
יי11יתנדרבולט'ו4-0

חיל-יחידותהחלו1979ינוארבחודש

באירופה,המוצבותהאמריקני,האוויר

4-10מדגםהראשוניםהמטוסיםאתלקלוט
אווירסיועלמתןהמיועדים11"תנדרבולט"

תהליךתםבכךהיבשה.לכוחותקרוב
עלהעיקרוןאתהמממשמטוס,שלפיתוחו

האשכוחהארכתהוא...קרובסיוע"פיו
היבשה".בקרבמרכיבומהווההקרקעי,

לאעדייןהפיתוחתהליךשלסיומועםאולם
מטוסשלהתאמתומירתברברהויכוחתם
המודרני.הקרבשדהלתנאיזה

הקרובהאווירסיוע
סיועמשימתמוגדרתהאמריקניבצבא

כ-AirClose-(CASטקקסח)5הקרובהאוויר
עוינותמטרותעלמהאווירהתקפות"
והמח-ידידותיים,לכוחותבסמוךהנמצאות

הללו".הכוחותעםמפורטתיאוםייבות

יהיהקרובאווירלסיועמטוסשלמבחנו
הסיוע,לדרישותלהגיביוכלבהבמהירות

להנחיתיוכלאותההמסייעתהאשבנמות
מותניםאלהכלובדיוקה;מטרותיו,על

במשךנ"מ,המגנניםלנוכחבשרירותו
הקשרובאמצעיבאווירשלוהשהייה
הכוחותעםתאוםלצורךלרשותוהעומדים

הדגשועור,זאתהקרקע.שעלהידידותיים
קרוב";"המילהעלהואהמשימהבהגדרת

סכנהקיימתאלהמעיןבמשימותשכן ,,,;,,,,,-שי340
ביליהציעה-20בשנותכברחדש.רעיון

שעסקוהראשוניםהדעותמהוגימיטצ'ל,
זה.מעיןמטוסלפתחהאווירית,בלוחמה לננו~דנ';1חרשתקיפהמטום

הוקצואלהשלמשימותהריהשניה),14

ל-111~מ,;11דהבשהןללוחנהבסיע
ו"פאנ-קוריאהבמלחמתק-48תנדרג.ט""

חילגםויאטנאם).במלחמתע-4טום"
במשימותרבניסיוןרכשהאמריקניהאוויר

היהלאכה,עדאבלקרוב,אווירסיוע
שנבנהאחדמטוסלאאףברשותו

זו.משימהלצורךמלכתחילה

וישענכםלקחי
ויאטנאםמלחמתהוכיחהההפתעה,למרבה
סיועלמשימותביותרהטובהטיסשכלי
וגםהמהיר,הסילוןמטוסאיננוקרובאוויר

צלילהמפציץאלאהחמוש,המסוקלא
דווקאסובלהמהירהסילוןמטוסאיטי.__
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היאהלאביותרהאופייניתמתכונתו
לירידתמביאההאטתוהיתירה,המהירות

החימושבשיגורלדייקקשהביצועיו.רמת
עיןקשרממנוליצורוקשהסילון,ממטוס

כללבדרךהקרקע.עלידידותייםכוחותעם
מוגבל,באווירזמן-שהייהכאלהלמטוסים

גדול.הואנ"ממאשלהםהנגרםוהנזק
מוגבלת,מטען-קרבינשיאתיכולתלמסדק
המסוקאמנםנ"מ.לאשמאורפגיעוהוא

ופותחובויאטנאם,עצמואתהוכיח
תקיפהמסוקישלחדשותמשפחות

יכולאינוהמסוקאולםומסוקים-נ"ט,
הקבועההכנףבעלהמטוסאתלהחליף
בויאט-הקרקע.כוחותעבוראש"כ"קבלן

לשימושלהכניסהאמריקניםנאלצונאם
וה-ז-82-הדוגמתאיטייםבוכנהמטוסי

לעיתיםעלהשגילםמטוסיםסקייריידר","

העיקריהלקחזאת,עםטייסיהם...גילעל

בחיזוקדווקאטמוןויאטנאםמלחמתשל

האוויריהכוחשלבחשיבותוההכרה

אתלפתחהייתההבעיה;היבשהבקרבות
בדיוק.זולמשימהשיתאיםהטיסכלי

ה-4-10פיתוח

קרוב,אווירסיועלמטוסהבסיסיתהדרישה
אופיוןהוגררב-1970ר769-ב.כברהובעה

המטוסיםיצרניביןמכרזוהופץזה,למטוס
נועדא-4,אזשכונההפרוייקט,בארה"ב.

