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דמותו של טליק 
השפיעה ותוסיף 

להשפיע על השריון

דבר העורך
המנהיגות  מענקי  טליק,  טל,  ישראל  )במיל'(  אלוף 
הצבאית והביטחונית של ישראל ואבי טנק המרכבה, הלך 
מאיתנו בערב ראש השנה תשע"א, 9 בספטמבר 2010; 
השריון  במת  על  עלה  מאז  יתמות.  בתחושת  נשארנו 
הישראלי לאחר מלחמת סיני )1956( חתר להצעיד את 
השריון לכשירות ולמקצועיות ללא פשרות. הניצנים כבר 
נראו בבירור במלחמה על המים )1965-1964(. לאחר 
בהישגיו,  ספק  כל  היה  לא  כבר  הימים  ששת  מלחמת 
והוא עלה גם לבמה העולמית של השריון. טליק לא רק 
ליווה את חיינו שנים רבות בנושאי צבא וביטחון, אלא 
ומעל  כך  בתוך  ועיצובם.  בהתווייתם  מרכזי  חלק  נשא 
והעשייה  דגל האדם במרכז ההוויה  נשא את  הוא  לכך 
ולעמידה  זכויותיו  למילוי  בדאגה  - בטיפוחו,  הצבאית 
ובנכים  בפצועים  ובטיפול  בדאגה  חובותיו,  מילוי  על 
ובבני המשפחות השכולות, ובקידום המיגון וההישרדות 
של הלוחם בשריון. מאז התגייס לבריגדה היהודית כבן 
במערכות  וממוקדים  שזורים  חייו  כל  היו  שבע עשרה 
על  חותמו  את  הטביע  "טליק  ישראל.  עם  של  המגן 
המעורבות  ומשמעת.  דייקנות  מצוינות,  של  המושגים 
האישית וההליכה בראש כל כוח הם אחדים מציוני דרכו 
של טליק והם נכסי צאן ברזל לצה"ל וללוחמיו" - כך 
נכתב בין השאר בנימוקי חבר השופטים של פרס ישראל, 
של  קובץ  הבאנו   .1997 תשנ"ז,  בשנת  לטליק  שהוענק 

דברים לזכרו, והספדים שניׂשאו בהלוויתו.
את  הפתיעה   1956 בשנת  סיני  במלחמת   7 חטיבה 
צה"ל כולו במהלכיה הנועזים, שלאחר מכן יצרו מהפכה 
השריון  התייצב  מאז  צה"ל.  בצמרת  השריון  בתודעת 
סא"ל  ההיסטוריון  היבשה.  לוחמת  של  המפה  במרכז 
)במיל'( אברהם ֹזהר מביא בפירוט את מעללי החטיבה 
ומפקדיה במלחמה, שהקנו לה תהילה רבה. ההיסטוריון 
סא"ל )במיל'( ד"ר עמיעד ברזנר מביא גילוי מפתיע על 
בינואר  צה"ל  של  הכוחות  מסדר  ירדה   7 שחטיבה  כך 
היא  ומאז  שוב,  הוקמה  ואז  חודשים   22 למשך   1954

שרירה וקיימת.
460 מכשירים את האדם  "עזוז" של חטיבה  בגדוד 
יצירתי  נמרץ,  מפקד  כהן,  ג'וני  סא"ל  המג"ד  לנֵַצַח. 
לטנקיסטים  היוצר  בית  הוא  גדודו  כי  מציין  ורהוט, 
מושלם,  הכול  לא  אמנם  אצלו.  ביקרנו  המחר.  של 
וגם  תותח  בכדורי  גם  לאימונים,  האמצעים  הקצאת 
בטווח הנסיעה של הטנקים, היא במׂשורה ממש, תנאיי 
בשלבי  מדובר  אם  גם  ניכר  לשיפור  ראויים  המחייה 
הכשרה, אך המורל של המפקדים והלוחמים שבהכשרה, 
מראה פניהם והתנהגותם - המעידים עליהם כי מדובר 
במיטב הפיקוד והנוער - החזירו אותנו לימים הגדולים 

של השריון.
זה  שבגיליון  והמדורים  הכתבות  שאר  כל  את  גם 

מעניין לקרוא. שנה טובה לכולם וקריאה מהנה.
שלכם,
שאול
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דבר יו"ר העמותה
איגרת לחבר

בערב ראש השנה הלך מאיתנו אלוף במילואים 
מגדולי מפקדי השריון בדורנו,  ישראל טל, טליק, 
ואבל כבד ירד על כל השריונאים לדורותיהם באשר 
הם. טליק היה מנהיג ומורה דרך לכולנו. פנים רבות 
היו לטליק - מפקד נערץ, אסטרטג שהיה בין מעצבי תורת הביטחון של 
ביטחון  פרס  הרוחני של השריונאים, חתן  האב  וצה"ל,  ישראל  מדינת 
ישראל ואבי המרכבה. אך המאפיין המרכזי באישיותו היה יחסו ודאגתו 
לאדם - לחייל, לפצוע, ולמשפחות השכולות. טליק הקדיש את מלוא 
תשומת הלב, הזמן הדרוש והאמצעים, כדי לסייע לכל אלה אשר שילמו 
מחיר אישי כבד במלחמה. הוא ייחס חשיבות רבה להנצחת חללי השריון, 
של  והמקימים  ההוגים  בין  היה  הוא  השריון.  מורשת  ולימוד  לשמירה 
אתר יד לשריון בלטרון. טליק התעניין והיה מעורב בפעילות המתבצעת 
ייזכר בהיסטוריה של עם ישראל  באתר עד ימי האחרונים. האלוף טל 
יהיה  לשריון  יד  אתר  ישראל.  לביטחון  רבות  שתרמה  כדמות  וצה"ל 

מצבה חיה לזכרו.
באתר יד לשריון מתקיימות פעילויות רבות של יחידות צה"ל. אנו 
נפגשים עם מפקדים בכול רמות הפיקוד, ביניהם מפקדי גדודים, חטיבות 
ואוגדות, וקציני המטה הכללי. כולם מפקדים מעולים, מקצועיים יותר, 
המשותפת  המטרה  להם.  שקדמו  מאלה  יותר  וטובים  יותר  מנוסים 
לכולם היא להכין את יחידותיהם ואת צה"ל כולו לאתגרים הצפויים. 
אמצעי  במיטב  מצויד  בעצמו,  בטוח  ומיומן,  מאומן  צבא  הוא  צה"ל 
הלחימה ונכון לכל. מפקדי צה"ל והרמטכ"ל בראשם, ראויים להערכה 

ולתודה רבה על הישגיהם.
יד לשריון: ביום 28 באוקטובר 2010 יוצגו חברי  בחירות בעמותת 

קודם,  בשלב  שנבחרו  המורחבת  ההנהלה  וחברי  העמותה  מועצת 
ויתקיימו בחירות של יו"ר העמותה ויו"ר ועדת הביקורת.

מהמערך  קצינים  בגיוס  הוחל  לאחרונה  לעמותה:  חברים  צירוף 
הסדיר. מנכ"ל העמותה תא"ל )במיל'( מנשה ענבר נפגש לאחרונה עם 
קצינים בדרגות אל"ם וסא"ל שהתכנסו לוועידת מח"טים בלטרון, הרצה 
בפניהם, ואחדים כבר הצטרפו עקב כך כחברים בעמותה. גיוס חברים 
כלל  של  חשובה  משימה  הוא  ובמילואים  בסדיר  המגוון  מכל  נוספים 

חברי העמותה בכל ימות השנה.
מתקדם  בתהליך  אנו  נכים:  ומעלית  תצפית  מרפסת  השלמת 
שתאפשר  תצפית,  כמרפסת  המשטרה  בניין  גג  שטח  כל  להשלמת 
תצפית היקפית על האתר וסביבתו, וכן של מעלית שתאפשר נגישות 

של נכים למרפסת זו.
בשטח  העבודות  התחלת  לרגל  הרק"ם:  מוזאון  של  מחודש  ארגון 
להקמת מוזאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה, תאורגן מחדש 
הבנייה.  לעבודות  שטח  לפנות  כדי  ההיקפי,  שבמוזאון  הרק"ם  תצוגת 
ניצבת כיום האנדרטה לכבוד בעלות  יוקם באזור שבו  המוזאון החדש 

הברית, שאף היא תועתק ממקומה למקום סמוך.
הפורום הכלכלי: המפגש הבא של הפורום יתקיים ביד לשריון ביום 

28 באוקטובר 2010.
מכון צבי מיתר לחקר לוחמת היבשה, לטרון: המכון הוקם רשמית 
בתקציב רב־שנתי. המכון נקרא על שם צבי מיתר שהוא התורם העיקרי 
למכון. הכנס השנתי השנה התקיים בימים 5 - 7 באוקטובר ועסק בנושא 

הלחימה במרחב האורבני.
הנני מאחל לכל הקוראים שנה טובה ופורייה.

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

רעיי השריונאים,
כולנו  את  מברך  הנני  תשרי,  חודש  שחלף  אף 
החדשה  לשנה  טובה  חתימה  וגמר  טובה  בשנה 
שהחלה, ומאחל לכולנו שנת ביטחון ושקט, עשייה 

ואריכות ימים.
ערב ראש השנה האחרון נפרד חיל השריון מאחד מאבותיו - האלוף 
ממפקדיו   - טל  ישראל  האלוף  שריון.  מר  לברכה,  זכרו  טל  ישראל 
ואבי  הממוכן,  התמרון  תפיסת  של  היסוד  מאבני  החיל,  של  הבולטים 
טנק המרכבה - היה איש חזון, חזון שאותו אנו ממשים בימים אלה עם 
4 מ'. חותמו  קליטת פאר היצירה של מפעל המרכבה - טנק המרכבה 
של האלוף טל נמצא בחיל בכל מקום ובכל עת, החל מפרק ההכשרות 
וכלה בדיוני וועדת־היגוי־המרכבה ובפגישות העוסקות ברק"ם העתידי. 
- מהווה את הטנק  טנק המרכבה   - חייו  ומפעל  טל  חזונו של האלוף 
שנים  עוד  כזה  להיות  וימשיך  היבשתי,  התמרון  ומוביל  בַחיִל  המוביל 
רבות. זוהי שנת הארבעים לפרוייקט המרכבה, ובטוחני כי נכונו לטנק 
זה עוד ארבעים שנים נוספות. בשמי ובשם חיל השריון כולו, אני רוצה 
להביע את תנחומינו ואת צערנו בפני משפחת האלוף טל זכרו לברכה. 

ליבו של חיל השריון עמכם בצערכם.
חברים, עם פרוס השנה החדשה חיל השריון מתעצם ומתחזק. יותר 
דיגיטלי(.  יבשה  )צבא  צי"ד  המתקדמת  המערכת  את  יקלטו  חטיבות 
לאחרונה קלטנו את פלוגת המרכבה 4 מ' הראשונה בחטיבה 401 ואנו 
נובמבר 2010. החיל קורא לכם להשתתף בעידוד  גיוס  נערכים לקראת 
לחיל  איכותיים  נוער  בני  לגיוס  שותפים  בכם  ורואה  לשריון,  הגיוס 
השריון, בני נוער אשר יהוו את עתודת המפקדים של החיל בעתיד. כל 

אחד ואחת מכם צריך שיראה עצמו "כשליח ציבור" במשימה חשובה זו.
השריון  חיל  של  הבאה  החטיבות  מפקדי  שדרת  נבחרה  לאחרונה 
וייכנסו לתפקידם במהלך השנה  לכל אלה שנבחרו  ובמילואים.  בסדיר 

הקרובה, חיל השריון מאחל הצלחה ובטוח כי יעשו מלאכתם נאמנה.
לחבריי  גם  הצלחה  אישי  באופן  ולאחל  לברך  ברצוני  זו  בהזדמנות 
ורעיי - תא"ל תמיר היימן שנבחר להיות מפקד האוגדה הסדירה ברמת 
הגולן; אל"ם גיא גולדשטיין שנבחר להיות מפקד אוגדת מילואים בפיקוד 

הצפון; ואל"ם רועי אלקבץ שנבחר להיות ראש מטה פיקוד הדרום.
הגבורה  עצרת  ובעריכת  בהכנה  וסייע  טרח  שהגיע,  מי  לכול  תודתי 
והזיכרון השנתית לחללי השריון שקיימנו לפני כחודש, ובמיוחד לתא"ל 
במילואים מנשה ענבר, לחטיבה 460 על כל מפקדיה וחייליה שתרמו רבות 

להצלחתו של טקס זה וכמובן לענף הנפגעים במפקדת חיל השריון.
ידידיי, גם כעת נמצא חיל השריון בחזית העשייה לביטחון המדינה, 
על   74 מגדוד  ז'  פלוגה  צוינה  הלבנון  בגבול  רבות.  הצלחות  וקוצר 
פעילותה בתקרית האש מול צבא הלבנון, שבה נהרג סא"ל במילואים 
ובמקצועיות  בנחישות  פועל  הוא  גם   53 גדוד  לברכה.  זכרו  הררי  דב 
בגבול רצועת עזה ומשתתף מדי יום בתקריות מול החמאס. גם גדוד זה 
זוכה להצלחות רבות בפעילות זו ולהערכה רבה. חטיבה 7 סיימה את 
פרק האימון שלה ומתחילה בימים אלו את פרק התעסוקה המבצעית. 
האימון  פרק  את  מתחילה  התעסוקה  תקופת  את  סיימה   401 חטיבה 
והעשייה  העניינים  במרכז  תמיד  כמו  השריון  חיל  הגולן.  ברמת  שלה 

הביטחונית.
ולסיום, ברצוני שוב לאחל לכולנו

שנה טובה.
 תא"ל יגאל סלוביק 
קצין השריון הראשי





ליקט וערך אל"ם )במיל'( שאול נגר

להלן קטעים מתוך גיליון שריון 21 )ספטמבר 
2004( שיוחד לטליק בהגיעו לגבורות

 ,2004 בספטמבר  לגבורות,  טליק  בהגיע 
לכבודו.  כולו   21 שריון  הגיליון  את  ייחדנו 
באותו חודש גם צוין הדבר באירוע מרגש ורב 
בני  שם  היו  בלטרון.  לשריון  ביד  משתתפים 
לכל  שצבר  הקרובים  וידידיו  חבריו  משפחתו, 
אורך שנותיו, אנשי צבא וביטחון מההווה ומן 
גם  וביניהם  פעם,  לא  נפגשו  שדרכיהם  העבר 
זה עשרות  אנשי פרויקט המרכבה, בבת עיניו 

בשנים.

להביא  לנכון  מצאנו  פטירתו  בעקבות 
קטעים אלה.

את התמהיל המושלם של ספרא וסיפא - ראש 
לוחמת  וממעצבי  דעות  והוגה  פילוסוף  של 
יוצרים  זכות  בעל  בעולם;  המודרנית  השריון 
נפש  ופיתוחו;  ה"מרכבה"  טנק  על  ראשונית 
ונשמה של לוחם ומפקד, שהנחיל לדורות של 
לוחמים את דמות המפקד ללא חת, בעל אומץ 
לך  תעשה  "בתחבולות  שהעיקרון  ויצירתיות, 
חם  לב  בעל  לרגליך;  נר  תמיד  היה  מלחמה", 
של יהודי וציוני - שאהבת הארץ ומסירות אין 
קץ לטיפוח וחיזוק ביטחון ישראל מפעמת בך 

ומדירה שינה מעיניך.
בעבור כל אלה זכית בהוקרת העם והמדינה, 
למפעל  ישראל  ובפרס  ישראל  בטחון  בפרס 

חיים.
טליק רעי! "הרעות נשאנוך בלי מילים..." "כי 
רעות שכזו לעולם לא תיתן את לבנו לשכוח" 

 אישיות
מוערכת ונערצת

אישיות רבת פנים היה טליק וכתרים רבים עטרו לראשו. אדם רחב־לב 
ורגיש היה טליק, אדם יחידני שלא הלך עם שום זרם אלא יצר זרם משלו 
והיה נאמן לו כל חייו. פילוסוף וחוקר שניסה להגיע תמיד לשורשם של 
הדברים. מעל לכל, ומאז זייף את גילו ובן כשבע עשרה התגייס לצבא 

הבריטי, היו חייו קודש לביטחון ישראל

טליק,

 מדברי ראש הממשלה
אריאל שרון

לטליק רעי וידידי,
עוד  שאין  אומר  אם  לאמת  אחטא  לא 
אדם בישראל שחייו, משנתו ופועלו מאז קום 
בהיסטוריה  שזורים  כן,  לפני  ואף  המדינה 
של  העברי  המגן  כוח  של  האדירים  ובהישגים 

עם ישראל במולדתו המתחדשת.
במשך יותר מחמישה עשורים שותפים היינו 
לחשיבה ולעשייה למען ביטחון ישראל. לעיתים 
קרובות צעדנו יחד באותה הדרך, לעתים צעדנו 
בשבילים נפרדים אך תמיד בחתירה משותפת 
של  וזכותו  יכולתו  את  להבטיח  היעד,  לאותו 
על  להגן  המחודשת  במולדתו  היהודי  העם 

עצמו בכוחות עצמו.
זאת,  גם אם לא ביטאתי  בך,  תמיד ראיתי 
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כך מילות השיר - וכך אנו, חבריך ורעיך לדרך, 
בלי  "לציונות  הביטחונית  לעשייה  לקרבות, 

מירכאות", מברכים אותך בהגיעך לגבורות.
שנה  מדליק  עשורים אתה  למעלה משישה 
ולי  ישראל,  ביטחון  משואת  את  שנה  אחר 
לך מלה אחת פשוטה: תודה!  לומר  רק  נשאר 
על כל מה שעשית עד הלום, המשך לשאת את 

הלפיד!

 מדברי שר הביטחון
שאול מופז

לדרך־חיים  ומופת  דוגמה  הוא  ..."טליק" 
מחניים  יליד  האומה.  לביטחון  קודש  שכולה 
שבצפון וחניך באר־טוביה שבדרום "טליק" הוא 
תבנית נוף מולדתו, ארץ־ישראל היפה, למודת 
הערכים והשליחות. מן היום בו התנדב כעלם 
השנייה  העולם  במלחמת  הבריטי  לצבא  צעיר 
חייו  פרקי  שזורים  הפסקה,  כל  ללא  והלאה, 
של ישראל טל במערכות המגן של עם ישראל. 
בכל  ורב־השראה  נערץ  ומפקד  עז־נפש  לוחם 
בלוחמת  עולמי  שם  בעל  רב־אמן  המלחמות. 
לו בפיתוח  גאוני שאין שני  ומומחה  הטנקים, 
מרכבות השריון הטובות בעולם וסיגולן לשדה־

הקרב המודרני, עתיר־הטכנולוגיה.
ישראל טל הוא איש המקצוע הצבאי במלוא 
הלחימה  בתורות  בקיאותו  המושג.  של  מובנו 
הטקטיקה  האסטרטגיה,  של  ובתיאוריות 
והמחשבה הצבאית אינה נופלת מהתמצאותו 
למשאב  וברגישותו  המערכה  בשדה  הטבעית 
נפש־ האדם,  הצבא:  מושתת  שעליו  העיקרי 

החייל, רוח־הלוחם.
שילוב  וסייפא.  ספרא  הוא  טל  ישראל 
נדיר של איש הספר, הרוח, הערכים הציוניים 
והמוסר האנושי האוניברסלי, בד בבד עם היותו 
והמיטיב  בחרב־המגן  האוחז  המלחמה,  איש 

להשתמש בה בעת הצורך.

 מדברי הרמטכ"ל
רב־אלוף משה יעלון

...קורות חייו של טליק הם קורות מלחמתו 
עצמאותו  של  ולביצור  לביסוס  עמנו  של 
במולדתו: החל בימיו כחייל צעיר בצבא בריטניה 
השתתפותו  דרך  השנייה,  השלם  במלחמת 
ולאחר  העצמאות,  מלחמת  בקרבות  ופיקודו 
עיצוב  תוך  השריון  גייסות  על  פיקודו  מכן 
והכנה של הגייָסות לתפקיד ההיסטורי שמילאו 
כסגן  בתפקידו  וכלה  הימים,  ששת  במלחמת 

הרמטכ"ל במלחמת יום הכיפורים ובתפקידים 
אחרים במערכת הביטחון שאותם הוא מבצע 

עד ימים אלו ממש.
השריון היה נראה אחרת ללא טליק, וללא 
טנק המרכבה שאת פיתוחו הוביל, תוך הגדלת 
האפקטיביות של הטנק, והגברת השמירה של 

חייהם ובטיחותם של אנשי צוותו.
ההיסטוריה,  בספרי  נחקק  טליק  של  שמו 
פיתוחיו נלמדים בהשתאות ובהערכה ומהווים 

חלק בלתי נפרד מעוצמתו של צה"ל.

 מדברי אלוף )במיל'(
משה )מוסיק( גדרון ז"ל

..."חייו של טליק הם ראי לתקומת ישראל. 
פילוסוף,  ממציא,  אמיץ,  לוחם  מפקד,  חייל, 
מפתח  מדינית,  ומחשבה  צבא  תורות  מעצב 
אמצעי לחימה וממציא אמצעי הגנה ייחודיים. 
כמפקד גייסות השריון יזם טליק ופיתח שיטת 
הסורים  של  ניסיונותיהם  נגד  מיוחדת  לחימה 
להטות את מי הירדן. טליק אף השתתף אישית 
בקרבות אלה, שבהם שיפר באופן דרמטי את 
פתרונות  ומצא  הטנקים  של  הקליעה  כושר 
לטווחים  טנקים  מתותחי  לירי  מקוריים 

רחוקים.
ומעל לכל, גולת הכותרת היא באישיותו של 

נפשי  עת.  בכל  ורע  אח  נאמן,  חבר  ישרוליק. 
קשורה בנפשו ולעולם אזכור כיצד גילה חברות 

ורגישות נדירים בימים קשים שידעתי אני.
שנשא  מדברים  תמצית  להביא  אבקש 
ישרוליק, שנשא במעמד שהוענק לו פרס יגאל 

אלון, ב־1996:
היא  הציוני  המפעל  של  ההצלה  "נוסחת 
'התנהגות  עם  גמישה'  'עמדה  של  בשילוב 
וגישה  מדיני  מאבק  של  שילוב   - תקיפה' 
פרגמטית, גמישה לפתרונות ביניים ולפשרות, 
במטרה,  דבקות  תקיפה:  התנהגות  גילוי  תוך 
קיומיים.  יעדים  על  ועמידה  להקרבה  נכונות 
בינינו לבין הערבים פעורה תהום, אך יש לגשר 
ואת  לכובשים,  אותנו  עשתה  שנאתם  עליה. 
לא  שנאה,  עוד  לא  להפוך.  צריך  הזה  התהליך 
שנוכל  כדי  חזקים  להיות  עלינו  כיבוש.  עוד 
שלום  לדבר  בבואנו  אך  נפשנו,  על  לעמוד 
והתנהגות  גמישות  עמדות  לגלות  עלינו   -

תקיפה."
ואסיים בכך שאומר שאת כוחו הנפשי, את 
את  כן  וכמו  אותו,  המנחים  הערכים  עוצמת 
 - והרעות  האדם  אהבת  את  עולמו,  השקפת 
שאב מכם, חברים יקרים, ומאדמת באר־טוביה 

היקרה לו.
28 ביולי 2001

טליק,

טליק )משמאל( עם המפקדים הבכירים במלחמת ששת הימים בחזית סיני. עוד בצילום )מימין( 
אלוף אברהם יפה, אלוף ישעיהו גביש ואלוף אריאל שרון
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מדליית טנק המרכבה סימן 4, הטנק שהפך מחלום למציאות

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

טליק  בין  הקיימת  היחסים  ...מערכת 
הרבה  ההערכה  על  מבוססת  והשריונאים 
כמצביא  תכונותיו  השריון,  לחיל  לתרומתו 
וכמקצוען הדורש  ומורה דרך  ומפקד, כמתווה 
שלֵמות מעצמו ומפקודיו. מה שיצר את הקשר 
כל  בין  כמעט,  המשפחתי  החם  המיוחד, 
כאדם  תכונותיו  הן  אלו  לטליק,  מאיתנו  אחד 
השכולות,  למשפחות  והאנושי  המיוחד  ויחסו 

לאלמנות וליתומים של חללי השריון.
אישית  דוגמה  נתן  הוא  זה  בתחום  ...גם 

ודרש מאיתנו ללכת בעקבותיו.
קבלת  בתהליך  מרכזי  חלק  יש  ...לטליק 
ההחלטות שהביאו להקמת יד לשריון בלטרון, 
וכן בסיוע לפיתוח האתר במהלך השנים. טליק 
חשב שהנצחת חללי השריון - חברינו שנפלו 

במלחמות ישראל - היא חובה קדושה המוטלת 
עלינו ויש לעשותה בצורה המכובדת והראויה. 
האתר,  פיתוח  בהמשך  מסייע  טליק  היום  גם 

בחשיבה ובעצה.

 מדברי אלוף )במיל'(
מנחם )מנדי( מרון

...תנאי הכרחי למימוש כל תכנית, היה בעיני 
מתפשרת  ובלתי  קשוחה  משמעת  קיום  טליק 
בכל הנוגע לתורת ההפעלה והתחזוקה של חיִל 
טכנולוגי כמו השריון. המשמעת בכל צורותיה 
קיבלה מקום של כבוד בעשייה השריונית והיא 
החל  כגדול,  קטן  פרט  בכל  ביטוי  לידי  באה 
בלבוש אחיד, זכויות וחובות החייל, ובקביעת 
תורות הפעלת השריון. בצה"ל החלו להתבדח 
הצדיקו  ההישגים  אך  השריון,  "מרובעות"  על 

באופן מלא את המאמץ.
המרכבה  בפרויקט  עסקו  וטובים  ...רבים 

בחשיבות  להכיר  שלא  אפשר  אי  אבל 
אין  בפרויקט.  טליק  של  חלקו  ובמרכזיות 
המנהיגות  ההתלהבות,  שללא  ספק  כל 
והיצירתיות של טליק - טנק המרכבה, ואיתו 
לא  טנקים,  וייצור  בפיתוח  עצום  וניסיון  ידע 
חבים  שריונאים  מאות  בצה"ל.  קיימים  היו 
את חייהם ובריאותם לעמידות טנקי המרכבה 
בפני חדירות ושריפות, זאת למרות האבידות 
שנגרמו במקרים מיוחדים של מטענים גדולים 
מבצעית  בפעילות  עזה,  ברצועת  במיוחד 

שאינה אופיינית להפעלת שריון.
טליק זכה להכרה בינלאומית בזכות המיזוג 
טנקים  בהפעלת  מבצעי  ניסיון  של  המופלא 
בתכנון  ומומחיותו  משוריינות,  ועוצבות 
שיכלו  עולמיים,  חידושים  המרכבה.  ופיתוח 
למלא דפים רבים של פטנטים חדשים, יושמו 
בין  אותו  מציבים  המרכבה,  בטנק  בהצלחה 

הטובים בעולם, אם לא הטוב ביניהם.

טנק הסנטוריון שצולם בשעת קרב בעמדת הירי, אשר השמיד טנק פנצר וטנק טי-34 סורים בתקרית אלמגור )במהלך המלחמה על המים( ביום 12 באוגוסט 
1956. התותחן הוא אלוף ישראל טל. העשן עוד נפלט מלוע התותח
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מדברי העיתונאי אמיר אורן
...בהיקף ידיעותיו, ברוחב השכלתו ובעומק 
למדנותו לא היו לו מתחרים בצה"ל. כמומחה 
ביקש  המלחמה,  ולתולדות  המדיני  לרעיון 
הפרטי  במקרה  הכללית  החוקיות  את  ליישם 
ומקורי.  מיובא  של  לתרכובת  ישראל,  של 
צה"ל של רבין שניצח במלחמת ששת הימים, 
להבדיל מצה"ל של דיין שניצח במבצע "קדש", 
גייסות השריון  סגן מפקד  נולד במסע שערכו 
טל, ראש מחלקת תורת הלחימה טמיר וראש 
הנספח  בלוויית  זמיר,  צבי  ההדרכה  מחלקת 
צבאות  לשלושה  נרקיס,  עוזי  בפאריז  הצבאי 
אירופאים - הצרפתי )גם באלג'יריה(, הגרמני 
והבריטי. ממבנה צבאות אלה ומהיערכותם נגד 
והתבססה  שהלכה  הסובייטית",  "הדוקטרינה 
אז בצבאות מצרים וסוריה, שאבו טל ועמיתיו 
צה"ל  שהחל  המערביים  הטנקים  בזכות  גם   -
שנוצקו  רכיבים   - והפטון  הסנטוריון  לקלוט, 
מול  צה"ל  של  המקומי  הניסיון  תשתית  על 

צבאות הזירה.
חופשי  שהיה  האמריקאי,  ...הצבא 
בכירי  של  והארגוניים  האישיים  מהמכאובים 
יום־הכיפורים  ממלחמת  למד  ב־1974,  צה"ל 
השריון  עליונות  למחוק:  ביקש  שצה"ל  מה 
במרכז הקרב המשולב, הרב־חילי. גנרל ויליאם 
פיקוד   - טריידוק  של  ומפקדו  מייסדו  ֶדְּפיּו, 
התורה וההדרכה של זרוע־היבשה האמריקאית 
ועמיתיו תשובה  טל  אצל  1973, מצא  בקיץ   -
להתנער  איך  לפנטגון,  שהציקה  לקושיה 
מהניסיון הבלתי־מייצג, עתיר החי"ר הקל, של 
למלחמה  ההתכוננות  את  ולעדכן  וייטנאם, 
הגדולה באירופה, ובעיקר במערב גרמניה, עם 

הצבא הסובייטי וכוחות ברית ורשה.
באלוף  רואים  האמריקאים  ...השריונאים 
את  השאר,  בין  הכוללת,  בשרשרת  חוליה  טל 
בישראל  אברמס.  קרייטון  ואת  פטון  ג'ורג' 

המציאותית קשה יותר לקיים אגדות.

מדברי אלוף )במיל'( אֹורי אור
לשלוח  נוח  הרגיש  לא  המח"ט  ...שמוליק 
נודע  הבלתי  אל  מהחטיבה  הרחק  לבד  אותי 
]במלחמת ששת הימים[, וביקש מטליק ברשת 
הקשר האוגדתית שיאשר לו לנוע איתנו. טליק 
ביקש משמוליק לעבור לרשת הקשר החטיבתית 
בדק  דבריו,  את  ישמעו  שכולם  שרצה  משום 
לא  למח"ט שהוא  ואמר  לו,  שכולם מקשיבים 
מאשר לו לנוע איתי למרות שהוא מכבד מאוד 

את רצונו; אבל הוא חייב להישאר עם החטיבה 
יתקפו  שהמצרים  אפשרות  שקיימת  מאחר 
נגד. בסיכום אמר: "אני מאוד מעריך  התקפת 
את רצונך להצטרף לסיירת, אך לא אוכל לאשר 

זאת".
המח"ט  של  למנהיגותו  רגיש  היה  טליק 
כדי  ותוך  לחימה,  ימי  ארבעה  לאחר  אפילו 

ניהול הקרב לא שכח ודאג שכל המפקדים ידעו 
שזו הוראה שלו שהמח"ט יישאר עם החטיבה 
מונע מהמח"ט  וחלילה,  חס  לב,  מורך  לא  וכי 
את  אישר  שמוליק  הסיירת.  עם  בלילה  לנוע 
ולאחר  שומע,  אני  אם  שאל  טליק  הפקודה, 
אישורי איחל לי הצלחה ונתן לי הרגשה שהוא 

סומך עלי. 

טליק,

טליק הילד רוכב על חמורו במושב באר טוביה
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מעל  הוזרמו  לסיני  עצום.  היה  המתח 
מצרים.  חיילים  אלף  ומאה  טנקים   1000
ישראלי.  שיט  למעבר  נחסמו  טירן  ְמָצֵרי 
לאורך  עזבו את עמדותיהם  האו"ם  כוחות 
מצרים  נשיא  נאצר  מצרים.  ישראל  הגבול 
כבר  מגויס  כולו  צה"ל  איומים.  השמיע 
שלושה שבועות ומצוי בהמתנה. המאמצים 
המדיניים לשינוי המצב אינם נושאים פרי. 
 ,16:00 בשעה  בערך   ,1967 ביוני   4 בערב 
בקבוצת הפקודות האחרונה למלחמה, נתן 
"אוגדת  למפקדי  תדריך  טל  ישראל  אלוף 
המלחמה  שגורל  תחושה  הייתה  הפלדה". 
והעם תלויים בתוצאות הקרב הראשון מחר 

בבוקר. הריהו כלשונו:
וכל  לכולנו  ברורה  כשהתכנית  "עכשיו 
ידועים,  המפה  על  פה  הרשומים  המהלכים 
אני רוצה לומר לכם עוד כמה מילים. כאשר 
יתחולל הקרב, שום דבר לא יקרה בשטח כפי 
הקווים  הזה.  המרשם  על  כאן  מסומן  שהוא 
והצירים במציאות יהיו אחרים לגמרי. אבל זה 
אינו צריך לרפות את ידיו של אף אחד, מכיוון 
שהקרב אף פעם אינו מתפתח לפי החיצים על 
המפה. אבל דבר אחד צריך להתרחש בדיוק 
המונחים  והתפיסה  העיקרון   - המרשם  לפי 
כולם  יסתערו,  כולם  האלה:  הקווים  ביסוד 
יחדרו כמה שאפשר יותר לעומק, מבלי לשים 
לב לאגפים ולעורף. אם העיקרון הזה יישמר, 
נישאר נאמנים לתכנית הזו עד הסוף ופירושו 
אותו.  שתכננו  כמו  אמנם  מתקבל  שהקרב 
שלא  מי  וכל  הקשר,  את  שיאבד  מי  כל  לכן, 
יראה את כוחותינו, חייב להמשיך ולהסתער 

תוך ידיעה שגם היתר עושים כמוהו.
שלנו  הקרב  יהיה  המלחמה,  תפרוץ  אם 
רב,  צבא  עומד  מולנו  ביבשה.  המבחן  קרב 
מצויד במיטב הציוד המודרני. צבא עם מורל 
גבוה, שחצן ובוטח בעצמו ובנשקו. זה עשר 
שנים לא נפגשנו עם הצבא המצרי, וכאשר 

נבקיע עדיין לא נדע אנחנו ולא ידע האויב 
זהו  את תוצאות הקרב באוויר. בנוסף לכך, 
קרב מבחן גם משום שהאוגדה שלנו מורכבת 
מן החטיבות הטובות ביותר של צה"ל, ואם 
האוגדה שלנו לא תוכל לעשות את המוטל 
מסוגל  אינו  שצה"ל  דבר  של  פירושו  עליה, 

למלא את המוטל עליו.
יעד  רק  אינו  בפנינו  העומד  היעד  לכן, 
פיסי של שטח וכוחות, אלא בראש וראשונה 
יעבור  שינצח  מי  ומורלי.  פסיכולוגי  יעד 
שיכשל  ומי  לאופנסיבה,  מורלית  מבחינה 
מדינות  נפשית.  מבחינה  לנסיגה  יעבור 
אחרות יכולות להרשות לעצמן להפסיד את 

המפלה,  מן  לקחים  להפיק  הראשון,  הקרב 
אסור  לנו  ולנצח.  שנית  להתקיף  להתארגן 
הקרב  את  דווקא  להפסיד  אופן  בשום 
הראשון. לכן הדבר הוא פשוט - גורל הקרב 
פירושו  שלנו.  הקרב  בהצלחת  תלוי  ביבשה 
שגם גורל המדינה כולה תלוי במה שאנחנו 
נעשה. עכשיו אני הולך להגיד דבר חמור, אך 
אין לנו ברירה אחרת. הקרב הזה יהיה קרב 
לחיים ולמוות. כל אחד יסתער עד הסוף ללא 
התחשבות באבידות. אין נסיגה, אין עצירה 
יש רק הסתערות קדימה. רק לאחר שננצח 
בקרב הראשון נשתדל שהקרבות הבאים לא 
• יהיו קרבות של שחיקה..." 

טליק בעת המלחמה על רקע טנק טי־55 שהושמד

תדריך של אלוף ישראל טל 
למפקדי "אוגדת הפלדה"
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מדברי עמוס עוז

המצביאים,  מגדולי  אחד  הוא  טליק 
האסטרטגים וחרשי כלי המלחמה שקמו לעם 
קיומו של העם  בדור שבו עצם המשך  ישראל 

נחרץ בשדה הקרב.
במילואים  סמל  של  מוגבלת  ראייה  מזווית 
במלחמת ששת הימים, הייתה לי הזכות להתבונן 
עיניי במלאכת המצביאות של טליק. אני  במו 
זוכר את קבוצת הפקודות שלו למפקדי אוגדת 
לא  לעולם  בסיני.  הקרבות  פרוץ  ערב  הפלדה 
שבו  ברגע  פניו  מראה  ואת  קולו  את  אשכח 
הוציא מפיו את המילים הנוראות "בכל מחיר". 
ואני ֵעד, שהאיש הזה - בניגוד לרוב בני אדם 
תהומות  את  העצם,  עד  מבין  מצוין,  מבין   -
וההיסטורית  המוסרית  האישית,  המשמעות 

של הביטוי "בכל מחיר". 
האוגדה  שבהם  ברגעים  בטליק  התבוננתי 
הצירוף  נחרת  ובזיכרוני  הקרב,  אל  זינקה 
קר  שחמטי  מוח  של  צירוף  הזה,  המפליא 
ומושחז עם לב אבהי חם, לב שהתכווץ באותם 
רגעים מרוב דאגה, מרוב הזדהות ומרוב אהבה 
לא  אחד  שאף  טליק,  לך,  נדמה  אם  לאנשיו. 
וצונן  גיבור  רגעים,  באותם  היית  איך  ראה 
 - מבפנים  אימהי  קצת  ואפילו  ורגשן  מבחוץ 
את  אשכח  לא  ואני  ראיתי  אני  טעות,  לך  יש 

זה אף פעם.
... ואם כבר אמרתי ויכוחים, הגיע זמן להגיד 
טליק  והאיום.  הנורא  טליק  על  משהו  כאן 
העקשן. טליק העריץ. כל מי שיצא לו להתווכח 
פעם עם טליק, או אולי יותר נכון להגיד - כל 
לו פעם להיקלע אל תוך ארגז־האש  מי שיצא 
הפולמוסי של טליק, אם הוא נשאר בחיים הוא 
מתהלך  הזה  שהעקשן  ומפצעיו  מבשרו  יודע 
בן־ציון  שלו,  שאבא  כמו  בדיוק  הרוח  בעולם 
במחרשה  מחזיק  השדות:  פני  על  התהלך  טל, 
וישר,  ועמוק  ארוך  תלם  ופותח  ידיים  בשתי 
ודואג שהתלם הזה יישאר ישר אפילו באדמה 
קשה מאוד ואפילו כשיש קצת סלעים ואפילו 
לתכונה  קטן.  פיתול  לעשות  נחמד  כשיותר 
והמילה  אינטגריטי  קוראים  טליק  של  הזאת 
שפירושה  דומה,  לטינית  ממילה  באה  הזאת 
אחת,  יציקה  אחת,  מיקשה  עשוי  להיות  הוא 
הזאת  התכונה  אצלנו  והלחמות.  תפרים  בלי 
היא כנראה כל כך נדירה עד שבכלל לא טרחו 
הוא  טליק  בעיניי,  עברית.  מילה  לה  לחפש 
והאינטגריטי  המוסרי  האינטגריטי  התגלמות 

האינטלקטואלי.

מדברים שנאמרו בטקס קבלת 
פרס ישראל לשנת תשנ"ז, 1997

... הפרס הניתן לחלוצי העשייה הגדולה, יְָקר 
שהצמיחה  כולה,  המדינה  לאזרחי  וִיָקר  להם 

שיעור  שבצ�ל  אנשים  בשנה,  שנה  מדי  מתוכה 
המחר  את  כולנו  בונים  אנו  הרוחנית  קומתם 

שלנו וטווים את תקוות שלומות עתידנו."
 שר החינוך, התרבות והספורט
מר זבולון המר

טליק,

טליק החייל בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה
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 מנימוקי חבר השופטים
של פרס ישראל

)בפי כל מכריו,  מסכת חייו של ישראל טל 
חלוצי  מופת  של  רב־שנים  רצף  היא  "טליק"( 
בניהם   - הארץ  בני  לדור  וערך  כבוד  המוסיף 
של חולמים ומפלסי דרך. טליק הוא מהבולטים 
על  שנטל  הדור  הוא   - זה  בדור  ומהמובילים 
להקים  וקרבן,  קרב  של  עליון  במבחן  עצמו, 
בתעוזה  ולהפעילו  צבאה  את  לחשל  מדינה, 
נתונים  שנה  כשישים  זה  באשר   - ובתושייה 
ֵחילה.  ולהגברת  המדינה  לביטחון  מעייניו  כל 
דרך חייו ואורחותיו הם בבחינת "ממני תראו 
הכרה  חדור  וכמפקד  כלוחם  הן  תעשו",  וכך 
ומתנדב,  נחלץ  כאדם  והן  מוסרית  ואחריות 

ברוח "הנני, שלחני!".
ילדות אחת משמשת לטליק מאז  ...חוויית 
הוא  הלא   - וליצירה  לתושייה  השראה  מקור 
הכבדה"  "התעשייה  על  שניצח  הנפח  אברום 
ונזכר טליק: "בילדותי  של באר טוביה, מוסיף 
אברום  של  ודמותו  הנפחייה,  אל  נמשכתי 
הנפח מלווה אותי מאז. הוא מסמל בשבילי את 
המקצועיות בהתגלמותה. זכרתי מי ידע ליצור 
וידע  הקשה  במתכת  ומי שלט  ומחרשה  עגלה 
כיצד בעשר אצבעותיו,  זכרתי  לרצונו.  לעצבה 
את  הכניע  וסדן  קורנס  ידני,  מפוח  בעזרת 
הנפח  אברום  של  שמו  נעשה  ומאז  הפלדה..." 
טנק  מפתחי  בקרב  משמעות  רב  למוסד 
ניצב  כשהוא  שלו  תמונות  ובוניו.  "המרכבה" 
אנשי  משרדי  קירות  על  קבועות  בנפחייה 

"המרכבה".
חושל  גדל,  טליק  של  פיקודו  ...בתקופת 
ונדרך כוח השריון של צה"ל לקראת המבחנים 
הבאים, שאמנם הגיעו במלחמת ששת הימים 
)יוני 1967(. במלחמה זו פיקד טליק על "אוגדת 
קו  ולפרוץ את  הפלדה" שהוטל עליה להבקיע 
רפיח־סואץ ולמגר את הכוחות המצריים בצפון 
מהדהדות  עוד  הכוחות  מפקדי  באוזני  סיני. 
הפקודות  בקבוצת  טליק  שאמר  המילים 

האחרונה, לקראת היציאה לקרב ההבקעה:
שלנו.  הקרב  בהצלחת  תלוי  הקרב  "גורל 
במה  תלוי  כולה  המדינה  גורל  שגם  פירושו, 
אך  חמור,  דבר  עכשיו  ואומר  נעשה.  שאנחנו 
קרב  יהיה  הזה  הקרב  אחרת:  בררה  לנו  אין 
לחיים ולמוות. כל אחד יסתער ער הסוף, ללא 
התחשבות באבדות. אין נסיגה. אין עצירה. יש 
רק הסתערות קדימה. רק לאחר שננצח בקרב 
יהיו  לא  הבאים  שהקרבות  נשתדל  הראשון 

קרבות של שחיקה".

לפילוסופיה  שריון"  "מר  של  תרומתו   ...
של  ולביצורה  הצבאית  למחשבה  הביטחונית, 
הסגולית  מאישיותו  נובעת  ישראל  מדינת 
הוגה  מפקד,  בתוכה  הממזגת  ורבת־הפנים, 
ואדם. כהוגה הוא ניהל במרוצת דרכו מאבקים 
רבים על אמונותיו ועל דעותיו בתחום הביטחון 
ולא היסס לעמוד  ובתחומים אחרים,  הלאומי 
על עקרונות שנראו לאחרים פרי של עקשנות 
פעם  לא  והעמידוהו  יתרה  עצמאות  של  או 
כדמות שנויה במחלוקת, מצב שהאלוף טל לא 

היסס לשלם את המחיר הכרוך בו.
 על ספר זה ]ספרו של ישראל טל "ביטחון 
הפרשן  כותב  רבים"[  מול  מעטים   - לאומי 
הצבאי של "הארץ", זאב שיף )"הארץ"/ספרים 
יותר  ראוי  איש  "אין  השאר:  בין   ,)3.7.1996
של  הבולטים  האסטרטגיים  מההוגים  מטל, 
ישראל, לבחון את תורת הביטחון שלנו. מצד 
אחר הוא אומר, ובצדק, כי הישגיה הביטחוניים 
של מדינת ישראל מדהימים. מאידך גיסא הוא 
מזכיר שֶַאל לה לישראל לשכוח שגם אם תנצח 
במרחב  ואויביה  רצונה  את  להכתיב  תוכל  לא 
הזדמנות  תינתן  לא  לעולם  לישראל  הערבי: 
היא  במלחמה.  קשה  תבוסה  לתקן  שנייה 
תישאר תמיד במעמד של מעטים מול רבים... 
של  במלחמותיה  המדינית  המטרה  כי  ברור 
המטרה  טריטוריאלית.  שתהיה  אסור  ישראל 
העליונה של ישראל היא הגנתית, ומוטב, לכן, 
יעדים  לבין  זו  עליונה  מטרה  בין  לבלבל  שלא 

אופרטיביים התקפיים."
הוא  )טליק(  טל  ישראל  )במיל'(  האלוף   ...
מחשובי המצביאים שקמו למדינת ישראל ב־50 
שנות קיומה. טליק הוא מופת וסמל לנחישות, 
לאמונה ולאהבת הארץ והעם היושב בה. רגליו 

של טליק נטועות עמוק בקרקע הארץ.
ישראל טל הציב לעצמו ולמערכת הביטחון 
ביותר,  הגבוהה  ברמה  וסטנדרטים  אתגרים 
פעילותו  בעצם  להשגה.  ניתנים  שהם  והוכיח 
הדרכים  את  טליק  התווה  המיוחדת  ובדרכו 

הנכונות להשגתן ולהגשמתן של המשימות.
המושגים  על  חותמו  את  הטביע  טליק 
המעורבות  ומשמעת.  דייקנות  מצוינות,  של 
אחדים  הם  כוח  כל  בראש  וההליכה  האישית 
ברזל  צאן  נכסי  והם  טליק  של  דרכו  מציוני 

לצה"ל וללוחמיו.

 מדברי רב־אלוף )במיל'(
רפאל )רפול( איתן

...ימי הכוננות שלפני מלחמת ששת הימים, 
הצנחנים הסדירים, חטיבה 35, מבוקשים על־

ידי כל מפקדי האוגדות שבדרום, ומאוד שמחנו 
אני  טליק.  הפלדה של  לאוגדת  סופחנו  כאשר 
לא  לשריון  צנחנים  בין  כזו  שהרמוניה  בטוח 
הייתה מעולם בשום מקום, כאן אצלנו ואפילו 
בזכות  הכול  אחרים.  ובמלחמות  במקומות 
האווירה  את  זוכרים  כולנו  הלא  הכול.  טליק, 
המלחמות  והצנחנים.  החי"ר  כלפי  השלילית 
העמידו כל אחד במקומו הראוי, והמקום הראוי 
כולם,  מעל  בצמרת,  בראש,   - לטליק  ביותר 
וברמה  האישית  בדוגמה  במנהיגות,  בהבנה, 

המקצועית שאין כמוה.
הנושבת  והרוח  טליק,  ימים  תאריך 

ממנהיגותך לא תשקוט לעולם.
בהערכה שאין כמוה

רפאל איתן )רפול(

מדברי טליק, במפגש חברים לרגל 
יציאת ספרו "ביטחון לאומי - 

מעטים מול רבים", אוגוסט 1998
... שלב הקבלה והשלום הוא בעיצומו כעת, 
אנחנו לא יודעים מה יעלה בגורלו, אנחנו לא 
יודעים כיצד הוא יסתיים ואם הוא יצליח ואם 
ישראל  אכן תהיה קבלה, תתקיים הקבלה של 
באזור, ואכן אם יהיה שלום. אבל גם אם יהיה 
בהצלחה  יסתיים  הזה  השלב  אם  וגם  שלום 
ממשלות,  בין  שלום  פוליטי,  שלום  יציין  הוא 
מאיתנו  עדיין  היא  העמים  בין  וההתפייסות 

טליק כמפקד גייסות השריון, נושא דברו בכנס 
בהיכל התרבות בתל-אביב לרגל יום חיל השריון
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נושא  יהיה שלום. לכן  וכאשר  והלאה, גם אם 
ההוויה  במרכז  ויעמוד  אותנו  ילווה  הביטחון 
הרבה  עוד  הלאומית,  ההוויה  במרכז  שלנו, 

מאוד שנים.
הוא  הסכמטי  אומר שהמודל  הייתי  אני   ...
לכאורה פשוט: בתוך האזור על מדינת ישראל 
הזה  ובמובן  מוחלטת  ניטרליות  על  לשמור 
לנקוט  ולא  האזורית  לאינטריגה  להתחבר  לא 
עמדות ולהזדהות עם צד כזה או אחר במתחים 
ישראל  על  בעולם  ואילו  באזור,  הפנימיים 
להזדהות  האזור,  מן  אורגני  כחלק  להופיע 
איתו לטוב ולרע ולחלוק עם האזור את גורלו. 
אבל בייחוד ומעל הכול, וזה נכון גם לאתמול, 
גם להיום וגם לשלב ההשתלבות, אם אי־פעם 
על  שעליו  האדום  הקו  הכול  מעל  יבוא.  הוא 
על  לשמור  הוא   - לעבור  ולא  להיהרג  ישראל 
הרוב היהודי המוחלט בתוך ישראל. באמצעות 
באמצעות  ויזות,  באמצעות  סגורים,  גבולות 
הגירה  לאפשר  ולא  עצמנו  על  הסתמכות 
במסווה של עובדים חיצוניים ועוד. ולא להכיר 
לעולם ַּבזכות, כביכול, של הפלסטינאים לעבוד 
בספרי:  אומר  אני  ולכן  מישראל.  ולהתפרנס 
מהגבול  מונים  אלף  חשוב  הדמוגרפי  "הגבול 
הספר,  את  שקרא  מי  אגב,  דרך  הגיאוגרפי". 
טריטוריאלי  בעומק  מזלזל  לא  שאני  מבין 
ואני אומר בפירוש: כל גבעה חשובה מבחינה 
וכל מטר חשוב מבחינה ביטחונית,  ביטחונית 
דו־לאומית,  מדינה  ולא  היהודים,  מדינת  אבל 

חשובה יותר.

 מדברי תא"ל )במיל'(
 צבי אורבך, שהיה בעברו

ראש מנת"ק
...באלפי הדיונים שניהל עם מהנדסים זוטרים 
ובכירים של חיל החימוש, אנשי תעשייה )שרבים 
מהם יוצאי חיל החימוש( ואנשי אקדמיה מהארץ 
ומחו"ל, טליק ידע ללמוד מהר את עיקרי הבעיות 
את  ופרקטי  טכני  בהיגיון  לנתח  והאילוצים, 
וכאלה  שהוצעו  כאלה   - האפשריים  הפתרונות 
פעם  לא  החלטות.  ולקבל   - בדיון  שהתגבשו 
כניסה  תוך  רב,  לעומק  מתפתחים  הדיונים  היו 
ברמה  נדונים  אינם  כלל  בדרך  אשר  לפרטים 
או  שיוותר  האיש  הוא  לא  אבל  טליק,  של  כמו 
ירשה "למרוח" בגלל חוסר סבלנות או זמן. אחד 
היסודות המובילים היה הסקרנות והרצון ללמוד 
כל דבר רלוונטי עד הסוף. מן הדברים החשובים 
הייתה  אנשי החימוש שעבדו במחיצתו  שלמדו 

טליק,

יאיר )אבל למעשה גם לאביו(; ואמרתי לעצמי, 
זה הדבר שמעניין אותו באמת. זה היה נכון ולא 
נכון. טליק השתקע בלימוד הפילוסופיה ומדע 
הטנק  אבל  בעולם.  טנקים  אין  כאילו  המדינה 
על השולחן הזכיר לו לא רק את קיומם, אלא 
 - העולם  היה  לא  שבלעדיהם  הבנתו,  את  גם 
"איש  אז  היה  הוא  קיים.   - חיים  אנו  שבו  זה 
ביטחון" בנוסח הבן־גוריוני. זכור לי וויכוח על 
הִממשל הצבאי ששלט אז בערבים בישראל. אני 
רציתי בביטולו וטליק ראה בו עדיין הכרח. הוא 
לא היה "יונה" אידיאולוגית כפי שכמה אנשים 
חשבו עליו אחר כך. הוא היה ריאליסט ונשאר 
הריאליזם  שדווקא  הזמן,  עם  גילה  אבל  כזה, 
עוצמתם  ושל  הכוח  גבולות  של  הבנה  מחייב 

ונחיצותם של ערכים אזרחיים וכלליים.
הוא אסטרטג מעולה. אסטרטגיה  ... טליק 
היא  ונשק,  צבא  של  הפעלה  שיטת  רק  אינה 
כוללים,  כוחות  יחסי  על  חשיבה  כל  קודם 
רצוי  ולא  רצוי  אפשרי,  ולא  שאפשר  מה  ועל 
להשיג בעזרת הכוח. טליק היה אחד היחידים 
במטה הכללי לדורותיו שחשב על כך ברצינות 
הראשונים  מן  היה  הוא  עומק.  של  ובמידה 
ערכי  כולל   - החברתית  העוצמה  את  שזיהה 
החברה - כמרכיב יסודי של העוצמה הלאומית 
הקול  היה  והוא  אויב.  מול  הכוחות  ושל מאזן 
שדיבר  הצבאית,  העילית  בקרב  ביותר  הברור 
על הצורך להכיר במגבלות הכוח ובדיאלקטיקה 
שלו, ולכוון את המדיניות הלאומית והצבאית 
את  להעצים  מגמה  יש  לכוח  לכך.  בהתאם 
לטפח  אשליות,  ליצור  למידה,  מעבר  עצמו 
זו  מבחינה  בו.  ולהשתבח  בו  להשתמש  נטייה 

מדבריו של טליק
•"האדם שבטנק ינצח." 

•"צנחן בעל משמעת פנימית גבוהה, 
קרועה,  וחולצתו  רעב  הוא  אם  גם 
אבל  ובדבקות.  בגבורה  ללחום  מסוגל 
נאום  למשמע  גם  יזוז,  לא  טנק  שום 
או  דלק,  במכליו  כשאין  נוקב,  ציוני 
שבין  הקשר  )על  פרומה"  כששרשרתו 

אנשי השריון לאנשי החימוש( 
היד  את  לרסק  נצא  •"היום 
שנשלחה לחנוק את צווארנו, שריונינו 
אדמת  עומקי  אל  המלחמה  את  יביאו 
האויב. לא ׂשָׂשנו אל הקרב הזה, האויב 
רצה בו. האויב פתח בו והאויב יקבלנו 
אחת אפיים. היום יכיר מדבר סיני את 
והארץ  הפלדה,  עוצבת  של  תנופתה 
תרעד תחתיה." )בפקודת יום בפתיחת 

מלחמת ששת הימים(

המשמעות של קבלת החלטות, הפיכתן להוראות 
שטליק  נוסף  דבר  הביצוע.  את  לוודא  ובהמשך 
עודד היה הקשר הישיר ובזמן אמיתי עם השטח 
- הצרכנים המבצעיים והמתחזקים - "אצבע על 

הדופק".

דמותו של טליק, כאחד ממצביאי השריון הגדולים בעולם, בציור המוצב במוזאון השריון בפורט נוקס

מדברי פרופ' ירמיהו יובל

השכורה  בדירתו  הקפה  שולחן  ...על 
בירושלים ראיתי ספר פתוח של אפלטון, ובצידו 
דגם מדויק של טנק נוסע ששימש צעצוע לבנו 
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הכוח פועל כמפתה, והאנשים שקל להם יותר 
מאחרים ליפול קורבן לפיתוי ולאשליה שבכוח, 
הם ראשי הצבא ומנהיגיו )וכן רבים מהקצינים 
העוברים לפוליטיקה(. טליק לא נכלל במניין זה 
הלאומי  הסחרור  בתקופת  לא  גם   - פעם  אף 
שהכוח  ידע  הוא  הימים.  ששת  מלחמת  אחרי 
לא יענה את הכל, אלא הכוח עצמו תלוי בניתוב 
חברתי נכון, ומוגבל על ידי אופייה, מטרותיה, 
מוסדותיה המגדירים של החברה שהכוח אמור 
כוח  כן,  על  יתר  נובע.  הוא  ושמתוכה  לשרת 
את  ומגביר  עצמו  את  מכשיל  יתר־על־המידה 
הסיכון לבעליו: זה אחד הפרדוקסים של הכוח, 

שטליק חקר והתעמק בהם.
השליטה  בביטול  מתמיד  צידד  טליק   ...
הישראלית בפלשתינאים, ובכך שישראל תקצר 
זהותה  את  המגדירים  לגבולות  החזית  את 
)כולל  האמצעים  בכל  עליהם  ותגן  הבסיסית 
תחזיר,  רק  לא  ובמקביל  גרעינית(,  הרתעה 
מן המעמסה של השטחים  תיפטר  אלא ממש 
לא  אותם,  לעכל  בכוחה  שאין  הכבושים, 

מבחינה פיזית ולא מבחינה מוסרית וזהותית, 
ושרק יעיקו עליה יותר עם הזמן ויכניסו אותה 
הזהותי.  הסיכון  על  נוסף  קיומיים,  לסיכונים 
על  מחיר  בכל  לשמור  רוצה  בקיצור,  טליק, 
המסוגלת  חברה  ועל  יהודי,  רוב  עם  מדינה 
משבר;  בעת  אותו  ולמצות  ָלִכיד  כוח  לבנות 
לשם כך היא צריכה להילחם רק על ארצה שלה, 
למלחמות  ולא  הכרח,  למלחמות  רק  ולצאת 

כיבוש וברירה.

דברים שכתבה נאווה קפלן ז"ל, 
אלמנתו של רס"ן שמאי קפלן ז"ל, 

שנהרג במלחמת ששת הימים
חשתי משפחה, חשתי אהבה

שלי  והמזל  מזל.  גם  יש  מזל  חוסר  בכל 
בלי  נתינה  איש  ואוהב,  חם  איש  טליק,  הוא 
חשבון, נמצא בכל רגע, למרות עיסוקיו הרבים 
חם,   ,)1967 משנת  החל  )מדובר  והחשובים 

אוהב, מחבק ועוזר.
לא היכרתי את טליק אישית לפני ששמאי 

חיי חשתי  לתוך  כניסתו  נהרג. אולם, מיד עם 
משפחה, חשתי אהבה. כמובן שבזמן הראשון 
כמו  אבל  קורה,  מה  ידעתי  ולא  הבנתי  לא 
שמלמדים ילד ללכת, כך הוא אחז בידי והוליך 
דבר  היה  לא  השיקום.  התחלת  לעבר  אותי 
שאמרתי או שלא אמרתי, או אולי רק חשבתי, 
ובעיקר  טיפול  התייחסות,  מקבל  היה  ומיד 
שני  עם  משמע  תרתי  אבודה  הייתי  עידוד. 
ילדים קטנים, ואני חושבת שבעיקר הייתי אני 
עצמי ילדה. ופתאום ידעתי שיש על מי לסמוך, 
לאט  לאט  ואכפתיות.  וחמלה  משענת  שיש 
הפכנו להיות חלק ממשפחתו הנפלאה, אורחים 
בביתם החם של חגית וטליק ברחובות, באים 
בשבתות לביתם כאילו הוא ביתנו תמיד, ותמיד 

מתקבלים בשמחה ובאור.
תחושותיי  את  הכתב  על  להעלות  לי  קשה 
העמוקות כלפי האיש הנפלא הזה ואת אהבתי 

אליו, לכן אסתפק במילים אלו.
באהבה רבה,

מנאווה, שמית ואיתַי קפלן

טליק )מימין( וידידו הקרוב משה )מוסיק( גדרון ביום בו נפגשו לראשונה, בקיבוץ ניר-עם במלחמת העצמאות 
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תאריך לידה: 13 בספטמבר 1924
מקום לידה: ישראל

השכלה: תואר ראשון בפילוסופיה ומדעי המדינה, האוניברסיטה 
העברית בירושלים.

אותות הוקרה:
 * פרס ביטחון ישראל - 1961.
 * פרס ביטחון ישראל - 1973.
 * יקיר העיר רחובות - 1970.

 * אזרח כבוד - מצפה רמון - 1990.
 * ד"ר לשם כבוד, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב - 1991.

 * פרס יגאל אלון למעשה מופת חלוצי - 1996.
 * פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה - 1997.

* פרס שלמה בובליק, האוניברסיטה העברית בירושלים - 2001.

שירות צבאי:
 פבר' 1942 - ספט' 1946:

 בצבא הבריטי בדרגת סמל ביחידות הבאות:
 * רגימנט הבאפס.

 * הרגימנט הפלשתיני, הגדוד השני.
 * החטיבה היהודית הלוחמת )החי"ל(.

)The Independent Jewish Infantry Brigade Group( 
שירות בארץ ישראל, במדבר המערבי, בחזית איטליה ועם הצבא 

הבריטי על הריין.
:1948 - 1947 

שירות בהגנה ולאחר מכן בצה"ל עד דרגת  מלחמת העצמאות: 
רס"ן, בתפקידים הבאים:

א. מפקד כיתות ומחלקות מקלעים בינוניים.
ב. מפקד פלוגת חי"ר.

ג. קצין מבצעים חטיבתי.
ד. קצין קישור של מחלקת המבצעים במטכ"ל.
1949 - 1951: מפקד גדוד חי"ר בדרגת סא"ל.

1951 - 1952: מפקד בית הספר לחיל־הרגלים.
1952: ראש מטה פיקוד ההדרכה במטכ"ל.

1953 - 1954: ראש מחלקת אימונים באגף ההדרכה במטכ"ל.
נובמבר 1954: ביה"ס לקצינים בכירים באנגליה.

1955 - 1956: מפקד בית הספר לקצינים בדרגת אל"ם.
אוק'־נוב' 1956: מערכת סיני מפקד חטיבת חי"ר בקרב אבו־עגילה.

דצמ' 1956 - אפר' 1959: סגן מפקד גייסות השריון.
 אפר' 1959 - ינו' 1964:  א. מפקד חטיבת השריון 7.

 ב. עוזר ראש אג"ם במטכ"ל.
ג. ראש מטה פיקוד הצפון.

אפר' 1964 - נוב' 1964: סגן מפקד גייסות השריון )פעם שנייה(.
נוב' 1964 - מארס 1969: מפקד גייסות השריון.

דרגת אלוף באוקטובר 1965.
יוני 1967: מלחמת ששת הימים: מפקד "אוגדת הפלדה" שהביסה 

את הצבא המצרי בצפון סיני והגיעה לתעלת סואץ.
מארס 1969 - ינו' 1972: ראש מנהלת תכנית הטנק )מנת"ק( 

במשרד הביטחון.
ינואר 1972 - מארס 1974: ראש אג"ם וסגן הרמטכ"ל, כולל 

במלחמת יום הכיפורים.
נובמבר 1973 - 16 בינואר 1974: בהתשה לאחר מלחמת יום 

הכיפורים: מפקד חזית הדרום בנוסף לתפקיד סגן הרמטכ"ל.
מארס 1974: פרישה מצבא הקבע.

מארס 1974 - אוקטובר 1975: אוניברסיטת תל אביב - הקמת 
המרכז למחקרים אסטרטגיים.

המשך ניהול הפיתוח והייצור של טנק המרכבה במשרד הביטחון.
13 בדצמבר 1974 - 14 בספטמבר 1979: שירות מילואים - מפקד 

גַיִיס משוריין.
אוקטובר 1975: עוזר שר הביטחון ואחראי לפיתוח וייצור טנק 

המרכבה.
אוגוסט 1977: מינוי מיוחד על־ידי שר הביטחון לחקור את תפקוד 

וארגון כוחות היבשה בצה"ל. בסוף 1977, הגשת דוח הממליץ על 
הקמת פיקוד כוחות היבשה )המפח"ש(.

