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בקרבהמקובלותמןאינןהמחברדעות
קור-תגובותלעוררודאיועשויותאנשי-צבא,

לפרסמן.תשמחשהמערכתאים,

הלחימהאמצעיהםוהמקלעהאישיהנשק
החי"ריחידתושלהפרט,שלהבסיסיים

בשלמותמרכיבים.שנימהויםהםהקטנה.
מכברזהנעשההאישיהנשקהטכנו-טקטית.

אחיד""-במערב-והמקלעאוטומטי,

היההראשוןהאחידהמקלעאחוד"."או
החי-עיקר;1934בשנתשנבנה34"ה"מ"ג

אלאהטכנולוגי,בשטחאינוכן,אםדוש,
וברב-הטקטיהפוטנציאלבעוצמתהואנעוץ

ויותרבנפרד,נשקכליבכלשטמוניםגוניות
בזיווגם.-מכך

מעשילמיצוידרךלהציעינסהזהמאמר
קט-בחירת:הזההפוטנציאלשלמקסימלי

נכוןותיפקודהאישי,הנשקשלנכונהגוריה
הארגוניות.השלכותיועלהאחיד,המקלעשל

בגוףשישמשומונחיםהבהרת
:המאמר

לא-אוטומטי.רובה:רובה--

ה-מ--14-:רוא-ט.-אוטומטי,רובה
נאט-ו.שלמ-מ7.62פ'נף.אמריקני,
הרובהתפקידיאתמחליףהרואיט

מתפ-ניכרחלקוכןבמלואם,הישן
ותת-המקלע'הקלהמקלעשלקידיו

לא-אוטומטי.קצר,רובהיקרבין--
אוטו-קרביןירוס-ר-סער,רובה.
מ--16*קצרה*.-תחמושתיורהמטי,

אףמוצלח,רוס-רהואהאמריקני
ה-ממנו.מפורסםשה-קלשניקוב-

ולט-תת-המקלע,אתמחליףרוס-ר
במקוםגםהואמשמשקצריםווחים
הקל.והמקלעהרובה
מעלשמופעלמקלעכליקל-מקלע.
-כבדקנהבעלרואיטוגם;דורגל

ימקלעון-.המכונה
להטעותיעלוליםהרשמייםהכינויים

מיטענים--המכוניםרוא-טיםישנם
היסטרלמחצה;אוטומטייםבהיותם

הא-מ--2-שקרביןבעודקרבין,כונה
דבר.לכלרוס-רהואמריקני

זמנושעברנשק-תת-המקלע
הרובהשימשו-השניההעולםבמלחמת
הפרט,שלהבסיסיכנשקוהקלוהמקלע
לשמשכדןנוצרהתמ"קובמחלקה.בכיתה
מפק-עבורבעיקרמשני,אישינשקלחי"ר
דים.

הצבאהיהזה,מכללשחרגהיחיד,הצבא
ב-התמ"קשלמעמדוהיהרשמיתהאדום.

עלהלמעשהאבללעיל,כמתוארהרוסיצבא
לעדי-אףוזכהשוויון,שללמעמדהתמ"ק

בת-מפלותספגוהרוסיםלרובה.ביחספות
חמורבאופןחיבלהונסיגתםהמלחמה,חילת
והפת-העצוםהאובדןשלהם.הייצורבכושר
לח-לגייס,הדחוףוההכרחקל,בנשקאומי

אילצהטירוניםהמונילקרבולהטילמש
פ.פ.ש.","תמ"קעללהסתמךהרוסיםאת

למדי.פשוטושתיפעולוהמוני,באופןשיוצר
הא-הצבאנחלתהיתהלאבתמ"קהדבקות

אחרים,מצבאותובודדיםיחידותבלבד.דום
הרבובהן-קומנדונוסחלפעולותשהורגלו
-ברובהולאהאוטומטיבתמ"קלהשתמש

