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דבר העורך
וניזונים  נעוצים  ובעתיד  בהווה  הצמיחה  שורשי 
יום  גם בשריון שלנו. חווית מלחמת  כך  גם מן העבר, 
כעבור  גם  משתתפיה  אצל  ועולה  חוזרת  הכיפורים 
נפשית  מתפנים  זמן  בריחוק  שרק  ויש  שנים,  עשרות 
לתעד אותה בכתב. כך לדוגמה הם הזיכרונות של דוד 
במצרים,  השבי  מן  ז"ל(  סנש"  חנה  של  )אחיינה  סנש 
ולא פחות מכך מהחקירות בארץ לאחר שובו. סוג אחר 
של זיכרונות העלה בשנת 2004 אמנון לביא על לחימת 

פלוגה מ' מגדוד 77 במלחמת יום הכיפורים.

סא"ל )במיל'( אברהם זוהר מביא את סיפור לחימתה 
של אוגדה 84 בפיקוד אלוף ישראל טל במערכת רפיח 
מיכלסון  בני  )במיל'(  אל"ם  הימים.  ששת  במלחמת 
הנאצים  נגד  במאבק  נורווגיה  יהודי  סיפור  את  מביא 

במלחמת העולם השנייה.

הראשי  השריון  קצין  הוא  סלוביק  יגאל  תא"ל 
יחזקאל.  אגאי  תא"ל  את  והחליף  מכבר  לא  שהתמנה 
המרכיבים שבעזרתם מתכנן קצין השריון הראשי החדש 
תא"ל יגאל סלוביק להכין את חיל השריון לכל מתאר 
לחימה ולנצח הם פיתוח וטיפוח כוח האדם, האימונים 
וההכשרות, התורה, הארגון ואמצעי הלחימה אלה הם. 

כל זאת בראיון בכורה לביטאון שריון.

והמדורים הקבועים כרגיל.

שלכם, 

שאול

ברכות
 לחבר המערכת אל"ם ארז לב־רן 

לרגל עלייתו בדרגה

תודה
לבצלאל ארליך, נציג אינדוסטיל על התרומה 
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דבר יו"ר העמותה

איגרת לחבר

לניצחון  שנה   65 בעולם  חגגו  מאי  בחודש 
את  הנאצית, שסיים  גרמניה  על  הניצחון  בריתם.  ובני  הנאצים  על 
בתולדות  וקשה  אפל  פרק  סיים  באירופה,  השנייה  העולם  מלחמת 
מיליון   1.5 היו  מלחמה  באותה  בנאצים  הלוחמים  בין  האנושות. 
היישוב  ומתנדבי  הברית  בעלות  צבאות  במסגרת  יהודים  לוחמים 
כאן  שהתגייסו  היו  היהודים  הלוחמים  בין  ישראל.  בארץ  העברי 
למלחמת העצמאות ותרמו להקמת צה"ל וכוח השריון. הניצחון על 
הנאצים צוין בחודש מאי האחרון באתר יד לשריון בשני אירועים: 
בטקס של ותיקי המלחמה ליד האנדרטה לזכר הפרטיזנים שבלטרון, 
וכן באירוע רב משתתפים, כ־7,000 וטרנים, באמפיתאטרון ביוזמת 
משרד הקליטה. היה זה אירוע מרשים ביותר ולהנהלת העמותה היה 

חלק בהצלחת האירוע.
בשנה זו יתקיימו בחירות למוסדות של עמותת יד לשריון. ומה 
 - שמצביע  מי   - אצלנו  גם  נכון  ישראל  לכנסת  בבחירות  שנכון 
משפיע! ברצוני לציין ולהדגיש כי רשאי להצביע רק מי שהינו חבר 
יד  בעמותת  כסדרם.  חבר  דמי  משלם  כלומר  לשריון,  יד  בעמותת 
לשריון קיימות תכניות רבות לקידום ופיתוח האתר, חלקן בביצוע 
ורבות עוד ממתינות למימון. עם זאת מימוש התכניות השונות זקוק 

בראש וראשונה לחברי עמותה רבים שיישאו על כתפיהם בדרכים 
שונות את הביצוע והליווי של תכניות אלה עד למימושן המלא. אנו 
מהעשייה  חלק  ויהוו  שיצטרפו  ונוספים  חדשים  לחברים  זקוקים 
וחלליו.  השריון  של  והמורשת  ההנצחה  הזיכרון,  לשימור  הברוכה 

בואו והביאו אתכם חברים נוספים.
הנהלת העמותה אישרה לאחרונה את המשך הפעלתו של "המכון 
זו  החלטה  נוספות.  שנים  חמש  של  לתקופה  היבשה",  ללוחמת 
התקבלה לאור פעילותו המוצלחת עד היום, וקביעת מז"י וגורמים 
מפקדים  חלק  לוקחים  שבפעילותו   - ל"מכון"  כי  בצה"ל,  נוספים 
נוספות בצה"ל, שיש  בזרועות  ומפקדים ששירתו  מחברי העמותה, 
להם ניסיון מצטבר של שנות שירות רבות בכל מלחמות ישראל - יש 

תרומה חיובית לכל מי שעוסק בחשיבה ובפיתוח תורת הלחימה.
המכון יהיה אוטונומי במסגרת העמותה. מנהל המכון הוא תא"ל 

)במיל'( גדעון אבידור.

אנו מאחלים הצלחה לעוסקים במלאכה.

 אלוף )במיל'( חיים ארז
יו"ר עמותת "יד לשריון"

שלום לכול רעיי השריונאים,

לכתוב  והכבוד  הזכות  לי את  זה מעניק  ביטאון 
לאחר  הראשי  השריון  כקצין  לראשונה  לכם 

כחודשיים בתפקיד.
מלחמה  הימים.  ששת  למלחמת  שנים   43 מציינים  אנו  החודש 
זו  ביותר.  ומשמעותי  מכריע  היה  בה  השריון  של  שחלקו  נועזת 
לערך  כך  אחר  שהפך  בצריח,  חשופים  המונח  נטבע  בה  המלחמה 

מוביל בחיל השריון. ערך שלאורו גדלו דורות של מפקדי טנקים.
לי  במינו.  מיוחד  ַחיִל  הינו  ה־21  חיל השריון של תחילת המאה 
ההכרעה  ואת  התמרון  את  שיוביל  זה  הוא  השריון  חיל  כי  ברור 

ביבשה בכל אחת מגזרות הלחימה הניצבות בפנינו.
השירות בחיל הינו שירות מאתגר הן בסדיר והן במילואים, והוא 
החל  רבות,  וכשירויות  מיומנויות  וממפקדיו  השריון  מחיילי  דורש 
במיומנות הַחייָלות והרובאות הבסיסית, וכלה בתפעול טכנולוגיות 
בחיל,  יחד עם שדרת המפקדים  חובתי שלי,  בעולם.  מהמתקדמות 
לקרב!  ומוכן  ובמילואים כשיר  כי מערך השריון בסדיר  לוודא  היא 

מאומן ומיומן, מאורגן ומוכן!
את הַחיִל מאפיינת אחוות השריונאים - אותה ֵרעּות מפורסמת 
שאותה יש לשֵמר ולפתח. משמעותה של זו בשדה הקרב כבירה ויש 
מסירות   - קץ  אין  עד  מסירות  לכדי  הלוחמים  את  להביא  כדי  בה 

לצוות, למחלקה, לפלוגה וכמובן ליכולת לעמוד במשימה.
ב־4 ביוני השתתפתי בטקס הסרת הלוט של לוח הזיכרון, לזכרו 
של תא"ל במיל' אורי בן ארי ז"ל, באנדרטת חטיבת הראל בהר אדר, 

רחובות  בעיר  כיכר המרכבה  ובאפריל האחרון השתתפתי בחנוכת 
לכבודו של האלוף טל שיזכה לבריאות ולאורך ימים. מפקדים נערצים 
בחיל  כמפקדים  ִדגלם  על  שחרטו  השריון  חיל  מאושיות  הם  אלה, 
את המקצועיות הטנקאית כערך מוביל, אותה מקצועיות המאפשרת 
אותה  מכך;  יותר  ואף  תום  עד  שלו  הטנק  את  למצות  לשריונר 
מקצועיות שיכלה לו לאויב במצבים קשים מנשוא; אותה מקצועיות 
שהובילה לפיתוח תפיסות ותורות, טכניקות ותרגולות ואף הובילה 
המרכבה.  טנק  הינו  כיום  שלנו  הטנקים  מערך  כל  שכמעט  לכך 
החדיש,  הטנקים  למערך  ולהתאימו  לפתחו  זה,  ערך  לשֵמר  עלינו 
לטכנולוגיות המורכבות והמתקדמות ולאתגרים המתפתחים בשדה 

הקרב. קפיאה על השמרים תפגע ביכולתנו להכריע.
החודש נכחתי באימון החטיבתי של עוצבת "ברק" ובאימון של 
מיטב  פי  על  ומקצועיים  גאים  שריונאים  וראיתי  "מחץ"  עוצבת 

המסורת של חיל השריון.
אני שמח על ההזדמנות שהוענקה לי על ידי מפקדיי וגאה להיות 
מפקד חיל השריון, ויותר מכך אני גאה בלוחמיו, בסדיר ובמילואים, 
בטוח  אני  רוחם.  ובעוז  בחריצותם  בגבורתם,  בכושרם,  בנכונותם, 
ידעו לוחמי השריון להביא את הניצחון המלא, כפי  שבבוא הצורך 

שידעו לעשות זאת דורות הלוחמים שקדמו להם.
בברכה וברעות שריונאים,

 תא"ל יגאל סלוביק 
קצין השריון הראשי

, ר ב ח ל ת  ר ג י א



עכשיו, עוד יותר

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי*

*הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי )גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009  80/1268/EEC & 2004/3/EC OR ECE101 R-00 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן
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סוזוקי SX4 האצ'בק החדשה.

מחירון 01/2010 מיום 05.01.2010 המחירים כוללים מע"מ  ואינם כוללים אביזרי רישוי  ואגרת רישוי.עוד יותר חזקה, ירוקה, חסכונית ובטוחה.
*המחיר 111,490 ₪ מתייחס לדגם ה- GLA, דגם GLX - מחירו לצרכן 113,490 ₪ רמת האבזור בהתאם 
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"גם בשנת העצמאות ה־62 של מדינת ישראל 
לא תמו האיומים והאתגרים הביטחוניים. חיל 
ַחיִל  ולהוות  להמשיך  וחייב  ימשיך  השריון 
המולדת,  להגנת  הביטחונית  בעשייה  מרכזי 
במלחמה  והן  השוטף  הביטחון  בפעילות  הן 
על  להיות  עליה  זו  עשייה  לה.  שנדרש  בעת 
הן  שעיקריה  השריונאית,  המסורת  מיטב  פי 
אהבת הארץ והמולדת, מסירות והקרבה, ֵרעּות 
תובענית  טנקאית  ומקצועיות  האדם  ואהבת 
הַחיִל  את  הובילה  אשר  רוח   - וייחודית 
או  ַחיִל  שאף  מפוארים  וניצחונות  להישגים 

צבא אחר לא ידע כמותה."
דברים אלה אמר תא"ל יגאל סלוביק, קצין 
ביום  לתפקיד  כניסתו  בטקס  הראשי,  השריון 
נפגשנו  מכן  לאחר  כחודש   .2010 באפריל   8
על  סדורה  משנה  ממנו  ושמענו  לראיון  איתו 

משימותיו בתקופת כהונתו כקשנ"ר.

 חמישה מרכיבים בהכשרת 
חיל השריון

כקצין השריון הראשי עליי בראש וראשונה 
לזו  ואף  הבאה  למלחמה  הַחיִל  את  להכין 

אינו  השריון  חיל  הקשנ"ר.  אומר  שאחריה, 
החרמ"ש,  יחידות  הטנקים,  אלא  הטנקים  רק 
המסגרות  וגם  הסיור(,  )פלוגות  הפלס"רים 
הלוגיסטיות. לאחר מלחמה גם האויב משתנה 
בתפיסות,  ומוכנים  ערוכים  להיות  ועלינו 
לאחר  יקרה  מה  ובניתוח  חשיבה,  בכיווני 
הקצר  לטווח  ההכנה  קיימת  הבאה.  המלחמה 

ולטווח האורך והכנות אלה קשורות ביניהן.
כשעוסקים בבניין הכוח מטפלים בחמישה 
האדם,  כוח  וטיפוח  פיתוח   - מרכיבים 
האימונים וההכשרות, התורה, הארגון ואמצעי 
הלחימה. מרכיבים אלה משולבים ומשלימים זה 
את זה, ויחד הם יוצרים מענה מבצעי אפקטיבי 
בניין  הקרב.  בשדה  לאתגרים  פתרונות  שנותן 
הכוח ואופן הפעלתו צריכים להיות מתואמים 

ובאותו כיוון.

השקעה באנשים
זה  באנשים,  להשקיע  הוא  הראשון  הדבר 
המשאב הכי חשוב. עלינו למצוא את האוכלוסייה 
האיכותית ביותר שאנחנו יודעים, ואת האנשים 
צריך לפתח, לטפח, ולגרום להם לרצות להישאר 

בַחיִל. מבחינתי, במערך הקצונה, המ"פ והמג"ד 
הם הדמויות הכי חשובות בקרב, בהפעלה של 
את  איתנו  להשאיר  צריכים  אנחנו  הטנקים. 
הרבי־סרנים  ואת  שיש,  טובים  הכי  המג"דים 
הכי טובים שיש, ואת הסגנים הכי טובים שיש 
לנו איתנו - שיהיו מ"פ ושיהיו מג"דים בצבא. 
)המדריכים  הגננים  בכך.  שנצליח  מקווה  אני 
בקורסים( בראייתי הם ליבת הקצונה של החיל 
בעתיד. ליבת הקצונה הֵחילית כיום - רובה היו 
לאנשים  לנו  שיש  חשוב  הכי  המקור  זה  גננים. 
על  מצטבר  ניסיון  עם  מקצועיים  איכותיים, 

טנקים, וגם הם צריכים להבין זאת.
השיב:  והוא  שאלנו.  זאת,  עושים  כיצד 
ולהסביר  האנשים  עם  ולשוחח  להמשיך  צריך 
להם, בין השאר להיות שקוף בדיוני שיבוצים 
יכולת  לו  שיש  מי  אנשים.  של  ובקידומם 
לפקד על אנשים ולהוביל אותם בקרב - צריך 
וחשוב  למדינה  חשוב  ההיי־טק  איתנו.  להיות 
דגולים  ומדינאים  מצוינים  רופאים  שיהיו  גם 
טבלת  בראש  כן,  לפני  אבל  אדירים,  ואמנים 
חזק,  צבא  לנו  שיהיה  צריך  שלנו,  הצרכים 
מקצועי ואיכותי. זה המסר שאני הולך להעביר 

מי שבא לשריון 
צריך להיות 
שריונאי גאה
 פיתוח וטיפוח כוח האדם, האימונים וההכשרות, התורה, 

 הארגון ואמצעי הלחימה - אלה המרכיבים שבעזרתם מתכנן קצין השריון 
הראשי החדש, תא"ל יגאל סלוביק, להכין את חיל השריון לכל מתאר לחימה 

 ולנצח. "גם במגבלות תקציביות ואחרות הקיימות - אפשר וחובה למצות 
את היכולת הגלומה בטנקים המתקדמים כיום", הוא מציין

תא"ל )במיל'( איתן קינן )קאולי( ואל"ם )במיל'( שאול נגר
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לאנשים, בכול אחת ואחת מהשיחות שלי.
אנשי  גם  זה  אדם  כוח  כי  להדגיש  חשוב 
הוא  כקשנ"ר  שלי  העיסוק  עיקר  המילואים. 
המשוריין  הסד"כ  רוב  המילואים.  עולם  עם 
של צה"ל הוא במילואים. נצטרך לשים בעולם 
שלנו,  טובים  הכי  האנשים  את  המילואים 
עולם  במילואים.  ומ"פים  במילואים  מג"דים 
המילואים הוא יעד על, הוא מקום ראשון, הוא 

המסה הגדולה של הַחיִל.

אימונים והכשרות
אנחנו צריכים לבדוק בכל זמן נתון וכול פעם 
מחדש את הרלוונטיות של האימונים וההכשרות 
אם  שמתהווה.  המלחמה  מול  עושים  שאנחנו 
אנו  אז  הנ"ט,  איום  הוא  כיום  הגדול  האיום 
שלנו  האנשים  את  לאמן  כיצד  לראות  צריכים 
להתמודד עם נ"ט, החל מרמת הצוות, המחלקה, 
הפלוגה והגדוד, ולא רק לתת להם את הפתרונות 
הטכנולוגיים. יש לתת להם את כישורי החשיבה 
הטקטית והטכנו־טקטית שנדרשים להפעיל טנק 
בודד ומסגרות של טנקים, צק"פים וצק"גים אל 
מול איום שכזה )צוותי קרב פלוגתיים וגדודיים(. 
החשיבה הטקטית, הבנת שדה הקרב על מרכיבי 
הטנקים  של  היכולת  הכרת  והאויב,  הקרקע 
שילוב  עם  רק   - שבידינו  הטכנולוגיה  והכרת 
המאוים  במרחב  לתמרן  לנו  יתאפשר  שביניהם 

פתרון  לתת  למפקד  עוזרת  הטכנולוגיה  בנ"ט. 
תוכל  לא  לעולם  היא  אך  נכון,  וטקטי  מבצעי 
להחליף את ניתוח השטח, את הכרת האויב ואת 
הארגון  פקודת  את  התקדמות,  תוואי  בחירת 
שנותן המפקד, את הכוונת הארטילריה, מיקום 
מלחמות  שמנצח  מה  הסיור.  ומשימות  החי"ר 
זה אנשים ולא טכנולוגיה. אנחנו צריכים לאמן 
האלה  הכישורים  את  להם  ולתת  הלוחמים  את 
ולנצח. זה מתחיל בהכשרות הפיקודיות - קמ"ט 
 - ומג"דים  לקורס מ"פים  ניכנס  וכאשר  וקק"ש 
היותר  בקורסים  וגם  ובאימונים  בתרגילים  וכן 

זוטרים.
שינויים  חלו  עצמם,  לאימונים  ובאשר 
ובנושאים  הקרב  שדה  בתרחישי  מפליגים 
הטנק.  מפקד  למשל  להתמודד  צריך  שאיתם 
ייתכן  גדל.  הפיקוד  דרגי  שאר  על  העומס  גם 
כיום  ברק"ם.  ופחות  באנשים  יותר  שניתקל 
כדי  נוספים  כישורים  טנק  ממפקד  נדרשים 
בידיו.  המופקדות  הטכנולוגיות  את  למצות 
ורב  רב־חילי  בשילוב  יותר  הרבה  פועלים  אנו 
זרועי ומפעילים אמצעים מגוונים; עקב כך גם 
ההכשרה הנדרשת יקרה יותר. נכון, מפחיתים 
בהיקף הנסיעות באימונים, בכמות התחמושת 
לנו טכנולוגיה  יש  פוגעים בכשירות.  ולכאורה 
הסוף.  עד  אותה  מנצלים  איננו  ועדיין  אדירה 
כיאות  ממצים  איך  הדעת  את  לתת  צריך  אני 

מי שבא לשריון צריך 
להיות שריונאי גאה, 

המשרת במקום שראוי 
לשרת בו, שיש בו שורת 

מפקדים מכובדת, 
מכבדת וראויה, מתוך 

הבנה שהשריון הוא החיל 
המכריע בשדה הקרב

קצין השריון הראשי תא"ל יגאל סלוביק בעת 
הראיון. צילום: שאול נגר

התייעצות מפקדים במהלך אימון. צילום: מיכאל מס
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בַחיִל.  היום  שנמצאות  הטכנולוגיות  כלל  את 
כשאני אומר כיאות, כדי שתוצר המבצעי מול 

אויב יהיה יותר טוב.
נתאמן  בתקציב  המחסור  על  להתגבר  כדי 
וסימולטורים,  יותר באמצעות מאמנים  הרבה 
זה גם לא מוגבל בטיחותית, ואפשר להתאמן 
אין  כי  להיזהר  יש  זאת  עם  בכל מקום.  איתם 
תותחן  באש.  החיוניים  לאימונים  תחליף  זה 
צריך לירות בתותח וטען צריך לטעון כדורים 
את  במשקפת  לראות  צריך  ומפקד  בתותח, 

האבק שעולה כשיוצא הקלע מהקנה.
להתאמן  בא  מילואים  שאיש  זה  מתוקף 
הרי  שנים,  בשלוש  פעם  באש  רטוב  בתרגיל 
אנחנו  המשקל.  עיקר  את  לשים  צריך  ששם 
ולמאמני  לסימולטורים  מילואים  אנשי  נביא 

צוות וכן הלאה במסגרת חוק המילואים.
אצלי  באימונים  הגדרתי  חטיבה  כמפקד 
שכארבעים אחוז מהאמון הוא בתרחיש סורי, 
לבנוני,  הוא בתרחיש  ארבעים אחוז מהאימון 
יש  עזתי.  בתרחיש  הוא  מהאמון  אחוז  ו־20 
חפיפות בין בתרחישים והרעיון הוא איך לייצר 
מערכת אימונים שתאפשר יכולת לרכוש, ככול 
יותר,  ורחבות  רבות  גנריות  כשירויות  שניתן, 
להתמודד גם עם הנ"ט, גם עם לוחמי הקומנדו 
הסורי, גם עם הנ"ט של חיזבאללה בלבנון, וגם 
בלבנון,  הזירות  בעזה.  חמאס  של  הנ"ט  עם 
סוריה ועזה הן מרחבים אורבניים והלחימה שם 
האמיתי  השוני  אזרחית.  סביבה  בתנאיי  היא 
העובדה  הוא  סוריה,  לבין  לבנון  עזה,  בין 
יש  דבר,  של  בסופו  סדור  צבא  יש  שבסוריה 
כמויות של רק"ם, יש טנקים. לכן אנחנו עושים 
שהתעדוף  חושב  ואני  הבסיס,  הכשרת  את 
שעושים הוא תעדוף נכון, אבל אני צריך להכין 
את האנשים לכשירות הגנרית הגבוהה ביותר 
במרחב  ללחימה  אותה,  להביא  יודע  שאני 
אזרחית,  אוכלוסייה  צמוד  מטענים,  נ"ט,  רווי 

במרחבים שהם מרחבים אורבניים.
יצוקה  עופרת  את  לקחת  לכולם  מציע  אני 
מידה  יותר  להתהלל  ולא  שלה  בפרופורציות 
על ההצלחה שהייתה שם. צריך להיזהר מאוד 
אותה  ולדמות  יצוקה  עופרת  את  מלקחת 
למשהו. זה לא האויב הסורי, זה לא הלבנונים, 

וגם לא החמאס בפעם הבאה.
לנו  ברור  השונים,  האיומים  על  מבט  בכל 
מרחבים  עם  מכשולים,  רב  בשטח  שנלחם 
יכולת  לנו  שתהיה  צריכים  ואנחנו  עירוניים 
לעקוף,  לנו  לאפשר  כדי  מאוד  גבוהה  עבירות 
האלה  מהמרחבים  ואחד  אחד  כל  את  ולאגוף 
שאנו מדברים עליהם, כדי להגיע מהר מאוד אל 
עומק היריב. אם נדע לצלוח שטחים מורכבים 
הם  העניין  לצורך  היריב  שמבחינת  וקשים, 
או  עבירים  בלתי  או  למחצה  עבירים  שטחים 
שהוא לא צופה שאנחנו נגיע מהם - כי עבירות 
הפריצה  יכולות  כי  גבוהה,  היא  שלנו  הרק"ם 
שלנו הן מצוינות, כי אנחנו יודעים להכשיר את 
השטחים האלה מהר מאוד יחסית ולהניע בהם 

סד"כ רכב ורק"ם בצורה טובה - הרי שכך נוכל 
במהירות  גדולים,  יחסית  סד"כים  עם  לתמרן 
לעורף  גדולה,  שרידות  עם  גבוהה,  יחסית 
הטקטי והאופרטיבי של היריב. לכן החשיבות 
המקצועיות  של  שלנו,  הנהיגה  כשירות  של 
בטיפול במזקו"ם והמיצוי של יכולות העבירות 
של מרכבה סימן 4. לנושא זה יש לו משמעות 
אופרטיבית ביכולת שלנו להתמודד גם בלבנון, 

גם בסוריה וגם ברצועת עזה.

תורת הלחימה
נצטרך לראות ולבחון האם תורת השריון, כפי 
הנוכחי.  רלוונטית לשדה הקרב  שהיא כתובה, 
בעיקרה כן, אבל יש התפתחויות המתרחשות 
וברצועת  הגנה  ברצועת  המכשולים  הזמן.  כל 
אבטחה, לדוגמה, הם לא אותם מכשולים שהיו 
קרביות  טכניקות  לפתח  צריכים  אנחנו  פעם. 

חדשות כיצד אנחנו מתמודדים עם זה. האתגר 
שמציב לנו חיזבאללה בתפיסת ההפעלה שלו - 

גם לזה אנחנו צריכים לתת מענה בהפעלה.
נכנסים אמצעי לחימה חדשים ומתקדמים, 
כמו הגנה אקטיבית מעיל רוח ומענ"ק )מערכת 
לניהול קרב( ויש לחשוב כיצד לפעול במסגרות 
בשילוב אמצעים אלה, ואיך אנחנו מייצרים את 
היכולת לפעול במטריה הזו ביחד. התחילו בכך 
היטב כבר קודם. התחלתי לעבור על הספרות 
שעתידה  זו  ועל  האחרונה  בשנה  שנכתבה 
תו"לית  ספרות  כותבים  כיום  השנה.  להיכתב 
כל  את  בזרוע,  ותפיסות  תורה  בענף  חדשה 
הספרות תו"ל מחדש, שלושה כרכים מרוכזים 
שעומדים לצאת, אני מניח, עד סוף שנה זו. כך 

גם תורת הקרב ומבוא לתורת הקרב, או תורת 
המבצעים של הצבא. כנגזרת מהספרות הזו כל 
ַחיִל יידרש לעשות את ההתאמות שלו בתורות 
החיוניות. ספר הפלס"רים יוצא עכשיו; טיוטת 
תיק יסוד צמ"פ מעודכן בעיון אצלי לאישורי; 
תיק ספר צוות יצא; אנחנו כותבים עכשיו את 
ספר הצק"ג )צוות קרב גדודי( - איך פועל צוות 
הדברים  כל  את  חש"ן.  בעדיפות  גדודי  קרבי 
אותם  וליישם  לפתח,  לכתוב,  נצטרך  האלה 

בסופו של דבר בהכשרות ובאימונים.

ארגון חיל השריון
עד  היא  וארגון  למבנה  הקשנ"ר  אחריות 
מאורגנים  שאנחנו  חושב  אני  החטיבה.  וכולל 
ובנויים היטב בסך הכול. שאלה מרכזית בסוגיית 
חטיבה  וארגון  מבנה  של  סוגיה  היא  הארגון 
401, אבל זה ייפתר בקרוב. היא חצי סדיר וחצי 

מילואים, ויש בה פלוגה שלישית ומילואים לכל 
ניתן מענה בתקופה הקרובה  גדוד. אני מאמין 
מבצעית  פלוגה  הוא  נושא  עוד  זה.  לנושא 

שלישית בכל גדוד. המגמה תימשך.
החטיבה שאני רואה לפניי בנויה משלושה 
גדודי טנקים, בכל אחד שלוש פלוגות טנקים, 
גם  בחרמ"ש  סיור,  פלוגת  חרמ"ש,  פלוגת 
פלוגה  ומרגמות,  סיור(  )מחלקת  מחס"ר 
לוגיסטית שיודעת לתת את המענה שלה כמו 
טובות.  ופינוי  רפואיות  יכולות  עם  שצריך, 
בסדר  הוא  הגדודית  למסגרת  הזה  המענה 
רב־ טקטית  )עוצבה  ַעֶטֶר"ת  על  דיברו  גמור. 
תכליתית(, רצו לשנות את כלל מבנה החטיבות 
בצבא, לבוא ולעשות חטיבות רב ֵחיליות - זה 

 במערך הקצונה - המ"פ והמג"ד הם הדמויות הכי 
חשובות בְקָרב בהפעלת הטנקים

מפקד וחייליו בתדריך במהלך אימון. צילום: מיכאל מס
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לא במנדט של קשנ"ר.
שהוא  במשהו  חיים  אנחנו  הסיור  בפלוגת 
ספר  את  לאחרונה  אישרתי  מוגדר.  ממש  לא 
רק  נהדר,  כתובות  שיש  המשימות  הפלס"ר, 
שהפלס"רים שלנו לא מסוגלים לעשות אותן. 
 12 עם  צוותים,  שלושה  עם  אפשרי  בלתי 
חושב  אני  וכובש.  תוקף  כוח  להיות  האמרים, 
שאנחנו צריכים לבחון את היכולת שלנו לבנות 
פלס"רים חזקים שיש בהם צוות משוריין, שיש 
צוותים  שלושה  בהם  ויש  מנוגמש,  צוות  בהם 
גוף  וזה  מרגמות,  מחלקת  בהם  ויש  רכובים, 
עצמאיות  אש  הפעלת  יכולות  עם  עצמאי 
תצפית,  גם  לחטיבה  לתת  יוכל  והוא  משלו, 
גם הובלה, גם הכוונה, גם גוף זריז שיודע לתת 
מענה מבצעי לאירועים כאלה ואחרים, ובשדה 

הקרב העתידי, בלבנון, ובעזה.
כיום הכיוון של המבנה והארגון שלה - הוא 
לפלוגת התצפיות, לכך היא בנויה, 4 האמרים 
חושב,  אני  זאת,  לעומת  אחד.  מנוגמש  וצוות 
חזק,  רציני,  לפלס"ר,  ללכת  צריכים  שאנחנו 
להילחם,  יכולות  עם  תמרון,  יכולות  עם 
כל  קודם  היא  שלו  העיקרית  כשהמשימה 

איסוף. הפלס"ר הוא מפעיל כוח בחטיבה.
אחד  הפרק,  שעל  הארגוניות  במשימות 
על  בעלות  לקחת  זה  החשובים  הדברים 
אצלנו.  השריון  של  היחידות  של  האימונים 
גמור  בסדר  מתאמן  הטנקים,  אנשי  השריון, 
באש(.  אימונים  )מרכז  במא"ש  שריון  בענף 
לפלס"רים  חי"ר.  בענף  מתאמנים  החרמ"שים 
אין בכלל אבא ואימא. אני חושב שדרוש להקים 
פלס"ר שלישי, לחטיבה 188, וברגע שזה יוקם, 
לפלס"רים  הספר  בית  את  להקים  למעשה  זה 
ששם נעשה את הטירונות ואת ההכשרות של 
את  נאמן  גם  ושם  הסדירים,  הפלס"רים  כל 
מחלקות  ואת  המילואים  של  הסיור  פלוגות 
במילואים.  המרגמות  ואת  במילואים  הסיור 
החזון שלי הוא שנאמן את כל פלוגות החרמ"ש 

והפלס"רים במילואים בבית הספר הזה. 
בעניין ההנדסה מציין הקשנ"ר: גדוד הנדסה 
יושב כיום בחטיבה וזה מצוין. אחד מהדברים 
כשירות  את  להחזיר  זה  למשל,  החשובים 
קרב  בציוּותי  לפלוגות הפריצה שלנו.  הפריצה 
כאשר הולכים לציר בעייתי חייבים לקחת איתנו 
את ההנדסה. דרוש טיפול במגוון נושאים כמו 
גישור, התמודדות עם  מוקשים,  פריצת שדות 

מכשולים, תעלות ופריצת צירים חדשים.

אמצעי לחימה
כושר  עם  כיום,   4 סימן  המרכבה  טנק 
טוב,  מענה  לנו  נותן  בהחלט  שלו,  העבירות 
מציין תא"ל סלוביק. עוד לא מצינו את מלוא 
לבצע  נוכל  שאיתו  הטנק,  של  העבירות  כושר 
תמרון ולנוע במקומות שבהם האויב לא יחשוב 
נעים. מדובר בשטח הפתוח שמקשה  שאנחנו 
מאוד על היריב להגן על השטח הזה ולהיערך 

אליו מבעוד מועד. 

טנק המרכבה סימן 4, יודע לתת כיום מענה 
מצוין לכל אחת מהזירות. אנחנו צריכים לדעת 
בטווחים  רק"ם  הרבה  רק"ם,  אויב,  להשמיד 
זמן.  ובמינימום  כדורים  במינימום  ארוכים 
בלילה  ולהילחם  בלילה  לחיות  צריכים  אנחנו 
כאילו אנחנו נלחמים ביום, ובלי לגרום לאויב 
שזה יהיה בשבילו גם יום. אנחנו צריכים להגיע 
הלילה  לחימת  בכושר  היריב  על  גדול  ליתרון 
שלנו. במשוואה של טכנולוגיה אל מול היכולת 
למיצוי  האנשים  את  להביא  צריך   - להתאמן 
ולהתקדם  להוסיף  אפשר  כי  אף  הטכנולוגיה, 
בלי  בקסדה,  ִמשְָקף   - לדוגמה  בטכנולוגיה. 
שיאפשר  העיניים,  על  לילה  ראיית  אמצעי 

תצפית וכינון.
שילוב  על  רחוק,  היותר  העתיד  על  שאלנו 
מרחוק.  ונשלט  מאויש  לא  רק"ם  או  כלים 
אחוזים  במאה  אוטונומיים  טנקים  כרגע  אין 
יותר  היה  האם  סלוביק.  תא"ל  משוב  בעולם, 
שנותנים  צוות,  בלי  טנקים  לנו  היו  אילו  טוב 
שכן,  בוודאי  מבצעית?  תוצאה  אותה  את  לנו 
רוצה  אתה  אדם.  חיי  הרבה  חוסכים  היינו 
חלום - טנק קטן ללא אנשי צוות, עם יכולות 
מיגון ושרידות גבוהות מאוד בשטח, עם יכולת 
שהייה ארוכה ללא תדלוק וללא תחמוש, שיש 
לו כדור רב תכליתי שהוא גם נ"ט, גם נ"א וגם 
נגד מבנים. אם וכאשר יהיה כזה יצור - השאלה 

היא עם כמה כאלה נוכל להצטייד?

העלאת המוטיבציה בגיוס לשריון
קודמי  בתקופת  נעשה  מאוד  הרבה 
הגיוס  אחוזי  בהעלאת  יחזקאל  אגאי  תא"ל 
יש  לתפיסתי  בשריון.  לשרת  והמוטיבציה 
חבר.  מביא  חבר  של  האפשרות  את  להדגיש 
החבר  את  יביא  והוא  אחיך,  את  תביא  אתה 
שלו, זה יביא את הבן דוד והוא יביא את החבר 
של אחותך. השריון בסופו של דבר צריך להיות 

מורכב כמו משפחה.

אנשים משכנעים את החברים שלהם ואת 
המקורבים אליהם ואת השכנים לבוא לשרת 
כי  ערכים,  בו  יש  כי  אתגר,  בו  יש  כי  בחיל 
ולוחמה,  טכנולוגיה  של  אתגרים  מציב  הוא 
ובאימונים  בבט"ש  מבצעיים  ואתגרים 
ובמלחמה. בסופו של דבר בהבנה שכל המגיע 
לשריון יהיה שריונר גאה, ישרת במקום שראוי 
מכובדת  מפקדים  שורת  בו  שיש  בו,  לשרת 
הוא  שהשריון  הבנה  ומתוך  וראויה,  ומכבדת 
דבר  של  בסופו  הקרב.  בשדה  המכריע  הח�י�ל 
הוא המכריע, גם בעימותים המוגבלים. אנשים 
בו  שיש  מרגישים  הם  כי  בַחי�ל  לשרת  באים 
לכידות, ויש בו ערכים שהמפקדים משרישים 
אותם, של פיקוד מלפנים, של כבוד האדם, של 
אנשים  והמולדת,  המדינה  אהבת  של  ֵרעּות, 

ירצו לבוא לשרת בחיל הזה.
טרידוק  מפקד  עם  לאחרונה  נפגשתי 
)TRADOC(, והוא שאל על מה פיקדת בעופרת 
אבל  אמרתי.  טנקים,  פלוגות  שתי  על  יצוקה? 
לי שתי  היו  נכון,  לו  401. אמרתי  אמרו חטיבה 
פלוגות טנקים של גדוד 52, שני גדודי חי"ר, גדוד 
הוא  מיוחדות.  יחידות  של  פלוגות  ו־4  הנדסה 
אומר איפה היו כל הטנקים? אמרתי לו אצל אבי 
פלד בגולני היו שני גדודים. הוא שאל למה זה? 
צעקו  כולם  קשה,  שהלך  במקום  כי  לו  אמרתי 
ראינו  כך  שקרה.  מה  וזה  הטנקים,  את  תביאו 
טנקים בתוך הסמטאות וגולני לא זזו בלעדיהם.

הנצחה, זיכרון וקשר עם 
המשפחות השכולות

חלק  שנטל  השריון  בחיל  שמדובר  כיוון 
לו  שיש  ביבשה,  ובמבצעים  במלחמות  מכריע 
לסיים  יכולנו  לא  מאוד,  גדול  חללים  מספר 
את הראיון בלי לשמוע את דעתו של הקשנ"ר 
ושימור המופת של השריון,  החדש על פיתוח 
והקשר  וההנצחה  הנופלים  זיכרון  שימור 

למשפחות השכולות.
עם  הקשר  את  להמשיך  עלינו  חובה 
יגאל  תא"ל  אומר  השכולות,  המשפחות 
הוא  השכולות  המשפחות  עם  הקשר  סלוביק. 
קשר הדוק ושמור, ובתוך כך ענף נפגעים עושה 
יודע שלאף  אני  עבודה מדהימה.  הזה  בתחום 
ביניהן שמאוד  ויש  קל,  לא  אחת מהמשפחות 
קשה להן, שמביעים את הקושי שלהן בצורות 
להיות  צריכים  וכמפקדים אנחנו  כַחיִל  שונות. 

שם, גם עבורם וגם עבורנו.
המון  קיבלתי  שמלאתי  בתפקידים 
ותמיכה  לפעילות  הצדקה   - מהמשפחות 
הצדדים  ששני  חושב  אני  ומורלית.  מוסרית 
מרוויחים מהקשר הזה ולכן חשוב וצריך לדעת 
לשמר אותו. עלינו להקפיד לבקר את המשפחות, 
לבקר אותן גם בנופשים ובנופשונים ובקייטנות. 
כמו כן יש לשמר ולקדם את ההנצחה וגם את 
• הקשר עם אתר ההנצחה בלטרון.  

בתפקידו  הצלחה  החדש  לקשנ"ר  איחלנו 
האתגרי.

תא"ל יגאל סלוביק 
קורות חיים

עד  שעמד  סלוביק,  יגאל  תא"ל 
לאחרונה בראש עוצבת "עקבות הברזל", 
התגייס לחיל השריון בשנת 1986, וצמח 
שריון.  כקצין  סולם הדרגות  במעלה 
עוצבת  מפקד  הבולטים:  תפקידיו  בין 
הּבקעה ומפקד  עוצבת  מפקד  "עשת", 

עוצבת "עקבות הברזל".
תא"ל סלוביק הוא בוגר תואר ראשון 
מאוניברסיטת  אנוש  משאבי  בניהול 
לביטחון  מהמכללה  שני  חיפה ותואר 

לאומי במדעי המדינה.
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נחמה בר־כוכבא*

ביד לשריון
פעילות חינוכית 

 ביקור מפקחים ואנשי 
 מינהל בכירים ממחוז 
המרכז במשרד החינוך

החינוכיות־לימודיות  היוזמות  במסגרת 
יד  עמותת  יו"ר  ארז  חיים  )במיל'(  אלוף  של 
המנכ"ל,  ענבר  מנשה  )במיל'(  תא"ל  לשריון, 
ואנוכי  האתר,  מנהל  גלעם  דוד  )מיל'(  סא"ל 
כל  את  בלטרון  לשריון  יד  לאתר  הזמנו   -
מחוז  של  הבכירים  המינהל  ואנשי  המפקחים 
המרכז במשרד החינוך, על מנת להציג בפניהם 
את הנושאים הלימודיים־חינוכיים המופעלים 
הגילאים;  בכל  לתלמידים  בתכניות  במקום 
הביניים  חטיבות  היסודיים,  הספר  מבתי 
והתיכוניים, עם דגש מיוחד לעקרון שלכל גיל 
חינוכי  מוסד  ולכל  מתאימה  תכנית  מותאמת 
ל"אני  המתאימה  ייחודית  תכנית  בונים  אנו 

המאמין" הבית־ספרי.
ובו   2010 מארס  בחודש  התקיים  הסיור 
האלה  החינוך  לאנשי  איש.   140 השתתפו 
השפעה רבה על התכנים והתכניות בכל מאות 

הגנים ובתי הספר באזור המרכז.
ההתרשמות של האורחים הייתה רבה. הם 
מההנצחה  המרשימים,  מהמיצגים  התרגשו 
המרתקת.  המקצועית  ומההדרכה  הפעילה 
העמוקה  החוויה  את  ציינו  האנשים  מרבית 

מהסיור באתר.
ניהל  ארגן,  ענבר  מנשה  )במיל'(  תא"ל 
והדריך אישית במהלך הסיור את אנשי החינוך 

וענה על כל השאלות.
במספר  משותפות  תכניות  סוכמו  בסיום, 
מורים  מנהלים,  לביקורי  ייחודיים  נושאים 
מנת  על  באתר,  המרכז  ממחוז  ותלמידים 

הלימודיות־ התכניות  את  ולהעמיק  להעשיר 
חינוכיות בבתי הספר.

במכתב מסכם כתבה לנו פרופסור סולי נתן, 
מנהלת המחוז, בין היתר:

הארץ  אהבת  והנחלת  המורשת  "שימור 
נר  הם  החינוך  מערכת  ולבוגרי  לתלמידים 
הביקור  באמצעות  כי  בטוחה  אני  לרגלי. 
הספר  בבתי  דגש  יושם  לשריון  יד  באתר 
במחוז המרכז על ההנצחה והזיכרון של נופלי 
השריון וחיילי צה"ל בכלל במערכות ישראל, 
ועל לימוד והכרת העבר, למען יוכלו בני נוער 
להתמודד עם האתגרים הרבים העומדים בפני 

מדינת ישראל". 

 ביקור ראש עיריית אשדוד
ד"ר יחיאל לסרי ואנשי החינוך

של  הלימודית־חינוכית  ליזמות  בהתאם 
אתר יד לשריון בלטרון, הזמנו את ד"ר יחיאל 
לסרי - ראש עיריית אשדוד - הידוע בעשייה 
חינוכיים  הלימודיים  הנושאים  בפיתוח  הרבה 

בעיר אשדוד, לבקר באתר שלנו.
ד"ר יחיאל לסרי נענה להזמנתנו והגיע עם 
מר דניאל קליין - מנהל מינהל החינוך, ומנהלי 
מאמין  לסרי  ד"ר  אשדוד.  מהעיר  ספר  בתי 
ולכן  בחיינו,  מהחשובים  הוא  החינוך  שנושא 
בעירו,  אלו  נושאים  לטיפוח  רבות  תורם  הוא 
והגדלה כל הזמן, באמצעים רבים  המתפתחת 
ומגוונים; בהפעלת תכניות ייחודיות, ברעיונות 
כספיים  אמצעים  הדרכה,  בעידוד,  יצירתיים, 

ואחרים.
במהלך הסיור, אותו הדריך סא"ל )מיל'( דוד 
גלעם מנהל האתר, ניתן דגש מיוחד לנושאים 

מטפחים  אנו  שאותם  הלימודיים־חינוכיים 
ומלמדים, כגון: הנצחה פעילה, מורשת )הרצף 
בן־ יהושע  מתקופת  המקום,  של  ההיסטורי 
בורמה  דרך  פריצת  המכבים,  מלחמות  נון, 
במלחמת העצמאות והדרך לירושלים( והלוחם 
זה  בנושא   - היהודי במלחמת העולם השנייה 
ראו האורחים סרט על מלחמת העולם השנייה 
עם ציון גבורתם של הלוחמים היהודים, וביקרו 

בתערוכה הצמודה.
גבורה ואומץ לב - בחדר הגבורה התרגשו 
מאוד האורחים מסיפורי הגבורה של הלוחמים 
הפצועים  על  השריון,  על התפתחות  ומהסרט 

ועל מנהיגות.
דוד  )במיל'(  סא"ל  הוסיף  הסיכום  בשיחת 
גלעם לספר על הנושאים שלא הצלחנו לראות 
במהלך הסיור: ציפורים נודדות שאינן יודעות 

גבולות, פארק העוצבות וקריית החינוך.
הנושאים  את  הוספתי  הסיכום  במהלך 
בעבודתם  החינוך  לאנשי  החשובים  והדגשים 
חינוך  כאשת  הרב  ניסיוני  לאור   - השוטפת 
עבודתם  בהעשרת  עזרתנו  ואת  ותיקה, 
באתר  לקיים  המנהלים  את  הזמנתי  החשובה. 
ימי עיון מיוחדים לסגל המנהלים, ולאחר מכן 
דגש  עם  ספר  בית  לכל  בנפרד  המורים,  לסגל 
בהתאם  במיוחד  ייבנה  עיון  יום  שכל  מיוחד 
ובהתאם  ספרי  והבית  העירוני  מאמין"  ל"אני 
אנו  אלה  עיון  בימי  המקומיות.  לתכניות 
הביצוע  התכנון,  הארגון,  את  לספק  אחראים 
וכל  מבוקש,  נושא  לכל  המתאימים  והמרצים 

זאת ללא תשלום.
לאחר מכן פנו אלי מספר מנהלים והזמינו 
התכניות  את  יחד  לבנות  ספרם  לבית  אותי 

לשנה הקרובה.
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יחיאל  ד"ר  דברים  נשא  הביקור  בסיכום 
לסרי שאמר בין היתר:

הייחודית  מהפעילות  מאוד  "התרשמנו 
המבורכת והחשובה באתר יד לשריון בלטרון. 
מהעיר  ותלמידה  תלמיד  שכל  צורך  רואה  אני 
במסגרת  אחת  פעם  לפחות  יבקרו  אשדוד 

הלימודים באתר חשוב זה".
וכך כתב ד"ר יחיאל לסרי בספר האורחים:

והערכה  תודה  ברגשי  לשריון,  יד  "לאנשי 
עמוקים על המפעל ההיסטורי־חינוכי המדהים 
המשמעויות  עם  בלטרון,  כאן  שבניתם 
האישי  הזיכרון  הקרב,  מורשת  ההיסטוריות, 
והלאומי, השילוב בין עבר, הווה ועתיד. יישר 
לסרי,  יחיאל  ד"ר  אשדוד,  העיר  בשם  כוח! 

ראש העיר אשדוד, 28 באפריל 2010". 

