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נקודת מפנה  במלחמת העולם  – 42קיץ חדשות   -נושא:  1פרק  

 השנייה סטלינגרד
 

  קרב סטלינגרדמבוא ותקציר   

 מהו קרב סטלינגרד?

 

במלחמת העולם השנייה לא היה עוד קרב, כמו קרב סטלינגרד 

~Battle of Stalingrad~ודת התפנית של , שיכול להיחשב כנק

המלחמה. בקרב העקוב מדם במלחמה, עם אבידות של כמיליון 

הרוגים, זהו הקרב הקשה ביותר שנוהל במלחמה הזו, שחיי אדם בה 

 לא נחשבו יותר מדי, בטח לא חיי החיילים.

 

, היה ההימור 1943-ל 1942קרב סטלינגרד, שהתנהל בין השנים 

יטלר נכנס שיגעון של הגדול של היטלר. למקורביו נראה היה שבה

ממש, לכבוש את סטלינגרד. האובססיה הזו, שחלקה נבע מעצם 

העובדה שהעיר נשאה את שמו של סטלין, הדיקטטור הרוסי 

 שהצליח, לראשונה במלחמה, לעצור את צבא היטלר בכיבושיו.

 

האמת היא שכמעט איש בעולם לא האמין שדווקא בסטלינגרד ייעצר 

, במקום לרכז את כוחותיו ולהלום, זירה הצבא הגרמני. אבל היטלר

אחרי זירה, באויביו, נהג בטפשות. מונע בשגעון גדלות מטורף ונגוע 

בחוסר הבנה טוטאלי באסטרטגיה צבאית, הוא פרס את הוורמאכט, 

 הצבא הגרמני, ברחבי העולם, בצורה מוגזמת ולא חכמה.

 

טלנטי, איפה לא היו הגרמנים אז. מחופי צרפת שעל האוקיינוס הא

בכל חזית  -דרך צפון אירופה, על נהר הוולגה וברחבי מדבר סהרה 

זמנית, לייצר נצחונות. אבל הפריסה הזו רידדה את -ניסה היטלר, בו
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הכוח הגרמני ופוררה אותו. במקום אגרוף ברזל מוצק, הוא נעשה 

 חלש יחסית, במוקדי הקרבות המרובים.

 

בול ומוכה, אבל צבא בסטלינגרד עמד מולו הצבא האדום. אמנם ח

פטריוטי שיודע דבר או שניים על החורף המתקרב, על חיסול של 

כובשים מהמערב בכפור ובשלג הטובעני. הצבא הזה השיב 

 בסטלינגרד מלחמה ועמד על מקומו, עד שניצח.

 

זה לא היה פשוט. העיר הסובייטית נכתשה עד דק בהפצצות של 

, בפיקודו של ריכטהופן. טייסות הלופטוואפה, חיל האוויר הגרמני

מפציצי הצלילה מדגם שטוקה הותירו את העיר שוב ושוב עם 

אינספור תימרות עשן שעולים מבנייניה החרבים וממכלי הנפט וחומרי 

הבעירה, הנשרפים במחסני המפעלים ובנייני התעשייה הרבים שבה. 

מעצורים, -אבל אל מול הגרמנים העמיד סטאלין גנרל פראי וחסר

 כמו שהגיע להיטלר לפגוש.בדיוק 

 

רחמים וערמומי -הוא היה רוסי עם מנטליות של איכר קשוח, חסר

במיוחד, בשם צ'ויקוב. הוא לא היה אסטרטג גדול, אבל היה חריף 

והבין שעליו להתיש את הגרמנים ולהחזיק מעמד בכל מחיר. צ'ויקוב 

ם הוציא פקודה להוציא להורג את העריקים הרוסים, שברחו בהמוניה

משדה הקרב ועצר באחת את העריקה. הוא קרב את חייליו אל 

הגדודים הגרמניים וכך מנע הפצצות של חיל האוויר הגרמני עליהם, 

מחשש לפגיעה בחיילים הגרמנים. בעיר ההרוסה עצמה טמן צ'ויקוב 

פח לחיילים הגרמנים ויצר שטח הריגה אכזרי. במקביל הוא הורה 

המזרחית של הוולגה, את ריכוזי  לארטילריה שלו להפגיז, מהגדה

הכוחות של הגרמנים היוצאים להתקפה. תוך זמן קצר מצא עצמו 

אלף חיילים,  20הצבא החזק בעולם נכתש בסטלינגרד, על ידי 

שהונהגו על ידי שועל ערבות רוסי, חסר עכבות, אכזרי ובעל משמעת 

 ברזל, שלא הסכים לזוז בסנטימטר ממקומו.
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רב הזה עצר לתמיד את המומנטום הגרמני. אם סטלינגרד ניצלה והק

עד כאן לא הפסיד היטלר כמעט אף קרב, מעתה הוא כמעט ולא ינצח. 

 רוח ההיסטוריה מעתה פנתה לעברו ונגדו.

 

Summer 42 - Turning point in World War II Stalingrad 

 מסוף ההתחלה לתחילת הסוף

 

 נייהנקודת מפנה נוספת במלחמת העולם הש – 42קיץ 

 

מ והגיע למרחק של עשרות ”הצבא הגרמני התקדם לתוך ברה

 קילומטרים מהבירה מוסקווה. 

 

האדמה “הצבא האדום התארגן והשיב מלחמה. הרוסים נקטו בשיטת 

 גויס למערכה. ” גנרל חורף“ואף ” החרוכה

 

יוזף סטאלין שנשאר במוסקווה ולא עזב אותה למרות סכנת הכיבוש 

 ה עבור חייליו.הגרמני היה סמל גבור

 בסטאלינגרד התחיל המפנה במלחמה. 

צבא הפלישה הגרמני נאבק על העיר מבית לבית עם הצבא האדום,  

 עד שנאלץ להיכנע לכוחו העדיף.

: הצבא האדום בלם את הגרמנים 1942 -שנת המפנה הייתה ב

 בסטאלינגראד ובפאתי מוסקווה. 

על כוחות גרמנים האמריקנים נכנסו למלחמה וניצחון בריטי ראשון 

הושג באל עלמיין אשר במצרים, כאשר מונטגומרי הצליח לנצח את 
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של רומל. הסכנה הוסרה מעל מצרים וארץ ” הקורפוס האפריקני“

 ישראל.

הארמיה השישית של פאולוס מתחילה לנוע ותוך  –במזרח אירופה 

 כמה חודשים מגיעה לסטלינגרד על הוולגה. 

 היה להגיע למרבצי הנפט. כל העניין של הרצון בקווקז 

 סטלינגרד היה לחלוטין בעקבות שיגעון של היטלר. 

אחת  –זרוע אחת מגיעה לסטלינגרד וזרוע שנייה מתפצלת לשתיים 

 י. ”אמורה להיפגש עם היפנים בהודו והשנייה לכיוון א

 

000 

  

 המערכה באזור סטלינגרד  חדשות   -  נושא: 2פרק  

תה מערכה מכרעת בחזית המזרחית המערכה באזור סטלינגרד היי

של מלחמת העולם השנייה שניטשה בין ברית המועצות למדינות 

כיום ~הציר בראשות גרמניה הנאצית, באזור העיר סטלינגרד 

עד  1942שבדרום ברית המועצות האירופאית, מאמצע יולי  ~וולגוגרד

 .1943ראשית פברואר 

 

הגרמני לכבוש את במהלך המערכה נכשלו כל הניסיונות של הצבא 

סטלינגרד מידי הצבא הסובייטי. המערכה הסתיימה בניצחון מכריע 

של הצבא האדום, אשר נחשב לנקודת מפנה מרכזית במלחמת 

העולם השנייה בכלל, ובחזית המזרחית בפרט. המערכה באזור 

סטלינגרד ובתוך העיר עצמה הייתה אחת הקשות, העקובות מדם 

ולם השנייה. היא ארכה למעלה והממושכות ביותר במלחמת הע

 –משישה חודשים, ובמהלכה ספגו שני הצדדים כשני מיליון אבדות 

 הרוגים, פצועים, נעדרים ושבויים.
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 מרבית החוקרים נוהגים לחלק את המערכה לשלושה שלבים עיקריים: 

 , ~1942אוגוסט  -יולי ~המערכה על דרכי הגישה לסטלינגרד 

נובמבר  -ספטמבר ~הקרובה  המערכה בתוך העיר ובסביבתה

1942~ , 

מתקפת הנגד הסובייטית שהביאה לכיתור כוחות הציר באזור 

 סטלינגרד 

 .~1943ראשית פברואר  - 1942נובמבר ~לאחר מכן להשמדתם 

 

 

האבידות הכבדות שספגו כוחות הציר במהלך המערכה באזור 

סטלינגרד, היטו את מאזן הכוחות האסטרטגי בחזית המזרחית 

 בת ברית המועצות.לטו

הצבא הסובייטי, שגם הוא ספג אבדות כבדות מאוד במהלך הקרב,  

זכה בניצחון שהיה בעל משמעות מורלית ואסטרטגית רבה, ניצחון 

שסימן את תחילת נסיגת הצבא הגרמני מהשטחים שנכבשו על ידו 

בברית המועצות ואת ראשית התפנית לטובת בעלות הברית 

וסייע להביא, בסופו של דבר, לתבוסה במלחמת העולם השנייה, 

 הסופית של גרמניה הנאצית במלחמה.