לכן,;רגילהלוחמהלביןבינןהבחינולא
ה-מןלהיפרדסירבורגילה,בלוחמהגם

למרותלו,האופייניתהטקטיקהומןתמ"ק
התמ"ק,נחיתותיחסית.הקטנהיעילותן

רקמתבטלתאומצטמצמתטווח,קצרכנשק
-היתרבין-ומכאןקשים,ראותבתנאי

ויחידותאנשיםשלהמופרזתנטייתםגם
הנסיבותכאשראףלילה,ללוחמתזהמסוג

שלרשותםבשעהאויום,לוחמתמצריכות
-ארטילריהמטוסים,כטנקים,-אמצעים
לכדאיתיעד,אותועליום,לוחמתשעושים
יותר.ולמהירה
מל-שלהג'ונגלבקרבותהתמ"קשלמעמדו

יותר:רבענייןבעלהואהשניההעולםחמת
ש-הצבאותבשלושההעיקריהאישיהנשק

והבריטיהאמריקניהיפני,-בג'ונגללחמו
הבי-והמקלעהקלהמקלעהרובה.היה-
הטווחים.בכלבאש,לכיסוישימשונוני

ה-בלוחמתחשובמקוםתפסלאהתמ"ק
עמדוובריטניהארה"בצבאותלרשותג'ונגל.

לייצרםהיהוזולשפשוטאחדים,תמ"קים

אף-על-פי-כןהשירות.רוביאתליצורמאשר

ה"גאר-לרוביקרביניםהאמריקניםהוסיפו
השירותרובהאתקיצצווהבריטיםאנד",

5(.סימןלי-אנפילד","(הג'ונגל"ל"קרבין
הלוחמיםאתמשמשהתמ"קאיןכיוםגם

בכוחותולאהסדיריםבצבאותלאבג'ונגל,
נשקם.אתלבחורשחופשייםהגרילה,

אלאמעולםהיהלאשהתמ"קמכך,ברור
החלובוברגעכן,ועלוארעי,חלקיתחליף
האוטומטי-רוא"טהאישיהנשקאתלייצר

ל-הטעםעצםלתמ"קאבד-רוס"ראו
בכלעיקריכנשקלשמשחדלוהואקיומו,
המודרניים.הצבאותשלהחי"ריחידות

רב-עוצמהתחליףרקהתמ"קמשמשכיום

בשתיקייםהאישיהנשקואילולאקדח,
שתינבדוקורוס"ר.רוא"ט:בלבדקטגוריות
החי"רכיתותתיאורעל-ידיאלוקטגוריות

בהן.שחמושות

הרוסיתהדוגמה

הואהרוסיהחיילשלהבלעדיהאישינשקו
יורהה"קלשניקוב"קלשניקוב"."רוס"ר
ומגיע-מ"מ7.62בקוטרקצריםכדורים

כדימטר.300שליעיללטווח-בודדתבאש
הרו-הכיתהניזקקתזונחיתותעללחפות
אתיורהזהגםאךאורגני,למקלעסית

לטווחמגיעהואאיןולכןהרוס"ר,תחמושת
מטרים.מ-600גדוליעיל

כופותהרוס"רשלהסכנו-טקטיותמגבלותיו
המשתמשים-הקטנהוהיחידההפרטעל
שעדייןטקטיקות,-עיקריאישיכנשקבו

מתאיםשלהןלאלוהמידהעליתרקרובות
התמ"ק.

המערביתהדוגמה
באופןמיוצגים-הרוסיםולא-הגרמנים

כיסוי"שמעדיפההתפיסהאתביותרעקבי
ו-ה"קלשניקוב"חי"ר.נשקעל-ידיבאש"

גרמנירעיוןשלפיתוחואלאאינםתחמושתו
הגרמניםהשניה.העולםמלחמתמשלהי
שלאהאוטומטי,"3-3(",ברוא"טבחרועצמם
או-אשהיוריםהאנגלו-סקסייםהנשקככלי

בטבלה).ראה(למחצהטומטית
המערבייםסוגובניככל-הגרמניהרוא"ט

נאט"ומ"מ7.62מקליברתחמושתיורה-
הגרמנייםוהיחידההחיילמסוגליםכןועל

יעלוואףהרוסיםשמסוגליםמהכללשאת
כנשקהרוא"ט,בטווח.האחרוניםאלהעל

בכפיפהותמ"קרובהמקלעון,(אחודאישי
בטווח,עדיפותהגרמנילחי"רמקנהאחת)
רב-גוניותשלהטקטיותבתכונותגםולכן

