
במלהמת-שהופקוהלקחיםףעקבות

ריבתובשלבאירופה,השניה,העולםש4
אמצעיםפותחו1,שםוהנחליםהנהרות
כןמכשולי-מיפ.לצליחתומגווניםרבים

המלחמהלאחרניכריםמאמציםהוקדשו
בהכשרת-הסובייטיבצבאבעיקר-

ובאימתםנהרותלצליחתהיבשהכוחות
מתק-שיטהגובשהזאתבעקבותיבכך

צליחה.שלדמת

האמצעיםבפיתותביותרהמתקדםהצבא
הסובייטיהצבאהואנהרותלצליחת

בפנייעדאינומכשול-המיםכישגורס,
הבי-מיעדיאחדהיאצליחתואלאעצמו,
משי-אתלמלאהכוחותשלבדרכםניים

למעשה,יש,זודוקטרינהבעקבותמתם.
שלהמשורייניםרכב-הקרבכלילכל

מכשולי-מים.לצלוחמעולהכושרברה"מ

לצלוחמסוגליםהבינונייםהטנקיםאף
מט-לחמישההמגיעבעומקמכשולי-מים

רכב-כיוםמפתחיםהמערבצבאותמ%

צף,גישורוציודאמפיביקרב-משוריין04
יותררבבמרץעוסקהמזרחישהגושאלא

צליחה.אמצעיבפיתוחמהמערב

בערך.ריס

נלצליחאמצעים
הצליחהעלהמשפיעיםהגורמים

אתקובצהנהר)(מכשול-המיםשלאופיו
לצו-להפעילםאפשראשרהאמצעיםסוג
הקובעיםהעיקרייםהגורמיםהצליחה.רך
:הםהמכשולאופיאת

עומק,*רוחבי*הנהר:נתוהא.
השפעת*הסים;טל'הזרימהמהירית
רמלא-טבעייםמכעףליםלרבותהקרקע,
אוטבעיתמעברותהימצאות*;כותהם

מלאכותיות.

מזג-האתוןותנאיהשנהעונתב.

ואופיהקרקעטיבלגדות,גישהדרכיג.
הגדות.

2.המכשולעלהאויבהגנתאופיד.

הגורמיםמןבאחדיםבקצרהנדוןלהלן
הללו.

מסווגיםלרוחבםבהתאם-הנהררוחב
:8עיקריותקבוצותל-3הבהרותאת
ב.ימטרים60עד-צריםנהרותא.

מטרים,300עד-בינונייםנהרות
מטרים.300מעל-רחביםנהרותג.

עושיםוהצטידותלפיתוחמידהכאמת1.
ב-קטןמכשול-מיםקיוםשלחישובהצבאות
יקילומטרים50כלמטרים50עדרוחב קילר-100כלמטרים))300רחבומכשול-מים

הצליחהפעולתעלמשפיעהנהררוחב
:אחדותמבחינות

צריםבנהרותלדוגמה,,הצליחהשיטת*
ברפסודותראשוןבשלבישתמשולא

צפים.גשריםמיידלהקיםתהיהוהשאיפה
לאכייתכןרחביםבנהרותואתלעומת
ברפסודות,וישתמשוגשריםכלליוקמו

הדרושים.הצליחהאמצעיכמות*

הצליחה.לביצועהדרושהזמןמשך*
מסיוגיםלעומקםבהתאם-הנהרעומק

:כלהלןהנהרות
1מטרים1.5עד-רדודיםנהרותא.
נה-ג.מטרים;5עמוקים-עדנהרותב.

מטרים.5מעל-מאודעמוקיםרות
הצליחהפעולתעלמשפיעהמיםעומק

:תחומיםבשלושה
סוב-טנקיםלרוגמה,הצליפה.שיטת*

לצ-מסוגליםבשנורקלהמצוידיםייטיים

מטרים.5עדבעומקנהרותלוח

לצלוחשוניםכלי-רכבשליכולתם*
במעברות.

