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דבר העורך
אישיות  טליק,  טל,  ישראל  היה  חייו  כל 
מגוון  ויצירתית.  יצרית  ומסעירה,  סוערת 
אב־ דרך,  ומורה  מנהיג  של  התיאורים 
רוחני, חבר וֵרַע, רגיש ורגשני, סקרן וחוקר, 
רמיזה  כדי  אלא  בהם  אין   - המרכבה  אבי 
קלושה על אישיותו המגוונת, רבת ההשפעה 
חלק  טליק  היה  בשנים  עשרות  וההשראה. 
חיינו  ודמותו תלווה את  רבים בארץ,  מחיי 
עוד שנים רבות. "לכל אחד מאיתנו יש טליק 
)במיל'( עמוס כץ,  משלו" כפי שכתב תא"ל 
רבות  פנים  זה מתארים  בגיליון  רבים  ואכן 
ומגוונות של טליק, כל אחד כפי שחווה וכפי 

שדמותו של טליק נחרתה בזיכרונו.
היה  ומעריצים  חברויות  אלפי  עם  יחד 
של  רבים  בקטעים  בודד  איש  גם  טליק 
או  מפקד  של  בדידות  אם  בין  חייו,  מסלול 
להתייעץ  מי  עם  לו  שאין  בצמרת  מנהיג 
וחוויות,  התחבטויות  לבטים,  לחלוק  או 
ובין אם כאשר אמונתו בצדקת הדרך שלו, 
שלא הייתה מקובלת על רבים, הביאה אותו 
כמו  הזרם,  נגד  במאבק  וַלצורך  לבדידות 

קופרניקוס בשעתו.
מוקדש  "שריון"  הביטאון  של  זה  גיליון 
שנה  במלאות  טליק  של  לזכרו  כולו  כמעט 
המפקד  הרשמי,  טליק  מאחורי  לפטירתו. 
הנועז, האיש שהעז ויצר טנק חדש, המנהיג 
טכני,  וסגל  לוחמים  של  דורות  שחינך 
תמיד  כמעט  שהתמודד  האדם  טליק  עומד 
המאמץ  להכרעה.  קשים  נושאים  עם  לבדו 
הבלתי נדלה שלו לסייע לכל מי שהיה קשור 
לתחומי עשייתו הברוכה, הפצועים, הנכים, 
בני המשפחות השכולות, החולים והנזקקים, 
מאנשיו.  והערכה  אהבה  ביקש  כי  גם  העיד 
אם לא זכה לאהבה מספקת בחייו, הרי היא 

משופעת כאן בין דפיו של גיליון זה.
מספר  שריון  בגיליון  גם  לעיין  מומלץ 
לטליק  שהוקדש   )2004 )מספטמבר   21
במלאות לו שמונים, המוסיף להארת דמותו 

המופלאה.

שלכם,
שאול
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דבר קשנ"ר

איגרת לחבר
מלחמת יום הכיפורים והלקחים מאז

למלחמת  שנים   38 מלאות  ציינו  קצר  זמן  לפני 
1442 שריונאים,  נפלו  במלחמה  הכיפורים.  יום 
כמחציתם מפקדים בדרגות שונות. יחידות השריון ברמת הגולן ובסיני 
האויב,  לשטחי  המלחמה  את  העבירו  גבורה,  בקרבות  האויב  את  בלמו 
צה"ל  השיגו  בזכותם  מקהיר.  ק"מ  מדמשק ו־101  קילומטר  כ־40  עצרו 
בהמשך  שהוביל  הכיפורים  יום  במלחמת  הניצחון  את  ישראל  ומדינת 

לשלום עם מצרים. נזכור את כולם.
ולמחיר  ניהולה  לדרך  "המחדל" שהביא למלחמה,  זוכרים את  כולנו 
הנורא ששילמו הלוחמים בשדות הקרב. מחדל זה היה תוצאה מתפיסת 
מלחמה  צפויה  לא  לפיה  והצבאית,  המנהיגות  האזרחית  ביטחון של 
בעתיד הנראה לעין, וכי אפשר לקצץ בתקציבי הביטחון. ל"קונספציה" 
התלווה זלזול באויב, ומפקדים במטה הכללי עם ביטחון מופרז, שחשבו 
שהם יודעים את הכול, לא היו מוכנים להתייחס לדעות אחרות. מערכת 
הביטחון וצה"ל למדו היטב את לקחי המלחמה. אך ה"מחדל" חזר על עצמו 
בין מלחמת לבנון הראשונה לשנייה: "לא יהיו מלחמות בעצימות גבוהה, 
יש תשובות  לצה"ל  אימונים,  על  לבזבז אמצעים  מדי, חבל  גדול  הצבא 
היו  לא  השנייה,  לבנון  מלחמת  לפני  גם  ישראל".  מדינת  על  לאיומים 
מפקדי צה"ל מוכנים ללמוד מניסיון העבר, התעלמו משאלות והצעות של 
מפקדים מנוסים, וסירבו להיפגש כדי לדון על משמעות הצעדים שצה"ל 
יחידות  שלא  על  שפיקדו  מספקת,  הכשרה  ללא  מפקדים  מונו  מבצע. 
התאמנו שנים, ואת התוצאות כולנו יודעים. ואולי המחדל הגדול ביותר 
במלחמת לבנון השנייה היא העובדה שנעשתה "חצי עבודה". אמנם יש 

שקט בצפון, אבל החיזבאללה בנה כוח שמאיים על כל מדינת ישראל.
חזק  מאומן  צבא  הוא  וכיום  המלחמה,  לקחי  את  היטב  למד  צה"ל 

ומכין את עצמו לאתגרים הצפויים בעתיד.
שבאזורנו  במדינות  המתרחש  היציבות  וחוסר  המהפכות  למרות 
פוליטיים  מנהיגים  של  קולות  נשמעים  מכך,  הנובעים  והסיכונים 
הביטחון,  בתקציב  לקצץ  העדיפויות,  סדר  את  לשנות  שיש  וחברתיים 
בסיכונים  מגזימה  הביטחון  שמערכת  בהנחה  וזאת  צה"ל,  את  להקטין 
האיום.  של  ומקצועי  מעמיק  לימוד  ללא  זאת  המדינה,  וכל  לביטחון 

נוסף  ל"מחדל"  יוביל  הביטחון,  לצורכי  שניתנת  העדיפות  שינוי 
שאת  תוצאותיו אי אפשר לחזות. מפקדי צה"ל הבכירים  כיום עסוקים 
מדי מכדי להיפגש, לשמוע ואולי ללמוד מניסיונם של מפקדים בצבאות 
זרים ומפקדים מנוסים ששירתו בצה"ל. חשוב שגם הם יזכרו את הסיבות 

למחדלים שהיו.
חברים, למרות שאנו לא משרתים כיום בצה"ל, מוטלת עלינו החובה 

לפעול ככל יכולתנו כדי למנוע את ה"מחדל" הבא.
כנס לטרון החמישי

בחודש ספטמבר האחרון התקיים הכנס החמישי של מכון צבי מיתר 
ללימודי קרב היבשה. מאות משתתפים לקחו חלק בכנס, ביניהם עשרות 
המבצעים  שפיקדו  על  בכירים  מפקדים  ובהם  זרים,  מצבאות  אורחים 
ועל הלחימה בטרור  בעיראק ובאפגניסטן, שהרצו על מהלכי המלחמה 
הלוגיסטיים.  ועסק באתגרים  היה באחריות אט"ל  היום הראשון  כיום. 
דעת  ולפי  היבשה,  קרב  של  שונים  בתחומים  עסקו  הנוספים  היומיים 
המשתתפים הכנס היה מעניין, מלמד וברמה גבוה מאד. מצער שנוכחות 
בכירים מצה"ל הייתה דלה מאוד. לצד הכנס התקיימה תערוכת אמל"ח 
האורחים  אצל  רב  עניין  שעוררה  הגדולות,  הביטחוניות  התעשיות  של 
הזרים, ואולי יבואו גם הזמנות בהמשך. הכנס היה מוצלח מאד, הודות 

להכנה הטובה של תא"ל גדעון אבידור והצוות שעבד איתו.
שנה לפטירתו של אלוף ישראל טל

טליק - לוחם, מפקד, מורה דרך, אסטרטג, גאון טכנולוגי וחבר אישי. 
את  להנציח  מחויבים  בלטרון  שריון  ביד  אנו  לזכרו.  מוקדש  זו  גיליון 
יקר  שהיה  ובפיתוחו,  בהקמתו  מרכזי  חלק  לו  היה  בו  במקום  מורשתו, 

לו מאד.
עצרת  הגבורה

את  קשנ"ר,  מפקדת  עם  יחד  לשריון,  ביד  קיימנו  שנה  בכול  כמו 
עצרת  הזיכרון והגבורה לזכרם של 4968 חללי השריון שנפלו במלחמות 
הכבד ששילם  לכולנו את המחיר  מרגש שהזכיר  זה טקס  היה  ישראל. 

עם ישראל עבור חירותו ואת המחויבות של כולנו לשמר את מורשתם.

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

משפחת השריון היקרה,
עם סיום מועדי חודש תשרי שלוחה ברכת שנה 

טובה וגמר חתימה טובה לכולם.
רבות  התרחשויות  חלו  הקודם  הגיליון  מאז 
ביד  והזיכרון  הגבורה  עצרת  את  ערכנו  מאוד.  עד 
לשריון בסימן הרעות והקשר עם המשפחות, ובהזדמנות זו תודה לכול 
מקצועות  חידון  את  עשור  זה  לראשונה  קיימנו  להצלחתה.  שפעלו  מי 
שנה  מדי  לקיימו  שבכוונתי  אירוע  בלטרון,  השריון  ומורשת  השריון 
 7 חטיבה  היא  שהתקיים  בחידון  המנצחת  חילית.  למסורת  ולהופכו 
יד  עמותת  ידי  על  שנתרמו  אקדמאיים  לימודים  מלגות  לשתי  שזכתה 
לשריון. תודה רבה לעמותת יד לשריון ולראש ענף כשירויות סא"ל אבי 
 460 חטיבה  של  החינוך  ולקצינת  טל  ניר  רס"ן  לחימה  לרמ"ד  מרקס, 
סרן כוכבי סימן־טוב, ותודה מיוחדת לתא"ל )במיל'( איתן קינן־קאולי, 
תרומתם  על  נגר  שאול  )במיל'(  ולאל"ם  מיכלסון  בני  )במיל'(  לאל"ם 

להצלחת החידון.
)טליק(  טל  ישראל  האלוף  לפטירת  שנה  ציינה  לשריון  יד  עמותת 
טנקי  ליד  הממוקם  המרכבה,  פרויקט  ולכבוד  לכבודו  המיצב  בחשיפת 

המרכבה באתר, וכן בערב הנצחה ייחודי. היה לי הכבוד לשאת דברים 
בטקס החשיפה של מיצב זה.

זרוע היבשה קיימה כנס מפקדים באתר יד לשריון, ובו הרצה האלוף 
בה  הכיפורים,  יום  במלחמת  הלחימה  על  סקל  עמנואל  ד"ר  )במיל'( 
"הסדיר  והבסיס להרצאתו הוא ספרו   ,14 52 בחטיבה  השתתף כמג"ד 
יבלום?" שיצא לאור לאחרונה. אין ספק כי בלימוד העבר יש הרבה כדי 

לממש בהווה ולעתיד לבוא.
החודש חזר מן השבי הממושך רס"ל גלעד שליט, לוחם חטיבה 188. 
בשם חיל השריון ובשם כל חברי העמותה ברצוני לאחל לגלעד בריאות 
לגלעד  גדולה  ושמחה  אושר  הרגיל,  החיים  למסלול  מהירה  וחזרה 

ולמשפחת שליט כולה.
אנו  הקרובים.  בימים  להתגייס  עומד   2001 נובמבר  מחזור  לסיום, 
ומצטרפים  המתגייסים  נוער  בני  אותם  לכול  רבה  הצלחה  מאחלים 

למשפחת השריון.
בברכה וברעות שריונאים,

יגאל סלוביק, תא"ל
קצין השריון הראשי
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בני משפחת טל היקרים,
מוקירי זכרו של האלוף ישראל טל ז"ל,

אורחים נכבדים,
הנערך  טל,  ישראל  אלוף  של  לזכרו  האירוע 
הוא  לפטירתו,  שנה  במלאת  לשריון"  ב"יד 
והצדעה ל"מר שריון",  מחווה של כבוד, הוקרה 
אשר נמנה עם גדולי המצביאים וחשובי ההוגים 

הצבאיים שידעה מדינת ישראל.
ואדם  אסטרטגי  עומק  בעל  איש  היה  טליק 

בעל הגות אינטלקטואלית. 
מפקד  וצבאה.  המדינה  מבוני  טליק,  האלוף 
בסיני,  הניצחון  מבשרת   - הפלדה"  "אוגדת 
וראש  הרמטכ"ל  סגן  הימים;  ששת  במלחמת 
הוגה  הכיפורים;  יום  במלחמת  המטה  אגף 
פרויקט טנק המרכבה, מרכבה חכמה ומתוחכמת 

יבשתית מזה שנות  לישראל עליונות  שהעניקה 
ישראל;  ביטחון  ופרס  ישראל  פרס  חתן  דור; 
איש המשפחה, החבר והֵרע. לוחם עטור תהילה 
ועתיר ניצחונות, מפקד נערץ, איש תכנון מבריק, 

שהוביל מהפכה בשריון בקנה מידה עולמי. 
צריך  ינצח",  שבטנק  "האדם  כי  שקבע  כמי 
 - האדם  לרשות  שיועמד  הטנק  "אבל  להוסיף 
יאפשר לו לנצח". טליק חייל של חיילים ומפקד 
של מפקדים, ומדינאי בעיני מדינאים. הוא עמד 
לרוחות  נכנע  שאינו  יומין,  עתיק  סלע  כצוק 

חולפות ואינו נבהל מגלים גבוהים.
הברית  בארצות  טל  ישראל  של  הכתרתו 
הגדולים  השריון  מצביאי  מחמשת  לאחד 
רמתו  על  אובייקטיבית  עדות  היא  בהיסטוריה, 
דרכים בתחום  פורץ  הוא  ואכן  וכמפתח.  כחייל 

הביטחון ואינטלקטואל מרחיק ראות לאופקים 
ליישם  הקפיד  הוא  רחוקים.  ואופקים  קרובים 
לשיקול  הביטחוני  הכורח  בין  ראוי  איזון 
ארוך  לחזון  המדויקת  הטקטיקה  בין  המוסרי. 
תפיסתו  את  שיקפה  הצבאית  הגותו  הטווח. 
העמוקה, שרק הגודל שבאדם מסוגל לפצות על 

הקוטן שבשטח.
במעשיו הטביע טליק חותם בל יימחה בכמה 
של  הימים  בדברי  ביותר  החשובים  הדפים  מן 
מדינת ישראל; חותם מפואר שהוטבע בתעוזה, 

בקור רוח, ביצירתיות, בתבונה ובמנהיגות. 
ישראל  למדינת  חייו  את  הקדיש  הוא 
ולצה"ל, לאנשים ולחלומותיהם. כך יזכור אותו 

העם כולו.
יהי זכרו של טליק ברוך.

האלוף טליק, מבוני 
המדינה וצבאה

 דברי נשיא המדינה לזכרו של אלוף )במיל'( ישראל טל )טליק( ז"ל, 
בערב לציון שנה לפטירתו, שהתקיים ביד לשריון ביום 15 בספטמבר 2011

נשיא המדינה מר שמעון פרס
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עזר  הקרב  טייס  המדינה,  נשיא  כבוד 
ויצמן!

החללים,  הפלדה,  אוגדת  לוחמי 
ישראל  את  הושיעו  והבריאים  הפצועים 

במלחמותיה.
מעל  הלוט  את  מסירים  אנחנו  היום 
מכל  לוחמים  במעמד  הזו  האנדרטה 
הדרגים, ובראשם מפקדי האוגדה במערכת 
סיני, במלחמת ששת הימים, במלחמת יום 
ובמלחמת של"ג. מפקד האוגדה  הכיפורים 
במערכת סיני רב־אלוף לסקוב וסגנו אלוף 
ידי  על  כאן  מיוצגים  לברכה,  זיכרונם  זורע 
לחיים  ייבדל  שפיר  הרצל  )במיל'(  אלוף 
ארוכים, שהיה באותם הימים קצין האג"ם 

של האוגדה.
"אוגדה".  נקראת  בצה"ל  היסוד  עוצבת 
שנגזר  מושג  "דיוויזיה",  אומרים  בלועזית 

על  מצביע  "אוגדה"  המושג  ואילו  מחלוקה 
אחדות. ואכן כשם שאחדות הגורל היהודי יוצרת 
את אחדות המטרה הציונית ואת המוטיבציה של 
הלוחם הישראלי, כך מחוללת ומחייבת אחדות 
שדה־הקרב את שילוב כל הֵחילות באוגדה. ואכן 
באחווה  טמון  הפלדה  אוגדת  של  עוצמתה  סוד 
ובאחדות הלוחמים מהֵחילות השונים שהתקבצו 

תחת דגלה של האוגדה בקרבות אשר ידעה.
בשדות  המשותפת  במטרה  הדבקות  בכוח 
הקרב ובכוח אחוות לוחמי השריון, חיל הרגלים 
והיחידות  ההנדסה  התותחנים,  המעולה, 
צה"ל  ֵחילות  כלל  של  והמתחזקות  המסייעות 
האחרים, שלחמו במסגרת אוגדת הפלדה - בכוח 
כל אלה התמידה תנופת האוגדה בקרב - האוגדה 
מקפלת  אשר  והמשוריינת,  הניידת  ֵחילית  הרב 
בתוך עוצבותיה את ֵחילות היבשה ומעניקה להם 

ניידות, תעוזה, כוח הלם וקצב שריון;

האוגדה המאצילה את תודעת התִמרון 
על הֵחילות הלוחמים תחת דגלה;

ותוך  ולמוות  לחיים  הלוחמת  האוגדה 
שהיא שועטת ונשחקת בקרב היא מרסקת 

את מערכות האויב ומגינה על ישראל;
לוחמיה מכיר  גבורת  האוגדה אשר את 
 - בשרו  על  אותה  החוזה  האויב  נכון  אל 

אוגדת הפלדה.
היום כאשר אנחנו חונכים את אנדרטת 
האוגדה, אנחנו מצדיעים לכל אוגדות צבא 
חברינו  כל  לזכר  מצדיעים  אנחנו  היבשה. 
ביבשה,  בקרבות  ונפלו  זכו  שלא  לנשק 
לפצועים  מצדיעים  אנחנו  ובים.  באוויר 

ולמשפחות השכולות.
הקרבה  מזכרת  הזו  האנדרטה  תהיה 
ומופת  בעבר  האוגדה  לוחמי  של  וגבורה 

לעתיד בבואה להגן על ישראל.

מכתבו של אלוף )במיל'( 
 ישראל טל )טליק( 

לנשיא המדינה 
 )לרגל חנוכת אנדרטת אוגדת הפלדה במיקומה המחודש,

לאחר פינוי ִפתחת רפיח, 23 בספטמבר 1999(

נשיא המדינה עזר ויצמן )מימין( וטליק 
לוחצים ידיים

אנדרטת אוגדת הפלדה )כיום בפתחת שלום, ליד מושב יתד, מדרום לכרם שלום(. לפני האנדרטה 
מוצגים לוחות עם סמלי היחידות שלחמו באוגדה ורשימת הנופלים
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הפגישה המשמעותית הראשונה שלי עם 
הייתה  טליק,  טל,  ישראל  במילואים  אלוף 
71 היה  בן  כשמוניתי לראש אגף המודיעין. 
מצביא  ניסיון,  ועתיר  נערץ  קצין  טליק,  אז 
תרמו  בהיסטוריה  מעטים  שרק  שריון 
המודרני  הצבא  של  להתפתחותו  כמוהו 
ואילו  בפרט,  לישראל  ההגנה  ולצבא  בכלל 
של  שנים  עזב  עתה  שזה  טרי  אלוף  אני 
ההוויה  של  הקודשים  קודש  לטובת  שטח 
ולא  לשמוע  רוצה  הישראלית,  הביטחונית 
מידע  שיותר  כמה  לאסוף  ללמוד,  להשמיע, 
פיסה  עוד  לשאוב  אמ"ן(,  לראש  )כיאה 
מהידע הבלתי נתפש של האיש המיוחד הזה.

בארבע  אישיות,  פגישות  היו  תמיד  אלו 
ללשכתי  נכנס  לעולם  ואני.  הוא  רק  עיניים, 
כלפי המוסד עצמו  כבוד, שהופנתה  בהדרת 
להערכתי  וגרמה  בראשו,  שעומד  והאדם 
כלפיו להתעצם. לעיתים פנה וביקש בעצמו 
את הפגישה. "יש לי משהו חשוב לדבר איתך 
עליו", נהג לומר מעברו השני של הקו, ואני 
הסכמתי מיד, ללא היסוס. פגישה עם טליק, 
רק  לא  ומחכימה,  מעשירה  תהיה  ידעתי, 

כקצין בצה"ל אלא לחיים בכלל.
אחת  לא  טליק.  נפטר  מאז  חלפה  שנה 
במפעלו.  בחזונו,  באיש,  להרהר  לי  מזדמן 
של  שנותיה  כמניין  שנים,  עשרות  לאורך 
כלוחם  שירת  עת  כן,  לפני  )ועוד  המדינה 
נכח  טליק  ובהגנה(,  היהודית  בבריגדה 
בצמתים המרכזיים של בניין הכוח הצה"לי. 
כיום, כמעט  גם  ניכרות,  טביעות אצבעותיו 
הישראלית,  הביטחון  בשדרת  פינה  בכל 
שערכתי  ביקורים  בעת  השנים.  ולאורך 
ביחידות הצבא השונות, אי אפשר היה שלא 
טליק  של  המשמעותית  בנוכחותו  להבחין 
"הביטחון  ספרו  היה שם.  לא  פיזית  גם אם 
הלאומי: מעטים מול רבים", ממשיך להילמד 
להכשרת  הגבוהים  בקורסים  אלו  בימים  גם 
חיילים  של  ותורתם  דרכם  בצה"ל.  קצונה 
רלוונטית,  לעולם תהיה  ומפקדים אמיתיים 
ולמשפט הזה ישנו תוקף רב משמעות בעיקר 

כשמדובר בטליק.
תחת  מכנסת  טליק  של  הביוגרפיה 
הצה"לי  הפיקוד  של  החנית  חוד  את  כנפיה 
ומחלקה  כיתה  מפקד  מתפקידי  לדורותיו. 
על  פיקוד  דרך  העצמאות,  מלחמת  בימי 
וראשית  החמישים  שנות  בסוף   7 חטיבה 
בעת  השריון  גייסות  ועל  הששים  שנות 
הקרב על המים ובמלחמת ששת הימים )אז 
את  שהבקיעה   84 אוגדה  כמפקד  גם  שימש 
המערך המצרי והגיעה לגדות תעלת סואץ(, 

לאורך תקופה משמעותית ומעצבת בקריירה 
הצבאית והביטחונית שלו, מצא עצמו טליק 
שנות  בראשית  הדרכה.  בתפקידי  עוסק 
טליק  שימש  הזה,  העשור  ולתוך  החמישים, 
כמפקד בית הספר לחי"ר, ראש מטה פיקוד 
אימונים  מחלקת  ראש  במטכ"ל,  ההדרכה 
הספר  בית  ומפקד  במטכ"ל  ההדרכה  באגף 
שכך  תכנן  לא  אם  גם  צה"ל.  של  לקצינים 
ייראה מסלולו המקצועי, הרי שהיה זה אות 
מבשר לבאות. טליק היה לא רק מפקד נדיר 
בסביבתו  שמטמיע  אדם  גם  אלא  באיכותו, 
ערכים  לוחמים  של  שלמים  ובדורות 
שמאוחר יותר יסייעו להם באימונים ובקרב, 

ויהפכו את צה"ל לצבא טוב יותר.
דבר  העיתון  פרסם   1964 בנובמבר  ב־1 
הנכנס,  גייסות השריון  אודות מפקד  מאמר 
אלוף משנה ישראל טל. "אל"ם טל לא החליט 
מעולם על קריירה צבאית לכשעצמה", נכתב 
שם, "ולא התחייב אפילו פעם אחת לשירות 
בשירות  נמצא  הוא  זאת  בכל  ארוך.  קבע 
רצוף זה 22 שנה. פשוט, מאמין הוא כי שם 
מקומו, כי שם הניצּול הטוב ביותר והמיצוי 
ממנו".  להפיק  שניתן  מה  לכל  ביותר  הטוב 

זה היה טליק, וכך אופיינה גם פעילותו.
בעשייתו ראה בראש ובראשונה שליחות. 
שרק  חייו,  מפעל  היה  ה"מרכבה"  פרויקט 
הלבנים  כאחת  לעולם  שייזכר  ראוי  עבורו 
המשמעותיות בחומת הביטחון הישראלית. 
"אני מגיע לכל הידע הזה מהניסיון", הסביר 
את  לו,  האופיינית  בישירות  בראיון,  פעם 
לטנק,  הקשור  בכל  המוחלטת  שליטתו 
מתוך  לנשק  מומחה  "אני  הבורג.  רמת  עד 
בטכנולוגיה  האמין  הוא  בנשק".  שימוש 
החברה  של  היכולות  ובמיצוי  ישראלית 
הישראלית. פרויקט ה"מרכבה" לא רק שהיה 
אבן דרך בעשייה הצבאית הטהורה, אלא גם 
סיפק ומספק אלפי מקומות עבודה לתושבי 
המדינה. אם זו לא ציונות, איני יודע ציונות 

אמיתית מהי.
נאבק  אותו  מצאה  הפרויקט  תחילת 

האדם שבטנק ניצח
במלאות שנה למותו של אלוף במילואים ישראל טל

רב־אלוף )במיל'( משה )בוגי( יעלון*

בעת  הרמטכ"ל  וסגן  אג"ם  ראש  היותו  ועד 
היה  תמיד  טליק   - הכיפורים  יום  מלחמת 
זהיר אך  שם, ברגע האמת, שקול אך נחרץ, 
תעשה  אנושית  שאיכות  יודע  למגע,  חותר 
השונות  ובהכנות  הקרב  בעת  ההבדל  את 
יכולותיו  את  מרבי  ביטוי  לידי  מביא  אליו, 
המופלאות  והאסטרטגיות  הטקטיות 
ופורצות הדרך, תרתי משמע, אל מול האויב. 

מפקד. מצביא.
מזדקרת  לפחות,  בעיניי  מכול,  יותר  אך 
לעין עובדה מרתקת בקורות חייו המרשימים: 

טליק נכח בצמתים 
 המרכזיים של בניין 

 הכוח הצה"לי. 
טביעות אצבעותיו 

ניכרות, גם כיום, כמעט 
בכל פינה בשדרת 

 הביטחון הישראלית, 
ולאורך השנים
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האדם שבטנק ניצח
פסימיים,  החלטות  מקבלי  מעט  בלא  לבד 
הכסף  את  ולהשקיע  לבטלו  יש  כי  שטענו 
בחזונו  נשבר.  לא  טליק  אחרים.  באמצעים 
להסביר  גם  נאלץ  ולעיתים  גדול,  דבר  ראה 
ושוב למהנדסי הפרויקט, שבשלב  זאת שוב 
מסוים איבדו אף הם אמון בתכניתו. "לחמו 
לשולחן  מעל  אותו  והשמיצו  המרכבה  נגד 
ראיון  באותו  סיפר  לשולחן",  ומתחת 
היה  "לא  גינוסר.  ופנחס  בר־און  למרדכי 
באו  שלא  ביטחון  שר  היה  ולא  רמטכ"ל 
אליהם משלחות ודרשו לבטל את הפרויקט. 
תמיד אמרתי לאנשים שלי, 'לא יעזור כלום, 
מי  אשוכנע.  לא  ואני  תשתכנעו  לא  אתם 
שיציל את המרכבה זה הטנקיסטים שיישבו 
בתוך הטנק ויילחמו איתו. אני רוצה להוציא 
את הטנק הראשון מהר ולראות איך מגיבים 
לבנון  מלחמת  פרצה  והנה,  הטנקיסטים'. 
הוכיחו   1 סימן  המרכבה  וטנקי  ב־1982, 
להיות  הטנק  הפך  מאז  ונפלאות.  ניסים 
וכל  הישראלי  השריון  חיל  של  הדגל  ספינת 
הוויכוחים נגמרו. הפרויקט כולו הפך להיות 

מופת למערכת הביטחון כולה".
על המופת הזה היה חתום טליק, הוא ולא 
אחר. התוודעתי לטנק הזה, במלוא העוצמה 
והמורכבות שלו, עת ביצעתי הסבה לשריון. 
כששימשתי  בו  נתקלתי  גם  יותר  מאוחר 
משוריינת.  ואוגדה  צאלים  בסיס  כמפקד 
ביותר,  חשוב  מרשים,  מפגש  היה  זה 
להתפתחות שלי כקצין שאמור להניע כוחות 
גדולים לתוך שדה הקרב, בוודאי כמי שגדל 
אז,  רק  המיוחדות.  וביחידות  הרגלים  בחיל 
למדתי  שאת,  ביתר  מכן  שלאחר  ובשנים 
האיש  של  המופתית  תרומתו  את  להבין 
נופלת מהמופת  הזה למפעל הציוני, שאינה 
צה"ל  את  להפוך  ושסייעה  בחזונו  שהגה 

לכוח הדומיננטי שהוא היום.
הזה  הניצחון  ועל  ניצח,  שבטנק  האדם 

חתום, יותר מכל, טליק.
הממשלה  לראש  המשנה  הוא  הכותב   *

והשר לנושאים אסטרטגיים

טליק - איש מיוחד עם 
ידע בלתי נתפש
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ופנינה הנכבדים, חברים של טל,  יאיר  חגית, 
משפחת לוחמי השריון לדורותיה,

במיל'  אלוף  לעולמו  הלך  השנה,  ראש  בערב 
ישראל טל - טליק.

ספרא וסייפא, איש פורץ מסגרות עשוי מפלדה 
אחד  ולמרות.  למשמעת  וקפדן  קנאי  במחשבה, 
ממפקדי צה"ל הבולטים והמשפיעים בתולדותיו 
ומעל לכל - איש מחשבה, חזון ומעשה. טליק זכה 
לראות בימי חייו את התגשמות החזון שלו ובדרך 
מרשימה, בה המציאות של יצירי כפיו ורוחו עולה 

על כל דמיון, אפילו על הדמיון שלו.
תקומתה,  סיפור  הוא  טליק,  של  חייו  סיפור 

עצמאותה ושגשוגה של המדינה.
בן מחניים שגדל והתחנך בבאר טוביה, בגיל 
בקרבות  חלק  ונטל  הבריטי  לצבא  התגייס  צעיר 
על אדמת איטליה. כבר אז החל לעסוק במכונות 
ירייה ובמקלעים כבדים, ביטוי לחושים הטכניים 

שהיו בראשו ובקצות אצבעותיו.
לחם,  ל"הגנה",  הצטרף  המלחמה  סיום  עם 
ישראל,  מלחמות  בכל  לוחמים  והוביל  פיקד 
יום הכיפורים.  ועד למלחמת  ממלחמת השחרור 

פריצת  על  בקרבות  כך 
לירושלים  הדרך 

"נחשון",  במבצע 

והלחימה עם  דרך "מבצע חורב", מבצע עובדה" 
חטיבה 7 ב"עשרת הימים". כמפקד בכיר "במבצע 
קדש" פיקד טליק על חטיבת חי"ר בקרבות באבו־

עגיילה.
כמפקד  פעולתו  ושיא  הכותרת  גולת  אך 
כקצין   - הימים"  "ששת  במלחמת  הייתה  שדה 
האוגדה  אל  להצטרף  הזכות  בחלקי  נפלה  צעיר 
ליד  טסה  בואכה  רפיח  מצומת   - שבפיקודו 
תעלת סואץ. הייתה זו, אחת משעותיו הגדולות 
החשופים  בראש  קדימה  דהר  אשר   - טליק  של 
והקשים  מהמכריעים  כמה  ניהול  תוך   - בצריח 

שבקרבות, במרחבים העצומים של סיני.
צה"ל כולו קטף אז את פרי עשייתו של טליק, 
מהמעלה  מקצועי  ככוח  השריון  את  בנה  אשר 
פלדה"  "אגרוף  ונחוש,  התקפי  כוח  הראשונה, 
בוטח בעצמו ונכון לקרב, "אגרוף פלדה" - שאינו 

יודע מעצור.
ערב  מפיו  לוחמיו  ששמעו  המילים  ואלו 
את  לרסק  נצא  "היום   - הימים  לששה  היציאה 
היד שנשלחה לחנוק את צווארנו. שריונינו יביאו 
את המלחמה אל עומק אדמת האויב. לא ׂשׂשנו 
אל הקרב הזה. האויב רצה בו... היום יכיר מדבר 
והארץ  הפלדה"  "עוצבת  של  תנופתה  את  סיני 

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

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

הביטחון,  מעול  השתחרר  לא  מעולם  טליק 
גם אם סיים באופן רשמי את פרק השירות, הוא 
הביטחון,  תחומי  בכל  הברוכה  בעשייתו  המשיך 
אסטרטגית,  הגות  תעשייתית,  תשתית  מו"פ, 
מוכשרים  לו  שנראו  צעירים  קצינים  חניכת 
למרחוק  נודע  שמו  השריון.  ומורשת  ומבטיחים 
באירופה,  הברית,  בארצות   - תבל  קצוות  בכל 

בדרום אמריקה ובמזרח הרחוק.
השנים  בעשרות  טליק  זוהה  מכל,  יותר 
מופת,  יצירת   - המרכבה  טנק  עם  האחרונות 
מלחמה  מכונת  הימים.  ששת  לאחר  מיד  שהגה 
קונספטואליות  הברקות  עשרות  בה  שמשולבות 
מערכת  תמיד.  הקודח  מוחו  יצירי  וטכנולוגיות, 
מציבה  אשר  העולמית,  הטכנולוגיה  בחזית  נשק 
מעל לכל את האדם, ההגנה עליו, ויעילותו בקרב. 
עמוד  היא   - ונגזרותיה  לדורותיה  "המרכבה" 
של  והמיגון  התמרון  האש,  עוצמת  של  השדרה 

עוצבות היבשה שלנו. גם היום ולעתיד לבוא.
ישראל טל הוא מבכירי בניה, בוניה, וחולמיה 

של הארץ.
העשייה  ובצמרת  צה"ל  בצמרת  נוכחותו 
הביטחונית לאורך עשרות שנים הולידה תרומה 
צבאית,  לעליונות  הקשור  בכל  רק  לא  אדירה, 
בראש  אלא  כוללת,  ולעוצמה  איכותי  ליתרון 
לאורך  שהטביע  האנושי  לחותם   - ובראשונה 
דרכו במאות אלפי האנשים המפקדים, הלוחמים 
והאזרחים, ששירתו תחת פיקודו או עבדו עימו 
לשלמות,  חתירה   - של  ערכים  ממנו  וספגו 
את  ובעיקר  ותעוזה  יצירתיות  קפדנית,  משמעת 
הרוח והכוח של אחדות פעולה, בכל מקום ומול 
כל מבחן בשגרה, בסדנה, בשדה הקרב, היו בטליק 
כל התכונות הללו ארוגות באנושיות, ראש סקרן 

ודעתן לב חכם ורחב, ואהבת אדם לאין קץ.
עשייתו  פירות  אך  היום מטליק,  נפרדים  אנו 

וחזונו ימשיכו לתרום לביטחון ישראל לדור דור.
איתנו  וזכרך  טליק,  אותך  זוכרים  אנחנו 

לתמיד, יהי זכרו ברוך. 

 ישראל טל - 
מבכירי בניה, בוניה, 
וחולמיה של הארץ

שר הביטחון נושא דברים 
בערב לציון מלאות שנה 

 לפטירת טליק, 
15 בספטמבר 2011. 
צילום: עדי בראון־ארד

* דברי ההספד שנשא שר הביטחון, בהלווייתו של האלוף במילואים 
ישראל טל - טליק ז"ל, כ"ט באלול תש"ע, 8 בספטמבר 2010

רב־אלוף )במיל'( אהוד ברק, שר הביטחון*
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אהוד אולמרט*

לו  קראנו  שכולנו  כפי  או  טל,  ישראל  האלוף 
טליק, היה שייך לקבוצה מאוד קטנה של האנשים 
הדרך  מראשית  הארוך  המסלול  את  שעשו 
בטחונה,  ושמירת  המדינה  הקמת  על  במלחמה 
קטנה  קבוצה  מאותה  מעטים  האחרון.  יומו  עד 
נשארו עמנו. מכולם היה טליק יחיד במינו. יוצא 
דופן בעוצמת המחויבות שלו, בתושייה, בתעוזה 

ובמסירות להבטחת קיומה של מדינת ישראל.
בשבילי  אחריו,  שבא  אחר,  לדור  שייך  אני 
טליק היה דמות מופת של לוחם, איש יצירה, אדם 
חושב, בעל ראיית עולם רחבה, אשר ידע לראות 
את הצרכים של המדינה בפרספקטיבה שבה כלי 
הנשק ואומץ הלב היו גזרה אחת חיונית, אבל לא 

בלעדית של תפיסת המציאות. 
שמעתי את הדברים שהושמעו בעת הפרידה 
היה  לוחם  ומדויקים.  נכונים  היו  וכולם  מטליק 
האיש. משקפי המגן של השריונאי על מצחו הפכו 
מזה דורות לתמצית התדמית של החייל והמפקד 
כולו  ממוקד  כשהוא  המדים  לובש  הישראלי, 

בסערת הקרב כדי להביא להכרעה ולניצחון.
וטנקים  ושריון  ביטחון  רק  לא  זה  טליק  אך 

ומלחמה.
של  מופת  היה  עמיתיו,  כל  כמו  שלא  טליק, 
וגאווה  התנשאות  של  שמץ  בו  היה  לא  צניעות. 
לו  שהקנו  הביטחון  בתחומי  הישגיו  אישית. 
תהילת עולם אף פעם לא שיבשו את הדרך שבה 
תפס את מקומו ואת מערכות היחסים שלו. נדמה 

חסרת פרופורציה. אף אם לא תקע בשופרות כדי 
ולליבם  להביע את דעותיו, אלה חלחלו לראשם 
של רבים שכמהו לשמוע את דבריו והעריכו את 

תבונת ליבו.
טליק, עזב אותנו כמו שחי בינינו - בשקט. גם 
עליו אפשר לומר את מה שאמר הגנרל האמריקאי 
אינם  ותיקים  "חיילים  כי  מקארתור  דאגלאס 
נמוג.  לא  שטליק  אלא  נמוגים".  רק  הם  מתים, 
ודוגמתו  בקרב  עלילותיו  חייו,  פרשת  מורשתו, 
השראה  לנו  ויתנו  איתנו  יישארו   - האישית 

ותקווה לעתיד.
יהיה זכרו ברוך!

 11 לטליק,  ביום השלושים  נאמרו  הדברים   *
באוקטובר 2010

לי, אם אני מדייק בהבנת הדברים ששמעתי ממנו 
המיתוסים  כי  יותר,  מאוחרות  בשנים  פעם,  לא 
המתלהמים שלא פעם אנו נוהגים להפריז בהם, 
חלק  מעולם  היו  לא   - ולהשיגנו  לעצמנו  ביחס 
ממנו, אף שהיה מלא סיפוק ממה שצוות גדול של 
אנשים בהנחייתו ובהשראתו עשו למען המדינה, 
מהטנקים   - הביטחונית  הפעילות  תחומי  בכל 
אש  למרכבות  פיקודו  תחת  שהיו  המיושנים 
דוהרות ורומסות את האויב ועד למרכבה סימן 4 

שתהילתה יצאה מקצה העולם ועד קצהו.
טליק, ראה את המציאות בעיניים מפוכחות, 
מעבר לשדה הקרב. הוא היה מוטרד כי הבין שאנו 
ביכולת  תלויים  וקיומה  שעתידה  קטנה  מדינה 
צנועים,  ריאליים,  יעדים  לעצמה  להגדיר  שלה 
הפשרה  סוד  את  לדעת  שמחייבים   - נכונים 

והוויתור.
הוא שוחח איתי לא אחת בשנותיו המאוחרות, 
על כך שצניעות אינה רק אורח חיים אישי, שהוא 
היה לו מופת, אלא גם מודל של התנהגות לאומית 
רצויה. מדינה שרוצה להיות גדולה ממידותיה - 
סופה שתאבד את כושרה להגן על קיומה. הוא לא 
היה ותרן - בשדה הקרב. הוא היה פשרן בשדה 

המשא ומתן והשלום.
בתוכנו,  חברתי  ולצדק  לחינוך  חרד  היה  הוא 
שחיים  אלה  כל  לבין  ובנינו  עצמנו  לבין  בנינו 
איתנו. הוא, היה יליד הארץ בן מחניים - שנשם 
וראה את  נערותו,  הגליל הצלול מימי  אוויר  את 
כי  ידע   - הישראלית  החברה  של  מצוקותיה 
יציבותה וביטחונה של ישראל תלויים בסופו של 
דבר ביכולת שלנו להגדיר לעצמנו גבולות נכונים, 
שיש בהם יותר איפוק ופחות תחושה של גדולה 

 דברי פרידה 
מאלוף ישראל טל

במלחמת ששת 
הימים. מימין: 
הרצל שפיר 
ראש מטה 
האוגדה, טליק 
ומנחם )מן( 
אבירם מפקד 
חטיבה 60
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בערב הזה אנו שבים לדמותו המופתית של 
האלוף ישראל טל, "טליק", שבפי רבים נקרא 

עד יומו האחרון ביראה ובהערכה "המפקד".
כדי  לטרון  ממצודת  מתאים  מקום  אין 
פועלו.  את  ולזכור  הזה  האירוע  את  לקיים 
שבע־עשרה  בגיל  הצבאית  דרכו  החלה  כאן 
עשייתו  נוכחת  וכאן  זה,  במחנה  והוצב  וחצי 
רבת הפעלים באופן המוחשי ביותר - בתיעוד 
הקרבות שבהם השתתף, במרכבות המעטרות 

את רחבי האתר הזה.
ממנה  למעלה  שאין  כבוד  הדרת  חש  אני 
לומר כאן את דברים לזכרו של אחד מאדריכליו 
הדגולים של צה"ל. הרבה מהאנשים הנמצאים 
ממני.  טוב  "טליק"  את  הכירו  הזה  בחדר 
וכמה פעמים  כמה  להיפגש עמו  זכיתי אמנם 
בשנים האחרונות, לשמוע את עצתו, אך אתם 
ששירתתם לצידו ותחתיו, תוכלו ודאי להעיד 

יותר טוב ממני על האיש שהיה.
שראה  אגדה,  בו  שראה  לדור  שייך  אני 
הניצחון של  על מורשת  כנער שגדל  בו סמל. 

חרוטות  הימים,  ששת  מלחמת 
ׂשׂשנו  "לא  המילים:  בזיכרוני 
בו,  רצה  האויב  הזה.  הקרב  אל 
יקבלנו  והאויב  בו,  פתח  האויב 
הללו,  המילים  את  אפיים".  אחת 
ביותר  מדויק  באופן  המתארות 
מגן  ככוח  צה"ל  של  מהותו  את 
"טליק"  כתב  ואיתן,  עוצמתי 
בפקודת היום לחיילי אוגדתו לפני 

צאתם למלחמה.
באותה  היום  נכונה  זו  ִאמרה 
ארבעים  לפני  גם  שהייתה  מידה 
צה"ל  עתה,  גם  שנים.  וארבע 
הוא  אך  לקרב,  הצמא  צבא  אינו 
ניצב איתן על המשמר, ואם ינסו 
ואת  אויבינו לבחון את מוכנותנו 
ישראל,  מדינת  על  להגן  נכונותנו 
יחושו גם הם את מלוא עוצמתו. 
האתגרים  עם  להתמודד  בבואנו 
העומדים לפתחנו ניצבת מורשתו 

ותפיסתו של "טליק" כנר לרגלנו.

רבותיי,
"האדם שבטנק יְנֵַצַח" - זוהי אולי האמירה 
כמהות  ישראל  עם  של  בזיכרונו  שתיחקק 
דמותו של האלוף ישראל טל. מילים אלו הפכו 
חיל  של  לסיסמתו  טבעי,  באופן  השנים,  עם 

השריון, האדם במרכז - תמיד.
במערכות  השריון  לוחמי  את  ראה  טליק 
השריון השונות, ממשיכים לדהור לעבר האויב 
בשריוניהם הבוערים, אשר כל שהחזיק אותם 

היה עוז רוחם ואמונתם בצדקת מעשיהם.
בימים ובשבועות הארוכים בשדות הקרב, 
הוא הפנים את כוחם הפנימי של הטנקיסטים 
לַחיִל  האנושי  המשאב  של  חשיבותו  ואת 
וטובים  רבים  איבד  הוא  המלחמתי.  ולמאמץ 
המלחמה  לתופת  ומפקודיו  ממפקדיו  מֵרָעיו, 
וחזה מבשרו את כאב האובדן. אך יותר מכול, 
נהיה לאיש  לראות למרחק  יכולת  פיתח  הוא 
מבצעית,  תורה  שבנה  נדיר  לאסטרטג  חזון, 

מקצועית וטכנולוגית שלמה סביב האדם.
על בסיס תורה זו תכנן את טנק המרכבה, 

שכל פרט בו עד לרמת עובי השריון, גודל תא 
כדי  כולם  תוכננו   - המנוע  ומיקום  הלוחמים 

לשפר את הגנת החיילים והמפקדים.
כמי שהתגייס לצה"ל באותן השנים שבהן 
שכבר  כמי  המרכבה;  טנק  את  לייצר  החלו 
ורואה  לשטח  מגיע  שנה  משלושים  למעלה 
בזכות  פעם  אחר  פעם  שניצלו  שריונאים 
לוחמי  על  שפיקד  כמי  מופתי;  תכנון  אותו 
בבטנה  מבטחים  למקום  ופונו  שנפצעו  חי"ר 
של המרכבה - אני יכול לומר בבירור שמאות 
חייהם  את  חבים  ומפקדים  חיילים  של  רבות 
שאכן  שבטנק  האדם  בשם  בשמם,  ל"טליק". 
ניצח, שהלם באויב וחזר לחיק משפחתו, אני 
מבקש להביע את תודתי ואת הוקרתו של צבא 
שלם לאלוף ישראל טל - טליק על כל שעשה 

ועל האדם שהיה.
משפחת טל היקרה,

ועבודה,  עמל  איש  ב"טליק"  ראיתי  אני 
וטקטיקן  גאון  אסטרטג  חיילים,  של  מפקד 
משוא  כל  ללא  וענו  ישר  אדם  פשרות.  חסר 
לי להכירו. אני  פנים - כבוד היה 
כאן  שנאמרו  המילים  כי  מקווה 
והרבה  נחמה  נחת,  לכם  יביאו 

גאווה.
מילים  במספר  לסיים  אבקש 
ורבו  למורו  "טליק"  ספד  בהן 
'מנהיגות  לו  "הייתה  רבין:  יצחק 
ועליונות  סמכות  פרי  משכנעת', 
ממעצבי  היה  הוא  מקצועית; 
והיה  ישראל;  הביטחון של  תורת 
את  גם  לראות  נדיר  כשרון  לו 

העצים וגם את היער".
מילותיו של טליק אמנם כוונו 
לגנרל אחר, אך מבלי משים ביטא 
"טליק" במדויק את כל מה שאנו 

מבקשים לומר עליו.
ברורה של דמותו  זוהי תמונה 

המופלאה
יהי זכרו ברוך.

רב־אלוף בני גנץ
הרמטכ"ל

טליק, מאדריכליו 
הדגולים של צה"ל

מתוך דברים שאמר הרמטכ"ל רא"ל בני גנץ, בערב לציון שנה 
לפטירתו, שהתקיים ביד לשריון ביום 15 בספטמבר 2011

הרמטכ"ל רא"ל בני גנץ 
בפגישה עם טליק, בעת 
היותו סגן הרמטכ"ל
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"בחדר המפקדים ב"פורט נוקס", סמוך לקנטקי, 
שריון  מפקדי  חמישה  של  דיוקנאות  מוצבים 
אגדיים, כאלה שהותירו את חותמם בשדות הקרב 
השריון  שבמפקדי  לטובים  הנחשבים  השונים, 
משה  אברמס,  פטון,  רומל,  הזמנים:  בכל  בעולם, 
)"מוסה"( פלד וישראל טל. שניים מתוך החמישה 
להם,  נזקקו  שעוד  למי  ועדות  הוכחה  ישראלים. 
ולוחמיו.  מפקדיו  הישראלי,  השריון  עומד  היכן 
"מר  טליק,  של  זכרו  את  להעלות  היום  התכנסנו 

שריון", שזכה מכוח מעשיו לתהילת עולם. 
אנחנו  "טליק",  של  לפטירתו  השנה  ביום 
מתכנסים לא רק לזכור ולהזכיר, אלא גם להתברך 
במורשת שהותיר אחריו. אך קודם כל כמה מילים 
רגיש,  להיות  עומד  הקרוב  החודש  היום:  בענייני 
צה"ל,  וסיכונים.  אתגרים  בחובו  וטומן  סבוך 
משטרת ישראל ומערכת הביטחון דרוכים ומוכנים 
התקופה  את  שנעבור  מקווה  ואני  תרחיש,  לכל 

הקרובה, בלי להידרדר להסלמה ואלימות.
בימים הקרובים, נעשה מאמץ נוסף למצוא דרך 

להשיב את ישראל והפלסטינים לשולחן המו"מ. 
אין דרך אחרת: רק מו"מ ישיר, על כל סוגיות 
הליבה, יפתור את המצב שאנו נקלעים אליו ויסייע 
להפגת המתח עם שאר מדינות האזור. יש לנו עוד 

מה לעשות כדי לבלום את הצונאמי המדיני. 
אם נפעל, ידע העולם כי ישראל עשתה הכול, 
למבוי  האחריות  הדבר,  יצלח  לא  חלילה  ואם 

הסתום רובצת לפתחם של בני שיחנו.
]־־־[

ושוב למילותיו של טליק, שכבר נשמעו הערב, 
נצא  "היום  הזה,  האולם  בחלל  אחת  מפעם  יותר 
צווארנו.  את  לחנוק  שנשלחה  היד  את  לרסק 
אדמת  עומק  אל  המלחמה  את  יביאו  שריונינו 
יכיר מדבר  האויב. לא ששנו אל הקרב הזה. היום 
סיני את תנופתה של עוצבת הפלדה, והארץ תרעד 

תחתיה". 
מדויקת  באמירה  ואמר  טליק  הוסיף  ועוד 
שראוי שתיחרט פעם ועוד פעם, בתודעתו של כל 

מפקד: 
יקרה  לא  דבר  שום  הקרב,  יתחולל  "כאשר 
הזה.  המרשם  על  כאן,  מסומן  שהוא  כפי  בשטח, 
לגמרי,  אחרים  יהיו  במציאות,  והצירים  הקווים 
מכיוון שהקרב אף פעם אינו מתפתח לפי החיצים 
שעל המפה. אבל דבר אחד צריך להתרחש בדיוק 
ביסוד  המונחים  והתפיסה  העיקרון  המרשם:  לפי 

 סיפורו של "טליק" הוא 
סיפור האתוס הציוני

מתוך דברים שאמר שר הביטחון, רב־אלוף )במיל'( אהוד ברק, בערב לציון שנה 
לפטירתו, שהתקיים ביד לשריון ביום 15 בספטמבר 2011

כמה  יחדרו  כולם  יסתערו,  כולם  האלה.  הקווים 
לאגפים  לב  לשים  מבלי  לעומק,  יותר  שאפשר 

ולעורף. רק כך ננצח".
"טליק" היה מפקד קשוח, "מר משמעת", קצין 
קפדן ופרפקציוניסט, אדם שלא ויתר לעצמו ולא 
ויתר לפקודיו, מפקד שפקודיו חשו יִר�אה בנוכחותו 

ויחד עם זאת, העריכוהו מאוד.
שדות  אל  חיילים  "טליק"  הוביל  כמפקד, 
גם  אלא  לשם,  יוליכם  כיצד  רק  לא  וחשב  הקרב 
כיצד ישיבם משם בשלום, כיצד ייתן בידיהם כלי 
בהם  להשתמש  ייטיבו  וכיצד  מעולים,  מלחמה 

להשיג הכרעה בקרב. 
בעקשנות אין קץ, בהתמדה, בנחישות, בדמיון 
ניסיונו,  את  אימץ  מוחו,  את  הוגיע  גבול  ללא 
הפעיל את מהנדסיו ועמד על מפעילי פסי הייצור, 
טנק  בעולם,  הטוב  הטנק  את  מהם  שהפיק  עד 
שלנו  השריון  שאנשי  המלחמה  כלי  המרכבה. 
אפשר  שאי  למדו  ואויבינו  ומוקירים,  אוהבים 

לנצח.
לראשונה  כשהעלה  דרכו.  הייתה  קלה  לא 

הוזה.  בו  ראו  ישראלי,  טנק  לייצר  הרעיון  את 
נגדו  שניהלו  היו  שהציע,  לפרויקט  שהתנגדו  היו 
והיו  ספקות,  הביעו  שרק  היו  חורמה,  מלחמת 
ולפרויקט  היו בהן לטליק  שנים לא מעטות שלא 
שלו תומכים רבים. אבל טליק התעקש, הפגין את 
אותה נחישות, דבקות וכושר שכנוע בלתי נלאה, 

והמשיך. 
הכלי  את  ראה  קדימה,  ראה  הוא  רוחו  בעיני 
קורם עור וגידים, וברבות הימים אף זכה לראותו 
זכה  גם  יום,  של  בסופו  הקרב.  בשדות  שועט 
טליק להכרה לה היה ראוי, בדמות פרס ביטחון 
בפרס  מזה,  וחשוב  בפרס  זכה  פעמיים  ישראל. 
במדים  פקודיו  והערכת  הוקרת  מכולם,  הגדול 

ובלעדיהם.
סגפן,  כמעט  צנוע,  טליק  היה  האישיים  בחייו 
היה  ביותר. כשדיבר  לחייליו דרש את הטוב  אבל 
על  מהנדסיו  עם  כשרכן  וגם  ממוקד,  צלול,  חד, 
לעיתים  ראה את מה שהם  הוא  דפי השרטוטים, 
הצבאית,  בחשיבתו  גם  נהג  כך  לראות.  התקשו 
במאמרים עמוקי מחשבה שהטיבו לנתח, תפיסות 
שאנחנו  שראוי  מה  ואת  לחימה  תורות  ביטחון, 
נעשה. את משנתו פרסם בספרו "ביטחון לאומי: 
לספר  אור  ראה  מאז  שהפך  רבים",  מול  מעטים 

חובה.
לעם  אופייני  סיפור  הוא  "טליק"  של  סיפורו 
היהודי, סיפור האתוס הציוני. עם קטן, חי בתנאים 
קשים, מוקף אויבים, נלחם על חייו, נאחז באדמתו 
באר  מחניים,  יליד  צבר  לחמו.  את  ממנה  ומוציא 
במשך  ישראל  מלחמות  הבריטי,  הצבא  טוביה, 
עשרות שנים, מפקד יוצא דופן, איש עיקש ועקשן, 
יוזם, חולם, בונה ומיישם. ָעם קטן־גדול; איש קטן 
של  בחייה  חותמו  את  שטבע  ענק,  אבל  ממדים, 

המדינה ובתולדות צה"ל.
חבו  לא  "מעולם  האמרה:  את  טבע  צ'רצ'יל 
הוא  כך".  כל  למעטים  הרבה,  כך  כל  כך,  כל  רבים 
התכוון לחיל האוויר המלכותי, אבל במקרה שלנו 
אפשר לנסח את המשפט קצת אחרת: "מעולם לא 
יחיד  לאיש אחד,  כך,  כל  הרבה  כך,  כל  רבים  חבו 

ומיוחד - 'טליק'. 
גודל  ומתבהר  הולך  הזמן  ממרחק  'טליק', 
תרומתך. נמשיך לפעול ולשמר את דרכך ומורשתך, 

והעיקר נזכור אותך. כל עוד אנחנו זוכרים".
אהוד ברק
שר הביטחון

השר אהוד ברק )מימין( עם "טליק" בטקס חנוכת 
לפרויקט  כהוקרה  ברחובות,  המרכבה'  'כיכר 

המרכבה ול"טליק" )אפריל 2010(
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	אלוף	)במיל'(	אודי	שני 
מנכ"ל משרד הביטחון

אין חולק כי טליק היה אחד ממפקדי צה"ל 
נתיבי  ישראל.  בתולדות  ביותר  המוערכים 
מרכבותיו  שהותירו  ה"קוליסים",  הזחלים, 
פרקים  רשמו  אש,  תחת  קרבות  בסערת 
עוצמתו  השריון.  לוחמת  בתולדות  מפוארים 
של "אגרוף הפלדה" שהונחת על כוחות האויב 
התומכת  יסוד  אבן  היא  ישראל  במלחמות 
מאז  הישראלית  ההרתעה  כוח  את  ומעצימה 
עולם  לתהילת  בחייו  זכה  טליק  היום.  ועד 
בחדר  הוצב  דיוקנו  כאשר  לבודדים,  השמורה 
המפקדים ב'פורט־נוקס' כמצביא אשר הטביע 
עם  יחד  המשוריינת,  המלחמה  בתחום  חותם 
רומל.  וארווין  אברהמס  ג'ראלד  פטון,  ג'ורג' 
קרבות השריון של אוגדת טל במלחמת ששת 
הימים תופסים מקום של כבוד בהיסטוריה של 

לוחמת השריון.

וההוקרה הצבאית הייחודית שזכה  ההכרה 
בימים  עוד  הצבאי,  שירותו  על  חייו  בימי  לה 
שבהן  ישראל  ובמלחמות  שבדרך  המדינה  של 
לחם והוביל גייסות אלי קרב, היא זו שתוסיף 
להשפיע ולהאדיר את עוצמתה וכוח הרתעתה 
של מדינת ישראל, גם שנים רבות לאחר לכתו. 
פרויקט טנק המרכבה שאותו הגה, יסד והוביל, 
ועליו נלחם בעקשנות ובנחישות הינו פרויקט 
דגל בהתעצמות הכוח היבשתי של צה"ל ושמו 

הפך שם נרדף לטנק המרכבה.
של  התיבות  בראשי  שמצאו  כאלה  היו 
טנק   - ט"ל  סימלית:  משמעות  משפחתו  שם 
לישראל. זכייתו הכפולה בפרס ביטחון ישראל 

היא מעט מן ההכרה לה היה ראוי.
כשריונר, שהפלדה טבועה בדמי, כמי שפיקד 
על גדודים ועוצבות של מרכבות וכמי ששימש 
כמי  מרגיש  אני  הראשי,  השריון  קצין  לימים 
טליק.  של  החזון  את  קרבי  במבחן  שמימש 
בפרספקטיבה  לבחון  שלי  היכולת  גם  מכאן 

בחזון הטכנולוגי טליק מנע, 
קרוב לוודאי, מלחמה כוללת 

עם הסורים, על ידי תכנון וביצוע 
המבריק של הקרב על המים; 

במנהיגות ובהכנת השריון 
למשימה - תרם לניצחון 

המזהיר בששת הימים; בקריאת 
המציאות - מנע התלקחות 

בשלהי מלחמת יום הכיפורים; 
ובתעוזה ובעקשנות - הוליד 

את טנק המרכבה המהווה נכס 
אסטרטגי וכלכלי. הרבה זכויות 
לאדם אחד שדרכו לנו מורשת.

נתיבי הזחלים, ה"קוליסים", 
שהותירו מרכבותיו של טליק 

בסערת קרבות תחת אש, רשמו 
פרקים מפוארים בתולדות לוחמת 

השריון. איור של יעקב שיֹלה
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מקצועית את גודל ההישג 
והפלא הזה של הטנק הישראלי שהוא 

הטנק הטוב בעולם.
כמי שעשה את מרבית שירותו הצבאי בחיל 
השריון אני מצדיע כיום לטליק, כמנכ"ל משרד 
שיצר,  המופלאה  המלחמה  מכונת  הביטחון. 
המדוקדקת  מחשבתו  פרי  המרכבה,  מעשה 
של  חייו  הגנת  את  והציבה  פרט,  כל  שבחנה 
לה  אין  הכלי,  של  התכנון  במרכז  הלוחם 
היא  "המרכבה"   - תרצו  אם  בעולם;  ורע  אח 
הערכים  את  לבטא  המיטיבה  מוחשית  עדות 
הנעלים של המסורת היהודית - "ואהבת לרעך 
זו  ברוח  לזה".  זה  ערבים  ישראל  ו"כל  כמוך" 
כיום  מובילים  טליק,  של  דרכו  ממשיכי  אנו, 
מערכת  של  וההצטיידות  הפיתוח  תהליך  את 
ייחודית  מערכת  רוח",  "מעיל  הרק"ם  מיגון 
והוכיחה  עזה  בגזרת  מעשי  מבחן  לידי  שבאה 
הטנק.  למיגון  משלימה  כמערכת  עצמה  את 
במובן זה ניתן לשמוע את רחש "רוח המפקד" 
שהותיר טליק במנת"ק והיא הרוח שמניפה את 

מערכות המיגון האקטיבי.
יכולה  הביטחון  שמערכת  חשוב  לקח  יש 
פרויקט  קרם  שבה  הדרך  מניתוח  להפיק 
בפרויקטים  וליישמו  וגידים  עור  המרכבה 

לאומיים עתידיים שעומדים כיום על הפרק.
בר־ מרדכי  שערכו  ראיונות  בסדרת 

שנות  בשלהי  טליק,  עם  גינוסר  ופנחס  און 
וחדים  בהירים  דברים  מצאתי  התשעים, 

את  ולהפיק  מהם  ללמוד  אותנו  המחייבים 
הלקח, גם בחלוף ארבעה עשורים, בכל הקשור 
דמיון,  עם  חזון  המשלב  פרויקט  ניהול  בדרך 
ומושכים  מתנגדים  שונים,  וקשיים  מציאות 
ופוליטיקה ארגונית. וכך אמר טליק למראייניו:

חורמה  מלחמת  ניהלו  כולם  "בהתחלה 
נגד פרויקט המרכבה, הם שנאו את הפרויקט 
פסקה  לא  לבנון  מלחמת  עד  הראשון,  מהרגע 
גם  רבות  נגד המרכבה. במשך שנים  המלחמה 
האנשים שלי לא האמינו בפרויקט והייתי לבד. 

היו שנים שלא היה לי אפילו תומך אחד."
"אבל  לשאלה  בתשובה  ואמר,  הוסיף  ועוד 
הייתה החלטה": "אז מה? יש המון החלטות. זה 
נגד המרכבה והשמיצו  לא מוכיח כלום. לחמו 
תמיד  לשולחן...  ומתחת  לשולחן  מעל  אותה 
אתם  כלום,  יעזור  לא  שלי,  לאנשים  אמרתי 
לא תשתכנעו ואני לא אשוכנע. מי שיציל את 
המרכבה זה הטנקיסטים שיישבו בטנק ויילחמו 
וההישגים  לבנון  מלחמת  היה,  כך  ואכן  בו". 
גם  מסוימת  ובמידה  התכנון  על  שעלו  בפועל 
 - ידע  כבר  שטליק  מה  את  קבעו  הדמיון,  על 
המרכבה היא עובדה קיימת, מוצלחת וייחודית.

בחייהם  זכו  מעטים  גדולים  אישים  רק 
מן  אליהם.  ביחס  וגם   - הרבים  על  להתקבל 
שבהם  הגדולה  בחינת  אם  לבדוק,  הראוי 
זיכתה אותם בכך, או דווקא הקווים והתכונות 

הצנועות והענווה.
טליק היה אדם פשוט ולוחם ענק. טליק היה 

איש צנוע ומפקד רצחני ומטיל מורא. טליק ידע 
בדיוק למה הוא מתכוון, למה הוא חותר, מהם 
לספר  חייב  אני  ההובלה.  דרך  ומהי  היעדים 
על שנות השמונים שבהן הייתי מג"ד וביצענו 
מסוג  אב"ך  הגנת  למערכת  בטנק  ניסוי  בגדוד 
"על לחץ". שבועיים "נלחמנו" בתנאי אב"ך עם 
מדי־חום בישבנים, בחום בקעת הירדן ובמשך 

שעות לא מעטות.
כשהגענו לטליק אנשי הגדוד, אנשי מנת"ק 
לא  הן  התוצאות,  את  בפניו  והבאנו  ואחרים 
לא  הניסוי   - ופסק  לשמוע  שרצה  את  תאמו 
טוב יש להמשיך באותם כיוונים! ועתה נשארו 

הגעגועים, והם, אינם "סופרים את שעות".
ואחרי הגעגוע בא הדמע,

ואחרי הדמע באה ההיסטוריה.
סיפור חייו של טליק שזור בתולדותיה של 
המדינה והופעתו על מפת העשייה הביטחונית 
שהחליט  דור  קם  שבו  המושלם  בעיתוי  באה 
לקחת את גורלו בידיו. הייתה זו שעתו הגדולה 
קומה,  שיעור  בעלי  אנשים  בלי  אך  הדור,  של 
חזון ועצבי פלדה כמו של טליק, ספק אם היה 

הדבר אפשרי. אשרינו שנתברכנו.
בן גוריון אמר כי ההיסטוריה אינה נעשית 
מושג  מעשים.  ידי  על  אלא  דיבורים,  ידי  על 
ההיסטוריה הוא תוצר של חוש הנבואה. טליק 

בהרבה מובנים היה נביא.
ובדורנו חי ענק כזה. היה שלום מפקד, איש 

ספר, אדם עם חזון ענק ולב ענק עוד יותר.

 אדם עם 
 חזון ענק 
 ולב ענק 
עוד יותר

כשנה חלפה מאז הלך מִעמנו 
טליק, וככל שחולף הזמן 

מתעצמת דמותו וההכרה בגודל 
מעשיו ובתרומתו לביטחון ישראל
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אלוף	)במיל'(	ישראל	טל

על־ אלה  דברים  שכתב  טל,  ישראל  האלוף 
המגן  כוח  לתולדות  במרכז  שנשא  הרצאה  פי 
של  חשיבותה  את  מנתח  באפעל,  "ההגנה" 
תורת  בגיבוש  המכריע  וחלקה  ההתנדבות 
בעיקר  עומד  אך   - וההדרכה  הארגון  הלחימה, 
על הפן המורלי של אקט "היציאה מן הגדר" של 

ארץ־ישראל. להלן הדברים*:
בארץ  היהודי  היישוב  של  המלחמה  מטרות 
מלחמת  כדי  תוך  בהדרגה,  התגבשו  ישראל 
כלהלן:  אותן  לנסח  אפשר  השנייה.  העולם 
הקמת  אירופה,  ליהודי  עזרה  בנאצים,  מלחמה 
היישוב  של  ההתנדבות  תכלית  יהודית.  מדינה 
אחרים  ולצבאות  הבריטי  לצבא  ישראל  בארץ 
של בעלות הברית, הייתה להגשים את המטרות 
האלה ולהיות בבוא העת גרעין הצבא העברי של 

המדינה היהודית.
למשל,  לי,  זכור  האלה.  במטרות  דבקנו  אכן, 
שבמדבר המערבי בלוב, כאשר חנה הגדוד השני 
בבנגזי ובסביבתה, היו המפקדים שלנו, הקצינים 
של  ובסיכומים  בתדריכים  מדגישים  היהודים, 
של  האפשרי  היישום  את  השונים  האימונים 
למלחמה  השונות,  הלחימה  וטכניקות  תורות 
כאשר  וכך  הארץ־ישראלית.  הזירה  בתנאי 
תרגולות  גם  נדונו  חורשות  בלוחמת  התאמנו 
וטכניקות המתאימות ללחימה באזורי הפרדסים 
בארץ, וכאשר התאמנו בלוחמת שטח בנוי, נבחנו 
התורות הטקטיות והטכניות גם בהקשר ללחימה 

על יעדים כפריים בארץ ישראל.
שקיבלתי  תמונה  היום  עד  עמי  שמורה 
אלוף  הוא  הלא   - אהרל'ה  מחברי  למזכרת 
שירותנו  מתחנות  באחת   - יריב  אהרן  )במיל'( 
ידו  בכתב  חקוקה  התמונה  גבי  על  באירופה. 

ההקדשה הבאה: "צבא עברי" - "השיבנו ונשובה 
אליך". אכן חלמנו והכשרנו את עצמנו בהתמדה 
ובדבקות להיות גרעין לצבא העברי של המדינה 
היהודית. היינו חדורי הכרה שרק מבחינה טכנית 
המהות  מצד  ואילו  הבריטי  בצבא  משרתים  אנו 
חשבנו את עצמנו לצבא עברי בדרך, האוסר את 
הבריטי  בצבא  כחיילים  היהודי.  העם  מלחמת 
לחמנו וביצענו את כל המשימות שהוטלו עלינו, 
שבין  המתח  על  ולגשר  להבחין  ידענו  אבל 
הבריטי  בצבא  כחיילים  עלינו  שחלה  החובה 
לבין הנאמנות לעם ולשארית הפליטה באירופה 
ולישוב היהודי בארץ ישראל. כשם שמילאנו את 
חלקנו במאמץ המלחמה של בעלות־הברית בזמן 
כחיילים  חובותינו  את  מילאנו  גם  כך  המלחמה, 
יהודים ארץ־ישראלים עם תום המלחמה - עסקנו 
בצבירת נשק בלתי לֵגִָלי ובהברחתו להגנה בארץ, 
היהודים  הפליטים  של  ובהברחתם  בהעברתם 
לארץ־ישראל ובהדרכת שארית הפליטה בִהלכות 

מאבק ולחימה.
הייתה  אד־הוק,  הקונקרטית,  המשימה 
להשתתף, במסגרת הצבא הבריטי, במלחמה נגד 
הנאצים והפשיסטים. זה היה הייעוד הזמני שלנו 
העברי,  בצבא  להיות  היה  הסופי  הייעוד  ואילו 
שיקום לעם בארץ־ישראל, אחרי מלחמת העולם 

השנייה.
ישראל  מארץ  היהודים  המתנדבים  ואכן, 
וותיקי  המחתרות  ההגנה,  יחידות  עם  יחד   -
הלוחמים היהודים שלחמו בשורות בעלות הברית 
בכל זירות מלחמת העולם השנייה - היו לגרעין 

הצבא הסדיר שקם במלחמת העצמאות.
קלאוזביץ קבע שידע צבאי וטכני ניתן לרכישה 
באמצעות לימוד ואימון, אך לניסיון בשדה הקרב 
חסרי  שצבאות  ממליץ  הוא  ולכן  תחליף  אין 
ניסיון קרבי עדכני, ייעזרו בבעלי ניסיון מצבאות 

אחרים. ואמנם, צבאות חדשים, הקמים למדינות 
עצמאיות חדשות, נשענים על ניסיונם של אחרים 
ומשלחות  מומחים  באמצעות  המיובא  ידע  ועל 
ספר  בבתי  לימוד  ובאמצעות  זרות  צבאיות 
צבאיים בארצות אחרות. אסור לשגות באשליות 
בארץ  כאן  אנחנו,  הידע: לא  למקור  באשר  גם 
ישראל, המצאנו את אמנות המלחמה ואת תורות 
הלחימה, אלא למדנו ושאבנו מן המאגר הגדול של 
הידע הצבאי האוניברסלי, פרי ניסיון כל הדורות, 
כל הזירות וכל המלחמות. ובכלל, קשה להמציא 
דברים חדשים ולהיות מקוריים, "הכול כבר היה 
בארץ  היהודית  הקולקטיבית  היצירה  לעולמים". 
הסופר  כדברי  לזכותה,  לזקוף  יכולה  ישראל 
עמוס עוז, את החייאת השפה העברית, הגשמת 
ייחודי  אזרחים  צבא  וגיבוש  הקיבוצי  הרעיון 
להתיימר  לעתים,  נוטים,  שאנחנו  אלא  מודרני. 
דברים  גם  שלנו,  היצירה  לכוח  לעצמנו,  ולייחס 
מאחרים  למדנו  דבר  של  לאמיתו  אשר  נוספים 
מודעים  שנהיה  מבלי  לעצמנו  אותם  וסיגלנו 
לכך. הידע בכל תחום כמעט, מעצם טבעו, קצתו 
מקורי ומבוסס על ניסיון עצמי ורובו מיובא. הוא 
במידה רבה פרי החיקוי, הוא הולך ומצטבר, הוא 
מתערה ומתביית עד ששורשיו ומקורותיו הזרים 
נתפסים  הזמן  ובמרוצת  המקום  עם  מתמזגים 

כאותנטיים וכמקוריים.
תהליך כזה עבר גם על התגבשות הידע הצבאי 
הצבא  התהווה  כיצד  לעתים  שוכחים  ולכן  שלנו 

מחוץ לגדר 
ואל מעבר לגבול

"אילו לא יצאו יהודי ארץ־ישראל לקדם את פני הגרמנים, לא היינו 
הלאומית  וזהותנו  ההיסטוריה  בראי  נקי  במצפון  להסתכל  יכולים 
הייתה שונה. מורשת מלחמתנו בנאצים תמכה את ערש לידתו של 

צה"ל והיא שעיצבה את נשמתו ומהותו כצבא העם היהודי כולו."

התמונה שקיבל ישראל טל )טליק( 

מארל'ה )אהרון( יריב )רבינוביץ(, 1945
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העברי הסדיר.
בני־אדם לומדים אפוא מניסיונם של אחרים. 
גם הידע הצבאי המודרני במלחמת העצמאות היה 
מיובא ברובו - הוא הובא באמצעותנו, הלוחמים 

ששירתו בצבאות מלחמת העולם השנייה.
מארץ־ישראל,  היהודים  המתנדבים  אנחנו, 
באנו  האחרים,  העולם  מלחמת  לוחמי  עם  יחד 
היינו  צבאיות,  ומשלחות  זרים  מומחים  במקום 

המשלחות של עצמנו - של צבא ישראל.
לפי המחקרים של ד"ר יואב גלבר, מנו ותיקי 
שלושים   1949-1948 בשנים  הבריטי  הצבא 
גם  היה  וזה  צה"ל  קציני  מכלל  אחוזים  ושישה 
המסתערים,   - השונים  הדרגים  בתוך  היחס 

המסייעים והמתחזקים.
המתנדבים  שרכשו  הצבאי  המקצועי  הידע 
בעלות  ובצבאות  הבריטי  בצבא  ישראל  מארץ 
ובכל  בכל התחומים  עצום  היה  הברית האחרות 
הים  ובזרועות  היבשה  בחילות   - המקצועות 
כצבא  שצה"ל,  בהכללה  לומר  אפשר  והאוויר. 
מלחמת־העולם,  ותיקי  בהדרכת  הוקם  סדיר, 
מארץ־ היהודים  המתנדבים  מבין  באו  שרובם 

ישראל ששירתו בשורות הצבא הבריטי.
וההדרכה,  הארגון  הלחימה,  תורת  דפוסי 
נקבעו  העיקריים,  הצבאיים  התחומים  בכל 
בעלות־ של  הסדירים  הצבאות  ותיקי  על־ידי 
על־ גובשו  נושאים  של  ארוכה  שורה  הברית. 

