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דבר העורך
עם סגירת הגיליון נודע על פטירתו של אלוף (במיל')
שלמה שמיר ז"ל ,שהיה מפקד חטיבה  7במלחמת
העצמאות ובהמשך דרכו היה מפקד חזית ב' (לימים
פיקוד המרכז) ,מפקד חיל הים ומפקד חיל האוויר .שלמה
שמיר ז"ל היה מפקד ההגנה בבריגדה היהודית במלחמת
העולם השנייה ולוחמיו היו בין הראשונים שפגשו את
שורדי מחנות הריכוז באירופה של סוף המלחמה .עד יומו
האחרון היה שלמה ז"ל פעיל ויוזם בעמותת יד לשריון.
יהי זכרו ברוך.
בפינה נידחת של המזרח הרחוק ,באזור הגבול שבין
מנצ'וריה לבין מונגוליה החיצונית ,ערב מלחמת העולם
השנייה בחודשים מאי  -אוגוסט  ,1939התחוללו קרבות
בין הצבא האימפריאלי היפני לבין הצבא האדום של ברית
המועצות ,שלא זכו לתשומת לב מרובה באירופה אז.
בקרבות נטלו חלק למעלה מ 500-טנקים ,מאות מטוסים
וכוחות גדולים של חי"ר ופרשים .לתקרית זו נודעו השפעות
מכריעות על התפתחותה של מלחמת העולם השנייה ועל
תוצאותיה .אפשר לקבוע ,שהכוחות היפניים בקרבות
אלה הוכרעו על ידי שימוש בעוצמה הכוללת של הצבא
הסובייטי ,ביתרון הטכנולוגי שלו בשריון ובארטילריה,
ובפעולה על פי דוקטרינת "המערכה העמוקה" שלו  -ראו
בכתבה "תקרית כלקין-גול" של סא"ל (במיל') ד"ר עמיעד
ברזנר .גם כיום מתחוללים אירועי לחימה בצה"ל ובצבאות
אחרים ,ש"יניבו" השפעות ארוכות טווח על הלחימה
בעתיד .חובת המפקדים בצה"ל ועוד גורמים בישראל,
ללמוד ,לנתח ולהיערך מראש כדי למנוע הפתעות.
בתוך כך שואל אלוף גרשון הלוי בכתבתו "האם
עדיין נחוץ צבא העם בישראל?" סם ברונפלד בכתבתו
"דם ודמים  -על ביטחון לאומי ושוק ההון" מצטט מן
ההיסטוריון מייקל האווארד" :כשפורצת מלחמה שני
הצדדים מגלים מיד שהם נערכו למלחמה אחרת .הצד
המנצח הוא זה המסוגל להתאים עצמו במהירות למציאות
החדשה" ,ואילו חיל השריון קיים באפריל השנה יום עיון
על מבצע "עופרת יצוקה" במאמץ לממש לימוד ,חקירה
והיערכות נכונה לעתיד.
השנה ימלאו שבעים שנה לפרוץ מלחמת העולם
השנייה .אל"ם (במיל') בני מיכלסון מציג את הסכם
ריבנטרופ-מולוטוב ,משמעותו והשפעתו על המלחמה.
לצד זה מביא מיכלסון את סיפורו האישי של היהודי
מקסים מקסימוביץ ליטבינוב ששימש שר החוץ של ברית
המועצות עד סמוך לאותה מלחמה.
ומה עוד בגיליון זה? השריון הסדיר בתנופה ,כפי
שמתאר רס"ן ערן פלג ,וכך גם הפעילות החינוכית כפי
שמתארת נחמה בר-כוכבא .ובני מיכלסון סוקר את
מלחמת ההתשה לאורך תעלת סואץ .וכרגיל שלל המדורים
הקבועים.
שלכם,

אתר השריון החדש באינטרנטwww.yadlashiryon.com :
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דבר יו"ר העמותה

איגרת לחבר,
עם סגירת הגיליון נודע על פטירתו של חברנו אלוף (במיל') שלמה שמיר
ז"ל .שלמה היה שנים ארוכות מאושיות עמותת יד לשריון והטביע את חותמו
בעשייה הרבה ,כשמירב מאמצי מכוונים להנצחת הלוחם היהודי במלחמת
העולם השנייה ולהעברת מסר לבני הדור הצעיר ,שאיתם הרבה להיפגש
ולהרצות בפניהם .ראינו לעצמנו חובה להביא ,ולּו על קצה המזלג ,קווים
לדמותו ולזכרו כבר בגיליון זה .יהי זכרו ברוך.

אתר יד לשריון נמצא בתנופת ביקורים ועשייה
במהלך שנת  2008ביקרו באתר יד לשריון  370אלף איש ובהם כ־70
אלף תלמידים .במהלך הפסח האחרון ביקרו באתר (שהיה פתוח לקהל ללא
תשלום במבצע משותף עם בנק הפועלים) קרוב ל־ 20אלף איש ובהם כ־4,500
שהשתתפו בצעדת לטרון ה־ 19שגם סיירו באתר .במהלך יום העצמאות (שגם
הוא היה פתוח ללא תשלום) ביקרו באתר כ־ 9,000איש שגם נהנו מתערוכת
אמל"ח של מפקדת זרוע היבשה ,וביום הזיכרון שקדם לו ביקרו אלפים שגם
השתתפו בטקס יום הזיכרון שהפך למסורת .גם קריית החינוך פועלת ברציפות
בתפוקה מלאה ובמחזורים שבועיים .בתוך כך גם גדל והולך מספר הנציגים
הזרים והמשלחות מחו"ל המבקרים באתר .בחודשים הקרובים תחדש תערוכת
הרק"ם שבמוזיאון את פניה וכל הרק"ם יזכה לצביעה מחודשת או לתיקוני צבע
ושיפוץ .ראוי לציים עוד אירועים קרובים:
•השתתפות ביום כשירות חש"ן ב־ 2ביוני הקרוב.
•השלמת מרפסת התצפית שעל הגג על ידי הוספת שילוט.
•התחלת הבנייה בפועל של מוזיאון הלוחם היהודי.
•השלמת התכנון של מרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים (ובהמשך
התחלת הבנייה בפועל).
•אירוח טקס הסיום של המכבייה ביולי הקרוב.
•קיום כנס השלישי של הבמה לחקר לוחמת היבשה בספטמבר הקרוב .ראוי
לציין כי היחסים עם מז"י נמצאים בתהליך העמקה ותנופה.

אתר האינטרנט שלנו
•האתר שהועלה לרשת האינטרנט בספטמבר האחרון (www.
 )yadlashiryon.comזוכה לביקורים ההולכים ומתגברים ,בזכות
החדשנות והעדכון התמידי והעשרת התכנים שבו .אתם מוזמנים ליצור
קשר דרך האתר ולשלוח גם כתבות וצילומים.

מרכז המידע לטרון



ממשיך לשרת את הציבור הרחב ואת התלמידים והחוקרים הבאים לעיין
בחומרים הרבים הנצברים בו והוא זוכה לתרומת ספרים ,צילומים וחומרים
אחרים במהלך כל השנה.

חברות בעמותה
כל הפעילות הברוכה שתוארה ,המהווה אבן שואבת לאלפי המבקרים
הפוקדים את האתר כל שבוע ,היא פרי עבודה שקדנית ומאומצת של רבים
וטובים הפועלים תוך השקעת זמן ומחשבה ,אך היא כרוכה גם במשאבים
המצויים בצמצום רב .אנו פונים כאן לכל שריונאי במילואים ובסדיר ולכל
אזרח שאתר יד לשריון קרוב לליבו ,בואו והצטרפו כחברים בעמותה והשתתפו
בדמי החברות הצנועים היכולים לסייע לנו לשמור על האתר כשהוא מעודכן,
מטופח ומתפתח.
אלוף (במיל') חיים ארז
יו"ר עמותת "יד לשריון"
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דבר קשנ"ר
מפקדים וחיילים,
בימים אלה אנו מסיימים הליך ארוך
ומקצועי של לימוד לקחי מבצע 'עופרת
יצוקה' .כמו תמיד רחבה היא יריעת
הלמידה וקשת הנושאים ,וכמנהגנו אנו
המפקדים למדים שוב את הלקח הישן שבכל עניין ונושא
שבו אנו עוסקים  -יש מה לקדם ,בין אם זו בעיה ישנה
שהתעצמה ובין אם זה עניין חדש הנלמד מהמבצע האחרון.
צה"ל וה ַחיִל בתוכו מצוי בשלבי ההצגות האחרונות של
התחקירים שבסופם נדֵָרש להחלטות על הלקחים שנבחר
ליישם ולבצע .אציין שלצד הצורך בעבודה דידקטית
ומסודרת ישנם נושאים שאיתם לא המתנו ואשר כבר
נכנסו לעבודה הלכה למעשה ,דוגמת לקחי הירי הדו־צדדי
וההתמצאות במרחב ,שתורגמו למערך שיעור חובה לקורסי
הפיקוד .ראוי לומר שסד הזמן והמשאבים מחייב אותנו
ליתר מקצועיות בצורך ל"תרגם" את הלקחים לאימונים
בהכשרות ,בסדיר ובמילואים ,וכביטוי לכך מנפק החיל
חוברת המביאה לביטוי את עיקרי הלקחים ואת מתכונת
היישום באימונים השונים.
עניין אחר שחשיבותו קיבלה משנה תוקף היה האצת
ההצטיידות ,הארגון וסידור מערכי הגילוי ב ַחיִל ,שקיבלו
תנופה משמעותית בכתיבתה של תפיסת הפעלה ,והשמת
אבני דרך למבנה ארגוני הולם ,שישפר את האפקטיביות
המבצעית במידה משמעותית.
לתפיסתי כקשנ"ר ,המשולש שקודקודיו הם יכולת גילוי
מוכחת ,מערכות שו"ב לשינוע המידע וקטלניות החימוש
(שמשמעה אחוזי הפגיעה ,אחוז הפגיעה בכדור ראשון
ומשך הוצאת הפגז הראשון)  -הם הבסיס הטוב ביותר
במערך היבשה מול האתגרים המבצעיים האסימטריים
בזירות השונות .יכולות אלו ,לצד חיילות וטנקאות־פרט
ברמת כשירויות הבסיס ,הן המענה המבצעי השלם .השלמה
לכך תבוא עם ההצטיידות במערכות ההגנה בתחילת 2010
שיאפשרו ליחידות אלו להעלות במידה משמעותית את
סף הסיכון של התמרון הממוכן מול אתגרי הנ"ט ,ולמעשה
תהווה יישום של הנחיית הרמטכ"ל לחיזוק התמרון ביבשה
ויכולת מוכחת ליישום התכניות המבצעיות של צה"ל.
אסיים בעדכון לפרויקט מרכזי שה ַחיִל מוביל עם
החטיבות ועניינו שיפור המוטיבציה לגיוס ל ַחיִל בתהליך
עשייה משמעותי המנוהל בצורה "מבצעית" ,בתוך כך חיבור
לבתי הספר ולמכינות ,קשר על בסיס אתר האינטרנט ,מעבר
לגיוס חטיבתי ,פרויקט חבר מביא חבר (שנוחל הצלחה
גדולה) ,בניית תא מלש"בים בלטרון המרּכֵז את העבודה
ועוד .תהליך זה ,לתפיסתי מניב פירות ,ומנתונים ראשוניים
על גיוס אוגוסט נראה כי אנו בדרך נכונה שתוצאותיה כבר
באות לידי ביטוי במחזור מארס האחרון שבו אחוזי הנשר
אפסיים .כולי תקווה וביטחון כי נוכל לה לתקרת הזכוכית
של אחוזי הגיוס הנמוכים בעבר ,ואני פונה מכאן לוותיקים
ולסדירים ב ַחיִל כאחד לתת כתף בכל פינה שבה עולה
העניין ,כי חשוב לנו הדבר.
בברכה,
תא"ל אגאי יחזקאל,
קצין השריון הראשי

ביבשה ,בים ובאוויר
האלוף שלמה שמיר
()2009 - 1915
אל"ם (במיל') בני מיכלסון
שלמה שמיר נולד ברוסיה בשנת  1915בשם
שלמה רבינוביץ' ,עלה לארץ ישראל בשנת
 ,1925ובשנת  1929התגייס לארגון "ההגנה"
ושירת כמפקד פלוגה בפלוגות השדה (פו"ש)
ובחיל השדה (חי"ש) בירושלים .בתקופת המרד
הערבי הגדול פיקד על פעולות גמול של ה"הגנה"
בכפרים הערביים וכמו כן עסק בהעברת נשק
ובהבאת מעפילים לארץ ישראל .בתקופה זו הוא
לחם שכם אל שכם עם יצחק שדה (ואיתו אף גר
ביחד באותו חדר בתל אביב) ועם אליהו בן חור.
באפריל  1940סיים קורס טיס אזרחי .במהלך
מלחמת העולם השנייה התנדב לצבא הבריטי.
עבר את קורס הקצינים הראשון של מגויסי
היישוב בצבא הבריטי ושירת בבריגדה היהודית
בה הגיע לדגת מיג'ר (רס"ן) .דוד בן־גוריון
מינה אותו ל"מפקד כל החיילים היהודים בצבא
הבריטי" .בשנת  1946השתחרר ונשלח מטעם
ה"הגנה" לארצות הברית ,להחליף את יעקב דורי
בראש המשלחת הביטחונית שם ,לשם רכישת
ציוד צבאי ,מכונות לייצור נשק ושכנוע קצינים
אמריקאים לבוא ולסייע בהקמת צה"ל (ביניהם
נמנה הקולונל דוד מרכוס ,שסייע לו בחיפוש
קצינים בארה"ב ואחר כך התמנה כאלוף הראשון
בצה"ל).
בפברואר  ,1948כעבור שנה ומחצה של עבודה
אינטנסיבית והישגים מדהימים ,קרא לו בן־גוריון
לחזור לארץ .במהלך החודשים שבין הגעתו לבין
ההכרזה על הקמת המדינה ,עסק שמיר במשימות
שונות במטה הכללי .ניסיון של בן גוריון למנות
אותו למפקד הנגב ,נכשל כנראה עקב התנגדות
חוגי הפלמ"ח .הללו ראו בו את בכיר קציני
האסכולה הצבאית הבריטית ,שהייתה בלתי
אהודה לחלוטין בעיניהם.
במאי  ,1948הוטלה עליו משימת הקמת חטיבת
עתודה שתכיל חי"ר ושריון שתפרוץ את המצור
על ירושלים .החטיבה הוקמה תוך ימים ספורים
ושלמה כמפקדה הראשון של חטיבה  ,7פיקד על
קרבות לטרון ועל פריצת דרך בורמה  -היא דרך
 .7הלחימה סביב לטרון ,בשל חשיבותה העצומה
לפריצת המצור על ירושלים בירת ישראל ,ריכזה
סביבה הרבה מאוד סילופים היסטוריים שמקורם
פוליטי .בניגוד לדעה שרווחה שנים רבות ,הרי
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אלוף (במיל') שלמה שמיר (משמאל) בשיחה עם
סר מרטין גילברט ביד לשריון ב־ 7במאי האחרון

בקרבות הללו לא נפלו אלפי אנשים ובהם מאות
עולים חדשים .מספר הנופלים בקרבות חטיבה
 7בלטרון היה  128חיילים (רובם מגדוד  32של
אלכסנדרוני שהיה מוכפף לחטיבה במבצע בן־נון
א') ובהם  15עולים חדשים.
בתחילת אוגוסט  ,1948יומיים לאחר שמסר
את חטיבה  7למח"ט החדש ,בן דונקלמן ,מונה
שמיר לראש ַמתַ"ם (המחלקה לתפקידי מטה)
בדרגת אלוף .שמיר היה המפקד הקבוע הראשון
של המחלקה שקבעה את מבנה הצבא העתידי ,על
כל המשתמע מכך .המחלקה הייתה כפופה ישירות
לרמטכ"ל .היא קבעה תקנים של כוח אדם וציוד
ביחידות הלוחמות וכן את סדר הדרגות ,את שמן
ואת צורתן .המחלקה העניקה את הדרגות ל־12
האלופים הראשונים של צה"ל .שלמה שמיר היה
אחד מהם .בנוסף לתפקידו פיקד שלמה שמיר על
המצעד הראשון של צה"ל ,שהתקיים בתל־אביב
בימי ההפוגה בקרבות .היה זה המצעד שקדם
למצעד שלא צעד.

בתחילת קיץ  ,1949התמנה שלמה רבינוביץ
(עכשיו כבר שמיר  -ר"ת של שלמה ,מינה רעייתו,
יעל בתו ,רבינוביץ') למפקד חזית ב' (שהשתרעה
לאחר מכן על מרבית שטח פיקוד המרכז לעתיד
לבוא) .זו השתרעה לאורך  66ק"מ ,מבנימינה
עד פתח־תקווה .שלוש החטיבות שרוכזו תחת
פיקודו ,ובהן חטיבת גבעתי ,היו מיועדות לכבוש
את השומרון .אלא שבשיחות רודוס הושגו
בינתיים הסכמי שביתת הנשק והתוכנית בוטלה
(חזית ב' הפכה לאחר מכן לפיקוד המרכז).
ב־ 16במאי  1949מונה לתפקיד מפקד חיל
הים ,החליף הן את פול שולמן והן את משה
ז'ק שממנו נטל את תפקיד מנהל שירות הים
ששולב בתפקיד מפקד החיל .שלמה מעולם לא
היה איש ים ,אך הוא כן היה איש צבא מקצועי,
מפקד תקיף ומנהל מצטיין .זה מה שהיה דרוש
אז ל ַחיִל .שמיר לקח על עצמו להפוך את מקבץ
האוניות והמלחים לזרוע צבאית .במסגרת זו
ביצע שינויים מיידיים מרחיקי לכת ,שהביאו

את כל המסגרת להתנהל כצבא לכל דבר .את
מלאכת הים עצמה הותיר לימאים .הכול חייב
היה להיעשות בקצב מהיר מאוד ,משום החשש
כי מדינות ערב יפתחו בסיבוב מלחמתי חדש.
בתקופתו התגבש והתעצם החיל ,נקבעו מסגרות
ארגוניות ותוכנן רכש של כלי שיט שבמסגרתו
הגיעו פריגטות וספינות טורפדו ,הוגדרו היחידות
הלוחמות והוקמה שייטת ( 13הקומנדו הימי),
כוח נחיתה שכלל שייטת נחתות ויחידת נחתים
(מרינס) .בתפקידו כמפקד חיל הים זכה שמיר
להערכה רבה ,אולם ב־ 14בדצמבר  1950מונה
באופן מידי למפקד חיל האוויר עם התפטרותו
הפתאומית של אהרון רמז ,והוחלף בחיל הים על
ידי מרדכי (מוקה) לימון.

לו בן־גוריון תפקיד בכיר במטכ"ל .הוא הבטיח
לו ,כי תוך שנה יהיה רמטכ"ל .שמיר סרב .הוא
לא יכול היה לעבוד עם יגאל ידין  -פקודו ,ידידו
ויריבו.
בשנת  1952הקים שמיר את חברת "פוספטים
בנגב" ,העוסקת בכרייה ובייצור פוספטים באזור
הנגב ועמד בראשה במשך  11שנה .בשנים
1963־ 1967היה מנהל מינהל מקרקעי ישראל.
לאחר מכן ניהל את חברת הגז "פזגז" ואת
המועצה לתעופה אזרחית .היה סגן היושב ראש
של ארגון האווירונאוטיקה העולמי.
בהיותו בן  55השלים שמיר בחינות בגרות,
ובגיל  60סיים תואר שני במדעי החברה
באוניברסיטת תל אביב.

בחולדה ,לפני הקרב .מימין לשמאל :המח"ט ,שלמה שמיר ,סמג"ד  ,72פנחס קופל,
מג"ד  ,72צבי הורביץ־גילת (רכון על המפה) .צילום :קאפה 1948

הרקע להתפטרות אהרון רמז מפקד חיל
האוויר היה דרישתו לפעול כזרוע עצמאית
הכפופה ישירות לשר הביטחון .שלמה התבקש
על ידי בן־גוריון ל"הכליל את חיל האוויר בצה"ל",
כהגדרתו .ראשית העביר את המטה מיפו למחנה
הצבאי ברמלה ,שהיה בו גם מנחת מטוסים,
וקבע סטנדרטים צבאיים ברורים .אחר כך טיפל
בתחום התשתיות והרכש .בתקופת כהונתו
כמפקד חיל האוויר הוקם מערך הנ"מ ונבנה בסיס
חצור .למרות שסיים קורס טייס אזרחי בחברת
"אווירון" בעבר ,הרי את הנושא המבצעי השוטף
הותיר בידי מפקדים שהיו טייסי קרב.
העבודה סביב השעון בחיל הים ובחיל האוויר
נתנה בו את אותותיה .בן גוריון הורה לו לצאת
לאיטליה ,להתנתק ולישון חודש ימים .חיים
לסקוב מונה בינתיים כמפקד זמני של חיל האוויר.
עם שובו ,נכח שמיר שלסקוב משתלב היטב ,ולכן
לא ראה סיבה לחזור לחיל האוויר .בשלב זה הציע

"השתתפות אנשי הצבא העבריים והחטיבות
היהודיות במסעות המלחמה האפריקאיים של
הצבא הבריטי ,נתנה להם הזדמנות מעשית
ראשונה להציץ במאורגן לתוך עולם "המלחמה
הגדולה" והצבא המסודר הפועל בה .אפשר
לומר ,שהלקח המיוחד הראשוני שבפרק זה
הוא ,בפשטות ,הרחבת מושגים על היקף כוחות
המלחמה ,צורכיהם וצורת ההתנגשות שלהם.
ניסיון כזה מלמדך לנתח תופעות לפי קנה מידה
שונה מזה שהיית רגיל בו .הוא מקנה לך חוש
פרופורציה חדש להערכת חלקים שונים במכונה
הצבאית ,הן ביחידות שונות והן בכלי נשק
לסוגיהם.
איני סבור שמתוך כך עלול להיווצר יחס

שלמה שמיר (מימין) והאלוף דוד מרכוס

חיבר את הספר :בכל מחיר לירושלים ,שהוא
המחקר המעמיק והמוסמך ביותר על קרבות
לטרון ופריצת דרך בורמה במלחמת העצמאות.
בנוסף שקד שמיר לאחרונה על קיבוץ זיכרונותיו
והתרכז במיוחד בתקופת הפיקוד שלו ,בת
ששת החודשים ,על חזית ב' בשלהי מלחמת
העצמאות.
שמיר המשיך לקחת חלק בפעילות ציבורית
ענפה והיה צלול עד יומו האחרון .בין השאר עסק
רבות לאחרונה במיזם הלאומי להקמת מוזיאון
הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה בלטרון
והיה מהאישים הבולטים בעיצוב מפעל זה.
האלוף שלמה שמיר היה המפקד היחיד ,בצה"ל
ובעולם ,שפיקד על שלוש זרועות הצבא בזו אחר
זו  -מפקד חזית ב' ,מפקד חיל הים ומפקד חיל
האוויר.
מה תרם השירות בצבא הבריטי להקמת
צה"ל?

של ביטול ל"קטנות" .אדרבא ,ניסיון זה יוצר
בך יחס הבנה וכוח ניתוח ריאלי לתופעות
המקומיות הידועות לך והעלולות עוד להזדמן
לך ,בלי למעט את דמותן כלל  -בצד הבנה
חדשה לתופעות גדולות יותר בעולמנו .מגע
זה עם מכונת המלחמה העולמית יש בו כדי
לעקור את ההערכה ההיסטרית לתופעות שונות,
הבאה כרגיל מתוך בערות והגזמה  -ועם זה
מספק הוא כושר להעריך הערכה נבונה ונכונה
יותר כל כוח ,לפי גדלו בהתאם לתחומי יכולתו
האוביקטיבים ולשדה פעולתו המיוחד .הייתי
אומר ,שאתה רוכש לך כוח־שיפוט בריא ונכון,
הנובע בין השאר ,מהכרה שאתה עדיין הנך לא
במעט בבחינת בור לגבי הרבה גורמים נוספים,
שבלעדם אין גם להבין את הנעשה כולו"• .
(קטע שכתב מיור ש' רבינוביץ (אלוף שלמה
שמיר)" ,מלקח השרות בחי"ל"" ,מערכות" ל"ח,
ינואר )1947
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אלוף שלמה שמיר ז"ל

ממניחי היסודות לביטחון ישראל
אלוף עידו נחושתן ,מפקד חיל האוויר (הדברים נאמרו בהלוויתו של שמיר ז"ל)
את דרכה של ההיסטוריה קובעים אנשים .לעיתים מזדמן בדרכה שיותר מדי אנשים במטה היו עסוקים בלהתכתב איש עם רעהו בלא
רגע מכריע ,צומת שקובע גורלות .ברגעים כאלה עומדים למבחן שתצמח מכך תועלת ממשית .הרגשתי שפעילותו של המטה ביפו לא
האנשים שהיו שם .רגע מכריע כזה הזדמן לעם ישראל בארצו לפני השרתה את האווירה הצבאית המתאימה שצריכה לאפיין מטה צבאי.
שישים ואחת שנים  -הזדמנות של פעם בהיסטוריה להקים בית לעם מסקנתי הייתה שיש להוציא את המטה מיפו".
היהודי .צומת גורלי בחיי העם ,הזדמנות שאין להחמיץ ,מבחן עליון
שמיר שזכר ביקור שקיים במטהו המדברי של הגנרל מונטגומרי
לאנשים שהיו שם.
בצפון־אפריקה ,לפני קרב אל־עלמיין ,החליט להעביר את מטה חיל
מבחנו הראשון של עם ישראל בארצו היה כושרו להילחם לבד ,האוויר לרמלה ,שם שוכן באוהלים למגינת ליבם של רבים מאנשי החיל.
עם גבו אל הים .זה היה מבחנו של צה"ל ומפקדיו הבכירים ,בראשם
מתוך ראיית הצורך החיוני בבסיסי טיסה ,פתח שמיר את בסיס
הרמטכ"ל וחברי המטה הכללי .הם היו האנשים שהיו שם ,לקבוע חצור  -בסיס קרב מבצעי עד עצם היום הזה  -וכן את מפקדת כוחות
גורלות .היום אנו נפרדים מאחרון אלופי המטה הכללי הראשון לצה"ל ,הנ"מ ב ַחיִל.
האלוף שלמה שמיר.
תרומתו של שלמה נמשכה גם לאחר פרישתו מצה"ל ב־ .1951הוא
אין כמו מסלול חייו של שלמה כדי להעיד על הבנתו העמוקה את פנה לנגב ,הקים את תעשיית הפוספטים ועמד בראשה במשך  11שנים.
גודל השעה ואת מחוייבותו להצלחה במבחן העליון  -קיומה של מדינת בהמשך היה ראש מינהל מקרקעי ישראל ,עמד בראש המועצה לתעופה
ישראל ,אתגר שהעסיק את שלמה במשך כל ימי חייו.
אזרחית והיה גם סגן ראש ארגון האווירונאוטיקה הבינלאומית .שלמה
"...בכל מחיר  -לירושלים"  -כך בחר שלמה
היה איש רב פעלים וכישרונות ,אך צנוע מאוד
לקרוא לספרו .על גב הכריכה  -שלוש ידיעות
והתרחק מאור הזרקורים.
קשר:
במלאת לו  90החליט מפקד חיל האוויר לערוך
 24במאי - 16:45 ,מאת אמיתי (בן־גוריון)
לכבודו אירוע חגיגי .שלמה התנגד בכל תוקף ,טען
אל ידין :המצב בעיר חמור מאד ,לדעתי הכרחי
שזה מיותר .משלחות שונות מה ַחיִל נסו לשכנעו,
שחטיבה  7תפרוץ מיד.
עד שלבסוף נעתר" .טוב ,הבנתי" אמר "אני באמת
 24במאי - 21:02 ,מידין לחטיבה  :7עליך לבצע
חושב שמדובר באירוע מיותר שאינני זקוק לו,
את תפקידך הלילה ,בכל מחיר.
אבל אני מבין שה ַחיִל זקוק לו כאירוע מורשת
 14ביוני - 10:00 ,מאת חטיבה  7אל ידין:
וכסמל למפקדים ולאנשים המשרתים בו" .לאירוע
בקשר לפקודת המבצע מספר א' של חטיבה ,7
הוא התעקש להגיע במונית.
הננו מודיעים כי פתחנו דרך למכוניות לירושלים.
שלמה יכול היה לשוחח עם כל אדם ,מבוגר
(היא "דרך  ,"7לימים דרך בורמה").
כצעיר ,ועל מגוון נושאים .שיחה עמו הבהירה
מקימה ומפקדה של חטיבה  ,7החטיבה
מיד את זווית הראייה הרחבה והעומק ההיסטורי
המשוריינת הראשונה של צה"ל  -אז בת שבוע
הנשקפים ממרום שנותיו .ידע לראות את היער
בלבד  -היה שלמה שמיר .שלמה בן  ,35היה כבר שלמה שמיר ז"ל ,מאי 2009
כולו ,וגם להתמקד בעצים הנכונים .על הפרק היו
מפקד מנוסה .את דרכו החל בהגנה כבר בהיותו בן  .14היה בוגר קורס שאלות יסוד כמו מהי ציונות ,מהו צבא ,מהי משמעות השירות בצה"ל
הקצינים הראשון של מגויסי הישוב בצבא הבריטי במלחמת העולם ובמה הוא נבחן ,איך נראות מלחמות ישראל בראי ההיסטוריה.
השנייה ,שירת בבריגדה היהודית ואף התמנה "למפקד כל החיילים
עם כניסתי לתפקיד ,במהלך שיחתנו שאותה קיימנו על גג ביתו,
היהודים בצבא בריטניה" .ניסיונו בצבא הבריטי היה חשוב להנחת בין ציוריו הרבים ,אמר לי שלמה "אצלי כל תשובה מתחילה מסקירה
יסודות צבאיים מקצועיים בשלוש הזרועות של צה"ל:
היסטורית" ויעץ לי" :כל הזמן תחשוב!"
לאחר הפיקוד על חטיבה  7בקרבות על ירושלים מונה שלמה שמיר
שלמה היה חבר קבוע ונאמן בפורום מפקדי חיל האוויר בעבר .אך
להיות מפקד "חזית ב'" (פיקוד המרכז דאז) שהשתרעה מראש העין לפני שבוע נפגשנו ודנו בעניינים האסטרטגיים שעל סדר היום .שלמה
ועד ואדי ערה .ביוני  1949נשלף ממערך היבשה ומונה למפקד חיל הים היה מעורב ,בקיא בפרטים ,חד מחשבה ורהוט .בראייתו המפוכחת היה
הצעיר של ישראל ,בו עסק במלאכת הנחת היסודות ,הבנייה והארגון .מוטרד תמיד איך שומרים על המדינה.
בדצמבר  1950התמנה למפקדו השלישי של חיל האוויר .את גישתו
יעל ,ברי ,רוני ,דני וקטיה,
המקצועית אפשר היה לראות כבר בביקור הראשון שקיים במטה החיל
שלמה היה מדור הנפילים ,מעמודי התווך של צה"ל בראשית ימיו,
שביפו .שמיר התרשם כי יש לבצע שינוי מהפכני.
ממניחי היסודות לביטחון ישראל .הוא נמנה על האנשים שהיו שם
"המטה התפרס על פני בתים שונים ביפו והחדרים היו מלאים וקבעו את דרכה של ההיסטוריה.
ברכוש נטוש שכלל כיסאות מעוצבים ,שטיחים משובחים ושולחנות
לכם ,הוא היה אבא ,סבא וסבא־רבא  ,הֱיו גאים במורשתו.
כתיבה מהודרים" ,הוא סיפר לימים" ,ככל שהמפקד שישב בחדר מסוים
חיל האוויר וצה"ל מרכינים ראש ,משתתפים בצערכם ומחבקים
היה בכיר יותר ,כך היה שולחנו גדול ומהודר יותר .בנוסף לכך ,היה אתכם אל ליבנו.
המטה מחולק לאין ספור מחלקות ותתי־מחלקות .הייתה תחושה,
יהי זכרו ברוך.
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אלוף שלמה שמיר ז"ל

מורה הדרך שלנו
אלוף (במיל') חיים ארז (הדברים נאמרו בהלוויתו של שמיר ז"ל)
יעל ומשפחתו של אלוף שלמה שמיר,
אנו נפרדים היום מאלוף שלמה שמיר ,שהיה בין מקימי יד לשריון
בלטרון ,ובמשך  25שנה חבר פעיל בעמותה ,שתרם לה רבות במעשה
ובעצה .הקשר האישי של שמיר ללטרון התחיל במלחמת העצמאות,
כמפקד חטיבה  7שלחמה באזור לטרון ופתחה את דרך בורמה ,ובכך
הסירה את המצור על ירושלים.
שלמה שמיר האמין שהקניית מורשת הלחימה והגבורה של לוחמי
השריון וצה"ל לדור הצעיר ולחיילי צה"ל היא ערך חשוב ביותר התורם
למוטיבציה של החיילים לשרת ולתרום .הוא הקדיש למטרה זו מאמצים
רבים ולעיתים היה מגיע ללטרון מספר פעמים בשבוע ומרצה בקרית
החינוך ,שם היה מרתק את השומעים והיה למרצה מבוקש .כך עשה גם
לפני כשבועיים.
שלמה שמיר היה בין היוזמים להקמת מוזיאון הלוחמים היהודיים
במלחמת העול השנייה ,ויש לו חלק מרכזי בהתוויות היעדים ,המטרות
והתכנים של המוזיאון .הוא האמין שבהקמת מוזיאון זה יתוקן עוול

היסטורי שנעשה למיליון וחצי לוחמים יהודים שלקחו חלק בניצחון נגד
הנאצים ובני בריתם ,ומעשיהם נשכחו( .הוא עצמו שירת בצבא הבריטי
ובבריגדה היהודית כאשר הוקמה .הוא מונה על ידי המוסדות בארץ
כמפקד הבריגדה והיה לו חלק חשוב בהצלת יהודים ממחנות העקורים
באירופה ובהברחתם לארץ.
סיפור חייו ותרומתו במשך  80שנות פעילות ושירות במאבק להקמתה
וביטחונה של מדינת ישראל ,להקמת צה"ל ,ולכלכלתה של המדינה
בתחילת דרכה ,כמקים ומנהל הראשון של חברת הפוספטים בנגב.
מן הראוי שייכתב ויהווה חלק מהמורשת של גדולי האומה ,שתי ַלמֵד
במערכת החינוך.
שלמה שמיר היה אדם יוצא דופן ,בעל ידע רחב בתחומים רבים,
ולמרות גילו ,הייתה לו חשיבה רעננה ומקורית .למדנו לשמוע לעצותיו,
הערכנו ואהבנו אותו .הוא היה מורה דרך לכולנו ,והוא יחסר לנו מאוד.
מעשיו ותרומתו בלטרון יהיו ג ַלעד לזכרו.
יהיה זכרו ברוך.

לוחם יהודי ,לוחם ישראלי ,לוחם אדם
ד"ר תמר קטקו
בפגישתנו הראשונה שאל אותי שלמה" :מה מעניין אותך יותר בצמד
המילים 'לוחם יהודי'  -ה'לוחם' או ה'יהודי' .משהשבתי' ,היהודי' ,אורו
פניו" .התקבלת" ,קרן מאושר .זה היה בדיוק לפני עשר שנים ,בבית
המוזיאוני שלו.
אחר כך שלף מתוך הארכיון הביתי את המברק של צ'רצ'יל ובו פנייתו
לרוזוולט בדבר הקמת הבריגדה" .זהו רגע גורלי" ,קבע כשכולו מזדקף
בגאווה.
"ויש עוד רגע שהוא משלים את התמונה" ,אמר בשפתיים רועדות,
"הרגע שבו חייל יהודי ,עם סמל מגן דוד ,מושיט את ידו לשארית
הפליטה" .לרגע השתתק .דמעה חנקה את גרונו" .שם נכרתה ברית
היסטורית בין ייאוש לתקווה".
ממרומי שנותיו ידע כבר לנסח את מה שאנחנו התקשינו לבטא.
ממאגרי הידע האינסופיים שלו ,מתבונתו וראיית העולם שלו ידע לצייר
לנו תמונת מציאות מדויקת וחדה ולהדגיש את משמעותה בהיבטים
פילוסופיים ולאומיים .זכיתי להיות תלמידתו .כל מפגש איתו היה לי בית
ספר ,עולם ומלואו.
שלמה היה נואם מופתי ,מרתק .כבר אין כאלה .כשדיבר ,במשנה
סדורה .בבהירות ,מעולם לא קרא מדפים .כשדיברו אחרים ,תמיד האזין
בהקשבה מרוכזת ומעולם לא קטע אותם .היה לו מוח מדעי ,לב אנושי
ועיניים חכמות .היה לו חוש הומור מתוחכם ויחד עם זאת מעודכן ברוח
צעירה ובכל התרחשות אקטואלית .ויותר מכל רצה לעניין את הדור
הצעיר .זו הייתה הסיבה שהסכים להשתתף בסרט "הלוחם היהודי" -
כדי לעניין צופים צעירים ,ציבור רחב של הדור השני והשלישי .אחר כך
הסכים להשתתף בעוד סרט .המצלמות אהבו אותו ,והוא  -אהב אותנו.
גררתי אותו לבית ספר תיכון בנתניה ,להשתלמויות מורים

באוניברסיטה ,לסמינר הקיבוצים ,לחולון ולנאום ברוסית בפני וטרנים
בחדרה .רק לפני שבועיים הרצנו יחד במשכנות שאננים בירושלים .גם
שם התייצב כחייל נאמן .לעולם לא סירב להזמנתי או לכל יוזמה חינוכית.
המפגש עם הצעירים ,המורים והסטודנטים הפיח בו רוח חיים .הוא ידע
לתת את כולו והקהל השיב לו באהבה ,בהערכה ובהתרגשות רבה.
"זה אינסטינקט ההישרדות שלי" ,אמר לי תמיד אחרי שסיים את
דבריו .ואז בעיניים מחייכות ובמאור פנים ביקש לדעת" :נו ,איך הייתי?
נסבל או בלתי נסבל?"...
שלמה היה עבורי אבא גדול .בשיחות נפש ארוכות ,בדיונים נוקבים
על מהות ,על קיום ומשמעות החיים  -שעות ארוכות של הרהורים
משותפים .ויותר מכל :על מוזיאון הלוחם היהודי ,הקרב האחרון שלו.
שם...בלטרון ,הוא מעולם לא נרדם בשמירה .במערכה הזו היה בקו
הראשון ,מפקד ,מנהיג .לוחם ויהודי.
"עוד ארבע ,חמש שנים ...זה הרבה זמן .אי אפשר להזדרז קצת?"  -כך
אמר לי במבט אפור ושקט לאחר הישיבה החגיגית בשבעה במאי האחרון
בלטרון .לֵאּות אפפה אותו לפתע .כאילו ידע שהחלום עוד רחוק .רחוק
מדי ,כמשה על הר נבו ,שמעולם לא ראה את הארץ המובטחת ,אבל
הספיק לראותה בחזונו.
"אני רוצה לדעת מה יהיה כל שתי שניות .תכתבי בדיוק מה קורה
כל שתי שניות .אני רוצה לראות את זה כבר" .כך האיץ בי ,כמי שמבקש
להיפרד.
עכשיו ,שלמה ,זה אינסטינקט ההישרדות שלנו .עיניך ,קולך ולבך ילוו
אותנו בכל צעד ושעל.
מיליון וחצי לוחמים יהודים מצדיעים לך היום.
יהיה לנו מוזיאון ,שלמה ,אתה שומע? על עמודי שלמה ,קום יקום.
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מעזה ולתמיד

כוח צנחנים ושריון בצפון הרצועה .גם אם
ישראל יצאה מעזה ,עזה לא יצאה ממנה.
צילום :איתי כהן" ,במחנה"

מבצע "עופרת יצוקה" השיג את האפקט שיצר מבצע אנטבה אחרי מלחמת יום
הכיפורים :פיצוי וריצוי לאחר מלחמה לא מוצלחת • אך לצד תחושת הגאווה,
מטרידה המחשבה שאולי עצרנו מוקדם מדי  -וקללת עזה עדיין לא הוסרה
יוסף ארגמן

(מאתר צה"ל 10 ,בפברואר )09
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עם שובו לאמריקה בסיום מלחמת המפרץ
הראשונה ,אמר הגנרל נורמן שוורצקופף ,מפקד
המערכה המוצלחת" :זהו יום גדול להיות חייל,
יום גדול להיות אמריקאי" .אותה תחושת
התעלות ,כך נראה ,אחזה גם באלפי חיילי
צה"ל ובמפקדיהם עם שובם לגבול ישראל ב־18
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בינואר ,בתום המבצע ברצועה .זהו יום גדול
להיות חייל ,יום גדול להיות ישראלי  -זה המסר
ששידרו תמונות הלוחמים באופן המובהק
ביותר .מבחינת צה"ל ,מבצע "עופרת יצוקה"
שאחרי מלחמת לבנון השנייה היה כמו מבצע
אנטבה אחרי מלחמת יום הכיפורים :פיצוי
וריצוי לתדמיתו הפגועה אחרי כישלון צבאי
שהותיר צלקות בלב כולנו.
אלא שעזה איננה אנטבה .היא כאן ועכשיו,
וכלשון האמירה המוכרת :גם אם יצאת מעזה,
עזה לא יצאה ממך .ההפתעות הממשיכות להגיע

מהרצועה מעידות כי הדבר היציב היחיד בעניינה
הוא חוסר היציבות ,וכי ההערכה ששום דבר טוב
לא נראה באופק של עזה  -עדיין תקפה.
זקני צפת וישישי שכם יעידו כי בעיית עזה
אכן הזכירה תמיד את האופק :ככל שהתקרבו
לפתרון בעניינה  -בריצה ,בזחילה ,או בהתגנבות
יחידים  -הוא הלך והתרחק .יש שיאמרו שמדובר
במחלה כרונית ,שכנראה איננה ניתנת לריפוי,
אלא לכל היותר לניהול קפדני של התפרצויותיה.
הדור הזה איננו הראשון להיווכח במורכבות
המחלה .נתקלו בה מנהיגיו הצבאיים והפוליטיים

של עם ישראל ,החל משמשון הגיבור ,שנשא את
שערי עזה על גבו השרירי ,דרך יגאל אלון ,מפקד
חזית הדרום במלחמת העצמאות; משה דיין,
רמטכ"ל מלחמת סיני ופעולות התגמול; אריאל
שרון ,אלוף פיקוד הדרום; ושאר הגוורדיה
הוותיקה ,כמו גם החדשה ,של אלופי צה"ל  -עד
יואב גלנט .עזה ,אם כן ,היא מחלה שאיננה רק
כרונית ,אלא גם גנטית  -היא עוברת מדור לדור.
מבצע "עופרת יצוקה" וההתפתחויות שבאו
בעקבותיו הוכיחו שוב שאין כמו אירועים
במזרח התיכון כדי להדגים את יחסיותה של
האמת ואת זמניותן של העובדות .ואין כמו
המזרח התיכון כדי להיווכח שהמילה השגורה
ביותר בניתוח מצבו הרפואי היא "בינתיים".
אכן ,מי שבא לסכם את מבצע "עופרת יצוקה"
עומד מיד על עיקשותה של המשוואה .בעודו

מנתח את המערכה שהייתה ,כבר מנפיקה
המציאות נתונים חדשים על בסיס יום־יומי .על
כן ,סיכום רציני של המערכה לא ראוי שיופקד
בידי עיתונאים ופרשנים של הרגע הנתון .רק
ההיסטוריון ,המרוחק עד כמה שיותר מימי
ההתרחשות ,יוכל אולי להעניק לאשר קרה את
הממד הנכון.
עם זאת ,לאנשים שלחמו במבצע יש צורך
מידי להבין  -בגדול  -מה עשו ,מה תרמו ואיך
תירשם התרומה שלהם בתולדות עם ישראל .את
הצורך הזה אפשר יהיה לספק בינתיים בעיקר
על בסיס ניתוח מקצועי ,נקודתי ,של ההתנהלות
הצבאית ,בעיקר ביבשה .לשם כך עורך צה"ל
תחקירים מקיפים .עיקרי תוצאותיהם יימסרו,
מן הסתם ,ללוחמים ולציבור .מן המעט שכבר
פורסם אפשר להניח ששניהם ,צה"ל והציבור,
יהיו מרוצים מאוד ממה שיקראו.
אלא שעם ישראל כולו ,על פרשניו ,לא חיכה
ללקחים רשמיים .כבר ממה שראה בטלוויזיה,
ובעיקר ממה שלא ראה ,יכול היה להיווכח מיד
כי הפעם פני הדברים שונים לחלוטין .כי הפעם,
מי שצריך היה ללמוד  -למד .ומי שצריך היה
להתכונן  -אכן עשה זאת .ומי שצריך היה לחשוב
 אכן הפעיל את מוחו שעות נוספות .ומי שצריךהיה לדבר  -דיבר .ומי שצריך היה לשתוק  -נאלם
דום .והעיקר :מי שניצח על הפרטיטורה והכין
את התזמורת  -עשה מלאכה ראויה בהחלט.
האפקט התודעתי ,החשוב כל כך לצה"ל ,לאזרחי
ישראל וליהודי העולם  -הושג בגדול.
אבל לתמונת הניצחון יש גם חלק אחר,
נוסף .לצד תחושת הגאווה ,הטרידה את מוחו
הקולקטיבי של עם ישראל השאלה איפה
מסיימים את הפעולה הזאת .האם להסתפק
בסטירה ,מכה ,אגרוף בבטן ,נבוט על הראש -
בסדר הזה  -או שמא ללכת עד הסוף ,עם די־9
לכיוון הים? השיקול שעמד במרכז ההתלבטות
הזאת היה ,כמובן ,מחיר חיי חיילינו .שיקול
אחר היה היקף האוכלוסייה האזרחית שתיפגע
והמחיר שתגבה פעולה כזו מיחסי החוץ של
מדינת ישראל.
בעניין זה היו שציטטו בנחישות ממקורותינו:
המרחם על אכזרים ,סופו שמתאכזר אל רחמנים.
והיו שאמרו ,גם הם ברוח המקורות :בנפול
אויבך אל תשמח .אלה ואלה טענו את טיעוניהם
בכישרון ,אך ההכרעה ,ברמת ההחלטות של
הממשלה ,הייתה קשה ביותר .התחושה שנותרה
היא שעל אף שלכל תרחיש הכינו תוכנית מגירה
 בשאלה הזאת לא הכריעו עד הסוף.ומה עושים ,באמת ,במצב הבלתי אפשרי
שנוצר ,בו אי אפשר כמעט להבחין ,בטווח ראוי,
בין החמושים לבין האוכלוסייה האזרחית?
ההיסטוריה הצבאית העולמית מלאה בדוגמאות
רבות ל"פתרונות" ,רובם מצמררים .את הפתרון
האכזרי ביותר הציע ג'ינגיס חאן ,אותו כובש
מונגולי אגדי וחסר רחמים ,שלא הפסיד אף
קרב .מדיניותו כלפי האזרחים במדינות שכבש
נוסחה על־ידו במשפט מקפיא דם" :לא אשאיר

