -לכן, מי שתיכנן במוסקבה את המשלוחים לגרמניה, לא היה כל

 טיפש.

 ג
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סיפקה לגרמניה פחם, מנגן והרבה יותר. זוכרים זאת  ברית המועצות

 זוכרים שכל זה לא סופק יןמה א-, אבל משוםברית המועצותולועגים ל

 . בחינם

במהלך המלחמה ושנים רבות אחריה פעל באוראל מכבש מיוחד 

מאן", ולו עוצמת לחץ של  אלף  15במינו מתוצרת החברה הגרמנית "שלֶּ

טונות, הובילו אל  160טונות. את יציקות הפלדה המלובנות, שמשקלן 

שלו היו  המכבש בעזרת האגורן )הגרמני( שרק האנקולים והשרשרות

טונות. המכבש לחץ את היציקה, וממנו היא עברה למתקן  100במשקל 

פחות  ברית המועצותהערגול )גם גרמני(. בלי מכבש זה היו מייצרים ב

נצחונות  לא היינו משיגים ובלי כמות מספקת של טנקים ייתכן שטנקים, 

מאן"  בקרבות  מוסקבה, סטאלינגרד וקורסק. המכבש מתוצרת "שלֶּ

"נייטרלית"  הייתה ברית המועצותית?[ הובא מגרמניה כאשר ]בלטינ

 וגרמניה כבר נלחמה נגד אירופה.

לּו תקף סטאלין את היטלר, היו לועגים היום להיטלר התמים 

אבל אפילו בלי שסטאלין תקף, המכירה של המתקן הייחודי  ,והמאמין

 .ביותר ת לי כצעד לא חכםינרא

 –. סיבות רבות לכך, וביניהן היטלר לא הצליח לכבוש את לנינגרד

צאר פיוטר וכלה  בחבר  העוצמת ביצורי החוף שנבנו סביב העיר, החל מ

את הצריחים,  ,חוף-נבנו בים הבאלטי סוללות תותחי 1940-סטאלין. ב

שמשקלם כמה מאות טונות כל אחד, הציבו בעזרת האגורנים הצפים 

מאג" ]בלטינית?[.  מתוצרת החברה הגרמנית "דֶּ
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כתוב ספר שלם על מה שסטאלין קיבל מהיטלר בתקופת אפשר ל

ההסכם. אפשר לבטא זאת בקצרה: בימים הראשונים של המלחמה פגשו 

ק הסובייטי שעלו על החיילים הגרמניים בשדות הקרב את דגמי הנש

 הוא רק אחת מהן. T-34-יש דוגמות רבות, ו הרמה העולמית,

הפתעות טכניות. בשום  1941-לעומת זאת הצבא האדום לא נתקל ב

, נמכרו לסטאלין כמה שנים 1941-כל דגמי החימוש, שהיו לוורמאכט ב

או אף כמה חודשים לפני הפלישה. מעשים אלה של הצד הגרמני סייעו 

את טיב הסוכנים החשאיים שלו בגרמניה. אחרי גם לסטאלין לבחון 

היו דגמי החימוש יחד עם המסמכים הטכניים  ברית המועצותשבידי 

, השוו אותם מול הידיעות שנתקבלו מהמרגלים. כך למדו על מי שלהם

 אפשר לסמוך ועל מי לאו.

 

 ד

בוסיאן, שר תעשיית הפלדה הסובייטי,   1941במאי ביקר אי.פ. טֶּ

הוא ירק מכעס כשראה ) הכל.במפעלי הטנקים בגרמניה, והראו לו את 

דיזל,  שאין בגרמניה טנקים עם שריון נגד פגזים, אין טנקים עם מנועי

בוסיאן סירב להאמין(. לּו תקף  עם זחלים רחבים, עם תותחים חזקים. טֶּ

סטאלין את היטלר ביולי, כיצד היינו מעריכים היום את ביקורו של השר 

 שם לא הסתירו ממנו דבר?סובייטי במפעלי הטנקים הסודיים, ה



 מ' שאולי© זכויות התרגום לעברית          - 315 -)לפני הגהה ועריכה(                   Mיום ויקטור סובורוב, 