 
מבצע בריתה ל יצאו גרמניה ובעלות 1941 ביוני 22-ב

ברית  שמטרתו כיבוש החלק האירופי של ברברוסה
 והשמדת הצבא האדום.  המועצות

 
בתחילה נראה היה כי הצבא הגרמני עתיד להשיג את יעדיו. אזורים 
נרחבים בחלקה האירופי של ברית המועצות נכבשו, והצבא האדום 

. 1941 ספג אבדות קשות, בשורת מערכות כיתור שנמשכו עד סתיו
 ~1941נובמבר -באוקטובר~ מתקפה הגרמנית על מוסקבהאולם, ה

מבר נבלמה על ידי כוחות הצבא האדום במבואות העיר, ובראשית דצ
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עברו הסובייטים למתקפת נגד, שהדפה את הגרמנים לאחור והסבה 
והבוץ  שלגיםגרמו הפשרת ה 1942להם אבדות כבדות. לקראת מרץ 

העמוק בדרכים, בנוסף לתשישות של הצבאות היריבים, לקיפאון זמני 
 .ת הצבאית בחזית המזרחיתבפעילו

 
 

התאושש הצבא הגרמני בחזית המזרחית  1942 לקראת אביב
מהאבדות שנגרמו לו במהלך החורף, קיבל תגבורות ניכרות והיה 

מוכן לחדש את המתקפה. הפיקוד הגרמני העליון הבין שעליו לחתור 
הכרעה צבאית במלחמה נגד ברית המועצות, מכיוון  להשגת

המתקפה על פרל  למלחמה, לאחר ארצות הברית שהצטרפותה של
, העמידה את גרמניה בסכנה של ניהול 1941בדצמבר  הארבור

מלחמה בשתי חזיתות. האפשרות לחדש את המתקפה על מוסקבה 
הנחה שהפיקוד הסובייטי יצפה לכך, וירכז את מרבית נדחתה, ב

 ~כפי שאכן קרה ~עתודותיו באזור מוסקבה 
 

רוב המפקדים הבכירים של הוורמאכט בחזית המזרחית תמכו 
בעריכת מבצעים צבאיים מוגבלים בחזית הדרומית. אולם היטלר 

בהיקף גדול בהרבה, בעל יעדים  מבצע צבאי שאף לערוך
אסטרטגיים, בדרום ברית המועצות. הוא האמין שכיבוש דרום רוסיה, 

העיקריים של ברית  נפטבו נמצאו מאגרי ה ,קזקווכולל אזור ה
המועצות, יפגע בצורה אנושה במאמץ המלחמה הסובייטי, ויקשה על 

ברית המועצות להמשיך לנהל את המלחמה. התוכנית הגרמנית 
וולגה, ששימש עורק התחבורה כללה גם את חסימת התנועה בנהר ה

והרפובליקות של מרכז אסיה לשאר  עבר הקווקזהראשי בין אזור
חלקי ברית המועצות. התוכנית הסופית של המתקפה הגרמנית 

רוסיה, היוותה פשרה בין הגישה הזהירה והשמרנית,  בדרום
שאפיינה את הפיקוד העליון של הוורמאכט, לבין תוכניותיו 

 .השאפתניות של היטלר
 הצבאות היריבים
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 1942להטיל רימון. ספטמבר  חייל סובייטי במדי חורף מתכונן

הכוחות המזוינים של ברית המועצות כללו שני מרכיבים 
ובהם  ,.נ.ק.ו.דוכוחות ביטחון הפנים של ה הצבא האדום :עיקריים
 .משמר הגבול הסובייטי יחידות

 
בתקופת מלחמת העולם השנייה היו כוחות ביטחון הפנים כפופים 

מצבי חירום צבאיים, ראש הנ.ק.ו.ד. אולם ב ,לברנטי בריהישירות ל
או קרב סטלינגרד, הם הוכפפו למרותו של  ,קרב מוסקבה כגון

המפקד הצבאי בשטח. כוחות ביטחון הפנים כללו מאות אלפי חיילים 
והוצבו בדרך כלל  [1],~1945-בריגדות עצמאיות ב 28-וויזיות ודי 53~

מאחרי יחידות קו החזית של הצבא האדום כ"יחידות חסימה", שנועדו 
של חיילים. עם זאת, במקרים רבים עריקה יחה המונית אולמנוע בר

מילאו יחידות ביטחון הפנים תפקיד פעיל בלחימה נגד הגרמנים, ואף 
למשל,  ,של הנ. ק.ו. ד 10-ית הרגלים הדיוויזי .ספגו אבדות כבדות

של סטלינגרד, הוצבה תחת  חיל המצב ששימשה במקור
ומילאה תפקיד מרכזי בבלימת  ,62-הארמייה הסובייטית ה פיקוד

 .המתקפה הגרמנית הראשונה על העיר
לשני סוגים עיקריים: יחידות  כוחות היבשה של הצבא האדום נחלקו

הרגלים, שהיו בעלי ניידות מוגבלת, ונעו בעיקר ברגל והכוחות 
הניידים. הכוחות הניידים, שכללו את קורפוסי השריון, הקורפוסים 

מספר יחידות הפרשים בצבא ~הממוכנים, וקורפוסי הפרשים 
 , קיבלו לידיהם את רוב~הסובייטי היה גבוה יחסית לצבאות מערביים

כלי הרכב הממונעים, כושר הניידות שלהם היה גבוה יחסית, והם 
כאשר הצבא האדום היה ~נועדו לעריכת מבצעי עומק בעורף האויב 

. המחסור בכלי רכב ממונעים, ממנו סבל הצבא הסובייטי, ~במתקפה
גרם לכך, שדיוויזיות חיל הרגלים התקשו לעמוד בקצב ההתקדמות 

נותרו בדרך כלל מאחור במהלך  של הכוחות הניידים, ולכן הם
 .מבצעים התקפיים
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אחד ההבדלים הבולטים בין הצבא האדום לבין הצבא הגרמני וצבאות 
תומכי  חיילים~מערביים אחרים היה, שאחוז החיילים הלא קרביים 

ששירתו במסגרתו, היה נמוך  ~או בשירותים הלוגיסטיים לחימה
 יחסית. 

 
החייל הסובייטי היה הרבה פחות "מפונק" מהחייל הגרמני והצרכים 

שלו היו מצומצמים יחסית. הוא הורגל "לחיות מהארץ" ולכן יכלו 
אדום להתרכז בעיקר הדרגים הלוגיסטיים של הצבא ה

לדרגים הלוחמים, וגודלו של "הזנב  תחמושתו דלק באספקת
הצבא האדום היה מצומצם יחסית ליחידות הלוגיסטי" ביחידות 

 .מקבילות בצבאות מערביים
 

מאפיין ייחודי בולט נוסף של הצבא האדום היה שליטתה ההדוקה 
 "בצבא באמצעות "קצינים פוליטיים המפלגה הקומוניסטית של

הם הוצמדו למפקדי היחידות הצבאיות  .~פוליטרוקיםו קומיסרים~
בכל הרמות, במטרה לפקח על נאמנותם המפלגתית. שיטת "הפיקוד 

ה קשות ביעילות התפקוד של היחידות הצבאיות. לכן, הכפול" פגע
הוגבלו מאוד סמכויותיהם של הקצינים  1942החל מאוקטובר 

הפוליטיים, ונאסר עליהם להתערב בהחלטות המפקדים הצבאיים. 
הם הורדו לדרגת "סגן המפקד לעניינים פוליטיים", והוגבלו לעיסוק 

 [2].בחינוך פוליטי ובתעמולה בקרב החיילים
 

, נמצאו כוחות היבשה של הצבא האדום, בעיצומו של 1942בקיץ 
תהליך ארגון מחדש, כתוצאה מהלקחים שנלמדו בשנה הראשונה של 

ניה הנאצית. כוחות הצבא האדום, שהוצבו המלחמה נגד גרמ
מבצע  במחוזות המערביים של ברית המועצות ערב פתיחת

 ,עתודה פסו כוחותהושמדו כמעט לחלוטין, ואת מקומם תברברוסה
שאומנו וצוידו בחופזה באזורי העורף. כתוצאה מהאבידות הכבדות 

שספג הצבא האדום בשנה הראשונה למלחמה, כללה דיוויזיית רגלים 
אחוז מתקן כוח האדם שלה  50-, כ1942ממוצעת בקיץ  סובייטית

, אך עוצמת האש שלה גדלה במידה ניכרת. היא צוידה 1941בקיץ 
מסוגים שונים, וחלק  נגד טנקים ונשק ארטילריה בהרבה יותר כלי

 .אוטומטיים-רובים חציוב מקלעים-תתניכר מחיילים צוידו ב
הכוחות המשוריינים אורגנו אף הם מחדש במסגרת קורפוסי שריון 

שהחליפו את דיוויזיית השריון, כיחידה הרב ~וקורפוסים ממוכנים 
, וכן במסגרת בריגדות עצמאיות, שסיפקו סיוע ~ת האורגניתזרועי

הופיעו לראשונה גם ארמיות  1942צמוד ליחידות חיל הרגלים. בקיץ 
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קורפוסי  2-שריון, כוח משולב נייד רב עוצמה, שהורכב בדרך כלל מ
 ,תותחים מתנייעים ,טנקים וקורפוס ממוכן אחד, וכלל יחידות טנקים

