
מצשמשטומומרים
נוציתיםם*ר5נוח

הגדו-המעצמותשלבצבאותיהןפותחוהשישיםשנותראשיתמאז

היעילים,אמצעי-הלחימהעלהנמניםשונים,מציתים'חומריםלות
מבחרעצומה.פסיכולוגיתובהשפעהיבבכזשר-הדברהומתאפיינים

:עיקריותקבוצותלשלושנחלקהמציתיםהחומרים
בשםהמוכרותואלומיניום,בנזיןאונפטשלתערובות45

פאלמ;נ
;)"פירוגלול(מתכתיותתרכובות16
אבקית-דליקה).(תרמיטיותתערובות41

הנפעלנה
במלחמתהנפאלם.ביותררבשימושמצאהמציתיםהחומריםבין

פצצות-מכללאחוזים30הנפאלםפצצותהיוולמשל,קוריאה,

רב,בכושר-הדברהמתאפייןשהנפאלםכיוון-וזאתהאויר,
1,100עדהמגיעהטמפרטורהבעירתובשעתויוצרבקלות,נדלק

שלשוגיםשמחיםפגיצלהיטבמתפשטאףהואוצלזיוסמעלות
ולכבותו.להרחיקווקשהועצמים,גופים

אחו-כ-90-שהרכבוחום-כההבצבעדביקחומרהואהנפאלם
חומריםשלאהדיםואחוזיםיאלומיניוםינפטאובנזיןשלזים

מוק-ארטילריים,פגזיםפצצות-א'ויר,למילוימשמשהואמעבים.

ולהביורים.שים
כך,אטי.בעירתותהליךאך-בקלותכאמור,נדלק,הנפאלם

המפר'.-בנזיןשלתולדהכימי,חומר*

משתמשיםבאויר.ומתלקחבמים)לאאך(בפחמן-גפריתניהיטב
לחומריםאוהומוסיפים'וכןופצצות,'מוקשיםפגזי-הצתה,למילויבו

ואילודקות,5-4בזעריםזהחומרשלבודדיםקרישיםלמשל,
שעות.10עד-ק"ג200בתחבית

שבנפאלםהיצננה
לגידים,לשרירים,לעור,נזקהנפאלםגורםהאדםבגוףבפגעו

הנפגעאתהגוף.מןלהרחיקומאודקשהולעצמותילעצבים
הגוףלחלקיהלם.ולאחריהם-ביותרהזקיםכאביםתוקפים
כמו-רב.זמןבמשךמגלידותשאינןקשותכויותנגרמותשנפגעו

החיילים.מוראלעלשליליתהשפעהלנפאלםנודעתכן

מכלללהוציאהנפאלםמסוגלבחיילים,הרעהפגיעתומלבד
בחדרובאלה.וכיוצאנגמ"שיםמתנייעים,תותחיםטנקים,פעולה
ולהת-הרכב,לשריפתלגרוםהואעלולמשוריין,רכב-קרבלתוך

שבתוכו.התחמושתפוצצות

וזלזלןושזריהן
מופעלבהיותוכאמצעי-לחימהמשמשלשעוה,הדומהזה,חומר

ב-45--60ניצתמעלות,'44שלבטמפרטורהניתךוא"כחומר-הצתה.

מתמוססהלבןהזרחןצלזיוס.מעלותב'-1,200-ובוערמעלות,
בומשתמשיםבאויר.ומתלקחבמים)לאאך(בפחמן-גפריתניהיטב

לחומריםאותומוסיפיםוכןופצצות,מוקשיםפגזי-הצתה,למילוי
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זהחומרגםבוערלנפאלם,בדומהכמצית-כימי.אחריםמציתים
באויר.רק

ןע9ןנינך

תערובתזוהיבתרטיט:ושתמשיםמתכתייםבמשטחיםלפגיעה
עםאלומיניוםאבקתשלכללבדרךשונות,מתכותשלאבקית

צלזיוס,מעלות1,300-הצתתוטמפרטורתתחמוצות-ברזל,
לחומרוהופךבמהירות,ניתךהתרמיטמעלות.ב008-ובעירתו