ביקור אנשי חינוך פורצי דרך 
 במערכת החינוך מהארץ 

ומארצות הברית

ומצליחים  בולטים  חינוך  אנשי  קבוצת 
ומארצות  מהארץ  שלהם,  החינוכית  בעשייה 

במאי   25 ביום  לשריון  ביד  ביקרה  הברית, 
2010. אנשי הקבוצה פועלים להפעלת תכניות 

חינוכיות פורצות דרך בארץ.
בקבוצה השתתפו:

 - )Maurize Elias( פרופסור מוריס אליאס •
מומחה בעל שם עולמי בתחום החינוך הרגשי־

ג'רסי,  ניו  רתג'רס,  מאוניברסיטת  חברתי 
הוא  חינוך  בנושאי  ספריו  בין  הברית.  ארצות 
כתב את הספר "אינטליגנציה רגשית להורים". 
כיום הוא משמש יועץ אקדמי של אגף שירות 
בירושלים,  החינוך  במשרד  ייעוצי  פסיכולוגי 
יועץ אקדמי של עמותת "בינת הלב" בישראל 
המממנת  טמפלטון,  קרן  עם  הקשר  ואיש 
ומשמעת  משמעות   - הלב  "בית  תכנית  את 
בחיים" בישראל. בנוסף הוא מוביל את המיזם 
האמריקאי המקביל )Lass of Life( ב־250 בתי 

ספר בניו ג'רסי וברחבי העולם.
הלב"  "בינת  עמותת  יו"ר   - לוי  יוסי  •  ד"ר 
בירושלים.  לנדר  מרכז  של  אקדמי  ויועץ 
בעבר מנהל מחוז הצפון של משרד החינוך 
תל־אביב־יפו.  מחוז  מנהל  מכן  ולאחר 
של  החינוך  לוועדת  יועץ  בעבר  שימש  כן 

הכנסת.
•  ד"ר אלכס שניידר - מנהל בית הספר היסודי 

בכפר שמריהו.
•  גב' חנה שנהב - מהמדריכות הבולטות של 

גני ילדים, וכן בעלה שמריהו.
עולים  מדריכת   - פריידנרייך  אורית  •  גב' 

חדשים במחוז תל־אביב־יפו.
אנוש  משאבי  מנהל   - חסין  אדמונד  •  מר 
בבתי  ומדריך  אפרת,  האזורית  במועצה 
ספר  ובבתי  דתיים  הממלכתיים  הספר 
ממלכתיים בתוכנית "בינת הלב - משמעות 

ומשמעת בחיים".
•  גב' חדוה מלניק - מנכ"לית עמותת "בינת 

הלב" בעבר.
•  מר תומר בן־שוהם - מנהל רשת המכללות 
לביטחון לאומי לנוער בעבר. לאחרונה חזר 
משליחות חינוכית בבוסטון. כיום מנהל את 

עמותת "בינת הלב" בישראל.
עמותת "בינת הלב " פועלת ב־11 בתי ספר 
ממלכתיים, ממלכתיים דתיים וערביים ובמרכזי 
הפרויקט  את  מלווה  חי  תל  מכללת  מחוננים. 
את  הבודק  שנתי  רב  אקדמי  מחקר  ועורכת 

ראש עיריית אשדוד ד"ר יחיאל לסרי )שני משמאל( עם מר דניאל קליין מנהל מינהל החינוך )משמאל( בליווי גב' נחמה בר־כוכבא וסא"ל )במיל'( דוד גלעם
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השפעת התכנית על הנוער.
זו  פעילות  של  השיא  אירועי  במסגרת 
באתר  אלה  חינוך  אנשי  קבוצת  התארחה 
העשייה  את  מקרוב  להכיר  כדי  לשריון,  יד 
במקום.  שלנו  וייחודית  לימודית,  החינוכית 
עמותת  מנכ"ל  ענבר,  מנשה  )במיל'(  תא"ל 
בסיכום  הסיור.  את  והדריך  תכנן  לשריון,  יד 
החינוכי  הרציונל  את  הסברתי  בחדרו  שנערך 

שלנו ואת הקשר בין נושאי המוזאון הייחודיים 
למנהלים,  מובילים,  חינוך  לאנשי  וההדרכה 
עם  המשולבת  וחיילים,  תלמידים  מורים, 
משמעות   - הלב  "בינת  תוכנית  של  המהות 

ומשמעת בחיים".
מהגישה  והתפעלו  התרגשו  האורחים 
החינוכית והאישית הפועלת במקום, ומההדרכה 
ולנושאי  לאנשים  האישי  ומהיחס  המרשימה 

החינוך של תא"ל )במיל'( מנשה ענבר.
בספר  שרשמו  הדברים  מקצת  להלן 

האורחים:
הברית,  מארצות  אליאס  מוריס  פרופסור 
אוניברסיטת Rutgers ניו ג'רסי ארה"ב )תרגום(: 
עמוקה  בהערצה  זאת  כותב  אני  יקרים,  "חברים 
את  ומזהה  לומד  אני  זה  מוזאון  דרך  ובענווה. 
הגבורה והאנושיות העמוקה של ֵמגֵני ארץ ישראל 
ואזרחיה. אני מסוגל לשקף איזו אומה טובה יותר 
הייתה ארצות הברית אילו כל בני הנוער שלנו היו 
למדתי  לאומי.  שירות  או  צבא  לעשות  נדרשים 
היום שיש כאן באתר הכנה רבה עם "בינת הלב" 
לי  היה  ביותר.  הטובים  החיילים  את  שיוצרת 

הכבוד להיות כאן היום. המשיכו בדרככם".
ד"ר יוסי לוי: "למנשה היקר ולאנשי הפלדה, 
אי אפשר היה להקים מוזאון רווי רוח ישראל 
בהערכה  עשיתם.  מאשר  יותר  הלב  ובינת 

ואהבה".
ידידי, נחמה, מזל  "מנשה  בן־שוהם:  תומר 
וכל צוות יד לשריון, תודה על שנים של חיבוק 
לנוער,  לאומי  לביטחון  המכללה  לתלמידי  חם 
תודה  ולתלמידים.  לי  הבית החם שהייתם  על 
המשמעות  ובעל  המיוחד  הסיור  על  מיוחדת 
שהקמת  ספק  אין  מנשה,  היום.  לנו  שהעברת 
כאן מעשה מרכבה. בשבילנו ובשבילי בפרט - 
אתם "סימן 10". בהערכה ובידידות".  •

* נחמה בר־כוכבא )בריל( - אלמנתו של אלוף 
מנהלת  פרסי  בעלת  )בריל(,  בר־כוכבא  משה 
חיים  מפעל  ופרס  ספר  בתי  של  מצטיינת 
תל־ העיר  יקירת  החינוך.  משרד  של  בחינוך 

אביב־יפו מימין: תומר בן־שוהם, פרופ' מוריס אליאס, אורית פריידנרייך

אנשי מחוז המרכז של משרד החינוך שומעים הסבר מפי מנכ"ל העמותה תא"ל )במיל'( מנשה ענבר
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ה"אסטרטגיה הבלתי ישירה )Indirect Approach(" במשנתו של חכם המלחמה 
סרן לידל הארט, גרסה כי מי שהשכיל לעקוף את מחשבת האויב ושם אותו על 

"קרני דילמה", קבע לא מעט מראש את תוצאות המלחמה. במכתבו לפרופ' יהודה 
ואלך, קבע לידל הארט, כי כזו הייתה מתקפת צה"ל בסיני ב־5 ביוני 1967

אוגדה 84 במערכת רפיח 
1967במלחמת ששת הימים

דומה  נוסף  ולמאמץ  המרכזי  בציר  ישראלי 
בציר הדרומי. עם פתיחת המלחמה  בעוצמתו 
תוקף  לפיה  תמונה  המצרים  אצל  הצטיירה 
ישראל־  של  הגבול  רוחב  לכל  הדרום  פיקוד 
המאמץ  היכן  אבחנו  לא  המצרים  מצרים. 
יום  אותו  כל  וחיכו  הדרום  פיקוד  של  העיקרי 
והדרומי.  המרכזי  בצירים  ישראלית  למתקפה 
פיקוד  ביצע  לא  למעשה  לשווא.  חיכו  הם 
הדרום עד לערב של 5 ביוני כל תקיפה מסיבית 
בצירים הדרומי והמרכזי: בציר הדרומי, ביימה 
לקו  צמודות  מתקפות   8 הממוכנת  החטיבה 
 ;49 הונאה  אוגדת  בהפעלת  משולבת  הגבול, 
את  לערב  עד   38 אוגדה  כבשה  המרכזי  בציר 
בחצות  ורק  כתף  אום  מערך  של  החוץ  מוצבי 
המצרי.  המערך  על  הלחימה  החלה  הלילה 
חדירות  ביוני   5 בבוקר  כבר  איתרו  המצרים 
גופי שריון בציר הנפט מצפון לאום כתף,  של 
שם נע גדוד טנקים של נתק'ה ניר ובציר ואדי 
חרידין, שם נעה כל היום חטיבה 200 בפיקוד 

יִׂשָּכה שדמי, ללא קרב.
בפועל עד לערב של 5 ביוני עסקה רק אוגדה 
טל,  אלוף  בפיקוד   84 אוגדה  צה"ל,  של  אחת 
בלילה  רק  הצפוני.  בציר  קשה  הבקעה  בקרב 
עריש,  אל  לפאתי  הגיעו  שלה  טנקים  כאשר 
מול  לקרבות   200 וחטיבה   38 אוגדה  נכנסו 

סא"ל )במיל'( אברהם זֹהר*

כי  אמר  קלאוזביץ,  אחר,  מלחמה  חכם 
בקרב שורר מצב תמידי של "חיכוך במלחמה", 
מהתכנית  שונים  יהיו  הקרב  פני  לרוב  שבו 
לקראתו. המצביא - שומה עליו להיות ער לכך 
ולתת תשובות מידיות בתוך המערכה. בספרו 
המלחמה  כי  טל  אלוף  כתב  לאומי"  "ביטחון 
היא רבת תהפוכות. מהלכיה ותוצאותיה אינם 
ניתנים לחישוב ולחיזוי מראש... מהלכי האויב 
ותגובותיו אף הם אינם צפויים מראש. גורמים 
אלה מטביעים על המלחמה א־פריורי חותם של 
אי ודאות... מעשה המנהיגות במלחמה מתנהל 
לעובדות  ממשיות  עובדות  בין  גישוש  תוך 
מדומות והוא מחייב ניסיון רב, כישרון, העזה, 

מעוף וחושים מחודדים.
קרבות  מניתוח  היה חלק   ,1967 רפיח  קרב 
נבחרים במכללה לפיקוד ולמטה, לאחר מלחמת 
יום הכיפורים, ללימוד מנהיגות צבאית, ותורת 
פרופ'  בהנחיית  צבאית  והיסטוריה  לחימה 
כמדריך  ואנכי  פעיל  מאיר  ד"ר  ואלך,  יהודה 

להיסטוריה צבאית.
ביוני  ב־5  בסיני  המצרי  הצבא  מפקדת 
ביוני.  ב־5  ישראלית  1967, לא צפתה מתקפה 
אם תהיה מתקפה, היא ציפתה למאמץ עיקרי 

חיילים בסיום מלחמת ששת הימים

המצרים. כל זאת בכוונת מכוון, גם מתוך הנחה 
של אלוף הפיקוד, אלוף ישעיהו )שייקה( גביש, 
כי הצלחה של אוגדה 84 תשפיע על כל מהלך 
לעבר  מצריים  כוחות  תמשוך  ואף  הקרבות 
הציר הצפוני. גביש תכנן להגיע עם 400 טנקים 
לפחות למרחב ג'בל לבני ביום הלחימה השני. 
אוגדה  מדורגות:  תכנן שתי הבקעות  כך  לשם 
ואוגדה  המלחמה,  פתיחת  עם  צפוני  בציר   84
38 בפיקוד אריק שרון 16 שעות מאוחר יותר. 
אוגדה 31 בפיקוד אברהם יפה, הייתה אמורה 
שנחשב  חרידין,  ואדי  בציר  קרב  ללא  להגיע 
בעיני המצרים כבלתי עביר, או בעקבות אוגדה 

38, בתוך או בסוף קרב ההבקעה שלה.
ִּפתחת רפיח הינה המשך לרצועת עזה מצפון 
ולמישור באר שבע ממזרח. צורתה כעין משפך 
שבסיסו הרחב )כ־15 ק"מ( באזור צומת רפיח 
והוא הולך וצר לכיוון אל עריש, עד הצטמצמו 
לשיח'  ממערב  מטרים  עשרות  של  לרוחב 
זוויד. מצפון, מדרום וממערב משתרעים אזורי 
עצמה,  הפתחה  קרקע  עבירים.  בלתי  חולות 
לעומת זאת, היא מישור מוצק, מכוסה שכבת 
חול דקיקה, ללא קפלי קרקע מיוחדים, למעט 
מכוסה  השטח  לעקיפה.  הניתנות  חול  גבעות 
ובקתות  קיקיון  ושיחי  עצים  כולל  צמחיה 
ומסתור  הסוואה  מאפשרים  אלה  כל  בדואים. 
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בדואים  ידי  על  מעובד  השטח  מרבית  טובים. 
ניתן  רפיח. במושגי השריון,  ותושבי  מקומיים 
שריון  תנועת  כמאפשר  האזור  את  להגדיר 
ותמרונו. בשל מיקומה בדרום הרצועה, מהווה 
עליה  למגן  היערכות טבעי ראשון  קו  הפתחה 
פריסה  מחייבת  עליה  הגנה  אך  מזרח,  כלפי 
הדיונות,  לגבולות  עד   , כוחות  מקסימלית של 

כדי לסגור את הפתחה.
ה־43,  בן  לוחמיו,  בפי  מול אלוף טל, טליק 
 ,84 אוגדה  על  שפיקד  השריון  גייסות  מפקד 
עבד  גנרל  בפיקוד  המצרית,   7 דיוויזיה  ניצבה 
בצבא  לחי"ר  ביה"ס  מפקד  סולימאן,  עזיז  אל 
המצרי. כוחות דיוויזית חי"ר 7 המצרית, נערכו 
הללו,  הקרקע  לנתוני  בהתאם  רפיח  בפתחת 
שתיים  הסובייטית.  ההגנה  דוקטרינת  לפי 
רוחב  לכל  נפרסו  הדיוויזיה  של  מחטיבותיה 
הפתחה, לאורך כביש רפיח - ניצנה. מצפון היתה 
רפיח.  לצומת  מדרום  ועד  מרפיח   ,16 חטיבה 
דרומה לה חטיבה מוקטנת 11.  מאחוריהן, על 
הנ"ט  מגנן  נמצא  הסובייטית,  ההגנה  כללי  פי 
ארטילרית.  חטיבה  ביניהם  ובתווך  הדיוויזיוני 

מפקדת הדיוויזיה, התמקמה בשיח' זוויד.
לכוחות  בנוסף   ,11 חטיבה  של  מוגבר  גדוד 
התפרס  הלאומי(,  )המשמר  מה"ל  מחטיבת 
מערך  עריש.  לאל  ממזרח  ג'יראדי  אל  במערך 
הג'יראדי, באורך של 13 ק"מ, כל רחבו היה עד 4 
ק"מ והוא נשען על דיונות בלתי עבירות, מצפון 
לחפן,  ביר  כולל  לה,  ומדרום  בעיר  לו.  ומדרום 
חטיבת משמר לאומי. החפרות של המערך היו 
בנויות היטב, בדומה לאום כתף. על כוח החי"ר 
מרכב  על  אי־אם־אקס־13  טנקים  גדוד  נוסף 
היו  הפתחה,  באזור  ארטילרית.  וחטיבה  שרמן 
מדרום  ט־34  טנקי   17 טנקים:  כ־80  למצרים 
חטיבה  עם  "סטאלין",  טנקי   21 רפיח,  לצומת 
11, וכ־20 טנקי ט־34 במגנן הנ"ט הדיוויזיוני על 
כביש רפיח - אל עריש. גדוד טנקים "שרמן" עם 
בג'יראדי.  היה  כאמור,  אי־אם־אקס־13,  צריח 
בחן יונס וברפיח, היו שתי חטיבות פלסטינאיות, 
"שרמן"  טנקי  עשרות  וכמה  ארטילריה  כולל 
אם־3, בעלי תותח 75 מ"מ. אלו היו חלק ממה 
שהיטיבה  הפלסטינית,  ה־21  הדיוויזיה  שכינו 

להילחם בערים של רצועת עזה.
גונן  שמואל  בפיקוד   7 משוריינת  חטיבה 
טנקי   58 מהם  טנקים,   124 כללה  )גורודיש( 
טנקי  ו־66  מ"מ   105 תותח  עם  סנטוריון 
כוח  מ"מ.   90 תותח  ולהם  אם־48־א־1,  פטון 
תותחים   23 כלל  החטיבה  של  הארטילריה 
מתנייעים 105 מ"מ ותותחים נגררים 25 פאונד. 
רפאל  אל"ם  בפיקוד   ,35 הצנחנים  חטיבת 
)רפול( איתן, הפכה לקראת המלחמה לחטיבה 
זחל"מים.  על  היו  גדודיה  ששני  ממוכנת, 
בפיקוד   ,46 מגח  טנקי  גדוד  קיבלה  החטיבה 
סא"ל אורי בר און, שכלל 41 טנקי מגח אם־48־

אי־1 ושכלל גם את הפלוגה היחידה בצה"ל של 
טנקי מגח אם־48־אי־3, בעלי מנוע דיזל ותותח 
כלל  החטיבה  של  הארטילרי  הכוח  מ"מ.   105

גדוד מרגמות כבדות 120 מ"מ מתנייע מוקטן 
הייתה  נוספת,  חטיבה  בינוני.  מתנייע  וגדוד 
בפיקוד אל"ם   ,60 מילואים משוריינת  חטיבת 
טנקי   52 כללה  החטיבה  אבירם.  )ֶמן(  מנחם 
שרמן אם־51 בעלי תותח 105 מ"מ ו־34 טנקי 
אי־אם־אקס־13 וכן היה בה גדוד חרמ"ש. כוח 
נוסף היה גדוד הסיור האוגדתי, בפיקוד אל"ם 
ישראל גרנית, שכלל 10 טנקי מגח, פלוגת סיור, 
פלוגת תול"רים, פלוגת שדה חה"ן וסוללה 120 
ארטילרי,  אגד  היו:  אוגדתיות  יחידות  מ"מ. 

גדוד חה"ן גדוד חימוש ואגד תחזוקה.
מספר  לתקוף  אמורה  הייתה   84 אוגדה 
שעות לפני שתי האוגדות האחרות. למולה עמד 
מערך מצרי ערוך לפי כללי המגננה סובייטית, 
עוצמה  הנחתת  ויכולת  מוקשים  שדות  ולפניו 
ארטילרית מסיבית. מתוך רצון להימנע מקרב 
הבקעה חזיתי, הכרוך בפריצת שדות מוקשים 
תחת אש ארטילרית, תכנן האלוף טל עקיפה 
הבנוי  השטח  דרך  מצפון,  הִפתחה  מערך  של 
של חן יונס, ודרך שטח הדיונות שנחשב לבלתי 
האוגדה,  מפקד  של  בתדריך  מדרום.  עביר, 
הדגיש את הצורך להגיע ליעד המערכתי העיר 
אף  שעל  לו  היה  ברור  כך,  עם  יחד  עריש.  אל 
קשה.  יהיה  שהקרב  האויב,  מחשבת  עקיפת 

הוא ביטא זאת המילים הבאות:
וכל  לכולנו  ברורה  כשהתכנית  "...עכשיו 
אני  ידועים,  המפה  על  הרשומים  המהלכים 
כאשר  מלים.  כמה  עוד  לכם  לומר  רוצה 
יתחולל הקרב, שום דבר לא יקרה בשטח כפי 
שהוא מסומן על המפה. הקווים והחיצים יהיו 

אחרים לגמרי, אבל דבר זה אינו צריך לרפות 
את ידיו של איש, מכיוון שהקרב אף פעם אינו 
אחד  דבר  המפה.  על  החיצים  לפי  מתפתח 
צריך להתרחש בדיוק לפי המרשם - העיקרון 
כולם  אלה.  קווים  ביסוד  המונחים  והתפיסה 
יסתערו, כולם יחדרו ככל האפשר יותר לעומק, 
בלי לשים לב לאגפים ולעורף. כל מי שיאבד 
את הקשר, וכל מי שלא יראה את כוחותינו, 
חייב להמשיך ולהסתער, תוך ידיעה שגם היתר 
יהיה קרב המבחן  עושים כמוהו. הקרב שלנו 
גבוה,  מורל  עם  צבא  עומד  מולנו  ביבשה. 
שחצן ובוטח בעצמו ובנשקו. לכן היעד העומד 
בפנינו אינו רק יעד פיזי של שטח וכוחות אלא 
מי  ומורלי.  פסיכולוגי  יעד  ובראשונה  בראש 
שינצח יעבור מבחינה מורלית לאופנסיבה, ומי 
לכן  נפשית...  לנסיגה מבחינה  יעבור  שייכשל 
תלוי  ביבשה  הקרב  גורל   - פשוט  הוא  הדבר 
בהצלחת הקרב שלנו... עכשיו אני הולך להגיד 
הקרב  אחרת.  ברירה  לנו  אין  אך  חמור,  דבר 
הזה יהיה קרב לחיים ולמוות. כל אחד יסתער 
עד הסוף ללא התחשבות באבידות. אין נסיגה, 

אין עצירה, יש רק הסתערות קדימה."
נאום  ברוח  המלחמה.  בחדר  נפלה  דממה 
ללוחמיהם את  זה, העבירו המפקדים באוגדה 
אלה  דברים  מחיר!".  בכל  "תקוף  של:  המסר 
מצביאים  נאומי  של  בגלריה  היום  מצויים 

בולטים בהיסטוריה הישראלית והאנושית.
 7 שחטיבה  קבעה  האוגדתית  התכנית 
תתקוף דרך חן יונס ורפיח ותכבוש את המערך 
חטיבה  על  רפיח;  לצומת  מדרום  עד  המצרי 
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35 הוטל לכבוש את מערך הפתחה עד מדרום 
לצומת. כוח גרנית אמור היה לבודד את שדה 
הוטל   60 חטיבה  ועל  דרום,  כלפי  המערכה 
שמדרום  בדיונות  עריש  אל  לעבר  להתקדם 
לפתחה. המשך הפעולה - כיבוש שיח' זוויד ואל 
ג'יראדי - הוטל על כל אחת משלוש החטיבות 
לפי התפתחות הקרב. כך גם לגבי אל עריש וביר 
על  הוטל  המצרית  הארטילריה  שיתוק  לחפן. 
טילים.  כוורות  בהם  שהותקנו  "פוגה"  מטוסי 
חטיבה  לפני  לתקוף  הייתה  אמורה   7 חטיבה 
35, אשר תופעל לא לפני השלמת המעבר של 
יונס, מתוך מגמה ללפות בו  חטיבה 7 דרך חן 

זמנית את שני קצוות מערך הפתחה.
בשעה 08:16 בבוקר 5 ביוני, נתן האלוף טל 
לא  דקות   20 במשך  סוף!".  "נוע  הפקודה  את 
נורתה אש ארטילרית על ידי האגד הארטילרי 
מועד  את  לגלות  לא  מנת  על  האוגדה,  של 
הארטילריה  חטיבת  הישראלית.  ההתקפה 
ידי מטוסי  49 המצרית, הותקפה מהאוויר על 
ה"פוגה". לאחר 20 דקות הצטרפה אליהם אש 

הארטילריה הישראלית.
בשעה 08:37 חצה צוות הסיור שהוביל את 
גדוד 79 את ה"קו הירוק" מול פרברי חן יונס. 
הכוחות הפלסטינים פתחו באש. פלוגת טנקים 
של הגדוד עברה להוביל. עד מהרה נוכחו מפקדי 
לשריון.  מלכודת  מהווה  בנוי  ששטח  הטנקים 
טנקים התקשו לעבור בסמטאות צרות ולצלוח 
והתנועה  התערבבו  מסגרות  עפר.  סוללות 
גבי  סא"ל  בפיקוד   82 גדוד  של  הטור  הואטה. 
עמיר חצה את הגבול 20 דקות לאחר גדוד 79 
עבירה  בלתי  בקרקע  ונתקל  יונס,  לחן  מדרום 
שחייבה אותו למצוא נתיב דרומי יותר. לאחר 
יונס, הכניס  גדוד 79 בחן  שעה של הסתבכות 
ללחימה   82 גדוד  של  פלוגות   2 גם  המח"ט 
בעיר. העיר הותקפה עתה על ידי מג"ד 79 רס"ן 
אהוד אלעד מצפון ואיתו מחצית פלוגת טנקים, 
מג"ד  ומדרום  העיר,  מרכז  בכיוון  הגדוד  עיקר 
כשעה  נמשכה  הלחימה  גדודו.  מחצית  עם   82
וחצי, תוך התגברות על כוחות פלסטינים שירו 
מהגגות והפעילו טנקי שרמן נושנים. קשה היה 
העיקרי  הלחימה  וכלי  טנקים,  תותחי  להפעיל 
היו מקלעי הטנקים. המיסוך של השטח הבנוי 
העברת  ומנע  האלחוטי  הקשר  על  גם  הקשה 
פקודות. בשעה 10:00 התייצבו הכוחות בכיכר 

המרכזית של העיר וההתנגדות פסקה.
איתן,  רפאל  אל"ם  בפיקוד   35 חטיבה 
על  מובלת   ,08:16 בשעה  כבר  לנוע  התחילה 
 8 הגבול  את  חצה  גרנית  כוח  גרנית.  כוח  ידי 
ק"מ דרומית־מזרחית לצומת רפיח. עם מעבר 
הגבול נתקל במוצב חוץ מחלקתי וזה נסוג ללא 
המצרית,   11 חטיבה  למערך  כשהתקרב  קרב. 
כק"מ וחצי מכביש רפיח - ניצנה, נורו לעברו 
של  ממרחק  טנקים  נגד  פגזים  מצרי  ממוצב 
המוביל.  הטנק  את  באש  והעלו  מטר,   400
המ"פ סגן אמנון גלעדי נהרג והכוח נערך מול 
פלוגת טנקים מצרית שנעה לעברו בחסות אש 

המצרי  המוצב  את  תקף  גרנית  כוח  מרגמות. 
הגיע  כך  ותוך  שלו  מ"מ   120 מרגמות  בסיוע 

לכביש רפיח - ניצנה.
טליק  הורה   09:10 בשעה  אלה  כל  בתוך 
למח"ט 35 לעצור ולא לתקוף, לפני שחטיבה 7 

תתקדם מעבר לחן יונס.
גבו  והכפרי  הבנוי  והשטח  יונס  חן  העיר 
מחיר לא קל מחטיבה 7, שכל מחשבתה הייתה 
כדי  הפלסטיני  השטח  דרך  המעבר  את  לנצל 
 12 המצרית.  הארטילרית  מהאש  להימנע 
לוחמים נהרגו ו־15 נפצעו, 3 טנקים עלו על על 

מוקש ועוד 7 נעצרו בגלל תקלות טכניות.
פלוגות  עם   79 מג"ד  ניצב  הקרב  בסיום 
עם  המג"ד  לשנים:  פוצל   82 גדוד  מעורבות. 
כפלוגה  הגדוד,  יתר  יונס,  בחן  הגדוד  מחצית 
היה  )פינקו(  הראל  ברוך  הסמח"ט  עם  וחצי, 

מדרום לחן יונס.
רק בשעה 10:00 התיר מפקד האוגדה לחטיבה 
35 לתקוף. את חוד המתקפה הובילו הטנקים של 
גדוד 46. מפקד הגדוד המצרי דיווח בשעה 11:00 
כי הוא מותקף והמח"ט המצרי הורה לגדוד טנקי 
 7 הדרומי.  הגדוד  לעבר  טנקים  לשלוח  סטלין 
על  מטר   500 של  מטווח  חוסלו  מצרים  טנקים 
תותחי  היו  לה  שהיו   46 גדוד  של  ד'  פלוגה  ידי 
105 מ"מ. מפקדה לא ידע כי פגע בטנקי סטלין. 
פלוגת הטנקים המשיכה לנוע צפונה עד שהגיעה 
עם 9 טנקים לכביש רפיח - אל עריש, מערבית 
פלוגת  של  הופעתה  המצרית.   7 דיוויזיה  למטה 
טנקים בעורף מפקדת הדיוויזיה המצרית הביכה 
מאוחר  כותר.  פן  שחשש  הדיוויזיה  מפקד  את 
 79 גדוד  של  לכוחות  הפלוגה  הצטרפה  יותר 

מחטיבה 7, ועימם לחמה עד סיום המלחמה.
לא  יונס,  חן  במרכז  בהיותו   10:20 בשעה 
העיר  ראש  כניעת  את  לקבל   7 מח"ט  התפנה 
לנוע  להמשיך  הורה  טליק  של  לתדריך  ונאמן 
פקודת  את  קלט  לא  הסמח"ט  רפיח.  לעבר 
המח"ט אך החליט להמשיך לנוע לעבר מוצבי 
רפיח. בשעה 1100 הודיע לו קצין האג"ם יואל 
יונס. הסמח"ט  )גורודיש( על הקורה בחן  גונן 
הניע את כוחותיו ונע מערבה, שטף את מערכי 
בדהרה  והגיע  אל־כלב,  באום  הפלסטינים 
לתחנת הרכבת של רפיח. בשעה 11:40 הודיע 

למח"ט שהוא מצפון למחנות האו"ם.
לאורך  בתנועה   79 גדוד  הגיע  מה  בדירוג 
פלוגת  רפיח.  העיר  לתוך  הברזל  מסילת 
הראשי.  הרחוב  את  באש  שטפה  החרמ"ש 
זה,  )באזור  מערבה  שעטו  הטנקים  פלוגות 
חלק  עם  המג"ד  בצפון(.  נמצא  התיכון  הים 
לצומת  מצפון  רפיח  למחנות  הגיע  מהגדוד 
ועימו כפלוגה וחצי של טנקים  ואילו הסמג"ד 

נע מערבה לעבר מוצב טוויל־אל־אמיר.
פיקוד  הודיע   ,11:00 בשעה  כן,  לפני  עוד 
הדרום למפקדת האוגדה כי כוח של 12 טנקים 
9 ק�דם  גדוד  נע לתקיפת כרם שלום.  מצריים 
 7 חטיבה  של  האג"ם  קצין  ידי  על  בינתיים 
מקסי   9 מג"ד  מבטחים.   - שלום  כרם  לכביש 

כרם שלום.  על  להגן  טליק  לפקודת  נע  אביגד 
פרץ  ובינתיים  מומשה  לא  המצרית  ההתקפה 
כוח ההנדסה האוגדתי ִּפרצה בשדה המוקשים 
הקשר  את  שאיבד   9 גדוד  שלום.  לכרם  סמוך 
עם מח"ט 7 הפך לכוח אוגדתי ונע לעבר רפיח 

בשעה 14:30.
בשעה 12:00 לערך הייתה חטיבה 7 - למעט 
גדוד 9 ומחצית גדוד 82 שנעה מחן יונס לרפיח 
אמורה  במקום  רפיח.  פתחת  למערך  מצפון   -
הייתה להיות חטיבה 16 המצרית. השטח נראה 
ריק וללא חפרות. כדי לאתר את קודקודו הצפוני 
של מערך האויב הורה המח"ט למ"פ הסיור סרן 
אֹורי אור לבדוק את מרחב הצומת. על צוות סיור 
לצומת  מצפון  הסמח"ט  כוח  את  להוביל  הטיל 
לעבר שיח' זוויד. כוחו של אור שכלל שני טנקים, 
ופנה  הצומת  את  עבר  ג'יפים,  ו־4  זחל"מים   3
מצפון  מצרי  מוצב  לחיים  התעורר  ואז  מערבה 
מרגמות  ירי  גם  שכללה  באש  ופתח  לצומת, 
וטנקי ט־34. מ"פ הסיור נחלץ מהמצב הנחות על 
ידי הסתערות צפונה על המוצב, תוך מעבר שדה 
מוקשים. לאחר קרב של כ־15 דקות שבו השמיד 
הניח  המח"ט  לצומת.  חזר  הוא  ט־34  טנקים   3
עתה שמצפון לצומת מצוי גדוד מצרי. הוא הורה 
לפינקו הסמח"ט ועימו 17 טנקי סנטוריון להיכנס 
לשטח. הכוח נתקל עד מהרה באש תותחים 100 
מ"מ נגד טנקים, שהיו חבויים תחת שיחי קיקיון. 
נוכח המח"ט שמולו מערך חטיבתי, והוא  עתה 

צריך לנהל קרב חטיבתי.
כוח הסמח"ט הוסג על ידי המח"ט אל מצפון 
ביקש  המח"ט  שלו.  החפ"ק  היה  שם  לצומת, 
 2 של  סיוע  וקיבל  ארטילרי  סיוע  מהאוגדה 
גדודים 105 מ"מ וגדוד 155 מ"מ. לסמח"ט הורה 
להתייצב כ"סדן" בקרבת הצומת עבור ה"פטיש" 
כן,  כי  הנה  מערבה.  יתקוף  אשר   79 גדוד  של 
התפתח הקרב בצומת מקרב ה�תקלות של צוות 
הסיור לקרב חטיבתי. טנקי הסנטוריון של גדוד 
לצומת  מצפון  התייצבו  הסמח"ט,  בפיקוד   82
ופתחו באש. פינקו הסמח"ט ביקש להסתער אך 
פלוגת  ועימו   79 מג"ד  המח"ט.  בפקודת  נבלם 
טנקים אחת בלבד, ניתק מגע עם האויב מצפון 
מהרה  עד  ונכנס  דרומה  במהירות  נע  למחנות, 
לשטח נחות, מול התקפת נגד של גדוד הטנקים 
טנקי  שלושה  ריכוזים.  בשלושה  שהיה  המצרי 

מגח נפגעו והמג"ד אהוד אלעד נפצע.
ללא תיאום, בשל ליקויי קשר, נכנס סמג"ד 
וחצי למערכה.  פלוגה  חיים ארז, עם  רס"ן   79
תוך "קריאת הקרב" איגף את המצרים מצפון 
ופגע בשלושה טנקי ט־34. הוא המשיך אל תוך 
בחפרות  כוחות  דריסת  תוך  המצרי  המערך 
נכנס גם הוא  ג', עובד,  נ"ט. מ"פ  כולל תותחי 
על  הלחץ  הדיונות.  דרך  מערבי  באיגוף  לקרב 
חבר  טנקים  שני  השמדת  ואגב  נחלש,  המג"ד 
עיקר  בצומת.  הקרב  תם   ,13:00 בשעה  לסגנו. 
חטיבה 16 המצרית מצפון לצומת ועיקר גדוד 
הטנקים שלה הושמדו, אך גופי טנקים מצריים 
המשיכו להילחם גם אחר כך. אבידות חטיבה 
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טנקי   9 נפגעו  פצועים.  ו־20  הרוגים   26 היו   7
סנטוריון ו־5 טנקי מגח.

נאמן להנחיות מפקד האוגדה, השאיר מח"ט 
לצומת  מצפון  המרחב  טיהור  מלאכת  את   7
האוגדה  פיקוד  תחת  שהיה   9 חרמ"ש  לגדוד 
והתיר לסגנו לנוע לעבר שיח' זוויד. בין כה וכה 
הגיע מג"ד 82 גבי עמיר לחפ"ק המח"ט וחבר 
שהשאיר  לאחר  הסמח"ט,  שעם  לכוחותיו 

תאג"ד שפרס בתחנת הרכבת של רפיח.
בשני  זוויד  שיח'  לעבר  נעה  החטיבה 
בעלי  טנקים(  )כ־30  המגחים  גדוד  ראשים: 
יכולת עבירות טובה מהסנטוריונים, נע לאורך 
מסילת הברזל ואילו גדוד 82 )44 טנקים( כולל 

פלוגת חרמ"ש, נעו על הכביש.
מדרום לחטיבה 7 תקפה בצהרי היום חטיבת 
ושתי  זחל"מים  על  גדודים  שני  עם   ,35 צנחנים 
פלוגות טנקי מגח של גדוד 46. גדוד 50 תקף את 
מרפיח  ההרוס  הכביש  לאורך   11 חטיבה  מערך 
הארטילרי  המערך  לעבר  נע   890 וגדוד  לניצנה, 
המצרי. פלוגת המגחים של עין גיל, היחידה בצה"ל 
דיזל  מנועי  ובעלת  מ"מ   105 בתותחי  החמושה 
שנעו  סטלין  טנקי   10 השמידה  )אם־48־אי־3(, 
לקדם את המתקפה הישראלית. במהלך הקרב עלו 
שלושה מגחים על מוקש ורביעי נפגע מאש תותח 
הים  לעבר  צפונה  לנוע  המשיכה  והפלוגה  נ"ט, 

והמשיכה לעבר אל עריש עם חטיבה 7.
פלוגת הטנקים השנייה, שנעה עם גדוד 890, 
הגיעה סמוך לשעה 13:30 מדרום לכפר שן. 600 
מטר מדרום לכביש לאל עריש, מיקמו המצרים 
על גבעת תל אבו עלין מגנן נ"ט שכלל 18 טנקי 
ט־34 במחפורות. מזלו הרע של המפקד המצרי 
מזרח  כלפי  חוסם  ציר  להיות  שיועד  במקום, 
וכלפי דרום, היה שבו זמנית הגיעה בציר הכביש 
גם פלוגת טנקים ה' של גדוד 82, בפיקוד שמאי 
קפלן, שכללה 11 טנקים. ללא תיאום בין שתי 
הפלוגות, שלא ידעו זו על זו ולא היה ביניהן קשר 
רדיו, הושמד מערך הנ"ט באש שתי הפלוגות. 
רק בעת הקרב נגלו הפלוגות הישראליות זו לזו. 
וזחל"ם  סנטוריון  וטנק  מגח  טנק  נפגעו  בקרב 

לוחמים של גדוד 890.
עוד לפני הקרב, חלפו שתי קבוצות טנקים 
של פלוגת הטנקים בפיקוד אהרן סטולר מגדוד 
טנקים   3 שן.  בכפר  הנ"ט  מגנן  פני  על   ,82
עם  טנקים   4 ואילו  קרב  ללא  חלפו  המ"פ  עם 
זמן,  בדירוג  שנעו  סולומונוב,  נסים  הסמ"פ 
ניהלו קרב תותחים תוך תנועה עם טנקי מגנן 
מהירות  לנוע.  והמשיך  נפגע  אחד  טנק  הנ"ט. 
שמטוסים  לכך  גרמה  טל  פלוגת  של  התנועה 
שתקפו את שיח' זוויד, לקראת הקרב עליה, ירו 
צוותי  כאשר  ופסקו  הישראליים  הטנקים  על 
צבעוניים.  עשן  בנרות  עצמם  זיהו  הטנקים 
זוויד,  שיח'  את  גם  עברה  סטולר  של  פלוגתו 
וכך  המצרית,   7 חי"ר  דיוויזיית  מפקדת  מקום 

נפלה גם שיח' זוויד ללא קרב.
בשעה 14:22 דיווח מח"ט 7 למפקד האוגדה 
כי כבש את שיח' זוויד. באותו זמן נקלע מח"ט 

ממנו  ניתקו  הטנקים  פלוגות  למצוקה.   35
ומרבית הזחל"מים נתקעו בחולות. גדוד 50 וכן 
חפ"ק המח"ט נשארו באותה עת לכודים במרכז 
המתחם המצרי. רפול הורה לסגנו אפרים חירם 
)פיחוטקה( שהיה עם כוח עתודה, לסייע לגדוד 
בשעה  דיווח  הוא  ואילו  המערך  בדרום   50
מפקדת  לסיוע.  זקוק  הוא  כי  לטליק   14:05
רפיח.  לצומת  דילוג  בשלב  הייתה  האוגדה 
לנוכח מצבו הקשה של מח"ט 35, הורה טליק 
וכן  הלכודים,  לצנחנים  ארטילרי  סיוע  לתת 
הורה לשלושה גופי טנקים, לנוע לעזרתו: גדוד 
79 הוחזר משיח זוויד לצומת; גדוד 9 שנשלח 
לטהר את הצומת וגדוד 46 שהיה עם גדוד 890. 
מג"ד 46, אורי בר־און ועימו גדוד 890, פלוגת 
המגחים ב' ופלוגת מגחים א' מכפר שן, חברו 
את  חילצו  ארטילרי  ובסיוע  רפול  של  לחפ"ק 

לוחמי גדוד 890.
כאמור לפקודת האלוף טל חזר מח"ט 7 עם 
לסייע  כדי  רפיח  צומת  לעבר   79 טנקים  גדוד 
 82 וגדוד  סיור  צוות  עם  סגנו  על   .35 לחטיבה 
כדי  הג'יראדי  לעבר  להמשיך  המח"ט  הטיל 

ליצור מגע או להבקיעו. מח"ט 11 המצרי ניסה 
עוד לרכז כוחות סביב מפקדתו בתפר בין גדודיו, 
את  עזב  עד מהרה  אך  לצומת,  דרומית  ק"מ   4
ולא נמצא עוד. עם הכוחות  השטח בג'יפ שלו 
שנישבו היה גם קצין אג"ם של חטיבה 11 והוא 
שמסר לרפול )ביולי 1967( את פרטי הקרב. גדוד 
50 נשאר לכוד בתוך מערך חטיבה 11. סמח"ט 
וחבר   60 מחטיבה  שרמנים  פלוגת  שאל   ,35
דיווח   50 מג"ד   .16:00 בשעה  הצנחנים  לכוח 
לפנות  וביקש  אליו  לחבור  צורך  אין  כי  לרפול 
של  כושל  ניסיון  לאחר  הרבים.  הפצועים  את 
המסוקים בגלל אש מצרית, הורה טליק לרפול 
לנוע עם הטנקים של גדוד 46 לגדוד הנצור. 10 
מגחים ללא דלק רב נעו ללא תמרונים, בסיוע 
גדוד המרגמות של חטיבה 35, הישר לצנחנים 
וחברו אליהם בשעה 18:30. כמה טנקים עצרו 
בדרך בשל חוסר דלק. כוחות הצנחנים וגדוד 46 
הגיעו לאפיסת כוחות והתרכזו בצומת למנוחה. 
רפיח על מחנותיה ואזור הצומת, היו אז בשלב 

של טיהור על ידי גדוד 9.
 4 וברוחב  ק"מ   13 באורך  מערך  בג'יראדי, 

ק"מ, משני צידי הכביש לאל עריש, היו כוחות 
מחטיבת מה"ל מוקטנת 121, גדוד מחטיבה 11, 
2 גדודי טנקים שרמן עם צריח אי־אם־אקס־13 
וחטיבת ארטילריה מוקטנת. משני צידי המערך 
של  הטנקים  טור  עבירות.  בלתי  דיונות  היו 
כעתודה  שהושארה  ק'  פלוגה  למעט   82 גדוד 
חטיבתית בשיח' זוויד, נכנס לתוך המתחם על 
הכביש תוך ירי לצדדים. האויב המצרי המופתע 
התעורר רק בהיכנס מאסף הטור למתחם, וכך 
ספג צוות הסיור שהועבר לזנב הטור את מרבית 
אש הארטילריה. טור הטנקים הישראלי הגיע 
לאל עריש בשעה 16:30 כאשר מיכלי הטנקים 

ריקים כמעט מדלק.
המח"ט קיבל את הודעתו של הסמח"ט על 
מערבה  בתנועה  בהיותו  עריש,  לאל  הגעתו 
הייתה  לא   35 שחטיבה  לאחר   ,79 גדוד  עם 
מפקד  וכמוהו  הופתע  הוא  עוד.  לו  זקוקה 
האוגדה. בשעה 17:20 יורט שידור מצרי כי 20 
מח"ט  עריש.  באל  נמצאים  ישראליים  טנקים 
לא  המצרי  המערך  כי  ונוכח  לג'יראדי  הגיע   7
מצב  בשל  לחיוני  הפך  המערך  כיבוש  נפל. 

הוא  לג'יראדי.  ממערב   82 גדוד  בטנקי  הדלק 
ניסיון  נוספת.  פעם  להבקיע   79 גדוד  על  פקד 
הכביש  מכיוון  לתקוף   79 מג"ד  של  ראשון 
אש  בשל  נכשל  החולות  דרך  דרומי  ובאיגוף 
נ"ט וארטילריה מצרית עזה. נוצר גם מצב של 
חוסר דלק שגרם לעצירת 15 טנקים. תוך כדי 
דקות   20 במשך  אלעד.  אהוד  המג"ד  נהרג  כך 
פקד המח"ט על הגדוד באמצעות הקמב"ץ סגן 
עמרם מצנע. משהועבר הפיקוד לסמג"ד חיים 
הכביש  בציר  טנקים   19 עם  הגדוד  נכנס  ארז, 
בהגיעו   .46 מגדוד  ד'  הטנקים  פלוגת  בחיפוי 
לתחנת הרכבת בעורף המערך, נוכח המג"ד כי 
ביקש  הוא  פעיל.  והמתחם  5 טנקים  רק  איתו 
יתר  אליו  הגיעו  בינתיים  אך  לאחור  לתקוף 
לפקודת  מערבה  לנוע  המשיך  הוא  הטנקים. 
עריש  אל  בפאתי   82 גדוד  עם  וחבר  המח"ט 
בשעה 19:30. בקרב איבד הגדוד 9 טנקים. בין 
נוכח  רדת החשיכה,  עם  ומ"פ.  מג"ד  ההרוגים 
המח"ט כי המערך המצרי לא נשבר. הוא שלח 
את מחצית פלוגת העתודה, פלוגה ק' מגדוד 82 
בפיקוד סרן עמיר יפה, וכוח זה בסיוע תאורה 

טנקים ישראלים דוהרים דרומית לאבו־עגילה
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תפס את החלק המזרחי של המערך.
מפקד האוגדה הציע לגונן להכניס את כוחות 
חטיבת שריון מילואים 60 שנעו מדרום לג'יראדי 
את  לקבל  העדיף  המח"ט  אך  עריש,  אל  לעבר 
להיכנס  מאשר  החטיבה  של   9 החרמ"ש  גדוד 
לבעיות תיאום בתוך הלילה עם חטיבה אחרת. 
הסתבר גם כי גדוד אי־אם־אקס־13 של חטיבה 
60 היה ללא דלק וגדודי החרמ"ש התקשו לנוע 
פקד  שכך  מכיוון  לג'יראדי.  שמדרום  בדיונות 
מפקד האוגדה בשעה 19:00 על גדוד 9 להפסיק 
ולנוע  לרפיח  שמצפון  במרחב  פעולתו  את 
במהירות למח"ט 7. איסוף יחידות הגדוד נמשך 
זמן מה משום שהיו מפוזרות ומשום שהציר היה 
 23:40 בשעה  רק  סיוע.  ויחידות  בדרגים  עמוס 
המח"ט.  חפ"ק  אל  אביגד  מקסי   9 מג"ד  הגיע 
גונן צירף אליו את מחצית פלוגה ק' וכן מספר 
שנדחפו  מדרגים  שתודלקו   79 מגדוד  טנקים 
 9 גדוד  של  הטור  העיקרית.  המפקדה  ידי  על 
נכנס על הכביש והחל בטיהור תעלות הלחימה. 
משהושגה שליטה על ציר הכביש בשעה 01:00, 
עוד בטרם גמר הטיהור, נע המח"ט אל כוחותיו 
באל עריש ובעקבותיו הדרגים. החטיבה נערכה 
בחניוני לילה בפאתי העיר, בעוד גדוד 9 מאבטח 

את נתיב המעבר לדרגים בג'יראדי.
 5 בצהרי  כבר  הורה  בסיני,  המצרי  הפיקוד 
ביוני לקדם את חטיבת שריון 141 וחטיבת חי"ר 
לעבר ביר לחפן. רק בשעות הערב נעה חטיבת 
לעבר  תנועתה  לבני.  מג'בל  המצרית  השריון 
אל עריש נקטעה על ידי חטיבה 200, שהגיעה 
בשעות הערב למוצא ואדי חרידין. בקרב שריון 

בלילה הושמדה חטיבת השריון המצרית.
 60 חטיבה  הגיחה  ביוני   6 בוקר  לקראת 
מציר החולות. גם לה וגם לחטיבה 200 הוצנחו 
ידי מטוסי תובלה של חיל  דלק ותחמושת על 

האוויר.
האוגדה  מפקד  חפ"ק  הגיע  ביוני   6 בבוקר 
לאל עריש. העיר עצמה לא נכבשה והיעד הבא 
היה מערך ביר לחפן. אלוף הפיקוד לחץ לכבוש 
דו  מתקפה  לתאם  ניסה  ואף  לחפן  ביר  את 
הקודם  ביום  אוגדתית. בשל אבידות בחטיבה 
הורה האלוף טל על התקדמות זהירה. בחיפוי 
המצרי.  המערך  את   79 גדוד  תקף  ארטילרי 
 .82 גדוד  הכביש  על  למערך  חדר  בעקבותיו 
חטיבה  של  חרמ"ש  גדוד  הוכנס  בעקבותיהם 
ידי  על  בינתיים  שננטש  המתחם  לטיהור   60
"ביר   :7 מח"ט  דיווח   11:58 בשעה  המצרים. 

לחפן בידינו".
רק למחרת, ב־7 ביוני, תקף גדוד חרמ"ש 9 את 
העיר אל עריש והשלים את כיבושה בעוד גדודי 
כוחות  נשארו  בעיר  סיני.  לתוך  נעים  הטנקים 
של חטיבת המשמר הלאומי המצרית 28. בשעה 
04:30 נעה פלוגת חרמ"ש בפיקודו של סרן יוסי 
פלד ובראש טנק סנטוריון בודד וטנק פיקוד ללא 
צריח לתוך העיר. הפלוגה חדרה אל מרכז העיר 
אך נאלצה להיחלץ לעבר כביש החוף בשל אש 
הגדוד  תקף   13:30 בשעה  העיר.  ֵמגֵני  של  עזה 
בשנית. הפעם קדמה לחדירה הרעשה ארטילרית 

של מרגמות 81 ו־120 מ"מ ותותח בודד של 105 
חטיבת  של  כוחות  לעיר  הגיעו  בינתיים  מ"מ. 
חי"ר 99. גדוד 9 תקף מדרום ואילו פלוגת הסיור 
של חטיבה 99 תקפה מצפון. ההתנגדות המצרית 
הכבדה,  המרגמות  אש  בשל  כנראה  נשברה, 
ובשעות אחר הצהרים נכנעו נכבדי העיר. גדוד 9 
המשיך לנוע לעבר כוחות החטיבה שהיו בדרכם 
ונפצעו  וחובש  נהרגו מ"מ  לתעלת סואץ. בקרב 
12 לוחמים. נהרג גם סא"ל אלכס בניה ממפקדת 

האוגדה שהיה על טנק הפיקוד.
בקרב   84 אוגדה  איבדה  לוחמים   92
 49 ונפגעו  לוחמים   230 גם  נפצעו  ההבקעה. 
אבידות  מצריים.  טנקים   92 לעומת  טנקים, 
לוחמים   5000 עד  בכ־3000  הוערכו  המצרים 

הרוגים וכ־2000 שבויים.

סיכום
כך ראו, למדו וניתחו חניכי המכללה לפיקוד 
בפרספקטיבה   ,1967 רפיח  קרב  את  ולמטה 
יום  ומ"מים במלחמת  כמ"פים  מי שלחמו  של 

הכיפורים:
קרב ההבקעה של אוגדת טל מהווה דוגמה 
ישירה"  הבלתי  ה"גישה  נקיטת  של  בולטת 
את  עקף  טל  אלוף  הארט.  לידל  של  בתורתו 
את  ממנו  ושמט  סולימאן  גנרל  מחשבת 
ארטילרית  עוצמה  שלו:  העיקרי  ההגנה  נשק 
גם השאיר את  הוא  מוקשים.  משולבת בשדה 
סולימאן על "קרני הדילמה" כאשר תקף אותו 
טליק  לכאורה.  עביר  בלתי  בשטח  מדרום  גם 
לא הרפה מלחצו ושיגר גוף לחימה אחד אחרי 
השני, ברצף שלא ִאפשר לסולימאן לשלוח אלא 
כוחות טנקים לא גדולים לגזרות מותקפות. כך 
תרמה הופעת כוחות טנקים ישראליים בקרבת 
מפקדת הדיוויזיה ובתוכה להתמוטטות מפקדת 
לאחר  גם  כי  לציין  יש  המצרית.  הדיוויזיה 
כיבוש מפקדת הדיוויזיה, הבין סולימאן שעליו 
הלחימה  תורת  בלשון  במה שמכונה  להתמקד 
זה  מערך  ואכן  הג'יראדי,  שהיה  העצירה"  "קו 

היה אגוז לא קל לכיבוש.
בכל  כי  קבעה  טליק,  של  המלחמה  תכנית 
תפקיד  את  למלא  חטיבה  כל  יכולה  שלב 
החטיבה השנייה. זה קרה כאשר גופי טנקים של 
תפקודה   .35 לחטיבה  לסייע  נשלחו   7 חטיבה 
מלווה  היה  זה  לעומת  הצנחנים  חטיבת  של 
יכולת  של  יתר  מהערכת  שנבעו  בשיבושים 
משמיטת  וכן  החולי,  במרחב  לנוע  הזחל"מים 
יכולת מח"ט 35 ל"רתום" את פלוגות הטנקים 

ללחימת החי"ר.
יכולת  בהערכת  גם  לקה  המודיעיני  המידע 
והחקלאי.  הבנוי  בשטח  רק"ם  של  התנועה 
 7 לחטיבה  גרמו  החקלאי  והשטח  יונס  חן 
ידע  גם  היה  לא  החטיבתי.  המבנה  את  לאבד 

מודיעיני על חפרות המצרים בשל האיסור על 
צילומי אוויר לפני המלחמה. חטיבה 7 השכילה 
לדחוף בעקבות הכוחות את הלוגיסטיקה ואת 
הארטילריה הניידת. בכך מילאה תפקיד מרכזי 

המפקדה העיקרית של קצין האג"ם יואל גונן.
אי הסכמתו של מח"ט 7 לשלב את חטיבה 
60 במתקפה על הג'ראדי, נבחנה כמו כל הקרב 
הבינו  הם  אירוע.  בניתוחי  פו"ם  חניכי  ידי  על 
את רצונו של מח"ט 7 להפעיל חרמ"ש סדיר על 
פני כוח מילואים, אך סברו כי היו גם שיקולים 

של יוקרה יחידתית.
חניכי פו"ם גם בחנו את הפעלת חטיבה 60. זו 
למעשה נעה כל היממה הראשונה, תוך האבקות 
אף  גביש  אלוף  בקרב.  שולבו  ולא  הקשה  בציר 
את  להכניס  הציע  שהוא  המלחמה  לאחר  טען 
כך היה  יחד עם   .7 60 בעקבות חטיבה  חטיבה 
למפקד אוגדה 84 כוח שיכול היה להפעיל בכל 
במקרה  מאחור,  הג'ראדי  תקיפת  לרבות  עת, 
ידי  על  גם  הושג  המערכה  שדה  בידוד  הצורך. 
לחפן.  לביר  מדרום   200 טנקים  חטיבת  הגעת 
שריון  חטיבת  הגעת  את  מנעה   200 חטיבה 

מצרית 141 לאל עריש בלילה של 5־6 ביוני.

