
עביח'נןחש
ןי::טנקים

כהןרוניורס"ננעמןשלמהאל"מ

חלקוטנקים.חימושעלסקירהעיקרוזה,מאמר

עוסקנעמן,שלמהאל"מעל-ידישנכתבהראשון,
טנקיםבחימושדךהשניהחלקשבעבר.בטנקים

בעתיד.פיתוחמגמותמציגהשלישיוחלקובהווה

כהן.רונירס"ןעל-ידינכתבוהאחרוניםהחלקיםשני

הןאחת,בחוברתהרשימה_כלאתלהביאבחרנו

עד-הנושאאתלמצותכדיוהןהקוראלנוחיות

למאמרהרקעחומרמאמר.במסגרתניתןשהדברכמה

ביבליוגרפיה).ראה(גלוייםממקורותכולונאסף

והןשריוןלאנשיהןיתרוםזהמאמרכימקויםאנו
המהווהזהנושאלהביןלהיטיבאחריםלמעוניינים

היבשה.כוחותשלעיקרינשק

המערכת

וחימושוהטנותולדות-איחלק
ופיתוחבתכנוןמרכזינושאהיוותהבטנקהחימושמעוכת
נוכללאזו,במערכתלדוןבבואנורבות.שניםמזהטנקים

ועקיף.ישירבאופןבההקשורותנוספותממערכותלהתעלם
יסוד:תכונותבשלושמתאפייןבטנקהמערכותשלשילובן

עוצמת-אש*

ניידות*

שריוןהגנת*

אתרבהבמידהומייצגמקריאינוהתכונותהופעתסדר
שניםמשךבעולםרביםצבאותעל-ידישנתפשהכפיחשיבותן,

שיוצרוטנקיםביןמהותייםהבדליםקיימיםזאת,עםרבות.
לכלשניתןשונההעדפהביחסמקורםאשרשונות,במדינות

באותוהופיעוהמקריםשברובלמרותהללו.מהתכונותאחת
הטנק.תכונותשלושביןחזקהתלותקיימתחשיבות,סדר

תהיהאחתתכונההעדפתמחד,:כפולהמשמעותזולתלות

תכונהחיזוקמאידך,;אחרתתכונהחשבוןעלכללבדרך
למשל,כך,אחרת.תכונהעלחיוביבאופןלהשפיעעשוימסוימת

הגברתאךושרידותו,הטנקלהגנתהניידותהגברתמסויעת
תחמושת;הוספתו/אוהתותחקליברהגדלתעל-ידיהחימוש
בניידות.מסויימתפגיעהשמשמעותהמשקלבהוספתכרוכה

להעדפותבהתאםאופטימלישקלולמחייבטנקיםשתכנוןמכאן
המאפשרותהתכונותשלושביןפשרהשתתקבלכךהצרכן,
עוצמת-בתכונותבעיקרנדוןזוברשימהאחד.בטנקשילובן

ליתרהתייחסותתוךובעתידבהווהבעבר,הטנקשלהאש

בה.הקשורותהתכונות
אפשרהראשונהבמלחמת-העולםהטנקשללידתואת

המערבית.בחזיתהחפירותבמלחמתשנוצרלקיפאוןלייחס

העיקריהיסודהקרב.שלהפשוטהמודלישמשהבעיהלהבנת

עוצמת-האש).-המודרניבקרב(עוצמת-הנשקהואבקרב

שיגברעליוחזקהעדיפה,מעוצמת-אששנהנההצדאותו

הצדדיםלשניאםביןכזו,עדיפותאיןאםאבלהשני.הצדעל
מנוטרלתהצדדיםאחדשלעדיפותואושווה,עוצמת-אש

אלמנטלקרבלהכניסישהשני,הצדשלההגנהאמצעיעל-ידי
-במהירותלרכזהיאהתמרוןשלמטרתוהתמרון.שהואשני
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1915ספטמברעדשהושלםהראשוןהבריטיהטנק-הקטן"וילי"

)1918(צרפתיקלטנק-רגו""

הדרו-ובמקום'בזמןהעוצמהאת-בהפתעההאפשרובמידת

בקרבוהניידהמתמרןהצדמקומית.עדיפותליצירתשים,
הקרב.מהלכיאתהמכתיבהיוזםלצדכללבדרךנחשב

קדם.בומיכבראוכרההצבאיתהניידותשלחשיבותה
של..שליריוכוחעלהמבוססתהניידותסיפקהלאאזכבר

במרכבות-קרבלהשתמשההלותהילההצרכים.אתהלוחם

הפרשיםחיליותר.והמהיריםהניידיםהפרשיםעל-ידישנדחקו

מתקופתזהמעמדועלושמרבשדה-הקרבהמכריעלגורםהפך
הפרשיםשלניידותםהנוכחית.למאהעדמוקדוןאלכסנדר

בעוצמת-והתפתחויותהרגליםשלבטקטיקההתפתחויותאיזנה

התפת-שלביעברלפרשיםשניתןהחימושהנשק.כלישלהאש

השרווןבהתפתחותאנלוגיותלהםלמצואשאפשרשונים,חות
כבדשריוןהבינייםבימילפרשיםלהוסיףהניסיוןהמודרני.

אתוהפךהתנועהעלהכבידהשריון;יפהעלהלאלהגנה
הפרשיםאתלציידנסיונותגםולמסורבלים.לאיטייםהאבירים

העיקרי.נשקםהחרבנשארהולבסוףהצליחולאחםבנשק

כש-הרגלים,הכוחותאחרינשקםבכוחהפרשיםפיגרובכך

הניידות.על-ידיאוזןבעוצמת-האשהפער

ובתקופהנפוליוןבמלחמותהארטילריההמהפתחותאבל
השימושהפרשים.שלהעדיףבמעמדםלפגועהחלהשאחריהן,

ולבסוף,בפעולתםיותרעודהפרשיםאתהגבילשרפנלבפגזי
עודהיהאםמכונת-היריה.הומצאההקודמת,המאהבסוף

הארטילרית,מהאשלהתחמקהמהיריםהפרשיםשלביכולתם

האש,שלמהירההעתקהשיאפשרוקשראמצעיאזשחסרה
המקלע,שלהקטלניתמהאשלהתחמקאפשרותהיתהלאהרי
בשטח,מאולתריםמכונות-יריהקניאומצדיותבמספרהיהדי

פרשים.התקפתלסכלכדי

המערבית,בחויתהלחימההראשונהבמלחמת-העולםקפאהכך

הצרפתיםהצליחושבוברגעמזהיר,כהרגלי)(בתמרוןשהחלה

נסיונותיהםכלהמרן".עלב,,קרבהגרמניתהתנופהאתלעצור

בתוהו,עלומקפאונההחזיתאתלהוציאהצדדיםשנישל
אפשרית.בלתיהיתההאשרוויבשדה-הקרבהתנועהכי

נמצאוהפיתרוןלמחשבההצדדיםאתאילץשנוצרהקיפאון
עםבשילובהוחליתההגעההמגוע,המתפתח.הממוגעברכב

עבירותלושישכלי-רכבלבנותאיפשרוהמודרנית,המטלורגיה

פגזיםורסיסימכונות-יריהאשמפגיעותמוגןואשרבשטח
בביטחוןלעבורהיהאפשרזהכלי-רכבבעורתארטילריים.

מערכילתוךולפרוץהעמדותקויביןשהפרידהשטחאתיחסי
לוניתןסודיותמטעמיהמודרני.השריוןרכבנולדכךהאויב.
היום.עדבודבקאשרטנק","הכינויהבריטיםעל-ידי

הראשונהמלחמת-העולםסוףעדהטנקהתפתחות
הברי-(ממציאיולפתוררצואותהוהבוערתהמיידיתהבעיה

מערכיםב,,פתיחת"הרגליםלחיללסייעהיתההטנקשלטיים)
המגיניםאשעללהתגברהיההטנקשלתפקידומבוצרים.

לתוךולפרוץאחריםומכשוליםתילמכשולילעבורולשתקה,
למהירותוביחסמיוחדותדרישותהוצגולאהאויב.מערכי

מהירותאתהתואמתבמהירותהיהדישלו.ולכוח-האש
היה,הטנקהרגלים.שלנשקםאתהתואםובחימושהרגלים
הצורךובמקרהומשוריינתניידתיריהמכונתעמדתאיפוא,
קל.בתותחגםלציידוהיהאפשר
בשינויכיאםימינועדנשארבטנקומקלעתותחשלזהשילוב

התפקידאתלמקלעייחסוהראשונהבמלחמת-העולםהיעודים.
לתותחורכב.חייליםכגוןאויב,כוחותנגדכנשקהעיקרי
מבוצרות.ועמדותמצדיותנגד-משניתמשימהרקהלתה

משוריינותמטרותריבויעםלחלוטיןהשתנתהזותפישה
המקלעיםשלהיחסיתחשיבותםהקרב.בשדהשהופיעוניידות

שלבטנקיםהמקלעיםשלהרבמספרםבשלגםבולטת
ובטנקיםמקלעים6עדהיובריטייםבטנקיםזו.תקופה

סדרתי)ייצורלידיהמלחמהסוףעדהגיעושלא(גרמניים

סוגים:לשניהטנקיםחולקוהחימושמבחינתיותר.אף
היהשחימושםו,,וכרים"מקלעים,רקכללשחימושםנקבות""

הגרמניםאצלנשארזהחימושומקלעים.תותחמעורב,
הדרושהארוךהזמןבגללהשניה.מלחמת-העולםעדוהבריטים
הראשונהמלחמת-העולםטנקיחומשוחדים,תותחשללפיתוחו
קליםציתותחיכמואחרות,ממערכות-נשקקיימיםבתותחים
אלהבתותחיםנעשוהזמןבמרוצתקנה.קצריהררייםותותחים
התקנתםלאפשרכדישלהם,הקניםקיצורכמוהתאמות

בטנק.

במלחמת-העיקרייםהטנקיםשלהחימושאתבקצרהנסקור

197528דצמבר246-247,מערכות""



טנקיםמ-1,000למעלההיוהבריטיםברשותהראשונה.העולם
כו-800מ"מ7.7מקלעי6עדב-4מצויידיםשהיונקביים""

בדגמיםליטראות.6הוצ'קיס)(ציתותחיעםזכריים""טנקים
הצרפתיםאלה.תותחיםשלקניהםקוצרויותרמאוחרים

הותקנויותרהכבדיםבטנקיםזכריים"."טנקיםבעיקרהפעילו
מקלעים.4עד2לצד1897(דגם(מ"מ75שדהתותחי

יותרבתותחשצויד17"רנו"הקלהטנקהופיעיותרמאוחר

דגםגםהיהזהלטנק(מקלעיםללאמ"מ,37בקוטרחדיש
טנקיםבשימושהיהמ"מה-37תותחאחד).מקלעעםנקבי""

שליחודוהשניה.במלחמת-העולםעודמסויימיםצרפתיים

במל-והיחידי(הראשוןהטנקהיהשהואבכךהיה17"ה,,רנו

הטנקיםיתרכלמצטודד.צריחעםהראשונה)חמת-העולם

עובדהמצטודד.צריחחסריתובהטנקיהיובמלחמהשהופיעו

רבמספרלהתקנתוהביאההנשקהפעלתכושראתהגבילהזו

הטנק.צדימכלכלי-נשקשל

5,000לעומתבמלחמה.טנקיםהגרמניםהפעילולאלמעשה,

הגרמ-העמידוהמערביות,הבריתבעלותברשותשהיו6,000עד

ממחציתםכשלמעלהטנקים,45)!(רקהמלחמהסוףעדנים

מבצעישהיההיחידיהגרמניהדגםבריטיים.שללטנקי

מ"מ57בתותחמצוידשהיהנ74-וז-ההיההמלחמה,בשלהי

שלהמחשבתיהפיגורמ"מ.7.9מקסים""מקלעיובשישה
לפיגורגרמושלהם,העליוןהפיקודמצדוהזלזולהגרמנים

המאפייןהמלחמה.סוףעדלהדביקהצליחולאאותוטכנולוגי,

היההראשונהמלחמת-העולםסוףעדהטנקיםלחימושהעיקרי

כמובןזאתרבים,ליעודיםאחדתחמושתסוגבעלקצרתותח
מתאים.מגןשריוןחסריהיוהאויבשטנקימשום

העולםמלחמותשתיביןהאופרטיביתהמחשבה

המערבמעצמותהיולאטנקיםשבלי1בספרומצייןשפרד
מעצמותבידינתנושהטנקיםספקאיןבמלחמה.מנצחות

החזיתפריצתרבים.ואופרטיבייםטקטייםיתרונותהמערב

בגללבעיקרהתאפשרה1918באוגוסטצרפתבצפוןהגרמנית
צריךקוהבריטיםהצרפתיםמצדטנקיםשלמסיביתהפעלה

המלחמהשלזהבשלבהגרמניםשלמצבםאםלשאולכמובן

אובמוקדםמתמוטטיםהיושממילאמעורערכההיהלא
במאוחר.
שלעתידועלשונותדעותהמלחמהאחרישררוזומסיבה

הטנקיםהפעלתו.שלהטקטיקהועליעודועלכלומרהטנק,

שהועמדוהמוגבלותהדרישותאחרכללבדרךמילאובמלחמה
איןהאויב.מערכיבפריצתהרגליםבידילסייעבפניהם,

שאחריבשניםהוגדרשהטנקכךעלאיפוא,להתפלא,

משנתצרפתיתבהוראההחי"ר.שלמסייעכנשקהמלחמה
הםש,,הטנקיםנאמרבקרב,טנקיםבהפעלתהעוסקת1930

חלקהןבקרבהטנקיםיחידותהחי"ר...אתהמלוותמכונות
מסייעאמצעיהםהטנקיםהחי"ר...מיחידותנפרדבלתי

בצורההחי"רפעולתאתמחזקיםהםלחי"ר...זמניתומוקצים
ותפי-החי"רהתקדמותרקבמקומו...באיםלאאבלמשמעותית

בקויםבתוקףשנשארהזותפישהמכרעת".ידועלהיעדיםסת

.1warnexttheתן.Tanks
טנקים600עד500השתתפו1918באוגוסטב-Amiens8בקרב2.

סופיבאורחבמלחמההיוזמהעברהזהבקרבובריטיים.צרפתיים
בעלות-הברית.לידי

אתרביםלדעתהציבההשניה,העולםמלחמתעדכלליים
למשמ-נוסףאבל1940.בשנתהצרפתיתלמפלההדרךציוני

תכנוןעלגםהשלכותלההיווהארגונית,הטקטיתעותה
מלחמות-העולםשתיביןבצרפתשפותחובטנקיםהטנק.

חיל-הרגלים.שלהתנועהלמהירותהניידותדרישותהצטמצמו

בהרבהשונההיתהלאהמלחמהאחריהבריטיתהתפישהגם
שלמשימותיונוספים.גווניםבההיואבלהצרפתים,שלמזו

ויותרהמדינהגבולותבשמירתפחותהיוהבריטיהצבא
הפרשיםעלבעברשהוטלומשימותאוקולוניאליות,במעגימות

שהשפיענוסףגורםהסדר.עלשמירהשלפעולותבתחוםוהיו

בצפוןקי?ךאבקרבהניסיוןהיההבריטיהצבאתפישתעל
הקויםאתלפרוץהטנקיםהצליחובו1917,בשלהיצרפת

לאהטנקיםבעקבותשנעווהרגליםהפרשיםאבלהגרמניים,
ההבקעה.נכשלהולכןהפירצהאתולהרחיבלהעמיקהצליחו

מסייעכנשקלתפקידםבנוסףבטנקיםאיפוא,ראו,הבריטים
סיור,במשימותהקליםהפרשיםשליורשיהםאתגםלרגלים,

ההצלחה.בניצולוכןעצמאיותבמשימות

שתיהמערבייםהצבאותאצלהתגבשוזהמחשבהאורחלאור

ניידתותחהואשהטנקגרסההצרפתיתהתפישה:תפישות

לסייעתפקידויהיהשבהעמדות,במלחמתבעיקרשיופעל

שהואואיטיכבדטנקדרושהיהכךלשםהרגלים.לחיל

היטבומשוריינתניידתתותחעמדתאומקלעעמדתבמהותו

היתההבריטיתהתפישהקרוב.סיועלרגליםלתתשצריכה

לחי"ר,כמסייעבטנקשהכירהבכךהצרפתיתשללזודומה

אתלהחליףצריךגםהטנק:נוספיםיסודותכללהאבל
גםלמלאועשויושיטורסיורבמשימותהקליםהפרשים
לניצולהאויבקוילעומקפריצהשלעצמאיותמשימות

הברי-וההצטיידותהפיתוחמאמציהתמקדולפיכךההצלחה.

ושיטור,סיורלמנשימותקליםטנקים:כיווניםבשלושהטיים
tank)(cruiserממוכנותפרשים""יחידותעבורבינונייםטנקים
לחי"ר.קרובלסיועinfantry)תו)3(כבדיםוטנקים

להםהגרמנים,שלהאופרטיביתהמחשבההוזכרהלאעתהעד
במלחמת-העולםהחדשה.בלוחמת-השריוןראשוניםזכות

טנקים.בהפעלתמועטניסיוןרקלגרמניםהיההראשונה

יעילות.שיטותפיתחושבהנ"טבלוחמהיותרהתרכזוהם
הטנקיםבעזרתאמנםהשיגווהבריטיםהצרפתיםיריביהם

אבלהגרמנית,בחזיתהבקעותמספרברשותםשהיוהרבים

המלחמהשאחריהגרמניהעליוןהפיקודלדעת-היולאאלו
להתמוטטותשגרמוהןולאמכרעתמשמעותבעלות-

בפנילעמודיכוללאשהטנקכןאםגרסוהגרמנים3.החזית

-זההלך-מחשבהתפקידו.אתגמרולכןיעילה,נ"טהגנה
מלחמתלאחרובמיוחדהקרובבעברדומותהשקפותהמזכיר

קרבותשלוניתוחמהערכהרקנבעלא-יום-הכיפורים
על-ידירבהבמידהאופייןאלא1914--1918,במלחמתהטנקים

4ורסאיחוזהשכןאידיאולוגיה,הולבשה""שעליהמציאות,

טנקים.שלוהפעלהייצורהגרמניםעלאסר

הראשונהמלחמת-העולםמנצחישלהאופרטיביתבמחשבה
השריון.להפעלתהנוגעבכלקיפאוןאיפוא,השתרר,ומנוצחיה

שכותבהגרמני,הרמטכ"ללודגדורף,הגנרלהיהאחרתבדעה3.
כאויבנועצמההוכיחהגדולותבכמויותטנקיםהפעלת":בזכרונותיו

הביאתוטח5[4(ב-הגרמניםקויפריצת(באוגוסטה-8ביותר.הגדול
במלחמה".להמשיךיכולתנולקץ
1919.בשנתהגרמניםעםהשלוםחוזה4.
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צבאייםדעותהוגיחסרולאהצבאותשבשלושתלמרותזאת,

החדרתלמעןשלהםהשכנועכוחכלאתוהפעילושלחמו
בעוצ-יופעלאםבלוחמה,מהפכהלחוללעתידשהטנקההכרה

מותאמיםושירותיםסיועשלאלמנטיםשכוללותעצמאיותבות
ישאלהדעותהוגיביןהטנקים.שלהלחימהלאופיוניידים
אתבצרפתהרס,לידלואתפולרהגנרלאתבאנגליהלהזכיר
גודריאן.אתובגרמניהדה-גולמאוחרתיותרובתקופהאסטיאן

לארגוןרעיונותיואתלהחדירשהצליחבכךגודריאןשלזכותו
שניםחמשעדארבעעצמאית,כעוצבההמשוריינתהדיביזיה

מפקדיאצלבכךהצליחווהבריטיםהצרפתיםשעמיתיולפני
השקפותיואתקיבלהגרמניהפיקודכך,עלנוסףצבאותיהם.

שה-בעודתוכניותיו,למימושהמרץבכלוניגשגודריאןשל
הדיביז-רעיוןאתעקרוניתכשקיבלןגםוהבריטיםצרפתים19401(צרפתעלבקרבגרמנימערכהטנק-2"פאנצר"

וללאבאיטיותלהקמתןניגשוהגודריאניות""המשוריינותיות
התלהבות.

הצרפתי-בריטיהכוחותסדרכלל1940שבשנתהיוהתוצאות

למחצה,ומאומנותמאורגנותמשוריינותדיביזיות5-4רק,ן,::41
ומאוםמאורגנותדיביזיות10עמדוהגרמניםשלרשותבעוד,: ון:-ן)=

החדישה.השריוןלוחמתשלהתורהלפיהיטב,נות:--

ן%")ו-יר'-ח-"שוען-- ("
בתחילתוחימושםהטנקיםסוגי

שיהמהנחהמ".ואתשהתוההן:.ן:ממייחיזהת:ימ:"אאישיע~ל-נ4
ןן,,ןא~

שן',
הניידתהמלחמהעל-ידישאופיינתהיתההשניהמלחמת-העולם

אבלוהממוכנות.המשוריינותהעוצבותהיוהעיקרישנושאהי)
צרפתעלבמערכההשריוןלוחמתהגיעההאמיתילמיצויה

Ldf.-thוהסתיימהגרמניתבמתקפת-פתע1940במאיב-10שהחלה

ו
ארבעההגרמניםהכריעוזובמערכהשבועות.שישהתוךשש____==1(

*F~a-4ץ[לץ(ל
בכוח-אדם,יותר)אופחות(מאוזניםכוחותביחסיצבאות1

ש)ע:
הפ-שהםהיתה,אעיקריתהצלחתםסיבתובארטילריה.טנקים

מרוכז.כאגרוף-מחץשלהםהשריוןאתעילוליעא=4"14~
71תנתח-6ינתר

בשישהצרפתעלבמערכהמצוידותהיוהגרמניותהעוצבות
וארבעההצ'כיהצבאמשללדגמיםשנישונים.טנקיםסוגי

2"וה,,פאנצר1"ה,,פאנצרטנקיםסוגישניגרמניים.דגמים

בשריון.שריוןללוחמתמאודמוגבלתבצורהרקהתאימו

היה2"ה,,פאנצרשלוחימושובמקלע,רקצויד1"ה,,פאנצר

וה-3"ה,,פאנצרהאחרים,הדגמיםשנירקמ"מ.20תותח

תכניתעצמם.הגרמניםשללדרישותהתאימו4"פאנצר"נשייתה

ןלת"נוםנתנה,קננתי,"7
שייחונשי.

1)~SIND,('נ
טבע

נגדללוחמהמ"מ,75בקוטרלפ פל'סן)'
הוכנסוהצ'כייםהשללטנקי4"(.פאנצך,,(חייךמטרותאקט)%)

--
הטנקיםבדיביזיות.הטנקיםמצבתאתלהגדילכדילשירותחייי9ץ88קץ,/'חת1ת-2ע'גר

ויוצרושתוכננומעברלדגמינחשבו2"ו,,פאנצר1"פאנצר"

עללגשרהמגמהמתוךבחיפזון,ו-19361937בשניםהחל

הדגמיםשלמבצעילשירותלהכנסתםעדשיייציהזמןפעיבטנקיםהעיקריהחימושהתפתחות-1מס'תרשים

הממוכנים"הכוחותחקפמ,,2'לצייןויענייןו-3.4הסופייםהשניהמלחמת-העולםתוםעדגרמניים

3"ה,,פאנצראתלציידדרשראשי)שריוןלקציןמקביל(

המטכ"לגורמיאתלשכנעהצליחלאאךמ"מ,50בתותח

תוכנןמלכתחילהאולםמ"מ.37קליבר~להסתפקואולץהגרמני

בהמשךבוצעהשאכןמ"מ50לתותחאפשריתלהסבההטנק
המלחמה.

מ" 1975דצמבר247--248,מערכות".