ללאבוערהואופלדה.ברזללוחותהצורבומסנוור,נוזלילבן,
מציתות.ופצצותמוקשיםפגזים,למילויימשמשאויר,זרימת

החציתוםהחרדיםשימועיי
השוניםבחילית

להש-בראש-וראשונהמיועדיםכאמצעי-לחישההמציתיםהחומרים
להשמדתוכןצבאי,ובציודבכלי-לחימהלפגיעהכוח-אדם,מדת

וביצורים.כלי-תובלה
החומריםשלביותרהיעיליםהמפעיליםאחדהואחיל-האויר'

בכמויותאלהחומריםלהפיץיכושרוניידותובגללהמציתים,
מל'חמתלקחימעידיםכךעלהמוניות.בהתקפות-אוירגדולות,

האמריקניחיל-האוירהטילמסויימות,'במערכותשבה,ויאט-נאם,
כלל,בדרךמהמופעמת,מציתותפצצותשלסתות4400-3,000

ופצצות-זרחן).פצצות-ריסוסעםבשילוב

על-י,דיהמציתיםהחומריםמופעלים'חיל-האויר,על-ידימלבד
במקל-היושבהאויב,להבערתמיוחדיםוטנקיםמרגמותתותחים,

להשמדתיותעלות-קשרחפרותלטיהוריעמדות-אשובתוךטים
התקד-במסעוהתקפות-נגד,התקפותהדיפתבעתוכוח-אדםטנקים

ובשטחי-ריכוז.'מות
ובכדוריםבמטעני-הצתהברימוני-הצתה,משתמשחיל-הרגלים

צבאהשתמשלמשל,כך,במוקשי-הצתה.-הפלסים,מציתים
בנפאלם.ממולאיםבמוקשיםקוריאהבמלחמתתכופותארה"ב
האויב,בעורףהפועלותחוליות-חבלה,מצויידותקרובותלעתים

-ובדומיהםמציתיםבכדוריםתרמיים,במטעניםבלבני-זרחן,
חשובים.יעדי-אויבלהצתת

הגנהאמצעי
בקנה-מידההאויבעל-ידימציתיםחומריםשלהפעלתםאפשרות

:קרביתאבטחהשלחדשסוגבפניהגייסותאתמעמידהגדול,
כושר-לחימהעלבשמירהמתבטאת1שציתים.חומריםמפניהגנה

הנגרמותבדליקותבלחימהוכןמציתים,חומריםהאויביפעילכאשר
מהפעלתם.כתוצאה
להגנהרבהחשיבותנודעתמציתיםחומריםנגדההגנהבתחום,

1הגייסותלפיזור,נאותהלהסוואה;מועדבעודלאזעקה,נ"מ
כדיהבישרים,שליעילולניצולהשטח,שלהנדסיתלהכנה
וה-הנגמ"שיםהטנקים,לתוךפתחיםדרךהנפאלםחדירתלמנוע

מכסיםפתוחיםאמצעי-תובלה;לאטמםמומלץהמתגייעים,תותחים
קלאותםאברזין,בחיפויי-המנועיםמכסותואתבסככות-בד,

מציתים.בחומריםשנפגעולאחרלהסיר
המצוייםודומיהם)קשזרדים,בלאים,דלק,(דליקיםתומרים

לסלקיש-והביצוריםהגייסותשלההיערכותלמקומותבסמוך
עמדות-אתוכדומה).טיטאדמה,(חסיניםבחומריםלכסותאו

בכיסוי-ראש,לכסותרצויחפרות-הקשרואתקללנשקהאש

לבנותישולצמדות-האשלמקלטיםבכניסהעפר.העליונהששכבתו
וכחת-כוית-היריה-לפתחיםולהתקין12-10ta"oבגובהספים

סילון-דרכםלירוקהאויבינסהשמאסגירה,אמצעי-התצפית

נגר-דליקות.תעלותלחפוררצויהגנתייםמתקנים'סביבאש.
חומריםלח.ובטיטבאדמהבחול,משתמשיםהנפאלםלכיבוי

להיותהחולעל(בנקודות-תורפהמועדבעודלהכיןישאלה
לכל.ידועאחסונםכשמקוםלח),-והטיטיבש,

נגד-כימיים.במדי-מגןלהשתמשאפשרפתוח,בשטחפעולהבעת

אתלהפסיקכדילהסירם,ישבנפאלם,החייליםמדינפגעיםאם
הסרתתיתכןלאאםהאש.אתולהחניקהדולקלחלקהאוירזרימת
הדולקהאיזוראתוללחוץהאדמה,עללהשתטחישהמדים,
על-שכןהבוערים,במדיםלרוץהאיסורבתכליתאסורלקרקע.

