
a~lulטנקיםמפבלי

זדנירס"נ

הטנקלהעברתתובלתיאמצעישלנחיצותו
השניה,מלחמת-העולםבשלהיהתעוררה

מאותלאורךטנקשתנועתהתבררכאשר
המזקו"מ,מערכתאתשוחקתק"מואלפי

ומש-דלקמבזבזתהצוות,אנשיאתמתישה

שהגיעטנקבומצבנוצרכבישים.בשת
טיפוליםסדרתלעבורהיהחייבלחזית

במהלךשילובוטרםממושכתותיקונים
לפתחהצבאייםהמומחיםהחלוכךהקרב.
לקרביאפשראשרואמין,זולתובלתיאמצעי

במהירותהמערכהלאיזורעדהטנקאת

אירופהממדינותבחלקמירביים.ובנוחות

לשםהקיימתהברזלמסילותרשתנוצלה
מיוח-קרונותבעזרתזאתואףטנקיםהובלת

הבעיהאתלפתורהיהניתןשלאכיוןדיט.

אח-לפתרונותהמתכנניםפנוזו,בדרךכולה

מתילהואביותרהטובכשהפיתרוןרים,
הטנקים.
היתהטנקיםממובילהראשונההדרישה
עדאחר)רק"םכלאו(הטנקהבאתיכולת

המ-באופןהמערכהמאיזורמזערילמרחק
הדרישהביותר.והאמיןהחסכוניהיר,

אופגועטנקלחלץיכולתהיתההשניה
אתלמנועכדיהערב,מאיזורכשירבלתי

היפגעותואתלמנועהאויב,בידינפילתו
יהיהניתןבולמקוםולהעבירוהנוספת
הטנקיםמובילמתכנניעומדיםכךלתקנו.

התנגשותבפניהשניהמלחמת-העולםמאז

טרסתהראשונההגישהגישות.שתיבין
לתכו-יענהאשרקייטרכבניצולאופיתוח

טובהתמרוןיכולתגבוהה,מהירותשלנות
ייעו-אשרממובילהנדרשותהתכונותושאר

באי-ראשייטתנועהצירילאורךתנועהדו

בפיתוחותומכתהשניההגישהגבוהה.כות
הכלתיהרק"מפינוייאפשראשרמובילשל

מובילדהיינוהקרבות,איזורמתוךכשיר

לאורךלנועיכולתואתיגבילומסדיואשר
ראשיים.צירים

והצוותהגרורהגורר,
מתווהבעולםכיוםהמקובלהטנקיםמוביל
סוס"),,(גוררמרכיבים:שנישלשילוב
רכבכללבדרךהואהגוררעגלה").,,(וגרור
הספקצילינדרים,12-8בןחזקמנועעם

ציריםושניסוסכוחותכ-350שלמנוע
הציריםשלחוזקם6%6.או6%4אחוריים

הרכביכולאותוהמטעןמשקלאתקובע
נכבדמקוםתופסתהאנושהנדסתלהוביל.
למצואניתןכךהחדשים.הגורריםבתכנון
שינה,תאהטנקיםמובילשלהנהגבתא
מאפ-זותפיסהוכו"רדיומקלטאויר,מזגן

בןצוותעל-ידיברציפותהמובילהפעלתשרת
מלכת-נבנהאשרהגרורבלבדואנשיםשני

מתכתבנויכבדים,מטעניםלשאתחילה
ציריםשנילפחותממוקמיםהאחוריובחלקו

ההו-יכולתגלגלים.שלמשתנהמספרבעלי

שלהמעמסבכושרמותניתהמובילשלבלה
-הגרורשלוהןהגוררשלהן-הצירים

מתחלקעליהםהציריםשמספרשככלכך
החו-כושרגדלכךיותר,רבהמטעןמשקל

ממוקמיםהגרורשלהאחוריבחלקובלה.
הגרורביןהמגשריםסקיצים)(מדרסיםשני

טנקולפרוקלהעמיסיהיהשניתןכךלקרקע,
להת-ניתניםהמדרסיםובמהירות.בקלות

הגרורעל-פניהטנק.זחלישביןלמרתחאמה
בעז-שרשראווקוכןומגרעותבליטותמצויות

מונעיםאלהאמצעיםלגרור.הטנקנקבערתן
תמו-שלתנועתובעתהטנקגלישתאפשרות

אנ-שניכללבדרךמונההמובילצוותביל.
כנה-כפולהמקצועיתהכשרההעובריםשים
המיומנותעקבחילוץ.ציודוכמפעיליגים