1מס'טבלה
1940בשנתצרפתעלבמערכהשהשתתפוהעיקרייםהטנקים

טכנייםנתונים יייריונ::"~PDמלelwn,צ'ק,
גרמניה
610040132מ"מ79מקלעים2ל1פאנצר
1014055303מ"מ20תותח,:2פאנצר

D"D))347.9מ"גמקלע:
19.530040305מ"מ37תותח;3האנצר ..;

D"b))347.9מ"גמקלעי2
4פאנצר

ל'
2030040305מ"מ75תותח ;)'

מ"מ9.7)(34מ"גמקלעי2
10.512040254מ"מ37תותח.;;.(35צ'כיטנק

D"D))347.9מ"גמקלעי2

9.712542254מ"מ37תותח;38צ'כיטנק מ"מ))347.5מ"גמקלעי2(

צרפת
11.47528342)14-1918(מ"מ37תותח14-35הוצקיסקלטנק

מ"מ7.5מקלע
9.88219452)14-1918(מ"מ37תותחרנוקלטנק מ"מ7.5מקלע;35-%
12.89123402נ8191-4)(מ"מ37תותחוםג63-4קלטנק

מ"מ7.5מקלע
1212036452)14-1938(מ"מ37תותחהוצ'קיסקלטנק מ"מ7.5מקלעי04/93-1
10.48219452י8391-4)(מ"מ37תותחרנוקלטנק מ"מ7.5מקלע40-%
30028604או34270נ5391-4)(מ"מ47תותח.בינוניטנק

מ"מ75הוביצרתותח81/82
מ"מ7.5מקלעי2

2019040553)14-1935(מ"מ47תותחבינוניטנק מ"מ7.5מקלע5-35

בהיטנף?
5.28856153מ"מ12.7ויקרסמקלעג14(-ורז8קלטנק

מ"מ7.7ויקרסמקלע
5.28856153מ"מ15בזהמקלעו,MX'-1נ)קלטנק

מ"מ7.92בזהמקלע
11.37013602מ"מ12.7ויקרסמקלעMK'-1נ11-1)(קלטנק

מ"מ7.7ויקרסמקלעאו
224804"2787מ"מ))40לטראות2תותחבינוניטנק מ'/ש'808מהירות-לוען14(-1)11-12(מטילדה

מ"מ7.92בזהמקלע
1315040146כמולעיל)(לטראות'2תותחCRUISERטנק MK'-1)(9-4מ"מ95הוביצרתותחאונ

מ"מ7.7ויקרסמקלעי3
14.515026305תותחאולטראות2תותחCSUISERטנק מ"מ95הוביצרנ14(-11(נ[-01)

מ"מ7.92בזהמקלעי2
1434048144לעיל)כמו(לטראות2תותחCRUISERטנק מ"מ7.7ויקרסמקלעב14(-111(31-11) הטנקמסיגנבנהיכייח"יי".תחמישתהיוזהתיאיטי,2נחתיתי*
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במשךהגרמניהשריוןשלהיסודדגמינשארוו-34הדגמים
הסדרתיהייצוררבים.ושינוייםהסבותעברוכיאםהמלחמה,

לשמשהמשיךמרכבואבלב-1943,אמנםהופסק3דגםשל
סוףעדשוניםלפיתוחיםיסודהיווהוהואסערתותחי

המלחמה.סוףעדבשירותנשאר4"ה,,פאנצרהמלחמד,.
האב-טיפוסניסויי:אלהדגמיםלשניהקשורפיקנטיפרט

גרמניאימוניםבמתקןהמוקדמותה-30בשנותבוצעושלהם
החשאיהצבאיהפעולהשיתוףבמסגרתשבברה"מ,בקאזאן

פיתוחהגרמניםעלשאסרורסאיחוזהוברה"מ.גרמניהבין
ב-1935.רקחד-צדדיבאופןידםעלבוטלטנקים,

בתותחים,מצויידיםהצרפתיבצבאהטנקיםכלהיו1940בשנת
ממלחמת-מ"מה-37תותחשרדעודמהדגמיםבחלקאבל

החי"ר,טנקיבגדודישנמצאואלה,טנקיםהראשונה.העולם
אותושלחדישיותרדגםב,,ש".ש""ללוחמתהתאימולא

יותרמהירות-לועובעלארוךיותרהיהמ"מ))37התותח
בקוטרטנקיםתותחהיהלשימוששהוכנסנוסףתותחגבוהה.

עלבתכונותיועלהזהטנק5-35.בטנקשהותקןמ"מ47
הפעולה.ובטווחהשריוןבהגנתגם3"ה,,פאנצר

הבינו-הטנקיםראוייםהחימוש,מבחינתמיוחדתלתשומת-לב
היתהאלהלטנקיםו-8-1.8-2לחי"ר)קרובלסיוע(ניים

מ"מ75תותחבצריח,מ"מ47תותחשכללהרבהעוצמת-אש
ה,,מפ-היתהלעומתומקלעים.2וכןהתובהבחזיתהוביצר,
קרביערךללאטון,74היהשמשקלהרק-7שנקראהלצת"
הראשונהבמלחמת-העולםעודהחלזהטנקשלתכנונוממשי.
מ"מ75תותח(המרשיםחימושולמרותכבד.הבקעהכטנק
בגללמוגבלקרביערךבעלהיההואמ"מ),155ותותח
הבריטיםהמשיכוהמלחמותשתישביןבשניםגםהרב.סרבולו
המקלעשלהחשובתפקידובדברלתפישתםנאמניםלהיות
במל-הבריטייםהטנקיםממספרשכמחציתכברהוזכרבטנק.

במק-מצויידיםכלומרנקביים","היוהראשונהחמת-העולם
המק-שלהרבמספרםל-4.6ביןנעשמספרםבלבדלעים
ובשנתבתותחים)המצוידים(ה,,זכריים"בטנקיםגםנשארלעים
הקליברכאשרנקביים","טנקיםבקרבותהופעלועדיין1940
מגמהמתוךומעלה,מ"מל-12.7הועלהשלהםהמקלעיםשל

קל.שריוןלחדירתכושרלהםלהקנות
במקורם,תותחי-יםהראשונהבמלחמת-העולםשהיוהתותחים
תחילה:לטנקבמיוחדשפותחבתותחה-20בשנותהוחלפו
ליטראות6תותחה-30ובשנותמ"מ))47ליטראות3תותח
קטן,חדירהכושרבעלימי,תותחבמקורשהיהמ"מ),)57

40תותחיבהתקנתהוחלב-1935התותה.לקליבריחסית
ונשארולחי"רנ"טתותחיםבמקורהיואלהבטנקים.מ"מ

חסרונו1942.עדהבריטייםבטנקיםסטנדרטייםתותחים
היהטוב,נ"טתותחכשלעצמושהיהזה,תותחשלהגדול
חלקצויידוזהחיסרוןעללהתגברכדינפיצים.פגזיםהיעדר

)95אינץ'3.7בקליברמיוחדיםהוביצרבתותחימהטנקים
לחי"ר.קרובלסיועששימשומ"מ)
שהיוהטנקיםשלהעיקרייםהדגמיםאתמציגה1מס'טבלה

זוטבלהב-1940.צרפתעלבמערכההצבאותשלושתבשימוש
הרא-הדגמיםחלוקתמביאהאינהכישלמה,מלהיותרחוקה
אחרות.ובתכונותבחימושמזהזהשנבדלולתת-דגמיםשיים

ב-1940,צרפתעלבמערכהשהופעלוהטנקיםתכונותהשוואת

שריון,הגנתעל-פניהניידותאתהדגישושהגרמניםמראה

אתלראותישחימושמבחינתולבריטים.לצרפתיםבניגוד
עדי-גםמסוימתובמידהכשויםוהבריטייםהצרפתייםהטנקים

תותחיאתלהוציא(הגרמנייםהטנקיםשלחימושםעלפים
דגמיםבכמההראשונהממלחמת-העולםהמיושניםמ"מה-37

שהופעלוהטנקיםמספראתגםבחשבוןנביאאםצרפתיים).
טובים,סיכוייםהבריטיםעםיחדשפעלולצרפתיםהיוצד,בכל
היתהבעוכריהםהגרמנית.בהתקפהלעמודשוים,לפחותאו

מולטנקים.הפעלתבנושאהמיושנתהאופרטיביתתפישתם
גדוליותרואףשוה,מספרעמדגרמנייםטנקיםכ-2,600
מאותכמהלהוסיףיששאליהםצרפתייםטנקיםשלבמקצת,
חולקוהצרפתייםהטנקיםממחציתלמעלהבריטיים.טנקים

הטנקיםמג'ינו.קואתשאיישווהעוצבותהחי"רעוצבותבין
10מולהשוויצרי.הגבולועדלאמאנשתעלתחוףלמןפוזרו

שלושרקלהעמידהצרפתיםיכלוגרמניותמשוריינותדיביזיות
וארבעטנקים)שלמועטמספרעם(קלותממוכנותדיביזיות
םינוש(5.ואימוןארגוןהצטיידות,בשלבי(טנקיםדיביזיות

בוזבז""אלאכאגרוף,הופעללאזהכוחגםבכך,דילאאם
אתלעצוריכלושלאבודדותוהתקפות-נגדהשהייהבקרבות

וצרפת.בלגיהאתששטףהגרמניהשריוןזרם

השניהמלחמת-העולםסוףעדצרפתעלמהמערכה
רביםבמובניםלהיחשביכולהצרפתעלשהמערכהלמרות

ההיבטיםאחדביטוילידיבהבאלאקלסית,שריוןכמלחמת
אתבשריון.השריוןקרב-השריוןלוחמתשלהעיקריים

והבלתיהנחותבחימושםהיתר,ביןלמצוא,אפשרלכךהסיבה
בהמשךאבלבמערכה.שהשתתפומהטנקיםחלקשלמספיק

שלחשיבותהעלתהאחרות,לזירותעתהשעברההמלחמה,
זירותחדירות.דרישותהועמדוהטנקיםבפניזו.קרבצורת

רוסיה,ומרחביהצפון-אפריקניהמדברהחדשות,המלחמה
להוסיףישלכךלפיתוחה.ותרמושריוןללוחמתמאודהתאימו

למלחמהשנכנסוהחדשיםהלוחמיםהצדדיםשלאופייםאת
טכניפוטנציאלבעלותשתיהןחיווארה"בברה"מ1941.בשנת

טנקים.שלהמונילייצוריכולתובעלותרב
ה,,מירוץ"בהדרגהצרפת,עלהמערכהאחריהתחיל,כך

שלהשריוןהגנתלביןהטנקשלעוצמת-האשביןהאופייני
התותחיםשלשהקליבריםהיו,ה,,מירוץ"תוצאותהאויב.טנק

משמעו-שיפוריםהוכנסוובתחמושתגדלושלהםהקניםואורך
הסוגים.ובמגווןבתכונותתיים
במל-ובחימושםבטנקיםהעיקריתההתפתחותתתוארלהלן

העיק-הצבאותבארבעתשהתבטאהכפיהשניהחמת-העולם
באירופה.שלחמוריים

ברה"מ
אחריוגםטנקיםהראשונהבמלחמת-העולםהיולאלרוסיה

לייצורםהתעשייתיתוהיכולתהטכנולוגיהלהחסרההמלחמה
1919בשנתהחלוטנקיםבייצורראשוניםנסיונותהסדרתי.
Russkiשכונורנו""מדגםצרפתייםטנקיםבנייתעל-ידי

.Renaultיוצרב-1920,בית-החרושתאתיצאהראשוןהטנק
החירותלמעןהלוחם"המפוצץהשםאתוקיבלידניתבעבודה

בחשיבותברה"מממשלתהכירהספק,ללאלנין".החבר-

הוחלדה-גול,הקולונלפקדעליהה-4,הטנקיםדיביוייתבהקמת5.
1940)!(.במאירק

ו'19752דצמבר246-247,מערכות"



2מס'טבלה
השניהבמלחמת-העולםברה"משלהעיקרייםהטנקים

טכנייםנתונים
ח1רעהשריוןעובמהריתהספקמשקלחימושזוג

מ"מ)(ןו'9כק)(טן(י(

בינוניםינקים
1940ייצור:תחילת26.350045454מ"מ76.2תותחרה-43-ג

מיוצרות:כמויות_מ"מ7.62מקלע

19411940ן2850053604130ך[-1-43 30500536045,0002,800115ך[-43-(

194519441943
325005075410,00011,78010,000מ"מ85תותחז-8/43!

מ"מ7.62מקלע
1939ייציי:תחיית5%%%5ם.5מגן)-KW'-1#כבריםונקים KW'-1-147.5550351105מייצוגית:כמייית

-19431942194119%

KW'-8?0003,0001,067243"46550431105מ"מ85תותח

1943ייצור:תחילת44550371604מ"מ7.62מקלע*"ן1-5-)

1944ייצור:תחילת46550431604מ"מ122תותח:-5)

-מ"מ7.62מקלע

1945:ייצורתחילת46550402004מ"מ12.7נ"ממקלענ-5)

.WoroshilowKlementij-KW
**StalinIoseph-15

תשתיתבבנייתבמרץוהחלההמודרניתבלוחמההטנק3מס'טבלה

טנקים.שלסדרתילייצורתעשייתיתהשניהבמלחמת-העולםרוסייםטנקיםחימוש
עלעדייןהסובייטיםנשענוסדרתי,בייצורכשהוחלב-1928,-

מספרבמשךזובמגמהוהמשיכובמערבקיימיםטנקיםדגמיהתותחסוג-
מהירות-לוע

הוכנסועצמאית,טכנולוגיהופיתוחהזמןהתקדמותעםשנים.סוג
);%השנה

תחמושת-תחמושת-ל2)'וא"
ומכלליםמערכותויותריותרהסובייטייםהטנקיםלתוךהטנק

היקנושבוצעווהדיגומיםהשינוייםעצמאי.סובייטימפיתוח--_

ולפיתוחהסדרתילייצורהדרושהטכניהניסיוןאתלתעשיהך[-43-נ4

194076.22.32KW-IAהמער-במרביתכייצויןזאת,עםעצמאיים.סובייטייםדגמים

אומלאחיקוילמצואהיהניתןשפותחו,ותת-המערכותכות___

3.13%2esoמן249
ז-%-8

שאש,הסנונםאתאכניס.ג:ימג%:;:::

קבוצות:--- ונ::ג"::1:גגן::ג::-4בג::נ:יי,ית
1943853.5

1)17-85

דגםלפינבנהזהטנקטון.שמונההיהמשקלואחד.ומקלע

-
ן411-5

הבריטי.ויקרם"סנן
מקיםהעאלהלחי"הרחוקלסיועטנקים*

לסםהבקעה.כטנקילשמשהיהשיעודםכבדיםעדבעונ"םד--1944854.679379558/43

הוביצרבתותחמצוידשהיה)1932(ר[-82-הךהשתזהן1223.68003-5
היה'זובקבוצהנוסףטנקטון.28היהמשקלומ"מ.76.2.___
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סובייטיתמתוצרתאמפיביקלטנק-רק-82

76.2הוביצרתותחיבשלושהמצוידשהיה)1933(ז-53-ה
הותקןזהחימושמקלעים.ובחמישהמ"מ45תותחיבשנימ"מ,

אנשים.עשרהמנההטנקוצוותמסתובביםצריחיםבחמישה

טנקיםעשרותכמהקמ"ש.30ומהירותוטון50היההטנקמשקל

המלחמהשלהראשוניםבחודשיםבשירותעודהיוזהמסוג

הגרמנים.עם

כ-שימשוארוכים.בטווחיםללחימהטנקים*

)B-T)1935ה-15-הואתקבוצהשלהמייצגהטנקפריצה.טנקי
מ"מ)45מאוחריותרובשלב(מ"מ37תותחכללשחימושו

קריסטי).(אמריקנידגםעלמבוססהיהזהטנקומקלע.
משוריינות.עוצבותהסובייטיהצבאהקיםה-30שנותבתחילת

שכללהממוכן"ה,,קורפוסהיתההסטנדרטיתהשריוןעוצבת
טנקים.כ-200סה"כובהןחרמ"ש,וחטיבתטנקיםחטיבותשתי

משוריינות,עוצבותשהקימוהראשוניםאיפוא,היו,הסובייטים

עלהחליטושובכאשרחמור,משגה1937בשנתעשואבל
כתוצאהב-1940,רקהחי"ר.עוצבותביןפוזרוהטנקיםפירוקן.

השניהבמלחמת-העולםהראשוניםמהקרבותשהופקומהלקחים

עוצבותשלמחדשהקמתןעלהוחלטבפינלנד,ומהמלחמה
פרוץעדהושלמהלאהקמתןאבלממוכנים).קורפוסים(שריון

הסובייטישהצבאבמפלותשהתבטאדברהגרמנים,עםהקרבות

הראשונות.המלחמהבשנותלספוגנאלץ

החלונ"ט,הנשקוהתפתחותטקטיותמהתפתחויותכתוצאה
וטנקרק-23-בינוניטנקבפיתוחה-30בשנותהסובייטים

אבלסדרתילייצורהגיעולאאלהטנקיםשניSMK.כבד
העיקרייםהסובייטייםהטנקיםשללאבות-הטיפוסנחשבים

וורושילוב).קלמנטי(ו-'KWך43-7:השניהבמלחמת-העולם

במידהוזורזה-30שנותבסוףהחלאלהטנקיםשניפיתוח

המל-בשנותמהאירועיםכתוצאהו-19391940בשניםניכרת

ניתניםאלהטנקיםסדרותשתיעלנתוניםהראשונות.חמה

נחשבכידוע,2.מס'בטבלה
ה-34-['

ביותרמוצלחלטנק

התפתחהמה,,וורושילוב"הגרמניים.הטנקיםעלעדיףשהיה

הכבדים.ה,,סטאלין"טנקיסדרתהמלחמהבהמשך

היתההשניהבמלחמת-העולםהטנקיםבחימושהכלליתהמגמה

אפשרהסובייטיבצבאהתותחים.עוצמתשלהדרגתיתהגברה
בטבלההדברשמשתקףכפילינאריתכמעטבמגמהלהבחין

3.מס'
וריבויהמתמשךהניסוייםשלבשלמרותלצייןישלסיכום

באשרוברורהאחידהלתפישהבמלחמהברה"מהגיעההדגמים,
המוניייצורלהנהיגאיפשרהדברלה.הרצוייםהטנקיםלסוגי

להתפתחותדומהזהמצבמעטים.ודגמיםאחידותעלהמבוסס
מלחמת-ובשנותמלחמות-העולםשביןבשניםבארה"בשחלה

התעשייתיות.למעצמותכנראהואופייניהשניההעולם

בריטניה

אחריוהשאירמצרפת,1940ביונישפונההבריטיהמשלוחחיל
מ-600למעלהשכללהכבדציודומרביתאתובצרפתבבלגיה

מקלקוליםנבעוהבריטיםשלהטנקיםאבידותרובטנקים.
מאשהגרמנים,מטנקינפגעוהטנקיםשאר.)!כ)-75%טכניים

לצרפתהבריטיםשלשובםעדהפינוי.בחופיהושארואונ"ט
שדההיההאנגלית-אמריקנית,הפלישהבמסגרת1944ביוני

אפ-בצפוןטנקיםלוחמתמבחינתשלהםהעיקריהמערכה

ריקה.

הטנקיםבאותםתחילהצוידובצפון-אפריקההבריטיותהיחידות
במקלעיםחמוש(ןזMK'-1טנק-בצרפתגםבשירותשהיו

נ(-9,:לדגמיהםהו-.MK'-11-%1Ciuisecהחי"רטנקבלבד),

)40לטראות2בתותחמצוידיםכולםנו-131-ו,14-13נ01-1,
הבריטיים.בטנקיםהסטנדרטיהתותח1942עדשנשארמ"מ)

לייצורמ"מ))57ליטראות6תותחנכנס1942בשנתרק
111צ'רצ'יל(זהלתותחהטנקיםבהסבתלהתחילואיפשרסדרתי

תותחאתהולידזהתותחשלפיתוחוהמשך111(.וקרוסדר
גבוהה.יותרלועומהירותארוךיותרקנהעםלטראותה-6

היההאלההבריטייםהטנקיםתותחישלהגדולחסרונם

חמורותטקטיותהגבלותשהטילדברנפיצה,תחמושתהעדר

בסוףהארטילרי.בסיועתלותואתוהגדילהשריוןתפעולעל
האמריקנייםהטנקיםהבריטיותליחידותסופקו1942שנת

מ"מ.75תותחיעםג4-4-וא(-3שרמןמדגםהראשונים

התח-בסיסעלנפיצה.תחמושתקיימתהיתהאלהלתותחים

בפי-הבריטיםהחלולטראות,ה-6ותותחיהאמריקניתמושת

טכנייםקשייםאחרצוידושבומ"מד5תותחשלעצמיתוח

בקרבותשהשתתפוו,,צ'רצ'יל"קרומבל""הטנקיםמרובים
אף-על-פי-כןוגרמניה.צרפתובקרבותבנורמנדיההפלישה

עדיפים.לעילשהוזכרוהגרמנייםמ"מה-75תותחינשארו

תותחבפיתוחרביםמאמציםהבריטיםהשקיעומכךכתוצאה
הרכבתואבלמוכנות,אמנםהיושתכניותיולטראותה-17

שחייבורביםבקשייםנתקלהוב,,צ'רצ'ילים"ב,,קרומבלים"

17לתותחיה,,קרומבל"טנקיהסבתבצריח.יסודייםשינויים

Challengerשכונהחדשטנקדגםהולידההחדישים,לטראות
שניPrince,Blackכונהה,,צ'רצ'יל"שלהמוסבהדגםואילו

אפילולחזית,המלחמהסוףעדלהגיעהספיקולאאלהדגמים

מאוד.מוגבלותבכמויותלא

התעשיהשלמספקתהבלחימהתפוקהשנבעובעיותבגלל

הבריטיםנאלצוהתותחים,שלמספקתהבלחיאיכותםובגלל

במסגרתלהםסיפקוואלוהאמריקנייםהבריתלבנילפנות

קלא3-1מדגםטנקיםשלשלמהשורהוהשאל"ה,,החכרחוק

,(Stuart)ת)[).(א3-4מדגםהבינונייםהטנקיםממשפחת

(Grantן4-4יותרמאוחרובשלבSherman)t(Gen.בחלק
הבריטי.ליטראות17לתותחהתותחהוסבה,,שרמן"מטנקי

וב-בפלישהמוגבלתבכמותשהשתתפואלהמוסביםטנקים

לטנקיונחשבוFlyFireכונוהמלחמה,שלהסיוםקרבות

ה,,סנטוריון"טנקבמלחמה.ביותרהחזקיםהמערבייםהמערכה

במלחמה.להשתתףהספיקלאב-1944הוחלשבפיתוחו

197529דצמבר246-247,מערכות",



4.מס'טבלה

צרפתעלהמערכהאחריהשניהבמלחמת-העולםבריטניהשל*העיקרייםהטנקים

סוג

11CRUSADER

VALENTINE
ץ111-%

CHURCHILL
ז111-1

CROMWELL
י-ץ111

CHURCHILL
ץ1-ץ11

FIREFLYא-4(1-4

COMET

חימוש

לטראות2תותח
מ"מ))20

בראונינגמקלעי2

מ"מ7.92

לטראות6תותח
מ"מ))57

לטראות6תותח
מ"מ))57

בזהמקלעי2
מ"מ7.92

מ"מ75תותח

מ'3קנהאורך

מ'/ש'710מהירות-לוע

בזהמקלעים2
מ"מ7.92

לעילכמו

לטראות17תותח

מ'4.40קנהאורך
מ"ע1,204מהירוח-לוע

מ"מ77תותח

מ'3.80קנהאורך
מ'/ש'793מהירות-לוע

מ-מ7.92בנהמקלעי2

משקל
טונות)(

18

18

39

28

40

33.5

משעותהספק

קמ"ש)(

34044

13824

35025

60052

35020

60047

שריוןעובי
בחזית
מ"מ)(

40

65

88

אד

לג=רצו

101

צוות

4

3

5

5

5

5

הערות

1942:לשירותנכנס

1942:לשירותנכנס
MKX'-ב-

מ"מ7.92מקלע

1943:לשירותנכנס

1944:לשירותנכנס

1944:לשירותנכנס

י4-1אמריקניטנק

מוסב.בריטיתותחעם

1945:לשירותנכנס

הסוגים7-14מס'ובטבלהזובטבלהמצויניםהשניהבמלחמת-העולםהבריטילצבאשהיושוניםטנקיםסוגי24מתוך.
בניסויים.נכשלואוקטנותבכמויותלשירותהוכנסוהיתרבלבד.העיקריים