להיפגעעלולוהחיילהאויר,עםמגעהבשלהאש,מתגברתכךידי
יותר.קשותבכויות
מןקלשהואכיוחמים,באמצעותהנפאלםלכיבויערךאין
כאורזאת,עםהדליקה.אתהואמגביר-ובהתפזרוהמים,

הבערה.ממוקדהלהבהאתהםמרחיקיםגבוה,בלחץהמיםמותזים'

נובעפעולות
עליהםומגוון.רחבהמציתיםהחומריםמפניהמנעאמצעימכלול
מצי-חומריםלהפעלתהאפשרויותתחזיתבראש-וראשונה,נמנית,

מודיעינייםנתוניםיסודעלנערכתזותחזיתהאויב.על-ידיתים
לגלותהיחידותמפקדיעלהקונקרטי.המצביהערכתמדוייקים

ואמצעי-לתימהחומריםהאויבברשותמצוייםהאםמועדבעוד
מהלךעללהשפיעהםעלוליםוביצרעל-ידיויופעלומתימציתים,

פעולותיהקרב.

אתממדיה,אתמיידלקבועהמפקדיםחייביםהדליקה,בפרוץ
הסכנהמידתאתלהעריךעליהםיכיוונה.התפשטותהמהירות
-וכןשברשותם,ולאמצעי-הלחימהלכוחךהאדםהאששמהוה
וב-הקרבבתכניתהכרחייםתיקוניםלהכניס-הצורךבמידת

הכוחות.משימות
נגד-בתכנית-ההגנההננקטיםהאמצעיםשלהמדוייקהיקפם

כיבחשבון,להביאחשובמקרה.שללגופונקבעחומרים-מציתים
בכלהיממה,שעותבכלמציתיםחומריםלהפעילעלולהאויב
מונחהפעלתםביסודוכיהקרב,צורותובכלמזג-אוירתנאי
ההפתעה.גורם

העוב-צירי-התקדמותמקביעתלהימנעישמסעות,תכנוןבעת
קוצים),(יבשהבצמחיההמכוסיםואזוריםעריםישובים,דרךרים
לתכנןוישרבה,במהיהותומתפשטתהאשמתלקחתבהםשכן

היחידותנתגלוזאתלמרותאםכאלה.אזוריםהעוקפותדרכים
לכיווןהמנוגדבכיווןבמהירותיעזבוהולדליק'ות,מועדבאיזור
משימות-בביצוע-המפקדיםלהוראותבהתאם-וימשיכוהרוח,

הקרב.

מקורשלעקיפהתיתכןלאבומצבלהיווצרעלולהקרבבשעת
ולאתרה.-הדליקהעללהשתלטהכוחותייאלצולכך,איהדליקה,
ובחירתולאיתורה,דליקהעללהשתלטותשונותשיטותישנן
היהידהעלשהוטלהמשימה"באופימותניתהנכונההשיטה

עללהתגברביותרהטובההדרךלרשותה.העומדובמשך-הזמן'
אוהקיימיםהמעבריםניצולהיאתנועה,תוך-כדימקור-דליקה

בזמן,מקסימליחיסכוןמוודאתוושיטההקרב.תוך-כדיהכנתם
הדליקה.איזורמאחורילהתבצרהאפשרותאתהאויבמןומונעת

המו-באזוריםמהקמתולהימנעישמערך-ההגנה,הקמתבשעת
להיערךזאת,למרותהיחידות,נאלצותואם,לדליקותעדים
ומחומריםיבשהמצמחיהלנקותםיש-כאלהבאזוריםלהגנה

