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דבר העורך
בשנת  1955הסתיים קורס קצינים של צה"ל ,וראש
הממשלה ושר הביטחון ,דוד בן גוריון ,בירך מעל
הבמה" :תדע כל אם עבריה שמסרה את גורל בניה
לידי המפקדים הראויים לכך" .בגיליון זה תמצאו
כתבות על מספר מפקדי שריון כיום ,מבין מפקדי שריון
רבים אחרים התואמים להגדרה זו ,ואנו גאים בהם
ובחייליהם .תמצאו כתבות על מפקדי חטיבות סדירות
וחטיבות מילואים ,וכולם ממשיכים מסורת מפוארת
של מפקדי שריון וחטיבות שריון.
השריון בסדיר ובמילואים ממשיך להתאמן ובמרץ
רב ,וברוח הימים האלה נֹאמר  -לקראת כול התרחישים
האפשריים .עיקר עוצמתו של צה"ל היא כידוע בכוחות
המילואים .יצאנו לכן לבסיס צאלים הידוע ,מל"י ,כיום
נקרא מחנה שומרון על שם הרמטכ"ל דן שומרון ז"ל,
לראות ולשמוע על אנשי המילואים .המבחן של מל"י
הוא כיצד יגיעו יחידות המילואים למלחמה .חזרנו
מעודדים .כדאי לקרוא.
שאול ברונפלד חושף בפנינו פרשה עלומה מראשית
ימי מיזם (פרויקט) המרכבה ,כאשר אלוף ישראל טל,
שעמד בראש המיזם ,יזם פיתוח וייצור משותף עם
הבריטים של תותח חדיש בקוטר  110מ"מ ,כדי שישמש
בטנקי הסנטוריון והמרכבה .המיזם לא התממש בסופו
של דבר וכיום חמושים טנקי המרכבה החדישים בתותח
כחול־לבן רב עוצמה בקוטר  120מ"מ.
בתוך הטנקים נמצאים אנשי הצוות המפעילים
אותם ,והטנקים הם פלדה ביסודם .מהי הפלדה
שמאחורי השריון מבארים לנו שניים שעסקו שנים
רבות במיזם המרכבה  -תא"ל (במיל') זאב בר־גיל
וסא"ל (במיל) ד"ר אבי נויברגר.
החינוך מוסיף ומהווה נדבך חשוב בפעילות יד
לשריון ,בהובלה של נחמה בר־כוכבא (בריל) ,הממשיכה
במרץ בלתי נדלה להביא לביקורים ביד לשריון
תלמידים ,מורים ואנשי חינוך לראות ולשמוע .גם על
כך בגיליון זה .תשואות לנחמה.
יש גם פרק בהיסטוריה של השריון ,על גדוד 95
של השריון ,ועל הפלת האנטנה המצרית מול מוצב
"קוברה" במלחמת ההתשה בסיני .בסוריה השכנה
מצפון יש מלחמה פנימית ,והשריון הסורי נוטל חלק
בדיכוי האכזרי .תא"ל (במיל') ד"ר דני אשר פותח צוהר
לשריון הסורי ולהיסטוריה שלו.
"ספרים ,רבותי ,ספרים! איזה ספר ,רבותי ,איזה
ספר!"  -כך הכריזו בשעתו אנשי הגשש החיוור
בתכניתם הבלתי נשכחת .ואנו הבאנו בפניכם סקירות
של כמה וכמה ספרים ובהחלט ראוי לעיין בהם ולקרוא
אותם' .אנו מכריזים בזאת' כי לא ייערך על כך מבחן...
שלכם,

שאול

דבר יו"ר העמותה
איגרת לחבר

תקציב וביטחון
כפי שקרה בעבר ,לפני מלחמת יום הכיפורים ,ולפני מלחמת
לבנון השנייה ,גם כיום מופעל לחץ כבד של משרד האוצר וגורמים
אחרים על הממשלה כדי לקצץ בתקציב הביטחון בהיקף שלא
יאפשר לממש את תכניות ההתעצמות ,ההצטיידות והאימונים,
הדרושים כדי לתת מענה לאתגרים הצפויים .מן הראוי שמקבלי
ההחלטות יקראו את דוחות הביקורת של ועדות אגרנט ווינוגרד,
לפני שיקבלו החלטות שיביאו לעוד ועדות חקירה ואולי גרוע
מזה .בתוך כך חובה מוטלת על מערכת הביטחון וצה"ל לבחון
את עצמה,להתייעל ולחסוך בכל מה שלא פוגע ישירות בעוצמה
ובכשירות ,כמו תנאי שירות ,מספר היוצאים ללימודים שלא
במקצועות הדרושים להתעצמות .לבחון מחדש את סדר העדיפויות
של תכניות ההצטיידות ,לבטל או לדחות נושאים שאינם משפיעים
ישירות על התוצאות של מלחמה באזורי הלחימה הצפויים.
אנו ותיקי השריון חווינו על בשרנו את המשמעות של לחימה ללא
ציוד מתאים ,של יציאה לקרב עם יחידות שלא התאמנו כפי שנדרש,
ושילמנו מחיר יקר על כך שחקוק על לוחות הזיכרון.
עלינו לקחת חלק במאבק שיבטיח את האמצעים הדרושים לצה"ל,
כדי שיהיה מסוגל למלא את משימותיו במחיר הנמוך ביותר.

גיוס חברים לעמותה
בעמותה רשומים רק כ־ 800חברים ,וזאת על אף שמאות אלפים
שירתו בחיל השריון במהלך השנים .כאשר בוחנים את רשימת

החברים מסתבר שרובם חברים ותיקים מאד שנמצאים איתנו
מהקמת העמותה לפני למעלה מ־ 25שנים .מצב זה מתקיים גם
במוסדות השונים של העמותה .בשנים האחרונות ניסינו לרתום
את מפקדי השריון ,החל מקציני השריון הראשיים ,מפקדי האוגדות
והחטיבות במילואים כדי שיסייעו לגייס חברים ולקחת חלק בניהול
העמותה .לצערנו כל הניסיונות לא צלחו .כמובן שכולם מסכימים
שהנצחת הנופלים ושימור מורשתם זה ערך חשוב  -אבל "שמישהו
אחר יעסוק בכך".
אני פונה אליכם ,מפקדי השריון ,לתת יד ולאפשר לעמותה
לממש את מטרותיה.

הפעילות ביד לשריון
מנכ"ל העמותה מנשה ענבר דיווח באסיפה הכללית של העמותה
על הנתונים הבאים :בשנת  2011ביקרו בעמותה כ־ 300אלף
מבקרים ,מתוכם היו כ־ 50אלף תלמידים מבתי ספר .בסדרות
חינוך של זרוע היבשה שהתקיימו בקריית החינוך השתתפו כ־ 5,000
חיילים שבמהלך הסדרה למדו גם על מורשת השריון .שנת 2011
הסתימה באיזון תקציבי .התקציב הכולל עמד על  10מיליון .₪

מוזיאון הלוחם היהודי
לאחר מאבק של עשר שנים בבירוקרטיה ,התחלנו בבניית
המוזיאון בשטח יד לשריון בלטרון .מוטלת עלינו עדיין משימה
כבדה לגייס סכום נכבד כדי לסיים את בנייתו.
אלוף (במיל') חיים ארז
יו"ר עמותת "יד לשריון"

דבר קשנ"ר
רעיי השריונאים,
בפרוס השנה האזרחית החדשה ברצוני לאחל
שתהיה זו שנה מוצלחת ומרובת הישגים ,שנת
ביטחון ,שלווה ושלום.
בימים אלה אנו נמצאים בשיאה של פעילות מרובה בחטיבות השריון.
חטיבה  7נמצאת בעיצומו של אימון ברמת הגולן שבסיומו עתיד להיערך
תרגיל חטיבתי .חטיבה  188נמצאת בתחילתה של תעסוקה מבצעית
באיו"ש ,במרחב הערבה ובגבול הצפון ,וחטיבה  401מבצעת תעסוקה
במרחב איו"ש ,רמת הגולן ובמרחב רצועת עזה ,החטיבה נערכת לקראת
תחילת האימון העתיד להיפתח באביב הקרוב.
איחוליי הצלחה לכל בעלי התפקידים החדשים בחיל המתמנים בימים
אלה:
• סא"ל אמיר אבשטיין ,רע"ן חש"ן במא"ט ,יתמנה למח"ט הראל.
• סא"ל אוהד נג'מה מג"ד  ,195יתמנה למפקד חטיבה .514
• סא"ל רונן דיגמי ,ראש זירת דרום ,יתמנה למפקד חטיבה .130
• סא"ל יואב טילן סמח"ט  ,188יתמנה למפקד חטיבה .673
•	סא"ל אלעד רצהבי ,קצין אג"ם של מל"י ,יתמנה לסגן מפקד המרא"ם
ויועלה לדרגת אל"ם.
ברכות למפקדי הגדודים החדשים שיכנסו לתפקידם במהלך קיץ :2012
• לרס"ן אורי צור שימונה לתפקיד מג"ד  52בחטיבה ;401
•	לרס"ן יורי בן חור שימונה למג"ד  9ויחליף בתפקידו את סא"ל איתי
ברין אשר יתמנה לרע"ן הכשירויות של חיל השריון;
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• לרס"ן נריה ישורון ,ברכות לקבלת מינוי לתפקיד מג"ד  82בחטיבה ;7
•	לרס"ן יאיר אור שיסיים את תפקידו כקצין אג"ם  7ויתמנה לתפקיד
מג"ד ;77
• לרס"ן ניר רוזנברג שיתמנה לתפקיד מג"ד ;71
• לרס"ן אופיר זילברשטיין שיתמנה לתפקיד מפקד ענף שריון במא"ש;
• לסא"ל עומר מורן שיתמנה לתפקיד מג"ד ;74
•	לרס"ן דביר אדרי שיתמנה לתפקיד מג"ד .53
ברכות לשריונאים החדשים ,בוגרי מחזור גיוס נובמבר  ,2011וברכות
למפקדי קורס מפקדי הטנקים מחזור  123ולבוגרי קורס קציני שריון
מחזור .177
אנו נמצאים לקראת גיוס מחזור מארס  2012המתקיים ביום כ"ד
באדר תשע"ב 18 ,במארס  .2012ברצוני לאחל לכלל המתגייסים
החדשים למשפחת חיל השריון גיוס קל ושירות משמעותי.
בהזדמנות זו הנני מציין את ערב הוקרה לפצועי חיל השריון,
שיתקיים במוצאי שבת ,ט' באדר תשע"ב 3 ,במארס  ,2012באולם
"אושן" ,בשדרות רוקח  ,101גני התערוכה תל אביב.
בברכת אחוות לוחמי השריון לדורותיו.
יגאל סלוביק ,תא"ל
קצין השריון הראשי

מח"טים יוצאי
גדוד  82בחטיבה 7

מורשת
מדור לדור
מפקדי חטיבות השריון  -בוגרי גדוד  82בחטיבה  - 7נפגשו בביתו של
אלוף משה בר־כוכבא (בריל) ז"ל ,מפקד גייסות שריון בעבר ,לספר את
השפעת מורשת הגדוד על תפקידיהם בצבא
(כתבת המשך בגיליון

הבא)

נחמה בר־כוכבא (בריל)
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אלוף משה בר־כוכבא (בריל) ז"ל ,בוגר
חטיבה  ,7גדוד  ,82מ"פ פלוגה א' במלחמת
סיני  ,1956לחם אז תחת פיקודו של מח"ט 7
אל"ם אורי בן־ארי ז"ל (לימים תא"ל) .אורי
בן ארי היה זה שבנחישותו ,בכישרונו ,באומץ
ליבו ובאמונתו בחיל השריון שינה ,עם לוחמי
חטיבה  ,7את מורשת השריון ואת תורת
הלחימה בצה"ל ,והפך את חיל השריון לאגרוף
הברזל של צה"ל ומדינת ישראל במלחמות
הבאות.

אל"ם ליאור הוכמן



את החתירה
למצוינות ,הלוחמנות,
התרבות הצבאית
המופתית והגמישות
המבצעית של גדוד 82
אני מוריש כיום למפקדי
חטיבה  460ולוחמיה

אל"ם גיא בר־לב,

מח"ט  460בתפקידו הקודם

מח"ט 460

במהלך שירותי בגדוד זה הייתי מפקד פלוגה ב'
פלוגת צמ"פ ,מ"פ א' אלון ,סמג"ד בגדוד ומג"ד
 .82במהלך השירות לחמתי כמ"פ א' אלון
בלבנון ,הייתי מפקד מוצב הבופור בשנת 1993
והשתתפתי במבצע חומת מגן  2002בהיותי
מג"ד .82
יש כמה מרכיבים שמייחדים את גדוד 82
ביחס לשאר גדודי החטיבה ,בראש ובראשונה
החתירה למצוינות ,לוחמנות ,התרבות הצבאית
המופתית והגמישות המבצעית של גדוד זה .את
כל הנושאים האלה אני מוריש כיום למפקדי
חטיבה  460ולוחמיה .קציני השריון כיום הם
בעלי ידע צבאי נרחב ,הם דעתנים ומוכיחים
את המאפיין בלחימת השריון באמצעות תרגול
ועשייה.
חשוב לציין שאת נושא רעות השריונאים
אני מדגיש בחטיבה ,ומציין שלוחם שריון יש
בו ארבע תכונות שאני מטפח במהלך מסלול
ההכשרה שלו ,לפי סדר החשיבות :משמעת,
מקצועיות ,איתנות ורעות שריונאים שבאה
לביטוי בעיקר בקרב .אני רואה אותה באופן
שכול מפקד עושה הרבה על מנת לסייע
ללחימתו של מפקד היחידה השכנה ,באותה
יחידת האֵם ,גם במחיר של סיכון אנשיו .אנשים
בקרב לוחמים ביחד במרב העזרה האחד לשני.
אמירה אישית :דרך סדרת הקרב המשולב

יש לי בסיס השוואתי טוב לראות את ההבדל
באיכויות וברמת המקצועיות של החֵילות
השונים ,בדגש על הכשרת הקצונה למלחמה.
אני מזהה הבדל בתחומים אלה לטובת מפקדי
הטנקים במסגרת הכשרתם ,ביחס להכשרות
בחילות אחרים בצה"ל .למפקדי השריון יש
תובנה מלאה שהקרב המשולב הוא קריטי
להתמודדות עם האתגרים במלחמה .מפקדי
השריון הם הראשונים להבין את נושא הזה
והראשונים להטמיע אותו במסלול ההכשרה
של המפקדים ,וגם במהלך ביצוע האימונים.
הדבר השני המאפיין את מוכנות גדודי השריון
ואת האימונים ,היא הרדיפה האינסופית ברצון
לדַמות את מצב האמת של שדה הקרב העתידי,
באזור שיהיה צורך להילחם בו במלחמה הבאה.
אני לא רואה את התופעה הזו באותה עוצמה
במקומות אחרים .בנוסף ,מה שתמיד מאפיין
את השריון הוא נושא המשמעת והתרבות
היחידתית ,שהם המפתח לגמישות המבצעית
של השריון ,ולא תמיד אנשים מבינים זאת.
זה אחד היתרונות האדירים שלנו .זה מאפשר
גמישות ,יצירתיות ויוזמה של כל אותם
הנושאים ,שיביאו אותנו להתמודדות מוצלחת
יותר בשדות הקרב ,מתוך ההנחה שאנו מודעים
למגבלותינו.



השריון מוביל את
התמרון בקרב היבשה.
התפקיד המרכזי
שלנו הוא לפתח מפקדים
שמסוגלים לפעול
לפי תפיסת עולם זו,
ובכול מצב להגיע למקום
הכי רחוק

שירתתי בגדוד  82משנת  1987ועד .2001
התחלתי כחייל וסיימתי בתפקיד המג"ד .במהלך
שירותי זה הייתי מט"ק בפלוגה ב' ובפלוגה א',
מ"מ ומ"פ בפלוגה ג' .בהיותי המג"ד ביצענו עם
הגדוד את הנסיגה מלבנון בשנת  .2000הלוחמים
והמפקדים שעשו את גדוד  82למיוחד כל כך הם
אנשים שהייתה להם רעות השריונאים ,תמיד היו
מחויבים למשימה .האווירה הייתה של יצירה
ועשייה .על גדוד  82נאמר "זה הגדוד הראשון
במקום הראשון" .בעת השירות בגדוד תמיד
רצינו להיות במקום הראשון ,לעשות הכול הכי
טוב בצורה מקצועית ומבצעית .אפשר לראות
תכונות אלה גם כיום .גידלנו דור של מפקדים
מאד איכותיים ,הוצאנו אזרחים טובים למדינה.
אנו פוגשים את האנשים האלה ,ומחמם את הלב
לראות היכן התחלנו עם האנשים האלה והיכן הם
כיום.
במב"ל מביאים אנשים המרצים על מנהיגות.
לאחרונה הביאו את יו"ר אגודת הסטודנטים,
שהוביל חלק מהמחאה החברתית האחרונה.
בסיום דבריו התברר שהוא חייל שלי לשעבר מגדוד
 .82זה מחמם את הלב .בהיותי מפקד חטיבה 460
שהיא בית הספר לשריון ,שמתי דגש על עשייה
שריונאית מגדוד  ,82כדוגמת העמידה במשימה,
המקצועיות ,הרעות וההישגים המיוחדים.
נושאים אלה העברתי למפקדים ברמות השונות.
כמו כן פרסנו בפניהם את סיפורי קרבות השריון
במלחמות ובאירועים האחרונים מהשהייה
והנסיגה מלבנון .כיום ,בדור הזה ,מאפיינים את
מפקדי השריון אותם הדגשים שלמדנו מהדור
הקודם ,שהיה בעל ערכים מיוחדים ,והביא את
השריון להיות החיל המכריע בשדות הקרב כיום.
המקצועיות ,הדבקות במשימה והמוטיבציה
לנצח נלמדים בקרב הלוחמים הצעירים.
רעות שריונאים היא לעשות הכול בשביל
האחר .לפנינו ,מפקדי השריון ,ניצבת ביחד אותה
משימה ,אותם דברים לעשות ,ורעות השריונאים
שלנו היא הרבה יותר מאשר חברות .בכל מצב -
ברגעי השמחה ,ברגעי הצער ,בתקופות הקשות
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 תמיד אנחנו האחד בשביל השני עם הרבהכבוד והערכה הדדית .זוהי הרעות השריונאית
האמיתית.
אמירה אישית :מדברים על הנוער כיום שהוא
נוער בעייתי .שאינו תורם ,לא רוצה לפעול ,לא
יכול .אני בטוח שיש לנו כיום נוער מצוין .נוער
שמתגייס בהתלהבות בחלקו הגדול ליחידות
הקרביות .לאחר הגיוס הם הופכים להיות חיילים
טובים מאד ,מקצועיים ,ערכיים ,אינטליגנטים.
אנחנו משקיעים בדור זה את המורשת המיוחדת
שלנו ,ואני מאמין שהם ישמרו היטב על המדינה.

אל"ם איציק רונן,
מח"ט הראל

השקעה משותפת רבה מאוד .שותפות זו של
העשייה והחברות משמעותית מאוד בביטוי
רעות השריונאים .אצלנו יש סיוע הדדי בכל
הנושאים וגם בפחות משמעותיים .בכל תפקיד
שבו אדרש לעזור לחבריי אעמוד לצידם במלוא
העוצמה ,וכל אחד מהם גם יעשה כך כלפי
השני .רעות שריונאים היא מה שכתב אלוף
משה בר־כוכבא (בריל) בחוברת "קרבות שריון
 תורת לחימה"ּ" :בְִרעֹום תותחים ,בגעושמנועים ,בברית דמים ,ברעות שריונאים".
אמירה אישית :תפיסת עולם שגובשה
על ידי המפקדים שלחמו בשריון  -אורי בן־
ארי ז"ל ,מוסה פלד ז"ל ומשה בריל ז"ל  -היא
שהשריון מוביל את התמרון בקרב היבשה ,תוך
דבקות במטרה ,בגבורה ובאומץ לב ובשאיפה
להכריע את האויב בשדות הקרב .אנחנו
מחויבים להמשיך תפיסת עולם זו .אני רוצה
לציין ולומר ,שהמפקדים בשריון הם המובילים
את התמרון ,ולכן עלינו תמיד לזכור שהתפקיד
המרכזי שלנו הוא לפתח מפקדים שמסוגלים
לפעול לפי תפיסת עולם זו ,ובכול מצב להגיע
למקום הכי רחוק .אלה התפקידים של מפקדי
השריון ,ששום דבר לא יעצור אותם .כך זה היה
תמיד ,וכך זה צריך להיות בעתיד .ברשותנו
אמצעי לחימה הטובים ביותר ,אבל צוות הטנק
הוא זה שמנצח.

אל"ם יאיר וולנסקי,
מח"ט קרייתי

במהלך שירותי בגדוד  82הייתי מפקד פלוגה ב'
מחלקה ג' תחת פיקודו של גיא בר לב ,קצין
מבצעים של הגדוד וסמג"ד  .82בתפקידי
כמח"ט אני ממשיך מספר נושאים מרכזיים
ממורשת גדוד  ,82הטבועים בו מאז ועד היום
והם הנחישות ,ההתמדה והמקצוענות שהיא
הרבה יותר משמעותית ממקצועיות.
גדוד  82הוביל את תפיסת הלחימה וקליטת
אמצעי הלחימה ,נושא שאותו אני ממשיך
במהלך שירותי בשריון עד היום .השריונאים
הם אנשי מקצוע עם נחישות והתמדה אין קץ.
בתפקידי כמח"ט אני עוסק מרבית הזמן בשאלה
כיצד להשתפר ולהתפתח .כיום אני גם בתפקיד
מפקד צוות במכללה לפיקוד ומטה ,ואני רואה
את הרס"נים ,שיהיו מג"דים בעוד מספר
חודשים .הם אנשים מאד דעתנים ,צנועים,
לא מרבים בדיבור ,אלא מוכיחים את יכולתם
באמצעות עשייה ועבודה רבה .זה דור שגידלנו.
כתולדה של מלחמת לבנון השנייה,
המפקדים עוסקים יותר בעשייה ופחות
בדיבור .הנושא החשוב של רעות שריונאים
בולט במפגש זה כאן שלנו ,שבו יושבים
ארבעה אל"מים מפקדי חטיבות ,באווירה
חברית מיוחדת לציין את מורשת גדוד  82שבו
הם גדלו .רעות שריונאים זה לצמוח יחד בתוך
עשייה משותפת של עבודה קשה ,הדורשת
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שירותי בגדוד  82בחטיבה  7מחייל ועד סמג"ד.
הייתי חייל ומט"ק בפלוגה ב' ,מ"מ בפלוגה א'.
בנוסף סמ"פ ומ"פ פלוגה א' וסמג"ד  .82שירתתי
בגדוד ברציפות ארבע וחצי שנים .במהלך שירותי
בגדוד זה למדתי בעיקר את החשיבות של רוח
הלחימה והדבקות במטרה ,הנדרשות בכל
משימה .נושא זה בא לביטוי במיוחד במשימות
הקרביות בשירותי עם הגדוד בלבנון.
בימי החורף הקרים והגשומים בלבנון ,בלילות
הערפל ,שבהם בקושי אפשר היה לזהות מחבלים,
ובאירועים אחרים ,שקרו בשירותנו שם ,למדתי
בגדוד  82ששום דבר לא עוצר אותנו .רוח
הלחימה והדבקות במטרה התבטאו באימונים

ובפעולות המבצעיות .באותם לילות שבהם גם
הטנקים שקעו בבוץ הכבד ,התאמנו ללא הפסקה
כדי לחזק נושאים אלה .מאז שירותי בגדוד זה ועד
היום מלווה אותי הצורך להמשיך ולטפח את רוח
הלחימה ,הנחישות והדבקות במטרה ,והידיעה
ששום דבר לא יעצור אותנו .נושאים אלה אני
מטמיע בלוחמים והמפקדים בכל התפקידים
שבהם מלאתי עד היום ,כולל בתפקיד כמח"ט
קרייתי .רוח לחימה זו קיימת בגדוד  82מ ַק ְדמַת
ְּדנ ָה ,מהקרב על סכר הרואיפה בסיני ב־.1956
מקרב זה למדנו את הנחישות והדבקות במטרה,
וכי שום דבר לא עוצר אותנו בכל מצב .בתפקידי
כמח"ט בחטיבת מילואים ,במהלך האימונים,
בהכנות למלחמה ,אני עושה רבות להמשיך את
המסורת החשובה והמשמעותית הזו של גדוד .82
בשבוע שעבר אימנו את אחת הפלוגות ברמת
הגולן בלילה ללא תאורה וללא ירח ,אבל בכל
מהלך האימון לא עשינו הנחות בשום דבר והוא
התבצע במלואו בהתאם לתכנית .אני חושב שאם
נדע להמשיך מסורת זו גם בשנים הבאות נוכל
לעמוד בכל אתגר .זאת למדנו ממורשת המפקדים
של גדוד  .82כיום מאפיינים את מפקדי השריון
נושאים רבים מהמסורת של החיל .גם להם
יש את רוח הלחימה המקצועית ,את החתירה
למצוינות ,את ההכנה המדוקדקת למלחמה .כל
זה קיים גם בדור שלנו כיום .בסדיר ובמילואים
רואים שאנשים מתייחסים למקצוע הטנק
ולמשימה שעומדת בפנינו בשיא הרצינות .אנחנו
רואים כיום במפקדי השריון את רוח הלחימה,
המקצועיות ,המסירות ,הנאמנות ואת הרצון
להגן על מדינת ישראל .השאיפה למצוינות לא
פחתה בדור הנוכחי.
את רעות השריונאים אני מרגיש היטב גם
בדור שלי ,עם האנשים שגדלתי איתם לאורך
כל התפקידים .קיימת בשריון חברות אמיתית,
פרגון אחד לשני ,עזרה אחד לשני ,ושיתוף מלא
בדרך להצלחה .רעות השריונאים היא משהו
שגדלנו עליו ,והיא הולכת איתנו .זה בא לביטוי
באחריות של כל אחד מאיתנו וברצון לעזור
ולתרום ,ולהבין שאנחנו עושים משהו במשותף.
רעות השריונאים באה לביטוי גם בשדות הקרב,
באירועים מבצעיים ותחת אש .רעות אמיתית
קיימת בשריון גם בימים אלה.
אמירה אישית :אני חושב ומרגיש שבחיל
השריון ובצה"ל ,גם בקשר לדור הצעיר,
המפקדים בסדיר ובמילואים ,דור המ"פים,
הסמג"דים והאחרים ,הם בעלי תחושת אחריות,
היודעים שעליהם להמשיך ולדאוג לביטחון
מדינת ישראל .בנושא זה הם התחנכו על ידי
הדורות הקודמים ,ודבר זה הם ממשיכים הלאה
כיום .אם נידרש למצבים קשים בעת הלחימה,
נדע לבצע את כל הנדרש מאיתנו במקצועיות,
בדבקות במטרה ,ברוח לחימה ובחתירה
למציינות .הדור הזה ידע לעשות את זה .יש על
מי לסמוך .כמפקד בחיל השריון וכאזרח במדינת
ישראל אני מרגיש ויודע ,שיש על מי לסמוך
ובטוח שזה יימשך גם בדור הבא•.

 12גיבורי ישראל

לא היו לבדם
לאחר מלחמת העצמאות החליט בן־גוריון שרק ל־ 12חיילים ,כמניין שבטי ישראל,
יינתנו אותות הצטיינות .כתוצאה מכך אבדו רישומים על עשרות חיילים שקיבלו
צל"שים ממפקדי חטיבות ומאלופים ,וכן הרישומים על עוד יותר מאלף חיילים
שהומלצו לקבל צל"שים .הגיע הזמן להחזיר לתודעה את הגיבורים האלמונים האלה
עֹפר דרורי

מבוא
מן המפורסמות הוא שבסיומה של מלחמת
העצמאות הוענקו ל־ 12חיילים עיטורי "גיבור
ישראל" .אלה הומרו ב־ 1973לעיטורי הגבורה.
עוד ידוע שבהוראת בן גוריון נבחרו  12חיילים
בלבד לקבלת העיטורים ,כדי שייצגו באופן
סמלי את  12שבטי ישראל.
אולם בפועל הוענקו במהלך מלחמת
השחרור  -שנמשכה כ־ 20חודשים ושבה נפלו
כ־ 6,000לוחמים ואזרחים  -צל"שים רבים
אחרים אשר נשכחו ,חלקם בגלל חלוף השנים
וחלקם בגלל היותם בצילם של  12גיבורי
ישראל שזכו בכל הפרסום והתהילה.
במהלך עבודתי על הקמת אתר הגבורה1
הגעתי לחומרים שונים ומגוונים שמהם
ניתן ללמוד שהוגשו המלצות רבות להענקת
צל"שים ללוחמים במלחמת העצמאות .לחלק
מהם אף הוענקו צל"שים במהלך הקרבות.
כפי שלא יעלה על הדעת לשכוח ולהשכיח
יותר מ־ 500עיטורים וצל"שים שהוענקו
לאחר מלחמת יום הכיפורים ,משום שבאותה
המלחמה הוענקו שמונה עיטורי גבורה ,כך לא
יעלה על הדעת להעלים ממורשת הקרב של

צה"ל את עשרות הצל"שים שהוענקו במלחמת
העצמאות בגלל  12אותות גיבורי ישראל
שהוענקו באותה המלחמה.
צל"ש הרמטכ"ל

צל"ש אלוף פיקוד

צל"ש מפקד אוגדה

צל"ש מפקד חטיבה

הבעיה :בן־גוריון דחה את
המלצות הוועדות
הבעיה המרכזית היא שראש הממשלה דוד
בן־גוריון דחה את ההמלצות של שתי ועדות
הצל"שים שהתכנסו לאחר מלחמת העצמאות
ואישר להעניק צל"שים רק ל־ 12לוחמים מתוך
המאות שעליהם הם המליצו .בעקבות ההנחיה
הזאת של בן־גוריון אין כיום בידי צה"ל
רשימות מסודרות של כלל מומלצי הצל"שים
באותה התקופה וכן אין בידיו רשימות של
מקבלי הצל"שים שניתנו במהלך המלחמה עוד
בטרם התכנסו הוועדות הרשמיות.
בהערת אגב יש לציין שחסר מידע לא רק
בנוגע למקבלי צל"שים במלחמת העצמאות
אלא גם בנוגע למקבלי צל"שים בתקופות
מאוחרות יותר .הרישום הקיים היום של
צל"שים שהעניקו מח"טים ,מפקדי אוגדות
או אלופים (אלופי פיקוד ומפקדי חילות) אינו
מלא .אתר הגבורה ממלא את החוסר הזה ,ובו
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עיטור
הגבורה

עיטור
העוז

עיטור
המופת

ניתן לקבל רשימה כזאת של מקבלי צל"שים
ממח"טים ,ממפקדי אוגדות ומאלופים מקום
המדינה ועד היום .לצד שמו של כל מקבל
צל"ש ישנם גם פרטים על נסיבות המעשה
שבגינו הוענק הצל"ש .בחלק מהמקרים מצורף
גם מידע נוסף כמו תמונה של בעל הצל"ש
וסיפור הקרב שבו לחם מקבל הצל"ש .עד כה
איתרתי  135מקבלי צל"שים ממח"טים154 ,
מקבלי צל"שים ממפקדי אוגדות ו־ 556מקבלי
צל"שים מאלופים .אני משוכנע שקיימים
מקבלי צל"שים נוספים שטרם איתרתי.2
אחת הסיבות לכך שקשה להשלים את
המידע החסר בנוגע לכל מקבלי הצל"שים
מהתקופה שלאחר מלחמת העצמאות ועד
למלחמת ששת הימים היא סעיף  20לחוק
העיטורים .בעניין הזה כתב אביתר בן־צדף
בהזדמנויות שונות 3וציין כי בחוק העיטורים
שנחקק ב־ 1970ונכנס לתוקף ב־ 1973נקבע
שרק צל"שים שהעניקו הרמטכ"לים ניתן
להמיר לעיטורים .חשוב לציין שנציג צה"ל
בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת שדנה
בנוסח החוק ,אלוף שמואל אייל ,התחייב
בפני חבריה שלוועדת ההמרה יוצגו כלל
הצל"שים שניתנו מקום המדינה ועד מועד
התכנסות הוועדה ,דבר שבפועל לא קרה .לצד
הסייג שקבע החוק בנוגע לזכאות להמרה
של צל"שים לעיטורים לא פסל החוק את כל
הצל"שים האחרים  -שאותם העניקו אלופים
ומפקדי חטיבות ושמספרם רב .לפיכך גם אם
לא ישונה החוק  -דבר שראוי כי יקרה מוקדם
ככל האפשר וביוזמת צה"ל  -כל הצל"שים
שהוענקו במהלך מלחמת העצמאות ואחריה
הם בתוקף וקבילים כמו כל צל"ש אחר.