לתושבים אלא את העיניים לבכות בהן".
אסד הזקן ,מייסד הנשיאות המשפחתית
בסוריה ,עשה זאת בגרסתו האכזרית מול
התקוממות "האחים המוסלמים" הסורים בעיר
המחוז הגדולה חמה .כאשר הגיע המשבר לשיאו
בפברואר  ,1982ציווה על סוללות תותחים ועל
טנקים לטבוח בציבור .בטבח הזה נהרגו ,על פי
הערכות ,כ־ 30אלף איש ,אך הוא כמעט ונשכח,
מפאת סמיכותו לטבח סברה ושתילה בביירות,
כעבור כחצי שנה.
מדינות נאורות לכאורה ,כמו בריטניה,
ארצות־הברית ,צרפת ורוסיה ,לא היו הרבה יותר
תרבותיות ,כאשר הגיעו למה שנראה ,לתחושתן,
כרגע האמת .דוגמה לכך היא המערכות האכזריות
שניהלו באלג'יריה ,בווייטנאם ,באפגניסטן,
בעיראק ,בצ'צ'ניה ובגרוזיה ואפילו ביוגוסלביה
 אותה הפציצו בטילי שיוט .גם שם הסתתרוהלוחמים בין האזרחים ,שחטפו בגדול.
דוגמה מוקדמת יותר היא ,כמובן ,מלחמת
העולם השנייה .גרמניה החריבה ערים וכפרים
על תושביהם בדרכה אל לב ברית המועצות
והרגה  14מיליון אזרחים; היפנים הרגו  7מיליון
סינים; צ'רצ'יל ובעלות הברית הפציצו את
הערים הגדולות של גרמניה ,על מאות אלפי
תושביהן ,והחריבו את חלקן עד היסוד  -אף
שהניצחון כבר היה ברור .ואילו ארצות הברית,
בסדרת תקיפות ,הפציצה בסוף המלחמה את
טוקיו והרגה  180אלף אזרחים  -יותר ממספר
הנספים מפצצות האטום.
צ'רצ'יל הגדול ,מציל העולם ומושא
להערצתו ,אף ניסח את המדיניות הזאת באופן
הברור ביותר .הוא אמר ,בפרפרזה :איננו רוצים
לנצח את גרמניה ,אנחנו רוצים להשמיד אותה!
פירוש הדבר הוא שגם כאשר המלחמה היא מול
צבא סדיר ,הרי שהאזרחים ,שבחרו במפלגה
הנאצית והולידו את הצבא הזה ,משלמים את
מלוא המחיר הכבד.
התקדימים הללו ,שאמורים היו לעמוד לנגד
עיניהם של מארגני ההפגנות הפראיות הנערכות
בימים אלו נגד ישראל ,בעיקר במערב ,פשוט
התאדו .קללת עזה לא הרפתה מישראל גם
בזירה הבין־לאומית .אותו חיידק טורף בו נדבקה
כל הרצועה התפשט במהירות האור ,והלם גם
במדינות בהן ההיגיינה הציבורית אמורה הייתה
לחסום את ההדבקה .העולם המערבי ,הנאור
בעיני עצמו ,סירב להביט לאחור אל ההיסטוריה
שלו ולהתבייש במוסר הכפול בו הוא נוהג כלפי
רצון החיים שמפגינה מדינת ישראל הלוחמת.
הוא העדיף להציג בעיקר את הצד המצטלם טוב
יותר בטלוויזיה.
את עוצמת התופעה הזאת איש לא חזה ,אך
גם לולא התקיימו ההפגנות ,הייתה נותרת השאלה
הגדולה :האם המלחמה היא ברירת חיינו ,זה גורל
דורנו? כנראה שכן .ועם זה צריך לחיות ,כי להיות
נחמד ולא להיות  -פשוט לא בא בחשבון .ישראל
תמשיך לצקת את העופרת ,ואת הפלדה ,ואת
הברזל  -פשוט כי אין ברירה• .
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האם עדיין נחוץ
צבא העם בישראל?
צה"ל הוא צבא העם ,אך האם הוא עדיין נחוץ ככזה ומדוע? מה יצר בעבר את הצורך בו
במדינת ישראל ועל איזה רקע נוצרו הצרכים והפונקציות שצבא העם אמור לממש?
אלוף גרשון הכהן
(מפקד המכללות בצה"ל) *
ראוי להדגיש תחילה כי כאשר מדברים במדינת
ישראל ,על השאלה האם עדיין צבא העם ממשיך
להיות נחוץ כבעבר ,יש אמנם לדיון ממד מקצועי
ענייני ,אבל גם ממד של אינטרסים סמויים
רחבי היקף ,הנמצאים בממד הסמוי )Text־(Sub
של הדיון .אחד מהנושאים הסמויים מתבטא
בשאלות ההולכות ונשאלות כגון :האם לא תם
עידן האיום הקיומי על מדינת ישראל? עד מתי
נמשיך להיות חברה מגוייסת? האם חינוך בעל
גוון מליטריסטי יכול להיות חינוך ראוי בחברה
פתוחה הצועדת לקראת "קִדמה" ונתונה לתהליכי
גלובליזציה? שאלות אלה מבטאות אינטרסים
חברתיים ותרבותיים ,וכשדנים באינטרסים אלה
מתווים גם את מגמות הדיון באשר לסוגיית צבא
העם.
בכניסה לדיון יש להתבונן בשינוי המתחולל
בשדה המקצועי הצבאי שמחייב בחינה מחדש
של קונספט צבא העם .בעידן המודרני ,בעיקר
מראשית המאה ה־ 19עם עידן המהפכה
התעשייתית ,התחולל שינוי בארגון הצבאות
במגמה הולכת וגוברת של גיוס המוני .במלחמת
האזרחים האמריקאית ,במלחמת העולם
הראשונה וגם בשנייה ,התנגשו זה בזה צבאות
ענק במאפייני פעולה של העידן התעשייתי,
באופן שהביא לביטוי מסה בהיקף רחב .הפעלת
הצבאות הייתה במקרים רבים דומה לתפיסת
ניהול של פס ייצור והמסה הכמותית הייתה
בהחלט אחד המהשיקולים המשמעותיים של
הערכת יחסי כוחות והערכת היכולת לנצח בשדה
הקרב .חלו מאז שינויים רבים .כלי הנשק השתנו
מאוד והעמידו דרישות אחרות של התמחות ,וגם
אופי המלחמות השתנה .המפגשים וההתנגשויות
חדלו להיות התנגשויות המוניות ,גם מפני
שהמדינות לא יכולות להרשות לעצמן להקים
צבאות ענק ,עקב ההתמודדות בקשיי תקציב
והשאיפה לממש צרכים מגוונים של מדינת
רווחה ,וגם מכיוון שלמערכות הנשק המשוכללות
דרוש הון עתק לצורכי רכש ואחזקה .כך ברוב
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מדינות העולם מתהווה מגמה שבה הצבאות
הולכים ומצטמצמים.
מדינת ישראל מתנסה בשנים האחרונות
בהתנגשויות מסוג אחר ,לחימה בצורות חדשות
שבהם יש לכוחות קטנים ומיוחדים ,שהם כוחות
עילית ,תפקיד משמעותי גובר והולך .לאור נסיון
זה יחד עם המגמה הכוללת לצמצום הצבאות
הושמעה אמירה ידועה ,על הצורך בצבא קטן
וחכם .אולם ,בחינה מעמיקה יותר מבהירה מיד
כי מדינת ישראל ממשיכה להימצא בסביבת איום
רחב־היקף ועדיין צריכה להעמיד יכולת כמותית
תואמת למקרה של מלחמה קונוונציונלית,
באופן המקיים מענה הולם מול צבאות ענק
הנבנים במדינות המקיפות אותה .גם אם כרגע
צבאות אלה אינם מעמידים מולנו איום ישיר -
הפוטנציאל לאיום קיים ,ואם לא נעמיד סד"כ
בהיקף נדרש אנו עלולים למצוא עצמנו עם צבא
קטן וחכם אך רחוק מלהיות מספיק.

כריכת הספר "הנסיך" בעברית

בחינה בשלושה ממדים
בבחינת ההיבט העקרוני של סוגיה זו אתמקד
להלן בשלוש נקודות מבט שבהן נבחנת הערכיות
והנחיצות של צבא העם לעומת צבא שכירים
מקצועי .האחד הוא הצורך הכמותי השני הוא
הממד הערכי השלישי הוא הממד התפקודי־
פונקציונלי.
נתחיל בצורך הכמותי .אומרים לנו ,כפי
שכותב למשל עופר שלח בסיפרו "מגש של
כסף" ,שאפשר להמיר את צבא ההמונים המגוייס
כצבא־עם בצבא מקצועי שכיר .בארצות הברית
ובאנגליה אכן עברו לשיטה זו ,אלא שארצות
הברית היא המדינה היחידה במערב שבאמת
מעמידה צבא רחב היקף שיש ביכולתו לעמוד
במשימה מלחמתית לבדו בכוחות עצמו וללא
צורך בשיתוף כוחות קואליציה .לארצות הברית
כמדינה גדולה ומפותחת יש אפשרות כזאת
כי מתוך כ־ 300מיליון אזרחים אפשר למצוא
מספיק אנשים שיבחרו את המקצוע הצבאי
כמקצוע לחיים ויתנדבו לשירות צבאי כחיילים
שכירים .השאלה המעשית בישראל היא האם
אנחנו יכולים לקיים מודל גיוס דומה? התשובה
היא שלילית באופן חד משמעי .גם ללא בחינה
אמפירית מקיפה אפשר לקבוע כי במדינת ישראל
לא יימצאו מספיק בני נוער מוכשרים וטובים
שיבחרו בשירות צבאי כדרך חיים למספר השנים
הנדרשות ובאיכות הנדרשת .אפשר להעמיד צבא
שכיר בהיקף הנדרש לצורכי הביטחון השוטף,
אולם כאשר מדובר בהיבט הכמותי בבניין הכוח
הצבאי למלחמה ,אין למדינת ישראל יכולת
אחרת מלבד רעיון צבא העם .הווה אומר שמוטל
עלינו להמשיך להיות חברה ומדינה המגייסת את
כל משאביה בשעת מבחן ,כפי שהגה בן גוריון
והעמיד את העניין בשיא השכלול ,עם ארגון
יחידות המילואים לאחר מלחמת העצמאות.
נעבור לממד הערכי .כאן יש מספר נקודות
מבט .הראשונה עוסקת באדם הפרטי ,המגויס
לשירות .כאן עולה השאלה האם קיים ערך
בחייו של אדם ללמוד מלחמה ולהיות נושא
חרב? בתפיסת עולמי התשובה היא בהחלט כן.

צבא העם  -חיילים בסיום מלחמת ששת הימים בסיני

בני ישראל יצאו מארץ מצרים כשהם חמושים
בנשק ,ככתוב בפרשת בשלח" :וחמושים יצאו
בני ישראל מארץ מצרים" .השאלה הנשאלת גם
על ידי מפרשים רבים היא מדוע הם נזקקו לנשק
והם הרי יצאו בסיוע אל־עליון ,בניסים גלויים עם
עמוד ענן לכוון את דרכם ביום ועמוד אש להאיר
להם ולכוונם בלילה .על כך אומרים "מכאן שאין
סומכים על הנס" ,זו חובתם לצאת חמושים .לפי
השקפת עולמי ,כפי שהתלמוד מחייב אדם ללמד
את בנו מקצוע ,כדי שיוכל לפרנס עצמו וחייב
ללמדו לשחות כדי שיוכל לשרוד את סכנת גלי
הים  -כך חייב אדם ללמד את בנו גם לשאת חרב
ולהילחם כדי לשרוד .לגבי אנשים רבים אמירה
זו לא תתקבל באהדה אך בסופו של דבר כורח
החיים מלמדנו כי על מנת לשרוד אנו חייבים
להיות מסוגלים לשאת נשק .כל אדם ואדם חייב
להיות מסוגל בעת צרה להפעיל נשק על מנת
להגן על חייו .השאלה המוכרת ,החוזרת ונשאלת
בהקשר זה ,היא "הלנֶצַח תֹאכל חרב ,האם לעד
נחיה על חרבנו?" תשובתי לעניין הזה ברורה" :על
חרבך תחיה" זו הברכה שניתנה לעשו (בראשית,
כ"ז מ') והפירוש הוא שאת פרנסתו יוציא
משימוש בחרב; בשוד ,בגזל ,בדמי חסות  -זו
בעיני המשמעות של המלים "על חרבך תחיה".
לעומת זאת להחזיק חרב כפי שאנחנו מחוייבים
לעשות ,אין זה על מנת להתפרנס מן השימוש
בה ,אלא על מנת להגן על מפעל חיים ,על בניין

ויצירה  -זו הווית המציאות המוכרת לבני אדם
מאז ימי קדם .זו המשמעות הנלוית לשובם של
היהודים לארצם ,בשאיפתם לקיום ריבוני .ואכן
מאז ראשית ההתיישבות היהודית בארץ ישראל
בעת החדשה ומאז הקמת מדינת ישראל ,יהודים
חיים בארץ זו על יסוד עבודת כפיים ,עמל ויצירה,
מדע וכלכלה ,ובאשר נדרש  -מֵגינים על הישגים
אלה בחרב .כאן נקודת המבט המעבירה אותנו מן
הפרט אל הציבור.
חובתו של ציבור להתארגן כחברה בחלוקת
נטל החובות ,כחובת הציבור לגיוס מלוא כוחו
למלחמה .דוגמת מופת היא השיח המתנהל בין
משה ובני גד ,ראובן וחצי המנשה המבקשים
להישאר בארץ הגלעד והבשן ומבקשים ממשה:
"אם מצאנו חן בעינך יותן את הארץ הזו לעבדך
לאחוזה ,אל תעבירנו את הירדן" .ויאמר משה
לבני גד ולבני ראובןַ " :ה ַאחֵיכֶם יָבֹאּו לַ ִּמלְ ָחמָה
וְ ַאּתֶם ּתֵׁשְבּו פֹה? וְלָּמָה תנואון (תְנ ִיאּון) אֶת־
לֵב ְּבנ ֵי יִׂשְָראֵל ֵמ ֲעבֹר אֶל־ ָהאֶָרץ ֲאׁשֶר־נָתַן לָהֶם
ה'"( .במדבר ל"ב ה'־ו') משה טוען כנגדם בקול
ברור :האם ייתכן שאחיכם יצאו למלחמה ואתם
תישארו שלווים בנחלתכם? זו קביעה מוסרית
קטגורית האומרת שאם חלק מהעם יוצא
למלחמה  -חלוקת הנטל אמורה להיות משותפת.
הממד הערכי מדגיש כאן כיצד ראוי לקיים את
הזיקה שבין הפרט לבין החברה והמדינה.
בשנים האחרונות הודגש לא רק בארץ גם

במדינות הרווחה באירופה ,שיח שהוא שיח
זכויות .בשעה שמספרים לנו כי איננו עוד חברה
מגוייסת ,בוחרים למעשה בחברה שעסוקה
בעיקר במערכת הזיקות שבין הפרט לבין המדינה
בהדגשת זכויותיו של הפרט .להבנתי קיים קושי
גדול בקיום זהות לאומית ולכידות של מדינה
וחברה ללא דגש מרכזי המוצב בהן על מילוי
החובות .בתוך כך אחת מחובותיו הבסיסיות
של אדם למדינתו היא היכולת להיחלץ למלחמה
למען הכלל .זוהי יכולת העומדת הרבה מעבר
לממד האינסטנקטיבי המניע את האדם המצוי
בצרה לקום ולהגן על משפחתו .כאן מדובר
ביכולתו של בן תל אביב להגן על מטולה ,או על
בני מטולה וזאת היכולת לדרוש מבן מטולה להגן
על תל אביב או על באר שבע או על שדרות .זאת
יכולתו של הריבון לגייס את כל נושאי החרב בני
עמו ולהטיל אותם למקום שבו מצוי ,להבנתו,
מבחן המלחמה .זאת היכולת למצות משאבים
וזאת היכולת לייצר ערבות הדדית ותחושה של
שותפות גורל .מהבחינה הזאת ,כאשר אנשים
שואלים את השאלה ,האם צבא העם עדיין
נחוץ? הם בעצם ,בסתר או בגלוי ,מסיטים אותנו
לדיון בשאלה האם ריבון יכול לקחת את בני
הארץ ,את בני המדינה ולחייב אותם לסכן את
נפשם ולמסור את נפשם למען צרכיו ומטרותיו,
וזאת גם בשעה שהאינטרסים של הריבון אינם
עולים בקנה אחד עם האינטרס הפרטי המידי של
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האזרח הפרטי .בסיכומו של דבר הטענה היא כי
אין מדינה היכולה להתקיים ללא יכולת עקרונית
לגיוס האזרח הפרטי למען מטרותיה.
אכן זו תפיסת עולם הנתונה כיום במחלוקת.
מדבריי עד כה מתבררת השקפת עולמי המצדדת
לחלוטין ביכולתה של מדינה לגייס את אזרחיה
למימוש מטרותיה .יתר על כן ,גם את מחאת
המילואימניקים אחרי המלחמה בלבנון בקיץ
 2006אני נוטה לפרש כנובעת לפחות בחלקה,
מתחושתם כי בשנים האחרונות הוטל ספק
במידת נחיצותם כלוחמי מילואים ,באופן שדחק
אותם לניתוק מן היכולת להיות שותפים של ממש
לנטל של חובת הביטחון .כשהגיעה שעת המבחן
בלחימה שבה נדרשו מחדש למסירות נפשם,
שאכן ניתנה במלוא המובנים  -הם בעצם באו
ואמרו "חברים תחזירו לנו את מעגלי זיקת שיח
החובות" .החברה הישראלית מחוייבת בימים
אלה לשאלת יסוד שמבררת כיצד מעמידים את
שיווי המשקל הראוי להתקיים בהווית יום יום,
בין שיח הזכויות לבין שיח החובות .מבחינה זו
גם במסגרת איזון מתון בין זכויות לבין חובות
 חייבת מדינת ישראל להמשיך להיות חברההנתונה תחת חובת גיוס בכל הרבדים של העשייה
הלאומית .יתר על כן ,בממד הפונקציונלי קשה
לתאר חברה כלשהי המתקיימת כקהילה מלוכדת
ואיננה מגוייסת לרעיונות המייצגים סיפור־על
משותף.
בנקודת המבט השלישית נבחן את הכורח
התפקודי־פונקציונלי בשיטת הגיוס של צבא
עם .צבאות מודרנים וגם צבאות בעידן הפוסט־
מודרני ,נדרשים בתהליך גובר והולך למיומנויות
לחימה וירטואוזיות שאין דרך להשיגן ללא
התמסרות מקצועית לתחום התמחות הנרכש,
כדרך חיים .כך לדוגמה הוירטואוזיות הנדרשת
מטייס בחיל האויר ,מלוחם בצוללת מתקדמת
או ביחידה מיוחדת .אכן קיימות בצה"ל יחידות
עילית המבוססות על אנשים המקדישים את
חייהם לשירות כחיילים מקצועיים שכירים והם
מעניקים פתרון לבעיות שבהן רק כוחות עילית
יכולים להביא את התוצאה המבוקשת .אבל
כוחות אלה יהיו תמיד קטנים ,ואין ביכולתם
להעמיד את המענה הכולל הנדרש מול כלל
האיומים ולנוכח היקף הקרבות של מלחמה.
קיומו של צורך בצבא קטן ,מקצועי ומצטיין,
לא זו בלבד שאינו מחליף את הצורך בצבא רחב
היקף אלא שהוא נדרש במקביל ושתי היכולות
נדרשות לתמוך זו בזו .לצורך תמיכה ביחידות
עילית קטנות ומצומצמות נדרש אפוא צבא רחב
היקף ותחת גיוס חובה .במקום שנדרשת חובת
הגיוס הרחב  -נדרשת גם המסוגלות של האזרח
המגוייס ,גם אם אינו חייל בכוחות העילית,
לכוחות הנפש הנדרשים לעמידה במוראות
המלחמה.
מבחינה פונקציונלית נדרש אם כן שילוב בין

פסל של ניקולו מקיאוולי ליד האופיצי בפירנצה
שבאיטליה .מקיאוולי ( )1529 - 1469מדינאי,
הוגה דעות וסופר איטלקי הנחשב אבי התורה
המדינית המודרנית

יחידות עילית באיכות ייחודית לבין צבא בינוני
ורחב היקף המסוגל לתמוך אותו בשעת מבחן
אם תיווצר.
בנקודה זו נדרשת התבוננות בממד
פונקציונלי נוסף המחבר מערכת ערכית למערכת
פונקציונלית .כאן אני נתמך בדברי ניקולו
מַקיָאוֶולי ,בספרו הנסיך (פרק  ,)12שם הוא בוחן
סוגי צבאות ומדבר על צבאות שכירים ומידת
יעילותם .להלן דבריו:
"מן ההכרח הוא לנסיך להניח יסודות איתנים
לשלטונו ,ואם לאו  -גזירה עליו שנפול יפול.
היסודות הראשיים לכל המדינות ,לחדשות,
לישנות או למעורבות ,הם חוקים טובים וגייסות
טובים".
בבואו לברר מהם הגייסות הטובים הוא
קובע:
"אני אומר אפוא ,שהגייסות ,שבהם מגן נסיך
על שלטונו ,הם גייסות שלו או גייסות שכירים
או גייסות עזר או גייסות מעורבים מכל המינים
האלה.
הגייסות השכירים וגייסות העזר אין בהן
תועלת וסכנתם מרובה .כל המייסד את שלטונו
על גייסות שכירים לעולם לא תהא עמידתו
איתנה ובטוחה ,כי הללו אין שלום ביניהם ,הם
רודפי כבוד ובצע  -בלא משמעת ובלא נאמנות,
אמיצי לב ביחס לאהוביהם ומוגי לב ביחס
לאויביהם ,בלא יראת שמים ובלא נאמנות לאדם.
ככל שאתה דוחה את ההתקפה בכוחם של אלה,
אתה דוחה את מפלתך .בימי השלום חומסים הם
את נחלתך ,ובימי המלחמה עושים כן האויבים.

*המאמר הוא הרצאה ששודרה בגלי צה"ל ,ועומדת להתפרסם באוניברסיטה המשודרת גל"צ.
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והסיבה לדבר ,שאין שום טעם אחר ליציאתם
לשדה הקרב זולתי השכר המועט ,ואין שיעורו
של זה מספיק כדי לעורר אותם למסור את
נפשם עליך .אכן רוצים הם להיות חייליך כל זמן
שאינך עושה מלחמה ,אבל כשבאה שעתה של
המלחמה ,הם עוזבים אותך לנפשך או בורחים
מפני האויב .דעה זו יעלה בידי להוכיח בלא טורח
מרובה ,שהרי לא חרבה איטליה אלא על שום
שסמכה במשך שנים רבות על גייסות שכירים
ובהם תלתה את כל תקותה".
"רצוני להוכיח בבירור את התקלה שבגייסות
אלה ("שכירים") ,מפקדיהם של גייסות אלה
אפשר שהם מצויינים בכישרונות ואפשר שאינם
מצויינים .אם הם מצויינים  -אי אתה יכול לסמוך
עליהם ,כי כל הימים יחשבו על עלייתם לגדולה,
בין על ידי דיכוי אלה שאתה מושלם ואדונם ובין
על ידי דיכוי אחרים למורת רוחך .אבל אם שר
הצבא אינו בעל כשרון  -בנוהג שבעולם שהוא
מוריד אותך לטמיון.
ואם יטען הטוען ,שכל הנוטל כלי זין לידו,
אחד שכיר ואחד שאינו שכיר ,יעשה כמעשהו
של זה וינהג כן ,אשיב גם אני ואומר ,שכלי זין מן
ההכרח שישמשו או נסיך או רפובליקה .הנסיך
חייב בעצמו לילך בראש ולשמש בכהונת שר־צבא,
הרפובליקה חייבת להטיל שליחות זו על אחד
מאזרחיה ,וכשזה אינו יפה לתפקידו ,מן הראוי
לה להמירו באחר ...והנסיון מלמד ,שרק הנסיכים
והרפובליקות המזויינים משיגים הישגים גדולים
מאוד .הגייסות השכירים  -שכרם יוצא בהפסד
מרובה; ורפובליקה ,המזויינת בגייסותיה שלה,
ולא בשכירים  -משתעבדת ביתר קושי לאחד
מאזרחיה( ".הנסיך פרק )12
קיצורו של דבר  -בממד הפונקציונלי  -יש
מקום שבו הגייסות השכירים ,שאינם מונעים
אלא על ידי אינטרס אישי ,אינם יכולים למלא
את תפקידם וחובתם למדינה במלוא הנאמנות
הנדרשת .במיוחד במבחן זה נדרש צבא העם
להעמיד למדינה גייסות בנאמנות שלמה.
מדינת ישראל הנדרשת להיקף כוחות גדול בעל
מחוייבות ערכית ונאמנות גבוהה ,מחוייבת ככל
הנראה להמשיך לקיים חברה מגוייסת בעלת
זיקה לשיח־חובות ,המעמיד כל פרט ופרט
בזיקת חובות כלפי הכלל .בתוך כך אחת מחובות
היסוד היא יכולתו לשאת חרב למען המדינה.
במבחן המלחמה ,במקום בו נדרשת מסירות
נפש עילאית של כל לוחם ,רק כוחות בעלי
זיקת נאמנות הדוקה לחובתם למדינה ולמטרות
המלחמה יכולים לממש ניצחון .כאשר אומה
נדרשת למאבק ממושך למען קיומה מול אויבים
מגוונים ורבים  -נדרשת גם היכולת לגייס את
מלוא המשאבים הלאומיים לשעת מבחן .זאת
מציאות קיומנו ואני מקווה שנמשיך להיות
מסוגלים לגייס את מלוא הכוחות הנדרשים
כשהם מונעים ברוח איתנה ונכונה• .

מלאכת
ההזדעזעות
על המקטרגים נגד צה"ל במלחמה לזכור ,שמעולם לא הייתה
מלחמה סטרילית בארגון טרור ששוכן בתוך אוכלוסייה אזרחית

ד"ר שאול רוזנפלד *
"ישראל כולה תצא משלושת השבועות
האחרונים כמדינה מטורפת" ,קונן עֹפר ׁשֶלַח
בתום מבצע "עופרת יצוקה" ,לא לפני שאיבחן
אותנו כ"חברה מוכת שנאה ותאוות דם ברמה
ההולכת ומתקרבת לזו של אויביה ,שפעם רצתה
להיות אור לגויים והיום מתגאה בכך שאימצה
את סולם הערכים של ולדימיר פוטין"ׁ .שֶלַח,
למותר לציין ,לא לבד היה בקינתו .מיטב "בני
המעלה" המקומיים מן הספרות ומן השירה,
מן העיתונות ומן האקדמיה לא ידעו את נפשם
מבושה ,בעיקר בשלהי המערכה .כל אחד על
פי עוצמת מררתו הנשפכת נרתם למלאכת
ההזדעזעות.
ודומה שהטרגדיה האישית שפקדה את ד"ר
עז א־דין אבו אל עייש עם הרג שלוש בנותיו
הייתה בעבור כמה מהם עדות מכרעת למסמר
האחרון ב"ארון המתים" ,שלימד עד כמה
"אנחנו וחמאס חד הם" ,על פי יורם קניוק.
כך ,על פי תזת הסימטריה הנרקמת ,ניתן
להפליג על כנפי ההשוואות ולקבוע כי בהרס
דרזדן בפברואר  1945אימצו בריטניה וארה"ב
את "הסולם של
היטלר" ,בהפצצות
ב־1999
סרביה
מדינות
אימצו
נאט"ו את "סולמו
מילוסביץ",
של
באפגניסטן אימצה
ארצות הברית את
"סולם הטאליבן"
את
ובעיראק
"סולם סדאם".
כמובן שרשימת
המזדעזעים אינה ד"ר שאול רוזנפלד
מקשה
עשויה
אחת .יש מתוכם מי שמשלח ידם וקולמוסם
הוא להחרות להחזיק אחרי זקן השבט ישעיהו
ליבוביץ' ,שהשגיר בעבורם ,במיוחד לעתות
שכאלה ,את הצירוף יודונאצי; ויש מקרבם
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הפגנת תמיכה בחיילי צה"ל ובתושבי עוטף עזה  -אוניברסיטת תל אביב 31 ,בדצמבר 2008

מי שחרתו על דגלם לריב את ריב שכנינו־
פלסטינינו ולהיות להם תמיד לפה; ויש
מביניהם מי שהיו מוכנים להכיר בזכותנו
למכה מדודה ופרופורציונלית על חמאס ,אך
אימי המלחמה והפגיעה באזרחים הייתה להם
לקו פרשת מים ,שממנו והלאה מבחינתם
לסדום היינו לעמורה דמינו.
קרוב לוודאי שאין עדיין תקנה למרבית
באי הקבוצה הראשונה והשנייה ,אך בעבור
מקצת מאלה הסבורים כי ישראל חרגה
מכל מידתיות ופרצה רבים מגבולות המותר
בתגובתה ראוי אולי להעמיד את הדברים
בפרופורציית־מה.
אין ומעולם לא הייתה מלחמה סטרילית
בארגון טרור גדול ששכן בתוך אוכלוסייה
אזרחית .אפילו הדין הבינלאומי ,שרחוק עד
מאוד מלהעמיד לרשות הלוחמים בטרור את

הכלים המינימליים הנדרשים לכך ,קובע כי
עצם הנוכחות האזרחית אינה יוצרת חסינות
מפני פעולה צבאית .קל וחומר כשמתוך
האוכלוסייה האזרחית נורית מרבית האש,
שהיא אמורה לשמש במתכוון שכפ"ץ אנושי
להגנת הטרוריסטים ,ולפחות מקצתה משתפת
פעולה עם מטרות הטרור ורובה מסכים
בשתיקה למהלכיו.
מפוטין בצ'צ'נייה (בעיקר בגרוזני הבירה)
בשנים  ,2000 - 1999עבור דרך ביל קלינטון
וטוני בלייר בסרביה ב־ ,1999וכלה בג'ורג'
בוש באפגניסטן ועיראק מ־ - 2001כל אחת
מהאומות הללו רק בעשר השנים האחרונות
ניהלה מלחמות רוויות קורבנות אזרחיים ,רובם
מהאוויר ,כשייסורי המצפון ומוסר הכליות היו
לרוב מהן והלאה .זאת ,כשאף לא מדינה אחת
מהן עמדה מול ארגון טרור ,שאינו חדל לבצע

פעולות טרור באזרחיה ושנסמך אידיאולוגית
וצבאית על מדינה שנשיאה פועל וקורא השכם
והערב להשמדתה.
אף לא אחת מהן עמדה מול ישות טרור,
המשמשת ראש גשר לאותה מדינה ששמה את
פעמיה הגרעיניים אל אחת מהן .אף לא אחת
מהן עמדה מול ארגון ,הרואה באזרחיה בני
קופים ,שקיבל לידיו טריטוריה כדי שיטיב עם
אזרחיו ,וכל חפצו אחר כך התמצה בלמרר לה
את החיים בפעולות טרור בלתי פוסקות.
כשציבור התומך רובו ככולו בפיגועי טרור
(כך ,למשל ,בסקר שנערך רק במארס 2008
הביעו לא פחות מ־ 84%מהפלסטינים תמיכה
בפיגוע במרכז הרב ו־ 64%מהם סמכו את
ידיהם על המשך הירי הרקטי על ישראל);
ששָׂם חמאס בקלפי; ושרק מתי מעט מקרבו
מוכנים בנפש חפצה להשלים עם קיומה של
ישראל כמדינה יהודית לצדם  -קצת קשה
לראות בו ישות בלתי מעורבת בעליל במאוויי
הנהגתו ובמעשיה.
אין בכך כמובן כדי לצדק מוסרית פגיעה
אזרחית מכוונת גם נגד ציבור כזה ,ושלל מוציאי
דיבת ישראל ,מבית ומחוץ ,טרם העלו ולו בדל
ראיה רצינית שכך היה ב"עופרת יצוקה" -
מה שכמובן לא ימנע מ"טובי אנשי רוחנו

כרזה על רוח צה"ל המסבירה את הבדל הגישה שבין צה"ל והחמאס

ופרשנינו" לראות במעשי צה"ל בעזה "ראש
מחץ המכוון לילדים" .כדי שלא לראות זאת
כך יש כנראה צורך בסולם קצת שונה מ"סולם

פוטין"; סולם שהמציאות הנגלית ממרומיו
אינה דומה במיוחד לנאות הדשא הניו זילנדים
או לשדות המרעה הסקנדינביים• .

* ד"ר שאול רוזנפלד ,מרצה לפילוסופיה .הכתבה פורסם בידיעות אחרונות ביום  22בינואר  09ומובאת באדיבות העיתון
(3659263,00.html־)http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L
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דם ודמים
 על ביטחון לאומי ושוק ההוןסם ברונפלד *
לפני מספר שנים ראיינתי את הגנרל (בדימוס)
דון סטארי ,ידיד קרוב של האלופים ישראל טל
ומוסה פלד ,מי שהיה מפקד השריון האמריקאי
בתקופת מלחמת יום הכיפורים .סטארי שאל
אותי :למה אתה מתעניין בהיסטוריה הצבאית
והאם יש קשר בין ענייני ביטחון לבין הבורסה?
עניתי לו כי ביטחון לאומי ()National Security
דומה מאד לשוק ההון ,)Securities Market -
שכן בשני התחומים כולם חכמים לאחר מעשה.
קצת יותר ברצינות ,יש דמיון רב בין העולם
הצבאי והעולם העיסקי ,שכן בשניהם יש צורך,
וקושי עצום לחזות את העתיד .לאנשי עסקים
קשה לחזות מה יקרה לשערי הריבית ,מתי המשק
ייצא ממיתון ,מה יקרה לשער הדולר .לאנשי צבא
קשה לחזות איך יפעל האויב ,מתי הוא יפעל
ובאיזה מקום .בשני התחומים העתיד תמיד לוט
בערפל ומקבלי ההחלטות חייבים לפעול למרות
שאין בידם מידע מלא .יש לכך שמות שונים ,אי
ודאות ,ערפל קרב ,כאוס .בשנים האחרונות גם
נמצא שם יפה להתמודדות עם העתיד הלוט
בערפל  -ניהול סיכונים.
צביקה גרינגולד לא "ניהל סיכונים" במוצאי
שבת 6 ,באוקטובר כשיצא עם הטנק שלו על ציר
הנפט .עתידו היה ברור ולא הייתה כלל אי ודאות.
צביקה יצא לקראת מותו הבטוח .אינני אדם
דתי ולכן לא אוכל לייחס את הישארותו בחיים
להשגחה עליונה .מדובר בטעות סטטיסטית,
המתרחשת באותה הסתברות כמו זכיה גדולה
במפעל הפיס .אל יתפרשו דברי כהמעטה
ביכולת השריונאית של צביקה .להיפך ,למרות
המקצוענות של צביקה הרי ביחסי הכוחות
ששררו באותו לילה לא היה לו סיכוי לחזור
בשלום.
הקושי העצום לחזות את העתיד מביא
לאמת יסודית ,גדולה ,המאפיינת את הפעילות
האנושית בהרבה תחומים .יש לכך ביטויים רבים:

ל"פום צערא אגרא"" ,"No Pain - No Gain" ,אין
ארוחות חינם" .אלה תיאורים של אותה אמת -
כגודל הסיכון כך גדל גם הסיכוי .אי אפשר להגיע
להישגים גדולים בלי לקחת סיכונים .לקיחת
סיכונים מצליחה לפעמים ,ונכשלת במקרים
אחרים .הנה מספר דוגמאות בתחום העיסקי:
•יש סיכון רב בלקיחת הלוואות למימון השקעה
בנכסי דלא ניידי ,אבל אם עושים זאת בזמן
ובשכל ,אפשר עם קצת מזל להרוויח הרבה
כסף.
•משקיעים ישראליים פעילים במדינות העולם
השלישי  -אפשר להרוויח שם כסף רב אבל
אפשר גם להפסיד את כל ההשקעה.
•מחירי מניות של סופרמרקטים ,חברות חשמל
ותרופות אינם נופלים חזק גם בזמן מיתון ,אך

כריכת הספר "כוח צביקה" של צביקה גרינגולד

הם לא מרקיעים לשחקים בתקופת גאות.
הנה מספר דוגמאות מהתחום הצבאי:
•צליחת תעלת סואץ במלחמת יום הכיפורים
הביאה למיפנה במלחמה ,אך הייתה מבצע
מסוכן מאד .האישור למבצע ניתן רק אחרי
בלימת המתקפה של הצבא המצרי ביום 14
באוקטובר ,כי הרמטכ"ל חשב שניסיון צליחה
במועד מוקדם יותר היה כרוך בסיכון בלתי
נסבל.
•במלחמת לבנון השנייה סירבה הממשלה
ליטול את הסיכון שהיה כרוך במהלך קרקעי
רחב והתוצאות היו בהתאם.
•נחיתת דיוויזיות אמריקאיות בעורף האויב
הצפון קוריאני בעיר אינצ'ון ,בשנת ,1950
שינתה את פני מלחמת קוריאה לטובת
האמריקאים .לעומת זאת ,נחיתת דיוויזיות
צנחנים של בעלות הברית ,בעורף האויב
הגרמני בארנהם בשנת  ,1944לא הביאה
להשתלטות המתוכננת על גשרי הנהר ריין
והסתיימה באבדות כבדות לצנחנים הבריטים
והפולנים.
ניהול הסיכונים העיסקיים והצבאיים מתחיל
בהכרה שהם קיימים וכי למרות כל המאמצים
והשקעות בחיזוי העתיד  -אי אפשר שלא
לטעות בחיזוי .על זה אמר כבר ההיסטוריון
מייקל האווארד :כשפורצת מלחמה שני הצדדים
מגלים מיד שהם נערכו למלחמה אחרת .הצד
המנצח הוא זה המסוגל להתאים עצמו במהירות
למציאות החדשה .ההבנה כי טעויות בחיזוי הן
בלתי נמנעות הביאה את העולם העיסקי והעולם
הצבאי למספר פתרונות דומים ובגלל קוצר
היריעה יוצג רק אחד מהם.
פיזור ההשקעות  -קצת מניות ,קצת איגרות
חוב ,קצת מטבע חוץ  -הוא עיקרון יסוד
שמשקיעים רציונלים פועלים על פיו מקדמת
דנא .כבר נאמר במישנה" :לעולם ישליש אדם
מעותיו"  -שליש במזומן ,שליש בסחורות ושליש
במקרקעין .בשנות ה־ 50של המאה הקודמת

* סם ברונפלד משמש יו"ר הבורסה לניירות ערך בתל־אביב .הכתבה היא על בסיס הרצאה שניתנה על ידו במרכז האקדמי רופין ,ביום  22בדצמבר
 ,2008לכבודו של אל"ם (במיל') צביקה גרינגולד בעל עיטור הגבורה ,בערב שהוקדש לפרסום הספר "כוח צביקה" (ראה סקירת הספר בגיליון
"שריון"  ,30דצמבר .)2008

 18׀ שריון 32

מאי 2009

פרופ' ישראל אומן חתן פרס ע"ש נובל לכלכלה ,2005 ,במשחק שחמט  -סיכון מחושב או חישוב הסיכון?

"התלבשו" כלכלנים על הרעיון האינטואיטיבי
הזה ובנו עליו תיאוריה שלמה של ניהול סיכונים.
חלוץ הגישה המתמטית לפיזור השקעות היה
פרופסור הארי מרקוביץ ,שקיבל פרס נובל על
מחקריו בדבר אופטימיזציה של תיק השקעות
תוך התחשבות בגורמי הסיכון.
הרעיון הבסיסי במודלים לפיזור תיק השקעות
הוא שאי אפשר לדעת מתי המניות יירדו ,או מתי
יעלו איגרות החוב ,ולכן אם בתיק ההשקעות
נכללים שני סוגי הנכסים  -אפשר יהיה להימנע
מהפסדים גדולים .כך ,למשל ,כשהמשקיע זקוק
לכסף ומחירי המניות בשפל ,הוא יכול למכור את
אג"ח ,שמחיריהן גבוהים בדרך כלל ,כשיש משבר
בשוק המניות.

קרב משולב  -הקרב המשולב מתבסס על
הרעיון כי גם מערכת נשק משוכללת מאד ,אפילו
טנק "מרכבה" ,אינה יכולה לעשות את העבודה
לבדה .כוח יבשתי ,שיתבסס בעיקר על טנקים,
כפי שהיה בחזית הדרום ביום הכיפורים ,יחטוף
אבידות קשות מחי"ר המצויד באמצעים נגד
טנקים .ללא עזרת ארטילריה וחי"ר ,הטנקים יהיו
חסרי אונים מול טילים נגד טנקים או מיכשולים
ושטח בנוי .התגוננות האויב מול מערכת נשק
אחת ,המופעלת בקרב משולב ,אמורה לחשוף
אותו למערכה שניה ולכן כוח מאוזן  -של
מטוסים ,טנקים ,חי"ר ,הנדסה וארטילריה -
הוא עיקרון בסיסי שעל פיו פועלות חטיבות
ודיוויזיות מאז מלחמת העולם השנייה.

אחרי שהצבענו על הדומה בשני העולמות
נסיים בהבלטת השוני ביניהם ,המאוד מהותי
וקשור לצביקה .השוני מתמצה באמרה" :אף
אחד מאנשי "מייקרוסופט" (או "בנק לאומי" ,או
"טבע") לא יסכן את חייו למען החברה" .בעולם
העסקי יש למנהלים ,לעובדים ולבעלי המניות
עניין שהחברה תצליח ותשגשג; כולם פועלים
למען ההצלחה והם מתוגמלים בהתאם .אבל אם
בגלל טעויות בחיזוי העתיד נקלעת חברה לקשיים
לא עובדיה ולא מנהליה יחרפו את נפשם על מנת
להצילה .אירעה טעות בחיזוי כלכלי  -לא נורא,
מפסידים כסף ,סוגרים מפעל ומתחילים מחדש.
אלה הם כללי המשחק בעולם העסקי.
לעומת זאת ,בעולם הצבאי לוחמים מסכנים
את נפשם ורבים מהם משלמים על כך בחייהם.
הטעויות של המדינאים והאלופים בחיזוי העתיד,
מתגלגלות אל הלוחמים ואלה נחושים לבצע את
המוטל עליהם ומוכנים לשלם כל מחיר .כך קרה
לצביקה וללוחמים רבים במלחמת יום הכיפורים.
המודיעין כשל ,הצמרת המדינית והצבאית
נכנסה להלם ,תכניות מגרה לא הופעלו  -אך
עדיין לא הכל אבד .למזלנו היו הרבה שריונרים,
טייסים ,חי"רניקים ותותחנים ,מפקדים וחיילים,
שהשליכו את נפשם מנגד .הם לא "ניהלו
סיכונים" ובכך הביאו ניצחון ,אף שרבים מהם
לא זכו לראותו.
צביקה זכה וחזר ובספרו שיצא לאחרונה
מספר את אשר עבר עליו ומהיכן שאב את
תעצומות הנפש .רבים אחרים לא זכו .נסיים
בדברים הבאים שכתב צביקה ,המתארים את
לחימתו בבוקר שלמחרת:
"ידעתי שאני חייב לדייק בירי .אני והטנק
שלי  -אדם ומכונת פלדה ,מכונת פלדה ואדם -
היינו כיצור אחד ,גוף ונשמה .ידענו שאנו ניצבים
עם הגב לקיר ,במגננה מול כוחות עודפים,
וידענו גם שאין ברירה ,ושגם ביום הקשה הזה,
ביום הבלתי אפשרי הזה ,בדיוק כמו בלילה הלא
אפשרי שלפניו ,חובתנו האישית היא לבלום,
בחוסר ברירה ,ואולי אף בניגוד לכל הסיכויים,
את האויב הסורי התוקף .לחמנו ובלמנו כי היינו
מוכנים למות למען החיים"• .

תיקון טעות
בגיליון  30במדור מהנעשה בעמותה
בעמ'  ,100בידיעה על ערב זיכרון
לאלישע פלג פוטשניק ,נכתב בטעות כי
אלישע פלג פוטשניק ז"ל נפל במלחמת
ההתשה ביום  14באוגוסט  .2008אלישע
פלג פוטשניק ז"ל נפל במלחמת יום
הכיפורים ביום  8באוקטובר 1973
בהתקפה על גשר פירדאן שבתעלה,
במסגרת גדוד  113מחטיבה .217
המערכת מביעה את צערה על הטעות
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מקסים

מקסימוביץ ליטבינוב
אל"ם (במיל') בני מיכלסון
מקסים מקסימוביץ ליטבינוב (ברוסית:
)Литвинов Максим Максимович
( 17ביולי  3 - 1876בדצמבר  ,)1951היה מהפכן
רוסי ושר החוץ של ברית המועצות .מקסים
נולד בשם מאיר חנוך וולך־פינקלשטיין בעיר
ביאליסטוק (אז בתחומי האימפריה הרוסית,
כיום בפולין) למשפחה יהודית אמידה .לאחר
סיום בית ספר שירת בצבא הרוסי .לאחר
סיום השירות חזר לביאליסטוק ועבד כרואה
חשבון.
בשנת  1898הצטרף למפלגה הסוציאל־
דמוקרטית הרוסית ,שהייתה גוף מהפכני
ומחתרתי (ולעתיד  -המפלגה הבולשביקית),
ועסק בתעמולה קומוניסטית בקרב הפועלים

מקסים מקסימוביץ ליטבינוב (משמאל) בעת
חתימת הסכם "החכר והשאל" ,מימינו קורדל
האל  -שר החוץ (מזכיר המדינה) האמריקאי
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במזרח אוקראינה .בשנת  1901נעצר על ידי
המשטרה ,נשפט ונידון למאסר ממושך .בשנת
 1902עם עוד  11חברים הצליח לברוח מהכלא
בקייב ולהימלט לשווייץ .חי תחילה בשווייץ
לאחר מכן בצרפת וב־ 1914עבר לבריטניה.
לאחר המהפכה הבולשביקית ברוסיה
מונה לנציג דיפלומטי של רוסיה בבריטניה.
הבריטים לא הכירו במעמדו ואף עצרוהו,
לאחר שדיפלומט בריטי בשם לוקרט נעצר
ברוסיה .כעבור כחודש שוחרר וגורש לרוסיה.
לאחר החזרה התחיל לעבוד במשרד החוץ
הסובייטי .בשנים  1921 - 1920היה שגריר
באסטוניה .בשנים  1930 - 1921כיהן כסגן
שר החוץ ולאחר מכן מונה לתפקיד שר החוץ
של ברית המועצות .במהלך שנות פעילותו
בתפקיד זה הביא לכינון יחסים דיפלומטיים

עם ארצות הברית ולקבלת ברית המועצות
לארגון חבר הלאומים .בשנת  1939הוחלף
בתפקידו על ידי ויאצ'סלב מולוטוב ופרש
משירות החוץ.
בשנת  ,1941לאחר פלישת הנאצים לברית
המועצות ,חזר לשירות ,מונה לתפקיד סגן
שר החוץ ובמקביל (עד שנת  )1943היה
גם שגריר ברית המועצות בארצות הברית
והיה מאדריכלי הסכם ה"החכר והשאל"
( )lease-lendבין שתי המדינות שעליו גם
חתם בשם ארצו עם שר החוץ האמריקאי
קורדל האל בשנת .1941
בשנת  1946פרש ליטבינוב סופית מהשירות
במשרד החוץ.
מקסים ליטבינוב נפטר בשנת 1951
במוסקבה ונקבר בבית העלמין נובודוויצ'י• .