ידם ביעילות ובמהירות והפכו לנחלת כל הצבא 

הסדיר, החדש: תורת הפיקוד והשליטה, עבודת 
של  והאחזקה  התפעול  השימוש,  ואופן  המטה 
הוותיקים  בהדרכת  הלחימה.  אמצעי  ִמגוון 
שהורו  הם  רב־חיליות.  עוצבות  ואורגנו  הוקמו 
והבין־ הבין־חילי  הפעולה  שיתוף  תורת  את 

תנועות  מבצעים  כיצד  שלימדו  והם  זרועי, 
הם  ומגוונים.  גדולים  צבא  גופי  של  מבוקרות 
נושא תכניות האש בקרב  ולימדו את  שהנהיגו 
הם  אש.  ובקרת  ניהול  וטכניקות  תורות  ואת 
שִארגנו את מערך התחזוקה בתכנון המבצעים.
הם, נושאי הניסיון משדות הקרב של מלחמת־
המקצועיים  החילות  את  הקימו  השנייה,  העולם 
של צבא היבשה ואת חיל האוויר של צה"ל, ואף 

בין מקימי חיל־הים לא נפקד מקומם.
הם  הכוחות  ומטות.  מכוחות  מורכב  הצבא 
המוח.   - הראש  הם  והמטות  השרירים,   - הגוף 
אך קיימת גם הנשמה, הרוח - המוטיבציה. כבר 
ולהקים  ניכר  מארצות  לייבא  ניתן  שידע  נאמר 
ואת  הלחימה  תורת  את  באמצעותו  ולבסס 
הארגון הצבאי, אך לא כן דינה של הרוח: לעולם 
אין "יבוא" של רוח. רוחו של צה"ל כצבא לאומי־
והציונית  היהודית  המורשת  מן  שאבה  יהודי 
ומן הכורח ההיסטורי. דפוס ההתנהגות הלאומי 
היהודי  הישוב  לעצמו  שסיגל  מלחמה  אנשי  של 
כחלק  עוצב  בפרט,  והנוער  בכלל  בארץ־ישראל 
של  וההתפתחות  ההתגבשות  מתהליך  אורגני 
שהצמיחה  ובן־חורין,  גב  זקוף  חדש,  יהודי  אדם 

שיבת  של  המהפכה  רקע  על  הישראלית  החברה 
שהונעו  השנייה  העולם  מלחמת  מתנדבי  ציון. 
ונחלצו למלחמה, היו אנשי מלחמה והתנדבו, כי 
היו חלק אורגני מן הישוב היהודי בארץ־ישראל 
השתתפותו  ובזכות  בהם.  שפיעמה  היא  ורוחו 
נגד  במלחמה  ישראל  בארץ  היהודי  היישוב  של 
השמד  מלחמת  שאסרו  והפאשיסטים,  הנאצים 
רק  לא  להיחשב  צה"ל  זכאי  היהודי,  העם  על 
כצבא ישראלי, אלא גם כצבא יהודי־ציוני. נשמתו 
ממורשת  יוצא  פועל  היא  צה"ל  של  היהודית 
וממסכת  הנאצים  נגד  היהודי  העם  של  הלחימה 
ההתנדבות וההשתתפות של היישוב על כל רבדיו 

ומחתרותיו במלחמת־העולם השנייה.
של  וראשו  גופו  בבניית  רק  לא  כן,  כי  הנה 
צה"ל אלא גם בעיצוב נשמתו רב חלקם של לוחמי 
מלחמת העולם השנייה. את רוח הקרב, את דפוס 
ההתנהגות של הנוער הארץ־ישראלי, אין לייחס 
לכורח  אלא  במלחמת־העולם  שרכשנו  לניסיון 
ההיסטורי ולאתוס שנוצר בארץ תוך כדי תהליך 
קמה  כאשר  אבל  העצמית.  וההגנה  ההתנחלות 
גרמניה הנאצית על העם היהודי להשמידו, כאשר 
הכריזה הלכה למעשה מלחמה נגד העם היהודי, 
כאשר השמדת העם היהודי הייתה אחת ממטרות 
העם  על  היה  גרמניה,  של  המרכזיות  המלחמה 
היהודי להחזיר מלחמה שערה. מיליון וחצי יהודים 
לחמו בשורות צבאות בעלות הברית. אך הם לא 
אנגלים,  צרפתים,  כרוסים,  אלא  כיהודים,  לחמו 
כיהודים  מלחמה  שהשיבו  היחידים  אמריקאים. 
בגטאות  נוספים  ומורדים  ורשה  גטו  מורדי  היו 
וכן כמה יחידות פרטיזניות שהצליחו לשמור על 
זהותן היהודית. פרט לגיבורי המלחמה האלה רק 
היישוב היהודי בארץ־ישראל היה מסוגל להעמיד 
כוח יהודי שיאסור את מלחמת העם היהודי כנגד 
והצרופה  העילאית  ההתגלמות  נפשו.  מבקשי 
של השתתפות היישוב במלחמה והביטוי הבולט 
היהודי  העם  שהעמיד  יהודי־לאומי  לכוח  ביותר 
הייתה   - בן־החורין  היהודי  היישוב  באמצעות 

הבריגדה.
של  חשיבותה  את  לבדוק  באים  כאשר 
במלחמה  ישראל  בארץ  היהודי  העם  השתתפות 
לבחון  צריך  לצה"ל  תרומתה  ואת  הנאצים  נגד 
של  המוסרית  המשמעות  את  ובראשונה  בראש 
השתתפות זו ואת רישומה על נשמתו של הכוח 

העברי - והנשמה קודמת לגוף ולראש.
גרמניה  נגד  למלחמה  היהודי  היישוב  יציאת 
ישות  של  לקיומה  וע�דות  לבגרות  ביטוי  הייתה 
הייתה  היא  בארץ־ישראל.  יהודית  לאומית 
יהודית  והמתנה  כניעה  ַפָטליזם, של  היפוכם של 
גלותית מסורתית לגזירת הגורל. היא הייתה גילוי 
של יוזמה מלחמתית. היא הייתה כאן מה שהיה 
מרד הגטו שם. היציאה מהמקלט של ארץ־ישראל 
המנדטורית אל מול פני הגרמנים, בנוסף לתכנית 
ההתגוננות על הכרמל למקרה שהם יגיעו לארץ, 
קודם־ שהייתה  מה  במלחמת־העולם  הייתה 

היישוב  מכותלי  היציאה  השלושים,  בשנות  לכן, 
הבטוח אל מחוץ לגדר כדי לקדם את פני הפורעים 
הייתה  לא  במלחמה  וההשתתפות  הערבים. 
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חברת מפרולייט
מברכת את

מפקדי ולוחמי השריון
 בשנה טובה ובטוחה

ללוחם מגוון יכולות:
• תמיד מוכנה לפעולה - ללא סוללות

• נוחה לשימוש ולתפעול - ללא מתגים
• עדשת 30 מ“מ לרכישת מטרה מהירה

• מאפשרת ממשק נוח עם מכפל או מכשיר לראיית לילה
MIL-STD עמידה בתנאי סביבה צבאיים ע“פ תקן •

כוונת המעניקה - MEPRO 21

כוונת השלכה ללא סוללות 
 MEPRO 21  MEPRO 21 

E-mail: info@meprolight.com
טל‘: 04-624-4111, פקס: 04-624-4123

www.meprolight.com

מעניקה

סמלית בלבד. נכון שהיישוב היהודי בארץ ישראל 
בשישים  בטלו  העמיד,  שהוא  המגויס  והכוח 
על  במלחמה,  חלק  שנטלו  למעצמות  בהשוואה 
השתתפות  שלהן.  הלוחמים  ומיליוני  משאביהן 
ולא  העלתה  לא  ישראל  בארץ  היהודי  היישוב 
הורידה במה שנוגע להכרעה במלחמה ולהשפעה 
מוסרית  מבחינה  אולם  המלחמה,  משך  על 
של  מזו  במלחמה  שלנו  ההשתתפות  נפלה  לא 
אלו  מדינות  חלק.  בה  שנטלו  האחרות  המדינות 
לאחד־עשר  שישה  שבין  בהיקף  צבאות  העמידו 
היישוב  גם  שלהן.  האוכלוסייה  מכלל  אחוזים 
פרוץ  עם  שיעור.  באותו  השתתף  בארץ  היהודי 
בארץ  היהודית  האוכלוסייה  מנתה  המלחמה 
למלחמה  התנדבו  ומתוכם  נפש   479,000 ישראל 
ונשים;  גברים   30,000 הבריטי  הצבא  במסגרת 
)כמו  האוכלוסייה  מכלל  אחוזים   6.2 כלומר 
מביניהם   350 למשל(.  אפריקה,  ובדרום  בקנדה 
קיבלו אותות הצטיינות. עוד 5000 יהודים ארץ־

בעלות  של  אחרים  לצבאות  התנדבו  ישראלים 
המתנדבים  מבין  הנופלים  שיעור  גם  הברית. 
האבידות  לשיעור  דומה  היה  הארץ־ישראלים 
של מדינות אחרות מבין בעלות הברית )ארצות 
יהודים ארץ־ ואוסטרליה, למשל( - 700  הברית 
ישראלים נפלו בשורות הצבא הבריטי במלחמה, 
זה  לצבא  המתנדבים  מכלל  אחוז   2.3 כלומר 
כמו  המלחמתי  במאמץ  אפוא  השתתפנו  בלבד. 
אחרים ואף יותר מכך, שהרי כל המגויסים הארץ־

ישראלים היו מתנדבים.
הכוח  את  כמייצגת  הבריגדה,  הקמת  בזכות 
הלוחם של העם היהודי, וכי�שּות לאומית מוכרת, 
שהשתתפו  הלאומיים  הצבאות  עם  נמנים  אנו 

הכוחות  בסדר  למשל:  הפאשיזם.  נגד  במלחמה 
של המחנה השמיני, לקראת האופנסיבה המכרעת 
העוצבות  יתר  בין  מופיעה,  באיטליה,  האחרונה 
המוגברת,  היהודית  הבריגדה  גם  הלוחמות, 
היחלצות  בזכות  לאומית.  ייחודית  כעוצבה 
היישוב למלחמה אנחנו נמצאים במסדר הצבאות 
של מלחמת העולם השנייה כמו צרפת החופשית, 

פולין, הדומיניונים הבריטים ואחרים.

תרומה	ייחודית	של	לוחמים	ותיקים
ואת  השילוב  את  מסמלים  רבים  גורלות 
למלחמת  היישוב  התנדבות  שבין  הגומלין  קשר 
העולם השנייה ובין צה"ל. הביוגרפיות של שניים 
מביניהם, אשר אינם עוד בחיים, רב־אלוף מרדכי 
את  ממחישות  לסקוב,  חיים  ורב־אלוף  מקלף 
אחידותו ורציפותו של המעשה הביטחוני בטרם־
העצמאות.  ובמלחמת  העולם  במלחמת  מדינה, 
חבריהם  לשאר  גם  אופייניות  אלה  ביוגרפיות 
ולסקוב,  מקלף  שניהם,  ולפיקודיהם.  המפקדים 
יצאו בשנות השלושים כאנשי ארגון ההגנה, אל 
וינגייט  של  הלילה  פלוגות  במסגרת  לגדר  מחוץ 
ושניהם  הערבים  התוקפים  פני  את  לקדם  כדי 
במלחמת־העולם,  הגנה,  כאנשי  שוב,  יצאו 
פני  את  לקדם  הלאום,  וצו  מצפונם  צו  פי  על 
הגרמנים. בתום המלחמה עסקו במסגרת ההגנה 
בבניין הכוח הצבאי לקראת מלחמת העצמאות. 
גם  כך  העולם,  ובמלחמת  הלילה  בפלוגות  כמו 
ממש.  האש  בקו  לחמו  הם  העצמאות  במלחמת 
ופקודת הקרב שלהם הייתה  הם הנהיגו מלפנים 
ההם,  בימים  המפקדים  כל  בפי  לא  "אחרי". 
זו.  קרב  פקודת  שגורה  הייתה  הבכירים,  בדרגים 

חשוב להדגיש דבר זה, כיוון שיש נטייה, לעתים, 
כ"מנותקים",  העולם  מלחמת  לוחמי  את  להציג 
במלחמת  והצבאית  הביטחונית  שהמציאות 
העצמאות זרה להם ואשר "לא הבינו" את תנאי 
לעתים  ישראל.  בארץ  המאולתר  הקרב  שדה 
אכן,  כלוחמים.  ובזכויותיהם  בערכם  ממעיטים 
לא  וההנעה  המנהיגות  בתחומי  כי  להכחיש  אין 
ייחודית  העולם  מלחמת  ותיקי  תרומת  הייתה 
לומדים  אין  והנעה  מנהיגות   - ומשמעותית 
מי  כל  אותן.  לייבא  ניתן  ובוודאי שלא  מאחרים 
שניחן בכישורים אלה, כל מי שהצטיין במלחמת 
העצמאות בתחום זה, ויהא הוא איש "הבריגדה" 
יכולתו מרוח  ינק את כישוריו ואת  או הפלמ"ח, 
הארץ־ היהודית  הגבורה  וממורשת  הלחימה 

ישראלית ולא מניסיון צבאות אחרים.
שניהם, מקלף ולסקוב, נרתמו אחרי מלחמת 
העצמאות למלאכת בניין הכוח הצבאי הלאומי, 
פיקודו  ותחת  ובניצוחו  בן־גוריון  דוד  בהנהגת 
צבאית  גאונות  שגילה  ידין,  יגאל  רב־אלוף  של 
הישראלית,  הביטחונית  האסטרטגיה  בעיצוב 
ושנמנה עם אותם אנשי ההגנה והביטחון שהיו 
המגן  כוח  מורשת  תוצר  גם  אחת  ובעונה  בעת 

העברי וגם ממחולליה.
בן־גוריון, ידין, מקלף ולסקוב הם שגיבשו את 
תפיסת הביטחון הלאומית בשנות החמישים ואת 

תורות הארגון והלחימה של צה"ל.
היהודים  הלוחמים  לגבורת  ערוך  אין 
ולתרומתם במלחמת העצמאות, לתקומת ישראל 
חוץ־לארץ  ומתנדבי  היישוב  בני   - ולביטחונה 
אנשי  השנייה,  העולם  מלחמת  ותיקי  )מח"ל(, 
שהיו  הפלמ"ח  ויחידות  ו"ההגנה"  המחתרות 
לתרומת  ערוך  אין  המחנה.  בראש  המחץ  כוח 
המנהיגות הלאומית רבת ההשראה של בן־גוריון 
של  והכריזמטית  הסוחפת  הקרבית  ולמנהיגות 
מבין  הבולט  ושל  העצמאות  מלחמת  מפקדי 

לוחמיה ומצביאיה - יגאל אלון.
ותיקי  של  הייחודית  לתרומה  ערוך  אין 
בניין   - צה"ל  לבניין  השנייה  העולם  מלחמת 
הכוחות והמטות. אולם, בכל אלה לא די: אילו לא 
יצאו יהודי ארץ ישראל, בהשראת מנהיגי היישוב 
לא  אילו  הגרמנים,  פני  את  לקדם  שרת,  כמשה 
ויבדל  לסקוב,  מקלף,  כמו  "ההגנה"  אנשי  יצאו 
לחיים ארוכים, שלמה שמיר, לאסור את מלחמת 
העם היהודי בגרמנים, לא היינו יכולים להסתכל 
במצפון נקי בראי ההיסטוריה וזהותנו הלאומית 
זיכרוננו  על  מעיב  היה  כבר  צל  שונה.  הייתה 
השתתפותנו  בזכות  לעולמים.  הקולקטיבי 
במלחמה נגד גדול אויבי עמנו בכל הדורות אנחנו 
ואל  השואה  פליטי  אל  מבט  להישיר  יכולים 
מורדי הגטאות ואל הפרטיזנים היהודים. מורשת 
של  לידתו  ערש  את  תמכה  בנאצים  מלחמתנו 
צה"ל והיא שנסכה בו את האמונה בייעודו בבואו 
להגן על הקיום היהודי. היא שעיצבה לתמיד את 

נשמתו ואת מהותו כצבא העם היהודי כולו.

ידין למרדכי  תמונה קבוצתית של המטה הכללי, 1953. צולם בטקס העברת תפקיד הרמטכ"ל מיגאל 
מקלף. עומדים, משמאל לימין: חיים לסקוב, יעקוב פרולוב )פרי(, משה צדוק, שושנה גרשונוביץ', יוסף 
פרידמן(  )פון  איתן  לימון,  "מוקה"  מרדכי  לימין:  משמאל  יושבים,  איילון.  צבי  מאז"ה,  שמעון  אבידר, 

אבישר, יגאל ידין, מרדכי מקלף, משה דיין

כאן מתוך הספר "הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה"  1986. מובא  ביטאון ארגון משוחררי המלחמה, ספטמבר  ב"ניב אחים",  * התפרסם 
בעריכת אסא כשר, הוצאת "שריון", ביטאון עמותת "יד לשריון" בלטרון, 2005
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חברת מפרולייט
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מפקדי ולוחמי השריון
 בשנה טובה ובטוחה

ללוחם מגוון יכולות:
• תמיד מוכנה לפעולה - ללא סוללות

• נוחה לשימוש ולתפעול - ללא מתגים
• עדשת 30 מ“מ לרכישת מטרה מהירה

• מאפשרת ממשק נוח עם מכפל או מכשיר לראיית לילה
MIL-STD עמידה בתנאי סביבה צבאיים ע“פ תקן •

כוונת המעניקה - MEPRO 21
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 MEPRO 21  MEPRO 21 
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טל‘: 04-624-4111, פקס: 04-624-4123
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סבא אהוב שלי,

שנה אחרי. כל כך הרבה דברים קרו, דברים שרק העמיקו עוד יותר את חסרונך. טליה נולדה, 
ובשמה מנציחה את מקומך בחיי ואת ההמשכיות של מקום זה גם בהעדרך. ובצד השני, הכול 

כך קיצוני וכאוב - אבא נפטר. חיים ומוות, זה לצד זה, מאז שהלכת.
סבא יקר שלי, מיותר לציין איזה מקום ענק תפסת בחיי מגיל צעיר מאוד. כל מי שמקורב 
אליי, ואני מניחה שגם אליך, נוכח תמיד בעומק הקשר בינינו ובייחודיות הרבה שבו. מאז שאני 
זוכרת את עצמי רחובות הייתה בית שני עבורי, בית במלוא מובן המילה. סופי שבוע ארוכים 
מטיילת  הבית,  חלל  את  שמילאו  תבשילים  בריחות  אפופה  סבתא,  ועם  איתך  מבלה  הייתי 
איתכם במרחבי השדות של באר טוביה שכה אהבת, מרותקת לשיחות ארוכות שקיימנו בינינו 
על פילוסופיה, אסטרונומיה ופיסיקה, במהלך נסיעה באוטו או בלילות ארוכים בסלון, לילות 
שבסופם הייתי נרדמת על הכורסה שלך לקול הויכוחים הלוהטים שהרעידו את סיפי הבית, 

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

ברגישות מיוחדת ומכיר את טבע החיים ואת נפש האדם.
לפעמים, כשהגעגוע גובר, אני מחבקת חזק את טליה, בתי, נינתך. כשהיא תגדל אני אספר 
לה סיפורים על סבא - סבא שלנו, שהיא מעולם לא הכירה, אבל לימד את אימה אהבה ונתינה 

אמיתית מהי. ואם קצת מהשפע שקבלתי ממך יעבור אליה דרכי - דייני.
גלי

גלי נכדתו של טליק איתו באירוע לציון יובל שמונים לאלוף טל בלטרון, בספטמבר 2004

מכתב לסבא - שנה אחרי
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האחרון  בדור  צה"ל  לובש  היה  דמות  איזו 
אילו התקיימו בו רק מקצת מהתכונות שהתגלמו 
אנטי  כל  קודם  היה  טליק  אכן,  טל?  בישראל 
קונפורמיסט ומהפכן, קפדן עם עצמו ועם אחרים, 
פורמלית  סמכות  בזכות  לא  סביבתו  על  ששלט 
אלא בכוחו האינטלקטואלי. קשה לומר שצמרת 

צה"ל של היום תואמת במדויק תיאור זה.
הקברות  בבית  למספידים  וראשון  ראש 
בדיוק  מה  פרס:  הנשיא  היה  ברחובות  הצבאי 
 1977  -  1974 בשנים  פרס  הביטחון  שר  עשה 
חשב  עליה  בצבא  הרפורמה  את  לממש  מנת  על 
טליק זמן רב לפני מלחמת יום הכיפורים? טליק 
ביקש להקים צבא יבשה בעל מטה משלו ולשחרר 
באופן  שנועדו  למשימות  הכללי  המטה  את 
חשיבה  העליונה:  למפקדה  מודרני  בצבא  טבעי 
במשמעותו  לאומי  ביטחון  ועל  אסטרטגיה  על 
לבנין  המסקנות  ותרגום  המושג  של  הכוללת 
הכוח. מתנגדיו הגדולים בעשור שאחרי מלחמת 
גור  )מוטה(  מרדכי  הרמטכ"לים  הכיפורים,  יום 
אריאל  עם  יחד  שהוביל  איתן  )רפול(  ורפאל 
שרון את מנחם בגין לפיאסקו הגדול של מלחמת 
לבנון הראשונה, חששו משני דברים: מהאפשרות 
שתישמט מידיהם השליטה על ענייני היומיום של 
הצבא ומ"הסכנה" שבחסות הרפורמה טליק יחזור 
טליק  של  שנוכחותו  ידעו  שניהם  פעיל.  לשירות 
ליד שולחן המטה הכללי תגמד את קומתם. אכן, 
לאחר שפשטו את מדיהם והכוח העצום האצור 
התגלו  הרמטכ"לים  שני  מהם,  ניטל  בתפקידם 
כשתי דמויות אפורות המגששות את דרכן בחיים 
פוליטיקאים  עשרות  עוד  עם  יחד  הציבוריים 
ובתמים  מהשורה. אילו התעניין אז פרס באמת 
בצבא הוא יכול היה לגייס ללא קושי את תמיכת 
טליק  של  תומכיו  גדול  רבין,  הממשלה  ראש 

בימיהם בצבא ולכופף את מוטה גור. אך פרס היה 
שקוע בנושא שמבחינתו היה הרבה יותר חשוב: 
חיסולו הפוליטי של רבין כמנהיג מפלגת העבודה 
ראשוני  עם  חזית  ויצירת  מימין  עקיפתו  ידי  על 
הרפורמה  גם  בסבסטיה  נקברה  כך  המתנחלים. 

של הצבא.
סעיף  על  לעבור  טליק  הספיק  אז  עד  אולם, 
אל  לעולם  הצבאית:  שבעל־פה  בתורה  נוסף 
תחלוק על רמטכ"ל מכהן ואל תציג אותו כטיפש. 
ואמנם, טליק חשב כי קו בר־לב, הזכור לדיראון 
לפקד  סירב  הוא  אינפנטילי.  פתרון  היה  עולם, 
המעוזים  שקו  באומרו  דעתו  את  וביטא  עליו 
מייצר  אלא  ופגיעה  חשופה  מטרה  רק  לא  הוא 
גם  הענפה,  מהפעילות  כתוצאה  רבות  אבידות 
סיני  על  להגן  הייתה  הצעתו  שסביבו.  המנהלית 
שיקיימו  וניידים  משוריינים  כוחות  באמצעות 
בקרבתו  וסיורים  המים  קו  על  מתמדת  תצפית 
הארטילריה  לטווח  מחוץ  יהיו  בסיסיהם  אך 
ששיאן  רבות  אבידות  נמנעות  היו  כך  המצרית. 
היה במלחמת ההתשה העקובה מדם והמיותרת. 

אחרת  נראית  הייתה  הכיפורים  יום  מלחמת  גם 
ניסיונות  הראשונים,  הימים  אבידות  לגמרי: 
היו  וכניעתם  המעוזים  אל  הנואשים  החבירה 
נחסכים ותנאי פתיחה להתקפת נגד מסודרת היו 

הרבה יותר נוחים.
1 היה רק סוג אחד של חולשה  כמפקד בה"ד 
חוסר  לצועריו:  לסלוח  מוכן  היה  לא  שטליק 
אמינות ואי־אמירת אמת. הוא ידע שניווט אפשר 
במטרה  ודבקות  שמנהיגות  ידע  גם  הוא  ללמוד, 
לגמרי  אחרת  שנבחנות  מורכבות  תכונות  הן 
קורס,  של  מלאכותית  במסגרת  מאשר  במציאות 
הוא  כך  מולדות.  תכונות  הן  ויושר  אמינות  אך 
חשב גם כמפקד גייסות השריון, אך כאן התווספה 
דרישת המקצועיות ומלחמת חורמה בדילטנטיות. 
לפי  הצבא  בין  הפער  על  היה מקרה שמלמד  אם 
שמפקד  העובדה  היא  היום  של  והצבא  טליק 
יכול  השנייה  לבנון  במלחמת  משוריינת  אוגדה 
היה לפקד על כוחותיו מבלי שעבר בעצמו הסבה 
חשב  לא  חלוץ  דן  הרמטכ"ל  לשריון.  מסודרת 
מסלול  טנקים  על  המפקד  קצין  להעביר  שחיוני 
מזמן  נשכחה  כבר  אז  מעמיק.  מקצועי  הכשרה 
על  המלחמה  בימי  טליק  שנתן  האישית  הדוגמה 
המים: מפקד השריון הראה שהוא גם הטנקיסט, 

במקרה זה התותחן, הטוב ביותר בגייס.
השישים  שנות  בתחילת  אחת  קצרה  תקופה 
לימודיו  ימחה:  בל  חותם  בטליק  הטביעה 
מקצועות  שני  למד  הוא  העברית.  באוניברסיטה 
ופרץ  המדינה,  ומדע  פילוסופיה  הומניסטים, 
לעצמו אופקים חדשים לשארית חייו. מעטים הם 
האנשים, מחוץ לבני דורו שהלכו גם הם באותה 
עמוקה  כה  השפעה  הייתה  שללימודיהם  דרך, 
על תפישת עולמם כמו טליק. גם מבחינה זו אין 

למפקד אוגדת הפלדה יורשים ראויים לשמם.

טליק בקבלת תואר 
דוקטור לשם כבוד 

מאוניברסיטת בן־גוריון 
בנגב, 1991

 טליק 
 אנטי־קונפורמיסט 
ומהפכן

פרופ' זאב שטרנהל

זאב שטרנהל מספר על טליק במפגש של צוות 
הזחל"ם, לקראת ערב לציון שנה לפטירת טליק
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ישראל טל,
"טליק"

תמונה שנייה נשלחה אליו מבאר־טוביה, בשנת 
את  אהובה.  ילדות  חברת  )יותה(  מחיותה   ,1942
הלבנה  בחולצתה  יותה,  של  המחויכת  תמונתה 
נשא עמו בחזית כחיל ה"בריגדה". על גבה כתבה 

לו: 
"לחברי ישרוליק! לאות הוקרה ות�ו ידידות על 
הצטרפותך לשורות לוחמי החופש; נקווה שאתם 

תביאו גם את הגאולה לעמנו. בידידות יותה." 
הלחימה  של  חשיבותה  את  מסביר  "טליק" 
התמונות:  שתי  באמצעות  "הבריגדה"  במסגרת 
גאולת־עמו  למען  לחם  יהודי  שצבא  "העובדה 
להקמתו  הובילה  אמיתי"  כ"צבא  מקצועי,  באופן 
של  האיתן  מהמסד  שצמח  עברי  צבא  של 
תשתית  הקמנו  ומפקדיה  מלוחמיה   - "הבריגדה" 
צבאית לוחמת ושחררנו את ארצנו. בתמונה אחת 
השנייה  ובתמונה   - עברי  צבא  על  הוא  הדגש 
הדגש הוא על צבא יהודי." בתמונה אחרת נראית 
חנוכייה מרובים וכידונים שהתקינו "טליק" וחבריו 

בלטרון באמצעות השבויים הגרמניים. 
ולוחמיה  מפקדיה  ניסו  מצב  ובכל  חזית  בכל 

* מתוך הספר "הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה" בעריכת אסא כשר, הוצאת "שריון", ביטאון עמותת "יד לשריון" בלטרון, 2005

תמר קטקו*

אלוף ישראל טל )"טליק"(, אבי טנק "המרכבה", 
במלחמת  "הבריגדה"  לוחם  היום.  ועד  מראשיתו 
ישראל:  במלחמות  בכיר  וכמפקד  השנייה  העולם 
מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה והמלחמה 
יום  במלחמת  הרמטכ"ל  כסגן  כיהן  המים.  על 

הכיפורים. היה מפקד גייסות השריון.
אותו  מכירים  ופקודיו  מפקדיו  לקרב,  חברים 
שיותר  איש  המרכבה",  טנק  "אבי   - כ"טליק" 
עוצמתו  הטנק",  של  "נשמתו  עם  מזוהה  מהכול 

ותפקודו בשטח.
גדל  אך   ,1924 בשנת  במחניים,  נולד  ישראל 
את  להסביר  כשהתבקש  בבאר־טוביה.  והתחנך 
לבין  "הבריגדה"  במסגרת  הלחימה  בין  הזיקה 
תמונות  בשתי  ענה  המדינה  הקמת  על  המאבק 
נשלחה  אחת  תמונה  מצורפות:  הקדשות  ובשתי 
)רבינוביץ'(  יריב  אהרון  אלוף  הטוב,  מחברו  אליו 
ז"ל, מטורניי שבבלגיה בשנת 1945. על גב התמונה 
צבא  אליך...  ונשובה  השיבנו  "ארל'ה":  לו  כותב 

עברי. מידידך וחברך הנאמן..." 

אלוף ישראל טל, מפקד גייסות השריון, ואלוף 
דוד "דדו" אלעזר, אלוף פיקוד הצפון, בתרגיל של 

אוגדת הפלדה, 1965

צילום וגלויה ששלח אהרון רבינוביץ, לימים אלוף אהרון יריב, חברו הטוב 
של "טליק", במדי "הבריגדה", מטורניי שבבלגיה, 1945

מכתב ותמונה של "יותה" )חיותה(, חברת ילדות של "טליק" מבאר־טוביה 
משנת 1942
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של "הבריגדה" לשמור על מנהגים יהודיים, חגים 
צבא  שאנחנו  שיידעו  חשוב  היה  ומועדים:"...זה 

יהודי לוחם במדים, אבל יהודי...".
גם כיום ניתן למצוא את אלוף ישראל )"טליק"( 
הצבאית.  בלשכתו  שונות  בפעילויות  משולב  טל 
בין  וכך,  לא ממש פרש מצה"ל.  למעשה אף פעם 
וסיפורי־ שיר  קטעי  לבין  אפלטון  של  ציטוטים 

ובשתיקה  בגעגועים  מתבונן  עדיין  הוא  לוחמים, 
בתמונות... 

שזכה  מי  )"טליק"(,  טל  ישראל  )במיל'(  אלוף 
במלחמת  התגייס  המרכבה",  טנק  "אבי  לכינוי 
במדבר  שירת  הבריטי,  לצבא  השנייה  העולם 
המערבי ולחם במסגרת הגדוד השני של "הבריגדה" 
בחזית איטליה. בתום המלחמה, בשנת 1946, חזר 
ושימש  ההגנה  של  למנגנון־הקבע  וצורף  ארצה 

כקצין מקלעים בינוניים ראשי.
במלחמת העצמאות השתתף בקרבות לפריצת 
פלוגה  על  פיקד  "נחשון",  לירושלים, מבצע  הדרך 
מסייעת בחטיבת "עודד" ועסק בתחום נשק מסייע 
במטכ"ל. טל השתתף גם בקרבות "עשרת הימים" 
של חטיבה 7 בגליל, מבצע "חורב" ומבצע "עובדה" 
בדרום. לאחר מלחמת העצמאות כיהן בתפקידים 
רגלים  לחיל  בית־הספר  מפקד  שונים:  פיקודיים 
בשנת  ההדרכה  פיקוד  מטה  ראש   ,1951 בשנת 
1952, מפקד בית־הספר לקצינים בשנת 1954 וסגן 
מפקד גייסות השריון. פיקד על גדוד 54 בחטיבת 
"גבעתי" ועל חטיבה 7 בשנת 1957. לאחר תקופת 
לראש  מונה  העברית  באוניברסיטה  לימודים 
ומפקד  השריון  גייסות  מפקד  הצפון,  פיקוד  מטה 
ששת־ במלחמת  הפלדה",  "אוגדת  אוגדת־שריון, 

הימים. פרש מצה"ל לאחר מלחמת יום הכיפורים, 
הצבאי.  התחום  את  עזב  לא  אך  הרמטכ"ל,  כסגן 
ישראל טל שותף, מאז ועד היום, בפיתוח, תכנון, 
יעוץ ואסטרטגיה בחיל־השריון, במשרד הביטחון 

ובעיקר בפרויקט טנק "המרכבה".
מול  מעטים  ישראל,  "בטחון  הספר  מחבר 

רבים", הוצאת דביר, 1996.

"טליק" בחגור מלא, 
מלחמת העולם 
השנייה, 1941

"טליק", הרמטכ"ל יצחק רבין וראש הממשלה לוי 
אשכול, בגדוד טנקי "פטון", 1969
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עמוס עוז*

אחיו  את  אח  כאהוב  טליק  את  אהבתי 
הגדול ממנו.

טליק קורץ מחומרים של מנהיג לאומי. היה 
מנהיגות,  מעוף,  חזון,  בן־גוריוני:  קו  איזה  בו 
ראייה היסטורית רחבה, הבנה עמוקה ונדירה 
להיות  היה  ותהליכים. טליק עשוי  כוחות  של 
בדרכו  ישראל  הלכה  אילו  גדול.  מדינאי 
ורק  אך  נלחמת  הייתה  טליק,  של  המוצהרת 
בדרכו  הלכה  אילו  ברירה.  אין  של  מלחמות 
של טליק, הייתה נמנעת מלהקים התנחלויות 
הימים.  ששת  במלחמת  שכבשנו  בשטחים 
ייתכן  טליק,  של  בדרכו  ישראל  הלכה  אילו 
שאפשר היה להשיג שלום עם ביטחון תמורת 
זמן לא מועט. אבל ישראל  שטחים עוד לפני 
לא הלכה בדרכו של טליק, שראה מראש היכן 

טעינו ולהיכן גוררים אותנו.
פגשתי את טליק ביום סתיו לפני חמישים 
שנה, באוניברסיטה העברית בירושלים. שנינו 
בפילוסופיה.  הראשונה  השנה  תלמידי  היינו 
בחום  הראשונה  מהפגישה  אותי  כבש  טליק 
האנושי שקרן ממנו, בהומור, בסקרנות הבלתי 
הסוחפת.  האינטלקטואלית  ובעוצמה  נלאית, 
בחופשת  מהולל  משנה  אלוף  אז  היה  הוא 
ראשון  סמל  עשרים,  בן  נער   - ואני  לימודים 
של  בקפיטריה  שנולדה  הידידות  במילואים. 
בניין שרמן הייתה לחברות עמוקה. ידענו איש 

את סודות אחיו.
אבל טליק היה לי לא רק ידיד אלא גם אחד 
המורים הגדולים שפגשתי: מורה לטבע האדם 
ולתכלית הקיום. מורה להיסטוריה ולמדינאות. 
רכב  לתחזוקת  מורה  וגם  לאסטרטגיה  מורה 
רחבת  הייתה  חשיבתו  בבית.  ולתיקונים 
אופקים, פילוסופית, ונגזרת תמיד מעקרונות־

ישראלי  פטריוט  היה  הוא  הומניסטיים.  יסוד 
נלהב, אבל הפטריוטיות שלו מעולם לא גלשה 
הראשונה  בפגישתנו  כבר  צרה.  ללאומנות 
הדהים אותנו טליק כשגולל באוזנינו בהגינות, 
הראות  נקודת  את  ובכוח־שכנוע  בכבוד 
את  גם  הציג  כך  אחר  בסכסוך.  הערבית 
לא  אבל  הערבי,  לטיעון  הקולעות  תשובותיו 
חדל להדגיש שהסכסוך הזה אינו מערבון של 

טובים נגד רעים.
מראייה  תמיד  נבעו  טליק  של  השקפותיו 

המדינאי והאסטרטג, המצביא והממציא, עמד 
אדם צנוע, בן מושב שלא שכח את מקורותיו, 
רגע  בכל  מוכן  שהיה  ואבהי,  לבבי  חם,  איש 
ולמען  חבר,  למען  עולמות  ולהפוך  להיחלץ 
נהג  לו עוול או שנקלע לצרה:  כל מי שנעשה 
שתינה  ש"ג  במצוקה,  אפסנאי  שהסתבך, 
באוזניו את צרותיו. הוא היה גם איש משפחה 

קנאי, שאהבתו למשפחתו לא ידעה גבולות.
כאילו  מואר:  פחות  טליק  בלי  שלי  עולמי 
קולו  שלנו.  הגדולים  המאורות  אחד  כבה 
וחוכמתו יחסרו לי. תחסר לי סקרנותו הנפלאה, 
סקרנות שאינה יודעת שובעה, סקרנות של ילד 
ערני ונלהב שהעולם אינו חדל לרתק ולהקסים 
אותו כמעט עד יומו האחרון. וגם הוא לא יחדל 

אף פעם לרתק ולהקסים אותנו.
* מעיתון הארץ, 11 באוקטובר 2010

טליק - היה בו 
איזה קו בן־גוריוני

עמוס עוז, בערב לציון שנה לפטירת טליק ז"ל. 
צילום: אבנר גאגין

חובקת עולם, כוחו האנליטי היה נוקב ופולח. 
אין לקנא במי שנקלע למחלוקת עקרונית עם 
כמהלומת  עזה  הייתה  נימוקיו  עוצמת  טליק; 
כלפי  זועם  רוח  קוצר  הפגין  תמיד  שריון. 
דעות קדומות, קלישאות וצרות מוח. הוא היה 
ריתק אותו, אסטרונומיה  רנסנסי. הכול  אדם 
ופסיכולוגיה, ספרות ומדע, רעיונות ובני אדם.

לעם  שקמו  המצביאים  מגדולי  הוא  טליק 
אחד  בו  רואים  ורבים  בדורותינו,  ישראל 
באקדמיה  בעולם.  השריון  מצביאי  מגדולי 
לצד  תמונתו  תלויה  האמריקאית  הצבאית 
טליק  אבל  וז'וקוב.  רומל  פטון,  מונטגומרי, 
ההבקעה  מקרבות  המהולל  המצביא  רק  אינו 
הימים.  ששת  במלחמת  הפלדה  אוגדת  של 
ולא   - שדרש  הרמטכ"ל  סגן  רק  אינו  הוא 
ערב  המילואים  מערך  כל  את  לגייס   - נענה 
מפקד  גם  הוא  טליק  הכיפורים.  יום  מלחמת 
חיי  ואולי מאות  חזית הדרום שהציל עשרות 
אדם בכך שמנע, באומץ לב יחיד במינו, יוזמה 
הרפתקנית לחידוש מיותר של הקרבות אחרי 

הפסקת האש. על כך שילם מחיר אישי כבד.
שגיבש  האיש  גם  הוא  המרכבה  טנק  אבי 
"מלחמה  בין  והחיובית  החדה  ההבחנה  את 
מונעת" )שהתנגד לה( לבין "מכת נגד מקדימה" 

)שהצדיק בנסיבות מסוימות(.
טליק  של  לדמותו  ומעבר  מעל  אבל 

המבט הנחוש 
של טליק
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ראדא תעשיות אלקטרוניות מפתחת ומייצרת
מערכות אלקטרוניות חדשניות לרק¢מ

• מערכות מכ¢מ • מערכות ניווט 
• מערכות תצפית • מערכות הקלטה ותחקור

ראדא מצדיעה לזכרו ולפועלו של מפקד שריון מהולל
האלוף ישראל טל ז¢ל

לְָטלִיק
ַהּצֹוֶפה לְֵמָרחֹוק, ַאְך נִלְָחם ַּבּיֹום־יֹום

ַהּמֹולְֵך ַּבְּפָרִטים, לְַהגְׁשַָמת ַהֲחלֹום,

לְָטלִיק
ַהַּסְפָקן ַהּנְִצִחי, ַהּדֲַעתָן ָהַעכְׁשָוִי

ׁשֶּכֻּלֹו ַמְמלַכְּתִי, ַאְך ּתִָמיד זֶה ִאיׁשִי,

לְָטלִיק
ַּבַעל ֶאגְרֹוף ַהַּבְרזֶל, ִּבְקִטיַפת ַהּכְָפָפה

ׁשֶׁשְִריֵרי מֹוחֹו נִּתְַרּגְמּו לְָעְצַמת ַהְּפלָדָה,

לְָטלִיק
ַהָּצנּוַע לְַעְצמֹו, ַהּנָדִיב לֲַאֵחִרים

ֲאׁשֶר ּתֹוכֹו ּכְָברֹו, ּולְאֶֹרְך ּכָל ַהּׁשָנִים,

לְָטלִיק
ׁשֶיְדִידּותֵנּו ַהּׁשְזּוָרה ְּבַמזְּכֶֶרות ַהּיִָמים
ּכְָבר עֹוֶמדֶת ְּבֵעינָּה ַאְרָּבָעה ֲעׂשֹוִרים,

לְָטלִיק
ּכְמֹות ׁשִֶהּנְָך, ִעם ָהעֶֹקץ וְַהּדְָבׁש

ְּבִחָּבה לְֹלא ׁשִעּור, ִמ"ֶצוֶת ַהּנַגְָמ"ׁש".

גבי קומיסר מספר על 
טליק במפגש של צוות 
הזחל"ם, לקראת ערב 
לציון שנה לפטירת טליק

הוגש לטליק בכ"ז באלול תשס"ד, עם הגיעו לגבורות, בשם צוות 
הזחל"ם/הנגמ"ש: מוסה וקסלר )ז"ל(, גיורא לוברני, שלמה גלימידי, 

כרמי ברגמן, משה וידמן וגבי קומיסר

לטליק בהגיעך לגבורות
גבי קומיסר
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תא"ל )במיל'( אשר לוי

חורף  בליל  לראשונה  טליק  את  פגשתי 
בימים הראשונים של מארס  וסוער,  גשום 
1948. טליק שהיה אז מפקד קורס למקלעים 
בינוניים, הגיע לסייע לפלוגה שלי בהתקפה 
שני  עם  סגנו  את  עדאס.  ביר  הכפר  על 
והוא עצמו  גג במגדיאל  מקלעים הציב על 
צעד עם הכוח התוקף כשהוא נושא מקלע 
לכוח  ישיר  בסיוע  אישית  אותו  והפעיל 
המסתער. לא מעט כלים נתקעו בגלל הבוץ 
והגשם, אך המקלע של טליק פעל ללא דופי 
בבריגדה  כסרג'נט  ניסיונו  של  תוצאה   -
אחרי  באיטליה.  השנייה  העולם  במלחמת 
של  הגדולה  ההתרחבות  עם  קדש,  מבצע 
לשריון,  ודדו  בר־לב  טליק,  עברו  השריון, 
ושלושה אלה שינו, העצימו והפכו את חיל 
השריון לחיל המוביל של צה"ל. בעקבותיהם 
ולאחר  השריון,  לגייסות  אני  גם  עברתי 
 82 גדוד  למפקד  התמניתי  הכשרה  תקופת 
בחטיבה 7, בפיקודו של דדו. זמן קצר אחר 

כך קיבל טליק את הפיקוד על החטיבה.
מנהיגותו וסגנונו הורגשו מיד - מנהיגות 
שהתבטאה במשמעת ללא פשרות, הקפדה 

טליק - מפקד וחבר
טליק  את  שני  ומצד  האחרון,  הפסיק  עד 
והמוסר,  העקרונות  איש  האופקים,  רחב 
קלאוזביץ'  בכתבי  הבקיא  האינטלקטואל, 
נלהב  וקורא  ושפינוזה,  קנט  של  ובהגותם 
של ספרות, מטולסטוי וטגור ועד ס' יזהר 
טליק  את  הכרתי  מכל  ויותר  עוז.  ועמוס 
האדם, החבר הדואג שמוכן להפוך עולמות 
כדי לעזור לכולם - לחיל הבודד, לנופלים 
ומפקדים  ולקצינים  משפחותיהם,  ולבני 
שנקלעו לצרה בארץ או בחוץ לארץ, טליק 
גם לסלוח  שידע להעניש על מחדלים אך 

על טעויות.
גייסות  למפקד  טליק  התמנה  לימים 
השריון. קודמיו - בר־לב ודדו - היו מפקדים 
מעולים, אך טליק היה זה שהפך את השריון 
לכוח ההכרעה של צה"ל ביבשה, ולא לחינם 

כונה מר שריון.
גייסות  כמפקד  טליק  של  התמנותו  עם 
מינוי  סגנו,  להיות  אותי  ייעד  השריון 
מחלתי  בגלל  לפועל  יצא  לא  שלצערי 
באותה עת, אך הוזמנתי לישיבה הראשונה 
וקציני המטה של  עם המח"טים  טליק  של 
הגייס. בישיבה זו התווה טליק את המטרות 
שבכוונתו להגשים בכוח המשוריין. רשמתי 
ששת  מלחמת  לקראת  לאחת.  אחת  אותן 
כולן  בהשגת  להיווכח  היה  אפשר  הימים 
המלחמה  תוצאות  הכלל.  מן  יוצא  ללא 
זו,  במלחמה  השריון  של  הגדול  והניצחון 

הם ההוכחה לכך.
טנק  את  לצה"ל  והוריש  יצר  טליק 
ובשריון  בעולם,  מהטובים  טנק  המרכבה, 
ינצח".  שבטנק  "האדם  הסיסמה  את  קיבע 
הרוצה ללמוד את הגותו הצבאית והמדינית 
 - לאומי  "ביטחון  המצוין  ספרו  את  יקרא 

מעטים מול רבים". 
אוגדת  כמפקד  המכריע  תפקידו  על 
הפלדה נכתב רבות והתדריך שנתן למפקדי 
העוצבה לפני היציאה לקרב השריון משמש 
בצבאות  גם  אלא  בצה"ל  רק  לא  דוגמה 
העולם. אך לצערי לא פורסמה עדיין תרומתו 
הכיפורים  יום  במלחמת  המכריע  לניצחון 
כסגן הרמטכ"ל וראש אג"ם - החל במבצע 
ההפתעה  של  ההלם  לאחר  המילואים  גיוס 
וכלה במניעת מהלכים  עם פרוץ המלחמה, 
כאלוף  המלחמה  בסוף  ומסוכנים  פזיזים 
שיימצא  מצפים  אנחנו  הדרום.  פיקוד 
הסופר שיכתוב את הביוגרפיה רבת הפנים 

של האיש הגדול הזה.

והטנקים  הנשק  בהפעלת  מדויק  ביצוע  על 
נהלים  נקבעו  הכלים.  בתחזוקת  נכון  וטיפול 
נסבלו.  לא  וסטיות  ומדויקים,  ברורים  וכללים 
המפקדים,  פיקודו.  תחת  החיים  היו  קלים  לא 
טליק  מתמיד.  במבחן  נמצאו  ומטה,  מהמג"ד 
אבל  דרש   - לתפקיד  טוטלית  התמסרות  דרש 
גם קיים בעצמו. לצד הנוקשות וההקפדה 
להקפיד  טליק  דרש  החייל  חובות  על 
תוך  פלא,  זה  וראה  זכויותיו.  על  גם 
להיתקע,  טנקים  הפסיקו  קצר  זמן 
במקלעים  התקלות  פחתו 
טכניקת  ובתותחים, 
ויחד  השתפרה  הירי 
כמעט  זאת  עם 
לחלוטין  נפסקו 
ם  י ר ו ט ר ט ה
וההתעללויות, 
מספר  פחת 
ופחתו  הנפגעים 
התקלות באימונים.

תפקידי  סיום  עם 
לסגננו  התמניתי  כמג"ד 
של טליק בחטיבה. בתקופת 
בימים  כסגנו,  שירותי 
שבילינו  הארוכים  ובלילות 
יחד, למדתי להכיר מקרוב את 
המורכבת  אישיותו  על  טליק 
המנהיג,  המפקד,  טליק   -
והקפדן, חסר הסבלנות  הדייקן 
כושר  בעל  ולטיוח,  לבינוניות 
לפרטים  היורד  נדיר,  טכני 

טליק )מימין( 
ואשר לוי

אשר לוי מניח זר על קברו הרענן של טליק ז"ל
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לנו אסון, אנחנו מבכים את מותו  "קרה 
כאב  צער,  ידע  מוסיק  מוסיק.  יקירנו  של 
ושכול, הוא ידע סבל וחולי. מוסיק ומשפחתו 
ומוסיק  תמר  של  בנם  שכולה.  משפחה  היו 
על  מפקד  שהוא  תוך  הקרב,  בשדה  נפל 

מחלקת הטנקים שלו.
בשדה  לחמו  המשפחה  של  הבנים  שני 
האוויר,  ובחיל  השריון  בחיל  בסיני,  הקרב 
הורים. שני  כדרכם של  וחשש,  דאג  ומוסיק 
אחד  קרביים,  לוחמים  היו  מוסיק  של  בניו 

טנקיסט ואחד טייס.
ויצקתי מים על  הייתי אז סגן הרמטכ"ל 
ידיו של הרמטכ"ל דדו )דוד אלעזר(. מוסיק 
ישב בפינת החדר בבור, אחרי שחזר מסיור 
כמו  מוסיק  של  וליבו  לארץ,  בחוץ  עבודה 
נכנס  לחדר  המתקרב.  האסון  את  לו  ניבא 
שהוא  אמר  הוא  הצבאית.  הרבנות  איש 
כדי  הצבאית  הרבנות  בשליחות  אליי  בא 
הטנקיסט  מוסיק,  של  שבנו  לי  להודיע 
נציג  אילן, נהרג בקרב. חזרתי מהשיחה עם 
הרבנות, אמרתי שאני לא מאמין לידיעה זו 

ואני דורש הוכחה שהידיעה מבוססת. איש 
הרבנות יצא מהחדר לדקה וחזר עם מעטפה 
וגיליתי  המעטפה  את  פתחתי  בידיו.  גדולה 
בנם   - אילן  של  האישיים  החפצים  את  בה 

של מוסיק ותמר.
חזרתי לחדרי. כשמוסיק ראה אותי נכנס, 
קפץ ממקומו בפינת החדר, רץ אלי וקרא: 'מה 
קרה? מי משניהם?' הנחתי את ידי על כתפיו 

של מוסיק ואמרתי אילן, כלומר הטנקיסט.
סבל  ולעתים  סבל  ידע  כאמור  מוסיק 
מחוליו. לרוע המזל הוא לא החלים. מוסיק, 
זהב,  לב  בעל  המיוחד,  הזה,  הנפלא  האיש 
טוב לב ואוהב אדם, היה אהוב על כל יודעיו. 
מוסיק יישאר זכור בלב כולנו, אהוב ונערץ. 
לאהוב  ונמשיך  בנו,  פגעה  הגורל  גזרת 
ולהעריץ את האיש המצודד והמקסים הזה, 
ששמר על ידידות אמיצה במשך שישים שנה 

ברציפות.
אין  כי  ניחומים,  דברי  אומר  אינני 

ניחומים - אני בוכה!"
טליק

טליק )מימין( ומוסיק 
בפגישתם הראשונה 

בשנת 1947

בשבת 14 בנובמבר 2009 נדם ליבו של אלוף )במיל'( משה 
)מוסיק( גדרון ז"ל. מוסיק הובא למחרת למנוחת עולמים, 
השרון  רמת  של  הקטן  העלמין  בבית  צבאית  בהלוויה 
)במיל'(  אלוף  טליק,  נפשו  ידיד  לו  מורשה. ספד  שבצומת 

ישראל טל, שהיה ידידו שישים שנה ברציפות

 אינני אומר דברי 
 ניחומים, כי אין ניחומים

אני בוכה!

על אילן גדרון ז"ל, שנפל 
במלחמת יום הכיפורים

שביד  הכיפורים  יום  מלחמת  בתצוגת 
ממלחמת  המופת  סיפורי  תריסר  בין  לשריון, 
יום הכיפורים, שנבחרו מבין רבים מאוד, מוצג 
גם סיפורו של אילן גדרון ז"ל, בנם של מוסיק 

ז"ל, ותמר תבדל"א. להלן הסיפור:

סגן	אילן	גדרון	-	תושייה	ועוז	רוח
היה  ז"ל  גדרון  אילן  סג"ם  השריון  לוחם 
לשריון.  הספר  בבית  טנקים  תותחנות  מדריך 
לרפידים  יחידתו  ירדה  הכיפורים  יום  בערב 
אילן  שימש   1973 באוקטובר  ב־6  שבסיני. 
בתעלת  שלחם  בגדוד  טנקים  מ"מ  ז"ל  גדרון 
יום  בצהרי  פתאומית  מטוסים  תקיפת  סואץ. 
והוא  הטנק  לצריח  אותו  הזניקה  הכיפורים 
שלו  הכוח  עם  יחד  הנ"מ.  מקלע  את  הפעיל 
גבי  אל"ם  בפיקוד   460 בחטיבה   ,198 מגדוד 
ניתק  בטנק  סואץ.  תעלת  לעבר  יצא  עמיר, 
אחר  טנק  על  פיקוד  נטל  ואילן  הזחלים  אחד 
שעל  לקנטרה  שהגיעו  עד  האפלה.  מן  שהגיח 
תעלת סואץ - נשחק הגדוד, והטנק הבודד שלו 
שעט ברחובות עיר הרפאים ששרצה אויב ואש 
תופת. ללא קשר, ללא מפה וללא פקודה חתרו 
אילן ואנשיו להגיע לקו המים כדי לירות מעבר 
זחל  איבד הטנק  "מילנו"  מעוז  יד  על  לתעלה. 
ונעצר. עם שחר התגברה האש ואילן פקד על 
נפגע הטנק שלו פגיעה  בו ברגע  חילוץ מהיר. 
הצטרפו  וכך  צוותו  את  חילץ  אילן  ישירה. 
עם  להילחם  והמשיכו  "מילנו"  מעוז  למגיני 

חיילי המעוז.
בליל 8-7 באוקטובר, כאשר ניתנה הפקודה 
וחיילי  המעוז  חיילי  הלכו  המעוז,  את  לפנות 
בשחר  והגיעו  האויב  שטח  דרך  ברגל  השריון 
קרב  התנהל  בו  לאזור  באוקטובר,   8 ב',  יום 
שריון בשריון. במהלך הקרב ירו עליהם טנקים 
אילן  לכוחותינו.  אויב  בין  הבחינו  שלא  שלנו 
חייל  של  טלית  לקחו  נוסף  וטנקיסט  גדרון 
היורים,  הטנקים  לעבר  ורצו  שהתפלל  דתי 
כשלנו.  אותם  וזיהו  אליהם  קרוב מאוד  הגיעו 
הפסיקו  בטלית  שלנו  הטנקיסטים  כשהבחינו 
את האש. 24 הלוחמים פונו על טנק אחד. אילן, 
רפואי  לטיפול  להתפנות  סירב  בפניו,  שנפגע 
שוב  ויצא  טנקים  מחלקת  ארגן  זאת  ותחת 
בפיקוד   113 בגדוד  השתלב  הפעם  למלחמה. 
ניר.  נתק'ה  של   217 בחטיבה  רם,  זאב  סא"ל 
ארבעה עשר יום לחם אילן ועבר קרבות קשים. 
אך  טנקים,  שישה  החליף  הקרבות  במהלך 
לדברי מפקדיו ופקודיו השליט בכוח שבפיקודו 

אווירה של חברות ונכונות לכל משימה. 
ממערב   ,1973 באוקטובר   19 שישי,  ביום 
בעת  "ערל",  מתחם  על  בקרב  סואץ,  לתעלת 
בצריח,  חשוף  כשהוא  טנקים  כוח  על  שפקד 
לדרגת  הועלה  נופלו  לאחר  ונהרג.  אילן  נפגע 
תושייה  לב,  באומץ  ומעשיו  לחימתו  על  סגן. 

וקור רוח הוענק לו עיטור המופת.
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טל	על	מלחמת־העצמאות
פנחס  וד"ר  בר־און  מרדכי  ד"ר  )במיל'(  אל"ם  שקיימו  בשיחות 
גינוסר עם ישראל טל, ופורסמו ב"עיונים בתקומת ישראל", מתייחס 

טל ללחימה ולניהול המלחמה במלחמת העצמאות.
אמנות  מבחינת  מקצועית,  מבחינה  העצמאות,  למלחמת  באשר 
מלחמה  אף  שאין  מכיוון  גדול,  עוול  עושים  המבקרים  המלחמה, 
מלחמות  אין  שבדמיון.  מלחמה  היא  שלהם  הייחוס  נקודת  מסודרת. 

כאלו, כפי שהם מתארים. אין!...
שיותר  מה  תהיה  הקרב  שתכנית  מחפשים,  האלה  המבקרים 
שעון  כמו  זה  את  תכנן  הוא  זה,  גאון  "איזה  אומרים:  ואז  מסובכת. 
שוויצרי"... קשקוש, זה לא גאון... כולם יודעים שיש ערפל קרב, כולם 
את  מבקרים  האלה  כשהאנשים  אבל  במלחמה.  חיכוך  שיש  יודעים 
המבצעים שלנו הם אינם רואים בערפל הקרב דבר נורמלי, אלא דבר 
פתולוגי. קרב שאין בו ערפל קרב, קרב שאין בו אבדות, והצד השני לא 

יורה עליך הוא לא קרב. זהו תרגיל חד-צדדי.
הלאומית,  ברמה  המלחמה  את  שניהלו  ידין,  ויגאל  גוריון  בן 
הצליחו להשיג את מה שיש לצפות למנהיגות ברמה לאומית: להניע 
בשדה  המנהיגות  משותפת.  תכלית  יחד  להשיג  שלם  וצבא  שלם  עם 
גם היא עשתה את חובתה, והצליחה. אחרי מילה של יגאל אלון היו 
להניע  הצליחה  בשדה  הכריזמטית  המנהיגות  ובמים...  באש  הולכים 
את האנשים בקרב. אנשים כמו יגאל אלון, משה כרמל, שמעון אבידן, 
נחום גולן, חיים לסקוב ומוטקה מקלף ורוב מפקדי מלחמת העצמאות 

גילו ברמה האופרטיבית רמה גבוהה ביותר.
... הפלמ"ח ועוד יחידות, חלק מגולני, חלק מגבעתי, מילאו במלחמת 
העצמאות בדיוק את התפקיד, שיחידה 101 והצנחנים מילאו בצה"ל 
בשנות החמישים, כאשר הם הפכו למופת, וקבעו את הסטנדרטים של 
יד  נגבה,  כמו  גבורה,  קרבות  שניהלו  מהיישובים,  חלק  גם  הלחימה. 

מרדכי ואחרים היו למופת.
מנהלות  מתוקנות  הכי  המדינות  כל  בלגן...  תמיד  היא  המלחמה 
חשבו,  פעם  הנורמה.  היא  האימפרוביזציה  באימפרוביזציה.  מלחמה 
הניהול  על־פי  מתנהל  שלא  מה  וכל  הנורמה,  זו  הפורמלי  שהארגון 
הפורמלי הוא מחוץ לנורמה, הוא בלגן. לא נכון! הנורמה היא שהארגון 
הפורמלי הוא רק המסגרת, הדגם, ואילו הארגון המעשי האמיתי הוא 
הארגון הבלתי פורמלי, המתנהל על פי טבע האנשים ועל פי הנסיבות 
ומצב הרוח, על-פי טיב הקשרים בין אנשים. מה שהתרחש במלחמת 
בשום  מקבל  לא  אני  המלחמה.  פני  הם  אלו  הנורמה,  זה  העצמאות 
היא  העצמאות  מלחמת  העצמאות...  מלחמת  על  הביקורת  את  אופן 
נקודות  מאה  מגיעים  העצמאות  למלחמת  שבקלסיקה...  קלסיקה 
סלון־ פי  על  ולא  המלחמה  אמנות  של  אמיתיים  קריטריונים  פי  על 

אסטרטגיה.

תדריך	האלוף	ישראל	טל	למפקדי	אוגדת	הפלדה	
לפני	קרב	רפיח	במלחמת	ששת	הימים

במלחמת ששת הימים פיקד האלוף ישראל טל על אוגדת הפלדה, 
עליה הוטלה משימת הקרב היבשתי הראשון במלחמה: הבקעת המערך 
המבוצר של האויב בצפון סיני. בתדריך טרם המלחמה ב־ 4 ליוני 1967 

אמר האלוף ישראל טל למפקדי־אוגדת־הפלדה את הדברים הבאים.
המפה  על  הרשומים  המהלכים  וכל  לכולנו,  ברורה  כשהתכנית  עכשיו, 
דבר  שום  הקרב,  יתחולל  כאשר  מילים.  כמה  עוד  לכם  לומר  ברצוני  ידועים, 
לא יקרה בשטח כפי שהוא מסומן כאן על ירשם זה. הקרב והצירים במציאות 
פעם  אף  שהקרב  מכיוון  ידיים,  לרפות  צריך  אינו  הדבר  לגמרי.  אחרים  יהיו 
אינו מתפתח לפי החיצים על המפה. אבל דבר אחד צריך להתרחש בדיוק לפי 
המרשם - העיקרון והתפיסה המונחים ביסוד הקווים האלה. כולם יסתערו, 
כולם יחדרו כמה שאפשר לעומק מבלי לשים לב לאגפים ולעורף. אם העיקרון 
שהקרב  הדבר,  ופירוש  הסוף,  עד  זו  לתוכנית  נאמנים  נישאר  יישמר,  הזה 
מתקבל כמו שתכננו אותו. לכן, כל מי שיאבד את הקשר, וכל מי שלא ייראה 

את כוחותינו, חייב להמשיך להסתער, תוך ידיעה, שגם היתר עושים כמותו.
זכרו: הצד שיכריע בקרב הראשון, יכריע לא רק יעד פיסי, מורכב משטח 
בקרב  שינצח  הצד  ומוראלי.  פסיכולוגי  יעד  כל  קודם  יכריע  אלא  וכוחות, 
הראשון, יעבור למתקפה, והצד הנכשל יעבור לנסיגה. לנו אין לאן לסגת. לנו 
תהיה  שלנו  הקרב  לתוצאות  הראשון.  הקרב  את  להפסיד  אופן  בשום  אסור 

השפעה מפליגה על המלחמה כולה ועל גורל המדינה.
הטובות  מהחטיבות  מורכבת  שלנו  שהאוגדה  משום  מבחן  קרב  גם  זהו 
ביותר של צה"ל, ואם האוגדה שלנו לא תוכל לעשות את המוטל עליה, פירושו 

של דבר שצה"ל אינו מסוגל לעשות את שיוטל עליו.
הסוף  עד  יסתער  אחד  כל  ולמוות.  לחיים  קרב  יהיה  שלפנינו  הזה  הקרב 
קדימה.  רק הסתערות  יש  עצירה,  אין  נסיגה,  אין  ללא התחשבות באבידות. 
להימנע  נשתדל  הראשון,  ההבקעה  בקרב  שננצח  אחרי  הבאים,  בקרבות  רק 

מקרבות שחיקה.

טל	בערב	אזכרה	ביוני	1968	לחמישה	בני	נען	שנפלו	
במלחמת	ששת	הימים

להלן קטעים מדברים שנשא טל בערב אזכרה ביוני 1968 לחמישה 
בני נען, שנהרגו במלחמת ששת הימים.

בדרך הטבע, משכיחות תוצאות המלחמה את סיבותיה וגורמיה. כיום אנו 
מתווכחים על פירות הניצחון, אבל צריכים אנו להזכיר לעצמנו, כי שילמנו את 

מחיר הדם והייסורים למען עצם קיומנו...
עמדנו מוקפים בצבאות שהיו מרובים מאיתנו לאין שיעור, בכוח האדם 
ובכמות הנשק. צבאות האויב נערכו סביבנו בצורה המאיימת ביותר, כשמרכזי 
ערב  עמי  תותחיהם.  בטווח  נמצאו  שלנו  ושדות־התעופה  האוכלוסייה 

וצבאותיהם ששו אלי קרב, בסיסמה של חיסולנו הסופי והמוחלט.
אנחנו היטלנו הכול על הכף. יצאנו להסתערות־מצח לחיים ולמוות על כל 

מדברי אלוף ישראל 
טל )טליק( ז"ל

הגותו של אלוף טל מצאה לה ביטוי גם בדברים שכתב ברבות הימים לרגל אירועים שונים. 
הבאנו קטעים אחדים, שיש בהם לשפוך אור על מחשבתו, אומץ ליבו, ודאגתו לאנשים
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הצבאות הללו, הסתערות של עם שלם, שאין לו שום תיקווה במקרה שיכשל...
גילויי הגבורה וחירוף־הנפש הצילו לא רק את קיומה של המדינה. העזתם 
המופלאה של המסתערים חסכה אלפי חיי אדם מבין הלוחמים עצמם. אילו 
לא נלחמנו, כל יחיד ויחיד, בלא חשבונות ובמסירות נפש מוחלטת - הייתה 

המלחמה לובשת צביון אחר, ועולה בחיי רבים יותר משעלתה.

טל	על	האנשים	במלחמת	יום	הכיפורים
טל מתקומם על ספרות מלחמה, שמתיימרת לתאר עובדות כהווייתן, 
טל  האחרים.  בערך  וממעיטה  האחד,  של  ותרומה  סגולות  מעצימה  אבל 
כותב על הערכת התכונות והסגולות של האנשים במלחמת יום הכיפורים.

הוא מעיר: 
אילו היה ענק בתוכנו לא היינו מגיעים לאן שהגענו ביום הכיפורים. 

אילו היינו כולנו גמדים לא היינו קיימים אחרי יום הכיפורים.
וממשיך וכותב לגופו של עניין:

הסלע  מאידך.  הפחדן  ושל  מחד  הגיבור  של  מלחמה  הייתה  לא  זו 
האיתן - והעלה הנידף ברוח; הנפש העשויה ללא חת - והנפש האבודה 
והנואשת; הרוח האיתנה - והרוח השבורה; עוז הרוח - וההתמוטטות; 
הרואה את הנולד - והסומא בארובה; חכם המדינה והמלחמה - והבור 

צר האופקים; האסטרטג - והטקטיקן.
אין למיין את הלוחמים והמצביאים על פי נוסחה פשטנית - גיבורים 

ואסטרטגים מזה, ופחדנים, טקטיקנים וטכנאים מזה.
וכל החסרונות.  כל הסגולות  בערבוביה  ושימשו  נפש התרוצצו  בכל 
כל יחיד גילם ביחס כזה או אחר, בזמנים שונים, בנסיבות שונות לגבי 
אירועים מסוימים ומבחנים שונים את כל המרכיבים האלה. זה טבעי, זה 
אנושי, וזו האמת. אנשים הצטיינו יותר או הצטיינו פחות על פי מידת 
והחסרונות, שהיו טבועות בהם, אולם  האיזון הממוצעת של הסגולות 
אין אף אחד, שהיה כולו שלילה, כשם שאין, ולּו אפילו אדם אחד, שהיה 
כליל השלמות. וככל שהאחריות והסמכות היו גדולות יותר כך היו גם 
ונעו  והאמונה, שהשתנו תדירות,  הרוח  עוז  חליפות  גם  וכך  השגיאות, 

מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, וחוזר חלילה.

טל	כותב	לדוד	של	חלל	במלחמת	שלום	הגליל
באוקטובר 1982 כותב איש בשם פנחס ברק לטל, ומספר לו, שבן 
ניצן ברק נפל בקרבות ליד בירות. הפולמוס  אחיו קצין הצנחנים סגן 
בארץ על הצורך במלחמה לא נותן לו שקט נפשי. הוא רוצה להאמין 
שבן אחיו וחיילים רבים אחרים נפלו למען מטרה נעלה, והוא מפנה 

לטל שאלות המתייחסות לטעם מותו של בן אחיו. טל עונה לו.
שלום פנחס,

... בקשר לשאלתך על טעם מותו של בן אחיך, קצין הצנחנים ניצן ברק 
ז"ל, בראש וראשונה צריך שיהיה ברור מעל לכל ספק - המלחמה הייתה 
שיצאנו  בכך  לזולת  עוול  גרמנו  לא  ישראל.  של  ואמיתי  מר  אויב  נגד 

להכות בו. לא אנחנו התוקפים וזכותנו להכות במבקשי נפשנו.
הוויכוחים והספקות בתוכנו צריך שיתמקדו בשאלה האם לא גרמנו 
עוול לעצמנו ולא לאויב. ובכן, השאלה בדבר מטרת המלחמה והשאלה 
תלויות  עליהן  שהתשובות  שאלות  הן  הכרחית,  המלחמה  הייתה  האם 

בהערכות ובהשקפת העולם של כל אחד...
אולם מבחינת השאלה שמציקה לך, האם בן אחיך "נפל למען מטרה 
נעלה", יש רק תשובה אחת ורק אמת אחת. יהיו חלוקי הדעות והתהיות 
הלוחמים  כי  אין ספק  או אחר,  כזה  פעולה  קו  לגבי  יהיו  בִקרבנו אשר 
עצמם לחמו ונפלו למען מטרה נעלה. הם שירתו את עמם, ויצאו לאסור 
צו  פי  על  להסתער  ונחלץ  ארצו,  לקריאת  שנענה  מי  כל  מלחמתו.  את 
מחזק  הוא  נעלה.  מטרה  ומשרת  חובתו  את  ממלא  החוקית  ממשלתו 
ושומר על החיים הדמוקרטיים, והוא אינו גורם לשחיקת הדבק המאחד 
אינו  וכאשר הוא  וכמה אם  ועל אחת כמה  נכון בכלל,  זה  את החברה. 

מסכים לדעת הרוב ובכל זאת מקבל את דינו...
לא אדע מה חשב ניצן ז"ל... אך זאת אדע: הוא מילא את חובתו, ונפל 

כגיבור בשליחות עמו.

תנחומיי לך פנחס היקר.

בסיום מלחמת ששת 
הימים. משמאל: טליק, 
אריק שרון, שייקה גביש 
)אלוף פיקוד הדרום( 
ואברהם יפה
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אל"ם )במיל'( מירון חומש

במפקדת  שירות  שנת  לאחר   .1970 קיץ 
לי  הוצע  האוגדה,  מפקד  כרל"ש  בסיני  האוגדה 
בראיון  כמובן  מותנה  טל,  האלוף  כרל"ש  לשרת 
קבלה איתו. לאחר שתיחקר אותי על קורות חיי 
התקבלתי  כי  טליק,  לי  הודיע  בצה"ל,  ושירותי 
אתמיד  כי  מעמד,  באותו  שיערתי  לא  לתפקיד. 
התכניות  היו  ימים  באותם  שנים.  עשר  אחד  בו 
לייצור טנק ישראלי בחיתוליהן, תכניות שהוגדרו 

כסודיות ביותר.
התקיים  טליק  של  בלשכתו  הראשון  ביומי 
שטרם  הטנק,  בנושא  משתתפים  רב  טכני  דיון 
את  לסכם  הנחייה  מטליק  קיבלתי  שמו.  לו  ניתן 

שיבדוק  עד  הסיכום,  את  להפיץ  לא  אך  הדיון 
אותו ויאשר הפצתו. לאחר עיון בו, תקע בי טליק 
מילים.  של  גבב  זה  סיכום,  לא  "זה  ואמר:  מבטו 
סיכום צריך להיות חד משמעי, שיבטיח כי גם מי 
שיעיין בו בעוד מספר שנים, יחוש כאילו השתתף 
וההדגשים".  הניואנסים  כל  והוא מבין את  בדיון 
בקיצור, טליק "עשה לי בית ספר" מזורז, שנמשך 
מספר שבועות עד שהגיע היום בו אמר: "למדת, 

תמשיך".
ולקבל  טליק  את  להכיר  למדתי  השנים  עם 
אותו כמות שהוא, אך בתחילת הדרך לא היה לי 
קל. טליק היה קפדן ודקדקן מאין כמוהו, ובהיותו 
נאה מקיים היה אף נאה דורש. מי שבא לא מוכן 
לדיון "חטף" ממנו כהוגן, אך כמו כל דבר - עשה 

זאת בדרכו המיוחדת. כשמשתתף בדיון אמר דבר 
מה שנשמע לטליק לא מבוסס או לא לעניין, הוא 
לצידו  תמיד  ישבתי  )אני  אליי  מבטו  מפנה  היה 
כמסכם הדיון( וצועק לעברי את הערותיו לדובר 
מדוע  הבנתי  לא  הראשונים  בדיונים  האחרון. 
מפי,  מילה  הוצאתי  למרות שלא  עליי  צועק  הוא 
הבין  גם  הבין  ההערות  הופנו  שאליו  הדובר  אך 
שהשתתף  מי  "הקורבן".  שאני  מכך  נבוך  ואף 
לא  כבר  נוספת,  פעם  טליק  של  בראשותו  בדיון 
כל  מראה  היה  נפרץ  חזיון  מוכן.  לא  להגיע  העז 
הדיון  לפני  במסדרון  כזוטרים,  בכירים  הקצינים, 
לחוצים לקראת הדיון. מיותר לציין, שטליק הכין 
נושא  כל  ובדק  רבה  ביסודיות  לדיונים  את עצמו 

שעלה בשבע עיניים.

טליק בית ספר 
וביצוע לחשיבה, תכנון 

מפקדי חטיבה 7 לדורותיהם במפגש במלאות שישים שנה לחטיבה המיתולוגית. בשורה הראשונה נראים טליק )שלישי משמאל במעיל כהה( ואלוף במיל' 
שלמה שמיר )שלישי מימין(, מקים החטיבה ומפקדה הראשון
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הצוות  החל  טליק,  של  בראשותו  הטנק(  תכנית  )מנהלת  במנת"ק 
לדבר על כך שהגיע הזמן לקבלת אישור הממשלה לביצוע הפרויקט. אני 
זוכר שהדיון התקיים אצל שר האוצר פנחס ספיר, בלשכתו בתל אביב, 
נוספים שנדרשו  ונושאי תפקידים  דיין,  הביטחון משה  בהשתתפות שר 
את  לאשר  ההחלטה  נפלה  הדיון  של  בסופו  כאשר  הפרויקט.  לאישור 
פרויקט ייצור הטנק, דומני שלא ראיתי את טליק מאושר כל כך אלא רק 

מספר שנים לאחר מכן, ביום בו נולדה נכדתו הבכורה, גלי.
לפעילות  טליק  בראשותו של  המינהלת  נכנסה  הפרויקט,  אישור  עם 
מאומצת. בשלב ראשון הוחל בבניית דגם עץ של הטנק. באותה תקופה 
היה מדובר בייצור טנק דוגמת הפטון אם־60, אבל עם התקדמות התכנון, 
הניסיון  תוצאת  היו  ככולם  שרובם  בדגם,  מהותיים  שינויים  הוכנסו 

הישראלי בקרבות שריון בשריון.
במקביל לייצור דגם העץ, החל טליק לפעול עם קצין החימוש הראשי 
הטנק.  של  הייצור  קו  להקמת  והאחזקה  השיקום  מרכז  של  להיערכותו 
ההתקדמות בהקמת הקו הייתה מרשימה. במקביל התקדם הייצור של אב 
וגידים"  "עור  הטנק  קרם  ליום  מיום  פחות.  לא  מרשים  באופן   1 טיפוס 
הלוגיסטיים  הטכניים,  במישורים  דיונים  סוף  אין  התקיימו  כשבמקביל 
והכלכליים, כשיסוד מוסד בהתקדמות הפרויקט הייתה כדאיותו הכלכלית.

עם סיום הייצור של אב טיפוס 1, הוחל בשרשרת של ניסויים, תוך כדי 
והן  בנושא מערכת המזקו"ם  הן  מניסויים אלה,  הכנסת שינויים שנבעו 
בנושא הצריח, וכן במערכת השליטה על הנהג ובפתח האחורי של הטנק. 
במקביל החלה בדיקת התאמתו של מנוע בהספק גדול יותר לעומת המנוע 

שהיה בטנק הפטון אם־60.
השנים חלפו במהרה. לא היה יום שלא הביא עימו התקדמות בד בבד 
שנקבעה  הטנק,  של  חשיפתו  לקראת  בדגם.  שיושמו  תפיסה  שינויי  עם 
וְכַּסּוָפה  יָבֹוא  "ָּבֵאׁש  )מתוך:  "מרכבה".  שמו:  לו  ניתן  העצמאות,  ליום 

ַמְרּכְבֹתָיו", ישעיהו ס"ו 15(. 
השיקום  ומרכז  )רפ"ט(  טנק  פיתוח  רשות  )מנת"ק(,  הטנק  מינהלת 
והאחזקה )מש"א( החלו בהפעלת קו הייצור של המרכבה. לא אשכח את 
יציאת הטנק הראשון מקו הייצור ומסירתו לחיל  השמחה, שש�רתה עם 

השריון.
בצה"ל  אג"ם  ראש  בתפקיד  טליק  כיהן  מן התקופה שסקרתי,  בחלק 
ובמקומו התמנה לראש מנהלת הטנק האלוף מנחם מרון )מנדי(. שיתוף 
הפעולה ההדוק בין מנדי לבין טליק תרם ללא ספק להתקדמות הפרויקט. 
נכנסה  מעשית   .2 סימן  מרכבה  על  ראשוניים  דיונים  החלו  זו  בתקופה 
המינהלת לעבודה שיגרתית, למרות שאין שיגרה כשטליק נמצא ברקע. 
כל יום היה צץ רעיון חדש שחייב התייחסות ובדיקה, שחייבו דיונים רבים 

גם במינהלת וגם אצל טליק כראש אג"ם.
לא קל היה בלשון המעטה לעבוד במחיצתו של טליק בגלל דרישותיו 
מבוטל  לא  אינטלקטואלי  ואתגר  אמת  חוויית  זו  הייתה  אך  למצוינות, 
- בית ספר לחשיבה, תכנון וביצוע. אין לי ספק, שלטליק היתה תרומה 
דרכי. אני חש חובה להודות על  נכבדה בהתנהלותי המקצועית בהמשך 

הזכות שניתנה לי לשרת במחיצתו תקופה כה ארוכה.
יהיה זכרו ברוך!

