Czołg Sherman w Armii Izraelskiej
Czołg typu Sherman debiutował w październiku 1942 roku w bitwie pod Al Alamain.
31 lat później, podczas Wojny Yom Kippur, zmodyfikowane Shermany skutecznie zwalczały,
na Wzgórzach Golan, dużo nowocześniejsze, arabskie czołgi. Konstrukcja Shermana, wywodząca
się z czasów II wojny światowej, na przestrzeni lat udowodniła swojej uniwersalności i podatności
na modernizację. Obok takich czołgów jak T-34; „Centurion”, czy Pzkpfw IV, trwale wpisała
się w historię powojennych konfliktów zbrojnych.
Zastosowanie bojowe.
Czołgi Sherman znajdowały się na uzbrojeniu IDF, od początku powstania państwa Izrael.
Wiosną 1948 roku armia brytyjska rozpoczęła systematyczne niszczenie sprzętu wojskowego
zgromadzonego w magazynach uzbrojenia na terenie Mandatu Palestyńskiego. Duże ilości amunicji
zatopiono w zatoce Hajfa, natomiast duże ilości sprzętu pancernego (około 600 pojazdów)
po przejechaniu drogi Caramel zrzucano do tamtejszego wąwozu. Ekipa zaopatrzeniowa Hagany
na początku, przyglądała się temu procederowi. Po jakimś czasie, przez swoje kontakty kupiła
od brytyjskich spadochroniarzy pierwszego Shermana nazwanego „Tamar”. Imię to pochodziło
od imienia dziewczyny jednego z mechaników remontujących ten czołg. Pochodził on z magazynu
nr 142 w Tira. Czołg był w wersji M4A2(W) i był ruiną z uszkodzonym silnikiem. Pozbawiony
uzbrojenia, przyrządów optycznych, radia, elementów gąsienic, łożysk. Został po cichu
przetransportowany pod Tel Aviv i poddany remontowi. Początkowo w wieży czołgu zamontowano
20 mm działko Hispano Suiza.
Tak uzbrojony „Tamar” uczestniczył w walkach o Jenin. Zamontowane działko sprawiało sporo
problemów, zacinało się lub załoga musiała opuszczać pojazd w celu uzupełniania amunicji.
W związku z tym czołg przezbrojono w przywiezioną z Włoch armatę, typu M34 kalibru 75mm
stosowaną w Shermanach. W tym czasie nurkowie wydobyli z zatoki amunicję do działa,
która po osuszeniu okazała się być w doskonałym stanie. Utworzono też „angielską kompanię”
w 82 batalionie pancernym. W skład niej weszły dwa czołgi typu Cromwell i kolejny Sherman,
tym razem w wersji M4A1 z armatą 75mm, nazwany „Moir”. Dowódcą 82 batalionu czołgów był polski
oficer Feliks Beatus. 82 batalion wszedł w skład 8 Brygady Pancernej. Pierwszą walką „Moir’a”
było zdobycie Bir Sheba (9.07.1948) na południu pustyni Negev. Po czym uczestniczył
on w wypieraniu egipskiego garnizonu z Auja el Hafir. Potem oba Shermany uczestniczyły w walkach
o lotnisko El Arish, gdzie „Tamar” na minie zerwał gąsienicę. W następstwie presji politycznej wojsko
izraelskie zostało zmuszone do opuszczenia Synaju. Załoga „Tamara” wobec niemożności ewakuacji
czołgu dostała rozkaz zniszczenia czołgu. W tym czasie tj. w 1948 roku izraelskie służby
zaopatrzeniowe pozyskały z alianckich składów zaopatrzeniowych 30 czołgów typu M4A1 (105)
z przewierconymi lufami, co powodowało, że były one niezdatne do użytku bojowego. Początkowo
nałożono na lufy specjalne tuleje, potem dokupiono do nich, ze szwajcarskich magazynów, armaty
Kruppa model 1911 kalibru 75mm. Zamontowano je w haubicznych jarzmach i takie użyto bojowo.
Kilkanaście Shermanów M4A3 zakupiono na Filipinach. W 1949 roku rozwiązano 8 Brygadę,
a 82 batalion podporządkowano 7 Brygadzie Pancernej. W owym czasie była to jedyna izraelska
jednostka pancerna. Stacjonowała w obozie Ramala i składała się z dwóch kompanii.
Kompania A posiadała Czołgi Sherman M4A3 (105) uzbrojone we wspomniane armaty Kruppa.
Kompania B posiadała Shermany M4A2 i M4A3 z armatami 75mm, oraz niszczyciel M10 Achilles
(jednak bez amunicji). W tym czasie Izrael wszędzie gdzie mógł kupował Shermany. Według
szacunków brytyjskich w 1952 roku Izrael posiadał około 55, wg USA, aż 120 Shermanów różnych
typów. W latach 1953-54 Francja przekazała Izraelowi około 100 Shermanów w wersjach M4A1E3
i M4A1E8 uzbrojonych w armaty 76,2 mm. Oprócz tego, do czasu wybuchu wojny 1956 roku Izrael
posiadał wg różnych źródeł 80 – 120 lub 150 czołgów Sherman w wersjach M4A2 M4A4 i M4A3.
Pod koniec lat 50-tych postanowiono zmodyfikować Shermany do standardu M50 i wyposażono
je w lepsze zawieszenie typu HVSS, oraz nowy silnik. Była to jednostka diesla produkowana w USA
w stanie Indiana. Silnik Cummins VT8-460 o mocy 460 KM, idealnie pasował do kadłubów wersji
M4A3. Ponieważ w armii USA wersja M4A3(76)W HVSS była używana do 1955 roku, izraelska misja
wojskowa nie miała problemów z pozyskaniem odpowiednich czołgów. Udała się do składów
nadwyżek wojskowych i kupiła „na pniu” 700 Shermanów w wersji A3. W czasie Wojny
Sześciodniowej w szeregach IDF było 552 Shermanów różnych typów (wśród nich blisko 180 w wersji
M51HV z armatą 105mm).
Podczas Wojny Yom Kippur w 1973 roku, Izrael wystawił około 2000 czołgów, wśród których
było około 250 Shermanów, zgrupowanych w jednostkach rezerwowych. Po wojnie Shermany zostały

