
הטנקשרידות
נוטיםוהמנתחיםהפרשניםרובכינראה,

הדוקטרינהשלמנקודת-ראותכילהסכים,
וברמההאסטרטגיתברמההמבצעית,
ה"לקחים",הםמעטיםכאחת,הטקטית

מאתבןהמשולבהיבשהמקרבללמודשאפשר
וגםהמפרץמלחמתשלשיאהשהיההשעות,
הניסיון,שמלמדמהכללמעשה,סיומה.
עלמוסיףהאויבאםכיהוא,במפרץ,שנרכש
גםהכמותיתנחיתותוועלהאיכותיתנחיתותו
אסטרטגיתחשיבהגםעלובה,מנהיגות
כלוחוסרתהומיתבורותהמפגינהוטקטית,
ואתיריבושליכולתואתנכונהלהעריךיכולת

רצוןוגםבלתי-מספיקאימוןגםכוונותיו,
שיספוגהסיכויים,כל-להילחםמועט
אלגנטיוו',ובצורהיימהרויובסכבדות,אבדות
כלל.מפליאזהואין

ביותרומטעהמסוכןשיהיהכך,עלאפואהואהדגש
ובייחוד(המפרץבמלחמתשהתרחשהתסריט,כילהניח,

עשוילאויב),כוחותינוביןהאבדותליחסהקשורבכל
להעלותםשאפשראחרים,פעולהבאזוריעצמועללחזור

שהופעלהציוד,כימובהקים,סימניםקיימיםהדעת.על
בצורהמופעלהיההעיראקים,בידיכךכלגרועהבצורה

ומונעיםמאומניםכוחותבידיניתןלויותרהרבהתכליתית
מבחינהלפיצוח.יותרהרבהקשההיהוהאגוזכהלכה,
עצמם,בעיראקיםהתבוסהאשםאתלתלותישבסיסית,

אךנחות,היהשהפעילו,ברובו),(הסובייטישהציודאף
כך.כדיעדנחותלא

ויורו-גזעניותנימותמפנילהיזהרישהסתם,מן

כנראהאבלכזה,בוללנימניתוחהמשתמעותצנטריות,
אתלנתחביותרמועטענייןישהדעת.עלמתקבלשהוא

נוהל,שזהמאחרהקרב,שלהמבצעיותהדקויותכל
נ~יחת.מטרהשלתפקידשמילאיריב,נגדלמעשה,

הראיותהערכת
טלו,התחתונה".לתנודהלהגיעאפשרזאתבכלאבל

שלההיתקלויותאתובמיוחדהשריון,קרבותאתלמשל,
משורייןורכבטנקיםפורסיםשבוהאופן,בטנקים.טנקים

העיראקים),כמומפעילים,לאאו(אותםומפעיליםאחר,

אימון;ושלדוקטרינהשלענייןבעיקרוכמובן,הוא,

שאינותפקיד,ממלאיםוביצועיוהרכבמאפייניגםאמנם,

להפעיליצליחמוכשרמפקדכימניחים,במעלה.ראשון

העומדיםיותר,הנחותיםהמשורייניםהכוחותאת

כךיותר;טובהמצוידלא-יוצלח,יריבויביסלרשותו,
1940בשנתצרפתעלהגרמניתבמתקפהלמשל,אירע,

וביןלסובייטיםהגרמניםביןהתנגשויותובאין-ספור

ביטחון,שלמרובהבמידהלהניח,אפשרלישראל.הערבים

להימנעובה-בעתהאויבשלברכבלפגועהסיכוייםכי

מותניםבודד,טנקמולבודדטנקשללרמהעדמפגיעה,

אולם,הצוות.ובמיומנותהציודבאיכותשווהבמידה

הפגיעה,תוצאתהתחתונה",ל'שורהמגיעיםאנווכאן
א,1פזוTechnology.54כתב-העתשלהראשיהעורך

כתב-העת.של2/92בגיליוןמפרסוםעובדהמאמר
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שאלותמעורםהמפוץמלחמתלקחי
בונסיניורה'אציו

ורקאךהיאישרדו,וצוותוהטנקהאםהשאלה,כלומר,

כלמבליכברנקבעהזולשאלההתשובהציוד.שלשאלה

דהיינו:המעשי,העימותלפנירבזמןלשנותהאפשרות

כלואיןומעהכותיהם,השוניםהטנקיםתוכננוכאשר
שלבצוותיםמאוישיםהטנקיםהאםלשאלה,חשיבות

כהלכה.אומנושלאמוגי-לב,בחבורתאורמבואים","

שלרבהבמידהלהניח,אפשראםשגםעולה,זהמכל

מעלהאינוהמפרץבמלחמתהמשורייןהקרבכיודאות,
ברמהכלשהם,משמעותייםניסיון,אולקחים,

הסימניםמןלבדהריכאחת,הטקטיתוברמההאסטרטגית

שאנוהמבצעיות,הדוקטרינותכיהדעת,אתהמניחים
אכן,האחרונות,השניםבארבעיםומשפריםמלטשים
בהיבטיםתשומת-הלבאתלמקדישלפעול,מיטיבות

צבאות,ישאכן,בשריון.השריוןקרבותשלהטכניים
מאשריותרהרבהמקצועיתבצורהז-27טנקישיפעילו

עלהללוהטנקיםיגיבוכיצדהשאלהאבלהעיראקים,
להניח,איןולהיפך:בעינה.נשארתמ'טמערבייםפגזים

להבחיןיודעאינואברמסהאמריקניהטנקשלהשריוןכי

הצוותעל-ידישנורתהקינטית,אנרגיהתחמושתבין

מובחרת,סובייטיתמשמרבדיוויזייתביותרהמעולה
ישאםכלשהו.בר-מזלעיראקיבידישנורהכזה,פגזלבין

המפרגבמלחמתהשריוןמקרבותללמודשאפשרלקחים,
הזה.בתחוםמצוייםהםהרי

לפחותאולמדי,ומשמעותייםלקחים,ישאכןאם

עתההםהריכה,עדחסוייםשהיוונתונים,עובדות

מפוזרותשהןאףעכשיו,הקיימותהראיותהציבור.נחלת

הראוימןכימלמדות,שלמות,ואינןשוניםבמקומות

הנושאים,כלשלויסודיתמחודשתהערכהלעשות

הסובייטייםהטנקיםשלהשרידותלמאפייניהקשורים

התנהגותואתמחדשולנתחהאמריקניים,הטנקיםושל

כידומה,חודרת-שריון.אשהסופגמתקדם,שריוןשל
הדורמןהמערבייםהטנקיםשלוהשרידותהיקשיתום"

