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ריגםס'ט'לויט'-קולי

בוודאינרתעאלה,מליםהשומעשריונאי,

לעתיםמביאותאלהמליםשכןבבהלה,

בודדותמחלקות-טנקיםלהפרדתקרובות
ארוכותלתקופותושליחתןמיחידת-האם

הק-הניסיוןאךחי"ר.יחידותעםלפעולה

מגלה,בויאט-נאםארה"בצבאשלרבי
הצ-לעתיםהיתהאלהמעיןלפעולותכי

אחדים,מקריםלנתחוראויגדולה,לחה

לפתרוןלהגיעאפשרכיצדלגלותמנתעל
ניצ-שבפניהןהבעיות,שלהדעתאתמניח

גדודועצמאית.קטנהיחידת-טנקיםבת
בעלהוא69רגימנטשל1מס'השריון
אלה.מעיןבפעולותרבניסיון
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לאויבגרמהבהןפעולות,בשתיהצלחה1מס'גדודשלהמבצעיהניסיון
1מס'שריוןבגדודנתקבלה1968באפריל

ב-תקניתמחלקת-טנקיםלשלוחהוראה

הי-הסברהק"מ.כ-400למרחקהים,דרך

שלושהבמשךשםתפעלהמחלקהכיתה,

הג-עונתראשיתעדשבועות,ארבעהעד

מחלקה(טנקיםחמישהכללהכוחשמים.
טונות5בתמשאיתנוספוואליהםתקנית),

וחובשמכונאיםשניולתחמושת,לדלק
תחזוקהבענייניתיאוםלשםאחד.קרבי

ועמוקצין-קישור,הגדודהוסיףומנהלה
לכלי-העבודהונהג.מכשיר-קשרעםג'יפ

כבל-עניבתגרירה,מוטהוסיפוהרגילים

ארו-כבלי-פלדהועודמנוע,להרמתפלדה

חילוץ.רכבבמקוםאלהכל-כים

אחדותבפעולותהמחלקההצלחתואולם,

שהיאלכך,גרמוהיבש,מזג-האוירוהמשך

-דהיינואוגוסט,חודשעדלפעולהוסיפה

ב-פעלההמחלקהחודשים.ארבעהבמשר

ואמריק-מקומייםחי"רכוחותעםשיתוף

חללי-מ-200יותרלזכותהונרשמוניים

בעיות-אח-נתגלעואזאךבקרבות.אויב

הבסיס,מןהרבהמרחקבשלחמורות,זקה

באחרת.זומחלקהלהחליףהוראהוניתנה
נעשהלאבכליםתקופתיטיפולאפילו

כזהטיפולבלאעברהטנקיםואחדבזמן,

המותר.מןשלושהפיק"מ,25,000
מיו-פלגהוהרכבנוזאתהזדמנותניצלנו

תפ-אתשסיימההמחלקהלהחלפת.חדת

אחת,מפלוגהצוותועלטנקנטלנוקידה.
מכלטנקיםשני-הפלוגותשתיומיתר

קציני-שלהתפקידיםשניאתניצלנואחת.

אתלאיישכדיהמפקדה,בפלוגתקישור
בה,המחלקהומפקדהפלגהמפקדתפקיד
שלפלוגות-הטנקיםבאיושלפגועמבלי

הגדוד.
פלוגהכלראשית,:כפוליתרוןלכךהיה

נשארוהגדודמחלקות,שלושעםנשארה

הפ-גםאךכמעט.מלאותפלוגותבשלוש

ב-מאורגנתהיתהלמשלוחהמיועדתלגה

אחראיהיההפלגהמפקדיותר.יעילאורח

וקיבלהגדוד,מפקדתבפניישירבאורח

שוחררבכךאפשרי.סיועכלהגדודממטה

בכךשטיפלהגדוד,בתוךהפלגהמפקד
המרוחקת,למחלקההדאגהמןכן,לפני
העיקרית.במשימתולהתרכזהיהויכול

מעיןמורכבתבפלגהיתעוררופןחששנו

מרוחקלמקוםהיםבדרךשהועברהזו,
חוסרשלחריפותבעיותהקמתה,עםמייד

מהרה,עדהתבדואלההששותתיאום.

-והצליחה,בפעולה,המחלקהמשהחלה

לזכותהלזקוף-הראשוניםבימיםכבר

היתההרוגים.כב-50שהסתכמואבדות

אתלגבשידעשהמפקדלכך,הוכההזאת

לוחמתליחידהולהפכהבמהירות,המחלקה
לשי-המהירהההסתגלותיכולתביעילות.

היאמיוחד,מצבעקבהנגרמיםארגון,נויי

מאו-יחידת-שריוןכלשלחיוניתתכונה

שללהצלחתהשגרמהוהיאהיטב,מנת

החדשה.בסביבההפלגה

טנקיםיחידתהפעלת
קטנהעצמאית

התקניתהמחלקההןיחידות-הטנקים,שתי

להשיגאפשריימצאוהמורכב,הכוחוהן

ה-מופעליםכאשרביותרטובותתוצאות

בהתקפהוככוח-תגובה.ככוח-הלםטנקים
וטי-חיפושוהשמדה,חיפושבתפקידי-

יחידותעלהיה-אליםבסיוראוהור,
ריתקואחר-כךהאויב.אתלגלותהחי"ר
האוירוסיועהמסוקיםהתותחנים,החי"ר,

קרביםהטנקיםבעודלעמדותיו,האויבאת

שלפיקודותחתהמגע,למקוםבמהירות

חי"רשלמשולבתהתקפההמבצע.מפקד

אב-במינימוםשלםניצחוןהשיגהוטנקים

במ-יעיליםהיוהטנקיםלכוהותינו.דות

מבוצ-בעמדותהאויבנמצאכאשריוחד

רות.
ל-שלאמאודרצויכיראינובויאט-נאם

חי"ר.עםיחדחיפוש,בפעולותטנקיםשתף

אינוהאויבראשית,:טעמיםמשניוזאת

גודלםטנקים;עםביחידותלהיתקלשש

מ-לגילוייםגורמיםמקימיםשהםוהרעש

כ-להתחמקשהותישולאויברב,מרחק

ומתקדמיםלחי"רצמודיםהטנקיםאשר

יחידות-טנקיםלגבינכוןזהדברבקצבו.