על הכותב: 
את  ליווה  ז�הר,  אברהם  )במיל'(  סא"ל   *
ששת  במלחמת   ,84 אוגדה  ואת   7 חטיבה 
הימים. קרב החטיבה נחקר על ידיו ונכלל בספר 
סרן  חקר  כן  המלחמות".  בסער   7 "חטיבה 
84. מחקרים אלה,  אז, את קרבות אוגדה  זהר 
מאמר  היסטוריה.  מחלקת  של  בספר  מצויים 
בפתחת  טנקים  קרבות  על  זהר  אברהם  של 
כמדריך  "מערכות".  בביטאון  אור  ראה  רפיח, 
זהר  אברהם  ניתח  בפו"ם,  צבאית  להיסטוריה 
ניתוחי אירוע של קרבות  את הקרב, במסגרת 
שריון במלחמות ישראל. אלה יראו אור בספר 
• על קרבות בולטים של צה"ל. 

מקורות עיקריים
•  ואלך יהודה, תורות צבאיות, מערכות 1977
•  טל ישראל, ביטחון לאומי - מעטים מול 

רבים, דביר 1996
•  רשימות סרן זֹהר חטיבה 7 ואוגדה 84 

במלחמת ששת הימים
•  מחלקת היסטוריה, פיקוד הדרום במלחמת 

ששת הימים, 1972 
•  רעיה טראוב, הצבא המצרי במלחמת ששת 

הימים, מחלקת היסטוריה
•  זֹהר אברהם, קרבות טנקים בפתחת רפיח, 

מערכות 202, 1969
•  ברזנר עמיעד, השריון 1957 - 1967, עמותת 

יד לשריון )לא פורסם(
•  זֹהר אברהם, חטיבה 7 בסער המלחמות, 

לקראת פרסום
•  מיכלסון בני, מלצר אפי )עורכים(, רשומות 

סמינר מלחמת ששת הימים )מרכז הסמינר: 
אברהם זֹהר(, עמותת גלילי

•  היכל חסנין, הדרך למלחמת רמדאן )ערבית(, 
1976

אות מלחמת ששת הימים
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מפעל רמתא
מפעל רמתא, המפעל הדרומי ביותר של התעשייה האווירית, 

הוקם בשנת 1967 וממוקם בבאר שבע.
המפעל מפתח ומיצר מגוון רחב של מוצרים לשוק הביטחוני 

והאזרחי בתחומי היבשה הים והאוויר. 
המפעל מתמחה במתן פתרונות מערכתיים לסוגיות מבצעיות 

בתחומי התמרון ביבשה.

מפעל רמתא
www.iai.co.il/ramta  mktg@iai.co.il

ראם סימן 3
רכב שטח ממוגן רב משימתי: 

 הובלת גייסות בשטח לחימה
 סיור,פטרול ותצפית

 כוחות משטרה, לוחמה בטרור ושמירת שלום
 פיקוד ושליט

 נושא ציוד נ"ט ומרגמות עד 120 מ"מ

"פו הדוב"
  כלי הנדסי כבד בשליטה מרחוק למשימות הנדסיות בשטח מאויים נ.ט/מטענים

  טווח הפעלה - עד ק"מ בשטח לחימה בקו ראיה רציף ו־500 מ' בקו ראיה לא רציף
 משקל כללי כולל מיגון - כ־60 טון

 שליטה מרחוק מלאה בכלל פעולות הדחפור

FRONT RUNNER - MTL
כלי הנדסי נשלט מרחוק למשימות: 

 לטיפול במכשולים הנדסיים במתארים אורבאניים צפופים
 טיפול במטענים 

 חילוץ והצלה
 טיפול בחומרים מסוכנים
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דבורי בורגר

 נתק'ה: הקצין הפצוע שחזר 
לשדה הקרב

 נתק'ה ניר עם דני שלום,
 ידיעות אחרונות, 2010, 302 עמודים

מג"ד שריון צעיר במלחמת ששת הימים בגזרת 
לחימה קשה, מוביל את חייליו להישגים מרשימים 
הזו  ההצלחה  של  הסיום  אקורד  את  זה.  אחר  בזה 
הוא מוצא, למגינת ליבו, בבית חולים כשהוא מיוסר 

מפציעה קשה ומתהליך שיקומי מייגע.
ולכתוב  להתיישב  יכול  היה  חייו  של  זה  בשלב 
בבניית  שקנה  הרבות  הזכויות  על  כרס  עב  ספר 
מערך השריון בצה"ל. הוא היה פותח בכוח המניע 
להצלחותיו - ילדותו כפליט ברוסיה לאחר פלישת 
הנאצים לפולין, ומסע הישרדותו עם אימו ואחיו 
אביו  כאשר  המלחמה,  שנות  לאורך  התינוק 
הצטרף לשורות הצבא האדום והופיע לראשונה 
המלחמה  בתום  יותר,  מאוחר  שנים  חמש  רק 
ופצוע; הוא יכול היה לספר על בית אידיאולוגי 
מעשי  ביטוי  לידי  שבא  גדל,  במסגרתו  ציוני 
העולם  מלחמת  בתום  ישראל  לארץ  בעליה 
נעוריו  ימי  בתיאור  ממשיך  היה  הוא  השנייה; 

חוכמת  בעל  כספורטאי  חיפה  הפועלים  בעיר 
ידיים - כישורים ותכונות שהיוו לימים יתרון חשוב להשתלבותו 
והמבצעי של הטנקים,  ולתרומתו לפיתוח התפעולי  בחיל השריון 
ובכלל זה קליטת טנקי המערכה הסנטוריונים )שוטים( והפטונים 
)מגחים(; הוא היה בוודאי חותם את ספרו בסיפור לחימת הגבורה 

של גדודו במלחמת ששת הימים...
הפלדה  איש  המג"ד,  השעה!  כשרה  הייתה  לא  עדין  לא,  אבל 
והרוח, החליט שלספרו האפשרי נכון עוד פרק המשך חשוב מאין 
כמותו, גם כשהתחזיות הרפואיות ִלמדו, שלעולם לא יחזור לתפקד 

כבעבר, וכי עליו להתרגל למציאות חדשה.
לא אדם כנתק'ה יוותר! הפציעה היוותה אולי תפנית פיזיולוגית 
באותה עת, אך בשום פנים לא כזו שתמנע ממנו להמשיך בייעודו 
- לשעוט קדימה ולהיות גורם משמעותי ומשפיע כמפקד, כלוחם 
וכאיש משפחה. הקצין הפצוע חזר ובגדול! מלחמת יום הכיפורים 
מאבקו  לצדקת  ההוכחה  את  לו  זימנו  לאחריה,  שבאו  והאירועים 
במלחמתו הפרטית במוגבלות הפיזית. שנים רבות לאחר האירועים 
נתק'ה,  הוא  הלא  ניר,  נתן  התיישב  חייו,  את  שעצבו  החשובים 

והחליט שהגיעה השעה להוציא לאור את סיפורו.
חיים  סיפור  בפנינו  שוזר  הוא  וקולחת  ישירה  פשטנית,  בשפה 
בציר הכרונולוגי של חיי המדינה במאבק לתקומתה ובשנות כינונה, 
נתק'ה  שובץ  הטירונות  סיום  עם  רוח.  שאר  בעלי  אנשים  בזכות 
הגופני  כושרו  הטכניים,  שכישוריו  למפקדיו  ברור  היה   .82 בגדוד 

- מהווים את השילוב  והׂשרדנות  - התעוזה  הבולטות  ותכונותיו 
של איש השריון האידיאלי, ובוודאי בשלבי התפתחותו הראשונים 

של הַחיִל.
נתק'ה בלט מאוד בנוף השריונאי וקודם מהר. הוא סיים קורס 
קציני שריון ומונה למפקד בקורס מפקדי טנקים ולאחר מכן למ"מ 
גדודי משוריין(. במבצע קדש לחם במסגרת אוגדה  )צוות  בצג"ם 
האלוף  השריון  גיסות  מפקד  של  בפיקודו   ,77
עזה.  רצועת  לכיבוש  שהביאה  לסקוב,  חיים 
לראשונה הייתה לו תחושה שתלווה אותו עוד 

רבות בסערת הקרב:
"מאחורי גבי יכולתי לחוש את כל היהודים 
שהושמדו בשואה, כאילו מצביעים לי על הדרך 
וצועקים, 'תראה להם מי הוא טנקיסט יהודי!.. 

נוע, חייל יהודי, קדימה, נוע!'" )עמוד 40(
הלחימה הייתה קשה ונתק'ה מדגיש את עובדת 
פינוי הנפגעים כחלק בלתי נפרד מהלחימה: "היה 
לי כלל ברזל: לעולם לא משאירים פצוע בשטח... 
וכך  בעצמי  נהגתי  כך  לכך,  אותנו  חינך  צה"ל 
גם אותי לא השאירו  לימים  חינכתי את חייליי. 
הימים"  בשטח כשנפצעתי קשה במלחמת ששת 

)עמוד 42־43(.
במשלחת  חבר  להיות   1959 בשנת  זומן  נתק'ה 
שיצאה לאנגליה ללמוד על טנקי הסנטוריון ותקלוט 
אותם בחיל השריון. בשנת 1964 השתתף במשלחת 
בראש  האמריקאי.  הפטון  טנק  על  ללימוד  לגרמניה 
המשלחת עמד סא"ל ג'קי אבן )לימים אלוף(, שדרכיהם הצטלבו 
בגרמניה,  הטנק  על  ללמוד  יצאה  המשלחת  הקרב.  בשדה  רבות 
ומשום הרגישות הלאומית למדינה זו אפפה את המשלחת סודיות. 
בשובם הקימו ג'קי אבן המג"ד ונתק'ה הסמג"ד את גדוד הפטונים 
הראשון 79. למרות שהובטח לנתק'ה שהוא יפקד על גדוד הפטון 
קיבל את  נתק'ה  אלעד.  אהוד  לתפקיד  והנחשק, התמנה  היוקרתי 
ששת  במלחמת   .14 בחטיבה   63 סנטוריונים  גדוד  על  הפיקוד 
זה בפיקודו, ככוח אוגדתי באוגדה 38 של אריק  גדוד  הימים פעל 
שרון. אכזבתו הראשונית מכך שקיבל גדוד סנטוריונים, התחלפה 
במהלך  בגדודו  והלוחמים  על תפקוד המפקדים  ובגאווה  בהערכה 
הקרבות. הגדוד לחם כדי להבקיע את מערכי אבו עגילה. נתק'ה לא 
איבד את העשתונות גם כשגילה שמערכות הקשר אינן מתפקדות 
והפגיעות בקרב סגל הפיקוד רבות. בין היתר כבש הגדוד את מוצב 
181 המצרי )אוקלנד( והשתתף בקרב על כביש אל עריש־אבו עגילה. 
נתק'ה זכה לשמוע את מילותיו של אריק בקשר "כל הכבוד" בקרב 
במוצב סכר הרואיפה. במערך אום כתף פרץ הגדוד ללב המתחמים 

באיגוף מאחור ומוטט את המערך המצרי.
תוך כדי הפוגת הניצחון ועל רקע הדי התפוצצויות, החלה עבורו 
מלחמה חדשה - "לפתע חרב עלי עולמי" )עמוד 95(. הזחל"ם שבו 
ד"ר מתי  ישב נפגע מפגז והוא נפגע ברגליו. מי שהציל אותו היה 
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בפצועים  לטפל  לבקש  הספיק  הכרה,  בחוסר  שקע  בטרם  מוזס. 
)לימים  ש�הם  בן  לאיציק  גדודו  על  הפיקוד  את  ולהעביר  סביבו 

מח"ט 188 במלחמת יום הכיפורים(.
התמודדותו עם הפציעה הייתה עיקשת, וכמו בשדה הקרב הוא 
מכתב  טנקים.  ללא  חייו  את  לדמיין  היה  יכול  לא  הוא  ויתר.  לא 

שקיבל מאריק שרון במהלך אשפוזו חיזק אותו במיוחד:
אני  עגילה,  יותר את הקרב באום כתף־אבו  לומד  "ככל שאני 
בהכרעת  שלך  הכוח  של  חלקו  היה  גדול  מה  ויותר  יותר  נוכח 
המבוצר והחזק שבמערכי המצרים בסיני. סיפורו של הכוח שהיה 
בפיקודך הינו מן המופלאים שבמלחמת ששת הימים. גיליתם עוז 
רוח, דבקות במטרה ורוח לחימה בלתי רגילים. אתה פיקדת על 
משאת  שהיו  במילים  מסיים  הוא  לב".  ובאומץ  בכישרון  הכוח 
נפשו של נתק'ה שהיה שרוע חסר אונים "מקווה שתבריא במהרה 

ותחזור לעבודתך בה הוכחת בעבר יכולת רבה" )עמוד 103(.
נתק'ה עבר ניתוחים רבים וללא הצלחה יתרה, ותסכולו מוסט 
המענה  את  לתת  מסוגלים  אינם  שלדעתו  בארץ  הרופאים  כלפי 
למצבו. חוסנו הנפשי עמד לו גם בשעות הקשות האלה והוא החליט 
לא לוותר. ניתוח בשווייץ מציל את רגלו והוא לומד לתפקד חרף 

נכותו.
כנגד כל הסיכויים שצפו לו הוא קיבל את הפיקוד על חטיבה 217 
- חטיבת מילואים משוריינת, ואיתה לחם במלחמת יום הכיפורים 
 .162 באוגדה  )ברן(  אדן  אברהם  אלוף  של  פיקודו  תחת  בסיני, 
תחת  חת  ללא  לחמו  ולוחמיהם  ו־142   126  ,113 הגדודים  מפקדי 
ובתושייה  בגבורה  לחמה  נתק'ה  של  בפיקודו  החטיבה,  פיקודו. 
העם  זו את מלחמת  במלחמה  ראה  נתק'ה  כבדות.  וספגה אבדות 
"חשבתי על  וחש ביתר שאת ב־8 באוקטובר, בתום יום הקרבות: 
מן  אזרחים  היו  יום  לפני   - אלה  אנשים  שעברו  החד  המעבר 
ולאחר שלבשו את מדי הזית ואת סרבלי הטנקיסטים  השורה... 
רבה.  הערכה  להם  רחשתי  כאריות.  ונלחמו  לקרב  התייצבו  הם 

הרגשתי שזו אכן מלחמת העם" )עמוד 145(.
עם תחילת הצליחה של התעלה בליל 15־16 באוקטובר היה צריך 
התקבלה  התנועה.  בצירי  הכוחות  תנועת  את  ולהבטיח  להרחיב 
פקודה להציב מארב לחטיבה 25 המצרית שאיימה על ראש הגשר. 
לחימה  כישורי  מגלים  כשלוחמיו  ומדויק  יעיל  מהלך  ביצע  נתק'ה 
ורוח לחימה, עד להשמדתה של החטיבה המצרית. חטיבתו צלחה 

את התעלה והמשיכה לנהל קרבות קשים.
במהלך  נתק'ה  את  ליוו  רבות  מחשבות 
על  מצר  הוא  בספרו  ולאחריהם.  הקרבות 
על  היתר  בין  אגרנט,  בדו"ח  שנכתבו  דברים 
כי  הכיפורים,  יום  במלחמת  חטיבתו  תפקוד 
עקב העובדה שהמח"ט ניהל את הקרב מהטנק 
)עמוד  רבות  אבדות  היו  באוקטובר,  ב־8  שלו 
של  שמקומו  מלמדת  הבסיסית  גישתו   .)227
המפקד עם חייליו בקרב: "טנק המח"ט הוא 
המקום הטוב והבטוח ביותר להיות בו בזמן 
לכל  להאזין  יכול  המח"ט  המלחמה.  ניהול 
הרשתות... המפקד יכול לחוש כל הזמן את 
שדה הקרב... המרחב משתנה כל הזמן, ועל 
המפקד להיות מעודכן במצב הכוחות שלו 
ללא צורך לשאול את המג"דים על מיקום 
שהם  העמדות  על  או  שלהם  הכוחות 
מענה  לתת  מסוגל  להיות  כדי  תופסים, 
לדעת  יכול  הוא  שמתעוררות...  לבעיות 

על נפגעים ולטפל בפינוים. רק כך יכול מפקד חטיבה לפקד על 
ולנהל את הקרב מקרוב" )עמוד 228(. מבחינתו, גם לריח  כוחות 

אבק השריפה יש מקום במעורבותו של המח"ט.
בלתי נמנעת מבחינתו היא ההשוואה גם להתנהלות המפקדים 
במלחמת לבנון השנייה עם מסכי הפלזמה והצי"ד )מערכות השליטה 
הקלסיות  הלחימה  תפיסות  שינוי  על  ביקורתו  הדיגיטליות(. 
המפקדים  בקרב   - אחידה  להיות  שצריכה  לשפה  גם  מתייחסת 

וחייליהם כאחד וכן להגדרת המטרה - הכרעה בקרב ולא אחרת.
קרא  ואחזקה"  שיפוץ  למרכז  אלי  שתגיע  רוצה  אני  "נתק'ה, 
טנק  של  הראשון  טיפוס  האב  של  הניסוי  מועד  כשהגיע  טליק  לו 
בטנק  שינהג  הראשון  הטנקיסט  שתהיה  רוצה  "אני  המרכבה, 
המרכבה" )עמוד 283(. גם אם לא לחם בטנק המרכבה, הרי שזכה 
להשתתף בתרגילים רבים איתו בהיותו רמ"ט פיקוד הצפון, ויש לו 
זכויות רבות על טנק מערכה זה שהוא תוצר והמשך טבעי של ניסיון 

הלחימה בחיל השריון, שחלקו של נתק'ה בו הוא רב.
כתיבת הספר הינה חלק מפעילות רבת שנים בתחום ההנצחה 
ושימור המורשת של חיל השריון. בספר מוזכרים מפקדים ולוחמים 

רבים, ששמותיהם ערוכים במפתח השמות בסופו.
נתק'ה - סיפורו של חיל השריון בבניינו ובלחימתו במערכות 
ישראל; סיפורו של האדם שמאחורי הפלדה - הֵרע, איש המשפחה; 

סיפור של חוסן נפשי, המשול לפלדה, שלא ייגמר לעולם!

שיח שכולים - האם אתה שומע?
גיליון 45, תש"ע 2010, יד לבנים, 112 עמודים 

סמוך ליום הזיכרון הכללי לחללי מערכות ישראל הופץ הגיליון 
השנתי של "שיח שכולים". גיליון 45 יצא הפעם במהדורה מהודרת 
בכריכה קשה מתוך כוונה להפיצו לקהל הרחב ולא רק בקרב מנוייו, 
בני המשפחות השכולות. זוהי אסופה של כתבים - שירים, זיכרונות 
והספדים של אם, אב, רעיה, אח ואחות. אליהם מצטרפים הדודים 
עמוק.  חותם  בהם  הותיר   - בן־משפחתם   - שהנופל  והאחיינים, 

יצירות האמנות בספר חודרות כמו המילים לכל חדרי הנפש.
המשפחות השכולות אינן מקשה אחת. הכאב שכל אחד נושא 
עמו מוצא דרכי ביטוי רבות, והן מובאות בגיליון זה. הכתוב בגיליון 
זה אינו נחלתם הבלעדית של בני המשפחות השכולות. בלחימתם 
ובמשימות שמילאו הותירו לנו הנופלים נכסים לאומיים. זיכרונם 
בין  העם.  כל שדרות  והנצחתם מאחדים את 
בגיליון  הדברים  פורסמו  שלזכרם  הנופלים 
המושבע,  הצבר  החדש,  העולה  נמצאים  זה, 
והרוח.  המדע  העמל,  אנשי  הכבשנים,  פליט 
כן נמצא את אלו שכרתו עמנו ברית דמים - 
הבדואים והדרוזים. הקורא בשורות המרגשות 
שבאסופה זו מוצא את החיבור האישי והלאומי, 
כיהודי וכאזרח - מוקיר תודה במדינת ישראל. 
ברשות  עומד  והגיג  שיר  מכתב,  כל  אמנם 
עצמו, אך יעידו רבים כי משמתחילים בקריאתם 
והם  הקריאה,  שטף  את  להפסיק  אפשרי  לא 

מזדהים, מתרגשים, דומעים ומתחזקים.
על מנת להמחיש את השפעתם של הכתבים, 
דובדבני,  יהודה  של  זיכרונותיו  כאן  מובאים 
לטרון  בקרבות  נפל  ז"ל  דובדבני  משה  שאביו 
בתש"ח, הוכרז כנעדר, וגופתו אותרה רק חמישים 

שנה לאחר הקרבות. 
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דבורי בורגר

מעשי אבות סימן לבנים

בתנועת  חבר  היה  הוא  בפולין.  נולד  דובדבני,  משה  אבי, 
"החלוץ" ועלה ארצה בגיל צעיר. הוא היה ממפקדי ההגנה בפתח 
תקווה ומדריך ראשי בקורס מ"מים. במלחמת העצמאות פיקד 
אבי על פלוגה מחטיבה 7, שמרבית חייליה ניצולי שואה שזה 
עתה הגיעו לארץ. כל רכושם הסתכם בתרמיל לבן וזעיר. תמיד 
שאלתי את עצמי מאין נבע כוחם של אנשים אלה, שהיו נצר 
אחרון למשפחותיהם, להילחם על ירושלים? והתשובה הייתה: 

האמונה בצדקת הדרך - היא כוחו האמיתי של עם ישראל.
בשפות  לשליטתו  הודות  הניצולים  על  לפקד  נבחר  אבא 
שונות. החיילים העולים אומנו במשך חמישה ימים במחנה תל 
השומר ונשלחו לכבוש את לטרון, כדי לפרוץ את המצור הכבד 
על ירושלים. למרבה האסון השתבשה תכנית ההתקפה. במקום 
לתקוף בלילה החלה התקיפה עם שחר. חמסין, ציוד דל, מעט 
ההולכת  ואש  מהירי  כתוצאה  המוצתת  יבשה  קמה  מימיות, 
ומתעצמת עם הרוח, חום אימים, ברחשים. הארטילריה רועשת 

וגורמת לנפגעים רבים.
יהודה  השקה  שבו  מעיין,  לאזור  הפלוגה  את  מוליך  אבא 
המפורסם,  אמאוס  לקרב  יציאתם  טרם  חייליו  את  המכבי 
למעלה מאלפיים שנה קודם לכן. פצועים רבים, צעקות ופקודות 
ונפצע  בכל השפות. נסיגה מבוהלת. אבא מחלץ את הפצועים 
פעמיים. ידידו מונדק, שנחשב לוותיק בגלל שהיה כבר שנתיים 
בארץ, סוחב אותו לכיוון הנקודה בה נמצא קיבוץ הראל כיום. 
מותש.  מונדק  עליהם.  סוגרים  המקומיות  והכנופיות  הירדנים 
אבא אומר לו לרכז את הפצועים סביבו ודורש ממנו להשאיר 
אותו עם הפצועים ולהציל את עצמו. מונדק מסרב ואומר לו: 
לך, תציל את  "גם  לו"  עונה  ואבא  ילדים קטנים".  יש שני  "לך 
עצמך". מונדק מסרב פעם שנייה. אבא שולף את אקדחו ומאיים 
עליו. לאחר 50 שנה אמר לי מונדק: "חשבת שהאמנתי שאבא 

שלך יירה בי? משה לא היה מעז לירות בי! הוא רק איים עלי".
בתום קרב קצר הרגו חיילי הלגיון והכפריים המקומיים את 
אבן  רק  נותרה  ולנו  כנעדר  הוכרז  אבא  הפצועים.  כל  עם  אבא 
שותקת בחלקת הנעדרים בהר הרצל שאליה באנו בכל ז' באדר, 

נודע.  לא  קבורתו  רבנו שמקום  פטירתו של משה  יום 
הרב גורן ז"ל אמר לי: "האבן הזו היא הקשר שלך עם 

לימים  אבן,  רק  האבן  הייתה  בתחילה  אבא". 
היא הפכה לקשר שלי עם אבא. הייתי בא אליה 
לפני מבצעים, לדבר איתו ולקבל חיזוק. לאחר 
50 שנה אותרה גופתו של אבא והועברה לקבר 
בהר הרצל. את האבן שציינה את היותו נעדר 
שמנו על הקבר, והיום כשכל המשפחה נאספת 
הכוח  את  יונקים  הם  ונינים,  נכדים  סביבה, 

והחינוך מהצוואה שהותיר אבא במעשיו.

הרגשתי  השתתפתי,  שבהם  הסינית,  בחווה  בקרבות  רק 
שהגעתי לרף שהציב לי אבא. ואז, באחת הפגישות עם אריק 
הוציא  הוא   - משה  של  בנו  שאני  לו  שגיליתי  לאחר   - שרון 
את מפת לטרון מהכספת וסיפר לי על הקרב שאף הוא נטל בו 
חלק - איך נפצע ואיך חולץ, ואמר בהתרגשות: "אבל אבא שלך 

נשאר עם הפצועים ואת הערך הזה קיבלתי ממנו". 
בן שלוש הייתי ביום נפילתו של אבי. שנים אחרי המלחמה 
נותרו בעליית הגג בביתנו התרמילים הקטנים של העולים שלא 
שבו משדה הקרב. מאבי נותרה לי צוואה לא כתובה שהפכה נר 
ב' לא משאירים  הולכים בראש הלוחמים,  א' מפקדים  לרגלי: 
וכשאני  ישראל.  וארץ  ישראל  עם  אהבת  ג'  בשטח,  פצועים 
מדבר על ערכים אלה אני מתכוון לדוגמה שהציב לי אבא. כי 

מעשי אבות סימן לבנים.
86, שיח שכולים  )עמוד  ז"ל  משה  של  בן  דובדבני,  יהודה 

תש"ע 2010(

קחי אותי איתך; יומן מסע לפולין של 
רב סרן בניה ריין ז"ל

הוצא ביוזמת המשפחה, תשס"ט 2009, 52 עמודים

רס"ן בניה ריין ז"ל נפל במלחמת לבנון השנייה תוך שהוא 
מחלץ פצועים. טיל נ"ט ששיגרו החיזבאללה פגע בטנק שעליו 
פקד ויחד עמו נפלו סמ"ר אלכס בונימוביץ' ז"ל, סמ"ר אדם גורן 
במורשת  מושג  זהו   - בניה  כוח  ז"ל.  גרוסמן  אורי  וסמ"ר  ז"ל 
השריון שלא מפסיק להדהד ולהילמד מאז נפילתם. במושג זה 
מגולמים ערכי אהבת המדינה, העם וכל עולם המושגים הרוחני 
והערכי שהורכב מדמותו של ראש הכח - בניה ואישיותם של 

אנשי צוות הטנק - אלכס, אדם ואורי.
להוריו  הודות  עבורנו מורשת שלמה.  הותיר  ז"ל  ריין  בניה 
הנצחת  למפעל  לאות  ללא  הפועלים  וחגית,  שמעון  היקרים, 
הערכים  עולם  אל  ויותר  יותר  מתוודעים  אנו  ומורשתו,  זכרו 
שאת ראשיתו בנה מהבית, אך מגיל צעיר כבר המשיך ופיתח 

אותו בעצמאות וביצירתיות שאפיינו את אישיותו.
וכמפקד  כמדריך  אך  עולמו,  בכתב את תפיסת  ביטא  בניה 
העביר תפיסה זו באמצעות דוגמה אישית 
לנוע  סובביו  את  שהניעה  וכריזמה, 

בעקבותיו אל המטרות. 
בניה,  של  יומן  הוא  איתך"  אותי  "קחי 
משלחת  של  מסע  במסגרת  כתב  אותו 
ביוני  בפולין  ההשמדה  למחנות  קצינים 
בבניה  הותיר  מראשיתו,  המסע,   .2000
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רושם עז, והוא תעד אותו במחשבות ובעובדות. עבורו היה במסע 
זה סגירת מעגל עם עבר משפחתו, שענפים ממנה נגדעו בשואה, 

והוא מהווה גזע איתן שלה.
השם, שהמשפחה בחרה בו ליומן המסע של בניה, הינו שמו של 
השיר שכתבה והלחינה חוה אלברשטיין, שבניה אהב מאוד וביקש 

מהמדריכה במסע להשמיע. השיר פותח במילים:
קחי אותי איתך, צועק הילד לרכבת,

קחי אותי איתך, את מגיעה וכבר עוזבת..."
אותנו  ומחזיר  המפליגה,  ולאנייה  הדוהרת  לרכבת  צועק  הילד 
אל מראות התופת של השואה, שבני המזל הצליחו לשרוד ממנה 

ולהכות שורשים חדשים.
השיר,  מילות  בין  הקשר  את  לבטא  האם,  ריין,  חגית  הטיבה 
שבניה הזדהה עמן, לבין הגורל שנכון לה שמונה שנים לאחר מסעו 
לפולין: "לקחתי אותך אתי, ונסעתי לפולין" )עמוד 45( - חותמת 
חגית את יומן המסע של בנה היקר, בניה, ומביאה את תחושותיה 
האישיות לפזמון המצמרר של שירה של חוה אלברשטיין, אשר כמו 

צפה את העתיד להתרחש:
בכל פרידה יש מוות, לוחשת לעצמה האם,
בכל פרידה ישנה לידה, צועק הילד החולם,

ילד לא מביט אחור.
בעותק  בלטרון.  לשריון  ליד  מהיומן  עותקים  הקדישה  חגית 
הוא  לשריון,  יד  עמותת  מנכ"ל  )במיל'(  לתא"ל  שהקדישה  האישי 

בחר להוסיף הקדשה נוספת, אישית:
זיכרון אישי מבניה ז"ל.

ב־1 במאי 2005 פתחנו את שערי קריית החינוך - "מורשת" 
- ביד לשריון, לסדרות חינוך של חיל השריון וכלל חילות צה"ל. 

בניה ז"ל הגיע בראש פלוגתו לסדרת החינוך הפותחת. 
כמי שלווה את הסדרות הראשונות, אני זוכר היטב פלוגה מאוד 
ממושמעת ומסודרת שבראשה עומד קצין איכותי, מקצועי, נאה 
דורש ונאה מקיים. התנהגותו והאופן שבו הנהיג בניה את פלוגתו 
מאוד הרשימה אותי. בדברי הסיכום במחזור זה שנעשה בין סגל 

קריית החינוך, אמרתי שלקצין הזה, בניה, צפוי עתיד גדול.
אופן  על  פרטים  וכששמעתי  השנייה,  לבנון  מלחמת  לאחר 
שכך  ברור  לי  היה  ואפילו  הופתעתי,  לא  ז"ל,  בניה  של  לחימתו 

הוא יתפקד. 

יהי זכרו ברוך
תא"ל )במיל'( מנשה ענבר



 9000 מעל  לשריון  ביד  ביקרו  תש"ע  העצמאות  ביום 
איש, ובהם משפחות ובני נוער. הם גדשו את האתר, טיפסו 
על הטנקים שבתערוכה, וסקרו כל פינה באתר המגוון. הם 
ובחנו  היבשה  זרוע  של  הלחימה  בחניון אמצעי  גם  ביקרו 
בערב  החדשות.  הטכנולוגיות  האטרקציות  את  מקרוב 
אלפי  החיים:  מצעד  של  ענק  אירוע  לשריון  ביד  התקיים 
מסין  ישראל  אוהדי  קבוצת  כולל  מדינות,  מ־23  נוער  בני 
הציוני  במסעם  הנוער  בני  את  שליוו  שואה,  ניצולי  ו־100 
גם  היה  בערב  ועוד.  בירושלים  בפולין,  במחנות ההשמדה 
מופע של שלמה ארצי. כל המבקרים גם זכרו כי זהו אתר 
זיכרון והנצחה לחללי השריון וגם פקדו את כותל השמות 

ושאר אתרי ההנצחה.

1. משלחת מיאמי למצעד החיים עם ניצול השואה שליווה אותם 
במצעד. )צילום: בר ִדְמִרי( 2. יום העצמאות תש"ע ביד לשריון בלטרון. 
)צילום: ססיל ריזנפלד( 3. וִהַגְדָת לבנך. מראה מתערוכת זרוע היבשה. 

)צילום: ססיל ריזנפלד( 4. מטפסים על הטנקים, מצלמים ומסריטים 
למזכרת. )צילום: ססיל ריזנפלד( 5. סקרנות שלי ילד מול הטכנולוגיה. 

אולי יקים חברת הזנק בעתיד... )צילום: ססיל ריזנפלד( 6. מראה מן 
המופע במוצאי יום העצמאות. )צילום: בר ִדְמִרי(

 יום העצמאות 
 ומצעד החיים 
ביד לשריון

1

2

3

45

6
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 ברכות למפתחי ומפעילי המרכבה 
ליום ההולדת ה־40 לפרויקט

תגל
 מפתחי ויצרני גלגלי מרכוב, זרים מניעים 

ושרשרות מגופרות ל"מרכבה" ולכלי רק"מ נוספים

תגל אס. פי. תעשיות בע"מ 
www.tgl-sp.com פקס: 04-9935546 טל': 04-9937537

 החיים הטובים
מתחילים אחרי הפרישה

:

 03-7107634, 03-7108066התקשרלפרטים נוספים וקביעת פגישה לא מחייבת

מחלקת הגיל השלישי ותכנון פרישה עומדת לשירותך

לכך  גורם  החיים  תוחלת  עליית  קצב 

שהכסף שצברת כל חייך צריך להספיק 

לך ליותר שנים. לקראת גיל הפרישה 

שיתכנן  פרישה  מומחה  לבחור  עליך 

שמירה  תוך  זאת  לעשות  כיצד  איתך 

על מה שחשוב ומתאים עבורך. 

טיפ,
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מהנעשה בשטח השריון הסדיר 
רס"ן ערן פלג

גיוס מארס 2010

גיוס לחיל שריון בעל הישג   בתחילת חודש מארס 2010 התקיים 
מרשים: מרבית הצעירים שהתגייסו לחיל השריון ביקשו לשרת בַחי�ל 

בעדיפות ראשונה.
קצין השריון הראשי )הקשנ"ר(, תא"ל אגאי יחזקאל, שפעל נמרצות 
אותה  של  השלישי  הגיוס  מחזור  "זהו  מרוצה:  מאוד  היה  בתקופתו 
הן  לשריון,  להתגייס  הן מבחינת המוטיבציה  גבוהה,  נתונים  מסגרת 
מבחינת הפרופיל והקב"א )קבוצת איכות( והן מבחינת הבחירה בשריון 
כעדיפות ראשונה", הסביר. "94 אחוזים מהחיילים שמשרתים בשריון 
הקשנ"ר  לפיקוד".  לצאת  רצון  מביעים  אחוזים  וכ־80  מכך  מרוצים 
מסביר את הנתונים המרשימים האלה בגורמים אחדים, ביניהם מבצע 
ההולך  המבצעית  הפעילות  והיקף   ,4 המרכבה  טנק  יצוקה",  "עופרת 
וגדל. סיבה נוספת היא התכנית חבר מביא חבר של הַחיִל, במסגרתה 
מאפשרים לזוגות, שלשות ואפילו תריסר חברים, כפי שקרה במחזור 
הגיוס הנוכחי, להתגייס יחדיו לחיל השריון ולהישאר יחד לאורך כל 
מסלול ההכשרה. עם נתונים כאלה אי אפשר להתווכח. מחזור מארס 

2010 נראה מבטיח מתמיד.
פעילות  של  תוצאה  היא  לשריון  להתגייס  במוטיבציה  העלייה 
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.
כתבת דובר צה"ל, סיוון פלג, מלווה את המסלול בשריון של גיוס 
ארבע  צה"ל  באתר  פרסמה  כה  עד  אותו.  ומסקרת  האחרון  מארס 

כתבות בסדרה, וכן הן מוצגות גם באתר השריון.

החלפת הקשנ"ר
כותל  ברחבת  רב משתתפים  בטקס  קצין השריון הראשי התחלף   
הראשי  השריון  קצין   .2010 באפריל   8 ביום  לשריון,  שביד  השמות 
הנכנס הוא תא"ל יגאל סלוביק, ששימש עד לאחרונה מח"ט 401. קצין 
לאחרונה  התמנה  יחזקאל,  אגאי  תא"ל  תפקידו,  את  שסיים  השריון 
היבשה  זרוע  מפקד  בהשתתפות  התקיים  הטקס   .162 אוגדה  למפקד 

סכמה של מערכת "מעיל רוח" על טנק מרכבה

אלוף סמי תורג'מן, קצינים בכירים של זרוע היבשה, יו"ר עמותת יד 
לשריון אלוף )במיל'( חיים ארז וחברי עמותת השריון, חיילים וחיילות 

ואורחים רבים.

תקריות מבצעיות
 תקרית חמורה בגבול רצועת עזה. חייל צה"ל, סמ"ר גבריאל צ'פיץ', 
המערכת  לגדר  סמוך  במארס(   22 ב',  )יום  נהרג  יעקב,  מזכרון   21 בן 
באזור כיסופים, ככל הנראה מירי של כוח גולני. בתחילה התעורר החשש 
כי חוליית מחבלים הצליחה לחדור לשטח ישראל ולירות לעבר קבוצת 

חיילים שהייתה במקום, אולם עד מהרה התבררה התמונה הקשה.
שני מחבלים הסתננו מעזה לישראל, נורו ונהרגו ביום 21 במאי 
2010. בסיכול האירוע לקחו חלק כוחות שריון מגדוד 77 וגדוד רותם 

מחטיבת גבעתי.

פלס"ר חש"ן 
 כנס מ"פים של פלוגות הסיור נערך בסוף חודש מאי בהובלת רמ"ד 
סיור מתח"ש. כנס מ"פים מסכם שנה אינטנסיבית של עבודה וכתיבת 

ספרות ֵחילית עדכנית.

ממשיכים להתאמן במרץ
 בחודשי האביב התאמנה באינטנסיביות חטיבה 188. באימון מסוג 
זה שולבו מאמני הצוות טנק והביאו עמם שיטות אימון, איכות ובעיקר 

נגיעה בכשירויות שמורכב להשיגן בדרכים אחרות.

מאמנים
את  לשרת  ועתיד   460 בחטיבה  להיקלט  החל  הטנק  צוות  מאמן   
אלה  מאמנים  ו־4.   3 סימן  מרכבה  בטנקי  והצוות  התותחן  הכשרת 

שולבו לאחרונה באימוני חטיבה 188 ברמת הגולן.
 מאמן הרעם )מאמן טקטי לאימון צוות קרב פלוגתי וגדודי( לאימון 
בג'וליס,  יבשה  למאמני  בקריה  הממוקם  גדודי(  קרב  )צוות  הצק"ג 
ממשיך לאמן צק"ג שריון בגזרה אופרטיבית. לאחרונה החלו להתאמן 

במאמן גם פלס"ר חש"ן לאחר פיילוט מוצלח בתחום זה.

קליטת אמל"ח
 ASPRO-A .מחלקת מעילי רוח נקלטה לאימוני קורס קציני השריון 
)Armored Shield PROtection - Active( המכונה בצה"ל ובישראל 
מעיל רוח )ובחו"ל משווקת תחת השם Trophy(, היא מערכת הגנה 
אקטיבית מתוצרת רפאל )הרשות לפיתוח אמצעי לחימה( שפותחה 
האמריקאית,  דיינמיקס  ג'נרל  וחברת  אלתא  עם  פעולה  בשיתוף 
להעריך  נ"ט,  נשק  של  איומים  אמת  בזמן  ולזהות  לגלות  ותפקידה 
לרק"ם  הגיעו  לפני  ולהשמידו  שלו  האופטימלי  היירוט  מסלול  את 

הממוגן.
המערכת מכילה ארבע אנטנות מכ"ם סביב הרק"ם, לגילוי ואתרעה, 
כדי לספק הגנה מלאה מכל הכיוונים. תהליך היירוט מתבצע רק אם 
המערכת מזהה שהאיום עומד לפגוע ברק"ם. עוד במערכת מחשב ירי 
ומשגר אמצעי יירוט המותקנים על גבי הרק"ם. כאשר המכ"ם מזהה 
איום במעופו לרק"ם הוא מנתח את מסלולו, ואם הוא עומד לפגוע 
ברק"ם משוגר אל האיום מטען מיוחד שמשמיד אותו בעודו באוויר 
של  רחב  מגוון  עם  להתמודד  יכולת  יש  למערכת  לטנק.  הגיע  בטרם 
איומים ועם מספר תקיפות בו־זמנית וכן יכולת לעבוד בתנועה ובכל 

תנאי מזג אוויר.



יוני 2010  שריון 35 ׀ 27

נערכים ליום כשירות חש"ן 

ובא.  הקרב  המסורתי  חש"ן  כשירות  יום  על  לבשר  שמחים  אנו   
באחמדיה  הנראה  ככל   ,2010 באוקטובר  תיערך  הטנקאית  התחרות 
ויוקרה  שברמת הגולן. החטיבות דרוכות והחלו בהכנות. הרבה כבוד 
באתר  גם  למועד  סמוך  תתפרסם  הודעה  המאזניים.  כף  על  מונחים 

.www.yadlashirion.com השריון

מהנעשה בתח"ש )תורת חיל השריון(
מעודכנת  חדשה,  היסוד  ספרות  יוצאת  ארוכה  עבודה  לאחר   
אלה  בימים  ומופצת  והמסגרת,  הצוות  לחימת  של  ומקצועית, 

ליחידות.

צעדת לטרון
 בחול המועד פסח תש"ע, ביום 1 באפריל 2010, התקיימה צעדת 
לשריון,  יד  עמותת  בשיתוף  שנה  כבכל  שאורגנה  העשרים,  לטרון 
השנה  עמדה  העממי,  הספורט  ואיגוד  הראשי  השריון  קצין  מפקדת 
תש"ח  לוחמי  בנתיבי  עבר  הצעדה  מסלול  למדינה.  מחזון  בסימן 
ובנוף  חדש  במסלול  המדינה.  חוזה  הרצל  זאב  בנימין  חזון  ובעקבות 
וחיילות,  חיילים   - וצועדות  צועדים  אלפי  רבה  בהנאה  צעדו  מרהיב 

ילדים ומבוגרים בכל הגילים.

טנק מגדוד 77 בעת התקרית ביום 21 במאי 2010

מינויים חדשים

 תא"ל אגאי יחזקאל מונה למפקד אוגדת הפלדה והחליף את תא"ל 
עוזי מוסקוביץ'.

 אל"ם יגאל סלוביק סיים את תפקידו כמח"ט 401, הועלה לדרגת 
תא"ל והתמנה לתפקיד הקשנ"ר.

מפקדי  קורס  עברו  אלקבץ  רועי  ואל"ם  גולדשטיין  גיא  אל"ם   
אוגדות.

 אל"ם תומר יפרח ואל"ם עודד בסיוק מח"טים בפיקוד צפון מונו 
למפקדי צוותים בקורס מ"פים.

 אל"ם איציק רונן יתמנה למדריך בפו"ם.

 אל"ם איציק כהן יתמנה למדריך במב"ל.
 אל"ם עינב שלו סיים את תפקידו כמפקד המא"ש והתמנה למח"ט 

401, החליף אותו בתפקיד אל"ם ליאור הוכמן.
לביטחון  )המכללה  במב"ל  בלימודים  הנמצא  אשל  אמיר  אל"ם   

לאומי( עתיד להתמנות לתפקיד בפקע"ר.
 אל"ם סער צור מח"ט 8, יתמנה למח"ט בנימין.

מ"פים/ בקורס  מגמה  למפקד  יתמנה  אולנסקי,  שמוליק  אל"ם   
במא"ט  חש"ן  רע"ן  מאיר  בר  מאיר  סא"ל  בתפקיד  יחליפו  מג"דים, 

)המרכז לאימונים טקטיים(.
 אל"ם ארז לב־רן, הנמצא בלימודים, התמנה למח"ט 8 והחליף את 
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אל"ם סער צור בתפקיד.
ויחליף את ליאור הוכמן  וולנסקי יתמנה למח"ט 4   סא"ל יאיר 

בתפקיד.
 סא"ל מאיר בר מאיר רע"ן שריון במא"ט יתמנה למח"ט אגרוף 

הברזל ויחליף את אל"ם שמוליק אולנסקי בתפקידו.
ויתמנה   7 כסמח"ט  תפקידו  את  יסיים  אבשטיין  אמיר  סא"ל   

לרע"ן שריון במא"ט. 
ויחליף  יפתח  יתמנה למח"ט   460  סא"ל אורן סולומון סמח"ט 

את אל"ם איציק כהן בתפקידו. 
 סא"ל גל שוחמי מג"ד 53 יתמנה לסמח"ט 460.

באש(  לאימונים  )המרכז  במא"ש  חש"ן  רע"ן  לוי  אופיר  סא"ל   
יודנפרויד אשר יתמנה  ויחליף את סא"ל עמיחי  יתמנה למג"ד 77 

לסמח"ט 7.
גרמן  סא"ל  של  הגעתו  עד   532 למג"ד  מונה  מרקס  אבי  סא"ל   

גיטלמן לתפקיד.
 סא"ל גרמן גיטלמן מג"ד 82 יתמנה למג"ד 532 ויחליף את סא"ל 

אפי דפרין בתפקיד.
יתמנה לקצין האג"ם באוגדה 162   סא"ל אפי דפרין מג"ד 532 

ויחליף את אלעד רצהבי שיתמנה לרע"ן תכנון במז"י.
 סא"ל חיים עידו מג"ד 195 יתמנה לתפקיד סמח"ט 401 ויחליף 

בתפקיד את סא"ל רונן דגמי. 
 סא"ל אוהד נג'מה מג"ד 9 יתמנה לתפקיד מג"ד 195.

 רס"ן הישאם איברהים קצין אג"ם של חטיבה 7 יתמנה למג"ד 82 
ויחליף את סא"ל גרמן גיטלמן. 

 רס"ן רפי וולפסון קצין האג"ם בחטיבה 188 יתמנה למג"ד 53.
 רס"ן איתי ברין קצין אג"ם בחטיבה 401 יתמנה למג"ד 9.

 רס"ן רונן תמים קמב"ץ אוגדת הפלדה יתמנה למג"ד 52, ויחליף 
את סא"ל ארז סעדון שיתמנה לתפקיד של מדריך במלט"ק )המכללה 

לפיקוד טקטי(. רס"ן אלדר בירן יתמנה לקמב"ץ אוגדת הפלדה.
 רס"ן מתן שפי יתמנה למג"ד 71 ויחליף את סא"ל חגי עמר.

 רס"ן רומן גופמן יעולה לדרגת סא"ל ויתמנה למפקד מרכז שריון 

במא"ש במקומו של אופיר לוי. 
 רס"ן עידן מורג יתמנה לקצין האג"ם בחטיבה 460 במקומו של 

יורי בן חור שיוצא לפו"ם.
לתפקיד  יתמנו  זילברשטיין  אופיר  ורס"ן  אקרמן  גלעד  רס"ן   

באג"ם אוגדת הפלדה.
 רס"ן ברק צ'רני צפוי להתמנות לקה"ד 36.

 רס"ן נועם אידלמן יתמנה לתפקיד באג"ם 36.
 רס"ן ניר טל יתמנה לרמ"ד לחימה בתח"ש.

 רס"ן נדב יוגב יתמנה לרמ"ד מענ"ק )מערכת ניהול קרב( ויחליף 
בתפקיד את רס"ן יוסי בנימין. 

 רס"ן זהר יתמנה לרמ"ד תותחנות ויחליף את רס"ן אלדר בירן.
 רס"ן עודד גונן יחליף את רס"ן שחר שושנה בתפקיד קה"ד )קצין 

הדרכה( במקשנ"ר. 
 רס"ן גל קרני יתמנה לרמ"ד הכשרות בגדוד 195.

 רס"ן צפריר הר שושנים יתמנה לקצין הבטיחות החטיבתי של 
.460

 רס"ן אולג אנטיס יתמנה לסמג"ד 532.
 רס"ן גבי מטרזו יתמנה לסמג"ד 196.

 רס"ן איל כץ יתמנה לסמג"ד 198.
 רס"ן מולי כהן יתמנה לקצין האג"ם בחטיבה 7.