הרפסודותבבנייתהעבודהשיטת*
הגשרים.ובהקמת
מהירותלפי-המיםשלהזרימהמהירות
לשלושהנהרותאתמסווגיםהמיםזרימת

.2
בסקירה-

הטקטיותבבעיותנדוןלאזו
מים.מכשולבמעברהקשורות

מהירותרוחב,לגביהמספרייםהנתונים3.
נתוניםלפיהםכאן,המובאיםוכדומהזרימה

:4קבוצות
מקשני;5"עד-קטנהמהירותא.
;מ'/שנ'1עד-בינוניתמהירותנ
מ'/שנ/2עד-גבחתהמהירותגי

מןהצליחהפעולותעלמשפיעההמהירות
:הבאותהבחינות

1הגשריםלבנייתהדרושהזמןמשך*
משךגדלכןגדלההזרימהשמהירותככל
מהי-זרימההגשרים.לבנייתהדרהוהזמן

הגש-בהקמתמיוחדיםקשייםיוצרתרה
רים.

השוניםהצליחהבאמצעיהשימוש*
לאלדוגמה,,הזרימהבמהירותגםתלוי
בעליבנהרותצפיםגשריםלהקיםניתן

זרימהזאתלעומתמאוד,מהירהזרימה
צליחהאמצעיעלמשפיעהאינהמהירה
עצמית.הנעהבעלי

קטןכןהזרימהמהירותשגדלהככל*
כלי-לצלותיכוליםאותהמעברהעומק

ש-למיניהםורכבי-קרב-משורייניםרכב
אמפיביים.אינם

מבנה-והטכשולימהקרקעהשפעת
המ-והמכשוליםהנהרקרקעיתהגדות,
לעבורהיכולתעלמישפיעיםבהצויים

הקרק-עללנרוהאפשרותעלבמעבורת,

הנתו-אתמסווגיםהמערבצבאותסובייטיים.
שונה.באורחנים
אורכולכלאחידהאינההזרימהמהירות4.
לעונותבהתאםלהשתנותועלולההנהרשל

השנה. מטרים.
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מה-הנדרשהמהירהתנועהקצבווכח

בהפעלתוהאיוםהמודרנייםצבאות16
המערבצבאותעל-ידיטקט"גרעינינשק

פי-עלמיוחדדגשהושםכאחד,והמזרח

המסייעיםומגותיםיביםאמצעיםתוח
העיקרחבמהירות.מכשולי-מימלמעבר
מכשול-המים,לידלהיעצרשאיןהוא,
תבורה.כדיתוךרחבהבגזרהלצלחוויש

מטו-באמצעיםשימושמחייבזהעיקרון
השלמותאתהאפשרככללצמצםכדינים,

-נ5בגשרים

ה-הםביותרהמודרנייםהאמצעים
האמ-הטנקיםהאמפיביים,נגמ"שים

המתניי-האמפיביותוהרפסודותמיביים

הצורךאתמבטללםאלהאמצעים,עות
שהיווציודרכבשלגדולותבכמויות
הקמהומאפשריםהגשריםלבנייתדרושים
כברוגשריםרפסודותשליחסיתמהירה

הצליחה.מבצעשלהראשוניםבשלבים
מ-המזרחישהציודהעובדהבולטתאך

בשלביםהמערבי.מזהומתקדםשוכלל
הצבאהיוםיכולהצליחה,שלחראשונים
הצורךעלכליל,כמעטלוותר,הסובייטי

לזמןלעכבמסוגליםאינםמכשולי-מים
המיםמכשול,מודרניצבאממושך

המ-האחריםהקרקעלמכשוליכיוםדומה
בעתידלצפותאיןהלחימה.בזירתצויים
זה,בשטחמרעישים""לשכלוליםהקרוב

הצלי-משךלותרעודיקוצרלבטחכיאם

הטכנית.ובגישהבציודשיפוריםבשלחה

בגשרים.

מ'םמכשולי
סאלפריקה

אפשרותר"לשנורקל)עםטנקים(עית
ברפסודותהשימהרברפסודות.השימוש

הןשהרירדודים,בנהרותאפשריאינו
מכשולים,עלוליםלכןבמים,שוקעות

לעכבהמים,פנימעלבולטיםשאינםהגם
נזקים.להןולגרוםתנועתןאת

מןהצליחהעלמשפיעהקרקעיתמבנה
:הבאותהבחינות

אלגישהנתיבילהכשירהאפשרויות*
ל-מהמיםויציאותלמיםירידות,המים

עצמי.הינעבעליבאמצעיםהצליחהצורך
מש-הצליחהלמקומותהגישהדרכיטיב
עלהצליחה,מהירותעלישירבאורחפיע