אחדלתפקידמטוסהאמריקנילצבאלספק
יום.ראותבתנאיקרובאווירסיועבלבד:

תגובהיכולתהיו:זהממטוסהדרישות
ממנחתיםפעולהיכולתנוח,תפעול(מהירה

בפניעמידות(גבוההשרידותקדמיים);
כושר-סובייטיבנוסחנ"ממערכים
לנהליכולתכלאאבל-גבוהסיבולת
מטעןנשיאתכושראוויר-אווירן);קרבות
בתפעול,פשטותנ"ט;ויכולתרבהתקפי

לגיחה.גיחהביןובהשמשהבתחזוקה
חברתשל4-9:לתחרותהוגשומטוסיםשני

פיירצ'יילד"."חברתשלו-4-10נורתרופ","

הסיועכמטוסלשמשונבחרזכה,האחרון
מעלהאמריקני.הצבאשלהקרובהאווירי

האווירחילעבורהוזמנוכאלהמטוסים700
ייצורבתהליךנמצאיםהםועתההאמריקני,

וקליטה.

הזרועותביןהמתמרתהתחרותלאור
מטוסכילהדגיש,ישארה"בשלהמזוינות

האווירלזרועולארי11אה-ליחל,שייךזה

חלקכיאףויתכן(היבשה.חילשל
בתחרותמקורהעליו,הנמתחתמהביקורת
זו).בין-זרועית

מעופף"כ"טנקמטיסדמית
פשוטכמטוסבנוינכיתנדרבולט"ה-4-10

הישריםקוויומעופף".טנק"מעיןוחזק,
ה-אתובמיוחדמטוסי-בוכנה,מזכירים

בבתימותקניםמנועיושניסקייריידר"."
המטוס,זנבשלצידיומשנימוגבהיםמנועים

נ"מ,אשמפניעליהםיגןהמטוסשגוףכדי

הימניימחלקיואחזקתו.אתלפשטובמטרה
וניתניםסימטרייםהמטוסשלוהשמאליים

יתרוןהמקנהדברביניהם;להחלפה

לבצעומאפשרהלוגיסטית,למערכת
ממטוסיםחלקיםהסרת(קניבליזציה""

יותר.רבותשאפשרויותיהפגועים)
התותחסביב""המטוסבנוילמעשה,

ומערכתט-044/8מ"מ30האוטומטי
מרשימה.יכולת-נ"טבעלשהואשלו,ההזנה

הטייסשריון.ק"ג1350מרתקניםבמטוס
שעוביטיטאניום,עשויאמבט""במעיןיושב

תוף-מ"מ.ל-38.1מ"מ12.7ביןהואדפנותיו

הגוף,במרכזממוקםהתותחשלהתחמושת
הדלקמכליגםרב-שכבתי.שריוןע"יומוגן
הםתקטן:התלקחותםשסכנתכךנבנו

בעלבקצףומוקפיםנאטמים-מעצמם,
המערכותכלדחיית-אש.שלתכונות

מהןשאחתשבמקרהכך;כפולותהחשובות
מבנהולתפקד.האחרתתמשיךנפגעת,
שאפשרמבטיחהמטוסשלוהחסוןהפשוט

במהירותחיצונייםחלקיםלהחליףיהיה

למשימותהמטוסאתולהשמישרבה,

12בתוךשנפגע.אחריקצרזמןחרשות,
מכללאחוזים64להחליףניתןשעות

74-שעות24ובתוךהחיצוניים,החלקים
אחוזים.
גםמתבטאתהמטוסשלהשרידות"הנדסת"