טליק בית ספר 
וביצוע לחשיבה, תכנון 
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אלוף )במיל'( זאב אלמוג

אשר  האיש  לעולמו  הלך  מאז  שנה  עברה 
הטביע בי חותם בל יימחה. זכיתי להכיר מקרוב 
עתה  הזאת.  הארץ  של  הבנים  מטובי  אחד  את 
אני חש יום יום בחסרונו ומתגעגע אליו. בשנת 
סא"ל  פיקד  שעליו   1 בבה"ד  צוער  הייתי   1955
אל  כפקוד  בהערצה  עליו  הסתכלתי  טל.  ישראל 
מפקדו, אך למדתי להכירו מקרוב ולהתיידד איתו 
באוניברסיטה  יחד  לימודינו  בעת  ב־1962,  רק 
היינו  לפטירתו  ועד  מאז  בירושלים.  העברית 
מיובל  למעלה  ברציפות  שנמשך  הדוק  בקשר 
האחרון  לאשפוזו  קודם  ספורים  ימים  שנים. 
ארוכת  במסורת  המשכנו  עדיין  החולים  בבית 
צהרים  ארוחת  יחד  לאכול  נהגנו  בה  השנים, 
אחת לשבוע. ראיתיו בשעותיו האחרונות בבית 
מילא  והמראה  הסופית,  פרידתנו  לפני  החולים 

אותי עצב רב.
כותלי  בין  הראשון  במפגשנו  כבר 
האוניברסיטה, נשביתי בקסמו - יסודיות היורדת 
לשלמות;  חתירה  מחשבה;  בהירות  תג;  לכל 
מקורית  חכמה  רב־תחומיות;  מדעית;  דקדקנות 
החותרת  חקרנות  דעת;  רוחב  שגרתית;  ובלתי 
מכל חטטנות  חפה  זאת  ועם  העניין  שורשי  אל 
בעלמא; יושרה אמיתית; ובעיקר תוכו היה כָברֹו, 
פיו וליבו שווים. אהבתי את ההומור הדק והשנון 
שלו, המפיג מתח ומפיל מחיצות, ומעל לכל, את 
יחסו החברי שהקרין תחושת שוויון אמיתי נטול 
אליו.  אותי  שמשך  מהתנשאות,  ונקי  פטרונות 
כש"טליק" נתבקש לסייע בפתרון בעייה אישית 
של אדם כלשהו, הוא לא נח ולא שקט עד שהביא 
לפתרון הבעיה. פעם אחר פעם עמדתי נדהם על 

דבקותו במשימה להיות לעזר.
שנות  וחמש  מארבעים  למעלה  במשך 
ידידותנו, מעולם לא שמעתי אותו מביע בחדרי 
חדרים דעה שונה או הפוכה מזו שביטא בפורום 
אינספור  שם  עמו  )והייתי  פתוח  או  ציבורי 
ועקרונות,  אמת  של  איש  היה  "טליק"  פעמים(. 

ואלה נותרו אצלו חצובים בסלע. הוא לא שינה 
היעד.  קהל  או  הנסיבות  השתנות  עם  עורו  את 
השורה  מן  ולחיילים  עם  לפשוטי  שאמר  דברים 
וביתר תוקף, בפנותו למנהיגים  חזרו על עצמם, 

או ל"מורמים מעם".
יום הכיפורים נתמנה "טליק"  בתום מלחמת 
הביטחון  שר  אליו  כשבא  הדרום.  חזית  למפקד 
דיין והורה לו לחדש את האש מול המצרים הוא 
לא היסס לדחות את הוראתו ואמר לו: "אין זה 
הישיר,  מפקדי  רק   - כך  לי  להורות  בסמכותך 
הרמטכ"ל, רשאי להורות לי לפתוח באש וגם זאת 
על פי החלטת ממשלה, שרק בסמכותה להחליט 
על פתיחת מלחמה". יש אומרים כי "תקרית" זו 
עלתה לו באי קבלת תפקיד הרמטכ"ל. אך זה היה 
טליק ידידי, ששום דבר לא הרתיע אותו מלהביע 
את מחשבתו. לאחר מבצע שלום הגליל )1982( 
בית  במחנה  שהתקיים  הידוע  בדיון  נכחתי 
הספר לפיקוד ומטה )פו"ם(, בהשתתפות פורום 
מטכ"ל וראשי מערכת הביטחון, שעסק בסיכום 
שר  כעוזר  "טליק",  היסס  לא  אז  גם  המערכה. 
ביקורת חריפה בשר הביטחון  הביטחון, להטיח 
ועל  המערכה  התנהלות  דרך  על  וברמטכ"ל 
הלחימה  בניהול  ומוסר  פיקוד  מנורמות  חריגות 
"מלחמת  זו  הייתה  לטענתו  ביירות.  בשערי 
ברירה" מיותרת. ביקורתו הייתה לגופו של עניין 
את  פרסם  לא  הוא  המבוקרים.  של  לגופם  ולא 
ולא  לתקשורת,  או  חיצוניים  לפורומים  דבריו 
ליווה את דבריו במניפולציות יח"צניות לעשיית 
אלה  דברים  גם  אישית.  תועלת  ולהשגת  רושם 

עלו לו ביוקר, אך הוא גילם מנהיגות למופת!
לשם  היתה  טליק  של  הטכנולוגית  הבקיאות 
והיכרותו  האחרון"  הבורג  "עד  בקיאותו  דבר. 
נבעה  הטכניות  המערכות  של  המכניקה  עם 
אחר  ומהתחקותו  האינטלקטואלית  מסקרנותו 
שורשי הסיבות הראשוניות והגורמים שמניעים 
ממציא,  של  ובכישורים  ברוח  ניחן  הוא  אותן. 
צבאית  לקריירה  פנה  שאלמלא  משוכנע  ואני 
היה עושה ַחיִל רב כמדען. עד כמה סקרן היה ועד 

כמה הבין את "נפש המכונה" וידע להפגין 
בקיאות אף בשדות שהיו מעבר לתחום 
ספור  באין  נוכחתי  הספציפי,  עיסוקו 
הזדמנויות. אלה חרותות היטב בזיכרוני, 
אלה  את  במיוחד  בלבד,  אחדות  ואציין 
רוב  עסקתי  שבו  הימי  לתחום  הנוגעות 

ימיי, כגון:
סייע,  הוא  לבליסטיקה  כמומחה 
הסטי"לים  של  מפקדם  לבקשת 
ושיפר  לישראל  שהגיעו  הראשונים 
ללא הכר את יכולת מפעילי התותחים 

לפגוע במטרה.
הסיבות  את  לחקור  כשנתמנה 
האפשריות להיעלמות הצוללת "דקר", 
ונהלי  הוא התעמק בעקרונות המבנה 
ההפעלה של הצוללת, והציע למפקדי 
שייטת הצוללות למעלה משש סיבות 
כאלה  ביניהן  להיעלמה,  האפשריות 

שהם עצמם לא העלו בדעתם.
את  פסלו  הים  בחיל  כשגורמים 
בסירת־מירוץ  המבצעי  השימוש 

מדגם "סנונית" - שהוסבה לסירת־סער לתובלת 
לוחמי קומנדו ימי - מחשש היותה מוזנת בבנזין 
בעל אוקטן גבוה, הוא הוכיח למתנגדים, ָּבאופן 
המעשי ביותר כי אין שחר לחשש זה. "סנונית" 
מיוחדים  מבצעים  בעשרות  אותנו  שירתה  זו 
הכיפורים  יום  ובמלחמת  ההתשה  במלחמת 

ולאורך למעלה מחמש עשרה שנים תמימות.
ולבסוף, הדוגמה המובהקת להבנתו מערכות 
לחימה  מערכות  זה  ובכלל  עומקן,  לכל  לחימה 
שהוטלה  המשימה  הייתה  מתקדמות,  ימיות 
ז"ל  רבין  יצחק  הביטחון  שר  ידי  על  עליו 
בראש  לעמוד  ז"ל,  שומרון  דן  דאז  והרמטכ"ל 
- תצדיק  ועדה של מערכת הביטחון שתשקול 
של  והאפיון  הבניה  תכנית  את   - תשלול  או 
סער־5  )סטי"לים  הים  חיל  של  החדיש  הסד"כ 
היקפו, מנקודת  ותקבע את  "דולפין"(  וצוללות 
המבט של כלל המערכת והמקורות הזמינים לה. 

 "  טליק 
חברי הטוב"
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טליק ביקש משר הביטחון לשחררו מתפקיד זה 
באומרו: "זאב אלמוג הוא חבר שלי ואני עלול 
להיחשד בחוסר אובייקטיביות". יצחק רבין דחה 
נכון  אל  ידע  הוא  לתפקיד.  ומינהו  בקשתו  את 
שאלוף  בטוח  הינו  כי  ל"טליק",  זאת  אמר  וגם 
ללא  ייתן חוות דעת אובייקטיבית,  ישראל טל 
משוא פנים, גם אם זה לא ימצא חן בעיני חברו 
הטוב ביותר. המציאות הוכיחה שרבין צדק. ואכן 
הייתה זו חוות דעת יסודית, מנומקת בבהירות 
ומקצועית לעילא. לא היה אדם מתאים מטליק 
זו.  רחבה  וכה  מורכבת  כה  בשאלה  להכריע 
למילוי תפקיד זה נדרשו: א. הבנה של מאפייני 
הזירה הימית; ב. הכרת הטכנולוגיות החדישות 
יום  מלחמת  בעקבות  לשימוש  שנכנסו  ביותר 

ג. הכרה יסודית של כלל המרכיבים  הכיפורים; 
אל  הוצאה  הבנייה  תכנית  הלחימה.  זירת  של 
הפועל בהצלחה רבה והשלכותיה של החלטה זו 
על בניין הזרוע הימית בפרט ועל ביטחון ישראל 

בכלל, הן לדורות.
מעמידי  כלפי  "טליק"  שגילה  הרוח  קוצר 
הוא  למיניהם  ורשלנים  עוולה  בני  פנים, 
להגיע,  היה  מסוגל  הוא  המפורסמות.  מן 
להתפרצויות  אלה,  מסוג  בתופעות  בהיתקלו 
רחמים.  יודע  שאינו  מושחז  ולסרקזם  זעם 
אדם  של  כעסו  זה  שאין  ידע  אותו  שהכיר  מי 
והאמיתי של  רוגזו הכן  זה  להיפך,  חמום מוח. 
המערכת  עם  שהזדהותו  ואכפתי  מוסרי  אדם 
בה  אך  העליונה.  ברמה  היו  שלו  התפקיד  ועם 

במידה, "טליק" היה גם מהאנשים 
והחום  החיבה  וגילויי  בחיי  שהכרתי  הרגישים 
שהיה מרעיף על הסובבים אותו, ובמיוחד כלפי 
יומיום.  של  עניין  היו  שכולות,  משפחות  בני 
אותך",  לראות  מתגעגע  "אני  כגון  ביטויים 
"אתה חסר לי" וכיוצא באלה שגורים היו בפיו 
אותו.  שאפיינו  והרגישות  החום  על  והעידו 
"טליק" היה אמן ה"תחזוקה" של חברּות. הוא 
טיפח אותה ללא גבול ויצר מארג רחב של קשרי 
חבר  הרבים.  חבריו  לבין  משפחתו  בין  ידידות 
מסירותו  בן־ביתו.  להיות  הפך  לאמונו,  שזכה 
לבני ביתו וחבריו לא ידעה גבול. תמיד הרגשתי 
הזו,  והחברות  כחבר,  בי  בחר  שטליק  מזל  בר 

שטעמה לא פג, חסרה לי מאוד.

זאב אלמוג )מימין( עם טליק 
במשרדו של טליק

אוקטובר 2011  שריון 39 ׀ 35



אל"ם )במיל'( יגאל לוטן

מאמר  כתבתי  שנה   80 לטליק  כשמלאו 
ימים בשליחות בארצות  לכבודו. שהיתי באותם 
הברית, ברם המרחק לא היווה מכשול, הזיכרונות 
טליק  עם  ימיי  על  המחשבות  נמוגו,  לא  מעולם 
שהמילים  כך  הרבה,  פעמים  במוחי  עברו  חלפו 
זרמו. דומה שהאדם המיוחד הזה, המורכב שָּברֹו 
נחושת ָקָלל ותוכו לב עצום, המפקד שחיצוניותו 
נמוך־ האיש  טובה,  נשמה  ופנימיותו  להבה  אש 

אותו,  הסובבים  כל  על  ענק  צל  שהטיל  הקומה 
היה ִעמדי כל העת. חשבתי עליו, ציטטתי אותו, 
ניסיתי לקבל החלטות המבוססות על שהורה לי 
)מעולם לא שכחתי את שאמר לי "עזוב את פו"ם, 
אלפי  פו"מים(.  עשרה  שווה  אצלי  שתלמד  מה 
ולא  הרחיקוהו  לא  בינינו  שחצצו  הקילומטרים 

המעיטו את השפעתו. 
המאמר  פרסום  למן  האחרונות,  השנים 
בתוכם.  ואני  אוהביו  לכל  קשות  היו  הראשון, 
צוק הסלע שעמד לימיני בשעות קשות התנדנד, 
המגדלור שהדריך וכיוון - הלך ודעך, שקע בתוך 

עצמו.
הייתי אנוכי, רציתי לזוכרו כפי שהיה בעבר כך 
בתדירות  מלבקרו  נרתעתי  מודע  בלתי  שבאורח 
הנאותה, ואני יודע שהאיש החכם הזה הבין ולא 
להיפרד ממנו  ולא לחץ. משבאתי  כעס, התחשב 
מחילתו...  את  ביקשתי  האחרון  מנוחתו  במקום 
שכולו  האיש  כי  וסולח,  מקבל  שהוא  ידעתי 
ומי  באמת  אוהב  מי  היטב  חש  ואנושיות,  לב 
אל  שהורד  שבשעה  ובטוח  סמוך  הייתי  מתחזה. 
בחצי  חייך  סביבו,  הביט  האחרון  מנוחתו  מקום 
פה ואמר לי - כפי שעשה עשרות פעמים בעבר 
תחשוב  אל  אך  נעצמו  עיניי  השומר,  "יגאל   -
להיפרד,  שבאו  אלה  את  אותם,  רואה  שאינני 
אני מכיר אותם היטב, אני 'מקטלג' אותם, זכור 
באוזן  לי  כך לחש   - את שלימדתי אותך בעבר" 

 - המשנה  מן  מצטט  כשהוא 
ולא  הפרושין  מן  "אל תתיירא 
מן  אלא  פרושין,  שאינן  ממי 
לפרושין,  שדומין  הצבועין 

שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס".
הסתכלתי סביבי, במיוחד אל עבר "המכובדים" 
בשלהי  הימים  את  לי  מזכיר  שטליק  וידעתי 
ההיא,  התקופה  את  הכיפורים,  יום  מלחמת 
לכיוונו,  רעות  רוחות  נשבו  שבה  מדי,  הארוכה 
בה ניתן היה לספור על כף יד אחת )ולכל היותר 
על שתיים( את ידידי האמת שפקדו את לשכתו. 
היה  שרגיל  כפי  מסר,  לי  מעביר  שטליק  ידעתי 
לעשות בעבר, ואומר: הבטח לי שתסייע להוציא 
חב  השומר"  "יגאל  אתה  שלי,  האמת  את  לאור 
ומבלי  רגע  באותו  לבינו,  ביני  כבוד.  של  חוב  לי 
מקווה  ואני  לו  הבטחתי  הבחינו,  הנוכחים  שכל 

שהנסיבות תאפשרנה לי למלא אחר הבטחתי...
לאחור...  צעדים  מספר  לדלג  לי  הרשו 
היובל  בגיליון  המאמר  את  לכתוב  כשנתבקשתי 
כי  שמחתי  נרתעתי.  בעת  ובה  שמחתי  לכבודו, 
מי  ועולם  עם  ק�ב�ל  להבהיר  הזדמנות  זו  הייתה 
הוא האיש שכל כך אהבתי ונרתעתי, שכן שאלתי 
את עצמי פעמים אין ספור, לפני שנטלתי העט, 
איך אוכל להביע את אשר אני חפץ, ובעיקר איך 
הזה,  כלפי האיש  אני חש  אוכל לבטא את אשר 
המורכב, השונה, הסוער, הכואב, החריף והנאיבי, 
לעיתים,  חסין,  אינו  כתער  החד  דעתו  ששיקול 
העובדה  עלי  ֵהֵקָלה  הסביבה.  של  מהשפעותיה 
זכרונו  אם  גם  בהירה,  ומחשבתו  עימנו  שטליק 
נחלש משהו. ידעתי שאם לא אדייק חס וחלילה 
או אפריז לכאן או לכאן, טליק לא יבחל במילים 
"יעמידני  דיוק  ליתר  או   - טעותי  על  ויעמידני 
היה,  לא  עצמי  על  שנטלתי  "הסיכון"  במקומי". 

אפוא, "נורא" כל כך.
זה  מאמר  לכתוב  כשנתבקשתי  עתה,  ואילו 
אין  שכן  אמיתית  והרתיעה  עמוק  ההיסוס  היה 

אם  בכך  ארצה  אם  אלא,  לכבודו,  מאמר  רק  זה 
לאו, זהו מעין סיכום חלקי, וטליק, המבקר החריף 
ביותר שלי איננו לצידי, כך שאין מי שיעיר, אין 
כפולה  והיא  שלי  כולה  האחריות  שיכוון,  מי 
אפוא,  נטלתי,  נדרשת.  זהירות  ומשנה  ומכופלת 
העט ובדחילו ורחימו ביקשתי מראש את סליחתו 

של טליק על שאני נוטל חירות לעצמי.
הפן  להציג,  צריך  איני  המפקד  טליק  את 
באותיות  ובצדק,  ונכתב,  היטב  מוכר  שלו  הזה 
מדינת  של  ההיסטוריה  דפי  על  לבנה  קידוש  של 
במאמר  מאד  הרחבתי  האדם  טליק  על  ישראל. 
שנים.  שמונים  לטליק  כשמלאו  כאמור,  שנכתב, 
לא אחזור על הדברים פרט לקטע אחד, בן פיסקה 
הוא  המים"  פרשת  "קו  לו  שקראתי  שתיים,  או 
האלוף  והמיוחד,  היחיד  טליק  בין  המפריד  הקו 
ניסיון  שכול  טליק  ומצביא.  מנהיג  גנרל,  טל, 
"משקפת  דרך  לעבור  חייב  אותו  ולתאר  לנתח 
הפגוע,  הרגיש,  האחר  טליק,  לבין  המפקד" 
הכואב, הנסער, העצוב, שכול ניסיון לנתח ולתאר 
"פריזמת האדם". אצטט,  אותו חייב לעבור דרך 
אפוא, מן המאמר אותו כתבתי לפני כשבע שנים 

)ובשינויים מזעריים(:
"הכמעט שִגרה שאפיינה את מערכת היחסים 
מלחמת  פרוץ  עם  באחת  נקטעה  טליק  עם  שלי 
יום הכיפורים ולא שבה עוד לקדמותה. טליק לא 
בחודש  לראשונה  פגשתי  )אותו  אדם  אותו  היה 

פברואר 1972(.
באחד הלילות הארוכים בשלהי חודש מארס 
ועדת  דוח  פרסום  לפני  ספורות  שעות   ,1974
אגרנט, ישבנו טליק ואנכי ברכבו, במגרש החנייה 
בעבר,  פעם  לא  זאת  )עשינו  מטכ"ל  מחנה  של 

חוב של 
כבוד

טליק בפנים מאובקות מקיים את השליטה בקשר בעת תרגיל שריון גדול
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בהרצאות  ו"פוצח"  בהנחיות  "מפגיז"  כשטליק 
שאין להן סוף בנושאים שבינם ובין חיי היומיום 
של סגן הרמטכ"ל ולשכתו אין ולא כלום(. טליק 
לחיו  את  צבט  ושתק,  ארוכה  שעה  נְִכחֹו  הביט 
כפי שנהג לעשות בעת שהיה שקוע בתוך עצמו 
נשקף  גדול  כאב  דיברו,  עיניו  לשתוק,  והמשיך 
מהן. לפתע פתאום, התיישר על מושבו וספק אמר 
ספק לחש: "החלטתי לפרוש מצה"ל". את הכאב 
שנתלווה למשפט הקצר ההוא ואת הצער שניבט 
יודע  אינני  במילים.  לתאר  ניתן  לא  העיניים  מן 
אם ההחלטה גמלה בליבו באותו ערב, או שמא 
נשא אותה בחובו זמן מה קודם לכן. מכל מקום, 
עוצמתן של המילים הייתה אדירה במיוחד, משום 
שהן באו בתום תקופה קשה ביותר כמוה לא ידע 
טליק מעודו, תקופה שהחלה מספר שבועות לפני 
פרוץ מלחמת יום הכיפורים. את "התקופה" הזו, 
- לא את רקעו,  את הפרק הזה בחייו של טליק 
לא את תוכנו ולא את משמעויותיו - לא השכילו 
להבין כל מי שסברו כי יש ביכולתם "לנתח" את 
כמוצאי  אשמים  וחיפשו  הכיפורים  יום  מלחמת 

שלל רב.
בחלל  שנישא  ומכאיב  קצר  משפט  אותו 
קו  "קו פרשת מים",  היווה עבור טליק  המכונית 
המפריד בין טליק המפקד והאדם כפי שהכרתיו 
 1972 פברואר  חודש  של  חורף  בליל  לראשונה 
מוניתי  שבעקבותיו  לראיון  אליו  הגעתי  )עת 
כראש לשכתו( ובין טליק האדם שדמותו ליוותה 

אותנו עד יום מותו בספטמבר 2010.
הענק  הלב  האיש.  של  בליבו  התרחש  השינוי 
הזה שהדריך את האדם והמפקד שהכרתי בשנת 

ונשבר.  הנטל  את  לשאת  היה  יכול  לא   1972
האירועים שהתרחשו בין אוקטובר 1973 לבין 
חודש מארס 1974 הם הסיבה והמסובב )ִאמרה 
שהייתה שגורה בפיו של טליק( לכל מה שאירע 

באותו "לילה חשוך".
"הניצוץ" בעיניו של טליק כבה. במשך למעלה 
למעט  שוב,  אותו  ראיתי  לא  שנה  מעשרים 
פעם אחת בשלהי שנת 1996, אז חזר "הניצוץ" 
שהיה  הכאב  ערפל  מתוך  והבליח  שב  והופיע, 
נסוך דרך קבע על פניו של טליק. היה זה במהלך 
האמריקאים  שהוקירו  בעת  בפורט־נוקס  הטקס 
עם  אחת  בשורה  והציבוהו  טליק  של  פועלו  את 

הגדולים שבשריונאים.
האדם,  המפקד,  טליק,  את  לזכור  רציתי  כך 

החבר...
הנימה  מן  קט  לרגע  לסטות  מבקש  אני 
האישית, הרגשית קמעא של מאמר זה, ולהדגיש 
לכותרות  זכה  שלא  טליק  של  בחייו  אחד  פרק 
ההיסטוריה.  דפי  בין  שם  אי  ונשכח  כלשהן 
מספר  כידוע,  הותירה,  הכיפורים  יום  מלחמת 
רגישותם  עקב  חלקם  סופרו,  שלא  פרקים 
והאחרים משום שלא היו ידועים אלא למעגל צר 
סבור  אני  "נחשבו".  שלא  משום  או  אנשים  של 
שכדי להכיר נכון את טליק ראוי שגם אותם פכים 
לכאורה  חשובות  כך  כל  לא  אפיזודות  קטנים, 
יראו אור. במהלך השנים פורסמו מאמרים שונים 
שעסקו בהשקפתו המדינית של טליק, המתבססת 
בעיקרה על תפיסת הביטחון שלו, לה נתן ביטוי 
לא  טליק  רבותא.  אין  בכך  ובספרים.  במאמרים 
"להניע"  ניסה  הוא  בלבד  בתיאוריות  הסתפק 

ו"לקדם".
הייתי עד, "מעין זבוב על הקיר", למהלכן של 
של  במהלכה  טליק  קיים  שאותן  פגישות  שתי 
הפסקת  הושגה  ובטרם  הכיפורים  יום  מלחמת 
אחרי  מיד  מטליק  שמעתי  השלישית  ועל  אש, 
מבלי  תוכנה(.  את  לי  הכתיב  )טליק  שהתרחשה 
שאפרט מדי אני מבקש לציין את אותן הפגישות 

לא רק משום תוכנן אלא בעיקר משום עיתּויין.
הילטון  במלון  התקיימה  הראשונה  הפגישה 
ימים  באותם  התאכסן  בו  בחדר  אביבי  התל 
ריימונד  צרפתי  היהודי  והסוציולוג  הפילוסוף 
ארון. אינני יודע מי יזם את הפגישה ואם היה קשר 
הפילוסופים  גיסא אחד  בין השניים. מחד  קודם 
מתבולל,  יהודי  התקופה,  של  ידועים  היותר 
שמלחמת יום הכיפורים וגורלה של מדינת ישראל 
ישראלי  גנרל  גיסא  ומאידך  משהו,  לו  "עשו" 
"עשתה  המלחמה  לו  שגם  בהשכלתו  ופילוסוף 
ומטרותיה  המלחמה  על  שוחחו  הם  משהו". 
ובעיקר  למלחמה  הגורמים  על  האפשריות, 
מהם הצעדים ההכרחיים שאותם יש לנקוט כדי 
משקלו  על  שוחחו  עוד  באזור.  שלום  להבטיח 
לאפשר  הצורך  ועל  באזור  הדמוגרפי  של המאזן 
תעשייתית  כלכלית,  יכולת  השגת  לפלסטינים 
וחקלאית שתפרנס את האוכלוסייה. רק כשיושגו 

אלה, הסכימו השניים, יש סיכוי להסדר.
בביתו  בירושלים  התקיימה  השנייה  הפגישה 

של סגן ראש הממשלה דאז, שר החינוך יגאל אלון. 
גם כאן התנהלה שיחה מעמיקה על השלום - לא 
הקרבות,  מורא  על  לא  ונסיבותיה,  המלחמה  על 
הסדר  מקדמים  איך  קרי,  היום שאחרי,  על  אלא 
שלום ובעיקר האם "תכנית אלון" היא המועדפת 
לתקופת  האזור  את  שתוביל  סיכוי  יש  והאם 
עד  הייתי  שלום.  הסכם  יהיה  ששיאה  רגיעה 
לפגישת שני מצביאים, כל אחד נערץ בתקופתו, 
בעוד  הבינו  ואשר  לפניהם  הולך  ששמם  כאלה 
טעויות  על  לחזור  אין  כי  רועמים"  "התותחים 
העבר וכי אסור לתת לרגע אחד מיותר לחלוף - 
יש להתחיל מיד בגיבוש תכניות שיישומן יוביל, 

אולי, להסדר ולשלום באזור.
אחר,  אופי  בעלת  הייתה  השלישית,  הפגישה 
כלשהו  מוזרה  כי  אם  עיתוייה  מבחינת  סבירה 
שהתנהלה  הפגישה  זו  הייתה  תוכנה.  מבחינת 
גמאסי  גנרל  עם  טליק  נפגש  ובה  ה־101  בק"מ 
נבלעה  זכתה לתהודה, שכן  המצרי, פגישה שלא 
בשטף השיחות שאותן ניהל האלוף אהרון יריב. 
מחייב  שתוכנה  אלא  אותה  מייחד  הייתי  לא 
תשומת לב. הרבה לפני יוזמת השלום של סאדאת 
ישראל  בין  האפשרי  השלום  על  השניים  שוחחו 
הפגישה  את  להזכיר  ִהרבה  טליק  מצרים.  לבין 
חשיבותה  למרות  אך  יותר,  מאוחרים  בשלבים 

היא נבלעה משום מה בתהום הנשייה.
שלוש הפגישות האלה, למרות שלא הותירו 
מצביעות  ההיסטוריה,  בסל  ונבלעו  חותמן  את 
בעצם  ייחס  שטליק  החשיבות  על  עדים  כאלף 
ההסדר  לשלב  הבא,  לשלב  המלחמה  ימי 
טליק  את  שהעסיק  המדיני  ההיבט  המדיני. 
נוספים  מאפיינים  על  מצביע  המלחמה  במהלך 
של  והמורכבת  כך  כל  המיוחדת  באישיותו 
טליק, האדם, המצביא והמדינאי. טליק השתייך 
לאותם מנהיגים המסוגלים לראות את התמונה 
השלמה ולהביט אל מעבר לאופק. לא התברכנו 
על  חבל  כאלה.  כישורים  בעלי  רבים  במנהיגים 

דאבדין...
להשלים.  טליק  הצליח  לא  אחת  משימה 
לאשר  המלאה  גרסתו  את  להציג  ניסיונותיו 
לא   - ואחריה  הכיפורים  יום  במלחמת  התרחש 
כשלושים  שנמשכו  ניסיונותיו  מעולם.  פורסמה 
מוטעים,  שונים  פרסומים  צלחו.  לא  שנה 
פרסומים מטעם ופרסומים חלקיים זרו מלח על 
פצעיו שלא הגלידו. פרטים מעוותים שקנו להם 
רישומם,  את  עליו  הותירו  הקהל  בדעת  אחיזה 
לא שכך,  רק שהכאב  לא   - וככל שחלפו השנים 
אדרבא, הוא הלך והעמיק והשפיע מאד על מצב 

רוחו )ולא אתפלא אם גם בבריאותו פגע(.
מסוגים  מסמכים  כתובים,  עמודים  אלפי 
נותרו  בשקיקה  אסף  שאותן  והקלטות  שונים 
ואולי  השכיל  לא  טליק  הופכין.  לה  שאין  כאבן 
לא יכול היה לתרגמם לגרסה שלמה שתתפרסם 

ותרגיע את נפשו החבוטה.
חוב של כבוד חב אני לטליק, ואל מול הקבר 
הפתוח הבטחתי למלאו, דהיינו לסייע ככל יכולתי 

לפרסום מורשתו. אני מקווה שיסתייע בידי.
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מימין: אל"ם שלמה להט )צ'יץ'( 
מח"ט 7, אלוף ישראל טל )טליק( 
מפקד גייסות השריון, סא"ל ג'קי 

אבן מג"ד 79

השהיה במחיצתו של טליק הייתה תמיד בגדר חוויה. תמיד 
נפרדָת ממנו מלא ברגשות ומחשבות. מדבריו השכלתי, 
משאלותיו התעורר בי רצון לחשיבה מקורית ויצירתית. 

הערותיו והארותיו העניקו לי כיווני עשייה, מחויבות 
מחודשת ורצון לעשות ולפעול כדי להגיע לטוב ביותר

לזכרו של אלוף 
ישראל טל - ידיד, 

מורה ומפקד
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בכל תפקיד שמילא 
רצה טליק לראות 

איכות וביצועים של 
מצוינות. ענֵין אותו 

כיצד להפיק את 
המרב מן הטנק

אלוף )במיל'( ג'קי אבן

יחסיי עם טליק נפרשו לאורך כל הקריירה 
הצבאית שלי וגם לאחר מכן, מאז היותי קצין 
צעיר, כאשר נקראתי אליו בענין המשך שירותי 
שטליק  בכך  התברכתי  לקבע.  וחתימה  בצה"ל 
ביטוי  ונתן  חם,  אישי  יחס  תמיד  לי  העניק 
להערכתו המקצועית כלפיי, ועל כך אני מוקיר 

לו תודה עד היום.
תמיד  הייתה  טליק  של  במחיצתו  השהיה 
בגדר חוויה. תמיד נפרדת� ממנו מלא ברגשות 
משאלותיו  השכלתי,  מדבריו  ומחשבות. 
ויצירתית.  מקורית  לחשיבה  רצון  בי  התעורר 
עשייה,  כיווני  לי  העניקו  והארותיו  הערותיו 
כדי  ולפעול  לעשות  ורצון  מחודשת  מחויבות 

להגיע לטוב ביותר.
הוגה ובונה הטנק מספר אחד בעולם - טנק 
מה  חי"רניק,  דרכו  בראשית  היה  המרכבה, 
שאנו השריונאים הוותיקים מכנים בזלזול מה 
כטען־קשר,  פגזים  טען  לא  הוא  כי   - "מוסב" 
לא גירז קילוגרמים של 'בוגיס' )גלגלי מרכוב(, 
ולא סחב על גבו פתחי הצלה של "שרמן", שהיו 

רגילים ללכת לאיבוד בחולות חלוצה...
כך  כל  יצירה  הקודח  במוחו  הגה  איך  אז 
כשרבים  עוד  הטנקאות,  ְּבעולם  דופן  יוצאת 
נחישות,  חזון,  אז?!  זה  על  חלמו  לא  אחרים 
עמו,  אחרים  לסחוף  דופן  יוצאת  מנהיגות 
ואמונה עמוקה שטנק משוכלל הינו מכפיל כוח 
הביאו  אלו  כל   - ישראל  לצבא  והכרחי  חיוני 

אותו לידי כך.
בתמרון,  בטנקים,  טליק  התעסק  חייו  כל 
ביותר.  הטובה  האש  פלטפורמת  בהפקת 
באלקטרוניקה,  בבליסטיקה,  במטלורגיה, 
בהנדסת אנוש, במיגון הצוות ובתחומים רבים 
אדריכל  ולא  מהנדס  היה  לא  טליק  אחרים. 
האוטודידקט  היה  אבל  הפורמלית,  בהשכלתו 
ואיש  מומחה  ואף  שהכרתי,  ביותר  המיוחד 
מקצוע לא יכול היה להתמודד אתו. טליק היה 

ממציא!
והפרקטי,  האינסטרומנטלי  עיסוקו  אף  על 
ללמוד  זה  דופן  יוצא  איש  בחר  היומיומי, 
היה  לא  הדבר  באוניברסיטה.  פילוסופיה 
כפלא בעיניי, כי טליק חשב והגה במשמעויות 
הרחבות של קיומנו. היתה לו ראייה על־חזונית 
והבין מקרוב את בעיות הביטחון של ישראל. 
בראש  היה  ישראל  של  הלאומי  הביטחון 
מעייניו. בספרו "ביטחון לאומי - מעטים מול 

רבים", הציג את משנתו בנושא. 
לאומי  לביטחון  המכללה  מפקד  בהיותי 
הזמנתי את טליק להרצות בפנינו את משנתו 
תורתו.  את  והפנמנו  השכלנו  ממנו,  למדנו  זו. 
שרצה  והנורמות  הערכים  את  גזר  מחזונו 

להנחיל לחייליו.

בכל תפקיד שמילא רצה טליק לראות איכות 
להפיק  כיצד  אותו  עני�ן  מצוינות.  וביצועים של 
ירי  אש,  עבירות,  בנושאי  הטנק  מן  המרב  את 
צליחת  ומהירות  עמידות  ארוכים,  לטווחים 
שטח. בכל הנושאים האלה היה לי הכבוד לעסוק 
עם טליק, לא רק לדון עמו תורתית - אלא גם 
לבצעם בשטח. באחד המקרים ִמּנִי רבים שטליק 
טנקי  האם  אותי:  שאל  באוזניי,  להזכיר  אהב 
השרמן יעברו את נחל באר שבע בעל המדרונות 
התלולים? תשובתי הייתה: אכן כן! וטליק אמר: 
"ג'קסון, בוא ונראה" )כך נהג לקרוא לי(. הייתי 
בפניו  והדגמתי  קורס מפקדי טנקים,  אז מפקד 
את היכולות "לשבור" את דפנות נחל באר שבע 
לי  שכח  ולא  מאושר  היה  טליק  אותו.  ולצלוח 

את זה במשך שנים רבות.
עם  שלי  ביותר  החשובות  התקופות  אחת 
בגדוד   79 למג"ד  היתה כאשר התמניתי  טליק 
מגרמניה.  שיובאו  ה"פטונים",  של  הראשון 
אישית  ליווה  השריון  גייסות  כמפקד  טליק 
בדבר  האמונה  את  בנו  והחדיר  זה,  פרויקט 
אלה  שטנקים  המשמעותית,  הכוח  העצמת 
סטנדרטים  בפנינו  הציג  כן  ועל  לצה"ל,  יביאו 
ַהַחיִל  לכל  למופת  זה  גדוד  להפוך  כדי  גבוהים 
ועל  זה  מבצע  על  ובהתארגנותו.  בביצועיו 
בשם  הסרט  הופק  בו  שהשתתפו  הקצינים 
קציני  יציאת  של  )כינוי  משה"  לארץ  "המסע 
סיפורם  את  מביא  הסרט  לגרמניה(.   79 גדוד 
בטנקי  בגרמניה  79 שהתאמנו  גדוד  קציני  של 
הפטון לקראת הבאתם לארץ. בסרט זה מדבר 
ומשמעותו  חשיבותו  על  נחרצת  בצורה  טליק 
של המבצע שהיה עלום שם במשך שנים רבות.

לראות  טליק  הוקם, אהב   79 שגדוד  לאחר 
את ביצועי המגחים )טנקי הפטון( של גדוד 79 
בירי ובתנועה בתרגילי הגדוד השונים, וכמו כן 
אהב להזמין אורחים רמי מעלה לצפות באיכות 
הביצועים של טנקי המגח על צוותיהם. טליק 
הכוננויות,  באחת  רבין  יצחק  בפני  התחייב 
פתע,  נתון  בכל   ,79 גדוד  של  הכוננות  שכוח 

יגיע במהירות ביום ובלילה לכל נקודה נדרשת, 
שאף יחידה אחרת לא יכולה לבצע. ואכן עמדנו 
במבחן זה בכוננות לעבר הר חברון, כשהוזנקנו 
מאושר  היה  שוב  טליק  הלילות.  באחד  לשם 

ואהב לספר על כך בהזדמנויות שונות.
הכיפורים,  יום  בזמן מלחמת  יותר,  מאוחר 
רצה הגורל ואני קיבלתי את המשימה של מבצע 
השקת  כלולה  היתה  שבתוכו  הגשר",  "ראש 
שהיו  כפי  המלחמה  בנתוני  הגלילים".  "גשר 
אז, היה זה מבצע מורכב וקשה ביותר. גשר זה 
היה פרי המצאתם של טליק ולסקוב. להמצאה 
זו ייחס טליק חשיבות רבה. בגמר הביצוע של 
אישי.  באופן  טליק  אותי  ברך  הגשר,  השקת 
השימוש בגשר הגלילים גרם לו סיפוק רב. גשר 
זה בהחלט השלים את משימתה של אוגדה 143 
במבצע צליחת התעלה, שבראשו עמד אריאל 
אמנון  של  בפיקודו   ,14 חטיבה  כאשר  שרון, 

רשף, עברה מערבה והמשיכה בקרבות.
הדברים  התנהלו  תמיד  לא  כי  אכחש,  לא 
היו   79 כמג"ד  מי מנוחות. בשלהי תפקידי  על 
לידי  עד  שהגיעו  טליק,  עם  דעות  חילוקי  לי 
ניתוק זמני של היחסים בינינו. אך מאז מלחמת 
בינינו  היתה  האחרון  יומו  ועד  הכיפורים  יום 

ידידות וחברות עמוקה.
קרובות.  לעיתים  נפגשנו  בחיים האזרחיים 
של  המערבי  בחוף  ישראל  קונסול  בהיותי 
התעניין  אצלי,  ביקר  טליק  הברית  ארצות 
באולימפיאדה  הברית,  וארצות  ישראל  ביחסי 
ובבעיות   1984 בשנת  שם  להתקיים  שעמדה 

הביטחון שהיו כרוכות בכך.
התעניין  התחבורה  משרד  מנכ"ל  כשהייתי 
טליק בנושא תאונות הדרכים וכיצד להתמודד 
איתן. "אתה תהיה הרפורמטור ואני אעזור לך", 
כך אמר. כשהייתי מנכ"ל החברה הכלכלית של 
מאוד  והתעניין  לבקרני  בא  טליק  חולון  העיר 

בפרויקטים השונים שבהם עסקתי. 
טליק היה סקרן, דעתן והתעניין בתחומים 
נפגשים  היינו  הזמן  במשך  ושונים.  רבים 
במפגשים קבועים עם חברים לנשק מגדוד 79, 
ועם  ביותר  אליו  מקורב  שהיה  כץ  עמוס  עם 
בן־ אורי  עם  להיפגש  כן אהב  כמו  ארז.  חיים 
ארי שאותו העריך מאוד, אתי ועם צביקה דהב. 
במפגשים שלנו שוחחנו על נושאים שהעסיקו 
אותנו, בעיקר על המצב הביטחוני של ישראל. 
המפגש האחרון בינינו היה ערב מותו, בשוכבו 

על ערש דווי. הפרידה ממנו הייתה קשה.
לטליק  רוחשים  אנחנו  רק  לא   - ולבסוף 
הברית  ארצות  צבא  גם  אלא  והערכה,  כבוד 
כאחד  לטליק,  הוקרתו  את  הביע  הגדול 
בעולם,  הדגולים  השריון  מצביאי  מחמשת 
בפורט  השריון  במוזאון  מתנוססת  שתמונתם 
לנשק  עמיתו  עם  יחד  קנטקי,  שבמדינת  נוקס 

מוסה פלד ז"ל.
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  שנה למותו של 
 אלוף )במיל'( 

ישראל טל, טליק
סא"ל )במיל'( דן נעמן

האלוף  לעולמו  הלך  מאז  שנה  עברה 
כפי   - טליק  טל,  ישראל  במילואים 
חייו  שבשנות  למרות  כולם.  אותו  שכינו 
ביכולתו  פגע  בריאותו  מצב  האחרונות, 
עדיין  נשאר  הוא  כישרונותיו,  את  לנצל 
יום  עד  הצה"לי,  השריון  של  הדגל  נושא 
מותו. הייתה לי הזכות, לפעול תחת פיקודו 
במגוון  שנה,  לחמישים  קרוב  ובקרבתו, 
לא  ואחריו  טליק  שלפני  צה"ל  תפקידים. 

נותר אותו צבא!
משני  ינק   1948 בשנת  שהוקם  צה"ל 
מהמחתרות  האחד  עיקריים:  שורשים 
מהצבא  והשני  והפלמ"ח,  ההגנה  ובעיקר 
שרבים  היהודית,  הבריגדה   - הבריטי 
בעיקר  בכירים,  תפקידים  איישו  מבוגריה 
מכאן  הצעיר.  צה"ל  של  ההדרכה  במערכת 
הייתה  הדרך  ויעיל,   מודרני  לצבא  ועד 
צורך  היה  מודרני,  צבא  ככל  ארוכה.  עוד 
של  ואימונם  ציודם  ארגונם,  בהקמתם, 
ֵחילות, זרועות ותפקידי מטה, שיחד מהווים 
צבא מודרני. במהלך השנים עמדו בראשם 
בכירים,  וקצינים  מפקדים  אלה,  גופים  של 

שאפשר להגדירם כמעצבי צה"ל  המודרני.
השריון,  חיל  של  המעצב  היה  טליק 
היבשה,  חיל  של  העיקרי  המרכיב  שהוא 
אולם השפעתו חרגה בהרבה מעבר לתחום 
והסטנדרטים  שגיבש  הרפורמות  השריון. 
כולו.  הצבא  על  השפיעו  שקבע,  הגבוהים 
במובן  ולא  מפקד,  כל  קודם  היה  טליק 
המילולי הצר של המילה, אלא מפקד בתחום 
המושגי הרחב. הוא ידע להכין את היחידות 

אשר תחת פיקודו, ברמה האישית והיחידתית, 
ובעיקר  והטכני,  הטקטי  המקצועי,  בתחום 
כל  לקראת  קפדנית.  משמעת  להשליט  ידע   -
ביצוע משימה הוא בחן ביסודיות את כל דרכי 
הדרך  בחירת  לקראת  האפשרויות,  הפעולה 
הנכונה. בשעת לחימה הוא היה המנהיג הנמרץ 
והערני, שכולם היו מוכנים ללכת אחריו ולמלא 

את פקודותיו.
מכל מפקדי צה"ל, טליק הצטיין בחוש ובידע 
טכני ייחודי, הרחק מעבר להשכלתו הפורמלית 
בעובדה  הכיר  הוא  מאוד  מוקדם  זה.  בתחום 
משוריין  קרב  רכב  של  המבצעית  שהתפוקה 
בתחזוקה  נכון,  בטיפול  תלוי  בראשו,  והטנק 
 7 חטיבה  כמפקד  נכון.  ובתפעול  מקצועית 

טליק עם יוסי בן־חנן )מימין( ושמוליק אסקרוב, שנפצע קשה מאוד במלחמת יום הכיפורים. טליק היה 
מופת לטיפול בנפגעים ובבני המשפחות השכולות
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אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד

 מה שבטוח
מנורה מבטחים תהיה שם בשבילך

w w w . m e n o r a m i v t . c o . i l

כל הדרכים להיות איתנו בקשר:

ביטוח 2066* פנסיה 9699* פיננסים 5565* 

הידעת,

מנורה מבטחים פועלת 

כבר 75 שנה וכיום היא 

אחת מקבוצות הביטוח, 

הפנסיה והפיננסים 

המובילות בישראל

המשוריינת הוא למד את הכשלים של כל רכב 
וכל כלי נשק, והקפיד על טיפול ותפעול נכונים, 
החל מהרמה הנמוכה ביותר. באופן זה הבטיח 

את כשירות המערכות בחיל השריון.
על  "המלחמה  בתחילת  התברר  כאשר 
המים" בסוף שנת 1964, שהטנקים לא פוגעים 
הסבירים  בטווחים  הסורים  של  המכני  בציוד 
של 800 - 1000 מטרים, עצר טליק את המשך 
למד  בנגב,  אימונים  מחנה  הקים  הפעולה, 
ולימד את כל הנתונים הטכניים של התותחים 
תוך כדי הקפדה על כל פרט. זה  הביא לידי כך, 
שבקרב האחרון, מול מפעל ההטיה בדרום רמת 
אחרים,  ותותחנים  בעצמו  הוא  פגעו   - הגולן 
בטווח של יותר מ־10 ק"מ. כך החלה המצוינות 

של תותחנות הטנקים בצה"ל.
לי  אמר  כך  על  חלם  שמישהו  לפני  שנים 
טליק, כאשר ישבנו יחד על טנק שרמן משודרג, 
ישראלי  טנק  אבנה  אני  תראה,  עוד  "אתה 
הוא  במבטי  בספקנות  הבחין  כאשר  מודרני". 
ממש,  וחדיש  חדש  לטנק  "התכוונתי  הוסיף: 
לא לריפוד של מושב המפקד!" לא במקרה אני 

זוכר במדויק מילים אלה, כעבור כ־45 שנים.
סירובם  בעקבות  נולד  ה"מרכבה"  פרויקט 
הצ'יפטיין  טנק  את  לנו  למכור  האנגלים  של 

גייסות  של  הפיתוח  שיחידת  אף  על  שלהם, 
היה  זה  בפיתוחו.  סייעה  שלנו,  השריון 
טליק,  של  מותו  ועד  מאז   .1969 שנת  בסתיו 
ה"מרכבה",  הישראלי,  הטנק  פרויקט  היה 

במרכז חשיבתו ופועלו.
והמבנה  התכונות  עיקרי  שנקבעו  אחרי 
הפרויקט   את  טליק  נטל  העתידי,  הטנק  של 
באוגוסט  הצליח  הוא  היבטיו.  מכל  עצמו  על 
1970 לשכנע את הממשלה בנחיצות הפרויקט, 
ולאחר אישורו פעל בכל התחומים להגשמתו. 
המתכננים  המנגנונים  את  הקים  הוא 
והְמַבְצעים, דאג להשגת התקציבים הדרושים, 
וקו  ולהקמת תשתית  ויצרנים  לטיפוח ספקים 
הייצור המשוכלל בתל השומר. ידו הייתה בכל 
והבנה  הנדסי  כישרון  גילה  טליק  טכני.  פרט 
טכנית ממוקדים להשגת התוצאות המבוקשות 
יריביו  עם  להתמודד  המסוגל  מודרני  טנק   -
בצבאות ערב, תוך דגש מרכזי על הגנת חייהם 
לא  נגעה  הטכנית  קפדנותו  הצוות.  אנשי  של 
גם  הוא  בישראל,  המיוצרים  לפריטים  רק 
והציע  בחו"ל  שייוצרו  ביסודיות מערכות  בחן 

תיקונים ושיפורים חיוניים.
לבסוף, לאחר תשע שנות פיתוח, יצא טנק 
המרכבה הראשון לניסויים בצה"ל. טליק קרא 

לתהליך "פיתוח טלסקופי", והתכוון לשיטה 
שבה תחילת הייצור נעשית במקביל לשלבי 
זמן  לחסוך  כדי  והניסויים,  הסופי  הפיתוח 
סיכון  נטילת  הופעת הטנק בשטח, עם  עד 

מחושב של צורך בתיקונים לאחר מכן.
עבר  ב־1982  הגליל  שלום  במלחמת 
האש  טבילת  את   1 סימן  המרכבה  טנק 
חיי  על  ההגנה  עיקרון  רבה.  בהצלחה  שלו 
ותאם את  לביטוי מלא,  הגיע  הצוות  אנשי 

הציפיות.
ופיתח  השמרים  על  ׁש�ַקט  לא  טליק 
וסימן   2 סימן  מרכבה  דגמי  את  בהמשך 
ומבצעית  טכנית  יותר  מתקדם  אחד  כל   ,3
בשדה  הצרכים  שהתפתחו  כפי  מקודמו, 
הקרב המשתנה. לבסוף הצליח טליק לתכנן 
ולייצר את טנק המרכבה סימן 4, המתקדם 
אותו  מעריכים  ויוצריו  שמתכנניו  ביותר, 

כטנק הטוב ביותר בעולם כולו!
נדיר של אינטלקטואל  טליק היה צירוף 
בעל יכולת חשיבה מופשטת, ואיש המעשה 
בעל יכולת טכנית, ארגונית וכלכלית, וצרוף 
אותו  להגיע להישגים שהפכו  לו  ִאפשר  זה 
לאחד מאנשי השריון המוכרים והמוערכים 

בצבאות עולם כולו.
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תא"ל )במיל'( נחמן לוינגר*

רקע	
בתפיסה  יוחדו  ו־2   1 סימן  המרכבה  טנקי 
ידי  על  וגובשה  בהמשך,  גם  שנשמרה  ובגישה 
טילן  ישראל  של  בראשותו  הראשונים  צוות 
הטנק  מאפייני  טל.  ישראל  האלוף  עם  יחד 
ששת  המלחמות  מלקחי  והושפעו  נגזרו  וייחודו 
ייחודית  גישה  ויצרו  הכיפורים  ויום  הימים 
כלומר  החומר",  במרכז  "האדם  לפיה  ישראלית 
מיגון  שכבות  ידי  על  גם  מוגנים  הצוות  אנשי 
בכך  הטנק.  מערכות  שאר  ידי  על  וגם  בליסטי 
הושג ייחודו של הטנק, לרבות אחסון תחמושת 
התותח רק מתחת לטבעת הצריח, כלומר בגובה 
אש  חסינת  הגנה  וכן  ירי,  בעמדת  חשוף  שאינו 
פריצות  היו  לא  לכך  מעבר  התחמושת.  למחסני 
דרך טכנולוגיות, והמאמץ בעיקרו היה מערכתי־

הייתה  התפיסה  כאשר  ראשוניותו,  בשל  ייצורי 
המרכיב המשמעותי, בעוד שמערכות הטנק היוו 
שדרוג לקיים עד אז או התאמה לתפיסה, אך לא 

היה בהם אלמנט פורץ דרך.
המתודולוגיה  מאפייני   -  3 מרכבה  פיתוח 

וניהול הפיתוח החדשניים
פלטפורמה  תהווה   3 שמרכבה  ברור  היה 
מתקדמים  טנקים  עם  להתמודד  שתידרש 
כמו  ערב,  מדינות  לידי  ויגיעו  בעולם  שהופיעו 
בקוטר  חלק־קדח  בתותח  המצויד  טי־72  הטנק 
החמוש  אברמס  האמריקאי  והטנק  מ"מ,   125
חלק־קדח  תותח  עם  מ"מ  ה־120  בתותח 
)כדוגמת  מתכלה  תרמיל  עם  מגוונת  ותחמושת 

הקיים בטנק הגרמני ליאופרד 2(.

להיכנס  טל  האלוף  ידי  על  הוחלט  לפיכך 
 120 תותח  פתוח  שכלל  וייחודי  חדשני  לפיתוח 
מ"מ חלק־קדח ותחמושת בעלת תרמיל מתכלה, 
הפיכתו  ידי  על  הטנק  במיגון  חדשה  ותפיסה 
האפשרי,  הקל  פלדה  מבנה  בעלת  לפלטפורמה 
אליו  שיחוברו  ייחודיים  מיגון  מודולי  בתוספת 
את  להתאים  יתאפשר  בכך  פריקה.  בצורה 
המיגון ושדרוגו בעתיד, ללא צורך בשינוי הטנק 

ומערכותיו לאורך שנות שירותו.
פותחה חטיבת כוח מחוזקת בהספק של 1200 
כוחות סוס, לעומת 900 כוחות סוס במרכבה 2, 
ובנפח דומה, וכן פותח מזקו"ם חדיש ומודרני בעל 
משופרת  ניידותו  שאפשרו  מרשימים,  ביצועים 
ומרשימה בשטחי רמת הגולן ובדרום הארץ. כאן 
הטנק  בניית  החלה  בטרם  שעוד  לציין  המקום 
סימן 3 ההצטיידות בו, הוחל בפיתוח חטיבת כוח 
מודרנית ופורצת דרך, בהספק 1500 כוחות סוס, 
לאחר שהאלוף טל ביקש להימנע מתלות בחברה 
קטנה שנותרה בארצות הברית ובנתה את מנוע 
להשאירנו  בעתיד  היה  שיכול  מצב   ,3 מרכבה 
הכוח  להנעת הטנק. חטיבת  ללא מקור אספקה 
הוכנסה  סוס  כוחות   1500 בהספק  החדישה 

מאוחר יותר למרכבה 4.
עוד פותחה יש מאין למרכבה סימן 3 מערכת 
היו  אז  עד  המערכות  חשמלית.  צריח  בקרת 
הידרוליות, וכן פותחה מערכת בקרת אש חדשה 
מראה  )ראש  רמ"ח   2 מרכבה  על  שהתבססה 
חשמלי( ובהמשך נכנסנו לפיתוח מערכת בקרת 
זאת  שבהזדמנות  כמובן  "בז".  המתקדמת  האש 
שופר כול מכלול שבטנק כמו מערכות בלם, דלק, 

מושבים, זחלים, גלגלי מרכוב ועוד.

 1 סימן  מרכבות  של  הניסיון  תשתית  על 
למעשה,  הלכה  וייחודי,  חדשני  טנק  פותח  ו־2 
גם  שגרר  דבר  פיתוח,  של  נרחב  ובספקטרום 
הגדרות להנדסת מערכת שנגזרו מצורך מבצעי. 
לאלוף טל הייתה תרומת ניצוח ושותפות מלאה 
באפיון, כמו בחירת סוג מערכת רתיעת התותח 
שיאפשר חשיפת שטח חזית צריח מזערי לכיוון 
תותח  החזרת  שיאפשרו  ירי  זוויות  האויב, 
מאד  גבוהות  בהגבהות  בירי  גם  הרתיעה  לאחר 
)לקח מהקרב על המים(, בקרת צריח ששועבדה 
למשקל צריח לא מאוזן, כדי לאפשר רמת מיגון 
לכוונת,  ושיעבוד  הרכשה  כושר  מאד,  גבוהה 

ביצועי מזקו"ם ועוד.
היקף רחב כל כך של פיתוח חדש וחדיש טמן 
בחובו סיכונים לא מעטים ונתיבים קריטיים רבים 
שאיימו לטלטל את מלאכת הפיתוח ולהכשילה. 
 FCSדי אם נביט בשני פרויקטים אמריקאים ה־
וה־EFV  שבוטלו לאחר שנים רבות של פיתוח 
הייתה  כמה  עד  שנבין  כדי  עתק,  והשקעות 

מורכבת מלאכה זו שדרוש היה לה מנצח אמן.
 - לפיתוח  האלוף  של  והתייחסותו  גישתו 
והמכרעת  העצומה  חשיבותם  על  ארחיב  לא 
בפיתוח,  לעסוק  התכנית  אנשי  לכל  שאפשרה 
בנייה, ניסויים, ייצור, הכנסה לשרות ולוגיסטיקה 
תוך יכולתו להגן ולגונן עלינו מפני איומי "חרב 
לאדמירל  במענה  ביטוי  לידי  באו   - הקיצוצים" 
האמריקאית  הגרעינית  הצוללת  אבי  ריקובר 
בביקורו בפרויקט מדוע אינו יושב קרוב למפתחי 
הטנק או בית המלאכה לדגמים במשא - תשובתו 
בחזית,  נמצא  תמיד  כשריונאי  אני   - הייתה 
בקריה  הטנק"  "אויבי  נמצאים  המלחמות  ובין 

האלוף טל הניח 
יסודות חדשים 

בפיתוח המרכבה
בפרויקט המרכבה הניח אלוף ישראל טל בסיס למתודולוגיה חדשנית ופורצת דרך 

בתהליך הפיתוח, שהביאה להישגים מרשימים ולקיצור לוחות הזמנים מבלי לפגוע 
באיכות. מנהיגותו וכושר שיפוטו הכשירו והותירו אחריו דור של מפתחים לעתיד

* נחמן לוינגר - איש פיתוח ותיק בתחום טנקים ורק"ם, שימש גם ראש מנת"ק. כיום משמש סמנכ"ל טכנולוגיות ראשי באלביט־יבשה ותקשוב 
ואחראי לבחינה והכנסת טכנולוגיות חדשות לתחום היבשה.
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)"הפנטגון" שלנו( כך שאני נמצא שם בחזית.
טכנולוגית  הנדסית  להנהיג  שמוניתי  למרות 
והרב־גונית  המקצועית  הפיתוח  קבוצת  את 
נפגשתי  ניסיוני,  ולמרות  ביבשה  ביותר  הגדולה 
לראשונה בפורום שנקרא רפ"ט־מנת"ק שהתכנס 
בכל יום א' למשך חצי יום עד יום שלם במשרד 
ענף  ראש  תח"ש,  ראש  עם  יחד  טל,  אלוף  של 
ונציגי התעשייה הרלוונטית או  חש"ן במפח"ש, 
ודיווח.  בקרה  מעקב,  לדיוני  הנושא  לפי  מש"א, 
הכרה  יותר  מצומצמים  פורומים  קיבלו  היום 
בתהליכי  וחיוניותם  למקומם  מרכזית  וחשיבות 
 IPT כצוותי  בארץ  גם  כך  ואחר  בעולם  פיתוח 
היו  אלו  אבל   )Integrated Program Team(
פורומים שלא היה כוח בעולם שיכול לדחותם 
או להזיזם, ואיני מכיר פורום שבו הופיעו מגוון 
דרך  ולהתייחס  לדווח  הבאים  מזוטרים  רב,  כה 
מפתחים,  מתחזקים,  לוחמים,  ובהם  בכירים 
ואחרים.  מטה  אנשי  ובוחנים,  מנסים  יצרנים, 
שלובנו,  הדברים  של  והעומק  ההתייחסויות 
גרמה  מגוונים,  נושאים  להעלות  היכולת  לרבות 
וכן לכוון ולתאם  לאלוף טל להניע את התכנית 
ולתת לכך מעמד של נושא הלפיד בראש המחנה.

מתקיימת  הייתה  חודש  עד  לשבועיים  אחת 
של  מקצועי  בפורום  שוב  דגמים,  הצגת 
משתמשים מול מתכננים וקציני מטה מקצועיים 
מבצעית  התייחסות  לתת  יכולתו  תעשיות.  לצד 
ומקצועית של אלוף טל ויכולתו לתעדף את סדרי 
החשיבות של הנושאים הייתה מכרעת והכרחית 

כדי להגיע לחוף מבטחים.
הכול  שרחשו  והכבוד  טל  לאלוף  היחס 
למעמדו, לידע, לניסיונו ולהבנתו בתהליכי קבלת 
העניינית  והתייחסות  הצבא,  ובמבנה  החלטות 
הסמכות  למקורות  טל  אלוף  של  והראויה 
במערכת הביטחון, ללא עקיפה או כיפופי ידיים 
- כמו קחש"ר, קשנ"ר, ראש תח"ש, מפקד יחידת 
הניסויים ואבטחת איכות )נס"א(, מפקד מש"א, 

ראש אג"א )כיום אט"ל(, מפקד מפח"ש ובהמשך 
ותוך  חיכוך  במינימום  לפעול  ִאפשרו   - מז"י 
תיאום מרבי, וסייעו בידי ראש מנת"ק לנווט את 

התכנית המורכבת.
את ראש רפ"ט )הרשות לפתוח הטנק( כינה 
טליק בחיבה ראש המהנדסים ודאג להזכיר תדיר 
מגבלות  לו  אין  לומר  רוצה   - נטו  נבחן  שהוא 
להתייעץ  יבקש  ואם  אחרות,  או  תקציביות 
ובעולם  בארץ  אחר  או  זה  מומחה  עם  ולהיעזר 
עומדים  אלה  הרי  דעת,  חוות  או  סיוע  ולקבל 
גוף הפתוח  לרשותו, דבר המקנה לעומד הראש 

תחושת שקט ויכולת התמקדות בעיקר.
מחוץ  הגעתי   - למפתחים  גיבוי  על  ומילה 
וזכיתי  הפיתוח  יחידת  את  להנהיג  לרפ"ט 
ב"תחת",  להם  לתת  יכול  אתה  כמו:  לאמירות 
סמכות  לך  ויש  שלך  היא  האחריות  תדאג,  אל 
מרבית וגיבוי מלא. פה המקום לציין שאלוף טל 
קיים מערכת קשרים אישית עם אנשים שתחתיי 
המבוססת על אמון והערכה רבות שנים, וששוחח 
מעבר  ביחידה  נעשה  מה  בדיוק  וידע  עימם 
מרובים  במפגשים  בדיונים,  הפורמלי  לבילוי 
של  מעורבות  של  כזה  בסוג  לאורחים,  ובהצגות 
ולאנשי  לוותיקים  בנימים  הקשור  שמעלי  גורם 
שנתקלתי  לי  זכור  ולא  תחתיי,  שהיו  הפיתוח 

בקריירה שלי וכנראה לא אתקל.
של  שמם  את  בהערכה  לציין  נהג  טל  אלוף 
ידועים  זוטרות  דרגות  בעלי  בעיקר  מפתחים, 
גדולי  עם  שהיו  תכופים  בביקורים  בפרויקט, 
עולם ליד הטנק, בעת שהוצגו פתרונות מקוריים, 
לדוגמה אופן אבטחת פין הזחל במרכבה שמונע 
נשבר  הוא  בו  במקרה  במיוחד  הפין,  אבדן  את 
מיגון  ערכת  התקנת  זחל;  פריסת  נמנעת  ובכך 
גומי  חסר  מרכוב  גלגל  או  לטנקים  פריקה  גחון 
של  פועלם  את  נס  על  שהעלתה  עובדה   - ועוד 

יחידים לרמה מרבית.
פתרונות  דרש  בהחלט  טל  האלוף 

"היכן  ובלשונו  לקופסה",  ו"מחוץ  חדשניים 
הגניוס היהודי", פתרונות שהיו פשוטים וישימים 
שעבדו בשונה או הפוך מהמקובל. פתרונות כאלו 
מאד הוערכו על ידו והיוו מקור גאווה לייחודנו, 
כמו עקרון הפעולה של השרוול התרמי שעבד על 
בידוד, פרי מוחו הקודח של  ולא  פיזור חום  ידי 

הפיסיקאי הדגול פרופ' פליקס זנדמן ז"ל.
פשוטים  לפתרונות  חתירתו  למרות 
אחת,  לא  לכולם  טל  אלוף  הזכיר  ו"גאוניים" 
רוצה  ינצח",  שבטנק  ה"אדם  דבר  של  שבסופו 
האמונות  שבידיהם  אמצעי  מפתחים  אנו  לומר 

של השריונאים יהפוך לאמצעי משמעותי.
הפיתוח,  בצוותי  ותיקים  של  כבודם  שמירת 
חלק  היו  ועדכונם  כלפיהם  הערכה  הפגנת 
של  ומקומם  הפיתוח,  צוות  של  מהתרבות 
חלק  שהיו  קרבות  ופצועי  )לוחמים  ה"גיבורים" 
לסינרגיה  ותרמו  הפיתוח  מצוות  נפרד  בלתי 
לבין  המבצעי  הצורך  והגדרת  המשתמש  שבין 
חשיבות  להפנמת  ותרם  נפקד  לא  המפתחים( 
הפיתוח ותרומתו ונתן תחושת אותנטיות שאין 

לאף צוות פיתוח בעולם.
למד  מקרוב  עימו  שעבד  מי  כי  ספק  לי  אין 
ניתוחו  כושר  באמירותיו.  יסתייע  ותמיד  ממנו 
בתהליכי  טל  אלוף  של  העמוקים  והבנתו 
הפיתוח והיכולת להניעם לטובת המערכת כולה 
בין  מרבי  ושילוב  מנהיגות  גילוי  סינרגיה,  תוך 
 - מלאה  ובשקיפות  למפתחים  קצה  משתמשי 
הניחו ללא ספק תלמידים הרבה שיניעו ומניעים 
מערכות פיתוח, בנייה וייצור של מערכות בארץ. 
חלק מהתהליכים וחשיבותם הפכו לנוהלי קבע, 
יחזור  לא  לו  המיוחד  הביצוע  ברור שאופן  אבל 

בקרוב.
בכך הכניס עצמו האלוף טל לפנתאון מפתחי 
מהנדסים,  עם  אחת  בשורה  הטנקים, 
טכנולוגים ומובילי פיתוח כאיש בׁשּורה 
אחת עימם אם לא צעד אחד לפניהם.

טליק נושא דברים בטקס ההשקה 
של טנק המרכבה סימן 3
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תא"ל )במיל'( אוריאל תמיר

עם האלוף טל נפגשתי לראשונה בשנת 
1968, כאשר נתמניתי לשמש נציג מטכ"ל/

אג"א בפורום שהקים האלוף להכנת הצבא 
סירוב  בעקבות   - ישראלי  טנק  לייצור 
שהיה  כמי  טנקים.  לנו  למכור  הבריטים 
ָאמון על שיטת הדיון של האלוף מתתיהו 
ניהול  משיטת  עמוקות  התרשמתי   - פלד 
תכליתית  מאוד  שהייתה  טליק  של  הדיון 
ויחד עם זה מאוד מגמתית. מיד היה ברור 
ואיך  רוצה  הוא  מה  בדיוק  יודע  שהאלוף 

להגיע למטרתו.
מש"א  למפקד  נתמניתי   1970 בשנת 
7100 שהיה עסוק בבנית הדגם הראשון של 
ממתכת.  כך  ואחר  מעץ  בתחילה  המרכבה, 
בעבודה  בהתקדמות  טליק  של  מעורבתו 
הייתה מוחלטת ומלאה, וביקוריו במש"א היו 
מש"א  כמפקד  היממה.  שעות  ובכל  תכופים 
ראיתי לנכון להיות נוכח בכל ביקור שלו, גם 
כשזה אירע בשעות המוזרות ביותר, לפעמים 
היה  בביתו  מכרים  או  חברים  אירוח  בתום 

"קופץ" למש"א לראות מה נשמע...

הקמת  בתהליך  אישית  מעורב  היה  טליק 
שנים,  מספר  שנמשך  תהליך  במש"א,  המפעל 
ובתהליך רכש הציוד לקו הייצור. למרות תפקידו 
זמן  מצא  רמטכ"ל(  )כסגן  הימים  באותם  הרם 
על  דיווח  לקבל  כדי  טלפוני  קשר  איתי  ליצור 
כיפור  יום  מלחמת  בתקופת  כולל  ההתקדמות, 

שבה ודאי הייתה לו תעסוקה מלאה.
בחצר  בעת שטיילנו  פעם  חימה.  מהיר  היה 
באותה  שהיה  החילוץ,  טנק  את  ראינו  המפעל 
על  אותי  שאל  כאשר  בנייה.  בתהליך  תקופה 
בטנק,  להיות  שאמורות  ואחרות  כאלו  תכונות 
בתהליך  מעורב  לא  שאני  כמתבקש,  לו,  עניתי 
התכנון, ושעליו לפנות לקצין החימוש הראשי, 
שהוא הסמכות בעניין זה. לא אפרט במלים איזו 
"מקלחת" קיבלתי ממנו באותו מעמד על שאיני 
לאחר  אופיי.  הגדרת  כולל  יודע,  ואיני  מעורב 
ה"מקלחת" יצא ממשרדי, טרק את הדלת ונסע. 
ואמר  התנצל  חזר,  יותר  מאוחר  דקות  עשר 
שהוא מבין שאני צדקתי, ולאות ידידות הזמין 
אותי לבוא אתו לתצוגת ניסוי של גשר הגלילים 

)שהיה באותו זמן בסיום הפיתוח(.
טליק  עם  דעות  חילוקי  לי  היו  אחת  לא 
שלאחר  ידעתי  תמיד  אבל  שונים,  בנושאים 

הצדק  אם   - למיניהן  והגערות  הצעקות 
הנכונה.  למסקנה  טליק  הגיע   - בידי  היה 
השלכות  לו  שהיו  הללו,  מהמקרים  אחד 
דעות  חילוקי  שנתגלעו  בעת  היה  רבות, 
מהותיים לגבי הכנסת הטנק לייצור, כאשר 
ישראל  היה  תקופה  באותה  רפ"ט  ראש 
הכנסת  להליך  בתוקף  שהתנגד  ז"ל,  טילן 
הדגמים  לאישורי  במקביל  לייצור,  הטנק 
את  קיבל  לא  טליק  השונות.  הערכות  של 
קידום  ובדיעבד היה בכך  עמדתו של טילן 

מהותי של תהליך כניסת הטנק לייצור.
באותה תקופה שימשתי כראש מנת"ק, 
ז"ל,  אברך  חנן  הנאמן  סגני  היה  ולצידי 
בלתי  באומנות  טליק  את  לקרוא  שידע 
תהיה  מה  מראש  לי  ולהסביר  רגילה, 
תגובתו של האלוף לכל הצעה, ועל ידי כך 

להתכונן מראש לדיון העתידי.
 - משמעית  חד  להבהיר  יש  לסיכום 
ללא דבקותו של טליק למטרה - לא היינו 
ולכניסת  הייצור של המרכבה  לקו  מגיעים 
כוחות  של  מרכזי  מלחמה  ככלי  הטנק 

השריון של צה"ל. 
תהי נשמתו צרורה בצרור החיים.

טליק - האלוף שדבק במטרה 
והביא לייצור טנק המרכבה

משמאל: התעשיין והמדען ד"ר פליקס זנדמן, טליק, רותה זנדמן רעייתו של פליקס, אלוף )במיל'( משה 
)מוסיק( גדרון ידידו הקרוב של טליק
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תא"ל )במיל'( אביגדור קהלני
ישראל טל, טליק, הפך להיות מושג ומותג. 
מדים,  שלבש  מי  וכל  בשריון,  הוותיקים  אנו 
המפקד,  טליק  והמותג.  המושג  את  ידענו 
המקלען ממלחמת העצמאות; טליק איש באר 
חיל  איש  טליק  לרחובות;  ש"היגר"  טוביה 
הרגלים שחצה את הקווים ועבר לשריון; טליק 
מפקד חטיבה 7 ולימים מפקד גייסות השריון; 
שהביאה  הימים  בששת  האוגדה  מפקד  טליק 
שהפך  וטליק  המצרי;  הצבא  על  לניצחונות 
לסגן רמטכ"ל וראש אג"ם והיה שותף לכל מה 

שקרה במלחמת יום הכיפורים.
דמות  היה  מכיר,  שאני  זה  האחר,  טליק 
אבהית שמעוררת כבוד. נכנסת� אליו על קצות 
יִרָאה  וגם  והערכה  כבוד  מתוך  האצבעות 
או  מקצועית  בשאלה  ההפתעה  תבוא  מאיפה 

בבחינה של מומחה. טליק ראה את האדם מולו 
ותמיד היה אוזן קשבת ונכון להיות יד תומכת 
ולהשקיע זמן רב כדי לארגן ולסדר לנזקק את 

הדרוש לו.
טליק היה איש של סדר ומשמעת ודבר לא 
חמק מבין אצבעות ידיו. המחברת המפורסמת 
שבה רשם לעצמו משימות הייתה מונחת מול 
הסתיים  לא  דהוא  למאן  שנתן  והטיפול  פניו, 
היה  אז  רק  בשלום.  מקומו  אל  בא  עד שהכול 
מעביר קו על המשימה שרשם לעצמו במחברת 
ובתפקידו  בדרגתו  בהתחשב  לבאה.  ועובר 
לי  חודר  אותו  לראות  נבוך  פעם  לא  הייתי 
אותן  להעביר  כמו בשאלות שניסיתי  לנשמה, 
בסדר.  שהכול  באמירה  שיחה  ולסיים  הלאה 
את  ידיו  כפות  על  שהחזיק  הסנדק  היה  טליק 
צעיר בניי, דותן, בברית המילה שלו. בכור בניי 
זכה שטליק ייקח אותי בהיותי על כיסא גלגלים 
)לאחר מלחמת ששת הימים( אל ברית המילה. 
כאשר פצוע הייתי וזקוק לפעילות בתוך מים, 
ארגן טליק מהיום למחר כרטיס כבוד לבריכת 
ויצמן למשך שלוש שנים חינם  ויסגלס במכון 

ועברתי  הייתי  צעיר  סג"ם  וכאשר  כסף.  אין 
חן  מצא  לא  והדבר  הראשון,  הפטונים  לגדוד 
בעיני מפקדי בגדוד 82, ידע טליק לראיין אותי 
פנים,  ללא משוא  בסוגיה  ולטפל  אישי  באופן 

אף שאני הייתי נבוך.
בממשלה  לשר  התמניתי  כאשר  לימים 
מבין  לא  נחרצות שאני  לי  ואמר  אליי  התקשר 
לא  עשיתי  מה  הבנתי  לא  ואכן  כאן,  קורה  מה 
והסביר ש"אני לא מבין  ואז חזר  בסדר הפעם, 
את גודל השעה", ועדיין לא ירדתי לעומק דבריו, 
לכוחות  פקודה  נותן  כאילו  בתוקף,  אמר  ואז 
לנוע לעומק סיני: "מאז דוד המלך ועד אליך לא 
היה גיבור ישראל בממשלה, אתה מבין את זה, 

אביגדור?" ואז הבנתי ומעט נרגעתי.
של  הרוחני  האבא  את  האיש,  את  אהבתי 
לכולנו  קשבת  אוזן  שהיה  החבר  את  כולנו, 
בשעת צרה. תמיד ידענו וגם השתמשנו בידיעה 
שטליק יעזור לנו בשעת צרה, ואין איש שבעת 
מצוקה לא ביקש את אוזנו של האיש היקר הזה 
בינינו לנצח,  נדאג שיהיה  טליק. אנחנו חבריו 

האיש שהיה פלדה קשה ורכה כאחד.

