
הגרמניבצבאהסיור
.מאמריםיקח

בסיורדןמערב-גרמניה,צבאפרסומימתוךדלהלן,המאמריםאוסף
אתמתארהוא.המשוריין;

התפתחותו,.
ומנסהתפקידיואתסוקר

."עתידואתלהתוות

ישהמודרנישבקרבכך,עלחולקיםאין
הקיימיםהאמצעיםאולםיעיל.בסיורצורך

להתקדמותםהותאמולאעדייןזהבתחום
כאןהחדישים.אמצעי-הלחימהשלהרבה
חד-דרכיםלהתוותהטכניקהחייבתעדיין
מחשיבותוכללגורעאינוזהדבראךשות;

לקבועמסוגלהוארקסיור-הקרקע.של
מסוייםבשטחאויבנמצאאםמוודאות,

לאו.אם
ה-הגופיטהןהמשתיינותיחידות-הסיור

Truppenpraxis.-המקור*

ל-סיורי-הקרקעאתהמבצעיםעיקריים

מוסמ-ידיעותלמפקדהמספקיםעוצבות,

ויחי-שלוגייסותיומצבעלהאויב,עלכות

כוח-הלחימההקרקע.פניועלשכנות,דות
להשיגהצורך,ברועתמ,אפשר,להןשי,ש

או-קרבכדיתוךאלימה,בצורהידיעות
האויב.שלמסיורי-קרקעהשגתןאתלמנוע
במיומנות,יחידות-הסיורמופעלותכאשר
עוצמתלגביהאויבאתלהטעותהןת111שע

וכוונותיהם.שמאחוריהןהגייסות
משורייניםגדודי-סיורשלכוח-הלחימה

בראשקרב,משימותגםלמלאלהםמאפשר
ובקרבחשופיםאגפיםבאבטחתוראשונה

העוצבהלמפקדלומוטבאולםהשהיה.
שלו,ביחידות-הסיורזהמעיןבשימושלמעט

רב-הערך.אמצעי-הסיורלויאבדשלאכדי
חגהראשונותחןשיחידות-הסיורמכיוון
שלוםבימיכברלצוותןישבאויב,נתקלות
מלחמה,בשעתיופעלובהםציוותיםבאותם

בעבו-הגייסותואתהפיקודאתלתרגלכדי
מיוחדתחשיבותנודעתזהלדברצוות.דת

ו-הסיורשלגמישניהולהקשר.בתחום
להצל-תנאיהםדיווחיושלמהירההעברה

עדיפות.להםנודעתכךומשוםהקרב,חת
אמצעי-הסיוראתנכונהלהפעילהפיקודעל

כלאתלאסוףתכונותיהם,על-פיהשונים
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שלפעולתותכליתי.באורחולעבדןחידיעות
הקרבי.המודיעיןעל-ידיהושלם'הסיור

4,

ןיירושמה1הסיןךתולדןןצ

םלועה4תמחכממימי
ואילךהראשונה

החיו-מיסודותיוהסיורהיה,ומתמידמאז
ה-במלחמתקהעולם.*הקרבנ"הולשלניים

על-ידיסיור-הקרקעעדייןנעשהראשונה
קודםשניםאלפישנעשהכפיחיל-הפרשים,

עםמלחמה,אותהשלבסופהואולם,לכן.
ה-לסיורהתווסףלשירות,המטוסהכנסת

סיור-האויר.קרקע

נעשוככלי-לחינגההטנקהופעתבעקבות
מת-כוחות-סיורלפתחמצומצמיםניסיונות
לידיהביאואלהניסיונותומשוריינים.נייעים

פטרוליטדרושיםלסיור-הקרקעכיהמסקנה,
טווח-בעלילניהוג,קליםוניידים,מהירים

אלחוטבמכשיריומצויידיםגדולפעולה
לאסוףעליהםשכןוארוכי-טווח,יעילים
לפיכךבעצמם.שיתגלומבליולדווחידיעות