עם השריון לאורך כל הדרך
מערכות מיזוג ,אב”כ
ומטען עזר למרכבה ונמ"ר

קריית שדה התעופה 03-972-0200 :׀ www.kinetics.co.il

נמדע-דיזל הנדסה
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קבוצת נמדע-דיזל הנדסה עם ניסיון של יותר מ 30-שנה בהנדסה וייצור
בעלת הידע והיכולת לשדרג כל טנק ברחבי העולם
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מלט"ק ורעם
נוף חי מגובה הצריח ,רעש הטנקים ,אבק ועשן ,הבזקי ירי ,התגוננות מהירה
וַאד ֵרנלין כמו בשטח .חניכי השריון במלט"ק השתתפו לראשונה בתרגילי
ְ
סימולציה דו־צדדיים במתקן רעם .המ"פים לעתיד למדו להכיר ביכולתם ,להודות
במגבלותיהם וכמו במכללה ,לגבש זהות פיקודית בוגרת • סימולציה עילית
נועה בן־אהרון
צילום :הדס בן־שושן (באדיבות "ביבשה"  -ביטאון זרוע היבשה)

יום רביעי בצהריים ,רמת הגולן .הנוף הררי
ואדמת הבזלת קרה .טנקי המרכבה של חיל
השריון מנסים להשתלב בתפאורה המוקפדת.
האוזניות מכסות את האוזניים ,היד על בקר
המפקד ומערכת השו"ב מול העיניים .המ"מ סגן
עמיחי כהן מנסה לכוון את הטנק לעבר שאר
הפלוגה .טעות בניווט הביאה את המחלקה שלו
לקו עמדות לא נכון .סגן כהן נראה מוטרד .באופק,
טנקים של האויב הסורי גורמים לו לשנות כיוון
כדי לא להיפגע .נדמה שבראשו מהדהדת השאלה
"איפה שאר הפלוגה?" .כשמביטים בנוף של רמת
הגולן ,ניתן כמעט להרגיש את הצינה.
בקשר לא מפסיקים המפקדים לדבר זה עם
זה" .קודקוד ,כאן  ,3עבור"" .קודקוד כאן  1צמד
טנקים בגזרתי הושמד ,במגע עם מחלקת טנקים
נוספת עבור" .אז מתחילים להיפגע בזה אחר
זה טנקים סוריים בקרב צפוף ומנוהל היטב .כל
צעד וצעד מתוכננים בחשיבה מוקפדת ,כמעט
ממוחשבת .אבל המחלקה של סגן כהן עדיין
לא מצאה את מקומה בין חבריו לפלוגה .קולם
המתגבר של הירי ברקע מעיד שהוא כבר קרוב
אליהם.
לאט לאט מבחינים בשאר טנקי המרכבה
מצטרפים לפלוגה ומתחילים בפעילות .סגן כהן
רוצה לפתוח בירי ,לצמצם פערים עם המחלקות
האחרות שכבר מנהלות את הקרב ,אבל טנקים
ונ"טים של האויב יורים במקביל ,וחייבים לשמור
על הכוח על ידי תנועה והחלפת עמדות .טנקים
סוריים יורים לעבר טנק  3ופוגעים בו" .אני לא
מאמין שזה קרה עכשיו" ,ממלמל סגן כהן אל
המיקרופון שלו" ,נגמר המשחק".

תרגיל מציאות
במציאות ,בשלב הזה צוות הטנק היה
בסכנה ממשית .זהו מתאר לחימה אמיתי ברמת
הגולן וכך נראים הטנקים של חטיבת השריון

הישראלית .אבל במאמן רעם שבבסיס ג'וליס,
הטנק חוזר לחיים על ידי מנהלי האימון כדי לתת
צ'אנס נוסף למפקד.
סגן כהן ושאר חניכי המלט"ק השריונרים
הגיעו בסוף פברואר  2009לשבוע כשירויות שריון
במאמן רעם" .זו היתה טעות שלי ",הוא מסביר,
"האסטרטגיה שלי הייתה לא נכונה ואיבדתי את
יתר הפלוגה מוקדם" .את האכזבה על פניו אי
אפשר לפספס" .זה אולי נראה מצחיק לקחת את
זה כל כך ברצינות ,אבל צריך להבין שהתרגיל הזה
הוא המציאות .כל מי שכאן ,גם בקבוצה שלי וגם
בקבוצה הנגדית שמשחקת את האויב שלנו ,יודע
שמדובר בתרחישים מציאותיים".
והוא צודק .מאמן הרעם מעניק אפשרות
למפקדים צעירים להתנסות בפיקוד ,בשליטה
ובתכנון טקטי בפועל בתנאי סימולציה במשך
שבוע של אימונים .המתאר אמיתי והמפקדים
מכירים את השטח היטב מאימונים בהם
השתתפו ומסיורי קו" .אני מכיר את הגבעה הזו",
אמר סגן כהן בקרב דו"צ מותח שניהל" ,זה רק
הופך את ההפסד שלי ליותר מזעזע .נותן לך מין
זריקת מציאות שכזו".

מענ"ק חניכה
מאמן רעם נחשב ,בצדק ,למתקן הסימולציה
הגדול והמורכב ביותר בזרוע היבשה .ייעודו:
אימון מסגרת טקטי בגזרה האופרטיבית אל מול
אויב ,לשיפור כשירות לחימת המפקדים בצוות
קרב פלוגתי או גדודי (צק"פ/צק"ג) .המאמן
פועל כבר כמה שנים ומשנה לשנה ניכר השיפור
ביכולות האימון בו .כיום הוא מיועד בעיקר
לגדודי השריון ,אך ניתן לשלב בו כוחות נוספים
כגון ארטילריה ,חי"ר ,הנדסה ,נ"ט וסיור .יתרונו
העיקרי הוא ביכולת להתאמן בכל שטח ובכל
מתאר לחימה.
המתקן מופעל על ידי חברת אלביט וחברת

* הכתבה באדיבות "ביבשה"  -ביטאון זרוע היבשה
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אמרל .בשנה האחרונה השתנתה צורת האימון
והותאמה לדרישות המפקדים בשטח" .בעבר
האימון היה טכני יותר והתמקדנו בביצוע
הפעולות" ,אומר מפעיל המתקן מטעם אלביט
וסמג"ד שריון לשעבר רס"ן (מיל') אמיר אדר,
בוגר מחזור א' של המלט"ק" .היום ההסתכלות
היא רחבה יותר .המגמה היא לתת למתאמנים -
חניכי המלט"ק ,חניכי קמ"פ־קמ"ג או כל מתאמן
אחר  -הזדמנות לתרגל באופן מעשי את כל מה
שהוא למד באופן תיאורטי .התרגילים עוסקים
בפו"ש (פיקוד ושליטה) ,בניהול אש ובצורות
הקרב הטקטיות במתארים אופרטיביים של עזה,
של לבנון או של רמת הגולן .ניתן להתאמן גם
בלש"ב וגם בשטח פתוח".
אז איך זה בעצם עובד?
"מאמני המתקן בונים את האימון עם מי
שאחראי על קבוצת המתאמנים ובתרגיל הם
צריכים ליישם את הטקטיקה .במהלך הקרב חלק
מהטנקים מושמדים ויש אפשרות להחיות אותם,
כדי לתת עוד הזדמנות.
"החלק המשמעותי הוא מה שבא אחר כך,
התחקיר על פי מה שקרה .אנחנו בודקים איך
פעלו המ"פים ,מה היו הטעויות שלהם ,במה
אפשר להשתפר ואיך ניתן לישם את הלקחים
לאימון הבא ולמציאות .התחקור הזה הוא
הדבר המשמעותי כי הוא מאפשר לימוד ממשי
מטעויות בתרגילים .להבא המפקד כבר לא יחזור
על אותה טעות".
מה קורה למפקדים שנתקלים בבעיות בזמן
התרגיל?
"שינוי נוסף שהכנסנו בשנה האחרונה למתקן
הוא נושא ההדרכה .למתאמנים מצטרף חונך
צמוד מטעם חיל השריון או מטעם ג'וליס .בשנה
האחרונה הוכפל מספר המדריכות שנמצאות
ברעם .יש מענה לכל דבר שהם צריכים ,לכל
שאלה על תפעול או טקטיקה ולכל בעיה שיכולה

חזרה לשטח .סגן כהן מתרגל

לצוץ במהלך הקרב.
כפי שאומר שמו של מאמן הרעם (רואים
עולם מענ"ק) מיועד המתקן גם להטמעת מערכת
המענ"ק ,מערכת שו"ב לניהול קרב שמציגה את
תמונות מצב הכוחות בשטח .חיילי מילואים
וסדיר שאינם בקיאים במערכת זו ,מתרגלים
את המערכת עם הדרכה צמודה ועזרה ,ואחר כך
מממשים את הידע בשטח.

העולם הגדודי
מחזור ט' של המלט"ק נפתח לפני שנה
ולחניכי המחזור נותרו עוד חמישה חודשי לימוד
במכללה .הלו"ז השבועי שלהם מתחלק בין לימודי
צבא בגלילות ללימודים אקדמיים ,שני עולמות
קרובים ושונים זה מזה.
אימון הרעם של חניכי השריון נעשה במסגרת
שבוע כשירויות חילי .באותו זמן מתפצלים חניכי
המלט"ק מהחילות השונים לרענונים במסגרת
חילית (ראו מסגרת) .השתתפות המ"פים לעתיד
של השריון במאמן רעם הוא חידוש של השנה
האחרונה ,ומחזור ט' הוא הראשון שמבצע אימון
דו"צ במקום.
"מטרת האימון מבחינת המלט"ק היא יישום
בפועל של החומר הנלמד" ,אומר מפקד צוות 2
ומרכז מגמת השריון במכללה סא"ל ארז לב־רן.
"במלט"ק הם לומדים את צורות הקרב של הגנה,
התקפה ,התקדמות והשהיה .יזמנו את האימון

סא"ל לב־רן" :האימון ברעם
סייע ל'תרגם' בצורה טובה
את החומר התיאורטי הנלמד
בשיעורי פו"ש ותו"ל לרמת
הפלוגה בלחימה .הוא הציף
את הדילמות המהותיות
שטבועות בצורות הקרב ואת
הכללים ברמה הפלוגתית"

ברעם כאחד מתוך  12שבועות הכשירויות ,כדי
ללמד את החניכים את היישום הטכנו־טקטי
של צורות הקרב מבחינת הפיקוד על צוות הקרב
הפלוגתי המשוריין.
"באימון ניתן לראות איך החניכים משתלבים
בעולם הגדודי .ללמד אותם לעבוד עם הראש,
בהסתכלות רחבה תוך ניהול צוות קרב פלוגתי.
שבועות הכשירות הנוספים כוללים :תרגילי
פלוגה ייצוגיים שלדיים בחטיבה  ,460לימודי
מענ"ק ,ביצוע ניהול אש ותרגילי פלוגה באש חיה
בשיזפון במסגרת שבוע פלוגה של הקק"ש ,קורס
תותחנות מתקדם ,שבוע ניווטים רגלי (כולל בדד)
ותרגילי כשירויות.
"בסוף האימון ברעם אני יכול לומר בלב שלם
שהשבוע השיג את המטרות שקבענו לו .האימון
סייע ל'תרגם' בצורה טובה את החומר התיאורטי
הנלמד בשעורי פו"ש ותו"ל לרמת הפלוגה
בלחימה .הוא הציף את הדילמות המהותיות
שטבועות בצורות הקרב ואת הכללים ברמה
הפלוגתית כמו אבטחה מול מהירות בהתקדמות,
ניתוק המגע ,שימור הכוח מול גביית מחיר על
אובדן שטח בהשהיה .האימון המחיש היטב
את הצורך של המ"פ לקבל החלטות בסביבה של
תמונת מצב חלקית ותרגל אותם באיסוף תמונת
מצב אויב וביצוע הערכת מצב מתמשכת .האימון
במענ"ק ,המחיש את הצורך של המ"פים להיעזר
במערכת לאיסוף תמונת מצב אויב ,שיפר את
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"החלטות בתמונת מצב חלקית" .תרגיל
שריון ברמת הגולן (צילום :גל פורנברג)

מ"פ ,שפר
כשירותך
מה לומדים חניכי המלט"ק
משאר החילות
בשבוע בו התאמנו חניכי המלט"ק
מחיל השריון במתקן רעם ,התפזרו
שאר חבריהם למכללה בחילות השונים
לרענונים בתחום החילי וגם על חילות
אחרים.
המ"פים לעתיד של חטיבות החי"ר
עברו סדרת אימוני חי"ר שהתמקדה
בלוחמה במתאר צפון הארץ בבא"פ
אליקים .מטרת האימונים :התמקדות
באימוני סבך ושמורות טבע ,אימוני
לש"ב וגם אימון לוחמה בעזרת פיינטבול.
האימון תרם להתמקצעות בכל נושא
לוחמת חי"ר באזור הצפון ובלבנון.
שבוע הכשירויות הבא של
המלט"חירניקים יתמקד במשימות
ניווטים :נווטי בדד ,אימון בשילוב מסוקי
סער ,מסוקי תקיפה וכמובן ,מצפנים.
בעתיד מצפים לחניכי החי"ר שבוע שטח
פתוח בביסלמ"ח שיכלול אימוני קליעה,
שיעורים מקצועיים ושימור כשירויות
באמצעות רענונים ואימונים.
בשבועות הכשירויות של חיל מודיעין
השדה וחיל ההנדסה הקרבית ,הקצינים
מתוודעים טוב יותר לעולם החי"ר.
חניכי חיל ההנדסה ,למשל ,עוברים
חלק מאימוני הקליעה של החי"רניקים.
ימי עיון מיוחדים מוקדשים לכשירויות
החיליות :להיכרות מעמיקה עם צמ"ה,
טכניקות פריצות מכשולים וטיפול
במטענים.
החניכים ממודיעין השדה מתעמקים
בטכניקות חי"ר ושריון בשבוע קליעה
ושבוע שדאות ומגיעים להיכרות עם
עולם התוכן של החילות האחרים .זאת
בנוסף להעמקה בטכניקות האיתור
של מודיעין השדה ,היחשפות לתחומי
מודיעין סודיים ,ביקור בחמ"לים ועדכוני
מודיעין שוטפים.
עבור חניכי המלט"ק מהתותחנים
נבנתה תכנית ייחודית המתמקדת
בידע התותחני הפנים־חֵילי .התכנית
מסתמכת על השלמות לידע התותחני
שהביאו מהבית  -תותחנים ,רקטות או
איכון .ההשתלמויות המשותפות שלהם
כוללות חשיפת יכולות חדשות ואמל"ח.
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היכרותם עם המערכת ואת תחושת המסוגלות
שלהם להילחם בעזרתה.
"חניכי המלט"ק הם קבוצה מיוחדת של חבר'ה
וחשוב לנו להפוך אותם למ"פים הכי טובים
שאפשר .יישום הידע התיאורטי באופן מעשי
כמו במאמן הרעם הוא חלק חשוב מזה".

ארגז הכלים
חזרה לאימון .בעזרת פלאי הטכנולוגיה
הוחיה טנק  3וסגן כהן ,כמ"מ מתרגל ,זכה
להזדמנות נוספת לקחת חלק בקרב דו"צ נגד
חבריו מהמלט"ק .לצערו ,הוא לא הספיק לעשות
הרבה לפני שהטנק שלו נפגע שוב ,הושמד והוא
הוצא סופית מהאימון.
הפגיעה במחלקה  3גרמה לעצירת ההתקדמות
צפונה של הפלוגה בפיקודו של סגן אסף אסמרה.
הטנקים עלו לעמדות במטרה לאתר מהיכן
פוגעת בהם הפלוגה המשהה ,בפיקודו של סגן
אלעד קינן .במקביל המשיכה הפלוגה של סגן אור
גרינבלום להתקדם צפונה ,תוך שהיא מאיימת
על האגף של הפלוגה המשהה בה החלו להיפגע
טנקי מחלקה  .2סגן קינן נדרש לדילמה  -האם
להישאר בעמדותיו הטובות ,או שעליו לשפר את
הפלוגה לקו עמדות אחורי יותר בשל לחץ האויב
באגפו המזרחי.
"אומרים שטעויות נכתבות בדם ,אז כאן
לומדים את הלקחים בלי הדם ,רק עם הרבה
זיעה" ,אומר סגן כהן תוך שהוא מחפש את
הסיבות לכך שהמחלקה שלו הושמדה ושומר
על פתיחות לימודית .עד לפני קצת יותר משנה,
שימש סמ"פ בגדוד  ,52מסייע למ"פ לפקד על
פלוגה ולא חושב על העתיד .היום הוא חצי אזרח
וחצי חייל .סטודנט ,שחצי מהשבוע נע על אזרחי
באוניברסיטת חיפה" .הייתי מ"מ וסמ"פ ,אבל
שום דבר לא באמת יכול להכין אותך לתפקיד
מ"פ .המלט"ק ,כך אני מאמין ,נותן את הגב הטוב
ביותר".
כמ"פ לעתיד ברור שמשהו מהחייל שבו עוד
מצטער על הטעות באימון .נראה שהוא אינו

רגיל להפסדים .הוא יושב בכיסא המפקד רגוע
מול מסך המחשב של המאמן ,אבל לא מרפה
מהתרגיל עצמו" .רציתי לבצע השהייה ,בזמן
שבפועל ביצעתי הגנה ולא ניתקתי מגע בזמן.
זה הביא למצב שהטנקים שלי תיאורטית נפגעו
יחד איתי ויכול להיות שהבאתי את הפלוגה שלי
להפסיד בקרב.
"בשריון ,מי שלא נשאר ער עד שתיים בלילה,
או מי שיש לו חורים בלו"ז ,ישר נחשב 'חפשן'.
אלו הדברים שמדרבנים אותי להמשיך הלאה,
וכיום ,כחניך מלט"ק ,ההפסד הזה הוא מכה.
הידיעה שיש מישהו בצד השני שחושב כמוך איך
לפעול ,איך להגן או להתקדם ולתקוף ,מדרבנת
מאד להמשיך ולעשות את זה בצורה הטובה
ביותר".
"שבוע האימון ברעם שונה" ,אומר סגן עוז
יעל לאחר יומיים של תרגילי דו"צ מול מחשב.
"אפשר לומר שאני מרגיש מוכן יותר לתפקיד
מ"פ .אני מרגיש שאני שולט הרבה יותר טוב
במסגרת ,שהראיה שלי הפכה לרחבה יותר ושאני
מבין את הדברים טוב יותר .נעשה כאן שימוש
בשפה מקצועית תוך יישום של כלים מקצועיים.
ארגז הכלים שלי להתמודדות גדול יותר ומגוון
יותר.
"רוב השנה אנחנו בלימודים וזה מנתק אותנו
מהשטח .שבועות הכשירות האלה נועדו להחזיר
אותנו לשטח .שנרגיש קצת חיילים ,שההשתלבות
המקצועית שלנו תהיה קלה יותר.
גם שיטת הלימוד המובנית מסייעת לזה.
בתחילה עברנו יותר על חומרים תיאורטיים,
אחר כך עברנו ללימודים על מפות .משם עבדנו
על תרגילים ברמה טקטית עם האמרים ,על יבש,
תנועה ללא ירי .אחר כך עברנו לתרגילי ניהול
אש ופלוגה באש ועכשיו הדו"צים .המדרגיות
הזו תורמת לקליטה של החומר בצורה יסודית
ורגועה .למרות שכולנו יודעים שבקרוב 'ייכנסו
בנו' עם ארבעה שבועות אינטנסיביים של קורס
מ"פים בשלב האחרון של הלימוד במכללה".

בחרנו להתבגר
סגן יעל ,סגן כהן ושאר חניכי המלט"ק מוצאים
כמה דקות בין אימון לאימון לחטוף משהו לאכול
ולשתות .אך גם באתנחתא התזונתית הראש
המקצועי ממשיך לעבוד" .וואי ,אני ממש מרוצה
מהקרב הזה" ,אומר אחד מהם" ,הלך לי ממש
טוב"" .באמת?" ,עונה לו חברו" ,לי נראה לי
שהפלוגה שלי דווקא הפסידה".
סגן יעל לא מתערב בשיחה .גם אותו מלווים
קרבות הסימולציה שביצע .הוא לא נראה מוטרד,
אלא מתנהג בקור רוח לנגד החניכים האחרים.
קופץ בטבעיות לעזור לסא"ל לב־רן ,כשהוא
מבקש את עזרתו .ברוח ההתנדבות הזאת בחר
להמשיך כמ"פ .בכל שיחה  -אישית ומקצועית -
הוא שומר על רוגע ורוח חיובית ,נרתם לכל עזרה
שיידרש.
סגן יעל ,תמיד ידעת שאתה רוצה להיות
מ"פ?
"האמת ,שממש לא .הסיבה האמיתית
שיצאתי ללמודים במלט"ק ושאני רוצה להיות
מ"פ היא מלחמת לבנון השנייה .הייתי סמ"פ
בגדוד  74של השריון ,והרגשתי מאד רע עם
הצורה בה התנהלה המלחמה .הרגשתי שאני לא
יכול להשתחרר מהצבא בלי לעשות תיקון .לבצע
תפקיד משמעותי של פיקוד על חיילים.
"להיות מ"פ זה בעצם תפקיד פיקודי
אולטימטיבי ואתגר פיקודי גדול כאחד .אתה

חזרה למשחק.
אימון במתקן רעם

סגן יעל" :במלט"ק אנחנו
רוכשים כלים מקצועיים
ולומדים על עקרונות
המלחמה ,בעצם הופכים
לבקיאים יותר ברזי המקצוע
הצבאי .ברמה האישית,
מדברים על מנהיגות,
עקרונות וערכים שאנחנו
מאמינים בהם .בעצם ,לומדים
להיות בני אדם טובים יותר"

נמצא בשלב בחיים בו אתה מחובר לחיילים
כלוחם ,הזיכרון של להיות לוחם־חייל צעיר,
עדיין טרי בראש של כולנו .זה בעצם השלב בו
אתה עדיין מפקד ,וטרם מנהל.
"במלט"ק אנחנו רוכשים כלים מקצועיים
ולומדים על עקרונות המלחמה ,בעצם הופכים
לבקיאים יותר ברזי המקצוע הצבאי .ברמה
האישית ,מדברים על מנהיגות ,עקרונות וערכים
שאנחנו מאמינים בהם .בעצם ,לומדים להיות בני
אדם טובים יותר לפני שהופכים למפקדים טובים
יותר.
"בסופו של דבר ,חניכי המלט"ק הם חבר'ה
שלא פחדו לקחת בגיל צעיר החלטה משמעותית,
שתשפיע על כל המשך חייהם .מהבחינה הזאת
מדובר באוכלוסייה הומוגנית".
וזה מה שמחבר אתכם זה לזה?
"אפשר לומר שכן .הערכים האלה מאד
בולטים במלט"ק .הדבר העמוק יותר הוא בכך
שכולנו באנו לתרום מעצמנו בגיל צעיר .זה
גיל שעושים בו דברים מתוך ערכים ולא מתוך
אינטרסים כלכליים או שיקולים אחרים .זהו
המכנה המשותף החשוב ביותר וגם תנאי להיות
חניך מלט"ק .כולנו חיפשנו דרך להפוך למ"פים
טובים יותר .היינו יכולים להתקדם בשרשרת
הפיקוד בלבד ,אבל בחרנו להתבשל כבני אדם,
להתבגר .לבוא לתפקיד המ"פ מוכנים יותר,
בוגרים יותר ומיושבים יותר"•
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עיון
יום
עופרת יצוקה
יום עיון בנושא מבצע עופרת יצוקה התקיים ביד לשריון ב־ 1באפריל  2009בהשתתפות
קצין השריון הראשי תא"ל אגאי יחזקאל ,חברי עמותת יד לשריון ואורחים.
ביום העיון ניתנו סקירות מאלפות בכמה היבטים של המבצע והבאנו רשמים אחדים

מפגש חברים לפני יום העיון

אל"מ (במיל') שאול נגר
יום עיון על מבצע עופרת יצוקה שארגנה
מפקדת קצין השריון הראשי התקיים ביד
לשריון ביום  1באפריל  ,2009בתיאום עם מז"י.
השתתפו חברי עמותת יד לשריון ובהם אלופים
במיל' ומפקדים רבים ומספר אורחים .אמנם
לא התפרסם סיכום רשמי של לקחי המבצע אך
ניתנה לנו אפשרות לשמוע ממקור ראשון על
היבטים אחדים של המבצע.
פתח את הסקירה אל"ם אמיר אשל ראש
תח"ש ,שסקר את מהלכי המבצע תוך שימת
דגש על האירועים המרכזיים ובמיוחד השריון:
השליטה והבקרה (שו"ב) ,מטעני נפץ ,טנקאות
פרט ,ירי דו־צדדי ומניעתו ועוד.
בפעילות השריון במבצע זה נדרשו הלוחמים,
כמו במקרים קודמים בפעילות בט"ש ,לשהייה
ממושכת בטנק שגרמה בין השאר בצקות
ברגליים שאף חייבו פינוי מפקדים ואף אשפוז
של אחדים .בין הנושאים החדשים שהובאו
למבצע בשיתוף מנת"ק ורפ"ט נמנים ערכה
כימית לצרכים אישיים הצמודה למושב מיוחד,
אמצעים למניעת בצקות ברגליים ואפילו רתמת
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חשמל לקומקום חשמלי מיוחד בטנק.
באשר לצד המבצעי לא נוכל לפרט כאן,
אך נציין כי ככלל הופגנה במבצע זה לחימה
משולבת רב־חילית ורב־זרועית ברמה גבוהה
ומיטבית ,אף שתמיד יש מקום להמשיך ולשכלל
ולשפר לחימה זו בתורת לחימה ,בטכניקות
ובאמצעים .בתוך כך נלמדו הפעולות היותר
מוצלחות והפחות מוצלחות שהיו במהלך
המבצע ונלמדים הלקחים ומתורגמים לפעילות
באימונים ובמבצעים בעתיד.
אחריו הייתה סקירה של קצין השריון
הראשי תא"ל אגאי יחזקאל ,שהדגיש כי מדובר
במבצע מוגבל ולא במלחמה בין צבאות ,ומול
אויב שלא היה נחוש לעמוד פנים מול פנים מול
צה"ל .בתוך כך גם במבצע זה הוכחה והתקבעה
ביתר שאת פעם נוספת החיוניות של התמרון
היבשתי הממוכן ,קרי של כוחות משוריינים,
להשגת ניצחון בשדה הקרב ולהקטנת מספר
הנפגעים שלנו .הטנק ממשיך להוות מרכיב
מרכזי בכל סוג של פעילות בהיותו מערכת
רואה־יורה יעילה מאוד ,ניידת וממוגנת.
במהלך האימונים המוגברים מאז מלחמת
לבנון השנייה הושגה רמת תותחנות גבוהה

מאוד שהתבטאה בממוצע נמוך של כדורי
תותח עד השגת פגיעה במטרה ובטווחים
ארוכים בתוך זמן קצר מבעבר .בין גורמי
ההצלחה מונים את ההכשרה המקצועית של
לוחמי השריון ,האימונים שלהם והאמצעים
המתקדמים המותקנים בטנקים החדישים.
קשנ"ר ציין את חיל האוויר במבצע עופרת
יצוקה "שהתגייס לצה"ל" והפגין שיתוף פעולה
הדוק וצמוד לכל אורך הלחימה בכל האמצעים
העומדים לרשותו .ועוד ציין לחיוב ,דווקא על
רקע הפרסומים האחרונים בנושא ,את מוסריות
הלוחמים וערנותם לגבולות המותר והאסור
בלחימה בתוך אוכלוסייה אזרחית המנוצלת לא
פעם על ידי גורמי טרור.
אחריו הייתה סקירה של סא"ל יזהר יונה
מהיחידה לשיתוף פעולה של חיל האוויר.
סא"ל יונה ציין את מרכיבי ההצלחה של שיתוף
הפעולה עם כוחות היבשה וביניהם את התכנון
והחשיבה המשותפת ,מכלולי האוויר שנטלו
חלק במבצע (מטוסי קרב ,מסוקים וכטב"מים),
הכשרה ואימונים משותפים .למפקדי החטיבות
ביבשה הייתה תחושה של שותפות אמיתית עם
חיל האוויר שבו חיל האוויר משתתף ולא מגיב.

מח"ט  401אל"ם יגאל סלוביק

קצין השריון הראשי תא"ל אגאי יחזקאל
נושא דבריו

יו"ר העמותה אלוף במיל' חיים ארז
מברך את באי הכנס

במבצע הופגן יישום טוב של לקחי מלחמת
לבנון השנייה .נקודה לשיפור היא הצורך בקיצור
הזמן בין הדרישה של כוח יבשתי לסיוע אוויר
ובין הביצוע ,מבלי לוותר על תהליך הבדיקה
והאישור הנדרש כדי להבטיח פגיעה במטרה
מאושרת .סא"ל יונה ציטט את מפקד פיקוד
הדרום אלוף יואב גלנט שאמר כי חיל האוויר
עבר "מקרב השתתפות  -להשתתפות בקרב".
מח"ט  401אל"ם יגאל סלוביק תיאר את
הפעילות של ביתור הרצועה מדרום לעזה,

ההתגברות על צירים נגועים במטענים
והבטחת ציר תנועה מאובטח לצרכים מבצעיים
ולוגיסטיים.
אל"ם מאיר פינקל ממז"י הציג בפתח סקירתו
מספר הבדלים בין מבצע זה לבין הצפוי במלחמה
בקנה מידה גדול ,לדוגמה :לא היה נשק נ"ט ארוך
טווח ,גיוס המילואים לא נעשה תחת איום אש
על מחסני החירום ועומק הלחימה היה מוגבל
בתנאי זירה זו .בין הלקחים הברורים אפשר
למנות את העיבוי המוחשי של השטח הבנוי

בזירה זו ובשאר הזירות ,את תופעת המנהרות
המאפשרות לאויב להגיע מאחור לאחר שכוח
שלנו התקדם ועבר נקודה מסוימת ואת השיטות
והאמצעים לשיפור האפשרות לפעילות לחימה
רצופה של המפקדות ברמות השונות.
בדברי הסיכום שיבח אלוף (במיל') חיים
ארז יו"ר עמותת יד לשריון את המוכנות של
צה"ל כיום ושל השריון בפרט ואת הגאווה על
כך שאפשר לסמוך על המפקדים שההגה כיום
בידיהם• .

אורדן יצרן פלדות המרכבה
מחזק את ידי
השריונאים
וצה"ל
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מרכז המידע הלטרון
דבורי בורגר

מרכז מידע לטרון  -אבן שואבת לחוקרים
מכל העולם בנושא מערכות השריון בצה"ל
ככל שזורמות פניות למרכז המידע מחוקרים
וסופרים מחו"ל ,שתחומי התמחותם ופרסומיהם
קשורים בצה"ל בכלל ובחיל השריון בפרט ,אני
משתכנעת שהשריון בצה"ל תופס מקום נכבד,
אם לא מרכזי ,בקרב הקהילה העולמית ,המעריכה
מאוד את התמודדותה הביטחונית של מדינת
ישראל ושואפת ללמוד מהניסיון שכפו עליה
אויביה מכל עבר .החוקרים הפונים אלינו נהנים
מקשר בלתי אמצעי ,נעדר מכשולים בירוקרטים,
וגם את משוכת ביטחון המידע אנו מסייעים
להם לעבור על ידי הפנייתם לגורמים מוסמכים.
המשאב האנושי ,שהוא המקור הנחשק ביותר
מבחינתם ,מזומן להם דרך מועדון השריון של
עמותת יד לשריון .אנו מפנים אותם אל מפקדי
המערכות כמו גם ללוחמים מן השורה ,וקרנם
של תוצריהם עולה שבעתיים משום ראשוניותם
ומקוריותם של הנתונים והמסקנות שאותם
הם מפרסמים .אציין שני חוקרים שהיה למרכז
המידע הכבוד לסייע להם ,ובה במידה לצאת
נשכרים מקבלת עותק מפרסומיהם המעניינים
והמקצועיים.
סיימון דונסטן ( )Simon Dunstanהינו
סופר היסטוריון בעל שם עולמי ,שפרסומיו ראו
אור בהוצאות יוקרתיות כמו  Ospreyו־Arms
 .and Armourספרים שכתב ונמצאים על מדפי
הטנקאות של מרכז המידע הם:
The CVR(T) range (Tanks Illustrated No.
;) ,22, Arms & Armour, 1986הספר Scorpion
ו־ The M113 series (Osprey - Vanguard 34,
) .1983סיימון שמח לראות את הספרים במרכז
המידע ושמח להוסיף למדף ספר נוסף מפרי עטו
Israeli fortifications of the October War 1973
) .(Osprey 2008סיימון הקדיש בחתימתו את
שלושת הספרים לחיל השריון הישראלי ,והוסיף
מימד יוקרתי לספריו במרכז המידע .הספר
החדש "המתבשל" אצל סיימון עוסק במלחמת
ששת הימים ,שעבורו חיפש חומרים ייחודיים,
בעיקר מפות טופוגרפיות של סיני ,רמת הגולן
וצפון ירושלים .חוברת צה"לית בסיווג "שמור",
שהופקה לסיורי מפקדים לאחר מלחמת ששת

 28׀ שריון 32

מאי 2009

(במיל') אברהם אדן (ברן) ,שהגה את הרעיון
של יחידת "דוב לבן" ,ואת מי שהוציא לפועל את
הרעיון ופקד על גדוד "( 88דוב לבן") במלחמת
יום הכיפורים אל"ם (במיל') יוסף יודוביץ .במהלך
הפגישה במרכז המידע ביקש ג'ייקוב לקשר אותו
עם היסטוריונים צבאיים ,שיסייעו לו בבחינת
נושאים להצעת מחקר לדוקטורט .הוא הופנה אל
ההיסטוריון הצבאי אל"ם (במיל') בני מיכלסון,
שכיוון אותו באופן מעשי לנושאים שבהם
תהיה לו גישה למידע מהותי .לתודתו והוקרתו
של ג'קוב סטויל לא היה קץ ,והוא חזר למולדתו
כשהוא ממוקד יותר וחדור מוטיבציה.
זה המקום להודות באופן מיוחד לאל"ם
(במיל') בני מיכלסון ,אשר מופנים אליו דרך
מרכז המידע חוקרים מחו"ל וחניכים מהממכללה
לפו"ם ואחרות ,והוא מקדיש להם ממיטב זמנו
ומידיעותיו החובקות עולם.
ספרו של סיימון דונסטון

הימים נמצאה מתאימה לבקשתו ,אך עקב הסיווג
נאלץ סיימון לחזור למולדתו אנגליה ,וביקש סיוע
באישור השימוש במפות .גורמים מתאימים בדקו
ומצאו שסיווגו העדכני של הפרסום הינו בלמ"ס,
ובשמחה נשלחו אליו בדוא"ל סריקות דיגיטליות
של המפות ,שאותן ביקש לכלול בפרסום .הספר
על מלחמת ששת הימים יפורסם לאחר שיישלח
אלינו עותק אישי ממחברו.
ג'קוב סטויל ( ,)Jacob Stoilחוקר צעיר
ומבטיח מאנגליה ,בעל תואר שני מהמחלקה
ללימודי מלחמה ב־ ,Kings College London
יצר קשר עם מרכז המידע בתקופת כתיבת
עבודת ה־  M.A.שלו .שמחנו לארחו במרכז
המידע בספטמבר  2008ולקבל ממנו עותק אישי
מעבודת ה־  M.A.שכותרתה"What Role have :

Amphibious operations played in Israeli
"? .Military thought and practiceבעבודה זו

הסתייע במרכז המידע לצורך הפניה למפקדים על
יחידות מיוחדות ,או כאלה שהיו קשורים אליהן.
המפקדים שאותם ראיין בהמלצתנו היו אלוף

תודות על תרומת מקורות מידע
יהודה שטרנפלד  -כתבות נבחרות על דמויות
מופת בצה"ל
יהודה שטרנפלד שירת בחטיבה  7בגדוד 82
מפברואר  1965עד אוקטובר  .1967במשך שנים
רבות אסף יהודה סיפורים של דמויות מופת
שפורסמו בקטעי עיתונים שאסף בשלושת
העשורים האחרונים .אוסף זה הוא תרם למרכז
המידע .רוב תודות ליהודה שטרנפלד על אוסף
ערכי זה.
דוד וייס  -מצגת צילומים ממלחמת ששת
הימים
דוד וייס לחם כקצין בדרגת סגן בפלוגה ה'
בגדוד  268של חטיבה  60במלחמת ששת הימים.
באדיבותו שלח למרכז המידע מצגת מאוסף
צילומים שצילם במהלך המלחמה ,ובעיקר מקרב
ראס אל עייש בסיני.
תא"ל (במיל') עוזי קרן  -תרומה למורשת
חטיבה 847
יוזמה אישית ברוכה במיוחד של תא"ל
(במיל') עוזי קרן הולידה את מחקרו "תקציר
אודות חטיבה  ."847כמי שהקים את החטיבה

ופיקד עליה בשנים 1979־ .1985זהו מסמך
היסטורי שערכו נובע מכך שהוא נמסר ממקור
ראשון .לפרסום זה מטרה ברורה :לעודד את
ותיקי החטיבה ולוחמיה (במילואים) בהווה לקדם
פעילות מורשתית של החטיבה והנצחת חלליה,
שביניהם גם חללי מלחמת לבנון השנייה .התקציר
כולל נספחים רבים ,שיאפשרו לבעלי היוזמה
לקדם פעילות זו .תודה רבה לתא"ל (במיל') עוזי
קרן ,שדאג להעביר עותק מפרסומו (גם בפורמט
דיגיטלי) למשמרת למרכז המידע.
אל"ם (במיל') עילם קוט  -מורשת קרב של
חטיבה  500במלחמת יום הכיפורים
אל"ם (במיל') עילם קוט התמנה לקצין החינוך
הראשון של חטיבה  500בשנת  .1976בפברואר
 1977קיימה החטיבה עצרת במתלה .לקראת
העצרת כתב עילם קוט את מסמך מורשת
החטיבה במלחמת יום הכיפורים .לאורך השנים
שמר על כתב היד בביתו .השנה השתתף בנטיעות
ט"ו בשבט ביער הדורות ,וגמלה בו ההחלטה
להעבירו ליד לשריון .מסמך חשוב זה נשמר
במרכז המידע.
תודה רבה לאל"ם (במיל') עילם קוט על
תרומתו למורשת השריון בצה"ל.

פנייה לקוראים!
בן־ציון ליפשיץ סיים
את קורס השריון הראשון
של צה"ל בשנת  1951כחניך
מצטיין .הוא קיבל את תעודת
ההצטיינות יחד עם שלושה
חניכים מצטיינים נוספים
בקורס .הפסל ,שצויר בתעודת
ההצטיינות ,שעליו חרוטים
שמותיהם של החניכים
המצטיינים ,נשאר בבסיס (ראו
בתמונה) .בנו ,ששרת לימים גם
הוא בחיל השריון ,טוען שקיים
סיכוי שהפסל נמצא בשיזפון או
בביסל"ש.
אם ידועים לך פרטים אודות
הפסל  -אנא צור קשר עם בן־
ציון ליפשיץ6424379 :־,02
6207050־.050
תודה על שיתוף הפעולה.

התעודה עם ציור של הפסל המבוקש
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"תקרית כלקין גול"
הכרעת השריון הגדולה ביותר
1
לפני מלחמת העולם השנייה

טנק יפני קל go 95־Ha

סא"ל (במיל') ד"ר עמיעד ברזנר

טענה בדבר השפעותיה הגלובליות
של תקרית כלקין גול
בין החודשים מאי  -אוגוסט  ,1939סמוך
מאוד לפרוץ מלחמת העולם השנייה ,בפינה
נידחת של המזרח הרחוק התחוללה "מלחמה
מוזרה" .2בעיני רוב העולם היא לא זכתה לתשומת
לב מרובה בגלל המתחים ששררו באותה עת
באירופה (לפני מלחמת העולם השנייה) .מדובר
היה בקרבות שנערכו באזור הגבול שבין מנצ'וריה
לבין מונגוליה החיצונית (להלן מונגוליה) ,בין
הצבא האימפריאלי היפני לבין הצבא האדום
של ברית המועצות .קרבות אלה ,שהיקפם הלך
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וגבר אך לא הגיעו לכלל מלחמה מוכרזת ,כונו
"תקרית" " -אינצידנט" ,כפי שנהוג היה לכנות
בשנות ה־ 30התנגשויות צבאיות שאירעו במזרח
הרחוק ,בעיקר ביוזמה יפנית .למרות השם
המגמד אזי ב"תקרית כַלקין גֹול" (Khalkin-Gol
בפי הסובייטים או נֹומֹונהַן  Nomonhan -כפי
שכינו אותה היפנים) ,השתתפו כוחות גדולים
למדי .בקרבות נטלו חלק למעלה מ־ 500טנקים,
מאות מטוסים וכוחות גדולים של חי"ר ופרשים
(למעלה משמונה אוגדות) .ה"תקרית" שימשה
לשני הצדדים כמקרה מבחן לתורת התפעול
האופרטיבית ,לארגון וללחימה ברמה הטקטית
ולהפקת לקחים .אך מעבר לכך ,לתקרית זו נודעו
השפעות מכריעות על התפתחותה של מלחמת

העולם השנייה ועל תוצאותיה .כדי להקדים
את המאוחר אפשר לקבוע ,שהכרעת הכוחות
היפניים בקרבות אלה הושגה על ידי שימוש
בעוצמה הכוללת של הצבא הסובייטי ,ביתרון
הטכנולוגי שלו בשריון ובארטילריה ,ובפעולה
על פי דוקטרינת "המערכה העמוקה" שלו.
תוצאותיה של מלחמת העולם השנייה היו
עלולים להיות שונים באופן נחרץ אם במקביל
או בסמוך להתקפה של גרמניה על ברית
המועצות (ביוני  )1941הייתה גם יפן הקיסרית
 בעלת בריתה של גרמניה  -תוקפת אותהממזרח .יפן השהתה את כניסתה למלחמה
כחצי שנה ,עד דצמבר  ,1941וכאשר היא פתחה
במלחמה היא פעלה בכיוון שונה לחלוטין,

והנחיתה מכה קשה על צי ארה"ב באוקיינוס
השקט (מתקפת הפתע על "פרל הארבור -
נמל הפנינים בהוואי) ,והשתלטה על דרום
מזרח אסיה תוך הקפדה לקיים הסכם לאי־
התקפה עם ברית המועצות .יפן פתחה במלחמה
מסיבות דמוגרפיות ,כלכליות ותחושה של ניצול
הזדמנות להשתלטות על שטחים נרחבים ,לאחר
שכוחן של המעצמות האירופיות נחלש .טענתי
היא שבמחצית השנייה של  1941היו היפנים
שרויים בדילמה ביחס לכיוון ההתקפה הרצוי
להם  -לדרום או לצפון (כנגד ברית המועצות).
יפן הופתעה מתקיפתה של גרמניה נגד מעצמה
שנחשבה לאויב המסורתי שלה ,מה גם שראשי
הצבא היפני התמידו בשאיפתם לשקם את כבוד
הצבא היפני שנרמס בקרבות ( 1939כפי שיפורט
בהמשך) ואי לכך היו לה סיבות טובות להצטרף
לגרמניה .אלא שאולי לא לפי ציפיות הגרמנים
נמנעה יפן מתגובה רפלקסית להצטרף להתקפה
ודחתה את ההחלטה על כך .הסיבה עיקרית
נבעה מתקרית כלקין גול שבה חש צבאה את
נחת זרועו של השריון הסובייטי ובחוגי הצבא
שררה הערכה ,שהתקפה על ברית המועצות
כרוכה בהכרח בהכנות שיאפשרו לצבא היפני
להתגבר על כוחות משוריינים .דחיית ההחלטה,
שנשענה על טעמים מעשיים ,הביאה בסופו של
דבר להתגברות השפעת חסידי ההתפשטות
היפנית לדרום מזרח אסיה.
מאמר זה מתבסס על חומר סובייטי/רוסי
ויפני (בתיווך ובעיבוד אמריקני) וסוקר את הרקע
ל"תקרית" ,את הרכב הכוחות היריבים שלקחו
חלק בקרבות ואת מהלכיהם ,תוך שימת דגש על
תפעול השריון ועל השפעותיה האסטרטגיות
הגלובליות .ממד נוסף שהמאמר אינו מתייחס
אליו היא הלחימה האווירית.

מפה  - 1אזור הגבול שבמחלוקת בין מנצ'וריה
למונגוליה החיצונית

האופי הקרקעי והאקלימי של אזור
המחלוקת והשלכותיו הצבאיות

מפה  - 2קרבות יולי  - 1939ההתקפה בגדה
המערבית

התפתחות יחסי רוסיה
/ברית המועצות עם יפן
התפשטותן של האימפריות הרוסית והיפנית
גרמה לשורה של התנגשויות ביניהן החל מסוף
המאה ה־ .19הידועה מביניהן היא מלחמת רוסיה־
יפן שהתחוללה בשנים 1904־ 1905והסתיימה
בניצחונה של יפן .בעקבות ניצחונה קיבלה יפן
בחכירה את אזור קוואנטונג ) )Kwantungבדרום
מנצ'וריה .הכוחות שהוצבו בו היו פיקוד עצמאי
במסגרת הצבא היפני ונקראו צבא קוואנטונג.
המהפכה הקומוניסטית ברוסיה והקמת
ברית המועצות הוסיפה ממד חדש לתחרות בין
מעצמות אלה והקצינה אותה  -המאבק שבין
הקומוניזם של ברית המועצות לאנטי־קומוניזם
של יפן .ההתפשטות היפנית במזרח אסיה
והתגברות השפעתה על סין עודדו את הכוחות
האנטי קומוניסטיים במונגוליה .ברית המועצות
שמצאה עצמה מאוימת משתי חזיתות  -האחת
חיצוניות והשנייה פנימית  -חששה להתגברות
הכוחות האנטי קומוניסטיים בתוך מונגוליה.
אחד הצעדים שנקטה היה חתימת הסכם ידידות
ועזרה הדדית בינה לבין הרפובליקה העממית

מאבקן לבלימת השפעת ברית המועצות (ברית
האנטי קואומינטרן).
בסוף  1931יזם צבא קוואנטונג פרובוקציה
שבאמצעותה הוא השתלט על מנצ'וריה (שאותה
כינו מנצ'וקו) ,ניתק אותה מסין וכונן בה ממשלת
בובות .ההשתלטות היפנית על מנצ'וריה ותלותה
של מונגוליה בברית המועצות האריכו מאוד את
קו הגבול והמגע שבין שתי המעצמות ,שעתה
השתרע על פני כ־ 4,500ק"מ .הכוחות של שני
הצדדים שהיו פרוסים בזירה תוגברו .צבא
קוואנטונג ,שב־ 1931כוחו עמד על קצת יותר
מאוגדה ,חוזק וב־( 1939למרות שבאותו זמן
נלחמה יפן בסין) ומנה  10אוגדות .ב־ 1931מנו
הכוחות הסובייטים שהיו באזור שש אוגדות ,גם
הם תוגברו וב־ 1939הגיעה עוצמתם לכשלושים
אוגדות חי"ר ופרשים ,שמונה חטיבות טנקים
ושלוש חטיבות ממוכנות .בכמה קטעים היה
קו הגבול שנוי במחלוקת .אחד מהם היה באזור
הנחל כלקין גול .המונגולים טענו שהוא עובר
ממזרח לנחל והיפנים ,שהסתמכו על מקורות
סיניים ,עמדו על כך שערוץ הנחל מהווה את קו
הגבול.