עלבנוסףוכדומה.ותחמושת,דלקמחסנימהםלהרחיקדליקים,
קרשים(דליקבחומרותעלות-הקשרהחפרותדיפוןבעתבך,

רשתות-דליקות.נגדפעריםביציהןליצוריש-פלסטיים)ולוחות

בתרכובת-למספיגישאחריםדליקיםואמצעי-הסוואההסוואה

דליקות.נגדמגן
להק-מאפשרביותר,הפשוטיםולואבאמצעי-מגן,נכוןשימוש

עלובאמצעי-לחימה.בכוח-אדםהאבידותאתניכרבאורחטין
לאחרונהשנערךתרגילשלמהלכומעידזונחה"שלנכונותה
שלסכנהנוצרההתרגילבמהלךברה"מ,צבאמעוצבותבאחת
מפקדטורבין,קפיטןה"אויב".על-ידימציתיםחומריםהפעלת
פקודותיועל-פילמקלטים.להיכנסלפקודיוהורהחרמ"ש,פלוגת
אחרים,פתחיםוכןבהםאשנבי-היריההמקלטים,דלתותנסגרו

ולהתפשט.לחדורנפאלםשלמציתהתרכובתהיתהעלולהשדרכם

19692:1מרע198,מערכות","



לצתתלמקלטים,מחוץשנשארולצופים,הורוהמחלקותמפקדי
מציתים,חומריםלהפעילהאויביתחילמתילקבועה"אויב",על

המציתים.החומריםלהשמדתהנתחהאיזורגבולותאתולקבוע
מפקדיפקדומציתים,בפגזיםארטילרית"ההנחתהגמרלאחר

עמדות-הגנה.ולתפוסהמקלטיםמןלצאתחייליהםעלהמחלקות
האבידותמקומיים.מקורות-אשוכיבולעמדותיהםשבוהחיילים

מינימליות.היולפלוגהשנגרמו

סיכום

הגייסותעל:וחד-משמעיתברורהמסקנהעולהלעילהאמורמן

נושאלכלולויש-מציתים"חומריםנגדההגנה"בנושאלהתאמן

צבאותמרביתשלבחימושםוכןארה"ב,צבאשלבחימושו
הואזהרכב-קרבמ"-132".נגמ"ש-הלהביורמצויהמערבי,הגוש
צריחון,בתוךהמותקןלהבהר,עםימ"113"הגגמ"ששלשילהב
מ"מ.7.62בןמ"-73",מקלעגםמותקןצריהוןבאותו

שנמ-כפימ"-132",נגמ"ש-הלהביורשלהסכנו-טקטייםנתוניו

:הםהמערבית,בעיתונותסרו
ביבשהמקסימליתמהירות-תנועה*4טונותלקשמ-4110.7
*4קמ"ש68.4-

טווח-,*קמ"ש5.8-במיםמהירות-תנועה
*4מ'בחור--2.68*4מ'ךרוא--414.8ק"מהעיסנ--322

הלהבהזרימתמשך*4מ'180-הלהבהטווח*4מ'2.20-גובה
שניות.40-30-

קצרים,צרורות-להבהגםלירותמסוגלמ"-132"הלהביור
התקן-:חלקיםמשלושהמורכבעצמוהלהביורשונה.באורד

וצינורות-קשר.יותערובת-דלקאוירמיכלי;פליטת-הלהבה

תכונותיהםאתהיטבידעושהחייליםחשובההדרכה.בתכניתזה
להתגברכיצדוילמדוהמציתים,החומריםשלהטכנו-טקטיות

בתרגיליםשיידבשוההרגליםהאויב.על-ידיהפעלתםבעתעליהם
הפעלתעקבהאבידותלהפחתתדבר,שלבסופויביאו,ובאימונים

לשיקיםהנדרשיםפרקי-הזמןהקטנתאתויאפשרו-אלהחומרים

הנפגעות.היחידותשלהקרביכושרן

שלעמידתםוכושרמציתיםחומריםנגדההגנהשלהצלחתה
הגייסותברוחמותנים-האויבעל-ידיהפעלתםבשעתהחיילים