האיש שהיה פלדה 
קשה ורכה כאחד

משמאל: אלוף ישראל טל מפקד גייסות 
השריון, ראש הממשלה מר לוי אשכול, 
הרמטכ"ל רא"ל יצחק רבין וסא"ל ג'קי אבן, 
בעת תרגיל באוקטובר 1965
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אל"ם )במיל'( יוש רוזן

ששימש  בעת  טליק  את  פגשתי  לראשונה 
משרד  מאחורי   ,9 בגדוד   1959 בקיץ   ,7 מח"ט 
מקלע  והרכבת  פירוק  'שיעור'  במסגרת  המג"ד, 
בפלוגת  המדריכים  אחד  הייתי   .0.3 בראונינג 
עמיעד  היה  המ"פ  לחרמ"ש.  מחי"ר  ההסבה 
אז  לנו  נאמר  ארז.  חיים  והסמ"פ  )חליל(  ברזנר 
היה  וכי  למקלעים  גדול  מומחה  הוא  שטליק 
זוכר  אינני  הבריטי.  בצבא  מקלעים  כיתת  מפקד 
את כל הפרטים אך זכור לי שהוא העביר שיעור 
מלא במשך כשעה, ברצינות רבה ובמיומנות, ואנו 
מזל  ההדגמה.  של  הרבה  מהיסודיות  התרשמנו 

שלא תורגלנו...
שנים,  חמש  כעבור  הייתה  הבאה  הפגישה 
ב־1964. אני אז שנה בתח"ש, בדרגת סגן, אחרי 
מפקד  סגן  טליק,  והוא,  בטכניון  ראשון  תואר 
גי"ש, המיועד להחליף את דדו ולהתמנות למפקד 
הגיס בהמשך השנה. פגישה זו הוליכה להתפתחות 
מערכת קשרים קרובים ביותר שהתמשכה על פני 

מנדי  מונה  אותה שנה  שנים. בספטמבר  עשרות 
תח"ש.  לראש  בטכניון,  לימודיו  לאחר  מרון, 
הבנה  השניים  בין  הייתה  שלי,  המבט  מנקודת 
להעלות  להם  שִאפשר  דבר  מיוחדת,  והתאמה 
ידע  מבחינת  ביותר  הגבוהות  לרמות  הַחיִל  את 
ליצירת  הדרוש  הכולל  לידע  כלומר  ומקצוענות, 
חיל  דוגמת  לזרוע,  בדומה  ומקצועי,  לוחם  כוח 
האוויר. אין הכוונה רק על ידע טכני אלא על כל 
כוח אדם, הדרכה,  תחומי הפעילות של השריון: 
לוגיסטיקה וכמובן תורת לחימה והכרת מערכות 

הנשק של החיל מכול ההיבטים.
רוברט  תקופת  זו  הייתה  הברית  בארצות 
תחומי  בכל  'חגגו'  והאקדמאים  מקנמארה, 
מדריכים  סגל  הגיע   1965 ביוני  הפעילות. 
קציני  של  בקבוצה  תורה  שהרביץ  מהפנטגון 
אקדמי  קורס  במשך  הביטחון  ומערכת  צה"ל 
לשבוע  לימוד  שעות   40 של  שבועות   8 מקובל: 
שנתגלה  לאחר  יומיומיים.  בית  שיעורי  עם 
קצר  ומאבק  הקורס  על  'הסוד'  פה(  )מפליטת 
וחד, הגיס קיבל מקום אחד ואני צּורפתי לקורס. 

כיום במבט לאחור, אני חושב שהדבר תרם רבות 
אישית,  לי  לנלמד.  ברצינות  שהתייחס  מי  לכל 
לזכור  ויש  בעבודתי  רבות  סייע  שרכשתי  הידע 
שתח"ש של אותה תקופה עסק בכל התחומים. 
אני מציין זאת כאן כי היה זה חלק מהמאבק על 
עצמו.  ולנתב את  לפתח  חיל השריון  זכותו של 
אפשרויות  לבחון  התחלנו  כן  לפני  שנה  חצי 
לגיס  הסורית.  בגזרה  המים  על  הקרב  לקראת 
לא היה ידע מספיק בבליסטיקה וניסינו להיעזר 
ידעו  לא  אולי  השונים.  הצה"ליים  בגורמים 
רבים  בה  תקופה  זו  הייתה  אולי  מאתנו,  יותר 
נטו לשמור לעצמם את מעט הידע שהיה להם. 
מאזרח  להוציא  קיבלנו,  לא  עזרה  מקום  מכל 
יקותיאלי(  )ד"ר  אמל"ח  במחלקת  צה"ל  עובד 
ובייחוד מאנשי המעבדה המרכזית של התעשייה 
הצבאית, ה"ה מקוב ומרמור. אני אישית קיבלתי 
מהם הסברים מפורטים, וחומר לימוד )באנגלית 
וגרמנית, כי בעברית לא היה...( וכך יכולנו לחשב, 
להתכונן ולהכין את הכוחות לחודשים מוצלחים 
ולהפסיק  הסורים  עם  אש  חילופי  ביותר של 

חוויות אישיות לא מעטות עם טליק, האיש והמפקד, 
השאירו עליי את חותמן, והן מאירות פן נוסף ומרתק 
באישיותו רבת הפנים, המאופיינת בעומק וביסודיות. 

הבאתי אחדות מהן

 טליק 
מזווית 
אישית
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למעשה את מפעל ההטיה שלהם.
אבל  להיזכר,  נעים  כך  כל  לא  עניין,  ובאותו 
לבקשת  אליהם  פונים  שהיינו  המטכ"ל  חוגי 
עם  ניכר  בזלזול  אותנו  קיבלו  שונים  נתונים 
שאלות כגון: בשביל מה אתם צריכים את זה, מי 
יודע לטפל בזה אצלכם, וכד'. מאוד מביך  בדיוק 
ולא נעים. זכור לי המקרה ששינה זאת באופן חד: 
בוקר אחד, בחורף 1965, התייצבתי לאחר תיאום 
מוקדם והעברת בקשות בכתב, במשרדו של ראש 
ענף מסוים. התייבשתי כשעה בהמתנה. סוף סוף 
צלצול למזכירה )שהודיעה על נוכחותי כבר קודם 
לכן מספר פעמים( ונקראתי פנימה. השולחן היה 
שונים.  מניירות  וניירות  תיקים,  בחוברות,  מלא 
)באותם  רוצה  אני  מה  שאל  המכובד  הג'נטלמן 
זמנים סא"ל מול סגן זה לא היה כוחות(. אמרתי 
עוד  וגמגמתי  וכו'  מכתב  ששלחתי  וציינתי  לו 
כמה מלים, ואז האיש אומר לי כרגיל: "אתם לא 
צריכים את זה, אין אצלכם מי שמבין את הנושא, 
חבל על הזמן שאתה מבזבז לי". שבתי לגיס ָאֵבל 
ִמילֵאתִי  לא  אמנם  למנדי:  ודיווחתי  ראש  וחפוי 

מקובל  נוסח  לשאול  )אם  אבל  המשימה  את 
בסיפורי חסידים על ַרִּבּיִים שנתקלו בבעלי שררה 
גסי רוח( - לפחות זכיתי בעלבון הגון. באותו יום 
הייתי קצין תורן, והנה, בעודי מסתובב בתחילת 
מפקד  ללשכת  נכנס  האיש  את  ראיתי  התורנות 
הגיס )טליק( לפגישה. אבל טליק היה באותו זמן 
בסביבות  )כהרגלו!?(  למשרדו  ושב  אחר  במקום 
נאמר  מה  יודע  איני  שם.  עדיין  והאיש  חצות, 
ביניהם, אני רק יודע שמאותו יום ואילך לא היו 
לי בעיות עם איש בחלונות "הגבוהים". זאת ועוד, 
הביאו ארון כספת גדול שהתמלא והלך בחוברות, 
ספרים, מסמכי 'הספרייה הירוקה' )למי שמכיר(, 
ובכל דבר סיוע שאפשר היה להגיש. הייתי עדיין 

סגן, והשמועה עשתה לה כנפיים.
טליק  למד  הגיס  מפקד  לסגן  שנתמנה  לפני 
פילוסופיה באוניברסיטה בירושלים. בין חבריו 
הסופרים  מגדולי  שניים  היו  הלימודים  לספסל 
גויסו  הם  קנז.  ויהושע  עוז  עמוס  ימינו,  של 
למילואי תח"ש ותפקידם היה 'לתרגם לעברית' 
כל חומר תורתי וכל הוראת חש"ן וגי"ש שהופצו 

זה  לצעד  הערכה  מספיק  להביע  קשה  בַחיִל. 
ולחיילים  לשפה  הרב  הכבוד  על  מצביע  אשר 
כאחד. לא רק החומר חשוב, חשוב גם לומר את 
הדברים בלשון ראויה. ובאותה רוח אציין כאן 
גם את הוראת חש"ן בעניין פרסום לוח חובות 
שבו  זמני,  או  קבע  בסיס  בכל  החייל  וזכויות 

שוהים חיילי השריון.
התשתית  אולי  שהוא  נוסף,  נושא  אזכיר 
עליה התגבשה תפיסת העולם שעומדת מאחורי 
המרכבה וכלי שריון רבים בימינו - סקר היפגעות 
ששת  מלחמת  תום  עם  מיד  הגיס.  של  טנקים 
בשטח,  לבדוק  ואני(  נגר  )שאול  יצאנו  הימים 
שנפגעו,  הטנקים  אלף  כל  את  דבר,  הוזז  בטרם 
בסדנה  יִיֵצר  שאול  הזירות.  בכל  הצדדים,  משני 
היה  שאפשר  מכשיר  מין  בליטי(  )אצל  הגייסית 
בעזרתו לקבוע לגבי כל פגיעה את זוויות הפגיעה 
בנתונים  היעזרות  תוך  השריון.  ללוח  ביחס 
שנותרו  סימנים  השטח,  נתוני  כגון:  נוספים, 
תחקור  היורים,  הטנקים  עמדות  על  בשטח 
ועדויות של הלוחמים - יכולנו להעריך את טווחי 
הטנקים.  נפגעו  שמהם  התחמושת  וסוגי  הירי 
משלושה  פחות  כעבור  מוכן  היה  הסופי  הדוח 
מחשבים  אז  בידינו  שהיו  מבלי  וזאת  חודשים 
האמצעים  שאר  כל  או  אקסס  אקסל,  ותוכנות 
שכל ילד שולט בם כיום. נתוני הסקר היו חשובים 
ביותר וצבאות רבים, שעלו לֶרגֶל לארץ בעקבות 

המלחמה, מאוד 'התענינו' בהם. 
מיד  לקחים  והפקת  לימוד  של  רוח  באותה 
מוסד  חש"ן,  לקחי  צוות  אזכיר את  וביסודיות, 
טיוח,  וללא  אמת  בזמן  שוטף,  לקחים  הפקת 
שהחל לפעול למעשה עוד בספטמבר 1968, לאחר 
לאורך  המצרים  עם  הראשונים  האש  חילופי 
התעלה. הדבר זכור לי במיוחד מכיוון שזה היה 
בזמן סיור ארוך מאוד של טליק במוסדות הצבא 
ובחלק גדול מהתעשייה הצבאית ה"שריונאית" 
שתוכנן  זה  לסיור  אליו  )נלוויתי  האמריקאית 
להימשך ארבעה שבועות, ממחצית אוגוסט עד 
מחצית ספטמבר 1968. זה לא היה תמיד תענוג 
גדול אבל היה שווה(. באמצע הסיור, התארחנו 
שהייתה  משפחה  של  הקיץ  בבית  שבוע  בסוף 
מעורבת בפיתוח ויצור מערכות לתעשיית הנשק 
של  השאלה  את  העלו  המארחים  האמריקאית. 
התגובות האפשריות של מדינת ישראל במקרה 
את  ולהטריד  באש  לפתוח  המצרים  רצון  של 
נצא  לא  שהרי  התעלה,  גדות  שעל  כוחותינו 
כל מצרים. הנושא הטריד  למלחמה לכבוש את 
והוא השיב מיד  כן,  לפני  עוד  כנראה את טליק 
אותו  ליווה  בנושא  השקט  אי  אך  שהשיב,  את 
כל  בינינו  עלה  )הנושא  שבוע  אותו  כל  משך 
בשמונה  שבוע,  כעבור  האש  חילופי  עד  יום( 
בספטמבר. טליק הורה לחקור ולהכין מידית דוח 
בוטל  הסיור  המשך  שובו.  לקראת  התקרית  על 
צוות  לנושא  לחזור  אם  למחרת.  ארצה  וטסנו 
לקחי חש"ן, בהתחלה הצוותים הורכבו מאנשי 
אוישו  העבודה,  נהלי  גיבוש  לאחר  אך  תח"ש, 

הצוותים על ידי כול קציני הַחיִל.

טליק ליד דגם של מיגון רק"ם שנבחן בניסוי ירי
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אלוף )במיל'( אורי אור

בשנות שירותי הארוכות כקצין בצה"ל ובשריון 
בקרב  טליק  עם  מפגשים  מאוד  הרבה  לי  היו 
מהפגישות  שתים  כאן  לתאר  בחרתי  ובשגרה. 

היותר ראשונות בעת היותי מפקד פלוגה.
הפגישה הראשונה, כאשר קיבלתי את הפיקוד 
כמפקד  השנייה,  והפגישה  טנקים,  פלוגת  על 

ששת  במלחמת  סיור  פלוגת 
הראשונה,  בפגישה  הימים. 
טליק היה מפקד גייסות השריון 
ויחסית חדש בתפקידו. בשריון 
הסדיר כולו, באותה תקופה, היו 

חטיבה 7 ובית הספר לשריון.
לשיחה  מזמין  כדרכו,  טליק 
הכניסה  לפני  צעיר  מ"פ  כל 
נהג  זו  בפגישה  לתפקיד. 
להדגיש משמעות האחריות של 
מפקדי  אנו,  פלוגה.  על  הפיקוד 
אהבנו  לא  הצעירים,  הפלוגות 
עם  הראשונות  הפגישות  את 
אותנו  להכניס  נהג  הוא  טליק. 
אותנו  הכיר  לא  הוא  ללחץ, 
לא  אנחנו  וכמובן  טוב  מספיק 
אחד  שכל  כך  אותו.  היכרנו 
לו  היו  מהפגישה.  מאוד  חשש 
פעם,  מדי  "להשחיל"  מנהגים 

תמיד  שלא  מקצועיות  שאלות  השיחה,  כדי  תוך 
ידענו את התשובה עליהן והוא מצידו מאוד אהב 

לשאול, ולעיתים להלחיצנו.
לפני  הראשון,  לראיון  התייצבתי  כאשר 
הטירונים  פלוגת  על  הפיקוד  את  שקיבלתי 
הראשונה בחיי, הסתפרתי קצר כמו שלא הייתי 
את  שאהבתי  כיוון  רב  בכאב  שעלה  )דבר  מימיי 
בתחילת  מאוד  מתוח  הייתי  הארוך(.  שיערי 

הרצאה  לי  נתן  שטליק  לאחר  בפרט  הראיון, 
ומהן  הפקודות,  מילוי  המשמעת,  חשיבות  על 
חובותיו וזכויותיו של החייל, שבאותו זמן עסקו 
לי  נתן  טליק  שבכתב.  לתורה  בגיבושן  בשריון 
טובות  המלצות  עליי  ששמע  שלמרות  להבין 
קצין  תפקיד  על  במיוחד  הקודמים,  תפקידי  על 
מבצעים חטיבתי שאותו ביצעתי לפני התמנותי 
למ"פ, הוא יפקח ויבדוק איך, ואיזה משמעת אני 

מקנה לחיילי.
ז',  חזרתי לגדוד 82, לפלוגתי החדשה, פלוגה 
ברגשות מעורבים. מצד אחד, כמובן שמחתי על 
לא  שמא  לחץ  שני  ומצד  הנחשק  המ"פ  תפקיד 

אעמוד בדרישות שהציב לי טליק.
בשבוע  פעמיים  כמנהגי,  מכן,  לאחר  שבוע 
הכביש,  על  ערב  לריצת  הפלוגה  את  לקחתי 
תוך  ניצנים.  בואך   69 גבעה  לכיוון  ממחנה חסה 

כשכל  קילומטרים  מספר  לאחר  הריצה,  כדי 
הפלוגה רצה לצד הכביש ואני בראשה, אני מזהה 
היה  תקופה  )באותה  אלוף  של  מכונית  מולי 
מכוניות  בחזית  מוצב  פח,  עשוי  סמל,  עם  דגל 
העפתי  במכונית.  יושב  טל  והאלוף  האלופים( 
מבט לאחור ובדקתי שאף חייל לא רץ על הכביש, 
וכאשר המכונית עברה על פני הרמתי ידי תוך כדי 

ריצה, ספק הצדעה, ספק אמירת שלום.
הריצה הסתיימה עם חשכה. 
את  לנגב  הספקתי  לא  עוד 
דחוף  לי  קוראים  והנה  הזיעה 
בלחץ...  המג"ד  המג"ד.  ללשכת 
גייסות  ממפקד  טלפון  הגיע 
בפיו.  קשה  תלונה  השריון, 
מכוניתו,  עם  עבר  הוא  כאשר 
כאילו  לרוץ  המשיכה  הפלוגה 
ומפקד  דבר,  שום  קרה  לא 
סתמי  בנפנוף  הסתפק  הפלוגה 
כי  יעשה,  שלא  דבר  זה  ביד. 
הצעירים  החיילים  יחשבו  "מה 
אם  לצה"ל  התגייסו  עתה  שזה 
כך מכבד המ"פ שלהם מפקדים 
מפוחד  די  המג"ד  בכירים?" 
מחכה  טליק  ועכשיו  מוסיף, 
המג"ד  על  הסתכלתי  לתגובתי. 
שהתנצלות  מאוד  מהר  והבנתי 
'לא  ידעתי'...  'לא  של  מהסוג 
חשבתי'... או 'בפעם הבאה זה לא יקרה'... אינה 
מספיקה במקרה זה. ידעתי שטליק מקפיד מאוד 
בכתב  שהופיעו  וההוראות  הפקודות  כל  במילוי 

בזמן האחרון.
הישרתי  הגון.  מפקד  שטליק  ידעתי,  ובנוסף 
בבקשה  תגיד  בביטחון,  לו  ואמרתי  למג"ד  מבט 
בהוראות  מקום,  גייסות השריון שבשום  למפקד 
שיצאו ועיינתי בהן, לא כתוב מה דין פלוגה שרצה 

טליק יושב על הקרע )משמאל( מול שייקה גביש, אלוף פיקוד הדרום, במלחמת 
ששת הימים

היה לילה חשוך ולא היו אז אמצעי ראיית לילה. התחלנו לנוע לכיוון התעלה. תוך כדי 
מרוב  נעצמות  כמעט  עיניי  כאשר  גדולה,  לא  מצרית  התנגדות  על  והתגברות  תנועה 
ארוכה  דרך  איזו  לעצמי,  וחשבתי  היציאה  לפני  טליק  של  בדבריו  הרהרתי  עייפות, 
ומעצבת עברה מערכת היחסים שלנו מפגישתנו הראשונה כמפקד פלוגת טירונים צעיר 

ועד לרגע זה שאני מפקד על כוח עצמאי בדרך לתעלת סואץ

חוויות מעצבות 
עם טליק
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באה  בתוכה  אלוף  עם  ומכונית  הכביש,  בשולי 
ביקש  שהתעשת  לאחר  השתתק.  המג"ד  מולה. 
כמובן שחיפשו  טליק.  עם  לדבר  ורחימו  בדחילו 
ולא מצאו שום הוראה מפורשת העוסקת בנדון. 
יחידות  לכל  מפורטת  הוראה  יצאה  שבוע  תוך 
השריון המחייבת לעצור את הפלוגה בצד הדרך, 
והמפקד הבכיר בפלוגה יצדיע למכונית החולפת. 
אני "זכיתי" להערכתו של טליק על שהיכרתי את 
הוראה חשובה  ותרמתי  גייסות השריון  הוראות 

חדשה נוספת.
הפכו  הטירונים  שלוש,  שנתיים,  חלפו 
טנקים  לפלוגת  הפכה  פלוגתי  לטנקיסטים, 
בצפון  המים  מקורות  על  בקרב  לחמה  מבצעית, 
על  הפיקוד  את  קיבלתי  אני   .1966-1965 בשנת 
היחידה הנחשבת ביותר בחטיבה, פלוגת הסיור. 
כמובן, שבתקופה זו של הקרב על המים ובתחילת 
אחד  להכיר  למדנו  ואני  טליק  בסיירת,  תפקידי 
את השני והתחילה להיווצר בינינו הערכה הדדית. 
עם הסיירת של חטיבה 7 נכנסו למלחמת ששת 
שמוליק  האוגדה,  מפקד  טליק  כאשר  הימים, 
כאן  היריעה  קצרה   .7 חטיבה  מפקד  גורודיש 
והסיירת  האוגדה  החטיבה,  קרבות  את  מלתאר 
קרבות  על  סופר  רבות  הימים.  ששת  במלחמת 
אחר  הרדיפה  וקרב  הג'ירדי  מתחם  רפיח,  צומת 

אל־ בדרך  הנסוגים  המצרים 
עריש בואך תעלת סואץ.

ברצוני לספר סיפור קטן, פחות ידוע, המצביע 
על מנהיגותו האנושית של טליק :

הערב ירד... לאחר ארבעה ימי קרבות קשים. 
מכל,  הקשה  היה  ההבקעה,  יום  הראשון,  היום 
לאחר  ובחטיבה.  בסיירת  נפגעים  הרבה  עם 
עד  עצירה  ללא  כמעט  התקדמות  המשך  מכן 
עייפים,  האנשים  סואץ.  מתעלת  קילומטר  כ־20 
בכלים.  ודלק  תחמושת  בלי  וכמעט  מותשים, 
טליק הורה לגורודיש מפקד החטיבה לארגן כוח 
לא גדול, וזריז, במהירות הכי גדולה שאפשר, כדי 
שימשיך לנוע לכיוון התעלה ולשמור את תנופת 
ועליי  הסיירת  על  נפלה  הבחירה  ההתקדמות. 
טנקים  פלוגת  מיד  אלי  צורפה  הכוח.  על  לפקד 
של  שעתיים  ותוך  מתניעים,  תותחים  וסוללה 
והיינו  ודלק  תחמושת  לארגן  הצלחנו  אלתורים 

מוכנים לתנועה.
שמוליק המח"ט לא הרגיש נוח לשלוח אותי 
וביקש  נודע,  הבלתי  אל  מהחטיבה  הרחק  לבד 
מטליק ברשת הקשר האוגדתית שיאשר לו לנוע 
איתנו. טליק ביקש משמוליק לעבור לרשת הקשר 
את  ישמעו  שכולם  שרצה  משום  החטיבתית 
למח"ט  ואמר  לו,  מקשיבים  שכולם  בדק  דבריו, 
איתי  לנוע  לו  מאשר  לא  שהוא 
את  מאוד  מכבד  שהוא  למרות 

רצונו; אבל הוא חייב להישאר עם החטיבה מאחר 
התקפת  יתקפו  שהמצרים  אפשרות  שקיימת 
רצונך  "אני מאוד מעריך את  בסיכום אמר:  נגד. 

להצטרף לסיירת, אך לא אוכל לאשר זאת".
טליק היה רגיש למנהיגותו של המח"ט אפילו 
לאחר ארבעה ימי לחימה, ותוך כדי ניהול הקרב 
הוראה  שזו  ידעו  המפקדים  שכל  ודאג  שכח  לא 
לא מורך  וכי  יישאר עם החטיבה  שלו שהמח"ט 
בלילה עם  לנוע  מונע מהמח"ט  וחלילה,  לב, חס 
הסיירת. שמוליק אישר את הפקודה, טליק שאל 
הצלחה  לי  איחל  אישורי  ולאחר  שומע,  אני  אם 

ונתן לי הרגשה שהוא סומך עלי. 
היה לילה חשוך ללא אמצעי ראיית לילה )שלא 
היו באותה תקופה(. התחלנו לנוע לכיוון התעלה. 
תוך כדי תנועה והתגברות על התנגדות מצרית לא 
גדולה, כאשר עיניי כמעט נעצמות מרוב עייפות, 
הרהרתי בדבריו של טליק לפני היציאה וחשבתי 
ומעצבת עברה מערכת  לעצמי, איזו דרך ארוכה 
היחסים שלנו מפגישתנו הראשונה כמפקד פלוגת 
טירונים צעיר ועד לרגע זה שאני מפקד על כוח 

עצמאי בדרך לתעלת סואץ.
הסיור  בג'יפי  שהיו  החיילים  על  הסתכלתי 
וידעתי  עלי  סומכים  שהם  הרגשתי  בטנקים, 

שלטליק יש חלק רב בכך.

טליק ואורי אור בעת 
מסירת טנקי המרכבה 

סימן 1 לחיל השריון, 29 
באוקטובר 1979
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טליק )משמאל( 
במלחמת ששת הימים. 
מימין הרצל שפיר ראש 

המטה שלו

טליק 
האיש הנכון
בזמן הנכון

מינויו של ישראל טל למפקד גייסות השריון היה 
בגדר אירוע היסטורי של האיש הנכון, בזמן הנכון 
ובתפקיד הנכון. תוצאות מלחמת ששת הימים לא 

היו יכולות להיות אחרות עקב מינוי זה

50 ׀ שריון 39  אוקטובר 2011 



אל"ם )במיל'( שמעון בן שושן

תוצאות מלחמת ששת הימים ביבשה נקבעו 
הרבה לפני שהטנק הראשון של אוגדת הפלדה 
הראשון  הכדור  את  וירה  הגבול  את  חצה 
גייסות השריון חלק  ולטליק כמפקד  מתותחו, 
טליק  היה  שהתמנה  מרגע  זו.  בהצלחה  מרכזי 
בסדיר  השריון  הכשרת  של  בבולמוס  נתון 
ובמילואים למלחמה עתידית תוך הקפדה בלתי 
הדוגמה  ומשמעת.  מקצועיות  על  מתפשרת 
והחיילים  המפקדים  לכלל  שנתן  האישית 

הייתה לשם דבר.
כאשר  טל  ישראל  את  הכרתי  לראשונה 
טנקים  מ"מ  הייתי  ואני   7 חטיבה  מפקד  היה 
בחטיבה. בתקופה שטליק שימש מפקד גייסות 
אג"ם  קצין  טנקים,  מ"פ  שימשתי  השריון 
זו  ובתקופה   ,82 בגדוד  וסמג"ד   45 בחטיבה 

הכרתי יותר את טליק וחלק מפועלו הרב.
לטעמי טליק התמנה למפקד גייסות השריון 
הכין  הוא  למעשה  הנכון.  בזמן  הנכון  לתפקיד 
את השריון על מרכיביו השונים, ובעיקר מרכיב 
והמילואים, הוא הכין  הטנקים במערך הסדיר 
להתחולל  שאמורה  למלחמה  השריון  את 
ששת  "מלחמת  זו  הייתה  ובפועל  אז  בעתיד, 
כמפקד  שימש  טליק  זו  במלחמה  הימים". 
נקבע  לא  עוד  הזה  )בזמן  משימתית  אוגדה 
שעוצבת היסוד היא האוגדה הקבועה(, שפרצה 
ונלחמה בצפון סיני בואכה תעלת סואץ, במשך 
כשלושה ימים בלבד. על אוגדת הפלדה נכתבו 
הרבה ספרים כדוגמת הספר "חשופים בצריח" 

של שבתאי טבת.
לטעמי תוצאות מלחמת ששת הימים נקבעו 
הרבה לפני שנורה כדור ראשון במלחמה. כמו 
שחיל האוויר הישראלי השמיד את רוב )עיקר( 
חילות האוויר של האויב תוך כ־5 שעות ושמר 
בכל  המלחמה  כל  במשך  אווירית  עליונות  על 
הגזרות, שלא הייתה כמעט משימה שלא נחלה 
ובכל  המערכות  הקרבות,  בכל  כבירה  הצלחה 
הגזרות השונות. עובדה זו ותוצאות אלה נקבעו 
הרבה זמן לפני שפרצה המלחמה. לטליק האיש 
היה חלק מרכזי בהצלחה זו ואני מתכוון להכנת 
של  המוחלטת  להצלחה  בנוסף  וזאת  הכוח 
אוגדת הפלדה, שעליה פיקד ישראל טל. ולהלן 
מספר סיפורים שידגישו את פועלו הנכון והרב 

בהכנת הכוח למלחמה.
שבכל  הזו:  בתקופה  שהיה  העיקרי  •��המוטו 
המלחמה  להיות  חייבת  אויב  עם  מפגש 
מוחלטת וכך שפעולות גבול קטנות כגדולות 

יסתיימו כשיד כוחותינו על העליונה.
שבו  ניסוי  להן  שקדם  רבות  תקריות  •��היו 
נבדקה התכנית בפועל ורבות הדוגמאות לכך, 
על מנת ליצור את ההצלחה הנדרשת: דוגמה 
לזאת היא הירי לטווחים של 5,000 ו־11,000 
מטרים בכינון ישיר של טנקים, ואכן הושמדו 
מטרות בטווחים אלה של הסורים בתקריות 

שונות ב"קרב על המים".

רוח  והפיח  חדשים  סטנדרטים  קבע  •��טליק 
מגוף  הפך  גי"ש. תח"ש  גם במפקדת  חדשה 
תח"ש  כשבראש  ומחדש  מפתח  לגוף  אפור 
את  ליווה  אשר  מרון,  )מנדי(  מנחם  מונה 
כתובה,  בתורה  האינטנסיבית  הפעילות 
נושא,  לאותו  מתאימים  מדעיים  ניסויים 
ומוציא לפועל בפרסום, השתלמות ובפיקוח 
להטמיע  גי"ש  מפקד  רצה  אשר  כל  של 
המילואים  ובכוחות  בכלל  השריון  בכוחות 
הוא  השריון  של  העיקרי  )הכוח  בפרט 

במילואים(.
את  )שהחליף  מ"מ   105 תותח  •��כשהוכנס 
הסנטוריון  בטנקי  ליטראות   20 התותח 
)טנקי שוט( שונה באותה הזדמנות גם ציור 
נאט"ו.  צלב  אז  שנקרא  לציור  העדשה  פני 
מקודם הייתה נקודה שחורה שהייתה מכסה 

מרכז פני העדשה.
לטנקים  מוסבים  כבר  שהיו  השרמן  •��בטנקי 
קמינס,  דיזל  מנועי  עם  ואם־51  אם־50 
מתפשרת,  ולא  מוחלטת  מקצועיות  נדרשה 
בתיאום כוונות בהכנות לירי בידע ובשימוש 

יושב על פלטפורמה מוגנת שריון חזק בכלל 
המרכזי  והגורם  בפרט,  הצוות  על  ומגינה 
הממחיש זאת הכי טוב הוא פיתוח המרכבה.
שתפקידו  טנקים  התמחות  צוות  •��הוקם 
הסדיר  חיילי  את  ולאמן  ללמד  לעדכן,  היה 
לתפקידים  צוות  מאיש  והמילואים, 
ועד לרמת הפלוגה, שמשולב  השונים בטנק 
באימונים ובטכניקות הירי תוך כדי לחימה. 
לא היה כטליק במתן דוגמה אישית כשירינו 
טליק  שימש  פעם  ולא  בצפון,  בתקריות 
אותו.  חיקו  הבכירים  והמפקדים  כתותחן 
שימש  אושרי  בנימין   82 שמג"ד  זוכר  אני 
כמט"ק בתקרית אש מול הסורים והתותחן 
היה טליק. בתקרית הזו אושרי נפצע קשות. 
הרצל שפיר בהיותו מח"ט 7, לא פעם גם הוא 
שימש תותחן. אנשים מספרים )כנראה שזה 
רמת  עד  הזוטרים  המפקדים  כשאחד  נכון( 
מ"פ, וייתכן אף בכיר יותר, רצה קידום טליק 
לבדוק  כדי  בנושאים שונים  בוחן אותו  היה 
והרזולוציה של  ידע.  ובעל  הוא מקצועי  אם 
השאלות הייתה עד כדי חלקי מקלעים וחלקי 
שונים  ומרעומים  תחמושת  וסוגי  תותחים 
טליק  של  השונים  במפגשים  הנפיץ.  לפגזי 
אווירה  יצר  טליק  והמפקדים  הלוחמים  עם 
של חשש, ספק "פחד" וזה גרם לכך שאנשים 
היה  לעתים  אפשרית.  שאלה  לכל  התכוננו 
מוכן  ולא  בדעתו  מקובע  שהאיש  נדמה 
אותם  דחה  ואפילו  אחרות  דעות  לשמוע 
עוד לפני ששמע. היה חשש איך טליק יגיב, 
האמור  לפי  סובלנות.  חוסר  בו  היה  כאילו 
אנושי.  כבלתי  לעתים  מצטייר  טליק  לעיל 
הוא נראה כל הזמן זועף, נוזף, קוצף ומבטל, 
אך זה לא מדויק. בתוכו היה רגיש. הוא אמין 
ממלא  שהוא  בשליחות  אבריו  רמ"ח  בכל 
ראינו  זאת  ואת  למלחמה,  השריון  בהכנת 
בתוצאות של מלחמת ששת הימים, כאמור. 
המרכזית  המבצעית  הדרישה  ועוד,  זאת 
הצוות.  הגנת  היא  המרכבה  טנק  בפיתוח 
ולהפצה  ליצירה  לדאוג  הראשון  היה  טליק 
ביחידות, של לוח חובות וזכויות החייל. כמו 
השריון  לפצועי  טל  ישראל  של  דאגתו  כן 
ולמשפחות השכולות הרבות - אין לזה אח 
טיפולו  היא  זו  לעובדה  קטנה  ורע.דוגמה 
בפצועים אביגדור קהלני ונתק'ה ניר. היריעה 
אנשים  על  פירוט  מלהכיל  לצערי  קצרה 

נוספים, יש מאות ואלפים.

סיכום
טליק עשה מחיל השריון בסדיר ובמילואים 
דרש  ראשונה,  ממדרגה  לוחם  מקצועי  גוף 
בשום  הנחות  עשה  לא  התפשר,  לא  משמעת, 
דבר, נתן דוגמה אישית. תפיסתו הפילוסופית 
עונה  טליק  ישראל.  אהבת  הייתה  הכוללת 
בהתנהגותו ובפועלו הרב לתואר "מר שריון!" 
מהדברים הנ"ל ונוספים ניתן לומר שהוא היה 

האדם הנכון בזמן הנכון.

למטרות  הנכונה  התחמושת  בהתאמת  נכון 
השונות, וכמו כן בהתאמת המרעומים לפגזי 

הנפיץ לסוגי המטרות השונות.
הייתה  ההתכוננות  בכל  החשובה  •��הפעולה 
הפיקוד הצמוד באימונים בסדיר ובמילואים 
טליק  יוטמעו.  הירי  וטכניקות  שהתורה  כך 
תחקירים,  ערך  ביחידות,  הזמן  כל  ביקר 
שאלות,  שאל  וניסויים,  השתלמויות 
כדוגמה: מה הלוחמים ידעו ממה שהוא רצה 
שידעו. דדו היה מפקד גי"ש לפני ישראל טל. 
בתקופה זו של דדו התאפיינה ברכש גדול ורב 
של רק"ם. בתקופה של טליק כמפקד גייסות 
השריון אחרי דדו, התאפיינה בשיפור הרק"ם 
מתאימה  תורה  כתיבת  השונים,  לסוגיו 
מרמת המקצועות, צוות והמסגרות השונות 
והטמעתה אצל הלוחמים בסדיר ובמילואים. 
על מקצועיות, משמעת  "הסתערות"  הייתה 
בטנק  ראה  טליק  מתפשרת.  שלא  קיצונית 
המערך  נבנה  שסביבו  והמוביל  המרכז  את 
הכולל. הוא ראה חשיבות מרובה בכל מרכיבי 
הטנק כמו עוצמת אש רבה, ניידות טובה וזה 

טליק עונה 
בהתנהגותו ובפועלו 

 הרב לתואר 
"מר שריון!"
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סא"ל )במיל'( דוד כספי

ההלוויה  מן  בשובי  אלו  שורות  כותב  אני 
לאלוף ישראל טל ז"ל. נרגש ונפעם עדיין מעוצמת 
הדברים שנאמרו לזכרו בהספדים. ענק שבענקים 
היה!  כזה  אכן  שנאמרה,  מילה  ובכל  האיש,  היה 
מעורר  שהוא  בזה  נבחן?  במה  אמיתי  מנהיג 
ולאמץ את  לפעול  לחשוב,  השראה אצל אחרים 
הקלסי  במובן  מעצב  מנהיג  היה  טליק  ערכיו. 

ביותר של הגדרת המנהיגות.
שאני  לחשוב  בי  התעוררה  מחודשת  גאווה 
היה  שטליק  השריונאים  למשפחת  משתייך 
מצביאה ומעצבה. המתבונן בתמונתו יראה פנים 
מפוסלות בקווים חדים, נוקשים משהו, נחושים, 
השריון  סמל  עם  השחורה  והכומתה  החלטיים, 
אני  בדמיוני  עמה.  נולד  כאילו  ראשו  על  מונחת 
רואה שמאחורי התמונה השקופה דוהרים טנקים 
כה  שטליק  תמונות  אבק...  של  שובל  המעלים 
אהב לראות. בתוכה של הדמות עיניים מישירות 
מבט, אנושיות, חמות, מביעות הבנה וחמלה. לא 
קרובה,  והיכרות  קרובים  קשרים  עמו  לי  שהיו 
אבל שלשה מפגשים שחוויתי עמו, נצרבו עמוק 
בתודעתי ובזיכרוני ועליהם אני מביא את סיפורי.

	"מפקדי	הצעיר,	
ה"שושנה"	לא	במקום"

הראשונה  )הסנטוריונים(  שוט  טנקי  פלוגת 
ב־1960  מאנגליה  הגעתה  עם  הוקמה  בצה"ל 
בגדוד 82, בפיקודו של רס"ן שמואל גורודיש. היה 
לי הכבוד להימנות עם חמשת המ"מים הראשונים 
של הפלוגה )טוביה תורן ורמי גבעוני ז"ל שנפלו 
שנהרג  ז"ל  יפה  עמיר  הכיפורים,  יום  במלחמת 

בתאונה, וייבדל לחיים ד"ר דני טמקין ואנוכי.
גורודיש כמו אצל גורודיש - הוציאנו לסדרת 
במרחבי  חודשים  כשלושה  של  מפרכת  אימונים 
באחד  מל"י.  עדיין  היה  לא  כשצאלים  צאלים, 
לאימון  בנפרד  כל מחלקה  יצאנו  מפרקי האימון 
חניון לילה קרבי. ערכתי את מחלקתי "כמו בספר" 
)וכמו גורודיש(, כאשר בין הטנקים הצבנו מקלעי 
0.3 על הקרקע. לפתע אני שומע בקשר בדממת 
הלילה את המ"פ מבקש לסמן את מקומי במדויק. 
עשיתי זאת. ג'יפ סיור התקרב בחשיכה אל החניון 

הקרבי ואני דרוך ומתוח לביקורת.

הפתעה אדירה. מן הג'יפ יורדים המ"פ ואל"ם 
יד,  לחיצת  הצדעה,   .7 מח"ט  אז  טל,  ישראל 
על  מסביר  שאני  תוך  לטנקים  יוצאים  וכו'.  ׁש�ם 
היערכות המחלקה בחניון. לפתע טליק כורע ליד 
החייל השוכב ליד המקלע 0.3 ואומר לי - מפקדי 
דום,  נאלם  אני  במקום.  לא  ה"שושנה"  הצעיר, 
'המפקד  כמו  משהו  וממלמל  התכוון  למה  בודק 
לכל  לקרוא  מצווה   7 מח"ט  עושים'...  אנו  כך 
הירח  ולאור  המקלע,  סביב  מושיבם  המט"קים, 
חניון  משמעת  על  לשמור  משתדל  שהוא  תוך 
מסביר  ובמקצועיות,  וסובלני  רך  נמוך,  ובקול 
המקלע  על  ה"שושנה"  התקנת  "מדע"  את  לנו 
פונה  שמוליק,  וכו'.  הגבהות  היסטים,  זוויות,   -
ידעו  החטיבה  שבכל  לדאוג  נצטרך  למ"פ,  טליק 
את זה. בתום ה"שיעור", אני מלווה אותו לג'יפ, 
טובים,  חבר'ה  כספי,  לי:  אומר  הוא  ואז  מצדיע 

שמור עליהם ותאמן אותם כמו שצריך!

	נפילה	מן	הצריח	קדימה	
והטנק	עובר	מעליי

תִרגלנו  בצאלים  אימונים  סדרת  באותה 
תורת  בידינו.  שהיה  החדיש  הטנק  יכולת  את 
על  הסנטוריון,  עם  למעשה  עוצבה  הלחימה 
האימונים.  כדי  תוך  הטכנולוגיים,  יתרונותיו 
אחת ה"אטרקציות" של טנק זה הייתה השימוש 
זמן  פרק  לזה  הקדשנו  תותח.  ייצוב  במערכת 
המרבית  התועלת  את  ממנו  להפיק  כדי  גדול 
תרגלה  בתורה  כל מחלקה  תנועה.  כדי  תוך  לירי 
המ"מים  כמו  ואני  שנקבע.  במסלול  כזה  ירי 
בנו  ותחרות שהחדיר  בי�ִצר קנאה  האחרים מלא 
של  הטנקים  אחד  על  לעלות  החלטתי  גורודיש, 
טיפסתי  בביצועיה.  לצפות  כדי  אחרת,  מחלקה 
ומכיוון שבתא הטען קשר עמד  על צריח הטנק, 
המתרגלת,  המחלקה  של  ז"ל(  יפה  )עמיר  המ"מ 
התיישבתי על מדף תא הטען עם הרגליים בחוץ.

מהירות  וצבר  האימון  למסלול  יצא  הטנק 
לסוללה  מתקרבים  שאנו  רואה  אני  והנה  גדולה 
על  פוקד  ב'(  )שלמה  המט"ק  את  ושומע  גבוהה 
הנהג )דוד ד'(: "נהג האט"... "האט!" הוא צועק, 
זה  בשלב  שומע.  שהנהג  ניכר  לא  סימן  שום  אך 
מספיק  עדיין  היו  לא  הטנקים  נהגי  האימון  של 
לו חמישה  זה, שיש  מיומנים ברזי הנהיגה בטנק 
הילוכים קדימה ושניים לאחור, המצריכים תזמון 

להחלפת  המצמד  על  ולחיצה  טּורים  של  מדויק 
ה"ברקסים"  של  ב"מרכוז"  בעיות  הילוכים, 
ועוד. וכצפוי הטנק שאני עליו מתקרב במהירות 
כששני  עליה  מטפס  בה,  מתנגש  הסוללה,  אל 
בחבטה  ונוחת  באוויר,  מגופו  קדמיים  שלישים 
שמדף  מסתבר  הסוללה.  של  השני  מצדה  אדירה 
כנדרש,  נעול  היה  לא  ישבתי  שעליו  הטען  תא 
התרומם מן החבטה ואני נזרקתי קדימה אל בין 
הזחלים של הטנק שהמשיך לנסוע, מבלי שהנהג 

חש דבר.
נפלתי ממרומי הטנק הנוסע ונחבטתי בקרקע 
מעליי...  עובר  שהטנק  במעורפל  חש  כשאני 
אלי  שנשלח  כלשהו,  אינסטינקטיבי  אלוהי  חוש 
באותו רגע, גרם לי ליישר את רגליי לאורך הטנק 
כמה  ונעצר  מעליי  עבר  כאמור  הטנק  שמעליי... 
מטרים ממני. צוות הטנק שהיה המום מן המחזה 
ירד לסייע לי לקום. נשימתי נעתקה לכמה רגעים 
השאלה  את  שאלתי  ואז  בחזה,  החבטה  בגלל 
אני  עוד  שלי?  המשקפיים  איפה   - ה"חשובה" 
בקרסול  כאב  הרגשתי  חבריי,  בסיוע  מתרומם, 
שהמט"ק  שומע  אני  עתה  רציני.  מנקע  כתוצאה 
את  להזמין  כדי  לבסיס  בקשר  לקרוא  מנסה 
האמבולנס הפלוגתי. צעקתי אליו מיד והורתי לו 
בקשתי  וכך  הפלוגה  למפקדת  דבר  להודיע  שלא 

מכל הנוכחים במקום לעשות.
פיהם  "מילאו  וגם  בקשתי  את  מילאו  רובם 
ייחשף  שזה  לי  תיארתי  מסוימת.  תקופה  מים" 
בשלב כלשהו, אך בינתיים זה נתן לי זמן לחשוב. 
העניין.  מן  כרגע  אינם  זו  לתגובתי  המניעים 
אמבולנס  להזעיק  הניסיונות  עם  שפסקו  לאחר 
ממפקדת הפלוגה, טיפסתי חזרה על צריח הטנק 
והתיישבתי בדיוק באותו המקום, אבל הפעם כבר 
צלעתי  למכלאות.  הגענו  נעול.  שהמדף  וידאתי 

טליק )משמאל( במפגש חברתי 
עם תא"ל )במיל'( אורי בן ארי 

שהיה מפקד גייסות השריון 
לאחר מלחמת סיני. בן־ארי היה 

נערץ על טליק. 
צילום: יוסי בן־חנן

 פגישותיי 
עם טליק ז"ל
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בחירוק שיניים למיטתי והודעתי למ"פ שנקעתי 
כך  הטנק.  מן  בקפיצה  רציני  באופן  רגלי  את 
עברתי יומיים שלושה באוהל, מנוטרל מאימונים, 
כשגורודיש המ"פ מוצא גם זמן לשבת לידי ולדבר 
ומילאו  אותי  שהקסימו  דברים   - נפש  שיחות 

אותי בנקיפות מצפון על שלא דיווחתי לו אמת.
מספר  כעבור  נסתיימה  האימונים  סדרת 
שבועות והמ"פ החליט לקיים ערב הוויי פלוגתי 
הפלוגה  כל  ישבנו  המחנה.  את  נקפל  בטרם 
משולשים  ופלים  שירים,   - גדולה  מדורה  סביב 
חגיגית,  ואווירה  טמפו  בקבוקי  התקופה,  של 
מנדי  וסא"ל  המח"ט  טליק  גם  בה  שהשתתפו 
מרון - שהיה אז מג"ד 82 )ולימים אלוף(. לפתע 
קצינים  שמוליק,  לו,  ואמר  המ"פ  אל  טליק  פנה 
וכל  יודע?!  אינך  ואתה  הטנק  מן  נופלים  שלך 
ליד  ישבתי  וערמומי...  נחוש  קטן,  בחיוך  זאת 
המ"פ, ולשמע הדברים האלה, הדבר שרציתי יותר 
רגע.  ולהיעלם באותו  מן המקום  לעוף  היה  מכל 
גורודיש הוריד את משקפיו הכהים המפורסמים, 
הביט אל מח"ט 7 בתימהון וממלמל משהו. טליק 
אמר לו - תשאל את כספי. גורודיש הסב אליי את 

ראשו וסינן בין שיניו - "לאוהל המ"פ!"
נגולה  אבן  שני  ומצד  מאד  חרדתי  אחד  מצד 
מעל לבי. טליק עזב את המקום ונמלאתי הערכה 
לגלות  שבחר  התנחמתי  קצת  וגם  אליו,  וחיבה 
חמורים  לא  וברוח  בנימה  הנפילה  דבר  את 
במיוחד. עד היום אני מאמין שגישתו הסלחנית 
מנעה מגורודיש למצות עמי את הדין, שהרי ידע 
עם  במינה,  מיוחדת  הינה  הזו  השוטים  שפלוגת 

אנשים מצוינים שעשו אימון מעולה.
שטליק  פטפטן  ממט"ק  דלף  כמובן  הסיפור 
באוהל  התייצבתי  במכוניתו.  כטרמפיסט  אסף 
המ"פ ולאורה של נורת 24 וולט מסכנה סיפרתי 

היה  אפשר  החשוך  באוהל  אפילו  הסיפור.  לו 
דבר  גורודיש,  של  ההדוקות  בלסתותיו  להבחין 
שלא הותיר בי ספק לגבי הצפוי לי. כעבור שבוע, 
עמיר  גבי  הסמ"פ  לי  קרא  השטח,  עזיבת  ביום 
לאוהלו ואמר, הינך נאשם ב"אי דיווח" וגזר עלי 
אותי  שהציל  אלוהים  יש  האישי.  לתיק  נזיפה 

בנפילה ויש טליק שהציל אותי מן הדין!

הטנק	שנגזל	חוזר	למג"ד
יום  במלחמת  הגולן  ברמת  הקרבות  בתום 
 ,205 חטיבה  שלנו,  החטיבה  הכיפורים התמקמה 
קיסינג'ר  למר  והמתנה  בהיערכות  ג'בע  באזור 
על  פקד  פלד  יוסי  המח"ט  מלאכתו.  את  שיסיים 
בית  בשטח  להתארגן  מפקדו,  שהייתי   125 גדוד 
הספר של הכפר, שהרי הייתי אז בתפקידי האזרחי 
מנהל בית ספר והוא ידע שאני אדע להגן היטב על 
מוסד שכזה. לפתע הוא קורא לי בקשר ומודיע לי 
להתכונן ליציאה מידית, שלי אישית, יחד עם יתר 
לסיור  אותנו  תיקח  ש"ציפור"  למקום  המג"דים, 
מוקדם ל"איפה שהיית עם יִׂשְָּכה שדמי במלחמת 
הפתעה  היתה  זו  לסיני.  דהיינו  הימים",  ששת 
לפריצת  הסכנה  לאור  אבל  צפויה,  ובלתי  גדולה 
סבב נוסף של קרבות עם המצרים הוחלט להוריד 
החטיבה שלנו ולמקמה באזור החווה הסינית, בין 
שתי הארמיות המצריות 2 ו־3, או כפי שהמח"ט 
מימין  בביצים  המצרי  הצבא  את  נחזיק   - ציין 
ומשמאל. מטוס קל הטיסנו ממחניים לבסיס חיל 
לסיורים  המג"דים,  יצאנו,  ומכאן  בסיני  האוויר 
בגזרה. הטנקים של החטיבה הועמסו על מובילים 

ועתידים היו להגיע תוך יום או יומיים.
פגשנו  מסחרה,  תל  באזור  הקרבות  במהלך 
בטנק נטוש "שוט קל" בעל מנוע דיזל, עם נהגו 
החלטתי  שונות.  מסיבות  היחידה  את  שאיבד 

לגדוד  ולצרפו  "סּוּפ�ְחּת�"  תרגיל  לו  לעשות  מיד 
כטנק מג"ד. נהגו היה "ילד" מקבוץ גבע ששלט 
כיצד  שלי  הצוות  את  והדריך  בטנק,  היטב 
להפעילו, מה שלא היווה בעיה מיוחדת ,למעט 
רשום  היה  הגדוד  שכן  סולר,  לאספקת  דאגה 
ויתרון על  נוח מאד  לי  בנזין בלבד. היה  כצורך 
בנזין.  שוט  מטנק  ולא  זה  מטנק  לפקד  אחרים 
שיירות המובילים יצאו לדרך אבל היה מי שרצה 
שהרי  לסיני,  קל  שוט  טנק  לקחת  ממני  למנוע 

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 
עד  אחריהם  רדפה  צבאית  שמשטרה  לי  סופר 
בית דגן, לתפוס את הטנק שוט קל של המג"ד 
את  אילצו  המ"צ  אכן  הגולן.  לרמת  ולהחזירו 
זה  מה  לאתר  שהצליחו  לאחר  לעצור,  המוביל 
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.
בכוננות  חדשים  מספר  סיני  בחולות  רבצנו 
מתמדת. האלוף ישראל טל נתמנה למפקד גזרת 
ביקש  טליק  שלנו.  בחטיבה  לביקור  והגיע  סיני 
וכל  דיונה  איזו  לנו  המג"דים. תפסנו  עם  לדבר 
שעשה  מה  על  בקיצור  לספר  התבקש  אחד 

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 
לא  איש  כאן.  היערכותנו  על  חשובות  שאלות 
היה יכל לשער או להאמין אז שבתום המלחמה 
הזו, יקום איש זה, כעוף החול ובמרץ, בנחישות 
המרכבה,  פרויקט  את  יוביל  עצומה  וחיוניות 

ובהצלחה שכזו.
כאשר פנה ללכת מאיתנו, העזתי לגשת אליו 
ולספר לו את סיפור הטנק שנגזל, ועוד במהומה 
שזה  להתחשב  ובלי  רדיפה,  של  כזו  מכובדת  לא 
טנק מג"ד. טליק כדרכו הקשיב וביקש את מספר 
זה  הקטן,  הפנקס  את  שלפתי  לי.  שהיה  הטנק 
ומסרתי  מג"ד,  כל  של  בחולצה  השמאלי  שבכיס 
יאומן.  הבלתי  קרה  לערך  שבועיים  כעבור  לו. 
טנקים  מוביל  של  רעש  שומע  אני  לחצות  סמוך 
בכניסה לאזור הגדוד. נהג עייף שאל בצעקות את 
השומר "איפה מג"ד"? התקרבתי למוביל, הזעקתי 
את  תוריד  לך  לו  ואמרתי  שלי  הטנק  נהג  את 
השוט קל שלנו מן הרמה. זהו טליק, רגישות בלתי 
רגילה. קפצתי מיד אל תוכו לחפש את התמונה 
כלום  עליה.  הסורית שכה שמרתי  של המשפחה 

לא היה וזו הייתה אכזבתי הגדולה! 
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אל"ם )במיל'( יצחק )איצ'ו( לוי
"אני אדם מאושר" נהג טליק לומר, "המקצוע 
שלי הוא גם ההובי שלי, ועוד משלמים לי בשביל 
בתחום  לעיסוקו  בדבריו  כיוון  טליק  זה...". 
הטנקים, אך מכל מעשה המרכבה - הבליסטיקה 
הייתה הנושא הקרוב ביותר לליבו. מי שראה את 
טליק מפרק במיומנות אקדח לגורמים, מסביר את 
אופן פעולה של פגז בעיניים בורקות או בונה במו 
ידיו מטרה במטווח בריכוז מוחלט, יכול היה מיד 
לבליסטיקה,  טליק  של  הגדולה  באהבה  להבחין 
שהפגין.  ולמקצוענות  לידע  מֵעֶבר  שהייתה 
כשעסק בבליסטיקה דומה היה טליק לעתים לילד 

העוסק בהתלהבות בצעצוע חדש שקיבל.
רכש  בבליסטיקה  מיומנותו  ראשית  את 
במלחמת  היהודית  בבריגדה  שירותו  בעת  טליק 
העולם השנייה, שם היה מקלען, ולמד על בוריים 
טליק  שרכש  הניסיון  הירי.  ותורת  המקלע  את 
בהפעלת מקלעים היה לעזר במלחמת העצמאות. 
טליק אימן ופיקד על כיתת מקלענים, ועם מכונת 
ירייה אישית היווה כוח אש מסייע בקרבות רבים. 

עם הגעתו לשריון נחשף טליק לבליסטיקה של 

למד  הוא  לו  האופיינית  ביסודיות  הכבד.  הנשק 
לעומק את תותח הטנק והתחמושת שלו, ושיפר 
חיל  של  התותחנות  רמת  את  מהפכנית  בצורה 
השריון. במהלך המלחמה על המים, באמצע שנות 
כתותחן  אישית  טליק  השתתף  בהם  השישים, 
והשמיד טנקים סורים, הצליחו טנקים שלנו לפגוע 
 - קילומטרים  מ־10  למעלה  של  בטווח  במטרות 
זו  מיומנות  הטווחים!  בלוח  לרשום  מעבר  הרבה 
עזרה בהמשך להכריע קרבות רבים גם במלחמות 

ששת הימים ויום הכיפורים.
עם ראשיתו של פרויקט המרכבה החל טליק 
במיגון,  כלומר  הסופית,  בבליסטיקה  להתעמק 
התכנון  ובשיקולי  בתפיסה  מרכזי  חלק  שהיווה 
פיתוח  את  אישי  באופן  הוביל  טליק  הטנק.  של 
המיגון של הטנק. הוא התווה את הכיוון, הכתיב 
את מבנה המטרות, בנה אותן במו ידיו, רשם את 
תוצאות הניסויים במחברותיו, ואישר סופית את 
מטכנולוגיות  הרבה  המיגונים.  של  המבנה  פרטי 
הן  שלנו  ברק"ם  שיושמו  המיגון 

המצאות שלו.
נעשה  המיגון  פיתוח 

מטרות,  בניית   - וטעייה  ניסוי  של  בדרך  בעיקר 
החלטה  מסקנות,  הסקת  התוצאות,  בדיקת  ירי, 
הראשונים  הניסויים  חלילה.  וחוזר  שיפור  על 
פלדה  לוחות  על  שונות  תחמושות  של  ירי  היו 
כדי לקבוע את העובי של הפלדות בטנק, שנבנה 
כלומר,  מרווח,  שריון  לפי התפיסה של  בתחילה 
עם  פלדה  של  כפולה  דופן  על  המבוסס  מיגון 

מרווח אוויר בין השכבות.
טנק מרכבה סימן 1 נופק לשריון בשנת 1979, 
ועבר את טבילת האש הראשונה במלחמת לבנון 
עצמו  את  הוכיח  הטנק   .1982 בשנת  הראשונה 
טנקי  ירו  האש  כוח  בתחום  התחומים.  בכל 
במדויק  פגעו  מאוד,  גדולים  לטווחים  מרכבה 
הודות למד טווח לייזר שהופיע לראשונה בעולם 

בשדה הקרב, והשמידו טנקי טי־72 
ח"ש  תחמושת  באמצעות 

 - א'  ליטוף   - מודרנית 
בארץ.  ויוצרה  שפותחה 
הוכיח  המיגון  בתחום  גם 

מספר  עליונות.  הטנק 
ת  ו ר י ד ח ה

טליק
והבליסטיקה

אל"ם )במיל'( יצחק )איצ'ו( לוי 
)משמאל( עם טליק במרכז, בוחנים טנק 

מרכבה שנפגע בפעילות מבצעית
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משמעותית  נמוך  היה  שנפגעו  המרכבה  בטנקי  הנפגעים  ומספר 
מנוע   - השרידות  לתכנון  הודות  שנפגעו,  אחרים  לטנקים  בהשוואה 

מלפנים, תחמושת במארזים חסיני אש ושריון מרווח.
בעקבות ההצלחה הוטל על טליק למגן את כל צי הרק"ם של צה"ל. 
הבליסטיים  המיגונים  את  פיתח  טליק  שבו  רב־פעילות  עשור  החל 
הבט"ש  ולטנקי  הנגמחון,  הפומה,  האכזרית,  המגח,  לטנקי  המוספים 
המיוחד  השריון  את  קיבלו  כולם  המיוחדות.  המיגון  בערכות  שצוידו 

שפותח על ידי טליק עבור טנקי המרכבה.
וייצור טנקי המרכבה על דגמיהם השונים.  במקביל המשיך פיתוח 
וצויד בשריון מיוחד  נופק לראשונה בשנת 1984   2 טנק מרכבה סימן 
קפיצת  והיווה   1989 בשנת  לשריון  הגיע   3 סימן  מרכבה  טנק  פסיבי. 

מדרגה בכוח האש בזכות תותח 120 מ"מ והמיגון המודולרי הכבד.
הייתה זו תקופה של פעילות אינטנסיבית של פיתוח מיגון. כל יום 
חמישי נקבע כיום ניסוי בליסטי. טליק היה מגיע לעמדה 8 במטווח של 
יחידת הניסויים בחוף ראשון לציון ומנצח על הניסוי - נותן פקודות, 
בונה מטרות, בודק תוצאות, רושם ומנחה על הניסוי הבא. כך מבוקר 
עד ערב, ומאוחר באותו יום - דיון בלשכתו בקריה עם כל הצוות כדי 

לסכם את הניסוי ולהחליט על ההמשך בשבוע הבא.
היה  ודבר, אסור  עניין  כל  יום חמישי דחה  קדוש.  היה  יום חמישי 
להפריע. אם לדוגמה הייתה הפסקת פעילות בגלל מסוק שהיה אמור 
לעבור מעל לשטח - מיד הורם טלפון למפקד חיל האוויר, הוסברה לו 
והוא התבקש לא להפריע לפיתוח המיגון  חשיבות הפעילות בעמדה, 
של צה"ל בימי חמישי. נדמה היה שגם על כוחות הטבע הייתה לטליק 
כשהכול  יבשה  העמדה  נשארה  חורפיים  חמישי  בימי  גם   - השפעה 

מסביב היה גשום.
לא קל היה לעבוד תחת טליק. הוא דרש הרבה, הקפיד על כל פרט 
ולא פעם היה חסר סבלנות. אבל כולנו קיבלנו את מנהיגותו בהשלמה 
עם  טליק,  שרק  ידענו  העניין.  חשיבות  את  הבנו  כי  ובאהבה,  מלאה 
הכבירה.  לעמוד במשימה  יכולים  והחוש הטכני שלו  ניסיונו  עוצמתו, 
ומעל לכל - הכרנו גם את טליק האדם - שמדבר בגובה העיניים עם 
איש  כל  של  לשלומו  אמיתית  דאגה  ושבליבו  להקשיב,  שיודע  כולם, 
ולמצוקותיו. במי מאיתנו הוא לא טיפל ולא עזר בצורה זו או אחרת? 

הוא היה כמו אבא לכולנו.
הגדולה  לצידך בשעתך  הייתי  לא  טליק, המפקד!   - אישית  ובנימה 
במלחמת ששת הימים - דוהר במדבר סיני בראש אוגדת הפלדה ומנתץ 
לרסיסים 5 דיוויזיות אויב בתוך פחות מיממה, אבל זכיתי לראותך מוביל 

את פרויקט המרכבה ביד רמה ובוטחת במשך למעלה משלושים שנה.
נוח בגאון על משכבך, ואלף מרכבותיך - אש תמיד לך!

זוכר אני את היום הראשון שבו התוודעתי לאלוף ישראל טל. 
לעבוד  כשהתחלנו   1970 בשנת  זה  היה  מטעני,  אינו  זיכרוני  אם 
בירי על לוחות פלדה שנבחנו לשמש בטנק המרכבה, שעדיין היה 
 12 לעמדה  בבת־ים  המטווח  לשטח  מגיע  היה  טליק  בחיתולים. 
העליונה, מבקר כמה דקות ונוסע ללא קשר איתנו. לאחר חודשים 
מדלגים  היינו  בניסוי,  מתחומם  שחרגו  רסיסים  ועקב  אחדים 

מעמדה 12 לעמדה 8, לפי סוג הירי.
ביום בהיר הגיע הרל"ש של טליק וביקש שנבצע עבורו פיצוץ על 
מטרות הומוגניות. הייתה התרגשות רבה, כי לא כל פעם מגיע אלוף 
לעמדה ועוד האלוף טל. התארגנו לפיצוץ, האלוף הגיע ושאל אם 
אנחנו יודעים לדייק בפגיעות. השבתי לו כי בעזרת השם נשתדל. 
ואכן ביצענו כ־4 פיצוצים על מטרות הומוגניות כדי לבדוק כושר 
חדירה ועומק חדירה, כדי שיהיו נתוני ייחוס לעומק החדירה. אחרי 
יום  לו  שנקצה  מהרל"ש  ביקש  טובים,  שלנו  שהביצועים  שראה 
כי הוא מרוצה מהעבודה  הניסויים אלינו  יעביר את  והוא  בשבוע 
נפרד  בלתי  לחלק  הפכה   8 שעמדה  לכך  הביא  זה  מצב  והדיוק. 
מפעילות מנת"ק, למרות שהיינו שייכים ליחידת הניסויים של חיל 

החימוש.
רצה  שהוא  ובמה  שלו  בידע  מאוד  אותנו  הרשים  טל  האלוף 
לקבל. הוא האמין בדרך שלו וקיבל החלטות קשות, אך התייעץ עם 
כל מי מאנשי הצוות שגילה אכפתיות. היחס שלו לאנשי העמדה 
היה מיוחד. מצד אחד הוא דרש עבודה במלוא המרץ, ומצד שני 
הייתה  זו  התעניינות  המשפחה.  בשלום  ומתעניין  שואל  היה 

אמיתית וכנה ואביא כאן שלש דוגמאות להתייחסותו לצוות:
מתפתל  אני  מהזמן  שחלק  ראה  טליק   - שלי  אישי  מקרה 
שיקבל  לכך  דאג  מכיר,  שהוא  לרופא  אותי  הפנה  והוא  מכאבים 

אותי ולאחר בדיקה וטיפול מצבי השתפר לאין ערוך.
עובד מהצוות במטווח לא יכול היה לממן רכישת דירה לעצמו, 
לו  היה  לא  כי  שנבנה,  שיכון  באותו  לדירה  זכאי  שהיה  למרות 
לו שיקבל  וגם להורים לא היה מה לתת. טליק דאג  מספיק כסף 

משכנתא עם ערבים להחזרתה ולא הרפה עד שקיבל את הכסף.
תאריכי  שני  מה  משום  לו  שהיו  צוות  איש  היה  שלנו  בצוות 
לידה, ולא נודע מה הנכון מביניהם, ועל כן לא נרשם לו בתעודת 
שלא  "האיש  אותו  כינה  טל  האלוף  כלשהו.  לידה  תאריך  הזהות 
כדי  טליק  של  בסיוע  הפנים  משרד  את  לערב  צורך  היה  נולד"... 

לרשום לו תאריך לידה וכך האיש "נולד מחדש"...
יצרו  במטווח  הצוות  לאנשי  טל  אלוף  של  והדואג  החם  יחסו 
אצל כולנו מוטיבציה אמיתית לעבודה, ובכל זמן ועת היינו מוכנים 

לבצע כל דבר.
מפעם לפעם ביקרו בעמדה אורחים חשובים מאוד, אנשי חוץ 
וכמובן אלופי צה"ל ואח"מים אחרים, דבר שגרם לנו יוקרה וכבוד 

הן ליחידה בכלל והן לעמדה בפרט.
כמו כן, אציין שהוא לא שכח להיות אתנו בהרמת כוסית לכבוד 
היה  לא  כשהוא  גם  )לעמדה(  אלינו  להגיע  לא שכח  והוא  חג  כל 
ורק אחר כך  במיטבו. הוא היה מבקש ממני לפתוח בדברי תורה 
הוא נוטל את רשות הדיבור. הוא כינה אותי "מוכתר" והיה מרעים 
תמיד  לשכוח.  אפשר  אי  אלה  דברים  "המוכתר"?  איפה  בקולו: 

כיניתי אותו כאגוז "קליפתו קשה, תוכו רך" , כזה היה האיש.
תהי נשמתו צרורה בצרור החיים

שלום מדעי 

היום הראשון עם 
ישראל טל )טליק(

טליק עם אל"ם יצחק )איצ'ו( לוי )מימין( ושלום מדעי
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 מיה טריסטר 
)לבית טל(, אחותו הקטנה של שרוליק.

עוד  לו  קראתי  כך  הגדול,  אחי  שרוליק 
בהיותי ילדה קטנה. הוא היה אח גדול במלוא 
וכולם  מילתו,  את  שאמר  אח  המילה.  מובן 

הקשיבו לו.
באותו  כולנו  וגרנו  אחים,  ארבעה  היינו 
חדר. שרוליק ונעמי היו קרובים בגיל. הם היו 

"הגדולים", ואני ומשהל'ה היינו "הקטנים".
שרוליק קרא לי מיהל'ה אחותי הקטנה עד 
סוף ימיו. ואני, האחות הקטנה, שמעתי ממנו 

סיפורים, הקשבתי ושתיתי בצמא את דבריו.
על  אהוב  היה  הקטן,  אחינו  משהל'ה, 
שרוליק במיוחד. שרוליק פינק אותו ודאג לו 

כל ימיו, עד למותו בגיל צעיר בשל מחלה. 
שרוליק  ונעזרו  תמכו  המוקדמת  מילדותם 
ונעמי זה בזה, היו אחים וחברים קרובים, חלקו 
חברים משותפים וחוויות משותפות. היחסים 

הקרובים ביניהם נמשכו לכל אורך השנים.
צעצועים  קונים  היו  לא  ילדותנו  בימי 
החסר  את  לנו  מילא  שרוליק  ומשחקים. 
עבורנו.  משחקים  יצר  ומסמר  קרש  מכל   -
בנה  ריקה  ומקופסת שימורים  ירקות  מארגזי 
בינינו  והסתובב  "קביים"  בנה  למשחק,  אוטו 
כמו בקרקס. נעמי הכינה עבורי בובות מקלחי 

תירס.
העולם  בירות  את  אותנו  לימד  שרוליק 
ובחן אותי מדי פעם. רכב על חמורו ודהר על 
הסוסה מירל'ה. אותנו לקח לפעמים לרכיבה 

קצרה, וכמובן שהיינו מאושרים. 
אותי  הרכיב  האופניים  של  ה'רמה'  על 
טסנו   - ובירידה  מרחביה,  ברחוב  בעלייה 

בצהלה.
הפרות  את  לחלוב  לאבא  עזר  שרוליק 
ברפת ולהביא תלתן ואספסת מהשדה, ועבד 

 שרוליק, 
אחי הגדול

בקטיף מלפפונים בקיץ.
בהיותי בת 7 ביקש שרוליק להתגייס לצבא 
הבריטי. הייתה בבית המולה ומהומה. מאחר 
של  חתימתו  את  שרוליק  ביקש  צעיר  והיה 
לגיוס.  והתנגד  היות  הסכים  לא  אבא  אבא. 
וכך,  זייף שרוליק את חתימתו של אבא,  לכן 
בגיל 17 וחצי, הצליח להתגייס לצבא הבריטי. 
 - שלו  הראשון  החופש  את  זוכרת  אני 

לבוש מדים ומאד גאה במעמדו החדש. 
רבים  ממכתבים  קטן  חלק  לצטט  בחרתי 
בצבא  שירת  בהן  השנים  במהלך  שקבלנו 

הבריטי ולאחר מכן בבריגדה היהודית.
יש בידי מכתבים משנת 1944 ועד לתחילת 
לארץ  הדאגה  משתקפת  במכתבים   .1946
ולבית. הם עברו צנזורה, כך שלא סופר בהם 

מאומה על מהלכים צבאיים וכדומה.
הגעגועים לארץ ולמשפחה והדאגה לנוכח 
הקשיים המרובים שלנו מודגשים בכל מכתביו 
של שרוליק. המכתבים עזרו לכולנו להתמודד 
עם הדאגה, חוסר הידיעה והחששות לשלומו. 
לנו  נתנו  גם  הם  עיניים.  בכיליון  להם  חיכינו 
מושג כלשהו על הזוועות שהתרחשו באירופה 

ועל פועלה של הבריגדה היהודית.
עברה שנה ושרוליק אינו עמנו. 

בכל חג נהגנו לחגוג ביחד, לאכול חמין של 
בימי  המרפסת  על  ולשבת  החורף  בימי  שבת 

הקיץ. 
שלו,  הכנף  לאימרות  מתגעגעים  אנו 
הרועם,  ולקולו  הדומיננטית  לדמותו 
של  בשלומו  באמת  המתעניינות  לשאלותיו 
הרגיש  החם,  ולייחסו  מאתנו  ואחד  אחד  כל 
והדואג, לסיפוריו על פעם ולדעותיו בנושאים 
החכמות  לעצותיו  ואקטואליים,  עכשוויים 

וליכולותיו העצומות.
אבל  יום,  היום  בחיי  לנו  חסרים  אלו  כל 

דמותו תמיד לנגד עיננו.

להלן	קטעי	המכתבים	מהבריגדה	
שצרפה	האחות	מיה	לדברים	שכתבה:

קיבלתי  אלה  "בימים   :1944 בפברואר   19
את 'עלוננו' מבאר טוביה, ומעניין מאד לקרוא 
בו את התורות שלי שרכשתי על החיים, וכמו 
כן כל דעותיי על יחסי בני אדם, ואפילו במושב 
עובדים, עם כל הדרישות הנאות שאף פעם אין 

מקיימים אותן נאה כמו שדורשים.
הדאגה  כל   - חדש  מה  שואל  אני  ...כאשר 
הספק  מתוך  באים  מרגיש  שאני  השקט  ואי 
מיהל'ה  המידה?  על  יתר  עובדים  אינכם  האם 

ומשהל'ה כתבו הרבה!!"
"קיוויתי שלפסח אבוא   :1944 17 במארס 
הביתה, אך כנראה שטעיתי. לא נשאר לי אלא 
הכול  עכשיו,  יפים  הימים  אצלנו  להצטער... 
כשלושים  בטון,  בבנייני  ירוק...גרים  מסביב 
שלום  דרישת  מיטות...  גם  ויש  בחדר,  איש 
דרישת  גם  יש  ולכם  והדסה.  לאורי  לסבתא, 

שלום מבן ציון )ישראלי( ומוטי )שפר("
אלישבע,  אבא,  "שלום   :1944 באפריל   3
אני  בו  מכתבי  בעקבות  ומשה'לה.  מיהל'ה 
היא  אשמתי  וכי   - לפסח  אבוא  שלא  מודיע 
זאת? - נעמי כותבת : 'כולם כבר היו, רק אתה 
לא'. חושבני שתרדו לסוף דעתי אם אומר לכם 
 - היה  כבר  שמוטי  וזה  האשם.  הוא  שהיטלר 
להתחתן.  ביקש  הוא  פשוטה:  היא  הסיבה 

רציתם שגם אני אתחתן??"
פיזיקה.  ללמוד  "התחלתי   :1944 במאי   6
אקנה עוד ספרים ואלמד. יש לי מספיק גופיות. 
מקבלים מהצבא. מיה'לה ומשה'לה המכתבים 
הציורים.  ובעיקר  מאד  אותי  משמחים  שלכם 

אני שמח על כל מכתב ודואג לנעשה במשק".
"כל ערב אני פוגש אחד  22 בינואר 1945: 
מהבאר־טוביינים. בשבת יבוא יעקב ברלין. היו 
צריך  עכשיו  לבון.  חיים  רוזנבלום,  רפמן,  פה 
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לבוא אליק פוקסמן. 
טרקטור,  או  אוטו  לקנות  יכולים  אתם 
מבלי  יום  עובר  לא  בנהיגה.  מתאמן  אני 
מהר  תבריא  משה'לה,  בנהיגה.  מתאמן  שאני 
אתה  שאמנם  תכתוב  אמא  ואם  טוב,  ותאכל 
טוב?  ותמונות,  בולים  הרבה  לך  אשלח  אוכל, 
לכולם,  ד"ש  בשלומכם.  דורשים  המכרים  כל 

ובמיוחד לסבתא".
בפתיחת  כי  מציינת  מיה   :1945 במאי   22
האלפים  הרי  את  שרוליק  מתאר  המכתב 
חיילי  התגוררו  בה  הווילה  את  והאגמים, 
הם  כאשר  בגאווה,  הסתובבו  וכיצד  הבריגדה, 
על  לבן  תכלת  רקע  על  מגן־דוד  סמל  עונדים 
שרווליי חולצותיהם, בכפר שתושביו אוסטרים 
ומפנים  ראש  מרכינים  "המנוולים  וגרמנים. 
לדום  קופצים  הם  הדרך...  את  מהר  מהר, 

ומצדיעים. לו ראיתם את התמונה!!.
הוא  יודע  אם   14 בן  אוסטרי  ילד  שאלתי 
יהודי', הייתה  יודע, אתה  'ברור שאני  מי אני. 
אני,  שאלתי  יודע?'  אתה  'ומאין  התשובה. 
עם  הלכו  באוסטריה  היהודים  'כל   : ותשובתו 
הסמל שלכם על כתם צהוב, אך הגרמנים הרגו 

את כולם'. ואכן, לא ראיתי אף יהודי אחד!
מכתבך  על  רבה  תודה  מיהל'ה,  ועכשיו 
הנחמד. באמת לא הכרתי את כתב ידך. כנראה 
הזמן חשבתי  כל  ואני  גדולה,  ילדה  כבר  שאת 
שהייתה  הקטנה  המיהל'ה  אותה  היא  שזאת 

כאשר נסעתי. מיהל'ה, לא כך??..."
3 ביוני 1945: "...לפני כמה זמן נסעתי על 
אופנוע בתפקיד והתנגשתי באוטו משא צבאי. 
יותר אינני זוכר, כיוון שהייתי בלי הכרה, ורק 
ושלם  בריא  ויצאתי  החולים התעוררתי  בבית 

)בנס אומנם(. אני מחכה לשחרור".
מנעמי.  מכתב  "קיבלתי   :1945 ביוני   29
לאשר  זיכרו  לירות.   5 לכם  שולח  אני  בזה 
חבל  עם  חבילה   .1 ששלחתי:  הדברים  קבלת 

טליק ומיה אחותו

אוקטובר 2011  שריון 39 ׀ 57



למושכות. 2. המחאת דואר על סך 5 לירות 3. 
עוד המחאה של 5 לירות".

