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במסגרת  ,בשיירות האספקה מהנמלים באנגליה ואיסלנד לברית המועצות
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אוניות, כרגיל, אלא באזור הברוב המקרים, טילי הטורפדו התפוצצו לא בדופן 

רמנים יש טורפדו מסוג שלג ,שלהן. המומחים באותה העת הבינומדחף ה

המודיעין . מאמצי פעולתםצורה נמשך למדחפי האניות בזמן  ושבאיזשהחדש, 

לא  ,הבריתבעלות ו ברית המועצותציי של  "הטורפדולוכדי "של עבודתם ו

 ."T-5" - שם הקוד של הטורפדואת רק הם הצליחו לגלות  .תוצאותהניבו 

שייטת  , הגיעה ההצלחה הראשונה.1944בינואר כמה חודשים מאוחר יותר, 

צוללת גרמנית במפרץ  הים הסובייטי הטביעהשל חיל  של ציידי הצוללות

 הבלטי. פיני של היםה

 

 1917 פיני של הים הבלטי משנתהמפרץ המפת הגנה של  



רחק מבסיס חיל הלא  ,רדודה קרקעית יםהפגועה שקעה אל הצוללת היות ו 

ולגרור  אל פני המים, הצוללת הים הבלטי בעיר קרונשטדט, הוחלט לעלות את

 הבלטי.הסובייטי בים לנמל הראשי של הצי אותה 

            

 ים הבלטיהפיני של המפרץ ה            באי קוטלין נמל קרונשטדט            

 עיר לנינגרד           

 שטח ברית המועצות                

 שטח פינלנד                                                                         

  פיניהמיקום של נמל קרונשטדט במפרץ               

 

 

 מראה של בסיס חיל הים הבלטי בעיר קרונשטדט

 



הגיעו הצוללת למזח המרוחק ביותר בנמל קרונשטדט,  עם הגעתה של 

כשהם , נכנסו לתוכופתחו את תא הטורפדו ואשר  ,הטורפדו תחוםלמומחים 

 ,טילי טורפדו זהים ישל הצוללנים הגרמנים. הם מצאו שנ מדלגים מעל הגופות

 מוכר. לאמסוג 

 

          
 הוצאת גופות של הצוללנים הגרמנים מתוך הצוללת             

 

ת קבוצ. קוטלין באיים ימוקשים הימהבזהירות רבה הם העבירו אותם לפוליגון 

למרות אחד הטילים. את לפרק סתה ני של הצי הבלטי כנאים בכיריםט

ו את מותם מצאקצינים  הארבעו לא הצליחו לפתוח את הטורפדו,נם, ניסיו

 ,בריתבעלות ה עת,באותו . קילוגרם חומר נפץ טטריל 75 בפיצוץ אדיר של

 תפיסת הטורפדו, פנו לגורמים הבכירים של ברית המועצות על שנודע להן

 .לקבלת מידע

 הטורפדוטיל של בלימוד סודותיו צורך ה וחשיבות ,לאומי-בט הביןיההלאור 

 הבולטיםהמקצועיים ו ,, הוקמה במהירות קבוצה מיוחדת של מומחיםהאחרון

, וביץקפיטן מהנדס ולרי שחנ: של ברית המועצות פיקוד הצי הצבאיב ביותר

 .קפיטן מהנדס ולדימיר מיכאילוביץ סאולסקיו ,פולקובניק אוסיפ בוריסוביץ ברון

 ממוצא יהודי. היו שלושתם



   
קפיטן מהנדס ולדימיר מיכאילוביץ  פולקובניק אוסיפ בוריסוביץ ברון קפיטן מהנדס ולרי שחנוביץ

 סאולסקי

, אך זכה להוקרה מלאה לא היה שייך לציאמנם כראש הקבוצה, נבחר אדם ש

בקרב בעלי המקצוע, כי הוא האיש שיכול להוביל את המבצע המורכב של 

מפעל המנהל , רוזנשטיין מיכאיל בוריסוביץפירוק הטורפדו וגילוי סודותיו. 

, אף . רוזנשטייןאתא, קזחסטן-באלמה טורפדו, הממוקםטילי יצור יראשי לה

גם  –שנים  8-ורפדו יותר מטהעסק בפיתוח ושיפור של נשק  הוא יהודי,

, אשר פרי פיתוחוסוג אחד של טילי טורפדו כמנהל מפעל וגם כמפתח ראשי. 