כאמור ,אתר הגבורה לקח על עצמו לנסות
לאתר ולחשוף לציבור את כל מקבלי הצל"שים
בצה"ל מקום המדינה ועד היום ,והוא משקיע
מאמץ רב במיוחד לאתר מקבלי צל"שים
שנשכחו ,ובהם מקבלי צל"שים ממח"טים
במלחמת העצמאות ובמלחמות שלאחר מכן,
מקבלי צל"שים ממפקדי אוגדות ומקבלי
צל"שים מאלופים.
קושי נוסף באיתור מקבלי הצל"שים האלה
נעוץ בעובדה שבעבר הרחוק  -שלא כמו היום
 הוענק צל"ש בדרך צנועה :צל"ש ניתן במכתבאישי או במסגרת פקודת יום שהוקראה
במסדר ללא טקס רב רושם וללא תעודת קלף
ולעיתים ללא תיעוד מסודר אצל גורם מרכזי
כלשהו בצבא.

שעמדו במערכה ובהם :ירושלים ,יישובי גוש
עציון ,רמת־רחל ונגבה.
ב־ 1בנובמבר  1949מונתה ועדה לבחינת
מתן הצל"שים לחיילים וליחידות במלחמת
העצמאות .חברי הוועדה היו סא"ל יצחק פונדק
(יו"ר) ,סא"ל ע' נשרי וסא"ל ב' זיו .הוועדה הזאת
מונתה כנראה לאור המלצותיה של ועדת שדמי
להקים ועדה נוספת שתדון בהמלצות לצל"שים
ממלחמת העצמאות.
ועדת פונדק קיימה  23ישיבות עד ל־25
בנובמבר  ,1949שבהן דנה בכל ההמלצות
שהונחו על שולחנה .בתום עבודתה היא הגישה
את ההמלצות הבאות:
 .1להמליץ לרמטכ"ל לאשר  1,137אותות
הצטיינות בשבע רמות  -מציון לשבח (הרמה
הגבוהה ביותר) ועד לאות גבורה דרג ( 2הרמה
הנמוכה ביותר) .6מתוך  1,137המומלצים 309
חיילים נפלו בלחימה ו־ 828חיילים נותרו בחיים.
 .2הוועדה ציינה שנשארו בתיקיה עוד כ־2,700
המלצות שלא נידונו וכי אין ביכולתה להשלים
את המלאכה ולגבש מסקנות סופיות בנוגע
לכל ההמלצות( .יש לציין שהטיפול ב־2,700
ההמלצות האלה מעולם לא הושלם).
 .3לקיים את הטקס הראשון לחלוקת הצל"שים
בחג החנוכה בדצמבר .1949
למיטב ידיעתי ,הטקס הזה לא התקיים .חמור
מכך :אבדה הרשימה של  1,137מומלצי הוועדה.
הרשימה הזאת הייתה נספח שצורף לדו"ח
הוועדה ,אבל הנספח לא נשמר.
בשיחה שקיימתי עם יצחק פונדק בנובמבר
 2008הוא אמר לי שלדעתו לא הייתה סמכות
לשום גורם להעניק צל"שים במלחמת העצמאות.
לדבריו ,היו מפקדים שהעניקו צל"שים לחיילים
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הדיונים על עיטור גיבורי תש"ח
ב־ 20באוקטובר  1949הגישה ועדה של
מחלקת הסגל במטכ"ל את המלצותיה .4יו"ר
הוועדה היה סא"ל נחום שדמי ,ושני חבריה
הנוספים היו סא"ל מרדכי מקלף וסא"ל
שמעון אבידן .שלושת חברי הוועדה בדקו
 2,498המלצות להענקת צל"שים ,ואלה היו
המלצותיה:5
 .1לאשר  1,704המלצות לצל"שים ולדחות 794
המלצות אחרות.
 .2לערוך בדיקה נוספת של כל ההמלצות שכבר
נידונו ולהוסיף לרשימה עוד כ־ 100המלצות
שהובאו לוועדה לאחר סיום עבודתה .את 100
השמות הנוספים הגישה ועדה אחרת שגם
עליה הוטל לגבש רשימה של מומלצים לקבלת
צל"שים.
 .3להמליץ על אות קולקטיבי מיוחד ליישובים

שלהם במהלך המלחמה ,אבל התוקף החוקי של
הצל"שים האלה אינו ברור.
עוד אמר לי פונדק כי לאחר שבן־גוריון
החליט שיוענקו  12עיטורים בלבד ,הוא נפגש
עימו ואמר לו ש"זה בלתי אפשרי לבחור מתוך
מאות רבות של מועמדים ראויים  12בלבד ,היות
שבחירה כזאת תפגע במאות אחרים שראויים
לעיטור" .לדברי פונדק ,בן־גוריון התעקש על
המספר  ,12וכך היה .הוועדה שפונדק עמד
בראשה החליטה  -על פי דרישתו של בן־גוריון
 לקבוע קריטריון שיסייע לה במיון  -והואשהמעשה המיוחד שבגינו יוענק העיטור הביא
לניצחון בקרב .היה מקרה מסוים ,שבעיני פונדק
הוא המיוחד ביותר במלחמה כולה ,אבל באותו
המקרה לא הושג ניצחון ,ולכן המועמד הזה לא
נבחר להיות בין  12גיבורי ישראל.
ב־ 1954יצא בהוצאת "מערכות" הספר
"בכל מאֹדם" של יהושע בר־יוסף המביא את
סיפורי גבורתם של  100חיילי צה"ל ממלחמת
העצמאות .כמה מהם זכו לעיטור "גיבור ישראל"
שהומר ל"עיטור הגבורה" .בספר מביע המחבר
צער על כך שהמסגרת שהועמדה לרשותו
אִפשרה לפרסם רק  100מעשי גבורה ומציין
שבכוונתו להרחיב את היריעה בלקט שני
(שמעולם לא יצא) .לימים למדתי מההיסטוריון
בני מיכלסון שהוצאת הספר הייתה למעשה
מעקף של צה"ל את החלטת משרד הביטחון
(שבראשו עמד אז בן־גוריון) להעניק לכל לוחמי
מלחמת העצמאות רק  12עיטורי גיבור ישראל.

בעתיד הקרוב יפורסם הספר במלואו באתר
הגבורה.

סיכום
אף שבמלחמת העצמאות לא הייתה הנחיה
מסודרת בנוגע לקריטריונים להענקת צל"שים,
בפועל הם ניתנו .נראה שרוב נותני הצל"שים
היו מפקדים ששירתו קודם לכן בצבאות זרים,
שבהם הענקת ציונים לשבח הייתה מקובלת.
הצל"שים האלה שניתנו במלחמת העצמאות
אינם שונים ,לדעתי ,מכל הצל"שים הרשמיים
שניתנו ללוחמים בכל המערכות שלאחר מכן.
אני מנצל את ההזדמנות הזאת כדי לפנות
לקוראי הכתבה ולבקש מהם שימסרו לי מידע
שמצוי ברשותם על מקבלי צל"שים במלחמת
העצמאות .את המידע אפשר להעביר אליי
באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת
 .gvurateam@gmail.comאני מבקש לצרף לכל
פנייה כזאת סריקה של הצל"ש  -שברוב המקרים
הוא מכתב של מפקד החטיבה לחייל או העתק
פקודת יום שהוקראה לחיילים ושבה מוזכרים
שמותיהם של החיילים או של היחידות שקיבלו
את הצל"שים וכן סיפור המעשה שבגינו ניתנו
הצל"שים.
באותה ההזדמנות אני מבקש לקבל מידע על
צל"שים מתקופות מאוחרות יותר  -של מפקדי
חטיבות ,של מפקדי אוגדות ושל אלופים .אולם
לפני שמוסרים לי מידע כזה אני מבקש ממוסרי
המידע לבדוק לפני כן באתר הגבורה שהסיפור

עדיין אינו ידוע .נא להעביר לי רק מקרים שאינם
רשומים באתר.
נכון להיום רשומים באתר הגבורה 135
צל"שים שנתנו מח"טים 154 ,צל"שים של מפקדי
אוגדות 556 ,צל"שים שנתנו אלופים ו־234
צל"שים שנתנו רמטכ"לים .נוסף על כך יש באתר
הגבורה מידע על  602מקבלי עיטור המופת215 ,
מקבלי עיטור העוז ו־ 40מקבלי עיטור הגבורה.
נוסף על כך יש באתר תיעוד של עוד  31צל"שים
שנתנו מפקדים במהלך מלחמת העצמאות.
הערות
.1
 .2בקשה לקבל מידע על מקבלי צל"שים
מופיעה באתר הגבורה וכן בסיום המאמר
הזה .ראו:
www.gvura.org

http://www.gvura.org/?l=he&a=4112

 .3ראו באתר הגבורה:

http://www.gvura.org/?l=he&a=4027

 .4מסמך של מחלקת הסגל מ־ 20באוקטובר
 ,1949סימוכין מס/־ ,9/9 4בחתימת סא"ל
נחום שדמי ,ראש מחלקת הסגל במטכ"ל,
המופנה לרמטכ"ל ולסגנו.
 .5את ההמלצות הגיש סא"ל שדמי לבדו ,שכן
תוך כדי העבודה התפרקה הוועדה.
 .6מסמך של הוועדה לאותות הצטיינות מ־27
בנובמבר  1949בחתימת סא"ל פונדק (יו"ר),
סא"ל נשרי (חבר) וסא"ל זיו (חבר) המופנה
אל אלוף מרדכי מקלף ,סגן הרמטכ"ל• .

יש חדש במרכז המבקרים ,אתם באים?
במרכז המבקרים של נשר,
לא מפסיקים להתחדש ולחדש.
זה הזמן לבוא ,לצפות בסרט אנימציה חדש
ומופע אורקולי מרהיב ,להתפעל מתהליך ייצור המלט
בטכנולוגיה חדישה ,לראות איך שומרים על איכות הסביבה,
לערוך תצפית על המחצבה ולסייר לכל אורך תהליך הייצור.
אם אתם מתעניינים בתעשייה ,משאבי טבע ,איכות הסביבה,
בנייה ואדריכלות ,ההנאה שלכם מובטחת!

הביקורים פתוחים
לקבוצות מאורגנות,
בתיאום מראש:
בטל08-9271430 :
או בפקס08-9271431 :
www.nesher.co.il
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סיפור הפלת
האנטנה המצרית
ב"קוברה"
במלחמת ההתשה
זהו סיפור על ירי חריג בטנק ,שהביא להפלת אנטנת קשר בצד המצרי של תעלת
סואץ במלחמת ההתשה ,ואיתה "לצניחה חופשית" של הקת"ק הרוסי שהיה עליה
ומרר לנו את החיים בטיווח ארטילרי
סא"ל (במיל') דני קריאף
לאחר התקרית הקשה שהתחוללה בשבת 26
באוקטובר  ,1968שבה נהרגו  15מחיילי צה"ל,
הוחלט על הקמת "קו בר־לב" .באותה תקרית
הייתי סמל מחלקה  3בפיקוד המ"מ איתמר
ישראלי בפלוגה ז' של צוק בוסתן ,בגדוד 184
בחטיבה  .14במלחמת יום הכיפורים היה צוק
סמג"ד  9ולימים הגיע לדרגת אל"ם.
לאחר אותה תקרית החליט המטכ"ל להגיב,
וביום  31באוקטובר  1968בוצע מבצע "הלם"
שבו סיירת הצנחנים פגעה בקו המתח הגבוה
בנאג' חמדי שבעומק עמק הנילוס .הפוגה
שנוצרה כתוצאה מפעולת התגמול של צה"ל
אִפשרה לצה"ל לבנות את המעוזים.
מצד שני המצרים לא שקטו על שמריהם
ובנו בשטחם מגדל תצפית ענק ועליו אנטנת
קשר ,ממערב למעוז "קוברה" (ששם הקוד שלו
במפת "סיריוס" של מלחמת יום הכיפורים היה
מפצח) .על פי הידיעות והשמועות שקיבלנו,
מיד לאחר סיום העבודות היה עולה קת"ק
רוסי ,שהיה מטווח את הצומת שבמפגש כביש
התעלה עם הכביש היורד מהמיתלה לכיוון
התעלה ,וכך לא התאפשר למשאיות האספקה
להגיע למעוזי הכפר ,המזח ועין מוסא בדרום,
זהבה וכברית בצפון .זה היה מצב בלתי נסבל
בלשון המעטה .כול ניסיונות צה"ל לנסות
"ולהוריד" את האנטנה באמצעות מטוסים
ותותחי ארטילריה כשלו.

מפת אזור התקרית
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ביום ראשון  20באפריל  1969הגיעו כול
הקודקודים למתחם "המדונה" ,שכונה ברשת
הקשר "תסס" ,לאחר שקיבלו פקודה ממפקד
הכוחות המשוריינים בסיני אלוף דן לנר לנסות
ולהפיל את האנטנה .למשימה נבחרה פלוגה
ז' ("זברה") מגדוד  184של חטיבה  ,14בפיקוד
סגן צוק בוסתן.
ראשון נשלח למשימה סמ"ר ראובן ברר
הי"ד ,שנהרג במלחמת יום הכיפורים במסגרת
חטיבה  274בקרב על "חמוטל" .ראובן ירה
 9כדורי תותח מהטנק ,לא זיהה דבר ונסוג
לאחור .אחריו נשלח  1ב' ,איתן חכמוב הי"ד,
שגם הוא נהרג במלחמת יום הכיפורים .איתן
היה בן מחזור שלי מגיוס  15בנובמבר 1966
(באותו יום גם התגייס הרמטכ"ל לעתיד
דן חלוץ) .איתן ירה  6כדורי תותח ,לא פגע
ונסוג לאחור .בשלב הזה התפרץ לרשת הקשר
הפלוגתית הסמג"ד יואב וספי הי"ד ,שנהרג
במלחמת יום הכיפורים בפריצה למובלעת
ברמת הגולן כמג"ד  39בחטיבה  ,188וצעק:
זברה כאן  11תשלח את קריאף ,את קריאף,
סוף.
אני שמעתי וקיבלתי פיק ברכיים ,לא
פחדתי אלא מעצם העובדה שכול הקודקודים

נמצאים מאחור ומחשש שגם אני לא אפגע.
בניגוד לברר וחכמוב שהחליטו לתפוס עמדות
בצד הצפוני של הכפר ,מיקום שהקשה עליהם
בזיהוי עקב האבק ,החלטתי לעמוד על הכביש.
ניסיתי למדוד טווח ,אך נמצא שהוא הרבה
מעבר לטווח המרבי של מד־הטווח שבטנק
הפטון שהיה  4,400מטרים .נתתי פקודת אש:
תותח מעיך ,אנטנה ,אש! התותחן דיווח יורה,
ואני לא ראיתי דבר ,לא פגיעה ולא מעבר נותב.
נתתי פקודת "שנה!" ,ושוב לא ראיתי דבר .מי
שמתמצא יודע שאם לא מזהים פגיעה או
מעבר נותב  -אי אפשר לבצע תיקון.
ואז יצאה לי הברקה ,שגם כיום כעבור
עשרות שנים ,אין לי מושג איך זה יצא לי,



"הוסף  12אש!"
עוד פקודת "שנה"
והאנטנה התפרקה.
הקת"ק הרוסי עשה
צניחה חופשית

ופקדתי על התותחן משה נעים "הוסף 12
אש!" היה זה בניגוד לכול תורת תותחנות,
משום שהתיקון הסטנדרטי לכדור מעיך הוא
הוסף או הורד .4
נעים הסתכל לאחור ,בטוח "שירדתי
מהפסים" ,אני נותן לו בעיטה בגב ואומר לו:
תעשה את מה שאני אומר לך .כדור שלישי
נורה כשהתותח נראה לי "בזוית של תומ"ת",
ואז זיהיתי את הנותב עובר מימין לאנטנה.
פקדתי שמאל חצי ,והכדור השלישי פגע
במטרה .צהלות הקודקודים היו דבר שלא
יתואר .עוד פקודת "שנה" והאנטנה התפרקה,
והקת"ק הרוסי המסכן עושה צניחה חופשית.
חזרתי לחניון המדונה ,עשיתי סיבוב ניצחון
עם הצריח ,ומיד לאחר מכן הורה קלמן מגן
מח"ט  14לסמג"ד  ,184וספי  -מהרגע הזה דני
קריאף מקבל מינוי מ"מ .ואכן היה זה התפקיד
שאותו מלאתי עד שחרורי מצה"ל ,למרות
שהיית סמ"ר ולא קצין• .
הערה:
על היות הקת"ק רוסי ומעורבות הרוסים
במצרים ראו גם בכתבה של סא"ל (במיל') דוד
כספי בגיליון "שריון"  33בעמודים .28 ,24

נמדע-דיזל הנדסה

M-113 N-2000

אכזרית ii

t-72 M4 cz

קבוצת נמדע-דיזל הנדסה עם ניסיון של יותר מ 30-שנה בהנדסה וייצור
בעלת הידע והיכולת לשדרג כל טנק ונגמ"ש ברחבי העולם
נמדע-דיזל הנדסה לב פסח ,א.ת .צפוני לוד  71106טל'08-9781111 :
www.nimda.co.il • www.diesel-eng.co.il
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מפקד חטיבת יפתח

אל"ם אמיר חמוד
 ממשיך שושלתמפוארת
מפקד חטיבת יפתח התמיר והצנוע ,אל"ם אמיר חמוד ,שידר אידיאולוגיה לצד
"אני מאמין"  -שלא נותר אלא לקוות שפקודיו יבצעו את האמור ומפקדיו יתנו לו
את האפשרות לממש את היעדים שלו
תא"ל (במיל') איתן קינן־קאולי
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"הבחירה בשריון היא מהרצון לממש את
יכולת ההכרעה לעוצמה חֵילית  -טנקים
ונגמ"שים" ,כך מציין מפקד החטיבה
המשוריינת יפתח את בחירתו .את המנהיגות
השריונאית מגדיר אמיר במילים פשוטות
המשדרות את האני מאמין " -הנעת האנשים
מאחורי המכונות  -צריכה להיות מתוך
מחויבות ולא מכורח הסמכות" .אמיר משדר
מנהיגות עם ניסיון וגם כאן מנסה להציג את
האני מאמין שלו ,לדרך שבה צה"ל ומפקדיו
צריכם לנהוג .מנהיגות  -היא ההובלה של
החייל והיחידה .מנהיגות מתבצעת דרך
התקשורת הבין־אישית והדוגמה האישית.
אופיין החשיבה של החייל  -המבט ,הביקורת
והדרך לחפש את הנכון והטוב יותר צריכים
להיות מופנים "פנימה" .יש לשאול את שאלת
היסוד "מה אני עשיתי בשביל המדינה ולא
להיפך".
בשיחה עם אמיר הוא בחר להגדיר את אבני
הדרך המרכזיות בשירותו הצבאי תוך שהוא
מציין את העשייה ולאו דווקא את הקריירה
הצבאית .מלחמת לבנון השנייה  -יצרה משבר
אמון בצה"ל ואולי חשש להתפוררות של
אבני יסוד שאמיר בחן אותם והוביל במהלך
השירות שלו לתיקונן .שדרת הפיקוד  -משבר
האמון והיחלשות המוטיבציה להיות מפקד
מחלקת טנקים ,וכשירויות חש"ן שה ַחיִל לא
שמר עליהן.

שדירת הפיקוד
שגרת הפעילות של חיל השריון בביטחון
השוטף יצרה מצב שתפעול הטנקים התבסס
על הפעלת טנקים בודדים למשימות סיוע

ולעיתים להובלת פעילות של יחידת חי"ר
והנדסה .שגרה מבצעית שכרסמה בתו"ל
המשוריין ,שמחלקת טנקים היא למעשה
יחידת יסוד של תפעול כוח טנקים  -תיקוני
אש ,חיפוי והסתערות ותנועה מבצעית .אמיר
בתפקידיו כמפקד גדוד הקמ"ט והקק"ש ,196
וכמג"ד  53הקפיד להפעיל את יחידות הטנקים
ברמה המחלקתית ולרענן את תרגולות האש
והתנועה של מחלקת הטנקים.

מנהיגות והתנהגות
בפרק זה בשיחתנו בחר אמיר להתחיל
בתיאור תפקידו כמפקד פלוגת בני ישיבות.
כבן העדה הדרוזית ,הפיקוד על בני ישיבות
הציב אתגר אינטלקטואלי שצריך היה לתרום
למאמץ המנהיגות .אמיר בחן ולמד את מנהגי
הדת היהודית והקפיד לשלב דקויות של
אירועים במהלך ההכשרה והאמונים במסלול
הצמ"פ .הקשר עם חייליו בני הישיבות נשמר
עד היום ,וגם כאשר היה צריך אמיר לבחור את
צוות הטנק שלו בפעילות ברצועת הביטחון -
הוא בחר בצוות מבני הישיבות .פרק תשתית
מפקד השריון בלחימה סוכם על ידי אמיר
במשפט של אידיאולוגיה ,היכולה להיות
צרופה במרקם היחסים של האוכלוסייה
במדינת ישראל" :כשהאויב יורה אין שאלות
מאיזו עדה אתה ,החברות והביטחון יצרו את
המנהיגות של שדה הקרב בלבנון".
"חיבור לאנשים"  -בתפקידיו כמג"ד נוהג
אמיר לחזק את מה שהוא מכנה החיבור
לאנשים" :דלת פתוחה"" ,זמן ויחס לאנשים",
"לא מבטלים ראיונות אישיים"" ,תשומת
לב סוציאלית לתומכי לחימה"" ,שהייה עם

הלוחמים בפעילות שלהם"" ,בחירת מפקדים
ושכנוע את הטובים להישאר"" ,מעקב ופתוח
מפקדים".
חיילי המילואים  -מבט והכרות עִם עַם
ישראל האחר  -זו למעשה ההגדרה הציורית
ולאחריה פירוט של סופרלטיבים והערכה
לחיילי המילואים בחטיבת "יפתח" כיום,
ובעברה חטיבת הטנקים  679הידועה של
מלחמת יום הכפורים .חטיבה  679שומרת על
מורשת הקרב שלה באירועים השנתיים עם
לוחמי החטיבה והמשפחות השכולות .אמיר
רואה עצמו מחויב למורשת הקרב ותיאר
בפניי את (הקמת) מצפור הלוחמים המתוכנן
של החטיבה על הר שיפון ,שיאפשר מבט אל
מהלכי החטיבה במלחמת יום הכיפורים.
המפגש עם חיילי המילואים התחיל
למעשה לפני כ־ 6חודשים ,כאשר מונה
אמיר למפקד החטיבה .אמיר מלא הערכה
לחייליו :ההתייצבות לשירות מלאה ,הרצון
לתרום ולעשות ,ללא המחשבה והאמירה
המקוממת "מה ייצא לי מזה" .גם היכולת
המקצועית והרצון ללמוד הם חלק מהשבחים
שאותם חולק אמיר לפקודיו .אמיר מדגיש
את החשיבות העליונה של הביטחון בחיילי
המילואים  -שביום פקודה יתייצבו ויבצעו
את פקודת הלחימה של מפקדיהם .בהירות
הפקודה ,שלדבריו הייתה חלק מהבעיות של
מלחמת לבנון השנייה ,היא חלק מהתנאים
ליכולת של צה"ל להתכונן ולהילחם.

כשירויות חש"ן
כשירויות חש"ן שאמיר מתאר אותן
בשיחתנו ,הן לדבריו רכיבי היסוד של הפעלת

טנק של החטיבה
באימונים
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כוח משוריין ,שצה"ל יפגוש בזירות שדה הקרב
הצפויות לו .בתפקידיו המגוונים הוא עושה כל
מאמץ לרענן ולתרגל את היחידות הכפופות
לו בסדיר ומילואים :פלוגות פריצה ,תנועות
מבצעיות ארוכות ,יעדי רק"ם מבוצרים.
אמיר תיאר בהרחבה את הדרך בה הוא
נקט כדי להחזיר את הכשירויות המבצעיות
האלה לחיל השריון  -אימון יחידות מילואים
בפיקוד מפקדי פלוגות הטנקים ,בתרגולות
פריצת מכשולים ופיקוד על כוחות משולבים
חי"ר והנדסה .עוד ציין אל"ם חמוד את תכניות
הכשרה בקמ"ט וקק"ש שקצין השריון הראשי
אישר אותן:
• הכנה לקמ"ט  -שג ִשרה על פערים של חניכי
הקורס ,ואפשרה לאחר מכן בקורס עצמו
מיקוד מתאים יותר בהכשרת מפקדי הטנקים.
• ניצול התנועות בשטחי האימונים לתרגול
תנועות מבצעיות ארוכות של כעשה
קילומטרים.
• ביצוע וניצול תרגילים שלדיים כחלק מתרגול
מבצעי ,שלאחר מכן העלה את רמת התרגול
של הכוח המשוריין המלא.

מחשבות והרהורים
במהלך הראיון עם אל"ם אמיר חמוד
רשמתי מפיו מספר מחשבות והרהורים.
• מערכות הלחימה של חייל המילואים
 חייבות להיות מערכות מודרניות ברמהשתאפשר לצוות הטנק להפעיל את הטנק
ביתרון מול צוותי האויב והמטרות בשדה
הקרב .מערכות הלחימה האלה חייבות להיות
מוכרות שאפשר להפעיל בקלות המתאימה
ליכולת של איש המילואים .צוותי הטנקים
של חטיבת יפתח מצוידים במערכות אלה
אשר ישמשו אותם שנים רבות בשירות הסדיר

חיילים מהחטיבה בתדריך

והמילואים ,ולכן הן עונות על הצורך המבצעי.
• מפקד־מהנדס  -תכונות המהנדס מעצבות
יכולת למדוד את הביצועים של התרחישים
שבהם אתה חי ואיתם אתה מתמודד ,ולמעשה
זה אחד הכלים של אמיר לניתוח העשייה שלו
משלב התכנון ,עד וכולל שלב הבקרה.
• לאום ודת  -אמיר לא מתבלבל וכמפקד
מבין ומכיר את ערך עצמו ויכולתו ועונה לי
ללא היסוס .העדה הדרוזית נלחמת ומגינה על
הארץ שבה היא בחרה לחיות .ברור לי ,אומר
אל"ם חמוד ,מדוע היהודים ,במיוחד לאחר
השואה ,צריכים את המקום שלהם .ההמנון -
הגם שבמילותיו מהוות זהות של דת ,מייצג את
המדינה שאני חי בה ,ומילים שאינן מתאימות,
אני שר למען חבריי העומדים לצידי .הדגל  -גם

הוא סמל של המדינה בה אני חי ואני שלם איתו
ומצדיע לו .העדה הדרוזית אינה רואה צורך
בהגדרת טריטוריה ,היא שלֵמה עם דרך חייה
במקום ובסביבה האנושית והתרבותית שבה
אנחנו חיים ,ועל זה אנחנו נלחמים ומג ֵנים.
• מימוש עצמי  -אמיר רואה את ייעודו במקום
שבו הוא בחר לעשות  -לשירות מדינת ישראל
בשורות צבא הקבע .עיניו נשואות קדימה
באופן טבעי לחטיבה שבה הוא לחם והתפתח
ואותה הוא רואה מוביל  -כיעד לתפקיד הבא.
אין להסתיר את הערכתי לאמיר חמוד -
אדם עם דרגות של צבא על הכתפיים .סיפרתי
לבני ,והסתבר שהיה חניך של אמיר בקורס
מ"פים ,וכששוחחתי עם אמיר והתגובה הייתה
הו...הו - ...הערכה עם כבוד למפקד/מדריך •

אמיר חמוד
•	משפחת חמוד גרה בדליית אל
כרמל.
•	אמיר הוא בן  38נשוי לרים,
רואת חשבון במקצועה.
•	במהלך השירות שלו בצבא
אמיר למד הנדסה תעשייה
וניהול והוא בעל תואר מהנדס
תעשייה וניהול.
•	לזוג מחמוד שלושה ילדים:
עומרי בן  , 8לירן בן  6ודניאל
בן .2
טנק של החטיבה באימונים
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חטיבת יפתח  -כרטיס ביקור
אין זה גלגולה של חטיבת יפתח מתש"ח
אלא של חטיבה  679שלחמה ברמת
הגולן במלחמת יום הכיפורים בפיקוד
אֹורי אור .תחילת הקמת החטיבה הייתה
ב־ 1971ומפקדה הראשון היה אל"ם
אהרון גל (שטנגל) .קורותיה במלחמת יום
הכיפורים:
• מפקד החטיבה :אל"ם אורי אור,
סמח"ט סא"ל לוי מן.
• הרכב חטיבת הטנקים :שלושה גדודי
סנטוריון (מטאור) .גדוד ראשון בפיקוד
סא"ל משה הראל .גדוד שני בפיקוד
סא"ל רן גוטפריד שנפצע והוחלף על
ידי רס"ן חיים דנון .גדוד שלישי בפיקוד

סא"ל רפאל שפר שנפצע ,הוחלף על
ידי רס"ן אמנון רימון שנהרג ,הוחלף על
ידי רס"ן ישראל פרלוב שנפצע והוחלף
על ידי רס"ן ששון קרן.
• גזרת הלחימה :בליל  7-6באוקטובר
החלה החטיבה לעלות לרמת הגולן.
ב־ 7באוקטובר הדפה את השריון
הסורי שכבש את צומת ומחנה נפח.
ב־ 8באוקטובר הדפה התקפות
של שריון סורי על מחנה נפח .ב־9
באוקטובר הדפה החטיבה התקפת
שריון סורית מתוגברת על מחנה נפח,
יצאה להתקפת נגד וכבשה את רכס
רמתנייה .למחרת השלימה את טיהור
שטח רמת הגולן עד הקו הסגול .ביום

אורדן

 11באוקטובר החטיבה הבקיעה ,נוכח
התנגדות סורית קשה ,לתוך השטח
הסורי במתחם חן ארנבה בציר קוניטרה
 דמשק ,כבשה את תל־שער והגיעה עדלצומת במרחק  8ק"מ צפונית־מזרחית
לחן ארנבה .ב־ 12באוקטובר הובילה
החטיבה את ההתקפה האוגדתית תוך
התגברות על התנגדות סורית וכבשה
את מתחם כפר נסג' .באותו יום הדפה
התקפה של כוח שריון עיראקי .ב־13
באוקטובר הדפה החטיבה התקפת
שריון עיראקית נוספת ,כבשה מחדש
את צומת נסג' ומספר תלים נוספים
כולל תל ענתר.
• החטיבה כיום :חטיבת טנקי מרכבה.