כך,יעיל.לניצולוניתןסדר-גודל,מכל

ל-רגלייםמארביםמניחיםהיינולמשל,

ושולחיםחשוד,משטחדרכי-הגסיסהאורך

במ-זה.לשטחבמהירותממוכנותיחידות

מזניחיםהאויבלוחמיהיוהמהירהנוסתם

מאר-לאשופגיעותםהזהירות,כלליאת

גדלה.בינו

מחלקת-להפעלתיותרמתיחסהשניהטעם

ב-המחלקהמשתתפתאםעצמאית.טנקים

טנקיםדיברשותהאיןחיפושפעולות

האויבעםהמגעביצירתעתודה.ליצירת

לניתוקזמןנדרשאחרת,יחידהידיעל

היהוהחי"רהואילהטנקים,על-ידיהמגע

אתלסתוםכדישונה,באורחלהיערךצריך

יקרזמןלאיבודהלךכןשנוצר.הפער

לתנועה.הקרקעשלאי-התאמתהמחמת
שאליההיחידהכאשרהטנקים.שלרוחבית

הפריעואמריקנית,היתהלאנספחיםהיו
הטנ-כאשריעילה.לפעולהקשיי-התיאום

דרכי-גישהעלמרכזי,במקוםערוכיםקים

מפקדשלפיקודותחתונמצאיםטובים

וביעילות.במהירותלהפעילםקלהמבצע,

כוהכיהוכח,ואבטחההגנהבפעולותגם
ש-אויב,נגדמכותיואתהפליאהטנקים

עמדותינו.אתתקף

ב-טנקיםשלהאפשרייםהחסרונותאחד

להתקפות-נגדכוחאוכוח-הלםתפקיד

הםכאשרלמארבי-אויב,פגיעותםהוא
אבטחתבקרבתםואיןבעתודהמצויים
שהאויבאירעהנסקרתבתקופהחי"ר.

רצופיםשבועותשלושהבמשךמארבהניה

למ-מקום.באותוהטנקיםעברואשרעד

ההיתקלותהסתיימההללוההכנותכלרות

אבדהכלללאהטנקים,שלמוחלטבניצחון

וש-זה,ניסיוןסמךעלבציוד.אובנפש

עםישירמגעהטנקיםמחפשיםכמותו,
ואב-השריוןהגנתכימקום,בכלהאויב

כוח-אתלהפעילמאפשרותרגילהטחה

יעיל.באורחשלהםהמכריעהמהץ

שהתעוררוקשיים
העצמ-ליחידותהיולעיל,האמורלמרות

מח-שחייבואחדות,בעיותהקטנותאיות

זומעיןקטנהיחידהראשית,ופתרון.שבה
עקבהנגרמיםלקלקוליםמאודרגישה
קשים.שטחיםאובקרבנזקאחזקה,בעיות

אפשרותבלאבשדהטנקנתקעכעשר

במוקש,פגועאובבוץשקועכשהואלנוע,
לאב-נוסףטנקידועללהשאירצורךהיה

טנ-שלושהבכוחנותרובכך;ועזההטחה
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בסיס-אשלהקמתהספיקושלאבלבד,קים

ניסיונועל-פיכמסוכןשהוכהדבריעיל,

הורגשגימא,מאידךהגדוד.שלהקרבי
טנק-כגוןההנדסיים,הכליםשלהיעדרם

שר-ביחידותהמצוייםוטנק-גישור,דחפור

עללהתגברומסייעיםיותרגדולותיון
בטנק-חילוץהמחסורגםבשטח.מכשולים

היחידהשמפקדלכך,וגרםמאוד,הורגש

שמאהקרקע,בהערכתשגיאהמכלנזהר
הגבילזהדברשלו.הטנקיםאחדישקע

גםהתנסינוהניידות.כושראתהואאף
כאשרדומים.במקריםאחריםבצירופים

כדיימיםלשבועמחלקת-טנקיםשיגרנו

דרום-חי"רדיבדזייתשלבמבצעלהשתתף

אמ-מוצנחתחטיבהשלוגדודיםקוריאנית

טנק-בטנק-גישור,אותהתיגברנוריקנית,

בתומשאיתמ"-113"רכב-קשרחילוץ,

מבחי-רבהלתועלתהיואלהכלטונות.5

התקשההמחלקהמפקדאךרבות,נות

הכבודה.כלעללשלוט

פחות(טנקיםפלוגתיצאהאחרתפעם

יחדמרותקת)ליחידהשסופחההמחלקה

לחטיבת-לסייעכדיאחד,טנק-גישורעם

הוחזרהיומייםאחרדרום-קוריאנית.חי"ר

הפ-ומפקדתהגדוד,לבסיסאתתמהלקה

היהאחת.מחלקהכשלרשותהנותרהלוגה

הניסיוןבעלהפלוגה,מפקדכייתרון,בכך

ביתרהטנקיםאתלהפעילהצליחהקרבי,

הגדודלבסיסחזרהאשרהמחלקהיעילות.

וקיב-הגדודמטהעל-ידיישירותהופעלה

קושי.כלללאממנואספקתהאתלה

למפקדים-לקחים
שנר-נוסףוניסיוןאלהדוגמאותסמךעל

ההצעותאתמציעאנישלי,בגדודכש

לשלוחהנאלציםשריון,למפקדיהבאות
תחתממושכתלפעולהקטןכוח-טנקים

:חי"רכוחשלפיקודו

ממחלקה,יותרשלחהדבר,אפשריאם41
ההיש-אחריגםמלאהכוחשיהיהכדי

חקות.

סוג,מאותוכלי-תחזוקהלכוחהוסףש4

שב-הכליםשלכמות,באותהלאגםאם

כיהגדוד,בתוךהפועלתהפלוגהרשות
חילוץסידוריתמצאלאביחידות-חי"ר

אמ-לאגםכללובדרךלטנקים,ואחזקה

דלקשלהגדולותלכמויותתובלהצעי

הטנקים.שצורכיםותחמושת

המחלקה,מפקדעלנוסףקציןהקצהש4

הסיוע.תיאוםלשמ

המסתייע,הכוחמפקדאתלשכנענסה41
הקטןכוח-הטנקיםאתלהשאירעליוכי

א-311

על-ידישכןהישיר,פיקודותחתכעתודה,

יעילבאורחהמבצעלהצלחתיתרוםכך

ביותר.