ונית-האפשרככלקטניםיהיוכיהראוימן

זאת,עםאךמקסימלית.להסוואהנים
דיגדוללהיותשלהםהלחימהכוחעל

פטרולי-עללהתגברשיוכלוכדיהצורך,

האויב.שלסיור

הגרמניךזעייור
השניהבמלחמת-העונם

ונצרפתבפוליןמסעות-המלחמהלקחי
כלכיההשקפה,אתאישרו)1940-1939(

לסיור-קרקעזק.וקהעצמאי.תהפועלתעוצבה
אתלמלאשתוכלכדימשלה,ומהימןיעיל

לה,לספקעשויזהסיוררקשכן;תפקידיה
הדרושיםהנהוניםאתלסיור-האויר,בטפף
ש-המשוריין,גדוד-הסיורהקרב.לניהול

לתפקידיםהותאמווחימושוציודוסבנהו,
לפיקודחשובאמצעיעל-כןשנמשאלה,

השתנותבמלחמה.חמשוייינתהדיביזי,ה
הוואר-שלבמסע-המלחמהתנאי-הלחימה

שיגוייסחייבהב-1941,החלברוסיהמאכט

ה-כוחאתלהגבירבמגמההגאוי,במבנה

ביטוילידיבאוהשינוייםשלו.לחימה

נוסחהמשורייןגדוד-הסיורשלבמבנהו
1944:

סייריםמחלקתגסכוללת(מפקדהפלוגת

פלוגת;אופנים)ו-48בעלרכב-סיורעל
נג-(סייריםפלוגות2;זחל"מים)(סיירים

מסייעתפלוגה;וביגוניים)קליםמ"שים.

מרגמות,מחליהמוטחים,סוללת(בבדה
אספקה.פלוגת;הנדסה)מחלקת

חדש,רכב-סיורפותחזהמבנהלצורך
ו-זחליאופנים,8בעלדגמים:בשלושה

שוניט,נגמ"שיםסוגיוסוגלוזחלי-למחצה,

מ"ק.75בניתותחיםהורכבושעליהם

אתלמלאיכלולאגדודי-הסיוראולם
ציודםלמבנם,בהתאםהמוגדר,תפקידם

שלבאמרוראהותפקידו,תרלדותיועל*
34.בעמ'המשוריין","lhon~פלד,א'רס"נ

גרמניהשלמצבהרב.זמןלמשךוהכשרתם,
אתלרובחייב1945-1944בשנותבמלחמה
גדודי-הופעלוולעתיםבמגננה,הפעלתם'

ברכבם,שימושבלאכחיל-רגלים,הסיור
א.1הקדמיההגנהקומקטעיקטעבהחזקת

כן;בדיביזיהמשורייןכגדוד-לרוב-
במשחיתי-בטנקים,אלהגדודיםהוגברו

צוות-קרבשיהווכדיובארטילריה,טנקים

להתקפת-עתויההמשמש,עצמאי,משוריין,

בניידותםתמידהצטיינואלהגדודיםנגד.

שלהם.הרבהובעוצמת-האשלהגדולה

חד-טכניותאפשהויותכיוםנראותאסגם

י.חידות-הסיור,לעבודתלנצלןשניתןשות,

אביגודריאן,גנרלשלדבריובעינםעומדים

:הגרמניתהשריוןתורת

כיללמוד,ממשורייניםהסיורודודיעל"

וכיביותר,הטובהההגנההיאההתקפה

חישובבצירוףבלתי-נלאתתוקפנותהעזה,,

הםוטכניתטקטיתויכולהעירנוהשקולן

הסיור".שלהצלחתומקור

ובכוונו-באויבהקשורגעלובעיקרהמצב,
לפי-מספקיםהסיורממצאיהאפשריות.תיו

ולקבלתהמצבלהערכתנתוניםהקלאקוד
ולניחולםהכוחותלהפעלתגםאלאהחלטות,(

השי-לגביבמיוחדנכוןזהדברהקרב.גזמן

גרעיני.בנשקמוש

סוגם,עלידיעותבעיקרהןהסיורומטרות
כוחותשלוהיערכותםהרכבםעוצמתם,

תנועתםכיווןבשטח,הצבתםעלוכןאויב,
ומהירותם.