אזור המחלוקת הוא ערבה מדברית למחצה,
רחוקה ממסילות הברזל וריקה מתושבים ,מלבד
הכפר הזעיר נומונהן .הנעת כוחות צבאיים
לאזור חייבה שימוש ברכב ונסיעה בדרכי עפר
או הליכה ממושכת .הקרקע מכוסה בשכבת חול
דקה ובדיונות כשמתחתיהן אדמה יציבה .כלי רכב
היו מסוגלים לנוע בשטח ללא קושי רב .צמחיה
נמוכה של עשבים ושיחים ללא עצים ומיעוט של
תוואים בולטים אפשרו תצפית לטווחים ארוכים
אך היקשו על הניווט .גדות נחל כלקין גול היו
מלאי צמחיה ואפשרויות מסתור .הנחל שרוחבו
היה כ־ 50מ' ועומקו כ־ 1.5מ' ,חייב שימוש
באמצעי גישור להעברת חי"ר ורכב/רק"ם .נחל
נוסף ,הולסטן ,חצה את האזור במרכזו .האקלים
יבשתי בחודשי הקיץ ומידת החום ביום הגיעה
ל־ 30מעלות ואפילו עד  40מעלות .הלילות היו
קרירים יחסית 17 -־ 18מעלות .בחורף שרר
באזור קור סיבירי מקפיא .מקורות המים היו
מעטים והכוחות הלוחמים הזדקקו לאספקתם
לאחר שני ימי לחימה .חודשי סוף הקיץ היו גם
שיא של עונת הגשמים ולעתים קרובות שרר
ערפל כבד בבקרים.

הצבא הסובייטי

מפה  - 3הקרבות באוגוסט  -ספטמבר 1939

המונגולית ב־ 1936ושבהמשך הפך את מונגוליה
לארץ חסות של ברית המועצות .ב־ 1936נעשו
יפן וגרמניה הנאצית בעלות ברית במסגרת

בשנות ה־ 30השתרשה בצבא האדום
דוקטרינת לחימה שכונתה "המערכה העמוקה",
שתבססה בעיקרה על היתרון הכמותי של ברית
המועצות בכוח אדם ובציוד לחימה לעומת
אויביה הפוטנציאליים .תפעול מוצלח של
הכוחות הפועלים בהתאם לדוקטרינה חייב הכנות
מדוקדקות ויסודיות והסתרתן לשם הפתעת
האויב ,ותפעול כוחות משולבים ,שכוחות השריון
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מובילים אותם ,כדי להבקיע את קווי האויב
ולכתרו ולהשמיד את הכוחות המכותרים .דרג
שני היה אמור לפעול נגד עתודות האויב שיבואו
לעזרת הכוח המכותר .בהתאם לתורה תפעול זו
עבר הצבא האדום ,שבתחילתו היה מיליציוני,
שינויים מקיפים .אנשי מילואים גויסו לשירות
ממושך יותר והורחב בסיס הגיוס לשירות חובה
ועתה הוא הקיף את כל הלאומים שברחבי ברית
המועצות .בעקבות תכנית החומש השנייה,
החל מאמצע שנות ה־ ,30הוא עבר תהליך של
מודרניזציה שהתבטא בהצטיידות שגברה והלכה
בטנקים וברק"ם אחר .בעקבות זאת הוא הפך
להיות הכוח הממוכן הגדול ביותר בעולם.
הטיהור הגדול שערך סטלין בצבא האדום
בשנים 1937־ 1938הביא להיעלמותם של
מפקדים מנוסים ותיאורטיקנים רבים (שנשפטו,
הודחו ,נאסרו או הוצאו להורג) ,שטיפחו וגיבשו
את תורת "המערכה העמוקה" .את מקומם
תפסו מפקדים שהתבלטו בנאמנות פוליטית
למשטר ,אך עם ניסיון מועט והשכלה צבאית
נמוכה .גם הפיקוח הפוליטי על הצבא האדום
התהדק לאחר שמונו קומיסרים ביחידות ,שהיו
שותפים לפיקוד .דוקטרינת "המערכה העמוקה"
לא בוטלה אך חשיבותה ירדה והיא נחשבה
"כאנטי מהפכנית" .לקראת  1939היה הצבא
האדום מופקד בידי מפקדים שאפשר להגדירם
כ"ראש קטן" ,שחששו מביקורתו של סטלין וסרו
למרותו המוחלטת.

השריון הסובייטי
ב־ 1939היו לצבא האדום כ־ 17,000טנקים
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ושריוניות מסוגים שונים .כוח השריון הסובייטי
הקיף ארבעה קורפוסים של טנקים ועוד 21
חטיבות טנקים 3.בנוסף היה בכול אוגדת חי"ר
ופרשים גדוד שריון אורגני.

הטנקים והשריוניות הסובייטיים
שלקחו חלק בתקרית
( Bt-7, Bt-5גרסה משופרת בסדרת ה־- )Bt
היה הטנק העיקרי בחטיבות הטנקים .טנק מהיר
(עד  52קמ"ש על שרשראות ועד  73קמ"ש על
גלגלים) ,מזקו"ם כריסטי ,חמוש בתותח  45מ"מ,
שלושה אנשי צוות ,עובי שריון של 13־ 10מ"מ
(7־10 Bt־ 23מ"מ) .מונע במנוע בנזין מקורר
במים.
 T-26טנק איטי יחסי (מהירותו המרבית
 28ק"מ לשעה) שנועד לסיוע לחי"ר של הצבא
האדום .חמוש בתותח  45מ"מ ,שלושה אנשי
צוות ,עובי השריון 6־ 13מ"מ .מונע במנוע בנזין
מקורר במים.
 OT-26טנק להביור על מרכב של טנק א־.26
 BA-6שריונית בינונית ,משקל  5.12טון,
מהירות מרבית  43קמ"ש ,חימוש עיקרי תותח 45
מ"מ ,עובי שריון  8מ"מ 4 ,אנשי צוות.
 BA-10שריונית בינונית ,משקל  5.12טון,
מהירות מרבית  52קמ"ש ,חימוש עיקרי תותח 45
מ"מ ,עובי שריון  10מ"מ 4 ,אנשי צוות.
 BA-20שריונית קלה ,משקל  2.5טון ,מהירות
מרבית  90קמ"ש ,חימוש עיקרי מקלע  7,62מ"מ,
 3אנשי צוות.
 FAIשריונית קלה ,משקל  2טון ,מהירות
מרבית  90קמ"ש ,עובי שריון 4־ 6מ"מ ,חימוש

עיקרי מקלע ,שני אנשי צוות.
כוח סובייטי באזור המחלוקת ב־ 1937אוגדו
כל הכוחות שהיו פרוסים במונגוליה במסגרת
של קורפוס מיוחד ( 57החל מ־ 19יוני  1939הוא
הפך להיות הארמיה הראשונה) .הקורפוס היה
כפוף מבצעית ישירות לקומיסר ההגנה של ברית
המועצות .סד"כ הקורפוס כלל :אוגדה ממוכנת
 ,36חטיבת טנקים  ,11שלוש חטיבות ממוכנות ,7
 8ו־ 9ואוגדת פרשים מונגולית .6
כוחות הקורפוס ,שפרסו באזור טמסג (120
ק"מ מאזור המחלוקת) כללו את משמר גבול
ואוגדת פרשים מונגוליים  .6במהלך חודש
מארס  1939קודם לאזור טמסג כוח משימה -
גדוד חי"ר ממונע (מחטיבת טנקים  ,)11שתוגבר
בפלוגת שריוניות 6־ 21( BAשריוניות) ,סוללה
תותחים 76־ ,SUפלוגת הנדסה ומחלקת סיור
עם חמש שריוניות .סה"כ כ־ 1,200איש .ב־28
מאי הגיעו לאזור כוחות נוספים  -רגימנט חי"ר
( 149פחות גדוד) מאוגדה ממוכנת  36וסוללת
תותחים  122מ"מ.

הצבא היפני
מאז מלחמת יפן־סין הראשונה ()1895
והצלחתו במלחמה נגד מעצמה אירופית (,)1905
זכה הצבא היפני למעמד בעל השפעה בחברה
האזרחית היפנית ובממשל .מעמדו התחזק יותר
החל מ־ 1932כאשר חוגים ימניים החזיקו ברסן
השלטון.
הצבא היפני שהיה מורכב בעיקרו מיחידות
חי"ר ,היה ער להתפתחויות בשדה הקרב המודרני,
ללקחים ממלחמת רוסיה יפן וממלחמת העולם

הראשונה ,ולעדיפות הכוללת של ברית המועצות
בכוח אדם ובציוד .הוא הכיר בנחיתותו הפיסית
ולכן פיתח דוקטרינה ששאפה להשיג הכרעה בזמן
קצר על ידי הנחתת מכה קשה ומהירה על האויב
והשמדתו ,כדי לא להיקלע למלחמה ממושכת
שבה קיים יתרון לצד המשופע באמצעים ובכוח
אדם .הטקטיקה שהוא אימץ וטיפח אופיינה
ביוזמה התקפית ,ניידות של הכוחות ,ריכוז כוח
וניצול הלילה .שיטת הלחימה התבססה על
חתירה להגיע במינימום אבדות לעמדות האויב
ולהכריעו בקרב מגע .נקיטה בפעולות מסוג זה
חייבה אימון בשיתוף ותיאום עם כוחות מסייעים,
שיפור השליטה בקרבות הלילה ,טיפוח המנהיגות
והיוזמות גם של מפקדים נמוכים והצטיינות
בקרב מגע .מלבד האימונים המקצועיים הובלטו
הערכים המיוחדים לצבא היפני :הסבולת של
החייל היפני ואומץ לבו ,הנאמנות לקיסר ,טיפוח
האמונה של כל חייל יפני בניצחון הבלתי נמנע,
שאיפה לנקוט בהתקפה בכל עת ולהמשיך
להילחם בכל מצב ללא התחשבות באבדות.
גורם נוסף שעליו הסתמך הצבא היפני היה
הערכתו המזלזלת באיכותה של החברה בברית
המועצות ובצבאה ,הערכה שהתחזקה לאחר
הטיהורים הגדולים .השקפתו הייתה שהלאומים
השונים בברית המועצות נתונים תחת שלטון
מדכא והם קורבנות של עריצות עיוורת .כתוצאה
מכך החייל הסובייטי ממושמע אך חסר יוזמה
בשדה הקרב ,והתקפות מהאגף או על קווי
אספקה יערערו את כוח עמידתו .לעומת אלה
ניצבת החברה היפנית ההומוגנית והמלוכדת
יותר ,המקרינה על איכות הלחימה של הצבא
היפני.
•השריון היפני  -היפנים העריכו את היכולות
שגילו הטנקים בשדות הקרב של מלחמת
העולם הראשונה ולכן פיתחו וייצרו טנקים
שנועדו לסייע לחי"ר היפני בהתקדמותו
לקראת מגע ,על ידי השמדת המקלעים
ועמדות המפתח של המגינים .יפן הייתה
אמנם מעצמה תעשייתית אך בכל האמור
לחומרי גלם היא הייתה תלויה ביבוא של
חומרי גלם מבחוץ .למרות החשיבות שניתנה
לטנקים היה קצב ייצורם איטי ובשנים
1938־ 1931נבנו כ־ 1,700טנקים מסוגים
שונים (כ־ 200טנקים לשנה) .בטנקים
היפניים המאוחרים יותר היו מותקנים מנועי
דיזל מקוררי אוויר ובאותה תקופה הם היו
הטנקים היחידים בעולם עם מנועים מסוג
זה .זאת משום השאיפה לצמצם את צריכת
הדלק המיובא והתחזית להפעלתם בערבות
הצחיחות במזרח אסיה .הטנקים אורגנו
במסגרות של רגימנטים עצמאיים שכל אחד
מהם מנה כ־40־ 50טנקים שהוקצו לאוגדות
החי"ר בהתאם לתכניות המבצעיות.
•טנקים יפניים שלקחו חלק בתקרית
– –טנק בינוני  Otsu 89מהירות תנועה מרבית 25
קמ"ש ,עובי שריון 10־ 17מ"מ ,משקל 11.5
טון ,חמישה אנשי צוות ,חימוש עיקרי תותח

 57מ"מ (מהירות לוע  400מטר בשנייה,
נועד לסיוע לחי"ר) ,מקלע בדופן האחורית
של הצריח ומקלע תובה ,מנוע דיזל מקורר
אוויר.
– –טנק קל go 95־ Haעובי שריון 6־ 12מ"מ,
משקל  7טון ,מהירות מרבית  40קמ"ש,
חימוש עיקרי תותח  37מ"מ ,מקלע בדופן
האחורית של הצריח ומקלע תובה ,שלושה
אנשי צוות ורק אחד מהם (המפקד) בצריח,
מנוע דיזל מקורר אוויר.
•לחימה נגד שריון  -היפנים היו ערים
להימצאות של כמויות גדולות יחסית של
טנקים בצבא הסובייטי ובצורך במתן יכולת
הגנת נ"ט למערך החי"ר היפני .למרות
זאת מספר תותחי הנ"ט ( 37מ"מ) באוגדה
עמד רק על 12־ .16בתחום לחימת הנ"ט
הם הסתמכו יותר על אומץ לבו של החייל
היפני .בכל מחלקת חי"ר הייתה חוליית נ"ט
("יחידת קליעים אנושית"  -למעשה חולית
4
מתאבדים) ,שצוידה בבקבוקי תבערה,
במוקשי נ"ט ,שנישאו על מוטות במבוק
באורך של שלושה מ' .החוליה הייתה אמורה
לפעול נגד טנקים קרובים גם באמצעות
מטעני חומרי נפץ( 5מטען סטצ'ל) ובטיפוס
על טנקים ונעיצת כידוני רובים בחרכים.
•כוח יפני באזור המחלוקת  -אוגדת חי"ר

טנק 7־Bt
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מילואים  ,23שגויסה ב־ 1938נשלחה לאזור
הצפוני מערבי של מנצ'וקו ,שנחשב לשקט
יחסית ,כדי להתאמן .האוגדה הופקדה גם על
הגבול המערבי של מנצ'וקו .המרחק בין בסיס
האוגדה לאזור המחלוקת היה כ־ 200ק"מ.

תחילת התקרית
בתחילת מאי  1939החל כוח פרשים מונגולי
להקים עמדה קבועה בגדה המזרחית של נחל כלקין
גול ,ככל הנראה כדי להגן על רועים מונגוליים,
וכוח פרשים מנצ'וקואי הדף אותם אל מעבר לנחל.
ההתנגשויות בשטח המחלוקת נמשכו גם לאחר
מכן .צבא קוואנטונג הורה לאוגדה  23להתערב
בכוח כדי להשמיד את הכוחות המונגוליים שבגדה
המזרחית .כוח משימה ממונע ,שהורכב מיחידת
הסיור של האוגדה ,הגיע לאזור ב־ 15במאי ולא
הצליח ליצור מגע עם כוחות מונגוליים ,שכנראה
עזבו את השטח .מטוסים יפניים שפעלו בשטח
הפציצו עמדה של פרשים מונגוליים ,שהייתה
ממוקמת בגדה המערבית של הנחל בתוך שטח
מונגולי ,שלא היה שנוי במחלוקת.

הקרבות במאי 1939
לאחר שכוח המשימה היפני עזב את השטח
החל כוח מאוגדת פרשים  6המונגולית לחזור
לגדה המזרחית והתפרס  10ק"מ ממזרח
לנחל .לפרשים נוספו שתי פלוגות חי"ר מכוח
המשימה הסובייטי שהתמקמו באגפיהם ,וכן
כ־ 39שריוניות מסוג 6־ BAו־ .FAIבצד המערבי
של הנחל התמקמו פלוגת חי"ר כעתודה ,פלוגת
הנדסה ושתי סוללות ארטילריה .במפגש הנחלים
כלקין גול והולסטן הוקם גשר .היקף הכוח היה
כ־ 1,600איש.
מדיניותו של צבא קוואנטונג הייתה השמדת
הכוחות החודרים אל מעבר לקו הגבול כדי
להרתיע אותם מביצוע פעולות כאלה בעתיד.
מדיניות זו הלמה את אופיו התוקפני של צבא
זה ,והתבססה על ניסיונו הקודם בתקריות גבול.
היפנים שהבחינו בצבירת הכוחות הסובייטי ,ראו
בכך פרובוקציה הראויה לתגובה הולמת .לאזור
נשלח כוח משימה מאוגדה  ,23שכלל יחידת סיור
המורכבת מפרשים ,שריון קל וחי"ר ממונע שמנה
 220איש ,גדוד חי"ר שמנה  800איש ,שלושה
תותחי הרריים ,ארבעה תותחי נ"ט ועוד כ־450
פרשים מנצ'וקואים ,סה"כ כ־ 2,050חייל.
תכנית פעולת הכוח הייתה חסימת המעבר
במפגש הנחלים כדי למנוע את נסיגת הכוחות
מהגדה המזרחית ,שיותקפו ויושמדו על ידי
הכוח העיקרי .הכוח החל לפעול ב־ 31מאי .בגלל
השטח הפתוח והיתרון של הסובייטים באש
ערכו היפנים התקפת לילה .כוח הסיור חדר לתוך
המערך הסובייטי כדי להשתלט על הגשר אך
נותק מהגוף היפני העיקרי .לאחר שני ימי לחימה
עיקשת שבהם ספג אש ארטילרית והותקף בידי
שריוניות ,הוא הושמד ברובו הגדול .כוח גדודי
איגף את הכוחות הסובייטיים מצפון וגרם להם
אבדות .במשך הקרב הורגשה היטב העדיפות
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של הארטילריה הסובייטית ,שהגבילה את כושר
הלחימה של היפנים .לאחר שני ימי לחימה נסוגו
הכוחות הסובייטים מהגדה המזרחית אך השאירו
בה מספר משמרות קרוב לכלקין גול.

השפעת הקרבות של סוף מאי 1939
בעיני היפנים הוערכו קרבות אלה כהצלחה
וכהוכחה לנכונות מדיניותם לסלק בכוח כל
חדירה לשטח מנצ'וקו .ההערכה הכללית של
צבא קוואנטונג הייתה שכוחה של אוגדה ,23
יחד עם סיוע אווירי ,מספיק כדי לסכל ניסיונות
חדירה בשטח המחלוקת בעתיד ,שבשלב זה נחזו
כלא מעשיים ועקב כך חזר כוח המשימה היפני
לבסיסו הקבוע.
ברית המועצות ראתה את ההתערבות של
כוח יפני גדול יחסית כפלישה לשטח מונגוליה,
המעידה על כוונות אימפריאליסטיות תוקפניות
שבוודאי יימשכו בעתיד .ברמה הלאומית הפכה
תקרית הגבול המקומית להיות בעיה עקרונית.
בתגובה מידית הקימו כוחות מונגוליים וסובייטים
ב־ 3יוני עמדות באזור שטח המחלוקת שהתפנה,
תוך ציפייה להתפתחויות נוספות .קומיסר ההגנה
הסובייטי שלח לאזור את סגן מפקד המחוז הצבאי
המיוחד הביילורוסי גיאורגי ק .ז'וקוב ,שהיה אחד
מהמפקדים הבכירים שהטיהור לא פגע בהם ,כדי
לעמוד על המצב .ז'וקוב המליץ שכדי להמחיש
את התביעה לגבי קו הגבול ולהתמודד נגד כוחות
צבא יפניים העלולים למנוע זאת ,יש לחזק את
קורפוס  57בכוחות ניכרים .המלצותיו אושרו
6
והוא התמנה למפקד הקורפוס.

קרבות תחילת יולי 1939
הסובייטים החלו בריכוז של כוחות כדי
להתכונן למערכה בהיקף רחב יותר .בנוסף
לכוחות שהיו באזור במהלך חודש יוני הגיעו
לאזור טמסג עוצבות ויחידות ממרחבי מונגוליה
 רגימנט חי"ר ממוכן  24מאוגדה ממוכנת ,36שני גדודי ארטילריה ,חטיבת טנקים  ,11שלוש
חטיבות ממוכנות  ,8 ,7ו־ .9גם הכוח האווירי
תוגבר במטוסי קרב ומפציצים חדישים יותר
ובטייסים בעלי ניסיון קרבי מהמלחמות בספרד
ובסין.
עד סוף יוני התפרסו בתוך אזור המחלוקת -
חטיבה ממוכנת  ,9גדוד חי"ר מרגימט  149וגדוד
ממוכן מחטיבת טנקים  .11בנוסף היו בו 62
שריוניות ו־ 32תותחי ארטילריה .על נחל הכלקין
גול הוקמו שלושה גשרים .בגדה המערבית של
הנחל התפרסו פלוגה משוריינת מחטיבה ממוכנת
 18( 8שריוניות) ושלושה גדודי ארטילריה.
פריסת הכוחות הסובייטים בשטח המחלוקת,
שהייתה מלווה בחיזוק כוחות האוויר ,הניעה את
צבא קוואנטונג להגיב עליה ,ועל אוגדה  23הוטל
לכן להשמיד את הכוחות הסובייטים שבאזור
המחלוקת .בנוסף לכוחה האורגני של האוגדה
שכלל שלושה רגימנטים חי"ר ,היא תוגברה
בכוחות הבאים:
1 .1שני רגימטים טנקים סה"כ  87טנקים:
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א.רגימנט  3של טנקים בינוניים  41 -טנקים
מהסוגים ( Otsu 89 ,26שתי פלוגות),
ha 4,97־( Chiבינונים)te. 97,4 TK 94,7 ,־Ke
ב.רגימנט  4טנקים קלים  46 -טנקים מהסוגים 35
go 95־( Haשלוש פלוגות)( Ko 89,8 ,בינוניים,
פלוגת עתודה).TK 94,3 ,
2 .2רגימנט חי"ר  26בן שלושה גדודים מאוגדת
חי"ר עילית .7
3 .3גדוד  2מרגימנט  28מאוגדת חי"ר עלית .7
4 .4חמש פלוגות הנדסה.
5 .5אוגדת פרשים מנצ'וקואית.
6 .6תוספת תותחי נ"ט ,שנלקחו מאוגדות חי"ר
אחרות.
תכנית ההתקפה היפנית הייתה חציית
כלקין גול בגזרה הצפונית ,התקדמות ממערב
לנהר דרומה וחסימת דרך הנסיגה של הכוחות
הסובייטים מהגדה המזרחית .כוח המשימה
העיקרי נועד לתקיפה במרחב הגדה המזרחית
לעבר מפגש הנחלים ולהשמדת האויב .אף
שמדובר היה בחדירה לתוך שטח שהיה בריבונות
מונגולית ,שלא הייתה עליו מחלוקת ,ראו אותה
היפנים רק כמהלך טקטי שנועד לסייע להשגת
מטרות ההתקפה .בתחילה תוכנן שאת החדירה
לגדה המערבית יבצעו הטנקים עם כוחות חי"ר,
אולם יכולתו הדלה של הצבא היפני בבניית
גשרים ,שבמקרה זה הוגבלה לבנייה של גשר אחד
בלבד המסוגל לשאת רק כוחות חי"ר ,השפיעה
על תכנית הפעלת הכוחות והיא הייתה כך:
1 .1כוח חסימה בגדה המערבית  -שלושה

רגימנטים חי"ר.
2 .2כוח משימה עיקרי  -שני רגימנטים טנקים
ועוד רגימנט חי"ר.
3 .3כוח עתודה  -גדוד חי"ר.

מהלך ההתקפה
ב־ 1יולי בשעה  16:00החלו כ־ 15אלף חיילים
יפנים הנושאים ציוד גישור כבד לעשות את
דרכם במישור צחיח למרחק של כ־ 30-35ק"מ
כדי להשתלט על האזור הגבוה השולט על מקום
החצייה.
בליל 2־ 3ביולי היפנים החלו לחצות את
הכלקין גול בסירות ובמקביל עסקו בבניית
הגשר ,שהושלם בשעה  .06:40לפני אור ראשון
נכבש היעד הראשון אך מיד לאחר מכן נערכה
עליו התקפת נגד של כ־ 12שריוניות סובייטיות
שהפתיעה את היפנים .ההתקפה נהדפה באש
מקלעים ותותחי נ"ט .כוחות יפניים נוספים חצו
את הנחל והמשיכו בהתקדמותם דרומה.
ב־ 3יולי לפני עלות השחר הגיעה הידיעה על
חדירת היפנים לגדה המערבית למוצב הפיקוד
של קורפוס  57הסובייטי .נוכח הסכנה שנשקפה
לעורפם של הכוחות שבגדה המזרחית ולאזור
הארטילריה הוטל על חטיבת טנקים  11ורגימנט
ממוכן  ,24שהיו באזור טמסג (מרחק של כ־120
ק"מ) ,לתקוף את הכוח היפני החודר בטרם יספיק
להתחפר .החל משעה  10:45הסתער כוח השריון
הסובייטי על הכוח היפני תוך שהוא סופג אבדות
כבדות מבקבוקי תבערה ומאש תותחי נ"ט

ותותחי שדה .הארטילריה הסובייטית פעלה אף
היא נגד הכוחות החודרים הן מעמדותיה שבגדה
המערבית והן מאלה שבגדה המזרחית של הנהר.
הכוחות הסובייטים הצליחו לעצור את התקדמות
הכוחות היפניים שעברו למגננה והחזיקו מעמד
מול ההסתערויות של השריון הסובייטי.
הכוחות היפנים היו מותשים למדי לאחר
צעידת לילה ארוכה ולחימה במשך שעות היום.
מלאי התחמושת ובעיקר תחמושת נ"ט הידלדל
והורגש מחסור במים ובמזון .מפקד האוגדה
היפנית סבר שנוכח ההתקפות העזות של שריון
סובייטי ותלותו בגשר יחיד ,לא יעלה בידי
כוחותיו להשיג את מטרתם .החלטתו הייתה
להסיג אותם מהגדה המערבית ולהתמקד
בתקיפה בגדה המזרחית .ב־ 3יולי בשעה 16:00
ניתנה פקודת לנסיגה ,שהחלה להתבצע בחסות
החשיכה .הנסיגה הכוללת הושלמה ב־ 5ביולי.

תוצאות הקרב
התקפת השריון הסובייטי הייתה חפוזה
ונערכה מתוך תחושה של הכרח למנוע בכל
מחיר את כיתור הכוחות הסובייטים שבגדה
המזרחית על ידי היפנים .הטנקים שהיו ללא
חי"ר הסתערו על מערכי הכוחות היפנים ללא
התחשבות בנפגעים וספגו אבדות כבדות ,בעיקר
מבקבוקי תבערה .אחד ההסברים להתלקחותם
המהירה היה משום שצוידו במנועי בנזין והחום
הרב ששרר באותו יום הגביר את רגישותם
לדלקות .לפי סיכום דיווחי היחידות היפניות
הם השמידו כ־ 400טנקים .קוקס מעריך שנפגעו
 320 - 280טנקים  .6שתי הערכות אלה מוגזמות
מאוד בהתחשב בכך שרק כ־ 150טנקים השתתפו
בהתקפה .מקור רוסי משנת  2002נוקב במספרים
הבאים :מתוך  147הטנקים של חטיבת טנקים 11
נפגעו  ,77ומתוך  59השריוניות של רגימנט ממוכן
 24נפגעו  37וכן נפגעו עוד שמונה שריוניות
מאוגדת הפרשים המונגולית 7.כיוון ששדה
הקרב נשאר בידי הסובייטים יש לשער שאולי
אבדותיהם היו גדולות יותר אך הם הצליחו לתקן
חלק מהרק"ם שנפגע.
בצבא קוואנטונג לא שררה תחושה של תבוסה
בעקבות הנסיגה מהגדה המערבית .ביקורות
יפניות אחרות סברו שהם המעיטו בערכו של
הצבא הסובייטי והמודיעין לא ידע וגם לא
העריך את עצם הופעת מאות טנקים סובייטים
בשדה הקרב .הפיקוד היפני שוכנע שהתקפות
ההתאבדות של מטילי בקבוקי תבערה הם נשק
נ"ט יעיל והוכחה לאמונה כי רוח הלחימה של
החייל היפני ואומץ לבו  -כוחם יפה כדי לפצות
על העדר אמצעי לחימה נאותים ללחימה נגד
צבא החמוש בציוד מודרני.
הסובייטים הסיקו שהשריון יעיל לא רק
בהתקפה אלה גם בהגנה והקרב צריך להיות
מנוהל בשיתוף פעולה עם השריון בפיקוד יחידות
השריון .התערבות השריון כנגד החדירה היפנית,
למרות האבדות הכבדות ,הייתה לגביהם הוכחה
נוספת ליתרון שיש לכוחות משוריינים בניידות

ובמהירות תגובה על פני צבא המתקדם בקצב
חי"ר .ההסתערות העיקשת של הטנקים הייתה
לגביהם יותר תגובת חירום למצב ,שהוערך
כמאיים ומסוכן ,ולא שיטת פעולה מומלצת.

ההתקפה בגדה המזרחית
•התקפת שריון בלילה בליל  3 - 2ביולי
ב־ 30יוני ניתנה לכוח הטנקים היפני הפקודה
לתקוף בגדה המזרחית מצפון לדרום כלפי מפגש
הנחלים יחד עם כוח פרשים מנצ'וקואים ,כדי
לחסום את דרכי הנסיגה של האויב .ההתקפה
תוכננה להתחיל ב־ 3יולי עם שחר במקביל
להתקפה בגדה המערבית .מפקד כוח הטנקים
שחשש מהאש הארטילרית הסובייטית החליט
להקדים את לוח הזמנים ולתקוף עוד בליל 3 - 2
ביולי .תכנית ההתקפה הייתה :גדוד חי"ר יתקוף
באגף הימני ורגימנט הטנקים הבינוניים ,שיהיה
במרכז ,יסייע לו כאשר רגימנט הטנקים הקלים
יתקוף באגף השמאלי .עד מהרה התברר כי שיתוף

ולטנקים נגרמו אבדות נוספות.
רגימנט הטנקים הקלים התקדם כאשר הוא
מוצא את דרכו בקושי רב וסופג אש ארטילרית.
מפקדו התרשם שהאויב מתחיל לסגת וב־21:00
החליט לתקוף את מפגש הנחלים .ב־ 23:00יצא
הרגימנט להתקפה כשבראשו פלוגת הטנקים
הבינוניים .הטנקים נעו במבנה מכונס דרסו גדר
כלונסאות וסערת ברקים שהאירה את החשיכה
גילתה את מערך ההגנה הסובייטי שפתח באש.
ההסתערות החלה ב־ .24:20הטנקים חדרו לתוך
המערך הסובייטי אך התפזרו במרחב של 1,000
מ' .מפקד הרגימנט שהיה עסוק בירי ובכיוון הטנק
שלו מצא עצמו ואת מטהו כשהם לבד ללא ידיעה
מה קורה עם פלוגותיו .נעשו מאמצים רבים כדי
לרכז את הטנקים ,שעדיין היו מבודדים בתוך
מערך אויב .בשעה  02:00החל הרגימנט לנוע
לאחור כ־ 1,000מ' .רעיון להתקפה נוספת ירד
מעל הפרק ומחשש להתגלות באור יום המשיך
הרגימנט ,שכמעט חזר להיקף כוחו ,לנוע לאחור

טנק 5־BT

הפעולה בין הטנקים לחי"ר ולארטילריה לקה
מאוד .אנשי השריון היפנים העריכו את החי"ר
ככוח שאינו יעיל ומתוך ניסיון המלחמה בסין,
שבה הטנקים כמעט ולא נתקלו בהתנגדות ,הם
התייחסו לטנק ככל יכול בשדה הקרב .התוצאה
 הטנקים היפנים פעלו בקרב זה מתחילתו ועדסופו ללא שיתוף עם חי"ר.
בליל גשם התקדם רגימנט הטנקים הבינוניים
היפני בקצב של כ־ 15קמ"ש עד שהונחתה עליו
אש ארטילרית .לאחר חציית האזור המוכה באש
הארטילרית הוא נתקל במוצב חוץ סובייטי ושטף
אותו .בשעה  20:00הגיע הרגימנט לשטח הגבוה,
שממנו ירד מדרון מבותר לעבר מפגש הנחלים,
שבו ריכזו הסובייטים את נשק הנ"ט שלהם.
הטנקים ניסו להתקדם בשטח צר וספגו אש
משלושה כיוונים .בנוסף הגיע לאזור כוח שריון
סובייטי ונפגעו טנקים יפנים .בשעה  21:00החליט
מפקד הרגימנט היפני שאין טעם להישאר במקום
ללא חי"ר וסיוע ארטילרי והחליט לדלג לאחור.
הפיזור של היחידה בשטח וקשיים בשליטה על
הפלוגות גרמו לכך שהדילוג לאחור נמשך זמן רב

עוד שלושה ק"מ .אבדותיו היו קלות  -טנק קל
אחד.
•התקפת שריון בָּיום  3 -ביולי
ב־ 11:00קיבל רגימנט הטנקים הבינוניים
היפני פקודה לתקוף יחד עם גדוד חי"ר לכיוון
מפגש הנחלים ולחסום את דרך נסיגת האויב.
בשלב זה הוא מנה  29טנקים מהסוגים 97־,1
89־ 21ו־ 7טנקים קלים .הרגימנט החל לתקוף
ללא החי"ר שהתמהמה וספג אש מ־ 4עד 10
טנקים סובייטים שירו מעמדות אש ותמרנו
מכיוונים שונים ומתותחי נ"ט ,והחל לאבד
טנקים .בנוסף נתקלו היפנים במה שהם קראו לו
"מיתרי פסנתר" ,שנמתחו נמוך בתוך הצמחייה
ולעתים בסלילים ספירליים ,שעיכבו את החי"ר,
הסתבכו בזחלי הטנקים ובלמו אותם .התקפה
נעצרה והטנקים החלו בירי .בחילופי האש אלה
התבלטה האיכות של תותחי הרק"ם הסובייטים
( 45מ"מ) ,שירו אש יעילה מטווח  800 - 700מ'
על הטנקים היפנים ושל תותחי הנ"ט ( 45מ"מ)
שלהם .תותחי הטנקים היפניים שהיו בעלי
מהירות לוע נמוכה ,נתגלו כנחותים .היפנים
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ספגו אבדות רבות ומפקד הרגימנט נהרג .בשעה
 16:00נשארו הטנקים היפניים הנותרים כמעט
ללא תחמושת .בשעה  19:00נסוגה שארית
הרגימנט לאחור.
ב־ 07:30התקדם משמאל רגימנט הטנקים
הקלים היפני כלפי מפגש הנהרות ללא סיוע
ארטילרי וללא חי"ר .לאחר התקדמות קצרה הוא
עצר לאחר שנורתה עליו אש נ"ט .קרוב לצהרים
היה ניסיון של שריון סובייטי לאגף אותו ,שלא
הצליח.
•לחימת השריון היפני עד  6ביולי
בימים הבאים רגימנט הטנקים הקלים כמעט
ולא פעל ,לאור קשיים בשיתוף פעולה עם
חי"ר ונוכח ההתנגדות חזקה .עד  6ביולי נערכו
על הרגימנט מספר התקפות של חי"ר ושריון
סובייטים והוא ספג אבדות .באותו יום התקבלה
הוראה שהרגימנט יפנה את השטח ,שייתפס
בידי חי"ר ושהוא ינוע לאחור לצורך תיקונים
ולהתכונן למשימות נוספות .הנסיגה נערכה
בלילה .ב־ 9ביולי הורתה מפקדת צבא קוואנטונג
לאוגדה  23כי כל כוח הטנקים יחזור לבסיס
הקבע שלו .הערכת מפקדה זו הייתה שכוח
הטנקים לחם היטב והשיג תוצאות נאות וכי הוא
אינו נחוץ לאוגדה כי כל כוחותיה שנסוגו מהגדה
המערבית מרוכזים בגדה המזרחית ועוסקים
בטיהורה .סיבה נוספת ומכריעה יותר הייתה
מפני שכוח השריון ספג כ־ 50אחוז אבדות הרי
המשך פעילותו בגזרה עלולה לפגוע בנכס צבאי
חיוני של צבא קוואנטונג .לאוגדה  23ניתן פיצוי
על ידי הקצאת ארטילריה כבדה ,שנשלחה מיפן
ונעה לאזור הלחימה .היציאה של השריון נעשתה
בהדרגה עד  26יולי תוך שהיפנים פינו מהאזור
את הטנקים שנפגעו.
על אף שפעולת השריון היפני זכתה לכאורה
לשבחים ,הרי עצם הוצאתו משדה הקרב בעוד
הקרבות נמשכים ,הייתה בגדר הכרה בנחיתות
יכולתו להתמודד נגד מערך הנ"ט והטנקים
הסובייטים .מתוך  73טנקים בינוניים וקלים
יפנים נפגעו בקרבות  44 - 41טנקים .מתוכם 13
הושמדו 17 ,הוחזרו לכשירות עוד לפני חזרת כוח
הטנקים לבסיסו ,ו־ 11עד  14הוחזרו לכשירות
בבסיס הטנקים.8
בימים הבאים ניסו היפנים להשמיד את
הכוחות הסובייטים שבגדה המזרחית בעזרת
ארטילריה כבדה שהובאה מיפן ובסיוע התקפות
חי"ר אולם המערך הסובייטי החזיק מעמד.
היפנים הגיעו למסקנה שבשלב זה אין בכוחם
לסלק את הסובייטים מאזור המחלוקת וכי
יש הכרח להפסיק את הפעילות ההתקפית
כדי להתארגן לקראת החורף המונגולי הקשה
המתקרב ,שהחיילים היפנים לא היו רגילים לו,
ואוגדה  23התחילה להתבצר בעמדותיה שבגדה
המזרחית .המעבר מהתקפה להגנה עורר בעיות
משום שהצבא היפני בבסיסו היה צבא התקפי
ולא היה מתורגל בקרבות הגנה .באזור הוקמה
מפקדת על  -ארמייה  ,6שתפקידה היה בין היתר
להכין את התשתית התחבורתית לקרבות בקנה
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ההתקפה הסובייטית  20באוגוסט
עד  15בספטמבר
המטרה של הכוחות הסובייטים ,שעתה אורגנו
במסגרת ארמייה  ,1הייתה להשמיד את הכוחות
היפנים שבאזור המחלוקת ולאפשר לצבא האדום
לשמור על הישגיו .ז'וקוב מפקד הארמייה תכנן
את פעולת הכוחות הסובייטים לפי עקרונות
דוקטרינת "המערכה העמוקה" ופעולותיו היו
כלהלן:
תגבור וריכוז כוחות :כוחה של ארמייה
 1התבסס בתחילה על הכוחות הסובייטים
והמונגולים שהיו במונגוליה .בהתאם לדרישתו
של ז'וקוב הם תוגברו בשתי אוגדות חי"ר 57
ו־ ,82חטיבת טנקים  ,6רגימנט חי"ר מאוגדה ,152
חטיבת צנחנים  212ואוגדת פרשים מונגולית .8
בנוסף חוזקה הארמייה בארטילריה ,בכוחות
הנדסה ובמטוסים.
בארגון ובהקמת הכוחות להתקפה התבלט ניצול
העדיפות הכמותית והטכנית של ברית המועצות.
כדי להשיג הצלחה ודאית מול אוגדה  23היפנית
המתוגברת ,שכוחה המעשי היה שווה לשתי
אוגדות ,ריכזו הסובייטים כוח של יותר משלוש
אוגדות חי"ר וממוכנות ,שתי אוגדות פרשים
ועוד כוחות שריון בהיקף של חמש חטיבות .יחסי
הכוחות היו כלהלן:

כוחות לגדה המזרחית (בקבוצות קטנות) נעשו
רק בחשכה כאשר מטוסים טסו מעל המערך
היפני ורעשם הפריע להבחין בקולות תנועת
הרק"ם.
הכוחות הוסוו והוסתרו בשיחים שליד נחל
כלקין גול.
בקווי טלפון וברשתות הרדיו שהיו נתונים
להאזנה הועברו ידיעות כוזבות שהתייחסו רק
לשיפור הביצורים ומערך ההגנה.
תכנית התקפה :תכנית כיתור והשמדת
המערך היפני בגדה בשטח המחלוקת התבססה
על התקדמות כוחות שריון משני אגפים ובידודו
והשמדה שיטתית של הכוחות המכותרים .שלא
כמו בדוקטרינת "המערכה העמוקה" נעדר
מתכנית זו הדרג השני ,שהיה אמור לפעול נגד
עתודות האויב .זאת משום הידיעה שעתודה
אפשרית לארמיה  6היפנית ,שהייתה כוח חי"ר
מרוחק ולא משוריין ,הייתה צפויה להתערב
בקרבות רק לאחר מספר ימי לחימה .ז'וקוב
בנה שלושה כוחות שהרכבם ומשימותיהם היו
כלהלן:
1 .1איגוד כוחות דרומי  -ריכוז הכוחות הגדול
ביותר ,בהרכב :אוגדת חי"ר  ,57חטיבה
ממוכנת  ,8חטיבת טנקים ( 6פחות גדוד),
אוגדת פרשים מונגולית  ,8גדוד ממוכן
מחטיבת טנקים  ,11פלוגת טנקי להביור

ארמייה  6יפנית
ארמייה 1
פירוט
סובייטית
אוגדה  23מתוגברת כוחות נוספים
*23,000
30,000
57,000
כוח אדם
* כולל אוגדת
*8
13
35
גדודי חי"ר
חי"ר  7שעברה
־־־־־
־־־־־
438
טנקים
ת"פ ארמיה 6
־־־־־
־־־־־
385
שריוניות
ב־ 26אוגוסט
*50
110
292
תותחי ארטילריה
מקור הנתונים על הכוח הסובייטי  -קולומיס (ראה הערה  .)1היקף הכוח היפני מעובד לפי ספרו של
קוקס (ראה הערה  )1ואינם כוללים את אוגדות  ,2ו־ ,4שמנו כ־ 22,000איש ושהגיעו לאזור מאוחר יותר.
הערות

ההכנות הלוגיסטיות :עוד לפני ההתקפה
היפנית של יולי עסקו הסובייטים בהכנות
להתקפה .תשומת לב מרובה ניתנה לצבירה
ועירום מראש של האמצעים להתקפה .היה זה
מאמץ לוגיסטי חורג בהיקפו ,שביצועו התאפשר
משום שרוכזו אמצעי הובלה שנלקחו מהמחוז
הצבאי טרנס בייקל ומארמייה  - 1סה"כ כ־3,000
משאיות וכ־ 1,300מובילי טנקים .לפי דברי ז'וקוב
הובלו לאזור הלחימה  55אלף טון של תחמושת,
דלק ,מזון ואפילו עצים לבניית ביצורים .האספקה
הובאה אל ראש מסילת ברזל שהיה במרחק של
כ־ 700ק"מ מאזור הלחימה ומשם הובלה בדרכי
עפר .סבב הובלה אחד ארך חמישה ימים 9.על נחל
כלקין גול הוקמו  28גשרים.
הונאה והעלמה :הושקע מאמץ רב ביצירת
הרושם שהסובייטים אינם מתכוננים להתקפה.
לשם כך הופעלו אמצעים ושיטות כלהלן:
עיבוד תכנית ההתקפה נעשה במפקדת
ארמייה  1והורד לדרגים נמוכים רק סמוך למועד
התקפה.
תנועת הגייסות לאזור הלחימה והעברת

26־ .OTמשימתו תקיפה מדרום למערך היפני
לכיוון נומונהן והבסת היחידות היפניות
שמדרום להולסטן .לאיגוד נוספה אוגדת
פרשים מונגולית  8כמסך מאבטח מימינו.
2 .2איגוד כוחות צפוני ,בהרכב :חטיבה ממוכנת ,7
שני גדודי טנקים מחטיבת טנקים  ,11רגימנט
חי"ר מאוגדה  82ואוגדת פרשים מונגולית .6
משימתו כיבוש גבעת פוי התקדמות לעבר
נומונהן והתחברות עם האיגוד הכוחות
הדרומי להשלמת הכיתור .לאיגוד נוספה
אוגדת פרשים מונגולית  6שהבטיחה את
אגפו הצפוני.
3 .3איגוד כוחות מרכז ,בהרכב :אוגדה ממוכנת
 36ואוגדת חי"ר  .82משימתו ריתוק האויב
במרכז ובהמשך פיצולו והשמדתו.
4 .4עתודה :חטיבת צנחנים  ,212חטיבה ממוכנת
 ,9גדוד טנקים מחטיבת טנקים  ,6רגימנט
חי"ר מאוגדה .152

מהלך ההתקפה
ב־ 20באוגוסט בשעה  05:45החלה הפצצה על

ידי  150מפציצים סובייטים מלווים במטוסי קרב.
בשעה  08:15החלה הארטילרית הסובייטית
בהפגזה כבדה שכוונה נגד הארטילריה היפנית
ועמדות הצבא .בחסות ההפגזה החלו בלחימה
איגודי הכוחות ,שרובם עברו עוד קודם לכן את
נחל כלקין גול לגדה המזרחית ,כשהם נפרסים
בחזית שרוחבה היה יותר מ־ 70ק"מ .איגוד
הכוחות הדרומי הביס את הפרשים המנצ'וקואים
והצליח להשיג הישגים בולטים .איגוד הכוחות
הצפוני נתקל בהתנגדות עיקשת של מוצב חוץ
יפני והתקדמותו התעכבה .ב־ 23באוגוסט נפגשו
כוחות של האיגוד הצפוני והדרומי בנומונהן
(כ־ 20ק"מ מכלקין גול) והושג כיתור ראשוני
של מערך ההגנה היפני ,שהלך והתעבה .הלחימה
של איגוד כוחות המרכז נתקלה בהתנגדות עזה
והישגיו היו מעטים אך הוא ריתק את כוחות
אוגדה  .23הניסיונות של אוגדה זו לערוך התקפת
נגד ,נהדפו.
בארמייה  6היפנית סברו בתחילה שההתקפה
היא מעין יוזמה מקומית מוגבלת ולא התקפה
כוללת ולפיכך העריכו שדי בכוחה של אוגדה 23
להכיל אותה .ב־ 23באוגוסט התבררה חומרת
המצב וצבא קוואנטונג קידם את אוגדה חי"ר
 7להיילר ( 200ק"מ מאזור הקרבות) .ב־26
באוגוסט הוכפפה אוגדה זו לארמיה  .6האוגדה
הגיעה לאזור ב־ 27באוגוסט והוטל עליה להיערך
כדי להגן מפני פריצת כוחות סובייטים לעומק
שטחה של מנצ'וקו.
השלב הסופי של ההתקפה הסובייטית החל
ב־ 27באוגוסט כאשר ז'וקוב הורה להתחיל
בהשמדת הכוחות היפניים המכותרים.
הסובייטים ניצלו פרצות שבין המוצבים היפנים
והחדירו בהם כוחות משולבים של טנקים וחי"ר
שבודדו אותם והחלו בהשמדתם השיטתית.
הפעולה התאפיינה בירי של ארטילריה ,טנקים
וצלפים ולבסוף בהתקרבות והטלת רימונים.
ב־ 31באוגוסט דעכה הלחימה לאחר שרוב כוחה
של אוגדה  23היפנית הושמד וחלקה הקטן נסוג.
הכוחות הסובייטים לא חרגו מעבר לקו הגבול
המוכר על ידם וביססו את אחיזתם לאורכו.
צבא קוואנטונג ומפקדת הצבא היפני לא
השלימו עם המפלה .לאזור הובאו עוד שתי
אוגדות חי"ר יפניות ,אחת מהן הוצאה מחזית
סין וארמייה  6התכוננה לערוך התקפת נגד.
סיכום הלחימה
כאמור הכוח הסובייטי פעל בהתאם
לדוקטרינת "המערכה העמוקה" .הסובייטים
הפעילו ריכוזי טנקים בהיקפים גדולים בשני
אגרופים משוריינים הכפופים ישירות למפקד
הארמייה .קצב התקדמות הכיתור הוערך כאיטי.
השמדת הכוחות היפניים נעשתה על ידי פיצול
ובידוד המוצבים תוך הימנעות מהתקפות
חזיתיות.
ניכר שהסובייטים למדו מכשלים טקטיים
וטכניים שהיו מנת חלקם בקרבות הקודמים
ותיקנו אותם במידה רבה .דיווחי היפנים מסרו
שבקבוקי התבערה שהחי"ר היפני הסתמך

גנרל זוקוב

עליהם בקרבות קודמים ,נמצאו כלא יעילים.
בתחילה הם ייחסו זאת לסוג טנקים חדש שבידי
הצבא הסובייטי .למעשה הטנקים היו מוקפים
ברשתות או תיל ,שמנעו את ניפוץ בקבוקי
התבערה על גוף הטנק 10.שלא כמו התקפת
הנגד של הסובייטים ב־ 3ביולי בהתקפה זו לא
הסתערו הטנקים על היפנים .הם תפסו עמדות
בטווח  300 - 200מ' ופתחו באש .מאחורי
הטנקים ובחסותם פעלו צלפים ,שירו בחיילים
מתאבדים יפנים ,שהסתערו עם בקבוקי תבערה.
כאשר הכוח היפני רותק ואישו נחלשה התקדמו
הטנקים עוד כ־ 50מ' וחיפו על התקרבות חיילי
חי"ר שהטילו רימונים .נשק שנמצא יעיל נוכח
ההתנגדות היפנית העיקשת היו טנקי הלהביור.
במערכה בכלקין גול הפעילו הסובייטים וניסו
מספר אמצעי לחימה חדשים .לראשונה נערך ירי
ראשון של רקטה אווירית  82מ"מ על ארטילריה
יפנית ועל ריכוזי חיילים .נבנו גשרים שנמתחו
מתחת לפני המים .אחד הלקחים מהקרבות
יושם בייצור של טנקי 7־ BTהחדשים והותקנו
בהם מנועי דיזל בתצורת  Vבמקום מנועי בנזין
ובהמשך גם בטנק טי־.34
קרבות כלקין גול היו צריכים להצביע לכאורה

על יכולתו הדלה של הצבא היפני להתמודד נגד
צבאות מודרניים אך לא כך הייתה דעתו של
הפיקוד העליון היפני .הוא סבר שהסובייטים
נקטו בארגון ובציוד שהיו מיוחדים לקרבות
אלה ולעומת זאת הוכח שרוח הלחימה העזה של
החייל היפני היא עדיין בגדר מענה הולם בלחימה
נגד צבא ממוכן .עם זאת הוסקו מסקנות ביחס
לצורך בחיזוק ההגנה נ"ט של היחידות ובהגדלת
כוח הטנקים של הצבא היפני .הייצור של טנקים
קיבל תנופה רבה .בשנת  1940יוצרו  573טנקים,
ב־ 1941יוצרו  1,024וב־ 1942יוצרו  .1,165מאוחר
יותר ,בגלל המלחמה באוקיינוס השקט ומחסור
בחומרי גלם ,ניתנה עדיפות לייצור של מטוסים
ואוניות וב־ 1943ייוצרו  786טנקים ,ב־1944
יוצרו  342וב־ 1945רק  .94כתוצאה מכך ,כמו
בתקרית כלקין גול גם במלחמת העולם השנייה,
היה צבא היבשה היפני מבוסס על יחידות חי"ר
שלחם נגד מעצמה בעלת צבא מודרני בעל כוח
אש גדול.
בהתאם למחקרים מהתקופה האחרונה על
הצבא הסובייטי אבדותיו הסתכמו ב־9,703
הרוגים או כאלה שמתו מפצעיהם ועוד 15,952
פצועים 11.דוחות על אבדות של הצבא היפני
נוקטים במספרים הבאים 8,629 :הרוגים9,087 ,
פצועים 1,021 ,נעדרים ו־ 2,350חולים 12.עיקר
האבדות נגרמו לכוחה הלוחם של אוגדה .23
שלושים אחוזים מתוך  15,975איש שלקחו חלק
בקרבות נהרגו 34 ,אחוז נפצעו 4 ,אחוז נעדרים
ו־ 8אחוז חולים .כוחה הלוחם של האוגדה פחת
ב־ 76אחוז.