כסף  ששלחתי  "...הסיבה   :1945 ביולי   11
סתם ככה - פשוט, אני רוצה שתקנו לעצמכם 
עדיין  אני   - החרמשים  בדבר  בשמי.  מתנות 
בהדרכת  עסוק  אני  אשלח.  כשאשיג  משתדל, 
הקורפורלים  כל  מהארץ.  שהגיעו  טירונים 
גרים בבניין ששימש בית מלון...מאחר והמצב 
שהמלחמה  ומאחר  ממני,  זאת  דורש  בבית 
כבר נגמרה, אני מסכים להשתחרר, אפילו לפי 

דרישת ועד המושב".
קיבלתי  רב שלא  זמן  "זה   :1945 ביולי   20
יומיים  לפני  כך.  על  ותמהני  מכתב,  מכם 
כמה  ועכשיו  חרמש.  באחריות  לכם  שלחתי 
'הוראות' לך, אבא : זהו חרמש בינוני, לא רע. 
תשתמש בו רק לקצירת תלתן ואספסת, ובכלל 

ירק...אפשר לחדד אותו באופן מצוין.
רציתי להודיע לכם שבעשרת הימים הבאים 
אתם  אך  תתפלאו,  אל  ולכן  לכתוב,  אוכל  לא 
כתבו, כתבו וכתבו!!! נו, ושלום לכל המשפחה 

והמכרים ושלום לכם מכולם פה."
שלא  לכם  "...הודעתי   :1945 ביולי   28
לעבור  בשבוע האחרון. הספקתי  לכתוב  אוכל 
לאוסטריה,  נסענו  איטליה  מצפון  שטחים. 
לגרמניה, מינכן, פרנקפורט, לאורך נהר הריין, 
שנים   10 שלפני  איכר  אצל  היינו  לוקסמבורג. 
נסענו  משם  שלי.  חבר  אצל  בהכשרה  היה 
שעיקר  ותעשייתית  קטנה  לעיר  לצרפת, 
פרסומה מתקופת המלחמה, כשצבאות צרפת 
עם הגנרל פטן )כיום מרשל( היכו את הגרמנים.

צרפת  צפון  דרך  דרכנו  את  המשכנו  משם 
לבלגיה, ועברנו דרך עיר הבירה בריסל למקום 

חנייתנו החדש, אי שם בבלגיה.
מחר אסע לבריסל, לראות קצת את העיר, 
החברים  אחד  של  אמו  את  לבקר  כן  וכמו 
בהולנד  גר  זה  חבר  הנה.  הגיע  לא  שעדיין 
הנוער,  עליית  עם  ארצה  ובא  המלחמה  לפני 
וכשפרצה המלחמה התגייס. על אמו לא שמע 
חבילת  ממנה  קיבל  כחודש  שלפני  עד  דבר, 
בבריסל.  וגרה  חיה  שהיא  הידיעה  ואת  עוגות 

ואמסור  מחר,  אבקרנה  בקשתו  שלפי  כך 
דרישת שלום חיה מבנה.

ועכשיו, יש דבר כזה: יוצא לנו להיפגש עם 
פולניה,  יהודיים מכל הארצות:  פליטים  אלפי 
רוסיה, גרמניה, אוסטריה וכו' וכו', וכבר המון 
יש  קרוביהם.  את  ביניהם  מצאו  שלנו  חברה 

כאלו שמצאו אפילו הורים.
שלנו  המשפחות  על  פרטים  מבקש  אני 
אבא,  שלך,  למשפחה  מתכוון  אני  באירופה. 
למשפחת  כן  וכמו  אלישבע,  ולמשפחתך, 
הם  ואלה  חפץ.  אורי  ולמשפחת  החייל  ראובן 
הפרטים הנחוצים: שם משפחה, שם פרטי, גיל 
)בערך(, מקום מגורים לפני המלחמה, הכתובת 
הקרובים  של  המשפחתית  הקרבה  האחרונה, 
בינם לבין עצמם ובינם לבין המחפשים אותם. 
כל  את  לי  כתבו  בזאת,  מעוניינים  אתם  אם 
מי  שאמצא  ייתכן  יודע,  ומי  הללו,  הפרטים 
מהם. )בזמן האחרון התחלתי מאמין בניסים(." 
3 באוגוסט 1945: "נסעתי לבריסל, לביתה 
של אמו של החבר, כפי שכתבתי לכם. אין בפי 
מילים לתאר - עיר ענקית, עליזות וצחוק שכל 
שמחפש  מה  בעצם  וזה  בהם,  שטופה  העיר 
חייל הבא לבלות חופשה קצרה בעיר. כל הזמן 
הצטערתי שאתם מיהל'ה ומשהל'ה אינכם פה 
הייתם  איך  לי  אני מתאר  אהה,  פארק.  בלונה 
שמחים ... ואפילו אתם, אבא ואלישבע, הייתם 

מתנדנדים בנדנדות ומבסוטים לגמרי..."
שכתבתי  "כפי   :1945 באוגוסט   23
שמעתי  השחרור.  בקשת  את  מסרתי  כבר, 
שחרור,  בקשות   3000 יש  עצמה  שבבריגדה 

השחרור  את  אחד  אף  יקבל  לא  כך  ומשום 
הרבה  עוד  שלא  חושבני  עכשיו  הנכסף. 
אם  להשתחרר,  תורי  שיגיע  עד  יעבור  זמן 
השחרור  קבוצת  שמספר  בעובדה  להתחשב 

שלי הוא 43.
עכשיו  מתגורר  שאני  לכם  כתבתי  כבר 
כמעט  חיים  וחי  משפחה,  אצל  הולנדי  בכפר 
המיפקדים  את  להחשיב  לא  אם  ציוויליים, 
הרבה  כבר  לי  יש  לעשותם.  שעלינו  והשמירה 
בהם,  מבקר  שאני  בתים  וכמה  בכפר,  מכרים 
וכמו כן חברת נוער - בנים ובנות שאנו נפגשים 
איתם ... ודרך אגב, אין לכם מושג כמה תעמולה 
אנו עושים פה. אומר שלום וליל מנוחה. כתבו 
הרבה והעיקר סבלנות, לא עוד הרבה זמן ייקח 

העניין. שלום לכם ונשיקות רבות.".
אודיעכם  "ראשית   :1945 בנובמבר   18
וכו'.  הגופיות  עם  החבילה  את  שקיבלתי 
גופייה  אף  בלי  כבר  הייתי  מאד,  שמחתי 
ותחתונים, חוץ מאלה של הצבא, כיוון שנתנו 
הצילה  שלכם  שהחבילה  כך  לפליטים.  הכול 
את המצב. אתם שאלתם אם נחוץ לי עוד דבר 
חוץ  דבר  שום  יותר  לי  חסר  לא  ובכן,   - מה 

מהחופש או השחרור...
לפני כשבוע שלחתי לכם בדואר את עיתון 
החטיבה  עיתון   - 'במאבק'  שנקרא  הבריגדה 

היהודית הלוחמת.
אחד  צהוב,  דוד  מגן  למכתבי  מצרף  אני 
מאלה שהיהודים באירופה היו חייבים לשאת 
ממשפחה  אתמול  קבלתיו  המלחמה.  בזמן 

יהודייה שהזמינה אותי לביתה.
הרצון לחזור הולך וגובר, בייחוד כששומעים 

ברדיו את החדשות מהארץ."
9 בינואר 1946: "אצלי אין חדש, חוץ מזה 
שאני סרג'נט, והחיים הרבה, הרבה יותר נוחים.
הבאר  עם  נפגשים  אנחנו  האחרון  בזמן 
ומתפלאים  צוחקים,  כולנו  ואנחנו  טוביינים, 
על המכתבים שמגיעים מבאר טוביה ומספרים 
עלינו.  שנפוצות  השונות  השמועות  על  לנו 
מנוחה  ליל  וכעת  מפורט  מכתב  לכם  אכתוב 

וכל טוב לכם. שלכם, ישרוליק"

קטע משיר שכתבה הילדה מיה לאחיה ישראל 
)במלחמת העולם השנייה(
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תא"ל )במיל'( עמוס כץ

חלפה שנה מאז שנפרדנו. שנה שבה חסרת לנו 
ממך,  ללמוד  פסקנו  לא  האחרון  יומך  עד  מאוד. 
נמנה  67', שאני  של  והמג"דים  המ"פים  דור  אנו 
גייסות  כמפקד  וחינכת  עיצבת  שאותם  עליהם, 
השריון. אני מקווה שלא אכזבנו אותך במלחמה, 
ממך  יודע  )ואני  ולאחריה  ההתשה  במלחמת 
שלא(. לנו, לכל אחד מאיתנו, יש טליק משלו. יש 
טליק של השריון, יש טליק של המטכ"ל והמרכבה, 
ויש טליק הבנאדם, החבר )שאני מקווה שהצלחנו 
ללמוד ממנו כיצד לטפל במשפחות וכיצד לעזור 
מי  )שאין  הנחוש  טליק  ויש  במצוקה(,  לאנשים 
מעצבות  דוגמאות  כמה  זו(.  בתכונה  לו  שישווה 

שנחרטו בזיכרוני וממחישות זאת.
לשיבוץ  לטליק  זומנתי  צעיר  מ"פ  בהיותי 
כמ"פ צוערים בקק"ש. התנגדתי לשיבוץ וניסיתי 
כמ"פ,  בפלוגה  כמה חשוב שאמשיך  עד  להסביר 
כמובן  טליק  בקק"ש.  להדריך  מתאים  אינני  וכי 
ראיתי  לא  זה  )בשלב  לקק"ש  הולך  שאני  סיכם 
להתמחות  ורציתי  בקבע,  ממשיך  עצמי  את 
במקצוע שלמדתי ומאוד אהבתי - מיכון חקלאי(. 
הנכנס,  הקורס  למפקד  כשיצאתי מחדרו אמרתי 
הג'יפ  עם  ונסעתי  להדריך,  רוצה  לא  שאני 
המקרטע שלי לגדוד. כשהגעתי לקריית גת עקפה 

שמפקד  לי  הודיע  והנהג  ולייאנט,  מכונית  אותי 
לחדרו  בהיכנסי  מיד.  אותי  לראות  רוצה  הגייס 
את  שאמרתי  נכון  זה  האם  טליק,  אותי  שאל 
הדברים הנ"ל. אמרתי "כן". טליק הודיע לי שמחר 
לא  שאם  והוסיף  בקק"ש,  להתייצב  עלי  בבוקר 
אעשה את כל מה שאני יודע ויכול, "אני אגרום 
אותך  ונעשה  כזו  בעיטה  ותקבל  שתתכופף  לכך 
קצין בימ"ח". הלכתי וטליק המשיך לעקוב והגיע 
מגח.  וממסגרת  מנוע  בנושא  השיעורים  לאחד 
טליק הבחין שאחד מפתחי המנוע לא סגור היטב 
וחטפתי כהוגן. לימים, בהיותי קשנ"ר, השתמשתי 

בטיעונים אלו.
חלפו  הימים  טליק.  של  רגישותו  על  משהו 
והגיעה המלחמה שרבות דובר בה, ששת הימים, 
למילוי  הצוערים  את  לפזר  היה  צריך  ובסיומה 
לשריון  הספר  בבית  צנוע  טקס  נערך  השורות. 
טליק  כבר(.  )שאיננו  ההרצאות  באולם  בג'וליס 
נשא דברים ותוך כדי נעלם אחרי המסך והטקס 
נמשך. רק כעבור שנים שאלתי אותו מה קרה אז, 
החסרות  השורות  את  "ראיתי  הייתה:  ותשובתו 
ועוד  ז"ל  גלעדי  בלי אמנון  ז"ל,  קפלן  בלי שמאי 
רבים וטובים, ונזכרתי בספרו של מצביא מפורסם 
את  חשוב  לקרב  שהטיל  בנעוריי,  שקראתי 
הצוערים שהיו ידועים במוטיבציה ובאומץ ליבם, 
וכולם נהרגו עד האחרון שבהם. אצלנו לא זה היה 

המצב, אבל גם זה היה קשה לי מאוד".
באחד הימים הגעתי למפקדת גי"ש, מיד אחרי 
נודע  וזה  אישי,  עניין  איזה  להסדיר  המלחמה, 
פתאום  למשרדו(.  להיכנס  אז  חשב  )מי  לטליק 

)אני  גדול  ובחיבוק  בטפיחה  אליי  האיש  יצא 
חושב שאחרי זה לא התרחצתי חודש(.

שלי  השליחויות  באחת  נמשך.  בינינו  הקשר 
לחו"ל נקלעתי לריב סמכויות בין גורמים שונים, 
)לא  לטליק  נודע  זה  ולילדיי.  לי  התנכלויות  והיו 
ממני(, ולאחר שלמד את הנושא היה כמגדלור של 
צדק בלי חשבון, הגן עליי ופתח ב"מלחמת עולם" 
כשחזרתי  להמשיך.  ולמשפחתי  לי  שאפשרה 
וכתבתי  קטן  פיל  של  מיניאטורה  לו  הבאתי 
יש  שלפיל  )אומרים  שוכח"  לא  "פיל  הקדשה 
הזיכרון הטוב ביותר בין חיות היער(, ואני מקווה 
זכות  לטליק  נתנה  כזאת  חברות  נהגתי.  שכך 

לדרוש מפקודיו דרישות, וטליק ידע לדרוש.
לשלומו  עצומה  חרדה  מעולם  ראיתי  לא 
בזמן  לטליק  שהיו  כפי  עצום  בהיקף  ותמיכה 

חוליו, תמיכה ואהבה בזכות ולא בחסד.
בתחום המקצועי הגענו להישגים רבים הודות 
בחזקת  היה  בזמנו  התותחנות  ספר  לטליק. 
הפנוי  בזמנם  כלל  בדרך  צעירים  לתנ"ך.  השלמה 
השאר,  בין  ואנחנו,  ידועים  דברים  על  מדברים 
על  בדגש  מקצועיים  נושאים  על  התווכחנו 
תותחנות טנקים, שהיו מסתיימים בטיעון מנצח 

"אבל טליק אמר".
ולכן  וידידות,  חום  הרבה  סביבו  פיזר  טליק 
ואהבתו.  מסירותו  את  לו  חבים  רבים  אנשים 
תמיד  אותו  נזכור  זכרו,  ומוקירי  חבריו  ואנחנו, 
בהערכה רבה, באהבה ובעצב, ואת עצתו נמשיך 

לבקש.
יהי זכרו ברוך.

טנקים במסדר 
בתקופת טליק כמפקד 
גייסות השריון

 שנה למותו 
של טליק ז"ל
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רפול על טליק
)מתוך דברים שכתב לגיליון "שריון" 21 

שהוקדש ליובל השמונים לטליק(

ששת  מלחמת  שלפני  הכוננות  ימי 
 ,35 חטיבה  הסדירים,  הצנחנים  הימים, 
האוגדות  מפקדי  כל  על־ידי  מבוקשים 
סופחנו  כאשר  שמחנו  ומאוד  שבדרום, 
בטוח  אני  טליק.  של  הפלדה  לאוגדת 
לא  לשריון  צנחנים  בין  כזו  שהרמוניה 
אצלנו  כאן  מקום,  בשום  מעולם  הייתה 

ואפילו במקומות ובמלחמות אחרים.
הכל בזכות טליק, הכל.

הלא כולנו זוכרים את האווירה השלילית 
המלחמות  והצנחנים.  החי"ר  כלפי 
העמידו כל אחד במקומו הראוי, והמקום 
בצמרת,  בראש,  ־  לטליק  ביותר  הראוי 
בדוגמה  במנהיגות,  בהבנה,  כולם,  מעל 
האישית וברמה המקצועית שאין כמוה.

תאריך ימים טליק,
והרוח הנושבת ממנהיגותך

לא תשקוט לעולם.
בהערכה שאין כמוה

רפאל איתן )רפול(

טליק )מימין( עם רפול 
)רפאל איתן( כמח"ט 
הצנחנים במלחמת 
ששת הימים

אלוף ישראל טל )טליק( 

מצביא, 
מפקד 
ומחנך
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תא"ל )במיל'( יהודה אדמון

להלן סיפור קצר הקשור בטליק, הממחיש את תפיסתו וערכיו.
הצוללות  צי  אבי  ריקובר,  אדמירל  בארץ  ביקר   1985 בשנת 
רבות, שהיה  שנים  במשך  ומפקדו  הברית  ארצות  של  הגרעיניות 
איש יוצא דופן ונערץ ונשאר בתפקידו עד גיל מתקדם ביותר )80(. 
כמפקד  והשתמש במשרדי,  בפרויקט המרכבה  אותו  אירח  טליק 

מש"א 7100 באותה עת, כדי לקבל את פניו של האיש.
שאפשר  כפי  ומעניינת  סוערת  הייתה  נכחתי,  שבה  פגישתם, 
לצפות משני אישים יוצאי דופן שכמותם. במהלך הפגישה שיבח 
לשבח  לנכון  מוצא  "אני  לו:  ואמר  טליק  את  ריקובר  האדמירל 

שמשרדך  כך  על  אותך 
הוא ליד הטנקים במש"א 
בחושבו  במטכ"ל",  ולא 
בטעות כי זהו משרדו של 

טליק.
טליק השיב לו: "טעות 
בידך אדמירל, זהו משרדו 
של אדמון שנמצא איתנו 
דווקא  הוא  משרדי  כאן, 

כן במטכ"ל".
הרעים  "למה?!" 
המשיך:  וטליק  ריקובר, 
במקום  נוכח  להיות  "עלי 
שבו נמצאים אויבי הטנק, 
כל  המלחמות  בין  כי 
הגנרלים טוענים במקהלה 
בטנק,  צורך  יותר  אין  כי 
אך   - תפקידו  תם  כי 
כשפורצת המלחמה, כולם 
הטנקים?  'איפה  צועקים 
איפה הטנקים?', ולכן שם 
לשמור  במטכ"ל,  מקומי, 
שבין  בימים  הטנק  על 
'אויביו'  מפני  המלחמות 

אלופי המטה הכללי."
בהנאה  הנהן  ריקובר 
ושניהם  התשובה  לשמע 
לפני  לא  כידידים,  נפרדו 
לצבאותיהם  כי  שסיכמו 

מספיק ודי עם טליק אחד וריקובר אחד. יותר מכך לא ניתן יהיה 
לסבול...

בארצות  לפורט־נוקס  לטליק  התלוויתי  שנים  מספר  לאחר 
של  התהילה  קיר  על  טליק  של  תמונתו  הצבת  לטקס  הברית 
מוזיאון השריון האמריקאי. בנאום התודה, בפני קהל של מאות 
קציני שריון אמריקאיים, סיפר טליק את הסיפור הזה וזכה מהם 

לתשואות נלהבות.

 טליק 
סיפור קצר

תא"ל )במיל'( עמי מורג

מילואים  כקצין  שירות  לאחר   1967 בשלהי  לשריון  התגייסתי 
אז  היה  השריון  חיל  קיבוצי.  לעזיבת  ובמקביל  צפונית  חי"ר  בחטיבת 
מפקד  הימים.  ששת  במלחמת  המזהיר  ניצחונו  לאחר  תהילתו  בשיא 

החיל היה באותם ימים האלוף ישראל טל.
הטירונים  בבסיס  שירות  העדפתי  אישיות  לוגיסטיות  מסיבות 
"חסה" במקום לבצע הסבה לטנקים. מפקד הבסיס היה סא"ל יעקב הדר 
)פפר( לימים אל"ם ומפקד חטיבה 4 במלחמת יום הכיפורים. כקיבוצניק 
וחי"רניק, המפגש עם משמעת השריון היה עבורי כניסה לעולם מושגים 
משמאל(,  )אבזם  הנכון  בכיוון  המכנסיים  חגורת  חגירת  ואחר.  חדש 
קיפול שרוולי החולצה ברוחב ארבע אצבעות, שריכת נעליים מיוחדת 
גודל  בעלי  רבים  פכים  ועוד  פציעה  למקרה  מהיר  חיתוך  המאפשרת 
סגן  להיות  מוניתי  חיי.  שיגרת  להיות  הפכו  משתנה,  סגולי  ומשקל 
מפקד פלוגת טירונים שהייתה בפיקודו של סרן אבי שריד. קפדנותו של 
מפקד הבסיס פפר ידועה לוותיקים, ולמרות זאת רוח המפקד שש�רתה 
ספונת  בלשכה  קסטינה,  באולימפוס  היושב  של  רוחו  הייתה  ביחידה 
ניכרו  האימונים  שִגרת  ומוצאות  מבואות  בכל  גי"ש.  מפקד  של  העץ 
הקומה  נמוך  האיש  ידי  על  פרטים  לפרטי  שהוכתבו  המלחמות  לקחי 
וענק הפרטים מצילי החיים. אהבתי את שמצאתי ברוח היחידה והַחיִל.

לימים, באופן פתאומי נקראתי למשרד מפקד הבסיס. לאחר המתנה 
מתפקידו  הפלוגה  מפקד  את  הדיח  הַחיִל  שמפקד  התבשרתי  קצרה 
ומפקד הבסיס מינה אותי כמפקד הפלוגה החדש. חשתי תחושת עלבון 
בכל  כחמורה  קלה  על  המקפיד  הַחיִל,  שמפקד  יתכן  איך  ֲהָכָלה.  ְקׁשַת 

הנוגע לטיפול בחייל כאדם, פועל בחדות ואכזריות שכזו?
חזרתי לפלוגה ובזעמי אספתי מיד את הקצינים ותוך שאני מודיע 
להם על החילופים הוספתי שהדרך מקוממת אותי ואני חושב שעלינו 
כקצינים לערער על כך בפני מפקד גי"ש. בהסכמה מלאה כתבנו מכתב 
משותף שחתמנו עליו בנפרד כמכתב אישי של כל אחד מאיתנו וביקשנו 

ראיון אצל המפקד עצמו.
הקצינים  אחד  עם  להיכנס  אבי  המודח  המ"פ  את  שכנענו  בנוסף 
לביתו של טליק ברחובות. בפתח הדלת  היישר  ולנסוע  לרכב הפלוגה 
במקומו,  זאת  עשה  המלווה  והקצין  בפעמון  לצלצל  שריד  אבי  היסס 
פתח את הדלת ודחף את אבי לתוך הבית. לאחר שיחה לא קצרה אבי 

יצא וההחלטה נותרה בעינה.
פרק הזמן שקבע בעצמו מפקד גייסות השריון להמתנה לראיון 
עמד להסתיים ועדיין לא קיבלנו ולו רמז מלשכתו. חשתי אכזבה מכך 
שהמפקד עצמו לא עומד בתכתיביו ולא מהווה דוגמה אישית. קצין 
הסגל דאז שביקר שגרתית בבסיס עדכן אותי שבקרוב אוזמן לראיון, 
ועליי להתכונן שאודח מתפקידי ואסולק מהשריון בעקבות חוצפתי. 
נקראנו לראיון עם המפקד. ישבנו כל כותבי המכתב בלשכה חיוורים 
כקבוצה.  אותנו  להכניס  החליט  המפקד  המעמד.  מאימת  ורועדים 
המדים.  במורד  שטפה  קרה  וזיעה  הארוך  השולחן  סביב  התיישבנו 
טליק ישב בראש השולחן בולט רק מעט מעליו והסתכל עלינו במבט 
חמור סבר. רגע מפחיד משהו חלף וחיוך מואר הציף את פניו, ואז 
עליכם."  לכעוס  יכול  לא  אני  נחמדים,  חבר'ה  נראים  "אתם  אמר 
את פליטת האוויר מחזותינו ניתן היה לשמוע גם בחוץ. "לא בכדי" 
אתם  שנקבתי.  לזמן  מעבר  אתכם  "משכתי  ואמר  המפקד  הוסיף 
העלבתם אותי בכך שלא נתתם לי אשראי כמפקד." בסדרת שאלות 
קצרה הוכיח לנו שאנו לא יודעים על אבי שריד ועברו דבר וחצי דבר. 
את  להוכיח  הזדמנויות  מספר  לו  נתתי  שנים.  אבי  את  מכיר  "אני 
עצמו ובאחרונה שבהן הודעתי לו שבפעם הבאה הוא יודח ללא כל 
התרעה. אתם שאינכם מכירים אותו הטלתם ספק בהחלטתי ללא 
שמץ של אמון בי כמפקד וזה מעליב מאד". טליק סיים את הראיון 

בתקווה שהשיעור שקיבלנו ישרת אותנו בעתיד. 
מאז, לאורך כל שנות הפיקוד שלי בחיל, הלקח האישי שלמדתי 

מטליק היה לעיקרון מוביל ומכונן.

טליק ומאחוריו תא"ל יהודה אדמון 
בתפקיד ראש מנת"ק
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אבי פלדר*

לצד היותו של טליק מצביא צבאי מהשורה 
מנהיגה  טליק  היה  המרכבה,  ואבי  הראשונה 
התעשייה  של  דרכה  ומורה  מעורער  הבלתי 
הביטחונית. טליק האמין וטיפח את החשיבה 
קרא  הוא  הישראלית,  המקורית  היצירתית 
לחשיבה  זה  חינוך  היהודי.  הגי'ניוס  לזה 
חיילים,  של  דורות  ממנו  שנהנו  מקורית, 
קצינים, מהנדסים ומדענים שעבדו במחיצתו, 
הישיר.  פעילותו  לתחום  מעבר  הרבה  הקרין 
על  ושמירה  פיתוח  על  שׂשם  המתמיד  הדגש 
את  וקידם  עודד  מתקדמת,  טכנולוגית  רמה 

התעשייה בכללותה.
התעשיות הביטחוניות משולבות בפרויקט 
תביעתו  לצד  היום.  ועד  מראשיתו  המרכבה 
של טליק לעמוד בדרישותיו המחמירות, הוא 
היה המנהיג והאב הרוחני אשר הנחה והוביל 
בפיתוח  למצוינות  האתגרי  בנתיב  אותנו 
העמיד  טליק  המרכבה.  מערכות  ובייצור 
טכנולוגית,  מבחינה  מורכבים  יעדים  בפנינו 
בהם  לעמוד  ותבע  וארגונית  טכנית  הנדסית, 
בלוח זמנים קשיח. יחד עם זאת, כאב המלמד 
להדריך  הזמן,  את  מצא  הוא  בנו,  את  וחונך 
ולעודד ולא להירתע מכישלונות בדרך, שהיו 
היכולת  ופיתוח  לימוד  של  נפרד  בלתי  חלק 
שיוצרו  המרכבה  מערכות  באתגרים.  לעמוד 
 - והלחימה  האש  במבחן  עמדו  בתעשייה 

ולטליק חלק מכריע בהצלחה.
והרעדה  הִחיל  את  זוכרים  מאיתנו  רבים 
לקראת כל ביקור שלו; את הבדיקות החוזרות 
ונשנות של כל מה שעמד להיבדק על ידי טליק; 
את סקירת כל הליקויים הקודמים והדרישות 
לנו  צומחת  טובה  ההבנה שרק  ואת  שנוספו; 
הקודח  ממוחו  בדקדקנות,  הבוחנת  מעינו 
שהעניק  החם  ומהחיבוק  יצירתיים  רעיונות 
שעמל  הסגל  וכל  המהנדסים  הייצור,  לעובדי 

על כל משימה, בסיומו של כל ביקור אצלנו.
רבות דובר על החשיבות שאין נעלה ממנה, 
המרכבה,  בטנק  הלוחמים  חיי  שמירת  על 
ועל  נוספים,  משוריינים  קרביים  רכב  ובכלי 

העמידה  לא  טנק  שפיתחה  מדינה  שאף  כך 
כפי  העדיפויות  סדר  בראש  הצוות  מיגון  את 

שעשה טליק.
אחד  שכל  העיקרון  את  התווה  טליק 
במיגון  משתתף  ומכלוליו  הטנק  ממרכיבי 
גזרות  כל  בהקפדה  חושבו  בהנחייתו  הצוות: 
לא  מעולם  ההתקפה.  זוויות  מול  אל  ההגנה 
ביישום פיתוחים היכולים להגן טוב  התפשר 
יותר על הלוחמים. גם לוחות הזמנים הקצרים 
אפשריים,  בלתי  לכאורה  נראו  ואשר  שתבע 
ה"טליקית"  בדייקנות  למציאות  הפכו 
ודבקותו  קפדנותו  מאמציו,  האופיינית. 
במטרה נשאו פרי. זכיתי לראותו ברגעי אושר 
וקורת רוח כאשר המיגון הציל את הלוחמים. 
את השמחה הזאת דאג לחלוק עם המהנדסים 

המפתחים, כמו גם עם פועלי הייצור.
טליק  של  במינה  היחידה  לתרומה  מעבר 
לביטחון מדינת ישראל כמצביא ומפתח טנק 
בפיתוח  מכרעת  תרומתו  הייתה  המרכבה, 
התעשייה הביטחונית בישראל. מקרית שמונה 

בצפון ועד למצפה רמון בדרום פזורים מפעלי 
התעשייה שבהם ראה תשתית לאומית. טליק 
ובעצמאות  הישראלית  בתעשייה  האמין 
תעשייתית כנדבך מרכזי בעוצמתה של מדינת 
כלכליות  השלכות  היו  זה  לפועלו  ישראל. 
נרחבות. תרומתו ליצוא הביטחוני של מדינת 
ישראל הינה אדירה, את פירותיה אנו קוטפים 

עד היום ונמשיך להנות ממנה עוד זמן רב.
המפקד  של  השריון  למעטה  מתחת 
לצרכי  ורגיש  חם  טליק  היה  מתפשר  הבלתי 
לציון  ראוי  שלו  החם  האנושי  הצד  הזולת. 
אבהי  יחס  הפגין  טליק  מיוחדים.  והערכה 
לצידו,  מהעובדים  ואחד  אחת  לכל  בדאגה 
האזרחים  בקרב  והן  הצבאיים  בדרגים  הן 
ואנשי התעשייה. בכל בעיה אישית טליק היה 

הכתובת, מעודו לא אכזב.
הספר"  "בית  בוגרי  להיות  שזכינו  אשרינו 
הייחודי והבלתי מוכרז של טליק. אנו זוכרים 

אותו בגעגועים ואהבה רבה.
יהי זכרו ברוך

טליק בוחן דגם של מיגון לטנק, שנבנה בתעשייה הצבאית

לצד תביעתו של טליק לעמוד בדרישותיו המחמירות, הוא היה המנהיג והאב הרוחני 
אשר הנחה והוביל אותנו בנתיב האתגרי למצוינות בפיתוח ובייצור מערכות המרכבה

* אבי פלדר, מנכ"ל התעשייה הצבאית. הדברים נכתבו ליום השלושים לפטירת אלוף ישראל טל )טליק(

 המנהיג והאב הרוחני 
של התעשייה הביטחונית
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תא"ל ירון ליבנת - ראש מנת"ק

"טנק המרכבה הוא טנק טוב, כי איננו פרי 
הנדבה, המענק וההלוואה. הוא לא נפל לידינו 
כלי  עוד  סתם  איננו  הוא  עקר,  כפרי  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  ועד  ובטכנאים  במהנדסים 

הבונים בידיהם את הטנקים והנמרים לצה"ל.
ולצבא  לחברה  למדינה,  תרומתך  על  טליק, 
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 
של  בדמותו  הכפיים המתגלם  וחוכמת  הפשטות 
אברום הנפח מבאר טוביה ובעת ובעונה אחת דן 
איתנו בחזית הטכנולוגיה ובשילובה במערכותיו 
הקומה  אל  יורד  רגע  הטנק.  של  המתקדמות 
השנייה, ללשכת השר להתייעצות בענייני ביטחון 
לזירה,  לדיון על לחצן  ובמשנהו - חוזר  המדינה 
או על הצורך להדק בורג במזקו"ם. ריאלי ורציונלי 
לנו  מציב  זאת  ועם  באדמה  נטועות  שרגליו 
הם  "השמיים  בני־השגה.  ואינם  שכמעט  גבולות 
הגבול", כך ציווית עלינו לחנך את דור המהנדסים 
נוקשה  המערכות.  בפיתוח  העוסקים  הצעירים 
וקפדן, העומד על קוצו של כל יוד ומטיף למשמעת 
וליבו  ובציניות  בהומור  צוחקות,  עיניו  אך  ברזל, 
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  ָחַלְקּת�   -

יומיומיים. פקדת עלינו לחשוב, לפרוץ גבולות, 
לבדוק הנחות יסוד ולבדוק שוב. לנסות, להעז, 
להמריא. וברגע האמת - לדעת להחליט, לחתוך 
מבצעית  מערכת   - המטרה  להשגת  ולחתור 

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

להקשיב וללמוד, ללמוד ולתקן.
אמרת  הראשון  הטנק  מסירת  בעת  בדבריך 
"טנק טוב". רצית יותר. אנו, הקשובים לסמנטיקה, 
העצמאות  את  היום  אותו  שחגגת  יודעים 
בעתיד  היו  כבר  וראשך  ליבך  אולם  שהושגה, 

ארוכות,  שנים  תחתור  אליו  המושלם  בטנק   -
תחליף ותיתן בו סימנים, תשדרג ותמציא מחדש. 

עדיין אנו חותרים ללא לאות.
לצידך  אנו  האחרונות  השנים  בעשור  טליק, 
במאבקך האישי, הפרטי. באים להתייעץ, ומביטים 
על  שיעיד  סימן  כל  מחפשים  ובתקווה,  בחשש 
ובהתבטאויותיך  בפניך  התאוששות.  התחזקות, 
ראינו ושמענו בחודשים האחרונים את האכזבה 
מגופך. במפגשים עם אנשי הפרויקט היית שונה. 
בערב ראש השנה לפני שנה, שלושים שנה לאחר 
אותו היום שבו מסרת את הטנק הראשון, קפצת 
בקולך:  כלום,  כאילו  כרגיל,  והרעמת,  אגרופים 
במה  הצעירים,  המהנדסים  אתכם,  ישאלו  "אם 
את  בונים  ממש,  בידינו  אנו,  ענו:  עובדים,  אתם 

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

לך טליק ומבטיח: כך נעשה.
*  הדברים נאמרו בהלוויית האלוף ישראל טל 

)טליק( בספטמבר 2010

פרידה מהאלוף במיל' 
ישראל טל - טליק*

ירון ליבנת )בהיותו ראש רפ"ט בדרגת אל"ם( בשיחה עם טליק בנגמ"ש מרכבה )נמ"ר(
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אל"ם )במיל'( שאול נגר

משפחת  בני  השתתפו  המיצב  חשיפת  בטקס 
ברק,  אהוד  )במיל'(  רא"ל  הביטחון  שר  טל, 
הביטחון  משרד  מנכ"ל  גנץ,  בני  רא"ל  הרמטכ"ל 
אלוף )במיל'( אודי שני, מפקדי צה"ל בעבר ובהווה, 
אנשי שריון וחימוש ובהם אנשי פרויקט המרכבה 

לדורותיה, מוקירי זכרו של טליק ואורחים רבים.

מהו	המיצב
הרעיון מאחורי המיצב היה להציג את דמותו 
של טליק בהיבטים שונים ולהציג את הקשר בינו 
העיקרי  הגלם  חומר  המרכבה".  "פרויקט  לבין 
גרניט  ואבן  גיר  אבן  אבנים,  שתי  הן  שנבחר 
המציינות "אבני דרך" שאותן היתווה טליק. אבן 
הגיר, המוצבת מימין, נושאת את פרטיו של טליק 
שלו  מפורסם  צילום  לפי  שנבחרה  דמותו  ואת 
כלוחם.  שלו  פן  המציג  הימים,  ששת  ממלחמת 
כינויו "טליק" הפורץ מתוך האבן מרמז על דמותו 
הייחודית, ולמעשה זהו המקום היחידי בו נעשה 
שימוש במתכת - פלדה בליסטית בחיתוך להבה 
שבוצעה על ידי מנת"ק. על אבן הגרניט, המוצבת 
חייו  קורות  מצוינים  חרוטות  באותיות  משמאל, 
ותפקידיו. על שתי האבנים חצובים סימני עקבות 
עקבות  את  המסמנים  )"קוליסים"(  טנקים  של 
פרויקט  ועל  השריון  על  טליק  שהטביע  החותם 

אבן  את  כנזר  מעטרת  צריחו  שצורת  המרכבה, 
הגרניט. את המיצב תכנן ועיצב האדריכל יהודה 

יהב, הביצוע על ידי האמן חן וינקלר.
בראשות  ועדה  של  יוזמה  פרי  הוא  המיצב 
טליק,  של  הקרוב  ידידו  לוי,  אשר  )במיל'(  תא"ל 
)מנדי  )במיל'( מנחם  גם את אלוף  כללו  וחבריה 
יום־טוב  )במיל'(  כשר, תא"ל  פרופ' אסא  מרון(, 
תמיר, תא"ל )במיל'( מנשה ענבר ואל"ם )במיל'( 
תא"ל  הלוט  הסרת  טקס  את  הנחה  נגר.  שאול 

)במיל'( יום־טוב תמיר.

בלוח	הימני	כתוב:
האלוף ישראל טל - טליק

2010 - 1924
לוחם, מצביא שריון ואיש חזון,

טנק  של  והייצור  הפיתוח  התכנון,  מפעל  ראש 
"האדם  השריונאים:  לסיסמת  מופת  המרכבה, 

שבטנק יְנֵַּצַח"

בלוח	השמאלי	כתוב:
האלוף ישראל טל )טליק( - מר שריון ואבי 

פרויקט המרכבה
במלחמת  ולוחם  "ההגנה"  ארגון  חבר  היה 
היהודית"  "הבריגדה  במסגרת  השנייה,  העולם 
ובאיטליה.  המערבי  במדבר  הבריטי,  הצבא  של 
להיות  ובדבקות  בהתמדה  עצמנו  את  "הכשרנו 

לגרעין לצבא העברי של המדינה היהודית", כתב.
השתתף כמפקד במלחמות ישראל, ממלחמת 
הכיפורים  יום  מלחמת  ועד   )1948( העצמאות 

.)1973(
הוביל את תורת הלחימה המציבה את השריון 

במעמד מרכזי ומכריע בשדה הקרב,
החל בבניין הכוח לפני מלחמת ששת הימים, 

ועד הפקת הלקחים לאחריה.
בין תפקידיו:

 ;)1956( קדש  במבצע  חי"ר  חטיבת  מפקד 
 ;7 חטיבה  מפקד  לקצינים;  הספר  בית  מפקד 
השריון;  גייסות  מפקד  הצפון;  פיקוד  מטה  ראש 
הימים  ששת  במלחמת  הפלדה"  "אוגדת  מפקד 
)1967(; ראש אג"ם וסגן הרמטכ"ל במלחמת יום 

הכיפורים )1973(; עוזר שר הביטחון.
ולייצור  לפיתוח  לתכנון,  המפעל  ראש  היה 
המעולים  הטנקים  לאחד  הנחשב  המרכבה,  טנק 
שבעולם ומיוחד במינו בהגנת הצוות. הנהיג את 
ועובדי  החימוש  חיל  המרכבה,  פרויקט  אנשי 
ואנשי  והלוחמים בחיל השריון  צה"ל, המפקדים 

התעשיות הביטחוניות.
מיוחדת  תרומה  על  ישראל  פרס  את  קיבל 
ביטחון  פרס  את  ופעמיים  ולמדינה,  לחברה 

ישראל.

דברי	הבן	יאיר	טל	בטקס
שאושר  לאחר   1999 שנת  בשלהי  חלה  אבי 
אבל   "4 "מרכבה סימן  הטנק  של  התכן  עיקרון 
את  בתעשיות.  הפיתוח  פעילות  תחילת  טרם 
התכנית של הנגמ"ש "נמר" החלו לאחר מלחמת 
המרכבה  מפעל  ראשי  ב־2006.  השנייה  לבנון 
 4 סימן  מרכבה  ומעשה  לפיתוח  הפעילויות  של 
גם  חלקו  את  מדגישים  היום,  של  ואלה  והנמר, 

 "מיצב טליק" 
הוקרה לאיש ולפרויקט המרכבה

מיצב ההוקרה לאלוף ישראל טל, טליק, ולפרויקט המרכבה, נחנך ביד לשריון בלטרון 
בטקס מכובד בספטמבר האחרון, בהשתתפות בני המשפחה ומוזמנים רבים
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בשני פרויקטים אלה. הם מדגישים שהוא הוביל 
את רעיון התכן של מרכבה סימן 4, וגם שבמשרדו 
הייתה תכנית עקרונית של הנמר, יותר מעשרים 
מכירים  הם  הראשון.  הנמר  שהוזמן  לפני  שנה 
יכולת  עם  הינו  המרכבה  שמפעל  לכך  בתרומתו 
זו של ראשי  וייצור גם בלעדיו. התנהגות  פיתוח 
התכנית הינה הוגנת, אבל אצל אנשים לא תמיד 
זה מה שמתקבל. אנחנו, המשפחה, מעריכים את 

אנשי מפעל המרכבה של היום על הגינותם.
אבי  עם  יחד  שהיו  האנשים  את  רואה  אני 
אנשים  אלה  המרכבה.  במפעל  שנים  עשרות 
באיכות עליונה, מרשימה. אני שואל את עצמי מה 
הקושי להצליח להשיג תוצאות כל כך מרשימות 
עם אנשים כל כך טובים? ואני עונה: צריך אדם 
טוב, כדי שיבואו לשרת איתו אנשים טובים. אני 
גם ניזכר, שהוא אמר לי פעם, שאותו אדם תחת 
מפקד א' יתפקד טוב, ותחת מפקד ב' יתפקד רע. 
אז אני חושב, שמגיעה לו הכרה על כך, שאנשים 
כל כך טובים היו, וישנם, במפעל המרכבה, ושהם 

נתנו ונותנים את הטוב שבהם.
במפעל  אבי  עם  שעבדו  הנפלאים,  האנשים 
מרשימה  בהצלחה  לפעול  וממשיכים  המרכבה, 
זכרו,  את  מכבדים  כשהם  בלעדיו,  גם  במפעל 
את  בהצלחה  וימשיכו  אחריהם  שיבואו  ואלה 
של  והכלכלה  הביטחון  למען  המרכבה  מפעל 
יזכרו אותו - הם  מדינת ישראל, ורצוי שגם הם 

המורשת החיה שלו. 
אנחנו מודים לאנשי המרכבה לדורותיהם על 
פועלם ומעשה ידיהם ועל היחס המכבד, שמגלים 
ומוצלח  פורה  המשך  להם  מאחלים  אנו  לזכרו. 
יד  ולעמותת  לחברים  מודים  אנחנו  בפועלם. 

לשריון על מיצב זה.

	דברי	קצין	השריון	הראשי	
תא"ל	יגאל	סלוביק

"ואולי אתה פה חסר לי" שרה הזמרת נורית 
כמוהו,  המפקד,  ואתה  שעזב.  לאהוב  גלרון 

אהוב... אהוב השריון - חסר.
ל"טליק".  הנקרא  קשנ"ר  להיות  זכיתי  לא 
סיפורים  שמעתי  שכאלה.  מפגשים  על  שמעתי 
על טליק ואני רוצה לומר לכם, אורחים מכובדים, 

ולך טליק, כי אכן אתה חסר.
בימים בהם חיל השריון וזרוע היבשה סיימו 
השנייה   4 סימן  המרכבה  חטיבת  את  להקים 
בעת  השלישית,  זו  של  בהקמתה  ומתחילים 
מתקדמות,  חדשות,  טכנולוגיות  מערכות  בה 
צה"ל  של  הטנקים  לצי  נכנסות  מתוחכמות 
העומדים  המבצעיים  האיומים  מסחרר,  בקצב 
בפנינו ואלה שמתהווים - מאתגרים את צוותי 
הטנקים ומפקדיהם ברמות השונות. חיל השריון 
כל  של  והתאמה  ַהְסָדָרה  בבחינה  מאוד  עסוק 
גבוהה  מבצעית  אפקטיביות  לכדי  יחדיו  אלה 
מכריע  כוח  להוות  כדי  בה  שיש  ואיכותית 
זו תקופה מאתגרת, מקצועית  במלחמה הבאה. 
כי  ספק  כל  לי  שאין  כמותה,  מאין  וחשובה 
עד  הזו  בעת  איתנו  נהנה  היית  שריון  מר  אתה 
לגיבוש תפיסת  להיות שותף  נהנה  היית  מאוד. 
דף ירוק; היית נהנה לראות איך מערכת "מעיל 
נהנה  היית  מבצעית;  בפעילות  משתתפת  רוח" 
ובוועדה  השונות  ההיגוי  בוועדות  להשתתף 
כי  לראות  נהנה  היית  ההכשרה;  רצף  לבחינת 
ומציגה  מתאמנת  וקיימת,  חיה  יחידה  ישנה 
שותף  להיות  נהנה  והיית  גבוהה,  אפקטיביות 
לגיבוש סופי של תפיסת ההפעלה שלה. וכן היית 

ה"תותחן  או  גאנר  המאסטר  מקורס  גם  נהנה 
מהרמה  הזרוע,  מפקד  זאת  שמכנה  כפי  תותח" 
מט"קים  של  ומאיכותם  הגבוהה  המקצועית 

צעירים המתעמקים בתורת התותחנות.
ואני  השריון,  חיל  ואנו  נהנה.  היית  אתה  כן 
בראשו, לא זוכים עוד ליהנות ממך המפקד - מר 
שריון, האלוף ישראל טל. אין לי ספק כי יכולת 
להיות לנו לעזר רב בכל הנושאים הללו שהצגתי 
עליהם.  פסחתי  הזמן  קוצר  שבשל  ואחרים, 
יכולת לסייע לנו בעדכון התרגולות והטכניקות 
חדש  אמל"ח  הטמעת  על  בחשיבה  הקרביות, 
להערותיך  זוכים  לא  אנו  עתידיים.  וצרכים 
ולהארותיך, לא למשוב אגרסיבי וכואב ואף לא 

לעידוד ותמיכה הנאמרים מעט במבוכה.
עצמו  להכין  להתחזק,  ממשיך  השריון  חיל 
לאתגרים המבצעיים העומדים בפני צה"ל בימים 
הדגשה  תוך  לבוא,  העתידים  אלה  ובפני  אלה 
בולטת של המקצועיות הטנקאית בחזית העשייה 
המסורת  פי  ועל  וביחידות,  הספר  בבית  בַחיִל, 
אנו  השריון.  בחיל  טבעת  ואותה  האמנת  שבה 
משקיעים רבות בהכשרתם של לוחמים ומפקדים 
כי  אמירתך  את  ומאמצים  ומקצועיים,  ראויים 
אין דבר כזה 'הטנק הטוב בעולם' אך ישנו הצוות 

הטוב בעולם, וכי האדם שבטנק ינצח.
משפחת טל היקרה, שנה עברה לה מאז טליק 
לא עימנו, וחיל השריון עימכם - מחזק ומוקיר 
גדול  חיבוק  ומעניק  שריונאים,  וברעות  אתכם 

לכולכם ובעיקר לך הגברת חגית טל.
ולסיום אומר רק כי ללא כל ספק רוחו, פועלו 
מר  'טליק',  טל  ישראל  האלוף  של  ומורשתו 
רבות  שנים  עוד  השריון  חיל  את  תלווה  שריון, 

קדימה.

מראה כללי של מיצב 
ההוקרה לטליק 
ולפרויקט המרכבה

מראה הלוח השמאלי שבראשו צללית צריח מרכבה מראה הלוח הימני
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אל"ם )במיל'( אבינועם ברטל )בורנשטיין(

תקופה  ועבד  כמוני,  גורלו,  ששפר  מי  כל 
היה  יכול  לא  טל,  האלוף  של  במחיצתו  ארוכה 
חרף  בהנדסה,  העמוקה  להבנתו  לב  לשים  שלא 
פורמלית  השכלה  כל  לו  הייתה  שלא  העובדה 
בתחום זה. מן המפורסמות הן - שטליק היה נוהג 
לקיים דיונים הנדסיים עם טובי המומחים בארץ 
)ובעולם( בנושאים שונים של הנדסת רק"ם, תוך 
הפגנת בקיאות ואינסטינקטים הנדסיים שלא היו 

מביישים אף מהנדס ותיק.
אצל  לדיונים  שהתייצב  מי  כל   - ועוד  זאת 
צפוי  שהוא  לכך  מודע  להיות  צריך  היה  טליק 
לדעת  עליו  וׂשומה  וערב"  שתי  "חקירת  לעבור 
צפוי  הוא  כן  לא  שאם   - הפיתרון  רזי  כל  את 
אצל  מקצועי  לדיון  שזומן  מי  וחבול.  נזוף  לצאת 
טליק - היה חייב להתכונן לשאלות לא רק בנושא 
לאותן  דווקא  אלא  הדיון,  נשוא  שהוא  הספציפי 
במהלכו.  לצוץ  שעלולות  צפויות  בלתי  שאלות 
מה  להתנבא  היה  יכול  לא  הרי  שאיש  ומכיוון 
להיות  הדבר  אותנו  חייב   - לשאול  טליק  צפוי 
ערניים כל העת, להתעמק בחומר, לקרוא ספרות 
טנקים  מפתחי  של  מניסיונם  ללמוד  מקצועית, 
אחרים ולהכיר היטב את כל עולם התוכן ההנדסי 
של הטנק על כל נגזרותיו. פרט לכך חובה הייתה 
ולהיות  השריון  בתורת  בקיאים  להיות  עלינו 
"האדם  שהרי  הטנק,  משתמשי  עם  הדוק  בקשר 

הוא במרכז החומר" - כדבריו.
טליק נהג לומר לא אחת, עלינו מהנדסי רפ"ט, 
הישגינו  על  היום  של  בסופו  נמדדים  אנחנו  כי 
לתת  יכולים  ואיננו  כמותי,  באופן  ההנדסיים 
אפילו,  או  קלסיים  מטה  לקציני  בדומה  תשובות 
על  שמשרטטים  קרביים  קצינים  ליצלן,  רחמנא 
לעבוד  מי שרצה  במילים אחרות:  חול.  שולחנות 
היה  הראשון"(  "במעגל  )בעיקר  טליק  במחיצת 
קטנה  על  מקפיד  יסודי,  מקצוען,  להיות  חייב 
כגדולה, בעל יכולת לימוד מתמדת, ואולי התכונה 
החשובה מכולן - בעל עצבים חזקים, אחרת הוא 

לא היה שורד לאורך זמן.

שיטות	העבודה	של	טליק
תהליכי העבודה אשר בהן דגל טליק היו בעצם 
שימוש בתורות המתקדמות ביותר אשר נלמדות 
למרות  באקדמיה,  מודרניים  פרויקטים  בניהול 
על  המעיד  דבר  לכך,  התכוון  הוא  בהכרח  שלא 
לכך  דוגמה  המצוינת.  האינטואיטיבית  גישתו 
הינם אותם דיוני מנת"ק ורפ"ט שטליק נהג לקיים 
)בימי א' בבוקר(, בהם השתתפו נציגים של מנהלת 
נציגי  )רפ"ט(,  הטכני  הגורם  )מנת"ק(,  הפרויקט 
הצורך(  לפי  אלא  בכולם  )לא  הטנק  יצרן  מש"א 

וכמובן, איך לא, נציגי המשתמש - חיל השריון.
חיל  נציגי  ידי  על  כלל  בדרך  נפתח  היה  הדיון 
השריון שדיווחו על אירועים משמעותיים בשטח, 
אם בפעילות מבצעית או באימונים, או על שימוש 
בפיתוחים חדשים או מניסויי הטנק. בהמשך נסב 
הדיון על משימות הפיתוח השונות. לא אחת זומנו 
לדיון נציגי תעשיות שונות, שהיו חלק אורגני של 
שונות  לסוגיות  לתת מענה  מפתחי הטנק, שבאו 

הקשורות לפיתוח הפלטפורמה ומכלליה.
תהליך  של  התגלמותו  בעצם  היא  זו  שיטה 
 Concurrent(  CE המשולבת"  "ההנדסה 
בשם  לה  קרא  שטליק  מבלי   ,)Engineering
לייעל  מנת  שעל  בכך  מתאפיינת  השיטה  זה. 
תהליכי הפיתוח ולקצר זמנים, יש לשתף בתהליך 
קרי:  המשפיעים,  התחומים  מרב  את  מראשיתו 
גורמי ההנדסה, הניסוי, הפיתוח והרכש. שיטה זו 
שונה מהשיטה הקלאסית, הכרונולוגית )שלעתים 
שבה   ,)waterfall  - המים"  "מפל  שיטת  קרויה 

פי  על  השמרנית,  בשיטה  מתבצעים  התהליכים 
הסדר המקובל וכמעט ללא נטילת סיכונים, אולם 
החיסרון  ומסורבל.  ארוך  תהליך  הינה  התוצאה 
העיקרי של שיטת "ההנדסה המשולבת", שבאה 
לא אחת לביטוי בפרויקט המרכבה, היא העובדה 
את  המקדימות  בפעילויות  משאבים  שהשקעת 
לבצען  צורך  שיהיה  למצב  להביא  עלול  זמנן 
או  בתכנון  צפויים  בלתי  שינויים  עקב  מחדש, 

עקב כשל בניסויי דגם.
כ"פיתוח  גם  זו  שיטה  לכנות  נהג  טליק 
בשלב  תהליכים  בהתנעת  שהתאפיין  טלסקופי", 
וכניסה  מחושבים  סיכונים  נטילת  תוך  מוקדם, 
כל  הסתיימו  בטרם  עוד  סדרה,  ראש  לייצור 
תהליכי הפיתוח הקלאסי וניסויי הדגם, וכל זאת 
קצרים  זמנים  לוחות  ביעדי  עמידה  להבטיח  כדי 
מאוד. אין פלא לכן שטנקי המרכבה סימן 1 נופקו 
תחילת  לאחר  בלבד  שנים  תשע   )1979( לשדה 
הפיתוח על אף העובדה שבישראל באותה עת לא 
הייתה מסורת של פיתוח וייצור טנקים. משום כך 
)למעט  קיימות  על תשתיות  הייצור  רוב  התבסס 
כך -  מספר מצומצם של מפעלים שהוקמו לשם 
 - הצבאית  הם מפעל התותחים בתעשייה  הלוא 
סלבין; בית היציקה לפלדת שריון - אורדן; ומפעל 

ההרכבה בתל השומר - אז מש"א 7100(.
משכי ההנבטה של דורות מתקדמים יותר של 
טנקי המרכבה היו קצרים אף יותר, למרות שהיו 

מורכבים לא פחות.
מורכבות,  הנדסיות  ודילמות  חדשים  רעיונות 
הוצגו  מכונה,  אדם  ממשקי  של  בתחום  בעיקר 
לטליק על גבי הטנק במסגרת מה שקרוי "הצגות 
דגמים". בהצגת הדגמים היה ראש הענף הרלוונטי 
יזם  הוא  אשר  את  לאישורו  לטליק  מציג  ברפ"ט 
או את אשר נדרש היה לעשות - בעיקר בעקבות 
דרישת משתמשי הטנק. דרך זו אפיינה את שיטות 
עיניים  מראה  העדיף  אשר  טליק,  של  העבודה 
בתוך הטנק מאשר שרטוטים ותיב"ם. הייתה זו גם 
הדרך היעילה ביותר להתרשם באופן בלתי אמצעי 
מהמשתמש, שנציגו היה נכנס לעמדה ובודק האם 
של  דעתו  כי  לציין  המקום  כאן  קביל.  הפתרון 

העבודה עם טליק הייתה קשה ואינטנסיבית, מלווה בדרך כלל במתח בלתי 
פוסק, אך שכרה בצידה. דפוסי ההתנהגות שאותם סיגלנו בתקופת השירות 
תחת פיקודו של טליק היו ועודם נר לרגלינו בכל אשר נפנה. רוחו של האיש 

הזה )"מה היה אומר על זה טליק"( מלווה אותי בכל אשר אפנה

לעבוד עם טליק משימה 

קשה וזכות גדולה

1996 lunar module - רכב החלל
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הייתה  השריון  חיל  את  שייצג  צעיר  קצין  אותו 
את  מחייבת  הייתה  דעתו  וחוות  הדומיננטית, 
מנת"ק ורפ"ט. לעיתים רחוקות היה טליק חולק על 

רצונו או דעתו של אותו קצין, על אף גילו הצעיר.
הצגת הדגמים הייתה מעמד מלחיץ ולא פשוט, 
"קהל"  בנוכחות  הייתה  כי  העובדה  בשל  בעיקר 
הדברים  ומטבע  "הצגה"(,  נקראה  בכדי  )ולא  רב 
הייתה מלווה לא אחת ב"שטיפה" הגונה שהמציג 
היה זוכה לה מפיו של טליק, אם וכאשר הפתרון 
המוצג לא הניח את דעתו. זאת ועוד, ככל שמספר 
אם  )בעיקר  יותר  גדול  היה  בהצגה  המשתתפים 
על  נמנים  שאינם  אורחים  היו  המשתתפים  בין 
הייתה  היא  כן   - טליק(  של  הראשון"  "המעגל 
תחת  נתון  היה  מרפ"ט  והמציג  יותר  "טעונה" 
לחץ גדול יותר מצד טליק. להצגת הדגמים קדמו 
הכנות רבות שנעשו בתוך רפ"ט, ולא אחת הצגנו 
לטליק מספר חלופות, כאשר לא הייתה הסכמה 
פנימית. היום כבר מותר לגלות כי לעיתים נהגנו 
לזמן את נציגי המשתמש )מפח"ש־תח"ש( להצגה 
ותיאום עמדות, כדי להגיע להצגה מול  מקדימה 
טליק עם הסכמה הדדית ופתרון מהיר. לפעמים 
כי  ידע  בכך, שטליק  בטוח  אינני  כי  אף  חשדתי, 
לנו  נתן  הוא  אך  ההצגה  לפני  עמדות  תיאמנו 
ה־ את  ששיתפנו  שידע  ובלבד  מהספק,  ליהנות 

USER )המשתמש( מבעוד מועד.
אני  דגמים,  הצגות  אינספור  שחווה  כמי 
שעליהם  בסיסיים  כללים  מספר  שהיו  לומר  יכול 
הכרחי  תנאי  היו  ואשר  להקפיד,  חייבים  היינו 
ביותר  החשובים  הכללים  אחד  ההצגה.  להצלחת 
ההשוואה  פרמטר  פי השקפתו של טליק הוא  על 
והיחסיות. כל אימת שנהגנו להציג פתרון כלשהו, 
חדשה,  מיגון  בתצורת  היה  מדובר  אם  במיוחד 
שהייתה משפיעה על ממדי הטנק וצלליתו - היינו 
ואבוי  אוי   - ולא  ייחוס",  "טנק  גם  להציג  חייבים 
לנו. זכורני שכמעט "פוטרתי" ממשרתי כאשר לא 

הצגתי טנק "ייחוס" באחת ההצגות. כלל נוסף היה 
ברמת  מוצג  היה  שהפתרון  ככל  הפתרון.  בשלות 
ארגונומי  היטב,  ומתפקד  יותר  גבוהה  בשלות 
עליו  לקבל  יותר  רב  סיכוי  היה  כך   - ו"סקסי" 

אישור.

טליק	וגישתו	לפונקציונליות	
ולאסתטיקה

מי שהכיר את טליק מקרוב יודע שהאיש היה 
היה  די  ופאר.  יוקרה  מסממני  וסלד  מאוד  צנוע 
לראות את המשרד בו נהג לשבת כל השנים כדי 
להתרשם מההבדל התהומי בינו לבעלי תפקידים 
בניין  את  איישו  אשר  בהרבה,  זוטרים  אחרים, 
קפדן  היה  האיש  זאת  עם  יחד  הביטחון.  משרד 
גדול  וחסיד  וניקיון,  לסדר  שקשור  מה  בכל  גדול 
של מה שנהג לכנות "איכות הסביבה". הדבר קיבל 
ביטוי כל אימת שהיה חוזר מחו"ל והתקנא בסדר 
ובניקיון שראה שם, ותסכולו היה גדול ממה שראו 

עיניו בארץ, הן בבסיסי צה"ל והן מחוצה להם.
תכונות אלה באו לידי ביטוי גם באהבתו הגדולה 
לתכנון הנדסי בעל קוים "נקיים" ואסתטיים. הוא 
לבטח  הוא   - אסתטי  העיצוב  אם  כי  לומר  נהג 
עיצובו של הטנק  כך למשל  פונקציונלי.  גם  יהיה 
סטנדרט  מבחינתו  היווה   )2 )הליאופרד  הגרמני 
תהיה  שהמרכבה  דרש  ותמיד  אליו,  לשאוף  שיש 
הטפחות.  עד  המסד  מן  איכותי  "פיניש"  בעלת 
הוותיקים אולי זוכרים שהקימורים וקווי המתאר 
עבודה  של  תולדה  היו   1 סימן  מרכבה  צריח  של 
לסקוב  דוד  של  מיחידתו  אדריכל  עם  משותפת 
)אנדריי מיפת"ח( אשר מתח סרטי סימון לבנים 
כדי להתרשם מקווי הצריח האופטימליים, שהרי 
אז לא היו עדיין כלי תיב"ם כמקובל היום. הפירוש 

מורכב  הוא  , ל"פונקציונליות" 
את  תמיד  לתת  נהג  וטליק 

החלל  רכב  של  הדוגמה 

ביולי  ניל ארמסטרונג על הירח  אשר הנחית את 
1969. צילום הרכב הזה התנוסס על קיר חדרו של 
טליק, אשר הוקסם מההישגים של מבצעי נאס"א. 
האופיינית,  הפילוסופית  בדרכו  לומר,  נהג  טליק 
כי מושגי היופי והאסתטיקה הינם יחסיים ותלויי 
הצורה  בעל  החלל  רכב  למשל  כך  פונקציונליות; 
החרגולית נתפס על גבי כדור הארץ כיצור מכוער, 
נחשב  הוא  הירח  סביבת  בזמן שבמונחים של  בו 

לשיא היופי...
כיום אפשר להסתכל בסיפוק על כך שגישה זו 
חלחלה עמוק בין מתכנני רפ"ט, והראייה לכן היא 
שטנק מרכבה סימן 4, שרובו ככולו תוכנן על ידי 
ממשיכי דרכו של טליק, ללא השתתפותו הפעילה, 
טליק,  של  האסתטיקה  בסטנדרט  בכבוד  עומד 

והוא אחד הטנקים היותר יפים בעולם.

סוף	דבר
קשה  אפוא  הייתה  טליק  עם  העבודה 
בלתי  במתח  כלל  בדרך  מלווה  ואינטנסיבית, 
פוסק, אך שכרה בצידה. דפוסי ההתנהגות שאותם 
טליק  של  פיקודו  תחת  השירות  בתקופת  סיגלנו 
זה  דבר  נפנה.  אשר  בכל  לרגלינו  נר  ועודם  היו 
השתלבו  שבהם  והתעשיות  הארגונים  בכל  בולט 
מהסטנדרטים  נהנים  אשר  ורפ"ט,  מנת"ק  יוצאי 

הגבוהים של "נבחרת טליק".
ובאשר לי - אכן הזדמן לי למזלי הטוב לעבוד 
במחיצתו של ענק כמו טליק במשך כ־4 עשורים, 
 - שחרורי  מאז  והן  הצבאי  שירותי  בעת  הן 
משנתו  הצבאית.  בתעשייה  הנוכחי  בתפקידי 
ויסודית  רצינית  לגישה  הקשור  בכל  טליק  של 
לדברים, ללימוד יסודי של מטלות חדשות , דבקות 
ערכית  והתייחסות  יצירתית  חשיבה  במשימה, 
מפז.  יקרה  מורשת  עבורי  גם  מהווים   - לאדם 
רוחו של האיש הזה )"מה היה אומר על זה טליק"( 

מלווה אותי בכל אשר אפנה.

אל"ם אבינועם ברטל עם 
טליק על רקע טנק מרכבה, 

ספטמבר 1996
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 אלוף )במיל'( חיים ארז 
ואל"ם )במיל'( שאול נגר

אלוף  שימש  מאז  שחלפו  השנים  שלושים 
מלחמת  בעת  הרמטכ"ל  סגן  )טליק(  טל  ישראל 
הזיכרון  את  הקהו  לא   )1973( יום־הכיפורים 
וכושרו  קולו  עוצמת  את  ולא  שלו  הפנומנלי 
לקראת  שאירע  את  ובשטף,  בבהירות  לתאר, 
דעתו  את  לשמוע  הלכנו  ובמהלכה.  המלחמה 
יום־ למלחמת  בהקשר  כל־כך  הטעון  הנושא  על 

הכיפורים - ההתרעה, על ההשתלשלות שהובילה 
למלחמה, על המלחמה עצמה וכמובן על השריון, 
בבת־עיניו זה עשרות שנים. תוך כדי השיחה הוא 
מפנה אותנו גם לספרו "ביטחון לאומי - מעטים 
את  פירט  שבו   )1996 דביר,  )הוצאת  רבים"  מול 
לראשונה  פורסמה  )הכתבה  בהרחבה.  משנתו 

בגיליון "שריון" 19, באוקטובר 2003(.

מהי	התרעה
בתורת  יסודי  מרכיב  הוא  ההתרעה  כושר 

יהיה  לא  התרעה  בהעדר  ישראל.  של  הביטחון 
בעוד  מתאימים  כוננות  צעדי  לנקוט  אפשר 
לקדם  כדי  המילואים  צבא  את  ולגייס  מועד 
ההפתעה  של  המשמעות  צבאיות.  סכנות  פני 
מלחמה  למצב  רגיעה  ממצב  הפתאומי  והמעבר 
נושא  אז  המלחמה  ניהול  שכן  חמורה,  היא 
תהפוך  שהמלחמה  סכנה  וקיימת  מאולתר  אופי 
שיווי  אובדן  תוך  הגנתית,  שחיקה  למלחמת 
התפתחות  והאופרטיבי.  האסטרטגי  המשקל 

כזאת של המלחמה היא מסוכנת מאוד.
איום על המדינה קיים כאשר ידיעות והערכות 
מדינת  על  צפויה  התקפה  על  מצביעות  מודיעין 
ישראל. התרעה על קיומם של איומים כאלה היא 
כוונת  מפני  שמזהירה  כוונות"  "התרעת  בגדר 
האויב. ואילו היערכות והכנות צבאיות של האויב, 
המסכנות את ישראל בפועל ומאפשרות תקיפתה 
- מהוות איום צבאי. ההתרעה על היווצרות מצב 
והיערכות  התרעה  איומים".  "התרעת  היא  כזה 
צבאית כאלו מעידות שקיימת אולי כוונה לתקוף 
את ישראל, אבל הן יכולות להעיד גם על כוונות 

הגנתית,  היערכות  כגון  האויב,  מצד  אחרות 
ואפשר  צבאי,  מהלך  זוממת  שישראל  חשש  פרי 
את  להרתיע  שנועדה  מיוזמה  נובעת  שהיא  גם 
צבאי  לחץ  עליה  ולהפעיל  עליה  לאיים  ישראל, 

ומדיני.
ההתרעה  מושג  ישראל  של  הביטחון  בתורת 
לא נתפס מעולם כ"התרעת כוונות" בעיקר, אלא 
כמצב אובייקטיבי של התהוות איום בפועל. שכן 
לה  שאין  במדינה  הביטחון  את  להשתית  מסוכן 
אינו  ברובו  שלה  היבשה  וצבא  אסטרטגי,  עומק 
"כוונות".  של  סובייקטיבית  הערכה  על   - מגויס 
"סיכון  בחזקת  איננה  ניבוי  של  כזאת  גישה 

מחושב", אלא הימור.
ההתרעה נגזרת מסימנים שונים המעידים על 
תורת  גורסת  זה,  מעין  במצב  איום.  התפתחות 
ולהיערך  האיום  פני  את  לקדם  יש  הביטחון, 
צבאי,  איום  נוצר  שכאשר  הוא,  הכלל  בהתאם. 
למידת החומרה  מולו בהתאם  להיערך  צה"ל  על 
שלו במושגי זמן, מרחב ויחסי כוחות - הכל לפי 
המצב. זהו, אפוא, ייעודו של המודיעין: להתריע 

"עוצבות ויחידות משוריינות של האויב סיכנו את מדינת ישראל בעבר, והעוצבות 
הניידות והמשוריינות שלנו הן שעמדו בפרץ והצילו את ישראל, כך במלחמת ששת־
בהקדמה  טל.  ישראל  אלוף  בשעתו  ציין  כך  יום־הכיפורים."  במלחמת  וכך  הימים 
לספר "סיפור מלחמה" של רון זֹהר על מלחמת יום־הכיפורים הוא כותב: ..."אנחנו 
למדים מה גדולים כוח העמידה וכושר הלחימה העילאי של לוחמי חיל־השריון של 
ישראל. אנחנו מבינים כיצד הם עמדו מעטים מול רבים, ואיזה חוב חייבת ישראל 

ללוחמים האלה, אנשי השריון, המתים והחיים, הנכים והבריאים."

שריון האויב סיכן 
את מדינת ישראל 
והשריון של צה"ל 

הציל אותה
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את  לערוך  יספיק  שצה"ל  כדי  איומים,  התרעת 
כוחותיו בעוד מועד נוכח איום הנבנה והולך.

חיונית  ממשיים  צבאיים  איומים  על  התרעה 
לביטחון ישראל יותר מאשר ההתרעה המדינית, 
המודיעין ממלא את  כוונות.  על  הסובייקטיבית, 
ייעודו אם הוא מתריע על איום צבאי. האחריות 
הכוונות  ולהערכת  הצבאי  האיום  גודל  להערכת 
על  מוטלת  האויב  של  הצבאיות  והתכניות 

המודיעין הצבאי.
האחריות לקידום פני האיום הצבאי ולנקיטת 
האמצעים הדרושים בעקבותיו חלה על המטכ"ל 
כפי  צבאי,  איום  מהווה  עבורם  הממשלה.  ועל 
הערכת  ואילו  נתון.  המודיעין,  אותו  שמציג 
המדיניות־המלחמתיות  הכוונות  על  המודיעין 
ועל יוזמות של ממשלות זרות אינה אלא בבחינת 
את  הפוטרים  עובדה,  או  נתון  ולא  חוות־דעת, 
והמוחלטת  הבלעדית  מאחריותו  המדיני  הדרג 
על  מוטלת  זו  אחריות  הכללי.  האיום  להערכת 
ועוזריה.  משרתיה  על  ולא  הלאומית  המנהיגות 
של  הבסיסיות  התוקפניות  שהכוונות  גם  מה 

וקיימות  שרירות  ידועות,  ישראל  כלפי  הערבים 
מאז ומתמיד.

ההשתלשלות	לקראת	מלחמה
כי:  טל  אלוף  מציין  לאומי"  "ביטחון  בספרו 
עבד־אל  גאמל  מצרים,  נשיא  של  מותו  "לאחר 
סאדאת  אנואר  היה   ,1970 בספטמבר  נאצר, 
לדרבן  כדי  במלחמה,  לאיים  הרבה  הוא  לנשיא. 
פתרון  למצוא  שנועדו  המדיניים  התהליכים  את 
להסתפק  נכונות  גילה  לא  הוא  אולם  לסכסוך. 
הכריז  הוא  ישראל.  של  מלאה  מנסיגה  בפחות 
ובין  ששנת 1971 היא 'שנת ההכרעה' בין שלום 
מלחמה." ־־־ "בקיץ 1972 העריך המטה הכללי כי 
לאחר ששנת 1971 - שנשיא מצרים הכריז עליה 
 - מלחמה  ובין  שלום  בין  הכרעה'  'שנת  שתהיה 
עברה ללא הכרעות מדיניות או צבאיות, ומאחר 
שלא השתנו עמדותיהם המוצהרות של הצדדים 
הערבים  של  הכרתם  גוברת  בסכסוך,  המעורבים 
בשיפור כוחה הצבאי ומעמדה המדיני של ישראל 
וסביר כי הסטטוס־קוו יימשך גם במרוצת השנה 

הבאה.
ייווצרו  לא   1973 אפריל  עד  כי  העריך  אמ"ן 
צבאית  אופציה  להפעלת  הדרושים  התנאים 
מצרית. אם בכל זאת יעריכו המצרים כי לרשותם 
אמ"ן  הניח  למלחמה,  וייצאו  צבאית  אופציה 
להתקדם  במגמה  התעלה  את  לצלוח  ינסו  שהם 
עד למעברי המיתלה והגידי הנמצאים כארבעים 
קילומטר ממזרח לתעלת סואץ. ההערכה הייתה 
שהבולטת  הערבי,  בעולם  תמורות  בעקבות  כי 
ביותר ביניהן הייתה סילוק היועצים הסובייטיים 
בשנה  מלחמה  תהיה  שלא  סביר  ממצרים, 

הקרובה, אך לאחר מכן תיתכן בהחלט מלחמה.
בתחילת 1973 העריך המטה הכללי של צה"ל 
יתרונות  השגת  על  המעצמות  בין  שהמאבק 
יימשך,  בו  השפעתן  והרחבת  התיכון  במזרח 
אולם כתוצאה מההרתעה ההדדית ביניהן יימנעו 
ממעורבות  להימנע  וישתדלו  צבאי  מעימות 

פעילה במקרה שתפרוץ מלחמה במזרח התיכון.
יידרשו  השבעים  בשנות  כי  העריך  המטכ"ל 

מצה"ל הכישורים הבאים:
העימות  מדינות  נגד  מלא  הרתעה  כושר   •
 - וכושר הרתעה חלקי  ובעלות־בריתן הקבועות 
לפי הצורך, התנאים והיכולת - נגד בעלות־ברית 

"מזדמנות".
על־ידי  העימות,  מדינות  כל  להכרעת  כושר   •
בחזית  בו־זמנית,  ראשיות,  מתקפות  שתי  ניהול 

המצרית ובחזית המזרחית.
גמול על  ומכות  כושר להנחתת מכות מונעות   •
כושר  את  לקיים  כדי  הקבועות,  בעלות־הברית 

ההרתעה כלפיהן.
כל  נגד  החזיתות,  בכל  מגננה  לנהל  כושר   •
מדינות העימות ובעלות־בריתן הקבועות, על־ידי 

צבא היבשה, גם ללא עליונות אווירית.
• יכולת לבצע תפקידים לאומיים כלליים, וקיום 
לממשלה  שיאפשרו  צבאית  וגמישות  עליונות 

חופש פעולה מלא בקידום המטרות הלאומיות.
ידיעות על הכנות  במארס 1973 החלו להגיע 
המודיעיניות  הידיעות  למלחמה.  וסוריה  מצרים 
התריעו על מגמה כללית ולא נקבו בעיתוי לפריצת 
חירום  תוכנית  על  הוחלט  בצה"ל  המלחמה. 
לזרז את תהליך  "כחול־לבן" שמטרתה  שנקראה 
המלחמה  פרוץ  ועד   1973 ממארס  ההתעצמות. 
באוקטובר עמדה פעולת צה"ל בסימן כוננות זו, 
שבמסגרתה בוצעו פעולות רבות ומגוונות. בזכות 
תוכנית "כחול־לבן" נכנס למלחמת יום־הכיפורים 
צבא בעל עוצמה רבה יותר מזו שתוכננה לקראת 

אוקטובר 1973. 
מטרת המלחמה של האויב הייתה לשבור את 
למלחמה  היציאה  עצם  על־ידי  המדיני  הקיפאון 
וברמת־הגולן  בסיני  לסטטוס־קוו  קץ  ולשים 
לסגת  ישראל  על  ללחוץ  המעצמות  את  ולאלץ 
ששת־הימים.  במלחמת  שכבשה  מהשטחים 
המטרות הצבאיות הראשיות של הערבים, כנגזר 

ממטרת המלחמה, היו:
בצד המצרי:

המזרחית  בגדה  להתבסס  התעלה,  את  לצלוח   •
ולכבוש את שארם א־ ולנצל את ההצלחה  שלה 

אלוף )במיל'( ישראל טל בעת 
הראיון איתו, כותב הקדשה על 
 תמונת מרכבה סימן 4 
)יולי 2003(
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קילומטר  שבעים  בעומק  סיני  מערב  ואת  שייח' 
לערך, עד לקו רפידים, המיתלה וביר־תמדה.

את  ולהתיש  לצה"ל  כבדות  אבדות  להסב   •
ישראל.

בצד הסורי:
• לכבוש את כל רמת־הגולן ולתפוס ראשי גשר 

ממערב לירדן.
להשמיד את כוחות צה"ל ברמת־הגולן.  •

לירדן  ממערב  שטחים  ולכבוש  הצלחה  לנצל   •
בעומק ישראל ואף להגיע עד נצרת.

על־ידי  יזומה  מלחמה  שתיתכן  מהאפשרות 
תתחיל  שהמלחמה  הנחה  גם  נגזרה  הערבים, 
במגננה  נמצא  צה"ל  בעוד  ערבית,  במתקפה 
ולעבור  הערבית  המתקפה  את  להכיל  ומשתדל 
נגד. מטרת המלחמה  במהירות מרבית למתקפת 
של ישראל הייתה "למנוע מהאויב כל הישג צבאי 
ולהנחיל לו מפלה צבאית, המבוססת על השמדת 
לישראל  להקנות  כדי  צבאית,  ותשתית  כוחות 
כוחות  ביחסי  הן  משמעותיים  צבאיים  יתרונות 

והן בקווי הפסקת אש".