כוחותשלמכלולקייםידיעותלהשגת'
אלהאתהמפקדבוחרשמהםואמצעים,

לעריכתהצורך.לפיביותר,המתאימים,
נדו-בעיקרלרשותועומדיםסיור-הקרקע

המשוריינים.יי-הסיור

אחד,משורייןגדוד-שיורדיביויהככל
פלוגות-סיורשתי;מפקדהפלוגת:הכולל

.*כבדהששוריינת.פלוגת-סער;משוריינות

:מונהאחתכבדהסיורפלוגת

וו
ן.

ק--,-רןי----1-

------1-L___J
2

נכעיס:

4,

ן
ן.ידייה
?~14

---

ששת 1
a~v)u-י,"'"י

המשורייןגדוד-השיור
הדיביזיהשלעיניה""

מסיירהדיביזיוניתמשורייןהסיורגדוד
המופעלות,שלו,הסיירחיליותבאמצעות
מפקדיאוהגדודמפקדעל-ידילמצב,יהתאט

בטווחי-הרבה,בניידותוייחודוהשלוגות.

בציוד-רכבו,כלישלהגדוליםהפעולה.

הרבהכבדובנשק.שלו,המגווןהאלחוט.
הגדודמסוגלאלהכלעםברשותו.המצוי

והטעיה,הסוואהאבטחה,תפקידילמלא

בהיותולחימה,הפקיריגםמוגבלתובמידה

מכונס.במבנהמופעל

מוסמכותידיעותלהשיגהטיורתכלית

מנתעלמקסימליות,ובשלמותבמהירות

שלמדוייקתתמונה.לקבללפיקודלאפשר

טנקיט,6אחתכל(טנקיםמחלקות,2
12(.סה"כ

נגמ"שים,9אחתכל(חרמ"שמחלקות,2

נגמ"שים).18סה"כ

נגמ"שים).)4משנייעותמרגמותמחלקת

נגמ"שים).)3הנדסהמחל.קת'1

:מונהקלהסיורפלוגה

אחת,בכלנגמ"שים)8חרמ"שמחלקותשתי
נגמ"שים).16סה"כ

כבדות,חוליותמ-4מורכבת(כבלהמחל,קה

ונגמ"שטנקים2מונהחוליהכלכאשר,

22טנקים,8קלהסיורמפלוגתסה"כ1,
נגמ"שים).,

פלוגותושתיכבדהאחתסיורפלוגתיגדוד
קלות.סיור

גרמניהבצבאמשורייןסיורגדוד

1969אוגוסט201,מערכות""



לפיקודבנוסףכוללת,המפקדהפלוגת
המור-קשרמחלקתגםגליחיוות-ה,הספקה,

5בתמכ"םמחלקת(חולנית,מ-10כבת
חוליות.

אחתכלמחולקותפלוגות-הסיורשתי.
חוליות-סיור3-1קלותחוליות-סיורל-8

22הגדזדלרשזתעומדותבסך-הכל;כבדות
חוליות-סיור.

בפלוגת-הסיורנכלליםהלחימהכוחות

מחלקות-משתימורכביםהס;הכבדה

מר-מחלקתסוללות-תותחים,שתיחרמ"ש,

הנדסה.ומחלקתגמות

במח-קלותחולדות-סיגר6ישנןיחטיבוה
המשמ-המפקדה,פלוגותשללקות-הסיור

אורגני.כאמצעי-סיורלחטיבותשות

לסיור-קרקע,המופעליםהכוחותתפקידי

המצבמשתנהכאשרומתגווניםמתרבים
מת-הנודדותשפעולות-הקרבוככלבמהירות

רבהבמהיהותיותר,גדוליםבמרחביםנהלות
שדיק-סיור-קרקעיותר.עצמאיובאופןיותר

סגור-האוירשלתוצאותיואתמשליםדק

מתקב-כך;האזיבעלהידיעותיתרואת

וניתןהקרב,לניהולחשוביםנתוניםלים

תאויב.על-ידיגייסותינוהפתעתאתלמנוע

המשוריין.גדוד,הסיורממלאזהתפקיד'