וגמישות.
משקל:הרוסיםשלהיחידהממשיהיתרון

כי-למקלעההזדקקותאולם,ןהתחמושת
אתמפחיתהיחסי,באופןכבד,אורגניתתי

לתח-זקוקהרוס"רהכולל.המשקליתרון

להשיגכדיהרוא"ט,מןיותררבהמושת
שמצויותהמטרותכלעלביריתוצאהאותה
שלו.היעילהטווחבקצה
-מצויידיםהמערבייםהרגליםחילותשאר

אחידובמקלעברוא"ט-הגרמניכחי"ר
נאט"ו.מ"מ7.62מקליברתחמושתשיורים
אף-:במיוחדמאלפתהאמריקניתמדוגמה
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הנשקעלהאחידהמקלעהשפעתהיההשניההעולםבמלחמתשכברעל-פי,
האיש?הםמ"-2"(,קרבין(יעילרוס"רלארה"ב

מ"מ7.62מקליברתחמושתיורההרוא"טכיוםבטבלה).השווה(גאראנד""ברובהדבקו

תחמושת-לסוגיוהרוס"רואילונאט"ובצבאתקניכנשקמ"-14"הרוא"טמשמש
במקלעלשימושמדיחלשהשהיאיותר,קלהה-מצויהאמריקניםשבידילמרותארה"ב
לכן,הרוס"רים.חסידילדעתאפילובינוני,שמשמשמ"-16",מכולם,המוצלחרוס"ר
שהרוא"טתובעתהקלההתחמושתאחידותהבריטים,בויאט-נאם.עיקריאישיכנשק

הטקטית-הסיבהמלבדאישי.כנשקישמשוארוכתמדוייקתבקליעהמכולםהדבקים

ה-זיווגאתמעדיפים-בהמשךשתוזכרבזירותגםפ.נ.""רוא"טמפעיליםטווח,
כלכליתמבחינהגםהאחידלמקלערוא"טג'ונגל.

לוגיסטית.בחינה"וגם
במערבפותחוהשניהמלחמת-העולםלאחרהחי*רשלהלחימהטווחי
אבללאומיים,ותחמושתנשקסוגיכמה.אינובמשקלהרוא"טעלהרוס"רשליתרונו
חיוניחד-משמעיים:היוהמלחמהלקחיתח-שלהחולשה:המכריעלחסרונושקול

הברית,צבאותלכלאחידהתחמושתשתהיה-ברוס"רלהילחםשמחייבתהקלה,מושתו

כלבתוךאחידהתחמושתשתהיהכןוכמומ"מ5.56מקליברתחמושתשיורהבזהגם
סוגיכלאתשתחליףכלומר,(בנפרדצבאב-הלחימהמטווחיהנופליםבטווחים-

7.62כדורזהשיהאהוסכםהתחמושת).מביןכזירתנו.וחשופהפתוחהבזירהעיקר
מ"מ7.62מכדורלהבדילו-בינונימ"מרקאלהטווחיםמשיגהאישיהנשקכלי

שהפך-והאמריקניהרוסיבצבאותארוד,הרוא"ט.
חשו-הכוללתהצבאיתהבחינהמןל"נאט"ו".על-פיבעיקרונקבעהחי"רילחםבוהטווח

בהשדיכזו,במידההתחמושתהאחדתבההאבחנהיכולת:אובייקטיבייםגורמיםשני
נחותהיהאפילוהרוא"טלטובתלהכריעכדיהחיילויכולתנתונים,וראותשטחבתנאי
עולהאףשהרוא"טאלאהרוס"ר;מןכלשהוהכו-נתון.נשקכליבאמצעותבמטרהלפגוע

בזירתנו.ובעיקרהרוס"ר,עלכראשון,כלל,בדרךמפותח,אינוהשנישר

אתרוב,פיעל-הואקובע-כןועל
וה.רוס"רהאחידהמקלע_שהוא-ד(רגל)עלרוא"ט(במקלעוןהטווח.

