
ליאופרד-,,הטנק
י'פינןפיבד

טנקיט,המייצרותשונותמדינותעלהמאמריםסדרתבמסגרת
ליאופרד","החדישהגרמניהטנקעלסקירהלהלןמובאת
מאזומופק)1966-1957(,שניםתשעבמשךונוסהשתוכנן
מהוהזהטנקיחידות.כל-3,000שהגיעוגדולות,ייצורבסדרות

בלגיה,המערבית,גרמניהשלחילות-השריוןשלחוט-השדרה
ונורבגיה.הולנד



השניהבירשת%-%%ור%י1פר1"חיל-השדינן

השניםבשלושהגרמניחיל-השריוןשלהמסחררתהצלחתו

רבה,במידההושגה,השניהמלחמת-העולםשלהראשונות

בגזרותביותררבבמספרט'נקימשלהמרוכזלניצולהודות
הרפוביבימיעודהיריב.שריוניעלהעדיףוטיבםהפריצה,'

כ-100,000הגרמניהצבאמנהכאשרהויימארית,ליקה

לדבר",משוגעים"אחדיםקציניםביצעובלבד,חיילים

הראשונה.במלחמת-העולםשהפתיעםהחדיש,בנשקניסויים

בעלות-הבריתעל-ידיהגרמניםעלשנכפההאיסורלמרות

טקטיים,ניסוייםלערוךהצליחו1919,משנתהשלוםבחוזי

כיסויעל-ידיטנקצורתלהםשניתנהכלי-'רכבבעזרת

בתמרוניםגםיותרמאוחרתובתקופהבפמ,אובקרטון

העשרים.בשנותהרוסיחיל-השריוןעםמשותפים

חד-צדדיבאורחביטלבברמניתהנאצישהשלטוןלאחר

קציניקיבלוהחימוש,איסורבדברחוזה-השלוםסעיפיאת

אורגודריאן,הייעץגנרלשלגראש'ותוהגישני,השריון
ו-"פנצר1"פנצר":דגמיםנוניבייצוררהוחללפעולה,ירוק

להוכיחההזדמנותלגרמניםניתנה1938בשנתכבר2".

למרחקכוחות-שריוןהניעוכאשרהטנקים,שלטיבםאת

לאזובפעולהאוסטריה.עללהשתלטותקילומטריםמאות

בעיקרקשוריםשהופקוהלקחיםולפיכךבהתנגדות,נתקלו

בלבד,ומחצית-השנהשנהכעבורהלוגיסטיקה.בתחום

טבילת-האש,אתהגרמנייםהטנקיםעברו1939,בספטמבר

פותחובינתייםספורים.שבועותתוךפוליןאתכבשוכאשר
1מס'בתמונה4".ו-"שנצר'3"מנצו"נוספים,דהמיםשגי
מ"מ,ד5בןלתותחממקלעבחימושבהתקדמותלהבחיןניתן

לגרמניםהביאואלהטנקיםהזחלים,סעהכתבשכלולוכן

ב-1940,בצרפתבעלות-הבריתעלהמרשיםהניצחוןאת

הטמונותהטכניותהאפשרויותשלנועןטקטיניצולעל-ידי

בהם.

עלברית-המועצות,אתלתקוףהיטלרפקד1941ביוני

השריוןמפנישלוהמנוסיםהשריונאיםשלאזהרותיהםאף

הגרמניים'הטנקיםשלהיתקלותםעםוהולך.המתעצםהרוסי

עליונותםהוכחהיט"-34",מדגםהחדשיםהסובייטייםבטנקים

עללהתגברגיסההגרמניהעליוןהפיקודהאהרונימ.של
חדישיםטנקיםשלמזורזפיתוחעל-ידיהסובייטיםעליונות

הקרבות.נמשכושבחזיתבשעהוזאת,-יותרוחזקים

1(,מס'תסוגה(טייגר""פנתר","השוניםהדגמיםהיוהתוצאה

הרוסיים.לטנקיםובטכניקה,'בחימושבאיכותם,שהשתוו

במפעליהםלייצרהרוסיםשהספיקוהרביםהטנקיםואולם,

שלביחסהקטןמספרםלעומתהכריעוהחזיתמן'הרחק
מתמדת.להפצצההנתונותבעריהם,הגרמניםשייצרוהטנקים