דצמבר 1979: חזרה לשירות בצבא הקבע, המשך תפקיד עוזר שר 
הביטחון ואחראי לפיתוח וייצור רק"ם.

מאי 1989: פרישה מצבא הקבע.
1989 ואילך: עוזר שר הביטחון לעניינים מיוחדים ולפיתוח וייצור 

טנק המרכבה וכלי רק"ם.
דצמבר 1996: אלוף טל זכה לגילוי הכרה יוקרתי בטקס שנערך 

לכבודו במרכז השריון של ארצות הברית בפורט־נוקס, ובו נקבעה 
תמונתו על "קיר מפקדי השריון", לצד תמונות הגנרלים פטון 

ורומל.

פרטים נוספים אחדים
כאשר הוחלט להוסיף דרג עוצבתי נוסף בצבא היבשה הוטל עליו, 

במסגרת שירות המילואים, להקים מפקדת גייס )קורפוס( והוא והאלוף 
אריאל שרון היו למפקדי שני הגייסות הראשונים של צה"ל. בשנת 
1975 פרש מהאוניברסיטה ומונה לעוזר שר הביטחון. בשנת 1977 

הוטל עליו לבחון את ארגון ומבנה כוחות היבשה בצה"ל ולהמליץ על 
התאמתם וארגונם לקראת שנות ה־80. בדוח שהוגש בסוף אותה שנה 

המליץ, בין השאר, על ביטול המבנה הֵחילי ועל הקמת פיקוד ייעודי 
"מפקדת כוחות השדה" )מפח"ש(. חזר לשירות קבע בצה"ל )1979( 

והמשיך לכהן כעוזר שר הביטחון וכאחראי לפיתוח וייצור ה"מרכבה" 
וכלי רק"ם אחרים. בשנת 1987 מונה על ידי שר הביטחון לראש ועדה 

לבדיקת ההתעצמות של חיל הים והמליץ להצטייד בסטי"לים "סער 
5" ובצוללות "דולפין". ב־31 במאי 1989 השתחרר משירות קבע ומאז 
המשיך בתפקידו כעוזר שר הביטחון ואחראי לפיתוח וייצור רק"ם. 

אלוף )במיל'( ישראל טל -
אבני דרך

)קורות חיים מפורטים ראה בכתבה "פרס ישראל לישראל טל" בגיליון זה(
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דברי הנשיא מר שמעון פרס

שכורח  יומין,  עתיק  סלע  כצוק  היה  טליק 
ביטחוני ושיקול מוסרי עשאוהו למקשה אחת. 
הוא היה נועז דיו כדי לפקד על מערכה קשה. 

הוא היה חכם דיו כדי להזרים חדש לקיים. 
לעמוד  כדי  דיה  גדולה  הייתה  אישיותו 
צריך  הקרב  שאת  ידע  הוא  גדולים.  במבחנים 
להכריע בשדה המערכה, אבל גם ידע שגזר דינו 
כן  ועל  ההיסטוריה.  במשפט  יינתן  הקרב  של 
שקל היטב מתי לפנות להדק האסטרטגי ומתי 

להפעיל את הנִצרה האינטלקטואלית.
היה  והוא  ונערץ.  אהוב  היה  הוא  בישראל 
לאחד  נחשב  הוא  לגבולותיה.  מעבר  נערץ  גם 
שבעולם.  הטובים  השריון  מפקדי  מחמשת 
ביניהם שידע לבנות טנק.  גם היחיד  הוא היה 

היה  טליק  שבעולם.  הטוב  הטנק  הסתם  מן 
הוכיח  וגם  סבר  הוא  ובנפש.  בלב  שריונר 
שהמרכבה הגדולה והכבדה הזו מסוגלת להיות 
ושבכוחה  בשרשראות,  ומכה  רגליים  קלת 
להתמודד עם ַחמּוֵקי השטח ומהמורות הטבע, 
ושהיא יודעת להסתתר בשטחים מתים ולפגוע 
בגייסות חיים. הוא בנה טנק שמסוגל גם לפרוץ 
וגם להגן על הלוחמים שבתוכו. השריון נראה 
בעיניו כוח המסוגל ליצור הפתעה, לבצע תמרון 
קטן ותמרון גדול, ולהביא תוצאה איכותית מול 

מסה כמותית ועדיפה. 
של  ומפקד  חיילים.  של  חייל  היה  הוא 
משמעת  עצמו  על  להטיל  ידע  הוא  מפקדים. 
ברזל והפעיל מרות טבעית על פקודיו. הוא לא 
ולא  זלזל  לא  הוא  התקפל;  לא  הוא  התנשא; 
לגייסות  דרך  מורה  תמיד  נשאר  הוא  נדהם; 

ושותף אחראי בצמרת הקובעת. 
פילוסופיה,  עולם:  חובקת  הייתה  סקרנותו 
היה  הלחימה.  תורת  וכמובן  מדע  היסטוריה, 
ומהירות  להתאמן,  סבלנות  לדעת,  צימאון  בו 

להכריע. 
ימים  להתאמן  חייל.  של  גורלו  זה  הלא 
לנצח  כדי  וחודשים  שבועות  להתכונן  ולילות, 
משעות  יותר  לא  נמשך  שלפעמים  בקרב 
לעומק  בהכנות  בשניהם.  דקדק  הוא  ספורות. 
כפי  המפה  את  למד  הוא  במהירות.  בהכרעות 
שאבותיו למדו דף גמרא. והוא הכין את חייליו 
- שהיו גם לחסידיו - להרחיק ראות ולשקול 

כל צעד מידי. 
מקורית.  סגולית,  הייתה  למדינה  תרומתו 
לא  הוא  שלמה.  מלאה,  הייתה  לצה"ל  אהבתו 
הטיל ספק בכך שעוצמתו של צה"ל היא עוצמה 

אלוף במילואים ישראל טל הובא למנוחת עולמים ברחובות, ביום 12 בספטמבר 
2010. בין הסופדים לו היו נשיא המדינה מר שמעון פרס, שר הביטחון מר אהוד 

ברק, הרמטכ"ל רב־אלוף גבי אשכנזי, ראש מנהלת המרכבה תא"ל ירון לבנת, אלוף 
)במיל'( חיים ארז יו"ר עמותת יד לשריון ונכדתו גלי בר

האלוף ישראל טל 
הובא למנוחות ברחובות

ציור של הקריקטוריסט השריונר סא"ל )במיל'( יעקב שיֹלה
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היסטורית והביקורת עליו היא יומית וחולפת. 
טליק היה כאח וֵרַע לי. וכשנפרדים מֵרַע, לא 
נפרדים מהֵרעּות, היא מוסיפה לנשום ולהתהלך 

בתוכנו, ולהפיץ מּבֹוׂשְָמּה. 
חגית היקרה, ליבנו איתך.

דברי שר הביטחון, אהוד ברק
אלוף  לעולמו  הלך  השנה  ראש  ערב 
וסייפא,  במילואים ישראל טל - טליק. ספרא 
פורץ מסגרות במחשבה וקנאי קפדן למשמעת, 
ממפקדי  אחד  מפלדה.  עשוי  ומרות.  מסגרת 
צה"ל הבולטים והמשפיעים בתולדותיו, ומעל 
זכה  טליק  ומעשה.  חזון  מחשבה,  איש   - לכל 
החזון  של  התגשמותו  את  חייו  בימי  לראות 
יצירי  של  המציאות  בה  מרשימה  ובדרך  שלו, 
כפיו ורוחו עולה על כל דמיון, אפילו על הדמיון 

שלו.
סיפור חייו של טליק הוא סיפור תקומתה, 
מחניים  בן  ישראל.  של  ושגשוגה  עצמאותה 
שגדל והתחנך בבאר־טוביה, בגיל צעיר התגייס 
אדמת  על  בקרבות  חלק  ונטל  הבריטי  לצבא 
ירייה  במכונות  לעסוק  החל  אז  כבר  איטליה. 
הטכניים  לחושים  ביטוי  כבדים,  ובמקלעים 

שהיו בראשו ובקצות אצבעותיו.
לחם,  להגנה,  הצטרף  המלחמה  סיום  עם 
ישראל,  מלחמות  בכל  לוחמים  והוביל  פיקד 

ממלחמת השחרור ועד מלחמת יום הכיפורים. 
דרך  לירושלים,  הדרך  פריצת  על  בקרבות  כך, 
עם  והלחימה  עובדה"  "מבצע  חורב",  "מבצע 
אחר־כך  ושנים  הימים",  ב"עשרת   7 חטיבה 
על  פיקד  טליק  קדש",  ב"מבצע  בכיר  כמפקד 

חטיבת חי"ר בקרבות באבו־עגיילה.
שדה  כמפקד  פעולתו  ושיא  הכותרת  גולת 
צעיר  כקצין  הימים.  ששת  במלחמת  הייתה 
נפלה בחלקי הזכות להצטרף לאוגדה שבפיקודו, 
זו  הייתה  סואץ.  תעלת  בואכה  רפיח  בצומת 
שעתו הגדולה של טליק, שדהר קדימה בראש 
החבורה המופלאה של החשופים בצריח, תוך 
שבקרבות  והקשים  מהמכריעים  כמה  ניהול 
סיני.  העצומים של  במרחבים  ההיא  המלחמה 
צה"ל כולו קטף אז את פרי עשייתו של טליק, 
אשר בנה את השריון ככוח מקצועי מהמעלה 
פלדה"  "אגרוף  ונחוש,  התקפי  כוח  הראשונה, 
פלדה"  "אגרוף  לקרב,  ונכון  בעצמו  בוטח 

שאיננו יודע מעצור.
ערב  מפיו  לוחמיו  שקראו  הדברים  ואלו 
היום:  בפקודת  הימים,  בששת  לקרב  היציאה 
"היום נצא לרסק את היד שנשלחה לחנוק את 
צווארנו. שריוננו יביא את המלחמה אל עומק 
אדמת האויב. לא ששנו אל הקרב הזה, האויב 
רצה בו. היום יכיר מדבר סיני את תנופתה של 

"עוצבת הפלדה" והארץ תרעד תחתיה".

אני זוכר עד היום את הרעד שהמילים הללו 
לוחמיו,  של  שידרתם  ובעמוד  בליבם  העבירו 
נדרשו  היום  למחרת  שבו  לקרב,  היציאה  ערב 
נורמות  אותן  כל  תוך  אל  בדיוק  עצמם  הם 

הפעולה שטליק כונן ודרש.
הרמטכ"ל  כסגן  הכיפורים,  יום  במלחמת 
תרם  הדרום,  בחזית  ולאחריה  אג"ם,  וראש 
כבד  גם  אם  המופלא,  להישג  רבות  טליק 
הדמים. זכיתי לראותו מקרוב שוב, והיכרותנו 
אינטימי־ צוהר  לרגעים  לי  פתחה  המוקדמת 
אומר  אם  אטעה  שלא  לי  נדמה  אליו.  משהו 
ימיה  ועשרת  ההיא  שאותות המלחמה הקשה 

הראשונים ליוו אותו מאז בכל ימיו.
טליק מעולם לא השתחרר מעול הביטחון, 
השירות  פרק  את  רשמי  באופן  סיים  אם  גם 
תחומי  בכל  הברוכה  בעשייתו  המשיך  הוא   -
הביטחון - מחקר ופיתוח, תשתית תעשייתית, 
צעירים  קצינים  חניכת  אסטרטגית,  הגות 
ומורשת  ומבטיחים,  מוכשרים  לו  שנראו 
נודע למרחוק בכל קצות  השריון, כמובן. שמו 
בדרום  באירופה,  הברית,  בארצות   - תבל 

אמריקה ובמזרח הרחוק.
השנים  בעשרות  טליק  זוהה  מכל,  יותר 
מופת  יצירת   - המרכבה  טנק  עם  האחרונות 
שהגה מיד לאחר ששת הימים, מכונת מלחמה 
שמשולבות בה עשרות הברקות קונספטואליות 

נשיא המדינה סופד לאלוף ישראל טל. צילום: ססיל ריזנפלד, יד לשריון
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וטכנולוגיות, יצירי מוחו הקודח תמיד. מערכת 
נשק בחזית הטכנולוגיה העולמית, אשר מציבה 
ויעילותו  עליו,  ההגנה  האדם,  את  הכול  מעל 
בקרב. המרכבה לדורותיה ונגזרותיה היא עמוד 
השדרה על עוצמת האש, התמרון והמיגון של 

עוצבות היבשה שלנו, גם היום ולעתיד לבוא.
בוניה,  בניה,  מבכירי  הוא  טל  ישראל 
צה"ל  בצמרת  נוכחותו  הארץ.  של  וחולמיה 
עשרות  לאורך  הביטחונית  העשייה  ובצמרת 
שנים הולידה תרומה אדירה, לא רק בכל הקשור 
ולעוצמה  ליתרון האיכותי  לעליונות הצבאית, 
ובראשונה  בראש  אלא  ישראל,  של  הכוללת 
דרכו במאות  לאורך  לחותם האנושי שהטביע 
ואזרחים,  לוחמים  מפקדים,  האנשים,  אלפי 
ששירתו תחת פיקודו או עבדו עימו וספגו ממנו 
עצמית  משמעת  לשלמות,  חתירה  של  ערכים 
הרוח  את  ובעיקר  ותעוזה,  יצירתיות  קפדנית, 
והכוח של אחדות פעולה, בכל מקום ומול כל 
מבחן, בשגרה, בסדנה ובשדה הקרב. היו בטליק 
בראש  באנושיות,  ארוגות  הללו  התכונות  כל 
חקרן ודעתן, לב חכם ורחב, ואהבת אדם לאין 

קץ.
אנו נפרדים היום מטליק, אך פירות עשייתו 
לדורי  ישראל  לביטחון  לתרום  ימשיכו  וחזונו 

דורות.
איתנו  וזכרך  טליק,  אותך,  זוכרים  אנחנו 

לתמיד.
יהי זכרך ברוך.

דברי הרמטכ"ל רב־אלוף גבי 
אשכנזי

באתי לכאן היום כרמטכ"ל, כלוחם בצה"ל 
וכאחד ממיליוני אזרחים בישראל שעל חייהם 
לחמת, הקרבת וניצחת; באתי לכאן כדי להודות 
ומפקד,  לוחם  אדם,  טל,  ישראל  האלוף  לך, 
של  כוחו  ומאדריכלי  צה"ל  של  רוחו  ממעצבי 
משישה  למעלה  במשך  אשר  השריון,  חיל 
עשורים ניצב בחפ"ק של מדינת ישראל ורשם 

פרקי מורשת רבים בספר גבורותיה.
"טליק",  חייך,  מפעל  שהיה  המרכבה  טנק 
הבנוי מֹלא פחות ממיליון ורבע חלקים שונים, 
יכול ללמד רבות על דמותך ועל האדם שהיית, 
על הכוחות, העוצמה הפנימית ומשמעת הברזל 
שייחדו אותך, על הנּוקשּות, שמאחוריה ניצבה 
אהבה גדולה ללוחמיך ולאנשים שעבדו לצידך, 
ועל פלדת הנחישות וההתמדה שבזכותה ִפלסת 
את הדרך והפכת את החלום למציאות. צירוף 
התכונות הללו עשה אותך לאיש חזון המסוגל 
אליו;  ולהגיע  יעד  על  להצביע  הרים,  לעקור 
הגדולים  השריון  מלוחמי  לאחד  הנחשב  אדם 
שריון  מר  ובוודאי  המודרנית,  בהיסטוריה 

הישראלי.
שכמו  מקצין  היום  נפרד  אני  אישי,  באופן 
כנער  עיניים  אליו  נשאתי  דורו  מבני  רבים 
פועלו  מופת  על  והתחנכתי  צעיר,  וכחייל 
כלוחם ומפקד. דמותו של "טליק" הייתה חלק 

והערכית  המקצועית  מהתשתית  נפרד  בלתי 
שעליה גדלתי, וליוותה שלבים שונים בשירותי 
מקרוב  התוודעתי  האדם  "טליק"  אל  הצבאי. 
בסדרת מפגשים שהיו לנו עם כניסתי לתפקיד 
אלו  מפגשים  עבורי,  הביטחון.  משרד  מנכ"ל 
היו בבחינת שיעור יחיד במינו, לא רק בתפיסת 
אסטרטגי,  ובניתוח  צבאית  ביטחונית  עולם 
אלא גם בעוצמה של לוחם ובעוצמה של צבא 

ושל חברה.
תורתו והידע העצום שהעביר לי, היו לחלק 
בלתי נפרד מ"ארגז הכלים" שנשאתי עימי גם 
לשירותי כרמטכ"ל, והוא מלווה אותי גם היום 
בגיבוש בניין כוחו של צה"ל, ובמהלכים הרבים 

שאנו מקדמים למען ביטחונה של הארץ הזו.
"טליק", מהמקום שבו אתה נמצא כעת, אני 
דורות  ורואה  היום  לכאן  מקווה שאתה מביט 
שלמים של לוחמים שבאו להודות לך. אני מקווה 
שאתה מביט אל לוחמי השריון שהגיעו ללוות 
אותך בדרכך האחרונה, ואל אלו שמרכבותיהם 
גבולותיה של הארץ  בכל  דוהרות בשעות אלו 
השחורות  הכומתות  חובשי  אהבת.  שכה 
ושיירות הפלדה המובילות אותם - הם עדות 

למפעל חייך ולתקומתו של חזונך.
לנו נותר רק להבטיח לך, ולכם בני המשפחה, 
אותנו  ללוות  יוסיף  הזה  המופלא  שהחזון 
עם  של  מרכבתו  בניווט  ויסייע  הדרך,  במעלה 

ישראל לאזור מבטחים.
30995 )שלוש אפס תשע תשע חמש( האלוף 

ישראל טל - לוחם, מצביא, גיבור ישראל.
אני  מדמותך,  השראה  השואב  צה"ל  בשם 
את  לחנך  נוסיף  כי  ומבטיח  היום  לך  מצדיע 
דור העתיד של לוחמינו לאור המופת שהותרת 

אחריך. נוח בשלום לוחם, נוח בשלום חולם.

דברי ראש מנת"ק תא"ל ירון לבנת
"טנק המרכבה הוא טנק טוב, כי איננו פרי 
הנדבה, המענק וההלוואה. הוא לא נפל לידינו 
כלי  עוד  סתם  איננו  הוא  עקר,  ּכִפרי  בחינם 
מחליף  הוא  הביטחון,  את  שמחזק  מלחמה 
היבוא, הוא טור הזכות, הוא טנק טוב כי אינו 
לוחמי  העצמית.  וההתבטלות  החיקוי  פרי 
השריון - הוא טוב, יען כי הוא מופעל ומונע 

בידיכם!".
במילואים  האלוף  סיכם  אלה,  בדברים 
ישראל טל את טקס מסירת טנק המרכבה סימן 

1 הראשון לחיל השריון באוקטובר 1979.
המפקד, טליק,

 - ומנהיג  אב  ראשון,  בך  רואים  רבים 
הפצועים  החולים,  אינספור  משפחתך, 
ומשפחות החללים בהם טיפלת כל חייך, דורות 
שאותם  לוחמים  של  שורות  שריון,  אנשי  של 
הובלת לקרב, התעשיות הביטחוניות - "כחול 
לבן", שבהן כל כך התגאית, וגם אנו - משפחת 
עבור  לדורותיו,  הפרויקט  מראשי   - המרכבה 
הכפיים  לעובדי  וְעד  ובטכנאים  במהנדסים 

הבונים בידיהם את הטנקים והנמרים לצה"ל.

ולצבא  טליק, על תרומתך למדינה, לחברה 
נאמר, ועוד ייאמר, רבות. חיית את חייך בִמנְָעד 
רחב, רחב מאד: הוגה דעות ופילוסוף, הומניסט, 
את  המוביל  נפש  עז  לוחם   - ומאידך  מחד; 
עקרון  את  מדגיש  ולניצחון.  לקרבות  כוחותיו 
בדמותו  המתגלם  הכפיים  וחוכמת  הפשטות 
ובעונה  ובעת  טוביה  מבאר  הנפח  אברום  של 
ובשילובה  הטכנולוגיה  בקצה  איתנו  דן  אחת 
יורד  רגע  הטנק.  של  המתקדמות  במערכותיו 
להתייעצות  השר  ללשכת  השנייה,  הקומה  אל 
חוזר   - ובמשנהו  המדינה  ביטחון  בענייני 
להדק  הצורך  על  או  לזירה,  לחצן  על  לדיון 
בורג במזקו"ם. ריאלי ורציונלי שרגליו נטועות 
שכמעט  גבולות  לנו  מציב  זאת  ועם  באדמה 
כך  הגבול",  הם  "השמיים  בני־השגה.  ואינם 
ציווית עלינו לחנך את דור המהנדסים הצעירים 
וקפדן,  נוקשה  המערכות.  בפיתוח  העוסקים 
למשמעת  ומטיף  יוד  כל  של  קוצו  על  העומד 
ברזל, אך עיניו צוחקות, בהומור ובציניות וליבו 
בפניו,  העומדים  הצעירים  הקצינים  אל  יוצא 

יראים, ומציגים לו פתרונות.
נערץ,  מוכר,  ציבורית,  דמות  היית  טליק, 
מבוקר, חשוף לעיני כל. איתנו, אנשי המרכבה 
אינטימיים,  ומחשבות  לבטים  ָחַלְקּתָ   -
יומיומיים. פקדת עלינו לחשוב, לפרוץ גבולות, 
לבדוק הנחות יסוד ולבדוק שוב. לנסות, להעז, 
להחליט,  לדעת   - האמת  וברגע  להמריא. 
מערכת   - המטרה  להשגת  ולחתור  לחתוך 

מבצעית המופעלת בידיהם של לוחמים.
במרכז"  "האדם  שמנצח,  הצוות  הלוחמים, 
העקרונית,  בגישה  אצלך  כרגיל  זה  כך   -
 - הפיזי  במרכז  גם  אך  לתכנון,  הפילוסופית, 
מרכזו של הטנק שכל מערכותיו סדורות סביב 
ערך  האדם,  ערך  עליו.  להגנה  ותורמות  הצוות 
ודורות של מתכננים חונכו  החיים תמיד עליון 
לבחון את רעיונותיהם באמצעות קריטריון זה. 
קיבל מנת תורה  רבים כאלה,  והיו  מי שפספס, 
סדורה, כרוכה בחוכמת שריונאים: "אין פגיעה 
בפגז ראשון", ונשלח לבצע סיבוב נוסף. ומה רבה 
הייתה השמחה כשהיינו עוברים, סוף סוף, את 
המבחן. ומי כמונו ידע שרצית, קיווית, שנצליח 
ואנשי  הלוחמים  הראשון.  בפגז  כבר  לפגוע 
האחזקה, אנשי החימוש, במרכז. כך הטפת לנו 
לגדודים  אילת,  ועד  מהחרמון  אותנו,  ושלחת 

ולחטיבות, להקשיב וללמוד, ללמוד ולתקן.
הראשון  הטנק  מסירת  בעת  בדבריך 
יותר. אנו, הקשובים  אמרת "טנק טוב". רצית 
את  היום  אותו  שחגגת  יודעים  לסמנטיקה, 
כבר  וראשך  ליבך  אולם  שהושגה,  העצמאות 
היו בעתיד - בטנק המושלם אליו תחתור שנים 
תשדרג  סימנים,  בו  ותיתן  תחליף  ארוכות, 
ותמציא מחדש. עדיין אנו חותרים ללא לאות.

טליק, בעשור השנים האחרונות אנו לצידך 
להתייעץ,  באים  הפרטי.  האישי,  במאבקך 
סימן  כל  מחפשים  ובתקווה,  בחשש  ומביטים 
בפניך  התאוששות.  התחזקות,  על  שיעיד 
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אתר יד לשריון יהיה מצבה חיה לזכרו.
יהי זכרו ברוך.

דברי גלי בר, נכדתו של אלוף 
ישראל טל

סבא אהוב שלי,
הנה אנחנו אחרי, אחרי כל כך הרבה ימים 
שהפחד מהפרידה לא מש בהם לרגע, רק לובש 
רקע" שנוכחותו  כ"רעש  - פעם  צורות שונות 
מוצנעת בתוך שגרת היום יום, מלווה בתקווה 
ילדית שאתה הכול יכול תישאר חסין לעד, גם 
בפני הבלתי נמנע והידוע מראש; ופעם מבליח 
כפחד המצליח לתבוע את מלוא תשומת הלב, 
ללא  בעולם,  לבדה  להיוותר  שהולכת  מי  כשל 
כל  לאורך  שהייתה  כך  כל  הבטוחה  המעטפת 

השנים. 
מנסה  כאן,  ואני  שם  אתה  אחרי,  ועכשיו 
לגמרי  לא  שעדיין  הִריק  את  במילים  לתאר 
באופן  שעולות  הזיכרון  תמונות  ואת  נתפס 

מעורבב בראשי. 
סבא יקר שלי, מיותר לציין איזה מקום ענק 
תפסת בחיי מגיל צעיר מאוד. כל מי שמקורב 
אליי ואני מניחה שגם אליך, נכח במהרה לדעת 
את עומק הקשר שבינינו והייחודיות הרבה שבו. 
הייתה  רחובות  עצמי,  את  זוכרת  שאני  מאז 
בית שני עבורי במלוא מובן המילה. סופי שבוע 
ארוכים הייתי מבלה איתך ועם סבתא, אפופה 
בריחות תבשילים שמילאו את הבית, מטיילת 
איתכם במרחבי השדות של באר טוביה שכה 
שקיימנו  ארוכות  לשיחות  מרותקת  אהבת, 
פילוסופיה,  על  באוטו,  נסיעה  במהלך  בינינו 
ארוכים  בלילות  או  ופיסיקה,  אסטרונומיה 
בסלון כשהייתי נרדמת על הכורסה שלך לקול 
הבית,  סיפי  את  שהרעיד  הלוהטים  הויכוחים 

הבית שהמה תמיד מחברים קרובים וטובים. 
לא  עצומה,  כך  כל  הייתה  שלך  הנוכחות 
יומי שלנו שמלווה אותי מאז  היום  רק בקשר 
היותי ילדה, או במפגשים השבועיים הקבועים 
הנוכחות  מזמן.  לא  עד  בימי שישי שהתקיימו 
שלך הייתה מורגשת בכל דקה ודקה, היכן שלא 
הייתי, בזמינות הבלתי מתפשרת שלך, בנתינה 
שהרעפת  סופית  האין  ובאהבה  גבולות  ללא 
בכל  תמיד,  איתנה  משענת  עבורי  היית  עליי. 
לפנות  יכולתי  תמיד  דרכים.  צומת  בכל  רגע, 
כל  ולהתפעם  איתך  ולהתייעץ  לשתף  אליך, 
בלב  לגעת  מצליח  אתה  כיצד  מחדש  פעם 
הדברים, מעבר לידע הנרחב, לאינטלקט החד, 
או למחשבה הנחרצת, מבין מיד את הדינמיקות 
העדינות, ששזורות לעיתים במצבים מורכבים, 
ומוסיף עוד רובד חדש של רגישות מיוחדת של 

מי שמכיר את החיים ואת נפש האדם.
ואסיים בציטוט של המשורר ההודי טאגור 
שאותו כל כך אהבת: "בבוא אלי המוות וילחש 
לי 'מלאו ימיך' אמרה נא לו: באהבה ימי עשיתי 
ולא בזמן בלבד! ובשאלו: 'שיריך - היחיו אחר 
מותך?' ועניתיו: 'זאת לא אדע; אך זאת אדע, 

בחודשים  ושמענו  ראינו  ובהתבטאויותיך 
במפגשים  מגופך.  האכזבה  את  האחרונים 
ראש  בערב  שונה.  היית  הפרויקט  אנשי  עם 
אותו  לאחר  שנה  שלושים  שנה,  לפני  השנה 
קפצת  הראשון,  הטנק  את  מסרת  שבו  היום 
אגרופים והרעמת, כרגיל, כאילו כלום, בקולך: 
"אם ישאלו אתכם, המהנדסים הצעירים, במה 
אתם עובדים, ענו: אנו, בידינו ממש, בונים את 

ביטחון המדינה!".
טליק, המפקד, ארבעים שנים קשות, מרגשות 
שטבע  ענק  של  בצילו  פועלים  אנו  ומרתקות 
חותמו במדינה, בצבא, בשריון, בטנק ובנפשנו 
- אנשי משפחת המרכבה. אנו מצווים לשמור 
מכל משמר - על הרוח, על התורה הסדורה, על 
עקרונות היסוד, על הפרויקט, על הטנק והנמר, 
על האדם. בשם כל משפחת המרכבה אני מצדיע 

לך טליק ומבטיח: כך נעשה.

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

היום  נפרדים  לדורותיהם  השריון  לוחמי 
מאלוף טל, מפקד, מנהיג ומורה דרך לכולנו.

פנים רבות היו לטליק. מפקד נערץ, אסטרטג 
מדינת  של  הביטחון  תורת  מעצבי  בין  שהיה 
השריונאים,  של  הרוחני  האב  וצה"ל,  ישראל 
אך  המרכבה.  ואבי  ישראל  ביטחון  פרס  חתן 
המאפיין המרכזי באישיותו היה יחסו ודאגתו 

לאדם. לחייל, לפצוע, ולמשפחות השכולות.
טליק הקדיש את מלוא תשומת הלב, הזמן 
לכל אלה אשר  לסייע  כדי  והאמצעים,  הדרוש 
זו  למטרה  במלחמה.  כבד  אישי  מחיר  שילמו 
גייס גם את רעייתו חגית ואת ביתם ברחובות.

קבע   - ינצח"  שבטנק  "האדם  באמירה 

ההכשרה  מערכת  להיות  צריכה  כיצד  טליק 
בכבוד  להתייחס  השריון.  חיל  של  והאימונים 
לחייל, לטנקיסט, לשמור על כבודו ועל זכויותיו, 
ביותר  הטוב  האימון  את  מקבל  ולוודא שהוא 

שמכשיר אותו לנצח במלחמה.
כאשר גיבש האלוף טל את עקרונות מבנה 
"האדם  של  העיקרון  את  קבע  הוא  המרכבה 
במרכז החומר". בשלוש מילים אלה הוא הגדיר 
בהגנה  להשתתף  חייבות  הטנק  מערכות  שכל 
על הצוות בזמן הלחימה, גם אם ייָּפגעו תכונות 
ניצלו  זו  החלטה  בזכות  הטנק.  של  אחרות 

חייהם של שריונאים רבים.
אוגדת  כמפקד  הימים  ששת  במלחמת 
הפלדה, בתדריך שנתן למפקדי האוגדה בערב 
המלחמה, אמר: "עכשיו אני הולך להגיד דבר 
הזה  הקרב  אחרת.  ברירה  לנו  אין  אך  חמור, 
יהיה קרב לחיים ולמוות. כל אחד יסתער עד 
נסיגה,  אין  באבידות.  התחשבות  ללא  הסוף 
רק  קדימה.  הסתערות  רק  יש  עצירה  אין 
לאחר שננצח בקרב הראשון נשתדל שהקרבות 

הבאים לא יהיו קרבות שחיקה".
יחידות האוגדה פעלו בדיוק כפי שתודרכו. 
כמפקד בשדה הקרב, הוא לחם תמיד עם הכוח 
למצות  וידע  בָּפקודיו  ביטחון  השרה  המוביל, 
והוביל את  לרשותו,  את המרב מהכוח שעמד 

האוגדה לניצחון.
האלוף טל ייחס חשיבות רבה להנצחת חללי 
השריון, לשמירה ולימוד מורשת השריון. הוא 
היה בין ההוגים והמקימים של אתר יד לשריון 
בפעילות  מעורב  והיה  התעניין  טליק  בלטרון. 

המתבצעת באתר עד ימי האחרונים.
האלוף טל ייזכר בהיסטוריה של עם ישראל 
וצה"ל כדמות שתרמה רבות לביטחון ישראל. 

הרמטכ"ל רב־אלוך גבי אשכנזי מניח זר על קברו של אלוף ישראל טל. ססיל ריזנפלד, יד לשריון
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כי יש ובשוררי מצאתי את נצחי!'" ואני אומרת 
סבא, שאתה, את נצחך אצלי מצאת!

וסבא, גם בשם שני הנכדים הנוספים שלך 
מתן וגילי, רצינו לומר שאנחנו אוהבים אותך 

וכבר נורא מתגעגעים...

לזכרו של האלוף ישראל טל, טליק - 
ד"ר עֹפר דרורי

או  טל  ישראל  האלוף  של  מחזורו  בן  איני 
אפילו פקוד ישיר שלו. הבדלי הגילים בינינו הם 
חיילי  הרבה  כמו  אבל  ויותר,  דור  של  הבדלים 
המרשימה  ודמותו  שמו  את  שמעתי  שריון 

נישאה בפי כל במהלך שרותי הצבאי. 
היות ורבים וטובים החיים בינינו הכירו אותו 
איש  טליק  על  יספרו  בוודאי  הם  אישי  באופן 
וטליק  הממציא  טליק  השריונר,  טליק  הצבא, 
אישית  לחוויה  להתייחס  רוצה  אני  הפילוסוף. 

שהייתה לי איתו לפני כארבע שנים וחצי.
בשעה  בתחילתה,   2006 הייתה  השנה 
ו"מומחים"  עיתונאים  התקשורת,  שאמצעי 
)מטעם עצמם( חבטו ללא רחם בחיל השריון, 
חיל  של  עליונותו  בדבר  חדשות  תורות  יצרו 
האוויר והוכיחו באותות ובמופתים כי ההכרעה 
היו  מיוחדים.  כוחות  ידי  על  תֵעשה  הצבאית 
הכוחות  היקף  כי  וטענו  עׂשות  שהגדילו  אף 
המיוחדים בצה"ל קטן ויש להגדילו משמעותית 
על חשבון הכוח המשוריין. לאווירת ה"עליהום" 
כולל  בצבא,  בכירים  גם מפקדים  הזו הצטרפו 
לבנון  מלחמת  לאחר  להתפטר  שנאלצו  אלה 
וכישלון  שלהם  הראייה  קוצר  בגלל  השנייה 

תפיסתם.
יום  במלחמת  חייל  שהיה  כמי  מקום,  מכל 
אחרות.  עמדות  לי(  יש  )ועדיין  היו  הכיפורים 

בעיניי התמרון היבשתי חשוב ורק באמצעותו 
להביע  התעייפתי  לא  הכרעה.  להשיג  ניתן 
לבנון  למלחמת  שקדמו  בשנים  עמדותיי  את 
השנייה בכל פורום ובכל הזדמנות שרק ניתנה 
לי. לעתים הרגשתי כקול קורא במדבר ולעתים 

כאותו ילד הצועק "המלך עירום" ואין שומע.
בתחילת  כתבות  בסדרת  דה־מרקר  העיתון 
ולתומכי  השריון  למשמיצי  במה  נתן   2006
האוויר  חיל  איש  נחיצותו.  בחוסר  הגישה 
שמואל גורדון טען כי פיתוח והצטיידות בטנק 
המרכבה סימן 4, שאביו מ מולידו היה ישראל 
לחיל  להעבירם  ויש  כספים  בזבוז  הוא  טל, 
האוויר. גם שלמה אראל, מפקד חיל הים בעבר, 
טען שיש להעביר את המשאבים מהצטיידות 

בטנקי מרכבה לספינות של חיל הים.
שעורך  לשמחתי,  שלי,  התגובה  מאמר 
ולא  צוללות  "לא  הכותרת  את  לו  נתן  העיתון 
מטוסים - אלא דווקא טנקים", התפרסם בדה־

שבכותרת  במאמר   ,2006 בפברואר  ב־7  מרקר 
המשנה שלו כתבתי: "ללא כוח משוריין לא ניתן 
ואראל  לגורדון  בניגוד  ביטחון.  להבטיח  יהיה 
ותפיסת  מספיק,  אינו  לבדו  שהטנק  מאמין  אני 
מערכות  של  שילוב  מחייבת  הנכונה  הביטחון 

נשק ולא השענות על זרוע אחת בלבד".
הודעה  לי  וחיכתה  לביתי  חזרתי  בערב 
ויצלצל  אותי  מחפש  טל  ישראל  בשם  שאדם 
טליק  בין  קישרתי  שלא  כמובן  יותר.  מאוחר 
לבין משאיר ההודעה. לאחר כשעה שוב צלצל 
לישראל  לטלפון,  והתבקשתי  בביתי  הטלפון 
לי האסימון.  ירד  טל המחפש אותי. עדיין לא 
קולו  את  ושמעתי  לשיחה  עניתי  כאשר  רק 
המחוספס של טליק הבנתי שזכיתי לכבוד גדול, 
לי  החמיא  בשיחה  טליק.  עם  אישית  שיחה 

טליק על המאמר וביקש להיפגש אתי במשרדו 
בקריה בתל אביב. האמת שהייתי נפעם, על מה 
אוכל לדבר עם האלוף ישראל טל? מה אני ומה 
כישורי מולו, אבל לטליק לא מסרבים. קיבלתי 
התייצבתי  ימים  מספר  ולאחר  ההזמנה  את 
במשרדו בקריה. פגשתי שם אדם מבוגר יותר 
ממה שזכרתי מימי הצבא, מעט מתקשה בדיבור 
בגלל אירוע שעבר, אבל צלול ובהיר מחשבה. 
עצמי;  על  לי  סיפר  הוא  השיחה  בתחילת 
חברים  בעזרת  עליי  "תחקיר"  שעשה  מסתבר 
ורצה להכיר את מי שתומך בטנקים שהוא גם 
להתעמת  חושש  אינו  וגם  באוניברסיטה,  ד"ר 
מעט  השריון.  חיל  של  המבקרים  גדולי  עם 
שאפילו  לו  נודע  כאשר  בקולו  חשתי  אכזבה 
חרמ"שניק  הכול  בסך  אלא  טנקיסט  אינני 
מנומס  נשאר  הוא  אבל  השריון...  בחיל  שגדל 
את  גיבשתי  כיצד  להבין  חשוב  ממש  לו  והיה 
האישי  הניסיון  על  לו מעט  סיפרתי  עמדותיי. 
את  ראייתי  ועל  הכיפורים  יום  במלחמת  שלי 
לאחריה.  וגם  במלחמה  הטנקים  חשיבות 
בדיעבד אולי דווקא היותי לא טנקיסט חיזקה 
את עמדתי "הלא משוחדת". לאחר שסיפק את 
הסקרנות שלו לגבי מניעיי סיפר לי על חוויותיו 
ממלחמת העולם השנייה, על פרויקט המרכבה, 
תוך שהוא מדגים את יכולותיו באמצעות דגם 
מוקטן של הטנק שהיה מונח לפניו על השולחן. 
שלו  "הבייבי"  הוא  המרכבה  שטנק  היה  ניכר 
ששמעתי  הרצאה  לו  הזכרתי  כמשמעו.  פשוט 
ממנו כעשרים וחמש שנה קודם לכן עת הוזמן 
להרצות בפני קורס מ"פים שהייתי חניכו, וכמה 
התלהבות הייתה בקולו עת סיפר על מרכיבים 

כאלו ואחרים של הטנק שהגה.
בסיום שיחתנו עמד על כך שיקראו למפקד 
כדי  תא"ל(  בדרגת  )קצין  המרכבה  פרויקט 
הייצור  במפעל  סיבוב  לי  ויערוך  אותי  שיכיר 
של הטנק. כל ניסיוני למנוע את התייצבותו של 
אותו תא"ל לכבודי לא עזרו, טליק עמד על כך 

וכל שנותר לי להצטנף בכיסאי במבוכה.
לו  שאשלח  לו  מבטיח  שאני  תוך  נפרדנו 
על  המספר  בסופה"  י'  "פלוגה  מספרי  עותק 
יום  במלחמת  חרמ"ש  פלוגת  של  קורותיה 
יאיר,  השריון  קצין  בנו,  מוזכר  ובו  הכיפורים 
ידי  על  וטופל  הפלוגה  לחימת  באזור  שנפצע 

החובש הפלוגתי שלנו.
מאז הייתה לנו שיחת טלפון נוספת באותו 
עניין ולאחר מכן פרצה מלחמת לבנון השנייה 
שהוכיחה )בדם לצערי( שכל נבואות הזעם שלי 

התאמתו אחת לאחת.
על  בהתרגשות  קראתי  השנה  ראש  בערב 
שריון,  מר  טל,  ישראל  האלוף  של  פטירתו 
שדורות של לוחמים התחנכו על ברכיו ותרומתו 
מהגדולה  הנראה  כפי  היא  ישראל  לביטחון 

ביותר שזכה לה אדם בודד בישראל.
• יהי זכרו ברוך.  

גלי בר, נכדתו של טליק סופדת לו. צילום: ססיל ריזנפלד, יד לשריון

     www.yadlashiryon.com בקרו דרך קבע באתר השריון  





בליל  הייתה  טליק  עם  הראשונה  פגישתי 
חורף גשום וסוער בימים הראשונים של מארס 
למקלעים  קורס  מפקד  אז  שהיה  טליק   .1948
בינוניים, שהגיע עם 4 מקלעים לסייע לפלוגה 
שלי בהתקפה על הכפר ביר עדאס. לא הכרתי 
כיוצא  התגלה  אז  כבר  אך  כן,  לפני  טליק  את 
הכבדים,  המקלעים  של  ההפעלה  באופן  דופן 
שבאותם ימים היוו יחד עם המרגמות 81 מ"מ 
שני  עם  סגנו  את  צה"ל.  של  הכבד  הנשק  את 
מקלעים הציב על גג במגדיאל והוא עצמו צעד 
עם שני מקלעים יחד עם הכוח התוקף והפעיל 
המסתער.  לכוח  ישיר  בסיוע  אישית  אותם 
אך  והגשם,  הבוץ  בגלל  נתקעו  כלים  מעט  לא 

המקלעים של טליק פעלו ללא דופי.
ההתרחבות  עם  דרכינו.  נפרדו  מכן  לאחר 
עברו  קדש  מבצע  לאחר  השריון  של  הגדולה 
מפקדים  שלושה  לשריון,  ודדו  ברלב  טליק, 
ששינו, העצימו והפכו את השריון לַחיִל המוביל 
גם אני לשריון  של צה"ל. בעקבותיהם עברתי 
ולאחר תקופת הכשרה התמניתי למפקד גדוד 
82 בחטיבה 7 בפיקודו של דדו. זמן קצר אחר 

כך קיבל טליק את הפיקוד על החטיבה.

מנהיגות  מיד.  הורגשו  וסגנונו  מנהיגותו 
שהתבטאה במשמעת ללא פשרות, בהקפדה על 
וטיפול  והטנקים  הנשק  בהפעלת  מדויק  ביצוע 
וכללים  נהלים  נקבעו  הכלים.  בתחזוקת  נכון 
ברורים ומדויקים וסטיות לא נסבלו. החיים תחת 
פיקודו לא היו קלים. המפקדים, מהמג"ד ומטה 
התמסרות  דרש  טליק  מתמיד.  במבחן  נמצאו 
טוטלית לתפקיד, דרש אבל גם קיים בעצמו. לצד 
הנוקשות וההקפדה על חובות החייל דרש טליק 
להקפיד גם על זכויותיו. וראה זה פלא - תוך זמן 
התקלות  פחתו  להיתקע,  טנקים  הפסיקו  קצר 
השתפרה,  הירי  טכניקת  ובתותחים,  במקלעים 
ויחד עם זאת כמעט נפסקו לחלוטין הטרטורים 
וההתעללויות ופחתו התקלות באימונים ואיתם 

פחת מספר הנפגעים.
את  בגדוד  קלטנו  כמג"ד  כהונתי  בתקופת 
פלוגת הסנטוריונים הראשונה. תהליך קליטת 
הטנקים, הכנת המערך הטכני, בניית הצוותים 
התותח  של  מהיר  שדרוג  וכן  ההדרכה  ומערך 
מ־20 פאונד ל־105 מ"מ - גם הם דוגמה לשיטת 

פעולתו של טליק.
עם סיום תפקידי כמג"ד התמניתי לסגננו של 

טליק בחטיבה. בתקופה זו היינו עסוקים בעיקר 
וחטיבתיים,  גדודיים  ובתרגילים  באימונים 
להגנה  החטיבה  התפרסה  גם  זו  ובתקופה 
במבצע "רותם", שבו באה לביטוי מוכנותה של 
החטיבה מבחינה מבצעית, אף כי לכדי לחימה 

לא הגענו.
ביחד,  שבילינו  הארוכים  והלילות  בימים 
כשנה,  שנמשכה  כסגנו  שירותי  בתקופת 
אישיותו  על  טליק  את  מקרוב  להכיר  למדתי 
הדייקן  המנהיג  המפקד  טליק   - המורכבת 
הכלל,  מן  היוצא  הטכני  הכושר  בעל  הקפדן, 
היורד לפרטים עד הפסיק האחרון. ומצד אחר, 
טליק האינטלקטואל הבקיא בכתבי קלאוזוביץ 
של  נלהב  וקורא  ושפינוזה,  קנט  של  ובהגותם 
טליק  את   - מכל  ויותר  עוז;  ועמוס  יזהר  ס' 
האדם והחבר הדואג לכולם ומוכן לעזור מבלי 

להתחשב בקשיים הכרוכים בכך.
טליק,  של  פיקודו  תחת  שירותי  בתקופת 
בעיקר כסגנו, היו לנו לא מעט חילוקי דעות, אך 
לא היה יום שלא למדתי ממנו משהו, ונשארנו 

חברים עד ליומו האחרון.
תא"ל )במיל'( אשר לוי

טליק - חבר ומפקד
תא"ל )במיל'( אשר לוי, מניח זר על קברו של אלוף ישראל טל
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"פינת הטנק" בביטאון זה תאפשר לקוראים לבחון את כלי הלחימה של חיל 
השריון, ולקרוא על תורות הלחימה ודברים "מפי הגבורה"

טנק המרכבה 
סימן 4 - פאר 

היצירה הטכנולוגית 
והמבצעית, ותרומה 

משמעותית ללוחמת 
היבשה של צה"ל

מבוא

מעצמה  למעשה  היא  ישראל  מדינת 
שלה,  הביטחון  לצורכי  ומייצרת,  המפתחת 
ביבשה,  ללחימה  מתקדמות  נשק  מערכות 

באוויר, בחלל ובים.
הדגל  במוצר  גאים  השריון  בחיל  אנחנו 
של עוצמת הנשק הקרקעי והוא כמובן הטנק. 
כלי  של  איזון  מהווה  טנק  הנקראת  היצירה 
לחימה בין המרכיבים שמאפשרים לה לבצע את 

משימתה: כושר יצור אש, עבירות ושרידות.
ההיסטוריה של תקומת ישראל בארצו מלאה 
בתצורת  הסופית  ליצירה  שקדמו  באירועים 

טנק המרכבה. פינה זו בביטאון תאפשר לכותב 
ולקורא ללמוד ולהשפיע על הממדים הכוללים 
לכתוב  מוזמנים  ואתם  זו  מלחמה  מכונת  של 

ובוודאי לעיין ולהעיר הערות. 
כלי מלחמה יש לו בתבנית שבחרתי להציג 
הניהול  זרועות  שלוש  שהם  ממדים  שלושה 
טנק  וייצור  לפיתוח  בסיס  שהיוו  והביצוע, 

המרכבה:
ארגוני  מענה  ומתן  מבצעי  צורך  • הגדרת 
ותקציבי - שהחל בהובלת עוזר שר הביטחון 

אלוף )במיל'( ישראל טל )טליק(.
• מתאר פיתוח של מאפיינים מבצעיים וסד"כ 

- בהובלה של קצין השריון הראשי.

• ניהול הפיתוח, הייצור והתחזוקה - בהובלת 
החימוש  חיל  אט"ל,  עם  בשילוב  מנת"ק 

ורפ"ט.
המתארים  דברים  כולל  זה  ראשון  מאמר 
את שלושת גורמי המפתח הנ"ל: אלוף )במיל'( 
ישראל טל, קצין השריון הראשי הנוכחי תא"ל 
יגאל סלוביק, וראש מנת"ק הנוכחי תא"ל ירון 

לבנת.

שורשים - הקדמה
אלוף ישראל טל )טליק( נולד ב־1924 בבאר 
שר  לעוזר  מונה  ב־1974,  מצה"ל  פרש  טוביה, 

הביטחון הממונה על פיתוח אמצעי לחימה.

תא"ל )במיל'( איתן קינן־קאולי* / צילומים: מיכאל מס
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טנק מרכבה סימן 3

טנק מרכבה סימן 1טנק מרכבה סימן 2

עלה  ישראל  במדינת  טנק  לפיתוח  הרעיון 
ביטול  על  הודיעו  שהבריטים  לאחר  בדעתו 
הצ'יפטיין  טנקי  של  מקומי  וייצור  רכש  עסקת 
בישראל בראשית שנת 1970. שר הביטחון משה 
וייצור  פיתוח  את   1970 באוגוסט  אישר  דיין 
הטנק הישראלי החדש, ועוזר שר הביטחון צבי 
הטנק  לפתוח  יסוד  הוראת  פרסם  )צ'רה(  צור 
)מנת"ק(  הטנק  תכנית  שמנהלת  הוגדר  ויצורו. 
שטליק עמד בראשה, תישא באחריות הכוללת, 
כיחידת מטה צבאית במשרד הביטחון. מנת"ק 
 - השר  עוזר  באמצעות  הביטחון  לשר  כפופה 
הנדסית  יחידה  הוקמה  החימוש  בחיל  טליק. 
בכפיפות  )רפ"ט(  הטנק  פתוח  רשות  שנקראת 

למנת"ק.
התעשייה הישראלית שמייצרת את מרבית 
מפעלים.   200 מעל  כיום  מונה  הטנק,  רכיבי 
 ,1 סימן  מרכבה  הראשונים,  המרכבה  טנקי 

נמסרו לחיל השריון בשנת 1979.

- לא צריכה להיות חלק מפשרה זו. המיגון 
הטקטי  הקרב  בשדה  לנוע  לטנק  מאפשר 
בחופשיות ולשרוד בו. המשמעות - יכולת 
הניידות,  שיפור  כלומר  לאויב,  להתקרב 
בו,  לפגוע  היכולת  את  לשפר  ובהתאמה 

כלומר שיפור עוצמת האש.
מרכבה  מסדרת  טנקים  סוגי  ארבעה 
1 שנטל  סימן  - ממרכבה  בידי צה"ל  נמצאים 
ועבור  הגליל",  "שלום  חלק בלחימה במלחמת 
חלק  שנטלו   4  ,3  ,2 סימן  המרכבה  טנקי  דרך 
המלחמות,  ובין  השנייה  לבנון  במלחמת 

שבשיאן מבצע "עופרת יצוקה".

 קצין השריון הראשי -
תא"ל יגאל סלוביק

טנק המרכבה הוא כלי לחימה המאפשר ללוחמי 
השריון להשיג את מטרות המלחמה בשדה הקרב. 
להוות  אמור  מבצעית  מבחינה  המרכבה  טנק 

מענה מאוזן מרכיבי הלחימה הבאים:
כושר יצור האש: 

בטווחים  מטרות  והשמדת  פגיעה  • יכולת 
ביום  אוויר  ומזג  ראות  תנאי  בכל  רחוקים 

ובלילה, בעמידה ובתנועה ולמטרות נעות;
• כושר השמדה של מטרות מפוזרות, כדוגמת 

חוליות נ"ט;
• יכולת השמדה "סלקטיבית";

• יכולת שיבוש ומתן מענה לאיומים נוספים;
כדוגמת  נוספים  ותחמושת  בנשק  • שימוש 

מקלעים ומרגמה, גם למתן סיוע לחי"ר.
עבירות:

• כושר התגברות על מכשולי קרקע ומכשולים 
אחרים שנועדו לשיבוש תנועת הטנק;

הגדירם  שהאויב  שטחים  צליחת  • כושר 
בתכניות ההגנה שלו כבלתי עבירים לשריון;

הוא    •4 סימן  מרכבה  של  העבירות  כושר 
דוגמה למענה לדרישות אלה.

ההתמחות בטכנולוגיה של טנקים התפתחה 
בזכות הניסיון שנצבר שנים קודם לכן בשדרוג 
מהותי של הטנקים שהיו קיימים בצה"ל קודם 
לכן, החל בטנקי שרמן, עבור דרך טנקי המגח 
והשוט, ולאחר מלחמת ששת הימים גם בטנקי 

השלל טי־55 מתוצרת רוסיה.
החלום  את  שישייך  צריך  ההיסטורי  הצדק 
ומנהיגים  למצביאים  ישראלי  טנק  יצור  על 
 - חורב  עמוס  ביניהם  ישראל,  בעם  נוספים 

קצין החימוש הראשי מיד אחרי מלחמת סיני.

הטנק
של  הפיתוח  תבנית  של  היסוד  עקרונות 

טנק המרכבה הן: 
• האדם במרכז והחומר ערוך מסביבו;

• תבנית הטנק תהיה פשרה של שתי תכונות 
היסוד - ניידות ועוצמת האש;

• תכונת היסוד השלישית - המיגון והשרידות 
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שרידות:
• תבנית של טנק שהאויב יתקשה "לפגוע" בה 

באמצעות צללית מתאימה;
• מערכות מיסוך וחתימות שיקשו על הגילוי 

והזיהוי;
• מערכות גילוי אויב והשמדת חימוש העומד 

לפגוע בטנק )הגנה אקטיבית(;
היפגעות  שימנעו  מגוונות  מיגון  • מערכות 

הצוות, במקרה שהטנק נפגע.
סיכום: 

צריכים  הטנק  מערכות  של  המאפיינים 
לפי  לחימה  מערכות  של  לתפעול  להתאים 

תורת הלחימה של חיל השריון.

ראש מנת"ק )מנהלת תכנית 
הטנק( - תא"ל ירון לבנת 

שורשים  עם  מפקד  הוא  לבנת  תא"ל 
במשפחת חיל החימוש, בנו של אל"ם )במיל'( 
צבי לבנת. ירון הוביל במגוון תפקידים את כל 
מערך הפיתוח של טנק המרכבה שבשיאה הוא 
שימש ראש רפ"ט )ראשות פיתוח טנק(, לפני 
אחראי  מנת"ק  ראש  מנת"ק.  לראש  התמנותו 
בפני מערכת הביטחון על פיתוח ואספקת טנק 
המרכבה ומערכות נשק נוספות. האחריות על 
הטנק ורכיביו אינה נעצרת ביציאה מקו הייצור, 
המבצעיות  היחידות  בליווי  ממשיכה  והיא 

לצרכים  בהתאמה  המערכות,  ובשדרוג 
המבצעיים המתפתחים. זרוע הביצוע הטכנית 
שמפקדה,  רפ"ט  הטכני  הגוף  הוא  מנת"ק  של 

אל"ם ברוך מצליח, כפוף לראש מנת"ק.
זה,  מפתח  בתפקיד  כקודמיו  ירון,  תא"ל 
ממשיך בתוואי הארגוני שנהג בו אלוף ישראל 
טל )טליק( בכל הכרוך בתהליך קבלת ההחלטות 

ובחלק מהסגנון הניהולי השוטף:
 - הביטחון  שר  מטעם  עליונה  היגוי  • ועדת 
במסגרת  ההצטיידות  כיווני  את  המגדירה 

היעדים הלאומיים.
של  המטה  ראש  בראשות  היגוי  • פורום 
מפקדת זרוע היבשה )מז"י( וראש מנת"ק - 
המשאבים  התאמת  את  ומאשרת  הבוחנת 

לצרכים המבצעיים שנצברו.
רפ"ט,  מנת"ק,  את  כולל  הפעילות  • פורום 
נציגי תח"ש במפקדת קצין השריון הראשי 
ממז"י.  אמל"ח  מחלקת  ונציגי  )מקשנ"ר( 
פורום זה בראשות ראש מנת"ק מוביל את 
תכניות הפיתוח וההצטיידות של המערכים 
ידי  על  המוגדרים  מנת"ק,  מופקד  שעליהם 
קצין השריון הראשי וראש מחלקת אמל"ח 

של זרוע היבשה.
לדברי ראש מנת"ק מכלול הנושאים הנדון 
תואם את הפורומים המחליטים וכולל למעשה 
את כל ההיבטים הכרוכים בהצטיידות במערכת 

נשק אסטרטגית כמו טנק - החל בהגדרות של 
רב  לתכנית  עקרונות  וגיבוש  לאומיים  צרכים 
שנתית; עבור דרך בחינת החלופות וההתאמה 
של  הגדרת  מז"י;  של  ההצטיידות  לתקציבי 
המאפיינים המבצעיים ותהליכי קבלת החלטות 
וכלה  הרק"ם;  של  המבצעי  התפעול  בשילוב 
המטה  ובעבודת  רפ"ט  של  ובתכן  במפרטים 

הכלכלית של מנת"ק.
של  הענק  המכלול  על  התכניות  ניהול 
הפעילויות בארץ ובחו"ל מבוצע על ידי מנת"ק 
עם זרועות ביצוע מגוונים של משרד הביטחון. 
מנה"ר, מאפשרת לתעשיות  בסיוע  זו  פעילות 
בכבוד  ולהעסיק  להתפתח  הישראליות  הנשק 
• את עובדיהן.  

ועיון  ציטוט  פרי  היא  כולה  הכתבה   *
בכתבים של אלוף )במיל'( ישראל טל ז"ל, 
סלוביק  יגאל  תא"ל  הראשי  השריון  קצין 

וראש מנת"ק תא"ל ירון לבנת.

את  מציב  המרכבה  טנק  וייצור  פיתוח   **
מדינת ישראל והתעשייה הישראלית בפסגת 
למועדון  השייכות  המתועשות  המדינות 

היוקרתי של יצרני רכב קרבי משוריין.
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נחמה בר־כוכבא*
מכל  בעולם,  היחיד  הוא  לשריון  יד  אתר 
מרכז  המהווה  לוחמים,  להנצחת  האתרים 
את  ומעשיר  המטפח  ישראלי,  לימודי־חינוכי, 
ביותר  המשמעותיים  החינוכיים  הנושאים 
במדינת ישראל, בנוסף על היותו אתר המספר 
ובית  לדורותיו,  השריון  מלחמות  את  ומנציח 

ללוחמי השריון בסדיר ומילואים.
בתי־ספר  תלמידי  של  לביקורים  בנוסף 
ומבצעים  מארגנים  יוזמים,  אנחנו  וההורים, 
סיורים והשתלמויות במקום, להרכבים חינוכיים 
המינהל,  אנשי  עם  ערים  ראשי  כגון  מיוחדים, 
המפקחים ומנהלים של בתי הספר באותה עיר, 
מנהלי מחוזות של משרד החינוך וכל המפקחים 
באזור, מנהלי בתי ספר, המורים והעובדים של 
בתי הספר, מדריכים חברתיים מאזורים שונים; 
ניהול  ועוד  בשל"ח  מיוחדות  פעילויות  וכן 

וטיפוח קריית החינוך הצמודה לאתר.
בפני  סער  גדעון  החינוך  שר  הציג  השנה 
שרי הממשלה את יעדי מערכת החינוך לשנה 
הקרובה, בהם העמקת החינוך לערכים ומורשת 
זה  ומטפחים  מלמדים  באתר  אנחנו  ישראל. 

באמצעות  האלה  הנושאים  את  רבות  שנים 
אנשי החינוך המובילים, במסגרת השתלמויות 
למפקחים, מנהלים, מורים, מדריכים ותלמידים 
מוסיפים  אנחנו  לצרכיו.  בהתאם  אחד  לכל   -
וערכי  פעילה  הנצחה  על  מיוחד  דגש  ושמים 
מנהיגות,  אחריות,  במטרה,  דבקות  גבורה, 
הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה ואהבת 
תכניות  בבניית  שותפים  אנחנו  עוד  הארץ. 
הכוללות  הספר,  בבתי  בית־ספריות  לימודים 

את הנושאים הנלמדים באתר.
שאפשר  בהבנה  היא  שלנו  הייחודיות 
לטפח ולהשלים באתר שלנו נושאים לימודיים 
שאינם  הנוער,  לחינוך  משמעותיים  חינוכיים 
משרד  בתכניות  ועיקרי  מרכזי  למקום  זוכים 
בבתי  השנים  במהלך  ונשחקים  החינוך, 
באתר  נלמדות  שלנו  תכניות ההעשרה  הספר. 
סרטים,  מוצגים,  אישיות,  חוויות  באמצעות 
הישגים משמעותיים,  על  הרצאות של מרצים 

דיונים ושיחות אישיות.
השתתפו  זה  מיוחד  פרויקט  הצלחת  לאור 
גן,  רמת  עיריות  ראשי  האחרונות  בשנים 
יקנעם,  השרון,  רמת  אשדוד,  רמלה,  רחובות, 

החינוך  אגף  של  והמנכ"לים  לציון,  ראשון 
ותל  חולון  נתניה,  הערים  של  החינוך  ואנשי 
אביב. כמו כן ארחנו באתר את מנהלי מחוז תל 
אביב ומחוז המרכז, עם עשרות המפקחים מכל 
אזור והַרָּכזים של עבודות גמר. כולם פנו אלינו 
וסיכמו על ביקור ראשי הערים חדרה, מודיעין 

ובית שמש, ואנשי החינוך מהערים.
חשוב לציין כי מפקדי השריון שיזמו, תכננו 
החינוכי  המפעל  את  בהתנדבות  ומפעילים 
למוסדות  דוגמא  המשמש  בעולם,  הייחודי 
חיים  )במיל'(  אלוף  הם:  ובעולם,  בארץ  חינוך 
מנשה  )במיל'(  תא"ל  העמותה,  יו"ר   - ארז 
דוד  )במיל'(  סא"ל  העמותה,  מנכ"ל   - ענבר 
צביקה  )במיל'(  תא"ל  האתר,  מנהל   - גלעם 
מוזיאון  להקמת  העמותה  מנכ"ל   - קן־תור 
הלוחם היהודי, אל"ם )במיל'( שאול נגר - עורך 
הביטאון שריון ואתר האינטרנט של העמותה, 
תא"ל )במיל'( איתן קינן־קאולי, סא"ל )במיל'( 
ולאומית,  חינוכית  מנהיגות  בנושא  כספי  דוד 
מורשת  בנושא  מיכלסון  בני  )במיל'(  אל"ם 
וכן  ישראל,  ומדינת  השריון  של  וההיסטוריה 

חבר העמותה אל"ם )במיל'( רמי מתן.

יד לשריון
האתר היחיד בעולם המלמד ומטפח נושאי חינוך ומורשת

ביקור אנשי מחוז המרכז במשרד החינוך
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רבה  ועשייה  יוזמה  משקיעים  כן  כמו 
 - יחזקאל  מזל  והצלחתו:  הנושא  בהפעלת 
מזכירת העמותה, דבורי בורגר - מנהלת מרכז 
המידע, אשרת שפירא - מנהלת מרכז מבקרים, 
 - לשם  יוסי  וד"ר  של"ח,  דביר - רכז  דורון 
הקמת  על  האחראים  וכן  הצפרות,  בנושא 

קריית החינוך והפעלתה, וסגל האתר.
נסיים במילים ספורות מתוך מאות מכתבי 
ממגזרים  החינוך  אנשי  של  וההוקרה  התודה 

שונים:
" - ד"ר  "תודה על העשייה המצוינת שלכם• 

שמשון שושני מנכ"ל משרד החינוך.
של  והחשוב  המרגש  האירוח  על  תודה   •"
ביד  השרון  רמת  של  החינוכית  המנהיגות 
של  ועשיר  גדול  למגוון  נחשפנו  לשריון. 
תכניות, הפעלות, תערוכות, סרטים והרצאות 
שנבנו במקצועיות, ולחשיבה רבה וייחודיות" 

- נורית אבנר, סגנית ראש העיר רמת השרון.
שיחדיו  ותובנה  רגש  ידע,  משלבים  אתם   •"
את  איתכם  להמשיך  עז  רצון  בנו  העירו 
מינהל  מנהלת   - שלכם"  המבורכת  הפעילות 

החינוך גבעת שמואל.
להיות  חייב  ישראל  במדינת  תלמיד  כל   •"
באתר יד לשריון בלטרון" - צביקה רק, מנכ"ל 

עיריית נתניה.
דברים שנעשו מכל הלב מטבעם שיחדרו   •"
וערכית  חינוכית  תשתית  וישמשו  הלב  אל 

 ברכות ל"צוות"
ארגון גמלאי צבא ההגנה לישראל
במלאות 50 שנה להיווסדו

עמותת יד לשריון

 - והמורים"  המנהלים  המפקחים,  לעבודת 
אורלי פרומן, מנכ"ל משרד התרבות והספורט.