 איתכם לאורך כל הדרך
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גדוד הטנקים 95
 מופת ללוחמיםולרעות שריונאים
גדוד השריון  95הוקם בשנת  1960ופורק בשנת  .1988לאורך כל דרכו היו אלה
השריונאים שבו ,המפקדים והלוחמים ,שלחמו בגבורה ובתושייה במלחמת ששת
הימים ובמלחמת יום הכיפורים ויצרו מורשת מפוארת
נחמה בר־כוכבא (בריל)*
גדוד הטנקים  95הוא גדוד הטנקים העיקרי
שהשתתף בכיבוש ירושלים במלחמת ששת
הימים  .1967ייחודיות הגדוד באה לידי ביטוי
בנושאים אלה:
 .1חלקם הגדול של לוחמי הגדוד היו יחד מאז
גיוסם לשירות סדיר עד שחרורם ממסגרות
המילואים ,ובהמשך עד ימים אלה  -במהלך 51
שנים ,כולל בחיים האזרחיים.
 .2הנושא השני המשמעותי הוא הקשר ההדוק
והאישי של משפחות הלוחמים ומשפחות
החללים .מדי שנתיים מתקיים מפגש של
הלוחמים עם משפחות החללים ,בחורשת
העמותה ביער "המגינים" ,שבצומת נחשון,
לזכר חללי הגדוד .כמו כן מתקיימים סיורים
וטיולים בעקבות לוחמים באזורי הקרבות של
הגדוד .כך זוכים בני משפחות הנופלים לשמוע
את סיפורי הקרבות ממקור ראשון .כיום ילדי
הנופלים מצטרפים לעמותה על מנת לשמר את
המורשת ואת זכר יקיריהם.
 .3קיימת ערבות הדדית ,פתיחות ,עזרה ,דאגה
אמיתית וקשרי חברּות מיוחדים ,המלווים
אותם שנים ארוכות ,שימשיכו גם בשנים
הבאות .חשוב לציין שאת ההיסטוריה העשירה
של הגדוד הם פרסמו בספר מרשים ומרתק
"סיפורו של גדוד הטנקים ."95
מהו הרקע להקמת גדוד ?95
אל"ם (במיל') צביקה דהב :לאחר מבצע
קדש בשנת  1956והצלחתו הכבירה של
השריון במלחמה ,הובן בצה"ל שהשריון
הוא חיל היבשה המשמעותי ביותר בשדות
הקרב ,והוא המכריע את הלוחמה הקרקעית.
המהפך בא לביטוי בהגדלה מסיבית של
כוחות השריון על ידי הסבת חטיבות חי"ר
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לחטיבות ממוכנות .החטיבה הראשונה
שהוסבה לשריון הייתה חטיבת חי"ר .10
את גדוד  95הקים בשנת  1960אלוף משה
בר־כוכבא (בריל) ז"ל ,כאשר בחר אישית
את קציני וחיילי הגדוד מטובי חיל השריון
 כולם מקצוענים .אלה הם ראשוני גדודהמילואים  .95משה בריל הכניס בנו את
רוח השריון ,המקצועיות ,התנועה והאש,
הדבקות במטרה ואת רעות השריונאים.
הוא גם לימד אותנו את שיתופי הפעולה עם
גדודי החרמ"ש .באימון ההקמה יש להזכיר
את המ"פ האלוף ג'קי אבן ,שתרם רבות
לפלוגתו ולגדוד ,בידע המקצועי ובמנהיגותו.
השיטה לבחירת המג"דים הייתה ,שקציני
השריון ששירתו בקבע בתפקידי הדרכה
בבסיסי השריון ,וקציני מטה במפקדת הגייס
קיבלו מינויי חירום לתפקיד מג"דים של
גדודי טנקים וחרמ"ש במילואים.
את אלוף משה בר כוכבא (בריל) ז"ל
החליף לתקופה קצרה אלוף קלמן מגן ז"ל,
ואותו החליף תא"ל מוטקה ציפורי ,שתרם
רבות להעמקת הידע ,הרעות והאימונים
בגדוד .בשנת  1964החליט תא"ל אשר לוי,
מפקד החטיבה ,למנות מג"ד מילואים והוא
בחר בי .עד אז שימשתי כסמג"ד בגדוד.
ספרו על המפקדים ,האימונים והתרגילים
מהקמת הגדוד עד מלחמת ששת הימים 1967
אל"ם (במיל') צביקה דהב :אימון ההקמה
נערך ביולי  1960באזור חלוצה־רביבים־ביר
עסלוג' ,בתקן מלא של כוח אדם ,ובעיקר עם
כמות תחמושת מרובה .האימון היה בגיבוש
הצוותים מאימון צוות־מחלקה־פלוגה־גדוד,
והסתיים בתרגיל אוגדתי ראשון בצה"ל -

תרגיל "ברד" .התרגיל כלל את החטיבות
 7ו־ .10המג"ד משה בריל ולוחמי הגדוד
זכו לשבחים מיוחדים על התנועה והאש,
שהופעלה בהצלחה במהלך כל התרגיל .בשנת
 1964השתתפנו בתרגיל האוגדתי "רשף"
בהשתתפות חטיבה  200וחטיבה  .10הגדוד
בפיקודו של תא"ל מוטקה ציפורי הצטיין וזכה
בהערכה מיוחדת ממפקד החטיבה ומפקד
גייסות שריון.
רס"ן (במיל') יצחק זיסמן :ייחודו של
גדוד  95שהוא הורכב לראשונה מהמפקדים
והלוחמים של גדוד  82וגדוד  52שהצטיינו
במהלך השירות .אני בגדוד משנת ,1960
מהקמתו .במשך כל השנים יצרנו מצב של
חברות מיוחדת .המפקדים והלוחמים היו יחד,
בלי מעמדות בין קצינים וחיילים .כולנו חברים
ברעות הלוחמים ,כולנו משפחה אחת .מאז
ההקמה ועד היום ,סוף שנת  ,2011זה  51שנה,
אנו משפחה אחת .כולנו מאה אחוז מתייצבים
למילואים ומשרתים במקצועיות ,באחריות,
עם רוח התנדבותית ,כדי להגיע להישגים
הטובים ביותר .כך הגענו למלחמה זו ב־1967
 גדוד שריונאי מקצועי מוכן היטב.תארו את קרבות הגדוד במלחמת ששת
הימים במסגרת חטיבה  ,10בפיקודו של
המח"ט תא"ל אורי בן־ארי ז"ל
אל"ם (במיל') צביקה דהב ,המג"ד :את
ירושלים כבשו במלחמה זו שלוש חטיבות:
חטיבת הצנחנים ,חטיבת ירושלים  ,16חטיבת
שריון הראל  10וחיל האוויר.
חטיבת הראל  ,10בפיקודו של תא"ל אורי־
בן ארי ז"ל ,פרצה בארבעה צירים בשטח
הררי קשה במיוחד .גדוד  95השתלט על כביש

ביקור אלוף דוד אלעזר ז"ל מפקד גייסות השריון בגדוד  95בתרגיל האוגדתי "רשף" בשנת .1964
מימין :צביקה דהב ,מוטקה ציפורי ,אלוף דדו (דדו) אלעזר ,אשר לוי ,וקיצוני משמאל נתן פירעם

רמאללה־ירושלים ,ומנע תגבורת אויב מצפון
הגדה לירושלים ,ובכך הכריע את המלחמה
לשחרור ירושלים .לאחר מכן לחם בקרב שריון
בשריון עם טנקי פטון של הירדנים שהגיעו
לתל אל־פול מבקעת הירדן .טנקי הפטון של
הירדנים היו משופרים יותר מהטנקים שלנו,
וגם מיקומם הגבוה יותר על תל אל פול נתן
להם יתרון קרקעי .הדלקנו מספר טנקים והיתר
נסוגו .היו לנו נפגעים .החטיבה המשיכה
בכיבוש תל אל־פול ,הגבעה הצרפתית ,גבעת
המבתר ,ו ָחבְָרה להר הצופים ,שבו היו כוחותינו
המנותקים ממדינת ישראל .הגדוד שלנו הגיע
לשם לפני הכוחות האחרים .הפלוגה בפיקודו
של רס"ן עוזי רסינסקי ז"ל ,ת"פ גדוד חרמ"ש
 ,104השתתפה בכיבוש הרדאר .עוזי נפצע
כאשר הטנק שלו עלה על מוקשים ,והוחלף
על ידי רס"ן עמרם עמיר .הפלוגה המשיכה
בכיבוש הכפר ּבִידּו ,ובשלב יותר מאוחר
הועברה ת"פ חטיבה  16ולחמה איתה לכיבוש
בית לחם וחברון .פלוגה בפיקודו של סא"ל
נתן פירעם ,ת"פ גדוד חרמ"ש  106השתתפה

בכיבוש שיח עבדול עזיז ,חירבת לאוזה ,נבי
סמואל ,הגבעה הצרפתית וגבעת המבתר
ולאחר מכן בכיבוש יריחו .פלוגה בפיקודו של
סא"ל אורי ברז הייתה פלוגת החוד של גדוד
 .95היא השתלטה על חירבת א־זהרה ונלחמה
בקרב שריון בשריון עם טנקי פטון ירדנים בתל
אל־פול .לאחר מכן השתתפה בכיבוש רמאללה
ויריחו .פלוגה בפיקודו של אל"ם איתן אריאלי
השתתפה בכיבוש תל אל־פול ולאחר מכן
הועברה ת"פ חטיבת הצנחנים .פלוגת חרמ"ש
בפיקודו של רס"ן דוד כנעני לחמה עם גדוד
 95בכל ציר הקרבות בצפון ירושלים ,רמאללה
ויריחו .הגדוד המשיך בלחימה ,וכבש את
רמאללה ויריחו .ביריחו פיצץ את גשר אלנבי,
הנמצא על הירדן .לאחר שהחטיבה סיימה את
הלחימה בירושלים ,יהודה ושומרון ,הועברנו
לפיקוד הצפון לתגבר את הכוחות בכיבוש רמת
הגולן.
במלחמה זו נפלו לנו חמישה לוחמים.
אל"ם (במיל') איתן אריאלי :הייתי מ"פ
בגדוד והמג"ד מינה אותי כסמג"ד .התנאי

שלי היה שבלחימה אהיה מ"פ של הפלוגה
שלי ,וכך היה .הועברתי ת"פ גדוד  ,106ואיתו
השתתפתי בכיבוש תל אל־פול .ביום שלישי
בצהרים ( 6ביוני  )1967קיבלנו פקודה להצטרף
לחטיבת הצנחנים של רב־אלוף מוטה גור
ז"ל ,לכיבוש העיר העתיקה .ג'יפי סיור של
הצנחנים הובילו אותנו למוזיאון רוקפלר .אני
הייתי עם שישה טנקים של הפלוגה ברוקפלר.
צרפו אותי למפקדת החטיבה של מוטה גור.
במהלך כל הלחימה עם הצנחנים הופעלתי
על ידי מטה החטיבה שלהם ,וקיבלנו פקודה
לעלות לאוגוסטה ויקטוריה כהכנה לכיבוש
העיר העתיקה .עם בוקר פתחנו בהתקפה על
אוגוסטה ויקטוריה וא־טור .במהלך ההתקפה
היינו הראשונים ,אחרינו הצנחנים ,וטנקים
מהפלוגה הירושלמית .היינו  12-10טנקים.
בדרך לאוגוסטה ויקטוריה ירינו ופגענו במטרות
שנדרשנו .כך הגענו ליעד .עם בוקר נקראתי
לקבוצת פקודות של מח"ט הצנחנים לכיבוש
העיר העתיקה והכותל ,דרך שער האריות.
בקבוצת הפקודות נקבע שהטנקים בפיקודי
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כותרת
כותרת

רס"ן עוזי רזינסקי ז"ל,
מ"פ טנקים בששת הימים

סא"ל נתן פירעם,
מ"פ טנקים בששת הימים

רס"ן עמרם עמיר ,מ"פ
בששת הימים ויום הכיפורים

אל"ם איתן אריאלי ,מ"פ
וסמג"ד בששת הימים

אלוף משה בר־כוכבא
(בריל) ז"ל ,המג"ד הראשון

רס"ן רפי שטראוס ז"ל,
יו"ר עמותת גדוד 95

רס"ן חיים בוארון ז"ל,
מ"פ טנקים ביום הכיפורים

סרן משה ניר ז"ל,
מ"פ טנקים ביום הכיפורים

סא"ל יעקב נויפלד ז"ל,
המג"ד ביום הכיפורים

יובילו את ההתקפה .בא־טור זיהיתי אבק של
טנקים .נשארתי בעמק לחסימה לכיוון יריחו,
והוריתי לרס"ן איציק זיסמן להוביל את הכוח
לשער האריות .הטנק שלו לא היה יכול לעבור
דרך השער ,ולכן הוא נסוג לאחור ואִפשר את
המעבר בשער לזחל"ם של מוטה גור לכיבוש
הכותל .ביום חמישי בלילה הצטרפנו לגדוד .95
תארו את לחימת הגדוד במלחמת ההתשה
בין השנים 1972 - 1967
רס"ן (במיל') יצחק זוסמן :בתקופת
מלחמת ההתשה  1972 - 1967הייתה דרישה
לפנות פצועים מהמעוזים באמצעות טנקי
שרמן ,שהוסבו לטנקי אמבולנס .נהגי טנקים
ומט"קים מגדוד  95הפעילו במהלך מספר
חודשים את טנקי האמבולנס .הם פינו פצועים
והביאו אספקה למעוזים.
רס"ן (במיל') יוסי בן הרוש :בנוסף לפינוי
הפצועים והספקה למעוזים ,קיבלנו הוראה
לסייע לאנשים המפעילים כלים כבדים ,כמו
טרקטורים ואחרים .הם הקימו סוללות על
גדות התעלה .ברגע של הפגזה היו נכנסים
לטנקי האמבולנס שלנו ,ששימשו להם הגנה.
פעילות אחרת הייתה בגזרת רצועת עזה בשנים
 ,1972 - 1971שם היו טנקים ומט"קים שלנו,
שהפעילו טנקי שרמן שהפכו ל"מפלצות" .אלה
טנקים שהורכבו להם מערכות מיוחדות בחזית
הטנק ,לפיצוץ מוקשים .בטנקים אלו גם פתחנו
צירים לצבא ולחקלאים .כמו כן הכשרנו קרקע
לחקלאות  -היינו מנקים את השטח להקמת
ישובים חדשים.
אל"ם (במיל') צביקה דהב :בזמן ההתשה
חטיבת הראל  10השתייכה לפיקוד המרכז.
מפקדת הגדוד ולוחמים השתתפו באחזקה
ופיקוד על קו המעוזים שעל הירדן במחזורים
של  40 - 30יום כל פעם .בנוסף  20עד 30
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נהגים אבטחו אנשי שב"כ באזורי בית לחם,
חברון ובכפרים שביניהם .זה היה תפקיד מאד
מסוכן .לאחר מלחמת ששת הימים הודיע לנו
מפקד החטיבה אורי בן־ארי ,שהיו אבדות
רבות של קציני שריון במלחמה ,ובעיקר קציני
שרמנים ,התבקשנו לשלוח סמלים ומפקדי
מחלקות (שעדיין היו סמלים ראשונים) לקורס
קציני שריון 12 .סמלי מחלקות יצאו לקורס
הקצינים המקוצר בבית הספר לשריון  -ללא
בה"ד  .1כולם חזרו קצינים ,וחלק מהם הגיעו
לתפקידי מ"פים בגדוד.
אל"ם איציק רונן  -מה הקשר שלך כמח"ט
סדיר של חטיבה  10כיום למורשת המפוארת
והמיוחדת של גדוד ?95
אל"ם איציק רונן :קיבלתי פיקוד על חטיבה
 10לפני כשלוש שנים .אני יודע שזו הייתה
חטיבת פלמ"ח ,שהוקמה על בסיס שלושה
גדודי פלמ"ח ,ולחמה במלחמת העצמאות
בהרי ירושלים ,תחת פיקודו של יצחק רבין
ז"ל ואחר כך תחת פיקודו של יוסף טבנקין
ז"ל .נפגשתי עם סא"ל (במיל') נחום ברוכי
שהיה מ"פ בחטיבת הראל במלחמת ששת
הימים ודרכו נחשפתי למורשת הקרב של
החטיבה במלחמה זו .נחום ביקש שנמשיך
לטפח את מורשת החטיבה .קיימנו סיור של כל
המפקדים בחטיבה ,מתפקידי סמ"פ ועד כולל
מג"דים ,בעקבות קרבות החטיבה במלחמת
ששת הימים .כך הכרתי את אל"ם (במיל')
איתן אריאלי ואל"ם (במיל') צביקה דהב
ואת מורשת גדוד  .95בעקבות אירוע זה ,אנו
מסיירים כל שלושה חודשים בעקבות הלחימה
של החטיבה ושל גדוד  95בירושלים ובסביבה.
כל שנה ביום ירושלים מתקיים אירוע ממלכתי
בגבעת התחמושת ,שבו נציגי החטיבות
שלחמו ,מדליקים את אבוקת החטיבה .הוחלט

שמדליקי המשואה יהיו גם הלוחמים בחטיבה,
ואני קיבלתי את הזכות להדליק השנה את
האבוקה עם רס"ן (במיל') עמרם עמיר שהיה
מ"פ במלחמה .אנחנו משקיעים רבות בהנחלת
מורשת החטיבה .מורשת זו היא מורשת של
ניצחון ,נחישות ,של התמדה .תא"ל אורי בן־
ארי ז"ל ,שהיה מ"פ במלחמת העצמאות ,לא
הצליח אז להשלים את המשימה 19 .שנים
לאחר מכן ,בהיותו מח"ט  ,10הוא השלים את
המשימה במלחמת ששת הימים .השנה הבאנו
גם את מפקדי המחלקות של החטיבה ,וכולם
עברו את כל אירועי המורשת .כולם יודעים
שהם לוחמים בחטיבה מנצחת .היום חטיבה
 10מוזנת מלוחמים המשתחררים מחטיבה
 .7בעקבות מפגשים ואירועים אלה ,וכהוקרה
לעשייה רבה נוספת ,זכינו בפרס הרמטכ"ל.
רא"ל גבי אשכנזי אמר בזמנו "שמפקדי חטיבה
 10של אז היו מתגאים לראות את מצבה של
החטיבה כיום" .ברור לי שהטנק הכי טוב הוא
הטנק עם הצוות הכי טוב .שירות המילואים
זוהי ציונות אמיתית .זה בדם שלנו.

העברת גדוד  95לחטיבה 4
במהלך שנת  1972עברה חטיבה  4בפיקודו
של אל"ם יעקב הדר (פפר) הסבה מחטיבת
חי"ר לחטיבה ממוכנת .גדוד  95הועבר מפיקוד
המרכז לפיקוד הצפון ,להיות גדוד הטנקים של
חטיבה  .4את הפיקוד על הגדוד קיבל סא"ל
יעקב נויפלד ז"ל .הגדוד כלל  4פלוגות טנקים,
והמ"פים היו :רס"ן עמרם עמיר ,רס"ן חיים
בוארון ז"ל אל"ם נמרוד דגן ,וסרן משה ניר ז"ל.
תאר את הלחימה במלחמת יום הכיפורים
במסגרת חטיבה 4
אל"ם (במיל') יעקב הדר (פפר) :החשוב
ביותר במלחמה הוא המרכיב האנושי ,בעיקר

אל"ם צביקה דהב,
המג"ד הרביעי

תא"ל אשר לוי,
מח"ט 10

תא"ל מוטקה ציפורי,
המג"ד השלישי

אל"ם נמרוד דגן ,מ"פ
טנקים ביום הכיפורים

אלוף קלמן מגן ז"ל,
המג"ד השני

אל"ם יעקב הדר (פפר),
מח"ט  4ביום הכיפורים

רס"ן דוד כנעני,
מ"פ חרמ"ש בששת הימים

סא"ל אורי ברז,
מ"פ טנקים בששת הימים

אלוף מנחם (מנדי) מרון,
מח"ט 10

תא"ל אורי בן ארי ז"ל,
מח"ט  10בששת הימים

כשנלחמים בטנקים ישנים יותר .חטיבה 4
קיבלה במלחמת יום הכיפורים פקודת גיוס
בשבת בבוקר .הייתה התייצבות של 105
אחוזים של הלוחמים .ביום ראשון ב־ 6בבוקר
היינו מוכנים במחנה לתזוזה לרמת הגולן .לא
היו מובילים ונסענו על השרשראות מכורדני
לגשר אריק .מגדוד  95הגיעו לגשר אריק - 10
 12טנקים .היתר נתקעו בדרך והצטרפו יותר
מאוחר .בדרך הצטרפו אלינו טנקי סנטוריון
של גדוד  39בפיקודו של סא"ל יואב וספי ז"ל,
גדוד מילואים של חטיבה  .188הסנטוריונים
החדשים יותר מהשרמנים ,היו ראשונים שיצרו
מגע עם הטנקים הסורים במעלה גמלא .כל
טנקי האויב במעלה גמלא נפגעו ונשרפו .בשלב
יותר מאוחר צרפו אליי את גדוד הסנטוריונים
 61בפיקודו של סא"ל משה מלר .חטיבה 4
לחמה במלחמה זו בקרב הבלימה ובקרבות של
התקפות־הנגד ופגעה באויב ,בהשמדת טנקים,
במארבים ובקרבות שריון בשריון .גדוד  95לחם
תחת פיקודי שלושה וחצי ימי לחימה ,שהיו
ימי הלחימה הקשים ביותר .הגדוד השתתף
בפריצה בצומת הקרן הקיימת ובהתקפה באגף
השמאלי ,שבו הוא נתקל באש סורית מדויקת
חזקה מאד מטנקי טי־ .62נפגעו הרבה לוחמים
מהגדוד ונאלצנו לחלץ אותם ולהפסיק את
ההתקפה .הפגיעות הקשות בגדוד היו בחורשה
באזור חושניה .הגדוד השתתף בעוד מהלכים
לכיוון כיבוש מוצב  110ומהלכי הטעייה.
בקרבות חושניה והסביבה איבד הגדוד עשרה
לוחמים ,ביניהם מג"ד 2 ,מ"פים 2 ,מ"מים
וחמישה אנשי צוות.
לאחר נפילת המג"ד סא"ל יעקב נויפלד ז"ל,
מונה הסמג"ד רס"ן משה הדרי למג"ד והועלה
לדרגת סא"ל .בין המלחמות נהרגו שני לוחמי
הגדוד.

אל"ם יאיר וולנסקי  -מה הקשר שלך
כמח"ט סדיר של חטיבה  4למורשת המפוארת
והמיוחדת של גדוד ?95
אל"ם יאיר וולנסקי :הקשר הוא מורשת
גדוד  95ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים.
מאוקטובר  1973ועד היום פועלת חטיבה 4
ברמת הגולן .התכנונים המבצעיים ,האימונים,
ההכנות לקרב מתבצעים ברמת הגולן .מורשת
לחימת הגדוד במלחמה זו מלמדת אותנו
כיום שלא הטנקים הם שמנצחים בקרב ,אלא
הלוחמים .לא השרמנים ניצחו במלחמה ההיא,
אלא גבורת הלוחמים ,הדבקות במטרה ואומץ
הלב .המקצועיות ,רוח הלחימה ,ההקרבה
והנחישות של הלוחמים מגדוד  ,95במלחמת
ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים  -זו
המורשת הייחודית ללוחמי חטיבה  4כיום.
על מורשת זו אנו מגדלים את הדור הצעיר.
במהלך האימונים אני מטפח מורשת מיוחדת
זו .בכל מפגש עם לוחמי חטיבה  4כיום
אני חוזר לדוגמאות הלחימה הנועזת של
גדוד  95וחטיבה  4במלחמת יום הכיפורים.
בנוסף ,בבדיקת תכניות הקרב העתידי אנו
תמיד מתחברים למהלך הקרבות במלחמת
יום הכיפורים בשטחי רמת הגולן ,ומסיקים
מסקנות מקצועיות שריונאיות.
למרות שעברו  38שנים ממלחמה זו ,יש עדיין
קשר חזק בין העבר וההווה ,ואנו מטפחים קשר
זה .יש חשיבות רבה בשמירת המורשת .הדור
הזה למד הרבה ממורשת זו .הקשר עם לוחמי
העבר נותן לנו כוחות וידע רב ,ומכין אותנו למה
שמצפים מאיתנו ביום בו נידרש להילחם.
מה הייתה פעילות הגדוד בשנים 1988-1974
רס"ן (במיל') מיכה ארזי :לאחר מלחמת
יום הכיפורים הוצב הגדוד בסיני ,ופעל שם
עד נסיגת כוחות צה"ל מסיני .ימ"ח הגדוד

עבר בשלב הראשון למחנה אבו רודס במרחב
שלמה .הגדוד מנה שלוש פלוגות ,ופעל כגדוד
שריון פיקודי  -גש"פ  7013בפיקודו של סא"ל
אייזיק ויינשטיין.
מאוקטובר  1974החל הגדוד בתעסוקות
מבצעיות במסגרות פלוגתיות במרחב שלמה.
הפלוגות תורגלו לבצע תנועות תגבור ולחימה
כנגד קומנדו מצרי ,ובמסגרת זו בוצעו תרגילי
נחיתה עם חיל הים.
בשנת  1976עבר ימ"ח הגדוד למחנה א־טור
וכמג"ד התמנה אל"ם ראובן שגיא .בשנת 1979
עבר הימ"ח למחנה שארם א־שיח וכמג"ד
התמנה סא"ל דוד ארגמן .מעברי הימ"חים
חפפו את נסיגת צה"ל בהתאם להסכם השלום
עם מצרים .בשנת  1980התקבלה בצה"ל
החלטה לפרק את גדודי השרמן ולמכור את
הטנקים הישנים .המג"ד ומפקדי הפלוגות
בגדוד החליטו להילחם כנגד רוע הגזרה .לפי
בקשתם אורגנה פגישה דחופה במפקדת
גייסות השריון ,ובה סוכם שרק  2גדודי שרמן
לא יפורקו ויעברו הסבה לטנקי פטון ,אחד
מהם יהיה גדוד  .95ואכן בשנת  1981עבר
הגדוד הסבה לטנקי פטון בבית ספר לשריון
בג'וליס ובמחנה צאלים .אנשי הצוות הותיקים
מעל גיל  38פרשו ,והגדוד קלט אנשי צוות
פטון ,מט"קים ,מ"מים צעירים שהשתחררו
משירות סדיר .בשנת  ,1982כאשר ישראל
נסוגה מסיני ,עבר ימ"ח הגדוד למחנה עין יהב,
והגדוד הוצמד לחטיבה משוריינת  ,550שפעלה
במסגרת אוגדה מרחבית  80במרחב אילת.
משנת  1981ועד שנת  1988ביצעו חיילי
הגדוד מדי שנה תעסוקה מבצעית במסגרת
גדודית בגזרת אילת ובגזרת הערבה  -ים
המלח.
בשנת  1982התמנה כמג"ד סא"ל אהוד לבנה,
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הגדוד בימים הראשונים של ההקמה .משמאל :משה בריל (מג"ד) ,יו"ר הכנסת קדיש לוז ,צביקה דהב (סמג"ד)

ובשנת  1986החליף אותו סא"ל איתן שומרון.
למה פורק הגדוד בשנת ?1988
רס"ן יוסי בן הרוש :פירוק הגדוד בשנת
 1988נבע מהשיקולים הבאים :הגיל המבוגר
של אנשי הגדוד ושדרוג טנקי הפטון בהכנסת
מערכת ירי חדשה ומתקדמת.

דבר המשפחות השכולות
רות קלפר ,אלמנתו של סמל יוסף קלפר ז"ל
שנהרג במלחמת יום הכיפורים ברמת הגולן:
אנחנו המשפחות השכולות שמחנו לקבל
ולהיות שותפים למשפחת לוחמי גדוד .95
מלחמת יום הכיפורים הִכתה אותנו בשיא
חיינו ,היינו בשנות העשרים ,מטופלים בילדים
קטנים עם תכניות גדולות .המלחמה הפתיעה
את כולנו .נשארנו מזועזעים ,המומים ,בלי
יכולת לאסוף את עצמנו .הקשר של לוחמי
הגדוד אתנו היה תומך ,עוזר וחשוב מאוד.
האימוץ עזר להתרומם .היה לנו צורך גדול
מאוד לשמוע מה היה במלחמה ,להבין מה
קרה ,לשמוע סיפורים .זה היה גם הצורך הגדול
של הילדים .לעולם נזכור את הטיול בעקבות
הלוחמים שנפלו בקרבות ברמת הגולן .היה
חשוב לנו להיות בנקודה בה נפלו בחורשה
בשדות הקרב .בכל טיול אנחנו פוקדים מקומות
אלה .הרוח החיה שלנו הם החברים שנותרו,
המפגש אתכם .חשוב לציין שהעמותה היא
כתובת בשבילנו כדי לדבר ,לשמוע ,להיפגש;
יש לנו כתובת לבוא ,כתובת למפגשים .גם בין
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המשפחות השכולות נוצר קשר מעבר לחברות,
קשר עמוק מאוד .כשיש מצוקה אנו יודעים
למי לפנות ,עם מי לדבר ,את מי לשתף .אתר
ההנצחה הגדודי תמיד נמצא בשבילנו .הביחד
עושה טוב .למרות השנים הרבות שעברו אנחנו
מחכים תמיד למפגש באתר זה .רפי שטראוס
ז"ל היה יו"ר העמותה הראשון שהתחיל ונתן
דוגמה כמו בשריון "אחרי".
אני מאחלת לכולם המשך עשייה .זה קשר
שצעירים צריכים ללמוד אותו .אני מודה
לכולם על הקשר ,החום והאהבה.
ירון דיאמנט ,בנו של סגן יעקב (ג'קי)
דיאמנט ז"ל ,שנהרג במלחמת יום הכיפורים
ברמת הגולן:
לאבא שלי הייתה אהבה מיוחדת לחבריו
בגדוד  .95במהלך כל השנים אבא לא ויתר
לעולם על חברות זו ועל שירות המילואים.
מה שעושים החברים בעמותה חשוב מאוד
למשפחות השכולות .עברו כבר  38שנים
והמורשת והשמירה על הקשר אתנו נמשכת
ברציפות .צביקה פלד ,חבר העמותה ,הוא
גיבור ילדות שלי שליווה את המשפחה שנים.
אנא המשיכו בעבודה המבורכת הרבה שנים,
זה חשוב מאוד לנו ,המשפחות השכולות.

כיצד הוקמה עמותת גדוד 95
רס"ן (במיל') איציק זיסמן ורס"ן (במיל')
מיכה ארזי:
לאחר מלחמת יום הכיפורים כשעמדנו

להשתחרר בחודש פברואר  ,1974עלה
הרעיון להקים עמותה כדי לשמור על קשר
עם המשפחות השכולות .המ"פים עברו בין
הפלוגות ,ואספו כסף מהתשלום שקיבלו
הלוחמים בעת השחרור ,להקמת קרן ליצירת
קשר עם המשפחות השכולות וטיפוח המורשת.
חברי העמותה הפועלת עד היום הם :רפי
שטראוס ז"ל ,אשר פרי־הר ז"ל ,איציק זיסמן,
מיכה ארזי ,יוסי בן־הרוש ,צבי פלד ,דני ברק
ויוסי בשי ,ונציג המשפחות השכולות נתן
דיאמנט .בשנת  2005הצטרפו לעמותה בני הדור
השני של הנופלים :ירון דיאמנט ,שי בראון
וחגית פרץ .את העמותה ליוותה רותי קלפר
כנציגת המשפחות השכולות .לאורך כל השנים
סייע לפעולות העמותה צביקה דהב מג"ד 95
במלחמת ששת הימים ,ויעקב הדר מח"ט 4
במלחמת יום הכיפורים .עם הכסף שאספה
העמותה היא רכשה חלקה בחורשה בסמוך
לצומת נחשון ,כדי להקים במקום אתר הנצחה
לחללי הגדוד .הפסל גיורא נובק הציע להקיף
חלק מהחורשה בשבעה עשר גלי אבנים לזכרם
של  17חללי הגדוד שנפלו במלחמת ששת
הימים ,במלחמת יום הכיפורים ובין המלחמות.
בשנת  1982הוצבה בחורשה האנדרטה
ואתר ההנצחה נחנך בכנס גדודי בהשתתפות
המשפחות השכולות ומשפחות חיילי הגדוד.
מאז ,מדי שנתיים ,מארגנת העמותה כנסי
זיכרון גדודיים שהפכו למסורת .בשנת 1990
ערכנו סיור למשפחות השכולות לאורך מסלול

הקרבות של הגדוד ,להכיר את המקומות שבהם
נפלו יקיריהם .מאז נמשך הקשר עם חטיבה 4
והמח"טים הבאים :תא"ל יחזקאל אגאי ,אל"ם
(במיל') משה שטרית ,אל"ם גיורא בר־לב,
אל"ם ליאור הוכמן ואל"ם יאיר וולנסקי.
במהלך  29השנים ,בין  ,2011-1982קיימה
העמותה  14כנסים גדודיים ועוד  4סיורים
לרמת הגולן לאורך מסלול הקרבות של הגדוד
במלחמת יום הכיפורים .במהלך שנת  2011פנה
מח"ט  10הנוכחי ,אל"ם איציק רונן לאל"ם
(במיל') צביקה דהב מג"ד  95במלחמת ששת
הימים ,והציע לחדש את הקשר בין חטיבה 10
לעמותת גדוד  ,95קשר שנותק בשנת 1972
עם מעבר הגדוד לחטיבה  .4הבקשה נענתה
בחיוב ,ובכנס הגדודי האחרון ,שהתקיים ביום
 18באוקטובר  ,2011נשאו דברים אל"ם איציק
רונן מח"ט  10ואל"ם יאיר וולנסקי מח"ט .4

כיצד נולד הספר סיפורו של
גדוד  - 95ספר מרתק ומרשים
• רס"ן (מיל') יוסי בן־הרוש:
הספר בא לעולם בזכות יוזמתם ומרצם של
חברי העמותה רפי שטראוס ז"ל ,אשר פרי־
הר ז"ל ,מיכה ארזי ,איציק זיסמן ויוסי בן־
הרוש ,ובעזרתם הרבה של צביקה דהב ויעקב
הדר (פפר) .במהלך שנה וחצי נפגשו חברי
העמותה והעוסקים בדבר בכל יום ששי ,עסקו
באיסוף חומרים ,בתחקירים ,בשמיעת דברי
הלוחמים וכתיבת הדברים .הוצאת הספר היא
פרי התנדבות של חברים ,חברי העמותה ,ללא
עזרה כספית חיצונית .יעקב מורג ריכז וכתב
את סיפורו של הגדוד ברגישות ובכישרון רב.
• דברי המראיינת:
הספר מספר בצורה עניינית וסדורה את
קורות גדוד  ,95מיום היווסדו בשנת  1960ועד
פירוקו בשנת  .1988ניתן דגש ופירוט לכול
פעילות צבאית ולאירועים שבין המלחמות.
כל נושא ונושא מועשר עם תמונות אותנטיות
המשלימות את הכתוב .בחלק האחרון ניתן
כבוד מיוחד לנופלים בתמונה ובסיפור הקרב.
הספר מספר פרק חשוב במורשת השריון
בשנים האלה .הקריאה בספר מרתקת ,מרגשת
וחווייתית .בולטת במיוחד ההשקעה הרבה
והמקצועית בכתיבה ,העריכה והעיצוב.