צוללות המפקדי בקרב היה מאוד פופולרי  , "53-38"קודה בשם נקרא

רוזנשטיין עצמו ", ואילו הסיגר של מישקה"שם את ה נתנו לואשר , תהסובייטיו

 ". הטורפדו ם שלאלוהיה" כינויזכה ל

 

                             

 רוזנשטיין מיכאיל בוריסוביץ                               



לבטל מערכת מורכבת המסוגלת  לטורפדו ישלצוות המומחים כי היה ברור 

תרחישים רבים בגינם יכול היה . נבחנו ל הטורפדוואפשרות לנטרהאת 

אור בהיר חזק.  הקרנתחזקה, צליל גבוה ואפילו  דחיפה או תנודה – להתפוצץ

נהרגו הטכנאים בפיצוץ של מדוע לדעת  לא הייתה אפשרותלמומחים 

פים הרב של השותניסיון האינטואיציה של רוזנשטיין והאבל  ,הטורפדו הראשון

אור חזק חשיפה להטורפדו מתפוצץ מ –לפתור את התעלומה  עזרו ,בצוות

הל חשוך בפוליגון ואהקימו הם )פוטודיודה(.  גלאי אורשל שימוש הבזכות 

עבדו בעזרת אור חלש של מנורות שם . את הטורפדו בלילה לשם והעבירו

 וגם ו גם גלאי אורהם מצא –שהניחוש היה נכון  לאחר הפירוק התברר נפט.

 מובילי אור המפעילים אותו. 

הטורפדו פיקוד באת הקבוצה  )כך כינו "היהודית ההרביעיי" בהמשך, הצליחה

הצלחת הטורפדו ל העיקרי לגלות גם את הסוד הימי של ברית המועצות(

אלקטרומגנטי מורכב, אשר היה מופעל  היה מורכב מרעום בתוכו –הגרמני 

 לרעש של מדחף פועל של אונייה. זו המגיבה ממערכת מתכווננת עצמאית,

 הימית שטורפדו מסוג זה הי-צבאיתהבהיסטוריה  ראשונההפעם הה יתהי

היה  טורפדו זהטיל שם הקוד של  מאוחר יותר התברר כי בשימוש צבאי.

  ."אמזל"עצמאית היה המתכווננת המערכת ה , והשם שלT-5באמת 

 גרמנים בתחוםהמפתחים הממציאים והש נוספתהוכיח פעם מקרה זה 

 המומחיםהתעלו ברמתם על ניווט הטורפדו ומערכות הימים, המוקשים ה

הם התקדמו  –ולא רק בתחום הזה  הברית, בעלות של המומחיםהסובייטיים ו

פיתחו סילון, וגם המטוסי ושיוט הטילי הטילים הבליסטיים,  גם בתחוםיותר 

לעלות  אוויר מיוחדים, המאפשרים לצוללות גרמניות למלא מצברים בלי כונסי

 מעל פני המים. 

 ,הברית, הועבר גם לבעלות רוזנשטייןהמידע שנחשף על ידי הצוות של 

 הגרמנים. להחדשים שהטורפדו טילי מ חמוריםנזקים מן סבלו יהששיירות

המערכות הפנימיות של ו, ללונדון הועבר בדחיפות "אמזל"של מערכת  התיאור

על מנת שיוכלו הוצגו למומחים אנגלים, שהגיעו ללנינגרד,  T-5הטורפדו 

, במקביל לפעולה המצאה הגרמניתמול ה לאפעולה נגדית  לתכנן מערכת של

  הסובייטי. ל חיל הים"במטכדומה 

-רוזנשטיין כבר לא חזר למקום העבודה הקודם שלו באלמהמיכאיל בוריסוביץ 

שהוכן  ומונה לתפקיד חדש, (סרן-רבמאיור )הוא קיבל דרגת  –קזחסטן  אטה,

טורפדו טילי ל מומחה ראשי –טורפדו המוקשים והבמיוחד בשבילו במנהלת 

עבד מסביב לשעון, ולאחר פחות מחודשיים הציג את הוא ן עצמאי. כיוונו יבעל

המתקן, שהיה מסוגל להפנות את הטורפדו האקוסטי הצידה  השרטוטים של



 פוצץ את הטורפדו בעזרת אימפולסהאונייה, ולהתקדמות  ממסלול

את הפיתוחים  של רוזנשטיין הקדיםזה . פיתוח הרחק ממיקומה אלקטרומגנטי

הברית על הצלחתו ארצות הברית וקנדה. כשנודע לבעלות  ,הדומים באנגליה

שרטוטים ודוגמאות של  נהגה הסובייטיתהשל רוזנשטיין, הם מיד ביקשו מה

 המערכת שלו. 

