
1941,ביולי14מאזבמטל"ריםבהתמדהמשתמשהרוסיהצבא
מאוחרBM'-13.מטל"ריםשלמטחבקרב,לראשונהנורה,עת

משג-גדודיתשעהמוסקבהבהגנתהשתתפושנה,באותהיותר

נמצאו1942בסוףמטל"רים.מ-300יותרולהםרקטותרי
-1943ובסוףמשגריםכ-%000האדוםהצבאבשימוש
שכלמטל"רים,שלדיביזיותששהוקמוב-1943כ-3,500.

כוללבמשקלטילים4,000כמעטשלמטחלשגריכלהאחת
האמינושהרוסיםלכךאחתשסיבהיתכןטון.כ-230של

עקרו-אתמביניםשהםהיאבו,האמנולאאנובעודבמטל"ר,

רב-ז'וקוב,המרשלמאיתנו.יותרטובהמרוכזהאשכוחנות

שהשתכן?רקלא"הממרובית,,המלחגגהבאמנותמוכראמן
באפקטהאמיןשהואאלאמופרזת,במידה.מאסיביתבארטילריה

האש".עוצמתשמשיגהכעמ[וה1)((,גוד,?-הרגש'להמזעזע

זה,בצדזהבקו,תותחיואתערךמכרעת,להתקפהכשהתכרנן
הטקטיהאויריוהסיועהרקטותוהמרגמות,בכלאותםתיגבר

אחת.בבתבאשופתחלרכז,היהשמסוגל
שריכוזושובשובהסובייטיםהוכיחוהשניהבמלחמת-העולם

תות-צפיפותלעיתיםיצרוהםזובמלחמהתוצאות.משיגאש

והםחזית,שלמטרשלושהלכלאחדמקנהיותרשלחים
אן-לוק,בקה-סאן,זאתהוכחנואנוזה.לקחזוכריםעדיין

כבדים,מפציציםעשרותבעזרתאחריםרביםומקומותהאנוי

היינוכשמסוגליםמרוכזת,ארטילריתואשקרבמפציצימאות
שהםהישראליםהתותחניםגילו1973באוקטוברלהשיגה.
בעזרתגדודשלגודלבסדרטנקיםהתקפתלבלוםיכולים
אשפגזים10היוריםמ"מ155הובהצרתותחי36ריכוז

מכסימלי.בקצבלתכלית
האשריכוזחשיבותאתבהדגישםעקבייםהיוהסובייטים
דיקסוןהגנרלהאמריקני,הטקטיהאוירפיקודמפקדוהמסות.

תאתגר":1976בפברוארAirיסע)"hagazineב-כתב
העליונותהואארה"בשלהקונבנציונלייםלכוחותביותרהגדול

נאט"ו,כוחותעלורשהבריתכוחותשלהעצומההמספרית

:מלהלןהמשועריםהיחסיםעל-ידידרמטיבאורחהמומחשת
עדיפותבארטילריה,2:9שלעדיפותבטנקים,1:4שלעדיפות

עדיפותטקטיים,במטוסים2:3שלעדיררתנ"מ,בנשק2:3של

בגייסות2:3שלעדיפותאלקטרוני,שיבושבציוד1:4של

שכוהותבסגירותקשורההמספריתהעדיפותבעייתלחתמים.
צרה,בגזרהיע,בליצקריג",כסגנוןלקרביוטלווהשהברית

ניצוללמטרתהעיקרייםלכוחותדרךויפלסיבקיעחזקכשכוח
הצלחה".

מאמץלבלוםהיאבעייתנואלה,מכריעיםכוחותיחסילנוכח
יהיהכן,לעשותכדיורשה.בריתכוחותשלעיקריהתקפי

דבר(מקומיתאויריתעליינותבמהירותלהשיגנאט"ועל
למוחותמאסיביטקטיאויריסיועולספקלו),לקוותשיוצעני
-האשכוח..."כיגםמדגישדיקסוןהגנרלשלה.הקרקע

חייב-הטקטיהאויריהכוחשלוהןהיבשהכוחותשלהן
לצבאמסייעהיל-האוירכצוות:ביחדללחוםמס'וגללהיות
לחיל-האוירמסייעהיבשהוצבאקרוב,התקפיבסיועהיבשה

נ"מ".המעהכיםבשיתוק

התקפיסיועלביצועמוקדםתלאיהואנ"מהמערכיםשיתוק

שדה-בכלנסבלתאבידותרמתעלשמירהתוךיעילקרוב

חיל-האוירלדוגמא,מתוחכמים.סהבייטייםבכליםהרוויקרב

ארבעתבמשךהגולןברמתלבדולהילחםחייבהיההישראלי
אתלשבשכדייום-הכיפורים,למלחמתהראשוניםהימים

הראשוןאחר-הצהרייםבמהלךהסורית.הטנקיםאלףהתקפת
אחרותובמיליםנ"ממאשמטוסיםכ-35איבדהואלמלחמה,

מאבידותיווכשליששלו,הקרבמטוסימכוחאחוזיםכ-8-

היוםאחריהאבידותביחסהדראסטיתהירידהכולה.במלחמה

שהושגדברנ"מ,המערכיםמשיתוקבעיקרנובעתהראשון
הפעולהשיתוף:תוקףוביתרארטילרית.מאשכתוצאהבחלקו

הש-הקרבמטוסי:הדדייםרווחיםונשאהכיוונים,לשניפעל

כקצינילעיתיםפעלוהקרבוטייסיאויב,ארטילרייתמידו
אחרות.ומטרותנ"מטיליםסוללותלטיווחאוירתצפית
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הטקטיהאוירכוחהמודרנית.בלוחמהחיוניהפעולהשיתוף

וכוחותבשדה-הקרב,להישארהיבשהלכוחותלסייעוחייביכול
להישארהטקטיהאוירלכוחלסייעוחייביםיכוליםהיבשה