בושהותקנוהטורבו-מניפהשמנועיבכך
ממנו-אינפרא-ארוםקרינתפחותמפיקים

קטנהבזווית-פליטהוהתקנתםרגילים,עים
סכנתאתיותרעורמצמצמתמעלהכלפי

חוםלמקורותהמתבייתיםמטיליםהפגיעה
סטרחלה")."ה-54-7דוגמת(

חימוש
החימושהואט-044/8התותחכאמור,
מטיפוסהואזהתותחהמטוס.שלהעיקרי

המותקןמ"מ20ל"וולקן"בדומה(גטלינג""
מסתובבים,קניםשבעהלווישב"פאנטום"),

פגזים4200או2100הואשלוהאשוקצב

ומיועדפגזים,1350נושאהמטוסברקה.
צרורותגיחה,כעשרהבכלהכל,בסךלירות

שנילתותחאחד.כלשניותשתישלקצרים
הח"שלפגזוח"ש.נפיץ-פגזיםסוגי

אורניום.נתךעשויגרעין-ח"ש

חיצוני:חימושלתלייתנקודות11למטוס

לגחון.מתחתושלושכנף,לכלמתחתארבע
למשימה.בהתאםלהיבחריכולהחימוש

ה"מאבריק"טיליהםעיקרימונחהנשק

נגדלהפעילםשניתןהטלביזיהמונחי
אויב.טנקיכגוןמטרות-נקודה

פצצותהםאחריםאפשרייםחימושסוגי
חכמות""פצצותרוקאיי","דוגמתמצרר

ניתןזהלצורך(לייזרמונחותפצצותכגון
פאיב"מטיפוססמן-לייזרבמטוסלהתקין
כושרסך-כלרגילות.פצצותוכןפאני"),
שבעמעלהואהמטוסשלהמטעןנשיאת
לירימיועדהמטוסשלחימושוטונות.

אוויר-בטילימצוידאינווהואאוויר-קרקע,

מחייבתזהחימושהפעלתכן,עליתראוויר.
יכולתואתומגבילההמטרה,עםקשר-עין

בההאירופית,בזירהלפעולהמטוסשל
כייתכן(אוויר.מזגבכללפעולהכושרדרוש
שלמשופרבדגםהמטוסיצוידבעתיד

הדמאהבעזרתשיתבייתה"מאבריק",
תרמית).

וקשראלקטרונייםאמצעים
לפעולמיועראינושהמטוסמאחרעקרונית,

האלקטרוניהציודמוגבלאוויר,מזגבכל

מפניאזהרהבמכ"ממצוידהואלמדי.שלו
מסוגיםל"אמארזיבולהתקיןוניתןטילים,
ונורים,מוץמארזיעלמדוברבעיקרשונים.

הטיליםשלהמכ"מיםלשיבושאמצעיםועל
,SA-254-3,54-4,,54-6הסובייטייםנ"מ

23נ"מהתותחיםשלהמכ"מיםאתגםוכן
מ,ימ.ו-57מ"מ37מ,ימ,

אלהאמצעיםשלשיעילותםנראהזאת,עם
אותןוהטקטיקותחתך-הטיסהבשלמוגבלת

מבצעיםשלצורךוסבירהמטוס,נוקט
ליווימטוסה-4-10ליחידותיתלווה

ל"א.למשימות

197947יוני269,מטרכות""
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המטוסתכונות
ק"מ1.5בגובהקמ"ש555-שיוטמהירות
קמ"ש713-מכסימליתאופקיתמהירות
קמ"ש834-מכסימליתצלילהמהירות

-מרביבמשקללהמראהמסלולאורך

מ'460-מינימוםובמשקלמ'1370
ק"מ460-מבצעירדיוס
:מידות

--גובה;מ'16.26--אורך;מ'17.53--כנף

מ'4.47

:משקל
ק"ת21,500--מכסימוםק"ג;11,000--ריק

9000אחדלכלGE-100,TF-36שנימנועים:
ק"גסחב.

אחד.ט"ס:צוות

הקשרבמערכותלקטמהישרבהחשיבות
גםהרגילות,למערכותבנוסףהמטוס,של
ליצורלטייסהמאפשרתVRC,מערכתשל

מכשירהנושאכודרחיילעםאפילוקשר
.PRC~-25,לדברהטייסיכוללמעשהכלומר

עםדווקאולאוהקרב,בשדהיחידהכלעם
קשרבמכשיריהמצוידיםהאשבקרי

מיוחדים.