אתקובע,הואשלוהסיורחוליותבאמצעות

האויב,שלהתורפהונקודותהחוזקנקודית

שלו.ותאבטחההסיורתחוםלתוךוחודר

ובמפ-מריכזמחץבכוחהגדויתוקףאם

שלכוחות-סיורעללגבורתואמסוגלתיע,
האויב.

גד(ו-שלהלחי.מהאורחאתשמייחדמה

מתפ-המתמידהמעברהואמשורייןסיור

השגתלצורךלחימהלהפקידיתצפיתקידי

ידיעות.

קיימיםהסיורפעילותעםהדוקבקשר

שללאופיוהמתאימיםטספים,תפקידים

:המשורייןהסיורגדוד

הדי-.שלעורפיהאואגפיהאבטחת48

ואבטחתם.הפקרשטחישמירתביזיה,

ושמירתו.שכנותיחידותעםקשרקשירת45

שלאיהדיביזיהשלתנועותיההסוואת'48
האויב.והטעייתשלההמשנהיחידות

אתהמשורייןהסיורגדודמנהלכללגדרך

כלימתוךורקאךוהקרגהסיורפעולות

הניי-במלואםמנוצליםזובדרךרקהרכב.

והשריין.האשעוצמתדות,

גדוד-הסיורמופעלידיעוההשגתלשם

באןהדיביזיה.גזרהרוחבלכלהמשוריין

גזרותהסיורלתולעההגדודמפידמקצה

תמונהלקבלכדיארוכים,וטווחיםרחבות
האויב.עלראשגני.ת

בדרךמופעלותהאויבאחריחיפושלטס

צפויהכאשראולםקלות.חוליות-סיורכלל

שלבאפשרותןואיןאויב,שריוניהופעת
המשי-כאשראו-להתחמקהסיוריזוליות

-.התחמקותמאפשרתאינהשהוטלהמה

כבדות.חוליות-סיורהגרודמפלייפעיל

עלהראשונותהידיעותשנהיבלולאחר
הסוורים,תדירותאתלהגבירישהאויב,'

לאשעדייןושטחיםמטרותלסיירכדי
שככרידיעותולהבהירלאמתאוסויירו,
1(.מס'ציור(נתקבל(

החולי,ות.דיווחיאתמעבדהגדודמפיד
לרי-מידמועברותחשיבותבעלותידיעות

ערשעהמרימועבריםסיכומי-ידיעותבועיה.
וכעתיים.

צורךבהתעורראובמיוחדרחבהבגירה
הגדודמפקדיכולשוניםלני(וניטכסיורים
הפלו-מפקדיעלהחו(יזתהפעלתאתלהטיל

ציו.ר(אתריותגזרוהלהםשיבעלאחררות,
1(.מס'

שלוהאבטחההתיורכוחותמונעים'אס
שטחו,לעומקלחדורמחולי,ות-הסיורהאויב
אתלהםלפתוחהכבדהפלוגת-הסיורתוכל

3(.מס'ציוד(התקפהעל-ידיהד'רך,

פלו-אתלהפעילהצורךמתעוררלעתים
למשךקטעעלהגנהלשםהכבדהגת-הסיור

פעולות-סיורניהוללאפשרכדימוגבל,זמן

4(.מס'ציור(חשובות.