אנו מודים לכם על הזכות שנפלה בחלקנו   •"
ללמוד על מושג הגבורה היהודית, באמצעות 
מעניינים  והסברים  חווייתיות  פעולות 
הספר  בית  מנהלת  פנחס,  מירה   - ומרתקים" 

הקהילתי ע"ש הבעל שם טוב, רחובות.
יד  באתר  הכנס  השתתפותנו  כסיכום   •"
לשריון בלטרון בנושא 'נכונות לשרות ומוכנות 
פעולה  שיתוף  להמשך  מקווים  אנו  לצה"ל' 
כנקודת  לשריון,  יד  אתר  של  ומייצוגו  בינינו 
ציון טבעית בחינוכו של הנוער" - דורית בר 
אחראית  קהילתי,  חברתי  חינוך  מפקחת  חי, 
ונוער, משרד  על הכנה לצה"ל - מינהל חברה 

החינוך, ירושלים.
אנחנו מודים מקרב לב על הסיור המרשים   •"
מבטיחים  אנו  לשריון,  יד  במשעולי  והמרגש 
לחזור לכאן עם תלמידינו כדי שילמדו לזכור 
ולהודות וכדי שילכו בעקבות לוחמים כל עוד 
מלחמה בשער" - ברנע, מנהל המוסד החינוכי 
• האזורי באר טוביה.  

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

תל־אביב־יפו

ביקור ראש עיריית אשדוד ד"ר יחיאל לסרי )שני מימין(
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בהתרעה קצרה ובשמחה נענינו לפנייתו של 
סא"ל ג'וני כהן, מג"ד 198 שבחטיבה 460, לבוא 
ולסקר יום הכשרה בשטח האימונים בסיירים. 
היסודיות והקפדנות, גם על הפרטים הקטנים, 
ניכרה כבר מתחילת הביקור. נפגשנו להיכרות 
צחיחה  גבעה  על  שחנה  שלו  הג'יפ  ליד  קצרה 
אחת  של  ובקרה  תצפית  מגדל  ליד  ומאובקת, 
הפלוגות. בעודנו מגבשים לעצמנו את השאלות 
ושלף  ג'וני  סא"ל  הקדים  לביקור,  והנושאים 
מסמך מודפס וערוך של הכנה לביקורנו, בתוך 
מודפסת  שעליה  אור,  בני  עוצבת  של  דפדפת 
הסיסמה: "להכשיר את האדם שבטנק לנצח". 
לחטיבה  צוותים  מכשיר   198 ההכשרה  גדוד 
188 על גבי טנקי מרכבה סימן 3. זהו בית היוצר 

לטנקיסטים של המחר.
בשטח ההכשרה והאימון שבסיירים בדרום 

 - ההכשרה  פלוגות  שלוש  מסודר.  מחנה  אין 
"נחשול"  נ'  מתן,  סגן  של  בפיקודו  "מחץ"  מ' 
בפיקודו  "סדן"  ו־ס'  עידן  סרן  של  בפיקודו 
במעין  אחת  כל  ממוקמות   - יבגני  סרן  של 
מגנן פלוגתי ומרוחקות אחת מרעותה למעלה 
מקילומטר. אין מבני קבע כלשהם, אין משרדים, 
ההכשרה  מתחילת  מבוטן.  טנקים  משטח  אין 
גדולים  מחלקתיים  באוהלים  ישנים  החיילים 
מוקפים בסוללות עפר כמעין מגנן שהוקם על 
קרבית,  להנדסה  הספר  בית  של  דחפורים  ידי 
ופינת  לטנקים  חלפים  פינת  לסוללה  מעבר 
תחמושת, על הגבעה הסמוכה לאוהל החיילים 
יש לכל פלוגה שני תאים של שירותים כימיים 
קטן  למגדל  הצמודים  מקלחת  תאי  ומספר 
ועליו מכל מים. מצד אחר של הסוללה המקיפה 
יש שטח מיושר פחות או  את אוהל המגורים 

יותר, המשמש משטח לטנקים, עם הפרדה של 
קוביות בטון בין טנק לטנק. מספר עמודי חשמל 
פלוגתי,  לגנרטור  ומחוברים  בסביבה  פזורים 
מיועדים  והם  הטנקים,  משטח  ליד  לרבות 
הראשון  הפלוגתי  במקבץ  לתאורה.  בעיקר 
מ' ראינו מספר תחנות המשמשות  של פלוגה 
היא  תחנה  הצעירים.  השריונאים  של  לבוחן 
פירוק  בחינת  לצורך  כמו  חשוף,  אדמה  שטח 
טנק שלידו מתוחה  או  טנק,  זחל של  והרכבת 
מבחן  פעילות  רוחשת  ותחתיה  הסוואה  רשת 
כלשהי, כמו זיהוי רק"ם באמצעות דגמי רק"ם 
קטנים )כ־5 עד 7 ס"מ( המפוזרים על תלולית 
של  ממרחק  משקפות  באמצעות  קטנה,  עפר 
אפשר  האחרות  התחנות  בין  מטרים.  כעשרה 
וירי  תמרון  נסיעה,  הכולל  טנק  מסלול  למנות 
קופצות,  למטרות  אתגר  ירי  מטרות,  לעבר 

גדוד "עזוז" - 198 

"להכשיר 
את האדם 
שבטנק 
לנצח"

סא"ל ג'וני כהן הוא המג"ד הנמרץ, היצירתי 
והרהוט של גדוד ההכשרה "עזוז" - 198 - בחטיבה 

460. כאן מכשירים את הטנקיסטים של המחר 
בשלבי צוות, מחלקה ופלוגה. ההכשרה מפרכת, 

הקשיים לא קלים, אך הלוחמים שבהכשרה שבים 
למאהל עם חיוך של סיפוק והערכה למפקדים

אל"ם )במיל'( שאול נגר וסא"ל )במיל'( מיכאל מס שגם צילם
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הסוואה, קשר, פינוי פצוע מטנק לאחר דלֵקה 
מדומה והעברתו לנגמ"ש לטיפול רפואי ועוד.

יורים של  וגם  נוסעים  טנקים  נהמת  ברקע 
הטנקים  שמרימים  אבק  השונות,  הפלוגות 
בנסיעה וירי, האופף את הכול כמו מזג האוויר 
שריון  שירי  המשמיעים  ורמקולים  השרבי, 
המורשת.  עם  וההיכרות  המוטיבציה  להגברת 
שיזפון  במחנה  הוא  הגדוד  של  האם  בסיס 
המרוחק כ־40 קילומטרים מהשטח בו ממוקם 
ורכבי  תובלה  משאיות  ותנועת  בפועל,  הגדוד 
מנהלה וחימוש של פלוגת המפקדה מלווה דרך 

קבע את פעילות הגדוד.

סא"ל ג'וני כהן - מג"ד נמרץ, 
יצירתי ורהוט

סא"ל ג'וני כהן שימש במגוון תפקידים בטרם 

ההכשרה  גדוד  את  כשנה  לפני  לידיו  שקיבל 
קצין אג"ם בחטיבה  כלל תפקיד  198. מסלולו 
 46 מג"ד   ,162 באוגדה  אג"ם  קצין  עוזר   ,401
מלחמת  שלו  המבצעי  וברקורד   ,401 בחטיבה 
כמג"ד  יצוקה"  "עופרת  ומבצע  השנייה  לבנון 
ההכשרה  מחזור  זהו  גולני.  לחטיבת  בצמוד 
זה  בתפקידו  לשמש  אמור  והוא  שלו  השלישי 
עוד שנה, במהלכה יכשיר עוד שלושה מחזורים 

של לוחמי שריון צעירים.
התפקיד  את  כשקיבל  איך  לספר  גאה  ג'וני 
בסיסית  תשתית  נטול  ההכשרה  שטח  נראה 
ומתקנים כלשהם. הוא נאבק בקשיים ובמחסור 
שירותים,  מקלחות,  החטיבה  בסיוע  והשיג 

גנרטורים ותאורה, ומגורים באוהלים. 
עד היום אוכלים החיילים מנות קרב במהלך 
תוספת  עם  מטבח,  ללא  בשטח,  ההכשרה  כל 

המגיעים  נוספים  בסיסיים  ומצרכים  ירקות 
בהובלה של המשאיות.

בעבר  צמ"פ  של  ההכשרה  במסגרת  אם 
הרחוק, ירה כל תותחן כ־13 סדרות ירי, היום 
כדורים   6 כן,  בלבד,  כדורים   6 היא  ההקצאה 
ואפילו לא 6 סדרות! ב־6 כדורים אלה אמורים 
להכשיר את התותחן בירי יום ולילה, בירי תוך 
תנועה ובמגוון תרגולות, כן, וגם בוחן מסכם. 
הצוותים  למספר  ביחס  בטנקים  מחסור  יש 
של  "אישי"  איננו  והטנק  הכשרה  העוברים 
טנקים  במפקדי  גם מחסור  יש  כבעבר.  הצוות 
החניכה  יחס  כלומר  כמדריכים,  המשמשים 
אינו אחד לאחד. במהלך ההכשרה של הצמ"פ 
של  בפרקים  שבדרך  הלוחמים  משתתפים 
הגנת יישובים ושל אבטחה, כך שבפועל משך 
ההכשרה קטן משלושה חודשים. עוד מתמודד 

להכשיר את האדם שבטנק לנצח
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שמלכתחילה  המ"פים,  תחלופת  עם  ג'וני 
מ"פים  קורס  של  צעירים  כבוגרים  מגיעים 
הכשרה  מחזור  בכל  כמעט  וכך  ניסיון,  וללא 
עליו ללמד ולחנוך גם את המ"פים בתהליך. גם 
בסיום  בחלקם  מגיעים  המדריכים  המט"קים 
פלוגות  יוצאי  וחלקם  טנקים  מפקדי  קורס 
מבצעיות. אך גם לנוכח כל הקשיים רואה ג'וני 
ומוצא  אליו  מתכוונן  ההכשרה,  של  היעד  את 

פתרונות המחפים על המחסור באמצעים. 
להכשיר  היא  מציין,  הוא  הצמ"פ,  מטרת 
צוותי טנקים לחטיבה 188, לספק להם הכשרה 
ובלחימה  הטנק  מערכות  בתפעול  מתקדמת 
הקרב  למתארי  שניתן  ככל  קרוב  ממנו, 

הצפויים.
קצר  בזמן  הכול  ללמד  אפשרי  בלתי 
ויחד עם זאת  ובמגבלת משאבים, הוא מציין, 
ללמוד  יכולת  יש  טנק  שלצוות  מאמין  הוא 
ולהשתפר תוך כדי לחימה. הדבר מותנה לדעתו 
הלוחם  שרכש  הבסיסי  הידע  וברמת  באיכות 
בדגש  המבצעי,  בגדוד  כי  ההכשרה,  בתקופת 
לצוות  לספק  יכולת  אין  המילואים,  עולם  על 
כלים בסיסיים ללחימה, והמקסימום שם הוא 

היכולת לרענן ולחזק את מה שכבר יודעים.
חוויות  ללוחמים  לספק  משתדל  אני  לכן 
למה  מעבר  ג'וני,  אומר  נוספות,  לימודיות 
המסודרות  היסוד  כשירויות  לפי  כאן  שלומדים 
הלוחמים  של  במוחם  לייצר  כדי  הצוות,  לרמת 
להם בראש  צילומי מצב שיצוצו  הצעירים מעין 
שייצאו  כשהלוחמים  כי  יודע  אני  האמת.  ברגע 
מהמקום הזה, ישמעו את הכדורים שורקים להם 
נ"ט שירו עליהם  מעל הראש או שיבחינו בטיל 
ופגע קצר, הם מהר מאד ירוצו למימוש התרגולות 
אותם,  ללמד  הקפידו  כאן  שהמפקדים  והכלים 
בדגש על חוויות מקצועיות תו"כ הפעלת הטנק. 
זה מתחיל בתרגולות טילים, בזמן היחשפות קצר, 
במאמץ זיהוי הנ"ט, בדיוק ובמהירות, בקיצור - 

בשרידות. כך זה בשלב הבסיסי של ההכשרה.
מעין  יש  יותר  מתקדם  אימון  של  בשלב 
על  בדגש  המ"מ,  חיזוק   - מלחמה  שבוע 
השטח  עם  והתמודדות  לחימה  המפקדים, 

מתאר  לפי  השאר  בין  פועלים  והאיומים. 
הנ"ט  עם  ההתמודדות  על  בדגש  לבנוני 
מרכיב  חיזוק  כך  בתוך  השונים.  בטווחים 
בסיסית,  טנקאות  באמצעות  הצוות  שרידות 
צמצום  אש,  ייצור  ותגובה,  פעולה  מהירות 
משך החשיפה. מבחינתי, מדגיש ג'וני, שרידות 
להילחם  שלו  היכולת  הינה  לבסוף  טנק  צוות 
קשים  בתנאים  קרב  בשדה  אפקטיבי  באופן 
רכיבי  שחיקה.  במינימום  היקפי  ירי  ובאיום 
השרידות שאנו שמים עליהם דגש הם הגנה, 
זיהוי ותוקפנות בתגובה. הדבר מתבסס תמיד 
ולאבטחה.  ניידות  מבצעית,  משמעת  על 
שמרבית  כך  על  דיברו  השנייה  לבנון  בלקחי 
הטילים פגעו בטנקים שעבדו לא נכון מבחינה 

טנקאית ובדגש על ניידות אפסית.
האתגר הוא ללמד לתמרן מול מטרות בעלות 
משך חתימה נמוכה, תמרון בסביבה רווית נ"ט 
ואויב בלתי סדור. אני מתעקש כל הזמן ללמד 
שאיום הנ"ט הינו ממשי, ושאפשר להיתקל בו 
בכל גזרות לחימת הטנקים ובדגש על מלחמה. 
המוביל  האיום  הינו  מדגיש,  הוא  הנ"ט,  איום 
המרכזית  השיטה  וחזית.  זירה  בכל  כמעט 
שלה,  חסיד  ושאני  זה  לנושא  רלוונטי  לאימון 
אומר ג'וני, היא אימון דו־צדדי )דו"צ( והצבת 

יעדים נכונה ואיכותית.

תהליך ההכשרה
חודשים  כשלושה  הנמשך  תהליך ההכשרה 
מתחיל בפרק הטכני של תרגולות תפעול ברמת 
הצוות, מקו עמדות בסיסי ועד מסלול משולב. 
בסיום פרק זה יורים לראשונה בתותח הטנק. 
נעשה שימוש גם בתת"ק )תותח תוך קני בקוטר 
תחמושת  מצוקת  עקב  וגם  לתרגול  גם   )0.5
תותח. אחר כך יש בוחן צוות ובעקבותיו השלב 
המתקדם הכולל תרגילי מסגרת מחלקה ופלוגה, 
ניהול אש, חיפוי והסתערות )קרי נָָאָח"ה, ולא 
בשטח  סדור  לא  אויב  נגד  ולחימה  אנחה...( 
בנוי או הררי, וכן תרגול פלוגתי, לרוב בשת"פ 
שתי  פועלות  האימון  של  זה  בשלב  חי"ר.  עם 
מושם  בהכשרה  בו־זמנית.  הכשרה  פלוגות 

נ"ט. בשבוע המתקדם  דגש על איתור חוליות 
יש התמודדות גם עם השטח. תהליך ההכשרה 
מלווה כמובן בביקורות מקצועיות לפי מדדים 

ובביקורת חימוש.

מוקדי הכשרה ייחודיים
להלן  בשטף.  משנתו  את  מציג  ג'וני  סא"ל 
תיאור קצרצר של המוקדים הייחודיים שעליהם 
החיילים  היא  הראשונה  השנייה.  גאוותו 

והמפקדים!
נעשו  ההכשרה  בתהליך   : התותחנות•  רמת 
והכנות  תדריכים  על  דגש  כולל  שונות,  פעולות 
טכניות, וממוצע הכדורים עד לפגיעה במטרה ירד 
מ־1.5 כדורים ל־1.2 כדורים, וכל זאת בטווחים 
מאמין  ג'וני  סא"ל  קילומטרים.   2.5 שמעל 
היצירה,  פאר  הוא  ברשותנו  שיש  אמל"ח  כי 
ומבחינתו הכול תלוי במקצועיות ההפעלה שלו. 
הוא מדגיש, שעיסוק המפקדים  לכולם,  הוכחנו 
נותן   - בתותחנות  בשריון,  חשוב  הכי  בנושא 

פירות, ואנחנו שומרים יפה על הרמה.
שגרת  כי  ספק  אין   : המחייה•  תנאי  שיפור 
בשטח  ההכשרה  רוב  את  החיים  הלוחמים 

השתפרה באופן ניכר בתקופתו.
האפשר  ככל  להמחיש  כדי   : היעדים•  הצבת 
מיוחד  דגש  ג'וני  סא"ל  ׂשם  הקרב,  שדה  את 
סתם  לא  ההכשרה.  בשטחי  האויב  מראה  על 
מה  על  שיהיה  כדי  בשטח  מטרה  תוקעים 
לירות, במיוחד כאשר המטרה איננה טנק אויב 
משגרי  נ"ט,  חוליות  גם  הוא  האויב  רק"ם.  או 
ועוד.  טבע"  ב"שמורות  הממוקמים  קטיושות 
כאן הושקעה מחשבה ויצירתיות רבה ושימוש 
באמצעים מאולתרים שבהישג יד. לדוגמה אוסף 
על  קובצו  תותח  כדורי  של  ריקים  זבילים  של 
ידי חימוש הגדוד למעין משגר רקטות, חוליות 
חי"ר מבוימות גם הן באופן מעורר התפעלות. 
הטבעית  בסביבתן  בשטח  מוצבות  המטרות 
המתאימות  ובנקודות  תיל,  גדרות  הכוללת 
לבנון  בשטחי  לקיים  וטופוגרפית  תפיסתית 
לדוגמה. באחד מאזורי המטרות גם מצאנו דגל 

חיזבאללה מתנופף ברוח.

סא"ל ג'וני כהן מג"ד "עזוז"
יעד אויב הכולל משגר רקטות

דגל חיזבאללה על תלולית ליד משגר הרקטות
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אור וירושלים
מילים ולחם יוסף שריג*

 ַהּׁשֶֶקט ׁשּוב צֹונֵַח ָּכאן ִמּׁשְֵמי ָהֵעֶרב
 ִּכְדִאּיַת ַּדּיָה ֵמַעל ַהּתְהֹומֹות

 וְֶקֶרן ֲאדָֻּמה נֹוׁשֶֶקת ַלַהט ֶחֶרב
ֶאת ַהְּפָסגֹות, ַהִּמגְָּדִלים וְַהחֹומֹות.

 ָרִאיתִי ִעיר עֹוֶטֶפת אֹור
 וְִהיא עֹוָלה ִּבׁשְַלל ִצְבֵעי ַהֶּקׁשֶת

 וְִהיא נֹוגֶנֶת ִּבי ְּכנֵֶבל ֶהָעׂשֹור
ָרִאיתִי ִעיר עֹוֶטֶפת אֹור.

 ִהּנֵה זֹוֵחל ַהֵּצל ִמֵּבין ּגְִבעֹות ָהֹאֶרן
 ָקֵרב ַּבֵּסתֶר ְּכאֹוֵהב ֶאל ַהּׁשְכּונֹות.

 ּומּול ָּפנָיו ְקִריצֹות, ִרּבֹוא ֵעינֵי ָהאֹור ֵהן,
ְלֶפתַע נְִפְקחּו ֵאָליו ְּכנְִפָעמֹות.

ָרִאיתִי ִעיר עֹוֶטֶפת אֹור...

 ְּבדּוִמּיַת ַאׁשְֹמֶרת ַאֲחרֹונָה נֹוׁשֶֶמת,
 ּוִבְקִטיַפת ׁשְָחִקים ְרִסיס ַאֲחרֹון ַמְחוִיר,

 ַאְך ׁשַַחר ְּכָבר ִּכַּפת זָָהב ׁשֶָּלּה אֹוֶדֶמת
ְלַמּגָעֹו ַהַחם, ָהַרְך ׁשֶל אֹור ָצִעיר.

ָרִאיתִי ִעיר עֹוֶטֶפת אֹור...

: קיים מאמץ מתמיד שמתארי  מתארי האימון• 
גם  אמיתי,  קרב  למתאר  קרובים  יהיו  האימון 
לנוכח מגבלות מאפייני השטח באזור סיירים. 
)לא  תנועה  מסלולי  ומחפש  טורח  ג'וני  סא"ל 
מתוך  הטנקים  ינועו  שבהם  חלילה(  דרכים 
הגלומה  העצומה  היכולת  את  ויחושו  אתגר 
ראינו  בשטח  איתו  בסיור  הטנקים.  בעבירות 
בסלעים  שחרצו  הטנקים  זחלי  עקבות  את 
ושגחון  וקשים,  תלולים  חדשים,  בנתיבים 

הטנקים התנשק לא פעם בסלעים.
תוד"א•  )תודעת אויב(: כאן באה התיאוריה 
של  לבוש  בפריטי  לרבות  מעשי,  למימוש 
הגדודי  הקמ"ן  בסיוע  הדו"צ.  בתרגילי  האויב 
לסד"כ  בהתאם  היעדים  הצבת  על  הקפדה  יש 
האויב בפקודת המבצע והתו"ל הסורי, לרבות 

מאפייניו בהקשר סוג האמל"ח שברשותו.
ג'וני  סא"ל  )דו"צ(:  דו־צדדיים•   תרגילים 
וסגל המדריכים מקדישים זמן בתכנון תרגילים 
והאימון  הבנאלית  מהחשיבה  שיוצאים 
להיות  החיילים  את  מלמדים  שנית,  הבנאלי. 
צוותי נ"ט מקצועיים )מהלבוש ועד ההתנהגות( 
כך  בתוך  מקצועי.  שת"פ  לספק  ומשתדלים 
גם משחקים את תפקיד  הלוחמים שבהכשרה 
חוליות הנ"ט ושאר תפקידי האויב כדי לראות 
חוזרים  ואז  ידו,  על  נראים  הם  איך  ולחוות 
של  הקרב"  "בשדה  התנהגותם  את  ומשפרים 
בנושא  פעולה  שיתוף  יש  והאימון.  ההכשרה 
עם  התאמנו  זה  )בשבוע  חי"ר  יחידת  עם  נ"ט 
הגדוד צוות מפלנ"ט גבעתי( המתחיל בלימוד 
נראה  כיצד  טיל,  מהו  לומד  השריונר  משותף. 
את  ולומד  ולהיפך  הנ"ט  טיל  של  בכוונת  טנק 

מגבלות ויתרונות הטנק.

המפקדים והחיילים שבהכשרה
ג'וני גאה באנשיו ובחניכיו. הסמג"ד  סא"ל 
המ"פים  המטה,  שושנים,  הר  צפריר  רס"ן 
והמפקדים נפלאים, הוא משבח, ועובדים מאד 
קשה. למי שלא משרת כאן, הוא מוסיף, קשה 
והרגישות  המורכבות  ההיקפים,  את  להבין 
שבהכשרת הטנקיסט. בחטיבה 460 יורים בכל 

אבן  תזרוק  שלא  איפה  טנקים.   150 מעל  יום 
מ"פ  של  בראש  תפגע  האש,  שטחי  במרחב 
כדי  ויצירתיות  קשב  נדרש  שמתאמן.  צעיר 
להתמודד עם אתגרים בלתי רגילים. התוצרים 
שהמעטפת  למרות  רגיל  מגדוד  הם  הנדרשים 
עם  ומוגבלים, אבל  שונים  הגדוד מעט  ומבנה 

מעט עושים הרבה ובאיכות!
ניהול  קורס  ג'וני עצמו עבר לא מכבר  סא"ל 
הרבה,  ממנו  ולמד  במז"י  המתקיים  הדרכה 
כדבריו. הוא מודה שהקורס האיר לו זוויות שונות 

וחשובות שאותן הוא משתדל ליישם בהכשרה.

מה ראינו
בסיומו של כחצי יום במחיצתו של סא"ל ג'וני 
שאיתו   )198( "עזוז"  ההכשרה  גדוד  מפקד  כהן 
חיילים  עם  ונפגשנו  ההכשרה  בשטחי  סיירנו 
במיטבו.  השריון  של  בתחושה  יצאנו  ומדריכים, 
האמצעים  הקצאת  מושלם,  הכול  לא  נכון, 
לאימונים, גם בכדורי תותח וגם בטווח הנסיעה 
של הטנקים, היא במׂשורה ממש, תנאיי המחייה 
בשלבי  מדובר  אם  גם  ניכר  לשיפור  ראויים 
והלוחמים  המפקדים  של  המורל  אך  הכשרה, 
והתנהגותם המעידים  פניהם  שבהכשרה, מראה 
עליהם כי מדובר במיטב הפיקוד והנוער - החזירו 
כי  ספק  אין  השריון.  של  הגדולים  לימים  אותנו 
להוסיף  מאמץ  כל  עושים  שראינו  המפקדים 
ולהשתפר ולשכלל את עשייתם בהכשרה, והראש 

מלא ברעיונות שעוד יבואו לביטוי מעשי.
ז"ל,  שריג  יוסף  של  הנפלא  בשירו  נזכרתי 
"אור וירושלים", רק שבמקום פסגות ירושלים 
הצחיחות  המדבר  גבעות  את  בדמיוני  ראיתי 
• באזור סיירים. 

נולד  יוסף שריג, משורר ומלחין ישראלי,   *
סיום  לאחר   .)1944( השיטה  בית  בקיבוץ 
לימודיו התגייס לצה"ל, וסיים קורס קציני 
סרן  לחם  הכיפורים  יום  במלחמת  שריון. 
בקרבות  טנקים  פלוגת  כמפקד  שריג  יוסף 
מותו  לאחר  עוטר  הוא  ונהרג.  הגולן,  רמת 

בעיטור המופת, והועלה לדרגת רב־סרן.

מדריכה של זיהוי רק"ם בפעולה רכב שטח מסיע חיילים בתרגול במסלול מפרךחיילים בהכשרה

בוחן פריסה וחיבור זחל בטנק



 תגובה לכתבות בעניין "זהירות! "היסטוריה" באינטרנט"
בגיליונות שריון 34 ו־35

הלן העובדות:ל
15 באוקטובר 1973:

פלוגת  את  החטיבה  ת"פ  מעביר   1 .143 אוגדה  מפקד   23:00 בשעה 
הטנקים "חריף" בעכביש 53, זאת על מנת לנוע בראש טור הזחל"מים 

בדרכו לצליחת התעלה.
בתחקיר שערך עודד מגידו ובעקבות התכתבות עם מג"ד 599. 2 וסמ"פ 
"חריף", אליהו עממי, מתברר כי מג"ד 599 הורה למפקד פלוגה "חריף" כי 
לאחר סיום משימת הובלת חטיבת הצנחנים, על הפלוגה להגיע לצומת 
)טרטור לכסיקון( ולסמן אותו למעבר גשר הגלילים. )עודד מגידו, שריון 

34, עמוד 52(.
16 באוקטובר 1973:

"חריף"  פלוגת  לכסיקון.  נחלה  לצומת  נכנסת   3 .247 חטיבה   -  00:10
סיימה תפקידה בהובלת טור הזחל"מים.

כל השטח  14. 4 טיהרה את  זה, חטיבה  לחימה  ידיעתי, בשלב  למיטב 
מדרום ומצפון לצומת טרטור לכסיקון.

את  לאבטח  כדי  לצומת  "חריף"  פלוגת  את  לשלוח  לכן  החלטתי  5 .
אגפה הצפון מזרחי של החטיבה בעת ביצוע הצליחה )בדיעבד התברר 
קיבל  "חריף"  שמ"פ  המקדימה  לפקודה  תאמה  גם  זאת  שפקודה  לי 
מהמג"ד שלו( - הצומת כזכור נמצאת 800 מטר מאזור הצליחה. פקודתי 

האחרונה ל"חריף":
  "תפוס את צומת טרטור לכסיקון, תאבטח צפונה, שים עין מזרחה". 

זה היה הקשר האחרון שלי עם הפלוגה. 
יוחי  לא פגשתי את מפקד הפלוגה  כי מעולם    אומר במאמר מוסגר 
גלעד, יכולתי להתרשם מקולו בקשר כי מולי ניצב קצין נחוש, המבין 

מיד את הפקודות ומבצען כהלכה.
לאחר הורדת לוחמי חטיבה 247. 6 מהזחל"מים, לביצוע מהלך הצליחה, 
הוריתי, על פי תכנון מוקדם, כי הזחל"מים הריקים יחזרו בציר טרטור 
מזרחה לצומת טרטור לכסיקון וירוכזו במעוז "לקקן", זאת לצורך ביצוע 
סבב שני של הובלת יתרת לוחמי החטיבה לגזרת הצליחה. כמובן, בהנחה 

שהצומת טוהרה ופנויה למעבר הזחל"מים.
אל"ם )במיל'( שמואל שקד הוביל את טור הזחל"מים. בשעה 01:15. 7 
לצומת  בהגיעו  כי  לי  ודיווח  הזחל"מים,  עם  שקד  שמואל  חזר  בערך, 
)מימינו(  לצומת  מדרום  מהצומת,  מטרים  עשרות  של  במרחק  הבחין, 
ההבהקים  לפי  יורים.  בטנקים  )משמאלו(  לו  ומצפון  בוערים  בטנקים 
הבחין שהטנקים היורים הם עם מכלים חיצוניים, כלומר טנקים מצריים. 

אלה הטנקים שפגעו בפלוגה "חריף".
הסתבר כי היה בצומת טרטור לכסיקון מגנן נ"ט פעיל )כפי שנראה  8 .
גם בעמוד 33 בגיליון שריון 35, מרשם סכמטי צומת טרטור לכסיקון(. 

המגנן התעורר למרות שחטיבה 14 עברה דרכו.
יום  במלחמת  צה"ל  של  ביותר  הקשה  הקרב  לדעתי  היה  הצליחה,  ליל 

מפקד  של  והמדויקים  הנאמנים  תיאוריו  כך  על  מעידים  הכיפורים. 
חטיבה 14.

מאז המלחמה, עברו 37 שנים. מעולם לא ראיתי בנימת ביקורת את אשר 
התרחש בליל הצליחה - היה זה אך בלתי נמנע בנסיבות הלילה הנורא 
בצורה  לדעתי  מוצגים  לגביו  ההערכה  והבעת  לקחיו  חקירתו,  ההוא. 

ראויה ביותר בהתייחסותם של עודד מגידו ואמנון רשף.

אלוף )במיל'( דני מט
 מפקד חטיבה 247

במלחמת יום הכיפורים

פלס"ר 7 - פסקת מורשת
קראתי בגיליון שריון 35 את הכתבה על פלס"ר 7 בעמוד 47. כקצין ותיק 

בפלוגה החל משנת 1952 עלי לתקן מספר טעויות והן:
. גדוד 17 לא היה גדוד אלא פלוגת סיור 17 בחטיבה 7• 

• צוין בכתבה כי השיא של הפלוגה היה במלחמת יום הכיפורים. לדעתי 
השיא היה במלחמת סיני )1956(. הפלוגה בפיקודו של רס"ן איציק בן 
והצליחה  המצרי  באויב  בציר  נלחמה  הדייקה,  ציר  את  מצאה  ז"ל  ארי 
להגיע לעורף האויב. כל תכנית ההתקפה של חטיבה 7 שונתה בהתאם. 

על ביצוע זה קיבלה כל הפלוגה צל"ש.
רס"ן שמואל ללקין פיקד על הפלוגה בשנים 1952 - 1953•  ולא בשנת 

.1956
חשוב לא לשנות את ההיסטוריה של פלוגת סיור 17.

אל"ם )במיל'( צביקה דהב
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מנחם )מן( אבירם כמפקד 
חטיבה 60 ליד הזחל"ם ששימש 

אותו במלחמת ששת הימים

תודה לגברת נעימה 
ולתא"ל )במיל'( 
מנחם ֶמן אבירם

לשריון ה יד  עמותת  נהלת 
מודים  השריונאים  וכל 
את  מאוד  ומעריכים 
הגברת  של  תרומתם 
)ֶמן(  מנחם  )במיל'(  ותא"ל  נעימה 
השמע  מערכת  בחידוש  אבירם 

באולם המרכבה ביד לשריון.
את  הקדישה  אבירם  משפחת 
השריון  חללי  של  לזכרם  התרומה 

שנפלו במערכות ישראל.
לחם  אבירם,  )במיל'(  תא"ל 
מלחמת  מאז  ישראל  מערכות  בכל 
חטיבת  מפקד  שימש  העצמאות, 
אריאל  לאחר  הסדירה  הצנחנים 
)של  השישים  שנות  בתחילת  שרון. 
המאה הקודמת( עבר הסבה לשריון. 
מפקד  היה  הימים  ששת  במלחמת 
חטיבה 60 באוגדת הפלדה בפיקודו 
של האלוף ישראל טל ז"ל, ובהמשך 
גייסות  מפקד  סגן  גם  שירותו 
הכיפורים  יום  במלחמת  השריון. 
שימש סגן מפקד אוגדה 36 בפיקודו 
ז"ל,  איתן  )רפול(  רפאל  תא"ל  של 

לימים הרמטכ"ל.
וֶמן,  נעימה  אבירם,  משפחת 
לשריון  יד  עמותת  את  מלווים 
מראשית הקמתה והם חברים בגרעין 

המרכזי המקים והתומך.
רבה  הערכה  ומביעים  שבים  אנו 

לתרומה ולייעודה.
ברעות שריונאים,

תא"ל )במיל'( מנשה ענבר
מנכ"ל עמותת יד לשריון
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 חברי עמותת יד לשריון
שהגיעו לגבורות

תיקון טעות
בעמוד הכריכה האחורית של גיליון 35 הופיע השיר שתיקת האדמה מאת 
הנכון  הניקוד  שלוח:  המילה  של  בניקוד  טעות  תיקון  להלן  כהן.  יצחק 

לפניכם:
 ֵעינָי נִׁשְָטפֹות

 ׁשָּלּוַח ׁשֶל ִּדְמָעה,
 וְִהּנֵה ִמּתֹוְך ָהֶאֶבן

ִהּנְכֶם עֹוִלים וְעֹוִלים,

קרדיט לצילומים
מקור הצילומים בעמודים 14 ו־17 בגיליון שריון 35 מיוני 2010 הוא 
לא  ההשמטה  על  מתנצלת  המערכת  הביטחון.  ומערכת  צה"ל  ארכיון 

בכוונה.

בתמונה: חברי העמותה שהגיעו לאחרונה לגבורות יחד עם יו"ר העמותה אלוף )במיל'( חיים ארז ומנכ"ל העמותה תא"ל )במיל'( מנשה ענבר. 
יושבים )מימין(: סא"ל שאול ביבר, גב' דינקה פלד, סא"ל דוד אריאל, גב' דליה שץ, אל"ם דוד ירקוני, סא"ל זמיר צופר ורס"ן גד שלו. עומדים )מימין(: 

מנשה ענבר, רס"ן זלמן ענב, רס"ן דן בן־בארי וחיים אר

אוגדה 84 במערכת רפיח במלחמת 
ששת הימים 1967

מספר הערות לי לכתבה בגיליון שריון 35:
ראוי להזכיר כי מ"פ ד' בגדוד 46•  היה שלום עין גל הי"ד )וזאת 

מאחר ומוזכרים גם מ"פים אחרים בשמם(.
כמי שהיה מ"מ 3•  באותה פלוגה, ולפי זיכרוני ידענו כי אלה טנקי 
כקילומטר  )לדעתי  מטר  מ־500  יותר  היה  הטווח  וגם  סטלין, 

אחד(.
)הפלוגה  כמובן  מ"מ    •105 תותח  עם   A3 טנקי  לנו  שהיו  נכון 

היחידה בצה"ל של אז(.
בתודה ויישר כוח על הביטאון המעניין

יאיר ליטביץ

ערב רעות ביד לשריון שהתקיים ביום 13 בדצמבר 2009 עמד בסימן 
גבורות לכבוד חברי העמותה שהגיעו לגבורות. הצילום להלן הופיע 

בגיליון שריון 34 )פברואר 2010( ללא שמות המצולמים. להלן הצילום 
ושמות המצולמים.
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מגוון פתרונות לתחומים השונים:
בתחום היבשתי חברת מעוז מייצרת ומספקת ממשקי הפעלה למערכות 

קרקעיות כדוגמת טנק המרכבה ומערכת השליטה עבור ה-MLRS, מערכות 
קרקעיות העומדות בתנאי סביבה קשים ביותר, כגון: חשיפה ממושכת לשמש, 
למים, למלח, לחול, לרעידות, לשינויי טמפרטורות וסביבה מוכת אב"כ, כמו כן 
מחשבים מוקשחים למשימות קרקעיות שפותחו ויוצרו ע"י מעוז עבור לקוחות 

בתעשייה הביטחונית.

בתחום מוצרי ממשק אדם מכונה )HMI( מעוז מייצרת ומספקת ידיות 
ההפעלה וג'ויסטיקים, מקלדות מתוחכמות )MFK( מערכות לשליטה ובקרה 

)MFD(, מכלולים לעמדות נשק ותצפית, אמצעי פיקוד למזלט"ים וכרב"ם. בין 
השאר סופקו ידיות הפעלה שונות עבור ישל"טים, וכן מאות ידיות הפעלה 

לטנק המרכבה ורק"מים נוספים האחראים על תפעול מערכות נשק ,תצפית 
ואיכון לצד הפעלת מערכות שו"ב )שליטה ובקרה( המאפשרים תפעול מפה 

נעה.

בתחום פתרונות התאורה והזרקורים מפותחים ומיוצרים ע"י חברת 
מעוז, זרקורים המאפשרים להפעילם במצבים של תאורה רגילה או אינפרא 
אדום, כדוגמת זרקור המכיל עד 600 לדים ומאפשר להאיר לטווחים ארוכים 

של מאות מטרים, במצב א"א, זרקורים אלו מאפשרים למשתמש לקבל 
עוצמת תאורה מרבית, תוך שימוש באמצעי ראיית לילה מגבירי אור כוכבים.

חברת מעוז מתמחה בתכנון וייצור פתרונות למערכות ממחושבות 
בהתאמה מלאה לדרישות הפונקציונאליות  ולתנאי סביבת העבודה למגוון 

יישומיים צבאיים, בין השאר פותחו ויוצרו במעוז קופסאות אלקטרוניקה 
לשליטה בקרה וניהול של מערכות טאקטיות, עמדות שליטה, סימולאטורים 

ועמדות פיקוד עם מחשבי בקרה משולבי צגים מוקשחים.

חברת מעוז מלווה את הלקוח משלב מגיבוש הקונספט והגדרת התכן דרך 
העיצוב, שלבי הפיתוח, ייצור אב הטיפוס, סימולציה של המוצר הסופי, מכלול 
הבדיקות ועד לייצור הסדרתי והעמידה בתקנים הנדרשים. הידע והניסיון הנצבר 
ממאות פרויקטים מתורגם למוצר המותאם לפרופיל המשימה הייחודי בשילוב 

היבטי הנדסת אנוש וארגונומיה, תפעול יעיל ועמידה בתנאי סביבת העבודה.

חברת מעוז הינה חברה בעלת ניסיון 
מצטבר של מעל עשרים שנה, חברה מובילה 

בפיתוח עיצוב וייצור של ממשקי אדם 
מכונה הכוללים: פנלים מוארים, מחשבים 

וצגים מוקשחים, פתרונות תאורה מבוססי 
לדים ל-IR/נראה וקופסאות שליטה ובקרה 

לסביבות אוויר, ים, יבשה, בתחומים הצבאי 
והאזרחי בהתאמה מלאה לצרכי הלקוח. 

   Iso 9001:2008 , As 9100 החברה מוסמכת
ומספקת את צרכי התעשיות הביטחוניות בארץ 

ובחו"ל, בין לקוחותיה בארץ: מפעלי התעשייה 
האווירית, אלביט, רפאל, אורביט, תדיראן, תעש, 

משהב"ט ולקוחות רבים מחו"ל.
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הכנת החטיבה למלחמת סיני
אורי  אל"ם  התמנה   1955 בנובמבר 
בן ארי להיות מח"ט 7. היה זה מינוי 
ראשון של מפקד בעל רקע שריונאי. 
ארגוני  שינוי  חל  למינויו  במקביל 
בחטיבה 7. בשנת 1954 הועברו גדודי החטיבה 
לפיקוד מפקדת גייסות שריון שהוקמה באותה 
למפקדת  ו־9   82 הגדודים  הוחזרו  עתה  שנה. 
החטיבה שהתמקמה במחנה עמנואל )ג'וליס(. 
כמג"ד 82 מונה אברהם אדן )ברן(, גם הוא בעל 
רקע שריונאי כחניך קורסי הטנקים הראשונים 
בצה"ל. מג"ד גדוד חרמ"ש 9 היה אורי רוזנבלום 

)רום( שהיה מ"פ וסמג"ד בגדוד.
ואימון  החטיבה  בארגון  החל  המח"ט 
נערכו  אחידות,  קרב  תרגולות  נוצרו  לוחמיה. 
תרגילים שלדיים ותרגילים עם גייסות, כל אלה 
ביטחון  אירועי  בשל  משבשת  אווירה  בתוך 
שוטף והצורך להעמיד את הרק"ם של החטיבה 
מ"פים  קורס  כמו  אחרות,  יחידות  לאימוני 
הראשון של השריון בתחילת 1956. חטיבה 7 
לא ביצעה ול� תרגיל חטיבתי אחד עם גייסות, 

חטיבה 7
במערכת סיני 1956

סא"ל )במיל'( אברהם זהר

לזכרו של אורי בן ארי, "ספרא וסיפא" מאבות תורת השריון הישראלי

והזחל"מים  הטנקים  את  למסור  נאלצה  אך 
שלה בחודש מאי 1956 לחטיבת מילואים 27. 
בתרגיל "פלט" שהתקיים במאי 1956 התגלתה 
לרבות  בטנקים,  תקלות  של  עגומה  תמונה 

בטנקי האי־אם־אקס־13 החדשים.
חטיבה  על  הוטל   ,1956 ובאוגוסט  ביולי 
שנשלחו  והתחמושת  הטנקים  את  לקלוט   7
"יונה"  נחתות, במבצע שכונה  גבי  על  מצרפת 
והוכן בחשאיות מרבית על ידי מח"ט 7 וצוות 
מצומצם של מפקדים. בעצה אחת עם חיל הים 
אותר חוף פריקה בכניסה לנמל הקישון. החוף 
נבדק על ידי טנק אי־אם־אקס־13 ושרמן ואותר 
מחנה לקליטת הטנקים בבסיס מחנות כורדני. 
לקראת הפריקה הורחב מעגל השותפים לסוד 
לוחמי  מט"קים,  טנקים,  נהגי  מאות  וכלל 
חרמ"ש ונהגי משאיות, בהם נהגי משאיות דיזל 
אזרחיים ש"גויסו" למבצע, כי חיל הים הצרפתי 

התנגד לעליית משאיות בנזין על נחתות.
 .1956 ביולי  ל־25  אור  בלילה  המבצע החל 
כמה לילות לפני כן, "חרשו" 3 טנקי שרמן את 
החוף על מנת להרגיל את השכנים לרעש טנקים 

בפריקה. הנחתת הראשונה הביאה 33 טנקי אי־
ים, 30  אם־אקס־13 בבטנה. עוד בהיותה בלב 
מייל מהחוף, עלו עליה 33 נהגי טנקים ומספר 
מפקדים. אלה בדקו את כשירות הטנקים על ידי 
הפעלה ודימום מנועים. הנחתת נחתה בחוף על 
פי הכוונת נוריות. ההחפה הייתה בשעה 21:00. 
דוד  גם  היו  הנרגש  לאירוע  הפנים  מקבלי  בין 
רשמיו  את  אלתרמן.  נתן  והמשורר  גוריון  בן 
ביטא בשיר "עוד יסופר" ב"טור השביעי", ב־15 
הטנקים  היו  דקות   22 בתוך   .1956 אוקטובר 
הם  נוספות  דקות   10 וכעבור  לנחתת  מחוץ 
חיילים  כורדני.  למחנה  מובילים  גבי  על  נעו 
בברזל  מחוזקים  עץ  פתיני  בינתיים  הניחו 
כמה  הנחתת  לבטן  נכנסו  שעליו  משטח  על 
משאיות, ובתוך 45 דקות יצאו עם התחמושת 
שהועמסה על ידי לוחמי החרמ"ש של גדוד 9. 
בשעה 22:45 , הפליגה הנחתת ללב ים. עקבות 

הטנקים והמשאיות טושטשו לבלי הכר.
 33 שניה  נחתת  הביאה  שלמחרת,  בלילה 
צוותים  ידי  על  שנפרקו  שרמן  סופר  טנקי 
מגדוד 82. בלילה השלישי, הביאה נחתת ארגזי 
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חלק  שהיו  האי־אם־אקס־13,  טנקי  על  יידע 
מהפלוגה מאז חודש מארס 1956. 12 טנקי האי־
בספטמבר  הועברו  צוותיהם  על  אם־אקס־13 
1956 לגדוד 9. במבנה החדש שלה כללה כללה 
פלוגת הסיור מחלקת סיור, מחלקת ג'יפי סיור 
ומחלקת טירונים. במסגרת אימונים מזורזים, 
הפלוגה  הוכנה  וג'יפים,  נ"נים  על  לרבות 

למלחמה ואורגנה בשלושה צוותי סיור.
שלושה   7 חטיבה  כללה  המלחמה  ערב 
גדודים: גדוד 82 שהיו בו 39 טנקי שרמן, מהם 
26 סופר שרמן ו־13 טנקי אם־50; גדוד 9 שהיו 
בו 35 טנקי אי־אם־אקס־13; גדוד חרמ"ש 52 וכן 
וקליטת  הכוחות  135. התארגנות  סיור  פלוגת 
הכלים החדשים נמשכה עד היציאה למלחמה. 
היציאה  לפני  הגיעו ממש  חילוף  וכלי  פריטים 
למלחמה. חיפזון זה מצא את ביטויו בתקלות 
בדו"ח המח"ט לאחר  טכניות בעיקר בגדוד 9. 
המלחמה, קובע המח"ט כי החטיבה יצאה לא 

מוכנה למלחמה )הדגשת המחבר(.

חטיבה 7 במלחמה
המתכננים  בפני  הציבה  "קדש"  מערכת 
מגבלות מדיניות אשר חייבו את צה"ל להפעיל 
תכנית שרבו בה הפגמים. המבצע נפתח בהצנחת 
במגמה  המיתלה,  למעבר  מזרחה  צנחנים  גדוד 
לתת לבנות הברית של ישראל, בריטניה וצרפת, 

עילה למתן אולטימטום למצרים )ולישראל(.
נמנע  הדרום  פיקוד  של  האוגדות  משתי 
להתחיל בקרב ההבקעה, אלא לאחר אישור של 
בנות הברית. כך הותר לאוגדה 77 בפיקוד אלוף 

שלושה  נמשכה  הנחתת  פריקת  תחמושת. 
פריקה  כל  לאחר  שנוצר  החלל  כאשר  לילות, 
מולא במשאיות הדיזל ואלה הועמסו בלב ים. 
על מנת לשכנע את הנהגים האזרחים להעלות 
את משאיותיהם להפלגה ללב ים וחזרה, נזקק 
המח"ט ל"נאום ציוני" על ה"הבדל בין הְסֶטנִים 
של תש"ח לעוצמה של צה"ל כתוצאה מהמבצע 
שהם שותפים לו. על פעולתם במבצע זה ציין 
הרמטכ"ל לשבח את פלוגת חרמ"ש ג' בגדוד 9, 
על פי המלצת המח"ט. במחצית הראשונה של 
מבצע  ב' של  בוצע שלב   ,1956 אוגוסט  חודש 
"יונה". הפעם הובאו 99 טנקי אי־אם־אקס־13.

]יש חוסר התאמה בין התיאור כמובא כאן 
סוף"  נוע  "נוע  ארי  בן  אורי  של  ספרו  פי  על 
אבירים".  "סוסים  ברזנר  עמיעד  של  לספרו 
אי־ טנקי   60  ,1956 ביולי  הגיעו  עמיעד  לפי 

ו־20   13  ,2 )בלילות  ובאוגוסט  אם־אקס־13 
באוגוסט( תחמושת לטנקים, 30 טנקי אי־אם־

אקס־13 ו־20 טנקי סופר שרמן; עמיעד נסמך 
על מסמכים בארכיון צה"ל.[

לא  החלה  למלחמה   7 חטיבה  התארגנות 

פחות  בתוך   .1956 ספטמבר  לפני 
מהפך  החטיבה  השלימה  מחדשיים, 
בתחום  ובלוחמים.  ברק"ם  איכותי 
הרק"ם פלטה החטיבה מתוכה את כל 
וקלטה  הישנים  אם־3  השרמן  טנקי 
אם־50  שרמן  שרמן,  סופר  טנקי 
בפיקודו   82 גדוד  ואי־אם־אקס־13. 
העתיק  )ברן(  אדן  אברהם  של 
בתחילת אוקטובר את בסיסו לשטח 
האימונים 302 ליד באר שבע. פלוגת 
הגדוד  לבסיס  הוחזרה  הטירונים 
במחנה חסה לאימון מקצועות מזורז 
שרמן  הסופר  טנקי  צוותים.   20 של 
הגיעו באמצע אוקטובר והוקמו מהם 
שתי פלוגות שהספיקו לעשות הסבה 
הפלוגה  פלוגתי.  ותרגיל  מקצועית 
אם־50  השרמן  טנקי  של  השלישית 
בסמוך  רק  שלה  הטנקים  את  קלטה 
בפיקוח  בשטח  האימונים  למלחמה. 
מפקדת הגדוד הקנו ללוחמים ניסיון 

בתנאי לחימה.
יועד להפוך בתוך פחות   9 גדוד 
אי־אם־אקס־13.  לגדוד  מחודש 
הדר  לישראל  הועבר  הפיקוד 

אי־ צוותי  באימון  אז  עד  שעסק  )"ֵּבייגלה"( 
אם־אקס־13 בבית הספר לשריון, לאחר שלמד 
אומנו  הצוותים  כן.  לפני  בצרפת  הטנק  את 
שקוצר  מקצועות  אימון  לשריון  ספר  בבית 
והסתיים ב־21 באוקטובר 1956. במקביל להם 
במסדר  טנקים.  למפקדי  מזורז  קורס  הסתיים 
ואנשי  המט"קים  כבר  היו  הקורס  של  הסיום 
הצוות על הטנקים שלהם. ללא אישור מפקדת 
לנוע  לצוותים   7 מח"ט  הורה  השריון  גייסות 
על שרשראות ממחנה עמנואל )ג'וליס( למחנה 
 8 צוותים.  גיבוש  וגם  גם אימון  בזה  היה  נתן. 
צוותי מילואים שגויסו סמוך למלחמה, ִאפשרו 
 13 של  פלוגות  שתי   - פלוגות  שלוש  להקים 
נוצל  טנקים ואחת של 9 טנקים. הזמן שנותר 

לאימונים של תנועה וירי ותנועת יום ולילה.
ספטמבר  בתחילת  הועבר   52 חי"ר  גדוד 
הוסב  למלחמה  עד   .7 לחטיבה  מ"גבעתי" 
לגדוד חרמ"ש תחת פיקודו של אורי רוזנבלום 
שהועבר לתפקיד זה מפיקוד על גדוד 9. המח"ט 
העדיף שגדוד 9 יוסב מחרמ"ש לטנקי אי־אם־

אקס־13 וסמך על אורי רוזנבלום שייסב בתוך 
חרמ"ש.  ללוחמי  החי"ר  לוחמי  את  קצר  זמן 
נוספה  אליה  לחרמ"ש.  הוסבה  חי"ר  פלוגת 
שסיימה   ,9 מגדוד  שהועברה  חרמ"ש  פלוגת 
פלוגה  הפרט,  אימון  את  אוקטובר  בתחילת 
מסייעת  ופלוגה  טירונים,  של  הייתה  שלישית 
שכללה מחלקת מרגמות 81 מ"מ וכיתת חבלה. 
הפלוגות החלו להתאמן בקצב מזורז והרגמים 
התאמנו על זחל"מים דגם ג' שעליהם הותקנו 

מרגמות 81 מ"מ קבועות.
הייתה  החטיבה  של   135 הסיור  פלוגת 
בפיקוד איציק בן ארי, סייר ואיש מודיעין ובעל 

מפת המהלכים במלחמת סיני, 1956, ובהם 
מהלכיה של חטיבה 7. מתוך הספר "לא על מגש 
של כסף" בעריכת יהודה ואלך

שיתוף פעולה בין טנקים וחרמ"ש באימוני 
צג"ם )צוות גדודוי משוריין(, ספטמבר 1954.

צילום: לשכת העיתונות הממשלתית. מתוך 
הספר "סוסים אבירים" של סא"ל )במיל'( ד"ר 
עמיעד ברזנר
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חיים לסקוב לתקוף את מערך רפיח, רק בלילה 
אל"ם  בפיקוד   38 לאוגדה  למלחמה.  השלישי 
הראשון את  בלילה  לכבוש  הותר  ואלך  יהודה 
קצימה, במגמה לפתוח נתיב לחילוץ הצנחנים 
את  לתקוף  גם  לה  הותר  הצורך.  לפי  במיתלה 
מוצבי החוץ של מערך אום כתף, החל מהלילה 

השני ואת המערך רק בלילה השלישי. 
נאסר עליה תכלית האיסור להכניס את חטיבה 
מחשש  כתף,  אום  מערך  כיבוש  לפני  לעומק   7
שהכנסתה בטרם עת תניע את המצרים להכניס 
ממערב  שהיה  המצרי   1 צח"ם  את  למערכה 
גם  היה  טי־34.  רובם  טנקים,  כ־50  וכלל  לתעלה 
שייפתח  לפני  סיני  לעומק  הכנסתה  מפני  חשש 

ציר אספקה בכביש החוצה את מערך אום כתף.
חטיבה  ידי  על  תפוס  היה  כתף  אום  מערך 
מוגברת 6 מדיוויזיה 3 ולה 2 פלוגות משחיתי 
טנקים מסוג ארצ'ר וגדוד תותחים 25 ליטראות. 
מערך קצימה היה תפוס על ידי חטיבה מוקטנת 

23 של מה"ל )המשמר הלאומי(.
תכנית  קבעה  המדיניות,  המגבלות  בשל 
למילוי  יממות  שלוש  האוגדתית  ההתקפה 
ייכבש  ל־29 באוקטובר,  בלילה אור  המשימה: 
מתחם קצימה על ידי חטיבת חי"ר 4. רק בלילה 
שבין  המוצבים  את  החטיבה  תכבוש  השני, 
חטיבת  תכבוש  בלילה  בו  כתף.  לאום  קצימה 
חי"ר 10 את המוצבים שבין ניצנה למערך אום 
כתף ואילו חטיבה 7 תחדיר את פלוגת הסיור 

שלה דרך חטיבה 4 לכיוון ג'בל ליבני.
חטיבות  ייצרו  באוקטובר   31 השני,  ביום 
ואילו  כתף  אום  מערך  עם  מגע  ו־10   4 חי"ר 
חטיבה 7, תתקדם לעבר אבו עגילה דרך אחת 

משתי החטיבות.
ייכבש  בנובמבר,  ל־1  אור  השלישי,  בלילה 
ועל  מדרום   4 חטיבה  ידי  על  כתף  אום  מערך 
7 תסייע  10 מציר הכביש. חטיבה  ידי חטיבה 
או תשלים את כיבוש אום כתף או צומת אבו 
עגילה וביום השלישי תנצל את ההצלחה לכיוון 

אל עריש או ג'בל ליבני.
עוד לפני תחילת המלחמה העבירה החטיבה 
פלוגת טנקי אי־אם־אקס־13 בת תשעה טנקים 
לחטיבת הצנחנים שאמורה היתה לפעול בציר 
הדרומי של חצי האי סיני. פלוגת סופר שרמנים 
נותרה  כך   .10 לחטיבה   82 מגדוד  הועברה 

חטיבה 7 עם 52 טנקים בלבד.
שונות,  למשימות  יועדה  והחטיבה  מאחר 
בנה מח"ט 7 ציוותי קרב מאוזנים : צג"ם 9 שכלל 
26 טנקי אי־אם־אקס־13 ופלוגת חרמ"ש; צג"ם 
52 שכלל פלוגת חרמ"ש ופלוגת סופר שרמנים; 
פלוגת  שרמן,  סופר  פלוגת  שכלל   82 צג"ם 
גדוד   ; חרמ"ן  ופלוגת  חרמ"ש  פלוגת  אם־50, 
61 שכלל 2 פלוגות חרמ"ן ופלוגה מסייעת. כל 
צג"ם כלל סוללת חת"ם, מחלקת סיור, מחלקת 

הנדסה צוותי רפואה וחוליות טכניות.

* * * 
באוקטובר   29 בערב  נפתח  "קדש"  מבצע 

בהצנחת גדוד צנחנים ממזרח למעבר המתלה. 
בבוקר שלמחרתו החלה אוגדה 38 במתקפתה. 
 0530 בשעה  קצימה.  לכיבוש  נעה   4 חטיבה 
את  לתגבר   7 למח"ט  האוגדה  מפקד  הורה 
4 בצג"ם על מנת להתגבר על העיכוב  חטיבה 
בכיבוש קצימה. אורי בן ארי הטיל את המשימה 

על צג"ם 52. 
בשעה 06:00 חצה צג"ם 52 את הגבול. עד 
שהגיע לקצימה הסתיים הקרב מאחר והמצרים 

נטשו את המקום. 
הפיקוד  אלוף  עם  המח"ט  נפגש  בינתיים 
והיציאה  ניצנה  שבין  במישור  שמחוני  אסף 
מנחל רות . מח"ט 7 הציע לאלוף הפיקוד לנצל 
את ההצלחה של פתיחת המלחמה ולפרוץ עם 
חטיבה 7 לעומק סיני במגמה לפגוש את הצח"ם 
המצרי קרוב ככל הניתן לתעלה. אלוף הפיקוד 
לגבול. החטיבה  את  לקדם   7 למח"ט  אישר 

בשעה 09.30 אישר אלוף הפיקוד לאורי בן ארי 
לקדם את כל החטיבה לעבר קצימה ואת צג"ם 
52 עד למערך אום כתף. מח"ט 7 הורה למג"ד 
להיכנס  ולא  להתגלות  שלא   10.52 בשעה   52
לקרב עם המערך המצרי, אלא שאורי רוזנבלום 
לשעה  בסמוך  ונקלע  ההוראה  את  קלט  לא 
12:00 לקרב אש עם המערך המצרי. נגרמו לו 
הרוג ומספר פצועים מאש ארטילרית שנמשכה 

גם אח"כ.
הגיע הרמטכ"ל  הבוקר המאוחרות  בשעות 
לחפ"ק חטיבה 7 בראס מטמיר, 20 ק"מ ממערב 
לקצימה ומצא שהופרה הוראתו שלא להכניס 
את חטיבה 7. מהלך זה חשש שירגיז את בנות 
עתודת  להכנסת  יביא  מזה,  וגרוע  הברית 
תעלת  בקרבת  שהיה   1 צח"ם  המצרי  השריון 
סואץ לתוך סיני. הקדמת ההכנסה של חטיבה 
אום  מערך  תקיפת  הקדמת  את  גם  חייבה   7
מנת  על  ב־24 שעות,   ,10 חטיבה  ידי  על  כתף 
7 שתהיה  ופינוי לחטיבה  ציר אספקה  לפתוח 

בעומק סיני.
הוראתו,  שהופרה  על  הרב  כעסו  למרות 
שוורים  פני  על  אבירים  "סוסים  דיין  העדיף 
המסרבים לזוז". הוא נמנע מלפקוד על החזרת 
לגבול. אדרבא, הרמטכ"ל  7 אל מעבר  חטיבה 
אישר לחטיבה 7 לתקוף למחרת את אום כתף 
מדרום , על ידי צג"מים 52 ו־2 ואילו את צג"ם 
9 הורה לשלוח בלילה לביר חסנה כדי להבטיח 

ציר גישה נוסף לצנחנים במיתלה.
לאיציק   7 מח"ט  הורה  אלה,  כל  לפני  עוד 
סיור  צוותי   2 עם  לנוע   10:00 בשעה  ארי,  בן 
ולבדוק את מיצר הדייקה שממערב למערך אום 
כתף. לפי נתוני המודיעין הוחזק המ�צַר על ידי 
המ�צַר.  בפתח  מכשולים  והיו  מצרי  חי"ר  גדוד 
שלא  המח"ט  ידי  על  הוזהר  ארי  בן  איציק 

להיכנס ללחימה.
ריק.  ומצאוהו  למ�צַר  הגיעו  הסיור  צוותי 
קשר  להשיג  התקשו  הצפוני,  לקצהו  בהגיעם 
למח"ט. רק בשעה 16:00 הצליח מ"פ הסיירת 
לדווח למח"ט . הרמטכ"ל ומפקד האוגדה עזבו 

את חפ"ק המח"ט זמן מה לפני כן. אורי בן ארי 
השיג את מפקד האוגדה והציע לנצל את מ�צַר 
כתף  אום  מערך  את  לתקוף  מנת  על  הדייקה 
מאחור ובהפתעה. הצעתו אושרה על ידי ואלך 

והרמטכ"ל.
גדוד 61 החליף את צג"ם 52 והחל מהשעה 
 05.30 בשעה  לֵמַצר.  החטיבה  נכנסה   02:00
הצפונית  היציאה  לפני  ק"מ   2  ,82 צג"ם  הגיע 
של הֵמַצר. פלוגת החרמ"ן ִאבטחה את הצומת, 
החטיבה  חפ"ק  עגילה.  אבו  לעבר  נע  והצג"ם 
התמקם 3 ק"מ ממערב לאבו עגילה. ההתקדמות 
יותר  של  פריסה  אפשר  שלא  בשטח  הייתה 
למצרים  התגלה  הכוח  טנקים.  מחלקות  משתי 
עליו  ונפתחה  ק"מ   3 של  ממרחק  המופתעים 
אש ארטילרית. החל מטווח של 1000 מטר נעו 
הטנקים בתנועה ואש. 60 חיילים מצריים התגלו 
באגף ובירי מבזוקות פגעו בטנק, עד שחוסלו על 
ידי מחלקת חרמ"ש. שתי מחלקות טנקים נכנסו 
לתוך המערך ובעקבותיהן נעה על הכביש פלוגת 
החרמ"ש. בשעה 06:30 נכבשה אבו עגילה. מיד 

אח"כ נפתחה אש ארטילרית חזקה על הצג"ם.
המצרים  איתרו  בוקר  לקראת  או  בלילה 
צה"ל,  של  ההתקפיים  המאמצים  שני  את 
מערך  על   77 אוגדה  של  שהמתקפה  גם  מה 
ל־1  אור  בלילה  להתבצע  היתה  אמורה  רפיח 
 1 לצח"ם  הורה  המצרי  המטכ"ל  בנובמבר. 
שהיה   3 משורין  ולגדוד  באסמעאיליה  שהיה 

באל עריש לנוע למערך אום כתף המותקף.
על  עלה  שירה  בר  של  בפיקודו  סיור  צוות 
הציר לאל עריש ודיווח על 15 טנקי "שרמן" עם 
צריח אי־אם־אקס־13 שנעו מכיוון אל עריש. שני 
נעו  ברן  נושאות  ושתי  ארצ'ר  טנקים  משחיתי 
מכיוון סכר הרואיפה והושמדו. כל אותו יום היה 
צג"ם 82 נתון בקרבות שריון והפגזות ארטילריה.