היוםחשובזובשותפותהארטילריהתפקידלשדה-הקרב.מעל

וגוב-הולכותמהארטילריההדרישותבעבר.מאי-פעםיותר

זקו-ממוכנותאוכמחוריינותהתקפותאחר.תחוםבכלגםרות

בעתהאויב.שלנ"טהמערכיםלשיתוקארטילרילסיועקות

שלנונ"טהכוחותעללהגןשלנוהארטילריהעלהתקפה
שלנומהארטילריהנתבעהקרובבעתידאויב.מארטילריית

הארטילריהפגזבעזרתהאויבשלשריוןכוחישירותלהעסיק

נ[(3ק)((1.המונחה

הטיליםלילה.להתקפותיותרטובמצוידיםורשהבריתכוהות

TOW,DRAGON'-הטק-האוירנכוחותהקת"קיםהטנקים,י

לתאורה.זקוקיםאלהכלהגנתנו,מתבססתשעליהםטיים,
החזקים,נוריהםולהטילבאוירלחוגיוכלולאהנרהמטוסי

מחוץ'להימצאעשויה2אינטשה-4.2ומרגמת
מכאן;לטווח

למשימותבמקבילמלתמדתתאופהלספקתידרששהארטילריה

ירישמשימותספקאיןנ"ס.אשמשימותוביצועהקרובהסיוע

מונתהארטילריבפגזהדדיתהעסקהאורצופהכתאורה

נאט"ושלשהארטילריהמאחרלמעשה,נ"מ.אשתמשוכנה

יכולתורשהבריתשלכוחותומאחרמכרעת,בנחיתותנמצאת

בבקודהאשכוחלרכזלהםשתאפשריותר,טובהמטרותאיכון

הטוביםהסיכוייםבעלהמועמדיהיהמי-המכריעיםובזמן

קנימספיקיוותרוהאם?נ"סאששלבדו-קרבלנצחביותר

משימו-לביצועהדרושהסיועאתלכוחותינולספקכדיתותח

הרקטות,מטוליבמערכתטמוןלבעיהאפשריפיתרון?תיהם

אש.ריכוזילהשיגמיכולתנולחלקתחליףשתהווהמערכת
ומער-מסלולעקיפישטוחי-מסלול,כלי-נשקישתקומטל"רים

האויריהסיועואתהתותחיםאשאתיתגברוהםנ"מ.כות

אתויצמצמושונותבמשימותאותםלהחליףיוכלוהטקטי,

להחליףיכוללאהמטל"רהאויב.שלנגדיתלאשחשיפתםזמן
כלאתולהשליםלתגבריכולשהואאלאכלשהו,כלי-נשק

מאודמשמעותייםיתרונותמציעהמטל"רבקיצור,כלי-הנשק.

בשדה-הקרב.אחדלכל

המטל"רתכונות

שלהפוטנציאלומהווהאופייניותהמועילותהתכונותמהן

מערכתהיאביותרהטובההדוגמא?מודרניתמטל"רמערכת
מ-40למעלהשלוניסיוןפיתוחמחקר,פריהרוסית,ה-8,4-21

לא-מונחות,מ"מ122רקטות40משגרתה-Bhf'-21שנה.

משקלק"מ.20.6שלמכסימלילטווחוסחרור,סנפירמיוצבות

קצתהרקטהאורךק"ג,מ-18.6יותרקצתהואהקרביהראש
מהטווח.כ-1%הואהפיזורק"ג.כ-62ומשקלהמ'מ-2.7יותר

מדגםמשאיותעלה-BM-21משגרימורכביםברה"מבצבא
4-21~8הבסיסיהמשגראתהתקינהצ'כוסלובקיהלרוא-375.

שלמהירהטעינהמערכתוהוסיפההרטט-831,משאיותעל

משג-21בןבמטל"רמשתמשתרומניהן07-4)%(.רקטות40

ותחמושתמשגריםכנראה,וכולל,משאיתעלהמורכברים

במ-שמדוברנניחהמטל"ר,תכונותבסקירתה-844-21.כשל

ProjectileGuidedLaunchedCannon-CLGPו.

ק"מ.5.5טווחהמ"מ.ל-120מקבילהאמריקנית,מרגמה2.

המערכתמשתמשתשבהםלאלובעיקרם,יהזהים,וברקטהשגר
הסובייטית.ן812-1

מטחלירותיכולהמשגריםשישהבתסוללה*אשונפחקצב

שללמטחבערךשמקבילמטחשניות,ב-20רקטות240בן

הנפץראשי240שלמשקלםתותחים.סוללותמ-40אחדפגז
האפקטאתיגבירווההפתעההריכוז;טוןמ-4.5ביותריסתכם

מקבילסוללהמטחשלהנפץראשימשקלהאויב.עלשלהם

קרב-הפצצהמטוסישמונהשלהטיפוסיהפצצותלמטעןבערך

פא-100.מדגם

לאוכאשרמדי,קרוביםאינםידידותייםכוחותכאשר*פיזור
-המטל"רשלהפיזורצורתבודדות,מטרות-נקודהעליורים

שלמזופחותלאיעילה-הצידרובהשללאפקטהדומה

מטרותלגביבמיוחדנכוןזהכללהתותח.שלהמדויקתהאש
ה-שלהמכ"מצלחתנ"מ,טיליםכגוןלרסיסים,רגישות

טיליםשלמפעיל'יםגלוי,ח"'רארטילרקה,צוותיג-25132,"4
להת-יכולאינוהמטל"רואספקה.תחזוקהשלואלמנטיםנ"ט

בודדותמטרותנגדאוקרובסיועבמשימותבתותחחרות
פחותלאטובלהיותיכולהואאבל'מבוצר),כיעד(מוקשחות

המתרות.המטרותמרביתכנגד
מרגעשניות20תוךמשימתואתמסייםהמטל"ר*בטיחות
להמשךחליפיןלעמדתאומסתורלמקוםמדלגומיידהיחשפו,'