 .תותחי נ"טו תותחי נ"מ ,חי"ר מוסע על גבי משאיות
במקביל, חיל האוויר הסובייטי היה בתהליך של ארגון מחדש 

מטוסי  יר, שכל אחת מהן כללה יחידות שלבמסגרת של ארמיות אוו
בדרך כלל כל "חזית" סובייטית  .מטוסי תקיפהו מפציצים ,קרב

ארמיית  קיבלה תחת פיקודה ~קבוצת ארמיותהמונח הסובייטי ל~
 .אחת אוויר

 
 

 [עריכה | עריכת קוד מקור]מדינות הציר צבאות

 
 ילים גרמנים תוקפים בסטלינגרדחי

שלחמה באזור סטלינגרד, כללה יחידות מרוב  ,B קבוצת ארמיות
של גרמניה, שנטלו חלק במערכה בחזית  מדינות הגרורותה

ארמייה שאחת מהן, ה~הסובייטית. בנוסף לשלוש ארמיות גרמניות 
, כללה קבוצת ~לא לקחה חלק במערכה באזור סטלינגרד ,השנייה

הארמייה  את ,~רביעיתוה לישיתשה~ רומניות ארמיות 2הארמיות 
 .הארמייה ההונגרית השנייה ואת השמינית של הצבא האיטלקי

רמניה הנאצית לא השתתפו אמנם צבאות בעלות הברית של ג
, ~קטנה קרואטית למעט יחידה~במערכה בתוך העיר סטלינגרד 

בעיקר  ,דוןאולם הם נטלו חלק במערכה באזור סטלינגרד ובחבל ה
 .1943–1942במהלך מתקפת הנגד של הצבא הסובייטי בחורף 

הצבאי המקצועי והיעיל ביותר מבין כל היה, אולי, הכוח  וורמאכטה
הצבאות שהשתתפו במלחמת העולם השנייה. החייל הגרמני היה 

מקצועי ומאומן היטב, והצטיין הן במתקפה והן במגננה. הוא גם 
הוכיח יכולת הסתגלות מהירה לתנאים המשתנים בשדה הקרב, 
במיוחד בשלבים המאוחרים של המלחמה, כאשר הצבא הגרמני 

ט תמיד בנחיתות מספרית גדולה מול יריביו, וסבל לעיתים נמצא כמע
קרובות ממחסור בציוד ובנשק כבד. הצבא הגרמני הצטיין ברמה 

גבוהה של גמישות, יכולת אלתור ויוזמה. הקצינים הגרמניים בדרגות 
הנמוכות חונכו והומרצו לקחת יוזמה, וקיבלו מידה רבה של חופש 

א הגרמני הרבה להשתמש פעולה מהפיקוד הצבאי הבכיר. הצב
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שהוקמו אד הוק  ~"קמפגרופה"~משולבים רב זרועיים  צוותי קרבב
 [3].לצורך מילוי משימות מוגדרות, והצטיין במיוחד בקרבות תנועה

אחוז  20-עם זאת, בניגוד לתדמיתו כצבא ממונע מודרני, רק כ
 ,Heer :גרמנית~ כוחות היבשה של הוורמאכטמהיחידות שהשתייכו ל

דיוויזיות שריון ~היו ממונעות לחלוטין או בחלקן הגדול  ~צבא
אחוז מהחיילים בדיוויזיות הרגלים, שהיוו את רוב  90 .~חרמ"שו

ודרגי התובלה  ,אופניים מניינו של הצבא הגרמני, נעו ברגל או על גבי
נית הייתה הגרמ ארטילריהגם ה .סוסים שלהם התבססו בעיקר על

ברובה ארטילריה נגררת, אם כי יחסית לצבא הסובייטי, הצבא 
 .מסוגים שונים תותחים מתנייעיםהגרמני הרבה להשתמש ב

 
רחיקי הלכת שעברו על הצבא הסובייטי במהלך לעומת השינויים מ

השנה הראשונה של המלחמה בחזית המזרחית, מעטים היו השינויים 
שנערכו בהרכבו ובציודו של הצבא הגרמני. השינוי המרכזי היה 

צמצום משמעותי של מספר הטנקים בדיוויזיות השריון ובדיוויזיות 
מעט את מספר הממונעות, מהלך שאיפשר לפיקוד הגרמני להכפיל כ

 .הדיוויזיות הניידות שפעלו בחזית הסובייטית
 

צבאות בעלות בריתה של גרמניה הנאצית, ששירתו בחזית 
הסובייטית, היו נחותות בהרבה מהצבא הסובייטי. הארמיות 

הרומניות, האיטלקיות וההונגריות, שהגנו על האגף הצפוני של כוחות 
טנקים, ~סבלו ממחסור בנשק כבד ובנשק מסייע  ,הדון הציר באזור

, והכלים שעמדו לרשותם היו ברובם ~ארטילריה, תותחי נ"ט ומטוסים
מדגמים מיושנים, שלא התאימו לדרישות שדה הקרב בחזית 

 ~הקורפוס האלפיני דוגמת~ידות עילית הסובייטית. להוציא מספר יח
היו  ירוד ומפיקוד לקוי ולא מורלמרבית היחידות שלהן סבלו מ

 .מאומנות ומצוידות כראוי
 
 

000  
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 אבידות הצדדים היריבים   חדשות -  נושא:  3פרק  

 מצבת הכוחות של הצדדים היריבים ערב מתקפת הנגד

ארמיית , 21-הארמייה ה, 5-ית הטנקים הארמי~: ניקולאי ואטוטין ~מערבית-החזית הדרום
דיוויזיות חי"ר,  18החזית כללה  .2-ויר הארמיית האו, 17-ארמיית האוויר ה, המשמר הראשונה

 .קורפוסי פרשים 2-קורפוסי טנקים, קורפוס ממונע ו 3

ארמיית , 66-הארמייה ה, 65-הארמייה ה, 24-הארמייה ה~: קונסטנטין רוקוסובסקי ~חזית הדון
 .צמאיותבריגדות טנקים ע 3-דיוויזיות חי"ר, קורפוס טנקים ו 22החזית כללה  .16-האוויר ה

הארמייה , 57-הארמייה ה, 51-ה ההארמיי, 28-הארמייה ה~: אנדריי יריומנקו ~חזית סטלינגרד
קורפוסים  2דיוויזיות חי"ר,  27החזית כללה  .ארמיית האוויר השמיניתו 64-הארמייה ה, 62-ה

 .[29]ריגדות טנקיםב 10-ממונעים, קורפוס פרשים ו

קרל  ~11-ה הקורפוס~, ולטר הייץ ~8-הקורפוס ה~: פאולוס פרידריך ~הארמייה השישית
 ~הנס הובה ~14-קורפוס הפאנצר ה~, קורצבאך-ולטר פון זיידליץ ~51-הקורפוס ה~, שטרקר

-קורפוס הפאנצר ה~, ארווין ינקה ~4-הקורפוס ה~: הרמן הות ~ית הפאנצר הרביעיתארמי
 ~פרדיננד היים[30] ~48

, הקורפוס 4-, הקורפוס ה2-, הקורפוס ה1-הקורפוס ה~ :פטרה דומיטרסקו ~הארמייה השלישית
 דיוויזיות פרשים, ודיוויזיית שריון 2דיוויזיות חי"ר,  8. הארמייה כללה 5-ה

. הארמייה 7-, קורפוס הפרשים ה6-הקורפוס ה~ :קונסטנטין קונסטנטינסקו ~הארמייה הרביעית
 [31]דיוויזיות פרשים 2-דיוויזיות חי"ר ו 5כללה 

 הקורפוס האווירי השמיני~ :וולפרם פון ריכטהופן ~4-צי האוויר ה

אבידות  מצבת הכוחות של הצדדים היריבים ערב מתקפת הנגד

 הצדדים היריבים
קשה לתת אומדן מדויק של אבידות הצדדים היריבים במערכה סביב סטלינגרד. הסיבה העיקרית 

א העדר תיחום מוסכם של הזמן והמרחב הגאוגרפי במסגרתם התנהלה המערכה. נקודת לכך הי
ברורה, אך אין הסכמה לגבי נקודת הפתיחה שלה. ניתן  ~1943בפברואר  2~הסיום של המערכה 

, כאשר הארמייה השישית נתקלה לראשונה בכוחות חזית סטלינגרד 1942ביולי  17-להתחיל אותה ב
באוגוסט, כאשר הכוח הראשון של הצבא הגרמני הצליח להגיע  23-ון, בממערב לעיקול נהר הד

בספטמבר, כשהחלה המערכה בתוך העיר סטלינגרד. אותו דבר  13-לוולגה מצפון לסטלינגרד, או ב
ניתן לומר לגבי תיחום המרחב הגאוגרפי במסגרתו התנהלה המערכה. אם נתייחס לשטח במסגרתו 

, מדובר במרחב הגאוגרפי המשתרע בין נהר 1942בנובמבר התנהלה מתקפת הנגד הסובייטית 
וולגה במזרח, נהר דון בצפון, נהר צ'יר במערב, ונהר אקסאי בדרום. אבל מבצע סטורן קטן, שנערך 

ממערב לנהר צ'יר, היה קשור באופן ישיר לקרב סטלינגרד, ולכן יש הצדקה לכלול גם את האזור 
 פי במסגרתו התנהל קרב סטלינגרד.במסגרתו התנהל מבצע זה במרחב הגאוגר

 
אם נאמץ הגדרה מרחיבה של תיחום הזמן והמרחב של המערכה, ניתן להעריך שבמהלך המערכה 

אלף הרוגים,  500-אלף נפגעים: הצבא הגרמני ספג כ 750-באזור סטלינגרד ספגו כוחות הציר כ
 13~ה בתוך העיר אלף נפגעים במהלך המערכ 130-[ מתוכם כ40פצועים, נעדרים ושבויים,]

אלף  172-[ הארמיות הרומניות השלישית והרביעית ספגו כ41.]~1942בנובמבר  18-בספטמבר
[ הארמייה ההונגרית 43אלף אבידות.] 85-[ ואילו הארמייה האיטלקית השמינית ספגה כ42אבידות,]

אזור במהלך המתקפה הסובייטית ב ~אלף נפגעים 200-כ~השנייה ספגה אף היא אבידות כבדות 
הדון העליון, שבאה בעקבות קרב סטלינגרד. אולם אין הצדקה לכלול את אבידותיה במסגרת אבידות 
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

כוחות הציר במערכה על סטלינגרד, משום שלמתקפה על הארמייה לא היה קשר ישיר לקרב 
 סטלינגרד, והיא התנהלה באזור העיר וורונז', מאות ק"מ מאזור סטלינגרד.