לפחותהפרזה,כדיעדהנמוך,הצדעלהוערכוהאחרון,

גישהלהםשישהאנשים,שלהמסוגריםלחוגיםמחוץ

כילקוות,ויש(חסוייםמניסוייםולנתוניםתכנוןלנתוני

המחודשיםולניתוחלהערכהבברית-המועצות).גםכך

השריוןלוחמתעלמרחיקות-לכתהשלכותישהאלה

בכללותה.המודרנית

שעליהןהמפרץ,ממלחמתהגלויותהראיותכלכמעט

ולפיכךאמריקניים,ממקורותבאותהזה,המאמרמבוסס

להשיגלמדיקשהMIAI.אברמסלטנקמתייחסותהן

כילהניח,סיבהכלאיןאךהזה,בנושאהבריטיםמןמידע

מידהבאותהתקפיםאינםלאברמסהישימיםהלקחים

מערביטנקלכל-מכךובהשלכהלצ'לנג'ר,ביחסגם

עיקריים:היבטיםבשנייעסוקשלנוהניתוחדור.מאותו

אבדמסוכן(אבדמסלעומתו-7-72ז-27,לעומתאגרמס

הרחמים,מעוררילו-7-62ל-~~נןאברמס).לעומת

שאיןכמעטהעיראקי,השריוןצישלרובואתהמהווים

לענייננו.משמעותכל

ז-27לעומתאברמס
שהוקצה,(העיראקיהנשקבמאגרביותרהטובהטנק
משמר"שלכביכול,העלית,לדיוויזיותהנראה,ככל

המיועד(הבסיסיהדגםכלומרז-27~4,הואהרפובליקה")
הטנקשליותרמאוחריםבדגמיםז-27.בסדרתלייצוא)
ועלהצריחעלנ(0-66ת((Armorשריון-מוסףהותקן

פרטוך',דולי"המכונהז-27~14-ב,הקדמיהשיפוע
כלועללמשל),פרטוכן,דוליסופר"המכונהבו-42~7-72

שריון-פעיל-מוסף.שלרכיביםדברשלבסופונוספואלה

כילעובדה,עריםהיוהסובייטיםכימלמד,התהליךכל(
ז-27~4רצון).מלהשביערחוקהטנקשלהבסיסיהמיגון
שוםאיןובייחודמוצלחת,מלחמהלמכונתנחשבעדיין

השרידותמאפייניכימבוססות,ראיותאומעידים,סימנים
הניחו,במזרח,גםוכנראהבמערב,מלספק.רחוקיםשלו
למטעןהודותבעיקר(הטנקשלהמוצלחתהצלליתכי

על-מסוימתבמידהלפחות-מפצההאוטומטי)
איההיפגעותעקרון(המערביבנוסחהפנימיהמידורהיעדר
הדורמןהמרוכבהשריון.)!העדיפויותסדרבראשעמד

לאז-4427,שלהקדמיהשיפועעלשהותקןהראשון,
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לרמהמגיעאינואםגםמחמאה,כעשויהואגםנחשב

האחרונים.המערבייםהדגמיםשל

הנתוניםלחלוטין.מוטעותהיוהללוההנחותכיהתברר,

במלחמתלשריוןשריוןביןהמפגשיםשלהסטטיסטיים

שארצות-הבריתמהראיות,חלקאותולפחותאו(המפרץ

היהלאז-27~4כימשכנעים,בו),ולדוןלחשוף,מוכנה

אמריקנית,מ"מ120תחמושתמולכלללעמודמסוגל

י149281,קינטית,באנרגיהויגע-מנעלפגזנגדלאובמיוחד
הושגוהפגיעותרובמדולל.מאורניוםבחודרןהמצויד
בדרךבאשפתחוהאמריקנייםהטנקים(ארוכיםבטווחים

העיראקייםוהטנקיםויותר),מטר3,000שלבטווחכלל

הקליעיםזאת,ובכלונייחות.מוגנותבעמדותלרובהיו

אתולהשמידהשריון,אתלחדורכלל,בדרךהצליחו,

אושנייה,התפוצצותאחר-כךאירעהתמידכמעטהטנק.

במטעןהמאוחסנת(הבטןתחמושתשלהתלקחותלפחות
שגרמוהצריח),ברצפתקרוסלה,גביעלאוטומטי

אתאיבדוז-27טנקימעטלאאולםהצריח.להתפוצצות
החודרן.שלהקינטיתהאנרגיהמעוצמתכתוצאהצריחיהם

המדוללהאורניוםחודרןחדרמתועדים,מקריםבכמה

הבקיעהעיראקי,הטנקעלושיהגנה"העפר,תלוליתדרך

תאדרךויצאכולו,הטנקדרךחלףהקדמי,שיפועודרך

צריח.חסרתתובהאחריומותירכשהואהמנוע,

בהיתקלםא0384.חלולמטעןלתחמושתביחסהדיןהוא

האמריקנייםהטנקיםצוותיהעדיפועיראקיים,בטנקים

אךמובנות;ומסיבותקינטית,אנרגיהבפגזילהשתמש

היתקלותבשעתזובתחמושתמחסורמקריםבכמה

להוציאכידומה,נפיצה.בתחמושתלהשתמשאילצם

הבדלבכךהיהלאהשונים,הבליסטייםהמאפייניםאת
דרךחדרוז"ש-נפיץתחמושתשלהסילוןמשמעותי.