יורההואעודכלבמקומולהישארחייבלעומתו,תותח,ירי.
נ"ס.אשבפניולעמודלתכלית,

עלנעיםוהםלהיטם,בקלותמתאימיםהמטל"רים*ניידות
שלהםהניידותמתנייעת.ארטילריהמאשריותרמהרכבישים
ביותר.מהירהאשעוצמתבנייןתאפשר

שלתאוצהמכוחותסובלתהרקטה*הרקטהתדגורלחצי

עומ-תותחפגזיבעידהשיגור,שלבבמהלךג'ימ-100פחות

ניתןמכךכתוצאההירי.בעתג'יכ-9,000עדשלבלחץדים

קליםבמבניםהרקטותשלנפיציםהלאהקרבראשיאתלתכנן

הנובעבמשקלהחיסכוןהמקבילים.התותחבפגזימאורריותר

ראשלמשקלאויותרארוךלטווחמתורגםלהיותיכולמכך
לפיתוחקשהבעיהיצרושיגורלחצילדוגמא,יותר.גדולקרבי

מטל"רמשוגרתמונחיתשרקטהכךהמונחה,הארטילריהפגז

לותר.ואמינהזולהלהיותעשויה

פשוטיםהמטל"ריםלתותחים,בהשוואה*פשוטיםכהסגרים

תוךל-BM'-21הדומהונשגרלייצרניתןלייצור.וזולים
סך-כליהיהמשאיתעלהיחידהתורכבוכאשרחדשים,שישה

זהיהיהכן,עליתרתומ"ת.שלמחירוממחציתפחותהמחיר

למערכתה-4-21~8כמומשגרלהפוךיקרולאלמדיפשוט

הבסיסית.פשטותהאתלהקריבמבלימתוחכמתנשק

1מטל"ריםלאמדוע

אחתסיבה?מטל"ריםארה"בשלהיבשהלכוחותאיןמדוע
מתןלצורךבנמצאהיותמידהטקטייםהאוירשכוחותהיא

המטל"ריםאתשללוהמבקרים-אחרותסיבותהמסיבי.הסיוע

שליותרהגדולהמשקליותר,הגבוההמחירדיוקם,איבגלל

מזה,לבדמחדש.הטעינהזמןשלהארוךוהמשךתחמושתם

פרימיטיבייםבהנראווהמטל"ריםהטילים,עידןהיאתקופתנו

מתעקשיםמדועוחשובות,נכונותהללוהנקודותכלאםלמדי.

המתוחכםבצבאםחדוריםמטל"ריםהכללתעלהס'ובייטים

ארתוהערכנואםהמטל"ראתמביניםאיננואולי?מאוד

197541ינואר250,מערכות""



המטל"רים1נוספתמחשבהלכךהקדשנוולאנחות,כתותח
משימותלבצעשיכוליםכלי-נשקהםאלותותחים.אינם
-אחדותומשימותמתותחים,פחותלאטובבאורחרבות
מתותחים.טוביותרהרבה
ממלחמת-הישניםהמטל"ריםלמרבית:הדויקלבעייתבאשר
כלל,בדרךהזמנים.דמיתנומדי.רבפיזורהיההשנהההעולם
כאחוזהיאמודרניותרקטותשל8מסתברתמעגליתטעות
ומכובדת,היאק"מ20בטווחמ'ב00בתוטעותמהטווח,אחד אתבחשבוןניקחעתהתותח.שלבמונחיואפילומאוד",

ירילגביקבילהעדייןשהיאמטרותבזיהויהמירביתהטעות
הרשומיםמטרותסוגימעשרהרכות.מטרותעלארטילרי

דיוקדורשיםמהםששלושההריהאמריקני,המטרותבספר
ושלושהמ',400--300שלדיוקדורשיםארבעהמ',150של

להיותיכולהמטל"רספק,ללאמ'.500שלדיוקדורסנים
זו.בליגהאפקטיבישחקן

ישאבללתחזוקנים,בעיהיוצרהמטל"רתחמושתשלמשקלה
בעמדההמטל"רמתחמשכללבדרךמנחמים.היבטיםלכך

בחזרהמדלגהואהיריאחריהירי.לעמדתנעואזמוסתרת,
ומתחמשחשופהולאחדשהירילעמדתאוהמוסתרת,לעמדה
במקוםארטילריתבתחמושתלטפלקליותרהרבהמחדש.
גםנכוןובנפח.במשקלהתחשבותללאאש,תחתמאשרשקט

אוסףכברלנוישאבליעיל,נ"טנשקאינםשהמטל"רים
לגביהםואויריים.קרקעייםשונים,טנקיםמחסלישלוגדלהולך
מסיביתשיתוקאשבפנילעמודעליהםשיהיההבעיהקיימת
אשלשתקיוכלהמטל"ראםומטוסיו.האויבארטילרייתמצד
לכלי-יאפשרזוובדרךהאויב,שלנ"מהסוללותואתזו,

ייחשבלאהואמדועמשימתם,אתלבצעהיעיליםנ"טהנשק
?טנקיםנגדהצוותשלערךרבכחלק
נ"טכלי-הנשקכלנ"ט.הנשקשללבעיהנוסףשיקולישנו
חייבטנקתותחןכל;למטרהכלשהוראיהלקוזקוקיםשלנו

לעקובחייבנ"טטילמפעיל;היריבעתמטרתואתלראות
לכלי-המטרותמצייני;הפגיעהעדמהשיגורמטרתואחר
עיןבקשרהמטרהאתלשמורחייביםהלייזרמונחיהנשק
כלי-הנשקרוב;כלי-הנשקשלהאחרוןהמעוףשלבבמשך
דורשיםלמשל)ה)-'MAVERICK,האלקטרו-אופטיקהמונחי