 
של האבידות שספג הצבא הסובייטי במהלך המערכה. הצבא האדום לא קשה לתת הערכה מדויקת 

ניהל רישום מסודר של מספרי הנפגעים שלו במהלך המלחמה, כל שכן במהלך הנסיגה המבוהלת 
, כאשר יחידות שלמות נעלמו וגורלן לא נודע. לפי מחקר עדכני של גריגורי 1942בחזית הדרום בקיץ 

 478-יטיות, שהשתתפו במערכה באזור סטלינגרד, ספגו בסך הכל כקריוושייב, שלוש החזיתות הסובי
אלף פצועים בשישה וחצי חודשי לחימה. בארבעת החודשים  650-אלף הרוגים, נעדרים ושבויים וכ

אלף הרוגים ונעדרים  324הראשונים של המערכה, בהם נמצא הצבא הסובייטי במגננה, הוא ספג 
[ בחודשיים וחצי הבאים של המערכה, 44אלף פצועים.] 320-ו ~אלף שבויים 100מתוכם לפחות ~

מפתיחת מתקפת הנגד הסובייטית ועד השלמת חיסול הכוחות הגרמניים שנלכדו בכיס סטלינגרד, 
 [45אלף פצועים נוספים.] 331-אלף הרוגים ונעדרים וכ 155ספגו הכוחות הסובייטיים 

 
א הסובייטי אבידות כבדות פי כמה ספג הצב ~1942אוגוסט -יולי~בשלב הראשון של המערכה 

-ספטמבר~מאבידות כוחות הציר. בתקופת בה התנהלה המערכה בעיקר בתוך העיר סטלינגרד 
התאזן יחס האבידות בין הצדדים היריבים, ואילו לאחר שהצבא האדום עבר למתקפה, נטה  ~נובמבר

 יחס האבידות לטובת הצד הסובייטי.

   | ותבברית המועצ 1942

 ~דפים 55~ קרב סטלינגרד ▼
 קרב סטלינגרד  
 אויב בשער  
 ~וולגוגרד~אמא מולדת   
 ~ברית המועצות~ארמיית הטנקים החמישית   
 ~ורמאכט~ארמיית הפאנצר הרביעית   
 בית פבלוב  

 גבעת מאמייב  
 ~ורמאכט~ 11-נצר הדיוויזיית הפא  
 ~ורמאכט~ 14-דיוויזיית הפאנצר ה  
 ~ורמאכט~ 16-דיוויזיית הפאנצר ה  
 ~ורמאכט~ 17-דיוויזיית הפאנצר ה  
 ~ורמאכט~ 22-דיוויזיית הפאנצר ה  
 ~ורמאכט~ 23-דיוויזיית הפאנצר ה  
 ~ורמאכט~ 24-דיוויזיית הפאנצר ה  
 ~ורמאכט~דיוויזיית הפאנצר השישית   
 ~ברית המועצות~ 21-הארמייה ה  
 ~ברית המועצות~ 51-הארמייה ה  
 ~ברית המועצות~ 57-הארמייה ה  
 ~ברית המועצות~ 62-הארמייה ה  
 ~ברית המועצות~ 64-ה ההארמיי  
 ~ורמאכט~הארמייה השישית   
 ~ורמאכט~ 16-הדיוויזיה ה  
 ~ורמאכט~ 29-הדיוויזיה ה  
 ~ורמאכט~ 44-הדיוויזיה ה  
 ~ורמאכט~ 60-הדיוויזיה ה  
 ~ורמאכט~ 71-הדיוויזיה ה  
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%94-62_(%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%94-64_(%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA_(%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%90%D7%9B%D7%98)
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 ~ורמאכט~ 76-הדיוויזיה ה  
 ~ורמאכט~ 79-הדיוויזיה ה  
 ~ורמאכט~ 94-הדיוויזיה ה  
 ~רמאכטו~ 100-הדיוויזיה ה  
 ~ורמאכט~ 113-הדיוויזיה ה  
 ~ורמאכט~ 295-הדיוויזיה ה  
 ~ורמאכט~ 297-הדיוויזיה ה  
 ~ורמאכט~ 305-הדיוויזיה ה  
 ~ורמאכט~ 371-הדיוויזיה ה  
 ~ורמאכט~ 376-הדיוויזיה ה  
 ~ורמאכט~ 384-הדיוויזיה ה  
 ~ורמאכט~ 389-הדיוויזיה ה  
 ~ורמאכט~הדיוויזיה השלישית   
 טלינגרדהמדונה מס  
 ~ורמאכט~ 11-הקורפוס ה  
 ~ורמאכט~ 51-הקורפוס ה  
 ~ורמאכט~י הקורפוס הרביע  
 ~ורמאכט~הקורפוס השמיני   
 קורצבאך-ולטר פון זיידליץ  
 וסילי זייצב  
 חזית סטלינגרד  
 ~2013סרט, ~סטלינגרד   
 פרידריך פאולוס  
 יקוב פבלוב  
 וסילי צ'ויקוב  
 ~ורמאכט~ 14-קורפוס הפאנצר ה  
 ~ורמאכט~ 48-קורפוס הפאנצר ה  
 ~כטורמא~ 57-קורפוס הפאנצר ה  
 אלכסנדר רודימצב  

 

000 

 המצור על לנינגרדסרטים בנושא 
 

 דפים( 7) המצור על לנינגרד
 המצור על לנינגרד

 בית הקברות פיסקריובסקויה לזכר הנופלים
 דרך החיים

 ההתקפה על לנינגרד
 ללנינגרד, העיר הגיבורה

 חזית לנינגרד
 שבירת הטבעת
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%9E%D7%A1%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%9E%D7%A1%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%9E%D7%A1%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A1_%D7%94-11_(%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%90%D7%9B%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A1_%D7%94-51_(%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%90%D7%9B%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A1_%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99_(%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%90%D7%9B%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A1_%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99_(%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%90%D7%9B%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%A8_%D7%A4%D7%95%D7%9F_%D7%96%D7%99%D7%99%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%A5-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99_%D7%96%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%A1%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%93_(%D7%A1%D7%A8%D7%98,_2013)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%A4%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%91_%D7%A4%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99_%D7%A6%27%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A1_%D7%94%D7%A4%D7%90%D7%A0%D7%A6%D7%A8_%D7%94-14_(%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%90%D7%9B%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A1_%D7%94%D7%A4%D7%90%D7%A0%D7%A6%D7%A8_%D7%94-48_(%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%90%D7%9B%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A1_%D7%94%D7%A4%D7%90%D7%A0%D7%A6%D7%A8_%D7%94-57_(%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%90%D7%9B%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%9B%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%A8_%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%A6%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A8_%D7%A2%D7%9C_%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A8_%D7%A2%D7%9C_%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%94_%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%A8_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%9A_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A4%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%93,_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%AA
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בראי הקולנוע   קרב   חדשות  -  נושא:  4 פרק  

 סטלינגרד

Stalingrad collection ~1993-2013~ 
 

Position Title Year 

1 Stalingrad 1993 

2 Enemy at the Gates 2001 

3 Stalingrad 2013 

 
 קרב סטלינגרד

  ~1993-2013~אוסף סטלינגרד 
 ~1993~. סטלינגרד 1

גרמנים, מהמו"פ האיטלקי  הסיפור עוקב אחר קבוצת חיילים 

, אל הערבות הקפואות של רוסיה הסובייטית 1942שלהם בקיץ 

 וכלה במאבק על סטלינגרד.

 אויב בשער

 ~2001~. האויב בשערים 2

  ~2013~. סטלינגרד 3

קבוצה של חיילים רוסים נלחמים על בניין אסטרטגי בעירם 

ם ההרוסה נגד צבא גרמני חסר רחמים, ובתוך כך הם מתחברי

 עמוקות לשתי נשים רוסיות שחיות שם.
 