הכנס שהתקיים בחורשת ההנצחה
השתתפתי בכנס יוצאי גדוד  95לדורותיו,
שהתקיים ליד האנדרטה ביום  18באוקטובר
 .2011מאות הנוכחים ,הכוללים את לוחמי
הגדוד ומשפחותיהם ומשפחות החללים וכן
מפקדי חטיבות השריון ,אל"ם ליאור הוכמן
מח"ט  ,460אל"ם יאיר וולנסקי מח"ט  ,4אל"ם
איציק רונן מח"ט  ,10ואורחים .במפגש זה
הורגשה היטב החברות ההדדית ,הקשר האישי
החם והלבבי בין המשתתפים ,ההתרגשות של

להיות ביחד ,וחיבור המורשת בין הלוחמים -
הדור הצעיר והמח"טים כיום בחיל השריון.
זוהי רעות שריונאים מיוחדת ומרגשת ,זוהי
משפחה אחת .גם אירוע מיוחד זה מארגנת
עמותת הגדוד הפעילה כל כך.

דברי מפקדים
שפיקדו על הגדוד בעבר
• תא"ל (מיל') מוטקה ציפורי:
במסגרת תפקידי בחיל השריון משנות ה־,60
קיבלתי מינוי למג"ד  95בחטיבה ( 10הראל).
הגעתי לגדוד ונפגשתי עם צוות אנשים מעולה,
אשר שוררת בתוכו רוח חברית ונאמנות
לצה"ל .לא היה מקרה בגדוד של חיילים
משתמטים משירות מילואים ,משנקראו אליו.
נראה לי ששני האנשים שהשפיעו בעיקר
בגדוד ,פרט למ"פים שהיו מסורים מאוד
לתפקידם ,היו הסמג"ד צביקה דהב והשליש
יוסי אשתר .הם יצרו בגדוד אווירה של חברות
ומסירות .השיא שלי בגדוד היה כשיצאתי
איתם לחודש אימונים בנגב .האימונים היו
אינטנסיביים וניצלנו אותם היטב ,מבחינה
רוחנית וטכנית שריונאית .באימונים ,השיא
היה תרגיל דו צדדי נגד חטיבה  .200בתרגיל
נכח מפקד גייסות השריון דדו ,שנלווה אליו
אורח ,אידי אמין .בתרגיל זה העמדנו בפני
החטיבה קשיים עד שנוצרה ערבוביה ומפקד
גייסות השריון ביקש ממני להוריד לחץ ולתת
לחטיבה לעבוד .בסיכום ,הגדוד יצא במצב רוח
מרומם והישגיו במלחמת ששת הימים מימשו
את ציפיות המפקדים והחיילים של גדוד .95
אני מקווה שאם נזדקק ,לא יפלו ברמתם הישגי
הגדודים כיום מהישגי גדוד  .95ברכותיי לחיילי
הגדוד ומפקדיו בעבר ובהווה.
• תא"ל (מיל') אשר לוי:
התמניתי למפקד חטיבה  10בתחילת ,1962
ושירתתי בה עד שלהי  .1964הייתה זו חטיבת
החי"ר הראשונה שהוסבה לחטיבה ממוכנת,
וגדוד  95הוותיק שובץ בה .גדוד  95היה העוגן

המרכזי של החטיבה ,והגיע כגדוד מילואים
לרמה גבוהה של כשירות הודות להרכב האנושי,
לרמת המפקדים ולמוטיבציה של חייליו.
בתחילת  1964השתתף הגדוד עם החטיבה
בפיקודי ,יחד עם חטיבה  7הסדירה ויחידות
סיוע ואוויר ,בתרגיל "רשף" ,שהיה תרגיל
במסגרת על־חטיבתית בהבקעה לעומק מערכים
מבוצרים ,בתנאי שטח קשים .הגדוד ,כמו יתר
יחידות החטיבה ,זכו לשבחיו של מפקד גיסות
השריון האלוף דוד אלעזר (דדו) ז"ל .זכורות
לי השנתיים ההן כשנים חשובות בהתפתחות
החטיבה והכנתה למלחמה ואף מהנות.
• אלוף (מיל') מנחם מרון (מנדי):
אנשי גדוד  95הפכו למשפחה מלוכדת
הממשיכה בפעילות שנים רבות אחרי השירות
המשותף ,ואפילו אחרי פירוק הגדוד והורדתו
מסדר הכוחות של השריון בצה"ל .מעטות
היחידות שהתמידו תקופה כה ארוכה בפעילות
משותפת .דרושים לכך אנשים מיוחדים ועבר
משותף שצרב בתוכם את אחוות הלוחמים
ורעות עמוקה .גדוד  95התברך בשניים אלה
בשפע.
נפל בחלקי לפקד על חטיבה  10בעת
ההכנות לקראת מלחמת ששת הימים ,ממש
עד ימים ספורים לפני תחילת המלחמה ,עת
נקראתי למלא את תפקיד קצין השריון הראשי,
בזמן שנדמה היה שתקופת ההמתנה הולכת
להתארך .ראיתי אתכם באימונים שקדמו
למלחמה ,שהודות להם הגדוד היה מוכן
למלחמה כקפיץ דרוך .תוצאות מלחמת ששת
הימים הוכיחו את המוכנות הזו ,ועד כמה
הגדוד היה מלא מוטיבציה ואמונה ביכולתו
לבצע את המשימות שהוטלו עליו בהצלחה
מרובה .מי ייתן ותוכלו להתמיד במלאכה עוד
שנים רבות .קבלו איחולי מקרב לב• .
* נחמה בר־כוכבא (בריל) ,אלמנתו של האלוף
משה בר־כוכבא (בריל) ויו"ר ועדת החינוך
בעמותת יד לשריון

הודעה
העמותה מתכננת ליום ירושלים הקרוב,
ביום ראשון  20במאי ,2012
סיור בעקבות לוחמים של מלחמת ששת הימים
באזור ירושלים ,בשיתוף פעולה עם חטיבה 10
בפיקודו של אל"ם איציק רונן.
פרטים יבואו במכתב אישי.
פברואר 2012
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סא"ל בן ציון כרמלי ז"ל

סא"ל יואב ברום ז"ל

שני מג"דים ,שני צל"שים,
בפיקוד על אותו הגדוד
שני המג"דים של גדוד  87שנפלו במלחמת יום הכיפורים קיבלו האחד צל"ש
והשני עיטור .לאחרונה אותרו צל"שים נוספים שלהם שניתנו להם בשנות
השישים .מדובר על בן ציון כרמלי ז"ל ועל יואב ברום ז"ל.
סא"ל (במיל') עֹפר דרורי

על לחימת הגבורה של גדוד  87במלחמת
יום הכיפורים פורסם בכמה מקומות .הגדוד
שהיה במקור גדוד סיור מילואים של אוגדת
אריק שרון (אוגדה  )143במלחמת יום
הכיפורים נשחק בקרבות הקשים ואלמלא
קומץ מאנשיו ,ובראשם הרופא הגדודי דני
כצנלסון ,הייתה מורשת הקרב שלו נעלמת,
בין היתר בגלל שמפקדי הגדוד נהרגו בקרבות.
כצנלסון הקים אתר לגדוד  187המביא את
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סיפור הלחימה של הגדוד ,שכיום ידוע לרבים
הודות לעקשנותו ולדבקותו במטרה .בזמנו
פעל דני גם כדי שהגדוד יקבל תעודת הערכה2
מאלוף פיקוד הדרום ,כפיצוי מה על השכחתו
מתיעוד הלחימה של היחידות שלחמו בקרבות
בסיני ,ותעודה זו בהחלט מביאה את סיפורו
המיוחד של הגדוד.
מאנשי הגדוד היחידים שזכו לצל"ש או
עיטור היו המפקד הראשון של הגדוד סא"ל

בן ציון כרמלי ז"ל ,שנהרג בקרבות ,ומחליפו
סא"ל יואב ברום ז"ל שנפל אף הוא .עוד זכה
לצל"ש מ"פ מהגדוד רס"ן רפאל בר לב ז"ל.
במסגרת המחקר שאני עורך כבר כמה
שנים לתיעוד כלל הצל"שים והעיטורים של
חיילי צה"ל ,מצאתי לפני שלוש שנים (בשנת
 )2008כי יואב ברום קיבל כבר בשנת 1962
צל"ש מח"ט על חלקו בפעולת נוקייב ,כך
שעיטור העוז שקיבל לאחר מותו ,בעת שפיקד

כרמלי ,קיבל צל"ש אלוף בשנת 1961
וקיבל צל"ש רמטכ"ל בעת תפקודו
כמג"ד  87במלחמת יום הכיפורים בה
נפל .לצדו המג"ד השני של גדוד 87
במלחמת יום הכיפורים יואב ברום,
שהחליף את כרמלי לאחר נפילתו,
קיבל אף הוא צל"ש מח"ט בשנת 1962
ועיטור העוז בעת תפקודו כמג"ד 87
במלחמת יום הכיפורים שבה נפל אף
הוא בקרבות.
בכך מצטרף גם בן ציון כרמלי
לרשימת הגיבורים הנדירה של חיילי צה"ל
המעוטרים ביותר ,אשר זכו ליותר מעיטור
אחד או צל"ש אחד והם יחד עם בן ציון
כרמלי ז"ל מונים חמישים במספר• .

על גדוד  87שהיה כפוף לחטיבה  14בקרב
הפריצה ,היה הפעם השנייה שבה קיבל
צל"ש .מידע זה פרסמתי במקומות
שונים לרבות במאמר על "חיילי צה"ל
המעוטרים ביותר".3
בשבוע שעבר בעת התחקות נוספת
על צל"שים שניתנו בשנות השישים
מצאתי צל"ש מעניין שקיבל סגן בן
ציון כרמלי בשנת  1961ממפקד גייסות
שריון האלוף חיים בר לב .הצל"ש ניתן
לו על חלקו בהקמת מחלקת סיור
סדירה ראשונה בגדוד שריון ,שממנה
התפתחה לימים סיירת שריון .גם
כאן השלים הצל"ש המסוים הזה את
סיפורו של סא"ל בן ציון כרמלי שקיבל
את צל"ש הרמטכ"ל על תפקודו
כמג"ד  87במלחמת יום הכיפורים.
בצירוף מקרים נדיר שרק שר
ההיסטוריה מסוגל לחולל נמצא
שהמג"ד הראשון של גדוד 87
במלחמת יום הכיפורים ,בן ציון

הערות:
/ http://www.87th.org.il.1
h t t p : / / w w w . 8 7 t h . o r g . i l / .2
Teuda־htm.87
 .3ראה באתר הגבורה
תעודת ההערכה שניתנה לגדוד 87

ברכות במלאות
 40שנה
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מימין :חיה שיטאי ומירב שמל

מימין חיה שיטאי ומשמאלה מירב שמל ומדריכות ביד לשריון

תכניות לימודיות
משותפות עם מערכת
החינוך של מודיעין
נחמה בר־כוכבא (בריל)*
לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ב,
ביקרו באתר יד לשריון בלטרון הגב' חיה
שיטאי  -ראש מינהל החינוך של העיר מודיעין,
וגב' מירב שֶמֶל  -מנהלת מחלקת הערכה
ופדגוגיה בעיר ,כדי להכיר את תכניות העשייה
החינוכית־לימודית הייחודית בלטרון.
העיר מודיעין היא עיר צעירה ,הגדלה
ומתפתחת .המנהלות גב' שיטאי וגב' שמל,
מצטיינות בפיתוח ,קידום וטיפוח נושאי
החינוך בעיר.
הביקור החל בהנחת זר ליד כותל השמות,
במכלול ההנצחה ובחדר הגבורה .תא"ל
(במיל') מנשה ענבר ,מנכ"ל עמותת יד לשריון,
הוביל והדריך את הביקור ,ולאחר מכן הסביר
על הפעילות הלימודית־חינוכית הייחודית
במקום.
לאחר מכן ביקרו האורחות במוזאון הלוחם
היהודי במלחמת העולם השנייה .את ההסבר
בנושא והסיור במקום נתן תא"ל (במיל')
צביקה קן־תור ,מנכ"ל מוזאון הלוחם היהודי
במלחמת העולם השנייה .נושא חשוב זה לא
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מוכר עדיין במערכת החינוך בארץ ,והיה צורך
לפרט ולספר בהרחבה ,ולענות על שאלות
מהותיות.
הסיור במקום התחיל בהקרנת הסרט
על גבורת הלוחם היהודי בצבאות העולם
נגד הנאצים .לאחר מכן המשיך תא"ל
(במיל') צביקה קן־תור לציין דמויות בולטות
של לוחמים יהודיים ,שהגיעו לתפקידים
משמעותיים בצבא בו שירתו ,ועל הישגיהם
המרשימים ,תוך סיור בתערוכה שבאולם.
במפגש המסכם בחדר מנכ"ל העמותה,
פרטנו את הנושאים החינוכיים הייחודיים
הנלמדים במקום ,ואת המטרות שלנו בהעשרת
נושאים אלו במערכת החינוך .לאחר מכן הצענו
נושאים שמתאימים לתכניות הלימודיות בעיר
מודיעין ,לפי הערכתנו.
הגב' חיה שיטאי והגב' מירב שמל התלהבו
מהעשייה הלימודית־חינוכית במקום ,וסיכמו
שהן מתכננות להפעיל איתנו נושאים אלו עוד
בשנת הלימודים הנוכחית.
במהלך הביקור התרגשתי לשמוע ,כי לשתי

המנהיגות החינוכיות מהעיר מודיעין יש קשר
אישי משפחתי עם חיל השריון.

וכך כתבו האורחות בספר האורחים:
"נחמה ,מנשה ואנשי יד לשריון,
נחשף בפנינו עולם ומלואו ,שיכול להיות
בסיס לפעולות חינוכיות משמעותיות ביותר,
לצד ההתעסקות והחשיבות בקידום הישגים.
חשוב שכאנשי חינוך נשקיע ונוביל את אנשי
מערכת החינוך להכיר את מורשתם ,להתחבר
אליה ,ולהיות גאים בה .נמשיך בחשיבה משותפת
להוביל כיוון זה .מצאנו לנו שותפים לכך.
תודה מקרב לב,
חיה שיטאי  -ראש מינהל החינוך  -מודיעין
מירב שמל  -מנהלת מחלקת הערכה ופדגוגיה
 מודיעין"* נחמה בר־כוכבא (בריל) ,אלמנתו של
האלוף משה בר־כוכבא (בריל) ויו"ר ועדת
החינוך בעמותת יד לשריון

טליק והתותח
הבריטי

 110מ"מ
זוהי פרשה עלומה מראשית ימי מיזם (פרויקט)
המרכבה ,כאשר אלוף ישראל טל ,שעמד בראש
המיזם ,יזם פיתוח וייצור משותף עם הבריטים
של תותח חדיש בקוטר  110מ"מ ,כדי שישמש
בטנקי הסנטוריון והמרכבה
שאול ברונפלד
במאמר זה עשיתי שימוש בכינויו של האלוף
ישראל טל ז"ל .בשנים  1962ו־ 1963זכיתי
להכיר את טליק ,אז סטודנט חרוץ בחוגים
לפילוסופיה ולמדע המדינה באוניברסיטה
העברית .גיא יעקבזון ז"ל ,אז סגן (במיל') ,נהג
לקחת אותי עימו לבקר את שכנינו טליק וחגית,
בדירתם השכורה בשדרות הרצל ,שבבית הכרם
(לא רחוק מביתם של מיכאל ושרה בן חנן ז"ל).
מחקר זה נכתב לזכרם של טליק וגיא.
1

מבוא

מבט נוסף על הקנה
של תותח  110מ"מ

ייזום ותכנון המרכבה היה הביטוי החשוב
לעשייה של טליק מאז  ,1970אחרי שהתברר
שבריטניה לא תספק את טנקי הצ'יפטיין ,ועל
כך כבר נכתב רבות .עם זאת ,ההיסטוריוגרפיה
של פרשת הצ'יפטיינים לא ידעה לספר על
פעילות יצירתית של טליק בשנים 1970
ו־ ,1971והיא יוזמתו לפתח ולייצר תותח
 110מ"מ ,ביחד עם תעשיית הנשק הבריטית.

התותח החדש נועד לשדרוג טנקים ותיקים
מסוג סנטוריון ופטון ,ולהיות בבוא היום גם
התותח התקני של המרכבה .כפי שיתברר
בהמשך ,הרעיונות היצירתיים של טליק היו
יכולים להועיל רבות לתעשיות הנשק של
בריטניה וישראל וגם לגייסות השריון של
צה"ל ,אך גם הם טורפדו באיבם על ידי משרד
החוץ הבריטי ,מאותם שיקולים שהמשרד
טִרפד את רכש הצ'יפטיינים ב־ .1969החששות
מכעסים ותגובות הערבים היטו שוב את הכף
לרעת ישראל.

התותח
טנק המרכבה נועד להיות המענה הצה"לי
להתחזקות הצפויה של השריון הערבי במהלך
שנות ה־ ,70אולם לא ניתן היה לצפות שהטנק
ייכנס לשירות מבצעי לפני תום העשור .בסוף
שנות ה־ 60כבר הגיע הסד"כ הישראלי לכמעט
אלף סנטוריונים וטליק חיפש פיתרון שיחזק
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את גייסות השריון בשנות ה־ ,70ואשר יסייע
בפיתוח המרכבה ולא יהווה נטל תקציבי .פיתרון
אפשרי נמצא בתותח בריטי חדש ,בקוטר 110
מ"מ ,שכדוריו חדרו שריון כמו כדורי תותח 120
מ"מ של הצ'יפטיין ,אך ממדיו הצנועים אִפשרו
התקנתו בצריחי טנקים ותיקים.
התותח שעדיין היה בשלבי ניסוי ,התבסס על
תותח  105מ"מ הבריטי המצוין ,שהיה בשנות
ה־ 60התותח התקני של נאט"ו .ה־ 105מ"מ הותקן
בדגמים המאוחרים של הסנטוריון והפטון (בטנקי
 M-60ובגרסאות המשודרגות של  M-48הותקנה
הגרסה האמריקאית של התותח ,שכונתה ,)M68
וגם בטנק ליאופרד  1הגרמני .פיתוח התותח
 110מ"מ החל ב־ 1966וגרסתו הראשונה כללה
קנה מחורק וכדורים אחודים .במהלך הפיתוח
של התותח החדש הגיעו הבריטים למסקנה
כי אין להם צורך בו ,שכן הצ'יפטיין עם תותח
 120מ"מ החל להיכנס לשירות ולא הייתה להם
כוונה להשאיר סנטוריונים בסד"כ ,גם לא עם
תותח משופר .באותה עת נכזבו התקוות למכור
את התותח  110מ"מ לגרמנים ,לצורך התקנה
בליאופרד  ,2וגם ארצות הברית לא גילתה בו
עניין .בסוף שנות ה־ 60החליט משרד ההגנה
להפסיק להשקיע בפיתוח התותח ,שכן המשך
הפיתוח חייב ,מצד אחד ,השקעה משמעותית
של  3מיליון ליש"ט ( 36מיליון ליש"ט בכסף של
ימינו) ,ומצד שני ,לא נראו קונים לתותח.
התותח עלה על סדר היום הישראלי־
בריטי אחרי הודעת שר החוץ מייקל סטיוארט
בנובמבר  ,1969שבריטניה נסוגה מההחלטות
לספק לישראל טנקי צ'יפטיין .כך קרסה התכנית
הישראלית להגיע לסד"כ של  250צ'יפטיינים
ב־ ,1974ובריטניה זכתה שוב בכינוי "אלביון
הבוגדנית".
נסיגת בריטניה חידדה את הצורך למצוא
דרכים לשדרוג יכולות השריון ,עד שהמרכבה
תיכנס לשירות ,ולהארכת החיים המבצעיים של
טנקי הסנטוריון והפטון .החלפת התותח מ־105
מ"מ ל־ 110מ"מ קסמה מאד לטליק שכן ניתן היה
להתקין את התותח החדש ללא השקעה רבה ,הן
בסנטוריונים והן בפטונים .כזכור כבר ב־1964
עלה הרעיון לשדרג את הסנטוריון בעזרת תותח
 120מ"מ של הצ'יפטיין ,אך בשנת  1966נזנח
הרעיון בשל השיקולים הבאים :ראשית ,הסבת
הטנק הייתה יקרה מאד וחייבה תוספות עלות
בגובה  40אלף דולרים ליחידה ,סכום שייקר
את הסנטוריון  120מ"מ בכ־ 50אחוזים לעומת
סנטוריון  105מ"מ .שנית ,הניסויים בדגם
המשופר היו עתידים להימשך זמן רב ועד סיומם
ממילא רוב הסנטוריונים היו אמורים להגיע
לישראל .במילים אחרות ,לא היה רצון לקחת
הסיכון הכרוך בעיכוב ממושך של החלפת תותח.2

המשא ומתן עם הבריטים
במהלך שנת  1969התמקדו המגעים
הדיפלומטיים בין ישראל לבין בריטניה ברכש
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קבוצת קנים של תותחים ,ואליהם צמודים קלעים שונים .מספר  5הוא תותח ניסויי בקוטר  120מ"מ,
מספר  6הוא תותח  120מ"מ מסוג  ,L1מספר  7תותח  120מ"מ  ,L11מספר  8תותח ניסויי  120מ"מ
עבור טנק MBT-80

הצ'יפטיינים .3אולם כבר באוקטובר ,1969
כשהקבינט הבריטי החליט לא לספק את הטנקים,
עלתה במשרד ההגנה האפשרות לספק לישראל
את התותח  110מ"מ .למשרד ההגנה היו סיבות
להעלות את הנושא:
ראשית ,חוסר הנוחות מביטול ֶמכֶר
הצ'יפטיינים ,אחרי שנים רבות של שיתוף
פעולה הדוק עם צה"ל ,והשקעה ישראלית כבדה
בפיתוח הצ'יפטיין .חוסר הנוחות אף התחזק
לאור ההסכם שנחתם באפריל  1969למכור 188
צ'יפטיינים ללוב.
שנית ,העניין הכלכלי במכירת תותחים רבים
לישראל והסיכוי לקדם את מכירת התותחים
לצבאות נוספים.
שלישית ,הערכה כי במוקדם או במאוחר
הסובייטים יספקו טנקי טי־ 62לערבים וממילא
יהיה צורך לחזק את השריון הישראלי.4
במקביל וכמקובל ביחסים בינלאומיים,
ישראל ציפתה לקבל "פיצוי" על ביטול עסקת
הצ'יפטיינים ורשימת הקניות שנשלחה ללונדון
כללה גם את התותח  110מ"מ .משרד החוץ סירב
לדון בבקשות הישראליות במונחים של "פיצוי"
ואמר כי כל בקשה תבחן לגופה.
ֶמכֶר התותח עלה על סדר היום בתחילת
דצמבר  1969בעקבות פגישה של שר ההגנה
דניס הילי עם השגריר אהרון רמז ,שבה סוכם כי
טליק יבקר בבריטניה וישמע סקירה טכנולוגית
ראשונית על התותח .לשם כך נדרשה הסכמת
משרד החוץ לביקור ,אך הסכמת המשרד לא
ניתנה .משרד החוץ בחן את הבקשה מתוך הבנה
שאין לחזור על משגה הצ'יפטיין ,דהיינו ,יש מקום
להזמין את טל רק אם יש נכונות למכר התותח.

בראשית  1970שוב ניסה הילי לשכנע את שר
החוץ מייקל סטיוארט להסכים למכר התותח
ולהזמנת טל .כך ,במכתב מיום  23במארס
 1970הוא הזכיר לסטיוארט כי הנושא כבר עלה
בשיחתם ב־ 7באוקטובר  ,1969ערב דיון בקבינט
(למעשה בוועדת השרים לענייני חוץ וביטחון),
הדיון שבו הוחלט לא למכור צ'יפטיינים לישראל.
הילי הזכיר כי באותה שיחה הסכים סטיוארט
למכר התותח לישראל.
סטיוארט השיב להילי כי משרד החוץ
מתנגד למכר התותח ולכן גם להזמנת טל ,וזאת
מהנימוקים הבאים:
ראשית המצב המדיני אינו מאפשר להתחייב
עכשיו לספק את התותח ,שכן הספקתו תאיץ
את מרוץ החימוש .מה גם שבאותה עת שר החוץ
האמריקאי ,וויליאם רוג'רס ,הכריז על השעיית
הטיפול בבקשת ישראל למטוסים.
שנית ,מכר התותח עלול להביא את הערבים
לתגובות קשות כלפי בריטניה ,שכן הם יפרשו
את המדיניות הבריטית כמי שנותנת לישראל
תחליף שווה ערך לצ'יפטיינים ,לאחר שביטלה
את מכירתם .יתר על כן ,העובדה שהתותח
יפותח במיוחד עבור ישראל (להבדיל מנשק
הנמכר מהמדף) תתקבל בחומרה יתרה בעולם
הערבי .סטיוארט גם הזכיר להילי כי בשיחתם
ב־ 7באוקטובר הוא סייג את הסכמתו העקרונית
למכר התותח באומרו" :אסור לנו לעשות דבר
שיצור רושם [אצל הערבים] שישראל מקבלת
בעקיפין את היכולות שנמנעו ממנה כשסירבנו
למכור להם צ'יפטיינים".5
הפעם האחרונה שבה הוזכר התותח בישיבת
ועדת השרים לענייני חוץ וביטחון של ממשלת

הלייבור הייתה ב־ 25במארס  .1970הנושא
עלה בהקשר למכר צ'יפטיינים ללוב או ליתר
דיוק ,בהקשר להחלטה לא למכור ללוב את
 188הצ'יפטיינים שהזמינה ממשלתו של המלך
אידריס (לפני ההפיכה הצבאית של קדאפי).
כדאי להזכיר החלטה זו שכן הבוגדנות של
אלביון ביחס לישראל מתגמדת לעומת הבוגדנות
שהפגינה ביחס למשטר הצבאי החדש בלוב.
בריטניה סירבה לספק את הטנקים ללוב לאחר
שהמשטר החדש סירב להבטיח שהצ'יפטיינים
לא יופנו נגד ישראל ,למרות שללוב היה כבר
חוזה הספקה חתום והיא אף שילמה  9.5מיליון
ליש"ט על חשבון הרכש .השיקולים שהניעו
את הסירוב הבריטי היו החשש שהטנקים
יגיעו למצרים ,מול ישראל ,וגם לידי בוחנים
סובייטים .בריטניה הייתה מוכנה למכור ללוב
רק סנטוריונים וטנקים מסוג ויקרס (שניתן היה
לראות בהם גרסה משופרת של הסנטוריון) אך
לא את הצ'יפטיין החדיש .בדיון בנושא בוועדת
השרים הציע שר ההגנה כי אם לוב תסכים לוותר
על הצ'יפטיינים ותרצה לרכוש בבריטניה טנקים
מסוג אחר ,אזי ניתן יהיה להסכים למכר תותח
 110מ"מ לישראל .השרים סברו כי הסכמתם
למכר התותח תמנע מישראל להרעיש עולמות
נגד מכר ללוב .ראוי לציין כי בדיון בוועדת השרים
נאמר במפורש כי בריטניה לא מתכוונת לשאת
בהוצאות גמר הפיתוח של התותח .שהוערכו
באותה עת ב־ 3מיליון ליש"ט .לכן גם נאמר
שפיתוח התותח יתחדש רק אם ימצאו רוכשים
פוטנציאליים ,ישראל ואחרים ,שיהיו מוכנים
לממן את הפיתוח.6
בסופו של דבר הלובים רכשו טנקים סובייטים
ולא טנקים בריטיים ,כך שהצעת שר ההגנה
נותרה בגדר משאלה שלא התגשמה .בכל מקרה,
גם אחרי ישיבה זו המשיך משרד החוץ להתנגד
להצגת התותח בפני טליק.
נוכח ההתנגדות הנחרצת נפסק הטיפול
בנושא וישראל ניסתה מזלה שוב ביולי ,1970
עם שר החוץ החדש ,סר אלק דאגלס־יום ,שנכנס
לתפקיד אחרי ניצחון השמרנים בבחירות .מטבע
הדברים ,השר החדש לא מיהר להשיב לפניית
ישראל ובנובמבר  1970טליק הביע את כעסו בפני
השגריר הבריטי בתל אביב ,על הסירוב להציג את
התותח בפניו וגם בפני רב אלוף (במיל') צבי צור,
אז עוזר שר הביטחון .צור ביקר בלונדון בנובמבר
 1970וניסה לעורר את הנושא שוב ,ללא הצלחה.
שר ההגנה החדש ,לורד קרינגטון ,אמר לו שעדיין
לא נקבעה המדיניות ביחס למכירות נשק למזרח
התיכון וזו אכן נידונה ונקבעה בישיבת הקבינט
ב־ 5במארס .1971
בעיקרו של דבר עקרונות המדיניות החדשה
היו דומים במהותם לאלה של ממשלת הלייבור.
אומנם הקריטריונים החדשים למכר נשק למזרח
התיכון נוסחו באופן פחות מעורפל ,אך יישומם
חייב לדון כל בקשה לגופה והתייחסויות משרד
החוץ לבקשות ספציפיות היו דומות.7

באפריל  1971זכה טליק סוף סוף לבקר
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על התותח עם המומחים הבריטיים .כנראה,
שהביקור מסמל נסיגה בעמדה קודמת של
ישראל לפיה אין טעם לקיימו אם אין הסכמה
מוקדמת למכר התותח.
עם חזרתו לישראל הציג טליק בפני השגריר
הבריטי בתל אביב את "תכנית טל" ,שביצועה
היה מאפשר לחזק את השריון הישראלי ולשמור
על מעמד בריטניה כיצרן חשוב של תותחי טנקים
וכדורים לתותחים.
התכנית הורכבה מהיסודות הבאים:
•בריטניה תשלים את פיתוח התותח על חשבונה.
•ישראל תתרום למיזם כדור  110מ"מ מטען
חלול ,אותו היא תפתח על חשבונה .הכדור
החדש יתבסס על כדור מטען חלול בקוטר 105
מ"מ האמריקאי ,שכמוהו לא יוצר בבריטניה.
הוא ייוצר בישראל ,ברישיון אמריקאי ,שיאפשר
לייצא אותו לצבאות שונים.
•בריטניה תעביר לישראל את הידע לייצור
התותח החדש והוא ייוצר בישראל .בריטניה
תקבל תמלוגים על מכירות התותח וגם תמכור
לישראל חלקים שלא ניתן לייצרם בישראל.
•ישראל תרכוש לפחות  1000יחידות במשך 10
שנים.
•בריטניה וישראל ישווקו את התותח
למדינות שירצו לשדרג את ציי הסנטוריונים
והפטונים שלהן.8
טליק חזה כי המיזם הבריטי־ישראלי יביא
למכירות של תותחים וכדורים בהיקף משמעותי
ויהיה כדאי לשתי השותפות .זו הייתה תחזית
סבירה בהתחשב בצורך הצה"לי הצפוי בקנים
לסנטוריונים ,לפטונים ולמרכבות מצד אחד,
וביכולת למכור לצבאות נוספים תותח שצה"ל
משתמש בו וצובר ניסיון מבצעי בהפעלתו ,מצד
שני.
מנקודת ראות ישראלית הייתה למיזם
חשיבות כפולה :ראשית ,שיפור היכולות של
הסד"כ הקיים (וגם של טנק המרכבה העתידי)
מול הטנק טי־ 62שהיה צפוי להגיע לזירה.
באותה עת ישראל לא הייתה מסוגלת לפתח
תותח בכוחות עצמה ולכן לא היה תחליף למיזם
המשותף .שנית ,ייצור הקנים והכדורים בישראל
היה מחזק את התעשיות הביטחוניות.
גם לבריטניה עמדה לצמוח ממנו תועלת
רבה .המכירות שאותן צפה טליק היו מכסות את
הוצאות הפיתוח של התותח .גם גמר הפיתוח היה
משפר את הסיכויים למכור אותו לארצות הברית,
לנוכח העדפת ראשי השריון האמריקאיים תותח
עם קדח מחורק בעל ממדים קטנים על פני
התותח הגרמני חלק־קדח בקוטר  120מ"מ (ראה
בעניין זה בסעיף הבא).
במהלך מאי  1971הביע משרד החוץ
הבריטי התנגדות נחרצת לתכנית טל וקטל