ההתפתחויות הצבאיות והמדיניות
והשפעתן התקרית על גורל מלחמת
העולם השנייה
ב־ 23באוגוסט במהלך הקרבות בכלקין גול
חתמה גרמניה ,שהייתה בעלת בריתה של יפן,
על חוזה לאי התקפה עם ברית המועצות .היפנים
הרגישו נבגדים וקיסר יפן ,שחשש מהרחבת
המלחמה נגד ברית המועצות ,לאחר שפרצה
מלחמת העולם השנייה ,החליט להוציא את הצבא
מניהול המאבק עם ברית המועצות ,להקפיא את
מפקדי שריוניות סובייטיות
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פעולותיו ולפתוח במגעים דיפלומטיים ליישוב
הסכסוך .ב־ 15בספטמבר הוכרזה הפסקת אש
ומאוחר יותר נקבע כי כל צד יישאר בעמדותיו.
הפסקת הפעולות בשלב שבו הצבא הסובייטי
מימש למעשה את זכותה של מונגוליה על שטח
המחלוקת  -נתפסה בברית המועצות כניצחון.
באופן פרדוקסלי ההצלחה של השריון,
שהושגה בכלקין גול  -הקרב ההתקפי הראשון
של שריון מודרני  -לא השפיעה על ביסוס
תורת "המערכה העמוקה" בברית המועצות.
ב־ 17בספטמבר הופעלו שני קורפוסי טנקים
סובייטים כדי להשתלט על שטחה של פולין
(בהתאם להסכם עם גרמניה) .בפעולה נתגלו
קשיים חמורים בשליטה על הכוחות וכלי רכב
רבים התקלקלו .דווקא פעולה אחרונה זו היא
שהכריעה את הכף ובברית המועצות הוחלט על
פירוק קורפוסי הטנקים לחטיבות טנקים.
הניצחונות של גרמניה באירופה במחצית
 1940עוררו ביפן אוריינטציה חדשה .לצד
המטיפים לפעולה נגד ברית המועצות עלתה
המגמה לנצל את נפילתן של צרפת והולנד ואת
החלשות בריטניה כדי ליצור אזור השפעה יפני
בדרום מזרח אסיה .הצבא היפני המשיך לקוות
לחידוש הפעולה נגד ברית המועצות ,והתקפת
גרמניה עליה הוערכה בצבא היפני כהזדמנות פז
לגול מעליו את חרפת כלקין גול .אך הדבר לא
היה פשוט משום שלאור לקחי תקרית כלקין גול

למד הצבא היפני ,שכדי להשיג הישגים במלחמה
כוללת נגד צבא ברית המועצות הממוכן ,עליו
לצבור כוח גדול יותר מאשר  16האוגדות שהיו
במנצ'וקו באותה עת .החלה פעולה של צבירת
כוחות במטרה להגיע להיקף של 20־ 25אוגדות
ולפתוח בפעולה צבאית רק לאחר השלמת
ההתעצמות .כתוצאה מכך נדחתה הלחימה נגד
ברית המועצות .ב־ 10באוגוסט  1941בגלל החורף
ההולך וקרב היה על היפנים להחליט אם הם
יתקפו במועד זה את ברית המועצות או שיַפְנו
את המאמץ הצבאי שלהם דרומה .המיעוט היחסי
של כוחות יפניים במנצ'וקו והטלת אמברגו
אמריקני על יפן ,שמנע ממנה אספקת דלק,
הביאו את היפנים להחלטה להתמקד בלחימה
בדרום 13.הייתה זו החלטת הרת גורל שנודעה
לה השפעה גורלית על תוצאות מלחמת העולם
השנייה מהסיבות הבאות:

הערות

.1המקורות למאמר הסתמכו על אמריקאים ,שגבו עדויות ועיינו במסמכים,
שנפתחו לציבור בארכיון הצבא היפני האימפריאלי ועל מקורות סובייטים
ורוסים ,כלהלן:
•גיאורגי ק .ז'וקוב ,זכרונות המרשל ז'וקוב ,משרד הביטחון ( ,1982להלן ז'וקוב).
•מאמר הדן :ביחסים בין ברית המועצות ,סין ויפן והשפעתם על תיחום
אזורי הגבול ,הרקע המדיני ,מצב מערכת הדרכים והתחבורה בחלק
המזרחי של ברית המועצות ,והכוחות האוויריים בקרבות כלקין גול,
המתבסס בעיקר על מקורות סובייטיים ומערביים ,מאתAmnon Sella, :
Gol: The Forgotten War”, Journal of Contemporary־“Khalkhin
להלן 688. Sella־.History, Vol. 18, no. 41, october 1983, pp. 651
•מחקר מהתקופה הבתר סובייטית על קרבות כלקין גול ,מאת:
•Gol”, Frontovaya Illyustratsiya,־M. Kolomies, “Boi u reki Khalkin
2002, no. 2.
•(להלן קולומיס) .תרגום חלקי לאנגלית נמצא באתר האינטרנט:
•www.rkkaww2.narod.ru/battles.khalkhin
gol/1armygroupequipment_aug20.htm

•קטע מספר לימוד של האקדמיה הצבאית בברית המועצות ,שדן בקרבות
כלקין גול בגרסה שהייתה מקובלת ב־David M. Glantz, ,1977
40 Operations from The History of־“Excerpts on Soviet 1938
Warfare, Military Art, and the Military Science, a 1977 textbook
of the Military Academy of the General Staff of the USSR Armed
Forces”, Journal of Slavic Military studies, Vol. 6, No. 1, March
105.־1993, pp. 94
•מחקר מקיף ויסודי על הצבא היפני בקרבות כלקין גולAlvin D. Coox, ,
Nomonhan, Stanford University Press, Stanford, California, 1985.
(להלן קוקס).
•מחקר המתמקד בלחימת גדוד  2מרגימנט  28מאוגדה  7היפנית בקרבות
כלקין גולSoviet Tactical ,־Edward J. Drea, “Nomonhan: Japanese
Combat, 1939”, Combat Studies Institute, U.S. Army Command
and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas, 1981.
המאמר השלם נמצא באתר האינטרנטcgsc.army.mil/carl/ :־www
resources/csi/drea2/drea2.asp
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•בראש ובראשונה על ידי הפיכתה של ארצות
הברית לצד לוחם נגד יפן וגרמניה.
•ברית המועצות למדה (מדיווח של מרגל)
על האוריינטציה הצבאית החדשה של יפן,
ובאוקטובר  1941היא דיללה את כוחותיה
במזרח ושילבה אותם בלחימה נגד הגרמנים,
שהתקרבו למוסקבה.
•במשך כל מלחמת העולם השנייה יכלה ברית
המועצות לרכז את מאמציה בחזית אחת
בלבד.
תקרית כלקין גול ,שהייתה קרב בין צבא
ממוכן לצבא חי"ר ,הוכרעה בידי הכוחות
המשוריינים של הסובייטים .התקרית ,שמנקודת
השקפה מרכז אירופית אירעה באזור נידח
ומרוחק וכונתה "מוזרה" ,התגלתה לאחר זמן
כבעלת משמעות מרחיקת לכת בהשפעתה על
האסטרטגיה הגלובלית• .

•Gergory J. Samson, “Nomonhan: Prelude to World War
June 1993, Vol. CII, No.3, pp.־ii”, ARMOR May
31.־26

“A Strange War”.2כך כונו ב־ 20יולי  1939קרבות אלה במאמר מערכת בעיתון
האמריקני "ניו יורק טיימס" .ראה גם  Sellaעמ' .669
Roger R. Reese, Stalin’s Rluctant Soldier, 1996, p. 34 .3
.4מעניין במיוחד היה התהליך של אימוץ השימוש בבקבוקי תבערה ,שבא בעקבות
ניסיון מקרי ומיוזמה של דרגים נמוכים ושהופץ במהירות בכלל מערך החי"ר .רב־
סרן יפני ,שבמלחמת האזרחים בספרד נשלח מטעם משרד המלחמה כמשקיף,
למד על הצלחת צבא המורדים בשימוש בבקבוקי תבערה מאולתרים והמליץ
על השימוש בהם .ניסיונות שערכו היפנים בבקבוקי תבערה אכזבו משום שהם
הופעלו נגד טנקים דוממים וקרים הצורכים סולר והוחלט שלא להצטייד בהם.
השימוש בבקבוקי תבערה בקרבות כלקין גול הונהג הודות למקרה שאירע במאי
 1939כאשר חיילים יפנים התגוננו מפני טנק סובייטי על־ידי הבערת מיכל בנזין,
שגרם לטנק להידלק ולמדו על הרגישות להתלקחות של טנק חם המונע בבנזין.
עניין זה זכה לתשומת לב מרובה של היחידות היפניות המקומיות ,שסבלו
ממחסור באמצעי נ"ט ומהן לכלל הצבא .בקבוקי התבערה לא היו נשק תקני
בצבא היפני וחיילי יחידות החי"ר היפניות השתמשו בבקבוקי משקאות קלים,
שנלקחו מהקנטינה היחידתית .בכמה יחידות הצטוו החיילים לשאת לפחות שני
בקבוקים קשורים לחגורם .בעניין זה ראה גם קוקס ,עמ' .309
.5מטען סטצ'ל (Charge־ - )Satchelמטען חומר נפץ מוכן להפעלה מידית עם
נפץ ופתיל השהיה .השימוש בו נעשה על־ידי הנחתו על טנק (על השרשראות או
על הסיפון) ,הפעלתו והתרחקות המפעיל.
 .6ז'וקוב ,עמ' 134־.135
 .7קולומיס.
 .8קוקס ,עמ' .343
 .9ז'וקוב ,עמ' .139
 .10קוקס ,עמ' .739 ,735
 .11קולומיס.
 .12קוקס עמ' .1123 ,916
.13ראוי לציין ,שבעקבות ההתקפה על פירל הארבור הכריזה גרמניה מלחמה נגד
ארה"ב בעוד שהיפנים לא הכריזו על מלחמה כנגד ברית המועצות.

הסכם
ריבנטרופ  -מולוטוב
אל"ם (במיל') בני מיכלסון

 - 1938שנת מפנה במדיניות
1
האירופית
צ'כוסלובקיה נוסדה על חורבות הקיסרות
האוסטרו־הונגרית (וחלק זעיר מגרמניה) ,ועל
פי הסכם ורסאי 2הוקם בה משטר דמוקרטי.
כדי להתגונן מפני גרמניה ,הקימה צ'כוסלובקיה
צבא חזק ,הקימה קו ביצורים בגבול עם גרמניה
וחתמה הסכמי הגנה עם צרפת ורוסיה .אולם
כל ההיערכויות הללו לא עזרו לצ'כוסלובקיה,
מול היטלר שצ'כוסלובקיה הייתה אחד מיעדי
מדיניות החוץ שלו.
כעילה לכיבוש השתמש היטלר בחבל
הסודטים ,שם ישב ריכוז גדול של מיעוט גרמני.
היטלר החל במסע תעמולה שבו הדגיש כי
חבל הסודטים נקרע בזדון מהרייך הגרמני וכי
הממשלה הצ'כית רומסת את זכויות הגרמנים
הסודטים ופוגעת במעמדם הכלכלי .היטלר קרא
לתקן את המעוות  -להחזיר את חבל הסודטים
לרייך הגרמני.
בסיוע של המיעוט הגרמני בחבל הסודטים
הוקמה מפלגה נאצית (בהנהגת בונארד הנליין)
שקיבלה הוראות מגרמניה והציגה בפני ממשלת
צ'כוסלובקיה מספר דרישות לקראת הסיפוח
לגרמניה:
•הענקת אוטונומיה פוליטית לחבל הסודטים.
•חלוקת צ'כוסלובקיה למחוזות אוטונומיים.
•ביטול הסכם ההגנה שבין צ'כוסלובקיה לברית
המועצות.
הממשלה הצ'כית הייתה מוכנה להעניק
אוטונומיה לחבל הסודטים אך דחתה את שאר
הדרישות והדגישה כי היא הקובעת היחידה
בענייני הפנים והחוץ של צ'כוסלובקיה .היטלר
חזר והצהיר על כוונותיו לספח את חבל הסודטים,
גם על ידי הפעלת כוח ,ואף הורה לראשי הצבא
להיערך לקראת עימות עם צ'כוסלובקיה.
ככל שרבו האיומים מצד היטלר ,נסוגה צרפת
ממחויבותה לעזור לצ'כוסלובקיה והביעה תמיכה
ביזמת צ'מברליין (ראש ממשלת בריטניה) לנקוט
במהלך של תיווך .ברית המועצות שחתמה
ב־ 1938על הסכם הגנה עם צ'כוסלובקיה הביעה
נכונות לפעול ,בתנאי שמעצמות המערב יסייעו
לה ,אולם בריטניה סירבה לשתף פעולה עם
רוסיה הקומוניסטית והעדיפה להגיע להסדר עם

מעמד החתימה על
הסכם ריבנטרופ־
מולוטוב במוסקבה23 ,
באוגוסט .1939

גרמניה .האויב העיקרי מבחינתה של בריטניה
היה הקומוניזם ולא הנאציזם (היטלר) .על כן
גם הייתה מוכנה להקריב על "מזבח הפיוס" את
צ'כוסלובקיה ולהימנע מעימות צבאי עם היטלר.
צ'מברליין ראש ממשלת בריטניה נפגש עם
היטלר והביע תמיכה בסיפוח הסודטים לגרמניה,
ואף הפעיל לחץ כבד על ממשלתו ,על ממשלת
צרפת ועל ממשלת צ'כוסלובקיה .צ'כוסלובקיה
סירבה והמו"מ של צ'מברלין עם היטלר נכשל.
הניסיונות להגיע להסדר עם היטלר לא נפסקו.
מוסוליני ,מנהיג איטליה ובן בריתו של היטלר,
יזם את כינוס ועידת מינכן ב־ 29בספטמבר
 ,1938כדי לדון בשאלת חבל הסודטים .בוועידה

השתתפו נציגי ארבע מדינות  -היטלר (גרמניה),
צ'מברלין (בריטניה) ,דלאדייה (צרפת) ומוסוליני
(איטליה) .צ'כוסלובקיה ,שחבל הסודטים היה
בתחום שלטונה ,כלל לא הוזמנה .גם ברית
המועצות לא הוזמנה .החלטות הועידה:
•חבל הסודטים יעבור תוך  10ימים לרייך
הגרמני.
•הגבולות החדשים בין צ'כוסלובקיה לגרמניה
יקבעו לפי הצרכים של גרמניה.
מבחינת צ'כוסלובקיה  -החלטות אלה חרצו
את גורלה .צ'כוסלובקיה ,שלא הוזמנה לוועידה,
לא יכלה להביע עמדה .היא איבדה אזור עשיר
במחצבים שהיה גם האזור המבוצר ביותר (שם
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הוקם קו הביצורים כדי להתגונן מפני גרמניה).
מבחינת גרמניה  -ההסכם חיזק את היטלר
ואת גרמניה מבחינה צבאית וכלכלית ,והיה ביטוי
לעוצמה המדינית של גרמניה .כמו כן ההסכם
שימש להיטלר הוכחה נוספת לכך שמדינות
המערב משותקות ולא יגיבו כאשר הוא יכבוש
את כל צ'כוסלובקיה.
מבחינת בריטניה  -צ'מברליין ראה בהסכם
ניצחון .הוא היה משוכנע כי מנע מהעולם מלחמה
נוספת והציל את השלום ,וכן הציל את בריטניה,
כי משמעות המלחמה עבור בריטניה הייתה פירוק
האימפריה הבריטית.
מבחינת צרפת  -ההסכם היה בבחינת ויתור
משמעותי לגרמניה אך לא הייתה לה כל ברירה.
הצרפתים לא האמינו ביכולתם להביס את הצבא
הגרמני ועל כן לא היו מוכנים להגיב בלי העזרה
של בריטניה.
מבחינת ברית המועצות  -ההסכם ביטל
את ההסכמים הצבאיים שהיו לה עם צרפת
ועם צ'כוסלובקיה ,ועל כן ראתה בהסכם מינכן
כבגידה .ברית המועצות הבינה כי המערב לא
ישתף איתה כל פעולה נגד גרמניה ועליה לדאוג
לעצמה .על כן החלה לבדוק אפשרות להגיע
להבנות עם גרמניה.
היטלר לא הסתפק בסיפוח הסודטים ויומיים
לאחר הסיפוח נתן הוראה לצבאו להתכונן
לפלישה ולחיסולה של צ'כוסלובקיה .נשיא
צ'כוסלובקיה וראש ממשלתה נקראו לגרמניה.
הם נדרשו למסור את השלטון לידי היטלר
והובהר להם כי הצבא הגרמני כבר בדרכו לפראג,
וכי אם יתנגדו  -העיר תופגז וסבל רב ייגרם
לתושבים .בלית ברירה הודיע נשיא צ'כוסלובקיה
כי הוא מוסר את השלטון לידיו של היטלר .תוך
שעות השתלט הצבא הגרמני על כל צ'כוסלובקיה
והיטלר הכריז עליה כארץ חסות.
היטלר שוב הצליח להגשים את תכניותיו
ללא שפיכות דמים .עתה היה הגבול של גרמניה
כ־ 2800ק"מ מזרחה יותר וקרוב יותר לברית
המועצות .גרמניה הייתה חזקה עוד יותר מבחינה
צבאית ,מדינית וכלכלית.
חיסול צ'כוסלובקיה הוכיח לצ'מברלין כי
טעה וכי היטלר אינו מכבד הסכמים ופניו אינם
לשלום .הוא הבין כי מדיניות הפיוס רק מסייעת
בידי היטלר להגשים את שאיפותיו בזו אחר זו
ומחזקת אותו .על כן הכריז צ'מברלין כי בריטניה
לא תשלים עם שום הונאה נוספת מצד היטלר
ואם היטלר ינקוט בצעדים המאיימים על עצמאות
פולין ,בריטניה תגיש עזרה לפולין .להכרזה זו
הצטרפה צרפת.
לפני הגשמת היעד הבא  -כיבוש פולין -
חתם היטלר על שתי בריתות נוספות ,האחת
עם איטליה  -ברית הפלדה  -והשנייה עם ברית
המועצות  -הסכם ריבנטרופ־מולוטוב.

ער ָבה לפולין
בריטניה ֵ
ב־ 31במארס  ,1939ניתנו ערובות בריטיות
חד־צדדיות לפולין ויש הרואים באירוע זה את

 40׀ שריון 32

מאי 2009

3
יריית הפתיחה של מלחמת העולם השנייה.
ערבויות אלו הפכו לציון דרך מובהק לקראת
הסכם ריבנטרופ־מולוטוב 4.הן שינו את התמונה
במחי יד .קודם שהשמיע את הצהרתו ,העדיף
צ'מברליין ,ראש ממשלת בריטניה ,לא להיוועץ
במשרד החוץ או בעוזריו שלו .מתן הערבויות
לפולין ביטא את תגובתו הרגשית הספונטנית
להשפלה האישית שספג כאשר היטלר השתלט
על פראג ב־ 15במארס  1939תוך הפרה בוטה של
הסכמי מינכן .1938
רוסיה הסובייטית ובמיוחד שר החוץ שלה,
מקסים ליטבינוב ,ניסה לפעול במסגרת "חבר־
הלאומים" לעצירת ההתדרדרות ,אך נתקל
ב"מערב" חשדן כלפי היוזמה הרוסית ,כפי שהטיב
לבטא זאת ראש הממשלה הבריטי צ'מברליין:
"עלי להודות בחוסר אֵמון מוחלט ברוסיה ...אין
לי אמון במניעיה שנראים לי מנותקים לחלוטין
מרעיונות החירות שלנו".
סטלין שחשש ממתקפה גרמנית כנגדו
(אידיאולוגיות יריבות ,החמדנות לאדמת רוסיה
כ"מרחב מחייה" לבעלי הגזע הארי) ,חיפש בעלי
ברית כנגד גרמניה או לחילופין ,להגיע להסכם
כלשהו איתה כדי "להרוויח זמן" להתעצמות.
מתן הערבויות הבריטיות לפולין ,והסכם
הברית בין המדינות (וצרפת) שלאחריהן העמידו
את בריטניה במצב צבאי בלתי אפשרי כיוון
שלצבא הבריטי (והצרפתי) לא הייתה אפשרות
לסייע לפולין בדרך יבשתית אלא רק לתקוף את
גרמניה במקביל.
ברית המועצות ששאפה לחוזה צבאי עם
מעצמות המערב ,שיפרט תכניות אופרטיביות
משותפות ,נתקלה במדיניות בריטית שלא
האמינה באמת בעוצמה הסובייטית והעריכה
כי פולין חזקה צבאית בהרבה מברית המועצות
(לאחר טיהורי סטלין) ולכן רצתה להצטמצם
להצהרות דיפלומטיות בלבד מצידה של רוסיה.
לאחר מארס  1939סטלין כבר היה מוכן לדון
ביחסים יותר הדוקים עם גרמניה מאשר שיתוף
פעולה כלכלי וזאת ,כנראה ,מחשש שהמדיניות
הבריטית תוביל אולי לפיוס נוסף ,נוסח מינכן,
על חשבון פולין ,ובכך תוביל לקירוב הצבא הנאצי
לגבולות ברית המועצות .מצד שני פולין סירבה,
במקרה של מלחמה ,לאפשר לחיילים רוסים
להיכנס לטריטוריה פולנית על מנת להילחם
בגרמנים.
היטלר מצדו קרא היטב את מהלכיו של סטלין,
כשזה החליף את שר החוץ ליטבינוב (שתמך
ב"ביטחון הקיבוצי" ובתפיסה הפרו־מערבית נגד
גרמניה) במולוטוב שהיה מנאמניו הקרובים .בקיץ
 ,1939הבינו גם בצרפת ובבריטניה את העלול
להתרחש ,ונעשה ניסיון נוסף להגיע להבנות
עם ברית המועצות כנגד היטלר .סטלין קיים בו־
זמנית משא ומתן כפול עם גרמניה ועם המערב,
וכשהגיע למסקנה כי בריטניה (ופולין) לא באמת
מתכוונת לשיתוף פעולה צבאי מלא ולתכניות
אופרטיביות משותפות  -נטה לברית עם היטלר.
סטלין לא מיהר .הוא היה עדין נתון במשא ומתן

עם צרפת ובריטניה כדי ליצור חזית משותפת נגד
גרמניה .אולם התקרבות זו נכשלה.
סטלין מיצה היטב את כישרונו לניהול
משברים במישור הבינלאומי :ב־ 12באוגוסט
רמזו הסובייטים לגרמנים ,שהם מוכנים למגעים
פוליטיים עמה ,ובמקביל המשיכו להתנהל
המגעים עם המערב .אחר כך הזמינו את שר החוץ
הנאצי ריבנטרופ למוסקבה ,ליום  26באוגוסט
 ,1939לחתום על ההסכם.
היטלר ,שבאותו זמן עקב אחר המגעים של
המערב עם סטלין (ובעצמו ניסה להגיע להסכם
עם בריטניה) הבין שהוא במצב קריטי .הוא מחל
על כבודו ושלח מסר אישי לסטלין שבו התחנן
להקדים את ביקור שר החוץ שלו במוסקבה ,לא
יאוחר מ־ 23באוגוסט .סטלין הסכים ,אך בתנאי
שריבנטרופ יקבל את מלוא הסמכויות לחתום על
כל הסכם שיושג במפגש במוסקבה ,כדי לנצל את
יתרון הביתיות להשגת הסכם נוח יותר לרוסים,
הרחק מעיניו החשדניות של היטלר וצוות
יועציו.

מטרות ברית המועצות
בחתימה על ההסכם
א.סטלין העריך שהמלחמה עם גרמניה במועד
כלשהו ,היא אפשרות סבירה ורצה להבטיח
את גבולות ארצו ולהרוויח ויתורים מפליגים
מהיטלר שלא ירצה להסתבך בשתי חזיתות,
ובכך ירוויח סטלין זמן התארגנות לצבאו
שעבר זעזועים וטלטלות עקב הטיהורים
הקשים בשנות ה־.30
ב .סטלין רצה להבטיח שברית המועצות לא
תיגרר למלחמה בגבולה המערבי בשעה
שכוחותיה צריכים לעמוד מול יפן במזרח.
(סטלין היה מודע לסירובו של היטלר להצעת
5
היפנים להפוך את ברית ה"אנטי קומינטרן"
לברית צבאית נגד ברית המועצות .הדבר עודד
את הרוסים שיש סיכוי להגיע להבנה פוליטית
עם היטלר).
ג.סטלין רצה להבטיח לברית המועצות
שטחים נוספים ותחום השפעה רחב יותר
במזרח אירופה ,דבר שעשוי היה לתרום
לחיזוק ביטחונה של ברית המועצות ולהפצת
האידיאולוגיה הקומוניסטית  -דבר שלא יכלו
להבטיח לו מעצמות המערב.

מטרותיו של היטלר בהסכם
א.ההסכם שיחרר את היטלר מהחשש מפני
מלחמה בשתי חזיתות והבטיח שסטלין לא
יעשה נגדו יד אחת עם המערב.
ב.היטלר קיווה שההסכם ירתיע את צרפת
ובריטניה מלפעול באופן מידי לעזרת פולין
שתהייה מבודדת ,ובכך יזכה בהישג נוסף בלי
מלחמה.
ג.היטלר רצה לנטרל את פולין שמא תיכנס
לברית צבאית עם ברית המועצות.
ד.היטלר קיווה כי ברית המועצות תאפשר לו לנצל
את אוצרות הטבע כדוגמת הנפט בקווקז.

מפת אזור ההסכם לפני ואחרי

תוכן ההסכם
ההסכם כלל שני חלקים  -האחד גלוי ,והשני
6
חשאי־חסוי:
א.הגלוי :כלל הבטחה ל"אי התקפה" לעשר
שנים .אם אחת משתי המדינות תסתבך
במלחמה כלשהי ,המדינה השנייה לא תושיט
עזרה לאויב שלה ,וגם לא תצטרף לכל קבוצה
שמטרתה לפעול נגד בת בריתה( .ההסכם
ניכנס לתוקף עוד באותו היום ,דבר המרמז על
ההתקפה המתוכננת של גרמניה על פולין).
ב.הפרוטוקול החשאי :שצורף להסכם ,פירט
את תחומי ההשפעה של הנאצים ושל
הסובייטים במזרח־אירופה .גרמניה נתנה
לברית המועצות יד חופשית לפעולה בפינלנד,
אסטוניה ולטביה (שסטלין תכנן לנצלה לשם
מניעת פלישה לארצו דרך האזור הבלטי) .כמו
כן הוכר האינטרס הסובייטי במחוז בסרביה
שברומניה .בתמורה ,העניקו הסובייטים

לגרמניה יד חופשית בליטא.
ג.בחלק חשאי נוסף ,נקבעו התנאים למה שכונה
"שינוי טריטוריאלי" של פולין ,שפירושו:
במקרה שישתנו "ההתפתחויות הפוליטיות",
תיקח גרמניה לעצמה את החלק המערבי של
פולין והסובייטים את רוב השטח הנותר.
(חתימת ההסכם הפתיעה את העולם כולו שכן
סטלין והיטלר נחשבו ליריבים אידיאולוגיים
ולאויבים בנפש .ההסכם החזיק מעמד פחות
משנתיים עד שב־ 22ביוני  1941הפרה גרמניה
את ההסכם וצבאה פלש לברית המועצות
בהתקפה שכונתה "מבצע ברברוסה").

משמעות ההסכם לגרמניה
ולברית המועצות
ברית המועצות הבטיחה לתקופה קצובה
את שלמותה ,ולא חששה בשלב זה ממתקפה
גרמנית ,וגרמניה הבטיחה שברית המועצות

הערות:
1 .1פרק זה לקוח מהספר ספטמבר  ,1939של בן אריה כתריאל( ,ת"א ,הוצאת
לביא.)1987 ,
2 .2חוזה ורסאי הוא הסכם שלום בין גרמניה למדינות ההסכמה ,והוא גם
החוזה הראשון שנחתם במסגרת ועידת השלום בפריז לאחר מלחמת העולם
הראשונה ,ב־ 28ביוני .1919
3 .3גבריאל גורודצקי ,בין אשליה לתרמית ,ת"א ,מערכות ,1999 ,עמ' .23

לא תצטרף לברית צבאית אנטי־גרמנית עם
המערב ,עובדה שהייתה יוצרת מלחמה בשתי
חזיתות.
עתידה של פולין הוכרע  -כוונות ההתפשטות
של היטלר היו ברורות גם מתוך ההסכם הגלוי.
ההסכם ביטל את הסכם ה"אנטי־קומינטרן"
של גרמניה עם יפן( .הסכם אנטי קומוניסטי
שהטריד את ברית המועצות ,מחשש למתקפה
דו־צדדית כנגדה :יפן במזרח וגרמניה במערב).
מצד שני ,הדבר הוכיח שהיטלר לא מייחס
חשיבות להסכמים וזה עורר תהיות ליחסו
להסכם הנוכחי שזה עתה נחתם.
ההסכם הוכיח את כישלון מדיניות מעצמות
המערב שאיבדו בעל ברית רב ערך מול היערכות
תוקפנית נאצית־סובייטית ,שלהן לא היה כל
מענה לכך.
ההסכם תרם ישירות לפרוץ המלחמה עם
פלישת גרמניה לכיבוש פולין• .

Anita J. Prazmowska, Britain, Poland and the Eastern Front,4 .4
1939, Cambridge University Press, 1987.
5 .5הסכם אנטי־קומינטרן נחתם בין גרמניה הנאצית ובין האימפריה היפנית
ב־ 25בנובמבר  .1936איטליה הפאשיסטית הצטרפה להסכם ב־ .1937ההסכם
היה מכוון כנגד האינטרנציונל הקומוניסטי שכונה "קומינטרן" ,וכנגד ברית
המועצות.
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שינוי יסודי בשילוב
שריון וחי"ר בצבא
ארצות הברית
צבא היבשה בארצות הברית ( )Armyערך בשנים האחרונות שינוי יסודי והעביר את כל
רב־חילי מאוזן בין החי"ר לשריון .השינוי כלל ארגון מחדש של
ֵ
היחידות המבצעיות למבנה
רב־חילים ,ארגון מחדש של צוותי קרב חטיבתיים בתצורות של צח"ם כבד ,צח"ם
ֵ
גדודים
סטרייקר וצח"ם קל .הרעיון המוביל הוא יצירת יחידה עצמאית היכולה להשתלב בצורה
מודולרית עם צוותי קרב חטיבתיים האחרים למשימה ייעודית.
סא"ל ארז לב־רן*
השינוי התבצע לא רק בארגון היחידות
הצבאיות אלא גם בכל תהליך ההכשרה ,ובימים
אלה עובר בית הספר לשריון המסורתי מבסיס
 Fort Knoxלמחנה של בית הספר לחי"ר ב־
 .Fort Benningתהליך ההכשרה המשותף יכלול
תכנים משותפים בהכשרות הבסיסיות וקורסים
משותפים ברמת הקצונה וקורס מ"פים .עומק
השינוי משתקף גם בהצהרות של הקצינים
האמריקאים הרואים באוכלוסיית כלל קציני
השריון והחי"ר כקצינים של כוח מתמרן ומתוקף
כך אפשרות של מ"מ שריון להיות מ"פ חי"ר
ולהיפך.
צבא היבשה בארצות הברית ( )Armyהוא
זרוע הביטחון הגדולה ביותר בצבא .בזרוע
משרתים כ־ 200אלף חיילים בשירות סדיר וכ־50
אלף חיילים בשירות המילואים .ה־ Armyעובר
כיום מכוח המבוסס על אוגדות לכוח המבוסס על
חטיבות (בריגדות) .בסיום התהליך יגדל מספר
החטיבות המבצעיות ,והרחבה דומה תתבצע
בכוחות המשמר הלאומי ובכוחות המילואים .על
פי התכנית תפקד מפקדת האוגדה על כל חטיבה
ולא רק על חטיבות הכפופות לה אורגנית ,משום
שחטיבות מאותו סוג יהיו זהות ,ולכן תוכל כל
אוגדה לפקד על כל חטיבה.
על פי תכנית שינוי הכוחות של ה־,Army
יהיו לו  5פיקודים מרחביים שיפעלו בכפיפות
לפיקודים המטכ"ליים המרחביים ,ולכל פיקוד
תוכפף ארמייה .לכל אחת מעשר האוגדות של ה־
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 Armyיהיו ארבע חטיבות מתמרנות ,ובנוסף יהיו
גם חטיבת אווירייה ,חטיבת ארטילריה ,וחטיבת
סיוע לוגיסטי .חטיבות נוספות (מודולריות)
יצטרפו לאוגדה בהתאם למשימותיה .חלק
מהשינוי כלל מעבר מגדודים חד־חֵילים לגדודים
מעורבים .גדוד ממוכן כבד למשל כולל שתי
פלוגות משוריינות ,שתי פלוגות ממוכנות ,פלוגה
מסייעת ופלחה"ן.

סוגי החטיבות המתמרנות
חטיבות משוריינות כבדות (HBCT - Heavy
 :)Brigade Combat Teamהכוללות סד"כ של

 3,700חיילים ,על בסיס טנקי אברהמס ונגמ"שי
ברדלי (דומה במבנה לחטיבת חי"ר ממוכן).
חטיבות אופניות סטרייקר (SBCT - Stryker
 :)Brigade Combat Teamמבוססות על רכבי ה־
 Strykerהשונים ,כולל פלוגת נ"ט ייעודית.
חטיבות חי"ר קל (IBCT - Infantry Brigade
 :)Combat Teamהכוללות כ־ 3,300חיילים.
חטיבת חי"ר קל או חטיבת תקיפה אווירית
( Fast Ropeתקיפה ממוסקת בעזרת חבלים,
בשונה מחטיבה מוצנחת).
בנוסף ,יוקמו בעתיד חטיבות מודולריות
לסיוע קרבי (אווירייה קלה וכבדה וארטילריה)
ולסיוע לוגיסטי.
החטיבה הכבדה (HBCT - Heavy Brigade
.)Combat Team

מבנה החטיבה הכבדה
כל חטיבה מורכבת מהיחידות הבאות:

• 2גדודים רב־חֵילים ( 4פלוגות טנקים4 ,
פלוגות ברדלי בסך הכול).
•גדוד סיור הכולל  3פלוגות סיירים ונשק
מרגמות  120מ"מ.
•גדוד ארטילריה  -בכל גדוד שתי סוללות
הכוללות  16קנים בכל סוללה בחלוקה
לשתי פלוגות ,בנוסף לכך מכ"ם לזיהוי אש
ארטילרית וזיהוי אש מרגמות.
•גדוד סיוע לוגיסטי  -הגדוד מורכב מ־ 4פלוגות
עצמאיות מול כל אחד מהגדודים .החטיבה
נושאת על עצמה הספקה ל־ 72שעות.
•גדוד יחידות מיוחדות  -גדוד זה מורכב
ממפקדת החטיבה ,פלוגת תקשוב ,פלוגת
מודיעין ,ופלוגת משטרה צבאית .גדוד זה
מסוגל בעת צורך גם להגן על עצמו בפני
איומי אויב בעורף.

יכולות החטיבה הכבדה
•ניהול מבצעי יציבות ברוב הסביבות המבצעיות.
•השלמת תמרונים מהירים מאוד וחדירות
לעומק שטח האויב.
•ניהול מבצעי אבטחה.
•ניהול מבצעיים התקפיים או הגנתיים.
•יכולת לשלב מבצעים של כוחות מיוחדים
וכוחות קלים.
•יכולות אש ניידות ומוגנות.
•יכולת לספק תמונת מצב דיגיטלית עד לרמת
הכלי הבודד.
•ביצוע מבצעים התקפיים אוויריים עד לרמת
הפלוגה.

סמל המבטא את השריון האמריקאי

מגבלות החטיבה הכבדה
•תלות גבוהה בתקשורת רדיו.
•ניידות מוגבלת בשטחים הרריים או יערות
עבותים.
•יחס צריכה גבוהה של חלקי חילוף ואספקה.
•פגיעות למוקשים ונשק אנטי טנקי.
•סכנה להיפגעות הכוחות כאשר החי"ר נמצא
מחוץ לרק"ם.
•מפקדת החטיבה לא כוללת קצין סיוע אווירי
(.)S3
•אין לה יכולת גישור אורגנית.

הרב־חילי
ֵ
מבנה הגדוד
()CAB - Combined Arms Battalion
הגדוד של החטיבה הכבדה בנוי בצורה מאוזנת
בין כוח השריון לבין כוח החי"ר הממוכן .בכל גדוד
קיימות שתי פלוגות טנקים ושתי פלוגות ברדלי,

בנוסף לכך יש בגדוד פלוגה מסייעת הכוללת
יחידת מרגמות ,מחלקת סיור ומחלקת צלפים.
לכל גדוד רב־חֵילי יש גם פלוגת הנדסה בעלת
יכולות עצמאיות לטיפול במגוון מכשולים.
חי"ר ממוכן  -ב־ Armyקיימת הפרדה ברורה
לחלוטין בין חי"ר ממוכן לבין חי"ר קל רגלי .כוח
החי"ר הממוכן מהווה חלק מובנה בכל תכנית
תמרון .חי"ר זה נע על גבי נגמ"ש ברדלי המצויד
בתותח  30מ"מ ומקלעים .הנגמ"ש בעל עבירות
גבוהה ומסוגל לנוע בהתאם לקצב התמרון של
הטנקים .החי"ר הממוכן מבצע מהלכים רגליים
לטווחים קצרים ולזמנים מוגבלים תוך כדי
השענות על הרק"ם שלו כמקור לאורך נשימה.
מרכיב הסיור בגופים המתמרנים  -פלוגות
הסיור וגדודי הסיור מהווים חלק בלתי נפרד
מהכוח המתמרן הלוחם .יחידות אלו בנויות
גם על כוחות קלים ברכבי האמר וגם על כוחות

מנוגמ"שים ברכב סיור ייעודי .בנוסף לכך
ליחידות הסיור יש כוח מרגמות אורגני ויכולת
לקבל תחת פיקודן כוחות שריון וחי"ר ממוכן.
הסיור המשוריין מהווה מרכיב משמעותי בכל
תכנית מבצעית גדודית וחטיבתית בהיבט של
מגע ראשוני עם האויב ,גיבוש תמונת מצב
וקרבות התקדמות.

חיל התמרון  -איחוד החי"ר והשריון
צבא היבשה האמריקאי נמצא בעיצומו של
תהליך למזוג של כוחות השריון וכוחות החי"ר
לחיל אחד .היחידות המבצעיות כבר עברו את
השינוי ,ובמהלך השנים הקרובות יאוחדו גם בתי
הספר למרכז הכשרה אחד .המרכז החדש נקרא
מרכז המצוינות לתמרון (MCOE - Maneuver
)Center of Excellence
•"מרכז המצוינות לתמרון" נמצא כעת בשלבי

מאי 2009

שריון  32׀ 43

פיתוח ואמור להיפתח עד שנת  .2011זהו
מרכז משולב עתידי של בית הספר לחי"ר
בפורט בנינג ובית הספר לשריון בפורט נוקס.
תכנון המיזוג של שני החילות נעשה בשיתוף
פעולה של המפקדים וקציני המטה של שני
בתי הספר.
•לדברי מפקד הטריידוק" :שילוב בית הספר
לשריון ובית הספר לחי"ר בפורט בנינג הינו
סוג של הבנה היסטורית כי לוחמי חי"ר ושריון
החיים יחד בשדה הקרב ,הם הזרוע המרכזית
ב־ .Armyהרעיון לשילוב עלה במעגלי ה־
 Armyהפנימיים במהלך שלושים השנים
האחרונות .זהו הדבר הטוב ל־ ,Armyוהזמן
הנכון לעשותו".

לחימה משולבת של חי"ר מנוגמ"ש ושריון

ייעוד המרכז
•המרכז יכשיר את לוחמי החי"ר והשריון
והמפקדים המסוגלים להסתגל לכל מצב
שחונכו ברוח הלוחמה.
•המרכז ישמש כ"פלטפורמה לבניית כוח"
שביכולתו לפרוס את כוחותיו בכל מקום
בעולם בהתרעה קצרה.
•המרכז יגדיר את יכולות חיל הרגלים והשריון
לענות על צורכי הכוח העתידי.