 רס"ן טל דוד מונה לתפקיד מפקד פלס"ר 7.
 רס"ן גל דובינר יתמנה לסמג"ד 82.

 רס"ן איתי סולומון יתמנה לסמג"ד 77.
 רס"ן עומרי גל יתמנה לסמג"ד 75.

 רס"ן דורון שחם יתמנה לקצין האג"ם בחטיבה 188.
 רס"ן אור וולוז יתמנה לסמג"ד 71.

 רס"ן אריב ברגר יתמנה לסמג"ד 53.
 רס"ן אוהד מאור יתמנה לקצין אג"ם חטיבה 401.

 רס"ן שגיב דהו יתמנה לסמג"ד 9.
 רס"ן ערן בארי יתמנה לסמג"ד 46.

לכל המפקדים החדשים שלוחה ברכת הצלחה בתפקידכם.

קצין השריון הראשי תא"ל אגאי יחזקאל בשיחה עם מתגייס לשריון במחזור מארס 2010. צילום בר ִדְמִרי )יד לשריון(



ראדא תעשיות אלקטרוניות מפתחת ומייצרת
מערכות אלקטרוניות חדשניות לרק¢מ

• מערכות הגנה • מערכות ניווט 
• מערכות תצפית • מערכות הקלטה ותחקור

ראדא מברכת את חיל השריון
ביום העצמאות ה≠≥∂ למדינת ישראל

שותפים להגנת
           לוחמי השריון
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האם ש רבות  קלתי 
כתבתו  על  להגיב 
)במיל'(  סא"ל  של 
או שמה  מגידו  עודד 
לנבוח  "לכלבים  ולתת  להבליג 
ולשיירה לעבור", אך משום שחוסר 
תגובה מצדי הייתה מתפרשת כמי 
החלטתי  שנכתב,  למה  שמסכים 
להיכנס  מבלי  להגיב,  זאת  בכול 
וחלוקת  הציניות  על  לויכוח 
הציונים של עודד מגידו לגבי רמת 

הכתיבה והסגנון והרדידות של הפורום שאני גאה להיות חבר 
בו, אלא אתייחס לעובדות בלבד.

בשום מקום לא הגדרתי את עצמי כמומחה ללוחמת שריון, 
מי שכתב זאת עשה כך על דעת עצמו וכמי שמכיר אותו כאחד 
שמבין במלחמות, אני מעריך שהוא כתב זאת מתוך הערכה, כך 
שההערות הציניות והארסיות על "מומחה מטעם" וכו' אין להן 
מקום והן מיותרות לחלוטין, למרות שעודד מגידו, שאני מכירו 
שבו  הגדוד   184 בגדוד  כשליש  ששימש  בעת   1968 שנת  מאז 
שירתתי ברוב השירות הצבאי שלי, מכיר ויודע שבלחימה יש לי 

"טיפת" ניסיון קרבי יותר משלו וזאת בלשון המעטה.

לא כתבתי בשום מקום שאמנון 
את  והשמיד  סיכון  לקח  לא  רשף 
וכי  שבהם,  האחרון  עד  הפלוגה 
מהפלוגה לא נותרו ניצולים. אינני 
באתר  שנכתב  מה  לכול  אחראי 
האמירה  את  לי  לשייך  והניסיון 
אינו אמת. מה שאכן כתבתי  הוא 
ומודגש בצהוב בכתבה, שאני כותב 
לגבי  הסובייקטיבית  דעתי  את 
עובדות  ועם  הפלוגה,  של  גורלה 

לא ניתן להתווכח.
בין מפקד  ללא תיאום  לגזרה שלא שלה  נשלחה  שהפלוגה 
247 דני מט לבין מח"ט 14 אמנון רשף, טעות חמורה ביותר, 
שעליה אילו התרחשה בשנת 2010 הייתה מוקמת וועדת חקירה 

כדי לחשוף את הטעות הנוראית.
ציטוטים מפיו של מפקד גדוד 184 אברהם אלמוג שמדברים 
יודע  לא  אחד  אימים,  בלגן  היה  הקרב  "שדה   - עצמם  בעד 
מהשני מי אויב ומי ידיד?" המשך ציטוט של אלמוג: "עמדנו כול 
הלילה וירינו כול הלילה לעבר האויב ...ראינו הרבה מטרות... 
יודע  בעצמו  כטנקיסט  עודד  הרי  מטרות",  הרבה  והדלקנו 
שבליל צלמוות עם טנקי פטון מודל 1970 וללא אמצעי ראיית 

צנחנים בדרך למשימה זמן קצר לפני חצית התעלה )מתוך הספר "ישראל 50" בעריכת יהודה שיף, דני דור, בן כספית, אילן כפיר(
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לאופן ע באשר  מאד  חשוב  נושא  מעלה  מגידו  ודד 
הנצחת אירועי המלחמה, רמת האמינות של תיאורים 
ההיסטוריה  עיוות  מכך  יוצא  וכפועל  ואחרים  אלה 

הלכה למעשה. 
אני מסכים לחלוטין עם דבריו של עודד מגידו כי יש לבחון 
הראייה  גיבוש  בעת  המקורות  ואמינות  מהימנות  את  היטב 
ההיסטורית וכי קיימת סכנה בהסתמכות על מקורות המבססים 
את מסקנותיהם על מקורות משניים, בעיקר כשמנגד, מונחות 

עובדות ברמת אמינות עליונה.
כגון  שונים,  מסוגים  בספרים,  יותר.  חריפה  אפילו  הבעיה 
ספרים יחידתיים וכד' אנשים מעלים, לעיתים, גרסאות שאינן 
מבוססות על עובדות, מתוך סברה שגויה שלהתייחסותם אין 
אישיים  זיכרונות  ספרי  על  לדבר  שלא  היסטורית,  משמעות 
המוטים בצורה סובייקטיבית, תוך שירות האינטרס של הכותב 

או מי מטעמו. 
אשר  את  ללמוד  או  ההיסטוריה  את  לחקור  שמנסה  מי  כל 
התרחש בשדה הקרב, צריך להיות מודע שלכל מקור מידע יש את 
רמת האמינות היחסית שלו ולפיכך עליו לשקלל את סך־הכול 

המידע שבידו על־פי מקורותיו וכפועל יוצא מכך - אמינותו.
לדעתי, יש לסווג את מידת האמינות של המקורות על בסיס 

מקורותיהם כדלקמן:
רמה א' - יומני מבצעים, יומני רדיו, פקודות מבצע/מסמכים/

ראשוניים,  מקורות  אלה  כל   - וכד'  קשר  רשתות  מכתבים, 
שנכתבו בזמן אמיתי, בדרך כלל, על ידי אנשים אובייקטיביים.

מיד  שנאספו  וכד'  עדויות  תחקירים,  דיווחים,   - ב'  רמה 
ובצמוד למלחמה.

שנים,  שנכתבו  וכד'  כתבות  סיפורים,  ספרים,   - ג'  רמה 
לעיתים רבות, אחר המלחמה.

המקורות המופיעים ברמה א' נחשבים על ידי כאמינים ביותר 
קונספירציה(.  של  וחריגים  קיצוניים  למקרים  מתייחס  )אינני 
וחסרי  אובייקטיביים  אנשים  ידי  על  כלל  בדרך  נכתבו  הם 
עניין אישי. מטבע הדברים המקורות המופיעים ברמות ב' ו־ג', 
פחות אובייקטיביים )לעיתים סובייקטיביים(, בעלי עניין אישי 
ולעיתים מוטים. ברור ששני אנשים יכולים לראות או לחוות 
התייחסותם  אם  גם  שונות,  בדרכים  ולפרשו  מסוים  אירוע 
מסוימים  שאנשים  לעובדה  גם  ער  אני  הטיה.  כוונת  נטולת 
מתארים עובדה ו/או אירוע מסוים בצורה מסולפת ומגמתית 

מתוך עניין אישי כזה או אחר, ולזה ׂשומה עלינו להיות ערים.
ועודד  קריאף  דני  בין  העיקרית  המחלוקת  העניין,  לעצם 
מגידו נסבה סביב גורל פלוגת "חריף" - פלוגה ח' מגדוד 599 

בחטיבה 421.
להלן מספר עובדות המתבססות על מקורות מרמה א':

1.  בשעה 22:36 דיווח מפקד כוח "שמוליק" למפקד החטיבה 
לפי  א"ר(  )כלים/טנקים,  כולם  את  בדקנו  "...אנחנו  כי 
כל הנפגעים."  הוצאנו את כל מי שהיה,  הדיווחים, 

]רשת "מקדח"[.
לעדכן  החטיבתי  האג"ם  לקצין  הוריתי   -  23:38 2.  בשעה 
את היחידות העורפיות בדבר הגעתה של חטיבה 247 )9 

תגובת אלוף )במיל'( אמנון רשף, מפקד חטיבה 14 במלחמת יום 
הכיפורים, לכתבתו של עודד מגידו ולתגובתו של דני קריאף

לילה אין שום סיכוי בעולם להבחין למרחק של יותר מ־50 מטר 
האם מדובר בטנק מזרחי או טנק מערבי? אז איך קובע אלמוג 

שמדובר בטנקי אויב או בטנקים של כוחותינו?
עדות של אבי ליאור, ידידי סמ"פ בגדוד 184: "היה שם הכול, 
טנקים התפוצצו, פגזים ויריות לא ראינו בדיוק מה קורה ירינו 

במקלעים לעבר מקורות ירי..."
יודע  לא  כשאתה  בדיוק  ירי  מקורות  לאיזה  הייתה  ושֵאלתי 

מה קורה?
"הצוותים   :264 בעמוד  הלב"  "אבירי  מהספר  ציטוט  המשך 
נשארו בפנים מחכים לאור יום לא לוקחים סיכון בקרב לילי 
שבו כולם יורים על כולם!" אז מה צריך יותר מזה על מנת להגיע 

למסקנות ברורות?
 ,407 מגדוד  ב'  מפלוגה  חבריי  עם  לי  שהיו  משיחות  גם 
היה  שלא  טענו  הם  הפריצה,  בליל  מהמצבה  נמחקה  שלמעשה 
להם מושג מה קורה מי נגד מי והם ירו "על באב אללה" על כול 

מקור אש ועל רעשי זחלים...
ואלה חלק קטן ביותר מהעדויות ומה לעשות הן מדברות בעד 

עצמן.
מה שטענתי כול השנים ואני עדיין מחזיק בעמדתי הנחרצת 
וחלק  הזוטרים  ידיעת המפקדים  אי  התנאים שהיו שם,  שעקב 
מהבכירים יותר את תמונת המצב הכוללת את "טבלת הכוחות 

והמשימות" קבוצת פקודות שנמשכו מספר דקות - הרי שאין 
מנוס מהקביעה, למרות ההכחשות, שהיו שם מקרי ירי דו־צדדי 
טנקים,  של  מעיך  כדורי  בירי  שנפגעו  טנקים  היא  לכך  והרָאיה 

שלמיטב ידיעתי לטנקים המצרים לא היו כדורים שכאלה.
גם סגן מפקד פלוגה ח' רס"ן )במיל'( אליהו עממי בכתבתו 
כותב   ,19 מס'  שריון  בגיליון  אדומה",  כומתה  לובשת  "חריף 
נפגעים:  וינברג  ויוסי  יוחאי  שרעבי,  של  שהטנקים  בעצמו 
שמדובר  לזכור  וחשוב  זה."  אחר  בזה  נפגעים  שלנו  "טנקים 
בפלוגה שמנתה 7 טנקים, "קראתי ברשת "מוסקיטו" והודעתי 
את מיקומנו ובקשתי להפסיק את האש לכיווננו, אך לא זכיתי 
למענה." מה שאומר דרשני. ולבסוף הוא מציין שהטנק שלו "הוא 
ואילו שלושת הטנקים האחרים  ללחימה  כשיר  היחיד שנותר 

פגועים ללא כושר לחימה."
בעדויות  שמגובות  שכתבתי,  מה  מכול  המסקנות  את 
וציטוטים, שכול אחד שלחם פעם בקרב לילה נוראי שכזה יסיק 

בעצמו - התוצאה ברורה כשמש בצהרי היום.

בכבוד רב
סא"ל )במיל'( דני קריאף

 לוחם שצבר "כמה שניות" של ניסיון קרבי 
במלחמות ששת הימים, ההתשה ויום הכיפורים.
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ברשת הקשר( בציר "עכביש" ]רשת "מקדח"[.
3.  בשעה 40־23:39 - ק' האג"ם חטיבתי עדכן את מפקד כוח 

"שמוליק" )4ב'( ומפקד יחידה 424 )4א'( ]רשת "מקדח"[.
ידיעה  דיווח שקיבל  4א'  כי  לי  דיווח  4ב'   -  23:47 4.  בשעה 
שמדרום מגיעים טנקים של האויב והוא שולח את פלוגה 

ב' מגדוד 407 לאתר אותם ]רשת "מקדח"[.
ול־ 4ב' שמדרום אין  5.  בשעה 23:48 - אני הודעתי ל־ 4א' 

טנקי אויב "ושלא יירה לשם" ]רשת "מקדח"[.
על   )5(  87 גדס"ר  מג"ד  את  עדכנתי  אני   -  23:48 6.  בשעה 
הגעת חטיבה 247 "... מגיע כבר לאזור "עכביש"־"לכסיקון" 

"ומיד הוא ייכנס לעברך..." ]רשת "מקדח"[.
7.  בשעה 23:58 - אני הנחיתי את מ"פ ב' מגדוד 407 - גדעון 
צריכים  מ"עכביש"  צפונה  וקצת  בעכביש   ..."  - גלעדי 

להיות כלים שלנו. תהיו זהירים מאוד." ]רשת "מקדח"[.
8.  בשעה 00:20 - מפקד כוח "שמוליק" )4ב'( דיווח על הגעת 
לכיוון  "לכסיקון"  על  צפונה,  לעבור  מנסה  טנקים "... 

שלכם." ]רשת "מקדח"[.
זהות  על  ארד  שמוליק  עם  בירור  ערכתי   -  00:29 9.  בשעה 

הטנקים ]רשת "מקדח"[.
עם  לברר  ניסה  החטיבתי  האג"ם  ק'   -  00:37 10.  בשעה 

שמוליק ארד את זהות כוח הטנקים ]רשת "מקדח"[.
פלוגת  של  שהטנקים  דיווח  ארד  שמוליק   00:47 11.  בשעה 

"חריף" עברו אותו ]רשת "מקדח"[.
על  האויב  ירי  על  דיווח  ארד  שמוליק   -  00:57 12.  בשעה 
פלוגת "חריף". ק' האג"ם מעדכן אותו שיש קושי לתקשר 

עם הכוח שאיננו שלנו ]רשת "מקדח"[.
ניסה להזדהות ולחבור עם  13.  בשעה 01:02 - גדעון גלעדי 
פלוגת "חריף" ודיווח "...והוא הבין שזה כוחותינו." ]רשת 

"מקדח"[.
14.  בשעה 01:14 - נתן שונרי דיווח לי שהוא טיפל בנפגעים 
'חריף'?"  נקראים  הם  האם   ..." שאלתיו  ואני  הכוח  של 

]רשת "מקדח"[.
15.  בשעה 01:18 - שאלתי את נתן שונרי, שבדק עם הכוח "...
איזה כלים פגעו בהם? האם טנקים או בזוקות? טילים? 

או מה?" ]רשת "מקדח"[.
שהצלחתי  "...מה  שונרי  נתן  לי  דיווח   -  01:29 16.  בשעה 
לחלץ מהחבר'ה פה. הם שייכים לכוח 'חריף'..." "...הם 
באו מדרום לצפון ונכנסו וקיבלו, הם טוענים בעיקר מצד 

ימין, מאיזה טנקים שדפקו עליהם..." ]רשת "מקדח"[.
מבין  "...אני   247 מח"ט  עם  בדקתי   -  01:31 17.  בשעה 
עבור".  ב"טרטור"־"לכסיקון"?  נמצאת  שלך  ש"חריף" 
"היא  "חיובי, עבור." ואז עדכנתי אותו  תשובתו הייתה: 
עלתה על מארב טנקים..." והוא ענה לי "... שומע את זה 

בפעם הראשונה..." ]רשת "בשור"[.
18.  בשעה 01:46 - דיווחתי על כך שאנו מפנים את הנפגעים 

של פלוגת 'חריף' ]רשת "בשור"[.
פלוגת "חריף" שוגרה על־ידי מח"ט 247 - דני מט ועל ידי מג"ד 
599 - עמי מורג לאבטחת אגף באזור צומת "טרטור"־"לכסיקון" 

ולסימון הצומת, ללא כל תיאום מוקדם עם חטיבה 14. 
בתחקיר שנערך בדצמבר 1973, נשאל מח"ט 247 מדוע הוא 
מה  לי  שאין  אמרתי  "אני  הייתה  ותשובתו  הפלוגה  את  שלח 
מעין  בו,  שתעמוד  טוב  הכי  המקום  וזה  הפלוגה  עם  לעשות 

אבטחת אגף".
בתחקיר שערך עודד מגידו ובעקבות התכתבות עם מג"ד 599 
וסמ"פ 'חריף' אליהו עממי הסתבר כי מג"ד 599 הורה לפלוגה כי 
לאחר סיום משימת הובלת חטיבת הצנחנים, על הפלוגה להגיע 

לצומת ולסמן אותו למעבר גשר הגלילים ]עודד מגידו, שריון 34, 
עמוד 52[.

יחד עם זאת, ברצוני לציין ולהדגיש כי, למרות חוסר התיאום 
של מח"ט 247 ומג"ד 599 עם חטיבה 14, נקטנו בכל האמצעים 

האפשריים כדי להימנע מירי דו־צדדי.
אחד לא עדכן את כוחות  "אף  כי  בכותבו  קריאף  דני  שגה 
כוח...".  407 הגדס"ר הבדואי, לגבי הגעת אותו   ,79  ,184  ,87
כפי שמובהר לעיל, ללא כל צל של ספק, אני וקצין האג"ם אהוד 
סוקול עדכנו את הגדודים והיחידות הנוגעים בדבר )יחידה 424, 
כוח "שמוליק" גדס"ר 87, גדס"ר ונ"ט 582, פלוגה ב' מגדוד 407( 

והורינו להם "ושלא יירה לשם".
בפועל, 4ב' - שמוליק ארד ומ"פ ב' מגדוד 407 - גדעון גלעדי 
ביצעו מאמצי תיאום וזיהוי של פלוגת 'חריף' החל משעה 00:20. 
יש בידינו עדות כי נוצרה חבירה פיזית, לפני השעה 01:02, בין 

מ"פ ב' מגדוד 407 לבין פלוגת 'חריף' ]רשת "מקדח"[.
פלוגת  על  ירי   184 לגדוד  ביחסו  קריאף  דני  עשות  הגדיל 
'חריף', תוך שהוא מסתמך על ציטוטים של מג"ד 184 - אברהם 

אלמוג וסמ"פ ו' מגדוד 184 - אבי ליאור.
לצערי  ליאור.  ואבי  אלמוג  של  לדבריהם  אתייחס  ראשית, 
המשמעות  את  מבינים  ואינם  בתיאוריהם  נסחפים  מפקדים 
הינן  שלעיתים  אמירותיהם,  של  העובדתית־היסטורית 

מוגזמות.
אין כל ספק, שהקרב של חטיבה 14 באזור "החווה הסינית" 
]ראה  מלחמותיו  בכל  צה"ל  של  והאכזרי  הקשה  הקרב  היה 
ביותר בהיסטוריה", "שריון"  "קרב השריון האכזרי  המאמרים: 
גיליון 29 עמודים 14־6 וגיליון 30 עמודים 9־6[. טווחי הלחימה 
של הטנקים היו, לעיתים, מטרים בודדים. שדה הקרב היה רווי 
קל  נשק  נ"ט,  טילי  נ"ט,  תותחי  )טנקים,  שונים  מסוגים  באויב 
וכד'(. הכוחות היו פזורים על פני כל המרחב, תוך לחימה קשה 

ואכזרית ותמונת המצב הייתה קשה וכמעט בלתי אנושית. 
המפקדים  לכל  נהירה  הייתה  לא  הקרב  שתמונת  לכל  ברור 
עדיין  ודרמטי.  שוטף  באופן  התפתח  והקרב  מאחר  והחיילים, 
השתדלתי לעדכן את המפקדים במשך כל אותו לילה במתרחש 
ובהתפתחות הלחימה. כל מי שיאזין לרשת המבצעים החטיבתית 
באתר חטיבה www.hativa14.org.il[ 14[ - רשת "מקדח", ייווכח 
גדודי  בין  בין־גדודי,  שהייתה שליטה מרבית באש, תוך תיאום 
החטיבה. לעיתים, בהכוונה ותיאום שלי אישית. הפעלת האש, 
לקיחת  תוך  ובפיקוח,  זהירה  הייתה  הארטילרית,  האש  כולל 

מקדמי ביטחון. 
אותם טנקים של גדוד 184, שהצליחו לפרוץ את מגנן הנ"ט 
בצומת "טרטור"־"לכסיקון", כולל הטנק של אבי ליאור, התקבצו 
"לכסיקון"־"שיק",  לצומת  מצפון־מזרח  כקילומטר  המג"ד  עם 
לצומת  מצפון  ק"מ  כ־4  היו  ומזרח,  צפון  כלפי  באבטחה 
"טרטור"־לכסיקון"! הרי לא עולה על הדעת שטנקים אלה היו 
"טרטור"־"לכסיקון"  בצומת  הכוחות  לעבר  לירות  מסוגלים 
בקרב הלילי. אם הכוונה לטנקים הפגועים של גדוד 184 בצומת 
"טרטור"־"לכסיקון" אזי: א. לפי דיווחו של שמוליק ארד למח"ט, 
לפני  שעה  לפחות  מהטנקים,  פונו  הנפגעים  כל   ,22:36 בשעה 
כל עדות אמיתית של  אין  ב.  לאזור.  'חריף'  פלוגת  הגעתה של 

אנשי צוות מגדוד 184 על ירי דו־צדדי. 
מחכים  בפנים,  נשארו  "הצוותים  האמירה  על  ההסתמכות 
לאור יום ולא לוקחים סיכון מיותר בקרב הלילי שמסביב. כולם 
"אבירי  ]ספר  כוחותינו"  מ"אש  גם  היה  והחשש  כולם,  על  ירו 
לב" - גדוד 184, עמוד 264[ הינה חסרת בסיס, פרשנות מסולפת 

והוצאת דברים מהקשרם.
לעומת זאת, בשעה 01:29 דיווח לי נתן שונרי ברשת "מקדח": 
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ונכנסו  לצפון  מדרום  באו  ..."הם  "חריף".  לכוח  שייכים  "הם 
וקיבלו - הם טוענים - בעיקר מצד ימין, מאיזה טנקים שדפקו 

עליהם...".
"התופת  כי  כותב  עממי  אליהו   - 'חריף'  סמ"פ  כן,  על  יתר 
מתנהל  האש  ..."קרב  לצומת."  נכנסים  כשאנו  באחת  פורצת 
בטווחים קצרים כנגד חי"ר המצויד היטב בכלי נ"ט וטנקים." 

]שריון 19, אוקטובר 2003, עמוד 109[.
מתואר  מחץ",  גדוד  של  "סיפורו  גדוד 599,  בספר שהוציא 
סיפור ההיתקלות של פלוגה ח': "ברגע שהטנק של יוחי עבר את 
צומת 'לכסיקון'־'טרטור' ]ההדגשה שלי - א"ר[ נפתחה עליו אש 
- א"ר[.  ]ההדגשה שלי  צפון־מזרח  מכיוון  חזקה  טנקית  אנטי 
חיילים מצריים ירו מתעלה שנתמשכה כעשרים מטר מהכביש 
ובמקביל לו מאותו כיוון ירו טנקים ממרחק 200 מטר" )עמודים 

65־66(. 
יתר על כן, בכתבה של עמליה ארגמן־ברנע, בעיתון "ידיעות 
אחרונות" מיום 24 באפריל 2001, במוסף '24 שעות' בעמוד 15, 
מצרי.  נ"ט  ממארב  תופת  אש  נפתחה  "פתאום  עממי  מצוטט 
"ולאחר מכן "50 מטר מצומת "טרטור" נפתחה שוב אש תופת 

מצרית..." ]ההדגשה שלי - א"ר[.
הן הדיווח בזמן אמיתי של מפקדי פלוגת 'חריף', באמצעות נתן 
שונרי, הן התיאורים של עממי בכתבות הנ"ל והן בספר גדוד 599 
מדברים על ירי של חי"ר, נ"ט וטנקים, כאשר הטנקים של פלוגת 
"חריף" "נכנסים לצומת" או "עבר את צומת "לכסיקון"־"טרטור". 
כל מי שהיה ממזרח לציר "לכסיקון", בטווח שמעל 100 מטרים, 
טנקים  היו  "טרטור"־"לכסיקון"  לצומת  מצפון־מזרח  ו/או 

וחיילי חי"ר מצריים!
כל מי שמכיר קצת את השטח או מעיין במפה/תצלום אוויר 

של  במרחק  "לכסיקון"  ציר   - התעלה  לכביש  ממזרח  כי  יודע 
ומעברה  עמוקה  השקיה  תעלת  חפורה  הייתה  מטרים,  כ־100 
האויב  לטנקי  טנקים  לעמדות  שימשה  זו  סוללה  עפר.  סוללת 

המצריים, ממזרח לציר "לכסיקון" ומצפון לציר "טרטור".
אש  באותה  נתקלו  לצומת  שנקלעו  'חריף'  פלוגת  טנקי 
לציר  ממזרח  ממוקמים  שהיו  מצריים  וחי"ר  נ"ט  טנקים,  של 
ומצפון  "טרטור"־"לכסיקון"  לצומת  מצפון־מזרח  "לכסיקון", 
לציר "טרטור", בקטע שממערב לציר "לכסיקון". לפיכך, לטעון 
שהיה ירי של טנקים מגדוד 184 על פלוגת 'חריף' גובל בחוסר 

מקצועיות וחוסר אחריות!
אני מציע לחבריי הלוחמים:

לאשורם,  המלחמה  אירועי  את  ללמוד   - ולמד"  "צא 
 14 חטיבה  אתר  לכל.  הזמינים  רבים  מקוריים  חומרים  מתוך 
קשר  ורשתות  מקוריים  מסמכים  כולל  ומגוון,  רב  חומר  מכיל 

מתומללות. 
לכל "קלי העט" - כשם ש"אצבע קלה על ההדק" הינה תופעה 
שלילית, כך גם הקלות הבלתי נסבלת של קביעת מסקנות שלא 
הסינית"  ב"חווה  הלחימה  ואמינות.  מוצקות  עובדות  בסיס  על 
הייתה קשה, אכזרית ונוראית. אני משער שכל אחד מהמפקדים 
את  לבצע  שנצליח  כדי  והמיטב  המרב  את  עשה  והלוחמים 
להיות  חייבת  היא  אך  בונה,  ביקורת  מעריך  אני  המשימה. 

מבוססת על עובדות אמיתיות ובדוקות.
ירי דו־צדדי הינו נושא רגיש וכאוב. מן הראוי לחקור  נושא 
כבוד  מפאת  רק  ולו  רגישות,  ביתר  זאת  לבצע  אך  האמת,  את 
של  יקר  מחיר  גבה  הדמים  ליל  ומשפחותיהם.  החללים  חברינו 
מיטב לוחמינו. מלחמת הגבורה של הלוחמים - רעיי הלוחמים - 
• מחייבת שנכבד זה את זה.  

מרשם סכמטי צומת "טרטור"־"לכסיקון". גרפיקה: נעמה רגב
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ה־65  שנה  יום  בעולם  צוין   2010 במאי 
הנאצית  גרמניה  על  הברית  בעלות  לניצחון 
במלחמת העולם השנייה. לרגל ציון זה מובאים 
העולם  במלחמת  בשריון  העוסקים  אתרים 

השניה

http://www.militaryfactory.com/
armor/ww2-british-tanks.asp
אתר Military Factory מציג את הטנקים 
שלקחו חלק במערכה במלחמת העולם השנייה. 
האתר מאפשר צפיה בכלים בחיתוכים שונים: 
תקופות )עשורים(, סוגים, ומלחמות. החיתוך 
של מלחמת העולם השנייה רחב מאוד. אפשר 
לצפות ברשימה המלאה של הכלים או לצמצם 
הכלי  משתייך  שאליו  לצבא  החיפוש  את 

)המדינה(. 
המידע על כל כלי כולל צילומים, קישורים 
ומאמר רחב המתייחס למאפייניו הטכנולוגיים 

ולהיסטורית הלחימה שלו.
http://www.militaryfactory. בקישור 

אפשר   com/armor/main_battle_tanks.asp
השונים  בצבאות  המערכה  טנקי  ב־74  לצפות 
אנגלית. במלחמת העולם השנייה ובכלל.  

http://www.ww2incolor.com/us-armor
 US בקישור זה אפשר למצוא בקטגוריה של
מרשימים  צילומים   44  ,Armor and Vehicles
של טנקים וכלים משוריינים במלחמת העולם 
אלה  לצילומים  בנוסף  ארה"ב.  בצבא  השניה 
אפשר לאתר נוספים בקטגוריות של הצבאות 
http:// מהאתר  לקוח  זה  קישור  השונים. 
www.ww2incolor.com הכולל אוסף צילומים 
המוצהרת  מגמתו  השנייה.  העולם  ממלחמת 

של האתר היא לשתף. כל מי שמצטרף לפורום 
יכול להגיב, להוסיף צילומים ומידע אודותיהם 
המלחמה.  לרשומון  אירועים  להוסיף  וכן 
פנייה  של  כתוצאה  נדירים,  מהצילומים  חלק 
שהיו  הצילומים,  והוספת  לאתר  בודדים  של 
אנגלית. ברשותם ומעולם לא פורסמו.  

http://www.wwiivehicles.com
בלוג מושקע מאוד. מי שהקים ופיתח אותו 
אותו  ריתקה  ומתמיד  שמאז  עצמו  על  מעיד 
לחוש  אפשר  ואכן  השנייה.  העולם  מלחמת 
את העניין המיוחד שלו בנושא, על פי המידע 
הרב וזוויות עיבוד הנתונים שאותם הוא מביא 
בטבלאות, מאמרים וצילומים. בחירה במדינה 
מובילה לרקע היסטורי על צבאה והשתתפותו 
רבים  בקישורים  מלווה  המידע  במלחמה. 
אנגלית. לגלריה של צילומי הכלים המופיעים.  

סרטים על לוחמת שריון במלחמת 
העולם השנייה וסרטים רבים 

נוספים, שאפשר לאתרם באמצעות 
מנועי החיפוש שברשת:

 השריון הגרמני במלחמת העולם השנייה 
)1 מתוך 3(:

 http://www.youtube.com/
watch?v=4wa0zITyAwU

 השריון הגרמני במלחמת העולם השנייה
)2 מתוך 3(:

http://www.defpro.com/news/
details/15737/

 השריון הגרמני במלחמת העולם השנייה
)3 מתוך 3(:

http://www.youtube.com/watch?v=KfI
lWxjuI_U&feature=channel

טנקים, תותחים נ"ט ומשחיתי טנקים:

http://www.youtube.com/watch?v=Or
cMyVxoddA&feature=related

טנקים צרפתיים במלחמת העולם השנייה:

http://www.youtube.com/
watch?v=Rt6ouU8sVXU

טנקי מלחמת העולם השנייה

http://www.youtube.com/
watch?v=yazCYH1DOxs

www.yadlashiryon.com 
! ך ל ש ת  י ב ה ר  ת א א  ו ה

האתר מתעדכן כמעט מדי יום באירועי חיל השריון ועמותת יד לשריון ובאירועים חדשותיים
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פלדות מייצרת מערכות וחלקים לטנק המרכבה לדורותיו. 
מציגה מסורת של איכות ואמינות בשילוב קידמה טכנולוגית.

 לפלדות התמחות בעיבוד כל סוגי המתכות, 
בתחומי הידראוליקה, מיכלי לחץ וצנרת.
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 "פלדות עין חרוד 
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 גדודי ההנדסה
עם אוגדות השריון

 במלחמת
יום הכיפורים 

מתגברים  חי"ר  לוחמי  של  וככוח  ייעודי  ככוח  ההנדסה  גדודי  צורפו  האחרון  בעשור 
גם  כמו  השונים  במבצעים  חלק  לקחו  הגדודים  ובמילואים.  בסדיר  הטנקים  לחטיבות 
עם  הפועלות  ההנדסיות  המסגרות  יצוקה".  "עופרת  ובמבצע  השנייה  לבנון  במלחמת 
הגדודים  הגיעו  העבר  במלחמות  המקצועי  לשיאם  צורה.  ופשטו  לבשו  השריון  כוחות 

כשפעלו בתוך אוגדות השריון במלחמת יום הכיפורים

תא"ל )במיל'( ד"ר דני אשר

פומ"ה )פורץ מכשולים הנדסי( של חיל ההנדסה
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רקע
שורשיו של הכוח ההנדסי הצבאי של צה"ל 
נעוצים בפלוגת ההנדסה של הבריגדה היהודית 
בצבא הבריטי, במהלך מלחמת העולם השנייה. 
ישראלים  ארץ  וקצינים  חיילים  רכשו  שם 
הצבאית  ההנדסה  בנושאי  מעשי  ניסיון 
במערכים ובפעולות, כמו: גישור, הפעלת ציוד 
מכני הנדסי, פינוי מוקשים ופריצת דרכים. עם 
הקמתו של הכוח ההנדסי במלחמת העצמאות 
הצבאית  ההנדסה  משימות  באמצעותו  בוצעו 
שאר  עם  בשילוב  הקרבית  בפעילות  החל   -
סילוק  חבלה,  של  פעולות  דרך  עבור  החילות, 
ועד  )הסוואה(,  העלמה  ביצורים,  פצצות, 
לטיפול בתנאי קרב בדרכי תעבורה ובאספקת 
מים. בין הפעולות אפשר למנות את פריצתה 
)"דרך בורמה"( בדרך לירושלים  של דרך שבע 
 ,7 חטיבה  של  ההנדסי  הכוח  ידי  על  הנצורה, 
כדי  בחולות  העוקף  הנתיב  של  הכשרתו  וכן 
לאפשר לכוחות החטיבה המשוריינת 8 לכבוש 
מבצע  במסגרת  )ניצנה(  חפיר  אל  עוג'ה  את 

"חורב".
ב־9 במאי 1954 הוקם גדוד ההנדסה הסדיר 
הראשון - גדוד 601. במקביל נבנו גדודי הנדסה 
לקחו  אלה  מהפיקודים.  אחד  בכל  במילואים 
חלק ב"מבצע קדש" )1956( לראשונה במשולב 
ובמגע הדוק עם כוחות השריון הרגלים וחילות 

היבשה האחרים. 
מנה  הימים  מלחמת ששת  בתקופה שלפני 
גדודי  ארבעה  ההנדסה  חיל  של  הכוחות  סדר 
עם  שנִמנו  הנדסה  פלוגות  וכן  שדה  הנדסת 
חטיבות הטנקים, חטיבות החרמ"ש והצנחנים 
כוחות  - פלוגה לכל חטיבה. משימותיהם של 
הדרום  בחזית  האוגדות  עם  שפעלו  ההנדסה 
שדות  פריצת  בעיקרן  היו  הלחימה  במהלך 
לתנועת  צירים  והכשרת  האויב  של  מוקשים 
בפריצת  בעיקר  עסקו  המרכז  בפיקוד  הכוח. 
מעברים בשדות מוקשים. בפיקוד הצפון הייתה 
המשימה העיקרית של יחידות ההנדסה בשלב 
במעלות  דרכים  לפרוץ  המלחמה,  של  השני 

רמת הגולן.
הביאה  השונים  בקווים  ההתשה  מלחמת 
כוחות  של  היקף  ורבת  נוספת  להתנסות 
ההנדסה. פעולות ההתבצרות בחזית סיני ב"קו 
ההנדסיות  הפעילויות  של  שיאן  היו  בר־לב" 
והנחת  מכשול  יצירת  התבצרות,  שכללו 

מוקשים.
עלה  מים  מעברי  על  גישור  ביכולת  הצורך 
בעיקר בתכנונים של גזרת תעלת סואץ וחייב 
למשימות  מילואים  וכוח  סדיר  סד"כ  בנית 

גישור וצליחת מכשולי מים.
המשוריינים  הכוחות  "מפקדת  הקמת 
בסיני" ובעקבותיה בנייה מחדש של האוגדות 
בצה"ל והפיכתן מאוגדות משימתיות לאוגדות 
הנדסי  כוח  של  בנייה  גם  חייבה  קבועות, 

משוריין בכל אחת מהאוגדות שאורגנו או נבנו 
מחדש. המשימה המבצעית העיקרית שתוכננה 
לגדודים אלה הייתה השתלבות בקרב הפריצה 
וההבקעה אל מול קווי הביצורים ומערכי האויב 

בגזרות השונות.
פעילותו  שעיקר   ,601 גדוד  הסדיר,  הגדוד 
הייתה בחזית סיני, הוכפף לאוגדת סיני ונבנה 
גדודים  שלה.  האורגני  משוריין  הנדסה  כגדוד 
האוגדות  משלוש  אחת  בכל  נבנו  נוספים 
הוחל  שבבנייתה   210 באוגדה  וכן  הנוספות 
ממש ערב מלחמת יום הכיפורים. בניית גדודי 
ההנדסה התבססה על איחודן של שלוש פלוגות 
ההנדסה המשוריינות של החטיבות בכל אחת 
צמ"ה  בפלוגת  הגדוד  בתגבור  וכן  מהאוגדות, 
במהלך  מפקדה.  ובפלוגת  הנדסי(  מכני  )ציוד 

התקופה נבנו כאמור מספר גדודים:
•  גדוד 641 נבנה עבור אוגדה 36.

•  גדוד 271 נבנה עבור אוגדה 162.

•  גדוד 229 נבנה עבור אוגדה 143.
סדירים  כוחות  בסיס  על  נבנה   751 •  גדוד 
צבאית(  להנדסה  הספר  )בית   14 בה"ד  של 

והשלמות מילואים( נבנה עבור אוגדה 146.
•  גדוד 923 נבנה סמוך למלחמת יום הכיפורים 

עבור אוגדה 210.
)תחת  אחת  במסגרת  איגד   606 סער  •  גדוד 
אמצעי  כל  את  השריון(  גייסות  פיקוד 
מורג,  טנקי  כולל   - המשוריינים  ההנדסה 

דחפור וגישור.

 פעילות כוחות ההנדסה
במרחב פיקוד הדרום

יום  מלחמת  ערב  הפעיל  הדרום  פיקוד 
הנדסה.  כוחות  של  נרחב  מערך  הכיפורים 
בשנים שלפני המלחמה עסקו הכוחות כאמור 
בעבודות התבצרות לשיפור המעוזים בקו, נבנו 
דרכים  והותקנו  המעוזים  בין  לטנקים  רמפות 
כדי  האופרטיביות.  לתכניות  בהתאם  לצליחה 
להכין התקפה אפשרית פונו גם שדות מוקשים 

באזורים שנועדו להתקדמות. 
המילואים  מערך  וגיוס  האש  פרוץ  עם 
ב־9  לסיני  הפיקוד  של  ההנדסה  כוחות  הורדו 
באוקטובר. הורדת הכוחות לסיני בוצעה ללא 

פלסים במבצע ,דרך צלחה" בלבנון בפברואר 1972
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הכוחות  ידי  על  נחטף  תקלות. הצמ"ה שהורד 
השונים. בעקבות התקפות הנגד הכושלות של 
בגזרה  נוצר  באוקטובר,   9 שעד  בימים  צה"ל 
מצב סטטי בו ייצבו שני הצדדים מערכי הגנה. 
ההגנה  שלבי  של  הראשונים  במהלכים  כבר 
עלה הצורך בהנחת שדות מוקשים כדי לבלום 
אל  המצרים  הכוחות  של  אפשרית  התקדמות 

מעבר לראשי הגשר.
התקפה  המצרים  ערכו  באוקטובר  ב־14 
החזית התקפה שנבלמה  רוחב  לכל  משוריינת 
הצליחה  מבצע  של  תחילתו  וִאפשרה  בקלות 
הכוח  ריכוז  לקראת  המערבית.  הגדה  לעבר 
לצליחה עלה הצורך להתוות ציר נוסף בשטח 
לציר  ומדרום  במקביל  לטסה,  ממערב  החולי 
העיקרי  הנושא  מאד.  עמוס  שהיה  "עכביש" 
היה  בפיקוד  ההנדסה  גורמי  את  שהעסיק 
ההכנות לצליחת התעלה. כאן נעשתה פעילות 
ואמצעים,  כוחות  וקידום  לריכוז  מקפת 

ולהכשרתם לקראת המשימה המורכבת.
התעלה  על  הגשרים  הנחת  לאחר  מיד 
הוטלו על כוחות בשתי גדותיה משימות שונות 

ביניהן:
רגלית ממוקשי  ציר "טרטור" בסריקה  •  פינוי 

אויב.
הגשר  אל  המזרחית  בגדה  דרכים  •  הכשרת 

ובסביבתו.
•  הכשרת מעברים וסלילת דרכי יציאה מאזור 

ראש הגשר מערבה1.
עפר,  סוללות  ופינוי  מוקשים  שדות  •  פריצת 

כדי לאפשר תנועה מראש הגשר מערבה.
•  הטיית תעלת המים המתוקים אל תוך האגם 

המר הגדול.
•  פיצוץ צינורות בכביש סואץ - קהיר.

במבצע שהחל בליל 15־16 באוקטובר הוקם 
שכלל  לצליחה,  שלם  מערך  ונבנה  גשר  ראש 
מסוגים  וגשרים  דוברות  מעבורות,  סירות, 
שונים. שהיית כוחות צה"ל במערכי הגנה בשתי 
כמעט  של  ארוכה,  זמן  תקופת  לאורך  הגזרות 
חצי שנה, עד להסכם ההפרדה ונסיגת הכוחות, 
להתבצרות,  היקף  רחב  הנדסי  מאמץ  חייבה 
חּודש  זה  מאמץ  דרכים.  וסלילת  ִמכשּול 
החדשים  לקווים  הנסיגה  לאחר  נוספת  פעם 
האוגדתיות  ההנדסה  יחידות  לתעלה.  ממזרח 
ועם  האוגדות  שלושת  עם  פעלו  והפיקודיות 

הכוחות המאולתרים שאורגנו בחזית הדרום.
אגדי  שני  הוקמו   143 הצליחה  באוגדת 
המרחבים  את  ולבצר  לתחזק  שיועדו  הנדסה 
פעלו  בנוסף  הגישור.  מערכת  עברי  שמשני 
אגד  גם  האוגדות,  במסגרת  שלא  במרחב, 
לצליחה,  בסיוע  תרומתו  626 שעיקר  הצליחה 
 572 צמ"ה  ואגד  הגשרים,  ובאחזקת  בבניית 
שהוקם לאחר המלחמה וִאפשר הפעלה יעילה 
משימות  השונים.  במרחבים  הצמ"ה  של  יותר 
הכוחות כללו גם מבצעים הנדסיים רחבי היקף 
שהבולט ביניהם היה בניית הגשר היבשתי על 
הכשרת  הייתה  אחרת  משימה  סואץ.  תעלת 

מציר  הקיימים,  אלה  ומיסוד  נוספים  צירים 
הרוחב לעבר אזור הגשרים.

כל  את  כאמור  הקיף  ההתבצרות  מאמץ 
הצליחה  פרוזדור  צידי  משני  ההגנה.  גזרות 
בגדה המזרחית ובעיקר מול צידו הצפוני נבנה 
באחריות אוגדה 146, מכשול רצוף ועמוק שנועד 
השנייה  הארמייה  כוחות  התקדמות  למנוע 
מערכים  משתי  נבנה  החדש  המכשול  דרומה. 
היו  בכל אחד מהמערכים  מוקשים.  של שדות 
נ"א  שד"ם  ולפניו  נ"ט  מוקשים(  )שדה  שד"ם 
 40 עד  הגיע  המכשול  של  אורכו  יותר.  דליל 
בעורף  מוקשים.  אלפי  בו  והונחו  קילומטרים 

השד"ם נחפרה גם תעלת נ"ט.
לפתרון  הצורך  עלה   1973 דצמבר  בסוף 
מערכת  ונבנתה  סאגר  בטילי  שימוש  מול 
גדרות וגדרות תלתליות נגד טילים, בקטעים 
המקבילים למכשול, בגזרות שהגנו על עמדות 
מלבד  הטנקים.  למחלקות  המוכנות  ה"חריץ" 
עמדות הטנקים כלל מאמץ ההתחפרות בגזרה 
גדרות  של  סבך  עפר,  סוללת  של  בנייה  גם 
ולפיקוד,  לנשק  עמדות  העמדות,  בחזית  תיל 
כינוי   - )שפנייה  ו"שפניות"  לחימה  תעלות 

לתעלה תת־קרקעית שיסודותיה הם בטון או 
עסקו  ולהתבצרות  למכשול  בנוסף  מתכת(. 
כוחות ההנדסה של האוגדה גם בסיוע לחילוץ 
ובסריקת  נפלים,  בסילוק  שלל,  ורכב  רק"ם 
בוצעה  העבודה  מיקוש.  נגד  נרחבים  שטחים 

ברובה בשעות הלילה ולעיתים גם תחת אש.
גזרות  בשאר  גם  נבנו  נוספים  מכשולים 
מערכי  מול  סיני  חזית  בדרום  הלחימה: 
ביצורים  גם  הוכנו  כאן  השלישית,  הארמייה 
הונחו  גדולים(,  "קיפוד"  מוצבי  שלושה  )כולל 
בשד"מים  פרצות  ונפתחו  מוקשים  מקבצי 
לטנקים  עמדות  חפרו  הצמ"ה  כלי  קיימים. 
וארטילריה ועסקו בהקמת המוצבים ובסלילת 
הדרכים אליהם. הכוחות עסקו גם במשימה של 
אחזקת הצירים במרחב. כוח נוסף עסק באיסוף 
ציוד שלל. פלסים צורפו לכוחות החימוש כדי 
כוחות אחרים עסקו  ולנטרל מלכודים.  לבדוק 

בבניית מנחתים למסוקים. 
הנדסה  גדוד  על  שהוטלה  נוספת  משימה 
מטרים,   100x70 של  בגודל  מזח  בניית  הייתה 
בראס  הים  חיל  ספינות  של  והעמסה  לפריקה 
גם  רבים  בקשיים  הוקם  נוסף  מזח  מסלה. 

כוחות הנדסה פורצים דרך ברמת הגולן במלחמת ששת הימים
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עמדות  בבניית  גם  עסק  הגדוד  סודר.  בראס 
פיקוד ותאג"ד )תחנת איסוף גדודית( ובפריצת 

דרכים.
בצפון חזית סיני הוטל על כוחות ההנדסה 
לבנות מכשול ולסייע בהתבצרות ובהתחפרות 
הקרבות  תום  עם  והאמצעים.  הכוחות  של 

ושיקום  ובבנייה  גם כאן בבניית מכשול  הוחל 
נבנו  החדשים  למוצבים  מסביב  מוצבים.  של 

סוללות מגן והונחו מוקשים נ"ט.
אוגדה  נערכה  המערבית  הגדה  של  בצפונה 
143 לאחר הפסקת האש. על פי תכנון הפיקוד 
הוטל על האוגדה להקים מערכת מכשול באורך 
אגד  על  הוטלה  הבנייה  קילומטרים.   30 של 
רייצ'וק.  אל"ם  של  בפיקודו  המערבי  ההנדסה 
תחת פיקודו פעלו הגדוד האוגדתי 229 ופלוגה 
צמ"ה.  כלי   30 סייעו  בפעילות   .603 מגדוד 
המכשול שנפרס בגבולה הצפוני ובזה המערבי 
מוקשים  של  חגורות   3  -  2 כלל  האוגדה  של 
נ"ט, גדרות ותעלת נ"ט. במקביל כללו עבודות 
סוללות  ובהם  בניית מתחמים  גם  ההתבצרות 
גם  סללו  הצמ"ה  כוחות  טנקים.  לירי  ועמדות 
צומת  החיונית,  לצומת  עוקפים  נתיבים  שני 

צח.
בדרומה של הגדה המערבית, במרחב שבין 
ג'בל עתקה והעיירה פאיד, פרסו כוחותיה של 
אוגדת סיני. האוגדה באמצעות גדוד ההנדסה 
רציף  מכשול  הקימה   601 גדוד  שלה,  האורגני 
לגבולה המערבי, באורך של כ־30 קילומטרים. 

המכשול נבנה משתי רצועות של מוקשים נ"ט 
נ"א.  במוקשי  גם  הבעייתיים  בקטעים  ועּוָּבה 
ולוותה  פעילות ההנחה נעשתה בעיקר בלילה 
ונפצעו  נהרגו  בהן  המצרים  עם  אש  בתקריות 

חיילי ההנדסה.
כלי צמ"ה עסקו בהכנת מחפורות, בהקמת 
במרחב.  העפר  דרכי  של  ובאחזקה  סוללות 
פלוגתיים  מוצבים  בגזרה  הוקמו  כן  כמו 
על  הישענות  תוך  כלל  בדרך  ומחלקתיים, 
בונקרים של בסיסי טילים מצריים. בגזרת ג'בל 
בונקרים.  ונחפרו  מוצבונים   11 הוקמו  עתקה 
חלק מכלי הצמ"ה שעבדו בג'בל עתקה הגיעו 
ההנדסה  יחידת  של  שכוח  עד  בהטסה  אליו 
פרץ   573 מגדוד  צמ"ה  ומפעילי  הפיקודית 
בתוואי  קילומטרים,   7.5 שאורכה  דרך  אליו 

הררי קשה.
באוגדות  הכוחות  של  ההנדסית  הפעילות 
ובפיקוד נמשכה כל אימת שצה"ל נסוג לקווים 
במכשולים  מעובים  הגנה  מערכי  חדשים. 
בלב  גם  כך  ואחר  המערבית  סיני  בחזית  נבנו 
ובקדמת סיני. הכוחות המשיכו בפעילותם עד 

להגעה לקו הסופי בגבול הבינלאומי.