מוק-(פלוגהלשלוחמוטבמקרה,בכל41

המהלקהאתיותר.קצרהלפעולהטנת)

בק-לספחאפשרהנותרותהמחלקותאו

אחרת.לפלוגהאוהגדודלמטהלות

כוחלהרכיבנסהיותרממושכתלפעולה
המשוערים.לתפקידיםמותאםמיוחד,

המוצעהארגון
להי-עדייןעשויהבויאט-נאםהמלחמה

עלולותדומיםבתנאיםומלחמותמשך,
שחיל-איפוא,הכרח,'בעתיד.להתרחש
לפ-המתאימותצורות-ארגוןייצורהשריון

בקרבותאלה.מעיןבתנאיםיעילהעולה
בלתיחי"רהמופעלהכוחרוביהיהכאלה
ה-בעלי-הבריתשלאואמריקני(ממוכן

אךבמיעוט,יהיויחידות-שריוןמקומיים).
רבה,לתועלתיהיומאודקטנותיחידותגם

ושובשובכראוי.אותןיפעילוכאשר
זעירבכוח-טנקיםלפעולהיחידותיידרשו

מרוחקים.במקומותמכריעיםבמבצעים
יחידות-בארגוןבמיוהדלדוןאוליכדאי
יעילותשיהיוכדייותר,גדולותשריון
עתהלעתאךזו,מעיןחי"רבמלחמתיותר
ל-המסוגלביותר,הקטןבכוהלדוןרצוני

השאלה,לחי"ר.יעילסיועשלתפקידמלא
ביחידת-כלבנהתשמשכזאתיחידהאם

אורגניהלקתהיהאויותר,גדולהשריון
ה-לפישתורכבאוגדולה,ביחידת-חי"ר

תישארקיימת,יהידת-שריוןמתוךצורך
פתוחה.עתה,לעת

המוצעתהפלגהאתנגדירדיוננולצורך
כלי-תחזוקהטנקים,שלביותרהקטןככוח

ממושכותלפעולות-קרבהמתאיםואנשים,
ש-ממוכן,בלתיכוהעמבשיתוף-פעולה

הבהאחרים.בכוחות-שריוןמסתייעאינו
שכזאת,פלגהלגביהדרישותאתנבדוק
למעןהמוצע.הארגוןלגבילמסקנותונגיע

פלגה"."בשםזהכות-טנקיםנכנההנוחיות

ואשתנועה
ניחןלהיותצריךעצמאיכל.כוח-טנקים

איןשכןטנקים,אשבחיפויתנועהביכולת
אשלספקהמסוגלתאחרתמערכת-נשק

ולהתאיםממושך,לזמןוהרסניתמדוייקת
דברמשתנים.למצביםבמהירותעצמהאת
בהיתקלויותכשהמדוברבמיוחדנכוןזה

יכוליםבבסיס-אשטנקיםשכןקצר,בטווח
בנוסףבעצמם,מטרותולהשמידלאכןאף

חי"ר.ליחידותאואחריםלטנקיםלסיוע
למלאבודדטנקגםיכולתיאורטיבאורח

לוישלמעשהאךבסיס-האש,תפקידאת
להמשיךכדיאחד,בבן-זוגלפחותצורך
מעצורי-עלהתגברותבעתהאשבמתן

שלמחדש"מילוי"ובשעתאפשרייםנשק
צמדהצריח.לתוךהטנקמבטןתחמושת
כיווןבכלתצפיתלפחותמבטיחטנקים

בודדטנקצוותואילומקומית,ואבטחה
וגםעצמו,אתלאבטחם%מסוגלאינו

יעיל.חיפוי-אשאחת,ובעונהבעתלספק,
לפחותלכלולצריךיעילשבסיס-אשמכאן
טנקים.שני
טנקים.שנילכלולצריךהתמרוןיסודגם

עלבאשלחפותטנקיםשנייכוליםאמנם
בתמרונם,טנקיםזוגותשלושהאושניים

ביותר.הקטןהיעילבכוחהמדוברכאןאך
תפקידיאתלהחליףהאפשרותגםתשובה

על-ידיהפלגה,בתוךוהתמרוןבסיס-האש

זוגכלטנקים,זוגותשנישלכוחהקצאת
בטנקצורךישלכךנוסףהתפקידים.לאחד
מןלאחתלכבלולאכדיהמחלקה,למפקד
טנקיםלחמישהאנומגיעיםכךהכיתות.
מחלקת-שלהתקניהרכבהוזהובפלגה,
עצמ-פלגהבשבילאךאמריקנית.טנקים
להלן.שנראהכפיזה,בהרכבדיאיןאית

אחדטנקהוצאתשלבאפשרותבהתחשב
תמידלקרותשעלולדברפעולה,מכלל
ישקשים,בשטחיםממושכתפעולהבעת

טנקאךשישי.טנקלפחותלפלגהלהוסיף
המס-מןשניטנקלהוצאתגורממשותק

לפעו-לוסמוךלהישארחייבזהשכןגרת,

הפלגהאתלארגןמוטבלכןחילוץ.לות
אחת,כלטנקיםשלושהשלכיתותבשתי
כזה,כוחעלהשליטהלמ"מ.טנקועוד
וה-מדי,מסובכתתהיהלאטנקים,7שבו
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יוצאואםאףביעילות,לפעולתוכלפלגה
אפילותפעלהיאפעולה.מכללטנקיםשני

גמישותוכיאםישותק,שלישיטנקכאשר

תוגבל.הפלגהמפקדשל

תחירקה
לתח-באמצעיםלהיות-מצויידתהפלגהעל

סידוריבהןשאיןיחידותעםבפעלהזוקה

מוגבליםואמצעיהןלטנקים,וחילוץאחוקה

דלקשלגדולותכמויותהובלתכשדרושה
זחלי,לרכבבמכונאיםצורךישותחמושת.