וליצורלתכנןישובאימוניםבתרגיליםהצבאית.המשמעתוברמת

בתנא.םלפעולהחייליםאתלאמןניתןשבהםטקטיים,מצבים

מציתים.חומריםשלהפעלהבעתלרבותמורכבים,

הכימייםהחומריםמתערביםהתקן-פליטת-הלהבהבאמצעות
הפליטהפעולתהמטרה;אלומוזרמיםנפלטיםניצחים,באויר,
ארבעהשלהכוללנפחםחנקן.אודחוסאוירבאמצעותנעשית

הואהנגמ"ש,שלמבודדבמדורהמותקניםמיכלי-התערובת,
ליצרית.ד6ס

מדגםפריסקופבנגמ"שמצוישדה-הקרב,עלהצפיהלצורר.
להחליפוניתןבלילהמעלות.48שלזוית-ראיהבעלמ"-328",
הנגמ"שמצויידהשטח,להארתמ"-19".תת-אדוםבפריסקופ

תת-אדומים.בפנסים.
בעתלכוון,הלהביורלצוותמאפשרתהאופטיותהכוונות(רשת.

-מטרהאותהלעברהמקלעואת,הלהביזראתאחת,ובעונה
שללאופיהבהתאםהמקלע,באשהלהבהזרימתאתולהשלים'

נייחבמצבהן.היקפית,אש.-לנהלעשוייםוהמקלעהלהביור

המפרסצבאות
9'ל1ק'

ארה"בצבאקדאעצטה,
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תמרין,לושהללהביורמקניתאלהותלונותנייד,במצליתן
-כלומרלמטרה,ממטרההאששלמהירההעתקהלוומאפשרות

אחדות.מטרותעםבעת-ובעונה-אחתלהתמודדהואיכול

ושלהביורוגילוי
באמצעותנעשיתדחוסובאוירבתערובת-בעירההלהביורהטענת

חמישהלכלמשאית.על-גביהמותקנתמיוחדת,תחנת-עירוב
נגמ"שצוותאחת.בוריע-תנחת-"231-מ"נגמ"שי-להביורים

במשךמיכלי-הלהביוראתממלאיםמשאית-עירובוצוותמ"-132"
דקות.20

שלתותבאמצעותניציאקרישאדלקבמיכליהלועפה4ץחל
הגבוההלחץבבקבוקהלחץויסותשתפקידו-(הפחתת-הלחץ

אטמוספירות).22-18בןשהואהדרוש,לחץ-הפעולהושינוי

אחתבמגופה.נסתםהמיכליםאחד.משניכלשלהמילויפתח
הגזלחץעלהשומרתמגופת-הביטחון,היאהמיכליםממגופות

כאשרהמיכלים,שלהתפוצצותםאתומונעתהקרוש,לדלקמעל
במערכתנוצר-הפחתת-הלחץשסתוםשלאי-תקינותובגלל-

המותר.עלהעולהלחץ
-הישניםהדגמיםלעומת-כוללמ"-7-9"הלהביוראקדח
אתלהפעילכדימקרית,פליטת-אשהמונעתנצרת-דלק,מערכת

תחמישי-הדלק.נצרתאתבראשונהלפתותהחיילחייבהלהביור,

שלהעיקריחלקהאתמהויםמחסנית,בתוךהנמצאיםהצתה,
כל-הכולליםפירוטכניימ,תחמישיםהםאלהההצתה.מערכת

ראשי-זרחן,הללולגפרוריםמתכתיים.גפרוריםחמישה-אחד
אבק-שלקטנהכמותוכןשפשוף,על-ידיבמהירותהניצחים
אבק-שריפה.פתיל""מעיןשהיא-שחורשריפה

6--12במשךהבוערהפתיל,ניצתהגפרורראששפשוףעם
הקרוש.הדלקהצתתהמאפשרפרק-זמןשגיות,

הדלקדליל.אוקרושבדלקמשתמשיםלהביורי-הגבלמילוי
-הדלילהדלקימעביםוחומריםבנזיןשלתערובתהואהקרוש