המתנה	לרגע	האחרון
 5-4( ששי  ליום  חמישי  יום  שבין  בלילה 
טליק,  מספר  ידיעות,  הגיעו   )1973 באוקטובר 
את  בבהילות  עוזבים  הסובייטיים  שהמומחים 
מצרים. ראש אמ"ן זעירא אמר כי כאשר המומחים 
הסובייטים והמשפחות שלהם עוזבים ארץ בצורה 
האוניות  לארץ,  לחוץ  הנמלים  את  ועוזבים  כזו 
לא  שהוא  סימן  זה  מהנמלים,  יוצאות  הרוסיות 

המומחים  יציאת  להעריך.  יכול  לא  והוא  יודע 
הרוסים גרמה כאן לאזעקה כללית. הייתה רעידת 
שכבר  כפי  לילה,  באותו  הזאת.  מהידיעה  אדמה 
פורסם, הגיעה גם ידיעה מסוכן כי למחרת תפרוץ 

מלחמה בשתי חזיתות המצרית והסורית.
של  הצבאיות  וההכנות  הידיעות  זרם  חרף 
ימים  במשך  ישראל  הסתמכה  וסוריה,  מצרים 
רבים, עד לבוקר ה־6 באוקטובר 1973, על סיכון 
שהרי  ביטחון,  תחושת  פרי  )כביכול(,  מחושב 
עוצמת  וגם  אסטרטגי  עומק  גם  לרשותה  עמדו 
האש האווירית האדירה. וכך היא דחתה את גיוס 
המילואים עד שכוונת הערבים תתבהר יותר. גם 
האדמה  כאשר  הדרמה,  של  לשיאה  מאוד  סמוך 
גבר  ביטחונה  על  והאיום  תחתיה  רעדה  כבר 
נגדה  הצבאית  ההיערכות  הושלמה  כאשר  והלך, 
בעמדות  דרוכים  ניצבו  וסוריה  מצרים  וצבאות 
הזינוק והיועצים והמומחים הרוסים החלו לצאת 
למערכה  הבמה  את  ולפנות  ומסוריה  ממצרים 
הבאה - גם אז לא רצתה עדיין ישראל לגייס את 
לידיעות  לחכות  המשיכה  היא  המילואים.  צבא 
נוספות והסתפקה בינתיים בהכרזת מצב כוננות 
ג' - כוננות עליונה של כל הכוחות הסדירים של 
האחרון  ברגע  הכיפורים,  ביום  ישראל.  מדינת 

ממש, החל תהליך ההתפכחות.
יוכל  הסדיר  שהצבא  טליק,  מציין  האמנו, 
למנוע  על  דובר  לא  בלם.  באמת  והוא  לבלום 
נקרא  זה  ההתקפה.  את  לספוג  על  דובר  חדירה. 
באנגלית To contain the offensive, להכיל את 
המתקפה. היה ברור שהצבא הסדיר וחיל האוויר 

יכילו את ההתקפה אך לא בגלל זה לא גייסו את 
המילואים. בדוח ועדת אגרנט צוין כי הרמטכ"ל 
לגייס  כעת  מציע  אינו  כי  לממשלה  אמר  דדו 
אם  אישור  ויבקש  לממשלה  יפנה  וכי  מילואים, 

יגיע למסקנה כי צריכים לגייס מילואים. 
מדוע  טליק  מסביר  לאומי"  "ביטחון  בספרו 
להערכתו  המילואים.  את  גייסו  לא  ודדו  דיין 
לנו,  שהיה  משום  עצום  ביטחון  הרגישו  הם 
אסטרטגי,  עומק  ששת־הימים,  מלחמת  מאז 
אחרי  ישראל.  מדינת  של  בהיסטוריה  לראשונה 
ורמת־הגולן  סיני  מרחבי  כאשר  ששת־הימים, 
מאוד  גדול  ביטחון  הכללי  במטה  היה  בידינו, 
יותר. המטכ"ל  לנו בעיית עומק אסטרטגי  שאין 
שלו  האופרטיביות  התכניות  את  לממשלה  הציג 
יש לה חופש פעולה מדיני לכל החלטה  כי  וציין 
כיוון  הצבאי,  בשיקול  להתחשב  מבלי  שהיא, 
ערב,  מדינות  של  מתקפה  להכיל  מסוגל  שצה"ל 
כלומר גם כאשר מדינות ערב כולן תוקפות אותנו 
זו הוצגה לממשלה במספר  ויש הפתעה. תפיסה 
שאכן  הוכיחה  המלחמה  בפועל,  הזדמנויות. 
העומק האסטרטגי הציל אותנו, והצלחנו לבלום 

גם את הסורים וגם את המצרים. 

צה"ל	במלחמה	בשתי	חזיתות
 6 הכיפורים,  ביום  התחילה  המלחמה 
באוקטובר 1973 בשעה שתיים בצהריים. המצרים 
ובסיני.  ברמת־הגולן  בו־זמנית  תקפו  והסורים 
המתקפה נפתחה בהתקפות מן האוויר ובהפגזה 
ארטילרית כבדה לכל רוחב החזית בסיני וברמת־

 מפת שלב הבלימה ברמת הגולן, 7-6 באוקטובר 1973 
)מתוך "...לא על מגש של כסף" בעריכת יהודה ואלך(

ההבקעה הישראלית לשטח סוריה, 24-11 באוקטובר 1973 
)מתוך "...לא על מגש של כסף" בעריכת יהודה ואלך(
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הגולן. כ־150 מטוסים מצריים חצו בטיסה נמוכה 
סוריים  מטוסים  וכ־60  בסיני  סואץ  תעלת  את 
לתקוף  בדרכם  ברמת־הגולן,  החזית  קו  את  חצו 
המטוסים,  חציית  לאחר  מיד  צה"ל.  כוחות  את 
פתחו הארטילריה המצרית והסורית באש כבדה 

לכל אורך החזיתות בסיני וברמת הגולן.
בסיני תקפו כוחות הדרג המבצעי הראשון של 
שתי ארמיות מצריות, הארמייה השנייה והארמייה 
של  הקילומטרים   150 אורך  למלוא  השלישית, 
חזית תעלת סואץ. מהים התיכון ועד מפרץ סואץ 
הסתערו 5 דיוויזיות חי"ר, 4 חטיבות עצמאיות, 
היו  בסיוע  טנקים.  וכ־1200  קומנדו  גדודי  כ־12 
כ־450  ועוד  כבדות  ומרגמות  תותחים   1500
תותחים ומשחיתי טנקים לפיצוח ביצורים וסיוע 

בכינון ישיר - סך הכל כ־2000 קנים ארטילריים.
ב־6  מנו  התעלה  במרחב  המצריים  הכוחות 
מתוכם  איש,  מ־200,000  יותר   1973 באוקטובר 
הראשון.  המבצעי  הדרג  עם  נמנו   130,000
צלחו את התעלה  זה  דרג  לוחמים של  כ־40,000 
עד  שלה  המזרחית  בגדה  ונאחזו  המעוזים  בין 

שעות הערב באותו יום.
בסיני  היו  גויסו,  לא  המילואים  בגלל שכוחות 
בצד הישראלי עם פתיחת המלחמה, לרוחב חזית 
של 150 קילומטר, רק 10 פלוגות של חיל רגלים, 
קנים(,   52( ארטילריה  סוללות   12 וסיור,  חרמ"ש 

ו־6  )הוק(  קרקע־אוויר  סוללות   2 טנקים,   290
סוללות תותחים נגד מטוסים. על כל החזית כולה 
שאיישו  ישראלים,  חיילים   450 הגנו  המגע  בקו 
המרחק  תצפית.  מעוזי  ו־4  פעילים  מעוזים   16
במעוזים  קילומטרים.   15-5 היה  למעוז  מעוז  בין 
הפעילים היו בין 20 ל־60 חיילים בכל מעוז ובמעוזי 
7 תצפיות  במעוז.  חיילים  ל־10   5 בין   - התצפית 
ה"עוצמה"  כל  מסתכמת  בכך  המעוזים.  בין  פעלו 
הצבאית שניצבה בקו המגע מול הכוחות המצריים 
וביחסי  האלה  בנסיבות  התעלה.  את  שצלחו 
הכוחות האלה, נאלצו כוחות השריון המעטים של 
תוך  החזית,  רוחב  לכל  ולהילחם  להתרוצץ  צה"ל 
ניסיונות נואשים למנוע את השיטפון, באמצעות 

טנקים יחידים, מחלקות ופלוגות.
עזה  אש  ניתכה  במעוזים  הלוחמים   450 על 
עיכבו  לא  המעוזים  התעלה.  חזית  קו  כל  לאורך 
הייתה  המצרית  הצליחה  תכנית  הצליחה.  את 
בשלב  המעוזים.  עקיפת  על  מראש  מבוססת 
המצריים  בכוחות  לחמו  המלחמה  של  הראשון 
רק המעוזים, הטנקים וסוללות הארטילריה שהיו 
מוצבים בסיני. חיל האוויר תקף ללא הרף במגמה 
לבלום את שיטפון הדיוויזיות הצולחות. הטנקים 
למעוזים,  הגיעו  התעלה,  לקו  חשו  הישראלים 
לחיים  איתם  ולחמו  עליהם  הלחץ  את  הקלו 
ולמוות. סוללות הארטילריה המעטות סייעו ככל 

יכולתן, אך האש שלהן הייתה דלה ביותר. 
אף מעוז לא נפל ב־24 השעות הראשונות של 
המלחמה. ואולם, במקום שהמעוזים יהיו בסיסים 
במרחבם  הניידת  ללוחמה  המסייעים  מוצקים, 
המשוריינים  הכוחות  נשענים  עליהם  ואשר 
שיטת  חסידי  בזמנו  שחשבו  כפי   - המתמרנים 
הייתה  הישרדותם  לנטל.  היו  הם   - המעוזים 
ליעד שהכתיב את המהלכים בשעות הקשות של 
הימים הראשונים, והצורך לאבטח אותם, לסייע 
את  ודרבן  המריץ  לוחמיהם  את  ולחלץ  להם 

הטנקיסטים, שניהלו קרבות התאבדות למענם.
לא  צה"ל,  של  האיכותית  העליונות  בגלל 
בקרבות  איתו  בהתמודדות  סיכוי  למצרים  היה 
יעדים  מקביעת  נמנעו  כך  משום  ואוויר.  שריון 
חצי־האי  כיבוש  כגון  יומרניים  אופרטיביים 
לנהל  המצרים  את  מחייב  היה  כזה  מהלך  סיני. 
הדיוויזיות  היו  כזו  ובמלחמה  תנועה  מלחמת 
על־ידי  ירך  על  שוק  מוכות  שלהם  המשוריינות 
לא  ועוד:  זאת  צה"ל.  של  המשוריינות  העוצבות 
היה ביכולתם לבצע מהלך כזה גם מכיוון שהם היו 
החיפוי  לטווח  מחוץ  אל  כך  לשם  לצאת  חייבים 
של מערך ההגנה נגד מטוסים שהיה פרוס לאורך 

חזית התעלה.
כשם שהמצרים הכירו בכך שהם לא מסוגלים 
נגד  שריון  בקרב  ביבשה,  צה"ל  עם  להתמודד 
ניידת  מלחמה  על  מראש  ויתרו  ולכן  שריון, 
נייח,  קרב  על  יהבם השליכו  כל  ואת  ומשוריינת 
אשר עמוד השדרה שלו הוא כוח הנ"ט - כך גם 
המצרי  האוויר  חיל  של  בכוחו  היה  לא  באוויר. 
להגן על צבא היבשה של מצרים בפני חיל האוויר 
הישראלי, ולכן הם הסתמכו על מערך מסיבי של 
מלחמה  של  בתנאים  קרקע־אוויר.  טילי  סוללות 
נייחת, היה זה תחליף יעיל לכוח האווירי. מכיוון 
שכוחות המילואים לא גויסו בעוד מועד, לא יכלו 
לבלום  בסיני  צה"ל  של  הדלילים  הקרקע  כוחות 
האוויר  חיל  את ההסתערות המסיבית המצרית. 
דל  היה  האווירי  הסיוע  לעזרתם.  להיחלץ  נאלץ 
תרומת  אף־על־פי־כן,  אלה.  בנסיבות  יחסית 
חיל האוויר לחיפוי על כוחות הקרקע ולהשמדת 

כוחות קומנדו הייתה משמעותית.
של  חזית  לאורך  הסורים  תקפו  ברמת־הגולן 
ועד אפיק הירמוך  80 קילומטר מהחרמון בצפון 
הכוחות  של  הראשון  המבצעי  הדרג  בדרום. 
הסוריים כלל 3 דיוויזיות מתוגברות )סך הכל 14 
חטיבות חיל רגלים ושריון( ועוד 7 גדודי קומנדו 
וצנחנים. בשלב הראשון הסתערו 45,000 לוחמים 
ו־930 טנקים. בסיוע להסתערות היו 157 סוללות 

ארטילריה - סך הכל 942 קנים.
ברמת־הגולן,  ניצבו  הסוריים  הכוחות  מול 
לאורך החזית, 230 חיילים ישראלים שאיישו 10 
בין המוצבים  מוצבים לאורך קו המגע. המרחק 
היה 6-3 קילומטרים והם חלשו בתצפית, אך לא 
צה"ל  של  ההגנתיים  המוקשים  שדות  על  באש, 
החזית.  קו  לאורך  שהשתרעה  נ"ט  תעלת  ועל 
הייתה  בקוניטרה  חיילים.  כ־20  היו  מוצב  בכל 
פלוגה מסייעת ולאורך הקו היו 5 תצפיות. בתל 
היו  החרמון  במוצב  חי"ר.  מחלקת  הייתה  זוהר  התקפת הנגד הפיקודית בחזית סיני, 5 באוקטובר 1973 )מתוך "...לא על מגש של כסף" בעריכת יהודה ואלך(
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לוחמים;  היו  מתוכם   14 רק  אשר  חיילים,   60
של  ושירותים  מקצוע  אנשי  היו  האחרים  כל 
חיל המודיעין וחיל האוויר. במוצב החרמון היו 
אחת  רגילה  תצפית  עמדת  שמירה,  עמדות   3
ועמדת תצפית ארטילרית אחת. מערך המוצבים 
טנקים(   72( טנקים  גדודי  ב־2  מתוגבר  היה 
אל־ כביש  לאורך  המוצבים  בקו  ערוכים  שהיו 

על - רפיד. ברמת־הגולן כולה היו בסך הכל 10 
פלוגות חי"ר וחרמ"ש, 177 טנקים ו־11 סוללות 

ארטילריה עם 44 תותחים.
עם  החלה  לרמת־הגולן  הסורית  הפריצה 
רגלים,  חיל  דיוויזיות   3 המלחמה.  פתיחת 
מתוגברות בחטיבות טנקים שמנו כ־600 טנקים, 
רמת־הגולן  ולדרום  לצפון  הראשון  בגל  פרצו 
על  שהשתרעו  אופרטיביים,  מאמצים  בשני 
נאלצו  הישראלים  הטנקים  החזית.  רוחב  מלוא 
להילחם מפוצלים, כמו בסיני, נגד כוחות גדולים 
קטנות  בקבוצות  לחמו  הם  אויב.  טנקי  של 
קומנדו  כוחות  יחידים.  שלחמו  טנקים  גם  והיו 
מונחתים ממסוקים כבשו עם תחילת המלחמה 

את מוצב החרמון.
קומץ הלוחמים ברמת־הגולן  בסיני ספגו  כמו 
את תנופת המתקפה של האויב. הם ספגו אבדות 
מעמד,  החזיקו  המוצבים  ובטנקים.  בנפש  רבות 
תוך  אותם  עקפו  והסורים  שפונו  לשלושה  פרט 
פנימה  להבקיע  הצליחו  הם  התקדמותם.  כדי 
רמת־הגולן  את  לכבוש  שיצליחו  סכנה  והייתה 
המכרעת  הכמותית  מהעליונות  כתוצאה  כולה 
שלהם. אלם בזכות הרמה האיכותית והמקצועית 
של  ההרואית  הלחימה  ובזכות  צה"ל,  כוחות  של 
באוקטובר,   7-6 ליל  בלילה הקריטי,  האוויר  חיל 
הרמה.  במרכז  הסורים  את  לבלום  צה"ל  הצליח 
הגיעו  המלחמה,  של  הראשון  ביום  לילה,  באותו 
ובשעה  המילואים  כוחות  של  הטנקים  ראשוני 
רמת־הגולן.  על  לקרב  הצטרפו  כבר  הם   22:00
משוריינת  דיוויזיה  לקרב  הטילו  הם  אף  הסורים 

נוספת.
שבין  הקריטי  הלילה  לאחר  השחר,  בעלות 
באוקטובר,   7-6 ליל  א',  יום  לבין  הכיפורים  יום 
שתי  כוחות  את  לתגבר  העליון  הפיקוד  החליט 
את  ולהטיל  בגולן  להילחם  שנועדו  האוגדות 
לחזית   - משוריינת  אוגדה   - המטכ"ל  עתודת 
לרמת־ הארץ  ממרכז  נעה  האוגדה  רמת־הגולן. 

הגולן במשך יום א'. ביום ב' בבוקר, 8 באוקטובר, 
צה"ל  של  המשוריינות  האוגדות  שלוש  פתחו 
בהתקפת נגד, גרמו אבדות כבדות לסורים והדפו 
כל  הייתה  באוקטובר  ב־10  מרמת־הגולן.  אותם 
רמת הגולן שוב בידי צה"ל, למעט מוצב החרמון. 
כללית  למתקפה  צה"ל  עבר  באוקטובר  ב־11 
ואת  הסורי  הצבא  את  היכה  סוריה,  בתוככי 
צבאות המשלוח של ירדן ועיראק, שחשו לעזרת 
הסורים. צה"ל כבש מובלעת גדולה בתוך סוריה 
ואש תותחיו הגיעה לפרברי דמשק. בליל 22-21 
את  בחזרה  ישראליים  כוחות  כבשו  באוקטובר 

מוצב החרמון.
ב־8 באוקטובר פתח צה"ל גם בדרום, בחזית 
התעלה, בהתקפת נגד, במגמה להדוף את הכוחות 

המצריים שצלחו את התעלה. התקפה זו נכשלה 
וחיל־השריון ספג אבדות כבדות. ב־14 באוקטובר 
צלחו כוחות השריון המצריים את התעלה ופתחו 
לכבוש את מעברי  במתקפה משוריינת, שנועדה 
סוריה  על  ולהקל  והמיתלה,  הגידי  רפידים, 
ב־11  שהחלה  הישראלית  המתקפה  לחץ  את 
אותם  היכה  ישראל  של  חיל־השריון  באוקטובר. 
והם הובסו כליל. הטנקים של צה"ל השמידו 200 
מעטות  היו  צה"ל  אבדות  ואילו  מצריים  טנקים 
השריון  משיצא  הזה.  והמשוריין  הנייד  בקרב 
המצרי לנהל קרב נייד ומשוריין, לא היה לו שום 

סיכוי.
מכאן ואילך עברה היוזמה לידי צה"ל והמצרים 
היו במגננה. צה"ל צלח את תעלת סואץ למחרת 
נפתחו  כך,  בתוך  מצרים.  בתוככי  ולחם  בלילה 
צה"ל  של  הטנקים  כאשר  האוויר,  לחיל  השמים 
צלחו את התעלה והשמידו בהתקדמותם סוללות 
של טילים נגד מטוסים. חיל־האוויר ניצל ִפרצה זו 
בחומה הנגד־מטוסית שהתערערה וערך התקפות 
מרוכזות על סוללות הטילים, השמיד רבות מהן 
כיתרו  באוקטובר  ב־23  באוויר.  שליטה  והשיג 
הארמייה  את  צה"ל  של  המשוריינות  האוגדות 

התייצבו  וכוחותיו  התעלה  בדרום  השלישית 
בקילומטר ה־101 על הציר לקהיר.

אבדות
אבדות משוערות של האויב: 15,600 חללים, 
שהוחזקו  שבויים  ו־8,700  פצועים   35,000
צה"ל  אבדות  בישראל.  השבויים  במחנות 
בעקבותיה  שבאה  ההתשה  ובמלחמת  במלחמה 
עד הפרדת הכוחות: 2,656 חללים, 7,251 פצועים 

ו־301 שבויים. 
לעומת  האויב,  של  קרב  מטוסי   440 הושמדו 
ונלקחו  הושמדו  לישראל.  שאבדו  מטוסים   102
שלל 2,250 טנקים של האויב, לעומת 400 טנקים 
תוקנו  שנפגעו,   600 ועוד  שאבדו,  ישראלים 
וחזרו לשירות מבצעי. לאויב אבדו 770 תותחים, 

לישראל - 25.

הלוחמים	ודרגי	הפיקוד	של	צה"ל
כואבות  אבדות  לצה"ל  להסב  הצליח  האויב 
ולהתיש את ישראל, אולם בסיום המלחמה היה 
מצבן הצבאי של מצרים וסוריה בכי רע. התכנית 
הערבית למלחמת יום הכיפורים, סבור אלוף טל, 

בלימת מתקפת השריון המצרי, 14 באוקטובר 1973, שלאחריה החלה הצליחה )מתוך "...לא על מגש 
של כסף" בעריכת יהודה ואלך(
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ראויה להיכלל בקלאסיקה של אמנות המלחמה, 
הייתה  לא  על־ידן  המלחמה  ניהול  רמת  אולם 
מרשימה. כמו במלחמות הקודמות, גם במלחמה 
בכל  הישראלי  הפיקוד  של  יכולתו  עלתה  זאת 
ואיכותם  הערבי  הפיקוד  של  יכולתו  על  הדרגים 
של לוחמי צה"ל עלתה על זו של אויביהם ביבשה, 
מול  מעטים  תמיד,  כמו  לחמו,  הם  ובים.  באוויר 
דבקות  גבוהה,  מוטיבציה  לב,  אומץ  וגילו  רבים 
היו  הם  ותושייה.  תבונה  מקצועיות,  במשימה, 
היה  יחיד  וכל  באיכות,  ורבים  בכמות  מעטים 
בחזקת "מכפיל כוח", כאשר נפגע ונפצע, המשיך 
חברו  בא  תחתיו,  וכרע  נפגע  וכאשר  להילחם 
לארץ  בחוץ  שהתגוררו  רבים  ישראלים  במקומו. 
פצועים  גם  במלחמה.  והשתתפו  לישראל  נהרו 
את  למלא  חזרו  מבתי־החולים  ויצאו  שהחלימו 

השורות.
ישראל  של  הצבאית  האיכותית  העליונות 
הנסיבות  רקע  על  בולטת  ובים  באוויר  ביבשה, 
של פתיחת מלחמת יום־הכיפורים, כאשר הצבא 
הסדיר הקטן של ישראל עמד בשתי החזיתות מול 

מלוא עוצמתן הצבאית של מצרים וסוריה.

הלל	לטנקיסט	הישראלי
כתב  שכבר  כפי  השריון,  של  לחלקו  ובאשר 
בעבר טליק, צריך לזכור כי עוצבות ויחידות ניידות 
את  שסיכנו  הן  בטנקים,  המצוידות  ומשוריינות, 
העוצבות  ואילו  בעבר  שונות  בהזדמנויות  ישראל 
הניידות והמשוריינות שלנו הן שעמדו בפרץ והצילו 
את ישראל, גם בששת־הימים וגם ביום־הכיפורים. 

והעוצבות  היחידות  של  חייהם  נשמת  הוא  הטנק 
זו  לדיעה  וברור  חד  ביטוי  והמשוריינות.  הניידות 
הביע אלוף טל בהקדמה לספרו 'סיפור מלחמה' של 

הטנקיסט הצעיר רון ֹזהר, וכך הוא כותב:
"בזכותו של המחבר, הטנקיסט רון ֹזהר, אנחנו 
המחלקות  מפקדי  ואת  הלוחמים  את  מכירים 
את  ובראשם  פלוגתו,  של  הנפלאים  והטנקים 
ומפקד  שריון  גיבור   - פז  מוטי  הפלוגה  מפקד 
כוח  גדולים  מה  למדים  ואנחנו  מצוין,  קרבי 
לוחמי  של  העילאי  הלחימה  וכושר  העמידה 
כיצד  מבינים  אנחנו  ישראל.  של  חיל־השריון 
חייבת  חוב  ואיזה  רבים,  מול  מעטים  עמדו  הם 
השריון,  אנשי  האלה,  ללוחמים  ישראל  מדינת 
המתים והחיים, הנכים והבריאים. הם היו מעטים 
היו  הם  אך  אש,  ובעוצמת  בטנקים  במספר, 
במשימה,  בדבקות  לב,  באומץ   - באיכות  רבים 
רבים  היו  ובמוטיבציה. הם  במקצועיות, בתבונה 
 - כוח"  "מכפיל  בחזקת  היה  יחיד  שכל  משום 
כאשר נפגע הטנק שלו קפץ על טנק אחר והמשיך 
להילחם,  המשיך  ונפצע  נפגע  כאשר  להילחם, 
כאשר נפגע וכרע תחתיו בא חברו במקומו, וכך 
הלכו והידלדלו שורות הטנקים, ושורות הלוחמים 
לבלום  והמשיכו  תמו  לא  אך  והתכווצו,  הלכו 
את נחשול המתקפה תוך שהם נהדפים על־מנת 
המלחמה  את  ולהעביר  ולהבקיע  ולצלוח  לחזור 

לעומק שטחו של האויב ולהביסו שם."
בשיחה עם טליק ציין אלוף )במיל'( חיים ארז 
צלחה  אשר   ,421 השריון  חטיבת  מפקד  )שהיה 
ראשונה את התעלה( כי לפחות בשטח, במקומות 
מלא  ביטחון  השריון  ביחידות  שרר  שהיה, 
בניצחון שיבוא, ולא חשוב מתי. היה ביטחון מלא 
שאנחנו 'נדפוק את הערבים שייצא עשן'. היה זה 
ביטחון מלא ומוחלט, גם בימים הגרועים ביותר, 
השריונאים.  זה  מי  להם  נראה  אנחנו  שבסוף 
דברים דומים אישר גם טליק: חיילי השריון עמדו 

איתן, והיו בטוחים בניצחונם.
בקבינט  בדיון  באוקטובר,  ה־12  בתאריך 
אמרתי  טליק,  מספר  גולדה,  אצל  המלחמה 
לראש הממשלה גולדה, כאשר נדון הנושא של 
לא  שעוד  המצריות  המשוריינות  הדיוויזיות 
עברו את התעלה, שיש ידיעה ששתי דיוויזיות 
את  לחצות  עומדות  מצריות  משוריינות 
כדי להקל את הלחץ שלנו על סוריה.  התעלה 
וכך אמרתי: 'ביום שהדיוויזיות המצריות יעברו 
של  מדורות  מאות  בסיני  יהיו  התעלה  את 
טנקים מצריים בוערים, ובזה תגיע האופנסיבה 
עומדים  לרשותנו  כי  לסופה,  בסיני  המצרית 
הטנקיסטים הכי טובים בעולם.' והוא מוסיף: 
כללית  מדובר  לא  בלבול,  יהיה  שלא  צריך  פה 
במלחמה  פרטי  מקרה  על  מדובר  הצבא,  על 
לעבור  שעומדת  המצרית  לעתודה  כשמחכים 

את התעלה.

יחסי	כוחות	טנקים	בין	ישראל	
ומדינות	ערב	במלחמות	השונות

מתוך הספר "מרכבות הפלדה" של אלוף משה 
בר־כוכבא )בריל(, הוצאת מערכות, 1989

יחסי הכוחות ב־15 במאי 1948 )ערב הפלישה(
מדינות ערבישראל

140 )ללא תותח(טנקים
 שריוניות 
2200עם תותח

משוריינים 
120300ונגמ"שים

יחסי הכוחות במערכת קדש )אוקטובר 1956
מצריםישראל

174174טנקים

 יחסי הכוחות ערב מלחמת ששת הימים 
)5 ביוני 1967(

מדינות ערב ישראל
וחילות משלוח

11141309טנקים
מהם טנקים 
כ־480כ־410איכותיים *

טנקים איכותיים באותה תקופה:
M48A2/3 ישראל: סנטוריון ופטון

מדינות ערב: טי־54/55 סנטוריון, סטלין

 יחסי הכוחות ערב מלחמת יום הכיפורים 
)1 באוקטובר 1973(

מדינות ערב ישראל
וחילות משלוח

2,0325,609טנקים
מהם טנקים 
כ־800כ־1,650איכותיים *

טנקים איכותיים באותה תקופה:
ישראל: סנטוריון, פטון M60, טי־54/55

מדינות ערב: טי־62, פטון M60, סנטוריון 

 יחסי הכוחות בשנת 1983 
)אחרי מלחמת שלום הגליל(

מדינות ערבישראל
10,375*3,600טנקים

מהם טנקים 
כ־4,450כ־2,750איכותיים *

BMP-1 שהם שווי־ערך  נגמ"שים   1600 כולל   *
לטנקים בעוצמתם.

טנקים איכותיים באותה תקופה:
טי־62,   ,M60A3/1 פטון  מרכבה,  ישראל: 

סנטוריון
 ,M60A3 פטון  טי־62,  טי־72,  ערב:  מדינות 

צ'יפטיין

מקורות לעיון:
"ביטחון לאומי - מעטים מול רבים" מאת ישראל טל, הוצאת דביר, 1996

"סיפור מלחמה" מאת רון ֹזהר, הוצאת משהב"ט, 1988 )יצא לראשונה בהוצאת עם עובד 1975(

אלוף )במיל'( ישראל טל
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סא"ל )במיל'( אהרון שץ 

	צוות	איפוס	גייסי	
בשנים	1965-1963

שנות השישים המוקדמות של המאה הקודמת 
חש"ן  תורת  מחלקת  בפעילות  שיא  שנות  היו 
גייסות  כמפקד  טל,  האלוף  השריון.  בגייסות 
כראש תח"ש  מרון  )מנדי(  מנחם  ואל"ם  השריון 
וטקטיים,  תורתיים  פרויקטים  שלל  על  ניצחו 

לטווחים  טנקים  ירי  טכניקות  פיתוח  וביניהם 
כתיבת  התותחנות,  ספר  כתיבת  מאוד,  ארוכים 
ועוד  הטנקים  סוגי  לכל  לצוותים  כיס  פנקסי 
כאיש  עלי  שהוטל  הפרויקט  וביניהם  פרויקטים, 
בצה"ל,  הטנקים  תותחי  כל  איפוס  והוא  תח"ש, 
האיפוס  לשיטת  בהתאם  ובמילואים,  בסדיר 
שהייתה נהוגה בחיל השריון הבריטי באותה עת.

לדור של היום שאינו מודע כלל לצורך באיפוס 
מלפני  בטנקים  קצרה:  תזכורת  הטנקים,  תותחי 
פגיעה  שיבטיחו  אמצעים  היו  לא  שנה  חמישים 

במטרה בכדור ראשון, ולכן חיפשו שיטות לשיפור 
הדיוק בירי כדור ראשון, ובין יתר השיטות הנהיגו 
האנגלים את שיטת האיפוס בירי, שבעזרתה ניסו 
למצוא את הסטייה "האישית" של כל תותח טנק, 
ולתקן סטייה זו באמצעות "תיקון אישי" לתיאום 

הכוונות, לצורך ביטול הסטייה שנמצאה בירי.
שיטת האיפוס הצריכה ירי של 7 כדורים בכל 
שהוצב  יוטה,  בד  על  מצויר  צלב  למטרת  תותח 
כל  כאשר  מטרים,   1,000 של  מדויק  בטווח 
הכדורים מסדרת יצור אחת כדי להימנע מסטיות 

ליד דגם של טנק המרכבה 
סימן 1. מימין: אל"ם אליעזר 

יחזקאלי, טליק, תא"ל צבי 
אורבך, סא"ל אהרון שץ

האלוף ישראל טל כמפקד גייסות השריון, לצד פעילותו לשיפור מוכנותו של השריון 
השיפור  ואת  הטנקים  בהפעלת  והמיומנות  המקצועי  הידע  את  קידם  למלחמה, 

הטכני שלהם במקצועיות ובקפדנות ללא פשרות

מקצועיות וקפדנות 

ללא פשרות
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נוספות, והירי מבוצע בתנאים תקניים ואידיאליים, ללא רוח צד ועל ידי 
תותחנים מיומנים ביותר.

מראש היה ברור לטליק כי לפרויקט הזה דרושים אמצעים לוגיסטיים 
רבים, תיאומים ולוח זמנים מדוקדק, ומעל לכל שיתוף פעולה מלא מצד 
כל מפקדי השריון בסדיר ובמילואים. מטרה זו הושגה במלואה על ידי 
והסברים  עיון  ליום  בג'וליס  מורחב  מח"טים  כנס  שהקדיש  בכך  טליק 
על נחיצות האיפוס, על שיטות האיפוס ועל כל המשתמע מכך מבחינה 

לוגיסטית.
מצטיינים,  טנקים  מפקדי  שלושה  של  צוות  לבחור  היה  תפקידי 
דייקנים  מהימנים,  להיות  יוכלו  אישיותם  שמבחינת  כאלה  ובמיוחד 
ובעלי סבולת פיזית לירי של אלפי פגזים בלוח זמנים צפוף. ואכן בחרתי 
שלושה סמלים, שבמשך כשנה וחצי חיינו כצוות מלוכד, עברנו מיחידה 
המילואים,  במערך  מכן  ולאחר  הסדיר  המערך  בכל  בתחילה  ליחידה, 
הפטון  טנקי  )למעט  טנקים  ל־950  קרוב  איפסנו  דבר  של  ובסיכומו 

שאופסו על ידי סגן אמנון גלעדי ז"ל בתוך גדוד הפטונים(.
ירינו קרוב ל־6,000 פגזים, השתמשנו בכל שטחי האש, שהיו קיימים 
אז בארץ )בתקופה שקדמה למלחמת ששת הימים(, ובסיכומו של דבר 
כל טנק צויד בלוחית מתכת שעליה הוטבעו הסטיות של התותח שלו 
והוראות לצוות הטנק מה לעשות לאחר תיאום הכוונות, כדי להתחשב 

ולתקן את הסטייה האינדיווידואלית של התותח שלהם.
עלי לציין שפרט לפגיעות מזעריות בשמיעה יצאנו כל צוות האיפוס 
הפרויקט  את  ליוו  ומנדי  טליק  ידינו.  במעשה  וגאים  ושלמים,  בריאים 
בדקדקנות, דרשו וקיבלו ממני דיווחים שוטפים על התקדמות הפרויקט, 
על תקלות טכניות וארגוניות אם התרחשו, ומה שעודד אותנו במיוחד 
הייתה הדאגה היומיומית לשלומנו ולמצבנו הבריאותי והנפשי - כי אין 
זה פשוט לירות אלפי כדורי תותח בתנאים מבוקרים במיוחד ולהישאר 

דייקן וקפדן מהטנק הראשון ועד טנק האלף.
הטכנולוגית  ההתקדמות  עקב  הזמן  עם  התבטל  האיפוס  נושא 
ושרוול  ירי,  מחשב  לייזר,  טווח  מד  בדמות  כיום,  המודרניים  בטנקים 
ביותר  חשוב  אמצעי  היה  האיפוס  בזמנו  אבל  התותח,  קנה  על  תרמי 
ול"צלפים",  למקצוענים  להיהפך  טנקים  תותחני  של  דורות  לחינוך 

ומלחמת ששת הימים, שבאה לאחר פרק זה, הוכיחה זאת בתנאי קרב.

טליק	המקפיד	על	קוצו	של	יו"ד
גייסות השריון  שנים רבות שירתתי תחת כנפיו של טליק במפקדת 
בטנק  הניסויים  יחידת  כמפקד  )תח"ש(,  חש"ן  תורת  מחלקת  במסגרת 
טנק  במנהלת  בצה"ל  שלי  האחרונות  השירות  ובשנות  ה"צ'יפטיין", 
המרכבה )מנת"ק(, שם עסקתי בין היתר בניסויים השונים בטנק המרכבה.

לטנק  המיגון  פיתוח  של  אינטנסיביים  בניסויים  עסקנו  שבו  בפרק 
מפני מטענים חלולים, ביצענו ניסויים עם חומרים שונים שהיו אמורים 
באחד  קטנים.  חלולים  מטענים  כנגד   )Stand off( תווך  חומר  לשמש 
ִהנחה אותי  וטליק  בזלת,  כך באבני  רעיון להשתמש לשם  הימים עלה 
להשיג אבני בזלת גם מרמת הגולן וגם מהרי אילת. נסעתי לרמת הגולן 
והבאתי ארגז עם אבני בזלת, אך לאילת לא נסעתי, ובמקום זאת ביקשתי 
עם  ארגז  לי  יביא  באילת, שבחזרתו מחופשת שבת  מקצין שריון שגר 

אבני בזלת מסביבת המצודה באילת. ואכן חברי הביא לי את מבוקשי.
לניסוי,  ההכנות  פרטי  כל  על  בקפדנות  אותי  חקר  כהרגלו  טליק 
הבזלת  אבני  נושא  על  גם  לו  סיפרתי  הבזלת,  אבני  לנושא  וכשהגענו 
מאוד  הייתה  טליק  של  תגובתו  אותם.  השגתי  וכיצד  אילת  מסביבת 
נזעמת, והוא הודיע לי שיש לנו רק חצי ניסוי, כי אבני הבזלת מאילת 
מבחינתו אינם כשירים לניסוי, כי לא וידאתי אישית שהם אכן מהמצודה 
באילת. אמרתי בדחילו 'כן המפקד', ועוד באותו לילה יצאתי במכוניתי 
ביחידת  כבר  הייתי  למחרת  הצהריים  ובשעות  לאילת,  מאשקלון 
הניסויים "יפתח" של לסקוב עם אבנים שמצאתי והעמסתי למכוניתי, 

לצורך הכנת הניסוי.
כזה הכרתי את טליק - קפדן ותובעני, ואם הצלחת לרכוש את אמונו 

היה זה אמון מוחלט שאינו ניתן להעברה למישהו אחר.

אל"ם )במיל'( אהרון בר־ניר

ישראל  אלוף  כאשר  הימים,  ששת  מלחמת  לפני  אירע  המעשה 
טל, טליק, שימש מפקד גייסות השריון והמפקדה שלו שכנה במחנה 
רס"ן.  בדרגת  הגייסי  החימוש  קצין  כעוזר  אז  שימשתי  קסטינה. 
לכן,  קודם  פעמים  מספר  שקרה  כפי  הערב,  בשעות  הימים  באחד 
של  מכונאים  מספר  השריון(  גייסות  )מפקדת  מפג"ש  למחנה  הגיעו 
)גייסות  גי"ש  ביחידות  להצבה  מיועדים  20, שהיו  טנק שוט מבה"ד 
אפשרות  הייתה  לא  הפעילות  שעות  לאחר  שהגיעו  כיוון  השריון(. 
עד  במחנה  ללון  נשארו  הם  ולכן  יום,  באותו  עוד  ולשולחם  לשבצם 

למחרת בבוקר.
אחר  גורם  או  המחנה,  רס"ר  או  התורן  הקצין  או  המחנה  מפקד 
שהיה אחראי על השמירה במחנה, שככל הנראה היו חסרים לו חיילים 
מאותם  חלק  לשבץ  להנחיות  בניגוד  החליט  לילה,  באותו  לשמירה 
מכונאים כשומרים היקפיים במחנה. אחד מהם הוצב לשמירה באזור 

הגדר הסמוכה ללשכתו של טליק, מפקד גייסות השריון.
הוא  לכיוונו.  בדמות המתקרבת  אותו שומר  הבחין  לחצות  סמוך 
התברר  בדיעבד  סיסמה!"  "עצור,  הדמות  לעבר  וקרא  היסס  לא 
בדרכו  שהיה  טל  ישראל  אלוף  מאשר  אחרת  לא  הייתה  שהדמות 
לגדר  וסמוך  מלשכתו  בנפרד  חיצוני,  קטן  בתא  אז  שהיו  לשירותים 
המחנה. הוא לא ידע את הסיסמה וניסה להסביר לאותו שומר כי הוא 
האלוף טל מפקד גייסות השריון. השומר ענה לו שהוא לא מכיר אותו 
כל הסבריו. הרל"ש  ולא עזרו לטליק  ידיים,  ולהרים  וכי עליו לעצור 
ופקידות הלשכה שמעו כנראה את חילופי הדברים בין השומר ואלוף 
טל, הזדעקו החוצה, ולאחר שהזדהו עם הסיסמה ִאפשרו לאלוף טל 

לחזור ללשכתו.
אלוף טל שסבר כנראה כי השומר ניסה להתעלל בו או "לשחק", 
קרא עוד באותו לילה לקצין התורן, וכשזה בא הורה לו טליק להעביר 
את החייל למעצר במחנה חסה, ובמקביל להזעיק למפקדה את קציני 

המטה והגורמים הקשורים לשמירה.
למחרת בשעות הבוקר המוקדמות ולאחר שנעשה תחקיר התבררו 
ספורות  שעות  במחנה  לשמירה  שובץ  החייל  זה.  לאירוע  הסיבות 
כל  או  מפקדיו  ואת  הבסיס  את  שהכיר  ומבלי  אליו  שהגיע  לאחר 
את  להוציא  טל  אלוף  הורה  העובדות  שהתבררו  לאחר  אחר.  גורם 
החייל מהמעצר ולהביאו ללשכתו. החייל הגיע המום, מפוחד ובפיק 
קציני  כל  ובנוכחות  השולחן  ליד  לשבת  לו  אמר  טל  אלוף  ברכיים. 
המטה והגורמים הנוספים שהוזמנו לחדרו אמר לחייל: "אני האלוף 
על  ומבקש סליחה  בפניך  גייסות השריון, מתנצל  ישראל טל, מפקד 
מה שנעשה לך. אתה פעלת כראוי. אלה ששלחו אותך, ובצורה שעשו 
"כאן  הספר  את  נטל  טליק  כראוי".  תפקידם  את  מילאו  לא  זאת, 
השריונים", כתב בו הקדשה אישית לחייל, מסר לו את הספר ואיחל 

לו הצלחה בשירותו ביחידות גי"ש.
החייל הוצב כמכונאי טנק שוט בגדוד 82 והאלוף טל הורה לעקוב 
וכך  תפקודו,  על  לחודש  אחת  אותו  ולעדכן  בגדוד  בשירותו  אחריו 

אכן היה עד לשחרורו של החייל מצה"ל.

טליק מתנצל 
בפני השומר 

במחנה מפג"ש
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תא"ל )במיל'( דוד אנג'ל

על  לא  אדבר,  "המפקד"  טליק  על  לא 
אותו  רבים,  על  מורא  שהטיל  הקשוח  האיש 
יָראו והעריצו וחיל ורעדה אחזו בהם בהביטו 
אליהם, אלא אדבר על טליק האחר, על הומור 

ורצינות ועל האדם שבטליק.

טליק	הממציא	והחמור	"חמודי"	
פטנטים  לנו  המציא  ילדותו  בשחר  כבר 
מוחו הקודח של טליק. מכת החולדות בשדה 
עשתה  טוביה  באר  של  החקלאי  הגידולים 
הקטלני  הנשק  את  המציא  וטליק  שמות, 
המזיקות.  החולדות  לחיסול  בחייו  הראשון 
על כך קיבל במתנה מאביו "רכב תנאי שירות 
שברבות  המיתולוגי  החמור  היה  זה   - צמוד" 
ערך  מסעות  הרבה  חמודי.  בשם  נודע  הימים 
"אברום  ורבו  מורו  אל  בעיקר  טליק,  איתו 
מהנדס  קם  לא  עוד  דטליק,  שאליבא  הנפח", 
בפרויקט המרכבה שהגיע לקרסוליו. עד היום 
הנפח"  "אברום  של  ההשראה  רבת  תמונתו 

תלויה בכל חדרי מנת"ק ורפ"ט.

טליק	והמקהלה
הידעתם כי בילדותו השתתף טליק במקהלת 
גדול  שזמר  אלא  טוביה,  באר  של  הילדים 
הגיעו  לנקוט לשון המעטה.  היה, אם  הוא לא 
יותר  )נכון  התבקש  שטליק  כך  לידי  הדברים 
לעזוב לאלתר  לזמרה  ידי המורה  על  הצטווה( 
הילדים התמרדו  כל שאר  ברם,  את המקהלה. 
והודיעו כי ללא טליק לא ישירו גם הם. לאור 
להגיע  האומלל  המורה  נאלץ  המצב,  חומרת 
הופעת  בעת  הבמה  על  יעמוד  טליק  לפשרה: 
המקהלה, אך לא יוציא כל צליל מפיו, ורק יניע 
כך  הוא שר.  כאילו  את שפתיו בצורה אילמת 
היה, ועד היום זוכרים לטליק את קולו "הערב".

טליק	ואליזבט	טיילור
התכופות  מנסיעותיו  באחת  אירע  זה 
והדהים  הלהיב  במסגרתה  הברית,  לארצות 

את שומעיו בדבריו. כאות הוקרה נשאל טליק 
על  לך  להודות  נוכל  "כיצד  מארחיו:  ידי  על 
טליק  ענה  היסוס  מבלי  הטובות".  עצותיך 
בבדיחות הדעת: "אין דבר שאמריקה הגדולה 
יכולה לשמח אותי בו, פרט לאליזבט טיילור". 
שב  טליק  הסתיימה,  הפגישה  צחקו,  כולם 
לא  שהוא  אלא  העניין.  מכל  ושכח  לישראל 
חלפו  רבה.  ברצינות  נלקחה  זו  שבקשתו  ידע 
חודשיים וחבילה הממוענת לעוזר השר טליק 
הייתה  חשודה  די  הביטחון.  למשרד  הגיעה 
את  שאלו  הביטחון  על  והממונים  החבילה, 
שהוא  כלשהי  חבילה  על  לו  ידוע  אם  טליק 
האמריקאי.  ההגנה  ממשרד  לקבל  אמור 
מבצע  החל  כזו,  אפשרות  כל  טליק  מששלל 
אנשי  פתחו  כשלבסוף  "הפצצה".  ניטרול 
הביטחון את החבילה, נדהמו לגלות בה פצצה 
אחרת - פוסטר של אליזבט טיילור בכותנת 
לטליק.  אישית  הקדשה  עם  מפוארת,  לילה 
מאז, כל אימת שנשאל לפשר הדבר, עטו פניו 
חיוך עם ארשת מסתורין, שרק שילהבה את 

הרוחות והציתה את הדמיון.

טליק	והזבוב
המים,  על  הקרב  סיפור  את  מכירים  כולם 
כלי  את  התותחן  מעמדת  השמיד  טליק  ואיך 
את  להטות  בנסותם  הסורים,  של  הצמ"ה 
נשמע  לא  עוד  הזה  כדבר  אך  הירמוך.  מימי 
אורחים  עם  הפגישות  באחת   - במחוזותינו 
טליק  החל  שבקריה,  במשרדו  מעלה  רמי 
קטנה  רוגטקה  בנה  גומייה,  נטל  משתעמם, 
מת  זבוב  נפל  ברגע  בו  התקרה.  לעבר  וירה 
על השולחן. לא הועילו כל ניסיונותיו לשכנע 
לא  שידו  והנפעמים,  המשתאים  אורחיו  את 
שם  שהיה  ידעתי  לא  "בכלל  במעל.  הייתה 
כשיצאו  הסביר.  המקרה",  יד  פשוט  זה  זבוב. 
רק  "לא  בהערצה:  אמרו  מחדרו  האורחים 
שהוא צלף כזה גדול, הוא גם איש כזה צנוע"...

טליק	איש	הספר
ספר  איש  הוא  שטליק  ידענו  תמיד 

חוליו,  שבעת  ידעתם  לא  בטח  אך  ופילוסוף, 
על  המוזה  נחה  הממושך,  האישפוז  במהלך 
את  פה  בעל  לדקלם  החל  ופתאום  האיש, 
רק   - לרמונטוב  הרוסי  המשורר  של  שיריו 
הפואמה  בראשו  צצה  מהיכן  יודע  אלוהים 

שלמד לפני יובלות שנים.
לעיל,  שסופרו  הקלילים  לסיפורים  בנוסף 
החושפים  רבים  סיפורים  באמתחתי  מצויים 
את פניו של טליק כאדם רציני ואנושי שעזר 
ולימוד  השראה  מקור  תמיד  שהיה  לרבים, 
לאנשים סביבו, שהיה רגיש לחיי אדם, בכלל, 
בחרתי  מתוכם  שלושה  בפרט.  חייליו,  ולחיי 

להביא כאן:

טליק	והמנקה
לא  למאות, אם  דאג  הוא שטליק  סוד  לא 
מצוקתם.  בעת  בהם  וטיפל  אנשים,  לאלפי 
לבין  גנרל  בין  הבחינה  לא  לזולת  עזרתו 
'איש מהשורה'. באחד הימים ראה טליק את 
המנקה בבניין כשפניה נפולות. הזמינה טליק 
רב  בקשב  והאזין  תה  כוס  לה  הכין  למשרדו, 
וסיפרה  צרותיה,  את  בפניו  שתינתה  בעת 
ועל  במשרד  עליה  שמערימים  הקשיים  על 
השר,  עוזר  טליק  כמו  טליק,  בבית.  בעיותיה 
ביותר  החשובה  היא  כאילו  למשימה  נרתם 
כרגע במערכת הביטחון, הפעיל את כל גורמי 
המשרד, שוחח עם משפחתה, ולא נחה דעתו 
על  רצון  ושביעות  הקלה  של  חיוך  שראה  עד 

פניה של המנקה.

טליק	המחנך
כל חייו חינך אותנו טליק, הרביץ בנו תורה 
ולימד את ִמשנתו. כך גם חינך אותי. בתפקידי 
הראשון כרע"ן פיתוח, הייתי בין השאר כותב 
הסיכומים שלו מול מנת"ק/רפ"ט. טליק ביקש 
שכתבתי  הראשון  הסיכום  את  לו  שאראה 
המפקד".  "ברוח  נכתב  אם  שיראה  מנת  על 
הוא  כי  לכך  אותי  הכינו  שסביבו  האנשים 
קפדן גדול וקשה מאוד להשביע את רצונו. לכן 
כשהעיר  הייתה שמחתי  רבה  מה  לשער  ניתן 

סיפורים שלא 
הכרתם על טליק 

76 ׀ שריון 39  אוקטובר 2011 



פסיקים  ותיקן  אחת  שוליים  הערת  רק  לי 
לו  אחדים בלבד. אלא שטליק ביקש שאראה 
שמחתי  כמה  הפצתו.  טרם  הסיכום  את  שוב 
שתיים.  או  מילה  שאחליף  ביקש  כשרק 
השלישית  בפעם  הסיכום  את  לו  כשהראיתי 
כבר נזף בי באומרו: "איזה מן ניסוח שרלטני 
הוא זה", ואז ישב וכתב בעצמו שורות רבות. 
עליתי  המתוקן,  הנוסח  עם  למחרת  כשבאתי 
ואמר:  עלי  צעק  הוא  ורעדה.  בחיל  למשרדו 
בטיפשותי  כשאמרתי  כזה".  דבר  כותב  "מי 
בי  גער  שלו,  תיקוניו  פי  על  נכתב  הנוסח  כי 
קשות: "האם כל מה שאומרים לך אתה חייב 
את  ידעתי  ולא  בי  אחזה  חלחלה  לעשות?" 
נפשי. טליק הוסיף: "תפנה לאל"ם יהודה לוי 
בראש  לנסח".  יודע  הוא  לתקן.  לך  שיעזור 
חפוי ירדתי למשרדו של יהודה, שמיד הרגיע 
ללמדך  טליק  של  דרכו  זו  דבר,  "אין  אותי: 
לרדת לפרטים ולוודא שוב ושוב שעשית את 
מלאכתך נאמנה. מחר הוא יאשר את הנוסח". 
וכך היה. מאז נקשרו יחסי אהבת אב ובן בין 
טליק לביני, והוא מעולם לא נזף בי שוב, גם 

לא תיקן עוד את ניסוחיי.

טליק	האדם
על  המלמד  סיפור  להביא  ברצוני  ולסיום 
לכולנו,  כידוע  אדם.  לחיי  טליק  של  רגישותו 
על שלושה נדבכים עיקריים תוכננה המרכבה: 
מרב המיגון, מרב השרידות ומרב ההגנה על חיי 
הלוחמים. טליק ניצב עמידה עיקשת על יישום 
העקרונות הללו. ואולם, כידוע לכולנו, אין טנק 
בעולם שמסוגל להעניק הגנה מוחלטת לאנשי 
הצוות שלו. כך לצערנו קרה שמדי פעם נפגעו 
בלוויית  חייהם.  את  איבדו  והיו שאף  חיילים, 
הטנק,  על  שהופעל  גחון  ממטען  שנפגע  חייל 
מיררה האם בבכי ואמרה: "אבל הבטחתם לנו 
את הטנק הכי ממוגן". טליק הרכין ראש, אחז 
בידי וזזנו הצידה. דמעות הציפו את עיניו. הוא 
לא מצא מנוח עוד ימים רבים. אני לא אשכח 
להישיר מבט  יכול  איני  היום  עד  לעולם.  זאת 

בפני האם שאיבדה את היקר לה מכל.

בטקס השקת טנק המרכבה סימן 
4. משמאל: הרמטכ"ל רא"ל שאול 

מופז, טליק, תא"ל דוד אנג'ל
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עודד קפליוק

נשכח  בלתי  זיכרון  שלו,  טליק  אחד  לכל 
אינטימי  משהו  ליבו,  בחדרי  שומר  שהוא 
שלי  הראשונה  החוויה  געגועים.  של  דוק  עם 
קשורה בניווט. טליק הורה לי לבוא עמו. ירדנו 
השרד.  מכונית  אל  בקריה  מהמשרד  במעלית 
לנסוע.  לנהג  והורה  חפצי  למחוז  שאל  טליק 
בקול  אחר, שאג  הוא  הערתי שהכיוון  כאשר 

רועם: אני אנווט! נצמדתי לכיסא ולא הבנתי 
ליד  חנתה  המכונית  כעסו.  עליי  נחת  מדוע 
משרד באחד מרחובות תל אביב, טליק הורה 
לנהג: קח אותו לכל מקום שירצה ונעלם. רק 

אז הבנתי את המחווה.
התכנית  את  לו  שהשמעתי  לאחר  היה  זה 
על המרכבה שהכנתי במסגרת המילואים בגלי 
צה"ל. נכנסתי בחיל וברעדה למשרדו בקריה. 
היה  לא  "שב".  ופקד:  חד  מבט  זרה  טליק 

חזר:  הוא  לנהוג.  כיצד  ידעתי  ולא  כיסא  שם 
והורה באצבעו. התיישבתי על הרצפה  "שב", 
לשמוע  דרוך  היה  טליק  בזרועותיי.  והטייפ 
את השידור. הוא קרב אליי, היטה אוזן, נדרך. 
עברו כמה דקות והוא הגיב בקול מאיים: "לא 
רע". עברו עוד כמה דקות ושוב פלט: "לא רע", 
התוכנית  בסיום  תוקפני.  פחות  בטון  הפעם 
ואז  ידידותי.  מעט  בטון  רע",  "לא  שוב:  חזר 

שאל לאן פניי והורה לי לבוא בעקבותיו.

לכל אחד
טליק שלו

טנקי מרכבה ערוכים 
בתצורה של מפת ישראל. 
צילום: "ביקון"
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חברת  במשרדי  נערכה  אחרת  פגישה 
רוצה  שטליק  לי  נאמר  "ביקון".  ההפקות 
היעודה  בשעה  בדיוק.  פירטו  לא  להיפגש, 
שריון,  קציני  חמישה  ואחריו  טליק  נכנס 
בגדיהם מעומלנים, מגוהצים למשעי, נעליים 
מבריקות, כאילו באו למסדר המפקד. הקרינו 
נבוכותי.  לדעתי.  שאל  וטליק  שהכינו  סרט 
של  דעתם  ומה  שאלתי  להשיב,  במקום 
הבין את  טליק המופתע  על הסרט.  הקצינים 
את  קטלו  הם  אליהם.  ראשו  והפנה  הרמז 
הסרט בעגה צבאית לא מחמיאה. טליק שמע 
שלושה מהם והפסיק בהינף יד של קוצר רוח. 
הצעתך?  מה  אותי:  ושאל  אמר,  "הבנתי", 
המפקד, אמרתי, אם יוטל עליי להכין סרט על 
המרכבה סימן 3 אבקש שלושה דברים. טליק 
בעגה  "מושתן",  )הוספתי  מטוס,  כל  הקשיב. 
חיילית(, מוצג עם מלוא החימוש לפניו, ואנו 
טליק  החימוש.  מלוא  עם  המרכבה  את  נציג 
הסכים בניד ראש וסימן לי להמשיך. אני מציע 
לפרוס את כל חלקי המרכבה על משטח, כדי 
לבן.  כחול  תוצרת  החלקים  מגוון  את  שיראו 
זה לחש  טליק הפנה מבט אל אחד העוזרים. 
צורך  שיש  שאמר  לי  נדמה  באוזנו.  משהו 
בעשרה ימי עבודה לתערוכה כזו. טליק מלמל 
משהו שנשמע כמו בסדר וסימן להאיץ מהלך. 
מהאוויר  לצלם  הייתה  השלישית  הבקשה 
להמחיש  כדי  מטנקים,  עשויה  הארץ  מפת 
טליק  הגבולות.  את  קובעים  הטנקים  שזחלי 
דרושים  טנקים  "כמה  מלגלג:  בקול  שאל 

הפנה  הוא  רזרבה.  ואחד   31 השבתי:  לך?" 
חישובים  ערך  זה  הקצינים.  אחד  אל  ראשו 
והמשיך בטון  ונענה בראשו. טליק לא הרפה 
מנוע של  עולה שעת  כמה  יודע  מלגלג: אתה 
טנק? השבתי שאני מודע לעלות הגבוהה, אבל 
מדובר במבצע חד פעמי ששכרו בצידו. טליק 
אתה  זמן  ולכמה  ספקני:  בקול  עדיין  המשיך 
צריך את 31 הטנקים? השבתי: "5 דקות". הוא 
הוספתי  לבטל את ההערכה, אבל  רצה  נדרך, 
ללא שהות: בזמן הקרוב מתוכנן בגולן תרגיל. 
עובדי רס"ר יסמנו את מקום הטנקים מבעוד 
ינועו  לבסיס,  בדרך  התרגיל,  בסיום  יום. 
הטנקים כל אחד למקומו לחמש דקות. מסוק 
יצלם את הטנקים ממעל בתצורה של מדינת 
ישראל. טליק הרהר ומלמל: "אני לא מבטיח, 

לא מבטיח" והורה למלוויו על תזוזה.
עיניי  את  שהשאירה  נוספת  פגישה 
ברעננה.  לוינשטיין  בבית  התרחשה  דומעות 
הכיר  לא  הוא  בחוליו.  טליק  את  לבקר  באתי 
התחיל  לפתע  נזכר.  כך  אחר  תחילה,  אותי 
ללכת לכיוון היציאה, החליף חלון בדלת ועוזר 
נזכרתי  בעדינות.  אותו  כיוון  אותו  שסעד 

בניווט ברחובות תל אביב.
ימים  פני  על  התמשכה  הנוספת  הפגישה 
עליי  הטילה  לשריון  יד  הנהלת  כאשר  רבים, 
לפטירתו.  שנה  למלאות  לזכרו  ערב  להכין 
ועם  ידידיו  עם  המשפחה,  בני  עם  נפגשתי 
בחנתי  והגיגיו,  מספרו  קראתי  לנשק,  רעים 
שאני  חשתי  יום  בכל  בהם.  שהופיע  סרטים 

טליק,  הקרויה  מהתעלומה  ומתרחק  מתקרב 
בכל פעם נתגלה פן חדש, סיפור חדש שהטיל 
נוספת.  שכבה  נקלפה  דמותו,  על  נוסף  אור 
החותר  היסודי,  הרוח,  קצר  הקפדן,  טליק 
לשלמות, טליק שאינו מוותר, הדורש מעצמו 
את המקסימום וכך גם מאחרים, טליק המטיף 
האדם  טליק  הדאגן,  הרגשן,  טליק  והמחנך, 
המצביא  טליק  הנוקשה,  המסכה  שמאחורי 
והמנהיג הסוחף, לעיתים בדרכים לא שגורות, 
הפרקטי,  היונה־נץ  ההוגה,  הממציא,  טליק 
מוכן  שאינו  האיש  האסטרטג,  הפילוסוף 

לפשרות ומשלם את המחיר על עקרונותיו. 
מקל  מניף  טליק  את  ראיתי  רוחי  בעיני 
תותח  יריית  של  בנפץ  השולחן  על  בו  ומכה 
כאשר הוא שוטח לפני ראש הממשלה את מצב 
התחמושת בשריון לפני מלחמת ששת הימים; 
המים,  על  במלחמה  מהקופסה  החורג  טליק 
בתחכום  הסורים  עם  כוללת  מלחמה  המונע 
על  מהטנק  בעצמו  היורה  טליק  דופן,  יוצא 
כלי אויב והמט"ק־מג"ד שמעליו נפגע בראשו 
זב  התותחן־טליק,  על  ונופל  סורי  טנק  מירי 
בששת  היום  פקודת  את  הקורא  טליק  דם; 

הימים: "והארץ תרעד". 
התבוננתי בתמונות שלו, פעם תמונה עם 
המחייכות  עיניו  את  המבליט  ממזרי  חיוך 
כחייל  הנער  טליק  פעם  החכמה;  וקמטי 
מבט  עם  טליק  בגאון,  גופו  הזוקף  בבריגדה 
חודר והחלטי, משקפי טנקיסט, אבק וחול על 
פניו; ופעם חנוט בעניבה, עם משקפיים בצבע 
ליצני  מבע  עם  רציני  ופעם  כפילוסוף;  כהה 
לו  שהוענק  בעת  משונה  כובע  עם  מוסתר 
אות כבוד מאוניברסיטה; ועוד תמונה - טליק 
ראשי  כאשר  רצון  שביעות  של  עצור  במבט 

השריון באמריקה סגדו לו בפורט נוקס. 
בקטעי  מעיון  בתמונות,  מהתבוננות  וכך 
ההגות שלו, מצפייה בטליק המטפס על טנק 
הסובבים,  עם  ער  דיון  עליו  ומקיים  מרכבה 
לו בדריכות, טליק היורה מהטנק  המקשיבים 
מרוצה  הוא  אם  לשאלה  ועונה  טיפוחיו  בן 
 - מבויש  סיפוק  ובחיוך  האופייני  היד  בהינף 

כך התקלפו השכבות העוטפות אותו. 
לנגד  עברה  הזמן  כנפי  על  בשיוט  וכך 
עיניי מסכת חיים שלמה השזורה עם ביטחון 
מלחמה  שמנע  הטכנולוגי  התחכום  המדינה: 
את  להטות  ניסו  ערב  מדינות  כאשר  כוללת 
שמכונה  במה  ישראל  את  וליבש  הירדן  מי 
והעקשנות  התעוזה  המים";  על  "המלחמה 
ליזום ולפתח את משפחת טנקי המרכבה למול 
שהכינה  סוחפת  מנהיגות  רבתי;  התנגדות 
קריאת  הימים;  ששת  למלחמת  השריון  את 
המציאות שמנעה התלקחות בשלהי מלחמת 
יום הכיפורים - מורשת עתירת זכויות לאדם 
ניגודים,  של  שלמות  של  נדיר  צירוף  אחד, 
שתחסר לשיח הציבורי של החברה בישראל. 
ייתן והדמות הקורנת, שבין נרות הנשמה  מי 

המרצדים, תמשיך לנווט לנו דרך.

לזכרו של טליק
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תא"ל )במיל'( מאיר בן נפתלי

1957	אני חניך בקורס מ"פים שריון, מחזור ב'. 
ועליו  נ"נ  בשטח  מופיע  שלנו,  התרגילים  באחד 
שני סגני אלופים, שהיו אז בתהליך הסבה מחי"ר 
רק  טל.  וישראל  אלעזר  דוד  הם  הלא  לשריון, 
שנים  חמש  השריון  לחיל  שובצתי  שאני  לחשוב 

לפני "מר שריון"...
אשתי ואני מטיילים ברחוב אלנבי בתל  	1967
מופיעה  צילום  חנות  של  הראווה  ובחלון  אביב 
משקפי  עבודה,  בבגדי  טליק  של  ענקית  תמונה 
אבק מורמים על הכובע ומבט ערמומי. ואני אומר 
לאשתי: "אני מרחם על הגנרל המצרי שצריך היה 

להתמודד איתו בשדה הקרב".
מלאתי  זו,  בתקופה  	1980 עד	 	1970
תפקידים בכירים בחיל החימוש בתחומי הבחינה, 
הניסויים והרכש. כולם משיקים ונוגעים בפיתוח 
למפגשים  אותי  ומביאים  המרכבה  טנק  וייצור 

רבים עם טליק.
 - מעורבת  הייתה  מטליק  שלי  ההתרשמות 
בעל תפיסה טכנית שעלתה  היה  הוא  מצד אחד 
במקרים רבים על זו של המהנדסים, כמו כן הפגין 
טליק דבקות ראויה לכל שבח במטרה, הלא היא 
נוהג  היה  שני,  מצד  המרכבה.  פרויקט  מימוש 
כלפי  מתפשר  בלתי  וביחס  בתוקפנות  פעם  לא 
רעיונות  רבים  במקרים  ומפסיד  אותו,  הסובבים 
פחד  שמתוך  או  בפניו,  להעלות  פחדו  שאנשים 
חיזוק  בכך  ראה  וטליק  דעותיו,  עם  מזדהים  היו 

והיזון חוזר חיובי לדעותיו. 
בהומור ציני היה אומר שלצורך קביעת נתיב 
לכביש חדש, יש לעקוב אחרי מסלול ההליכה של 
החמור, ובהיעדר חמור אפשר להיעזר במהנדס...

מסירותו  את  לציין  חייב  אני  האיזון  למען 

שבסביבתו  הזוטרים  כלפי  טליק  של  המוחלטת 
הקרובה - נהגים, מזכירות או רל"שים - שטליק 
בבעייתם  גם  ולּו  להם,  לעזור  מאמץ  חסך  לא 

הקטנה ביותר.
סוף	1980	עד	סוף	1982	בשנתיים אלה, 
הזמן  לפני  התפטרתי  מנת"ק.  כראש  שימשתי 
המקובל כיוון שהתפתח בין טליק לביני ויכוח על 
מנת"ק.  ראש  סגן  לתפקיד  שימונה  הקצין  זהות 
בסופו של דבר ולאחר פרישתי, מונה הקצין שבו 
טליק  אלי  פנה  הסערה,  שוך  לאחר  בחרתי.  אני 
מאד  ונפגע  מההתפטרות,  בי  שאחזור  וביקש 

מהסירוב שלי.
הגולן  ברמת  גבעה  על  עמדתי  הימים  באחד 
ואחד מטנקי המרכבה דהר בשטח הטרשי. אמרתי 
הכמעט  הזכות,  בעל  הוא  שטליק  שכיוון  לעצמי 
בלעדי, לקיומו של הטנק הדוהר הזה, עלי לנשוך 
את שפתי ולהמשיך בעבודה איתו, עם כל הקושי 

שבדבר.
של  רמטכ"ל  לכבוד  מסיבה  נערכה  אחד  יום 
צבא זר שביקר בארץ. הייתה זו הפעם הראשונה 
שטליק פגש את אשתי. ברצונו להחמיא לה, אמר: 
"עכשיו אני יודע שאני יכול להתעלל בבעלך. כיוון 
אמרתי  ואני  ניחומים".  למצוא  מי  אצל  לו  שיש 
זה שלא  "עד היום חשבתי שאתה עושה את  לו: 

במתכוון"...
טליק  של  בביתו  שלי  הביקורים  באחד 
עבודתו  פרי  עץ  שולחן  לי  הראה  הוא  ברחובות, 
של רפול. הסיפור הוא שיום אחד התרופפו חיבורי 
פלדה.  בפסי  השולחן  את  חיזק  וטליק  השולחן 
למראה  מזעם  שרתח  רפול  אצלו  ביקר  לימים 
התיקון, על העזתו של טליק לתקן שולחן עץ עם 

פלדה...
עד  טליק  את  שאלתי  שלנו  השיחות  באחת 

מתי לדעתו יתקיים הטנק בשדה הקרב. תשובתו 
חייל  כל  יוכל  בו  "ביום  והחלטית:  מידית  הייתה 

פשוט להרוג טנק. כפי שקרה עם הסוסים".
מוצלח  לא  רעיון  בדעתי  עלה  הימים  באחד 
להשכין שלום בין טליק לבין האלוף עמוס חורב, 
אשר היו אז חלוקים בדעותיהם, בנושא המרכבה 
אך  לנסות,  יכול  שאני  אמר  חורב  עמוס  כמובן. 
גירש אותי  זאת,  לעומת  ספק אם אצליח. טליק, 
בבושת פנים. )אגב, כעבור כעשרים שנה, ראיתי 
יותר  כנראה  הצליח  מישהו  מפוייסים.  אותם 

ממני(.
אש  ובקרת  תצפית  אמצעי  פיתוח  במהלך 
שלא  כדי  הטנק,  מתוך  המפקד  מקלע  להפעלת 
שיהיה חשוף בצריח, אמרתי לטליק שאם עכשיו 
הנוף  את  כולם  רואים  והנהג  התותחן  המפקד, 
שם?  להיות  להם  למה  אז  מיכשור,  באמצעות 
מחוץ  בנגמ"ש,  נניח  זה,  ליד  זה  שיישבו  עדיף 
בשלט  הטנק  את  ויפעילו  לאויב,  הפתוח  לשטח 
רחוק. הוספתי עוד שטנק כזה יהיה קל מאד, יהיה 
להחזירו  יהיה  ואפשר  עצמית  השמדה  מנגנון  לו 
אך  ולתיקונים.  מחדש  למילוי  לתדלוק,  לאחור 
כאלה.  עצות  אז  שיקבל  האיש  היה  לא  טליק 

)מדובר בשיחה שהתנהלה לפני 30 שנה(.
כדי לא להיות כפוי טובה כלפי טליק, אני חייב 
כלפי:  יחסו  את  טליק  ביטא  בה  הדרך  על  לדווח 
הביטוי  כושר  את  פעם  אחר  פעם  שיבח  הוא 
את  נושא  שאני  אמר  הוא  פה.  ובעל  בכתב  שלי 
מחמאה...(  בכך  רואה  )ואני  נס  על  מגרעותיי 
ולבסוף הוא קבע שאני עשיתי טוב כראש מנת"ק 

יותר ממה שאני יודע...
לקראת שחרורי מצה"ל, חשבתי לפנות למינהל 
הסגל ולבקש 4 אחוזים פנסיה על כל שנת עבודה 

עם האלוף, כמו הקשוחים שבלוחמים...

טליק היה אישיות מיוחדת במינה. כל מי שהכיר אותו, לא יכול היה שלא לפתח 
כלפיו יחס מיוחד משלו. במקרה שלי, עירוב של הערכה והסתייגות

זיכרונות מזווית אחרת

טנק מרכבה סימן 1 
בלבנון בעת מלחמת 
שלום הגליל 1982
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אל"ם )במיל'( אמנון שרון 

 82 בגדוד  בסדיר  שירותי  בעת  ב־1968 
לקורס  והצטרפתי  פלוגה  שקיבלתי  ולפני 
גייסות  מפקד  אצל  פה  בעל  נבחנתי  מ"פים, 
אחזו  ורעדה  חיל  טל.  ישראל  האלוף  שריון 
הנוקב,  דיבורו   - למשרדו  כניסתי  עם  בי 
הפעם  הייתה  זו  פחד.  ממש  הרציניות,  הפנים 

הראשונה שראיתי אותו פנים אל פנים.
כשחזרתי  הכיפורים,  יום  מלחמת  לאחר 
מהשבי הסורי התמניתי למפקד יחידת הניסויים 
של חיל השריון. הניסוי המרכזי היה של הדגם 
לא  עדיין   ,1 סימן  המרכבה  טנק  של  הראשון 
שהיו  ומנת"ק  רפ"ט  קציני  הסדרתי.  מהייצור 
במתח  שרויים  היו  המרכבה,  לפיתוח  אחראים 
מתמיד - מה טליק יגיד ומה טליק יחשוב. רוחו 
אותי  הזהירו  והם  בקרבם  תמיד  נוכחת  הייתה 
מה  כל  "תעשה  לב:  לשים  תפקידי  תחילת  עם 
שטליק  הדברים  אלה  כי  לך,  אומרים  שאנחנו 

רוצה, שטליק אומר, שטליק מחייב אותנו".
שִקשקנו  איך  הסדיר  השירות  בימי  נזכרתי 
"בוגר  כבר  אני  הפעם,  אבל  טל,  מהאלוף 
אותי,  מפחיד  לא  דבר  שום  הסורי",  השבי 
בביצוע  התחלתי  השתנו.  אצלי  הפרופורציות 
הניסויים. הניסויים התבצעו במחנה הניסויים 
של חיל החימוש בדרום, ליד באר מנוחה בואכה 
תכנית  פי  על  הניסויים  את  ביצענו  אילת. 
ואז  כמובן אישר אותה.  מאושרת, שגם טליק 

הגענו לירי ראשון בתותח הטנק במרכבה.
מרפ"ט הודיעו לי שניתן לירות 20 כדורים, 
השומר  לתל  הטנק  את  מעלים  הירי  ובגמר 
על  הירי  השפעת  בדיקת  לצורך  למש"א 
מערכות הטנק. עוד אמרו לי שטליק יהיה נוכח 
בירי )ולעצמי חשבתי: שוב אפגוש אותו פנים 
התותחן  להיות  רוצה  טליק  וכי  פנים...(,  אל 
בסדרת הירי הראשונה. הכנתי תכנית לירי של 
הראשונה  )הסדרה  תותח  כדורי   16 סדרות,   4
הרי טליק יורה(. ראש תח"ש אישר, מפקד גי"ש 
תכנית  את  אישר  שטליק  לאחר  וזאת  אישר 

הירי.
ירי,  בעמדת  הטנק  הגיע,  המיוחל  היום 
מאחור על ברזנט היו מונחים 16 כדורי תותח, 
היו  לא  עדיין  )אז  הטנק  בתוך  היו  כדורים   4
נכנס  טליק  הטנק(.  בתוך  תחמושת  מארזי 

היה  שכטר  שלמה  סא"ל  התותחן,  לעמדת 
שלי.  הצוות  מאנשי  היו  ונהג  טען  המפקד, 

במעמד הזה היה משהו חגיגי.
קשר,  מכשיר  עם  עמדתי  הפיקוד  גבעת  על 
פלד  מוסה  שריון  גייסות  מפקד  עמדו  לידי 
באמת  ורפ"ט,  מנת"ק  קציני  תח"ש,  ראש  ז"ל, 
טנק  של  בתותח  הראשון  הירי   - מרגש  מעמד 

המרכבה!!!
למטרה  ירי  אישור  שכטר  לסא"ל  נתתי 
שהייתה מוצבת בשטח. טליק יורה במהירות את 
ירי  הפסק  בקשר,  פוקד  אני  הכדורים,  ארבעת 
פרוק כלים! כעבור כמה שניות מודיע לי שכטר 
רפ"ט  קציני  סדרה.  עוד  לירות  מבקש  "הצייד" 
אמרו לי שבטח טליק ירה את כל הכדורים, אבל 
הרי הייתה לי תכנית ניסוי! פקדתי שנית הפסק 
ירי פרוק כלים! ושכטר מודיע לי: "אולי אתה לא 
ועוד  לו אני מבין  "הצייד". אמרתי  זה  מי  מבין 

איך. אני מבקש מיד לצאת מן הטנק.
את  כינס  הטנק,  מן  טליק  יצא  שניות  תוך 
את  שואל  שהוא  לב  שמתי  הטנק.  ליד  כולם 
סא"ל שכטר מי זה שמנע ממנו את המשך הירי. 
מרעים  טליק  ואז  עליי.  הצביע  שכטר  סא"ל 
בקולו ומצביע עלי: "לּו אני הייתי מפקד גייסות 

השריון, הייתי קוצץ לך את הידיים והרגליים". 
כאלה  דיבורים  שמעתי  מזמן  לא  שעד  ואני 
למה?  חזרה:  לו  בזמן השבי, צעקתי  מהסורים 
והוא השיב: ככה משאירים פגזים בשמש בחוץ 
הכדורים  על  מצביע  שהוא  תוך  הרצפה?  על 

שהיו מונחים מאחורי הטנק על הברזנט.
את  לכסות  החיילים  לאחד  מיד  הוריתי 
ושאל  הצידה  אותי  לקח  טליק  ואז  הפגזים, 
עניתי  הירי.  את  להמשיך  לו  נתתי  לא  מדוע 
במדויק  הניסויים  את  לבצע  אחראי  שאני  לו 
ובזמן, ותוך כדי הניסוי אנחנו גם מגבשים את 
תורת ההפעלה של טנק המרכבה החדש, וכיוון 
רציתי  לא  כדורים,   20 רק  לירות  מותר  שהיה 
התרגולות,  כתיבת  ואת  הניסויים  את  לשבש 

ולכן לא אישרתי לו.
לי:  ואמר  אותי  חיבק  ידי,  את  לחץ  טליק 
אמנון, תשמור לי על הטנק, זהו דגם יחיד, אני 
לנו  והיו  "לחברים"  הפכנו  מאז  עליך!!!  סומך 

עוד הרבה מאוד מפגשים.
הניסויים בדגם 001 הסתיימו , עברנו לדגם 
הדגם  היסטוריה.  כבר  והשאר   002 המשודרג 
הראשונים  הניסויים  את  עליו  שביצענו   001

נמצא כיום במוזיאון בתי האוסף בתל־אביב.