היכולתהדגמת
תרגיליםיכלתו'במספראתהפגיןה-4-10

1977-1975,השניםביןבארה"בשנערכו

שתכליתובניסוינתוני-אמת.עלושהתבססו
השמידטנקיםנגדהיכולתאתלבחוןהייתה

טנקים15פעולהמכללהוציאאוהמטוס
מתוךיעפים;24תוךו-7-62א-84מסוגים

11פגעוששיגר,מאבריק""טילי12
במטרתם.

4-10מטוסיזוגעלהוטלאחר,בניסוי

כמותעליוולהטילמשוריין"טור"לתקוף
וזאתזמן,במ~נימוםתחמושתשלליבית

שעות11בתוךסובייטיים"."מגננים-נ"ממול
החימושסך-כלגיחות;17מטוסכלביצע

ס-כ20טסמטוסכלטונות,ל-35הגיעשהוטל
למשימהוהושמשלמטרה,וחזורהלוךק"מ

הפגיעותאחוזדקות.כ-15תוךנוספת
ועוד,זאתסביר.היהה-4-10מטוסישסבלו
האווירבחילשנערכואווירקרבותבדימויי

ה-4-10,טייסילטענתהוכח,האמריקני

לחמוקמסוגלאיטיותו,למרותשמטוסם,
בגובהטסכשהואמהיריםממטוסי-יירוט

האמריקניםתרגילרחמיקה.ומבצענמוך
לצביעת-ההסוואהגםחשיבותמייחסים

האמורהאלה,מטוסיםשלהחדשה
השטחפנירקעעלאותםל"העלים"

האירופיים.

מבצעיתפריסה
ה-4-10מטוסילאחרונההגיעוכאמור,

העיקריתמשימתםלאירופה.הראשונים
ליחידותקרובאוויריסיועלספקתהיה

וארשה,ברית-נאט"ובגבולצבא-היבשה
דגששימתתוךהאלפים,ועדהבלטימהים

היאהכוונהנ"ט.כאמצעיראייתםעל
שבכלטייסות,ששבןכוחבאירופהלהחזיק

מטוסים.108הכלבסךמטוסים;18מהןאחת
החזיתחולקההמבצעייםהאימוניםבמסגרת

מהןאחתכלשרוחבאחריות,גזרותלשש
טייסתלכלק"מ.ס-כ4ועומקהק"מ200-125

בלימודיתאמנווהטייסיםגזרה,תוקצה
יוכלופעולה,שבשעתכךהשטח,תוואי

באלחוט.מינימלישימושתוךלתפקד
ה-4-10טייסותפריסתשביסודההנחה

מתקפהפתיחתשלשבמקרההיאבאירופה,
אתלהטיליהיהניתןוארשה,בריתשל

טייסתוכלהתוקף,השריוןנגדהמטוסים

שלהלגזרהקרובאוויריסיועלספקתוכל
אור-בשעותשעות,48-24במשךלפחות

היום.

-העבר"למלחמתהנכוןוהמטוס

האמנם?
ה-4-10פותחלקחיהשלאורהמלחמה
בפניהניצבתוהבעיהזה-מכבר,הסתיימה

גםהמטוסמתאיםהאםהיאהאמריקנים
עיקריותטענותשלושהאירופית.לנירה

תקיפה-יום,כמטוס-האחת:נגדומופנות
והראותהאווירמזגבתנאייעילותויורדת

המטוסיוכלהאם-השניהאירופה;של
קמ"ש,סס-כ7היךביתשמהירותוהאיטי,
שללדרישותמספקתבמהירותלהגיב
יוכלהאם-והשלישיתהקרקע?כוחות
צפופיםנ"ממגנניםבתלעילשרודכזהמטוס

איןבהןובנסיבותויאטנאם,משלפי-כמה
מובטחת?הידידותיתהאוויריתהעליונות

מערכות-"רעיוןמועלהאלהטענותנגד

JAWS-נס1ת1)המשולבות"התקיפה
SystemsWeapon~(Attackאתמציבזהרעיון

במסגרתצבא-היבשהשלקבלני-האש""כל
ה-ומטוסהמסוקיםהארטילריה,אחת:

אלאאקראי,באורחיפעלולא4-10
ויקצהאותםשיתאםמוקדםתכנוןבמסגרת
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