חייליכול-ביותרהכבדהאישיהנשק
מ"מ7.62לשניקוב

בצבארקתקניאישינשקמשמשהרוס"ר
אחידותעללשמורביקשוהרוסיםהרוסי.-קבוצהאואדם(קטנהבמטרהלפגועמאומן
לפ-יכלוולכןהנמוכים,בדרגיםהתחמושתברוא"ט;מטריםכ-800שלממרחקקטנה)

מק-באמצעותרקהרוס"רנחיתותעלצותהמק-שלהטווחיעילותמטרים.מ-600-

רוס"ר:תחמושתשיורהכיתתילע-קלהנשקתכונותבגללמוגבלתוהרוא"טלעון

אבלבטבלה).ראה(ר.פ.ק.""אור.פ.ד."";תחמושתבגללולאהאישיתהיכולתובשל
לש-יכולהאינהקצרהמ"מ7.62תחמושתהיעילהטווחלנחיתותהסיבהזאת,לעומת

לשירותהוכנסכןעלהבינוי)המקלעאתרתמ"מidz~נ.פ.)600רוס"רתחמושתשיורההמקלע,של
והמקלעפ.ר".-46"הואהפלוגתיהמקלעמטרים)300עצמוהרוס"רושלמטרים),

ה"גוריו-הוא-רכובאוקרקעי-הבינונילכן,התחמושת.חולשתהיאבודדת)באש

7.62תחמושתיוריםושניהםלדגמיו,נוב"ל-300החי"ררובשלהלחימהטווחצמצום
הקצרההתחמושתהעדפתעקבארוכה.מ"משלשרירותיתקביעההיאבלבד,מטרים
בשלושהלהשתמשהרוסיםנאלציםוהרוס"רטווח"קביעתבמקוםדוקטריני",טווח"

בסי-תחמושתסוגיובשניבגדוד,מקלעיםלאזוקביעהשלמטרתהוכלאובייקטיבי",
לביןותחמושתומ"ה-16"ביןהשוואהסיים.בחירהמעשהלאחרלהצדיקכדיאלאבאה'

עדיפותעלמצביעהותחמושתוה"קלשניקוב"כנשקוברוס"רקלהבתחמושתמוקדמת
נחשבתזאתלמרותהאמריקני.לכליברורהאישי.
מדיכחלשהמ"מ5.56מקליברתחמושתגם-אחדיםיתרונותלרוס"רישאמנם
מש-ולכןבג'ונגל,אףמקלע,שללשימושומסוגהקרבבצורות-ג'ונגלשאינהבזירה

שיו-מ"-60",במקלעבויאט-נאםגםתמשיםבכלאולם,מבוצר.ביעדלילהלחימתשל

על-ידינאט"ו.מ"מ7.62מקליברכדוריםרההד-למינימוםלפחותהרוא"טעונהמקרה
בכיתהכברהתחמושתאחידותמופרתכךותת-הרוס"רעללומרשאיןמהרישות,
במק-משתמשותאלויחידותאבלובמחלקה,כיום.מצוייםשהםכפי-מושתו

הייסים'שלמזהחזקיעהאחידהמקלע

האחידהמקלעעלהרוא"טהשפעתוהתחמושתהכליאחידות
למצותמאפשרהרוא"טרקכילהוסיףישהמייחדותבחינותשלושה"אחיד"למקלע
שטמוןהטקטיהפוטנציאלאתמלאבאופןהשפעת;והתחמושתהכליאחידות:אותו

כמקלעלהפעילוכלומר,;האחידבמקלעתיפקודוןהאישיהנשקלביןבינוהגומלין
בינוני.מ.א.ג",":הנפוציםדגמיותפעולו.ומסגרת
נגדלפעולנועדסוגיו,לכלהאישי,הנשקאלהכלגרמני.ג"מ"-ו-42"אמריקנימ"-60"
נקודה.מטרותאוצרותשטחמטרותדורגלמעללתפעולוניתניםבסרטמוזנים
ובכללעומקלמרחק,-באש"ה"כיסויהמקלעבטבלה).ראה(חצובהמעלאוצמוד

וב-המקלעשלמתפקידיוהוא-הטווחיםאתמחליףהוא:אחודי'"גםהואה"אחיד"
והמוצבבסרטהמוזןהבינוניהמקלעעיקרה-הקל,(רובהתחמושתשיוריםהמקלעים

