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מזכירת המערכת בבית השריון בת"א (בימים א' ,ג' ,ה'):

דבר העורך

אתר יד לשריון הוא במהותו אתר זיכרון והנצחה ,אך
מאחורי כותרת זו יש פעילות ענפה מאוד המקיפה רבבות בני
נוער ואנשי חינוך מכל רחבי הארץ הבאים לראות ,לשמוע
ולהתרשם ,ויוצאים עם מטען רגשי המלווה אותם בהמשך
דרכם .נחמה בר־כוכבא (בריל) היא הכוח המניע המביא את
התלמידים ואנשי החינוך לביקורים בזרם שאינו פוסק .כדאי
לקרוא על כך בגיליון זה.
השריון מתאושש והולך בעקבות הגברת האימונים ,לאחר
תקופה ארוכה שבה הטנקיסטים לא לחצו על ההדק התותח
באימונים .השריון מחדש את יכולתו ומהווה גורם מכריע
בכל לוחמה יבשתית בעתיד .ביטוי לאימונים תמצאו במספר
כתבות על השריון כיום .חיל השריון משקיע כיום הרבה יותר
בהחדרת מהות השריון לתודעה של הצעירים לפני גיוס,
ויש לכך ביטוי בשיעור גדל של המבקשים להתגייס לשריון.
מספר כתבות מפרטות את האימונים המחודשים ואת אתר
האינטרנט החדש והדינמי  -המשותף לחיל השריון ולעמותת
יד לשריון  -שעלה לאחרונה לאינטרנט ומדבר גם לצעירים
בשפתם.
חיל השריון עמד בקשים שבקרבות היבשה במלחמות
ישראל לאחר מלחמת העצמאות .לוחמי השריון הם אלה
שבגופם ובטנקים שמתוכם לחמו  -מנעו הישגים מצבאות
האויב והביאו להכרעה .הבאנו בגיליון זה את סיפור חטיבה
 14בקרב הטנקים בצומת "טרטור " -לכסיקון" במלחמת
יום הכיפורים ,הנחשב לאכזרי ביותר .הבאנו גם את סיפור
המלחמה על המים ,שבאוגוסט האחרון מלאו  43שנה לקרב
ההכרעה שבה .במלחמה זו יושם פתרון טקטי מבריק לבעיה
אסטרטגית חמורה שעמדה לפני ישראל באותם ימים  -מניעת
ההטיה של מקורות הירדן .עוד הבאנו גם את סיפור חטיבה 188
במלחמת יום הכיפורים וסיפור גדוד  52במלחמת ששת הימים.
בכל אלה ובכתבות נוספות בולט הסיפור האנושי של החייל
והמפקד העומדים בלב התופת ונדרשים גם לקבל החלטות
קשות במהלך הקרב.
"חשוב מאד להקפיד שהתהליך המשפטי לא יבוא במקום
אחריותו של הצבא לטיפול בבעיותיו ,לא במקום ניהול
תחקירים כהלכה לשם הפקת לקחים ,הן של מחדלים והן של
אסונות ,לא במקום תיקון במועד של הליקויים ולא במקום
אחריות מפקדים" .מדוע ולמה  -ראו בכתבה של אלוף (מיל')
אביעזר יערי.
בראשית אוגוסט האחרון הלך לעולמו אל"ם מיל' פרופ'
יהודה ואלך (ואלך = ואהבת לרעך כמוך) ,מפקד אוגדת השריון
הראשונה בצה"ל ואחת משתי אוגדת השריון במלחמת סיני
( 1956על השנייה פיקד אלוף חיים לסקוב שהיה מפקד גייסות
השריון) ,ובכיר ההיסטוריונים הצבאיים .הבאנו דברים לזכרו.
ולקינוח הבאנו רשמים מתערוכת פיסול של גרשון היימן,
האמן שעיצב מספר אנדרטות בפארק העוצבות שביד לשריון
ומעשי ידיו נראים בעוד פינות באתר יד לשריון וברחבי הארץ.
קריאה מהנה.

טל6310695 :־ ;03פקס7306359 :־03
דואר אלקטרוניres@yadlashirion.com • info@yadlashiryon.com :
אתר השריון החדש באינטרנטwww.yadlashiryon.com:

שלכם,

שאול

ספטמבר 2008

שריון  29׀ 3

דבר יו"ר העמותה

דבר קשנ"ר

איגרת לחבר,
חיל השריון בתנופת אימונים לאחר מלחמת

לבנון השנייה השריון במלחמת לבנון השנייה אמנם
השיג לא מעט בזכות לוחמיו ,אך סבל מליקויים רבים שנבעו מחוסר אימון בטנקים
ומחוסר ניסיון מבצעי של לוחמת שריון .עמותת יד לשריון פעלה מאז להגברת
המודעות והצורך באימונים של הפרט והיחידות בשריון ,ובין השאר קיימה
מפגשים וכנסים בהשתתפות גורמי מז"י .אנו שמחים לראות כיום את השריון
מתאמן בתנופה ומשפר את הישגיו ,אך המאמץ צריך להימשך.
הבמה ללוחמת יבשה כנס לטרון השני (בימים 17־ 16בספטמבר) ,עסק
בתמרון היבשתי בתחילת המאה ה־ .21הכנס שנערך בשיתוף עם מפקדת זרוע
היבשה הציב את יד לשריון על מפת הכנסים המקצועיים בנושאי לוחמת שריון.
הכנס כבר קיבל גוון בינלאומי בעקבות השתתפותם ,זו הפעם השנייה ,של נציגים
בכירים מצבאות ארצות הברית ובריטניה וממכון היוקרתי  RANDשבאו לשמוע
מגורמי צה"ל ומשהב"ט ומאנשי יד לשריון וכן להשמיע ולנתח מניסיונם את
הפעילות בלוחמת היבשה.
ארבעים ושלוש שנים לניצחון במלחמה על המים ב־ 12באוגוסט
 1965נערך הקרב האחרון והמכריע במלחמה על המים שבה הצליח השריון לפתור
בעיה אסטרטגית בדרכים טקטיות .במלחמה זו נאבקה ישראל ,שהפעילה את
מוביל המים הארצי ,בפעולות של סוריה (שנתמכה בידי מדינות ערב) להטות
את מי הירדן ולשלול מישראל את המים החיוניים להתפתחותה .בקרב זה ,שהיה
אחרון בשורה של הצלחות לפגוע בציוד המכני הכבד שהפעילה סוריה בשטח,
שימש אלוף ישראל טל מפקד גייסות השריון כתותחן בטנק סנטוריון שירה ,פגע
והשמיד שבעה טנקים סוריים .השריון שעלה מאז על דרך חדשה של מקצועיות
ומקצוענות בירי טנקים למד והפנים לקחים רבים שאת פירותיהם קצרנו כשנתיים
לאחר מכן במלחמת ששת הימים.
פעילות חינוכית ביד לשריון זה כשני עשורים דוחפת האישה והמיוחדת
במינה  -הגב' נחמה בריל  -אשת חינוך ותיקה ,את העשייה הברוכה בתחום החינוך
ביד לשריון .נחמה היא חברת הנהלת עמותת יד לשריון ,שחלמה מאז ומתמיד
שאתר ההנצחה והגבורה של חיל השריון יהווה אבן שואבת למערכת החינוך
בכללה .היא מובילה את החזון של יד לשריון להיות אתר לאומי מוביל ,שכל ילד
 מהגיל הרך ועד שלב גיוסו לשירות צבאי או לאומי  -ימצא באתר את המענההמשלים להכנה שאותה הוא רוכש במסגרת הפורמאלית שאליה הוא משתייך.
נחמה מנציחה בפעילותה זו את בעלה אלוף משה בר כוכבא ז"ל .ברכתנו שלוחה
לנחמה ולעשייתה הברוכה.
מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה פרויקט הקמת
המוזיאון יצא לדרך ,נבחרו האדריכלים ויתר הגורמים שיעסקו בבניית המבנה של
המוזיאון .נבחרה האוצרת של המוזיאון ואנו עוסקים בבחירת המעצב והצוות
שיעסוק בתכנים ובעיצוב של המוזיאון .תרומתם של הלוחמים היהודים לניצחון
על נאצים ובני בריתם לא ידועה כלל לציבור ולדור הצעיר בפרט .המוזיאון אמור
להציג את חלקם המהותי בניצחון ,וסיפורם יהווה חלק מתוכנית ההדרכה של יד
לשריון.
פרדה מאל"ם מיל' פרופ' יהודה ואלך ז"ל אנו מצדיעים לאל"ם מיל'
פרופ' יהודה ואלך (ואלך = ואהבת לרעך כמוך) ,מפקד אוגדת השריון הראשונה
בצה"ל ואחת משתי אוגדת השריון במלחמת סיני ( 1956על השנייה פיקד אלוף
חיים לסקוב שהיה מפקד גייסות השריון) ,ובכיר ההיסטוריונים הצבאיים ,שהלך
לעולמו ביום  2באוגוסט  .2008פרופ' ואלך היה דמות מיוחדת במינה של ספרא
וסיפא שכתב וערך ספרים רבים בנושאי הביטחון .יהי זכרו ברוך.
אלוף (מיל') חיים ארז
יו"ר עמותת "יד לשריון"
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לוחמי ומפקדי השריון,
זו לי הפעם הראשונה לפתוח את הביטאון כמפקד
החיל וכבר בפתיחה אציין כי כבוד והוקרה רבים אני
רואה בזכות להמשיך את דרכם של קודמיי בפיקוד
שניתן לי על ה ַחיִל .בתפיסת עולמי אני רואה בליבת
עיסוקיי את הטיפול בכוח האדם על מרכיביו השונים,
החל מהמיועדים לשירות הביטחון (בעידוד המוטיבציה
לשירות) ועד הקצונה הבכירה ,וכן במקצועיות
השריונאים .האושיה המקצועית נתפסה בשריון מאז
ומעולם כאחת מאבני היסוד ברוח ה ַחיִל ובהשפעתו
על צה"ל .בימים אלה אנו מצויים בשיאה של עשייה
לשיפור המקצועיות בכלל הנדבכים האפשריים ,ובתוך
כך הפקת לקחים ממלחמת לבנון השנייה ,תרגילי
מפקדות ,השלמת תכנונים אופרטיביים ,אימונים
אינטנסיביים של החטיבות הסדירות והמילואים ,ואלה
מתבצעים בדגש ובהתאמה למתארים הרלוונטים
ולקרב המשולב.
בראייתי ,המקצועיות בסיסה בדברים הפשוטים
ביותר ,במשמעת מבצעית וחֵילית ,בפק"לים של סידור
הטנק ,בשליטה בטכניקות הירי ,בתרגולות הצוות,
בפק"לים לכיסים ולבדיקות החיצוניות (בד"ח) ועוד.
מרכיבים אלה הנתפסים לעיתים כברורים מאליהם -
אינם תמיד כאלה ולא אצל כולנו .מכאן שחובה עלינו
לחזור ולחזק את ערכי הבסיס האלה כמסד שיאפשר
את החזרה למקצועיות ולטנקאות ברמתה הגבוהה
ביותר.
בתוך כך התותחנות היא גולת הכותרת של החיל -
מהירות הירי של הכדור הראשון ,מספר הכדורים עד
פגיעה במטרה ,משך השהייה בעמדה  -כל אלה כמובן
בהתחשב בסוג הטנק ,סוג הפגז והטווחים השונים
נדרשים לרמה הגבוהה ביותר ,הן בשל השינויים
אצל האויב והן לצורך מיצוי משאבי האימון היקרים.
בחינה של כל אלה נעשה ביום הכשירות הקרוב שבו
יתחרו החטיבות בכלל מקצועות הטנקים בדגש על
התותחנות ,ניווט ,כושר גופני וידע מקצועי נוסף.
חלק בלתי נפרד מהמקצועיות של המפקד המהווה
חלק אינטגרלי ממנה ,הוא טיפול המפקד באנשיו -
"דרוש מהם ,כבד אותם וֶ ְהיֵה שם בשבילם"  -זוהי
תמצית העניין במשפט אחד.
לסיום ,ארצה לברך ברוח השנה החדשה את
מפקדינו ולוחמינו בשנת בריאות ,שקט והתעצמות,
ולשאת תפילה לריפוי פצועינו ולחזרת שבויינו באשר
הם הביתה ,במהרה בימינו ,אמן!
בברכה,
אגאי יחזקאל ,תא"ל
קצין השריון הראשי

סוזוקי  SX4המשפחתית של העיר הגדולה
ביטוח מקיף על חשבוננו* ובנוסף תנאי תשלום אטרקטיביים וטרייד אין**

מחיר לדגם  GLXכולל  ₪110,990 ESPדגם  GLAכולל

₪108,990 ESP

חסכונית :תצרוכת דלק ממוצעת של  13.15ק"מ ע"פ נתוני היצרן בטוחה :מערכת בקרת יציבות 6 ,ESP
 2צידיות 2 ,כריות וילון � מערכות  EBD, ABSגדולה ומרווחת :ישיבה נוחה ומרווחת לנהג ולנוסעים �
) 515ליטר( חזקה ומהנה בנהיגה :מנוע  1.6ליטר  16 � VVTשסתומים �  107.4 � DOHCכ“ס מעוצבת
) ,(GLA, GLXמערכת שמע היקפית  MP3עם  8רמקולים ,נשלטת מגלגל ההגה ) ,(GLXבקרת אקלים ) (GLXהתנעה

כריות אוויר 2 :קדמיות,
תא מטען גדול במיוחד
ומאובזרת :מחשב דרך
ללא מפתח :בדגם .GLX

אולם תצוגה ראשי :תל�אביב :המסגר  ,26טל .03�6881125 .סניפי החברה :חיפה :דרך יפו  ,145טל .04�8524474 .ירושלים :דרך בית לחם  ,146טל .02�6717514 .סוכנים :קרית שמונה ,04�6905150 :עכו ,מרכז נעמן :טל ,04�8745955 .טבריה עילית:
טל ,04�6732898 .נצרת עילית :טל ,04�6571074 .נצרת עילית דודג' סנטר :טל ,04�6463177 .עוספייה :טל ,04�8399983 .רמת ישי :טל ,04�9832744 .עפולה :טל ,04�6421771 .חדרה ,04�6333611 :חיפה צ'ק פוסט :טל ,04�8417707 .נתניה :טל.
 ,09�8846984כפר סבא :טל ,09�7463192 .פתח�תקווה :טל ,03�9042042 .הרצליה פיתוח :טל ,1�700�704�300 .יפו :טל ,03�6829922 .ראשל"צ :טל ,03�9414333 .רחובות :טל ,08�9465152 .אשדוד :טל ,08�8526252 .אשקלון :טל,08�6753575 .
באר�שבע :טל .08�6900950 .מחירון  9/2008מיום  2.4.08המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אביזרי רישוי ואגרת רישוי .רמת האיבזור בהתאם לדגם .תוקף המבצע עד  * 30/7/08ביטוח מקיף עבור שני נהגים נקובים מעל גיל  35ללא תביעות ב� 3השנים
האחרונות .נהגים בקבוצות גיל ומצב תביעות אחר ישלמו את הפרש המחיר הרלוונטי בכפוף לתקנון המבצע ** תנאי התשלום בכפוף לאישור בנק ירושלים וטרייד אין בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי החברה .אין כפל מבצעים התמונה להמחשה בלבד .ט.ל.ח.
WWW.SUZUKI.CO.IL

"קרב הש ר
ביותר בהי

מיום  15ועד  18באוקטובר  1973לחמה חטיבה  14במבצע "אבירי לב" במערכה שהיא אולי
הקרב הקשה ביותר בהיסטוריה של השריון הישראלי .בקרבות היו לחטיבה  142הרוגים
ו־ 81פצועים .אף כי בתחילתה הוגדרה המערכה כהתקפה שהתבססה על הפתעה ,הרי
הישגיה העיקריים היו הצלחותיה בקרב הגנה על אזור הצליחה הקרוב ולחימה עיקשת
לטיהור דרכי הגישה אליו ,ובכך הבטיחה את ביצועה של הצליחה .היה זה קרב שרצופים
בו מעשי גבורה של לוחמים מכל החילות ומכל הדרגות

סא"ל (מיל') ד"ר עמיעד ברזנר*
כתבה זו מתארת את לחימת החטיבה
ושל הרכב כוחותיה בשלבים השונים של
הלחימה לכיבוש ואבטחת אזור הצליחה
בחתך יחידתי ,אולם תיאור זה הוא קרוב
לוודאי רק החלק היבש והמתומצת של
עלילות החטיבה ,שרצופות מעשי גבורה
של לוחמים מכל החילות ומכל הדרגות
והיריעה קצרה מלדון בהם .זהו פרק ראשון
בכתבה והפרק השני יובא בגיליון הבא של
"שריון".
אין הוכחה טובה ממראה עיניים.
התרשמותם של מפקדים מרמות גבוהות
ובעלי ניסיון מלחמתי מהמראות שנותרו
בשדה הקרב ,הביאו אותם ללמוד על
שהתחולל בו ושימשו קנה מידה להערכתם
הרבה למעשיה של החטיבה.
שר הביטחון רא"ל (מיל') משה דיין
ביקר בשדה הקרב ביום  17באוקטובר
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יון האכזרי
סטוריה"
טנקים פגועים בצומת
"טרטור" " -לכסיקון"

טנק מצרי וטנק ישראלי
פגועים בצומת "טרטור" -
"לכסיקון" ב"חווה הסינית"

 1973ותיאר את המראה המצמרר שנגלה
לעיניו" :שטח החווה הסינית חרוץ תעלות
השקיה עמוקות .פזורים בו כמה בניינים,
אחד מהם של שתי קומות .החווה היא ממזרח
לתעלה ,בין האגם המר לאיסמעיליה .לא רק
אריק ואמנון ,שעשו כאן את המלחמה בגופם,
גם אני לא יכולתי להסתיר את רגשותיי.
מאות כלי רכב קרבי פגועים ושרופים ,קצתם
עדיין מעלים עשן .טנקים ישראלים ומצריים
בלולים אלה באלה ,עשרות מטרים בלבד
מפרידים ביניהם .מכוניות משא נטושות,
פגזים וציוד אישי שהתדרדרו מרכב בורח.
ובתווך  -סוללות טילים סאם־ 2וסאם־.3
במרכז כל סוללה משגר מחופר בקרקע,
וסביבו מכוניות עמוסות טילים  -קצתם
שלמים וקצתם פגועים ,ואיזה נוזל צהוב
מטפטף מהם .כל טנק שהתקרבנו אליו -
קיוויתי שלא נגלה סימני צה"ל מתחת לשחור
השריפה .הלב נצבט .הם לא היו מעטים .אינני
טירון במלחמה ובמראותיה ,אך כתמונה הזו
לא ראיתי ,לא במציאות ,לא בציור ואף לא
בסרטי קולנוע .שדה קטל עצום ,משתרע
לכל עבר ,כמה שהעין משגת .הגוויות (של
חיילים מצריים) לא היו רבות ,אבל הטנקים,
הנגמ"שים ,התותחים ומכוניות התחמושת,
שרופים ,פגועים ,הפוכים ומעלים עשן ,העידו
1
על קרב האימים שהתחולל כאן".
אלוף ישראל טל ,שגם הוא סייר בשדה
הקרב ,זוכר גם היום בבירור 35 ,שנה לאחר
מלחמת "יום הכיפורים" ,כיצד הוא נדהם
והתחלחל כאשר ראה את המראות של שדה
הקרב  -הקִרבה הפיזית ומגע קרוב בין עשרות
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טנקים של שני הצדדים הלוחמים ,שהגיע עד
שתותח של טנק פגוע מונח ונוגע בטנק פגוע
אחר .לדעתו לסיטואציה של הקרב הלילי
"פנים אל פנים" בין טנקים (שהשריון בדרך
כלל נמנע ממנו) שהתחולל כאן ,אין תקדים
ודוגמה בהיסטוריה העולמית של הלחימה
המשוריינת ,כולל קרב " ַעלַם ַח ְלפָה" במדבר
המערבי ב־ 1942וקרב קורסק הנודע ביולי
 .1943מתוך כך התייחס טל בהערכה רבה
לפועלו של המח"ט בליל  16 - 15באוקטובר
 1973וציין את יכולתו לעמוד במבחן" :אמנון
רשף עבר ניסיון מדהים .אני לא שמעתי על
אף מפקד שריון אחר שעבר מסה כזו כמו
שעבר באותו לילה אמנון רשף" .מסקנתו
הנחרצת הייתה שקרב זה היה "קרב השריון
2
הכי אכזרי בהיסטוריה".

ליל האש והדמים האכזרי
של חטיבה 14
השבוע הראשון של הלחימה בחזית הדרום
החל בקרבות ראשונים של כוח הטנקים
הסדיר שהחזיק את קו התעלה .חטיבת
השריון הראשונה שנלחמה במצרים הייתה
 14ונוספו לה החטיבות הסדירות  401ו־.460
בקרבות נגד הכוחות המצרים הצולחים נגרמו
לשריון הישראלי אבדות כבדות .התקפת נגד
שנפתחה לאחר הגעת אוגדות המילואים
נכשלה ,והכוחות הישראליים עברו לקרבות
בלימה שהקפיאו את המצב .התקבלה החלטה
לחולל מפנה בחזית זו על ידי צליחת כוחות
גדולים לגדה המערבית של תעלת סואץ .מגמה
זו קיבלה חיזוק לאחר כישלון של התקפת

השריון המצרי ב־ 14באוקטובר  ,1973שבה
נגרמו למצרים אבדות רבות .אזור הצליחה
שנבחר היה בגזרת דור סוואר (אזור התפר
שבין ארמיות  2ו־ 3המצריות) .פיקוד הדרום
הטיל על אוגדה  143להתקדם לעבר התעלה,
לכבוש את הגדה הקרובה ,לייצב ראש גשר
בגדה המזרחית ולהקים גשרים על תעלת
סואץ .הצלחת האוגדה היוותה תנאי להמשך
הצליחה ולהעברת כוחות נוספים של הפיקוד.
חלוקת המשימות באוגדה  143הייתה כלהלן:
•חטיבה  14מתוגברת  -כיבוש הגדה הקרובה
ואבטחת אזור הצליחה.
•חטיבת צנחנים  -צליחה ותפיסת ראש גשר
בגדה הרחוקה.
•חטיבה  - 600הטעיה לפעולת חטיבה 14
על ידי תקיפת ארמיה  2ממזרח.
•חטיבה  - 421גרירת אמצעי הצליחה
וצליחה לגדה המערבית.
בקבוצת פקודות אוגדתית שנערכה במחנה
"טסה" ב־ 15אוקטובר בשעה  0700פורטה
משימת חטיבה  14כלהלן:
•לכבוש את הגדה הקרובה באזור הצליחה
בהתקפת לילה ,לפתוח את הצירים "עכביש",
"נחלה" ו"טרטור" למעבר כוחותינו ,ולסייע
באש לכיבוש הגדה הרחוקה על ידי חטיבת
חיר"ם.
•להיות בכוננות לצלוח את התעלה בעקבות
חטיבה  ,421כאשר חטיבה  600תחליף את
החטיבה ותאבטח את המעבר.
למשימה שהוטלה על החטיבה היה תפקיד
מפתח במערכה של הצליחה המתוכננת,
משום שהיא הייתה השלב הראשון במערכה

זו ,וההצלחה בביצוע הייתה תנאי הכרחי
לקראת ביצוע השלבים הבאים.

ידיעות על קרקע ואויב והשפעתן
על התכנית החטיבתית
קביעת אזור הצליחה הסתמכה על התפר
שהיה בין שתי הארמיות המצריות השנייה
והשלישית ,שהותיר את המרחב בן המעוזים
"מצמד" ו"לקקן" ללא אויב .סיור שנערך מספר
ימים לפני כן אימֵת שהאזור אכן אינו תפוס
בידי האויב .סיור נוסף נערך בבוקר יום ה"ע".
משימות חטיבה  - 14פתיחת הצירים שהובילו
לאזור הצליחה ואבטחת אזור הצליחה -
הוערכו כתנאי הכרחי לביצוע הצליחה ,שכן
רק לאחר שהן יושגו אפשר יהיה להביא את
אמצעי הגישור לתעלת סואץ ,לגשר מעליה
ולהפעיל כוחות ניכרים בגדה המערבית .על
החטיבה הוטל גם לאבטח את אזור הצליחה
על ידי כיבוש והחזקה של השטח שנמצא
שמצפון לציר "נחלה" בטווח של ארבעה ק"מ
ממנו.

קרקע
לצה"ל היה מידע מלא על השטח שבו הייתה
החטיבה מיועדת לפעול .אזור החווה הסינית
שהשתרע ממזרח לציר "לכסיקון" ,היה מרושת
בתעלות שהקשו על התנועה .מצפון לציר
"טרטור" והחוף הצפוני של האגם המר הגדול
היו אזורים טובעניים רוויי מים ומוצפים.
המשמעות  -התנועה הייתה אפשרית בצירים
בלבד .השטח שמצפון למצמד ,בין "לכסיקון"
ותעלת סואץ ,היה נוח לתנועה פרט למספר
ביצות .הצירים העיקריים בשטח היו:
•ציר "עכביש"  -כביש סוג א' המתחבר לאזור
התעלה ליד מעוז "לקקן".
•ציר "טרטור"  -דרך עפר סוג א' עד ציר
"לכסיקון" ,ומשם כביש סוג ב' עד למעוז
"מצמד".
•ציר "נחלה"  -כביש סוג ב'.
•ציר "לכסיקון"  -כביש סוג א' העובר במקביל
לתעלת סואץ ,כ־ 3ק"מ מזרחית לה.

אויב
לידיעות על האויב ,עוצמתו והיערכותו,
הייתה חשיבות רבה משום השפעתן על
התכנון ועל הפעלת החטיבה .הידיעות על
האויב הושגו בעיקר על ידי צילום אווירי
שנערך בכל יום ולעתים אף בתדירות גבוהה
יותר ומהאזנה לקשר ,ועל בסיס הידיעות סוכם
מצב האויב .לאחר מעשה אפשר לומר שהיה
פער משמעותי בין הידיעות שהועברו לחטיבה
לפני הפעולה לבין המציאות שהתגלתה
בשטח .בהתאם לידיעות על האויב נכון ל־15
באוקטובר ,הוחזקה הגזרה הדרומית בראש
הגשר של ארמיה  3המצרית בידי דיוויזית חי"ר
 .16אזור האחריות שלה כלל את אזור מעוז

"לקקן" אך היא לא החזיקה שם כוחות .חטיבת
חי"ר  16מדיוויזיה זו פרסה באזור הדרום־
מערבי של הדיוויזיה כשחזיתה מופנית לכיוון
דרום־מזרח ופריסת גדודיה הייתה :גדוד 18
קרוב לצומת "טרטור" ,3גדוד  16נפרס ממזרח
לגדוד  18וגדוד  17בעורפם של שני הגדודים.
במפה המצרית שלהלן מצוינת פריסת הגדודים
ונראה בה כי צומת ציר "טרטור" נכלל בבירור
בתוך מערך ההגנה .כבר בליל הפריצה התברר
כי בצומת "לכסיקון" " -טרטור" היה מגנן נ"ט
שהשתרע לאורך כל ציר "טרטור" וכלל כ־10
טנקים ,מספר גדול של משגרי טילים נ"ט סאגר
ומטולי אר־פי־ג'י .ומדרום לצומת הונח שדה
מוקשים נ"ט משני צידי ציר "לכסיקון".
היו ידיעות על כך שהמפקדה העיקרית של
דיוויזיה  16נמצאת במעוז "מצמד" ב' .לאחר
מעשה נמצאו מעוזי "מצמד" ריקים .בזמן
הפעולה התברר כי אזור מרחב התעלה ,בעיקר
מצפון לציר "שיק" ,שימש לריכוז הדרגים
של דיוויזית השריון  ,21ונמצאו בו סוללות
ארטילריה ונגמ"שים בתוך דיפונים ,משאיות
ועמדות אישיות וכן טנקים מדיוויזיה .21
המודיעין הטקטי ,שחשיבותו לפעולת חטיבה
 14הייתה גדולה לאין שיעור ,לקה בתיאור
הפריסה של חטיבת החי"ר  16ובעיקר בזו
של גדוד  ,18וכן המעיט או לא ייחס חשיבות
מרובה לכוחות שנמצאו לאורך ציר "לכסיקון"
ולאלה שנמצאו מדרום ומצפון לציר "שיק".

לציר "שיק" ,וכוחה מנה כ־ 30טנקים.
•חטיבת השריון המצרית  14בצפון ראש
הגשר ,בעורף "מכשיר" ו"חמוטל" ,וכוחה
מנה כ־ 40טנקים (ההערכה אינה מדויקת
משום שבקרבות ליל 15־ 16באוקטובר נפצע
מח"ט  14המצרי ,במהלך הקרב עם חטיבה
 14של צה"ל ,ולפיכך החטיבה הייתה קרובה
יותר לאזור הלחימה).
מהמשמעויות של הנתונים הידועים על
קרקע ,על אויב ושל לוח הזמנים (פעולת לילה)
 נגזרה שיטת הפעולה שהייתה:•ההיערכות העיקרית של האויב היא כלפי
מזרח ,לכן הכיוון כללי של ההתקפה יהיה
מדרום לצפון וממערב למזרח.
•ניצול המרחב הריק שבין מעוז "לקקן" למעוז
"מצמד" לשם הגעה לציר "לכסיקון" ולאחר
מכן פריצה צפונה.

שריון אויב
הצבא המצרי באזור פעולת חטיבה  14פרס
את הטנקים שלו בשתי צורות :טנקים קדמיים
מגדוד השריון החטיבתי ומהגדוד של דיוויזיה
 16פוזרו בתוך המערכים הקדמיים ,כשלכל גדוד
חי"ר צורפה כפלוגת טנקים .אגרופי טנקים
בעורף המערך הקדמי הדיוויזיוני שהתבססו
על טנקי דיוויזית השריון  .21בהתאם לידיעות
שהיו בידינו לפני ההתקפה ,הדיוויזיה כללה שתי
חטיבות טנקים ,חטיבה  1וחטיבה  ,14שספגו
אבידות כבדות גם בעת המתקפה שלהם ביום 14
באוקטובר  ,73וכן חטיבה ממוכנת  18שבאותה
עת הייתה שלמה .היערכות שריון האויב ,כפי
שפוענחה מתצלומי האוויר ,הייתה כולה באזור
"מיסורי" וצפונה ממנו ,כאשר באזור "אמיר"
ומעט צפונה לו נפרס ריכוז מנהלתי וארטילרי.
הטנקים היו פרוסים באזור שבין "מיסורי" לבין
4
ציר "טליסמן" ואזור "טוסון".
מידיעות והערכות שהתקבלו מאוחר יותר
התברר כי פריסת דיוויזיה  21וחטיבותיה,
מאזור "אמיר" וצפונה כללה בשלב זה - 100
 136טנקים:
• חטיבת שריון  1בדרום ראש הגשר באזור
"אמיר" " -שיק" וכוחה מנה כ־ 30טנקים עד
 66טנקים.
•חטיבה ממוכנת ( 18שהוכפפה בשלב זה כדרג
שני לדיוויזיה  )16במרכז ראש הגשר ,מצפון

מפה מצרית המתארת את פריסת דיוויזיה
 16מארמיה ( ,2צולמה בידי דני אשר באתר
ההנצחה של הארמיה השנייה המצוי כיום בתל
סלם  -מעוז לקקן לשעבר).

•ההתקפה בלילה תבטל במידה רבה את
היתרון שהיה למצרים בריבוי נשק נ"ט ארוך
טווח (טנקים וטילי סאגר).
•אופי השטח חִייב תנועה בלילה על צירים
מוגדרים ,שהוערכו כלא מוחזקים בידי
כוחות אויב ניכרים ,כאשר גל ראשון של
טנקים נע בראש ,פורץ ומתגבר על התנגדות
האויב באש .גל שני המורכב מחי"ר וחרמ"ש
על גבי זחל"מים לטיהור השטח.
• פעולת בלילה מגבילה את השליטה על
הכוחות ועל התיאום ביניהם ולפיכך הוטלו
משימות על כל אחד מכוחות החטיבה ,כשכל
כוח פועל בגזרתו בנפרד.
ביום  15באוקטובר בשעה  11:00נערכה
ב"טסה" קבוצת פקודות חטיבתית ובשעות
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אחר הצהרים קוימו אישורי תכניות של
היחידות .במקביל נערכו הכנות תחזוקתיות
למבצע.

סד"כ החטיבה ,כוחות ומשימות
החטיבה תוגברה בכוחות נוספים וכוחה
הכולל עמד על  97טנקים .להלן פירוט הכוחות
והמשימות:
• גדס"ר  87כלל שלוש פלוגות סיור (22
טנקים ונגמ"שים)  -ניווט והובלת החטיבה,
כיבוש מעוזי "מצמד" והגדה המזרחית בגזרת
"נחלה" " -שיק" ,וסיוע לחטיבת חיר"ם
בכיבוש הגדה הרחוקה.
•גדוד טנקים  79שכלל  22טנקים  -כיבוש
הגדה המזרחית בגזרה שבין תעלת סואץ
וציר "לכסיקון" עד ציר "אושה" .ניסיון
לתפוס גשר מצרי בגזרתו.
•גדוד טנקים  184שכלל  21טנקים  -כיבוש
הגדה המזרחית (ממזרח לציר "לכסיקון")
ואבטחה כלפי צפון־מזרח.
•גדוד טנקים  ,407מחטיבה  600שכלל 23
טנקים (פחות פלוגה)  -פתיחת הצירים
"עכביש" ו"טרטור" מהעורף.
•יחידה  424ועוד  4טנקים מגדוד  - 407טיהור
הגדה הקרוב בגזרת גדס"ר .87
•"כוח שמוליק" (מפקדת גדוד ושתי פלוגות
חיר"ם) ועוד  4טנקים מגדוד  - 407ינוע
אחרי גדוד  407ויטהר את ציר "טרטור" ואת
אזור המבנים של "החווה הסינית".
•גדס"ר ( 317/582מפקדת גדוד ,פלוגת חי"ר,
פלוגת הנדסה ופלוגת תול"ר) ,הוכפף לחטיבה
בשעות אחה"צ והצטרף אליה בשעות הערב
 ינוע בעקבות החטיבה ,יאבטח את אזורהפעולה כלפי דרום ב"לכסיקון"  ,263ינוע
לעבר "לקקן" ויהווה עתודה חטיבתית.

סיוע
שני אגדי ארטילריה סייעו למאמצי אוגדה
 143בגזרות הלחימה שלה כשלרשות מפקד
הסיוע של חטיבה  14עמד הסד"כ הארטילרי
הבא:
• 2גדודי ארטילריה בינוניים  155מ"מ.
• 1גדוד אם־ 109קצר קנה.
• 1גדוד מרגמות כבדות מתנייעות  160מ"מ.
• 1גדוד מטולי רקטות  240מ"מ.
•שתי סוללות תותחי  175מ"מ.
משימות הארטילריה היו:
•ירי רצוף בעת התנועה לעבר המטרות באזורי
"מצמד" ו"אמיר" ,כדי למנוע גילוי מוקדם של
פריצת החטיבה.
•ירי פגזי זרחן על "לקקן" לצורך ניווט והזדהות
בתנועה.
•ירי על מטרות משני צידי ציר "לכסיקון" תוך
העתקת האש עם התקדמות הכוחות.
•סיוע קרוב לגדס"ר  87בגדה המזרחית.
•סיוע לגדוד  407בפתיחת הצירים "עכביש"
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מפת אזור הפעולה

ו"טרטור".
•טיווח מטרות הגדה המערבית כסיוע לחטיבת
הצנחנים.

שלבי הלחימה
 15באוקטובר 21:06 - 18:05
בשעה  18:05התחילה השדרה החטיבתית
לנוע מ"כספי"  56לעבר ציר "לכסיקון" 263
כדי להימנע מהסתבכות בתעלות המים .סדר
התנועה היה :גדס"ר  87מוביל ,אחריו חפ"ק
המח"ט ,גדוד  ,79גדוד  ,184גדוד  ,407יחידה
" ,424כוח שמוליק" .צומת "עכביש" " -כספי"
הופגז בידי המצרים והטנקים והנגמ"שים
עקפו אותו בדיונות .כוחות החי"ר שהיו על
גבי זחל"מים התקשו בעקיפה ופיגרו אחר
לוח הזמנים המתוכנן .החטיבה נעה לפי
התכנית ובשעה  20:05הגיע ראש השדרה
לציר "לכסיקון" והחלה הפריצה צפונה בשדרה
חטיבתית .גדס"ר  - 87נע בראש החטיבה.
בהגיע הפלוגות לנקודות הפיצול מציר
"לכסיקון" הן פנו מערבה ליעדיהן:
•פלוגה ב' בצומת לכסיקון" " -שיק" .כחצי ק"מ

מהצומת נתקלה בריכוז צפוף של כלי רכב
שונים ,נגמ"שים ומספר טנקים ופתחה באש.
הצליחה להגיע לתעלה ,התמקמה במקום
תוך שהיא ממשיכה באש כלפי מקורות האש,
כולל גם אלה שממערב לתעלה .הפלוגה פגעה
ב־ 3טנקי אויב שחלפו לידה .השטח היה מלא
במדורות של כלי רכב בוערים .אבדותיה היו
הרוג אחד ופצוע אחד .הפלוגה התמקמה
ב"סרוק".
•פלוגה א' פנתה בצומת "נחלה" לכיוון "מצמד".
מ"מצמד" נפתחה עליה אש והפלוגה השיבה
באש לכל האגפים .הפלוגה התחברה למג"ד
ולפלוגה ג' קצת צפונה מ"מצמד".
•גדוד  79נע עם חפ"ק המח"ט .לאחר חציית
צומת "לכסיקון" " -טרטור" הוא הגיע
לצומת "לכסיקון" " -שיק" בשעה 21:06
והתפרס לקראת ביצוע משימתו.
•גדוד  184נע צפונה על ציר "לכסיקון" בתנועה
שוטפת פרט לטנק שנפל לתעלה ליד מעוז
"לקקן".
בשלב זה תנועת החטיבה ,שנעשתה בתנאי
ראות לילה טובים ,התנהלה לפי התכנית

המקורית מלבד תקלות מועטות .השתלטות
גדס"ר  87על מרחב שבין "נחלה" ל"שיק"
אמנם נתקלה באויב אך הגדס"ר הצליח למלא
את משימתו.

הם סברו שהמאמץ של חטיבה  14הוא חלק
מתכנית כוללת להתקפה על ארמיה  2מעורפה,
בנוסף להתקפה של חטיבה  600מדרום־מזרח,
שהחלה שעתיים קודם לכן .הם הגיבו במהירות
תוך שימוש במרב האמצעים המידיים שעמדו
לרשותם  -חיזוק מוצבי גדוד  18שפרס בצומת
"טרטור" בטנקים ונשק נ"ט והפעלת טנקים
שהיו באזור שמצפון לציר "שיק" ,ככל הנראה
מדיוויזיה ( 21ידיעות שהתקבלו בחטיבה
ממקורות מודיעין דיווחו שהאויב תוקף בכוח
של שני גדודי טנקים).
גדוד  ,407שנע אחרי גדוד  184בשדרה
החטיבתית ,היה מתוכנן להתפצל לשני כוחות:
פלוגה שתנוע על ציר "עכביש" ותפתח אותו,
ופלוגה אחרת שתנוע על ציר "טרטור" לשם
פתיחתו .הפלוגה המיועדת לציר "עכביש",
שמנתה  9טנקים ,פנתה ליעדה ונעה על ציר

 15באוקטובר 22:00 - 21:06
גדוד  79פרץ צפונה והמשיך בהתקדמותו בציר
"לכסיקון" .הגדוד הבחין בעשרות רבות של כלי
רכב ורק"ם הפזורים משני צידי הכביש .בתחילה
הוא נתקל בהתנגדות קלה שהלכה וגברה ,וככל
שהגדוד התקדם צפונה נוספה עליה אש של
מטולי נ"ט ואף של טנקים .מ"פ של הגדוד נהרג
אך הגדוד לא הפסיק את התקדמותו .בשעה
 21:30הוא הגיע עד ציר "אושה" ונעצר במקום
כדי להיערך ולבחון את המצב .סקירת מצב הגדוד
העלתה שכוחו התדלדל באופן חמור וללא שני
מ"פיים ,בעוד לחץ הלחימה הלך וגבר .טנקי אויב
הגיחו ממרחקים קצרים ונורו ונפתחה אש על
כלי רכב וחיילי אויב שנעו בטווחים קרובים
מאוד .בשעה  21:53ביקש המג"ד רשות לסגת
לכיוון צומת "שיק" " -לכסיקון" כדי לייצב
שם קו עמדות ,משום שנותרו לו מעט טנקים
ואושר לו לעשות כן.
השדרה של גדוד  184הגיעה בשעה
 21:10לצומת "לכסיקון" " -טרטור"
ונתקלה במפתיע באש נ"ט מטווחים קצרים
מאוד (עשרות מטרים) .הובחנו צריחי
טנקים שהתגלו מעל לסוללות .טנקים
של הגדוד החלו להיפגע ונשארו במקום
ואנשי צוות שנחלצו מהם התפנו בכוחות
עצמם .טנקים שהיו בכושר תנועה המשיכו
לנוע צפונה ונראה היה שהגדוד כמעט
ומתפורר .המג"ד נחלץ עם עוד שני טנקים
ולאחר מכן הצטרף אליהם טנק נוסף והם
נעו צפונה .לאחר שהמג"ד הגיע לצומת
"שיק" " -לכסיקון" הוא פרס את כוחו מרשם סכמטי של צומת "טרטור" " -לכסיקון"
והסתער לכיוון צפון־מזרח ונעצר לאחר (גרפיקה :נעמה רגב)
כ־ 650מ' נוכח התנגדות קשה .מעט מאוחר "עכביש" כשארבעה טנקים פרוסים לפנים.
יותר הצטרפו למג"ד עוד שישה טנקים של היא נתקלה באש אויב דלילה והגיעה עד
הגדוד .בתחילה לא היה מפקד החטיבה מודע "עכביש"  .52במשך התנועה נפגעו שני טנקים
למה שאירע בצומת ולמצבו של הגדוד .דיווח (אחד מהם עלה על מוקש) .בשעה  22:45חזרה
ראשון של מג"ד  184למח"ט על מצבו הקשה הפלוגה לצומת "עכביש" " -לכסיקון".
מג"ד  407עם פלוגת טנקים שנייה שנועדו
של הגדוד הועבר בשעה  .21:28דיווח נוסף
של המג"ד משעה  21:41הודיע" :נשארתי עם לפתיחת ציר "טרטור" התקדם והתלבט במה
5
שנראתה לו כבעיה העיקרית  -איתור הכניסה
כ־7־ 8כלים ,אני בעמדות קשה לי להתקדם".
חפ"ק המח"ט ,שהתמקם מצפון־מערב מזרחה לציר "טרטור" ,שהיה דרך עפר וככל
לצומת "שיק" "לכסיקון" ,ניהל את הקרב תוך הנראה לא היה מודע למה שקרה לגדוד
שגם הוא יורה על חיילי חי"ר ואף השמיד  184בצומת .על הכוח נפתחה אש מהצומת
שכתוצאה ממנה נדלקו שלושה טנקים .המג"ד
חמישה טנקי אויב מטווח  30מ'.
קשה להסביר מדוע אפשרו המצרים לכוחות ריכז את יתרת הטנקים והתכוון להמשיך
הקדמיים של חטיבה  14לחלוף על פני צומת לפרוץ ב"טרטור" ולאחר שהוא נפצע ()21:40
"טרטור" " -לכסיקון" ללא שהגיבו על כך .קיבל מ"פ ב'  -סרן גדעון גלעדי את הפיקוד על
נראה שעד קצת לאחר שעה  21:00הם הופתעו הכוח שמנה חמישה טנקים .הכוח קיבל הוראה
מעצם הופעת חטיבה  14בשטח ולא הפנימו מהמח"ט להמתין במקומו.
כשעה לאחר שהחטיבה החלה בהתקפתה
את משמעות הדבר .מפנה ברור בהערכתם חל
עם תחילת ההתקפה של גדוד  79וככל הנראה התברר כי היא עומדת בפני שני קשיים

עיקריים ,האחד לחץ של התקפות שריון מצפון
על אזור הצליחה כשכוחותיה מדולדלים,
והאחר חסימת ציר "לכסיקון" בצומת "טרטור"
שניתקה בין שני הגופים החטיבתיים ,ויותר
מכך היא עיכבה את הנעת אמצעי הצליחה.
 15באוקטובר 24:00 - 22:00
לאחר ששתי יחידות נפגעו במגנן הנ"ט
חדרה לתודעת החטיבה הסכנה הטמונה
בו .בשעה  22:02שאל מפקד האוגדה את
המח"ט" :האם מצבך בסך הכול טוב?" תשובת
המח"ט ,שכנראה ניסה להמעיט מחומרת
המצב ,הייתה" :לא הייתי מגדיר אותו כטוב,
אנחנו צריכים להתארגן באזור .קודקוד 3
נפגע ויחידת משנה שלו שעלתה על "טרטור"
עלתה על מארב ויש להם שמה נפגעים ואני
כרגע מארגן שם את המצב" 6.אך המצב הלך
והסתבך .היחידה השלישית שנכנסה לאזור
הייתה יחידה  424שיעדיה היו :כוח משנה
אחד לטיהור ציר "נחלה" לעבר "מצמד",
כוח משנה שני לתנועה מצומת "טרטור"
 "לכסיקון" לעבר "מצמד" ,וכוח שלישיעתודה .כקילומטר מערבה מצומת "נחלה"
 "לכסיקון" נפתחה על הכוח ממזרח אשארטילרית ואש טנקים ונורה עליה מטח של
טילי סאגר .זחל"ם התפוצץ וחסם את ציר
"נחלה" והיו בו  9הרוגים וכן היו לה נפגעים
נוספים .גם הכוח שנע בציר "לכסיקון"
צפונה נתקל אף הוא באש כבדה.
כוח רביעי שנע בציר "לכסיקון" והופנה
למגנן הנ"ט כדי לחלץ נפגעים  -היה "כוח
שמוליק" .בעת חילוץ הנפגעים ,נפגע גם
כוח זה מאש מגנן הנ"ט ,וארבעה מתוך 10
הזחל"מים שלו נפגעו .על הזחל"מים הנותרים
הועמסו נפגעי היחידה וכן ניצולים מטנקים
פגועים שהיו בשטח .היחידה התמקמה
בתעלת מים ממזרח לציר "לכסיקון" ופתחה
באש על מגנן הנ"ט.
שני גדודים של חטיבה  14נפגעו במגנן הנ"ט
וסבלו אבדות .ההשפעה של אירועים אלה
הייתה רבה משום שהם מנעו מחטיבה למלא
חלק ממשימותיה בהבטחת אזור הצליחה,
לדוגמה :אי סריקת ציר "נחלה" וטיהור מעוז
"מצמד" ,אי יכולת לפתוח את ציר "טרטור"
שהוקצה לגרירת גשר הגלילים ,והניתוק בין
שני חלקי החטיבה .בנוסף התגלתה בעיית
פינוי הנפגעים ממגנן הנ"ט ,שהייתה מעיקה
וסבוכה בגלל קשיי הגישה לרק"ם שנפגע ובגלל
שהימצאות חיילי צה"ל באזור הגבילה את
הפעלת התגובה העיקרית המיידית  -הנחתת
אש ארטילרית.
השארית של כל הכוחות שהיו באזור מגנן
הנ"ט עסקו בחילוץ נפגעים .מ"פ ב' מגדוד 407
עסק בחילוץ נפגעי יחידתו ובשעה  22:36הודיע
על פינוי כל הכלים ,אך הודעה ברשת הקשר
הצביעה על כך שעדיין נותרו בשטח נפגעים
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טנק מצרי ראשון מתפוצץ .טנק
שני (משמאל) נפגע מתוך 5
טנקים שהושמדו על ידי המח"ט
בטווח  30מ' ב"חווה הסינית".
צילום :פנחס אלעזרי

מגדוד  .184יחידה  424וכוח "שמוליק" עסקו
אף הם בחילוץ .האש הארטילרית הסלקטיבית
שנורתה על אזור מגנן הנ"ט (כדי להימנע
מפגיעה בפצועים שנותרו) הוכוונה על ידי מ"פ
ב' מגדוד .407
במקביל לאירועים בצומת "טרטור" -
"לכסיקון" נמשך לחץ של התקפות שריון אויב
מצפון לדרום .לרוב היו אלה התקפות בעוצמה
של פלוגת טנקים ,ופעם אחת בעוצמה של גדוד
טנקים .מחמת לחץ ההתקפות והימצאות של
חיילים מצריים בשטח ,אושר לגדוד  79לנוע
לאחור ולתפוס עמדות כ־ 2ק"מ מצפון לציר
"שיק" ממערב לציר "לכסיקון" ,וגדוד  184נערך
במקביל ממזרח לציר .אף שציר "לכסיקון"
היה כביש ברור בשטח ,היה צורך בתיאום
נוסף ובפיקוח כדי למנוע ירי בין שני הכוחות,
ורשתות הקשר החטיבתית והגדודיות היו
מלאות בחילופי דברים ושאלות ובירורי איכון.
ב־ 22:15דיווח גדוד  79שהוא ייצב קו "פחות
או יותר" .התקפת השריון המצרי נמשכה
ומגעים אתו התנהלו גם בטווחים קצרים מאוד
 מטרים ספורים .טנקים מועטים התקדמווחדרו לתוך אזורי העמדות של הגדודים .בשעה
 23:43הודיע מג"ד  184על טנק טי־ 55שנמצא
צמוד לכוחו .הטנק הושמד" .כאן  ,2טי־54
מטווח אפס בוער ,עבור" 7.נראה שהפוגה
מסוימת החלה קרוב לשעה  .24:00הודעה
שבאה ממקורות מודיעין בשעה  23:56בישרה
ועודדה את החטיבה שעמדה בפני מצבים
קשים" :מרב הסיכויים שדפקנו את מפקדת
חטיבה ( 14המשוריינת המצרית) ואת מפקדת
 8."21אלא שגם הכוחות המגינים הידלדלו.
מג"ד  79נפצע כאשר הגדוד דילג דרומה ,ופונה
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על גבי טנק לעבר חפ"ק המח"ט .סמוך לשעה
 24:00נותרו בגדוד רק שישה טנקים כשירים.
 16באוקטובר 05:30 - 00:01
גם בהיערכות החדשה ,קצת צפונה מציר
"שיק" ,התגלו בעיות תיאום וזיהוי בין הגדודים
 79ו־ 184וכתוצאה מכך אי הוודאות באיתור
מדויק של רק"ם שנע באזור ,האם הוא של
האויב או מכוחותינו .גם הכוח המצרי שהיה
ב"אמיר" החל להגיב ופתח באש על גדוד 184
שנמצא מצפונו .התנועה לאחור לא עברה
באופן חלק .גדוד  79הותיר בשטח מספר
טנקים בלתי תקינים ופגועים ובהם נפגעים,
אך ירי של האויב שיבש את הגישה אליהם.
בנוסף היו לגדוד מספר גדול של פצועים
ושל אנשי צוות מטנקים פגועים שנשארו
במחפורת בשטח המפונה ושהיה צורך לחלצם.
בשעה  00:41דיווח סמג"ד  79שהוא פגע בטנק
האויב ולאחר מכן קיבל רשות להתקדם לעבר
הפצועים בשטח ולחלץ אותם .מ"פ ז' סרן רמי
מתן התקדם עם שלושה טנקים שנתקלו בטנקי
אויב בטווח קרוב והשמידו אותם ,אך גם שני
טנקים של הכוח נפגעו .הטנק שנשאר חילץ
חלק מהפצועים .למרות התדלדלות מספר
הטנקים של הגדוד יצא סרן מתן פעם נוספת
עם הטנק שלו ועם נגמ"ש ,תוך גילוי גבורה
9
עילאית ,והצליח לחלץ את אלה נשארו בשטח.
בעיית הטיפול בפצועים בחלקה הצפוני של
החטיבה לא הסתיים עם חילוצם מהכלים
ומהשטח .בתחילה הם טופלו בתחנות האיסוף
הגדודיות כשהם שוהים ומצטופפים בנגמ"שי
התאג"דים מפני שלא ניתן היה לפנותם עקב
הניתוק בצומת "טרטור" " -לכסיקון" .ניסיון

להעביר פצועים נכשל ונגמ"ש שניסה לפנות
נפגעים נפגע ואנשיו נהרגו .כדי לתגבר את
גדוד  79המדולדל הורה המח"ט לגדס"ר 87
לשלוח פלוגה לגדוד .בגלל טעות נעה הפלוגה
לאזור גדוד  184ובדרכה ספגה אש מדרום,
מכיוון "החווה הסינית" והמ"פ נהרג.
ביתר שעות הלילה נערכו הגדודים  79ו־184
במקומותיהם .המגעים עם האויב לא פסקו
אלא שבשעות אלה הם עסקו יותר בחיילי חי"ר
שהתרוצצו בשטח ולעתים בטנקים המצרים
שהגיחו מהחשכה בטווחים קצרים.
מלבד ההתמודדות בצפון ,שנוהלה ישירות
על־ידי המח"ט ,הופנתה תשומת לבו למציאת
פתרון לחסימה בצומת "טרטור" " -לכסיקון"
שאמנם היא ניתקה את הקשר בין שני חלקי
החטיבה ,אך החמור מכל היא הייתה עלולה
לפגוע באופן חמור בתכנית הצליחה ,כשמדובר
היה בהעברת גשר הגלילים והדוברות .אף
ששליטתו על הכוחות שבחסימה נעשתה
ברשתות הקשר  -נראה שהיא הייתה פחותה
מזו של ניהול הקרב בצפון ,שם החפ"ק נמצא
צמוד לכוחות.
כאשר כל החטיבה הייתה במגע אש ויחידות
שנפגעו עסקו בחילוץ נפגעים ,קיבל המח"ט
בשעה  00:07הודעה ש"נפרד" (גדוד נ"ט 582
 כוח "שונרי") הגיע לאזור מגנן הנ"ט .הגדודשצורף לחטיבה רק בשעות אחר הצהרים כלל
פלוגת חי"ר (שלא הגיעה לכלל פעולה) ,פלוגת
סיור ופלוגת תול"ר והוא נויד על גבי תשעה
זחל"מים והשאיר את פלוגת התול"ר כבלימה
כלפי דרום ב"לכסיקון"  .263הגדוד נע קדימה
ובמשך התנועה התקלקלו שלושה זחל"מים
והוא הצטופף בשישה זחל"מים .לגבי החטיבה