האורניוםחודרןשללזוהדומהבקלות,האויבשריון

המדולל.
פגזיםביןהיחסעלסטטיסטייםנתוניםבנמצאאין

כמותוביןשהושגו,הפגיעות,כמותלביןשנורו,נר'מ,120
שימוש;מכללשהוצאוהטנקים,כמותלביןהפגיעות

אולם,הללו.הנתוניםבידינויהיולאלעולםוכנראה,

שלהכוללתהמשוואההמעשיות,הבחינותמכל
מאודקרובההיתה7-72לביןאברמסביןההיתקלויות

בהתחשבאחת"השמדה=אחתפגיעה=אחדל'כדור

לפרטיםלהיכנסומבליב-7-72הפנימיהמידורבחוסר

הצוותיםלגביהדברפירושמהלשערנקלמבעיתים,
ועוד,זאתשנפגעו.העיראקייםבטנקיםשהיובישי-המזל,

הטנקהצליחכאשראפילונחרץהצוותגורלכידומה,

שלתובהפניעלחולףאברמסטנקומובס:מנצח
כישנראה,אף(התלקחוךנ7:72ההודפיםהמטעניםהרוס.די-27

שאפשרכפיבצריח.קןהמוחמ"מ),ו7.2)הכבדהלקלעקנהלהתכופפותגרםהלוהטוהחוםהתפוצצו,לאעצמםהפגזים
שנפגעו.ב-7-72שבשגרהמעשההיוהבטןתחמושתשלההתפוצצותוראוההתלקחותהאחרות,התמונותמןלראות
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האמריקנייםהחייליםתכנון.ליקויימשוםוזאתלשרוד,

שריונאיםשלגוויותעלטכנולוג'ימיליטרילכתביסיפרו

ונהרגוכלל,נפגעושלאטנקים,בתוךשנמצאועיראקיים,
פנימית.התפוצצותועל-ידיהאשכיבוימערכתעל-ידי

מה(אוהמקורי,הסובייטיבתכנוןליקויבגללכנראה,
העיראקים,בהשהכניסושינויים,בגללסביר)שיותר

הדברמהדרוש:ממושךזמןלפעולממשיכהזומערכת
הצוות.לחניקתגורםאךיישרד,שהרכבהסיבויאתמגדיל

שללסבירותהנוגעבכלובייחוד(דומיםשיקולים

אחריםלסוגיםביחסגםחליםהתחמושת)התפוצצות

במלחמתהקואליציהכוחותשהפעילונ"ט,נשקשל

30תותחומייווריק,הלפיירהוט,סאו,טילים(המפרץ
לאאףכנראה,ועוד).4-10מטוסשלGAU-84מ"מ

אולם,לו.שנועדהתפקיד,אתלמלאהתקשהמהםאחד

הטכנישהנושאמפניהזה,בענייןמסמכיםלהשיגקשה

ומשאיפהבין-חיליותמיריבויותסובליםהמבצעיוהנושא

אחרים.*חשבוןעלמסוימותרכשתכניותעללהגן

וטכנולוגיותמבצעיותהשלכות
בזהירותהאלההנתוניםלכללהתייחסישלומר,צורךאין

כיסבור,שהואמה,רקלנומספרהאמריקניהצבארבה.
ישכן,עליתרלדעת;ולציבור)ולקונגרס(לנוראוי

לצייןכדיו-27""במונחמדינדיבשימושנעשהכילהניח,

המרתקיםמהמקריםבחלקוכיעיראקי,טנקכלכמעט

אלהרמבו,נוסחארוכים,מטווחיםטנקיםהשמדתשל
ובכלז-26.אוז-b~wll,55עלוביםטנקיםלמעשה,היו,
במלחמתניסיוןשרכשואמריקניים,טנקיםצוותיזאת,

היוטכנולוג'י,ממיליטריכתביםעםושוחחוהמפרץ,
כירמז,שוםהיהולאמטרותיהם,בזיהוילמדיבטוחים

מאחרות.יותרקשותהיומהמטרותחלק
למדיברורהעדיפותעלאפואמצביעותהראיות

הנמצאתאמריקנית),לפחות,או,(מערביתיגעלתחמושת
שלהכלליותוהטכנולוגיותהשריוןפניעלבשימוש,כעת

ז-27-ב.מתגלמיםשהםכפיהסובייטיים,הטנקיםתכנון

הטכנולוגיותביןהיחסמהאפואהיאהמרכזיתהשאלה

בכוחותבשימושכעתהנמצאותהטכנולוגיות,לביןהללו
ותיבותהשריון-המוסףעצמם.הסובייטייםהשריון

ז-27שליותרהחדישיםבדגמיםהשריון-המוסף-הפעיל
סמךעלנשפוטאםאבלספק,ללאהמצב,אתישפרו

לספקהנכונותחוסרהיאזולגישהביותרהבוטההדוגמה*
ייעודו(טנקים"ל'קוטל-4סוהמטוסביצועיעלרצינייםנתונים

אחראיהיההמטוסכישהועלו,קודמותטענותהעיקרי)..
נשקמערכתמכלמאלף)יותר(יותררבותטנקיםל'קטילווו''

עצמו,האווירחילעל-ידיהוכחשוהאמריקניבמאגראחרת
4-10שלהפגיעותרוב'"כיההצהרהעקביותרעודוהתערערו

מטוסי-בשימושגםהנמצאים(מייווריקבטיליםממילאהושגו

המיוחד,בתותחול"ול6(,הואשבהםשהבולטנוספים,קרב
.GAU~-84על-ידימונעתזוגישהכילהניח,טובותסיבותיש

4-10מהמטוסלהיפטרהאמריקניהאווירחילשאיפת
קרוב.התקפילסיועהמיוחדותוממשימותיו

יחוללוכילהניח,איןהמפרץ,במלחמתשנרכשהניסיון,

השריון-תיבותכישנראה,מפניבייחוד(יסודישינויבו
כימית,אנרגיהתחמושתנגדהיטבעומדותהמוסף-הפעיל

המצבכיייתכן,קינטית).אנרגיהתחמושתנגדלאאן
שלהאחרוןבדגםישתנה

ע-08'
בושהותקןי98914)(,

בתוספתסובייטיים)במושגים(השניהדורמןמרוכבשריון

עלשריון-מוסף-פעילו/אושריון-מוסף-סבילתיבותשל
מפקפקאניאישיתאךהצריח,ובחזיתהקדמיהשיפוע

בכך.
המערביותהטכנולוגיותשלשהשילובבזה,הואהעניין
לבקרת-אש,מערכותושלכינוןמתקנישלהחדישות

מבטיחשני,מצדשריון,חודרתתחמושתעםאחד,מצד
טיפשיריבנגדבייחוד(מאודגבוההבסבירותפגיעהכיום
שלהכוזבהמיגוןעלולהסתמךנייח,להישארכדידיו

להשגתגבוההסבירותמבטיחובמקביל,עפר!),תלולית
כבדשריוןהאויביתקיןכןאםאלאפגיעה,בכלחדירה
הסובייטיתהגישההאלההחדשיםבתנאיםביותר.ומגושם