לשירותהכניסושהבריטיםהבינונייםהטנקיםסוגימספר

מדגמינתעלםאםכאן.הוזכרוכולםולאלמדירבבמלחמה,

האמריקנייםמהטנקים,Prince)Black,(Challengerהנפל

הפיתוח,שלבאתעברושלאה-'Tortoiseכמוכבדיםומטנקים
בשישהשצוידובמלחמהטנקיםשלדגמים14לבריטיםהיו

לטראות))2מ"מ40בקוטרבקלהחלשונים,תותחיםסוגי
טנקיםרשימתלטראות).)17מ"מ76.2בקוטרבכבדוכלה

4.מס'בטבלהניתנתשלמהיותר
הבריטייםהטנקיםשלחימושםאתשמאפייניםהנושאיםאת

:הבאבאופןלמכםאפשרבמלחמה
שהיולטנקיםהערכת-יתרניתנההמלחמהבתחילת*

כושרמבחינתמגבלתםנבעהמכאןבמקלעים.רקמצוידים
בצרפת.הטנקים-הגרמנייםעםבקרבותלחימה

למשלשונים.בטנקיםתותח)(חימושבאותושימושהיה*
לעומתשונים.טנקיםסוגיבשישההופיעלטראותה-6תותח

למשלשונה,בחימושזהיםדגמיםהבריטיםציידוזאת,
Valentine'-מ"מ.ו-405775,בתותחיצוידה

טנקיםבפיתוחשעסקוהגורמיםבילתיאוםחוסרהיה*
טנקיםשהיולכךגרםהדברתותחים.בפיתוחשעסקווהגורמים

יכולותכדוגמהמתאים.טנקללאותותחיםמתאיםתותחללא

מ"מ.ה-75תותחיבהתאמתשהתעוררוהבעיותלשמש

המאוחריםבשלביםלטראותה-17תותחשללהופעתועד*

ביחסנחותיםהבריטייםהטנקיםתותחיהיוהמלהמה,של
הגרמנים.שללתותחים

הראשונותבשניםהטנקיםלתותחינפיצהתחמושתהעדר*
המלחמה.של

גרמניה

שלטנקיםכךעלעמדנוכברצרפתעלבמערכהשדנהבפסקה
הטנקיםעלבחימושמשמעותיתעדיפותהיתהלאהגרמניים
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5מס'טבלה
צרפתעלהמערכהאחריהשניהבמלחמת-העולםגרמניהשלהעיקרייםהטנקים

ענייםסוגים

עינ~ןיןמשעגהספקמשקלוחימושדגםסוג
צמת

הערות

)[דגם3פאנצר

ע:,

1פאנצרשלקודםדגם19.530040305
מ"מ37תותחעםמ"מ50תותח

1מס'טבלהראהמ'2.10קנהאורך
1941:ייצורהתחלתמ'/ש'685מהירות-לוע

מ"מ))347.9מקלעי2

21.530040505י7דגם
מ"מ50תותח

מ'3קנהאורך
מ'/ש'180מהירות-לוע

34מקלעי2

142330040505:דגם
מ"מ75תותח

מ'1.8קנהאורך
מ'/ש'385מהירות-לוע

34מקלעי2

1פאנצרשלקודםדגם23.630040505מ"מ75תותח4פאנצר
מ"מ50תותחעםמ'3.20קנהאורך

1מס'טבלהראהש/'מ077':מהירות-לוע
1941:ייצורהתחלתמ'/ש'990:קליברתת

הותקןב-1944החלמ'/ש'450:מטען-חלול
קנהעםמ"מ75תותח34מקלעי2

מ'3.60באורך

1943ייצור:התחלת4570040-1205מ"מ75תותחפנתר
מ'5.25קנהאורך

:לועמהירות
מ'/ש'925:ח"ש

מקש1,070:תת-קליבר
מ'/ש'700:נפיץ

34מקלעי2

1942:ייצורהתחלת55700381105מ"מ88תותח1סיגר
מ'4.9קנהאורך

:מהירות-לוע
מ'/ש'810:ח"ש

מ'/ש'930:תת-קליבר
מ'/ש'600:מטען-חלול

34מקלעי2

1944:ייצורהתחלת69.7700381855מ"מ88תותח2טיגר
מ'6.2קנהאורך

:מהירות-לוע
מ'/ש'1,000:ח"ש

מ'/ש'1,130:תת-קליבר
מ'/ש'600:מטען-חלול

מ'/ש'740:נפיץ

34מקלעי3
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מ"מ88המפורסםהתותחאתנושאגרמניכבדטנק-2"טיגר"מ"מ85תותחנושאסובייטיבינוניטנק-

1941ביוניהגרמניםתקפואותהברוסיה,אבלהצרפתיים.

הגר-הטנקיםחימוששלהבולטתהנחיתותמהרהצרהורגיה

ה,,וורושילוב"הסטנדרטיים,הסובייטייםהטנקיםשגימניים.
אוגוסט)בחודשלראשונההקרבותבזירתשהופיע(רה-43-הו

שריון.בהגנתוהןבעוצמת-האשהןהגרמנייםהטנקיםעלעלו

הןהקרבבשדהשלטמ"מ76.2הסובייטיהטנקיםתותח
גםשריון.חדירתשלהכושרמבחינתוהןהטווחמבחינת

הטנ-קבוצת"מפקדאזשהיהכגודריאן,מנוסהשריוןמפקד

מכךכתוצאהך[-43-ה.שלמעדיפותוהופתע6,ה-2"קים
היתההתכניתשלהם.הטנקיםשלההסבהאתהגרמניםהחישו

מ"מל-50מ"ממ-337"ה,,פאנצרשלהתותהאתלהסב

ארוך-קנהלתותח4"ה,,פאנצרשלמ"מה-75תותחואת

שלבתותחהקשורהמעניינתאפיזודההקליבר.באותו

שלמספיקההבלחיעוצמת-האששלהבעיה:3"ה,,פאנצר
המפקדבפניבצרפתהקרבותאחריהובאההגרמנייםהטנקים
בשדההמפקדיםשלנימוקיהםאתשקיבלהיטלר,העליון

ארוך-מ"מ50בתותח3"ה,,פאנצראתלציידאישיתוהורה

בדעההיולנושאהאחראיםהמטהקציניאבלמטר).)3קנה

להתקיןהורוהםכלשונה.מגבוהההוראהאתביצעוולאאחרת

הלועשמהירותמטר))2.10קצר-קנהמ"מ50תותחבטנק

ארוךשתותחהיהנימוקםיותר.נמוכהכמובן,היתה,שלו

מכשו-במעברניידותואתיגבילהטנקלדפנותמעברהבולט

וכיו"ב.מיוערבשטחאוצריםבמקומותלים,

עלגםהשפיעברוסיהבקרבותלגרמניםשהיההקצרהניסיון
המב-באופיוןבפיתוח.אזשהיהפנתר""לטנקהתותחבחירת

שתותחונדרשהקרבות,פרוץאחרימעטיםשבועותשהוכןצעי

140בעובישריוןשלחדירהכושרבעליהיהה,,פנתר"של
ה,,וורושי-לנתוניהתאימהזודרישהק"מ.1שלבטווחמ"מ

האופיון.עריכתבשעתמוכרהיהלאעדייןך[-43-הלוב".

קנהעםמ"מ75בתותחה,,פנתר"צוידזומדרישהכתוצאה

ח"שפגזיעםזהתותחשלהלועמהירותמ'.5.25באורך

לשירותהכניסושהגרמניםנוסףטנקמ'/ש'.1,000עלעלתה

-1טיגר(כבד"הבקעהכ,,טנקשצוייןה,,טיגר"היהבמלחמה

התותחשלהמבצעיהאופיוןטון).11-70טיגר;טון55
שריון(מ'1,400בטווחשריוןמ"מ100חדירתהיהל,,טיגר"
מ'ימ90דהיינו"30שלבזויתמ"מ45היהבחזיתך[-43-ה

ארמיותארבעכללב-1941ברוסיההגרמניתהמתקפהסד"כ6.
מ-3000.יותרמעטהיההטנקיםמספרטנקים".קבוצות"שכונושריון

שלהמזורזבייצורוהוחלכאשר1941,בקיץאבלי0(.בזוית
שהתאיםתותחקייםהיהלאהמאורעות,בלחץה,,טיגר"

בתותחצוידוהואה,,טיגר"שלמזלוהתמזללכןזו.לדרישה

אתהוכיחאבלמטוסים,נגדתותחבמקורושהיהמ"מ88

מהירות-לועבעלתח"שתחמושתעםנ"טכתותחגםעצמו

התות-מטובילאחדנחשבמ"מה-88תותחמ'/ש'.1,010של

על-ידיאפריקהצפוןבקרבותהופעלהואבמלחמה.מסוגוחים

וסייעהבריטייםהטנקיםנגדרבהבהצלחהרומלשלגייסותיו

טנקים.מבחינתהמספריתנחיתותםאתלאזןרבותלגרמנים

הותקןכאשרה,,טיגר",שלעוצמת-האששופרה1944בשנת

ארוך.קנהעםמ"מ88תותחבו

הגרמ-הטנקיםשלהעיקרייםהסוגיםאתמראה5מס'טבלה

חימושוושלהגרמניהשריוןשלההתפתחותבמלחמה.ניים

בעוצמת-האשאסקלציה""שלתהליךעל-ידיכןגםמאופיינת

שללטנקיבחשבוןנביאלאאםהטנקים.שלהשריוןובהגנת
בשניטנקיםדגמישבעהבמלחמהלגרמניםהיושונים,

הטנקיםאתכלל1941--1942עדהראשוןהמחזורמחזורים"."
הדגמיםאתהשניוהמחזורו-1,2,34,מדגמיםפאנצר""

חימושמבחינתה,,טיגר".דגמישניואתה,,פנתר"אתו-3,4

המלחמה,בתחילתשהיומ"מו-3750ה-20,תותחיהוחלפו

אתגבוהה.לועמהירותבעלימ"מ,ו-7588בתותחיבהדרגה
במחציתהגרמנייםהטנקיםשלוגוברתההולכתעוצמת-האש

ניכריםלשיפוריםגםכמובןלייחסישהמלחמה,שלהשניה

בתחמושת.שהוכנסו

ארה"ב
מועטניסיוןרקארה"בלצבאהיההראשונהבמלחמת-העולם

צרפתייםכליםשלקטנהכמותבידיהםהיתהטנקים.בהפעלת

האחרוניםבשבועותהמערביתבחזיתלקרבשהוכנסוובריטיים

תכירשארה"בכדיזהבניסיוןהיהדיאבלהמלחמה.של
לייצורתכניותקיימותהיוהמלחמהבסוףהטנק.שלבחשיבותו

הטנקאתאלותכניותכללוהיתרביןטנקים.23,000של
מאפייןאבלסדרתי,לייצורהגיעלאשאמנםטון",3פורד"

לגמרטכנימוצרלהביאהאמריקניתהגישהואתהכושראת
טכניות.דקויות""עלויתורתוךהמוני,ולייצורמהירפיתוח
לקייםלאמלחמות-העולם,שתיביןארה"בצבאשלהנטיה

שאיפתההצטיידות.בתחוםגםהשפיעהחזקהצבאיתנוכחות""

להצטיי-להיכנסלאאבלחידושים,אחרלפגרלאהיתההצבא
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6מס'טבלה
השניהבמלחמת-העולםארה"בשלהעיקרייםהטנקים

חימוש

א6-1)(מ"מ37תותח
מ'/ש'776מהירות-לוע

מ"מ7.62מקלעי3
ונ"מ)תובהמקביל,(

)14-2(מ"מ75תותח
מ"מ37תותחבתובה;
מקלעי4;בצריח
מ"מ7.62
נ"מ)1תובה,2צריח,)1

י3-4)(מ"מ75תותח
מ'/ש'701מהירות-לוע

מ'3קנהאורך
מ"מ7.62מקלעי3

נ"מ)תובה,צריח,(

מ"מ76.2תותח
מ'4קנהאורך

:מהירות-לוע
מ'/ש'793:ח"ש

מ'/ש'1,037:תת-קליבר
מ'/ש'823:נפיץ

מ"מ90תותח
מ'4.8קנהאורך

:מהירות-לוע
מ'/ש'854:ח"ש

מ'/ש'1,024:תת-קליבר
מ'/ש'723:נפיץ

מ"מ7.62מקלעי3
נ"מ)תובה,צריח,(

משקל
שונות)(

144רן"

28

ד---.

33

42

הספק
כ"ס)(

250

340

450

500

4

מהירו,
מירביו
קמ"ש(

;8

ן2

ן8

32

שריוןעובי
בחזית
מ"מ)(

51

88

100

102

צוות

4

7

5

5

טכנייםנתונים

סוג

ן3-4קלטנק

(STUART)

14-3בינוניטנק

(LEE/GRANT)

ן4-4בינוניטנק

(SHERMAN)

מאוחריותרבדגם

ן62-4כבדטנק

(PERSHING)

הערות

1940:ייצורהתחלת
והופעללבריטיםסופק

ב-1941לראשונה
בצפון-אפריקה

1942:ייצורהתחלת
צוידמאוחריותרדגם

)14-3(מ"מ75בתותח

מ'3קנהאורך
:מהירות-לוע

מ'/ש'567-ן2-4
מ'/ש'701-ן3-4

1942:ייצורהתחלת
תותחעםראשונייםדגמים
המערכהטנק-14-2

שלהסטנדרטי
ארה"בצבא

49,234:ייצורסה"כ

1944:ייצורהתחלת

מלחמה,תפרוץשאםהיתההצבאהנחתגדול.בהיקףדות
סביר,זמןתוךהצרכיםאתלספקהתעשייתיהפוטנציאליוכל

מעוד-ייצורתכניותמהמגירות"לשלוף"יהיהשאפשרבתנאי

השניה.במלחמת-העולםהתאמתהזוהנחהכנות.

רבמספרהו-30ה-20בשנותבארה"בלמצואכןאםאפשר
שלבאתעברושלאטנקיםדגמיושלפיתוחתכניותשל

ליחידות-הגיעומהםאחדיםהפיתוח.
בשנותניסוי.כסדרות

שהיה54-1הקלבטנקממוכנותיחידותמספרצוידוה-30

זהטנקשלמתקדםיותרדגםבלבד.במקלעיםחמוש
שלבארסנליםפותחאשרמ"מ,37בתותחצוידן11-4,2-4

הרגליםלחילנ"טכתותחבמקורומיועדוהיה)1938(הצבא
בתותחהפיתוח.שלבאתעברשלאהבינונילטנקוחימוש

ג3-4-השלייצורוז.ן3-4הקלהטנקגםמכןלאחרצוידזה

הטנקיםמשפחת""ביןלהבחיןישהאמריקנייםהדגמיםבסימון7.
זהה,סימוןנושאיםשונותמ"משפחות"טנקיםוהבינוניים.הקלים
סומנוהטנקיםתותחיגם14-3.בינוניוטנקא3-1קלטנקלמשל
וכו'.א-3א-2,דומה,באופן

הואלעיל.שהוזכרן2-4נ(-4בסיסעלב-1940הוחלהקל
גדו-בכמויותוסופקהאמריקניותביחידותכטנק-סיורשימש

אתלונתנוהבריטיםאפריקה.בצפוןהבריטילצבאלות
ומחמישהמ"מ37מתותחמורכבהיהחימושוStuart.השם

בלבד.מקלעים3-מאוחריםיותרבדגמיםמ"מ.7.62מקלעי
החליטהבאירופה,הגרמניםשלהצבאיותהצלחותיהםבעקבות

צבאיתהצטיידותתוכניתעל1940בקיץארה"בממשלת
מזורזפיתוחהיתההתוצאהבינוניים.טנקיםגםשכללהמקיפה

ניסוידגםעלשהתבססן3-4הבינוניהטנקשלומאולתר
בצריחמ"מ37תותחכללן3-4-השלהמרשיםחימושוקיים.

44-3(מאוחרויותרא2-4דגם(מ"מ75תובהתותחמסתובב,

הוחלהסדרתיבייצורומ"מ.7.62מקלעיארבעהעדושלושה
להשתתףוהספיקלבריטניהגםסופקזהטנק1941.ביולי

אל-עלמיין).(1942בשנתאפריקהבצפוןההכרעהבקרבות

מבחינתעדיףשהיהטנקהבריטיםבידיעתההיהלראשונה
אתחדרמ"מה-75תותחהגרמניים.הטנקיםעלעוצמת-אש

197588דצמבר246-247,מערכות""



אמריקניבינוניטנק-ן4-4-נ11"שרמן"

מ'.1,000ממרחקבחזיתהגרמנייםהטנקיםכלשלהשריון

מ"מ50תותחיעל-ידירקדומהממרחקפגיעהיהעצמוהוא
הגרמניים.ארוכי-הקנה

זמןכעבורשהוחלףלדגם-בינייםנחשבן3-1הבינוניהטנק
הובאוזהבטנקהאמריקאים.שלהסטנדרטיהדגםעל-ידיקצר

ידוען4-4-ההמשוכלל.מ"מה-75תותחשלהיתרונותכל

עםוהפךהבריטיםעל-ידיתחילהלושניתןשרמן","בכינויו

בספ-הוצגשלואב-טיפוסהצבאות.בכלשגורלכינויהזמן

לשכוחלנואל1942.ביוליהוחלהסדרתיובייצורו1941טמבר
יוצרוסך-הכללמלחמה.ארה"בהצטרפה1941בדצמברכי

ייצורמכללמ-,50%למעלהשהם8,טנקים49,234מה,,שרמן"

התעשיההפיקהבלבדב-1943במלחמה.בארה"בהטנקים

למפעליההזמנותחלוקתן4-4.טנקים21,000האמריקנית
דגמים.שלולריבוימסוימתאחידותלחוסרגרמהרביםתעשיה

במכללים,ושיפוריםשינוייםהיסודיבדגםהוכנסוהשניםבמשך

ובחימוש.במערכות

)11-2מ"מ75מתותחמורכבהיהן4-1-השלהיסודיחימושו

1944בשנתמקלעים.ומשלושהבצריחן3-4(מאוחרויותר

ההסבהאינץ').)3מ"מ76בתותחמ"מה-75תותחהוחלף

בצריח.שוניםשיפוריםגםכללה

ה,,גנרלהואלאזכורשראויבמלחמהנוסףאמריקניטנק
לטנקכתשובהב-1943הוחלטכבדטנקפיתוחעלפרשינג".
האמרי-לכוחותהגיעוספוריםפרשינגים""הגרמני.ה,,טיגר"

יותררחבבהיקףובהצטיידות1944בדצמברבאירופהקניים

כןכמוהקרבות.סוףלפניקצרזמן1945,בשנתרקהוחל

צוידה,,פרשינג"הרחוק.במזרחבקרבותפרשינגים""הופעלו

88הגרמנימהתותחבביצועיונפלכללשבדרךמ"מ90בתותח
הבריטי.לטראותה-17ומתותחארוך)(מ"מ

השניהבמלחמת-העולםהעיקרייםהאמריקנייםהטנקיםפירוט

ההתפתחותשלהאופיינייםהצדדיםאת6.מס'בטבלהניתן
מלחמת-העולםסוףעדוחימושםהטנקיםבתחוםבארה"ב

:כדלהלןלסכםאפשרהשניה

הראשונהמלחמת-העולםאחריבאירופהשרווחהההשקפה*

בארה"ב.גםהתקבלהלחי"ר,מסייעכנשקהטנקאתלסווג

שוניםשרמן""דגמיבלבד.האמריקנילייצורמתייחסזהמספר8.
ובאוסטרליה.בקנדהגםנוצרובמקצת

ביןהאמריקניתהפעילותהצטמצמהתקציבית,מגבלהעקב*
ופיתוח.טכנייםחידושיםאחרילמעקבבעיקרהמלחמותשתי

התעשיה,שלכושרההואהאמריקאיםשלהגדולהיתרון*

לצייןישכןהארגונית.מהבחינהוהןהטכנולוגיתמהבחינההן

אלהכלוהתעשיה.הצבאגורמיביןהדוקפעולהשיתוף
לאפשרכדיהמוני.לייצורמהירומעברמזורזפיתוחאיפשרו

ששימשודגמיםנשארובמלואו,התעשייתיהכושרניצולאת

בשירות.רבזמן

דגמיםבבחירתלעיכוביםדעותחילוקיגרמוזהלעומת*

חילוקיבשלמ"מה-76תותחייצורעוכבלמשל,כך,ואישורם.

שללשירותלהכנסתובקשרגםרב.זמןבמשךכאלהדעות
ועיכובים.דעותחילוקיהיוה,,פרשינג",

יותרמהירההיתהתותחים)(החימושמבחינתההתפתחות*

הקליברדרגותעלקפצהארה"בהאירופאיים.בצבאותמאשר

והשתמשהמ"מ)ו-50מ"מ40כגון(מ"מו-75מ"מ37שבין

מ"מ.75בקוטרמשוכללבתותחלמלחמהכניסתהעםכבר

אתלהדביקהמלחמהבהמשךארה"בהצליחהלאזהלעומת
הבריטיםושלמ"מ))88הגרמניםשלהמשוכלליםהתותחים

לטראות).)17

טנקיםמשחיתי

אםשלמהתהיהלאהשניהמלחמת-העולםשלהטנקיםסקירת

משורייניםקרבייםכלי-רכבשלמסוימיםסוגיםנזכירלא

תפקי-במלחמהמילאואבלהמילה,מובןבמלואטנקיםשאינם

לשירותשהוכנסוטנקים"ב,,משחיתיהמדוברטנקים.שלדים

בעיקרנפוץלשימושזכואבלבאירופה,שלחמוהצבאותבכל

משחיתיבבנייתהחלוהגרמניםוהסובייטים.הגרמניםאצל

ויותריותרועברוהמלחמה,שלהראשונותבשניםכברטנקים

המלחמה,שלהשניהבמחציתמשורייןקרבירכבשלזהלסוג

היוזולהתפתחותלמגננה.האופנסיביתמהמלחמהעברוכאשר

כתוצאהועלההלךהטנקיםשלמשקלםטכניות.סיבותגם
במידההגבילוהדברחזק,יותרושריוןהכבדיםמהתותחים

התותחוהתקנתהצריחהסרתעל-ידיהניידות.אתמשמעותית

תותחבאותושימושתוךבמשקל,לחסוךהיהניתןבתובה,

בטנקהצריחהעדרכיברורזאת,עםדומה.שריוןובהגנת
הפעלתנתאפשרהולכןהחימושהפעלתגמישותאתהגביל

רקטנקיםמשחיתי
במשימות'

במשחיתיההצטיידותמוגבלות.