 ~2013סטלינגרד ~סרט, 

בבימויו של פיודור  2013~ הוא סרט מלחמה רוסי משנת Сталингра́дסטלינגרד ~ברוסית:  

[ והסרט הרוסי השני ברווחיותו 2]IMAXבונדרצ'וק והוא הסרט הרוסי הראשון שצולם בתלת מימד 

סטלינגרד בחזית המזרחית במלחמת העולם השנייה  בכל הזמנים. הסרט מגולל את קורות קרב

ובעיקר את נחישותם של ששה חיילי הצבא האדום בהגנתם על בית שהוגדר כחשוב מבחינה 

 בסטלינגרד הכבושה על ידי הנאצים. 1942אסטרטגית. האירועים מתרחשים בנובמבר 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
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 תקציר עלילת הסרט

ת האדמה והצונמי בסנדאי. כשצוות חילוץ ביפן, על רקע מאורעות רעיד 2011הסרט נפתח בשנת 

רוסי מהמשרד למצבי חירום מגיע לאזור אסון, הם מגלים תיירים גרמנים קבורים תחת להריסות 

בניין, בעודם מנסים לחלצם משם, אחד מאנשי החילוץ, סרגיי, מדבר אל אחת הניצולות על מנת 

ביה מת, הוא מספר שהיו לו להרגיעה. הוא מספר לה על משפחתו בעוד הבחורה מספרת כי ס

שנה קודם לכן  70חמישה אבות וכולם מתו. כשהיא שואלת כיצד אירע הדבר הוא מגולל את שאירע 

 על גדות נהר הוולגה.

 

. הצבא האדום מנסה לשחרר את העיר סטלינגרד הכבושה בידי כוחות הוורמאכט הנאצי, 1942סתיו 

גדה המערבית של נהר הוולגה. בעת הסתערות אך המאמצים נכשלים והצבא הסובייטי נהדף אל ה

נוספת, נותרים בשטח חמישה חיילים: קפטן המודיעין גרומוב, צ'וואנוב הצלף, ניקיפורוב שהיה זמר 

אופרה לפני פרוץ המלחמה, איש הארטילריה פוליאקוב והחייל סרגיי אסטאחוב הידוע בכינוי "טוטיה". 

וכן על גדת הנהר ולא לאפשר לנאצים לכבוש את על החיילים הוטלה המשימה להגן על בית הש

 המבנה. בבית נתקלים החיילים באישה שלא הספיקה להימלט ונותרה בקו החזית.

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
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 ~1993~. סטלינגרד 1

הסיפור עוקב אחר קבוצת חיילים גרמנים, מהמו"פ האיטלקי  

, אל הערבות הקפואות של רוסיה הסובייטית 1942שלהם בקיץ 

 רד.וכלה במאבק על סטלינג

 אויב בשער 

 ~2001~. האויב בשערים 2

 סטלינגרד 

 ~2013~. סטלינגרד 3

קבוצה של חיילים רוסים נלחמים על בניין אסטרטגי בעירם  

ההרוסה נגד צבא גרמני חסר רחמים, ובתוך כך הם מתחברים 

 עמוקות לשתי נשים רוסיות שחיות שם.

 

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
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מלחמת העולם השנייה בראי  חדשות  -  נושא: 5פרק  

 הקולנוע
 

 סרטי מלחמת העולם השנייה
 

 דפים~ 93קט',  2~ העולם השנייה סרטי מלחמת
 דפים~ 9~ שבי במלחמת העולם השנייה: סרטים

 ים~דפ 57קט',  2~ סרטים על השואה

 הנועזים 12 

 תותחי נברון ~סרט~

 תה עם מוסוליני

 שעה אפלה

 שדה החמניות

 רומא עיר פרזות

 רודפי הבצע

 קפטן ניומן

 ~2011קפטן אמריקה ~סרט, 

 קנל ~סרט~

 קזבלנקה ~סרט~

 קבר הגחליליות

 צלב הברזל ~סרט~

 צא וראה

 פרל הארבור ~סרט~

 פקודה להרוג

 פניו של הפיהרר

 פטון ~סרט~

 סירת הצלה ~סרט~

 סיפורי נרניה: האריה, המכשפה וארון הבגדים

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%99_%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%91%D7%99_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94:_%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/12_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%96%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/12_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%96%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/12_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%96%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%AA%D7%97%D7%99_%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%94_%D7%A2%D7%9D_%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A2%D7%94_%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%90_%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%A4%D7%A8%D7%96%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%A4%D7%99_%D7%94%D7%91%D7%A6%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A4%D7%98%D7%9F_%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A4%D7%98%D7%9F_%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94_(%D7%A1%D7%A8%D7%98,_2011)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A0%D7%9C_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%96%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%A7%D7%94_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%92%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%91_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%9C_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%90_%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%A8_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%94%D7%A8%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%9F_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%94_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%A0%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%94:_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94,_%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%A4%D7%94_%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%91%D7%92%D7%93%D7%99%D7%9D
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 סיפורו של חייל

 ~2013סטלינגרד ~סרט, 

 סוביבור ~סרט~

 נערה יהודיה בשנחאי

 נירנברג ~סרט~

 משפטי נירנברג ~סרט~

 משחקים אסורים

 משחק החיקוי

 מרדף בצפון

 מר רוברטס ~סרט~

 מפיסטו ~סרט~

 מעתה ועד עולם

 מעטים מול רבים ~סרט~

 ממזרים ללא תהילה

 ממזרים חסרי כבוד

 מלכים הולכים קדימה

 מלחמתה של חנה

 מדיטראנו

 מבצע תחתונית

 מבצע ואלקירי ~סרט~

 ליל הגנרלים

 להציל את טוראי ריאן

 ~1983להיות או לא להיות ~סרט, 

 לה צ'וצ'ארה ~סרט~

 כרמן ג'ונס

 כפירי אריות ~סרט~

 יעקובובסקי והקולונל

 טרילוגיית עדים

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95_%D7%A9%D7%9C_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%93_(%D7%A1%D7%A8%D7%98,_2013)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%91%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%94_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%97%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A8%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%92_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99_%D7%A0%D7%99%D7%A8%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%92_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%A3_%D7%91%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8_%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%98%D7%A1_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%94_%D7%95%D7%A2%D7%93_%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%95%D7%9C_%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%9C%D7%90_%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%A1%D7%A8%D7%99_%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%97%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%A0%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2_%D7%AA%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2_%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%99_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%9C_%D7%90%D7%AA_%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%99_%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%95_%D7%9C%D7%90_%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA_(%D7%A1%D7%A8%D7%98,_1983)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%94_%D7%A6%27%D7%95%D7%A6%27%D7%90%D7%A8%D7%94_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9F_%D7%92%27%D7%95%D7%A0%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%99_%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99_%D7%95%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D
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 טייסי השחקים

 חלון החזית

 חולות איוו ג'ימה

 זעקת הקרב

 זעם ~סרט~

 התקוממות ~סרט~

 התנגדות ~סרט~

 ~1967~ 25-השעה ה

 השחרור ~סדרת סרטים~

 הרפתקאות רוקטיר

 הקרב על בריטניה ~סרט~

 הקו האדום ~סרט~

 הצוללת

 הפתרון הסופי ~סרט~

 הפצוע האנגלי

 חמה ~סרט~העולם במל

 הסרבן

 הספינה מלאה

 הנשרים פשטו עם שחר

 הנפילה

 המרד על הקיין ~סרט~

 המטרו האחרון

 המגן והחרב

 ~1962היום הארוך ביותר ~סרט, 

 הטיגר הלבן

 הזריחות כאן שקטות

 ההתקפה על לנינגרד

 הדיקטטור הגדול

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%99_%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%99%D7%95%D7%95_%D7%92%27%D7%99%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%A2%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%A2%D7%9D_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%AA_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%A2%D7%94_%D7%94-25_(1967)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A8_(%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%AA%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%91_%D7%A2%D7%9C_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9D_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A6%D7%95%D7%A2_%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%91%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%95_%D7%A2%D7%9D_%D7%A9%D7%97%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%93_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9F_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%95_%D7%94%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%9F_%D7%95%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9A_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8_(%D7%A1%D7%A8%D7%98,_1962)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%98%D7%99%D7%92%D7%A8_%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%90%D7%9F_%D7%A9%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A4%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C
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 הגברים

 האיש בחליפה האפורה

 1-האדומה הגדולה ה

 דנקרק ~סרט~

 מדי ~סרט~ גשר אחד רחוק

 גנבת הספרים

 ~2016גן עדן ~סרט, 

 גיבורי הדגל

 גברת מיניבר

 בעלי ברית ~סרט~

 בדרכי שלי

 מן: ההתחלה-אקס

 מן המקור: וולברין-אקס

 אנו, ילדי הפלא

 אייק: הספירה לאחור

 אויב בשער

 אבא של חייל

 

 2009לנינגראד  נושא: 6פרק  

Leningrad (2009) 

Leningrad (2009)  

Plot 
Showing all 2 items  

Jump to:  

• Summaries (2)  

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9_%D7%91%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%94-1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%94-1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A0%D7%A7%D7%A8%D7%A7_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A9%D7%A8_%D7%90%D7%97%D7%93_%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%93%D7%99_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A0%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9F_%D7%A2%D7%93%D7%9F_(%D7%A1%D7%A8%D7%98,_2016)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%93%D7%92%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99_%D7%A9%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%A1-%D7%9E%D7%9F:_%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%A1-%D7%9E%D7%9F_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8:_%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%95,_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99_%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A7:_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%99%D7%91_%D7%91%D7%A9%D7%A2%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%90_%D7%A9%D7%9C_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C
http://www.imdb.com/year/2009/?ref_=tt_ov_inf
http://www.imdb.com/title/tt0432314/?ref_=ttpl_pl_tt
http://www.imdb.com/title/tt0432314/plotsummary?ref_=tt_ov_pl#summaries
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Summaries 

• When in 1941 Nazi Germany invaded the Soviet Union, their troops 
quickly besieged Leningrad. Foreign journalists are evacuated but one 
of them, Kate Davies, is presumed dead and misses the plane. Alone 
in the city she is helped by Nina Tsvetnova a young and idealist police 
officer and together they will fight for their own survival and the survival 
of the people in the besieged Leningrad. 