ושימתהאפשרככלהטנקממדיהקטנתשלהמסורתית

לאחרהישרדותעלמאשריותראי-היפגעותעלהדגש
אועוד,מועילהאינהכולן),אפילואו(הפגיעותרוב

הצריחבעבר.שהיתהכפיעודתכליתיתאינהלפחות
אתשאפייןהנמוכה,העלליתבעלוהקטן,העגולהיצוק
לתשבחותזכה7-62,מאזהסובייטייםהטנקיםתכנון
לשירויו"ולטובה,להשוותו,נטותמידבמערב;רבות

והקימושלנו,ההיפופוטמיםאתהמעטרותהכבירות,

הרבהנמוכיםהסובייטייםשהטנקיםעלמהומהרוב
במלחמתשנרכשהניסיון,אולם,במערב.מיריביהםיותר

בטכנולוגיותמדוברשכאשרעכשיו,מלמדהמפרץ,

בלבד:מעטהחשיבותישהללולממדיםלשריון,מודרניות

כמעטבתנועה.בהיותושהושמדעיראקי,ג,ק7ט7:72
החימושבמאגרביותרהטובים4~7-72,הטנקיםכל

הרפובליקי'.משמר"שלהעליתליחידותהוקצוהעיראקי,

41
327מערכות



מפגיעה,ז-27צריחיהצילהלאיותר,קטנהמטרההיותם

מנעהלאכביכול,האופטימלית,הבליסטיתצורתםוגם

פעם.אחרפעםחדירתםאת
הכוללתהסובייטיתהגישהכיהתברר,כוללת,מבחינה

עלההימור:עיקרייםסעיפיםבשניפגומהטנקיםלתכנון

..-,,-,.,.,.,,

כינמסר,מעניין:סיפורחבויהרוס1MIAטנקמאחורי

עיראקית.תחמושתמצבורמהתפוצצותנפגעהטנק

אבלוהתפוצצה,התלקחההצריחבסלהבטןתחמושת
לאבדותגרםלאהאירועחוץ.כלפיפנהההתפוצצותהדף

לשירות....והוחזרתוקןהטנקכיונמסרבנפש,

טילמפגיעתכתוצאהמתלקחתז-27שלהבטןתחמושת
לפריצתכנשקמלכתחילהשפותחSMAWניסיוניפיט

כללואיןכימתברר,אבלהנחתים),חילעבור(בונקרים
כדינותרתאנרגיהדיעםז-27,שלשריוןלחדורקושי

הבטן.תחמושתאתלהצית

והסירובפגיעה;אחריהישרדותעלבמקוםאי-היפגעות

מהישרדותלחלוטיןנפרדנושאהצוותבהישרדותלראות

שלהשילובהאחרון.פניעלעדיפותלראשוןכאשרהכלי,
מטעןכמותבנוניים,לפתרונותהביאהאלההפגמיםשני

המותקניםדנ27,שלהבטןותחמושתהאוטומטיהקרוסלה

תצורהאמנם,מאפשר,כזהסידורהצריח:רצפתעל

התחמושתכיהסבירות,אתומקטיןמאוד,מוקטנת

התלקחותבסכנתגםכרוךהואאבלישירה,פגיעהתספוג

במקרההדדיותהתפוצצויותשרשרתבהתהוותאוחמורה,

להשמדתהגורםדבר,-הלחימהלתאפגזחדירתשל

עםלהשוותצריךהללוהתכונותאתצוותו.עלהטנק

הצריח,בסלהמאוחסנתאברמס,טנקשלהתחמושתבטן

בינההמפרידהמשוריינת,ומחיצההדףבולמילוחותעם

תיפגע,הבטןתחמושתכיהסבירות,הלחימה.תאלבין

)!צוותולפחותאו(הטנקאבליותר,הרבהגבוההאכן,
הרסנית.התפוצצותאחריאפילוישרוד

לעומתמשופרבמיגוןמתהדרז-08כיאמנם,ידוע,
שינוי,ללאנשארההבסיסיתתצורתואבלו)-7-64(,ז-27

אפואיהיההטנקהבטן.תחמושתעליושבעדייןוהצוות
סיכוייוחדירה,תהיהאםאבלחדירה,בפנייותרעמיד

אפס.-כלומרז-27;כסיכויכמותםלהינצל

לפתרונותלהתייחסהיהאפשרהמפרץמלחמתעד
לפתרונותובייחוד(המערבייםולפתרונותהסובייטיים

שלכלבעיה,לאותהשונותגישותכאלהאמריקניים)

הדרישותנוכחמשלהוצידוקטעמיםמהןאחת

טכנולוגיותרמותלרבות(השונותהמבצעיותוהדוקטרינות

אנוכעתאולם,המדינות.שלשונות)כספיותואפשרויות
המעצביםלמדי,המפתיעההמסקנהבפניניצבים

ובצורה-הדרךאורךלכלשגוהסובייטייםוהמתכננים

אתאולי,להוציא,במאגריהם,הטנקיםלכללעין.בולטת
הדגםשלבוודאות,לאכיאםהיחיד,האפשריהחריג

שלהאחרון
לאחרלשרודממששלסיכוישוםאין80-[-,

גרמנית,אמריקנית,(מ"מ120מתחמושתישירהפגיעה

ביןהדעתעלמתקבלאיזוןשוםוצרפתית);בריטית

ושוםמפגיעההימנעותעלדגששוםלאיכות,כמות
מעולה,מתחכוםיותרהחשובהמוני,ייצורשלשיקול
האלה.המחרידיםהפגמיםעללכפריכולאינו

כך.כדיעדלטעותיכלוהסובייטיםכילהאמין,קשה
וייצרו(ז-43הטנקאתפיתחוהםהריהכל,ככלותאחרי

ברכבעדייןהשתעשעהעולםשארבעוד)!בהמוניואותו
טנקיםותכנוןולי;81מהילדה,PzKpfWדוגמתמשוריין

היום.ועדמאזשלהםהחזק"הצד"להישארהיהאמור

ייתכן,שהצטברו.ההוכחותמןלהתעלםאי-אפשראבל

הסובייטי.המשקעלרקלאהשפיעהברז'נייבל'הקיפאון"כי

סמרב141)(רוש27
אברמסלעומת

מקבלתאמריקניתישלתחמושתדנ27שלהרבהפגיעותו
ההיבטאתבוחניםכאשריותרעודעמוקהמשמעות
הטנקשלהתנהגותו)או(פגיעותואתדהיינו:ההפוך,

נ4



לאשגםהמזל,ולרוע(מ'טסובייטייםפגזימולאברמס
הראיות,כוחותינר').עלאש"שלבמקריםהאמריקנית,