בחומריחיסכוןשעיקרןתעשייתיות,מסיבותגםנבעהטנקים

משחיתישלהם.הזמןמשךוקיצורייצורתהליכיפישוטגלם,

במלחמההופיעוציד,טנקיהגרמניםעל-ידיכונוהטנקים
הטנקיםיחידותלגיבויושימשווגדליםהולכיםבמספריםברוסיה

משחי-בהפעלתשקשורההתפישה""הרגלים.לחילקרובולסיוע

בערךלפיחותמסוימתבמידההגרמניםאצלגרמההטנקיםתי
אתלצייןישהגרמנייםהטנקיםמשחיתימביןלטנק.שיוחס

מ"מ75בתותחימצוידיםהציד"סיגר"ואתהציד"פנתר"
מ"מ.ו-88

משחיתיהיוהגרמנייםהטנקיםלמשחיתיהסובייטיםתשובת

מ"מ),76.2תותח(ה-su~-85אתשכללוtsuמדגםהטנקים
su~-100)100תותח(מ"מsu~-122-ו)גםמ"מ).122תותח
וה-ה)-'Archerטנקיםמשחיתיהיוולאמריקאיםלבריטים

בעליהיוולאגדוליםבמספריםהופעלולאאלהאבלא(-01(,

במלחמה.רבמשקל
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su-110-סובייטיטנקיםמשחית

ARCHER-בריטיטנקיםמשחית

ימינוועדהשניהמלחמת-העולםמגמרההתפתחות
הצבאותברשותנמצאוהשניהמלחמת-העולםסוףלקראת
וכבדים.בינונייםקלים,:עיקרייםטנקיםסוגישלושה

מערכהטנקילכיווןהפיתוחמאמצימיקודם.ילקםיקנט
שלמצומצםבמספרקליםטנקיםשלמוגבלפיתוחרקאיפשר
איפשרבינונייםטנקיםמפיתוחשנרכשהידעאולם,מדינות.
לקראתואמנם,;קליםטנקיםשליחסיתזולפיתוחהזמןבמשך
שו-במדינותחדישיםקליםטנקיםלהופיעהחלוה-70שנות

הטנקשלחשיבותווכו'.בריטניהשבדיה,ברה"מ,כגוןנות
מוטסות.ויחידותסיורכוחותבמסגרתבעיקרמחדשעלתההקל

השמםובמשךהמלחמהבעקבותבינוניים.טנקים
הבעו-במנקטבעיקרוהפיתוחהמחקרמאמץנתמקדשאחריה,

לנסחהשתדלוובמערבבמזרחהמפותחותהמדעותנגים.
במספרסטנדרטישיהיהעיקרי"מערכהל"טנקמבצעיאופתן

במשותףלפתחוצרפתגרמניהארה"ב,ניסולמשל,כךמדינות.
הדעותחילוקיאולםMBT'-70,שכונהעיקרימערכהטנק

תקציביותובעיותבהעדפותהבדליםיצרולתפישהבאשר
משלה.עצמילפיתוחחזרהמדינהוכלהפרויקטלביטולהביאו

והפיתוחהמחקרבשטחפעלוהמערבשמדינותמצבנוצרכך
פעולהשיתוףתוךהספציפיים,לצרכיהןבהתאםעצמאיבאורח
מערכות-בקרת-אש,פיתוחכגוןטכניים,בנושאיםמוגבל

דומיננטיגורםברה"מהיתהזאת,לעומתבמזרח,וכו'.תותחים
ברשותןשיימצאהטנקסוגאתורשה"ברית"למדינותשהכתיב

להישגיםלהגיעברה"מהצליחהכזהבאופןתכונותיו.ואת
בכלסטנדרטיזציהעלשמירהתוךטנקיםבפיתוחמרשימים

המזרחי.הגוש
שלדעיכתולמעשההחלהה-50שנותבסוףם.ידבכםיקנט

טון))65ה-'Conqugrorאתפיתחוהבריטיםהכבד.הטנק
כבדיםטנקיםפותחולאמאזטון).)50ה-10-['אתוהסובייטים

כינראההשירות.מלבהדרגהיוצאיםשיוצרו,אלהוגםנוספים
פיתוח:עיקריותסיבותמשתימותו""אתמצאהכבדהטנק
ומהע-בינוניים,לטנקיםחדישיםותחמושתתותחיםשלמואץ
שימת;בספקהכבדהטנקשלעוצמת-האשיתרונותאתמידו

שריוןיחידותבתפעולמרכזיכגורםהטנקניידותעלדגש-יתר
גורםעלעלתהשעדיפותוכךהטנק,בהישרדותכמרכיבוכן

גבוההכבדהטנקשלמחירוהיהכך,עלנוסףהשריון.הגנת
יחסית.
בתקופהעיקרייםטנקיםלגביפרטיםמוצגים7מס'בטבלה
התפת-אתבקצרהנסקורלהלןהשניה.מלחמת-העולםשלאחר

השונות.במדינותהטנקיםחות

אה"בא

הבינונייםהטנקיםפיתוחאתמייצגתה,,פטון"טנקיסדרת
פרשינג""בטנקהסדרה,שלתחילתההמלחמה.מאזבארה"ב
ובהמשךטון))41כבדטנקהשניהבמלחמת-העולםשנחשב

ובמנועבצריחשיפוריםהוכנסוזהבטנקבינוני.כטנקסווג
קוריאהמלחמתא64-1.הכינויתחתלשירותנכנסבו-1948
שללייצורושהביאוחדשותמבצעיותדרישותיצרהב-1951
משופר.מ"מ90תותחעםחדשבצריחשצוידן74-4הטנק
ב-1952הופיעובעקבותיודגם-בינייםרקהיווהן74-4הטנק

ן84-4טנקיבנזין.ובמנועמ"מ90בתותחמצוידן84-1,הטנק
דיזלמנועעםן311-84-4:משופריםדגמיםבמספרהופיעו

אלה(מ"מ105ותותחדיזלמנועעםא84-1-נ41-ובהמשך
צה"ל).מכינוייהשוניםהאמריקניים,הכינויים

מ"מ,105בתותחמצוידכשהוא1959בשנתהופיען06-4הטנק
צריחון.בתוךמ"מ12.7מפקדומקלעמ"מ7.62מקבילמקלע

לקודמודומהכשהואב-1962הופיען111-06-4-הממשיכו,
הצריח.וצורתבמבנהשונהאךמערכת-החימוש,בתכונות

גםויוצרבעולם,רבותבמדינותנפוץלטנקהפךן06-4-נ11-ה
עםהמשותףהפיתוחבפרויקטהוחלהופעתו,לאחרבאיטליה.
האמריקאיםעל-ידיכונהזהטנקMBT'-70.הטנקשלהגרמנים
XM'-803נקבעהפרויקטביטולסדרתי.ייצורלכללהגיעולא
גבוהמחירהיאהעיקריתכשהטענהב-1971,הסנאטעל-ידי

חדשטנקפיתוחעלגםהוחלטהזדמנותבאותהותחכום-יתר.
הפסדיצרה-XM'-803פרויקטביטולהמאוחרות.ה-70לשנות

הוחלטהפעראתלסתוםועל-מנתפיתוח,שנותש-6של
זהטנקן06-4-נ21.טנקיםשלמוגבלייצורעל1972לקראת
:לקודמיובהשוואהיתרונותמכמהנהנה

)152התותחמתוךשיליילה""נ"טטיליםיריאפשרות*
מ"מ).

הפעלהיכולתתוךהמפקד,לצריחוןמערכת-יצוב*
הידראולית.

ולמפקד.לתותחןפסיביתכוונת*
המפקד.על-ידילתותחןאוטומטימטרותאיתור*
משוכלל.מחשב-ירי*
לייזר.מד-טווח*

נתגלולמעשהאךמרובים,יתרונותי06-4-נ21-לישלכאורה,
בעיקרשיליילה","והטילמ"מ152התותחמשילובחסרונות

לתותחיםבהשוואההתותח,עליצרשהדברהמגבלותלאור
חדשטנקהעדרוביצועיה.תחמושתגיווןמבחינתקונבנציונלים

ג112-06-4הטנקאתולשפרלהמשיךהאמריקאיםאתחייב

197585דצמבר246-247,מערכות""



תותחושא(יביל-אויר,אמריקניקיזינק-נל155-1)(שרידן""
מ"מ152

1959"60

ה,

ג,1"60"1962 ו,ן-,*---
",;",ן,,;,,ך
י19763406ש?4-

MBT-70-שנפלפרויקט

:הבאיםבתחומיםהםהשיפוריםעיקרן06-4-ע31-ה.בדמות
לתותח.מייצב*
55(.בעמ'תמונהראה1976,לקראתיוכנס(ליתרטווחמד*
תמונהראה1976,לקראתיוכנס(ן%12-4ירימחשב*

55(.בעמ'
אבות-טיפוס).כבריש(לתותחןמרמיתכוונת*

1976.לאחרנוספיםשיפורים*
בטנקיםמערכות-החימושהתפתחותמאפייניאתנסכםאם

ההת-כילאמר,ניתזהשניהמלחמת-העולםמאןהאמריקניים

ארה"בכאבירקטנים,ובצעדיםאיטיתכללבדרךהיתהקדמות
אחרינגררתאלאהמערכות,במרביתהפיתוחאתמובילהאינה

המל-בסוףהטנקיםמאפייניאתנבחוןאםוגרמניה.בריטניה

מבחינתשבהווהלטנקיםביותררבדמיוןלמצואנוכלחמה,
נראהמתת-מערכות.ניכרבחלקוכןהמבנההכללית,התפישה

שעיקרויקרבמחירעלתההאמריקניבפיתוחה,,זחילה"כי
ומעלוצרפתבריטניהגרמניה,כמונאט"ו,מדינותאחריפיגור
ההת-מולשנים)מספרלהימשךשעלולה(זמניתנחיתותלכל

הסובייטית.קדמות

ברה"מ
מלחמת-מאזטנקיםבפיתוחפעילותיתרגילוהסובייטים

עיקרימערכהטנקכידועששימשרק-43-ההשניה.העולם
שהופיעך[-44-הממשיכו,לפיתוחטובבסיסהיווהבקרבות,

מ"מ,85-זההתותחעםבתחילההופיעזהטנקב-1945.כבר

היוםעדהמהווההמפורסם,מ"מ100בתותחצוידובהמשך
לאך[-44-ההסובייטיים.מהטנקיםניכרבחלקעיקריחימוש
יוצרולכןה-54-['לביןמ[-43-הביןבינייםדגםאלאהיווה

היוותה,ב-1950רק-45-השלהופעתומצומצמות.בכמויות
המהווהחדשהסובייטטםטנקיםסדרתשלתחילתהלמעשה,

במזרחרבותומדינותורשהבריתבמדינותעיקרימרכיבכיום
משקלנמוכה,צלליתמ"מ,100בתותחאופייןר45-7-ההתיכון.
אלאהיווהלאה-55-['ממשיכו,טובה.שריוןוהגנתנמוך

קטניםושינוייםתחמושתבטןלילה,ראייתבאמצעישיפור
אחרים.
זהטנקן-26'.הסובייטיהטנקהופיעה-60שנותבתחילת

הואלמערכת-החימוש.פרטהמערכות,בכללקודמיודומה
משמ-תפניתהיווהובכךחלקקנהבעלמ"מ115בתותהצויד

ותכונותיוהחלקהקנהעל(לטנקים.חימושבפיתוחעותית
ואףרבותבמדינותלשירותנכנסך[-26-הבהמשך).יפורט
הסובייטיםובסוריה.במצריםיום-הכיפוריםבמלחמתחלקנטל
מערכות-בקרת-אשהניידות,בתחומילמגבלותיועריםהיו

ן06-4טנקיסדרתהתפתחות

אמריקנמערכהטנק-ן06-4-ג1
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BMD-מוצנחסובייטיקלטנק

כבדסובייטיטנק-ן7-10-4

המכונה-ך[-46-נוסףטנקפילוחיולכלוכך'מודרניות
9,ן0791-4

:קליםטנקיםשניהסובייטיםפיתחוהבינונייםהטנקיםעלנוסף
ליחידותאמפיביקלכטנקה-50בשנותשהופיעקדו-67-ה,

ה-70שנותבתחילתובהמשך,מ"מ76בקוטרתותחבעלסיור,

ככלמוכנסזהטנקסBMD.1המכונההמוצנחהקלהטנק
לצנח-כסיועבעיקרומשמשהמוטסותלדיביזיותהנראה

טעינהומערכתחלקקנהבעלמ"מ,73בתותחמצויידהואנים.
אוטומטית.

אזעדה-60.בשנותרקהסובייטיםנטשוהכבדיםהטנקיםאת
תותחבעלהסטאלין,שלממשיכוך[-01,הכבדהטנקהופיע
שיפורשהיווהך[-01-ן4גםהופיעמכןלאחרמ"מ.122בקוטר

לילה.ראייתואמצעיבמערכות-בקרת-אשבעיקרר[-01-ל,

הסובייטיםואיןאלהטנקיםשלייצורםהופסקהידוע,ככל
הטנקיםפיתוחמגמותניתוחנוספים.כבדיםטנקיםמפתחים
:עיקרייםמאפייניםמספרעלמצביעבברה"מ

42.עמ'237,מערכות""ראה9.
48.עמ'236,מערכות""ראה

הפיתוחתנופתעלשמירהקיימתח.ותיפבתופיצר*

חדש.טנקמופיעשניםכ-10ומדי

שלבלמעשהמהווהשמיוצרטנקכלם.יבלשבחותיפ*

תת-מערכותשלמצומצםמספרבושהוכנסובכךבפיתוח,נוסף

המוני.בייצורזהבדגםנבחנותאשרחדשות,

לייצורמוכנסתקרובותלעתיםם.לשומיתלבחותיפ*

לאעל-מנתהושלם,לאשפיתוחהתת-מערכתבטנקיםסדרתי

לשפרהיהיהשניתןהנחהומתוךכולוהטנקייצוראתלעכב
יוצרו.שכברבטנקיםגםבעתיד

לתפישהוישומהמערביתטכנולוגיהחיקוי*

הסובייטייםבטנקיםמתת-המערכותניכרחלקת.יטייבוסה

בשניםרקמערביות.למערכותמושלםחיקוילמעשההיו

וייצורבלתי-תלויעצמאיפיתוחשלמגמהממתמנתהאחרונות

מקוריים.אמצעים

מות-,,חשבוןעלנמוכהעלזתעלשמירה*

פשוטות,ייצורבשיטותשימושעל-ידיהייצורהוזלתת".ור
הנדסתמבעיותהתעלמותתוךמתוחכמיםאמצעיםוהיעדר

אנוש.

בריטניה

בסוגיםמצוידהבריטיהצבאהיההשניהמלחמת-העולםבסוף

המאמץנתמקדהמלחמהלאחרלעיל.שהוזכרוטנקיםשלרבים
למעלההופיעוזובמשפחהה,,סנטוריון".טנקימשפחתבפיתוח
בטנקתחילתה2(.מס'תרשיםראה(שונים.דגמיםמ-13

20בתותחהמשכהלטראות,17תותחעםMK'-1סנטוריון""

זהתותחב-1959.שהופיעמ"מ105בתותחוסיומהלטראות
ומהווהנאט"וטנקיבמרביתעיקריחימושבהמשךלשמשעתיד

בעולם.רבותבמדינותהשריוןבכוחותמרכזיתותחהיוםעד
ונרכשוביותרכמוצלחיםבתקופתםנחשבוה,,סנטוריון"טנקי

כאשרבשלבים,פותחהזוטנקיםמשפחתשונות.מדינותעל-ידי

שניים,אואחדבפרטבדרך-כללמקודמושונהחדשדגםכל

ראייתאמצעישיפורשריון,הגנתשיפוראוחדשתותחכגון

עיקרייםמערכהכטנקישימשוה,,סנטוריון"טנקיוכו'.לילה

ה,,צ'יפ-טנקיבייצורהחלובהשנה1967,עדהבריטיבצבא

המערכותבמרביתמקודמיושונהצ'יפטיין""הטנקטיין".
אחרים.מערבייםבינונייםלטנקיםבהשוואהדופןויוצא

ותותחרבמשקלחזקה,שריוןהגנת:הםהעיקרייםמאפייניו

ב-העוליםחדירהביצועיזהלתותחמ"מ.120בקוטר

מ"מ105תותחנושאבריטיבינוניטנק-Mk-9"סנטוריון"

197537דצמבר246-247,מערכות""
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בדגמיםשהופיעמ"מ105התותחשלאלהעל20%-10%

עוררהה,,צ'יפטיין"שלהופעתוה,,סנטוריון".טנקישלהנפוצים

מחוץלשירותנכנסלאוהטנקנאט"ובמדינותויכוחיםמעטלא

כאןוגםגדולותבכמויותאותושרכשהלאיראןפרטלבריטניה,

טנקיםהבריטיםפיתתובמקביל,תכונותיו.בגללבהכרחלא

שהופיעצ'ריוטיר""הטנקאתבעיקרלצייןישביניהםקלים,

76תותהנושאסקורפיון","הקלהטנקאתוכן1951בשנת

1969.לקראתשהופיעמ"מ

השניהמלחמת-העולםמאזהבריטייםהטנקיםפיתוחכינראה

:הבאיםבנושאיםנתאפיין

לשיפורים.כאובייקטה,,סנטוריון"לטנקהיצמדוה*

תוךותחמושתתותחיםפיתוחעלמיוחדדגששימת*

השריון.בהגנתמקומייםשיפורים

הניידות.בנושאייחסיפיגור*

גרמניה

בסוףרקטנקיםשלמחודשבפיתוחהחלההמערביתגרמניה

עםמשותףפרויקטבמסגרתחודשהזופעילותה-50.שנות

זמן:לאורךלאאולםעיקרי,מערכהטנקלפיתוחצרפת

שיתוףלהפסקת.הביאוולאומייםטכנייםטקטיים,דעותחילוקי

עםמשותפתלהליכההמאמץולהגברתהצרפתיםעםהפעולה

הצלחההגרמניםנחלולאכאןגםMBT'-70.בטנקארה"ב

שלאנקבעהפוליטי,בדרגאמריקניתהחלטהובעקבותמרובה

פיתותלשלבישהגיעלמרותזה,בטנקסדרתילייצוריכנסו

אלאאחרת,דרךלהםשאיןלדעתהגרמניםנוכחוכךמתקדמים.

כלשהי,במדינהעצמםלקשורמבליבעצמםטנקיםלפתח

ממל-שנצטברהידעעלבהסתמךהפיתוח.בשלבילאלפחות

הגבוהה,הטכנולוגיתברמהבהתחשבובפרטהשניהחמת-העולם

בקצבה,,לאופרד"טנקימשפחתאתלפתחהגרמניםהשכילו

אשרעדגבוהה,ביצועיםרמתעלהקפדהתוךביותר,מהיר

בפיתוחהדומיננטיםהגורמיםלאחדהמערביתגרמניההפכה

לסטנ-להביאהגרמניהרצוןהמערב.מדינותמביןטנקים

האיטהשריון,בתחוםנאט"וצבאותבהצטיידותדרטיזציה

האחרונות,בשניםבפרטהפיתוה,אתמבוטלתלאבמידה

מדיניותלגביאירופהמערבבמדינותלהחלטותממתיניםכאשר

בטנקים.הצטיידותן

1"לאופרר"בטנקה,,לאופרד"טנקיסדרתאתפתחוהגרמנים

אתהציגובהמשךבריטי.מ"מ105תותחעםלשירותשהוכש

כאשר1",לאופרד"שליותרמתקדמיםודגמים2"ה,,לאופרד

הקנהחלקיהחדישיםהתותחיםאתלקלוטמיועדיםחלקם

דחיפהיצרהאלהתותחיםהופעתמ"מ.ו-120מ"מ105בקוטר

ובכךאחרותמערביותבמדינותמקביליםלפיתוחיםתשובה

ה,,לאו-הגיעההצלחה,לשיאלטנקים.החימושלשיפורתרמה

האמריקניהצבאעל-יריאותולבחוןהוחלטבאשרפרד",

לאהבדיקהתוצאותכינראהארה"ב.לצבאאפשריכטנק

אובייקטיביותמסיבותדווקאלאווזאתאמריקני,לרכשהביאו

נחשבשהטנקהעובדהעצםאולם,הטנק.בתכונותשקשורות

מה-שהואכךעלמצביעההאמריקנילשריוןאפשריכמועמד

נאט"וכוחותבמסגרתועתידובמערבהמצוייםביותרמתקדמים

מספרכייצוייןזהבהקשרהקרוב.לעשורלפחותמובטח

הזמנותקיימות;אלוטנקיםכבררכשומערב-אירופיותמדינות

ואפריקה.אסיהממדינותהזמנותומספרהרחוקלטווחנוספות

ש
גרמנימערכהטנק-ךרסואל"-1"

מלחמת-העולםמאזהגרמנייםהטנקיםפיתוהאתנסכםאם

:הבאותבתופעותלהבחילנוכלהשניה

והביאאחרותלמדינותבהשוואהמואץהיההפיתוחתהליך*

יחסית.קצרבזמןנכבדיםלהישגים

בינוני.בטנקרקגתמקרוהפיתותמאמצי*

גבוהה.טכנולוגיתברמהמאופיינותהטנקיםמערכות*

הקהילהכללשלבצרכיהרבהבמידההתחשבהפיהזח*

האירופית.

הטנק.מערכותבכלהפיתוחשלמותעלרבההקפדהקיימת*

צרפת

ה-50.שנותבסוףהפיתוחמאמציבחידושהחלוהצרפתיםגם

הטנקלפיתוחהביאהגרמניהעםהמשותףהפרויקטנפילת
AMX'-30שיפוריםלאתרהיום.עדשפותההיחידשהוא

הטנקכונהמסויימים
.AMX'-30-8מצטייןהצרפתיהטנק

שריון,בהגנתלוקהאולםטוב,ניידותובכושרהנמוךבמשקלו

מ"מה-105תותהאחרים.מערבייםלטנקיםיחסיתהנחותה

לאהצרפתיהטנקהבריטי.מעמיתובביצועיונופלהצרפתי

כלילכמעטנכשלווהצרפתיםבאירופהרבהבאהדהנתקבל

למאמציםהביאזהמצבזו.ביבשתאותולמכורבמאמציהם

האלקטרו-אופטיקהמערכותבתחוםבפרטהחימוש,לשיפור

אחרות.ובקרהשליטהומערכות

אספקתאיפשרהנשק,יצואשעודדההצרפתיתהחוץמדיניות

אלוטנקיםהגיעווכךערבלמדינותה-30-141%
לערב-הסעו-

אםבנקללרוכשויוכלונוספותמדינותכילהניחישדית.

מעוניינותרבותמדינותאםספקאזלםמתאימה,החלטהיקבלו

זה.בטנק
זהטנקAMX'-13.הקלהטנקפיתוחקדםה-AMX'-30לפיתוח

צרפתיבינוניטנק-א%-103

88
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7מס'טבלה
ימינועדהשניהמלחמת-העולםמגמרעיקרייםטנקים

טכנייםנתונים מת"יי"ישיכן,'ייי?pnD":.'~4ג,.:י"""שזיגי,
ארהיטן

44810601154ן14-4)(מ"מ90תותחנ74-4פטון
מ'4.77קנהאורך)1951(

:לועמהירות
מ'/ש'1,250:מנעלא"ש

מ'/ש'850:מטען-חלול
מ'/ש'730:מעיךנפיץ

47820501784ב-14-47כמוחימושא84-4פטון
)1953(

47760501104מ"מ105תותח54-60בינוניטנק
משופרנ11)-7[(בריטי
מ"מ7.62מקלע

מ"מ12.7נ"ממקלע

שיליילה",,טילילשיגור49760501104מ"מ152טיליםומשגרתותחבינוניטנק
מ'2.58קנהאורךי06-4-עו2

:לועמהירות
מ'/ש'650:ה"ש

ב-54-60כמו-מקלעים

ברה"מ

מהירותאמפיבי,טנק1424050403מ"מ76.2תותחרק-67'1קלטנק
קמ"ש15-במיםמירביתמ"מ7.62מקבילמקלע

35/37527/580501054מ"מ100תותחך[-55/45בינוניטנק
מ'5.60קנהאורך)1953/1955(

:לועמהירות
מ'/ש'920:ח"ש

מ"מ7.62מקבילמקלע

מ"מ12.7נ"ממקלע

40580501404מ"מ115תותחז-26בינוניטנק
:לועמהירות)1962(

מ'/ש'1,680:ח"ש

מ"מ7.62מקבילמקלע

מ"מ12.7נ"ממקלע

50700451204מ"מ,122תותחT?lOכבדטנק
מ"מ12.7מקבילמקלע)1957(

מ"מ12.7נ"ממקלע

בריטניה
49.5635351524מ"מ83.4לטראות20תותחסנטוריוןטנק
מ'5.80קנהאורך)MK'-3)3דגם

:לועמהירות)1950(
מ'/ש'1,050:ח"ש

מ"מ7.62מקבילמקלע

751635351524-[()11מ"מ105תותה9דגםסנטוריוןטנק
(MK'-9()1962(מ"מ7.62מקבילמקלע

מ"מ12.7מטווחמקלע

מ"מ7.62נ"ממקלע

40



ימינועדהשניהמלחמת-העולםמגמרעיקרייםטנקים-7מס'טבלההמשך

משקל
טוגות)(
-.-

55

14.8

36

40

39

טכנייםגחונים
המדינה

הטנקוסוג

צ'יפטייןטנק

)1967(

צרפת
-

נט(-431קלטנק

)1948(

חימוש

מ"מ122תותח

מ'6.60קנהאורך
:לועמהירות

מ/ש'1,370:ח"ש-מנעל
מ"מ7.62מקבילמקלע

מ"מ12.7מטווחמקלע

מ"מ7.62נ"ממקלע

מ"מ75תותח

ן-1מ"מ105תותח

מ'5.80קנהאורך
:לועמהירות

מ'/ש'1,000:מטען-חלול

מ"מ12.7מקבילמקלע

מ"מ7.5נ"ממקלע

נ(3)-7[(מ"מ105תותח

מ"מ105תותח

מ"מ7.62תובהמקלעי2

מ"מ7.62נ"ממקלע

בינוניטנק
ax.-30

)1967(

המערביתגרמניה
1לאופרד

שבדיה
5טנק

(sri.-(301-וז

כ"ס)(הספק

710

270

700

830

730

מהירוו
מירוייו
קמ"ש(

53

54

65

64

50

שריוןעובי
בחזית
מ"מ)(

ק4*1רף

40

60

צוות

4

3

4

4

3

הערות

בדגמיםהמקבילהמקלע
הוחלףמאוחריםיותר

מ"מ20אוטומטיבתותח

המיושןמ"מ75בתותחהחלשונים,בקליבריםבתותחיםהופיע

מ"מ.105תותחאףובהמשךמ"מ90תותחדרך1949,משנת

האלקטרו-בתחוםפיתוחמאמציהצרפתיםהשקיעוזהבטנקגם

ה-AMX'-13בקרת-האש.מערכותאתלשפרעל-מנתאופטיקה

הקליםמהטנקיםאחדונחשבבעולםמדינותבמספרנפוץ
שיוצרו.המוצלחים

:כינצייןבצרפתהטנקיםפיתוחמאפיינילסיכום
הקלובטנקAMX'-30הבינוניבטנקהתמקדהפיתוחמאמץ*

הטנקים.בפיתוחהניידותגורםאתהדגישוהצרפתים*

מדינותלשארבהשוואהמפגרלטנקיםהחימושפיתוח*
אירופה.