wycofane z uzbrojenia. Do lat 90-tych, w służbie, pozostały odmiany specjalistyczne zbudowane
w oparciu o Shermany.
Historia powstania konstrukcji.
Genezy powstania Shermanów należy upatrywać w roku 1940. Wojskowi w Ameryce bardzo
uważnie przyglądali się sytuacji w Europie. Błyskawiczne sukcesy III Rzeszy spowodowały weryfikację
poglądów na broń pancerną. 13 czerwca 1940 roku, Komitet Uzbrojenia określił wymagania, jakie
powinien spełniać nowy czołg. 11 lipca 1940 roku zatwierdzono te wymagania i zlecono niezwłoczne
rozpoczęcie produkcji czołgu pod oznaczeniem M3. Była to konstrukcja znana później pod nazwą
Lee / Grant. Miała ona zasadniczą wadę – uzbrojenie główne – armata 75mm była umieszczona
w kazamacie w kadłubie. W tym samym czasie postanowiono rozpocząć prace nad nową konstrukcją,
która by eliminowała wady poprzednika. Dowództwo Wojsk Pancernych 31 sierpnia 1940 roku
dostarczyło wymagania dotyczące nowego czołgu. Jednak pierwszy prototyp nazwany roboczo T6
powstał dopiero w 2 września 1941 roku. Po serii testów i uwag Komitet Uzbrojenia w październiku
1941 zalecił przyjęcie czołgu do uzbrojenia. Protokołem z 11 grudnia 1941 roku przydzielił mu nazwę
M4 i nazwę General Sherman. Od lutego 1942 roku do lipca 1945 wyprodukowano 49 234 czołgi
(tylko produkcja czołgu T-34 wszystkich odmian przewyższyła liczbę Shermanów). Czołgi Sherman
produkowano w sześciu podstawowych odmianach, różniących się zastosowanym silnikiem,
technologią wykonania kadłuba. Do tego każda fabryka wprowadzała swoje modyfikacje, jeśli dołożyć
do tego kilka różnych typów armat stosowanych w różnych wieżach i dwa rodzaje podwozia (VVSS –
Vertical Volute Spring Suspension i HVSS – Horizontal Volute Spring Suspension) otrzymamy
kilkadziesiąt odmian. Na potrzeby niniejszego artykułu skupie się tylko na wersjach używanych przez
IDF.
Wersje Shermana używane w IDF.
W Muzeum w Latrun można podziwiać kilka różnych wersji Shermanów. I tak:
M4
Jest umieszczony na pomniku upamiętniającym żołnierzy walczących z faszyzmem. Sherman
ten stoi obok T-34/85 i Cromwell’a VIII. Shermany w odmianie M4 były napędzane silnikiem
benzynowym 9 cylindrowym gwiazdowym Continental R 975C4 i kadłub spawany. Ten egzemplarz
wyposażony jest w armatę 75mm.
M4A1(76)W
Jest to Sherman w odmianie z odlewanym kadłubem, silnikiem benzynowym 9 cylindrowym
gwiazdowym Continental R 975C1. Uzbrojony w armatę 76,2mm i tzw. „mokre” komory amunicyjne.