טליק מסביר על מערכות המרכבה לנשיא אפרים קציר )משמאל( ולרמטכ"ל רא"ל מוטה גור )ביניהם(

 המפגשים שלי 
עם "טליק"
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תא"ל )במיל'( צבי אורבך

במחצית חודש יולי השנה הזדמנתי במקרה 
משרד  של   22 מס'  בבנין  השלישית  לקומה 
ראיתי  קודמות,  לפעמים  בניגוד  הבטחון. 
של  כמשרדו  שנותרו  החדרים,  לשני  שהדלת 
טליק בתקופה האחרונה שלו בעבודה, פתוחה 
לרווחה. בחדרו של טליק מצאתי את בנו יאיר 
עבודה  עובדים  הנאמן,  עוזרו  לוי,  איצ'ו  ואת 
פיזית קשה בפירוק ואריזה של שארית תכולת 
מזכרות  תמונות,  דגמים,  תיקים,  המשרד: 
נותרו  אלה  אחרים.  "בלמ"סיים"  וחפצים 
אחרי העברת חומר מסווג לארכיון ולמנת"ק, 
הסירו  לבסוף  "מוסדיים".  וסינון  מיון  בתום 
הבטחון",  שר  עוזר  "לשכת  השלט  את  גם 

שהתנוסס מעל לכניסה שנים רבות.
"סגירת  בי תחושה של  עורר  הזה  המעמד 
מאלפי  זיכרונות  מאוד  והרבה  מעגל"  עוד 
השעות שביליתי בחדר זה במחיצתו של טליק 

במשך עשרות שנים.
על  בשעתו  השתרעה  טליק  של  הלשכה 
שימשו  שרובם  הבניין,  בפינת  חדרים  מספר 
מסווגים.  מסמכים  תיקי  מאות  של  כמאגר 
התקבצו  טליק  של  הגדול  העבודה  בחדר 
עם  יחד  איש.  עשרים  מעל  לדיון  לפעמים 
ביותר,  וצנוע  אפור  פשוט,  חדר  זה  היה  זאת 
או  שיפוץ  פעם  אי  בו  שנעשה  לי  זכור  ולא 
למקובל בסביבתו. את  בניגוד  כלשהו,  שדרוג 
טנקי  של  תמונות  בקביעות  קישטו  החדר 
חבריו  של  תמונות  שונים,  מדורות  מרכבה 
לנשק שנפלו )אלברט מנדלר, קלמן מגן, אהוד 
ורבת  ההיסטורית  תמונתו  וכמובן  אלעד( 
המשמעות של "אברום הנפח" מבאר טוביה. 
שונים  דגמים  אוסף  תמיד  שם  היה  כן  כמו 

מתכת  או  מעץ  מודלים  טנקים,  פגזים,  של 
וחלקים אחרים, ששימשו להמחשת הרעיונות 
זמן  פרק  באותו  רלוונטיים  שהיו  והפתרונות 

לצורך קבלת החלטות.
כ"מר  בעיקר  מזוהה  טליק  רבים  בעיני 
ידועה  ופחות  המרכבה",  טנק  וכ"אבי  שריון" 
בנושאים  העמוקה  ומעורבותו  פעילותו 
צה"ל,  של   - העולם"  של  "ברומו  אחרים 
מערכת הביטחון, בתעשייה ובמדינה. כמו כן 
פורסם  מהדברים  שחלק  למרות   - בחו"ל  גם 

מדי פעם, כאשר זכה בפרסים שונים.
אזכיר כאן רק מספר דוגמאות של עיסוקים 

שמעבר לפרויקט המרכבה.
ראשית נושאי המיגון והשרידות של רק"ם 
בכלל היוו בכל התקופות את מרכז תשומת ליבו 
בהשקעה  התבטא  הדבר  טליק.  של  ומאמציו 
הפגיעות  כל  של  וניתוח  איסוף  של  עצומה 
שאירעו בטנקים בכל המלחמות. מכאן הפקת 
מיגון  של  ודורות  סוגים  של  לתכנון  לקחים 
אך  כמובן,  למרכבה  שרידות  ואמצעי  בליסטי 
לפומ"ה  לנגמחון  לאכזרית,  מגח,  לטנקי  גם 
בסיס  שעל  פתרונות  על  ההתבססות  וכיו"ב. 
לפי  שנערכו  ניסויים,  אינספור  חייבה  ניסוי 
כמעט  ובנוכחותו,  טליק  של  המפורט  תכנונו 
כל שבוע, עד להשגת התוצאה המיטבית, תוך 

התחשבות במגבלות המשקל והגאומטריה.
פיקד  טליק  למדי  ארוכה  תקופה  במשך 
עסוק  היה  ימים  באותם  הצפוני.  הגיס  על 
תכניות  על  סוערים  בדיונים  באינטנסיביות 
במפות,  התמלא  הגדול  והחדר  אופרטיביות, 

תצלומי אוויר, לוחות מטה ועשרות קצינים.
הוביל  שטליק  הגדולים  הפרוייקטים  אחד 
הארגון  היה  ארנס(  משה  השר  )בתקופת 
)אז  יבשה  זרוע  והקמת  הצבא  של  מחדש 

נרחבת  מטה  עבודת  זו  הייתה  מפח"ש(. 
)מפקדת  מפח"ש  את  שהולידה  וממושכת, 

חילות השדה(, כיום מז"י.
טליק  כאשר  מוזרה,  "אפיזודה"  גם  היתה 
צוללת  של  היעלמה  סביב  החקירה  את  ניהל 
)כמשקיף(  נוכח  להיות  לי  הזדמן  "דקר". 
ונכנס  למד  כמה  עד  לראות  דיונים  במספר 
לפרטי פרטים על המבנה והנסיבות הטרגיות 

שגרמו לטביעתה.
זמן ומרץ רבים הקדיש טליק לכתיבת ספרו 
"בטחון לאומי - מעטים מול רבים". בהיותו 
פרפקציוניסט מושבע, השקיע לא רק בארגון 
והגהה  בתיקונים  גם  אלא  וכתיבתו,  החומר 

תבוא ונלך 
 ל'אקרופוליס', 

אמר לי טליק
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ובכל שלבי העריכה וההוצאה לאור.
פעילותו  את  מכירים  יחסית  מעטים 
בעיקר  העולם,  ברחבי  והשפעתו  הענפה 
הצנוע  משרדו  היבטיו.  כל  על  רק"ם,  בנושאי 
של טליק היווה מקום "עלייה לרגל" למפקדי 
צבא, בכירי תעשייה ואף מדינאים. שמו הלך 
ובגרמניה, אך  לפניו במיוחד בארצות הברית 
גם במדינות נוספות באירופה ובמזרח הרחוק.

קירות המשרד היו עדים לשיחות חשובות 
- אישיות וטלפוניות - שקבעו קידום ושיבוץ 
הביטחון.  ובמערכת  בצה"ל  רבים  אנשים  של 
שונה  מסוג  מעטות  לא  שיחות  גם  היו  אך 
לפקודיו  אנושית  ועצה  עזרה  לחלוטין: 

או  שפנו  אחרים,  לאנשים  וגם  ובהווה  בעבר 
 - אישית  למצוקה  נקלעו  כאשר  אליו  הופנו 

בריאותית, כלכלית או נפשית.
פרישתי  אחרי  גם   - שנים  עשרות  במשך 
הצבאית  בתעשייה  עבודתי  בעת  מצה"ל, 
לפגישות  זכיתי  האחרונה,  בתקופה  וגם 
הייתה  טליק.  עם  יחסית  תכופות  אישיות 
לחודש  אחת  פגישות  של  מסורת  מעין  לנו 
צהרים  בארוחת  ובהמשך  במשרדו,  בערך 
ב"אקרופוליס", שם היה לנו "מנוי" על שולחן 
קבוע, למעלה בפינה. פגישות אלה היו עבורי 
נושאים  מלבד  ומעשירות.  מעניינות  תמיד 
לנו  יצא  זמן,  לאותו  ורלוונטיים  קונקרטיים 

צבי אורבך )משמאל( עם טליק, באחד מאירועי מנת"ק

לשוחח ולהחליף דעות על עניינים "ברומו של 
עולם".

לא אשכח את שיחתנו האחרונה  ולסיום, 
לפני  קצר  זמן  בטלפון  שהתנהלה  והמוזרה, 
חגית  עם  לתאם  כדי  לביתו,  צלצלתי  מותו. 
רעייתו זמן מתאים בו אוכל לבקרו. להפתעתי 
טליק הרים בעצמו את השפופרת. כששאלתי 
בבית,  לבקרו  כוונתי  על  לו  ומסרתי  לשלומו 
ענה לי בקול צלול ובמילים אלה: "צביקה'לה, 
כאן.  אותי  לבקר  צריך  לא  אתה  בסדר,  אני 
אני כבר לא חולה ומחר אהיה במשרד. תן לי 

צלצול, תבוא ונלך ל'אקרופוליס'".
תם ונשלם.
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המרכבה  טנקי  וטיפוח  פיתוח  עם  בבד  בד 
טל  ישראל  )במיל'(  האלוף  עסק  לסוגיהם 
של  ובייצור  בפיתוח  שנים  עשרות  )'טליק'( 
של  אחר  ולרק"ם  לטנקים  גם  מיגון  מערכות 
של  הבליסטי  והפיתוח  המחקר  חלק  צה"ל. 
משרד  אנשי  עם  בהנהגתו  נעשה  המיגונים 

התעשייה  בשיתוף  וצה"ל  )מנת"ק(  הביטחון 
הביטחונית הרלוונטית לנושא, ושלב הפיתוח 
בתעשייה  נעשה  הסדרתי  והייצור  ההנדסי 
וצה"ל.  הביטחון  משרד  אנשי  בפיקוח 
לתעשייה הצבאית )תעש(, שבה עבדתי שנים 
מיגונים  ובייצור  בפיתוח  נכבד  חלק  רבות, 

תחת  לעבוד  זכיתי  אחר.  ולרק"ם  למרכבה 
באחד  פרויקטים.  בכמה  'טליק'  של  הנהגתו 
'טליק',  של  בהשתתפותו  ערב  קיימנו  מהם 
סיומו  לציון  וצה"ל,  הביטחון  משרד  אנשי 
הדברים  נכתבו  שלכבודו  מיוחד,  פרויקט  של 

ונקראו באותו מעמד.

 ֹלא ּתִּנַּתֵק 
ׁשְַרׁשֶֶרת ַהְּפלָדָה

טנק מגח 6ב' 
גל לבט"ש

84 ׀ שריון 39  אוקטובר 2011 



ַמְרּכְבֹותָיו ַעל ָּפָרׁשָיו ֻטְּבעּו ָאז ְּביָם סּוף: "ו�ּיָׁשֻבּו ַהַּמיִם ו�יְַכּסּו ֶאת־ָהֶרכֶב 
וְֶאת־ַהָּפָרׁשִים ְלֹכל ֵחיל ַּפְרֹעה ַהָּבִאים ַאֲחֵריֶהם ַּבּיָם ֹלא־נִׁשְַאר ָּבֶהם ַעד־

אֶחָד." )שמות, יד, כח(

ַאְך ּגַם ַּבִּפיל ַהְּמׁשְֻריָן ַמְצאּו ֵאיזֹו ּתְֻרָּפה וְׁשּוב ּגְבּוָרה ִעם נְִחיׁשּות ַהְפכּוהּו 
לְֻחְרָבה: "ו�ּיָֹבא ַעד ַהִּפיל ו�ּיְִכַרע ֵּבין ִּבְרָּכיו ו�ּיְִדְקֵרהּו, ו�ּיֹּפל ַהִּפיל ָעָליו ו�ּיָֹמת, 

ּוְבנְָפלֹו ֵהִמית ּגַם אֹותֹו." חשמונאים א, ו' מח(

ְּכָבר ַּבּיְִציָאה ַהֲחפּוזָה ֵמֶאֶרץ ַהּיְאֹור,
ָרַדף ַּפְרֹעה ֶאת זֶה ָהָעם, ְלַהִּסיגֹו ָאחֹור.

ַמְרְּכבֹות�יו ַעל ָּפָרׁש�יו טְֻּבעּו ָאז ְּביָם סּוף,
ֲאָבל ָהָעם ַהּזֶה ּדֹורֹות ִלְרִדיפֹות ָחׂשּוף.

ּוְכׁשֶָּבָאֶרץ ִהתְי�ּׁשְבּו ּתְֵריָסר ׁשְִבֵטי נְדֹוד -
ַרִּבים ָהיּו ָאז ַהָּקִמים, ִהִּציקּו עֹוד וָעֹוד.

וְׁשּוב ׁשְִריֹון נִָּצב ִמּמּול - גְָליָת ִעם ַקׂשְַקּׂשִים
שִֶמַּכף ֶרגֶל וְַעד ֹראש עֹוִטים ּוְמַכִּסים.

וְֶחֶרב ֵאין ְּבי�ד ָּדוִד, ַאְך ְלִמְצחֹו ָקַלע,
וְָכְך ְּבכֹוַח ֱאמּונָה נִַּצח ַעל נְָקָלה.

ּגַם ּתְעּוזָה ּגַם נְֶחָרצּות ָחְברּו ַּבּזֶה ַהְּקָרב,
ּוַמֲעָרְך ַהִּמגְנָנָה ׁשֶל ָהאֹוי�ב ָחַרב.

וְַאף ִסיְסָרא ׁשֶַּבִּמְקָרא ָלַחם ְּביִׂשְָרֵאל -
ַאְך ַהִּקיׁשֹון ּגַָרף ֵחילֹו ִעם ֶרכֶב ַהַּבְרזֵל.

ָחְלפּו ּדֹורֹות, ּוַבּזִיָרה - ִּפיִלים ְמבָֻּצִרים,
וְַהְצִריִחים ׁשֶַעל ּגַָּבם ְמאֹוד ֹלא ֲחִדיִרים.
ַאְך ּגַם ַּבִּפיל ַהְּמׁשְֻריָן ָמְצאּו ֵאיזֹו ּתְֻרָּפה

וְׁשּוב ּגְבּוָרה ִעם נְִחיׁשּות ַהְפכּוהּו ְלֻחְרָבה.
וְַכֲעבֹור ַאְלַּפיִם ׁשְנֹות, ש�ב ְלַאְרצֹו ָהַעם,

וְַהָּבָרק ׁשְֶּבֵעינָיו - נַָצץ וְֹלא הּוָעם.
וְַדל הּוא ּכֹוַח ַהֵּמגֵן, ְספּוִרים ָהֲאנָׁשִים,

וְֶאת ַהּנֶׁשֶק ַהָּדרּוש ִחּׁשְלּו ֶהָחָרׁשִים.
חֹוָמה הּוְקָמה וְַאף ִמגְָּדל, ִלְצּפֹות ְלֵמָרחֹוק,

ְּכׁשִֶמָּסִביב יָם ׁשֶל ּפֹוְרִעים, לֵית ִּדין וְלֵית ֹּכל ֹחק.
וְָהחֹוָמה - לּוחֹות ַּדִּקים, ָעָפר ו�ֲאָבנִים,

ֲאׁשֶר ַעל ֹקֶמץ ִמתְי�ּׁשְִבים ֲהֵריֵהם ֵמגֵנִים.

ּוְכׁשֶיֹוְצִאים ִמן ָהחֹוָמה, ַהֶּטנְֵּדִרים נֹוְסִעים,
וְַהּנֹוְטִרים ַעל ִסּפּונָם - רֹוִבים ִּבלְָבד נֹוׂשְִאים.

י�ֲחֹלף ָעׂשֹור ַעד ׁשֶנֹוָסף ּגַם לּוַח ׁשֶל ְּפָלָדה 
ְל"ֶסנְְּדוִיץ'" אֹו ְלַמּׂש�ִאית, וְזֶה ִסּפּור נֹוָדע.

ּוְבִמְלֶחֶמת ַהּׁשְִחרּור - ִמֹּכל ַהָּבא ַלּיָד,
זְַחַל"ם נֹוׁש�ן אֹו ַטנְק מּוְבַרח ַלִּמְלָחָמה נֹוָעד.

ּוְכׁשֶהּוְקָמה ַהְּמִדינָה, הּוָקם ָּבה ֵחיל ׁשְִריֹון
ּוַבְּקָרבֹות ָּבם ִהׁשְּתַּת�ף ִהנְִחיל ְּכָבר נִָּצחֹון.

וְַכֲעבֹור ׁשְמֹונֶה ׁש�נִים - רּוחֹות ׁשֶל ִמְלָחָמה,
ִמְבָצע ָקֵדש ׁשְֶּבִסינַי ָּבַקע ֶאת ַהְּדָמָמה.

וְַהּׁשְִריֹון ׁשְֶקָצת ִהְבׁשִיל, ש�ַעט ֱאלֵי ִמדְָּבר,
ִּבְקָרב ַהֶּסכֶר ַהּנֹוַדע - ַעל ָהאֹוי�ב ּגַָבר.
ּוִמּנִי ָאז וְַעד ַהּיֹום נַָטל ֶאת ַהְּבכֹוָרה,
ְּבֹכל ְקָרבֹות ַהּי�ָּבׁש�ה ׁשֶל ֶאֶרץ ְמכֹוָרה.

ִמְלֶחֶמת ׁש�ׁש�ת ַהּיִָמים, ׁשְִריֹון הּוא ַּכּסּוָפה,
מֹוֵחץ ּוְמנַּת�ץ אֹוי�ב ִמְּפרֹוץ וְַעד סֹוָפה.

ּוְבִמְלֶחֶמת יֹום ִּכּפּור - סֹוֵפג ַאְך ִמתְאֹוׁש�ׁש,
ּפֹוֵרץ ְלַמֲעַמֵּקי אֹוי�ב וְׁש�ב ּוִמתְּגֹוׁש�ׁש.

וְהּוא ַמְכִריַע ֶאת ַהַּכף, ִּבזְכּות ַהּנְִחיׁשּות 
ׁשֶל ְמַפְּקִדים וְלֹוָחִמים, ִּבזְכּות אֹות�ה ִעְקׁשּות.

ֲאָבל חֹוְסנֹו ׁשֶל ַהִּמּגּון עֹוֶדנּו ָּדל ְמאֹוד,
וְהּוא ָטעּון ׁשִּפּור נִָּכר ַּבַּצד וְַאף ָּבֹחד.

וְַטנְק ַהֶּמְרָּכָבה נְִבנָה - ְּבעֹוֶמק ַמְחׁש�ָבה,
וְׁשְִריֹונֹו הּוא ְלמֹוֵפת, ְּכֹכל ׁשִֶאיׁש ִאיּוָה.

ַּבִּמְלָחָמה ׁשִֶּבלְָבנֹון נִָּכר ְּכָבר יִתְרֹונֹו,
ַּבּנַּיָדּות ּוַבּתְִמרּון, ְּבֹעֶצם ׁשְִריֹונֹו.

ּוִמּנִי ָאז ַהִּמיּגּונִים ֵהם ַמֲאָבק ַמתְִמיד,
ֶאל מּול חֹוְדָרן אֹו ֹראׁש ָחלּול, ֶאְפׁש�ר ָּכאן ְלָהִעיד.

ַּבִּמְסּת�ִרים ׁשֹוְקִדים ְצוָתִים, לֵילֹות ְּכמֹו יִָמים -
יֹות�ר ִמּגּון ְּבַסד נָתּון, ַעל ָּכְך ֵהם נְִלָחִמים.

י�ׁש ֲאנִָליזֹות, ִחּׁשּוִבים וְנִּסּוּיִם ֵאינְְספֹור,
ַעד ׁשֶמּוָצר ָּכְך ְמפֻּת�ח, ׁשִגְָרה ׁשֶל יֹום ָאֹפר.

ִּביֵמי ֹמׁשֶה ָעמּוד ָענָן וְַאף ָעמּוד ָהֵאׁש,
ִסְּמנּו ִּכוּון ׁשֶל ִהתְַקְּדמּות, ּגַם ְּבִמדְָּבר יֵָבׁש,

ַאְך ַלִמּגּון ָעמּוד ְּפָלָדה ֲאׁש�ר ָּבֹראש מֹוִביל -
וְזֶהּו ַטנְק ַהֶּמְרָּכָבה, ַמּנְֵחה נָתִיב ּוׁשְִביל.

ּוְלאֹורֹו ָּכְך ְמַחּׁשְִלים ִמּגְוָן ׁשֶל ִמּגּונִים
וְַלַּמָּסע ַאף ִמְצָטְרִפים ֶאָחיו ַהּׁשְִריֹונִים:

ַטנְֵקי ָמגָח וְַאְכזִָרית וְי�ׁש ּגַם נַגְָמחֹון
ֲאׁשֶר עֹוִטים ׂשְַלַמת ׁשְִריֹון ִמּגַג וְַעד ּגָחֹון.

ָּבֹראׁש ַמנְִהיג יְׂשְָרֵאל ַטל, ֲהֵריהּו ָהַאְדמֹו"ר
ֲאׁשֶר ֵמנִיַע ֹּכה ַרִּבים לְִבנֹות וְַאף ִלּגְמֹור.

וְִסיָמנִים נָתַן ָּבֵהם, זֶה ָטִליק ׁשֶָּבֹראׁש,
ִסיָמן ֶאָחד ּוׁשְנַיִים ּגַם וְַאף ִסיָמן ׁש�לֹוׁש.
וְֶעֶרב זֶה הּוא ְלִצּיּון ֵצירּוף ׁשֶל עֹוד ֻחְליָה
ֱאלֵי ׁשְַרשֶֶרת ׁשֶל ְּפָלָדה, ֹלא ֲאֻרָּכה ַּדּיָה.

ַאְלֵפי ׁש�עֹות ׁשֶל ֲעבֹוָדה ִהּגִיעּו ֶאל ַהּגְָמר,
וְעֹוד נֹות�ר ַרק לְָבֵרְך ַהּלֵל ַעל ַהּמּוגְָמר.
ָלכֶם ּתֹוָדה ִמֶּקֶרב לֵב, ֵרַעי ׁשֶַּבְּמׂשִיָמה,

ּוִמי יִּת�ן וְֹלא נֵַדע עֹוד ַצַער ִמְלָחָמה.
שאול נגר, מפעל סלבין
ז' בתשרי התשנ"ח
8 באוקטובר 1997
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מורשת	האלוף	טל

13 בספטמבר  בעיתון הארץ,  מאמר מערכת 
2010

עליה  שהעתירו  לשבחים  ראויה  שהיא  אף 
והאדם  הזירה  לצורכי  הבנויה  מלחמה  כמכונת 
החשובה  מורשתו  היא  ה"מרכבה"  לא  בישראל, 
אתמול  שהובא  טל,  ישראל  האלוף  של  באמת 
למנוחות. טנק הוא בסופו של דבר רק טנק, עוד 
הוא  צה"ל.  של  בארסנל  שיהיה,  ככל  חיוני  נשק, 
מגלם את הלחימה הניידת, את העברת שדה הקרב 
מגבולותיה הצרים של מדינת ישראל לשטחו של 
גם את  ה"מרכבה",  של  הייחודי  ובמקרה  האויב, 
אבל  לכל.  ומעל  לפני  הצוות  הגנת  של  הרעיון 
רעיונית,  היא  "טליק"  של  העילאית  מורשתו 
חברתית ומדינית: על מה להילחם, בחירוף נפש, 
היה  זה  בהקשר  להיהרג.  מה  ועל  להרוג  מה  על 
השלום,  במחנה  הצבא  באנשי  הבולט  אולי  טל 

ובאנשי השלום במחנות הצבא. 
טל לא היה מחסידי ההתנגדות הבלתי אלימה 
של מהטמה גנדי. הוא השתתף בחישולו של הכוח 
הצבאי, מימי ה"בריגדה" במלחמת העולם השנייה, 
ההגנה וצה"ל המוקם בתש"ח, חיל הרגלים ואגף 

בסוף  השריון  גייסות  ה־50,  בשנות  ההדרכה 
היבשה  וצבא  ה־60  שנות  ולאורך  עשור,  אותו 
בכל  ופיקד  הדריך  לחם,  טל  כך.  אחר  הבין־חילי 
המערכות שליוו את ישראל ברבע המאה הראשון 
לקיומה, והמשיך לפתח, לייעץ, לנהל ולהנחות גם 
אחר כך. מעולם לא "עשה לביתו"; כל מעייניו היו 
נתונים לביטחון ישראל. כאשר האמין שנדרשת 
בין  בתומכיה,  מהקולניים  היה  התקפית,  פעולה 
השאר במלחמת ששת הימים, שהניצחון היבשתי 
בחזית העיקרית שלה, בסיני, לא היה מושג ללא 

המסע הקשה של אוגדתו.
מיותרים,  לכיבושים  התנגד  טל  האלוף  אבל 
למלחמות חינם, להתנחלויות ולאשליית הרחבתה 
של הקיסרות הישראלית בלא מחיר דמים ואיבת 
הערבים  על  מתוך חמלה  כך  לא חשב  הוא  נצח. 
דאגה  משום  אלא  בפרט,  הפלסטינים  ועל  בכלל 
למדינת ישראל ולאזרחיה, במדים ושלא במדים. 
טל האמין שמתינות מדינית מחזקת את העוצמה 
הלאומית, שאינה יכולה להישען על הכוח הצבאי 

לבדו.
שבחים רבים הורעפו על טל במותו. מי שמכבד 

באמת את מורשתו, צריך לפעול למימושה.

הספדים 
לאלוף ישראל 
טל )טליק( ז"ל

ב־12 בספטמבר 2010 הובא אלוף במילואים ישראל טל 
נשיא  היו  לו  בין הסופדים  ברחובות.  עולמים  למנוחת 
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. הבאנו לקט מן ההספדים בהלווייתו )חלקם 

בכתבות נפרדות בגיליון זה(. 

טליק )משמאל( עם דוד לסקוב, 
מפקד יפת"ח )יחידת פיתוח חה"ן( 

ליד דגם של אמצעי שפותח ביפת"ח
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דברי	הנשיא	מר	שמעון	פרס	
בהלוויית	האלוף	ישראל	טל	)טליק(

חגית היקרה, בני משפחת טל, 
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 
ידע שאת הקרב צריך  במבחנים גדולים. הוא 
שגזר  ידע  גם  אבל  המערכה,  בשדה  להכריע 
דינו של הקרב יינתן במשפט ההיסטוריה. ועל 
האסטרטגי  להדק  לפנות  מתי  היטב  שקל  כן 

ומתי להפעיל את הנִצרה האינטלקטואלית.
היה  והוא  ונערץ.  בישראל הוא היה אהוב 
גם נערץ מעבר לגבולותיה. הוא נחשב לאחד 
שבעולם.  הטובים  השריון  מפקדי  מחמשת 
הוא היה גם היחיד ביניהם שידע לבנות טנק. 
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 
ומהמורות  השטח  ַחמּוֵקי  עם  להתמודד 
בשטחים  להסתתר  יודעת  ושהיא  הטבע. 
טנק  בנה  הוא  חיים.  בגייסות  ולפגוע  מתים 
הלוחמים  על  להגן  וגם  לפרוץ  גם  שמסוגל 
המסוגל  כוח  בעיניו  נראה  השריון  שבתוכו. 
ליצור הפתעה, לבצע תמרון קטן ותמרון גדול, 
כמותית  מסה  מול  איכותית  תוצאה  ולהביא 

ועדיפה. 
של  ומפקד  חיילים,  של  חיל  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. 
סקרנותו הייתה חובקת עולם: פילוסופיה, 
היה  הלחימה.  תורת  וכמובן  מדע  היסטוריה, 
בו צימאון לדעת, סבלנות להתאמן, ומהירות 

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

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

וחולפת. 
מֵרַע,  וכשנפרדים  לי.  וֵרַע  כאח  היה  טליק 
לנשום  מוסיפה  היא  מהֵרעּות,  נפרדים  לא 

ולהתהלך בתוכנו, ולהפיץ מּבֹוׂשְָמּה. 
חגית היקרה, ליבנו איתך.

	דברי	הרמטכ"ל	
רב־אלוף	גבי	אשכנזי

חגית, יאיר, פנינה ובני המשפחה,
"טליק",

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

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

הישראלי.
שכמו  מקצין  היום  ניפרד  אני  אישי,  באופן 
כנער  עיניים  אליו  נשאתי  דורו  מבני  רבים 
פועלו  מופת  על  והתחנכתי  צעיר,  וכחייל 
חלק  הייתה  "טליק"  של  דמותו  ומפקד.  כלוחם 
והערכית  המקצועית  מהתשתית  נפרד  בלתי 
בשירותי  שונים  שלבים  וליוותה  גדלתי,  שעליה 
מקרוב  התוודעתי  האדם  "טליק"  אל  הצבאי. 
לתפקיד  כניסתי  עם  לנו  שהיו  מפגשים  בסדרת 
מנכ"ל משרד הביטחון. עבורי, מפגשים אלו היו 
בבחינת שיעור יחיד במינו, לא רק בתפיסת עולם 
גם  אלא  אסטרטגי,  ובניתוח  צבאית  ביטחונית 
בעוצמה של לוחם ובעוצמה של צבא ושל חברה.

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

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

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

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 
שהותרת  המופת  לאור  לוחמינו  של  העתיד  דור 

אחריך. נוח בשלום לוחם, נוח בשלום חולם.

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

חגית ומשפחתו של האלוף טל, 
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 
ישראל וצה"ל, האב הרוחני של השריונאים, חתן 
פרס ביטחון ישראל ואבי המרכבה. אך המאפיין 
לאדם.  ודאגתו  יחסו  היה  באישיותו  המרכזי 

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

גם את רעייתו חגית ואת ביתם ברחובות.
ינצח" - קבע טליק  באמירה "האדם שבטנק 
כיצד צריכה להיות מערכת ההכשרה והאימונים 
לחייל,  בכבוד  להתייחס  השריון.  חיל  של 
לטנקיסט, לשמור על כבודו ועל זכויותיו, ולוודא 
ביותר שמכשיר  הטוב  האימון  את  מקבל  שהוא 

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

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

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

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

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

אתר יד לשריון יהיה מצבה חיה לזכרו.
יהי זכרו ברוך.
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תא"ל )במיל'( עמיר ניר

זוכים  העולם,  מן  לכתם  שאחרי  אנשים  יש 
מעטים  שלהם.  אצבע  טביעת  אחריהם  להשאיר 
אחת.  אצבע  מטביעת  יותר  השאירו  מהם  מאד 
אתה טליק הלכת לעולמך והשארת אחריך שובל 
השאר,  בין  אחריך,  השארת  אצבע.  טביעות  של 
שיודעים  מהנדסים  של  קבוצה   - אותנו  גם 
ומהסוג  קרבי משוריין,  רכב  ולייצר  לתכנן  לפתח, 
המתקדם בעולם. נפלה בחלקי הזכות להיות חלק 
בזכותך.  בעולם,  ייחודית  שהיא  הזו  מהקבוצה 
לנו  נתת  וכקבוצה,  אתה חינכת אותנו אחד אחד 
הטנק  תכנית  )מנהלת  ורפ"ט  מנת"ק   - שמות 
ורשות פיתוח הטנק(. יצקת אותנו לתוך תבנית של 
ערכים ושל מתודת עבודה שגם כיום, תריסר שנים 
לאחר שהפסקת להוביל אותנו, ממשיכה הקבוצה 
ולעשות  שלך  הדרך  פי  על  באדיקות  לפעול  הזו 
את מה שלימדת אותה לעשות, לפתח ולייצר את 
בשנים  התווסף  הטנק  של  לצידו  המרכבה.  טנק 
והכול  המרכבה(.  )נגמ"ש  הנמ"ר  גם  האחרונות 
רעיונות שלך, טליק, רעיונות גאוניים שזרעת עוד 
לחזות  דופן  יוצאת  יכולת  עם  רבות,  שנים  לפני 
ידי  על  ממומשים  אלה  וכל  קדימה.  רבות  שנים 

המהנדסים שלך, שאתה חינכת וגידלת.
היום ממשיכים  אני שתדע שעד  רוצה  טליק, 
בימים  כמו  דרכך,  את  בדיוק  שלך  המהנדסים 
מתקיימים  מנת"ק/רפ"ט  דיוני  הובלת.  שאתה 
הדגמים  בהצגות  בבוקר.  ב־10  ראשון  יום  בכל 
מערכות  ואיזה  אם  מחליטים  הטנק  על  במש"א 
בכל  ממשיכים   8 בעמדה  לטנק.  ייכנסו  חדשות 
יום חמישי, לפתח את המיגונים. פעמיים בשנה 
ההזמנות  את  משחררים  ההפשרות  בדיוני 
להמשך הייצור. הפיתוח ממשיך להיות טלסקופי. 
במש"א  המרכבה  ממפעל  נופקו  שכבר  בטנקים 
ושיפורים(.  )שינויים  שו"שים  ממשיכים להתקין 
ויודעים  נטו,  נבחנים  רפ"ט  של  המהנדסים 
שעבורם רק השמים הם הגבול. הם עובדים קשה 
בכל  ראשון"  בפגז  פגיעה  ש"אין  הם  יודעים  כי 
פיתוח. הם יורדים לפרטים כי כשמדובר במרכבה 
השוואתיים  הם  הניסויים  לפשרות.  מקום  אין 
כי אחרת אין להם ערך, לוודא הוא עיקרון ברזל 
ומנה"ר/מרכבה יודע שבתעשיות המרכבה אסור 

לעשות בדיקה כלכלית הנדסית.
 - מהותי  אחד  דבר  השתנה  זאת  בכל  אבל 

אתה טליק איננו, ואנחנו מתגעגעים.

טליק של 
ה"מוהנדסים"

תא"ל עמיר ניר בעת שירותו 
כראש מנת"ק מחזיק בידו של 
טליק בנטיעת עץ זית בט"ו בשבט, 
ביער הדורות בלטרון
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אל"ם )במיל'( שאול נגר 
צילום: גבי יפה, נופר ניסים ואבנר גאגין

תודה מיוחדת לעודד קפליוק, המפיק של 
כל  והבמאי של  לשריון  ביד  הערב שהתקיים 

הסרטונים
ישראל  אלוף  של  לפטירתו  שנה  לציון  בערב 
טל )טליק( ז"ל השתתפו בין השאר שר הביטחון 
בני  רא"ל  הרמטכ"ל  ברק,  אהוד  )במיל'(  רא"ל 
אודי  )במיל'(  אלוף  הביטחון  משרד  מנכ"ל  גנץ, 
שריון  אנשי  ובהווה,  בעבר  צה"ל  מפקדי  שני, 
וחימוש ובהם אנשי פרויקט המרכבה לדורותיה, 
)מדברי  רבים.  ואורחים  טליק  של  זכרו  מוקירי 
בכתבות  ראו  זה  בערב  והרמטכ"ל  הביטחון  שר 

נפרדות בגיליון זה(.
בחלקו הראשון של הערב התכנסו המוזמנים 
לחשיפת מיצב ההוקרה לאלוף ישראל טל )טליק( 
על  נפרדת  כתבה  ראו  המרכבה,  ולפרויקט  ז"ל 
סרטונים  הוקרנו  הערב  במהלך  זה.  בגיליון  כך 
שהוכנו במיוחד לערב זה. כולם מופיעים בכתבה 
 20 ביום  באינטרנט  השריון  באתר  שהתפרסמה 
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שהציגו  סרטונים  כלל  והמרגש  הערכי  הערב 
פרקים שונים בחייו של טליק והיבטים שונים של 
וההשראה.  ההשפעה  ורבת  המיוחדת  אישיותו 
פאר  דניאל  הטלוויזיה  איש  קרא  הערב  במהלך 
נשיא  וסיפר טליק; דברי  קטעים מדברים שכתב 
המדינה שנבצר ממנו להגיע הוקראו על ידי תא"ל 
כן  הצבאי;  שלישו  שהיה  חפץ  שמעון  )במיל'( 
אהוד  )במיל'(  רא"ל  הביטחון  שר  דברים  נשאו 
ראו  )מדבריהם  גנץ  בני  רא"ל  והרמטכ"ל  ברק 
דברים  נשא  ועוד  זה(;  בגיליון  נפרדות  בכתבות 

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

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

לקיים  הזה  מהמקום  יותר  ראוי  מקום  אין 
תרומתו,  את  ולהנציח  טל,  אלוף  של  לזכרו  ערב 
לצה"ל  הביטחון,  למערכת  ישראל,  למדינת 
ולשריון, מאשר כאן ביד לשריון בלטרון. כך פתח 

חיים ארז את הערב.
טליק הוא היה בין היוזמים ובוני המקום, הוא 
האמין שהנצחת הנופלים, שימור ולימוד מורשתם 
ולמשפחותיהם,  לנופלים  חבים  שאנו  חוב  הוא 

חיל  לוחמי  של  והכשרה  בחינוך  מרכזי  וערך 
השריון. הוא התעניין והיה מעורב בנעשה בלטרון 
בכל  שורה  טליק  של  רוחו  האחרונים.  ימיו  עד 

מקום באתר זה.
כלוחם,  פעולותיו  על  רבות  נשמע  הערב 
כמצביא, כאסטרטג, שהיה לו חלק מרכזי בגיבוש 
צה"ל.  ובניין  ישראל  מדינת  של  הביטחון  תורת 
פה סביבכם קיימת תערוכה המציגה את מלחמת 
הפלדה,  אוגדת  של  חלקה  ואת  הימים  ששת 

שעליה פיקד האלוף טל.
בו  השקיע  שטליק  לנושא  להתייחס  ברצוני 
זמן רב שהשפיע עליי ועל אחרים במיוחד. בניגוד 
לתדמיתו כאיש צבא קשוח, והוא אכן היה כזה, 
הוא היה אדם רגיש ומתחשב, שלימד אותנו בדרך 
של מתן דוגמה אישית, כיצד יש להתייחס ולטפל 
בחברים לנשק, בפקודים ובמשפחותיהם שהגורל 
פגע בהם. הוא טיפל בכול צרכיהם, פתח לפניהם 
בקהל  משפחה.  כבני  אליהם  והתייחס  ביתו  את 
של  זו  תכונה  זה.  לטיפול  שזכו  חברים  נמצאים 
טליק יצרה את הקשר העמוק והמיוחד בינו ובין 
שזכו  האחרים  וחבריו  והחימוש  השריון  אנשי 
מאיתנו  אחד  בכל  השנים.  במהלך  איתו  לעבוד 

דיוקנו של טליק בציור ההוקרה המוצב בפורט־נוקס כאחד ממצביאי השריון הגדולים בהיסטוריה

90 ׀ שריון 39  אוקטובר 2011 



השאיר טליק חלק מעצמו ואנו חבים לו חוב גדול.

על	טליק	ודמותו
מופלא  אדם  לכבד  כאן  שהתכנסה  החבורה 
שהטביע  מיוחד,  לאדם  לגעגועים  עדות  היא 
חותמו על ביטחון ישראל מזה יובל. כך פתח את 
הערב המנחה תא"ל )במיל'( יום־טוב תמיר. אדם 
ובבאר  במחניים  בהתיישבות,  נטועים  ששורשיו 
את  העצים  הנפח  אברום  שבהשראת  טוביה, 
הביטוי "כחומר ביד היוצר", שבהיותו נער פיתח 
בשימוש  הנמצא  חפרפרות,  להשמדת  "תותח" 
בהגנה,  פעילותו  החל  כבר   12 שבגיל  היום,  עוד 
תקופה  אותה  על  העצמאות.  במלחמת  ונלחם 
סיפר טליק למראייניו מטעם מורשת בן גוריון - 

ד"ר מרדכי בר און וד"ר פנחס גינוסר:
במאורעות  ב"הגנה",  הייתי  טוביה  בבאר 
תרצ"ו היינו האתתים של באר טוביה, קיימנו קשר 
פנסים,  מורס,  באמצעות  האחרים  היישובים  עם 
את  וקיימנו  ילדים  כמעט  היינו  ודגלים,  הליוגרף 
הקשר של הכפר, מובן שהחזקנו גם רובים בידינו. 
במדבר המערבי בקירנייקה השתמשו האנגלים 
בפצצות סטיקי בום נגד טנקים, נשק פרימיטיבי, 

על  קרוב  מטווח  זורקים  היו  שהחיילים  פצצות 
טנקים. באמצע המלחמה הופיע הִּפיָאט. הוטל על 
הגדוד שלנו לערוך הצגה לכל המפקדים הבכירים 
היה אחראי על  של הצבא הבריטי. מרדכי מקלף 
הפרויקט. לקחנו טנק פנצר גרמני ישן. היה קשה 
לפגוע מטווח 70 מטרים בטנק. קיבלתי פקודת אש 
ויריתי שש פצצות בהצלחה, הירי הראשון במדבר 

מחוץ לאנגליה, ומאז נחשבתי מומחה לנשק.
סמוך לשובי מהשירות בבריגדה הפגישו אותי 
לידי  שנפל  התברר  מה"הגנה".  רטנר  יוחנן  עם 
"ההגנה" פיאט בלי פצצות והם לא הבינו איך הכלי 
עובד ולא ידעו איך נראית הפצצה שלו. לבקשתו 
הסברתי לו את הפיאט לפרטי פרטים. רטנר נתן 
לי נייר ועיפרון וציירתי לו כל חלק בִּפיָאט, כולל 
הפעולה.  אופן  את  לו  והסברתי  קטן  הכי  החלק 
במלחמת  שרטוטים.  הכין  והוא  יום  חצי  עבדנו 
המקומות  בכל  פיאטים  לצה"ל  היו  העצמאות 

ורטנר הוא כנראה זה שדאג לייצור.

בקטע	נוסף	סיפר	טליק:
בפשיטה  השתתפתי  העצמאות  במלחמת 
שממנו  ביאזור,  לקרח  החרושת  בית  על  לילית 
עם  למבצע  יצאנו  בטנדר.  נוטרים  שבעה  הרגו 
והסבתי  קרב,  ממטוס  שהוצא  בראונינג,  מקלע 
אותו לשימוש קרקעי. ניקבתי חור די גדול בקיר 
הבית דרכו ירינו כדורים נותבים כך שכל אשנבי 
הירי יהיו מוארים באור ארגמן. כשהתכנסו בבית 
הספר החקלאי מקווה ישראל הסברתי את תכנית 
ויוכלו  נותבים  כדורים  שאירה  אמרתי  האש. 
ימין עד מטר מהקו, אני אף פעם  להתקרב מצד 
לא אסיט האש ימינה, רק לשמאל. אני זוכר איך 
הכביש  על  עמד  הקרב  על  שפיקד  אריאלי  נחום 
כשהוא אפוף קווים זוהרים של נותבים. זה נראה 

עם  בסרטים  כמו  ידי  על  עמד  סביבו.  הילה  כמו 
אקדח התופי שלו וצעק: קדימה הפלמ"ח, קדימה 
הפלמ"ח. בסופו של דבר החבלנים החדירו חומר 

נפץ ובית החרושת התפוצץ לרסיסים. 
שלי  והאנשים  ואני  נסוג  כבר  העיקרי  הכוח 
כמה  וגם  כבד  משא  לנו  היה  כי  מאחור  נשארנו 
החלו  יום  ובאור  השחר  הפציע  לשאת.  פצועים 
בפרדס.  נעלמנו  ואנחנו  במקלעים  עלינו  יורים 
מרחוק נשמעו קולות: "אטבח אל יהוד". פתאום 
בית  של  השנייה  מהקומה  באש  עלינו  פתחו 
כרע  מוצק,  בחור  שהיה  בורובסקי,  זאב  הבאר. 
ברך, שמתי לו בראונינג על הכתף, כרעתי גם כן 
שלמה  חגורה  יריתי  המרפסת.  אל  וכיוונתי  ברך 
וכך  הערבים  בכל  ופגעתי  מטרים   50 ממרחק 

הגענו בשלום לגדר של מקווה ישראל.

על	מלחמת	העצמאות	התבטא	טליק:
מבחינה מקצועית, מבחינת אומנות הלחימה, 
המבקרים עושים עוול גדול, מכיוון שאין מלחמה 
מלחמה  היא  שלהם  הייחוס  נקודת  מסודרת. 
שהתרחש  מה  כאלו.  מלחמות  אין  שבדמיון. 
פני  הם  אלו  נורמה,  זה  העצמאות  במלחמת 
המלחמה. אני לא מקבל בשום אופן את הביקורת 
היא  העצמאות  מלחמת  העצמאות.  מלחמת  על 
העצמאות  למלחמת  שבקלאסיקה.  קלאסיקה 
מגיעים מאה נקודות על פי קריטריונים אמיתיים 
של אמנות המלחמה ולא על פי סלון־אסטרטגיה.

המנחה	תא"ל	)במיל'(	יום־טוב	
תמיר	הוסיף:

לסיסמאות  באישיותו  מופת  שימש  טליק 
השריון  תורת  את  ועצבו  השריון  את  שליוו 
ומורשתו: מוטיבציה, משמעת, יוזמה ומקצועיות, 

במלאות שנה לפטירתו של אלוף )במיל'( ישאל טל )טליק( 
ובני  זכרו  מוקירי  של  רבות  מאות  לשריון  ביד  התכנסו  ז"ל 
משפחתו לערב זיכרון ערכי ומרגש לדמותו רבת ההשראה, 
של מי שהיה שנות דור במרכז ההוויה הביטחונית של ישראל 

והחל את דרכו עוד בבריגדה במלחמת העולם השנייה

שנה ללא 
טליק
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החומר  שילוב  וצליפה,  תותחנות  ואש,  תנועה 
של  חלקן  ינצח".  שבטנק  ו"האדם  והרוח, 
סיסמאות אלה לא הובן תחילה, לדוגמה כיצד 
עם  ומוטיבציה  משמעת  עם  יוזמה  משתלבת 
הובנו  הדברים  דבר  של  בסופו  אך  מקצועיות, 

והוטמעו. לא בכדי זכה לכינוי מצביא השריון.
בתדריך של טליק ערב מלחמת ששת הימים 
למפקדי אוגדת הפלדה נאמר בין השאר: הקרב 
הקרב  לגמרי.  אחרים  יהיו  במציאות  והצירים 
המפה,  על  חיצים  לפי  מתפתח  אינו  פעם  אף 
לפי  בדיוק  להתרחש  צריך  אחד  דבר  אבל 
ביסוד  המונחים  והתפיסה  העיקרון  המרשם, 

קווים אלה.

שרוליק	שמאחורי	הטליק
דמותו המיוחדת של טליק מצטיירת מהקשר 
ששת  במלחמת  הזחל"ם  צוות  לבין  בינו  שנוצר 
מעטה  את  טליק  השיל  הצוות  במחיצת  הימים. 
הפורמליות. הצוות נפגש בכול שנה בתאריך פרוץ 
מן הכלל, מלבד  יוצא  בלי  הימים,  מלחמת ששת 

שנה אחת, 43 מפגשים שהפכו מסורת.

	מעטים	במספר	אך	רבים	
באיכות	ובאומץ

בהקדמה לספר "סיפור מלחמה" של השריונאי 
רון זוהר, שנלחם ביום הכיפורים, כתב טליק את 

הדברים הבאים:
הימים,  ששת  ובמלחמת  קדש  במערכת  כמו 
השריון  הכריע  הכיפורים  יום  במלחמת  גם  כן 
את המלחמה ביבשה והציל את ישראל. מקובל 
לחשוב שחיל השריון הוא חיל התקפי בעיקרו, 
הם  ההגנה  קרבות  וניהול  השטח  החזקת  ואילו 
מתפקידיו של חיל הרגלים, אולם ישראל שנגזר 
אין  רבים"  מול  "מעטים  מלחמות  לנהל  עליה 
השריון  ולכן  גדול  רגלים  צבא  להעמיד  בכוחה 
אצלנו נושא גם בעול העיקרי של ניהול קרבות 

ההגנה.
חרף  השריון,  ניצח  הכיפורים  יום  במלחמת 
וגם  מגננה  מלחמת  גם  עליו  שנכפה  העובדה 
מסיוע  שנהנה  העובדה  וחרף  מתקפה  מלחמת 

אווירי מוגבל בלבד.

כאשר פרצה המלחמה בטרם גויס צהל עמדו 
מפקדים  שלנו,  הסדירים  השריון  כוחות  בשער 
היו  הלוחמים  ואילו  מלחמות  למודי  צעירים 
והם  כשריונאים  הכשרתם  סיימו  שאך  נערים 

כולם לחמו מעטים מול רבים.
אנחנו לומדים מה גדולים כוח העמידה וכושר 
ישראל,  של  השריון  לוחמי  של  העילאי  הלחימה 
חייבת  חוב  ואיזה  רבים  מול  מעטים  שעמדו 
המתים  השריון  אנשי  האלה,  ללוחמים  ישראל 
והחיים, הנכים והבריאים. הם היו מעטים במספר 
בטנקים ובעוצמת האש, אך הם היו רבים באיכות 
במקצועיות,  במשימה,  בדבקות  לב,  באומץ   -

בתבונה ובמוטיבציה.
טיפוח האדם,  ההוויה את  במרכז  ראה  טליק 
את הלוחם, והמיגון על צוות המרכבה הוא אחר 
לרעות  קשור  היה  הוא  זו.  תפיסה  של  הביטויים 
והמשפחות  הפצועים  את  וטיפח  השריונאים 
השכולות. בהקשר זה ראוי לציין מכתב של טליק 

לאח של אב שכול במלחמת לבנון השנייה:
מותו  טעם  על  לשאלתך  בקשר  היקר.  פנחס 
המציקה  לשאלה  ז"ל(.  ברק  )ניצן  אחיך,  בן  של 
לך האם בן אחיך "נפל למען מטרה נעלה" יש רק 
תשובה אחת ורק אמת אחת. יהיו חילוקי הדעות 
והתהיות בקרבנו אשר יהיו לגבי קו פעולה זה או 
ונפלו  לחמו  עצמם  הלוחמים  כי  ספק  אין  אחר, 
ויצאו  עמם,  את  שרתו  הם  נעלה.  מטרה  למען 
לקריאת  שנענה  מי  כול  מלחמתו.  את  לאסור 
ארצו ונחלץ להסתער על פי צו ממשלתו החוקית 
נכון  זה  נעלה.  מטרה  ומשרת  חובתו  את  ממלא 
בכלל ועל אחת כמה וכמה אם וכאשר הוא אינו 
מסכים לדעת הרוב ובכל זאת מקבל את דינו. לא 
אדע מה חשב ניצן ז"ל, אך זאת אדע: הוא מילא 

את חובתו ונפל כגיבור בשליחות עמו.

אבי	המרכבה
האור  אל  כפרפר  נמשך  טליק,  עם  שעבד  מי 
תרומתו  ידועה  שהמריא.  או  שנשרף  או   -
למרכבה אבל טליק שימש גם יו"ר ועדה לבחינת 
ההצטיידות של חיל הים. הוא המליץ על רכישת 
צוללות דולפין המקנות לישראל ממד אסטרטגי 
גם  הוא   ,5 סער  בסטי"לים  הצטיידות  על  וכן 

עמד בראש הוועדה שהמליצה על הקמת מפקדת 
כוחות השדה שהפכה לימים לזרוע כוחות היבשה. 
בסמכות שקנה לעצמו מי שלמד פילוסופיה, ולא 
הייתה לו הכשרה טכנית פורמלית, קידם נושאים 
ישראל.  מדינת  של  עוצמתה  את  שבנו  חשובים 
המוצרים  משלושת  היא  טליק  לדברי  המרכבה, 
המשמעותיים ביותר במדינה, היא קטר טכנולוגי 

וכלכלי.

הגבול	הגיאוגרפי	והגבול	הדמוגרפי
טליק  התבטא  הלאומי"  "הביטחון  בספרו 
לנצח  ותוכל  יכולה  "ישראל  הכוח:  מגבלות  על 
הכרחי  תנאי  היא  זו  ויכולת   - רבות  במלחמות 
להכתיב  תוכל  לא  לעולם  אבל   - לקיומה 
באמצעות ניצחון צבאי את רצונה למרחב הערבי 
והמוסלמי, המשתרע מהאוקיאנוס האטלנטי ועד 

המפרץ הפרסי ומעבר לו. 
בהיותנו מעטים מול רבים באוכלוסיה ובשטח 
ובמשאבים איננו יכולים לנהל מלחמות ארוכות. 
שומה עלינו לפעול ולהכריע במלחמה באמצעות 
הם  במרכזם  והטנק  שריון  עוצבות  של  התקפה 

שיכריעו ביבשה.
הלאומי  הביטחון  גבולות  אחר:  ובמקום 
חייבים להתבסס על שני יסודות: גבול גיאוגרפי 
יותר  חשוב  הדמוגרפי  הגבול  דמוגרפי.  וגבול 

מהגבול הגיאוגרפי".
הזמרת  הופיעה  המרגש  הערב  במהלך 
אל  "באב  את:  שרה  אשר  נתן,  שולי  המפורסמת 
של  זהב"  של  "ירושלים  חפר,  חיים  של  וואד" 
נעמי שמר, "רכב אש" )ֵמָראש�י ַהַּמְכּת�שִים ּוֵמֵעֶבר 
ְלחֹוַמת־ַהחֹולֹות( של נעמי שמר ואת "תשמור על 
העולם ילד" של דוד ד'אור. עוד ליוותה את הערב 
בקטעי נגינה רביעיית המיתרים של תזמורת צה"ל.

תודות
מנת"ק  בזכות  התאפשר  המיוחד  הערב 
טל  ישראל  האלוף  משפחת  הביטחון,  שבמשרד 
פליקס  של  אלמנתו  ורּות�ה  זנדמן  משפחת  ז"ל, 
הוועדה  וחברי  לשריון  יד  עמותת  ז"ל,  זנדמן 
יד לשריון, ותודה מיוחדת למפיק  לנושא מטעם 

ולבמאי של הערב והסרטים עודד קפליוק.

אברום הנפח מבאר טוביה, הדמות הנערצת על 
טליק מאז ילדותו

שר הביטחון רא"ל )במיל'( אהוד ברק נושא דבריו 
בטקס. צילום: עדי בר־און

הרמטכ"ל רב־אלוף בני גנץ נושא דבריו בטקס. 
צילום: עדי בר־און
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סא"ל )במיל'( ד"ר עֹפר דרורי

איני בן מחזורו של האלוף ישראל טל ומעולם 
בינינו  הגילים  הבדלי  שלו.  ישיר  פקוד  הייתי  לא 
הם הבדלים של דור ויותר, אבל כמו הרבה חיילי 
המרשימה  ודמותו  שמו,  את  שמעתי  שריון 
רבים  הצבאי.  שירותי  במהלך  כל  בפי  נישאה 
באופן  אותו  הכירו  בינינו  עוד  החיים  וטובים 
אישי, ובוודאי יספרו על טליק איש הצבא, טליק 
השריונר, טליק הממציא וטליק הפילוסוף, אך אני 
רוצה להתייחס לחוויה אישית שהייתה לי איתו 

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

תפיסתם.
יום  במלחמת  חייל  שהיה  כמי  מקום  מכל 
אחרות.  עמדות  לי  יש  ועדיין  היו  הכיפורים, 
באמצעותו  ורק  חשוב  היבשתי  התמרון  בעיניי 
אפשר להשיג הכרעה. לא התעייפתי להביע את 
לבנון השנייה  עמדותיי בשנים שקדמו למלחמת 
בכל פורום ובכל הזדמנות שרק ניתנה לי. לעתים 
ילד  כאותו  ולעתים  במדבר  קורא  כקול  הרגשתי 

הצועק "המלך עירום" ואין שומע.
בתחילת  כתבות  בסדרת  מרקר'  'דה  העיתון 

2006 נתן במה למשמיצי השריון ולתומכי הגישה 
בחוסר נחיצותו. איש חיל האוויר שמואל גורדון 
טען כי פיתוח והצטיידות בטנק המרכבה סימן 4, 
שאביו מולידו היה ישראל טל, הוא בזבוז כספים 
אראל  שלמה  גם  האוויר.  לחיל  להעבירם  ויש 
להעביר את המשאבים  הים טען שיש  חיל  איש 
מהצטיידות בטנקי מרכבה לספינות של חיל הים.
לשמחתי מאמר התגובה שלי, שעורך העיתון 
נתן לו את הכותרת "לא צוללות ולא מטוסים - 
ב־7  בדה־מרקר  התפרסם  טנקים",  דווקא  אלא 
שלו  במאמר שבכותרת המשנה   .2006 בפברואר 
כתבתי: "ללא כוח משוריין לא ניתן יהיה להבטיח 
ביטחון. בניגוד לגורדון ואראל אני מאמין שהטנק 
הנכונה  הביטחון  ותפיסת  מספיק,  אינו  לבדו 
הישענות  ולא  נשק  מערכות  של  שילוב  מחייבת 

על זרוע אחת בלבד".
בערב חזרתי לביתי וחיכתה לי הודעה שאדם 
מאוחר  ויצלצל  אותי  מחפש  טל  ישראל  בשם 
יותר. כמובן שלא קישרתי בין טליק לבין משאיר 
ההודעה. לאחר כשעה שוב צלצל הטלפון בביתי 
אותי.  המחפש  טל  לישראל  לטלפון  והתבקשתי 
עניתי  כאשר  ורק  האסימון,  לי  ירד  לא  עדיין 
טליק  של  המחוספס  קולו  את  ושמעתי  לשיחה 
עם  אישית  שיחה  גדול,  לכבוד  שזכיתי  הבנתי 
טליק. בשיחה החמיא לי טליק על המאמר וביקש 
להיפגש אתי במשרדו בקריה בתל אביב. האמת 
האלוף  עם  לדבר  אוכל  מה  על  נפעם,  שהייתי 

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

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

להצטנף בכיסאי במבוכה.
שאשלח  לו  מבטיח  שאני  תוך  נפרדנו 
בסּופה"  י'  "פלוגה  מספרי  עותק  לו 
פלוגת  של  קורותיה  על  המספר 
חרמ"ש במלחמת יום הכיפורים, 
ובו מוזכר בנו, קצין השריון 
באזור  שנפצע  יאיר, 
הפלוגה,  לחימת 
ידי  על  וטופל 
הפלוגתי  החובש 
הייתה  מאז  שלנו. 
נוספת  טלפון  שיחת  לנו 
מכן  ולאחר  עניין  באותו 
השנייה  לבנון  מלחמת  פרצה 
שכל  לצערי(  )בדם  שהוכיחה 
התאמתו  שלי  הזעם  נבואות 

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

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

טנק מרכבה סימן 4

 אין ביטחון 
ללא כוח משוריין
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יוסף ארגמן
מן  הגדולים  המפקדים  אחרון  היה  הוא 
ימים  מיתוס.  עדיין  היה  צה"ל  שבהם  הימים 
ידע  נער  וכל  אלופים  העריץ  הציבור  שבהם 
את שמם. הוא היה נציגה הבכיר והקשוח של 
המלחמות  כל  בה  ותמימה,  הרואית  תקופה 
היו צודקות וכל הישראלים היו יפים ואמיצים. 
ועדות  היו  ולא  על השטחים,  ויכוחים  היו  לא 
חקירה ולא פוסט ציונים. לבן היה לבן ושחור - 
שחור. הכול היה פשוט וברור, המדינה הצדיעה 

לישראל  כפיים  מחא  העולם  וכול  לגיבוריה 
היפה והתפעל.

כמו הדימויים העממיים כך גם השיוכים היו 
אלתרמן  המדינה,  את  יסד  בן־גוריון  ברורים: 
את השירה העברית, ויצמן את המדע הישראלי 
וטליק - את השריון. זה היה די רחוק מהאמת, 
שנים   10 בצה"ל  פעלו  הראשונים  הטנקים  כי 
ב־58'  והצטרף  דרגותיו  את  הוריד  שטל  לפני 
כל  הייתה  האמירה  אבל  הטנקיסטים.  לקורס 
לדיוקנו  עליו,  שסיפרו  לעלילות  מתאימה  כך 

הנצחית  השחורה  ולכומתה  והחמור  הקשוח 
שחבש על ראשו - עד כי איש כבר לא זכר ולא 

ניסה לתקן.
לבד מפרט היסטורי "זניח" זה, היה הרבה 
צדק בדברי אלה שייחסו לו את יסוד השריון 
של צה"ל. כי טליק - שעוד במלחמת סיני היה 
השריון  את  ייסד  אכן  חי"ר,  חטיבת  מפקד 
שמבחינה  אף  על  זאת,  החדש.  הישראלי 
היסטורית דדו וחיים בר־לב קדמו לו בפיקוד 
זה  שהוא  אלא  השריון.  גייסות  מפקדת  על 
שאלמלא  העוצמתי,  המחץ  כוח  את  שבנה 
נעצר על גדת התעלה, במלחמת ששת הימים, 
צפון  כל  את  לכבוש  תנופה  באותה  היה  יכול 
למפקדי  טליק  את  השוו  לחינם  לא  אפריקה. 
השריון הגדולים בכל הזמנים - גודריאן, פטון 

וז'וקוב. 
אכן, המיתוס והאתוס של השריון הישראלי 
טליק  סיני, אבל  להיוולד אחרי מלחמת  החלו 
תקדים  חסרת  תאוצה  להם  שהעניק  זה  היה 

פעם כולם ידעו שבן־גוריון יסד את המדינה, אלתרמן את השירה העברית, 
ויצמן את המדע וישראל טל - את השריון. אז אולי זה לא מדויק, אבל המעשיות 

שנקשרו בשמו של "אבי המרכבה" לא השאירו מקום לחשוב אחרת

 טליק  
מותו של מיתוס

אלוף ישראל טל ואלוף 
שלמה שמיר )מימין( - שני 
מפקדי חטיבה 7 בעבר
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לרמטכ"ל  נקרא  כאשר  ה־60'.  שנות  באמצע 
לעבור  יוכל  לדעתו  מתי  דיין ונשאל  משה 
)טל  שבועיים־שלושה"  "אולי  ענה:  לשריון, 
היה אז מפקד בית ספר לקצינים(. "לא", אמר 
ביטוי  זה  היה  שעה?"  באיזו  "התכוונתי  דיין, 
לחיוניות שבה זכה לפתע השריון בעיני המטה 

הכללי, אחרי ניצחונו במערכת סיני.

	הדרך	לקידום	עברה	
בספרי	השריון

גי"ש,  במפקדת  דדו  של  סגנו  בהיותו  עוד 
את  להתחיל  העליונה  כחובתו  טל  ראה 
הרוויזיה בחוליה החלשה ביותר, והיא: רמתם 
המקצועית של החיילים והמפקדים. על חולשה 
זו הסתער מיד עם מינויו למפקד. ב־3 בנובמבר 
1964, שלושה ימים לאחר מינויו למפקד גייסות 
השריון, הייתה תקרית ירי בתל־דן בצפון. אל"ם 
טל מיהר לשם. "כמה טנקים סורים הושמדו?", 
בני  סא"ל  הסנטוריון  טנקי  מג"ד  את  שאל 
אושרי  ענה  המפקד!",  אחד,  "אף  אושרי. 
ונעץ  טל  לחץ  ירית?",  פגזים  "כמה  במבוכה. 
באושרי את אחד ממבטיו החמורים. "שמונים 
ועדת  "תהיה  אושרי.  ענה  המפקד!",  ותשעה, 

חקירה!", קבע טל - והסתלק.
בנוחילה",  "הפאשלה  שכינויה  זו,  אפיזודה 
היא יותר מציון דרך. היא נשאה ברחמה גרעין של 
ההצלחה  נולדה  מתוכו  ודרמטי.  היסטורי  מהפך 
האדירה של השריון במלחמת ששת הימים. אכן, 
כישלון התקרית נדון מכל צדדיו. בעקבות הדיונים 
התמקצעות,  שבמרכזו:  סוחף  מהפך  התחולל 
הדגשים  בין  התמקצעות.  ושוב  התמקצעות 
של  בעוצמה  הגיס  על  טל  שכפה  המקצועיים 
מכבש היה: תותחנות טנקים. כאשר נשאל מח"ט 
7, שלמה )צ'יץ'( להט, על ידי מראיין אילו ספרים 
אחרונים קרא, השיב: "ספר ההיסטוריה האחרון 
הסנטוריון',  של  הצריח  'מערכת  הוא  שקראתי 
אכן,  טנקים'".  'תותחנות   - האחרון  והרומן 
נשאלו   - קידום  מטליק  שביקשו  ונגדים  קצינים 
שאלות מקצועיות מעמיקות ביותר. מי שלא ענה 

נכון, נזרק בבושת פנים מכול המדרגות.
הגיעה  טל  בתקופת  השריון  תותחנות 
בעולם:  אז  עד  כמותם  נודעו  שלא  להישגים 
ירי לעבר כלים וטנקים סוריים ממרחקים שבין 
זה  היה  טליק  והשמדתם.  קילומטרים  ל־11   9
את  הדליק  וגם  הפגזים  את  אישית  ירה  אשר 

הכלים הסוריים.

	אוקטובר	1979:	
המרכבה	שעטה	קדימה

כנפי  על  נישא  ימים,  ששת  מלחמת  לאחר 
כך  אחר  רמטכ"ל.  לסגן  טל  מונה  ההרואיקה, 
הסודי  הפרויקט  ומפקד  ביטחון  שר  עוזר  היה 
הצבאית  הטכנולוגיה  של  ביותר  והיומרני 
טנק   - הלביא(  מטוס  את  )להוציא  הישראלית 
 - הטנק  פרויקט  את  לקיים  המרכבה. כדי 
הלחצים  מול   - חלקים  ורבע  ממיליון  המורכב 
בטקטיקה  כאן  גם  טל  השתמש  והאילוצים, 

הדורסנית של השריון.
 29 בבוקר  ואכן,  בפניו.  עמד  לא  איש 
בסינדיאנה  שריון  חיל  ביום   ,1979 באוקטובר 
המרכבה  טנקי   11 קדימה  זינקו  גולן,  שברמת 
מיליוני  ומאות  עבודה  שנות  תשע  הראשונים, 
שריון  ביצועי  הצופים  לעיני  הביאו  דולרים 

שכמותם טרם נראו בעולם.
זה היה, על קצה המזלג, האיש שעם מותו ערב 
הסופי  לסיומה  הגיעה  )תשע"א(,  השנה  ראש 
והמשמעותיות  המרתקות  התקופות  אחת 

ביותר בחיי צה"ל והמדינה.
* יוסף ארגמן, היסטוריון צבאי

טנק מרכבה סימן 
4 בעת ירי

אוקטובר 2011  שריון 39 ׀ 95



אל"ם )במיל'( שאול נגר

 8-6 החמישי,  הבינלאומי  לטרון  כנס 
בספטמבר 2011, התקיים ביד לשריון בלטרון 
על ידי מכון צבי מיתר לחקר לוחמת היבשה. 
לחימה  "סביבת  בנושא  השנה  התמקד  הכנס 
לאתגרי  הוקדש  הראשון  יומו  משתנה". 
בשדה  הצפויים  האיומים  לאור  הלוגיסטיקה 
הקרב. היום השני הוקדש לאדם בצל הסביבה 
שהופכת  התודעה,  על  וללחימה  המשתנה 
היום  לחימה.  כל  של  נפרד  בלתי  לחלק 
השלישי הוקדש לסביבה הטכנולוגית המשתנה 
לצד  היבשה.  לוחמת  של  החדשים  ולממדים 
חברות  של  אמל"ח  תערוכת  התקיימה  הכנס 
ישראליות. הבאנו תרכיז של הנושאים וקמצוץ 

מהדברים שנאמרו בכנס.

על	הכנס

כנס לטרון הבינלאומי החמישי )8-6 בספטמבר 
2011( ביד לשריון בלטרון הוא הצלחה רבתי. הוא 
חשף את שורשי השינויים העמוקים המתרחשים 
באמצעי  הקרב,  בשדה  מעשור  למעלה  כבר 
הוא  הקרב  שדה  גם  הלחימה.  ובשיטות  הלחימה 
כבר לא אזורי הגבול שבו מתגוששים צבאות. גם 
המושגים של טרור וגרילה אין בהם כדי לתאר, ולו 
במעט, את המתרחש ולא רק באזורנו. מי שלא בא 
לכנס - הפסיד, וחבל שאנשי צה"ל בעיקר היו בין 

הנעדרים מחלקו המרכזי של הכנס.
צבא  אנשי  פרסו  הכנס  ימי  שלושת  במהלך 
הִמְצָרף  חלקי  את  ומחו"ל  מהארץ  וחוקרים 
העתידית  המלחמה,  דמות  של  המרתק  )הפאזל( 
ומאפייניה  כיום  כבר  המתרחשת  לכאורה, 

היה  אמנם  הכנס  בעבר.  המוכר  מן  מאוד  שונים 
מחולק לנושאים ותחומים, אך המבט הכולל הוא 
מצורות  העצום  המרחק  את  לראות  שמאפשר 
הקרב והלחימה בעבר אל המתרחש כיום ובעתיד 
הלא רחוק. הכנס העלה לתודעה נושאים ושאלות 
לתת  צריכים  צבא  אנשי  רק  שלא  מעטים,  לא 
בתחום  הקברניטים  גם  אלא  הדעת  את  עליהם 
המדיני־ביטחוני־אזרחי. כתבה זו אינה מתיימרת 
הלחימה  סביבת  של  זה  עצום  נושא  לסכם 
נושאים  מספר  במעט  להאיר  אלא  המשתנה 

מתוכו. הנה מספר כותרות:
העורף, שנכון יותר לקרוא לו החזית האזרחית,   •
יעד  להיות  הופך  בו,  התקינים  החיים  ושיבוש 
של  גם  אלא  טרור  גורמי  של  רק  לא  "לגיטימי" 

מדינות.
לוחמת המידע והמודיעין בזמן אמת הם מרכיב   •

הכר,  לבלי  מתמזגים  ועורף  חזית   - כאן  כבר  העתיד 
מאוד,  קטנות  כשעיניו  גם  הכול  רואה  הגדול  האח 
לחימת  ממש,  של  מלחמה  הוא  התודעה  על  הקרב 
הסייבר מתנהלת במלוא עוזה, האיזון בין אש ותמרון 
מתַנֵּיד כמו שער חליפין ביריד המלחמה העולמי, ויש 

עוד חידושים.

סביבת 
הלחימה 

 המשתנה 
כנס לטרון הבינלאומי החמישי 
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חסר־תחליף בלוחמה מודרנית.
לפי  מתנַּי�ד  והתמרון  מרכיבי האש  בין  האיזון   •

הזירה ולפי נסיבות אחרות.
ניכרים  חלקים  השמדת  או  אויב  שטח  כיבוש   •
להשגת  בדרך  היעדים  בהכרח  אינם  מצבאו 

מטרות המלחמה.
תיתכן אפשרות להכריע במלחמה או בלחימה   •

עוד לפני פתיחה באש.
לחימת הסייבר מתנהלת כבר כיום בכל רגע, גם   •
להשגת מודיעין, גם להשגת יתרונות כלכליים, גם 
לשיבוש הפעילות של גורמים עוינים, וגם כהכנה 

ליום בו תידרש מלחמה גלויה.
מפני  האוכלוסייה  כל  על  להגן  אפשרי  בלתי   •

פגעי לחימה, ואף לא על כל חייל וכלי לחימה.
מפתח  גורמי  ויישארו  היו  ומנהיגות  פיקוד   •

להצלחה בלחימה.

שינוי	תפיסה	אסטרטגית

מדברי המשנה לראש הממשלה, השר ורא"ל 
)במיל'( משה )בוגי( יעלון

הפיכת איום הטילים על מדינת ישראל לדרך 
מהותית  שינתה  אויבינו  של  המרכזית  הלחימה 

את דרכי ההתמודדות עם האיום.
כולו  מאוים  הישראלי  העורף  כבעבר,  שלא 
מיד עם פרוץ מלחמה. במלחמות קודמות יכולנו 
לגייס מילואים, להכות מכת מנע עם חיל האוויר, 
והעורף היה מוגן יחסית מפני תקיפה. כיום חיל 
האוויר נדרש ליכולות ומשימות אחרות ואין כל 
ירי טילים על ישראל, כפי  ביטחון שיוכל למנוע 
שלא הצליח לעשות זאת במלחמת לבנון השנייה, 
בהשמדת  מהכלל  היוצאים  הישגיו  כשלמרות 
מדינת  המלחמה,  בתחילת  הכבדים  הטילים 

ישראל ותושביה עמדו בפני איומים ממשיים.
הלחימה  העברת  של  הביטחון  תפישת 
בעינה,  נשארה  בעיקרון   - האויב  של  למגרשו 
מטרה?  לאיזו  דרך?  באיזו  השאלה  נשאלת  אבל 
ומה צריך לעשות כדי לשמר את ביטחון העורף 
לאורך  איתן  לחיות  שניתן  ברמות  והאוכלוסייה 

זמן?
ישראל  האם הכלים העומדים לרשות מדינת 
להתקפה מונעת או להתקפה בכלל יכולים להביא 
להפסקת ירי טילים על ישראל, אם בדרך צבאית 

ואם כהישג מדיני?
וכוח  האם צריך לתת עדיפות לחיזוק המיגון 
העמידה מתוך הבנה כי מה שהיה לא יהיה יותר? 
מקום,  לכל  נפרש  האיום  מתמשכת,  הלחימה 
להכרעה.  יביא  בהכרח  לא  אויב  שטח  וכיבוש 
איום  בעידן  רלוונטי  הוא  ההכרעה  מושג  האם 

צילומים: יוסי קופמןהמשנה לראש הממשלה, השר ורא"ל )במיל'( משה )בוגי( יעלון אלוף גרשון הכהן, מפקד המכללות. צילום: יוסי קופמן  אלוף )במיל'( פרופ' יצחק בן־ישראל, יו"ר במועצה הלאומית למו"פ
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לבנין  המשמעות  ומה  קונבנציונליים?  בטילים 
הכוח ולתורת הביטחון?