פליטתונפט.בנזיןאומזוט)(ושמן-בעירהבנזיןשלתערובת
שאפשרבוער,דלקשלודקארוךבסילוןמתאפיינתהקרושהדלק
הקרושהדלקאשנבי-יריה.כגוןקטנים,פתחיםלתוךלכוונו
-למשטחיםבקלותנדבקהוארב.ודיוקגדולטווח-פליטהמוודא
המשטחכאשרובמיוחדהדלק,בעירתזמןאתהמגדילדגר

יחסית.רבהבמהירותממנונשפךהבוערוהדלקמאונך'
צד,לכלהאשמתפזרתדליל,בדלקהפליטהנעשיתכאשר'

להביורי-גב

על-בעיקרשבשימושו,להביורי-הגבאתמשכללארה"בצבא
ביותרהחשוביםהחלקיםשלמבנםושיפורמשקלםהפחתתידי

בלהביור.
מלחמת-מתקופתהאחרוניםהדגמיםדחא-"2-מ"להביור-הגב

בשםהידושו,לאחרהצבא,לחימושהשגיה-הוכנסהעולם
הלהביור-שלחדשדגםלבנייתהביאנוסףשכלולא2-מ"-1".
שמוגבלהביור-גבהגייסותצויידוהאחרונותבשניםא2-מ"-17".

הלהביו-שלהסכנו-טקטייםנתוניהםמ"-7-9".יותר-עודחדיש
הבא.שבעמודבטבלהמובאיםהאחרוניםרים

גליליים,מיכליםשניכוללהמשקל,מופחתמ"-7-9",הלהביור
או(דחוסלאוירעגולבקבוקלדלק-בעירה,באורכם,שוגים

לנשיאתמנשאה)(ומסגרת-מתכתאקדחגמיש,צינורלחנקן),
המכשיר.

נגמ"ש
מ"-132"

להביורעם

גבלהביור

גבלהביור

הלהביור,מיכלי
המותקנים
מ"-132"ב(גמ"ש

שקך,

196928מרס196,מערכות","



אתהאופףבהיקפו,גדולגלי,ענן-בעירהנוצרמכךוכהוצאה
ואולם,שבה.קטניםוסדקיםפתחיםדרךפנימהוחודרהמטרה

שלמטווח-הפליטהשנייםפיקטןהדלילהדלקשלטווחןהפליטה
הלהביורמןלפלוטניתןלאהדלילהדלקאתהקרוש.הדלק

הבוער.הדלקאתיותרעודמדללתשזוכיווןתנועה,תוך-כדי
ו,

היעודבעלילסוג-הנשקמשתייכיםארה"בבצבאהלהביורים
לחמשהאפשרותאתזהצבאבוחןלאחרונהואולם,;המיוחד

יעודבעלכנשקבלהביורים,והשריוןהחי"ריחידותכלאת
בלשלבחימושהכינמסר,האמריקניתהצבאיתבעיתונותכללי.

אחד.להביור-גבמצויאמריקניתבדיביזיהוחרמ"שחי"רמחלקת
הצבאיםהמומחיםמסיקיםוויאט-נאםקוריאהמלחמתמלקחי

רבהבמידהמותניתהלהביורבהפעלתההצלחהכיהאמריקנים,
שלהכשרתםבמידתזה,כלישלהקרביותסגולותיובידיעת
פעולהלשתףחיל-הרגליםשלובכושרואותו,המפעיליםהחיילים

מפעילי-להביור.עםבקרב

הלהביוריםבהפעלתהקצונהשלהכשרתהאתלהחישכדי
שריון,חי"ר,ביחידותבהםבשימושאימוןמוצעהחרשים,

מתוכנניםהלהביורים,להפעלתשיטותלקביעתוכימיה.הנדסה
שעות.14--20בניוהשתלמויותקורסים

היותםעלבראשונהמושתתתהלהביוריםשלהפעלתםטקטיקת
איןשאותןמטרותלהשמדתהמיועדיםלחי"ר,קרובסיועכלי

בשלואולם,רגיל.נשקבאשלשתקאולהשמידמסוגלהתי"ר
השימושמומלץהלהביורים,שלהעצומההפסיכולוגיתהשפעתם