כמו גם פיתוחים מקוריים  ,שכזהמידע נהגה לחלוק  לא ההנהגה הסובייטית

גורל של שיירות בזה היה מדובר  במקרהאולם בתחום הצבאי.  ,אחרים

וסטוק נשק ותחמושת, וסובייטיים מורמנסק וולדיה אוניות שהובילו לנמליםה

מהצוללות  סבלו הכי הרבהאלו בדיוק ומטוסים, מזון ומדי צבא. אוניות  מכוניות

לאור  , במקרה זה,ולכן ,מניות, המחומשות בטילי טורפדו אקוסטייםהגר

  .ובה חיוביתגנענתה בתברית ה של בעלות פניהההנחייתו האישית של סטלין, 

 מודיעין טכני בנושא ההישגיםמחקר המלחמה רוזנשטיין השתתף בבשלהי 

 כך של הגרמנים בתחום מוקשים ימיים וטורפדו. היו ידיעות מהימנות על

וזה הפך את  י אנכי,מגם מערכת ניווט עצ", אמזל"-גרמנים פיתחו, בנוסף להש

צוללות של הגם נגד אלא  לא רק נגד האוניות, שק אפקטיביהטורפדו שלהם לנ

למלחמה בשנה האחרונה  .נעות מתחת לפני המים ןבזמן שההברית, בעלות 

האבדות ו טורפדו קטלניות נגד הצוללות האלו התקפות של היו מקרים רבים

טילי גרמנים משתמשים בהרוזנשטיין סבר ש. משמעותית גדלושנרשמו בגינן 

 לחזית, ויצא לשם יחד עם ל לשלוח אותו". הוא ביקש מהמטכהאלה טורפדוה

גייסות  מאחורי היחידות הקדמיות של הם התקדמוהמפקדה. שני קציני 

הדיווחים של סוכני  לפי שם, .בירת אוסטריה ,והגיעו לווינההשריון התוקפות, 

בשטח ". אמזל"יצור מערכת יל" רדיו-מינרבה"מודיעין, היה מפעל של חברת 

את הבונקר  והקצינים שלו מצאו כשרוזנשטיין ,המפעל עוד התפוצצו פגזים

על  ופיתוח, ותחת איום של נשק שלוף כפהמעבדת  קרקעי של-התת

" גאיר"הגרמנים ההמומים למסור את כל המסמכים עבור מערכת  המהנדסים

רוזנשטיין הביא את המסמכים של כש .T-5מערכת לכוונון אנכי של טורפדו  –

 ,קיבלו רמה גבוהה ביותר של סודיותהם  ,למפקדה הכללית" גאיר" מערכת

עוד  ההמלחמה נמשכשעל אף , כךברית שום מידע על ה ולא נמסר לבעלות

  .T-5טורפדו מסוג טילי יותר משלושה חודשים, ולצי היפני היו 

את רבות  שניםהמשיך לנהל רוזנשטיין  )אל"מ( פולקובניק, לאחר המלחמה

המובילה בפיקוד  ו, המחלקההמדור לפיתוח עתידי של מוקשים וטורפד

פיתוחים חדשים היו של רוזנשטיין. הוא לת הרעיונועל פי רוב, הטורפדו הימי. 

של חיל היבשה בין כל הקצינים של חיל הים  היה היחיד במדים הירוקים

" היהודי הזה"המפקדים שלו לא מיהרו להעביר את  .במדים השחורים



על פי לקדמו בדרגה, למרות ש –קצין חיל הים, ועוד יותר  לקטגוריה של

אלוף בצבא ) אדמירל-ה צריך לעמוד קונטרמרכזי הי בראש מדורהנוהל 

עם קיבל מיד , גמלאותללאחר יציאתו ו, תושהחליף אהקצין ש ,דרגהיבשה, 

 .התמנותו לתפקיד...(

היום כמה אוניות, ימאים וסחורות הגיעו בשלום ליעדם בזכות מר ושה לק

עיטורים הגבוהים של בעלות הברית שהוא אך ה .המערכת של רוזנשטיין

, מעידים כי ממלך בריטניה ,תואר של אביר האימפריה הבריטית, כולל קיבל

 המערכת שלו הייתה אפקטיבית ביותר! 

 

                      

 האימפריה הבריטיתעיטור של אביר                          

 

 

 שטיינברגמארק רוסית של המאמר בשפה המבוסס על *