רובוט של ההנדסה בודק מנהרה ברצועת עזה. 
צילום: דובר צה"ל

דחפור של חיל ההנדסה במבצע עופרת יצוקה
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הערות:
1. לשם כך השתמשו הכוחות בפתיני עץ ובשפיכת חרסית.

2. על הפעלת ההנדסה בפצ"ן ראה גם בספרי, הסורים על הגדרות, מערכות, ת"א, 2008, עמ' 346 - 350.
3. לימים נודע הציר כ"מעלה גולני".

 הפעילות ההנדסית
בפיקוד הצפון2

ערב  הצפון  בפיקוד  שהוכרזה  הכוננות 
מלחמת יום הכיפורים כללה גם צרכים והכנות 
שהוכן  הגם  הגולן,  רמת  מכשול  הנדסיות. 
במהלך השנים של לפני המלחמה, לא הושלם 
והיה צורך דחוף להמשיך ולבנותו על פי תכניות 
קיימות. הנחת שדות מוקשים, השלמות לתעלת 
הנ"ט והכשרת דרכים, עמדות ורמפות לטנקים 
המכין  במאמץ  חשוב  חלק  היו   - הקדמי  בקו 
שלפני המלחמה. בהעדר כוחות הנדסה סדירים 
בחזית רמת הגולן, התבצעה עיקר העבודה על 
ידי יחידת ההנדסה הפיקודית וכוחות של קורס 
המלחמה.  ערב  לגזרה  שהגיעו  הנדסה  קציני 
בעיקר  התעלה,  בהארכת  כאמור  עסקו  אלה 
מוקשים,  שדות  והנחת  ובעיבוי  דרום,  כלפי 
השלמות  הבכא".  "עמק  של  בפתחה  בעיקר 

אלה נתנו פירותיהם עם פרוץ המלחמה.
כוחות המילואים של מערך ההנדסה בפיקוד 
ובהם  הפיקוד  של  ויחידות  גדודים  מנו  הצפון 
2 גדודי פלסים ויחידות צמ"ה וסילוק פצצות. 
גישור  הפיקוד תוגבר במהלך המלחמה בטנקי 
וטנקי דחפור מתוך גדוד ההנדסה המשוריינת 
באוגדות   .606 גדוד   - השריון  גיסות  של 
הנדסה משוריינים שהוקמו  גדודי  היו  הפיקוד 
פלוגות  בסיס  על  המלחמה  שלפני  בשנים  רק 

ההנדסה החטיבתיות.
עם עליתם של כוחות הטנקים של אוגדות 
הגיעו  הגולן,  לרמת  המשוריינות  המילואים 
הגדודים  ההנדסה.  גדודי  גם  בעקבותיהם 
כלל  בדרך  נעו  זחל"מים,  גבי  על  המנוידים 
גבר  קדימה  מלהכניסם  החשש  מאחור.  מעט 
בשל האש הארטילרית רבת ההיקף לכל רוחב 
איפה  הועסקו  ההנדסה  כוחות  המגע.  קו 
במשימות של חרמ"ש כשתפסו ונערכו בתוואי 
שטח, ִאבטחו חניונים וקדמו הספקה לכוחות 
שבמגע. רק במספר קטן של אירועים התבקשו 
ביצורים  מערכי  להכין  ההנדסה  יחידות 
עורפיים, מהחשש להתקדמות סורית לעומקה 

של הרמה.
ביום שני 8 באוקטובר אחר הצהרים, בשל 
על  הוטל  סורית,  מהתקדמות  הגובר  החשש 
כוח ההנדסה הפיקודי להכין לפיצוץ את גשרי 
צירים  לניתוק  חסימה  אזורי  ולהכין  הירדן, 
הצמ"ה  גדוד  ולכנרת.  הירדן  לעמק  היורדים 
חסימה  נקודות  בהכנת  החל   570 הפיקודי 
באזור  הדרומית  בגזרה  בעיקר  הרמה,  בעומק 

אל־על.
ב־8  צה"ל  הנגד  של  התקפת  תחילת  עם 
אל  חזרה  צה"ל  כוחות  והתקדמות  באוקטובר 
ההנדסה  גדודי  עסקו  הסגול,  הקו  הגבול,  קו 

של האוגדות בפינוי צירי התנועה ממכשולים, 
ידי  על  שהונחו  מוקשים  ממקבצי  בעיקר 
הסורים. כוחות אחרים סייעו לחוליות החימוש 
מוקשים  שדות  מתוך  טנקים  בחילוץ  שעסקו 

ומקבצים סוריים.
ניסיונות המעבר של הקו הסגול יצרו בעיות 
מערכות  על  להתגבר  הצורך  של  הנדסיות 
מכשול ובעיקר על שדות מוקשים שהיו מונחים 
ב־10  ממנו.  וכחלק  הסורי  ההגנה  מערך  לפני 
באוקטובר ושוב ב־12 בו ניסו גדודי חטיבה 205 
וחטיבה 670 לחצות את הקו בגזרה הדרומית 
הניסיונות  מזרחה.  ולהתקדם  הגולן  רמת  של 
כשלו כולם כשהחוד המשוריין עלה על שדות 
הנ"ט  מערכי  מאש  ישירות  ונפגע  מוקשים 
הנייחים של הסורים. ליחידות ההנדסה שהגיעו 
נותר  ההתקפה,  של  יותר  מאוחר  בשלב  רק 
המוקשים  בשדות  מעברים  בפינוי  לסייע  רק 
של  ההנדסי  הכוח  התקוע.  הרק"ם  ובחילוץ 
גדוד 751 שנע בעקבות הכוחות הפורצים עסק 
המוקשים  מקבצי  על  שעלו  הטנקים  בחילוץ 

הסורים.
פיקוד  כוחות  עברו  קצרה  הפוגה  לאחר 
ההתקפה  להתקפה.  באוקטובר  ב־11  הצפון 
רמת  בצפון  הסורים  מערכי  פריצת  כללה 
והתקדמות  הבקעה  קוניטרה,  ובמרחב  הגולן 
וכוחות  הסורים  מערכי  מול  האזור,  לכיבוש 
מתגברים עיראקיים וירדנים. באותה עת נבנה 

הדרומי  המרחב  בכל  מוגבר  מכשולים  מערך 
מקבילה  נגד  התקפת  למנוע  כדי  החזית,  של 
של האויב. אוגדה 36 הייתה הראשונה לפרוץ 
הרמה.  בצפון  הסורים  מערכי  את  ולהבקיע 
הכוחות שהתקדמו פרצו את שדות המוקשים, 
עם  והיכרות  מוקדם  מידע  על  בהתבסס 
להסתייע  כוונות  החזיתיים.  המוקשים  שדות 
במערכות "נכרי" וטנק דחפור נתקלו בבעיות, 
והכוח פרץ בשולי השד"ם וחלק מהכלים עלו על 
מוקשים. הכוח ההנדסי של גדוד 641 נע אחרי 
הִפרצה  את  סימן  הראשונה,  הטנקים  פלוגת 
הגדוד  של  הצמ"ה  כוח  בהתקדמות.  והמשיך 
מסודרת  דרך  יותר  מאוחרים  בשלבים  הכשיר 

מהפרצה במכשול לעומק השטח שנכבש.
לאחר  שעות  מספר  שהבקיעה   210 אוגדה 
מכן על ציר "אמריקה", ציר קוניטרה - דמשק, 
נאלצה לחצות מערך מכשולים כבד יותר. כוחות 
נלכדו בשדות  הטנקים שהובילו את ההתקפה 
השולטים  ארנבה  חאן  ובמערכי  המוקשים 
אך  נפגעו  ונגמ"שים  טנקים  עשרות  עליהם. 
את  ולהבקיע  לפרוץ  הצליח  האוגדתי  הכוח 
המערך הסורי ולחדור לתוך המובלעת. לכוחות 
כוחות  בעקבות  שנעו   ,923 גדוד  של  ההנדסה 
נתיבים  לפלס  רק  נותר  הפורצים,  השריון 
הנפגעים,  בחילוץ  ולסייע  המוקשים  בשדות 
הרק"ם  כלי  בחילוץ  לעסוק  גם  יותר  ומאוחר 

התקועים.
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הנה חברה  )כיל(  לישראל בע”מ  כימיקלים 
רב-לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים 
לכיל מעמד מרכזי  והכימיקלים המיוחדים. 
החומצה  הברום,  האשלג,  בשוקי  בעולם 
המיוחדים,  הפוספטים  הנקייה,  הזרחתית 
מעכבי בעירה על בסיס ברום וזרחן וכימיקלים 

למניעת התפשטות שריפות.
כ-94% מהמכירות הינם בשווקים בינלאומיים 
היה מחוץ  וכ-50% מהייצור  לישראל  מחוץ 
לישראל. לכיל זיכיונות ארוכי טווח למינרלים 
הפקת  המאפשרים  המלח  בים  המצויים 
כיל  תחרויתיות.  בעלויות  ייחודיים  מוצרים 
מגנזיום,  ברום,  אשלג,  המלח  מים  מפיקה 

מוצרי מגנזיה ומלחים שונים.
ואשלג  פוספטים מהנגב  כורה  כיל  כן  כמו 
לכיל  ובספרד.  באנגליה  ממכרות  ומלח 
ייצור, מערך משרדי שיווק, מסופים,  מפעלי 

מחסנים ומרכזי הפצה ברחבי העולם. 
ההפצה  במערך  מיתרונות  נהנית  כיל 
והלוגיסטיקה בזכות הקירבה של מרכזי הייצור 

של החברה לנמלים בישראל ובאירופה.

בבורסה  הנסחרת  ציבורית  חברה  הנה  כיל 
 . )TASE:ICL( בתל-אביב

וממקדת את  כיל מובילה אחריות חברתית 
הקהילתית  המעורבות  בתחום  פעילותה 
בעיקר ביישובי הפיתוח בנגב, בדימונה, ירוחם, 
ערד ובאר שבע, וכן גם בצפון; בקרית אתא 
בהם  באזורים  מתקיימת  הפעילות  וחיפה. 
מתוך  הקבוצה,  חברות  עובדי  מרבית  גרים 
הכרה בצורך להיות מעורבים ולסייע בצרכי 
הקהילה, בשיתוף והעשרה הן של התושבים 

והן, באופן הדדי, של העובדים.
פעילות זו בעיקר באזורים בהם גרים מרבית 
בצורך  עובדי חברות הקבוצה, מתוך הכרה 
הקהילה,  בצרכי  ולסייע  מעורבים  להיות 
בשיתוף והעשרה הן של התושבים והן, באופן 

הדדי של העובדים.
שביל סובב באר שבע הנו נדבך נוסף לרווחת 
לעידוד  הנגב להליכה קלה,  תושבי קהילת 
צעידה לשיפור הבריאות, הכרת הסביבה על 

ערכי הטבע וערכי המורשת שבה.

לעומק  השריון  חטיבות  התקדמות  עם 
המובלעת הוטל על גדודי ההנדסה האוגדתיים, 
ולמחלקות  לפלוגות  כוחותיהם  את  שפיצלו 
לסייע בפינוי צירים ממקבצי מוקשים, להתגבר 
דרכים  ולהכשיר  מפוצצים  מים  מעבירי  על 
עוקפות. כוחות ההנדסה השתלבו גם בפעילות 
של הנחת מוקשים באגפי הכוחות המתקדמים 
שולבו  בלילות  חניונים.  לאבטחת  ובקרבתם, 
של  הצמודה  באבטחה  והמחלקות  הפלוגות 
לטנקים.  צמוד  חרמ"ש  ככוח  גם  החניונים 
חילוץ  הייתה  כל העת  נוספת שחזרה  משימה 

ופינוי של רק"ם שעלה על מוקשים.
מובלעת  יוצבה  ההתקפה  של  בסיומה 
קילומטרים  כ־40  של  לעומק  עד  שהגיעה 
המובלעת  בגבולות  דמשק.  הסורית  מהבירה 
התארגן צה"ל להגנה במבצע הנדסי רחב היקף. 
ולרק"ם,  רגליים  לכוחות  מוצבים  נחפרו  כאן 
הונחו שדות מוקשים ונבנו מכשולים נוספים. 
המובלעת  של  החיצונים  הקווים  תפיסת  עם 
על גבי תילים שולטים וביניהם, הוחל במאמץ 
התבצרות שהתבסס בעיקרו על פלוגות הצמ"ה 
של הגדודים האוגדתיים. חלק מהעבודות בוצעו 
תחת אש ארטילרית מסיבית שגרמה ללא מעט 

נפגעים בקרב העושים במלאכה וכליהם.
בצד ההתקפה הפיקודית בצפון הרמה הוטל על 
אוגדה 146 להכין מערכת של מכשולים הנדסיים 
שנועדה למנוע התקפת נגד מקבילה של הסורים 
תוגבר  החזיתי  המכשול  זו.  בגזרה  שותפיהם  או 
הועמקה  הנ"ט  תעלת  נוספים.  מוקשים  בשדות 

והוארכה וסוללת העפר בעורפה הוגבהה.
סיום  לקראת  החרמון  של  מחדש  כיבושו 
ב־21־22  קינוח"  "מבצע  במסגרת  הלחימה, 
באוקטובר, חייב שוב פעילות הנדסית. כוח של 
מחלקת הנדסה בפיקוד מ"פ רכוב על זחל"מים, 
החל  ד־9,  ושני טרקטורים  דחפור  טנקי   2 עם 
בפריצת ציר עלייה נוסף3. בציר הכביש הקיים, 
כוח  גם  עלה  שטיפס  המשוריין  הכוח  בצד 
הכוח  הכביש.  ציר  את  לפתוח  שנועד  הנדסי 
יותר  מאוחר  הציר.  ופתח את  במשימתו  עמד 
 ,570 הצמ"ה  גדוד  החל  האש  הפסקת  ולאחר 
קשה  הררי  ציר  פריצת  של  מורכב  במבצע 
 15 לאחר  נפרץ  הציר  הסורי.  החרמון  למוצב 

שעות עבודה רצופות.
התבצרות  במבצע  הוחל  האש  הפסקת  עם 
נועדה  ההתבצרות  במובלעת.  היקף  רחב 
מפני  יחסית  הגנה  ולציוד  ללוחמים  להקנות 
הוחל  במקביל  האויב.  של  הארטילרית  האש 
מערכי  אל  דרכים  של  ובהכשרה  בפריצה 
את  ולקדם  התנועה  על  להקל  כדי  המוצבים, 
של  בשיאה  החורף.  בא  עם  הצפויים  הקשיים 
כ־250  להתבצרות  הופעלו  הנרחבת  הפעילות 

כלים הנדסיים מסוגים שונים.

סיכום
הגם שההילה לא בהקה מעל ראשיהם של 
השונות,  הלחימה  בגזרות  ההנדסה  כוחות 

צמוד  לסיוע  המתמרנים  הכוחות  הצטרכו 
בעקבות  הקרבות.  מהלכי  בכל  כמעט  שלהם 
שנלמדו  והלקחים  הכיפורים  יום  מלחמת 
ובתוכו  צה"ל  של  הכוחות  סדר  הוגדל  ממנה 
והולך  הפוחת  הצורך  ההנדסי.  הכוח  גם 
חלק  של  הסבתו  אפשרו  הצליחה,  ביכולת 
ממערך הגישור לכוח הנדסה משוריין אורגני 

באוגדות ובחטיבות.

מלבד הגידול בסד"כ השתתף הכוח ההנדסי 
של  רחב  במגוון  גם  מכן  שלאחר  בשנים 
פעילויות מבצעיות, רובן בגזרת לבנון, ומאוחר 
הִקרבה  ועזה.  שומרון  יהודה  בשטחי  יותר 
תהליך  של  בסופו  הביאה  המתמרנים  לכוחות 
לשילובו המלא של כוח ההנדסה בחזית הכוח 
הלוחם, בכל אחד מהמבחנים בהם עמד לאחר 
• מלחמת יום הכיפורים. 
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המקורות של יהדות נורווגיה

ההגירה היהודית לנורווגיה החלה רק בשנת 
הנורווגית  הלאומית  שהאסיפה  לאחר   ,1851
הסעיף  הסרת  בעד  הצביעה   )STORTING(
יהודים  בפרק השני של החוקה שבו נאסר על 

להיכנס למדינה.
מספר  גדל   1920  -  1880 השנים  בין 
והמוסד  ל־1,300  מ־50  בנורווגיה  היהודים 
)לפי   1890 בשנת  נוסד  הראשון  הקהילתי 
מפקד התושבים של 1930 היו בנורווגיה 1,359 
בקרב  הוקמו  מכן  לאחר  ההיא(.  בעת  יהודים 
הראשונה  אגודות.  מספר  היהודית  הקהילה 
ולאחריה  ההדדית  העזרה  אגודת  הייתה  בהן 
אגודת הנשים היהודיות, אגודת הנוער היהודי 
וכן קבוצות קטנות שהתאגדו לצורך פעילויות 
לשני  נחלקו  הדתיים  החיים  אולם  מגוונות. 
היהודית  הקהילה  הקימה   1920 בשנת  פלגים. 
 )The Mosaic Religious Community( הדתית
אחר  שנה  במדינה.  הראשון  הכנסת  בית  את 
האגודה  ידי  על  השני  הכנסת  בית  נפתח  כך 
 .)The Israelite Congregation( הישראליתית 
ובית  האגודות  שתי  התמזגו   1939 בשנת 
 )CALMEYERS( בקלמיירס  המרכזי  הכנסת 
המשיך לשרת את הקהילה עד לסגירתו בשנת 
הפרו־ קוויזלינג  של  ממשלתו  ידי  על   1942

בית  בבניין  שחיו  היהודים   28 מתוך  נאצית. 
הכנסת בעת ההיא, שהיה גם מרכז קהילתי, 19 
נתפסו, גורשו למחנות בגרמניה ונרצחו. במהלך 
שנות העשרים והשלושים של המאה העשרים, 
לשלטון  היטלר  של  עלייתו  לאחר  ובמיוחד 

בשנת 1933 בגרמניה, סיפוח אוסטריה וכיבוש 
הגירת  זרם  גבר   ,1938 בשנת  צ'כוסלובקיה 
היהודים לנורווגיה, ועם פרוץ מלחמת העולם 
השנייה הגיע מספרם ל־2,100, מרביתם לא זכו 
באזרחות נורווגית לפני פרוץ המלחמה. במהלך 
מהם  מנורווגיה,  יהודים   772 גורשו  המלחמה 
השונים  במחנות  נרצחו  והשאר  שרדו,   21 רק 

על אדמת אירופה.1

הקריאה לדגל
הגרמני  הצבא  פלש   1940 באפריל  ב־9 
לנורווגיה. לאחר שני חודשי קרבות נכנע הצבא 
המשיך  אולם  המדינה,  אדמת  על  הנורווגי 
מערכת  במהלך  לגבולותיה.  מחוץ  להילחם 
1940 לחמו יהודי נורווגיה, שכם־אל־שכם עם 
הנאצית.  התוקפנות  כנגד  האחרים  אזרחיה 
המחתרת  בתנועת  חלק  נטלו  אף  מהם  כמה 
הכולל  והגירוש  המאסר  לפני  בראשיתה, 

שהונחת על הקהילה כולה בסתיו 1942.

במגוון תפקידים
ולא  כמעט  הדברים,  מטבע  הגירוש,  לאחר 
בנורווגיה  המחתרת  במאבק  יהודים  השתתפו 
משמעות  חריגים.  מספר  היו  כי  אם  עצמה, 
המשך המאבק כנגד האויב הנאצי הייתה לעזוב 
המלחמתי  למאמץ  ולהצטרף  נורווגיה  את 
במקום אחר. יחידות הצבא, הצי וחיל האוויר 
וכן  ובקנדה  בבריטניה  מחדש  הוקמו  הנורווגי 
להציב  לנורווגיה  הניטרלית  שוודיה  אישרה, 
במחציתה  קל  חי"ר  יחידות  מספר  בשטחה 
השנייה של המלחמה. חיילים וחיילות יהודים 

הנורווגי  הצבא  וזרועות  חיילות  בכל  שירתו 
זה.  צבא  של  יחידותיו  לחמו  שבו  מקום  ובכל 
הצבאיים  לכוחות  דרכו  מצא  אף  מהם  קומץ 
של מדינות אחרות מבין בעלות הברית. אפשר 
בשדות  נורווגים  יהודים  של  נוכחות  למצוא 
הקרב של מלחמת העולם השנייה באל־עלמיין, 
בחופי נורמנדי, במערכת הבליטה, באיוו־ג'ימה 

במימי האטלנטי ובשמי ברלין.

שחרור ושברון לב
מרבית החיילים הנורווגים שחזרו למולדתם 
עם  התאחדו   ,1945 בשנת  השחרור  לאחר 
במהלך  סבלו  אמנם  אשר  משפחותיהם 
ומנות  המלחמה מחרדה, קושי בחיי היום־יום 
מצבם  נפגעו.  לא  כללי  באופן  אולם  קצובות, 
של לובשי המדים היהודים, החיילים והחיילות, 
האביב  היו  מהם  לרבים  בתכלית.  שונה  היה 
לחלוטין  1945 תקופת שבה אפסה  והקיץ של 
או  משפחותיהם  מבני  מי  למצוא  תקוותם 

חבריהם שגורשו במהלך המלחמה.

סיפורם כמעט ולא ידוע
יותר מ־140 יהודים בעלי אזרחות נורווגית, 
האוכלוסייה  מכלל  אחוזים   10 כמעט  שהם 
היהודית, שירתו בכוחות המזוינים הנורווגיים.2 
האוכלוסייה  כלל  של  מזה  בהרבה  גבוה  אחוז 
ששיתפו  נורווגים  אותם  את  להזכיר  )בלא 
הגרמני  לצבא  התגייסו  הנאצים,  עם  פעולה 
הגיוס  אוכלוסיית  הייתה  למעשה  ולאס־אס(. 
הזמינה בעיקר מאותם 1,100 יהודים שהוברחו 
הנורווגית  המחתרת  "יצואני"  באמצעות 

נגד הנאצים  במאבק 
במלחמת העולם השנייה

יהודי נורווגיה

שלושה לוחמים יהודים ילידי נורווגיה לחמו במסגרת צבאות בעלות הברית נגד הנאצים, 
וזכו בעיטורים ופרסים. קצין הקומנדו סלו גולדפרב )פדרו גרנינג(, ארנולד זליקוביץ - 

 )Becker( רופא שיניים ששירת בחוג הקוטב, ונווט האוויר הרמן הירש ביקר

אל"ם )במיל'( בני מיכלסון

42 ׀ שריון 35  יוני 2010 



 3.1942 שנת  שלהי  של  והגירוש  המעצר  לפני 
כנגד  נורווגיה בלחימה  יהודי  השתתפותם של 
הלב  תשומת  בשל  כמעט  פורסם  לא  הנאצים 
המעצר,  לסיפורי  ובראשונה  בראש  שניתנה 
מבני  איש  ל־800  קרוב  של  והרצח  הגירוש 
המיעוט  אל  ההתייחסות  היהודית.  הקהילה 
העולם  מלחמת  במהלך  בנורווגיה  היהודי 
השנייה נחלקת לשניים, אלה שנרצחו באושוויץ 
גישה  אולם  לשוודיה.  כפליטים  שברחו  ואלה 
אשר  אמיצים  אותם  כלפי  מוצדקת  אינה  זו 
לחמו שכם אל שכם לצד בני עמם למען השגת 
חירותה של נורווגיה וכנגד הצורר הנאצי. להלן 

כמה מקרים מאפיינים:

 קצין הקומנדו 
סלו גולדפרב )פדרו גרנינג(

סלו נולד בשנת 1918. ילדותו עברה עליו בעיר 
יחד עם הוריו היהודים, שהיגרו מרוסיה  ברגן 
סלו  אחיותיו.  שתי  ועם  קודם,  שנים  מספר 

היה אמן מחונן. הוא למד בבית הספר לאמנות 
לעיצוב  במכללות  וכן  שבאירלנד  בבלפסט 
ותכנון אמנותי בברגן ובאוסלו. ב־9 בפברואר 
 ,)TUROY( טורוי  ממעגן  סלו  חמק   1941
השוכן צפונית־מערבית לברגן, על סיפון ספינת 
נוסעים  מספר  שהבריחה   "1 "מוטיג  הדייג 
הספינה.  סיפון  על  היו  איש   12 שטלנד.  לאיי 
לארסן  לייף  היה  המסע  ומארגן  הקברניט 
)LARSEN( שנודע בכינויו שטלנד־לארסן )על 
שום המסעות הרבים שעשה להברחת אנשים 
היה  סלו  וממנה(.  לנורווגיה  המלחמה  במהלך 
הנוסעים על  כל  מנורווגיה.  22 כאשר ברח  בן 
בחר  וסלו  בדויים  בשמות  השתמשו  הספינה 
לסקוטלנד  בהגיעו  "פדרו".  השם  את  לעצמו 
על  שהוקמה  הנורווגית  לחטיבה  סלו  הצטרף 
אדמתה, והיה למפקד מחלקת רובאים בחטיבה 
של  מעמד  לו  הקנו  וכישוריו  מיומנותו  זו. 
מיוחדים  למבצעים  בכוחות  קרב  צוות  מפקד 
הקימו  הבריטים  בגולה.  הנורווגי  הצבא  של 

הקומנדו  כוחות  במסגרת  המלחמה,  במהלך 
שלהם את גדוד מספר 10 שהורכב מ־10 צוותי 
הברית  בעלות  של  צבאות  של  פלוגתיים  קרב 
בגולה )ביניהם צרפת, הולנד, בלגיה ונורווגיה( 
 INTERALLIED COMMANDO וכונה 
מפקד  )מקודם  לייקוק  סא"ל  של  בפיקודו   ,10
כוחות אלה אומנו  ליי" במזרח התיכון(.  "כוח 
והפכו  הבריטי,  הקומנדו  ידי  על  בסקוטלנד 
למעשה למסופחים אליהם. שלוש שנים אחר 
מגוונים,  ואימונים  יסודית  הכשרה  לאחר  כך, 
 5 מספר  הנורווגי  הפלוגתי  הקרב  צוות  יצא 
היה  שסלו   ,)HAUGE( הוג  רולף  של  בפיקודו 
מפקד מחלקה בו, ואשר סופח לגדוד הקומנדו 
המיוחד  השירות  חטיבת  )של   41 מספר 
ליצ'סטר(,  בריגדיר  בפיקוד  4 הבריטית  מספר 
להסתערות על פי נהר השלדט בהולנד במבצע 

4.)INFATUATE( "פיתוי"
במלחמת העולם השנייה 
יעד  אנטוורפן  נמל  היה 
ממדרגה  אסטרטגי 
בעלות  עבור  ראשונה 
שוחררה  העיר  הברית. 
ידי  על   1944 בספטמבר 
לא  הנמל  הבריטים, 
לפעולה  הודות  ניזוק 
המחתרת  של  אמיצה 
המזל,  לרוע  הבלגית. 
רשלנות  ומשום 
שפך  אזור  שוחרר  לא  הבריטים,  המפקדים 
ואלכרן  האי   ,)Scheldt( שלדט  הנהר 
)Walcheren( בדרום הולנד, והנמל נשאר סגור. 
כוחות קנדים ויחידות קומנדו נשלחו בנובמבר 
1944 במבצע "פיתוי" לשחרר את שפך הנהר, 
מדם,  ועקוב  ארוך  אמפיבי,  משולב  במבצע 

שנפתח רק בדצמבר אותה שנה.
במסגרת   ,1944 נובמבר  חודש  בתחילת 
המצב  חיל  לכניעת  סלו  גרם  "פיתוי"  מבצע 
הגרמני של העיר מידלבורג, בירת האי ואלכרן, 
על 2,000 חייליו ומפקדו לוטננט גנרל וויליאם 
דאיסר )DASER(, מפקד דיוויזיית הרגלים 70 
הגרמנית, כשהוא מוביל 11 חיילים וטנק אחד. 
למבצעו זה של סלו הייתה חשיבות מיוחדת כי 
הברית  לבעלות  ִאפשרה  באי  הגרמנים  כניעת 
ששכן  אנטוורפן,  של  החשוב  בנמל  שימוש 
האי  שלדט.  הנהר  במעלה  מזרחה  ק"מ   80
בהישפכו  הנהר  של  פתחו  על  שולט  ואלכרן 
לים הצפוני, והשימוש בשלדט ִאפשר לבעלות 
הברית סוף סוף לעשות שימוש בנמל בקרבת 
להישען  צורך  בלא  צפונה,  המתקדמת  החזית 
מ־1,500  למעלה   - נורמנדי  חופי  על  בלעדית 
ק"מ בעורף. על מבצעו זה עוטר סלו בעיטורים 
נורווגים, בריטים והולנדים ואף זכה לאזרחות 

כבוד של העיר מידלבורג.
סרן  בדרגת  כמ"פ  סלו  סיים  המלחמה  את 
ושינה את שמו לפדרו )על שם שמו המלחמתי( 
בכיר  לכתב  והיה   )GRENNING( גרינינג 

קצין הקומנדו סלו 
גולדפרב )פדרו גרנינג(

מפת נורווגיה
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החשובים  העיתונים  באחד  וקריקטוריסט 
בשנת  נפטר  גולדפרב  סלו  בנורווגיה.  ביותר 

5 .1986

 נווט האוויר 
 )Becker( הרמן, הירש ביקר

שבנורווגיה  בסטוונגר  נולד  ביקר  הרמן 
למדינה  שהיגרו  יהודים  להורים   ,1916 בשנת 
שנתיים קודם מסמולנסק ברוסיה. לאחר כיבוש 
ידי הגרמנים הצליח הרמן לברוח  נורווגיה על 
התגייס  הגיעו  עם   .1941 באוגוסט  לאנגליה 
ונשלח  בגולה,  הנורווגי  האוויר  לחיל  מיד 
למחנה האימונים "נורווגיה הקטנה" בטורונטו 
הרמן  נשלח  הבסיסי  האימון  לאחר  שבקנדה. 
בשל  כטייס  סיימו  לא  הוא  אולם  טיס  לקורס 
בעיות שהיו לו בתרגילי הנחיתה. במקום טייס 
השני  לקורס  ונשלח  נווט  להיות  בחר  הוא 
את  בהצטיינות  וסיים  נורווגים  אוויר  לנווטי 
לתצפיתנים  הבריטי־קנדי  המשותף  הקורס 
מוטסים, בפברואר 1943. בתחילה הוצב ביקר 
כנווט בטייסת מטוסי הים הנורווגית 333 בחיל 
ים  במטוסי  שצוידה  הטייסת  הבריטי.  האוויר 
נגד  במשימות  בעיקר  עסקה  "קטלינה"  מסוג 
מתישה  הייתה  זו  במסגרת  פעילותו  צוללות. 
וכללה סיורים ארוכים וממושכים בני 20 שעות 
מעל האוקיינוס האטלנטי. ביקר טס 18 גיחות 
כאלה במסגרת הטייסת וקּוָדם למעמד של נווט 
ראשי. אחר כך הוצב בטייסת האוסטרלית 464 
כאשר  המלחמה.  בהמשך  לטוס  המשיך  וִאתה 
שמשפחתו  באנגליה,  בהיותו  לביקר,  הסתבר 
למשימות  להתנדב  החליט  לגרמניה  גורשה 

מיוחדות וקשות במיוחד.6
במחצית שנת 1944 עבר 
הסבה  ביקר  הרמן 
למטוסי קרב־הפצצה דו־

מדגם  מושביים 
משימתו  מוסקיטו. 
ביקר  של  האחרונה 
במארס  ב־21  הייתה 
1945. בעת ההיא הגיעה 
של  בקשה  לבריטניה 
המחתרת הדנית להפציץ 
הגסטאפו  מפקדת  את 
רבים  כלואים  היו  בה  דניה,  בירת  בקופנהגן 
מהשבי.  בריחתם  את  לאפשר  כדי  ממנהיגיה, 

והרמן  מתנדבים  נתבקשו  זו  משימה  לביצוע 
מספר  האוויר  כנף  אורגנה  ביניהם.  היה  ביקר 
מטוסי   20 שכללה  מיוחדים  למבצעים   34
ממזרח  יצאו  הם  המשימה  לביצוע  מוסקיטו. 
אנגליה, מלווים ב־31 מטוסי קרב מסוג מוסטנג. 
המטוסים טסו בגובה 15 מ' בלבד מעל פני הים 
 11:30 בשעה  הגרמני.  מהמכ"ם  להתחמק  כדי 
היה  האוויר  מזג  למבנה.  ונכנסו  ליעדם  הגיעו 
בוצעה  התקיפה  בעייתית.  והראות  גרוע 
בשלושה גלים: הגל הראשון הטיל את הפצצות 
על המטרה. אחד ממטוסי גל זה נפגע והתרסק 
אל תוך מוסך סמוך, וענן עשן שחור התרומם 
וכיסה את הגישה למטרה. הגל השני, בהובלת 
על המטרה  פצצותיו  הוא את  גם  הטיל  ביקר, 
אולם אחד המטוסים החטיא ופצצה שלו פגעה 
בבית ספר סמוך. הגל השלישי זיהה את המטרה 
כאש והעשן שעלו מהתרסקות המטוס של הגל 
הראשון והטיל את כל פצצותיו על בית הספר 
ו־17  ילדים   86 שבסמיכות.  המגורים  ושכונת 
מבוגרים נהרגו בתקיפה. 5 מטוסים הופלו ו־9 
אנשי צוות אוויר נהרגו במבצע. יחד עם זאת, 
נחשב מבצע זה כהצלחה לאור הצלחתם של 26 
ממפקדת  לברוח  נורווגים  מחתרת  אנשי 
בניסיון  נהרגו   8 )עוד  שהותקפה  הגסטאפו 
 23 בהם  איש   151 נהרגו  לגרמנים  הבריחה(. 

אזרחים דנים שעבדו במפקדה הגרמנית.7
נ"מ  אש  ידי  על  הופל  הרמן  של  מטוסו 
התרסק  ומטוסו  לבסיס,  חזרה  בדרכו  גרמנית 
מיושב  בלתי  אי  לחוף של  נסחפה  גופתו  בים. 
טרנאיברג  של  הכנסייה  בחצר  נקבר  והוא 
 .)SAMSO( באי הדני סמסו )TRANEJBERG(
על קברו נכתב "כאן קבור טייס בריטי אלמוני 
אשר נפל לים ב־26 במארס 1945". רק בשנת 
2000 הצליח שירות ההנצחה של נורווגיה לזהות 
את הגופה כגופתו של הרמן ביקר, והכיתוב על 
דוד  מגן  נוסף  אף   2009 ובשנת  שונה,  מצבתו 
זו. הרמן ביקר עוטר ב"צלב הטיסה  על מצבה 
ביותר  הגבוה  העיטור   -  )DFC( המצוינת" 
יוצאי  ביצועים  על  אוויר  צוות  לאנשי  הניתן 
דופן בעת טיסה. גופתו של הטייס האוסטרלי, 
בן זוגו של ביקר במטוס המוסקיטו, לא נמצאה 

מעולם.
לאחר  שבועות  שלושה   ,1945 במאי  ב־29 
תום מלחמת העולם השנייה, שלח חיל האוויר 
ביקר  הרמן  של  למשפחתו  מכתב  הנורווגי 

בסטוואנגר, ובו הודיע להם שבנם נעדר לאחר 
תקיפת מפקדת הגסטאפו בקופנהגן, אולם לא 
נשאר מי שיקבל מכתב זה, כיוון שכל משפחתו 
של ביקר הייתה בין המגורשים מנורווגיה והיא 

נספתה באושוויץ.8

 ארנולד זליקוביץ
רופא שיניים בחוג הקוטב

ארנולד נולד בעיר ברגן 
בשנת   .1912 בשנת 
1933 כאשר היטלר עלה 
הוא  בגרמניה,  לשלטון 
לרפואת  סטודנט  היה 
לייפציג,  בעיר  שיניים 
מכלי  לחזות  היה  ויכול 
של  בהפיכתה  ראשון 
 12 לנאצית.  גרמניה 
שנים אחר כך, בנובמבר 
רופא  הצטרף   ,1944
זליקוביץ  סגן  השיניים 
לאחת המשימות התובעניות ביותר הקיימות, 
של  ביותר  הצפוני  בקצה  לשרת  והתנדב 
על  זליקוביץ  הפליג   ,1944 בדצמבר  אירופה. 
הבריטית,  המטוסים  נושאת  של  סיפונה 
וינדקס )VINDEX( יחד עם כוח צבאי נורווגי. 
תוך כדי הפלגה מונה זליקוביץ לרופא השיניים 
של האוניה )שחסרה בעל מקצוע כזה( וטיפל 
ההפלגה  משך  בכל  והנוסעים  הצוות  בכלל 
למעלה משבוע ימים. שירות זה נחשב על ידי 
לו  העניקו  והם  בפז,  יסולא  כלא  הבריטים 
טיפולו  בעקבות  מיוחדת  הוקרה  תעודת 
המסור. ב־7 בינואר 1945 הגיעה השיירה בה 
הפליג זליקוביץ )JW-63 שמנתה 38 אוניות( 
החודשים  במשך  מורמנסק.  הרוסי  לנמל 
הבאים היה זליקוביץ לרופא השיניים היחידי 
רבים  טיפולים  וביצע  העולם  של  זה  בקצה 
בתנאים בלתי יאומנו ולא פעם באזורי קרבות, 
תוך סיכון חייו )באזור זה עדיין נלחמו הרוסים 
הגרמנים(.  כנגד  ופינלנד  נורווגיה  וצבאות 
לאחר שחרור הקצה הצפון־מזרחי ביותר של 
בעיר  הצבה  צו  זליקוביץ  קיבל  נורווגיה 
שם  לשרת  והמשיך  קירקנס  הצפונית 
ומכתבי  עיטורים  קיבל  זליקוביץ  בהצטיינות. 
ברית  נורווגיה,  מדינות:  משלוש  הערכה 
המועצות ובריטניה.  •

מקורות:
Bjarte Bruland, The 1. Restitution of Jewish property in Norway, YadVashem, 2003.
Oslo Jewish Mus2. eum - Exhibition 2008/2009
Tor3. e Gjelsvic, Norwegian Resistance, 1940-1945, Hurst & Company, London, 1979, p. 70.
"4. Walcheren - Operation Infatuate - 1 to 8 NOV 1944" The battle for Walcheren, http://www.combinedops.com/Walcheren.htm
http://www.snl5. .no/.nbl_biografi/Salo_Grenning_Pedro/utdypning.
http://www.ww2talk6. .com/forum/, Sub/Lt. Herman Hirsch Becker DFC.
Bomber7.  Command 60th Anniversary.mht, Attack on Gestapo Headquarters, Copenhagen, 21 March 1945.
Oslo Jewish8.  Museum, Ibid.

נווט־האוויר הרמן, 
)Becker( הירש ביקר

ארנולד זליקוביץ - 
רופא שיניים בחוג 

הקוטבמפת נורווגיה

44 ׀ שריון 35  יוני 2010 



בנק אוצר החייל 
מוביל במקצועיות 

ובשירות

קובע:

סקר שביעות רצון שערך גלובס ללקוחות הבנקים 
מאשר מה שלקוחותינו כבר יודעים

בנק אוצר החייל הוא מהבנקים הטובים בישראל!

גלובס, מדור צרכנות, 12-13 באפריל 2010

אוצר ישיר 3390*



מ"פ הסיור של חטיבה 7 רס"ן יפתח נורקין 
הקרב  ומורשת  שהמטרה  נחוש  מפקד  הוא 
עבורו  היוו  המפורסמת  הסיור  פלוגת  של 
סיבה מספקת להקדיש את חייו למען הצלחת 
את  לקבל  והזיע  טרח  פעמים  שלוש  היחידה. 

הפיקוד על פלס"ר 7 ובשלישית זכה.
חקלאית  למשפחה  שלישי  דור  הוא  יפתח 
ובעלי  עמוקים  ארץ־ישראלים  שורשים  עם 
שזורה  רומנטיקה  גם  שערים.  בבית  חי  משק 
מהנדסת  ו...  הוא  זה  יקר  בחור  של  בדמותו 
הקרוב.  בקיץ  איחודם  את  מתכננים  ...לעתיד 
 74 בגדוד  בצה"ל  שירותו  את  החל  יפתח 
בקמ"ט  "גנן"  שימש  כך  אחר  ברק,  שבחטיבת 
"סומן"  אז  כבר  קצינים.  לקורס  יצא  ואחריו 
 ,7 חטיבה  של   77 ֹעז  בגדוד  ו'  לפלוגה  והגיע 
ואיתה יצא למגע אש הראשון במבצע "חומת 
לגַּנֵן  חזר  ו"המסומן"  חודשים  ארבעה   - מגן" 
קצין  לתפקיד  ומשם  קציני השריון  את חלקת 

הדרכה של זו החטיבה.
וכדין ה"מסומנים" - לקורס מפי"ם יוצאים 
פלוגה  ועל  מאכזב  לא  הוא   77 ֹעז  את  ושוב 
מפקד.  הוא  בעבר(  המראיין  של  )פלוגתו  ז' 
המבצעית  לפלוגה  נקרא  ויפתח  נגמר  הצמ"פ 
פלוגה  על  והוא מפקד  הראשונה של החטיבה 
א'. האדרנלין של המושבניק מהצפון אינו מניח 
לו, הרפתקאות הטיול בעולם קורצות לו והוא 
חלוצי,  2006. המח"טים  להפסקה בשנת  יוצא 
גיא צור סמי תורג'מן, אייל זמיר ורועי אלקבץ 
מתחלפים בפיקוד על החטיבות 7 ו־460, וכולם 
המופנם  הקצין  את  זוכרים  לחוד  אחד  וכל 
וחדור המשימתיות הזה ומגייסים חזרה לצבא, 
אך הפעם עם מטרה באופק - מטרה שאת כל 
פלוגת  מפקד   - מקדשת  הנדרשים  המאמצים 

במשרד  אינה  ההמתנה   .7 חטיבה  של  הסיור 
השלישות או האג"ם/הדרכה אלא שוב מסלול 
במשך  מבצעים  טנקים  פלוגת  הכשרת  של 
שמונה חודשים, כאילו לא עשה זאת בקדנציה 

הקודמת...
מסכם,  הקשנ"ר  חלוצי  תא"ל   - נפל  הפור 
אל"ם רועי אלקבץ מפקד החטיבה שמח לקבל, 
ויפתח מתמנה למפקד פלוגת הסיור הנחשקת. 
מפקד פלוגת טנקים משוריינת - את הפיקוד 
את  מקבל  אינו  יפתח  מקבל.  סיור  פלוגת  על 
התפקיד כמובן מאליו, הוא מבין שהאתגר הוא 
מקצועית  יכולת  דורש  שהוא  משום  ולו  כפול 

של מפקד מבית ספר אחר. 
אישי  הכשרות  למסלול  מרפה,  אינו  יפתח 
יוצא את המקצוע ביחידות החי"ר למד ובפלוגה 

ברמת־הגולן מתייצב.
האווירה  התחדדה  לפתע  שיחתנו  בהמשך 
מעטה  קיבלה   - ומתי  עשית  מה  של  הנינוחה 
פוגש  המדינה,  את  חוצה   - מבצעי  דוח  של 
אויב, יחידות מתאמנות ויורות, מבצע "עופרת 
הרצועה  יונס  חאן  אזור  בצפון־מערב,  יצוקה" 

עוטף את המדבר ומתאר.
ולשאלותיי  מסודר  שציינתי  כפי  הדוח, 

תשובות ישירות ומסודרות הוא עונה:
• משימות
• אמל"ח

• מסלול הכשרות
• פעילות מבצעית 

 משימות פלוגת סיור
של חטיבה משוריינת: 

בהפעלת  סיוע  החטיבה;  ליחידות  תצפית 
סיוע  ואיכותי;  קטן  חי"ר  כוח  החטיבה;  אש 

ריכוז  והובלה;  ניתוב  ידי  על  ושליטה  בפיקוד 
המשימה של טפול באב"כ.

אמל"ח
אמצעי  משקפות;  נגמ"שים;  האמרים; 
"אטלסון";  "אטלס";  "יובל;  לילה;  ראיית 
ומיגון  גילוי  אמצעי  איכון";  "עמית  "עמית"; 

לאב"כ.
הכשרות

אחת  כל  את  לבצע  היכולת  הייעוד: 
מהמשימות של פלוגת סיור משוריינת.

כ"א: מתנדבים שלאחר שלושה שבועות של 
טירונות שריון שעברו את יומיים הגיבוש של 
של  מקבוצה  לוחמים   50 של  נבחרת  הסיירת. 

200 שהעזו.
משך המסלול: שנה.

של  מטריה  תחת  ראשונים  חודשים  • ששה 
גדוד "אגוז" בחטיבת גולני, כאשר הפיקוד הוא 

של פלוגת הסיור של חטיבה 7/401.
• ששה חודשי אימונים והכשרות ללוחמי סיור 
שמסתיים, איך לא! אחרי מסלול מפרך של 65 
ק"מ בהר בנטל עם מבט אל המזרח, עת השמש 
חובקים  בניהם  את  הגאים  וההורים  זורחת 

העונדים סיכת לוחם ודרגות רב טוראי.

פעילות מבצעית 
לחימה  היתה  ששיאה  המבצעית  •  הפעילות 
במבצע "עופרת יצוקה" תוארה כאילו נגזרה 

מדפים קרביים. 
מודיעין  של  קרבי  ואיסוף  שדה  •  מודיעין 
השקט,  הגולן.  ברמת  אויב  ותצפיות  קרקע 
המטיילים, חגיגות הארועים בכל פינה בגולן 
- איך אפשר לדמיין לצידם יחידה מבצעית 
להם  שיפה  פעילויות  ועוד  וצופה  מסיירת 

 יפתח נורקין
לא הרפה

 עד שבשלישית זכה לפקד
על הפלס"ר של 7

תא"ל )במיל'( איתן קינן )קאולי(
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השתיקה?
•  גבול הצפון וכיחידה עם מסורת ותעוזה - 

הגדר היא נקודת ציון בלבד.
פלוגת  הוכתרה  שבסיומו    •7 חטיבה   תרגיל 

הסיור כפלוגה המצטיינת החטיבתית.
שבתחילת  פלוגה  למפקד  דרך  וציון  •  אות 
מפקד  שלדברי  פלוגה  עם  התחיל  הדרך 
מבצעית  ואינה  שכמעט  פלוגה   - החטיבה 
של  הכתרה   -  2008 מאי  בחודש  ואילו 

פלוגה מצטיינת. 
•  הסיירת אינה מפסיקה, היא כבר מסתננים 

ומבוקש מפורסם במרחב חברון עוצרת.
•  כאן יש כבר דם על הידיים. מודיעין האיסוף 
שבו עסקו עד כה הפך למגע אש ומגע קצר 
נורקין אינו מסתיר  טווח אחר עם הטרור. 
כיחידה  הפלוגה  הכתרת  על  גאוותו  את 
המצטיינת של חטמ"ר יהודה עם ברכת דרך 

למצטיינת איו"ש.
לעופרת  ממנו  נוסף  בתרח"ט  כבר  •  הפלוגה 
דוחף  ממתין,  אינו  המ"פ  הוקפצה.  יצוקה 
הוא  למגע,  לחתור  נחישות  ובגין  ומשנע 
הצפונית  החטיבה  עם  למאמץ  "מתברג" 

עם  לחם  מהיחידה  חלק   .75 גדוד  עם  יחד 
גדוד 12 במרחב הלחימה של חאן יונס. גם 
כאשר  כוחות,  והובלת  צירים  ניתוב  כאן 
הייתה גם לחימה של ממש במאמץ הצפוני 

שתוצאותיה הביאו לפגיעה ב־15 מחבלים.
חזרה  להתרווח.  עוצרת  אינה  •  הפלטפורמה 
לפעילות  ושוב  אימונים,  להמשך  לגולן 
תפישת קו, הפעם במחנה של אחותה מ־401 
במחנה פלס בבקעת הירדן - אחריות על קו 
ענק מהצפון הרחוק, חצה את בקעת הירדן 

כמעט מבואה לים המלח.
את  לסכם  מבקש  נורקין  יפתח  רס"ן 
שאוזן  למסרים  הבמה  את  ולנצל  המפגש 
קשבת ובהתאמה גם הזרוע המבצעת שימשיכו 
של  העילית  יחידות  של  התפקוד  את  וישפרו 

חיל השריון.
על  ולהכרזות  לטקסים  ממתין  אינו  יפתח 
של  ההשקה  מלאכת  על  שוקד  הוא  אירועים, 
וארגון,  מבנה  של  העיקרים  את  המתאר  ספר 
משימות, הכשרות, תפעול מבצעי ועוד יוזמות 
ולהשפיע  לעשות  שהאדרנלין  מפקד  של 
תח"ש  לראש  הספר  באישיותו.  מוטמעים 
בקרוב יועבר וזה האחרון 1000 עמודים צפופים 

עם ריח זיעה של שנתיים צריך יהיה לקרוא. 
שתכנן:  את  שיממש  ליפתח  מאחל  אני 
במזל טוב לנישואיו הקרובים ולהקמת משפחה 
 - התחיל   עתה  שזה  לימודיו  את  בישראל. 
על  שלשורותינו  ולבסוף  יסיים.  שבהצלחה 

יחידות שריון לפקד יחזור.
• בהצלחה. 