הפגיעה.ועדהטיסהזמןכלבמשךלמטרהישירראיהקו
לעברהנעמשורייןכוחנגדלפעולאלהכלי-נשקיכוליםכיצד
המת-בשדה-קרבשטח,תנאימנצלאומוסווהכשהואיעדיו
זאת,עםטוב.כל-בךלא-היאהתשובה?ועשןמאבקערפל
אוחיישניםעל-ידיהאויבשריוןאתלאתריהיהאפשראם

ישירהאשעליולרכזבודדמטל"רגדודיוכלתצפיתנים,
אחוזרקספק,ללאשניות).ב-20רקטות720עד(ומסיבית

זהאחוזגםאבלאויב,בשריוןבפועליפגעמהרקטותקטן פגועים.אומשותקיםכלי-רכבשלמשמעותיבמספריתבטא
לגרוםעשויותבטנקים,ישירותיפגעושלאהרקטותמרבית

לשבוראפילואולשבשכדיבהשיהיהמבוכהוליצוראחר,נזק
המטל"ראשעשויהלפגז,הרקטהבהשוואתההתקפה.את

שהיאתותחים,אשמאשרשריוןנגדאפקטיביתפחותלהיות

Probabit~-Error.CEP~-Circularטמ',מ)(מסתברתמעגליתטעות3.
עלשנורומהפגזים50%נופליםשבתוכומעגללרדיוסדכאהכמנה
מסיימה.מטרה

גדודנשווהאםאבלאפקטיבית.כלאמוערכתכשלעצמה
שה-הריאויב,ריכוזינגדמפעילותתותחיםלגדודמטל"רים
מהתותח.ערוךלאיןטובוצאמטל"ר
200תעלהאחתשרקטהנניחהעלות-יעילות,שאלתלגבי
שהואדולר,000"4יעלהרקטות240בןסוללהמטתדולר.
מטוסמחירטון.כ-4.5במשקלמטוסיםפצצותשלמחירן לרכושאפשרבוסכוםדולר,מיליון3--_12ביןנעקרב-הפצצה

קרובאוירסיועשבמשימותנניחאםרקטות.ש--60,00000,51
במיוחד,נמוךשיעור(אחדאחוזבשיעוראבידותצפויות
ערךשוותהיאאחתגיחהוכיהמסוכנות),הקרבנסיבותלנוכח
שיטילוגיחות100מתוךהרירקטות,240בןמטל"רלמטח
נניחאםאחד.מטוסיאבדרקטות,ל-24,000ערךשווהמטען

דולר,מיליוןכ-6הואקרב-הפצצהלמטוסממוצעשמחיר
הסיועשסך-כלהרידולר,12,000הואאחתגיחהמטעןוערך

יכולסיועשאותובעודדולר,מיליון7.2יעלההטקטיהאוירי
בלבד.דולרמיליון4.8במחירהמטל"ריםעל-ידילהתבצע

היינואםאףאךבחשבון,נלקחולארביםשגורמיםברור
מדויקת.להשוואהלהגיעהיהאפשראיבהם,להתחשבמנסים
דעשטל"רשהפעלתבבהירותמדגיםזהקטןחישובמקום,מכל
טקטיאויריסיועלמשימותכתחליףאובסיועיעילהתהיה

אחרותומשימותנ"ממערכיםשיתוקמשימותובמיוהד
כולליםהמטל"רנגדהטיעוניםמרביתמיוחד.בסיכוןהכרוכות

הואהמטל"רכישמובןמרגעאבלאמת,שלמסויםגרעין
אתמאבדיםהטיעוניםהעני",שלתותחו"ולאייחוד,בעלנשק

יותרגדולהפוטנציאליתהתפתחותיכולתלמטל"רעוצמתם.
וזוליותרמהרלהינתןיכולמסייעאשכוחלתותח.מאשר
להנ-יכולהמטל"רתותח.על-ידימאשרמטל"רעל-ידייותר
להשתוותכלליכולאיששתותחכךבהפתעה,אשר-בוזחית
אליו.

חדשמטל"ר-ההצעה
בלתיקרבמצביהרבהבפניניצבהאמריקנישהחיילמאחר
משגר:משגריםסרילשניזקוקהואמראש,לצפיהניתנים ומשגרכלליסיועלמתןעיקריקרבגמטל"רשישבהומתנייע,
שניישיר.סיועלמתןשישמשיחסית,וזולפשוטנגרר,

BM-21.מסוגסובייטינישא-משאיתמטל"ר

פ



נ5691-1.מסוגסובייטינגררמטל"ר

המשגריםשלהבסיסיתהפשטותאתלשמורצריכיםהמשגרים'

מרחוקהפעלהביכולתגםמצוידיםלהיותעליהםאבלהקיימים,

בתחמושותשיצוידוקרבייםראשיםשלנרחבוכמגווןמלאה,

ההגבהה,הצידוד,עלתשלוטמרחוקההפעלהמערכתמעתדות.

מערכותעםמחוברתתהיההמערכתוהירי.המרעוםהתקנות

דיגי-תצוגהאמצעיעםוכןה-'TACFIREדוגמתממוחשבות

תחתבפעלםהסוללה.אוהפלגהמפקדתבידישיופעלוטליים
יוכלוה-'TACFIRE,מסוגמערכתשלהישירהשליטתה

שיצוינומטרותעלומהירהמדויקתאשלהנחיתהמטל"רים
הצבא,שלהמודיעיןסוכנותכמומתוחכמיםאמצעיםעל-ידי

ניתןהצורך,לפיליטר.טווחומדקרקעייםחיישניםמכ"מים,

לחלוטין.אות'לקיתמרחוקההפעלהמערכתאתלצקוףיה"ה

אפשרו-האשתכניותלמתכננייהיוקרבחם,םי2י,ןרמגווןעם

להשתמשהארטילרית,האשאתלעבותיוכלוהםהדשות.יות
הקרובהאויריוהסיועהתותחיםאשבהןבנסיבותבמטל"ר
תותחיםלגבימשניותבמשימותאואחרותבמשימותעסוקים