M4(105)
Odmiana ze spawanym kadłubem, silnikiem benzynowym 9 cylindrowym gwiazdowym
Continental R 975C4 i haubicą 105mm.
M4A2W
Ponieważ Czołgi tego typu zostały zmontowane ze złomu pozostawionego przez Brytyjczyków
w obozie Kurdani. Mogły mieć różną konfigurację silników i uzbrojenia. W podstawowej wersji
Sherman w odmianie M4A2 miał spawany kadłub i wyposażony był w dwa sprzężone ze sobą silniki
diesla, 2-suwowe; 6 cylindrowe; General Motors 6-71 Twin Model 6046. Uzbrojone były w armaty
75 i 76,2mm i tzw. „mokre” komory amunicyjne.
M4A3
W 1979 roku z inicjatywy ówczesnego dowódcy Wojsk Pancernych IDF gen. mjr Mosze Peleda
na szczycie wieży ciśnień w nieopodal fortu Latrun ustawiono jeden z Shermanów M4A3. Jest to jeden
z najstarszych wozów pozyskanych i używanych przez IDF. W podstawowej wersji Model A3 posiadał
kadłub spawany i 8 cylindrowy, widlasty silnik benzynowy Ford GAA. Uzbrojone były w armaty
75 i 76,2mm.
M4A3(105)
Pojazd o konfiguracji jak wyżej, ale uzbrojony w haubicę 105mm.

M4A3E8
Czołgi w konfiguracji A3 ale z zawieszeniem typu HVSS.

M4A4
W podstawowej wersji czołg posiadał kadłub spawany. Podstawową różnica w stosunku
do innych odmian był fakt, że kadłub był wydłużony o 280mm, co spowodowało, że odstępy pomiędzy
wózkami jezdnymi były większe (z 1448mm na 1616mm).
Napęd stanowiło 5 sprzężonych ze sobą silników rzędowych 6 cylindrowych Chrysler Model 5251 (w sumie 30 cylindrów !). Taki układ znany był tez pod nazwą Chrysler A-57. Uzbrojenie stanowiła
armata 75mm. W Latrun można podziwiać jeden egzemplarz z trałem przeciwminowy typu „Crab”.
Prezentowany jest też inny egzemplarz z tzw. „wąskim jarzmem”, który jest pojazdem zdobytym
na Egipcjanach. Tu warto powiedzieć, że w Latrun znajduje się egipska modyfikacja Shermana.
Jest to M4/FL10. Wersja ta powstała z połączenia kadłuba czołgu M4A4 z silnikiem M4A2 i wieżą FL10 z francuskiego czołgu AMX – 13.
Na uzbrojeniu IDF (7 brygada Pancerna) był też pojazd zbudowany w oparciu o podzespoły
czołgu Sherman M10 Achilles IIc uzbrojony w brytyjska17 funtową armatę przeciwpancerną 77mm
(właściwy kaliber 76,2mm. Numer 77mm wprowadziły brytyjskie służby kwatermistrzowskie,
aby nie mylić amunicji pomiędzy czołgami o różnych armatach). Pojazd był pozbawiony amunicji,
nie wiadomo czy był używany bojowo, można oglądać go w Latrun.

Drugim pojazdem zbudowanym w oparciu o podzespoły Czołgów M3 Lee/M4 Sherman, którym
dysponował Izrael, była samobieżna haubica M7 Priest. Pierwotnie uzbrojona w działo 105mm. Na
pewno jeden egzemplarz posłużył do przebudowy na samobieżny moździerz „Makmat” 160mm.