חדישות.בקרת-אשמערכותפיתוחעלרבדגשהושם*

נוספותמדינות

ה-60שנותבסוףהוצג5המכונההשבדיהטנקה.ידבש

לוותרהוחלטכאשרטנקים,לבנייתביחסחדשהתפישהועמו
עלויתרוכךובצללית.בצוותבמשקל,צמצוםתוךהצריחעל

גמישותהגדלתעל-ידייתרתןוהשלימוהצריחמפונקציותחלק

שלעצמאילפיתוחאמנםהגיעוהשבדיםהטנק.שלהתמרון
וציידובנאט"והמקובלבחימושלהשתמשהחליטואךטנקים,

טנקהשבדיםיצרוכךעלנוסףמ"מ.105בתותח5הטנקאת
אחדונחשבאמפיביטנקזהוIKV'-91.המכונהנוסףקל

באי-נתאפייןהשבדיהפיתוחבמערב.החדישיםהקליםהטנקים

ורקאךהתואםמבצעיאופיוןגיבושאחרות,במדינותתלות

בלוחמתהדפנסיביהצדעלרבודגשהשבדי,הצבאצרכיאת
הטנק.

בינוניטנקשוויץפיתחההמצומצמים,צרכיהאףעלץ.יווש

מ"מ,105בריטיבתותחהמצוידזהטנקע16-2.המכונהמשלה
לטנקיםבתכונותיומקבילוהואה-60שנותבתהילתהופיע

תקופה.מאותההמערביים
הנושאבינוניטנקבפיתוחהיפניםהחלו1954לקראתן.מי

לשירותונכנסT~ESTA,61כונהזהטנקמ"מ.90תותח

יותרחדישיפניטנקה-60.שנותסוףלקראתהיפניבצבא

בתחילתהראשוניםבאבות-הטיפוסהופיעך[51-8המכונה

7.7מקבילמקלעבריטי,מ"מ105תותחוכללה-70שנות
א"א.ואמצעיםמייצבמ"מ,12.7נ"ממקלעמ"מ,

בסלועהסע"הטמןתעשייתשלתחילתהת.יממעהןיס

שוויצריבינונייינק--ק16-2
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,TYPE-61STA-מ"מ105תותחנושאיפניבינוניטנק

1
י

סיניבינוניטנק-ז-95

זהטנק59-[1.הסיניהטנקשללייצורושהביאניכרסובייטי
ההרעהעםהעממית.סיןמתוצרתך[-45סובייטיטנקאלאאינו

עצמאייםבמאמציםהסיניםהמשיכוהמדינות,שתיביחסי
מעיןמהווהזהטנקPT'-63.המכונהקלטנקבהמשךוהציגו

שעה,לפיהסובייטיים.ה-Yr-76לביןה-54-['ביןשעטנז
העמ-בסיןהטנקיםפיתוחבתחוםכלשהםהישגיםלצייןקשה

הקרובות.בשניםעצמילפיתותלצפותישכיאםמית,

סיכום

מתאפייןהשניהמלחמת-העולםשלאחרבעולםהטנקיםפיתוח
ל-שאיפהתוךבינוניים,מערכהבטנקילהתמקדבנטיה

ביןהטנקיםממערכותבחלקחלקית,לפחותסטנדרטיזציה,
לייעודביחסשונותתפישותבולטותזאת,עםברית.מדינות

:העיקריותתכונותיוביןהעדיפויותלשקלולובאשרהטנק
שריון.הגנתניידות,עוצמת-אש,

למכנהלהגיעמתקשותוארה"באירופהמערבמדינותכינראה
ימשךזהשמצבוצפויאחידטנק-מערכהתכנוןלגבימשותף

הסטנדרטיזציהשאלתתוכרעלאעודכלהקרוב,בעתידגם
מקבי-פיתוחמאמציימשכוהמדיניבמישורבמערב).(לטנקים

תפישתהעל-פיפועלתמדינהכלכאשרומגוונים,לים
וצרכיה.

במדינותואי-התלותבפיתוחאחדקוקייםהמזרחיבגוש

משביעילהישגיםוהביאההרציפותעלשמירהאיפשרהאחרות

רצון.

ההווה-בןחלק
ובעיקרהטנקשלההיסטוריתבהתפתחותודןהקודםהחלק

ובפרטבהווה,בטנקיםבמערכות-החימושעתהנדוןבחימושו.
העולם.בצבאותכיוםהמשמשיםהעיקרייםהמערכהבטנקי

מבעברשוניםמנקיםלמערכות-חימושהכללייםהמאפיינים

:הםואלו

טנקים.עבורופותחתוכנןהתותח*

נגד-תחמושתלירותובראשונהבראשמיועדהתותח*

ועשן.נפיצהתחמושתגםבדרך-כלללוישכיאםטנקים,
אנשיםשלושהשלצוותובומצריחמופעלהתותח*

בדרך-כלל.

ק"מ.כשלושהעדשלבטווחיםלירינועדהתותח*

ללאלטנקומותאםמהחי"רמושאל""המקבילהמקלע*
גדולים.שינויים

לעתיםפשוטים,אופטייםבאמצעיםמתבצעיםוהיריהכינון*

טיווח.מקלעאואופטיבמד-טווחהסתייעותתוך

כימעידהבטנקיםהחימושהתפתחותעלההיסטוריתהסקירה

הטנקיםיעודלגבימהתפישההושפעוטנקיםבחימושהשינויים
וכןהאויבאצלכלי-נשקמהתפתחותבקרב,ומשימותיהם

יוכלהטנקשתותחשאיפהקיימתכרגיל,טכנולוגיות.ממגבלות

גדלהשניהמלחמת-העולםמאזאויב.בטנקהשריוןאתלחדור

מרכזיכגורםתנועהכדיתוךפגיעה,כושרעלהדגשוהולך

בשלושהניתוחעל-ידילהציגניתןזויכולתבהישרדות.
:שלבים

ראשונהממדרגהחשובגורםהיאבאשמהירהפתיחהי.רי
מספרדרושותכךלשםטנקים.שניביןההישרדותבמאבק

:תכונות

עמדות-אש.שלמהירהלתפיסהניידותכושר*

האויב.שלמהירלאיתורמשוכללותאופטיותמערכות*

מהיר.כינוןשתאפשרוהגבההמערכת-צידוד*

קצר.בזמןהפעולהביצועשתאפשרטווחלמדידתמערכת*
התותח.שלמהירהטעינהיכולת*
בתנועה.ירישתאפשרמתאימהמייצבמערכת*
שפהליצירתלתותחןהמפקדביןוטלפוניאופטיקשר*

משותפת.

לפגזיםוגםראשוןפגזליריאלהתכונותמתייחסותלמעשה,
100שלהסתברותשאיןהעובדהכילצייןישכאןשאחריו.

ליריהתייחסותמחייבתראשון,בכדורפגיעהבהשגתאחוז

תכונהשיפוריכוללעתיםהראשון.לפגזרקולאפגזיםמספר
אולםראשון,כדורליציאתעדהזמןמשךאתלהאריךמסוימת

להשגתהנדרשיםהזמןבמשךהכדוריםמספראתיצמצםכך
תכונותבחשבוןלהביאישלפיכךמד-טווח).:לדוגמה(פגיעה

כמוהירישלאחרהמטרידיםהאפקטיםהקטנתכגוןנוספות,
פגיעהלצפותטובהיכולתלהקנותכדיוכו',רשףהבהק,עשן,

התותח.שלמחדשלטעינהנוחתחמושתומיקום
מטרהבכלפגיעהמראשלהבטיחניתןלאכאמור,ה.עיגפ

שלרבמספרעקביורדתלפגיעהההסתברותראשון.בכדור
:כגוןגורמים,

מדויקת.לאטווחמדידת*

לקוי.כוונותתיאום*

פקודות.בהעברתטעויות*

פ



צד.בשיפועהטנקעמידת*
פרלקסה.*
המטרה.אוהטנקתנועת*
הלוע.אתהכדורבעזיבתסטיותבגללפרוור*
תחמושת.בייצורוסטיותהבדלים*
הקנה.שחיקת*
האופטיים.המכשיריםטיב*
חום.שלחד-צדדיתבהשפעההקנההתעקמות*
טמפרטורה).רוח,(מזג-אוירהשפעות*
השריפה.אבקשלטמפרטורהשינוי*
והגבהה.במערכת-צידוד(Tolerance)אפיצות*

ועקמומיותו,קנהבלאיכמומהגורמיםחלקכילאמרניתן
עקבהשניהבמלחמת-העולםבטנקיםמכריעיםגורמיםהיולא

תקצי-מגבלהבלאכיברוראז.נהוגיםשהיוהקצריםהטווחים
מירבעלשיענוטכנולוגייםפתרונותלהמציאניתןבית

ראשוןבכדורלפגיעהההסתברותתהיהאןגםכיאםהבעיות,
התותחהואהדומיננטיהגורםכינראהאולםמ-1.קטנה
מגמההופיעההשניםבמשךהפגז.שלהתעופהמסלולובפרט
על-ידישטוחמסלולהח"שלכדורילהקנותרצוןשלברורה

אפק-חלקיתלצמצםניתןזובצורהמהירות-הלוע.הגדלת
טווחיםבאומדןטעותצד,רוחכמוגורמיםשלשלילייםטים
הקליעסטייתמסתכמתמ'/ש'5שלצדברוח:לדוגמהוכו'.
מ'/ש'800שלמהירות-לועבעלמ"מ105נפיץכדורשל

מהירות-בעלבכדוראולםאלפיות,בשלושמ'2,000בטווח

ישנםכיוםאלפיות.0.2רקהסטיהמ'/ש'1,500שללוע
לשניה.מטר1,600עלעולהשלהםשמהירות-הלועח"שכדורי

תעופהזמןומשךביותרשטוחתעופהמסלולאלהלכדורים
הפגיעה,דיוקאתמגדיליםאשרקצר,

ה,,תחוםאתגםקובעבאוירהקליעשלהתעופהמסלול
מסלולגובהשיאבוהטווחיםתחוםהואזהתחוםהקרבי".
כיברורנתונה.מטרהגובהעלעולהאינוהקליעשלהתעופה

הקרבי"ה,,תמוםיגדלכןיותר,שטותהתעופהשמסלולככל

היאהקרבי"ה,,תחוםשלמשמעותו.נתון.מטרהגובהעבור
שלמדויקתמדידהללאגםהתחום,במסגרתירימאפשרשהוא
הקצאתלהעדיףהשיקולשלמקורוגםברורמכאןהטווח.

לפיתוחההוצאותעל-פניהתחמושת,ביצועילשיפוראמצעים
אחרים.עזראמצעיאומשוכלל,מד-טווח

בהש-מבוטלתלאחשיבותהתותחשלהפנימיתלבליסטיקה

אוהיריבעתהקנהקפיצת""כמוגורמיםהדיוק.עלפעה
עלמשפיעיםלאורכו)הקנהבתוךהתנודה(צניפה"הקנה"

במבנהוקפדנימדויקהגרסיתכנוןדרושולכןהפגיעהסיכוי
המטלורגי.ועיבודוהקנה
הנורית,התחמושתיצובמשיטתגםכמובןמושפעהפגיעהדיוק

תחמושתלביןסחרורמיוצבתתחמושתביןמבחיניםומכאן
האחרונותהשניםעדלקתההאחרונהזוסנפירים.מיוצבת
בעיקרביטויואתמצאוהדברארוכיםבטווחיםדיוקבחוסר

אולם,ארוכים.בטווחיםלירישנאסרהמטען-הלולבתחמושת
מיוצבתבתחמושתהשימושאתהפךהחלקיםהקניםפיתוח

דרישהויצרונפיץח"ש-מנעלכמובסוגיםגםלנפוץסנפירים
הדיוק.לשיפורחזקה
ניתניםהפגיעהדיוקעלהמשפיעיםמהגורמיםגדולחלק

לצרכיטווחים.בלוחותגםמופיעיםולכןמראשוחישובלבקרה

מחשבי-יריהאחרונותבשניםפותחוהחישוב,ומהירותיעילות
לתיקוןפרמטריםשלאחראוכזהמספרהמשלביםשונים

הנ"ל.השגיאות

הפגיעהאפקט
מובןוההשמדה.החדירה:שלביםמשנימורכבהפגיעהאפקט

יתרו-שוניםתחמושתולסוגיהשלבים,ביןהדוקקשרקייםכי

תכנוןהשלבים.משניאחדלכלבהקשרהדדייםוחסרונותנות
להןהמטרותאופיעלבדרך-כללמתבססהפגיעהאפקט

אתשבוחניםהריאויבבטנקימדוברואםהתחמושת,מיועדת
סבירים""מטווחיםשבטנקביותרהעבהבשריוןלחדורהיכולת
הדרישות.מעצביעל-ידישנחפשיםכפימקובלות""ובזויות
כיוםקיימתהתחמושת,מסוגיבחלקהביצועיםמגבלותלאור

ועל-ידינ"טתחמושתסוגימשניביותרטנקכללציידשאיפה

אתולהתאיםמשתניםבמצביםהתפעולגמישותאתלהגדילכך
בנפרד.ומטרהמטרהלכלהדרושהתחמושתסוג

הטנקתותחמבנה
בטנקיםמשמשיםהטנקהופעתמאזרבותשניםבמשךה.נקה

הפיתוחמאמציסלילים).(חריקיםובוקנהבעליתותחים.
מתונותלעליותכללבדרךהביאוחריקיםבעלבקנהשהושקעו
בטנקיםבלבדיותזהלקנההיתהה-60שנותעדבביצועים.
לאורבעיקרמגוחכים,ונחשבונדחוחלקקנהבדברורעיונות
היחידיםשבהם.והדיוקמרגמותקניעםשנעשתההאנלוגיה
הקניםפיתוחבתחוםרציניבמאמץתקופהבאותהשפעלו
ך[-26-הבטנקיהתקינוב-1962כברהסובייטים.היוהחלקים
לזלזלניסומערבייםמומחיםקנה.חלקימ"מ115תותחים
תיאוריות"עלטענתםביסוסתוךאלה,בתותחיםתקופהבאותה

טנקיםלהכירלמערבאיפשרלאהברזל"מסך"מדעיות".
בחזקתהיוהתותחביצועיולכןרבותשניםבמשךמקרובאלה

קנהחלקי,תותחיםבפיתוחהגרמניםהחלובמקביל,נעלץ.
להתאימםמגמהמתוךמ"מ,ו-120מ"מ105קליבריםבשני
ביעילותם.נאט"ומדינותלהכרתולהביאה,,לאופרד"לטנקי
משנוכחונאט"ו.שלהסטנדרטיכתותחלהכניסםעל-מנתזאת,

שעיקרו-מלקי-קנהבתותחיםהטמוןבפוטנציאלהגרמנים
ובשמירהזולהבתחמושתמעוליםודיוקחדירהכושרהשגת

מאמזכללעטותההליטו-ארוךלטווההקנההייאורךעל
וה.תותחשלביעילותונאט"ומדינותאתלשכנעעל-מנת
התותחיםבעליונותהכירורביםשמומחיםהעובדהלמרות
חלקקנהבעלמ"מ115תותחנושאסובייטיבינוניטנק-ך[-26
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במסגרתהחלטהלידילהביאהגרמניםהצליחולאהגרמניים,
יוקרהשלשיקוליםכינראהזה.בתותחלהצטיידותנאט"ו

כמומתקדמותבמדינותמומחיםשלומקצועיתלאומית
מקביליםפיתוחלמאמציהביאווצרפתבריטניהארה"ב,

לטעוןהמשיכוהבריטיםהגרמנים.בהישגיתחרותשמטרתם
מיטבאתוהקדישומחורקקנהבעללתותחעקשניתבדבקות
להתמקדהמשיכוהאמריקאיםזה.בשטחהפיתוחמאמצי
מ"מ152בקליברהתותחיםייצורתוךמ"מ,105הישןבתותח
בריתמדינותרקשכיוםמצבנוצרכךוטילים.פגזיםלירי
שמדי-שעהחלק,קנהבעליבתותחיםכהלכהמצוידותורשה

מ"מ.105בתותחבעיקרלהצטיידממשיכותנאט"ונות

שנוצריםהפחמן)תחמוצתדו(הגזיםהוצאתם.יזגיוניפ
חשובה,בעיההיאלתא-הלחימה,וחודריםבקנההיריבשעת
סגורבטנקהצוותשלהלחימהיכולתעלמשפיעהשהיאמכיוון
מצטמצמתהלחימהלתאהרעיליםהגזיםכניסתזמן.לאורך
אבלבקנה.המותקןגזים)מפנה(גזיםפינוימכשירעל-ידי
שנפלטיםהריקיםבתרמיליםנשארתגזיםשלמסוימתכמות

ומפוניםאויריונקבעזרתהלחימהמתאנשאביםאלהמהקנה.
על-הושגזולבעיהאחרפיתרוןלטנק.מחוץאלצינורותדרך
הירי.בעתהנשרפיםמתכליםתרמיליםידי

הצריח.בתוךמבוצעתהתותחרתיעתה.עיתרהןונגנמ
הרתיעהאתהבולםמנגנוןמותקןבצריחהנמצאהתותחבחלק

הידראו-קפיציים),(מכנייםהםהרתיעהמנגנונירבה.בעוצמה
הרתיעהמנגנוןהשיטות.שתישלשילובאושמן)לחץ(ליים
למקומוהתותחלהחזרתדואגאשרהחזרה,כמנגנוןמשמשגם

לאחור.התנועהבגמר
105רק"םלתותחפגזשלמשקלות.יטמוטואהניעט

הסוב-בטנקיםהפגזיםשלמשקלםק"ג.30עד25הואמ"מ
היאהתותחשלשהטעינהאומרהווהיותר.עודגדולייטיים
המער-בטנקיםהצוות.מצדרבפיזיבמאמץהכרוכהפעולה
ובטנקיםימיןבידכלומרלתותח,משמאלהטעינהנעשיתביים

בעייתהסובייטייםשבטנקיםמכאןשמאל.ביד-הסובייטיים
בתאהצריםהמקוםתנאילאורבפרטיותר,חמורההטעינה
ליעולמאמציםובמערבבמזרחנעשובעברובצריח.הלחימה
אפקטאתלצמצםהיאאחתאפשרותהטעינה.תהליךושיפור
בלתיבתחמושתהשימושעל-ידיהתחמושתשלהמשקל
צ'יפטיין"."בטנקכמוההדף)ממטעןנפרדהקליע(אחידה
חציאו(אוטומטימטעןבנייתהואנוסףאפשריפיתרון

ולהטעינההתחמושתאתלהריםניתןבעזרתואוטומטי)
שצריכהמורכבתדימערכתקיוםמחייבכזהמנגנוןבתותח.
בטנק.הנמצאיםתחמושתסוגיחמישהעדשלושהביןלבחור
הצרפתיבטנקנמצאאוטומטיחציטעינהלמנגנוןדוגמה
הקשייםבגלל55-11(.נ"טבטיליםשצויד(AMX'-13המיושן

בינונימערכהטנקעכשיועדנמצאלאהדבר,כרוךבהם
5,השבדילטנקפרטאוטומטית,במערכת-טעינההמצויר

הגדילהזהבטנקבתובה.קשיחהבצורההתותחמותקןשבו
לדקה.פגזים15עדהתאורטי,האשקצבאתהטעינהמערכת

הקלהטנקאתשציידוהסובייטיםהםזהבשטחהמתקדמים
BMDהנגמ"שאתוכןBMP-1אוטומטיתבמערכת-טעינה
אפשרותפותחאוטומטיטעינהמכשירכייצויןמ"מ.73לתותח

גםלכךכיאםלשלושה,בטנקהצוותאנשימספרלהקטנת
ואת-הטנקהפעלתשלאחריםבתחומיםמעטותלאמגבלות

אוטומטיתטעינהמערכתעםצריחללאשבדיטנק-5

.,-----------ד---ך

מכוסהמ"מ120תותחנושאבריטיכבדטנק-צ'יפטיין""
תרמיבשרוול

הצוות.אנשיעל-ידייתירהבהתלהבותמתקבלאינוולכןזקתו

להבחרןאפשרהרק"מבתותחיניים.חיצוקניםתה
הוסבהכברשתפקידוגדםמפנה:חיצונייםיםהתקבמספר

והרעי,הרתיעהעוצמתאתלהפחיתשתפקידובלם-הלוע

לאח-עליומוותריםשליליותבליסטיותהשפעותבגללאולם

לווסתשתפקידוהתרמי"השרוול"הואשלישיהתקןרונה.

טמפרטורהשלהשפעותולמנועאורכולכלהקנהחוםאת
בטנקישונותבצורותכיוםמופיעהתרמיהשרוולחיצונית.

,AMX'-30""ומתרחבהולךבווהשימושואחריםצ'יפטיין

יותר.מדויקותנעשותובקרת-האששמערכות-הצריחככל

בטנקהתותחהתקנת
הראשונהבמלחמת-העולםהטנקיםשלהמוקדמיםהדגמים
מכלי-הנשקאחדלכלרבים.בכלי-נשקמצוידימהיוואחריה

ומיקומםהרבמספרםאבלצרה,זוית-אשרקאמנםהיתה

שדה-אשיצירתאיפשרוהטנקצדיומשנימאחורמלפנים,

הרא-הטנקהופיעהראשונהבמלחמת-העולםעודאבל,היקפי.

ע'ץ-71".רנו"הצרפתיהטנק-מצטודדצריחעםשון
מאז

בזויתהמצטודדצריחעםהטנקשלזהמבנההיוםועד

העיקריתא-הלחימההואהצריחהמקובל.המבנההואי360של

נמצאבצריחלנהג.פרטהצוותאנשיכלמצוייםובוהטנקשל
התצפיתמכשירימרביתוהמקלעים,התותחהטנק,שלחימושו

א



י

4.