טנקיםכגוןמטרותנגדגםהמוגי,ובאורחבמרוכזזה,בנשק
אולשתקןגיתןאשרמשוריין,וברכב-קרבבחפרותוחי"ר

במיוחדאופייניזהדברנ"ט.נשקאוקלנשקבאשגםלהשמידן
בולהתחוללעלולכאשרהקרב,שלביותרהקריטייםלרגעים
מהפעלתהנ'ובעהעצוםהפסיכולוגיהאפקטמןכתוצאהמשבר,

נחשבכאלהבמצביםבודדיםבלהביוריםשימושהלהביורים.
אחדיםבונקריםאוומצדיותבעמדות-אשללחימהבלתי-תכליתי.

כימניחים,הצבאיםהמומחיםיותר.אואחדלהביורמוקצה-
וסילון-הואילישירות,בהלפגועחובהאיןמטרה,להשמידכדי

וישמי--עבריהמכלאותהיעטוף""הלהביורשלהמתפזרהאש

דנה.
הפעלהבחשבוןמובאתוחי"ר,שריוןהתקפותהדיפתבשעת
רחבה.בחזית-ולהביורי-גבמתנייעים-להביוריםשלהמונית

מ-"נגמ"שי-הלהביורנמצאיםהאמריקנית,הטקטיקהעל-פי
מתאיםיעדלהםמתגלהאיןעודכל-בעתודהכלל,בדרך132",

להשמדה.
המחלקה,מפקדשלהחלטתולפימופעלהמחלקתילהביור-הגב

מצדה,המסתייעת,החי"רכיתת;מכיתותיהלאחתסיוע-אשלמתן
בפעולותיו.לוומסייעתהלהביורמפעילעלמחפה

תגבור,לקבלחרמ"ש)או(חי"רפלוגתעשויההצורדבשעת
כאשרהנדון,במקרהכיתה.לכללהביור-גבשלההישובעל-פי

מרוכז,באורחלהפעילםהיאיכולהלהביורים,מ12-1ברשותה
בהגנה.והןבהתקפההן

טגנו-טקטייםנתונים

שם
הלהביור

א2-מ"-17"

מ')(טווח

בדלק
נוולי

25-20

20

מ')(טווח

בדלק
קרוש

50

55

הלהביורמשיל

18

כמשיער)(8

קיבול
המיכלים
בליטרים)(

18_17

16

הלהביורמשיל

הזרימהמשךדלק-הבעירהעם

32-31

23-22

שניות9-5

יבמשוער)שי'7-5
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המזראבצבאות
קאשמק,.שאעארה-בא'ג',קפיטן

בויאט-נאםמבסיסיהםבאהדארה"בהייליהותקפו1967במאי

צפון-חיילישבידימלהביוריםנורהאשרנפאלם),(קרושבדלק

אתלנטושהאמריקניםהמגניםאתלאלץבמטרהויאט-נאם,
נפאלםוהויאט-קונגצפוו-ויאט-נאםחייליהפעילומאזעמדותיהם.

נוספים.במקומותגם

לצפעכיארה"ב,צבאהשערותאתביססואלההתקפות
בכוונתהישנפאלם-וכילוחמתלהפעילהיכולתויאט-נאם

החדישהדגםויאט-נאםבדרוםשללנלקחב-1965כן.לעשות

קרוש.דלקהמכילופל"-50",סובייטי,להביור-גבשלביותר
1967.בסתיושללנלקחדגםמאותונוסףלהביור

משנת-הייצורחותמתנשאב-1965שללשנלקחהלהביור

הלהביורהרגילים.הסובייטייםהסימוניםנמצאוהנשקעל,1962

אופיי-ומסימונים1966,משגתחותמתעליונשאב-1967שנלכד

בסהיוצרזהכלי-נשקכיהאפשרות,עולהעליושנמצאונים

מספקותהעממיתסיןוגםברה"משגםאיפוא,ברורהעממית.