סופיתשהוכרעהעדשניםשלושעברוכןאף-על-פי
הת-"שטאלין"ע43-יס,,-העל-ידיהנאציתמכונת-המלחמה

חיל-השריוןשלסופוזההיהממערב.זה-"שרמן"ממירת,

ותותחי-סערטנקיםואלפיורומל,גודריאןשלהמפואר

גרוטאות.הפכוגרמניים

החדשי81ר1הוחיד"השריוןה,,בונ~פוואר"הקפא
מרחיקי-שינוייםחלו1945תבוסתלאחרשנים10ברם,

קמההמזרחמעצמותאיוםמולההולם:במדיניותלכת

ה"ליאופרד"שךהיוחסין"שלשלת~:1מס'תמונה

נכבדמקוםהמערביתגרמניהתפסהובמהרהנאט"ו,ברית
אמצעי-בכלצוייד-מחדששהוקם-וצבאהבתוכה,

האטומי.הנשקלהוציאהמודרניים,הלחימה
היוהחדשהגרמניחיל-השריוןשלהראשוניםהטנקים

מלחמתבתקופתבארה"בפותחואשרשונים,פאטון""דגמי
היואלהטנקיםגדולות.בסדרות-ייצורבהוהופקוקוריאה,
הגיעזאתלמרותאךהטכני,הפיתוחשיאימיםבאותם
לטנק-הואנזקקכילמסקנה,מהרהעדהגרמניהפיקוד

עצמאי.באורחהמיוצרהדיש,מערכה
הדרישותאתלעבדהוטלהגרמניבצבאהטכניהאגףעל
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בייצוו"ניאופנו"טנקי:2מס'תמונה

במשותףתחילהעובדואלה;חדישלטנק-מערכההצבאיות

אךהצרפתי,חיל-השריוןעם
האריךלאשיתוף-הפעולה

הטנקאתעצמאיבאורחלתכנןניגשיוהצרפתיםימים,

30".אמק"ס"ה.ואשלהם,

:היושלרטנק-העתירלמתכנניהגהמניהצבאדרישות

טונות.30-כללימשקל41

כוחות-סוס.900-מנועהספק*4

התיממןעולהה"ליאופרד"!3מס'תמונה

מקורר-אויררב-דלקי-מנועסוג*

ק"מ.350-פעולהטווח*4

ס"מ.315-רוחב49

ש1
2.ק"ג/ס"מ0.8-לחץ-קרקע

D"D.105תותח-חימוש*

מ/2,500עד-התותחטווח*

300.שלכזויתפלדהמ"מ150-התותהפגוחדירות*

מטווחמ"מ20עדכבדיםמקלעיםנגד-שריוןהגנת41

קצר.

הגנה*
מסנניםעל-ידי-אטומות-בךולוגית-כימית

המאוורר.בתא-הלחימהולחץ-יתר

קבועים,כיבוי-אשמכשירי-שריפהמפניהגנה*

כדלק.ושמני-דיזל

מ/4עומקעד-צלילהכהצר41
בפיתוחלהגיעהמתכנניםשאפואליהןהמגמותהןאלה

להלן.שנראהכפיהשיגוכולןאתלאאךהטנק,

סדרתיכייצורוההכנההפכנון

כבדה,מתכתתעשייתמפעליכ-10נבחרוהמלאכהלביצוע
ניגשהמהןאחתשכלביצוע,קבוצותלשתיהתחברואשר

פרוטוטי-(ראשוניםאבות-טיפוסשנישלובנייתםלתכנונם

שורההדגמיםארבעתעבהוב-1961,השלמתם,עםפים).
טנקיםשללאלהתכונותיהם'הושוו'וכןניסויים,שלארוכה
מקורר-מים,,דיזלמנועעלהוחלטדברשלבס,ופואהרימ.