כדיהנדסייםאמצעיםבהשקעתהצורך
ול-המכשולאללהגיעלכוחותלאפשר

כלליובאופןעבירים,לשטחיםממנוצאת
הג-מבנהמשפיעכןהמבצע.הצלחתעל

והאמצעים.הצליחהמקוםבחירתעלדות

הינעבעליהצליחהאמצעיכמות*
ללאבמעברותלצלוחהמסוגליםעצמי
הנדסיות.בעבודותצורך

מעגניםלבנייתהדרושהזמןמשך*
צליחה.בנקודותלרפסודות

גשריםלבנייתהדרושהתמיכותסוג*
הנהר.קרקעיתעלהנשענים

הארוךההקמהממשךנובעתזושאיפה5.
גרעינילנשקכעיקרומפגיעותם,הגשריםשל

האויר.מןולהתקפות

הצליחהאמצעי
בזמןהכוחותסוגיכלהעברתלאפשרנדי

האפ-ככלפחותהובהשקעהביותרהקצר

גישור,לבנייתוכוחותאמצעיםשלשר
המשמ-עצמיהינעבעליאמצעיםפותחו
ה-ובחלקםלחימה,ככליגםבחלקםשים

בלבד.כוחותלהעברתכציוד-אחר
לקבוצותהללוהאמצעיםאתלחלקניתן

הס-סירות(לחי"ראמצעיםא,:הבאות

בעליאמצעיםב.חי"ר).וגשריתערות
גשריםג.עצמי).למעבר(עצמיהינע

גשריםלבנייתפונטוגיםד.ממוכנים.
המיועדותמתנייעותמעבורותה.צפים.
טנ-ו.צפים.כגשריםאוכרפסודותלשמש
שנורקלבעזרתהצולחיםבינונייםקים

ציפה.ההתקני
צליחה,אמצעישלסוגבכללהלןנדח

לחי"רצליחהאמצעי
לנגמקשים)פרט(
עיקרייםצליחהאמצעישלושהקיימים
תלוימהםאחדבכלהשימושלחי"ר.

בגדותברוחבו,ובעיקרהמכשול,בסוג
המים.זרימתובמהירות
וזרי-תלולותגדותבעליצריםבמכשולים

חי"רלהעבירניתןמאודמהירהמיםמת

המכ-גדותשתיביןהמתוחכבלבעזרת

הרחוקהלגדההכבלאתמעביריםשול.
אנקו-מטולבאמצעותאושחייןעל-ידי

שלהרחוקהלגדההכבלאתהיורהלים
המכשול,

רימו-ממטולהנורהעוגןהואה"גרפנלע
האמריקניהרובהשלמ"מ40בקוטרנים

האמריקניהרימוניםממטולאוג141614""
וכבלעוגןרקטי,מנרוכוללהואן97-4"".
בלבדק"גכ-2-המערכתמשקל1ניילון
50מעללמרחקהעוגןאתלירותמיתן

מטרים.

במכ-להפעלהניתן-חי"רלמעברגשר
גדרעדקטנהזרימהמהירותבעלישולים
ביותרקליםהםהחדשיםהגשריםלה.

מחלקותמורכביםהםילנשיאהונוחים
מחלקותאובאוירלניפוחהניתנותקצרות
קיימיםביותר.קלמוקשה,מקצףעשויות

על-הנתמכיםיותרכבדיםחי"רגשריגם
סירות.ידי

מחלקות.המורכבאמריקניתעלותיי"גשר
-ורוחבהמסרים,%3-חלקהכלאורך
מוקשהמקצףעשויהגשרמטרים.2,1

אחתחלקהלשא'תיכולאחדוחיילגמיש
-חלקהכלמשקלקומפקטית,באריזה

חל-חיבורעל-ידימורכבהגשרק=גי%9

עלבאמצעותולגשרוניתןאחדותקות
חלקות).)5מטרים15ברוחבמכשול

שללמעברסירה-חי"רלמעברסירות
ק"ג;הלקשמ-2.5בדיאט-נאם.פטרולים
400אואנשים4ונושאתמתנפחתהסירה
תוךלנפחהיכוליםאנשיםארבעהק"ג.