—Marcio Eduardo  

• It is 1941, and World War II rages on; the Nazis succeeded in taking 
over half of Europe and part of Russia until they reached Leningrad. 
Hitler fails to take Leningrad after a four-month-long offensive in 1941. 
Hitler realizes that Leningrad could not be taken by force, and now he 
will surround the city for three years, and starve three million people to 
death. In the midst of this horrific siege, a young English journalist, 
Kate Davis, finds herself among surviving Russians within the famished 
city of Leningrad. 

 

 (2009לנינגרד )

  

 תקצירים

 

המועצות, צבאו במהירות על לנינגרד. עיתונאים -פלשה גרמניה הנאצית לברית 1941-כאשר ב     

רים פונו, אבל אחד מהם, קייט דייויס, מת לכאורה ומתגעגע למטוס. לבד בעיר היא נעזרת על ידי ז

קצין המשטרה הצעיר האידיאליסטי ויחד הם יילחמו על הישרדותם שלהם ואת  Tsvetnovaנינה 

 הישרדותם של אנשים לנינגרד הנצורה.

 מרסיו אדוארדו    

 

זועם על; הצליחו הנאצים להשתלט על מחצית אירופה  , ואת מלחמת העולם השנייה1941זה     

וחלק מרוסיה עד שהגיעו ללנינגרד. היטלר לא לקח את לנינגרד לאחר התקפה של ארבעה חודשים ב 

. היטלר מבין שלאנינגרד לא ניתן היה לנקוט בכוח, ועכשיו הוא יקיף את העיר במשך שלוש 1941-

בעיצומו של המצור האיום הזה, עיתונאית אנגלייה צעירה, שנים וימות ברעב שלושה מיליון בני אדם. 

 קייט דייוויס, מוצאת את עצמה בין הרוסים ששרדו בתוך העיר לנינגרד המורעבת.
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 :הנה סיפורו של קרב סטלינגרד -  נושא: 20פרק  

https://youtu.be/gHkELWFqGKQ 

Battle of Stalingrad ~1942-43 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=gHkELWFqGKQ 

 :סיפור הקרב של סטלינגרד בעברית

 Battle of Stalingrad-קרב סטלינגרד
 

https://www.youtube.com/watch?v=40s80zC5xeI 

 :מן קולנוע מאותה תקופה מספר על הקרב ההירואי

https://www.youtube.com/watch?v=qdDnXPoOlUo 

German Defeat at the Battle of Stalingrad | 1943 | World War 2 

Newsreel 
 

 :סרטים אמיתיים מהקרב הגדול על סטלינגרד

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=iPrHDQ85Blk 

 קרב סטלינגרד
 

 :נגרדקטע מסרט רוסי על הקרב בסטלי

 1942סטלינגרד 
 

https://www.youtube.com/watch?v=P8bAuVSllv0 
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 היומנים הגנוזים של סטלינגרד

מהקרבות המדממים והאכזריים בהיסטוריה. מגיני העיר העידו  הקרב על סטלינגרד היה
והם  —בזמן אמת על חוויותיהם משדה הלחימה, אלא שסטלין אסר על פרסום הראיונות 

פרופ' יוכן הלבק, שחשף את העדויות המוסתרות, מתאר את  .התגלו רק בשנים האחרונות
ז של הגברים והנשים שנשבעו האלימות המזעזעת שעולה מהן, אך גם את רוח הלחימה והעו

 לנצח את הצבא הנאצי בכל מחיר

, עם כניעתו של 1943וסיומה בפברואר  1942הלחימה בסטלינגרד, שתחילתה באוגוסט 
הצבא הגרמני, שינתה את מהלך מלחמת העולם השנייה ואת ההיסטוריה העולמית. זה היה 

של מאות אלפי בני אדם.  שבו נגבו חייהם ,אחד הקרבות האכזריים בהיסטוריה האנושית
המערכה שמה קץ לחלומו של אדולף היטלר בדבר שליטה עולמית, ואחריה ברור היה 
שכניעתה המוחלטת של גרמניה הנאצית קרבה. זיכרון הקרב יצר נרטיב בעלי ממדים 

מיתיים, הן של אימה והן של הרואיות, שנותרו איתנים גם שנים רבות לאחר "המלחמה 
ה", כפי שכינו אותה הסובייטים. פרופ' יוכן הלבק הוא חוקר מוביל בתחום הפטריוטית הגדול

ספרו המרתק על  .ההיסטוריה הסובייטית המלמד באוניברסיטת ראטגרס בניו ג'רזי
לפני כשנתיים, מספר את ההיסטוריה של הקרב מנקודת המבט  שהתפרסם ,סטלינגרד

, ממשיך לחקור את הניסיונות שנעשו, 2017הלבק, זוכה מלגת גוגנהיים לשנת  .הסובייטית
  .בזמן אמת, לתעד את הזוועות שחוללו הנאצים בברית המועצות

שתיעד את המערכה  Facing Stalingrad ,פרויקט אינטרנטי בשםהלבק הוא גם מייסדו של 
בסטלינגרד כפי שהיא מתגלה דרך אפיקים מגוונים ועשירים בחייהם של וטרנים רוסים 

, 2010–2009וגרמנים עד היום. בלב הפרויקט עומדים ראיונות עומק שערך הלבק בשנים 
ווטרניות משני צדי הקרב. איגודם של סיפורים יחד עם הצלמת אמה דודג' הנסון, עם וטרנים 

וזיכרונות אלה, לצד צילומים ומכתבים נדירים שחלקו עמו מרואייניו, מפיחים רוח חיים בקרב 
  .הגרמנית והרוסית —ההיסטורי בצורה המאפשרת להתבונן בו בזמן בשתי נקודות המבט 

את הקרב על  מה הוביל אותך לחקור את מלחמת העולם השנייה בספרך, ובפרט
  ?סטלינגרד

הוא  .בברית המועצות תחת שלטון סטליןהמחקר הקודם שלי בחן יומנים אישיים שנכתבו "
זו. המטרה הראה כי בניגוד לסברה הרווחת, אנשים רבים כתבו יומנים אישיים בתקופה 
אלא יישור קו  ,שלהם לא היתה ביטוי של מחשבות פרטיות בנבדל מן המשטר הקומוניסטי

המחשבה שלהם עם קווי המהפכה הסובייטית, ובתוך כך העלאה של עצמם לדרגה של 
'משתתפים ראויים' בדרמה ההיסטוריה העולמית. לאחר מכן התחלתי להתעניין בהשוואת 

בגרמניה ולתפיסת 'האדם החדש'  'ן לכנות 'המהפכה הנאציתהמהפכה הסובייטית למה שנית
התנגשות ממושכת ומתעצמת  —שיצרה. המערכה בסטלינגרד בזמן מלחמת העולם השנייה 

נראתה כמו המקום הנכון לעסוק בשאלות אלה במחקר  —בין שני המשטרים הטוטליטריים 
  .הבא שלי

בזיכרון הקולקטיבי הגרמני. הבעיה  כגרמני, מובן שאני רגיש למקומה הרם של סטלינגרד"
שתוכלו הספרים הקיימים על הקרב בזיכרון הזה היא היותו מנותק מהקשרו המלא: רוב 

למצוא, הן בגרמניה והן במדינות מערביות אחרות, מספרים את הסיפור בעיקר מנקודת מבט 
רמנית. הם נפתחים במתקפה על העיר, מדגישים את הדרמה הטמונה בכיתורם של ג

אלף הגרמנים ששרדו ונפלו בשבי הסובייטי. כאשר  100–החיילים הגרמנים ומסתיימים ב
גיליתי במחקר אוסף נדיר של ראיונות עם מגיני העיר מזמן המלחמה, החלטתי שהספר שלי 

המוכר וידוע כמובן, אבל הרבה פחות ידוע  ,ל הסיפורצריך לשים במרכזו את צדו הסובייטי ש
  ."יחסית
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הספר מבוסס על ראיונות, בעיקר עם חיילי הצבא האדום, שמצאת בארכיונים. הם 
  .מתעדים אלימות מזעזעת

הראיונות נערכו בסטלינגרד בשלב האחרון של הקרב ומיד בסיומו. הם מהדהדים את "
יילי הצבא האדום מתארים כיצד הם פילסו את דרכם המולת הקרב, והאלימות ניכרת בכל. ח

בלחימה למרכז העיר, מפוצצים מרתפים ובניינים שלמים, מלאים חיילים גרמנים שסירבו 
להיכנע. מה שברור מאוד הוא כמה גדולה היתה השנאה לגרמנים שהניעה את המגינים 

זייצב, למשל, הצלף הסובייטים. הופתעתי לגלות, בראיונות, את מקור השנאה הזה. וסילי 
המפורסם של סטלינגרד, נשאל בידי היסטוריונים מה הניע אותו להילחם עד גבול התשישות 

של חיילים גרמנים גוררים אשה מתוך  — ומעבר לו. הוא דיבר על המראות שהיה עד להם
שוחה, ככל הנראה כדי לאנוס אותה, בעוד שהוא מאזין לה, חסר אונים, זועקת לעזרה. 