כנגד השריון המצרי מאל עריש הופעל גם חיל 
האוויר הישראלי. בשעות לפנה"צ ביצעו מטוסי 
גיחות   28 ואורגן,  מטאור  הרוורד,  מוסטנג, 
בטור  תותחים  ואש  נפל"ם  בפצצות,  פגעו  בהן 

המצרי. 6 מטוסים נפגעו מאש נ"מ מצרית. 
מפקד  הורה  המדיניות  המגבלות  בשל 
סכר  את  בינתיים  לתקוף  שלא  האוגדה 
הרואיפה. פיקוד הדרום, קיווה לנצל את הגעת 
7 ללא קרב אל עורף מערך אום כתף.  חטיבה 
המערך  את  לתקוף  היתה  האוגדתית  התכנית 
משני אגפיו על ידי חטיבה 10 וחטיבה 7, אולם 
בשעה 09:30 נודע לפיקוד כי צח"ם מצרי מס' 1 

נמצא בתנועה לכיוון ג'בל ליבני. 
לעבור תחת   7 למח"ט  הורה  הפיקוד  אלוף 

פיקודו ולקדם את פני השריון המצרי.
הקשר  ניתוק  הכביד  עליו  חדש,  מצב  נוצר 
עם גדוד 9 והעובדה שמ�צַר הדייקה הפך לבלתי 
עביר להספקה שהיתה כל אותו זמן ליד קצימה, 

.4x4 על משאיות
מח"ט 7 נערך לקדם את פני הצח"ם המצרי. 
הוא הורה בשעה 10:00 לצג"ם 52 לנוע לעבר 
ק"מ   4 במרחק  מארב  להציב  ליבני,  ג'בל 
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בשעה 14:45 הודיע פיקוד הדרום לחטיבה 
7 שצח"ם 1 הותקף על ידי חיל האויר הישראלי 
צוות  גפגפה.  ביר  ליד  והפסיק את התקדמותו 

סיור של החטיבה הבחין בכך ממרחק רב.
לכל  כדורים   15 נותרו   52 בצג"ם  זה  בשלב 
טנק ונוצר מחסור בדלק, מאחר והדרגים נתקעו 
האפסנאות  קצין  דק.  לאבק  החרושה  בדייקה 
שמשון צלניקר נשלח אישית להביא את הדרגים 
לבטן  תחמושת  ועימם  דרגים  להביא  והצליח 
חיכה  זמן  אותו  כל  בטן.  למחצית  ודלק  מלאה 

מח"ט 7 לצג"ם 9 וזה התמהמה.
לאור הידיעות החדשות ואי היידע של הפיקוד 
לגבי מיקומו של צח"ם 1, הורה המח"ט למפקד 
הסיירת להתקדם עד לצומת ג'בל ליבני. כן ביקש 
להתחקות אחר השריון המצרי מהאויר. הסיירת 
דיווח  ארי,  בן  איציק  ומפקדה  לצומת  הגיעה 

שפרט לכמה שבויים, אין כוח מצרי בצומת.
המח"ט נוכח כי בשל הידיעות המודיעיניות 
המעורפלות, הבעיות הלוגיסטיות של צג"ם 52 
בהתייעצות  יקר.  זמן  איבד   ,9 גדוד  והתעכבות 
עם הסמח"ט אריה שחר, החליט כי יש להעמיק 
על  לחץ  להוסיף  גם  וכך  סיני  לתוך  ולחדור 
החלטות הפיקוד המצרי, הן על מפקד מערך אום 
ידי  1, שנלחץ גם על  כתף והן על מפקד צח"ם 
חיל האויר הישראלי. בינתיים, הוא הורה לצג"ם 

52 להיערך בחניון לילה ולחכות לצג"ם 9.
למח"ט  הפיקוד  אלוף  הודיע   15:30 בשעה 
סכר  לתקיפת  המדיניות  המגבלות  הוסרו  כי 
לתקוף   82 למג"ד  הורה  המח"ט  הרואיפה. 
העיקרית  למפקדה  נע  הסמח"ט  הסכר.  את 
ממערב לאבו עגילה ואילו הוא נע לעבר גדוד 
52. בהגיעו לצומת ג'בל ליבני, נוכח כי צג"ם 9 
עדין לא הגיע. הוא שלח 2 ג'יפים לכיוון צג"ם 
עם  נפגשו  שאלה  לאחר  בצומת.  והמתין   9
מפקד הצג"ם, נסע המח"ט לביר חמה לקבוצת 

פקודות עם אורי רוזנבלום ואיציק בן ארי.
בשעה 16:30 החל צג"ם 82 שתוגבר על ידי 
פלוגה מוקטנת ד' שלו שהוחזרה מחטיבה 10, 
לתקוף את הסכר. ידוע היה שלמצרים 25 כלי 
בכינון  ליטראות   25 תותחי  בהם  שונים  נ"ט 
ישיר, משחיתי טנקים ארצ'ר, ותותחי נ"ט 57 
הושארה  מחלקה  פחות  טנקים  פלוגת  מ"מ. 
מאל  המצרים  הטנקים  נגד  הקרב  את  לנהל 
שארכה  פקודות  בקבוצת  הורה  המג"ד  עריש. 
באכ"י  להוות  מחלקות  לשתי  דקות  שתי  אך 
)בסיס אש בכינון ישיר( בפיקוד הקמב"ץ. אלה 

יתקדמו תוך כך עד למרחק 300 מטר מהסכר. 
פחות  בריל,  משה  של  א'  טנקים  פלוגת 
מזרח  מצפון  גבעה  ותכבוש  תתקוף  מחלקה, 
פלוגת החרמ"ש של ששון  על  ותחפה  למחנה 
יצחקי שתתקדם בכביש אחרי הטנקים ותכבוש 

בהסתערות רגלית את המחנה.
שהייתה  מכך  נבע  הקרב  בנוהל  החיפזון 
להיכנס  יכול  היה  והקרב  דמדומים  שעת  זאת 
הקרב.  השתבש  הראשונים  משלביו  לחשיכה. 
כלי  עוצמת  מול  אש  לקרב  נכנסה  א'  פלוגה 

מהצומת. כוונת המח"ט היתה שצג"ם 52 יהווה 
את ה"סדן" ואילו גדוד 9 יגיע עד לכדי 5 ק"מ 
שני  בין  ה"פטיש".  את  ויהווה  לצומת  מדרום 

אלה ייתפס כוח השריון המצרי.
בינתיים כבש צג"ם 9 בשעה 11:00 את ביר 
פייפר  מטוס  אליו  הגיע   12:00 בשעה  חסנה. 
ליבני.  לג'בל  לנוע  המח"ט  פקודת  את  והטיל 
ליבני, הותקף צג"ם  לג'בל  תוך המשך תנועתו 
האויר  חיל  מטוסי  ידי  על  פעמים  מספר   9
ו־5  נפגעו  וג'יפ  זחל"ם  טנקים,  שני  הישראלי. 
אנשים, כולל מ"פ נפגעו. תקיפות אלה היו בין 
הסיבות לעיכוב הגעת הצג"ם בזמן לג'בל ליבני. 
נוספו על כך תקלות טכניות שנבעו מהכניסה 

החפוזה למלחמה. 
תקפו  לחשיכה  ועד  הבוקר  משעות  החל 
מטוס   .1 צח"ם  את  האויר  חיל  מטוסי 
טור הרק"ם המצרי שנע  גילה את  "מוסקיטו" 

עם אורות מלאים, מאיסמעילייה לביר גפגפה, 
גיחות   51 באוקטובר.  ל־31  אור  בלילה  כבר 
 1 צח"ם  נגד  באוקטובר  ב־31  בוצעו  תקיפה 
ליבני.  ג'בל   - חמה  ביר   - גפגפה  ביר  במרחב 
אורגן,  מטאור,  מטוסי  השתתפו  בתקיפות 
טור  על  דיווחו  הטייסים  ומוסקיטו.  מוסטנג 
וכלים רבים אחרים.  30 טנקים  הכולל לפחות 
בהתקפותיהם נפגעו כ־15 טנקים, 15 זחל"מים/

שריוניות וכ־90 כלי רכב.
מאש נ"מ מצרית בנתיב הכביש ומעל מערך 
בהם  מטוסים  ל־30  קרוב  נפגעו  כתף,  אום 
מפקדי  בהם  נהרגו  טייסים   3 שהתרסקו.   8
טייסות ההרוורד והמוסטנג. 2 טייסים שצנחו 

בסיני הגיעו לכוחות חטיבה 7 וחולצו. 
פגעו  דמדומים,  עם  האחרונה,  בתקיפה 
מטוסי חיל האויר בטנקים של גדוד 9 בין ביר 

חסנה לג'בל ליבני.

אורי בן־ארי ברמת הגולן במסדר סיום מלחמת ששת הימים 
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סטתה  טנקים  לה  שנפגעו  ותוך  במערך  הנ"ט 
נכנסה  היא  הצפוני.  ולא  הדרומי  לכיוון  ונעה 
ובשל  לאויב  אדולף  בפיקוד  הבאכ"י  טנקי  בין 
החשש מפגיעה בכוחותינו הורה המג"ד לאדולף 
להפסיק לירות ולהצטרף להתקפה. את הידיעה 
קלטה חיילת בזחל"ם המודיעין אך היא הצליחה 
להעבירה רק לאחד המ"מים, יעקב מאיה. טנק 

יחיד היה כשיר לתנועה והוא נענה לפקודה.
נותר  הוא  הדרומי,  לאגף  בריל  כשהגיע 
ואליהם  הסמ"פ  וזחל"ם  בלבד  שלו  הטנק  עם 
הצטרף הטנק של מאיה מכוח אדולף. הם חדרו 
עריש  אל  ונחל  נ"ט  תעלת  בין  בתפר  למוצב 
וניהלו קרב אש עם לוחמי חי"ר מצרים. הכוח 
הקטן הגיע לביתו של המושל ומשם נע צפונה.

יצחקי,  ששון  בפיקוד  החרמ"ש  פלוגת 
נשארה ללא חיפוי טנקים. בתנועתה על הכביש 
נפגעו זחל"מים מאש הטנקים המצריים שבאו 
המחנה.  בקרבת  ארצ'רים  ומאש  עריש  מאל 
אך  ימינה  מהכביש  ירדה  החרמ"ש  פלוגת 
החולי  בשטח  לנוע  הצליחו  לא  הזחל"מים 
והפלוגה הסתערה רגלית ונאחזה בחלק הצפוני 
של המחנה, והמשיכה לטהר אותו. בקרב נהרגו 
14 לוחמים רובם מפלוגת החרמ"ש ונפצעו 30, 
נפגעו  הטנקים  רוב  חרמ"ש.  לוחמי  מחציתם 

ו־7 מהם יצאו מכלל פעולה זמנית.
הכביש  כאשר  בחשיכה,  התארגן   82 צג"ם 
שליד המחנה נקבע כנקודת ריכוז שאליה הובאו 
וכחצי  פגועים  טנקים  והפצועים,  ההרוגים 
שחסמה  הפלוגה  גם  הגיעה  הטנקים.  מכמות 
לילה  לחניון  נכנס  הצג"ם  עריש.  אל  לכיוון 
וקלט גם שיירת דלק ותחמושת. בשעה 22:00 
מחלקת  החניון.  לעבר  אש  מצרי  שריון  ירה 
ייסרק  שלמחרת  נקבע  מולו.  נערכה  טנקים 
כתף.  אום  לכיוון  חסימה  ותוצב  הסכר  מחנה 
בבוקר 1 בנובמבר נמנו במתחם סכר הרואיפה 
14 ארצ'רים, 7 תותחי נ"ט 57 מ"מ, 6 תותחי 17 

ליטראות, 4 תותחי נ"מ וכ־30 מקלעים.
חמה,  ביר  לעבר  דרכו  עושה   9 צג"ם  בעוד 
ומפקד   52 צג"ם  מפקד  עם  המח"ט  נפגש 
לכוחות  לתת  להם  והורה  חמה  בביר  הסיירת 
למחרת  מערבה  תנועה  להמשך  ולהיכון  לנוח 
או   1 צח"ם  את  לאתר  במגמה   ,05:30 בשעה 

למנוע את התארגנותו להגנה בביר גפגפה.
הוא עצמו עם 2 ג'יפים נע מערבה 45 ק"מ 
למפקדה העיקרית וקיבל דיווח על קרב הסכר 
אלחוטי,  בקשר  ברן  עם  בשיחה  מהסמח"ט. 
ממערך  אויב  פריצת  למנוע  המח"ט  לו  הורה 
אום כתף, אך גם להיות נכון להשתתף בתקיפת 
כך,  כל  החיוני  הצורך  בשל  ממערב,  המערך 
 7 חטיבה  עבור  ופינוי,  אספקה  ציר  לפתוח 

הנעה לקרב שריון צפוי בביר גפגפה.
חטיבת  של  נסיונות  נכשלו  בנובמבר,  ב־1 
היא  גם  שהורדה   ,37 שריון  וחטיבת   10 חי"ר 
את  לכבוש  כתף,  אום  על  בקרב  לסייע  לסיני, 
מערך אום כתף ממזרח, אולם המצרים שמצאו 
את  נטשו  ועורף,  מחזית  לכודים  עצמם  את 

המערך בלילה אור ל־2 באוקטובר.
עברה   13:00 בשעה  בנובמבר,  ב־2  למחרת 
האויב  מערך  את   37 מחטיבה  טנקים  פלוגת 
תחת  אז  היתה  הפלוגה  כתף.  באום  הנטוש 
שרמן  טנקי  של  הפלוגה   .10 חטיבה  פיקוד 
המ"פ   .7 חטיבה  של  לחסימה  התקרבה  אם־3 
מה  מצרי  ככוח  הטנקים  את  זיהה  בריל  משה 
א'  פלוגה  מצרי.  שלל  ג'יפ  אותם  שהוביל  גם 
של גדוד 82 פתחה באש מטווח יעיל של 600 
מטר והשמידה 8 טנקים. האש הופסקה לאחר 
שטייס פיפר נחת ליד הטנקים היורים והעמידם 

על טעותם בזיהוי הכוח מולם.
מודיעין  דיווח  בנובמבר,  ל־1  אור  בלילה 
הפיקוד כי צח"ם 1 אמור לשנות כיוון בבוקר 1 
בנובמבר, ולרדת דרומה בואדי אל מלייז לכיוון 
המיתלה.  של  המזרחי  שבמוצא  פרקר  מצבת 
סיכם  הפיקוד,  אלוף  עם  לילה  באותו  בשיחה 
אורי בן ארי כי יקדם את צג"ם 52 לכיוון ביר 
יעכב בביר חמה עד   9 צג"ם  ואילו את  גפגפה 

שיאומתו הידיעות לגבי צח"ם 1.
יצא  בנובמבר   1 של   05:00 בשעה  בינתיים 
צג"ם 52 כשלרשותו 9 טנקי שרמן בלבד מביר 
חמה לכיוון ביר גפגפה. לפני ביר רוד סלים, נתקל 
במשמר ערפי של צח"ם 1. ה"שרמנים" פגעו ב־2 
עם  בחול  תקוע  נמצא  נוסף  טנק  טי־34.  טנקי 
צוותו. בשעה 06:30 התגלה לכוח בטווח 1500 
טנקים, משאיות   2 ובתוכו  מטר מחנה אהלים 
וחיילים רבים. צוות הסיור שהוביל כל העת את 
הגדוד וטנקי הצג"ם הסתערו על המחנה וכבשו 
בטנק  הצג"ם  נתקל  חותמיה  ג'בל  ליד  אותו. 

טי־34. הוא פתח באש והושמד.
בשעה 08:00 ִאמתו מטוסי חיל האויר את 
דרומה,  לנוע  החלו   1 צח"ם  טנקי  כי  הידיעה 
בעוד הגוף העיקרי שלהם נשאר בביר גפגפה. 
עתה הורה מח"ט 7 למפקד צג"ם 9 לחזור לביר 
חסנה ובמסע התקרבות של 125 ק"מ להגיע אל 
את  לתפוס  וכך  המלייז  של  הדרומית  הפתחה 

צח"ם 1 משני אגפיו.
צג"ם 52 מצא עצמו לאחר מסע של 45 ק"מ 
אליו  הגיע  המח"ט  גפגפה.  לביר  מאד  בסמוך 
מעודד:  היה  לא  הצג"ם  מצב   .10:00 בשעה 
נפגעו  ששניים  לאחר  בלבד  טנקים   7 לו  היו 
באש ארטילריה מצרית. הדלק במכלי הטנקים 
הספיק להתקדמות של 15 ק"מ בלבד. בצח"ם 
המח"ט  טי־34.  טנקי   40 לפחות  היו  שמולו   1
ביר  לעבר  ולתקוף  לדלק  להמתין  לו  הורה 
את  ידחה  ואז  חשיכה,  תרד  אם  אלא  גפגפה, 

המתקפה למחר בבוקר.
החטיבה היתה פרוסה בשלב זה על פני יותר 
מ־100 ק"מ, מרחב שלא ִאפשר שליטה בקשר על 
יחידות החטיבה. בשעה 10:00 עלה המח"ט על 
מטוס "פיפר" והחל ב"סבב" ליחידותיו. הביקור 
הראשון היה במפקדה העיקרית. שם עידכן אותו 
 82 גדוד   .82 בגדוד  הסמח"ט על אירועי הלילה 
שהיה  ממונע(  רגלים  )חיל   61 חרמ"ן  גדוד  וכן 
מול אום שיחן חסמו כוחות מצרים שניסו לפרוץ 

מהמערכים והיו נתונים בקרבות ארטילריים עם 
המצרים. התנהגותם של המצרים יחד עם דברי 
קצין מצרי שנתפס על ידי צג"ם 52 לפיהם קיבל 
של  תמונה  יצרו  לאיסמעילייה,  נסיגה  הוראת 

צבא מצרי נלחם אך מתפורר.
את  שאיתר  עד  ארי  בן  אורי  המריא  משם 
טור הטנקים של צג"ם 9 בדרך לביר חסנה. הוא 
הבהיר למג"ד את הצורך שיגיע למוצא המלייז 
המח"ט  המצרים.  הטנקים  אליו  שיגיעו  לפני 
קיווה שהצג"ם שיש לו טנקים מהירים במיוחד, 
ליעדו  יגיע  התקדמותם,  ציר  על  אויב  וללא 
אתמול,  יום  מאשר  יותר  סבירה  במהירות 
ממנה לא היה שבע רצון. בטיסתו לעבר צג"ם 
ממטוס  להתחמק  הישראלי  הטייס  הצליח   52
 .14:00 לצג"ם בשעה  הגיע  הוא  מצרי.   17 מיג 
התיר  המח"ט  הגיע.  לא  עדיין  המיוחל  הדלק 
לאורי רוזנבלום להעלות מחלקת טנקים לעבר 
גבעה המרוחקת 3 ק"מ מביר גפגפה, שם איתר 
אך  המצרי,  במחנה  התרוצצות  הסיירת  מפקד 

אסר עליו להתגלות.
היו  לא  ומיקומו,  האויב  כוח  של  גודלו 
נהירים: האם יתארגן במחנה, האם יירד למלייז, 
האם ייסוג לתעלה? המידע היחיד המדויק היה 
של מפקד הסיירת. לאחר הערכת מצב החליט 
המח"ט להמתין לדלק ולתקוף למחרת בבוקר 
יתברר  אם  מלקחיים.  בתנועת   9 צג"ם  עם 
 52 למג"ד  התיר  נסוג,  המצרי  הצבא  שאכן 
שיקבל  בתנאי  ביום,  בו  המצרים  אחרי  לרדוף 

דלק ויוותרו לו שעות אור יום.
נע מזרחה  ג'יפים,   2 גבי  חפ"ק המח"ט, על 
דרומה בעקבות  ומשם  ליבני  ג'בל  צומת  לעבר 
עד  הגיע  המח"ט  אבד.  עימו  שהקשר   ,9 צג"ם 
סמוך למצבת פרקר, לא פגש את הצג"ם, ובשל 
חוסר דלק חזר לג'בל ליבני. במפקדה העיקרית 
צח"ם  לפיה  ידיעה  המח"ט  קיבל  הגיע  שאליה 
חפורות,  תובה  בעמדות  גפגפה  בביר  נערך   1
מוגזם  היה  זה  מספר  טנקים.   100 ועוצמתו 
ובלתי אמין. בשעה 17:30 קיים המח"ט קבוצת 
מפקדת  קציני  נכחו  בה  ליבני,  בג'בל  פקודות 
החטיבה ועמוס בנין מפקד חטיבה 37 שהועברה 
תחת פיקוד מח"ט 7. תכניתו של מח"ט 7 היתה 
שמחנה ביר גפגפה יותקף עם בוקר על ידי צג"ם 
לגלות אם  והסיירת. סיור אלים אמור היה   52

אכן נמצאים 100 טנקים בחפרות.
האווירית  למערכה  נכנסו  בנובמבר  ב־1 
ופגעו  צרפתיים  מטוסים  גם  המרכזי  בציר 
בשיירה מצרית שכללה 100 כלי רכב, מערבית 

לביר גפגפה.
נשיא  הורה   16:00 בשעה  בנובמבר  ב־1 
הכוחות  של  כללית  נסיגה  על  נאצר  מצרים 
המצריים בסיני. ]מידע זה לא נודע ככל הנראה 
לרבות  הפיקוד  וכוחות  הישראלי,  למודיעין 
חטיבה 7 המשיכו לתכנן מתקפות על הכוחות 
המצריים[. באותו לילה אור ל־2 בנובמבר נסוג 
גם  ונסוגו  לתעלה  מעבר  אל  המצרי   1 צח"ם 
אום  ממערך  המצרית   6 חי"ר  חטיבת  כוחות 
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כתף לעבר אל עריש. 
לאחר ביקור בגדוד 82, חזר המח"ט בסמוך 
 52 צג"ם  מפקד   .52 לצג"ם  בנובמבר   2 לשחר 
וכן  בלילה  תודלק  כי  לו  דיווח  רוזנבלום  אורי 
גפגפה,  לביר  הסמוכה  גבעה  מאותה  ראה  כי 
מערבה.  הנסוגים  ברור  לא  במספר  טנקים 
לא   9 צג"ם  עם  קשר  שחר  עם  ליצור  ניסיון 
הצליח. אז החלה הסיירת מתקדמת על הכביש 
בתוך חיילים מצרים שהחלו נסים ובעקבותיה 
חפ"ק  אחריה  בפריסה,  טנקים  פלוגת  נעה 
החטיבה וסוגרת פלוגת חרמ"ש. מחלקת סיור 
סרקה את שדה התעופה ומחלקה אחרת מצאה 
שהמצרים  טי־34  טנקי  כמה  רק  בדיפונים 
השאירו בשל תקלות בהנעה. מחלקה שלישית 
שנקבע  ההפצצה"  ב"קו  ועצרה  מערבה  נעה 
קשר  שנוצר  לאחר   14:00 בשעה  יום.  לאותו 
בדרכו,  קשיים  על  דיווח  ומפקדו   9 צג"ם  עם 
ההפצצה,  קו  בוטל  המח"ט  שלבקשת  ולאחר 
התיר המח"ט לצג"ם 52 להמשיך לנוע מערבה. 
ָחַבר  הצג"ם  ק"מ.  כ־80  היה  לתעלה  המרחק 
ה־46  בקילומטר  אותו  שהקדימה  הסיירת  עם 
לפני התעלה. שני טנקי טי־34 שנתגלו על ידי 
הסיירת היו עסוקים בנסיונות חילוץ והושמדו 
ובזוקה. הצג"ם עצר 30 ק"מ  באש תותח טנק 
מהתעלה ובעקבותיו צג"ם 9. הסיירת עצרה 10 
ק"מ לפני התעלה, לפי הנחיות קמב"ץ החטיבה 

שהגיע אליה ב"פיפר".

עיונים תורתיים במהלכים של 
חטיבה 7 במלחמת סיני 

שתי  מהלכי  הוכיחו   )1956( סיני  במערכת 
חטיבות השריון, חטיבה 7 וחטיבה 27 שפעלה 
הינו  הטנק  ובמרכזו  השריון  כי  הצפוני,  בציר 

שנחשב  החי"ר,  ולא  היבשתית  הלחימה  מרכז 
שתי  זו.  למלחמה  עד  בצה"ל  הקרב"  כ"מלכת 
החטיבות הוכיחו כי הטנקים מסוגלים טכנית 
כן  על  יתר  במדבר.  גדולים  מרחבים  לגמוא 
משופעי  חי"ר  מערכי  על  גברו  טנקים  יחידות 
חי"ר.  עם  פעולה  ובשיתוף  לבדם  נ"ט  נשק 
עם  הבקיעה  לב  בר  חיים  בפיקוד   27 חטיבה 
חטיבת גולני את מערך רפיח ונעה למרחק של 
190 ק"מ. חטיבה 7 נעה למרחק של 250 ק"מ 

ואילו צג"ם 9 עשה דרך של 400 ק"מ. 
התקלות בטנקים שאפינו את תרגיל "פלט" 
 13 מתוך  במלחמה.  קרו  לא  המלחמה,  שלפני 
בסיום  תקינים   12 היו  אם־50  שרמן  טנקי 
המלחמה. מתוך 26 טנקי סופר שרמן התקלקלו 
האי־אם־ טנקי   35 מתוך   23 אחד.  ונפגע   6

אקס־13 של גדוד 9 נכנסו לסדנאות לתיקונים 
אך פעלו במלחמה. 

 7 חטיבה  למהלכי  היו  מאפינים  מספר 
במלחמת סיני:

• הכנת החטיבה למלחמה
ובלתי  קצרה  היתה  למלחמה  החטיבה  הכנת 
מספקת. חטיבה 7 קלטה בחודש שקדם למלחמה 
שני סוגי טנקים חדישים: סופר שרמן ואי־אם־

אקס־13. גדוד 82 שהסב את עצמו מטנקי שרמן 
התאמן  אם־50,  ולשרמן  שרמן  לסופר  אם־3 
בחדשיים שקדמו למלחמה בתנאי שדה דומים 
והסב  חי"ר  גדוד  קלט   52 גדוד  הקרב;  לשדה 
אותו לחרמ"ש תוך חודשיים; גדוד 9 הסב את 
גם  אי־אם־אקס־13,  לצוותי  מחרמ"ש  לוחמיו 
הוא מתחילת ספטמבר. ההסבה המהירה, תוך 
קליטת טנקים שחלקם הגיעו מספר ימים לפני 
המלחמה, העמידה אמנם צוותים מיומנים, אך 
וללא  החדשים  הכלים  עם  וניסיון  אימון  ללא 

צוותי חימוש מיומנים כל צורכם.
• איגוד כוחות

בשל ריבוי המשימות בשלב התכנון בנה המח"ט 
מאוזנים  לחימה  גופי  בשלושה  כוחותיו  את 
החרמ"ש  וארטילריה.  חרמ"ש  טנקים,  שכללו 
 52 גדוד   .82 גדוד  של  בקרבות  רק  לביטוי  בא 
עם  גפגפה  ביר  לעבר  ההתקדמות  בשלב  היה 
7 - 9 טנקים, כוח לא מספיק לעומת צח"ם 1 

שכלל 40 טנקים, רובם טי־34.
• לוגיסטיקה

עביר  לבלתי  הפך  הַדייָקה  שציר  העובדה 
בעקבות מעבר הטנקים, וציר הכביש דרך אום 
כתף נפתח רק ב־2 בנובמבר, וכן שהלוגיסטיקה 
הקשתה  קדמית,  הנעה  ללא  רכב  על  הייתה 
 52 צג"ם  על  ובעיקר  החטיבה  התקדמות  על 
יכול להתקדם  לא  בנובמבר   1 יום  כל  שבמשך 
בגלל  תקלות  היו   9 לצג"ם  גפגפה.  ביר  לעבר 

צוותי חימוש לא מתאימים.
• ארטילריה

החת"ם.  גדוד  של  סוללה  קיבל  צג"ם  כל 
לא  הקרבות  וברוב  נגררת  הייתה  הארטילריה 
הגיעה עם הכוח שאליו סופחה. בקרב על הסכר 

לא הפעיל המג"ד את הארטילריה שלו.
• סיוע אוויר

מתחילת המלחמה שלט חיל האוויר הישראלי 
על שמי סיני כמעט ללא הפרעה. חיל האוויר 
מנע את התקדמותו של צח"ם 1 המצרי לעבר 
חטיבה 7 והיווה גורם נכבד בהחלטת המצרים 
גורם  היוו  האוויר  חיל  מטוסי  מסיני.  לסגת 
צח"ם  לתנועת  באשר  חשוב  מודיעיני  איסוף 
עם  נאות  אוויר  סיוע  קשר  העדר  המצרי.   1
ההפצצה",  "קו  בקביעת  תקלות  וכן  הכוחות 
מספר  תקפו  האויר  חיל  שמטוסי  לכך  גרמו 

שריוניות "סטגהאונד" במסדר יום גייסות השריון, 19 במאי 1954. צילום: לשכת העיתונות הממשלתית. מתוך הספר "סוסים אבירים" של סא"ל )במיל'( ד"ר עמיעד ברזנר
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פעמים את צג"ם 9, את המפקדה העיקרית, את 
צג"ם 52 ואת צג"ם 82.

• פגיעת כוחותינו בכוחותינו
חטיבה  של  טנקים  פגיעת  של  הקשה  המקרה 
7 בטנקים של חטיבה 37 נבע מחוסר תיאום, 
אחת  הרק"ם.  של  סימון  ואי  דיווח,  חוסר 
ממסקנות אירוע זה, היה סימון רק"ם כוחותינו 

וכן ערוץ חירום חש"ן.
• קשר ושליטה

לא  סיני,  במלחמת  צה"ל  של  הקשר  מכשירי 
תאמו התפרסות של חטיבת שריון, מעל ל־25 
ו־15  במורס  המקסימלי  הטווח  שהיה  ק"מ, 
ק"מ בקשר דיבור רדיו, שהוא כלי חיוני בקרב 
בכוחותיו  לשלוט  היה  יכול  לא  המח"ט  נייד. 
ברכב  לדלג  נאלץ  ולכן  הרדיו  קשר  באמצעות 

או במטוס קל לכוחות השונים.
• מקום המפקד בקרב

התפצלה  למלחמה,  השני  היום  מבוקר  החל 
82 ממערב  צג"ם  כוחות משנה:  ל־4   7 חטיבה 
לאום כתף; גדוד 61 מדרום למערך אום כתף; 
גפגפה;  ביר   - ליבני  ג'בל  כביש  על   52 צג"ם 
גדוד 9 בתנועה על ציר ביר־חסנה - המיתלה. 
מפקד  הוא  כאשר  הפיקוד,  את  פיצל  המח"ט 
על מסע ההתקדמות לעבר ביר גפגפה לקראת 
במפקדה  הסמח"ט  ואילו  הצפוי,  השריון  קרב 
על  מפקח  עגילה,  לאבו  שממערב  העיקרית 

פעילות צג"ם 82 ודוחף לוגיסטיקה. 
• מודיעין

"בזמן  המודיעין  לקה  המלחמה,  שפרצה  מרגע 
בכל  בלט  הדבר  קיים.  היה  לא  וכמעט  ריאלי" 
ידיעות  1 המצרי.  לגבי צח"ם  הידיעות שהגיעו 
על מיקומו של הצח"ם שונו בתוך מספר שעות, 
הצח"ם,  של  בתנועות  השינויים  בשל  גם  אולי 
בשמי  הישראלי  האויר  חיל  של  השליטה  לאור 
המדבר, וההוראות של דרג מצרי עליון ששונו. 
היעדר הידיעות ואי בהירותן, פגע ביכולתה של 
החטיבה להגיע במהירות לעבר ביר גפגפה ואולי 

תרמה גם למהלך ארוך ולא יעיל של צג"ם 9.
• סיור

דומה שבאף מלחמה ממלחמות צה"ל, לא בלטה 
פעולת סיירת כמו זו של סיירת חטיבה 7 במלחמת 
מעין  המלחמה  כל  במשך  היוותה  הסיירת  סיני. 
איתרה  היא  החטיבה:  של  קדמיים  מחושים 
כניסת  את  שאיפשר  הדייקה  מעבר  את  ובדקה 
החטיבה אל עורף מערך אום כתף ללא קרב; היא 
הקדימה את צג"ם 52 ויצרה מגע ראייה ואחר עם 
אף  מודיעיני  מידע  מקור  היוותה  היא  המצרים; 
יעיל ממודיעין הפיקוד. העדר טנקים בכוח הסיור 

לא איפשר לה להיכנס בקרב.
• צג"ם 9

סמוך  הטנקים  את  קיבל   9 שצג"ם  העובדה 
במסע  רבות  טכניות  לתקלות  גרם  למלחמה 
ידי  על  גם  הופרע  זה  מסע  שלו.  ההתקדמות 
תקיפות לא מעטות של חיל האויר הישראלי. 
)"בייגלה"(  הדר  ישראל   9 מג"ד  היות  עובדת 
גרם  זה  תפקודו.  על  הקשתה  סופני,  חולה 

לעיכוב בהגעת הגדוד ליעדיו שנקבעו לו. צג"ם 
9 ביצע מסע של קרוב ל־400 ק"מ ולא ירה כדור 
כדי  בזמן  הגיע  לא  פעמיים  אחד.  טנק  תותח 

להשתתף בקרב חטיבתי מתוכנן.
• חוסר משמעת מול "גישה בלתי ישירה"

ניצבו   7 חטיבה  של  המלחמה  מסע  בבסיס 
הפעלת  על  שהשפיעו  מרכזיים  מרכיבים  שני 
פיקוד  מפקד  של  המשמעת  חוסר  החטיבה: 
 7 חטיבה  של  הכנסתה  להקדמת  שגרם  הדרום 
בלתי  ב"גישה  המח"ט  ידי  על  והפעלתה  לקרב 
ישירה" על פי משנתו של לידל־הארט. השימוש 
עורף  אל   7 חטיבה  את  הביא  הדייקה,  במעבר 
חטיבה  של  מתקפה  כתף.  באום  האויב  מערך 
בודאי  הייתה  המערך  עברי  משני   10 וחטיבה   7
אלא  המצרים,  של  יותר  מהיר  למיטוט  תורמת 
לקדם  שמחוני  אסף  ידי  על  הופנתה  שהחטיבה 
את פני צח"ם 1 המצרי וגדוד 82 אשר לחם בעבר 
חזרה  הוכפף  לא  כתף,  אום  מערך  של  המערבי 
המערך  בכיבוש  שהתקשתה  האוגדה,  לפיקוד 
המצרי. מסע המלחמה של חטיבה 7 נלמד ויילמד 
כמבצע של "גישה בלתי ישירה", בה עקף אורי בן 
על  אותו  ׂשם  המצרי,  הפיקוד  מחשבת  את  ארי 
"קרני הדילמה" ולא פסק מנקיטת הטקטיקה של 

"גישה בלתי ישירה" עד להכרעת הקרב. 
האם צדק מפקד פיקוד הדרום כאשר הכניס 
את חטיבה 7 לקרב בניגוד להוראות המטכ"ל? 
בניתוח הקרב על ידי חניכי פו"ם, לאחר מלחמת 
זו  החלטה  על  ביקורת  נמתחה  הכיפורים,  יום 
שנגדה את המוסכם בין ישראל לבנות בריתה 
ויכלה לשמש עילה לאי התערבותם. יתר על כן, 
היא גם זרזה את קידום צח"ם 1 המצרי לעבר 
אבו עגילה. אלמלא הצליח חיל האוויר לפגוע 
היה  קלות,  לא  אבידות  תוך  המצרי,  בשריון 
ל־30 טנקי טי־34,  הצח"ם המצרי שכלל קרוב 
סופר  טנקי   9 עם   7 חטיבה  את  מולו  מוצא 
שרמן כמעט ללא דלק ותחמושת, בשל העובדה 
לאחר  גם   ,38 באוגדה  שנשארו  שהכוחות 
תגבורם על ידי חטיבה 37, לא הצליחו לפתוח 

ציר הספקה ופינוי אלא רק ב־2 בנובמבר.
שמחוני  אסף  של  הביוגרפיה  ספרים,  שני 
כימאי  כרמל,  עמוס  ד"ר  ידי  על  שנכתבה 
1956 של  סיני  על מערכת  ומחקר  ופובליציסט, 
של ההיסטוריון ד"ר מוטי גולני, עוסקים בשאלה 
ששאלו עצמם חניכי פו"ם. עמוס כרמל בספרו: 
אסף  של  פעולתו  את  מהלל  הניצחון",  "אלוף 
שמחוני: "...בפעם הראשונה יצאה חטיבת שריון 
והזחל"מים  טנקים  שרשראות  על  בתנועה   -
מפתח  נקודות  נגד  התקפית  לפעולה   - שלה 
עמוד  ]כרמל,  במרוכז..."  ומסתער  פורץ  ככוח 
322[ והוא מצטט את ההיסטוריון פרופ' גבי כהן: 
גורל מבצע סיני  זה ]של אסף[ קבע את  "מהלך 
כרמל:  ומוסיף   .]364 עמוד  ]שם,  רבה.."  במידה 
"אילו נשמרה החזות של "פעולת תגמול גדולה" 
עד בוקר 31 באוקטובר...אילו הוחזקה חטיבה 7 
עד הבוקר ההוא בנחל רות... היה צה"ל מתקשה 
מאוד להגיע להישגיו הגדולים בסד הזמן שנקצב 

לו בפועל..." ]שם, עמוד 362[.
היסטוריה,  במחלקת  במחקרו  גולני,  מוטי 
קובע כי ב־31 באוקטובר "דומה היה באותו בוקר 
כי הימורו של דיין מיום האתמול נכשל. החלטתו 
ללכת עם הקצב של שמחוני/בן ארי נראתה אותו 
על  יתר   .]438 עמוד  ]גולני,  אסון."  הרת  בוקר 
החלה  הדרום  פיקוד  "מפקדת  גולני:  מוסיף  כן, 
הזה  בשלב  כוחותיה...  על  מאבדת את השליטה 
ידי  על  ברובה  הכוחות  על  השליטה  נעשתה 
דרג  עד  שירד  העליון[  הפיקוד  ]מוצב  המצפ"ע 
אסף  של  מעשהו   .]431 עמוד  ]שם,  החטיבה." 
הצטרף להפרת המשמעת של אריאל שרון שהביא 
להסתבכות בקרב במיתלה. נוספה לכך הידיעה כי 
2 גדודי טנקים מצריים נעים מאיסמעיליה לעבר 
חטיבה 7 והתחושה הקשה של אי יכולת חטיבה 
ציר  ולפתוח  כתף  אום  מערך  את  לכבוש   10
אותו  דיין  חשש  מכל  יותר   .7 לחטיבה  אספקה 
בטרם  מידית  נסיגה  על  יורה  גוריון  בן  כי  יום, 
הוכרעה המערכה ]גולני, עמוד 431[ והיה לחשש 
זה תקדים היסטורי, כאשר בן גוריון הורה ליגאל 
לאחר  העצמאות,  מלחמת  בשלהי  לסגת,  אלון 

שהפר הוראתו ונכנס לתוך סיני. 
ששת  למלחמת  סיני  מלחמת  בין  בהשוואה 
אלוף  של  הפיקוד  סגנון  לחיוב  בולט  הימים, 
שייקה גביש לעומת אסף שמחוני. ישעיהו גביש 
למד לא מעט מניסיונו כראש מחלקת מבצעים 
רק  לא  אך  זאת.  ויישם  סיני  במערכת  במטכ"ל 
ניהל מתקפה, תוך תיאום מלא עם  גביש  זאת. 
המטכ"ל, תוך הימנעות מהפרות משמעת; גביש 
עשה פעולות נכונות ליצירת ציר הספקה לכוחות 
הנעים אל תוך סיני. חרף ניגודי גישה שהם חלק 
בלתי נפרד ממעשה המלחמה, ישעיהו גביש לא 
חשב אפילו שניתן לעקוף מפקד אוגדה כלשהו, 
או לכפות עליו את דעתו, גם אם חלק על צעדיו, 

ולא נטל כוחות ממפקדי האוגדות. 
באמנות המלחמה אין הפרת משמעת בשדה 
במקרים  אלא  ראויה,  לפעולה  נחשבת  הקרב 
כזה  והכרח  מבצעי,  הכרח  של  מועטים  מאד 
פוגעת  זו  קביעה  אין  סיני.  במערכת  היה  לא 
בהגדרת מסע המלחמה של חטיבה 7 כדוגמה 
קלסית של "גישה בלתי ישירה", העוקפת את 
דילמה"  "קרני  מחשבת האויב, ׂשמה אותו על 
ומכריעה אותו. זה גם זה, וזה מול זה, ניצבים 
בפני התלמיד הצבאי, בבואו ללמוד את הפעלת 
• חטיבה 7 במלחמת סיני. 

מקורות עיקריים
• עמיעד•ברזנר,•סוסים אבירים,•1999•
• אורי•בן•ארי,•נוע, נוע סוף!•1998•

מחלקת• •, • •1956 סיני  מלחמת  גולני,• מוטי•
היסטוריה,•1996

• עמוס•כרמל,•אלוף הניצחון,•2009•
•הערות•אורי•בן•ארי•למאמר •

•מאיר•פעיל,•התקפת•צה"ל•על•אבו•עגילה• •
בשלוש•מלחמות,•מערכות 306־307
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We did not invent the wheel,
 We just make it better.

חברת "הדייקן - מוצרי מתכת לחלקי חילוף"
כפר־סבא. שעיר  התעשייה  באיזור  וממוקמת   1941 בשנת  נוסדה  לחמן   מקבוצת 
"הדייקן" מתמחה בייצור חלקי מרכב תחתון לרכבי נוסעים, שטח, משא, טרקטורים לצד חלפים 
המשמשים אפילקציות צבאיות. החברה שומרת באדיקות על איכות מוצר מהמעלה הראשונה 
 וזאת ע"י עמידה בתקנים המחמירים בעולם אשר נאכפים ע"י צוותי בקרה ואבטחת איכות קפדניים. 
כיום חברת הדייקן משמשת מקום עבודה לצוות עובדים המונה כ־40 נפשות, רובם ככולם בעלי 

מקצוע ותיקים המתמחים במקצועות הייצור והתעשייה השונים.

ברבות השנים הרחיבה חברת הדייקן את פעילות הייצור עבור הסקטור הבטחוני במדינת ישראל 
וזאת לצד קו מוצרי המדף המיועד לסקטור הפרטי. החברה פיתחה קו מוצרים ייחודי תוך מיקוד 
בהשבחת תוכלת ואורך החיים של חלפים רבים וגוונים. כיום מספקת החברה מוצרים ייעודיים 
למרבית צי הרק"מ )רכב קרבי ממוגן( הצה"לי. החברה משקיעה באופן שיטתי הון בלתי מבוטל 
בציוד ייצור ייחודי ובלעדי על מנת להמשיך ולעמוד במשימה אשר חרטה על דגלה - לשדרג את 
וזאת על מנת לאפשר  ואורך החיים של חלקי הבטיחות ברק"מ הצהל"י,  האיכות, השרידות, 
בביצוע  הצורך  את  ביטול  כדי  עד  ולמזער  טכניות,  תקלות  נטולת  רציפה,  מבצעית  פעילות 

החלפת חלקים בשטח כתוצאה מבלאי מוגבר. 

מאז ומעולם מעניקה חברת "הדייקן" תיעדוף ברור לצרכי משרד הביטחון אשר לעיתין מועברים 
ללא התראה כלל. בימי מלחמת לבנון השנייה, ובמהלך מבצע "עופרת יצוקה", עברה החברה 
למתכונת חירום, פיצלה את קו הייצור, ודאגה למלא תפקידה נאמנה כחלק ממערך ייצור תומך 
בצרכי הצבא בכלל, וחיל השריון בפרט. במשך שבועות ארוכים עמלו עובדי החברה במשמרות 
בנות 8 שעות, סביב השעון. גם לכהדרישות נראו על גבול הבלתי אפשרי, הצליח צוות עובדי 

הדייקן לעמוד במטלה, והחלפים הנדרשים סופקו, לפעמים ישירות לשטח.

בשגרה ובחירום, חברת הדייקן, עובדיה, ומנהליה, מצדיעים ללוחמי חיל השריון וחילי צבא הגנה 
 לישראל כולו. כבכל שנה, גם בימים אלו עוסקת החברה בהרחבת קשת החלפים אותם היא משביחה.

הייצור  ממערכת  חלק  היותה  על  ומתגאה  גאה  לחמן  מקבוצת  מתכת  מפעלי  הדייקן  חברת 
התומך במשרד הביטחון וחילות צה"ל.

בכבוד רב ובהצדעה,
 דורון לחמן, מנכ"ל

הדייקן מפעלי מתכת לחלקי חילוף, בע"מ.

 מחזק
 את ידי
 השריונאים
וצה"ל
 אורדן 09-8304455
aviraz@urdan.co.il 
www.urdan.co.i l

אורדן יצרן פלדות המרכבה



מדוקדק  עיון  מדויקים?  אלה  דברים  האם 
7 מעלה שהיא אמנם  ימיה של חטיבה  בדברי 
הוקמה במאי 1948 וכללה גדוד פשיטה ממוכן 
העצמאות,  מלחמת  בתום  חי"ר.  גדודי  ושני 
יסוד  כעוצבת  אורגנה  היא   ,1949 בסוף 
משוריינת סדירה, המורכבת מכוחות מסתערים 

חטיבה 7 
בוטלה 

והוקמה 

מחדש

הידעת? 

כותבי תולדות חטיבה 7 מדגישים שהחטיבה, שהוקמה במאי 1948, המשיכה 
לפעול ברציפות כחטיבה סדירה עד ימינו אלה. הגדרתה בוויקיפדיה היא: "החטיבה 

הוקמה ב־16 במאי 1948, מיד לאחר הכרזת המדינה והשתתפה בכל מלחמות 
ישראל. החטיבה היא אחת משתי החטיבות הסדירות היחידות בצה"ל הקיימות 
באופן רציף ]ההדגשה שלי ע"ב[ מהקמתו ועד היום )האחרת היא חטיבת גולני(."

סא"ל )במיל'( ד"ר עמיעד ברזנר

סיוע  מיחידות  וחרמ"ש(,  )טנקים  ולוחמים 
לבצע  מסוגלת  כוונה שתהיה  מתוך  ושירותים 
תפקידי לחימה עצמאיים המוגבלים בזמן, בלי 
בכיר  מדרג  ובסיוע  בשירותים  תלויה  להיות 
יותר. מעל יותר משלוש שנים לאחר מכן, ב־1 
הכוחות  מסד"כ  החטיבה  ירדה   1954 בינואר 

המשוריינים ומסד"כ צה"ל. היא חזרה להיות 
חטיבת שריון החל מסוף אוקטובר 1955. 

מתוך כך עולות השאלות הבאות:
  •7 חטיבה  של  לביטולה  הסיבות  היו  מה 
מהסד"כ  והורדתה  השריון  של  יסוד  כעוצבת 

במשך כ־22 חודשים? 
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על  התגברות  תוך  זאת  להגשים  יהיה  אפשר 
המכשולים שהיו מונחים בשיטה הנוכחית. 

• הסיכויים לפריצת מלחמה 
בסוף שנת 1953 ובתחילת 1954 העריך דיין כי 
לצה"ל נכונות כמה שנים שבהן לא נשקפת לו 
סכנת מלחמה, ועל כן יש להעדיף את ההתכוננות 
לטווח הארוך על פני הכוננות המידית2. ואכן, 
בטיוטה של "פקודת התארגנות צה"ל ותכנית 
בתחילת  שנכתבה  1954־55",  לשנת  העבודה 
הנקודות"   18 "תכנית  על  והתבססה   ,1954
מכהונתו  שהתפטר  קודם  גוריון,  בן  שהתווה 
כראש ממשלה ב־7 דצמבר 1953 ופרש לשדה 
השנים  שלוש  שבמשך  הנחה  הייתה  בוקר, 
של  תהליך  לעבור  לצה"ל  יתאפשר  הקרובות 

ארגון מחדש במגמה להגביר את כוחו3.
לשירות  המתגייסים  בהיקף  צפויה  • ירידה 

סדיר.
משמעותית  ירידה  צפוה  הייתה   1954 בשנת 
בהיקף כוח האדם הסדיר שישרת בצה"ל, בגלל 
 1953 בסוף  הגיוס.  במחזורי  הצפוי  הצמצום 
חובה,  בשירות  חיילים   35,000 בצה"ל  שירתו 
מכן  שלאחר  השנים  לשתי  הגיוס  ותחזיות 
הקטינו את שיא כוח־האדם ל־30,000 חיילים 

בשירות חובה.
לקידום  כאמצעי  השריון  גייסות  • הקמת 

פיתוח השריון
בדצמבר  התקבלה  השריון  גיסות  על  החלטה 
1953. הארגון החדש חרג מהתפיסה הארגונית 
מפקדת  היבשה.  בכוחות  מקובלת  שהייתה 
מדגם  מפקדה  הייתה  )גי"ש(,  השריון  גייסות 
חדש - מפקדה ייעודית. היא פקדה על כוחות 
נשאה  לא  שונים,  שירותים  ועל  לוחמים 
באחריות מרחבית, ושימשה סמכות מקצועית 
ריכוז  של  במובנים  השריון.  לגבי  עליונה 

החדשה  המפקדה  התקרבה  ופיקודי  מקצועי 
הייתה  אך  והים  האוויר  חילות  של  למעמד 
רחוקה מהאוטונומיה שהוענקה לכוחות אלה, 
מכוחות  נפרד  בלתי  חלק  להיות  והמשיכה 
היבשה. למרות זאת הייתה זו בבחינת מהפכה 
שהשפיעה על ארגון השריון ועל תפעולו. בפעם 
היה  אפשר  השריון  של  בתולדותיו  הראשונה 
לרכז את כל מרכיביו תחת פיקוד של מפקדה 
אחת. מפקדת גי"ש החדשה פקדה על כל יחידות 
השריון בסדיר ובמילואים, כולל חטיבות שריון 
ועל  השריון  של  ההדרכה  בסיס  על  שבהקמה, 
הסדנה הגייסית. הוענקה לה שליטה רבה יותר 
היא  ולקידומו;  לוויסותו  וסמכות  אדם  בכוח 
האימונים  ולתיאום  לתכנון  אחראית  הייתה 
והקורסים במערך השריון; היא היוותה סמכות 
יחידות  בין  הרק"ם  וויסות  תיאום  תכנון, 

השריון ובקביעת סדר העדיפות לתיקונו.
בהתאם לתחזית הירידה בכוח אדם בצה"ל, 
אדם,  בכוח  בצמצום  לוותה  גי"ש  הקמת 
שהתבסס בין היתר על שינוי בתפיסת תפעול 
השריון )ראה להלן(, ביטול של גדוד 79 הסדיר, 
ביטול מפקדת גונדת סיור 17 וביטול מפקדות 
חטיבות השריון )7 ו־27(. מפקדת גי"ש הייתה 
אמורה לפקד ישירות על הגדודים ועל היחידות 

של גי"ש. 
זרים  צבאות  של  בשריון  מהנעשה  • למידה 
מחלוקת  שררה  העצמאות  מלחמת  בשלהי 
לפי  השריון  תפעול  אסכולת  חסידי  בין 
חסידי  לבין  שדה(  )יצחק  הסובייטית  התורה 
שהייתה  לסקוב(,  )חיים  המערבית  האסכולה 
הטנקים.  מיעוט  עקב  תיאורטית  רבה  במידה 
לתפיסה  שבניגוד  מכך  נבעה  המחלוקת  עיקר 
הטנקים  של  שתפקידם  שגרסה  הסובייטית, 
מבוצרים  מערכים  ולהבקיע  להסתער  הוא 
הצבא  של  ובעיקר  המערבית,  התפיסה   -
קרב  בצוותי  יפעל  שהשריון  גרסה  הבריטי, 
או  פרצות  וינצל  וחרמ"ש  מטנקים  המורכבים 
חדירה  לשם  האויב,  במערך  תורפה  נקודות 
לעורף כדי לפגוע במטרות רכות, לתפוס שטחי 
מפתח ולערער את כוח ההתנגדות של האויב. 
המחלוקת הוכרעה בסוף 1949 כאשר האסכולה 
המערבית־בריטית הוכרזה כשיטת הפעולה של 
השריון הישראלי. ב־18 באוקטובר 1949 פרסם 
המטה הכללי מסמך בשם "חטיבה עצמאית - 

דוקטרינה" ובו נקבע בין היתר:
צוותות  של  בטורים  מתקיף  השריון  "חיל 
קרב על ידי חדירה בעומק, על ציר אחד או על 
מספר צירי התקדמות. חיל השריון יאגוף שטח 
בנוי ושטח התנגדות חזקה, אשר מצריך הכנה 
מיוחדת לחיסולו. צוותות קרב של חי"ר מוסע 
יחסלו את קיני ההתנגדות שחיל השריון חלף 

על פניהם"4.
הייתה  זו  ההכרעה  של  ההשלכות  אחת 
היחידה,  השריון  כחטיבת  אורגנה   7 שחטיבה 
טנקים,  הכוללת  משוריינת  יסוד  כחטיבת 

חרמ"ש ויחידות תחזוקה ושירותים. 

• מדוע חזרה החטיבה להיות עוצבת יסוד?
בראש  קשורה  אלה  לשאלות  התשובה 
 ,1953 בסוף  שנתקבלה  בהחלטה  ובראשונה 
את  השריון,  ויחידות  העוצבות  כל  את  לרכז 
בסיס ההדרכה של השריון ואת אחזקת הרק"ם 
נקרא  החדש  הגוף  אחת.  מפקדה  פיקוד  תחת 
להם  שנודעה  נוספים  גורמים  גייסות השריון. 
השריון  גייסות  הקמת  על  )הן  ניכרת  השפעה 
והן על פירוק חטיבה 7( היו: מצבו העגום של 
האופטימית,  המודיעינית  התחזית  השריון, 
ירידה צפויה בהיקף המתגייסים לשירות סדיר 

ולמידה מהנעשה בשריון של צבאות זרים.

 ההתפתחות שהובילה לפירוק 
חטיבה 7

מצב השריון עד 1 ינואר 1954• 
חטיבת  להיות   7 חטיבה  הפכה   1949 בסוף 
מבנה  צה"ל.  של  היחידה  הסדירה  השריון 
חרמ"ש  גדודי  שני  טנקים,  גדוד  כלל  החטיבה 
כפופה  הייתה  החטיבה  חטיבתיות.  ויחידות 
לפיקוד הדרום, עסקה במילוי משימות הביטחון 
להשתלב  אמורה  והייתה  הפיקוד  של  השוטף 
חירום.  בשעת  הפיקוד  של  ההגנה  בתכנית 
ב־1952 הוחל בהקמת חטיבה משוריינת נוספת 
מקשיים  סבל  האדם  כוח  איוש  במילואים. 

מרובים והקמת החטיבה התעכבה.
השריוני־ הנושא  פיתוח  על  האחריות 

)קצין  קשנ"ר  מפקדת  על  הייתה  המקצועי 
פברואר  ב־10  רק  שהוקמה  הראשי(,  השריון 
בה"ד  על  מוגבלות.  היו  וסמכויותיה   ,1950
"פיקוד  פיקד  השריון(  של  ההדרכה  )בסיס   5
ההדרכה". הניהול והוויסות של כוח אדם היה 
בידי השלישות הראשית, תיקון ושיקום רק"ם 
נעשה בחיל החימוש, והוראות קשנ"ר ליחידות 
כפופה  שהייתה   ,7 לחטיבה  קרי  השריון, 
המרחבי.  הפיקוד  דרך  עברו  הדרום,  לפיקוד 
קשנ"ר  של  פעולה  שלכל  הייתה  התוצאה 
בתחום המקצועי ובפיתוח סד"כ השריון נדרש 
תיאום רב עם גורמים אלה, כאשר האינטרסים 
שלהם לא תמיד עלו בקנה אחד עם השיקולים 

המקצועיים השריוניים.
סקר  מבצעים  אג"ם  ערך   1953 בתחילת 
יכולת  כי  הראו  ותוצאותיו  השריון,  מצב  על 
ההפעלה המידית של חטיבה 7 היא של צוות קרב 
גדודי אחד, הכולל פלוגת טנקים מוגברת. צוות 
קרב נוסף בהרכב דומה יהיה מוכן לפעולה תוך 
חודש מפקודה. מסקנת אג"ם מבצעים הייתה 
שחיל השריון אינו מוכן כיום להפעיל יחידות 
פעולה  בשיתוף  אלא  עצמאית,  לפעול  שיוכלו 
עם חטיבת חי"ר1. במצב הנוכחי לאחר שלוש 
שנים של קיום חטיבה 7 התברר שהשריון אינו 
מסוגל להעביר את המלחמה לשטח האויב כפי 
יותר  הארוך  בטווח  הלחימה.  בתורת  שנחזה 
עד  השריון  של  המתוכנן  הכוחות  סדר  היה 
משוריינות  חטיבות  שלוש  למנות  עתיד   1960
כיצד  הניסיון של העבר עלתה השאלה  ולאור 

תג חטיבה 7
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שריון  קציני  נשלחו  מכן  שלאחר  בשנים 
)המדינה  בצרפת  שנערכו  בקורסים  להשתלם 
היחידה שהסכימה לשתף קציני צה"ל בקורסים 
ההפעלה  לתורת  נחשפו  והם  אלה(,  מעין 
מצדו  שהוא  הצרפתי,  השריון  של  והארגון 
תורת  של  עיקרה  האמריקני.  מהצבא  הושפע 
הפעלה זו היה שבכל דיוויזיית שריון היו שלוש 
מבצעים  על  לפקד  שנועדו  טקטיות,  מפקדות 
מגוונים, בהרכב בלתי קבוע של כוחות שהוקצו 
של  מתואם  ניצול  על  דגש  הושם  בכך  להן. 
גמישות בהפעלתו  ועל  נייד,  היה  הכוח שכולו 
זו  תפעול  תפיסת  למשימות5.  ובהתאמתו 
הישראלים,  השריון  קציני  ידי  על  הומלצה 
שנחשפו לה בצרפת, ודחקה את השפעת יוצאי 
הצבא הבריטי על צה"ל, שהייתה בשיאה כאשר 

הוא אורגן בשלהי מלחמת העצמאות. 
ב־1953 כאשר צה"ל התחיל לפעול להקמת 
אופטימית  אווירה  שררה  השריון,  גייסות 
בשנים  מלחמה  לפריצת  המועט  הסיכוי  בדבר 
במלחמה  מאוים  היה  שלא  צה"ל  הקרובות. 
קרובה יכול היה להעדיף את ההתכוננות לטווח 
הארוך על פני הכוננות המידית. אי לכך הקמת 
גייסות השריון לא נועדה רק לקדם ולשפר את 
מצב השריון, והתלווה לה גם שינוי ארגוני עמוק 
- ביטול מפקדות של חטיבות השריון, הקמת 
וצוות  א'  צוות  )שכונו  טקטיות  מפקדות  שתי 
שלישית(,  מפקדה  הוקמה  יותר  ומאוחר  ב', 
למפקדת  ישירות  השריון  יחידות  כל  והכפפת 
המפקדות  שתי  של  המעשי  תפקידן  גי"ש. 
הטקטיות היה: צוות א' - גיבוש תורת תפעול 
עד רמת היחידה, ותרגול מערך השריון בתורה 
החדשה; צוות ב' - טיפול בהמשך בניית גדודי 
בהתאם  לשעבר.   27 חטיבה  של  המילואים 
למצוקות של אותם הזמנים היה בארגון החדש 
שכן  אדם,  בכוח  חיסכון   - מעשי  יתרון  גם 
גי"ש,  מפקדת  חדשה,  מפקדה  נבנתה  אמנם 
אך גודל המפקדות הטקטיות היה קטן מזה של 
מפקדות החטיבות. פועל יוצא מהקמת גייסות 
לפי  ללחימה  השריון  ארגון  ואימוץ  השריון 

הדגם הצרפתי, היה פירוק חטיבה 7.

 מדוע וכיצד הוקמה מחדש 
חטיבה 7? 