טנקיםשרקמפנילמדי,דלותלרשותנו,העומדות

כדיבהןישזאתלמרותאךנפגעו,מעטיםאמריקניים

עיראקיים,טנקיםשלהשלדיםממאותפחותלאלשכנע,

המדבר.פניעלהפזורים

מקרים,שבעהאומתוכיציין,ארצות-הבריתצבא

רך'ש-מפגזיחזיתיותפגיעותאברמסטנקיספגושבהם

שישהלפחותהיולכך,נוסףסובייטיים.מ"מ125מנעל

על-ידיבטעותן4ע(11טנקינורושבהםנוספים,מקרים

ההיתקלויותשלבנסיבותבהתחשבאחרים.ה4114טנקי
ומאחור.הטנקיםבצדיהפגיעותרובהיוהללוה"ידידותיו~'

התוצאות:והנה

שוםהושגהלאעיראקיתאששלהמקריםבכל*
לתיקוןניתןשאינונזק,שוםלטנקנגרםולאחדירה,

אתלמנועכדיהושמדופגועיםאברמסטנקישני(
אפשררגילותבנסיבותאבלהאויב,בידינפילתם

כלכילעובדה,לבלשיםישבנקל).לתקנםהיה
עוליםשאינםבטווחים,כנראה,הושגו,הפגיעות

עדייןנעהחודרןכאשרכלומר,מטר;אלףעל

מאוד;גבוההבמהירות

שוםהושגהלאכוחותינר'עלאש"שלהמקריםבכל*
יצאלאטנקושוםהלחימה,לתאהרת-אסוןחדירה

נפגעים,היומקריםבכמהשימוש.מכלללחלוטין

אחד;הרוגרקהיההמזללמרבהאך

האמריקנייםהטנקיםציבכלהנוסףהיחידההרוג*

כוחותינו)מאשאוהאויב,מאשנהרגאםברורולא(

בצריחו.חשוףכשעמדמרסיסיםשנפגעמדויק,היה

הנקודה,אתנוספתפעםמדגישהזההמקרהאגב,

האבסורדעלסימפקין,ריצ'ארדבתוקףשהעלה

בפניגםהעומדלטנקים,כבדשריוןשבהתקנת

בשעהביותר,והייחודיתהנחרצתההתקפה
ביותרהפגיעהחלקאתלחשוףנאלציםשמפקדיהם

קל.מנשקולאשלרסיסיםבגופם
למעשה,חדיר,אינוהה141כימלמדות,הראיות

לפחותסובייטית,מ"מ125וז"ש-מנעללתחמושת

הנמצאתלתחמושת,חדירואינוהקדמי,בחלקו
התחמושתזוכישייתכן,(עיראקצבאבשימוש

כן,עליתרשלא).וייתכןביותר,הטובההסובייטית

עצמו,שלווו'ש-מנעלתחמושתבפניגםעומדהטנק

הדרושהבמידה,לפחותמאחור,וגםבצדדיםגם

עלאש"שלאחריםבמקריםגםכךהצוות.להצלת
נפגעהמקריםבאחדאחרים.בכלי-נשקכוחותינר'

הלפייראוויר-קרקענ"טטיליםבשניאברמסטנק

הצוותאבלהתובה,שלהקדמיבצדזה,אחרבזה
תוקן.והטנקניצל,

אבסורדזהיהיהבזהירות.לעדויותלהתייחסישכאןגם
בפניתמידיעמודאברמיכאילוחפוזהמסקנהלהסיק

אמריקנית,מתחמושתאוסובייטית,מתחמושתפגיעה,

שהצוותאובשימוש,כיוםהנמצאותקינטית,באנרגיה
י14214,שלהשרידותכושראבללשרוד.תמידיצליח

תכונההואהמפרץ,במלחמתמשכנעתבצורהשהופגן
סבורים,היוהפרשניםורובהמעטה,בלשוןיוצאת-דופן,

פגזימופעליםשבובדורנו,אליהלהגיעייתכןלאכי

שאפשרכפי(מעוליםביצועיםבעליקינטיתאנרגיה
לשריוןאמריקנייםח"ש-מנעלפגזישעוללוממהלהיווכח

השריוןכיהניחו,כלל,בדרךז-27(.טנקיםשל

המערבייםבטנקיםשהותקןהמתקדם,המרובד/המרוכב

כל-כךיעילאינוב-'MIAI),ובמיוחד(האחרוןהדורמן

יעילהואכיאםבתת-קליבר,מוארכיםחודרניםנגד

כיוםרגילים.נפיציםופגזיםחלולמטעןפגזינגדמאוד

נכונה.מלהיותמאודרחוקהזוהנחהכימתברר,

התלקחות/התפוצצותחדירה-פגיעהסיפור:אותומספריםכולםהעיראקי;במדברהזרועיםרבים,מניאחד72~7
ניידות,וביןאשעוצמתביןמיגון,ביןומפשרותמאיזוניםלהימנעשאיןאףהצריח.התעופפות-הבטןתחמושתשל

בסיסית.פגומיםכליםהניבהסובייטייםהטנקיםתכנוןכילמסקנה,להגיעלאקשה

י*
נף
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בתוצאותגםאומתהמפרץ,במלחמתשנרכשהניסיון,

ניסוייםערךהגרמניהצבאכילנו,ידועניסוי.מטווחישל

צפון-ויטנאם),לצבאבעברשייכיםשהיו(ז-27בטנקי

משופר.שריוןבעל2,ליאופרדשלאבות-טיפוסעלשירו

הניסיון,עםאחדבקנהעלוהאלההניסוייםתוצאות

חדירה,שוםהושגהלאבקרב:ארצות-הבריתצבאשרכש

שלהפנימייםלמתקניםממששלנזקכלגרםלאוהזעזוע

הטנק.