ןבעלרדיוטכנאיאחד,צריחטכנאילפחות
חלי-אפסנאיטנק,שלבקשר-פניםניסיון

ל,
דרושהחילוץרכבמנוסה.וננד-אחזקהפיס

ן ארממשיות,פעולות-חילוץלשםבעיקר
ן1_84טנק

לטי-נוספיםחשוביםהתקניםגםבויש

להח-עגורןכננתבעיקרולתיקונים,פולים
-

ולתיקוןההנעהיחידתשלחלקיםלפת

,.העלולהוהקפיצים,הזחלבמערכתתקלה
בפ-מוקשים.עלמעליהכתוצאהלהיגרם

זחלירכב-אספקהלפחותלהיותצריךלגה

אס-לשםלרכב-הקרבבסמוךשיסעאחד,

המרחקגדלכאשרמיידית.תחמושתפקת
בנושאותצורךאולייהיההאספקה,מבסיס

התפקידיםלתיאוםנוספות.ותחמושתדלק
מנהלתייםתפקידיםולביצועהלוגיסטיים

למפקדנוסףקציןלהקצותישהכרחיים,
יחי-עםקישורגםיהיהתפקידוהמחלקה.

לויסייעכךולשםהמסתייעת,החי"רדת
'

""אחד,רכב-קישוריהיהלשניהםקישור.נגד

11'"גםישערוצים.שניבעלברדיוהמצוייד

AVLBגישורטנק24לפעולמסוגלתשתהיהבמפקדה,צורך
בנגמ"ש.תנועהתוךביממהשעות

לציידצורךיהיהקשי-עבירותבשטחים

ורצויבמערכת-דחפור,אחדטנקלפחות
ל(-827חילוץדחפיר.טנק

כאשרכיתה.בכלטנקבהלציידיהיה
מו-יהידהשלפיקודהתחתהפלגהתהיה

יהיהזרה,יחידהאוניידת-אוירטסת,

הדבריםפנישוניםגישור.בטנקגםצורך
לקבלניתןבהאמריקנית,חי"רבדיביזיית
הדיביזיה;שלההנדסהמגדודטנק-גישור

מוק-לגילויאמצעיםגםיספקהאחרוןזה

עצמאיתפלגהואולם,חבלה.וחומרישים

גםזקוקהתהיהזרה,יחידהעםהעובדת
בהפ-מאומניםולאנשיםאלה,לאמצעים

ראיית-לילה,באמצעיצורךישכןעלתם.

תצ-מכ"םעמהתישאהעצמאיתוהפלגה

מפעילים.עםמתאים,פית
המור-זו,מעיןיחידהשלהאבטחהבעיית

ני-אינהמסייע,וציודמטנקיםרקכבת

בלבד.שלההצוותיםידיעללפתרוןתנת
אךכוחות,להלהוסיףהיהרצויכדלשם

197085יולי206,מערכות""



טנקיםפלגת
הפלגהמפקדת

נגמ"שג'יפטנק

מבצעיםמש"קהפלגהמפקדסגןהפלגהמפקד
קשרמש"קקישורנגדהטנק/תותחןמפקדסגן

קשרקישור/נהגאישנהג
נהג/קשרטען

בכירחובש

קשרמכשירקשרמכשירקשרמכשיר
קשרמכשירקשרמכשירלילהלראייתמכשיר

קשרמכשיר
לילהלראייתמכשיר

ן]

סיועכיתתטנקיםכיתותשתי

נגמ"שטנקיםחילוץרכבטנקדחפורטנקטנק
משורייוןגישוררכבן

,-------.ן
ןגישורכיתתמש"קאחזקהמש"קבכירחילוץמכונאיןטנקמפקדטנקמפקדכיתהמפקד

בכירזחליםמכונאיחילוו/נהגמכונאיןתותחןתותחןתותחן
ןנהג~

קשרטכנאיצריחטכנאינהגנהגנהג
חלפיםאפסנאיזחליםמכונאיטעןטעןמכ"מ/חעןמפעיל,

ן
זחלים/נהגמכונאיזחליםמכונאי

חובשן
ןקשרמכשירקשרמכשירקשרמכשיר

]D"~D[מוקשיםמגלהלילהלראייתמכשיר
]קשרלמכשירקשרמכשירקשרמכשירןלילהלראייתמכשירלילהלראייתמכשיר

קשרמכשיר.קשרמכשיר
לילהלראייתמכשירמוקשימןןמגלה

-[
ביחידהלתמוךתפקידם



פלגתשלתכונותיהאתכאןנשווהאםהמידה.עליתראותהמגדילהיהזהדבר
כינראההטנקים,פלגתשללאלההסיורלהקצותהמסתייעתהיחידהעליהיהלכל

יותר,רבמשורייןרכב-קרבהסיורבפלגתשלושעדשתייםלפחות;לכךאנשים
ומר-עצמית,לאבטחהיותרטובהאפשרותזה.תפקידלמלאצריכותחי"רכיתות

חסרהזאתלעומתעקיפה.למתן-אשגמהמקוםלכלכלי-הרכבעללהסיעןאפשר
מבו-עמדותנגדבעיקראש,עוצמתהיאהפלגה.תנועאליו

מ-מדוייקסיוע-אששלואפשרותצרות,

שב-המעוליםהכינוןאמצעיבעזרתקייב,טנקיםפלגת
בולטיתרוןטנקיםלפלגתזומבחינהטנק.שלהארגוןצורתאתנראהמעב'36בטבלה

הסיור.מחלקותעלחי"רלכוחלסיועהמיועדתפלגת-טנקים

מניחיםאנוהמקומיים.בעלי-הבריתשל
סיכרכןארסי-כגוןאחרים,אמריקנייםכוחותכי

הארצותבכלכימלמד,ויאט-נאםניסיוןוכלהחי"ר,לכוחהםאףמסייעיםלריה,

להתרחשעלולותשבהןהבלחי-מפותחות,ידיעלמתוחזקיםהכלליהסיועכוחות
בטנ-צורךתמידיהיהדומות,התנגשויותהרפואיהפינויגםקדמית.לוגיסטיתיחידה

ויסייעוחי"רכוחותבצדיילחמואשרקים,מ-במסוקים,המתבצעיםהחירוםואספקת

אורגנוהאמריקניותהטנקיםיחידותלהם.שאיןמכיווןזה.בסיסידיעלאורגנים
אךממוכנת,לוחמהלנהלבכוונהאמנםמ-האנשיםיאכלולמטבח-שדה,סידורים
נות-קרב

שבולמצב,גםעצמןלהתאיםהןיכולותאצלחמהארוחהיקבלולפעמים;
יחידות-טנקיםשלבסיועהצורךיתעוררהזרות.ביחידותאואחרתאמריקניתיחידה

ממו-ולתקופותמרוחקיםבשטחיםקטנותמהםכלי-רכב,12יימצאובפלגת-הטנקים

השי-מןאחדותניתחנוזהבמאמרשכות.ו-47קצינים2תמנהוהיאמשוריינים,11

יחידות-שללהתאמתןתסייענהאשרטותותחמושת.לדלקמשאיתבהאיןחוגרים.