אלה שכבר היו בחימוש של חיל את היטלר מכר לא רק  –והמטוסים 

ו, אלא גם אלה שהיו בשלבי פיתוח. היטלר מכר את מטוסיו, האוויר של

שנה שלמה ללמוד אותם. כדי ללמוד ולקנות את  הייתהולצד הסובייטי 

לגרמניה את טובי הציוד הגרמני התעופתי, היה סטאלין שולח 

הניסוי שלו אשר נסעו פעמים רבות ולתקופות המהנדסים וטייסי 

 ממושכות. 

ב, שלח סטאלין גם את יועצו האישי לעני יני תעופה, א.ס. יעקובלֶּ

לוי הלב יהנה סיפורו: "יש להודות שגם אני הייתי נבוך מג ,לגרמניה

, מטרת החיים)שלהם בתצוגת החימוש הסודי ביותר בתחום החימוש". 

 ,"את סטאלין עניינה, כמו גם בעבר, השאלה (.220, ע' 1968מוסקבה, 

ים את הציוד התעופתי וכראשר הם משמא הגרמנים מרמים אותנו כ

שלהם. דיווחתי שעכשיו, אחרי נסיעתי השלישית, השתכנעתי )למרות 

שזה לא מתיישב עם השכל הישר(, כי הגרמנים הראו את הרמה 

גובה של ומיד הת(. 247, ע' שם)האמיתית של הציוד התעופתי שלהם". 

תשוו  וסים הגרמניים,המט סטאלין: "תארגנו כך שאנשינו ילמדו את

 (.שם)תלמדו להכות בהם".  ,עם המטוסים החדשים שלנו אותם

המפציצים הסובייטיים  מה בתחום התעופה:-לסטאלין היה דברגם 

ER-2 ו-PE-2 אבל סטאלין  ,עלו בכל התכונות על דומיהם הגרמניים

 לא רק שלא מכר, אלא אפילו לא הראה אותם להיטלר.

 ?למי אז מי האמין יותר
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 הייתהידי גרמניה, לא -וב" שנמכרה עלכבדה "לּוטצהסיור האניית 

בנויה עד הסוף. מסיבה זו רווחות השמועות, שהצד הגרמני לא נהג 

 גם אני חשבתי כך, עד ,בהגינות ולא מילא את חלקו בביצוע ההזמנה

ואם לא  ך שהכל סופק בזמנים שנרשמו בהסכם,מצאתי נתונים על כש

. מתוך שמונת הספיקו הגרמנים לספק את הכל, לא היה זה באשמתם

התותחים הראשיים הגיעו והותקנו ארבעה. בשנות המלחמה שימשה 

טרוּפאבלובסק" בשמה הסובייטי( "לּוטצוב" כסוללת תותחים צפה  )"ּפֶּ

כך השתמשו בכל אניות הצי הבאלטי שהיו חסומות  במפרץ ו ניידת,-לא

 הפיני.

על הגינותן של החברות הגרמניות בביצוע ההזמנה מספר העיתון 

. הגרמנים סיפקו את כל אשר הספיקו, כולל 7.1.89-מ וכב אדוםכ

על כל על כל צלחת ו ,ערכות כלי אוכל ליותר מאלף אנשי צוות האנייה

הקרס. החברים הסובייטיים שקיבלו את כוס הוטבע, כמו שצריך, צלב 

האנייה החליטו לשבור )"לא בכוונה"( את כל הכלים ולדרוש חדשים, 

כך ערכו "בדיקת אריזה": ניענעו והפילו את לשם  הקרס, בלי צלב

, הכל נעשה ונארז באיכות אך שום צלחת לא נשברה -ארגזי החרסינה 

 הקרס. עם צלביאת הצלחות נאלצו לקחת גרמנית, ו

 

 ה

שסטאלין האמין להיטלר, אבל כך אפשר לחזור שוב ושוב על 

 .האנשים שהיו קרובים לסטאלין בשנים ההן אינם תומכים באגדה זו
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כך סמך על ההסכם עם -אדמירל נ.ג. קּוזנֶּצוב: "י.ו. סטאלין לא כל

 (.241, ע' היום שלפני)גרמניה ובכלל לא סמך על היטלר". 