ללוחמת-להבות.ביותרהחדישהציודאתויאט-נאםלצפון

שיטת-הלחץהיאופל"-50"שלהאופייניותמתכונותיואחת

בקבוק-מצריכהאינהאשרדלק,לפליטתהבולמת-את-עצמה

ולרביםהשניה,מלחמת-העולםמימילהביור-גבלכלנפרד.לחץ

בתנאי-המצריך,נפרד,בקבוק-לחץישהנוכחיים,הדגמיםמן

בקבוק-מחדש.בקבוק-הלחץשלמילויומדחס-לשםשדה,

לוגיסטיותלבעיותמקורקרובות,לעתיםהוא,הנפרדהלחץ

רבות.
כאשרקרוש.דלקמכיליםופל"ה-50"שלהמיכליםשלושתכל

ידיעלהמונעתהחשמלית,המערכתיורהההדק,עללוחצים

תחמיש"-זואחרבזוהמחוברותפנס-הבזקה,שלסוללותארבע
במיכל-ללחץמיידגורםכךעל-ידיהנפלטהגזפירוטכני".

דלקהמיכל.שבתחתיתהמחיצהנבקעתמכךוכתוצאההדלק,
צינור,דרךומשם,לסעפת,חד-כיווניבשסתוםעוברהנפאלם

מפעילהיריברגעהלוע.דרך-ולבסוףוצר,ההולךלקנה

תחמיש-אחת,ובעונהבעתimpulse),(electricalחשמלימתקף

בלוע.צינור-הדלקאתהמצית-הצתה
כךלשםהמפעיל.רצוןפיעלבנפרד,מיכלבכללירותניתן

ביןהברירה-הבוררמתגהואמיוחד,מתגעלללחוץצורךיש
בדלקמחדשלמלאםישהמיכליט,שלושתכלבהתרוקןהמיכלים.

ותחמישי-תחמישי-הלחץהמחיצות,אתבהםולהחליףקרוש,

ההצתה.
המיושןהאמריקניהלהביורמןניכרתבמידהקלופלזה-50"

זחילה.תוך-כדיבמיוחדלנשיאה,יותרונוח7-1",א-2-מ"ממנו

ס-ופל"5"להביור

1969.25מרט198,כות",



בומותקןועל-כןשכיבה,ממצתלרוביוריםופל"50-1"--------יי,4
המגיע7-1",א-2-מ"לופל"ה-50"בין'המשקלהפרשאתדורגל.
ה,,לפו-מןשלהם.השונהלקיבול-הדלקלייחסישק"ג,9לכדי
אחדמתרוקןפליטהבכלפליטות.שלושלירותניתן50"

המיכלים.

הסובייטיבדגםאחדיםשיפוריםהכניסהעממיתסיןצבא
גולהקדמית,כוונתמכסהנוספת,אחוריתכוונתופל"-50":

דורגליםמשבת,במקוםכפתור-נצרהלירי-לילה,מאירהחרירית
באלה.וכיוצאקפיציסגרבעלי

מבנזיןשעיקרהתערובתלרובהואנפלאם)(המעובההדלק
בברה"מהסטנדרטיההומרמקריש.כימיגורםעםמבנזיןאו

חמרןממלחיהמורכבדמוי-סבון,צהובגרגריחומרםוא-2,הוא
נפטניק.וחומצת

לרובלמדי.פשוטתהליךהיאופל"ל-50"המעובההדלקהכנת
ובמבחש.בחביתמשתמשיםכךולשםביד,הדלקאתמערבים

הופךאשרעדהמעבה,והחומרהבנזיןתערובתאתלערביש
מיכני.לעירובאפשרותגםישנהכןקרוש.הומוגנילגושהנוזל

מתוצרתלהביורי-גבשלהאופייניותמתכונותיהםאחדותלהלן
וארה"ב.'ברה"מבפעולההלהביור

אמריקנידגםאמריקנידגםסובייטידגם
מ"-7-9"7-1"א-2-מ"ופל"-50"

22.531.7522.5מלאבהיותוהכלימשקל
ק)"0

במיכל7.5במיכל9גמיכל3.4קיבול-דלק
15בסה"כ18בסה-כ10.2בסה"כליטרים)(
2,7402,1002,100מ"סל2לחץ-הפעלה

דלק-טווח

70-2050-2050-20מטוים)(נפאלם

35-15-1פליטותמספר
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