להוסיףישאלה.לתפקידיםקטנותטנקיםהדיזל,מנועיבעליהחדישים,כלי-הרכב
אח-ביחידותשנלמדוהלקחיםאתאלועלבמילוישלושהעדיומייםלנועמסוגלים

ארגוניותבעיותבלימודולהתעמקרות,אפשרחירוםתחמושתמיכל-דלק.שלאחד

אלה.האחז-ובנגמ"שהפיקודבנגמ"שלהעמיס

יחידות-שלמתפקידיהןבאחדרקכאןדנומתוךלטנקיםדלקלחלקיכוליםואלהקה,
נוגעבעצםאךבויאט-נאם.שלנוהטנקיםשניתןליטר,2400בנימגומימיכלי-דלק

שיתוף-הפעולהשלהשאלהבכלזהענייןיותר,ממושכותבפעולותממסוקים.למלאם

ש-פלוגות-טנקיםגםלחי"ר.שריוןביןל-ותחמושתדלקלספקניתןלאכאשר

הצ-קוריאניתדיביזיית-חי"רעםפעלוזחלית,נושאתלהוסיףישהיחידה,שטח

טנקיםשמחלקתאחדים,במבצעיםליחוירבוזהבמקרהיותר.אואחתנוספת,
כך.כלרבהבהצלחהמבצעתהיתהלאצורךויהיההמבצעים,מש"קשלתפקידיו
מע-מחשבהלהשקיעאנומציעיםכןעלברב-סמל.זהבתחוםלהמירו

כדיזה,שיתוף-פעולהשלבארגונומיקה

מאומנותתהיינהשלנושיחידות-הטנקיםסיורפלגת

ככוח-הפלגהמבנהאתניתחנוכאןעד
וב-בקוריאהאלה.למצביםעצמןלהתאים.

ל-מאומנותשהיויחידות,פעלוויאט-נאםמשור-למחלקת-סיורגםאך;בלבדטנקים

רכבעללעתיםונסעואחרים,תפקידיםהמאפשרותדומות,תכונותתקניתיינת

אילויפה.הצליחוכןפיעלואףמיושן,בלתילחי"רככוח-סיועעצמאיתפעולה

מצויידותהיוואילולכך,מאומנותהיוסיורבמחלקתהוכנסובויאט-נאםממוכן.

כמה.פימצליחותהיומודרני,בציודמורכבתוהיאשונים,שיפוריםמשוריינת

הציודאתלשפראנומצוויםכךמשוםהמשמשים(נגמ"שים6טנקים,מ-3עתה
ארגוןשיפוריזה.מסוגללוחמההנחוץאחת.מרגמהונושאתכנגמ"שי-הסתערות)

שיפוריםמאשריותרמהרלהשיגאפשרממושךזמןפועלתזומעיןמחלקהכאשר

כבסיסלשמשיכולההטנקיםפלגתבציוד.החח-לשירותיתזדקקהפלוגה,מןבמרחק

עתהכילנונראהחדשה.לצורת-ארגוןתת-כיתתבתוספתלעיל.שתיארנוזוקה

המתאימותהיחידותאתלבנותהעתהטנקים,בפלגתכמוומפקדה,קשרזוקה,

יהיוהשריוןשגייסותכדיזו,ללוחמהוהיאכלי-רכב,15הסיורבפלגתיהיו

כזרועהמלאהתרומתםאתלתרוםמוכניםתוספת(חוגריםכו-72קצינים2תמנה

המכרעת.הלוחמתבכוח-אדם).ו-50%ברכב25%
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הצבאצויידהשניהמלחמת-העולםלאחר
שלגדולותבכמויותמחדשהמוקםהצרפתי
הח-בשנותכבראפס,אמריקניים.טנקים

כילצרפתים,ברורהיההראשונותמישים
ה-חיל-השריוןיחידותשלארגונן-מחדש

רב-מודרניטנקלייצראותםיחייבצרפתי,

ה-וכלכליותמדיניותהתפתחויותעוצמה.

עםלהשתלבותב-1957,צרפת,אתביאו
בשנתמשותף.טנק-מערכהבייצורגרמניה

והו-זו,לתכניתאיטליהגםהצטרפה1958

המ-הטלקאיפיוןלקביעתצוות-מחקרקם

:הבאסדר-העדיפויותלפישותף,
אתלהכריעמסוגלשיהיהעיקריחימוש

2,000-בטווחביותרהכבדיםטנקי-האויב

מטרים.2,500

שלמשקלוהגבלתעל-ידישתושגניידות,

כ"ס/טונה20שליחסטונות,ל-30הטנק

0.7שלקרקעולחץלמשקל,ההספקבין

מ"ס/ג"ק0.8.2עד

קוטרעדאוטומטינשקקליעיבפניהגנה

אב"כ.וקרינתארטילריה,רסיסימ"מ,20

ו-משותפתהיתההאיפיוןקביעתכיאף

בתכנון,השותפיםהצדדיםלכלהותאמה

התקציבבנושאחילוקי-דעותמחמתהנה

וב-החבילה,התפרדהייצור,שיקוליוכן

לבדהמדינהכלתיכננהכבר1959שנת

בתכנוןהחלהצרפתשלה.טנק-העתידאת
ס"קמא,,ה-30"

הוחלשלוהסדרתיבייצור;
שנהאותהבנובמברב-196615.ביוני

לגדוד-ס"קמא"-30"טנקיראשונינמסרו

תכונותיועלנעמודלהלןהראשון.השריון

זה.טנקשלהשונות

חימרש

הטנקחימושאתהצרפתיםקבעוכזכור
הצרפ-בתכונותיו.ביותרהחשובכמרכיב

מדגםמ"מ,105בקוטרתותחיצרותים

אוטומטי-הואהצרפתיהתותח.](1512

שלהקרביטווחוידנית.וטעינתולמחצה,

הטווחואילומטרים,1,100הואהתותח
מטרים.3,000-נ"טלתחמושתהיעיל

בחימושביותרהמעניינתהנקודהברם,

תחמו-איןלתותחהתחמושת.היאהעיקרי

והמתכננים,.קינטיתחודרת-שריוןשת

מטען-בעלנ"טפגזבפיתוחדגששמו

מטר/1,000שלושמהירות-הלועחלול,
שניה.