היה זה הכוח היחידי שטרם היה במגע אש.
שינוי מסוים במצב חל בהערכה של ציר
"נחלה" ,שלאחר החסימה בצומת "טרטור" -
"לכסיקון" נותר הציר היחידי המקשר בין ציר
"לכסיקון" לבין אזור הצליחה .למרות ההיתקלות
בציר שיחידה  424דיווחה עליה ,התרשם מג"ד
הסיור שהיה באזור שאין בציר אויב משמעותי
ועוד בשעה  23:22הוא הודיע למח"ט..." :
ההתרשמות שלנו ש"נחלה" יחסית נקיה" .כמה
דקות לאחר מכן הציע המג"ד שיחידה 424
תמשיך בטיהור הציר ומעוזי "מצמד" .הייתה זו
ידיעה חשובה לאין ערוך משום שחטיבת החיר"ם
הייתה כבר בתנועה לצליחה ובשעה  23:55דיווח
המח"ט "...הוא נמצא במרחק של קילומטר וחצי
מלקקן והכוח שעל המים (גדס"ר  )87מדווח
שהגדה המערבית שקטה ואפשר להעביר את
הצנחנים לשם 10.ואמנם בשעה  01:20דווח
"שהכוח של דני מט במים" .אף שההישגים של
חטיבה  14היו חלקיים הם אפשרו לבצע את
הצעד הראשון של הצליחה  -מעבר של כוח חי"ר
צולח בציר "נחלה" במרחק של כ־ 800מ' ממגנן
הנ"ט ,צליחת התעלה והיאחזות בגדה המערבית
שלה .כל תכנית הצליחה נשענה בשלב זה על
מערכת צירים מצומצמת .ציר "עכביש" ללא
ציר "טרטור" ,וציר "נחלה" ללא הקטע של ציר
"טרטור" מ"לכסיקון" עד "מצמד".
הייתה זו נקודת אור במערכה הקשה
שניהלה החטיבה ,שהתגלה בה קושי עיקרי.
אף שהמח"ט היה מודע למסעה של חטיבת
הצנחנים ,התיאום הפיזי בשטח ,בין חטיבת
החיר"ם שנכנסה לאזור הפעולה של החטיבה
לבין הכוחות שהיו בשטח ,נמצא לוקה .פלוגת
הטנקים שליוותה את כוח הצנחנים  -פלוגת
"חריף" מגדוד  599של חטיבה  - 421קיבלה
הוראה מחטיבת הצנחנים לנוע לכיוון צומת
"טרטור" " -לכסיקון" ולאחר מכן לפנות
מערבה כדי לתפוס את צומת "טרטור" ולסמן
את הציר למעבר גשר הגלילים 11.תנועת
הפלוגה נעשתה ללא תיאום עם חטיבה 14
ועבר זמן עד שהחטיבה איכנה מי הוא כוח
הטנקים שחדר לשטחה והובררה מה היא
משימתו .בחטיבה  14ראו בכך הזדמנות
להתגבר על מגנן הנ"ט ולנצל את ההצלחה
להעברת כוחות צפונה .המח"ט הודיע לגדוד
 407שיצור מגע פיזי עם הפלוגה ויורה למפקדה
להיכנס לרשת "מקדח" ,אך נראה שהדבר לא
נעשה .בשעה  00:44הודיע המח"ט למג"ד 582
על תכנית הפעולה לאחר שפלוגת "חריף"
תעבור את הצומת" .כוח שעובר אותך להיכנס
ל"טרטור"  -אתה אחר כך בעקבותיו תעלה על
"לכסיקון" צפונה עד "שיק" " -לכסיקון 12".לא
נוצר קשר בין פלוגת חריף לבין הכוחות בשטח
והפלוגה נעה כלפי מגנן הנ"ט ללא ידע מוקדם
על הימצאותו .מספר דקות לאחר מכן בשעה
 00:57דיווח מ"פ ב' מגדוד  ,407שמצבה של
פלוגת "חריף" גרוע ביותר..." :הכלים שלנו

(של "חריף") חוטפים שם ,יורים עליהם בלי
הפסקה ויש שם הרבה מאוד כלים פגועים.
יורים עליהם "ׁשְמֶלים" (סוג של טילים נ"ט)
13
ודופקים אותם בארטילריה משני כיוונים"...
מפלוגת "חריף" שמנתה שבעה טנקים נחלצו
רק שלושת הטנקים האחרונים .אי תיאום נוסף
היה כאשר הזחל"מים שהובילו את הצנחנים
למצמד עזבו את המעוז והחלו לנוע מערבה על
ציר "טרטור" .מג"ד  87לא זיהה אותם וסבר
שהם עשויים להיות כוח של האויב ,הוא היסס
אם לפתוח בירי וזהותם נודעה לו רק לאחר
בירור עם החטיבה.
ככל שעבר הזמן ויוצב מעין קו בצפון
הופנתה תשומת הלב של החטיבה ,בהמרצת
מפקד האוגדה ,לפעול לפתרון הבעיה העיקרית
שפיצלה את כוחותיה ,בעיה שהייתה חמורה
יותר מהבחינה המערכתית בגלל האיום לפגיעה
חמורה בהמשך הצליחה .זאת משום שאם
האויב ,שעד כה לחם כנגד מה שנתפס בעיניו
כהתקפה על מערכו ,ימשיך לחסום את ציר
"טרטור" ויאתר בשעות האור את מעבר אמצעי
הצליחה הכבדים ומגנן הנ"ט בצומת (800
מ' מציר "נחלה")  -הוא יבלום את תנועתם.
המאמץ החטיבתי התבסס בשלב זה על מיצוי
כוחות החטיבה הזמינים שהיו באזור.
עוד לפני כן ,בשעה  ,00:09הורה המח"ט
למג"ד  582לקבל תחת פיקודו את פלוגה ב'
של גדוד ( 407ארבעה טנקים) ,לפרוץ את מגנן

הנ"ט ולפתוח את ציר "טרטור" מזרחה .הכוח
החל להתקדם בשעה  01:49כאשר הטנקים
מובילים .בשעה  02:23דיווח המג"ד כי טנקים
עלו על מוקשים והוא עוסק בפינוי פצועים.
הפינוי הסתיים בשעה .02:49
פינוי השטח הביא את המח"ט להפעלת
מאמץ נוסף לכיבוש מגנן הנ"ט והוא הורה
לגדס"ר  87לצאת להתקפה והפעם מכיוון
מערב למזרח .בשעה  03:05התחיל הגדוד
בהתקדמותו והשמיד שלושה טנקי אויב .הגדוד
ספג אש נ"ט ונק"ל מחיילי אויב שהתמקמו
בתעלה מצפון לציר "טרטור" ובשעה 04:00
המג"ד נהרג ומ"פ נפצע .הגדוד נחלץ לאחור
בסיוע אש ארטילרית ,ונע מערבה בחיפוי
טנקים ובחסות ערפל לאזור "טרטור" .50
בשעה  04:00הורה המח"ט לסמח"ט לקחת
תחת פיקודו את פלוגה א' של גדוד 407
(חמישה טנקים) ולתקוף את מגנן הנ"ט מדרום
ובעקבותיו ינוע גדוד  582ויטהר את המקום.
ההתארגנות ארכה זמן רב בגלל הימצאו של
הסמח"ט ב"לכסיקון"  263וקשיי המעבר בציר
צפונה .תוך כדי כך החל גדוד  582לתקוף את
הצומת עם טנקים מגדוד  407ושארית פלוגת
"חריף" .בשעה  04:42דווח על התקדמות תוך
התנגדות קלה ,אך בשעה  05:11דיווח המג"ד
על התקלות בכוח חי"ר משמעותי .כמה טנקים
נפגעו ,הגדוד ניסה להתקדם מזרחה בתנועה על
גבי זחל"מים אך חלקם נפגע ואנשיהם החלו
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להתחפר בחול ללא יכולת להיחלץ מהמקום.
כוח הסמח"ט שהיה בדרכו לאזור ונשלח אף
הוא להתקפה ,הצליח לעבור בין הטנקים
הפגועים מקרבות קודמים ,אך אש שנפתחה
עליו פגעה בשלושת הטנקים הראשונים,
ההתקפה נעצרה והכוח החל בחילוץ עצמי.
ב־ 05:18דיווח מג"ד  582שהוא תקוע באזור
הצומת ויש לו הרבה נפגעים .כאשר התפזר
ערפל הבוקר התברר שהגדוד נמצא סמוך
למתחם האויב והוא ניצל תעלת מים כמחסה
לחיילי הגדוד ולפצועיו.
 16באוקטובר 09:43 - 05:31
לחץ האויב מצפון והבוקר שהפציע ,חשפו
את נחיתות העמדות של הגדודים  79ו־184
שהיו בשטח מישורי .שני הגדודים קיבלו
פקודה לנוע לסגול ( 111דיונה גבוהה מדרום
לציר "שיק") ולהתארגן במקום .התנועה נערכה
בערפל כבד .מאוחר יותר הורה המח"ט לגדוד
 79לנוע ל"לקקן" להתארגנות תוך עקיפת
צומת "טרטור" ,וגדוד  184נשאר בסגול .111
עד כה נוהלו ההתקפות על צומת "טרטור"
על ידי הוראות שהועברו ברשת הקשר .לאחר
ייצוב המצב בצפון הגזרה יכול היה המח"ט
לפקד מקרוב על הפעולות הנדרשות ,אלא
שכוחה של החטיבה נשחק מאוד.
האוגדה שהייתה ערה לכוחה המדולדל של
החטיבה ולחשיבות חיסול החסימה בצומת,
העמידה לפיקודה שני גדודי טנקים מחטיבות
אחרות של האוגדה ,את גדוד  599מחטיבה 421
ואת גדוד  409מחטיבה  .600תוכננה התקפה
על צומת "טרטור" ממספר כיוונים :התקפה
משולבת של צומת "טרטור" " -לכסיקון"
על ידי פלוגה ג' מגדוד  407מדרום ,וחפ"ק
המח"ט עם מספר טנקים מגדס"ר  87ממערב.
ההתקפה החלה בשעה  08:00לערך .כעשרה
טנקי אויב הושמדו וכוחות חי"ר אויב רבים
נפגעו עד שהאויב הרים בדים לבנים ונכנע.

תצלום אוויר של אזור החווה הסינית ואזור
הצליחה

לפלוגה ג' נפגעו שני טנקים והיא נשארה ללא
תחמושת .עם כיבוש הצומת אושר לה לנוע
דרומה להתארגנות .התקיפה המשולבת של
פלוגה ג' מגדוד  407וכוח המח"ט הניבו פרי.
צומת "טרטור" " -לכסיקון" נכבש והציר נפתח
בשעה  .09:43התמונה שהתגלתה הייתה קשה
מאד .בשדה הקטל נצפו טנקים פגועים רבים,
אך הפקק שהיצֵר את הגישה לאזור הצליחה
הוסר.
משימות הגדודים שצורפו להתקפה היו:
גדוד  599לפריצה מערבה דרך ציר "טרטור",
מ"טרטור"  40כלפי דרום־מערב ,וגדוד 409
לתקיפת אזור סגול  185מצפון לדרום .בשעה
 06:58נכנס גדוד  599לפעולה במטרה לאתר
אויב באזור סגול  .184הניסיון להרחיב ולטהר
את ציר "טרטור" בחלקו המזרחי לא צלח
נוכח אש נ"ט חזקה ומכשול על הציר והגדוד
נחלץ לכיוון ציר "עכביש" .גדוד  409תקף את
אזור סגול  185מצפון ודיווח כי הוא סופג אש

כבדה של טילים ויש לו נפגעים רבים .ניסיונות
נוספים להתקדם בחיפוי ארטילרי לא שינו את
המצב ובשעה  09:47אושר לו לחזור לחטיבה
.600
אבדות החטיבה עד כה היו 122 :חללים62 ,
פצועים ונפגעו לה  56טנקים .התוצאה :מספר
הטנקים בגדודים קטן מאוד ,צוותים ולוחמים
עייפים ,פגיעה חמורה בשדרת הפיקוד ,מסגרות
שהשתבשו וטנקים ורק"ם אחר זקוקים למילוי
מחדש של דלק ושל תחמושת .החטיבה הייתה
זקוקה להתארגנות .במשך שעות הלילה והבוקר
עברה החטיבה לחימה קשה ואכזרית ביותר אך
מלבד אי פתיחה שלמה של ציר "טרטור" היא
הצליחה לעמוד במשימותיה .אלא שהישגים
אלה נקנו במחיר כואב שעשוי היה לפגום
ביכולתה להמשיך ולתפקד בעוד האויב ממשיך
בלחציו.
בבחינה לאחר מעשה עולה השאלה כיצד
הייתה פועלת החטיבה או אולי האם תכנון
הצליחה היה שונה מכפי שמתואר לעיל ,אם
היה ידוע מראש על הימצאות מערכי אויב
בציר "טרטור" .במישור הטקטי אין ספק
שהנחת המוצא בתכנון החטיבתי על חדירה
מהירה והתייצבות בציר "שיק" או "אושה"
ולאבטח את אזור הצליחה הייתה עוברת
שינוי ,וקרוב לוודאי שהקצאת כוחות לתקיפת
צומת "טרטור" " -לכסיקון" הייתה מראש
חלק מתכנית פעולתה .שאלה מכרעת יותר
מתייחסת להשפעה האפשרית של נתון זה על
לוח הזמנים לפעולה ,על היכולת להגן על אזור
הצליחה מצפון ,ומכאן על התכנית לצלוח מעבר
לתעלת סואץ .במקרה זה היה בידי המתנגדים
והספקנים בהצלחתה נימוק חשוב נוסף שאולי
היה מכריע בשיקולי הדרג הפיקודי והמטכ"לי.
באופן פרדוכסלי דווקא הידיעות הלקויות
אודות האויב בצומת ובציר "טרטור" לצד גילוי
הלחימה העיקשת של חטיבה  - 14הם שהביאו
בסופו של דבר למימוש הצליחה.

•

הערות
*	הנני מכיר תודה לתא"ל מיל' ד"ר דני אשר ולד"ר לעמירם אזוב שפתחו בפני את החומר הנמצא ברשותם ואת עבודתם על מצב האויב ועל
ניהול המלחמה בפיקוד הדרום בעת מלחמת יום הכיפורים.
 .1משה דיין ,אבני דרך :אוטוביוגרפיה ,כרך שני ,עידנים דביר  ,1982עמ' .652
 .2ראיון עם ישראל טל שנערך ביום  28באוגוסט .2008
.3בתצלומי האוויר ,שנבדקו מדי יום לא אותרו עמדות בצומת "טרטור" .אחרי המלחמה נערכה בדיקת תצ"א מוגדלת ונמצא שב־ 13וב־14
באוקטובר נראו שוחות אישיות ועמדות לשלושה טנקים בצומת "טרטור" ועוד עשר עמדות טנקים לאורך ציר "טרטור" למזרח .ראה :סא"ל
מיל' ד"ר אלחנן אורן ,תולדות מלחמת יום הכיפורים ,דצמבר  ,2004עמי .205
 .4אתר חטיבה www.hativa14.org.il - 14
 .5שם ,רשת "מקדח"1.
 .6שם.
 .7שם.
 .8שם.
 .9תיאור מפורט יותר ,ראה :אלישיב שמשי "ולא אשוב עד כלותם" ,תל־אביב  ,2005עמ' .139 - 125
 .10עמירם אזוב ,עמ' .124
 .11ביטאון שריון גיליון 19מאוקטובר  ,2003רס"ן מיל' אליהו עממי סמ"פ חריף" ,פלוגת טנקים "חריף" חובשת כומתה אדומה" ,עמ' .109
 .12אתר חטיבה  ,www.hativa14.org.il - 14רשת "מקדח".
 .13שם .דיווח זה מבהיר נקודה שלא הייתה ברורה לחוקרים ביחס לגורלה של פלוגת חריף  -מי ירה על הפלוגה?
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יורים כדי לפגוע בחוליות הנ"ט

אימון אקטיבי -
הגנה אקטיבית

מבחינתם של השריונרים ,בוגרי מלחמת לבנון השנייה ,המיגון האקטיבי הטוב ביותר
נגד נ"ט הוא אימונים .רק חזרה לכשירויות הבסיס והקפדה על התו"ל יאפשרו למקסם
את כוח הטנק .ויש להם גם כמה סודות מקצועיים :לזכור שהאויב נמצא בכל מקום
ולהשתחרר מהחשיבה הצרה שהטנק שבתו"ל ינצח
לי־טל תייר וערן פלג ,צילום גל פורנברג
ביום הראשון למלחמת לבנון השנייה ,שבוע
לפני שהטנק שלו הושבת מירי נ"ט ,נשארה מעט
מאוד תחמושת למט"ק יעקב פרנס מגדוד געש.
באותה עת הוא חיּפָה על טנק אחר שעלה על
מטען במוצב נורית" .חיפינו מעמדה מחורבנת
שבה אתה נחשף הרבה לפני שאתה משחרר
פגז" ,נזכר סג"ם פרנס ,כיום מ"מ בגעש" .בגלל
שלא הייתה לי הרבה תחמושת ,לא יכולתי
לירות בחופשיות לנקודות חשודות" .עשרים
שניות לאחר שעלה לעמדה ומבלי שירה אף
פגז ,פגע טיל נ"ט בחזית הטנק שלו" .צעקתי
'נהג אחורה מהר' ,הנהג נסע אחורה ,ירדנו,
בדקנו וכולם היו בסדר .אחרי חצי שעה עלינו
שוב לאותה עמדה ואז ,כעבור  15שניות ,אני
חוטף טיל שעובר חצי מטר משמאל לראש
שלי ,משפשף את הצריח מלמעלה ומוריד את
כנת הנשק של הטען .אז אמרתי לצוות שלי
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שזה יותר מדי זמן והוריתי לעלות לעמדה
למשך פחות מעשר שניות".
שבוע אחר כך נכנס פרנס עם הטנק שלו
למרון א־ראס .הייתה זאת הפעם הראשונה
במלחמה שטנקים נכנסו לשטח בנוי" .בתוך
הכפר אתה אומר' :וואללה ,אני מוגן מהטילים
ארוכי הטווח ,כי הבתים מסתירים' .ידענו שיש
את הטילים קצרי הטווח ,אבל לא ממש היכרנו
את היכולות של חיזבאללה בשטח בנוי .המשכנו
להתקדם בתוך הכפר עד שנכנסו לאזור צר ואז
הטנק של המ"פ סרן אלעד צורי שהיה לפניי,
חטף טיל מקדימה .ראינו את החיזבאללה רצים
עם טילים ,באנו לירות עליהם ואז התותח
שלנו לא ירה .פתאום הטנק הזדעזע והתמלא
עשן והחיילים התחילו לצעוק והבנתי שפגע
בנו טיל .התותחן והטען נפצעו קשה".
בזמן שפרנס והנהג פרקו (קרי :יצאו)

מהטנק פגע טיל נוסף בצד של עמדת המפקד.
"רצנו לקרוא לעזרה של החי"רניקים וחילצנו
את התותחן ואת הטען לתוך אחד הבתים.
כשראיתי את הדם והנזק ,חשבתי 'אין סיכוי
שהטנק הזה מניע יותר' ,אבל אחרי יומיים
החימושניקים עזרו לנו והצלחנו  -הנהג ואני
 להניע ולחזור לארץ .אחר כך גם המשכנולהילחם עם הטנק הזה .על פעילות החילוץ
בקרב קיבל פרנס צל"ש מח"ט" .פתאום אתה
קולט שלא משנה באיזה מתאר לחימה אתה
נלחם" ,הוא אומר" ,חשוב שבתור טנקיסט
תהיה ער לנ"ט ותפעל לפי התו"ל שאתה
מכיר".

זהירות ,אויב
במלחמת לבנון השנייה עשה ארגון
החיזבאללה שימוש נרחב בטילים נ"ט נגד

צה"ל ,אולם בהצלחה חלקית בלבד .מספר
הנפגעים הישראליים ,יחסית למספר פגיעות
הנ"ט ,הוא הנמוך ביותר בכל מלחמות ישראל.
לחיל השריון נגרמו  24הרוגים ו־ 42פצועים
מנשק נ"ט.
על מגוון מטרות ישראליות נורו כ־500
טילים נ"ט ,כולל טילים מתקדמים נ"ט שנורו
לראשונה לעבר השריון הצה"לי .רוב הטילים
נורו לעבר טנקים ובשעות היום ,ולמרות זאת
רק עשרות טנקים נפגעו מנ"ט .מכאן שרוב
טילי הנ"ט לא פגעו .רובם המכריע של טנקים
אלה (שנפגעו מנ"ט) המשיכו להילחם .רוב
פגיעות הנ"ט לא גרמו לפגיעה בצוות ,ולנזק
לטנק .ב־ 18מתוך  29מקרי חדירה לטנקים לא
היו הרוגים בצוותי הטנקים.
הטנקאות הבסיסית ,המדברת על חשיפה
מינימלית בעמדה ,על ייצור אש ,תנועה
מהירה וצמצום משך השהייה בעמדה ,היא
המרכיב המשמעותי ביותר לשרידות הצוות.
הוכח במלחמה כי מי שפועל כראוי לפי כללים
אלה ,טובים סיכויו להצליח במשימה בלי
להיפגע מנ"ט .תחקירי הפגיעות העלו כי 95
אחוזים מהטנקים שנפגעו היו במצב עמידה,
או בתנועה איטית .עוד נמצא כי  65אחוזים
מהצוותים לא ערכו נוהל קרב מספק בהיבט
של ניתוח השטח והפקת משמעויות מהאויב
שצפוי להילחם נגדם.
ואף על פי כן מרבית הטנקים הפגועים
המשיכו להילחם ואף הטנקים שהושבתו,
חזרו ללחימה לאחר זמן קצר .מאז ומתמיד
שימשו חוליות הנ"ט בצבאות ערב איום מרכזי
על כוחות השריון של צה"ל .הנ"ט מתפתח
והאיום על הטנקים גובר והולך ,כי האויב
מבין שבלוחמת שריון בשריון יש לצה"ל יתרון
עליו .חוליות הנ"ט הן פתרון זול ויעיל :צוותים
מצומצמים ומאומנים היטב ,שמטרתם לעצור
את התקדמות השריון הישראלי באמצעות
נשק מתקדם ומדויק גם בטווחים ארוכים ובעל
יכולת לחדור בתנאים מסוימים גם את מיגון
המרכבה.
"לפעמים צריך להיפגע פעם־פעמיים עד
שאתה מבין ש'הופה'  -צריך להיזהר" ,אומר
סרן צורי ,המ"פ בקרב במרון א־ראס וכיום קצין
המבצעים בגדוד געש .באותו קרב נפגע הטנק
שלו פגיעה זניחה .טיל קצר־טווח חדר את
המיגון ונעצר באחד התאים" .כשאתה מודע
לזה שאתה מאוים מנ"ט ,שיכול להגיע מכל
הכיוונים ובכל סוג של שטח ,אתה מתעשת
ועובד לפי התורה ומצליח .אחרי הטיל הראשון
ירינו מדוכות עשן ופתאום הפסיק ירי הנ"ט
עלינו .ארבע פעמים אפילו הצלחנו לאתר
את החוליות ,ושתיים מהן השמדנו בוודאות.
אז בוודאי שאפשר להתמודד עם האיום הזה.
פשוט צריך להקפיד על תנועה ,על מיסוך עשן
ועל משכי שייה קצרים בעמדות".
ב־ 2באוגוסט  2006פיקד סגן יואב שניידר

על מחלקה בפלוגת חוד ,במהלך פריצת דרך אל
תוך לבנון" .אחרי נוהל קרב ממש קצר שעשינו
למשימה ,כי לא היה זמן ,התחלנו בהתקדמות
לתוך לבנון בלילה ,בציר מאד קשה" ,אומר
שניידר ,כיום 'גנן' בהכשרה בקורס קציני שריון
(קק"ש)" .בבוקר נכנסנו לעמדות והתמקמנו
באזור המערבי .חיפינו שם על גדוד חי"ר
שתפס כפר לידינו .חמש שעות היינו במצב די
סטטי עם עליות מספר פעמים לאותה עמדה.
כשעלינו שוב לעמדת אש ,הטנק שלי נפגע
מנ"ט" .כל הצוות של שניידר נהרג והוא נפצע
קשה" .בסופו של דבר הטנק הוא לא תעודת
ביטוח ,ולא היה לי ספק בקשר לזה .המטרה
שלנו כטנקיסטים היא לייצר אש ,להילחם ואף
אחד לא מבטיח לך שתצא שלם .והנה  -לא
יצאתי שלם".

חזרה לטנקאות
לכל אורך ההיסטוריה התפתחו הטילים
נ"ט והמיגון של השריון במקביל ,הנ"ט מתקדם
ומשתפר ומיד יש פיתוחים טכנולוגיים במיגון
הטנק .במלחמת יום הכיפורים הופתע השריון
הישראלי מנשק הנ"ט בעיקר בגזרת סיני.
בשלהי המלחמה התארגן צה"ל להתמודדות
מולו ובמהלך שנות ה־ 80וה־ 90התרכז הטיפול
באיום הנ"ט בעיקר בבט"ש בלבנון .בשנת 1999
החלו אנשי תורת חיל שריון לעסוק בהתמודדות
מול הנ"ט הסורי ונעשתה פעילות ענפה בתחום.
התורה חִלחלה לאימונים ולהכשרות ,מבלי
שנכנסה רשמית לתוקף .בשנת  2002הוקפא
הטיפול בתו"ל בשל ההתמקדות בבט"ש ומכיוון
שהאיום הסורי איבד את כוחו .אחרי מלחמת
לבנון השנייה הוציאו את הטיוטות מהנפטלין,
הכניסו בהן שינויים רלוונטיים ,ריכזו את
התורה להוראה אחת ונתנו לה גושפנקה
רשמית .למעט עדכונים ודגשים קונקרטיים -
כמו צמצום משך השהייה של טנק בעמדת אש
למחצית הזמן ,הוראת התו"ל בעיקר מחזירה
את השריונרים לכשירויות הבסיס ואולי חשוב
מזה  -לטנקים שלהם.
"תוך כדי המלחמה ,אנשים הבינו את
חשיבות המקצועיות הטנקאית הבסיסית.
הבינו שאי אפשר לשים טנקיסט שנתיים
בשטחי יהודה ושומרון בתפקיד חי"ר וגם

מ'שמורת טבע' ברכס שקד .על פעילותו זו קיבל
את עיטור המופת" .כשהתקדמנו לתוך שמורת
הטבע בחיפויים ,היה רגע שהמט"ק שהיה איתי
נשאר יותר מדי זמן בנקודה מסוימת ואז הוא
חטף שתי פגיעות ,אחת 'קצר' ואחת 'ארוך'.
הוא לא הבין מה הולך שם ולא זז ,עד שאמרתי
לו בשפה של שריונרים 'טילים ,טילים' והוא
שיפר עמדות .אחר כך הוא עלה שוב ונשאר
חשוף בנקודה אחת יותר מדי זמן ואז חטף
שני טילים במנוע .זה השבית את הטנק והצוות
נטש אותו .צריך לדעת לנסוע ולנסוע מהר,
במיוחד אם החלטת שאתה נחשף".
ההכרה באיום ממשי שאפשר להיתקל
בו בכל גזרות הלחימה באה לידי ביטוי
בכל האימונים וההכשרות  -החל בהכשרה
הבסיסית שעובר טנקיסט ,דרך האימונים
בחטיבות המבצעיות וכלה בהכשרה בקק"ש.
התרגולות והטכניקות הבסיסיות ,הנלמדות
בחיל השריון מאז ומתמיד ,נועדו לתת לצוות
כלים בסיסיים להתמודד עם האיום ובהם
תרגולת טילים והיחלצות מטילים.
המלחמה טלטלה את הקצינים הצעירים
בעיקר בהמחשת הצורך באימונים ובחזרה
לטנקים שלהם .הם ,שחוו על בשרם ועל בשר
הטנקים שלהם את עוצמת הנ"ט במלחמת
לבנון השנייה ,מכשירים היום את הכוחות
בנוקשות בלתי מתפשרת" .כשיש לך קשר
רגשי לזה ואתה מסביר לחיילים מתוך משהו
שחווית ,אתה יכול 'לחבר' אותם לזה טוב יותר
מבחינת הבנה ,לדעת אם האימון שאתה בונה
הוא מציאותי או לא ,ואתה לעולם לא תחפף",
אומר סגן נועם ארבל מ"מ בגדוד שלח במלחמה
והיום מ"פ בגדוד" .הנ"ט שירו עלי במלחמה
פגע בעמדה ,שנייה אחת לאחר שירדנו
ממנה .היום אני מלמד את החיילים שלי איך
לרדת מהעמדה בזמן כדי שמפעילי הנ"ט לא
יספיקו לפגוע .אתה מלמד את זה מתוך הבנה
מוחשית .בשבוע אימון נ"ט הדגש הוא על
מהירות ותנועה .אין כזה דבר טנקים שעומדים
בלי לזוז .פתאום מבינים שהנ"ט כמעט לא יכול
לכונן עליך כשאתה מפעיל מיסוך".
בימי עיון ובסדנאות נ"ט לומדים
ַּכוון נ"ט בתרגול

לצפות שהוא ידע לעבוד טוב על הטנק
שלו" ,אומר סרן עידן מורג סמג"ד געש,
ששימש מ"פ במלחמה .המפגש הראשון
שלו עם נ"ט היה בשבוע הראשון
למלחמה ,בפעילות לחילוץ כוח מגלן
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טנקים מפעילים מיסוך עשן
צילם :מיכאל מס

החיילים את האויב ורואים את הטילים.
מפעילי נ"ט מלמדים אותם מה השיקולים של
ּכַוון הנ"ט בבחירת עמדות ,איך הוא חושב
ופועל .החיילים נוגעים בנשק שמולו יתמודדו
ובנוסף מתרגלים גם בסימולטורים שמלמדים
אותם להשתמש בנ"ט" .בסימולטור הם בעצם
רואים איך הם נראים בעיניים של ּכַווני הנ"ט",
אומר קצין ההדרכה של גדוד שֶלַח סגן יותם
רימון" .אחר כך ,באימונים נגד הנ"ט ,הם
מבינים טוב יותר מה הם צריכים לעשות כדי
שיהיה קשה לכוון עליהם".

אלמנט ההפתעה
מעבר לכשירויות הבסיס שזקוקות לליטוש
אצל הטנקיסטים ,יש יסודות ספציפיים שהם
צריכים ליישם בלחימה במתאר רווי נ"ט,
כמו מבנה הכוח ולחימה משולבת בצוות קרב
גדודי .בנוסף צריכים הטנקיסטים ללמוד כיצד
להתמודד עם המורכבות של אויב שמכיר
היטב את השטח ,יושב בנקודות השולטות
ויכול בקלות להיות הראשון להפתיע .הבעיה
העיקרית כיום היא לא איך להשמיד את ּכַווני
הנ"ט ,אלא איך למצוא אותם.
סגן חיים גלפנד ,קצין פיתוח הדרכה (קפ"ה)
מגדוד שחק ,שימש במלחמה מ"מ בגדוד עשת
וקיבל צל"ש מפקד אוגדה על פעילותו בחציית
ואדי הסלוקי ב־ 12באוגוסט " .2006כשחצינו
בבוקר את הנהר נתקלנו בפעם הראשונה באש
מאחת העיירות והתותח של הטנק נפל .ירו
עלינו משטח שחשבנו שכבר סרקנו .זה קרה
בגלל החשיבה הסטריפית (הצרה) שהיינו
רגילים אליה .כלומר הסתכלנו כמעט אך ורק
קדימה  -לכיוון ההתקדמות  -ולא התמקדנו
בכך שהאיום יכול להגיע מכל מקום .אני לא
זיהיתי את החוליות שירו עלינו .הבודדים
שהצליחו לזהות הסתכלו למקומות הנכונים,
התנתקו מהחשיבה הצרה והצליחו לזהות ענן
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אבק ולזהות יציאת טיל .הם עשו תרגולת
טילים ונחלצו .הרבה יותר קל להתמודד מרגע
שמאתרים את החוליות.
"לפני המלחמה טיפלנו בטנק במקום להשקיע
בלימוד האויב .השלב של ניתוח קרקע נראה לי
אז מופרך למדי .לא חשבתי שאפשר לנחש
ולמצוא את המקום שהאויב יתפוס בו עמדות,
אבל עכשיו אני יודע שאפשר וחשוב מאוד
לעשות את זה .לא המיגון של הטנק יציל אותי,
אלא הצוות והיכולות של הטנק .פתאום יורד לך
האסימון שכדי לנצח וכדי לא להיפגע ,אתה צריך
למקסם את יכולות הטנק בעוצמת אש ובתנועה
מהירה ,ולא רק להישמר ולנסות לא להיפגע".
בכל האימונים כיום ,בפרק נוהל הקרב ,מוקדש
זמן רב יותר לניתוח קרקע ולניתוח אויב .החיילים
מתבקשים לסמן במפה את המיקום המדויק,
לדעתם ,של חוליות הנ"ט .במסגרת תרגילים
בבית הספר לשריון מציבים בהסתר חוליית נ"ט
בשטח קטן עם צמחיה סבוכה והיא מצליחה
להפתיע פעם אחר פעם את המתרגלים.
כחלק מלקחי המלחמה האחרונה ,הוגדלה
מכסת התרגילים הדו־צדדיים לעומת התרגילים
באש .קצין ההדרכה רימון" :אנחנו מבינים
שצריך להקדיש זמן לאימונים יותר טקטיים,
שמשלבים את המרחב ואת שדה הקרב הרווי
בנ"ט .אבל הבנת האיום  -לדעת שהאויב
נמצא בכל מקום ולהתנתק מהחשיבה הצרה -
את זה אתה עושה רק בתרגילים דו־צדדיים".
במסגרת התרגילים משחקת אחת המחלקות
ּבִיּום אויב של אנשי נ"ט ומסמנת "פגיעות" על
ידי הבזק של קרני השמש" .פתאום הם מבינים
איך איש נ"ט רואה אותם בתור טנקיסטים
ואת הטעויות שהם עושים בהתמודדות מולם".
אבל משחק המלחמה האמיתי הוא מול אנשי
נ"ט מקצועיים שמגיעים ממל"י או מיחידות
מילואים .רק צוות נ"ט מקצועי יודע לנתח את
השטח ולעבוד לפי תורת לחימה אמיתית של

נ"ט .לפיכך צוותי הנ"ט מצליחים להקשות על
התרגיל ולהפתיע את הטנקיסטים.

התקדמות במודעות
הכול יודעים לדקלם שאין מקום לספקולציות
ושאיום הנ"ט הוא משהו שצריך לסמן בהדגשה
בצהוב .אף על פי כן צריך לזכור כי גם לנ"ט
יש מגבלות  -החל בשרידות הנמוכה של ּכַווני
הנ"ט ,דרך יכולת מוגבלת של אמצעי ראיית
הלילה שלהם וכלה בצורך בקשר עין מדויק
עם המטרה .אימונים רלוונטיים ברמות הצוות
והמסגרת ושיתוף פעולה בין־חילי יאפשרו
להגיע להישגים גם מול האויב המורכב הזה.
רמ"ד תותחנות במחלקת תורת חיל שריון
(תח"ש) רס"ן ערן פלג מרוצה מהתהליך
שנעשה עד כה" .במבט של שנה וחצי לאחור,
אנחנו היום טובים יותר בשני דברים :האנשים
יותר מודעים לאיום הזה ומתאמנים יותר מול
התרחיש הזה .עדיין אפשר לשפר את האימונים,
למקד אותם יותר ברמת הצוות ,אבל בסך הכול
יש קפיצת מדרגה בתחום .לאחר המלחמה
הושם דגש על פיתוח אמל"ח ייחודי מול האיום
הזה ,וכן ניתן דגש חזק על טנקאות בסיסית
ותרגולות וטכניקות בסיסיות ברמת הצוות ,כך
שההתמודדות הבאה מול הנ"ט תהיה לבטח
טובה הרבה יותר".
במהלך המלחמה וגם לאחריה דּוּבָר רבות על
הצורך במיגון אקטיבי לטנקים .סרן מורג בטוח
שהמפתח לשרידות תלוי גם בדברים אחרים.
"כשאתה יודע ומבין שהטנק יכול גם להיפגע,
אתה הופך אוטומטית לטנקיסט מקצועי" ,הוא
אומר" .בסוף המלחמה אמרתי לחיילים שלי
שאנחנו צריכים לנשק את הרגליים של מתכנני
הטנקים ולהגיד להם תודה כי הם הצילו לנו את
החיים .אבל אם מישהו לא יהיה מקצועי ולא
יידע להפעיל את הטנק שלו ,גם מערכת מיגון
אקטיבית לא תעזור".

•

כוח המחץ
רס"ן ערן פלג

לפלוגת "מחץ האחת ולתמיד" ,הפלוגה
השלישית של גדוד  75בחטיבה  7יש מלחמת
התשה מול גייסות הזבובים של החטיבה
הדרומית בעזה .אפילו האימון המפרך שעבר
הגדוד ברמת הגולן לפני שהגיע לגזרה ,לא
הכין את הלוחמים האיתנים לסופות הפודרה
והשמש הקופחת של הדרום .מפקד הפלוגה,
סרן ערן קמפר" ,ניצול המגחים" ,מאתגר את
הפלוגה לשמור על דריכות מבצעית בימי
ה"תהדיה"  -הפסקת האש מול החמאס .הוא
דואג לערוך גיחות תכופות למשטח הרק"ם
על מנת להאיץ בלוחמים הסהרוריים מהחום,
להעמיד את הטנקים בצורה האופטימלית
ליום הפקודה.
את היום הממוצע פותח
הלוחם בפלוגה כבר בשעה
 0415בעודו סוטר לעצמו
כדי לגרש זבוב טרדן
שהתיישב על אפו ,הוא
סמל הפלוגה מסנן קללה חרישית וזוחל
אל משטח הטנקים" .כוננות
עם שחר" ומיד לאחריה טל"ת (טיפול לפני
תנועה) וביצוע תיאום כוונות .כבר בשעה
זאת נודפת מן הלוחם ארומה של זיעה ,אבק
ומיטב ההיצע של פינת השמנים הצה"לית.
המשך היום יכלול שיעורים מקצועיים,
שיעורי העשרה ,משימות והמשך טיפולים
בטנקים וביצוע מטלות מגוונות.

לא תנום ולא תישן  -פלוגה מ'

הווי הפלוגה הייחודי מלכד את הלוחמים
(ואת האזרחים המשוחררים יוצאי הפלוגה)
בצבא ומחוצה לו .החבר'ה מקפידים לבלות
ביחד גם ביציאות הביתה (תל אביבניק,
מתנחל ומושבניק יוצאים לפאב בקיבוץ...
נשמע קצת כמו התחלה של בדיחה) .אין זה
יוצא דופן לראות בפלוגה חיילים משוחררים
ששומרים על קשר עם הפלוגה וחוזרים
לבקר בה ולהתעדכן פעם אחר פעם .צבעי
הפלוגה (שחור כמו החיים ,ואדום כמו
העיניים העייפות) נראים בכל מקום ,הודות
לאנשי המפל"ג (מפקדת הפלוגה) שהצליחו
להקים באמצע השממה ,מתוך  6אוהלים
צבאיים  -זהו "כפר נופש" שלא היה מבייש

את החופים של סיני.
הפלוגה שלקחה חלק התקפי במלחמת
לבנון השנייה ואף זכתה לתעודת הצטיינות
חטיבתית בשנה זו ,לא הספיקה לנוח על זרי
הדפנה וכבר מצאה עצמה משתתפת במבצע
"ענני סתיו" בעזה .לאחר שהותירה אחריה
נתיב של הרס ,דילגה הפלוגה אל הצפון
לתעסוקה מבצעית בקו כחול ,אל קווי חי"ר
בשטחים ,תעסוקה שוחקת בקלקיליה ועוטף
ג'נין .רק לאחר מכן שבה הפלוגה אל בסיס
הגדוד ב"גמלא" ,בסיס המשקיף על הכנרת,
לאימון שבו זכתה בתעודת הצטיינות גדודית
ולמקום הראשון ביום ספורט הגדודי (כולם
יודעים שכדורעף זה הכי חשוב) .הפלוגה
נפרדה ממחזור אוגוסט  05והחלה באל"ל
(אימון לקראת לחימה) ,כשהיעד הוא עזה!
המפקדים ,בעלי "זמן מדף" קצר יחסית
בפלוגה ,גם הם לוקחים חלק בהווי הפלוגתי,
דואגים ליחסי הציבור של הפלוגה באשר
הם הולכים (לפקד בבסיסי הכשרה ,בקורס
קצינים ואף באזרחות)  -תשאלו את קושניר,
אם תצליחו להעיר אותו ,כמובן...
בחודש האחרון בוצעה ביקורת תח"ש
בפעילות מבצעית בגזרת עזה ,שאותה מוביל
מדור לחימה .הפלוגה הפגינה רמה גבוהה
של ארגון ומקצועיות .המשיכו כך ,יישר כוח.
אין ספק! מדובר בפלוגה מובילה  -האחת
ולתמיד.

•

כדאי לא להיתקל בפלוגה מ'
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היכונו ,היכונו :
יום כשירות שריון,
בקרוב זה מגיע....
רס"ן ערן פלג

יום כשירות שריון הוא מסורת ארוכת
שנים .ביום זה נפגשות נבחרות של צוותי
טנקים מחטיבות שונות לתחרות טנקאית־
מקצועית והעלאת גאוות החיל .חיל שריון
מחזיר בכך עטרה ליושנה .יום כשירות
חש"ן הקרוב יתקיים ברמת הגולן מיד
לאחר החגים ביום  27באוקטובר .2008
ביום זה יתחרו צוותי טנקים מחטיבות
שונות בתרגולות ובטכניקות המרכיבות את
הטנקאות הבסיסית :פריסת זחל (וחיבורו
מחדש ,)...תותחנות טנקים (ירי מהיר ,ירי

לטווחים שונים ועל מטרות מסוגים שונים),
מסלול צוות ,ניהול אש מחלקתי ,עבירות,
בוחן תיאורטי ,תכנון המשימה על גבי מחשב
מענ"ק ,בוחן פלוגתי וירי לאחר מאמץ,
וכמובן מורל ומוטיבציה .יום הכשירות
מנוהל ומבוקר ,איך לא ,על ידי קציני תח"ש
המשמשים כשופטים בתחנות השונות.
למנצחים יוענק גביע ,מתנה יוקרתית ו...
הרבה מאוד כבוד!
היום הנו יום מרכזי בחיל שריון והכוונה
היא להביא לוחמי שריון רבים ככל האפשר,

בדגש על חיילים בהכשרה ,לצפות בו .כחלק
מהמאמץ לרתום את המלש"בים (המיועדים
לשירות ביטחון) לגיוס לשורותיו ,בכוונת
חיל שריון להביא גם אלפי תלמידים ולהציג
בפניהם את ההזדמנות להתגייס לשריון .יום
זה משמש גם כמפגש של מפקדים ולוחמים
בחש"ן לאורך השנים ,ביניהם כאלה שכבר
פרשו מזמן מהשירות ,המגיעים להתחכך עם
הלוחמים הסדירים ,להעיף מבט על הישגי
הטנקיסטים הסדירים ובעיקר להצדיע
להמשך המסורת.

•

כשירות  -זה ירי,
וירי מדוייק ומהיר
 -זו כשירות ,ביום ובלילה

ספטמבר 2008

שריון  29׀ 21

מראה כללי של ציר הנפט

חטיבה 188
במלחמת יום הכיפורים
מפגש אקראי במלתחות בית הלוחם בחיפה הכניס אותי לסיפור מלחמה מיוחד שהגבורה ,הנחישות,
הבדידות ורוח הלחימה  -מייחדים אותו מכל סיפורי המלחמה והקרבות שהתוודעתי אליהם
כמשתתף פעיל וסביל .מרגע שנכנסתי לעומק הסיפור נשביתי והפנמתי שבכל המלחמות שעברתי
בימי חלדי ,כלוחם וכמפקד ,לא הייתי סמוך כל כך ללחימה בלתי מתפשרת של בודדים מול המונים,
ללא תמיכת מפקדות ממונות
תא"ל (מיל') עמי מורג

הקדמה
העיקרי מבין מקורות הכוח והנחישות של
הלוחמים בעת הקרב הינו קול המפקד הממונה
ברשת הקשר .קולו של המפקד מעצים את
הלוחם נפשית ומקצועית ומאפשר לו למצות
את יכולתו ,בהיותו בטוח שבכל מצב אפשרי -
המפקד יסייע בידו או יחלצו.
מערכת צבאית מבוססת על מדרג שכבתי
תומך שעיקרו זרימת פקודות מהצמרת
לבסיסה וניהול המלחמה על סמך תכניות,
אירועים ותגובות .יחסי הגומלין השכבתיים
מהווים תמיכה וגיבוי לכל אורך המדרג.
עוצמת המערכת נמדדת בלכידותה ובהשפעה
ההדדית שבין מרכיביה .בכל הקרבות שלמדתי
אודותיהם ובתורת הקרב שהייתי אמון עליה,
לא מצאתי מצב שבו המפקדות הלוחמות
נעלמות ונאלמות והלוחמים הבודדים ששרדו,
מכותרים ומבודדים ,דבקים במשימתם ולוחמים
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ללא חת.
סיפור הלחימה של צוותי הטנקים של
חטיבה  188ב־ 25השעות הראשונות של
מלחמת יום הכיפורים הוא דוגמה למקצועיות,
נחישות ודבקות במשימה ,שחסרו כל כך
במלחמת לבנון השנייה .זהו סיפור שנכחד
מהידע הציבורי וגיבוריו האלמוניים נושאים
עימם צלקות מלחמה עמוקות הדלוקות כרונית
עקב דחיקתם לקרן זווית בהיסטוריה .לחימתם
לא הפכה להיות בסיס למערכי שיעור בבתי
הספר הצבאיים ,וגבורתם העלומה לא הפכה
להיות לקח והישג נדרש ללוחמי צה"ל באשר
הם.
כמפקד בכיר בשריון לא יכולתי לשאת את
משא עלבונם מבלי לעשות דבר .עדיין לא
מאוחר להכיר בגבורתם ולשאתה על נס .אנחנו
מחויבים לעשות כל שבידינו בכדי להחזירם
לפנתיאון הגבורה הישראלי .עיקרי סיפור

גבורתם מפורט בשורות הבאות כמבוא לתהליך
החזרתם לדפי הגבורה בהיסטוריה הישראלית.
העובדות של סיפור הגבורה של צוותי
הטנקים מחטיבה  188נלקחו ממחקר היסטורי
שנעשה על ידי סא"ל (מיל') צבי עופר שיצא
לאור כטיוטה בשנת  .1995במחקר יסודי זה
מצויות העדויות החד משמעיות לסיפורם
האישי של הלוחמים ,הנמצא בשלבי כתיבה
ועריכה ומיועד לצאת לאור כספר.
בשעות הראשונות והאיומות של המלחמה
עמדה לבדה חטיבה  188על שני גדודיה לכל
אורך הקו ברמת הגולן .ב־ 7באוקטובר 1973
בשעה  1430לערך ,פסקה החטיבה מלהתקיים
כחטיבה ומסגרת מאורגנת ,לאחר שהמח"ט,
הסמח"ט וקצין האג"ם נהרגו בטנקים שלהם
במהלך בלימת חטיבת טנקים  51הסורית
על ציר הנפט בואכה מחנה נפח .רשת קשר
חטיבתית "טופי" נדמה.

המלחמה מתחילה
גדוד  - 53מג"ד עודד ארז ז"ל  -היה פרוס
בפרוץ הקרבות כדלקמן:
•פלוגה ג' בפיקודו של עוזי אריאלי ,פחות
מחלקה שהועברה ת"פ לסמג"ד ,נערכה כך:
עוזי עם שני טנקים בין מוצב  115ל־114
בבוטמיה .מ"מ  2עודד ועוד טנק ברמפה
הצפונית של מוצב  .115הסמ"פ בועז ועוד
טנק בציר הנפט בסמוך למחלקה מפלוגה ו'.
•פלוגה ז' בפיקוד אורי עקביא ז"ל התפצלה
כאשר המ"פ והסמג"ד במוצב  ,111הסמ"פ
דוידזון עם שלשה טנקים ליד מוצב .112
•פלוגה ו' בפיקוד אבי רוניס ז"ל הייתה ערוכה
כך :המ"פ ועוד חמישה טנקים בסמוך לתל
ג'וחדר; מחלקה במוצב  ;114ומחלקה בפיקודו
של יואב יקיר ז"ל במוצב .116
•כוח סמג"ד עם  7טנקים (ארבעה מפלוגה ז'
של גדוד  74ושלשה מפלוגה ג' של גדוד )53
היה אחראי על גזרת ציר כודנה.
מול היערכות זו תקפו הסורים בחסות מסך
ארטילרי כבד .מול שלשה טנקים של המחלקה
של יקיר בגזרת  116ואל־חנות תקפה חטיבת
חי"ר  61הסורית עם גדוד טנקים ( 41טנקים).
זהו יחס של  1ל־ 13בין המגן לתוקף .באזור ציר
הנפט  -מוצב  115כוח בקמן ותמיר ( 5טנקים)
מול חטיבת חי"ר  112סורית עם גדוד טנקים (41
טנקים) ביחס של  1ל־ .8מול כוח הסמג"ד (שכלל
 8טנקים) במרחב כודנה  -מוצב  111תקפה
חטיבת חי"ר  33הסורית עם גדוד טנקים (41
טנקים ,ביחס של  1ל־ .)6בכל אחד מהמאמצים
פעלו כוחות משימה סוריים נוספים המורכבים
מטנקי גישור וחי"ר ,שייעודם גישור תעלות
הנ"ט והשתלטות על הרמפות שלנו.
בשעתיים הראשונות של המלחמה ההישג
היחיד של הסורים היה בגזרת ציר הנפט בעת
שהשתלטו על חלק מהרמפות של מוצב 115
ומנעו תפישתן על ידי כוחותינו .בלימת הסורים
והשמדת חלק ניכר מהטנקים הסורים שתקפו
בגל הראשון גרמה להיפגעות מספר טנקים שלנו
בכל אחד מהאזורים ,בנוסף להידלדלות מלאי

טנקים סורים פגועים על ציר הנפט

טנק סנטוריון שנפגע על ציר הנפט

התחמושת בבטני הטנקים .חמישה טנקים מתוך
השבעה של כוח הסמג"ד נפגעו .המ"פ אורי
עקביא נהרג .מחלקת יקיר שבלמה את הסורים
מדרום למוצב  116הועתקה לצפון המוצב כדי
לבלום כ־ 60טנקים סורים מחטיבת טנקים 47
של דיוויזיה  ,5שחצו את תעלת הנ"ט ודרסו את
גדרות המוצב ,ביחס של  1ל־ 45בין המגן לתוקף.
הרמפות מצפון היו תפוסות כבר על ידי הסורים
והמחלקה של יקיר נערכה על הציר והמשיכה
בהשמדת הסורים ,עד שנגמרה התחמושת
בטנקים .המ"מ יואב יקיר נהרג והכוח תוגבר
בטנק מהמחלקה של נתי לוי שהמשיכה להשמיד
סורים.
מעיון בצילומי אוויר שנעשו ביום 7
באוקטובר  1973נראים למעלה מחמישים
שלדות טנקים סורים מסביב למוצב  .116עדות
לחירוף הנפש של מחלקת טנקים בודדה שלחמה
ללא מסגרת מעליה וללא קשר לרמות ממונות.
שרידי המחלקה נסוגו לתל סאקי כשהם עמוסים
בפצועים והרוגים.
בגזרת מוצב  115מצפון עמד מ"פ ג' עוזי עם
חמישה טנקים .חטיבה  112הסורית נעה על
ציר הנפט .מולה עמד סמ"פ ג' בועז עם בקמן
( 5טנקים) ומולם שעטו  41הטנקים הסורים של
חטיבה  .112הטנקים של בועז התחילו להיפגע

ומג"ד  ,53עודד ארז ,פקד על עוזי מ"פ ג' לעבור
לסייע לכוחות הנלחמים בציר הנפט .בקמן זיהה
טנק גישור סורי פורס גשר מעל תעלת הנ"ט.
הוא המתין עד גמר הפריסה והשמיד את הטנק
שחסם את המעבר .עוד שלשה טנקים סורים
התקרבו לגשר והושמדו על ידי בקמן ועוזי.
טג"ש (טנק גישור) נוסף ניגש לפריסה והושמד
גם הוא .בועז היה בתנועה לרמפת המג"ד סמוך
למוצב  ,115לסייע לאבי רוניס מ"פ ו' לבלום את
השיטפון הסורי .במהלך התנועה נפגע הטנק
ובועז נפצע .בגזרת ציר הנפט נותרו שני טנקים
של גדוד  82שניסו לבלום את הסורים ונפגעו.
עוזי הוזעק שוב מעמדותיו במוצב  115לעבר ציר
הנפט.
החשכה ירדה והטנקים שנותרו התרכזו
בחניון ג'וחדר .סך הכל  8טנקים ,שניים של
חטיבה  188ושישה מגדוד  .82לאחר התארגנות
קצרה חזר בקמן לעמדת המג"ד בסמוך למוצב
 .115בועז הפצוע בפניו עמד למרגלות הרמפה
עם טנק נוסף של גדוד  .82אין אמצעי ראיית
לילה ובקמן רואה שיירה של עיני חתול ירוקות
(עיני חתול הם פנסי סימון זעירים של טנקים)
זורמת לתוך רמת הגולן ממזרח .בעזרת פצצת
תאורה מהמוצב הוא הצליח להשמיד שלשה
טנקים סורים.
בחניון ג'וחדר עמד עוזי ומנע מהסורים
תנועה על ציר הנפט .הסורים זרמו מערבה
בשני ראשי חץ ,מצפון ומדרום לחניון .אין ספק
שהכוח מכותר אך הוא המשיך להשמיד סורים
ואלה המשיכו לזרום מערבה .המצב בחצות
הלילה היה כך :הפלוגה של רוניס הושמדה,
המחלקה של יקיר במוצב  116נסוגה לתל סאקי
כשיואב הרוג ומוטל בסל הצריח .עוזי ניסה
לבלום בג'וחדר .הסורים כבר כבשו את חושנייה
וסגרו את ציר הנפט לתנועה מערבה .שרידי 188
בגזרה הדרומית מכותרים.
גדוד  ,74המג"ד סא"ל יאיר נפשי ,היה פרוס
עם פרוץ המלחמה כך:
•פלוגה ח' בפיקוד אייל שחם בצפון הגזרה
הצפונית .המ"פ במַס ָעדֶה עם שני טנקים,
מחלקה במוצב  ,104מחלקה באזור מוצב 105
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ומחלקה במוצב .107
•פלוגה א' מגדוד  53בפיקוד צבי רק מרוכזת
בקוניטרה.
•פלוגה ב' מגדוד  53בפיקוד אבנר לנדאו
משמשת עתודה בצומת ווסט.
•מחלקה מפלוגה ז' של גדוד  74בקוניטרה.
בפתיחת האש הסורית ותקיפות האוויר נתן
נפשי פקודת "קפיטל"  -הקוד לתפיסת עמדות.
למשמע הפקודה שלחה פלוגה א' מחלקה
בפיקוד הסמ"פ (ישראלי) למוצב  ;107המג"ד
עם החפ"ק תפסו עמדות על רכס הבוסטר;
פלוגה ב' מגדוד  53שלחה מחלקה בפיקוד
סמג"ד למוצב .105
בשעה  1415דיווחה תצפית מודיעין
מהחרמונית על כוח סורי של ארבע שדרות
טנקים פלוגתיות ,מוגברות בחי"ר ואמצעי
גישור והנדסה ,הנעות ממזרח לעבר שטחנו.
בעזרת אש ארטילרית מדויקת אילץ נפשי את
הסורים לסגת.
פלוגה ב' מגדוד  53נעה בפקודת המג"ד דרך
בוקעתא לבלום כוח סורי (את חטיבה חי"ר )68
שפרץ בין מוצב  104למוצב  .105פלוגה טנקים
סורית ,מוגברת בטנקי גישור ,הגיעה לתעלת
הנ"ט ואיימה לחצות את ציר המערכת .אבנר
לנדאו חצה את בוקעתא ,תפס עמדות באגף הכוח
הסורי ובקרב קצר השמיד את הסורים .חטיבת
חי"ר  85הסורית תקפה מצפון ומדרום למוצב
 .107הטנקים של גדוד  74חיסלו את המתקפה
ושרידי הכוח הסורי התרכזו בצפון מוצב .107
חטיבת חי"ר  52הסורית תקפה מצפון למוצב
 109ונבלמה באש הטנקים של מחלקה מפלוגה
ז' של גדוד  .74לאחר כשעה ומחצה של בלימת
הגל הראשון הסורי זיהה נפשי גדוד טנקים סורי
נע בראש חטיבה  85לעבר החרמונית .לפקודת
נפשי החליף לנדאו עמדות באגף הסורים ,ובאש
מדויקת בלם את ההתקפה .פלוגה א' מגדוד 53
בפיקוד צביקה רק נעה עם פתיחת המתקפה
הסורית לעמדותיה באזור הבוסטר ,לסגירת
פתחת קוניטרה בחלקה המרכזי ולהגן על מוצב
 .109הפלוגה פתחה באש והשמידה טנקים
סורים .ההרגשה הייתה עדיין של יום קרב .סמ"פ
א' של גדוד  ,53ישראלי ,השמיד פלוגה סורית
מצפון לכפר הנטוש אל קחטנייה .פלוגה טנקים
סורית נוספת פתחה עליו באש מהאגף ,ובמקביל
התמקם בכפר ההרוס חי"ר סורי מצויד בטילים
נ"ט והתחיל לפגוע בטנקים .נמרוד כוכבי מ"מ 3
נפצע קשה ופונה לאחור .טנק המ"פ נפגע בדרכו
לסייע לסמ"פ והטען נהרג .נותרו ארבעה טנקים
שניהלו אש מול  15טנקים סורים וחי"ר מצויד
בנשק נ"ט .כל העת טיווחה הארטילריה הסורית
את עמדות הטנקים.
הטנקים הישראליים שיפרו עמדות אך נתקלו
תוך כדי תנועה בפלוגת טנקים סורית נוספת
מחטיבה  .52איילנד תפס עמדה בפתח ואדי
וזיהה טנקים סורים נעים מערבה .בירי מהיר
הוא השמיד שלשה מהם .עד רדת החשכה בלמה
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פלוגה א' מגדוד  53את גדוד הטנקים של חטיבה
 52הסורית.
לאחר השעתיים הראשונות של הלחימה
בגזרה הצפונית נבלמה התקפת הדיוויזיה
הסורית לרוחב הגזרה ,ממוצב  104בצפון ועד
מוצב  109בדרום הגזרה.