להיותיכולההסיבהנכשלתשריוןעלהתקפהכאשר

השריון,שלמעולהאיכותחיש,קליעשלגרועהאיכות

?המפרץמלחמתמלמדתמהשניהם.שלשילובאו

האשעצמת
18.7הואן1429284אמריקניחיש-מנעלפגזשלהמשקל

המנעל)כולל(מדוללאורניוםהעשויהחודרן,משקלק"ג;
בשנייהמטר1,675-שלוהלועומהירותק"ג,7.16-

ה4נ-מ9.יותרמעטאפואהיאהלועאנרגייתמ/ש).(

א"ש.אמריקניתתחמושתי-לע7'ש'נעיןי,שנאקינה72
כימלמד,והדברהתפוצצות,אודלקה,סימנינראיםלא

אמריקנימ"מ120ע"ש-מנעלפגזשלהקינטיתהאנרגיה
בטנקשינוייםהכניסוהעיראקיםזאת.לגרוםהספיקה

מתקן"-א"או/אורגילזרקורלווהוסיפוהסובייטי,
מודרנית.שריוןבלוחמתמושלםהתאבדות"

חדישיםדורותשלושהלפחותהיוהסובייטיתפימומית1
למיטב(שבהםוהאחרוןמ"מ,125וצ'לו-מנעלפגזישליותר

בשנתמבצעילשימוששהוכנס8,4-22,הואידיעתנו),
חודרנוק"ג;20.9הואהזההפגזשלהכוללהמשקל1979.
יותרהרבהקלוהואטונגסטן,מנתךלבהעםפלדהעשוי
לועבמהירותנורהאבלק"ג),)4.5האמריקניהדגםמן

הרבהנמוכההלועאנרגייתמ/ש).)1,720יותרגבוהה
במסתובהתחשבועוד:זאתא4נ-מ6.6.יותרקצתיותר,

גבוהבקצבמהירותמאבדהסובייטיהחודרןהנחותה,
האמריקני.החודרןמאשרהאוויר)התנגדותעקב(יותר
דקהאמריקניהחודרןשצורתיותר,הרבהחשובאך

אורכוביןוהיחסמ"מ30קוטרומ"מ,615אורכו(הגזרה
הסובייטי,החודרןמאשריותרהרבהיעילה20:1(,לקוטרו
האוהביםקוראים,10:1(.לקוטר:האורךיחס(והעבההקצר

אתנקלהעללחשביכוליםבמתמטיקה,להשתעשע
המופעלתהאמריקני,הקליעשלבהרבההגבוהההאנרגיה

הנפגעהשריוןויוצרת.עליותר,הרבהקטןמשטחעל
הנוצריםמאלה,שלושה,פיאושניים,פיגבוהיםלחצים
הסובייטית.התחמושתעל-ידי

מאשריותרטובפגזהיהלאלעיראקיםביגם,ייתנן
הזהבקליע1973(.בשנתהופסקשייצורו(המקורי4-9~8
יחסק"ג,3.6שמשקלו,)!מחוסמת(מפלדהחודרןמותקן
שללועבמהירותנורהוהוא9:1,הואלקוטרואורכו
א4נ-מ6.פחותשללועבאנרגייתמ/ש,1,800

ברורהעדיפותלמערבישכיאפואברורכך,אוכך
ביותר,חשובהנקודהזואש.לעוצמתהנוגעבכללמדי
אפשראמנם,מרחיקות-לכת:מבצעיותהשלכותלהויש

ההישגיםאתעודמשקףאינוז-27~4כיובצדק,לטעון,
נוימ125תותחאולםבשריון,האחרוניםהסובייטיים

הנשקעדייןהםשלוע"ש-מנעלופגזחלק-קדח2446,
ולרשותלרשותםהעומדברקים,המותקןנ"ט,ביותרהטוב

בחימושנוספיםלשיפוריםמקוםישכיייתכן,גרורותיהם.
גםלעמודמסוגלאברמסיודעים,שאנושכפיהאמריקני,

יותרחזקתותחבברית-המעוצותיפותחלאעודכלמולו.
מןהמערבייםהטנקיםיהיולטנקים,יותרגדולובקוטר
הטנקיםאשבפנילמעשה,חסינים,האחרוןהדור

הסובייטיים.
כיפירושו,איןאךלמדי,הדעתאתאפואמניחהמצב

גםילדים.משחקהואסובייטימ"מ125וז"ש-מנעלפגז
במידההלועאנרגייתטובהה"פרימיטיוו"'BM-9בפגז

אמנם,מערבי.נוימ105וז"ש-מנעלפגזשלמזוניכרת
התכליתיותבמשוואתהיחידהגורםאינההלועאנרגיית
משמעות.להישזאתבכלאבלהפגז,שלנ"טהכוללת
ישראל-ערב,במלחמותהקשהבדרךשנרכשהניסיון,
בעלקינטיתבאנרגיהמ"מ115פגזאפילוכימלמד,
התקשהלאז-26,מטנקשנורהבהרבה,נמוכהעוצמה

שלדורובניהמערבייםהטנקיםשריוןאתלחדורכלל
שהתבררכפיעצמו,7-62שלהשריוןאתלרבות(ה06-4

ביןכוחותינר'עלאש"שלהיטבמתועדיםמקריםמסדרת
בבקעתשאירעובהיתקלויות,אולם,סוריים).טנקים
אפילוחודרד'-27שלוז"ש-מנעלפגזכיהתברר,הלבנון,

,,,.,.יי%,,

יז
,,,,;(,1ל,;,,,,,,;

,,,;,ןג,,,,',1,.

,י,,
ל;.,,,,,%;,,,י,4,,1,),;,);:,,,1,,,,
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המקוםאתתפסשרידותושכושרטנק,כלומר,(מועבה
מתקדם).בשריוןמצוידאינואךבתכנונו,במעלההראשון

הטנקאיןכיעולה,ז-27שריוןעלהנתוניםמןכן,עליתר
אברמס.כמושלאעצמו,שלהתחמושתבפנימוגן

בעיקר,טמון,חידתנופתרוןכילמדים,אנומכאן
מסוימיםוראיותמידעהאמריקניים.הטנקיםשלבשריון
כעת.בהדרגהמתפרסמיםהזהבעניין

השריון
האמריקניהצבאשפרסאברמס,טנקיםכאלפייםמתור

-הדיוקלמען(ממחציתםיותרהיוהסעודית,בערב

שריוןהכולליםכבד),שריון(ו544ו,HAמדגם1,223(
טנקישלזוכמות1988.בשנתשהותקןמדולל,אורניום

בתצורתלמפרץשהועברוטנקים,מ-358הורכבהאברמס
,HAלדגםשהוסבורגילים""14154טנקי865ועודHA
ישהדבר,התאפשרכיצדלהבהירכדיהסעודית.בערב

המרובד/המרוכבהשריוןטיבעלפרטיםכמהלהסבירצורך
ל'צ'ובהנר').המערבי

במבנהתפקידכלצ'ובהם""לשריוןאיןלמקובל,בניגוד
כפיהטנק,לגוףבקביעותמחובראינוואףהטנק,

מפלדה.שריוןשלקונוונציונלייםלוחותשמחוברים
אחרים,מערבייםבטנקיםגםהנראה,וככל(באבדמס

מרובבשריוןתיבותמרכיביםוצ'לנג'ר)2ליאופרדכמו
הקירותוביןהפנימייםהקירותביןהנמצאיםב"כיסים",
ואחר-כךהקדמי,השיפועושלהצריחשלהחיצוניים

תפקידכלאיןזולסגירהבריתוך.ה"כיסים"אתסוגרים

היאלסגירההעיקריתהסיבהבמיגונו.אוהטנק,במבנה

לידייםותיפולתאבד',"לאהתיבהכילהבטיח,הצורך
לא-רצויות.