מסתחרראינוסנפירים,מיוצבהואזהפגז

קלע-מתכת,הואקינטיחודר-שריוןקלע*

לחדירתשלוהקינטיתהאנרגיהאתהמנצל
השריון.

1970יולי208,מערכות".

מעטה:עיקרייםחלקים2ועשויבמעופו,
;הסחרורטבעתועליוביחסכבדחיצוני
מטען-שלגרם780ובתוכופנימי,מיכל

מסתו-החלקיםשניומאיץ.מרעוםחלול,

באמצעותבזה,זהתלויבלתיבאופןבבים
מחוב-הירילפנילחץ.ומיסבכדורימיסב

טבעתעל-ידילזהזההחלקיםשנירים
הלחץ.בגבורהירי,בשעתהנפתחתנעילה,

ק"ג,11שמשקלוהפגז,שלהחדירהכושר

בעובישריוןלחדורמסוגלהוארב.הוא

בזוויתמ"מו-150"י0בזויתמ"מ360
כיוםהקייםעובי-שריוןכלכלומר-י65

בעולם.המשורייןברכב
זהתחמושתסוגכיטוענים,הצרפתים

אתלהתאיםהצורךמןהצוותאתמשחרר

ה-דיוקולסוגה.המטרהלאופיהתחמושת

פגעשנערכוובניסוייםביותר,רבתותח

בתשעהמטרים2,500בטווחבמטרההצוות

שלרגילקצב-אשפגזים.עשרהמתוך

לדקה.פגזים8-7הואממוצעצוות

הצרפ-טענתאתהסותרתמעניינת,עובדה

המטען-פגזשלליעילותובאשרתים

עובדתהיאמטרה,ולכליעודלכלהחלול
-בטנקנוסףסוג-תחמושתשלהימצאו

זהפגזשלמהירות-הלועהנפיץ.הפגז

אךהמטען-החלול,פגזשלמזונמוכה
לטווחעדיחסיתרבשלוכושר-הדיוק

פגז-שללזומגעתויעילותומטרים,3,000

הנ-הפגזמשקלקליבר.באותוארטילריה

חומר-נפץק"ג2מתוכםק"ג,12פיץ

פי-ובשלביאימונים,פגזגםקייםמרסק.

פגז-עשן.נמצאתוח

מטען-חלולפגז

-יחסיתגדולחייםאורךבעלהקנה
פגז.900-800

תוספתעלגםנודעפגזים.50הטנקבבטן
מונ-טיל-הטנקלחימושחשובהעתידה

עתההמצוי,*.*אקרא""מדגםחה-קרן
מתוךגםלירותניתןזהטילפיתוה.בשלבי

שי-"האמריקנילטילבדומהקנה-התותח,

3,000מעל(הגדולבטווחוויתרונוליילה",
הקליעה.ובדיוקמטרים)

אלומיניום,מסגסוגתמחוררמעטהלקנה

אחידהטמפרטורהעללשמורשמטרתו

הש-בפניאותוולבודדהקנהאורךלכל

חיצונית.טמפרטורהפעות

ב-ס"קמא,,ה-30"חמושבמקלעבמקום

להגביהניתן;נ"מלירימ"מ20בןתותח

תותחאתמאשריותרס-ב20זהתותח
עוצמת-האש.בהרבהגדלהובכךהטנק,

נוסף.סוג-תחמושתלטנקמכניסזהחימוש
מ"מ,7.5בןמקלעמותקןהצריחגבעל

במדפיםאףהטנקמתוךלהפעילושניתן
לעוצמת-האשחשובהזותוספתסגורים.

בו-מודרנייםבטנקיםומצויהנ"מ,ולהגנה

זרקור-מקבילגםזהלמקלעבלבד.דדים

בלילה.לשימושתת-אדוםואוררגיללאור
ארבעבטנקקיימותבעשןעצמילמיסוך

הצריח,מאחוריהמורכבותמדוכות-עשן
צד.מכלשתיים

ראשתצפיתבקרה,מערכרת

מערכות-בכליעילשימושלאפשרמנתעל

ה-צויידהתנאים,ובכלשפורטוהנשק
ביוםמדוייקליריבמערכותס"קמא"-30"

המכ-מןמורכבותאלהמערכותובלילה.

:הבאיםללים

פריס-ב-3הנהגמצויידביוםלנהיגה*

950שלאופקישדה-ראיהבעליקופים
280.שלאנכיושדה-ראיה

לוהמאפשריםפריסקופים,10למפקד*
-ואנכית3600,של-פנורמיתראיה

פריסקו-2ולטען-קשרלתותחן450.של

מהםאחדלכל;לתצפיתמסתובביםפים
ק26.שלואנכי420,שלאופקישדה-ראיה

שללאלהדומיםקבועים,פריסקופים3
וה-לימין,התותחןלתצפיתהאחדהנהג,

לתצ-הטען-קשרלשימושאחרים"שניים

פרי-המפקדבכיפתולשמאל.לאחורפית

המשמש10,פיכושר-הגדלהבעלטלסקופ
למק-כינוןכמכשירוהןמטרותלאיכוןהן

שלוהראיהשדה;לבןבאורהמפקדלע

קצ"חמערכות""גםראהאקרא""הטילעל**.
חידושי-שריון"."

ן98765432

חשמלי.פיאזוגביש1.

כיפת-מגן.2.

פנימי.חשמלימוליך3.

חיצוני.מעטה4.