קרבות הלילה הראשון בדרום הרמה
לאחר כישלון ההתקפה הסורית הראשונה
החליטו הסורים להטיל למערכה את חטיבות
השריון של הדרג הדיוויזיוני השני .בדרום הרמה
תקפו שלוש חטיבות טנקים סוריות ()46 ,51 ,43
וחטיבה ממוכנת ( .)132ההתקפה התנהלה בציר
כודנה ,ציר הנפט וצירי הדרך הרומית .בחסות
החשכה הצליחה חטיבה  51הסורית לחדור בין
שאריות גדוד  53מדרום למוצב  111כדי לכבוש

טנקים .לא היו ניסיונות סורים לפריצה
באזור.
•בגזרת מוצב  - 115בעמדת המג"ד נמצאו
שלשה טנקים בפיקוד בקמן .בועז הסמ"פ
וגידי מגדוד  82פצועים .לאור פצצות תאורה
השמיד בקמן טנקים סורים שחצו בין מוצב
 116למוצב  .115אין יותר תאורה והקרב תם.
•בגזרת ציר הנפט  -עמדו שרידי פלוגה
ג' מגדוד  53בפיקוד עוזי .הטנקים חלקם
פגועים ו"קצרים" בתחמושת ודלק.
•בגזרת מוצב  - 116המחלקה של יקיר שנהרג
נותרה ללא תחמושת ונעה לתל סאקי .אין
טנקים ישראליים באזור .טנקים סורים
מחטיבה  61נערכו בלילה באזור המוצב
ופגעו בכוח התגבור של סמג"ד  82ופלוגה
ד' מגדוד  .82ארבעה טנקים מהפלוגה נחלצו
מהמארב והגיעו גם הם לתל סאקי.

סיכום

אנדרטת החטיבה בצומת בשן ,ברמת הגולן

את חושנייה ולחסום את צומת משתא .שני
צג"מים (צוות גדודי משוריין) מחטיבה  46הסורית
תקפו מדרום למוצב  115כשמולם עומדים בקמן
ותמיר ושרידי פלוגה ג' מגדוד  53בג'וחדר ועל
ציר הנפט .שני הצג"מים עלו על ציר הנפט ונעו
מערבה לעבר נפח .חטיבה  132הסורית תקפה
בצירי הדרך הרומית והגיעה עד תל סאקי .חטיבת
חי"ר  61הצליחה לפרוץ מצפון למוצב  116ולהגיע
לציר ג'וחאדר־ רמת מגשימים.
מצב כוחותינו ברדת הלילה היה כדלקמן:
•בגזרת כודנה  -מ"פ ז' מגדוד  ,74אורי עקביא,
הרוג ,הסמג"ד פצוע קשה ולכוח נותרו שני
טנקים כשירים .פלוגה ב' מגדוד  82בפיקוד
צ'סנר עם  7טנקים הגיעה סמוך למוצב 111
ונערכה לבלימת הסורים.
•בגזרת ציר רפיד  -ממוצב  112ועד ( 115לא
כולל מוצב  )115היו ערוכות שתי מחלקות

במהלך הלילה ,הבין הפיקוד שדרום הרמה
נכבש על ידי הסורים שהכוחות הקדמיים שלהם
נעצרו על גדרות מחנה נפח ועל מדרונות מעלה
גמלא .שרידי גדוד  53של חטיבה  188נאספו
בתל פארס ולקראת שחר חמקו דרך הכוחות
הסורים לעבר בקעת הבטיחה.
הטנקיסטים הצעירים של חטיבה 188
שיצאו בהתלהבות ליום קרב מצאו את עצמם
בקשה שבמלחמות ישראל .הם מיצו את כישורי
הטנקאות עד תום ,הם לחמו בתנאי קרב
שאינם מתוארים באף סיפור מלחמה אמיתי
או בדיוני .ביחסי כוחות של  25:1ושל  45:1אך
לא נטשו את העמדות והכריחו את הסורים
להטיל את הדרג השני מוקדם מאד מהתכנון
הראשון שלו .השחיקה שגרמו הטנקיסטים
הישראלים לגל הראשון של הסורים עצר
למעשה את המתקפה הסורית על שפת המצוק
המערבי .כוחות המילואים שעלו בצירי העלייה
לרמה הצליחו במשימתם בזכות הלחימה
הבלתי מתפשרת של טנקיסטים בודדים שהיו
פרוסים לאורך  70ק"מ והבינו בחושיהם שאין
אף אחד מלבדם שיעצור את הסורים .הם ידעו
שאין סיכוי שיקבלו הספקה ,וכי אין מי שיפנה
אותם אם יפגעו .הם לא שמעו את מפקדיהם
הבכירים ברשת הקשר ולא היה מי שיעודדם,
ועם זאת הם לחמו ללא חת.
מסיבות שאין לי כל כוונה לתארן ולהסבירן
למרות בהירותן הצורבת ,מלחמתה של חטיבה
 188בעשרים וחמש השעות הראשונות
והקריטיות הועלמה מחזית ההיסטוריה של
הגבורה במלחמות ישראל .התהילה נשארה מנת
חלקם של השורדים .את גבורתם של המתים
והנוכחים־נפקדים מסתירה הבושה להודות.
לעולם לא מאוחר לתקן עוולה .אני קורא
למפקדי השריון לקום ולהצהיר ֳקבָל עם ועדה
על גבורתם הבלתי ניתנת לערעור של לוחמי
חטיבה  188במלחמת יום הכיפורים.

•

יש לנו היכולת והטכנולוגיה
להתמודד עם איום הנ"ט
"יש לנו היכולת והטכנולוגיה להתמודד עם איום הנ"ט" ציין מפקד
זרוע היבשה אלוף אבי מזרחי ,בסיומה של השתלמות בנושא
התגוננות בפני איום הנ"ט ,שנערכה ברמת הגולן לחיילי שריון בסדיר
ובמילואים בחודש מאי האחרון .המשתתפים קיבלו סקירה על
האיומים ועל הוראת הלחימה החדשה וצפו בתצוגת תכלית

מיסוך עשן כחלק
מהאמצעים והשיטות
להגנה מאיום הנ"ט
(צילומים גל פורנברג)

לי־טל תייר
השתלמות חיילית בנושא התמודדות עם
איום הנ"ט נערכה ברמת הגולן במאי השנה.
את ההשתלמות שבה השתתפו קציני החיל וכן
אנשי מילואים ,הוביל מחלקת תורת חיל שריון
(תח"ש) וחטיבה  7שאירחה את הנוכחים.
הכנס החל בסקירה על האיום בגזרות שונות
ועל דרכי ההתמודדות של החיל ,על פי הוראת
לחימה מעודכנת שיצאה לאחר מלחמת לבנון
השנייה .בין הדוברים היו :ראש תח"ש אל"ם
אמיר אשל ,מח"ט  7אל"ם רועי אלקבץ ומג"ד
נ"ט רס"ן אריק אביבי .סגן לי פלג ,מ"פ מגדוד
 195ציין כי" :זה היה מרענן כשמישהו מהצד
השני ,מהצד של הנ"ט ,מסביר איך הוא בוחר
את העמדות ומה יגרום לו להחטיא .הוא מדבר
מניסיון וזה מאוד מלמד".
אחרי סדרת ההרצאות ,עברו הנוכחים בין
תחנות שונות להתרשמות ולהתנסות ,ביניהן:
תערוכת משגרים נ"ט ,תחנת סימולטורים,
תחנת תכנון משימה ועוד .ההשתלמות נחתמה
בתצוגת תכלית ליכולות הטנקים אל מול איום
הנ"ט ולהתמודדות עם האיום בפועל.
"להבנתי נצטרך לממש את מה שראיתם
פה היום ,במשמרת שלנו או כשחלק מכם
יהיה במילואים" אמר מפקד זרוע היבשה אלוף
אבי מזרחי" .כדאי שנפנים את מה שאנחנו
רואים פה היום ,מתוך כוונה לדעת ליישם
את זה ,התכנסנו לדון בנושא וזאת בעיקר

מפקדים צופים בתרגיל בהשתלמות

כדי שלא תהיו בתחושה שאין מה לעשות .יש
מה לעשות .יש לנו היכולות והטכנולוגיה .מי
שראה בעינית את הטנק נוסע ואת המיסוך
והאבק ,ראה שמאד קשה לפגוע ככה בטנק.
בשנים הבאות אנחנו מתכוונים להתקין הגנה
נוספת לרק"ם  -הגנה אקטיבית שתשולב
עם טכניקות קרביות .אבל לא הייתי מציע
להסתמך רק על ההגנה שהכלים נותנים לנו,
אלא על היכולות שלנו".
קצין השריון הראשי תא"ל חלוצי רודוי
[סיים את תפקידו לאחרונה והוחלף על ידי
תא"ל יחזקאל אגאי] הסביר את המטרה

מפקד מז"י אלוף אבי מזרחי
צופה באחד הסימולטורים

מאחורי ההשתלמות" :איום הנ"ט הוא האיום
המרכזי על הטנקים וזה איום שמטריד אותנו
בצורה מסיבית מאז המלחמה .הנתונים מראים
שהביצועים במלחמה היו טובים והפגיעות
היו מעטות לעומת המלחמות הקודמות ,אך
לאור ההערכה שהאיום הזה יתעצם ,אנחנו
רוצים להטמיע במפקדי השריון  -מרמת המ"פ
והמג"ד  -את הטכניקות השונות ולהציג את
השיפורים באמל"ח .היה חשוב לנו לשתף גם
חיילי מילואים כדי שהם יהיו בטוחים בטנק
על יכולותיו וכן כדי שיכירו את התרגולות
החדשות".

•
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שריון  29׀ 25

השריון הסדיר
מהנעשה בשטח

רס"ן ערן פלג

חטיבה  460משנה את פניה

בחודשים אלו משנה חטיבה  460את פניה בהיבט הפיזי והארגוני.
הבנייה המואצת במהלך השנה האחרונה נמצאת לקראת סופה .עשרות
מבנים חדשים ,תשתיות ושינוי מראה כללי לבסיס שיזפון  -הופכים
אותו לבסיס שונה לחלוטין ממה שהיכרנו עד כה .במקביל מתרחש שינוי
ארגוני משמעותי שבמהותו החזרת בית הספר לשריון עם מפקד בדרגת
סא"ל בראשו .תהליך זה הוא תוצר הבחינה של וועדת בדיקה למבנה 460
(בראשות תא"ל במיל' שמוליק רוזנטל) שנעשתה בשנה האחרונה.

ממשיכים להתאמן
אחד הממצאים ממלחמת לבנון השנייה הוא העדר כשירות של
צוותי הטנקים למשימותיהם ,עקב מיומנות נמוכה שנבעה לרוב
ממחסור באימונים .מאז המלחמה עלה באופן ניכר נתח האימונים
ביחידות השדה ובתוכן יחידות השריון .במהלך החודשים האחרונים
התאמנה חטיבה  7באינטנסיביות ברמת הגולן ,ובימים אלה נמצאת
חטיבה  401לקראת סיום אימון הקיץ .באימוני המילואים מתאמנים
זה מספר חודשים גדודי מרכבה סימן  3בז.

איום הנ"ט וההתמודדות עמו
במהלך חודש מאי השנה התקיימה ברמת הגולן השתלמות חיילית
בנושא איום הנ"ט וההתמודדות עמו .ההשתלמות נערכה בהובלת
מקשנ"ר/תח"ש וחטיבה  .7בהשתלמות היו חלק עיוני וחלק מעשי:
בחלק העיוני עסקה ההשתלמות באיום מנקודת מבטו של האויב,

בהכנות למשימה בהיבט ההכנות הנדרשות מהיחידה בשלב נוהל הקרב
תוך מתן דגש לאיום הנ"ט .החלק העיוני הסתיים בהדגמת תרגולות
וטכניקות קרביות להתמודדות מול איום הנ"ט .החלק המעשי התבסס
על תחנות שונות :סימולטורים ,ניתוח שטח ,אמצעי הדרכה ,איסוף,
משגרי נ"ט אויב .יום ההשתלמות הסתיים בתצוגת אש של צוות קרב
פלוגתי הנלחם במתאר רווי נ"ט .במהלך ההשתלמות נחשפו קציני
השריון לחומרי ההדרכה שנבנו להדרכה בתחום זה וחולקו הוראות
מקצועיות ללחימה במתאר רווי נ"ט.
במקביל להשתלמויות ולאימונים ממשיכים בחש"ן להשקיע
משאבים רבים באמל"ח אל מול איום זה  -אמל"ח שיעזור באיתור
האיום ואמל"ח שידע לעזור בהתגוננות מולו.
סיום האקדמיה  -מלט"ק (המכללה לפיקוד טקטי)
מחזור חניכי האקדמיה לקראת סופו .המ"פים לעתיד נמצאים בשלבי
סיום הלימודים וההשתלמויות המקצועיות ,לקראת כניסתם לתפקיד
המ"פ במהלך חודש אוקטובר הקרוב.

קורס תותחנות מתקדם
במהלך חודש אוגוסט נערך קורס תותחנות מתקדם לקציני
המלט"ק .הקורס עסק בתורת התותחנות ,תחמושת ,אימון התותחן,
תצפית ותיקוני אש ,תחקור סדרות וכמובן גם ירי מעשי בשטח .נדבך
מרכזי בקורס היה תחום הנ"ט :הרצאות על איום והתמודדות מול
איום זה ,וכן ביקור ביחידת הניסויים והרצאות עם סיור בנושא מיגון.

חולית נ"ט בפעולה
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מינויים חדשים
•תא"ל אגאי יחזקאל  -מפקד עוצבת עידן
 מונה לקצין השריון הראשי והחליף אתתא"ל חלוצי רודוי שיצא לתפקיד נספח צה"ל
בחו"ל.
•תא"ל אילן פרץ  -מונה לרח"ט יבשה במז"י.
• אל"ם יגאל סלוביק  -מח"ט .401
•סא"ל אלעד רצבי  -קצין אג"ם אוגדה .162
• סא"ל אוהד נג'מה  -מג"ד .9
•סא"ל חגי עמר  -מג"ד  ,71החליף את סא"ל
עמרי בורברג.
•סא"ל עמרי בורברג  -מונה לרע"ן חש"ן
במא"ש במקומו של סא"ל חגי עמר.
•סא"ל גרמן גילטמן  -מונה למג"ד  . 82החליף
את סא"ל חיים (חיימון) עידו.
•סא"ל חיים (חיימון) עידו  -מג"ד ,195
החליף את סא"ל יאיר וולנסקי העובר
לחטיבת המבצעים.
•סא"ל אפי דפרין (שהיה מג"ד  9במלחמת
לבנון השנייה)  -חזר מלימודים בחו"ל
ומונה למג"ד  ,532במקום סא"ל צביקה צורן
המתמנה למח"ט מילואים ומועלה לדרגת
אל"ם.

•סא"ל ארז סעדון  -מונה למג"ד  52והחליף
את סא"ל רונן דיגמי המתמנה לסמח"ט
.401
•סא"ל גל שוחמי שהיה קצין אג"ם בחטיבת
ברק  -מונה למג"ד  .53גל מחליף את סא"ל
אמיר חמוד שמונה לסמח"ט ברק ,במקום
סא"ל צפריר אורפז המתמנה למח"ט
מילואים ויועלה לדרגת אל"ם.
•סא"ל עמיחי יודנפרויד  -מונה למג"ד .77
עמיחי מחליף את סא"ל מאיר בר־מאיר
המתמנה לראש ענף חש"ן במא"ט ,במקום
סא"ל שי שילה העובר להיות מפקד צוות
במכללה לפיקוד טקטי.
•סא"ל סער צור שהיה קצין אג"ם איו"ש -
התמנה למח"ט מילואים והועלה לדרגת
אל"ם.
•סא"ל איציק רונן שהיה קצין אג"ם בעוצבת
אדום  -התמנה למח"ט מילואים והועלה
לדרגת אל"ם.
•סא"ל גיא חסון שהיה קצין אג"ם של - 162
מונה למח"ט מילואים והועלה לדרגת אל"ם.

•סא"ל דודי קמחי  -התמנה למח"ט מילואים
והועלה לדרגת אל"ם.
•סא"ל שלומי דרור מג"ד מגן  -מונה לקצין
אג"ם במקשנ"ר והחליף בתפקיד את סא"ל
אייל הראל.
•סא"ל דותן רזילי מג"ד קק"צ  -מתמנה לרע"ן
כשירויות ומחליף את סא"ל טלי מלכה אשר
יוצאת ללימודים.
•רס"ן איתי ברין  -מסיים את תפקידו כרמ"ד
לחימה ויוצא לבית הספר לפו"ם ,מחליפו
רס"ן עמית כזר.
•רס"ן ערן פלג  -מסיים את תפקידו כרמ"ד
תותחנות ועובר לפיתוח אמה"ד ומאמנים
במז"י .מחליפו רס"ן אלדר בירן.
•סרן שגיא צוראל  -סיים את תפקידו כרמ"ד
פיתוח אמה"ד והשתחרר מהצבא .מחליפו
רס"ן ברק נאור.
•רס"ן עידן לויטין  -החל תפקיד במחלקת
אמל"ח חש"ן.
לכל המפקדים החדשים שלוחה ברכת הצלחה
בתפקידכם.
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שריון  29׀ 27

תא"ל אגאי יחזקאל
תעודת זהות

הקשנ"ר הנכנס תא"ל
אגאי יחזקאל

תת־אלוף אגאי (שם פרטי) יחזקאל ,בן
 42נשוי ואב לשלושה ,שימש בתפקידו
האחרון כמפקד עוצבת "עידן" .בנוסף,
שימש בעברו כמפקד המרכז הלאומי
לאימונים ביבשה (מל"י) ,במקביל
לפיקוד על חטיבת מילואים ,וראש
מחלקת התכנון בחטיבת המבצעים
ומפקד חטיבת שריון סדירה בשריון.
תת־אלוף אגאי יחזקאל הוא בוגר
קורס מפקדי פלוגות ומפקדי גדודים,
קורס פיקוד ומטה וקורס מפקדי
אוגדות .בעל תואר ראשון בכלכלה
ותואר שני במכללה לביטחון לאומי.

תא"ל אגאי יחזקאל
קצין השריון הראשי

בטקס מרשים שהתקיים ביד לשריון בלטרון ,במעמד מפקד זרוע היבשה אלוף אבי מזרחי ,ביום  21ביולי
האחרון ,נכנס לתפקיד קצין השריון הראשי תא"ל אגאי יחזקאל ,במקומו של תא"ל חלוצי רודוי ששימש
בתפקיד מאז  2005והתמנה לנספח צה"ל בחו"ל .עוד השתתפו בטקס קציני ַחיִל ראשיים בזרוע היבשה
ואורחים נוספים .תא"ל אגאי יחזקאל עשה מרבית שירותו בחיל השריון .הבאנו דברים מהטקס
אל"ם (מיל') שאול נגר

מדברי מפקד זרוע היבשה
אלוף אבי מזרחי
"בתקופתו של קשנ"ר היוצא [חלוצי] עמד
חיל השריון בלחימה בטרור ,במלחמת לבנון
השנייה ,בשינויים ארגוניים מרחיקי לכת
ובתוכם קליטת אמל"ח חדש ובטיפול באנשים.
כל אלה עיצבו את מקומו מחדש כחיל המוביל
בתמרון היבשתי שאמור להביא את ההכרעה
בשדה הקרב .אין לי ספק כי תא"ל יחזקאל הוא
האיש הנכון בזמן הנכון ואני בטוח ביכולותיו",

 28׀ שריון 29

ספטמבר 2008

אמר אלוף אבי מזרחי בטקס .עוד נשא האלוף
תפילה להחזרתם במהרה של השבויים
והנעדרים וביניהם סמל־ראשון גלעד שליט,
לוחם בחטיבה  188של חיל־השריון.

מדברי קצין השריון הראשי הנכנס
תא"ל אגאי יחזקאל
תפיסת עולמי גורסת כי מפקד נכנס ראוי לו
שידבר מעט ויעשה הרבה ,ומעשיו הם שידברו
בשמו בעתיד .אולם ,החלפת הפיקוד בחיל היא

אירוע מהותי שאינו מאפשר לצאת פטור בלא
כלום ,לכן ברשותכם מספר דברים בקצרה.
מדינת ישראל נמצאת היום בתקופה
קריטית ,דינמית מאוד בכל הצמתים האפשריים
 מדיני ,ביטחוני ,כלכלי וחברתי ,ובמיליםאחרות בכלל מרכיבי הביטחון הלאומי .בכולם
אנו נמצאים על סף החלטות מהותיות בחייה
של אומה וכולם קשורים אחד בשני.
ישראל מצויה בדיסוננס חריף בין מציאות
של מדינה המתנהלת לאור ערכם דמוקרטיים,

רמת חיים ואיכויות חיים של עולם מפותח,
מול צורך מתמשך להיאבק ולהילחם על זכותנו
בארץ הזאת ,שלא פסק מאז ראשית ימיה
של הציונות ,צורך שאף קיבל ממד חדש של
איומים שנדמה שכבר עברו מן העולם .דומה
שלראשונה זה שנים עומדת המדינה בפני
איום אתגרי ברמה אחרת הכולל את תהליך
התגרענותה של איראן ,לצד עוצמת איום
מצטבר של מדינות וארגונים (איראן ,סוריה
חיזבאללה והחמאס) ששמו להם למטרה את
השמדת מדינת ישראל כערך אידיאולוגי ,גזעני
ואנטישמי ברמה החמורה ביותר .איום זה
שם דגש על יכולות הירי של רקטות וטילים
על עורף מדינת ישראל שיהפוך אותו באחת
לחזית ,ויחייב אותנו ,צה"ל ,במציאות קשה
יותר לנחישות בשדה הקרב.
מאז ראשיתה ניצבת המדינה בפני הצורך
לקבל החלטות קשות .אנו כאזרחים מבינים
את כובד השעה וזוהי שעת רצון לא קלה ולא
פשוטה אך אפשרית לשינויים אמיתיים .צה"ל
הוא חלק מהתהליך .האיום שסביבנו והסבירות
שיתממש וכן התגברות הזיקות בין הזירות
השונות של הציר הרדיקלי ,מחייבות את
צה"ל לשינויי מבנה ולהגדרת סדר עדיפויות
אחר ,ליכולת התאמה מתמשכת לשינויים,
לתכניות אופרטיביות רלוונטיות ,לאימונים
וחזרה לכשירות גבוהה של כלל הכוחות בסדיר
ובמילואים.
צה"ל הוא צבא חזק ומרתיע הנשען על יכולת
וערכים ולא פחות מכך על אמונה בצדקת הדרך.
ככזה חזקה עליו שיאפשר למקבלי ההחלטות
גמישות ,זמן ,ושקט החיוניים לתהליכי קבלת
החלטות נכונים.
"הניצחון הוא נחלת המתמידים" אמר
נפוליון .מסורת החיל ,מורשתו ומפקדיו הם
מהאתוסים המתמידים בצה"ל ,צור חצוב
בסלע.

מפקד זרוע היבשה אלוף אבי מזרחי עם הקשנ"ר היוצא תא"ל רודוי (מימין) והנכנס תא"ל אגאי

חיל השריון האמון על מסורת זו ועל
המשימות יפעל על פי אמות מידה של יושרה,
מקצועיות ומקצוענות ,התמקדות במשימה
וניצול משאבים מיטבי .דומני שזו העת להבין
כי מרכיב השליחות במקצוע הצבאי אינו
סיסמה אלא אמת צרופה ,ואלה שהדבר אינו
בוער בקרבם  -מקומם לא איתנו .הזמן הנוכחי
מחייב לתת מעצמך יותר ולקבל הרבה פחות.
המפקד ,אני מתחייב להשקיע את מיטב זמני
ומרצי ואת עיקר עיסוקי בהכנת החיל למלחמה.
בראש מעיניי יעמדו העיסוק בלוחמי החיל
ומפקדיו לצד שיפור המוכנות והמקצועיות
במתארי הייחוס והאיום הרלוונטיים בחזיתות
השונות .הכנות אלה מול הערכות המצב וסף
הרגישות האזורי הגבוה מחייבות הגעה מהירה
לכשירות גבוהה ,בהתאמה למצפן התכניות
האופרטיביות ,כמו גם לתחושת היכולת של
כוחותינו .הכנות אלה יתבצעו באינטנסיביות

תוך הקפדה יתירה על מקצועיות ובטיחות
הכוחות באימונים ובתרגולים השונים.
קבלת הפיקוד על החיל היא יותר מאשר
כבוד .זוהי זכות ואתגר להיות ממשיך דרכם
של קודמיי ולהיות נציגם החי של אלפי השמות
החרותים כאן על כותל השמות ,שמורשתם
ועוז רוחם מהווה את הדלק הרוחני המניע
אותנו .אנו גדלנו בצל רוחם ועשייתם ונמשיך
לגדל את דורות הלוחמים הבאים עד אשר
ישכון שקט במקומותינו.
בנימה אישית משהו ,עם כניסתי לתפקיד
מפקד אוגדת עידן במהלך אירועי יום
העצמאות ה־ 60איחלתי לעצמי ולאוגדה
שנזכה לראות במהרה את לוחמי האוגדה אודי
ואלדד במהרה במקומנו ,הבנים חזרו ואין לי
אלא לשאת תפילה בקול ולאחל שנזכה לראות
אתנו את גלעד ,לוחם בחטיבה  ,188פדוי שבי,
חופשי ובריא במהרה בימינו אמן.

•

מדברי קצין השריון הראשי היוצא תא"ל חלוצי רודוי
אני עומד במעמד מרגש זה ומסיים כמעט שלוש שנים של פיקוד ולוחמים .בביקוריי אצל המשפחות השכולות מצאתי אנשים
על חיל השריון .עברנו בשנים אלה תקופה רבת תהפוכות .דומה מדהימים ,שאיבדו את היקר מכל אבל ידעו לחזק ,לפרגן ולבקר את
שאין תחום בבניין הכוח שלא עבר שינוי ובחינה מהותיים .חוויתי הנדרש על מנת לשפר את ביצועינו בעתיד .תקוותי ,שנדע לשמר
ולחזק קשר זה ושנהיה ראויים למחיר ששילמו ,ונתפלל
שתי תקופות מרכזיות בתפקידי זה .עד מלחמת לבנון
שיהיו אלה האחרונים.
השנייה עסקנו רבות בניסיון לשמור על הקיים ,למנוע
תודה למפקדיי ובראשם מפקד הזרוע אבי ,שנתנו לי
קיצוץ מסיבי בסדר הכוחות ולאפשר אימונים מקצועיים
חופש פעולה וגיבוי להוביל את החיל בתקופה מורכבת
רלוונטיים תחת אילוצים קשים מאוד במשאבים.
זו ,למטה הזרוע על הליווי והתמיכה ,למח"טים הסדירים
המלחמה ,לשמחתי ,הביאה שוב להכרה בחשיבות
ולמפקדי האוגדות על שיתוף הפעולה הצמוד ,ולכל
התמרון בכלל ,ובפרט התמרון הממוכן שבמרכזו
האחרים שתמכו וליוו אותי בסדיר ובמילואים.
הטנק .החל מסיום המלחמה אנו עדים לתנופה רבה
אגאי יחזקאל ,זוהי ההחלפה השנייה בינינו .אתה
באימונים ,לחיזוק הקרב המשולב ,להטמעת מערכות
מתקדמות בטנקים בסדיר ובמילואים .אנו בעיצומו של הקשנ"ר היוצר תא"ל
מקבל חיל בהתחדשות בכל מרכיבי בנין הכוח ובטוח אני
תהליך לשיפור משמעותי ברצון להתגייס לחיל השריון ,חלוצי רודוי
שביכולותיך ובאישיותך תדע להמשיך ולקדמו לשיאים
ובשימור האנשים ,בהכשרה וביחידות הסדירות וברצון לצאת לקורס חדשים .נייחל שוב לחזרה של נעדרינו ובראשם גלעד שליט המצוי
עדיין בשבי בעזה .בטוח אני שאם נדרש למבחנים נוספים בעתיד -
קצינים ולתפקידי פיקוד אחרים.
בתקופתי כקצין השריון הראשי איבדנו  44מטובי חיילנו ,מפקדים נדע לעשותם בצורה איכותית.
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צוות  :1סג"ם דור דנוש ,רב"ט דני
פלטניק ,סמל גל גרין ואבישי בלכר

גדוד עשת בתרגיל
גדודי והאדמה רעשה
עשרות טנקי מרכבה סימן  4של גדוד עשת הרעידו באחד מימי אוגוסט
 2008את אדמת רמת הגולן ,בתרגיל משותף עם כוחות הנדסה וחי"ר
יונתן מלאמנט
עשרות טנקי מרכבה סימן  4של גדוד
"עשת" מחטיבת השריון  401שעטו ביום 27
באוגוסט  2008על רמת הגולן .בתרגיל גדודי
שמטרתו דימוי כיבוש והשתלטות על יעדים,
נאלצו מפלצות הפלדה שמשקלן עשרות
טונות ,להסתער במתווה שטח הררי תוך
כדי חיזוק שיתוף הפעולה בין חילות היבשה
השונים .נגמ"שים ,אכזריות ודחפורי די־ 9של
גדוד ההנדסה "אסף" וחיילי חי"ר מחטיבת
גבעתי לקחו חלק פעיל בתרגיל.
מפקד הגדוד סא"ל אוהד נג'מה אמר כי
האימון מעמיד את החיילים מול אתגרים
שעמם התמודדו כוחות השריון במלחמה
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התקדמות הטנקים

שינוי בגבהים

האחרונה" .היינו מאוד פעילים במלחמה ,בין
השאר בקרב בסלוקי ,ואנחנו יודעים על מה
צריך לעבוד .החיילים מתמודדים עם כלל
מרכיבי השטח .הם לומדים בפועל איך מרגישים
בנסיעה בציר בעייתי וצר ואיך מתמודדים עם
שינויים בגבהים .שיתוף הפעולה עם החילות
הנוספים מלמד אותם בנוסף כיצד לנצל את
היתרונות ולהתגבר על החסרונות של כל כוח.
לדוגמה ,שיתוף הפעולה עם כוחות ההנדסה -
שבעזרת דחפורי די־ 9מפנים בולדרים (אבנים
ענקיות) מתוואי הציר כדי שהטנקים שלנו
יוכלו להתקדם".

מהסלוקי לרמת הגולן

נהנו לאתגר
בין הכוחות באימון נכחו גם לוחמי צוות
 ,1שכמו כל צוות טנק מורכב מטען ,תותחן,
נהג ומפקד  -סג"ם דור הרוש" .המפקדים
עברו יום לימוד מיוחד לקראת האימון" ,ציין
סג"ם הרוש" ,קיבלנו שיעורים על ציר הררי
ומאפייניו הייחודים בלחימה ,בלוגיסטיקה
ובפינוי פצועים".
למרות תנאי השטח החדשים עושה רושם
שהשריונרים נענו ונהנו לאתגר" :קשה לתאר
את ההרגשה והאדרנלין שמרגישים כשמגיעים
עם הטנק לשיא המהירות ויורים על המטרה",

אמרו לוחמי הצוות" .הטכנולוגיה שנמצאת
היום בטנק מאוד מתקדמת ,לנו זה נראה כבר
נראה רגיל ,אבל אנשים מבחוץ לא מאמינים
כמה מחשבים יש לנו בפנים".
גדוד עשת הוא מהוותיקים בצה"ל .הוא
הוקם כגדוד חי"ר ממונע עוד בימי הפלמ"ח.
בשנת  1953הצטרף לחיל השריון ,ובשנת 2005
היה לאחרון מגדודי חטיבה  401שעבר לטנק
המרכבה סימן  .4הגדוד שמתכנן לחגוג 60
שנות לחימה בחודש הבא בטקס חגיגי בלטרון,
הצפין לרמת הגולן זה מכבר לאחר תקופה
ארוכה ורבת־עשייה בגבול עזה.

•

קבוצת נמדע-דיזל הנדסה מציגה

חטיבת כוח חדשה עם הספקים מוגברים
לאכזרית משודרגת 2008

קבוצת נמדע-מברכת את חיל השריון וצה"ל
לרגל  60שנה לישראל!
08-9781137
ת.ד 768 .לוד ,71106 ,טלפון ,08-9781111 :פקס-9781137 :
דוא"ל ,info@nimda.co.il :אתרwww.nimda.co.il :
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צוותו של שלום כהן ,ערוך מול הסורים.
הצילום מאתר מורשת חטיבה
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המלחמה
על המים -
אסימטריה
כנגד הליגה
הערבית
אל"ם (מיל') בני מיכלסון

מבוא
מסוף מבצע סיני ()1956
ועד מלחמת ששת הימים היה
הגבול הסורי הסוער בגבולותיה
של מדינת ישראל .בבסיס הסערה
עמדו העמדה הקיצונית של סוריה
כלפי ישראל ,שאיפתה להשיג אחיזה
בגדות הירדן והכינרת וחילוקי דעות בין
שתי המדינות באשר למעמדם של האזורים
המפורזים .הסורים קראו תיגר על שליטתה
של ישראל בכינרת ,על ידי שיגור סירות
דיג אליה וירי על ספינות ישראליות ששטו
בה ,הם ירו על טרקטורים שעיבדו אדמות
בשטחים המפורזים ועל סיורים של צה"ל
והרחיבו את התקריות לכלל ירי על יישובים
ישראליים בעמק החולה ובאזור הכינרת.
התקריות התרחבו בשנת  ,1964כאשר
למאבק האש נוסף עוד יסוד :מפעל ההטיה
של מקורות הירדן ,שנועד לשלול מישראל
חלק גדול מהמים שזרמו לירדן מהחצבני
והבניאס ,ואף מהירמוך בירדן .בישראל שקלו
כיצד להילחם בהטיה ולאחר התלבטויות
רבות הצליח מפקד גייסות השריון דאז ,אלוף
ישראל טל ,לשכנע את הרמטכ"ל (יצחק
רבין) וראש הממשלה (לוי אשכול) שאפשר
להפסיק את העבודות בירי מדויק של טנקים
בלא התקפה קרקעית שעלולה הייתה להביא
למלחמה כוללת ,וללא הפעלת חיל אוויר
שהייתה מביאה להסלמה בעלת השלכות
בינלאומיות .במאמר זה ייעשה ניסיון להראות
כיצד הצליחו גייסות השריון והעומד בראשם
להשיג בדרך זו את הפסקת עבודות ההטיה.

כדי להראות זאת יתמקד המאמר בפירוט
פעולתם של הטנקים בתקריות השונות.

תכנית מוביל המים הארצי
ארץ ישראל נחלקת לשלושה אזורים מבחינת
מאזן משק המים :אזור העודפים מצפון לאגן
ההיקוות של הכינרת; האזור המאוזן משם עד
קו רמלה־רחובות; ואזור המחסור מקו רמלה
 רחובות ודרומה .כלומר ,למעלה ממחציתשטחה של מדינת ישראל נמצא באזור המחסור.
פיתוחה של המדינה ,לשם קליטת מיליוני יהודים
ויישובם ,חייב העברת מים מן האזור הרווי
לאזור הצחיח .מקור המים היחיד שיכול היה
לשמש להעברה זו היה הירדן שניזון משלושה
מקורות :החצבני הנובע בלבנון; הבניאס הנובע
בסוריה והדן הנובע בישראל.
תכניות למפעל מים ארצי הוכנו עוד בימי
המנדט הבריטי  -טרם הקמת המדינה -
והתבססו על ניצול מי האזור כולו ובתוך זה
הליטני .בעקבות הקמת המדינה ירדה אפשרות
זו מהפרק ,ובתחילת שנות החמישים התגבשה
תכנית לפיה יוטה חלק ממי הירדן באזור גשר
בנות יעקב ויובל בתעלות ובצינורות עד לנגב.
תכנית זו נתקלה בהתנגדות מצד הסורים.

הגבול הבינלאומי ביו סוריה וישראל
בעקבות מפלת האימפריה העות'ומנית
במלחמת העולם הראשונה חולקו שטחיה
במזרח התיכון בין בריטניה לצרפת .בריטניה
קיבלה ,בין היתר ,את ארץ ישראל וצרפת
קיבלה את סוריה ולבנון .הגבול הבינלאומי
בין ארץ ישראל לסוריה הותווה בהסכם בין

בריטניה וצרפת ב־ .1923הוא עבר  100מטרים
ממזרח לירדן ,בהמשך  10מטרים ממזרח
לכינרת ומהמעיינות שמצפון לנוקייב ,משם
פנה מזרחה והמשיך דרומה עד אל־חמה.

כינון האזורים המפורזים בגבול
ישראל סוריה
ב־ 14במאי  1948הכריז דוד בן גוריון על
הקמתה של מדינת ישראל .למחרת פלשו
צבאות ערב לארץ ישראל ובכך החל השלב
השני במלחמת העצמאות שלה .במהלך
המלחמה נוהלו מספר מערכות בין צה"ל
לצבאות הפולשים .במהלכן הצליח צה"ל להדוף
אותם ולהרחיב את שטחה של המדינה מעבר
לזה שיועד לה בתכנית החלוקה של האו"ם
מנובמבר  .1947בשליש הראשון של שנת 1949
נחתמו הסכמי שביתת נשק בין ישראל לבין
שלוש משכנותיה :מצרים ,ירדן ולבנון .באפריל
 1949נותרה סוריה המדינה הערבית השכנה
היחידה שעימה לא היה לישראל הסכם שביתת
נשק.
סלע המחלוקת העיקרי בשיחות עם סוריה,
שהחלו ב־ 4באפריל  ,1949היה מיקומו של
קו שביתת הנשק .ייחודו של הגבול הסורי
 ישראלי נבע מכך שסוריה הייתה המדינההיחידה שבתום הקרבות נותרו בשליטתה
שטחים מעבר לגבול המנדטורי .ישראל טענה
שקו שביתת הנשק צריך להיות חופף לגבול
הבינלאומי .בחזיתות האחרות ,שבהן השתלט
צה"ל על שטחים שמעבר לגבול הבינלאומי,
הוסגו הכוחות והקו נקבע ,עקרונית ,כחופף
לגבול הבינלאומי .עמדת ישראל הייתה שכלל
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תמונת מזכרת שניתנה על ידי אלוף ישראל טל לסא"ל בנימין אושרי עם שלט הקדשה ובו נאמר" :לאושרי יקירי ,לזכר  12לאוגוסט  ,1965ישראל טל"

זה צריך לחול גם על החזית הסורית.
במהלך שיחות שביתת הנשק בין שתי
המדינות הציע נשיאה של סוריה ,חוסני זעים,
לחתום על שלום בין שתי המדינות והביע נכונות
לקלוט בארצו  300אלף פליטים פלסטינים .הוא
התנה את הסכם השלום בכך שהגבול יעבור
במרכזו של אגם הכינרת .בכך ביטא את שאיפתה
הבסיסית של סוריה להשיג שליטה ,ולּו בגדה של
הכינרת והירדן ,למען תוכל להשפיע על אופן
שימושם של המים .לכך בדיוק התנגדה ישראל
ששאיפתה הייתה למנוע מסוריה יכולת השפעה
כזאת .חוסני זעים נרצח כחמישה חודשים לאחר
1
שתפס את השלטון ותכניתו לא זכתה להמשך.
עוד קודם לרציחתו הושגה פשרה באשר לקווי
שביתת הנשק ,ובהסכם שביתת הנשק שנחתם
ב־ 20ביולי  ,1949נקבע שהשטחים שעליהם
השתלטו הכוחות הסוריים ממערב לגבול
הבינלאומי ,ומספר שטחים נוספים ,יהיו במעמד
של שטחים מפורזים ,שאין להכניס אליהם כוחות
צבא .בהתאם להסכם נקבעו שלושה אזורים
מפורזים ,וכן נקבע שיש להחזיר את החיים
האזרחיים באזורים האלה לנורמליזציה ,אך לא
הייתה בו התייחסות לעניין הריבונות עליהם.
במשך כשנה וחצי היה האזור שקט ,אולם
זרעי אי השקט כבר נזרעו בהסכם שביתת הנשק,
שהיחס אליו מצד סוריה היה כאל הסכם זמני,
ואילו יחס ישראל היה כאל שלב בדרך לשלום.
ישראל פירשה את הסעיף בדבר נורמליזציה של
החיים האזרחיים באזור פירוש דינמי ,כלומר
פיתוחו ,ואילו סוריה אימצה פירוש סטטי,
דהיינו שימור המצב .לישראל היה עניין בפיתוחו
של האזור הן כדי להמחיש את ריבונותה עליו
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והן בשל שיקולים כלכליים :העובדה שבתחומו
ולידו תכננה לבצע שני מפעלי מים למען רווחתה
הכלכלית.

ייבוש החולה
עוד לפני תחילת העבודה על מוביל המים
הארצי הוחל ביישומה של תכנית שנייה
הקשורה למשטר המים  -ייבושו של אגם
החולה .המדובר באגם רדוד ומצפון לו שטחי
ביצות .תכנון הייבוש החל עוד טרם הקמת
המדינה  -כדי להדביר את הקדחת ,לנצל את
הּכָבּול שבשטח ,להקים בו יישובים ולפתח
רשת דרכים .בינתיים כבר הודברה הקדחת,
אך ייבוש האגם נתפס כחשוב משום שהדבר
יקטין את כמות המים המתאדים ויגדיל את
כמות המים הניתנים לניצול ,בין היתר לצורך
מוביל המים הארצי ,יוסיף אדמות לעיבוד
חקלאי ויגביר את אחיזתה של ישראל בשטח
המפורז .העבודה לייבוש החולה החלו במארס
 .1951חלק ממנה היה אמור להתבצע באזור
המפורז וחלק על אדמות בבעלות ערבים.
הסורים התנגדו לעבודות ,בין היתר בטענה
שהן פוגעות בסטטוס של האזור המפורז
ומתבצעות על אדמות בבעלות ערבים ,וכי
הייבוש יקנה יתרון צבאי לישראל .הסורים ירו
לעבר מבצעי העבודה.
באביב  ,1951תוך כדי המאבק על ייבוש
החולה ,התרחשו באזור שתי תקריות רחבות
היקף .האחת כאשר מוצבים סורים פתחו באש
לעבר סיור שעשה דרכו לאל־חמה והרגו שבעה
מאנשיו .התקרית השנייה הייתה בתל מוטילה
שמצפון לכינרת במהלכה נהרגו ארבעים

חיילי צה"ל .התקרית הראשונה סימלה את
השתלטותם בפועל של הסורים על אזור אל־
חמה שהיה חלק מהאזור המפורז .בהמשך
השיגו הסורים את שאיפתם לשליטה בקו
המים והשתלטו על רצועת עשרת המטרים
של האזור המפורז שבצפון־מזרח הכינרת וכך
השיגו אחיזה בכינרת.
נושא ייבוש החולה הועלה בפני מועצת
הביטחון של האו"ם ולבסוף נמצא פתרון
לפיו הצליחה ישראל לבצע את העבודות בלא
להזדקק לאדמות שבבעלות ערבים והן הושלמו
באוקטובר .1957

השלב הראשון במאבק על
מוביל המים הארצי 1953 -
בתכנית מוביל המים הארצי תוכן להטות
את מי הירדן מדרום לגשר בנות־יעקב שבאזור
המפורז ,וקטע של כ־ 2.5ק"מ מתעלת ההטיה
היה אמור לעבור באזור זה .ב־ 2בספטמבר
 1953החלו העבודות .הסורים מחו על כך
בפני ראש מטה משקיפי האו"ם ,הגנרל הדני
ואגן ּבֶניקֶה ,שקבע שאכן יש בהטיה משום
הפרה של הסעיפים בהסכם שביתת הנשק
הנוגעים לאזור המפורז ,משום שהיא עלולה
לפגוע בערבים תושבי עמק הבטיחה ,בכך
שתביא להנמכת מפלס המים בערוץ ועלולה
גם להביא לשינוי בסטטוס־קוו הצבאי באזור
 שכן הטיית הערוץ תאפשר לישראל לשלוטעליו כמכשול .ישראל הפסיקה את העבודות
עד לקבלת החלטה במועצת הביטחון בעניין.
בינואר  1954הגישו מעצמות המערב הצעת
החלטה שהתירה את המשך העבודות ,לאחר

הבטחת ערובות לזכויות הערבים בקרקע
ובמים ,אלא שההצעה נדחתה בשל הטלת וטו
מצד ברית המועצות.

תכנית ג'ונסטון 1953 -־1955
עוד לפני ההצבעה במועצת הביטחון באוקטובר
 ,1953מינה נשיא ארה"ב ,דוויט אייזנהאואר ,את
אריק ג'ונסטון ל"שגריר לענייני מים" והטיל עליו
לגשר בין שני הצדדים ,כדי להגיע לניצול משותף
של מי האזור .באוקטובר  ,1955לאחר כמה סדרות
של הצעות מטעמו והצעות שכנגד  -מצד ישראל
מזה ומצד מדינות ערב מזה  -סיכם ג'ונסטון את
המשא ומתן בתכנית שהקציבה לישראל כ־40
אחוזים ממי אגן הירדן.
הוועדה הטכנית של הליגה הערבית קיבלה
את התכנית ,אולם הוועדה המדינית של הליגה
דחתה אותה .המקור להתנגדות היה חששן של
מדינות ערב שהתכנית תועיל לישראל .הן שללו
את קיומה של מדינת ישראל ושאפו למנוע ממנה
תכניות שיסייעו לפיתוחה .הן הבהירו פעמים
רבות את התנגדותן לכל הטיה של הירדן על ידי
2
ישראל.

הפעלת המוביל הארצי
בקו כינרת  -נגב 1956־1964
מפעלי הפיתוח של ישראל שיוועו למים,
ומשהוברר שלא יהיה אפשר לקבל את הסכמתן
של מדינות ערב ,החליטה ישראל להפעיל את
תכנית הובלת המים מהצפון לנגב ,בלא להמתין
להסכמה זו .עתה גיבשה תכנית שהתבססה על
השאיפה להמעיט ,ככל האפשר ,את הביקורת
האפשרית עליה ולמנוע טענות מצד מדינות ערב,
שיוכלו להביא להפסקת העבודות  -אם על ידי
החלטות האו"ם ואם על ידי פעילות צבאית.
השלב הראשון בתכנית היה לשאוב את המים
מהירדן ההררי ,מדרום לגשר בנות יעקב ,אולם
מהר מאד הסתבר כי הסורים אינם מסכימים
והאתר מצוי בטווח אש בכינון ישיר של הסורים.
לאחר מכן התבססה התכנית על כך שהמים
יישאבו מהכינרת עצמה .השאיבה מהכינרת
ייקרה את המפעל בהרבה ,שכן במקום לשאוב
את המים ברום של  50מ' מעל פני הים ,יהיה
צורך לשאוב אותם ברום של  200מ' מתחת
לפני הים ,ונוסף על כך מליחותם של מי הכינרת
גבוהה בהרבה ממליחות מי הירדן .למרות זאת
הוחלט לשאוב מן הכינרת ובאביב  1964הושלמו
העבודות ומוביל המים הארצי החל להעביר מים
מהכינרת לנגב.

