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בעולםהמיוצריםהנגמ"שיםאחד
נ311-4"".הואגדוליםבמספרים

מגיעשוניםמומחיםהשערותלפי
פיתוחי-המשנהכוללזה,מספר
ארב*עדלשלושיםהנגמ,ש,של
משור*רכב-קרביחידותאלףעים
צבאאתמלבדמשמש,זהכלייין.

גרמניהצבאותאתגםארה"ב,
וה4שוויצריה,איטליה,המערבית,

תאילנד,אוסטרליה,קנדה,לנד,
ויאט-נאם,דרוםדרום-קוריאה,

ומ-ירדןתורכיה,אירן,פקיסטאן,
נוספות.דינות
במק-להתמיהעלוליםאלהדברים

שבהזדמנויותכיווןהקורא,אתצת
מערכותע)"דפימעלגם(שונות

חמורהביקורתמומחיםהשמיעו
היותובשלובעיקרזה,נגמ"שעל
בל-לוחמיםלהסעתהמשמשרכב
מתו-אומעליוללחימהלאאךבד,
החיוביות,תכונותיוזאת,עםכו.'
וב-הקל,משקלואמינותו,ובהן

דויל,ק'לויט'-קול'שלבדבריוגםעיין*
זו.בחוברת45,בעמ'

הביאויחסית,הנמוךמחירועיקר
תכ*זנחורבותשמדינותכךלידי
והע*משלהן,נגמ"שלפיתוחניוח
או"51-113",ה-אתלרכושריפו

עלנעמודלהלןברשיון.לייצרו
המיוחדותתכונותיותולדותיו,
בו.המגווןוהשימוש

ואלה
...תולדות

מלהמת-בימיששימשג3-4""הזחל"מ

צבאשלהתקניכנגמ"שהשניההעולם
עדבצה"לזהבתפקידוהמשמש(ארה"ב
לייצורבנקלהניתןרכבכליהואעתה),
שחלההרבהההתקדמותעםאךהמוני.
שונים,חסרונותבונתגלוהשריוןבפיתוח
:ובעיקר

הטנ-ניידותאתמדביקהאינהניידותוא.
לחרמ"שמשותפותבפעולותהחדישיםקים

ולשריון.
מספקאינוזהזחל"משלהפתוחהמבנהב.

רסיסים,בפנילשמהראויההגנהלצוות
מלחמת-העולםתוםלפגיעודוגזים.קרינה

זחלינגמ"שארה"בצבאפיתחהשניה
גדולתא-לוחמיםבנייתעל-ידילחלוטין

נוסודומיםכלי-רכבטנק.שלמרכבעל
אח-דגמיםונבנוהמלחמה,שלאחרבשנים
גדו-לאבסדרות-ייצורהופקשחלקםדים,

כבדיםהיודגמיםאותםכלואולם,;לות
הצבאיהציג1956בשנתמאוד.ויקריםמדי

יותרקלחדש,לנגמ"שדרישההאמריקני
דגמי-יסוד,שניהוכנויותר.זולובמיוחד

אםכיבצורתם,מזהזהנבדלולאאשר
נבנהרו-711'י",האחדנבנו:ממנובחומר

האחר,ואילוכה,עדכנהוגמלוחות-פלדה,
סגסוגתעשוייםמלוחותנבנהז_311"",

הכלליבמשקלשההפרשאףקלה.מתכת
"413?"-קטזהיהכלי-הרכבשנישל

-ב-10%יותרקלקלה,ממתכתהבנוי
בו-ייצורו:ביותרחשוביתרוןלוהיה

יותר.הרבהזולהיה-ב-1959הוחל

מבבה
י5ש-311"*הנגמ"וש

מרותכיםלוחותכולובנויהנגמ"ששריון

אלומיניום-סגסוגתהכוללתקלה,ממתכת

ש



י4,,
בצליחה"51-113",

לסג-וכרום.מנגןשלתוספותעםמגנזיום,

ק"ג/כ-30ביחס,קטןחוזק-קריעהזוסוגת

הפלדהשלהקריעהשחוזקבעודמ"מ2,
כיעולה,מכאןמ'ףכ/ג"ק2.כל-100מגיע

עבהלהיותחייבקלהמתכתהעשויהשריון
המספקרגיל,משריון-פלדהשלושהפי

לבנייתואמנם,;קליעיםבפניהגנהאותה
20שעובייםבלוחותמשתמשיםהנגמ"ש

שעובייםפלדהלוחותבמקוםD"D,40עד

מסוגכלי-רכבשריינובהםמ"מ,13עד6
אינהזועוביתוספתואולם,כה.עדזה

היח-קלותובגללהרכב,למשקלמוסיפה

:נוסףיתרוןלונודעאשרהחומר,שלסית
כךמשוםשינויי-צורה.נגדמעולהעמידות
מיוחדים,חיזוקיםעללוותרהיהאפשר