המטען.שלמתכתיציפוי5.

מרסק.חומר-גפףמטען6.

פנימי.מעטה7.

ומאיץ.מרעום8.

ותב.(9.

לקרקע.מקביל-פירושה04זוית**
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מאפשרלפריטלסקופנוסףהתקןס6.-
המ"מ.20בןהמקבילהתותחכינון

למפקדמשמש*קואינצידנטלימד-טווח
וב-במהירותהטווחלקביעתכללבדרך

לכינוןכטלסקופגםלשמשועשוידייקנות,

התו-אתלכווןיכולשהמפקדכךהתותח,

מד-הטווחתפעולהתותחן.עזרתללאתח

למדי-בניגודמיוחדה:הכשרהטעוןאינו

מודדמד-הטווח."סטריאוסקופייםטווח
מטרים.ל-6003,500ביןטווחים

להח-הקרובבעתידמתעתדיםהצרפתים

ומ-לייזר""במד-טווחזהמד-טווחליף

אתרבהבמידהשיגבירואלקטרוני,חשב
החימוש.יעילות

תת-אדרבנהזנאיהמערכררצ

מסנניםשעליהםזרקורים2הנהגלרשות
תת-אדום,ופריסקופ-נהיגהתת-אדומים,

לבן.באורלנהיגהגםהמשמש
ב-מורכבהמפקדלתצפיתתת-אדוםציוד

תת-אדוםזרקורכוללהואהמפקד.כיפת

לשמשועשויהמפקד,צריחוןכיפתעל
בלילה.מקלע-המפקדלכינון

זרקורמורכבשמאלבצדהתותחמגןעל
ל-מקבילהואהתותחן.לשימושתת-אדום

שלטלסקופי-הכינוןעםומתואםתותח,
מ"מ.450קוטרו;התותחן

ל-עשויתת-אדוםמסנןללאזהזרקור

התותחןיכווןואזילבן,באורלהארהשמש

לבן.לאורהרגילהטלסקופבעזרת

ביידית
הע-בסדרהשניהיההניידותגורםכיאף

ס"קמא,,ל-30"הצרפתים,שקבעודיפויות

הב-לגורמיםהודותמעולה,ניידותכושר

לק-ערוךכשהואהטנק,שלמשקלו:אים

הנ-המשקל-בלבדטונות36הוארב,

החמו-הבינוניים,הטנקיםן4בביותרמוך

היאמנועועוצמתמ"מ.105בתותחשים

הואאלהשנישילובתוצאת,כ"ס.720
למשקל.ההספקביןכ"ס/טונה20שליחס
בטנקיםבעולםהגבוהיםאחדהואזהיחס

ומגיעהוא,אףנמוךלחץ-הקרקעבינוניים.
ניידותהמאפשרדברמ"ס/ג"ק2,ל-0.76

טובה.
כבישעלהטנקשלהמקסימליתמהירותו

ביותרהבולטתתכונתואךקמ"ש.56היא

מ-600למעלהשהואהפעולה,טווחהוא

רצופות,שעות-עבודה20מעלאוק"מ,
קיבולת(בתדלוקאובעצירהצורךללא

ליטרים).970-המיכלים

מנרי

שימושעל-ידינתאפשרואלהתכונות

אופ-בוכנות12בעלרב-דלקי,במנוע

Hispano-Suiza.מסוגמנוגדותקיות

720שלהספקובעלמקורר-מיםהמנוע
אחתכאמור,לדקה.סיבוביםב-2,800כ"ס

נמוכהתצרוכת-דלקהיאהמנועמתכונות
מערכתק"מ).ל-100ליטר)160יחסית

דיסקיותמצמדעלמתבססתהעברת-הכוח
קדמייםהילוכים5בתותיבת-הילוכים

מתיבת-ההילו-ההילוךניתוקאחורי.ואחד

ה-מתג,על-ידיונעשהחשמלי,הואכים

ידית-ההילוכים.עלנמצא

הקפיציםהזחלים,מערכת
והמרכוב

שליחסיתהנמוךבמשקלוהגורמיםאחד
וה-הקפיציםהזחלים,מערכתהואהטנק

שלהוהתמךהמרכובגלגליאשרמרכוב,
המע-מבנהקלה.מתכתתרכובותעשויים

מאפ-הרבהוקפיציותהיחסית,פשוטרכת

בכלהטנקבטלטולילעמודלצוותשרת
סיבובמאפשרתההיגוישיטתהשטח.תנאי

כושרמטר.0.45הואהגחוןמרווחבמקום.
מעברכושר"31,-הטנקשלהטיפוס
-מדרגהמעברוכושרמ',2.89-תעלה

בגללמ'.0.57הואהזחלרוחב;מ'0.90
יועדלאובנפחבמשקלהכרוכותבעיות

אמצעיםלושיווספומבלילציפההטנק

נמ-התקנתםאשרמסורבלים,חיצוניים

מראשהטנקהוכשרלכןרב.זמןשכת
קצרההכנהעל-ידימכשולי-מיםלחציית
הבמצאיםאטמי-גומי,שלמערכתבלבד.

והמנופחיםהנעיםוהחלקיםהפתחיםבכל

שמ-מדחס-אוירעל"ידימדקהפחותתוך

בשילוב(מאפשרתהצריח,לרצפתתחת

הצריח,בתוךהנמצאהתקן-הפעלהעם

שמאחורייניקת-האוירתריסיאתהסוגר

הצריח)שבתוךהתריסיםאתופותחהטנק
מטרים.2.20עומקעדמיםמכשוליחציית
עדבעומקמכשולי-מיםלחצותגםניתן

ארובת-התקנתעםזאתאךמטרים,4

הטען.פתחעלצלילה

שריוןהגנת
המרכיבהשריוןהגנתהיתהלעיל,כאמור

שקבעובסדר-העדיפויותוהאחרוןהשלישי
זו,עובדההצרפתים.המתכנניםלעצמם
מ-הטנק,שלהקל-יחסיתמשקלובצירוף

זאתעםחלשה.הגנת-שריוןעלעידים
לחפותמעטה,לאובהצלחההצרפתים,ניסו

צלליתעל-ידיהחלשההגנת-השריוןעל

מטרים2.29שגובהוהטנק,שלנמוכה

חסר"5"הטנקשלמטרים2.14לעומת(
ה-הקנוהנמוכהלצלליתובנוסףהצריח).