תגובות מדינות ערב 1963־1964
בשלהי שנת  ,1963כאשר עמד המוביל
הארצי על סף השלמתו ,החלה סוריה לתבוע
נקיטת צעדים שיסכלו הפעלתו ,ואיימה שתהיה
מוכנה לצאת למלחמה בישראל ,אף אם יהיה
עליה לעשות זאת לבדה .בפברואר  1963תפס
את השלטון בסוריה פלג קיצוני של מפלגת

הבעת' בראשותו של צלאח ג'דיד ,ששאף להוביל
למלחמה עם ישראל.
נראה כי ביסוד עמדה זו ,נוסף על השאיפה
לפגוע בישראל ,עמדה שאיפה לסחוט ממצרים
הכרה במשטר הבעת' ,בהנחה שמדיניות זו
תהווה התגרות בישראל ומצרים לא תוכל לשאת
בתוצאות המדיניות של פגיעה ישראלית חמורה
בסוריה ותיאלץ לבוא לקראת סוריה ולהכיר
במשטר הבעת'.
בראיון ב־ 11בספטמבר  1963אמר ראש
ממשלת סוריה ,סלאח אל ביטאר ,כדברים
האלה:
"עתידה של ישראל קשור בפיתוח הנגב
ופיתוח זח מותנה בתכניות המים שלה .פיתוח
הנגב עשוי להפוך את ישראל ממדינה בת 2.5
מיליון תושבים למדינה בת חמישה מיליון
תושבים .מדינה זו תהיה בעלת פוטנציאל תוקפני
ושאיפת התפשטות על חשבון מדינות ערב .לכן
החלטנו לנהל את המערכה נגד ישראל עד תום,
ולא לאפשר לה להגשים את חלומה הגדול .לכן
החלטנו לסכל כל ניסיון לניצול מי הירדן ולמנוע
את פיתוח הנגב והכפלת אוכלוסיית ישראל".
מצרים הייתה שותפה לחששותיה של סוריה,
אך בניגוד לסוריה שדחקה לפתוח בפעילות
צבאית ,סבר נשיא מצרים ,גמאל עבד אל נאצר,
שמצרים אינה מוכנה למלחמה ולפיכך עליה
להימנע מכל מעשה העלול לסבכה במלחמה.
נראה שלעמדה זו תרמו גם הבהרות מצד ברית
המועצות ,שהיא מתנגדת לכל מלחמה על רקע
הטיית מי הירדן .בהיותו נתון להתקפות מצד
סוריה על "בוגדנותו" קרא נאצר ב־ 23בדצמבר
 1963לכינוס ועידת פסגה של מנהיגי העולם
הערבי .הוועידה התכנסה ב־ 13בינואר 1964
בקהיר .ועידה זו הייתה נקודת מפנה בעולם
הערבי .משתתפיה דחו את עמדת סוריה וקיבלו
את עמדתה של מצרים לגבי דרך המאבק במפעל
ההטיה הישראלי .היא החליטה על תכנית פעולה
בעלת שלושה סעפים:
• הטיית מקורות הירדן :החצבני והבניאס.
•הקמת מפקדה ערבית משותפת להגנה על מפעל
ההטיה וחיזוקם של צבאות המדינות הגובלות
עם ישראל ,כדי שיוכלו להדוף התקפה מצדה.
• טיפוח הישות הפלסטינית על ידי הקמת ארגון
השחרור הפלסטיני  -אש"ף.
בספטמבר  1964התכנסה ועידת הפסגה
הערבית השנייה ,הפעם באלכסנדריה ,ובה
הותוותה תכנית ההטיה המפורטת .לפי תכנית
זו יוטו בתוך כ־ 18חודש מי החצבני בלבנון,
חלקם לליטני וחלקם לבניאס; בתוך כשנתיים
יוטו מי הבניאס ,בתעלה באורך כ־ 7ק"מ לירמוך,
ובמוחייבה שעל הירמוך יוקם סכר שימנע
מישראל אפשרות להשתמש במי הירמוך.
מומחים ישראלים למדו את התכנית הערבית
והגיעו למסקנה שהידע ההנדסי שבידיהן יאפשר
למדינות ערב להוציא את התכנית לפועל,
וביצועה עלול לשלול מישראל כשליש מהמים

שנועדו לזרום במוביל הארצי ולהגדיל במידה
רבה את מליחותם.
באמצע נובמבר  1964החלו הסורים בהכשרת
תוואי ההטיה בארבעה קטעים ,מצפון ומדרום
למעיינות הבניאס .על המטכ"ל הוטל להציע
תכנית צבאית לסיכול ההטיה .הייתה זו הבעיה
האסטרטגית מס'  1של מדינת ישראל .צוות
מיוחד ,במסגרת מחלקת המחקר באגף המודיעין
עסק בנושא ,והשתתפו בו נציגים של תה"ל
(תכנון המים לישראל) כולל המהנדס הבכיר ורדי.
בראש הצוות עמד ראש ענף מחקר השטח (ענף
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 )1הנס לודוויג שטרים המכונה "לוץ".
עבודות ההטיה נעשו בלבנון ובסוריה.
כשהחלו העבודות בלבנון הובן מיד בענף 1
שאלה הן עבודות ההטיה ,למרות שהלבנונים
טענו כי מדובר בסלילת דרכים חדשות .כמובן
שחוקרי השטח לא "קנו" את הסיפור ,ושני
"בזים" של מטוסי חיל האוויר מעל העובדים גרמו
ללבנונים להפסיק את העבודות .ברמת הגולן
נמשכו העבודות .אורי פלדמן ,מבכירי החוקרים
בענף ,ישב מול ראש הענף ועקב מדי יום אחר
התפתחות העבודות :היכן הן מתבצעות ,איזה
כלים מבצעים אותן ,וכמה .הוכנו שרטוטים של
התכנית הסורית המשוערת ע"ג מפה וסומנו
עליה העבודות שאותרו בקטעים השונים .מדי
שבוע פורסם סיכום מודיעין שבועי שכלל דיווח
על אופי העבודות (יישור התוואי ,החפירה ,ביטון
התעלה ,בנית הסכרים ,חפירת יסודות ועוד),
עדכון של מפת מעקב ,ולעיתים גם צילומים
של אתרים חשובים לאורך תוואי התעלה ,כמו
גשרונים ונקודות תורפה .
לא היה קשה לשרטט את התוואי המתוכנן
של תעלת ההטיה ,כיון שהטופוגרפיה היא זו
שהכתיבה את התוואי .התעלה אמורה הייתה
להיות כמעט אופקית ,וברגע שאותרה תחילת
העבודה בקטע מסוים ,היה ברור שהתעלה
תמשיך לאורך קו הגובה .כתוצאה מפגיעות
תותחי הטנקים של צה"ל בכלים הסורים שעסקו
בחפירת התעלה ,הסורים עברו מקטע לקטע,
ובכך הם אישרו לחוקרי המודיעין את מידת
הדיוק של ההתוויה המשוערת שלהם.
בישראל ניטש ויכוח כיצד לפעול .היו שגרסו
שיש להשתלט על השטחים שבהם אמורה התעלה
לעבור ,לפחות באתר הבניאס ולמרגלות החרמון.
אחרים ,ובהם הרמטכ"ל יצחק רבין וההנהגה
המדינית ובראשה ראש הממשלה לוי אשכול,
חיפשו דרכים לפתרון הבעיה ללא מלחמה .אולם
בעודם עוסקים בגיבושה של אותה דרך החלו
תקריות באתר תל דן.

המערכה הצבאית 1964־1966
תקרית תל דן 3 ,בנובמבר 1964
הראשונה בשורת התקריות במאבק על
השליטה בירדן ובמקורותיו התרחשה באתר
תל דן .במקום זה נובע נחל דן ,שהוא היחיד
משלושת המקורות הנובע בישראל .בשנת 1962
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סללה ישראל דרך פטרולים בגזרה זו והסורים
טענו שהדרך עוברת בשטחם .בהסכמה הדדית
מדד צוות מודדים קנדי את מרבית התוואי
וקבע שכל הקטע שנמדד עובר בתחומי ישראל.
עם תחילת העבודות הסוריות להטיית מקורות
הבניאס פנתה ישראל למטה משקיפי האו"ם
וביקשה למדוד את הקטע שלא נמדד.
ב־ 1בנובמבר החלו המודדים הישראלים
במדידה וכעבור יומיים פתחו הסורים באש
מנוחיילה לעבר המודדים ולעבר כוח צה"ל
שסייר בדרך הפטרולים .כוחות צה"ל השיבו
באש ,וטנקים שלנו ירו עשרות פגזים ולא פגעו
בשני טנקי פנצר סורים מטווח  800מ' .האמון
4
בשריון אבד.

השריון מפיק לקחים
בתקרית נחשף ליקוי חמור בהפעלת
הטנקים .תותחיהם ירו כמויות גדולות
של תחמושת והחטיאו מטרות במרחק
כה קצר של 700־ 800מ' .מפקדת גייסות
השריון ,בפיקודו של האלוף ישראל
טל ,שנכנס לתפקידו ב־ 1בנובמבר,
הפיקה לקחים מתקרית זו .אימון יסודי
ושיפורים טכניים שונים שיפרו את רמת
הפגיעה של הטנקים בצה"ל והפכוה
לאחת מהגבוהות בעולם.

תקרית תל דן,
 13בנובמבר 1964

להפסיק את ההטיה בלא להידרדר למלחמה .על
הכוונה לפגוע בציוד ההטיה על ידי פשיטה רגלית
יעיד הסיפור הבא:
ביום שישי אחד בצהרים ,במארס  ,1965נקרא
טלפונית הקצין התורן בענף  ,1מיכה בן־שפר,
להתייצב בלשכת הרמטכ"ל יצחק רבין .ישבו
אצלו ראש אמ"ן אהרלה יריב ,ואלוף פיקוד הצפון
דדו .נאמר לו שמתוכננת פשיטה לילית על הכלים
שעובדים על תוואי ההטיה לרגלי החרמון ,על ידי
חדירה לאורך הגדה המערבית של החצבני ומעבר
ערוץ הנחל מזרחה .נשאלתי אם הזרימה בחצבני
מאפשרת מעבר ברגל .הוא ענה שאין בעיה ,כיוון
שמפלס המים היה נמוך יחסית ,וכיון שקרקעית
הנחל אינה טובענית  -היא בנויה מחלוקי נחל.
אמרו לו תודה ושחררו אותו .כשחזר למשרד

(שלימים היה עוזר רמ"ח מחקר להערכה) ודיווח
לו שהתשובה שניתנה לרמטכ"ל אינה עונה
לבעיה אחרת שעלולה להתעורר במבצע .תגובתו
הראשונית הייתה" :עזוב ,נתת תשובה וזה בסדר,
לא צריך לעשות מזה עניין" ,אבל כעבור מספר
דקות התקשר אליו ,שאל אותו על הבעיה ,ואחר
כך התקשר שוב ושלח אותו עם רכב לביתו של
אלוף פיקוד הצפון .מיכה לקח איתו את התצ"ק
(תצלום קרקע) ,וכן תצ"א (תצלום אוויר) של
האזור והסביר לאלוף את הבעיה .האלוף הודה לו
5
ושחרר אותו.
בסופו של דבר הותקפו הכלים באמצעות
תותחי טנקים לאחר שטליק ,מפקד גייסות
השריון ,טען שאין צורך להסתכן בפעילות
קרקעית כשביכולתו להשמידם על ידי ירי
טנקים.
המטכ"ל ,שהשתכנע על ידי מפקד
גייסות השריון ,הציע לממשלה לנצל
את קרבתם של מקומות העבודה לגבול
ולהפעיל אש טנקים בלי לעבור את הגבול.
על פי התכנית יוצבו טנקים בתל דן וינצלו
תקרית "שגרתית" שבה יפגעו הסורים
בכוחות צה"ל  ,כדי לפגוע בציוד העוסק
בהטיה.
רב־אלוף רבין ,לאחר שהשתכנע
בשיפור כושר הפגיעה של הטנקים ,בחן
בעקיפין גם את עמדת ארצות הברית
באשר לפגיעה בעבודות ההטיה ,כאשר
ביקרו בארץ אוורל הארימן ורוברט
קומאר בשליחותו של נשיא ארה"ב .רבין
סיפר להם שביכולת צה"ל לפגוע בציוד
ההטיה בלא לעבור את הגבול .אי תגובתם
פורשה כהסכמה שבשתיקה והתכנית
אושרה בוועדת השרים לענייני ביטחון.

השיפור הומחש בתוך זמן קצר.
במשך כשבוע עבדו הסורים בתוואי
בלא הפרעה ,ובתוכו בקטע שהוכשר ב־3
בנובמבר .הרמטכ"ל אף הורה שאם ב־13
בנובמבר יימשך השקט  -יקופלו הכוחות
שהיו בכוננות .אלא שביום זה הותקף
כורזים 7 ,במארס ,1965
כוח צה"ל שנע בדרך הפטרולים מצפון
פעולה יזומה ראשונה
לתל דן ,כאשר הגיע לקטע שהסורים
טענו לבעלות עליו .הסורים ירו מנוחיילה
ההזדמנות להוכיח את יכולת הפגיעה
אש מקלעים ומיד הוסיפו אש תול"רים
של הטנקים נקרתה ביום  7במארס .1965
יום קודם לכן ירו כוחות סוריים לעבר
וטנקים .כוחותינו השיבו תחילה אש תוואי ההטיה הסורי ברמת הגולן (מתוך הספר "לא על מגש של
טרקטורים שעבדו בגזרת כורזים .ירי
תלולת מסלול ,אך התקרית הלכה כסף" בעריכת יהודה ואלך)
והתעצמה .הסורים החלו להפגיז גם
מעין זה היה שגרתי ,אולם הפעם נהרג
ממזרח ,ויחידות מתל עזזיאת ,מרמת הבניאס נזכר שמצויה אצלו כתבה מעיתון לבנוני ,שבה יש טרקטוריסט והדבר שימש עילה לפעולת תגמול.
ומתל חמרה ירו לעבר תל דן והיישובים דן ושאר תצלום של הנחל באזור זה (הכתבה עסקה בנושא הרמטכ"ל הורה להכין מיד פעולה לתכלית זו.
ישוב .כוחות צה"ל השיבו גם באש תותחים אחר לגמרי  -בסוגית הגבול בין סוריה ללבנון) .האלוף ישראל טל אישית ,עם טנק שרמן אם־50
וטנקים ולנוכח המשך הירי הסורי והפגזת חיפשתי את הכתבה ומצאתי .בתצלום נראה (חמוש בתותח צרפתי בקוטר  75מ"מ) ,ארב
היישובים ,ביקש הרמטכ"ל מראש הממשלה ערוץ הנחל כשהוא יבש כמעט לחלוטין ,ובלטו לצוות התול"ר הסורי ,וכאשר הוא התגלה  -ירה
להפעיל גם מטוסים והאישור לכך ניתן .בו אבנים מעוגלות במידות 20־ 30ס"מ .מסקנת בו פגז אחד וחיסלו .התול"ר הושמד יחד עם 3
המטוסים הוזנקו מיד ושיתקו את הארטילריה הקצין הייתה ,שכיוון שהמים מכסים אותן רוב החיילים אנשי צוותו שהרגו יום קודם לכן את
הסורית .הייתה זו התקרית הראשונה שבה ימות השנה ,צומחים עליהן צמחי מים שגורמים הטרקטוריסט.
להן להיות חלקות .הוא הבין שקיימת בעיה של
הופעלו מטוסים לפגיעה בעומק השטח הסורי.
בניאס 17 ,במארס 1965
החלקה העלולה לגרום לרעש .סמוך למקום היה
תכנית הפגיעה בהטיה הסורית
המוצב הסורי נוחיילה ,והיה חשש שהסורים יהיו
ההזדמנות לפגיעה בציוד ההטיה הסורי
בדצמבר  1964סיימו המודדים הסורים את ערניים לאור המצב המתוח שנוצר עם תחילת הגיעה  10ימים אחר כך והרמטכ"ל הורה
עבודתם וטרקטורים החלו בהכשרת התוואי העבודות.
להכין מיד פעולה לתכלית זו לאחר שהשתכנע
הוא צלצל לתורן במחלקת המחקר ,גיורא נבון מההצלחה של הפעולה ב־ 7במארס בכורזים.
לתעלת הטיה ליד הבניאס .מגמת ישראל הייתה
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תכנית הפעולה התבססה על ההנחה שהסורים
יפתחו באש על סיור שיעבור בקטע של דרך
הפטרולים שהוכשרה ב־ 3בנובמבר ,שכן מאז
פברואר  1965הם נהגו לירות לעבר כל פטרול
שנע שם .טנקים הוצבו בעמדות ומשהחלו
הסורים לירות לעבר הזחל"ם  -ירו הטנקים
שלנו לעבר המוצבים הסורים ,וכן לעבר ציוד
ההטיה למרגלות החרמון.
הסורים הפעילו  8כלים של ציוד מכני־הנדסי
לצורך חפירת התעלה .טנק שרמן וטנק סנטוריון
שהוכנו מבעוד מועד פתחו באש מתל דן על
הכלים הסורים .בסנטוריון הימני היה התותחן
שלום כהן .התותחן בשרמן היה מפקד גייסות
השריון ,אלוף ישראל טל ,ומפקד הטנק היה
מג"ד  82סא"ל בנימין אושרי .טל פגע והשמיד
ארבעה כלים כבדים שעסקו בחפירה .שלום
כהן היה צריך אף הוא להשמיד בגזרה הימנית
 4מטרות ,אולם הוא לא פגע באף מטרה ,ואז
פתח אלוף טל באש על ארבעת המטרות בגזרה
הימנית והשמיד את כולן 6.סך הכול הושמדו
באותה תקרית  8כלים של ציוד מכני כבד בטווח
של כ־ 2,000מ' ובכך הסתיימה ונעצרה עבודת
ההטיה הסורית על החרמון.

התקרית מול גשר בנות יעקב,
 13במאי 1965
עד אותו מועד הספיקו הסורים לפלס תוואי
באורך של כ־ 5ק"מ .בעקבות הפגיעה בציוד
הפסיקו הסורים את העבודות באזור הצפוני,
הקרוב לשטח ישראל ,והעתיקו אותן למקום
מרוחק וסמוי  -לגזרת גשר בנות יעקב  -שם
היה התוואי מרוחק כ־ 5ק"מ מהגבול .הסורים
נהנו בו מיתרון טופוגרפי ,בנו בו מוצבים
גדולים ומבוצרים וריכזו גם כוחות שריון.
יתר על כן ,כדי למנוע מישראל עילה לפגוע
בציוד ההטיה ,הם נמנעו לזמן מה מירי לעבר
עובדים ישראלים .השיטה הבדוקה הוכיחה
את עצמה :ב־ 13במאי נשלח פטרול ישראלי
לגרות את הסורים לפתוח באש וטנקים הוצבו
בכוננות בעמדות מוסתרות ,לנצל את חילופי
הירי .משהחל הירי של הסורים פתחו הטנקים
של צה"ל באש וירו בציוד ההטיה שבטווח
5,800־ 6,000מ' .התותחן בטנק השרמן אם־51
(בעל תותח צרפתי בקוטר  105מ"מ) היה
מפקד גייסות השריון  -אלוף ישראל טל שפעל
מעמדות אש בשדות כפר הנשיא .הוא ירה על
 3בולדוזרים שעבדו בחפירת תעלת הטיה על
יד בית המכס העליון שבאזור גשר בנות יעקב.
שלושת הבולדוזרים הושמדו באש השרמן של
טל בירי שנמשך כחצי שעה .הפעולה הוכיחה
את נחישותה של ישראל למנוע את ההטיה.

תחילת פעילות הפת"ח ועבודות
ההטיה בלבנון
בד בבד עם ההטיה החלה סוריה להפעיל עוד
גורם לחבלה במוביל המים הארצי  -מחבלים

 43שנים למלחמה על המים
שיחה עם אלוף ישראל טל
אל"ם (מיל') שאול נגר
בעקבות הפעלת המוביל הארצי החלה סוריה
בפעולות מעשיות בשטח להטית מקורות הירדן ולמנוע
מים מישראל .ישראל הגיבה בירי טנקים במספר
קרבות והצליחה לסכל הניסיון הסורי על כל שלביו.
הייתה זו מלחמה שבה יושם פתרון טקטי מבריק
לבעיה אסטרטגית חמורה שעמדה לפני ישראל באותם
ימים .באוגוסט השנה ,לקראת מלאת  43שנים לסיום
המלחמה על המים באוגוסט  ,1965נפגשתי עם אלוף
במילואים ישראל טל לשמוע פרטים על קרב הראשון
והקרב האחרון במלחמה זו.
מה היה הקרב הראשון נגד מפעל ההטיה הסורי?
קרב האש הראשון במלחמה הזאת היה ב־ 17במארס
 .1965הסורים עבדו על כתף החרמון ועסקו בחפירת
אלוף ישראל טל ,מפקד גייסות
תעלה כדי להזרים דרכה מים ממקורות הירדן לסוריה.
השריון בעת המלחמה על המים
בתוואי שעל כתף החרמון הם השתמשו בשמונה כלים
מודרניים לעבודות עפר כמו בולדוזרים ומחפרים .עמדות האש של שני טנקי סנטוריונים
שלנו היו על תל דן .אני כמפקד גייסות השריון שימשתי תותחן בטנק סנטוריון שהשמיד
את כל שמונת הכלים הסורים שעבדו על חפירת התעלה.
כיוון שהסורים הרחיקו מדי פעם את מיקום העבודות מגבול ישראל ,מה היה הקרב
האחרון שהכריע וסיכל סופית את הניסיונות הסוריים להטיה?
הקרב האחרון במלחמה על המים התחולל בגזרת אלמגור (כורזים) ביום  12באוגוסט
 ,1965שם הציבו הסורים טנקים לחיפוי על טרקטור שעבד במרחק  11ק"מ מזרחית לכנרת.
הסורים הפעילו בקרב הזה  4טנקי טי־ 34ושלושה טנקי פנצר גרמנים ,סך הכל  7טנקים.
תותחן טנק סנטוריון סמל שלום כהן הצליח לפגוע בטרקטור בטווח  11ק"מ .הסורים
פתחו באש טנקים על טנק הסנטוריון אחר שבו שימשתי שוב תותחן והתחולל קרב אש
חזק .פגז אחד של טנק טי־ 34מסוג ח"ש־נפיץ פגע בטנק שבו הייתי וסגן אלוף בנימין
אושרי ,מג"ד  ,82ששימש כמפקד הטנק נפצע קשה בראשו .לפני שאושרי נפצע בקרב
האש הצלחתי לפגוע בכל שבעת הטנקים הסוריים ולהשמיד אותם .זה היה קרב ההכרעה
במלחמה על המים .הסורים דרשו מהמצרים לצאת למלחמה על ישראל ,אך נשיא מצרים
נאצר סירב והודיע שמצרים לא תצא למלחמה בגלל טרקטור סורי.
קרב זה היה בפועל קרב ההכרעה כי סוריה לא המשיכה עוד בניסיונות ובעבודות בשטח
בניסיון להטות את מקורות הירדן .הסורים נוכחו כנראה שישראל עקבית ודבקה במשימה
ותמשיך לפעול בכוח נגד כל ניסיון נוסף .הסורים הבינו כנראה שאין בכוחם להטות את
מקורות הירדן ולגזול את המים מישראל וכך בא לסיומו ניסיון הערבים לבצע את החלטות
ועידות הפסגה שלהם בנושא הטית מקורות הירדן.
פלסטינים חברי ארגון הפת"ח .הפלג הקיצוני
שתפס את השלטון בסוריה ראה בארגון הפת"ח
את אחד המכשירים למימושה של "מלחמת
השחרור העממית" נגד ישראל והפעיל אותו
לפגיעה בה .פעולתו הראשונה של הארגון הייתה
ב־ 4בינואר  ,1965כאשר מטען חבלה התגלה
בתעלת המוביל הארצי ליד מנהרת עילבון.
בהמשך הרחיב הפת"ח את פעילותו .סוריה
אימנה את המחבלים ,ציידה אותם ושיגרה
אותם לפעילות מגבולות ירדן ולבנון ,בהנחה

שישראל תפעל כפי שפעלה בתקופת ההסתננות
שלפני מבצע סיני ,ותִגמֹול בפעולות בשטחי
7
המדינות מהן יצאו המחבלים.
ההכרח לבצע פעולות שיוכיחו את נחישותה
של ישראל להילחם בניסיונות לפגוע בה גבר
לאחר שלבנון נכנעה ללחצים הערביים והחלה,
בראשית מארס  ,1965לחפור תעלה להטיית
מקורות החצבני שבתחומה .לאחר שפעולות
המחבלים תכפו והלכו הוחלט ,לראשונה מאז
מבצע סיני באוקטובר  ,1956להגיב בפעילות
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יבשתית מעבר לגבול :בליל 27־ 28במאי 1965
פשטו כוחות צה"ל על מספר יעדים בשטח
ירדן  -תחנת דלק בקלקיליה ,חנות לממכר קרח
בג'נין ווילה וחווה ליד שונה  -ופוצצו אותם.
ראשי ממשלות ערב שישבו באותה עת בוועידה
בקהיר ,דנו אם לנוכח הפשיטות הללו ופגיעותיה
של ישראל בציוד ההטיה  -להמשיך בהטיה
ובפעילות הטרור .הם החליטו להמשיך בפעילות
ההטיה אך להפסיק את פעילות הטרור .בנאום
שנשא ב־ 31במאי בפתיחת הוועידה השנייה
של ארגון השחרור הפלסטיני ,הבהיר נאצר כי
לדעתו אין להטות את מקורות הירדן בטרם
יתאפשר להשלים את העבודות ובטרם יחוסלו
חילוקי הדעות בין מדינות ערב ,והוסיף שאין
לתת לישראל עילה לצאת למלחמה שמדינות
ערב אינן מוכנות לה.

התקרית בקובת קרע
ב־ 12באוגוסט 1965
דבריו אלה של נשיא מצרים נתנו ללבנון מעין
"הכשר" להפסיק את עבודות ההטיה ,וב־24

ביולי  ,1965לאחר שהכשירה כמעט את כל
התוואי של התעלה עד הגבול הסורי ,הפסיקה
את העבודות ,מבלי להכריז על כך ומבלי לסלק
את ציוד ההטיה .סוריה לעומת זאת המשיכה
בעבודות .היא הפסיקה את כריית התעלה באזור
בית המכס ,אך המשיכה ביישור התוואי שם,
ועד יולי הכשירה אורך של  11.5ק"מ .בתחילת
יולי החלה בהכשרת תוואי מרוחק יותר מגבול
ישראל ,באתר קובת קרעא שמול גזרת כורזים,
במרחק כ־ 10ק"מ מהגבול.
ב־ 5באוגוסט נצפה כי לשני כלי הצמ"ה (ציוד
מכני הנדסי) הסמליים שעבדו באזור נוספו
שלושה דחפורים ומספר מדחסים והוחלט לפגוע
בהם .כהכנה נעשו ניסיונות לבחון אם הטנקים
והארטילריה יוכלו לפגוע במטרות נקודה בטווח
זה וחיל האוויר הוכנס לכוננות למקרה של
הידרדרות .התכנית הייתה שטרקטור משוריין
יעבוד בגזרה ,ופתיחת באש של הסורים לעברו
תשמש עילה לפגיעה בצמ"ה .ב־ 12באוגוסט היו
כל הכוחות מוכנים וטרקטור החל לעבוד בגזרה.
למרות השאיפה שהירי הישראלי ייראה כתגובה,

גבר השיקול להימנע מלספוג את מכת האש
הראשונה ,וכאשר נראה שהתול"רים והטנקים
הסורים מכוונים את לועותיהם לעבר הטרקטור
 החלו הארטילריה והטנקים לירות לעברםולעבר ציוד ההטיה .הושמדו  4טנקי טי־( 34אחד
מהם היה בתנועה) והושמדו טנקים נוספים
מסוג פנצר  ,4שחיפו על הכנות לחפירת תעלת
הטיה של מי הירדן מול כורזים .הטנק שירה היה
סנטוריון (עם תותח  105מ"מ) .התותחן היה
מפקד גייסות השריון אלוף ישראל טל ,ומפקד
הטנק היה מג"ד  82סא"ל בנימין אושרי .הטווח
היה  1500מטר .הטווח לטנק טי־ 34שבתנועה
היה  3ק"מ! .מספר הפגזים שנורו .8 -
טנק סורי או משחית טנקים הצליח לפגוע עם
פגז ח"ש/נפיץ בטנק הסנטוריון שלנו ,ואושרי
נפצע קשה בראשו ונפל בצריח על אלוף טל.
שלום כהן ,התותחן בטנק סנטוריון אחר ,הצליח
לפגוע בטרקטור סורי במרחק  11ק"מ מזרחית
לכינרת .בסיכום התחקיר של הפעולה הסביר
הרמטכ"ל כי הכוונה הייתה מלכתחילה להפעיל
את הארטילריה להשמדת הצמ"ה ,משום שלא

עדותו של מג"ד  82סא"ל בנימין אושרי*

האלוף טל מדוע השתתף בקרב,
גולת הכותרת של התקופה
ענה :פעולות התגמול של הצנחנים
שבה הייתי מג"ד  82הייתה
הביאו לנו את הניצחון במלחמת
"המלחמה על המים" ,המלחמה
קדש .היום אנו קובעים את גורל
על מי הירדן ומקורותיו עוד
המלחמה הבאה .שנתיים אחרי כן
בשנות החמישים ,כשממשלת
הוכח הדבר כנכון במלחמת ששת
ישראל התחילה בביצוע התכנית
הימים.
להזרמת מי מקורות הירדן לדרום
אני חוזר לקרב ב־ 12באוגוסט.
הארץ ונתקלה בהתנגדות סורית.
בסיום החיסול של כל הטנקים ירה
בשנות השישים החליטו לקחת
טנק סורי פגז ח"ש־נפיץ שפגע
את המים מצפון הכנרת .מדינות
בצריח הסנטוריון אך לא חדר
ערב ,וסוריה בראשן ,החליטו
פנימה .רסיס מהפגז פגע במדף
להטות את מי הירדן כדי לייבש
ומשם ניתז ופגע בראשי .נפלתי
את המוביל הארצי .אגב ,צבא
אלוף (מיל') ישראל טל (משמאל) ,שהיה מפקד גי"ש וסא"ל (מיל') בנימין
 2001פנימה על האלוף טל ,חסר הכרה,
סוריה היה היחיד שלא נוצח אושרי שהיה מג"ד  ,82במסיבת יום הולדת שבעים לאושרי באוקטובר
והיה קשה מאוד להוציא אותי.
במלחמת השחרור ובראשית שנות
חוץ מניצחון צבאי היו תוצאות
כדי להשתתף בקרב כתותחן בטנק ,ואני הייתי
החמישים עוד היו איתם קרבות.
נוספות לאותו קרב! הוסיפו לסרבל הטנקיסט
ישראל הזהירה את הערבים שלא יממשו את מפקד הטנק.
הקרב התחולל ב־ 12באוגוסט  .1965בשלב רצועות משיכה לשעת הצורך ,ואפשר לומר
הטיית הירדן ,אך הסורים התעלמו מההזהרה
והתחילו בעבודות הנדסיות במורדות החרמון .ראשון פגענו בציוד ההנדסי והשמדנו אותו .שבאותו קרב הונחו היסודות לטנק המרכבה
על ידי פגיעות בכינון ישיר של טנקים חוסל מולנו עמדו שבעה טנקים סוריים שפגענו במחשבתו של האלוף טל כשהדגש הוא על
והושמד הציוד הסורי .הס העתיקו את העבודות בהם והשמדנו אותם .תוך כדי הקרב צוות כוח אש והגנת הצוות .לי אמר האלוף טל :אילו
דרומה ולעומק הרמה כ־ 11ק"מ מהגבול .אז טנק סורי פתח מדף ,נטש את הטנק וברח .היינו יושבים בטנק אחר ,היינו נהרגים כולנו.
אלה עיקרי הדברים ,ואם השמטתי פרט זה
הוטלה על גדוד  82המשימה לחסל את הציוד ואז ראיתי את ההבדל בין הגישה שלנו ,כאשר
ההנדסי הסורי שהיה מיועד להטית מי הירדן המפקדים מובילים את החיילים ונמצאים או אחר סלחו נא ,חלפו מאז הרבה שנים.
לירמוך .באזור הייתה באופן קבוע מחלקת איתם בקו האש ,לבין הגישה של הסורים
* עדותו של בנימין אושרי שנפצע קשה
טנקים של הגדוד ,בפיקודו של קצין מעולה שמפקדיהם ניהלו את הקרב בשלט רחוק .אני
שנהרג אחר כך במלחמת יום הכיפורים ,אבנר חושב שבקרב הזה באו לידי ביטוי כל הדברים מאוד בקרב האחרון ב־ 12באוגוסט ,1965
גולדשמידט .מפקד חיל שריון ,האלוף ישראל הטובים שמפקד וחיל שואפים להגיע :דוגמה נמסרה בעל פה ,לאחר שהחלים ,לאשתו זהבה
טל בא לאזור אלמגור ,מעל שפך הירדן לכנרת ,אישית ורמה מקצועית גבוהה .כשנשאל שרשמה את הדברים.
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היה ביטחון ביכולתם של הטנקים לדייק
בפגיעה במטרות נקודה בטווח זה .עם
זאת ,הוחלט להשתמש גם בטנקים ,כדי
למנוע את בריחת הצמ"ה למחסה ,בשל
הזמן הרב הנדרש לטיווח הארטילריה,
והטנקים אכן הוכיחו עצמם ופגעו בטנקים
8
הסוריים ובציוד ההטיה.

התקרית בעין א־סופירה
ב־ 14ביולי 1966
תקרית זו גרמה להפסקת הפעלות
באזור לשלושה ימים בלבד .היא נמשכה
שם במלוא הקצב עד אוקטובר .1965
אז הועברו הכלים דרומה ,לגזרת עין חמוד
שממזרח לבטיחה ואילו בגזרת קובת קרעא
נמשכה העבודה בקצב אטי עד ינואר .1966
בסיכומו של דבר הוכשר תווי באורך של כ־5
ק"מ בגזרה זו ובאורך של  7ק"מ בגזרת עין
חמוד.
במחצית ינואר  1966הועברו כל הכלים
דרומה לסביבות הכפר עין סופירה 5 ,ק"מ מצפון
לאל על .מינואר  1966ואילך עבדו הסורים רק
בקטע הדרומי .הם עבדו בקצב ניכר ונעזרו
בכלים רבים ,אולם עקב אופיו הקשה של
השטח הספיקו לפלס שם ,עד יולי  ,1966תוואי
באורך של  3.5ק"מ בלבד ולחפור תעלה באורך
 1.5ק"מ .עד  31במארס  1966הכשירו הסורים
תוואי באורך כולל של  38ק"מ .התוואי שהוכשר
כלל כמעט את כל הקטע הסורי בתוואי חצבני
 בניאס וכמחצית מאורכה של תעלת בניאס־רקאד .הרחקת שטחי העבודה לא הועילה
לסורים .ב־ 14ביולי  1966נשלחה זרועו הארוכה
של צה"ל  -חיל האוויר  -לפגוע בכלי הצמ"ה
ופעילותו שיתקה כמעט כליל את העבודות.

דברים של יהודה עמיחי באחת מתחנות המוביל הארצי

פעילות ההטיה של הסורים עד
מלחמת ששת הימים
פעילות ההטיה הסורית הלכה ודעכה ,קצב
העבודות הלך וירד .בעיית ההטיה ירדה בהדרגה
מסדר יומו של צה"ל .הרמטכ"ל אמר בביטול כי
בקצב בו הן מתבצעות תמשכנה העבודות עוד
עשר־עשרים שנה .לאחר פעולת חיל האוויר
המשיכו הסורים לעבוד בגזרה הדרומית ועסקו
בעיקר בהכשרת דרכי גישה לתוואי וקטעי חיבור
בין קטעיו ,במקומות בהם מופסקת רציפות
התעלה בשל מכשולי טבע .הם חידשו גם את

העבודות בגזרה המרכזית ופילסו שם תוואי
באורך  900מ' .כן החלו לדפן תעלת השקיה
הניזונה ממעיין הדופילה הנשפך לכינרת ותכננו
להשלים עד סתיו  1968בניית סכר לאגירת
שיטפונות בוואדי דלהמיה הנשפך גם הוא אליה.
בכך ביקשו לשלול מישראל למעלה מ־ 3מיליון
מ"ק מים לשנה .תכניות אלה לא יצאו לפועל.
התוקפנות הסורית ופעולות המחבלים שנתמכו
על ידה דרדרו את האזור עד למלחמה ,שאליה
דחפה סוריה וממנה ניסה שליט מצרים להימנע.
במלחמת ששת הימים ביוני  1967כבשה ישראל
את רמת הגולן עד קוניטרה ומאז היא שולטת
בכל השטח שבו בוצעו עבודות ההטיה.

סיכום
ניסיונותיהן של מדינות ערב לפגוע בישראל
על ידי שלילת מים ממנה לא עלו יפה .מטרתן
לא הושגה והן לא הצליחו למנוע מישראל לנצל
את מי הירדן לשם השקיית אזורי הנגב הצחיחים
ופיתוחם ,ואף לא לגרום לה לצמצם את כמויות
המים שתוכל לנצל לשם כך.
מטרה זו הייתה משותפת לכל מדינות
ערב ,אולם הן היו חלוקות ביניהן על הדרך
למימושה .הקיצונית ביניהן הייתה סוריה
שבשטחה נבע אחד ממקורות הירדן  -החצבני.
סמוך לגבול ישראל  -סוריה עבר הירדן עצמו,
חלקו בשטחים המפורזים ,ועובדה זו סייעה
לסוריה לפגוע במוביל הארצי במספר דרכים:
תחילה ,בהתנגדות לעבודות ההטיה של ישראל
בשטח המפורז ,ובהמשך בהטיית מקורת הירדן
שבשטחה .בהתנגדות לעבודות ההטיה של
ישראל אכן הצליחה סוריה לגרום נזקים לישראל,
שכן בעקבות התנגדותה של סוריה לעבודות

באתר המפורז החליטה ישראל לשאוב את
המים מהכינרת .עובדה זו העלתה מאוד
את עלות המפעל ,בשל הצורך להעלות את
המים ממפלס של  200מ' מתחת לפני הים
אל גבהים שמעל לפני הים ,ולמהול אותם
במים מתוקים יותר.
ההחלטה על הטיית מקורות הירדן
התקבלה אמנם בפורום בין־ערבי ,אולם
נשיא מצרים גמאל עבד אל נאצר ,שנחשב
למנהיג העולם הערבי ,הסתייג מפעולות
העלולות להביא למלחמה עם ישראל.
נראה כי תגובותיה של ישראל ,שהמחישו
את נחישותה לסכל את כוונות פגיעה בה
ואת יכולתה לעשות זאת ,הגבירו את הסתייגותו.
סוריה הקיצונית לא קיבלה את דעת נאצר
והמשיכה בעבודות ההטיה ,כשהיא מרחיקה
אותן יותר ויותר מהגבול בעקבות פעולת צה"ל.
בברירה בין כיבוש השטחים שבהם עמדה
להתבצע ההטיה הסורית לבין פעילות מוגבלת
הכוללת רק הפעלת אש ,בחרה ישראל בדרך
השנייה .כאן באו לביטוי שיקולים מדינים
ושיקולים צבאיים גם יחד .ההנחה הייתה שכיבוש
שטח ייתקל בהתנגדות במערכת הבין־לאומית,
אך לא היה ביטחון בכך שהיא תסכין עם מהלך
מוגבל של אש .בטרם המליץ לנקוט דרך זו ווידא
הרמטכ"ל שארצות הברית לא תתנגד לכך.
צה"ל פגע בנחישות רבה בציוד ההטיה,
תוך שהוא מתאים את פעולותיו ואת אמצעיו
לשינויים בפעילות הסורית :הרחקת התוואי
חייבה את צוותי הטנקים להתאמן בפגיעות
במטרות נקודה בטווח גדל והולך ,ומשהגיעו
לקצה הטווח הופעל גם חיל האוויר .בתקופה
זו בוטל האיסור שהטיל הדרג המדיני בראשית
שנות החמישים ,על הפעלת חיל האוויר בשטח
האויב ,ובכך גדלו טווח הפעולה של צה"ל
ואפשרויות הפעולה שלו .פעולות צה"ל הביאו
לכך שעבודות ההטיה חדלו להיות תכליתיות,
והמשכן היה ככל הנראה ,למטרות יוקרה בלבד.
אולם גם עבודות אלה הופסקו לאחר שצה"ל
כבש את רמת הגולן במלחמת ששת הימים.
בעקבות מלחמת ששת הימים פסקה גם שליטתם
של הסורים בקו המים בכינרת ,הם הורחקו
מפאתֶי ָה של רמת הגולן החולשים על הישובים
שתחתיהם ,וכך הורחק האיום מישובים אלה
וכן חדל להיות תקף האיום לשלול מישראל את
המים החיוניים לה ,מהחצבני והבניאס.

•
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פעילות חינוכית ביד לשריון
דבורי בורגר

צילום :אבנר גאגין ,נעמה חזן ,חן חלבי
זה כשני עשורים דוחפת האישה הדגולה
והמיוחדת במינה  -הגב' נחמה בר־כוכבא (בריל)
 אשת חינוך ותיקה ,את העשייה הברוכה בתחוםהחינוך ביד לשריון .נחמה היא חברת הנהלת
עמותת יד לשריון ,שחלמה מאז ומתמיד שאתר
ההנצחה והגבורה של חיל השריון יהווה אבן
שואבת למערכת החינוך בכללה .היא מובילה את
החזון של יד לשריון להיות אתר לאומי מוביל ,שכל
ילד  -מהגיל הרך ועד שלב גיוסו לשירות צבאי או
לאומי  -ימצא באתר את המענה המשלים להכנה
שאותה הוא רוכש במסגרת הפורמלית שאליה
הוא משתייך.
בשנים האחרונות רואה הגב' נחמה בריל
ברכה רבה בעמלה .ראשי מערכת החינוך בישראל
השתכנעו שביד לשריון גלומים ערכי יסוד
חינוכיים וחברתיים ,הבאים לידי ביטוי בפעילות
המוצעת לתלמידים בבואם לאתר .התלמידים
מתחברים לערכי מורשת וגבורה בתולדות עם
ישראל מראשית הדורות בעמק איילון ,מפתחים
זהות לאומית וגאווה לאומית בהיחשפם לעוצמה
הטכנולוגית של חיל השריון ,רוכשים מיומנויות
חברתיות בפעילויות גיבוש במחלקת ההדרכה
של"ח (שירות ,לאום ,חברה) ומכשירים את עצמם
מנטלית לקראת שירותם הצבאי או הלאומי עם
סיום חוק לימודיהם.
אחת מרבים שהבינה את הפוטנציאל הטמון
באתר יד לשריון היא עיריית רמלה בראשות
אל"ם (מיל') יואל לביא ,המכיר את יד לשריון
ועוקב אחר התפתחותה במשך שנים רבות .ראש
העירייה פנה לראש מחלקת החינוך של עירו מר
גלעד גולדמן שזיהה את המענה שאותו נותן
האתר ,וראה בשנת ה־ 60למדינת ישראל שעת
כושר לחשוף את כל סגל החינוך שלו לפעילות
החינוכית והייחודית המתקיימת ביד לשריון.
הוא פנה לגב' דניאלה לבקוביץ ,מנהלת הספרייה
הציבורית של עיריית רמלה ,כמי שמרכזת את
ההשתלמות של סגלי החינוך של אזור השפלה
בשנת ה־ 60למדינה ,לקדם את הנושא לפסים
מעשיים מידיים.
עם היחשפותה להיצע של יד לשריון למערכת
החינוך ראתה לנכון גב' דניאלה לבקוביץ לשלב
את יד לשריון בתכנית ההשתלמות ליותר
ממאה משתלמים בקרב סגלי החינוך הבכירים
של עיריית רמלה והסביבה :מפקחים ,מנהלי בתי
ספר ,מנהלי מתנ"סים ואחרים ,במגמה ברורה
להניעם להביא את אנשי החינוך הכפופים להם
עם תלמידיהם וחניכיהם לפעילות חינוכית
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קבלת הפנים לסגל החינוך של עיריית רמלה בכניסה לאתר יד לשריון

מתואמת ביד לשריון.
מתוך גישה מעשית זאת חברה גב' דניאלה
לבקוביץ למרכז המידע לטרון ,התומך בתחומי
התוכן ביד לשריון (נוסף על היותו מרכז המידע
של חיל השריון) .בשיתוף פעולה הפיקו שני
הגופים עבור המשתלמים מקראה בשם "בשביל
הערכים ,עמק איילון והמערכה על הדרך
לירושלים ממרחק  60שנות מדינה" ,הכוללת
חומר העשרה בכל תחומי התוכן והפעילות:
מורשת עמק איילון מיהושע בן־נון ועד מלחמת
העצמאות ומלחמת ששת הימים ,פירוט תחומי
הפעילות המוצעים לתלמידים ולבני נוער
במוקדי האתר השונים ומוזיאון הלוחם היהודי
במלחמת העולם השנייה (המוזיאון הממלכתי
בהקמה) .במקביל לבניית המקראה תוכנן יום
ההשתלמות לפי מודל של סיור מודרך ברחבי
יד לשריון ,קיום טקס מול כותל השמות הכולל
הנחת זר למרגלותיו ושתי הרצאות.
התפיסה וההכנות היסודיות המשותפות
הובילו להצלחת התכנית .אנשי החינוך שהגיעו
ליד לשריון בשתי קבוצות ב־ 11וב־ 18במארס,
התרשמו עמוקות מהנושאים המיוחדים שנלמדו
בימי ההשתלמות .הסיור המודרך לווה בשיריה
של המשוררת שולמית ספיר־נבו מספרה
"שריוני לטרון" ,שאף כיבדה במפגש הראשון
את המשתתפים בנוכחותה ובקריאת שיריה
המרגשים ,החולקים את תחושותיה במפגש
עם יסודות ההנצחה ,הגבורה והתקווה .ביום
ההשתלמות הראשון הִרצה השריונר ואיש החינוך
סא"ל (מיל') דוד כספי על מחויבותה והשפעתה

של מערכת החינוך על הגיוס לצה"ל .ההרצאה
השנייה ניתנה על ידי תא"ל (מיל') צביקה קן־
תור על מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם
השנייה ועל תרומתם של הלוחמים היהודים
במלחמת העולם השנייה להקמת צה"ל ולתקומת
מדינת ישראל .ראש מחלקת החינוך ,מר גלעד
גולדמן ראה חשיבות רבה בהרצאה זו ,שכן הנושא
המרכזי של יום השואה שאותו הוא מוביל בעיריית
רמלה בשנה זו הוא הגיבור היהודי בשואה.
יום ההשתלמות השני שינה מעט ממתכונתו
של קודמו ,והחל בסקירה היסטורית על עמק
איילון מפי מר גרשון כהן ,מפקח במשרד החינוך
בתחום של"ח ,בעת תצפית מגג משטרת לטרון.
בסיום יום ההשתלמות סיכם מר גלעד גולדמן
את רשמיו ,הדגיש שאנו רק בתחילתו של תהליך
והוסיף" :כשבאים למקום כזה ורואים תשתית,
אפשרויות ,חדשנות ,תפיסה אחרת  -זה נותן לנו
מרץ שהוא הכרח מבחינתנו".
במכתב התודה שכתבה גב' דניאלה לבקוביץ
בעקבות הצלחת ימי ההשתלמות כתבה "הפכתם
את העשייה בחינוך איתכם למשהו אחר ועליכם
בעתיד לא נוותר".
חשוב לציין שהנושאים הלימודיים־חינוכיים
הנלמדים בימי העיון או הסיור ,הם פרי יוזמה
וביצוע של תא"ל (מיל') מנשה ענבר מנכ"ל
עמותת יד לשריון ,סא"ל (מיל') דוד גלעם מנהל
אתר יד לשריון ,גב' נחמה בר־כוכבא (בריל) אשת
חינוך בעלת פרסי הצטיינות ,והסגל החינוכי
באתר .כל המרצים הם קציני שריון במילואים,
הפועלים כמובן על בסיס התנדבותי.

•

פארק העוצבות בלטרון
ממלחמת
השנים
לאורך
השחרור ועד היום ,עברנו במלחמות
ובמילואים מחזית הדרום למרכז
ולצפון .לאחר כל מלחמה ופעילות
טרור הקימו בחזיתות השונות
אנדרטאות לזכר הנופלים .במשך
השנים ,בעיקר מתוך חוסר היכרות,
וגם חוסר התייחסות ,הוזנחו
האנדרטאות ,התמלאו באשפה
והייתה בושה גדולה להביא למקומות
אלו הורים ומשפחות שכולות.
לאחר מלחמת יום הכיפורים,
ישבנו חמישה וחצי חודשים בחווה
הסינית ,בין הארמייה השנייה
והשלישית בחזית המצרית ,ודנו
שם בכל ענייני הארץ והעולם .שם
הועלה הרעיון לרכז את כל אנדרטאות הזיכרון
של השריון למקום אחד .כמובן שהמקום הנבחר
היה לטרון.
פנינו לאלוף מוסה פלד שנדלק מיד
ובהתרגשות אמר " -קדימה!!!!".
בין אנשינו היה איש הקרן הקיימת שעשה

את הקשר עם מוסדות הקרן והביא להסכמתה
להקצות שטח ממזרח לאתר השריון (השטח
הוחלף עם אדמות שהיו שייכות למנזר) .למקום
ניתן השם "פארק העוצבות".
ואז אמר לי מוסה " -אמנון ,אתה היית בין
היוזמים  -תתחיל לעבוד!!!".

וכך ,במשך כמה שנים ובהשקעה
של כספים רבים ,שניתנו רובם
כתרומה מאנשינו וממוסדות
שונים והרוב בהתנדבות ,הוקמה
לתפארת באתר אנדרטת החטיבה
(בשמותיה השונים לאורך השנים,
חטיבה  .)514 ,205 ,200במשך
הזמן הוקמו והועברו אנדרטאות
נוספות ורבות לאתר.
פארק העוצבות מתוחזק ושמור
בצורה נהדרת .לטרון כיום מרכז
מסביבו אוסף כלי שריון לדורותיהם,
בין הייחודים בעולם .לאחרונה
הוקמה קריית החינוך המלמדת
חיילים צעירים ונוער על העבר ,ובכך
מכשירה אותם לעתיד טוב יותר.
אני מקווה שכל אנדרטאות השריון הקיימות
היום יועברו לפארק .ויותר מכך ,אני מקווה
שלא יהיה עוד צורך בנוספות ,ושלא יהיו עוד
מלחמות...
יבורכו כל העוסקים במלאכה מקרב לב.
רס"ן (מיל') אמנון לב

חברת וידקו,

יצרנית שרוול
תרמי לטנקי
המערכה של צה"ל
ספטמבר 2008
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גדוד " 52הבוקעים"
במלחמת ששת הימים

הגדוד בדרך דרומה
לעבר ציר קסימה
וביר חסנה

תא"ל (מיל') ששון יצחקי
במלחמת ששת הימים היה הגדוד הטנקים
הסדיר  ,52בפיקודו של סא"ל ששון יצחקי חלק
מחטיבה  14של אל"ם מרדכי ציפורי ,שפעלה
במסגרת אוגדה  38בפיקודו של אלוף אריק
שרון .אוגדה זו פעלה בציר המרכזי בסיני.
הגדוד פעל בלחימת שריון קלסית במהלך
המלחמה.

האויב
ההגנה על מרחב אבו־עגילה הוטלה על
חטיבה  12המצרית וזו נערכה עם כוחותיה
העיקריים כדלקמן:
• שני גדודי חי"ר באום־כתף.
• גדוד חי"ר באום־שיחן.
• שני גדודי טנקים טי־.34
• שני גדודי ארטילריה בינוניים.
• שני גדודי ארטילריה שדה.
•במוצבי החוץ היו פלוגות חי"ר עם מיקוש
מסביב.
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תכנית אוגדה 38
התכנית של האוגדה להשתלטות על מרחב
אבו־עגילה כללה מספר שלבים:
•השתלטות על מרחב מוצבי החוץ בין הגבול
המדיני למתחם אום־כתף על ידי כוח שריון.
•כיבוש היעדים באום כתף על ידי כוח רגלי באיגוף
מצפון בסיוע כוח שריון מחזית המתחם.
• תמרון כוח שריון אל עורף המתחם.
•ניתוק המתחם מדרום על ידי החדרת כוח שריון
לכיוון קסימה.
•שיתוק הארטילריה על ידי פשיטה של כוח
מונחת.
• ריתוק כוחות באזור קסימה.

תכנית חטיבה 14
תכניתה של חטיבה  14התבססה על התקדמות
החטיבה בשני צוותי קרב ,כשכל צוות כולל גדוד
טנקים וגדוד חרמ"ש בציר ניצנה אום־כתף ובציר

דרב־אל־טורקי  -אום־כתף (דרב־אל־טורקי הוא
ציר טורקי ישן העובר במקביל ומדרום לכביש
הראשי של ניצנה  -אבו־עגילה .ציר זה מגיע עד
אום־שיחן  -מוצב הנמצא בחלקו הצפוני של
ג'בל דלפה מדרום לסכר הרואיפה); כיבוש מוצבי
החוץ ויצירת מגע עם מתחם אום־כתף ובהמשך
השתתפות בכיבוש המתחם .בתוך כך גדוד 52
פעל בציר ניצנה  -אום־כתף.

כיבוש מרחב מוצבי החוץ
ויצירת מגע עם אום־כתף
הגדוד חצה את הגבול ב־ 5ביוני בשעה 0840
כשהוא מותיר את שטח הכינוס (אזור שיזף)
מאחוריו .חיילי הגדוד פרצו קדימה חדורי
מוטיבציה ,לאחר המתנה ממושכת .פלוגה נ'
(אריה) מימין ,פלוגה ס' (לפידות) משמאל,
מפקדת הגדוד בין שתי הפלוגות .מאחור ,פלוגת
החרמ"ש ע' (זאב) ,פלוגת טנקים מ' (ּבֶנֹו) .מחלקת
הסיור באגפי הכוח .הגדוד עבר ליד עוג'ה־אל־

מצרי וקיבל דיווח על הפלת מטוס מצרי שניסה
לתקוף את השיירה מאחור .הפעולה נעשתה על
ידי טנק מפלוגת נ' שבמקרה נתקע מאחור .הגדוד
המשיך בתנועה באותו מבנה לעבר טרת־אום־
בסיס ,כאשר כל פלוגה פורסת מחלקת טנקים
בחזית .עם ההתקרבות ליעד ,פקדתי על לפידות,
שיהיה בחיפוי מדרום לכביש.
לאחר גילוי תנועת רכב מצרי שנע על הכביש
אל תוך המוצב ,פקדתי על פלוגה נ' ,על אריה,
להסתער דרך הכביש בשדרה למוצב ולזאב מפקד
פלוגת החרמ"ש ,לנוע בעקבות פלוגה נ' לטיהור
המוצב .המוצב נכבש בדיוק כעבור שעה מחציית
הגבול .ב־ 0940המשיך הגדוד לנוע לעבר מוצב
אום־טרפה .התכנית החטיבתית הייתה שגדוד 52
יהיה בחיפוי לעבר המוצב ויסייע לגדוד חרמ"ש
 ,83שנע מצפון לכביש ניצנה  -אום־כתף לכיבוש
המוצב ,באיגוף מצפון .בפועל פלוגות נ' ו־ס'
תפסו עמדות מול המוצב וניהלו קרב אש עם שני
טנקים טי־ 34שנפגעו.
כיוון שחל עיכוב בהגעת גדוד החרמ"ש
כתוצאה מבעית עבירות ,החלטתי לכבוש את
מוצב אום־טרפה כאשר פלוגה ס' בחיפוי ,פלוגות
נ' ו־ע' מסתערות בשדרה דרך הכביש .הכביש היה
מפוצץ ומשני צדדיו היו שדות מוקשים ,אבל עדין
עביר לכלי הרק"ם .פלוגה ס' הצטרפה להסתערות
דרך פרצה בשדה המוקשים שמדרום למוצב.
פלוגה ע' טיהרה תעלות ובונקרים בתוך המוצב.
בשעה  1200הסתיים הכיבוש והטיהור .כיבוש
מוצבי החוץ היה תרגיל חימום לקראת הבאות.