הריתוך.עבודתועלהבניהעלהמכבידים

הרכבכלישלניכרתהוזלההושגהזובדרך
חומר-הגלם,שלהגבוהמחירורעל-אף

ל-סדרתיבייצורהנגמ"שמחירמגיע

יח-נמוךמחירשהואבלבד,דולר30,000

זהמדגםהראשוניםהנגמ"שיםמשעסית.
צילינ-8בעלקרייזלר","בנזיןמנועהיה

כ"ס.כ-200שהספקומים,ומקוררדרים

במנוע-דיזלהנגמ"שמצוייד1964מאזאך

אזרחיברכביעילותואתשהוכיחג'.מ.ס","
לאחרשכונהדנן,בנגמ"ששונים.מסוגים
מנועהורכב51-113","4-1המנועשינוי
דו-פעימתי,מים,מקוררצילינדרים,6בעל

כ"ס.215המספק

בעז-המנוע.אלישירותמחוברתהתמסורת

אחרים,מכלליםגםלהניעניתןהמנוערת

בעתמי-יםלשאיבתמיםמשאבתכגון
באו-נעשיתההילוכיםבחירתושיוט.ציפה

על-ידי-דהיינואוטומטי-למחצה,פן

נסיעהלשםלצביםבארבעההמוצבמנוף
אחורנית.לנסיעה-אחדומצבקדימה,

-הרביעילהתנעה,משמשהראשוןהמצב
האמצעייםושניכביש,עלרגילהלנסיעה
חמשתביןהבחירהאךבשטח.לנסיעה

המקלדבראוטומטית,נעשיתההילוכים

ללאבשטההנסיעהעלניכרתבמידה

דרך.
כלי-הרכבבכלאחידהדיפרנציאליההיגוי

כך,באחרונהושופר"113_51",ממשפחת

מטרים,כ-8שלסיבובקוטרמאפשרכיהוא

הדיס-בלמיבמים.בנסיעהיותרקלוהיגוי

בשט-מעברבעתההיגויעלמקיליםקיות

קשים.חים

מורכבתושמרכובהקפיציםהזחלים,מערכת
גדו-גלגלי-מרכוב5סביבהנעיםמזחלים

גלגלי-המרכובוגלגל-מתח.מניעגלגללים,

חולייתכלעלקשה.גומיבחישוקימצופים

לפירוק.הניתנתגומי,סוליתמורכבתזחל

בתוךמורכביםחיבור-החוליותפיניגם
חושבהזחלשלהייואורךגומי.מיסבי

ליותרשהגיעוזחליםהיואךק"מ,ל-4,800
לאו-מקניםמוטות-פיתולק"מ.מ-10,000

להםבנוסףהדרושה.הקפיציותאתפנים
בגלגל-המרכובזעזועיםבלמיגםמצויים

והאחרון.הראשון

שלאהזחל,על-ידינעשיתבמיםההנעה
בעז-במיםהנעיםהסובייטים,כבנגמ"שים

מהירותוקטנהכךמשום;מיםסילונירת

קמ"ש.מ-6פחותעדבמים"113_51"של

החר-לוהאתקדימהמטיםבמיםבנסיעה

צי-בעזרתהתובהחזיתעלהמורכבטום,

למנועעל-מנתרים,
מן-הגלים

אתלשטוף

התובה.גב

והתמ-המנועתאלתאים.מחולקתהתובה

משורייןפיקודרכב"51-577",

מת-וקירימין,בצדבחרטוםממוקםסורח

לוחגםאליו.נוחהגישהמאפשרפרק

שבעזרתכךמתפרק,המנועמעלהתקרה

כולו.המנועאתבנקללהוציאניתןמנוף

הנהג.עמדתשמאל,מצדלמנוע,סמוך
בתאהמפקד.עמדתהרכב,במרכבמאחוריו,
צד,בכל5מתקפלים,מושביםהחיילים