כיוסמקובלהמוביל,מצוותהנדרשתהרבה
אלהתפקידיםלאיישהמדינותבמרבית
תכנוןקבע.אנשיהיינומקצועיים,בחיילים
ני-מאפשריםמיומןבצוותושימושמתאים

ימיםמספרלמשךהטנקיםמובילצול
ההובלה.פוטנציאלגדלוכךרצופים,

טנקיםמוביליפיתוהמגמות

בעולם
טנ-להובלתעיקריותשיטותשתיקיימות

חלקנוטליםנגררהגוררבשיטתקים.
מועמסשעליוגרורהקררפרר:מרכיביםשני

עדייןהקיימתמיושנתשיטהזוהיהטנק.
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רק"מלהובלתרכיןהטענהמשטחבעלרכב

יכולתהןומגבלותיהצבאותשלקטןבמספר
ובטיחותאיטיתתנועהמצומצמת,תמרון
המקובלתךמותררוגהבשיטתלקויה.
וכ-תומךגוררכיסוס"משמשבעולםביום

מצטיינתזושיטהנתמך.גרורעגלה""
גבוהים.תמרוןויכולתבטיחותבמהירות,

בפיתוחעיקריותמגמותבשתילהבחיןניתן
דוגלתאחתמגמהבעולם.הטנקיםמובילי
עבירותבעלצבאיטנקיםמובילבפיתוח
כשירבלתירק"םחילוץויכולתגבוהה

האמריקאי,HET-70:דוגמאות(מהשטח
SLT-SOגרמני,המערבMAZ-537-הסוב

רכבבניצולדוגלתהשניההמגמהייטי).
כבדים.מטעניםלהובלתשנבנהכבדאזרחי
כתןשינוייםמספרלערוךישכזהברכב

גדולדלקמיכלהתקנתחילוץ,כננתהוספת
הגרמני,סדצרמ-2624:דוגמאות(וכו'יותר

ContructorScammell.(הבריטי
הקשורבכלחדשיםרעיונותעוליםפעםמדי

חד-שיטהבאןנביאטנקים.מובילילפיתוח

מת-ותכנוןבחינהבשלביכרגעהנמצאתשה
Ampliroll)המכונה(זושיטהעל-פיקדמים.
בעלכבדמטעןרכבטנקיםכמובילמשמש
משטחלרכבהצירים.עלגדולהמעמסיכולת
הידראוליתמערכתבעזרתאשררכיןמטען
רק"מהעמסתומאפשרמצבואתמשנה

המגבלהזה).בעמודתמונהיראהופריקתו
היאהמתכנניםבפניעדייןהעומדתהמרכזית

להוביליהיהניתןאותוהרק"ממשקל
שיטהשלביותרהמשוכללהדגםזו.בשיטה

ברלייה""חברתמתוצרתצרפתימובילהואזו
(Berliet)המערכהטנקאתלהובילהמסווי

כזהמובילטון).כ)-AMX-3035הצרפתי
הצבאיתבתערוכהלאחרונההוצג)8~8(

לטנקבנוסף77".סאטורי"הצרפתית
,AMX-30עםגרורלגרורזהמוביליכול

לשירותאלהדגמיםייכנסוכאשרנוסף.טנק
משמעותימפנהמשוטבהםיהיהמבצעי,
רק"מ.הובלתבתחום

בצבאותהמשמשיםהמובילים
העולם

השניהמלחמת-העולםבתום*ב"הרא
שנבנהטנקיםגמובילארה"בצבאהשתמש
נתמךוגוררוגרורתומךגוררשלמשילוב
הנהגתאובגגמשוריינותהיודפנותיוג51-4.
בצבאשימשוהיוםועדמאזמקלע.הוצב