M1 SuperSherman.
Tak nazwano pojazdy, które w latach 1953-54 Francja przekazała Izraelowi. Było to około
100 Shermanów w wersjach M4A1E3 (czołgi z automatyczną przekładną hydrostatyczną) i M4A1E8
(E8 oznaczało zawieszenie HVSS i szersze gąsienice) uzbrojonych w armaty 76,2 mm. Załogę
stanowiło 5 osób. W sumie łącznie ze zmodernizowanymi egzemplarzami w użyciu było około
205 sztuk. Pojazdy te były w użyciu podczas wojen 1956 roku i 1967. Potem przekazane zostały
do jednostek straży granicznej lub przebudowywane na pojazdy specjalne.

M50 SuperSherman (z armatą CN-75-50 kalibru 75mm).
Na początku lat 50-tych Francuzi opracowali armatę CN75-50, która była rozwinięciem
niemieckiej armaty KwK 42/70 stosowanej w PzKpfw V „Panther”. Armata ta została zamontowana
w czołgach AMX-13 (zresztą używanych też przez IDF). W 1954 roku rząd Francji zgodził
się sprzedać pewną partię tych armat do Izraela. W wyniku tajnej współpracy techników francuskich
i izraelskich,
we
Francji
w
ośrodku
Bourges,
powstały
dwa
prototypy
czołgów.
Jeden to był odpowiednio zmodyfikowany niszczyciel czołgów M-10, którego otwarta wieża pozwalała
na sprawdzanie różnych rozwiązań. Drugim był M4A2 Sherman, który posiadał zmodyfikowaną wieżę.
Posiadała ona, specjalnie wyprofilowaną, wypełnioną ołowiem przeciwwagę niezbędną
do zrównoważenia nowej cięższej armaty. Dodatkowo czołg wyposażono w system wyrzucania łusek
analogiczny do tego stosowanego w AMX-13. Jedyną różnicą, w stosunku do stosowanego w AMX13, było wydłużenie go o 40 cm. Prototyp ten po testach poligonowych wysłano w tajemnicy w 1955
roku do Izraela. Pierwsze czołgi zbudowane w Izraelu powstały w oparciu o model M4A4 i podwozie
VSS z silnikiem benzynowym Continental. Kilka egzemplarzy wzięło udział w kampanii synajskiej
w 1956 roku. Po wprowadzeniu ich do produkcji seryjnej otrzymały one oznaczenie M50 Mark I.
Do kwietnia 1959 roku powstało około 50 tych czołgów. Pod koniec lat 50-tych postanowiono
zmodyfikować M50 i wyposażono je w lepsze zawieszenie typu HVSS oraz nowy silnik.
Była to jednostka diesla produkowana w USA w stanie Indiana. Silnik Cummins VT8-460 o mocy
460 KM, idealnie pasował do kadłubów wersji M4A3.W związku z tym, izraelska misja wojskowa udała
się do amerykańskich składów nadwyżek wojskowych, gdzie kupiła „na pniu” 700 Shermanów w wersji
M4A3. Wersja M50, która powstała na Shermanach M4A3 HVSS nosiła nazwę M50 Mark II.
Dodatkowo Wyposażono je w wyrzutnie granatów dymnych i 2 karabiny maszynowe kalibru 7,62 mm
i jeden 12,7 mm. Jednostkę ogniową stanowiły 62 pociski kalibru 75mm. Masa czołgu 34 tony, załogę
stanowiło 5 ludzi. Powstało około 200 sztuk M50 Mark II, w tej liczbie były też zmodyfikowane czołgi
M1 i M50 Mark I. Produkcję zakończono około 1964 roku. Wersję Mark II można podziwiać w Latrun.