חצובה.על.והמותקן).גינוני
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מק-לאשוהמחלקההכיתהנזקקומתמיד

בינוני.מקלעלספקיכולאותהיעילה,לעים
:הפריעההישןהאישיהנשקחולשתרק

אוטומטיתבאשכיסולאוהתמ"קהרובה
נדרשלכךוהארוך;הבינוניהטווחאתיעילה
כנשקהרובאיםעםשיימצאתקני,מקלע
אולהציבניתןשלאקדורממש.האישי
צריךאלאבינוני,כמקלעכזהמקלעלהפעיל
קל.כמקלעכלומר,דורגל,גביעללהפעילו

בסרט,מוזניםקליםמקלעיםגםשהיוכיוון
אםהמכריעכגורםהדורגל,אתלראותיש

אפ-אתמגבילהדורגלקל"."המקלעיהיה
שוניכמעטשאיןעדהאש,מתןשרויות
מ-הזנהאומסרטהזנהביןהאשבעוצמת
קלמקלעמעיןשהוא-הרוא"טמחסנית.

כליביןהקל,במקלעהצורךאתביטל-
המחלקה.ושלהכיתהשלנשקן

בינוני"מקלעחוליית"
הרמותבכל

שנידורש-הקלכמקלע-האחידהמקלע
תחמושת,ונושאמקלען:לפחותמפעילים
מפקדנוסףרביםבצבאותבהזנה.גםשמסייע

צי-יידרשכיוברורהקל,המקלעלחוליית

חולייתשהיאהאחיד,המקלעלחולייתרופו
ביןלנועגםייתבעהחוליהמןבינוני.מקלע
בתבינונימקלעחולייתלמחלקה.הכיתה
בגודלה;המינימליתהיאלוחמיםשלושה
יאפ-והתחמושתהמקלעשלמשקלםצמצום

בארגזי(כדוריםכ-1000לשאתלחוליהשרו
כ-500עודלהיוסיףרביעיצוותאישפעולה).

כדורים.
של-חוליותבמסגרתהאחידהמקלעתפעול

המס-הכיתהאתישחררועצמאיותמות

ובעיקרהחיפוי,אתלאלתרהצורךמןתערת
למקלע.כדוריםבחגורותרובאיהמהעמסת

סיכום

הנשקסוגהואהרוא"טהאישי:הנשק
בנסיבותלחי"ר,ביותרהמשתלםהאישי

זי-בתנאיבעיקר-הקיימותהטכנולוגיות

בעדי-מתבטאתהרוס"רעלעליונותורתנו.

מכל-יותרובהתאמתו.הרבהבטווחפותו
-וטקטיתלוגיסטיתכלכלית,:הבחינות

נחיתותועקבהאחיד.למקלעזוגכבןלשמש
כנשקהרוס"רישמשאלה,תחומיםבשני

ה-אתיירשוהואג'ונגל,בתנאירקאישי
תח-תפותחאםרקהזירותבשארגםרוא"ט

בינוני,למקלעגםשתתאיםקצרה""מושת
לרוא"ט.ביחסהרוס"ריתרונותיישמרוואם

תפקידואתביטלהרוא"ט:האחידהמקלע
הרוא"טמאפשרבכךהקל.המקלעשל

בלבד.בינוניבמקלעהרמותבכללהשתמש
במח-אורגניתיימצאוהאחידיםהמקלעים

הכיתותכמספריהיהבהמספרםאבללקה,
המקלעיםהצורך.בשעתאותןיתגברווהם

מקלעחוליות"על-ידיהרמות,בכליופעלו,
אנשים).)4-3ועצמאיותשלמותבינוני"
המקלעשלהפעלתובאפשרותיפגעל4,הדבר

בכך.יסייעואףקל,כמקלעהאחיד
העל-ברמותהמקלעיםהוזכרולאכמעט

מסק-להוציאיהיהניתןאולם,מחלקתיות.