• ההידרדרות במצב הביטחוני
מ־1953,  המודיעין  לתחזית  לפי  כצפוי  שלא 
 1954 במהלך  והתדרדר.  הלך  הביטחוני  המצב 
מגבול  ישראל  לשטח  החדירות  מספר  עלה 
מצרים. הצבא המצרי עסק בשליחת מסתננים 
לעומק שטחי ישראל למטרות מודיעין ופגיעה 
הצבא  עם  האש  תקריות  התרבו  בתושבים. 
 28 שבין  בלילה  עזה.  רצועת  של  בגבול  מצרי 
צנחנים  כוח  ערך   1955 ל־1 במארס  בפברואר 
"חץ  )מבצע  גדולה  גמול  פעולת  צה"ל  של 
שחור"(, ובקרב שהתפתח נהרגו 8 צנחנים ו־38 
השליכו   1955 במארס  ב־25  מצריים.  חיילים 

מסתננים רימונים לעבר חגיגת חתונה, שנערכה 
במושב פטיש ונהרגה מתנדבת בת כפר ויתקין. 
ב־3  עזה.  לרצועת  הובילו  המתנקשים  עקבות 
בחודשים  עוז.  נחל  קיבוץ  הופגז   1955 אפריל 
שלאחר מכן הפך הגבול עם רצועת עזה לזירת 
התמודדות עם הצבא המצרי עם תקריות אש, 
על  והשתלטות  חיילים  לחטיפת  ניסיונות 
מוצבים. באוגוסט 1955 הגיעה ההסלמה לשיא 
כאשר חוליות מאורגנות של טרור )"פידאיון"( 
נשלחו לעומק מדינת ישראל. תגובתה הנחרצת 
 1  - באוגוסט   31 בליל  נערכה  ישראל  של 
ספטמבר 1955 )מבצע "אלקיים"(, כאשר כוח 
צנחנים ממוכן חדר לרצועה פוצץ את משטרת 

חאן יונס, הרג 72 מצרים ופצע 58.
• מבצע "פיל"

ונוכח  הפשיטה  על  מצרית  לתגובה  מחשש 
בסיני  המצריים  הכוחות  תגבור  על  ידיעות 
רבים  מילואים  כוחות  לגייס  בצה"ל  הוחלט 
למבצע  אפשרית  מצרית  תגובה  לקדם  כדי 
הלחימה  את  במהירות  ולהעביר  "אלקיים", 

לתוך שטחי האויב. 
ולהקים  לאגד  הוטל  השריון  גייסות  על 
גדודים משוריינים(  )צוותי  את מרב הצג"מים 
צג"מים  חמישה  להקים  תוכנן  האפשרי. 
המורכבים מיחידות סדירות ומילואים, כאשר 
הסדירים  הכוחות  של  ההתארגנות  גמר  מועד 
היה 24 שעות, ושל כוחות המילואים 60 עד 96 
שעות. הצג"מים של המילואים היו מתוכננים 

לפעול תחת פיקוד צוות ב', קרי חטיבה 27.
פעולות  את  במבחן  העמיד  "פיל"  מבצע 
השריון  כוחות  להכנת  באשר  השריון  גייסות 

למלחמה. התבררו מספר עובדות יסוד:
גי"ש  מפקדת  שערכה  באימונים  הדגש  1 .
וקידום  שיפור  על  הושם  הקודמות  בשנים 
תפעול הרמה היחידתית של הצג"ם. התגבשה 
טנקים  ופלוגות  הצג"ם,  של  תפעול  תורת 
שהקיף  משותף  אימון  עברו  חרמ"ש  ופלוגות 
את כל מצבי הקרב. כתוצאה מכך עלתה רמת 

הביצוע של היחידות. 
העל־ ברמה  ההפעלה  ניסיון  זאת  לעומת  2 .
בתחילת  שנערכו  בתמרונים  שנרכש  יחידתית 
פירוק  כן  כמו  לחלוטין.  נזנח  ה־50  שנות 
צוותים  מפקדות  והקמת  החטיבה  מפקדות 
פגעו ביכולת ההפעלה החטיבתית. אורי בן ארי, 
שהיה באותו זמן מחוץ לשריון, נקרא לפקד על 
כוחות חטיבה 27 וזאת על יסוד הניסיון שרכש 

כסמח"ט 7 בשנים הקודמות.
מורכב  שהיה  הצג"מים,  של  הארגון  מלבד  3 .
כוננותם  את  ועיכב  הלוגיסטית  מהבחינה 
תפקידים  ולאייש  לצייד  צורך  היה  לפעולה, 
על  לפקד  שנועדה   ,27 חטיבה  במפקדת  רבים 

כוחות שריון בפעולה קרבית.
ההצטיידות  בתחום  התגלו  נוספים  כשלים 
השריון  כוחות  של  המשתנים  ההרכבים   -
שגרסה  )כפי  בחירום  לפעול  אמורים  שהיו 
תורת התפעול החדשה(, וההימצאות של רכב 

גייסות  במסגרת  היו  שלא  בבסיסים  ורק"ם 
של  ההתארגנות  שתכנית  לכך  גרמו  השריון, 
למדי.  מורכבת  להיות  הפכה  בחירום  השריון 
היא הצריכה עבודת מטה מכינה ובקרה ועדכון 
רצופים ותיאום מטכ"לי. לאחר מעשה התברר 
שלוח הזמנים המתוכנן להתארגנות הצג"מים 
על  שהתבסס  משום  יתרה,  באופטימיות  לקה 
הימצאות מחסני כוננות מוכנים, בעוד שהמצב 

לא היה כזה. 
הקמת חטיבה 7•  מחדש

באזור  שהרוחות  לאחר  בוטל  "פיל"  מבצע 
המסקנה  שוחררו.  המילואים  וחיילי  נרגעו, 
לכן  קודם  שניתנה  שהעדיפות  הייתה  כללית 
את  לפנות  צריכה  הארוך  לטווח  לכוננות 
ההתארגנות  הקצר.  לטווח  לכוננות  מקומה 
התפעול  ויכולת  השריון  יחידות  של  הלקויה 
הירודה של הרמה העל־יחידתית, שימשו אמת 
מידה ללקחים שונים בתחום ההצטיידות וגיוס 
החירום, אך הלקח העיקרי היה ההכרה בצורך 
לחזור למבנה של חטיבת השריון כעוצבת יסוד. 
אף שהמסקנה האחרונה הייתה מקובלת הן על 
מספר  עברו  השריון,  גייסות  על  והן  המטכ"ל 
של  המסגרת  מחדש  שהוקמה  עד  חודשים 
היה מחסור  לדחייה  7. הטעם העיקרי  חטיבה 
בכוח אדם שנדרש לארגון החדש. שינוי בעניין 
התפרסם  כאשר   1955 ספטמבר  בסוף  חל  זה 
דבר קיום עסקת נשק גדולה בין צ'כוסלובקיה 
למצרים. בארץ נוצרה אווירה ציבורית מתוחה 
שעתידה  נשק  כמויות  נוכח  חרדה,  ומלאת 
התפתחות  תקדים.  ללא  ושהיו  מצרים  לקבל 
זו גימדה את הטעמים לדחיית ההקמה מחדש 
של חטיבה 7. ב־28 באוקטובר 1955 מונה אורי 
התחילו  ובנובמבר  החטיבה,  כמפקד  ארי  בן 
מכן  לאחר  שנה  מחדש.  להקמתה  הפעולות 
מלחמת  בקרבות  מרכזי  חלק  החטיבה  נטלה 
• סיני. 
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ביד ב נחנכה   2008 בספטמבר  ־28 
מלחמת  על  קבע  תצוגת  לשריון 
בנויה  התצוגה  הכיפורים.  יום 
כמוזאון פתוח. כתבה על הפתיחה 
זה,  באתר  מכן  לאחר  התפרסמה 

ראו כאן.
http://www.yadlashiryon.com/show_
item.asp?levelId=64920&itemId=692&ite

mType=0
בעקבות ביקור בתצוגה זו של מפקד חטיבה 
600 בעת המלחמה, אל"ם )במיל'( טוביה רביב, 
לשריון  יד  של  התכנים  ועדת  עם  נפגש  הוא 
ובפגישה ציין כי לא מצא בתצוגה ביטוי הולם 
יום  ומדויק של פעילות חטיבה 600 במלחמת 

הכיפורים.
לעיתונות   600 מח"ט  של  פנייתו  למרות 
נפגשה  משפטיות,  לערכאות  בפנייה  ואיומיו 
וועדת התכנים עם עמותת חטיבה 600, ולאחר 
למח"ט  אפשרה  ואף  המח"ט  עם  שוב  מכן 
לכתוב על פעילות החטיבה מנקודת מבטו של 
המח"ט, אך אל"ם )במיל'( טוביה רביב עמד על 

כך שמכתבו יתפרסם כלשונו.
לכן את מכתבו שאותו שלח  הננו מביאים 
לאחרונה  כי  יצוין  כלשונו.  העמותה  להנהלת 
התקיימה פגישה בהנהלת העמותה ובה הוחלט 
בתצוגה  הכתוב  של  מחודשת  בדיקה  לערוך 
לרבות בדיקה עם נציגי כלל החטיבות שנטלו 
חלק במלחמה, ועל יסוד בדיקה זו להחליט על 
הצורך בשינויים ועל פירוט השינויים שיוכנסו. 
ועדת  ראש  של  התייחסותו  מובאת  בהמשך 

התכנים תא"ל )במיל'( יום־טוב תמיר.

 מכתבו של אל"ם )במיל'(
טוביה רביב:

 - הכיפורים  יום  במלחמת   600 חטיבה 
תיעוד או סילוף 

הקדמה
אתר  בלטרון  הוקם  ספורים  חודשים  לפני 
הכיפורים,  יום  מלחמת  בתיעוד  שעוסק  חדש 
יכול  והמבקר  ותצוגת האתר מרשימים  עיצוב 
לשהות ולהלך באתר זמן רב תוך קריאה ולימוד 
על  לברך  יש  וההיסטוריה.  המלחמה  מהלכי 
לראשונה  ראיתי  החדש  האתר  את  זו.  יוזמה 
בלטרון  ביקרתי  עת   ,2009 אוקטובר  בסוף 
עם אורחי מחו"ל. מלבד התרשמותי החיובית 
גיליתי  לרשותי,  שעמד  הקצר  הזמן  במסגרת 
טעות או יותר נכון השמטה לגבי חטיבה 600, 
יום הכיפורים. משכך,  עליה פיקדתי במלחמת 
הטעות,  את  לתקן  וביקשתי  למנשה  פניתי 
הדבר  כי  ציין  אך  נכונות,  גילה  )כרגיל(  מנשה 
אשר  התכנים"  "ועדת  ואישור  דיון  מחייב 

בפניה עליי להעלות את השגותיי.
התקיימה  התכנים  ועדת  עם  הפגישה 
בסוף חודש דצמבר 2009. בפגישה נכחו חברי 
נגר,  שאול  יום־טוב,  תמיר  התכנים":  "וועדת 

הערות 
לתצוגת 
 מלחמת

יום הכיפורים 
ביד לשריון 

בלטרון
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וההיסטוריון בני מיכלסון. מלבד חברי הוועדה 
הפגישה  ביום  ואנכי.  מנשה  בפגישה  נכחו 
הגעתי ללטרון מבעוד מועד במטרה לעיין ביתר 
יסודיות בכתובים של האתר החדש. לתדהמתי 
גיליתי שהבעיה חמורה בהרבה משסברתי, שכן 
חטיבה 600 למעשה לא קיימת בתצוגה, כאילו 

לא השתתפה במלחמה?!
כי  הנחתי  טובה.  באווירה  החלה  הפגישה 
עד  שיערתי  לא  אך  עבודתה  על  תגן  הוועדה 
כמה תרחיק לכת. בתחילה נשמעו טענות כגון: 
"החטיבה  חומר מהחטיבה",  קיבלנו שום  "לא 
נעלמה", "לא ידענו" וכו', כמו כן הפנתה אותי 
הוועדה לאתר האינטרנט של "יד לשריון" )שם 
לגבי  נוספות  חמורות  טעויות  ידי  על  נמצאו 
שנשמעה  עד  הדיון  נמשך  כך   .)600 חטיבה 
השאלה הבאה מפי בני מיכלסון, היחידי מבין 

חברי הועדה אותו לא הכרתי קודם:
"נשאלת השאלה למה חטיבה שיש לה את 
הטנקים הטובים ביותר במזרח התיכון, מקבלת 

משימות כאלו?!"
מן השאלה ניתן להבין כאילו בני מיכלסון 
או  "משניות"  משימות  אלו  במשימות  רואה 
רואה  שאני  לציין  עלי  חשיבות.  "פחותות" 
בה מטרה  לעניין, שאין  לא  זו שאלה  בשאלה 
מטרתה  אלא  נוספת,  אינפורמציה  לקבל 
עם  יחד  ולפגוע.  לזלזל  להקניט,  הינה  היחידה 
"יצא  באמצעותה  שכן  שנשאלה  טוב  זאת, 
האישית  לדעתו  כי  מסתבר,  מהשק".  המרצע 
של היסטוריון הוועדה, במלחמת יום הכיפורים 
"משניות"  משימות   600 חטיבה  על  הוטלו 
ממשימות  בחשיבותן  לדעתו  הפחותות 
שבאתר  ומאחר  אחרות,  חטיבות  על  שהוטלו 
כדברי  בכתובים  הכל  לפרט  מקום  אין  החדש 
וביניהם  בחשיבותם,  פחותים  דברים  הוועדה, 
הושמטו   600 חטיבה  של  ומשימותיה  מעשיה 
ולא נכתבו באתר. בשאלה זו של בני מיכלסון 
היה לדעתי פן נוסף, אישי, אליו אתייחס בסוף 

דברי.
דברים,  נכתבו  לא  הוועדה  ולטענת  מאחר 
בין היתר לאור העובדה שלא התקבלו חומרים 
מהחטיבה, להלן אפרט רק שש מתוך משימות 
יום  במלחמת   600 חטיבה  על  שהוטלו  רבות 
אוזכרו  ולא  ביטוין  מצאו  שלא  הכיפורים, 

בכתובים באתר החדש.

מטרת המסמך
מדויקת  עובדתית  ובצורה  לתעד נכונה 
יום  600 במלחמת  חטיבה  של  פעילותה  את 
בתיעוד  להתערב  או  לפגוע  מבלי  הכיפורים, 

פעילותן של היחידות האחרות.

הצהרות יסוד
אז  ידיעתי  למיטב   ,143 באוגדה   - האחד 
והיום, לא הייתה חלוקת משימות לפי חשיבותן 
מאוד  היו  המשימות  כל   - "משניותן"  או 
אותן  קיבלו  החטיבות  מפקדי  וכל  חשובות 

הטוב  הצד  ועל  מלאה  ברצינות  לבצען  ופנו 
ביותר כמצופה ממפקד חטיבה. גודל וחשיבות 
בדיעבד,  שיתגלה  יכול  אחרת  או  זו  משימה 
ושקלולה  המשימה  תוצאות  היוודע  לאחר 

במערך הקרב הכולל.
בזמן   600 חטיבה  כמפקד  אני   - השני 
המשימות  לגבי  "בירור"  עשיתי  לא  המלחמה, 
שהוטלו עלי על ידי מפקדי אלא פניתי לבצען 

באופן מלא.

תיאור שש מתוך "המשימות הלא 
חשובות" על פי הוועדה

• אירוע ראשון
באתר מצוין כי בליל 15 באוקטובר )1973(, 
לכביש  מדרום  החולות  בציר  ירדה   14 חטיבה 
נורה  שכדור  בלי  לקסיקון  צומת  עד  עכביש 
לעברה. הוועדה מצאה מקום וחשיבות לכתוב 
מקום  נמצא  שלא  אלא  אלו  יבשות"  "עובדות 
לכתוב מאום על חלקה של חטיבה 600 בנוגע 
לאירוע זה. בני מיכלסון טען בפגישה, שאוגדה 
143 לא ביצעה את אשר הטילו עליה כיוון שלא 
פתחה את ציר עכביש. על ציר זה היה מסוכן 
לנוע כיוון שהיה תחת אש כל הזמן. איני מסכים 
ידי  זו! אחרי פתיחת הציר על  גם עם אמרתו 
שנעה   600 מחטיבה   407 גדוד  של  א'  פלוגה 
לפני חטיבה 14, שום יחידה לא פתחה ציר זה 
זאת  ובכל  בחודש,  ל־18  עד  יותר  טוב  מחדש 
ציר זה שימש את כוחות צה"ל למעבר לקראת 
ועדת התכנים לא שאלה עצמה איך  הצליחה. 
אחרי  יומיים  שציר זה חסום יום,  להיות  יכול 
שהם  כך  כדי  עד  ביותר  חזקה  באש  פתיחתו, 
טוענים שאוגדה 143 לא ביצעה את משימתה, 
אבל בעת תנועתה להתקפה של חטיבת טנקים 
)היא חטיבה 14( על אותו ציר בערב  מוגברת 
כדור אחד?  ולו  נורה לעברה  לא  בחודש  ה־15 
שמא  או  מזל  פשוט  היה   14 לחטיבה  האם 
מנומנמים?  הזה  הספציפי  בערב  היו  המצרים 

התשובה הינה לא זה ולא זה!!

באתר  כי  לציין  ראוי  תשובה,  מתן  בטרם 
חטיבה  על  נכתב  לשריון  יד  של  האינטרנט 
600 לגבי אותו ערב: חטיבה 600 תקפה מאזור 
חמדיה לכיוון צפון־מערב, כדי לסייע לחטיבה 
אחרת. ההתקפה נכשלה. מכאן שהוועדה בדעה 
מוקטנת,  טנקים  חטיבת  שלח  שרון  שאריק 
של  מערך מוגבר  בלילה  לתקוף  מקלעים,  ללא 
יעדים  הגדרת  ללא  מחופרת,  חי"ר  ארמיית 
ולאחר ששני הגדודים של החטיבה לא הצליחו 
לכבוש ולהשמיד את הארמיה, הוגדרה התקפה 

זו על ידי ועדת התכנים כהתקפה ש"נכשלה".
או  הוועדה  של  ידע  בחוסר  מדובר  אין 
מוחלט  הבנה  חוסר  אם  כי  בעובדות  במחסור 
של מהלך הקרב!! וכעת תיאור האמת: תכניתו 
של אריק הייתה לבצע, כשעתיים לפני תחילת 
על  הטעייה  התקפת   ,14 חטיבה  של  תנועתה 
המערך המצרי, ישר מהחזית, בסיוע כל האגד 
הלב  ואת תשומת  למשוך אש  כדי  הארטילרי, 
של המצרים ובכך לאפשר את ירידתה השקטה 
התקפת ההטעיה  של חטיבה 14 בציר עכביש. 
שביצעה חטיבה 600 הצליחה בצורה מושלמת. 
התקפה זו והצלחת ההטעיה היו חשובים ביותר 
לאריק, ואת שביעת רצונו המלאה הביע באוזני 
כמפקד החטיבה מספר פעמים. באתר כאמור 
מצאו לנכון לציין שחטיבה 14 נעה בציר החולות 
בשקט,  לכסיקון  עד  עכביש  לכביש  מדרום 
וללא שנורתה לכיוונה אש כלל. מנגד הוועדה 
חטיבה  של  חלקה  את  לציין  לנכון  מצאה  לא 
"המשנית"  ההטעיה  משימת  על  באירוע.   600
שביצעה חטיבה 600, במסגרתה נהרגו לוחמים 
כבר לא היה מקום לכתוב לשיטת הוועדה. ועל 
כך ייאמר: לא ההתקפה של חטיבה 600 נכשלה 
)ככתוב( אלא המחקר והבנת שדה הקרב מצד 

ועדת התכנים.
• אירוע שני

את  העליתי  התכנים,  ועדת  עם  בפגישה 
חלופת המאמרים בין נתקה ניר לראש עמותת 
2 בפלוגה א' של  דני קריאף מ"מ  חטיבה 600 
חטיבת  של  השמדתה  בנושא  גרוס,  אהוד 
בכוונה  מדרום  שתקפה  המצרית   25 הטנקים 
את הנושא  העליתי  הגשר.  ראש  את  לנתק 
לקחת  היחידות  מפקדי  לניסיון  כדוגמה  רק 
העיר בני  כך  על  לעצמם.  כולה  התהילה  את 
נתקה  של  לחטיבתו  בנוסף  "נכון,  מיכלסון: 
ניר שהשמידה את החטיבה המצרית, היו שם 
גם מספר טנקים של פלוגה א' מחטיבה 600." 
דברי מיכלסון הינם תיאור מצב והוא נכון! אך 
ישנו גם תיאור מצב קצת אחר: פלוגה א' של 
ללקקן  דרומית  600 עמדה  407 מחטיבה  גדוד 
את  שגילתה  זאת  היא  הגשר.  ראש  לאבטחת 
באש,  פתחה  בתנועתה,  החטיבה המצרית 
הכוח  של  המובילים  הטנקים  את  השמידה 
דיווחה  במקביל  תנועתם.  את  ועצרה  המצרי 
הפלוגה על המגע שנוצר עם הכוח המצרי ורק אז 
ניתנה פקודה לנתקה ניר לנוע ולאגוף החטיבה 
המשיכה לנהל  א'  פלוגה  ולהשמידה.  המצרית 

תג חטיבה 600
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חילופי אש עם הכוח המצרי עוד כשעתיים עד 
שהחטיבה של נתקה ניר הגיעה והשלימה את 
המשימה. תיאור שני זה גם כן נכון!! ובכל זאת 
שכן  הקרב,  תיאורי  שני  בין  תהומי  הבדל  יש 

התיאור השני גם מדויק יותר וגם עושה צדק.
שיעשה  יכול  וההיסטוריה  התיעוד  סילוף 
גם  אלא  נכונות  לא  עובדות  בכתיבת  רק  לא 
והשמטת  ועובדות  אמיתות  חצאי  בכתיבת 

חלק אחר.
• אירוע שלישי

 600 חטיבה  של  נוספת  "משנית"  משימה 
מקום(  )או  טעם  שאין  החליטה  שהוועדה 
והכנסת גשר  לאזכר הינה פתיחת ציר טרטור 
קיבלתי  בערב  בחודש  ב־17  לתעלה.  הגלילים 
עמדות  לתפוס  בציר עכביש,  לרדת  פקודה 
עמיר  גבי  של  הטנקים  במקום  הכביש  לאורך 
ז"ל שעמדו על אספלט הכביש וירו ללא הפסקה 
טרטור.  ציר  קרי  צפון,  לכיוון  החושך  לתוך 
טלוויזיה  ברק עמדו באזור  הטנקים של אהוד 
 .14 חטיבה  שלטה  לכסיקון והתעלה  ציר  ובין 
ללכסיקון אזור טלוויזיה  בין  טרטור  ציר   את 
לכן גדעון  קודם  לפתוח  ק"מ( ניסו  )כ־6-5 
איציק  הצנחנים של  כך  ואחר  ז"ל  גלעדי 
הקטע  ידועות. את  לצערנו  מרדכי, והתוצאות 
הזה אף אחד לא הצליח לפתוח. אחרי התמקמות 
ולירות  מירי  לחדול  פקודה  נתתי  עכביש,  על 
רק לעבר מטרות מזוהות. עם עלות השחר לא 
וביקשתי  לפנינו  משמעותית  התנגדות  זיהיתי 
לפתוח סוף־ בניסיון  צפונה  להתקדם  מאריק 

זהירה  בתנועה  התחלנו  טרטור.  ציר  את  סוף 
גופות  את  לצערנו  גילינו  הציר.  אורך  לכל 
הצנחנים והתחלנו בפינויים. ההתנגדות הייתה 
דלילה בעיקר על ידי סאגרים בודדים מרחוק. 
הותקפנו על ידי מטוסים כאשר אחד מהם הופל 
מעל ראשנו וחלקיו התפזרו בין הטנקים. הגענו 
לציר טרטור ועברנו אותו לכל אורכו. דיווחתי 
לאריק וביקשתי כוח הנדסי שיוודא את ניקיון 
ציר טרטור ממוקשים דבר שיאפשר את גרירת 
גשר הגלילים. קיבלתי פקודה להקצות גדוד אחד 
הצפוני  בצד  לכשיתאפשר.  מיד  לגרירת הגשר 
של ציר טרטור, מספר טנקים של החטיבה עלו 
טנקים  עם  אש  כדי חילופי  מוקשים תוך  על 
הסינית.  החווה  בתי  בין  מצריים בעמדות 
הנדסה  פלוגת  אלינו  הגיעה  לבקשתי  בהתאם 
טרטור  ציר  של  ידנית  בבדיקה  החלה  אשר 
למג"ד  פקודה  נתתי  זמנית.  בו  מקומות  מ־4 
410 - יהודה גלר - לנוע לעבר גשר הגלילים, 
המשימה  בגרירתו.  ולהתחיל  אליו  להתחבר 
ה"משנית" הזאת הייתה כל כך חשובה לאריק 
עד כי שלח את סגנו ג'קי אבן לפקח אישית על 
הכנסת הגשר לתעלה, דבר שאכן התבצע עוד 
יום בערב. פתיחת ציר טרטור, הכנסת  באותו 
גשר הגלילים לתעלה, גשר שאותו טליק פיתח 
כל   - מבצעית  הפעלה  של  זה  לרגע  רק  שנים 
אלו לא מצאו ביטוי בכתובים ולא אוזכרו ולו 
בחצי משפט. כנראה שגם משימות אלו קוטלגו 

על ידי הוועדה כ"משימות משניות".
36 שנים שמרתי על שתיקה. לא התערבתי 
לקטוף  ביקשתי  לא  הגנרלים,  במלחמות 
הצלחות לא לי. סמכתי, בין היתר, על החוקרים 
את  שיתעדו  השריון  של  וההיסטוריונים 
הייתי  וכי  טעיתי  כי  נוכחתי  כעת  אירע.  אשר 
נאיבי. הכתוב באתר נכון להיום פוגע בלוחמי 
צעירים  לוחמים  מכך.  פחות  לא  החטיבה! 
ונחושים עם מלוא ההקרבה חירפו נפשם ונפלו 
בעודם מבצעים משימות, ועשרות שנים אחר 
תוך  ההיסטוריה,  את  הוועדה  משכתבת  כך 
לפי  לא,  ומה  להיכתב  ראוי  מה  קובעים  שהם 
ולפי הבנתם או אי הבנתם את  עיניהם  ראות 

מפת הקרב!      
• אירוע רביעי

זכתה  שלא  הרביעית  ה"משנית"  המשימה 
חטיבה  גם  ברן  של  האוגדה  לאזכור:  אחרי 
וחטיבה  התעלה  את  לעבור  פקודה  קיבלה   14
את  קיבלה  הפגועים,  גדודיה  600, עם שני 
אותי  תיקנו  )בפגישה  הפרוזדור  האחריות על 
שזה לא "ראש הגשר" אלא "פרוזדור"(. הימים 
הבאים עברו על החטיבה בהתכתשויות ולחץ 
גדודים   2 )כאמור  צפון  כלפי  שלנו  מתמיד 
מחופרת  מצרית  ארמיה  מול  מוקטנים( 
הרחבת  לצורך  סאגר,  וטילי  טנקים  עם  היטב 
הפרוזדור. באחד הימים הודיע לי אריק בקשר 
על  מסוימת  בנקודה  אותי  לפגוש  ברצונו  כי 
אריק  השעה.  מחצית  בתוך  לכסיקון  ציר 
לראות  הרוצה  אורח  עם  מגיע  הוא  כי  הוסיף 
אותי. ירדתי דרומה על ציר לכסיקון עד מקום 
המפגש שנקבע ולאחר מספר דקות של המתנה 
מגיע רכוב על נגמ"ש אם 113 אריק ולידו שר 
הביטחון משה דיין. לאחר שאריק הציג אותי, 
פנים  ועם  שלי  בחזה  אצבעו  את  שם  דיין 

מודאגות אומר לי:
שקיומה  לך  לומר  רציתי  אישית  "טוביה, 
ובחטיבתך,  בך  כעת  המדינה תלויה  של 
ראש  את  לנתק  יצליחו  המצרים  שאם  כיוון 
ולא  הגשר"  "ראש  זאת  כינה  הוא  )גם  הגשר 
"פרוזדור"(, שלושת האוגדות ממערב לתעלה 
נשארות מנותקות, אף אחד לא יצליח להעביר 
להן אספקה, וממזרח לתעלה אין לנו אף אחד 

שיעצור את המצרים עד תל־אביב!"
באותו רגע הרגשתי כאילו הונחו על כתפי 
בעמדות  נישאר  "אם  לו:  ועניתי  טון  עשרה 
ינתק  לא  אחד  שאף  לך  מבטיח  אני  הגנה, 
על  שהוגדרו  מהמשימות  אחת  זוהי  אותנו!"  
ידי בני מיכלסון כ"משימות כאלו" שאני כמפקד 
בהבטחתי  ועמדה  להם  יכלה  שהחטיבה  גאה 
מפקדי  כמה  עם  אני  תמה  הביטחון.  לשר 
חטיבות נפגש שר הביטחון בעת ההיא במהלך 
הקרבות על מנת להדגיש להם באופן אישי את 
חשיבות המשימה ואת אשר הוא מצפה מהם. 
ביטוי בכתובים,  כל  מצאו  לא  אלו  דברים  גם 
העובדה  מפאת  או  מקום  חוסר  מפאת  אולי 
כמשימות  להגדירן  כיום  החליטה  שהוועדה 

"משניות" בחשיבותן. כנראה שמשימות אשר 
איבדו  הקרב  בשדה  אז  כגורליות  והוגדרו  היו 
וברטרוספקטיבה  השנים  לאורך  מחשיבותן 
כיום. הוועדה כן מצאה מקום לציין בכתובים 
שב־16 בחודש אוגדתו של ברן עסקה בהרחבת 
חטיבת  )אחרי  לתעלה  מערבית  הגשר  ראש 
)עד  421( וגם הרחיבה אותו  צנחנים  וחטיבה 
חטיבה  האש  עד הפסקת  יצוין(.  העיר סואץ, 
ניתוק הפרוזדור אלא אף  רק שמנעה  לא   600
מרוחבו  וחצי  ליותר מפעמיים  אותו  הרחיבה 
מערבית  היו  אשר  האוגדות  ושלושת  המקורי 
גשר  דרך  גם  אספקה  לקבל  המשיכו  לתעלה 
 .600 ידי חטיבה  על  לתעלה  הגלילים שהוכנס 
שני  דרך  הגלילים  לגשר  הגיע  הזו  האספקה 
הצירים: עכביש וטרטור. שניהם נפתחו על ידי 
לתל־ הגיעו  לא  המצרים  וכידוע   ,600 חטיבה 

כיוון  אלו  לכל  זכר  אין  אך בהיסטוריה  אביב! 
שהמקום הוא מצומצם, ואין מקום ל"משימות 

כאלו".
• אירוע חמישי

עד  במספר:   חמישית  "משנית"  משימה 
דחפה  למלחמה  האחרון  היום  של  בוקרו 
ק"מ  כ־6.5  צפונה  המצרים  את  החטיבה 
בעת  אושה.  ציר  לפני  קילומטר  כחצי  והגיעה 
לאריק  להגיע  בקשר  הודעה  קיבלתי  ההיא 
עם  עברתי  פקודות.  לקבוצת  לתעלה  מערבית 
לחפ"ק  והגעתי  הגלילים  גשר  את  טנקים  שני 
שבהתאם  ואמר  לי  המתין  אריק  האוגדה. 
לפקודת אלוף הפיקוד עלי לכבוש את מיסורי. 
כאן עלי להסביר: "מיסורי" הייתה ביצה ענקית 
מצוירת ע"ג מפות הקוד, שמידותיה כ־14 ק"מ 
אורך ו־7 ק"מ רוחב. בביצה זו לא היו שטחים 
שולטים, והיא התאימה יותר למושג של שטח 
הענקית  הביצה  לכיבוש.  יעד  מאשר  השמדה 
מחופרים,  רגליים  בחיילים  מלאה  הייתה  הזו 
טילי סאגר ושאר כוחות מצריים. חטיבה 600 
 4 זו  ביצה  על  בהסתערות  מנוסה  כבר  הייתה 
שלא  היא  אמת  פגועה.  יצאה  ותמיד  פעמים 
הבנתי מה מצפים מאיתנו? לכבוש בדיוק מה? 
שבביצוע  הרגשתי  איך?  מה?  לשם  איפה?  עד 
יותר  )נכון  חטיבתי  את  מוביל  אני  זו,  פקודה 
את שנותר ממנה( לאבדון. הסתכלתי על אריק 
בלי לומר מילה ממבטי הוא הבין הכל ואמר לי 
בבריחה,  המצרים  טוביה  לעודד(:  ניסיון  )תוך 
כל  ואתה מקבל בסיוע את  לך בקלות,  ילך  זה 
חיל האוויר, הנה מוטי הוד על הקו רוצה לדבר 
ושמעתי  השפופרת  את  מידו  לקחתי  איתך. 
אתה  מה  טוביה,  לי:  אומר  ז"ל  הוד  מוטי  את 
8 רביעיות, רק  ממתין עוד? אתה מקבל ממני 
תגיד לאיזו שעה אתה רוצה אותם?!  אני זוכר 
בשיטת  קרוב  שסיוע  הוד  למוטי  שאמרתי 
שזה  לאריק  אמרתי  רוצה.  אינני   - הקלע 
יעלה לנו ביוקר רב. סיכמנו שתחילת התנועה 
של  מסיבי  ריכוך  אחרי   1400 בשעה  תהיה 
חיל  של  המטוסים  רביעיות   8 ידי  על  השטח 
האוויר. מה שאריק לא סיפר לי במועד ההוא 
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זו,  נחרצת להתקפה  היה שהוא התנגד בצורה 
דיין  למשה  ישירות  טלפון  שהרים  כך  כדי  עד 
פקודת  של  לביטולה  התערבותו  את  וביקש 
להתערב  רצה  לא  דיין  משה  הפיקוד.  אלוף 
במהלכים המבצעיים ואמר שלצורך כך קיימת 
ז"ל  גורודיש  שרשרת הפיקוד הצבאי. שמוליק 
)אגב,  מיסורי.  את  לכבוש  להתעקש  המשיך 
לפני כשנה וחצי, חודשים ספורים לפני מותו, 
פגשתי את אורי בן ארי ז"ל בלטרון והוא אמר 
שאסור  לשמוליק  אמרתי  אני  גם  טוביה,  לי: 
לצאת להתקפה הזאת!(. בדרכי חזרה מקבוצת 
עם  מפגש  בקשר מקום  קבעתי  הפקודות, 
המג"דים וחשבתי לעצמי: איך הם יגיבו למשמע 
המשימה הבלתי סבירה ובלתי הגיונית שהוטלה 
את  לאחריותה  שקיבלה  מרגע  החטיבה?!  על 
את   600 חטיבה  הרחיבה  הבטחת הפרוזדור, 
וחצי  שניים  פי  היום(  שנקרא  )כפי  הפרוזדור 
מרוחבו המקורי, ביוזמתה, באיטיות, בזהירות 
יום נפגעו לנו 2-1 טנקים(  ויחסית בזול )מדי 
ונשאלה השאלה מדוע מכריחים את החטיבה 
על  במספר(  )חמישית  להסתערות  לצאת 
יושג שום  יודעים שלא  בזמן שמראש  מיסורי 
הישג משמעותי אבל ישולם מחיר מאוד יקר?! 
לדידי עברה בי המחשבה ששמוליק מתעקש על 
כך כדי שאחרי המלחמה יוכל לטעון שאריק לא 
ביצע כראוי את כל המשימות שהטילו עליו?! 
קבענו  הפקודה,  את  ונתתי  למג"דים  הגעתי 
הזמנים.  לוח  את  להם  ואמרתי  תנועה,  כיווני 
הולכים  אנו  "טוביה,  מיד:  אמר  גלר  יהודה 
בשעה  יודע!  שאני  לו  עניתי  ואני  לשחיטה". 
וקבענו  מאחרים  שהמטוסים  לי  הודיעו   1400
את תחילת ההתקפה לשעה 1430 לאחר איחור 
נוסף קבענו שבשעה 1500 נתחיל בהתקפה עם 
או בלי סיוע אווירי. בשעה 1500 נתתי פקודת 
החטיבה  הרבה  וגאוותי  ולהפתעתי  "נוע" 
משוחרר.  קפיץ  כמו  בהסתערות  התחילה 
אריק שעמד על אחת הרמפות משם ראה את 
התקפה  "טוביה,  בקשר:  לי  אמר  כולו  השטח 
עוד  "חכה  היתה:  אליו  ותשובתי  מאוד"  יפה 
לא גמרנו!!" והוא סיים את השיחה כך: "תזהר 
האויב מאזין". באיחור של מספר דקות אחרי 
השעה 1500 הופיעו 2 זוגות מטוסים )במקום 
פגעו  ראשון  ודבר  אווירי,  כסיוע  רביעיות(   8
באחד הטנקים שלנו וגרמו לשני הרוגים. בתום 
השעה וחצי הראשונות להתקפה היו לנו כ־15 
טנקים פגועים, הרוגים ופצועים בשטח. היו גם 
כאלה שבחסות החשכה הלכו ברגל בין עמדות 
לקווים  חזרה  הגיעו  שחר  ולקראת  המצרים 
כ־500  אושה  לציר  הגענו  הושג?  ומה  שלנו. 
מטר צפונית לקו שהחזקנו בו לפני ההסתערות. 
לגדוד 410 נשארו 4 טנקים פעילים. בטוחני כי 
היינו  היום  באותו  עוד  ההסתערות,  ללא  גם 
מתקדמים את 500 המטרים הנותרים בשיטה 
האיטית והשקטה ותמורת פחות דם. עם הגעת 
הרחבת  את  השלמנו  אושה,  לציר  החטיבה 
הפרוזדור ב 7 ק"מ נוספים )מ־4 ק"מ ל־11 ק"מ( 

"יד  באתר  באינטרנט  שרשום  כפי  ק"מ  ולא 6 
לשריון" )פשוט שילמנו דם רב על כל ק"מ ולכן 

ראוי שיירשם בדיוק רב(.
בתום המלחמה היה קרב זה, משך חודשים, 
גבי  על  האלופים,  בין  להתנצחויות  נושא 
מאומה  החדש,  באתר  היומית. אך  העיתונות 
לא מוזכר שכן על פי הוועדה לא לכל המשימות 

"המשניות" יש מקום.
מיותרת  הייתה  מיסורי  על  ההתקפה 
אנשי  של  בחייהם  כך  על  שילמנו  ואידיוטית. 
היה  בשטח  הרווח   ,600 מחטיבה  רבים  צוות 
שולי. הצלחנו לכבוש רק כ־45 אחוזים מהביצה 
קרב  היה  זה  שני  מצד  מיסורי.  של  הענקית 
יצאה  החטיבה   .600 חטיבה  של  נוסף  גבורה 
למרות  והתנופה  ההקרבה  במלוא  להתקפה 
שידעה מה עומד בפניה. אין לאף אחד הזכות 
מההיסטוריה  אותו  למחוק  זה,  קרב  להעלים 
והזיכרון הקולקטיבי ועמו גם את הגבורה של 
ברגע  כי  אגב,  בהערת  החטיבה. ויצוין  חיילי 
שנודע לאלוף הפיקוד שכבשנו רק כ־45 אחוזים 
לחדש  לאריק  פקודה  נתן  מיד  הוא  מהביצה, 

את ההסתערות והתעקש על כך עד שהתקשר 
אמר  אריק  אשר  את  עמי  לאמת  ישירות  אלי 
רק  טנקים.   4 רק  נשארו  שלגדוד  410  לו: 
אחרי שאישרתי באוזניו שהמידע שקיבל נכון, 
הפסיק עם דרישתו לחידוש ההסתערות. כל זה 

שוב לא זכה לכל אזכור בכתובים.
אירוע שישי

בעוד  נזכרתי  אלו  שורות  כתיבת  כדי  תוך 
סילוף של עובדות: בין תחילת המלחמה לליל 
 600 )חטיבה  לסירוגין  חטיבות  שתי  הפריצה, 
וחטיבה 14( החזיקו את קו ההגנה שלנו בגזרת 
חמדיה - מכשיר - טלויזיה - כישוף. המצרים 
ניסו פעמיים לפרוץ מזרחה: פעם ב־9 בחודש 
תקפו  המקרים  בשני  בחודש.  ב־14  ופעם 
חטיבות   3-2( דומות  עוצמות  עם  המצרים 
המצרים  הצליחו  לא  המקרים  בשני  שריון(. 
לפרוץ את קו ההגנה והושמדו להם כמות דומה 
חטיבה  בקו  החזיקה  בחודש  ב־9  טנקים.  של 
600 ושוב קרב זה לא אוזכר במילה אחת. ב־14 
)באתר  וצוין   14 חטיבה  בקו  החזיקה  בחודש 
מצרית  התקפה  הדפה  שהחטיבה  האינטרנט( 
והשמידה 99 טנקים. לצערי ומתוך ניסיוני, אני 
הופך מיד לסקפטי ברגע שמציינים מספר מדויק 
כזה. מי ספר? לדידי, עדיף במקרים אלו לכתוב: 
הרבה  הנראה  דבר  טנקים"  כמאה  "השמידה 
יותר אמין אלא אם יצוין כי אחרי ה־24 בחודש 
פיזית  יצאו  בידינו,  כבר  היה  שהשטח  בזמן 
לשטח וספרו את הטנקים המצריים השרופים. 
במקרה כזה ניתן להגיע לספירה מדויקת של 99. 
וגם אז נשאלת השאלה: מי קבע ומי יודע כמה 
ידי  טנקים, מתוך ה־99 הספורים, הושמדו על 
חטיבה 600 ב־9 בחודש, וכמה באמת הושמדו 
על ידי חטיבה 14 ב־14 בחודש? האמת שאישית 
זה לא כל כך משנה לי - כולנו עם ישראל, אך 
 600 שחטיבה  בכתובים  שיצוין  מצפה  כן  אני 
והשמידה  בחודש  ב־9  מצרית  התקפה  הדפה 
לגבי  שכתוב  כפי  בדיוק  טנקים.  עשרות  כמה 

חטיבה 14 ב־14 לחודש.

לסיכום
לסיכום אתייחס לפן האישי שעלה משאלתו 
במועד  מיכלסון,  בני  של  והמיותרת  הפוגעת 
מתוך  התכנים.  ועדת  עם  שנערכה  הפגישה 
על  אם  ביקורת,  נרמזה  השורות,  בין  השאלה, 
תפקודי האישי כמח"ט ואם לנוכח העובדה שלא 
העלול  דבר  המלחמה,  לאחר  בדרגה  קודמתי 
לרמז )לשיטת השואל( על חוסר שביעות רצון 
השואל.  את  להרגיע  עלי  לכן,  המערכת.  מצד 
קיבלתי  המלחמה  לאחר  הנכון,  הוא  ההיפך 
ביטויי הערכה ושבחים רבים שקיבלתי לרבות 

ממפקד האוגדה - אריק והן מהרמטכ"ל.
יודע מדוע  איני  ובכנות היא שאני  האמת 
משוכנע  אני  מזה,  יותר  בדרגה.  הועליתי  לא 
שאין אדם בכל מערכת הביטחון לרבות בצה"ל 
שיכול להסביר מדוע כך קרה. היום בגילי, אין 
אני  זאת  עם  בעיני.  משמעות  כל  לנושא  גם 

התקפת הנגד הפיקודית ביום 8 באוקטובר 1973 
)מתוך: "...לא על מגש של כסף" בעריכת יהודה 

ואלך(
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יכול להרגיע את כל הספקניים שמצפוני שקט, 
הנני שלם עם כל מעשיי וגאה על כך שנפלה 
לתפארת  חטיבה  מאפס  להקים  הזכות  בידי 
תחת  המלחמה  במהלך  למופת  תפקדה  אשר 

פיקודי.
הנפלא  תפקודה  בין  קשר  כל  שאין  אלא 
יום  במלחמת   600 חטיבה  של  )להערכתי( 
לאחריה,  האישי  קידומי  אי  לבין  הכיפורים 
הניסיון לקשור בין הדברים והביקורת המרומזת 
אינה במקומה. פגישתי עם הוועדה היה לצורך 
חטיבה  של  פעילויותיה  לגבי  התיעוד  תיקון 
600 במלחמה על בסיס עובדות. לא השערות 
ולא חצאי אמיתות, עובדות! ולכן לא אתן את 
ידי להשמטה גורפת של כל פעולות חטיבה 600 
או  זה  היסטוריון  או  שוועדה  כיוון  במלחמה 
אחר אוחז בדעה אישית מסוימת אודותיי. יש 
החטיבה  פעולות  וקטלוג  העובדות  בהשמטת 
במלחמה כ"משניות" זלזול בוטה בחיי החיילים 
בביצוע פעולות  נפשם  והלוחמים אשר חירפו 
לוחמים  כי  אלו. להשמיט את הדברים משמע 

אלו נפלו ריקם.
כל ניסיון להדוף ביקורת על עבודת הוועדה, 
ניסיון  תוך  או  אישיים  לפסים  מעבר  תוך 
לקשור בין הדברים, מהווה מאמץ לרסן ביקורת 
חלקי  תיעוד  עובדות,  השמטת  על  לגיטימית 
הוועדה  ידי  על  שנעשה  ההיסטוריה  וסילוף 
לגמד,  הניסיון   .600 לחטיבה  הקשור  בכל 
למחוק מהזיכרון הקולקטיבי את פעילותה של 
לא  בעיניי,  פוגעני  הינו  במלחמה   600 חטיבה 
אני  במלחמה  החטיבה  כמפקד  פחות. לפיכך, 
מבקש ודורש מהוועדה לשוב ולהתכנס, לאסוף 
את מלוא העובדות, ולתקן את הכתובים באתר 
בדחיפות  האינטרנט  בלטרון ובאתר  החדש 
לפחות ביחס לששת הנקודות שהועלו על ידי 
לסגור  יש  יבוצע התיקון  זה. עד שלא  במסמך 
את האתר החדש לאלתר בפני מבקרים: אסור 
להמשיך ללמד את חיילי ועם ישראל היסטוריה 
בכך  להסתכן  אסור  מדויקת.  ולא  שגויה 

המשפחות  הכתוב,  תיקון  לפני  לאתר,  שיגיעו 
של  החללים  משפחות   119 מתוך  השכולות 
"על  עצמם  את  ישאלו  עיון  ואחרי  החטיבה 
נפל - הרי החטיבה הזאת לא  בננו  מה בדיוק 
יצאה   600 דבר?!". כידוע, חטיבה  שום  עשתה 
למלחמה עם 113 טנקים ללא מקלעים ואחרי 
ההתקפה על מיסורי נותרה עם 19 בלבד! 119 
נלחמה  והיא  בקרבות  נפלו  החטיבה  מחיילי 
בגבורה מיומה הראשון של המלחמה ועד יומה 

האחרון.
אני כמפקד  36 שנים,  כי לאחר  היא  בושה 
החטיבה צריך לצאת ל"מלחמת מכתבים" כדי 
מעשי  על  מינימלית  לגיטימית,  הכרה  להשיג 
כי  סבור  במלחמה. אני  החטיבה  של  הגבורה 
זו תעודת עניות אדירה לוועדת התכנים אשר 
כ"משניות"  משימות  לקטלג  לעצמה  מרשה 
ולזלזל בציניות במשימות שהוטלו על חטיבה 
600 או על כל חטיבה אחרת במלחמה במסגרת 
הדבר  העניות,  לתעודת  מעבר  כיום.  עבודתה 
מעיד על חוסר ידע וחוסר הבנה מוחלטים של 
מהלכי הקרב והמלחמה!  לצערי ולאחר פגישה 
הנוכחי,  באיושה  אם  בספק  אני  הוועדה,  עם 
הדעות  על  להתעלות  תוכל  התכנים  ועדת 
שקולים  תיקונים  ולבצע  והאישיות  הקדומות 

וכנים. אשמח להיווכח אחרת.
לא  כמבוקש,  הכתובים  יתוקנו  ולא  היה 
תיוותר בידי הברירה ואאלץ להילחם על כבודה 

של החטיבה וחייליה בכל דרך שאמצא לנכון.

תגובת יו"ר ועדת התכנים תא"ל 
)במיל'( יום־טוב תמיר

)במיל'(  תא"ל  התכנים  ועדת  יו"ר  תגובת 
יום־טוב תמיר

יום  במיצג   600 חטיבה  "קיפוח"  בעניין 
הכיפורים באתר השריון בלטרון - כל הכתוב 
להלן נאמר לאל"ם )במיל'( טוביה רביב, ולחברי 
שהתקיימו.  בפגישות   600 חטיבה  עמותת 
אין אני מתייחס ל"קביעות ההיסטוריות" של 

המח"ט אלא למהות המייצג והשיקולים שהנחו 
ספק  כל  להסיר  ברצוני  התכנים.  וועדת  את 
בחטיבה  לפגוע  בכוונתנו  הייתה  לא  כי  ולציין 

600, בנופלים או בפצועים.
של  הרציונל  היה  מה  שנית  אחזור  א.  ראשית 

המייצג, שאושר על ידי מוסדות העמותה:
בדגש  הכיפורים  יום  מלחמת  את  • להציג 
להצלחה  השריון  של  האדירה  התרומה  על 

לאחר הפתיחה הנוראית.
וקצרה  ברורה  פשוטה,  תהיה  • התצוגה 
רקע  ללא  מבקר  שגם  כך  מלל,  במינימום 

צבאי ושריונאי בביקור קצר יבין וילמד.
ודרום  צפון  הזירות  את  תציג  • התצוגה 
במקביל, ופירוט הכוחות יהיה לפי השלבים: 
שלב הצבא הסדיר יפורט גם ברמות נמוכות, 
עוברים  המילואים   כוחות  וכשמגיעים 

לפירוט ברמות אוגדתיות.
חטיבות,  של  מהלכים  יפורטו  לא  לכך  • אי 
פני  ששינו  בקרבות  מסוים  אזכור  למעט 
המערכה, כמו שלבי ההבקעה ברמת הגולן 

וצליחת התעלה בסיני.
• יוכנסו שמות מפקדים במקומות הרלוונטיים 

במלל ובמרשמי המלחמה.
מחלקת  של  החומר  על  התבסס  • החומר 
מסוימת  והעמקה  צה"ל  של  היסטוריה 
)במיל'(  אל"ם  העמותה  היסטוריון  שביצע 

בני מיכלסון. 
בהנהלת  סוכם   600 חטיבה  פניית  ב.  לאחר 
העמותה כי צוות שיכלול את סא"ל )במיל'( 
עמוס אונגר )ממפקדי חטיבה 600 במלחמה 
עם  יחד  השריון(,  עמותת  הנהלת  וחבר 
פרופסור אסא כשר )חבר הנהלת העמותה( - 
יציעו דרכים לשיפור המייצג )לכלל חטיבות 
ממלחמת  ומפקדים  שלוחמים  כך  השריון(, 
אין התייחסות  כי  יחושו  לא  הכיפורים  יום 

מספקת ליחידתם.
אלה  בימים  נמצאים  השונים  הרעיונות 
• בדיונים בוועדת התכנים של העמותה.  

פרויקט מפקדים לדורותיהם בחיל השריון יוצא לדרך
לכל המפקדים בסדיר ובמילואים באשר הם,

מי היה המ"פ, המג"ד, המח"ט, האוגדונר באותן שנים או במלחמה? לא זוכרים? מתבלבלים?
כן זה קורה לנו לא אחת, לנו מפקדים בחיל השריון בעבר ובהווה.

לכן, כדי שלא נשכח, החלטנו למען הנופלים ובני משפחותיהם ולמען אלה שאיתנו ובני משפחותיהם,
להנציח את שדרות הפיקוד של חיל השריון מאז הקמתו, במסגרת אתר השריון בלטרון.

משימת ההנצחה הוטלה על חברנו סא"ל )במיל'( עו"ד דב גלבוע, חבר מועצת העמותה, והוא נענה מידית. דב החל דרכו בשריון 
כמ"מ בחטיבה 7, בהמשך בתפקידי קשל"ח במלחמה וקשל"א סדיר. במשך שנים עסק דב בנושא הקצונה בצה"ל בכלל ובשריון 

בפרט. כיום הוא משמש בתפקיד שיפוטי צבאי במילואים.

אנו נעמיד לרשות דב  את האמצעים שיש בידינו. בקשתנו מכם היא לסייע בעדו בעת שייצור עמכם קשר.
אנו מאחלים לדב הצלחה במשימה  למען הדורות של חיל השריון.

gilboal@ 012.net.il :דרכי ההתקשרות לדב גלבוע: בסלולרי: 054-2666515, בפקס': 057-7961057, בדואר אלקטרוני
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למערכה על צרפת 
ותבוסתה

תכנית הפלישה הגרמנית של Sichelschnitt( 1940( תוכננה להתמודד עם בעית 
קו הבצורים הצרפתי )קו מז'ינו( על ידי עקיפתו. כוח הסחה פעל מול הקו המבוצר 
כאשר הכוח העיקרי פרץ בהפתעה באגף הצרפתי החשוף, דרך יערות ארדן, תוך 
התגברות מהירה על מכשולי הטבע והעבירות הקשה בשטח. כך נמנעו הגרמנים 

מהצורך לפרוץ חזיתית את קו מז'ינו. 

אל"ם )במיל'( בני מיכלסון

שנה

תחילת המערכה במערב אירופה

את  ניצלו  לא  ובריטניה  צרפת  צבאות 
את  שהותירה  פולין,  על  הגרמנית  ההתקפה 
החזית המערבית של גרמניה מול צרפת חשופה 
וחסרת כוחות מספיקים, לצורך תקיפת גרמניה. 
וצרפת  בריטניה  צבאות  ביצעו  זאת  במקום 
מספר מהלכים הססניים כמו כיבוש כמה כפרים 
במקום  ספורים.  קילומטרים  של  והתקדמות 
פצצות הטילו בנות הברית כרוזים על גרמניה. 
באופן כללי אפשר לומר כי לא התרחשה בשלב 
זה )בין ספטמבר 1939 למאי 1940( מלחמה של 

במלחמה  זה  שלב  צרפת.  גרמניה  בגבול  ממש 
.)The Phony War( "נקרא ה"מלחמה המדומה

בצרפת  הגרמנים  תקפו   1940 במאי  ב־10 
עוצמה  מול  חיילים  מיליון   2.4 של  בעוצמה 
לגרמנים  הברית.  בעלות  חיילי  מיליון   2.9 של 
היו 2,400 טנקים וליריב: 3,600 טנקים1. בתוך 
ההגנה  מערכי  את  הגרמנים  הבקיעו  ימים   10
את  וניצלו  בסדאן,  והבריטיים  הצרפתיים 
עד  ק"מ,   320 של  לעומק  להגיע  כדי  ההצלחה 
כוחות  מיטב  כיתור  תוך  לה־מאנש,  תעלת 
כוח  כבש  במקביל  והבסתם.  הברית  בעלות 
אבדות  גרימת  תוך  הולנד  את  נוסף  גרמני 

האמיץ,  ההולנדי  ולצבא  לאזרחים  מאד  רבות 
את  לבלום  סיכוי  כל  חסרת  הייתה  שלחימתו 
הפולשים שהיו רבים ממנו פי כמה. ההסתערות 
במאי,  ל־24  עד  נמשכה  צרפת  לתוך  הגרמנית 
היטלר,  של  אישית  פקודה  פי  על  רק  ונעצרה 
כאשר הגיעו הגייסות הגרמניים לחופי התעלה 
יוני  תחילת  עד   .)Dunkirk( דנקירק  העיר  ליד 
הכוחות הגרמניים כבשו את כל החלק הצפוני 
ידי קו  של צרפת, שאמור היה להיות מוגן על 

מאז'ינו. 
כוחות הצבא הבריטי בצרפת שלחמו לצדם 
איש.  אלף  ל־400  מעל  מנו  הצרפתים,  של 

מפקדי הצבא 
הצרפתי גמלין 

)מימין( והבריטי גורט
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זו  ונסיגות.  פינויים 
גם הפעם הראשונה, 
האחרונה,  ולא 
התערב  שהיטלר 
בניהול  אישית 
פגיעה  תוך  הקרבות 
קשה מאד במהלכים 

של צבאו.
יוני  בתחילת 
המערכה  נמשכה 
ותוך  צרפת  במרכז 

נכנעה  צרפת  פריז.  נכבשה  משבוע  יותר  קצת 
של  עזה  התנגדות  למרות   ,1940 ביוני  ב־14 
ברירה  מחוסר  הסוף.  לקראת  הצרפתי  הצבא 
לשביתת  גישושים  הצרפתית  הממשלה  ערכה 
גרמניה  עם  הסכם  לחתימת  שהביאו  נשק 
ומערבה  צפונה  עברו  שלפיו   1940 ביוני  ב־22 
דרום  גרמני.  כיבוש  שלטון  תחת  צרפת  של 
שיתוף  של  שלטון  בו  והוקם  נכבש  לא  צרפת 
)ומכאן  בווישי  שבסיסו  הגרמנים  עם  פעולה 
פטן  המרשל  בראשות  ווישי"(  "משטר  השם 
פטן  העולם הראשונה.  גיבור מלחמת  הישיש, 
החליף את ראש הממשלה הלוחמני פול ריינו, 
המאשר  האדם  להיות  רצה  לא  כי  שהתפטר 

בשם צרפת את הכניעה לגרמנים.
הצבאות הצרפתי והבריטי )יחד עם צבאות 
חיילים  מיליוני  כמה  שמנו  והולנד(,  בלגיה 
עשרה  בתוך  הובסו  מודרני,  בנשק  המצוידים 
בסך  יום   45 נמשכה  המערכה  כי  אם  ימים. 
92 אלף הרוגים  היו לצרפת  זו  הכול. בתקופה 

ו־1.7 מיליון שבויים.

מדוע הובס צבא צרפת )ובעלי 
בריתו( באופן נחרץ כל כך 

ובמהירות כזו?
צרפת  לתבוסת  הסיבות  את  לנתח  בבואנו 
של  מצבו  בניתוח  להתמקד  עלינו  ב־1940 
הצבא הצרפתי כגורם בתבוסה. בבחינת מצבו 
לשניים.  המצב  תמונת  מתחלקת  צבא  של 
והעובדות  הנתונים  תמונת  הוא  האחד 

בריטניה  ששלחה  קרב  טייסות  למספר  בנוסף 
נשלחו  מבוטל,  לא  עצמי  סיכון  תוך  לצרפת 
וזאת  בצרפת,  לחזית  דיוויזיות   9 מבריטניה 
באותו  מאד  הדלים  הצבאיים  אמצעיה  מתוך 
זמן. בהעדר סיכוי סביר לעצור את ההסתערות 
הגרמנית היא התחילה בהוצאת כוחות מצרפת 
לאחר הכיבוש של בלגיה. צ'רצ'יל שביקר מספר 
פעמים בצרפת ובדק בעצמו את המצב בחזית, 
חשב בצדק שכיבוש צרפת הוא בלתי נמנע ולכן 
העדיף לשמור את כוחות בריטניה ליום הגורלי 

שלבטח עוד יבוא. 
המתקפה  של  המפתיעה  לעצירה  הודות 
הגרמנית לפני דנקירק, פונו מדנקירק ומהחופים 
)מהם  חיילים,  אלף  כ־340  למעלה  הסמוכים 
צרפתים(,  אלף  ו־120  בריטים  אלף  כ־220 
ידי צי מאולתר של כ־900  במהלך 9 ימים, על 
החיילים  את  העבירו  אלו  סירות  סירות. 
שהמתינו  יותר  גדולות  לספינות  מהחופים 
במרחק מהחוף. כשליש מהספינות )235( טבעו 
במהלך המבצע שנקרא "דינמו". רוב הספינות 
פעמים  מספר  וחזור  הלוך  לדנקירק  הפליגו 
באותו מבצע שהחל ב־27 במאי והסתיים ב־4 
הנשק  רוב  ואפילו  הכבד  הציוד   .1940 ביוני 
נשאר  מדנקירק  שהתפנו  החיילים  של  האישי 
מאחור על החוף, אבל שובם של רוב החיילים 
המאומנים לאנגליה נתן בסיס לבניית הכוחות 
הדרושים להגנת הממלכה הבריטית כנגד סכנת 
כמנצחים  לשובם  ובהמשך  המידית,  הפלישה 
ליבשת אירופה, בנחיתה בנורמנדי ביוני 1944. 
אש  תחת  שנעשה  דנקירק  מחופי  הפנוי 
האוויר  חיל  של  פוסקות  בלתי  מתקפות  של 
החוף  ראש  והגנת  הגרמנית,  והארטילריה 
שממנו פונו הכוחות במחיר של 35,000 חיילים 
הימים  בתשעת  חייהם  את  שקיפחו  צרפתיים 
עם  ורצופים  מרים  אוויר  קרבות  תוך  האלה, 
מטוסים בריטיים - נחשב ל"הצלחה" הראשונה 
כולה.  במלחמה  הברית  בעלות  כוחות  של 
בדווחו לבית הנבחרים על הפינוי מדנקירק אמר 
צ'רצ'יל "הצלחות מסוג זה אינן באות במקום 
ניצחון בקרב", או במלחמה לא מנצחים על ידי 

שפירושה  היכולת  תמונת  הוא  השני  ואילו 
המשמעות של תמונת הנתונים והעובדות, כפי 
המצביאים  של  במוחותיהם  משתקפת  שהיא 
המופקדים על הובלת צבא זה במלחמה. תמונה 
אחרונה זו נובעת בעיקרה מחינוכם, הכשרתם 
שבה  החברתית  והסביבה  המנהיגים  של 
לבדיקה  ניתנת  אלה  גורמים  השפעת  צמחו. 
לחמש  בהתייחס  הצבא  של  מצבו  ניתוח  תוך 
המקצוע  מורכב  שמהם  הבסיסיות  התורות 
הצבאי: תורת הלחימה, עבודת המטה, הארגון, 
לחימה,  אמצעי  ופיתוח  והאימונים  ההכשרה 
לכדי אותו  ידי מנהיגי צרפת,  על  כפי שגובשו 
מלחמה  בזמן  להישען  יצטרכו  שעליו  מכשיר 

והוא - הצבא הצרפתי.

תורת הלחימה
הצרפתי  הצבא  ידי  על  שאומץ  התו"ל 
טקטיקה  עם  יחד  מגננה  של  אסטרטגיה  היה 
עמדה  זו  לחימה  תפיסת  ביסוד  הגנתית. 
צרפת  שצבא  כפי  הראשונה,  העולם  מלחמת 
חווה אותו. חוויה זו כללה את הכניסה למלחמה 
 OUFENSIVE ,ELAN VITAL בסיסמאות ה־
 LE PANTALONו־  A OUTRANCE
שהעידו   ,ROUGE C'EST LA FRANCE
בהיתקלה  אשר  לעילא,  התקפית  גישה  על 
הביאו  הגרמניים  והמקלעים  התיל  בגדרות 
כבדות  ואבידות  אשליות  ניפוץ  נפש,  למפח 
ביותר. מנקודת ראות צרפתית הייתה מלחמת 
הניצחת  ההוכחה  ספק  ללא  הראשונה  העולם 

תכניות הגנה על צרפת

מרשם קו מז'ינו
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ומכאן  התמרון  על  האש  עוצמת  עליונות  של 
לא  ורדן  מערכת  ההתקפה.  על  ההגנה  של 
אלפי  שבמאות  אלא  זו  תפיסה  הדגימה  רק 
עם  יחד  במהלכה,  צרפת  שסבלה  ההרוגים 
נחקקה  השאירה,  שהיא  והמורא  הזוועה 
כן  כמו  לעד.  הצרפתי  הצבא  ובדמיון  במוחות 
היוותה מלחמת העולם הראשונה הוכחה לכך 
מושכלת  בצורה  הנבנות  ביצורים  שמערכות 
יכולות לעצור כל מתקפה במרחץ דמים, אינן 
מצריכות גופי תמרון גדולים או כוח אדם מיומן 
לקחים  אלה.  ביצורים  לאייש  בשביל  במיוחד 
השתלבו  הראשונה  העולם  ממלחמת  אלו 
 NATION ה־  של  הצרפתית  הגיוס  שיטת  עם 
של  המסורתית  החשדנות  ועם   IN ARMS
שלתפיסת  כך  בצבא.  הרפובליקאי  השלטון 
ההגנתית  והטקטיקה  האסטרטגית  המגננה 
הממשל  זרועות  כל  בקרב  רבים  מצדדים  היו 
זו הובילה  והפיקוד העליון של הצבא. תפיסה 
להקמתו של קו מז'ינו שעל בסיסו תוכננה כל 
ההגנה הצרפתית, ומשום כך שמר חיל הרגלים 
על הבכורה בקרב ֵחילות הצבא הצרפתי כאשר 
כפופים  האוויר2  ואפילו  השריון  הארטילריה, 

לו ומשרתים אותו בעדיפות ראשונה. 
 108 עם  הגנה  רצועת  היה  מאז'ינו  קו 
מבצרים שכללה ביצורי בטון, מכשולי טנקים, 
וביצורים  ירייה  ומכונות  לתותחים  עמדות 
אחרים, שצרפת בנתה לאורך גבולה עם גרמניה 
באופן  הראשונה.  העולם  מלחמת  בעקבות 
המגננה  למערכת  מתייחס  מאז'ינו  קו  כללי, 
האלפיני  כשהקו  גרמניה,  מול  אל  צרפת  של 
איטלקי.   - הצרפתי  בגבול  למגננה  משמש 
ירוויחו  הביצורים  שבזכות  האמינו  הצרפתים 
הגנתית  לפריסה  לצבאם  הנדרש  הזמן  את 
וכמו  גרמנית,  מתקפה  של  במקרה  בחזית, 
ההצלחה  המספרית.  נחיתותם  על  יפוצו  כן 
העולם  במלחמת  הנייח  ההגנתי  הקרב  של 
בדרך  העיקרי  המשפיע  הגורם  היה  הראשונה 
המחשבה הצרפתית. התפיסה ההגנתית הוצעה 
 Marshal( ז'ופר  ההגנה  שר  על־ידי  לראשונה 
שר  כמו  המודרניסטים  לו  שהתנגדו   ,)Joffre
פול  מ־1940  הממשלה  ראש  מ־1938,  האוצר 
 Charles( ושארל דה גול )Paul Reynaud( ריינו
ההתקפית  הגישה  את  שהעדיפו   ,)de Gaulle
ז'ופר,  טייס.  ובכלי  בשריון  השקעה  הדורשת 

מפקד הצבא הצרפתי בתחילת מלחמת העולם 
הראשונה, קיבל את תמיכתו של המרשל פטאן 
)Pétain(, גיבור ורדן, והנושא נשאר במחלוקת 
זה  היה  לבסוף  רב.  זמן  הצרפתית  בממשלה 
את  ששכנע   )André Maginot( מז'ינו  אנדרה 
מז'ינו  ההגנתית.  בתכנית  להשקיע  הממשלה 
היה יוצא צבא ובוגר מלחמת העולם הראשונה 
שהפך לשר לענייני הצבא של צרפת ואחר כך 

שר המלחמה )1928 - 1932(.
ידי  על  מ־1930  שלבים  במספר  נבנה  הקו 
 STG - Section( הנדסי  לתכנון  המחלקה 
של  הפיקוח  תחת   )Technique du Génie
 Commission d'Organization des(  CORF
העיקרית  הבנייה   .)Régions Fortifiées
הושלמה במידה רבה עד 1935 במחיר של כ־3 
היה  הביצורים  של  המפרט  פרנק.  מיליארד 
גבוה מאוד, עם מערכת מורכבת של בונקרים 
היו שם  אנשים,  לאלפי  מקושרים המותאמים 
 15 של  במרווחים   )ouvrages( מבצרים   108
ק"מ, יחד עם מבצרים קטנים יותר ו"חלונות" 

ביניהם ומעל ל־100 ק"מ של מנהרות.
ביערות  לעבור  תוכנן  לא  הביצורים  קו 

המתכנן הגרמני - אריך פון מנשטייןהתקדמות השריון הגרמני על אדמת צרפת, 19 - 21 במאי 1940
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ארדן )Ardennes(, אזור הנחשב ל"בלתי חדיר" 
לא  כן  כמו  גדולים.  צבא  לכוחות  עביר"  ו"לא 
עם  צרפת  של  גבולה  על  להגן  מראש  תוכנן 
בלגיה. שתי המדינות חתמו על ברית ב־1920, 
רק  בבלגיה  יפעל  הצרפתי  הצבא  פיה  שעל 
קודם  לשם  יפלשו  גרמניים  שכוחות  במקרה 
את  ב־1936  חד־צדדית  ביטלה  כשבלגיה  לכן. 
קו  ניטרליות,  על  והכריזה  צרפת  עם  הברית 
צרפת־ גבול  לאורך  במהירות  הוארך  מז'ינו 

בלגיה, אבל לא בתקן של שאר הקו. נעשה עוד 
 1940  -  1939 בשנים  בנייה  מאמץ אחרון של 
עם שיפורים כלליים לאורך כל הקו. הקו הסופי 
היה החזק ביותר סביב האזורים התעשייתיים 
 ,)Alsace( ואלזס )Lauter( לוטר ,)Metz( של מץ
כאשר אזורים אחרים בהשוואה נשמרו ברפיון. 
דבר  תרם  לא  מאז'ינו  קו  המציאות  במבחן 
לביטחונה של צרפת, ואפילו גרע ממנו בהיותו 
מוטעית  מוגזמת,  הגנתית  לתפיסה  הבסיס 
והרת אסון. כיוון שהחי"ר הצרפתי הוא שהגיע 
ובמקומות  בוורדן  ביותר  הגדולים  להישגים 
אחרים במלחמה הקודמת, לא נראה היה שיש 
ואז,  או לפתחו במידה מופלגת.  צורך לשנותו 
על  המתקפה  פתיחת  נסיבות  בשל  כפרדוקס, 
החשוב  חלקו  עצמו  מצא  הגרמני,  הצבא  ידי 
התקדמות  בקרב  הצרפתי  הצבא  של  ביותר 

ותמרון שאליו לא היה מאורגן או מאומן.