תמונה מטקס ההחלפה 
של יפתח. מופיעים בו גם 
סרן עידו הורביץ )המ"פ 
שהחליף אותו( ומח"ט 7 
אל"ם יעקב בנג'ו

פסקת מורשת
מורשת   7 חטיבה  של  הסיור  לפלוגת 
חלקי  בכל  בלוחמה  ימים  וארוכת  עשירה 
הארץ ובכל מערכות ישראל. פלוגת הסיור 
הפשיטה  כגדוד   1948 נובמבר  בסוף  קמה 
מאי  לקראת  גולני.  חטיבת  של   19 מספר 
1949 הוקם הגדוד מחדש בחטיבה 7 ושונה 
שמו של גדוד הסיור לגדוד 17 )עם ספרת 
חטיבה 7(. מאז עברה היחידה שינויים רבים 
זכורות  השנים  במשך  והתעצבה.  והלכה 
תקופות משמעותיות שבהן לקחה היחידה 
היה  שיאה  כאשר  ענפה,  בלחימה  חלק 
בשנת 1973 במהלך מלחמת יום הכיפורים, 
בקרבות שבו איבדה היחידה 24 מלוחמיה. 
עד היום, מהווה המורשת של פלוגת הסיור 

וזאת  היחידה  בהווי  מרכזי  תווך  עמוד 
המורשת  את  שמכיר  שמי  האמונה  משום 
מחויב לנהוג לפי ערכיה בעתיד. בכל אירוע 
לזכר  ניווט  ריצת   - ביחידה  המתקיים 
חלוקת  שכולות,  משפחות  יום  החללים, 
מגיעים   - כזה  אירוע  בכל  בחגים,  שי 
לוחמי העבר )בטקס האחרון הגיע שמואל 
ואף   )1956 בשנת  הסיירת  - מפקד  ללקין 
וממש  פיקודו,  תחת  ששירתו  לוחמים 
קיימת נציגות מכובדת לכל מחזור ומחזור. 
זהו מאפיין ייחודי שבמהלך תקופתי כמ"פ 
פלס"ר השכלנו וחיזקנו ואני מקווה שנוהג 
חלק  זהו  בעתיד.  גם  להתקיים  ימשיך  זה 

מחוסנה של יחידה.
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מרכז המידע הלטרון

דבורי בורגר

אלמנתו  )בריל(,  בר־כוכבא  נחמה  גב' 
החברה  )בריל(,  בר־כוכבא  משה  האלוף  של 
בהנהלת עמותת יד לשריון, והיוזמת העיקרית 
ראתה  לשריון,  ביד  החינוכית  הפעילות  של 
בעלה  של  עיזבונו  מיטב  את  לתרום  לנכון 
המנוח למרכז המידע של חיל השריון בלטרון. 
מידע  במקורות  אותנו  מעשיר  זה  עיזבון 
שריון  לוחמת  בתחומי  וייחודיים  חשובים 
במערכות ישראל, לוחמת שריון בצבאות זרים, 
לקחי מלחמות, עוצבות השריון וחטיבות 188 
ו־7 בפרט, צבא וביטחון, וערכי לחימה, פיקוד 

ומנהיגות.
העיזבון  את  לתעד  סיימנו  אלה  בימים 
במערכת המידע. העיזבון שנתרם כולל ספרים, 
סרטים, כתבי עת, עותק של מקורות צה"ליים, 
ומקורות שנכתבו על ידי אלוף משה בר־כוכבא. 
ראו ברשימות העיזבון )לנוחותכם בסדר א־ב(. 

הנכם מוזמנים לעיין בו במרכז המידע.

על ייחודו של העיזבון
נודע  ז"ל  )בריל(  בר־כוכבא  משה  האלוף 
בכל  תעוזה.  של  מאיש  פחות  לא  ספר  כאיש 
הידע  את  להקנות  שאף  בצה"ל  תפקידיו 
שזהו  ברורה  הכרה  מתוך  והערכי,  המקצועי 
הכוח המניע את הפוטנציאל הטמון בחיילים, 
גישה  והפיקוד.  הלחימה  ההכשרה,  במסגרות 
ניכרת היטב מאופיו של האוסף המרשים,  זו 

לחייל  הדרוש  הידע  תחומי  מכל  בו  שיש 
היוזמה  את  להוסיף  יש  לזאת  ולמפקד. 
והתושייה אשר גילה האלוף בר־כוכבא )בריל( 
המפורסמים  הקרבות  את  בווידיאו  בשחזרו 
נלמדים  לכך  והודות  להתרחשותם,  סמוך 
ובאקדמיות  בצה"ל  עשורים  זה  ומומחשים 
הרבה  ההערכה  על  בעולם.  אחרות  צבאיות 
מעידות  ז"ל  )בריל(  בר־כוכבא  משה  לאלוף 
מספריהם  בעותק  האישיות  ההקדשות 
שהעניקו לו לוחמים, חוקרים ואישים בולטים 

בתולדות המדינה וצה"ל. 
שמעון בר־און בהקדשה האישית  המשורר 
 ,1969 )אל"ף,  בודדים"  "רגעים  שיריו  לספר 
ראה ברשימה להלן( ביטא את הערכתו לאלוף 
הבאות:  במילים  )בריל(  בר־כוכבא  משה 
"לתא"ל משה! לאנשים שכמותך מוקדש עמוד 

45, בהוקרה בר־און שמעון", וזהו השיר:

ַאֲהַבת ַהשְִריֹון
ָאַהְבּתָ אֹותָם ָקִרים ּונְִקיִים,

ָאַהְבּתָ אֹותָם ְמפֻיִָחים וְלֹוֲהִטים,
ָאַהְבּתָ אֹותָם ְמלֵֵאי ָאָבק ִמדְָּבִרי,
ָאַהְבּתָ אֹותָם ׁשֹוֲעִטים ּדֹוֲהִרים,

ָאַהְבּתָ אֹותָם עֹוְבִרים ַמָּמש ְליְָדָך,
ָאַהְבּתָ אֹותָם ַמּת�יזִים חֹול ָלֵעינַיִם,

ָאַהְבּתָ אֹותָם וְֶאת ָהָראׁש�ים
ַהְמִציִצים ִמתֹוָכם, ָהֲעׂשּויִים ְּפָלָדה ַאַחת.

ספרים

ספרית  רונית,  וורדי  יוסי  פלד  צבא,  •  איש 
מעריב, 1993, 376 עמודים

ש.  שורק  גרשון,  ריבלין  השריון,  •  אלבום 
ונתנאל מ. עורכים, מערכות, משרד הביטחון 
כולו  עימוד,  ]ללא   ,1964 לאור,  ההוצאה   -

צילומים[
•  אלברט, גולן אביעזר, האגודה להנצחת זכרו 
 288  ,1977 ז"ל,  מנדלר  אלברט  האלוף  של 

עמודים
•  ביטחון לאומי; מעטים מול רבים, טל ישראל, 

דביר, 1996, 232 עמודים
•  ברק; מלחמת יום הכיפורים: רמת הגולן, הבר 
חללי  של  השכולות  המשפחות  עורך,  איתן, 

חטיבת השריון ברק, 1979, 254 עמודים
ידי  על  הוצא  לזכרם,  ברק;  עוצבת  •  גיבורי 

חברים לנשק, ]1968[, 72 עמודים
 134  ,1967 מסדה,  ערן,  שורר  המתלה,  •  דרך 

עמודים
הגליל;  שלום  במבצע  במלחמה  •  החטיבה 
ותיקי  עורך,  ברוך,  פלד  במלחמה,  חטיבה 

חטיבה 847, 54 עמודים
הימים,  ששת  במלחמת  שלנו;  •  החטיבה 
הראובני מאיר )ואחרים(, משרד הביטחון - 

ההוצאה לאור, )1967(, 112 עמודים
עקד,  עורך,  ע.,  קד  בלילה,  בוכים  •  החיילים 

1967, 58 עמודים 

עיזבונו של האלוף 
משה בר־כוכבא )בריל(
אלוף בר־כוכבא שימש מפקד גייסות השריון, אלוף פיקוד הדרום, עוזר הרמטכ"ל 

לתרגול מפקדות בכירות ולקחי מלחמה
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•  החיל והחוסן; צבא ומלחמה ב"העמק דבר" 
הוצאת  יהושע,  הגר־לאו  חכמה",  וב"משך 
 270  ,1989 עציון,  הר  הגבוהה  הישיבה 

עמודים
•  המרד; זיכרונותיו של מפקד הארגון הצבאי 
 514  ,1978 אחיאסף,  מנחם,  בגין  הלאומי, 

עמודים
•  הראל במלחמת ששת הימים, אלדד, חטיבת 

הראל, )1967(, ]ללא עימוד, צילומים רבים[
•  חולות נודדים; פרקים בתולדות אוגדת סיני, 
וולמן ישראל, בסיוע מקח"ר והאגודה למען 

החיל, 1985, 94 עמודים
אלעזר  של  לזכרו  מאסף  מלחמה;  •  חקרי 

)לסיה( גלילי, מערכות, 1988, 235 עמודים
•  חרות או מוות, רמון אורי, הוצאת ירון גולן, 

1991, 153 עמודים
לשחרור  הצנחנים  מלחמת  לנצח;  •  ירושלים 
 171  ,1967 אותפז,  אלי,  לנדאו  דוד,  עיר 

עמודים
מילואים  איש  של  סיפורו  סופה;  •  כיום 
 ,1957 מערכות,  שלמה,  ברר  סיני,  במבצע 

396 עמודים
•  כנפיים מעל סואץ; סיפורו של חיל האוויר 
במלחמת ההתשה, שיף זאב, שקמונה חברה 

להוצאה לאור, 1970, 227 עמודים
על  המופלא  הסיפור  לבדה;  החרב  על  •  לא 
במלחמת ששת  ונצחונו  ישראל  עם  גבורת 
רפאל,  ובשן  זמורה אהד  רות,  בונדי  הימים, 
 ,)1968( לוין־אפשטיין,  א.  הוצאת  עורכים, 

428 עמודים
•  לך שמים לך ארץ, ויצמן עזר וגולדשטין דב, 

ספרית מעריב, 1975, 332 עמודים
)סדרה:  1923־1939  הגדר;  את  •  לצאת 
בן־חור אליהו, מערכות,  זכרונות איש מגן(, 

1985, 196 עמודים
•  מדוע איננו לומדים מן ההיסטוריה?, לידל־

הארט בזל הנרי, מערכות, משרד הביטחון - 
ההוצאה לאור, 1985, 108 עמודים

•  מלחמת יום הדין, הרצוג חיים, עידנים, 1975, 
271 עמודים

ניר  חיים,  להציל  יכול  אתה  חירום;  •  מצבי 
ראש  מפקדת  עורכים,  יוסף,  ואשכול  אריה 
לאור,  ההוצאה   - הביטחון  משרד  הג"א, 

1988, 309 עמודים 
מערכות,  משה,  בר־כוכבא  הפלדה,  •  מרכבות 

1989, 581 עמודים
•  משני עברי הגלבוע; אלבום החטיבה, כהנא 
ההוצאה   - הביטחון  משרד  עורך,  יהושע, 

לאור, 1968, ]ללא עימוד, איורים רבים[
בן־ארצי אברהם, משרד  גבוה,  מצוק  •  נפילה 
הביטחון - ההוצאה לאור, 1983, 83 עמודים

סואץ; אש על המים, לנדאו אלי, אותפז, 1970, 
216 עמודים

דב,  וגולדשטין  רפאל  איתן  חיל,  של  •  סיפור 
ספרית מעריב, 1985, 334 עמודים

באוקטובר, שמשי אלישיב, מערכות,  •  סערה 
1987, 117 עמודים

אברהם,  )ברן(  אדן  סואץ,  גדות  שתי  •  על 
הוצאת עידנים, 1979, 347 עמודים

יצחק  רבין  ושני,  ראשון  כרך  שירות;  •  פנקס 
וגולדשטין דב, ספרית מעריב, 1979, א־315 

עמודים ב־318 עמודים
וצבא,  מלחמה  הלכות  כהלכה;  •  הצבא 
קופמן יצחק, הוצאת קול מבשר, 1994, 502 

עמודים
אנציקלופדיה  )סדרה:  ישראל  עם  •  קורות 
אילנה,  ושמיר  שלמה  שביט  הדעת(,  חדות 

עורכים, מסדה, 1985, 259 עמודים
ותדמור  זאב  שיף  אלי,  לנדאו  מגן,  •  קלמן 
לחיילי  אור  קרן  בסיוע  עורכים,  ישעיהו, 

צה"ל, )1977(, ]ללא עימוד, איורים[
•  רגעים בודדים; שירים, בר־און שמעון, אל"ף, 

1969, 45 עמודים
והתבוננות,  הקשה  פרקי  לוחמים;  •  שיח 
קבוצת  בהוצאת  עורך,  אברהם,  שפירא 
 ,1968 הקיבוצית,  מהתנועה  צעירים  חברים 

283 עמודים
ועדת  יעקב,  ואלבוים  מירון  צור  ולב,  •  שריון 

ספר החטיבה, 1977, 184+39 עמודים
יוסף,  ארד  ברק,  עוצבת  של  הימים  •  ששת 
והסברה,  הדרכה  קח"ר/ענף  בסיוע  עורך, 

1968, ]ללא עימוד, צילומים רבים[

סרטים
• אנשי הפלדה, 1967

• ארבעים שנה לצה"ל, 1988
•  הנחת אבן הפינה לאתר יד לשריון בלטרון 
)בריל(,  בר־כוכבא  משה  האלוף  ידי  על 

דצמבר 1982
ברק,   188 חטיבה   - לפתחלנד  •  הפשיטה 

1970
• הפשיטה לסוריה

•  טקס זיכרון; 30 למותו של אלוף משה בר־
כוכבא )בריל(, דצמבר 1992

• כאן השריונים
 1989 באוקטובר   7 חטיבה  א'  פלוגה  •  כנס 

בסיני, 1989
• מורשת השריון

• מסכת השריון; התפתחות השריון ממלחמת 
• השחרור עד של"ג )כולל(

 ,45 חטיבה  דותן;  עמק  על  הקרב  •  שחזור 
1967

 ,7 חטיבה  א'  פלוגה  הסכר;  קרב  •  שחזור 
1956

כתבי עת
"מערכות",  "במחנה",  של  נבחרים  גיליונות 

"סקירה חודשית", "בשריון".

מקורות צה"ליים
•  אגרוף הברזל, טהרלב יורם, מפג"ש בשיתוף 

מקח"ר, 1966, 39 עמודים
במלחמת  החטיבה  בסיני:  הברזל  •  אגרוף 
ששת הימים, צור מ. עורך, גרא גרשון, מלקט, 

מפקדת החטיבה, 1967, 48 עמודים
• ביטאון עוצבת ברק, מאי 1968, 43 עמודים
• ביטאון עוצבת ברק, יולי 1970, 50 עמודים

• ביטאון פיקוד הדרום; גייון מיוחד לרגל ערב 
מורשת פיקוד, פיקוד הדרום, יולי 1985 מוגבל

)סדרה:   )1948 )ינואר  הל"ה  וקרב  מס  •  דני 
שיעור(,  מערך  צה"ל,  של  הקרב  מורשת 

קח"ר/ענף הסברה, 12 עמודים
)ערבי  ברנרד,  לואיס  והאסלם,  •  הקומוניזם 
 ,)2 תיכון;  מזרח  השתלמות  למפקדים  עיון 
מטכ"ל וקח"ר/ענף הסברה, 1959, 15 עמודים 

]מאמר[
•  הקרב במעבר־הִמתלה במערכת קדש )סדרה: 
תורה  קח"ר/ענף  גד,  קרוזר  שיעור(,  מערך 

והסברה, אוקטובר 1986
א';  מחזור  אוגדות  מפקדי  •  השתלמות 
ותיאוריה  מרכזיות  סוגיות  א:  מקראה, 
 ,1984 דצמבר  מטכ"ל/אג"ם־מה"ד,  צבאית, 

383 עמודים שמור
•  השתלמות מפקדי אוגדות מחזור א'; מקראה, 
ב: ניתוחי קרבות, אג"ם־מה"ד, דצמבר 1984, 

361 עמודים שמור
•  חטיבה ברק במלחמת יום הכיפורים; מערך 
שעור להרצאה, קח"ר/ענף הדרכה והסברה, 
זמנית(  )מהדורה  עמודים   30  ,1977 ינואר 

שמור
נתונים  הצגת  של"ג;  במבצע  השריון  •  חיל 
ספטמבר  מפג"ש/תח"ש/לשכה,  לממשלה, 

1982, 29 עמודים סודי
 31[  ,1985 העוצבה,  חיילי  ביטאון  •  חלמיש; 

עמודים[
ושריון,  מלחמה  סיפורי  השריונים;  •  כאן 
השריון/חינוך  גייסות  מפקדת  מרדכי,  נאור 
ומשרד הביטחון - ההוצאה לאור, 1964, 119 

עמודים
הנדסה ]מלחמת ששת הימים  גדוד  •  לוחמי 
 26  ,1973 צפון,  פיקוד   ,]45 בחטיבה 

עמודים
•  לוחמי הבזלת; רשמים ורישומים במערכה על 
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מרכז המידע הלטרון

דבורי בורגר

רמת הגולן, כץ שמואל, מאייר, פיקוד הצפון/
חינוך, 1973, ]ללא עימוד, כולו איורים[

•  לקחי חיל השריון ממלחמת יום הכיפורים, 
מפג"ש/תח"ש־ענף לקחי מלחמה, יוני 1974, 

19 עמודים סודי
להערות,  טיוטה  בתרגילים;  הפעלה  •  מיילס 
אוגוסט  תרגילים,  תו"ל/ענף  מפח"ש/תו"פ 

1984 שמור
•  מערכת סיני )מבצע קדש אוקטובר־נובמבר 
צה"ל,  של  הקרב  מורשת  )סדרה:   ,)1956
מערך שיעור(, קח"ר/ענף הסברה, יולי 1979, 

79 עמודים
של  וצבאית  כללית  בהיסטוריה  •  סוגיות 
המאה ה־20; מקראה )עונת - פרקי מבוא(, 
 ,1985 אוקטובר  לאומי,  לביטחון  המכללה 

203 עמודים 
עקד  )סדרה:  הסובייטי  השריון  על  •  סקירה 
שריון; הפ/3־120(, המטה הכללי/עקד שריון 

- ענף פרסומים ומינוח, 1967, 109 עמודים
הגליל,  שלום  במערכת  האש  עמוד  •  עוצבת 
נח,  והרשקו  בועז  ארדר  אופירה,  ארקוני 
 40  ,1984 והסברה,  תורה  מקח"ר/ענף 

עמודים
•   עלון עוצבת ברק, יולי 1973, 12 עמודים

מרדכי,  נאור  מהמערכה,  סיפורים  •  קדש; 
והסברה, משרד הביטחון  קח"ר/ענף הדרכה 

- ההוצאה לאור, 1971, 62 עמודים
וחידושים  שינויים  למפקד;  אגרות  •  קובץ 
מטכ"ל־מה"ד־תו"ל/אויב  ערב,  בצבאות 

וכוחותינו, אפריל 1975 שמור
•  קורס מג"דים מחזור א', 43 עמודים, 

מאי 1976 שמור
 7 חטיבה  של  הבלימה  •  קרב 
ברמת הגולן; קרב עמק הבכא 
של  הקרב  מורשת  )סדרה: 
שיעור(,  מערך  צה"ל, 
 18 הסברה,  קח"ר/ענף 

עמודים
• רמת הגולן; המלחמה 
האש,  הפסקת  וקו 
יוסף וקרמון  אשכול 
מטכ"ל  יהודה, 
וקח"ר־ענף הדרכה 
 ,]1968[ והסברה, 

54 עמודים
השריון,  שירון   •
ך  ו נ י ח / ר " ח ק מ

ומקשנ"ר/תח"ש, ]ללא שנת דפוס[, 58 עמודים 
]מהדורת שכפול[

• תורת הלחימה בקרב שריון בשריון; תכנית 
למשתלם, מפקדת גייסות השריון/תח"ש, מרץ 

1983, 8 עמודים שמור
• תורת הקרב בלוחמת הלילה, מפקדת גייסות 
עמודים   185  ,1983 אוקטובר  השריון/תח"ש, 

שמור
בשריון,  שריון  בלוחמת  הקרב  •  תורת 
 ,1983 יולי  השריון/תח"ש,  גייסות  מפקדת 

163+85+159 עמודים, שמור
צה"ל/אכ"א,  לשוני[,  ]תלת  צה"ל  •  תערוכת 

]1968[, ]62 עמודים[

מקורות שנכתבו על ידי האלוף 
משה בר־כוכבא )בריל( ז"ל

 581  ,1989 מערכות,  הפלדה,  •  מרכבות 
עמודים

ישראל  במלחמות  תיכונית  המזרח  •  העיר 
סמינריונית  עבודה  1948־1982;  בשנים 
המזרח  של  לגיאוגרפיה  החוג  במסגרת 
התיכון, בהנחיית פרופ' ארנון סופר, )עבור( 

אוניברסיטת חיפה, 1989, 461 עמודים
•  עקרונות המלחמה הטמעתם ויישומם בשדה 
הקרב המודרני; תקציר, מטכ"ל/אג"ם־מה"ד, 

נובמבר 1986, 44 עמודים, שמור
לקחים  לחימה;  תורת   - שריון  •  קרבות 

אישיים, פיקוד דרום, ינואר 1986, שמור
צו   - בדגם חדיש  מובחרות  עילית  •  אוגדות 
]מאמר[  עמודים   14  ,1986 נובמבר  השעה!, 

שמור
 13 ]תח"ש[,  בקדש,  עילית  פלוגה  א'  •  פלוגה 

עמודים, ]מאמר מתוך: בשריון[ שמור
סיכומי  קרבות,  ניתוחי  רבים:  יד  •  כתבי 
• קרבות, רשימות אישיות.  

במבצע  השריון  למסורת  "נאמנים 
מסורים  מאז,  מערכותיו  ובכל  קדש 
לבניין הכוח ולחישולו, נעשה כל אחד 
השריון.  גייסות  להאדרת  בתפקידו 

כחומת פלדה נהיה למולדתנו"
)בריל(,  בר־כוכבא  משה  אלוף 
בפקודת־יום  השריון,  גייסות  מפקד 

ליום חיל השריון, אוקטובר 1982
אלוף משה בר־כוכבא )בריל(



ב־5  ערך  פרס,  שמעון  מר  המדינה,  נשיא 
במאי טקס הוקרה ליחידות מילואים מצטיינות 
יחד עם שר הביטחון,  והעניק,  במשכן הנשיא 
אשכנזי  גבי  רא"ל  הרמטכ"ל,  ברק,  אהוד  מר 
המצטיינות,  היחידות  לבחירת  הוועדה  ראש 
האלוף בני גנץ, וקצין המילואים הראשי, תא"ל 
הוקרה  אותות  הוענקו  בטקס  ענת.  בן  שוקי 

ל־15 יחידות מילואים מצטיינות.
היום  לכם  אומר  אני  ישראל  מדינת  "בשם 
בעצמכם  גאים  להיות  יכולים  אתם  תודה, 
לעם  איכותי  שירות  הענקתם  ובתרומתכם. 
והעליתם את קרן הצבא ואת קרן המילואים", 
בדבריו  התייחס  הנשיא  בטקס.  הנשיא  אמר 
מברך  "כשאני  ואמר:  ההשתמטות  לתופעת 
את   - לבקר  צריך  מי  את  גם  יודע  אני  אתכם 
אלה שאינם איתכם, את אלה שאינם נושאים 
לתקן!  שחייבים  מצב  וזהו  בנטל  שווה  באופן 
ויקר  רב  זמן  מקריבים  היטב שאתם  יודע  אני 
כולכם  למילואים,  הולכים  אתם  לבית,  מחוץ 
אנשי משפחה צעירים, עם ילדים ואתם עושים 
לדאוג  המדינה  על  תלונות.  ללא  ברצון,  זאת 
לגמול הוגן לחיילי המילואים ולמנוע כל אפליה 

וקיפוח".
 - המדינה  קום  מימי  באמרה  נזכר  הנשיא 
והדגיש  חזית"  הארץ  וכל  צבא  הוא  העם  "כל 
ונוכח  נוכח פריסת הטילים סביבנו  כי  בדבריו 
האויבים המקיפים אותנו, מקבלת אמרה זו גם 

בימים אלו משנה תוקף.
בכוח  קטנה  הייתה  תמיד  ישראל  מדינת 
האדם שלה ובכמות הנשק שלה אולם, היתרון 
ביכולות  טמון  היום  ועד  אז  שלנו  הגדול 
"אתם  לוחמנו.  ובאיכות  הגבוהות  האנושיות 
של  ומסירותם  הגבוהה  לאיכות  החיה  העדות 

לוחמי הצבא והמילואים", אמר הנשיא.
בטקס  אמר  ברק,  אהוד  מר  הביטחון,  שר 
מגן"  "כחומת  משמש  המילואים  "מערך  כי 
אנושית, מאומנת, מיומנת ונכונה לכל משימה. 
וביטחון  עוצמה  מקרינים  המילואים  אנשי 
הקרב  בשדה  שנרכש  מבצעי  ניסיון  ומביאים 

במלחמות ישראל, ניסיון שהוא חיוני כל כך גם 
היום, למול איומים מקרוב ומרחוק".

נציגי  ובכל  במג"דים  היום  מביטים  "אנו 
עוד  כל  כי  ויודעים  לכאן,  שהגיעו  הגדודים 
ולהתנדב  לבחור  בניה של הארץ  טובי  ימשיכו 
לשרת בתפקידי פיקוד ולחימה, יוכל עם ישראל 
להמשיך בשגרת יומו בידיעה כי יש מי שיעמוד 
ביום פקודה", אמר הרמטכ"ל, רא"ל  במשימה 
לעמוד  גאה  אישי  באופן  "אני  אשכנזי,  גבי 

בראשו של צבא שאלו הם לוחמיו ומפקדיו".
בין מקבלי אותות ההוקרה מנשיא המדינה 

היו:
•  גדוד שריון של חטיבת "קרני ראם" בפיקוד 

הדרום.
•  היחידה ללוחמה בטרור בפיקוד הדרום.

•  גדוד התקשוב של פיקוד הדרום.
באגף  ההובלה  במרכז  המובילים  •  גדוד 

הטכנולוגיה והלוגיסטיקה.
באגף  האווירי"  "הסיור  "שלף"  •  יחידת 

המודיעין.
•  יחידת ההעמסה של זרוע האוויר.

•  טייסת "מגע הקסם" של חיל האוויר.
•  גדוד שריון בחטיבת "אגרוף הברזל" בפיקוד 

הצפון.
•  גדוד חיל הרגלים המיוחד בחטיבת "ברעם" 

בפיקוד הצפון.
•  גדוד חיל הרגלים בחטיבת "כרמלי" בפיקוד 

הצפון.
•  גדוד שריון בחטיבת "מרכבות האש" בפיקוד 

הצפון.
•  גדוד "חצב" בפיקוד המרכז.

•  יחידת מודיעין וסיור ב"עוצבת האש" בפיקוד 
המרכז.

האש"  ב"עוצבת  והחבלה  ההנדסה  •  גדוד 
בפיקוד המרכז.

•  גדוד חיל הרגלים של מחוז ירושלים בפיקוד 
• העורף. 

"בשם מדינת ישראל אני 
אומר לכם היום תודה"

טקס הוקרה ליחידות מילואים מצטיינות התקיים במשכן הנשיא, בהשתתפות 
שר הביטחון והרמטכ"ל. הנשיא גינה בדבריו את תופעת ההשתמטות ואמר 

למצטיינים: "אתם העדות החיה לאיכותם הגבוהה ולמסירותם של לוחמי צה"ל"

"על המדינה לדאוג לגמול הוגן לחיילי המילואים ולמנוע כל אפליה וקיפוח''. טקס הוקרה ליחידות 
מילואים מצטיינות במשכן הנשיא. צילום: דוברות בית הנשיא
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תנו ידכם ל"יד לשריון" - לזכור ולהמשיך
240 ש"ח לשנה יקנו לך מעמד של חבר העמותה ועוד: • 4 ביטאוני "שריון" בשנה • כרטיס חבר העמותה • כניסה חינם לאתר • הזמנות לפעילות 
תשלום דמי חבר   • ושלח  גזור  •  מלא,  ולהיבחר למוסדות העמותה  זכות לבחור   • "נוף לטרון"  ובמסעדת  הנחות בחנות המוזיאון    • חברתית 

באמצעות התחייבות למת"ש • לכבוד עמותת "יד לשריון" - לידי הנהלת חשבונות • ד"נ שמשון, מיקוד: 99762

תרומת איש קבע / גמלאי 

שם פרטישם משפחהדרגהמ"אאירוע

תרומה מקצבת שארים

שם פרטישם משפחהדרגהמ"אאירוע

מבקש/ת לתרום משכרי, לפיתוח עמותת "יד לשריון", לפי האפשרות הבאה:
   סך של  ש"ח לחודש, החל משכר/קצבת  וכלה בשכר/קצבת  )כולל(

סכום התרומה חודש ושנה חודש ושנה

   בתשלום אחד לשנה בסך של  ש"ח, בחודש  בלבד מדי שנה
 תאריך:  חתימה: 

 טלפון בבית:   טלפון בעבודה:  טלפון נייד: 
כתובת ומיקוד: 

מלא, גזור ושלח 

תשלום דמי חבר באמצעות כרטיס אשראי
לכבוד עמותת "יד לשריון" - לידי הנהלת חשבונות  

ת"ד 745 לוד, 71106

ש"ח אנא חייבו את כרטיס האשראי שבידי בסך:   20 ש"ח    30 ש"ח    40 ש"ח    50 ש"ח    אחר

מידי חודש למשך תקופה של:   12 חודש   24 חודש   36 חודש   60 חודש

סוג כרטיס האשראי   ויזה   24 ישראכרט   דיינרס

מס' כרטיס האשראי:                       

הכרטיס בתוקף עד:    /    חתימת בעל הכרטיס: 

שם משפחה  שם פרטי  ת"ז:           

 / טלפון: 

תשלום דמי חבר באמצעות שיק
לכבוד עמותת "יד לשריון" - לידי הנהלת חשבונות 

ת"ד 745 לוד, 71106

   / הסכום  ש"ח שם משפחה  שם פרטי    טלפון: 
כתובת ומיקוד: 

קבלה תישלח עם קבלת ההמחאה. פטור ממס הכנסה - 935111526

ברכותינו להצטרפותך

מילוי חובה זו חשוב לנו מאוד ומחזק את התוקף המוסרי שלנו לדרוש תרומה מאחרים
מנוי לביטאון "שריון" בלבד

המעוניין להיות מנוי שנתי רק על הביטאון "שריון" )4 גיליונות( מתבקש לשלם רק 60 ₪ באמצעות כרטיס אשראי או בשיק, 
ולציין על גבי טופס זה: לביטאון "שריון" בלבד



* 37 השנים לאחר ששב מהשבי המצרי, הוא עדיין מסרב להתנתק. 
מהזיכרונות האיומים במתקן החקירה בזיכרון יעקב. מהתחושה שהוא 
ממשיך לחיות על זמן שאול. מהכאב שגורמת הסדרה "חטופים". מהצל 
שהטילה על חייו הדודה חנה סנש. והמחשבה הבלתי נסבלת שבניגוד 

אליו, יכול להיות שגלעד שליט לא יחזור

מרדכי חיימוביץ' * 

דוד סנש. "אני חושב שהנושא של הוגנות מאד מדבר אליי. צריך לשחק את המשחק הכי 'פייר' שאפשר". צילום: יוסי אלוני
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ד"ר דוד סנש. "במסעדות אני תמיד יושב עם הגב לקיר ועם הפנים לקהל. חשוב לי להיות 
בשליטה, לדעת את הכיוונים, איפה אני נמצא. זה נותן איזו אשליית ביטחון". צילום: יוסי 

אלוני 

גלעד שליט. "שפצע ייגע בפצע, שחמלה תיגע 
בחמלה עד שלבסוף תתאחה מאליה איזו הבנה". 

צילום ארכיון: רויטרס 

איש  הוא  סנש  ד"ר דוד  השבי,  מאז 
צריך  מפתחות.  מחפש  מפתח. 
והרבה.  הזמן,  כל  סביבו  שיהיו 
"שאוכל להיכנס, שאצליח לצאת, 
שאהיה  המכונית,  את  שאתניע 
בשליטה, שארגיש בטוח שהכל זורם". 
ואשתו אילנה מוסיפה: "בימים קריטיים לגורלו 
של גלעד שליט, דודי צריך יותר את המפתחות 

שלו".
לא רק האודיסאה של גלעד שליט. גם הדיון 
על "חטופים" והפלאשבק אל שביים של יוסקה 
גרוף ונסים סאלם החזירו אותי אל ד"ר סנש, 
בן 55. נפגשנו לראשונה במלאת שלושים שנה 

למלחמת יום כיפור.
המצרים  בשבי  סנש  נפל  ההיא  במלחמה 
בתעלה. זה היה כשלושים שנה אחרי שדודתו, 
בהונגריה  הנאצים  בשבי  נפלה  סנש,  חנה 
והוצאה להורג. סנש חזר הביתה כעבור ארבעים 
היו  לא  בפירוש  ואלה  בקהיר.  תופת  של  יום 
רק ארבעים יום. "הארבעים היו לארבעים רק 
לפני,  "יום  אומר.  הוא  שהשתחררתי",  אחרי 

חשבתי שזה יכול להימשך גם מאה שנה".
פדויי  בעמותת  לשותף  היה  השנים  בחלוף 
השבי "ערים בלילה", לחבר בוועד הציבורי נגד 
עינויים, למרצה אוניברסיטאי שתומך בסירוב 
לשרת בשטחים, אבל בעיקר לפסיכולוג, אולי 
רגשות  לרכך  דרכו  הייתה  זאת  כורחו.  בעל 
לומר  נוהג  שהוא  מה  לעצמו  ולומר  אשמה 
ילדיו:  עם  בסדר  היה  אם  שמתלבט  למטופל 

"עשית את הכי טוב ממה שחשבת אז".
מה נשאר מאז? כמעט ארבעים שנה חלפו, 
נרגעה,  הסיסמית  הפעילות  קפאה.  והלבה 
נפשית  טופוגרפיה  אל  הצצה  מאפשרת 

מתג  התמרקו  והחששות  החרדות  מעודכנת. 
השיבה  להישאר.  כדי  כאן  והם  זמניותם, 
משהו,  סדוקה  נשארה  התברר,  כך  הביתה, 
שומרת בקנאות על אי סופיותה. "נכון שחזרתי 
לי סנש.  יאמר  גיבור למשפחה, לשכונה",  כמו 

"אבל לא לגמרי חזרתי".

אולי לאחר כישלון הלשעברים 
 מהמוסד, כדאי לפנות 

דרך לאמהות
מוטרד  אותו  מצאתי  שנים  שבע  לאחר 
מריר.  לא  אך  ליברמן(,  ירושלים,  )שטחים, 
רעב כמעט  איש שביקורתו התחדדה, שפיתח 
מאחה"  "צדק  לכל.  לצדק  להוגנות,  אובססיבי 
 קוראים לעבודה שעשה על האינדיאנים בקנדה.

עניין  אינו  האינדיאנים,  גורסים  סכסוך,  כל 
היא  כולה.  לקהילה  אלא  הצדדים,  לפרקליט 
לוקח  הפוגע  לגישור.  הוק  אד  צוות  שמקימה 
כדי  תוך  הנפגע,  עם  מגע  כדי  תוך  אחריות, 

פעולות שמבקשות סליחה.
ליישם  אפשר  אם  עצמך  את  שואל  אתה 
משהו מזה בפרשת שליט? אולי לאחר כישלון 
לבינת  דרך  לפנות  כדאי  מהמוסד,  הלשעברים 
בפצע,  ייגע  שפצע  הצדדים.  משני  האמהות. 
תתאחה  שלבסוף  עד  בחמלה  תיגע  שחמלה 

מאליה איזו הבנה.
ההבנה של אילנה, בת 53, שקטה ומאופקת. 
שלה.  בפסיכולוג  ננו־טכנולוגי  באזמל  נוגעת 
הולכת "על בהונות", כשם הרומן שהיא כותבת 

לאחר "חלונות כפולים" ו"מתוך הגוף".
אימוץ  תמיכה.  על  לדבר  אנכרוניסטי  קצת 
גורל, בניית פרספקטיבה, מתארים ביתר דיוק 
סוד.  בו  שאין  טעון  בית  זהו  הזוג.  יחסי  את 

ממוססים את המשקעים שלא יהיו לסלעי נגף. 
מדברים הרבה כשהבן עמר, בן 25 והבת עודי, 

בת 21, שותפים.

"חנה פשוט הייתה אדם מואר, עם 
עוצמות רגשיות אדירות"

בין  קירבה  בקנדה  שנים  שבע  של  שהות 
דודי לאילנה. גם בגלל המארג החברתי הסובב. 
"כישראלים, לא היינו שייכים לקהילה היהודית, 
וחווינו תחושת זרות ואי־נוחות שנטבעת בך", 
הוא מסביר לי. אבל ייתכן ששנים קודם נבטה 

אי הנוחות.
אפוף  היה  בחיפה  שאנן  בנווה  הוריו  בית 
הרואיקה מעיקה. חנה סנש הייתה אחות אביו 
גלי  שובל  את  ברטט  נשאה  והמשפחה  גיורא, 
חיים  כל  קודם  היו  "אלה  המיתוס.  של  מ�תֹו 
בצל וגם חיים לאור", הוא נזכר. כשהיה אומר 
בבית הספר: "קוראים לי דוד סנש", היה שומע 

דריכות מהדהדת.
לחשוב  לו  גרמה  הגיבורה  הדודה  אבל 
שבנתה  הישראליות  על  הציונות,  על  הרבה 
עצמה  מתוך  מודרכת  כדמות  ידיה.  במו 
לא  בהונגריה,  כשהייתה  בעיניו.  התפענחה 
לא  בקיבוץ,  כשהייתה  היהודים.  ככל  חשבה 
חשבה ככל הקיבוצניקים, כשהייתה במשלחת 
"פשוט  הצנחנים.  ככל  חשבה  לא  הצנחנים 
אדירות". רגשיות  עוצמות  עם  מואר,   אדם 

כילד, אפשר לאהוב מישהו כזה?
"קשה מאד. ההערצה יוצרת מרחק".

ההזדהות המוחלטת עם מורשתה של חנה 
סנש פיתחה מודעות ציונית חזקה. "המשמעות 
של  במונחים  גם  פה,  להשקיע  ששווה  הייתה 

הקרבה ושליחות, של חיים ושל מוות". 
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טנק של צה"ל בחווה הסינית. "הכל התחיל לבעור. כל 
הקו במכה אחת, כמו תזמורת". הצילום מתוך הספר 

"אבירי הלב"

חנה סנש. ההזדהות המוחלטת עם מורשתה פיתחה 
אצל דוד מודעות ציונית חזקה. צילום העתק: יוסי 

אלוני 

דוד סנש, לאחר שובו לישראל. "אלה לא עינויים מתוך 
אידיאולוגיה, כמו אצל הנאצים שעינו את חנה" 

"פתאום אני רואה עליי, ממרחק 
אפס, תותח בלי רשת הסוואה"

צנחנים,  חושב  סנש  דודי   .1972 נובמבר 
אבל נותן לשריון לסחוף אותו. למעשה, די נוח 
עובר  המסלול  ההמוניים.  בגייסות  להיבלע  לו 
דרך חרמ"ש, מחנה נתן וכמובן סיני, שמבטיח 
הרפתקה )"השיר על ארץ סיני הוא שיר המסע 

הגדול במדבר"(.
סנש  דודי  עושה  הדיונות  אל  המסע  את 
באשקלון,  עוצרים  כולם.  כמו  באוטובוס. 
מפהקים בעזה ומשם רק חול וחול. אתה נרדם, 
שוב.  נרדם  אתה  מביט,  אתה  מתעורר,  אתה 
אחרי חנייה בעיר הצבא רפידים, נעה הפלוגה 
שהוא  הרגיש  לתעלה,  שהתקרב  ככל  הלאה. 
משאיר את צה"ל מאחור. בסוף עוצרים בתעוז 
את  המבנה,  את  בודק  סנש  "טלוויזיה".  ושמו 

השממה, לוקח אוויר ומשחרר: "מתאים לי".
עם  ומנותק.  בועתי  היה  בתעלה  השירות 
טלוויזיה שקולטת בעיקר שלג שחור־לבן, עם 
ייצר  בוקר  כל  צה"ל.  גלי  בעיקר  שמשדר  רדיו 
שום  משמרות.  סיורים.  אינטנסיביים.  חיים 
פסקי זמן בשביל פאן. מזוודים נגמ"ש, מגיעים 
ומכאן  נייד  למעוז  מיד  הופכים  המים,  לקו 
והלאה - נירוונה מטמטמת. "היית מסובב את 
הראש שמאלה וימינה, ולא ראית כלום". אבל 
הכלום היה מאוד סינתטי, שטוח, קווים ישרים. 
לא ההרים המחורצים של סיני. אחרי שלושה 
חודשים אין לך ברירה אלא לתפקד כאוטומט 

בארץ מתה.
תורנות  החליף  ההוא  הכיפור  בבוקר 
באוויר  לסיור.  חבר  עם  לצאת  כדי  מטבח 
לב.  שמו  לא  הם  אך  חגיגי,  מתח  איזה  ניסר 
ומיד  נפרשו  עצרו,  המים,  אל  באו  תמיד  כמו 

התמסרו לשיזוף, לשש־בש ולשלפוחית. באחת 
בצהרים, מסוחרר משיממון ישימוני, שם סנש 
משקפת על העיניים. "פתאום אני רואה עליי, 
בלי רשת הסוואה", הוא  ממרחק אפס, תותח 
בסרטים,  כמו  היה  זה  הלם.  היה  "זה  נזכר. 
השריף". רקת  אל  מוצמד  האקדח   כשלוע 

לחזור  הפקודה  מתקבלת  למלחמה,  שעה  חצי 
לטלוויזיה. בקושי מספיקים לנוע, וכבר פוקדים 
עליהם לחבור לאחד המעוזים. "ואז הכל התחיל 
תזמורת".  כמו  אחת,  במכה  הקו  כל  לבעור. 
כלואים  והם  תזזיתיים  מצרים  נשטף  המדבר 
בחשכת המעוז. בערב האחרון ברור שהכל סוגר 
עליהם. שמחר תורם. אוספים אותם לדיבורים 
ללכת  מפקד  החלטת  מתקבלת  לא  אחרונים. 

לשבי, אבל ברור שזה מה שהולך לקרות.

"החקירות של המצרים היו מאד 
לא מקצועיות"

שומעים  הם  הבוקר,  של  ראשון  ערפל  עם 
גרוניים  קולות  עליהם.  עולים  הטנקים  את 
טוטאלי.  ייאוש  היה  )"זה  ערבית  שצורחים 
עשן  רימוני  בגטו"(.  בבונקר  כמו  מרגיש  אתה 
נזרקים פנימה, המפקדים שואגים: "רק לנשום, 

רק לנשום", וכולם נפלטים החוצה.
השעה היא משהו כמו שמונה בבוקר, וסנש 
פוגש אור עז ומצרים משתוללים. קרקס שלם 
גם  הישראלים,  רק  לא  עצומה.  התרגשות  של 
חושדים  כילדים,  מנתרים  מפוחדים.  המצרים 
תרגיל.  להם  עושה  שוב  הערמומי  שצה"ל 
"התודעה עדיין לא קולטת שאתה בשבי, אבל 
כאילו שאתה  גוף.  לך  אין  כאילו  מרגיש  אתה 

ישות מרחפת".
על מה אתה חושב ברגעים האלה?

לו  אומרים  היו  שלי  ההורים  "מה 
המחנכת  מה  הזה.  במצב  אותי  ראו 
אומרת".  הייתה  אורגד  ברכה   שלי 
מתוך ההלם עוד מצליח סנש לומר לחבר שלידו: 
"תסתכל עלינו, תראה לאיזה מצב הגענו". על 
ההתחלה שוברים לו את המשקפיים. קושרים 
את החיילים אלה לאלה. ידיים ועיניים. כשאחד 
זז, כואב לכולם. מחייל הוא הופך ליצור שמנסה 
לשרוד, למהות נזילה שמנסה לזרום את הרגע.

מאוד  חושים  אינטנסיבי.  מאד  "אתה 
שומע.  אתה  רואה,  לא  אתה  אם  מחודדים. 
אם אתה לא מבין, אתה מנסה להבין. מאיזה 
כיוון נשמע הקול? מה זה אומר לגביי? מאיפה 
זה  האם  מכה?  קיבל  מישהו  האם  הצעקה? 

מתקרב אליי? מים, יש סיכוי לקבל מים?".
נוסעים לקהיר. נסיעה אינסופית. כל עצירה 
הדחיפות,  המכות,  נוחתות  חנייה  בכל  רעה. 
היריקות. מישהו צועק בערבית, וגומרים עליו 
מתאכזרים  שחום,  שנראה  למי  במהלומות. 
ממדינה  שיצאו  הבוגדים  הרי  אלה  במיוחד. 
בכל השנאה הזאת  "אבל  צד.  והחליפו  ערבית 
זאת  "כי  מבהיר.  הוא  מנחם",  משהו  גם  היה 
הייתה רק שנאה. באותה מידה יכלו גם לאהוב. 
כמו  אידיאולוגיה  מתוך  עינויים  היו  לא  אלה 

אצל הנאצים שעינו את חנה".
כשמענים אותך, אתה חושב עליה?

"כן. הסיפור שלה היה מאד חי בראש".
עברה בך מחשבה כמו: "אסור לי להישבר 

כי גם היא לא נשברה"?
סודות,  ולספר  להישבר  אסור  "היה 

והיה אסור להישבר ולאבד את שפיות 
הדעת. אלה היו שני הצירים הנפשיים 
שלי. הבנתי שאחד קשור באחר. ככל 
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כמו  יותר.  אסבול   - יותר  שאחזיק 
הגיע  לא  זה  אבל  סבלה.  היא  שגם 
לכדי מבחן כזה, כי החקירות שלהם 

היו מאד לא מקצועיות".
איזה עינויים עברת?

פגעו  לא  חשמל,  בזרמי  אותי  עינו  "לא 
מינית, לא הצמידו אקדח לרקה. בעיקר מכות 
קשות. מקסימום אתה מאבד את ההכרה. מכה 
בעורף ואתה מתערפל". הכי חזק חטף כשלא 
שאול  שלו  המג"ד  את  החליף  מי  להשיב  ידע 
שלו, שנהרג במלחמה. קראו לו: "יהודי שקרן", 
אותם  ריגש  "זה  כלב.  שהוא  שיגיד  לו  אמרו 
שאני  להגיד  אכפת  היה  לא  ולי  אופן,  באיזה 

כלב. אני אוהב כלבים".
ליבת  על  שומר  אתה  זאת  בכל  איך 

השפיות?
שיחות  לעצמך  לעשות  מתחיל  "אתה 
דודי", "פה  הכיפאק  על  היית  "פה  טיפוליות. 
הבנתי  דודי".  מסוכן  זה  דודי", "פה  תיזהר 
שיש  סימן  עצמי,  עם  משוחח  אני  עוד  שכל 
דייר בבית. אם אפסיק - סימן שהם פלשו לי 

למחשבות, שאני מאבד את זה, שזה הסוף".

החקירה בזיכרון יעקב: "משהו 
שהנפש שלי מעדיפה לא לזכור"

קירח,  יום.  ארבעים  כעבור  הגיע  הסוף 
משופם, נטול משקפיים, שב דודי סנש הביתה. 
מעט  עוד  שב,  "בוא,  אמו:  לו  אמרה  כשנכנס 
יגיע דודי". כשהחיבוקים מתרופפים והדמעות 
מתייבשות, לומד סנש כי קהיר הייתה משוכת 
חקירת  המתינו  אחריה  ראשונה.  חקירה 
רופאי  וועדת  יעקב  בזיכרון  במתקן  המודיעין 

הביטוח הלאומי.
איזו מהשלוש הייתה לך הכי קשה?

מהחקירה  בזיכרון.  שזאת  מנחש  "אני 
אבל  הקשים,  הקטעים  את  זוכר  אני  במצרים 
בזיכרון יעקב היה יותר קשה, כי אני לא זוכר 

כלום".
אולי כי לא היה מה לזכור?

לא  לחשוב שהיה שם משהו  רק  יכול  "אני 
לזכור.  לא  מעדיפה  שלי  שהנפש  משהו  טוב, 
פיזי,  כוח  שם  הפעיל  לא  אחד  שאף  לי  ברור 

אבל רגשית זה היה קשה יותר".
"רבאק,  כמו:  ייתכן שייסרו אותך במילים 

איך יכולת לגלות כזה דבר?"
"יכול להיות. ואם מישהו היה אומר לי כזה 

דבר - עדיין לא הייתי זוכר אותו".
יותר  זיכרון  איך  להבין  לי  קשה  ועדיין 
בסכנת  נתון  היית  שם  הרי  מקהיר,  בעייתית 

חיים.
לדבר  מצפה  אני  הגרמנים  של  "מחקירה 
לדבר  מצפה  אני  המצרים  של  מחקירה  אחד, 
מצפה  אני  היהודים  של  מחקירה  אבל  אחר, 
בהתאם  היה  לא  שזה  וכנראה  שונה.  למשהו 

לציפיות, וזה בלבל וערער".
טענו  קובע,  הוא  אחרים,  שבויים 

שהייתה  היא  הפסיכיאטרים  שחקירת 
הסורים.  או  המצרים  מחקירות  קשה   להם 
את  לראווה  להציג  צריכים  היו  שפה  בגלל 

מסכנותם כדי לקבל זכויות?
את  לראות  חייבת  ועדה  מזה.  ויותר  "נכון 
את  לראות  צריכה  היא  שלה.  בעיניים  הסבל 

הבן אדם סובל".
נשמע פרדוקסלי. הרי זאת לא ועדה שבאה 

להכאיב.
"זה שאני אומר: 'אני פגוע, אני מוגבל, אני 
ואתה,  אותך,  אשכנע  שלא  להיות  יכול  נכה', 
כשאומר:  מכאב.  לצעוק  לי  תגרום  כוועדה, 
'כואבת לי היד', אתה, בתור ועדה, תזיז לי את 
היד, שתכאב. עד שתהיה בטוח שבאמת כואב 

לי. דברים בלתי נסבלים".