אופגיעה,אחרילתיקון(התיבותהחלפתזובתצורה
הסבתומהירה.פשוטהמלאכההיאהמיגון)לשיפור
בוצעההסעודיתבערבHAלדגםהאמריקנייםהטנקים
פתחואוטומטיתבקרהבעלותמכונותהסדנה:ברמת

והחליפוהתיבות,אתהוציאוהשריון,כיסל'"תפריאת

בריתוך.נסגרוהתפרמדולל,מאורניוםבתיבותאותן

לכלדקותמחמש-עשרהיותרלאנמשךהתהליךכינמסר,

טנק.
המרוכבהשריוןכילמדי,ברורותעדויותאפואלפנינו

השריוןאכןהואמדולל,מאורניוםהעשויהאמריקני,

פגזיבפניעמידהואכאשרובייחודבנמצא;ביותרהטוב
אךסובייטי.מ"מ125וז"ש-מנעל-ביותרהטוביםוז"ש
השרידות.מסיפורחלקרקזה

חייבאינוקינטיתאנרגיהקליעכילחשוב,מקובלהיה

צוותו,אתאוהטנק,אתלהוציאכדיהשריוןאתלחדור
מועברתמקרהבכלכינטען,קרובותלעתיםפעולה.מבלל

בדיוקפגעקינטיתבאנרגיההחודרןכינראה,הזה.ז-27הטנקאתהצילהלאאותו,שהקיפההעפר,תלוליתאפילו
ברורלאהשני.מצדוויצאונשברה),פנים,כלפישהתעקמההצריח,לבלטבעתשימו(לתובההצריחביןהחיבורבנקודת

היה.כנראה,כך,כימלמד,ההדףמדףאבלהתפוצצה,הבטןתחמושתהאם
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כ-7:72,שזוהההרוס,טנקנראהזומעניינתבתמונה

יותרומרווחגבוהצריחבווהתקינוהעיראקים,ששיפדו
נחתך,הצריתשלהעליוןחלקוכיברורים,סימניםיש(

אישלהכילנועדהמשופרהצריחכינמסר,מחדש).ורותך

תחמושתאךהוסד.האוטומטישהמטעןלאחררביעי,צוות
המנוע,תאאתהשמידההזה,במקרהגםהתפוצצההבטן

טבעתו.מעלהצריחאתוהעיפה

תיבותשריון-מוסף.לייצרלמדימגושםעיראקיניסיון

זהגביעלזהקלונתךפלדהלוחותכמההמכילותמתכת,
הקדמיהשיפועעלהורכבוביניהם,גומישכבותעם

נלקחהזותיבהז-55.טנקיםכמהשלהצריחוסביב
חאפג'י.עלבקרבשללשנפלמטנק,

;לטנקהפגיעהעםהחודרןשלהגבוהההקינטיתהאנרגיה
תוציאהמהלומהעוצמתכימניחים,חדירה,כשאיןושגם

זמנית,לפחותהפנימיות,המערכותאתו/אוהצוותאת

איןובכן,אלקטרוניים).התקניםובייחוד,(פעולהמ~ל

משתמשיםכאשרלפחותשטויות,שלגיבובאלאזה

לכלהמתאימיםהזעזועים,ובבולמיהמתאיםבשריון
בטנק.הפנימיייההמתקנים
אבדמס,שלו,שהטנקאמריקני,מלג'קראיינוכתבינו

125חיש-מנעלחודרניעל-ידיזואחרבזופעמייםנפגע
בערך).מטר500שלבטווח(ישירבכינוןשנורומ,'%

שניתר.וכנראה,הקדמי,בשיפועפגעהראשוןהקליע

עלעלההטנקכיצעק,שהנהגהיתה,היחידההתוצאה

היהלאהפעםהצריח;בחזיתפגעהשניהקליעמוקש.

לדיכויהפנימיתהמערכתוהופעלהקרה,מהספק

אבדות,היולא-ממשינזקנגרםלאאבלהתפוצצות,

בכושרנשארווצוותוהטנקפעולה.מכלליצאלאוהטנק

בצדפגיעהספגסמוךטנקגםללחום.והמשיכומלא,

לפנייריבואתולהשמידלצודד,הצליחאךהצריח,קדמת

האוטומטי).הקטעןלמרות(שניפגזלירותמסוגלהיהשזה

פעולהמכלליצאלאהצוותכימלמד,הזההמקרהגם
קצר.לזמןאפילו

להיגיוןבניגודעומדותהללוהראיותכאילודומה,

בטיבטמונההתשובהכאןגםאבלהפיסיקה,ולחוקי

שלמרוכב/מרובדשריוןכיברור,כיוםהמתקדם.השריון

אחרים)מודרנייםמערבייםטנקיםשלגםוכנראה,(אברמס

קרמיקה,(שוניםחומריםשלמשכבותרקלאמורכב

ומחלליםמדולל)אורניוםאופלדה,קלים,נתכיםזכוכית,

באופןמשתנהשצורתומעיך,מקטעגםאלאריקים,

לרכךנועדגלי,קרטוןכמוהנראההזה,המרכיבמבוקר.