עבודת המטה ומערכת הפיקוד 
והשליטה

להידמות  שאף  הצרפתי  העליון  הפיקוד 
העולם  ממלחמת  מערכת  לאותה  בתחילה 
הראשונה, אך הנסיבות והחלטות הקברניטים 
פעולתו  ביכולת  רבים  ולקשיים  לפיצולו  גרמו 

תמונת  בהבנת  הקשור  בכל  הן  מבצעי,  בזמן 
ההגנה  שר  פקודות.  בהעברת  והן  המצב 
גם  החזיק  אשר  דלאדיה  היה  הלאומית 
סמכות  לו  והייתה  הממשלה  ראש  בתפקיד 
לגבי שרי האווירייה והצי, אך סמכות זו הייתה 
תיאורטית במידה מרובה, ובשל הכפיפות של 
הזרועות לשרי הממשלה התואמים נחלשה אף 
שליטתו בהן של המפקד העליון גמלאן. בינואר 
1940 הסתבר לגמלאן שממפקדתו בפריז אינו 
הגלובליות  המחויבויות  כל  את  להקיף  יכול 
מהודו־סין ועד אלג'יר, יחד עם זירת הלחימה 
מחדש  ארגן  הוא  ואז  צרפת,  בצפון  העיקרית 
סגנו  ז'ורז'  גנרל  כאשר  הפיקוד,  שרשרת  את 
הפך להיות "מפקד עליון של חזית צפון־מזרח". 
כמו כן הוקם המטה הכללי של כוחות היבשה 
בפיקודו של גנרל דומנק, כך שפקודה שהייתה 
את  לעבור  צריכה  הייתה  מגמלאן  יוצאת 
ז'ורזי, מפקד קבוצת הארמיות הנדונה  דומנק, 
)היו 3 כאלה( ואחר כך לארמייה הנדונה )מלבד 
ישירות  פקודות  הבריטי שקיבל  חיל המשלוח 
אירונסייד  הבריטי,  מהרמטכ"ל  או  מגמלאן 
באנגליה ובדומה צבאות בלגיה והולנד בתחילת 
המערכה(. פיצול זה גרם לפיצול אגפי המטכ"ל 
הרחיקו  כן  וכמו  הללו,  המפקדות  ולתפיחת 
יותר ויותר את הרמטכ"ל - המפקד העליון - 
בכוחות  השליטה  בחזית.  מהמתרחש  גמלאן 
קיומם  בשל  בעייתית  היא  גם  הייתה  האוויר 
של "אזורי מבצעי אוויר" נפרדים לכל ארמייה 
בזמן  האווירית  העוצמה  כל  ריכוז  על  שהקשו 
נתון לנקודה הנכונה. גם מבנה מערכת הפיקוד 
הצביעו  אותה  שהכתיבה  המטה  עבודת  וגם 
למעשה על עבודה בקבועי זמן ארוכים, כאשר 
ההנחה הייתה כי יש פנאי לנהלי קרב )תכנון( 

עבודת  ועוד.  מרובות  התייעצויות  ארוכים, 
בבירוקרטיה  מלווה  שהייתה  כזה  מסוג  מטה 
או  שלום  ימי  לתקופת  יותר  התאימה  מרובה 
כמו  סטטית  החזית  שבהם  מלחמה  למצבי 
מדובר  כאשר  הראשונה.  העולם  במלחמת 
נוהל  הדורשת  מודרנית  תנועה  במלחמת 
שיוכלו  קצרים,  זמן  בקבועי  קרב  וניהול  קרב 
להשפיע על המבצעים בזמן - אזי נהלי עבודת 
המתאימים  הפיקוד  מערכת  ומבנה  המטה 
אחר  בתגובתם  יפגרו  תמיד  סטטית  ללוחמה 
המאורעות. במצב כזה היחידות בחזית ימצאו 
יותר,  וגרוע  את עצמן למעשה בלי דרג פוקד, 
יצטרכו לבצע פקודות שאינן מתאימות למצב 

המבצעי ושביצוען רק יחמיר את המצב.

ארגון הצבא
לאחר  הצרפתי  ארגון הצבא  על  המחלוקת 
ביותר  חריפים  ניגודים  הציגה   1870 תבוסת 
תרמה  ואף  העליונה  המלחמה  מועצת  בקרב 
הרפובליקה  של  הראשון  נשיאה  של  לנפילתו 
ה־3, תייר והחלפתו במרשל מקמהון. המחלוקת 
עדיף  האם   - המהותית  הבעיה  על  נסבה 
וחזק כאשר  מודרני  )יחסית(,  גדול  סדיר  צבא 
המילואים יהוו רק גורם משלים וגייסות להגנה 
צבא  שייבנה  או  מבצרים,  ולאחזקת  מרחבית 
מילואים גדול כשהגיוס לעוצבות הוא על בסיס 
מסגרת  רק  יהווה  הסדיר  הגורם  ואילו  מחוזי, 
אשר תפקד ותכשיר את מגויסי החובה לשירות 

בעוצבות במשך תקופת המילואים שלהם.
לאחר שהתקבלה התפיסה השנייה - כעצת 
כי  היה  ברור   - הפרוסי  המודל  ולפי  מקמהון 
אולי צבא זה יתאים למלחמה כוללת שיצטרכו 
הגיוס,  מהכרזת  שבועיים  בתוך  אליה  להיכנס 

מצדית בקו מז'ינו האנדרטה לזכרו של אנדרה מאז'ינו בורדן - מהללים אותו עד היום
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שהיה  ההרתעה  אלמנט  שיאבד  ייתכן  אך 
יתרונו העיקרי של צבא סדיר גדול ומודרני, כך 
שייתכן אולי שהשיטה שנבחרה מקרבת בעצם 
השיטה  שאומצה  לאחר  הבאה.  המלחמה  את 
השנייה ניבנו 19 קורפוסים )גייסות( בהתאמה 
ה־19  )והמחוז  צרפת  של  המחוזות  ל־18 
)אוגדות(  דיוויזיות   2 קורפוס  כשבכל  אלג'יר( 
בנות 4 חטיבות, ואילו יחידות הסיוע - פרשים 
וארטילריה - באו בהקצאה מטכ"לית. במלחמת 
העולם הראשונה אכן הוכיחה עצמה שיטה זו 
ועל כן היא נשארה גם לאחריה. הבעיה הייתה 
שקיומו של צבא המילואים הגדול הצריך כסף 
כל  כשירותו  על  ולשמור  לאמנו  מנת  על  רב 
הסדירים  הגורמים  להתעצמות  במקביל  שנה, 
ועוד.  ארטילריה  ים,  קשר,  שריון,  אוויר,  כמו 
וכיוון שלא היה מספיק כסף לכל הדברים נשאר 
צבא מילואים גדול ומיושן, בלתי מאומן וחסר 
קרב(  )מנות  מזון  אישי,  נשק  כמו  בסיסי  ציוד 
לא   1939 בספטמבר  שגויס  זה  צבא  וחגורים. 
יצא למלחמה תוך 10 ימים כפי שיועד, ובעיית 
שהמסגרת  כיוון  עצומה  הייתה  הכשרתו 
הדיביזיות   67 לכך.  בנויה  הייתה  לא  הסדירה 
הצרפתיות גויסו ונפרסו אך נותרו בחוסר מעש 

)באופן כללי( עד מאי 1940.

הכשרה ואימונים
ראויה  הבכירה  הצרפתית  הקצונה  הכשרת 
הכללי  המטה  חיל  מהקמת  החל  להתייחסות 
)CORP'S D'ETAT MAJOR( ב־6 במאי 1818 
בוגרי בית הספר המעשי של המטה  על בסיס 
 ECOLE D'APLICATION D'ETAT( הכללי 
השנתי  הנקלטים  מספר  בפריס.   )MAJOR
אולם  צורכי הצבא,  פי  על  להיקבע  היה אמור 

נראה שהתייצב בסביבות המספר 25, כי מספר 
המועמדים היה גדול פי כמה ממספר המקומות 
הפנויים, והפחות טובים נופו באמצעות מבחני 
כניסה קשים. במוסד נקלטו קודם כל קצינים - 
בדרגת סג"ם בוגרי המכללה בסן־סיר, אולם היו 
בכל מחזור גם כמה יוצאי בית הספר הפוליטכני 
קצין  אפילו  נתקבל  רחוקות  ולעתים  בפריס, 
שעלה מן השורות. מטרת בחינות תחרות אלה 
הייתה גם לבער את נגע הפרוטקציוניזם, שהיה 

נפוץ בצבא הצרפתי בתחום מינויי הקצינים.
המטכ"ל  של  הספר  בית  סיום  לאחר 
שנות  ארבע  לפחות  בנוסף  החניכים  עברו 
דרסת  שקיבלו  עד  מעשית,  בעבודה  התמחות 
הכשרה  אך  )קמ"ט(.  מטה  קצין  ותואר  סרן 
זו שהעמידה סגל קצינים לכל תפקידי  מעולה 
המפתח במפקדות הצרפתיות, סורסה ושובשה 
עד  ניכר  שרישומה  בצורה   1830 במהפכת 
היום, כיוון שהפך את חיל המטכ"ל לחיל סגור 
החלו  הבעיה  בפתרון  הצבא.  מכלל  המנותק 
עם   )1880 )בשנת   1870 תבוסת  בעקבות  רק 
ביטול חיל המטכ"ל והקמת בית הספר הגבוה 
 ECOLE SUPERIEUR DE LA( למלחמה 
GUERRE( תוך החזרת ההתמחות להכשרתם 
של הקצינים3. עם זאת קשה היה להחזיר את 
הסטטית  שהלוחמה  המטה,  בקצונת  הֵאמון 
קציני  נראו  בה   - הראשונה  העולם  במלחמת 
נוטלים  ואינם  בעורף  בטוחים  יושבים  המטה 
לרגשות  תרמה  רק   - החזית  במאורעות  חלק 
כבר  כלפיהם  קיימים  שהיו  והניכור  הדחייה 
קודם. אם נוסיף לכך את הכשל הארגוני הקיים 
המטה  אגף  בהעדר  הצרפתי,  בצבא  היום  עד 
קושי מתמשך בתיאום  כן  ועל  )אג"ם(,  הכללי 
של  הקשיים  את  נראה  הרי  הלחימה,  מאמצי 

הדורש  המודרני,  לקרב  זו  קצונה  הכשרת 
אמצעית  בלתי  ותחושה  ניידות  גמישות, 
האימונים  כך,  על  נוסף  והקרב.  היחידה  של 
השנתיים של יחידות ועוצבות המילואים דמו 
המחוז  אנשי  בהם  מחוזיים  לפיקניקים  יותר 
יוצאים אל האחו למפגש חברתי, וזאת בעיקר 

בהעדר המילואים. 

פיתוח אמל"ח 
הצרפתי  היבשה  בצבא  ומיכון  מינוע  א. 

)1940-1919(
מיכון הצבא  ו־1940 עבר   1919 בין השנים 
סיום  לאחר  שלבים.   4 של  תהליך  הצרפתי 
הוגדרו  הראשונה,  העולם  במלחמת  הלחימה 
בואט  וגנרל  פטן  מרשל  ידי  על  העתיד  צורכי 
תכנית  הופסקה   1925 לאחר  אך   ,)BUAT(
זאת  בכל  מדי.  שאפתנית  היותה  בשל  זו 
המשיכו בלימוד ומחקר של הנושא אך בתחום 
התיאורטי בעיקר. כאשר מונה וויגאן לרמטכ"ל 
אך  המיכון,  נושא  את  מחדש  דוחף  החל  הוא 
צרפת  נתונה  הייתה  מגבלות תקציביות שבהן 
עוצבה  אף  ארגון  אפשרו  לא  תקופה,  באותה 
עד 1936. התכנית לחימוש מחדש של "ממשלת 
את  לבסוף  לספק  הצליחה  העממית"  החזית 
שמרנות  אך  שריון,  חיל  לבניית  האמצעים 
ובירוקרטיה,  הססנות  כמו  אינטלקטואלית, 
פגעו בבניית היחידות הממוכנות. וכך בתחילת 
ובכמות  באיכות  עליונות  אף  על  המלחמה, 
הטנקים - כשל צבא צרפת בניצול הפוטנציאל 

הטמון בהם בשדה הקרב.
צרפת  על  המערכה  שבתקופת  לציין  ראוי 
של  זו  על  הגרמניים  הטנקים  איכות  עלתה  לא 
הטנקים הצרפתיים והבריטיים, להיפך, אף נפלה 

CHAR-1B הטנק הצרפתי רנו
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מהם. רוב הטנקים הגרמניים )60 אחוזים מהם( 
היו ללא תותח, לעומת 10 אחוזים בלבד שהיו 
הכוחות  יחס  הברית.  בעלות  אצל  תותח  ללא 
בין הגרמנים לבין בעלות הברית בטנקים בעלי 
היה  בתותחים,  ומצוידים  הקרב  בשדה  יכולת 
מעל 3 ל־1 לטובת בעלות הברית. לגרמנים היו 
1000 טנקים מול 3300 טנקים לבעלות הברית. 
כאשר עורכים השוואה נוספת של סוג התותח 
המערכה,  בזירת  מצוידים  הטנקים  היו  שבו 
 28 לגרמנים  היו  הטנקים  כל  שמסך  מתברר 
מ"מ,   37 בקוטר  בתותחים  מצוידים  אחוזים 
ואילו אצל בעלות הברית 67 אחוזים מהטנקים 
 40 או  מ"מ,   37 בקוטר  בתותחים  מצוידים  היו 
מ"מ. מחצית מכמות הטנקים אצל בעלות הברית 
ביכולת  מוגבלים  שהיו  בתותחים  מצוידים  היו 
חדירת שריון. בסך הכול היה היחס בטנקים עם 

תותח 37 מ"מ כמעט 1:4 לטובת המגן.
הטנק הגרמני החדיש ביותר היה PZ-4 עם 
תותח 75 מ"מ קצר, בעל מהירות לוע נמוכה, 
יעיל  היה  הוא  ביותר.  קצר  חדירה  וטווח 
כדוריו   - וביצורים  חי"ר  מטרות  נגד  בעיקר 
לגרמנים  היו  הזה  הסוג  מן  נפיץ.  מסוג  היו 

בערך 230 טנקים, דהיינו כ־9 אחוזים ממצבת 
לצרפתים  היו  זאת  לעומת  שלהם,  הטנקים 
הטנק  ביותר:  חדישים  טנקים  סוגי  שני 
ו־47  בתובה  מ"מ   75 תותח  עם   CHAR-B
עם   S-35 SOMUA והטנק  בצריח  מ"מ 
להם  היו  הכול  בסך  בצריח.  מ"מ   47 תותח 
800 טנקים חדישים. למעשה לא היה לטנקים 
מבחינת  לא  הגרמנים,  אצל  מתחרה  כל  אלה 
עוצמת האש ולא מבחינת טווח החדירה של 
והגנת  האש  עוצמת  מבחינת  גם  תותחיהם4. 
על  הברית  בעלות  של  הטנקים  עלו  שריון 
אלה של הגרמנים. רק בנושא הניידות )הספק 
המנוע, כושר עבירות ומהירות( עלו הטנקים 
הגרמנים על המקבילים להם בשורות בעלות 

הברית אך לא באופן משמעותי.
אמנות המלחמה של הגרמנים באה לביטוי 
חזיתי  לעימות  להגיע  לא  השתדלו  שהם  בכך 
ביודעם את מגבלותיהם.   - מול טנק  של טנק 
כלל  את  מושכל  באורח  שילבו  זה  במקום 
מרכיבי הכוח - חי"ר, תותחנים הנדסה, מטוסי 
על  שחיפה  משולב  בקרב   - וטנקים  תקיפה 
מול  הטנקים  של  הנמוכה  ההישרדות  יכולת 

גורם  את  ניצלו  הם  כן,  על  יתר  האויב.  טנקי 
הניידות לתמרון ולשיתוק פעולות האויב. בשתי 
להנחית  הברית  בנות  השכילו  שבהן  הפעמים 
מכות נגד משוריינות - הבריטים באראס ב־21 
במאי והצרפתים במונקורנא ב־11 עד 17 במאי 
- כמעט שיבש הדבר את ההתקפה הגרמנית. 
במקום  הגרמנים  המפקדים  של  כושרם  רק 
תותחי  את  לשלב  שהצליחו  וגודריאן(,  )רומל 
הנ"ט, הארטילריה, חיל האוויר והחי"ר שעמדו 

לרשותם, הצליח לבלום מכות נגד אלה.
ב. התכנית הראשונה לחידוש חיל האוויר 

הצרפתי
של  ַחיִל  הקמת  הייתה  בתכנית  חשוב  חלק 
דו־מנועיים,  במטוסים  מצויד  סיור  מטוסי 
אותה  של  קריטריונים  )לפי  חימוש  כבדי 
 BOMBARDAMENT,( תכליתיים  ורב  עת( 
 ,)RENSEINEMENT, CHASSE - BCR
כמטוסים המסוגלים לשמש כמטוסי סיור, קרב 
והפצצה כאחד. "תכנית - 1" אושרה בממשלה 
האוויר  בחיל  להיות  עמדו  ולפיה   1933 בסוף 
מצויד  מהם  )חלק  חדישים  קרב  מטוסי  כ־350 
בתותח אוטומטי בקוטר 20 מ"מ ובמכשיר רדיו 
המיועדים ליירוט אווירי בשליטה מן הקרקע(, 
דאנאן   .BCR מטוסי   310 ועוד  מפציצים,   350
תכנן להשלים את החידוש לקראת סוף 1935; 
גרמניה.  עם  מלחמה  תפרוץ  שאז  סבר,  הוא 
לא  הצרפתית  האווירית  שהתעשייה  למרות 
הצליחה לעמוד בלוח הזמנים שנקבע להזמנות, 
הרי במארס 1936 ניצב חיל האוויר הצרפתי עם 
מטוסים  כ־860  מול  מודרניים  מטוסים  כאלף 
פחות מודרניים של הלופטוואפה הגרמני. אולם 
את  לחסל  כדי  יתרונה  את  ניצלה  לא  צרפת 
האיום הגרמני, ואילו גרמניה הגדילה את הכוח 
האווירי שלה לממדים שצרפת, הנחותה בכוח 

אדם וגם בתעשייה, לא יכלה לעמוד מולם.
הקשר  בחיל  קשר  מערכות  התפתחות  ג. 

הצרפתי
מעמד חיל הקשר בקרב יחידות צבא צרפת 
העולם השנייה מצביע  בשנים שלפני מלחמת 
כללי  באופן  הלחימה  תורת  על  ברור  באופן 
העובדה  התכוננו.  שאליה  הלחימה  צורת  ועל 
של  אדירה  ייצור  תכנית  לפועל  שהוצאה 
טנקים בלא תכנון אמצעי קשר בין כלי הרק"ם 
הבודדים, מהווה מאפיין המדגיש באופן מיוחד 
מסוג  קשר  שאמצעי  אף  על  וזאת  הבעיה  את 
ב־1935.  בתרגילים  כבר  כנחוצים  הוכחו  זה 
משמעות הדבר שהצבא הצרפתי סירב להשלים 
עם החשיבות והצורך בשימוש ביחידות שריון 
באופן מרוכז וחשב כי לא ניתן להפעיל טנקים 

אלא בסיוע קרוב ואף צמוד לחי"ר.

סיכום ומסקנות
מספר  חברו  צרפת  של  המהירה  לתבוסה 
נייד,  היה  הגרמני  הצבא  כל  קודם  גורמים. 
מהיר ושילב ביעילות כוחות קרקע ואוויר, על 
פי תורת הלחימה של מלחמת הבזק. מעל לכל 

נתוני טנקים במערכה על צרפת

משקלאבדותכמות
עובי שריון חימוש)טונות(

)מ"מ(
הספק מנוע

)כוחות סוס(

צרפת
FT-17 372239 מ"מ5346.5רנו
374382 מ"מ103510.6רנו 35/40

H-35 374078 מ"מ39811הוצ'קיס
H-39 3745120 מ"מ79012הוצ'קיס

FCM-369012.3374091 מ"מ
D-2 4740150 מ"מ7520רנו

CHAR-B 31328רנו
 47 מ"מ בצריח,
75 מ"מ בתובה

40272

FCM-2C66975452 מ"מx250
SOMUA S-3524319.54747190 מ"מ

בריטניה

MK-6 1895ויקרס
2 מקלעים "0.5, 

0.3"
14 - 488

3730150 מ"מ17414קרויסר
37782x95 מ"מ15025מטילדה
גרמניה

PZ.15541825.5
2 מקלעים
7.92 מ"מ 

22 - 1357

PZ.2920240102014.5140 מ"מ
PZ.330913523296 15 - 30 37 מ"מ

15120 - 3725 מ"מPZ. 351186210.5 )צ(
8123 - 3730 מ"מPZ.382075410 )צ(

PZ.428097257580 - 10296
PZ.BEF1546925קשרתוספתטנק פיקוד
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בכך  הצרפתי  הצבא  את  להפתיע  הצליח  הוא 
שעקף את קו מאז'ינו, תקף דרך בלגיה והבקיע 
עבירים  לבלתי  שנחשבו  הארדן  יערות  דרך 
לשריון. יש לציין כי 2 מתוך 9 דיוויזיות השריון 
הגרמניות פלשו דרך יערות הארדן. הצרפתים 
היו בטוחים שקו הביצורים שעל גבול גרמניה 
אינו בר־הבקעה וכך הצבא הצרפתי היה שאנן 
העדר  הייתה  נוספת  סיבה  בקונספציה.  ושבוי 
כוחות עתודה ופיזור רוב השריון בין דיוויזיות 
חיל הרגלים. מעל הכול סבלו הצרפתים מפיקוד 
היה  שלא  מיושנות,  תפיסות  רווי  חלש,  עליון 

מסוגל לעמוד במבחן האכזרי של המלחמה.
צרפת עצמה הייתה מפולגת בתוכה בין ימין 
ושמאל, המורל הלאומי נמצא בשפל וההנהגה 
בפוליטיקה  מעורב  היה  הצבא  חלשה.  הייתה 
שמספרית  למרות  האלה.  מהמאבקים  וסבל 
הוא היה חזק מהצבא הגרמני, הוא היה תחת 
הגרמני  הצבא  עליו  שהטיל  הפחד  השפעת 

במלחמת העולם הקודמת. 
במהלך כל המערכה בשנת 1940 לא הצליח 
הפיקוד העליון הצרפתי לאיים באופן רציני על 
באופן  אותה  להאט  או  הגרמנית  ההתקדמות 
או  יוזמה  לנקוט  הצליח  לא  הוא  משמעותי. 
לזכות בחופש פעולה. בשעה שהמהירות, ריכוז 
עצמן  מצאו   - נחוצים  היו  וההכוונה  המאמץ 
יחידות צבא צרפת מוטלות לקרב לשיעורין, בלא 
עוצמה מספקת ולאחר עיכובים בלתי מתקבלים 

על הדעת בהתייחס למהירותו של האויב. 
גנרל  של  בטרוניותיו  הדברים  נראים  וכך 
אנדרה בופר: "השיפוט ההיסטורי חייב לחלוף 
היה  לא  הצרפתי  הצבא   - אלה  ימים  פני  על 
שאינו  מספק  ובלתי  מסורבל  מכשיר  אלא 
בלתי  למצב,  עצמו  להתאים  או  להגיב  מסוגל 
כלשהו...  בתמרון  או  במתקפה  לפתוח  כשיר 

המכונה הייתה ישנה וחלודה" 5.
- אחד המרהיבים  ומוחץ  כה מהיר  ניצחון 
גורם  של  תוצאה  אינו   - הזמנים  בכל  ביותר 
בודד או סיבה יחידה. אך מנקודת ראות צבאית, 
העיקרי  שהגורם  בדעה  ההיסטוריונים  רוב 
של  והמושגים  המחשבה  קפיאת  היה  לאסון 
שפיתח  יריב  מול  אל  הצרפתי.  הצבא  מפקדי 
את השיטות והאמצעים למלחמת התמרון של 
המחר, הם התכוננו למלחמת העמדות הסטטית 
של 1917. בקיצור הם הובסו בשל סיבות רבות, 
האסטרטגיה, והטקטיקה שבה הם נקטו ואשר 
שהצטיידו  החדש  האמל"ח  ואף  מיושנים  היו 
יש  אך  המודרנית.  למלחמה  תאמו  לא   - בו 
הסיבה  כי  וטוענים  זו  תפיסה  על  החולקים 
רוח לחימה  "העדר  הייתה  האמיתית לתבוסה 
בקרב מספר דיוויזיות שהיו ערוכות כתף לכתף 
• בשטח מפתח ובעיתוי גורלי" 6.�
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התאפיינה  העולם  מלחמות  שבין  התקופה   כל 
לבין  העליון  הפיקוד  שבין  במאבק  בצרפת 
האוויר.  חיל  הפעלת  דוקטרינת  בדבר  אוויראים 
ידי  על  עצמאות  להשיג  הצליחו  האוויר  אנשי 
הקמת משרד האוויריה בממשלה ב־ 1928 ועל ידי 
הקמת חיל האוויר כחיל עצמאי )לא כפוף ליבשה( 
לקרב  באשר  הם  תפישתם  את  וליישם   ,1934 ב־ 

כן הפיקוד העליון לא השלים  פי  על  באוויר. אף 
לשלבו  הוא שאף  האוויר,  חיל  של  עצמאותו  עם 
במבצעים ביבשה ולפתח "חיל אויר לצורך הקרב 
המשולב". מ־ 1937 והלאה הצליח הפיקוד העליון 
האוויר  חיל  חיוב  ידי  על  השקפתו  את  לכפות 
קודם  לזכות  במקום  היבשה  במבצעי  להשתתף 
כל בקרב באוויר )להשיג עליונות אווירית(. בשלב 
אויר  "חיל  להקים  גמלין  גנרל  הצליח  אף  מסוים 
לכוחות היבשה" אך אנשי האוויר סרבו להשלים 
הפשרה  העליון.  הפיקוד  של  זו  תפישה  עם 
הצרפתי  האוויר  חיל  את  החלישה  שהושגה 
כוחות  נקבע שתינתן עדיפות לשת"פ עם  באשר 
נזנחה  האויב  של  האוויר  חיל  תקיפת  היבשה. 
ומטוסי הקרב פוזרו בין עוצבות היבשה הגדולות. 
צרפת". על  ב"קרב  כאסון  הוכחה  זו   תפישה 
שבוטאה  כפי  האוויר  חיל  הפעלת  דוקטרינת 
מאירת  דוגמה  הינה  העליון  הפיקוד  ידי  על  אז 
לא מספק בטכנולוגיות חדישות  עיניים לשימוש 
מסוג  שמרנות  לחידושים.  כללית  והתנגדות 
כולה  הצרפתית  החברה  של  נחלתה  הייתה  זה 
במהלך הרפובליקה השלישית ולא רק של הפיקוד 
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אשנב לתעשייה*

אל"ם )במיל'( שאול נגר

ומוצר   1985 בשנת  נוסדה  קינטיקס  חברת 
היה  עולמית,  דרך  פריצת  שהיווה  שלה,  הדגל 
מערכת תומכת חיים וכן מערכות עזר להספק, 
חימום, אוורור ומיזוג אוויר לאנשי צוות בטנק 
היו  החברה  של  המייסדים  בצוות  המרכבה. 
המהנדס רפאל קינן יוצא חיל החימוש, אברהם 
)מוני( מוניצור ודב קלצ'בסקי, שהובילו אותה 
את  החלה  החברה  לאלביט.  למכירתה  עד 
רכיבים,  בשיפור  הידראוליקה  בתחום  דרכה 
ומכללים  מערכות  של  והשבחה  תיקונים 
כ־250  מונה  החברה  כיום  ולתעופה.  לטנקים 
מפתחת,  והיא  בחו"ל(  כ־50  )מהם  עובדים 
ורכיבים  במערכות  בשטח  ותומכת  מייצרת 
יבשתיות,  פלטפורמות  רחב של  בתחום  שלה, 
אוויריות.  ופלטפורמות  ואופניות,  זחליות 
מתנייעים,  תותחים  טנקים,  נכללים  כך  בתוך 
משגרי  שונים,  ולצרכים  שונים  מסוגים  רק"ם 
רקטות, מסוקים ומטוסים. קינטיקס משתדלת 

לטנקי  ומספקת  פיתחה  אלביט,  חברת  בבעלות  כיום  קינטיקס,  חברת 
אישית  חליפה  הכוללת  חיים  תומכת  המערכת  את  השאר,  בין  המרכבה, 
לאנשי הצוות להגנה בתנאיי לחימת אב"ך, וכן מיזוג אוויר אישי המאפשר 

לשמור על כשירות ורעננות לשעות לחימה רבות

חברת 
קינטיקס

ְדָאָגה לאדם שבטנק

לתפור "חליפה אישית" של מוצריה לדרישות 
השונים.  הלקוחות  של  הייעודיים  ולצרכים 
כ־90  על  עמד   2009 בשנת  המכירות  היקף 

מיליון דולר וזה ההיקף הצפוי גם השנה.
ברשימת המוצרים נכללים:

• מערכת תומכת חיים.
• מערכת גילוי והגנת אב"ך.

לפלטפורמות  אוויר  ומיזוג  אוורור  • חימום, 
שונות.

• מערכות מיזוג אישיות.
• מערכות עזר להספק.

• מערכות אוטומטיות לגילוי וכיבוי אש.
• מערכות הידראוליות צבאיות, לבקרת צריח, 

לתותח ולמשגרים שונים.
• מערכות הידראוליות לתעופה.

• מתלים מתקדמים לכלי רכב צבאיים, לרבות 
לטנקים.

המנכ"ל הנוכחי של קינטיקס, תא"ל )במיל'( 
עמיר ניר, לשעבר ראש פרויקט המרכבה במשרד 
מערכות  כי  לציין  גאה  )מנת"ק(,  הביטחון 

החברה מצויות כיום בכלי השריון המתקדמים 
ו־4,   3 סימן  המרכבה  טנקי  וביניהם  בעולם 
בשריוניות  באירופה  נמר,  החדיש  הנגמ"ש 
פירנייה )Piranha(, פנדור ו־AMV ודגמים של 
מערכות מתקדמות מותקנים במטוסי התדלוק 
ובמסוק   ,KC767  ,KC135 האמריקאיים 
המתקדם בלק־הוק. בשנים האחרונות הצטיידו 
ובאפגניסטן  בעיראק  האמריקאיים  הכוחות 
בקצב מסחרר באלפים רבים של כלי רכב ברמת 
מיגון מוגבר כנגד מיקוש ומטעני צד הנקראים 
 .)Mine Resistant Ambush Protected( MRAP
זה  קינטיקס סיפקה עבורם במהלך הצטיידות 

מעל 12,000 מערכות עזר להספק.

מערכת תומכת חיים
 Life Support(  LSS חיים  תומכת  מערכת 
חלק  המכילה  שלמה  מערכת  היא   )System
בחירת  לפי  כולם,  או  הבאים  מהכישורים 
אב"ך  לחימה  בתנאי  והגנה  גילוי  הלקוח: 
)אטומי, ביולוגי וכימי(; חימום, אוורור ומיזוג 
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מכללי מערכת תומכת חיים

חליפה עם מערכת תומכת חיים לאנשי צוות

מערכת עזר להספק

 Auxiliary Power( אוויר; מערכת עזר להספק
אוטומטי.  אש  וכיבוי  גילוי   ,)Unit - APU
אנשי  לכלל  הגנה  מספק  אב"ך  הגנת  מכלול 
על־ בשיטת  א.  פעולה:  מצבי  במספר  הצוות 

לחץ שבה מוכנס לתא הצוות אוויר מסונן ונקי 
האטמוספרי  הלחץ  על  במעט  העולה  בלחץ 
שבחוץ, ובכך נמנעת חדירה של גזי לחימה דרך 
פתחים או חריצים שאינם אטומים הרמטית; 
אישיות  פנים  במסכות  שימוש  של  במצב  ב. 
ג.  וממוזג;  מסונן  נקי,  אוויר  מוזרם  שאליהן 
בשיטה משולבת של על־לחץ ומסכות אישיות. 
גזי  לגילוי  חיישנים  הכולל  אב"ך  גילוי  מכלול 
מלחמה וקרינה מאפשרת גילוי מחוץ לרק"ם או 
בחלל הרק"ם, מתן התרעה אור־קולית במקרה 
של גילוי, הפעלה אוטומטית של מערכת הגנה 
במקרה של גילוי, מתן חיווי על סתימת מסנני 
מכלול  האב"ך )מצב המצריך החלפת המסנן(. 
רב  קירור  אוויר מספק  ומיזוג  אוורור  חימום, 
עוצמה, חימום והפחתת לחות בתא הצוות וכן 
קירור או חימום לאוויר המסונן במערכת הגנת 
אוויר  וכן  האישיות  למסכות  המועבר  אב"ך 
ממוזג ונקי מאבק לאנשי הצוות בתא הלחימה. 
עצמאי  דיזל  מנוע  מכיל  להספק  העזר  מכלול 
המניע גנרטור ומדחס. היחידה מספקת את כל 
ההספק הדרוש למערכת תומכת חיים, ובנוסף 
המערכות  שאר  להפעלת  הדרוש  ההספק  את 
ללא  חרישי  באופן  פועל  הוא  כאשר  ברק"ם 

המנוע הראשי. במצב זה פעולת הרק"ם שקטה 
והחתימה התרמית שלו נמוכה מאוד.

מהווה  להספק  עזר  מערכת  כי  לציין  ראוי 
של  ובהשבחה  חדיש  רק"ם  בכל  חיוני  מרכיב 
רק"ם קיים, לאור הצרכים הגוברים של הספק 
מעבר  שהם  הרב,  האלקטרוני  לציוד  חשמלי 
ליכולת של המנוע הראשי. מערכות עזר להספק 
של קינטיקס מותאמות להתקנה בתוך הרק"ם 

או להתקנה חיצונית.

מתלים מתקדמים
בשיפור  ניסיון  עתירת  קינטיקס  חברת 
מערכות המתלים של רק"ם קיים זחלי ואופני. 
הידרו־מכניות  מתלים  כוללות  אלה  מערכות 
והידרו־פניאומטיות. היתרון הגדול של מערכות 
אלה הוא בהגדלת כושר ספיגת אנרגיה והקטנת 
האמינות  בשיפור  וכן  הצוות,  של  הטלטולים 
ואורך החיים של המתלים. שיכוך זעזועים יעיל 
מאפשר לצוות לנוע במהירות רבה יותר ביחס 
יתרון  להשיג  ובכך  זה  כושר  שנעדר  לרק"ם 
חשוב בלחימה. מערכות אלה כוללות בולמים 
הידרו־מכניים, סופגי אנרגיה סיבוביים, מוטות 

פיתול וקפיצים וערכות חיבור למיניהן.

מבט קדימה
הזמנות,  על  והמאבק  רווי  השוק הביטחוני 
במציאות הכלכלית הקשה, מכביד על העתיד. 

שיתוף  להרחבת  פועלת  קינטיקס  חברת 
במיזמים  ובחו"ל  בארץ  חברות  עם  הפעולה 
הזדמנויות  היוצרים  משותפים,  ופיתוחים 
ההשקעות  של  סיכונים  הקטנת  תוך  חדשות 
חדשים  מוצרים  בפיתוח  הדרושות  הרבות 
ומשופרים. דוגמה לכך אפשר לראות בשיתוף 
מי  לייצור   WATERGEN חברת  עם  הפעולה 
שתייה טעימים, טריים וקרים תוך ניצול המים 
הייצור  של  חלק  המיזוג.  ממערכת  המתנקזים 
נעשה אצל קבלני משנה ויש רכיבים הנרכשים 
מספקים רבים, אך ההרכבה וההכללה עם הידע 
קטן  גם  זה  באופן  בחברה.  נשמרים  הדרוש 
היה  צה"ל  האדם.  כוח  מצבת  בשינוי  הצורך 
ועודנו לקוח חשוב וחיוני לקינטיקס ולא פחות 
מכך עזר למוניטין ומקדם שיווק של המוצרים 
מתוצרתה שצה"ל מצויד בהם. שיתוף הפעולה 
ההדוק עם הלקוחות לאורך כל השלבים מהווה 
קו מנחה בחברה, והפיתוח המוצלח של מערכת 
דוגמה  הוא  המרכבה  לטנקי  חיים  תומכת 
• מאלפת לכך.  

* כתבה שנייה בסדרת כתבות על התעשיות 
הביטחוניות בארץ ותרומתן לצה"ל ולתחום 
בחברות  מקורו  המידע  כל  בפרט.  היבשה 

הנסקרות, באחריותן ובאישורן.
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סא"ל )במיל'( דוד כספי

הראיון עם יוסי פלד, שר בלי תיק בממשלה 
התקיים  נתניהו,  ביבי  בראשות  הנוכחית 
משפט"  שב"אמות  בלשכתו   2010 בפברואר 
בת"א. נינוח, חייכן, גלוי לב אך, כדרכו - דרוך 

וקשוב לענות. 
וידידי, האם  יוסי פלד מפקדי  אדוני השר, 
אתה כׂשַר וחבר ממשלה חש אחריות ומחויבות 

אישית יומיומית, לנעשה במדינה?
לצערי  אבל  נבחרתי,  זה  לשם  כן,  בהחלט 
היכולת שלי להשפיע בכל דבר, מוגבלת. המבנה 
השלטוני שלנו הוא כזה שאינו מאפשר להחליט 
הממשלה  כידוע  רוצה.  שהייתי  כפי  ולשנות, 
ומפלגות,  אינטרסים  של  מקואליציה  מורכבת 
ולא  ההחלטות  קבלת  על  ביותר  המשפיעים 
הנדון  הנושא  של  המובהק  האינטרס  תמיד 

עומד במרכז הדיון.
זה קשה, מטריד אותך? איך מנווטים בתוך 

אינטרסים מנוגדים וקצוות של דעות?
הינה  החלטה  כל  שלא  יודע  אני  כי  מאד, 
אין  אבל  מתסכל,  גם  זה  עניינים,  משיקולים 

יכול  וויתור הם הכרחיים, אינך  ברירה. פשרה 
בים  שוחה  אתה  כן  על  דבר,  כל  על  להילחם 
שהקואליציה  רוצה  אינך  אם  כי  פשרות,  של 

תתפרק, זה המחיר הידוע מראש.
ומנסה  עוסק  הינך  במיוחד  באלו תחומים 

להשפיע?
מטבע הדברים של הניסיון והידע שלי, אני 
הדנות  וועדות שונות  דיונים  מיני  בכל  מעורב 
בנושאים של ביטחון המדינה. בפורומים אלה, 
שהינם מצומצמים יותר לעומת הפורום הרחב 
מעמיק  דיון  בהם  לקיים  ניתן  ממשלה,  של 

ומשמעותי וגם להשפיע יותר.
הבולטים  הדומיננטיים,  הגורמים  הם  מי 

בדיוני הממשלה?
עמדתו של כל אחד היא פועל יוצא של כוחו 
היחסי בממשלה, דהיינו מספר המנדטים, אבל 
ללא קשר, לעיתים נדמה בציבור אחרת, בפרט 
כשמדובר באינטרסים מובהקים או "קיצוניים" 

של גורם כלשהו.
אז מה אם כן גבול הפשרנות והוויתור, זה 

לזה, שדיברת עליהם?
הגבול הוא טובתה של מדינת ישראל וסדר 

העדיפויות שהינך קובע לעצמך, למנוע החלטות 
של  קיומה  אושיות  את  שמסכנים  ומעשים 
המדינה ולא רק מן הבחינה הביטחונית־מדינית, 
אלא גם ובעיקר מן הבחינה החברתית והלכידות 
במצב  נמצאים  אנו  היום  לצערי,  הלאומית. 
הכיפורים  יום  מלחמת  מאז  זו.  מבחינה  גרוע 
ובלכידות  בהסכמה  מאד  גדולה  שחיקה  חלה 
לנו,  שהיו  המשבר  בעתות  ואפילו  החברתית 
במלחמות האחרונות - של"ג, חומת מגן, לבנון 
השנייה ועופרת יצוקה - הייתה בהם רוח אחווה 

ואחדות, לזמן מוגבל, שלאחריו זה התפוגג.
במלחמת  הקרבות  בתום  לך,  זכור  אולי 
לרדת  נצטווינו  הגולן,  ברמת  הכיפורים  יום 
לסיני ואז לפני שהתקפלנו, דיברתי בפני חיילי 
בגיל.  וגם  צעיר  מח"ט  עדיין  הייתי  החטיבה. 
אמרתי לחיילים, ניצחנו אמנם במלחמה קשה 
זו, אבל נראה שנשלם עליה עוד שנים רבות, על 

השפעותיה הנלוות, ולצערי כך היה!
אפילו בכושר ההרתעה שלנו כלפי הערבים 
חלה שחיקה מדאיגה, ואינני מתכוון שיש להם 
היכולת, חלילה, להביס אותנו מבחינה צבאית, 
שלנו  החולשה  את  והבינו  תפסו  הם  אלא 

 יוסי פלד
 האיש

שהתחשל 
במלחמת 
ההתשה 
 ובמלחמת
יום הכיפורים
יוסי פלד - שר בלי תיק ואלוף במיל', לשעבר מפקד חטיבת טנקים 205 במלחמת 
יום הכיפורים ברמת הגולן, מפקד כוח יוסי - כוח אוגדתי מאולתר במלחמת של"ג 
ואלוף פיקוד הצפון, מקרין תיאבון עשייה עצום ומתוודע למגבלות הפוליטיקה. 

האם עוד יבואו כישוריו לביטוי ברמה הלאומית? ראיון לביטאון שריון

דוד בן גוריון מעניק את סיכת המ"מ לחניך המצטיין יוסי פלד
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שלא  החברתי.  והחוסן  העורף  של  זה  בתחום 
והשחוק  הרעוע  הבינלאומי  מעמדנו  על  לדבר 
- אני מאמין שחברה ומדינה שמייצגים חוסן 
אחרת  מתקבלים  לאומית,  ואחדות  חברתי 
בדעת הקהל הבין לאומית. כן, בין היתר זו גם 

שאלה של מנהיגות.

תיאבון עשייה
בדיוק על כך רציתי לשאול אותך - ידועה 
זו בעיני  לכל התדמית השלילית של ממשלה 
הציבור - חוסר הערכה כלפי המנהיגות, ניפוח 
מספר השרים, כשלים שונים, תככים בלשכות, 
ועוד  השלום,  לקידום  ומעש  תקווה  חוסר 

ועוד... האם בממשלה מודעים לתדמית זו?
חושב  אינני  המצב,  הוא  שכך  חש  לא  אני 
רבים  ואהדה  מֵאמון  נהנו  קודמות  שממשלות 
יותר מצד הציבור, למעט, אולי אצל שרון ורבין 
אבל  העם.  בתודעת  מיוחד  מעמד  להם  שהיה 
חוסר אמון,  יש  העולם  בכל  כמו  בסיסי,  באופן 
זלזול, וביקורתיות יתר כלפי המנהיגות הפוליטית 
בכלל. אכן, מנהיגות זה דבר מכריע בדעת הציבור 
ובמתכונת  בתנאים  למצותה,  היום  יותר  וקשה 

של שיטת הממשל הקיימת היום בישראל.
המרב  את  עשינו  לא  שעוד  ספק  לי  אין 
בתחומים המרכזיים של המדינה. הנה, לדוגמה, 
אציין תכנית גדולה שהובאה לפנינו, להשקעה 
ופיתוח תשתיות תחבורתיות במדינה, במטרה 
והגליל.  הנגב  של  הנגישות  לשפר  מרכזית 

הדבר  חשוב  כמה  יודע  אני  כי  בה  תמכתי 
יכול  הייתי  לא  היתר,  בין  וגם  אלה  לאזורים 
להתנגד, כי לא הייתה לי תכנית חלופית טובה 
יותר. אינך יכול להגיד לא, כשאינך מביא עמך 
רעיון טוב יותר. בל תחשוב שזה עבר בקלות, 
לזוגות  שונות  ובהטבות  כסף  בהרבה  מדובר 
צעירים וכיו"ב ובהרבה עבודת הכנה שנעשית 
ידי אנשי האוצר  וכמובן על  ידי מומחים,  על 
עליהם  כי  אלה,  בתהליכים  מקלים  שאינם 

לשמור על הקופה הציבורית.
 פעמים רבות, האוצר מהווה "צוואר בקבוק" 
רציני בבלימת עשייה ותכניות של שר שרוצה 
לעשות, במסגרת התקציב שלו, והחשב שלידו 
לי  מוכרת  ממנו.  זאת  מונע   - האוצר  נציג   -
דוגמה קלסית, שכאשר ראש עיר שנבחר ברוב 
גדול על ידי התושבים, אינו רשאי לממש את 
תקציבו ללא אישורו של נציג החשב )בחורצ'יק 
צעיר שזה עתה סיים לימודיו בכלכלה(. אינך 

חושב שזה מצב בלתי נסבל?
בהחלט כן, חייבים לשנות פה משהו. השר 
ואני  הזו  הנורמה  לשינוי  פועל  כץ  ישראל 
לאוצר  ירוץ  ששר  ייתכן  לא  בזה.  בו  אתמוך 
על כל דבר, בתוך התקציב שלו, לקבל אישור. 
צריך אמנם לרכז פיקוח אבל גם לבזר סמכויות. 
כמובן שלא יכולה להיות אחריות ללא סמכות, 
היום  המצב  הדברים.  אחד  זה  השר  ותקציב 
השלילית  הבירוקרטיה  של  התגלמותה  הינו 
נכון שפוליטיקה ותקציב יש  המעכבת עשייה. 

להם הקשר שלילי, ואכן בעבר היו מקרים של 
חריגות ועבירות שונות, אבל אי אפשר להמשיך 

ולפעול תחת חשש זה כל הזמן. 
עמך  הבאת  חושב  אתה  יתרונות,  אלו 
בתהליך קבלת החלטות,   - הנוכחי  לתפקידך 

בעשייה של מערכות מורכבות וכו'?
רבות  התלבטויות  לאחר  לפוליטיקה  באתי 
לעצמי  חשבתי  להשתלב.  קודמים  וניסיונות 
להגיע לעמדה שבה אוכל לממש את יתרונותיי 
הכבוד  כל  עם  שלי.  המקצועי  הרקורד  ואת 
עשייה  יש  שלרבים  חושב  לא  אני  לאחרים, 
הספקתי  הצבא  מלבד  מאחוריהם.  שלי  כמו 
הקמת  וביניהם  חשובים,  דברים  כמה  לעשות 
פרויקט  שהיה  המסחרית,  הטלוויזיה  ערוץ 
זה מתסכל  תיק  בלי  להיות שר  ביותר.  מורכב 
במידה מסוימת, בפרט כשפוטנציאל הרעיונות 
והיוזמה בוערים בקרבך. אז אני עוסק, בין היתר 
עם חיילי צד"ל לשעבר, עם ניצולי שואה )שהרי 
מישהו צריך לטפל בהם( וחבר בוועדות שונות. 
אדם  על  חבל  טוב,  נשמע  לא  זה  אולי  אבל, 
כמוני שאינו עוסק בתחומים ביצועיים גדולים, 

במסגרת הגדרה מיניסטריאלית אחרת.
אולי אתה נמצא ב"תחנה לפני"?

שנה  כמעט  חלפה  הנה  אבל  להיות,  יכול 
פה  שיש  יודע  ואני  זו,  ממשלה  של  לכהונתה 
הרבה אילוצים פוליטיים שאינם מן העניין. קל 
לדברים  ולפנות  המפתחות"  את  "לזרוק  מאד 
אחרים, השאלה אם זה הזמן ואם זה נבון... נחיה 

יוסי פלד בפיקוד הצפון
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ונראה בסבלנות ואין לי הרבה סבלנות לכך...
הייתה  לפוליטיקה  שכניסתך  מתרשם  אני 
שתדלנות  ובלי  עסקנות  בלי  יחסית,  חלקה 
בשינוי  לוותה  שלך  ההשתלבות  האם  יתר, 
בפשרנות,  לקיים,  בהסתגלות  כלשהו  עצמי 
וכיו"ב - איזה תהליך  וותרנות, במניפולציות 
נכנס,  שאתה  שיערת  הרי  עצמך,  עם  עברת 

סליחה על הביטוי, "לקן צרעות"?
ותבין  שלי  הג'ינס  לבוש  על  תסתכל 
שזו  לי  תיארתי  דבר...  אצלי  השתנה  שלא 
הקושי  כך.  כדי  עד  לא  אבל  מורכבת,  מערכת 
במשימות  לא  האנשים,  של  בהתנהלות  הוא 
שלפניהם אלא בעיקר בינם לבין עצמם... ה"אני" 
והאגו חזקים מאד פה, הרבה גורמים משחקים 
תפקיד, איך זה ייראה בציבור, בתקשורת, איך 

זה תורם להישרדות הפוליטית שלי וכו'.
הדומיננטיות של ה"אני", כפי שאתה אומר, 
העניין  של  האינטרס  מטובת  יותר  חזקה 

והנושא הנדון, האמנם?
כן, בהחלט כן.

דעתו של השר יוסי פלד
אבקש תגובתך הקצרה והתמציתית למספר 
הגרעין   - ראשון  לפניך,  שאציג  נושאים 

האיראני.
כזו.  למציאות  להסתגל  שנצטרך  כנראה 
העולם עוצם עיניו, בשבילו - מיליון יורו חזקים 
לנו  נתנה  ההיסטוריה  שני  מצד  אחר.  דבר  מכל 
כהזדמנות חד פעמית, מתנה, את מדינת ישראל. 
עלינו לעשות הכול שבכל כדי להגן עליה ולשמרה 
יותר  להרחיב  רוצה  אינני  בעצמנו.  משמר  מכל 

בנושא הזה, גם מפאת מורכבותו וגדלו.
גלעד שליט? מה קורה?

אני חבר בוועדת שרים העוסקת בזה וחתום 
והימנעות  סודיות  לשמירת  התחייבות  על 
הביתה  אותו  להחזיר  צריך  זה.  על  מלדבר 
מדינה  כזה,  מושג  אין   - מחיר"  "בכל  נקודה. 
ועם כל  לזה, לצערי הרב  יכולה להסכים  אינה 
המשפחה  המשפחה.  כלפי  ורגשותיי  ההבנה 
לא  לדעתי  אך  מחיר"  "בכל  בצדק  אולי  רוצה 

ב"תג  המשפחה  את  לערב  מוסרי  זה  יהיה 
עם  להתקיים  יכולה  אינה  ממשלה  המחיר". 
ניתן  ידרשו  זה, שפירושו, שכל מה שהם  מצב 

- הייתכן?
אבל  מדברים,  כולם  הפנים,  על  החינוך? 
מזה?  מוטרדת  הממשלה  האם  עושים,  מה 
עליון  עדיפות  לסדר  זאת  מעלים  בזה?  דנים 

בממשלה? היום זה לא נראה כך. 
בהחלט, הנושא עולה מדי פעם ואני מתרשם 
שהשר גדעון סער משקיע בזה הרבה. אני מאמין 
שלנו  הקיום  משולש  של  הנושאים  ששלושת 
שהעדיפויות  יתכן  וכלכלה.  ביטחון  חינוך,  הם 
 - לשאלתך  יחסי.  באופן  פעם,  מדי  משתנות 
איני זוכר ששר כלשהו הגיע מיוזמתו לממשלה 
כדי  חינוך,  בנושא  כלשהי  תכנית  או  בהצעה 

לדרבן מחדש ולעשותו ראשון בין הנושאים.
ניצולי שואה?

יש גופים רבים ומגוונים שעוסקים בזה, יש 
את  לאחד  הצעתי  וכפילויות.  משאבים  בזבוז 
כולם לגוף אחד, אבל לצערי גם בזה השיקולים 
מציין  אני  מצליח.  לא  וזה  גוברים  הפוליטיים 
לטובה דווקא את ממשלת אולמרט שלראשונה 
יזמה ועשתה למען רווחתם של ניצולי השואה 

בארץ.
סוריה,  חיזבאללה,  חמאס,   - הרשע  ציר 

איראן?
היא  שהשאלה  אומר  ואני  אמרתי  לצערי 
הבאה.  ההתנגשות  תהיה  מתי  אלא  אם  איננה 
וכי יש איש ציבור שייקח על עצמו לומר ההיפך? 
ובכלל, יותר מדי מדברים אצלנו על כך, מוסמכים 
כזה,  נתיב מסוכן  נכון שיש  ושאינם מוסמכים. 

אך לא מיזמתנו, לא אנו סוללים אותו.
בכל  אותך שאלה קשה,  רוצה לשאול  אני 
הזהירות - כאיש צבא וכמי שמכיר היטב את 
האם  כזה,  עימות  יפרוץ  חלילה  אם  צה"ל: 
צה"ל ערוך, מוכן ומצויד כהלכה להתמודד, עם 

מוטת שליטה של שלש ארבע חזיתות?
לא יכול להיות שלא! כבר היו דברים מעולם 
עם  בעיה  לנו  יש  אמנם  קודמות.  במלחמות 
העורף האזרחי שהוא פגיע יותר כיום, אך גם 
יכול  לא  אני  ראה,  והכנות.  היערכות  יש  לזה 
היום להעיד קונקרטית על יכולותיו של צה"ל, 
אינני משתתף בדיוני מטכ"ל, לא בתרגילים של 
וביצועיו  כושרו  על  דיווחים  ולא מקבל  הצבא 
המובא  הענק  הביטחון  תקציב  הצבא.  של 
כל  לפני  קרַביים  ניתוח  מקבל  אינו  לממשלה 
הסתם.  מן  לנו,  מציגים  גם  הכול  ולא  הפורום 
והרמטכ"ל  הביטחון  ששר  ומניח  סומך  אני 
תוכל  ישראל  שמדינת  כדי  ומטפלים  עושים 
להתמודד עם כל איום - שהרי לא יכול להיות 
אחרת! אגב, עם כל הביקורת בציבור, אני חוזר 
את  ביטחון  כשר  לנו  שיש  טוב  שעתה  ואומר 
המתאים  האיש  שהוא  חושב  אני  ברק,  אהוד 
ביותר לעת הזו, ואני שמח שהוא מוצא לנכון 
לשוחח עמי רבות ולהחליף עמי דעות ורעיונות. 
זה המקום, בשיחות אלה, שהניסיון והתובנות 

הצבאיות שלי באות לידי ביטוי. 
אצלנו  מיעוט  באוכלוסיות  שונים  מגזרים 
ומאבדים  הולכים  ואנו  השנים  במשך  הוזנחו 
 - המדינה  עם  והזדהותם  תמיכתם  את 
 - הישראליים  והערבים  הבדואים  הדרוזים, 

האם זה מטריד מישהו בממשלה, מה נעשה?
זה אכן מחדל חמור, מינו שר מיוחד לעניין 
הישועה?  תבוא  מכאן  האם  ברוורמן,  את  זה, 
כולם.  עם  הכללה  לעשות  אין  יודע.  אינני 
אותם  הכרתי  ואני  שונה,  סיפור  הם  הדרוזים 
השגור  המושג  הצפון.  פיקוד  כאלוף  בתפקידי 
נבון,  לא  מושג  הוא  דמים"  "ברית  על  בפינו 
ביומיום  ולעשות  "ברית חיים"  צריך לדבר על 
תשתיות,  חינוך,  למען  בעשייה  להצדיקו  כדי 
לא  לצערי  וזה  וכו',  שיכון  פרנסה,  מקורות 

נעשה מספיק. כך גם לגבי יתר המגזרים.
חרדים? הפגנה שלהם היום, גרועה מהפגנה 
ואלה  הכול  לוקחים  אך  בכל,  בועטים  בעזה, 

יהודים - לאן זה יוביל?
ולא  מדינה  רוצים  אינם  שהם  חדש  אינו  זה 
איכפת להם ממנה. איני אומר זאת כמובן בהכללה 
וייתכן שיש בקרבם החושבים אחרת. אצל רובם 
מאווייהם מתמקדים בלימוד תורה ובהבאת עוד 
לעשות  ניתן  רואה מה  איני  לעולם.  ילדים  ועוד 
נגד זה, אבל אני יודע שסכנת ההשתלטות שלהם 
על המדינה היא מוחשית, והכול באמצעות הכוח 
עלול  וזה  הקלפי,  ודרך  צוברים  שהם  הדמוגרפי 
לקרות בעוד עשור או שניים. בבעיה זו של מגזרי 
מיעוט, ההולכים וצוברים כוח פוליטי, מתחבטים 
גם באירופה, כי זה גם משנה את צביונה, תרבותה 
וחברתה של המדינה. בעיה קשה שאיני רואה בה 

אופק של פתרון.

עבר צבאי מזהיר שחישל את יוסי, 
הילד ניצול השואה

ניגע קצת בך אישית - כילד ניצול שואה, 
גם מבחינה פיזית וגם מבחינת הזהות היהודית 
שלך, באיזו מידה חווית חיים זו מנחה אותך, 
על  משפיעה  אותך,  מוליכה  אותך,  מטרידה 

החלטותיך ובחירותיך בתחומי חיים?
ספת  על  פרויד  את  לשאול  צריך  זה 
הפסיכולוג. אולי בתת מודע יש משהו שאני לא 
מודע לו, אבל איני חש שהנושא מוליך אותי או 
מטריד אותי במעשיי. לא נשארתי בצבא בגלל 
זה אלא בגלל מוטקה ציפורי, וגם לא חשבתי על 
זמן  שהוא  באיזה  שהשתתפתי.  במלחמות  כך 

בבגרותי, הדחקתי זאת ואינני חושב על זה.
מה מקור השם פלד?

כשהגעתי  לי  שקראו  השם  זה  מנדלוביץ, 
יוסף   - ז"ל  אמי  של  אחיה  אל  נגבה,  לקיבוץ 
יוסי.  נקראתי  בצבא  לי.  קראו  כך  מנדלוביץ, 
ביוזמתו של צ'יץ' )שלמה להט(, בזמנו, שיניתי 
הספקתי  הרבה  לא  לצערי  לפלד.  השם  את 
להכיר את אמי, זמן קצר לאחר שהגיעה לארץ 

נפטרה. 

יוסי פלד בנטיעות ברמת הגולן, בט"ו 
בשבט תש"ע
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איזה תפקיד בקרירה הצבאית שלך השאיר 
בך את רישומו החזק ביותר, האם היית רוצה 

לחזור אל אחד התפקידים האלה?
מרב  לי  היה  הפיקוד  כאלוף  בתפקידי 
הסיפוק האישי והמקצועי. אך התפקיד כמג"ד 
מלחמת  בעת  וקנטרה,  בלוזה  בגזרת  בתעלה 
ביותר.  רישומו החזק  בי את  ההתשה, השאיר 
הייתה זו התקופה הקשה בחיי. במשך כשנתיים 
וחצי - קרבות עם המצרים, חילופי אש כמעט 
הרוגים  מתמידים,  סיכונים  מתח,  ביומו,  יום 
דלילות,  לחופשות  שיצאו  חיילים  ופצועים, 
אז  הייתי  ימים.  למספר  חדשים  בשלשה  פעם 
כבד  משא  היה  וזה  וחמש,  עשרים  כבן  צעיר 
עמידה  כושר  זה  מה  למדתי  כאן  אך  לשאתו. 
הייתי  אם  לשאלתך  ופיזית.  נפשית  ושרידות 
 - רגע(  )חושב  כלשהו...  לתפקיד  לחזור  רוצה 

לא, אינני מתגעגע לחזור לתפקיד כלשהו.
לא?! אני הייתי מת לעלות על הטנק ולפקד 

מחדש על גדוד טנקים! לא בא לך 
לעלות על הצריח?

עובדה, לא!
אירוע  לי  לתאר  תוכל  האם 
קרבי,  כמפקד  שחווית  כלשהו 
שהיה בו סיכון יוצא דופן למשימה, 

לאנשים, ליחידה שלך, לך?
מצבנו  היה  מה  לך  זכור  בוודאי 
תל  על  הכיפורים,  יום  במלחמת 
דיוויזיה  מול  עלקיה,  ותל  ענתר 
שהתעקשה  עיראקית,  משוריינת 
מחיר.  בכל  משם  אותנו  לסלק 
עם  בנזין  סנטוריון  "חטיבת"  אנו 
תורן  וטוביה  בלבד,  טנקים   16
אותו,  החלפת  שאתה  המג"ד  ז"ל, 
אחורה,  עמדות  לשפר  ממני  מבקש 
הגדוד.  על  מהלחץ  מעט  להקל  כדי 
המקום,  מן  לזוז  לא  והורתי  סירבתי 
בתנועת  היו  האויב  שטנקי  למרות 
איגוף ובמרחק קצר מהגדוד. כמחצית 
השעה לאחר מכן, טוביה נהרג באותו 

המקום!
זו חוויה קשה! עד יומיים לאחר מכן 
בנחיתות  היינו  ושוב  הקרבות  נמשכו 
התקפות  הודפים  גדולה,  מספרית 
וסורים.  עיראקים  של  ונשנות  חוזרות 

כאשר  הכרעה,  סוף  סוף  השגנו  מהן  באחת 
משמאלנו  לאגף  גוזלן  שמעון  למ"פ  הוריתי 
עם  זאת  וכל  האויב,  של  באגפו  ולהתייצב 
ארבעה טנקים בלבד - מהלך זה הביא לשבירת 
טירוף.  היה  זה  בעיניי  האויב!  של  ההתקפה 
בשום קורס מפקדים לא היו יכולים ללמד מהלך 
כזה, בתנאים שהיינו בשטח. כמובן שזהו עבורי 

אירוע בלתי נשכח ומלא לקחים.
קשות  שעות  עברה  שלנו  החטיבה  אכן, 
חשבון  עמך  יש  האם   - קטנה  לא  וכתישה 
כלפי  שקרה,  מה  כלפי  וביקורת  כלשהו  נפש 

הממונים עליך?