הצריחמיידית.לכוננותמהתחמושתניכרוהלקהאשוניהול

אבלהחדישה,הלוחמהשלהדרישותלרובעונההמצטודד
בההשניה,מלחמת-העולםמאזלויכוחנתוןבוהצורךעצם

וסובייטיים.גרמנייםתובהטנקיניכרתבהצלחההופעלו

בטנקיצרת.ללאלטנקיםהכלליהכינףזהנב1תהקנט

טנקוכליתרונותיוהתובה.בחזיתהתותחמותקןהתובה
חיסכוןהנמוכה,צלליתוהםהצריחלטנקבהשואההתובה
בצדהצריח.בצידודהקשוריםובמנגנוניםבמשקלבמחיר,

המג-מאודנמוכהצללית:מגבלותמספרמופיעותהיתרונות

התותחקנההתותח,שלהיריזויתאתוגםהתצפיתאתבילה
במעברלמשלהניידות,אתמגבילהטנקלתובתמעברהבולט

שלהמוגבלהצידודהיאהעיקריתהמגבלהאבלמכשולים.
המודרגי,שדה-הקרבלדרישותעונהשאינו)150(,התותח

ובפרטביותרמהיריםוהעתקת-אשמטרותשינויהדורש
בתנועה.

המאחד5-103השוודיהטנקהואתובהטנקשלחדישדגם
להת-רבהבמידהוהצליחהתובהטנקשלהיתרונותאתבתוכו

שלתכונותיוהחימוש,שלהראותמנקודתחסרונותיו.עלגבר
בצורהבתובהמותקניםהמקלעיםושניהתותח:הןה-5טנק

על-ורקאךמבוצעיםוההגבההכשהצידודלחלוטין,קשיחה

לצרכי(צירוסביבהטנקסיבובכלומרהטנק,תנועותידי
שלהגבההלצרכי(ההסעהמערכתבגובהושינוייםהצידוד)
הידראוליתומערכתהרגישההיגוימנגנוןוהנמכתו).התותח

התותחכינוןמאפשריםוהנמכתה,מערכת-ההסעהלהגבהת
השואתסבירה.במהירותכולו)הטנקבמצבשינוייםכלומר(
8.מס'בטבלהניתנתשוניםצריחלטנקיהצידודמהירות
טעינהבמנגנוןשימושמאפשרתהתותחשלהקשיחההתקנתו
מותקןהתותחמקנהגדולחלקפשוטה.טכניקהבעלאוטומטי

)6.5הרבאורכולמרותהתותחבולטלאולכןהתובהבתוך
רגיל.צריחתותחשלמקנהויותרהטנקלחרטוםמעברמ'),

לויכוח,נתונים5הטנקשלהקרביוכושרושיעילותולמרות

צויןהטנק.שללמבנהבאשרחדשניתתפישהבולראותיש
אלאצריח,ללאתובהטנקאינוזהשטנקמומחיםעל-ידי

מרגישיםאיןכילהדגישכנראהרצובכךתובה.ללאצריחטנק

ישלושהיתההיחסיתההצלחהלמרותהצריח.שלבחסרונו

בכדורפגיעהסיכויי:שעיקרןחמורותמגבלותמספרעדייןבו

צללית;מוגבלבתנועה,לאגפיםירי;יחסיתנמוכיםהראשון,

צריחלוישאשררק-26-ה,שלמזוס"מב-18רקנמוכה

ממנו.הנובעיםהיתרונותוכל

עיליתתותחעריסתעםצריחטנק

שהתותחצריח,טנקהואהחימושהתקנתמבחינתאחרמבנה

התקנהצורתלצריח.מעלהנמצאתעריסהעלכולומותקןבו

שנעהמעלית""באמצעותלתותחתחמושתהספקתמחייבתזו
אוטומטי.טעינהמנגנוןכלומרוהתותח,הצריחשביןבעריסה

שריוןשלמעטהעל-ידילהגןישהתותחשלהרגישיםחלקיועל

יתרונוארטילריה.ורסיסיקלמנשקאשנגדלפחותשעמיד

מחוץכולוהתותחאתמוציאשהואבכך,הואזומבנהשל
מתבטללואי,כתוצרממדיו.אתלהקטיןהמאפשרדברלצריח,

שאינוזהמבנהמתא-הלחימה.התותחגזיבפינויהצורךגם

בנגמ"שרקבהצלחהעתהעדיושםמערכה,בטנקימקובל

מ"מ.20בתותחהמצוידמרדר""הגרמני

הצריח

טנקיבכלהיוםמקובללעיל,שצוינובודדיםדגמיםמלבד

המצ-הצריחבעלהרגילהטנקשלהמבנההחדישיםהמערכה

התייחסנוכהעדוהמשני.העיקריהחימושמותקןשבוטודד,
לתת-מערכותעתהנעבורהתותח.-העיקרילחימושבעיקר

בצריח.נוספות

להע-נועדובהווהבעברהמשניהחימושי.נשמשומיח

בטנקחשיבותורך.ורכבחי"רכגוןרכות,מטרותסיק
תקופה.בכלואיומיוהטנקשליעודועל-פירבהבמידהנקבעה

חמישהטנקיםנשאוהראשונהשבמלחמת-העולםמצבנוצרכך
מקלעמעטיםלאטנקיםנושאיםכיוםואילוויותרמקלעים

המקלעשלהיחסיחלקווירידתההעדפותשינויבלבד.אחד
הטכנייםההישגיםעלרבהבמידההשפיעובמערכות-החימוש

התותח,בביצועיהישגיםעלודגשמואץפיתוחבצדזה.בתחום
לטנקים,החי"רמקלעיאתלאמץנהגוולכןבטנקהמקלעהוזנח

מסויםפעריצרהזוהזנחהמינימליות.התאמותביצועתוך
המקלעמערכתלביןבטנקחדישותמערכותביןסתירהומעין

מקבילבמקלעהטנקיםמרביתמצוידיםכיוםלמפגרת.שנחשבה

בקוטרלטעןאולמפקדנ"מובמקלעמ"מ7.62בקוטר
מ"מ.12.7

פעו-אתכוללהכינוןוההגבהה.הצידודמערכת

למצבלהביאםכדיוהמקלעהתותחשלוההגבהההצידודלות
היאהטנקבתותחהמקובלתהירישיטתירי.מבחינתהנכון
rpg".ירי"מקובלשבוהארטילריליריבניגודישיר,בכינון

ניתנתוכןהמטרהאלישרבקוהתותחמכווןישירבכינון

לקוביחסמסוימתזויתכלומרמסוימת,הגבהה""לתותח
אופקיתתנועהכלומר(התותחצידודלטווח.בהתאםהראיה,
אשרכולו,הצרוחתנועתעל-ידינעשהשמאלה)אוימינה
הצידוד.זויתהגבלתללאצירוסביבבמהירותלהסתובבמסוגל

שוקללקרבערוךצריח(הצריחשלהרבבמשקלובהתחשב
מבוצעהנדרשת,הצידודבמהירותובהתחשבטון)10--15
כפתור".ב,,לחיצתכלומרמכניים,באמצעיםהצריחסיבוב

אמריקניים,בטנקיםהידראולייםהםוההגבהההצידודמנגנוני

והסובייטיים.הבריטייםבטנקיםוחשמלייםוגרמניים,צרפתיים

בצריחנמצאוההגבהה,הצידודבמנגנוןקלקולשלבמקרה

מהי-ידני.באופןאלופעולותביצועהמאפשרתחליפימנגנון

הבאה:בטבלהשמובאכפילמדיגבוהההיאהצידודרות

שוניםבטנקיםצריחצידודמהירות

הטנקסוג

סנטוריון
צ'יפטיין
5-103

לאונגרד
ן60-4

הצריחסיבובימס'
בדקה

2
כ-3
כ-3

4
7.5
5

ביצועמהירות
3604שלםסיבוב

שניות30

שניות18

לסיבובשניות18

צירהסביבהתובה

שניות15

שניות15

שניות12

לצורךמהירויות.בכמההצריז,אתלסובבאפשרותקיימת

אתלכונןכדיגבוההמהירותשדרושהיצויןבלבד,המחריה
כינוןלבצעכדיאיטיתומהירותהמטרהאל""במהירותהצריח

י)19754דצמבר246-247,מערכות"-



המהי-המטרה.על""במדוייקהתותחאתמביאאשרעדין,

שלבגדליםהןהעדיןהכינוןלביצועביותרהנמוכותרויות
טנקיםלמעט(הטנקיםברובהמותקןמפקד"בקר"לשניה.'10

אתלבטללוומאפשרהטנק,למפקדעדיפותמעניקסובייטיים)
יכ))]-(בעצמו.הכינוןאתולבצעהתותחןשלהכינוןפעולות

.(ridingלכונןשיוכלכדיהטנקלמפקדניתנתזואפשרות
טובהשדה-הקרבעלתצפיתושכןחשיבותן,סדרלפילמטרות

התותחן.שלמזויותר

מערכת-בקרת-אש

שונים,לטווחיםיריהטנקתותחגםמאפשרקני,כלי-נשקנכל
שיוריםברגעכיברורמתאימה.כינוןבזויתשיוצבבתנאי

מסוימת.בזויתהתותחאתלהגביהישיותר,רחוקותלמטרות
העריךהשניהבמלחמת-העולםההגבהה".זוית"מכונהזוזוית
בשנתהוהציבולמטרההטווחאתהתותחןאוהטנקמפקדבעין

לכלהגבהה"זוית"התותחקיבלכךהכינון.במכשירהמתאימה
ארו-לטווחיםהתותחיםוביצועיהתחמושתדיוקשיפורטווח.

לאורזאתיותר,טובמדידהבאמצעיהצורךאתהגדילכים,
הממו-והשגיאהמדויקתאינהבעיןטווחיםשהערכתהעובדה

מ"מ105בתותחשמשמעותהמהטווח,כל-20%מגיעהצעת

לח"ש-מ'2.2בגודלמ'2,000בטווחאנכיתשגיאהבריטי

סוףלקראתלמעיך.-מ'ו-20חלוללמטעןמ'6.4מנעל,
הכינוןבמכשיריהאמריקאיםהתקינוהשניהמלחמת-העולם

זוכאותשצורתהזוסקלהטווחים.להערכתמיוחדתסקל"

המטרהשגודלבתנאיבמשקפת)כמו(טווחמדידתמשפשרת
תקופה.באותההאמריקאיםהשיגוזהאמצעיבעזרתידוע.

ראוה(מ'900בטווח0.5שלראשוןבכדורפגיעההסתברות
נמוכהההסתברותהיתהיותרגדוליםבטווחים3(.מס'תרשים
לחסוךעל-מנתארוכים,בטווחיםמירינמנעוולכןמאוד

היוםעדממשיכיםהסובייטיםכילצייןמענייןבתחמושת.
4(.מס'תרשיםראה(תשפךשצורתהדומהבסקלהבשימוש

למטרותיחסי,באופןמדויקת,טווחיםהערכתמאפשרתזוסקלה
אחר,בגובההיאבקרבהמופיעהשהמטרהברגעמ'.2.7בגובה
נקבעמ'2.7הגודלבהתאם.הטווחבהערכתסטיותתהיינה
בשדה-הקרבהמטרותגובהתוחלתאוממוצע,כשכיח,כנראה

ברק"ממופיעהזוסקלהמוגבל.המערכתשלדיוקהולכן

BMP'-1ונגמ"שיר[-26טנקיכמוביותרהחדישהסובייטי

יותר.חדישתחליףהסובייטיםעל-ידיהוצגלאועדיין
ובשנתטווחיםלהערכתבסקלההסתפקולאהאמריקאים

במחשבהמשולבסטריאוסקופימד-טווחלשירותהכניסו1950
בכדורלפגיעההסתברותהשגתאופשרהזומערכתמכני.
התקדמותחלה1950בסוףמ'.1,300בטווח0.5שלראשון
עלהבעזרתומשופר,חשמלי-מכנימחשבשילובעל-ידינוספת
עםכברהופיעונ(44-48-2טנקימ'.ל-1,400הנ"להטווח

קונ--ההתלכדות""עקרוןעלהפועלאחראופטימד-טווח

ביותרנפוץהיהזהמד-טווחאחדות).מצלמותכמו(צידנטלי
א7-06-1(1-ה.בטנקיגםכיוםומצוי

מסוגותחמושתתותחיםפיתוחעםה-60,שנותאמצעלקראת
מד-למערכתלעבורצורךשישברורהיהואחרים,מ"מ105

בלתי-תלויהמדויקתמדידהשתאפשריותרמשוכללתטווח
ביצועיההוכיחהזהבשטחהטכנולוגיההאנושי.בגורםכל-כך

צורךוהיהאחרמתרתכםובציודבמטוסיםמערכות-נשקעבור
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סובייטייםבטנקיםטווחיםלהערכתסקלה-4מס'תרשים

3מס'תרשים

0.:

03
ורבתעה1
לפגיעה

משוכללתלמערכת-בקרת-אשהספציפייםהצרכיםאתלהגדיר
מלאניצולתוךלייזרבמד-טווחשימושעלהוחלטאזלטנק.

מרביתאתשיכלולבמחשבשילובועל-ידייתרונותיושל
טמפרטורת-מטען,מהירות-לוע,כמוהחשובים,הפרמטרים

מדידתוכןצדרוחמהירותחיצוני,לחץטמפרטורת-הסביבה,
זהמסוגמערכתבהתאם.היסטיםומתןנעותמטרותמהירות
0.5שלובהסתברותיותרארוכיםבטווחיםהדיוקאתמגדילה

רמתזוהימ'.1,700בטווחראשוןבכדורפגיעהלהשיגניתן
באופןהאפשרילמקסימוםמתקרבתוהיאמאודגבוההדיוק

במערכתואפיצותשונותסטיותבחשבוןנביאאםתאורטי,
זו,במערכתבניסוייםהוחל1966לקראתבלתי-נמנעות.שהן

בטנקואמריקניותגרמניותבלגיות,תת-מערכותששילבה
הושגהאלהבניסוייםנאט"ו.שלהניסוייםבשדהא74-1

למטרהמ'3,000בטווח0.5שלראשוןבכדורפגיעההסתברות
הניסוייםבעקבותנעה.למטרהמ'1,800בטווחו-0.27נייחת
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לטנקיםמשוכללתמערכת-בקרת-אשלפתחהחלטהנפלה
היהשלאלמרותזאתבארה"ב,ארסנלפרנקפורדבמעבדות

אולםזו.במערכתלציידאפשראותוחדישטנקלאמריקאים
הוזמנולאופרד","בטנקיהבלגיהצבאהצטיידותעםב-1969,
תוצאותהוכיחווהניסוייםהאמריקנימהיצרןאלומערכות
ן74-4.בטנקשנמצאולאלהדומות
למערכת-ראשוניםאבות-טיפוסהאמריקאיםבידיישכיום

כוללת:המערכתי112-06-4.לטנקהמותאמתחדישהבקרת-אש
תותחן.ובכוונתמפקדבכוונתמשולבלייזרמד-טווחו,
ירי.ומחשבתחמושתסוגילברירתבקרהמערכת*
טמפרטורת-מהירות-לוע,שלנתוניםמדידתחיישנים:,4

קנה.ושחיקתלמטרההיסטצד,רוחמהירותמטעו,
לייזרמדי-טווחבכיווןה-60שנותבאמצעשהחלההתנופה
צרפת,כמונוספותמערביותמדינותעלפסחהלאלטנקים,
מגו-מסוגיםמדי-טווחלעצמןשפיתחוויפן,גרמניהשבדיה,
משו-וחלקםקיימותלמערכותשנוספוחיצונייםחלקםונים.
כמומראש,שתוכננהבמערכת-בקרת-אשאינטגרליתלבים
הואלייזרמד-טווחשלהגדוליתרונוב-AMX'-30.למשל
גםמ'10-5עלעולהאינהשסטייתובמדידההרבהדיוק

ק"מ).)5--6מאודארוכיםבטווחים
ה,,צ'יפ-אתוציידושמרנותםעלזהבשטחגםשמרוהבריטים

זהמקלעמ"מ.12.7בקליברבמקלע-טיווחהחדישטיין"
שלהנותבפגיעתומקוםלתותחשפן-נסיונות";,מעיןמשמש
וכךבתותחמתאימיםתיקוניםלבצעלמפקדמאפשרהמקלע
בהשוואהוחסכוניתפשוטהשיטהאמנםזוהיפגיעה.להשיג

לייזרמד-טווחממערכתנופלתכמובןאךאופטית,למערכת
בטוו-ליריומוגבלתראשון,כדורליריעדהזמןבמשךבדיוק,

בדגמיםטובים.תצפיתבתנאירקזאת,מ'.2,000עדחים
מוכנסת-Mk'-8Mk'-9,-ה,,צ'יפטיין"טנקישלהחדשים

מרקוני""חברתמתוצרתIFCS-חדשהמערכת-בקרת-אש
לייזר.מד-טווחכברכוללתוהיא

לוחמת-לילה

במלחמת-עודנתעוררבלילהויריטנקיםתנועותלבצעהצורך

להתקפותנתוניםשהיוהגרמניםאצלבפרטהשניה,העולם
הלילהקרבותהיותקופהבאותהמטוסים.שלפוסקותבלתי

הוארלעתיםלירי.אפשרותמחוסרביותר,נדיריםבשריון
הדבראולםתחמושת-תאורה,אוזרקוריםעל-ידיהקרבשדה

החלוהמלחמהסוףלקראתתצפית.מאשריותרלאאיפשר
לאאךאינפרא-אדומים,לילהראייתאמצעילפתחהגרמנים
המלחמה.לסיוםעדהפיתוחאתהשלימו
ראייתמכשיריעםטנקיםכברהופיעוה-50שנותסוףלקראת
מכשי-פותחומאוחרויותרלנהג,בעיקראינפרא-אדומיםלילה
לעשותהסובייטיםהגדילוזהבשטחולממקד.לתותחןגםרים

עםה-50,שנותבסוףשהופיעוך[-55-ה,טנקיאתכברוציידו
הקנתהזומערכתולנהג.לתותחןלמפקד,אינפרא-אדוםמערכת
שינולאמאזמ'.כ-800עדשללטווחבתותחלילהירייכולת

ך[-26-הטנקישגםכךבטנקים,אלהמערכותהסובייטים
שנותבאמצעמיושנים.אמצעיםבאותםמצוידיםהחדישים

צ'יפטיין""בטנקימשופרותאינפרא-אדוםמערכותהופיעוה-60
,AMX'-30-בלילהליריהאפקטיביהטווחאתהעלואשרו

האינפרא-אדוםשיטתשלהעיקריחסרונהמ'.ל-1,000מעל

זו,מערכתהמפעילטנקכל:אקטיביתהיותהבעובדתנעוץ
לאכןדומהבאמצעיהמצוידלאויבמאפשרשהואבכךמסתכן
בכיווןלפעולהמפתחיםאתהניעהזומגבלהברורה.בצורהאותו
מערכותקיימותזהבתחוםפסיביות.לילהראייתמערכותשל

כוכביםאורהגברתבשיטתבפרטומסוקים,חי"רנשקעבור
.(SLS)בייצורהראשוניםבטנקים.מוגבלישוםקיבלהזושיטה
BMP-1.בנגמ"שהקיימתבמערכתהסובייטיםהיוסדרתי

מזג-האוירלתנאירבהרגישותוהיאאחרתמגבלהזולמערכת

מרביתשכיוםלמצבהביאוואחרותזומגבלהבלילה.ולראות
כאשראינפרא-אדום,מסוגהםבטנקים,הלילהראייתאמצעי
תרמיתראיה-יותרחדישהלשיטהלעבורהיאהמגמה

ג').בפרק-כךעל(

התותחיצוב
במהי-ואפילווארוכיםבינונייםבטווחיםבתנועהביריהצורך
תפקידהלטנקים.מערכות-יצובלפיתוחהביאגבוהות,רויות
אתאוטומטיבאופןלהפעילהואבטנקמערכת-היצובשל

שמערכתכךידועה,מטרהלעברוההגבהההצידודמערכת
לקחתישמייצבים,בתכנוןבשדה.הטנקמתנודותתנותקהנשק

הרוחבהאורך,צירסביב:מישוריםבשלושהתנודותבחשבון
הדומיננטיותהןהרוחבצירסביבהתנודותכאשרוהגובה,

הפועלותההפרעהתנודותאתמודדתמערכת-היצובבהשפעתן.
נגדיכהיסטאוטומטיתהמדידהערכיאתומעבירההתותחעל

על-ידינעשיתהתנודותמדידתוההגב"ה.הצידודלמערכת
ג'ירוסקופים).(סביבונים

ך[-26/55/45כמושוניםבטנקיםמייצביםהופיעוכהעד
ב,,לאופרד"וכןבריטייםו,,צ'יפטיין"סנטוריון""סובייטיים,
בשניהתותחעיצובעלמתבססותאלהמערכותהגרמני.
עתידיותמערכותהאורך.צירסביביצובללאכלומרצירים,
במערכות-היצובגםצירים.בשלושההנראהככלייוצבו

המדויקבכינוןחשובתפקידלתותחןישביותרהמשוכללות
היצוב.מערכתעל-ידימושגשאינוהתותחשל

:תחומיםבכמהיתרונותהיקנובטנקיםיצובמערכות
גםבתנועהובלילהביוםמטרותאיכוןהתצפית,שיפור*

קשים.בשטחים
בתנועה.הפגיעההסתברותהגדלת*
קצרות.מעצירותליריהזמןמשךקיצור*
כיוון.ושמירתניווטלצרכינוספיםשימושים*

טנקיםלתותחיתחמושת
תלויהזו;הטנקשלעוצמת-האשאתקובעהתותחרקלא

התותחובתכונותיה.מהתותחשנוריתבתחמושתרבהבמידה
מהקנה)שנורההתחמושתשלחלקאותו(לקליעלהקנותיכול
הקליעפוגעבההאנרגיהואתהנכוןהטווחואתהכיווןאת

בתכונותתלויבמטרההפגיעהעםשנוצרהאפקטאבלבמטרה,
עצמו.הקליע
הופעתלפניעודהתעוררחודרת-שריוןבתחמושתהצורך
ובביצורימשורייניםבכלי-רכבלפגועהצורךעקבהטנק,
ארטי-בתהמושתהשתמשואלומטרותלהשמדתופלדה.בטון
מוקשיתמפלדהמורכבהיהשלהשהקליעחודרת-שריוןלרית
היתהמחודדתצורהבעלתכיפהוקהה.מעוגלחודבעלת

האוירו-הצורהלשיפורהקשה.במטרההפגיעהעםנשברת

197547דצמבר246-247,מערכות""



Itooh-----מגרעיןהבנויקליענבנהכךחדירה).ביצועי-7מס'תרשים

וסביבותת-קליברמכונהואשרטונגסטן-קרביךהעשויקשה

איפשרזהכדורהקנה.בקליברקלת-משקלמסגרתהותקנה

האוירו-דינמילמבנהואךגבוהות,מהירויות-לועהשגתאמנם

הנו-במהירותיחסיתחזקהירידהדהיינוקטן,בליסטימקדם

מהירותי).עלח"ש-8מס'תרשיםראה(טווח.בכלתרת

ומקדםגבוההמהירות-לועבעלח"שבכדורצורךיצרזהמצב
היהניתןזאתקטן.חתךעםגבוהמשקלדהיינוגבוה,בליסטי
המיוצבתת-קליברבגודלקשהגרעיןבעלקליעעל-ידילהשיג

מהגרעיןמשתחרראשרמנעלבאמצעותנורהואשרסחרור

מנעל).ח"ש-8מס'תרשיםראה(התותח.לועעזיבתלאחר

מ"מ57בתותחב-1944הופיעהראשוןח"ש-מנעלהכדור

ח"ש-כדורינוספים.רביםבתותחיםואחר-כךצ'רצ'יל""בטנק

בקליבריםבעולםהטנקיםתותחיבכלכיוםנפוציםמנעל

במדינותבשירותהנמצאיםמ"מ105בקליברבפרטשונים,
כימובןהשלישי.בעולםשונותבמלינותוכןרבותמערביות

ולהגבירלהמשיךהרצוןנעלםלאהחיש-מנעלהופעתלאחר

המקדםאתלהגדילניסיוןכלוהדיוק.החדירהיכולתאת
בכדורמוגבלתזואולםבהארכת-הקליע,כרוךהיההבליסטי