הםבהםכשהבולטיםשונים,מוביליםארה"ב
מתו-ן325-4-ו)10(1(ריאו""מתוצרתן321-1

1965,בפברואר(tIKenworthקנוורת""צרת
לפיתוחהאמריקאית-גרמניתלתכניתבמקביל
,MBTנאט"ו,שלהעתידיהמערכהטנק
ואףמתאים,טנקיםמובילבתכנוןהוחל
lChryslerlקרייזלרחברתביןחוזהנחתם

(Faun)פאון""החברותוביןהאמריקאית
בחוזההמערב-גרמניות.(Krupp)ו,,קרופ"

צררעלשיתבססמובילפיתוחעלסוכם
כשלוןן747-4.נתמךוגרורג647-4תומך
תהליכיהפסקתגררהמשותףהטנקפיתוח
נותרווכךהמשותף,המובילשלפיתוחו

עםוהגרמניםHET-TOעםהאמריקאים
.SLT-SOבפיתוחהמשיךארהיטצבא

HET-70-כרכבשנבנההSX8ארבעהבעל
הצי-שנילהרמתפנאומטיתומערכתצירים

להגבירכדיזאת,והורדתם.המרכזייםרים
גלגליםהחלפתולאפשרעבירותוכושראת

המובילשלאגבוהמחירובמגבה.צורךללא
כנראההםלהספקתוהארוךהזמניםולוח

להפסיקהאמריקאיםאתשהניעוהגורמים
גדמותויותר,זולתחליףולחפשייצורואת
חברתמתוצרת6%6תומךגורר14-911,של

שתיזהלמוביל(Oshkosh).אושקוש""
מדגםנתמךהגוררעםויחדחילוץ,כננות

שלהתקניהטנקיםלמובילנבחרן747-1,
כ-600לספקהתחייבההחברהארה"ב.צבא
1980.סוףעדכאלהרכבכלי

הבריטיהצבאהשתמשבעבר*'הינטירב
השוקעבורשפותחוכבדיםתומכיםבגוררים
הברי-כבדים.מטעניםהעברתלשםהאורחי

מתוצרתבמוביליםכיוםמשתמשיםטים
מוביליובמשפחת(Tornicraft)טורניקרפט""
Scammell~-קרוזיידרקונטרקטור",":ה
(Crusader).ואחרים

התבניתהפסקתעם*גרמניהערבמ
המשיכוהאמריקאית-גרמנית,המשותפת
אליפנט"),,(ה-SLT-50בפיתוחהגרמנים
המערכהלטנקהסטנדרטיהטנקיםכמוביל
דומההגרמניהמוביללאופרד"."הגרמני
האמריקאיל-HET-70החיצוניתבצורתו

ב-1974.לשירותהוכנסומסוגווהראשונים

מובילים323הגרמניהצבאהזמיןעתהעד
פית-ה,,אליפנט"לפיתוחבמקבילזה.מדגם

יותרקליםטנקיםמוביליפאון""חברתחה
והןאזרחיציודלהובלתהןלשמשהיכולים
ו-מרצדם""חברותגםרק"מ.להובלת
פיתחוDeutz1lhhgirusדויטץ"מגירוס"
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HET-70-כמובילשתוכנןהצבאיהמוביל
XM-1האמריקניהמערכהטנק

בתוספתאשר6%6/6%4,תומכיםגוררים
בלומהרדט""מתוצרתנתמכיםנגררים

(Blumhardt)המ-טנקיםמוביליהתקבלו
45-35במשקלמטעניםלהובילסוגלים

טון.
השתמשוה-60שנותראשיתעד*תפרצ

האמריקאייםהטנקיםבמוביליהצרפתים
סוףלקראתשברשותם.הרק"מכלילהובלת

אתבכלייה""חברתפיתחהה-60שנות
,TBO-15-143-המו-6%6טנקיםמובילה

החב-ייצרהאחריוMAJf-30.הטנקאתביל

שלמתקדםדגםךהTBO'-15-24,אתרה
מטעןהובלתיכולתגעלהקודם,המוביל

TRH-310דגמימתחריםכיוםטון.50של

סביאם""שלך[-ו-SM-340ברלייה""של

(Saviem)למובילהצרפתיהצבאמכרזעל
ה-80.לשנותהתקניהטנקים

אירופייםוצבאותההולנדיהצבא*דנלוה
הולנדיטנקיםבמובילמשתמשיםאחרים

דגטתומךמגוררהמורכבDAF,מתוצרת
זהלמובילYTS-10050.נתמךיגרור3,500
טון.כ-65שלהובלהכושר