ההכשרה של חיל השריון האמריקאי

טנק אברמס  M1A1בעת ירי באימונים במדבר של כווית ( 14באפריל )2009

ההכשרה עדיין מתבצעת בבסיס השריון
בפורט נוקס .מכיוון שצבא היבשה מבוסס על
שירות קבע ,מספר ההכשרות הנדרשות בשנה
קטן ממספר ההכשרות הנעשות בצה"ל .לשם
השוואה  -בחיל השריון האמריקאי יש שני
גדודי הכשרה המבצעים בשנה  3מחזורים בני 15
שבועות .כל מחזור מכיל  150חיילים וסך הכול
כ־ 500חיילים בשנה .בחיל השריון הישראלי
מוכשרים בכל מחזור מאות חיילים ,כך שצה"ל
מכשיר פי שלושה יותר חיילים חדשים וקולט
חיילים חדשים ביחידות המבצעיות בכל שנה.
בחיל השריון האמריקאי קיימת רק תקופה
אחת בת  15שבועות להכשרה .בתקופה זו
מכשירים את החייל החל ביסודות השדאות
והקליעה בנשק אישי ועד להיותו איש צוות
טנק .להשוואה ,תקופה זו שווה לפרק הטירונות
והמקצועות בלבד בשריון בצה"ל .בקורס
מכשירים גם את הטנקיסטים של המארינס וכן
את המכונאים של הטנקים והנגמ"שים .נוסף
על פרק האימון בטנקים ,בתוך  15השבועות,
חיילי השריון האמריקאי נדרשים לחודש הכשרה
כאנשי צוות על נגמ"שי ברדלי והאמרים ,בשל
הפעילות המבצעית בעיראק.
השוני בן אורך ההכשרה בצה"ל לזו
האמריקאית מתאפשר מפני שבהכשרה
הבסיסית האמריקאית מוכשרים רק אנשי
צוות לתפקיד הנהג והטען בטנק .אימוני הצוות
וגיבושו מתבצעים כחלק מהאימון של הפלוגות
המבצעיות .שבעת השבועות הראשונים הם אימון
בסיסי המשותף לכל החיילים ,גם לטבח ,למכונאי
הטנקים ולטנקיסט ,וזאת מתוך הבנה כי בעיראק

או אפגניסטן ,כולם יכולים להיתקל באויב ,אין
קווי מגע ברורים ואין חזית ועורף ברורים .במהלך
שבועות האימונים יש מספר שבועות המוגדרים
כשבועות מלחמה ,הכוללים מעבָר לבסיס בתוך
שטח האימונים הבנוי כהעתק של בסיס בעיראק.
בבסיס זה מקיימים שגרת אבטחה ופעילות כמו
בפעילות המבצעית.
מבנה שבועות האימון לפי תכנים:
• 7שבועות טירונות ,קליעה והסוואה.
•שבועיים נהיגה על טנקים וסימולטור נהיגה.
•שבוע תרגילי ירי בטנקים בתפקידי נהג וטען
בלבד.
•שבועיים אימון ברדלי.
•שבועיים אימון האמר.
•שבוע מסכם.
ההכשרה הטנקאית בסיסית מאוד .לא
מתקיים אימון בתנועה ,תרגול קווי עמדות או
הסתערות ואין תרגילי מסגרת .כל האימונים
הללו מתקיימים בהמשך ביחידות המבצעיות.
הבעיה המרכזית שאיתה מתמודדים האמריקאים
היא שבניגוד לכוונת המודל שלהם ,בגלל עומס
הפעילות המבצעית בעיראק ואפגניסטן ,יש
חיילים שמגיעים ישירות מההכשרה לפעילות
מבצעית בלי אימון משלים.
כשירות נוספת אשר הצבא האמריקאי מכניס
בימים אלה הוא קורס חובשים לכל לוחם (Life
 .)Saverבתוך האימון הבסיסי מוׂשם דגש רב על
הטיפול הרפואי שהלוחם יכול להעניק .הכשרה זו
היא בת ארבעה ימים ולומדים בה גם להחדיר נקז
חזה ולהחדיר עירוי .אולם שני פריטים אלה אינם
מצויים בערכה של כל לוחם.
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 80אחוזים מהאימונים בהכשרה נעשים
באור יום .בין היתר שיטת חניכת מסלול היא
באמצעות מעקב של  16מצלמות בתוך הטנק
ומחוצה לו ,המשדרות לאחור את התמונות
השונות .בהכשרה מקדישים יומיים לניווטים.
כמו כן באימוני הקליעה נעשה שימוש רב בכדורי
צבע .הנשר בהכשרה עומד על  5אחוזים .במהלך
תקופה זו של  15השבועות החיילים לא יוצאים
הביתה אפילו לא פעם אחת .באמצע תקופת
ההכשרה יש יום בו קיימת אפשרות להורים
להגיע לביקור בבסיס.
לאחר תקופת ניסיון ארוכה של מספר שנים
ביחידה המבצעית ,יוכלו הטובים מבין הנהגים
והטענים להפוך לתותחנים ,וזאת על ידי הכשרה
עצמאית ביחידה המבצעית .מי שאחראי לכך הינו
סמל התותחנות הגדודי ,שהינו נגד (NCO - Non
 )Commissioned Officerבעל ותק של כשש שנים.
תפקידו להיות יועץ המג"ד לתותחנות טנקים.
גם מפקדי הטנקים ,שנבחרים מתוך התותחנים
המצטיינים ,מוסמכים בצורה עצמאית ביחידות
המבצעיות לפי הבחירה של המפקדים וללא כל
קורס מיוחד .דבר זה נשען על כך שקיימים פרקי
אימונים ארוכים ביחידות המבצעיות לאחר
סיום ההכשרה ,שבהם מזהים את אנשי הצוות
הבולטים ומסמיכים אותם לתפקידי תותחן טנק
ובהמשך למפקד טנק.

קורסים משלימים
כפי שכבר צוין לא קיימת הכשרה לתותחנים
ולמט"קים בבית ספר לשריון ,הכשרה זו נעשית
ביחידה .הקורסים המתקיימים בחיל הם:

השריון שועט בגיבוי הנשר
(סמל המדינה) האמריקאי

•קורס תותחנות מתקדם ()Master Gunner
קורס זה ניתן לתותחנים מצטיינים ביחידות
המבצעיות שהופכים לאחריו להיות סמלי
תותחנות ביחידה .הם אלה שיהיו אחראים על
הכשרת התותחנים לצוותי הטנקים.
•קורס מש"קים ()NCO
קורס זה מכשיר את דרג המפקדים בהיבט
הפיקודי .הקורס לא עוסק באימוני טנקים
(מטווחים ,מסלולים) ,אלא מכשיר את המש"ק
בהיבט המנהיגות והערכים .הקורס הראשוני הוא
בן  30יום (הכולל שבוע בשטח) ואחריו עוברים
לקורס "מש"ק מתמרן  -קורס מתקדם" .בקורס יש
חלקים בהם החי"ר הממוכן נפרד מהטנקיסטים.
ליחידה אפשרות לבחור את המדריכים הטובים
ביותר (חלקם רוצים לבוא וחלקם לא ,אולם אין
שואלים אותם) והם ידריכו במשך שנתיים .כל
המדריכים הם סמלים ותיקים וגילם הממוצע
הוא 33־ .29אין ביחידה קצינים כלל!
לפני תחילת הקורס ,עוברים המדריכים
החדשים שוב את כל המבחנים של הקורס ,והם
חייבים ציון גבוה מאד .מדי  3חודשים נכנס חונך
לשיעור של המדריך ובוחן אותו על דרך הלימוד.
בקורסים עצמם אין נשר על מקצועיות או חוסר
מנהיגות אלא רק מסיבה רפואית או משמעת.
החניך בקורס מתנסה בפעולות פיקודיות על
חבריו לקורס.
•קורס קציני שריון
קורס זה מתקיים בנפרד מההכשרה הבסיסית.

הקורס נמשך  30שבועות 35 .ימים מהקורס הם
בשטח ( 25מתוכם גם ישֵנים בשטח) .לכל צוער
2־ 3התנסויות כמ"מ טנקים מתרגל .בקורס
נלמדים גם טכניקות הנדרשות בלחימה כנגד
כוחות בלתי סדירים בעיראק ובאפגניסטן.
בשלבים השונים של הקורס יש מדריכים
שונים ,והצוער עובר בין מפקדים שונים לאורך
התקדמותו בקורס .בקורס יש  10עד  15אחוזי
נשר מסיבות דומות לנשר בקק"ש בצה"ל (פיקוד
ומנהיגות ,ערכיות ומקצועיות) .בקורס חל שינוי
עם המעבר לחיל מתמרן ושילוב החי"ר הממוכן,
ואם בעבר רוב התרגילים עסקו בלחימת שב"ש
בשטחים פתוחים ,היום מהווה חלק זה רק כ־40
אחוזים מהתרגילים בהכשרה.
את הקורס מסכמת סדרה בת שמונה ימים,
הדומה לשבוע "מתקדמים" בקק"ש .התרגילים
במתווה פלוגתי ,ואת המ"פ מתרגלים חניכי
קורס מ"פ .כל צוער מבצע תרגיל ו־ 15אחוזים
נוספים מהצוערים ,הפחות טובים ,יבצעו תרגיל
נוסף .למ"פ הקורס מערכת שליטה המראה לו
את מיקום הכלים .מתרגלים התקדמות ,התקלות
במארב ,ומעצר בלש"ביה (המתקן לאימון בשטח
בנוי) .זהו שבוע קשה לחניך עם מיעוט שעות
שינה ומיעוט מזון .יש עצירות יזומות ללמידה.
כל התרגילים הם יבשים אל מול ּבִיּום אויב,
שאותו מפעילים חיילים אחרים .למחלקת שריון
אמריקאית בת  4טנקים יש רשת קשר נפרדת
ועל המ"מ להאזין לרשת שלו ולרשת הפלוגתית.

•קורס מ"פים
קורס זה עוסק בטקטיקה ,במנהיגות
ובתחומים נוספים .אין אימוני טנקים באש חיה
אלא רק תרגילי דּו"ץ (דו־צדדי) ותרגילי תכנון.
בקורס זה משתתפים באופן קבוע גם קצינים
מצבאות זרים .לאחרונה התבצע איחוד קורס
המ"פים הנ"ל עם קורס המ"פים של החי"ר
לקורס רב־חֵילי .בקורס מ"פים מתרגלים על גדוד
אמיתי (במודל הדומה למה שנעשה בצה"ל) ,אבל
לא תרגילי שטח אלא בעיקר נהלי קרב :מתכננים
נוהל קרב ויוצאים לשטח להסתכל על הקרקע
(גם שטח אורבני).
בגדוד יש  20רס"נים וניתן דגש רב על
הבאת הטובים ביותר .לגדוד גם צוותים קטנים
המסתובבים ביחידות המבצעיות ומשימתם
הטמעת ציוד ואמל"ח חדש .בגדוד מעבירים גם
קורסים אחרים כגון תותחנות מתקדם ,קורס
מפקדי טנקים (המיועד לרענון למי שלא היה על
טנק זמן רב והולך לפקד על פלוגת טנקים) ,קורס
הכנה לפיקוד על גדוד/חטיבה (שבועיים).
דברים רבים בבסיס פורט נוקס מנוהלים על
ידי אזרחים העובדים לפי חוזה עם הממשלה,
כגון :אבטחת הבסיס ,שירותי האוכל ,אחזקת
שטחי האש ,אחזקת טנקים כאשר הם בבסיס,
אחזקת ותפעול מערכות שליטה שונות ,כתיבת
מערכי שיעור ועוד .דבר זה מפנה את החיילים
לימי אימון נטו ללא שמירות ,מטבחים ,הגנ"שים
(הגנת יישובים) וכו'• .

* על בסיס פרסומי מדור מדיניות ומידע של ענף קשרי חוץ בחטיבת התכנון בזרוע היבשה
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"רשת טופי נדמה"
אתחיל עם המשפט  -קראתי בעיון רב את מאמרו של אלוף
שמחוני בביטאון השריון גיליון  30מדצמבר  .2008הסכמתי עם
חלק מדבריו ,אך לצערי ,קשה לי מאוד לקבל ולהסכים עם הרבה
מהתיאורים והדברים העולים מהכתבה ,ומדוע?
"רשת טופי נ ָ ָדמָה" ,אמירה זו איננה טענה כי אם עובדה .ביום
ראשון  7באוקטובר  ,1973היום השני למלחמת יום הכיפורים
העקובה מדם ,רשת "טופי" נדמה כאשר נפלו מפקדיה  -המח"ט
איציק בן שֹהם ,הסמח"ט דוד ישראלי וקצין האג"ם בני קצין ,על
גדרות מחנה נפח ,כשהם בולמים בגופם את "הסורים על הגדרות".
רשת הקשר נדמה ,בשעה שנפלו כל שלושת מפקדי הפלוגות בגדוד
 ,74אייל שחם מ"פ ח' שנפל בגזרה הצפונית ,שני המ"פים  -אבי
רוניס ז"ל מ"פ ו' ואורי עקביא ז"ל מ"פ ז' שנפלו תוך ניהול קרבות
בלימה הרואיים בגזרת המרכז והדרום .חשוב לזכור  -פלוגה ז'
שהייתה פרוסה מול ּפִתחת כודנה ופלוגה ו' שהייתה פרוסה
מצומת רפיד ודרומה עד לרמת מגשימים  -עברו ת"פ גדוד .53
הרשת נדמה שהשאירה את כוחות החטיבה לוחמים בשטח,
כל אחד בגזרתו מול עוצמת כוחות ,שכיום אני יודע וגם האלוף
שמחוני יודע ,שהייתה דמיונית ומעבר לכל פרופורציה ,גם על
פי תורת הלחימה של צה"ל .כאשר נאמר כי "רשת טופי נדמה"
הכוונה הפשוטה היא כי ללוחמים בשטח לא הייתה תשובה ,לא
הנחיה ,לא פקודות ,ואין סיכוי לחילוץ כי אין מפקד! לא קצין
הקשר ,לא קצין השלישות ,התחזוקה והחימוש החטיבתיים ריכזו
והובילו את הכוחות בשטח.
חשוב לדעתי לדייק בפרטים כאשר מעלים אמירות וטענות
כפי שהעלה אלוף שמחוני בכתבתו .לפי ראיון של קצין השלישות
החטיבתי דאז ,שמוליק בן משה ,בקול ישראל ביום  21בספטמבר
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 ,2003אמר כי הכאב הגדול ביותר שלו היה כאשר ראה בפיקוד כי
החטיבה ירדה מלוח הסד"כ של הפיקוד כגוף לוחם! יותר מכך,
באותו ראיון סיפר שמוליק בן משה כי קיבל הוראה ממפקדת
גייסות השריון לרדת עם מעט הכוחות שנותרו בידיו ,מחטיבה
 188לקסטינה לשם שיבוץ מחדש ,וזאת עקב העובדה כי חטיבה
 188חדלה להתקיים.
חשוב גם להקשיב לנאמר בראיון זה לגבי המאבקים שנוצרו,
ההתנגדויות שהיו להקמתה של החטיבה מחדש .כן ,החטיבה
שמלחמתה הייתה מלחמת גבורה הרואית ,זו החטיבה אשר נלחמה
בעור שיניה ובציפורניה על מנת לבלום את כוחות האויב עד להגעת
כוחות המילואים ,זו אותה החטיבה שנלחמה גם בטנקים בודדים
מול עוצמת כוחות אויב אדירה שמעולם לא עמדו מולה כוחות
השריון של צה"ל בכל מלחמות ישראל (ראה עמי מורג ,ביטאון
שריון גיליון .)29
זו אותה החטיבה שאת מילות התודה והערכה למעשיה קיבל
רק מפקד מחלקה  - 3יואב יקיר ז"ל ,מאלוף פיקוד הצפון ,יצחק
(חקה) חופי בספר לזכרו .זו אותה חטיבה נשכחת ,שמעבר לגבולות
הצבא ואף בצבא עצמו ,יודעים מעטים על אשר עשתה באותה
מלחמת יום הכיפורים.
קל מאוד לקחת ולשנות את הנתונים וההיסטוריה ,בעיקר כאשר
התוויה זו באה מקציני הפיקוד ,אך אנו הלוחמים ,כן אותם לוחמים
פשוטים ,חיילים ,סמלים ומ"מים ,יודעים את אשר קרה באמת
בשטח .אנו יודעים כי לחטיבה על פי מבנה הסד"כ יש שלושה
גדודים ,אך גדוד  39היה גדוד מילואים ללא טנקים (על הטנקים
שלו עלה גדוד  77של חטיבה  7בשלבי הלחימה הראשונים)  .גדוד
זה לא נלחם במסגרת חטיבה ואף לא הופיע בסד"כ של חטיבה

 188אלא במסגרת חטיבה ( 4ראו בספר "הסורים על הגדרות" עמ'
 ,60וכמו כן על פי דברי שמחוני ,בגיליון שריון  ,)30עשה וביצע
דברים יפים אך לא לחם במסגרת חטיבה  .188אנו יודעים שעם
תחילת הלחימה היו רק שני הגדודים  74ו־ 53על הקו עצמו71 ,
טנקים בלבד ("הסורים על הגדרות" עמ'  .)60גדוד  77של חטיבה
 ,7שהיה ממוקם בנפח ,אמור היה להיות ת"פ חטיבה  188ולשמש
כעתודה חטיבתית והיה אמור להיות מופנה לגזרה הדרומית,
אך הופנה על ידי יאנוש (מח"ט  )7לצפונית .גדוד  77החל בעצם
את מלחמתו ,כמו כל חטיבה  ,7כגיבוי לגדוד  74בגזרה הצפונית,
בפִתחת קוניטרה .כאשר גדוד  74בפיקודו של סא"ל יאיר נפשי
בלם את הסורים בגזרה הצפונית בכוחות הגדוד בלבד ,כך על פי
החוקר אברהם זוהר" ,ספר הגולן" דוח הפיקוד " -כך או כך ,עד
לשעות הערב ,רק גדוד אחד ,גדוד  74בפיקודו של סא"ל יאיר
נפשי ,היה במגע עם הכוחות סוריים ,בפתחת קוניטרה( ".בגזרה
הצפונית ,במוצאי שבת) .הקרב המפורסם על עמק הבכא התקיים
ב־ 9בחודש ,כאשר עד לתאריך זה ,חזרו למעשה דרום הרמה
ומרכזה לשליטת כוחותינו על ידי אוגדות דן לנר ומוסה פלד .ועוד
על פי זוהר ב"ספר הגולן"" :בעוד גדוד  74היה מגובה על ידי
חטיבה  7המוקטנת ,אם כי לא נזקק לסיוע עד לערב ,התקשה
מג"ד  53בקרב ונזקק לגדוד ".82
אנו שנלחמנו בשטח המרכזי והדרומי של רמת הגולן ,גדוד 53
עם שלוש פלוגות טנקים שכללו  24טנקים בלבד(!) מול העוצמה
הסורית המתגברת ועולה ,עוצמת שריון של כ־ 400טנקים סורים,
ביחס של כ־( 1:17ראו "הסורים על הגדרות" ,היערכות אויב
וכוחותינו עמ'  69 - 68וכן "ספר הגולן" ,אברהם זוהר) ,נתקלנו
בחוסר נכונותו של מח"ט  7לשלוח גדוד לעזרתנו בדרום הרמה
עד לשעות אחר הצהרים והערב המוקדמות .רק במוצאי שבת
נשלח גדוד  ,82שהעברתו ת"פ חטיבה  188התבצעה בשלמותה
רק ב־( 20:00על פי זוהר  ,ספר הפיקוד) .אנו יודעים כי חטיבה 7
אמורה להיות עתודה אוגדתית ונכנסה לקרב מוקדם מדי ,כשעה
וחצי לאחר תחילת הלחימה ,כאשר הכול עוד היה מעורפל .אנו גם
יודעים כי הערכתו של קמ"ן הפיקוד אמרה באופן הברור ביותר
 כך גם מופיע בספר של הפיקוד "הסורים על הגדרות"  -כיהיערכות האויב מראה בברור לאן תופנה מלוא עוצמת התקפתו,
קרי  -מרכז ודרום ולא צפון (ראה מרשמי היערכות האויב בספר
"הסורים על הגדרות" ,עמ'  .)69, 68אנו גם יודעים לעשות חשבון
פשוט ולהציב את יחסי הכוחות בין הכוח הסורי התוקף לבין הכוח
שלנו הבולם ,על פי אותם מרשמי היערכות האויב שהפניתי לעיל.
ועוד נקודה "קטנה" אך חשובה .בקורס מ"פים קיימת חוברת
הנקראת ניתוח אירוע  188 -ביום הכיפורים .ניתוח זה מתבסס
על מחקרו של צבי עופר (להפתעתי מחקריו אינם מופיעים כלל
בסיפור הלחימה של הפיקוד) ,מציין צבי עופר (ע'  ,)43כי "עם
חשיכה הסתמן בבירור מאמץ עיקרי סורי בגזרה הדרומית,
בהתחלת הערב תקפו בדרום  400 - 300טנקים לעומת 150 - 100
טנקים בגזרה הצפונית.
ונקודה נוספת העולה ממחקרו של צבי עופר" :עד חודש אפריל

 1973הציג אמ"ן מאמץ סורי עיקרי באזור קוניטרה ,או מאמצים
שקולים המופעלים באזור קוניטרה  -רפיד ,וזאת על סמך הערכה
בלבד .אולם מתקופה זו ,בעקבות ידיעות קונקרטיות ,הוצגה
אפשרות של מאמץ עיקרי בגזרה הדרומית ,גזרת רפיד .למרות
העובדה שאמ"ן הציג דרך קבע מאז (אפריל  )1973אפשרות של
מאמץ עיקרי בגזרה הדרומית  -לא בא הדבר לביטוי בהשקפותיהם
ובמעשיהם של אלוף הפיקוד וקצין האג"ם שלו במלחמה" .כמו כן,
לדברי קצין האג"ם הפיקודי ,הוא לא ביקש אישור מאיש להפעלת
העתודה הפיקודית לגזרת הצפון ,כאשר הפעלת עתודה פיקודית
היא מהלך קריטי בניהול הקרב הפיקודי.
אין אנו בוכים ומעולם לא בכינו ,אצל רובנו קשה קצת לדמעות
לזרום ,ורובנו ממאנים עד היום להיפגש עם אותה מלחמה בשנית.
יודע אני כי אין אנו היחידים במדינה במצב זה אך אנו במצב
שעדיין שואלים שאלות ,עדיין מצפים לאותה מילה ,טפיחה על
השם מאותו פיקוד שמתהדר בספר "הסורים על הגדרות" ,מאותו
הפיקוד המציין בספר כי "החטיבות הסוריות נכנסו בשלב זה
לעומק רמת הגולן ,במרכז ובדרום כמעט ללא קרב" ("הסורים על
הגדרות" עמ'  ,)98כאשר אותו פיקוד מציין בספרו כי  2חטיבות
משוריינות ועוד אחת ממוכנת ,מול חטיבה  188הבנויה מגדוד ,53
עם שלוש פלוגות בלבד ,הפרוס על כל השטח ממרכז רמת הגולן
ועד לדרומה .אנו מצפים מאותו פיקוד של אז להודות בטעות שלו
בהערכתו את תנועת האויב .כן ,אנו התמימים עדיין חושבים כי
אין זה יאה להתהדר בנוצות ניצחון כאשר אין מזכירים מי בעצם
הביא ואִפשר ניצחון זה .להפתעתי כי רבה ,גם לאחר כל המחקרים
והעובדות ,עדיין מחזיקים קציני המטה של אז בדעה כי ההערכה
שעיקר המאמץ הסורי יבוא בפתחת קוניטרה ולא בדרום  -היא
הנכונה וכי הפניית העתודה הפיקודית ,חטיבה  ,7לגזרה הצפונית
לאחר כשעה וחצי של קרבות הייתה החלטה נכונה וראויה.
לצערנו רק חוקרים צבאיים סיפרו עד היום את סיפורנו ,לא
הצבא ולא ספרי הגבורה השונים .נכון ,גם מפקדינו הבכירים
שנותרו ,מי מהם איתנו ומי לא ,הרכינו ראשם והלכו בדרכם.
לנו ללוחמים לקח הרבה מאוד זמן לקום ,להרים שוב ראש,
להישיר מבט ולספר את הסיפור של חטיבת "ברק" .188
אלוף הפיקוד כתב הקדשה על ספר הזיכרון ליואב יקיר ז"ל ואני
מצטט" :אני יכול לומר בפה מלא ,שאנשי חטיבה זו ,הם שנתנו
למדינת ישראל חיים .להם מדינת ישראל חייבת תודה .בזכות
הלחימה העיקשת של החטיבה הדרך לא הייתה פתוחה לסורים.
הלחימה הזאת נתנה לנו את השעות לגייס יחידות מילואים
ולהריץ אותם אל הצירים .הם הגנו על המדינה ,על הבית".
אצלי בבית על כוס קפה ,אמר לי האלוף שמחוני ,בהחזיקו
מחקרים צבאיים על הלחימה בדרום רמת הגולן " -אתה פשוט
גיבור! הלחימה שלך שם בדרום ,היא לא תאמן".
כל שאנו שואלים הוא  -למה רק על ספר זיכרון או על כוס קפה
בבית הדברים נאמרים? למה לא אמרו ולא סיפרו כלום על החטיבה
ומעשיה במורשת הלחימה של צה"ל? למה בביקורת על מאמרו של
תא"ל עמי מורג ,מביאים דוגמאות הנכתבות בהרחבה על מעשיה
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ומורשתה של חטיבת גולני ומעשיו של גדוד  39בהרחבה ,והקטע
על מעשיה של חטיבה  188בקרבות הבלימה מבוטא למעשה במעין
הסכמה בשורות בודדות? שוב הייתה לאלוף שמחוני אפשרות ,גם
אם מאוחרת ,לטפוח ללוחמי החטיבה על השכם ולומר תודה,
כן ,כפי שכתב אלוף הפיקוד על ספר הזיכרון .אך האלוף שמחוני
העדיף לעשות זאת בביקורת על איך צריכה או אמורה להיכתב
מורשת החטיבה.
חבל ,כי אנו ,כמפקדים ,כחברים ,כלוחמים מהשורה ,יודעים עד
כמה אותה מילה וטפיחה חשובה לאותם לוחמים שעמדו ונשאו
בעומס ,לאותם לוחמים שראו חברים נופלים ,לאותם לוחמים
שעברו חוויות כה קשות אך עמדו ומילאו את משימתם עד תום.
לסיים ולומר היום כי אף חטיבה לא הושמדה זו אמירה יפה,
אך על מרשמי הקרב וטבלאות הסד"כ של הפיקוד החטיבה 188
נמחקה!
נכון ,לוחמי החטיבה המשיכו במלחמתם כל אחד במקומו ,אך
תחת דגלים אחרים ,כל זאת עד לשלב ההקמה והאיחוד מחדש של
החטיבה שהיה רגע מרגש ביותר .כיום זו חטיבת שריון מבצעית

גאה טובה כפי שהייתה מאז ומתמיד.
וכאן בעצם בא הסעיף היחיד שעימו אני מסכים עם האלוף
שמחוני  -סיפור ובניית מורשת הלחימה של חטיבה  .188את
מורשת הגבורה והלחימה של החטיבה אנו עיצבנו ואנו עשינו
ואנו גם מספרים ,כולנו ,באופן אישי ,זה  36שנה .כיום שמה של
החטיבה ומורשתה עולים וצצים וגם עולות שאלות.
בעזרת הוצאת "מעריב" ,אנו לוחמיה ,מספרים את מורשתה
של חטיבה  188במלחמת יום הכיפורים  ,1973בספר מורשת
האמור לצאת לאור בעתיד הקרוב מאוד .אנו נושאים גם כיום
בגאווה ובכבוד את תג היחידה שהפכה להיות לנו כמשפחה שנייה.
כיום גם אלה השייכים ליחידה יודעים יפה מאוד למי הם שייכים,
מה המחויבות שלהם לנס החטיבה! יודעים הם כי לחטיבה זו יש
מסורת ומורשת אדירה המתחילה עוד מהיותה חטיבת חרמ"ש 45
בעמק דותן במלחמת ששת הימים.
סא"ל (במיל') ניר עתיר
אז סמל מחלקה  3פלוגה ו' גדוד  74חטיבה .188

הקרב על הסכר 1956 -
תגובה לכתבה "פלוגת החרמ"ש בקרב הסכר במלחמת סיני"
מאת תא"ל (במיל') ששון יצחקי בגיליון .30
הקרב על היוקרה 2009
להלן העובדות!
בתחילת הקרב לפי התכנון הובילה פלוגת טנקים א' פחות
מחלקה ,בפיקודו של המ"פ בריל ,את ההתקפה מצד צפון לכביש,
ובמקביל אליה פלוגת החרמ"ש בפיקודו של ששון נעה על הכביש
לכיוון מזרח .זאת כדי להגיע לנקודת ההסתערות בצומת שמצפון
ליעד .תכנית הקרב השתבשה עם היפגעות אחד הזחל"מים של
החרמ"ש והיפגעות של שלושה טנקים מהכוח של בריל.
המ"פ בריל ,בראותו שחצי מהכוח המסתער נפגע ,הבין שהוא
נמצא בשטח הריגה ,החליט לשנות את כיוון ההסתערות וזאת
מתוך דבקות במשימה ולא בטעות .את ההסתערות ביצע מכיוון
דרום־מערב של המוצב .החדירה ליעד בוצעה בסופו של דבר
מכיוון הסכר ובית המושל .דרך שם חדר טנק המ"פ ,זחל"ם הסגן
של אוריאל ובסופו גם הטנק שלי 3ג' שהיה בכוח בסיס האש.
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כמי שטייל פעמיים בתוך היעד הבוער ,פעם בהסתערות עד
שהטנק שלי נתקע בבור ,ופעם שנייה עם כוח החילוץ ,מקומם
אותי הניסיון שכדי להאדיר את כוח החרמ"ש מנסים לגמד את
חלקה של פלוגה א' של בריל וקוראים לזה טעות .תמוה בעיני
שנשכח בכתבה גם חלקי בפריצה ליעד ,הלא הוא הטנק של מאיה
3ג'.
פעולותיה של פלוגה א' בכיבוש סכר הרואיפה בשנת  1956זכו
להערכה רבה בקרב מפקדי השריון וחייליו ושימשו דגם לחיקוי
וחינוך של לוחמי השריון לדורותיהם.
פלוגת הטנקים א' של גדוד  82של רס"ן בריל ,לימים האלוף בר־
כוכבא ,קיבלה צל"ש פלוגתי .מפקד הטנק שלמה ארבלי קיבל צל"ש
של אלוף הפיקוד ,מפקד הפלוגה קיבל את עיטור העוז ואנוכי יעקב
מאיה מפקד טנק 3ג' קיבלתי גם כן את עיטור העוז.
בברכה,
סא"ל (במיל') יעקב מאיה

השריון בשחרור
העיר העתיקה
במלחמת ששת הימים
אל"ם (במיל') בני מיכלסון

הקדמה
בגיליון "שריון" מס'  30מדצמבר  ,2008הובאו
דבריו של זהר ברעם שעסק בהשתתפות השריון
במאמץ לשחרור העיר העתיקה של ירושלים
במלחמת ששת הימים .בעקבות מאמר זה הגיעו
למערכת תגובות מספר מלוחמים ומפקדים
שהשתתפו בקרב שבהן חלקו על הכתוב במאמר.
על מנת להעמיד דברים על דיוקם בדקנו שוב
את כל המקורות על הקרב וערכנו שני תחקירים
קבוצתיים עם לוחמי פלוגת הטנקים הירושלמית
(פלוגה נ' מגש"פ  )182ועם המפקדים והלוחמים
של פלוגה ז' מגדוד הטנקים  95של חטיבת
"הראל" ( )10שהשתתפו בקרב .להלן תיאור הקרב
בהסתמך על מקורות מחלקת היסטוריה של צה"ל
ומקורות נוספים.

מבוא
בקרב בתוך העיר ירושלים במלחמת ששת
הימים השתתפו טנקים משתי פלוגות בלבד.
האחת הייתה פלוגה נ' מגדוד השריון הפיקודי
(גש"פ)  182בפיקודו של אהרון קמארה (להלן
פלוגת הטנקים הירושלמית) והשנייה הייתה
פלוגה ז' מגדוד טנקים  95של חטיבת "הראל" (.)10
הראשונה הייתה מצוידת בטנקי שרמן אם־4־
אֵי־ 1והשנייה בטנקי שרמן משודרגים אם־.50

בהתקפה על העיר העתיקה השתתפו  10טנקים
משתי הפלוגות 6 ,מפל' הטנקים הירושלמית ו־ 4
מפלוגה ז' של גדוד  .95כולם היו בעת ההתקפה
תחת פיקודו של איתן אריאלי מ"פ ז' ולחמו
במסגרת חטיבת הצנחנים  55של מוטה גור.

פקודה לתקוף
בשעה  062005הורה שר הביטחון ,רא"ל משה
דיין ,לרמטכ"ל לסגור את ירושלים (דהיינו -
להשתלט על כל הצירים המוליכים מן הירדן לעבר
העיר) ,ולהיות מוכנים להיכנס לעיר העתיקה -
אך לא לבצע זאת אלא באישורו.
הוראות אלו של השר הועברו ע"י המטכ"ל
לאלוף פיקוד המרכז ,האלוף עוזי נרקיס.
בעקבות זאת הכתיב האחרון למח"ט  ,55אל"ם
מוטה גור ,את המשימה הבאה לביצוע בבוקר 7
ביוני" :חטיבה  55תתקוף בבוקר את אוגוסטה־
ויקטוריה בסיוע אווירי וארטילרי ותכבוש גם
את א־טור ,את רכס אבו־דיס ,ואת צומת אל־
עזריה .לאחר מכן ,תשמש עתודה פיקודית ותהיה
בכוננות לרדת בציר מעלה־האדומים ולכבוש את
מתחמי חאן־אל־אחמר ויריחו".1
על יסוד ההנחות ,שהיה להן על מה לסמוך,
בדבר החלטה צפויה של מועצת הביטחון על
הפסקת־אש ,הדגיש שר הביטחון בפני הרמטכ"ל,
כי יש לתת עדיפות ראשונה במעלה לירושלים,

ולהשלים את כיתורה וכיבושה באותו לילה
ולמחרת .ואמנם ,בשעה  ,070145נמסר כי אכן
התקבלה החלטה כזו.
בשעה  070600ניתנה על ידי הרמטכ"ל ,רב־
אלוף יצחק רבין ,ההוראה הבאה לאלוף פיקוד
המרכז" :קודם כל ,יש לסגור ולכתר את ירושלים
 דבר זה חשוב מכל דבר אחר" .רבע שעה לאחרמכן ,הורה השר לא להסתפק בכיתור העיר
העתיקה ,אלא גם להיכנס לתוכה .סגן הרמטכ"ל,
האלוף חיים בר לב ,נצטווה על־ידי השר לעלות
מייד ירושליימה ,כדי שתוך התרשמות אישית
מהמצב בשטה יקבע מתי ניתן יהיה להשתלט
על העיר העתיקה ,ללא הקזת דם וללא הרס
אתרים.2
טרם צאתו אל מטוס ה",פייפר" ,שעמד
להטיסו אל עיר הבירה ,התקשר האלוף בר
לב טלפונית עם אלוף פיקוד המרכז ,והתריע:
"מוכרחים לגמור מיד את המבצע ,לכתר את
ירושלים ולהיכנס לעיר העתיקה .אני אגיע עוד
מעט ."...אלוף הפיקוד העיר מייד את מח"ט 55
משנתו והסביר לו במה המדובר .האחרון השיב:
"בסדר גמור ,מיד פועלים" ,והבטיח כי שעת ה־
"ש" החדשה תהיה ב־  0900לערך .הפיקוד הזדרז
להקדים את פעולת הסיוע האווירי ,ומייד לאחר
מכן העביר לחטיבה  55פקודה מפורטת (בשעה
 )0700לכבוש את אוגוסטה־ויקטוריה ,את רכס

טנקי שרמן אם־4־אי־1
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א־טור ,את איזור צומת עזריה ואת אבו־דיס,
ולהיות בכוננות לכניסה לעיר־העתיקה.
תכנית ההתקפה של מח"ט  - 55דיברה על
כיבושה של אוגוסטה־ויקטוריה בפעולת לפיתה
של שני גדודים מתוגברים בטנקים לאחר מחצית
שעה של הפגזה והפצצה:
על גדוד  ,66המתוגבר ב־ 7טנקים מפלוגה
ו' של גדוד  95מחטיבה  ,10הוטל לנוע דרך הר־
הצופים ולתקוף את אוגוסטה־ויקטוריה מצפון.
על גדוד  71הוטל לנוע משכונת ואדי ג'וז דרך
עמק קדרון ,לעבר אוגוסטה ויקטוריה  -כשלפניו
 4טנקים של פלוגה ז' ,טנקי פלוגת הטנקים
הירושלמית הכשירים ויחידת הסיור החטיבתית
של מיכה קפוסטה  -ולתקוף אותה ממערב (ברגע
שיינתן האישור לכניסה לעיר העתיקה ,ייסוב
הגדוד מייד על עקביו כדי לחדור לעיר העתיקה
מבעד לשער־האריות).
על הטנקים ועל יחידת הסיור של קפוסטה
הוטל לפנות מאוגוסטה־ויקטוריה דרומה ,לטהר
את א־טור ולהציב חסימה בצומת אבו־דיס -
עזריה.
גדוד  28נועד להיות מוכן לפרוץ לעיר העתיקה,
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דרך שער הורדוס ו/או שער האריות (זאת על־
מנת לאפשר ,במקרה הצורך ,את ביצוע הפריצה
במקביל להתקפה על אוגוסטה־ויקטוריה).
בין כה וכה הגיע סגן הרמטכ"ל למוצב הפיקוד
של פיקוד המרכז (בשעה  )0735ושמע בשיחה
(אלחוטית) ממח"ט  ,55כי הכניסה לעיר העתיקה
אפשרית ,כיוון שכך ,הורה את אלוף הפיקוד לזרז,
את הכניסה לעיר העתיקה.
בהקשר לכך ,נדונה (בשעה  )0755האפשרות
להטיל על אל"ם שלמה להט לפרוץ ישירות
לעיר העתיקה עם  7טנקים מחטיבה ( 10אלו
שהיו בפיקוד עמרם ,סמ"פ ו' והתפצלו בטעות
ערב קודם מהכוח של איתן אריאלי) ,המוקצים
לגדוד  ,66שעל־פי הסברה באותה שעה היו עדיין
על גבעת־המבתר .אולם רעיון זה ירד מן הפרק
בעודו באיבו ,משהודיע מח"ט  55כי הטנקים
המבוקשים כבר ערוכים לפעולה על הר־הצופים
עם גדוד .66
כחצי שעה מאוחר יותר החלו  4רביעיות
מטוסים ומרגמות של  120מ"מ בהרעשת
אוגוסטה־ויקטוריה .עם תומה ,הסתערו כוחות
גדוד  - 66בחיפוי אש אנשי הר הצופים  -בציר

הכביש המוליך מהר הצופים לאוגוסטה ויקטוריה.
שלושה מהטנקים שבראש הכוח התוקף ,בפיקודו
של עמרם ,עלו על מוקשים ,חסמו את הכביש
ומנעו את תנועת הטנקים הנותרים ,האחרונים
הסתפקו ,על־כן ,במתן אש חיפוי לצנחנים
המסתערים ,שמצאו את יעדיהם ריקים מאויב
והשתלטו על מוצב אוגוסטה־ויקטוריה העיקרי
כמעט ללא אבידות ,דקות ספורות אחרי השעה
 .0900לאחר הכיבוש התקדם עמרם עם שלושת
הטנקים הנותרים ותפס עמדות לעבר העיר
3
העתיקה.
בו בזמן ,התקדמו בציר הכביש הטנקים
של פלוגה ז' (מגדוד  95של חטיבה  )10בפיקוד
רס"ן איתן אריאלי ואחריהם ג'יפי התול"ר של
גדוד  ,71ובעקבותיהם הג'יפים של פלוגת הסיור
החטיבתית .משהו מאחור ,צפונה יותר ,החל גדוד
 71לטפס ,בפריסה רחבה ,לעבר מלון פאלאס"
ואוגוסטה־ויקטוריה (פלוגה א' ושני זחל"מים
נותרו כעתודה מאחור  -בקצה שכונת ואדי ג'וז
בכוננות לפרוץ לעיר העתיקה עם מתן "האור
הירוק") .בהגיע כוחות גדוד  71ליעדיהם ,מצאו
כי הקדימום כבר כוחות גדוד  ,66וחברו אליהם.

צילום הפקודה של אג"ם/מבצעים לפיקוד
המרכז לכבוש את העיר העתיקה

מח"ט  55הצטרף מיד לכוחותיו שעל הרכס
ועל־פי הוראתו החלו הטנקים שעלו ממערב
וסיירת החטיבה לנוע לאורך רכס א־טור,
וטיהרוהו חיש קל ,בואכה צומת אבו־דיס־
אל־עזריה .בו בזמן ,התארגן גדוד  71ליד מלון
"פאלאס" ,בכוננות להיכנס לעיר העתיקה.
בשעה  0930הודיע אל"ם גור מרחבת מלון
"אינטר־קונטיננטאל" ,המשקיפה על הר הבית,
לאמור" :אל מפקדי הגדודים :אנו עולים על העיר
העתיקה ,אל הר־הבית ואל הכותל־המערבי .אלפי
שנות היסטוריה התפלל העם היהודי לשעה זו,

עם ישראל מצפה לניצחוננו ,עלו והצליחו!"
בהתאם להוראת המח"ט ,הותיר מפקד
הטנקים ,אריאלי ,לסיירת החטיבתית  -עליה
הוטל להוסיף ולחסום את צומת עזריה ואף
לעסוק בטיהור השטח לכיוון אבו־דיס  -טנק
"סמלי" אחד ,ועם הנותרים נע בדרך יריחו לכיוון
גשר גת־שמנים ,לעבר שער־האריות .מחלקות
הטנקים של אריאלי התקדמו תוך חיפוי הדדי
כאשר המחלקה של איציק זיסמן עם טנקי אם־50
ראשונה ,בהגיע הכוח אל הגשר התגלה לעיני
הטנקיסטים מחזה אימים מהלילה הקודם .הטנק
השרוף שהתהפך ונפגע (של סמ"פ נ' רפי הושעיה)
אשר מחץ בנסיעתו הלילית ג'יפים של הסיירת
שנראו עתה באור יום שחורים ומפויחים .לרוחב
הגשר היו פזורים פחים ופריטי תחמושת .זיסמן
עבר ראשון וטיפס לכיוון מוזיאון "רוקפלר".
העלייה התבצעה באיטיות בשיפוע שהכביד על
התנועה ותוך השבת אש מקלעים לירי הנק"ל
מחומת העיר העתיקה .זיסמן פנה לעבר שער
האריות אולם משלא מצא מטרות ,נצר את
אישו ,נסע לאחור ועלה על הרחבה שמול החומה
לאבטחה .הטנק אם־4־אֵי־ 1של בן־גיגי (מהפלוגה
הירושלמית) שנסע אחריו ,התקדם ברחוב העולה
אל השער הסתובב במקום כשפניו אל השער.
בימין הרחוב לא הרחק מהשער ניצב אוטובוס,
חיימובסקי ,התותחן של בן־גיגי הבעיר את

ביבליוגרפיה
גור מרדכי ,הר הבית בידינו" ,מערכות" ,ת"א.1974 ,
מורג יעקב (עורך) סיפורו של גדוד הטנקים  ;95תולדות גדוד  95מהקמתו
ב־ 1960ועד לפירוקו ב־ ,1988עמותת גדוד .2007 ,95
מפקדת חטיבה  ,10חטיבה  10במלחמת ששת הימים ,יוני .1968
מאמרים
קמארה אהרון ,סא"ל ,פלוגת הטנקים הירושלמית ,בשריון 20 ,שנה למלחמת
ששת הימים.
איילון אברהם ,אל"ם ,וממ"ק דוד אייגר ,המערכה על ירושלים ,מערכות 223
יוני .1972

האוטובוס ואחר כך ניפץ בשיטתיות את השער
ואת סביבתו .לאחר מספר פגזים הורה בן גיגי
לנהג להתקדם תוך ירי מקלעים לעבר החומה.
4
הטנק התקדם עוד מעט לעבר השער ונעצר.
מכיוון אחר ,התקדמו לעבר אותו שער שתיים
מפלוגות גדוד ( 71הסמג"ד ,סרן דן ,נטל עמו את
פלוגה ד' לכיוון שער האשפות) .כפסע היה בינם
לבין שער האריות ,כשלפתע עקף זחל"ם החפ"ק
החטיבתי אותם ואת הטנקים ,פרץ את השער
הפתוח למחצה ונכנס ראשון לעיר העתיקה
בדרכו להר הבית .לאחר שנוכח מח"ט  55כי
החניון הצבאי הירדני שבמקום ריק מאויב ,דיווח
(בשעה " )1000הר־הבית בידינו" .סמוך לכך הגיעו
כמה מלוחמי החטיבה  -בראשותם של הסמח"ט
משה פלס ומ"פ א' מגדוד  ,71יורם זמוש  -מבעד
שער־המוגרבים אל הכותל־המערבי ,והניפו עליו
את דגל ישראל.

לסיכום
בהתקפה על העיר העתיקה נטלו חלק  9טנקי
שרמן 4 ,טנקי אם־ 50ו־ 5טנקי אם־4־אֵי־ ,1כולם
בפיקודו של איתן אריאלי ,מ"פ ז' מגד'  95של
חטיבה " - 10הראל" .את השדרה לעבר שער
האריות הוביל הטנק מדגם אם־ 50של המ"מ
זיסמן ,אולם משלא מצא מטרות זז הצידה ותפס
עמדה לאבטחת הפעולה .הטנק של המ"מ בן־גיגי
שנע אחריו ,ביצע את כל הירי" ,כבדה" ומקלעים
לעבר שער האריות כיוון שהוא כן זיהה מטרות
ותוך כך פרץ זחל"ם החפ"ק של מוטה גור לעיר.
ניתן לומר כי הצִיוות לקרב של הטנקים משתי
הפלוגות ת"פ מ"פ אחד איתן אריאלי הינו דבר
מקובל בשריון ורק מדגיש את גמישות הפעולה
המשוריינת .החלפת עמדות תוך כדי קרב בין
טנקים אף היא דבר מקובל ולא צריך ליחס
חשיבות רבה מדי לפרק זמן קצרצר זה או אחר
בו עמד טנק מסוים במקום ספציפי ואחר כך
התחלף .מקרה שכיח בלחימת טנקים.
איתן אריאלי כמפקד הכוח יחד עם המ"מים
זיסמן בן־גיגי ושאר לוחמי ומפקדי הטנקים
משתי הפלוגות ,ללא הבדל המבנה האורגני,
ראויים להערכה רבה על פעולתם במלחמת ששת
הימים לשחרור ירושלים• .