M51HV Isherman (z armatą CN 105F1 kalibru 105mm).
Pod koniec lat 50-tych we Francji opracowano nową armatę czołgową kalibru 105mm,
przewidzianą do montażu w czołgach AMX-30. W Izraelu cały czas szukano możliwości rozwoju
i modernizacji posiadanego sprzętu pancernego, zwłaszcza, że do uzbrojenia wojsk egipskich został
przyjęty radziecki czołg ciężki IS-3. Nowa francuska konstrukcja szybko zwróciła uwagę izraelskich
techników. Do modernizacji wybrano czołgi typu Sherman. Szybko okazało się, że oryginalna armata
jest za długa i ma za duży odrzut, co powodowało, że nie mieściła się w wieżyczce czołgu. Po próbach
skrócono armatę o 1,5 metra (z 56 kalibrów do 44) i dano na końcu hamulec wylotowy.
Do modernizacji najlepiej nadawała się wieża Shermana typu T23, stosowana w wersji M4A1(76)W
lub M4A3(76)W. Czołgi tego typu były łatwo dostępne w składach uzbrojenia. W ramach modernizacji
przebudowano tył kadłuba umieszczając w nim silnik Cummins VT8-460 i wymieniano podwozie
na HVSS z gąsienicami E8. W ramach modernizacji unowocześniono skrzynię przekładniową,
układ wydechowy, osłonę działa, mechanizm obrotu wieży i dodano lepszy system naprowadzania
działa na cel. Nad armatą zamontowano reflektor podczerwieni i białego światła, po bokach dodano
wyrzutnie granatów dymnych. Jednostkę ognia stanowiło 55 pocisków. Przyjęty do służby
w 1960 roku, po raz pierwszy publicznie pokazany podczas defilady z okazji Święta Niepodległości
w 1965 roku. Załoga 4-5 osób, waga 39 625 kg; długość 5.89 metra, wysokość 2,75 metra, szerokość
2,62 metra. Dodatkowe uzbrojenie stanowiły dwa karabiny maszynowe kalibru 7,62mm i karabin
maszynowy 12,7mm, prędkość 46 km/h i zasięg 270 km. Jeden egzemplarz można podziwiać
w Latrun.

Nazwy Super Sherman i Isherman nie były stosowane przez IDF, jednak na świecie przyjęto
tak nazywać powyższe modele czołgów.

Wyrzutnie rakietowe:
Mar-240.
Był to zmodyfikowany Sherman, któremu zamiast wieży zamontowano 36-prowadnicową
wyrzutnię rakietową. Pociski rakietowe były kalibru 240 mm. Wyrzutnia w formie kratownicy
była sterowana hydraulicznie. Masa pojazdu 29 ton, załogę stanowiło 4 ludzi. Broń ta była bardzo
efektywna przeciwko celom naziemnym. Pojazdy wycofane są już ze służby IDF. Jeden egzemplarz
można podziwiać w Latrun.

Mar-290.
Był to zmodyfikowany Sherman, któremu zamiast wieży zamontowano 4-prowadnicową
wyrzutnię rakietową typu MRL. Zasięg operacyjny niekierowanych rakiet wynosił 22 kilometry.
Czas wystrzału salwy to około 10 sekund. Czas ponownego załadowania 10 minut. Pociski miały
masę około 600 kg, w tym głowicę odłamkowo burzącą o masie 320 kg. Długość rakiety 5.45 metra.
Masa pojazdu 29 ton. Obsługę stanowiło 4 żołnierzy. Sterowanie wyrzutnią było hydrauliczne.
Dodatkowym uzbrojeniem był karabin maszynowy kalibru 7,62 mm zamontowany w przedziale
kierowcy – mechanika. Prototyp skonstruowano w 1968 roku. Po raz pierwszy wyrzutnię użyto bojowo
w Libanie w 1982 roku. Występowała też wersja zbudowana na czołgach Centurion.
Jeden egzemplarz można podziwiać w Latrun.

Kilshon.
Był to pojazd zbudowany w oparciu o Shermana M51. Uzbrojony był w pojedynczą rakietę
przystosowaną do zwalczania stanowisk wyrzutni rakiet typu SAM, oraz stacji radarowych.
Samoloty izraelskie
prowokowały
użycie
rakiet
przeciwlotniczych
arabskiej
obrony,
na co w odpowiedzi, wyrzutnia Kilshon strzelała swoją rakietę w kierunku sygnałów
elektromagnetycznych wysyłanych przez arabski SAM. Istniały, co najmniej dwie baterie
po 5 pojazdów każda. Wprowadzony był do służby po wojnie Yom Kippur i wycofany z eksploatacji
około 1980 roku. Zachowały się przynajmniej dwa pojazdy, oba są przechowywane
w Muzeum Sił Powietrznych Izraela IAF w Hatzerim na pustyni Negew. Jeden jest na wystawie
plenerowej, drugi służy, jako strażnik muzealnej bramy.