חרת ניתן היה לראות נערות צעירות, וילדים, תלויים מהעצים בפארק', העיד זייצב. 'בפעם א
  .''אתה תופס את זה? יש לזה השפעה עצומה

את  2009-הלבק מראיין ב

 Emma Dodgeבוריס קריז'נובסקי, שהיה ילד בזמן הלחימה בסטלינגרד. המחקר נמשך גם כיום 

Hanson  

 עוד כתבות בנושא

כתבה זאת זמינה  06.07.2017  סיפורה המרתק של סווטלנה אלילויבה, בתו של סטלין  •
  למנויים בלבד

  נה למנויים בלבדכתבה זאת זמי 15.05.2016  אין כבוד לסטלין  •
כתבה זאת זמינה  09.06.2014  פוטין תומך במשאל עם על השבת השם סטלינגרד  •

  למנויים בלבד

תם חיילים סובייטים רבים הכירו היטב את הזוועות שחוללו הגרמנים, שללא ספק דירבנו או"
לצאת לקרב ולהילחם בעוז. גם בתוך הצבא האדום היתה אלימות, ובשפע, נגד חיילים 

שסירבו לסכן את חייהם. בראיון שנערך עמו, הגנרל וסילי צ'ויקוב תיאר כיצד ירה בכמה 
  ."לעיני החיילים הכפופים להם —מפקדים שנסוגו מהחזית ללא אישור 

  ?מדוע הראיונות האלה לא פורסמו

לתקופה שבה תועדו, העדויות הללו היו חושפניות ורבגוניות מדי. סטלין אסר על יחסית "
פרסומן, בפרט בשל העובדה שהוא זקף לעצמו את מלוא הקרדיט על הניצחון בסטלינגרד. 

גנרלים בכירים שהשתתפו במערכה היו רשאים לפרסם יומנים שתיעדו את תפקידם בקרב, 
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וצאות להורג בקרב הצבא האדום. צ'ויקוב, למשל, אבל הם השמיטו בזהירות כל אזכור לה
  .כתב בזיכרונותיו שהוא 'נזף בחומרה' בקציניו הפחדנים

המסמכים הארכיוניים גילו לי שהיסטוריונים בברית המועצות נחשפו לראיונות הללו, אך "
 — 'סובייקטיביים', כפי שכינו אותם —נראה שהם לא ידעו כיצד למזג קולות אינדיווידואליים 

לכן נזנחו המסמכים  .לתוך היסטוריה 'אובייקטיבית' סמכותית־קומוניסטית של המלחמה
ראיונות שנערכו עם  215ונשכחו. נפל בחלקי מזל גדול להיות ההיסטוריון הראשון שחקר 

מגיניה הסובייטים של סטלינגרד. מצאתי אותם בארכיון של האקדמיה הרוסית למדעים, 
  ."דוהבנתי שחשיפתם חשובה מאו

מי ערך את הראיונות ומדוע? ומי היו המרואיינים והמרואיינות באותם "פרוטוקולים של 
  ?"סטלינגרד

הראיונות נערכו בידי היסטוריונים ממוסקבה, שהגיבו לפלישה הגרמנית בגיבוש תוכנית "
לתיעוד מאמצי המלחמה הטוטאליים של הסובייטים, באופן מקיף וכבר מההתחלה. בין 

 — אנשים, רובם חיילים אבל גם פרטיזנים 5,000–הם ריאיינו קרוב ל 1945–ל 1942
ואזרחים ששרדו את הכיבוש  —אזרחים שלקחו חלק בכלכלת המלחמה או לחמו במחתרת 

הנאצי. ההיסטוריונים האלה קיוו שכאשר יפורסמו הראיונות הם יגייסו קוראים וקוראות 
הדורות הבאים. נדהמתי לגלות שהחלטה למאמץ המלחמתי. הם רצו גם ליצור תיעוד בשביל 

–. ההיסטוריונים שאבו את ביטחונם מאירועי העבר, ובייחוד מ1941זו התקבלה כבר בסתיו 
, אז העם הרוסי הצליח להביס פולש בעל עליונות טכנולוגית. סופו של היטלר, הם היו 1812

  ."בטוחים, יהיה דומה לזה של נפוליאון

? מדוע זה היה קרב 1942-בה לנאצים ולסובייטים במדוע סטלינגרד היתה כה חשו
  ?שבאמת שינה את ההיסטוריה של העולם

, המטרה האסטרטגית שלהם היתה שדות 1942כשהגרמנים חידשו את המתקפה באביב "
הנפט שבקווקז. רק לאחר מכן היטלר הורה על מתקפה נפרדת על סטלינגרד. הוא שאף 

 ,'ן יספוג כתוצאה מנפילת 'העיר של סטליןלנצל את המהלומה הפסיכולוגית שסטלי
סטלינגרד. במידה רבה, זה היה המטען הסימבולי שהפך את הקרב על סטלינגרד לעימות 

  ."מכריע בין שני המשטרים

  ?מה היה תפקיד התקשורת העולמית לפני הקרב ובמהלכו

ון של סטלינגרד היתה מערכה שהתנהלה על במה עולמית, וייתכן שהיתה הביטוי הראש"
'מלחמת מדיה', כפי שאנו מכנים זאת היום. מתחילת המערכה משקיפים מכל הצדדים היו 

ממוקדים בעימות האיתנים. עיתון גרמני תיאר את סטלינגרד כ'קרב מלא התקווה ביותר של 
, עוד לפני שחיילי היטלר החלו בהתקפתם על 1942זה היה בתחילת אוגוסט  —המלחמה' 

ציטטה  1942העולמית דירבנו את שני הצדדים. לאורך סתיו  העיר. דיווחי התקשורת
התקשורת הסובייטית עיתונים ממצרים ועד להודו וקנדה ששיבחו את גבורתם של מגיני 
סטלינגרד. במסבאות ברחבי אנגליה הרדיו היה פתוח מתחילת חדשות הערב ונסגר רק 

ם בערים ובגטאות תחת כמו ג ,אחרי שהושמע הדיווח על סטלינגרד. בקרב בעלות הברית
הכיבוש הגרמני, אנשים היו אופוריים לגבי יכולתו של הצבא האדום לעכב את ההסתערות 

רבים קראו זאת כסימן לכך שגרמניה הנאצית  ,הגרמנית ולהכות חזרה. ככל שהקרב התמשך
  ."תפסיד במלחמה
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אובדן  יתה חסרת רחמים. מה היו התנאים שהפכו אתיהאלימות בקרב על סטלינגרד ה
  ?החיים לנרחב כל כך

שני המשטרים גייסו את מיטב המשאבים כדי לכבוש את העיר או להגן עליה. בטרם כניסת "
החילות והטנקים לסטלינגרד, הגרמנים פתחו במערכה בת שבועיים של הפצצה מאסיבית, 

אלף נשים וגברים. רק  40אשר שרפה והשמידה חלק ניכר מן העיר וגבתה את חייהם של 
מה שבועות לפני כן, בתגובה להתקדמותם המהירה של הגרמנים אל סטלינגרד, סטלין כ

הפיץ פקודה שאסרה על חייליו לסגת. אפילו אזרחים הובאו בחשבון כמגינים חיים של העיר 
ולא הורשו להתפנות אלא כמה ימים לאחר תחילת ההפגזה. משקיפים בני התקופה, גרמנים 

בא האדום בסטלינגרד לחם בלהט אדיר. הם היו חלוקים רק וסובייטים כאחד, הסכימו שהצ
בפרשנות לעמידות הזאת. הרוסים שיבחו את 'הגבורה היומיומית' מצד כוחותיהם, ואילו 

הגרמנים תיארו את הלוחמים הסובייטים כישויות לא־אנושיות, שנלחמו באכזריות ובלי כל 
  ."כבוד לחיים, אפילו לא לחייהם שלהם

הסוציאליסטית!" ו"למען סטלין!" היו רק חלק מהסיסמאות של מי למען המולדת "
  ?שלחמו בסטלינגרד. איזה תפקיד היה לקומוניזם בהימשכות הלחימה

וזה אחד הטיעונים העיקריים  היה כוח מניע אדיר במלחמה, אידיאולוגיה הקומוניסטיתל"
בספרי. זה טיעון שמאתגר את האופן שבו חוקרים וחוקרות אחרים הבינו את המאמץ 

המלחמתי הסובייטי. ההנחה הרווחת במחקר היא שסטלין 'פשט את הרגל' כשהמלחמה 
שהוא רומה על ידי הגרמנים, שהוא היה מצוי בהתגוננות ולא אהוד. על פי פרשנות  — החלה
לין הגיב למצב החירום בוויתור על הּדֹוְגָמה הקומוניסטית, אימץ לאומנות רוסית וסיגל זו, סט

לעצמו טון פופוליסטי יותר. אמנם כמה מהדברים הללו אכן קרו, אך הם לא סימנו נטישה של 
הכלל הקומוניסטי, אלא דווקא להיפך. הספר שלי מראה בפירוט רב איך חיילי הצבא האדום 