השניהמלחמת-העולםתוםמאז*מ"הרב
נגרר;הגוררגשישתהרוסיםפעלו1974ועד

כבדותמשאיותמשמשותזולמטרהכאשר
214נ__MAZ-210,YAZKRAZ,מדגמי
CHMZP.מדגמינגרריםגרוריטעםו-255

הופיעבמוסקבה1974במאיהאחדבמצעד
בעלMAZ-537,הטנקיםמוביללראשונה

שלבשיטההראשוןומגושמת,חדשניתצורה
מובילזחוהסובייטי.בצבאתומךהגורר
בשט-טוןכ-50שלהובלהיכולתבעל8%8
ך[-45,טנקשלמנועלרכבלמעבר.קשיםחים

מובילוהואחייליםשלושהמונהצוותו
לאחרונהברה"מ.בצבאהעיקריהטנקים

עלהמורכב)MAZ-543)נוסףמובילזוהה
סקאד"."טילישיגוררכבשלשלדתו

הטנקיםמובילימרבית*היקבולסכצ'
נגרר.גוררבשיטתהיוכהעדהתכיםשייצרו
TATRA-813הצ'כיהצבאמפעילעתה

MAZ-537,הסובייטיהמובילבסיסעלשנבנה
עלההרק"מ,פיתוחבתחוםשכמואלא

זהעלוביצועיובתכונותיוהצ'כיהמוצר
גבוההעבירותבעל8%8רכבזהוהרוסי.
כ-60שלגרירהוכושרקשיםשטחבתנאי
הצ'כיהדגםכללבדרךמשמשכגרורטון.
ע.-80

טנקיםמוביליבהפעלתשיטות
תפעולבתחוםמנוגדותגישותשתיקיימות

כאמצעיהמובילאתרואההאחתמובילים.
רק"םופינויהקרבותלאיזורהרק"מלהעברת

מונילאמורזושיטהלפיכשיר.בלתיאחר
תחתפיקוד/מטכ"לברמתלהימצאטנקים
חלקילכלהקצאתוהמאפשרמרכזיפיקוח
מובילשלמקומוכיגורסתהשניההחזית.
וייעודוביותרהנמוכההשדהברמתהטנקים

אוהקרבותמאיזורכשירבלתירק"מפינוי
בדוק-החזית.בקרבתפינוימנקודתלפחות
טנקיםמובילילמצואניתןהסובייטיתטרינה
האחזקהיחידתבמסגרתהדיביזיהברמת

למטכ"ל.הכפופותבמסגרותוכןהדיביזיונית
בפלו-הטנקיםמובילמופעלגרמניהבמערב

ומפנותהחטתבקרבתהנעותחילוץגות
התפרסםלאחרונהכשיר.בלתירק"מלאחור

מובילילהפעלתבאשרחדשנירעיוןבארה'צ
אורגניחלקהמוביליםיהיולפיוטנקים,
מילואים),ביחידותלפחות(הטנקיםמיחידת

אישי".,,טנקיםמוביליהיהטנקשלכלכך
חמישהבןאחדצוותימפעלזושיטהעל-פי
המובילואתXM-1העתידטנקאתאנשים
יהיוהאוטומוטיבייםמרכיביומרביתשלו.
יותרזוליהיהוהואהטנקשללאלהזהים

למפקדתהיהכךכיום.הקיימיםמהמובילים
יכולתובזכותהאויב,עלמשמעותיתעדיפות
גדו-לטווחיםרבהבמהירותכוחותלהעביר

הטנקשלהכשירותברמתלפגועבלילים,
למפקדלהקנותעשויהזועדיפותוצוותו.

המערכהבשדההכרעהיכולתהאמריקאי
היבשתי.