יצירת מגע עם מתחם אום־כתף
התנועה ליצירת המגע נעשתה במבנה של שתי
פלוגות טנקים הפרוסות בחזית הגדוד ,ויתרת
הכוח נע בשדרות מקבילות מאחור .עם גילוי
המתחם החלה תנועה ואש של שתי הפלוגות
הקדמיות תוך פיצוח עמדות נ"ט ובונקרים ,ותוך
קיצור טווחים ושיפור עמדות לעבר המתחם .יצוין
כי עם יצירת המגע עם המתחם היה הגדוד נתון
תחת הפגזה ארטילרית כבדה .פלוגות הטנקים
שהיו תחת תצפית האויב ביצעו תזוזות מקומיות
לחזית ולאגפים כדי לצאת מהשטחים המוכים
בארטילריה .הטכניקה הייתה להמתין במקום
עד גמר הטיווח של האויב ותזוזה מהמקום עם
תחילת ההפגזה־לתכלית של ארטילרית האויב.
במשך היום הוצאו טנקים מהחזית אחורה לדרג
א' של הגדוד ,כדי להשלים הצטיידות בתחמושת
במקום זו שנצרכה במשך הלחימה.

הפריצה למתחם
עם דמדומים החלה תנועה של שתי פלוגות
הטנקים נ' ו־ס' לעבר המתחם לצורך מתן
חיפוי לחטיבת חי"ר  99שהחלה לחדור למתחם
מהצפון .האש בעיקרה כוונה לעבר התעלה
השנייה של המתחם שמדרום לכביש .עם קבלת
הדיווח שחטיבה  99חצתה את הכביש פקדתי
על פלוגה נ' לנוע בציר הכביש ולנסות לפרוץ

כיבוש מוצבי החוץ והשתתפות בכיבוש
המתחם אבו־כתף אום־שיחן
ע'

מ'
ניצנה

נ'

ס'

נ'
עוג'ה
אל־מצרי

נ'

ס'
אום
טרפה

ע'
ק'ה

נת

ס'
אום
כתף

מקרא
פלוגת טנקים
פלוגת חרמ"ש
גדוד טנקים
שדה מוקשים
טנקי אויב

למתחם דרכו ,בהנחה שהכביש מפוצץ אבל אינו
ממוקש ואפשר לעבור את הכביש המפוצץ ,כמו
במוצבי החוץ (טרת־אום־בסיס ואום־טרפה).
פלוגה נ' נעה לעבר הפִרצה ,ארבעה טנקים
הצליחו לעבור .הטנק החמישי סטה מהכביש,
עלה על מוקש וסתם את המעבר .מ"פ נ' אריה,
שחדר למתחם עם ארבעת הטנקים ,פגש את
מח"ט  99וקיבל פקודה להסתער לעבר התעלה
השלישית ולתפוס עמדות לעבר מגנן הנ"ט
ולמערך העורפי.
עם סתימת המעבר על הכביש ,נתתי
פקודה לפלוגת ההנדסה (שנשלחה אלי על ידי
מח"ט  )14עם שני טנקי המורג (טנקים לפינוי
מוקשים) להתקדם לעבר שדה המוקשים
ולפתוח נתיב לעקיפת החסימה שעל הכביש.
עם סיום פתיחת הנתיב העוקף חדר הגדוד
למתחם כאשר פלוגות נ' ו־ס' תופסות עמדות
אש באזור התעלה השלישית .יתרת הגדוד נפרס
בין התעלה השנייה והשלישית .השעה הייתה
 0330אור ליום  6ביוני .התצפית מאזור התעלה
השלישית גילתה את תנועת גדוד ( 63נתקה),
שעבר תחת פיקוד חטיבת  ,14נע עם אורות
בכביש לכיוון העורף של אום־שיחן .כדי למנוע
ירי על כוחותינו ,נערך תיאום בין שני הגדודים
התברר לנו שהירי שנמשך הוא מטנקי האויב
הפזורים בין שני הגדודים.

הפריצה לעומק
וקרב שריון בשריון
בגמר התיאום בין שני המג"דים שנעשה
על ידי המח"ט ,נתתי פקודה לפלוגות הטנקים
נ' ו־ס' לפרוץ בציר הכביש לכיוון מערב ולכיוון
דרום .פלוגה מ' קיבלה פקודה לתפוס את התעלה
השלישית ולחפות על הסתערות הגדוד לעומק
מתחם האויב .יתרת הגדוד נשארה בהמתנה
בין התעלה השנייה לשלישית .עם הפריצה

ומת לה
צ עגי
בו־
א

אום
שיחן

קסימה

בציר הכביש נתקלה פלוגת נ' בפלוגת טנקים
טי־ 34שהייתה בתנועה במדרון האחורי ,כנראה
לביצוע התקפת נגד .פלוגה נ' פרצה דרך פלוגת
טנקי האויב והשמידה את כולה בטווחים קצרים
של מספר מטרים .פלוגה נ' המשיכה ועברה
את צומת אום־כתף  -קסיימה ,ונתקלה באש
טנקים מכיוון דרום .הפלוגה נחלצה לגבעות
מצפון לכביש תוך שימוש במדוכות עשן ותפסה
עמדות כלפי דרום .פלוגה ס' תפסה עמדות
מדרום לכביש .פלוגה מ' תפסה עמדות בתעלה
השלישית.
התחיל קרב אש מהעמדות ופלוגות הטנקים
של הגדוד השמידו מטרות טנקים במגנן הנ"ט
ולרגלי ג'בל דלפה .במהלך הקרב גיליתי טנק
מצרי במרחק כ־ 100מ' מהחפ"ק ,שמצדד לאיטו
את התותח לעברנו .עוד לפני שהצליח לירות,
הושמד הטנק על ידי פגז שנורה על ידי הטנק
של גבי סמ"פ נ' .הטנק של גבי ספג פגז מצרי
שפגע במקלע הצריח ,אך גבי חיסל בעצמו
מספר טנקים מצריים .הטנק של מ"פ מ' נפגע
על ידי טנק מצרי ועלה בלהבות אך הצוות נחלץ
ללא פגעּ .בֶנֹו מ"פ מ' קפץ מיד על טנק אחר,
איתר את הטנק שפגע בו והשמיד אותו ואחריו
השמיד טנק נוסף .פלוגת ע' (חרמ"ש) ומחלקת
הסיור נשלחו לטיהור עמדות ובונקרים בתעלה
השלישית מצפון לכביש .בשעה  1030קיבל הגדוד
פקודה לפנות את הכביש בין אום־כתף לאום־
שיחן ,כדי לאפשר לחטיבה ( 520משוריינת)
תנועה מערבה .קרב אום־כתף אום־שיחן תם.
הדרגים דילגו למתחם להשלמת תחמושת ודלק
לטנקים.

התנועה דרומה
ב־ 6ביוני בשעות אחרי הצהריים התקבלה
פקודה לנוע לעבר כביש קסיימה  -ביר־חסנה
ולנסות לחסום תנועה מצרית מערבה .הגדוד
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הגיע לאזור ג'בל הילל מבלי להיתקל בכוחות
אויב .שם נכנס הגדוד להתארגנות לילית .אור
ליום  7ביוני המשיך הגדוד לעבר צומת כביש
קסיימה על דרך העפר המובילה למתחם קלעת
א־נח'ל .הגדוד חצה את אחת ההסתעפויות
של א־נח'ל  -אל־עריש והגיע בשעות אחרי
הצהריים לאזור .כאשר ביקשתי לתדלק את
הטנקים הסתבר לי שדרגי הגדוד תקועים בתוך
השיירה האוגדתית ואינם יכולים להגיע בקרוב.
הוריתי לרוקן את פלוגה מ' ולהעביר את הדלק
לפלוגות נ' ו־ס'.

כיבוש נח'ל
לקראת הערב קיבל הגדוד פקודה לנוע
לעבר נח'ל ,כדי לחסום נסיגה של כוחות
מצרים מערבה .השעה הייתה  .1630הגדוד
התקדם מספר קילומטרים ,אחרי גדוד הסיור
האוגדתי .התברר שאין לגדוד הסיור דלק
להמשך התנועה .הגדוד שלי ( )52קיבל פקודה
להיות משמר קדמי לאוגדה וקיבל את פלוגת
הסיור החטיבתית (ג'יפים בלבד) תחת פיקוד.
התנועה לעבר נח'ל נעשתה באורות מלאים
כאשר פלוגה ס' נעה אחריי בצמוד לג'יפי הסיור.
פלוגה זו פגעה בנגמ"ש מצרי באגף השדרה
והשמידה אותו בפגז של טנק תוך כדי תנועה.
הנגמ"ש בער ושימש ציון דרך לתנועת השדרה.

בקרבת ג'בל חרים ,על הדרך המובילה לנח'ל,
עלה אחד הג'יפים של הסיור על מוקש שהיה
בשדה מוקשים שנמשך מערבה ומזרחה מהדרך.
בחיפוי פלוגה ס' חולצו הפצועים ופונו ההרוגים
כאשר ברקע הסתמנו צלליות של רק"ם אויב.
הגדוד קיבל את פלוגת ההנדסה החטיבתית
לפתיחת הציר .פריצת שדה המוקשים הסתיימה
אור ליום  8ביוני .בשעה  0500עם עלות השחר,
התגלה מעבר לשדות המוקשים ,מתחם נטוש
עם טנקים מכל הסוגים ,ארטילריה ,נגמ"שים
ומשאיות שהיו שייכים ליחידת מג'מועת יקוט.
הגדוד חצה את שדות המוקשים ואת המתחם
הנטוש תוך ירי מקלעים לעבר חיילים מצריים
שהסתובבו במתחם.
פלוגת הסיור התקשתה לעמוד בקצב תנועת
הטנקים עקב קשיי עבירות ,ולכן נתתי פקודה
לפלוגת הסיור לפנות את החזית ולעבור
לאבטחת האגפים .עם גילוי המתחם בנח'ל,
נתתי פקודה לפלוגות לפרוס את הטנקים ולנוע
לעבר המתחם ,תוך כדי ירי וקיצור הטווח .פלוגת
החרמ"ש נעה בעקבותיהם .השעה הייתה 0800
בבוקר  8ביוני .עם ההגעה לקרבת המתחם נתתי
פקודת הסתערות .הטנקים שטפו את התעלות
בלחימה על היעד ,תוך ירי בתנועה ,זריקת
רימונים והפעלת נשק אישי של המפקדים .חלק
מהטנקים עלה על התעלות ודרס חיילי חי"ר

בתוכם .פלוגת החרמ"ש נעה בעקבות הטנקים
וטיהרה את התעלות בירי מתוך הזחל"מים.
במהלך הסתערות הגדוד ,פרצו שבעה טנקים
מצריים בציר תמד  -נח'ל לתוך בקעת נח'ל .טנקי
הגדוד תפסו עמדות ופגעו בארבעת הטנקים
המצרים .שלושה טנקים הנותרים ניסו להיכנס
לכפר .הוריתי לפלוגה ס' שהייתה באגף ימין
לבצע תנועת איגוף מהירה ולחסום את תנועת
הטנקים .הפלוגה השמידה את שלושת הטנקים
הנותרים בתוך הכפר .לפלוגת החרמ"ש נתתי
פקודה לתפוס את הרכס משמאל ,השולט על
ציר התנועה ,ולדווח לגדוד על תנועת האויב.
הפלוגה דיווחה מנקודת התצפית שלה ,על
שיירה עצומה של טנקים ,נגמ"שים ,ארטילריה
ומשאיות שנעו על הציר מכיוון תמד לנח'ל.
זאת הייתה חטיבת שריון מצרית במנוסה
לכיוון המיתלה .פלוגות הטנקים המשיכו לפגוע
בטנקי אויב שפרצו לתוך בקעת נח'ל .ובהמשך
תפסו את האוכף שבו עברה הדרך לבקעת נח'ל,
וחסמו את תנועת האויב .עם תפיסת האוכף
פתחנו באש טנקים על השיירה .החלה בריחה
של חיילים מצרים מתוך השיירה לכיוון ההרים.
בהמשך נתתי פקודה להפסיק ירי פגזים ולעבור
לירי מקלעים בלבד ,כדי למנוע השמדת טנקים
ורכב אויב .די היה לפגוע בטנק על ידי מספר
צרורות של מקלעים כדי שהצוות המצרי ינטוש
ויברח לכיוון ההרים .תוך כדי הקרב על השיירה
קיבל גדוד  63פקודה מהמח"ט לנוע ולתפוס
עמדות באגף השיירה ,כדי לקחת חלק בקרב.
פלוגת החרמ"ש קיבלה פקודה לעזוב את הרכס
ולהמשיך ולטהר את מערך החי"ר בבקעת
נח'ל .גמר הקרב ציין את סיומה של המלחמה
לשריונאים ,שרק עתה הרשו לעצמם לצנוח
למנוחה מתוך העיפות שהצטברה .הגדוד נכנס
לחניון בבקעת נח'ל.

הגדוד באזור תעלת סואץ
הגדוד דילג מנח'ל לעבר התעלה ותפס את
הקו מול מעבר המיתלה ופורט תופיק (אזור
המזח) .לאחר החלפת כוחות החטיבה בקו ,נע
הגדוד לאזור ביר־גפגפה למסדר חטיבתי ,כאשר
 54טנקים ,כולל פלוגת האי־אם־אקס־ 13של
הגדוד משתתפים במסדר .בין הטנקים שעמדו
במסדר היו  7טנקי שרמן שנפגעו על ידי פגזי
ח"ש ,שלא גרמו נזק רציני ולא הוציאו את
הטנקים מפעולה.

•

נח'ל בוערת
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פרויקטים בעמותה
תא"ל (מיל') יצחק רבין

אחד מהשלטים של מרפסת התצפית

הפיתוח והבנייה באתר יד לשריון בלטרון הם
פעילות רציפה המביאה להרחבת ההיכרות של
הציבור עם האתר באמצעות המבקרים הרבים
המתרשמים מעשייה זו ומפיצים את הנעשה
כאן .מצאנו לנכון להציג את עיקרי הפעילות
של התקופה האחרונה ,כפי שפרס אותה בפנינו
מנכ"ל העמותה תא"ל (מיל') מנשה ענבר.

פרויקטים

•מוקד מלחמת יום הכיפורים  -הוקם באתר
מוקד יפהפה בתרומתו של משה לוי גיבור
ישראל בעל עיטור הגבורה ממלחמת יום
הכיפורים .המוקד הוא מבנה בחצר ,של
תערוכת קבע ,המציג בשלטי תמונות והסבר
את תולדות מלחמת יום הכיפורים ,בצירוף
סיפורים על דמויות מופת מהמלחמה.
המוקד ייחנך בטקס שיתקיים באתר ביום 28
בספטמבר .2008
•מרפסת התצפית  -על גג המבנה המרכזי
(בניין המשטרה) תחנך בקרוב תצוגת קבע של
קרבות שהיו באזור לטרון לאורך ההיסטוריה.
התצוגה תתבסס על שישה לוחות מתכת
עם כיתוב בעברית ובאנגלית בצירוף מפות
מאירות עיניים .השילוט עמיד בפני פגעי מזג
האוויר .השלטים כוללים את סיפורי הפעולות
הבאות :קרב יהושע בן נון נגד האמורי (במאה
ה־ 13לפני הספירה); קרב יהודה המכבי
באמאוס (בשנת  135לפני הספירה); מחנה
המעצר בלטרון שבו שהו עצורי המחתרות

וראשי היישוב העברי (בשנים 1942־;)1948
מבצע בן־נון ב' במלחמת העצמאות שכלל
הפעלה של יחידות השריון הראשונות (בחודש
מאי  ;)1948פריצת "דרך בורמה" במלחמת
העצמאות להסרת המצור על ירושלים (ביוני
 ;)1948הקרב לכיבוש משטרת לטרון במלחמת
ששת הימים ( .)1967המעצב הוא האמן גרשון
היימן .הכינו את החומר בני מיכלסון ,יום־טוב
תמיר ,מיכאל מס ושאול נגר.
•כיסוי גג למרחב הכניסה לאתר  -הוצב גג
קבוע למרחב שבין בניין הכניסה לאתר ובין
בניין החנות ובכך ניתן מחסה משמש וגשם
לכל ימות השנה.
•קריית החינוך :קריית החינוך הורחבה
ובמסגרת זו עברו חיילי האתר ,המשמשים
כמדריכי שריון ,למגורים במבני קבע בקריית
החינוך .לאחר ההרחבה יכולה הקריה לאכסן
כיום עד  280חייל .הפעילות הצבאית באתר
התרחבה ויחידות מכל צה"ל מגיעות לסיורים,
לימי עיון והשתלמויות ,ומשתמשות במגורי
קריית החינוך במשך שהייתן באתר .גם
יחידות המתארחות בקריית החינוך במהלך
הכשרת הסגלים ,זוכות לסיור ואכסניה.
•מוזיאון הטנקים  -קלטנו את טנק הצ'רצ'יל,
הוספנו שילוט מבצעי לרק"ם של תש"ח,
ונקלט טנק המרכבה סימן  .4שריונית סקאוט־
קר ששימשה את צה"ל במלחמת העצמאות
נמצאת בבנייה ובקרוב תוצב במוזיאון
הטנקים והרק"ם.

•פרויקט בעקבות לוחמים לטרון ירושלים -
לרגל חגיגות שישים שנה למדינה ,התקיים
פרוייקט בעקבות לוחמים שכלל חצי
יום פעילות באתר עם הדרכה .מדי בוקר
הגיעו כ־ 3000תלמידים ,גויסו מדרכים
ממז"י שעברו הכנה של עשרה ימים ,ואלה
העבירו הדרכה שעסקה בעיקר בפרק לטרון
במלחמת העצמאות.
•מסע ישראלי  -פרויקט נוסף המתקיים באתר
הוא מסע ישראלי שבו כל תלמיד בכיתות
י'־י"א יוצא לטיול בארץ ,העוסק בנושא
המורשת היהודית והישראלית .הפרויקט,
המבוצע בתרומתו של יהודי מקנדה ,נמשך
שבוע ימים בשיתוף משרד החינוך.

ישיבת מועצת העמותה
ב־ 31ביולי התקיימה ישיבת מועצת העמותה
ובה נמסר דוח על מחצית שנת  .2008בין היתר
אפשר להצביע על התוצאות הבאות:
•בהכנסות הגענו ל־ 99%מהתכנון ובהוצאות
רק ל־ 84%תוך ביצוע פעילויות התייעלות.
•הפעילות החינוכית הינה טובה עם הכנסות של
 114%מול התכנית .הקריה מסוגלת לקיבולת
גבוהה יותר.
•המתקנים באתר כדוגמת האמפיתיאטרון
הפתוח נוצלו ליותר משישה אירועים גדולים
בהיקף של יותר מ־ 5000איש ,ביניהם אירועי
השב"כ ,תגלית ,מסע ישראלי ,בני עקיבא,
מלאת  75שנים לתעש ומצעד החיים.

•
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מי אמר שטיס ושריון לא הולכים ביחד?  -אתר NOMAD

http://www.davidpride.com/Israeli_Armor/Armor_Main.htm
אתר התיירות ( NOMADהנווד) של חברת התעופה
והנסיעות  EAAמציע לחבריו ,טייסים וחובבי תעופה ,קשת
עצומה של מידע עולמי ,כיאה לאנשים שחובקים עולם .את
עיקר הדגש באתר תמצאו בנושאי תעופה ושריון .התחומים הנוספים
מוגשים יותר כ"שירות" .האתר מזמין את המשייט במילים "אם אתה
אוהב טיס ושריון הגעת למקום הנכון" ,וזאת בדגשים שמעלים את
ישראל על מפת העניין הראשית ,שכן עיקרו של החלק הצבאי עוסק
במוזיאונים צבאיים בארצות הברית ובישראל וכן ביום המצעד הלאומי
בספרד .יתר המקומות והנושאים הנסקרים באתר הם תוספת בלבד.
הבוחרים להתעמק באתר בנושא מוזיאונים צבאיים בישראל ימצאו
כמות מידע רבה על מוזיאון השריון ביד לשריון ובמוזיאון חיל האוויר
בחצרים .הפרק על יד לשריון הוא פרויקט של כיסוי כל זווית הקשורה
באתר .בכלל זה הסבר על יד לשריון ,כתבה היסטורית ופנורמה של 114
צילומים המלווים בהסברים לכל תמונה (רק"ם ונקודות ציון עיקריות
ביד לשריון) .ראו בו גם אתר תיירותי שכן הוא כולל מידע רב על אתרים
מומלצים ,בכלל זה צילומים מרהיבים.

דבורי בורגר
מוזיאון השריון באוסטרליה
map.htm־http://www.armytankmuseum.com.au/i

תטיילו
אם
באוסטרליה -
סביר שתבחרו
גם
לבקר
במוזיאון השריון השוכן
בבסיס צבאי בפוקפוניאל
( )Puckapunyalליד סיימור,
לא הרחק ממלבורן .האתר
רחוק מלהיות ראוותני
ומשרה אווירה סולידית
ומכובדת .הוא כולל מידע
המסייע למבקר המתכנן להגיע למוזיאון בכך שהוא ממפה את אגפי
המוזיאון ,מספק מידע שימושי ונותן מידע על התצוגות והמוקדים
הנוספים באתר .פרק הזיכרון של האתר מתייחס להיבט הגבורה של
הלוחמים האוסטרלים ופותח ביחידת הפרשים שלחמו בא"י (פלסטינה)
במלחמת העולם הראשונה.

"הדוד הגדול מאמריקה"  -גם בשריון
http://www.michiganhistorymagazine.com/extra/tanks/tanksmain.html
המגזין Michigan
History־
On
כולל
Line

פרק מרשים ומקצועי
על התפתחות הטנקים
האמריקאיים .לאחר פרק
רקע על הטנק הראשון
בעולם במלחמת העולם
סוקר
הוא
הראשונה
את כל הטנקים שיוצרו
בארה"ב בציר ההתפתחות
הטכנולוגית החל מ־ Ford 3־ Ton Tank M1918עד M1A2 Abrams
 .tankלצבא ארצות הברית ולתעשיות הצבאיות האמריקאיות יש
בהחלט במה להתפאר .המעוניינים במידע עיוני יכולים להיעזר ברשימה
ביבליוגרפית המקושרת בתחתית העמוד הראשי .זה מידע חיוני לבעלי
עניין בהתפתחות השריון בצבאות העולם בכלל ובצבא ארה"ב בפרט.

הושק אתר השריון החדש  .www.yadlashiryon.comרק מי שנכנס מרוויח
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מסדרת Nasa

המילה האחרונה בעולם המזרנים
לרגל הצלחת המבצע והביקוש
המוגבר ,המבצע נמשך

מבצע מפנק
לנכי צה"ל
ובני משפחותיהם!
 50%הנחה!

המזרן הנמכר ביותר בישראל!
מזרן בריאות ,ללא קפיצים .מהסדרה החדשנית  Nasaשל פולירון עם שכבות  Latexגמישות ושכבת
נוחות  Pillowtopהמעניקה תמיכה אופטימלית לעמוד השידרה .המזרן מצופה בד פיקה משובח
ובעל רשת איוורור יחודית בדפנות .דרגות קושי בהתאמה אישית .מומלץ ע"י אורטופדים.

 15שנות
אחריות

מרכז הזמנות ארצי :טל'9343299 .־03

יוזמה ייחודית
בנושאים
לימודיים וחינוכיים
אתר יד לשריון בלטרון ,הוא אתר לימודי־חינוכי מהבולטים במדינת ישראל,
בנוסף להיותו בית למפקדי חיל השריון ולחייליו לדורותיהם .ביוזמתנו
מבקרים באתר בכל שנה אלפי תלמידי בתי הספר בכל הגילאים באתר
מאת נחמה בר־כוכבא (בריל)*
בשנים האחרונות יזמנו וטיפחנו
השתלמויות ייחודיות למפקחי משרד החינוך,
ראשי ערים ,מנהלי מינהל עירוניים ,מנהלים,
מורים ואנשי חינוך מובילים .ההשתלמויות
באתר עסקו בנושאים המשמעותיים כיום
למהות הלמידה והחינוך של הנוער ,כגון:
הנצחה פעילה ,גבורה ,דבקות במטרה,
אחריות ,מנהיגות אזרחית וחינוכית ,רצף חיי
העם היהודי בארץ ישראל מיהושע בן־נון ועד
ימינו ,הכנה לצה"ל ,הלוחם היהודי במלחמת
העולם השנייה בצבאות העולם (נושא שלא
מוכר להם כלל) וציפורים נודדות שלא יודעות
גבולות.
ביוזמתנו ,פנינו אישית לראשי ערים,
למנהלי מינהל החינוך בעיר ולמנהלי מחוזות
או אגפים במשרד החינוך והתרבות.
כיוון שיש יתרון רב להשתלמויות קבוצתיות
של כל אנשי החינוך בעיר ,או של כל המפקחים
של המחוז ,ובמסגרת בית־ספרית של כל צוות
בית הספר יחדיו ,בנינו תכנית ייחודית ,שבכל
יום השתלמות באתר ישתתף ראש העירייה,
עם מנהלי המינהל העירוני ,מנהלי בתי הספר,
היועצים ובעלי תפקידים משמעותיים בחינוך
יחדיו במכלול הנושאים המתוכננים .אותו
הרעיון גם לגבי אגפי משרד החינוך והתרבות
וגם לגבי בתי ספר בנפרד.
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•אורלי פרומן  -מנהלת מחוז ת"א־יפו
ושמואל גרוס  -מפקח מחוז ת"א־יפו  -עם
כל המפקחים האזוריים ,המקצועיים ואנשי
מינהלה בכירים  100 -איש.

ואכן ,הצלחנו לקיים פעילות ייחודית זו עם
הגופים הבאים:

עיריות
•צבי בר  -ראש עיריית רמת־גן עם  60אנשי
חינוך ומינהל.
•יצחק רוכברג  -ראש עיריית רמת השרון
עם  60אנשי חינוך ומינהל.
•שוקי פורר  -ראש עיריית רחובות עם 70
אנשי חינוך ומינהל.
•יואל לביא  -ראש עיריית רמלה עם 70
אנשי חינוך ומינהל.
•רוני מהצרי  -ראש עיריית אשקלון עם 50
אנשי חינוך ומינהל.
•צביקה רק  -מנכ"ל עיריית נתניה עם 70
אנשי חינוך ומינהל.
•רמי הוכמן  -ראש מינהל החינוך ת"א־יפו
עם  70אנשי חינוך ומינהל.
•אבינועם גרנות  -ראש מינהל החינוך חולון
עם  65אנשי חינוך ומינהל.

צוותי בתי ספר
•בית הספר "המגינים" חולון  50 -איש:
מנהלת בית הספר ,מורים ויועצים.
•בית הספר "דוד ילין" ת"א  40 -איש:
מנהלת בית הספר ,מורים ויועצים.
•בית הספר "רמת אביב ג'" ת"א  45 -איש:
מנהלת בית הספר ,מורים ויועצים.
•בית הספר "שז"ר" ת"א  40 -איש :מנהלת
בית הספר ,מורים ויועצים.
•בית הספר "תיכון חדש" ת"א  140 -איש:
מנהלת בית הספר ,מורים ויועצים.
•תיכון אזורי מקיף באר טוביה  10 -איש:
מנהל בית הספר וצוות הניהול.

כל בית הספר יחד :המנהל,
המורים ,התלמידים וההורים

משרד החינוך והתרבות
•נח שלו  -מנהל מינהל חברה ונוער עם 120
מפקחים ארציים ,מחוזיים ,מדריכי מחוזות,
מנהלי מתנ"סים וקציני צה"ל המטפלים
בנוער.

•

•"המגינים" חולון  600 -איש.
•"יניב" חולון  700 -איש.
•"ארזים" ת"א  750 -איש.
•"שז"ר" ת"א  400 -איש.
"רמת אביב ג'" ת"א־יפו  750 -איש.

ביקור אנשי מחוז תל אביב יפו

• תיכון אזורי תל־מונד ע"ש רבין  300 -תלמידי
י"ב ולאחר מכן סיום חגיגי בתיאטרון שאול
עם הורים ואורחים  -סך הכל  5000איש.
• בית הספר האזורי לוד־רמלה  350 -תלמידי
י"ב והורים  -סך הכל  750 -איש.
יוזמה ברוכה זו הצליחה וִרגשה ,בזכותם של
יו"ר עמותת יד לשריון האלוף (מיל') חיים ארז,
מנכ"ל העמותה תא"ל (מיל') מנשה ענבר ,מנהל
האתר סא"ל (מיל') דוד גלעם ,מנהלת מרכז המידע
דבורי בורגר ,מנהלת מרכז המבקרים אושרת
שפירא ,רכז השל"ח דורון דביר ומנהלת הלשכה
מזל יחזקאל  -המקדישים לנושא זה עשייה רבה
ומקצועית ,הבנה עמוקה לצרכים הדחופים של
מערכת החינוך בארץ והבנה ביכולת ובהצלחות
של חיל השריון לדורותיו .בזכותם הפכנו לאתר
מוביל בנושאי חינוך וחברה בארץ.
עוד חשוב לציין שהמרצים שלנו ,מפקדי
שריון בעבר ,המרתקים את השומעים בדבריהם
ובאישיותם ,עושים כל זאת בהתנדבות .הבולטים

ביניהם :האלוף (מיל') שלמה שמיר ,תא"ל (מיל')
צביקה קן־תור ,תא"ל (מיל') איתן קינן (קאולי),
אל"ם (מיל') בני מיכלסון ,ד"ר יוסי לשם ומפקדים
נוספים.
כל אלו הם רק חלק מהעשייה הרבה
והמשמעותית .בגיליון הבא יסופר על נושאי
חינוך ולימוד ייחודיים המתקיימים באתר.

הדי הביקורים
כל יום השתלמות מסתיים בדברי הוקרה
והערכה לעשייה שלנו .להלן מקצת הדברים
שנכתבו לאחר הביקורים בלטרון:
"כל תלמיד במדינת ישראל חייב להיות באתר
יד לשריון בלטרון"  -צביקה רק ,מנכ"ל עיריית
נתניה.
"אתם משלבים ידע ,רגש ותובנה ,שיחדיו
העירו בנו רצון עז להמשיך אתכם את הפעילות
המבורכת שלכם"  -מנהלת מינהל החינוך בגבעת
שמואל ,חדווה הייזלר.

"הפכתם את העשייה בחינוך אתכם למשהו
אחר ובעתיד לא נוותר על עשייה משותפת יחד"
 מנהלת הספרייה העירונית ברמלה ,דניאלהלבקוביץ.
"מצאנו אוזן קשבת ונכונות לשיתוף פעולה
באופן מיוחד .אתר יד לשריון בלטרון הוא נקודת
ציון טבעית ומיוחדת בחינוך הנוער בישראל"
 דורית בר־חי ,מפקחת חינוך חברתי וקהילתיארצי במשרד החינוך.
"דברים שנעשים מכל הלב מטבעם שיחדרו
אל הלב וישמשו תשתית חינוכית וערכית
לעבודת המפקחים ,המנהלים והמורים"  -מנהל
מחוז ת"א־יפו ,שמואל גרוס.
* נחמה בר־כוכבא (בריל) היא אלמנתו של
האלוף משה בר־כוכבא (בריל) ,מפקד גייסות
השריון בעבר .נחמה היא בעלת פרסי הצטיינות
כמנהלת בית ספר וזכתה בפרס מפעל חיים
בחינוך ,ויקירת העיר תל־אביב-יפו.
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התפתחות
השפעת השיפוט
האזרחי על הצבא
חשוב מאד להקפיד שהתהליך המשפטי לא יבוא במקום אחריותו של הצבא לטיפול
בבעיותיו ,לא במקום ניהול תחקירים כהלכה לשם הפקת לקחים ,הן של מחדלים והן
של אסונות ,לא במקום תיקון במועד של הליקויים ולא במקום אחריות מפקדים.
אלוף (מיל') אביעזר יערי
עבודה זאת נכתבה על בסיס חומר עיון
שהוכן לצוות חשיבה על "מוקדי שינוי" בתקופת
מדינת ישראל ,במכון ון־ליר .הנושא של
מעורבות בתי המשפט האזרחיים בנושאי צבא
וביטחון זכה בעשורים האחרונים להתפתחות
ולוויכוח ואף סומן לאחרונה כאחת מהתביעות
לצמצום מעורבות על ידי שר המשפטים פרידמן
ותומכיו ,סומן ונדחה ,אולי זמנית .אני מקווה
שכל אחד מאיתנו ,המשרתים כיום בצה"ל
ובוגריו ,ימצא עניין בדברים אלה.

פתח דבר
בחוברת על "עיונים בביטחון הלאומי" כותב
החוקר סטיוארט א' כהן בין השאר" :1משמעותי
לא פחות הוא השינוי ביחסם של בתי המשפט
לצה"ל .אלה התגברו על רתיעתם הקודמת
למתוח ביקורת על עניינים הקשורים לביטחון
הלאומי .מעיון בפסיקות של בית המשפט העליון
אפשר ללמוד על נטייתו להרחיב עוד ועוד את
סמכותו לשפוט בעניינים צבאיים ,כמו בכל
שאר העניינים ,במסגרת האקטיביזם השיפוטי
שהוא נוקט .כך קרה שבנוסף להסכמתו לדון
בעניינים הקשורים למדיניות הגיוס והשיבוץ של
צה"ל ,בדק בית המשפט גם את אמות המידה
לקידום ,את תאונות האימונים ואת מה שהיה
משמעותי מכל :פרטיהן של כמה מהפעולות
הצבאיות של ישראל ביהודה ושומרון וברצועת
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עזה .תהליך זה חתר במידה משמעותית במיוחד
תחת האוטונומיה של מערכת המשפט הצבאי,
המוצאת את עצמה תחת לחץ גובר להתיישר לפי
אמות המידה של תורת המשפט האזרחי .בקרב
כמה קצינים גרם הדבר גם לתחושה שכדי להיות
בטוחים ,מוטב שיתייעצו עם עורך דין לפני
שיקבלו על עצמם לבצע פעולות מסוימות".
הקביעה החשובה לענייננו ,הנוגעת גם
לנושאים אחרים שהוא מונה בהמשך ,היא
שהאוטונומיה הרחבה שנהנה ממנה הצבא,
שהייתה מובנת ומוכרת בימים עברו ,סובלת
עתה מ"פלישות" אזרחיות מבחוץ וכוללת
 מלבד מערכת המשפט כמצוין לעיל  -גםאת הביקורתיות הגוברת של התקשורת,
התערבות הורים בנעשה בצבא ,השפעתם של
קצינים בכירים שזלגו ישירות מתוך הצבא
להנהגה האזרחית ומחלקים הוראות לצבא,
עמדתם הביקורתית של חיילי המילואים
ועוד .מסקנתו המסתברת היא כי תהליך זה
של איבוד האוטונומיה מסוכן לתפקוד הצבא.
ואכן המשפט המסכם של עבודתו הוא" :צה"ל
של היום סובל משחיקה של האוטונומיה
שלו ,והסכנה היא של שעבודו המוחלט לדרג
האזרחי  -סכנה של 'הפיכה במהופך'".
הבודק ימצא שטענותיו של סטיוארט כהן
אינן מתאימות בהכרח למציאות ,ונוגדות
טענות אחרות ואף הפוכות ,המצביעות על

כך שעצמאותו ועוצמתו של הצבא עוברות
את גבול הבריא במדינה דמוקרטית .ולדוגמה:
"במדינת ישראל הצבא מנהיג את הממשלה
ולא להיפך" ,קובע מי שעד לא מכבר היה
יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת,
יובל שטייניץ ;2ונסתפק בדוגמה זו ,אם כי לא
חסרות אחרות מכל הדורות האחרונים.
נוכח טענות אלה  -הבה נבדוק את התפתחות
חלקו של בית המשפט האזרחי בפיקוח על
הצבא .נעשה זאת בעיקר בשני תחומים :האחד
מעורבותם הגוברת של בית המשפט העליון
ובית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ בעניינים
שהם בתחומי השיקול הביטחוני ,ובביקורת
דרכי הביצוע של מערכת הביטחון והרשויות
הצבאיות .התחום השני הן הרפורמות שנועדו
לקבוע אמות מידה חדשות לבחירת שופטים־
משפטאים צבאיים ,ובתחומי הזכויות והנהלים
של מערכת השיפוט הצבאית ,וכן במתן זכות
ערעור על החלטותיה של מערכת השיפוט
הצבאית בפני בית המשפט העליון.
הנחת היסוד שלי היא שבישראל קיימת,
ככלל ,מידת האיזון הדרושה בין מעורבות
לעצמאות ,אולם האיזון הזה נתון בוויכוח וראוי
לבחינה מתמדת של גבולותיו והתנהלותו.

מהו האקטיביזם השיפוטי
את ההתפתחות במעורבותו של בית המשפט

האזרחי בסוגיות הכלליות וגם הביטחון
ואת השפעתו על הצבא ,על חופש פעולתו
ועל מערכת המשפט הצבאי ,נוהגים לכלול
במסגרת הגדרה הכללית "אקטיביזם שיפוטי".
המשפטן מנחם מאוטנר מסביר שמקור המושג
"אקטיביזם שיפוטי" נמצא בספרות העוסקת
בפסיקותיו של בית המשפט העליון של ארצות
הברית .בית המשפט נחשב אקטיביסט ככל
שהוא "נוטל לעצמו תפקיד גדול יותר []...
בקביעת הערכים שישררו במדינה [.3"]...
בהישענות על דעת מומחים כמו דניאל
פרידמן 4ואחרים ,הרי שאצלנו מדובר
(ההסברים להלן בסוגריים הם שלי):
.1בהרחבה מתמדת בסמכותו של בג"ץ ,כך
שהוסרו מגבלות העבר על היקף שיפוטו
וזכות העמידה (כלומר מה שבג"ץ יאשר
כראוי לדיון בפניו).
.2בגישה שהתפתחה בקרב שופטי בית המשפט
העליון לתפקידם ש"הכל שפיט".
.3בעילות חדשות (כלומר בנושאים שבית
המשפט חידש כנושאים לביקורתו) ,כמו זו
של "חוסר סבירות" או "העדר מידתיות"
שזכו לפרשנות מרחיבה.
.4בתוצאה מכך שבג"ץ הפך למעין מוסד ערעור
כללי על החלטות הממשל.
.5וכן בכך שכל מהלך צבאי הננקט במסגרת
המלחמה בטרור יכול אף הוא לשמש נושא
לבג"ץ.
במילים אחרות מתאר זאת השופט אמנון
סטרשנוב ,מי שהיה הפרקליט הצבאי הראשי
(פצ"ר) לפני התמנותו לשופט אזרחי ,כשהוא
עוסק בהתפתחותם של תחומי התערבותו של
בית המשפט העליון בנושאים הצבאיים:
א.התערבות בנושאי פעילות מבצעית .אם
כי בית המשפט לא יטה להתערב וישאיר
(בדרך כלל ,א"י) את השיפוט לצבא.
ב.התערבות בנושאי מינויים בצבא .דוגמאות
אינן חסרות והוא מביא כמה מהן.
התערבות בג"ץ בכלל ,וזה חל גם על הצבא.
ג.פיקוח מערכת המשפט על פעולות צה"ל
תיאור "מפי הגבורה" של מהותו של
בשטחים .בית המשפט העליון פועל "כמבקר האקטיביזם השיפוטי בהקשר להתייחסותו
ומפקח על פעולות הצבא בשטחים"
של השיפוט האזרחי כלפי סוגיות
"מגן
הערכית,
וכהגדרתו
הביטחון אפשר למצוא בבג"ץ
5
שניצר 680/88 ,פ"ד מב[,]4
האוכלוסייה הפלסטינית".
עמ'  ,617במה שקבע
ועוד מוסיף סטרשנוב,
אז נשיא בית המשפט
בראיון עמי (ביוני ,)2006
העליון אהרון ברק:
כהגדרת־
ש"האקטיביזם"
"האופי הביטחוני של
העיקרון אמנם מקובל,
שיקול הדעת המנהלי
אך איננו הכרחי להסברת
הרתיע בעבר מפני
המגמה בנושאים שהוזכרו.
ביקורת שיפוטית []...
ה"אקטיביזם" כמושג גם
לעניין זה אין מעמד
אינו מבטא את תוכן הדברים
מיוחד לשיקולי ביטחון
של תהליך ההתערבות בענייני
הצבא במהותו .פעם זה הוגדר  ]...[ the New Justice Club at Virginiaכשם שהשופטים
מסוגלים וחייבים לבדוק
על ידי שופטים ש"הכל שפיט" Western Community College
את סבירותו של שיקול
ואחר כך נסוגו מּכֹוליות
ההגדרה הזו ,אבל בפועל אין היום מגבלות על הדעת המקצועי בכל תחום ותחום ,כך הם

משפט שלמה  -ציור של גוסטב דורה

מסוגלים וחייבים לבדוק את הסבירות של
שיקול הדעת הביטחוני" .עם זאת ,הוא קובע
את גבולות עומק ההתערבות ומסביר" :בית
המשפט [ ]...אינו מחליף את שיקול הדעת
הביטחוני של בעל הסמכות בשיקול הדעת
הביטחוני של השופט .בית המשפט אך בודק
את חוקיות שיקול הדעת הביטחוני ,לרבות
סבירותו של שיקול דעת זה" (שם ,עמ' ,634
ההדגשות הן שלי ,א"י) .הבג"ץ שבו נאמרו
הדברים עסק בעתירתו של עיתון העיר נגד
הצנזור ,שאסר עליו להזכיר את שמו של ראש
המוסד הפורש.
סטרשנוב מתאר את קצב ההתפתחות של
התערבות זו "כהיסטוריה קצרה יחסית ,אולם
כזו שחלה בה התפתחות רבה" .5ואמנם ,עד
מלחמת יום הכיפורים וקצת אחריה בג"ץ סייג
את עצמו לענייני אי חוקיות (מעצרים ,סטייה
מהוראות ומהוראות חוק ועוד) כאשר החליט
לדון בנושא שהוא בתחום הביטחון.
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לפי הערכתי והערכת אחרים ,הרתיעה
הסתיימה לאחר בג"ץ "מוטי אשכנזי" ב־1975
( ,561/75פ"ד ל[ ,]3עמ'  )309ובג"ץ "עדנה
פאר" ב־ ,676/82( 1982פ"ד לז[ ,]4עמ' .)105
בבג"צים אלה עוד שלטה הגישה הישנה.
הבג"ץ הראשון הוגש כשמוטי אשכנזי ,בשובו
ממלחמת יום הכיפורים ,עתר לבג"ץ( .מוטי
אשכנזי היה במלחמה זו מפקד מוצב שלא
נפל ,והוא גם זה שהחל יחידי לארגן תנועת
מחאה מיד אחרי מלחמת יום הכיפורים נגד
צורת ניהולה  -תנועה שהתפתחה למחאה
ציבורית כללית ,שבסופו של דבר הביאה
להפלת הממשלה) .תוכן עתירתו היה כנגד שר
הביטחון דאז ,משה דיין ,היה שלטענתו ראוי
היה להורות למערכת הביטחון ולצבא לנהל
תחקירים כהלכה ,ובשפתו" :להורות על ביצוע
תחקיר מבצעי מקיף לגבי הליקויים שהתגלו
תוך כדי לחימה במעוזי התעלה" .הוא תבע
זאת לאור הכישלונות בניהול אותה החקירה
עד אותה שעה.
בדוגמה השנייה עתרו ההסתדרות הכללית,
ועד העובדים בגלי צה"ל ועוד ארבעה עיתונאים
נגד הרמטכ"ל ,ראש אכ"א ,קצין החינוך הראשי,
מפקד גלי צה"ל וסא"ל עדנה פאר ,בהקשר
למינויה של פאר לראש חטיבת התכניות
הצבאיות בגלי צה"ל .לטענת העותרים עדנה
פאר ,אזרחית חסרת ניסיון ניהולי וידועה
ביחסי אנוש כושלים ,חוילה בדרגת ייצוג סא"ל
וקיבלה את המינוי בניגוד לנוהל הגיוס לקֶבע
ולמתן דרגות ייצוג.
בשני המקרים נדחו העתירות והשופטים
פסקו כי אין מקום להתערבות בשיקולי
הצבא .ניסח זאת השופט העליון שמגר בבג"ץ
אשכנזי ( ,561/75פ"ד ל[ ,]3עמ' " :)309דעתי
היא כי נושאים הקשורים לארגונו של הצבא,
מבנהו והיערכותו ,הצטיידותו ומבצעיו -
אינם שפיטים ,באשר אינם הולמים כלל דיון
והכרעה של ערכאות השיפוט" (שם ,עמ'
 .)319וכסיכום הוא אומר" :על כן ,סבור אני כי
עניין התחקירים המבצעיים ,הוא בלתי שפיט
לחלוטין" .השופט ויתקון ציין בחוות דעתו
באותו בג"ץ "ענייני צבא וביטחון [ ]...אינם מן
הדברים הראויים להכרעת הרשות השופטת"
(שם ,עמ'  .)321גם במקרה של עדנה פאר פסק
בג"ץ שאינו מוצא מקום להתערב ושהמינוי
נעשה במסגרת הסמכויות המוקנות לצה"ל.
מאז ,כאמור ,חלה התפתחות דרמטית,
שבאה לביטוי ממשי בעיקר בשני מכלולים:
הביקורת השיפוטית על שיקול הדעת
הביטחוני וההשפעה על רפורמות במערכת
המשפט הצבאי.
א .הביקורת השיפוטית  -בבית המשפט העליון
ובשבתו כבג"ץ:
•הורחבו העילות לעמידה בפני בג"ץ בענייני
ביטחון וצבא ,כולל מבצעיים ומינויים.
•חלה ביקורת על שיקול הדעת הביטחוני־
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צבאי וננקטה החלת מבחן הסבירות על
החלטות ומעשים בצבא.
•החלת העיקרון הכללי החדש של מידתיות,
גם על הדיון בעניינים הצבאיים.
•ולבסוף ,ביקורת על חוקי המשפט והשיפוט
הצבאי ,חוקים שהכנסת חוקקה מאז קום
המדינה ולעתיד .הביקורת נעשית עתה לפי
אמות המידה שנקבעו בחוקי־היסוד ,שחוקקו
מאוחר יותר ,ומשנתקבלו  -הפכו לחוקי־על
המשמשים קנה מידה לחוקים הרגילים ,גם
אלה שהתקבלו קודם .כלומר ,לבית המשפט
העליון ניתנת בעצם סמכות לדרוש שינויים
של חוקים צבאיים שאינם עולים בקנה אחד
עם חוקי היסוד (פירוט בהמשך).
ב .הרפורמות שהונהגו בתחום מערך
השיפוט הצבאי והפיקוח עליו לצורך הפיכתו
למקצועי יותר ובר פיקוח:
•רפורמה בעניין מינויים של שופטים בצבא

(שופטים צבאיים=משפטאים) כולל יושב
ראש בית הדין הצבאי לערעורים.
•הקנית סמכות לבג"ץ להתערב בנעשה
בשטחים ובכלל זה ביקורת על החלטות
מערכת המשפט הצבאית שבתחום השלטון
הצבאי שם.
•קביעת בית המשפט העליון כסמכות
ערעור עליונה גם על החלטות בתי המשפט
הצבאיים ,כולל על החלטות בית הדין הצבאי
לערעורים וכולל בתי המשפט בשטחים
(פירוט בהמשך).

מעורבות בג"ץ
הביקורת השיפוטית על מערכת הביטחון,
בחלקה העיקרי ,נתונה בידי בג"ץ .ההתפתחות
הגדולה שחלה בציר מעורבותו של בג"ץ בענייני
הצבא והביטחון במרוצת השנים הושפעה גם
מהספֵקות שהתעוררו בציבור לאחר מלחמת

יום הכיפורים ( )1973ואחריה במלחמות לבנון
( 1982ו־ )2006לגבי טיבו ואיכותו של השיקול
הביטחוני .עוד השפיעה כאן גם ההתפתחות
הכללית בתפיסת האקטיביזם של בית המשפט
האזרחי וכן יש להוסיף את ההתפתחות שחלה
בתחום מעורבות בתי הדין הבינלאומיים,
שגם שם התפתח מעין "אקטיביזם שיפוטי".
הנה דוגמאות בולטות לביקורת שיקול הדעת
הביטחוני שעלו בבג"ץ:
•העתירה נגד ההתנחלות באלון מורה (בג"ץ
 390/79פ"ד לד[ ,]1עמ'  :)1עִזת מחמד
מוסטפה דויקת ועוד עשרה עותרים נוספים,
ערבים ויהודים ,עתרו נגד ממשלת ישראל,
שר הביטחון והמפקד הצבאי בחבל יהודה
ושומרון ,בעניין צו שהוציא מפקד יהודה
ושומרון לתפיסת  700דונם ממזרח לשכם,
בהם  125דונם אדמה פרטית של תושבי
הסביבה" ,לצרכים צבאיים" לשם הקמת
ישוב אזרחי ("אלון מורה") ,ושהם דורשים
לבטלו .בג"ץ הורה למשיבים לתת טעם
להחלטה ,והרמטכ"ל דאז ,רפאל איתן,
השיב בחוות דעת כתובה כי הגיע למסקנה
שהקמת הישוב האזרחי במקום דרושה
מטעמים ביטחוניים ושאף ועדת השרים
לענייני ביטחון קיבלה עמדה זו וסמכה ידיה
על הצו לתפיסת השטח לצרכים צבאיים.
במקרה זה ,מעניין שדווקא השרים בעלי
רקע ביטחוני (ידין ,ויצמן ובר־לב) נקטו
עמדות אחרות מהוועדה .שר הביטחון עזר
ויצמן טען כי ניתן לממש את צורכי הביטחון
גם שלא בדרך הקמת יישוב במקום ,והשר
בר־לב הגיש חוות דעת שהקמת הישוב שם
תהייה מעמסה על הביטחון ולא הבטחתו.
לכך הוסיף מנחם פליקס בשם המתנחלים,
התומכים בהפקעה ,את הנימוק "שהשיקול
הביטחוני הוא משני וטפל" לעומת השיקול
של גאולת הארץ והתיישבות בכל חלקיה.
בג"ץ אישר את נימוקי העותרים והכריז על
צו תפיסת האדמות הללו כבטל.
•דוגמה נוספת אפשר למצוא בעתירה בעניין
הצנזורה (בג"ץ שניצר  680/88שהוזכר לעיל):
בית המשפט נענה לעותרים ופסל אז את
שיקולי הצנזור שמנע ,כאמור ,פרסום חלק
מכתבה של עיתון העיר ,הכולל את שמו של
ראש המוסד .בית המשפט הדגיש שיבחן את
ההצדקה שבטענות לחיסיון לפי שיקולים
של ודאות קרובה של פגיעה בביטחון מחד
גיסא וניהול משפט צדק מאידך גיסא.
לאור זאת בג"ץ אישר פרסום שמו של ראש
המוסד הפורש .בג"ץ זה השפיע מאד על
מדיניות הצנזורה וגרם לוועדה של הכנסת
בראשות יוסי שריד לקבוע קריטריונים
ברורים ומצומצמים להכרחי בתחום צנזורה
צבאית־ביטחונית.
•את ביקורת שיקול הדעת הביטחוני אפשר
למצוא גם בביטול החלטתו של הפצ"ר שלא

להעמיד לדין את אל"ם יהודה מאיר (בג"ץ
 ,425/89פ"ד מג[ ,]4עמ'  )718שבתחילת
האינתיפאדה הראשונה ,1988 ,הואשם
במתן הוראה לפקודיו לנקוט בפגיעה פיזית
ובשבירת עצמות מכוונת לצורך חקירה
וענישה של פלסטינים שנלקחו לשם כך
מבתיהם אל מחוץ לכפר .החלטת הפצ"ר
במקרה זה הייתה להסתפק בהדחתו של
אל"ם מאיר מן הפיקוד והשירות בצה"ל,
והעמדתו לדין בבית דין משמעתי .על
החלטתו זו נאמר בבג"ץ "שהיא לוקה,
בנסיבות העניין ,בחוסר סבירות מהותי".
בג"ץ נתן "צו על תנאי החלטי" לרמטכ"ל,
לראש אכ"א ולפצ"ר לבוא לתת טעם מדוע
הפצ"ר לא יורה לתובע הצבאי הראשי להגיש
כתב אישום נגד אל"ם מאיר בפרשה זו,
שכונתה בציבור פרשת "שבירת העצמות".
אל"ם מאיר הועמד לדין.
•דוגמה אחרת היא בג"ץ אליס מילר (,454/94
פ"ד מט[ ,]4עמ'  :)94החיילת אליס מילר,
בוגרת מצטיינת של קורס קצינות ובעלת
רישיון טיס דרום אפריקאי ,עתרה לבג"ץ נגד
שר הביטחון ,הרמטכ"ל ,ראש אכ"א וקצינת
הח"ן הראשית ,על פסילתה להשתתף
בקורס ַטיִס בטענה שמקצועות לחימה,
שהטיס נמנה עליהם ,אינם פתוחים לנשים.
מפקד חיל האוויר באותה תקופה ,הרצל
בודינגר ,גם זימן אותה לשיחה והסביר
שלא מדובר בפסילה אישית .בג"ץ פסל את
שיקול דעתם של שר הביטחון ומפקדי צה"ל
וקבע שיש לפתוח את קורס הטייס בפני
נשים בעלות כישורים מתאימים .כלומר אין
למנוע מהחיילת אליס מילר לגשת לבחינות
לקראת הקורס ,ובלשון השופט מצא" :ניתן
צו מוחלט מכוחו יחויבו המשיבים לזמן
את העותרת למבדקי התאמה לקורס טיס
אם תמצא מתאימה" .בהנמקות השופטים
כתבה דליה דורנר" :על המשיבים היה
להוכיח כי קיימת ודאות קרובה שקליטת
נשים במקצוע הטיס תפגע באופן חמור
בביטחון המדינה .המשיבים לא עשו זאת".
העתירה נתקבלה ,אליס מילר נקלטה בקורס
הטיס ובכך נפתח גם פתח למדיניות חדשה
של צה"ל באשר להשתתפותן של חיילות
במקצועות הצבאיים ,מקצועות שלא נחשבו
עד אז מתאימים להן.
•בכמה מקרים החליט בג"ץ להפעיל את
סמכותו לדון בעתירה ,אך בפסיקתו נקבע
שלא להתערב בשיקול הדעת הצבאי,
ולדוגמה :בית המשפט החליט לדחות את
עתירתו של האב נסים אישה ,שבנו אלי
אישה נפל בעת מבצע שביצעה יחידת
"דובדבן" בכפר ברטעה (בג"ץ "אלי אישה"
 ,4550/94פ"ד מט[ ,]5עמ'  .)859אלי אישה
נורה בשוגג בידי חבריו כתוצאה מאי תיאום
מספיק בעת שינוי משימה .הוא הוצב בחזית

מסגד וחבריו חשבוהו ליעד עוין .צה"ל
טיפל במחדל ומפקד היחידה הודח .עם
זאת פרקליט פיקוד המרכז החליט שאין
להעמידו לדין .העותר ,נסים אישה ,דרש
שהמפקד כן יועמד לדין פלילי בעוון גרימת
מות ברשלנות .העתירה נדחתה .בהנמקות
לדחיית העתירה כתב השופט לוין שתפקיד
המשפט הפלילי הוא להרתיע "אך המשמעות
של רשלנות מפקד במהלך פעילות צבאית
אינה דורשת הרתעה כשאינו יותר מפקד"
(שם ,עמ' .)872
•במקרה אחר (בג"ץ  ,442/87פ"ד מב[ ,]2עמ'
 )749החליט בית המשפט לדון ,אך קבע
כי אינו רואה מקום להתערבות בשיקולי
הפרקליט הצבאי אמנון סטרשנוב בשאלת
תיקו של קצין בודק או בעניין נקיטת צעדים
משפטיים נגד קציני שיפוט צבאיים.
•דוגמה בולטת נוספת לביקורת שיקול
הדעת של מערכת הביטחון  -הפעם של שר
הביטחון בימי שאול מופז  -היא בסוגיית אי
גיוסם של בחורי ישיבות .בעבר בג"ץ דווקא
הגן על חוקיות פעולותיו של שר הביטחון
בהקשר זה ,ומספר פעמים פסל עתירות נגד
מתן פטור לבחורי ישיבות ,אך זאת עד גבול
מסוים .עתה פנו  12עותרים לבג"ץ ,ביניהם
אישים כמו אמנון רובינשטיין וחיים אורון,
בעתירה שלפיה ,לטענתם ,הפטור נעשה
יותר ויותר המוני ובשנת  1997כבר נהנו
ממנו שמונה אחוזים ממחזורי הגיוס ,וכי
ההסדר הזה איננו חוקי ביסודו .בגבול הזה
קבע בג"ץ (בג"ץ  ,3267/97פ"ד נב[ ,]5עמ'
 )481כי המשך השחרור בממדי האלפים
הרבים  -בעצם עשרות אלפים  -הפך את
הפטור לבחורי ישיבות לשחרור כללי ואיננו
יותר אישי כמצוות החוק והוא ,לכן ,איננו
חוקי .ובלשון ההחלטה" ,הסמכות שבידי
שר הביטחון בעניין דחיית שירות של בחורי
ישיבה היא שלא כדין וכך גם החלטותיו
בעניין זה" (שם ,עמ'  .)530בג"ץ קבע 12
חודש כתקופת מעבר ודרש מהכנסת לחוקק
חוק חדש בעניין גיוס בחורי ישיבות .הוא
חזר לעניין זה במאי  ,2006ודן בתקפותו של
החוק שחוקקה הכנסת אז ,שכונה "חוק טל".
החוק עורר מחלוקת בציבור וגם יושם רק
בחלקו .העתירה ביקשה לבטלו כחוק שלא
נתן מענה לבעיה של גיוס בחורי ישיבות
לשירות הביטחון .בג"ץ קבע באותה עת
ארכה נוספת לניסיון ליישם את הוראות
החוק .עם זאת ,באותו בג"ץ קבע הנשיא
ברק ,בדעת מיעוט ,שעדיין מתקיים אי שוויון
מהותי לגבי זכויות רוב הציבור המשרת.
ומסביר שמגר ,בזמנו נשיא בית המשפט
העליון ,ש"בית משפט זה יתערב בשיקול
הדעת (של התביעה הצבאית והכללית) [ ]...אך
ורק בנסיבות קיצוניות ,שבהן גלוי וברור ,שנפל
משגה היורד לשורשו של עניין ,או שנתגלה
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עיוות מהותי אחר הדורש את תיקונו"
(בג"ץ  ,372/88פ"ד מב[ ,]3עמ' .)155
כלל זה מיושם מאז בדרך כלל ,אם כי
לדעתי ,לא תמיד ,בתחומים השונים של
שיקול הדעת הביטחוני העומדים לדיון
בפני בג"ץ.
ככלל הדוגמאות הללו של התערבות
בג"ץ בשיקול הדעת הביטחוני ,אולי
מלבד הבג"צים 'אלון מורה' ו'גיוס בחורי
ישיבות' שבעניינן העם חלוק ,לא עוררו
ויכוח רציני ונחשבות לתרומה חשובה
לפיקוח האזרחי על ענייני הביטחון
ובייחוד בשל היותן בתחום העקרוני.
שונה הדבר בעניין מעורבות במינויים
צבאיים ובדרכי הלחימה של הצבא.