הת-אתלהאטהיה'נחוץאחריםבמצבים

השהיהקרבעל-יריאויבכוחותשלקרמוהם

לחו-להבטיחכדיהכבדה,פלוגת-הסיורשל

חזרתןאחמסויים,זמןבמשךליות-סיור,
למכשולמעלאומצרזרדדייסותיהן,אל

5(..מס'יציור

העוצבהיחידותשלתנועותיהןהסוואת
מתפקי-הםהאויב,הטעייתוכןוהיערכותן

אלומשימותהמשוריין.גדוד-הסיורשלדיו

פעולות-שלבתחילתםבעיקרעליומוטלות

פעורת-סיוורבכלחדשים.מבצעיםאוקרב

הואאוסףהמשוריין,גדוד-הסיורוכמבצע
במזג-האוירשינוייםעלהקרקע,עלידיעות

תוצאוהיהם.ועל

הפלו-לתפקדיגזרות-משנההקצאתלעתים

אבטחתן.לשםגות

מןמונחתיםכוחותנגדלאבטחהגט
לפיהגדודאתלהפעיללעתיםנחוץהאויר

היערכותואתבמהירותלגלותכדיפלוגות,

אולםשבנמצא.כלי-נשקבכלבהקדםולתקפו
כלאחשובלרכזיהיהשניתןלוודאיש

קצרזמןחוךהגדודשליחידות-המשנה
6(.מס'ציור(

4,

משורייןרויס4דודגבהעשר
בסיורוהנשקהרכבכלישלושיפורםהכלולם

הקשראמצעיהתאמתאתחייבוהמשורייני
לאחרוגדלה..ההולכתהגייסות,לניידות
ביוניבכלבים,ברוכבים,ברצים,השימוש

באגאקגסטיים,אופטייםובאמצעיםדואר
להעברתכאמצעיהאלקטרוניקהשלהורה

בימי-ביותרהידועיםאמצעי-הקשרידיעות.

ניהוללתאראין;והמכ"מהרדיוהםנו
אלה.עזריםללאמודרניתמלחמה

עו-הםואמיניםארוכי-טווחרש9-יעצמא
בלעדיהםהמשזויין.הסיורשלרק-החיים

שכןתפקידו,אתלמלאמסוגלהואאין
אי-אםהנאספות,בידיעותישתועלתמה

לתעודתוובמהירותלהעבירןאפשר
ה-שבמהוד-התיורתחנות-הרדיוכ-150
ומדוייקתמהירההעברהמבטיחותמשוריין

אתלבצעלגרודומאפשרותהיוי,עות,כלשל
גדודומכניםישהיסוין,ובשלמשימותיו;

בעלקשרגדוד"בשםבבדיחות-הדעתכזה
לחימה".משימת

הששורייןהסיורגדוריקוץהפעלתועם,
:בטוחלקשר

חולייתשלהבודדיםפלי-הרכביין81
;הסיור

;שכנותחוליות-סיורבין41

;לגדודאולפלוגהחוליות-הסיורנין48

;לדיביזיההגדודבין45

;שכנותליחידותהגדודבין41

אופיקודושתחתליהירותהגדודיג1שי4
פעולה.עמוהמשתפותליחידות

שלבלי-רכבכלמצויידהקשרקיוםלשם
בי-טווחבעלבמגשיר-קשרהסיורשוליות

גמכשיר=החוליהמפקדשלוהכבונוני,
המשוריין.הרכבכלארוך.טווחבעליוסף

געלבמבעירמצויידהכבדההפלוגהשל
שלהחוליותמעשראחתלכלבינוני.טווח

ומכ-ארוךטווחבעלמכשירהקשרמחלקת'

בינוני.ח11טבעלשיר

עםחוליותב)-5המורכבתחמכ"מ,שחלקת
עלהמורכבשדה-הקרב,עללתצפיתמכשיר
בי-טווחya<במכשיר-קשרמצויידתגגמ"ש,

מכלי-רכבה.אחדבכלנוני

1'sPמח-מפידגםשהואהגדודי,הקשר

העשרפעולותכלאחמנהלהקשר,לקה

הפך.מתמידים.סיורים

מיותר-הטובההאבטחה
למסורניתןאויב,התקפתצפויהבאשר
לאבטחהתפקידאתהמשורייןהסיגרלגדוד
מפ-כאןגסמסויים.שטחאופתוחאגף

