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 היו לא ראשי,תע״ש׳ ילו

£ \ /  חוסך הייתי בי, מזלזלים /
 היו ולצה״ל דולארים, מיליוני למדינה

 עדיין שאין מהירי־ירי, תותחים היום
 שלמה טוען בעולם,״ צבא לאף

 שהיה מי ,68ה־ בן רוזנצווייג, (״צ׳רלי״)
 התעשייה איש רבות שנים במשך

בעצמו. הצבאית
 פרישתו אחרי שנים שלוש

 בווילה רוזנצווייג, ממשיך לגימלאות
 לעסוק ברמת־השרון, שלו המטופחת
 אמצעי־ ופיתוח תיכנון בתחביבו:

 שגימלאים בשעה משוכללים. לחימה
 בגידול זמנם את מעבירים אחרים

 יושב צימחי־בית, או חיות־שעשועים
 ומתכנן שלו בחדר־העבודה רוזנצווייג
חדישים. כלי־נשק
למאבק רוזנצווייג יוצא אלה בימים

 מישפטית תביעה הגיש הוא מישפטי:
 בזכויות לזכות במטרה תע״ש, נגד

 משוכלל, רב־קני תותח על הפטנט
 שעות־ אחרי ובנה המציא שאותו

 במיפעל כמשקם־גרוטאות עבודתו
הביטחוני.

 מבטיח אותי,' מעניין הכסף ,לא
״את הכבד. הייקי במיבטאו רוזנצווייג

 לטובת עשיתי שלי ההמצאות כל
 מה אבל עצמי. לטובת ולא המדינה

 של יחס תמיד היה בתמורה שקיבלתי
 היו הבכירים כשהמנהלים זילזול.

 להבין לי נותנים היו הם איתי, מדברים
 בסן אלא, מהנדס, או מנהל לא שאני
קטן.״ עובד הכל,

 מזמנו שעות אלפי שהקדיש אחרי
 הסכימות את לשרטט כדי הפנוי

 אב־ את ידיו במו ובנה הראשונות,
 ניגש הרב־קני, התותח של הטיפוס
 וביקש הצבאית בתעשייה למנהלו
 הפיתוח את להשלים כדי זעיר תקציב

 ״ומי המנהל: של תשובתו המהפכני.
 התותח אם הפרוייקט, את ינהל

יצליח״?
 תע״ש במחסני התותח בינתיים

כל אותו לשחרר מוכנים אינם ומנהליו

 מחיר את רוזנצווייג ישלם לא עוד
 שלטענתם ושעות־העובדה, החלקים
 רוזנצווייג עבד כאשר בתותח, הושקעו
בתע־ש.

במילחמת־האזרחים. לידה
 של הטיפוס אינו רוזנצווייג צ׳רלי

 המסודר בחדר־העבודה תמהוני. ממציא
שבהן מגירות, מאוד הרבה יש שבביתו

 של ותרשימים תצלומים עשרות
 מערכת־ עבור שבנה שונים מכשירים
הביטחון.

 מסודרים הקירות שליד המדפים על
 שונות, בשפות וקטלוגים ספרים

 מדינות־ מכל בכלי־נשק העוסקים
ש שולחן־השירטוט, מאחורי העולם.

 גם והמשמש במו־ידיו, בנה אותו
 השיר־ מאוחסנים כשולחן־כתיבה,

 והמכשירים כלי״הנשק של טוטים
ובנה. תיכנן שאותם
 צ׳רלי: של הגדולות הצלחותיו בין

 (הרמייה), תאי־סימולציה של בנייתם
 מכשירים של בדיקה המאפשרים

 קשים, מזג־אוויר בתנאי אלקטרוניים
 התנאים את רוחות. או גשם שמש, של

 באופן התאים מספקים האלה
מלאכותי.
 במיכתבי־ההוקרה גאה צ׳רלי

 אלה, תאים בניית על שקיבל הרבים
 שבהם לתאים במיקצת הדומים

 בארצות־ האסטרונאוטים מתאמנים
הברית.

 של בנו גרמניה, יליד רוזנצווייג,
 השכלה בעל הוא טכסטיל, סוחר

 רק סיים הוא בלבד. מעטה פורמאלית
מיקצועי. ספר־תיכון בית

חיל לעשות ממנו מנע לא הדבר

 היא בהן שהאחרונה בהמצאותיו,
הרב־קני. התותח

 למדי, פשוט הוא התותח עיקרון
האמריק במילחמת־האזרחים ולידתו

 לפני אז, שעברה. המאה באמצע אית.
 התלוננו שנה, ועשרים ממאה יותר

 כי הצפון של מכונות־היריה מפעילי
כאשר קשה: מיגבלה לנישקם

 כדורים, מדי יותר יורה היה המיקלען
 ניתכים המיקלעים של הקנים היו

הירי בזמן הנוצר הרב מהחום כתוצאה
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 לבלתי־ראויים והופכים המהיר,