לקוטרו.הקליעאורךבין1:4.5שלמירביליחססחרורמיוצב

חודר-כדורהואה,,חץ"ה,,חץ".לפיתוחהובילהזומגבלה

קשהגרעיןכשבתוכוחץבצורתהבנוימנעלבעלשריון
עצומיםיתרונותזהלקליעעצמו).החץבגודללעתים(

המושגהגבוההבליסטימהמקדםהנובעיםחיצונית,בבליסטיקה
גבוההחדירהלקוטרו,הקליעאורךביןכ-1:15שליחסבגלל

חלק).מקנהשנורהבמידה(לקנהקטןובלאיגבוהדיוקמאוד,

מירבי.פגיעהלכושרה,,חץ"באמצעותלהגיעניתןכך

שידעהברה"מהיאזהבתחוםביותרהמתקדמתהמדינה
הופיעהמכןלאחרשנה196211.לפניעודזוטכנולוגיה

יום-הכיפוריםבמלחמתמ"מ)115חץ""ח"ש-מנעל(זותחמושת

מהפכני.כחידושונחשבה

בתחוםברה"מאחריניכרתבמידהמפגרותהמערבמדינות
תותחיםהאחרונותבשניםשהציגההמערביתגרמניהלמעטזה,

אולםחץ","תחמושתגםלהםחלקי-קנה,מ"מו-105120
הסובייטים.כמוהצטיידות-רבתיהצטיידולאהגרמנים

מהירותשלכפונקציהח"שבתחמושותחדירהיחס-6מס'תרשים

---------.--------------------
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יריעצירתששן"(מהירוח

הנסיעהבזמןהיורהטנקשלהפגיעההסתברות-5מס'תרשים

מפחמחודדתבליסטיתכיפהבחודוהותקנההקליעשלדינמית
כללהמשופרתבצורתובמטרה.הפגיעהעםשהתפוררהפלדה
חדירתאחרילהתפוצץמיועדשהיהחומר-נפץמטעןהקליע
היהחודרת-שריוןתחמושתשלזהסוגהשריון.דרךהקליע
אםהשניה,מלחמת-העולםשלהראשונותלשנותיהעדקיים

עםך[-55/45.בטנקיהיוםעדבומשתמשיםהסובייטיםכי
הוכיחההמלחמה,בהמשךהטנקיםשלהשריוןהגנתחיזוק

לצרכים.עונהכבלתיזותחמושתעצמה

אתמניחפיתרוןלתתשבאהמטען-חלולמסוגהתחמושת
רקהונהגההשריון,סוגיכלשלהחדירהכושרמבחינתהדעת

בהמשך)יוסברשעוד(פעולתהעקרוןהשניה.במלחמת-העולם
הראשוןהמבצעיהשימושכן.לפנירבותשניםידועהיה

מבצרבכיבוש1940בשנתהגרמניםבידינעשהבמטען-החלול
EmaelEbenרקי05-1.ההנדסיהפיצוץמטעןבאמצעות

שלהקיימתשהתחמושתהרוסיתבחזית1941בשנתמשהוברר
ך[-43-הטנקיאתלחדורמסוגלתאינההגרמנייםהטנקים

תותחיםעבורמטען-חלולתחמושתבייצורהוחלהסובייטיים,
הגרמניים.הטנקיםועבורנ"ט

ח"ש)(שריוןחודריקליעים

אנרגיהעלמבוססח"שהתחמושתשלהשריוןחדירתכושר
גורמיםומשקלו.מהירותועל-ידילכדורהמוקניתקינטית
הצורההםהקליעשלהחדירהכושרעלהמשפיעיםנוספים

שלתחילתההפגיעה.וזויתהמתכתקשיותהגיאומטרית,
שווהשלושהקליברסחרורמיוצבבקליעח"שהתחמושת

בקצהנותב).ח"ש-8מס'תרשיםראה(התותחלקליבר
שתפ-פלדהפחעשויהמחודדתבליסטיתכיפהקיימתהקליע

והיאהמעוףבעתאוירו-דינמיתצורהלקליעלהקנותקידה

במטרה.הפגיעהעםמתפוררת
בשריוןהפוגעיםח"שהקליעיםהחלקתבמניעתהצורך
הגרעיןעלרכהחדירהכיפתלהתקנתהביאשונות,בזויות

ולצמצםהחדירהלפניהקליעאתלייצבשמתפקידההקשה
ח"ש-8מס'תרשיםראה(ההחלקהשיעוראתכךעל-ידי
משקלהקטנתחייבמהירות-הלועאתלהגדילהרצוןכיפתי).
הטנקתותחשל40/43ח"שבתחמושתנמצאוהפיתרוןהקליע
ראה(השניהבמלחמת-העולםשהופיעמ"מ88בקוטרהגרמני

.., יןן ,200015001000500
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מ"מ88גרמניתתחמושתשלחדירהפונקציית-7מס'תרשים
השניהממלחמת-העולם

מטען-חלולתחמושת

בצורתמטעןבעלפגזעלמבוססתמטען-חלולתחמושתפעולת
מצופותהחללדפנותהמטרה.אלהפונהבצדחלולחרוט

למטרה,הפגזשלהגעתועםליינר"."המכונהדקהבמתכת
בעק-חומר-הנפץ.אתמפעילאשרהמטעןבבסיסנפץמופעל

החרוטמרכזלעברההתפוצצותשלהאנרגיהריכוזנוצרבותיו
עצומהובמהירותגבוההבטמפרטורהקדימהמתפרץדקוסילון

בחורהשריוןאתפורץזהסילוןלשניה.מטרכ-10,000של
הואשםהפנימית,לדופןעדהפלדהאתממיס""כשהואדק

הטנק.בתוךלצדדיםריסוסכדיתוךמתרחב
תח-לסוגייחסיתגבוההמטען-חלולכדורשלהחדירהיכולת

לחדורמסוגלמ"מ105מטען-חלולכדורלדוגמה,ח"ש.מושת
טנקיםאיןכיוםכיוברור"0,בזויתמ"מ450בעובישריון

מטען-כדורשלהעיקרייתרונוכל-כך.עבהבשריוןהמצוידים

להבטיחשישומהבטווחתלויהאינהשהחדירההואחלול

היתהזולמעשה,מתאימה.בזויתלמטרהיגיעשהפגזהוא
בטנ-לשימושמטען-חלולתחמושתבהכנסתהעיקריתהבעיה

לנשקמטענים-חלוליםבשימושהיוב-1942עודשהריקים,
האמריקנימ"מ90בתותחרקהיהלטנקיםהישוםאךחי"ר,

ובממשיכיו.

ביצועיעלהתחמושתלסחרורשישהשליליהאפקטביטול
ה-105בתותחבסנפיריםהתחמושתיצובעל-ידיהושגהחדירה

הצרפתי.מ"מה-105בתותחמיסביםועל-ידיהאמריקנימ"מ

במיוחדמענייןהצרפתיהחלולהמטען9(.מס'תרשיםראה(
לאפשרשמתפקידהביותריקרהמיסביםמערכתבושישהיות

העובדהלאורזאת,ארוכים.בטווחיםגםטוביםביצועיםלכדור
מעיך.אוח"ש-מנעלכגוןאחרתנ"טתחמושתלצרפתיםשאין
מטען-חלוללתחמושתמקוםאיןכיגורסיםהבריטיםכייצוין

בח"ש-והסתפקוזהמסוגבתחמושתהצטיידולאולכןבטנקים

ובמעיך.מנעל

זה,מרחקהמטרה.לביןבסיסוביןלמרחקרגישהחלולהמטען
השריון,לפניחיצונייםהתקניםעל-ידיגדלstand-offהמכונה

יורדתוכךאחריםמיגוניםאוב,,סנטוריון")(בזוקהפלטותכמו
ישמשמעותי,באופןביעילותלפגועעל-מנתאולםיעילותו.

הטנקנפחאתהמגדילדברגדול,מספיקstand-offליצור
מטען-הלולשלרגישותומודגמת10מס'בתרשיםהמוגן.

stand-off-קוטרך.שלכפונקציהחדירתךכושרמוצגוכןל
840עדבעוביפלדהיחדורמ"מ150בקוטרמטען:לדוגמה

אופטימלי.סא-ב-)stanמ"מ

-החלולהמטעןשלהגדולשיתרונולאמרניתןלסיכום

ההשמדהבאפקט-חסרונואךשלו,הגבוההחדירהבכושר
ארוכים.בטווחיםליריובאפשרות

מעיךתחמושת

תחמושתלפתחברצוןנעוציםתחמושת-המעיךפיתוחשורשי
יעילותהנתגלתהבהמשך,מזוין.מבטוןבונקריםכנגדיעילה

לראשונההופיעכךנ"ט.וכתחמושתנפיצהכתחמושתגם

תחמושת-עםמ"מ120תותחבעלקונקורור""הבריטיהטנק

עקרון11(.מס'תרשיםראה(נפיצהלתחמושתכתחליףמעיך

רךראשבעלפגזעלמבוססתחמושת-מעיךשלהפעולה

יוצראשרהפיצוץ,נוצרהמעיכהלאחרהמטרה.עלהנמעך

ומפזריםהמשוריינתהפנימיתמהדופןחלקיםהקורעיםהלםגלי

נשגחש

ןבתוג1יתפי3חש

מהירותיעלחש
נותבן,עשהגרעיןבעל

מנעלח,1

yAn~אש
ן"ץח"1שנחריםס*~צנ

ח"שתחמושתטוני-8מס'תרשים

לסוגיהח"ש-מנעלהתחמושתנחשבתלעיל,שהוזכרומהסיבות
אפקטלטנקים.התחמושתסוגימביןולחשובהליעילההשונים

ובעוצמתה.החדירהביכולתכמובןמותנההקליעשלההשמדה

גבוהותבמהירויותהטנקלתוךרסיסיםמתפזריםכללבדרך
דלקתחמושת,מכשירים,צוות,באנשילפגיעהגורמיםוהם
לאשעדייןהיחידיםולצוותו.לטנקרבנזקגורמיםאשרוכו',

עדייןהמשתמשיםהצרפתים,הםח"ש-מנעלתחמושתאימצו

במטען-חלול.רק
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מעיךכדור-11מס'תרשים

הטנקהאם"השאלהאתמחדשוהעמידוהטנקעלשאיימו

במלחמתהגרמנייםמ"מה-88תותחיהופעתעםהיהכך"?מת

כתוצאהיום-הכיפוריםמלחמתלאחרקרהכך;השניההעולם

עםבעתידגםכנראה,יקרה,וכךה,,סאגר",טילימהפעלת

ואמצעיםמהאוירפזוריםנ"טמוקשיםנ"ט,המסוקיםהופעת

כמוהטנק,אולם,לטנק.חדשאיוםשיהוואחריםחדישים

תחליףלויימצאאשרעדמהזירה,להעלםיוכללאהמטוס,

מתבררלאחורבמבטבשדה-הקרב.מקומואתלמלאשיוכל
כיווניעוררובשדה-הקרב,שהופיעולטנקיםחדשיםאיומיםכי

:עיקרייםתחומיםבשלושהמחשבה

-טנקיםהפעלתשלבטקטיקהשינויים*

הלחימהבצורותקרבלתבניותהקשורבכללשינוייםהביאו

עםבשילובשוניםקרבצוותיחדשות,יריטכניקותהשונות,
מטרות.העדפתוסדרמשימותשינויאחרים,חילות

הטנקיעודשלהקיימותהתפישותבדיקת*

השונים.סוגיועלהטנקהתפתחותלתהליךהביאו-והנבמו

האעםאפקטלצמצוםהבשו--טכנייםשיפורים*

בשדה-הקרב.מעמדואתלטנקוהחתרוחדשיםכלי-נשקשל

הניידותהשרעההגנתעוצמת-האעגןכיפר'כללואלהעדנתים

שנוצרו.החדשיםבתנאיםהלחימהוכושר

ועדהשניההעולםמלחמתמאזהשונותלתפישותהמשותף
למלאשיוכלרב-משימתי""לטנקלהגיעהרצוןהואהיום

טנקסיור,טנקברדיפה,טנקבהבקעה,טנקשלפונקציות

המאמץאתלמקדכדיזאת,וכו'.לחי"רמסייעטנקבהגנה,
עלמסויםויתורתוךהעיקרית,לבעיהוהטכנולוגיהתקציבי

באשרויכוחיםקיימיםהיוםגםכןכבעבר,שוליים.יעודים

בטנקודוגליםבמסורתהדבקיםישלטנק.הרצוילמבנה
בסגנונותחדישיםטנקיםהמעדיפיםוישהמוכר,הקונבנציונלי

וכו'.צוותאנשילשניטנקיםצריח,ללאטנקיםכמומיוהדים,

שנים,כ-8הואטנקלפיתוחהדרושהזמןמשךכיהעובדה

בפיתוחהקשוריםשוניםפרסומיםאחרילעקובלנומאפשרת

להצביעניתןזהבשלבה-80.בשנותבמימושםולחזותטנקים

ה-80:שנותלתחילתהצפוייםחדישיםטנקיםשניעל

בפיתוחוהשניאמריקני,הואהראשון11.ו-'FMBTא%1-1
שמדוברכךעלמצביעיםהשוניםהפרסומיםגרמני-בריטי.

הטכ-בתחוםהואבהםהשיפורשעיקרקונבנציונלים,בטנקים

ומבנהו.הטנקיעודתפישתבתחוםולאוהאוטומציהניקה

בטנקניסוייםביצעוה-'FMBTמתכנניכייצוייןזאתעם
לגביהטנק.מבנהעלהשפעהלכךשתהיהואפשר5השבדי

תוךהעתידיהטנקמאפייניאתלהעריךנוכלהסובייטים
64-[1.הטנקנתוניעלהסתמכות

.11Tank.BattleMainFuture-~FMBT

מ"מ105צרפתיחלולמטעןכדור-9מס'תרשים
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לקSTAND-)5"71חלולמטעןרגישות-10מס'תרשים

השריוןעלכדור-מעיךפועללמעשהכךהטנק.בתוךרסיסים

דו-תכליתיתכתחמושתהמעיךמשמשכיוםאותו.לחדורמבלי

יכולתהמקנהנמוכהבמהירות-לועומתאפייןהטנקיםבמרבית

לתותחן.טובהתצפית

פגזי-נפיץ

הראשו-הטנקיםבתותחירבבשימושהיתהנפיצהתחמושת

כיום.גםמסויימות,במדינותהטנקים,בבטןנמצאתהיאנים.

זההאפקטונותןרגילארטילרילפגזדומהפגז-הנפיץלמעשה,
לפגזהמקניםשוניםמרעומיםהטנקיםלפגזישטח.ריסוסשל

אחריםביצוריםחדירתאובטוןחדירתלשםמתוכננתהשהיה
פגזי-עשןגםנוספותחמושת-הנפיץלמשפחתוכו'.חולכשקי

נפיץ-זרחןפגזיוכןהצורךבעתיחידותלמסךניתןבעזרתם

השימושפוחתכיוםועשן.הצתהסינוור,שלאפקטהיוצרים

דו-בתחמושתבדרך-כללמשתלבותותכונותיהםאלהבפגזים

מעיך.אומטען-חלולכגוןתכליתית

לעתידומגמותהתפתחות-גןוגלען

הכלליתהתפישה

כמובן,מותנה,בעתידבטנקיםהתפתחויותלחזותהניסיון
בו,שישמשוומערכות-הנשקשדה-הקרבכלשלחיזויביכולת
השפעה.תהיהלהןשהרי

הטנקהתפתחותאופיעלמכרעת
לדמיון.דרורלתתזובמסגרתננסהלאבשדה-הקרב.ותפקידו

ההתפתחויותבהערכתנסתפקכןועלבעין,למצוימעבר

ומקומוהטנקשלהעיקרישיעודוהנחהתוךהקרוב,בעשור
מהותי.באופןישתנולאבשדה-הקרב

וירידותעליותחלוהטנק,נולדמאזהשונותהתקופותבמשך
בכוחותמרכזיתכמערכת-נשקלושייחסוהחשיבותבמידת
כלי-נשקמפיתוחבעיקרןנבעואלהוירידותעליותהיבשה.
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בשלוששבפיתוחהטנקיםגםיתאפיינוישנים,טנקיםכמו
:הבאיםבתחומיםדגשיםמתןתוךהמקובלות,תכונות-היסוד

עיקרי,כחימושבתותחשימושהמשך-שא-תמצוע

דיוק-פגיעהחדירה,כושרמבחינתבעוצמתורבשיפורתוך

רב-תכליתיות,שלבכיווןהתחמושתשיפורובלילה,ביום

אפק-יריטווחישלהגדלהבתנועה,היריכושרשלהגדלה

ההפעלה.ונוחיותקצב-האשטיביים,
שיפור;גבוההספקבעליחדישיםמנועיםהכנסת-ת1דיינ

הגברתכך,ועל-ידיוכו')תמסורתמזקו"מ,(ההסעהמערכת
קשים.ובשטחיםבדרכיםוהעבירותהניידותכושר

להגדלהחדישותבטכניולותשימוש--שריוןהגנת
טל'הכלליהמשקלהגדלתללא(השריץהגנתשלמשמעותית

וצמצוםח"שתחמושתחלולים,מטעניםחדירתלמניעתהטנק),
על-ידיאלו,כלהתחמושת.סוגיכלמפגיעתהנגרםהנזק

פלטות-התקנתהשריון,שיפועישיפורשכבתי,שריוןהכנסת

כושראתהמגדיליםאחריםמתוחכמיםואמצעיםמיוחדותמגן
הפיסייםהאמצעיםעלנוסףבשדה-הקרב.הטנקהישרדות

אמצעישללקיומםלצפותישהתחמושת,אפקטלצמצום

מועדבעודלהתגונןלטנקשיאפשרואלקטרונייםאתראה
:כגוןבזירה,שיימצאומערכות-נשקשלשוניםאיומיםמפני

טיליםהמפעיליםאלקטרו-אופטייםואמצעיםראדארמערכות

וכו'.נ"טמסוקיםותותחים,

וההתחמ-ההסוואהיכולתהואהטנקבהגנתנוסףחשובגורם

הפתרונותכיוםמתמקדיםכך,לשםמסויימים.במצביםקות
מיסוךבאמצעישכלוליםצפוייםכילהניחוישהעשןבתחום

לטנקים.עשן

עיקריחימוש

בבחינתזמן-מההתמקדהעתיד,לטנקיהעיקריבחימושהדיון

אלטרנ-גםנבעהמכאןטילים.אותותח:אלטרנטיבותשתי

כתח-טיליםשלהצגתםהשתיים.אתששילבהשלישיתטיבה

בטיליםהשימושהגברתעםבעיקרהחלההטנק,לתותחליף
מגבלותיואתהציגובטיליםהמצדדיםהעולם.בצבאותנ"ט

בטווחיםוקטניםהולכיםפגיעהסיכויי:התותחשלהעיקריות

במערכות-הצורךגבוהה,תחמושתצריכתמ',2,000שמעל

הטנק,בחללגדולמרחבתפישתויקרות,מסובכותבקרת-אש

בתא-הלחימהתחמושתריכוזבצריח,גזיםיצירתרב,משקל

חסרונותאתהציגוהתותחתומכיבעמדות.להיחשףוההכרח
השמדהכושרממושך,תעופהזמןמשךהגבוה,מחירו:הטיל

חוסרנמוך,קצב-אשקצרים,בטווחיםמוגבלתיעילותנמוך,

המפעיל,שלהמיומנותברמתחזקהתלותתחמושת,בסוגיגיוון

שיבושאוהתחמקותיכולתהראשון,הדורבטיליבפרט
בתותחשהשימושטענוכןכמונגד.אמצעיעל-ידיהפגיעה
עיוןתוךלעיל,האמורמןבקרבות.נדירארוכיםבטווחים

שלהברורהעדיפותומתגליתו-12,13מס'בתרשימים
עולהכאןאולםארוכים,בטווחיםהטנקתותחעל-פניהטיל

הירילעומתארוכיםבטווחיםהירישלחשיבותומההשאלה
טמונהלשאלההתשובההתותח.עדיףבו,קצריםבטווחים

אובייק-ובגורמיםשוניםמפקדיםשלסובייקטיביותבהשקפות

הוכרעהויכוחוכו'.האויבהרלבנטית,הזירהכמוטיביים
התותח.לטובתהקרוב,לעשורלפחותהמדינות,במרבית

פוטנציאלבעלתמערכת-נשק-בתותחהרואיםישזאת,עם

בשטחהפיתוחמאמצישהמשךוצופיםהארוך,בטווחמוגבל
הטילים,לטובתהפערלצמצוםדברשלבסופויביאהטילים,

לפיכך,הומן.עםותגדלתלךבטנקיםהתקנתםשכדאיותכך
יצוידה-90(שנות(יותרהרחוקשבעתידלהניחמקוםיש

טילים.עלהמבוססעיקריבחימושהטנק

הריהקצר,לטווחלפחותהרלבנטיבתותחנצטמצםאם
מחורקקנה-המסורתיתהאסכולה:אסכולותשתישקיימות
-החדישהוהאסכולהוהבריטים)האמריקאיםעומדיםבראשה(

במע-והגרמניםבמזרחהסובייטיםעומדיםבראשה(חלקקנה

הצרפתים).אףואוליהיפניםבעתידיצטרפוואליהרב,

חלק-התותחשליעילותולגביהסכמהכיוםקיימתכינראה

ביצועיוכילהודותנאלצוהמושבעיםמתנגדיווגםהקנה,
הדוגלותשונותמדינותעוררזהמצבומפתיעים.מעניינים
חלק.קנהבעלתותחבמקביללפתחהמסורתית,באסכולה

-חלק-קנה-חדשתותחהכנסת:בהוקוץאליהאולם,
כרוכהנאט"ו,מדינותבשירותכיום'המצוייםהרביםלטנקים
שנצ-הגדולותהתחמושתכמויותניצולותמנעעצוםבתקציב

ואחרות,זוסיבהבגללבמחסני-החירום.השניםמשךטברו
עלמשותפתבהחלטהצורךשישלהסכמהנאט"ומדינותהגיעו

תחרות1975בשנתנתקיימהכךלשםנאט"ו.שלהעתידתותח
האמריקאיםובריטניה.גרמניהארה"ב,:מדינותשלושבין

סנפיריםמיוצבח"ש-מנעלתחמושת-א537-1-ה%אתהציגו
תלק-מ"מ120תותחהציגוהגרמניםמ"מ.105לתותחחץ"),,(

לפיאין,מחורק.קנהבעלמ"מ110תותחהציגווהבריטיםקנה

הפרסומיםלפיאולםהתחרות,אודותמלאיםפרטיםשעה,

נאט"ושלהעתידותותחבתחרותהאמריקאיםזכוהאחרונים

כיוםהמותקןמחורקקנהבעלישןמ"מ105להיותימשיך

ז

1.0

העתברית10 לפגיעהע.'

0 4000(00020001000

ח11ט
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---------.
פגיעההסתברויותהשוואת:טילמולתותח-12מס'תרשים

שוניםכטווחים
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ן.ן,-
הקנהבעליהגרמנייםהתותחיםאתלבחוןה-FMBTמתכנני
חלקקנהבעלבריטיתותחוכןמ"מ)120מ"מ,)105החלק
מ"מ.110בקוטר

לשירותלהכניסו,,העזו"שמרניתפחותגישהנקטוהסובייטים

במרביתהקיימתמזושונהתחמושתבעלהדישתותחעםטנק
הסובייטיםכינראהר[-5/45)(.ורשהבריתבמדינותהטנקים

בטכנו-ורואיםבעברשהיובפיתוחיםתלותםאתמצמצמים

ובעתיד.בהווהלטנקיםיחידפיתרוןהחלקים,הקניםלוגיית
מ"מ125בתותחךק-46הטנקמצוידהאחרוניםהפרסומיםלפי

סחרורהנותניםסליליםמעטזהלקנהחלק".חצי"קנהבעל
יציבותה,משתפרתכךועל-ידיסנפיריםמיוצבתלתחמושתקל
שובמוכיחזהצעדמשופר.חלקבקנהמדוברשלמעשהכך
מערכות-חימושפיתוחשלבמירוץכיוםמוביליםהסובייטיםכי

למדינותאות-אזהרהישמשהדברכילהניחישוייצורן.לטנקים
המערביות.