בזירההטנקיםמובילשלמקומו
של-תנאיםהכתיבוהכוחותהפרדתהסכמי
רקישראלעםהעימותבחזיתמצוייםפיהם
העימות,מדינותשלהשריוןמכוחותמעט
מצ-צבאותשלהשריוןעוצבותשמרביתבעוד
מספרבריחוקמצויותוירדןסוריהרים,

להוותעשויהשריוןמהגבול.ק"מעשרות
נוספתאפשריתבמלחמההמכריעהאלמנט
מתאי-תנאיםיווצרושאכןעל-מנתבזירה.
ישההכרעה,להשגתהשריוןלהפעלתמים

אשרובמהירותבכמותהחזיתלאיזורלקדמו
לחזיתהשריוןקידוםהמירבי.ניצולויאפשרו
באיזורצבאימאבקבכלמפתחנקודתמהווה

אחתלכלכאשרהישראלית,בחזיתרקולא
לחזיתנוסףאופייניות.מגבלותערבממדינות

חזיתותולסוריהלמצריםישישראל,עם
לעי-מזו.זוק"ממאותהמרוחקותנוספות

גבולוהחסריםיותרמעטהמרוחקיםראקים
סכסוךמשלהם.צרות""דיעמנו,משותף
כוחותהעברתפעםאחרפעםמחייבהפרת
הצ-חזיתאלהמדינהמלבעיראקייםשריון

מובי-בעזרתברובהמתבצעתזוותנועהפון
ובעייתכוויתעםהמתמשךהסכסוךגםלים.

העברתפעםמדימחייביםהכורדיהמיעוט
גדולות.בכמויותמשורייניםכוחות
ולמשמעיום-הכיפוריםמלחמתלקחילאור

מנהיגיםשלונשנותהחוזרותהצהרותיהם
כוחותהצטרפותסבירותעולהערביים,
באיזור.אפשרילעימותמשורייניםמשלוח

להביאםישיעילים,יהיואלהשכוחותכדי
השפעהשיאפשרוובמהירותבכמותלחזית

זהמסוגפעולההצלחתהקרבות.מהלךעל
המדינותואכן,גדול.מוביליםצימחייבת

בשכלולרביםכספיםמשקיעותהאמורות
חד-מוביליםובקנייתשברשותןהמובילים

ניתןהערביתהעיתונותפרסומימתוךשים.
והכמויותהסוגיםעלחלקיתתמונהלקבל

ערב.צבאותברשותהמצוייםהמוביליםשל
טנקיםמוביליעלבעיקרמתבססיםהמצרים

ו-MAZ-537.KRAZ-255מדגמיסובייטיים

במסגרתללבנוןסורייםכוחותהעברתבעת
לראשונהפורסמהשם,הסוריתהמעורבות

גרמנייםמוביליםשלהימצאותםעובדת
מובי-שללצידםבסוריה.מרצדם""מתוצרת

העיראקיהצבאמפעילKRAZ-255,לים
הסעוריםו,,פאון".TATRA-813מובילים
וה-אמריקנייםקווורת""מובילימפעילים
הבריטית.ה,,סקמל"משפחתאתירדנים
הלוביםרכשוהאמריקניתהעיתונותעל-פי

מתוצרתאמריקנייםמובילים100לאחרונה
התענ-גילווהכוויתיםאוטוקרס""מפעלי
HET-70.הצבאייםבמוביליםיינות

סיכום
כיוםמושקעיםרביםומשאביםרבהמחשבה
מה-מקצתרק"מ.הובלתבנושאבעולם

סקרנוהמתכנניםבמוחותהסובביםרעיונות
טנקפיתוחהמציעזהכמואחרים,כאן.

ארו-בטווחיםכבישיםעלתנועהשיאפשר
נמצ-מזעריים,טיפוליםביצועתוך-כדיכים,

שלמקומווניסוי.תכנוןבשלביכרגעאים
רבותיושפעהצבאיבמערךהטנקיםמוביל

העימותבזירתגםאלה.ומתכניותמרעיונות
כבוד,שלמקוםהטנקיםמובילתופסשלנו

הפעלתםואופןהמוביליםכמותכאשר
מלחמותשלגורלןעלרבותלהשפיעעשויים
באיזור.
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