המגלותקדמיות,חוליות-סיורתחילהועיליס
עליה.ומדווחותאויבהתקרבותכלבהקדם
בכו-גדודואתהגדוהמפערמחזייבאתיים

מועד,בעודלערבלהיילוהמאפשרהננות,
אשרעדהאויב,התקדמותאתימנעבך

אמצעי-נגר.לנקוטהדיביזיהמפקדרוכל

nuwעללהגןהצורךלהתעוררעלוללעתים
Q111VUכוחות-להשמידמוגבליזמןבמשך

אתלהאטאוההעפה,על-ידיקדמייםאויב
השהקה.קרבניהולעל-ידיהאוינוהתקסמות

מחייביםהקרקעתתוניהגזרהרוחב
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;הגדודמפקדשלפקודותיולפיהגנוישל
קצין-על-ידימתואםהואמקצועיתמבחינה

הדיביויוני.הקשר

גדו-לטווחיםגםרדיוקשרלהבטיחידי
החשובותהקשרמערכותכלמתוכננותלים,
במי-תנופתי.באפנוןהןתדירותי,באפנוןהן

אפנוןבעלתבמערכתמשתמשיםהאפשרדת
קשרלקייםניתןלעתיםאךהתדירות;
מורס,באמצעותורקאךאמיןארוך-טווח

בויאט-האמריקניםשלניסיונםשהוכיחכפי

השפעהנודעתולמזג-האוירלקרקענאט.
כיהוא,הכרחכךומשוטזה,בתחוםרבה
מח-שלהתהנותבכלחוליית-סיור,בכל

יימצאוהפלוגות,במפקדותוכןהקשרלקת
הגליותכלהיטב.מאומניםאלחוטני-מורס

המופעלותאלהגם-הדיביזיהשלהסיור
שלמחלקות-הסיורכגוןעוצבותיה,על-ידי

בתדר-ביניהןלהתקשריכולות-החטיבות

הסיורחוליותידיעות.ולהחליףהכלליהסיור
המאפשרדברממסר,במכשירימצויידות
ברגל,לסיירכדימרכבושירדחוליהלמפקד

המכ-באמצעותהממסררכבעםלהתקשר

מעביררכב-הממסר;עמונושאשהואשיר

שיבוש.וללאהשהיהללאדיווחיואת

ולאחור)לפנים(הקשרינותקשלאכדי
ניתןדילוג,בשעתהגדודימוצב-הפיקודשל

חו-עלולהטילאחדותרשתות-קשרלאחד
ממו-הקשראתלקייםשהתפנוליות-קשר
במוצב-שהקשרבשעה-החדשצב-הפיקוד

אפשרלפעול.עדייןממשיךהישןהפיקוד

פעילותשאינןבחוליות-סיור,גםלהשתמש

זמ-בתחנות-קשרמוצב-הפיקוד,דילוגבעת

ניות.
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בלחימהוישורייןגדוד-וציור

האוירמןהמונחתבאויב

עברכיהסבורים,צבאייםהומ-דעותישנם
עקבהאויר,מןהמונחתיםהכוחותשלזמנם

אמ-נוכח-וזאתשבהנחתתם,הרבהסיכון
דעהתטילים.ובעיקרהחדישים,צעי-ההגנת

הגרעיניבעידןדווקאכיסבורה,חולקת
הפו-מונחתת,בעוצבהלשימושרביתרוןיש

ב-תלותללאגדולובמרחבבמהירותעלת

שביתהקנתהזודעהפנימית.תחבורהרשת
מומ-סבוריםכךמשוםהגדולים.בצבאות

התנגשותשלבמקרהכימערביים,חים
כוחותלהפעילזועשויהברה"מ,עםעתידה

העיקרי,המאמץמןכחלקאסמונחתים,
כיבושכגוןמוגדרות,משימותלביצועואם

אלהכוחותצירי-תנועה.וחסימתגשרים
הראשוןהגל:גליםבשניכללבדרךיופעלו
הקרקעאתיכשירוואלהצנחנים,יכלול

ובמטוסי-הו-בדאוניםהשני,הגללהנחתת

תוךתיעשהההנחתה;במסוקיםוכןבלה,
גםהאפשרובמידתבמטוסי-קרב,הסתייעות

בארטילריה.