אין לי שום דבר כלפי הממונים עלי אז, יש לי 
כלפי עצמי שלא הבעתי את דעתי והסתייגותי 
לרגלי  לתקוף  עלינו  שהוטלה  המשימה  מן 
הכודנה, בתקווה ובאשליה שנוכל לכבוש אחד 
התלים. הייתה אווירה של ניצול הצלחה, בהנחה 
הפיקוד  ומפקד  נשברו,  שהסורים  מוטעית 
בעצמו, חקה )יצחק חופי(, שאל אותי אם אני 
מתפקידי  שידעתי  ברור  "קיתון".  זה  מה  יודע 
בצע  לי,  הורה  ואז  בגזרה.  כסמח"ט  הקודם 
"קיתון"! שפירושו, תקיפת התלים עם חטיבת 
ועם הכנה ארטילרית  וחטיבת צנחנים  טנקים 

מסיבית, ואני עם כ־25 טנקים בלבד.
נובעת  עצמי,  כלפי  והטענה  שלי  השגיאה 
את  ציינתי  ולא  התרעתי  שלא  העובדה  מן 
משמעות המהלך המסוכן הזה, שלא היה לו כל 
יצאנו משם בשן  ואכן כך היה,  סיכוי להצליח. 
ועיין עם הרוגים ופצועים, ובתוכם רמי גבעוני 

בתוך  הסורי  בשטח  שנשאר  המ"פ  ז"ל, 

השריון ומדינת ישראל
תלול  ונשק  בטילים  מצטיידים  אויבינו 
מסלול בהמוניו, בעיקר כדי לאיים על העורף 
שלנו ואנו ממשיכים עם קונספציה של הֲעָצמה 
והגדלת כוחות היבשה והשריון. האם אין כאן 
זו התשובה שלנו  דיסוננס, האם  איזה שהוא 

במלחמה הבאה? 
אשר  והשריון,  היבשה  לכוחות  תחליף  אין 
אווירית  כתישה  שום  למטרות.  פיזית  מגיעים 
לא תשיג הכרעה, אלא אם חודרים ללב שטח 
והביטחון  האיזון  מן  אותו  ומוציאים  האויב 
העצמי. כל מלחמות ישראל היו עם לקח כזה. 
בוצע  לא  זה  לצערי  השנייה,  לבנון  במלחמת 
כך - כי לא ביצעו תכניות, לא התאמנו זמן רב, 
לכן  קודם  יחידות  פירקו  כהלכה,  הצטיידו  לא 
וכו'. גם אנחנו צריכים לאיים על העורף שלהם 
לאמור, ה"יהודים השתגעו", אבל זה צריך להיות 
שלטנק  מכאן  שטח.  ותפיסת  בחדירה  מלווה 

תפקיד מכריע במערכה להשגת הכרעה. 
השר יוסי פלד, איך אתה מדמיין את מדינת 

ישראל בעוד עשר שנים?
פלסטינאית.  מדינה  לצד  ישראל  מדינת 
זה אם רוצים  אין ברירה. נצטרך להשלים עם 
בטוח  אינני  סוריה  עם  האזור.  את  להרגיע 
שיחול שינוי משמעותי. איפה אני רואה עצמי 
יודע, אולי בבית  זו?! אינני  נבואה  בתוכה של 
אבות... )צחוק מתגלגל(. אל תשכח אני בן 69 

)עד מאה ועשרים, אני מאחל לו(.

יוסי, בנפשו הוא יוסי של פעם
בסיומו של הראיון, אני מתבונן בחדרו של השר 
שתי  הקיר  על  פונקציונלית.  בפשטות  המרוהט 
מפקד  ז"ל,  מיטל  אמיר  סא"ל  בולטות:  תמונות 
זיכרונות מיוחדים  ומג"ד, שליוסי  "גולני"  סיירת 
עמו מתקופת פיקוד הצפון, בחזית שבה המפקד 
נועזות,  חדירה  פעולות  ביצע  הזה  המוכשר 
הבולטת  התמונה  הפיקוד.  אלוף  של  בפקודתו 
דוד  בה  קצינים,  קורס  סיום  של  הינה  השנייה 
בן־גוריון עונד את דרגותיו של יוסי, שהיה חניך 
סמל  הברזל",  "אגרוף  פסלון  כן  כמו  מצטיין. 
חטיבה 205, עליה פיקד במלחמת יום הכיפורים, 
וכן תמונות ילדיו, שני בנים, ונכדותיו. בספרייה, 

מספר ספרים על צבא ומלחמות ישראל.
השר הקדיש לי בסבלנות רבה שעות אחדות 
מזמנו לראיון ארוך. לא הכול הובא כאן, והייתה 
לנו שיחה מרתקת בנושאים שונים. יוסי פלד, 
להתפתחות  ומצפה  מקווה  דרוך,  קפיץ  כמו 
כלשהי שתביאו לעשייה ולאחריות גדולה, כפי 
שהוא רגיל. עד אז, עושה תפקידיו ו"מגלה" את 

מבוכיה, אילוציה ו"קסמיה" של הפוליטיקה...
קרבות  רבה  בהצלחה  שעשה  האיש, 
חטיבתיים קשים מאד במלחמת יום הכיפורים 
לידו  לשרת  אותי  זימן  והגורל  הגולן,  ברמת 
כמג"ד, נתן לי ראיון חוויתי שקוף, גלוי לב, בלי 
התפתלויות, עם מחשבה ריאלית מקורית, תוך 
• הכרת המציאות הסבוכה שבה אנו חיים.  

הטנק שלו.
את  שאבת  מניין  להבין  ורוצה  תמה  אני 
העוצמות שגילית בעת הקרבות ברמת הגולן, 
המתכתי  הרגוע  בקול  ביטוי  לידי  שבאו 
ולתנועה,  לשטח  העניינית  בהתייחסות  שלך, 
אשכח  לא  וכו'.  שהקרנת  העצמי  בביטחון 
כאשר  שלו  והאינטונציה  קולך  את  לעולם 
הגדוד,  על  פיקוד  לקבל  בקשר,  לי  הודעת 
אלפית  לי  נתת  לא  נהרג.  ז"ל  טוביה  כאשר 
מיד  המשכתי  ולהתאושש,  לחשוב  השנייה 
לפקד על הגדוד, כי בפקודה שלך היה משום 

דרבון ועוצמה - מניין זה נובע?
מתחושת האחריות שבי!

ששימש אצלו מג"ד במלחמת יום הכיפוריםאלוף יוסי פלד )משמאל( וסא"ל )במיל'( דוד כספי 
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של  מפקדה  היה  ז"ל  ארי  בן  אורי  תא"ל 
חטיבת שריון הראל )10( במלחמת ששת הימים 
של  בפיקודו  החטיבה  במילואים(.  אל"ם  )אז 
אורי בן ארי נטלה חלק חיוני בשחרור ירושלים, 
יחד עם חטיבת הצנחנים, החטיבה הירושלמית 
וחיל האוויר, בסדרת קרבות שעברה דרך גבעת 
הרדאר. על גבעה זו, הצמודה ליישוב הר אדר, 
הוקמה לפני שנים האנדרטה לחטיבת פלמ"ח 

הראל שהיא כיום חטיבת שריון במילואים.
הראל  חטיבת  לקרבות  שנה   43 במלאות 
מרשים  ובטקס  הימים  ששת  במלחמת 
שהתקיים ביום 4 ביוני 2010, הוסר הלוט מעל 
לוח הזיכרון שנקבע על האנדרטה, על שמו של 
תא"ל אורי בן־ארי שפיקד על החטיבה. היוזמה 
ללוח זיכרון זה, ניסוחו והצבתו הייתה של אל"ם 
)במיל'( צביקה דהב בתיאום עם משפחתו של 
החטיבה  עמותת  ועם  ז"ל  ארי  בן  אורי  תא"ל 

בראשות סא"ל )במיל'( ד"ר נחום ברוכי.

אורי בן ארי 
הונצח באנדרטת 

חטיבת הראל 
בהר אדר

אורי בן ארי, מגדולי המפקדים בשריון הישראלי, שהעלה את השריון 
הישראלי על מפת צה"ל, מפקד חטיבת השריון הראל במלחמת ששת 
הימים שנטלה חלק מכריע בקרב לשחרור ירושלים, הונצח באנדרטת 

חטיבת פלמ"ח הראל בהר אדר, בטקס מרשים ביום 4 ביוני 2010

הכין וערך אל"ם )במיל'( שאול נגר, צילומים: אבנר גאגין )מתנדב ביד לשריון( ושאול נגר

מראה כללי של אנדרטת חטיבת פלמ"ח־הראל בהר אדר
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הטקס המכובד והמרשים היה פרי יוזמתו 
מפקד  שהיה  דהב,  צביקה  )במיל'(  אל"ם  של 
גדוד הטנקים 95 של החטיבה במלחמת ששת 
הימים, ובִברכת מילכה בן ארי, רעייתו תבדל"א 

של אורי בן ארי ז"ל.
ויוצאי  החטיבה  ותיקי  השתתפו  בטקס 
)במיל'( עמוס חורב,  ובהם האלופים  הפלמ"ח 
האלופים  וכן  חופי;  )חקה(  ויצחק  זמיר  צבי 
)שנמנו  אבן  וג'קי  )טליק(  טל  ישראל  )במיל'( 
על מפקדי החטיבה בעבר(, חיים ארז, אביעזר 
קצין  ארי;  בן  אורי  של  רעייתו  מילכה  יערי; 
מפקד  סלוביק,  יגאל  תא"ל  הראשי  השריון 
חטיבת הראל 10 כיום אל"ם איציק רונן, סא"ל 
חטיבת  עמותת  יו"ר  ברוכי  נחום  ד"ר  )במיל'( 
הראל, אל"ם )במיל'( אבירם כהן )ראש מועצת 
מהיישוב  ותושבים  רבים  אורחים  אדר(,  הר 
פלמ"ח  בשירי  האירוע,  את  ליוותה  אדר.  הר 
הר  של  הספר  בית  תלמידי  מקהלת  ואחרים, 

אלישבע  ובניצוח  בהכנה  א־ה,  מכיתות  אדר 
נעמי ספיר, ותזמורת כלי נשיפה של בית הספר. 
עוד השתתף החצוצרן הראל חזון רווה שהוא 
מבוגרי תזמורת צה"ל. הטקס הסתיים בשירת 

המנון הפלמ"ח ו"התקווה".

היסטוריה של חטיבת הראל, סא"ל 
)במיל'( ד"ר נחום ברוכי

בסערת  הוקמה  פלמ"ח־הראל  חטיבת 
מלחמת העצמאות בשנת תש"ח 1948, והייתה 
על  המערכה  של  העיקרי  בנטל  שנשאה  זו 
ההגנה  כוחות  לצד  אליה,  הדרך  ועל  ירושלים 
הפכה  העצמאות  מלחמת  לאחר  האחרים. 
חי"ר  לחטיבת  צה"ל,  רוב חטיבות  כמו  הראל, 
בגזרה  פעלה  'קדש'  ובמבצע   ,10 מילואים 

המרכזית בסיני.
בשנת 1960 הוסבה חטיבת הראל לחטיבה 
ממוכנת, ובמלחמת ששת הימים לחמה במרחב 

פיקוד המרכז. ביום 5 ביוני 1967 עלתה החטיבה 
ונטלה  ההר,  גב  אל  בשפלה  הכינוס  משטחי 
חלק בכיבוש ירושלים, תוך קרבות מרים בהם 
בצפון  המבוצר  הירדני  המערך  את  הבקיעה 
וחברה  רמאללה,  ציר  את  חסמה  'הפרוזדור', 
החטיבה  התפצלה  מכן  לאחר  הצופים.  להר 
ההר  גב  ציר  לאורך  צפונה  נפרדות:  למשימות 
עד חוורה ושכם, ומזרחה ליריחו ולגשרי הירדן. 
בסוף המלחמה עלתה כל חטיבת הראל לצפון 

ונטלה חלק בכיבוש רמת הגולן.
הראל  השריון  חטיבת  הוסבה   1971 בשנת 
יום  ובמלחמת  )סנטוריון(  טנקים  לחטיבת 
המצרי  הצבא  בבלימת  השתתפה  הכיפורים 
בסיני, צלחה את תעלת סואץ והתקדמה אל תוך 
מצרים, תוך לחימה רצופה, עד הקילומטר ה־101 
מקהיר, שם נערכה עד הפרדת הכוחות. במלחמת 
בכוננות  הגולן  ברמת  החטיבה  נפרסה  של"ג 

לבלימת הסורים, אך לא נדרשה לפעולה.

אורי בן ארי )אל"ם( מפקד חטיבת שריון הראל במלחמת ששת הימים, ב־5 ביוני 1967
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בקור רוח, בתבונה ובמנהיגות.
אורי היה היקה הכי ישראלי שהכרתי.

זכיתי ממנו בחברות נפלאה של אדם ישר־
דרך, איש־אמת, מופתי ונאמן. הוא היה מסור 
למענם  ופעל  ולצה"ל  למדינה  ובנפש  בלב 

בענווה ובכישרון. כך ננצור זכרו.
יהי זכרו של אורי ברוך.

מדברי אל"ם )במיל'( צביקה דהב, 
חברו ופקודו של אורי בן ארי

במלחמת   )  •10( הראל  שריון  חטיבת  על 
ששת הימים

מחר 5 ביוני ימלאו 43 שנה לכיבוש ושחרור 
השריון  חטיבת  המערבית.  והגדה  ירושלים 
בן  אורי  )אז(  אל"ם  של  בפיקודו   )10( הראל 
ארי, פרצה בקרב ַהְבָקָעה אכזרי בארבעה צירים 
הרריים קשים את מערכי האויב בגזרת מעלה 
את  והכניעה  ירושלים,  ומבשרת  החמישה 

קטע מדברי אורי בן ארי בהקדמה 
לאלבום ציורים של דן לבני

רשומה  ולהקדמה  ציורים  לאלבום  מה 
לאקוורלים  מה  בצה"ל?  חטיבה  מפקד  בידי 
מה  שריון?  של  קרב  ולרישומי  ירושלים  של 
למכחולו ועטו של צייר ולסייר לוחם במלחמת 

ששת הימים?
הגדול  בעולמנו  נכונות  ותגובות  שאלות 
ויחסי גומלין הזרים לעמים אחרים. אך נדמה 
כי דווקא יחסי גומלין אלה הם המייחדים את 
מכול  יותר  ואולי  אחרים,  מעמים  ישראל  עם 
אשר  החדש  הדור  את  המייחדים  לכל  ובנוסף 
של  המדבר  דור  לעומת  ישראל,  במדינת  צמח 

מלחמת השחרור.
אין   - מלחמה  השואף  עם  אנו  אין  כי 
מתענגים  אנו  ואין  והרג  מהרס  נהנים  אנו 
במלחמת  הלכנו  אחרים.  של  מסבלותיהם 
על  להגן   - ההכרחי  את  לעשות  הימים  ששת 
נפשנו וחיינו העירומים, על אותה פינה יחידה 
ואחרונה בתבל אשר מותר לנו לקרוא לה בית 
ומולדת. עשינו זאת במלוא התוקף והתושייה 
היהודית אשר עמדה לנו לדורות, אך תוך רעם 
התותחים, יללת האש והפגזים וגניחת פצועינו 
למען  נלחמים  אנו  כי  שכחנו  ולא  וחללינו, 

השלום, השקט, הבניין והיופי.
וסייר  חת  ללא  הלוחם  לבני,  דן  אכן  וכך 
אשר  משוריינת  חטיבה  של  סיור  ביחידת 
המולת  כדי  תוך  ראה  ירושלים,  את  שחררה 
הקרב חזיון כפול דרך כוונת נשקו - מצד אחד 
את טנק האויב אשר הכרח להשמידו, אך יחד 
לוחמינו,  של  הגבורה  ואת  היופי  את  זאת  עם 
ירושלים.  של  הנצחי  יופייה  את  לכל  ומעל 
ועדות לכך - האקוורלים והרישומים הכלולים 

באלבום זה.
לו,  כאלה  בנים  אשר  העם  כי  בכך  נתברך 
הספוגים בחזון הכפול של לחימה ללא חת יחד 

עם שלום ויצירה - לא ייכחד לעולם.

 מדברי נשיא המדינה
מר שמעון פרס 

אמור  היה  פרס  שמעון  מר  המדינה  ]נשיא 
להשתתף בטקס. את דבריו קרא בטקס אל"ם 

)במיל'( צביקה דהב[
רבים  כה  מרכיבים  בן־ארי  באורי  בו  היו 
"מלך  אורי  הפלמ"ח;  לוחם  אורי  בחייו. 
הפורצים" של חטיבת הראל במערכה לשחרור 
מפקד  אורי  העצמאות;  במלחמת  ירושלים 
קדש;  במבצע  הניצחון  מבשרת   -  7 חטיבה 
אורי מפקד גייסות השריון; אורי מפקד חטיבת 
ששת  במלחמת  ירושלים  על  בקרבות  הראל 
הימים; אורי סגן מפקד פיקוד הדרום במלחמת 
בניו־יורק;  ישראל  קונסול  אורי  כיפור;  יום 
איש  אורי  ועתידה;  הארץ  ובונה  סולל  אורי 

המשפחה, החבר והֵרע.
ניצחונות,  ועתיר  תהילה  עטור  לוחם 
מבריק  צבאי  אסטרטג  ונערץ,  כריזמטי  מפקד 

שהוביל את המהפכה הצה"לית מחי"ר לשריון. 
אידיאליסט ואיש חזון בכל רמ"ח אבריו. גיבור 

ישראל, פשוטו כמשמעו.
בגפו מגרמניה הנאצית  כנער שעלה ארצה 
העולם  מלחמת  פרוץ  טרם  ספורים  חודשים 
בשואה  משפחתו  כל  את  ושאיבד  השנייה, 
תעצומות־ הגדול  האובדן  מן  אורי  גייס   -

מאותו  החל  אותן  ותיעל  ותעוזות־לוחם  נפש 
קיומה,  למען תקומתה,  חייו  אורך  ולכל  הרגע 
אשר  ישראל,  מדינת  של  ושגשוגה  ביטחונה 

הייתה לאהבת חייו.
מושלמת  בהרמוניה  נתמזגו  באישיותו 
נפש  בעל  וספר,  הגות  רוח,  איש  של  תכונות 
רב־ וביצוע  מעש  איש  לצד  ותמה,  רומנטית 

תושייה ופורץ דרך - ספרא וסיפא.
במעשיו, הטביע טביעת יד בל תימחה בכמה 
מן הדפים החשובים ביותר בספר דברי הימים 
בתעוזה,  שהוטבע  חותם  ישראל;  מדינת  של 

מילכה בן ארי ואלוף )במיל'( צבי זמיר מיד לאחר הסרט הלוט מעל לוח הזיכרון לזכרו של אורי בן ארי ז"ל

לוח הזיכרון על שם 
תא"ל אורי בן־ארי 
באנדרטת חטיבת 
פלמ"ח־הראל בהר אדר, 
ליד לוחית לזכר יצחק 
רבין ז"ל מפקדה הראשון 
של החטיבה בתש"ח, 
ולזכר יוסף )יוספלה( 
טבנקין ז"ל מפקדה השני 
של החטיבה בתש"ח

70 ׀ שריון 36  אוקטובר 2010 



שריון האויב בקרב שריון בשריון בתל־אל־פול, 
והשתלטה על השטח החיוני מצפון לירושלים 
על  הקרב  את  הכריעה  בזה  המערבית.  והגדה 

ירושלים ואת הצבא הירדני.
בקרבות מלאי הוד ותהילה כבשה החטיבה 
ימי לחימה עקובים מדם את מערכי  בשלושה 
"בית  עזיז",  עבדול  "שייך  "הרדאר",  האויב: 
"תל־אל־ זהרה",  "תל  סמואל,  נבי  איכסא", 

פול", "שועפת", "המבתר", "הגבעה הצרפתית", 
רמאללה,  את  כבשה  אדירה  שריון  ובפריצת 

יריחו ופוצצה את הגשרים על הירדן.
השלימה  ומפקדיה  חייליה  על  החטיבה 
במקום שבו הפסיקה חטיבת הראל תש"ח את 
מלאכתה במלחמת השחרור, שבה נפלו מטובי 

בניה.
ארי  בן  אורי  תא"ל  של  בפיקודו  החטיבה 
השיגה במלחמה זו ניצחון כפול. עבור מלחמת 
הראל  בחטיבת  כמ"פ  אורי  לחם  בה  השחרור 

פלמ"ח, ובמלחמת ששת הימים.
• על אנדרטת הראל

לאחר מלחמת ששת הימים יזם ופעל רבות 
 33 במשך  ארי  בן  אורי  תא"ל  החטיבה  מפקד 
הרדאר.  בגבעת  ההנצחה  אתר  להקמת  שנה, 
מוכת  חשופה,  ומגבעה  בשלבים  נבנה  האתר 
הפכה  קוצים,  של  דלה  צמחיה  ובעלת  רוחות 
את  בכבוד  הנוצר  זיכרון  לאתר  השנים  במשך 
הראל  פלמ"ח  חטיבת  לוחמי   - חללינו  שמות 
ששת  במלחמת  הראל  שריון  חטיבת  ולוחמי 
ותיירים  חיילים  תלמידים,  אלפי  הימים. 
מבקרים באתר ולומדים את חלקה של החטיבה 

בקרב על ירושלים בשתי המלחמות.
ידי  על  שהוקמו  הקשר  ותעלות  הבונקרים 
הצבא הירדני נשמרו עד היום וכן כלי השריון 
ובקרבות  השחרור  במלחמת  חלק  שנטלו 

החטיבה במלחמת ששת הימים.
מטרים   16 לגובה  מתנשאת  האנדרטה 

וממנה רואים את ירושלים במזרח ואת רצועת 
החוף במערב. האתר תוכנן על ידי האדריכלים 
של  בעזרתו  הוקם  האתר  שרון.  ואלדר  אריה 
ז"ל ובסיוע הקרן הקיימת לישראל  יצחק רבין 
ובסיוע  לקט  יחיאל  היו"ר  בראשות  )קק"ל( 
תרומות רבות נוספות. האתר מתוחזק על ידי 

מועצת הר־אדר.

מדברי ראש מועצת הר אדר - 
אל"ם )במיל'( אבירם כהן

זכרו  את  נס  על  היום  כאן  מעלים  אנחנו 
ודמותו של תת־אלוף אורי בן ארי ז"ל - אחד 
מדינת  של  תקומתה  על  הלוחמים  מגדולי 
ורב  מזהיר  מפקד  וביטחונה;  הגנתה  ישראל, 
ופורץ דרך;  השראה; הוגה דעות צבאי מבריק 
בתורת  דרמטי  מפנה  בתעוזתו  שחולל  האיש 
חיל  את  והציב  היבשה,  זרוע  של  הלחימה 
וראש  המחץ  כאגרוף  הראוי  במקומו  השריון 

הג'יפ של הסיירת בצד הטנקים בעמדת ירי בגבעות הטרשיות מעל בית איכסא. איור של דן לבני. סגן דן לבני, מפקד בפלוגת הסיור של חטיבת השריון הראל 
במלחמת ששת הימים, חזר עם תום הקרבות לנתיב החטיבה בצפון ירושלים, ושחזר את המראות והמאורעות של לחימת החטיבה ברישומי טוש, מכחול וציפורן.
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החץ של הדרג המסתער בצבא הגנה לישראל; 
מפקד אשר הגיע כנער לבדו מברלין, ערב מרחץ 
השנייה,  העולם  מלחמת  של  הנורא  הדמים 

מלחמה שבה איבד אורי את כל משפחתו.
אורי בן ארי בלט מיד באומץ ליבו. בתבונתו 
בגדוד  נערץ  למפקד  הפך  הרב,  האישי  וקסמו 
בקשים  לוחמים  הוביל  "הראל",  של  הפורצים 
ו־"נבי  סימון"  "סן  בהם  תש"ח,  שבקרבות 
סמואל", וגם כאן ב"גבעת הרדאר" אשר עברה 
בידי  שנותרה  וסופה  ליד,  מיד  פעמים  כמה 

האויב עד מלחמת ששת הימים.

מדברי מפקד חטיבת השריון 
הראל )10( כיום, אל"ם איציק רונן

הראל  חטיבת  פורקה  השנים  ...במרוצת 
המקורית, ואילו השם והסמל הועברו לחטיבת 
- חטיבה שעליה  בפיקוד הצפון  טנקי מרכבה 
צביקה,  בן־ארי,  משפחת  כיום...  מפקד  אני 
נחום, ושאר המפקדים בחטיבה במלחמת ששת 
הימים, הנחישות שלכם מהווה בעינינו דוגמה, 
לצד ציווי ברור: אם נָקרא לדגל במשמרת שלנו 
זו זכות  - נפעל ברוח ובדרך שאתם סימנתם. 
גדולה בעיניי להחזיק את לפיד חטיבת "הראל" 
כי  אדאג  הזו.  בתקופה  לבטח  אותה,  ולהוביל 

מסורת זו תימשך לעד!

 מדברי קצין השריון הראשי
תא"ל יגאל סלוביק

בברלין  שנברג  ברובע   1925 בפברואר 
שבגרמניה נולד הילד היינץ ָּבנֶר. ב־1939 והוא 
בן 14 בלבד עלה לארץ ישראל במסגרת עליית 
הנוער. ב־1946 התגייס אורי בן ארי, הוא היינץ 
שירת  רבות  שנים  במשך  ומאז  לפלמ"ח  בנר, 

בצה"ל והגיע לדגת תת־אלוף.
ביוני 1967 ערב מלחמת ששת הימים אורי 
"הראל".  שריון  חטיבת  מפקד  הוא  ארי  בן 
גדוד  חרמ"ש,  גדודי  שני  אז  הכילה  החטיבה 
סיור. החטיבה החלה את  ופלוגת  טנקי שרמן 
הדרך  את  שהבקיעה  בעת  ביוני  ב־5  הלחימה 
ביוני  ב־6  זהרה.  תל  על  והשתלטה  לירושלים 
עם שקיעה כבשה החטיבה את רמאללה וב־8 
בחודש סיימה החטיבה את כיבוש יריחו לאחר 

שפוצצה את הגשרים על הירדן.
תת אלוף אורי בן ארי ציין כי טנקים במהותם 
אש  כבסיס  להפעילם  שיש  ניידים  כלים  אינם 
טנקים  של  שכזו  הפעלה  וכי  לחי"ר,  המחפה 
הינה שגיאה מיסודה. בספרו נוע נוע סוף! כותב 
אורי: "...הבעתי את דעתי כי התכנית שלפיה כוח 
משוריין ובראשו יחידת טנקים המסוגל להסתער, 
לכבוש ולהשמיד בעצמו אויב מכל סוג שהוא היא 

התכנית שיש להציגה..."
"ברק"  לפני תרגיל  ארי  בן  אורי  דברי  אלה 
יותר חיל  59 שנים מאוחר  כיום,   .1951 ביולי 
השריון הישראלי הינו בדיוק מה שכתב אורי בן 
ארי. החיל הוא ַחיִל גדול, חזק ואדיר בעוצמתו, 
בעל טכנולוגיות מהמתקדמות בעולם, שעיקרו 

בנוי ממערך טנקי המרכבה, 
מכבד  טל  האלוף  שמייסדו 

אותנו היום בנוכחותו.
שנת  של  הַחיִל  לוחמי 
לוחמים  הינם   2010
של  רוחו  פי  על  הפועלים 
אורי, הרוח בה פעל כמפקד 
הנחיל  ואותה  וכלוחם 
ללא  מקצועיות   - לפקודיו 
והתמדה  נחישות  רבב, 
ודבקות במשימה. הַחיִל הינו 
חיל מתמרן, מסתער, כובש 
ומשמיד. ַחיִל שהביא ומביא 
ויכולותיו  עוצמתו  את 
ישראל  מלחמות  כל  לאורך 
גבולות  על  ובשמירה 
הביטחון  הפעילות  המדינה 

השוטף.

מדברי אלוף )במיל'( 
עמוס חורב - לוחם 

פלמ"ח בעבר
דור  של  ההכשרה 
הייתה  בתש"ח  המפקדים 
וקורס  מ"כים  קורס  לרוב 
קצר  זמן  תוך  אך  מ"מים, 
הפכו  הם  המלחמה  במהלך 
למפקדי יחידות גדולות כמו 
בין  וחטיבה.  גדוד  פלוגה, 
את  נכון  ניתחו  כי  השאר 
עקרונות המלחמה של כיתה 
במסגרות  ויישמו  ומחלקה 

כדי  תוך  וגדלו  צמחו  כי  וכן  יותר,  הגדולות 
עשייה.

אורי בן ארי היה מנהיג מלידה שידע לקבל 
זקוף  והיה  הנכונה,  נכונה בשנייה  את החלטה 

פיזית ואידיאולוגית.

מדברי אלוף )במיל'( ג'קי אבן
ועל  ירושלים  על  משקיפה  זו  אנדרטה 
מנציחה  זו  אנדרטה  לה.  סביב  ההרים  נופי 
ועל  בכלל  הזו  הארץ  על  קיומנו  מלחמות  את 
גובהה  שממרום  אנדרטה  בפרט.  ירושלים 
רואים את יפי הארץ הזאת, את המשך החיים 
את  וגם  לה,  סביב  הישובים  של  התוססים 
קבריהם של חללי חטיבת פלמ"ח־הראל בקרית 
ענבים הסמוכה לאתר זה. לאנדרטה זו מצטרף 
מצטרף  שמו  ז"ל.  ארי  בן  אורי  של  שמו  היום 
הראל  שניים ממפקדי חטיבת  לשמותיהם של 
ז"ל  רבין  יצחק   - בלוח  החקוקים  לו,  שקדמו 

ויוסף )יוסלה( טבנקין ז"ל.
בחטיבת  פלוגה  מפקד   - ז"ל  ארי  בן  אורי 
שריון  הראל  חטיבת  מפקד  בתש"ח,  הראל 
במילים  הימים;  ששת  במלחמת   )10 )חטיבה 
מנהיגות   - רמות  בשתי  מנהיגות   - אחרות 
בדרך  הפריצה  בקרבות  נועז  מ"פ  של  קרבית 

של  ומנהיגות  קיומה,  על  והמאבק  לירושלים 
אחריו  שהשאיר  מצביא,  של  ברמה  מח"ט 

מורשת שאותה אזכיר כאן היום.
של  הלאומי  בכבודו  עוסקת  שלו  המורשת 
הרמות,  בכל  הקרבית  במנהיגות  היהודי,  העם 
שריון  כמנהיג  המהפכנית  בתפיסתו  ובעיקר 
שנאבק על דרך השריון בצה"ל עד להגשמתו. 
בשלוש  ביטוי  לידי  באה  זו  תפיסה  הגשמת 
כמפקד  השתתף:  שבהן  גורליות  מערכות 
 10 חטיבה  כמפקד   ;)1956( בקדש   7 חטיבה 
מפקד  וכסגן   ;)1967( הימים  בששת  הראל 

פיקוד הדרום במלחמת יום הכיפורים )1973(.
אורי סיים את שירותו הצבאי הסדיר כמפקד 
הקצינים  בעינינו,   .1957 ביולי  השריון  גייסות 
הצעירים והמ"פים של אז - הוא היה הרמטכ"ל 
במהלך  רבות  מפגש  נקודות  לנו  היו  שבדרך. 
השנים. היכרותי עם אורי החלה בתמרון תמ"ג 
1952, שבו הצטייר כדמות מרשימה וכריזמטית 
של מפקד שריון. בתמרון זה ובקודמו החל אורי 
פעמים  נפגשנו  מאז  השריון.  דרך  על  במאבק 

שלט הסבר על חטיבת השריון הראל
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רבות. אחרי מבצע קדש אורי היה מפקד גייסות 
השריון. 

ששת  מלחמת  ערב   ,1967 למאי  ...הגענו 
גייסות  מפקד  הוא  טל  ישראל  אלוף  הימים. 
סגנו  לכן  קודם  כעשור  שהיה  טליק,  השריון. 
זאת  מדגיש  שטליק  )כפי  אורי  של  ותלמידו 
תמיד(, וכן אלוף פיקוד המרכז דאז אלוף עוזי 
נוספת,  פעם  לדגל  אורי  קראו את  ז"ל,  נרקיס 
ז"ל,  רבין  יצחק  דאז  הרמטכ"ל  באישור  וזאת 
היסטורית  זכות  וללוחמיו  לאורי  נזקפה  וכך 
 10 שריון  חטיבת  חטיבתו,  ומיוחדת.  נוספת 
 - ירושלים  בכיבוש  השתתפה  בפיקודו  הראל 
אותה ירושלים שכמ"פ נלחם על קיומה בגבורה 
זה  במינוי  ראינו  אנחנו  תש"ח.  במלחמת 
בתקופה הקשה של ערב מלחמת ששת הימים 
בגייסות  המורל  את  המעלה  רענן  רוח  משב 
השריון. למרות שחלפו עשר שנים מאז עזיבתו 
את גייסות השריון ידענו את כישוריו והערכנו 
ואורי  ומקצועי,  מנוסה  שריון  כמנהיג  אותו 
עשה זאת שוב ובגדול. לחטיבת שריון 10 הראל 

זכויות היסטוריות בכיבוש ירושלים.
כתובה.  מורשת  להשאיר  הצליח  ...אורי 
בתקופה קצרה יחסית הוציא לאור שלשה ספרי 
מורשת חשובים וידו עוד הייתה נטויה להמשיך 

ולכתוב. מאז 1994 ועד שנת 2006 יצאו לאור 
שלושת ספריו: הספר הראשון "אחַרי", אחריו 
"נוע נוע סוף", וספרו האחרון "בטבעת החנק". 
את  אורי  תיאר  החנק"  "בטבעת  זה  בספרו 
ילדותו ונערותו בגרמניה הנאצית וכיצד הפכה 
משפחתו המתבוללת ליהודית ציונית ולאומית 
שאח"כ נספתה בשואה. בכל ספריו חזר תמיד 

למקורות.
כמפקד  אותו  אזכור  היקר,  חברי  אורי 
גאה,  וישראלי  יהודי  קומה,  זקוף  כריזמטי, 
ממעצבי שרביט המנהיגות הקרבית של צה"ל, 
פטריוט,  השריון,  חזון  מגשימי  מראשוני 
היו  וצה"ל  הלאומי  הכבוד  ישראל,  שמדינת 

בראש מעייניו ולמענם נלחם.
של  המיוחדת  מנהיגותו  אישיותו,  בזכות 
שנתן  מוביל  כמנהיג  השונות,  ברמות  אורי 
משמעות ותוקף לפקודה "אחרי" בכל מערכות 
ישראל הקיומיות שבהן השתתף - ראוי אורי 
מיוחד  באתר  הבאים  לדורות  יונצח  ששמו 
• ומכובד זה.  

אל"ם אורי בן ארי מפקד חטיבת הראל במלחמת ששת הימים עם קציני מטהו על זחל"ם הפיקוד

אל"ם )במיל'( צביקה דהב, מפקד גדוד הטנקים 
95 בחטיבת הראל במלחמת ששת הימים
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סקירת אתרי אינטרנט      דבורי בורגראתר שריון באינטרנט

w w w . y a d l a s h i r y o n . c o m 
הוא אתר הבית שלך!

האתר מתעדכן כמעט מדי יום באירועי חיל השריון ועמותת יד לשריון ובאירועים חדשותיים

 אתר אינטרנט מחודש של
חטיבה 421

http://www.421.co.il 

לקראת ציון יום השנה ה־37 למלחמת יום 
חטיבת   ,421 חטיבה  ותיקי  חנכו  הכיפורים 
הצליחה, אתר אינטרנט מחודש. עורך האתר, 
בחטיבה,   257 בגדוד  כמ"פ  לחם  מגידו,  עודד 
חבריו,  את  מזמין  הוא  ללחום.  וחזר  נפצע 
בתכנים  האתר  את  להעשיר  החטיבה,  ותיקי 
קשר  ליצירת  מכשיר  בו  ולראות  נוספים, 
להתפתח  צפוי  האתר  השנים.  עם  שנותק 
של  שוטפים  בעדכונים  היסטוריים,  בתכנים 
הפורום  ובפעילות  החטיבה  ותיקי  פעילות 
היטב  ניכרת  באתר  הרבה  ההשקעה  שבאתר. 
שהיענות  ככל  לפועל,  ייצא  הרב  והפוטנציאל 

ותיקי החטיבה תגבר.
אין ספק שעל עלייתו של אתר חטיבה 421 
המהוללת,  החטיבה  ותיקי  רק  לא  מברכים 
חינוך  אנשי  לוחמים,  היסטוריונים,  גם  אלא 
אודות  שהמידע  אחרים,  רבים  ומתעניינים 
הלחימה בסיני במלחמת יום הכיפורים וחלקה 
מעדויות  המובא   ,421 חטיבה  של  ההיסטורי 
תמונת  את  עבורם  משלים  ולוחמיה,  מפקדיה 

הקרב במקצועיות, באמינות ובבהירות.
מרגשים במיוחד קטעי הקשר של החטיבה 
מליל הצליחה על רקע צילומים של המפקדים 
שאירע  את  לנו  הממחישים  הקרב,  ושדה 
ובתעוזה  בנחישות  כאשר  הגורליות,  בשעות 
הקשיים  חרף  התעלה,  את  הלוחמים  צלחו 
אותם.  ליוותה  אשר  התופת  ואש  הטכניים 
ועל  החטיבה  חללי  על  מידע  כולל  יזכור  פרק 

השריון  עוצבות  בפארק  הממוקמת  האנדרטה 
ביד לשריון.

על  אינטרנט  לאתרי  קישורים  כולל  האתר 
החטיבה ופירוט מקורות מידע נוספים בספרים 
עברית ואנגלית. ובפרסומים אחרים. 

 מלחמת יום הכיפורים מנקודת
ראות מצרית

http://yom-kippur-1973.info 
מידה  קנה  בכל  נס  עשה  מצרים  "צבא 
הנושא  אתר  של  הבית  עמוד  מצהיר  צבאי" 
ו"יום   "1973" המשולב  המלחמה  שם  את 
האתר של  האנגלית  לגרסה  המעבר   כיפור". 

את  מה  במידת  מעמעם   http://yom-kippur-
אווירת המיליטנטיות, גם אם, למעשה, הטקסט 

מתורגם במלואו.
בעל האתר משוכנע מעל לכל צל של ספק 
שַהצליחה  המצרי;  בצד  היה  הצבאי  שהיתרון 
"הגשר  על  הקליפ  )ראו  המצרי  בצד  הייתה 
רק  היו  ותככים  ומחלוקות  בסיני"(,  המצרי 
הוא  זאת  הישראלי.  והשלטון  הצבא  בצמרת 
של  מיתוסים  ניפוץ  ידי  על  היתר  בין  עושה 
דמויות דוגמת אריאל שרון. כשיטה, הוא מרבה 
בציטוט ממקורות ישראליים ביקורתיים ככלי 
ניגוח. הכותב מציין כמה עגום היה מצבה של 
מצרים טרם המלחמה, עד כמה טוב היה מצבה 
של  מצבה  היה  עגום  וכמה  המלחמה,  במהלך 
מדינת ישראל אחרי המלחמה, כאשר הכותרת 
המחדל,  על  לדעתו  מעידה  אגרנט",  "ועדת 
בקרב  והדכדוך  התסכול  אווירת  את  ומשקפת 

הציבור הישראלי.

על מנת למצות את כלי המחקר ההיסטוריים 
אנו נדרשים לבחינת הפרספקטיבה של האויב, 
או מי שהיה אז האויב. משום כך כדאי להיחשף 
לאתר זה, המעיד, ללא ספק, שכותבו )מוחמד 
 - ישראליים  מידע  למקורות  נחשף  חטב( 
את  מייצג  רבה  ובמידה  ומדיניים,  צבאיים 
ערבית ואנגלית. הפרשנות המצרית. 

שנתיים לאתר יד לשריון 

www.yadlashiryon.com 

פרק מרשים על חיל השריון 
במלחמת יום הכיפורים

http://www.yadlashiryon.com/show_
item.asp?itemId=50862&levelId=6385
1&itemType=3&prm=t=3

37 שנים למלחמת יום הכיפורים
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יזכור
בשנה שחלפה מיום הזיכרון תשס"ט ועד ליום הזיכרון תש"ע נפלו 6 חיילי שריון. 

בכך עלה מספר הנופלים מחיל השריון ששמותיהם חקוקים על כותל השמות 
ל־4965 חיילים. כולנו מרכינים ראש לזכרם.

רס"ן שרית גולר, רמ"ד נפגעים חש"ן

סמל אוריאל פרץ ליברנט ז"ל
בן אהרון וג'ון־סנד ליברנט

נולד בירושלים
 ביום כ"ו בטבת תשמ"ח,

16 בינואר 1988
שירת בחיל השריון 

יחידה: חטיבה 188 גדוד 53
התגייס ביום 5 ביולי 2008

נפל בפעילות מבצעית
 ביום ט"ו באב תשס"ט,

5 באוגוסט 2009
מקום נפילה: רמת הגולן 

מקום קבורה: הר הרצל בירושלים 
הותיר: הורים ושלוש אחיות 

מספר אישי: 6135334
בן 21 בנפלו

קורות חיים:
השקטים  אחד החברה  והיה  חברותי  מאוד  היה  "אוריאל 
והצנועים. הוא נגע בצורה כלשהי בכל חייל בפלוגה", כך סיפר 
סמל יוסי רטיג על חברו ליחידה. סמל אוריאל פרץ ליברנט ז"ל 
"אוריאל  הגולן.  ברמת  אימון  במהלך  בהתהפכות טנק  שנהרג 
היא דתי, ולמרות הצבא והלחץ הקפיד על זמני התפילות. הוא 
אהב ללמוד כל יום ושמר על קשר עם הישיבה תוך כדי השירות. 
מהשטח  להגיע  יוכלו  החיילים  שכל  דאג  באב למשל,  בתשעה 
לבסיס לפני כניסת הצום", הוא הוסיף. סמל אוריאל פרץ ליברנט 
בהר  העלמין  בבית  ונטמן  באפרת  התגורר  במותו.   21 בן  ז"ל 

הרצל. הותיר אחריו הורים ושלוש אחיות.

סמל דן שניידמן ז"ל
בן רינה וראובן שניידמן

נולד בישראל
 ביום ט' במרחשוון תשמ"ט,

20 באוקטובר 1988
שירת בחיל השריון 

יחידה: חטיבה 188 גדוד 74
התגייס ביום 23 במארס 2008

נפל בעת שירותו 
 ביום ו' בניסן תש"ע,

21 במארס 2010
מקום נפילה: רמת הגולן 
מקום קבורה: כפר סבא 

הותיר: הורים, אח ואחות 
מספר אישי: 5931140

בן 21 בנפלו
קורות חיים:

תומך  של  תפקיד  ואחרי שביצע  מקרבי  יצא  לקרבי,  התגייס  "דן 
לחימה, נלחם כדי לשוב חזרה לתפקיד קרבי. הוא היה בחור חרוץ 
שתמיד דאג לחבריו. בחודש האחרון דן גם לקח על אחריותו תפקיד 
בתפקידו  המשיך  הוא  במקביל  כאשר  מטבח,  אחראי  של  נוסף, 
גור  סגן  מפקד המחלקה,  סיפר  כך  עליו".  המוטל  כל  את  ועשה 
בהלול, על פקודו, סמל דן שניידמן, לוחם בגדוד 74 בחטיבה 188 
של השריון, שנהרג בתאונת דרכים סמוך למחנה סער בגולן. "דן 
היה חלק מחבורה מאוד מגובשת וקרובה בתוך המחלקה. הייתה 
שניידמן  דן  לצבא" הוסיף. סמל  מחוץ  גם  חזקה  חברות  ביניהם 
ז"ל, בן 21 במותו, התגורר בכפר סבא ונקבר בבית העלמין הצבאי 

ביישובו. הוא הותיר אחריו הורים, אח ואחות.

אוקטובר 2010  שריון 36 ׀ 75



סמל עמית )פיט( רובינזון ז"ל
בן אליהו וסילביה

נולד בישראל
 ביום י"ב באלול תשמ"ח,

25 באוגוסט 1988
שירת בחיל השריון 

יחידה: חטיבה 188 גדוד 71 
התגייס ביום 23 באוגוסט 2008

נפל בפעילות מבצעית
 ביום י"ב בטבת תשס"ט,

8 בינואר 2010
במבצע "עופרת יצוקה" 

מקום נפילה: אזור רצועת עזה 
מקום קבורה: קיבוץ מגל 

הותיר: הורים, שתי אחיות ואח 
מספר אישי: 5366495

בן 20 בנפלו
קורות חיים:

"עמית היה חייל מצוין ומלא שמחת חיים, שביצע כל משימה שקיבל 
וכיצד  איפה  חיפש  ותמיד  כולם  של  חבר  היה  הוא  וחיוך.  באהבה 
לעזור, הוא דאג תמיד לשאול את המפקד איפה הוא יכול היה להיות 
טוב יותר ומה עליו לעשות על מנת להשתפר" - כך סיפר סרן מיקי 
שרביט, מפקד פלוגת להב בגדוד השריון 71, על פקודו, סמל עמית 
רובינזון, לוחם שריון שנהרג ביום חמישי מירי צלפים ברצועת עזה. 
ורצה מאוד להיכנס לרצועה,  "כמו כל הפלוגה גם עמית לא חשש 
חיילי  כל  שכזו.  ערכית  במשימה  שותף  ולהיות  לפעילות  לתרום 
הפלוגה פעלו במאמץ התקפי ביותר ומתוך מוטיבציה גבוהה מאוד" 
הוא הוסיף. סמל עמית רובינזון, בן 20 במותו, התגורר בקיבוץ מגל 
ונטמן בבית העלמין ביישוב. הותיר אחריו הורים שתי אחיות ואח.

טוראי ויקטור שברדין ז"ל
בן מיכאל ואילנה

נולד ברוסיה
 ביום כ"ה באלול תשמ"ז,

19 בספטמבר 1987
שירת בחיל השריון 

יחידה: חטיבה 460 גדוד 195
התגייס ביום 12 ביוני 2009

נפל בעת שירותו
 ביום כ"ב בטבת תש"ע

8 בינואר 2010
מקום נפילה: קריית חיים 

מקום קבורה: בית העלמין הצבאי בחיפה 
הותיר: אב, אחות, בת זוג בהריון ושתי בנות. 

מספר אישי: 5386246
בן 22 בנפלו

קורות חיים:
"למרות המצב הכלכלי הקשה ששרר בביתו והרקע הלא פשוט 
ממנו הוא בא, ויקטור עשה את כל הדברים המוטלים עליו ללא 
דופי, ואת כל המאמצים על מנת להיות לוחם בשריון" - כך סיפר 
הספר  בבית   188 חטיבה  של  ההכשרות  בגדוד  ד'  פלוגה  מפקד 
לשריון, סרן מתן גרובר, על פקודו, טוראי ויקטור שברדין, לוחם 
בחיל השריון, שנהרג מירי של חברו שנסיבותיו נחקרות. "היינו 
טעם  ובאיזה  והמצערת  האיומה  התקרית  על  כששמענו  בהלם 
משמעותי  תפקיד  בקרוב  ציפה לקבל  הוא  חייו.  הסתיימו  מר 
ולהתחיל את פרק ההכשרה על הטנקים. לצערנו התקווה נקטעה 
 22 בן  ז"ל  שברדין  ויקטור  טוראי  הוסיף.  כך",  כל  טרגי  באופן 
במותו, התגורר בקריית מוצקין. הותיר אחריו אב, אחות בת זוג 

בהריון ושתי בנות.

סמ"ר גבריאל )גברי( צ'פיץ' ז"ל
בן ברנקו ובת־עמי צ'פיץ'

נולד בישראל
ביום כ"ד בטבת תשמ"ט, 1 בינואר 1989

שירת בחיל השריון 
יחידה: חטיבה 7 גדוד 77

התגייס ביום 25 בנובמבר 2007
נפל בפעילות מבצעית 

ביום ח' בניסן תש"ע, 22 במארס 2010
מקום נפילה: רצועת עזה 

מקום קבורה: זיכרון יעקב 
הותיר: הורים, אח ואחות. 

מספר אישי: 5941325
בן 21 בנפלו

קורות חיים:
"אני גאה לומר שגבריאל היה בצוות שלי. הוא היה חייל בעל מוטיבציה גבוהה, התעניין בפעילות המבצעית ותמיד היה מעורב במה שקורה 
במחלקה והציע שיפורים. גבריאל היה חייל מסור, דבר שבא לידי ביטוי באירוע. על אף שלא נקרא לבוא אחריי, הוא ראה שאני רץ לכיוון 
הפעילות והצטרף מיד" - כך סיפר מפקד מחלקה 1 בפלוגה ו' שבגדוד 77, סגן דין לוי על פקודו, סמ"ר גבריאל צ'פיץ', תותחן מרכבה בגדוד, 
שנהרג מאש כוחותינו. "גבריאל היה אדם אהוב ומצחיק שנהנה לעשות שטויות. למרות שהיה חלק ממחלקה שאינה מחזורית והיה הכי ותיק, 
הוא תמיד עזר לכולם, תמך בצעירים ועזר להם בכל אשר ביקשו, הוסיף. סמ"ר גבריאל צ'פיץ' ז"ל, התגורר בזיכרון יעקב ונקבר בבית העלמין 

הצבאי ביישובו. הותיר אחריו הורים, אח ואחות.
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סא"ל יצחק סמואל ז"ל
בן אלחנן ולאה

נולד בישראל
ביום כ"ב בסיוון תשכ"א, 6 ביוני 1961

שירת בחיל השריון 
יחידה: מפקדת זרוע היבשה 

התגייס לשריון ביום 2 ביולי 1980
נפל בעת שירותו

ביום כ"ט באב תשס"ט, 19 באוגוסט 2009
מקום קבורה: אלון שבות

הותיר: אישה, שישה ילדים, אם, שלושה אחים ושתי אחיות
בעל צל"ש הרמטכ"ל

מספר אישי: 3390532
בן 48 בנפלו

קורות חיים:
יצחק גדל בירושלים ולמד בישיבת ההסדר הכותל, סיים לימודי מחשבים בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה 'מכון לב' בירושלים. בעל תואר שני 
במנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן. שירת בגדוד 79. לחם במלחמת שלום הגליל כחניך קמ"ט בגדוד 532, חזר לשירות קבע בשנת 1989 

למחלקת אמל"ח במפח"ש. שירת במחלקת אמל"ח כעשרים שנה במגוון תפקידי רמ"ד ותקופות ארוכות כממלא מקום ר' ענף חש"ן.
סמואל תרם תרומה משמעותית ורבת שנים לפרויקט המרכבה. טביעות אצבעותיו ניכרות בכל מערכות הטנק. לאורך שנים היווה מוקד ידע 
אמיתי בכל הקשור לעולם השריון. עשייתו רבת השנים התאפיינה בצניעות, מסירות, ובדבקות במשימה החשובה שאותה ראה תמיד לנגד 

עיניו - ביטחון מדינת ישראל.
"יצחק היה מוקד ידע בתחום טנקי המרכבה במחלקת האמל"ח בזרוע היבשה. במקצועיותו הרבה הטביע יצחק את חותמו על פיתוח טנקי 
מרכבה 3 וטנקי המרכבה 4", סיפר רע"ן שריון במחלקת אמצעי הלחימה של זרוע היבשה, סא"ל דן קציר על פקודו, סא"ל יצחק סמואל ז"ל, 
שנפטר ממחלה קשה. "יצחק היווה דוגמה ומופת בהתנהגותו כמפקד וכחבר. למעלה מעשור הוא שירת בתפקידים שונים במחלקה והוביל 
את פיתוחם טנקי המרכבה לדורותיהם. נזכור אותו לעד", הוסיף. יצחק סמואל ז"ל בן 48 במותו, התגורר באלון שבות ונקבר ביישוב. הותיר 

אחריו אישה, שישה ילדים, אם, שלושה אחים ושתי אחיות.
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אברהם בן ארצי נפצע קשה מאוד בתאונת 
אימונים, כשנפל עם ג'יפ ממצוק. במשך ארבעה 
חודשים שכב בתרדמת, משותק בכל גופו, עם 
סיכויים אפסיים להתעורר. כנגד כל הסיכויים 
שיקום.  בהליך  והחל  להתעורר,  הצליח  הוא 
אברהם בן ארצי הצליח בסופו של דבר לצלוח 
תפקוד  שכלל  מלא,  שיקום  של  מדהים  הליך 
פיזי מחדש )אם כי הוא נותר נכה(, שיקום של 
הזיכרון.  של  מחודשת  והפעלה  הדיבור  יכולת 
לחזור  והתעקש  בכך  הסתפק  לא  הוא  אך 
למסלול הצבאי, שם המשיך לשרת בתפקידים 
בתפקידו  המודיעין.  ובחיל  בשריון  שונים 
האחרון, לפני שחרורו מצה"ל, לפני כ־15 שנה, 
לנושא  הראשי  השריון  קצין  של  כסגנו  שימש 
הכשירות. מאז, כאזרח, התמקד בעזרה בשיקום 
צעירים שנפצעו קשה ועידוד רוחם, תוך הצגת 

סיפור חייו.
של  בשעות  אותי  שואלים  ממכריי  "רבים 
רגיעה ומחשבה איטית וצלולה, אם לא היו כל 
ממהר  ולא',  'לא  בזבוז.  בבחינת  הללו  השנים 
אני לענות, 'לא היה בהן משום בזבוז, שכן את 
גם  ניתן  אך  לשנות,  ניתן  לא  פציעתי  עובדת 
אותי  הטילה  שאליו  המצב  את  לשנות  ניתן 
תאונה זו'". כך כתב אברהם בן ארצי ז"ל בספרו 

)עמ' 77(.
מביאה  'פסימיות  כי  האומר  "המשפט 
הראוי  מן  ליכולת',   - ואופטימיות  לחולשה 
כותל  על  לבנה  קידוש  של  באותיות  שייחרת 
)עמ'  ספר  באותו  ציין  כך  לב".  כל  של  המזרח 

81( פרופ' בן־ישי שסייע לבן־ארצי בשיקומו.
הוא  נפש.  עז  לוחם  היה  ארצי  בן  אברהם 

רוצה לגשת  רואה שהוא מתפתל במיטה,  אני 
־־־  לילה.  אחר  לילה  כך  יכול.  אינו  אך  אליה, 
במוחו.  המתחוללת  הסערה  את  רואה  אני 
לילה אחד, כאשר נועה בכתה, החליט לעשות 
הבריאה  הרגל  את  להזיז  ניסה  ולקום.  מעשה 
ואחר כך את הרגל המשותקת. אחר כך את היד 
נפל  לפתע  הגוף.  חלקי  שאר  ואת  המשותקת, 
מן המיטה. למשמע הרעש התעוררתי, אך הוא 
אמר לי בחיוך קשוח: "עזבי אותי. גשי לנועה. 
כבר  וכשחזרתי  כמצוותו,  עשיתי  בוכה".  היא 
אני  "מחר  ופלט:  למיטה  חזר  הרצפה,  מן  קם 
מתחיל ללכת". ואכן בבוקר ביצע את החלטתו. 
נעזר בקירות לתמיכה, נשען על רהיטים, גורר 
המחצית  בעקבות  המשותק  גופו  מחצית  את 
כעבור  נאנח.  לא  אך  כואב,  כולו  הבריאה. 
כשבוע הביא את כיסא הגלגלים לבית החולים 
ואמר להם: "די, אני כבר לא צריך. זה שלכם". 

)עמ' 27(
ירמיהו: התוקפנות שלי כלפי עצמי מופיעה 
בצורות שונות: חוסר הערכה עצמית, הלקאה 
שאני  התופעות  מן  שתיים  רק  הן   - עצמית 
אולי  אך  עצמי.  את  לייסר  כדי  בהן,  משתמש 
דרך  יש  האם  למוטב?  אשוב  זו  בדרך  דווקא 
והתוקפנות?  הכעס  תהליך  את  לעצור  אחרת 
אני חייב לשלוט בעצמי! הקריאה הזו משמשת 
על  מתגבר  אני  ודרכה  ללחצים,  פורקן  עבורי 
הדחפים האלימים הצומחים מתוך־תוכי. )עמ' 

)34
ירמיהו: בפרק השיקום המתיש שלי אפשר 
למנות מספר שלבים: השלב הראשון התמשך על 
פני כשנה. מטרתו - לשתפני בתחומי פעילות 

לוחם אמיץ עד כלות
אברהם בן ארצי ז"ל

אל"ם )במיל'( אברהם בן ארצי ז"ל, החל את דרכו הצבאית כלוחם בסיירת מטכ"ל, 
עבר הסבה לשריון, ובגיל 29 בהיותו מג"ד טנקים בסיני )ב־1977( נפצע אנושות 
בתאונה. כנגד כל הסיכויים הצליח להשתקם וחזר לצה"ל. בתחילת יולי נפטר 

בגיל 62 מאירוע מוחי. תהליך שיקומו הנחוש הוא סיפור מופת שגם תועד בספרו 
"נפילה מצּוק גבוה", שהתפרסם בשנת 1983.

אל"ם )במיל'( שאול נגר

החל את שירותו הצבאי כלוחם בסיירת מטכ"ל 
והשתתף בה בפעילויות מבצעיות רבות, כחוגר 
וכקצין. הוא השתתף, לדוגמה, במבצע תשורה 
- מבצע פיצוץ המטוסים בביירות. ספרו "נפילה 
מצוק גבוה" )הוצאת משרד הביטחון - ההוצאה 
מרתק  ספר  הוא   - עמודים(   83  ,1983 לאור, 
לאחר  שבחייו  המדרון  את  המתאר  ומרגש 
שיקומו  בתהליך  התלול  המעלה  ואת  פציעתו 
מהתרדמת  כשהתעורר  והמופלא.  הממושך 
לשקם  נאלץ  הוא  פציעתו,  עקב  נקלע  שאליה 
ודיבור.  אכילה  כמו  בסיסיות  גופניות  יכולות 
גישה  כמו  קוגניטיביות  יכולות  גם  שיקם  הוא 
מצבו  עם  נפשית  והתמודד  שלו  הזיכרון  אל 
החדש. השיקום לא היה מושלם והוא נותר נכה 
עבודה,  של  למסלול  לחזור  הצליח  הוא  אולם 

קריירה וחיי אישות.
מזוויות  שיקומו  תהליך  את  מתאר  ספרו 
עצמו  הוא  משתתפים:  מספר  של  ראייה 
דליה*  בילדותו(,  שכונה  )כפי  ירמיהו  המכונה 
רעייתו בעת פציעתו, אימו, ד"ר כוזרי שטיפל 
בן־ישי,  ופרופ'  השומר,  תל  החולים  בבית  בו 
רופא שהתמחה בטיפול בפגועי ראש, שליווה 
להלן  הבאנו  שיקומו.  בתהליך  ארצי  בן  את 
על  אור  לשפוך  בהם  שיש  מהספר,  קטעים 
בן  אברהם  של  הנפשית  ועוצמתו  נחישותו 
שעבר  המדהים  השיקום  בתהליך  ז"ל,  ארצי 

בכוח רצונו העז.
דליה: הימים חולפים. הוא מתנסה בקשיים 
האדם  בני  הם  מעטים  שרק  ובייסורים 
היא  בתנו,  נועה,  ־־־  בשכמותם.  המתנסים 
בת שלושה חודשים. שעה שהיא בוכה בלילה, 
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שונים ועל ידי כך להוסיף להרגשת הביטחון 
העצמי שנפגעה קשות. בנוסף לכך קשה לי 
להתרכז, אינני שקט בפנים, "בתוך הנשמה". 
מבין, מה טעמם של האימונים שהם  אינני 
להפוך  הם  הנראה מבקשים  כפי  לי.  עושים 
אותי ל"תלמיד טוב", שכן אני שומע, שהם 
מתלחשים ואומרים כי פגיעת הראש הסיטה 
עם  נאבק  אני  הקודמים.  מהרגליי  אותי 
הרגלי למידה נכונים תוך שאני מציב לעצמי 
פעולה  ושיתוף  מאמצים  ומשקיע  מטרות 
אני, אלא אדם  אינני  כי  מוגברים. אני חש, 
זר לעצמי. לא אותו ירמיהו בן־גרא שהכרתי. 
שנת  בתום  כך,  אחר  שבא  הצבאי  השירות 
משרדי  בתפקיד  הראשונה,  החולים  בית 
לא  לאחרים,  להקשיב  ממני  דורש  שולי, 
להתאמץ  היכולת  על  דגש  ושם  לעצמי,  רק 
להסתגל  חיצוניות,  להוראות  להישמע 
חיצונית.  מציאות  של  ולמגבלות  לנתונים 
ועצמאות  אחריות  ולקבל  ליזום  צריך  אני 
ולדעת להגן על דעות או מעשים והחלטות 

הנעשות במרוצת העבודה. )עמוד 39(
כותרות  חיבבתי  ומתמיד  מאז  ירמיהו: 
ושמות תואר נאים הבאים לענות על מצבים 
בַכּנֹותִי  רוחי  התעודדה  עתה  ואף  חדשים, 
המחודשת  בהווייתי  ההכרה  רכישת  את 

בשמה הנכון: חזרה לחיים. אין זו לידה מחדש, 
ולא  פסיבי  שותף  היילוד,  אתה,  בלידה  שהרי 
נדרש  אתה  כאן  ואילו  הטבע,  לתופעת  מודע 
למידה רבה של אקטיביזם. אין המדובר בשינוי 
יסודי של החיים, אלא בהעתקת הדגשים. עם 
שובי להכרה כי אני ערב לעצמי ולזולתי, אסור 
לנחול  השאיפה  מן  ולהרפות  להיכשל  לי  היה 
לרצות  שלא  אפשר  איך  ניצחון.  אחרי  ניצחון 
לרצות  שלא  אפשר  איך  ההר,  לפסגת  להגיע 
רבה  משמעות  ובעל  יותר  רב  מרחק  לגמוא 
יותר? המחשבה העיקשת הזו, להילחם מדי יום 
ביומו, כדי לפרוץ את החומה הסוגרת עליך, לא 
נועדה להשיב רק לי את כושר החיים והחיוניות. 
חדלתי להיות נגרר. חדלתי ללכת ליד או אחֵרי 
והחילותי לנוע לפנֵי, חשתי כי מעתה עלי למלא 
תפקיד הדומה לתפקידו של נחשון בן עמינדב 
בשעתו אשר זינק ראשון לתוך ים סוף, שנבקע 
לפני בני ישראל היוצאים ממצרים. רוצה לומר: 
בכוחך  שיש  למאמצים  סוף  ואין  גבול  אין 
להשקיע. הם כמו השמים, כמו ציר אורך בשדה 
את  רואה  ואינך  ומתארך  המתמשך  הקרב, 
קצותיו. רבי נחמן מברצלב אמר, כי "לעולם אל 
וחייב  היא  מגונה  מידה  הזִקנה  זקן.  אדם  יהא 
אדם להתחדש תמיד. מתחיל וחוזר ומתחיל". 
כי  אף  ולהתחדש.  לחזור  להתחדש,  עלי  אף 
מסכים  איני   ,1976 בנובמבר  ב־20  "נהרגתי" 
לקבל עלי פסק דין זה ולהשלים עמו. שוב ושוב 
אנסה לחזור לחיי מעש ויצירה. )עמודים 59 - 

)60
זאת  מה  אותי,  שאל  פעם  בן־ישי:  פרופ' 
אומרת "אינו ניתן לתיקון", כשמדובר בנפגעי 

ראש. אני מסביר לו, כי מכיוון שהתאים במוח 
מתים ואינם מתחדשים כמו בשאר חלקי הגוף 
- תופסים תאים חיים אחרים את תפקיד אלו 
שמתו, אבל תופסים רק חלק מן התפקיד, לא 
לאיש  שהיו  התכונות  מן  חלק  לכן  כולו.  את 
ירמיהו  ואולם  ואינן.  נעלמות   - פגיעתו  טרם 
בכשרים  משתמש  לעקוף,  ומנסה  מתעקש 
מספר  להשיב  ולנסות  ללמוד  כדי  אחרים, 
מיומנויות שאבדו לו. האדם הממוצע לא יבין 
עיקר  כי  לי  ברור  הפגיעה.  ממדי  את  לעולם 
השינוי בחייו של ירמיהו בן־גרא יתחולל כאשר 
יהפוך את השברים והרסיסים שנותרו מאותה 
מתקבל  מובן,  למשהו  הגבוה  הצוק  מן  נפילה 
על כל דעת. פירוש מחודש ומוצלח חייב לחלץ 
את הבעיה ממסגרות ָהֵאֶבל על מה שאבד - אל 
לשינוי.  סיכוי  בה  יהיה  מסגרת אחרת, שאולי 

)עמוד 67(
בלתי  ותשוקה  עז  רצון  כולי  אני  ירמיהו: 
רגילה לחזור למצבי שלפני התאונה. אני יודע 
שתחלופנה שנים עד שאגיע לכך, אך לא איכפת 
תמידי,  באופן  אותי  מעסיק  הזה  העניין  לי. 
לי  איכפת  מה  כוחותיי.  כדי התשת  עד  אפילו 
שאני מתבגר? מה איכפת לי שהזמן חולף? אני 
יודע שהסביבה מביטה עלי בספקנות ובחוסר 
שאצליח  מאמינים  אינם  האנשים  שכן  אמון, 
על  הגובר  כאדם,  ייחודי  אתגבר.  אני  בכך. 
פציעתו, משמש לי מקור לא אכזב לסיפוק אישי 
רב. אפשר לבזותני, לגרשני, לגרום לי עינוי דין, 
אך אי אפשר לקחת ממני את אמונתי ביכולתי, 

שהיא מילה נרדפת לזהותי כפרט. )עמוד 67(
ירמיהו: ואמנם יותר מכול סבלתי בתקופת 
מחלתי מהיעדרו של ידיד אמת. היו לי שניים או 

שלושה חברים מן השירות הצבאי שנתחבבו 
עלי במיוחד, ואולם הללו השתייכו למחנה של 
"הטובים". מידותיי הרעות שוב לא היה בגדר 
מלהיפגש  השתמטו  הכול  רב.  זמן  מזה  סוד 
עימי. אצל כולם נחשבתי כפצוע חסר תקווה, 
שמתחת לרגליו רועדת האדמה. אולי חדלתי 
מלהיות טוב, אך המשכתי בדי עמל לפלס לי 
נתיבות במינֵי תחבולות והתחמקויות, מתוך 
תחושה שהזמן יחזק אותי, ושוב אוכל לשוב 

למקורות כוחי. )עמוד 77(
ירמיהו: פגרות החגים באותן השנים לא 
שְָמנו  הרזים  פניי  ועיקר.  כלל  משמחות  היו 
תוויהם  וסחופים,  אפורים  ונראו  לפתע 
סימני  ניכרו  העפעפיים  ובקצות  רפויים, 
מרכיב  החילותי  אותם  המשקפיים  עייפות. 
זה מכבר, הוסיפו נופך של מוזרות להופעתי. 
הבריות חמקו מפניי, ויש שהשמיעו גיחוכים. 
היכולת שלי לחיות בבדידותי - מוזרה הייתה 
"תופסים"  האנשים  אין  הבריות.  בעיני 
עם  בודד  כשהוא  לתפקד,  מסוגל  אדם  איך 
עצמו במרבית שעות היום והלילה. הקריאה 
אהבתי  אלי  שבה  וכן  מאוד,  אותי  עניינה 
תקופה  באותה  להיזכר  יכול  איני  לטיולים. 
בהפעילי  ניסיתי,  שוב  כלשהי.  ריגשה  בלא 
מאמצים עילאיים, לבנות מִעי�י המפולת של 
תקופת החושך אשר בחיי את העולם הבהיר. 
לזכור  היחידה,  לתשוקה  כולי  כל  התמכרתי 
בקרבי את האפל ואת הרע, ועם זה להיות שרוי 
העכשווי  החדש,  הבהיר,  עולמי  האור.  בתוך 
היה במידה רבה יציר כפיי. שוב לא ברחתי מפני 
עצמי, שוב לא חיפשתי מקלט אשר אין עימו 
נשיאה באחריות. היה זה עולם חדש, שהומצא 
אחריות  של  בסימן  עמד  ואשר  ידי  על  ואּוַמץ 
וריסון עצמי. חיפשתי אצילות ודרך ארץ בכל 
ְלַטֲעתָן בכל הווייתי.  מעשיי והמשכתי לשאוף 
התנהגותי הפכה להיות רצינית ומכובדת, והיא 
זקפה את קומתי. מסתבר אפוא, כי מי שמבקש 
להיוולד מחדש, חייב להרוס את עולמו הקודם 
והמיושן ולבנות לעצמו עולם חדש. )עמוד 78(

בן ארצי ספר  פציעתו פרסם אברהם  טרם 
שירים פרי עטו, בשם "אקלים צבאי", הוצאת 
גם  כתב  ארצי  בן   .1978 תשל"ח,  "טרקלין", 
דובי  הלחין  )שאותו  סיירת מטכ"ל  המנון  את 

זלצר(.