לספוגקינטית,באנרגיהחודרןשלהפגיעהעוצמתאת

שלהמשטחכלפניעלולפזרהבהדהגה,שלוהאנרגיהאת

כלאתמידסופגהטנקאמנם,התומך.האחוריהלוח
ניתרהקליעאםאלא(הפגיעהשלהקינטיתהאנרגיה

עיוותעלמתבזבזת""האנרגיהרובאךהשריון),מפני

בפרקהרכבפניםאלמועברשנותרומההמעיך,המרכיב

מסוים,במובןיותר.גדולשטחפניועליותרממושךזמן

ושלהחזיתיהפגוששלהמבוקרלעיוותלמדידומהזה

הסופגיםמשובחת,מודרניתבמכוניתהאחוריהפגוש

גבוהה,במהירותתאונהשלבמקרהגםהאנרגיהרובאת
הנוסעים.חייאתומצילים

המרוכב/המרובדהשריוןבתיבתומוניםמרכיביםבנוסף,
נשאריםאלאלזה,זהמרותכים,אומודבקים,אינם

חשיבותזולתנועהזה.לעומתזהבגזירה)(לנועחופשיים

באנרגיההפועלהארוך,המוטחודרןבשבירתעליונה

תנועתהחלול.המטעןשלהסילוןבשיבושאוקינטית,
ובמקרה(קטןפירוטכניבמטעןלהתחיליכילההגזירה

שריון-לתיבותהתפיסה,מבחינתדומה,המנגוןכלהזה

המותקנותדקות,גומישכבותבעזרתאופעיל-מוסף),
הפגיעה.עםלנועלשכבותומאפשרותהשריון,מרכיביבין

למיהפתעהכלכמובן,מהווים,אינםהאלההדבריםכל
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בעידוד(ערךלמשל,ארצות-הברית,צבאלדעת.שצריך

אברמס,בטנקיביותרמקיפיםשרידותמבחניהקונגרס)
העיראקיםמשהצליחויותררביםפגזיםעליהםוירה

האלה,הנושאיםביסודהמעוותתהתפיסהאולם,לירות.
בעינה.נשארהכה,עדשהתפרסםהגלוי,בחומרהרווחת

שלהכללייםהמאפייניםבסיסיות:נקודותכמהלהלן
MIAI/HAשבראשםהמערביים,הטנקיםשרידות
הטנקיםשלמאלהיותר'טובים"רקאינםאברמס,

אומריםויש(הדגשביניהם.מפרידיםתהומותהסובייטיים;
לטנקיםהיטב.משתלםהשרידותעלבמערבהדיבוק)-

מסיכוייםויותרטובים,סיכוייםהמודרנייםהמערביים

בטנקיםאפילוהיתקלותאחרילשרודגרידא,טובים

נהלכה,.מאוישיםסובייטיים
אינודברשלהיפוכואך

נכון.

ירד"הסובייטייםהטנקיםתכנוןכיספק,איןכידומה,

ללאשהיה,במההחלוהסובייטיםלחלוטין.הפסים"מן
בכליםוסיימו)7-34(,בעולםביותרהטובהטנקעוררין,

מאמציםנעשו(יריביהםשלמאלהפחותהרבהניידים

הסתיימואלהאךהזה,בנושאהמצבאתלשפררבים

להיווכחשאפשרנפיטכניות,בבעיותתמידכמעט

הסובייטייםהטנקים7-80(.הטנקשלהגזמטורבינת

מסוגלאינווחימושםיריביהם,שללחימושמאודפגיעים

יריביהם.שלהשריוןעללהתגבר

הסובייטיהטנקלזכותלומרשאפשרהיחיד,הדבר

גםוכנראהבזול,יותרהרבהלייצרוניתןכיהוא,הנוכחי,

זואכן,אברמס.הטנקאתמאשרמהר,יותרהרבה
דבר.שלבסופוהאיכות,עלתגברהכמותשבההנקודה,

הבקיעוהשנייההעולםבמלחמתהכל,ככלותאחרי

הנהרעדמנורמנדיהוהאמריקנייםהבריטייםהכוחות

טנקים,-וצ'רצ'ילשרמןהיושלהםהטנקיםובצייאלבה

וטייגרפנתרהגרמנייםלטנקיםממששליריבהיושלא
הסובייטיםכאילודומהבכמותם.מאודעליהםעלואך-

טנקיהםאתלצפותומסרביםדומה,תופעהעלמסתמנים
פירושםכאלהזהבלוחותכאשרגם(זהב"ב"לוחות

בעדיפותחשוביתרוןעללשמורכדיהצוות),שלהישרדותו
הזה,הענייןעלהסובייטיםהימרואמנם,אם,כמותית.
ישכמות,בעזרתאיכותעללהתגברכדינכשל.הימורם
השנייה:העולםמלחמתבנוסחכמותיתלעדיפותלהגיע

שרמןטנקיאלףוכחמישיםז-43טנקיאלףכשישים
נזכיראםפנתר,טנקיו-3,740טייגרטנקי1,350לעומת
טנקיםומתמידמאזהיולסובייטיםבלבד.אחדיםנתונים
לאמעולםהמזל,למרבהאך,לנאהבו,מאשריותררבים

כאלה.בממדיםכמותיליתרוןלהגיעהצליתו
מערביתעדיפותשלהנוכחי,המצבהפרדוקס,למרבה

שלההיגיוןאתמסבירשריון,בטכנולוגייתבולטת
קינטיותלאנרגיותלהגיענאט"ו,כעתשעושההמאמצים,

מ,'140%תותח(יותרעודגבוהותחדירהולעוצמות

ובייחודהראשון,במבטועוד).אלקטרו-מגנטיתותח

הנוכחיתהתחמושתשלהביצועיםאתשראינולאחר

במלחמתפיתוחה)גבוללקצההגיעהשטרם(מ"מ120
לעתידתספיקזותחמושתכילחשוב,היהאפשרהמפרץ,

לביןהתותחביןהנצחיבמאבקאולם,לעין.הנראה
לנקודה,עדהשריוןלעברעתההמטוטלתנעההשריון

אתלחדורמסוגליםאינםנ"טביותרהטוביםפגזינושבה
נשמריםהשריוןטכנולוגייתשלהסודותאמנם,שריוננו.

שבולמצב,יגיעואחריםגםכילצפות,ישאךבקפדנות,
כשנגיע;דומהשרידותכושרובעלמוגןטנקלפתחיצליחו

היוצריכיםלפחותאו(נאמניומתכננייתחילוהזהלשלב
מסיוטילסבולברית-המועצות)התמוטטותלפנילהתחיל,

לילה.

מהוויםכשהםסובייטי,בסגנוןהיטבמובנותבעמדותהתחפרוהקואליציה,כוחותנתקלושבהםז-27,הטנקיםרוב
היההאלההטנקיםכלגודלנעות.מטרותלהעסיקביותרהטובבמצבנמצאיםהםוובצורהכיטענו,מאוד.קטנהמטרה
המנוע.תאאתוהשמידההתובה,מןהרחקהצריחאתהעיפההבטןתחמושתשלההתפוצצותעוצמתזהה:
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