לאלסיכוניםלהיחשףעלוליםהתותחיםבהןבמשימותאו
במטל"ריםלהשתמשיוכלוכמו-כןלמשל).תאורה,(כדאיים

כלל.לבצעיכוללאשהתותחלמשימות

המוצעהאמריקניהכסונ"רוצנונות
מורכבהמוצעהמטל"רA(~hfhtJU)כמנאיתניבואטטל"ר
הנישאBM'-21,הסובייטיהמטל"רשללזהזההממוסגר

המטל"ריםאחדהואא(-12-ה8רגילה.משאיתמרכבעל

מפעילהגרמניהצבאבשימוש.היוםהנמצאיםביותרהטובים

D"b.110בקוטרLARS,5שכינויומצוין,מטל"רהוא,גם

בכמהממנועדיףואףל-BM'-21,בתבונותיודומהזהמטל"ר

וישיחסית,קטניםשלווהמשגרהרקטהזאת,עםתכונות.

אשוהדגםיהאה-BM'-21.משלנחותגידולפוטנציאללהם
נגמ"ש,עלבהרכבלסידתויוכלבקמא-בהגאיתהמשגריהא,

נמוך,פיתוחמחירעלתשמורמשאיתעלהתקנהאולם
במערביותרגבוההמהירותותאפשרהאמינותאתתגביר

.4MRLMountedTruck-TMMRL

RocketArtillery-Light]1%5ש=5?55.

לתגבורצורךיהיהובהצפופה,הדרכיםרשתבהאירופה,
הצישלנו.למטל"ררקטהלהתאיםגםעתהניתןמהיר.אש

5בקוטרזוני""ברקטותרבזמןמזהמשתמשהאמריקני
זוני""רקטות78נורוב-1975טקטיים.ממטוסיםליריאינטש

ני-שהרקטההוכיחווהתוצאותקרקעייםממשגריםמשופרות

למרותמ"מ.122בקוטרהרוסיתהרקטהעםלהשוואהתנת
שלה,המתוחכםהקרביהראשמהרוסית,וקלהקצרהשהרקטה
לרקטההרוסי.הקרבימהראשב-50%כבדק"ג,30שמשקלו

יוםבמשךק"מ.ל-20להאריכושניתןק"מ,16שלטווח
נתוניםבעזרתירינתונישיפורללאניסויים,ירישלשלם

אלפיות,שמונהשלפיזורתחוםהרקטההפגינהמטאורולוגיים:
הטעות(אלפיות.משלושפחותהפיזורהיהמכסימליובטווח
מ').ל-150הגיעהבטווחביותרהגדולה
ונגרר,לחסיתזולשני,מטל"ר5.(TOMRL)נגררמטל"ר
למבצעיםמתמרנות,ליחידותישירסיועמתןלשםדרוש

-באמתה,,מלוכלכת"העבודהועבוראוירמוצנחים/יבילי
אפשרותלנוכחלפעולארטילרימכליהדורשותמשימות
המדגי-ורקטותמשגריםמספרכיוםקיימיםנ"ס.אשלספיגת

הנגררהמטל"רזה.מעיןמטל"רלאפיוןמענהאפשרויותמים
16משגרעט-%41לעיתיםאון5691-1המכונההסובייטי
ק"מ.9.8לטווחסנפיריםמיוצבותמ"מ140בקוטררקטות

משקלק"ג.ש5הקרביהראשומשקלק"גכ-39הרקטהמשקל
63-1,או63מדגםהסיני,ועצטל"רק"ג.1,850הריקהבממגר

התח-אפקטאבלורסטילי,משגרבעלהואמ"מ,107בקוטר

הראשמשקלק"ג,כ-14הרקטה'משקללמדי.קטןשלומושת
שיגור,צינורות12למופגרק"מ.8והטוותק"גכ-8.5הקרבי
ארבעהאושלושהשניים,בנילאשכולותלחלוקהניתןוההא

אנשיםגבעללהובלההניתניםנוספיםולחלקיםצינורות,
עד300הריקשמשקלו-המורכבהמשגרמשא.בהמותאו

להש-שניתןלמרותאחת,כיחידהלשימושנועד-ק"ג400

ול-בעריםללוחמהקשים,בשטחיםבודדיםבצינורותתמש
שלזוהיאאחרת'משגרדוגמתאחרים.חדשיםיישומים

,LARAK'-נכנסוטרםפרטיתתבההבידיבגרמניהשפותחה
המשג-שיגורצינורות15זהלמשגרהגרמני.הצבאלשימוש

מ"מ.110בקוטרהסטנדרטיותהגרמניותהרקטותאתרים

מהרקטהפחותק"ג4.5שוקלתוהיאק"ג,כ-35הרקטהמשקל
שלוהאפקטדיוקהזאת,עםמ"מ.122בקוטרהסובייטית

להיותעשויים-ק"גכ-15שמשקלו-שלההקרביהראש
מ"מ.122בקוטרהרקטהשלמאלהיותרטובים
בתחמושתשימושידרשוהנגררהמטל"רמשימותמרבית
היאלקיומוהעיקריותההצדקותאחתאבלעשן,אונפיץ

המגבלותלנוכחלהגנתנו,חיוניתתאורההתאורה.משימת
הלילהראייתויכולתלילהראייתבציודשלנוהנוכחיות
מתמדתתאורהמקום,מכלהאפשריים.יריבינושלהמצוינת
אתגרישנוהאםקצובות.זמןבהפסקותונשנהחוזרירידורשת

זמןכמה?האויבשלנ"סוהאשהאיכוןליחידותיותרקל
משימתלירותבמטרהבעמדתהלהישארתותחיםסוללתתוכל

לבזבזו,שניתןנגרר,למטל"רנניחהבה?דחופהתאורה
למשימתנגררמטל"רהתקנתאחרי!המלאכהאתלעשות
מרכזבעודרחוקה,מהסהעמדתלתפושצוותויוכלתאורה,

Towed-TOMRLא%]6.