  ."פלגה הקומוניסטיתצורפו אל תוך המ

 

 מרצה היא שפירא מיכל ר"ד, מיכל שפירא   פרופ' יוכן הלבק באוניברסיטת תל אביב, בחודש מרץ

 .אביב תל באוניברסיטת ומגדר להיסטוריה בכירה

  ?כיצד זה קרה בפועל

היה עניין אדיר בחברות מפלגתית לכל אורך המלחמה, עד כדי כך שעד סופה הצבא האדום "
אופן ניכר, ולמפלגה היו מאפיינים של ארגון צבאי. התנאי החשוב ביותר היה קומוניסטי ב

להצטרפות של חייל למפלגה לא היה היכרות עם הדוקטרינה, אלא הוכחה שהוא הרג 
 60–גרמנים. כך תיאר, למשל, הצלף וסילי זייצב את הצטרפותו למפלגה. עד אז הוא ירה ב

הצטרפות למפלגה היתה עניין של כבוד  .242–חיילי אויב; עד סיום הקרב הגיע מספרם ל
  ."ויוקרה לזייצב ולחיילים אחרים

  ?עד כמה פוליטי היה הצבא האדום
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כדי להעריך באופן מלא את טיבו הפוליטי של הצבא האדום כדאי להשוות בינו לבין "
הוורמאכט הגרמני. ההיסטוריון עומר ברטוב טען שעם עליית שיעור האבידות בנפש והרס 

אחווה ביחידות החזית, מפקדי הצבא הגרמנים הסתמכו יותר ויותר על קשרי ה
אינדוקטרינציה אידיאולוגית בעיצוב לכידות כוחותיהם. אבל אפילו הפעילות האידיאולוגית 

הנאצית החווירה מול העבודה הפוליטית הקומוניסטית שהופעלה בצבא האדום מרגע 
מש באידיאולוגיה כדי לקשור יחד : פיקוד הצבא האדום השת1941–המתקפה הגרמנית ב

את גוף החילות המגוון. היא פנתה לכל מגויס, הוצגה לו שוב ושוב והורכבה מעקרונות 
  ."נגישים בעלי מטען רגשי אדיר: אהבה למולדת ושנאת האויב. הגרמנים מאוד התרשמו מכך

מה היה תפקיד הנשים בקרב על סטלינגרד? מלחמת העולם השנייה היתה מלחמה 
טאלית, שאזרחים היו מעורבים בה כמו החיילים. הכלכלה, התרבות והחברה היו טו

  .מגויסות באופן מלא

אכן כן. למעשה, בעוד שכמעט כל הגברים בגיל הגיוס שירתו בצבא האדום, האחריות "
לניהול כלכלת המלחמה הסובייטית הוטלה על הנשים. בניגוד לגרמניה, שם עובדים זרים 

, או בריטניה שניצלה משאבים קולוניאליים, 1944מכלכלת המלחמה עד  25%בכפייה היוו 
המודל הסובייטי היה עצמאי בהחלט. נוסף על כך, קרוב למיליון נשים סובייטיות שירתו בצבא 
האדום במלחמת העולם השנייה, מחציתן כחיילות מן השורה והאחרות כאחיות, מזכירות או 

לינגרד ציינו שהאחיות פעלו בצורה יוצאת דופן. כמה כובסות. רבים מהחיילים שרואיינו בסט
מהם תיארו את סיפורה הנוגע ללב של ליולה נוביקובה, אשה צעירה שלא השרתה ביטחון 
באופן מיידי על הסובבים אותה, משום ש'נעלה נעלי עקב באימונים ונראתה כמו בלרינה'. 

הפצועים חזרה מהחזית. היא עבדה כשרטטת, אבל היתה נחושה להיות חובשת ולשאת את 
ביומה השני בשדה הקרב, כשטיפלה בחיילים פצועים, היא נהרגה. במפגש של נוער 

קומוניסטי, שנערך לזכרה כמה ימים לאחר מכן, כמה נשים צעירות נשבעו להילחם בגרמנים 
  ."המפלגה הקומוניסטיתכפי שליולה לחמה. במפגש אף התקבלה נוביקובה כחברת 

, כשסטלינגרד עמדה ליפול לידי הגרמנים, הצבא האדום יזם תוכנית 1942בספטמבר 
  ?למתקפת נגד שתמחץ את האויב. איך נראה הרגע הדרמטי הזה

 .א האדוםתוכנית הכיתור היתה תרגיל נועז שהעיד על עקומת הלמידה הטקטית של הצב"
, שהצלחתו 1941–במידה מסוימת, מתקפת הנגד העתיקה את מודל הבליצקריג הגרמני מ

היתה מדהימה. דבר נוסף ראוי לציון היה האופן שבו פיקוד הצבא הסובייטי הצליח, בשבועות 
המודיעין הגרמני הבחין  .שהובילו למבצע, להציב בחשאי מיליון חיילים לאורך האגפים

כוחות, אבל הפיקוד הגרמני לא התייחס לדיווחים הללו ברצינות, שכן  בתנועה חשודה של
  ."הוא היה משוכנע שהמשאבים האנושיים הסובייטיים אזלו

  ?מה היתה משמעות התבוסה בשביל הנאצים

תגובתו הראשונה של המשטר הנאצי לאחר הכיתור הסובייטי המוצלח בנובמבר היתה "
ית פשוט הפסיקה לדווח על סטלינגרד, לרבות על הכחשה של מה שאירע. התקשורת הגרמנ

הניסיונות הכושלים למצוא דרך להגיע אל החיילים הכלואים ולשלוח להם אספקה מן האוויר. 
ובכל זאת, המנהיגים הנאצים לא יכלו לשתוק לנוכח תבוסת הארמיה השישית שאותה היללו 

ילחם עד לנשימתם האחרונה. בעבר. לכן הם טוו עלילה על כמה גיבורים גרמנים שנותרו לה
יש לזכור שעד לנקודה זו התעמולה הגרמנית חזתה בביטחון סדר חדש לאירופה תחת 

הנאצים. אחרי סטלינגרד היא נעשתה מודאגת בנוגע לעתידן של גרמניה, אירופה 
  ."ו'הציביליזציה' כולה

  ?איך ההתכחשות הזאת באה לביטוי בגרמניה
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ת האוכלוסייה הגרמנית למלחמה באמצעות תעמולה הרעיון היה להמשיך ולרתום א"
אינטנסיבית של פחד. אבל המשטר הנאצי נקט צעדים נוספים: בביקורו במחנה המוות 

טרבלינקה במזרח פולין, חודש אחד בלבד אחרי התבוסה בסטלינגרד, הימלר הורה על 
ע לכך שימי אלף היהודים שנרצחו שם ועל שריפתן. הוא היה מוד 700הוצאת גופותיהם של 

הדין של גרמניה מתקרבים. חלפה יותר משנה עד שכוחות הצבא האדום שיחררו את מחנות 
ההשמדה בפולין, אך הקרב על סטלינגרד שיבש את מכונת המוות הנאצית. גם באופן זה 

  ."סימן הקרב על סטלינגרד נקודת מפנה בהיסטוריה האנושית

  ?הקרב על סטלינגרד זכרו אותומה היו הדרכים העיקריות שבהן מי ששרדו את 

אחד הדברים המשמעותיים ביותר בראיונות היה שהם הוקלטו במהלך הקרב, ובתקופה "
שמיד אחריו. החיילים הללו לא ידעו מה עתיד לבוא ואיך המלחמה תסתיים. אבל הם דיברו 

ה. שהיתה לו הילה של צבא בלתי ניתן לעציר —בגאווה ברורה על ניצחונם על צבא היטלר 
סטלין היה זקוק להשקעה המלאה של אנשיו בלחימה באויב, אבל גם חשש מן ההשלכות, 

בעיקר מן האפשרות של קריאה לעוד זכויות דמוקרטיות בברית המועצות. זאת אחת הסיבות 
סטלין וידא שהפרסומים הרשמיים  1945לכך שהראיונות לא יכלו להתפרסם באותה עת. עד 

של הניצחון הסובייטי על הפשיזם. באופן אירוני, מותו של סטלין  יתארו אותו כאדריכל היחיד
וההתכחשות למורשתו הנחיתו מהלומה נוספת על מגיני סטלינגרד. וטרנים רבים התנגדו 

: כשסטלין הלך, הם הרגישו שגם הם 1961–להחלפת שם העיר מסטלינגרד לוולגוגרד ב
  .מוצאים מדפי ההיסטוריה

והעם הרוסי משמרים את זיכרון הקרב באופן עוצמתי. לאחרונה  עד היום, המדינה הרוסית"
שילבה את סטלינגרד בתפילותיה, אפילו שהכנסייה בקושי היתה  הכנסייה האורתודוקסית

ני בקשר לזיכרון של סטלינגרד הוא שהשפעתו אבל מה שמדהים בעי .נוכחת בקרב עצמו
נראית שולית יותר, באופן יחסי כלומר, בקרב מנהיגים ועמים מחוץ לרוסיה. העולם המערבי 

 .כפרק הפתיחה של תבוסת היטלר 1944–טיפח זיכרון מוגזם של הנחיתה בנורמנדי ב
בנה מלאה סטלינגרד, בתור הקרב המכריע של מלחמת העולם השנייה, ראוי להכרה וה

  ."ומדויקת יותר, גם בהקשר הסובייטי שבו התרחש
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