הטיווח)מקלעולא(מד-טווהעלוכןמרצדם-בנץ'","מתוצרת

תותהבגרמניה.האופטיתהתעשוהעל-ידיינבנהתוכנןאשר
והוחלט-נפסלגרמנית,חברהעל-ידישהוצעמ"מ,105כן

זהה.קוטר-קנהבעל"7143["האנגליהתותחאתלקנות
התח-שלבסטנדרטיזציהרבהלהתקדמותהביאהזוהחלטה

ב"סנטור-הןמורכבז'ההתותחשכןנאט"ו,,במדינותמושת

ש06-מ.ב"פאטוןוהןיון"
שנערכרוספים,:לניסוייםמוכנותיחידותכ-20היוב-1962
ירז6.משקיפים'בהשתתפותבצרפת,גםבחלקם

על-מנת1964,בקיץבסרדיניה,גםנערכורביםניסויים

ובחורףהים-התיכון,אגןבחוםהטנקשלכישוריואתלבדוק
לאכיהוכח,אלהבניסוייםהארקטי.בקורבקנדה,1965/66

הסדרתילייצורניגשוילפיכךיסודיים,בשינוייםצורךהיה

בשנההייצורסדרותיושלמוהמתוכבןלפי2(.מס'תמהנה(
334;לגרמניהיחידות1956:הבאההחלוק'הלפי1969,זג

;לנורבגיהיהידות74;להולנדיחידות400;לבלגיהיחידות
ליאופורו"."הטנקשליחידות2,764ובסך-הכל
גר-ברהבימפעליםכ-500עתהמשתתפיםעצמובייצור

למפעל-שב,,ליאופרד"החלקים11,100אתהמספקיםמניה,

בעלנעסרטעלהטנקמורכבבומינכן,על-ידגדולהרכבה
2(.מס'תמונה(תחנות-הרכבה17

ם'ע1צ'נ1מנונך

בהשגתה"ליאופרד"בתכנוןהדגשהושםלעיל,שצוייןכפי
שלמשקל/הספקיחסהסופית,המטרהגבוהה.ניידות

נאלצווהמפתחיםהושגה,לאאמנםטונה,/כוחות-סוס30
זהערךגםאר;טונה/כוחות-סוס21שלביחסלהסתפק

50



84שש~~=י-,-י=1-
מ',,-60"רקעעלה,"ליאופרד"צללי,ת
אחה"צ.תוצ'ר'ת

יט"-10"רקע'עלה,,'לקא'ופרד"צללית
ברה"מ.תוצרת

יט"-54"רקע'עלה"לקאופרד"צללית
ברה"מ.תוצרת'

אחריםלטנקיםה"ליאופרד"ביןהשוואה:4מס'תמונה

טנקבשוםכהעדבנמצאשאיננוגדול,הישגמהוה
הנדרשעלעולהואת,לעומתהפעולה,טווחבינוני.
המקסימליתמהירותוק"מ.ל-580ומגיעהמקורי,באפיון

פאטון"שלזועלכפלייםכמעטעולהה"ליאופרד"של
בטיפוסגםהגסותה.לטווחבאשרהדיןוהוא'ן84-1",2-%
עלה"ליאופרד"עולהובעבירות-תעלהאנכימכשולעל

צלילה,מתקניבעזרתעבריוה,,ליאופרד"טנקיה"פאטון".
אשרריין,הנהרחצייתאתהיתרביןשכללוניסויים
-ועומקומ,,320הואהניסוייםביצועבמקוםרוחבו

ארכהשלאהנהר,תחתיתעלבנסיעה-זאתכלמ'.4
בכוונהאחדטנקהושארזהבניסוידקות.מ-3יותר

וושהלהיאחרוגםהנהר,באמצעהשעהכמחציתחתילה
לצלוחאפשרביהוכח,כךתקלה.ללאהמצולבתמןהגיח

ללאבאירופה,המצוייםהנההותכלת%ב"ליאופרד"
3(.מס'תמונה'(נ'וספיםמשחדיםהתקני-צליתה
גםהמשמשמלה-60",אההעב,שלהחדשלטנקבהשוואה

בולטעיקרי,כטנק-מערכהואיטליהאוסטריהבצבאות
שמעלהמפקדכיפתבגובה:הגדולההבדלראשוןבמבט

4(.מס'תמ'ונה(צלליתואתמבליטההגבוההצריח
ל"ליארדומהזאת,לעומתיט"-62"החדשההוסיהטנק
ה"ליאופרד",משלבמקצתנמוךמשקלבצלליתו.פרד"

שקוטרותותחו,דומה.שלוהשריוןהגנתכימסיקיםומכאן
יותריעילכןועלה"ליאופרד",משליותרגדולמ"מ,115