197848ינואר260,מערכות""



מרחוק.בהפעלההכנשגראתיפעילועמדהקציןאואגעבאהול

לספקקנימ16בנימשגריםיוכלוההארה,זמןעלבהסתמך

זהומחדים.טעינהללאנמשכתתאורהשלדקות90עד40

בדרךאויב.התקפתבפנילהתגונןכשצריכיםלמדיארוךזמן

היורההמטל"רעלנ"סלאשלצפותמפקדיםיוכלוהטבע

ארטי-גילוימכ"מילומסביבלערוךיוכלושהםכךתאורה,

המטל"רזה,במובןמדויקת.נ"סאשלהשבתולהתכונןלריים

מטל"ריחידתמטרות.איכוןכאמצעינוסףבתפקידישמש

ציודלהחליףכדיכפול,בציודמצוידתלהיותצריכהנגרר

שנפגע,

ניכרתגמישותתהיהמטל"רים12עםפלגותששבתלסוללה

עדינותלמשימותבודדיםמשגריםלהציבתוכלהיאבפעולתה.

שישהלרכזחליפין:בעמדותעורפיםמשגריםולמקם

הפעלהלמשימותיפוזרההשארבעודמאוישלירימטל"רים

או;מרחוק
לרכז.

מהוכנןבמטחהמשגרים12כלאשאת

משימותלבצעהנגררהמטל"ריוכלמתאורה,לבדמראש.

וכןשיתוקאורדיפהארטילרית,הכנהמרגמות,נגדאששל
הנגררהמטל"רוארוכים.בינונייםלטווחיםמגןאשלהנחית

שלמרחוקבשליטהטווחקצרתישירהאשלספקגםיובל
בהסגריםלהציבניתןסופיתכמשימהקדמי.תצפיתקצין

.אויב.לרכבאוטומטייםלמארביםבודדים

קרבייםראשיםסווגי

חנ"מ.שלמאסיביתהנחתההיאהמטל"רשלהעיקריתהמטרה

מסוגקרבייםראשיםעםרקטותגמישמטל"רמערכותלמספר

נמו-שיגורלחציבגללתעמולה.כרוזיפיזוראוכימיעשן,

חשמליים,חיבוריםבעזרתטעונותלרקטותנוחהוגישהכים

מטל"רלמערכותאחריםקרבראשימגווןבקלותלתכנןמתן

לאשמיועדיםאינםאלהקרבמראשיאחדיםמודרניות.
:המאסיביתהאשיעילותאתבההבהיגבירוואחריםמאסיבית,

שטח,לריסוסהמיועריםחנ"מטעוניקרבייםראשיםחם'כנא.
המטרות.מרביתנגדישוגרו

דומהזהקרביראששלהפעולהעקרוןתבלימי.דוחנ"מב.

הטעונותלפצצונותאותכליתידומ"מ40רימוןשללזה

הלולמטעןנמצהמהםאחדבכלR~ckeye.המצררבפצצת
תמידפועלהרימוןריסוס.מטעןומעליושריון,לחדירתהמיועד

בתצורתפועלתה-'R~ckeyeפצצתבעודהטבליות,לשחי
אוכפלדהמאודקשהבחומרפוגעתכשהיאשריוןחדירת

קהביראשכאדמה.רךבחומרפוגעתכשהיאהריסוסבתצורת

לאבדעלולוהוארגיל,תנ"ממראשיותריעלהתכליתידו
כלחדירתמבטיחהואאבלוההדף,הריסוסמאפקטיביות

פשרהלהיותעשויתכליתיהדוהקרביהראששיפגע.שריון

רבות.למטרותטובה

עשןמסךליצירתמצויןאמצעייספקהמטל"ר7WU~ג.
ועל.במהירות

לסייעלהידרשעשוייםתותחיםגדול.שטח

בסיועבמיוהדהעשן,קיוםבמשימתולטפלפרצותבסתימת

יכולנ"מ,המערכיםשיתוקבתפקידלאויב.הקרוביםלגייסות

התותחיםואתםאס"-9"םאמ"-7",הטיליםאתלעוורעשן
.zsu~-23%4בצורהנרחבשטהכיסויאפילויספיקזהלצורך

מפעילשללכולתואת.ישבשוהבגדריםהעשןעגנירציפיה.לא

טוסמנמיכילמטוסיםיספקוובכךמטרותיו,אחרילעקובהטיל

משמעותית.הגנה

הכהקמשאלקטרונילוחמהאמצעיהואהמוץכוץ.ד.
מופיעהמוויפתמטרהנ"מ.ותותחיםטיליםמכ"מילשיבוש

שלהאפקטיביותאבלמוז.שליריכלעםהמכ"ממסכיעל
המכ"מ,מפעילשלביעילותוהמכ"מ,בסוגתלויהזהאמצעי

מערכתשלהמכ"מלדוגמא,ובפיזורו.המוץשלובאיכותו

למוץ.במיוחדפגיעאומרים,כךtZSU'-23ה-%4שלאשבקרת

בהת-מוץ,צרורות200ער10לפחותלשאתעשויקרביראש

רקטות40יורהבודדנגררשמטל"רנניחהצרור.לגודלאם

כף,500שלבמרווחיםצרורותעשההמשחררתאחתשכלמוץ

אחתבמעלהמצודדשהמטל"רונניחמ',5,000בטווחהחל
מטרות400יופיעושניות,20במשךבודד.שיגורכלבין

ק"מ.המישהורחבוק"מכחמישהשאורכובשטחמזויפות

לאורךמ'200שלריבועבכלמוץמטרתתהיהזהבשטה

מיידשיבוצעומהאוירתקיפותהרקטות.שלהירימסלול

נ"מאשמפנימשמעותיתלהגנהיוכוהמוץשחרוראחרי
מונחית-מכ"ם.