מעורבות בג"ץ במינויים
צבאיים
סוגיית המעורבות של בג"ץ במינויים
צבאיים שנויה במחלוקת במקום שישְנ ָה
בול בית המשפט העליון
התערבות או התערבות ופסילת מינוי
מוסמך של הצבא ,וזאת גם בקרב תומכי
מינויו למפקד בכיר ובדרגת אלוף .בג"ץ ערער
מעורבות בג"ץ בעניינים הצבאיים  -לא מדובר
על שיקול דעת זה ,אך עם זאת ,גם סייג את
כאן במינוי בלתי חוקי או בלתי מוסמך  -ולהלן
עצמו (כפי שכתבה בפסק הדין השופטת טובה
דוגמאות:
שטרסברג־כהן) בין התערבותו בצד הערכי,
•מעורבות ללא פסילה .הורים עתרו לבג"ץ
"דרגה הניתנת לקצין שהתנהגותו כלפי חיילת
נָגְדָה את החוק ואת האתיקה" לבין התערבותו
להשעות מיידית את מינויו של אל"ם מוני
בצד המקצועי ,כלומר במתן ביטוי לכישוריו
חורב למפקד בית הספר לקצינים (בה"ד )1
הצבאיים .בצד המקצועי לא מצא בית המשפט
ב־( 21/6/96בג"ץ  ,4537/96פ"ד נ[ ,]4עמ'
מקום להתערב בשיקוליו של הרמטכ"ל,
 ,)416בטענה שקודם לכן ,בהיותו מפקד יחידה
שהחליט למנות את הקצין לתפקיד הבכיר,
אחרת ,נהרג החייל ינאי שושן ,שהוא בנם.
אך בצד הדרגה התערב ומנע את קידומו ,כיוון
זה קרה בעת אימון ,כשרימון התפוצץ בתוך
שדרגה "מסמלת סטטוס והעלאה בדרגה היא
האפוד שלו ב־ 14בפברואר  .1994על זה החליט
בבחינת אות הוקרה" (שם ,עמ' 65־ .)75בג"ץ
הפצ"ר להעמיד לדין קצינים מהגדוד וגם את
זה עורר ויכוח על שתי סוגיות :האחת ,האם
המח"ט חורב ,על החשש שלא דאג כהלכה
נכון היה להתערב בכלל במינוי מקצועי של
להטמעת הוראות הבטיחות באימונים .בג"ץ
הרמטכ"ל ובייחוד לאחר שהקצין ריצה את
החליט אמנם לדון ,אך לא מצא מקום להתערב
עוונו .השנייה ,האם נכון היה להפריד בהחלטה
בשיקוליו של הרמטכ"ל אמנון ליפקין־שחק
בין הדרגה והתפקיד .בעוד שההבחנה בין
לגבי המינוי למפקד בה"ד  ,1לפחות עד שינתן
השניים נראית לי בעלת רגישות חשובה ,עצם
פסק הדין במשפט.
ההתערבות במינוי ,לאחר שהקצין כבר נענש,
•לעומת זאת ,בבג"ץ גלילי ( 1284/99פ"ד נג[,]2
נראית לי שלא במקומה.
עמ'  ,)62החליט בג"ץ להיות מעורב ולמנוע
מקצין בכיר בדרגת תת־אלוף ,ניר גלילי ,את
מעורבות בג"ץ בביקורת
קידומו לדרגת אלוף ,וזאת בהקשר למשפט
הלחימה בשטחים
צבאי שנערך לו בעבר על הטרדה מינית של
חיילת שהייתה תחת פיקודו ולאחר שנשא
בג"ץ דן ומקבל החלטות גם בנושאי "מודוס
בעונשו .במקרה הזה ,החיילת ותומכיה כמו אופרנדי" (אופן הפעולה) של הצבא .הוא
האגודה לזכויות האזרח ,עתרו לבג"ץ בטענה אישר ,למשל ,את גירושם של מנהיגי החמאס
שקצין בעל עבר כזה בתחומי חובותיו כמפקד ללבנון באינתיפאדה הראשונה ואת העברתם,
וכלפי חיילת ,ובפרט כזאת שהייתה תחת במקרה אחר ,של בני משפחה שסייעו למתאבד
פיקודו ,אינו ראוי להיות מקודם לדרגת אלוף .באינתיפאדה השנייה ,מהגדה לעזה .הוא גם דן
בהחלטתו קיבל בג"ץ נימוקים אלה ופסל את בסוגיות מבצעיות כמו "נוהל שכן" ,שאותו ביטל,
שיקול דעתו של הרמטכ"ל שאול מופז שהוא ו"סיכול ממוקד" שלגביו דן באריכות ולבסוף
ושר הביטחון סברו כי כישוריו המובהקים אישר במגבלות .בג"ץ פסל את "נוהל השכן" בשל
של הקצין ,והעובדה שריצה כבר את עונשו סיכונם היזום של אזרחים חפים מפשע בעת
בעניין ההטרדה המינית ,עושה לאפשרי את פעולה צבאית מסוג זה .לגבי "סיכול ממוקד" -
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שהיא שיטת חיסול של מנהיגי מחבלים
ופעיליהם ,גם כשהם נמצאים בקרב
אוכלוסיה אזרחית ואף בביתם  -ניתן
אישור בהחלטה שנכתבה בידי הנשיא
היוצא אהרון ברק ,המכשירה דרך פעולה
זו המכוונת לפגוע באויב מוכח ,במגבלות
של הקפדה מרבית על מניעת פגיעה בחיי
בלתי מעורבים בטרור ולאחר מיצוי כל
האפשרויות האחרות.
צריך לומר שבדרך כלל התערבותו של
בג"ץ ,גם בשטחים ,היא לצורך שמירה
על זכויות האדם .ולדוגמה ,במקרים כמו
גירוש והריסת בתים ,קבע בג"ץ שתושב
השטחים שהצבא עומד לפגוע בו ,או
ברכושו בדרך של צווי החרמה ,גירוש
והריסה ,רשאי להשמיע קודם לכן לפני
בג"ץ את נימוקיו נגד הביצוע (בבג"צים
 ,320/80פ"ד לה[ ,]3עמ'  113ו־,358/88
פ"ד מג[ ,]2עמ'  ,529בענייני גירוש או
הריסת בית).
לא פחות בולטת היא מעורבותו
המתמשכת של בג"ץ (לפחות בשנים
2005־ )2008בבחינת שיקול הדעת הביטחוני
הנעוץ בהתווייתה ובנייתה של "גדר ההפרדה",
או בכינוייה האחרים "גדר הביטחון" או "קו
התפר" .בג"ץ עשה זאת כמענה לעתירות בהקשר
לקטעי גדר שונים שמעבר לקו הירוק .הוא
התערב בהתחשבו בעקרונות שנקבעו להקמה
הגדר :מקסימום ביטחון ,מינימום פגיעה במרקם
החיים האזרחי והימנעות ככל האפשר של הכללת
פלסטינים מערבה לגדר ,כלומר בתחומי השליטה
של ישראל .בג"ץ עושה ועושה זאת על ידי בדיקה
מפורטת של התוואי שעליו הוגשו עתירות ולאחר
שקלול צורכי הביטחון מול זכויות הצדדים .על
סמך זה הוא קיבל ומקבל החלטות ,או ממליץ
למערכת הביטחון המלצות באשר לשינוי התוואי.
אך יותר מכך ,ומשמעותי ביותר ,בג"ץ הכשיר
את עצם בנית הגדר כצורך ביטחוני לא־פוליטי
וכנגד החלטות בית דין בין־לאומי .זאת  -כל
עוד בנייתה עומדת בעקרונות שנקבעו ,ולמרות
פסילתה על ידי בית דין בין־לאומי.
לפי אנשי משפט ,בחינת עובדת מעורבותו
של בג"ץ בענייני הצבא נשענת ,בעיקרה ,על
שני שיקולים מרכזיים :האחד ,האם יש פתרון
לסוגיה במסגרת הצבא? במקרה שלדעתו יש
פתרון כזה ,בג"ץ בדרך כלל יחזירה לעיון מחודש
במערכת המשפט הצבאית .השיקול השני הוא
האם יש חשש שהגורם הצבאי חרג במעשהו
מתחום הסבירות אל תחומה של אי הסבירות או
אי הסבירות הקיצונית .אם כן ,או אז ידון בג"ץ
בסוגיה עצמה ויקבל החלטה (ראה למשל מודריק
ב"מקורות נוספים").

ציר הרפורמות
מדובר ,כאמור ,בשלוש רפורמות חשובות,
כולן קשורות בשמו של מי שהיה נשיא בית

המשפט העליון מאיר שמגר ,בעת שהיה יועץ
משפטי לממשלה ובעת ששימש כראש ועדת
בדיקה .הרפורמה הראשונה באה לביטוי בשינוי
שיטת איוש תפקידי השופטים בצבא .ועדה
מיוחדת בראשותו של שמגר ,בחנה את הנושא
ופרסמה את המלצותיה במאי  .6 1978עד מועד
זה היה המצב בהקשר למינוי שופטים בצבא כך:
מינויו של נשיא ביה"ד הצבאי לערעורים נעשה
על ידי נשיא המדינה ולפי המלצת הרמטכ"ל; את
ממלא מקומו של נשיא ביה"ד לערעורים מינה
כבר שר הביטחון ,שוב בהמלצת הרמטכ"ל; ואילו
את השופטים בבתי הדין הצבאיים ,הן בביה"ד
לערעורים והן בביה"ד המחוזיים או בבתי הדין
הצבאיים לתעבורה  -מינה הרמטכ"ל בהמלצת
נשיא ביה"ד הצבאי לערעורים ,שכמקובל אז לא
היה בהכרח משפטן.
על פי המלצות הוועדה הונהגה בנושא זה
רפורמה יסודית ועיקרה שמינויי כל השופטים
הצבאיים־המשפטנים בבתי הדין הצבאיים יעשה
על ידי נשיא המדינה ולפי המלצתה של ועדה
לבחירת שופטים צבאיים .כלומר ,להנהיג בצבא
אותה פרוצדורה שחלה לגבי בחירת שופטים
אזרחיים .ועדת הבחירה ,לפי המלצות אלה ,תהיה
מורכבת מתשעה חברים בהתאמה וכמקובל ,אך
הרכבה יתחשב בנושא הצבאי .לכן ייכללו בה,
כמקובל ,נציגי המשפט האזרחי :שר המשפטים,
נשיא בית המשפט העליון ונציג לשכת עורכי
הדין .אך במקרה זה יעמוד בראשה שר הביטחון
ובין חבריה יהיו גם הרמטכ"ל ,נשיא בית הדין
הצבאי לערעורים ,ראש אכ"א ושופט צבאי־
משפטאי .6המלצות אלה התקבלו והפכו לחלק
מחוק השיפוט הצבאי (סעיף  .)186גם נשיא
בית הדין לערעורים (שעד אז נבחר לתפקידו
מבין הקצינים הבכירים בצבא ,גם אם לא הייתה
לו הכשרה משפטית) יהיה מעתה ,לפי המלצות
הוועדה ,משפטן שמינויו כפוף לפרוצדורת
המינויים החדשה ,אך מתוקף הנושא שהוא עוסק
בו  -יהיה משפטן בעל התמצאות והבנה בנושאים
הצבאיים .במסגרת הרפורמה הזו עסקה הוועדה
גם בסוגיות המשפטיות הקשורות לשיפוט הצבאי
ובדרכי עבודת בתי הדין הצבאיים והשופטים,
דברים שלא יפורטו כאן.
בעניין אחד לא התקבלו המלצותיה של ועדת
שמגר דאז :הגבלת סמכותם של שר הביטחון,
הרמטכ"ל ,מפקדי הזרועות ,אלופי הפקודים ,ראש
אכ"א ומפקד גייסות השריון לאשר או לשנות גזרי
דין של בית דין צבאי כפי שנקבע בחוק השיפוט
הצבאי .הוועדה הציעה לתת בידי מפקדי הצבא
רק את הסמכות להקל בעונשים שנגזרו בבתי דין
משמעתיים (שם ,ע'  ,)10אך ,כאמור ,המלצתה
לא נתקבלה.
הרפורמה השנייה ,גם היא לפי הצעותיה
של אותה ועדה ,הייתה להעניק זכות לחייל,
ובעצם לכל אדם או קבוצת בני אדם ,לערער,
במגבלות מסוימות ,על פסקי הדין של מערכת
המשפט הצבאית בפני בית המשפט העליון וכן

לעתור לבג"ץ .יצוין שעד אז ניתן היה לערער רק
בתוך המערכת השיפוטית של הצבא.
דוגמה לשינוי זה אפשר להביא מעתירה לבג"ץ
על ידי הוריהם השכולים של חמשת החיילים
שנהרגו באסון האימונים "צאלים ב'" שהתרחש
בנובמבר  .1992הם פנו לבג"ץ בתום ההליך
המשפטי בבית הדין הצבאי בדצמבר  ,1994שיורה
לתובע הצבאי להגיש ערעור על קולת העונש
שפסק בית המשפט הצבאי על האשמים באסון.
בג"ץ אמנם דן בעתירה וקיבל החלטה ,אך במקרה
זה החליט שלא להורות על ערעור ,כיוון שביה"ד
הצבאי פעל בתחום הסבירות.
רפורמה זו של הוועדה אף קיבלה ביטוי בחוק
השיפוט הצבאי (סעיף  440ט) ,בזו הלשון" :פסק
דין של בית הדין הצבאי לערעורים ,שניתן בערעור
על פסק דין של בית דין צבאי ,ניתן לערעור לפני
בית המשפט העליון ,אם נתקבלה רשות לכך
בפסק הדין ,או מאת נשיא בית המשפט העליון
או מאת משנהו".
הרפורמה השלישית הייתה הרחבת סמכות
הפיקוח השיפוטי של בג"ץ על הנעשה בשטחים
שנכבשו במלחמת ששת הימים .כלומר ,מתן
זכות עתירה לבג"ץ לתושבי השטחים ,כמו
גם זכות ערעור על פסקי בית הדין הצבאי
בשטחים .המיוחד והחריג ברפורמה זאת הוא
שבג"ץ אימץ אותה לעצמו ושזכות זאת ניתנת
לתושבים בשטח כיבוש שעליו לא חל החוק
השורר בארץ הכובשת ,במקרה זה ישראל .החוק
השורר בשטחים מבוסס על חוק המדינה ששלטה
באזור לפני שנכבש ,במקרה זה ירדן ,ועל צווים
של המושל הצבאי  -אלוף הפיקוד והקצינים
הכפופים לו .הוא נשען גם על החוק הבין־לאומי
המגן על אוכלוסייה כבושה.
על הרפורמה הזאת ,השואבת מהחוק הישראלי
את עצם זכותו של אדם לעתור לבג"ץ הישראלי,
יש מערערים ואף מערערים חריפים .בביקורת
על הרפורמה הזאת הוסבר שמצד אחד אמנם יש
ברפורמה מתן הגנה לאוכלוסייה בשטחים בפני
שרירות־לב או פגיעה בזכויות האדם וברכושו,
זאת על ידי האפשרות להתדיין בפני בית דין
גבוה שהוא בעל השפעה בישראל ובעמים .מצד
שני ,בית המשפט העליון בהתערבו בנושאים
של המדיניות הצבאית בשטחים וכאשר הוא
מאשר פעולות של הצבא ,נותן בכך גיבוי למעשי
צה"ל שם ,ולמעשה לכיבוש עצמו (ראה קרצ'מר
"במקורות נוספים").
לדעתי ,ככלל ,ולפי מה שקורה בפועל ,וכמו
הדוגמאות שהבאתי לרבות עניין הטיפול

בתוואי גדר ההפרדה (שרוב העתירות בעניינה
באות מיישובים ערבים בשטחים ועל ידי עורכי
דין ערבים) ונשקלות לגופן ,או ב"נוהל שכן"
ו"סיכול ממוקד" ,או זכות השימוע לפני גירוש
והריסת בית ועוד  -הרפורמה הזאת מוצדקת
ומועילה .ועוד :נוסף כאן גורם  -בית הדין העליון
האזרחי כמפקח על מעשי הצבא בשטחים ועל
בתי הדין שם ודואג לקיום החוק והמשפט -
שהשפעתו חשובה מעצם העובדה שעל מערכת
המשפט הצבאי לקחת בחשבון את התערבות
בג"ץ .כל זאת ,כמובן ,במידה ופונים אליו.
כאמור שתי הרפורמות הראשונות התקבלו
ללא עוררין ,אך לא כך האחרונה שעליה מתנהל
ויכוח ציבורי ומשפטני.

הדעות בוויכוח  -תמצית דברים
לדעתי מעוררת סוגיית התפתחות המעורבות
ברוח האקטיביזם־השיפוטי בענייני הצבא שתי
שאלות בעיקר :האם זה מועיל לצבא והאם זה
מועיל לחברה? השוללים את הצורך בהתפתחותה
של מעורבות משפטית כזאת סברו ,בין השאר ,כי
בהקימה את הצבא ועם אישור חוקיו ,שהתעדכנו
מדי פעם ,וכן בהקימה את מערכת המשפט והחוק
הצבאי ,עשתה המדינה דייה כדי לאפשר לצבא
לפעול במיומנות הדרושה ,וכדי בה בעת להבטיח
את השמירה על החוק והקוד הצבאי .כמו כן
סוברים השוללים שמעורבות יתר ,כפי שהיא
מתבטאת באקטיביזם השיפוטי וברפורמות,
יוצרת מחסומים למילוי תפקודו התקין של הצבא,
לחופש הפעולה הדרוש לו בתנאים המיוחדים
של הלחימה בטרור ולשיקול הדעת הלא שגרתי,
שבשעת קרב יכול להיות הגורם המכריע לניצחון
בו .גם על החלת סמכותו של בג"ץ על השטחים
הכבושים יש מערערים כנאמר לעיל .המערערים,
בנוסף למה שכבר הבאתי מפיהם ,טוענים
שהסמכות להתערבות בג"ץ בנעשה בשטחים
חורגת מהדין הבינלאומי של השיפוט בשטחים
מוחזקים שמנוהלים על ידי משטר צבאי.
מטעמים אלה ואחרים צמחה הביקורת
הזאת לאחרונה בימי ממשלת אולמרט עד
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הצעות להפקיע את נושאי הביטחון (ולא
רק אותם) מתחום עיסוקיו של בית המשפט
האזרחי ובייחוד מתחום בית המשפט העליון
ובשבתו כבג"ץ .הביקורת הזאת בקיצוניותה
כנראה כבר מתחילה לדעוך יחד עם דמדומי
הממשלה הנוכחית אך ייתכן שיישארו לה
ספיחים ותשפיע על שינויים.
המחייבים את התפתחותו של האקטיביזם
השיפוטי יכולים לקבוע שהרפורמות ,כל
שלשתן ,מבטיחות מצד אחד משפט צבאי־
מקצועי מיומן יותר ,בלתי תלוי אלא בחוק
השיפוט הצבאי ,ולשם כך ,כפי שנקבע ברפורמה,
שופט צבאי כזה צריך להיות גם מבין בענייני
הצבא .כלומר שיש כאן הישג משמעותי לגבי
מה שהיה מקובל לפני הרפורמות .המחייבים,
והם רבים בציבור ,מציינים את האפשרות
לערער בפני בית המשפט העליון על פסיקה
בשפיטה הצבאית כשהמערער משוכנע
שאיננה צודקת ,או איננה מידתית או שלא זכה
לטיפול ראוי  -כהישג נוסף .והרי בית המשפט
ישלח חזרה לטיפול הצבאי ,אם יסבור שהצבא
מסוגל ,או אף יטיב לטפל בה .רוב האזרחים
והשופטים האזרחיים והצבאיים שאת דעתם
שמעתי או קראתי ,רואים ברפורמה שהביאה
למעורבות בג"ץ בנעשה בשטחים תיקון חשוב
המאפשר את שמירת זכויות האדם ואת
הביקורת על מערכת השיפוט הצבאית שם.
הם מכירים בכך שהתערבות בית המשפט
העליון ובג"ץ משפיעה ,בדרך כלל ,לאי חריגה
ממדיניות ומחוק.
סבורני שצודקים מחייבי הכיוון הכללי של
ההתפתחות במעורבות השיפוטית האזרחית
בענייני הצבא עד כה ,אף שיש להם הסתייגויות
מהתפתחות זאת פה ושם ומהתערבות יתר.
הבאתי לעיל דוגמאות להתערבותו של בג"ץ

בנושאים מהותיים שרובה עד כה חיובית וחשוב
לזכור שהמעורבות הגוברת של בית המשפט
האזרחי מתבצעת בתקופה של התפתחויות
נוספות שהזמן גרמן :האחת היא מעורבות
גוברת של אזרחים בענייני הצבא  -הורים,
חיילי מילואים ועוד  -המצפים לייצוג וטפול
בטענותיהם ,ומולה התארגנות הצבא למתן
תשובות לקובלנותיהם ותהיותיהם .השנייה היא
הביקורתיות התקשורתית הגוברת על הנעשה
בצבא .והשלישית  -התחושה בציבור שהצבא
7
צריך להיות נתון לפיקוח ציבורי הדוק יותר
ושתרומת בית המשפט האזרחי חשובה בהקשר
זה להבטחת אמות המידה הנדרשות מצבא
הפועל בחברה דמוקרטית .אף על פי כן ,חיילים,
אזרחים וגם שופטים ,המברכים על התפתחותו
של אקטיביזם שיפוטי ומוכנים לקבל את
הרחבת העילות לדיון בבג"ץ ,אינם מוכנים
לקבל ש"הכול־שפיט" .לדעתם ,עקרון זה אינו
מסמל נכוחה את גבולות ההתפתחות הרצויה
והמועילה .לטעמם ,בית המשפט או המחוקק,
חייבים להגדיר את גבולות ההתערבות שיש
להיזהר מלחצות אותם .מדובר ,כאמור ,לא רק
בסוגית המודוס־אופרנדי של המב ֵצ ַע הצבאי,
אלא ,כאמור ,בהתערבות בסמכותה של מפקדת
הצבא לקבוע מינויים כשהם חוקיים ובפעולות
מערכת הביטחון לנהל את משימותיה לפי
תכנית ,גם אם ביה"ד אינו מאושר משיקול
הדעת הצבאי־ביטחוני במקרים כאלה .לא
תמיד מדד הסבירות הוא קנה מידה טוב לדיון
בסוגיות אלה ,לעומת זאת אי־סבירות קיצונית
הוא המדד הנכון יותר .זוהי גם דעתי.

סיכום
למרות כל הנאמר כאן ,ראוי לזכור כי חלקו
של בית המשפט בפיקוח האזרחי על הצבא,

חשוב ככל שיהיה ועל אף שהתפתח מאד ,הוא
מוגבל וספורדי .זאת משום שמעורבות זאת
מוגבלת רק לסוגיות שהוצגו לדיון בפני בית
המשפט  -אם כעתירות לבג"ץ ,או כערעור על
החלטות מערכת המשפט הצבאית .גם בנוגע
לאלה הוא מקפיד להשאיר למערכת הצבאית
מקסימום אוטונומיה ,כל עוד לא חרגה מתחום
הסבירות .מה שכן השתנה והתרחב הוא מרחב
הסוגיות הצבאיות־ביטחוניות שבג"ץ מוכן
להתערב בהן לפי הכללים שתוארו לעיל -
התערבות שאינה פוסלת בהכרח את מסקנות
והחלטות הצבא ולעתים גם מאשרת אותן,
אך היא כשלעצמה מעורבות רחבה ,משפיעה
וחשובה.
עם זאת חשוב מאד להקפיד שהתהליך
המשפטי לא יבוא במקום אחריותו של הצבא
לטיפול בבעיותיו ,לא במקום ניהול תחקירים
כהלכה לשם הפקת לקחים ,הן של מחדלים
והן של אסונות ,לא במקום תיקון במועד של
הליקויים ולא במקום אחריות מפקדים .אסור
שהתהליך המשפטי המסורבל יבוא ויעכב
הליכים אלה ,כפי שקרה בעבר .בעניינים אלה
ההנחיה של פיקוד הצבא קודמת ומהותית,
אם כי היא חייבת לקחת בחשבון ביקורת של;
הליך משפטי שיעמידה במבחן אם יבוא.
לסיכום אפשר לומר שעד היום
ההתפתחויות בתחום האקטיביזם השיפוטי,
גם כעקרון וגם במעשה ,לא גרמו לפגיעה
מהותית בפעילות הצבאית ואף תרמו תרומה
משמעותית להתנהלותו .עד כה נשמר ביסודו
גם החופש הדרוש לפיתוחה המקצועי של
היוזמה בעת קרב ,במסגרת חוקי המלחמה
והקוד הצבאי .ועל כן התשובה לשתי השאלות
 אם זה טוב לצבא ואם זה טוב לחברה  -היאבדרך כלל חיובית.

•
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מרכז המידע הלטרון

"וישן ,מפני חדש תוציאו"  -פרויקט
הדיגיטציה יצא לדרך בהילוך גבוה
דבורי בורגר
אחד האוספים המבוקשים ביותר במרכז
המידע הינו אוסף הסרטים .אוסף זה כולל למעלה
מ־ 1500כותרים בנושאים הבאים:
•שריון  -מורשת חיל השריון ,טכנולוגיות שריון,
תורת לחימה ,אימונים ,תרבות והווי ,מנהיגות
ופיקוד ,מפקדים ולוחמים ,ערכי לחימה ,גבורה
והנצחה;
•תולדות היישוב בארץ ישראל לאורך הדורות,
תקומת העם היהודי במולדתו ,חברה בישראל;
•אירועי חיל השריון וחילות נוספים המתקיימים
ביד לשריון;
•אירועים ביד לשריון ביוזמת עמותת יד
לשריון;
•פעילויות ייחודיות לתלמידים ולמלש"בים
(מיועדים לשירות ביטחון) ביד לשריון;
•תוכני הדרכה בעמק איילון וסביבותיו בהקשרים
היסטוריים ,גיאוגרפיים ונוספים;
• הדרכה ,הסברה והשכלה.
•אוסף הסרטים הייחודי משרת את סגלי החינוך,
ההדרכה והפיקוד בצה"ל ואת הסקטור האזרחי
 אנשי אקדמיה ומחקר בתחומים היסטוריהוטכנולוגיה ,מורי דרך ,אנשי חינוך ,תלמידים
ובעלי עניין אחרים .בשנים האחרונות גברו
הפניות של ערוצי הטלוויזיה השונים וחברות
הפקה של סרטים לשימוש בסרטים מהאוסף
הייחודי.

פרויקט הדיגיטציה
בשנת העבודה  2008הוגדר יעד מרכזי למרכז
המידע לטרון :המרת הסרטים הקיימים בפורמט
אנלוגי  BETA ,SVHS ,VHS -ו־UMATIC
לפורמט דיגיטלי  -קובצי וידאו דיגיטלים,
המאוחסנים ב־ DVDובדיסקים קשיחים .יעד זה
נותן מענה לצרכים ההכרחיים הבאים:
•הצלה  -הצלת המידע המתועד בקלטות הוידאו.
תוחלת החיים של קלטות הוידאו מוגבלת
וחלק ניכר מהסרטים הוקרן פעמים רבות עד
כדי שחיקה המורגשת באיכויות הטכניות .עם
המעבר לפורמט הדיגיטלי ישתמרו החומרים
לאורך זמן.

נותן לנו "פוטו יוסי את עוזי" באשקלון שירותי
המרה שוטפים של המרה דיגיטלית של סרטים
בפורמאט  .SVHS ,VHSבשלב הבא יומרו כל
סרטי הוידאו בסדרת "תיעוד ותיקים"  -למעלה
מ־ 150ראיונות עם מפקדי שריון ותיקים שאותם
מקיים היסטוריון עמותת יד לשריון סא"ל (מיל')
ד"ר עמיעד ברזנר.
מרמ"ד לטרון הצטייד במערכת מקומית
להמרה של סרטים המוקלטים בקלטות  VHSל־
 DVDלצורך התקדמות בפרויקט.
•שיפור השירות וייעולו  -המרמ"ד מצטיין
במתן שירותי מידע ובכלל זה שכפול סרטים.
זאת כמובן בתנאי שאינם מוגנים בזכויות
יוצרים ,אינם פוגעים בזכויות הפרט ושלא
חלים עליהם מגבלות ביטחון שדה.
•איכות  -כעת ,משעובר האוסף בהדרגה לפורמט
דיגיטלי אפשר לצרוב את הסרט לדיסק והעותק
הצרוב אינו "מאבד דור"  -תופעה המוכרת
היטב בהעברה אנלוגית מקלטת לקלטת .זאת
ועוד ,פעולת הצריבה מהירה יותר מפעולת
ההקלטה "בזמן אמת" ,העשויה להימשך זמן
רב מאוד.
•עדכניות  -המעבר המלא לפורמט דיגיטלי
מבשר את ההיצמדות לפורמט העכשווי השכיח
באוכלוסיה ותיקה כצעירה ,העושה שימוש
במדיה הזו באמצעות הממשקים השונים
להפעלת סרטים במחשבים האישיים וצפייה
במרקע באמצעות מכשיר .DVD
•אחסון ונגישות  -למותר לציין את היתרון
של הקומפקטיות של ה־ DVDויחידות אחסון
מרוכזות (דיסקים קשיחים) ביחס לקלטות
הוידאו הביתיות  VHS / SVHSוכל שכן
הפורמטים האולפניים .עובדה זו מקלה מאוד
על תצוגת הסרטים לשירות המשתמשים
בשיטת המדף הפתוח הנהוגה במרמ"ד
ובאחסון הגיבויים.
בשלב ראשון הומרו ל־ DVDכ־ 230סרטים
בפורמט אולפנים  /מאסטר ( BETAו־)UMATIC
באולפני "גמא־רו וידאו" בתל־אביב .במקביל

קטלוג הסרטים
מהדורת הטיוטה של קטלוג המרמ"ד
עומדת היום על כ־ 1,100כותרים .רוב הכותרים
הם סרטים בפורמט  VHSובמסגרת פרויקט
הדיגיטציה יומרו כל הסרטים ל־ .DVDכמו כן,
עדיין ממשיכים להיקלט בקטלוג כ־ 400כותרים
נוספים בפורמט אנלוגי ודיגיטלי .בשנת 2009
צפויה להסתיים עבודת התיעוד של כל הסרטים
ותופק מהדורה מרשימה של קטלוג מודפס
(במספר כרכים) ,שתופץ ליחידות צה"ל ולגופים
נוספים אשר יפנו בבקשה לקבלו.
לפי שעה ,המעוניינים במהדורת הטיוטה של
קטלוג הסרטים (בכל שלב בתיעוד) מוזמנים לפנות
למרמ"ד ל"דבורי בורגר" בטלפון 08־9784302/4
או בדוא"ל אזרחיinfo@yadlashiryon.com
ולבקש כי יישלח אליהם (כקובץ  ,)excelאו לפנות
בדוא"ל צבאי.

אחריות לאומית
עמותת יד לשריון רואה בשימור אוסף
הסרטים ערך לאומי ממדרגה עליונה .פרויקט
זה זכה לעידודו של מנכ"ל עמותת יד לשריון,
תא"ל (מיל') מנשה ענבר ,שהקצה את התקציבים
הדרושים .בכך באה לידי ביטוי אחריות למקורות
מידע רבי־ערך ,שאפשר לעשות בהם שימוש
זמין כיום עם הטכנולוגיות העכשוויות ובראייה
קדימה ישתמרו וישמשו את חיל השריון לשנים
רבות ,עד להתפתחות הטכנולוגית הבאה בתחום
שימור וידאו.

•
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אתר השריון החדש
באינטרנט
yadlashiryon.com

תוכלו לחסוך קריאת כתבה זו אם תגלשו באתר האינטרנט החדש והחדיש המשותף
לחיל השריון ולעמותת יד לשריון בכתובת .www.yadlashiryom.com :אך גם אם כבר
גלשתם ,הננו שמחים להציג בפניכם את חלון הראווה הזה ולספר בשבחו של האתר
המתקדם ,פרי עמלו של צוות מסור במשך חודשים ארוכים ,בסיוע חברת ,תבונה־מילניום
שלא חסכה מאמץ להפיק אתר מתקדם בקנה מידה עולמי.

עמוד הבית של האתר

הווי בחיל השריון

אל"ם (מיל') שאול נגר
לרבים בארץ הרי יש מחשב וגישה לאינטרנט,
אך אם אינך קיים בעולם הווירטואלי הקרוי
אינטרנט  -כאילו אינך קיים באמת .ואפשר
לכן להוסיף ברוח המשפט האלמותי של
הפילוסוף הצרפתי ֶדקָאְרט* :אני באינטרנט
 משמע אני קיים .אתר האינטרנט החדש,המשותף לחיל השריון ולעמותת יד לשריון,
שנפתח לאחרונה ,מבוסס על המילה האחרונה
בטכנולוגיה של אתרי אינטרנט ולאחר יישום
לקחים של אתרים אחרים שהוקמו ,נסקרו
ונלמדו .החבירה המשותפת של חיל השריון
ועמותת יד לשריון במשימה זו הולידה אתר
מתקדם וידידותי למשתמש.
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מה מכיל אתר השריון
www.yadlashiryom.com
האתר מיועד לצעירים העומדים לפני גיוס
כדי להציג להם את השריון כפי שהוא מבפנים
ויוכיח להם כי שריון זה האתגר האמיתי; לחיילי
השריון המשרתים שיוכלו להכיר את החיל על
כל היבטיו ויוכלו גם לצרף תמונות וסיפורים -
להראות לחבר'ה; וגם למלא חלל של הבאת נושא
ההנצחה והזיכרון של נופלי השריון במערכות
ישראל לידיעת הציבור הרחב בארץ ובעולם .ועם
הזיכרון וההנצחה פנינו לעתיד ,אל הנוער שיבוא,
ילמד ויכיר את העבר ,ויתמודד עם האתגרים

המעניינים העומדים לפניו.
חיל השריון הוא זה שנטל חלק מכריע בקרבות
היבשה במלחמות לביטחון ישראל .השריון שהלך
והתעצם עם השנים התחיל כמעט מלא כלום
במלחמת העצמאות ,הראה את ניצני יכולתו
המפתיעה במלחמת סיני ( ,)1956כבש בסערה
את סיני ,יהודה ,שומרון ורמת הגולן במלחמת
ששת הימים ( )1967והכריע את המלחמה הקשה
בסיני וברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים
( .)1973גם כיום ממשיך השריון ונושא בעול
הכבד של הביטחון השוטף והלחימה בטרור.
יד לשריון בלטרון היא אתר ההנצחה של
חיל השריון .באתר זה מעלה חיל השריון ,יום

יום ושעה שעה ,את זכרם של אלפי נופליו ,כולם
כאחד וכל אחד בפני עצמו ,על דמותו ,כאדם
וכלוחם ,על דרך חייו וסיפור נפילתו .חיל השריון
מכבד כל אחד מן הנופלים ,גם במעגלים האישיים
וגם במעגלים הכלליים .כאן מטפחים את מורשת
החייל וסיפורי הגבורה של לוחמיו ויחידותיו,
ומספרים בהם לדורות הצעירים ולבאי־האתר.
אתר יד לשריון משמש בית חם ,בית אולפנה
לשריונאים הצעירים ,הבוגרים והמבוגרים
אתר האינטרנט המתקדם הזה מביא בפני
המגיע אליו מגוון רחב של נושאים הקשורים
לעולם השריון:
•בוא להיות שריונר  -זו קריאה ופירוט לכל
צעיר העומד לקראת גיוס ורוצה אתגרים
בשירות הצבאי .כאן אפשר למצוא תיאור
של מסלול הלוחם בשריון ,מקצועות החיל,
הסיירות המאתגרות של השריון ,תשובות
לשאלות שונות של מתגייסים .ברור לנו
שכאן תקבלו תשובה מספקת לשאלה
העיקרית  -למה חיל השריון .דרך האתר
אפשר ליצור קשר ולהוריד דף הצטרפות לחיל
השריון ולשלוח אלינו בפקס' ,כולל האפשרות
לשרת עם החברים באותה מחלקה בטירונות.
הטלפון להצטרפות הוא 8617345־08
והפקס8619437 :־.08
•גבורה ,עיטורים וצל"שים  -פירוט העיטורים
בצה"ל וסיפור הלוחמים שזכו בעיטורים
במסגרת חיל השריון .הוקם בלטרון חדר
הגבורה ואף הוא מוצג באתר האינטרנט.
•תולדות השריון בצה"ל לאורך השנים ,בכל
המלחמות ובפעילות המבצעית שביניהן:
מלחמת העצמאות ,מלחמת סיני ,מלחמת
ששת הימים ,מלחמת ההתשה ,מלחמת יום
הכיפורים ,מלחמת שלום הגליל ומלחמת
לבנון השנייה .בתוך כך מוצגים מפקדי חיל
השריון מראשיתו ועד היום .כמעט שכחנו -
גלריית סרטים בנושאי השריון ותיעוד מבצעי
על לחימת השריון במלחמות ובביטחון
השוטף.
•אוגדות וחטיבות  -פרטים רבים וחדשים
על עוצבות השריון בהן החטיבות הסדירות
וחטיבות המילואים וההיסטוריה המפוארת
שלהן.
•טנקים ורק"ם  -תיאור הטנקים בצה"ל
ובראשם טנק המרכבה ואלה המוצגים
במוזיאון הטנקים הייחודי שבלטרון ,וכן
הטנקים בעולם .עוד אפשר למצוא את
תולדות הטנק ואת עלילותיו במלחמות
העולם.
•הווי החיל  -סיפורים וצילומים מהווי החיילים
והחיילות ביחידות השריון ,גלריית סרטים,
שירי חיל השריון ,קריקטורות ,מכתבים לטנק
ועוד.
•גלעד לזכרם  -פירוט על כל הנופלים בשריון
במערכות ישראל ,ופירוט האנדרטות של
היחידות השונות ואלה שבפארק העוצבות

בלטרון .המעוניין בעוד פרטים יוכל להתקשר
לענף נפגעים בשריון.
•יד לשריון בלטרון  -פירוט הנעשה באתר
יד לשריון המגוון והמעניין בלטרון ,הזוכה
לביקור של מאות אלפי אורחים בשנה
מהארץ ומחו"ל ,לרבות תלמידים בבתי ספר.
בתוך כך תיאור מכלול ההנצחה ,המוזיאון
ותערוכת הרק"ם ,פארק העוצבות ,הפעילויות
המגוונות לרבות של"ח ,מרכז הצפרות העוקב
אחרי נדידת הציפורים מעל המזרח התיכון
ומכיל כיתות לימוד בנושא ומפה פעילה של
אתר יד לשריון.
•עמותת יד לשריון  -פירוט הייעוד והחזון
של העמותה ,מוסדותיה והעשייה והפעילות
הענפה של העמותה לאורך כל השנה .כאן
תוכל לקרוא ולהעתיק (קובצי  )PDFשל כל
גיליונות הביטאון שריון שהתפרסמו עד כה.
•פורומים  -יש פורומים של חטיבות ושל
מתגייסים  -מלהיב אחלה .ויש פירוט על
קבוצות שונות המקיימות מפגשים מקצועיים
ואחרים במסגרת יד לשריון ,לליבון מגוון של
נושאים חשובים בתחום צבא וביטחון.
מעבר לכך תוכלו לקרוא ולראות את החדשות
בחיל השריון ובעמותת יד לשריון ,על טנקי
המרכבה ופרויקט המרכבה ,כמובן על מורשת
השריון ,וכמובן איך להירשם כמנוי על ביטאון
השריון.

מאפייני האתר
ראוי לפרט כמה ממאפייניו של אתר חדיש

זה:
•האתר יוצק תדמית חדשנית ועיצוב חדשני

תוך שימוש בכישורי המולטימדיה המתקדמים
ביותר באינטרנט.
•מופיעים בו אתרי החטיבות הסדירות בתשתית
אחידה ואטרקטיבית.
•הושם דגש על שיפור השירות והידוק הקשר
עם מתגייסים פוטנציאליים וחיילי השריון
בעבר ובהווה.
•כל נושאי המידע באתר עברו ארגון מחדש
ורענון.
• שולבו תכנים חדשים.
•האתר נבנה ומומש לפי תקן אחיד לתכנים באתר
ותוך היצמדות לכללים ולחוקי האינטרנט.
למביני דבר מבין הקוראים נציין גם כי נעשה
שימוש בטכנולוגית פלאש  .9עוד הושם דגש
על הנדסת אנוש.
•שולבו סרטי תדמית ומרכיבי מולטימדיה
מרשימים.
•הושם דגש על קלות ופשטות בהקמה
ותחזוקה.
•גמישות בהזנת והצגת התכנים (באמצעות
תבניות תוכן) ישירות לאתר.
•יש באתר מערכת לניהול ומעקב אחר עדכניות
המידע ) ,)Meta Dataומעקב סטטיסטי אחר
כניסות הגולשים ,כדי ללמוד על הצרכים ולשפר
באופן מתמיד את האתר ותכניו.
•יש באתר אלבום תמונות ראשוני אשר ילך
ויתרחב בסיוע הגולשים.
•קיימת מערכת הרשאות לנוגעים בדבר לצורכי
עדכון האתר.
•יש באתר עיתון אלקטרוני המתעדכן לפרקים
המביא בפני הגולש חדשות בנושאי שריון.
•ולא פחות חשוב  -הגולשים יוכלו ליצור קשר

בוא הצטרף אלינו
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עם מנהלי האתר בנושאים הקשורים לאתר
ולקבל מענה.
•יש באתר טופס פניה להצטרפות לעמותת יד
לשריון.

ציור של רנה דקארט

מי ומי באתר
אתר האינטרנט החדש משותף לחיל השריון
ולעמותת יד לשריון הצועדים יד ביד מאז
היוזמה להקמת אתר יד לשריון בלטרון .היוזמה
להקמת אתר האינטרנט החדש ,המחליף את
האתר הקיים של עמותת יד לשריון ,היא של
עמותת יד לשריון במשותף עם חיל השריון,
שמעתה יש לו אתר חדש ומתקדם .בראש צוות
ההקמה עמד אל"ם (מיל') בני מיכלסון מטעם
עמותת יד לשריון וסא"ל ארז לב־רן מטעם חיל
השריון .איתם בצוות היו תא"ל (מיל') מנשה
ענבר מנכ"ל העמותה ,דבורי בורגר הממונה על
מרכז המידע בלטרון ,מיכאל מס אוצר תערוכת
הרק"ם בלטרון והח"מ .בחברת תבונה־מילניום
שהקימה את האתר נשאו בעול רותם רוגובסקי
הסמנכ"ל ,ליאור קלינמן מנהל הפרויקט וחמי
בורג המעצב הראשי ומומחה לממשק משתמש
 יבואו כולם על הברכה .עם הופעת האתרהתמנה הח"מ למנהל האתר וסא"ל ארז לב־
רן יטפל בכל הקשור בנושאים הנוגעים בחיל
השריון כיום.

פנינו לעתיד
אנו תקווה כי אתר זה אכן יפתח חלון רחב
בפני הגולשים בכל נושאי התעניינותם בתחום
השריון ,וכי עוד ועוד גולשים יכירו את חיל
השריון ועשייתו לביטחון המדינה ואת עמותת
יד לשריון ופעולתה להנצחה של נופלי השריון
ושימור המורשת של השריון בצה"ל .אתר חדש

זה זקוק למשוב של הגולשים כדי להמשיך ולשפר
את התכנים ,את העיצוב ,את הדגשים וכמובן
לנקות אותו משגיאות וטעויות שאולי עוד נותרו
בו .אנו תקווה כי נעמוד במשימה הכבדה.
הננו קוראים בהזדמנות זו לכל השריונאים
בסדיר ובמילואים ,ולא רק להם ,לבוא וליטול
חלק בעשייה ערכית זו על ידי הצטרפות כחבר
בעמותת יד לשריון .לשם כך יש ליצור קשר
בטלפונים9255268 :־9784302/3 ,08־ 08או
בדוא"לmazal@yadlashiryon.com :
אתר צעיר זה ימשיך ויתפתח ,ואנו תקווה
שקהל הנכנסים אליו יגבר מיום ליום ולא
ישאיר מי שייצא ממנו ללא תחושה של גאווה.
בואו והצטרפו ללוחמי של חיל השריון
להגנת המדינה וממשו את האתגרים העומדים
בפניכם
ואתם לוחמי השריון בעבר ובהווה ושאר
האזרחים בעלי עניין  -הצטרפו לעמותת יד
לשריון
* אני חושב ,משמע אני קיים (במקור הלטיני:
 )Cogito ergo sumהוא קביעה נודעת של
הפילוסוף הצרפתי בן המאה ה־ ,17רנה דקארט
( ,)Descartesהמופיעה בספרו "הגיונות"
(משנת .)1641

הבמה ללוחמת יבשה  -חשיבה בתאוצה
תא"ל (מיל') גדעון אבידור
אחד מהלקחים שהופקו בעמותת השריון
בעקבות מלחמת לבנון השנייה היה הצורך
בהידוק הקשר והסיוע שהעמותה יכולה לתת
למפקדת זרוע היבשה ,על ידי העמדת צבר
הניסיון רב השנים ועתיר המלחמות המצוי אצל
חבריה לרשות מפקדת זרוע היבשה בתחומי
תורת לחימה ,אימונים ומבנה וארגון.
בנובמבר  2006נערך בלטרון כנס
בהשתתפות מפקדי שריון שלחמו במלחמת
לבנון השנייה ,שתיארו בפני משתתפי
הכנס את מהלכיהם בלחימה ואת הלקחים
שהפיקו ממנה .במהלך שנת  2007סיכמה
העמותה עם מז"י על הקמת צוותי חשיבה
משותפים שידונו במספר נושאים נבחרים.
לשם כך נערכו על ידי מז"י והעמותה מספר
מפגשים לעדכון חברי צוותי החשיבה בסטטוס
ההחלטות שונות שהתקבלו במז"י ועל נושאים
המצויים בדיונים לקראת קבלת החלטות
וליצירת קו התחלה משותף .בנובמבר 2007
נערך כנס לטרון הראשון יחד עם מז"י ובשיתוף
מכון ראנד ומפקדת המבצעים המשולבים
של צבא ארה"ב .בכנס שנמשך יומיים נדונו
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בין השאר נושאים שונים הקשורים ללחימה
בחתרנות וטרור ,על בסיס ניסיון מצטבר של
צה"ל וניסיונם של הצבא הבריטי באירלנד,
והצבא האמריקאי בעיראק .תעשיות ביטחוניות
כמו אלביט ,אורדן ,ואורלייט נתנו את חסותם
לכנס וסייעו בהכנת הכנס .בכנס השתפו כ־300
משתתפים ,ביניהם כ־ 20קצינים מהצבא
האמריקאי ומבריטניה ,ארבעה מהם אף נשאו

דברים בכנס .אורח הכבוד בכנס היה מר יוסי
אקרמן נשיא אלביט ,וחתם את הכנס שר
הביטחון רא"ל מיל' אהוד ברק .במהלך 2008
החלו לפעול חמישה צוותי חשיבה וכל אחד מהם
התמקד בנושא נבחר .ניירות עמדה שגובשו
מצויים כיום בשלבים שונים של הכנה למסירה
למז"י .במקביל החלו ההכנות לכנס לטרון השני,

שהתקיים החודש בימים  17 - 16בספטמבר
ועסק בתמרון היבשתי בתחילת המאה ה־.21
גם הפעם השתלבו מכון ראנד ומפקדת הכוחות
המשולבים בארגון הכנס ,והשתתפו  30אורחים
זרים ונציגי מחלקות תורת הלחימה מצבאות
קנדה ,בריטניה וארה"ב ,מהם ארבעה דוברים
מצבא ארה"ב ומהצבא הבריטי .השנה ,לצד
הכנס ,הציגה מנת"ק תצוגת מכשירים של
התפתחות מערכות הבק"ש בטנקי המרכבה,
והתעשייה האווירית הציגה מערכת לאיכון
מטרות ולהפעלת אש מנגד .התעשיות
הביטחוניות שנתנו חסות לכנס השנה היו
אלביט ,רפאל ,התעשייה האווירית ונמדע.
אורח הכבוד בכנס היה gen. (Ret.) sir
 Rupert Smithמהצבא הבריטי .הכנס
השנתי הופך להיות אירוע מרכזי של העמותה
ושל מז"י .בשנת  ,2009במקביל לכנס שיימשך
שלושה ימים ,מתוכננת להתקיים תערוכת
תעשיות ביטחוניות שתימשך חמישה ימים
ושעריה ייפתחו להשתתפות בינלאומית רחבה.
בשנת  2009תורחב פעילות צוותי החשיבה
לתחומים נבחרים נוספים.