מבט נוסף על הקנה
של תותח  110מ"מ

פברואר 2012

שריון  40׀ 29

אותה באיבה .ההתנגדות הייתה כפולה:
בראש ובראשונה ההתנגדות לשיתוף הפעולה
הבריטי־ישראלי בפיתוח ,בייצור ובשיווק
התותח החדש וכדוריו .בכירי משרד החוץ
התחלחלו מהמחשבה של שיתוף פעולה
בריטי־ישראלי בשוק הבינלאומי לנשק,
שיגביה את פרופיל היחסים בין שתי המדינות
וימסד אותם למשך שנים רבות .לדעתם שיתוף
פעולה כזה יפגע קשות ביחסי בריטניה עם
העולם הערבי.
משרד החוץ גם התנגד קשות למכירת
התותח החדש לישראל ,אפילו אם הוא ייוצר רק
בבריטניה ,שכן לדעתם סנטוריון בעל תותח 110
מ"מ ,מנוע דיזל אמריקאי ומד טווח לייזר בריטי,
שקול כמעט לצ'יפטיין .כמו תמיד ,הם חששו
מאד מפני מה שיגידו הערבים ("סירבתם למכור
לישראל צ'יפטיינים ועכשיו אתם מספקים להם
טנקים דומים בדלת האחורית").
בכל מקרה ,הם התנגדו לבקשה הישראלית
שבריטניה תתחייב בהווה לספק מערכת נשק
שתהיה מבצעית בעוד ארבע שנים .הגישה
הבריטית היתה ,מאז ומתמיד ,להסכים למכר
נשק רק סמוך למועד שבו אפשר לספקו.9
עמדת משרד החוץ התקבלה בקבינט ,בשל
השיקולים שתוארו לעיל אך גם לאור נתונים
נוספים:
ראשית ,התותח החדש עדיין לא היה זמין.
היה צורך בכסף רב להשלים את פיתוחו ולמשרד
ההגנה חסרו הכספים .יתכן שאילו התותח היה
זמין אזי למשרד החוץ היה קשה יותר לטרפד
את מכירתו לישראל .שהרי "כולה" הגדלת קוטר
ב־ 5מ"מ! (עם זאת ,גם במקרה זה סביר להניח
שמשרד החוץ היה מצליח לטרפד את ייצור
התותחים בישראל).
שנית ,באותה עת נענתה בריטניה לבקשת
ישראל ואישרה למספנות ויקרס לבנות עבור
ישראל שתי צוללות ,ולכן משרד החוץ סבר שאי
אפשר יהיה להאשימו באנטי־ישראליות ,גם אם
יאסור על כניסה למיזם טל.
באוגוסט־ספטמבר  1971נוסחו בלונדון
ההחלטות בדבר סירוב להתחייב לספק את
התותח וסירוב לדון בייצורו בישראל .על משרד
ההגנה הוטל לבשרן לישראל ושם התחמקו
מהתפקיד הלא נעים .הנושא עלה בשיחה
שקיים טליק עם הנספח הצבאי הבריטי בתל
אביב ב־ 3באוקטובר  .1971הנספח תיאר בפני
טליק את ההחלטות ואחר כך דיווח ללונדון
כי הן התקבלו בשקט (כנראה שטליק כבר
צפה את הסירוב והיה מוכן לבשורה הרעה).
בסיום הפגישה ביקש טליק מהנספח להעביר
מסר אישי לידידו לסטר סאפילד ,האחראי
ליצוא ביטחוני במשרד ההגנה" :אם בריטניה
לא תסיים את פיתוח תותח  110מ"מ לא יהיו
לה תותחי טנקים וגרמניה תתפוס את מקום
בריטניה בשוק הבינלאומי לתותחי טנקים".10
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סוף דבר
טליק צדק .בשנות ה־ 80איבדה בריטניה את
מעמדה כיצרנית הבכירה של תותחים וכדורים.
כזכור תותח  105מ"מ הבריטי היה מאז שנות
ה־ 50התותח האפקטיבי ביותר והנפוץ ביותר וכך
גם כדוריו מסוג ח"ש־מנעל ומעיך .אולם משנות
ה־ 80תפס תותח  120מ"מ של חברת ריינמטל
הגרמנית את מקום התותחים הבריטיים; כך קרה
בגרמניה ,בארצות הברית ,בישראל ובמדינות
נוספות .כך גם תפסו כדורי ח"ש־מנעל־מיוצב־
סנפירים האמריקאיים והגרמנים את מקום
הכדורים הבריטים ,שלא היו מיוצבי סנפירים,
וכדורי המטען החלול תפסו את מקום כדורי
המעיך .בריטניה התקינה תותח  120מ"מ חדש
בעל קנה מחורק בטנקים מסוג צ'אלנג'ר  2ואת
תותח ה־ 120מ"מ הישן בצ'אלנג'ר  ,1שהחליף
את הצ'יפטיין ,אך היא נותרה בבדידות לא
מזהרת ,שכן כל היצרנים האחרים עברו לתותחי
 120מ"מ בעלי קדח חלק.11
אפשר לעשות ספקולציות על מה היה עלול
לקרות לתעשיית התותחים הבריטית אילו
אומצה תכנית טל וזאת סביב שתי שאלות
עיקריות:
הראשונה ,האם ניתן היה למנוע את
השתלטות התותח הגרמני על טנקי העתיד -
ליאופרד  ,2אברמס וכל הטנקים המערביים
שהלכו בעקבותיהם? שאלה זאת עלתה במלוא
עוזה בשנים  1974ו־ ,1975כשהתקרבה שעת
ההכרעה בדבר הטנק  ,XM-1שנועד באיחור רב
להחליף את הפטון ( M-60גרסת היצור של הטנק
 XM-1כונתה  ,M-1ואחר כך אברמס) .באותה
עת התלבטו בארצות הברית האם לרכוש את
הטנק  XM-1או את הליאופרד  2ובאיזה תותח
לצייד את  ,XM-1אם יוחלט לא לרכוש את הטנק
הגרמני .באמצע שנות ה־ 70לא היה לארצות
הברית תותח  120מ"מ ,בעל קנה מחורק או חלק,
וקהילת השריון האמריקאי העדיפה להכניס את
האברמס לשירות עם התותח  105מ"מ הוותיק
וכדורים מתקדמים שפותחו בארצות הברית,
מסוג ח"ש־מנעל־מיוצב־סנפירים (שכונו )M-735
ומסוג מטען חלול .השריונאים האמריקאיים לא
רצו בתותח הגרמני ,שפיתוחו טרם הושלם; זאת
מחשש שהבחירה בו תעכב את פיתוח הטנק,
תגרום לחריגה בתקציב ובלוחות הזמנים ותגרום
לביטול המיזם ,כפי שקרה לשני קודמיו (הטנק
 MBT-70וה־ .)XM-803
גנרל דון סטארי ,אז סגן מפקד  ,TRADOCהיה
אחד המתנגדים הבולטים לרכש התותח הגרמני
ועל עמדת הצבא אפשר ללמוד ממכתבו לראש
מטה הצבא ,שבו תואר תהליך קבלת ההחלטות
בעניין התותח:
"לפני מספר שנים הכריחו אותנו לצייד את
הטנק  XM-1בתותח  120מ"מ .בסופו של דבר
הצדקנו את ההחלטה כשאמרנו שהתותח נועד
ללחימה בטנק טי־ .72כשהויכוח היה בשיאו גנרל

אברמס שלח אותי ואת בוב באר [גנרל רוברט
באר] לסיור חובק עולם לברור העובדות ולהמליץ
על התותח הראוי .אנו הצענו להתקין את תותח
 105מ"מ שכן האמנו שהוא יוכל להתמודד עם
האיומים בהווה ,ובעזרת התחמושת המשופרת
גם עם האיומים בעתיד .אברמס קיבל את
המלצתנו אך באותה עת הוא חלה ונפטר ולא
הצליח לשכנע את שר ההגנה לוותר על התותח
הגרמני ...הצבא נאלץ להתפתל ולמצוא נימוקים
רציונליים להצדקת עמדת שר ההגנה ,למרות
שהצבא סבר שהיא שגויה".12
הסיור חובק עולם התרכז למעשה בצה"ל מיד
עם תום קרבות מלחמת יום הכיפורים ,ובעקבותיו
החל הקשר ההדוק ,המקצועי והחברי ,של סטארי
עם טליק ,מוסה פלד והמפקדים שלחמו בגולן.
סטארי התנגד לתותח הגרמני דאז בגלל סיבה
נוספת  -התרמיל המתכלה .במהלך שירותו
בוייטנאם סטארי היה עד לאסונות שאירעו בטנק
הקל מסוג שרידן ,בגלל התרמילים המתכלים של
תותחו (בקוטר  152מ"מ) והוא התנגד להכנסת
כדורים כאלה לטנק החדש.
בסוף שנת  1974החליטו משרדי ההגנה של
ארצות הברית ,גרמניה ובריטניה לקיים תחרות
השוואתית של תותחי טנקים כדי לסייע לארצות
הברית לבחור את התותח המתאים לה ביותר,
וגם לשפר את האחידות בתותחים וכדורים של
צבאות נאט"ו העיקריים.
השלב הראשון בתחרות התבצע בשנת ,1975
כחמש שנים אחרי שהבריטים סירבו לתכנית
טל ,והנציג שלהם בתחרות היה תותח 110
מ"מ ,שירה כדורי ח"ש־מנעל ותיקים ושפיתוחו
עדיין לא הושלם .התותח הבריטי התמודד מול
תותח  120מ"מ של ריינמטל ,שהיה עדיין בשלבי
פיתוח ,ומול תותח  105מ"מ הוותיק ,בגרסתו
האמריקאית ( ,)M68שירה כדורי ח"ש־מנעל־
מיוצב־סנפירים .13התחרות נועדה לענות על
שתי השאלות שהעסיקו את משרד ההגנה והצבא
בארצות הברית :הראשונה ,מי יהיה התותח
העתידי ,האם יהיה זה תותח בקוטר שנופל מ־120
מ"מ? השנייה ,מה לעשות כדי להכניס לייצור
ולשירות את הטנק  M-1במהירות המרבית?
תוצאות השלב הראשון בתחרות הביאו
למסקנות הבאות:
•לכדורים בקוטר  105מ"מ מיוצבי סנפירים
שפיתח צבא ארצות הברית היה כושר חדירה
מספיק כדי להתמודד עם השריון הסובייטי
בעתיד הקרוב ,ולכן הוחלט שהטנק  M-1ייכנס
לשירות כשהתותח  M68מותקן בו .התותח
 110מ"מ הבריטי עף מהתחרות ,שכן כושר
החדירה של כדוריו לא עלה על זה של הכדורים
האמריקאיים  105מ"מ מיוצבי סנפירים ולכן
לא היה טעם להתקינו.
•הוחלט שהתותח לדור השני של הטנק M-1
יהיה תותח  120מ"מ ולבריטים ניתנה אפשרות
להציג ,בשלב הבא של התחרות ,תותח 120
מ"מ משלהם.

בית הסדן של תותח  110מ"מ

בשלב השני של התחרות שנערך ב־ 1977מול
התותח הגרמני התמודד תותח בריטי  120מ"מ
חדש ,בעל קנה מחורק ,שירה לראשונה כדורי
ח"ש־מנעל מיוצבי סנפירים ,כדורי ח"ש־מנעל
רגילים ומטען חלול .הבחירה נפלה על התותח
הגרמני ,שאכן הותקן בשנות ה־ 80בטנקי אברמס
וליאופרד.
כאמור בדברי סטארי לעיל ,משרד ההגנה
האמריקאי דחף חזק לטובת התותח הגרמני,
כנראה משיקולים של רכש גומלין והרצון
לאחידות החימוש אצל שני השותפים העיקריים
בנאט"ו .באותה עת גם קיוו בארצות הברית
שגרמניה תרכוש שם מטוסים ומערכות אוויריות
יקרות מסוג  AWACSוגם שארצות הברית תספק
את יחידת הכוח לטנק ליאופרד .אולם השיקול
הפוליטי של משרד ההגנה לא היה היחיד ,נוסף
לו גם שיקול מבצעי מובהק ,שהביא להעדפת
התותח הגרמני החלק על פני הבריטי החרוק.
אין בכוונת מאמר זה (וגם אין ביכולת
מחברו) להשוות את היתרונות והחסרונות של
הפילוסופיה הבריטית לתותחי הטנקים עם זו
של גרמניה .כידוע ,מאז שנות ה־ 50הבריטים
התבססו על תותחים בעלי קנה מחורק שירו
כדורי ח"ש־מנעל ומעיך וכדורים נוספים.
לעומת זאת ,מאמצע שנות ה־ 60גרמניה החלה
לפתח תותח חלק־קדח שהצטיין בירי כדורים
מיוצבי סנפירים מסוג ח"ש־מנעל ומטען חלול.
הגישה האמריקאית נטתה לכיוון כדורים מיוצבי
סנפירים משני הסוגים ,והושקעו שם סכומים
גדולים בפיתוח כדורים חדשים .14ההתפתחות
מאז שנות ה־ 80מצביעה כי בריטניה נדחקה
החוצה וכי הפילוסופיה הגרמנית־אמריקאית
הפכה לתקן עולמי( ,אף כי אין בכך הוכחה ניצחת

לעדיפותה) .15
לסיכום נקודה זו ,תותח  110מ"מ הבריטי
נכנס לתחרות כשהוא לא־בשל ,ביצועיו היו
נחותים מאלה של תותח  105מ"מ הוותיק שכבר
ירה כדורים מיוצבי סנפירים ,וגם לא היה לו את
פוטנציאל הצמיחה שנחזה לתותחים  120מ"מ
חלקי־קדח .אין פלא שהוא עף מהתחרות כבר
בסיבוב הראשון.16
עם זאת ,יתכן שאילו הבריטים היו שועים
לעצת טליק ב־ 1970ומסכימים לפתח את תותח
 110מ"מ וצוברים ניסיון בהפעלתו  -בבריטניה
ובישראל  -הוא היה מגיע לתחרות ההשוואתית
בשל יותר ואפקטיבי יותר .מכאן שאולי הוא היה
נבחר להתקנה בטנקי אברמס וליאופרד מהדור
הראשון ואולי אחר כך היה מתברר שאין צורך
להחליפו בתותח  120מ"מ .קשה מאד להעריך
את השתלשלות העניינים שכן ,כאמור לעיל,
ההחלטות על רכש התותחים היו תערובת של
שיקולים פוליטיים וכלכליים הקשורים בברית
נאט"ו עם שיקולים טכנולוגיים ומבצעיים.
השאלה השנייה ,האם תכנית טל הייתה יכולה
להיות כדאית לבריטניה ,למרות שארצות הברית
וגרמניה לא רצו להתקין את התותח  110מ"מ
בטנקי אברמס ובליאופרד?
בריטניה הייתה אמורה להשקיע  3מיליון
לירות שטרלינג ( 36מיליון שטרלינג בכסף של
היום) ,בהשלמת פיתוח התותח  110מ"מ .זהו
סכום משמעותי אך לא ענק והשקעתו הייתה
מאפשרת לה להוביל ,ביחד עם ישראל ,את
תעשיית שדרוג הטנקים עד סוף המאה ה־.20
מדינות רבות החזיקו בסנטוריונים ,בפטונים
ובטנקים אחרים מאותו דור וניתן היה לצפות
שיוקר הטנקים המודרניים יביא חלק מהן

להסתפק בהחלפת תותחי הטנקים הוותיקים
ובשדרוג מכלולים אחרים .בנוסף ,יוקר טנקי
המערכה המודרניים הביא לפיתוח מספר טנקים
זולים יותר שנועדו לייצוא  -הוואליאנט הבריטי,
ה־ AMX-32הצרפתי וה־ OF40האיטלקי .יתכן
שאפשר היה לשווק את תותח  110מ"מ ליצרני
טנקים אלה .יתר על כן ,לבריטים הובטח מכר
של  1000תותחים לצה"ל .ההיסטוריה מלמדת
שהתעשיות הביטחוניות של ישראל עשו חיל
בשדרוגים של רק"ם ומטוסים וסביר להניח
ששיתוף פעולה ישראלי־בריטי היה מביא למכר
תותחים רבים ותחמושת להם.
עם זאת ,יש להודות כי האמור כאן הוא בגדר
ספקולציה ותו לאו ,שכן גם בחוכמה לאחר מעשה
קשה להעריך את הפוטנציאל הכלכלי של התקנת
תותח ה־ 110מ"מ בטנקים מתיישנים .מצד אחד,
חשיבות שדרוג טנקים גדלה והלכה במהלך
השנים וגם בשנות ה־ 2000עדיין נמשך שדרוג
טנקים מבציר שנות ה־ .60לישראל יש מוניטין
מצוין בנושאי השבחה ולכן שיתוף הפעולה עם
צה"ל היה יכול להניב לבריטניה פירות יפים,
לא רק במכר תותחים וכדורים .מצד שני יש
לקחת בחשבון את ההתפתחויות הטכנולוגיות
שהתרחשו בתחום התחמושת ,מערכות בקרת
אש ומיגון שהיו יכולות להשפיע בכיוונים רבים,
ולפעמים מנוגדים ,על הביקוש לתותחי  110מ"מ.
לסיכום ,לבריטים קרה את אשר סופר על אותו
יהודי בבדיחה הידועה :גם אכל דגים באושים ,גם
חטף בעיטות וגם גורש מהעיירה .אחרי דחיית
תכנית טל הם השקיעו כסף רב בהמשך הפיתוח
של התותח  110מ"מ ,אך הם הפסידו בתחרות על
תותח לטנקי אברמס וליאופרד וגם לא הצליחו
לבנות שוק להחלפת התותח באלפי סנטוריונים
ופטונים שהיו בשימוש צבאות רבים.
לבסוף חזרה לנקודה הישראלית .יתכן
שבעקיפין טליק גם "שילם לבריטים כגמולם" ,אף
שלא התכוון לכך .ההחלטה האמריקאית להתקין
בדור הראשון של האברמס תותח  105מ"מ ותיק
(ולהתעלם מהתותח  110מ"מ) הסתמכה במידה
רבה על לקחיהם ממלחמת יום הכיפורים .כאמור
לעיל גנרל דון סטארי ,ידיד נפש של טליק ,נשלח
לישראל מיד עם תום הקרבות על מנת להפיק
לקחים מקרבות השריון בגולן ובסיני .העבודה
המשותפת עם מפקדי השריון של צה"ל הביאה
את סטארי ,מפעיל טנקים ,ואת גנרל רוברט
באר ,מבוני האברמס ,למסקנה כי לא נס ליחו
של ה־ 105מ"מ; בוודאי לאור הפיתוח הצפוי של
כדורים מיוצבי סנפירים ,תחום שבו הקדימה
ארצות הברית את גרמניה ואת בריטניה.17

סיכום
תכנית טל באה לעולם אחרי הסירוב של
בריטניה למכור טנקי צ'יפטיין והתגלגלותה
מזכירה מאוד את פרשת הטנק .מדובר בתכנית
לשיתוף פעולה מועיל לישראל ולמערכת
הביטחון הבריטית ,שטורפדה על ידי משרד
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החוץ הבריטי.
מנקודת הראות הישראלית הנזק הישיר
מביטול תכנית טל לא היה רב .שכן ,מצד אחד,
בשונה מהצ'יפטיין ,צה"ל לא השקיע בתותח 110
מ"מ זמן וכסף .מצד שני ,שיפור יכולת החדירה
של תותחי הסנטוריונים והפטונים הושג בעזרת
כדורים מיוצבי סנפירים מסוג חץ ,שנכנסו לשרות
בשנת .1978
התגלגלות פרשת התותח מצביעה כי תכנית
טל התעלמה מלקח מרכזי מביטול עסקת
הצ'יפטיינים .שתי הפרשיות מלמדות כי התנגדות
משרד החוץ לייצור ברישיון בישראל נשק בריטי
מתקדם הייתה הרבה יותר עזה מהתנגדותם
למכר נשק שיוצר בבריטניה.
כך היה בשנים  ,1969-1968כשדובר על
הרכבה וייצור של הצ'יפטיין בישראל וכך היה
ב־ 1970כשדובר בתוכנית טל.
עם זאת ,סביר להניח שטליק לא צפה
התנגדות כה עזה של משרד החוץ לתכניתו ,שכן
כבר ב־ 1964הסכימה בריטניה שתותח  105מ"מ
וכדורים עבורו ייוצרו ברישיון בישראל.
ביטוי מובהק להלך הרוחות במשרד החוץ
ניתן למצוא בתזכיר של פקיד בכיר במחלקת
היצוא הביטחוני ממאי :1971
"עלינו להמשיך לספק לישראל סנטוריונים
וצוללות אותם אנו מספקים כבר שנים רבות.

מראה כללי של תותח  110מ"מ

עלינו להתרחק ,כמו מדֶבֶר (,)the plague
מהנושאים הבאים :יצור משותף (כמו תותח
 110מ"מ) ומכר מערכות נשק מסוגים שלא
סיפקנו בעבר ,במיוחד לא למכור טילי אוויר־

אוויר ומערכות לחימה אלקטרונית באוויר .אם
לא נעשה כן ,התגובות הערביות תהיינה אסוניות
והערבים ישנאו אותנו כשם שהם שונאים את
ארצות הברית"• .18
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כיצד יגיעו היחידות
למלחמה -

זה המבחן של מל"י
אנחנו כל הזמן בודקים את עצמנו באימונים בצורה די ביקורתית ,והמבחן של מל"י
הוא כיצד יגיעו הפלוגות ,הגדודים והחטיבות מוכנים למלחמה הבאה .החוכמה
היא לא להילחם רק במלחמה שהייתה .אם בעשור האחרון פגשנו בעיקר גרילה
ומלחמות עם עצימות נמוכה ,זה לא אומר שזה מה שיהיה במלחמה הבאה
אל"ם (במיל') שאול נגר

אל"ם צחי שגב ,מפקד מא"ש (מרכז
אימונים באש) במרכז הלאומי לאימוני היבשה
(מל"י) הוא איש נמרץ ונלהב ,המסור ללא
גבול לתפקידו בהכשרת יחידות המילואים
למלחמה .אם יש אימון שכולם מרוצים ממנו
 הוא יורה  -בעיניי זה מדליק איזו נורה ,מההיה כל כך טוב? בוא נלמד ,אולי יש פה דברים
שצריך להעתיק ולשפר ,הרי שום דבר אינו
מושלם ,בוודאי כשהמציאות משתנה.
נפגשתי עם אל"ם צחי שגב בבסיס צאלים,
כיום מחנה שומרון ,על שם הרמטכ"ל ה־13
דן שומרון ז"ל ,לתהות על אימוני המילואים
והכשרתם .יצאנו איתו גם לפגוש אנשי
מילואים בשטח ,חזרתי מעודד.

ייעוד מל"י
הייעוד המרכזי של מל"י ,מסביר אל"ם
שגב ,הוא להוות מרכז שיודע לאמן את מערכי
המילואים של יחידות היבשה .כשאומרים
לאמן הכוונה לאמן אותם לקראת מלחמה.
יש למל"י גם חלק שמטפל באימון של כוחות
סדירים ,אבל בניגוד לכוחות הסדירים שנוטים
לאמן את עצמם ,הכוונה במל"י זה ליצור
תשתית שיודעת לקלוט אנשי מילואים ולפי
קבועי זמן הנקבעים מדי פעם ,לקרוא ליחידת
המילואים ולאמן אותה ,בין אם באימונים
באש ובין אם באימונים טקטיים ,בין אם
בתרגילים שהם עד רמת הפלוגה והגדוד ,בין
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אם זה תרגילים במסגרות יותר גדולות .מערך
המילואים מהווה נתח גדול מצה"ל ויש לו
חשיבות גדולה ואנחנו יודעים ושומעים גם
בתקשורת שהצבא משקיע משאבים רבים
באנשי המילואים בהכנתם לקרב .מי שמסייר
במל"י רואה שאין זו סיסמה להרגעת הציבור.

על אימון המילואים
ואנשי המילואים
האימון פה הוא גם סוג של מבחן לקראת
מלחמה ,מציין אל"ם שגב ,והמבחן הנוסף הוא
בתעסוקה המבצעית .אנשי המילואים מגיעים
לפרק זמן תכליתי ואותו הם מנצלים להכנה
למלחמה .האימונים נעשים בשטח מל"י אך
גם במקומות שונים ומשונים בארץ .השפה
שאנחנו מדברים בה  -היא שפת המילואים.
אנחנו פוגשים מילואימניקים ,מדברים איתם



אנחנו מסתכלים סביבנו
ויודעים שאנו צריכים
להגן על ישראל
בכל חזית שבה יכולה
לקרות מלחמה

מתיאום האימון ,במהלכו ובסיכומו .אנחנו
נפגשים עם המח"טים ,המג"דים ,המ"פים,
ועם החיילים והמפקדים הזוטרים ,ונמצאים
איתם ביום ובלילה .אנחנו בוחנים את עצמנו
תמיד ורוצים לראות שאנשים יוצאים הביתה
עם תחושה שהיה אימון מוצלח ,שהאימון
הכין אותם לקראת מלחמה ושהיה להם פה
אימון קשה שמכין לאתגרים הצפויים .בשנה
האחרונה למדנו שיש לא מעט אתגרים שצריך
להכין לקראתם.
מלחמה זה גם בט"ש ,אבל מל"י לא מכין
לבט"ש ,אנחנו פה מתכוננים למלחמה .אם
נלך לאורך ההיסטוריה של מדינת ישראל ,זה
יכול להיות מלחמה כמו מלחמת סיני ,כמו
ששת הימים וכמו יום הכיפורים או שלום
הגליל ,ויכול להיות משהו דומה ל־ .2006אנחנו
מסתכלים סביבנו אנחנו יודעים שאנחנו
צריכים להגן על ישראל בכל חזית שבה יכולה
לקרות מלחמה.
מי מגדיר את הדוקטרינה שאותה אתם
מאמנים?
אותם גופים בצבא שמוסמכים להגדיר את
הדוקטרינות .אצלנו זה בעיקר גופים בזרוע
היבשה שממונים על כך .אנחנו מקבלים מהם
את עיקרי הערכת המצב ,בשיתוף עם מחלקת
תו"ל .יש בזרוע מחלקת אימונים שקובעת
מהם משאבי האימון ,ולפי משאבי האימון
שהיא קובעת אנחנו מבצעים את האימון.

כמובן שיש שיח שלנו עם המח"ט והמג"ד
ואנחנו מכינים את התכנית הפרטנית של
האימון בהתאם לכך .עם זה ברור שיחידות
של פיקוד הצפון יתאמנו במתארים שקשורים
לפיקוד הצפון בעוד שיחידות של פיקוד הדרום
יתאמנו במתארים שקשורים לפיקוד הדרום.
האם אתם מכינים את עצמכם לכל הדברים
האלה?
אנחנו עובדים בעיקר על האימונים
הבסיסיים המשרתים את היחידות בכל מקום.
אנחנו קוראים היסטוריה ,לדוגמה ,שחטיבת
הזקן במלחמת ששת הימים התחילה את
המלחמה בדרום וסיימה אותה בצפון .האם
יכול תרחיש כזה יכול לחזור על עצמו? בוודאי
שכן ,לכן אנחנו מסתכלים ומאמנים בראייה
רחבה .אבל יש מתח מובנה בין הרצון לאמן
בראייה רחבה על דברים בסיסיים ,לבין מה
שאנחנו רוצים באמת להתמקצע בו בזירה
מסוימת .המתח הזה מלווה אותנו כל הזמן
ואנחנו מיישמים אותו מעת לעת בצורות
שונות .לדוגמה בטנקים :בסופו של דבר
בתרחישים שונים צריכים לעמוד בקו עמדות,
לפגוע ולהשמיד מטרות בטווחים של מספר
קילומטרים .נניח שמאוד חשוב לנו להתאמן
בלילה ,אנחנו מתאמנים הרבה בלילות וזה
משהו שניתן עליו דגש ,כי אנחנו מעריכים שזה
חשוב .אבל הדבר המרכזי באמת שהאימונים
פה יהיו אימונים רציפים ,קשים ,ממושכים,

בשביל שיאתגרו את המפקדים ושיכינו אותם
למצבים שיהיו גם כן קשים במלחמה.
איך בוחנים אם האימון השיג את מטרתו?
קודם כל אנחנו שואלים את המתאמן מה
הוא חושב על האימון ,ומדי שבוע המתאמנים
ממלאים שאלונים שאנו מנתחים וזה מסיקים
מסקנות לגבי האימונים הבאים .באופן כללי
אנשים יוצאים ממל"י בתחושות מאוד טובות
מהאימונים שלהם ,אני רואים זאת בטלפונים
שחוזרים אליי אחרי אימון .יש כלל שאומר
שככל שאתה מאמן יותר קשה  -המתאמן
אחר כך יותר מרוצה .לפעמים תוך כדי האימון
הוא כועס עליך ,אבל אחרי האימון הוא יוצא
פה בתחושות טובות כי הוא מרגיש שהוא
עובד קשה.
האם יש איזה שיפוט חיצוני או אמות מידה
חיצוניות למדוד את יעילות האימון?
יש פה ביקורים של המפקדים שלהם ,של
המח"ט ושל מפקד האוגדה ,ומפקדים מגיעים
מדי שבוע לראות את האימונים .אנחנו גם
ממלאים סוג של משוב על האימון ,שרץ
במערכות של זרוע היבשה ,ואנחנו יודעים
לתעד את הדברים וגם להגיד כיצד האימון
בוצע .אנחנו גם נותנים ציונים על האופן
שבו הוא בוצע .מלבד זאת יש גופי ביקורת
שמבקרים אותנו מדי פעם ,רואים מה אנחנו
עושים ,ואנחנו לא עובדים בחלל ריק.
מי בסגל של מל"י?

הסגל פה מאוד איכותי ,מסביר אל"ם שגב.
באים לכאן לאחר פיקוד על יחידה סדירה ,וזה
נכון ממפקד מל"י וכמעט עד אחרון החונכים.
מהיחידה המבצעית שואבים את הסמכות
לתת ציונים ,להדריך ,לקבל החלטות על
סוג האימון ,אופיו ,מִשכו והקושי שלו  -על
בסיס הניסיון המבצעי שצברת ,אין בית ספר
אחר .וחשוב לא פחות הוא שמתפקיד במל"י
חוזרים לפקד ביחידות הסדירות ,כלומר ראשי
ענפים ,מפקדי מרכזים חוזרים ומשובצים
חזרה ביחידות .מל"י הוא גוף נושם והסגל אינו
קבוע .ברמת הקצונה זה חלק מתהליך ההזנה
שאנשים באים והולכים .הם מביאים איתם
את התכנים מהיחידות המבצעיות ,עושים
פה תקופה מסוימת של שנה שנתיים ולכול
היותר שלוש כמפקדים ומדריכים וחוזרים
חזרה ליחידות המבצעיות .זה כלל בצבא ,אין
רק מדריך ,מדריך הוא מפקד־מדריך ,אחרת
על סמך מה אתה מדריך? אתה לא יכול להיות
רק מדריך .אם אתה מדריך נשק  -אתה מדריך
תחום מאוד ספציפי ,אבל אם אתה בא לחנוך
גדוד או חטיבה ,אתה חייב לדעת מה זה גדוד
או חטיבה ,אתה צריך להיות מפקד.

אמל"ח ביחידות המילואים
אמל"ח חדש בצה"ל נקלט תחילה ביחידה
סדירה ורק מאוחר יותר ,לעתים לאחר שנים,
גם ביחידות מילואים .כיצד מכשירים את

רוכנים להחלפה
חטיבת כוח בטנק
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אנשי המילואים שאיתם נפגשנו

המילואים באמל"ח חדש?
הרציונל הוא לתת ליחידת המילואים
שמתאמנת פה את האמל"ח שיש לה בימ"ח ,כדי
שתתאמן עם מה שהיא עשויה לצאת למלחמה
מחר בבוקר .לדוגמה אם יש יחידות של מרכבה
סימן  3שזה הטנק שלהן במלחמה ,הן יפגשו
כאן באימונים במרכבה סימן  .3גם ביחידות
המילואים יש הטמעה של מערכים חדשים,
יש מערכות פיקוד ושליטה חדשות שנכנסות
לצבא ,כמו צי"ד ,יש אמצעים מעופפים חדשים.
אנחנו מצליחים להביא את האמצעים האלה
כאן לאימון במל"י ,כדי ששדה האימון פה
יהיה כמה שיותר דומה לשדה הקרב .יש הרבה
מאוד אמצעים חדשים ומתקדמים שמגיעים
כאן למל"י ,והמילואימניקים מתאמנים עליהם
ומרגישים ביטחון .חלק ניכר מהעניין זה להכיר
את האמל"ח לעומק ,לצבור עליו ביטחון,
לדעת איך לתפעל אותו ,ובזמן חירום ,כשקשה
ועייפים ונהרגים אנשים ,אפשר יהיה לתפעל
אותו גם כן בצורה טובה מאוד.
הדבר היחידי ששונה פה ממלחמה  -שכאן
לא יורים עליו .באימון הוא פוגש את האמל"ח,
הוא פוגש את האנשים שלו ,הוא כותב
פקודות ,הוא מצייר מרשמי קרב ,הוא נכנס
לתרגילים יום בלילה .זה נכון שהוא יָשֵן טיפה
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יותר מאשר במלחמה .אנחנו רוצים שהוא יישן
כמו שצריך ,אבל מייצרים לו כאן סביבת אימון
שתהיה דומה עד כמה שניתן למלחמה.
האם קיים ּבִּיּום אויב באימונים?
יש ביּום אויב ולאחרונה ביצענו מספר
תרגילים כשביּום אויב פרוס בשטח .צריכים
להרים משקפות ולחפש אותו ולהבין איפה
הוא נמצא ומה הוא עושה .זה אויב דינמי
שעושה לך כל מיני 'קונצים' ורוצה לאגף אותך
מכאן ולאגף אותך משם ,ועושה תחבולות,
כמו בשדה קרב .יש במל"י מרכז שלם שזאת
ההתמחות שלו ,זה מרכז האימונים הטקטיים
ששם עושים את התרגילים הללו ,מול אויב חי,
כמובן באמצעים מתאימים עם פירוטכניקה,



אם לא הייתה הגבלה
הייתי יורה בטן מלאה,
אך הצוות יורה
פה מספיק בשביל
להתכונן למלחמה

ח"קים (כדורים חסרי קליע) ואמצעים אחרים,
כדי לדמות את שדה הקרב בצורה הטובה
ביותר.