גדולות,ייצורסדרותעל-ידיחיסכוןלהשיגהשאיפהלאור
לאחד-הקרובבעשורלפחות-מאמץייעשהכיסביר

115/125חלק,חציקנהבעלאחדתותחסוגהשוניםבטנקים
נגרריםתותחיםכמואחרות,במערכות-נשקאףולשלבומ"מ,

ומתנייעים.
נ"טטיליםגםלהופיעיבוליםבמשולב,אולתותחבנוסף

הרעיוןאתנטשוהאמריקאיםכינראהם.ילשמשומיחכ
טילים,עםקונבנציונלייםפגזיםשליריהמשלבתותחשל

בנוסףטיליםהתקנתאולם,ן06-4-נ24.בטנקנבחןשהואאחר.
סביר,פיתרוןהיא-הצריחעלאובצדיומעליו,-לתותח
להניחישזהבמקרההטנק.שלהתפעולגמישותאתהמגדיל
ויתאימושלישיאושנימדורמתקדמיםטיליםשיאומצו

והסרההתקנהשתאפשרפרקטיתחיבורבצורתלטנקיםאותם
מצביעותשונלתידיעותכייצויןמבצעיים.לצרכיםבהתאם

עלהמותקניםSWTTER'-8,מסוגנ"טטיליםשלקיומםעל
ך[-46-ב.הצריח

מערכות-טעינה

מגמהמסתמנתשלו,ובקליברהתותחבסוגתלויבלתיבאופן
כפיאוטומטיות.מערכות-טעינההעתידבטנקילהתקיןברורה
במספרחלקיתבצורהזהמסוגמערכותקיימותלעיל,שצוין
יכולתהירי,קצבבשיפור-יתרונותיהםועיקרבעולםטנקים

טנקיםהטנק.צוותלהקטנתואפשרותהטנקצלליתלהקטנת

העתברות
לפגיעה

העתברותן.ו,-ח11ע
להשמדה

ח11ע

עדמז1
להשמדה

טווח
סכמטיתהשוואה:טילמולתותח-13מס'תרשים

ביצועיםשל

ה,,ניצחון"אםברורלאואחרים.סנטוריון""פטון","בטנקי

אובתחרות,שהופגנהטכניתעליונותבגללהושגהאמריקאי
מבוטללאחלקשלההחשובה,הלוגיסטיתהמשמעותבגלל

105בתותחהשימושהמשךכילזכורישהסופית.בבחירה
במאמציהצורךאתוימנעניכרכספיחיסכוןיאפשרהישן,מ"מ

קיימים,לטנקיםחדשתותחמהכנסתהנובעיםנוספיםפיתוח

מייצבים,והגבהה,צידודמערכותוכינון,ראיהאמצעיכגון
XM'-735התחמושתשביצועיבמידהוכו'.תחמושתתאי

חלק,מקנההנוריתחץ""תחמושתלביצועימתקרביםאמנם
שחזוהחלקהקנהלאוהדימוחצתתשובהמשוםבכךשישהרי
לראותאיןזאת,עםהמחורק.הקנהשלדעיכתואתכבר

להניחוסבירהחלקהקנהשלמותו""אתהתחרותבתוצאות
בכוונתישהידוע,ככלהעתיד.בטנקימקוםלושיימצא

XM-735-חץ"),,(ח"ש-מנעלכדור
נראההישן.מ"מ105לתותחחדש
השימושלהמשךיביאזהכדורכי

נאט"ו,שברשותמ"מ105בתותחים
ה-120כמוחדשיםלתותחיםכתחליף

ה-110אוגרמני)(חלק-הקנהמ"מ
בריטי).(מ"מ
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ן06-4-ל(1-השלממשיכואמריקני,טנק-ן06-4-3%

י0791-4)(חדישסובייטיטנק-7-64

טיליםגסהיורהמ"מ152תותחנושאאמריקניטנקAZן06-4--

55-11נ"טטיליםנושאAMX-13צרפתיטנק

מצדי-איטי,בקצב-אשהמאופייניםצ'יפטיין""אוך[-26כמו

אוטומטיות.מערכות-טעינהלכיווןהליכהרבהבמידהקים
פשוטהלמערכתלהגיעשאיפהתהיהכאןגםאחרים,כבתהומים

הנמנעמןלאולכןלתקלותגבוהההסתברותשתמנעיחסית,
תוךהטעינה,מפעולותחלקעלרקבשליטהתצטמצםכי

מובי-זהבתחוםגםהצוות.לאישמינימליתפקידהשארת

במערכת-טעינהך[-46הטנקאתציידואשרהסובייטים,לים

אוטומטית.

הטנקצוות

תת-מערכותושיפוראוטומטיותמערכות-טעינההכנסת

אנשים.לשלושההטנקצוותשלצמצומואתיאפשרואחרות,

אישנדרשלמעשהאולםרבים,יתרונותבכךישלכאורה

שוטפת,לאחזקהגםאםכילטעינהרקלאהרביעיהצוות
במקרהרזרביצוותאישהיותועלנוסףוכו',כוננותשמירה,

הצוות.מאנשיבאחדפגיעהשל

בכוח-אדם,אמנםחוסךהצוותאנשישצמצוםמצבנוצרכך

הכנסתשאימכאן,אחדים.בתחומיםהעבודהביעילותפוגעאך
יכולהבטנקים,לשימושמלאותאוטומטיותמערכות-טעינה

טכנייםקשייםבגללדווקאולאוהרעיוןתפישתמעצםלנבוע

כלכלי.מחיראו

תחמושת

פיתוחמעוררתהאויב,טנקילהגנתמגווניםאמצעיםהתפתחות

רבדגשמושםהאחרונותבשניםלטנקים.תחמושתשלמואץ
מכלילטנקאיוםבהיותםחלולים,מטעניםבפניהגנהבפיתוח

מאמציםוכו').פצצותפגזים,טילים,בזוקות,(שוניםנשק

מגוונותבצורותהחלולהמטעןאפקטלצמצוםהביאואלה

חשיבותהמסויימתבמידהיורדתכךשונות.יעילותובדרגות

שלחשיבותהשובעולהובמקבילחלול,מטעןתחמושתשל

קליעישלבדמותםוהפעםקינטיתאנרגיהבעלתהתחמושת
במלחמתכברזותחמושתהופיעהכזכורחץ"."ח"ש-מנעל

הטנקיםבבטןחשובמקוסתתפוסכילצפותוישיום-הכיפורים

שיפו-יחולוזהבתחוםגםכיספקאיןהקרוב.בעשורלפחות

עיבודם,ואופןשבקליעיםהחומריםמרכיביבתהוםנוספיםרים

וכו'.משקלםשלהם,האוירודינמיהמבנה

בהשמדתיעודהעיקראתתמלאחץ""ח"ש-מנעלתחמושת
יעודיםלתותחישזאת,עםוארוכים.קצריםבטווחיםאויבטנקי

נגדטיליםהפעלתזו.בתחמושתלהשיגיקשהאותםנוספים
חי"רעל-ידיהמבוצעתארוכים,בטווחיםהנמצאיםטנקים

לטווחיםכלשהינפיצהתחמושתהימצאותמחייבתומסוקים,

:ואריאציותלשתיבעיקרלצפותניתןכאןארוכים.

ועל-ידיחלולמטעןתחמושתשלהרססיכולתשיפור*

פיתרוןידרשכאשר(דו-תכליתיתלתחמושתהפיכתהכך

ארוכים).בטווחיםהדיוקלהגדלת

ושוברססלמטרותגםהמעיךתחמושתביצועשיפור*
יעילה.דו-תכליתיתלתחמושתהפיכתה

יותרלאמצעיםגםלצפותניתןהאפשרויותמשתיאחתבכל

א"אחום,מקורותעללהתבייתותחישניםכגוןמתוחכמים,

התחמושתסוגימספרצמצוםשללמגמהלצפותישככלל,וכו'.

משתלבתזומגמהמאידך.בהםבשימושגמישותוהגברתמחד
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בשאיפהוכןאוטומטיותמערכות-טעינהלשלבברצוןהיטב

תחמושתשללקיומהבמקבילהלוגיסטיות.הבעיותלפישוט
בכיווןהפיתוחלהמשךלצפותישלטנקים,קונבנציונלית""

מוקשיםפצצונות,חצים,מפזרי:כגוןמיוחדים,פגזיםשל

בדרך-יוקצוואשרמראשמוגבליעודלהםוכו',ץומפזירים,

ידרשו.בהםהמסוימיםלמבצעיםכלל

:תחומיםבשנישינוייםצפוייםהתחמושתבמבנה

התרמיליםפינויבעייתאתיפתור-הלכתמהלימרתה

במערכות-גדלהשחשיבותהבעיהבצריח,הנוצרתוהצפיפות

בשימושכברנמצאיםזהמסוגתרמיליםאוטומטיות.טעינה

וחומריםקרטוןפלסטיק,עשויהתרמילכאשראחדות,במדינות

ככללתותח.מחוץאלנפלטשלוהמתכתבסיסורקאחרים
מתכלה,תרמילבעלתבתחמושתך[-46הטנקגםמצוידהידוע

וארמניהעזיעצןבה--אחודהבלתיתחמושת
אוטו-ממערכות-טעינההנובעיםמאילוציםבעיקרבנפרד,

מסוגיםבתותחיםמהעברמוכרתזהמסוגתחמושתמטיות.

מהפכנישינוייתכןאולם,חדש.אינובההשימושועצםשונים
המזריקתותחעלהמתבססתאחידהבלתיתחמושתשלבכיוון

לרעיוןלתרמיל.כתחליףנוזליהדףחומרבית-הבליעהלתוך

אפשרותבמקום,חיסכוןשלבתחוםלכתמרחיקותהשלכותזה

תידרשכאןהתחמושת.בטןהגדלתתוךהטנק,צלליתלהקטנת

מערכות-טעינהעללוותראפשראוליואזלפגז,רקטעינה

בית-לחללהמוזרקתהכמותאתלווסתהאפשרותמשוכללות.

כדורכלשלהתאמהמאפשרתלמשל,מחשבעל-ידיהבליעה,
ואופיה.למיקומהבהתאםנורה,הואאליהלמטרה

המשניהחימוש

בעקבותלטנק,כאויבהחי"רשלבמעמדו,המחודשתהעליה
מסוקיםלהפעילהמגמהוכןנ"טבטיליםהשימושהגברת

המשני.מערכות-החימושעלדגששימתמחדשמחייבים-נ"ט

אךבטנק,מקומועללשמורימשיךהמקבילהמקלעכינראה
לטנקים,מיוחדיםמקביליםמקלעיםבהתאמתשיפוריםצפויים

שלמלאהבקרהתוךתקלות,ללארציףירילאפשרכדי
הטכנייםהמאפייניםידניות.בפעולותהצורךוצמצוםהתותחן
בקוטרלתותחיםוהפיכתםהמקלעיםקליברהגדלת:הצפויים

קייםשהדברכפי(נ"מירייכולתהקנייתתוךמ"מ,35עד
(AMX'-30-גםתותחים/המקלעיםתחמושתשיפורוכןב

בעלותמטרותעםהתמודדותלאפשרעל-מנתשריון,לחדירת
וכו'.שריוניותנגמ"שים,כגוןקלשריון

להשתלבהצפוייםקיימיםחדישיםתותחיםלצייןהמקוםכאן
רינמטל""מתוצרתגרמנימ"מ20תותח:כגוןאלה,במאמצים

תותח;נוספותובמערכות-נשקמרדר""בנגמ"ש.כברהמשמש
נ"מבתומ"תמרובהבהצלחההמשמשסובייטימ"מ23

zsu~-23"4הנמצאיםואמריקנייםבריטייםתותחיםובן
האמריקני,BUSHMASTERהתותחכמושונים,פיתוהבשלבי

ה-XM'-1.עבורהשארביןהמתוכנן

מקלעשלשחשיבותולהניחסבירהמקביל,המקלעעלנוסף
בעיקרמקומואתשוביתפוסוהואתגדלהמפקד/טען

שלבחשיבותםמחודשתלעליהלצפותניתןכןנ"מ.בירי
ואחריםעשןרימוניעשן,מדוכותכגוןהעשן,מיסוךאמצעי
סיכוייאתלהגבירעל-מנתישוכללואלהכילהניחוסביר

מערכות-בקרת-אש

ה-70,בשנותלטנקיםהאלקטרו-אופטיקהשלהמהירההכניסה

effectiveness)(costהעלותתכליתיותסביבדעותחילוקייצרה
שאנשיטענוציניקניםאלה.במערכותהשימושוכדאיות

לקופסת-פלדהמרכב-קרבהטנקאתהופכיםהאלקטרוניקה

באמצעיםרבלשימושהמתנגדיםורכיבים.מעגליםעלהשומרת
עלותבטענתזאתמצדיקיםבטנק,ואחריםאלקטרו-אופטיים

לתנאי-קרב.התאמהוחוסרוהאחזקההתפעולסיבוךגבוהה,

משימושלהימנענטיהכיוםקיימתמחלקן,אואלהמסיבות

הטנקיםלרשותהאלקטרוניקהשהעמידההאמצעיםבכל

אמצעיםלילה.ראייתובאמצעילייזרטווחבמדיולהצטמצם
מחושיםטלביזיה,מסכימשוכללים,ירימחשביכגוןנוספים,

הנראהככליוכנסולאאחרים,ומכשיריםמיוחדיםסנסורים)(
רבות.מדינותעל-ידי

התקד-הושגההאלקטרו-אופטיקהשבתחוםלאמר,נוכלככלל

אחדיםובמקריםבטנקיםאחרותלמערכותיחסיתגדולה,מות

מהידיעהנובעתאלה,באמצעיםמשימושלהימנעההחלטה

האלק-באמצעיהקשורותאחרותבמערכותהטכנולוגיהשמצב
מיצוימאפשראינו-ותחמושתתותחכגון-טרו-אופטיקה

עלות-תועלתחישוביולכןבהןהגלוםהפוטנציאלשלמלא

הצטיידות.עלהחלטהמצדיקיםאינם

:בקרת-האשאמצעיבתחוםהמגמותעיקרלהלן
בטלסקופיםמושקעהמאמץעיקרת.יפצתיעצמא*

360שלהיקפיתתצפיתהמאפשריםפנורמייםופריסקופים
מתאפשרת,כךהצריח.אתלצודדצורךשיהיהמבלימעלות,
גופויוציאשזהמבליהמפקדעל-ידיהטנקהפעלתלמשל,
לצריחון.מחוץ

מרכיבלהיותימשיךבתנועהיריב.וצי-ת1כרעמ*

היכולתבשיפור,מאמציםנעשיםולכןטנקיםבהפעלתחשוב

ביריהצורךאתמגבירהנ"טהטיליםשלעלותםזה.בתחום

אתשאתביתרלמצותלטנקמאפשרתזוובדרךבתנועה,
משוכללותמערכות-יצובשלתרומתןהבלבדיות.תכונותיו

ההת-עיקרככלל,קצרות.עצירותתוךמהירליריגםתהיה

בתנועה,ירייכולתוהקנייתהמייצביםדיוקבתחוםצפויקדמות
יחסית.גבוהותבמהירויותגם

בעתותכברהוצגולטנקיםלייזרטחחמדיח.11טידמ*
בעולם.בודדיםבטנקיםתקניכצמדהוכנסוכהעדאולםה-70,
המב-הצרכיםאתבהחלטמספקזהבתחוםהטכמלמיהידע

בתותחיםלנדרשמעברנמצאבמדידההמושגוהדיוקצעיים
לייזר,טווחבמדיהשימושביישוםהבעיותעיקרהקיימים.

יעולמערכת-בקרת-האש,עםהאמצעיבשילובדווקאקשורות
כיוםמחירו.הוזלתוכןבטנקהצוותבתוךהעבודהתהליך

במדיבשימושהיתרוןגדולוכמה),כמהאחתעלובעתיד(

ארוכים.בטווחיםתותחיםשלדיוקםהגברתלאורלייזר,טווח
ליתרו-ויביאזהבמד-טווחהגלוםהפוטנציאליתמצהבעתיד

חיסכוןראשון,בכדורלפגיעהההסתברותהגברתבתחוםנות

בטנקיםלייזרמד-טווחהכנסתהירי.משךוקיצורבתחמושת

ומשמעותהעתידיהקרבשדהמחיזויגםרבהבמידהמושפעת
ליריתשומת-הלבאתממקדיםלמשל,הסובייטים,בו.הטנקים
יתרונותמוגבליםזובהפעלהתנועה.תוךקצרים,בטווחים
לייזרמדי-טווחשלהיעדרםעובדתאתמסבירוהדברהלייזר

סובייטיים.בטנקיםבשדה-הקרב.הטנקהישרדות
88
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תרמילילהראייתבאמצעישמשתקפתכפילאופרד""הטנקתמונת

בארצותהמתכנניםהגיעוזהבתחוםי.רי-יבשחמ*
מתוחכמיםמחשביםפיתחוכאשריפה,להתקדמותהשונות

אויר,לחץרוח,כיווןכמופרמטריםבחשבוןהלוקחים

היחסיתהמהירותשינויצד,שיפועיחיצונית,טמפרטורה
טמפרטורתתחמושת,סוגלוע,מהירותלמטרה,הטנקבין

התחש-כיברורועוד.למטרהטווחקנה,בלאיהודף,מטען

ישנםכילצייןראויאךהדיוק,אתמגבירהאלהבגורמיםבות
הרוחמהירותכמובחשבון,לקחתמאודשקשהפרמטרים

כךוכו'.המטרהבמהירותפתאומישינויאוהמטרה,על-יד
המחשביםשליעילותםאתשאלהבסימןהמעמידמצבנוצר

ובסיבוךכוח-האדםבהכשרתשבהצטיידות,ההוצאהכנגד

מחשבי-בהכנתיתמקדובעתידכילהניחסבירלפיכך,התפעול.

כמודומיננטיםפרמטריםבחשבוןהלוקחיםיחסיתפשוטיםירי
כךמטרה.נגדהיורהשליחסיתומהירותתחמושתסוגטווח,
קצריםבטווחיםלפגיעהגבוהותהסתברויותלהשיגיהיהניתן

ובינוניים.

יום-הכיפוריםומלחמתויטט-נאםמלחמתה.לילתייאר*

לילהראייתאמצעיבהקנייתהצורךאתרבהבמידהחיזקו
יתמקדולטנקיםהאופטיותהמערכותכינראהלטנקים.טובים
הנמצאתזו,שיטה12.התרמיתבשיטהלילהבראייתבעתיד
תקנהבעולם,אחדותבמדינותמתקדמיםפיתוחבשלביעתה
פעולה,טווחימבחינתהשריוןשלללוחמת-הלילהחדשמימד

ממזג-האויר.הנובעיםוקשייםהסוואהאמצעיעלהתגברות

האפקטיבייםהטווחיםלכלובלילהביוםהתצפיתתשתפרכך

הטנקאתהמגליםאנרגיהמקורותליצורמבליהתותח,של
ה,,אור-שיטתעל-פניברורימיתרונותזולטכניקההצופה.

בהשואהגבוהוהמחירפיתוחבעיותעדייןישנןאולםכוכבים",
יצוידוהקרובשבעתידלהניחישלפיכךאחרים.לאמצעים
פיתוחיושלםאשרעדאור-כוכבים","במערכותהטנקים

יוזל.ומחירןהתרמיותהמערכות

לוחמת-בפנימערכות-הגנהשלקיומןה.ארתאיעצמא*

בכיווןפועליםכאןמיוחדים.אתראהאמצעיגםמחייבאב"כ

רדיו-אקטיביתקרינהגזים,בפנילאתראהחיישניםהקצאתשל

חיישניםצפוייםכןמערכות-הגנה.אוטומטיתשיפעילווכו'
כולםאםספקאולםואחרים,לייזרקרניא"א,מקורותלגילוי
טנק.לכליוקצו

עשן,ארוכים,יריטווחישלבעיותן.ויכאיעצמא*
לפיכךבטנק.הצופהאתרבהבמידהמגביליםוכו'הסוואה

ה-'Rapaceדוגמתטקטי,במכ"מטנקיםלציידמגמותישנן

אויב,תנועותבפניאתראהלתתיוכלואלהמכ"מיםהצרפתי.
במיוחדמסוכניםלחימהאמצעיזיהויובזוית,בטווחאיכונם
בבקרת-שדה-למפקדיםלסייעיוכלווכןםהיתומיתח("1לפי(

אמצעילשלביהיהניתןבנמרד,אואלומכ"מיםבמסגרתהקרב.
הםמולוהטנקיםאםלקבועבשדהלמפקדשיאפשרו14זע"ט

ר'.עמה-46.עמ'246,מערכות""ראה12.

רעשכמולהימה,"אמצעיחתימת""מראשנוטליםלפיהשיטה13.
המחשבב"זכרון"אותהומאחסניםוכו'קרקערעידתמשקל,אופייני,

ר'.עמה-הקרב.מהלךתוךהלחימהאמצעיויהבלשם

המער'.-עמית-טורף.זיהוי-זע"ט14.

197565דצמבר246-247,מערכות",



RAPACE-לטנקיםצרפתיטקטימכ"ם

למכ"ממשיביםקיוםעל-ידיזאת,האויב.מטנקיאומכוחותיו

המג-תצויןזהבהקשרידידותיים.לטנקיםמתאיםבקודשיענו

וחשופיםאקטיבייםהיותםוהיאהמכ"מים,שלהמוכרתבלה
מבוטליםלאיתרונותלמכ"מישמאידך,מגוונים.ל"אלאמצעי

קשיםמזג-אוירבתנאיבלילה,ביום,-שצוינובתפקידים

וכו'.הסוואהעשן,כמותצפית,עלהמקשיםלחימהבתנאיוכן

סיכום

בהווהבעבר,הטנקשלבחימושובעיקרעסקנוזוברשימה
כלכליתלמערכתהטנקאתלהשוותניתןלאחורבמבטובעתיד.

שיווי-משקליוםמדימושגמהםאחדשבכלרבים,שווקיםשל

אשרסימולטני,משקלשיווימושגהכלבסךלביקוש.ההצעבין

המשקלשיוויהפרתהכלכלית.המעהכתשלקיומהאתמאפשר

שיוויחוסרותגרורכולהבמערכתמיידתפגעהשווקים,באחד

ב,,ביקושים"מיוצגתלטנקהאנלוגיהנוספים.בשווקיםמשקל

חידושיםהקרב,תפישתהטקטיקה,על-ידיהמוצגיםהשונים

מופיעההצעזמן.על-פנימשתניםאשרוכו',האויבבנשק

מצבנוצרכךטכנולוגיות.ותוצאותפיתוחמאמציבדמות

מלח-המושפעדינמיבשיווי-משקלהטנקמצויהיוולדו,שמאז

ככלתמשיךבטנקעוצמת-האששונים.בכיווניםשוניםצים

שתאפשרבתנאילטנקים,דומיננטיתתכונהלהוותהנראה
שריון.ובהגנתבניידותהקשורלטנק,הבלבדיהפוטנציאלמיצוי

מחדשמתחזקתיום-הכיפורים,מלחמתלאחרשנתייםכיום,

בלוחמת-המרכזיתמערכת-הנשקלהיותימשיךשהטנקהדעה

בכיווןמחשבותינוולמקדלהמשיךעלינושומהולכןהיבשה

בטנקפנימימשקלשיוויעלולשמורלהמשיךשנוכלכךזה,
בעתיד.הצפויותהדרישותאתשיאזן

ותפקידוהטנקמצוותלחלוטיןכמעטהתעלמנוזוברשימה

שלתפקידוכיספקאיןהשונות.מערכות-החימושבמסגרת
במיצויעליוןגורםלהיותוימשיךהיהבטנקהצוותאיש

תושיהבעלמיומן,צוותובלעדיבטנק,הקייםהפוטנציאל
חסר-ואלקטרוניקהפלדהלגושהטנקייהפך-ואומץ-לב

תועלת.
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