בזויותשיפועיםהטנקלשריוןמתכננים

הבליסטית,הגנתולשיפורמאוד,קטנות

תח-שלפגיעותבפניהצוותעלולהגנה

ארטילריה.ורסיסימ"מ20מושת

בקטריולוגיתאטומית,הגנה
וכימית
זה.לנושאהוקדשהמיוחדתשימת-לב

ה-כלי-הנשקהואהטנקהצרפתיםלדעת
ול-הקונבנציונליתללוחמהביותרמתאים

האסטרטגיםלדעתכאחד.הגרעיניתלוחמה
היאהיאהמשוריינתהדיביזיההצרפתים

המו-הגרעיניבשדה-הקרבתישאראשר
לעיל,הזכרנוכברלהכרעה.ותביאדרני,
המתנפ-האטמיםאתבמים,למעברבקשר
ופתחיהצריחטבעתסביבמאליהםחים

לי-מאפשריםאלואטמיםוהירי.התצפית

על-על-לחץ,שלמצבהטנקבחללצור

אתפנימה.מזוהםאוירחדירתלמנועמנת
ארבעתבןלצוותהדרושהמטוהרהאויר

מרכזי,מסנןקרינהבתנאייספקהאנשים
בנוסףהצריח.שלהאחוריבחלקוהנמצא
מזוהםאוירחדירתלמנועמנתועללכך,
התקן,בטנקישהיריה,פעולתלאחר
הלוע,כלפיהסדןמןדחוסאוירהפולט
כתוצאההנוצריםהרעיליםהגזיםאתמפגה

ןן

ן

)

טי,

ן
ב4:;;

*ו

1

*
התותחן.שלטלסקופ-כינון1.
המפקד.אצלמד-טווח2.
התותחןאצל1מסתובבים:פריסקופים32.

הטען-קשר.אצלו-1

אצל2הנה(,אצל3:פריסקופים46.
התותחן.אצל1הטען-קשר,

ה-הטנקיםב-150מורכב(מד-אזימוט5.

ראשונים).
המפקד.שלפריסקופים610.
המפקד.שלפריטלסקופ7.

בעלהתלכדות)(קואינצידנטליטווחמד*
דומהעקרוןפיעלפועלעיניות,שתי

בשתיהנראותהדמויותכאשרלמצלמה.
מיקוד)(חדותומושגתמתלכדותהעיניות

למטרה.הטווחנמדד
פועלעיניות,שתיבעלפריסקופיטווחמד4"

שמש-הסטריאוסקופשללוהדומהעקרוןעל
אויר.תצלומישלתבליטלראותבותמשים

הדמויותשתיאתבמוחוללכדהמפעילעל
למטרה.הטווחאתלמדודואז
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נגועאוירכניסתומונעהיריה,מפעולת
ישמשבטנקהמצוימד-קרינההחוץ.מן

רדיו-אקטיבית.קרינהעלמתריע

יעודייםכלים
אמק"ס-"תיבתעלשנבנוהיעודייםהבלים

דחפור.-וטנק-חילוץגישורטנקהם30"

סוג.מכלאבות-טיפוס2נבנוכהעד

גישורטנק.א.

טו-8בוהגשרשמשקלצריח,חסרטנקזהו

טונות,32הואגשרללאהתובהמשקלנות.

מטרים;22פרוש,בהיותוהגשר,ואורך

טונות.50-הגשרעלהמותרהעומס

צוות
הטנק'

-ומסוגלאנשים,3מונה

מכשוללמעברגשרלהניח-דקות8תוך

עזרהלכללהזדקקבלימטרים,20שרוחבו

נוספת.

בשיפועיםלהניחושניתןכךבנויהגשר

בכיווןוכןכאחת,ולרוחבלאורךשונים

טנקשלניידותולטנק-הגישור.ניצב
ס"קמא"-30".הטנקשללזודומההגישור

תובהבצורתתא-תפעול,מורכבחובתועל

ה-אתוהמבטיחהלגשר,מטווןהמשמשת

קל.נשקפגיעותבפניצוות

אב"כ.קרינתבפנימוגןהטנק

רחפוך-טנק-חילוץב.
בעלתכננתולוצריח,חסרזהטנקגם

משניתוכננתטונות,36שלכושר-משיכה

למנועטונה.1%שלהההרמהשכושר
שלוכושר-הרמהי360,שלסיבובכושר

ה-בחרטוםמצויהדחפורלהבטונות.10

צוותמתוכו.הידראוליבאורחומופעלטנק,
אנשים.4מונההטנק

36לקרב,ערוךכשהואהטנק,שלמשקלו
40-רזרבייםחלקי-חילוףועםטונות,
טונות.
התיבה,עלהקדמי,בחלקההמפקד,בכיפת
קרו-קרקעיתלאבטחהעליוןמקלעמותקן

ונגד-מטוסים.בה

רכבשלנוסףדגממצויפיתותבשלבי
ס"קמא"-30"טנקתובתעלהמבוססיעודי

פלוטון""טילישלניידכן-שילוח

גרעיניים.

ס"קמא,,ה-30"שלמקךנהך
הצרפתיבשרירן
כו-בעתידימנוהמחודשארגונםבמסגרת

ממוכנותחטיבות15הצרפתיהשריוןחות
דיביזיותב-5תאוגדנהאשרהומוגניות

דיביזיותאחת.כלחטיבותשלושבנות

החדשה70דיביזיהדוגמתתוקטנהאלו

אתלהחליףהמיועדתאיש),14,000בת(
מדי,כבדה""שהיתה67דגםהדיביזיה

חייל.000~2ומנתה

סיכום
מודרניטנק-מערכההואס"קמא,,ה-30"

בנקודותלוקההואכינראהאךומתקדם,

:הבאות

בשאפםהמטרהאתהחטיאוהצרפתיםא.
ללמודבליעצמית,מתוצרתתותחליצור

ברי-בעיקר(אחריםצבאותשלמניסיונם

ש-מכךמשתמעזהדברוארה"ב).טניה

מ-ואינוהתחמושת,בסוגימוגבלהתותח
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