 "רצון לשים משהו בצד 
וללכת הלאה"

כשהבירוקרטיה גומרת לכ�נ�ס את עברו לכדי 
תיק נשכח, הוא עולה לאוניברסיטה העברית. 
חברים  אותו  מפגישים  רם  במעונות שבגבעת 
לפסיכולוגיה,  סטודנט  הוא  וייזר.  אילנה  עם 
התאטרון.  ותולדות  אנגלית  לספרות  היא 
אמא  חבר,  לה  שיש  בבית  מבשרת  כשהיא 
וצוהלת.  משפחתו,  שם  את  לדעת  מבקשת 

"נהדר, הונגרי גם כן".
אילנה היא בת יחידה. הוריה ניצולי שואה 
"כבדים", כהגדרתה. אמא שרדה את ברגן־בלזן, 
עבודה,  מחנה  שרד  אבא  הפוגה.  ללא  ודיברה 
לב.  משברון  מת   59 בן  הפוגה.  ללא  ושתק 
כשהיא פוגשת את דודי היא נזכרת שקרובים 
במלחמה  סיפרו  נעוריו,  שכונת  שאנן,  מנווה 
שהבן של סנש נפל בשבי, וכל השכנים מדברים. 

לא  כמעט  השבי  שלה,  החדש  החבר  עם  אבל 
מדובר. "ודודי הוא איש שמדבר הרבה".

איך זה שלא דיברתם?
סנש: "אני חושב שחיינו מציאות שונה, של 
עם  ההיכרות  שלי,  הלימודים  קדימה.  תנועה 

אילנה. הכל סחף לכיוונים אחרים".
הכחשה? 

רצון  בפירוש  אבל  הכחשה,  אם  יודע  "לא 
לשים משהו בצד וללכת הלאה".

את כל סיפורי התופת היא שומעת בפירוט 
ומבקשת  לבקר,  באה  הולנדית  כשחברה 
הנפש.  את  פותח  שעות.  מדבר  הוא  שיספר. 
בלי להצליח לסדוק את השריון הרומנטי שבו 
שהוא  למה  "בניגוד  שביו.  פרשת  את  עטפה 
הרגיש, אני חשבתי שהוא גיבור ישראל שלי", 

מחייכת אילנה.
מה זאת אומרת? מבחינתך גיבור ישראל זה 

מישהו שלמרות העינויים לא מסגיר סודות?
לא  העינויים.  על  לשמוע  לא  "השתדלתי 
של  רומנטית  תמונה  לי  בניתי  פשוט  יכולתי. 
יותר  להיכנס  בלי  בשבי,  שנופל  ישראל  גיבור 

מדי לפרטים".
גיבור שנשבה וחזר שפוי?

מעולה  יצא  שבהחלט  גיבור  שפוי.  "חזר 
יחסית למה שרואים סביב".

ב־1979, לאחר שנת חברות, הם מתחתנים. 
היא צועדת לחופה ללא חשש. "אני ממשפחת 
לא  עליי.  קטן  השבי  שסיפור  הרגשתי  שואה, 
הייתה לי שום מודעות למשקעי השבי שיתבררו 

רק עם השנים".
ושם,  באוסטריה  דבש  לירח  ממריאים  הם 
בפעם  תופסת  היא  אחת,  מקרית  באבחה 
הראשונה את כובד מורא השבי. "יצאנו לטייל 

אילנה ודוד סנש. "השתדלתי לא לשמוע על העינויים. לא יכולתי". צילום: יוסי אלוני 
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לשתות  ובלי  בוקר  ארוחת  לאכול  בלי  בשדה 
נכנס  מים,  בלי  שאנחנו  תפס  כשדודי  כלום. 
לאמוק. התחיל להגיד: "אני לא יכול בלי מים". 
לעיר". שנתיים אחר  מיד  לחזור  צריכים  היינו 
כך יוצא הזוג הצעיר לקנדה להשלמת לימודיו 
של סנש. עושים שבע שנים בקלגארי ועוד שנה 

באזור קליבלנד, לצורכי פוסט דוקטורט.

"חשוב לי להיות בשליטה, לדעת 
כיוונים, לדעת איפה אני"

בשובם לארץ הם מוצאים שיח חדש בעניין 
מתייחסים  לא  שוב  הישראלים  השבויים. 
ויותר  יותר  השבי.  של  ההרואית  לזווית  רק 
מעוררי  בין  המחיר.  בשאלת  לדון  מעזים 
ג'יבריל  עסקת  גורמים:  שלושה  השיח 
שמתרחשת ארבע שנים קודם, סרטו של פדוי 
והמחקר  בלילה"  "ערים  בן־דוד  יואב  השבי 
השבויים.  על  נריה  ויובל  סולומון  זהבה   של 
גם  במחקרים  משתתף  דוקטור,  כבר  סנש, 
כפסיכולוג וגם כפדוי שבי. הקונטקסט המדעי 
בין  לחבר  לגיטימציה  יוצר  עסוק  הוא  שבו 

הטראומה ההיא לדברים שקורים לו בבית.
"אם פעם הייתי אומרת שדודי אוהב לחפש 
מספרת  למה",  יודעת  אני  היום  מפתחות, 
יותר  עמוק  מבין  עצמו  שהוא  ייתכן  אילנה. 
מה עובר עליו. "במסעדות אני תמיד יושב עם 
להיות  לי  חשוב  לקהל.  הפנים  ועם  לקיר  הגב 
בשליטה, לדעת את הכיוונים, לדעת איפה אני 
נמצא. גם בבית הכל חייב לדפוק. שהחשבונות 
נותן  זה  היום שלי מאורגן.  יהיו בסדר, שסדר 

איזו אשליית ביטחון".
להחליט  הצלחנו  לא  שאתמול  לך  הפריע 

איפה ומתי להיפגש?

"לא כל כך. הפריע לי יותר שלא היה לי ברור 
מה מוקד השיחה. זה קצת הדריך את מנוחתי 

או בשפה פשוטה: עצבן אותי".
באותו טלפון אמרתי שאתה נשמע עסוק 

מאוד. ענית שאתה לא במיוחד מאושר מזה.
"העניין הזה עולה בשיחות שלנו, השבויים. 
'סופר'  להיות  צריך  שאתה  מרגיש  אתה 

מתפקד.
מה זה אומר "סופר" מתפקד?

דברים,  במאה  עסוק  שאתה  אומר  "זה 
להגיע  לך  הישגי, שחשוב  להיות  רוצה  שאתה 
מבחינה מקצועית הכי רחוק שאפשר ולא לנוח, 

לא לנוח".
אילנה: "אין מנוחה".

יש עד היום דברים שדודי אומר או עושה 
ולך עובר בראש: "הנה, זה משם"?

"לא הרבה אבל אלה שישנם חזקים מאוד. 
הילדים כבר יודעים: 'אבא צריך שהדברים יהיו 

ברורים'. למזלו הוא ישן טוב. יש הרבה שלא".
הפעלת איזה מנגנון פנימי כדי לישון טוב 

בלילה?
והולך  בלילה,  שעות  ארבע  רק  ישן  "אני 
למיטה מותש. עובד כל הזמן. אפילו לא עבודה 
פרודוקטיבית אלא נושאים שמעסיקים אותי. 
כאילו חבל לי על הזמן. תחושה שאין די זמן. 

שחייבים לעשות במקביל כמה דברים".
תולדה של הזמן האבוד שם?

"כן. אבל לא תחושה של 'קבע דפוק', אלא 
'סקנד  קיבלת  והנה  נגמרו,  שהחיים  תחושה 
לא  וחשבון.  לדין  כאילו אתה מחויב  זה  ראן'. 
אז  למשחק?  חזרת  מחדש.  בחיים  זכית  סתם 
שחק ברצינות. אל תבזבז את הזמן. עשה אתו 

משהו משמעותי.

וזה רובץ עליך.
"זה דבר שלא מרפה: להספיק, להיות שם. 
זה סוג של אינטנסיביות שאתה משלם עליה, 

וזה לא בריא. צריך לדעת גם לעצור".
אילנה: "או לזרום".

התנהלות  זאת  מסוימים,  "במובנים  סנש: 
אני  שלי,  המקצוע  בתוך  בזרם.  איים  של 
הפגישות  אלה  דקות.   50 של  קפסולות  מייצר 
סביבן  ובקשב.  במיקוד  אני  שבהן  הטיפוליות 

זורמים שאר חיי".

רוצה לעמוד מול אנשים בתור 
"דוד", לא בתור "סנש"

אדם  "איזה  עצמך:  את  שואל  בטח  אתה 
הייתי ללא השבי".

"אם הייתי מעדיף את חיי ללא השבי? אני 
לא בטוח".
באמת?

שלך.  היא  חוויה  איזו  עובר  שאתה  "ברגע 
זה,  את  עברתי  'כבר  לעצמך:  אומר  אתה 
את  משלם  עדיין  אני  המחיר,  את  שילמתי 
הייתי  מחיר  איזה  יודע  לא  אני  אבל  המחיר, 
משלם ללא החוויה הזאת'. לא חושב שהחיים 

היו טובים יותר".
לא?

עוצמתיות.  מאד  חוויות  סביבי  "היו 
ואז  שלי.  המשפחה  אילנה.  של  המשפחה 
ומקבלת פתאום  החוויה הפרטית שלי  נכנסת 

מרכזיות".
משלך  מיתולוגי  אינפוט  תרמת  כאילו 

למאגר המשפחתי?
של  התחושה  את  מכיר  די  "אני 
לחיות בצל. סבתא שלי, קטרינה סנש, 

יוסף גרוף חוזר ארצה במסגרת עסקת ג'יבריל. יותר ויותר מעזים לדון בשאלת 
המחיר. צילום ארכיון: ראובן קסטרו 

שבויים ישראלים במצרים. "מחקירה של הגרמנים אני מצפה לדבר אחד, 
מחקירה של המצרים אני מצפה לדבר אחר, אבל מחקירה של היהודים אני 

מצפה למשהו שונה". צילום ארכיון: דובר צה"ל 
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וחיה  מוארת  מאוד  אישיות  הייתה 
בלה  והמחזאי  הסופר  בעלה,  בצל 
סנש ובצל בתה הגיבורה חנה. אבי, 

גיורא, חי בצל שהטילה עליו חנה".
צל  קיבלת  אתה  גם  השבי  ועם 

משלך, צל שאתה מטיל.
לו  יש  "הצל שלי כאילו מוטל על צל אחר, 
והוא ממשיך את הרצון שלי עוד  המקום שלו 
את  כשחיפשתי  ההתבגרות,  בגיל  השבי,  לפני 

הנתיב שלי, את הזהות שלי".
זהותך  את  לך  נתן  בעצם  השבי  אז 

הייחודית?
גיבוש  עליך,  רובץ  כזה  משפחה  כששם 
נמשך  זה  חיים.  משימת  הוא  העצמית  הזהות 
גם עכשיו. כל פעם שאני פוגש מישהו ששומע 
פיזית  תגובה  אצלו  מופעלת  'סנש',  השם  את 
שאני לא רוצה לעמוד מולה. אני לא בתפקיד 
בתור  בקשר  איתו  להיות  רוצה  אני  מערכתי. 

'דוד' לא בתור 'סנש'".
אבל אנשים באים ממקום של הערצה, למה 

התגובה שלהם כל כך קשה לך?
"כי זה בא על חשבון תחושת העצמיות שלך. 
הוא  הספר  ובית  סנש,  חנה  רחוב  הוא  הרחוב 
בית הספר חנה סנש ולאורחים מחו"ל מראים 

הצגה וסרט על חנה סנש. ואיפה אתה".
בכלא.  ישבו  כולם   - אביך  דודתך,  סבתך, 
גזרת  שלך  בשבי  לראות  לך  גרם  זה  האם 

גורל?
על  מעיד  זה  גורל,  גזרת  משזאת  "יותר 
מעוותת,  כשהחברה  חיינו.  שבהן  הסביבות 
אני  יושר.  תעודת  היא  בכלא  השהות  דווקא 
ואני אומר: הרצפה  או הרצפה עקומה?  עקום 

עקומה".

"יש יותר לגיטימציה לומר: 
'נכשלת', 'יצאת נפסד'"

האם הכלא חידד את מסוגלותו להבחין בין 
בתחילת  לעניינים?  פרופורציה  נתן  לרע,  טוב 
ההפרדה  חומת  את  בבירור  ראה  המלחמה 
עצם  והרשע.  החסד  מחוזות  בין  המזדקרת 
משמעותית  מאוד  הייתה  החיילית  ההוויה 
נווה  על  שומר  הוא  שמסינ�י  הרגיש  בעיניו. 
חש  פתאום  ניתק.  הכל  באחת  ואז  שאנן. 

שננטש למלחמת יחיד.
כשחזר, והמשפחה רטטה מאושר והשכונה 
אותו  שאינו  הרגיש  חגג,  הספר  ובית  צהלה 
אחד. שלא לגמרי חזר. פעם בשנה הפלוגה שלו 
מנסה  לחזור,  מנסה  אני  הזמן  "וכל  מתכנסת. 
ואני  באהבה  אותי  מקבלים  שלא  ולא  לחזור 
לא  אני  אבל  מחזור,  בפגישות  פעיל שם  מאד 
מרגיש לגמרי חוזר. בתחושה אני נמצא במקום 

מבודד".
תגדיר לי את החיץ.

לא  אני  לחוש.  יכול  שאני  חיץ  איזה  "יש 
מרגיש פה אחד מכולם. אני מרגיש מהצד, ואני 
טוב  אני  שכאילו  השיפוטית,  ברמה  מדבר  לא 

יותר בגלל שעברתי משהו".
אילנה: "אתה פשוט לא אחד מהחבר'ה".

סנש: "נכון. ואני רוצה להיות אחד מהחבר'ה, 
רצו  שם  וכולם  כנרת,  במושבה  גם  גדלתי  כי 
יחפים והייתה תנועת נוער והייתה פלוגה, ויש 
אבל  לקולקטיב.  חזקות  מאד  השתייכויות  לי 

מבחינה רגשית, זה לא חוזר".
זה לא חוזר בגלל שמתחת ל"אהלן דודי", 

אתה מרגיש שמטילים בך איזה דופי?
מטיל  שאני  מה  זה  דופי  שמטיל  "המקום 

דופי".
אתה בעצמך.

"אני בעצמי והסביבה, עם כל החגיגות שאני 
את  משדרת  במודע,  לא  אולי  באהבה,  מקבל 

זה".
לגיטימציה  יותר  יש  ויותר.  "יותר  אילנה: 
לומר: 'נכשלת', 'יצאת נפסד', 'אתה לא שייך', 
אותנו.  ואכזבת  מסוימת  בדרך  אותך  'חינכנו 

אכזבת קשות'".
עד כדי כך שתטיל דופי בעצמך? הרי באותו 
לא  למעוז  העשן  רימוני  הושלכו  שבו  בוקר 

הייתה כל אפשרות לפעול אחרת.
הייתי  זה,  על  לך  לענות  יכולתי  "לו  סנש: 

עונה גם לעצמי".
יכולתי לעשות  אתה שואל את עצמך מה 

אחרת?
של  מדוקדק  מניתוח  הצבאית.  ברמה  "לא 
מפת קרב הפלוגה, היה ברור שאי אפשר היה 
לעשות אחרת. שהיינו פיונים מאד קטנים על 

לוח של טעות אחת גדולה".
למה שלא תחיה עם הטיעון הזה?

"כנראה שמשהו במבנה הנפשי יש לו פעולה 
מציית  לגמרי  לא  והוא  אוטונומית  לגמרי 
להיגיון. אתה מדבר איתו בצורה הגיונית והוא 

עונה: 'אני שומע אותך, אקח את זה בחשבון, 
ובכל זאת...'"

"ברגע ששמעתי על גלעד שליט, 
אמרתי לעצמי: 'רשלנות'"

השבוי  בנפש  הזאת  שהמערבולת  ייתכן 
לכך  מודע  סנש  סביבתה.  על  שמקרינה  היא 
"מצב  נחת.  אי  של  מצב  יוצרים  שהשבויים 
מארץ  חזרה  של  מצב  הוא  מהשבי  חזרה  של 
יצוצו השאלות של  מיד  מגדיר.  הוא  המתים", 
לא־אחריות,  אחריות  לא־שייכות,  שייכות 
שפרשת  השאלות  )"כל  פחדנות  מול  גבורה 

גלעד שליט שבה והציפה"(.
הידיעה  אותו  תפסה  היכן  לזכור  לו  קשה 
על חטיפת גלעד שליט. "אבל ברגע ששמעתי, 
חייב  היה  זה  בא,  זה  'הנה  לעצמי:  אמרתי 
יום  מלחמת  מין  שמרו.  לא  רשלנות.  לקרות. 

כיפור כזאת כשהפאשלה רשומה על הקיר.'"
לו שאי אפשר  ברור  במובנים אחרים  אבל 
להשוות בין שתי הפרשות. הוא נשבה לפני רון 
ארד שלא חזר, לפני נעדרי סולטן יעקוב שלא 
יכול לגייס את האופטימיות  שבו. האם שליט 
שגייסו הוא וחבריו? אין לו ספק שהיום, לאחר 
שהכל מכירים את הטראומה של רון ארד, קשה 
במקום  היה  לו  הביתה.  בשיבה  להאמין  יותר 

שליט, לא היה מרשה לעצמו לקוות יותר מדי.
תנאי  מבחינת  גם  שונים  הסיפורים  שני 
רבים  שבויים  עם  בכלא,  שהותו  עצם  השבי. 
אנונימיות.  של  מידה  לסנש  אפשרה  אחרים, 
אחר  מישהו  פעם  כל  נכנס  היה  שלי  "לתא 
להביא אוכל או להרביץ", הוא מספר. במקרה 
של שליט נשמרת איזו שגרה בינו ובין שוביו, 
שגרה שעלולה להניב יחסים מאד קשים. "אני 
שמעורבים  יחסים  תלות,  יחסי  שאלה  מאמין 

האחים סנש: גיורא, אביו של דוד ודודתו 
חנה. "אני די מכיר את התחושה של לחיות 

בצל. סבתא שלי חיה בצל בעלה המחזאי 
ובתה הגיבורה. אבי חי בצל אחותו". צילום 

העתק: יוסי אלוני 

אילנה ודוד סנש. "אני ממשפחת שואה, הרגשתי שסיפור השבי של 
דוד קטן עליי". צילום: יוסי אלוני 
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בפחד, אבל קשה לי לדמיין מה קורה שם".
היית בקשר עם הוריו של גלעד שליט?

"באופן עקיף שלחתי מסרים, שאם יחשבו 
אי פעם שאני יכול לעזור...".

לא קיבלת תגובה.
"לא. ואני חושב שהעניין כבד עליהם בלאו 
הכי, ויש שם מספיק אנשים. הם לא חייבים... 

הם אנשים מאד פרטיים".
משפחת  על  שמורעפים  החיבוקים  למרות 
שליט, הוא מזהה גם אטימות. לפני כמה ימים 
התקשר אליו מישהו שידע על עברו, כדי לומר 
יש  "אבל  שליט,  שחרור  על  משלם  היה  שלא 

לשלם מחירים, כי גם עבורנו שילמו".

המאבק נגד "קסטנר" וההתנגדות 
לסדרה "חטופים"

משפחת  שילמה  התשעים  שנות  בתחילת 
סנש מחיר נוסף. במחזה "קסטנר" שכתב מוטי 
לרנר, נרמז שתחת עינויים, הסגירה חנה סנש 
לבג"ץ,  עתרו  הסנשים  לנאצים.  הצנחנים  את 
למרות  הטענה,  שקריות  למרות  כי  שפסק 
היותה מנותקת מכל בדל מציאות, יש לאפשר 
אותה בשם חופש הדיבור והיצירה. בסופו של 

דבר, מחקה רשות השידור את הקטע הכואב.
קרוב לוודאי שמכאן התנגדותו של דוד סנש 
לסדרה "חטופים". עד כדי כך שהוא מקפיד לא 
לראות אותה, ואפילו סירב להתראיין לתכנית 

טלוויזיה שעסקה בה.
"מאז הסיפור עם מוטי לרנר יש לי סלידה 
מהאזורים הלא ברורים של הדוקו־דרמה", אמר 
קסטנר,  משפט  על  סיפור  בונה  "המחזאי  לי. 
ולא אומר מה ה'דוקו' ומה ה'דרמה'. מה אמת 
הזה  במובן  היוצר.  של  דמיונו  ומה  היסטורית 
איזו  מלבישים  אנשים.  פוצעת  'חטופים'  גם 

עצמם:  את  שואלים  בבית  והצופים  עלילה, 
'זה הדוד שלי', 'זה אח שלי'. איזה קתרזיס זה 

מביא? איזה טוב זה עושה?"
אתה לא חושב שזה יכול להביא להזדהות 
המודעות  את  להגביר  השבויים,  עניין  עם 

לסבל המשפחות?
"אני מוכן להסכים שזה משאיר את הנושא 

על סדר היום".
נעשינו חברה קהת חושים יותר?

של  הפצעים  את  מנקים  לא  ספק.  "ללא 
החוסן  את  מכינים  וכבר  הקודמת,  המלחמה 
עוברים  סגור.  לא  כלום  הבאה.  לקראת 
לא  מבחוץ  אנשים  לטראומה.  מטראומה 
מבינים את המתח. את הטֹונּוס )המתח ברקמת 

הגוף( של השרירים שלנו".

לא אוהב את גיוס דמותה של חנה 
סנש למטרות לאומניות

לפני כמה זמן טייל עם חבר מקנדה ברובע 
מטאטאי  חם.  היה  העתיקה.  בעיר  המוסלמי 
האספלט  על  התיזו  מים,  חפנו  הרחובות 
קול  משם.  הסוהרים  כמו  ונראו  המהביל 
המואזין הזכיר את קול המואזין הקהירי שחדר 
מספר.  הוא  דרוך",  שאני  "הרגשתי  לתאו. 
לחץ  מרגיש  הוא  גם  אם  הקנדי  את  "שאלתי 

והתשובה הייתה: 'על מה אתה מדבר'."
לצעוד  מתעקש  הוא  החרדה,  ולמרות 
עצמו  את  לאלץ  העתיקה.  העיר  ברחובות 
כאב.  מעוררים  לא  והריחות  שהשפה  להרגיש 
הולך  "אני  בפירוש מקום מרפא.  היא  טורקיה 
לשם ומסתחרר. אומר לעצמי: 'לא יכול להיות. 
לא יכול להיות שאני מסתובב במקום הזה ולא 
קורה לי כלום'. פעמיים היה בסיני, אבל לקהיר 
עוד לא שב. "אני רוצה לעשות מסע רגשי כזה, 

לפגוש מישהו שהיה אז שם, לראות אנשים".
חוקרים שלך?

"חוקרים הם טיפוסים שאני לא אוהב. לא 
פה, לא שם".

דמות  גיוס  זה  אוהב  לא  שהוא  משהו  עוד 
"ברור  כהגדרתו.  לאומניות,  למטרות  דודתו 
היו  חנה,  אבא,  סבתא,  משפחתי,  בני  שלּו  לי 
היו  מיד  נעזבו,  שבו  במקום  עיניים  פותחים 

עוצמים אותן מחדש".
לפעמים הוא מרחיק וחושב איפה הדברים 
המשך  עם  מתחברים  היו  היום  כאן  שקורים 
חייה של חנה. "ב־23 שנותיה היא הייתה בכאלה 
הייתה  איפה  להעריך  מנסה  שאתה  מקומות, 
שהייתה  בטוח  ארבעים?  בגיל  שלושים?  בגיל 
ביצירתיות,  שלה,  בחשיבה  אותנו  מעשירה 

באומץ הלב".
מה  שלה.  הדומיננטיות  התכונות  אלה 

שלך?
"אני חושב שהנושא של הוגנות מאד מדבר 
'פייר'  הכי  המשחק  את  לשחק  צריך  אליי. 

שאפשר".
אתה איש שמח?

שמח,  מאד  אני  לפעמים  תמיד.  "לא 
כאן.  שקורים  דברים  לי  שמציקים  למרות 
הוא  אם  ע�מר  בני  את  שאלתי  מזמן  לא 
'לא  הייתה:  והתשובה  המדינה  את  אוהב 
הארץ'." את  אוהב  אבל  המדינה,  את   אוהב 

ולמרות הכל, אתה איש אופטימי?
"אני קצת אידיוט כזה שעל אף הביקורתיות, 
מחזיק באיזו אופטימיות. באיזו הרגשה שיהיה 
• יותר טוב. שבסוף יבוא השחרור".  

nrg מעריב  באתר  פורסמה  הכתבה   * 
ביום 2 באפריל 2010 ומובאת באדיבותו

נועם ואביבה שליט. "שלחתי מסרים, שאם יחשבו אי פעם שאני יכול לעזור... אבל 
אני חושב שהעניין כבד עליהם בלאו הכי. הם אנשים מאד פרטיים". צילום ארכיון: 

אלכס רוזקובסקי 

צוות הסדרה "חטופים". "יש לי סלידה מהאזורים הלא ברורים של הדוקו־דרמה. 
אנשים מבחוץ לא מבינים את המתח". צילום: ינאי יחיאל 
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לחימת פלוגה 
מ' מגדוד 77 

בשלב הבלימה 
במלחמת יום 

הכיפורים 
 שבת אחר הצהרים ובלילה - 

6 באוקטובר 1973

מזרח  מצפון  רשתות  תחת  פרוסים  אנחנו 
לצומת "עגבנייה" )נפח(. התקפת מיגים באזור 
נפח. ירי ממקלעי המפקד לעבר המיגים. יציאה 
כלומר  מינוס,  מינוס  פלוגה  אנחנו  חפוזה. 
טימינקר  נוח   1 מ"מ  מ"פ.  בפיקוד  מחלקה 
כמעט נתקע על הבולדרים וחושב לעצמו: "סוף 
סוף יום קרב ואני הולך לפספס אותו ולהיתקע" 
)אנחנו אנשי סיני ולא רגילים לתנועה בשטחי 
בזהירות  הכלים  את  מכנס  אני  הגולן(.  רמת 
מצומת  נעים  הכביש.  לכיוון  הבולדרים  בין 
ופלוגה  המג"ד  עם  ביחד  הבוסטר  לכיוון  נפח 
שיאנוש,  למרות  קרב  יום  של  אווירה  ו'. 
המח"ט, אמר לנו לפני הצהריים שהיום תפרוץ 
מלחמה. אנחנו לא מאמינים. מתחילים לנסוע 
רואים  אך  לכביש,  שמקבילה  העפר  בדרך 
שהתנועה איטית. עולים על הכביש ומסתכנים 

ירי  לבוסטר.  מגיעים  לכביש.  נזק  על  בנזיפה 
מטווחים ארוכים על טנקים ונגמ"שים סורים 
שמבקיעים את המכשול ונעים מזרחה. אנחנו 
עדיין באווירה של יום קרב. מה שמטריד אותנו 
)כלומר  "שמפניות"  שיותר  כמה  לאסוף  הוא 
ידרשו  כאשר  בתחקיר,  נגיד  ומה  השמדות( 

מאיתנו הסבר על סדרות הירי ש"פספסנו".

סל  התמלא  הטנקים  באחד  אנקדוטה: 
התרמילים בצריח והמט"ק שואל אותי אם 
הריקים  התרמילים  את  לזרוק  יכול  הוא 
החוצה, מבלי לחשוש שאדרוש ממנו לחתום 

.1065

ממשיכים  שאנו  מסתבר  מחשיך   כאשר 
לראות את תנועת הסורים שנעים עם אורות 
א"א, אך אנחנו לא יכולים לירות מפני שלמפקד 
אור  בסיס  על  תצפית  )משקפת  "שפנפן"  יש 
כאשר  לעיתים  אין.  לתותחן  אך  תת־אדום( 

שלי  הטנק  נהג  גם  עמדה,  מחליפים  אנחנו 
אבנר ספקטור רואה באמצעות מכשיר ראיית 
הלילה שלו את התנועה הסורית. מצב משונה: 
אני והנהג רואים בבירור את הסורים, אך אין 
אפשרות לירות משום שהתותחן לא רואה. אנו 
בכוונון משוער, אך כמובן  פגזים  יורים מספר 
זה לא יעיל. לארטילריה אין תחמושת תאורה, 

כך שגם בהם אין אנו יכולים להיעזר.

צעיר  סוללה  מפקד   - ז"ל  שניר  אברהם 
אחדים  ימים  אלינו  שהצטרף  מהתותחנים 
כולנו.  על  התחבב  ומיד  כקש"א  לכן  קודם 
שטרנזי.  יהושע  של  הטנק  על  שובץ  הוא 
לתאר  מיטיב  וגבורתו  לחימתו  תיאור  את 
קהלני. אברהם שניר השתתף איתנו בקרבות 
הבלימה וההבקעה. למרבה הצער נפגע הטנק 
שלהם ימים אחדים מאוחר יותר מהתקפת 
מיגים באזור מזרעת בית ג'אן. שניר אברהם 
נהרג, ויהושע שטרנזי נפצע קשה, אך החלים 

אמנון לביא, מ"פ מ' - "מזרון" )מושב היוגב(
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באורח נס, והשתקם באופן מלא.

אנחנו שומעים בקשר שפלוגה ח' בפיקודו 
מדרום  בעמדות  שעומדת  ָּפַלנְט,  ֶאִמי  של 
ובולמת  בסערה,  בעין  נמצאת  לחרמונית, 
מטווחים קצרים את הכמות הגדולה של טנקים 
 9 בסביבות  אותה.  לעבור  שמנסים  סורים 
בלילה המג"ד ופלוגה ו' עוזבים על מנת לסייע 
עם  יחד  לבד.  נשארים  ואנחנו  ופלוגתו  לֶאִמי 
שהטנק  )1א(  שטרנזי  יהושע  גם  עוזב  המג"ד 
שלו משמש כטנק קש"א. הקש"א )שניר( צריך 

להיות צמוד למג"ד.

 יום א' בבוקר )7 באוקטובר(:
מתחילים בירי מהבוסטר. הטווחים גדולים 
על  חבל  מפסיקים,  אנחנו  חלשות.  והפגיעות 
התחמושת, ואיך נסביר בתחקיר את ההחטאות 
)עדיין אווירה של יום קרב(. אני מבקש מקהלני 
מקבלים  אנחנו  הצהרים  לקראת  אליו.  לחבור 

לעמדות  לחבור  מהמג"ד  הוראה  סוף  סוף 
שבאזור תל ג'ית. אנחנו גולשים במדרון קדמי 
כוח סורי  "קרטון"  לציר  צפונה. מזהים מצפון 
אנחנו  גישור.  וכלי  נגמ"שים  טנקים,  שכולל 
תופסים  "קרטון"(,  )ציר  הכביש  את  עוברים 
מ'  1000־1500  של  מטווחים  ויורים  עמדות 
חם",  "על  הסורים  את  סורי. תפסנו  הכוח  על 
מהאגף. הפגיעות טובות. נוח ואני מנהלים "ירי 
ואני  נוח  לירי.  )1ב( שותף  ניר קרן צבי  צמד", 
החטאה.  יש  כאשר  השני  את  אחד  מקניטים 
כמה טנקים ונגמ"שים סורים נדלקים. סוף סוף 
יש לנו "שמפניות" משלנו, אמיתיות ומוכחות. 
יורים עד שנגמרת לנו התחמושת. הכוח הסורי 
נעצר לחלוטין. חלק מהכלים בוערים והאחרים 

נטושים. 

לי  שנשארו  האחרונים  הפגזים  אנקדוטה: 
הם פגזי הזרחן. אני יורה אותם לריכוז של 
נגמ"שים סורים, פוגע בין הנגמ"שים, ואנו 

רואים בהשתוממות ובפליאה את החיילים 
הסורים קופצים החוצה מהכלים ובורחים.

וחוברים  מתחמושת  מרּוק�נים   אנחנו 
ג'ית  לתל  מצפון  והעמדות  ג'ית  בתל  לעמדות 
הסמוכות  לעמדות  ג'ית  תל  שבין  )לעמדות 

לוואדי אקרא מעכשיו "העמדות המרכזיות"(
ביקשתי מהמג"ד למלא תחמושת. לתדהמתי 
למילוי  לשלוח  אישר  קהלני  בשלילה.  נעניתי 
אך ורק טנק בודד, ורק כאשר אחד חוזר יכול 
היא  לכך  שהסיבה  הבנתי  לצאת.  הבא  הטנק 

"שהסורים לא יחשבו שאנחנו נסוגים".
אני מתחיל להבין שאולי זאת ממש מלחמה. 
להשיג  זה  אותנו  שהעסיק  מה  הזה  השלב  עד 
אותנו,  שיחליפו  לפני  פגיעות,  שיותר  כמה 

וכמובן להכין תירוצים ל"פיספוסים".
אנחנו, יצירי הדור של אחרי מלחמת ששת 
שלנו,  ובמקצועיות  בכוחנו  בוטחים  הימים 
להספיק  צריך  מנוצח.  בלתי  שצה"ל  ובטוחים 

במלחמת יום 
הכיפורים הייתי 

מ"פ פלוגה מ' 
"מזרון" בגדוד 77. 

תיאור הלחימה 
שלנו בשלב הבלימה 
נכתב באפריל 2004, 
כעבור שלושים שנה 

מהמלחמה. זהו 
תיאור האירועים 

כפי שראינו אותם 
אז, והמחשבות כפי 

שחשבנו בתקופה 
ההיא, כאשר היינו 
צעירים וזו הייתה 

לנו טבילת האש 
הראשונה. אם לא 

דייקתי בפרט כלשהו 
אני מתנצל מראש.

טנק שוט ברמת הגולן במלחמה
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כמה שיותר, הרי המלחמה תסתיים מהר מאוד 
 ,23 בן  צעיר  בחור  אני,  משמעי.  חד  ובניצחון 
להשתחרר  ואמור  מ"פ  בתפקיד  שנה  מסיים 
ב־26 באוקטובר, בעוד 20 יום, ולחזור למושב 
שבוע,  לפני  האחרונה  בחופשתי  גדלתי.  שבו 
באדמה  סייפנים  פקעות  של  חלקה  שתלתי 
עד  לטפל בחלקה  במושב. אחי אמור  אבי  של 

שאצא לחופשת שחרור, רק עוד שבוע.

יום א' אחר הצהרים
אנחנו יורים מהעמדות בתל ג'ית ומהעמדות 
טנקים  של  פוסקת  בלתי  תנועה  על  המרכזיות 
הסורים  אלינו.  הנ"ט  תעלת  מכיוון  ונגמ"שים 
עלינו.  ויורים  בצלחת,  ידם  טומנים  לא  כמובן 
בנויות מצוין.  העמדות שלנו עדיפות. הרמפות 
אנחנו  אותן.  ובנה  שתכנן  למי  הכבוד  כל 
בעמדות והם בתנועה. אנחנו מצליחים להדליק 
שלי  הטנק  נהג  ספקטור,  אבנר  מהם.  רבים 
גבי  )על  השמדות  לרישום  יומן  לנהל  מתחיל 
קישון(.  אפרים  של  שניצחנו"  "סליחה  הספר 
ירי ארטילרי. מהר מאוד  מדי פעם נוחת עלינו 
תאי הזיווד מחוררים מרסיסים. חלק מרשתות 
אנחנו  הנותרות  ואת  באש  עולות  ההסוואה 
שלי  התותחן  קשה.  עובדים  הצוותים  זורקים. 
חיים ויגודה יורה לפקודתי בקצב רציני, והטען 
קשר אליאב סנדלר עובד בפרך כדי לעמוד בקצב 
ואכן עושה זאת בהצלחה  ולא לעכב את הירי, 
מרובה. הנהג אבנר ספקטור מחליף עמדות לפי 
על  מבודחת  הערה  פעם  מדי  ומשחיל  פקודתי, 

מנת להפיג את המתח הרב בו אנו נמצאים.
"קליברים" אחד  צוות של  הוא  הצוות שלי 
סיימו אימון צמ"פ של שלושה  זה עתה  אחד. 
חודשים והיו הצוות הפלוגתי המצטיין. ויגודה 
היה החניך המצטיין. הצוות אומן אישית על ידי 
נוח טימינקר שהיה המ"מ הבכיר בפלוגה. לכן 

בחרתי בצוות זה להיות הצוות האישי שלי.
תורנים,  פגזים  אצלי  מכין  שסנדלר  בזמן 
אני משמש צופה לנוח, ולהיפך. נוח נלחם כמו 
שד באומץ, בזריזות ובמקצועיות. אנחנו צוות 
ומ"מ  כמ"פ  צמ"פים  מספר  יחד  עברנו  טוב. 
משתתף  ניר  גם  משותפת.  שפה  בינינו  ויש 
לויגודה  לי,  דוחף  סנדלר  אבי  ובתצפית.  בירי 
ולספקטור מציות ומימיות מים בכל אתנחתא 
נתייבש  שלא  לשתות,  עלינו  ולוחץ  קטנה, 
וממלא  הריקות  המימיות  את  אוסף  חלילה, 
מביא  קאולי  איתן  הסמג"ד  זמן.  כשיש  אותן 
סווט  יאיר  ו' שמפקדה  לעזרה מפלוגה  כוחות 
נהרג, ומפלוגה ז' שמפקדה מנחם אלברט נפצע 
ופונה לבית חולים. קאולי "יעיל־פעיל". מביא 
לי כמה טנקים לעזרה, ואחר כך לוקח אותם או 
את חלקם כאשר הוא מזהה בעיה בגזרה אחרת, 

או נשלח על ידי המג"ד למשימה חדשה.

 יאיר סווט ז"ל - מ"פ ו' נפל ביום א' כאשר 
קשה.  סורית  התקפה  בלמו  ופלוגתו  הוא 
לתאר  מיטיב  האמיצה  לחימתו  סיפור  את 

בקורס  הנערץ  מדריכי  היה  יאיר  קהלני. 
קצינים, ולאחר מכן עמיתי כמ"פ בגדוד 77. 
טוב  עצום, אך  פיזי  כוח  בעל  גוף  גדל  איש 
לב ולא מסוגל להכאיב לאיש. עליז כל הזמן 
כולל  היה,  בכל חברה בה  והמרכז החברתי 

בגדוד 77.

לאחר זמן מה נפצע התותחן שלי )ויגודה(. 
נגמ"ש הפינוי מגיע אלי עד סמוך לעמדות לפנות 
שמצטרף  אחר  תותחן  מגיע  בנגמ"ש  אותו. 
אלינו לצוות במקום ויגודה. עופר גלוזמן וטנק 
ומצטרפים  מ"שום־מקום"  מתייצבים  נוסף 
לא  אנחנו  4ב'.  ו   4 ברשת  מספרם  לפלוגה. 
מכירים אותו והוא לא התאמן איתנו. למרות 
ובתצפית  בירי  מאוד  מהר  משתלב  הוא  זאת 
ותבונה. מדי פעם הוא  רב  ומפגין אומץ  הירי, 
בהתחלה  צינית.  הערה  חוץ  בקשר  "משחיל" 
אנחנו לא יודעים איך "לאכול אותו", אך כאשר 
אנו רואים את הצטיינותו בלחימה, אנו לומדים 
ובחיוך.  באהדה  הציניות  הערותיו  את  לקבל 
עוקצים  והם  כימיה,  מתפתחת  נוח  ובין  בינו 
ואליאב  אחד את השני בקשר. אבנר ספקטור 
שומעים  הם  גדול".  "ראש  מפגינים  סנדלר 
להם  לאפשר  לי  ו"מנדנדים"  קורה,  מה  בקשר 
אני  עיניהם.  במו  ולראות  מהתאים  לצאת 

מאפשר להם מעט מאוד מחשש שייפגעו.

העמדות  מאחורי  מ'  כ־100   אנקדוטה: 
מים  קו  השטח  פני  על  עבר  המרכזיות 
באווירה  שגדל  מושב  כבן  אני  ממתכת. 

את  לעקוף  מהמפקדים  מבקש  חקלאית, 
קו המים ולא לדרוס אותו. בהתחלה עמדנו 
בכך אך בהמשך לא יכולנו, ובסוף הלחימה 

הצינור היה שטוח לכל אורכו.

יודעים שזאת מלחמה.  כבר  אנחנו   עכשיו 
אף אחד לא בא להחליף אותנו, למרות שגמרנו 
כבר פעמיים את בטן התחמושת. גם הידיעות 
רואים  אנחנו  להגיע.  מתחילות  ההרוגים  על 
היה  מי  נטושים.  וגם  פגועים,  שלנו  טנקים 
יכול לדמיין זאת. למלחמה גם ריח משלה: ריח 
ועשן הירי מתוך הצריח,  מנועי הטנקים שלנו 
ובנוסף ריח חומר הנפץ שיורים עלינו ומתנפץ 
על סלעי רמת הגולן ועל מתכת הטנקים שלנו, 
ונוסף לו ריח העשן מהטנקים הבוערים. ולכל 
נוסף הריח מהגוף שלנו, ריח האבק, הפיח  זה 
והזיעה. ובנוסף לכל זאת עוד ריח - ריח הפחד 
שאותו אנו מדחיקים. האם כבר לא אהיה בין 
יממה?  ואולי  שעה?  אולי  דקה?  עוד  החיים 
ואיך יתמודדו יקירי עם מותי? ואולי בכל זאת 
ישחק לי מזלי ואשרוד את הלחימה? הריח הזה, 
ויורדות, ימשיך ללוות אותנו  בעוצמות עולות 
כל ימי הבלימה ואחר כך בהבקעה עד הפסקת 

האש )ב־24 באוקטובר לפי מיטב זכרוני(. 

יום א' בלילה
המרכזיות".  ה"עמדות  על  אחראים  אנחנו 
אותם  רואים  אנחנו  מתקרבים.  סורים  טנקים 
משום  "אינסטינקטיבית"  פעם  מיד  יורים  אך 

שלתותחן אין אפשרות לכונן.

מכתב הביתה. רגע אישי במלחמה
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יום ב' בבוקר )8 באוקטובר(

השמש  בגלל  רב  קושי  יש  ירי.  המשך 
בהתקפה  השתתפנו  מאוחר  יותר  בעיניים. 
לקדמותו.  המצב  להחזרת  בניסיון  גדודית 
גלשנו קדימה במסגרת תנועה גדודית בניסיון 
לחזור לגבול. תנועה בשטח נחות. קשיי תנועה 
בגלל ה"בולדרים". ארטילריה חזקה וסאגרים. 
הקודמות,  לעמדות  לחזור  הוחלט  מאוד  מהר 

שהן השטח השולט.

 אנקדוטה: כאשר ראינו את הנותב הרוטט 
של הסאגר באוויר נע לכיווננו לא ידענו במה 
מדובר. רק יותר מאוחר, כשחזרנו לעמדות, 
זו  סאגר.  מסוג  נ"ט  טיל  שזה  לנו  הסבירו 
לא  וכמובן  עליו,  הפעם הראשונה ששמענו 

היו לנו תרגולות איך להתגונן מפניו.

 יום ב' אחה"צ והלילה

מושגות  המרכזיות.  מהעמדות  ירי  המשך 
הרבה פגיעות. מילוי מחדש של טנקים בודדים. 
היחידה.  כל  עם  למילוי  לעזוב  אפשרות  אין 
כלים.  ל־3   8 בין  שלנו משתנה  הטנקים  כמות 
נכנסים  אנחנו  ארטילריה.  הרבה  חוטפים 
עמדה  החלפת  תצפית  ירי,  של  שגרה  למעין 
וחוזר חלילה. אנו פועלים מכנית, איזה סוג של 
ממשיכים  ואנחנו  אותנו  אופף  חושים  קהות 
לבצע אוטומטית את התרגולות שאותן ביצענו 
חריף  המלחמה  ריח  באימונים.  הרבה  כך  כל 

במיוחד. פני משתקפות אלי מדי פעם מהמראה 
האפיסקופים  בין  8 שנמצאת  מספר  שבכוונת 
בכיפת המפקד. אני לא מכיר את עצמי: פנים 
מאובקות ומפויחות. האם זה אני בכלל? זה לא 

יכול להיות אף אחד אחר אז כנראה שזה אני.
ח'  פלוגה  עם  עוזב  קהלני  המג"ד  בערב 
הגזרה  על  בפיקוד  לגזרה אחרת. מחליף אותו 
סורים  טנקים  שוב  במיוחד.  קשה  לילה  יוס. 
יורים  ושוב  אותם,  רואים  אנחנו  מתקרבים, 
מידי פעם "אינסטינקטיבית" משום שלתותחן 
סיכוי  שום  אין  הזה  לירי  לכונן.  אפשרות  אין 
קצת  להפחיד  לנסות  היחידה  ומטרתו  לפגוע, 
עלינו.  נק"ל  וירי  חי"ר  התקפות  האויב.  את 
את  לעזוב  אפילו  חושבים  לא  כמובן  אנחנו 
העמדות. ניר קרן צבי מנסה לשפר את עמדתו 
כדי  ותוך  לעברנו,  שיורים  הנק"ל  צרורות  מול 
תנועתו פוגע תותח הטנק בסוללה של הרמפה. 
ניר לא יודע שנכנסה אדמה לתוך קנה התותח.

יום ג' בבוקר )9 באוקטובר(
לכיוון  שנעים  טנקים  על  "שגרתי"  ירי 
בעיניים  השמש  שיוצרת  הקושי  עם  שלנו, 
מתחיל  צבי  קרן  ניר  כאשר  הבוקר.  וערפילי 
ברירה,  אין  שלו.  הטנק  קנה  מתפוצץ  לירות, 
אני שולח אותו לאחור להחלפת קנה. נשארנו 
מסוקים  כמה  ואני.  עופר  נוח,  טנקים:   3 רק 
חלק  ממזרח.  אלינו  מתקרבים  גדולים  סוריים 
מהם עוברים ממש מעלינו בגובה כמה עשרות 
המפקד  ממקלעי  בהם  יורים  אנו  מטרים. 
ורואים את הנותבים פוגעים אך הם ממשיכים 

בטיסתם. לאחר המלחמה נודע לנו שמסוקים 
אחרי  נפח.  באזור  סורי  קומנדו  הנחיתו  אלה 
מעלינו.  חוזרים  הם  יותר(  )אולי  שעה  כרבע 
אנחנו יורים עוד פעם. מאחד מהם יוצא עשן 
אומר  שמישהו  משום  קטנה  בהלה  שמעורר 
ירי  בבוקר   9 בסביבות  אב"כ.  התקפת  שזו 
ארטילרי "רצחני " וממוקד עלינו. אני מחליט 
רודפת  הארטילריה  מ'.   200 לאחור  לדלג 
ב"מסך  שמדובר  למדנו  מאוחר  )יותר  אחרינו 
רגע  של  באינטואיציה  מחליט  אני  מתגלגל"(. 
לחזור קדימה לעמדות. אנחנו חוצים את מסך 

הארטילריה לכיוון העמדות.
מועכים סופית את צינור המים. ואכן שקט 
בעמדות ואין שם ארטילריה, אך הסורים ניצלו 
מ'  כ־500  טנקים  רואים  ואנחנו  המצב  את 
מאיתנו ומתחילים לירות בהם ולהדליק אותם. 
הירי נעשה מטווחים קרובים. לא קשה לפגוע. 
עופר  של  הצריח  את  משפשף  סורי  טנק  פגז 

גלוזמן ולוקח איתו את תא זיווד 7.

 כאן מתחיל קרב הגבורה 
 של פלוגה מ' ואותו אנסה 

לתאר בפירוט
נותרנו 3 טנקים. נוח טימינקר, עופר גלוזמן 
ואנוכי. תוך כדי ירי לחזית אני מבחין משמאלי 
בדגלים צבעוניים יוצאים מהוואדי ומיד ראיתי 
האנטנות  בקצה  שהיו  דגלים  למעשה  שאלה 
של כוח טנקים סורי שהלך והתגלה לעיני. אני 
יורים ואת תרמיל  רואה את הטנקים הסורים 
ירי. היו אלה  הפגז נפלט אוטומטית אחרי כל 
החדישים  הטנקים  שהיו  טי־62  מסוג  טנקים 
המועצות  ברית  מתוצרת  ביותר  והמשוכללים 
העילית  ליחידות  רק  וניתנו  עת,  באותה 
למצב  שלמדנו  התרגולת  הסורי.  הצבא  של 
"היתקלות" היא שבראש וראשונה המפקד יורה 
ורק אחר כך נותן פקודה לכוח, וכך אכן עשיתי: 
צודדתי לכנף שמאל אחורית והתחלתי לירות. 
אך הפקודה הראשונה שנתתי לכוח הייתה: "4 
שכן  קדימה",  נוע  לקנה,  לי  נכנס  אתה  תיזהר 
משמאלי  שעמד  גלוזמן(  )עופר   4 מ"מ  טנק 
נוצר  הירי.  לקו  לי  ונכנס  עמדה  החלפת  ביצע 
הראשונה  הפעם  זו   - בעייתי  מאוד  מצב 
לעבור  מצליחים  שהסורים  הלחימה  מתחילת 
אלרום  לכיוון  מערבה  נעו  הם  שלנו.  הקו  את 
הטנקים  לעבר  כיוון  שינינו  הפרעה.  כל  ללא 
מהוואדי  לצאת  ועוד  עוד  שהמשיכו  הסורים 
יעיל  היה  לא  שלנו  הירי  מערבה.  ולהתקדם 

והסורים המשיכו בהתקדמותם.
פעמים  כמה  )יוס(  למג"ד  לקרוא  ניסיתי 
לבד  הייתה תשובה. חשבתי שנשארנו  לא  אך 
הסלעית  הגבעה  את  לעקוף  החלטתי  בגזרה.* 
לאגוף  משמאלנו,  וקצת  מאחורינו  שהייתה 
פתחת  מול  חזיתית  ולהתייצב  משמאל  אותה 
שהמשיכו  הסורים  הטנקים  מול  הוואדי, 
ועופר  נוח  באיגוף.  התחלנו  בהתקדמותם. 
הגבעה  במחסה  לעצור  רוצים  הם  אחרי. 
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הסלעית להכין פגזים תורנים. אני מאיץ בהם. 
השלמנו את האיגוף והתייצבנו פנים מול פנים 
עם הכוח הסורי. הגענו לשם בהחלטה נחושה 
למנוע בכל מחיר מהסורים להמשיך ולהתקדם 
הסורי,  הטנקים  כוח  מול  נעמדנו  מערבה. 
תוואי  היו  לא  הוואדי.  שבפתחת  הפלטה  על 
שטח שמאפשרים תפיסת עמדות, לכן עמדנו 
הסוריים  הטנקים  בין  התערבנו  הפלטה,  על 

ונלחמנו מטווח אפס.