… התקפה שנחתם עם גרמניה-מרשל ז'וקוב: "מה שנוגע להסכם אי

 (.236, ע' זכרונות והרהורים)אין שום יסוד לטעון שסטאלין סמך עליו". 

י חתימת ההסכם צעק סטאלין בשמחה שהוא חרּושצ'וב מעיד שאחר

. דמיינו לעצמכם ההסכם היווה מלכודת עבור היטלררימה את היטלר. 

האם  - שפושע עסק לילה שלם בזיוף שטר חוב ובבוקר מסר לכם אותו

 יכול הפושע עצמו להאמין שהשטר הוא אמיתי?

ידי סטאלין כדי לפתוח את -ריֶבנטרוּפ הומצא על-הסכם מולוטוב

, להחליש ולרושש את בידיו של היטלר שנייהמת העולם המלח

 אירופה, ואגב כך גם את גרמניה.

האם יכול היה סטאלין להאמין בהסכם זה אם מלכתחילה התכוון 

 לרמות באמצעותו את היטלר?

 אם זה אינו משכנע, הבה נפנה לסטטיסטיקה.

אוגדות חי"ר וחי"ר הררי. כעבור  94היו לסטאלין  21.6.39-ב

נעשתה  ,אוגדות כאלה. בנוסף 198, היו לו 21.6.41-יים בדיוק, בשנת

אוגדות חי"ר  60-עבודת הכנה וניתנו פקודות להקמה של יותר מ

 .Mיום הכרזת הפתע ו-הנחתת מהלומות אחריהאמורות להופיע 

חי"ר הבשנתיים אלה גדלה כמות האוגדות הממונעות ואוגדות 

 .31-ל 1-ממונע מה
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חי"ר ה, גייסות 79-ל 0-גדלה תוך שנתיים מ טנקיםהכמות אוגדות 

, ועוד כמה 900-ל 144-ארטילריה )בלי נ"מ( מה, חטיבות 62-ל 25-מ

אחר שהצבא האדום ינחית את המכות לחטיבות אמורות היו להתפרס 

 הראשונות.

, בריגדות 29-ל 4-כמות הגייסות הממוכנים )עם טנקים( עלתה מ

תוכנן  5, ועוד 5עד  0-מ -חים , גייסות מוצנ16עד  6-מ  -מוצנחות 

 ובכמה ימים שאחריו. Mיום לפרוס במהירות ב

עלתה תוך  ברית המועצותכמות הארמיות בחלק האירופי של 

 .26-ל 0-שנתיים מ

 ,שנה טענו הקומוניסטים שסטאלין האמין להיטלר 50משך 

 הסטטיסטיקה אינה מאמתת טענות אלה.

הסכם אשר אלין וחתם על ך. היטלר האמין לסטהמצב היה בדיוק הפו

העמיד את גרמניה במצב שההפסד שלה היה מובנה בו מראש: מלחמה 

נגד אירופה כולה ונגד העולם כולו. ההסכם העמיד את גרמניה בתפקיד 

 מה היחידה במלחמה.של האש  

 סטאלין בגיוס סמוי של הצבא האדום, גיוספתח  19.8.39-ב

 י נמנעת.בלת שנייהשבעקבותיו נעשתה מלחמת העולם ה

. עוד לפני כן ברית המועצותאבל היטלר לא שם לב למתרחש ב

בורה, מנגנון הממשלה ומשאבי התחיל סטאלין בגיוס התעשיה, התח

 אבל היטלר לא שם לב לכל זה ולא נקט צעדים דומים בגרמניה. אנוש,
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כשסטאלין בעורפו, לחם היטלר,  זמן רב מדי האמין היטלר לסטאלין,

שלח נגדם את כל הטנקים  ,ד צרפת ונגד בריטניהמחוסר הדאגות, נג

 1940והמטוסים שלו, את טובי הגנרלים ואת מרבית הארטילריה. בקיץ 

בלי טנק אחד  –אוגדות  10נותרו בגבולותיה המזרחיים של גרמניה רק 

 ובלי חיפוי אווירי. היה זה הימור קטלני, אך היטלר לא הבין זאת.