מושבהנגמ"ש.למרכזופניהםלדופןשגבם

על-ידיהמפקד.מושבאחרינמצאאחד

החיי-תאאתלהכיןניתןהמושביםקיפול

6.5התאנפחסוג.מכלכהנאלהובלתלים
הירכתייםטונה.1.75היעילוהמעמסמ5,

היד-באורחהמופעלכבש,בעזרתנפתחות

עלמאודהמקלדברהנהג,על-ידיראולי
לצאתאפשרוההעמסה.הכניסההיציאה,

מור-שכןהכבש,פתיחתבלאגםהתאמן

מאחור.היאגםנוספת,דלת-יציאהבוכבת
פריסקופים,ב-5מצויידתהמפקדכיפת

אין0.5.המקלעכנתגםבהומורכבת

שייחשףבלאהמקלעאתלהפעילאפשרות
מצויידהנהגאשנבהאויב.לאשהיורה

לשםלפתחווניתןלשימושו,בפריסקופים
אשנבהחייליםתאבגגחשוף.בראשנסיעה
במדף.מכוסהנוסף,גדול

התאמת
הנגמ"ש
ליעודים
שונים

הנגמ"ש-י'775-15"משורייןפיקוררכת
לרכבמתאיםאינוהמקוריי311-15'י'

שי-בוהוכנסולכזה,להפכווכדיפיקוד,

ב-63הוגבההלוחמיםתאשונים.נויים

המאפ-מ',1.90שלפנימיגובהלכדיס"מ,

מיוחדהתקןבתוכו.זקופהעמידהשר

שולחןהקשר.למכשירימיועדמשמאל

מספקיםאנשיםל-5וספסלגדולמתקפל

197047פברואר205,מערכות



צ'אפראל""נ"מבטיליחמושכ(037-45"",נ"מע_361"%',מרגמהנושא"51-106",

אוהל,גםשייךלציודנוה.מקום-עבודה
הרכבשלהאחוריבצדולהקימושניתן

שטח-עבודהמוסיףהאוהלאליו,ובצמוד

מרווח.

התאמהלשם-ייא_601"מהגמהאצח5
חוזקהמ"משו1בתכבדהמרגמהלנשיאת

גדולאשנבבוונפתחהנגמ"שרצפת
והדורגלהבסיסלוחבתקרה.עיגולבצורת

בחוץ,שמאלבצדמחוזקיםהמרגמהשל
עלגםהמרגמהאתלהפעילשניתןכך

הקרקע.

לקודם,דומה-"125_51"מפנמהנחצב
מ"א81בתבינוניתלמרגמהמותאםאך

לכלהמרגמהאתלכווןשניתן-ייחודו
נושאעלהכבדהומהמרגמהבעודעבר,

רקלכיווןניתנתא-601""המרגמה
בלבד.ס90שלבצידודלאחור,
הוחלפהכאן-"132_54"להביורנונשא
ומקלעלהביורשבובצריח,המפקדכיפת

ס360.הצריחצידוד7.62tb"bמקביל

כף,180עדמגיעהלהביורשלהיעילטווחו
מאפשרהליטרים750בןשבמיכלוהדלק
שניכוללהצוותשניות.40עדהפעלה
ונהג.מפקדחיילים,

רביםניסוייםלאחר-ניוטטיליםנחבא
הורכבשונים,מדגמיםטנקיםנגדבטילים

ן311-4"",הנגמ"שיםמןרביםעל

צרפתמתוצרתמונחה-התילהטיל
הרכבבירכתימורכבהמטול"11_5.5.".

בתוךליריוהכנהטעינההמאפשרתבצורה
גםהנגמ"שאתלהתאיםמנסיםהתובה.
ו-אנסק""מדגםמונחיםטיליםלשילוח

טאו"."