Armato haubice:
-M50 - 155mm SPH.
W połowie lat 60-tych, kiedy to okazało się, że warunki pustynne nie nadawały
się do wykorzystania holowanej artylerii, izraelskie dowództwo postanowiło zamówić pojazd
samobieżny. Na zmodyfikowany kadłub czołgu M50, z podwoziem HVSS, wstawiono francuską
haubicę 155mm SPH. Pojazd ważył 31 ton i miał 8 osobową załogę. Zasięg ognia wynosił
17600 metrów. Wyprodukowano około 120 dział, użyto ich bojowo podczas wojen Sześciodniowej
i Yom Kippur. Pojazdy tego typu nadal znajdują się w rezerwie IDF. Jeden egzemplarz można
podziwiać w Latrun.

-L-33 „Roem”.
Pod koniec lat 60-tych, firma Soltam Ltd. opracowała, w oparciu o Shermana M4A3E8,
samobieżną haubicoarmatę. W zmodyfikowany kadłub wstawiono 155mm armatę M-68.
Zasięg ostrzału wynosił około 20 kilometrów. Pojazd o masie 41,5 tony, mógł zabierać 60 pocisków
z czego 16 było w tzw. podręcznym zapasie gotowym do otwarcia natychmiastowego ognia.
Załogę stanowiło ośmiu żołnierzy. Pojazdy wprowadzono do służby i użyto bojowo w 1973 roku.
Aktualnie znajdują się w rezerwie. Jeden egzemplarz można podziwiać w Latrun.

-„Makmat” 160mm.
Pod koniec lat 60-tych specjaliści izraelscy przystosowali 160mm moździerz Soltam, ładowany
odtylcowo, do zabudowy w zmodyfikowanych kadłubach czołgów Sherman M4A3E8 lub samobieżnej
haubicy M7 Priest. Moździerz był osłonięty pancernym burtami, mógł strzelać granatami na odległość
9800 metrów, szybkostrzelność wynosiła 5-8 sztuk na minutę. Jednostkę ognia stanowiło
56 granatów. Pojazd ważył 36,65 tony. Dodatkowym uzbrojeniem był wkm 12,7mm lub km 7,62mm.
Samobieżne moździerze używane były bojowo podczas wojen w 1973 i 1982 roku.
Obecnie są już wycofane ze służby. Jeden egzemplarz można podziwiać w Latrun

Pojazdy specjalistyczne:
Ambulans (Ambutank).
W Muzeum Latrun możemy oglądać dwa typy tych pojazdów. Wcześniejsza wersja powstała,
w latach 60-tych, na kadłubie M4A3 z zawieszeniem VSS. Aby uzyskać jak najwięcej przestrzeni
wewnętrznej, przesunięto silnik na miejsce przedziału bojowego pod wieżę, którą zdemontowano.
Cały tył i górę kadłuba osłonięto blachami pancernymi, dając z tyłu drzwi, które ułatwiały dostęp
do wnętrza.

Druga wersja, zbudowana została podczas „wojny na wyniszczenie” prowadzonej w latach
1967 – 73. Powstała w oparciu o Shermana M50 z podwoziem HVSS. W podobnym układzie
do poprzednika, tzn. z silnikiem pośrodku. Kadłub miał zbliżony wygląd do tego, jaki był zastosowany
w haubicy M50 155mm SPH. Wersja ta pozostawała w użyciu do 1988 roku. Obie wersje ważyły około
30 ton i posiadały załogi złożone z 4 osób.

Podnośnik „Ejal”.
Był to samobieżny posterunek obserwacyjny, zbudowany na nożycowym 30 metrowym
maszcie. Powstał, podczas „wojny na wyniszczenie”, i służył do obserwacji egipskich pozycji,
które schowane były za wielkim wałem ziemnym po drugiej stronie Kanału Sueskiego. Zbudowano
3 egzemplarze w oparciu o Shermana M4A1E8. Wycofane je z użycia po wojnie 1973 roku.
Jeden egzemplarz można podziwiać w Latrun. Pojazd ważył 30 ton, załogę stanowiło 2 żołnierzy.