 זה סטאלין הכין גרזן.הבזמן 

כבר לא  ברית המועצותהמכה שלו נגד  ,טלר התפקח מאוחר מדיהי

היו יותר טנקים, תותחים  רקיכלה להציל את גרמניה. לסטאלין לא 

בר העביר את התעשיה שלו סטאלין כ ,ומטוסים, יותר חיילים וקצינים

 מלחמה ויכול היה לייצר חימוש בכל כמות שתידרש. למשטר

בוצע, בתכנונו  20-המאה הבתחילת  -סטאלין היה פושע פלילי 

פשע שהפתיע את אירופה.  –ובהשתתפותו האישית, שוד בנק בטביליסי 

 סטאלין הכין התקפה נגד גרמניה באותה הדייקנות שהכין את השוד.

היטלר היכה ברגע  ,אבל סטאלין לא הספיק לסיים את הגיוס הסמוי

ות בכלל היו בעמדה הכי פח ברית המועצותשבו הצבא האדום בפרט ו

 וזאת כיוון שהם עצמם היו בעיצומן של ההכנותפת ההתקפה, ינוחה להד

 התקפה.ל

קרה מה שיכול היה  לקרות בכיכר מול הבנק, אילּו אחד השומרים 

 מה מתרחש, ויורה ראשון. פתאום היה מבין
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ברגע האחרון לפני ההתקפה היה הצבא האדום פגיע כמו שפגיעים 

סטאלין תיכנן  ו לירות ראשונים;החלהפושעים בכיכר, כאשר השומרים 

 …לוהכ את יה אחתיבירקלקל והיטלר התעורר וכל צעד,  אך  שנייהכל 

מות, בדינמיט לפיצוץ קירות, ה נדמיין שהצטיידנו בחבלים, בסולהב

ופתאום, אחרי היריה הראשונה של השומרים, כל  -במפתחות לכספת 

 …זה נעשה מיותר ואנו נאלצים להימלט בריצה

יכה ראשון, ולכן הכנותיו של סטאלין למלחמה הפכו עבורו היטלר ה

 לא יותר מאשר:לאסון. כתוצאה של המלחמה השיג סטאלין 

פולין, מזרח גרמניה, הונגריה, צ'כוסלובאקיה, יוגוסלאביה, רומניה, 

 בולגריה, סין, מחצית קוריאה ומחצית וייטנאם.

 כך מעט?-האם סטאלין התכוון לכבוש כל

 

*** 

 

 ם.הבה נסכ

פתיחת הגיוס הסמוי היוותה, למעשה, כניסה למלחמת העולם 

 .שנייהה

-פקודה על פתיחת הגיוס הסמוי ב במּודע סטאלין הבין זאת ונתן

. החל מיום זה, איך שלא יתפתחו הארועים, לא ניתן היה 19.8.39

 לעצור את המלחמה.
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הוא היום שבו פתח סטאלין במלחמת העולם  19.8.39לכן 

 .שנייהה

-ס הסמוי אמור היה להסתיים בפלישה לגרמניה ולרומניה בהגיו

יום שבו  – Mיום על  ברית המועצותבו בזמן היו מכריזים ב ,6.7.41

 הופך הגיוס מסמוי לגלוי וכללי.

הגיוס הסמוי כוון להכנת ההתקפה. שום דבר לא נעשה להגנת 

. ממדים, שלא הצליחו להסתיר אותו-המדינה. הגיוס הסמוי היה כה עצום

 מנע. מכתאמצעות להציל את עצמו ב –רק סיכוי אחד נותר להיטלר 

 היטלר הקדים את סטאלין בשבועיים.

 לא בא. M-היום זו הסיבה ש
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