אימונים משולבים
אנחנו במל"י רבתי בנויים כדי לשרת את
כל המערכים של היבשה ,מציין אל"ם שגב.
אין פה כמעט ַחיִל יבשתי שמגיע ואין לו פה
מענה ,והוא משתלב ביחד .במל"י האימונים
הם רב־חיליים .אנחנו מתחילים ורוצים לחזק
את הרמה הנמוכה יותר ,החֵילית ,אבל תמיד
התרגילים פה מסתיימים בשילוביות כמעט
מלאה .כאן נמצאים כול המערכים לרבות
מערכי האוויר שאנו מתאמים איתם והם
מגיעים לכאן ,טסים ,נפגשים ,יורים .ובמערך
מסוקי הקרב מדי שבוע מעופפים פה מסוקים
ויורים לטובתנו ביום ,בלילה ,מפנים פצועים,
כחלק אינטגרלי מהאימונים במל"י.
מהן נקודות החולשה באימונים ,מה אפשר
לשפר?
ככלל האימונים פה אינם בתבנית קבועה
ואנחנו משתכללים כל הזמן בכל מיני מובנים.
האויב של הטוב זה הטוב מאוד .נניח שיכולנו
לקיים פה אימון של שבועיים רצופים ,כי
מלחמה לא נמשכת ארבעה ימים ,היא יכולה

בשיחה עם אנשי המילואים

להימשך גם שבועיים ,שלושה ,חודש .הייתי
רוצה לראות פה אימונים יותר ארוכים וקשים
יותר .זאת נקודה ראשונה שאנחנו צריכים
להשתפר בה .להגיד לך שהמשאבים לאימונים
הם האידיאליים? לא בהכרח .אני חושב שיש
פה מנה יפה ,יש פה מנה שעולה הרבה כסף.
אימונים ארוכים מצריכים יותר ימי
מילואים ,וכשאין איך תפעלו?
האימונים כאן דחוסים מספיק .אנחנו
מגיעים פה לרף אימונים קשה ,ולא כל מה
שמותר במלחמה מותר באימונים .אנחנו
שמים לעצמנו מגבלות כאלה שכן יאפשרו לנו
לעשות גם אימונים בטוחים ,מאתגרים אבל
בטוחים ,ולדעתי יש פה את המשאבים לקיים
את האימונים האלה.

משך המילואים
איש מילואים מן השורה בא לכאן להתאמן
לפרק זמן של שבוע ,מיום ראשון עד יום
חמישי .המפקד ,מ"פ או מג"ד ,מגיע לכאן לרוב
כמה ימים קודם לעשות הכנות ,מקסימום
עשרה ימים.
כיצד מנוצל הזמן? האם יש בזבוז?
מל"י אינו בית מלון .בבית מלון אתה מגיע,
חותם ,מקבל את המפתח ויש לך סדינים לבנים

על המיטה .חלק מהבעיות בשדה הקרב קיימות
במל"י .בתהליך החיול והחתימה הדברים
עוברים מיד ליד ,יש את החיכוך .אני טוען
שהחיכוך הזה הוא חיכוך של שדה הקרב .גם
שיגיעו לימ"חים יהיה לא פשוט.
אנשי המילואים מגיעים ביום ראשון בין 10
ל־ 12בצהריים ,וכבר באותו יום בשעה  3או 4
אחר הצהריים הוא כבר יורה .משך הזמן של
 4-3שעות מהתייצבות לירי הוא זמן הכרחי.
הוא עולה על מדים ,הוא מדבר עם המ"פ
בשיחת היכרות ,קצת מחליפים חוויות אחד
עם השני ,חותמים על כל העניינים ,עולים
על הנגמ"ש ,נותנים הוראות בטיחות ,יורדים
לשטח ומיד יורים .זה נכון שבמהלך האימון,
כאשר מגיעים לקראת תרגילי פלוגה או תרגילי
גדוד ,כאשר נדרש למפקדים יותר זמן לנוהלי
קרב ,החייל קצת נח .זה לא רע .הוא עבד
אינטנסיבי בימים ראשון ,שני ,שלישי ,בחלק
מיום רביעי הוא טיפה נח אם כי הוא השתתף
בתרגילים יום ולילה ,והוא מסיים את האימון
ביום חמישי עם אנרגיות להגיע הביתה .חלק
מהעניין של האימון זה שגם יהיה אימון קשה
אבל עם בטיחות .לפני השחרור הוא צריך עוד
להגיע למחנה ולהחזיר את הציוד עבור הבא
אחריו .הסיפור הזה של לחתום על הציוד -

אמל"ח ,נגמ"שים ,כלי רכב ,מדים ,ציוד קשר
 בעיניי זה חלק מהתמודדות גם של הכנהלמלחמה.
הצבא מורכב מהמון פרטים ,והעסק הזה
מאוד יקר לנו ,לעם ישראל ולכולם .חלק
מהעניין הוא גם לתרגל את האנשים בשמירה
על הציוד ,להתאמן איתו לחזור לכאן ולהחזיר
אותו בצורה מסודרת למתאמן הבא .הכי נוח
היה אילו כל הציוד היה משרת רק יחידה
מסוימת ,אבל זה בלתי אפשרי.

תחמושת באימונים
בלחימה יורים ולאימונים דרושה תחמושת.
התעניינתי האם יש מספיק תחמושת
לאימונים .יש מספיק תחמושת לאימונים,
אומר אל"ם שגב .אני לא יכול להגיד מספר
מדויק על צוות טנק ,אך הוא יורה מספיק
בשביל להתכונן .זה יותר מכדור תותח יחיד אך
לא את כל הבטן של הטנק.
באימוני ירי של טנק יש לדוגמה ירי יום,
ירי לילה ,ירי בתנועה ,ירי על מטרות נעות,
במה מתמקדים?
אם לא הייתה הגבלה הייתי יורה בטן
מלאה ,אך הצוות יורה פה מספיק בשביל
להתכונן למלחמה .ואכן הוא יורה ביום ,יורה
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בלילה ,יורה בתנועה ,יורה לטווחים קרובים
ויורה לטווחים רחוקים ,ויורה בכל הכלים שיש
בטנק ולא רק בתותח.
אם היו מקצים יותר תחמושת ,האם
האיכות או המיומנות לקראת מלחמה היו
טובים יותר? ובמציאות של מגבלות איפה
באה היצירתיות של המפקדים למצות את
המרב?
ברור ,אך לכל דבר יש מגבלה בחיים ,מסביר
אל"ם שגב .זה לחם חוקנו ובזה אנחנו עוסקים
כל הזמן .אין ספק שאם טנקיסט ייסע יותר
ק"מ בטנק ויירה יותר פגזים  -נהיה יותר
מוכנים .ובמציאות חלק מהיחידות אפילו לא
מספיקות לירות את כל התחמושת שאנחנו
נותנים להן .זאת אומרת חוזרים עם תחמושת
למשטח .אנחנו תמיד בודקים את עצמנו האם
אנחנו באמת ממצים טוב יותר את מה שיש.
בעיניי המפקד המצטיין במל"י הוא כזה שיודע
לקחת את המשאבים שקיימים לו היום ואיתם
למצות את המרב הניתן.
יש לנו בקרה ואנחנו מטפחים את ראשי
הענפים להתייעל .אם יש פרק זמן של המתנה
כלשהי ,לדוגמה לקראת תרגיל ,אנו מנצלים
אותו ומעבירים להם שיעורים בכל מיני
תחומים ,כמו :רפואה ,אב"ך ,תפעול נשק
וקשר .כדי שלא יחזרו עם תחמושת למשטח,
אנחנו מוודאים איתם שיורים את הסדרות
שמקצים לאימונים.

על תרומת המילואימניקים במלחמת יום
הכיפורים ,כשהצבא הסדיר בולם וחלקו נפרץ,
והמילואים מגיעים לחזית בתנועה על זחלים,
או במובילים .המודל הזה לא סתם מתקיים
 60שנה ,יש לו הגיון .לכמה זמן קוראים להם
במילואים ,מה סוג האימונים הדרושים להם
ובאיזו תדירות קוראים להם  -על זה בעצם
נסב הדיון.

מתרגלים פה גם 'מלא מחדש' של טנקים ,שזה
תנאי בסיסי להמשיך את הלחימה .אין מצב
שבו גדוד טנקים לא מבצע שיתוף פעולה עם
רגלים ועם הנדסה על כל מרכיביה ,כי הטנקים
צריכים את המרכיב ההנדסי כדי לנוע בשטחים
קשים .אנחנו מקפידים עם צוותי הטנקים על
הרמות הבסיסיות של עבודת הצוות ,מתיאומי
כוונות ,דרך התרגולות השונות על קווי
העמדות וניהולי האש השונים.

כל מערך המילואים של השריון מתאמן
במל"י ,מציין אל"ם שגב .אני פוגש את המ"פים,
המג"דים והמח"טים ,ויש לנו מערך מיומן
וכשיר שהוא בהחלט מערך רציני .אני חושב
שביום פקודה גם נדע להילחם בצורה טובה
מאוד .האימונים שלנו הם אימונים שמטפלים
במסגרת ,ומגיעים לתרגילים גדודיים גם ביום,
גם בלילה ,בכל צורות הקרב ,בתרגול הגנה,
התקפה והתקדמות.
אין פה גוף שמגיע למל"י ולא מבצע אימון
גדודי ,שמסתיים בתרגיל גדודי עם תנועות
ארוכות ,עם ירי פגזים יום ולילה .אנחנו

המענק של מענ"ק ואחרים

השריון במילואים

איכות אנשי המילואים
רוב אנשי המילואים יודעים את המקצוע,
ולאחר רענון של יום או יומיים הם נכנסים
למסלול האימון או הלחימה .בהתחלה
כשעוזבים את הבית והמשפחה ואת מקום
העבודה ,נדרש זמן אִקלום קצר .מי שבא
לעשות מילואים הא אנשים איכותיים ביותר,
רובם לא באו סתם לבזבז את הזמן .באים
פה באמת להתאמן בצורה רצינית ,מבינים
שבשבוע הזה הם מתכוננים למלחמה למספר
השנים הבאות ,ולכן הם לוקחים את זה בצורה
הכי רצינית שאפשר.
חוק המילואים קובע מספר ימי המילואים
בשנה על בסיס עבודות מעמיקות שנעשו גם
במטה הכללי גם בזרוע היבשה .אנחנו פועלים
תחת אילוצי חוק המילואים ,ועם זאת אנחנו
חושבים שמספר הימים שיש למפקד בשנתיים
שלוש ,המותרים על פי חוק ,מאפשרים לו
להתכונן ללחימה בצורה הטובה.
כול יחידות המילואים מתאמנות כל שנה,
אף כי לא תמיד באותו סוג אימון.
תפיסת הביטחון של ישראל בקשר
למילואים עוצבה על ידי בן גוריון בראשית
שנות החמישים .כבר בקדש נלחמו יחידות
המילואים עם ביצועים לא רעים בכלל .גם
בששת הימים השתתפו יחידות המילואים
עם ביצועים גם כן טובים מאוד ,שלא נדבר
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אנחנו רואים את המענ"ק (מערכת לניהול
קרב) הרבה בעולם המילואים ,מציין אל"ם
שגב ,ויש מענ"ק בהרבה מאוד יחידות .מכיוון
שאנחנו גדלים כבר מגיל צעיר בעולם של
מכשירים כמו אייפד ועם המחשבים ,הקליטה
של מערכות פיקוד ושליטה ,מערכות שו"ב על
ידי אנשי המילואים היא פנטסטית .די מהר
נקלטים ,מדברים בשפה המתאימה ומתפעלים
את זה בצורה מאוד איכותית.
יש גם מערכת צי"ד (צבא יבשה דיגיטלי).
אנחנו נכנסים לתוך עולם תקשובי כולל ,שבו
כול המערכות ידעו לדבר אחת עם השנייה,
להתממשק ,להעביר מסרים .אף אחד לא חי
לבד בשדה הקרב והמערכות כבר מתוכננות
כך שהן יודעות לקרוא ולדבר עם ערכות
תקשוב אחרות בשביל להעביר את הנתונים
המתאימים.
יש לציין כי לא כל מה שמעניין מט"ק
מעניין גם את אלוף הפיקוד ולהיפך .לכן
המערכת נבנתה כך שהמידע שצריך להגיע
למפקדים הזוטרים  -יגיע למפקדים הזוטרים,
והמידע שמגיע למפקדים הבכירים יותר  -יגיע
למפקדים הבכירים יותר.

פגישות עם אנשי מילואים
באימונים

אל"ם צחי שגב
אל"ם צחי שגב ,חבר קיבוץ שובל
שבנגב ,מהנדס מכונות בהכשרתו
ובעל תואר שני בהיסטוריה
צבאית מהאוניברסיטה העברית
בירושלים ,משמש מפקד המרכז
לאימונים באש (מא"ש) ממחצית
 .2011בתפקידו בשריון היה
מ"פ ,ומג"ד .היה מג"ד  52לרבות
במלחמת לבנון השנייה ,והחליף
מג"ד שנפצע ,אחר כך היה מח"ט
 14וראש מטה עוצבת סיני.
לאחרונה ביצע שני תפקידי מטה
במחלקת אמל"ח ובמחלקת ארגון
באג"ת.

עזבנו את המשרד ויצאנו לשטח .השמש
נטתה לשקוע ומזג האוויר האביך קיצר את
האופק .אל"ם צחי מתפעל מהנוף .יש לתל
אביב את היופי שלה ,יש לירושלים את היופי
שלה וגם לנגב ולגליל ,הוא אומר ,וזה לא
סותר אחד את השני .בדרך אנו עוברים ליד
כפר מגודר .הכפר הזה עם האורות הצהובים
 זה לא כפר שגרים בו ישמעאלים ,מסביראל"ם שגב ,זה כפר שבו אנחנו מתאמנים.
זה המרכז לאימונים אורבניים .זה כפר שלם
וענק ,אנחנו עושים פה אימונים מכל הסוגים.
אנו נכנסים לסיור בכפר .אל"ם שגב מסביר כי
פה יורים כדורים חסרי קליע ,עושים קולות
פיצוץ ,מחקים מואזינים שיודעים פה לדבר
בקול רם.
בשעות בין הערביים ,מסביר אל"ם שגב,
המילואימניקים עושים מעבר מיום ללילה.
במובן הזה נמצא אותם במגנן ,נדבר איתם.
אני חושב שיותר חשוב זה לראות את האנשים

ולהחליף איתם כמה מילים .אתה תראה יחידה
של מרכבות סימן  .3הגענו לקבוצה של אנשי
מילואים עם טנקי מרכבה סימן  .3רכב מנוף
עסק בהחלפת חטיבת כוח לאחר מהטנקים.
המילואימניקים לא מוותרים לעצמם במובן
של הקשיים הפיזיים ,אומר אל"ם שגב ,יש
להם מוטיבציה ונחישות ,ברצינות המתאימה,
משהו שבאמת מחמם את הלב.
האנשים שלפניי מציגים את עצמם :גל
סֹופְרין  -סמל טכני; סגן גד ֶּפלֶג  -סמ"פ; אלדד
לוי  -טען; גיא קְַראֵל  -תותחן; סגן הילל שלו
 מ"מ; גל לייבוביץ  -נהג; אֹורי אשל  -טען.מתי התגייסתם למילואים הזה?
אתמול ,ביום ראשון.
מה התכנון לשירות המילואים הזה?
להוציא את המיטב ,עושים אימוני צוות,
מחר תרגילי מחלקה ,ביום רביעי תרגיל פלוגה,
ברביעי בלילה עד חמישי לפנות בוקר תרג"ד
ואז הביתה.
למער הסר ספר אל"ם שגב מסביר :ביום
רביעי בלילה הם לא הולכים לישון הרבה ,כי
יש תרגיל גדודי ,אבל גם אחר כך יש כל מיני
הפתעות שאנחנו עושים להם ,אנחנו לוקחים
אותם לכל מיני מקומות שהם לאו דווקא
יודעים את זה מראש ,כמו במלחמה.
האם תכנית האימון הייתה ידועה לכם לפני
שנקראתם למילואים?
זה די דומה בין אימון לאימון ,מבצעים
אימון צוות ,מחלקה ,פלוגה.
איך עבר תהליך הגיוס?
יש שיפור משמעותי הפעם ,במובן שהחיול
היה קצר מאוד ולעניין.
והציוד שקיבלתם היה בכושר?
הזיוודים פחות ,גם הטנקים אני חושב לא
במצב הכי טוב.
ואת כל זה תפרטו בשיחת סיכום?
אני מניח שזה ידוע.
אני מניח שכל מחזור מחזיר את הכלים
לפחות לאותה כשירות שהם קיבלו.
אנחנו כנראה נחזיר אותם לכשירות קצת
יותר טובה ממה קיבלנו ,חשוב להגיד שהגדוד
שלנו היה ב"עופרת יצוקה" כולל צווי  8וגיוס
חירום והוצאה מאח"י וכניסה לעזה .אז
התנסינו במה שקורה בזמן אמת.
האם לאימון הזה הייתה התייצבות מלאה?
הפלוגה שלנו היא פלוגה שרצה הרבה
מאוד שנים ביחד ,אפילו בסדיר היינו ביחד,
אז יחסית ההתייצבות לא מלאה  100אחוזים,
אף פעם אין מאה אחוז ,אך תמיד יש טיפה
עודפים ,ובסך הכול זה גם אימון.
האם שומרים על צוותים אורגניים?
תשובה :הלכידות נפגעת כשיש פחות
ופחות אימונים .לפעמים יוצא מצב שחייל
יכול לא להיפגש במשך שנתיים אם יש לו
אימון ,שנה שבתון ואח"כ פעילות לא נפגשים
לא מתראים ,זה פוגע בלכידות.

מתי עשיתם בט"ש בפעם האחרונה?
בשנת  ,2007לפני  4שנים .גם ב־2008
התגייסנו בצווי  ,8גם בלבנון השנייה וגם
בעופרת יצוקה .בעופרת יצוקה נכנסנו לרצועה
 10ק"מ פנימה ,לא לעיר ,החלפנו כוחות
סדירים שהתקדמו קדימה ואנחנו תפסנו את
מקומם ועשינו התקפות על בית להייה.
פגשנו אחר כך את רס"ן במילואים אוהד
פֹודֹור ,מ"פ מעוצבת סיני .האימון האחרון
שלי ,הוא מספר ,היה אימון מפקדים לפני
חודש .לפני כן היו לנו לא מעט אימונים ,גם
בשנה האחרונה וגם בשנה שקדמה לה.
כמה ימי מילואים אתה עושה בשנה?
לא מעט ,אני עובר את ה־ 60 ,50כולל חד־
יומי ודו־יומי .זה שכיח מרמת המ"פ.
מה אתה מצפה מהאימון הספציפי הזה?
השגת כשירות נדרשת .מקווה לתת
למפקדים קצת לעבוד ולתרגל אותם בדו־שיח
ביניהם ומיומנות שריונאים .הוא צריך כמ"פ
טנקים להיות מוכן להילחם בכל זירה שתהיה
במלחמה בדרום ,בצפון ,במרכז ,מסביר אל"ם
שגב.



בסופו של דבר בתרחישים
שונים הטנקים צריכים
לעמוד בקו עמדות ,לפגוע
ולהשמיד מטרות בטווחים
של מספר קילומטרים

מתי השתחררת מהסדיר?
אוהד :השתחררתי מהסדיר בדרגת סרן
בשנת  .2005בסדיר הייתי מ"פ בחטיבה .401
הייתי גם קמב"ץ וגם בטנקי 6ב גל.
האם יש לכם מספיק אמצעים ,מספיק
תחמושת ,מספיק שעות מנוע להתאמן?
כן ,מפרט אוהד ,מקצים מה שמותר ועושים
כמה שיותר טוב ,מתארגנים ,מחושבים יותר
איך לתכנן את האימון ומוציאים ממה שיש
את המרב.
חוץ מלחזור לכשירות יש איזו חדשנות
משנה לשנה?
אני מרגיש יותר משאר המפקדים כי אני
מגיע לעדכונים ,כמו כנסי מפקדים ,ואירועים
כאלה הם זמן טוב להנחיל את הדברים האלה,
אם זה עבודת הטנקיסט ואם זה עבודה יותר
לרמת המפקד.
אתה אישית משקיע גם מעבר לשעות
האימון הרגילות?
אני חושב שההתעסקות של מ"פ מילואים
היא יומיומית .אין יום שאני לא מעורה בחייו
של חייל כזה או אחר ,במה שעובר עליו ועל

מפקד ,אם זה עדכונים ,אם זה ניהול החירום
שלי.
יש לכם מפגשים חברתיים כאן מחוץ
למסגרת המילואים?
כן .האמת שתכננו עכשיו לעשות איזה טיול
אבל זה לא הסתדר ,כנראה שנעשה בחודש
הבא .הגיבוש הזה טוב מאוד.

תרגול ואימון בתנאי מלחמה
הלוגיסטיקה וכל ההתנהלות באימונים
כאן ,מסביר אל"ם שגב ,היא כמו במלחמה,
והוא ממחיש בתיאור .אומר לי המ"פ אין לי
זה ,ואין לי זה ,ועכשיו לא הגיע סולר .אז אדוני,
לא דאגת שיגיע סולר .גם בקרב יש מצב שאתה
לא יודע אם יגיע סולר .יש כאן טנקים חסרים
דלק? תמשיך את האימון עם פחות שני טנקים.
במקביל אני אדאג לתדלק אותם כדי שהחבר'ה
לא יישבו סתם אלא יצטרפו אל האימון .אבל
בכל דבר אני שואל אותו ,תסביר לי מה היית
עושה בקרב? עם מי היית מדבר? עם המטה
חטיבה? דבּר עם המטה חטיבה שיעזרו לך.
עכשיו לצורך העניין הַרעַ"ן (ראש הענף במל"י)
מייצג עבורך את המח"ט .מכיוון שהמח"טים
נמצאים פה הרבה באימונים ,דבר עם הרע"ן
והוא ייתן לך פתרון .שלח עכשיו כוח ,אם
עכשיו נגיד יש ַמ ְחסַ"ר (מחלקת סיור) שינתב
את הדרג ושיגיע לפלוגה בשביל למלא דלק,
בשביל להביא פריט חסר ,בשביל אלף ואחד
דברים לוגיסטיים ומבצעיים שאתה צריך
בשדה הקרב.
ההתייחסות היא פה כמו במלחמה :הנה
שטח המחנה ,הנה נתיב המסע אל היעד,
הנה שטח היערכות ,קו הזינוק  -צא אל
היעד ותקוף אותו .אין לך מרשם קרב? למה
אין לך? בוא תכין מרשם קרב .האם תדרכת
את הפלוגה? אנחנו עוברים במסגרת חמשת
הימים שאתם נמצאים פה ,תחשוב כאילו אתה
עכשיו בלבנון ,סוריה ,או במקום אחר .אתה
עכשיו נמצא במלחמה ,הכול אותו דבר  -רק
לא יורים עליך כאן ואין פצועים .ומפקדים
שמבינים זאת מנהלים את זה מתוך ידיעה מה
מרחבי הלחימה שלהם ,מה המרחב שמדמה
אויב .התרומה שלהם בסוף האימון ,ורואים
את זה במשובים ,היא יוצאת מן הכלל.

סיכום קצר
יש לנו ההתמחות בלאמן .אני חושב
שאנחנו נמדדים באמת בשאלה איך הגדודים,
הפלוגות ,הגדודים והחטיבות יגיעו מוכנים
למלחמה הבאה ,זה המבחן של מל"י ,חד
משמעית .אנחנו כל הזמן בודקים את עצמנו
באימונים בצורה די ביקורתית .החוכמה היא
לא להילחם רק במלחמה שהייתה .אם בעשור
האחרון פגשנו בעיקר גרילה מלחמות עם
עצימות נמוכה זה לא אומר שזה מה שיהיה
במלחמה •
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מח"ט 7

אל"ם עודד בסיוק -

מהפרט אל הכלל
בתוך הגעש הסוער במדינה בתחום החברתי ,המדיני ,הביטחוני יש מי שבהשקט
ובבטחה נערך לפורענות ,אם תבוא .אחד מהם הוא אל"ם עודד בסיוק ,מפקד
חטיבה  7המהוללת ,המצר על כך שאנו נמצאים בתקופה שה"אני" הפרטי חשוב
יותר מן ה"אני" של הכלל והחברה ,ופועל לשנות זאת
סא"ל (במיל') דוד כספי
הגעתי לראיון עם סקרנות עצומה ועם
"דעה קדומה"  -הלא זאת החטיבה שבה גדלתי
כחייל וכקצין בפלוגת הסנטוריונים הראשונה
 נוסטלגיה ,הערכה ,ריגושים ...ובעיקר המושגחטיבת השריון  7על כל מה שהיא מסמלת והטבוע
כמעט אצל כל שריונאי גם אם לא שירת בה.
ישבתי עם מפקדה לראיון אישי ,וכבר בתחילה
זיהיתי דמות מרתקת ,רבת כריזמה ונוכחות,
אינטליגנטית ומשכילה ,ובעיקר מקרינה אֵמון
ואמונה בערכים של שליחות וחובה בתפקידו.
בהמשך הראיון הבנתי מדבריו שאכן יש עוד
כמוהו ,אנשים ומפקדים איכותיים ביחידות
השריון והדבר כמובן מילא את ליבי בהערכה
וגאווה לכל אלה.
עודד ,איך נעשים מח"ט ?7
מטבע הדברים לחטיבה זו יש מועמדים רבים
הכמהים לתפקיד .הקביעה נעשית במרכז הערכה
שבו יש אשכול מועמדים לחטיבות הסדירות
המובילות ,ובו מוערכת היכולת האישית
להתמודד עם התפקיד ,המבוססת כמובן על
עשייה ותפקידים בעבר ,כגון אחד מתפקידיי
החשובים כמג"ד  82במלחמת לבנון השנייה,
במקום שהגדוד היה פרוס לרוחב הגזרה ,בעת
התקרית החמורה של החטיפה ,והטנק שעלה על
מוקש קטלני והושמד לחלוטין .כמו כן תפקידים
נוספים שעשיתי בעבר  -מפקד במוצב הבופור,
קצין אג"ם חטיבתי ,מח"ט מילואים ומדריך
בקורס מ"פים־מג"דים.
בין לבין לימודים אקדמאיים ,תואר ראשון
במשפטים ותואר שני במינהל עסקים ולימודים
במכללה לביטחון לאומי .והחשוב מכול  -נשוי
לרעיה מסורה ,הנושאת בעול המשפחה עם שני
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ילדים המתגוררים בשרון.
עבורי לפקד על חטיבה  7זה אחד השיאים
של הקרירה וגם אחד השיאים של המחויבות
האישית ,שהרי לחטיבה זו מורשת עצומה
ומשמעותית שנובעת מחלקה בכל מערכות
ישראל ,ושממנה יצאו מיטב מפקדי צה"ל.
מהן המשימות המרכזיות שהגדרת לעצמך
עם קבלת הפיקוד?
עברתי עם עצמי תהליך ארוך של לימוד
והפנמה ,חפיפה ארוכה עם קודמי ,אִבחון
והתבוננות ,לימוד תכניות וציפיות של דרגי
הפיקוד מעליי ועוד .גיבשתי לעצמי תפיסה
מרכזית לפיה החטיבה עשויה להידרש להילחם
ולהכריע בכל זמן ובכל מקום ואף בזירות שונות
ומגוונות .מכאן הסקתי על היכולת והמסוגלות

מח"ט  7אל"ם עודד בסיוק (במרכז) בעת תרגיל

שהחטיבה חייבת לפתח.
אני נדרש להבטיח כשירות זו ,כדי לעמוד
במבחן בעת הצורך .זאת ועוד ,אעשה הכול כדי
לקדם מקצועית את האנשים שבחטיבה ולפתח
בהם איכויות של לוחם רציני ומקצועי ומתוכם
גם למצות את פוטנציאל האנשים המתאימים
לפיקוד .יש להשקיע באנשים אלה ערכים של
חשיבה ויוזמה התקפית ובמיוחד בקרב הקצינים,
שמהם יועברו הדברים לכלל החיילים.
איך מחנכים לזה?
השרשת ערכים אלה בכל אימון ותִרגול,
למשל טיפוח היכולת לזיהוי מצבים משתנים ושל
אי וודאות והתגובה הנדרשת בהתאם מכל מפקד.
אני דורש מכל מפקד שתחת פיקודי שיבחן את
עצמו מדי יום  -מה פעל למען המשימה המידית

אל"ם עודד
בסיוק ליד טנק
בחטיבה 7

שלו וכן מה קידם כדי להתכונן ולהיערך טוב
יותר למשימה מבצעית עתידית שיכולה לבוא
במשמרת שלו.
מהי תחושת האחריות המלווה אותך
בתפקידך?
האחריות כבדה .אני מוטרד ממה שאינני יודע
ובעיקר מדברים שאין לי מודעות על כך שאני לא
יודע .החטיבה שלי מיועדת לפעולה רב־זירתית,
איך מכשירים לוחמים למשימות כה מגוונות?
מהו שדה הקרב העתידי שאליו אני צריך לכוון?
וזאת בתחושה מתמדת של מידיות ,להיות נכון
בכל עת לשנויים אפשריים באזור.
מה תפקידו של הטנק בעידן הטילים ופגיעה
אפשרית בעורף?
תפקידנו כאן מכריע וזאת על ידי פיתוח יכולת

וכוננות לביצוע מהלכים של חדירה ותמרון עמוק
אל שטח האויב ,פגיעה בנכסים אסטרטגיים שלו
והוצאתו משיווי משקל .אולי קשה להגיע לכל
עמדת שיגור ,אבל מצד שני פגיעה קשה בריבונות
המרכזית של האויב עשויה ממילא לשתק
פעילותו .פעולה כזו חייבת להיעשות תוך זמן קצר
ביותר ,שהרי בינתיים עלולים לעוף עלינו טילים,
ומכאן המסקנות לגבי היערכות וכוננות החטיבה.
הטנק הוא הפלטפורמה היחידה שמסוגלת לתת
מענה קרקעי להשמדת אויב ,והוא שיכול לנייד
מסת אש קריטית בתמרון עמוק ותוך מתן מיגון
סביר ללוחמים.
מהי שגרת החיים של החטיבה?
תעסוקה מבצעית בכל הזירות עם או בלי
טנקים ,ואימונים בשליש עד מחצית הזמן .זהו

שינוי משמעותי מבורך לעומת מה שהיה לפני
מלחמת לבנון השנייה.
איזה ערכים אתה פועל להטמיע בחטיבה?
ערכים חינוכיים ,חברתיים ,סיוע ותמיכה
בחיילים הנזקקים מכל הבחינות ,כבוד האדם,
אורחות חיים תקינים ,נהיגה בטוחה ,מניעת
אלכוהול ,סמים ,אלימות וכד' .כמובן גם ערכים
הנגזרים ממורשת החטיבה  -מנהיגות קרבית,
יוזמה ,אומץ לב ,התקפיות ,אחוות לוחמים ועוד.
המפקדים הם שמובילים זאת ואני מצפה מהם
לדוגמה אישית בתחום זה.
המתגייסים לחטיבה מייצגים את החתך
המאפיין של החברה בישראל  -מגוון חיילים
מרקע חברתי וחינוכי שונה .אכן מתרחש
בחטיבה כור היתוך אנושי מרתק ,שלאחר

אש לתכלית
בחטיבה תכליתית
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הוויי בחטיבה 7

לוחמים מחטיבה 7

תקופת שירות של אימונים וחיים ביחד נוצרת
אחווה ,גאווה והזדהות עם היחידה ,גם אצל אלה
שהגיעו מראש עם עמדות שליליות.
כיצד למשוך צעירים לשריון?
הדוגמה האישית של חבר מביא חבר,
הסברה ופיזור הערפל וחוסר הידע  -השירות
בטנקים כיום מספק אתגר מבצעי ,בקצה החוד
של ההיערכות המבצעית של צה"ל ,ומעניק
למשרתים בו כלים ואמצעים טכנולוגיים
מרתקים .למתגייסים החדשים חשוב להקנות
ההרגשה שהם משרתים מטרה חשובה ורבת
עניין.
הצבא חשוף כיום לביקורת יתר .מה מרחב
ההתבטאות והפתיחות הקיימת בחטיבה וכיצד
מתמודדים עם אמירות ,שלעיתים מוזנות
מן החוץ ,מהתקשורת ,מהמשפחה ,מחוגים
אידיאולוגיים שונים?
יחסית אנו נתקלים במספר מועט של תופעות
מסוג זה .לחיילים מוסברים ומובהרים הגבולות
של מרחב ההתבטאות אך זאת מבלי לחסום
התייחסות למצוקות ואמירות כאלה או אחרות.
יש הקשבה ושיח הדדי בשיחות עם חיילים מצד
אחד ,ומצד שני יש הדגשה של ביצוע פקודות
והנחיות ללא עוררין .עובדה היא שמספר הפניות
לנציב קבילות החיילים הינה כיום מזערית מאוד.
כיצד הנך מטפח הסטנדרטים המבצעיים של
החטיבה?
כשירות מקצועית ומבצעית שעלינו להשיג
ואשר מוגדרים מראש ,בדבר היקף ואיכות
הביצועים ,מבחני מעקב בכל הרמות באופן
שיטתי ,כוננות ומוכנות גבוהה ,התרשמות
מאקלים ארגוני ביחידות המשנה ,ראיונות חתך,
ביקורות מבצעיות ועוד .אחד המדדים החשובים
לעניין זה הוא מספר האנשים היוצאים לקורסי
פיקוד שונים ,דהיינו טיפוח מנהיגות המשך.
מה צופה לנו זירת המלחמה העתידית?
האמירה השחוקה של הרוצה בשלום ייכון
למלחמה ,בתוקף אצלנו ואנו עושים זאת יום
ביומו ,כאשר משקיעים חשיבה רבה וההיערכות
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לצמצום אי הוודאות ורמת המידיות שזה עלול
לקרות .אויבינו התקדמו והשתכללו רבות ואין
לזלזל בהם .באותה המידה ויותר ,גם להם הייתי
מציע לא לזלזל בנו .הצבא של היום שונה מאד
ברמתו ,בכשירותו ובהצטיידותו ממה שהיה לפני
מלחמת לבנון השנייה.
האם תנצח במלחמה?
הניצחון וההכרעה שתשיג החטיבה אינם
תלויים רק בה ,אך אין ספק שתחושת היחידה,
לרבות של אחרון החיילים שבה ,שאכן ננצח
וחייבים לנצח ,כמובן גם תוך מודעות למספר
הנפגעים שעלולים להיות .החטיבה נערכת
ומתכוננת מעשית ותודעתית לאפשרות של
ניצחון והכרעה.