 מתנהל הקרב בעוד וכך, לשימוש.
 המיסכן המיקלען על היה מסביב,

 בקנה חסר־התועלת הקנה את להחליף
עמו. שנשא רזרבי

 ג׳ורדן ריצ׳ארד בשם ממציא
 הבעייה, את 1862 בשנת פתר גטלינג

 קנים, שישה בעל מיקלע בהמציאו
 באופן הירי בשעת ביניהם שהתחלפו

 מתחרים היו לא זה למיקלע אוטומאטי.
ובאמינות. בקצב־האש

 על מבוסס רוזנצווייג של תותחו
 הקנים שאת אלא העיקרון, אותו

 רב־עוצמה. חשמלי מנוע מסובב בתותח
 לרוזנצווייג אישר נכון, שהפיתרון זה

 מהנדסי דווקא. האמריקאי חיל־האוויר
 את בדקו החיל של לפיתוח המעבדה
 למדי,״ היא.טובה כי ואישרו המצאתו,

 למרות המאופקת. הגדרתם לפי
 ממשיכה החיובית, חוות־הדעת

 באחד להחליד צ׳רלי של המצאתו
התעשייה של ממחסני־הגרוטאות

 למד כאשר יותר, מאוחר שנים
 קיבלה מיקצועי, תיכון בבית־ספר

 חיזוק לכלי־נשק צ׳רלי של אהבתו
 היה לפיסיקה שלו המורה נוסף.

 שנאלץ לשעבר, מהנדס־תותחים
 עבד שבו מיפעל־הנשק את לעזוב

שהו ההגבלות בגלל בהוראה, ולעסוק
 על המערב מעצמות על־ידי טלו

 מיל־ אחרי הגרמנית תעשיית־הנשק
הראשונה. חמת־העולם

 כל מתחיל היה הגרמני המורה
 אותו מסיים אך פיסיקה בנושא שיעור
 עקרונות על נלהבת בהרצאה תמיד

 כלי־נשק. של והפעולה המיבנה
 צ׳רלי את לקרב ביקש המורה־המהנדס
 באחת לו העניק לנושא-אהבתו,

 נשק הספר את כשי ההזדמנויות
 צבא קצין חיבר שאותו אוטומטי,

 בהכרת לאבדהיסוד הפך ואשר שווייצי
צ׳רלי. של הנשק כלי

 נחשב כבר 17 בגיל ארצה כשהגיע
אחראי התמנה הוא נשק־מומחה. צ׳רלי

 פרבלום באקדח התחיל הכל
הגרמני שוטו־המקוף של
 לבדוק יטרח שאיש מבלי הצבאית,

 בפיתוח מעשית תועלת צפונה אכן אם
לייצור. ובהכנסתו התותח

 צ׳רלי בזיכרון־יעקג. אחראי
 לכלי־נשק אהבתו את רכש רוזנצווייג

 בעיר־ שיש״) יפים הכי (״המנגנונים
 ילד כשהיה שבגרמניה. קמניץ הולדתו

 שוטר־ בבית־הוריו ביקר תשע, בן
 גדול נרתיק מותניו על שחגר המקוף,

 הילד, של לבקשתו מעור. ומיסתורי
 את לו והראה הנרתיק את השוטר פתח

 של התיקני כלי־הנשק אז שהיה מה
 פרבלום.* אקדח הגרמנית, המישטרה

 של מהתפעלותו בעליל נהנה כשהוא
 והסביר האקדח את השוטר פירק הילד,

חלק. כל של תפקידו מה לצ׳רלי

לסילחסה. מוכן בלאטעית: *

זיכרון־יעקב. של מחסן־הנשק על
 כאשר יותר, מאוחר שנים שש
 לו היה כבר הבריטי, לצבא התגייס

 לעסוק: רוצה היה תפקיד באיזה ברור
 סמל־ראשון עם בנישקייה ״עבדתי

 ״אצלו, צ׳רלי. נזכר מנופח,״ בריטי
 ימים. חודש לקח מכונת־יריה, לתקן

 יותר טוב עבד המקלע כך אחר אומנם,
 היה לא אצלי כזה תיקון אבל מחדש,
 עשרה מכסימום משבוע, יותר לוקח

ימים.״
 הארצישראלי הנשק של מהירותו

 אך הסרג׳נט, של בעיניו חן מצאה לא
 כי צ׳רלי את מללמד נמנע לא הוא

 של ביותר החשובה המכנית התכונה
 ״רק חלקיו. של היציבות היא כלי־נשק

 ב־ ביקרתי כאשר אחר״כר, שנים
)62 בעמוד (המשך
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