נ"מההגנהחשיבות-נ"מנשקנושא

משוריי-כלי-רכבהתאמתמחייבתבשדה

לשםנ"מ.וטיליםתותחיםלנשיאתנים
תלת-תותחבעלישוניםדגמיםנבנוניסוי

לבסוף,מ"מ.30דו-קניותותחמ"מ20קני
וולקן""התותחהתקנתעלהוחלטב-1966,

קנים6בעלגטלינג","מדגםהמ"מ,20בן

בקצגיורהזהאוטומטיתותחמסתובבים.
ומכוונינבדקה,יריות3,000עדהמגיע

מכ"םומד-טווחאופטיתבכוונתאותו
נשנ381-4""בסימןידועזהנ"מרכב-קרב

חיילים.שניבןצוותעל-ידיומופעל

התותולנושאנוסף-ניזםטיליםנושאת
נ"נהגדודיםאתארה"בצבאמציידנ"מ

י037-45'י'נ"מטיליםבנהמאגםבדיביזיה

זהוומרכובקפיציםזחלים,מערכתבעל
טילינ4נושאוצריה"113_54",שללזה

מקויישהמשורייןבתאצ'אפראל"."מדגם
בצריויושבהטילןולמפקד.לנהגלמנוע,

אופטיתכוונתבעזרתהטיליםאתומכוון

תת'ביותהתקןבטילמצוילכךנוסף

הטי'אתומכווןהמטרהאתהמחפשאדום,

לתוכה.

הותאנהוק""לטילישילוחהתקןגם
אואךן311-4"",הנגמ"ששללמרכב
המתכ'הצליחולאהטילשלהכינוןהתקני

ולבביחס,הקטןהמרכבעללהרכיבננים
הוואףנוסף,רכבגםהוק""לנושאהוסיפו

מכשיומורכבשעליו"113_51",ממשפחת
האוינמטוסילאיבחוןהמשמשהמכ"מ,
הטילים.ולכינון

רכב

הצבאאתמשמשמ',10עדמגיעשרוחבה
בויאט-נאם.האמריקני

שימושים
אחרים

הנגמ"ששלהגדש-ביחסהפנימינפחו

בארה"בהחימושחיללמתכננימאפשר

התקנתעל-ידינוספים.בתחומיםלנצלו
הופךמתאימיםאלקטרונייםמכשירים
שדהעללתצפיתמכ"םלרכב"34-113"
כנרגמותלגילוינגד-סוללתילרכבהקרב,
כןלארטילריה.אשניהולולרכבהאויב,
המרכב,אותועלבלתי-משורייןרכבנבנה

שלהקטןמשקלושונים.משאותלהובלת
הגדולהטעינהשטחלמעמס,ביחסהנגמ"ש

גדוליתרוןמהוויםהטובה,ועבירותושלו
הרגילות.הצבאיותהמשאיותלעומת

המשך
פיתוחו

של
הנגמ"ש

העיקריותממגבלותיואחתשצויין,נפי

בולהשתמשניתןכיהואזהנגמ"ששל
ושםהפעולה,למקוםהחייליםלהובלתרק

רגלי.ולהילחםהרכבמןלצאתעליהם
לציידמאמציםהאמריקניםעושיםלפיכך

תצפיתובאמצעייריבאשנביהנגמ"שאת

ה-סדראתהופכיםזאתועםחייל.לכל

לשבתלחייליםלאפשרכדיבתאישיבה
כלפיכשפניהםבמרכז,הנגמ"שבתוך

הדפנות.
אחרים.בתחומיםניסוייםנערכיםבאירופה

כיפת-לטבעתלהתאיםהצליחובשוויצריה

20בןאוטומטיתותחובוצריחוןהמפקד

הנדסי

המ-רכב-הקרבמשפהקויאט-נאםבמלחמת

כרכב-קרבי45_311"'ממשפחתשוריין

הנ-רכברכב-חילוץ,ממנוופותחועיקרי,

ל-חוברוקושיבלאורכב-גישור.דסי
מכל-להרמתמנוףדחפור,להבא311-45"

בתמונהפלדה.לכבלוכננתכבדיהלים
שמאל.בצדמקופלבמצבהמנוףנראה
בעזרתהרכבמעוגןהכננתהפעלתבשעת
לפירוקניתןהדחפורלהבתמיכות.שתי

אשרגשר-המספרייםבמטוס.הובלהלשם
תעלהמעלספורותדקותתוךלהניחוניתן

*



אספקהרכבנ(-845'14",

הלחימה,תאמתוךלהפעלההניתןמ"מ,

התקןהאויב.לאשהתותחןשייחשףבלא
והתו-האמריקנים,על-ידיגםמנוצלזה
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