לתותחן  נתתי  שלי:  הטנק  מתוך  אנקדוטה 
טווח  חלול  : "תותח  חלול  פגז  לירי  פקודה 

אפס טנק על, אש"

להעריך,  יכול  שאיני  ארוך,  די  זמן   במשך 
כאשר  הסוריים  הטנקים  על  לירות  המשכנו 
אנחנו מעורבבים בתוכם. רבים מתוך הטנקים 
מבין  איני  היום  עד  לבעור.  התחילו  הסורים 
הזה.  בשלב  אש  השיבו  ולא  כמעט  הם  מדוע 
שלהם  שהטנקים  בכך  נעוצה  והסיבה  ייתכן 
היינו  אנו  ואילו  סגורים,  מדפים  עם  נעו 
בחוץ,  הראש  עם  המפקדים  בצריח,  חשופים 
וראינו את תמונת הקרב בצורה יותר ברורה. 
אנחנו הגחנו במפתיע לתוכם מאחורי הגבעה 
היו  שמפקדיהם  כנראה,  והם  הסלעית, 
החוצה  לצפות  ויכלו  הצריחים  בתוך  סגורים 
קורה  מה  הבינו  לא  בלבד,  הפריסקופים  דרך 
מהגדוד  נוספים  כוחות  בהם.  פוגעים  ומהיכן 
ומהחטיבה התחילו להגיע לרכס שמאחורינו 

והצטרפו לירי.
וציוותו  הוא  הפגזים.  נגמרו  גלוזמן  לעופר 
ירו על הטנקים הסורים במקלעי 0.3 ואחר כך 
בעוזי. אחרי זמן מה, הצטרפו אלינו עוד טנקים. 
ראיתי את קהלני עומד לשמאלי. חשתי הקלה 
כאשר  בגזרה אחרת.  היה אחראי  קהלני  רבה. 
שמע על הקרב המתחולל בגזרת "עמק הבכא", 
נזעק עם פלוגה ח' שהייתה עימו בדהרה לגזרה. 
ניסיתי ליצור איתו קשר אך לא הצלחתי. בשלב 
וצודדתי  בירי  המשכתי  הצידוד.  לי  "הלך"  זה 
ושמאלה  ימינה  הטנק  כל  הזזת  באמצעות 

)"צידוד עם הזחלים"(.
מהטנקים  לצאת  התחילו  נשברו,  הסורים 
ברגל.  נפשם,  על  ולנוס  נפגעו,  לא  שעדיין 
ניסיתי להודיע לקהלני שאני נע קדימה על מנת 
לנסות לחזור לעמדות ששולטות לכיוון "עמק 
לנו(. לא הצלחתי  מ' מזרחית   200 )כ־  הבכא" 
עשיתי  העומס.  בגלל  הקשר  לרשת  להיכנס 
ונדמה  קדימה,  נע  שאני  בידי  סימן  לקהלני 
להסכמה.  לי  הנהן  והוא  נפגשו  שמבטינו  לי 
הסורים  החיילים  בין  קדימה  לדהור  התחלתי 
הנמלטים. נוח ועופר התארגנו לנוע אחרי. ואז 
אחרי כ־50 מ' נפגעתי למרבה הצער. הרגשתי 
הבזק חום ואיבדתי את ההכרה למספר שניות. 
שמאל.  ברגל  כוויה  הרגשתי  כשהתאוששתי 
אש.  פקודת  נתתי  הירי.  את  לחדש  רציתי 
התותחן אמור לדווח "על", והטען־קשר לדווח 

"טעון". לא הייתה תגובה מהתותחן ומהטען־
קשר. הסתכלתי לתוך הצריח וראיתי את הטען 
על  תנועה  ללא  שוכב  סנדלר,  אליאב  קשר 
ריצפת הצריח. התותחן נפצע והחל למרר בבכי 
ובזעקות )חשב שהתעוור(. )מאוחר יותר נודע 
כי פגז חלול פגע בצידו השמאלי של צריח  לי 

הטנק שלי(.
וביקשתי  ספקטור,  עם  קשר־פנים  יצרתי 
היה  הטנק  המזל  למרבה  לנסוע.  לנסות  ממנו 
נח  היו  בו  לקו  לאחור  נחלצתי  לתנועה.  כשיר 
ועופר, וירדתי לבדוק מה קורה. לפי מיטב הבנתי 
- סנדלר מת. התותחן היה בהיסטריה והמשיך 
לזעוק בקולי קולות. לא הצלחתי להרגיעו ולכן 
לא היה לי מנוס וניתקתי אותו מקשר הפנים, 
לתפקד.  להמשיך  נוכל  ואני  שספקטור  כדי 
החלטתי לפנות אותם. הודעתי לנוח מה המצב 
את  והעברתי  לאחור  נעתי  פיקוד.  ושיתפוס 
כוחות  לידי  הפצוע  והתותחן  ההרוג  סנדלר 
חדשים  וטען־קשר  תותחן  קיבלתי  הרפואה. 

וחזרתי חיש מהר לגזרה.
המקום היה שקט, שקט מוזר. עשרות טנקים 
סוריים פגועים ונטושים ביציאה מהוואדי ועוד 
מאות ב"עמק הבכא". בפעם הראשונה זה כמה 
מנועים  עם  עמדנו  ולחימה.  ירי  היה  לא  ימים 
דוממים בעמדות המרכזיות, ולמעט טפטופים 
של ארטילריה מדי פעם והקולות מהרמקולים 
אך  בגזרה.  דממה  הייתה  הקשר,  מכשיר  של 
הריח, ריח המלחמה, היה עדיין באוויר, אם כי 

לא חריף כמו לפני שעה קלה.

 אנקדוטה: לפתע מגיע סמוך אלינו ג'יפ ויליס 
האגדי.  הר־ציון  מאיר  יוצא  מתוכו  אזרחי. 
השרופים  הסורים  הטנקים  בין  מסתובב 
והנטושים עם ידו הקפואה וצליעתו. מטפס 
על הרמפה וצופה על עמק הבכא. אני מזהה 
עופר  גבורתו.  על סיפורי  גדלתי  אותו מיד. 
איתו.  לדבר  יורדים  טימינקר  ונוח  גלוזמן 
נוח חושב שזה אזרח שבא לקחת שלל ורוצה 
לסלק אותו. הר־ציון שואל את עופר: "אתם 
עוד  להסתובב  ממשיך  זה?"  את  עשיתם 
לעופר:  ואומר  חוזר  הפגועים,  הטנקים  בין 
"חבר'ה, כל מה שעשיתי אי פעם זה כלום 

לעומת מה שעשיתם כאן".

ואז  הדוממים,  בטנקים  נמצאים   אנחנו 
הראשונה  בפעם  המחשבות.  לצוץ  מתחילות 
התפניתי לחשוב על ההורים, המשפחה וחברתי 
מרים )אותה נשאתי לאישה כשנתיים מאוחר 
ארבעה  להם  יש  הוריי?  על  עובר  מה  יותר(. 
בנים, וכולם מגויסים. אחי הבכור, אריה, לוחם 
קרב  טייס  דוד,  השני,  אחי   .13 בשייטת  פעיל 
בטייסת  רביעייה  מוביל  האוויר.  בחיל  פעיל 
זאב,  הצעיר,  אחי  השלישי.  אני  סקייהוק. 
בטירונות  והוא  חודשים  מספר  לפני  התגייס 

בחיל השריון.
בפעם הראשונה התפניתי לפגוש אישית את 
הקשר(.  באמצעות  )ולא  והחיילים  המפקדים 
בלחימה.  התווך  עמוד  שהיה  נוח  עם  נפגשתי 
אנחנו  כאילו  ובמקצועיות,  רב  באומץ  התנהג 
באימון ולא בלחימה אמיתית. החלפנו טפיחות 
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על הכתפיים. סיפרתי לו שאליאב סנדלר נהרג. 
שתקנו לזמן קצר וחשבנו על הבחור המוכשר, 
עוד.  איתנו  שאיננו  והאהוב  האהוד  השקט, 
את  פנים  אל  פנים  הכרתי  הראשונה  בפעם 
בקור  נפלאה  עבודה  שעשה  גלוזמן  עופר 
האנשים  יצאו  הראשונה  בפעם  מדהים.  רוח 
מהכלים שלא לצורך עשיית צרכים מהירה. הם 
היו מלוכלכים, מפויחים , עם זיפי זקן בני כמה 
ימים, ועיניים אדומות מחוסר שינה. הסתכלתי 
הצוות  אנשי  האם  לעצמי:  וחשבתי  עליהם 
הנהג  בתאי  יממות   3 מעל  "כלואים"  שהיו 
המעשה  גודל  את  לקלוט  מסוגלים  ובצריחים 
אשר לו היו שותפים? רציתי לחבק את כולם, 
ואת  גלוזמן,  ועופר  טימינקר  נוח  את  ובעיקר 
נהג הטנק שלי אבנר ספקטור שהיו לי שותפים 
אמיצים, נחושים ללא הרהור וערעור, והמשיכו 
אך  בהבקעה.  הלחימה  בהמשך  גם  איתי 
ממני  מנעו  וה"דיסטאנס"  הצבאיים  ההרגלים 
לעשות זאת בפועל, לכן עשיתי זאת רק בליבי. 
אמרתי להם: "עבודה טובה. עכשיו צריך לטפל 
רציתי  להמשך".  הטנקים  את  ולהכין  בתקלות 
באומץ  שלחמו  וציוותו  צבי  קרן  לניר  להודות 
בגלל  מכל  הקשה  הקרב  את  "פספסו"  אך  רב 
רציתי  הקרב.  בתחילת  הטנק  קנה  שהתפוצץ 
להודות לכל אנשי הצוות והמפקדים האלמוניים 
מפלוגות ו' ו־ז' שחברו אלינו לשלבים מסוימים 
אלא  אישית,  להכירם  זכיתי  לא  אך  בלחימה, 
לכוחות  להודות  רציתי  בקשר.  בכינוייהם  רק 
הרפואה והחימוש שעשו את תפקידם בחירוף 
האש  לעמדות  מאוד  קרוב  עד  והגיעו  נפש, 

רציתי  ולתקן תקלות.  פצועים  לפנות  מנת  על 
להודות לעמיתי וידידי ֶאִמי פלנט מפקד פלוגה 
ח' ואנשיו שלחמו בגבורה עילאית החל משבת 
איתן  לסמג"ד  להודות  רציתי  הצהרים.  אחר 
וסייע  שלבים  במספר  לצדנו  שהיה  קאולי 
באומץ רב. אך בראש וראשונה רציתי להודות 
מקור  לכולנו  ששימש  קהלני  אביגדור  למג"ד 
ובתבונתו  בנחישותו  ליבו,  באומץ  השראה 
הלכתי  זאת,  כל  לעשות  במקום  הקרב.  בשדה 
לטנק המג"ד. ישבתי עם קהלני והקמב"ץ גידי 
ובמעט  שתקנו,  מהזמן  חלק  הצריח.  על  פלד 
שדיברנו ניסינו להבין מה קרה ומה יקרה. לא 
את  נמצא  שעות   24 שתוך  בדמיוננו  העלנו 
הבקעה  מבצעים  מחודשים  בכוחות  עצמנו 

לתוך שטח סוריה.

תם פרק הבלימה
אלה הם אירועי ימי הבלימה כפי שנחרטו 
שכללה  מ'  פלוגה  על  שפיקד  כמי  בזיכרוני 
בימים אלה כמות משתנה של בין 3 ל־8 טנקים. 
בסדר  או  הזמנים  בלוחות  דייקתי  ולא  יתכן 
התיאור  זה  אך  האירועים,  של  הכרונולוגי 
משלושים  למעלה  אחרי  זכרוני,  מיטב  לפי 
את  הזה  בתיאור  להזכיר  ביכולתי  אין  שנה. 
רק  הזכרתי  בקרב.  חלק  שנטלו  הלוחמים  כל 
את אלה שהיו בקשר משמעותי איתי. אין זה 
גורע מזכויותיהם הרבות של עוד הרבה אנשים 
מהפלוגה,  אנשים  בקרב.  חלק  שלקחו  טובים 
המשותף  המאמץ  ומהחטיבה.  מהגדוד 
והנחישות של כל הכוחות ביחד וכל כוח לחוד 

לנו לבלום את הסורים, מעטים  הם שאפשרו 
מול רבים, ובשטח לא מוכר. אנחנו, אנשי סיני 
טובה,  הייתה  לא  הגולן  רמת  עם  שהיכרותנו 
הצלחנו למנוע כל הישג מהסורים בגזרה שלנו, 
בעשרות  מאיתנו  גדול  בכוח  אותנו  שתקפו 
גדול  אסון  במניעת  חלק  לקחנו  ובכך  מונים, 
כך  על  שילמו  חברינו  טובי  ישראל.  ממדינת 
את  לזכור,  ונמשיך  זוכרים,  ואנו  בחייהם, 

גבורתם והקרבתם לעד.
לתוך  בהבקעה  היינו  כבר  היום  למחרת 
המובלעת  בכיבוש  והשתתפנו  סוריה  שטח 

ובאחזקתה עד הפסקת האש.
יותר מפוכחים,  כבר אנשים אחרים.  היינו 
יותר בוגרים. מבינים שאין הפעם ניצחון מהיר 
הצבא  בכלל.  ניצחון  אין  ואולי  משמעי,  וחד 
הסורי ספג מכה קשה, אך לא הובס וצפויים לנו 
עוד ימי לחימה רבים וקשים, ואין מי שיחליף 

אותנו. אנחנו צריכים לעשות את העבודה.
קרבות קשים עברנו בהבקעה, פגענו ולצערי 
בגלל  טנק  החלפתי  פעמים  שלוש  נפגענו.  גם 
ועוד מספר פעמים בגלל  פגיעות או מוקשים, 
ואבנר  גלוזמן  עופר  טימינקר,  נוח  תקלות. 
ויצאו  ספקטור המשיכו איתי לאורך כל הדרך 
עם  בלילה  ג'  ביום  חזר  ניר  מהתופת.  בשלום 
ההתארגנות  במסגרת  ושובץ  חדש  תותח 

להבקעה, בפלוגה ח'. גם הוא חזר בשלום.
איתן  מונה  המלחמה  אחרי  חודשים  כמה 
קאולי למג"ד 77 ואני לסמג"ד. נוח טימינקר עבר 
אף הוא למפקדת הגדוד כקמב"ץ. עופר גלוזמן 
קורס  עבר  ספקטור  אבנר  מ'.  לסמ"פ  מונה 
לגדוד כמט"ק. עברנו ביחד את  וחזר  מט"קים 
מלחמת ההתשה עד הסכם ההפרדה. נשארתי 
למושב.  חזרתי  כך  ואחר  שנתיים,  עוד  בצבא 
על ההבקעה והלחימה לכיבוש המובלעת אולי 

אכתוב בבוא היום.

תודה 
תודה לנח טימינקר, עופר גלוזמן, ניר קרן־
צבי ואבנר ספקטור שעברו על הטיוטה ובעזרת 
את  גיבשתי  והמלומדות  הנכונות  הערותיהם 

הכתוב לעיל.

 הערה 
* רק לאחרונה נודע לי שהיו 3 טנקים נוספים 
קאולי  איתן  לנו:  צפונית  מטרים  מאות  כמה 
הסמג"ד, אפרים לאור מ"פ ז' לשעבר שהצטרף 
תפקד  ההבקעה  ומשלב  טנק  כמפקד  ללחימה 
לשעבר,   82 סמג"ד  טרן  ויונה  דבר,  לכל  כמ"פ 
יונה  טנק.  כמפקד  ללחימה  הוא  אף  שהצטרף 
נפצע קשה בקרב הזה. טיפל בו הרופא הגדודי 
סביבו  כאשר  ניתוח  שביצע  אשל,  אלכס  ד"ר 
של  חייו  את  והציל  ארטילריה,  פגזי  נופלים 
צינורית  והחדרת  בגרונו  חיתוך  ידי  על  יונה 
נפש  בחירוף  נלחמו  שלושתם  הנשימה.  לקנה 
שנעו  הסורים  בטנקים  קצרים  ובטווחים 
• מערבה.  

טנקי שוט היו עמוד השדרה של כוח השריון ברמת הגולן
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בכל שאנו פועלים

"מורשתם 
חקוקה בנו

"
כבכל שנה נאספו ביד לשריון, ביום הזיכרון 
לחללי מערכות ישראל, בני משפחות שכולות 
וחיילות  חיילים  מפקדים,  השריון,  חללי  של 
רבים.  ואורחים  ובעבר  בהווה  השריון  של 
כותל  על  מעמיק  מבט  ורק  בכל  שֹוֶרה  העצב 
השמות - 4,965 חללים ובהם השמות שנוספו 
הקורבן  גודל  את  ממחיש   - האחרונה  בשנה 
על תקומתה וקיומה של מדינת ישראל. שמות 
החללים אינם אנונימיים. כמעט כל מי שהגיע 
אל הטקס מכיר שמות רבים החקוקים על הקיר. 
אלא בני משפחה, חברים למלחמה או לפעילות 
הצבאית,  הפעילות  ולכלל  לאימונים  מבצעית, 

מכרים וידידים.

מדברי תא"ל יגאל סלוביק, קצין 
השריון הראשי

היום, ה' באייר התש"ע, 19 באפריל 2010, 
מערכות  לחללי  ושניים  השישים  הזיכרון  יום 
ושתיים  השישים  התקומה  שנת  ערב  ישראל, 
השנה,  כאן  התכנסנו  שוב  ישראל.  מדינת  של 
באתר הנצחה של חיל השריון בלטרון, אל מול 
כותל השמות הזה. כותל אשר מדי שנה נחקקים 

בו לדאבוננו שמות חדשים, המעידים כי עדיין 
לא באנו אל הנחלה, השקט השלווה, שמות של 

שכול אובדן וכאב.
ובהדרת  קודש  בחרדת  כאן  עומדים  אנו 
כבוד אל מול שמותיהם של אלה אשר מסרו את 
נפשם למען המולדת, ויחד עם כל עם ישראל 
הנופלים,  זכר  עם  מתייחדים  ראש,  מרכינים 
את  איבדתם  אשר  ַאּתֶם  עימכם,  ומתאחדים 

היקר מכל.
במשך עשרים ושלוש שנות שירותי בצה"ל 
אך  ולוחמים!  חברים  איבדתי  השריון  ובחיל 
משפחות  לכן,  לומר  אוכל  מה  זאת,  למרות 
כאבם של  לדעת  אוכל  לא  עת  לנחמה  יקרות, 
אב ואם ששכלו את בנם, לא אוכל לדמיין את 
החלל שחשה בת יתומה, לא אדע את הגעגוע 
עוד. לא אוכל להרגיש  לאח או אחות שאינם 
נעורים  אהבת  של  ההחמצה  תחושת  את 
שנגדעה עוד בטרם הבשילה. אין בפי המילים 
כולו  השריון  חיל  ובשם  בשמי  בפניכם  להביע 

את תחושתנו.
בשם חיילי חיל השריון ומפקדיו הנני מביע 
את  אנו  זוכרים  כי  ומציין  מכאובכם,  על  צער 

לעד  פה  וכשם ששמם חקוק  יום.  כל  יקיריכם 
חקוקה  מורשתם  כך  הזה,  השמות  בכותל 
אהבת  של  מורשת  פועלים,  שאנו  בכל  בנו 
ההקרבה,  ורוח  במשימה  דבקות  המולדת, 
ורעות השריונאים הנודעת. אנו מאמצים אתכן 
ייתן  ומי  גדולה  באהבה  ליבנו  אל  המשפחות 

ולא תדעו עוד צער וכאב.
מזור  לפצועים  לאחל  ברצוני  זה  במעמד 
לשובם  איתכם  יחד  ולייחל  שלמה  ורפואה 
חיק משפחותיהם  אל  והשבויים  הנעדרים  של 

במהרה בימינו אמן.
בין  עוברים  אנו  שנים  ושתיים  שישים 
תקומה  לשמחת  מתהום,  עמוקים  ושכול  עצב 
ויצירה באותה היממה. לא אחת יש מי שמרים 
חד שכזה. מעבר  על מעבר  ויביע תמיהה  גבה 
חד זה לטעמי יש בו יתר מכל דבר אחר במילוי 
צוואתם של הנופלים, שכן "במותם ציוו לנו את 
החיים", וזאת כדי שחיינו לא יהיו רק חיים של 
בכי, כאב והספד, וכי למרות כל הקושי יהיו לנו 
חיים של בנייה והתחדשות וחזון לעתיד לבוא. 

חיים של שמחה לצד הזיכרון חיים של יצירה.
החיים"  את  לנו  ציוו  "במותם  האמירה 

כך ציין קצין השריון הראשי בטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל שנערך ביד לשריון 
ביום 19 באפריל 2010, בהשתתפות בני משפחות שכולות, מפקדים וחיילי שריון בעבר 

ובהווה ואורחים רבים. 4,965 שמות חללים חקוקים על כותל השמות. "הבנים הורישו לנו 
את מדינת ישראל, וצוואתם לנו היא לשמור עליה ולפתחה" ציין אלוף )במיל'( חיים ארז

אל"ם )במיל'( שאול נגר
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ומפקדיו  השריון  חיל  לוחמי  אותנו,  מחייבת 
של  ביטחונה  למען  ולעשות  להמשיך  בהווה, 
שכן  ישראל,  עם  של  ביטחונו  ולמען  המדינה 
ללא ביטחון זה לא תהיה לנו הזכות לא לעצב 

ולא לשמחה.

מדברי אלוף )במיל'( חיים ארז, 
יו"ר עמותת יד לשריון

אם מתייחדים היום יחד עם כל עם ישראל 
עם זכרם של 22,684 לוחמים שנפלו במערכות 
של  הקמתה  על  המאבק  מתחילת  ישראל 
המדינה ועד היום. על לוחות הזיכרון חקוקים 
המחתרות  לוחמי  של  זה  לצד  זה  שמותיהם 
הקמת  שעם  ובלח"י,  באצ"ל  בפלמ"ח,  בהגנה, 
למען  בגבורה  ולחמו  לצה"ל  התגייסו  המדינה 

עצמאות ישראל:
ההשמדה  ממכונת  שניצלו  הדשים  •  עולים 
הנאצית במלחמת העולם השנייה, עלו לארץ 
בדרך לא דרך ולחמו במלחמת השחרור, כדי 

להבטיח בית בטוח לעם היהודי;
העולם  במלחמת  שלחמו  יהודיים  •  חיילים 
השנייה נגד הצורר הנאצי, במסגרת צבאות 

בנות הברית. הם לחמו בכל זירות הלחימה 
לצה"ל  התגייסו  לארץ  חזרו  הֵחילות,  ובכל 
לניצחון  מהותית  תרומה  להם  והייתה 
על  צה"ל  ולהקמת  השחרור  במלחמת 

ֵחילותיו השונים;
והמשטרה  הביטחון  בשירותי  •   לוחמים 

שנפלו במאבק נגד הטרור;
לנשק  אחים  וביניהם  הארץ  בני  צעירים    •
מהעדה הדרוזית וממיעוטים אחרים, חיילים 
אשר נולדו וגדלו כבני חורין במדינת ישראל 
המדינה  קיום  להמשך  שהאחריות  והבינו 
לחמו  ולמענה  עליהם  גם  מוטלת  וביטחונה 

והקריבו את חייהם.
לוחמים   4,965 מונצחים  השמות  כותל  על 
השחרור  ממלחמת  השריון  ביחידות  שנפלו 
ועד היום. חיילי שריון אלה אשר השתתפו בכל 
הלכו  תמיד  הלחימה,  זירות  ובכל  המלחמות 
בראש המחנה והם שהכריעו את האויב והביאו 

לניצחון.
בכל  וניצחו  שלחמו  הנופלים  בזכות 
המלחמות שנכפו עלינו, אנו זוכים לחגוג מחר 
המעבר  ישראל.  למדינת  העצמאות  יום  את 

והעצב  הצער  האובדן,  תחושת  בין  החד 
שחשים כולנו ביום הזיכרון לחיילי צה"ל, לבין 
לקראת  הערב,  שיתחילו  והשמחה  החגיגות 
ממחיש  ישראל,  למדינת  ה־62  העצמאות  יום 
הנופלים  הכבד ששילמו משפחות  המחיר  את 
להקים  בעצמאות,  לזכות  כדי  ישראל  ומדינת 
מדינה חזקה שיכולה להתמודד ולהכריע את כל 
תחומי  בכל  כבירים  להישגים  ולהגיע  אויביה, 

החיים, ותהיה לנצח בית לעם היהודי.
ישראל  מדינת  את  לנו  הורישו  הבנים 

וצוואתם לנו היא לשמור עליה ולפתחה.
השנה  ימות  כל  פועלת  לשריון  יד  עמותת 
את  מספרת  הנופלים,  את  ולהזכיר  לזכור  כדי 
לבני  לחיילים,  מורשתם  ואת  חייהם  סיפור 
האתר,  את  הפוקדים  הרבים  ולמבקרים  נוער, 

ומשמשת בית למשפחות השכולות.
לצה"ל  ואמץ  חזק  ברכת  שולחים  אנו 
למשפחות  ניחומים  מפה  ושולחים  ולמפקדיו, 
לשובם  מקווים  אנו  יקיריהם.  את  שאיבדו 
שליט  גלעד  של  ולשובו  הנעדרים  חיילינו  של 
עוד  יתוספו  שלו  מתפללים  כולנו  משביו. 
משפחות שכולות.  •

מתייחדים ליד כותל השמות )צילום: אבנר גאגין(

קצין השריון הראשי תא"ל יגאל סלוביק נושא 
דברים )צילום: ססיל ריזנפלד(

יו"ר עמותת השריון אלוף )במיל'( חיים ארז נושא דברים )צילום: ססיל ריזנפלד(
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ליקט וערך תא"ל )מיל'( יצחק רבין
 בסיוע דבורי בורגר מרכז מידע לטרון 

צילומים: ססיל ריזנפלד, בר דמרי, אבנר גאגין

את התרשמותו בטא בספר האורחים:
לידת  יום   - מיוחד מאוד  ביום  ביקור מאלף  על  לב  תודה מקרב 
נכדי העשירי. השילוב הכל כך מיוחד של מורשת הגבורה הצבאית עם 
המדע וחקר עולמנו, הוא שילוב כל כך יהודי, כל כך ישראלי, ומהווה 
מקור להשראה. אני מאחל לשילוב הזה שיפרח וילבלב. שיהווה מקור 
חינוך ועוצמה לדור הצעיר, ואשמח מאוד לזכות להיות שותף לפעילות 

הזאת.
הרב פרופסור דניאל הרשקוביץ, י"ח בסיוון תש"ע

טוב  מזל  המדע  לשר  מאחלים  לשם  יוסי  וד"ר  לשריון  יד  עמותת 
ומצפים לשמירת קשר ולשיתוף פעולה עמו ועם אנשי משרדו.

ביקור גב' ורד סויד ביד לשריון

הגברת ורד סויד, יועצת ראש הממשלה במסגרת תפקידה כראש   
הרשות לקידום מעמד האישה, הגיעה לביקור ביד לשריון ב־8 בפברואר 
ההנצחה  אתר  נושא  קידום  את  לבחון  הייתה  ביקורה  מטרת   .2010
למחנה המעצר בלטרון. ליוו אותה בביקורה מנכ"ל עמותת יד לשריון 
תא"ל )במיל'( מנשה ענבר והיועץ המשפטי של העמותה אל"ם )במיל'( 
עו"ד חיים עדיני. דברים שכתבה בספר האורחים מעידים יותר מכל על 

תחושותיה בעקבות הביקור:
"כמי ששירתה בחיל השריון הרגשתי גאווה. הקמתם מפעל הנצחה 
ייחודי, מרגש, מחובר לשורשים בלבבות של כל אחד ואחת מאיתנו. 
להמשך  סמל  מהוה  זה  קדוש  במקום  החינוך  קריית  של  השילוב 
המורשת החשובה הנלמדת כאן. היו ברוכים על פעילותכם, וראו בי 

שליחה של מפעלכם המדהים".

ביקור שר המדע הרב פרופסור 
דניאל הרשקוביץ ביד לשריון

ואנשי משרדו, שבחלקם  הרשקוביץ  דניאל  פרופסור  שר המדע   
העומד  לשם,  יוסי  ד"ר  ביוזמת  לשריון  ביד  ביקרו  בעברם,  שריונאים 
הביקור  בלטרון.  הציפורים  נדידת  לחקר  הבינלאומי  המרכז  בראש 
פרויקט  את  שמשרדו מממן  השר   .2010 במאי   31 ביום  התקיים 
בנושא,  מאוד  מתעניין  הציפורים,  נדידת  של  האוניברסיטאי  המחקר 
בתוך  המחקר.  בישום  עיניו  במו  ולחזות  לשריון  ביד  להתארח  ושמח 
כך נזדמנה לו חוויה לשחרר עיט אל הטבע. שר המדע רואה חשיבות 
רבה בפרויקט הצפרות )הגדול והפעיל ביותר בתחום הצפרות בארץ( 
ובתעופה  האוויר  בחיל  תעופה  אסונות  למנוע  השאר  בין  שמטרתו 
האזרחית. העולם המדעי מוכר לשר הרשקוביץ מקרוב, הוא כהן בעבר 
כדיקן הפקולטה למתמטיקה בטכניון והיותו גם רב מוסיפה לפרויקט 
בביקורו  הטבע.  ושימור  חיים  הצלת  בתחום  החשיבות הערכית  את 
התרשם השר מאוד מהאירוח של עמותת יד לשריון. הוא החל בסיור 
מנשה  )במיל'(  תא"ל  לשריון  יד  עמותת  מנכ"ל  השריון, בליווי  באתר 
במהלך  הסביר  ענבר  מנשה  שריון.  כובעי  חובשים  כשאנשיו  ענבר, 
הסיור שכלל את כותל השמות, מכלול ההנצחה שבבניין, טנקי האוסף 

שבמוזאון, התאטרון, מרפסת התצפית וקריית החינוך.
השר ביטא את התרגשותו מהאתר ומהשילוביות הייחודית בין אתר 
יד לשריון למרכז הבינלאומי לחקר הציפורים שבלטרון. הוא אף הבטיח 
נוספת כדי למצות את התכנים הרבים באתר.  ביד לשריון פעם  לבקר 
בין אנשי פמלייתו נמנה מנכ"ל משרד המדע, מנחם גרינבלום, שלחם 
במסגרת חטיבה 421 בפיקודו של האלוף )במיל'( חיים ארז, יו"ר עמותת 

יד לשריון, שצלחה ראשונה את התעלה במלחמת יום הכיפורים.

גב' ורד סויד בליווי תא"ל )במיל'( מנשה ענבר )משמאל( ואל"ם במיל'( עו"ד 
חיים עדיני

שר המדע הרב פרופסור דניאל הרשקוביץ )במרכז בחולצה בהירה( 
משתתף בשחרור עיט אל הטבע יחד עם ד"ר יוסי לשם )משמאל( 
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ביקור גמלאי "צוות" גבעתיים

הגיעו  ירקוני  חיים  ובראשם  גבעתיים  סניף  של  "צוות"  גימלאי   
מגובשת  קבוצה  זו  הייתה   .2010 בפברואר  ב־16  לשריון  ביד  לביקור 
את  נותנת  הביטחון  בתחומי  שלהם  שהעשייה  חברים  של  ומרשימה 
לשריון  יד  עמותת  מנכ"ל  אותם  ליווה  שפרשו.  לאחר  גם  אותותיה 
שכלל  השמות,  כותל  מול  טקס  לאחר  ענבר.  מנשה  )במיל'(  תא"ל 
הנחת זר למרגלותיו, המשיכו בסיורם באתר, הביעו עניין וביטאו את 

התרגשותם.

טקס חתימת מסע בפולין של תלמידות 
אולפנת־השומרון־אלקנה

מיד לאחר נחיתתן ב־15 במארס 2010, הגיעו תלמידות אולפנת־  
אנדרטת  מול  לפולין  המרגש  מסען  את  לחתום  השומרון־אלקנה 
זה  היה  בלטרון.  לשריון  ביד  והגטאות  המחתרות  ולוחמי  הפרטיזנים 
תיאום  וללא  זו,  אנדרטה  מול  מסען  את  לנעול  מצידן  ספונטני  צעד 
הותירו  הנרגשות  הבנות  לשריון.  יד  של  המבקרים  מרכז  עם  מראש 
במרכז המבקרים מכתבים נרגשים. מנהלת מרכז המבקרים ביד לשריון 
גב' אושרת שפירא, שהייתה זו אחת הפעמים הנדירות עבורה להסדיר 

ביקור בהתרעה כה קצרה, התלהבה מאוד מהעובדה שגוף חינוכי מצא 
בנו את הכתובת לקיום אירוע כה משמעותי, החותם למעשה את החוויה 
הבלתי נשכחת של הבנות במסען לפולין. אפשר היה לחוש זאת במהלך 
הביעו  הן  הטקס  לאחר  התלמידות  שהותירו  תודה  במכתביי  הטקס. 
את תודתן והערכתן על ההיערכות המידית לקלוט אותן ולאפשר להן 
לקיים את הטקס סמוך לאנדרטה באווירה של תקווה וגאווה לאומית. 
בין היתר נכתב במכתב המורות, שליוו את התלמידות במסען: "בלטרון 
קיימנו טקס סיום למסע. טקס אשר המשיך להעמיק ולהשריש את 
הערכים המשותפים לנו ולכל עם ישראל. נדיבות לבכם ראויה להערכה 

רבה. מי ייתן ותזכו להמשיך ולהעניק לכלל". 

טקס החלפת מח"ט 401 - היוצא אל"ם יגאל סלוביק 
בנכנס אל"ם עינב שלו

 טקס החלפת מפקד חטיבה 401 התקיים ביד לשריון ב־18 במארס 
המח"ט  מוסקוביץ,  עוזי  תא"ל   162 אוגדה  מפקד  דברים  נשאו   .2010
היוצא אל"ם יגאל סלוביק והמח"ט הנכנס אל"ם עינב שלו. אל"ם יגאל 
סלוביק התמנה לאחר מכן לקצין השריון הראשי )ראה ידיעה נפרדת(. 
בטקס נכחו אלוף פיקוד המרכז האלוף אבי מזרחי, קצין השריון הראשי 
בחטיבה  מפקדים  לדורותיה,  החטיבה  מפקדי  יחזקאל  אגאי  תא"ל 

וחיילים בהווה ונציגי עמותת יד לשריון.

הוועידה ה־13 של ותיקי מלחמת העולם השנייה 

חברי ארגון "צוות" מגבעתיים. במרכז חיים ירקוני )בחולצה כהה( ולידו 
תא"ל )במיל'( מנשה ענבר

תלמידות אולפנת־השומרון־אלקנה ליד האנדרטה לזכר הפרטיזנים שביד לשריון

נס החטיבה מועבר מאל"ם יגאל סלוביק )משמאל( דרך מפקד האוגדה 
תא"ל עוזי מוסקוביץ )במרכז( לאל"ם עינב שלו.

ותיקי מלחמת העולם השנייה בביקורם ביד לשריון
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 הוועידה ה־13 של ארגון ברית הווטרנים במלחמת העולם השנייה, 
 .2010 במארס  ב־25  התקיימה  גרינזייד,  אברהם  היו"ר  של  בראשותו 
הווטרנים בחרו לקיים כנס זה במקום בו הולך ומוקם המוזאון הממלכתי 
ללוחם היהודי במלחמת העולם השנייה, בהובלת תא"ל )במיל'( צביקה 
קן־תור. הוועידה נפתחה בטקס מול כותל השמות, במהלכו נשא דברים 
במדי  הלבושים  הווטרנים,  הלוחמים  גרינזייד.  אברהם  מר  מרגשים 
הייצוג שלהם ממלחמת העולם השנייה, הצדיעו למעמד המרגש והניחו 
זרים למרגלות כותל השמות. לאחר מכן התכנסו באולם המרכבה, שם 
ברך אותם יו"ר עמותת יד לשריון אלוף )במיל'( חיים ארז והוקרן הסרט 
"הלוחם היהודי". הווטרנים הותירו במשרד ההקמה של מוזאון הלוחם 
היהודי במלחמת העולם השנייה תרמיל עליו כתוב "לדורות הבאים - 

לפתוח בשנת 2045".

חול המועד פסח ביד לשריון

חג  במהלך  מבקרים  אלף  כ־20  לשריון  יד  גדשו את אתר  השנה   
הפסח )כ־50 אחוזים יותר מאשר בפסח אשתקד(. נכון שגם מזג האוויר 
יד  אנשי  כל  שמשקיעים  המאמצים  ובעיקר  גם  אך  בהצלחה,  "אשם" 
חברו  השנה  גם  ואחזקתו.  חידושו  האתר,  בטיפוח  השנה  כל  לשריון 
יחד בנק הפועלים ועמותת יד לשריון ואפשרו את הכניסה לכל במהלך 
שבפארק  הרקפות  וגם  מסביב  היפים  הנופים  תשלום.  ללא  הפסח 

העוצבות חייכו לכולם. תודה לבנק הפועלים ולאנשי יד לשריון.

צעדת לטרון ה־20 - למשש את הטבע 
וההיסטוריה בידיים וברגליים

יד  צעדת לטרון העשרים, שאורגנה כבכל שנה בשיתוף עמותת   
עמדה  העממי,  הספורט  ואיגוד  הראשי  השריון  קצין  מפקדת  לשריון, 
לוחמי  בנתיבי  עבר  הצעדה  מסלול  למדינה.  מחזון  בסימן  השנה 
תש"ח ובעקבות חזון בנימין זאב הרצל חוזה המדינה. אלפי הצועדים 
שהצטיידו בהרשמה בכובע ובקבוק מים התכנסו באמפיתאטרון שביד 

לשריון לקראת ההזנקה בשעה 09:30. הברכות של יו"ר העמותה אלוף 
)במיל'( חיים ארז, של קצין השריון הראשי תא"ל אגאי יחזקאל ושל 

יו"ר איגוד הספורט העממי מר חגי הרצל היו קצרות כיאה למעמד.
נוח  אוויר  במזג  הצעדה  את  החלו  צועדים  אלפי  מחמשת  למעלה 
ובנוף מרהיב לכל  ירוקים מכוסי פרחי בר שונים  בנתיב שחצה שדות 
אורכו. יחידות השריון הסדירות פרסו נקודות הסברה מצוידות בכרזות 
ובאמצעים שהמחישו לצועדים משהו מחיי השריונאים. המסלול עבר 
דרך האתר שבו היו מחנות המעצר הבריטיים בלטרון לפני קום המדינה, 
אנדרטת חטיבת אלכסנדר, חורשת נחל נחשון, מצפה נוף דרך בורמה, 
עין חילו, חורשת נחל אלכסנדרוני וחזרה ליד לשריון. באתר התקיים 

טקס סיום הצעדה. 
בין תחנות ההסברה היו של העוצבות הסדירות ובהן חיילות חינניות 
וחיילים שלא חסכו הסברים על היחידה ועל האתר. השתכנעתי להתגייס 
כך  ואחר  לשנייה  כך  ואחר  בדרכי,  שנקרתה  הראשונה  לחטיבה  שוב 
זיכרון  אבן  הייתה  במסלול  מהתחנות  אחת  נבוך...  ויצאתי  לשלישית 
של חטיבת אלכסנדרוני שלחמה בלטרון בתש"ח. במקום יש מצבת אבן 
ועליה סיפור הקרב ועוד אבן עליה שלט עם שמות חללי גדוד 32 של 

החטיבה שנפלו בקרב.

טקס החלפת קצין השריון הראשי

יד  עמותת  יו"ר  תורג'מן,  סמי  אלוף  היבשה  זרוע  במעמד מפקד   
לשריון אלוף )במיל'( חיים ארז וחברי עמותת השריון, מפקדים, חיילים 
ואורחים רבים, נערך טקס החלפת קצין השריון הראשי, ברחבת כותל 
ימשיך  השריון  "חיל   .2010 באפריל   8 ביום  לשריון,  שביד  השמות 
בטקס  ציין  המולדת",  להגנת  הביטחונית  בעשייה  מרכזי  ַחי�ל  להיות 
מח"ט  לאחרונה  עד  סלוביק,  יגאל  תא"ל  הנכנס  הראשי  השריון  קצין 
401. קצין השריון הראשי היוצא תא"ל אגאי יחזקאל, התמנה למפקד 
אוגדה 162. "כוחנו היה ולעולם יהיה באנשים" ציין בטקס תא"ל אגאי 
יחזקאל. "אבקש להביע את הערכתי הרבה לכם, המפקדים, הלוחמים 
לעשות  המשיכו  והמקצועית.  האיכותית  העשייה  על  והחיילים. 
ולהצליח, בצניעות ובערכיות, אני סומך עליכם וגאה בכם." ציין מפקד 
זרוע היבשה אלוף סמי תורג'מן. בחלקו השני של הטקס הועבר לקשנ"ר 

הנכנס תג השרוול של חיל השריון, ברחבת התערוכות המתחלפות.

מראה יום שגרתי בחול המועד פסח תש"ע בלטרון

תחנת הסבר בצעדה

מימין: תא"ל יגאל סלוביק הקשנ"ר הנכנס, אלוף סמי תורג'מן מפקד זרוע 
היבשה, תא"ל אגאי יחזקאל הקשנ"ר היוצא
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הכנס השני של המועדון הכלכלי

הכלכלי  המועדון  חברי   
לשריון  יד  עמותת  של 
ביד  שנייה  פעם  זו  התכנסו 
באפריל   18 ביום  לשריון, 
2010, בראשות יו"ר המועדון 
כהן,  עמיקם  מר  הכלכלי 
שריונר שלחם במלחמת ששת 
ומ"פ  מ"מ  גם  והיה  הימים 

וכיום  פרטנר,  ומנכ"ל  עלית  שטראוס  מנכ"ל  לשעבר  שוט־קל,  בגדוד 
CEO של חברת הטשיסון ומים ויו"ר דירקטוריון אל־על; ובראשות יו"ר 
עמותת יד לשריון אלוף )במיל'( חיים ארז. הנושא הפעם היה רפורמות 
בשוק ההון - תרומה לצמיחת המשק ושמירת האינטרס של החוסכים. 
יצוין כי חברי המועדון הכלכלי של עמותת יד לשריון הם מראשי המשק 
בארץ. במפגש הראשון הוגדרו מטרות המועדון הכלכלי־חברתי בקווים 

הכלליים הבאים:
•   לצרף ככל שיותר יוצאי שריון מבכירי המשק להיות חברים בעמותת 

יד לשריון.
המודעות  את  שיגבירו  וחברה  כלכלה  בתחומי  פרויקטים  •   ליזום 
לעמותת יד לשריון ולפעילותה, כדרך לגיוס חברים צעירים חדשים.

•  להגביר את "החיכוך בין הדורות" של השריונאים כדי ליצור רציפות 
של נשיאה בעול קיום העמותה, פיתוחה וקידום מטרותיה, וכן פיתוח 

אתר השריון.
לצירופו של  יביא  כל אחד  כי  החברים  בין  הוסכם  הנוכחי  במפגש 
למפגשים  יבוא  אשר  שבמשק,  השריונאים  מבין  למועדון,  נוסף  חבר 

הבאים ויצטרף גם כחבר בעמותת יד לשריון.

יום העצמאות ומצעד החיים ביד לשריון

איש,   9000 מעל  לשריון  ביד  ביקרו  תש"ע  העצמאות  ביום   
הטנקים  על  טיפסו  האתר,  את  גדשו  הם  נוער.  ובני  משפחות  ובהם 
שבתערוכה, וסקרו כל פינה באתר המגוון. הם ביקרו גם בחניון אמצעי 
הלחימה של זרוע היבשה ובחנו מקרוב את האטרקציות הטכנולוגיות 
החדשות. בערב התקיים ביד לשריון אירוע ענק של מצעד החיים: אלפי 
בני נוער מ־23 מדינות, כולל קבוצת אוהדי ישראל מסין ו־100 ניצולי 
שואה, שליוו את בני הנוער במסעם הציוני במחנות ההשמדה בפולין, 
בירושלים ועוד. בערב היה גם מופע של שלמה ארצי. כל המבקרים גם 

כותל  את  פקדו  וגם  השריון  לחללי  והנצחה  זיכרון  אתר  זהו  כי  זכרו 
השמות ושאר החלקים במכלול ההנצחה.

ביקור תא"ל )במיל'( ישכה שדמי ומשפחתו

 ב־26 באפריל 2010 ביקרו תא"ל )במיל'( יששכר )ישכה( שדמי ובני 
משפחתו ביד לשריון. תא"ל )במיל'( ישכה שדמי הוא מפקד מהולל למוד 
והנגב במלחמת העצמאות,  קרבות החל מהפלמ"ח דרך חטיבות הראל 
צפון במלחמת  פיקוד  וכעוזר אלוף  הימים  200 במלחמת ששת  חטיבה 
יום הכיפורים. בין לבין מילא שורה של תפקידי פיקוד. הדור הצעיר של 
משפחת שדמי למד פרק משפחתי ולאומי בביקור זה. ידידנו היקר ישכה, 
הינו חבר הנהלת עמותת יד לשריון ומלווה את העמותה מיום היווסדה 

ועד לימים אלה באופן פעיל ונמרץ.

הוסר הלוט מלוח לזכרו של תא"ל אורי בן־ארי
 באנדרטת חטיבת הראל

 במלחמת ששת הימים הייתה חטיבת הראל חטיבת שריון )נקראת 
גם חטיבה 10(, ובפיקודו של אורי בן ארי )אז אל"ם במילואים( נטלה 
והחטיבה  הצנחנים  חטיבת  עם  )יחד  ירושלים  בשחרור  חיוני  חלק 
זו  גבעה  על  הרדאר.  גבעת  דרך  שעברה  קרבות  בסדרת  הירושלמית( 
הצמודה ליישוב הר אדר הוקמה לפני שנים האנדרטה לחטיבת פלמ"ח 

הראל שהיא כיום חטיבת שריון במילואים.
הימים  ששת  במלחמת  הראל  חטיבת  לקרבות  שנה   43 במלאות 
על  הזיכרון  לוח  מעל  הלוט  הוסר   ,2010 ביוני   4 ביום  ובטקס מרשים 
שמו של תא"ל אורי בן־ארי, שפקד על החטיבה. בטקס שארגן והנחה 
אל"ם )במיל'( צביקה דהב, מפקד גדוד הטנקים של החטיבה במלחמת 
ששת הימים, השתתפו ותיקי החטיבה ויוצאי הפלמ"ח ובהם האלופים 
)במיל'( עמוס חורב, צבי זמיר ויצחק )חקה( חופי; וכן האלופים )במיל'( 
יערי; מילכה רעייתו  ג'קי אבן, אביעזר  ישראל טל )טליק(, חיים ארז, 
מפקד  סלוביק,  יגאל  תא"ל  הראשי  השריון  קצין  ארי;  בן  אורי  של 
חטיבת הראל 10 כיום אל"ם איציק רונן, סא"ל )במיל'( ד"ר נחום ברוכי 
במלחמת   )10( שריון  הראל  "חטיבת  הספר  את  לאחרונה  )שפרסם 
אדר(,  הר  מועצת  )ראש  כהן  אבירם  )במיל'(  אל"ם  הימים"(,  ששת 
אורחים רבים ותושבים מהיישוב הר אדר. ליוותה את האירוע מקהלת 

תלמידי בית הספר של הר אדר בשירי פלמ"ח ואחרים.

נפגשים בכנס המועדון הכלכלי לשיחת 
רעים לפני הדיונים

יום העצמאות ביד לשריון

לוח הזיכרון לתא"ל אורי בן ארי באנדרטת חטיבת פלמ"ח הראל

ישכה שדמי בביקור. והגדת לנכדיך...
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ָהֲאָדָמה ַהּלֹוֶחׁשֶת

קֹוֵראת ִמַּמֲעָמִקים ְמכּוֵסי ֶאֶבן

ּבֹוָאה, ּבֹוָאה ֵאָלי.

ֲאנִי רֹוֶאה אֹותָם ִמֵּדי ׁשָנָה

וְֹלא רֹוֶאה,

ִמְצָעָדם ָּכֵבד יֹות�ר, ּגֵוָם ָּכפּוף יֹות�ר

ֵעינֵיֶהם ְּכבּויֹות

יֹות�ר וְיֹות�ר.

ֵעינָי נִׁשְָטפֹות

ׁש�ּלּוַח ׁשֶל ִּדְמָעה,

וְִהּנֵה ִמּתֹוְך ָהֶאֶבן

ִהּנְכֶם עֹוִלים וְעֹוִלים,

וְַאּתֶם ָּכאן,

ֹלא נֱֶעזְַבּתֶם ַּבחֹולֹות

ֹלא ִּדַמְמּתַם ַלָּמוֶת

ֹלא נִנְָטשְּתֶם -

יְָללֹות ַהְּכלִָבים ָהיּו ֲהזָיָה.

ֲאנִי רֹוֶאה וְֹלא רֹוֶאה

זֹוכֵר ִחיּוְך, ַמָּבט, זְָעָקה

וְֵעינַיִים, עֹוד ֵעינַיִים,

ָּכל ָּכְך ַהְרֶּבה ֵעינַיִים.

וְַאּתֶם ׁשָם -

קֹוְרִאים ִלי ֵמָהֲאָדָמה ַהּׁשֹותֶֶקת

ׂשְרּוִפים, ׁשְבּוִרים, ְמחֹוָרִרים

ֵריַח ָעׁשָן ִּבי

ַמּתֶכֶת ָקָרה ִּבְבׂשִָרי ּוְבנְַפׁש�י.

ָהֲאָדָמה ּפֹוֶרׂשֶת זְרֹועֹות

ְּבֶאֶבן ֲחקּוָקה

ו�ֲאנִי ֲעַדיִן סֹוֵפר,

סֹוֵפר ֶאת ַהֵּמת�ים.

לקראת יום הזיכרון 2008 כתב יצחק כהן )כורש(, מגדוד הסיור 87, שיר מרגש ועצוב המבטא רגשות המוכרים לרבים מאתנו. 

ְׁשִתיַקת ָהֲאָדָמה יצחק כהן

 צילום: סא"ל 
)במיל'( מיכאל מס
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