לאחררקשנידונובנושאים.החלטיותנות
ישמתוכן-שלהםהבחינותכלבדיקת
יחי-שלההתאמהדרישותאתבמיוחדלציין

אולם,חרמ"ש.כיחידתללחימההחי"רדת
לנשקביחסהסופיותשהמסקנותמניחאני

מאלושונותיהיולאהאחידולמקלעהאישי
המירבאתממצותשהללומשוםשציינתי,
הכלים.שלהקיימיםהנתוניםמןהטקטי

מ"מ7.62ר.פ.ד.
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תחמושותתכונותטבלת

אמריקנימ"מ5.56מ"מ9קצרהמ"מ7.62נאטומ"מ7.62

2416.51211.5גר')(כללימשקל
71563057מ"מ)(כלליאורך
9.37.97.53.6גר')(קליעמשקל

840730430990מ/ש)(לועמהירות
813457מ'200מסלולשיא
4275-42מ'400מסלולשיא
115240-115מ'600מסלולשיא

7.62שביןובדיוק,חדירהביכולתהיחסי,רעפה).05עמ'קפ"ט,מערכות""עוזי,סא"ללנק"ל",תחמושתפיתוחמגמות"מקור:
קפ"חגמערכות""ג'ונסון,קפיטןסטונר",משפחת":ראהמ'600אחרי-הראשונהלטובת-הרבהגדלל-5.56,נאט"ו

יעיליםטווחים

בינונימקלעקלמקלערובה/רוא"טקרבין/רוס"רהתחמושת

מ'4000-3500מ'1000מ'600-מ"מ7.92
מ'3500-3000למקלעוןמ'800מ'600-נאט"ומ"מ7.62

למקלעמ'1000
-מ'600-קרבין)(מ'350-300קצררוסימ"מ7.62

-מ'600-מ'350-300מ"מ"5.56/0.223

הקלהנשקנתוניטבלת.

אופןק"ג)(משקלן הכליסוג
תורעההזכהתחמושתחצובהלי

ישןבריטירובה10בריח,"0.303טעון33.9סימןאנפילד,לירובים
ישןאמריקנירובה8מטען,לרובה"0.30,טעון41-14.3גאראנד,

ישןבריטי30מחסנית,"0.303טעון11.0ברןמקלעי-מחסנית
ישןאמריקני20מחסנית,לרובה"0.30,טעון9.5ב.א.ר.
רוסי100תוף,קצררוסימ"מ7.62טעון8.7ר.פ.ד.

קלשניקובמקלעון40מחסנית,קצררוסימ"מ7.62טעון6.2ר.פ.ק.
אמריקני20מחסנית,נאט"ומ"מ7.62טעון4.7מ-14רוא"טים

גרמני20מחסנית,נאט"ומ"מ7.62טעוןCETME,$.1ל-3(

רביםבצבאותבלגי,20מחסנית,נאט"ומ"מ7.62טעוןי.4נאט"ונ.,פ.
ישןאמריקני30מחסנית,לקרביןיי0.30,טעון2.6מ-2קרביןרוס"רים

,AK--47רוסי30מחסנית,קצררוסימ"מ7.62טעון4.8קלשניקוב
אמריקני20/30מחסנית,מ"מ"5.56/0.223טעון3.3מ-16

רוסי10מטען,קצררוסימ"מ7.62טעון3.9סמיונוב.S.K.Sקרבין
25מחסנית,מ"מ9טעון4.0עוזיתמ"קים

ישןרוסי71תוף,לאקדחמ"מ,7.62טעון5.2פ.פ.ש.
השניההעולםממלחמתמודלגרמניא"פמ"מ11.018.57.92ג"מ-42מקלעי-סרט

אמריקניאחיד,א"פנאט"ומ"מ10.56.757.62מ-60
רביםבצבאותבלגי,אחידא"פנאט"ומ"מ9.97.62ג8.1א.מ.4
דורגלעלרוסי,פלוגתימקלעא"פארוךרוסימ"מ4612.97.62ר.פ.

קלה/עגלה.חצובהבינוני.מקלעא"פארוךרוסימ"מ13.52.35/14.07.62גוריונוב
ישןאמריקניא"פלרובת"13.9.6.3,0.30.אוירמקורר"0.3.0,
ישןבריטיבינונימקלעא"פ"23.90.303מים)עם(18.9ויקרס
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