נפחדורשותאלהמשימותותעמולתיים.כימייםרומציםה.

מתוכנתתצידודיכולתלמטל"ר.אידיאליתמשימהופיוור,אש

שימו-להיותעשויההמוזפיזורמשימתעבורשהוצעהכזו

תעמולה.כרוזיפיזורלמשימתבמיוחדשית

כאלותחמושותכבצופרותי.קונבנציונליותתחמושותו.
להש-ניתןמרוכזת.מטל"ראששלהאפקטאתבהרבהיגבירו

כאחד.ונ"טנ"אבפצצונותתמש

המטל"ריכולטכניתמבחינה8.ענדתיםקרקעחיישניז.

חידו-מספרעלמצביעזהכאלה.חיישניםשלסוגכללשגר

חייבחיישןכלשלהמדויקהמיקוםומועילים.מיוחדיםשים

ילמועילמירעממגולהפיקיהיהשניתןכריידוע,להיות

רקטות,משוגריבחיישניםמשדריםלמתקןלאומדועמטרות.
אלותיירהכךשתצוידרקטה?מדויקבמעקב.לסייעכדי

מטאוררלוגיים,נתוניםמסלול,נתונילשדרהיכלחשודה,מטרה.

אתוכן
שלעיתיםמאחרבנטרות.עלומידענפילתהמיקום.

להיותעשויהארטילרית,האשתוצאותאתלקבועקשה

מטחבתוךרקטות-חיישניםשלושעדשתייםלכלולמועיל

הניצולים...שללהפרותיהםלהאויןואזסוללה,

אפשרותבחנומחקריםאקטיבית.אלקטרוניתלוחנוהח.
מתותחים,שיירואקטיבייםאלקטרונייםמשבשיםשלפיתוחם

שיוצנחקטןשמשבשהיאהתיאוריהנ"מ.מערכישיתוקלצורך

משבשמשליותרחזקאפקטבעליהיהנ"מ,טיליםלאתרקרוב

קטניםשיגורלחציבגללבטוח.ממרחקשיופעלוחזקגדול

ממשבשפחותלעלותעשוימשוגר-רקטהמשבשפיתוהיותר,

מתותח.הנורה

ענןמפזרתזותחמושתהלם).פצצת(יאוירדלקפצצתט.

ומתפוצץ.האוירעםמתמזגהשניהאלפיותתוךאשרדלק,

ומוק-ציודכלי-רכב,שיהרוסאדירלחץיוצרתההתפוצצות

מתחמושותאחתשבבונקרים.אלהכוללאגשים,ויהרוגשים

אחתשכלפצצונותשלושהכילהמ55-0)0(,הנסיוניותההלם

כ-15ברדיוסהכללהשמידמסוגלתק"ג)31.5בהשקל(מהן

חדפיהיכולתלספקעשוידומהבגודללמטל"רקרביראשמ'.

.7MunitionsConventionalImproved-ICM

.8SensorGroundUnattended-50ט

.9ExplosiveFuel-Air-FAE
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אפילואובונקריםוקוימוקשיםשדותשלמהירהלהשמדה'
מספקת,דלקתכולתלאפשרכדימרוכזות,שריוןהתקפות(
לקיצורויגרוםבמיוחדגדולאורךלדרושעלולהקרביהראש
בטווח.מסוים

ארטי-פגזיםמפתחהאמריקניהציכמנחים.קרבייםהאעדםי.
זותכניתאינטש.5בקוטרשלוהתותחיםעבורמונחיםלריים
לשי-א"אוגלאישטה,למטרותלייזרגלאיגלאים,שניכוללת

ה,,זוני"רקטותאתלאמץעלינואםאויב.מטוסינגדמוש
הנגררהמטל"רלתחמושתכבסיסאינטש5בקוטרהמשופרות

5בקוטרהפגזאתבקלותלהתאיםנוכלהסתםמןשלנו,
הואנ"מכנשקבמטל"רהשימושבעודזו.למטרהאינטש
10,(RLGP)ממטל"רהמשוגרתשרקטההריסביר,בלתי

היא-אויבשריוןנגדלשימושלייזראוא"אמונחית
מונחותלרקטותנוספיםיישומיםשניייתכנולמדי.אפשרית
ורקטהל"א,אומכ"מיםלשיבושרקטות:ממטל"רשישוגרו
מציודאומגנרטוריםשמקורהאלקטרוניתקרינהעלשתתביית

מונחותרקטותשלמטחיםיירהלאשמטל"רברוראחר.חשוף
מההצעותכמהלהפוךעשוייםהמטל"רמאפייניאבליקרות.
לממשן.שניתןסבירותלאפשרויותלעילשצוינו

מרעומיםמערכות
המרגמהעבורשפותחל-XM-734דומהתכליתי,רבמרעום

הנפיץהקרבילראשאידיאלינראההמשקל,קלתהפלוגתית
רסיקאויר,רסיקהןהמרעוםשמאפשרהאופציותהבסיסי.

האוירורסיקהאויררסיקאםוהשהיה.הקשהנמוך,אויר
אוהקשהכמרעוםיפעלהמרעוםלפעול,מצליחיםלאהנמוך

בהתראהחימושליכולתגםלהזדקקעשויהמרעוםהשהיה.
אוחירוםירילאפשרבמטרהבלחיכה,ולהפעלהקצרה,
ישיר.בכינוןליריהמטל"רשלמהירשימוש
פשוטהקשהבמרעוםאומרעוםבאותויצוידזרחניקרביראש
מרעומיםידרשוומונחיםתכליתייםדוחנ"מנפץראשייותר.