יהי זכרו ברוך.

* הערה:
בעת•שנפצע•היה•אברהם•בן•ארצי•נשוי•לדליה,•
ילדים• לשני• ואב• רבין,• ולאה• יצחק• של• ִּבתם•
שנים• ושלוש• שיקומו• במהלך• ויונתן.• נועה• •-
לאחר•פציעתו•התפרקו•נישואיו•לדליה.•כעבור•
זמן•הוא•נישא•שנית,•לאסתי,•וממנה•נולדו•לו•
עוד•ארבעה•ילדים•-•איתי,•תמר,•אביתר•ויעל.

צילום: שמואל רחמני אברהם בן ארצי ז"ל 
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מרכז המידע הלטרון

דבורי בורגר

רפי רוטנברג הגיע מגרמניה לביקור בישראל 
והתרגש מאוד מסיורו ביד לשריון, שהזכיר לו 
ותיק,  מכר  פגש  אף  סיורו  במהלך  נשכחות. 
ובתוך כך נזכר כי ברשותו צילומים נדירים. הוא 
ראה לנכון לתרום אותם לאתר יד לשריון, ולשם 
כך פנה באדיבותו למרכז המידע. המדור מציג 
בפניכם את הצילומים האיכותיים והמרהיבים 

שאותם שלח. וכך מסביר רפי רוטנברג:
שירתתי   1973 תחילת  ועד   1971 "באמצע 
במסגרת  ברפידים.  סיני,  באוגדת  חמ"ן  כצלם 
תפקידי הקמתי שם את מחלקת הצילום )כולל 
מעבדה(, שהתעסקה בעיקר בצילום קו התעלה 
וממסוקים,  קלים  ממטוסים  אויר  ובתצלומי 
לעתים  השתמשנו  התצפית  בטנק  ובפיתוחם. 
ועבודות  ביצורים  מטרות,  לצילום  תכופת 
בעומק הקו המצרי. בתקופתי היו בתעלה שני 
על  הטנק  הוא  האחד  בפעולה.  תצפית  טנקי 
ושמופיע  במוזאון  שמוצג  שרמן  טנק  מרכב 
טנק  מרכב  על  והשני  בתמונות  המצורפות, 

סנטוריון עם מנוף גבוה יותר". 
 1973 בפברואר  בקבע  שירות  שנת  לאחר 
אנימציה.  צילום  ללימודי  לגרמניה  רפי  יצא 
עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים חזר לישראל, 
חודשים  כשלושה  במשך  במילואים  ושירת 
כצלם  בתפקידו  התעלה,  של  המערבי  בצדה 

חמ"ן. הפעם לא ראה את טנקי התצפית.
הצילום  בתחום  ַחיִל  רפי  עושה  היום  עד 
הטלוויזיה  של  ותיק  עובד  הוא  וההפקה. 
ונושא   ,WDR בגרמניה  הגדולה  הממלכתית 
הגרפיקה,  הטכני של מחלקת  המנהל  בתפקיד 
הצילומים  המיוחדים.  והאפקטים  האנימציה 
• להלן ואחרים נתרמו למרכז המידע בלטרון.  

טנק התצפית
צילומים נדירים מאוספו של צלם חיל המודיעין באוגדת סיני - רפי רוטנברג

שריונר ותיק,
לשריון  ביד  מתגבש  אלה  בימים 
ההיסטוריון־ נמנים  חבריו  שעם  צוות 

)במיל'(  ואל"ם  ברעם  זוהר  גיאוגרף 
מידע  מרכז  בשיתוף  ארבלי  שלמה 
אוסף  פריטי  לאתר  שמטרתו  לטרון, 
השנים,  לאורך  השריונאים  מהווי 
שיעשירו את אוצר יד לשריון, וימחישו 
השריון  חיל  של  סיפורו  את  ְלדורות 

בשגרה, באימונים ובשדה הקרב.
שאיתו  אוכל  כלי  ברשותך  אם 
חלקת את מזונותיך עם רעיך הלוחמים, 
אביזר לבוש שריונאי טיפוסי או מיוחד, 
עד  ממנו  נפרדת  שלא  לחימה  אמצעי 
איתך,  שלקחת  ייחודית  מזכרת  היום, 
ותרום  קשר  צור  אנא   - פריטי שלל? 
וההנצחה  המורשת  לאתר  אותם 

ומוזאון השריון - יד לשריון ! 
העומד  האישי  וסיפורך  הפריט 
מאחוריו, שאותו תספר לצוות שלנו, 

יתועד וישתמר לדורות.
תרומתך  את  נפרסם  זה  במדור 

וסיפורך!

 ליצירת קשר: 
 זוהר ברעם: 054-4480463. 

מרכז מידע לטרון: 08-9784302/4

טנק תצפית וראשו בעננים. צילום: רפי רוטנברג

רפי רוטנברג ליד טנק תצפית
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דבורי בורגר

בסבך הלבנון; מלחמת לבנון השנייה:
זיכרון, קרבות, משפחות עשהאל אבלמן עורך ראשי, הוצאת ראובן 

מס בסיוע משפחות הנופלים, עמותת "משפחה אחת" ומשרד 
הביטחון, 2010, 312 עמ'

בני  את  הותירה  השנייה  לבנון  מלחמת 
וממאנים  כואבים  השכולות  המשפחות 
ודוחות  תחקירים  ממצאי  עם  להשלים 
הגלוי  העקבי,  המאבק  כה.  עד  שהופקו 
פוסק.  אינו  מנהלים  הם  שאותו  והנוקב 
שאותו  הכוח  ביטוי  לידי  בא  זה  בספר 
מרעותה,  האחת  המשפחות  שואבות 
ולתוצאות  קולן  להשמעת  שהוביל  כוח 
הספר  הלאומית.  בזירה  הרות־גורל 
הינו מפעל הנצחה משותף של יקיריהן, 
המשתקפת  בגישה  ונערך  שנכתב 
מוקדש  זה  "ספר  בפתחו:  בהקדשה 
באהבה  עצומה,  בהערכה  ליקירינו 

גדולה ובגעגועים שאין להם סוף". 
יומית,  מלחמה  סקירת  בספר 
ועדת  דוח  על  בעיקרה  הנסמכת 
סקירה  כל  של  בסיומה  וינוגרד. 
יומית מועלים שמות החללים שנפלו 
בקרבות אותו היום. לאחריה מובאים 
בזה אחר זה סיפוריהם של החללים. 
את  מביא  והבית  המשפחה  פרק 
סיפורי הקרבות, כפי שנכתבו על ידי 
העורכים ובני המשפחות, שתִחקרו 
לאחר  האירועים.  את  היטב 
עם  שיחות  מובאות  תיאור  כל 
המתואר  בקרב  נופלים  משפחות 

או רשימות מפרי עטן. 
בהקדמה חולק העורך הראשי מחוויותיו במהלך כינוס דברי 

חפצים,  ראיתי  מטבחים.  מרפסות  בסלונים,  "ישבתי  המשפחות: 
תמונות, טקסטים וסרטים... שמעתי סיפורים רבים, חלקם גדולים 
של  קטנים  סיפורים  וחלקם  המיסטיות  גבול  על  חלקם  מהחיים, 
יומיום. שמעתי גם צחוק ובכי, דיבורים על אהבה וגעגוע, ושמעתי 

גם כעס ומחאה, גאווה והודיה" )עמ' 9(.
משה  )במיל'(  אלוף  של  דבריו  חותמים  הכרס  עב  הספר  את 
תחת  השנייה.  לבנון  במלחמת  הרמטכ"ל  סגן  ששימש  קפלינסקי, 
הכותרת "לקחים ממלחמת לבנון השנייה" פורס קפלינסקי כשלים 
ומחדלים חמורים ביותר, הקשורים בשגרת הלחימה בטרור שנכפה 
עלינו ביתר שאת בראשית העשור, והשפעתו על שיקולים מבצעיים 
בתקציב  הקיצוצים  וכן  משאבים,  בהקצאת  עדיפויות  וסדרי 

כך  בתוך  מילואים.  אנשי  של  אימונים  להעדר  שהובילו  הביטחון, 
הוא מנסה להסביר את המושגים "מפקדי פלזמה" ו"תפיסת הפעלה 
אותו  מוביל  קפלינסקי  מביא  שאותו  המאולץ  ההסבר  חדשה". 
למשפט הבא: "ועם זאת, אין בכל הדברים שנמנו לעיל כדי לתרץ 
או להצדיק את הדרך שפעלנו בה" )עמ' 304(. הוא מנסה לענות על 
השאלה שהוא מציב גם לעצמו "היכן טעינו" )שם(, ובסופו של דבר 
מגלגל את הטעויות לפתחו של הפיקוד העליון בכל הקשור לתפיסת 
המערכה,  של  מושכל  לסיום  לחתירה  הביטחון, 
ולהעדר  שגוי  צרכים  לניתוח 
לחימה  של  אופרטיביות  תכניות 
רואה  קפלינסקי  הצפון.  בגזרת 
לנכון להחמיא לעצמו על הניתוח 
הלקחים,  הפקת  של  המרשים 
המרשימה  למערכה  שהוביל 
כל  כמו  יצוקה",  "עופרת  במבצע 
פעולה צבאית אחרת בעתיד. הוא 
מוסיף בנפרד כי אולי, בכל זאת, לא 
יושמו כל לקחיו המרשימים במבצע 
הוא  שנותר  כל  יצוקה".  "עופרת 
ולסמוך  קפלינסקי  לאלוף  להודות 
על תחזיתו האופטימית, כי במלחמה 
תהיה(  שלא  כולנו  )ונקווה  הבאה 
לחלוטין  שונות  תוצאות  יהיו   -
שהופקו  החשובים  ללקחים  הודות 

בראשותו.
עורך  בחר  מדוע  אפוא  ברור 
של  במאמרו  הספר  את  לסכם  הספר 
הסוציולוג ואיש מדע המדינה ד"ר אודי 
לבל הקובע, כי הפעילות של המשפחות 
לבנון  במלחמת  יקיריהן  את  ששכלו 
יחד עם אנשי  ייחודית.  השנייה הייתה 
שיח  ניהלו  אזרחיים,  וגופים  מילואים 
והצבאית  הפוליטית  המערכת  עם 
לכפות  "בניסיונן  תוצאות:  שהניבה 
ציבורית  לפעילות  יצאו  לאסונן  משמעות 
שאמורה הייתה להביא ל'הבראה' חברתית ולדיון ציבורי, שכמותו 
לא היה קודם לכן... 'הבראה' שהתבטאה בהיערכות למבצע 'עופרת 
שמנהיגיו,  לאחר  הצבא  של  ניהולו  על  דרמטית  והשפיעה  יצוקה' 
לפנות  נאלצו  המלחמה,  בעת  עליו  שפיקדו  והצבאיים,  האזרחיים 

את הזירה" )עמ' 311(.
הספר אמנם לא התיר עבורנו את סבך הלבנון, אך לפחות החל 

בפרימת המועקות שלא מרפות מאיתנו זה ארבע שנים.
צפויה לצאת מהדורה חדשה הכוללת מספר תוספות.

את הספר אפשר להשיג בחנות המכר של יד לשריון ובחנויות 
הספרים המובחרות.
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 Merkava Siman 4; Merkava MK.4 in IDF
]service, ]IDF Armor Series No.3

 Michael Mass & Rafy Levy, Desert Eagle Publishing,
.2010, 79 pp

הישראלי/  השריון  חיל  סדרת  הפופולרית  בסדרה  נוסף  כרך 
IDF Armor Series יצא לאור, פרי עטם של סא"ל )במיל'( מיכאל 
מס - אוצר מוזאון הרק"ם של אתר יד לשריון, ועמיתו רפי לוי - 
עטור פרסים בתחום העיצוב הגרפי, האחראי בעיקר על התאמתו 
הקודמים  הספרים  את  סקרנו  זה  במדור  דגמים.  לבוני  הספר  של 
 Merkava 3ו־  Magach 6B Gal זו  מיכאל מס, שיצאו בסדרה  של 
Baz שקצרו את שבחי הביקורת של בוני הדגמים הטובים בעולם. 
למיכאל מס שם עולמי בתחום הספרות הטנקאית המיועדת בעיקר 

לבוני דגמים, הצמאים לכל בדל מידע על השריון הישראלי. 
של  הצבאית  הטכנולוגיה  פאר  את  זה  ספר  מציג  קודמיו,  כמו 
השריון בצה"ל ומעלה על נס את עוצמתנו הלאומית ויכולתנו להגן 
הנשקפת  הצוות,  ורוח  המתקדמת  הטכנולוגיה  בזכות  המדינה  על 
היטב בצילומים המרהיבים העדכניים, שצולמו ברובן על ידי מיכאל 

מס בתעסוקות, באימונים ובמהלך קרבות.
צוות של טנקי המרכבה של חיל השריון  הספר מוקדש לאנשי 

שנפלו.
יד לשריון, בחנויות  את הספר אפשר להשיג בחנות המכר של 
deserteagle.אלקטרוני דואר  ובאמצעות  המובחרות  הספרים 

.publishing@gmail 

 Centurion tanks of the IDF; The complete
 guide to Centurion tanks in Israeli service,

]]Shot Kal Alef Vol.3
.Robert Manasherob, SabInga Publications, 2009, 80 pp

ספר זה הוא פרי עבודת מחקר ארוכה של ד"ר רוברט מנשרוב, 
מיקרוביולוג החי בארצות הברית, המבקר תכופות בישראל לצורך 
קידום מחקרו בנושא כלי מערכה ששימשו את חיל השריון לאורך 
ההיסטוריים  הכלים  למגוון  היטב  מתקשרת  זו  עובדה  השנים. 
המסר  דגמים.  לבוני  הקודמים  ומחקריו  ספריו  את  כתב  שעליהם 
מתמדת  התפתחות  של  הוא  אלה  מחקרים  דרך  לקורא  המועבר 
בתחום השריון בצה"ל, מעת כינונה של מדינת ישראל. להבנת מסר 
זה תורם המוטו הקבוע בכריכת ספריו "Israeli Way" )ראו צילום 
קרביים  כלים  בזיהוי  בינלאומי  למומחה  נחשב  מנשרוב  הכריכה(. 
בוני  ובאתרי האינטרנט של  ומוּכר היטב בפורומים  ורק"ם בפרט, 

דגמים. 
נקרא  שבצה"ל  הבריטי,  הסנטוריון  בטנק  עוסק  זה  כרך 
בנסיבות  פותח  הוא  א".  קל  "שוט  הספציפי  בדגם  ועוסק  שוט, 
השינויים  את  ומפרט  מאנגליה,  הטנק  רכישת  של  ההיסטוריות 
המהותיים בהסבת הטנק שהביאו להתאמתו לצרכים הייחודיים של 
חיל השריון הישראלי. הספר מלווה בצילומים היסטוריים וטכניים, 

חלקם בתקריב מרבי ושרטוטים בזויות השונות.
יד לשריון, בחנויות  את הספר אפשר להשיג בחנות המכר של 

הספרים המובחרות ודרך אתרי האינטרנט.



סא"ל )במיל'( דוד כספי

גאווה מחודשת התעוררה בי לחשוב שאני 
היה  שטליק  השריונאים  למשפחת  משתייך 
יראה  בתמונתו  המתבונן  ומעצבה.  מצביאה 
משהו,  נוקשים  חדים,  בקווים  מפוסלות  פנים 
עם  השחורה  והכומתה  החלטיים,  נחושים, 
נולד  כאילו  ראשו  על  מונחת  השריון  סמל 
התמונה  שמאחורי  רואה  אני  בדמיוני  עמה. 
של  שובל  המעלים  טנקים  דוהרים  השקופה 
אבק... תמונות שטליק כה אהב לראות. בתוכה 
אנושיות,  מבט,  מיישירות  עיניים  הדמות  של 
חמות, מביעות הבנה וחמלה. לא שהיו לי עמו 
שלשה  אבל  קרובה,  והיכרות  קרובים  קשרים 
מפגשים שחוויתי עמו, נצרבו עמוק בתודעתי 

ובזיכרוני ועליהם אני מביא את סיפורי.

 "מפקדי הצעיר,
ה"שושנה" לא במקום"

פלוגת טנקי שוט )הסנטוריונים( הראשונה 
ב־1960  מאנגליה  הגעתה  עם  הוקמה  בצה"ל 
גורודיש.  בגדוד 82, בפיקודו של רס"ן שמואל 
המ"מים  חמשת  עם  להימנות  הכבוד  לי  היה 
ורמי  תורן  )טוביה  הפלוגה  של  הראשונים 
הכיפורים,  יום  במלחמת  שנפלו  ז"ל  גבעוני 

לחיים  וייבדל  בתאונה,  שנהרג  ז"ל  יפה  עמיר 
ד"ר דני טמקין ואנוכי.

גורודיש כמו אצל גורודיש - הוציאנו לסדרת 
אימונים מפרכת של כשלושה חודשים במרחבי 
צאלים, כשצאלים לא היה עדיין באלי"ש. באחד 
מפרקי האימון יצאנו כל מחלקה בנפרד לאימון 
"כמו  מחלקתי  את  ערכתי  קרבי.  לילה  חניון 
הטנקים  בין  כאשר  גורודיש(,  )וכמו  בספר" 
הצבנו מקלעי 0.3 על הקרקע. לפתע אני שומע 
לסמן  המ"פ מבקש  הלילה את  בדממת  בקשר 
סיור  ג'יפ  זאת.  עשיתי  במדויק.  מקומי  את 
דרוך  ואני  החניון הקרבי  אל  התקרב בחשיכה 

ומתוח לביקורת.
המ"פ  יורדים  הג'יפ  מן  אדירה.  הפתעה 
ואל"ם ישראל טל, אז מח"ט 7. הצדעה, לחיצת 
יד, שֵם וכו'. יוצאים לטנקים תוך שאני מסביר 
על היערכות המחלקה בחניון. לפתע טליק כורע 
ליד החייל השוכב ליד המקלע 0.3 ואומר לי - 
מפקדי הצעיר ה"שושנה" לא במקום. אני נאלם 
כמו  משהו  וממלמל  התכוון  למה  בודק  דום, 
'המפקד כך אנו עושים'... מח"ט 7 מצווה לקרוא 
ולאור  המקלע  סביב  מושיבם  המט"קים,  לכל 
הירח, תוך שהוא משתדל לשמור על משמעת 
ובמקצועיות  וסובלני  רך  נמוך,  ובקול  חניון 
ה"שושנה"  התקנת  "מדע"  את  לנו  מסביר 

וכו'.  הגבהות  היסטים,  זוויות,   - המקלע  על 
לדאוג  נצטרך  למ"פ,  טליק  פונה  שמוליק, 
שבכל החטיבה ידעו את זה. בתום ה"שיעור", 
ואז הוא אומר  לג'יפ, מצדיע  אני מלווה אותו 
לי: כספי, חבר'ה טובים, שמור עליהם ותאמן 

אותם כמו שצריך!

נפילה מן הצריח קדימה והטנק 
עובר מעליי

תרגלנו  בצאלים  אימונים  סדרת  באותה 
בידינו. תורת  יכולות הטנק החדיש שהיה  את 
על  הסנטוריון,  עם  למעשה  עוצבה  הלחימה 
האימונים.  כדי  תוך  הטכנולוגיים,  יתרונותיו 
הייתה  זה  טנק  של  ה"אטרקציות"  אחת 
השימוש במייצב תותח. הקדשנו לזה פרק זמן 
המרבית  התועלת  את  ממנו  להפיק  כדי  גדול 
לירי תוך כדי תנועה. כל מחלקה בתורה תרגלה 
המ"מים  כמו  ואני  שנקבע.  במסלול  כזה  ירי 
האחרים מלא בי�צר קנאה ותחרות שהחדיר בנו 
גורודיש, החלטתי לעלות על אחד הטנקים של 
מחלקה אחרת, כדי לצפות בביצועיה. טיפסתי 
על צריח הטנק, ומכיוון שבתא הטען קשר עמד 
המ"מ )עמיר יפה ז"ל( של המחלקה המתרגלת, 
הרגליים  עם  הטען  תא  מדף  על  התיישבתי 

בחוץ.

פגישותיי עם טליק ז"ל
שורות אלה נכתבות בשובי מן ההלוויה לאלוף ישראל טל ז"ל. נרגש ונפעם עדיין 
מעוצמת הדברים שנאמרו לזכרו בהספדים. ענק שבענקים היה האיש ובכל מילה 
שנאמרה, אכן כזה היה! מנהיג אמיתי במה נבחן? בזה שהוא מעורר השראה אצל 

אחרים לחשוב, לפעול ולאמץ את ערכיו. טליק היה מנהיג מעצב במובן הקלסי 
ביותר של הגדרת המנהיגות

פגישה בסיני: טליק בימין התמונה עם אקדח על ירכו, מוסה פלד משמאלו, ודוד 
כספי עם כובע בשמאל התמונה
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מהירות  וצבר  האימון  למסלול  יצא  הטנק 
גדולה והנה אני רואה שאנו מתקרבים לסוללה 
גבוהה ושומע את המט"ק )שלמה ב'( פוקד על 
הנהג )דוד ד'(: "נהג האט"... "האט" הוא צועק, 
בשלב  שומע.  שהנהג  סימן  שום  ניכר  לא  אך 
עדיין  היו  לא  הטנקים  נהגי  האימון  של  זה 
שיש  זה  בטנק  הנהיגה  ברזי  מיומנים  מספיק 
לאחור,  ושניים  קדימה  הילוכים  חמישה  לו 
המצריכים תזמון מדויק של טּורים ולחיצה על 
ב"מרכוז"  בעיות  הילוכים,  להחלפת  המצמד 
של ה"ברקסים" ועוד. וכצפוי הטנק שאני עליו 
בה,  מתנגש  הסוללה,  אל  במהירות  מתקרב 
מגופו  קדמיים  שלישים  כששני  עליה  מטפס 
השני  מצדה  אדירה  בחבטה  ונוחת  באוויר, 
הסוללה. מסתבר שמדף תא הטען שעליו  של 
מן  התרומם  כנדרש,  נעול  היה  לא  ישבתי 
החבטה ואני נזרקתי קדימה אל בין הזחלים של 

הטנק שהמשיך לנסוע , מבלי שהנהג חש דבר.
ונחבטתי  הנוסע  הטנק  ממרומי  נפלתי 
עובר  שהטנק  במעורפל  חש  כשאני  בקרקע 
כלשהו,  אינסטינקטיבי  אלוהי  חוש  מעליי... 
את  ליישר  לי  גרם  רגע,  באותו  אלי  שנשלח 
כאמור  הטנק  שמעליי...  הטנק  לאורך  רגליי 
צוות  ממני.  מטרים  כמה  ונעצר  מעליי  עבר 
לי  לסייע  ירד  המחזה  מן  המום  שהיה  הטנק 
בגלל  רגעים  לכמה  נעתקה  נשימתי  לקום. 
השאלה  את  שאלתי  ואז  בחזה,  החבטה 
ה"חשובה" - איפה המשקפיים שלי? עוד אני 
בקרסול  כאב  הרגשתי  חברי,  בסיוע  מתרומם, 
כתוצאה מנקע רציני. עתה אני שומע שהמט"ק 
את  להזמין  כדי  לבסיס  בקשר  לקרוא  מנסה 
האמבולנס הפלוגתי. צעקתי אליו מיד והורתי 
וכך  הפלוגה  למפקדת  דבר  להודיע  שלא  לו 

בקשתי לעשות מכל הנוכחים במקום.
רובם מילאו את בקשתי וגם "מילאו פיהם 
מים" תקופה מסוימת. תיארתי לי שזה ייחשף 
זמן  לי  נתן  זה  בינתיים  אך  כלשהו,  בשלב 
מן  כרגע  אינם  זו  לתגובתי  המניעים  לחשוב. 
להזעיק  הניסיונות  עם  שפסקו  לאחר  העניין. 
אמבולנס ממפקדת הפלוגה, טיפסתי חזרה על 
צריח הטנק והתיישבתי בדיוק באותו המקום, 
הגענו  נעול.  שהמדף  וידאתי  כבר  הפעם  אבל 
למיטתי  שיניים  בחירוק  צלעתי  למכלאות. 
והודעתי למ"פ שנקעתי את רגלי באופן רציני 
שלושה  יומיים  עברתי  כך  הטנק.  מן  בקפיצה 
המ"פ  כשגורודיש  מאימונים,  מנוטרל  באוהל, 
מוצא גם זמן לשבת לידי ולדבר שיחות נפש - 
ומילאו אותי בנקיפות  דברים שהקסימו אותי 

מצפון על שלא דיווחתי לו אמת.
מספר  כעבור  נסתיימה  האימונים  סדרת 
שבועות והמ"פ החליט לקיים ערב הווי פלוגתי 
הפלוגה  כל  ישבנו  המחנה.  את  נקפל  בטרם 
סביב מדורה גדולה - שירים, ופלים משולשים 
חגיגית,  ואווירה  טמפו  בקבוקי  התקופה,  של 
מנדי  וסא"ל  המח"ט  טליק  גם  בה  שהשתתפו 
מרון - שהיה אז מג"ד 82 )ולימים אלוף(. לפתע 

פנה טליק אל המ"פ ואמר לו, שמוליק, קצינים 
וכל  יודע?!  אינך  ואתה  הטנק  מן  נופלים  שלך 
ליד  ישבתי  וערמומי...  נחוש  קטן,  בחיוך  זאת 
שרציתי  הדבר  האלה,  הדברים  ולשמע  המ"פ, 
ולהיעלם  המקום  מן  לעוף  היה  מכל  יותר 
באותו רגע. גורודיש הוריד את משקפיו הכהים 
בתימהון   7 מח"ט  אל  הביט  המפורסמים, 
את  תשאל   - לו  אמר  טליק  משהו.  וממלמל 
בין  וסינן  גורודיש הסב אליי את ראשו  כספי. 

שיניו - "לאוהל המ"פ!"
מצד אחד חרדתי מאד ומצד שני אבן נגולה 
ונמלאתי  המקום  את  עזב  טליק  לבי.  מעל 
הערכה וחיבה אליו, וגם קצת התנחמתי שבחר 
לא  וברוח  בנימה  הנפילה  דבר  את  לגלות 
חמורים במיוחד. עד היום אני מאמין שגישתו 
שהרי  הדין,  את  עמי  למצות  מנעה  הסלחנית 
ידע שפלוגת השוטים הזו הינה מיוחדת במינה, 

עם אנשים מצוינים שעשו אימון מעולה.
הסיפור כמובן דלף ממט"ק פטפטן שטליק 
אסף כטרמפיסט במכוניתו. התייצבתי באוהל 
המ"פ ולאורה של נורת 24 וולט מסכנה סיפרתי 
היה  אפשר  החשוך  באוהל  אפילו  הסיפור.  לו 
להבחין בלסתותיו ההדוקות של גורודיש, דבר 
כעבור  לי.  הצפוי  לגבי  ספק  בי  הותיר  שלא 
שבוע, ביום עזיבת השטח, קרא לי הסמ"פ גבי 
דיווח"  ב"אי  נאשם  הינך  ואמר,  לאוהלו  עמיר 
וגזר עלי נזיפה לתיק האישי. יש אלוהים שהציל 

אותי בנפילה ויש טליק שהציל אותי מן הדין!

הטנק שנגזל חוזר למג"ד
התמקמה  הגולן  ברמת  הקרבות  בתום 
ג'בע  באזור   ,205 חטיבה  שלנו,  החטיבה 
שיסיים  קיסינג'ר  למר  והמתנה  בהיערכות 
גדוד  על  פקד  פלד  יוסי  המח"ט  מלאכתו.  את 
בית  בשטח  להתארגן  מפקדו,  שהייתי   125
בית  מנהל  אז  הייתי  שהרי  הכפר,  של  הספר 
ספר והוא ידע שאני אדע להגן היטב על מוסד 
לי  ומודיע  בקשר  לי  קורא  הוא  לפתע  שכזה. 
עם  יחד  אישית,  שלי  מידית  ליציאה  להתכונן 
אותנו  תיקח  למקום ש"ציפור"  המג"דים,  יתר 
לסיור מוקדם ל"איפה שהיית עם יִׂשְָּכה שדמי 
במלחמת ששת הימים", דהיינו לסיני. זו היתה 
הפתעה גדולה ובלתי צפויה, אבל לאור הסכנה 
המצרים  עם  קרבות  של  נוסף  סבב  לפריצת 
ולמקמה באזור  הוחלט להוריד החטיבה שלנו 
החווה הסינית, בין שתי הארמיות המצריות 2 
ו־3, או כפי שהמח"ט ציין - נחזיק את הצבא 

המצרי בביצים מימין ומשמאל.
חיל  לבסיס  ממחניים  הטיסנו  קל  מטוס 
האוויר בסיני ומכאן יצאנו, המג"דים, לסיורים 
בגזרה. הטנקים של החטיבה הועמסו על מובילים 

ועתידים היו להגיע תוך יום או יומיים.
פגשנו  מסחרה,  תל  באזור  הקרבות  במהלך 
בטנק "שוט קל" דיזל נטוש עם נהגו שאיבד את 
לעשות  מיד  החלטתי  שונות.  מסיבות  היחידה 
מג"ד.  כטנק  לגדוד  ולצרפו  "סּוָּפְחּתָ"  תרגיל  לו 

נהגו היה "ילד" מקבוץ גבע ששלט היטב בטנק, 
והדריך את הצוות שלי כיצד להפעילו, מה שלא 
היווה בעיה מיוחדת, למעט דאגה לאספקת סולר, 
שכן הגדוד היה רשום כצורך בנזין בלבד. היה לי 
נוח מאד ויתרון על אחרים לפקד מטנק זה ולא 
מטנק שוט בנזין. שיירות המובילים יצאו לדרך 
אבל היה מי שרצה למנוע לקחת טנקי שוט קל 

לסיני, שהרי חטיבתנו הייתה עם מנועי בנזין.
עליתי  בסיני  לגזרתו  הגיע  הגדוד  כאשר 
הגדוד.  חיילי  של  פניהם  את  לקבל  לאוטובוס 
ואז  וכועסים.  זועמים  חבר'ה  מוצא  אני  הנה 
לי שמשטרה צבאית רדפה אחריהם עד  סופר 
בית דגן, לתפוס את הטנק שוט קל של המג"ד 
את  אילצו  המ"צ  אכן,  הגולן.  לרמת  ולהחזירו 
זה  המוביל לעצור, לאחר שהצליחו לאתר מה 
בתא  ידיות  זיהוי:  לצורך  להם  אמרו  קל,  שוט 

הנהג עובר, הגה לא עובר.
הצוות שלי בקושי הספיק לפרוק את הציוד 
האישי והדברים הגיעו כמעט למכות עם המ"צ. 
מאד,  צר  לי  היה  היתר  בין  ממני!  נגזל  הטנק 
החבאתי  הקשר  מכשירי  מעל  הטנק,  בתוך  כי 
תמונה צבעונית של משפחה סורית, שמצאתיה 
בתוך חושה על תל ענתר שבמובלעת. בדמיוני 
פנטזתי שאולי יום אחד אוכל לאתר משפחה זו 

שאת "ביתה" הרסנו.
רבצנו בחולות סיני מספר חדשים בכוננות 
למפקד  נתמנה  טל  ישראל  האלוף  מתמדת. 
לביקור בחטיבה שלנו. טליק  והגיע  סיני  גזרת 
ביקש לדבר עם המג"דים. תפסנו לנו איזו דיונה 
וכל אחד התבקש לספר בתִמצות על מה שעשה 

ברמת הגולן וכיצד הוא ערוך כאן עם גדודו.
מותש,  וכאילו  טרוד  נראה  שטליק  זכורני 
ארשת פניו רצינית ועניינית מאד, אפילו עצוב 
וללא שמץ של דיבורים קלילים, אך עם עיניים 
ערניות, עוקבות וקשובות, והוא שאל פה ושם 
שאלות חשובות על היערכותנו כאן. איש לא 
שבתום  אז  להאמין  או  לשער  היה  יכול  היה 
המלחמה הזו, יקום איש זה, כעוף החול ובמרץ, 
פרויקט  את  יוביל  עצומה  וחיוניות  בנחישות 

המרכבה, ובהצלחה שכזו.
לגשת  העזתי  מאיתנו,  ללכת  פנה  כאשר 
ועוד  שנגזל,  הטנק  סיפור  את  לו  ולספר  אליו 
ובלי  רדיפה,  של  כזו  מכובדת  לא  במהומה 
להתחשב שזה טנק מג"ד. טליק כדרכו הקשיב 
לי. שלפתי את  וביקש את מספר הטנק שהיה 
הפנקס הקטן שבכיס השמאלי בחולצה של כל 
קרה  לערך  שבועיים  כעבור  לו.  ומסרתי  מג"ד 
רעש  שומע  אני  לחצות  סמוך  יאומן.  הבלתי 
נהג  הגדוד.  לאזור  בכניסה  טנקים  מוביל  של 
עייף שאל בצעקות את השומר "איפה מג"ד"? 
התקרבתי למוביל, הזעקתי את נהג הטנק שלי 
מן  שלנו  קל  השוט  את  תוריד  לך  לו  ואמרתי 
הרמה. זהו טליק, רגישות בלתי רגילה. קפצתי 
מיד אל תוכו לחפש את התמונה של המשפחה 
וזו  היה  לא  כלום  עליה.  הסורית שכה שמרתי 
• הייתה אכזבתי הגדולה!  
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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



אל"ם )במיל'( בני מיכלסון

שמודיעין  באמ"ן  כיום  מקובל 
מטרות  רק  לייצר  אמור  מחקר השטח 
היא.  ולא  האוויר,  חיל  למטוסי  לתקיפה 
דקל־דליצקי  אליהו  חושף  החדש  בספר 
מי שעמד בראש ענף מחקר השטח )ענף 
1( לאורך תקופה ארוכה ושירת בו במשך 
המודיעיני  המחקר  את רזי  שנים   21

בכלל ומחקר השטח בפרט.
שנים  במשך  חסוי  שהיה  מידע 
וטעויות.  כשלים  כולל  בספר,  נחשף 
בספר  שנאמרים  מהדברים  חלק 
)או  בכלל  לראשונה  בו  נחשפים 
אישור  עם  לראשונה  נחשפים 
להאמין  שקשה  כך  כדי  עד  הצנזורה( 
לפרסום. אותם  אישרה   שהצנזורה 
היא  בספר  ביותר  החמורה  הטענה 
בחטיבת  שטח  מחקר  שאין  כנראה 

המחקר באמ"ן.
דקל מדמה את המודיעין בישראל 
ופה  גדולות  אוזניים  שפיתחה  לחיה 
התנוונו.  שלה  העיניים  אך   קטן 
כך באמ"ן סמכו בעיקר על הסיגינט 
על  ומעט  האותות,  מודיעין   -
שאת  בעוד  )הסוכנים(  היומינט 
הזניחו. התשתיתי  המחקר   נושא 

וחשיפות  בהוכחות  זו  טענתו  את  מגבה  דקל 
רבות וקשות.

להלן מספר נקודות מאפיינות:
דיוויזיות  ממספר  התעלמו  מחקר  באמ"ן • 
יום  במלחמת  כישלונם  לאחר   - סוריות 
להגדיל  סוריה  בצבא  התחילו  הכיפורים 
לחמש  לצמוח  במטרה  היבשה  צבא  את 
בבניית  החלו  לכן  משוריינות.  דיוויזיות 
ימ"חים ליחידות אלו שייתכן שהיו צריכות 
שלא  )רעיון  מילואים  כוחות  על  להתבסס 
אצלם  המילואים  הסורים.  אצל  נפוץ  היה 
היו מצומצמים ונועדו רק להשלמות בכוחות 

הסדירים(.
הנ"ל.  הימ"חים  חמשת  נבנו  74־76•   בשנים 
ב־76 הופסקה הבנייה בשניים מתוך חמשת 
הגדיל את התקן  סוריה  צבא  אך  האתרים, 

גם בענף מחקר השטח ראו ודיווחו 
גדות  ושינוי  חפירה  ההכנות,  על 
הקמת  כבישים,  סלילת  התעלה, 
בתי חולים שדה, הקמת דיפוני סער 
הקמת  הצליחה,  כוחות  לאחסון 
המצרים  לכוחות  להספקה  מים  קו 
שיכנסו לסיני ועוד. בנוסף הם איתרו 
ודיווחו על אימוני הצליחה בכל רחבי 
אוזניים  על  נפלו  הדיווחים  מצרים. 
אנשי אמ"ן מחקר שהיו  אטומות של 
על  והסתמכו  בקונספציה  שבויים 

המקור האנושי והאזנות.
הכור  את  לתקוף  התכוונה  • ישראל 
ידי  על  קרקעית  בתקיפה  העיראקי 
התכוננו  העיראקים  מיוחדים.  כוחות 
לתקיפה הזו והקימו מחנות צבא גדולים 
ענף  ידי  על  שהתגלו  במקום  )חטיבה?( 
לאחר  בוטלה  הישראלית  התקיפה   .1
כדי  להיאבק  צריכים  היו  הענף  שאנשי 
כמה  עד  ולהסביר  דעתם  את  להשמיע 

מסוכן. 
• בספר מופיעים כמה אזכורים לצילום 
ויעדים  תשתית  מתקני  של  מהקרקע 

בארצות אויב. 
ישראל  תקפה  לא  שבגללה  • הסיבה 
יום  מלחמת  במהלך  מצרים  בעומק 
שיירה  סאדאת  של  )האזהרה  הכיפורים 
"עומק  בישראל  B על העורף  טילי סקאד 
תמורת עומק"(, כי לענף המחקר הגיאוגרפי 
טילי  רק  היו  המצרים  שבידי  ידוע  היה 
סקאד בודדים, אם בכלל, ושסאדאת מאיים 

באקדח ריק.
הלאה,  המידע  את  העביר  שהענף  • למרות 
בענף המצרי )שלאחר המלחמה הפך לזירה 
והמליצו לא  דרומית( לא השתמשו במידע 

לתקוף. 
יום  מלחמת  במהלך  תכנון  על  מספר  • דקל 
מפקדת  את  קרקעית  לתקוף  הכיפורים 

הצבא המצרי.
פשיטה  תכנון   - ההתשה  מלחמת  • במהלך 
שהיו  הישראלים  הטייסים  של  וחילוץ 
לא  פרטיזני  תכנון  בקהיר.  בכלא  שבויים 

בצינורות המקובלים.

 מודיעין תלוש
מהקרקע

בסדיר מ־21 טנקים ל־31 בגדוד 
וצמצם את כוחות המילואים בהתאם. 

שהמבנים  הסכימו  לא  באמ"ן    •79 בשנת 
שאותרו על ידי ענף 1 הם אכן ימ"ח טנקים 
טנקים,  צולמו  האוויר  כשבתצלומי  גם 

בכניסה אל המבנים. 
"שלום  מלחמת  במהלך   ,  •82 בשנת  רק 
מהימ"חים  יוצאים  טנקים  כשראו  הגליל", 

הללו הבינו את הטעות.
משנת 67 ועד 79•  לא ידעו במחלקת מחקר 
ופיתוח  במחקר  בייצור,  עוסקים  שבסוריה 
הצביע   1 שענף  למרות  ביולוגי,  נשק  של 
יכול  שהמתקן  והסביר  המתקן  הקמת  על 

להתאים רק לצורך חל"ך. 
על  שדיווחו  הקרקעיות,  התצפיות  • כמו 
ההכנות שעושים המצרים לצליחת התעלה, 
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ליקט וערך תא"ל )מיל'( יצחק רבין
 בסיוע דבורי בורגר מרכז מידע לטרון 

צילומים: ססיל ריזנפלד, בר דְִמִרי, אבנר גאגין

יום עיון למדריכות שריון מג'וליס והסגל הבכיר שבמדור, בחסות   
תא"ל   .2010 במאי  ב־20  התקיים  בלטרון,  המידע  ומרכז  לשריון  יד 
)במיל'( מנשה ענבר מנכ"ל עמותת יד לשריון קיבל את פני המדריכות 
וברך אותן על פעילותן, והדגיש את חשיבות תפקידן במערך ההכשרה 

ובהמשך גם במערך הלחימה בחיל השריון. 
תא"ל )במיל'( עוזי לב־צור, שקלט את המחזור הראשון של מדריכות 
הפעילות  בזכות  הנושא.  על  בפניהן  הרצה  השריון  בחיל  הראשון 
נוי,  בכירה(  )מדריכה  והמד"בית  ענבר  הקצינה  שביוזמת  המבורכת, 
זכו המדריכות ומלוויהן ללימוד יחיד מסוגו על ההיבט ההיסטורי של 
הקשר  התהדק  לו  וההכנות שקדמו  זה  יום  בעקבות  בשריון.  ההדרכה 
בין סגל המדריכות לבין יד לשריון, והן יצרו קשר עם מפקדים ולוחמים 

בשריון, שאותם הזמינו לג'וליס ואף הוזמנו לבתיהם. 

טוב שכן טוב

 הנזירים ממנזר השתקנים הסמוך ללטרון התארחו ביד לשריון ב־11 
במאי 2010. מערכת יחסים ידידותית ביותר קיימת בין עמותת יד לשריון 
לבין אנשי המנזר. כחלק ממערכת זו מבקרים אנשי יד לשריון מדי פעם 
פול  מהאב  פרידה  במיוחד:  משמעותית  כותרת  נשא  זה  ביקור  במנזר. 
ליווה  ֵרנֵה. את הנזירים  ניהול המנזר לאב  הוותיק המעביר את שרביט 
באופן אישי מנכ"ל העמותה תא"ל )במיל'( מנשה ענבר ונציגים מצוות 
האתר ויחידת ההסברה. הנזירים התוודעו אל המוקדים השונים באתר, 
החינוכית  הפעילות  השנייה,  העולם  במלחמת  היהודי  הלוחם  תערוכת 
הערכית וההנצחה הפעילה. מרגש במיוחד היה לראותם צופים על המנזר 
מגג בנין המשטרה. לקראת סיום הביקור התכנסו כולם לברכות ולסיכום. 
את  סיכם  פול  האב  בדבריהם.  ניכרת  הייתה  והתפעמותם  התרגשותם 
תחושותיו וביטא את תודתו על תקופה ארוכה של שכנות טובה ואיחל 
לעמיתו מחליפו יחסים הדדיים עם יד לשריון כפי שהוא הוא זכה להם. 

האב רנה הבטיח להמשיך את מסורת השכנות הטובה.

פורום ראשי עמותות הנצחה ביד לשריון

אגף  ראש  ביוזמת  ההנצחה,  עמותות  ראשי  של  השנתי  המפגש   
משפחות במשרד הביטחון מר אריה מועלם, התקיים ביד לשריון ביום 
9 במאי 2010. במפגש השתתף השנה סגן שר הביטחון האלוף )במיל'( 
במלאכת  העושים  העמותות  אנשי  את  בדבריו  שחיזק  וילנאי,  מתן 
זוכות  ההנצחה  עמותות  החשובה.  העשייה  הוצגה  במפגש  ההנצחה. 

לתמיכת משרד הביטחון.

יום עיון מדריכות שריון מג'וליס

מפגש ראשי עמותות ההנצחה. שני משמאל סגן שר הביטחון אלוף )במיל'( 
מתן וילנאי

ביקור אנשי מנזר השתקנים ביד לשריוןמדריכות שריון בצילום על טנק סנטוריון ביד לשריון
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הדור הצעיר - בנימה אישית

נכדי הצעיר אור, עם בני כיתתו מבית הספר "תחכמוני" בבלגיה   
הגיעו לביקור ביד לשריון ביום 13 במאי 2010. כמובן שליוויתי אותם 
בביקור משמעותי זה. העוצמה והערכים שאליהם נחשפו אור וחבריו 

חיזקו ללא ספק את הקשר שלהם לישראל.

טקס ביום הניצחון על הנאצים

 ,2010 במאי  ב־9  הנאצי,  האויב  על  לניצחון  שנים   65 במלאות   
התקיים טקס באנדרטת הפרטיזנים ביד לשריון. מרבית הנוכחים היו 
לוחמים ותיקי מלחמת העולם השנייה ובני משפחותיהם. נשאו דברים 
והמחתרות,  הגטאות  ולוחמי  הפרטיזנים  ארגון  יו"ר   - שוב  ברוך  מר 
נציגי ארגוני לוחמים נוספים וכן נציג שגרירות רוסיה. האירוע הצדיע 
מלאים  שותפים  שהיו  השנייה,  העולם  במלחמת  היהודים  ללוחמים 

להכרעת האויב הנאצי ולשחרור היהודים מהמחנות.

מפקד ארמייה גרמנית ביד לשריון

ארמיה  מפקד   
 LTG Werner גרמנית 
במפקד  מלווה   ,Freers
סמי  אלוף  היבשה  זרוע 
לביקור  הגיע  תורג'מן 
 24 ביום  לשריון  ביד 
תזמורת   .2010 ביוני 
הצדעה  וטקס  צה"ל 
קיבלו  מרשים  ודגלנות 
הניח  האורח  פניו.  את 

גדעון  )במיל'(  תא"ל  גרמניה.  צבא  בשם  השמות  כותל  למרגלות  זר 
ליווה  יבשה ביד לשריון,  אבידור, ראש מכון צבי מיתר לחקר לוחמת 
והדריך אותו בביקור ובתוך כך על אוסף הרק"ם, על התצפית הנשקפת 
מגג בנין המשטרה ועל מוזאון ללוחם היהודי במלחמת העולם השנייה 
העומד להיבנות. האורח התרשם מאוד מיד לשריון ומהכבוד שחלקו לו 

וביטא את רשמיו העמוקים בספר האורחים בסיום הביקור.

ערב רעות 

 ערב ֵרעּות מרתק של 
יד לשריון  חברי עמותת 
ביוני   24 ביום  התקיים 
במרכז  בלטרון.   2010
הרצאתו  עמדה  הערב 
פרופ'  )במיל'(  אלוף  של 
בנושא  ישראל  בן  יצחק 
על  קיומי  איום  "היש 
ישראל?", והקרנת הסרט 
על  משה"  לארץ  "המסע 

המשלחת הסודית בשעתו ללמוד על טנקי הפטון בגרמניה בשנת 1964.
אלוף )במיל'( פרופ' יצחק בן ישראל הוא כיום יו"ר סוכנות החלל הישראלית 
)סל"ה( וראש סדנת תל־אביב לביטחון, מדע וטכנולוגיה, על שם פרופ' יובל 
נאמן. פרופ' בן ישראל הוא מדען עטור פרסים, בתפקידו האחרון בצה"ל 
מדינת  על  העכשוויים  באיומים  הרצאתו התמקדה  מפא"ת.  ראש  שימש 
והשלכותיו.  ממדיו  מהותו,   - האיראני  הגרעיני  האיום  ובעיקר  ישראל, 
פרופסור בן ישראל שיתף את הקהל בידיעותיו ובגישתו המדעית והאישית 
לנושאים אסטרטגיים מהותיים בתקופתנו. ממבול השאלות שהופנו אל 

פרופסור בן־ישראל אפשר היה ללמוד על העניין הרב שעוררה הרצאתו.
לאחר ההרצאה הוקרן הסרט "המסע לארץ משה" בהפקתם ובבימויים 
לגרמניה  הסודית  במשלחת  עוסק  הסרט  ביטנר.  ויגאל  ילין  מירי  של 
ג'קי אבן שיועד  )לימים אלוף(  בשנת 1964, שבראשה עמד סגן־אלוף 
מאנשי  שהורכבה  המשלחת  הפטון.  טנקי  של  הראשון  המג"ד  להיות 
הגרעין  והייתה  האמריקאי,  הפטון  טנק  על  הוכשרה  וחימוש  שריון 
הפיקודי והמקצועי של גדוד הפטונים 79 שהוקם עם שובם. הנחה את 
אופיר  רונית  והזמרת  בן־און  אליהוא  )בדימוס(  תנ"צ  מיודענו  הערב 
חברי העמותה  הישראלית.  להוויה  אותנו  בשירים המחברים  הנעימה 
ואין ספק שימשיכו למלא את אולם המרכבה גם  נהנו מאוד מהערב, 

בערבי הֵרעּות הבאים. נערכים להנחת זר זיכרון בטקס יום הניצחון על גרמניה הנאצית

נכדו של תא"ל )במיל'( איציק רבין מניח זר למרגלות כותל השמות

 LTG Werner מפקד הארמיה הגרמנית
Freers )במרכז( ומפקד זרוע היבשה אלוף 

סמי תורג'מן משוחחים עם חייל במקום

אלוף )במיל'( פרופ' יצחק בן ישראל מרצה, 
יושב לידו תנ"צ )בדימוס( אליהוא בן־און
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השקת ספרו האוטוביוגרפי של נתקה ניר

תא"ל  ידידנו  של  ספרו   
"נתקה:  ניר  נתקה  )במיל'( 
לשדה  שחזר  הפצוע  הקצין 
באירוע  הושק  הקרב" 
ביוני  ב־3  לשריון  ביד  חגיגי 
השתתפו  באירוע   .2010
לחמו  שחלקם  לנשק,  רעים 
בספר  המתוארות  במערכות 
משפחות  ובני  נתקה,  של 
ספרו  שהופעת  שכולות, 
מאוד  משמעותי  נתקה  של 
נתקה  שחתם  לאחר  עבורן. 
עבור  מספרו  עותקים  על 
באירוע,  המשתתפים 
באולם  כולם  התכנסו 
על  שנשאו  דברים  המרכבה. 
חיים  )במיל'(  אלוף  הספר 
אברהם  )במיל'(  אלוף  ארז, 

אדן )ברן( ואל"ם )במיל'( יוסי יודוביץ' ריגשו את הקהל. נתקה שחתם 
הופיע  נוסף  מידע  ספרו.  השקת  לאירוע  שבא  לקהל  הודה  הערב  את 

במדור 'פותחים מדף' בגיליון שריון 35 ובאתר יד לשריון.

ביקור ראש חטיבת הרכשת השירותים של משרד הביטחון

גב' חנה גנאור, ראש חטיבת הרכשת שירותים במשרד הביטחון ואנשי 
העמותה  מנכ"ל   .2010 ביוני  ב־8  לשריון  ביד  לביקור  הגיעו  משרדה 
בין  הקשר  עיקר  בביקורה.  אותה  ליווה  ענבר  מנשה  )במיל'(  תא"ל 
חטיבת ההרכשה ב־אמו"ן )אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים( שבמשרד 
החל  הצה"לית,  בפעילות  מתמקד  לשריון  יד  עמותת  לבין  הביטחון 
מביקורי יחידות, דרך סדרות חינוך וביקורי משלחות. גב' חנה גנאור, 
מאוד  התרשמה  חטיבתה,  עובדי  את  עמה  והביאה  להזמנה  שנענתה 
הערכתה  את  והביעה  והמורשת  ההנצחה  בתחום  באתר  מהעשייה 

לעושים במלאכה באתר.

ביקור משלחת ממשרד מבקר המדינה

ממשרד  נציגים   
התארחו  המדינה  מבקר 
ביוני  ב־30  לשריון  ביד 
שלווה  ביקורם   .2010
העמותה  מנכ"ל  ידי  על 
מנשה  )במיל'(  תא"ל 
ענבר, הינו חלק מפעילות 
עם  קשרים  של  ביקורת 
הם  הנצחה.  עמותות 
בחרו לבצע ביקורת קצה 
והתרשמו  לשריון  ביד 

מאוד מהמקום ומהפעילות הענפה המתקיימת בו.

מסע גלעד שליט ביד לשריון

אלפי הצועדים בצעדה שהתקיימה לשחרור לוחם השריון גלעד   
שליט הגיעו ביום 7 ביולי 2010 ליד לשריון. כמדי יום, מאז החל המסע 
גלעד,  של  הוריו  את  הצועדים  עטפו  המערבי,  שבגליל  הילה  ממצפה 
גאה  הייתה  השריון  עמותת  ובאהבה.  בחום  וילדיהם,  ונועם  אביבה 

מאוד בחנייה באתר השריון.
בשעה 12:00 בצהרים החל הטקס שביטא בתוכנו ובדובריו את הקשר 
לשריון  ביד  השמות  כותל  על  לאתר.  שליט  למשפחת  שיש  המיוחד 
נועם שליט,  גלעד, אחיו של  דודו של  ז"ל,  יואל שליט  חקוק שמו של 
שנפל ברמת הגולן במסגרת הקרבות שניהלה חטיבה 188 נגד הסורים 
במלחמת יום הכיפורים. כשהתגייס גלעד לחיל השריון הוא היה גאה 
בטקסים  השתתף  הכשרתו  ובמהלך   ,188 חטיבה  לשורות  להצטרף 

באתר.
את הטקס המרגש הנחה מנכ"ל עמותת יד לשריון, תא"ל )במיל'( מנשה 
בפני  הדגיש  ארז  חיים  )במיל'(  אלוף  לשריון  יד  עמותת  יו"ר  ענבר. 
הנוכחים את הקשר החזק שיש לגלעד, לוחם השריון, לאתר השריון. 
אל"ם )במיל'( אמנון שרון, שנשבה במלחמת יום הכיפורים בידי הסורים 

נתקה ניר חותם על עותק מספרו

אנשי משרד מבקר המדינה בביקור ביד לשריון

גב' חנה גנאור )במרכז( עם אנשיה שומעים הסבר מפי תא"ל )במיל'( מנשה 
נועם שליט אביו של גלעד נושא דבריםענבר 
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לנועם  ציין בדבריו  רבים,  והוחזק בכלא חודשים  בהיותו מ"פ טנקים, 
ארוך  יום  הוא  האויב  בכלא  יום  שכל  הנוכחים,  ולכל  שליט  ולאביבה 

ויותר מדי, וכי חייבים לעשות הכול על מנת להחזיר את גלעד הביתה.
לקול תשואותיהם של הצועדים שנכחו בטקס עלה לדבר נועם שליט 
הערכתו  את  ביטא  הוא  וחד־משמעי.  רהוט  וכהרגלו,  גלעד,  של  אביו 
בני המשפחה, המתחזקים מאוד  הרבה לאלפי הצועדים ואת תחושת 
מתמיכת הציבור הגדול והנפלא. הוא קרא לציבור להיערך לנקודת היעד 
בירושלים, שם ייתן הציבור את קולו ויסייע בהשבת בנו, הבן של כולנו, 

הביתה.
תא"ל  כולם  להסכמת  שהציגּה  כפי  זהב",  שכולה  "הזמרת  נתן,  שולי 
)במיל'( מנשה ענבר, ריגשה מאוד את הנוכחים בטקס בשירתה, בשירים 

שפרטו על נימי נפשם של הנוכחים.
בדבריו בטקס אמר מנכ"ל עמותת יד לשריון תא"ל )במיל'( מנשה ענבר: 
אנחנו  אתכם  ויחד  היקרה,  שליט  משפחת  מולכם,  עומדים  אנו  היום 
החברים השריונאים מתפללים לשובו של בנכם - לוחם השריון גלעד 
שליט. אנו מייחלים לרגע בו נוכל לקיים כאן, באתר השריון ערב הצדעה 
לגלעד היקר, עם שובו אלינו. משפחת שליט האצילית בעלת שאר הרוח 
- כולנו יוצאים מחוזקים מפעילותכם אביבה, נועם, צבי ובני המשפחה 
הנוספים, אתם החווים את הכאב האישי־משפחתי יום יום ושעה שעה. 
החוסן הנפשי ותעצומות הנפש שלכם מחזקים את כולנו במסע הזה, 

ואנו תקווה שנוכל לחבק את גלעד במהרה.

ביקור בכירי חברת "טבע"

יו"ר  ועמו  ינאי  )במיל'( שלמה  אלוף  ומנכ"לה  נשיא חברת טבע   
מועצת המנהלים של החברה ד"ר פיליפ פרוסט, פרופסור רוג'ר קורנברג, 
וד"ר ריצ'רד לרנר ביקרו ביד לשריון ב־30 ביוני 2010. ליוו אותם בביקורם 
יו"ר עמותת יד לשריון האלוף )במיל'( חיים ארז, מנכ"ל העמותה תא"ל 
תא"ל  )במיל'( מנשה ענבר ומנכ"ל מוזיאון הלוחם היהודי ביד לשריון 
)במיל'( צביקה קן־תור. בסיור הוצגה בפני האורחים גם העשייה הרבה 
בתחום המורשת וההנצחה של חללי השריון, הצד המוזיאלי המציג את 
הלוחם  מוזיאון  של  הקמתו  וסיפור  בצה"ל  השריון  טכנולוגיות  פאר 

היהודי במלחמת העולם השנייה ההולך ומוקם ביד לשריון. 
הביקור  מן  וחוויותיו  לבו  רחשי  את  ביטא  ינאי  שלמה  )במיל'(  אלוף 

במכתב ששלח:

"למנשה וצוות עמותת יד לשריון שלום רב, ברצוני להודות לכם מקרב 
זאת  הייתה  בלטרון.  השריון  חיל  של  ההנצחה  באתר  הביקור  על  לב 
ד"ר  האמריקאיים,  אורחינו  עבור  ומיוחדת  מרתקת  מאלפת,  חוויה 
פיליפ פרוסט, פרופסור רוג'ר קורנברג וד"ר ריצ'רד לרנר, אשר התרשמו 
עמוקות מהסיור במוזיאון ובאתר ההנצחה וביקשו להעביר אליך תודה 
אישית. ושוב, לא נותר לי אלא להודות לך ולצוות המוזיאון על המאמץ, 

האירוח ורוחב הלב שהפגנתם. יישר כוח.
בברכה, ינאי שלמה".

טקסים של חיל השריון בחודשים האחרונים

 ב־6 במאי 2010 וב־7 בספטמבר התקיימו ביד לשריון טקסי השבעה 
לחיילי חיל השריון, ב־1 ביולי התקיים טקס סיום צמ"פ־קמ"ט וב־22 
ביולי 2010 התקיים טקס סיום קמ"ד )קורס מדריכות שריון(. באירועים 
אלה השתתפו בני המשפחות הגאים והחיילים שסיימו את מסלולים 
ההכשרה. יד לשריון ממשיך להוות בית ומוקד ייצוגי עבור חיל השריון. 
סדרות החינוך ואירועים שאותם מקיימות היחידות השונות מדגישים 

עובדה זו לכל אורך השנה.

מנכ"ל טבע אלוף )במיל'( שלמה ינאי )מימין( ואנשיו ליד כותל השמות ביד 
לשריון

לוחמי שריון בטקס סיום אימון צמ"פ )צוות, מחלקה, פלוגה(

מדריכות שריון בטקס סיום הקורס
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צילום: סא"ל )במיל'( מיכאל מס

 ָּבאנּו ׁשְחֹוִרים ַּכִּפיַח 
 ָּבאנּו ְקרּוִעים ֲאָבל,

 ָאנּו ַאֲחֵרי ָרִפיַח 
ְּכמֹו ׁשֶָרִציתָ ַטל!

 מּול ָהאֹוי�ב ִהּגְַחנּו 
 ִמי ׁשֶנַָפל, נַָפל.

 ַעל ַהּנֹוְפִלים ָּפַסְחנּו,
ָרְצנּו ָקִדיָמה ַטל!

 פזמון:
 ַּבֲחִמיׁשִי ְּביּונִי 

 ּגְדּוד ַהּׁשְִריֹון ָּפַרץ
 ְּבֵאׁש וָָדם ֶאל ַהְּקָרב יָָצא 
ְּבֵאׁש וָָדם ֶאת ָּפנָיו ָמָצא!

 ְקָרב ֶאל ָעִריׁש מּולֵנּו 
 ִאיׁש ֶאת ִליּבֹו יִׁשְָאל 

 ִמי יְַכֵּסה ֵעינֵינּו 
ִּפיַח ְקָרבֹות אֹו ַטל?

 ֶאת ַהּנֹוְפִלים נָנִיַח 
 ֵהם ֹלא יֹוְדִעים ֲאָבל,

 ָאנּו ַאֲחֵרי ָרִפיַח 
ֵהם ְלָפנֵינּו ַטל!