רעידת  כיום  מתחוללת  יעלון  השר  לדברי 
עלינו  בעיראק.  התחילה  היא  אזורית.  אדמה 
העולם  האיומים.  קשת  לכל  מוכנים  להיות 
וברית  הברית  )ארצות  דו־קוטבי  בעבר  שהיה 
ארבעה  מזוהים  לחד־קוטבי.  הפך  המועצות( 
גורמים משפיעים: איראן מובילת השיעים, ערב 
שהיא  טורקיה  הסונים,  את  המייצגת  הסעודית 
סונית אך לא ערבית, וישראל. מאז מלחמת יום 
נגדנו  לצאת  ערבי  מנהיג  אף  העז  לא  הכיפורים 
הוא  אויבנו  של  הדגש  קונוונציונלית.  במלחמה 
וחמאס  חיזבאללה   - "בשליחים"  להשתמש 
טרור  מחבלים,  ורקטות,  טילים  המפעילים 
צה"ל  את  מחייב  וזה  סטטי  אינו  האויב  וגרילה. 
לשינויים. יש כמה עקרונות למענה. הטכנולוגיה 
בתחום  עצומות  אפשרויות  ופותחת  אפשרה 
המודיעין ותקשוב ומכאן שמתחייב שינוי תפיסה 

בהפעלת הכוח. יש שימוש נרחב בסייבר.
באיזון  שינויים  על  לדבר  מה  יש  בהחלט 

הוא בדיוק לנקודות האלה. לא בטוח שצה"ל הוא 
המטרה המועדפת על האויב, העורף האזרחי הפך 

להיות המטרה מספר אחת.
של  שונים  ותצורה  לפריסה  הביא  זה  שינוי 
למדינת  נוצרה  ומכאן  האויב,  של  הכוח  מוקדי 
ישראל בעיה דו־ראשית - כמדינה שאסטרטגית 
ההגנה שלה מבוססת על חיסול כוחו של היריב 
יותר לעשות  יכולה  לא  בהתקפה, מוצאת שהיא 
מצויות  שהן  או  ראויות  מטרות  שאין  או  כך, 
במקומות שקשה לנו להגיע אליהם באופן נחרץ, 
בקווי  ישראל  מדינת  על  ההגנה  השני,  ומהצד 
הגבול או בהגנת שמי המדינה אינם יעילים היום 
כפי שהיו בעבר. התוצאה היא שהעורף האזרחי 
זה  והוא  הראשי,  המאוים  הוא  המדינה  של 
שצריך לאפשר למדינה ולצה"ל למצוא ולתת את 

התשובות הראויות לכל מעשה תוקפנות.
כל אלה הופכים את העורף לחזית הכרעה לא 
הצבא  ויכולת  הצבאית,  הלחימה  מחזית  פחות 
בעורף  זמן תלויה  ולאורך  ביעילות, מהר  ללחום 
המערכת  ביכולות  מאשר  פחות  לא  ובמוכנותו 
מערכות  בעצמה.  לטפל  הצבאית 
ההגנה המרחבית מפני טילים 
תנאי  להיות  הופכות 
להחזרת  הכרחי 
 - הישנות  היכולות 
בטוח  שקט,  עורף 

ותומך.
השר  אמר  עוד 
להיערך  יש  כי  וילנאי 
במקביל  כי  האזרחי,  העורף  חזית  את  ולבנות 
שתספוג  אזרחית  חזית  נפתחה  הצבאית  לחזית 
לטפל  לבדו  היכול  ישראל  במדינת  גוף  אין  אש. 
בין  כולה.  לממשלה  נושא  וזה  האזרחית  בחזית 
גוף  כל  כי  לציין  יש  לדבוק בהם  העקרונות שיש 
לטפל  חייב  בשגרה  כשלהו  תחום  על  המופקד 
השלטון  יחידות  כך  ובתוך  חירום,  בשעת  גם  בו 

המקומי הן יחידות קצה של כלל המערכת.

על	שינוי	המאזן	בין	אש	ותמרון
מדברי אלוף גרשון הכהן, מפקד המכללות

המלחמה  עברה  האחרונים  העשורים  בשני 
בפני  כנראה  עומדים  ואנחנו  רבות  תהפוכות 
של  התעשייתיות  המלחמות  נוסף.  כיוון  שינוי 
התמודדות בין מדינות, באמצעות צבאות סדירים 
ועוצמות פוליטיות וכלכליות, שאפיינו את המאה 
הגוש  התמוטטות  עם  תפנית  קיבלו  העשרים, 
הסובייטי וסיום המלחמה הקרה. ארגונים שאינם 
להם  המתאימות  בדרכים  לפעול  החלו  מדינה 
נמוכת  לחימה  שקרוי  מה  ונוצר  המדינות,  כנגד 
ועוצמותיו  מידותיו  את  מנצל  האויב   - עצימות 

כדי להתמודד עם המדינה הגדולה והחזקה.
הבעיה שניצבת בפני הצבאות עברה מהשמדת 
ואילוצו  האויב  למציאת  כוחו,  וחיסול  האויב 
הצבא  להשמידו.  יהיה  שאפשר  כדי  להתמודד 
חמקמק  האויב  עוד  כל   - קשה  בעיה  בפני  ניצב 
יכול למלא את תפקידו בהגנת  לא  ויעיל, הצבא 

מטרות  אין  כי   - כמקודם  ותושביה  המדינה 
בעלות אפקט הכרעה שאפשר לתקוף ולהשמיד.

מתמשכת  ולמידה  טכנולוגיים  פתרונות 
חשיבה  דרכי  לפתח  לצבא  אפשרות  יוצרים 
את  למלא  היכולות  לעצמו את  ולהחזיר  חדשות 

ייעודו כמגן המדינה.
עוד ציין אלוף הכהן, כי צה"ל שהתאפיין בעבר 
לגישת  עשורים  כשני  לפני  עבר  התמרון  בגישת 
השחיקה, לדוגמה במבצעים של דין וחשבון, ענבי 
זעם ומלחמת לבנון השנייה. הכישרון אינו מחייב 
להשיג מאה ניצחונות במאה קרבות, אלא לנצח 
את האויב ללא קרב, כדברי הסיני המפורסם סון־

משיווי  האויב  להוצאת  לפעול  שיש  מכאן  טסו. 
משקל, לפעול למניעה ולהרתעה.

הסייבר	בממד	בלוחמת	היבשה
בן־ יצחק  פרופ'  )במיל'(  אלוף  מדברי 

ישראל, יו"ר במועצה הלאומית למו"פ
שדרות  לכל  הדיגיטליות  המערכות  כניסת 
הצבא הביאו ליכולות חדשות בתחומי הלחימה 
על המידע והתודעה, עד כי הגדרתם כלוחמת 
סייבר - לוחמה העומדת בזכות עצמה. לוחמת 
המודרניים  הצבאות  בכל  מתפתחת  הסייבר 
הצבאות  ובמרבית  כאחד,  ולהגנה  להתקפה 
העוסקים בכך היא נערכת במישור האסטרטגי 
בשדה  חדש  מרכיב  היותה  מעצם  והלאומי. 
המצויות  העצומות  היכולות  ובגלל  הקרב, 
במערכות האלה, בשונה מלוחמות אחרות, היא 

עוסקת בהגנה ובהתקפה גם יחד.
המערכתית  היבשה,  לוחמת  ברמת 
את  שנים  זה  מכירים  אנחנו  והטקטית, 
הלוחמה האלקטרונית שעיקרה היה מבוסס על 
תקשורתית.  והונאה  חסימה  האזנה,  הצפנה, 
רשתיות  עבודה  למערכות  עובר  שהצבא  כפי 
המשנות את פניו, וכפי שמערכות שו"ב ופו"ש 
הגדוד  לרמת  ועד  המטכ"ל  מרמת  חודרות 
גורם  יהוו  בסייבר  הלחימה  מערכות  גם  כך   -
תובנות  יצריך  כזה  מהלך  הרמות.  בכל  קבוע 
ארגון  יחייב  לחימה,  וניהול  לתכנון  משלימות 
בציוד ובכוח אדם, יאפשר ניהול לחימה מרחוק 
בסיוע קרוב לדרג הטקטי, ועוד הרבה שינויים 
עולם  נפתח   - לאתרם  כיום  מסוגלים  שאיננו 

משלים חדש.
ידע הוא מרכיב שאפשר למכור לאחרים, אך 
ציוד  ממכירת  )בשונה  ברשותי  גם  נשאר  הוא 
ותעשייתי  צבאי  לכוח  העיקרי  המקור  פיזי(. 
הוא סוג של ידע. המחשבים הפכו קטנים יותר 
ואפשר כיום להתקינם בפצצות ולפגוע במטרה
בחימוש  השימוש  במקום  יחיד,  בחימוש 
המערכות  כל  אם  זאת,  עם  יחד  סטטיסטי. 
מנוהלות ומבוקרות מחשבים, יכולים גם לפגוע 
ואזרחיות,  צבאיות  המערכות,  כל  כמעט  בי. 
תורפה,  נקודת  וזו  ומבוקרות מחשב  מנוהלות 

ויש איומים על הסייבר.
שילוב  מצריכים  אלה  באיומים  התמודדות 

של אקדמיה, תעשייה וממשלה.

והתמרון,  האש  שבין 
לוותר  אפשר  אי  אך 
הקרקעי.  התמרון  על 
הדילמות קשורות לאיזון - כמה 
משקיעים באש, בתמרון, בתקשוב, בהגנה 
ובהגנה  סבילה  בהגנה  בהתרעה,  ובהתקפה, 
היא  ביותר  הטובה  ההגנה  תחום  בכל  פעילה. 

ההתקפה, והיא גם זולה יותר.
לפעמים  כי  יעלון  השר  אמר  דבריו  בסיום 
הסכם  )במקום  כתוב  לא  להסכם  להגיע  עדיף 
בעזרת  אחד(  צד  ידי  על  מכובד  שאינו  כתוב 
ברמת  המצב  את  הביא  הוא  וגזרים".  "מקלות 
הגולן כדוגמה להסכם לא כתוב עם הסורים מאז 

מלחמת יום הכיפורים.

העורף	הופך	לחזית	הכרעה	לא	
פחות	מחזית	הלחימה	הצבאית

)במיל'(  אלוף  העורף,  לביטחון  השר  מדברי 
מתן וילנאי

האיום לפגיעה באש טילים על כל שטחה של 
שנים  עשרות  שבמשך  מוסכמות  משנה  המדינה 
חיינו במסגרתן. חופש התנועה, הביטחון האישי 
והציבורי, הפעילות הבלתי מופרעת של המוסדות 
מלחמה  בעת  ודומיהם  והממשלתיים  המקומיים 
המאמץ   - הנכון  הוא  ההפך  מאליו.  מובן  אינם 
של האויב במלחמה אפשרית כנגד מדינת ישראל 
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אל"ם )במיל'( שאול נגר

אהבתי אצל טליק הרבה רגעים שבהם פשט 
סקרני  רעים  שיח  מנהל  והיה  מנהיגותו  את 
היה  ואשר  בו,  נתקל  או  קרא  שעליו  בנושא 
הנושא.  להבנת  אותו  הסובבים  את  מאתגר 
אמירה  או  שירה  מצטט  היה  רבות  פעמים 

ולספר  להיזכר  גאה  והיה  בעברית  או  באנגלית 
ועל  לראשונה,  בה  נתקל  שבהן  הנסיבות  על 
ההקשר שלה לחייו ולמעשיו. שתיתי בצמא את 
מהם  באחד  כמותם.  היו  ורבים  האלה  הרגעים 
ּוְבֵאין  ֶאָחד  "ֶאָחד  ביאליק  של  שירו  את  ציטט 
רֹוֶאה". אינני זוכר את ההקשר של הציטוט מפיו 
רבות  פעמים  שקראתיו  השיר  אך  טליק,  של 
הכוכבים שהופיעו  כאחד  וטליק,  במוחי.  חרות 
ּכַּכֹוכִָבים  אחד  יום  נעלם  חלדי,  בימי  ְּבּׁש�ַמי 

לְִפנֹות ׁשַָחר.
ֶאָחד ֶאָחד ּוְבֵאין רֹוֶאה

ֶאָחד ֶאָחד ּוְבֵאין ֹרֶאה, ַּכּכֹוָכִבים ִלְפנֹות ׁש�ַחר,
ָּכבּו ׂשְפּונֵי ַמֲאו�ּי�י ו�ּיְִכלּו ְביָגֹון ּדּוָמם;

]...[
ּוְבאֹוַצר  ּת�ֵבל  ְּבֵחיק  ַהְּמקֹומֹות,  ְּבַאַחד  וְאּוָלם 

עֹוָלם,
ִּבְמקֹום ֹלא־יִָּכֵחד ְמאּום וְֹלא־יִָּמחּו ִעְּקבֹות ּדָָבר,

ֲהֹלא ׁשְמּוָרה ַעד־ַהּיֹום ְּבֵעינָּה ּוְבֶעֶצם ּתָֻּמּה,
ַּכחֹות�ם ַעל יְִמין ֶעְליֹון, ְּדמּות י�ְלדּותִי ַהְּקדֹוׁש�ה,

ּוִמחּוץ ַלֲחִליפֹות ִעּתִים, ֹלא־נְִפּגֶֶמת וְֹלא־נְִכּת�ֶמת,
ְּכַאּיֶלֶת ַהּׁשַַחר ַּבָּמרֹום, עֹוד ּתִזְַרח ֵאַלי ִמִּמׁשְַּבְצּת�ּה,

ֹצִפּיָה ֲהִליכֹותַי ִמֶּמְרָחק וְָכל־ְצָעַדי ּתְִסֹּפר,
ִלי יְִרַעד ַעְפַעָּפּה וְָעַלי ֶעְדנַת זֳָהָרּה;

ַעד־ ׁשְמּוָרה  הייתה  ביאליק  של  שבליבו  וכפי 
יְִמין  ַעל  ּכַחֹותָם  ּתָֻּמּה,  ּוְבֶעֶצם  ְּבֵעינָּה  ַהּיֹום 
דמותו  בליבי  שמורה  כך  ילדותו,  דמות  ֶעלְיֹון, 
ֹלא־נְִפּגֶֶמת  ִעּתִים,  לֲַחלִיפֹות  ּוִמחּוץ  טליק,  של 
חף  טליק  היה  רגעים  אותם  בכל  וְֹלא־נִכְּתֶָמת. 
מכל ִאְצְטָלה של מפקד או בעל דרגה והיה נחשף 

לפנינו באישיותו המרתקת והלבבית.
כל חייו הבוגרים ואף בנערותו, נשא טליק 
העול  כובד  את  קץ  אין  ובנאמנות  במסירות 
של הביטחון היהודי והישראלי, ואותם רגעים 
שיחה  וניהל  אמירה  או  שירה  ציטט  שבהם 
וחיונית,  קצרצרה  אתנחתה  מעין  היו  עליהן 
שטענה בו כוחות מחודשים למלאכת הקודש 
היו  בעיניי  לליבו.  היקר  בביטחון  הטיפול  של 
אלה רגעים שבהם נחשף הדבק החזק המקשר 
בין המפקד והלוחם ובין מושא אהבתו - העם 
היהודי ועם ישראל בארצו - שעליהם הגן כל 

פגישות ואירועים לאינספור עם טליק חרותים במוחי ובליבי במהלך ארבעים וחמש 
שנות היכרות עם אישיות סוערת ומסעירה, ייצרית ויצירתית זו. מגוון תיאורים של 
מנהיג ומורה דרך, אב־רוחני, חבר וֵרַע, סקרן וחוקר, אבי המרכבה, אין בהם אלא כדי 

רמיזה קלושה על אישיותו המגוונת ורבת ההשפעה

ּכַחוֹתָם עַל יְמִין עֶלְיוֹן

טליק, הזכור 
כחותם על 
ימין עליון

חייו, החיים שאותם סיכן לא פעם בקרב. 
המפורסם  האמריקאי  הגנרל  של  בנאומו 
דאגלאס מק־ארתור לקראת פרישתו מהשירות 
הצבאי, הוא הזכיר אמירה ששמע בהיותו חניך 
מתים  אינם  ותיקים  "חיילים  בווסט־פוינט: 
 Old soldiers never( "לעולם, הם רק נמוגים
לפני  ושוב עולה   .)die they just fade away
דמותו של טליק מפקדי, שלא היה רגע בחייו 
הלאומית  למשימה  מגויס  היה  הבוגרים שלא 
של ביטחון העם, הן במדים והן לאחר שפשט 
את מדיו. גופו כבר איננו אך דמותו לא נמוגה 
ולא תימוג ותוסיף להופיע ְּבׁש�ֵמינו עוד שנים 

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

שהוענק לטליק בשנת תשנ"ז, 1997.
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אל"ם )במיל'( שאול נגר 
 צילום: גבי יפה, נופר רחמים, אבנר גאגין, 

מיכאל שוודרון )מדו"צ(*

ידי  על  נאמרו  הכתבה  שבכותרת  הדברים 
קצין השריון הראשי תא"ל יגאל סלוביק, בערב 
שנפלו  השריון  חללי  ל־4968  והזיכרון  הגבורה 
מאז מלחמת העצמאות, שהתקיים ביד לשריון 
השתתפו  בערב   .2011 בספטמבר   22 ביום 
השכולות,  המשפחות  בני  ובהם  רבים  אלפים 
השר )ואלוף במיל'( יוסי פלד, הרמטכ"ל רא"ל 
ובהווה,  בעבר  ולוחמי שריון  גנץ, מפקדים  בני 

חברי עמותת יד לשריון ואורחים רבים.
וחבר  )בדימוס(  תנ"צ  בן־און,  אליהוא 
עמותת יד לשריון, הנחה את טקס הנחת הזרים.

מנחם פרי, השדרן הוותיק, הנחה את הטקס 
באמפיתאטרון.

	טקס	הנחת	הזרים	
למרגלות	כותל	השמות

מתקצרים  הימים  כאשר  שנה,  אחר  שנה 
אליהוא  המנחה  פתח  מתארכים,  והלילות 
בן־און, אנחנו מתכנסים כאן - אל מול הקיר 
את  יקירינו,  את  כולם,  את  אותם,  המנציח 
מן  שבו  שלא  אותם,  והמפקדים,  החברים 
ועמוד  האש  עמוד  אותם  שכיסה  המשימה... 

הברושים  לנצח,  אותם,  שעוטפים  הענן... 
של  האלה  בימים  שנה,  אחר  שנה  והאורנים. 
רוח וסתיו, אנחנו באים לכאן - בני המשפחה 
הגדולה, משפחת השריון. באים לכאן ועומדים 
 - ולכולם  אחד  אחד,  להם,  ומצדיעים  מולם, 

באהבה גדולה, בגעגועים אין קץ.
מפקדים  שכולות,  משפחות  בני  מאות 
רבים  ואורחים  ובהווה,  בעבר  שריון  לוחמי 
השקיעה  ולקראת  ערב  בשעת  ונקבצו  הקדימו 
לחלקה הראשון של עצרת  כותל השמות,  מול 
השריון  לחללי  השנתית  והזיכרון  הגבורה 
במלחמות ישראל. עשרות זרים של כלל יחידות 
מפקדים  הניחו  ובמילואים,  בסדיר  השריון 
בעבר ובהווה לאורכו של כותל השמות, הכותל 
חללי   4968 של  שמותיהם  חקוקים  שעליו 
השריון ממלחמת העצמאות ועד היום. הכותל 
אדמדמת  שקיעה  של  לאורה  והבוהק  הארוך 
החקוקים  השמות  של  נתפס  הבלתי  והמספר 
של  האלמותי  שירו  את  בזיכרוני  מעלים  עליו, 
חיים גורי, שנכתב למחרת הקרב בו נפלו הל"ה 
במלחמת העצמאות, בדרכם לגוש עציון הנצור:

ְרֵאה, ִהּנֵה מּוָטלֹות ּגּופֹותֵינּו ׁשּוָרה ֲאֻרּכָה, ֲאֻרּכָה 
ָּפנֵינּו שֻּנּו. ַהָּמוֶת נִשְָקף ֵמֵעינֵינּו. ֵאינֶּנּו נֹושְִמים.

ּכִָבים נְגֹוהֹות ַאְחרֹונִים וְָהֶעֶרב צֹונֵַח ָּבָהר.
ׁשֶל  לְאֹוָרּה  ַּבדְָרכִים  לְַהּלְֵך  נָקּום  ֹלא  ְרֵאה, 

ׁשְִקיָעה ְרחֹוָקה. 
ֲענֻּגִים  ִּבְצלִילִים  ֵמיתִָרים  נְַרִעיד  ֹלא  נֹאַהב,  ֹלא 

ּודְמּוִמים, 
ֹלא נִשְַאג ַּבּגַּנִים ֵעת ָהרּוַח עֹוֶבֶרת ַּבּיַַער.

חיילים  קבוצת  התורן,  לחצי  מורד  הדגל 
מבט  דמעה.  מוחים  ובקהל  נשקה  את  מדגלת 
מחזק  בטקס  שהשתתפו  נוער  ובני  ילדים  על 
את התקווה. הרי הם מוׂשא הקורבן הנורא של 
על  לשמות  שהפכו  שנגדעו,  הצעירים  החיים 

הכותל הכסוף המסמל את מגש הכסף.
כלל  באמפיתאטרון  ונקבצו  שעברו  לאחר 
נוסף של הנחת  הבאים לעצרת, התקיים שלב 
באחים  המלווים  אח"מים  בהשתתפות  זרים 
ואחיות שכולים ויתומים בני משפחות השריון, 
וכל היושבים באמפיתאטרון רואים חלק זה על 

המסכים הגדולים שליד הבמה:

• זר ממשלת ישראל
את הזר הניח השר, האלוף במילואים יוסי 
פיקוד  כאלוף  בצה"ל  בעבר  שירת  אשר  פלד, 
מלווה  פלד  השר  סיני.  עוצבת  וכמפקד  הצפון 
על ידי הגברת רות ֶפֶדר נטוביץ', אחותו של סגן 
משנה דן )דני( פדר זכרו לברכה, שנהרג בכ"ט 
הקרב  במהלך   ,1967 ביוני   8 תשנ"ז,  באייר 

במבואות קנטרה, במלחמת ששת הימים. 

הרעות היא שהובילה למעשי גבורה עילאית בשעות קרב קשות; היא זו שהניעה 
לוחמים לשעוט מול אש אויב לכיבוש מתחם מבוצר; היא זו שהניעה לוחמים לטפס 
על טנק בוער ולחלץ נפגעים תוך סיכון בלתי נתפס; היא שמביאה לכאן הערב ובכל 
ימות השנה את החברים לנשק, את המשפחות שאיבדו את היקר מכל, ואת לוחמי 

ההווה והעתיד של חיל השריון

עצרת הגבורה 
והזיכרון 

לחללי השריון בסימן הרעות 
ואחוות השריונאים
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שנהרג  לברכה,  זכרו  לוי  אילן  משנה  סגן  של 
בעת   ,1989 במאי   14 תשמ"ט,  באייר  י'  ביום 
מילוי תפקידו. את שלמה וג'נין מלווה נכדתם, 
אחייניתו של אילן זכרו לברכה, סגן משנה שיר 
בוגנר, קצינת הדרכה במערך ההגנה האווירית.

• זר אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון
את הזר הניח סמנכ"ל וראש אגף משפחות 
והנצחה, מר אריה מועלם. מר מועלם מלווה על 
ידי הגברת רותי אללוף, אחותו של רב טוראי 
ביום  שנהרג  לברכה,  זכרו  מנצור  )בני(  בנימין 
כ"ז בתשרי תשל"ד, 22 באוקטובר 1973, במהלך 

קרבות הבלימה במלחמת יום הכיפורים.

• זר ארגון יד לבנים
את הזר הניח יושב ראש הארגון מר אלי בן שם, 
אביו של סגן קובי בן שם זכרו לברכה, שנהרג בעת 
בפברואר   4 תשנ"ז,  בשבט  בכ"ח  תפקידו,  מילוי 
1997, באסון המסוקים. מר בן שם מלווה על ידי 
נתנאל  טוראי  רב  הגברת תמר אמיר, אחותו של 
)נתן( סימני זכרו לברכה, שנהרג ביום כ"א באדר 

תשנ"ח, 21 במרץ 1968, במבצע כראמה.

• זר ארגון אלמנות ויתומי צה"ל
את הזר הניחה יושבת ראש הארגון, הגברת 

רענן  רס"ן  של  אלמנתו  שוהם־סולן,  נאוה 
שוהם זכרו לברכה, שנהרג בעת מילוי תפקידו, 
במבצע   ,1982 ביוני   18 תשמ"ב,  בסיוון  בכ"ז 
ליוותה  סולן  שוהם  הגברת  את  הגליל.  שלום 
אלברט  טוראי  של  בתו  פרנקו,  סימה  הגברת 
בסיוון  ד'  ביום  שנהרג  לברכה,  זכרו  ירמיהו 
תשנ"ז, 12 ביוני 1967 במלחמת ששת הימים.

• זר עמותת יד לשריון
יד  עמותת  ראש  יושב  הניח  הזר  את 
יושב  ארז.  חיים  במילואים  האלוף  לשריון, 
ידי הגברת  יד לשריון מלווה על  ראש עמותת 
עליזה שאלתיאל, אחותו של רב סמל אברהם 
כ"ו  ביום  שנהרג  לברכה,  זכרו  בהן  )אלברט( 
במהלך   ,1973 באוקטובר   22 תשל"ד,  בתשרי 

קרב בתל - שאמס במלחמת יום הכיפורים.

• זר הגבורה
את הזר הניח מר עוזי בר־צור בעל עיטור 
מעשה  על  לו  הוענק  זה  עיטור  הגבורה. 
פני  מול  לחימה  בעת  שביצע  עילאית  גבורה 
קדש  מבצע  במהלך  נפש  חירוף  ותוך  האויב 
סגן  ליווה  צור  בר  מר  את  סיני(.  )מלחמת 
אלוף במילואים מאושר אבשלום, בעל צל"ש 

הרמטכ"ל ממלחמת יום הכיפורים.

מניחים זרים

• זר צבא ההגנה לישראל
, רב אלוף  את הזר הניח ראש המטה הכללי 
בני גנץ. הרמטכ"ל מלווה על ידי מר אלימלך קנה, 
שנהרג  לברכה,  זכרו  קֹוקּוש  שמואל  של  אחיו 
 ,1973 באוקטובר   14 תשל"ד,  בתשרי  בי"ח 

במהלך הקרב בחמדיה במלחמת יום הכיפורים.

• זר זרוע היבשה
סמי  האלוף  הזרוע,  מפקד  הניח  הזר  את 
ענת  הגברת  ידי  על  מלווה  האלוף  תורג'מן. 
הלפרין, אחותו של סמל ראשון אמנון אריאל 
זכרו לברכה, שנהרג ביום י"ג בתשרי תשל"ד, 9 
באוקטובר 1973, במהלך קרבות הבלימה בסיני 

במלחמת יום הכיפורים.

• זר חיל השריון
תת־ הראשי,  השריון  קצין  הניח  הזר  את 

אלוף יגאל סלוביק. קצין השריון הראשי מלווה 
של  בנו  חיים,  שרון  מתקדם  סמל  רב  ידי  על 
כ'  זכרו לברכה, שנהרג ביום  ציון חיים  טוראי 
קרב  במהלך   ,1982 ביוני   11 תשמ"ב,  בסיוון 

בבקעת הלבנון במלחמת שלום הגליל.

• זר המשפחות השכולות
את הזר הניחו שלמה וגֶ'נין לוי, אביו ואימו 
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• הטקס המרכזי באמפיתאטרון
שטופת  האמפיתיאטרון  של  הענקית  הבמה 
החדיש  מהדגם   4 סימן  מרכבה  טנקי  שני  אור. 
מגוננים  וכאילו  קצותיה  בשני  מוצבים  ביותר 
משואות  וכן  ערוכה  צה"ל  תזמורת  הנעשה.  על 
הגבורה והזיכרון שיודלקו בקרוב. חיילים נושאי 
דגלים נכנסים לבמה ותופסים את מקומם. כיוון 
פותחת  הרעות,  בסימן  היא  השנה  שהעצרת 

הזמרת ירדנה ארזי בשיר הרעות של חיים גורי.
קדיש קרא מר יוסי בכר, אחיו של רב טוראי 
שלמה )מֹוני( בכר זכרו לברכה. שלמה גויס לצה"ל 
לאחר  השריון.  לחיל  והוצב   1972 באוקטובר 
למקצועות  בקורסים  השתלם  הטירונות  סיום 
השריון ובעיקר כנהג טנק וכטען קשר. במלחמת 
יום הכיפורים השתתף בקרבות הבלימה הקשים 
"לחצנית", צפונית לקנטרה. במהלך  באזור מעוז 
הותיר  ונהרג.  בהפגזה  שלמה  נפגע  הקרבות, 
י'  ביום  נהרג  )מוני(  שלמה  ואח.  הורים  אחריו 

בתשרי תשל"ד, 6 באוקטובר 1973.

	מדברי	קצין	השריון	הראשי	
תא"ל	יגאל	סלוביק
"ָהֵרעּות, ּכִנְָעַריְִך ּכֻּלָם

ׁשּוב ִּבׁשְֵמְך נְַחּיְֵך וְנֵלֵכָה
ּכִי ֵרִעים ׁשֶּנְָפלּו ַעל ַחְרָּבם

ֶאת ַחּיַיְִך הֹותִירּו לְזֵכֶר."

עצרת הזיכרון והגבורה השנה הינה בסימון 
שריונאים,  לוחמים,  רעות  אותה  הרעות. 
מלחמת  מאז  השריון  לוחמי  בקרב  המפעמת 
ואחוות  הצוות  רעות   - היום  ועד  העצמאות 
למעשי  שהובילה  היא  זו,  רעות  המפקדים. 
זו  היא  קשות;  קרב  בשעות  עילאית  גבורה 
שהניעה לוחמים לשעוט קדימה מול אש אויב 
לכיבוש מתחם מבוצר; היא זו שהניעה לוחמים 
לטפס על טנק בוער ולחלץ נפגעים תוך סיכון 
עצמי בלתי נתפס; היא זו שמאחדת את צוות 
הטנק לכדי יחידה אחת, הפועלת בתזמון תוך 
הסתמכות מלאה על כל אחד ואחד מהלוחמים 
לכאן,  שמביאה  זו  היא  הרעות  לה.  השותפים 
אחד  בכל  וגם  הערב  הזה,  המיוחד  לאתר 
חברים  של  למפגשים  האחרים,  השנה  מימות 
מכל,  היקר  את  שאיבדו  משפחות  של  לנשק, 
השריון.  חיל  של  והעתיד  ההווה  לוחמי  ואת 
השריון  חיל  של  ההנצחה  אתר  הזה,  המקום 
שריונאים  לרעות  ומקור  סמל  הינו  בלטרון 
אחת גדולה וראוי לו מאוד שיישמר כזה. עצרת 
הזיכרון והגבורה שאנו עורכים יחדיו מדי שנה 
ואחוות  השריונאים  לרעות  ומופת  סמל  הינה 
הלוחמים, ולקשר שבין חיל השריון למורשתו 
שרשראות  לקול  שנפלו  לאלה  ולמחויבותו 

הברזל וגעש המנועים.
והמחויבות  הלוחמים  רעות  של  בשמה 

מעניקי  ומשפחותיהם,  הנופלים  של  לזכרם 
המשואות הערב הינם לוחמים ומפקדים אשר 
אשר  ומפקדים  לוחמים  בקרב;  חבר  איבדו 
פיתחו, ושימרו קשר מיוחד, אישי וארוך שנים 
משואות  מעניקי  שנפל.  חברם  משפחת  עם 
אלה הינם מממשי הרעות השריונאית והזכות 
לתמוך  ללוות  ולוחם  מפקד  כל  של  המוסרית 
מי  של  ממשפחתו  להתחזק  דווקא  ולעיתים 
שלחם לצידם אך לא שב. מעניקי משואות אלה 
לנו  ומהווים  השריון  בחיל  ומופת  סמל  הינם 
לכולנו מודל לחיקוי. וכול שריונר באשר הוא, 
חובה עליו כי יראה עצמו ֵרַע של כל אחד ואחד 
מ־ 4968 חללי חיל השריון אשר מונצחים כאן 
בכותל  חקוקים  ושמותיהם  ההנצחה,  באתר 

השמות.
בשם  מתחייב,  אני  הראשי  השריון  כקצין 
גם  ונפעל  נמשיך  כי  הַחיִל,  ולוחמי  מפקדי 
בשנים הבאות, על פי מיטב המסורת של רעות 
עימנו  שאינם  אלה  של  ומורשתם  השריונאים 
עוד, תוך נחישות, דבקות במשימה, מקצועיות 

בלתי מתפשרת וחתירה לניצחון.

דבר	המשפחות	השכולות
הגברת  קראה  השכולות  המשפחות  דבר 
יהודית ַפינְטּוְך, אימו של סמל אלון פינטוך, זכרו 
ושובץ   2005 ביולי  ב־31  התגייס  אלון  לברכה. 

דמעה ליד כותל השמות
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קשר  טען  בתפקיד  שירת  הוא  השריון.  בחיל 
בגדוד 74 בחטיבה 188. במהלך אימון מתקדם 
ממושך.  שיקום  ועבר  אימונים  בתאונת  נפצע 
וללחום  לגדוד  לחזור  התעקש  שהחלים  לאחר 
לצד חבריו. זמן קצר לאחר פרוץ מלחמת לבנון 
להשתתף  הגדוד  עם  יחד  אלון  נשלח  השנייה, 
האויב,  בחולית  לפגוע  ניסיון  במהלך  בקרבות. 
נפגע הטנק מטיל שנורה על ידי כוח חיזבאללה. 
יותר  ומאוחר  אנושות  נפצע  אלון  זה  באירוע 
בבית החולים נקבע מותו. שניים מחבריו לצוות 
צור,  וסמל איתמר  ברודנר  הטנק, סמל אנדריי 
יואב  סרן  הטנק  מפקד  נהרגו.  לברכה,  זכרם 
תקופת  לאחר  וכיום  אנושות  נפצע  שניידר 
 .188 בחטיבה  במ"פ  משרת  ממושגת  שיקום 
באוגוסט   3 תשס"ו,  באב  ט'  ביום  נהרג  אלון 

2006. הותיר אחריו הורים ושתי אחיות.

	דברי	יהודית	ַפְיְנטּוְך	-	
רעות	וערבות	הדדית

פלוגת ונוס אימפריה.
שלישיית מרכבות האלים - צוות האלפים 
ברודנר  ואנדריי  צור  איתמר  פינטוך,  אלון   -
איתמר  של  חייהם  נשמת  הצליח.  לא  הנֵס   -

ואנדריי נָָדָמה.
יותר  אלון נפצע אנושות, פירפר, ומאוחר 
 ,2006 באוגוסט   3 תשס"ו,  באב  תשעה  נדם. 

מלחמת לבנון השנייה. הקרבות באזור רג'אמין 
לוחמים  אך  רכים  צמחים  החיזבאללה.  מול 
התחמושת  אבוקות  בלבד.   19 בני  אמיצים. 

התפוצצו, שרפו. פתיל חייהם קופד.
וליבו  התבונן  שנותר,  הטנק  מפקד  יואב, 
להצילם.  דרך,  לא  בדרך  לצלוח  ניסה  דאב. 
להציל  דרך  אחר  תר  הפלדה,  במבואות  עבר 
בראי  אך  חי.  עוד  שנותר  אלון  את  לפחות 
בשם  האימים.  בבואת  השתקפה  המתכת 
אחוות הלוחמים ניסו גם אחרים. הם ראויים 

לסיפורי התהילה על מעשיהם והקרבתם.
החלטות  על  איומים  ימים  נכונו  ליואב 
שקיבל וקרוב לוודאי שאל לא פעם - מדוע?! 
האויבים  רשע  את  לבלום  הכרח  היה  אבל 
בחר  יואב  בצפון.  על התושבים  כצל  שריחפו 
הצוות  על  סמך  הוא  בה,  בטוח  שהיה  בדרך 
לרסקו,  האויב,  על  להסתער  ביקשו  והם 
ובדמם לגאול את הארץ. האמינו שאין ברירה, 

חייבים לנצח.
שלוש משפחות חובקות את בניהן. ילדינו 
הפכו למעוז, למורשת ולאביב עלומים. כולנו 
כאן במעמד זה מדברים בקולם של בני אדם, 
המצבה  ניצבת  ובליבנו  במחשבותינו  אך 
לפאר  אפשר  אחרת,  גם  אפשר  אבל  לזכרם. 
במסע  לחיותם  אפשר  שהייתה,  חיותם  את 
חיינו. אל תרפו ממי שאהבה נפשכם, הן אורם 

לא נגוז, הם היו וישנם גם אם אין בנו הכוח 
ומדעיך  מעיק  שהסבל  זכרו  זועקים.  ודמיהם 

אתכם לעולם.
אלון, אח יקר לקרן ושרון ודודם של ֵאָלה, 
כלל  להכיר  זכה  לא  אותם   - ויואב  מאיה 
והוצב,   2005 ביולי  ב־31  התגייס  הוא  בחייו. 
היה  ולא  המבצעית  ו'  בפלוגה  כבקשתו, 
אימון  בתרגיל  הצמ"פ,  בשלב  ממנו.  מאושר 

מתקדם של השריון, נפצע אלון בראשו.
"אחותי מתחתנת" פנה בבקשה, "אני חייב 

להיות", הצילוני?
זה הפעם נשמע קולו ולא נגרעו שנותיו - 
נרדם. התעורר לאחר יומיים בחתונת אחותו. 
הפציעה  למראה  התחלחלו  כולם  מבטי 
בראשו. גיבור, כך חש. התהלך בכאב ובגאווה. 
דאגתי פסקה לפתע. הוא יצא מזה חי, ואולי 

הקסם מילט גורלו?! הודיתי לאלוהים.
השמיעו,  להג  רטטו,  רגשותיי  זאת  בכל 
ההצלחתי להשבית הגורל?! ניסיתי שוב בכוח 
ולהתכוונן  להיטיב  התמקדתי  המחשבה. 
ביקשתיו  בבד  ובד  עליו  ההגנה  לפעולת 

להשתחרר מהשריון.
הן  מונע בעדך שאלתי,  אל תתמהמה, מה 

נפצעת!
בלבבו  אוזניו.  אטם  לרעיוני!  נחרד  הוא 
אהב את חבריו, מצפונו לא מרשה לו לנטוש, 
בַחיִל" קבע. עז רצוני  לי  ניסה להסביר. "טוב 
על  והתגאה  נאבק  כך  ייעודי.  את  להמשיך 
והצלחותיו  הצוות  הרעות,  אחוות  תפארת 
למהותי"  אחטא  "הלא  משימותיו.  בביצוע 

פסק והותירני מהרהורי.
באוגוסט   3 ט' באב תשס"ו,  ביום חמישי, 
השנייה  לבנון  מלחמת  קרבות  במהלך   ,2006
יש  חשבתי,  חי,  זה  אנוש  אנושות.  נפצע   -
סיכוי. כשהודיעוני - זה הסוף, נאלמתי. אשר 
ייתכן! הן קדרות השכול כבר  זה לא  יגורתי? 
אפפה את משפחתנו - מאז הטבח הנוראי של 
22 התלמידים והתלמידות וביניהם אחותי בת 
ה־16, אילנה נאמן מבית הספר התיכון הדתי 
ישראל.  ברחבי  שנתי  טיול  במהלך  בצפת, 
עם  יחד  ששימשו  לאחר  נרצחו  התלמידים 
חבריהם כבני ערובה במשך שעות רבות בבית 
התלמידים  שהו  שבו  מעלות,  בעיירה  ספר 

ב־15 במאי 1974.
רבים  של  סיפורם  הוא  משפחתי  סיפור 
הארץ  ואהבת  שציונות  הזו,  הארץ  מתושבי 
הגיעו  הורי  וליישבה.  לעלות  אותם  הובילו 
מטונים, נישאו וגרו בקיבוץ טירת צבי, מאוחר 
למד  אבי  לצפת.  עברו  ולבסוף  במושב  יותר 
אגרונומיה במכון ויצמן ושימש מדריך חקלאי 
בגליל ובגולן במשך שנים רבות. להורי תשעה 
ילדים - עבורם זה היה מימוש חלום של עלייה 
והתיישבות. אהבתם לארץ, דבקותם ואמונתם 
הנחלנו  ושאותם  לנו  שהקנו  לערכים  תרמו 
לילדינו. בטיולים הרבים למדנו להתרגש מיפי 

הארץ, לאהוב ולהילחם למענה.
השואה  לסיפורי  מאוד  קשוב  היה  אלון 

תמונתו ופרטיו של אלון פינטוך ז"ל
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כל שריונאי חייב לזכור ולהמשיך 
תנו ידכם ל"יד לשריון"

רבבות שריונאים יש בסדיר ובמילואים, ולכל אחד חלק במורשת השריון, אך לא רבים מהם שותפים למפעל ההנצחה,
הזיכרון והמורשת של רעינו שנפלו במערכות ישראל. אתה השריונר, בוא להיות שותף ערכי וחבר בעמותת יד לשריון כבר מהיום, 

ופתוחות בפניך דרכים רבות נוספות לתת כתף ולסייע.

240 ש"ח לשנה יקנו לך מעמד של חבר העמותה וכן: 4 ביטאוני "שריון" בשנה; כרטיס חבר העמותה; 
כניסה חינם לאתר; הזמנות לפעילות חברתית; הנחות בחנות המוזיאון ובמסעדת "נוף לטרון"; 
זכות לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה ובכך להשפיע על העשייה הברוכה ברעיונות ובתוכן.

מלא, גזור ושלח

תשלום דמי חבר באמצעות התחייבות למת"ש
לכבוד עמותת "יד לשריון" - לידי הנהלת חשבונות

ת"ד 745 לוד, 71106
1. תרומת איש קבע / גמלאי 

שם פרטישם משפחהדרגהמ"אאירוע

2. תרומה מקצבת שארים

שם פרטישם משפחהדרגהת"זאירוע

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:..................................................................................................

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

ת"ד 745 לוד, 71106

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

מלא, גזור ושלח

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

אם  סבתו,  מפי  לו  שסופרו  זוועותיה,  כל  על 
אביו - בנצי. בתובנתו קלט והבין את חשיבות 

המדינה לעם היהודי.
בעולמנו חלה תפנית. החלטנו לצאת למסע 
מלא  כשותף  בו  נוכח  אלון  קבוע  שבאופן 
כקול  מעשינו.  בכל  מניע  ככוח  במחשבותינו, 
כהארה,  כאור,  לו,  קשובים  הזמן  כל  שאנו 
משפחתנו  חיי  מהלך  זהו  ועשייה.  תובנה 
חיינו  מהלך  שהכירוהו.  הקרובים  וחברינו 
היומיומי, המבטא את האמת העמוקה לגבינו.

על  לשמור  שיש  לנו  מבהירים  הזמן  חוטי 
רגע,  כל  יום,  כל  איתנו  נמצא  אלון  הנותר. 
בגופנו, בנשמתנו. האור והאהבה לעולם אינם 

נגמרים - הם קשורים זה בזה לנצח.
מי ייתן וחיילינו השבויים והנעדרים, ובהם 
במהרה  ישובו  שליט,  גלעד  החטוף  החייל 

לחיק משפחותיהם.

הדלקת	משואות
לזכר  הודלקו  וזיכרון  גבורה  משואות  שש 
לזכר  לוחמי השריון. אש הגבורה  גבורתם של 
התעוזה, האומץ וההקרבה בקרב... את מדליקי 
מפקדים  צוות  חברי  שישה  ליוו  המשואות 

ולוחמים שלחמו יחד עם הנופלים.
שוורץ,  אנשל  מר  העלה  ראשונה  משואה 
אביו של סגן כתריאל שוורץ זכרו לברכה. את 
סמל  כתריאל,  של  אחיינו  נכדו,  מלווה  אנשל 
ראשון אחיעד ְסוִיִרי, מפקד טנק בחטיבה 401. 
כתריאל נהרג ביום ט"ו בסיוון תשמ"ב, 6 ביוני 

1982. הותיר אחריו הורים ואחות.
שולמית  הגברת  העלתה  שנייה  משואה 
ואחותו של  סגן שמעון שחר,  אימו של  שחר, 
נהרג  לברכה, שמואל  זכרם  גֹוַלנְְדִסקי  שמואל 
בקרבות   ,1948 ביוני   4 תש"ח,  באייר  בכ"ו 
נכדה,  מלחמת העצמאות. את שולמית מלווה 
צפריר,  עופר  תת־אלוף  שמעון,  של  אחיינו 
האש.  נתיב  עוצבת   - שריון  אוגדת  מפקד 
ביוני   8 בסיוון תשמ"ב,  י"ז  ביום  נהרג  שמעון 

1982. הותיר אחריו הורים ושלוש אחיות.
ְסלֶוִין,  ואיריס  גיל  העלו  שלישית  משואה 
לברכה.  זכרו  סלוין  לוטן  סגן  של  ואימו  אביו 
ביולי  ביום כ"ח בתמוז תשס"ו, 24  נהרג  לוטן 

2006. הותיר אחריו הורים ושלושה אחים.
נאוה  הגברת  העלתה  רביעית  משואה 
זכרו  צין  אדם  רב"ט  של  אלמנתו  זיו־אור,  צין 
תשל"ד,  בתשרי  כ"ה  ביום  נהרג  לברכה.אדם 
21 באוקטובר 1973. הותיר אחריו הורים, אח, 

אלמנה ובן. בנו נולד חודש לפני מותו.
משואה חמישית העלו סרן איתמר זיו וסרן 
)טלי(  אביטל  טוראי  של  אחייניו  זיו,  אמיר 
גְִרינְהּוט זכרו לברכה. טלי נהרג ביום כ"ז באייר 
תשכ"ז, 6 ביוני 1967. הותיר אחריו הורים, אח 

ואחות.
אביו  שני,  יוסף  מר  העלה  שישית  משואה 
של סמל רותם שני זכרו לברכה. במהלך פעילות 
הופעל  קרני־נצרים   - השישה  בציר  מבצעית 
מטען רב עוצמה כנגד הטנק של רותם. רותם 

מתן  ראשון  סמל   - נוספים  צוות  חברי  ושני 
בידרמן וסמל ראשון עלאא ַּכבישי זכרם לברכה 
 14 בניסן תשס"ב,  א'  ביום  נהרג  נהרגו. רותם 
במארס 2002. הותיר אחריו הורים אח ואחות.

"גבורתכם לנו שריון, רעותנו לכם נצח." כך 
סיים המנחה את שלב הדלקת המשואות.

מדברי	הרמטכ"ל	רא"ל	בני	גנץ
בספר  כי  יודעים  היום,  כאן  הנפגשים  אנו, 
רבות  שורות  נכתבו  השריון  חיל  של  הגבורה 
ידי  על  נכתבו  הן  דואב.  ובלב  רועדת  ביד 
האש  משדות  חזרו  אשר  ולוחמים  מפקדים 
רעיהם.  טובי  את  החסרות  בשורות  והתופת 
ולהזכיר את  לזכור  כולנו  כדי שנדע  נכתבו  הן 
מופת פועלם של אחינו לנשק שנפלו. הן נכתבו 
המחייב  מצפון  כצו  מותם,  שלאחר  כצוואה 
עם  של  מרכבתו  את  ולהוביל  להמשיך  אותנו 
ישראל בדרך שסללו - הדרך לביטחון ולשלום, 

הדרך שבמהלכה נקטעה שירת חייהם.
אנו - משפחות שכולות - מפקדים ולוחמים, 
יודעים כי תולדותיו של חיל השריון מאוגדות 
שלצידו  הארוך,  השמות  קיר  על  ומפורטות 

הנחנו קודם, כמדי שנה, את זרי הזיכרון.
שריונאי.  יש  אדם,  יש  שם,  כל  מאחורי 
ילדים  ואימהות,  אבות  יש  השמות,  מאחורי 
ובנות זוג, אחים ואחיות; יש משפחות, שנאלצו 
ומאז  האחרונה,  בדרכם  יקיריהן  את  ללוות 

נחצו חייהן ונפער בליבן חלל שאין לו מזור.
מאחורי כל שם יש חבר לנשק - זה התֵַמַה 
"איך זה שלא הוא זה החקוק על קיר השמות".

מי  של  חייו  סיפור  נפרס  שם  כל  מאחורי 
דורנו  של  העליונה  המשימה  מילוי  תוך  שנפל 
יחדיו,  אלו  כל  מתוך  רק  הביטחון.  משימת   -
של  דמותו  את  ובתמים  באמת  לראות  ניתן 
של  מושג  לקבל  ניתן  מתוכם  רק  השריון.  חיל 
את  ולהבין  המפורסמת,  השריונאים"  "רעות 
הכוח שדחף את הַחיִל, על אף הכאב, להישגים 

מדהימים.
ארבעה בטנק - דתי כחילוני, יהודי ושאינו 

כזה.
ארבעה בטנק - ימין, שמאל ומגוון דעות.

וותיקי  חדשים  עולים   - בטנק  ארבעה 
הארץ.

שונים,  כיוונים  ארבעה   - בטנק  ארבעה 
ניצחון שמחירו לא  אך משימה אחת ותוצאת 

יסולא בפז וכאבו לא ניתן לתיאור.
יהודה  הצעיר  מנור, שאחיו  אהוד  המשורר 
ויינר, נפל לפני ארבעים ושלוש שנים כתותחן 
טנק בקרב בפורט תאופיק שבסיני, כתב בשירו: 
האם  שומע?  אתה  האם  יהודה,  הצעיר  ''אחי 
אתה יודע? כל חבריך הטובים נושאים דמותך 
עמם, בכל הטנקים על קווי הגבול אתה נמצא 

אתם''.
לכל אחד ואחת מכם, יקיריי, יש את ה'יהודה' 
שלכם, את האדם שאהבתם ואיבדתם, והכאב 

הוא גדול מנשוא.
שהחיילים  שהידיעה  מקווה  אני  אך 
והמפקדים המגֵנים כל העת על גבולותינו מפני 
כל אויב וצר, נושאים את דמותם עמם, מביאה 

לכם נחמה כלשהי.
יהי זכרם ברוך!

מדברי	השר	ואלוף	)במיל'(	יוסי	פלד
של  עולמות  אלפי  ועוד  עולם  ועוד  עולם 
קיומנו  מחיר  הם  ואינם  שהלכו  השריון  חללי 
לשריון  מיד  יותר  מתאים  מקום  ואין  כאן; 
והזיכרון  בו את עצרת הגבורה  לקיים  בלטרון 
לחללי השריון, שעומדת השנה בסימן הרעות 
והערבות ההדדית. הרעות היא הלחימה בצוות. 
רב,  לא  זמן  לפני  בגרמניה  רשמית  ביקרתי 
ובתוך כך בוילה ואנזה*, שם הייתה התכנסות 
הנאצי  הממשל  משרדי  מכל  נציגים  של 
]שהתקיימה ב־20 בינואר 1942 ב"וילה ואנזה" 
ואנזה  בוועידת  שבברלין[.  ואנזה  בפרבר 
הפיתרון  ביצוע  אופן  על  ההחלטה  התקבלה 
הסופי - התכנית להשמדת 11 מיליון בני העם 
זרועות  כל  בין  תיאום  תוך  באירופה,  היהודי 
הממשל הנאצי. זו המשמעות של עם ללא ארץ 

ומולדת.
ואנו  מדינה  לנו  ויש  ארץ  לנו  יש  כיום 
מוכנים להגן עליה, ומחיר הקיום קשה. המספר 
הרב של חללי השריון, 4968 חללים ממלחמת 
הוא  שהשריון  מעיד  היום,  ועד  העצמאות 
עלינו.  שנכפו  במלחמות  הישועה  את  שהביא 

נדרש מאבק על הקיום גם כיום.
השריון  באתר  הופיעה  המלאה  הכתבה   *

באינטרנט ביום 26 בספטמבר 2011.

הרמטכ"ל רא"ל בני גנץ נושא דבריו
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כל שריונאי חייב לזכור ולהמשיך 
תנו ידכם ל"יד לשריון"

רבבות שריונאים יש בסדיר ובמילואים, ולכל אחד חלק במורשת השריון, אך לא רבים מהם שותפים למפעל ההנצחה,
הזיכרון והמורשת של רעינו שנפלו במערכות ישראל. אתה השריונר, בוא להיות שותף ערכי וחבר בעמותת יד לשריון כבר מהיום, 

ופתוחות בפניך דרכים רבות נוספות לתת כתף ולסייע.

240 ש"ח לשנה יקנו לך מעמד של חבר העמותה וכן: 4 ביטאוני "שריון" בשנה; כרטיס חבר העמותה; 
כניסה חינם לאתר; הזמנות לפעילות חברתית; הנחות בחנות המוזיאון ובמסעדת "נוף לטרון"; 
זכות לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה ובכך להשפיע על העשייה הברוכה ברעיונות ובתוכן.

מלא, גזור ושלח

תשלום דמי חבר באמצעות התחייבות למת"ש
לכבוד עמותת "יד לשריון" - לידי הנהלת חשבונות

ת"ד 745 לוד, 71106
1. תרומת איש קבע / גמלאי 

שם פרטישם משפחהדרגהמ"אאירוע

2. תרומה מקצבת שארים

שם פרטישם משפחהדרגהת"זאירוע

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:..................................................................................................

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

ת"ד 745 לוד, 71106

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

מלא, גזור ושלח

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



ליקט וערך אל"ם )במיל( שאול נגר

גנרל	דון	אלברט	סטארי

לצה"ל  לראשונה  נחשף  סטארי  א.  דון  גנרל 
משלחת  עם  בארץ  ביקורו  בעת  השריון  ולחיל 
צבא ארצות הברית, בתחילת 1974, לצורך לימוד 
הביקור  תוצאת  הכיפורים.  יום  מלחמת  לקחי 
והקשר ההדוק שלו עם מפקדים בשריון הפכו את 
החזקים  והמעריכים  הידידים  לאחד  סטארי  דון 
בהיותו  הברית.  ארצות  בצבא  לנו  שהיו  ביתר 
בית הספר לשריון  כגון: מפקד  בתפקידי מפתח, 
על  הן  בקשריו  המשיך  הוא   ,TRADOC ומפקד 
פטירתו  עם  חברי.  בסיס  על  והן  מקצועי  בסיס 
עמנו  קשריו  על  שמר  אשר  אמת  חבר  לנו  אבד 
עד יומו האחרון. נזכור את דון וראוי למצוא דרך 
צה"ל  בין  הטובים  לקשרים  תרומתו  את  לציין 

לבין צבא ארצות הברית.
הגנרל בדימוס דון א' סטארי החל לשרת את 
השנייה.  העולם  במלחמת  טוראי  בדרגת  ארצו 
הצבא  את  ראה  פעיל  שירות  שנות  בארבעים 
נמנה  הוא  ביותר.  והיפות  הקשות  בשעותיו 
שלאחר  מובילים  קצינים  של  קטנה  קבוצה  עם 
מלחמת וייטנאם הבינו את גודל הבעיות שהצבא 
היה נתון בהן באותה עת. לסטארי היה חלק פעיל 

השינויים  שיקמו  למעשה,  השינויים.  ביישום 
האלה את הצבא האמריקני מאפס. סטרי נחשב 
ארגון,  מגבש  יבשה־אוויר,  קרב  דוקטרינת  אבי 
מעצב שיטות הכשרה וחינוך למש"קים וקצינים, 
שתיפקד  הקטלני  הנשק  מערך  ברוב  ובר־סמכא 

יפה כל כך במלחמת המפרץ.
אלוף )במיל'( מנחם )מנדי( מרון

ניחומים	למשפחתו	של	גנרל	סטארי*
למשפחתו של גנרל דון סטארי,

פטירתו  על  ההודעה  את  קיבלנו  רב  בצער 
ישראל,  עם  של  ידיד   - סטארי  דון  הגנרל  של 
של צה"ל, של חיל השריון, וחבר אישי של רבים 

ממפקדי צה"ל שזכו להכירו במהלך השנים.
הטובים,  חבריו  לשני  הצטרף  סטארי  גנרל 
ז"ל.  פלד  משה  ואלוף  ז"ל  טל  ישראל  אלוף 
ידי  ועל  מומחים  צוות  ידי  על  הוכרו  שלושתם 
כראויים  פטון  גנרל  שם  על  המוזיאון  הנהלת 
על  שפיקדו  השריון  מפקדי  טובי  על  להימנות 
ההיסטוריה.  במהלך  בלחימה  שריון  עוצבות 
תמונותיהם מוצבות זו לצד זו במוזיאון פטון וכן 

אצלנו ביד לשריון בלטרון.
מפקדים  של  צוות  בראש  הגיע  סטארי  גנרל 
לאחר  בצה"ל  לביקור  הברית  ארצות  מצבא 

לקחי  את  ללמוד  כדי  הכיפורים  יום  מלחמת 
המלחמה ולבחון את התאמתם לצבא האמריקאי. 
מפקדי  של  הדדיים  ובביקורים  כאן  בביקוריו 
קשרים  נרקמו  הברית  בארצות  בצה"ל  השריון 
שהשפיעו  צה"ל,  מפקדי  עם  ומקצועיים  אישיים 
על החלטת ארצות הברית לצייד את צה"ל במיטב 
לכשירות  אותו  להחזיר  והטכנולוגית,  הנשק 

ולהיות מוכן לאתגרים בעתיד.
סטארי  דון  גנרל  של  האישית  תרומתו 
שחרורו,  לאחר  וגם  בצבא  שירותו  בתקופת 
למערכת היחסים בין צה"ל וצבא ארצות הברית 
של  בחיזוקו  חשוב  חלק  לו  ויש  מהותית  הייתה 

צה"ל וחיל השריון.

גנרל דון 
 סטארי ז"ל 

ידיד גדול של ישראל, 
צה"ל והשריון

של  גדול  ידיד   ,)Donn A. Starry( סטארי  דון  גנרל 
ישראל, צה"ל והשריון, נפטר ביום 26 באוגוסט בביתו 
באוהיו. היה ממניחי היסוד לתורת הלחימה המשולבת 
של צבא ארצות הברית, שבה יושמו לקחי מלחמת יום 
ישראל  מהאלופים  השאר  בין  למד  שאותם  הכיפורים 

טל )טליק( ז"ל ומוסה פלד ז"ל
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וחיל  צה"ל  הביטחון,  מערכת  ישראל,  מדינת 
השריון חייבים לו תודה על תרומתו רבת השנים 

לביטחון ישראל.
אנחנו חבריו ותיקי השריון, ועמותת השריון 
בלטרון, מצדעים לגנרל סטארי - שריונאי, מפקד 

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

* הדברים נשלחו באנגלית לבני משפחתו של 
גנרל סטארי ביום 30 באוגוסט 2011

מפקד	נערץ	ומעריץ	ישראל	-	גנרל	
דון	סטארי

גנרל דון סטארי - מפקד ערכי סמכותי, אשר 

הלך בעקבות מפקדיו בעבר, כגנרל דה־פיו - היה 
בצבא  שדה  מפקדי  של  שורה  שהעמיד  מפקד 
האמריקאי  השריון  חיל  של  ובמיוחד  היבשה, 
הוא  הבכירים.  תפקידיו  ובהמשך  נוקס,  בפורט 
המלחמה  אמנות  אדריכל  הליכות,  נעים  היה 

והלחימה ביבשה.
את  מקרוב  להכיר  התוודע  הוא  השנים  עם 
צבא ההגנה לישראל ואת חיל השריון באמצעות 
וביחסים שרקם עם מפקדי  נוקס,  חניכיו בפורט 
חיל השריון, אלוף מוסה פלד ז"ל, טליק ז"ל ועוד.

מלחמת  לאחר  נשלח  השריון  חיל  כמפקד 
יום הכיפורים בצוות אמל"ח ותורה ללמוד לקחי 
המלחמה - "הקרבות הכי טובים הם אלה שאתה 

לא משתתף בהם". הם באו לשפוט את האירועים 
הידוע,  מההיבט  ואף  מבחוץ  המלחמה  ומהלכי 
עם  להתמודד  צריך  הוא  צבא  כל  של  ביסוד  כי 
המדיני  לדרג  לאפשר  ובכך  הטקטיות,  הבעיות 
שאירועי  אלא  ההחלטה.  לקבל  חופשי  להיות 
מלחמת יום הכיפורים התנהלו מרמת הצוות עד 
וכולל דרגי האוגדה. לימוד מצבי הלחימה בשדה 
קרב של מלחמת יום הכיפורים ובתנאי הפתיחה 
הגרועים של צה"ל עם ההפתעה, והמשך הלחימה, 
המהפך והניצחון הצבאי בסיום המלחמה בחזית 
בהיבטים  עניינם  מרכז  היה  ובסיני  הגולן  רמת 

השונים.
צה"ל  עם  שנרקמו  החמים  היחסים  מערכות 

דיוקנו של גנרל סטארי על ציור הוקרה לכבודו שהוצב במוזאון השריון בפורט־נוקס
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ומפקדיו, גישתו והבנתו את המרכיבים הצבאיים 
קרטר  הנשיא  את  הביאו  באזורנו,  והמדיניים 
סטארי  לגנרל  הרביעי  הכוכב  הענקת  את  לעכב 
ואת מינויו כמפקד "טראדוק", ולאחריו את מינויו 
למפקד פיקוד המוכנות והכוננות של צבא ארצות 
 - "טראדוק"  כמפקד   .)FORCECOM( הברית 
סייע   - היבשה  צבא  של  ההדרכה  פיקוד  מערך 
ומפקדת  השריון  חיל  צה"ל,  לקחי  את  בראייתו 
גייסות השריון להקמת מרכז האימונים ליחידות 
שדה )באלי"ש( בצאלים כמרכז רב־חילי עדכני של 

כלל חילות היבשה, ובהמשך להקמת המפח"ש.
תקופה זו של בניין הכוח המרכזי, של הקמת 
אלוף  בתקופת  השריון  חיל  ושיקום  האוגדות 
גייסות השריון, הביאה אותו  מוסה פלד כמפקד 
באלי"ש  עקרונות  את  ליישם  עליו  כי  למסקנה 
בצבא היבשה של ארצות הברית במרכז האימונים 
הלכה  קם  אשר  נבאדה,  שבמדבר  ארווין  פורט 
למעשה בסיוע של קציני הקישור של חיל השריון 
בצאלים,  בשירותם  ניסיון  שצברו  צה"ל,  של 
ההקמה  גרעין  בהקמת  הדוקטרינה  והטמעת 
וליווי מערך ההדרכה והאימונים של צבא היבשה. 
יגיעו  הקישור  קציני  כי  דאג  סטארי  גנרל 
מונרו  בפורט  "טראדוק"  מפקדת  למפקדתו, 
בווירג'יניה, ולחילופין לפוגשם בשטחי האימונים 

בפורט הוד בטקסס ובפורט ארווין בנבאדה.
האימון  ועזרי  התורה  מחלקות  היו  במקביל 
מה"ד  עם  שוטפים  עבודה  בקשרי  המתקדם 

במטכ"ל ועם גי"ש/תח"ש.
דרך  אבני  היו  ביבשה  הלחימה  דוקטרינות 
היבשה של ארצות  וצבא  צה"ל  הכוח של  בבניין 
הברית, הטמעתן בחילות היבשה היו מנת חלקו 

כמו מנצח על תזמורת כלי הקשה.
דון סטארי הרגיש כאן בבית וב"מגרש ביתי" 
עם  למפגש  או  אש  בתרגילי  לביקור  מגיע  והיה 
מפקדי השדה. באחד מנאומיו בישראל במכללה 
וכן  ה־2000,  שנות  בתחילת  לאומי  לביטחון 
דון  גנרל  מתאר  כשנה,  לפני  לאור  שיצא  בספרו 
סטארי את השינוי הגדול שחל בהפעלת דיוויזיות 
היא   - במדבר"  ב"סופה  האמריקאי  השריון 
מלחמת המפרץ הראשונה, שבה באו לידי ביטוי 
לקחי יום הכיפורים ואופן הלחימה במדבר בסיני 

ובשטח הררי כמו רמת הגולן.
והאזרחי,  הצבאי  בשירותו  סטארי,  גנרל 
והצבא  הפנטגון  ראשי  בפני  יושר  מליץ  היה 
קרובה,  ברית  בת  בישראל  לראות  האמריקאי, 
מחומש,  מאומן,  צבא  להיות  צה"ל  זכה  וככזאת 
ובכך  המתקדמות,  הטכנולוגיות  במיטב  מצויד 
פני  על  ישראל  של  האיכותי  היתרון  את  לשֵַּמר 

האחרים.
הוא  היה  פורמלי,  הבלתי  האישי,  במישור 
עם משפחות  מיוחדת  ידידות משפחתית  בקשרי 
האלוף מוסה פלד והאלוף ישראל טל )טליק( ועוד.

תורתיות,  סוגיות  לובנו  האישיים  במפגשים 
סוגיות לחימה, מחקר ופיתוח בעיקר ביבשה, כולל 
יכול  פעם  לא  בהם  כמי שנכח  בפיתוח המרכבה. 
אני להעיד שהיו אלה מפגשים מרתקים. החלפת 

הדעות הביאה תרומה הדדית לשני הצדדים.
עידן האינטרנט פתח ערוץ חש"ן בין הצדדים, 
שאילתות,  לפעם  מפעם  לסטארי  הועברו  שבו 
ויליאמס.  ידי טליק, באמצעות ברוס  במיוחד על 

כך זה נמשך עד לפני כשנה.
השריון  חיל  הביטחון  ומערכת  צה"ל  בשם 
ועמותת השריון, אנו מרכינים היום ראש ונפרדים 
מידיד אמת ובעל שיעור קומה של ישראל במשך 

שנים, אשר הטביע בנו את חותמו.
גנרל   - ומעלה  משכמו  היה  סטארי  דון 
עם  העבר,  שנות  של  טיפוסי־ציורי  אמריקאי 

מלוא גינוני הַחיִל והמפקד שחרש בשדות הקרב.
שמך  השריונאים,  ברעות  לך  מצדיעים  אנו 
ומורשתך ילוו אותנו השריונאים בהמשך העשייה, 
ובהיכל ההנצחה של חיל השריון בלטרון, שאותו 

הכרת מקרוב, ונשמור לך מקום של כבוד.
יהי זכרך ברוך.

תא"ל )במיל'( שמעון חפץ

ציור	הוקרה	של	הגנרל	דון	סטארי	
ידיד	השריון	הוצב	ביד	לשריון

על  שפיקד  סטארי,  דון  האמריקאי  הגנרל 
התפיסה  את  והגה  דפוי  גנרל  אחרי   TRADOC
ידיד  הוא  אירופה,  להגנת  הראשונה  המערכתית 
האלופים  השריון,  ראשי  ושל  צה"ל  של  מובהק 
מוסה פלד ז"ל וישראל טל יבדל"א*. בזיכרונותיו 
הוא מייחס לדיונים עם פלד ועם טל תפקיד מרכזי 
ברבות  שנודעה  המערכתית  הדוקטרינה  בגיבוש 
האלה,  הדיונים   .Land Battle־Air בשם  הימים 
לסטארי  נתנו  ברמת־הגולן,  בלחימה  שהתרכזו 
לחימה  לדוקטרינת  תִרגם  שאותה  השראה, 
מערכתית לאירופה. הקצינים האמריקנים הרבים 
חשו  הכיפורים  יום  מלחמת  לקחי  את  שלמדו 
מקור  היה  צה"ל  ולמפקדיו.  לצה"ל  רבה  הערכה 
השראה חשוב לצבא היבשה האמריקני בהמחישו 
גם  צה"ל  הרבים.  על  לגבור  יכולים  שהמעטים 
אושש את טענתם של המפקדים האמריקנים כי 
הגורם האנושי הוא המפתח לניצחון )ראה כתבה 
בשם "מעטים מול רבים" בגיליון שריון 26 מיולי 

.)2007
 )85 כבן  )כיום  גנרל סטארי  הונצח  לאחרונה 
במוזיאון השריון על שם הגנרל פטון בבית הספר 
לצדם  בפורט־נוקס,  ארה"ב  צבא  של  לשריון 
ואברמס  פטון  המהוללים  השריון  מצביאי  של 
טל  ישראל  אלוף  הגרמני,  רומל  האמריקאיים, 

)טליק( ואלוף מוסה פלד מישראל.
 17 ביום  לשריון  ביד  שהתקיים  קצר  בטקס 
בספטמבר 2008 הוצב ביד לשריון עותק מהציור 
נוקס.  בפורט  שהוצב  סטארי  גנרל  של  המקורי 
קולונל  חיים ארז,  )במיל'(  בטקס השתתפו אלוף 
של  צוותו  מאנשי  )שהיה  הנסן  ויליאם  )במיל'( 
גנרל סטארי ואשר הגיש את התמונה עם ההקדשה 
בשמו של סטארי(, ומפקדי שריון נוספים. הציור 
תמונותיהם  עותק  לצד  הדיונים  בחדר  הוצב 

)מפורט נוקס( של האלופים טליק ומוסה.
* הדברים נכתבו בשנת 2008

כרטיס	ביקור
דון א. סטארי

31 במאי 1925 - 26 באוגוסט 2011

נולד בעיר ניו־יורק במדינת ניו־יורק

גויס לצבא בשנת 1943

בוגר וסט פוינט משנת 1948

שירות בשנים 1948 - 1983

דרגה: גנרל )4 כוכבים(

גנרל דון סטארי, המפקד השני של 
TRADOC  וחבר קרוב של "טליק" ו"מוסה"

תפקידים	עיקריים:
• U.S. Readiness Command
• U.S. Army Training  
and Doctrine Command
• V Corps
 • U.S. Army Armor Center and
School
 11th Armored Cavalry
• Regiment
השתתף במלחמת וייטנאם

עיטורים:
• Silver Star
• Bronze Star with "V"
• Soldier's Medal
• Purple Heart
• Legion of Merit (3)
• Distinguished Flying Cross
Air Medal (10)
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August 30th 2011, Latrun, Israel

Dear Michael Starry,
It is with great sadness that we learned the passing of 
General Donn A. Starry - a friend of the State of Israel, 
of the Israel Defense Forces, and a personal friend 
of many IDF commanders who had the privilege of 
knowing him for many years.
General Starry joined two of his good comrades, the late 
General Israel Tal and the late General Moshe Pelled. 
The three of them were recognized by the expert staff 
and by the executive of the General Paton memorial 
Museum as being among the finest armor commanders 
in history ever to command an armored corps formation 
during battle. Their pictures are displayed next to one 
other in the Patton Museum as well as with us at Yad 
Lashiryon in Latrun.
General Starry reached the upper echelon of command 
in the United States Army. He visited the IDF after the 
Yom Kippur war, for purpose of learning the lessons of 
the war and how to adapt them to the American army. 
While in Israel, and during subsequent visits by IDF 
Armored Corps commanders in the US, strong personal 
and professional ties were formed among colleagues 

and these ties influenced the US decision to equip the 
IDF with the necessary weapon and technology to 
make it ready for future challenges.
General Donn Starry's personal contribution during 
the period of his Army service as well as afterwards 
to relations between the IDF and the US Army 
was significant, and he played an important role in 
strengthening the IDF and its Armored Corps.
The state of Israel, defense establishment, IDF and the 
Armored Corps owe him their heartfelt thanks for his 
years of contributing to Israel's defense and security.
We, his longtime friends in the Armored Corps, and the 
Armored Corps Association at Latrun, salute General 
Starry - a fellow armored corps soldier, decorated 
commander and friend.
May you express our condolences to your family

Major-General (ret.) Haim Erez  
Chairman of the Armored Corps Association Yad 
Lashiryon The Armored Corps Memorial Site & 
Museum
Cc
Lt. Gen. Benny Gantz, Chief of Staff, IDF
Col. William Hansen

A letter of condolences 
to the family of  

General Donn A. Starry

Donn A. Starry when he 
was a colonel in Vietnam 
(Starry Family Collection)
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 Kippur War: the IDF’s vulnerability to
 surprise attack at the conflict’s outbreak,
 the ensuing engagements, the turnaround
 and military victory on the Golan Heights
and the Sinai.
 The warm relations that Starry developed
 with the IDF and with IDF commanders,
 as well as his personal appreciation of
 the regional picture and of the various
 military and political factors operational
 within it, led President Jimmy Carter
 to delay conferral of General Starry’s
 fourth star, as well as his appointment as
 commanding general of TRADOC and,
 later, as commander in chief of the US
 Readiness Command. As commander of
 TRADOC - the U.S. Army Training and
 Doctrine Command - Starry’s familiarity
 with past IDF engagements, with the
 Armored Corps and the Armor Command
 enabled him to offer valuable input during
 the establishment of the field unit training
center (“BALISH”) at Tze’elim - a state-
 of-the-art center for all ground forces −
 and, later, in the establishment of the GOC
Army Headquarters.
 This period of involvement in the
 development of Israel’s ground forces, in
 the establishment of its divisions and in
 the rehabilitation of the IDF’s Armored
 Corps during General Musa Peled’s
 tenure as its commander, persuaded Starry
 that the principles on which the IDF’s
 BALISH base had been founded should
 be implemented at the US Army’s training
 center at Fort Irwin in the Nevada desert
 − an initiative that was ultimately realized
 with assistance from IDF Armored Corps
 liaison officers who had gained experience
 at Tze’elim and were able to provide
 guidance in implementing the doctrine at
the American training center.
 General Starry took care to ensure that the
 liaison officers spent time at his TRADOC

 command at Fort Monroe, Virginia; he also
 met them on the training grounds at Fort
Hood in Texas, and at Fort Irwin in Nevada.

 The doctrine divisions and advanced
 training aides were also in ongoing contact
 with General Staff training centers and
 with the armored corps/armored force
doctrine division.

 Ground combat doctrines have constituted
 milestones in the development of both the
 Israeli and the American ground forces, as
 important to their operation as conducting
 is to an orchestra.
 Donn Starry was comfortable in Israel −
 “on his home turf” − and came here for
 live exercises and for meetings with field
 commanders. In an address at Israel’s
 National Security College in the early
 2000s, and in a book published last year,
 General Starry described the great change
 that took place in the operation of the
 American armored divisions during Desert
 Storm (the first Persian Gulf War) − change
 informed by the lessons of the Yom Kippur
 War as embodied in the combat methods
 employed in the Sinai Desert and on the
mountainous Golan Heights.

 General Starry, in both his military and
 civilian careers, was an advocate vis-à-vis
 the Pentagon and the US Army for Israel
 as a close ally, and was instrumental in
 ensuring the IDF’s status as a well-trained,
well-armed force equipped with state-
 of-the-art technologies, and capable of

 maintaining a qualitative advantage over
its neighbors.
 On the personal and informal plane, Starry
 was on friendly, close terms with the
 families of generals Musa Peled and Israel
(Talik) Tal.

 During personal encounters, Starry and
 his Israeli colleagues would confer on
 issues of doctrine, combat, research and
 development, particularly as they related
 to ground operations; among the matters
 taken up during these discussions were the
 Merkava and its development. As one who
 was often present at these meetings, I can
 personally attest to the stimulating quality
 of the discussions. These exchanges of
opinion were beneficial to both sides.
 With the advent of the Internet an Armored
 Corps channel opened up between
 the two sides through which queries
 were periodically conveyed to Starry,
 particularly from Talik via Bruce Williams.
This channel was operative until a year ago.

 On behalf of the IDF, the security forces,
 the Armored Corps and the Yad LeShiryon
 Association, we bow our heads today and
 bid farewell to a true and revered friend of
 Israel, one who left a profound impression
on us over the years.
 Donn Starry was a man of stature − an
 American general of the old school,
 shaped by long years of service as soldier
 and commander, and by his battlefield
experience.
 We salute you with the esprit de corps of a
 fellow member of the armored corps; your
 name and heritage will accompany us as
 we continue along our way. A special place
 of honor will be reserved for you at the
 Armored Corps Memorial Site at Latrun, a
place you knew well.
May your memory be for a blessing.

Brig. General (res.) Shimon Hefetz
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General Donn Starry - a highly-
 esteemed and visionary four-star general
 who followed in the footsteps of such
 distinguished predecessors as General
 William E. DePuy, was a commanding
 general who, as commander of the
 Armor School at Ft. Knox and in other
 high-ranking positions, helped shape a
 generation of US Army field commanders.
 Gracious and obliging at the personal level,
 he was the strategic intellect behind the US
 Army’s AirLand Battle doctrine.
 Over the years General Starry became
 closely acquainted with the Israel Defense
 Forces and the IDF’s Armored Corps, both
 via his Fort Knox trainees and through
 the relationships that developed between
 himself and several IDF Armored Corps
 commanders, including generals Moshe
(Musa) Peled and Israel (Talik) Tal.
 As commanding general of the U.S. Army
 Armor Center and School, Starry was sent,
 after the Yom Kippur War, with a weapons
 and doctrine team to study the lessons of
 that war - “The best battles are the ones
 in which you don’t take part.” The team’s
 original intent was to analyze the various
 events and engagements of the war from an
 outside perspective, one informed by the
 principle that it is the army’s job to contend
 with tactical problems so that the political
 echelon can be free to make decisions.
 However, the events of the Yom Kippur
 War encompassed a range of echelons,
 from the staff level up to and including
 the divisional levels. The American team
 devoted particular attention to the combat
 situations that arose during the Yom

General Donn Starry: 
a Revered 
Friend of Israel 
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אלוף ישראל טל 
2010 - 1924
שנה לפטירתו

עמותת יד לשריון 
וחיל השריון 
מברכים 
את השריונאי 
גלעד שליט
עם שובו מן השבי

ביטאון עמותת יד לשריון  גיליון 39

15 ש"ח  • 2011 תשרי תשע"ב, אוקטובר 

ביטאון עמותת יד לשריון  גיליון 39

15 ש"ח  • 2011 תשרי תשע"ב, אוקטובר 

אלוף ישראל טל ז"ל 
2010 - 1924

טליק כעוזר שר הביטחוןטליק כמפקד גייסות השריוןטליק כחייל צעיר בצבא הבריט