תחקירים
פגישה עם לוחמי פלוגת הטנקים הירושלמית ,ואל"ם (במיל') יוסי לנגוצקי
  3במארס .2009פגישה עם לוחמי פל' ז' מגדוד  95והמג"ד (אל"ם במיל') צביקה דהב 22 -
באפריל .2009
הערות:
1 .1אל"ם אברהם איילון וממייק דוד אייגר ,המערכה על ירושלים ,מערכות
 ,223יוני  ,1972עמ' .28
2 .2איילון שם שם.
3 .3גד'  ,95עמ' .47
4 .4גור מוטה ,הר הבית בידינו ,עמ' .311
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תא"ל (במיל') אורי בן ארי

ז"ל

מפקד כריזמטי ומנהיג מרחיק ראות
במלחמת סיני כבש השריון בסערה את חצי האי סיני ואת מקומו בתודעת צה"ל ככוח המרכזי בלחימה
ביבשה .יום פתיחת הלחימה  29 -באוקטובר  - 1956נקבע מאז ליום חיל השריון .באותה מלחמה שימש אורי
בן ארי מפקד חטיבה  7ולאחריה התמנה למפקד גייסות השריון .לתא"ל (במיל') אורי בן ארי ז"ל (שנפטר
ביום  15בינואר  )2009שמורה מנית יסוד של הפיכת השריון למרכיב מרכזי בלוחמת היבשה של צה"ל
ליקט וערך אל"ם (במיל') שאול נגר
בערב רעות שהתקיים ביד לשריון ביום  7ביוני  ,2007לרגל מלאת ארבעים
שנה למלחמת ששת הימים ,סיפר אורי בן ארי:
"בסוף מלחמת ששת הימים ערך כל פיקוד מסיבת עיתונאים .אלוף
עוזי נרקיס דיבר ואחריו אני עליתי ודיברתי כחמש דקות לערך .אחרי עלה
אליעזר אמיתי ,מפקד חטיבת ירושלים ,ראה שזה טוב וגם הוא דיבר חמש
דקות .אחר כך עלה מוטה גור ודיבר שעה וחצי  -על כל חייל ,על כל ג'יפ ,על
כל רקטה ועל כל מה שאתם רוצים .הבנתי שפה במעמד הזה הפסידה חטיבת
הראל את המלחמה .לקח ארבעים שנה עד שראיתי לראשונה במפות של בני
מיכלסון שכתוב" :חטיבת הראל הכריעה את הקרב על ירושלים" .הייתי
צריך לחכות לזה ארבעים שנה ,אך היה כדאי".
"בשטח שבו נערכה כאן מלחמת ששת הימים ביליתי חודשיים בקרבות
מלחמת העצמאות ,כמעט על כל הגבעות .בחלק מהקרבות ניצחנו ובחלק
מהם לא ניצחנו .לחטיבת פלמ"ח־הראל לא היה אז מספיק כוח בסופם של
אותם חודשיים כדי להכריע סופית את הקרב על ירושלים .במהלך מלחמת
ששת הימים ולאחריה צלצלו כמעט כל אנשי הפלמ"ח לחטיבה  ,10חטיבת
הראל ,וברכו אותנו על כל מוצב ועל כל אבן כמעט ,שהספקנו לקחת בששת
הימים .במלחמת העצמאות נלחמנו כאן חודשיים ,הפעם ,בששת הימים
לקח לנו  14שעות למעשה לבצע את המשימה .בששת הימים עלינו מבן שמן
ומחולדה לירושלים ,להבקיע את המערך הירדני הראשון ואחריו את השני
 הרדאר ,שייח עבדול עזיזּ ,בידּו ,נבי סמואל ועוד ,וביצענו את המשימהשלנו .תוך  14שעות ישבנו על צומת תל אל פול .יכולנו להודיע שהאויב בתוך
ירושלים מנותק מהצפון".
דברים אלה (ראו בגיליון שריון  26מיולי  )2007מאירים רק חלק קטן
מדמותו רבת הפנים של מנהיג צבאי כריזמטי הראוי לחיקוי ,איש עבודה
ואיש משפחה .הבאנו קטעים לזכרו ,המציגים ולו במעט את דמותו
המיוחדת ,מתוך דבריהם של חברים לנשק במלחמות ישראל ,ידידים ובני
משפחה ,שנאמרו בהלווייתו (בינואר  )2009ובמלאת שלושים לפטירתו
(הדברים במלואם מצויים באתר האינטרנט של השריון).
יׂש ָּכה שדמי (בהלוויה)
מדברי תא"ל (במיל') ְ

היום אנו נפרדים מלוחם ומפקד בפלמ"ח ,מנהיג לוחמים בקרב בפקודה
אחרי ללוחמים אשר בדמם ובתמצית נפשם ועד נשמת אפם האחרונה ,צבעו
בצבע הכסף את המגש עליו ניתנה המדינה.
אורי ,פגשתיך לראשונה כשלחמנו בחטיבת הראל־פלמ"ח בתש"ח,
בקרבות על הדרך לירושלים הנצורה ובירושלים ,העיר ,זו שהיא לב ליבה של
הארץ ובליבו של כל יהודי באשר הוא .יחסי הכוחות והנתונים היו בעדיפות
לאויב ,היו קרבות שחלקם הצלחות וחלקם כישלונות ,בסיכום ,שניהם תרמו
להישג החשוב  -הוצאת היוזמה מידי האויב .במבחן התוצאה של אותה
מערכה הייתה תרומתה של חטיבת הראל מכרעת  -להיותה של ירושלים
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בירת ישראל (אף אם לא בשלמותה) .ב"תרומה" זו חלקך אינו מבוטל בלשון
המעטה (וסגרת חשבון במלחמת ששת הימים כמפקד הראל־שריון) .־־־
כל הקורא בספרך "אחרי" ,שנכתב  45שנה לאחר אותם קרבות בירושלים,
יכול אולי להתקרב לאותה מציאות והוויה ולמצוא בפרק הילדות שלך
בגרמניה ובמצב היהודים עם עלות הנאצים לשלטון  -את מקור האנרגיות
הנפשיות של הילד והנער הנחשף לתנועת הנוער הציונית ועולה לארץ ישר
להוויה הקיבוצית של אותם הימים ,את הניגודים הקוטביים בין הוויית
החיים בברלין לבין הוויית החיים בקיבוץ של אותם הימים ,ויצרו את מקור
האנרגיות למוטיבציה לחיים של שליחות ומאבק ,שהיית נאמן לה בכל פרקי
חייך עד יומך האחרון.
אורי ,אתה מוריש לנו מורשת שהיא ציווי וערבות לביטחוננו ולבוא
השלום .גם אמרת שאם רק נרצה לאמצה  -יכול נוכל.
מדברי אלוף (במיל') ישראל טל (בהלוויה)

אנחנו נפרדים בכאב ובצער מגיבור לאומי  -מביס הצבא המצרי בסיני
בקדש .אנחנו נפרדים ממפקדנו אורי בן ארי  -מפקד כריזמטי ,איש המחשבה
הצבאית היוצרת ,איש הגות.
אורי ,היית מורנו ושימשת דוגמה אישית .היית דמות לחיקוי .אורי מפקדנו
שימש כמופת ודוגמה לעמידה על משמר הביטחון הלאומי .אורי מנהיגנו
היה מהפכן .הוא נתן את האות בקדש לעתיד של צבא היבשה בישראל.
אורי הוכיח בקרבות קדש שחיל השריון הוא עמוד התווך של צבא היבשה.
הוא הוכיח שבמרכזה של תורת המלחמה שלנו עומד כוח ההכרעה של חיל
ההכרעה ביבשה  -חיל השריון .אורי חולל ונתן את האות להתפתחות צבא
היבשה ,והוא המהפכן שחולל את תהליך ההתפתחות ואת המהפכה בצבא.
הוא זה שגרם להעמדת חיל השריון במרכזה של תורת המלחמה שלנו על פי
תורת הביטחון.
מדברי אלוף (במיל') חיים ארז (בהלוויה)

אורי בן ארי ,ייחס חשיבות גדולה לשימור וללימוד מורשת השריון
ולהנצחת לוחמי השריון .היה לו חלק חשוב בהחלטה להקים את אתר יד
לשריון בלטרון ,והוא לקח חלק פעיל בכל האירועים שהתקיימו שם גם
לאחרונה למרות מחלתו .נזכור את תת־אלוף אורי בן ארי כמפקד נערץ,
כמורה דרך ודמות של מופת.

מדברי אל"ם (במיל') ד"ר מאיר פעיל
(בעיתון ישראל היום מיום  26בינואר )2009
מיד כשנפגשתי עימו יכולתי להבחין בסגנון התנהגותו ה"יקי" ,כילד
של המורשת הביצועיסטית המצוינת של החינוך והתרבות הגרמני  -יכולת
קליטה ולימוד ,מנהיגות צבאית מעולה והבנה טבעית של מלאכת האמנות

אורי בן ארי במסדר
סיום של מלחמת ששת
הימים ברמת הגולן

סמל חטיבת
פלמ"ח־הראל

הצבאית .הכריזמה הבולטת של מנהיגותו ,תבונתו הרבה ,התכנון
העצמי המתוחכם ,ההקפדה על תיאום עם יחידות ולוחמים
והעדפתו את הסגנון ההתקפי  -כל אלה הפכו אותו למפקד ייחודי,
ממייסדי גייסות השריון ותורת השריון בצה"ל.
־־־ בכל תפקידו שם דגש על טיפוח התחבולה העברית ,אומץ
הלב והשאיפה להפתיע את האויב בכל דרך אפשרית ,ומאידך גיסא
 על היכולת לפתח הגנה צבאית בעת הצורך ,כולל מבצעי התקפהמונעת לצורכי מגננה .על אך אופיו היקי הקשוח לכאורה ,הצליח אורי
להטמיע בלבבות הלוחמים הישראלים (לרוב יוצאי פלמ"ח) שהועמדו
תחת פיקודו רוח קרב של תוקפנות מתוחכמת ויכולת להילחם באויב.
עם השנים כוחותיו לחמו מול הפלסטינים ,המצרים ,הירדנים ,העיראקים,
הסורים והלבנונים  -גם בעומק שטח האויב  -בכל שעות היממה ,בכל מזג
אוויר ,וכל זאת בתחכום אך לא על חשבון סדר ומשמעת.
אין לי ספק כי גם כיום סגנון מנהיגותו של בן ארי  -אשר ,כאמור ,ידע
לשלב תחבולות עם סדר ומשמעת  -ראוי לטיפוח ולהטמעה גם בקרב הדור
החדש והצעיר של מפקדי צה"ל.
מדברי אלוף (במיל') צבי זמיר (באזכרה)

אורי האמין כי ההכרעה בקרב תושג על ידי כוחות היבשה הפועלים
בצוותים מעורבים וכי לשריון תפקיד מכריע בקרב היבשה .־־־
אורי היה פלמ"חניק ברמ"ח אבריו ושס"ה גידיו .זו הייתה המסגרת
החברתית שבה נקלט בהגיעו כנער מגרמניה ובה עוצבה במידה רבה אישיותו.
במסגרת הפלמ"ח הייתה חטיבת "הראל" דגלו האישי .זיקתו המיוחדת של
אורי לחטיבה נבעה מן הקשר הרגשי של לוחמי החטיבה לירושלים .בסדרה
של קרבות קשים נפרצה הדרך לעיר הרעבה והורחבו גבולותיה .לאורי ולאנשי
פלוגתו זכורים הקרבות שהיו קריטיים לגורלה של ירושלים ומדינת ישראל.
ערב מלחמת ששת הימים נקרא אורי ליטול פיקוד על חטיבת הראל .הזירה
הייתה מוכרת לו מאז מלחמת העצמאות .ניתנה לאורי הזדמנות היסטורית
להגשים את משאת הנפש המבצעית של חטיבת הראל  ,1948לכבוש את
ירושלים מצפון .בקרב התנופה של חטיבת הראל המשוריינת השלים אורי
את מבצעי הראל בירושלים רבתי.
אורי מגלם באישיותו ספרא וסיפא .ספריו הם נכסים תורתיים רבי
ערך ונלמדים בבתי ספר למפקדים .אורי מנחיל לבאים אחריו דווח גלוי לב
ואיכותי.
מדברי שמואל ללקין (באזכרה)

־־־ כולנו זוכרים את הקרבות הקשים בהם הוכיח אורי את אומץ ליבו
וכישוריו כמנהיג ושימש דוגמה אישית ללוחמי חטיבת הראל .־־־ שני
התמרונים הגדולים תמ"ב ו־תמ"ג הגדירו את מעמדו של אורי כמוביל
ביישום תורת הלחימה ,שאת שיאה ביצעה חטיבה  7בפיקודו ב־.1956

מדברי רעננה (סלע)
קצין מודיעין פלמ"ח־הראל במלחמת העצמאות (באזכרה)
למדתי להכיר את אורי ,את רצינותו ,את נחישותו ,אומץ ליבו וכן את
הדייקנות וההקפדה על הפרטים הקטנים והדאגה לאנשיו .אורי לא שכח
את החיילים שנפלו בקרבות וחלקנו להם כבוד אחרון במסדרים שהיינו
מקיימים בבית הקברות בקריית ענבים .אורי היה מגיע מדי שנה ביום
הזיכרון להתייחד עם חברינו שנפלו במלחמה .־־־
־־־ לאחר קריאה בספר שכתב הבינותי שכל חייו לא שכח אורי את מוסר
ההשכל שקבל מאביו ואני מצטט" :ניתן בשכל להתגבר על אויבים רבים
וחזקים ממך .דע לך כי זהו סוד ההישרדות של העם היהודי בכל הדורות.
ותורה זו נכונה גם לעתיד".
מדברי אל"ם (במיל') צביקה דהב (באזכרה)

(צביקה דהב שימש מג"ד גדוד טנקים  95במלחמת ששת הימים בפיקודו
של אורי בן ארי)
אורי ,יהודי גאה ,ישראלי בדם ,אוהב ארץ ישראל ,מנהיג צבאי לדוגמה,
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לוחם ללא חת .אורי הפך את השריון מכוח מסייע לכוח מסתער של כוחות
יבשה .אורי קרא ולמד את מלחמת העולם השנייה והיה הראשון שבנה את
התורה החדשה של השריון ככוח מסתער  -בניגוד לדעתם של אלופי המטכ"ל
דאז.
אורי ,שריונר ,גיבור מלחמת קדש; אורי ,מקים גייסות השריון; אורי
השאיר תורת שריון שגם היום לומדים אותה בצה"ל; אורי הצטיין באומץ
לב ושאף תמיד להפתיע את האויב בכל דרך אפשרית ,ברוח קרב בתוקפנות
ובחוכמת המלחמה; אורי כמפקד השתתף בקרבות המכריעים ביותר שידעה
המדינה ותמיד בקו הראשון .במלחמת השחרור  -היה מ"פ בחטיבת הראל
פלמ"ח בקרבות ירושלים; במלחמת קדש  -מפקד חטיבה  7בכיבוש אבו עגילה
ופריצת השריון עד תעלת סואץ.
לקראת מלחמת ששת הימים אורי קיבל את חטיבת השריון 10־הראל
ביום שישי ,יומיים לפני פרוץ המלחמה .ביומיים אלה הקדיש אורי את זמנו
להכרת המפקדים ,שאת רובם לא הכיר ,לרענון תכניות ,לסיורים לאורך הקו
ולתרגילי כוננות לילה ,שאורי היה מומחה בהם .ביום ב' ,יום פרוץ המלחמה,
יצאנו למלחמה חדורים ביטחון שאורי הכניס בנו ,ולדעתי לא פחות מאתנו -
גם אלוף הפיקוד עוזי נרקיס קיבל ביטחון נוסף .בשיחה המפורסמת והבלתי
נשכחת ברשת הקשר סיכם אורי עם עוזי נרקיס "פקודות תוך כדי תנועה"
וזאת כדי להבטיח שלא ישנו לנו את הפקודה.
אורי רצה להשיג במלחמה זו ניצחון כפול ,גם עבור
מלחמת השחרור ,שבה לחם כמ"פ בחטיבת הראל־
פלמ"ח באותה גזרה .החטיבה כבשה במלחמת ששת
הימים את צפון ירושלים וביצעה את המשימה בשלמותה
ובהפתעה מלאה לצבא ירדן ,תוך פריצה בארבעה צירים
בשטח הררי קשה במיוחד .עם התכנון והביצוע בפיקודו
של אורי והדוגמה האישית שלו כאשר הוא נע בראש
הכוח  -הצליחה החטיבה להחזיר לחטיבת הראל־
פלמ"ח את מה שלא הצליחו במלחמת השחרור.
מדברי אלוף במיל' ג'קי אבן (באזכרה)

שמדינת ישראל ,הכבוד הלאומי וצה"ל היו בראש מעייניו ולמענם נלחם.
מדברי עזרא טל (באזכרה)

(עזרא עבד עם אורי בן ארי בדפוס לוין־אפשטיין וליווה אחר כך את
אורי במלחמות)
אורי בן ארי היה איש צבא מבריק ומעוטר אבל היה גם אזרח נאמן
ומועיל .אחרי שהשתחרר מצה"ל ,ניהל מפעלי תעשיה שונים ,המהווים
רשימה מפוארת של תנופת יצירה תעשייתית ותרבותית .־־־
שנים אחדות לאחר מכן ניהל אורי את סולל בונה כבישים ,וסלל כבישים
לתפארת .כמו כן ,ניהל את חברת הפחם לישראל ,שייבאה ארצה פחם
לתעשיית החשמל .משם עבר אורי לשמש קונסול ישראל בניו־יורק ,תפקיד
שבו הביא הרבה יוקרה וכבוד למדינה .אורי ומילכה היוו בניו־יורק צוות
לעניין ומילאו בה תפקיד חשוב ושוחק  24שעות ביממה .־־־הקשר האישי
ההתייחסות שלו אל כל עובד כשווה אל שווה ,החל מהבכיר ביותר וכלה
בשוליה ובעובד הניקיון ,ההערצה והחיבה שקיבל מכלל העובדים ויישום
הסיסמה "אחריי" גם בעבודתו האזרחית  -היו בעבורו ובעבורנו תמורה
יפה .־־־ חשוב לי להדגיש כמה ידע אורי לחבר ספרא וסייפא ואיזה אהבה
עמוקה רחש לספר ולמילה הכתובה.
מדברי עו"ד יוסף שטח (באזכרה)

זכיתי לעבוד ככלכלן עם אורי בראשית שנות
השבעים בסולל בונה .־־־ את חטיבת הכבישים
והעפר ,על אלפי עובדיה ,הוא הקים וניהל ברוח
ייחודית עם סממנים ברורים ממורשת צה"ל
והפלמ"ח :סגל א' ,סגל ב' ,יום בשבוע שהוקדש
לסיור באתר העבודה .לוח חדשי עם סדר יומו של
המנכ"ל שהופץ לכל המנהלים .כך ידע כל מנהל
ועובד במה עסוק המנכ"ל ומה הם היעדים ,כך כולם
היו שותפים ומחויבים לביצוע המשימות .הוא יצר
גאוות חטיבה .ערך כנסים חטיבתיים ,וכך בפעם
הראשונה ראה העובד בכביש ומפעיל הציוד המכני
הכבד את המנכ"ל ואת ההנהלה .על כל דחפור
ד־( 9שדמה לטנק) ועל כל מכבש הדביקו את סמל
החטיבה המרשים ,שאורי עיצב .אורי יצר תרבות
ניהולית צה"לית־פלמ"חניקית :הכול גלוי ,דוגרי,
על השולחן ,יסודי ,מעמיק ,לא ניהול מניפולטיבי.
אומרים את הדעה ,נלחמים על קבלתה ,אך
מחויבים לסיכום .אורי סמך עליך ואתה סמכת עליו.
כאסטרטג הוא היה ענק ,עם ראיה מאוזנת יוצאת
דופן ,ראה את היער וגם הבחין בכל עץ ופרט .מאז
לא ראיתי מנהלים־מנהיגים כמוהו.

־־־ המורשת שלך שהצלחת ברוב כישרונך לתעד
גם בספריך חשובה ,ויש בה הנחיות רבות למפקדים
בהווה ובעתיד ,וחשוב שתילמד בקורסי הפיקוד
השונים בצה"ל .מורשת זו עוסקת בכבודו הלאומי של
העם היהודי ,במנהיגות הקרבית בכל הרמות ,ובעיקר
בתפיסתך המהפכנית כמנהיג שריון שנאבק על דרך
השריון בצה"ל עד להגשמתו .הגשמת תפיסה זו באה
לידי ביטוי בשלוש מערכות גורליות שבהן השתתפת:
מפקד חטיבה  7במבצע קדש; מפקד חטיבה  10הראל
במלחמת ששת הימים; סגן מפקד פיקוד דרום במלחמת
המצבה של אורי בן ארי בקיבוץ שפיים
יום הכיפורים .סיימת את שירותך הצבאי הסדיר כמפקד
גייסות השריון ביולי .1957
־־־ לביצועי השריון בקדש ובחטיבה  7בפרט הייתה חשיבות רבה לעתיד מדברי רעייתו מילכה בן ארי (בהלוויה)
השריון בצה"ל .המאבק על דרך השריון במטה הכללי של צהל הסתיים סופית
יש אורי של הפלמ"ח ,יש אורי של צה"ל ,יש אורי המנהיג ,המפקד ,הנחוש,
ותרמו לכך גם חבריך בשריון .השארת עלינו ,מפקדי הפלוגות את חותמך .החכם ,האמיץ ,הצועד בראש ,חשוף בצריח ,יש אורי של העשייה ,הבניה,
הוכחת לנו מנהיגות שריון מקצועית מהי .לפקודה "נוע נוע ,סוף!" היה כיסוי סולל כבישים ,גשרים ושדות תעופה ,יש אורי של הספר ,יש אורי של החברים
ביצועי ,הן בהשגת מטרות המבצע והן בשמירה על חיי הלוחמים ,שלומם של היקרים לנשק ולשלום ,יש אורי של הלוחמים ,יש אורי של עם ישראל ,ויש
הלוחמים שתמיד עמדו לנגד עיניך ולהם גם הקדשת את ספריך.
אורי שלי  -איש מופלא ,איש עופרת יצוקה וזהב .זכיתי! זכיתי לארבעים
־־־ אורי ,בשנים האחרונות הצלחת בתקופה קצרה יחסית להוציא לאור ושמונה שנים של אהבת אין קץ .אהבה שלא נשחקה כהוא זה בגלגלי היום־
שלושה ספרי מורשת חשובים ,מאז  1994שבה נכתב ספרך הראשון "אחרי" ,יום והמלחמות .אהבה שיכלה לכל התחלואים והמכאובים.
"נוע נוע סוף" שנכתב ב־ 1998והספר האחרון "בטבעת החנק" שנכתב
־־־ למשפחה כולה ,על כל שלוחותיה  -גם אם לא היה אבא וסבא מושלם
ב־ 2006ועוד ידך הייתה נטויה להמשיך ולכתוב .בספרך האחרון "בטבעת כמקובל  -אהב את כולכם ונשא תפילה על שתחיו בצוותא ,כולכם ביחד,
החנק" תיארת את ילדותך ונעוריך בגרמניה הנאצית וכיצד הפכה משפחתך כמשפחה אחת .־־־
המתבוללת ליהודית ציונית ולאומית ושאחר כך נספתה בשואה .בכל הספרים
שלך אתה תמיד חוזר למקורות .חברי היקר ,במורשת זו נזכור אותך תמיד .מדברי סא"ל (במיל') גיורא בן־ארי הבן הבכור (בהלוויה)
אורי ,אזכור אותך כמפקד כריזמטי ,זקוף קומה ,יהודי ,ישראלי גאה ,ממעצבי
סיפור חייך מגלם בתוכו את נצחיותו של עם ישראל .את ילדותך הקצרה
שרביט המנהיגות הקרבית של צהל ,מראשוני מגשימי חזון השריון  ,פטריוט ,עברת במציאות קשה מנשוא בגרמניה הנאצית .את צעדיך הראשונים התחלת
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תמצית קורות חיים
אורי בן ארי ז"ל ( 1בפברואר  15 - 1925בינואר  )2009היה תת־
אלוף ,מפקד גייסות השריון ,דיפלומט וסופר ישראלי .אורי בן ארי נולד
בשם היינץ ַּבנ ֶר במשפחה יהודית ברובע שנברג בברלין ,גרמניה .בהיותו
בן שש התגרשו הוריו ,וכעבור שנתיים נפטרה אמו .במארס  1939עלה
לארץ ישראל במסגרת עליית הנוער והתחנך בקיבוצים עין גב ומעגן
מיכאל .אביו ,יחד עם מרבית בני משפחתו ,נספו בשואה.
אורי בן ארי התגייס לפלמ"ח בשנת  ,1946לחם במסגרת הפלמ"ח
והתקדם במדרג הדרגות .במערכה על ירושלים במלחמת העצמאות,
היה מפקד פלוגה בחטיבת הראל וזכה לכינוי "מלך הפורצים" .לאחר
מכן מונה לסגן מפקד הגדוד השביעי של הפלמ"ח בחטיבת הנגב.
ממייסדי גייסות השריון ותורת השריון בצה"ל .במבצע קדש ב־1956
היה מפקד חטיבה  ,7חטיבת השריון הסדירה היחידה בצה"ל .בשנת
 1957מונה למפקד גייסות השריון ופרש לאחר מכן .לאחר פרישתו
מצה"ל נמנה עם כוחות המילואים.
במלחמת ששת הימים ב־ 1967פיקד על חטיבת הראל ,שהפכה
לחטיבת שריון שהשתתפה בקרבות על ירושלים והאזורים הסמוכים
לה .במלחמת יום הכיפורים שירת ,בדרגת תת
אלוף ,כסגנו של אלוף פיקוד הדרום ,שמואל גונן
(גורודיש) .מאוחר יותר כיהן כקונסול ישראל בניו
יורק.
אורי כתב שלושה ספרים:
"אחרי!" ,ספר אוטוביוגרפי על תקופת מלחמת
העצמאות (זכה בפרס יצחק שדה לספרות צבאית).
"נוע ,נוע ,סוף!" ,ספר אוטוביוגרפי על תקופת
מבצע קדש ועל גיבוש תורת השריון בצה"ל.
"בטבעת החנק" ,הופיע בהוצאת הקיבוץ
המאוחד ,ספר על ילדים יהודים בברלין של שנות
כריכת הספר אחרי! השלושים.
כילד יתום מוקף בשנאה ,בכאבים ובטראומות אין סופיות אשר השאירו את
רישומם עליך לאורך שנים.
הגעת לפלסטינה אז בגיל  13בגפך על אונית המעפילים גלילה ,אחת
האחרונות מאירופה .משם התחיל החיפוש אחר חלומך .אני יודע שהשקעת
את כולך ,את כל מאווייך ,שאיפותיך ואהבותיך בניסיון להגשים את החלום,
והצלחת להגיע להישגים רבים ולגעת בשיאים חדשים .השתתפת במפעל
הקמתה של מדינת ישראל החדשה ויצרתם בית בטוח לעם היהודי .אלה אינן
מילים ריקות  -הן אמיתיות ומרגשות .גילית אומץ לב ודבקות אין סופית
במטרה ,לא היית מוכן לוותר ולהיכנע בשום מצב ,היית עקשן ענקי.
וכמובן שאין מנוס מלומר מספר מילים על השריונר אורי בן ארי .בראיון
לעיתון במחנה משנת  ,1956בהיותך מפקד גיסות השריון ,וזה קרה לפני 52
שנה ומאוד מתאים לימינו אלה .הדגשת בין השאר שההצלחה בשדה הקרב
המודרני מותנית בשיתוף הפעולה הבין־חילי והבין־זרועי וששיתוף זה
במשוואה מביא ניצחון .כמו כן ,אמרת ששמירת רמת הכוננות והאימון של
אנשי המילואים היא משימה ראשונה במעלה ,שהטנק הוא גרוטאת ברזל
אלא אם כן הוא מופעל על ידי לוחם מיוחד ובעל הכרה .־־־
מדברי הראל בן ארי  -צעיר הבנים (בהלוויה)

לרוב האנשים יש בראש תמונה של קצין במדים כשברקע טנקים .אני
הופעתי בשלב מאוחר בחייו ולא זכיתי לראות את אבא במדים מלבד
בתמונות ,אבל זכיתי לגדול לאור כל אותן תכונות אופי שהפכו אותו לאיש
יוצא הדופן שהיה .־־־ לא פעם נהג לומר לי שהדבר החשוב בחיים זו אהבה -
אהבה למולדת ,אהבה לאנשים שקרובים אבל בעיקר אהבה לאישה ...לאימא
שלי ,שלולא האהבה האין סופית הזו כבר היה מפסיד במלחמה זו מזמן.
אפילו בימיו האחרונים ,כשלא יכול היה לעמוד על רגליו או לצאת ממיטתו,
מצא את הכוחות לרדת בכיסא הגלגלים ולקנות פרחים לאימא לכבוד יום

ההיכרות בניהם שחל לפני  48שנה.
אם ישאלו אותי מה הדבר העיקרי שלמדתי ממנו?  -אגיד  -למדתי איך
לאהוב.
מדברי רעייתו מילכה בו ארי (באזכרה)

ללא צל"שים ,חשוף בצריח ,זקוף ,ללא חת ,בתבונה ,בשיקול דעת ,תמיד
"אחרי"  -כך הובלת בשדות הקרב ,ממ"פ בפלמ"ח ועד מפקד גייסות השריון.
אתה הנך אבי רוח הלחימה ּו ָמתְווֶה דרכו של השריון עד להכתרתו ל ַמ ְלּכַת
שדה הקרב.
כך הובלת אף בשדות המעש .־־־ כך הובלת גם בשדות התרבות .על מדפי
הספרייה שלך שוכנים זה לצד זה ספרי עקרונות לחימה ואושיות מנהיגות,
כמו גם ספרי קלאסיקה ועיון של גדולי המנהיגים .זה לצד זה ניצבות תורות
לחימה של גודריאן ,קלאוזביץ' ,לידל הארט ,רומל ,וכתביהם של צ'רצ'יל,
ג'פרסון ,לינקולן ,נפוליון וכמובן בן־גוריון .וגם הברית החדשה בצל הקוראן,
וכן קלאסיקה למיניה כמו פושקין בצד שלום עליכם ועוד ועוד .את כולם
קראת ויישמת את כל הראוי ,בכל רובדי חיֵיך ותפקִידֶיך .־־־
ליום הולדתך השישים ,כרכתי את כתבותיך לספר וכתבתי לך הקדשה,
וכך כתבתי" :ליֶקֶה שלי  -שהוא יותר ישראלי מכולם .לבעלי שלי הפרדוקסלי
המושלם :הסוציאליסט  -והסנוב ,הנוקשה  -והרגיש ,המחזר  -והנאמן,
העקשן  -והוותרן ,הרֹודֵה  -והעוזר ,החושב בגדול  -ועל קטנות מקפיד,
לאיש שלי החובק עולם ,המאהב והאהוב ,החבר ,הסופר ,המפקד ,האסטרטג,
המדינאי ,הרומנטיקן ,הנועז והלוחם ,המלא כרימון  -שעבורי הוא הגדול
מכולם!"  24שנים חלפו מאז ואני עומדת מאחורי כל מילה.
זוכרת אני שביום שובך הביתה בתום מלחמת ששת הימים ,כשכל המדינה
הייתה שרויה בשִיכְרון הניצחון הכרזת אתה ,שצריך בהקדם האפשרי לסגת
מהשטחים הכבושים ,שבחלקם הגדול אתה עצמך ,כמפקד חטיבת הראל־
שריון ,כבשת ,ולהתמקם על "קו המים" ,על גב ההר ,כשרק קני התותחים
שלנו ממוקדים על ערי האויב לעת צרה  -אבל חלילה מלהתנחל בשטחים
אלה .צריך לסגת מהם! אילו רק היו שומעים לך אז...
שלושה ספרים בלתי נשכחים כתבת והשקעת בהם את כל כולך ,כדרכך
בכל אשר עשית.
־־־ נסתם הגולל  -אבל אתה בתוך ליבי ...מסתבר שאין דבר שלם יותר
מלב שבור ...בתודה שהיית שלי עם כל כך ,כל כך הרבה אהבה.
מדברי נורית קשטן  -הבת הבכורה של אורי (באזכרה)

־־־ נשיא המדינה שמעון פרס אמר לנו כשהגיע לנחם בשבעה שהיית
היקה הכי ישראלי ,וזו הגדרה כל כך קולעת ואמיתית .דבר אחד תמיד היה
ברור לנו ואולי לי  -אהבתך לארץ ישראל הייתה רבה ואמיתית .התאהבת
בה כפי שסיפרת לי פעם ,בקיבוץ עין גב .לקיבוץ הגעת ממוסד עליית הנוער
בירושלים ,ושם בשדות הקיבוץ עבדת על טרקטור ורכבת על סוסים במקום
ללמוד ,והרגשת חופשי ואולי שוב מאושר אחרי הילדות הקשה בגרמניה
והתלאות שעברת עם הגיעך לארץ זרה כנער בודד שדיבר רק גרמנית.
חייך היו מלאי חוויות ,כאב ,עליות ומורדות ,אבל מאז הגעת לארץ היא
הייתה חלק בלתי נפרד ממך תמיד .־־־
נוח בשלום באדמה זו של הארץ שאותה כה אהבת.
מדברי הנכדה לירון קשטן (באזכרה)

־־־ במהלך חיי גדלתי על סיפורי גבורתך ועשייתך הרבה למען המדינה
וגדלתי גם על סיפורים פחות טובים .נראה לי שהזיכרון הכי חזק שלי ממך היה
ויישאר לא מהעבר הרחוק כל כך ,אלא כסטודנטית לפסיכולוגיה שבאה לראיין
את סבא שלה ,על ילדותך בגרמניה הנאצית ועל השנים הראשונות שלך בארץ.
אני זוכרת איך תיארת כמו היסטוריון את החיים בגרמניה והתקשית לדבר על
עצמך ואיך אתה הרגשת .אך ברגעים המעטים האלו שהצלחתי לתאר את מה
שראית ועבר עליך כילד ,הרגשתי קרובה אליך כמו שמעולם לא הייתי .אלה
היו הרגעים הכי אמיתיים וכנים שלנו ביחד .אלו הרגעים שעזרו לי להבין איך
הפכת למה שאתה ,איש צבא גדול ובעל חזון למדינת ישראל ,ואולי בשל זאת,
קצת פחות סבא .־־־ •
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דבורי בורגר

לקראת יום הניצחון על גרמניה הנאצית מגיש המדור המלצות
על אתרים וקישורים בנושא מלחמת העולם השנייה *
אתר ההתנגדות היהודית בשואה
www.antinaziresistance.org
ארגון הפרטיזנים ,לוחמי המחתרות והגטאות ,שהעומד בראשו הוא ברוך
שוב ,יזם הקמתו של אתר המתאר את סיפור ההתנגדות היהודית בשואה על
כל צורותיה .את היוזמה הוציא לפועל המרכז למחקר ופיתוח של רשת אורט.
ההישרדות כשלעצמה היוותה את ההתנגדות .רעיון זה מתבטא בסיפורי
תושייה וכושר עמידה של נשים וגברים ,המביאים זוויות רבות של מושג הגבורה
בשואה .גם אלה שנפלו במהלך לחימתם  -נפלו כלוחמים ולא כקרבנות.
האתר לא מתכוון להביא את התמונה בשלמותה ,אלא להציע מקורות
בנושא ההתנגדות היהודית בשואה ,שיגרמו לנחשפים אליהם להמשיך
ולחקור את הנושא .בין הצילומים בעמוד הבית בולטת האנדרטה של האמן
אלכסנדר בוגן לכבוד הפרטיזנים ולוחמי המחתרות והגטאות ,המוצבת
בלטרון ,המבשרת את הקמתו של מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם
השנייה ביד לשריון .גם סיפורו כמפקד פרטיזנים ביערות אליהם נמלט מגטו
וילנה מובא באתר.
האתר מתורגם ברובו הגדול לאנגלית ,ולכך חשיבות רבה .אתר חובה לכל
יהודי ולכל שוחר חירות בעולם.

והסבר מקיף .האתר ניזון רבות מתגובות הקהל לאתר על ידי תוספת מידע
וניקוד האתרים שכבר קיימים.
שימוש במנוע הפנימי מאפשר איתור אתרים על פי נושאים .תוצאות
חיפוש  tanksמציגות עשרות אתרי קרבות ונקודות הצדעה והנצחה הפזורים
ברחבי המדינות שאתריהן נסקרים באתר.
אנגלית והולנדית.

פעם מפלצות מלחמה  -היום משחקים וחוויות :טנקים
במלחמת העולם השנייה
h t t p : / / w w w. t a n k s i n w o r l d w a r 2 . c o m

אתר מסחרי הנותן מידע על כ־ 200טנקים וכלים משוריינים במלחמת
העולם השנייה .המידע כולל מִפרט כללי ותגובות מפורום הנכנסים
לאתר על הכלים .בהיבט המסחרי הוא מציע ספרים ,משחקים ומפרסם
חברות יצרניות ונותנות שירותים טכניים ופיתוחים טכנולוגיים .פרק
הקישורים הינו בשלב עדכונים של מערכת האתר ,ומוצעים בו קישורים
עיקריים בודדים כשירות זמני.
אנגלית.

מסע עולמי בעקבות סיפורי קרבות וגבורה
במלחמת העולם השנייה
w w w. w w 2 m u s e u m s . c o m / d e f a u l t . a s p

האתר מציע לתכנן מסע בעקבות במלחמת העולם השנייה דרך מוזיאונים,
אתרי הנצחה ואתרים היסטוריים  -בהולנד ,בלגיה ,לוקסמבורג ,נורמנדי
וגרמניה ,ומתכנן להתרחב על פני מדינות נוספות .האתר הוקם על ידי
 - STIWOTארגון הולנדי למידע בנושא במלחמת העולם השנייה ,ולזכותו
אתרים נוספים באינטרנט העוסקים בהיבטים השונים של במלחמת העולם
השנייה .כל המלצה על אתר לביקור כוללת מפת הגעה ,תמונות מהאתר
* תודה לאל"מים (במיל') בני מיכלסון ושאול נגר על המלצותיהם
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מוזיאון הלוחם היהודי
במלחמת העולם השנייה בעיני
אלוף (במיל') שלמה שמיר ז"ל
תא"ל (במיל') צביקה קן־תור *
היום ,כשאנו מביאים את חברנו שלמה שמיר ז"ל למנוחתו האחרונה,
חשוב שנזכור את דבריו המובאים כאן ,שנאמרו בדיון אודות מוזיאון
הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה.
"שינוי תזה של עשר שנים לא קל ,מציע משהו מהפכני ,עליה אל
פני השטח .למה? זה הבניין הכי חשוב במדינה .ההתייחסות לתוכן של
הבניין  -מלחמת הקיום של העם היהודי .היהדות באה ללוחמים תוך כדי
מלחמה .אין בארץ שום מקום שדאג למצות את הפרובלמטיקה הזאת -
אחדות העם היהודי ומלחמת הקיום שלו .עם כל הקושי שבשינוי  -יש
לשנות את התפיסה .המוזיאון לא צריך להיות מוזיאון מלחמת העולם
השנייה על כל המאבקים שהיו בה .המוזיאון צריך להראות את חלקו של
העם היהודי על ידי בניו ,במהלך המלחמה ,כפי שהייתה חובתו ככזאת
בכל מדינה ומדינה ,ולייחד את תשומת הלב למסירות הנפש והגבורה של
הרבה מאנשיו .המוזיאון צריך להיות מקור למורשת חשובה בתפיסתם
האנושית ,היהודית והצבאית כאחד  -שותפות גורל וגבורה.
ליהודי העולם ,המוזיאון נותן אפשרות למצוא את מקומם במלחמה
בשותפות העם היהודי כולו .לאלה שאינם יהודים ,המוזיאון יצביע
מיצוי מלוא כוחו של העם היהודי והחיילים שמופיעים הם למעשה
כל מה שהעם היהודי היה מסוגל להעמיד לקרב ,כלומר ,קורות הלוחם
היהודי במלחמת העולם השנייה  -הם למעשה קורות מלחמתו של
העם היהודי כולו .למבקר הישראלי זה מעלה את תחושת השייכות
לעם היהודי ואלה שאינם רגישים להגדרה העצמית כיהודים ושחושבים
שהם רק ישראלים  -זה בא להזכיר שהם גם יהודים .תהייה התייחסות
למורשת מאוד רחבה ועמוקה של מסירות הנפש והגבורה בתנאיי
מלחמה ,שגם ממנה יש מקום לשאוב את תעצומות הנפש הדרושות
בכל תהליך הקיום שלנו.
המוזיאון ככזה ,מוזיאון שהוא בעצם נחלת מדינת ישראל בשותפות
עם יד לשריון ,הוא מיועד כאמור לביקור כל קהילות העם היהודי וכל
המבקרים החשובים שהם אורחי המדינה .המוזיאון יופיע על מפת
העם היהודי ויחד עם זה הוא יופיע על מפת המוזיאונים בעולם.
מתחייב מכאן שבהופעתו החיצונית הוא יהיה ראוי להופעה .החוויות
בתוכו הן כל כך חזקות ,שאינן דורשות אמצעים מלאכותיים חיצוניים
רבים להגברת ההתרשמות .מכאן העמדה שאין שום סיבה לקבור אותו
בקרקע ,גם אם אפשר מעליו לעשות סמלים חזקים המצביעים על תת־
הקרקעיות שלו או להשתמש בכניסות ירידה במעליות גדולות וכדומה,
שהן מיותרות לחלוטין .התזה שאומרת שהמוזיאון מצביע על יציאה
מהחושך לאור  -לא מתקבלת .היציאה מהמלחמה היא עדיין מלּווָה
במכאובים וחבלה מקרבות ,ודווקא בקרב שאתה מכריע את הרשע יכול
להיות אור גדול .יתר על כן ,אתה אינך מעוניין "לקבור" את ההיסטוריה

אלוף (במיל') שלמה שמיר ביום הזכרון האחרון בדרכו להניח זר
למרגלות כותל השמות ,מלווה על ידי אלוף (במיל') חיים ארז

ואת המאורעות השונים .לכן נימוק זה אינו מחזק את הנטייה לתת־
קרקעיות .המוזיאון בא כאורח שמשלים את יד לשריון ואת המבנה
המרכזי שלו  -בניין המשטרה ,ובשום אופן לא מתחרה בו.
עיצובו הארכיטקטוני צריך להבטיח את זה .עצם ההשתלבות הּו ְכחָה
על ידי התערוכה הקטנה המצומצמת ,בתוך בניין המשטרה כיום ,והיא
משתלבת באופן יוצא מן הכלל בחוויה של "יד לשריון".
אני חושב שהעובדה שמדינת ישראל ,לאחר שראתה והתרשמה
מאתר יד לשריון כפי שהוא מתפתח ופועל ,הסכימה שהמוזיאון הלאומי
יוקם במחיצתה וברוח הפעילות שמתקיימת בו .ברוח זאת ,הונחה אבן
הפינה למוזיאון על ידי הנשיא ושרי ממשלה והיא סומכת עלינו שנייצב
אותו לכבוד העם היהודי ומורשתו .אמנם בעבר ,שהיה מדובר על
מקום קטן ומתוך מחשבה שהמלחמה הייתה בבונקרים ,התחיל התכנון
מתחת לקרקע ,אבל בינתיים ,המדינה לקחה על עצמה את החסות עליו
כשותפה ,מעמדו ונפחו השתנו.
יש מחיר להימצאות הפרויקט בלטרון .רק המדינה היהודית יכולה
להרשות לעצמה להראות את השתתפות כל העם היהודי במאמצי
המלחמה .עם כניסת הממשלה  -המוזיאון הופך להיות לאומי ,מקום
המציג את המדינה ואת העם היהודי".
ולנו לא נותר אלא לקיים את דבריו.
יהי זכרו ברוך.

* תא"ל (במיל') צביקה קן־תור הוא המנכ"ל של עמותת מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה
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פעילות חינוכית ביד לשריון
נחמה בר־כוכבא (בריל) *
נציגי תלמידי כתות ט' מהעיר רמלה משתלמים
על מלחמת יום הכיפורים בלטרון
מר יואל לביא ,ראש עיריית רמלה ,משקיע רבות בטיפוח מערכת
החינוך בעיר על כל שלביה  -מגיל צעיר מאוד ,עד סיום התיכון
ולאחריו .בתוך כך מקיים ראש העירייה יחד עם צוותים של אנשי החינוך
המובילים של רמלה קשר קבוע עם אנשי אתר יד לשריון בלטרון כדי
לקדם נושאי אחריות ,התנדבות וגבורה ,מורשת ואהבת הארץ.
בכל שנה נערך חידון לבני הנוער בהיכל התרבות שבעיר בנושא
מורשת והנצחה ,וזו השנה השנייה שההיערכות לחידון ברעיונות
ותכנים נעשתה יחד עם תא"ל (במיל') מנשה ענבר  -מנכ"ל עמותת
יד לשריון ,גב' אושרת שפירא  -מנהלת מרכז המבקרים ,גב' דבורי
בורגר  -מנהלת מרכז המידע של חיל השריון ואנוכי  -נציגת מערכת
החינוך באתר יד לשריון בלטרון .הנושא לשנה זו היה מלחמת יום
הכיפורים .1973
לאחר מפגש הכנה לחידון ברמלה הוזמנו נציגי כתות ט' מהעיר,
שנבחרו והתנדבו להשתתף בחידון שיתקיים בעירם ,ליום עיון
ולימוד מקדים בלטרון ,כדי ללמוד באופן יסודי ומעמיק את המורשת
של מלחמה זו .פתחנו יום זה בביקור בתצוגת מלחמת יום הכיפורים,
שבה קיבלו התלמידים סקירה רחבה על המלחמה בכל החזיתות
והסבר על התצוגה שבמקום.
לאחר מכן התקיים טקס התייחדות מול כותל השמות ,ובסיומו
הניחה זר הגב' רחל פרנקל ,אחותו של רס"ן חנוך רכלס־כנען ז"ל,
בן רמלה שנפל במלחמת יום הכיפורים בסיני ,לזכר הנופלים בקרב.
בחדר הגבורה צפו התלמידים בסרטון על המלחמה בגזרות השונות.
תא"ל (במיל') מנשה ענבר ,בשם עמותת יד לשריון ,הדגיש בדבריו

את הערך החשוב של הכרת הנושא והבנתו ,את חשיבות הקשר
הלימודי־חינוכי שבין מערכת החינוך מרמלה ואתר יד לשריון ואחל
הצלחה למתמודדים .במפגש השתתפו לוחמי שריון שסיפרו על
לחימתם :סא"ל (במיל') דוד כספי ,מג"ד במלחמת יום הכיפורים בגדוד
שריון  125של חטיבה  ,205שלחם ברמת הגולן .הוא התמקד בדבריו על
רצף המערכה ברמה בדגש על המובלעת הסורית ,והקרב בתל־פארס;
סרן (במיל') איתן הלקין ,שלחם ברמת הגולן .סיפר כמפקד מחלקה
ותוך כדי המלחמה התמנה לסגן מפקד פלוגה ,בגדוד  95בחטיבה ;4
סמל (במיל') ניסים מגן ,שלחם עם איתן גם הוא בגדוד  95הוסיף
פרטים נוספים על הלחימה הקשה .ניסים יזם הפקת סרט על מלחמת
הגדוד במלחמה זו ,וצרף את איתן למשימת הפקת הסרט .שניהם
יחדיו פועלים רבות להנחלת מורשת הגדוד ומורשת חיל השריון בנוער
ובקהילה; סמל (במיל') אבי גורן ,שלחם כנהג טנק בגדוד  52בסיני.
על לחימתו ואומץ ליבו עוטר אבי בעיטור המופת .כל הדוברים סיפרו
על התעוזה ,אומץ הלב והגבורה העילאית של המפקדים והחיילים
בקרבות הקשים במלחמה זו ועל העקשנות לנצח בכל מחיר.
גב' חנה פרנקל פנתה אל התלמידים ,וקראה בפניהם ובפני
הנוכחים הנוספים את משנתו הערכית שהוריש לה אחיה ,אותה היא
נוצרת לעד ,ושבמשך שנים רבות ,כמחנכת ,הנחילה אותה לתלמידיה,
בני העיר רמלה.
בנוסף ל־ 50התלמידים השתתפו ביום עיון זה גם כ־ 20מלווים -
מורים ,נציגים מרשת המתנ"סים בעיר ובני משפחה .מהעיר רמלה
נכחו מר סימו אברהמי  -יו"ר יד לבנים ברמלה ,מר יגאל כהן  -מ"מ
מנכ"ל רשת המתנ"סים ברמלה ,גב' ציפי פוטר  -האחראית על תכני
החידון ,גב' רויטל בן־דוד  -רכזת ארץ מורשת במתנ"סים בעיר,
שהנחתה את יום העיון ומר יצחק משה  -מנהל חט"ב ישי בעיר.

תלמידי רמלה מאזינים בקשב רב לסיפורי הלוחמים בחדר הגבורה

התלמידים מקשיבים להסבר המרתק בתצוגת מלחמת יום הכיפורים
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מבקרים בפסח ביד לשריון תשס"ט

בדבריי בפני התלמידים הדגשתי את הצורך בלמידת המורשת
וחשיבותה כאזרחי מדינת ישראל ,את המנהיגות החברתית שמגלים
התלמידים בהשתתפות בחידון ,ועודדתי אותם להיות אלה שמובילים
נושאים חברתיים חשובים בכיתות בבית הספר .לסיום איחלתי להם
הצלחה בחידון ובהמשך העשייה ההתנדבותית.
משנשאלו התלמידים על רשמיהם מיום העיון ביד לשריון ,עמדו
על חשיבות הקשר בין תלמידי רמלה ואתר יד לשריון בלטרון ,הודו
על הידע הרב שלמדו ביום זה ועל החוויה המרגשת לשמוע ישירות
מפי המפקדים את סיפורם האישי המרתק משדות הקרב.
בחידון שהתקיים בהיכל התרבות ברמלה זכתה בחידון חט"ב ישי.
יישר כוח!