הרהורים שלי
בימים אלה סיימתי את קריאתו של הספר
"על הבלימה" (של אבירם ברקאי) ,סיפורה של
חטיבה  188בימיה הראשונים של מלחמת יום
הכיפורים .במהלך הראיון עם מח"ט  7אל"ם
עודד בסיוק ,מנקר בראשי מה שקראתי על
ההתרחשויות ברמת הגולן  -מודיעין לקוי,
שאננות מול התרעות ,בלגן מבצעי ,הלם
תודעתי שאכן זה מתרחש ,חוסר תיאום בין
יחידות ,אי מלוי פקודות כלשונן בקרב דרגים
בכירים וקרבנות שווא בחלקם.
האם המח"ט שלפניי יידע לעשות אחרת?
אכן ממלאת את לבי הרגשה של ביטחון ואמון,
שלפניי אדם ממוקד משימה ,מוטרד ועושה כדי
למנוע קטסטרופה מסוג המתואר בספר .אני גם
למד בין השיטין שזו רוח הצבא ולא רק בחטיבה
 ,7דהיינו אנשים איכותיים בעמדות מפתח
של פיקוד והובלה ,שלמדו והסיקו כמה דברים,
ממלחמות קודמות ומתכוננים ברצינות לבאות.
אני מרגיש גם שמתפתחת אצלי סימפטיה
והערכה לאדם שלפניי למרות שכמתראיין הוא
"יבש" ,תכליתי וממוקד־מענה" .בא לי" להכניס
לו משהו מתחת לחגורה ,יתכן והייתי מוצא
אם הייתי שוהה אצלו בחצר החטיבה  -אולי

השניצלים לא מטוגנים מספיק או שהמאהל לא
לגמרי בקו ישר ,או שקני התותחים לא מונחים
בהנמכה אחידה...
אל"ם עודד בסיוק ,משרת בצה"ל עשרים
שנה .הוא חדור תחושת שליחות גדולה ומאמין,
שחשוב שהטובים והמתאימים ביותר יהיו
בתפקידים ועמדות כמו שלו  -למען ביטחונה
ושלומה של המדינה .מרבית זמנו בשנים אלה
ניתן לצבא ועל אחת כמה וכמה עכשיו בתפקידו
כמח"ט  .7המחיר הכי יקר שהוא משלם הוא
ההיעדרות מן המשפחה ,וזה לא נמדד רק
כמותית אלא איכותית ,באשר לחלקו בגידול
הילדים וחינוכם ,באשר לשעות שהייה עם
רעייתו ובכלל נמנע ממנו לסייע בעניינים של
המשפחה כפי שהיה רוצה .אני מתרשם מדבריו
שרעייתו גם היא חדורת מוטיבציה כמוהו
ונותנת את התמיכה הנדרשת.
היכן אתה רואה עצמך בעוד עשר שנים?
קשה לדעת אם בצבא או באזרחי ,אך אני
שואף להיות במקום שאוכל להביא את מרב
השפעתי וליישם את יכולותיי וכישוריי.
עודד ,לסיום ,משהו מן הלב?
אני חושב שאנו נמצאים בתקופה שה"אני"
האישי חשוב יותר מן ה"אני" של הכלל והחברה,
משיב מח"ט  7אל"ם עודד בסיוק .נכון שאמביציה
אישית ותחרות יש בהם גם מן החיוב ,אבל
במצבנו בחברה ובמדינה חשוב להשאיר פינה
לכלל ,כי ללא טיפוחה לא יתאפשר לנו פרט.
הנטל החברתי אף פעם לא הוטל בשווה אבל
טוב שיש גם רבים המוכנים וחושבים לתת
ולעשות למען הכלל ,ובזכותם קיימת היציבות
החברתית .אגב ,אני משתדל להנחיל זאת גם
לקצינים ולחיילים בחטיבה.

מעט ביטחון ונחת רוח
אם אלה דבריו וחשיבתו של איש זה ,בתוך אי
הנחת החברתית־לאומית שאנו נמצאים בה כיום,
לצערי  -מותר לנו לשאוב מעט ביטחון ונחת רוח
ממנו .שאפו  -עודד! •

הלקח היחיד
החשוב מהמלחמה

הדרך היחידה להגן על העורף באמת היא קיצור דרמטי של משך הלחימה .הדרך
היחידה לקצר את משך הלחימה ללא יותר מ־ 48שעות היא לגרום לזעקה בינלאומית
וללחץ כבד להפסקת אש מידית .כדי שזה יקרה ,צריך לשכוח ממושגים כמו מידתיות.
כבכל שנה באוקטובר חוזר ריטואל
הניתוחים בדיעבד לגבי מלחמת יום הכיפורים.
איך לא היינו מוכנים ,איך לא ידענו ,לא הערכנו
נכון ,נתפסנו עם המכנסיים למטה .ובכן ,אפשר
לסכם עשרות שנים ,ספרים ,מאמרים ,ניתוחים
ומה לא במשפט אחד  -לעולם לא נהיה מוכנים
למה שעוד לא קרה .לא רק אנחנו ,ולא רק
בענייני ביטחון .גם בכלכלה ,בפוליטיקה ובחיינו
הפרטיים .קשה לחזות ,בעיקר את העתיד.
רבות השתנה מאז אוקטובר ,'73
והטרמינולוגיה האופנתית מדברת על מהפכות
בשדה הקרב .אז מהפכות אין .יש התפתחות
אבולוציונית של הטכנולוגיות ושל האויבים,
ובעקבותיה התפתחויות מהותיות באופי
שדה הקרב העכשווי .מגדירים את שדה הקרב
כא־סימטרי ,כתשובות מתוחכמות שפיתחו
האיסלאם הקיצוני וארגוני הטרור לעליונות
הטכנולוגית המערבית .המלחמה יוצרת
הזדמנויות לשני הצדדים להביא את יתרונותיהם
המוחלטים לידי ביטוי .זוהי הא־סימטריה
האמיתית .בשתי המלחמות האחרונות ,מלחמת
לבנון השנייה ועופרת יצוקה ,למעט התקיפות
האוויריות  -שהיו יעילות ביומיים הראשונים,
ושבהן גם הושגו מרבית ההישגים ,אם לא כולם
 נלחמנו את המלחמה שלהם .לחימה בשמורותהטבע בלבנון ,טיהור בתים בבינת ג'בל או בעזה
 זאת המלחמה שלהם ,לא שלנו .אין לנו ,ולאיהיה לנו ,שום יתרון יחסי במקומות האלה.
להילחם דווקא שם ודווקא ככה זוהי שטות.

שדה הקרב הבא יהיה כנראה העורף הרך.
מלחמת לבנון השנייה ועופרת יצוקה סימנו
באופן ברור את נקודת התורפה שלנו .ראינו
לאחרונה את תרגיל העורף הגדול .שמענו
הערכות על תחזיות למאות טונות על מרכזי
הערים ועוד רעיונות אימים ,וזה ממש לא
חייב לקרות .מערכות ההגנה כמו כיפת ברזל
ומערכות אחרות  -טובות ויעילות ככל שיהיו,
והן ,ללא ספק ,הישג טכנולוגי יוצא מהכלל -
יוכלו להגן על כמה מטרות אסטרטגיות ,אך
בוודאי לא על ריכוזי אוכלוסייה לאורך זמן.
הדרך היחידה להגן על העורף באמת היא קיצור
דרמטי של משך הלחימה .הדרך היחידה לקצר
את משך הלחימה ללא יותר מ־ 48שעות היא
לגרום לזעקה בינלאומית וללחץ כבד להפסקת
אש מידית.
כדי שזה יקרה ,צריך לשכוח ממושגים
כמו מידתיות .זה מונח מושאל מתחומי חיים
אחרים .מלחמה אינה משחק פינג פונג .זהו
המשחק שלהם ,לא שלנו .זה לחלוטין לא
מוצדק ובלתי מוסרי לאפשר פגיעות באזרחים
שלנו ,העיקר שלא לפגוע באזרחי אויב .זהו
אלטרואיזם ,והאלטרואיסטים נכחדים.
מובן שצריך לעשות הכול כדי להימנע
ממלחמה ,לא צריך להיות לשם כך פעיל שלום.
אלו הנקראים פעילי שלום לא הביאו ,לא כאן
ולא במקומות אחרים ,שלום .הסכמי שלום כאן
ובעולם נעשו על ידי אנשי מעשה ריאליסטים
ופרגמטיסטים .אבל כשברור שהמלחמה היא

בלתי נמנעת  -מהלך הפתיחה חייב להיות
התקפה נרחבת על כל התשתית האזרחית
של מדינת האויב ,על ראשי השלטון ,אישית,
כשאיש אינו חסין ,כולל בתיהם הפרטיים ,היכן
שהמשפחות מסתתרות ,לא משרדיהם הריקים
ממילא .מטוסים וטילים לא צריכים לעשות
עבודה של טרקטור .צריך לפגוע בגיבורי הפה
שלהם ישירות .אף מטיף ואף משלח מתאבדים
עוד לא שלחו את בנם .צריך לפגוע בתחנות הכוח,
בבנקים  -בכל מה שכואב באמת .עד שתקום
זעקה נוראה שתגרום להפסקת אש מידית.
יאמרו לנו ,ומה לגבי חוקי מלחמה? ובכן,
העולם יגנה אותנו בכל מקרה ,זהו מצבנו הבין־
לאומי ולא חשוב כרגע איך הגענו לכך שהחוקים
חלים רק עלינו .אנשים טובים וחכמים ישאלו
אם אנחנו רוצים להיות כמוהם .התשובה היא
לא .אבל היצר הבסיסי ,הראשוני ,יצר הקיום,
שהיה כאן לפנינו ויישאר כאן אחרינו ,אינו
מודע לכך שאנשים כתבו ניירות המגבילים את
השפעתו ,ולו היה יודע  -היה צוחק .התקינות
הפוליטית חשובה כגבבה ,החזקים ימשיכו
להכתיב חוקים לחלשים ,ויצר הקיום יישאר כמו
שהוא .מי שלא מבין זאת מעוות את המציאות.
העולם יגנה אותנו? בטווח הקצר בוודאי ,בטווח
הארוך תלוי בתוצאות .העולם מעריץ מנצחים
ומתעלל בחלשים• .
* הכתבה התפרסמה במקור באתר 'ישראל
היום' 10 ,באוקטובר 2011
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"שילוב מנצח"
בחטיבת הראל

חטיבת "הראל" סיימה לאחרונה תרגיל עוצבתי מקיף ,אשר כלל את מרב
היכולות הנדרשות מעוצבה משוריינת מתמרנת .תחת פיקוד החטיבה
פעלו בנוסף ליחידות השריון וההנדסה האורגניות ,גם יחידות של
עוצבת החי"ר "כרמלי" ,ועוצבת התותחנים "התבור".
אל"ם איציק רונן ,מפקד חטיבת הראל
אנו נמצאים בשלב סיכום התרגיל ,אולם
אפשר לומר כי מדובר באירוע איכותי ,שהביא
לידי ביטוי את יכולותיה של העוצבה ,בשילוב
גדודי שריון ,חיל־רגלים ,הנדסה ,תצפיות ,אש
ארטילרית וחיל־אוויר ,ומערך לוגיסטי מלא,
לרבות יכולות המוכפפות מהרמה האוגדתית.
בסימן "סוף מעשה במחשבה תחילה" ,גם
הפעם ,בתחילת שנת  ,2011בטרם נדרשנו לצאת
לתכנון המבצע ,ניסינו למקד את תהליך ההכנות.
בראשית התהליך שמנו לעצמנו את
האתגרים הבולטים :עוצמת הנ"ט שבידי האויב,
העוצמה הארטילרית ,ומערכות ההגנה הכוללות

מכשולים וביצורים ,בכלל זאת לחימה בשטח
הבנוי  -אלה אתגרים רלוונטיים לכל זירה
שאיתה נתמודד ,ומכאן שהתרגיל הכין אותנו
למגוון מתארים.
בהמשך לכך ,רשמנו לעצמנו את היכולות
הנדרשות ברמה החטיבתית ,על־מנת להתמודד
באופן מיטבי עם אתגרים אלה .מצאנו כי יש
לטפל בעיקר ב־ 5תחומים ,שהבאתם לרמת ביצוע
גבוהה מאוד תבטיח בסיכוי גבוה ניצחון בקרב:
• מיצוי הכוח המשולב במסגרת האתגרים
המתוארים
אין עוררין על כך שלעוצבה יש עוצמה אדירה

על כלל רכיביה ,אולם הצלחתה מותנית ביכולת
להביא את יתרונו היחסי של כל רכיב בעוצבה
לידי ביטוי  -אלה דורשים בראש וראשונה שפה
משותפת בין מפקדים ובין מפקדות .ארבעה
חודשים לפני תחילת המבצע חברו מפקדי
הכוחות ,להליך הכנה משולב ומובנה ,שבו מפקד
כל כוח השפיע הן על התהליך עצמו ,והן על
התכנים בתוכו .בשיאו של התהליך שתי סדרות
תכנון ,שכללו רענון מקצועי וחשיבה משותפת,
ובהשתתפות כלל המפקדים לכדי גיבוש רעיונות
מבצעיים המגלמים את מיצוי הכוח.
• טיפול בכשירות יסוד של תכנון מבצעי,

החטיבה ערוכה
לפקודה
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תנועה ,ניווט ,התמצאות ,והפעלת אש
הגעה במהירות לעומק מרחב הלחימה ,ועם
כל העוצמה לנקודת ההכרעה  -זוהי תמצית
האתגר ,בתוך כך ,מיומנות הלחימה בשטח הבנוי,
הדורשת התמצאות בשטח מורכב ,ותיאום לא
פשוט עם כוחות הרגלים והנדסה.
• רוח הלחימה
מצאנו כי קיום תרגיל עוצבתי ליחידת
מילואים בימי חג החנוכה ,בשעה שהמוני בית
ישראל חוגגים ומבלים ,מהווה הזדמנות לעסוק
במרכיבי רוח של רעות ולכידות .ברור היה
כי נדרש לייצר נפח ערכי לתרגיל ,אשר יוביל
להתייצבות הכוחות למרות החופשה ברקע ,לכן
קיימנו מספר מופעים שתכליתם שימור הגיבוש:
־ אירוע חטיבתי מרמת מפקד מחלקה,
שהתרחש בגבעת התחמושת בירושלים ,ואשר
עסק במורשת חטיבת הראל ,בקרב על ירושלים
ובהוקרה על זכייה בפרס הרמטכ"ל על הצטיינות
החטיבה.
־ בהמשך קיום ערב בסימן "מעטים מול רבים"
בו עסקנו בניצחון האיכות על הכמות  -מורשת
הקרב של השריון מאז הצבתו בראש המערך
המתמרן במערכת קדש ,ועד לימים אלה .בערב
זה הוזכרו מפקדים כדוגמת משה בר־כוכבא־
בריל ,אורי בן־ארי ,מאיר זמיר ("טייגר"),
אביגדור קהלני ,ומפקדים בולטים מאז של"ג,
שבנועזותם הובילו את יחידותיהם לניצחון
מוחץ אל מול אויב.
אירועים אלה השפיעו על ההשראה של
המפקדים לקראת התרגיל ,והעצימו את המורל.
יש לומר כי השתתפות מפקדי הגדודים מעוצבת
"כרמלי" ועוצבת ה"תבור" ,שהן עוצבות בעלות
מורשת משל עצמן רק חיזקה את תחושת
הלכידות.
• נקודת ההכרעה  -האנשים הנכונים

חפ"ק
המח"ט
בתנועה
לילית

שער הכניסה לתרגיל

במקומות הנכונים
ההכנה המקצועית ומערך ההשתלמויות
והפעולות שקיימנו הצטייר כנכון ,אולם
נאמר לנו כי תכנון בלבד לא יספיק  -נרמז כי
המערכת החטיבתית תתורגל באופן משמעותי
ולא שגרתי ,ובתוך כך שינויים תכופים ומצבי
קיצון של עייפות ועומס.
ניתוח היבטים אלו הביא למסקנה כי לא
זו בלבד שנדרשת מערכת הכנות ,היא תהיה
בטלה בשישים אם המפקדים לא יגלו גמישות
בהבנת האתגרים והשינויים ,תושייה בקבלת
ההחלטות ,זריזות ונחישות בביצוע.
ניתן לומר שמה שיבטיח את העניין הוא
העמדת האנשים הנכונים במקום הנכון ובעיתוי
הנכון .פירטנו באופן חד כל שלב בתכנית ומי
הוא הגורם המוביל ,הנדרש להימצא במקום
ובזמן ,הכוונה היא לקצינים בעלי משקל סגולי
גבוה ,שהימצאותם בחוד תבטיח ניצחון.
סגן מפקד החטיבה למשל ,קיבל פיקוד על
קרב ,אשר ברור כי הימצאותו במקום ,במקרה
זה אגפו של מערך האויב ,תסייע למפקד
החטיבה להכריע את הלחימה.
מיקומו של מפקד גדוד ההנדסה למשל,
בחפ"ק לצד חפ"ק מפקד החטיבה ,שעה שאנו
פורצים לתוך מתחם בנוי מבוצר ,הובילה
להחלטה על מיצוי נכון יותר של הכוחות

הפורצים ,ולאחר שראה והבין את תפיסת
המפקד  -הפעיל את כוחו ביעילות.
חוזקה של מערכת מאותגרת מושפע באופן
דרמטי מכך שהאנשים הנכונים עומדים באותם
"צומתי הכרעה"  -עלינו לסמן מהם אותם
צמתים ,ומיהם אותם אנשים.
• יכולת מנהלתית־לוגיסטית
לא ניתן לנצח ,לבטח לא ביבשה ,ללא מערך
לוגיסטי המתאים לצורך והמגיע בזמן על־מנת
לאפשר רציפות .החטיבה תורגלה ב־ 5קרבות
במשך  4ימים ,וזה אתגר אדיר ,שהעמידה בו
מותנית במערך הלוגיסטי ,ובתוכו האחזקה,
ההספקה וכוח האדם .קצין הלוגיסטיקה
החטיבתי הוביל במו ידיו ובהשקעה אין קץ,
לפני כל התהליך ולאורכו את מוכנות המערך,
ובהמשך הפעלה נכונה שלו .הגעת הסולר
לטנקים בזמן אפשרה לנוע ללא הפסקה ,ולצד
זאת הגעת סופגניות ללוחמים בכל ערב לכל
יחידה נתנה את המוטיבציה שאנשים ירצו
לנוע.

סיכום
התחושה כעת ,כאשר מסכמים את האירוע,
היא שמדובר בהצלחה כבירה ,זאת ניתן לזהות
מהשיחות המתקיימות ברקע בין האנשים,
וברוח הנושבת מצד המפקדים .ניתן לומר כי
ההצלחה נבעה מהבנת האתגר וקיום הליך
הכנה בשיתוף כלל גורמי הביצוע ,כל זאת תוך
רתימת הרוח אל החומר  -הגיבוש ,הלכידות,
המורשת והרעות .חטיבת "הראל" מסכמת
שנה איכותית ,שכללה אימונים משמעותיים
ופעילות מבצעית ענפה .אנו ,ברוח מורשת
"הראל" ופלמ"ח ,מביטים קדימה וממשיכים
תנועה.
"נוע ,נוע ,סוף• "...

חבורת
הפיקוד
הקדמית
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פרס יצחק שדה

לד"ר אשר פורת על ספרו
"חלוק לבן כומתה שחורה"
פרס יצחק שדה לשנת תשע"א הוענק לד"ר אשר (קרלוס) פורת ,אל"ם (במיל')
על ספרו "חלוק לבן כומתה שחורה  -סיפורו של רופא צבאי במלחמות ישראל"
אל"ם (במיל') שאול נגר
סקירה מפורטת על ספרו המצוין של אל"ם
(במיל') ד"ר אשר (קרלוס) פורת הבאנו באתר
השריון ביום  6בפברואר  .2011לעיון בכתבה ראו
כאן.

_http://www.yadlashiryon.com/show
item.asp?itemType=0&itemId=2517&level
Id=64566

בהמשך זכה ספר זה בפרס יצחק שדה .ועדת
הפרס בהרכב פרופ' אביבה חלמיש ,אלוף (במיל')
נתי שרוני ,ואל"ם (במיל') ד"ר עמי גלוסקא,
החליטה להעניק את הפרס לשנת תשע"א 2011 -
לזוכים שלהלן:
• ד"ר אשר (קרלוס) פורת על ספרו :חלוק לבן,
כומתה שחורה ,ירושלים ,כרמל2010 ,
• ד"ר יאיר שפיגל על ספרו :על המשמר" :השומר
הצעיר" במערכות ההגנה והביטחון ,1947‑1920
תל אביב ,הקיבוץ המאוחד2010 ,

נימוקי הוועדה
נימוקים להענקת פרס יצחק שדה לשנת
תשע"א לד"ר אשר (קרלוס) פורת על ספרו
"חלוק לבן כומתה שחורה :סיפורו
של רופא צבאי במלחמות
ישראל" ,בהוצאת הקיבוץ
המאוחד
בספרו "חלוק לבן
כומתה שחורה" מגולל אשר
(קרלוס) פורת את סיפור חייו
מאז ילדותו בבואנוס איירס,
התפתחותו כנער ,כשברקע
מלחמת העולם השנייה
והשואה ,דרך ימי צעירותו
שבהם התגבשה השקפת עולמו
הדוגלת בצדק סוציאלי ובצדק
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ביחסים שבין אדם לחברו ,והַמשֶך בתיאור עלייתו
ארצה ,לימודי הרפואה שם וכאן ,התגייסותו
לצה"ל כרופא ,שירותו הצבאי ועד עצם היום הזה.
בכתיבה כנה היוצאת מן הלב ונוגעת ללב
סוחף ד"ר פורת את הקורא ,מעביר לו את
תחושותיו ומאפשר לו לחדור אל מחשבותיו.
הדבקות במטרות אשר הציב לעצמו מדביקה
את הקורא בהזדהות מלאה הנובעת מהתיאורים
הכנים ומן המחויבות העמוקה של המחבר .כך
כשהוא מספר על פעילותו כרופא גדודי בגדוד
חרמ"ש סדיר כאשר במחויבותו המלאה לחיילי
הגדוד פעל שלא בדרכים המקובלות ותוך "סיכון"
מעמדו כדי להביא להצטיידות ההולמת את צורכי
הלחימה .וכך במלחמת ששת הימים ,כשפעל
כרופא חטיבתי בחטיבת מילואים משוריינת.
בגמר המלחמה התמנה ד"ר פורת לקצין רפואה
חטיבתי בחטיבה  7ותוך זמן קצר מצא עצמו בין
הלוחמים במבצע כראמה ,שבו באה לידי ביטוי
מחויבותו כרופא וכקצין במלואה ובשיאה .תוך
גילוי אומץ לב הוא מחלץ  2פצועים .תחילה הביא
את הראשון למקום "מבטחים" ואז חזר לחלץ את
השני ,וכל זאת תחת אש ובזחילה כשהפצועים

טנק סנטוריון ישראלי שנפגע במבצע כראמה
ונשאר בידי הירדנים ,נבחן על ידי חוסיין מלך ירדן

נגררים על שמיכה .פעולה זו ,שאותה ביצע עם
אחד המט"קים היא ,כביכול ,בניגוד להגיון ,שכן
רופא צריך להישאר לטפל בנפגעים שחולצו על
ידי אחרים; אלא שבלחץ הסיטואציה ,כשיש
שלושה נפגעים בטנק ומצבם לא ידוע ,הוא פעל
בדחף של מנהיגות ,ביודעו שממנו כקצין ציפו
להוביל .עם היציאה מכראמה נפצע ד"ר פורת וידו
השמאלית נקטעה.
כאן מתחילה אפופיאה של שיקום פיזי ונפשי
תוך התעקשות לשקם את יכולתו הרפואית
ולהמשיך בשירותו הצבאי .במלחמת יום הכיפורים
הוא שירת כמג"ד רפואה באוגדה של מוסה
פלד ברמת הגולן ובסיני .התיאורים הקשורים
במשפחתו ,בהוריו ,באשתו ,בילדיו ובהולדת בתו
הם לכאורה דומים לַמחשבות ולַהרגשות שחוו
רבים מאיתנו; אלא שהכוח התיאורי של הדילמות,
והעיקשות להגיע ליעדים ,אלה שהביאו את ד"ר
פורת לדרגת אל"ם ו ַבהֶמשך לתפקיד מנהל בית
החולים מאיר ,כל אלה כובשים את הקורא.
הספר רצוף תיאורים של התמודדות,
ועולות ממנו היושרה ,שהיא חלק מתפיסת
עולמו של המחבר ,מסירותו ,הנכונות להמשיך
גם במצבים כמעט חסרי סיכוי .כל אלה נוגעים
ללב הקורא ומקרבים אותו לדרכו המיוחדת של
המחבר עד כדי תחושה שהוא שותף לה.
ספרו של ד"ר אשר פורת הוא סיפור אישי
עם מסר רחב ,והוא תורם להבנת ההתמודדות
של החברה הישראלית בכלל ,ושל צה"ל
בפרט ,עם האתגרים הייחודים למדינת ישראל
ולאזרחיה• .
מספר פרטים על יצחק שדה ראו כאן.

http://www.yadlashiryon.com/show_item.
asp?itemId=1398&levelId=64936&itemT
ype=0

תכניות לימודיות
משותפות של העיר
באר שבע באתר יד
לשריון בלטרון
נחמה בר־כוכבא (בריל)*
לתרבות הפנאי) ,אבי אוחיון  -מנהל מחלקת
הנוער בחברת "כיוונים" ואלעד אזולאי -
מנהל מרכז מצוינות מנהיגות נוער וגיוס
משמעותי לצה"ל .הוביל והדריך את הסיור
במקום תא"ל (במיל') מנשה ענבר מנכ"ל
העמותה .האורחים התרשמו מאוד ממגוון
הנושאים הייחודיים ,המופעלים באתר
להעשרת והרחבת תכניות הלימודים הנלמדות
בבתי הספר ,מהמֵיצגים ,התערוכות וההדרכה.
בסיכום הוחלט על עשייה משותפת בלטרון,
בהתאם לתכניות הלימודיות־חינוכיות של
העיר באר שבע.

וכך הם כתבו בספר האורחים:

ביקור נציגי החינוך מבאר שבע עם נחמה בר־כוכבא ותא"ל (במיל') מנשה ענבר מנכ"ל העמותה

מר רוביק דנילוביץ ראש עיריית באר שבע
מטפח במיוחד את מערכות החינוך בעיר.
בתלמידים ,בנוער ובקהילה הוא משקיע
במיוחד בטיפוח סביבה חינוכית מגוונת
ומזמנת ,שתאפשר להם בכל גיל לממש את
יכולתם ,ולשאוף להשתפרות מתמדת.
בתכניות אלה ניתנת תשומת לב מיוחדת
לטיפוח היכולת של כל תלמיד ותלמידה
בהתאם לכישוריהם .עוד הוא מטפח מצוינות,
אחריות ,מנהיגות ,מורשת ואהבת הארץ,
וכמובן ,הכנה לקראת גיוס ושירות משמעותי
בצה"ל.