תנו ידכם ל"יד לשריון"  -לזכור ולהמשיך
 240ש"ח לשנה יקנו לך מעמד של חבר העמותה ועוד 4 • :ביטאוני "שריון" בשנה • כרטיס חבר העמותה • כניסה חינם לאתר • הזמנות לפעילות
חברתית • הנחות בחנות המוזיאון ובמסעדת "נוף לטרון" • זכות לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה • מלא ,גזור ושלח • תשלום דמי חבר
באמצעות התחייבות למת"ש • לכבוד עמותת "יד לשריון"  -לידי הנהלת חשבונות • ד"נ שמשון ,מיקוד99762 :

תרומת איש קבע  /גמלאי
אירוע

דרגה

מ"א

שם פרטי

שם משפחה

תרומה מקצבת שארים
אירוע

דרגה

מ"א

שם משפחה

מבקש/ת לתרום משכרי ,לפיתוח עמותת "יד לשריון" ,לפי האפשרות הבאה:
וכלה בשכר/קצבת
ש"ח לחודש ,החל משכר/קצבת
סך של
סכום התרומה חודש ושנה חודש ושנה
ש"ח ,בחודש

בתשלום אחד לשנה בסך של
חתימה:
תאריך:
טלפון בעבודה:
טלפון בבית:
כתובת ומיקוד:

שם פרטי

(כולל)

בלבד מדי שנה
טלפון נייד:

מלא ,גזור ושלח
תשלום דמי חבר באמצעות כרטיס אשראי
לכבוד עמותת "יד לשריון"  -לידי הנהלת חשבונות
ת"ד  745לוד71106 ,
אנא חייבו את כרטיס האשראי שבידי בסך 20 :ש"ח  30ש"ח  40ש"ח  50ש"ח
מידי חודש למשך תקופה של 12 :חודש  24חודש  36חודש  60חודש
סוג כרטיס האשראי ויזה  24ישראכרט דיינרס
מס' כרטיס האשראי:
חתימת בעל הכרטיס:
/
הכרטיס בתוקף עד:
ת"ז:
שם פרטי
שם משפחה
/
טלפון:

אחר

ש"ח

תשלום דמי חבר באמצעות שיק
לכבוד עמותת "יד לשריון"  -לידי הנהלת חשבונות
ת"ד  745לוד71106 ,
הסכום
כתובת ומיקוד:

ש"ח שם משפחה

שם פרטי

טלפון:

/

קבלה תישלח עם קבלת ההמחאה .פטור ממס הכנסה 935111526 -

ברכותינו להצטרפותך
מילוי חובה זו חשוב לנו מאוד ומחזק את התוקף המוסרי שלנו לדרוש תרומה מאחרים
מנוי לביטאון "שריון" בלבד
המעוניין להיות מנוי שנתי רק על הביטאון "שריון" ( 4גיליונות) מתבקש לשלם רק  ₪ 60באמצעות כרטיס אשראי או בשיק,
ולציין על גבי טופס זה :לביטאון "שריון" בלבד

החטיבה בדרך לעוג'ה
אל חפיר (ניצנה)
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"חורב"8
חטיבה
במבצע
במבצע "חורב" באה לידי ביטוי באופן מובהק התקפה משוריינת
בהסתמך על הגישה העקיפה ,ואפשר לראות במימושה את ראשית
גיבוש תורת הלחימה של השריון בצה"ל כנדבך בסיסי בהכרעת
המערכה .בשלהי שנת  1948שרר חוסר ביטחון בדבר סיכויי המשא־
ומתן לשלום עם מצרים (ושאר מדינות ערב) והיה חשש להחייאתה
של תכנית ברנדוט להעברת הנגב למדינות ערב .בנסיבות אלה
החליטה ממשלת ישראל על חידוש המלחמה בדרום

אל"ם (מיל') בני מיכלסון
החשש לאי קיום משא ומתן לשלום עם
מצרים ,בשלהי מלחמת העצמאות בתש"ח
( ,)1948והחשש מחידוש תכנית ברנדוט
להעביר את הנגב למדינות ערב ,הביאו את
ממשלת ישראל להחליט על חידוש הלחימה
בדרום כדי להכריח את המצרים להיכנס
למשא ומתן על שלום ,וכדי לחסל את כיס
פלוג'ה ,לכבוש את הנגב וליצור עובדה
מוגמרת של שליטה ישראלית בנגב כולו.
מבחינה אסטרטגית היווה מבצע זה המשך
ישיר למבצעים "יואב" ו"אסף" .מבצע זה
נקרא מבצע "חורב" ,ונערך בין  22בדצמבר
 1948ל־ 7בינואר .1949

הגזרה
גבולות הגזרה שבה התחולל מבצע

"חורב" היו :בצפון ,עזה  -באר שבע
 ירוחם; במזרח :ירוחם  -שבטה -בארותיים; בדרום :אל־עריש  -ביר־חמה -
אבו־עגילה; ובמערב :חוף־הים .גבולות אלה
היו מסגרת לזירת הקרב העיקרית של מבצע
"חורב" והם אינם כוללים את מרחב פלוג'ה,
שלהלכה היה אף הוא חלק מהמבצע ,אך
למעשה לא התמזג לשלמות אופרטיבית
אחת עם המערכה בנגב.

הקרקע  -תיאור כללי
•הרצועה :לאורכה של שפת הים במרחב
של מבצע "חורב" התמשכה רצועת
חולות ים נודדים .רוחבה של רצועה זו
לא היה אחיד :בקטעים אחדים הגיע
הוא לכדי חמישה קילומטרים ומעלה,
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של צה"ל במערב הנגב היו :חטיבה "( 12הנגב");
חטיבה "( 1גולני"); חטיבה  ;3יחידות מחוז
1
השפלה; יחידות מחוז הנגב.

תכנון המטכ"ל  -הערכת המצב

החטיבה בעוג'ה

בקטעים אחרים צרה הרצועה עד כדי כמה
מאות מטרים בלבד .רצועת שפת הים נחתכה
בכיוון מזרח־מערב על ידי נחלים ,היוצרים
בשפכיהם משפכים של קרקע־סחף פורה.
•מול רצועה זו ,במרחק של  2ק"מ מזרחית לה,
נמשכה שורה שנייה של גבעות כורכר וחול,
המתנשאות לגובה של 60־ 80מ' מעל פני הים.
בין שלשלת גבעות זו ,הנמשכת בכיוון צפון־
דרום ,ובין חולות שפת הים משתרעת רצועת
קרקע פורייה ועשירת מים ,המכונה "המרזבה".
כאן מקומם של הערים וכפרי החוף הגדולים:
עזה ,דיר־אל־בלאח ,בני־סוהילה ,חאן־יונס
ועוד .אזור זה הידוע כיום בשם רצועת־עזה,
היה רצוף בוסתנים ,פרדסים ,כרמים ,כרמי
זיתים וחורשות דקלים.
•העמק :ממזרח לשלשלה־הגבעות המתוארות
משתרע עמק ברוחב 2־ 4ק"מ .גבולו המזרחי
הוא שורת גבעות הגבוהות במקצת מהגבעות
בגבולו המערבי .במקומות אחדים (בייחוד
באזור חאן־יונס ,חירבת מעין ודרומה) קשה
להבחין בעמק זה ,כי מדרוני גבעות הגבול
אינם תלולים ,אולם במלחמת העצמאות
הוא בלט יפה בחלקה הצפוני של הגזרה.
כאן משוסע העמק ומבותר על ידי ערוצי
הוואדיות הרבים ,סעיפיו ופלגיו של ואדי
עזה ,הנשפכים לתוכו מצפון ומדרום.
•במזרח :מזרחית לשטח המתואר שונים פני
הנוף .בצפון קובעת את גוון הנוף אדמת
הלס ,ואילו ככל שנדרים ונלך מתרבה חלקו
של החול .אדמה הלס אינה סופגת מי גשמים.
זרמי המטר ,הניתכים עליה בכל חורף ומי
הוואדיות הזורמים עליה ממזרח למערב,
חורצים בה חריצים ומבתרים את השטח
לבתרים .לאחר הגשם מתכסית הקרקע
בשכבה של בוץ חלקלק המקשה על תנועת
כלי רכב.
בחלקה הדרומי של הגזרה מתנשאות מעל
אדמת הלס גבעות חול ,כגון חולות חלוצה ,חולות
שונרה וחולות עגור .גבעות חול אלה אינן עבירות
לכלי רכב ואף התנועה הרגלית בהן קשה.
•אזור קדמת סיני הכלול בגזרה ,אדמתו היא
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אדמת מדבר החרוצה על ידי אפיקי ואדיות.
התנועה בה ,פרט לדרכים המסומנות במפה,
הוערכה בתקופה ההיא ככמעט שאינה
אפשרית כלל.

צירי־התנועה
א .מצפון לדרום
•כביש עזה  -רפיח :היה זה כביש סוג א'.
התנועה בצדי הכביש הייתה אפשרית לכל
אורכו.
•מסילת הברזל עזה  -אל־עריש :המסילה
נמשכה עד קנטרה.
•כביש באר שבע  -ניצנה  -אבו־עגילה :היה
זה כביש סוג א' שנמשך מאבו־עגילה מערבה
לאיסמעיליה ,צפונה  -לאל־עריש ,ודרומה
(כביש סוג ב')  -לראס־אל־נקב.
•דרך חלוצה  -רחובות שבנגב (רוחייבה) -
ניצנה :היה זה תוואי לדרך עתיקה שלא הייתה
בשימוש והמעבר בה עד למבצע "חורב" נחשב
כבלתי־אפשרי.
•דרך סעד :זוהי דרך לס שחיברה את כביש
ברור־חיל  -עזה עם כביש עזה  -באר שבע.
לאחר גשמים לא הייתה עבירה לכלי רכב.
ממזרח למערב
ב.
•כביש עזה  -באר שבע :כביש סוג א.
•כביש ניצנה  -רפיח.
•כביש אבו־עגילה  -אל־עריש.
•דרך משאבים  -חלוצה  -צאלים :דרך לרכב
.4x4
דרכי־עפר
ג.
•נוסף על הדרכים הנ"ל הייתה קיימת בשטח
הרצועה רשת צפופה של דרכי עפר וכן מספר
דרכים בגבולה המזרחי של הגזרה ,בסביבות הר
חלוקים.

יחסי־הכוחות בתחילת המבצע
הכוחות המצרים :הכוחות המצריים היו
מאורגנים במסגרת של דיוויזיה שמנתה 4
חטיבות רגלים ,חטיבת שריון אחת ,כוחות חי"ר
סעודיים וסודאנים נוספים ותותחנים.
הכוחות הישראליים :כוחות חזית הדרום

יסודות הערכת המצב של המטכ"ל נשענו לא
מעט על צוות המודיעין באג"ם ובתוכו על מדור
השטח בראשותו של פרופ' אברהם רייפנברג.
השפעת הקרקע ניכרת מהמסמך הבא ,מחודש
נוב' :1948
שיקולים עיקריים:
א .כוח האויב היה ערוך מחוץ לחטיבה
הרביעית הנצורה בכיס פלוג'ה ושרידי כוחותיו
באזור חברון ודרום ירושלים  -בשתי זרועות
עיקריות:
•הזרוע האחת לאורך כביש עזה  -רפיח.
•הזרוע השנייה לאורך כביש עסלוג' -
עוג'ה.
שתי זרועות אלה מתחברות בכביש בין עוג'ה
לרפיח ,כאשר עוג'ה הינה 'המפרק' ושטח המפתח
של הזרוע המזרחית כולה.
ב .מתחמי האויב העיקריים היו:
•באגף המערבי :אל־עריש ,רפיח ,עזה.
•באגף המזרחי :עוג'ה ,משרפה ,ביר־עסלוג',
חרבת א־שריף.
ג .כוח זה ,על יחידות השריון שלו ,אינו מסוגל
לעבור להתקפה רבתי בלי שיתוף עם הכוחות
הערביים האחרים דהיינו ,תכנית התקפה כללית
בהיקף ארצי .אך למרות זאת יכול כוח זה ,על ידי
תמרון באמצעות הציר הפנימי רפיח  -עוג'ה,
לתכנן את נקודת־הכובד במקום שיבחר ,כאשר
דרכי הפעולה האפשריות שלו הן:
הזרוע המזרחית:
•השתלטות על אזור רביבים כפעולה מסייעת
להצבת קו לאורך ואדי עזה מהצד המזרחי.
•התקפה וכיבוש באר שבע במגמת הקמת קשר
עם הר חברון.
הזרוע המערבית :החדרת כוחות לאזור תל
פרעאה וכיבוש חרבת־מעין ושיך־נוראן במגמה
להצבת קו לאורך ואדי־עזה מהצד המערבי.
ה"כיס":
•החזקת מעמד עד לפיתרון על ידי האו"ם.
•פריצת דרך למזרח או לדרום־מערב.
לאור דרכי פעולה אלה הפתוחות בפני
המצרים יש להשיג את:
•מניעת אפשרויות האויב על ידי חזית הדרום.
•מיגורו והשמדתו המוחלטת של הכוח המצרי
מתוך שטחי הארץ.

המאמץ העיקרי ומשימות נוספות
לפי תכנון המטכ"ל נועד המאמץ העיקרי
להיות מונחת על המתחם בעוג'ה ,בציר חלוצה -
רחובות  -עוג'ה .כמאמץ משני תכנן ה־מטכ"ל את
כיבוש רפיח ,ואילו לגבי הצירים עזה  -רפיח וכן
עסלוג'  -עוג'ה תכנן המטכ"ל פעולות שהגדירן
כ"פעולות תוקפניות".

פיקוד חזית הדרום צופה
בהתקפה .מימין :חנניה
לבנון ,יגאל אלון ,יצחק
רבין ועודד מסר

מפקדי שריון בהתייעצות על הדרך
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המצע לתעודה ע'

במצע לתעודה ע' שהורדה על ידי מטכ"ל/
אג"ם ,יגאל ידין ,לחילות ,לאגפים ולחזית
הדרום נאמר:
"א .בזרוע המזרחית:
•כפעולת הכנה  -יצירת בסיסים לאורך דרך
חלוצה (נ"צ  - )11790561עוג'ה ובאזורים
של קשם אל מזוד (נ"צ  ,)09660414ג'בל קרן
(נ"צ  ,)10350455קדריבה (נ"צ .)10880489
לאורך הדרך חלוצה  -עוג'ה ישנם שטחי
חולות המהווים מגן טבעי רציני נגד חדירת
כוחות ממונעים וחיל רגלים של האויב.
•השתלטות וכיבוש אזור עוג'ה נ"צ 09620319
והצטלבות הדרכים ב־נ"צ .09750325
•פעולות תוקפניות נגד משלטי האויב בחרבת
מחרב א־שריף (קמפ־א־שרף) וביר־עסלוג'.
•פעולות הטרדה ומיקוש לאורך כביש עסלוג'
 עוג'ה.•פעולות ניתוק ומיקוש בכביש רפיח  -עוג'ה.
ב .בזרוע המערבית:
• השתלטות וכיבוש בסיס האויב ברפיח.
• פעולות תוקפניות לאורך כביש עזה  -רפיח.
•פעולות פשיטה לאל־עריש וכן לאורך מסילת
הרכבת המצרית.
ג" .בתכנון וביצוע הפעולה יש לקחת
בחשבון אה שמירת שיווי המשקל מבחינה
ההיערכות בין כוחות האויב בשתי זרועותיו
וכתוצאה מזה יש להעביר את נקודת הכובד
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של התקפתנו העיקרית".

ניתוח פקודת המבצע
מן הראוי להדגיש מספר עובדות המסתברות
מתוך הפקודה:
א .חזית הדרום קיבלה הנחיה מפורשת
להפעיל מאמץ עיקרי בזרוע המערבית לעבר
שטח המפתח של עוג'ה ,שהיווה מתחם עיקרי
בעורף ובסיס זרוע זו ,בדרך שהמצרים לא
הגנו עליה וחשבוה לבלתי עבירה והמטכ"ל,

באמצעות ש"מ  ,6העריך שניתן להעביר בה
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כוחות ניכרים ולהפתיע את האויב.
ב .המסמך מגדיר את מיגור כוחות האויב
כמטרתו הסופית של המבצע ,אולם אינו מפרט
אלא את שלב החדירה בלבד (השלב הראשון).
ג .המטכ"ל מחייב את החזית לתכנן את
פעולותיה כך שאפשר יהיה להעתיק את נקודת
הכובד של המבצע בהתאם לתגובות המצרים.
ד .הגבול המדיני (בין ישראל למצרים)
ובעיית חצייתו אינם מוזכרים במצע .אולם
למרות זאת תוכננה פעולה לעבר אל־עריש אם
כי כפעולת פשיטה בלבד.
ה .בהוראות נספחֹות למצע ניתנה לחילות
התותחנים וההנדסה התראה להשגת אמצעים
לשם כיבוש עזה .מסתבר אפוא ,שאף על פי
שעזה לא צוינה במפורש כיעד להתקפה ,נלקחה
בחשבון פעולה לעברה בשלב מאוחר יותר
ונצפתה בה התנגדות ולחימה בשטח בנוי.

כוחות לביצוע
לפי המצע הועמדו לרשות חזית הדרום
לצורך מבצע חורב היחידות הבאות :חטיבה
 ;12חטיבה נוספת (במצע לא צוינה איזה);
חטיבה  ;1חטיבה  ;3חטיבה  ;8חטיבה נוספת;
מחוז השפלה; מחוז הנגב.

התכנית החזיתית
ב־ 15בדצמבר  ,1948כשבוע לפני פתיחת
המבצע ,הוציאה חזית הדרום בפיקודו של יגאל
אלון ,פקודת התראה ליחידותיה ,ובה שורטטו
בקווים כלליים תכנית המבצע .לפי התכנית
הכללית הוטל על כוחות צה"ל ביצוע הפעולות
הבאות:
•ניתוק כביש האספקה של המצרים בגזרות -
עזה  -רפיח  -אל־עריש; ביר־עסלוג'  -עוג'ה
(על ידי כיבוש עוג'ה ואבו־עגילה וכן משלטי
תמילה ומושרפה).
•ניתוק דרכי האספקה של הכוחות ,שחנו

בגזרת עזה ובסביבתה על ידי כיבוש
המשלטים בסביבת כפר דרום .כיבוש
משלטים אלה נועד למנוע את תנועת האויב
בכביש ובמסילת הברזל שבין עזה לרפיח.
•ערעור ריכוזי האויב על ידי הפצצות מן
האוויר והרעשות מן הים.
•מניעת התחבורה הימית בין בסיסי הצבא
המצרי בארץ ישראל לבין בסיסיו במצרים -
משימה זו הוטלה על חיל הים.
•שמירה על הבריגדה המצרית הרביעית לבל
תפרוץ מתוך כיס פלוג'ה .לשם כך נצטוו
כוחות צה"ל להחזיק מוצבים סביב הכיס,
לפטרל את השטחים הסמוכים.
•שליטה על הדרך באר שבע  -עין־חוסוב.

כוחות ומשימות
א .כיבוש עוג'ה ואבו־עגילה וכן הפשיטה
לאל־עריש הוטלו על חטיבה  ,8חטיבת השריון
היחידה בצה"ל ,ועל גדוד חי"ר מחטיבה 10
(המאמץ העיקרי).
ב .כיבוש משלטי התמילה והמשרפה הוטל על
חטיבה .12
ג .חסימת דרכי התגבורת:
•חסימה על הכביש דרומית־מזרחית לרפיח על
ידי פלוגה מגדוד .10
•חסימה נוספת ,מצפון למוצא ואדי אביאד ,על
ידי פלוגה מגדוד .5
ד .ניתוק הדרך עזה  -רפיח .תפקיד זה הוטל
על חטיבה  1והיא נצטוותה לבצעו באחד משני
האופנים הבאים:
•כיבוש משלטי ( 108נ"צ ( 87 ,)09030823נ"צ
( 84 ,)08870844נ"צ  )08810840והתבססות
בהם.
•כיבוש משלט ( 81נ"צ  )09160904והגבעה
המבוצרת נ"ר  ,05150894הנמצאת בין משלט
 81לבין כפר דרום.
לאחר ביקור במפקדת חטיבה  1החליט
הפיקוד לקבוע את נקודת הניתוק במשלט 86
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סדר הכוחות
סדר הכוחות של חטיבה  8היה בשלב זה של
המבצע כדלקמן:
גדוד  :82פלוגת חי"ר מוסע ( 2מחלקות);
פלוגת שריוניות ( 12שריוניות); מחלקת
טנקים בינוניים ( 4טנקים) .גדוד סיוע 12 :88
מרגמות " .3גדוד  :89פלוגת חי"ר מוסע (2
מחלקות); פלוגת חי"ר מוסע ( 2מחלקות); 2
פלוגות ג'יפים ( 22ג'יפים); פלוגת שריוניות
( 8שריוניות) .גדוד  5מחטיבה  3 :10פלוגות
חי"ר .תותחים :גונדת תותחים ( 8תותחים 75
מ"מ); מחלקת מרגמות  120מ"מ ( 3מרגמות);
סוללה נ"ט.

שיקולי התכנון

בשעת מנוחה בתוך מטע צבר בחוליות הנגב

נ"צ  ,08920877השולט על המעבר הצר ביותר
ברצועה.
ה .עתודה :חטיבה  ,10בעוצמה של גדוד
רובאים ופלוגה ממונעת (מגדוד  ,)10שעמדה
כזכור לבצע חסימה.

חלוקה הגזרות
•על גזרת ביה־חנון  -תל־ג'מע הופקדו כוחות
מחוז הנגב.
•על גזרת תל־ג'מע  -נירים ומזרחה עד ואדי שרר
הופקדה חטיבה .1
•בגזרת באר שבע  -עין־חוסוב הוצבה חטיבה
.12
•הגזרות בסביבת עוג'ה עמדו להתחלק ,לאחר גמר
התכנון בדרג החטיבתי ,בין החטיבות  8ו־.12

שיקולי מפקדת החזית
בקובעה את התכנית הנ"ל הודרכה מפקדת
חזית הדרום על ידי השיקולים הבאים :כיבוש
עוג'ה וביר־עסלוג"  -ירחיק את הסכנה מבאר
שבע .יש להבטיח את השימוש בעתיד בדרך אבו־
עגילה  -ראס־אל־נקב כשהיא פנויה מאויב מצרי,
ירדני או בריטי .כיבוש עוג'ה מאפשר תמרון:
בעוד שלחימה על קו עזה  -רפיח כרוכה במלחמה
מיגעת על ביצורים ועמדות .הליכה בדרך פלוג'ה
 עוג'ה אינה אפשרית אלא על ידי כיבוש משלטאחר משלט .כיבוש משלטי התמילה ומשרפה
עשוי להרוס את כל הקו עוג'ה  -עסלוג'.
מפקדת החזית העדיפה את הדרך חלוצה -
רחובות אף על פי שידעה ,כי בדרך זו אי אפשר
לסגת .שיקוליה בבחירת דרך זו דווקא היו:
•הערכה שבדרך זו ניתנת המשימה לביצוע.
הערכה זו נבעה בעיקר עקב ההערכה המבצעית
של הקרקע שנשענה על איסוף מודיעין־שטח
נרחב על ידי מודיעין החזית באמצעות סיורים
5
במגוון שיטות.
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•במקרה של כישלון אפשר לערוך בה קרב
התגוננות ולעצור אח האויב עד לאחר פינוי
הכוחות.
•קיום דרך חלופית של חטיבה  12מקטינה את
הסיכון למקרה שהתקפת חטיבה  8תיכשל.
מפקדת החזית הציבה את חטיבה  1אל מול
מרבית הכוח המצרי שברצועת עזה  -רפיח
בהיותה מודרכת על ידי השיקולים הבאים:
•פעולת חטיבה  1נועדה לרתק את עיקר הכוח
המצרי ולמנוע החשת תגבורת מהרצועה לגזרת
המאמץ העיקרי.
•העובדה שלא הייתה כל אפשרות להעמיד
כוחות בעוצמה מספקת בכל הגזרות ,חייבה
דלדול גזרה אחת וריכוז כוח למאמץ העיקרי
בגזרה אחרת.
•המנטליות של המצרים ,כפי שנתגלתה בעבר,
נתנה יסוד להניח שהם לא יפתחו בהתקפת נגד
לעבר גזרה שקטה אלא ירכזו את מאמציהם אל
מול המאמץ העיקרי.

תכניתה של חטיבה 8
במשך ליל  25בדצמבר ,בעת שכוחות
גדוד  7מחטיבה  12תקפו את המשלטים י"ג
ו־י"ז בזרוע המזרחית של המערך המצרי ,נעה
חטיבה  8בציר הידוע כ"דרך חורב" :חלוצה
 רחובות  -עוג'ה .הדרך חלוצה  -רחובותהוכשרה על ידי חיל ההנדסה בהתאם ללוח
הזמנים עוד בלילה הקודם ,אך אותו הקטע
מרחובות לוואדי אביאד (נחל לבן) ,שהכשרתו
נדחתה ללילה האחרון ,נתגלה כקשה עבירות
במידה שלא ציפו לה .לאחר לילה של עבודה
מפרכת בהעברת השיירה של חטיבה  ,8נגררו
כלי הרכב של גדוד  82לוואדי אביאד על ידי
טרקטור .גם התנועה בוואדי אביאד הייתה
קשה מהמשוער ולכן הגיע גדוד  82לפתח ואדי
אביאד רק בשעות הבוקר המאוחרות.

המשימה שהוטלה על חטיבה  8כללה כיבוש
עוג'ה ואבו־עגילה וכן פשיטה על אל־עריש.
מפקדת החטיבה ערכה את תכניתה בהתאם
לשיקולים הבאים:
•בהתחשב עם פעולת חטיבה  12בציר עסלוג'
 עוג'ה ,יש להניח כי האגף המזרחי שלפעולת החטיבה מובטח.
•מן ההכרח להבטיח את האגף המערבי על
ידי חסימת השהיה בקרבת רפיח על ידי
כוח ,שייצא מאזור גבולות; חסימת הכביש
בין רפיח לעוג'ה ,מצפון למוצאו של ואדי
אביאד.
•כיבוש של אבו־עגילה מותנה במהירות
הפעולה ובקיצור עד למקסימום של פרק
הזמן שבין הופעת כוחותינו בעוג'ה ובין
הקמת המגע עם האויב באבו־עגילה.
•ההתבססות בעוג'ה צריך שתבוצע על ידי
הכוח הרגלי ,כדי לאפשר לכוח הנייד להמשיך
בפעולה לעבר אבו־עגילה.

התכנית הכללית
התכנית הכללית של חטיבה  8הייתה :גדוד
 82בתוספת  2פלוגות מגדוד  5יכבוש אח עוג'ה;
גדוד  89בתוספת פלוגה מגדוד  5יעבור את
עוג'ה ,יכבוש אח אבו־עגילה ויפשוט על אל־
עריש; גדוד ( 88המרגמות) יוצב בוואדי אביאד
ויאבטח אח האגף המזרחי; התותחים ייתנו
בשלב ראשון (עד כיבוש עוג'ה) סיוע כללי לכל
הכוחות; לאחר מכן תנוע סוללה אחת בעקבות
גדוד  82לאבו־עגילה.

תכנית כיבוש עוג'ה
כיבוש עוג'ה תוכנן ,בקווים כלליים ,כדלקמן:
א .הרעשה מן האוויר בבוקר עם אור ראשון;
ב .הצבת שתי חסימות בכביש רפיח  -עוג'ה
(יבוצע על ידי שתי פלוגות מגדוד  5ומגדוד
 ;)10ג .כיבוש עוג'ה מכיוון צפון־מערב .הכיבוש
יבוצע על ידי כוח שריון בשני שלבים :תחילה
ייכבש המשלט ג' ולאחר זאת הכפר עצמו; ד.
העברת פלוגת החי"ר להתבססות.

ארוחה קלה ליד
הסכר באבו־עגילה

תכנית הפעולה לעבר אבו־עגילה הקרב על החסימה
המשך הפעולה לעבר אבו־עגילה על ידי
גדוד  89תוכנן כך :א .תנועה בעקבות גדוד
 82עד הצטלבות הכביש רפיח־עוג'ה עם ואדי
אביאד; ב .עד לאחר כיבוש משלט ג' על ידי
גדוד  82ישמש גדוד  89עתודה ואילו לאחר
מכן ינוע במהירות ויכבוש את המשלטים א־
ו־ב' .ג .לאחר כיבוש המשלטים הנ"ל ימשיך
הגדוד לאבו־עגילה ,יכבוש אותה וישאיר
במקום להתבססות את פלוגת ה־חי"ר; ד.
לבסוף יפשוט גדוד  89על שדה התעופה ועל
העיר אל־עריש.

תחילת ההתקדמות אל עוג'ה
גדוד  82הגיע להיערכות רק בשעות אחר
הצהרים המאוחרות .הידיעות על שינוי
התכנית לא הגיעו לחיל האוויר והוא שלח
בבוקר השכם את גיחת ההפצצה שנועדה
לשמש פעולת ריכוך בזמן שגדוד  82הסתער
על עוג'ה .הנזק של גיחה זו היה בנסיבות
החדשות גדול מתועלתה ,שכן היא
6
העמידה את מגיני עוג'ה בכוננות.
בינתיים נכבש משלט ג' ללא קושי
ופלוגת שריוניות נעה לאורך הכביש
לכיוון עוג'ה ,ואילו הזחל"מים ניסו לנוע
לעוג'ה לאורך הוואדי המקביל לכביש,
אולם שתי הפלוגות נתקלו באש מנשק
נ"מ ונעצרו.

הכוח שהופרש מחטיבה ( 10פלוגת ג'יפים
מגדוד  )10שהיה חייב לחסום את הכביש
רפיח  -עוג'ה ,לא הגיע אל יעדו .כך קרה
שבעוד החטיבה נלחמת במבואות עוג'ה הגיע
כוח חי"ר ושריון של האויב ,שיצא מרפיח ,עד
החסימה הקרובה לפתח ואדי אביאד .אולם
כאן הוא נחסם ביעילות .הקרב על החסימה
נמשך עד החשיכה ועלה למצרים באבידות
כבדוח בשריון ובנפש.

תנועת גדוד מחטיבת
הנגב אל המשרפה
בליל  26בדצמבר ,בשעה שכוחות החסימה
התכוננו להמשיך עם שחר בהתקפתם על
עוג'ה ,עבר גדוד  9מחטיבה  ,12בעקבות צוות
הקרב שנשלח ביום  25בדצמבר מביר־תמילה
למשרפה .כוונתו הייתה לתקוף את קבוצת
המוצבים שנותרו בידי המצרים בין מוצבי
התמילה למשרפה ,מגבם ,כלומר מכיוון דרום.

הנסיגה
מפקד חטיבה  ,8יצחק שדה ,שהתחשב
באיחור שנגרם על ידי התנועה ושקל
את משימתו הבאה  -כיבוש אבו־עגילה
 הטיל על גדוד  89לסייע בכיבוש עוג'ה.פלוגה א' שהיוותה צוות קרב של ג'יפים
וזחל"מים התקדמה במהירות מכיוון
צפון־מזרח לעבר הכפר ,אך במבואותיו
הותקפה מאחור באש ּפִיאַטים מתוך
בונקרים שלא טוהרו ונעצרה .מפקד
הפלוגה ,דב הבלונדיני ,נהרג והיחידה
נסוגה מן הכפר .עוג'ה לא נכבשה באותו
יום.

מפת מבצע חורב

כיבוש עוג'ה
עם אור היום של  27בדצמבר חידשו
הגדודים  82ו־( 89פלוגת החי"ר השנייה ופלוגת
ג'יפים) את התקפתם על עוג'ה .למרות סיוע
האוויר שקיבלו המצרים ,הצליח הכוח לתפוס
את הכפר .כשעתיים עוד נמשכה ההתנגדות
מהתל ,אך סמוך לשעה  0900טוהר הכפר כולו.
גדוד  89שלח כוח למשלטים א' ו־ב' ,וזה מצא
אותם ריקים .כוחות של גדוד  89נשלחו לסייר
את האזור וללקט שבויים שברחו מעוג'ה,
מהתמילה ואף מעסלוג'.

ההתקפה של גדוד 9
על שיירה מצרית
סמוך לשעה  0600הבחינה מחלקת הג'יפים
של גדוד  ,5שנמצאה במשרפה ,בשיירת אויב
בת כעשרים כלי רכב .השיירה נעה דרומית
מהמשרפה ונראו בה מספר שריוניות "המבר"
נושאות תותח  37מ"מ ,מספר שריוניות ללא
תותחים ,וכן משאיות טעונות ציוד וחיילים.
המחלקה קיבלה הוראה מהמג"ד לכנס
עצמה ולאלץ את השיירה להיעצר.
המג"ד החליט לתקוף את השיירה בכל
עצמת גדודו .מחלקת הג'יפים פתחה
באש מקלעים על השיירה ואילצה אח
חייליה לרדת מהרכב ולהתחפר .פלוגת
השריוניות ,שיצאה מייד בעקבות
השיירה ,טעתה בקריאת המפה והגיעה
כתוצאה מכך למוצב אויב (משלט י"א).
רק ברגע האחרון נחלצה והחלה לסייע
להתקפה על השיירה .באותה שעה היה
כבר כל הגדוד ברדיפה .המצרים נתגלו
כשהם מחופרים במעין מכתש ,שמעליו
מתנשאות  2כיפות.
הגדוד תקף בשני גלים :ראשונה
הסתערה פלוגת השריוניות ואחריה
פלוגת הזחל"מים .מכל הנשק המסייע
לא הגיעו למקום ההתקפה אלא מרגמה
" 3אחת ותותח נ"ט שהצליחו לגוררו עד
 1500מ' מהאויב ,משם פתח באש לא
מדויקת .המצרים עזבו את רכבם וברחו
בדרך הוואדיות והערוצים .לכוחותינו
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לא נגרמו כל אבידות .יתר על כן ,הם תפסו
שלל רב 8 :שריוניות "המבר" 4 ,מהן נושאות
תותחים  37מ"מ ,ועוד  20משאיות עמוסות
נשק ותחמושת.

החטיבה במרחבי סיני

"הזרוע המזרחית"  -מטוהרת
בצהרי יום  27בדצמבר ,כשהתברר
שהמשלטים י"א ו־י"ב נעזבו על ידי האויב,
אפשר היה לסכם כי "הזרוע המזרחית"
מטוהרת לחלוטין; המצרים במוצבי קמפ־א־
שרף וביר־עסלוג' הסתלקו ובדרכים עקלקלות
הגיעו לקסיימה .כיבוש עוג'ה וחיסול החטיבה
המצרית בזרוע המזרחית על ידי חטיבות 8
ו־ ,12ערערו לחלוטין את ההיערכות המצרית
וחזית הדרום יכולה הייתה לעבור לשלב הבא
תוך בחירת היעד הבא להטלת המהלומה
החזיתית .בהתחשב במצב הכוחות ,החליטה
מפקדת חזית הדרום (יגאל אלון ויצחק רבין)
לשנות את תכניתה המקורית .הכוחות אוגדו
מחדש ומשימותיהם שונו .כאשר גדוד  82עבר
תחת פיקוד חטיבה  12ובמסגרתה המשיך
לאבו־עגילה ואחר כך לאל־עריש בהשלימו

כיתור רחב של חיל המשלוח המצרי כולו.
במבצע חורב נעשה שימוש בציר ואדי
אביאד (נחל לבן) ,נקודת תורפה במערכי
האויב ,על ידי המאמץ העיקרי הפיקודי -
חטיבת השריון (היחידה בצה"ל)  8במגמה
להכות ביעד המפתח  -עוג'ה .החטיבה נהנתה

מהניתוח המבצעי של הקרקע במטכ"ל ובחזית
הדרום שנשען מצד אחד על מודיעין השטח
של ש.מ 6 .ושל מחלקת המודיעין הפיקודית
מצד שני .לאחר המלחמה בקרקע בנחל לבן
גרם כיבוש עוג'ה להוצאת האויב מאיזון
ולבסוף הביא לקריסת המערך שלו כולו.

•

הערות
 .1אג"ם/מה"ד ,ענף היסטוריה ,מבצע "חורב" ,1958 ,עמ' .8
.2פקודות מבצע מטעם ה־מטכ"ל כונו באותה תקופה "תעודות"; מצע־תעודה היה כעין פקודת התראה ושימש גם בסיס לדיון בין דרג החזית ודרג
המטכ"ל.
 .3ענף היסטוריה ,שם ,עמ' .8
 .4יואב גלבר ,ניצני החבצלת ,מערכות ,ת"א ,עמ' .792
 .5גלבר ,שם ,שם.
 .6ענף היסטוריה ,שם ,עמ' .20

שישים שנה למדינת היהודים ולצה"ל
אלוף (מיל') ישראל טל

	ייעוד צה"ל להוות צבא הגנה לישראל וגם
להיות צבא הגנה לעם היהודי.
העם הגרמני רדף את העם היהודי ,רצח
אותו ושרף אותו .חלק מעמי אירופה
עמדו על הדם היהודי ואף שיתפו פעולה
עם הגרמנים .עלינו לזכור את העבר,
את מעמדנו בעולם ואת טבע העולם
שמסביבנו .כמו כן עלינו להתחשב
בסיכונים ובסיכויים שטומן לנו העתיד.
הערבים והאנגלים המציאו את רעיון
"אות הקלון" (הערבים במאה ה־7
והאנגלים במאה ה־ 13לספירה) .אות
הקלון ליהודים נקבע על ידי הערבים
והאנגלים כטלאי צהוב שמוצמד לבגדיהם.
במלחמת העולם השנייה חייבו הגרמנים
את היהודים להצמיד לבגדם טלאי צהוב.
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מדינת ישראל השיבה לטלאי הצהוב
בעיטור הגבורה הישראלי הצהוב,
שאותו עונדים גיבורי ישראל שחרפו
נפשם במלחמות.
ישראל מעניקה ליהודים גאווה לאומית
והכרת ערך עצמית ,בתשובה לאות
הקלון של הגויים .לישראל ולעם היהודי
 הכבוד! לרודפי היהודים באשר הם -הקלון!
ישראל חייבת להיות חזקה מהבחינה
המדעית,
הכלכלית,
הצבאית,
הטכנולוגית והמוסרית .ישראל היא
מדינת העם היהודי וצה"ל הוא צבא העם
היהודי .עלינו לטפח את תחושת אחדות
הגורל ולחתור לאחדות המטרה.

הציפור הלאומית והציפור של לטרון
אל"ם (מיל') שאול נגר
בבית נשיא המדינה בירושלים ,מר שמעון
פרס ,ביום חמישי כ"ד באייר בתשס"ח29 ,
במאי  ,2008הוכרז על בחירת הדוכיפת כציפור
הלאומית של ישראל .בתהליך הבחירה היה
שילוב ייחודי ,שבו לקחו לראשונה חלק מעשי,
הצביעו והשפיעו תלמידים מגני הילדים,
מכלל מערכת החינוך ,מפקדי צה"ל וחייליו
והציבור הרחב ,לאחר שלמדו את הנושא .אחת
השאלות המתעוררות היא מדוע ציפור ולא
בעל חיים אחר? ישראל ממוקמת בצומת של
שלוש יבשות ,אסיה ,אפריקה ואירופה .כחצי הציפור הלאומית  -הדוכיפת
מיליארד ציפורים־נודדות חולפות פעמיים צילם דובי קלעי בקיבוץ משאבי שדה
בשנה בשמי ישראל וסך הכל כמיליארד
ציפורים בשנה הבולטות מאוד בנוף ארצנו .ויחבר בין האדם לתבנית נוף מולדתו ,ויגביר
מגוון המינים של ציפורי ישראל מגיע ל־ 540באופן משמעות ,את המודעות לציפורים
מינים שונים שאפשר לצפות בהם בארצנו ,בציבור הישראלי הרחב ,התלמידים במערכת
חלקן יציבות ,חלקן נודדות ,מקייצות וחורפות .החינוך ,החל מגני הילדים ועד לסיום התיכון
הציפורים  -המרהיבות ביופיין ,צבעוניות ,ומערכת צה"ל" ,כצבא העם" .מטבע הדברים,
עפות ואינן יודעות גבולות  -יכולות לחבר עמד לנגד עינינו פרויקט המהוה זה עשרות
בין ערבים ויהודים במזרח התיכון ,בפעילות שנים דגם להצלחה יוצאת דופן  -המבצע
של חינוך ,מחקר ,שימור ותיירות טבע .יכולת למניעת קטיף פרחי הבר .הקמפיין "צא לנוף
התעופה של הציפורים מהווה סמל לחופש ,אך אל תקטוף" ,שהחל בגני הילדים ,סחף את
להתרוממות הרוח וסמל לתקוות שאפשר כלל הציבור בארצנו ,תושבים ותיקים ועולים
חדשים כאחד .החברה להגנת הטבע יזמה,
להגשימן.
על פרויקט ועל הבחירה מספרים ד"ר יוסי רשות שמורות הטבע שקמה מאוחר יותר,
לשם ,מנהל המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הצטרפה ,עזריה אלון ועוזי פז היו הדמויות
הציפורים בלטרון מאוניברסיטת תל אביב ,ודן המובילות בסיפור ההצלחה.
והנה ,להפתעתנו ,התפרסם בביטאון "ארץ
אלון ,מנהל מרכז הצפרות הישראלי בחברה
להגנת הטבע" :כשנתיים לפני תחילת אירועי וטבע" של נובמבר־דצמבר  2006מאמר מרגש
ה־ 60למדינה התלבטנו באיזה נושא להתמקד ,שנכתב על ידי פרופ' שאול לדני מאוניברסיטת
כדי לקדם באופן משמעותי את נושא הצפרות בן־גוריון ,שמלבד היותו אלוף עולמי בהליכה
בישראל .חיפשנו נושא שיוגדר כ"ישראלי" ,למרחקים ארוכים ,הוא גם חובב היסטוריה

נלהב .במהלך פִשפושים בשוק הפִשפשים ,הוא
איתר סיכה שנשאה את הכיתוב המוזר "אות
הצמח" .במבצע בלשי ,הצליח לדני לאתר את
יוזם האות  -יהונתן אגוזי ,מורה לטבע בן
 91מבית הספר "בורוכוב" בגבעתיים ,שרצה
להנחיל לתלמידיו בשנת  1945בקיאות בהכרת
צמחי ארץ ישראל ,על פי הדוגמה של מבחני
הכושר והענקת "אות הספורט" .יהונתן אגוזי
הצליח לגייס בתי ספר נוספים לפרויקט ,אך
עם גיוסו לצבא במלחמת העצמאות ,המבצע
נפסק .עם פרסום הכתבה ,עלה הרעיון לחדש
את מימוש "אות הצמח" ולצרף אליו גם את
"אות הציפור" ,במסגרת אירועי ה־ 60למדינת
ישראל ,כדי לחבר שוב את התלמידים ,חיילי
צה"ל והציבור הרחב לתבנית נוף מולדתם,
תוך לימוד הנושא בבית ,בבית הספר ,ביחידה
הצבאית ,ותוך סיור בטבע .בזכותם של
פרופ' שאול לדני והמורה יהונתן אגוזי הגינו
את רעיון ייזום בחירת "הציפור הלאומית"
שצבר תאוצה מעל ומעבר לתכנית המקורית.
אנו בטוחים ,כי בחירת "הציפור הלאומית"
תהווה עוד שלב משמעותי לקשר של מקבלי
ההחלטות והציבור הרחב למורשת הטבע של
ארצנו ,ולייחוד המופלא של מהוון הציפורים
של ארצנו על היבטיו הרב תחומים".
ואיפה לטרון בסיפור  -הרי בלטרון ממוקם
המרכז לחקר נדידת הציפורים ובו מכ"ם
המעקב .לדאבוננו לא שאלו את פי היונים
המהוות רוב מוחץ בלטרון כל ימות השנה,
ושומרות באדיקות על נאמנות לאתר ,כפי
שמעידה התמונה .חכו ותראו ,השריון ניצח
במלחמות והיונה שלו עוד תביא שלום!

•

היונה "השריונית" בלטרון
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שריון  29׀ 69

השריון הערבי

במלחמת העצמאות

מלחמת העצמאות לא הייתה מלחמת שריון .במהלך המלחמות התפתחו בצה"ל ניצני שיריון
מול צבאות צבאות ערב שפלשו לארץ והיו מצויידים בטנקים ובמשוריינים שונים .רק לקראת
סוף המלחמה החלו ניצני השריון של צה"ל לבוא לביטוי בקרב.
אל"ם (מיל') בני מיכלסון
במלחמת העצמאות פלשו ארבעה צבאות
ערבים סדירים לשטח מדינת ישראל שזה
עתה הוכרז על הקמתה .היו אלה צבאות
לבנון ,סוריה ירדן ומצרים .צבאות אלו נבדלו
מכוחות המחתרות היהודיות ,שזה עתה הפכו
לצה"ל ,בעיקר בכך שהיו חמושים באמצעי

לחימה כבדים המאפיינים צבאות סדירים,
ובתוך כך ביחידות שריון שכללו טנקים,
תותחים מתנייעים ,נושאות ברן ,משוריינים
ושריוניות.
להלן נסקור את הצבאות והשימוש בשריון
שעמד לרשותם.

בתחילת חודש יוני  1948תקפו הלבנונים
וכבשו את קדש ומלכיה .במסגרת הצבא
הלבנוני פעלה פלוגת שריוניות עם תותח 2
ליטראות ( 37מ"מ).
הצבא הסורי תקף ב־ 16במאי  1948בגזרת
צמח עם חטיבה מוגברת שכללה:
•  4גדודי חי"ר.
• גדוד פרשים (צ'רקסים).
•גדוד תותחנים  -כולל סוללת תותחים
מתנייעים  75מ"מ.
•פלוגת שריוניות שכללה  20שריוניות "מרמון
הרינגטון".
• פלוגת טנקים שכללה  10טנקים רנו 35־.R
• שירותים.1
הצבא הסורי ,כאמור ,תקף בעמק הירדן

דגם השריונית
מרמון־הרינגטון ביד
לשריון בלטרון
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הלגיון הערבי
שנבנה על ידי
הבריטים ,ומפקדיו
היו בריטים,
היה הצבא הסדיר
האיכותי ביותר
בכלל מדינות ערב

הטנק של דגניה מסוג רנו־35

עם חטיבה סדירה מוגברת ,כולל שריון
וארטילריה ,כנגד פלוגה מגדוד  12של גולני
ועוד מגיני הישובים שנמנו על חי"ם (חיל
משמר) .לאחר שלושה ימי קרבות הצליח
הצבא הסורי לכבוש את צמח ובלחצו פונו
הקיבוצים מסדה ושער הגולן .לאחר יומיים,
תקפו הסורים את הדגניות בחי"ר ובשריון
שהסתייע בארטילריה .המגינים הצליחו
להדוף את ההתקפה ,וטנק "רנו" שחדר למשק
הושמד באמצעות מטול נ"ט "ּפִיאַט" (.)PIAT
בהדיפת ההתקפה סייעו התותחים הראשונים
שהגיעו ארצה ,ה"נפוליונצ'יקים" ,שהוצבו על
רכס פוריה .הסורים נסוגו מעמק הירדן וריכזו
את כוחותיהם מול משמר הירדן .ב־ 10ביוני
תקפו הסורים בעוצמה רבה את משמר הירדן
וכוחות נוספים תקפו את עין גב .ההתקפה
על עין גב נהדפה ,אך משמר הירדן נפלה לידי
הסורים ובמאמץ רב עלה בידי כוחותינו לבלום
את התקדמותם לעבר מחניים.
הצבא העיראקי פלש באזור גשר .צבא זה
כלל חטיבת חי"ר מוגברת בהרכב  3גדודי חי"ר,
גדוד חת"ם ,פלוגת הנדסה ופלוגת קשר ועוד
גדוד שריוניות ( 40שריוניות "המבר") וגדוד
חת"ם 2.העיראקים השתלטו על מפעל החשמל
בנהריים ,אך נכשלו בניסיונותיהם לכבוש את

גשר ,נסוגו וחדרו לשומרון .לקראת ההפוגה
נקט צה"ל יוזמה בגזרה זו ותקף כדי לכבוש את
ג'נין .כוחות צה"ל כבשו שטחים באזור הגלבוע,
אך ההתקפה על ג'נין עצמה נכשלה.
הלחימה נגד הלגיון הערבי התנהלה במרחב
ירושלים .כוחות הלגיון עם חטיבה מוגברת
תפסו את אזור לטרון וחסמו את הדרך
לירושלים .חטיבה מוגברת נוספת תקפה את
ירושלים .שלושה ניסיונות לכבוש את לטרון
נכשלו ,אך במהלך הקרבות נכבש השטח
שממערב ומדרום ללטרון .בשטח זה אותר
תוואי שבו הוכשרה "דרך בורמה" ,שאפשרה
להסיר את המצור מעל ירושלים .לימים הונח
לאורך הדרך צינור מים שאפשר גם הזרמת
מים לעיר.
הלגיון הערבי שנבנה על ידי הבריטים,
ומפקדיו היו בריטים ,היה הצבא הסדיר
האיכותי ביותר בכלל מדינות ערב .סד"כ
הלגיון הערבי מנה :מפקדת דיוויזיה 3 ,חטיבות
סדירות ועוד  1,200מתנדבים .עוצמה9,050 :
חיילים 124 ,שריוניות ( 72מהן עם תותח 37
מ"מ) 24 ,תותחי שדה  25ליטראות 38 ,תותחים
נ"ט  6פאונד 40 ,מרגמות  81מ"מ 29 ,תותחי
3
נ"ט  37מ"מ.
בדרום פלש הצבא המצרי בשני צירים.

המאמץ העיקרי שכלל חטיבה סדירה מוגברת
עם שריון וארטילריה ,נע לאורך כביש החוף
לכיוון תל אביב ,והמשני שכלל למעלה מאלף
מתנדבים ,נע דרך באר שבע וחברון לעבר
ירושלים .בשלב זה שאפו המצרים להתקדם
במהירות צפונה .הם תקפו יישובים במרחב
הנגב ,אך משנהדפו  -לא התעקשו והניחו להם.
מולם ניצב גדוד אחד של חטיבת הנגב .יוצא
מכלל זה היה קיבוץ יד מרדכי ששכן על ציר
ההתקדמות המצרי .הקיבוץ עמד בהתקפות
קשות ולאחר חמישה ימי לחימה נסוגו מגיניו
והוא נפל לידי המצרים .הטור המצרי התקדם
עד אשדוד ,ושם עצר ליד הגשר שפוצצו
חבלנינו (גשר "עד הלום") .מטוסי "מסרשמיט",
שזה עתה הושלמה הרכבתם ,תקפו את הטור
המצרי .הם הסבו אמנם נזק מועט ,אך המצרים
הופתעו ועצרו להתארגנות.
הסד"כ ועוצמת השריון המצרי היו גדוד
טנקים מוגבר בהרכב:
• פלוגת טנקים בריטים 20 ,טנקי 6־.Mk
•פלוגת טנקים אמריקאים 25 ,טנקי
"סטיוארט 3־.M
•פלוגת טנקים אמריקאים 20 ,טנקי "לוקוסט".
• פלוגת טנקים איטלקיים 25 ,טנקי M־.13/40
•  70שריוניות "המבר" מסוג 3־ Mkו־ 4־.Mk

•

הערות
 .1מטכ"ל/אג"ם/מודיעין ,הצבא הסורי בא"י 9 ,אוגוסט .1948
 .2שמואל שגב ,דוח ועדת חקירה של הפרלמנט העיראקי ,מאחורי הפרגוד ,מערכות ,ת"א ,1954 ,עמ' .150
 .3שלמה שמיר ,בכל מחיר לירושלים ,מערכות ,ת"א ,1994 ,עמ' .212
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אל"ם (מיל')
פרופסור יהודה ואלך ז"ל
 ספרא וסייפאאל"ם מיל' פרופ' יהודה ואלך (ואלך = ואהבת לרעך כמוך) ,מפקד אוגדת השריון הראשונה בצה"ל
ואחת משתי אוגדת השריון במלחמת סיני ( 1956על השנייה פיקד אלוף חיים לסקוב שהיה מפקד
גייסות השריון) ,ובכיר ההיסטוריונים הצבאיים ,הלך לעולמו ביום א' באב תשס"ח ( 2באוגוסט
 )2008והובא למנוחות למחרת בקיבוץ נירים .פרופ' ואלך היה דמות מיוחדת במינה של ספרא
וסייפא שכתב וערך ספרים רבים בנושאי הביטחון.
מאת אל"מ שאול נגר

יהודה ואלך  -תעודת זהות
פרופ' יהודה ואלך ,נולד ב־ 1921בגרמניה
ועלה ארצה בשנת  1936במסגרת עליית־הנוער
לקיבוץ בית זרע .ב־ 1939נמנה עם מייסדי
הקיבוץ שלימים נקרא עין דור .במהלך מאורעות
1936־ 1939הצטרף ל"הגנה" .סיים קורס מ"כים
( )1941וקורס מא"זים של ההגנה בג'וערה ()1943
וקורס מ"מים שנה לאחר מכן .בשנת  1945נדרש
על ידי פיקוד ההגנה להדריך שני מחזורים בקורס
מ"כים .כיוון שקיבוצו התנגד  -עזב יהודה ואלך
את הקיבוץ "כי הייתה לי תחושה שהיישוב
היהודי צפוי לעימות מזוין ויש ליצור את הכלים
הדרושים לעמוד בעימות" ,כדבריו .בסיום
תפקיד זה צורף למנגנון הקבע של "ההגנה".
עם היערכות ההגנה לקראת מלחמת העצמאות
במבנה צבאי סדיר התמנה לסמג"ד בגדוד  52של
חטיבת גבעתי .במלחמת העצמאות לחם בשורות
חטיבת גבעתי ,תחילה כסגן מפקד גדוד ,אחר כך
כמפקד גדוד  ,51ולבסוף כמפקד החטיבה .כמג"ד
 51פיקד על כיבוש גבעה  113הידועה ומשלטי
"הצומת" שליד נגבה .בשנת  ,1949מונה למפקד
חטיבת חי"ר .המשיך בשירות הקבע בצה"ל ומילא
תפקידי פיקוד ,מטה והדרכה בדרגת אלוף־משנה,
בין השאר ראש מחלקת חי"ר במחלקת ההדרכה
של צה"ל .במלחמת סיני ( )1956פיקד על אוגדה
 38שכבשה את מערכי אום כתף ,בציר המרכזי של
סיני מול הצבא המצרי .עם גמר המערכה פורקו
מפקדות האוגדות הסדירות .כיוון שהמלחמה
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הוכיחה את הצורך בעוצבות שריון רבות יותר
בצה"ל ולא היה אפשר להקימן בפרק זמן סביר,
הוטל על ואלך להסב חטיבת מילואים לחטיבה
ממוכנת .ואלך הצליח להסב חטיבת חי"ר רגילה
בתוך שנתיים לחטיבת שריון והשיטה הפכה מאז
לשגרה.
בשנת  1962יצא ללימודים אקדמאים
של הקצונה הבכירה ולמד היסטוריה כללית
וסוציולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים.
הוצע לו לעשות דוקטורט בהיסטוריה צבאית
באוניברסיטת אוקספורד שבאנגליה כדי לקיים
הוראת היסטוריה לאחר מכן באוניברסיטת
ת"א .ואלך זכה לתואר דוקטור לפילוסופיה
מאוניברסיטת אוקספורד באנגליה ()1965
והחל ללמד היסטוריה צבאית באוניברסיטת
ת"א והיה ראש המגמה להיסטוריה צבאית
באוניברסיטת תל אביב ,חוקר עמית במכון
להיסטוריה גרמנית באוניברסיטת תל אביב,
פרופסור אורח במרכז למחקרים אסטרטגיים
ובינלאומיים באוניברסיטת ג'ורג'טאון בארה"ב
וראש ביה"ס להיסטוריה באוניברסיטת תל
אביב .עם שובו ארצה השתחרר משירותו בצה"ל
והתמסר לפעילות במישור האקדמי .ב־1976
מונה לפרופסור מן המניין.
מאז שנת  1978היה יו"ר החברה הישראלית
להיסטוריה צבאית ליד אוניברסיטת תל אביב.
ב־ 1987נבחר כאחד מצוות בינלאומי בן שישה
היסטוריונים ומומחים לזכויות אדם שחקרו את

עברו הצבאי בצבא גרמניה הנאצית של נשיא
אוסטריה אז קורט ולדהיים( .בפברואר 1988
פרסמה הוועדה את מסקנותיה ,לפיהן אין ראיה
חד־משמעית למעורבותו של ולדהיים בפשעי
מלחמה ,אך מן הסתם היה לו שמץ של מושג
על המתרחש ).בשנת  ,2001נבחר על ידי המרכז
לביבליוגרפיה בינלאומית בקמברידג' כאחד
מ־ 2000המלומדים הבולטים של המאה ה־.20
בשנת תשס"ג ( )2003זכה בפרס של העמותה
לחקר כוח המגן על שם ישראל גלילי על מפעל
חיים בהגות ובהיסטוריה צבאית.
בראיון שקיימנו עימו (בני מיכלסון והח"מ)
בשנת  1999שאלנו בסיום הפגישה" :מה היתה
ההכשרה האישית שלך במקצועות השריון?"
והוא השיב בקצרה ובהומור" :התקיים קורס
הסבה מיוחד והיינו ארבעה שעברו קורס מ"פים
בביה"ס לשריון  -ישכה שדמי ,דן לנר אנוכי
ועוד מישהו .עברתי גם קורס מכונאות בסדנה
הגייסית שבמסגרתו פירקתי מנוע טנק שרמן
והרכבתי חזרה ,אך הוא לא פעל"...
פרופ' ואלך כתב  20ספרים וכן קרוב ל־116
מאמרים וערכים .בין ספריו ,מחקר על תורתו של
קלאוזביץ ,תורות צבאיות במאות ה־ 19וה־,20
האימפריה העות'מאנית ,מלחמות נפוליאון,
מלחמות העולם ,מלחמות צה"ל ותורת המלחמה.
היה עורך ראשי של אטלסי כרטא על ההיסטוריה
היישובית והצבאית של ישראל וכן הספר "לא על
מגש של כסף" ותולדות מלחמת העצמאות .ספרו

תורות צבאיות ,התפתחותן במאות ה־ 19וה־20
תורגם לעברית וזכה למספר מהדורות.