ות.דק5

197287ינואר220,מערכות",



פגיאומטי)(אמריקניחי"רסרטגשרשוקלתצרפת),(זודיאק""הגומיסירת
לה-ניתןחיילים.8--,10ונושאתק"ג95

מנועבאמצעותאומשוטיםעל-ידיניעה
חיילים,להעברתמשמשתהיאחיצוץ
כמצוףאוחי"ר,לגשרכמצופיםציוד,

קלה.לרפסודה

שוקלתברה"מ)(אקומ-02""הגומיסירת
היי-25לשאתמסוגלתהיא1ק"גכ-150
חות-10על-ידיומונעתמונות2.5אולים
משמשתיא"יחיצחמנהצבעזרתאורים

ל וציוד.תייליםלהעברת

סירותשלאחריםרביםסוגיםקיימים
המזרחי,הגושומתוצרתהמערבמתוצרת

:,..משקלדהיינועיקרון,אותועלהמבוססות
,.'ונוחה.מהירהוהפעלהמועטעצמי

לנפר4,"
עצמיהינעבעליאמצעים
הכליםכלהםעצמיהינעבעליאמצעים

י,-
חלקםמהירה.עדאטיתזרימתםאשרקים

ותנועתםהזחליםבאמצעותבמיםמונעים
מונ-חלקםהאמריקני),ג311-4")"איטית
הסובייטי)ש-16")"מדחפיםבעזרתעים

טור-על-ידיהנוצרבסילוןמונעיםוחלקם
בע-הסובייטי).)"BTR-50/'מיםבינות
היאהאלההאמצעיםשלהעיקריתייתם

נוחהוביציאהלמיםנוההבירידהתלותם
מהמים.ומתונה

בשיוטOT'-64צ'כינגמ"שAMLו,ךקךק-צרפתיאמפיבינגמ"שמתחלקיםעצמיהינעבעליהאמצעים

:הבאיםלסוגים

-אמפיבייםונגמ"שיםסיורשריוניות*
קרבלרכב/אמפיבייםרכבלכליצליחהנקודתשלסכמטיתיאורוזחליים.אופניים

41גח1ר"דרךאמפיביים.טנקים*

%רחא11טגעזתעתירג'יפים(אופנייםאמפיבייםכלי-רכב*

י-ז---

--2
אמפיבייםנגמ"שים

עם
_)_"_בברה"מבעיקרפותחואמפיבייםנגמ"שים
י":""סוגיםקיימיםשםורשהבריתובצבאות

ג:נגמ"שיםשלסיור,שריוניותשלרבים
הצמחהדצקמ3גצ~

ילשה שעיט"nvip)niptD'?ה-רובזחליים.נגמ"שיםהסלאופניים
יהעליתהח1קזפנקידת4.

מונעיםהסובייטייםהאמפיבייםנגמ"שים
מעולה.תמרונםוכושרמיםסילוןל-ידי?
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אמריקניתעלותגשר

אמריקניתמתנפחתסירה

NDL-20סובייטיתהסתערותסירת

מ41י~"

4-

ח4141,( יבי~במ===ג===-1נ_,._;_ע_-ע,. ךך"(,כ
אמפיבינגמ"ש
BTR-50סובייטי

BTR-60(PB)סובייטיאמפיבימ"ש:
השוואהטבלת-אמפיבייםנגמ"שים

שיוטחאגיםער%ח"רבתוצרתהנגמעש
סיבובינים

טיפוס
במימיעהאי

גלגליםתנועת"33מ'7.93קמ"ש126טונות7,3ארה"בCOMMANDO"ץ-001"

"LVTP-7מיםסילוני350קמ"ש2813טונות30ארה"ביי

"VTT"גלגליםתנהנת'1130טונות5.75צרפת

זחליםתנועת"31קמ"ש135טונות10.4ארה"ב"11-113,

"BMP-78זחליםתנועתקמ"שש-111%טונות10ברה"מיי

"BTR-60"8מדחףקמ"ש179טונות10ברה"מע

-'BTI-50מיםסילוני380קמ'"ש1410טונות14.5ברה"מקאיי

"OT-64מדחפים2"30מ'10קמ"ש209טונות14צ'כיהעא,י

מיםסילוני"38קמ"ש1810סונות15,5צויהז-26"0"

"BRDM-1,מיםסילוניקמ"ש59טונות5.6ברה"מי



אמפיבייםטנקים

הבינונייםלטנקיםלמעשה,אין,כיום
נעשיםהמילה.מובןבמלואאמפיביכושר

כהשרבינונייםלטנקיםלאפשרנסיונות
הת-כאשרצדדיים,מצופיםבעזרתציפה
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