והדברזמן,למרעוםזקוקיםהקרבייםהראשיםשארמיוהדים.
להיותעשוייםהזמןמרעוםשלההתקנהנתוניבעיה.מעורר
קשהעבודהלהיותועלולההשיגור,לפנידקותרקמוכנים
עלמכנייםזמןמרעומי40שלהתקנותיהםשלמהירבשינוי
במר-הואמאליוהמובןהפיתרוןבמשגריהן.הטעונותרקטות

תוכלהאלקטרונילמרעוםההתקנהמערכתאלקטרוני.זמןעום
ידבמחשבישבשימושלאלוהדומהמשולבמעגלעללהתבסס

מספרלבצעאפשרותתהיהאלהזוליםלרכיביםאלקטרוניים.
שעוןעל-ידיתישלטנהשכולןמתוחכמות,חישוביותפונקציות
הרכי-שניה.של1/250,000עדהמדייק'אינטגרלי,אלקטרוני

חיבוריםעל-ידיראשיתשליטהבמערכתקשוריםיהיובים
עלחיבורלנקודותההודפיםהמטעניםודרךהקרביהראשדרך
חשמלייםחיבוריםלמתקןיהיהניתןלחילופין,המנוע.בסיס
המפעילהקרבי.לראשהיישרהשיגור,בצינורותחוריםדרך
זמןבכלהמרעוםעלנתוניםמחדשולהתקיןלהתקיןיוכל.
שוניםזמניםלהתקיןיוכלאשבקרתמחשבלשיגור.קודם

מרעוםזמנישלסדרהלתכנתאפילואובודדיםבמרעומים
תבדוקהירימערכתבמטח.עוקבבסדרהמשוגררתלרקטות

פקודתשתינתןלפניקבועההתקנהמותקנתמרעוםבכלאם
לרקטה.ירי
.10Pro]ectile.GuidedLaunchedRocket-RLGP

מרחוקהפעלה
לחלוטין,ידניתבתצורההפועליםמטל"ריםאותםאפילו

לנולהיותעלולההכל,אחרימרחוק.שליטהיפולחדורשים
השיגורפתיליאתלהציתמתנדביםבמציאתמסתמתבעיה
אחת,רקטהלשגראולי,יהיה,ניתןמצית.בעזרתהרקטותשל
קטן,צעדרקישמרחוק,יריעלמשליטהמכך.יותרלאאך
גדולצעדזמן.למרעומימרחוקהפעלהלהוספתרווחיאך

עתהוהגבהה.לצידודמרחוקשליטהלהוסיףהואיותרורווחי
מערכתלנווהרידיגיטלית,לשליטהאלואפשרויותלתכנןיש

ממוח-ושליטהפיקודמערכתכלעםכמעטלהתקשרהיכולה

אמיתי"."בזמןשבת
מעהכתשלבמינההמיוחדתתכונתההיאמרחוקהפעלהיכולת

באמצעותבמשגריםישלטוהמפעיליםהאמריקנית.המטל"ר
דיגיטליתתמסורתבמערכתוישתמשוהשיגור,מערכותשתי

התקנתהמשגר,כזיהוישליטהנתונישתכלולמשותפתבתצורה
שישהרקטותמספרבאלפיות,והגבההצידודנתוניהמרעום,
הנגררלמטל"רהפקודהתצורתאש.ופקודתהאשקצבלירות,
זמנישלסדרההתקנתשיאפשרונוספיםאלמנטיםגםתכלול
השליטהמערכתמטח.באותושונותרקטותלירישוניםמרעום

פקודותתבצע-עליושתימצא-עצמוהמשגרשלהמרכזית
האש.פקודתאתשתקבלעדנתונים,ולהתקנתמרעוםלהתקנת

כדימשגרכללבדוקהמפעיליוכלהשיגור,לפני,זמן,בכל
עליו.שהותקנוהנתוניםאתלאשר
אופר-גמישותשלנולמטל"רתעניקזומרחוקהפעלהיכולת
תהיההנגררהמטל"רולסוללותלפלגותמאוד.גדולהטיבית
להפעילןיותררצויהיהאבלמלאה.עצמאיתפעולהיכולת
לפזריוכלוהסוללותה-'TACFIRE.מחשבמערכתעל-ידי
לכווןתוכלהממוחשבתהשליטהומערכתעצמאיות,יריפלגות

מספרעלאובודדתמטרהעלמשגריםאורקטותמספרכל
אויבתותחיעלנ"סאשלרכזתוכלהשליטהמערבתמטרות.
גדולמספרולאגורלתכנתתוכלהיאיאותרו.הםשבוברגע
הדרישה,מהצגתשניותעשראוחמשותוךשיתוק,מטרותשל

נשמעמטרה.כלעלרקטותשלגדוליםמספריםלירות
אלמנטרית,היאהדרושההטכנולוגיהכל-כך.לא?דמיוני
הנוכחיים.הסטנדרטיםעל-פי

סיכום
מיתהשימותעדהמטל"רנושאאתנלמדשלאלהיזהרעלינו

בעימותשייראהפכ4ומתוחכם,מודרניבשדה-קרבטבעית.
בהרבהקטנהמסיביאשכוחלרכזיכולתנומרכזי,אירופאי

היהחסרה,אילובומקוםבוויאט-נאם,לרשותנושעמדהמזו

ל'היותשלאעלוליםאנואחרות,במיליםקריטי.פחותהדבר
מוכנותבהבדרךאוהורגלנו,בהבדרךלהילחםמסוגלים
לשיפוראמצעימציעהמטל"רלהילחם.ורשהבריתמדינות

למע-מאודזולבמהירשלנו,המסיביתהאשביכולתמשמעותי

הסתםמןהואאבלפלאים,תרופתאינוהמטל"רשיגור.רכות
אתלהגבירכדילהשיגושניתןביותרוהזולהמהירהאמצעי

שתותירמספיקגדולהבמידהשרירותנוואתשלנוהאשכוח

אתלהטותבכדימספיקלהיותעשויאפילוהוארישומה.את
אינומחירשוםזוולמטרההמלחמה,מצדהרחקהמאזן

מדי.גדול

פ