גדוד-כיהמסקנהעולהאלהמהנהות

אב-עליומוטלתאחתשלאמשוריין,סיור
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ביו-מתאיםריקיט,ושטחיםפעריםטחת

הו--האוירמןנחיתותנגדללחימהתר

אשו.ולעוצמתהרבהלניידותודות

בפיזורההנחתהבעתהגדודנמצאאס
גיתןואבטחה,הצפיתמשימותבביצוענרחב,
לאמצעיהודותעת,בכלבמהירותלרכזו
רביםסיכוייםשבו.הרביםוכלי-הרכבהקשר

בשלבנתוןבעודובאויבהלחימהלהצלחת
עוצמת-האשמקנהההתארגנותאוהנחיתה

ה-תותחי-הסיפוןשלזובמיוחדהניכרת,

נחיתתאתלשנועאףניתןכייחכןרבים.

מבצע-נכשלואז-האויבשלהשניהגל

כולו.הנחיהה

ואשר-לנחותשהספיקאויבעםשקרב
-הקרביתהכוננותמבחינהעודנחותאינו

הקרקע.לגורםרבהחשיבותנודעת

גדוד-הסיורמסוגללשרווןעבירבשטח
אףלגבורוכבו,מתוךהנלחםהמשוריין,

הימנו.והחזקהאוירמןשהונחתאויבעל

על-ידימבוצעתהמשימהכיהוא,לכךתנאי

באמצעות-וגאת.מרביתו,אוכולוהגדוד
על-ידיבכיתורואוהאויב,עלהתקפת-פתע

חזיתיתלתקפוכדימוגברות,חוליות-סיור
ולהשמידו.הכבדהפלוגת-הסיורעל-ידי

ביצה,כגוןלשריון,עבירשאיווכשט'ח

גדוד-אפילומסוגלחורשות,אובנוישטח

להווה-האוירמןשהונחתבודדאויב
מסוגלהשריוןרכבאיןכאןקשה.יריב

הואנחוהכןועלניידותו,אתהיטבלנצל

זהבמצבהקרק,ע.מןהנלחםהאויבכלפי

בחרמ"ש.הגדודאתלהגביריש

המשורייןגדוד-הסיורכיעולה,האמורמן'

המונ-בגייסות-אויבללחימהבמיוחדמתאים

ואורח-לחי-ציודומבנהג,האויר.מןחתים

גדוד-עלזהבתחוםעדיפותלומקניםמתו.

הואנהנהלשריוןעבירבשטחרגיל.גונקים

שבטנ-כיווןחהמ"ש,גדודלגבימיתרוןגם'

מטווחיםבאשלפתוחהואמסוגלשלוקים
הךשלמונחתים-םנקנ21__דימשהלי--,םילודג

ההנ-ומחלקתהאמפיבייםהענקיםאויב.

שליותררבכושרלומקניםשלווסה

המרעמותבמחלקתמכשולי-מים.צליחת
המש-משלו,תלול-מסלולנשקלרשותועומד'

וה-הטנקיםשלכזאד-הלח-מהאחלים

יחדיוצריםאלהכלמבוחר.בשטחנגמ"שיס
ביוהר.גדולהעוצמה-אש

4,
.