פחותה,יעילותוארוכיםבטווחיםליריאךקצרים,לטווחים
והרוסיםכלל,מד-טווחאיןהסובייטייםבטנקיםשכן

הטנק.מנקדשלהטווחיםאומדנתעלסומכים

הערנה
בןכתותחהמושביבשי,טנק-מעוכההואת"ל-אופרד*

האחרוןאת10.3נ"מובמק'לע'0.3מקבילבמקלעמ"מ,105
הטנקהטען.באשנבוהןהמפקדבאשנבהןלהרכיבניתן

מוקדמת.הכנהללאהצריח,גגעומקעדמיםלצלוחמסוגל
יכולהמפקד,לאשנבהמתחברתאהובת-צלילה,בעזרת

ביחס,הגמזךמשקלולמרותמ/4עומקערלצלולהוא

אתהמספקתטובה,הגנהלצוותהטנקגוחןטונות,39.4
והןמקובליםבכליםהןקרב,בכללוחמהשלהדרישות

ahU-1969יוני200,מערכות"-



האטימותשכן-ביולוגיתאוכימיתגרעינית,בלוחמה

לשהותאנשיםארבעהבןלצויתמאפשרתהמושלמת

סגורים.כשהמדפיםממושך,זמןהטנקבתוך

למד-המקובל.עלבאיכותםעוליםהאופטייםהמכשירים

על-ידימופעלהואס"מ.כ-165מאוד,רחבבסיסהטווח

כלבפריטלסקופ.לתצפיותפנויהטנקשמפקדכךהתותחן,
ומדידת-התצפיתלתצפית-לילה.גםבנוייםהמכשירים

כושר-פגיעהמבטיהימהחוק,והתותחהמדוייקותהטווח

למקלעים.כדוריםו-5,500פגזים60התחמושתבמחסןטוב.

מהירותו,ניידותו.היאה"ליאופרד"שלהבולטתתכונתו

עלהםאףעוליםפעולתווטווחשלוהתאוצהכושר

המגיעהמנוע,הספקגובהשכןדומים,בטנקיםהמקובל
אחר.מנוע-טנקבשוםעדייןהושגלאכוחות-סוס,ל-830

קלה-הנהגעל-ידיוהבלמיםההגההתילוכים,'הפעלת

והתקןהמפקד,על-ידינהיגתוהמאפשרהתקןבטנקונוחה.

במקומותלהעבירוכדימרחוק,שליטהעל-ידילנהיגהנוסף
בשדה-מוקשים.כגוןבמיוחד,מסוכנים

י81רגהבשריוןה,,דיאוברד"

מ-47"ה"פאטוןאתהגרמניבשריוןמחליףהחדשהטנק

טנקיזאת,לעומתמ"-41".האמריקני.טנק-הסיורואת
מלבדבשיר'ות.עתהלעתנשארים'ן84-4~(2"פאטון"

גליאופרד",מסוגיעודייםטנקיםגםישנםטנק-המערכה,

דחפור.בעלוטנק-הנדסהגדולמנוףבעלטנק-חילוץכגון
נמצאמכוון-מכ"םמ"מ35כפולתותחבעלנ"מטנק

הנקוטהעיקרוןאתלהזכירישכאןמתקדם.תכנוןבשלבי
ביןהדוקשיתוף-פעולהושתוכנוהגרמני,השריוןבידי

בגרמניהמפתחיםכןעלמסייעיונשקנגמ"שיםטנקים,

ה"ליאו-מרכבעלמשורייןרכב-קרבשלל,,משפחה"נוסף
שתוארהנגמ"ש,מרכבעלנוספת,משפחה="גםפרד",

20עדמ-15יותר,קליםאלהכלי-רכבקצ"ז.ב"מערכות"
מונחיםטיליםמ"מ,90בתותחהמצויידיםומהםטונות,

מ"מ.12מרגמהאו"55-11"

פיכום
הטכנולוגייםמשאביהגיוסעל-ידיהמערבית,גרמניה
להקיםהצליחההשניה,במלחמת-העולםהצבאיוניסיונה

מאליומובןביותר,החדישיםבמכשיריםמצויידחיל-שריון
והגיאוג-האסטרטגילמצבבמיוחדמותאמיםאלהכליםכי
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