Czołg dowodzenia.
Pojazdy te zbudowane były w oparciu o wersje M50. Posiadały silnik przeniesiony do przodu,
oraz specjalną wieżyczkę uzbrojoną w karabin maszynowy kalibru 7,62mm. Dodatkowo wyposażone
były w sporą ilość sprzętu radiowego. Do jednostek wprowadzone w 1967 roku i pozostawały
w służbie do połowy lat 80-tych.
Czołg cel „Monster”.
W latach 60-tych latach kilka przestarzałych Shermanów, po zdjęciu wież, odbudowano
stelażami, na których umieszczono przednie i tylne płyty pancerne zdjęte z kadłubów zdobycznych
egipskich T-34/85. Czołgi cele służyły, jako ruchome tarcze dla strzelców karabinów maszynowych.
Masa pojazdu wynosiła 31 ton i załogę stanowiło 2 ludzi. Jeden z ocalałych egzemplarzy można
podziwiać w Muzeum Latrun.

Trenażer.
Były to pojazdy zbudowane na przełomie lat 50 - 60-tych, w odpowiedzi na spore
zapotrzebowanie na szkolenie kierowców zarówno z broni pancernej jak i w korpusie artylerii.
Pojazdy pozbawione były wież. Masa pojazdu 28 ton, załoga 2 ludzi. Silnik diesla Cummins VT8-460.
Jeden egzemplarz można podziwiać w Latrun.
Pojazdy inżynieryjne:
Trial Blazer.
Był Sherman z hydraulicznym dźwigiem, oraz dwoma lemieszami i wyciągarką o dużym
udźwigu (72 tony) Zbudowany w oparciu o wersję M4A1 HVSS. Masa pojazdu 39 ton.
Załogę stanowiło 4 żołnierzy. Egzemplarz pojazdu można podziwiać w Latrun.

M32 i M74.
Pojazdy ratownicze. Wyposażone w dźwig i wyciągarkę, oraz podstawowy sprzęt do polowej
naprawy czołgów. M32 był standartową wersją zbudowaną na bazie Shermana, jeszcze w czasie
II wojny światowej.

M74, z kolei, był zmodyfikowanym amerykańskim M32, zbudowanym na kadłubach Shermanów
M50 i M51 z podwoziem typu HVSS i silnikiem wysokoprężnym Cummins VT8-460 o mocy 460 KM.
Masa obu pojazdów wynosiła około 30 ton. Obsługę stanowiło 4-5 żołnierzy. Oba pojazdy możemy
oglądać w Latrun.

Urządzenia montowane na Shermanach - trał, spychacz.
W Muzeum w Latrun, możemy oglądać różne typy pojazdów saperskich m.in. Shermana M4A3
(105) z 3,15 metrowym lemieszem i Shermana M4A1E8 z 3,5 metrowym lemieszem. Jest też M4A4
z trałem przeciw minowym „Crab” – zestaw wizualnie zbliżony do wersji opracowanej
przez Brytyjczyków jeszcze w czasie II wojny światowej.
Film.
Czołgi M51HV możemy oglądać w filmie „Wielka Czerwona Jedynka” z 1980 roku.
Zdjęcia do tego filmu były kręcone w 1978 roku na terenie Izraela. Czołgi Sherman z niemieckimi
krzyżami wcieliły się w role pojazdów niemieckich. Do roli żołnierzy niemieckich zatrudniono żołnierzy
IDF.
Reżyser Samuel Fuller wspominał po latach, że czuł się dziwnie, patrząc jak po skończonej
scenie, statyści zdejmowali hełmy Wehrmachtu i czapki SS, ukazując noszone pod spodem jarmułki.
Osobliwym widokiem byli ludzie ubrani w nazistowskie mundury i czytający Torę, w czasie wolnym
od zdjęć lub rozmawiających po hebrajsku.
Eksport.
Po wojnie 1973 roku, nadwyżka czołgów M51HV (około 150 sztuk) została sprzedana do Chile,
gdzie jest używana do dziś. Część czołgów M50 Mark II (około 75 sztuk) została przekazana
Armii Południowego
Libanu,
Libańskim
Siłom
Zbrojnym,
Milicji,
Strażnikom
Cedru,
oraz chrześcijańskiej Falandze. Dwa z nich zdobyła OWP i użyła w obronie Zachodniego Bejrutu
w 1982 roku. Ostatnie M-50 były w użyciu na ulicach Bejrutu jeszcze w 1990 roku.
Izraelskie Shermany znajdowały się też na uzbrojeniu armii Ugandy, oraz trafiły do Nikaragui.
„Cichy”
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