הסיורביןפעולהשיתוף
כאוירייתהמשוריין

היבשהצבא
שי-כיהוכיח,השניהמלחמת-העולםנסיון

הציוכוחות.היבשהכוחותביןתוף-הפעולה

כייתרון,בבחינתרקאינוחיל-האוירעם

הכרחמוחלט.הכרחבבחינתאףלעהיםאם
להכ-המערביתגרמניהצבאאתהביאה,זו

בחילותתקניותכיחידותכוחות-אוירללת
ובחיל-הים.היבשה

שיתוף-פעולהדרושתמודרגיהנייד'גקרג

צבאלאוירייתהשריוןסייריביןהדוק
ההפעלהאפשרויוהאתלהגבירכדיהיבשה,

העומדותהמעטות-ביחסחוליות-הסיורשל
הדיביזיה.לרשות

קבוע-מטוסיצלחלאזולתכליתכינראה

במסלוליהמסתפקהסוגמןלאאףכנף,
זאתלעומתביוהר.קצריםונחיתההמראה
הי-%,כמעטהמסוגלהמסוק,,לכךמתאים
מאחורימחסהלולמצואאובאויר,עצר"

ברוםבטוסובערקע,שקעבחוךאועץ
ה-שלהרבהפגיעותובדברהטענהנמוך.

ארה"ב.צבאעל-ידירבהבמידההיזמהמסוק
ויאט-נאם.במלחמתניסיונועל-פי

עםיחדמשוריינותחוליות-סיורהבעלת
דו-מקלעיםבשםרצוי(חמושיםסוקים~

הפיקודבפניפותחתנ"ט)ובטיליםינייפ

אפשרויות:שלמבלול

לאמאמישטחים:אבטחת6

לחיוךכךועלעדייומו,גרוליםשטחים
בחוליות-שיור.

אי-וגמישה:מהירההפעלה45

במהירותהוליווד-הייוראחלהביאשר

ביתרולהפעילןשלהןגזרת-הסיוראל

המסוע'שליכולתוניצולתוךגמישות,

מע-עיקול-דיך'מאחוהילרגע"לקפוו"

להורש.אילישובבר

ל"מהנעמסועמיעוט:אבטחה45

בהו-להבחיןמסוגלחוליית-התיור,חור

החו-בשיירותגמוריי,במכשוליפ,דה

המו-ובנוחיה-אויבההגועהציראחצות
יחשובעליהם,ולדווחבמפתיע,פיעים
דרךולסיירלמצואביכולתו-יותרעוד

הכוחות.לשימושאלטרנטיבית,עויפה,

נש-התקיןהישרחישר:שמירת45

חוליית-התיורנמצאתנאשראףמר,

מבותר.מטחבתוךאויהאויבבעומק
כהחנה-ממסר.המפוימשמשזהבמקרה

נעשיתזופשלהנשגעים:פינוי'8
חתהרבהבמטיחת

חדבמהירותלתיפקמתןתספוק:5,
גדולים.בטווחיםהמופעלותליית-סיור

מקבלותחוליות-הסיוראש:סיוע81
המסוק.שלמנשקוסיוע-אש

המסוקזיהומיקוינה:בדיקת*
עצמקסיטןללאכמעטלהבחיהמסתל
הרעלה)אוקרעהשהיה(שטחשאתום

זהמכשיר(מררמכשירמדידהגאמצעוה
פיתוח).בשלגיערייוונוצא

חמושיםמסוקיםשניביןשיתוף-פעולה
משימה-לחי-הממלאהמוגברתלחוליית-סיור

הסייירתחוליית-תיורלביןביניהםאומה,

הגיישותחודלפניהגעהאושיועהציר

אחויגבירנוספים,יתרונותיביא-שבסיע
גממיועבלתי-חמושאולםההצלחה.סיכויי

בבי-משוריינהלחוליית-סיורלסייעעשוי

משימהה.צוע

הנמהרה,המסינהמןלהיזהרישואתעם
ב-חוליות-סיורלהחליףעערוניהנישןכי

משתמשיםכאשרגפשניים.אואחדמסוו

מדוירע,תיור-ורועעללוותראיובמטוי,
אמיןבאורחלקבועמסוסבלבדהואשכו

מאויב.השטחפנויאכןאם

MARDER-ליאופרד""מרכבעלמבוססחדש,גרמנינגמ-ש-ה
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