אתר יד לשריון אירח ללא תשלום את אזרחי
ישראל בחג הפסח תשס"ט
במהלך חג הפסח יצא בנק הפועלים במבצע משותף עם הנהלת יד
לשריון בלטרון של כניסה ללא תשלום לאתר בימי חג הפסח .אתר
יד לשריון בלטרון מצטיין במגוון רחב ומעניין של נושאים ,הבאים
לביטוי באמצעים חווייתיים ייחודיים .זהו האתר היחידי בארץ שבו
אפשר להתרשם וללמוד על רצף ההיסטוריה של עם ישראל בארצנו
מימי יהושע בן־נון ועד ימינו אנו :ללמוד על המאבקים בדרך למדינה

חופשית ולעצמאות ,על המלחמות מאז הקמת המדינה ובמיוחד על
העוצמה וההצלחה המרשימה של חיל השריון .עוד אפשר להכיר
ולדעת על גבורת החיילים היהודים שלחמו בשורות צבאות בעלות
הברית נגד הנאצים ועל אומץ הלב והלחימה של הפרטיזנים.
מעל אזור לטרון חולפות כל שנה מיליוני ציפורים נודדות
ומתקיימת במקום הסברה ותצוגה בנושא" :ציפורים נודדות אינן
יודעות גבולות".
כל הנושאים האלה ,בשילוב קבלת פנים חמה ,אירוח באמצעות
הדרכה מרתקת ואיכות מוזיאונית מצוינת ,מעודדים קהל רב ומגוון
מכל רחבי הארץ לבוא ולבקר באתר עם כל בני המשפחה ,וליהנות
מהמוצגים ,התערוכות והנושאים המרתקים.
במהלך שבעת ימי החג ביקרו באתר כ־ 20אלף מבקרים .נתון זה
מלמד על גידול של  50%במספר המבקרים בפסח זה לעומת השנה
שעברה .זרם המבקרים גבר מיום ליום .היו ימים ,שהאתר היה כל כך
מאוכלס,שאנשים חיכו בכניסה עד שייתפנה מקום.
מרגש היה לראות את האנשים הרבים ,ילדים בוגרים ,זקנים וטף,
חיילים ,תיירים מרחבי המדינה ומהעולם ,מתעניינים ,מתרגשים,
מתלהבים ומסיירים ללא לאות בכל מוצג ותערוכה ,מטפסים
בהמוניהם על הטנקים ,נהנים הנאה גדולה וחווים חוויה מיוחדת
במינה.

* 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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השריון הסדיר מהנעשה בשטח
רס"ן ערן פלג

גיוס מארס 2009

יום כשירות חש"ן הקרוב  -היכונו

במהלך חודש מארס  2009התקיים הגיוס לחיל שריון .היה זה
הגיוס של מחזור הלוחמים הגדול ביותר שידע חיל השריון מיום
הקמתו .העלייה במוטיבציה להתגייס לשריון היא תוצאה של פעילות
מקיפה שמקיים חיל השריון בבתי הספר ובבתי המלש"בים (המיועדים
לשירות ביטחון) לקראת גיוסם .מספר חידושים מהגיוסים האחרונים:
חיל שריון פתח למתגייס החדש אפשרות לבחור את היחידה שבה
הוא מעוניין לשרת .כמו כן ,אם מספר חברים מעוניינים לשרת יחדיו
 חיל השריון מתחייב כי אכן כך יהיה.הביקוש לגיוס לחטיבה  401שובר שיאים ועומד על למעלה
מ־ 2.55( 250%מבקשים על כל מקום פנוי) .זהו הביקוש השני בגודלו
ביבשה אחרי חטיבת גולני ,גבוה יותר מהביקוש לחטיבת הנח"ל,
חטיבת גבעתי ,אגד כפיר ( ,)900התותחנים וההנדסה.
הננו מאחלים לטירונים החדשים שהחלו את המסלול ללוחמי
צוות טנק ,הרבה בהצלחה.

ב־ 2ביוני באחמדיה שברמת הגולן מתוכנן להתבצע יום כשירות
חש"ן הקרוב ,בהשתתפות החטיבות הסדירות .הודעות נוספות
יתפרסמו גם באתר השריון www.yadlashirion.com

כנס מג"דים חילי בחש"ן
כנס מג"דים חֵילי התקיים במהלך חודש נובמבר  2008לצורך
למידה ,העברת לקחים וקביעת יעדים ומטרות חֵיליות בפורום המוביל
את חיל שריון.
תכניו המרכזיים של הכנס :הצגת אירוע מג"ד  71בנעלין (הוצג
על ידי רע"ן חש"ן במל"י סא"ל עמרי בורברג) ,ניתוח הנֶשֶר בהכשרה,
ופקודה למג"דים לעידוד הגיוס לשריון (הוצג ע"י סא"ל ארז לב־
רן) ,סיכום תותחנות טנקים לשנים 2007־( 2008הוצג על ידי רמ"ד
תותחנות רס"ן אלדר בירן) ,וסיכום קשנ"ר.
כנס מג"דים צפוי להתקיים אחת לרבעון.

נשק חדש ללוחמי השריון

חטיבה  460משנה את פניה

ביחידות השריון הסדירות מסתיימת ההצטיידות של כל לוחם
שריון ברובה אם־ 16מקוצרר .זהו ביצוע מהיר של החלטת קשנ"ר
להצטיידות לוחמי השריון בנשק ייחודי ויוקרתי זה.

בחודשים אלה משנה חטיבה  460את פניה בהיבט הארגוני
והפיזי .הבנייה המואצת במהלך השנה האחרונה נמצאת לקראת
סופה .עשרות מבנים חדשים ,תשתיות ,כבישים ושינוי מראה כללי
לבסיס שיזפון  -הופכים אותו לבסיס שונה לחלוטין ממה שהיכרנו
עד כה .המעבר הפיזי של מחנה סיירים (גדוד הטירונות  195ובית
הספר לשריון) למחנה שיזפון צפוי להתרחש בחודשים אלה .במקביל
התרחש שינוי ארגוני משמעותי שבמהותו הוחזר בית הספר לשריון
ולמפקדו מונה סא"ל חיים (חיימון) עידו .תהליך זה הוא תוצר הבחינה
של וועדת בדיקה למבנה חטיבה  460בראשות תא"ל (במיל') שמוליק
רוזנטל ,שנעשתה בשנה האחרונה והוצגה למפקד הזרוע ולרמטכ"ל.
בגדודים  198ו־ 532יתבצעו הצמ"פים .גדוד  196נשאר במתכונתו
כגדוד הפיקוד (פלוגת הקק"ש ופלוגות הקמ"ט).

סיום הכשרת הצוותים (מחזור גיוס אוגוסט )2008
במהלך מארס  2009נערך יום עיון לסיכום הלמידה והפקת הלקחים
ממחזור ההכשרה האחרון .מחזור זה התאפיין במגבלות שפגעו בימי
אימון (עקב הלחימה בעזה וקיצוץ במשאבים).
יום העיון הוחזר מחדש לגרף מופעי חש"ן לאחר הפסקה ארוכה,
והוא מהווה נדבך מרכזי במקצועיות ובשיח הטנקאי בחיל שריון,
בדגש מיוחד בחטיבה  .460בתחרות הפלוגה המצטיינת זכתה פלוגה
צ' של חטיבה ( 7המ"פ עמרי ירון) ,יישר כוח.

 60׀ שריון 32

מאי 2009

הענקת רובה אם־ 16מקוצרר
בסיום יום כשירות חש"ן האחרון

ממשיכים להתאמן במרץ
במהלך דצמבר  2008וינואר  2009האחרונים לחמו יחידות
השריון במבצע "עופרת יצוקה" בעזה ,וכעת הזמן לחזור לאימונים
אינטנסיביים ברמת הגולן .חטיבה  7משלימה את אימוניה ברמת
הגולן ,ובימים אלה נמצאת חטיבה  401בעיצומו אימון נוסף.

קורס תותחנות מתקדם
לאחרונה נערך קורס תותחנות מתקדם בהובלתו של רמ"ד
תותחנות רס"ן אלדר בירן .בקורס השתתפו חניכי השריון במלט"ק
(המכללה לפיקוד טקטי) ומספר קצינים מרפ"ט .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 ותחמושת.
הקורס הבא צפוי להתקיים במהלך יולי .2009

מינויים חדשים
תא"ל איל זמיר יתמנה למפקד אוגדה  36ויחליף את תא"ל סמי
תורג'מן.
תא"ל תמיר היימן מונה למפקד המרא"ם (המרכז לאימון מפקדות)
ומפקד אוגדת מילואים.
אל"ם רועי אלקב"ץ ,מח"ט  7יסיים את תפקידו ויתמנה לתפקיד
אחר.
אל"ם יעקב בנג'ו ,מפקד המא"ש (מרכז לאימונים באש) ,יתמנה
למפקד חטיבה  .7יחליפו בתפקיד אל"ם עינב שלו.
אל"ם עופר צפריר ,מח"ט "ברק" ,יסיים את תפקידו ויוחלף על ידי

אל"ם אילן לביא ,סגן מפקד אוגדה .91
סא"ל צחי שגב הועלה לדרגת אל"ם ומונה למח"ט מילואים.
סא"ל עודד בסיוק הועלה לדרגת אל"ם ומונה למח"ט מילואים.
סא"ל נדב לוטן ,קצין אג"ם איו"ש ,מונה למח"ט מילואים ולתפקיד
ראש תח"ש ויועלה לדרגת אל"ם.
אל"ם אמיר אשל ,ראש תח"ש ,יצא ללימודים במב"ל (המכללה
לביטחון לאומי).
סא"ל ארז לב־רן ,המשמש מפק"ץ (מפקד צוות) במלט"ק (המכללה
לפיקוד טקטי) ,עומד לצאת ללימודי תואר שני ויוחלף על ידי סא"ל
דן נוימן ,שיסיים את תפקידו כמג"ד .196
סא"ל אמיר חמוד יסיים את תפקידו כסמח"ט "ברק" ויתמנה
למג"ד .196
סא"ל יואב טילן יסיים את תפקידו כמג"ד  198וימונה לתפקיד
סמח"ט "ברק" ,ויוחלף על ידי סא"ל ג'וני כהן ,שיסיים את תפקידו
כמג"ד .46
סא"ל אמיר אבשטיין יסיים את תפקידו כמג"ד  75ויתמנה לסמח"ט
.7
סא"ל ניר בן דוד (בנדה) סיים את תפקידו כמג"ד  74והתמנה לקצין
אג"ם של אוגדה .36
סא"ל דותן רזילי התמנה לרע"ן כשירות בתח"ש.
רס"ן אופיר לוי ,קצין אג"ם של חטיבה  ,7יועלה לדרגת סא"ל
וימונה לרע"ן חש"ן במא"ש (המרכז לאימונים באש).
רס"ן הישאם איברהים הלומד בבית הספר לפו"ם יתמנה לקצין
אג"ם של חטיבה .7
רס"ן דודו סונגו יסיים תפקידו כקצין אג"ם  401וייצא ללימודים
בבית הספר לפו"ם.
רס"ן איתי ברין הלומד בבית הספר לפו"ם יתמנה לקצין אג"ם של
חטיבה .401
רס"ן יורי בן חור ,קה"ד (קמין ההדרכה) במקשנ"ר ,ימונה לקצין
אג"ם בחטיבה .460
רס"ן אבי מרכס ורס"ן רועי אופנהיימר ישובצו באג"ם של אוגדה
 36כקמב"ץ ועוזר קצין אג"ם.
רס"ן רונן תמים הלומד בבית הספר לפו"ם יתמנה למפקד פלס"ר
.401
רס"ן יאיר אור ,סמג"ד  ,77יתמנה לסמג"ד .196
רס"ן דביר אדרי ,סמג"ד  ,198ימונה לרמ"ד מענ"ק ויוחלף ע"י רס"ן
טל (טלדה) דוד הנמצא בלימודים בפורט נוקס.
רס"ן נריה ישורון הנמצא בלימודי אקדמאים יתמנה לסמג"ד .532
רס"ן אבישי אטיאס יתמנה לסמג"ד .195
רס"ן אלעד צורי ימונה לסמג"ד .82
רס"ן גבי מטרזו ימונה לסמג"ד .77
סרן אלעד אמרגי ימונה לסמג"ד .75
רס"ן ברק צ'רני ימונה לסמג"ד .53
רס"ן ניר טל ימונה לסמג"ד .71
רס"ן חנוך דאובה ,מ"פ קק"ש יסיים את תפקידו וימונה לסמג"ד
 .74לתפקיד מ"פ קק"ש מונה סרן אור וולוז.
סרן אלעד אפרתי ימונה לסמג"ד .46
לכל המפקדים החדשים שלוחה ברכת הצלחה בתפקידכם.
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ליקט וערך תא"ל (מיל') יצחק רבין
סיוע בריכוז נתונים מרכז מידע לטרון :דבורי בורגר
צילומים :אבנר גאגין ,חן חלבי ,ססיל ריזנפלד

ביקור זוהר רז  -נכדו של מג"ד השריון
הראשון בצה"ל פליקס באטוס
ב־ 14בינואר הגיע
לביקור ביד לשריון זוהר רז,
נכדו של מג"ד השריון הראשון
בצה"ל פליקס באטוס ז"ל.
התלווה אליו ידיד מחו"ל .הוא
התרגש מאוד מטנקי ההוצ'קיס
והקרומוול ,שהזכירו לו את
סיפורי סבו על קורות גדודו
 גדוד  82בחטיבת "הזקן"  8זוהר רז ליד דגם מרכבה  4ביד לשריוןבכיבוש שדה התעופה בלוד .סיפורו של פליקס באטוס מבטא את הקשר
הישיר בין הלוחמים היהודים במלחמת העולם השנייה ,לכבודם מוקם ביד
לשריון מוזיאון ממלכתי ,לבין הקמת צה"ל .פליקס באטוס היה מפקד שריון
במלחמת העולם השנייה בצבא הפולני (במסגרת הצבא האדום) ,וניסיונו
הרב תרם להקמת חיל השריון של צה"ל במהלך מלחמת העצמאות .זוהר
הביע את הערכתו וביקש לחזק את עמותת יד לשריון על מפעל ההנצחה
והמורשת של חיל השריון בלטרון.

ביקור גב' מיכל יפה ביד לשריון
ב־ 13בינואר  2009ביקרה
ביד לשריון גב' מיכל יפה־ויצמן,
בתו של הנשיא השביעי של
ישראל מר עזר ויצמן ז"ל וכלתו
של שאול יפה (יופה) ז"ל .הדריך
אותה תא"ל (במיל') צביקה קן־
תור ,מנכ"ל עמותת מוזיאון
הלוחם היהודי במלחמת העולם
השנייה ,בליווי ד"ר תמר קטקו־
לובושינסקי ,אוצרת מוזיאון
הלוחם היהודי ותא"ל (במיל')
מנשה ענבר מנכ"ל עמותת יד
גב' מיכל יפה (במרכז) ברחבת התערוכות
לשריון .גב' יפה־ויצמן גלתה המתחלפות
עניין רב בכל פינה ופינה ביד
לשריון והתרגשה ביותר מהביקור בתערוכה הזמנית בנושא הלוחם היהודי
במלחמת העולם השנייה ,שבתחומה מוצג סיפורו של אביה ,הנשיא עזר
ויצמן ז"ל ,שלחם במלחמת העולם השנייה במסגרת הצבא הבריטי והוכשר
כטייס קרב .הנשיא ויצמן היה ממקימי חיל האוויר בצה"ל ולימים מפקדו.
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ביקור גב' גייל סיל  -ידידת יד לשריון
גב' גייל סיל כיהנה כנשיאת
UK־( JNFקק"ל בריטניה) עד
לאחרונה .בתקופת כהונתה פעל
ארגון JNF־ UKלקידום רווחת חיל
השריון ולסיוע לעמותת יד לשריון
בהקמה ובתמיכה של פרויקטים
בתחום ההנצחה והמורשת של
חיילי השריון .כעת ,משפרשה
מתפקידה ,שומרת הגב' סיל גב' גייל סיל (במרכז) עם אלוף (במיל')
על קשר הדוק עם עמותת חיים ארז מימינה ,תא"ל שמעון חפץ מימינו
יד לשריון ושואפת לקדם וברקע תא"ל (במיל') צביקה קן־תור
פרויקטים ייחודיים באתר.

טקס השבעה

ב־ 8בינואר  2009התקיים
טקס השבעה לחיילי השריון
החדשים ביד לשריון .במסגרת
הטקס הוענקו תעודות הצטיינות
לחיילים מצטיינים בחיל.
הענקת תעודות לחיילים מצטיינים

ביקור משפחת סעדיאן

מרדכי סעדיאן ז"ל נפל בסיני במלחמת יום הכיפורים .ב־ 25בפברואר
 2009כיבדו אותנו בביקורם בני משפחתו מלווים באלוף (מיל') יצחק בריק
וניצב (בדימוס) זאב רם וידידים נוספים .מטרת הביקור הייתה להפגיש
לוחמים מגדודו של מרדכי ז"ל ,ובהם האלוף (במיל') יצחק בריק וניצב
(בדימוס) זאביק רם ,שסיפרו לבני משפחת סעדיאן פרטים על קרב גשר
הפירדאן ,שבו נפל מרדכי .הביקור היה מרגש מאוד ,ובני המשפחה שמעו
רבות במסגרתו על נסיבות נפילתו של אחיהם מרדכי.

בני משפחת סעדיאן והמלווים ליד כותל השמות

טקס השבעה וטקס סיום קמ"ט

ערב רעות

ב־ 26בפברואר  2009התקיימו ביד לשריון טקס סיום קמ"ט וטקס
סיום מסלול של טירוני שריון בהשתתפות קצין השריון הראשי תא"ל אגאי
יחזקאל.

ב־  24במארס  2009התקיים ערב רעות עשיר בחוויות ,שהחל ברחבת
התערוכות בחנוכת מוצגים ייחודיים :תחילה הדגל ממוצב בודפסט ,שהיה
תלוי על התורן המרכזי במעוז בודפסט שעל שפת ים התיכון (הצפוני ביותר)
והיחיד שלא נכבש על ידי המצרים במלחמת יום הכיפורים .הדגל הורד
מהתורן ונמסר לידי המח"ט פנחס נוי (אלוש) לאחר שהמעוז פונה .המח"ט
פנחס נוי שמר על הדגל במשך  33שנים ,ומסר אותו ליד לשריון במהלך
טקס חנוכת אנדרטת אוגדת סיני  252בפארק עוצבות השריון ביד לשריון
ב־ 13במאי  .2008חטיבה מרחבית  275היתה תחת פיקודה של אוגדה 252
במלחמת יום הכיפורים .עוד נחנכה תערוכתו של הצייר קובי לפיד ,תותחן
טנק בגדוד  79במלחמת יום הכיפורים ,שבמרכזה ציורו המונומנטלי של
טנק מגדוד  79שחילץ נפגעים רבים תחת אש במלחמת יום הכיפורים.
לאחר דבריהם המרגשים של תא"ל (במיל') מנשה ענבר  -מנכ"ל עמותת
יד לשריון ,האלוף (במיל') אמנון רשף  -מפקד חטיבה  14במלחמת יום
הכיפורים ,אל"ם (במיל') רמי מתן שהיה מ"פ במלחמה זו ובטנק שלו חילץ
את הנפגעים ,והצייר קובי לפיד מגדוד  79שהיה תותחן בטנק של רמי מתן
וכיום סא"ל (במיל') .בהמשך הרצה פרופסור אורי מינגלגרין ממכון וולקני,
בנושא משק המים במדינת ישראל על רקע משבר המים .את הערב חתמה
הופעתו ההומוריסטית של יואל ריפל בתכניתו "לצון נופל על לצון" ,בשילוב
עם שירה ארצישראלית משובחת.

מראה הטקס המשולב .בוגרי הקמ"ט מאחורי הדגלנים

ביקור הגנרל הצרפתי אלן קוסט
ב־ 15במארס  2009כיבד
אותנו בביקורו הגנרל הצרפתי
אלן קוסט ( ,)Alain Costesמלווה
באלוף (במיל') יוסי בן־חנן .מטעם
עמותת יד לשריון ליוו אותו האלוף
(במיל') חיים ארז ,תא"ל (במיל')
מנשה ענבר ותא"ל (במיל') גדעון
אבידור .גנרל אלן קוסט ,משמש
בתפקיד בכיר מאוד בגוף הפיתוח
משמאל :הגנרל אלן קוסט ,אלוף
הבינלאומי של אירופה ודרום (במיל') חיים ארז ,אלוף (במיל') יוסי
אמריקה ( )DDIוקודם לכן נשא בן חנן ותא"ל (במיל') מנשה ענבר
בתפקידים בכירים בתחום המו"פ
בצבא צרפת בנושאי טילים וחימוש גרעיני) .לזכותו של גנרל קוסט הישגים
מרשימים בתחום האווירונאוטיקה ובתחום האמל"ח הטקטי והגרעיני.
לאורך הקריירה הצבאית והביטחונית שלו הוא זכה במדליות ובעיטורים
רבות .בביקורו ביד לשריון התרשם מאוד מהאתר ,בחן את הטנקים
הצרפתיים שבאוסף הרק"ם והתעמק מאוד בנושא מוזיאון הלוחם היהודי
במלחמת העולם השנייה ,ההולך ומוקם ביד לשריון בלטרון.

חניכי ווסט פוינט בשיעור חשוב ביד לשריון
ב־  20במארס 2009
כיבדו אותנו בביקור חניכי
ווסט פוינט  -האקדמיה
לקצינים של צבא ארה"ב.
החניכים היו מרותקים
לסיור המודרך והביעו עניין
בתחומים ההיסטוריים
והטכנולוגיים כאחד.

חניכי ווסט פוינט עם מדריכה מיד לשריון על דגם
מרכבה 4

מחלצים מהתופת ,רמי מתן וקובי לפיד (עומדים במרכז) ,ומחולצים ממנה
במלחמת יום הכיפורים ,על רקע ציור החילוץ בטנק

גיוס שריון בתל השומר
ב־ 22במארס
 2009התלוו חיילים מיד
לשריון ומחטיבות השריון
הסדירות לגיוס גדול נוסף
של חיילי השריון החדשים.
למתגייסים החדשים נכונה
קבלת פנים חמה מצד
השריונרים ,אשר הציגו
בפניהם את החטיבות
שאליהן הם עתידים להגיע גיוס גדול לשריון  -מראה ליד לשכת הגיוס
לאחר מסלול מאתגר .את בתל השומר
הרמטכ"ל רא"ל גבי אשכנזי ,שהגיע לברך ולחזק את המתגייסים ,ליוותה
תחושת הגאווה החֵילית ,ואין ספק כי המתגייסים יצאו מיום זה עם מורל
גבוה לשרת בשריון.
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ביקור קצינים מה־  SAMSשל צבא ארצות הברית

קצינים ממשלחת  SAMSבמגדל דמעות השריון

ב־ 23באפריל  2009התארחו ביד לשריון קצינים בכירים מצבא ארה"ב,
במסגרת קורס מתקדם ב־,)School of Advanced Military Studies( SAMS
המיועדים לקידום בצבא ארה"ב .את המשלחת לוו באתר תא"ל (במיל')
גדעון אבידור ראש המכון לחקר לוחמת היבשה בלטרון וכן ההיסטוריון
אל"ם (במיל') בני מיכלסון .הקצינים הביעו עניין רב בסובב אותם ובהסברים
המקצועיים ובין האורחים למלוויהם עלו רעיונות לשיתוף פעולה עם המכון
בהמשך.

יום עיון משותף לקשנ"ר ולמכון ללוחמת
היבשה על מבצע עופרת יצוקה
חברי עמותת יד לשריון הוזמנו ליום עיון משותף לקשנ"ר ולמכון
ללוחמת היבשה על אירועים ולקחים במבצע עופרת יצוקה .הרצו ביום העיון
קצין השריון הראשי תא"ל אגאי יחזקאל ,ראש תח"ש אל"ם אמיר אשל,
מח"ט  401אל"ם יגאל סלוביק ,רמ"ח תו"ת (תפיסות ותורה) אל"ם מאיר
פינקל ומטעם חיל האוויר סא"ל יונה יהלום .יום עיון הוסיף נדבך חשוב
ללימוד ולתיעוד מבצע עופרת יצוקה ,מפי דוברים שהיו בלב ההתרחשויות
של המבצע ,והוא מהווה נדבך נוסף בהידוק הקשר בין עמותת יד לשריון
לבין מז"י.

מראה מכנס לקחי עופרת יצוקה
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הכנס השנתי של המכללה לביטחון לאומי לנוער

חניכי מבל"ל מאזינים לסקירתו של תא"ל (במיל') צביקה קן־תור על הלוחם
היהודי במלחמת העולם השנייה

ב־ 30במארס  2009התקיים ביד לשריון כנס הסיכום של המכללה
לביטחון לאומי לנוער (מבל"ל) .מדי שנה נבחרים כ־ 200תלמידים מכיתות
י־י"ב במוסדות חינוך במחוז תל אביב להשתתף בתכנית לימודים העוסקת
בנושאי ביטחון ,צבא ,בניית מדינה ,כלכלה ,חברה וחוסן חברתי .המבל"ל
היא יוזמה חינוכית וערכית מיוחדת של ד"ר יוסי לוי ,מתקופת כהונתו
כמנהל מחוז ת"א בשיתוף עם המכללה לביטחון לאומי (מב"ל) שבגלילות
"האחות הגדולה".
גב' אורנה נחמיאס מנהלת המבל"ל ,הודתה לתא"ל (במיל') מנשה ענבר
מנכ"ל עמותת יד לשריון וכן לצוותי ההדרכה ,התיאום והלשכה ,המסייעים
לצוות המבל"ל מדי שנה לקיים ביד לשריון הן את הסדנה האתגרית בת
שלושת הימים המתקיימת ביולי והן כנס הסיכום .הכנס החל בטקס
התייחדות עם הנופלים מול כותל השמות .לאחר מכן שמעו חניכי המכללה
ומלוויהם באולם המרכבה ,דברים מפי תא"ל (במיל') מנשה ענבר והרצאות
מפי מפקדים בשריון .בסיום היום הוענקו לחניכים תעודות המעידות ,ללא
ספק ,שהם נמנים על מיטב הנוער.

טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה
בהדרת כבוד התקיים השנה טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה סמוך
לאנדרטה לזכר הפרטיזנים ,מורדי הגטאות והלוחמים היהודים בצבאות
בעלות הברית במלחמת העולם השנייה .הטקס נוהל בידי יחידת ההסברה של
יד לשריון בנוכחות חיילים ותלמידים שגדשו את רחבת האנדרטה .מראה
החיילים ובני הנוער המרכינים ראש לזכר הנופלים יצרה את חיבור הדורות,
הנמשך כחוט השני עד ימינו ,המלמדנו שרוחנו איתנה ודבר לא יכופפנו.

תלמידים וחיילים בטקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה

בסימן מצטיינים בחיל השריון
טקס הענקת תעודות הצטיינות והענקת דרגות לקצינים ולנגדים של
עוצבת הפלדה  -אוגדה  - 162התקיים ב־ 22באפריל  2009באולם המרכבה.
מפקד האוגדה תא"ל עוזי מושקוביץ העניק את התעודות והדרגות ,ובהענקת
הדרגות סייעו גם בני משפחה שעמדו לצדם של מקבלי הדרגות.
ב־ 23באפריל התקיים טקס חיילים מצטיינים של חטיבה  7ברחבה של
האנדרטה לזכר הפרטיזנים,
מורדי־ הגטאות והלוחמים
היהודים במלחמת העולם
השנייה .מעמד החיילים
והחיילות העולים לבמה לקבל
את תעודת ההצטיינות מידי
מח"ט  7אל"ם רועי אלקבץ
הוסיף מימד עכשווי לאנדרטה
המבטאת גבורה ,איתנות
מח"ט  7אל"ם רועי אלקבץ מעניק תעודה
ומסירות.
לחיילת מצטיינת

יום הזיכרון הכללי לחללי מערכות ישראל
מול כותל השמות ,המנציח את
זכרם של  4960חללי השריון ממלחמת
העצמאות ועד היום ,התקיים טקס יום
הזיכרון השנתי לחללי מערכות ישראל.
בקהל הרב נכחו בני משפחות שכולות,
יהודים מן התפוצות ,תלמידים,
לוחמים ומפקדים בעבר ובהווה ורעים
לנשק .דברים לזכר הנופלים נשאו יו"ר
עמותת יד לשריון אלוף (במיל') חיים
ארז וקצין השריון הראשי תא"ל אגאי
אחרוני
השמותהנופלים חקוקים על כותל יחזקאל ואת בתכנית תלמידי תיכון

אורט־פרקאוף מאור יהודה השתתפו בקטעי קריאה ושירה .הנחה את
הטקס איש הרדיו הידוע וחבר עמותת יד לשריון  -אליהוא בן־און (תת־
ניצב בדימוס וסא"ל שריון במיל') .הזרים הרבים שהונחו למרגלות כותל
השמות ,הלפיד ומשמר הכבוד לצד הדגל המורד לחצי התורן ,הוסיפו הדרת
כבוד לזכר הנופלים.

המוני בית ישראל ביום העצמאות ה־ 61ביד לשריון
יום העצמאות ה־ 61למדינת ישראל ממשיך למשוך אליו המוני
מבקרים ליד לשריון .האתר ,ססגוני ועוצמתי ,כמו היה צר מלהכיל את
זרם המבקרים שלא פסק .לא ברור מתי ואם בכלל תכננו המבקרים לקיים
את המנגל המיתולוגי ,אך ככל שזה נוגע לאלה שבחרו לבלות ביום זה ביד
לשריון ,נראה היה שהזמן לא דוחק .חניון אמצעי לחימה חווייתי של מפקדת
זרוע היבשה המתין לילדים ולמבוגרים כאחד ,והקהל הרב יצר את תחושת
האחדות והשייכות ,שהשתלבו בה צהלות ילדים ,מבטי גאווה של הורים,
אזרחים ותיקים וחיילות וחיילים באופן מושלם באווירה הלאומית.
אירועי יום העצמאות נחתמו בטקס הסיום המסורתי ,כבר למעלה
מעשר שנים ,של "מצעד החיים" ,שקיומו במוצאי יום העצמאות ביטא ביתר
שאת את עוצמתנו ועצמאותנו .פרויקט "מצעד החיים" הינו מסע בני נוער
יהודי מכל העולם ,המתחיל ביום הזיכרון לשואה ולגבורה בטקס התייחדות
במחנות ההשמדה
ממלחמת העולם
השנייה באירופה,
ולאחר מכן בטיולים
בישראל עד יום
העצמאות.
ביום העצמאות
הזה ביקרו ביד
למעלה
לשריון
מ־ 10,000איש.
המוני בית ישראל ביום העצמאות ה־ 61ביד לשריון

צעדת לטרון ה־19

צועדים בכל גיל

את צעדת לטרון השנה ,שהתקיימה כרגיל בחול המועד פסח (13
באפריל  ,)2009קידם יום אביבי נעים שאפשר לאלפי הצועדים  -חיילים,
חברי ארגונים ובני משפחות  -לצעוד בנתיבי לוחמים ולשמוע מפי אנשי
החינוך של יד לשריון וחטיבות השריון הסדירות על מורשת הלוחמים
בעמק איילון ובסביבתו מתקופת כיבושיו של יהושע בן נון ועד מלחמת
ששת הימים.
ההכנות לצעדת לטרון הצטיינו בשיתוף פעולה הדוק בין יד לשריון
לבין חטיבה  ,460והצועדים עברו חוויה בלתי נשכחת במחיצת הקצינות
ומש"קיות החינוך של חטיבות השריון וחיילי השריון המלווים והצועדים.
הצעדה הוכיחה שוב כי לכל צעדה יש את הערך המוסף שלה .נקודות
ההדרכה והשילוט הרב לאורך המסלול אפשרו לצועדים ללמוד על
צפונותיו של עמק איילון ,והותירו טעם של עוד לצעדה הבאה.
בצעדה התקיימה תחרות בין החטיבות הסדירות בנושא הליכה
במסלול הארוך ,צעידה נאה ,מורל גבוה ועוד .חטיבה  188זכתה במקום
הראשון ,והפרס כפול ₪ 2000 :מטעם מקשנ"ר ומצלמת וידאו מטעם
עמותת יד לשריון.

מאי 2009

שריון  32׀ 65

דבורי בורגר
הסורים על הגדרות; פיקוד הצפון
במלחמת יום הכיפורים  /בעריכת דני אשר
מערכות ,משרד הביטחון  -ההוצאה לאור 430 ,2008 ,עמ'
חוקרים וקציני פיקוד הצפון הבכירים ממלחמת יום הכיפורים
חברו למערכת ,שמטרתה לתרום לשימור מורשת פיקוד הצפון.
לצורך כתיבת הספר התקיימו ימי עיון וסיורים בשטח עם החוקרים
והמפקדים הוותיקים ,שאותם הוביל סא"ל (במיל') ד"ר אברהם
זהר ,וסיכומם היווה בסיס לכתיבת הספר .העדויות שנגבו ,נותחו
ועובדו על ידי מיטב החוקרים ,ועל עריכתם הסופית לכדי תיאור
רציף וקולח של האירועים הופקד תא"ל (במיל') ד"ר דני אשר .לצד
רצף האירועים מוצגות מפות הממחישות את זירת הלחימה ,תכנית
המתקפה הסורית ,שלבי המלחמה וקווי הגבולות לאחר המלחמה
(קווי הפסקת האש וקווי ההפרדה במאי  .)1974האיום מצפון היה
מוחשי ,שכן נחישותם של הסורים להשמיד את מדינת ישראל ולנצח
במערכה הייתה נחרצת ,כמשתמע משמו של הספר ,ולולא הכושר
הפיקודי ,אומץ הלב והתושייה של המפקדים ,שחלק גדול מהם שותף
לכתיבת ספר זה ,והלוחמים ,שתחת פיקודם בכל הדרגים  -דפי
ההיסטוריה היו נראים אחרת וקיומה של מדינת ישראל היה מוטל
על הכף .כמחווה מובאים סיפוריהם של כל מקבלי
העיטורים בקרבות הבלימה ,בהתקפת הנגד ובשלב
המתקפה ,ממערכי האש ותומכי הלחימה.
בהקדמה לספר מצהירים יוצריו כי אין כוונתם
להכיל את כל סיפור הגזרה הצפונית במלחמת
יום הכיפורים ,אלא לתרום את תרומתם לשימור
המורשת .אך מי שקורא את הספר מבין ,שהצהרה זו,
מעבר לצניעותה ,נובעת מזהירות ומאמת מקצועית
של הכותבים ,שהם ברי סמכא .הספר הרי מביא את
תמונת הקרב הכוללת של המלחמה בגזרת הצפון,
ויתכן שהצהרה זו מבקשת ללמדנו שלעולם לא יהיה
די בחקר מלחמת יום הכיפורים ,משום מורכבותה
בכל ההבטים ,וכי ספר זה ,שהיה כרוך בזימונם
של מפקדי הגזרה ,שחלשו על כל התוכניות ,הובילו את המערכה
בתחומה ויצגו כל נקודת מבט מערכתית אפשרית  -הוא בבחינת
הזמנה להמשך המחקר שלעולם לא ייפסק.

אחי ,גיבורי התהילה  /מאת הווארד פאסט
ספרית פועלים 239 ,2009 ,עמ'  -הדפסה חדשה
בשורה נפלאה לשוחרי ספרות המופת  -הספר המונומנטלי "אֶחי,
גיבורי התהילה" של הסופר האמריקאי היהודי הווארד פאסט ,יצא
בהדפסה חדשה בהוצאת ספרית פועלים .הספר פורסם לראשונה
באנגלית בשנת  ,1948ובשנת  1950יצא לאור במהדורתו העברית
בהוצאת ספרית פועלים והוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר (כיום
הקיבוץ המאוחד) ,בתרגומה האותנטי של רות ליבנית.
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להדפסה המחודשת של הספר ערך חינוכי
ראשון במעלה .הספר שנפקד בעשורים
האחרונים ממדפי ספריות קהילתיות
וספריות בתי הספר ,קיים כעת בהדפסה
מאירת עיניים ,כשהוא מזמין את הדור
הצעיר להיחשף לגיבורי ישראל של כל
הזמנים ובראשם דמותו הנערצת של יהודה
המקבי (או "המכבי") ,המנהיג והמצביא,
והאחים המהוללים ,הסרים למרותו הבלתי
מעורערת.
סיפור המסגרת
שמעון ,בנו השני של מתתיהו הכהן ,מכהן כנשיא יהודה .בערוב
ימיו מזדמן אליו ציר מהסנאט הרומאי שבואו אינו מבשר טובות .עם
הגעת האורח בוחר שמעון להסתגר בחדרו מספר ימים ,במהלכם הוא
מגולל בכתב את פרשת אֶחיו גיבורי התהילה ,שמתוכם אלעזר ,יהודה
ויונתן מתו מות גיבורים .בתום ימי הסתגרותו מגיש שמעון את
המגילה לציר לנטולוס סילאנוס ,שחותם את הספר באגרת לסנאט
הרומאי ,המלמדת על פערים בלתי ניתנים לגישור בסולם הערכים
של היהודים לעומת זה של ממלכת הרשע.
יהודה כמצביא
יהודה המקבי מתגלה בחולשותיו האנושיות ,אך יחד עם זאת הוא
נשגב מעם .הוא שואב את כוחו ותבונתו מכורח הנסיבות המאיימות
על המשך קיומו של העם היהודי .בזכות הכריזמה וכושר מנהיגותו
הוא גורף אחריו את המוני היהודים תושבי מודיעין וסביבתה ,ויהודים
אשר שִמעו הגיע עדיהם בגליל ואפילו באלכסנדריה ובאנטיוכיה .הוא
קורא תיגר על האויב העצום ,ומלמד את שומעיו פרק בהלכות קרב
של לוחמת גרילה" :יצאו נא ויבקשונו! אדרבא ,ישלחו צבאם! כבד־
רגליים הצבא מכדי לטפס כעזים ,ואנו יכול נוכל! מכל צוק ישיגם
החץ ,מכל אילן! מכל סלע ניַדה בהם אבן! לעולם לא נתייצב להם
מנגד ,לא נתמודד עִמהם פנים אל פנים ,לא נעצרם .אך זָנֹב נזנ ֵב בהם,
ולא ידעו שינה מאימת חיצינו ,לא ירהיבו עוז להציג רגלם על משעול
הרים ,וכל ארץ יהודה להם פח יקוש! צבאם בשפלה יפשוט  -וההרים
לנו מסתור .יעפילו הרה  -וחי כל סלע! יבקשונו וירדפונו  -ואנו נפּוץ,
נימוג כערפל! יוליכו צבאם בגיא  -ואנו נשסענו כשסע את הנחש"
(עמ' 79־.)78
מרד החשמונאים  -סיפור הגבורה של כל הזמנים
הספר ,שהתפרסם במהדורה האנגלית בעיצומה של מלחמת
העצמאות ,ובעברית זמן קצר לאחר סיומה ,הביא להקבלת מאבקם
של החשמונאים ,שהוביל לעצמאות רוחנית ומדינית ,למאבק להקמת
מדינה בתש"ח ,ואת גזרות אנטיוכוס אפיפנס הרביעי לגזרת השמד
של הצורר הנאצי" .אחי ,גיבורי התהילה" הוא ביטוי לאחוות האחים,
אשר כמוה כאחוות הלוחמים בשדה הקרב שהפכה לנוסחת הניצחון,
שאותה מאמצים דורות של לוחמים בצה"ל בכתובות אש.
חירות האדם וכבודו
הסופר הווארד פאסט הקדיש את הספר "לאשר הם שם ,יהודים
ולא יהודים ,שחירפו נפשם באותו מאבק עתיק יומין ובלתי נשלם
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על חירות האדם וכבודו" .הספר לא זכה לפופולריות בארצו ,משום
שייחסו לו תפיסות קומוניסטיות וביקורת כלפי החברה האמריקאית
ודומותיה .בכך סתמו את הגולל על ניסיונו לתת מימד אוניברסלי
לרומן זה ,והוא נתפס כרומן היסטורי שהתזמון בהופעתו יצר את
האפקט האקטואלי.
"צר העולם מהכיל את רומא ואת יהודה גם יחד"
כמו האומות הזרות בימינו ,המוצאות דופי בצורת ההתמודדות
שלנו עם האיום התמידי המרחף על קיומנו ,כך גם הציר הרומאי,
הבוחן את התנהלותו של שמעון הנשיא ,וכל שכן לאחר שקרא את
סיפור אחיו של שמעון הנשיא ,כותב את המלצותיו לסנאט ממבט
עוין ומאוים" :היהודים  -לעולם אין ליתן אמון בהם ,ולא ייגשר גשר
הבנה ביניהם לבין המערב .כל מושכלותינו על חירות האדם ,כבודו
וחובתו ,זרים להם עד תכלית .היהודים מטבע הדברים נחותים הם,
שכן מואסים הם בכל ברכות התרבות  ...היהודים הם אויבינו בחלד...
היהודים בעצם הווייתם סכנה הם לרומא ...היהודים סוררים ומורים
הם ,ומקדשים את המרדות לשמה ...הנני ממליץ בכל לשון של המלצה
בפני הסנאט הנכבד ,כי ישב על המדוכה ויבור דרכים לו להכנעת העם
הזה והכחדתו מעל פני האדמה .אפילו הם מועטים במספר ,אפילו הם
מסתפקים בארצם הזעירה  -אנו חלילה לנו מהסיח דעתנו מסכנתם...
צר העולם מהכיל את רומא ואת יהודה גם יחד" (עמ' .)229
"אחי ,גיבורי התהילה" הוא יצירה ספרותית מעולה ואחד מנכסי
הספרות ,שנכתבו בשעת כינונה של מדינת ישראל ,במחיר דמים
כבד ,המהווה תזכורת כואבת לכך שאל לנו לשקוט על שמרנו ,וכי
מחיר חירותנו נקנה בדם אחינו הגיבורים מדור לדור.
אפשר לרכוש את הספר בחנות המכר של יד לשריון ובחנויות
הספרים המובחרות.

שבויים בלבנון; האמת על מלחמת לבנון השניה
 /מאת עֹפר שלח ויואב לימור
ידיעות אחרונות ספרי חמד 437 ,2007 ,עמ'
ב־ 12ביולי  2009ימלאו שלוש שנים לראשיתה של מלחמת
לבנון השנייה ,מלחמה שרבים אולי יעדיפו להדחיק ,בשל הביקורת
הציבורית ,שלוותה את התנהלותה מבחינה מדינית וצבאית,
והשלכותיה על המורל הלאומי והאישי של תושבי ישראל.
מסיום מלחמת לבנון השנייה ,חלו התרחשויות רבות :חילופי גברי
במערכת השלטונית והצבאית; ועדת וינוגרד שהגישה את מסקנותיה
בשני שלבים מתוקשרים; החזרת גופותיהם של אלעד רגב ואהוד
גולדווסר ז"ל; יציאת צה"ל למבצע עופרת יצוקה; וממשלה חדשה
שקמה .אלה ואחרות דחקו את העיסוק השוטף במלחמת לבנון
השנייה .התקשורת מזינה אותנו בדיונים אפוקליפטים סביב הנשק
האסטרטגי מכיוון איראן ,והמשבר הכלכלי העולמי שממנו יינצל
העולם אולי בזכות נשיא ארצות הברית .בתוך כך ,נהנה גבול הצפון
מ"שקט תעשייתי" של צה"ל ,שלא מכביר במילים סביב פעילותו
בגזרה זו.
בטרם נשקע בתרדמת ,שהייתה החטא הקדמון של מלחמת לבנון

השנייה ,כדאי לנער את האבק מעל דפיו של הספר "שבויים בלבנון;
האמת על מלחמת לבנון השנייה" ,שנכתב על ידי שני עיתונאים
שסִקרו את המלחמה מהחזית ומהאולפן (תוך כדי סיוע קל לאויב,
שקיבל באמצעות דיווחיהם בזמן אמת את תוצאות טיווחיו ומצב
יציאת כוחות צה"ל לתקיפות ולחילוצי הלוחמים בשמורות הטבע
הלבנוניות) ,והתעקשו לדלות ממקור ראשון כל פיסת מידע שאותה
יכלו לחשוף בפני הציבור .התוצאה הייתה כרוניקה כואבת של  34ימי
הלחימה ,שגם אם מישהו רצה לשכוח אותה ,ספר זה ידאג להזכיר לו,
שהאיום ,כמו הפתרון ,נמצאים מתחת לאף.
מהספר עולות שאלות מהותיות והראשונה נוגעת למישור
העקרוני  -מה מידת יכולתם של עיתונאים לשפוט החלטות ומהלכים
צבאיים .השנייה ,ערכית יותר ,היא האם העובדות והניתוחים בספר
עלולים לפגוע כיום ברוח הלחימה של חיילים בסדיר ובמילואים,
ובכך לתת לגיטימציה לסירוב פקודה בשטח ולבעיות משמעת במהלך
לחימה ,כתוצאה מתיאור עימותים בין מפקדים
בכירים בשטח למפקדים זוטרים יותר ,שבדיעבד
קראו את המפה נכון יותר .אחת התקריות החמורות
מתוארת בספר תחת הכותרת "האוגדה שהביסה
את עצמה":
בשעות אחר הצהרים של יום חמישי10 ,
באוגוסט ,עמד תא"ל ארז צוקרמן ,מפקד עוצבת
עמוד האש ,ליד גדר הגבול עם לבנון באזור
מטולה .מולו ,בראש מורכן ,ניצב סא"ל בני ,מפקד
אחד מגדודי השריון של האוגדה .למילים שאמר
המג"ד למפקדו הייתה משמעות ברורה :הוא אינו
מוכן להיכנס ללבנון בראש גדודו ,כדי להצטרף
לכוחות הנמצאים באזור מארג' עיון ,צפונית־
מזרחית למטולה .תרחיש זה ,שלא היו רבים
כמותו בתולדות צה"ל ,הוא מהדרמטיים ביותר
במלחמת לבנון השנייה' .אני לא מוכן להיכנס פנימה כמפקד' ,אמר
בני' ,אני לא כשיר לזה' .צוקרמן ניסה לשכנע' .זו מלחמה ,בני' אמר
למג"ד' ,אני רוצה שתבין לגמרי את המשמעות של מה שאתה עושה'.
'אני מבין ,ארז' ,אמר המג"ד' ,אבל תבין אתה אותי .אני לא כשיר
לפקד על הגדוד הזה .אני לא מפחד אישית .מוטי [המג"ד הקודם] נמצא
בדרך לכאן ,וכשהוא יגיע אני אכנס איתו לטנק המג"ד ,אבל אני לא
מוכן לפקד על הגדוד הזה בלחימה' (עמ'  .)355תקרית זו נבעה לדברי
הכותבים ,מהזנחה ממושכת של כוחות המילואים .את ההססנות של
המג"ד ביטאו גם המח"טים (עמ'  .)364הכותבים מזכירים לקוראים,
כי אוגדה זו הייתה הכוח העיקרי בקרבות הפריצה לסוריה במלחמת
יום הכיפורים ,בפיקודו של האלוף דן לנר ,ומאז עיקר עיסוקה היה
בשמירת גבולות ובסיוע במשימות חי"ר .בסופו של דבר נכנסו כוחות
חי"ר ושריון ,בשיתוף פעולה אווירי ,והאש שאותה המטירו לא הביאה
לפגיעה בלוחמי השדה של החיזבאללה .הספר  -קשה ושנוי במחלוקת
ככל שיהיה ,מתאר את העובדות לצד הניתוח של האירועים ,והוא מ
החשובים ,שעשויים ליישב לנו כמה תהיות.
אפשר לרכוש את הספר בחנות המכר של יד לשריון ובחנויות
הספרים המובחרות.
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