בני מיכלסון על יהודה ואלך
הייתי מתלמידיו של יהודה ואלך ,מספר בני
מיכלסון ,ובהיותי רמ"ח היסטוריה שיתפתי
איתו פעולה בהיותו יו"ר העמותה להיסטוריה
צבאית (למעלה מ־ 15שנה) .שני נושאים
זכורים לי במיוחד :ראשית היה זה יהודה
ואלך שהמליץ שרמ"ח היסטוריה יהיה תמיד
חבר הנהלת העמותה הישראלית להיסטוריה
צבאית ,וההמלצה התקבלה על ידי ראש מה"ד
דאז אלוף דורון רובין וקיבלה את אישור
הרמטכ"ל ,כיוון שהיו לכך משמעויות של שיתוף
פעולה צמוד .במסגרת זו הקמנו ועדה מייעצת
לרמ"ח היסטוריה ,שאישרה הצעות עבודה של
חוקרי המחלקה (כולל חוקרים חיצוניים) וכן
את תוצאותיהן .בחברים (בראשותו כיו"ר)
היו אהרון שי ,מאיר פעיל ,יואב גלבר ואנוכי.
ושנית ,הוא הציע שאשתתף כהיסטוריון צבאי
וכנציג צה"ל בכנס הבינלאומי להיסטוריה
צבאית שהתקיים במונטריאול שבקנדה ,וגם
כנציג העמותה וכחוקר מאושר מטעמה ,ושם
הרציתי על מבצע כראמה .הייתה זו הפעם
הראשונה שרמ"ח היסטוריה של צה"ל יצא
לכנס זה כנציג צה"ל והעמותה ,ומאז זה הפך
למקובל למדי .יהודה ואלך העמיד דורות רבים
של חוקרי היסטוריה צבאית וקציני צה"ל.

הספר "לא על מגש של כסף"
" ...לא על מגש של כסף" בעריכת פרופ'
אל"ם (מיל') יהוד ואלך ,מתעד את המפעל
האדיר של התחדשות העם בארצו ,מראשית
התחייה הלאומית ,שנושאת דגלה הייתה
התנועה הציונית על כל פלגיה ורבדיה .תוך
כדי כך נפרסת ההיסטוריה הישראלית במאה
העשרים :המאבק בשלטון הזר ובשכנים
העוינים; מחיר הדמים להגשמת חלום
המדינה; המאמץ האדיר לאבטחת ביטחונה
של המדינה; ומהלכי השלום והסכמי השלום
להאדרת חוסנה ולשגשוגה.

אל"ם מיל' פרופ' יהודה ואלך

אטלס כרטא לתולדות ארץ ישראל
האטלס מגולל בפני הקורא במפות,
בתצלומים ,באיורים ובטקסט את המהלכים
העיקריים במלחמות ישראל ואת הקרבות
המרכזיים ותוצאותיהם .בד בבד ,מצוי בספר
סיקור מדעי מפורט של ההתפתחויות העיקריות
שחלו באוכלוסייה ,בכלכלה ובפוליטיקה
הישראלית; וכך הופך הספר לכלי שימושי בעל
חשיבות מיוחדת להבנת התהליכים המרכזיים
בחברה הישראלית ובמדינה עם כניסתנו למאה
העשרים ואחת.

מהספרים שכתב וערך יהודה ואלך
•לא על מגש של כסף  -תולדות מדינת ישראל

כריכת הספר "לא על מגש של כסף"

מראשית ההתיישבות עד עידן השלום.
•תורות צבאיות ,התפתחותן במאות ה־19
וה־ .20ספר זה משמש כספר יסוד במכללה
לפו"ם שנים רבות ועד ימינו.
•אטלס כרטא לתולדות ארץ ישראל מראשית
ההתיישבות ועד קום המדינה.
•אתרי קרבות בארץ ישראל (בשיתוף מרדכי

גיחון)־ סקירה של למעלה מ־ 100אתרי קרבות
בארץ ישראל וסיפורי הקרבות שניטשו בהם
מאז ימי המקרא ועד ימינו אלה.
•מדריך כרטא למלחמת העצמאות.
•אנטומיה של סיוע צבאי מלחמת תורכיה
פרוסיה.
•נפוליון ֲ -אמָרֹות המלחמה  -עריכה מדעית
וביאורים :אל"ם (מיל') פרופ' יהודה ואלך.
•אל הדגל.
עוד השתתף יהודה ואלך בעריכה והוצאה לאור
של סדרת כתבי מופת צבאיים בהוצאת מערכות.
היו אלה כתבי מצביאים כמו פרידריך הגדול,
מוריס דה סקס ,ארתור תייר מאהן ,נפוליאון
ועוד.

•
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ליקט וערך תא"ל (מיל') יצחק רבין
סיוע בריכוז נתונים :דבורי בורגר
צילום :אבנר גאגין* ,רב"ט נעמה חזן ,רב"ט חן חלבי

ביקור קבוצת רפי פלד

טקס סיום קורס חילוץ והצלה
של פיקוד העורף ביד לשריון

ב־ 7במארס  2008ביקרו רב־ניצב (בדימוס) רפי פלד עם  50איש
ביד לשריון .ארחו את הביקור יו"ר עמותת יד לשריון אלוף (מיל') חיים
ארז ,מנכ"ל העמותה תא"ל (מיל') מנשה ענבר וד"ר יוסי לשם מנהל
מרכז הצפרות הבינלאומי ביד לשריון .בין החברים בקבוצת פלד היו
שוחרי איכות הסביבה ידועים ,כמו :שר החינוך לשעבר יוסי שריד
והרמטכ"ל לשעבר רא"ל (מיל') אמנון ליפקין־שחק ורעייתו הגב' טלי
ליפקין־שחק.

תחת הכותרת "לוחמים להצלת חיים" קיים פיקוד העורף
ב־ 12במארס  2008טקס מול כותל השמות לעיני מאות בני משפחה
ולוחמים.

ביקור קבוצת רפי פלד ביד לשריון בליווי האלוף (מיל') חיים ארז (משמאל)
וד"ר יוסי לשם

טקס סיום קורס חילוץ והצלה של פיקוד העורף

ביקור קצין החינוך והנוער הראשי
תא"ל אלי שרמייסטר
קצין החינוך והנוער הראשי (קח"ר) תא"ל אלי שרמייסטר ביקר
ביד לשריון ב־ 9במארס  .2008הביקור נשא אופי חינוכי מובהק .גב'
נחמה בריל (בר־כוכבא) ,המובילה את העשייה החינוכית ביד לשריון,
פרטה בפניו את תחומי הפעילות החינוכית המוצעים לילדים ולבני
נוער .יו"ר עמותת יד לשריון אלוף (מיל') חיים ארז ומנכ"ל העמותה
תא"ל (מיל') מנשה ענבר ליוו אותו למוקדי האתר השונים .במוזיאון
הלוחם היהודי הציג בפניו תא"ל (מיל') צביקה קן־תור ,מנכ"ל
העמותה להקמת מוזיאון הלוחם היהודי ,את תרומתם של הלוחמים
במלחמת העולם השנייה להקמת צה"ל והמדינה ,ובקרית החינוך
הציגה בפניו סרן הדר ליבוביץ את התכנים המועברים בסדרות
החינוך.
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מימין נחמה בר־כוכבא (בריל ,תא"ל (מיל') מנשה ענבר בלחיצת יד לקח"ר
תא"ל אלי שרמייסטר וסא"ל (מיל') דוד גלעם

חילופי מח"טים בחטיבה 460

ביקור התורם ג'ון ויניק
התורם הקנדי הנדיב
ג'ון ויניק כיבד אותנו בביקור
ב־ 17במארס  .2008ג'ון ויניק
הקדיש את תרומתו לקרית
החינוך ביד לשריון .לביקור
שנשא אופי אישי התלווה
ידידו הקרוב תא"ל (מיל')
נתקה ניר ,שתיאר בפניו את
הקרבות הקשים ואת סיפור
לחימתו האישית במלחמת
ששת הימים ובמערכות
נוספות.

התורם ג'ון ויניק מימין עם תא"ל (מיל') מנשה
ענבר .יושב מימין תא"ל (מיל') נתקה ניר

חילופי מח"טים בחטיבה 401
ב־ 13במארס התקיים טקס החלפת מח"טים בחטיבה  .401את אל"ם
איציק תורג'מן החליף אל"ם יגאל סלוביק .בטקס נכח אלוף פיקוד המרכז
אלוף גדי שמני ,מפקד האוגדה ,מפקדים בחטיבה ,לוחמים ובני משפחות.

בטקס חילופי מח"טים בחטיבה  460מצדיעים המח"ט הנכנס אל"ם גיא בר־לב,
הקשנ"ר תא"ל חלוצי רודוי והמח"ט היוצא אל"ם גיא גולדשטיין

ב־ 3ביולי  2008התקיים טקס חילופי מח"טים בחטיבה  .460אל"ם
גיא גולדשטיין פינה את מקומו למחליפו אל"ם גיא בר־לב .בטקס נכח
קצין השריון הראשי תא"ל חלוצי רודוי ,מפקדים בחטיבה ,לוחמים ובני
משפחות המח"טים.

ערב רעות עם אלוף (מיל') יצחק בריק

המח"ט הנכנס של חטיבה  401אל"ם יגאל סלוביק נושא דברים בטקס חילופי המח"טים.
מימין מפקד האוגדה תא"ל עוזי מוסקוביץ' ומשמאל המח"ט היוצא אל"ם איציק תורג'מן

ערב הרעות שהתקיים ב־ 9באפריל
 2008כלל את הרצאתו המרתקת של אלוף
(מיל') יצחק בריק ,בנושא ההתיישבות
היהודית בנגב ובגליל על משמעויותיה
הדמוגרפיות ,הביטחוניות והאחרות .אלוף
(מיל') בריק ריתק את השומעים שגדשו את
אולם המרכבה והאזינו לדבריו .חתם את
הערב המופע "הלוך הלכה החבריא לשטן ...
ולאשת האיכר".

אלוף (מיל') יצחק בריק
מרצה בערב הרעות

טקס חנוכת אנדרטת הפרטיזנים ביד לשריון
האנדרטה המצדיעה לזכרם של הפרטיזנים היהודים במלחמת
העולם השנייה ,שעיצב האמן הפרטיזן אלכסנדר ּבֹוג ֶן ,נחנכה ביד לשריון
בטקס מרשים ב־ 9באפריל  .2008אירוע מיוחד ומשמעותי זה קשור
להקמת מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה שביד לשריון.
בוגן ,המוכר מאוד לחוג האמנים בישראל ובעולם  -שעמד בראש איגוד

פרטיזנים על רקע אנדרטת הפרטיזנים שנחנכה
ביד לשריון

אמני ופסלי ישראל וזכה להעמיד תלמידים רבים  -זיכה אותנו באחד
המונומנטים המרשימים ביותר .המימון לבניית האנדרטה נתרם על
ידי מר נועם לניר .בטקס נכחו שר הביטחון רא"ל (מיל') אהוד ברק,
פרטיזנים בראשות מר ברוך שוב העומד בראש ארגון הפרטיזנים ,שגריר
ביילורוסיה בישראל ומכובדים נוספים.

אלוף (מיל') חיים ארז לוחץ את יד האמן הפרטיזן
אלכסנדר בוגן בנוכחות שר הביטחון רא"ל (מיל')
אהוד ברק

אנדרטת הפרטיזנים ביד לשריון
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צעדת לטרון ה־18

טקס יום הזיכרון הכללי לחללי מערכות ישראל

כמדי שנה נערכה צעדת
לטרון בחול המועד פסח
והפעם בסימן  60שנה למדינה.
מזג האוויר השרבי לא מנע
מהצועדים לסיים את המסלול,
להתרענן בתחנות ההדרכה
השונות ולקבל הדרכה מעניינת
מפי אנשי סגל החינוך של
חטיבה  .460אחת האטרקציות
של הצעדה הייתה תחנת הצבעה
תחנת הצבעה לציפור הלאומית
לבחירת הציפור הלאומית,
בצעדת לטרון במסלול הצעדה
שהוקמה על ידי ד"ר יוסי לשם.
אזרחים וחיילים סימנו בתחנה את בחירתם ושִלשלו את פתק ההצבעה
לתיבה .גם בחירתם השפיעה כנראה על הכרזתה בחירתה של הדוכיפת
לציפור הלאומית שלנו.

כמדי שנה התקיים מול כותל השמות הטקס הממלכתי והצבאי של יום
הזיכרון הכללי לחללי מערכות ישראל .את רחבת השמות מילאו משפחות
שכולות ,מפקדיהם ולוחמים שחבריהם לנשק חקוקים על כותל השמות,
מפקדים וחיילים בהווה ,בני נוער ומבקרים מחו"ל במסגרת הבונדס וארגונים
ציונים נוספים .בטקס נשאו דברים יו"ר עמותת יד לשריון אלוף (מיל') חיים
ארז ,אלוף (מיל') אודי שני ,קצין השריון הראשי תא"ל רודוי חלוצי ,יו"ר
הבונדס העולמי ודוברים נוספים .לקראת סיום הטקס הונחו זרים על ידי
נציגי המשפחות השכולות ,נכי צה"ל ,עוצבות השריון לדורותיהם ואחרים.

ביקור הקהילה היהודית האיראנית מניו יורק

קהל המשתתפים בטקס יום הזיכרון הכללי

הקהילה היהודית
האיראנית מניו יורק
( )AIJFהגיעה לביקור
ביד לשריון ב־ 24באפריל
 .2008הביקור הותיר
בקרב חבריה רושם
כה עמוק ,שבנדיבות
רבה תרמה את פיתוח
מרפסת התצפית בגג חברי הקהילה היהודית איראנית מניו יורק
בנין המשטרה .תוצאות בביקורם ביד לשריון
התרומה ייראו בקרוב כשתושלם הצבת לוחות ההסבר והמפות על
הקרבות באזור לטרון לאורך ההיסטוריה ,וכל מבקר יוכל ללמוד באופן
עצמאי על מורשת הקרב מתקופת התנ"ך ועד מלחמת ששת הימים
בעמק איילון ובלטרון בפרט .מרב ההוקרה לקהילה היהודית האיראנית
מניו יורק שבחרה להותיר את חותמה באופן משמעותי ביד לשריון.

ב־ 11במאי 2008
התארח ביד לשריון תת־
שר ההגנה האמריקאי
מר ג'ון ג' .יונג ג'וניור עם
פמלייתו .האורח הנכבד
זכה להדרכתו האישית של
אלוף (מיל') שלמה שמיר,
מקים חטיבה  7ומי שפקד
על קרבות לטרון במלחמת
העצמאות .תת־שר ההגנה
יונג ראה בכך זכות גדולה
תת־שר ההגנה האמריקאי יונג מקבל הסבר
וביטא את התרשמותו מאלף מאלוף (מיל') שלמה שמיר יחד עם מארחיו
העמוקה מביקורו.
תא"ל (מיל') מנשה ענבר ואלוף (מיל') יוסי בן־חנן

ביקור לוחמי מח"ל ביד לשריון

ביקור וטרנים ליטאים

ב־ 6במאי  2008התארחו
ביד לשריון לוחמי מח"ל ובני
משפחותיהם .ליווה את
הלוחמים הוותיקים כמובן
ידידנו אל"ם (מיל') דֵוויד
טפרסון ,המקים ביוזמתו
מוזיאון
את
האישית
המח"ל .לאורך הסיור ניכרה
התרגשותם והתעניינותם
מעוצמת השריון והנצחת
הנופלים ,על רקע תרומתם
הגדולה למערך הלחימה
וההדרכה בצה"ל.

לוחמי מח"ל ביד לשריון
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ביקור תת־שר ההגנה האמריקאי

ב־ 12במאי  2008ביקר ביד
לשריון יו"ר ארגון הווטרנים
הליטאים מר יוליוס ליונגינס
דקסניס ,מלווה בפרופסור
אדולפאס בולוטינאס ומר
סאוליוס ג'אסקלבסיוס ,קונסול
בשגרירות ליטא בישראל.
התרשמותם מהביקור הגיעה
הווטרנים מליטא מלווים בתא"ל (מיל') לשיאה בתערוכת הלוחם היהודי
צביקה קן־תור
בתערוכת הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה ,למשמע
במלחמת העולם השנייה
הסבריו של תא"ל (מיל') צביקה
קן־תור ,על משמעות הקמת המוזיאון ללוחם היהודי במלחמה זו בישראל.
הנושא קרוב ביותר לליבם ואת התרשמותם הביעו בספר האורחים.

טקס חנוכת אנדרטת עוצבת סיני בפארק העוצבות

ביקור רמטכ"ל רואנדה

אנדרטת עוצבת סיני -
אחת האנדרטות המרשימות
ביותר בפארק עוצבות השריון,
נחנכה באירוע רב משתתפים
ורב רושם ב־ 13במאי .2008
האנדרטה היא שחזור מדויק של
מעוז בסיני ,המשלבת תצוגות קיר
עם מרכיבים קוליים אלקטרונים.
בכלל זה עמדת הסברה דו־לשונית.
מפקדי העוצבה הוותיקים התאגדו
למאמץ מיוחד המהווה פינת מעוז משוחזר
מורשת אותנטית ועתירת תכנים ,ביניהם תא"ל (מיל') אברהם ברעם ,תא"ל
(מיל') ברוך הראל (פינקו) ותא"ל (מיל') יום טוב תמיר ,שעשו לילות כימים
חודשים רבים כדי להגיע לרגע המרגש של חנוכת האנדרטה .אנדרטה זו
היא תרומה גדולה למורשת השריון בצה"ל במערכות סיני .יישר כוח גדול
לחברינו השריונאים שהקדישו את מיטב זמנם למשימה חשובה זו.

ב־ 16במאי  2008כיבד אותנו בביקורו רמטכ"ל רואנדה הגנרל
ג'יימס ָקּבֶָרּבֶה מלווה בפמלייתו הנכבדה .לביקור נילווה אוצֵר הרק"ם ביד
לשריון סא"ל (מיל') מיכאל מס .במהלך הביקור הביע רמטכ"ל רואנדה
את התרשמותו העמוקה מעוצמת הפלדה ומאופן הנצחת הנופלים.

רמטכ"ל רואנדה וחברי פמלייתו ומלוויהם על טנק המרכבה שבאתר .סא"ל
(מיל') מיכאל מס (מימין) והמדריכה ג'ני (משמאל)

ביקור פורום תעשייני ה"מרכבה"
האנשים שאחורי מעשה המרכבה  -תעשייני "מרכבה"  -התקבלו
בחום ובהערכה ביד לשריון על ידי יו"ר עמותת יד לשריון אלוף (מיל') חיים
ארז ,מנכ"ל העמותה תא"ל (מיל') מנשה ענבר .הם סיירו ברחבי האתר כמי
שמזוהים עם הצד הטכנולוגי של השריון ,אך ללא ספק היו מחוברים בכל
נימי נפשם לרוח שבטנק  -לֵרעות לוחמים ולכאב על הנופלים.

טקס חנוכת אנדרטת עוצבת סיני

תעשייני מרכבה מבקרים ביד לשריון

ביקור בכירים גרמנים מהסקטור התעשייתי
ב־ 29במאי  2008התארחה ביד לשריון משלחת קצינים בכירים
מהסקטור התעשייתי של צבא גרמניה ששמו לעצמם מטרה לעודד
ולחזק את הקשר בין הצבא לאנשי התעשייה .קבוצה זו תומכת
בקשרים החמים עם ישראל .את הביקור אירגן תא"ל מיל אפרים לפיד
מי שהיה דובר צה"ל לשעבר ובכיר בקהילת המודיעין .עימו השתתפו
בפנל מיוחד תא"ל (מיל') יצחק רבין לשעבר קצין השריון הראשי,
אל"ם (מיל') יהודה קורן קצין בכיר בחיל האוויר ואל"ם (מיל') ליאור
מרגולין רמ"ח אמל"ח לשעבר מחיל הים .חברי המשלחת התרגשו
מאוד מהסיור באתר ובפרט ממוקדי ההנצחה ,והניחו זר למרגלות
כותל השמות .ריגשה אותם המחווה של תליית דגל גרמניה לכבוד
ביקורם .בתום הסיור באתר נערך דיון על התפיסה הביטחונית של
ישראל בהשתתפות חברי המשלחת ומלוויהם.

משלחת הבכירים מהסקטור התעשייתי מגרמניה
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ראלי לונדון ירושלים 2008
בסימן גיבור ישראל משה לוי
ב־ 1ביוני  2008קיבלנו את פניהם של חברי ה־ JNF־UK

(קק"ל בריטניה) בהגיעם לנתב"ג במסגרת סיום מסע הראלי הדו־
שנתי שאותו הם מקיימים זו הפעם השישית .מסע זה ,המבטא את
הזדהות יהדות בריטניה עם יהדות התפוצות ומדינת ישראל ,מקיף
מסלול בין־יבשתי מאתגר ,עם מכוניות ענתיקות ויוקרתיות ,הצדות
את עיניהם של העוברים בסמוך לו ,ונחשפים אגב כך לכתובות שעל
המכוניות ,הכוללות סמלים המזוהים עם מדינת ישראל ויהדות
העולם .לנתב"ג הגיעו  50משתתפים ב־ 23מכוניות.
הפעם היה החיבור לשריון מיוחד בזכותו של גיבור ישראל משה לוי,
שרכב עם בנו איציק על רולס רויס Duesenburg Boat Tail Racer
מודל  1932ענתיקה יפהפיה .במחווה אישית הגיעו משתתפי הראלי
ב־ 3ביוני ליד לשריון ולמדו מקרוב על יד לשריון ועל סיפור גבורתו
של משה לוי בסיני במלחמת יום הכיפורים.
במדור זה חשפנו לא אחת את פעילותו הנדבנית של ה־ JNF־ UKליד
לשריון  -הענקת מלגות לחיילי שריון מצטיינים במסגרת קרן נֹו ֶטנ ְס,
תרומות לפיתוח פארק העוצבות וקרית החינוך ,מימון פעילויות
חינוכיות ייחודיות ועוד .את הפעילות הזו הובילה בגאון עד היום
ידידתנו היקרה נשיאת ה־ JNF־ UKגב' גייל סיל .בימים אלה היא
סיימה את תקופת כהונתה כנשיאת הארגון אך היא הייתה ותישאר
שותפה פעילה לעמותת יד לשריון.

יד לשריון תורמת למפעל הציוני -
אירועי ענק של "תגלית" ו"מסע" ביד לשריון
במסגרת הפעילות הציונית בחו"ל מגיעות משלחות רבות של נוער
וסטודנטים למדינת ישראל למסלול ערכים עשיר .במסגרת פעילות מבורכת
זו פוקדים מדי שנה אלפי בני נוער וצעירים בחו"ל את יד לשריון .השנה
התקיימו שני אירועי ענק בתיאטרון שאול ,בנוכחות ראש הממשלה ואישי
ציבור מרכזיים נוספים .האירועים שיקפו את הקשר המיוחד של יהדות
התפוצות למדינת ישראל במיצגים רבי רושם ,שהותירו בצעירים רושם בל
יימחה .רושם זה ,מביא רבים מהם מאוחר יותר לעלות לביתם הקבוע -
מדינת ישראל.

בני נוער באירוע הענק של תגלית בתיאטרון שאול
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גיבור ישראל משה לוי עם בנו איציק יוצאים עם מכוניתם מנתב"ג לנקודה
הבאה  -הנגב

רכבי הראלי בין הטנקים ביד לשריון

עצרת  60שנה להקמת חטיבה 8
ידידינו הרב סא"ל (מיל') גדעון לנגמן וסא"ל (מיל') מאיר ראובן,
מוותיקי המפקדים של חטיבה  8ארגנו את עצרת שישים שנה להקמת
חטיבה  - 8חטיבת השריון הראשונה .בראשית הטקס הונחה אבן
פינה לאנדרטת החטיבה שתוקם בפארק העוצבות ,ובהמשך התכנסו
המשתתפים לעצרת שסקרה באֹומֶר ,בסרטים ובזמר את שישים שנות
השריון הישראלי מנקודת המבט של חטיבת השריון הותיקה ביותר.
האירוע המרגש הוא ציון דרך נוסף בתולדות השריון בצה"ל.

הנחת אבן פינה לאנדרטת חטיבה  8בפארק העוצבות בעצרת שישים שנה לחטיבה

הטקס השנתי להענקת מלגות ע"ש יוני זילברברג
כמדי שנה הוענקו מלגות לחיילי שריון מצטיינים .קרן המלגות
ע"ש יוני זילברברג ז"ל מעניקה מלגות מדי שנה להנצחת יוני שנפל בסיני
במלחמת יום הכיפורים .אמו זהבה ,ליוותה את הטקס והעניקה באופן
אישי את המלגות לחיילים על רקע תמונת העלומים של בנה יוני ז"ל.
החיילים הנרגשים הודו בחום על הזכות שניתנה להם הודות למלגת
הלימודים הנדיבה.

פרידה מהקשנ"ר היוצא וברכות לקשנ"ר הנכנס
ב־ 21ביולי  2008התקיים טקס חילופי קשנ"רים .קצין
השריון הראשי תא"ל חלוצי רודוי נפרד והעביר את שרביטו
לתא"ל אגאי יחזקאל .עמותת יד לשריון מצדיעה לתא"ל חלוצי
רודוי על תרומתו לחיל השריון ומחזקת את תא"ל אגאי יחזקאל
עם כניסתו לתפקיד.

הקשנ"ר תא"ל חלוצי רודוי נושא דברי פרידה .על הבמה משמאל
הקשנ"ר הנכנס תא"ל אגאי יחזקאל ומימין מפקד זרוע היבשה
אלוף אבי מזרחי
הענקת מלגות ע"ש יוני זילברברג ז"ל על ידי האם זהבה והקשנ"ר תא"ל חלוצי רודוי

ביקור קשנ"ר ארה"ב
בערב  22ביוני  2008התארח ביד לשריון מפקד השריון של צבא
ארה"ב בריגדיר גנרל דונלד מ .קמפבל ג'וניור .מארחו האישי היה קצין
השריון הראשי תא"ל חלוצי רודוי .האירוע נשא אופי חגיגי וחברי
באווירה הקסומה של עמק איילון בלילות הקיץ הנעימים.

מפקד השריון של צבא ארה"ב בריגדיר גנרל דונלד מ .קמפבל ג'וניור
(משמאל) עם הקשנ"ר תא"ל חלוצי רודוי

ביקור קצינים בכירים של משטרת ישראל
משלחת של קצינים בכירים במשטרת ישראל ,בראשותו של
תַנ ַ"ץ (תת־ניצב) אלכס יעקובי התארחה ב־ 19ביוני  2008ביד לשריון.
מטרת הביקור הייתה להתרשם ממכלול ההנצחה והגבורה ביד לשריון,
במסגרת פרויקט שמוביל תנ"ץ אלכס יעקובי לבניית מרכז הדרכה ,חינוך
ומורשת של משטרת ישראל בבית שמש (עיר הבה"דים של המשטרה)
ליווה את האורחים מנכ"ל עמותת יד לשריון ,תא"ל (מיל') מנשה ענבר.
בתום הביקור נערך סיכום ובו הביע תנ"ץ אלכס יעקובי את התרשמותו
מהעשייה הרבה באתר והודה על שיתוף הפעולה ההדוק לפרויקט שהוא
עומד בראשו .את מילות הברכה והתודה חתם במילותיו הבאות בספר
האורחים'" :שלח לך אנשים ...טובה הארץ מאוד מאוד' .השריון עשה,
עושה ויעשה היסטוריה .התרשמנו עמוקות מיצירת הפאר".

משלחת הבכירים ממשטרת ישראל בראשות תנ"ץ אלכס יעקובי בכניסה
לאתר בליווי תא"ל (מיל') מנשה ענבר

* תודה מיוחדת לאבנר גאגין ,מתנדב ביד לשריון ,המסייע רבות לתעד את האירועים באתר במצלמתו.

ספטמבר 2008

שריון  29׀ 79

דבורי בורגר

חטיבה  401במערכה בצפון;

קיץ  ,2006ריכוז :רס"ן יורי בן חור וסגן אלה גוראל
אפי מלצר בע"מ  -הוצאה לאור 80 ,2006 ,עמ' בגיליון הקודם
סקרנו את אלבום חטיבה  ,401שהביא את סיפורה של החטיבה
ממלחמת העצמאות ועד מלחמת לבנון השנייה .בשטף העשייה
החשובה הזו של תיעוד המורשת החטיבתית ,ראתה החטיבה
לנכון להפיק חוברת מיוחדת בנושא הלחימה של החטיבה
במלחמת לבנון השנייה .רוכזו בה מהלכי הלחימה של החטיבה
 15באוגוסט בהיבט
בימי הלחימה שבין  20ביולי ועד
החטיבתי הכולל ,ובתיאור מהלכיהם
של כל הגדודים בנפרד.
החוברת ברובה מביאה את
סיפורה של החטיבה דרך התמונות
הרבות שצולמו תוך כדי הקרבות.
דרך צילומים אלה אנו מתוודעים
למשימות החטיבה ,אך יותר
מכל מעבירים לנו הצילומים את
האווירה של אחוות הלוחמים
ורוח הלחימה.
חיילי החטיבה לחמו בגבורה
וגילו ערכי לחימה ,שנלמדים
היום בקֶֶרב חיילי השריון.
"לאורך הלחימה הפגנתם רעּות ,הקרבה לאין קץ
ומסירות נפש ...מפקדי החטיבה הראו דוגמה אישית ,פיקדו על
היחידות 'פיקוד לפנים' ולא מעטים מהם נפגעו ,נהרגו ונפצעו",
כותב בהקדמה אל"ם מוטי כידור ,המח"ט בשנים .2006 - 2004
בכך הוא מכוון לסיפורי המופת וההקרבה שחדרו לתודעתנו:
הלחימה בבינת ג'בל שבמהלכה עלה טנק המג"ד סא"ל גיא קבילי
על מטען; התותחן סמ"ר קובי סמילג ז"ל נהרג והמג"ד נפצע
קשה; סמל יהונתן שרעבי ז"ל שנפגע מטיל בכפר א־טייבה; סגן
לוטן סלויק ז"ל שפיקד על כוח חילוץ של לוחמי גולני בבינת ג'בל;
סמ"ר יניב טמרסון ז"ל המט"ק שהטנק שעליו פיקד נפגע מטיל
בקנטרה; המערכה על הבקעת הסלוקי ,שבמהלכה נפלו מ"פ ל'
בגדוד  9סרן שי ברנשטיין ז"ל ,סמ"ר עמשא ישראל משולמי ז"ל,
סמ"ר עידו גרבובסקי ז"ל ולוחם הפלס"ר איתי שטיינברגר ז"ל,
ונפצעו מפקדים וחיילים; סיפורו של "כוח בניה" שארבעה אנשי
הצוות נהרגו בניסיונם לחלץ נפגעים :סרן בניה ריין ז"ל ,סמ"ר
אורי גרוסמן ז"ל ,סמ"ר אדם גורן ז"ל וסמ"ר אלכס בונימוביץ ז"ל;
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וסיפורי קרבות נוספים.
חוברת זו היא אנטיתזה להעדר היוקרה של המלחמה,
שלמגינת ליבנו באה לביטוי במסרים של אמצעי התקשורת .הדי
הקרבות הגיעו אלינו מעט מאוחר יותר ,כשהבזקי התקשורת הלא
אחראית שככו ויכולנו ללמוד על סיפורי הלחימה דרך תחקירי
הקרבות של היחידות הלוחמות .החטיבה שכלה  12לוחמים
ונפצעו  66ממפקדיה וחייליה ,חלקם קשה.
חוברת זו מהווה תקציר קרבות בלבד ,אך יש בה כדי לתת
תמונה מקיפה על מהלכי החטיבה ,שדרכם משתקפת תמונת
הישגי המלחמה כולה

המילואים  -תופעה ישראלית
ייחודית ,מאת :דב תמרי
חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" ,אוניברסיטת
חיפה ,הפקולטה למדעי הרוח ,החוג ללימודי ארץ ישראל ,אוגוסט
 371 ,2007עמ' (ותקציר באנגלית)
פעם איש צבא תמיד איש צבא .תא"ל (מיל') דב תמרי בחר
לכתוב את התזה שלו במחלקה ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת
חיפה ,על תחום שבו ניסיונו הצבאי העשיר מהווה יתרון ברור.
בכתיבתו ,גם אם לא ציין זאת במפורש ,שזורים הידע והתובנות
מתפקידים שאותם מלא בצה"ל הן
בשריון  -מח"ט  ,401סגן מפקד אוגדות
סיני ו־ ,162סגן מפקד גייסות השריון,
מפקד אוגדה  - 143והן בתפקידים
נוספים ,כמו :קצין מודיעין ראשי
ומפקד בית הספר לפו"ם.
טענת המחקר הינה כי המילואים
בצה"ל היו ועודם תופעה ייחודית
בעולם הצבאי .כוח המילואים
המקצועי והכשיר בכל עת ,שעליו
סומכים בעת מלחמה ובמבצעים
מיוחדים  -הוא תופעה ישראלית
ייחודית שאין לה אח ורע בצבאות
העולם" .כל העם צבא"  -צה"ל
השכיל לנצל את הפוטנציאל האנושי
עוד בטרם התגבשה חקיקה ,כמו גם
האזרחים שראו את החשיבות לגיוס למילואים .מגיבוש התזה

גנרל דון סטארי
מונצח בפורט
נוקס וביד לשריון
הגנרל האמריקאי דון סטארי ,שפיקד על TRADOC

מתקבל סיפור התהוותו של צה"ל ויכולת הקיום שלנו
במדינתנו.
טענה המחקר אינה עומדת בקנה אחד עם העובדה
התמוהה של מיעוט מקורות שעסקו עד היום בתופעת
המילואים בצה"ל בהיבט ההיסטורי ,בכלל זה בתוך
צה"ל .גם ההתעוררות המחקרית של השנים האחרונות
דנה יותר בהיבטים של מוטיבציה לגיוס והתערבות
דעות פוליטיות .חידושו של המחקר הינו גם בראייה
המערכתית של התופעה ובראייה המטכ"לית של
ארגון ומבנה צה"ל.
על מנת להקיף את תופעת המילואים בישראל,
בחר תמרי לכסות את התקופה שמשנת ( 1936פרעות
תרצ"ו־תרצ"ט) עד שנת  .1974הסיבות לכך הן מגבלת
הגישה והפרסום של מסמכים חסויים מהתקופה
שלאחר מלחמת יום הכיפורים והן חשיבה חדשה על
תפיסת המילואים החל משנת  1974שראוי לייחד לה
מחקר המשך.
הפרק השביעי ,המביא את דיוני המטכ"ל בשנת
 1956במערכה בסיני בשאלה "כיצד יילחם השריון"
(עמ'  ,)187מעלה את יתרון המיכון של חיל הרגלים
במילואים ,בשל העובדה שאין דרך להבטיח את הכושר
הגופני הנדרש מהם בשדה הקרב כל עוד הם לוחמים
בגופם .לזאת כמובן יש להוסיף את היתרונות שמקנה
המיכון :מהירות ,עבירות ועוד .חשיבה זו הביאה לגיוס
מערך מילואים לשריון במערכה בקדש .בפרק זה אנו
למדים ,בין היתר ,על התגבשותו של השריון הישראלי
על פי תפיסותיהם של החוקרים.
על רקע הקביעה החשובה של תמרי על היעדר
ספרות על המילואים בראייה היסטורית ,חשוב וראוי
שתזה זו תצא לאור במהדורה לכלל הציבור .יתכן כי
הפרספקטיבה ההיסטורית והערך המוסף של אישיות
הכותב ,תא"ל (מיל') דב תמרי ,תוביל את הקוראים
להבנת הצורך הקיומי לשרת במילואים ותמתן את
המחלוקות הציבוריות הנובעות מגישות חברתיות
ופוליטיות שונות.

אחרי גנרל דפוי והגה את התפיסה המערכתית הראשונה
להגנת אירופה ,הוא ידיד מובהק של צה"ל ושל ראשי השריון,
האלופים מוסה פלד ז"ל וישראל טל יבדל"א .בזיכרונותיו
הוא מייחס לדיונים עם פלד ועם טל תפקיד מרכזי בגיבוש
הדוקטרינה המערכתית שנודעה ברבות הימים בשם
land Battle־ .Airהדיונים האלה ,שהתרכזו בלחימה ברמת־
הגולן ,נתנו לסטארי השראה ,שאותה תירגם לדוקטרינת
לחימה מערכתית לאירופה .הקצינים האמריקנים הרבים
שלמדו את לקחי מלחמת יום הכיפורים חשו הערכה רבה
לצה"ל ולמפקדיו .צה"ל היה מקור השראה חשוב לצבא
היבשה האמריקני בהמחישו שהמעטים יכולים לגבור על
הרבים .צה"ל גם אושש את טענתם של המפקדים האמריקנים
כי הגורם האנושי הוא המפתח לניצחון (מתוך כתבה בשם
"מעטים מול רבים" מאת שאול ברונפלד ,בגיליון שריון 26
מיולי .)2007
לאחרונה הונצח גנרל סטארי (כיום כבן  )85במוזיאון
השריון על שם הגנרל פטון בבית הספר לשריון של צבא
ארה"ב בפורט־נוקס ,לצדם של מצביאי השריון המהוללים
פטון ואברמס האמריקאיים ,רומל הגרמני ,אלוף ישראל טל
(טליק) ואלוף מוסה פלד מישראל.
בטקס קצר שהתקיים ביד לשריון ביום  17בספטמבר
 2008הוצב ביד לשריון עותק מהציור המקורי של גנרל
סטארי שהוצב בפורט נוקס .בטקס השתתפו אלוף (מיל')
חיים ארז ,קולונל (מיל') ויליאם הנסן (שהיה מאנשי צוותו
של גנרל סטארי ואשר הגיש את התמונה עם ההקדשה
בשמו של סטארי) ,ומפקדי שריון נוספים .הציור הוצב בחדר
הדיונים לצד עותק תמונותיהם (מפורט נוקס) של האלופים
טליק ומוסה.

אפשר להשיג את הספר בחנויות הספרים ,ובמחיר
מוזל בחנות המכר ב"יד לשריון" וישירות מדנית בר
בטלפון.054-9998580 :

הציור של גנרל דון סטארי שהוצב ביד לשריון
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גרשון היימן
תערוכה מקסימה
שאול נגר

האמן הנודע גרשון היימן ,חבר עמותת יד לשריון ומי שעיצב אחדות
מהאנדרטות בפארק העוצבות שבלטרון ,הציג באוגוסט האחרון בגלריה
מגדל בתל אביב תערוכת פסלים מעשה ידיו .בין פסלים העשויים אבן ,עץ,
זכוכית וברזל אפשר למצוא ציפורים חצובות מאבנים המלוטשות חלקית,
שאינן פוגמת בתחושת הקלילות של מעופן .עוד אפשר למצוא עבודות
המבטאות חופש ושחרור יחד עם חיבור של קבוצת פרטים לבסיס אחד,
אולי רמז לא מפורש לחברה בריאה ,כפי שהאמן רואה בדמיונו .יש פסלים
המשלבים מרכיב של קשיחות בלתי מתפשרת ועוצמה שבאבן עם מרכיב
של רכות ,גמישות והסתגלות של ענף עץ החי ומשולב בהרמוניה באבן.
בקהל הרב שגדש את אולם התערוכה בפתיחה החגיגית נכחו מספר חברי
עמותת יד לשריון ,שהמחישו בנוכחותם את השריון כמרכיב קשוח בלחימה
עם אתנחתא של תרבות  -מאותם ניגודים שהובלטו בעבודות של גרשון
היימן בתערוכה היפה.
הנה מהדברים שכתבה אוצרת התערוכה חוי פינגולד:
...מוצגות כאן ציפורים .ציפורים עשויות מאבן .ציפור מתקשרת
אסוציאטיבית עם תנועה קלילה ,עם מרחבים ועם חופש .אבן היא משהו
בעל משקל ,מקורה בקרקע .אבל ציפורי האבן של גרשון היימן עפות...
...גרשון היימן הוא רב־אמן בניצול הנפחיות הטבעית של האבן למטרתו
ובהעמדתה במסגרת חלל שהוא עצמו יוצר ,בשילוב הטקסטורה הטבעית
של האבן ,עם זו שהוא מעניק לה ולחברם יחד כדי ליצור אשליה של מעוף,
תחושה של תנועה ורמז לזרימת האוויר הנובעת מכך.
...גרשון אמון על מגוון כמעט אינסופי של עיבוד האבן .מפני שטח גסים
וגבשושיים לפנים חלקות כמו מראה ,ממשטח ישר למשטחים זוויתיים
או גלים או מעוגלים .בעיבוד האבן נוצרות צורות כהות ובהירות .הוא
יודע כיצד לשלב בפסל חומרים אחרים ,המנוגדים לאבן בחומריות ,בצבע
ובמרקם .עץ ,מתכת או נייר חוברים לאבן כדי ליצור קו ,להעצים צבע ולסמן
נפח בפסל...
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כמה מילים על
פיסול הציפורים

גרשון היימן
עוד בהיותי ילד התעניינתי בציפורים
ותמיד צפיתי בהם והוקסמתי מיופין
ומעופן .ציירתי ציפורים במשך שנים,
ובשנת  1988פיסלתי מאבן את הציפור
הראשונה .בתחילת דרכי בפיסול הציפורים,
הייתה צורתן מאוד קרובה למציאות,
ובמשך השנים השתנתה תפיסתי וגישתי
וחשבתי :ציפור מאבן!? חומר כל כך כבד
 וברצוני להעביר דרכו תחושה של מעוףקליל .וכאן חלה תפנית חשובה בעבודתי
עם האבן ,מגוש אבן כבד לתחושה של לעוף
עם האבן .זה היה השלב שבו השתנתה
תפיסתי ,ועבודתי הפכה למנימליסטית עד
רמז דק המשדר ציפור .בתהליך זה התחלתי
לשלב חומרים נוספים לאבן :זכוכית ,ברזל,
ועץ ומטרתי הייתה להגיע לגושיות האבן
ובנגיעה קלה לגרום לה לתחושת המעוף,
עד כדאי כך שבחיבור של כבלים דקים
מפלדה הצלחתי ליצור תחושת מעוף בשני
גושי אבן ללא נגיעה.
בפיסול הציפורים עברתי דרך ציפורי
שיר ,עופות דורסים ,עופות מים ,וכן
ציפורים אקזוטיות למיניהן .במשך עשרים
השנים שבהן מפסל אני ציפורים (וכמובן
גם פסלים בנושאים שונים) מוצבים
כשמונה עשרה מציפוריי ברחבי הארץ
ובחו"ל .הקשר שלי לציפור חזק עד
כדאי כך שגם בחלק מהאנדרטאות
שהצבתי  -שילבתי את הציפור.
וכדברי חבריי יש לי ציפורים
בראש.

חדשות שריון בעולם
אל"ם (מיל') שאול נגר

יותר משימות ולקוחות לטנק הליאופרד המשתנה
התקנה של חטיבת כוח מסוג MTU
 EuroPowerPackבליאופרד  2חוסכת נפח
ענק בהשוואה לחטיבת הכוח המקורית

ליאופרד  2בגרסת ֵאי־ 6של צבא
גרמניה עם מיגון תוספתי לצריח
ותותח  120מ"מ ארוך קנה L/55

בבראשית  2008גדל ל־ 16מספר המדינות
המצוידות בטנקי ליאופרד  2והמספר צפוי
לגדול בקרוב .הכתב הידוע כריסטופר פֹוס
מסתכל מקרוב על פיתוח הטנק ומצבו העדכני.
בשנת  1977בחר צבא גרמניה בטנק הליאופרד
 2כמתאים לצרכיו בעתיד ,וראשוני הטנקים
(שכיום בייצור קראוס־מפאיי־וגמן) סופקו
לו בשנת ( 1979השנה שבה הושק אצלנו
טנק המרכבה סימן  1־ ש"נ) .מאז הפך טנק
הליאופרד  2לאחד הנפוצים בעולם .הסיבות
לכך :בתום המלחמה הקרה בין המזרח למערב
אורגן מחדש צבא גרמניה שפלט את כל טנקי
הליאופרד  1ומספר ניכר של טנקי ליאופרד 2
שהפכו לעודפים; מספר מדינות מחליפות כיום
את הליאופרד  1המיושן ואת טנקי האם־60
החמושים בתותח  105מ"מ בליאופרד  2שהוא
בעל חימוש ,מיגון וניידות טובים יותר; מדינות
כמו פולין ופינלנד שהיו מצוידות בטנקי טי־72
מחליפות או מוסיפות לצי הטנקים שלהן עודפי
ליאופרד 2־אֵי־ ,4ועוד מדינות מוכרות עודפי
ליאופרד  2מג ִרסה קודמת ,ודנמרק לדוגמה
משדרגת לגרסת אֵי־ .5על מרכיבי האש ,המיגון
והניידות המסורתיים בטנק נוסף מרכיב
הפיקוד ,בקרה ,תקשוב ומודיעין המוכר בביטוי
C4I (command, control, communication,
 ,)computers and intelligenceשהוא אחת
מההשקעות הגדולות ביותר של צבאות רבים.

שיפורים במיגון
תחילה נוסף מיגון פסיבי בחזית צריח

דמוי ראש חץ ובחזית התובה ,היעיל נגד
תחמושות חלול וקינטי .אחר כך מיגון גג
משופר .בשנים האחרונות נוסף מיגון מפני
מיקוש המוסיף  2טון למשקל הכללי .מיגון
גחון זה הותקן ב־ 70טנקים גרמנים וב־11
טנקים שוודים שכינויים הפך .Strv 122B
נילוו למיגון הגחון מושבים משופרים
לתותחן ולטען ומושב תלוי לנהג.

הגנה אקטיבית
נוסתה בהצלחה מערכת MUSS
(.)Multifunctional Self protection System

יש גם הקטנה משמעותית של החתימה
התרמית בגרסת  A6לאחר שכל האוויר החם
נפלט מאחור.

ניידות
חטיבת הכוח המקורית בת  1500כוחות
סוס הותקנה בטנק המקורי שמשקלו היה
 55.1טון .כיום המשקל  62.4טון .חטיבת
הכוח החדשה - MTU EuroPowerPack
נוסתה בתפוקה של  1650כוחות סוס ויתרונה
בנפח קטן משמעותית (ראה תמונה).
עודף הנפח ינוצל לתחמושת או למערכות
נוספות .חטיבת כוח חדישה זו הותקנה בכל
 436טנקי לקלרק של צבא צרפת ובטנקי
איחוד האמירויות במפרץ הפרסי הפועלים
בטמפרטורת סביבה קיצונית .מטען עזר
שלא היה במקור הותקן בג ְִרסֹות האחרונות
של הטנקים בצבאות יוון וספרד.

עוצמת אש
התותח בגרסת ליאופרד 2־אֵי־ 6הוא בעל
קנה ארוך של  55קטרים ( )L55וטווחו היעיל
עלה ב־ 1500מ' .יש שיפור בתחמושת ח"ש־
חץ מהסוגים  D53ו־ D63כשהאחרון מותאם
לטמפרטורות סביבה קיצוניות .גרעין הח"ש
הוא ממתכות רגילות ולא אורניום מדולל
המועדף בבריטניה ובארצות הברית .כדור
שני הוא חלול רב תכליתי ויש בפיתוח נפיץ
כבד .מערכת בקרת האש שופרה ונוסה בה
הטיל הישראלי להט של התעשייה האווירית
(.)LAHAT Laser-Homing Anti-tank missile
בגרסות אֵי־ 5ואֵי־ 6יש כוונת מפקד חדישה
יום/תרמי ומיגון חזית טוב יותר לכוונת תותחן.
יש מערכות ראייה משופרות לגילוי מטרות
בטווחים רחוקים בכל מזג אוויר .הותקנה
מצלמה אחורית לנהג ויש עוקב חדש התורם
במיוחד בלוחמה עירונית.

שיפורים אחרים
מערכת מיזוג אוויר של כל הטנק ולחילופין
חליפות קירור לאנשי הצוות; בגרסת
 2A6M CANשל קנדה באפגניסטן יש מערכת
להפחתת טמפרטורה פנימית שהוכיחה ירידה
של  10מעלות צלזיוס לפחות .יש מסעף סובב
צריח עם  60ערוצים במקום  .24עוד קיימת
גרסה של ערכת דחפור ,וערכה הידראולית
ידנית למתיחת זחל.
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בוא להיות לוחם בשריון!
למה חיל השריון?
מסלול פיקוד מהיר
מסלול ההכשרה של לוחם בשריון מאפשר קידום מהיר לפיקוד בתוך שנה ,ולקצונה תוך
שנתיים (למצטיינים תוך  18חודשים).
השפעה ומיצוי היכולת האישית
לוחם השריון יכול להשפיע ולפקד :אחד מכל ארבעה חיילים בחיל השריון יוצא לפיקוד.
איכות הלוחמים
הלוחמים בשריון איכותיים במיוחד ,ונדרשים להפעיל מערכות לחימה טכנולוגיות
מהמתקדמות בעולם.

פעילות מבצעית מאתגרת
לוחמי השריון פועלים בכל גזרות הלחימה ונמצאים בלב העשייה המבצעית של צה"ל ביבשה.
הרעוּ ת
ֵ
הטנק הוא הבית והצוות הוא המשפחה .בשל החשיבות לערך הרעות בשריון ,אפשר לבקש
להתגייס עם חבריך באזרחות לאותה המחלקה בטירונות.

לפרטים נוספים והצטרפות לחיל השריון התקשרו לטלפון08-8617345 :
או באתר http://www/yadlashiryon.com

הכנסו לאתר השריון החדש

:

http://www.yadlashiryon.com

0793-6990

מורשת של עוצמה
הלוחם בשריון מצטרף לחיל בעל עוצמת אש קטלנית ויכולת תמרון שהכריעו את כוחות האויב
בקצב השריון ובכוח ההלם בכל מלחמות ישראל.