גם למבוגרים פעילויות רבות .להורים יש
חוגים בנושאי הורות ומשפחה ,ולקהילה יש
פעולות תרבותיות מגוונות ,חוגים וקורסים
בנושאים ייחודיים .בכל שנה מתקיימות
עבודות בינוי של גני ילדים ,בתי ספר ,מגרשים
ואולמי ספורט ,כיתות מדע וטכנולוגיה
ואולפנה לבני נוער.
בתחילת אוקטובר  2011ביקרו באתר יד
לשריון בלטרון אנשי החינוך המובילים של
העיר באר שבע .דוד ליפשיץ  -ראש מינהל
החינוך התרבות והספורט ,ניסים סספורטס
 -מנכ"ל חברת "כיוונים" (החברה העירונית

"בסיום הביקור המרשים באתר ההנצחה יד
לשריון ,ברצוננו להודות לכל העושים במלאכת
הקודש להנצחה ותיעוד ההיסטוריה של חיל
השריון והלוחמים היהודים .המשיכו בעשייה
החשובה והמשמעותית לדורות הבאים .אנחנו
בבירת הנגב נעשה כל שביכולתנו להביא לכאן
את תלמידי העיר באר שבע לחוויה מיוחדת.
המשך עשייה מבורכת" .דוד ליפשיץ ,ראש מינהל
החינוך באר שבע".
"אנשי השריון המקסימים ,תודה על ביקור
וסיור ,שהשאירו אצלי רושם עמוק מרגש,
ומעניק נדבך חשוב למידע הקודם והלא מספק
שלי בנושא .בטוח שנמצא את הדרך לשיתוף
פעולה של המערכת העירונית בלטרון .רואים
שגם שריון ופלדה ניתן למלא ולהגיש ברגישות
ובאהבה .בהמון הערכה ,ניסים סספורטס ,מנכ"ל
"כיוונים" באר שבע"• .
* נחמה בר־כוכבא (בריל) ,אלמנתו של האלוף
משה בר־כוכבא (בריל) ויו"ר ועדת החינוך
בעמותת יד לשריון
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ביקור חוזר ביד לשריון
שמי נדב ,אני בן  14מראשון לציון .אני מאוד אוהב לטייל בטבע
וברחבי המדינה ובעיקר אני אוהב טיולים עם "סיפורים" ומורשת
קרב .בחופש הגדול אני ואחי הגדול שקיבל "רגילה" מהצבא ,הלכנו
לטייל בלטרון ובמוזיאון יד לשריון .הנוף באזור לטרון תמיד
מדהים ולראות טנקים זה תמיד כיף .אך הפעם בביקור במוזיאון יד
לשריון נוצר לי רושם עגום ...לא היה מדריך בכניסה ,הטנקים היו
מלוכלכים ,חלונות הטנק החצוי והשקוף היו מאובקים ומטונפים.
טנקים שבהם ניתן לטפס ולראות את פנים הטנק  -היו מלאים
בשקיות ריקות של חטיפים ואשפה ,ואת הביקור ליוו תס"חים
רועשים.
חזרתי הביתה והחלטתי לשלוח מכתב לחיל השריון ולהנהלת
האתר .המכתב היגיע לבסוף למנהל יד לשריון ,תא"ל במיל' מנשה
ענבר .מנשה החליט באופן אישי להיענות להערותיי בחיוב .מנשה
יצר קשר עם אבי ולאחר מכן גם איתי .מנשה הזמין אותנו לביקור
חוזר וביקש שנהיה אורחיו האישים! האמת שלא היה לנו נעים
להטריד את מנהל יד לשריון ,אבל מנשה התעקש על כך ואמר
שיתאים את עצמו למתי שנוח לנו .הוזמנו לבקר באתר ולראות
כיצד טופלו ההערות והוכנסו השיפורים.
לביקור הגעתי עם אבי ושני אחיי .בכניסה חיכה לנו בחיוך רחב
מנשה עם מדריכה חיילת נחמדה מאוד העונה לשם מור .התחלנו

את הביקור במרכז המתחם ,באנדרטה לזכרו של האלוף משה
פלד .מנשה הסביר לנו על האזור כולו וחשיבותו עם מימי קדם
ולמדנו על הסיבות למיקום מוזיאון השריון דווקא במקום זה.
לאחר מכן הסתובבנו עם מור בתערוכת הטנקים והרק"ם .מור,
בעלת הידע הנרחב ,הסבירה לנו על הטנקים השונים והמיוחדים
הפזורים ברחבי המוזיאון .במהלך הסיור שמתי לב איך הערותיי
נלקחו לטיפול ברצינות ובהשקעה רבה  -הטנק החצוי שהיה
מלוכלך נוקה מבחוץ והבובות אדם שבתוכו הוחלפו.
המשכנו לכותל השמות עם מנשה ומור וממנו אל המבנה
הפנימי של המוזיאון שאותו לא ראיתי בפעם הקודמת .בחלק זה
המון חדרים מעניינים ומגוונים כגון :חדר עיטורי הגבורה ,שער
הגבורה ,גלעד תולדות החיים ,מגדל דמעות השריון שעוצב על ידי
אומן ומתאר את נפילת החיילים ,מוזיאון הלוחם היהודי וכו'.
בסוף הביקור התכנסו בחדרו של מנשה ששאל על התרשמותנו
וביקש לשמוע עוד רעיונות לשיפור .מאוד נהניתי לראות כיצד
יד לשריון ככלל ומנשה באופן אישי  -מטפחים ומשפרים את
המוזיאון וכיצד הם מתייחסים להערותיי .בפרט נהניתי מהסיור
המושקע והנהדר שעברתי.
להתראות בביקור הבא.
נדב

תיקון לכתבה ...בגיליון שריון :38
בעמוד  - 79הטנק הראשון משמאל הינו  PZ-3הגרמני ולא
 T-26הרוסי .זה מימינו הנו  PZ-2ולא PZ-3
בעמוד  78הטנק השני מימין הינו  T-38הצ'כי משמאלו
 PZ-4עם תותח ארוך שלא נטל חלק בברברוסה כנ"ל הטנק

הימני בעמוד .83
בעמוד  80הטנק השמאלי איננו  PZ-35שהיה טנק צ'כי
עם מזקו"ם כריסטי ,בעוד זה
בתמונה עם מזקו"ם ולנטיין.
הט
נק
ים
ב
מבצע

ברברוסה

היס
טוריונים רבים ומומחי שריון על פני
את נחיתות השריון הרוסי מול השריון דורות קיבעו בתודעת הציבור
לרוסיה .במאמר זה אנו טוענים כי לדעההגרמני בעת הפלישה הגרמנית
זו
על הסיבות האמיתיות לתבוסות אין על מה לסמוך ,ומצביעים
השריון
הרוסי בשנת 1941

הטנק  PZ-4עם תותח
קצר־קנה שהשתתף במבצע.

אל"ם (במיל') בני מיכלסון

מבוא
מפציצי קרב
(ה"שטוקות" המפורסמות) שתוכננו
מקובל להציג את השריון הרוסי בעת
הגרמנית ,ב־ 22ביוני  ,1941כמיושן הפלישה גם כמשחיתי טנקים.
ברובו וכזה • ניצול ההצלחה
שלא היה מסוגל להתמודד עם
על ידי המשך התנועה בלילה,
התוקף .1בספרו הטנק ,אומר השריון הגרמני שכתוצאה ממנה
הושגו לעיתים קרובות הפתעות
דאגלס אורגיל :בעומק
מערך האויב ,שהביאו את ההצלחה.
"בתחילה נהנה השריון הגרמני
ארגון השריון משני הצדדים
מעליונות עצומה • עדיפות
בארגון ובאימון ,על השריון הרוסי שניצב מולו .נחיתות אווירית (מעל שדה הקרב) ולעומתה
בחיל השריון
הגרמני שהוביל את הפלישה
האויב באוויר ובהגנת נ"ט.
כפי שראינו לקה ארגון הטנקים
הסובייטי
לרוסיה
קשות
נעשה
•
לאחר
ארגון מחדש ערב מבצע
העובדה שדיוויזיית השריון נשאה
הטיהורים הגדולים של הקצינים
בעצמה דלק "ברברוסה" .מכל
ב־ 1937המספיק לתנועה של
200-150
דיוויזיה משוריינת נלקח אחד
קילומטר,
וב־ ,1938שבמהלכם צומצם
ובמידת
משני הרגימנטים
לזה של סיוע לרגלים .יותר תפקידו של השריון הצורך סופק
של הטנקים שלה ,כדי להגיע
ליחידות החלוץ דלק מהאוויר.
מ־ 24,000כלים ניצבו •
למספר של 20
נשיאת
דיוויזיות.
מזון
כתוצאה
והספקה
ל־3
בחניוני הטנקים
ימים
מהארגון
הסובייטים ,אך ב־ 1941לא
בטנק ,הספקה החדש נפגם
2
ל־ 3ימים נוספים בדרג התובלה
איזון הכוחות .הדבר גרם להכפלת
הייתה דעה ברורה על
הרגימנטלי ולעוד מספר המטות
תפעולם"  .זאת לאחר 3
שהוא מסביר
ימים בדרג התובלה הדיוויזיוני.4
כוח המחץ וכוחות השירותים בלי להגדיל את
(כמה עמודים קודם) כי מרבית
של
הטנקים הרוסיים
תורת הלחימה הסובייטית של
השריונים .חטיבות שריון צריכות
השריון
מהדגמים
הייתה
T-28
,
BT
,
להיות
T-26
חזקות
אף
ו־ T-35היו
בטנקים ,המספר  20דיוויזיות
היא התקפית בעיקרה ,ונבנתה
מיושנים בעת הפלישה הגרמנית
על פי תפיסת שריון הרשים,
"הקרב העמוק" מבית מדרשו
לרוסיה ב־.31941
אבל מספר הטנקים למעשה לא
של טוכצ'בסקי ,גדל .בכוח
עם התאמות
הלחימה הגרמני היו  3,218טנקים.6
בעקבות מלחמת החורף בפינלנד
השריון הרוסי
תורות
כלהלן :בהנחיות לאלופי
התארגן כשנה לפני הפלישה
הלחימה הגרמנית והרוסית
הפיקודים בנושאי הגרמנית
תורת הלחימה הגרמנית נודעה בכינוי הדרכה ,אימונים והשימוש בטנקי  T-34ו־ KVדיוויזיות בקורפוסים ממוכנים שכללו כל אחד 2
שריון,
דיוויזיה אחת של חי"ר ממונע,
"מלחמת בזק" (בליצקריג) וכללה את המרכיבים בשיתוף טנקי  T-26, T-37ו־,BT
נאמר כי "כל אגד אופנוענים,
הבאים:
אגד ארטילרי ,גדוד הנדסה וגדוד
אלה (הטנקים הקלים יותר) ינועו
כנחילי
ארבה
קשר.
כל
• ריכוז כל הכוחות בנקודת הפריצה בשיתוף עם לאחר טנקי  T-34ו־ ,KVויבצעו כל משימה ,הטנקים דיוויזיית שריון כללה צירוף של סוגי
השונים
לאחר
שהראשונים
יבקיעו
את
לצורך הפעלתם על פי תורת
מערכי
האויב הלחימה שתוארה
לעיל ,ולפיה טנקי ה־ T-34וה־

5
ויחסלו את הגנת
הנ"ט שלו"  ,תוך שימת דגש
מיוחדת לנושא
השת"פ הבין חֵילי והבין זרועי,
כלקח ממלחמת החורף.
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בוגרי קורס קציני השריון
(קק"ש) הצטרפו
כחברי עמותת יד לשריון
בטקס סמלי ובמעמד קצין השריון הראשי תא"ל יגאל
 מנכ"ל עמותת יד לשריון תא"ל (במיל') מנשה ענבר,סלוביק
 בראשות המח"ט אל"ם460 וסגל המדריכים שלהם מחטיבה
 כחברים בעמותת177  צורפו כל בוגרי קק"ש מחזור,ליאור הוכמן
 בטקס המרגש שהתקיים. והוענקה להם תעודת חבר,יד לשריון
 השתתף גם רס"ן2012  בפברואר21 בבית גולדמינץ בנתניה ביום
- שפרסם לפני כשנה את ספרו המהולל "צ,(במיל') יאיר ליטביץ
, נשא דברים," בחזית הדרום במלחמת יום הכיפורים817833
 מנכ"ל העמותה הסביר.ועותק הספר חולק לכל החניכים בטקס
.בקצרה על פעילות העמותה

הנצחה כוללת
ביד לשריון
באתר יד לשריון עומדת לפעול מערכת מחשב שתאפשר
להנציח שריונאים וחיילים אחרים ששירתו בעוצבות השריון
 שלא היה אפשר להנציחם על,ובני משפחותיהם של חללי השריון
." לפי נוהלי "יד לשריון בלטרון,כותל השמות
 שהם,במערכת זו יונצחו מי שנמנים על אחת הקבוצות הבאות
:"או בני משפחותיהם ביקשו להנציח אותם ב"יד לשריון בלטרון
,• שריונאים שהיו נכי צה"ל ונפטרו עקב פציעתם
•	חללי צה"ל שאינם שריונאים ואשר שירתו בעוצבות השריון
,אך לא בגדודי השריון
,• שריונאים שלא היו חללי צה"ל או נכי צה"ל
."•	בני משפחות שכולות של "משפחת השריון
 שיכיל את השריונאים שהיו נכי צה"ל ונפטרו עקב,השלב הראשון
 ייחנך ביד לשריון ביום הזיכרון הקרוב של חללי מערכות,פציעתם
.ישראל

ELBIT Systems ITL
President - Avi Barak
V.P. Marketing - Ronny Berkner

Who We Are
Established in 1973, ITL Optronics Ltd. is an international high-tech defense
systems company that specializes in the development, manufacture and
marketing of a wide variety of advanced warfighter and combat solutions.
Thanks to a track record of almost 40-years, along with its recent successful
merger with Elbit Systems Ltd., ITL’s strong global presence is reflected in
tens of thousands of electro-optical devices and systems deployed in armies
all over the world. ITL’s constant pursuit of excellence in development,
production, maintenance and after-sales support has built a global
reputation among our many customers in the fields of counter-terrorism,
special operations’ equipment, tactical measures for infantry warfare and
solutions for paramilitary challenges.

What We Do
ITL’s two primary business areas are electro-optical tactical systems and OEM
solutions. Our tactical vision is to provide quality operational solutions to
meet the infantry’s requirements. We do so by providing the warfighter
with diverse integrated day/night target observation and acquisition
capabilities. ITL’s OEM line specializes in developing integrated solutions
for marine, air and ground applications. Core technologies focus mainly on
the development and manufacture of lasers; night vision systems (imageintensified and thermal); manual and remotely-controlled target finding and
acquisition; integrated observation solutions and laser rangefinders (solidstate, diode-based and more).

Partial list of ITL’s Products & Systems
•
•
•
•
•
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Night Vision Systems; Image-Intensified and Thermal
Laser Rangefinders and Target Acquisition Systems
Laser Aiming Devices and Sights
Integrated observation solutions
Laser-based Detection System

כנס מועצות התלמידים
והנוער של העיר רעננה

ראש עיריית רעננה נחום חופרי נושא דבריו בפני הנוער מרעננה

נחמה בר־כוכבא (בריל)*
תא"ל (במיל') נחום חופרי ,ראש עיריית
רעננה ,שם דגש מיוחד על טיפוח נושאים
ערכיים ומנהיגותיים של הנוער במערכות החינוך
העירונית ובכל המסגרות האחרות .הוא ראש
עירייה עם עבר של עשייה חינוכית בצבא ובעיר
רעננה ,המכיר מקרוב את החשיבות הלאומית
בקידום ושיפור נושאי החינוך השונים בקרב
התלמידים ,הנוער והמבוגרים .מר חופרי ,שהוא
דוגמה למנהיגות אמיתית ונכונה ,מוביל בעצמו
את העשייה המשמעותית הזו בעירו רעננה .על
מנת לחנך את הנוער הבוגר (תלמידי כיתות י"א
וי"ב) למנהיגות עירונית ולאומית הוא יזם כנס של
מועצות התלמידים והנוער של רעננה ליום פעילות
לימודית חינוכית בנושא מנהיגות באתר יד לשריון
בלטרון ,שבו מתקיימות פעילויות לימודיות
חינוכיות כל השנה לאנשי חינוך מובילים ולנוער,
כדי להעשיר את תכניות הלימודים העירוניות ושל
משרד החינוך ,בטיפוח ערכי עם ישראל ומורשתו.
הכנס התקיים ביום  11בדצמבר .2011
השתתפו בו מר נחום חופרי ראש העירייה ,הגב'
רונית וינטראוב  -סגנית ראש העירייה וממונה
על אגף תרבות נוער ופנאי ,גב' מיכל הירש־נגרי
 סמנכ"ל מנהל החינוך ,גב' פאני נחמנה  -מנהלתאגף תרבות נוער ופנאי ,מר אריאל קידר  -מבקר
המועצה ומר יובל מסיקה  -מזכ"ל המועצה.
במפגש זה של כנס מועצות התלמידים והנוער של
העיר רעננה השתתפו  250תלמידי כיתות י"א־י"ב
שנבחרו מבתי הספר התיכוניים בעיר ,וכן מורים
ואנשי חינוך נוספים.
המפגש החל בטקס ליד כותל השמות,
ולמרגלותיו הניחו מר נחום חופרי ראש העירייה

 50׀ שריון 40

פברואר 2012

סדנות נוער

ותא"ל (במיל') מנשה ענבר מנכ"ל עמותת יד
לשריון זר לזכר הנופלים .לאחר מכן התרכזו כול
נציגי העיר והתלמידים ברחבה ליד הטנקים מול
כותל השמות ,ושמעו מפי תא"ל (במיל') מנשה
ענבר הסבר על משמעות המקום ,כאתר המביא את
סיפור הקמת מדינת ישראל ,על גבורת הלוחמים,
נחישות ואומץ לב ,על מנהיגות צבאית ואזרחית.
הוא הוסיף על החשיבות של אתר יד לשריון
כמקום המקשר את המורשת של עמנו מתקופת
התנ"ך  -מתקופת יהושע בן נון ועד היום .בהמשך
התכנסו כולם באולם המרכבה .ראשון הדוברים
היה מר נחום חופרי ,ראש העירייה ,שהוא
עצמו דוגמה ומופת למנהיגות חינוכית ,עירונית
ולאומית .ראש העירייה נשא דברים על מאפייני
המנהיגות ,על התרומה החשובה והמשמעותית
בלהיות מנהיג .הוא פרס בפני האורחים
והתלמידים מהי דמות המנהיג האמיתי .כן ציין
ראש העירייה בדבריו את המשמעות ההיסטורית
של לטרון כמקום בו התנהלה מלחמה עקובה מדם
בגבורה עילאית .הוא פירט על המערכה שבה לחם
יהושע בן־נון " -שמש בגבעון דום וירח בעמק
איילון" ,לאחר מכן המכבים ,ובמלחמת העצמאות
ב־ - 1948הלחימה על הדרך לירושלים ,השיירות,
ירושלים הנצורה .אין בעיר מים ,מזון ,ציוד רפואי,
ציוד צבאי למגינים ,והייתה סכנה לנפילת העיר
לידי הירדנים .לוחמי חטיבת השריון  7פרצו דרך
עוקפת  -היא דרך בורמה  -ומאז עברו השיירות
לירושלים הנצורה והביאו אליה את הציוד הנדרש.
במהלך השנים רשמו לוחמי חיל השריון פרקים
חשובים ומשמעותיים בתחום הביטחוני והאזרחי
במדינת ישראל .הוא סיים את דבריו בפניה אישית
לתלמידים" :המאפיין את המנהיגות זו עשייה
למען מדינת ישראל ,להתנדב ,לתרום ,לקדם

ולעשות .אתם הנוער המנהיגים העתידיים .אנו
רוצים להעצים כל אחד מכם כמנהיג ראוי ואמיתי.
תפקיד נוסף שלכם הוא ליצור לכידות בין מועצות
התלמידים ומועצות נוער ייחודיות ברעננה".
בסיכום למפגש באולם המרכבה דיבר מר ארז
אשל על הנושא מהי מנהיגות נוער .בהמשך היום
פעלו התלמידים בסדנאות קבוצתיות העוסקות
כמובן בנושאי מנהיגות.
לאחר יום עשיר בלמידה וחוויה מרגשת,
התכנסו כולם באולם המרכבה לרב־שיח בנושא
מנהיגות הלכה למעשה ,ובו השתתפו ח"כ ניצן
הורביץ ,איציק שמולי  -יו"ר אגודת הסטודנטים
ודניאל אלוו  -יו"ר מועצת הנוער העירונית רעננה.
במהלך כל היום התעניינו התלמידים במוצגים,
בתערוכות ובטנקים שבמקום.
את הפעילות המבורכת והמוצלחת של
יום מנהיגות זה ארגנו גב' דליה שקד  -מנהלת
מדור ַה ֲע ָצמָה חינוכית במחלקה לחינוך על־יסודי
וגב' איילת דליות  -ראש מדור ַה ֲע ָצמָה חינוכית
בחטיבות־הביניים .הן סיכמו את העשייה שלנו
בלטרון" :המקום מדהים בעוצמה שלו ,בחשיבה
ובמנהיגות .יישר כוח על העשייה החינוכית
החשובה שאתם מובילים .אתם אנשי אשכולות".
כתב ראש עיריית רעננה" :בהערכה
ובהוקרה על תרומתכם ליום מועצת התלמידים
והנוער ,ואירוח קבוצת מנהיגות נבחרת של
הנוער ברעננה ,במקום המסמל את המנהיגות
הישראלית לדורותיה"• .
* נחמה בר־כוכבא (בריל) אלמנתו של האלוף
משה בר כוכבא (בריל) ,יו"ר ועדת החינוך של
עמותת יד לשריון בלטרון ,בעלת פרס מפעל חיים
בחינוך ויקירת העיר תל־אביב־יפו

אתר שריון באינטרנט
אתר חטיבה  - 421תוספת קטעי קשר
ממלחמת יום הכיפורים

http://www.421.co.il/?CategoryID=322&ArticleID=466

התבשרנו על ידי סא"ל (במיל') עודד מגידו ,עורך אתר חטיבה 421
ממלחמת יום הכיפורים ,כי התווספו לאתר (כבר במאי  )2011קטעי
הקשר של החטיבה מ־ 16באוקטובר  1973בפשיטה המשוריינת במצרים.
קטעי הקשר מופיעים על רקע תמונות ארכיון ובפענוח מלא ,הכולל את
מקרא הדוברים על פי הקוד וכיתוב מלא של ההתנהלות בקשר .האתר
שעלה לאוויר לפני קצת למעלה משנה מלמד על הקשר הקיים עד היום
בין לוחמי החטיבה .ראו גם סקירות קודמות של האתר בגיליונות 36
ו־ .37המשיכו לעקוב אחר ההתפתחויות באתר.

סקירת אתרי אינטרנט

דבורי בורגר

הטנק העתידי :האדם שבטנק  -אייכה?
http://www.theengineer.co.uk/in-depth/the-big-story/thefuture-of-military-tanks/1001769.article

האתר האנגלי "המהנדס" ( )The Engineerפונה לקהל יעד מוגדר ומקצועי
בתחומי ההנדסה השונים ,אך גם לכל מי שמגלה עניין בתחומי הטכנולוגיה
והחידושים .הקישור המומלץ מביא אותנו למאמר העוסק בטנק העתידי.
המאמר ,שהתפרסם באפריל  ,2010מציג את עקרונות טנק המערכה הבריטי
העתידי עתיר הטכנולוגיה .כותב המאמר ,סטוארט נתן ,מרשה לעצמו להפליג
עד  50שנה קדימה(!) ,ומציין כי תפיסת הטנק תשתנה ללא הכר ,עד כדי
חשיבה על הגנת הכלי ופחות ,אם בכלל ,על הלוחם שבתוכו ,שכן הרובוטיקה
תתפוס מקום מרכזי בפיתוחו .ברוב הדגמים שמוצגים לאורך המאמר הלמדני
קשה לזהות קשר ודאִי למה שאנו יודעים לזהות כטנק .תגובות הקוראים
מלמדות על הספקנות ועל תהיות נוספות ,הקשורות במאמר ,והן ,כשלעצמן,
יוצרות דיון מגוון ומציאותי יותר סביב האיומים העכשוויים.

מלחמת יום הכיפורים  -מדור לדור
פז"ם  -למתחילים ולמתקדמים
http://www.mako.co.il/pzm-units/armored-corps

אתר פז"ם של  MAKOהינו אתר אינפורמטיבי מעשי במיוחד ,בראש
ובראשונה עבור המתגייס .עם זאת הוא מסייע מאוד למשרתים בסדיר
ובמילואים ,וגם עבור מי שאינו משרת או מתעתד לשרת בקרוב קיים מידע
ערכי רב בנושאי מורשת וגבורה בצה"ל .הפרק העוסק בחיל השריון מתמקד
בחטיבות השריון הסדירות ,ובכלל זה על פלס"ר  7ו־ .401מילון צה"ל באתר
זה מכיל מאות מושגים וראשי תיבות חיוניים ,הן מקצועיים והן הלקוחים
מהעגה הצה"לית .האתר יכול להיחשב גם כאתר הישרדות והתמצאות ,אך
גם ככזה ,היכול להרחיב אופקים על צה"ל ותרומתו לחברה ולמדינה.

www.kippurim.co.il

יוגב נגרקר הוא המקים את אתר האינטרנט המרשים ,הנקרא "כיפורים".
מטרתו היא לקבץ את סיפורי הקרבות של מלחמת יום הכיפורים ,והיא מּונעת
מהיותו בנו של יצחק נגרקר ,אשר רק לאחרונה יצא מאלמוניותו ,כשגייס כוחות
נפש וסיפר על חלקו בקרב תל סאקי במלחמת יום הכיפורים כלוחם בגדוד 74
חטיבה ( 188ראו סיפורו גם בגיליון  38במדור "פותחים מדף" ,כפי שפורסם
בספר "ללכת שבי בשביל ישראל" של עמותת ערים בלילה) .בנו ,יוגב ,שאב
את עוצמתו של הסיפור ,והחליט לתת במה נרחבת לכל המעוניינים לספר את
סיפורם האישי במלחמת יום הכיפורים ,ובכלל זה סיפורי שבי .תשתית האתר
עשויה היטב בתפריטים ובמנגנוני החיפוש ,אלא שהיא עדיין ממתינה לשליחת
הסיפורים .אם יתמיד יוגב ביוזמה זו ,יהיה זה אחד מהאתרים המרשימים
ביותר אודות מלחמת יום הכיפורים .עִזרו ליוגב במשימתו הלאומית  -הרשמו
לאתר ושִלחו את סיפורי הקרבות שלכם או של קרוביכם וחבריכם.

יולי 2011

שריון  38׀ 51

הפלדה
מאחורי
השריון

טנק מסוג Mark I
בשנת  1916מהטנקים
הראשונים בעולם
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המילה שריון יוצרת לנו
ֶה ְק ֶשר ישיר לפלדה חזקה
המשמשת למבנה ולמיגון
רכב קרבי .מהי פלדת
שריון ,מה הן תכונותיה
המיוחדות ,מה יתרונותיה
וחסרונותיה ומהם נתונים
שימושיים -
על שאלות אלה ננסה
לענות במאמר זה
ד"ר אבי נויברגר*,
זאב בר־גיל**

פלדה היא סגסוגת מתכתית המכילה בעיקר
ברזל ,מעט פחמן ומסגסגים נוספים באחוזים
נמוכים .ברזל טהור היא מתכת יחסית רכה
וחלשה ,המתחמצנת בקלות ,בעוד הפלדה יכולה
להגיע לקשיות וחוזק גבוהים ולעמידות טובה
בפני קורוזיה (חלודה) .פלדה היא אחד החומרים
החיוניים והשימושיים ביותר בעולם המודרני.
אפשר למצוא מוצרי פלדה כמעט בכל תחום:
בנייה ,תעשיית הרכב ,אניות ,מטוסים ,חלל,
ציוד משרדי וכדומה .מתוך כל המתכות ,מחצב
הברזל הוא השני (אחרי אלומיניום) בתפוצתו
בטבע ומהווה מעט יותר מ־ 4אחוזים מנפח קרום
כדור הארץ .המוצר העיקרי המיוצר מברזל היא
הפלדה ,שהיא המתכת הנפוצה ביותר.

רקע היסטורי
בתקופה הקדומה ,כ־ 4000שנה לפנה"ס ,נהגו
בני האדם להשתמש בברזל בטקסים ובייצור כלים
שונים וביניהם כלי נשק ,בעיקר חוד של חנית.
הברזל מסומן באותיות  ,Feמהמילה הלטינית
 .Ferrumאת הברזל הם כנראה השיגו לראשונה
ממטאוריטים שנפלו על פני כדור הארץ .הברזל
מהמטאוריטים הכיל אחוז ניקל גבוה יותר
מאשר בברזל שנמצא על פני כדור הארץ .המילה
"ברזל" באה מן המונח העתיק שפירושו "מתכת
מן השמים" .כאשר אדמירל רוברט פירי ,חוקר
גיאוגרפי אמריקאי ,ביקר בגרינלנד בשנת ,1890
מצא כי העמים המקומיים (האינואיטים) ייצרו
במשך שנים רבות כלי ברזל ממטאוריט שמשקלו
כ־ 30טונות אשר נפל במקום מאות שנים קודם
לכן .בתמונה בעמוד  56נראה גרזן קדום שיוצר
מברזל ואשר נמצא בגוטלנד שבשבדיה .גם בספר
בראשית מוזכר הברזל ,בהקשר לתובל קין שהיה
"לוטש כל חרש נחושת וברזל" (בראשית ,פרק ד',
פסוק כ"ב) .התקופה שבה הגיע השימוש בברזל
לשיאו נקראת "תקופת הברזל" שהחלה בשנת
 750לפנה"ס ונמשכה כמה מאות שנים.
לא ברור בדיוק כיצד אנשים למדו להפיק
ברזל מן העפרה .ההערכה היא שעד  1200לפני
הספירה עורבבה עפרת הברזל עם עץ בוער
או פחם שהפך את התערובת למותכת ,ממנה
חושלה המתכת תוך כדי מכות חוזרות עליה
ובעודה חמה .כאשר הברזל הוחזר לתוך תערובת
פחם בוער גילו שהברזל התקשה והתחזק .הברזל
ספח את אטומי הפחמן מתוך הפחם ,בעיקר על
פני השטח ,וגרם להקשיית החומר ,תהליך הידוע
כתחילת ייצור הפלדה.
במהלך האלף הראשון לפני הספירה הצליחו
בהודו ,באזור ליד היידראבאד ,לייצר פלדה
באיכות גבוהה מאוד .פלדה זו ידועה בחוזקה
ובגמישותה הרבה ומאופיינת בפני השטח הגליים
שלה .מתכת זו שימשה במיוחד לייצור חרבות .יש
המשערים שהעופרה שהתגלתה באזור זה הכילה
את הכמות הנכונה של זיהומים ( )Impuritiesכדי
לתת למתכת את תכונותיה המיוחדות .הברזל
החם חושל באופן ידני ומחזורי וכופף במספר
שכבות עד לקבלת המתכת באיכות הרצויה.

פלדה זו התפרסמה בכל רחבי העולם העתיק,
הייתה מבוקשת מאוד על ידי האירופאים
ונקראה בשם " ."Wootzהמַאּורים ,עם נוודים שחי
ספרד ,השתמשו בפלדה זו לייצור להבי טולדו
המפורסמים שלהם והערבים השתמשו בה לייצור
החרב המפורסמת שנקראה "."Damascus sword
סמֶר (Henry
בשנת  ,1855אנגלי בשם הנרי ּבֶ ֶ
 )Bessemerתכנן ובנה כבשן ראשון לייצור
פלדה ,הוסיף לתוכו מתכת מחושלת וברזל גלמי
והתוצאה שהתקבלה הייתה ברזל יצוק ,המשמש
בעיקר למוצרי מתכת דקורטיביים  -זו אינה
פלדה .בתמונה בעמוד  56מוצג ציור סכמטי של
תהליך בסמר .תהליך ייצור הפלדה מחייב התכה
של התערובת ,הוצאת ה"זיהומים" הצפים ,תוך
כדי הוספת מסגסגים על פי התכונות הנדרשות.
תהליך הפקת הפלדה האיכותית בכמויות
מסחריות החלה בעיצומה של המהפכה
התעשייתית ,בסוף המאה ה־ 19בארצות הברית,
בעיקר בשני המפעלים הגדולים לייצור פלדה,
 US STEELו־ BETHLEHEM STEELשכללו
ביצוע עבודות תשתית ופיתוח טכנולוגי .הוחלפו
מסילות רכבת בשנות השבעים של המאה ה־,19
החלה בניית אניות מפלדה בתחילת המאה ה־,20
והחלה בנייתם של גורדי השחקים אשר אפיינו
את אמריקה .הצריכה של פלדה הייתה גדולה
וכל זאת נוכח העובדה שהמתכת החדשה הייתה
חזקה בהשוואה למתכת שהייתה בשימוש עד אז,
לא עוד גשרים קורסים מברזל יצוק או מסילות
ברזל סדוקות.
מלחמת העולם הראשונה החלה כמלחמה
ניידת ועד מהרה הפכה לסטטית נוכח החפירות
וההתבצרות של הצדדים .הצדדים היריבים
אימצו את מוחותיהם כדי למצוא מוצא ממלחמת
חפירות עקרה זו .קצב האש הגבוה של התותחים
והנשק הקל גבה קורבנות גדולים מהצד התוקף
מבלי להעניק לו ניצחון .היה צורך להביא לשדה
הקרב מכונה ,אשר תישא על גבה כלי נשק
מסייעים לחיל הרגלים המסתער ותדכא בכוח
האש שלה את מקורות הירי של האויב שלא
הושמדו בהרעשה ארטילרית .בעוד הגנרלים
מתייאשים ופונים למלחמת התשה ,ממציאים
ותיאורטיקנים בעורף ניסו למצוא פתרון
טכנולוגי־טקטי לבעיה .הבריטים היו הראשונים
להגיע למסקנה שהפתרון הוא בכלי רכב משוריין,
בעל מנוע בעירה פנימית ,שחימושו יאפשר לו
להשמיד את קיני המקלעים ,ויוכל לפרוץ דרך בין
גדרות התיל ולחצות את החפירות .בנוסף לכך,
הסיקו המדענים והמתכננים שעל מנת לעשות
זאת ,הרכב יצטרך להיות זחלי ,שכן שטח ההפקר
היה מלא בורות ומכתשים כתוצאה מהכתישה
הארטילרית בעוד שרכב גלגלי אינו יכול לחצות
חפירות.
הטנק הראשון נקרא "( "MARK 1תמונה
בעמוד  )52והשריון בו היה עשוי פלדה שעובייה
בסה"כ  8עד  10מ"מ ,כדי לתת מענה לאיומי
הנשק הקל באותם ימים .למרות הפוטנציאל
הגדול הטמון בו ,לא השכילו מדינות ההסכמה
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לנצל את הטנק .הן שלחו לקרב רק טנקים
בודדים וכך איבדו את אפקט ההפתעה הטמון
במתקפת טנקים מסיבית .רק לקראת סוף
המלחמה הן השתמשו בטנק כראוי וניצלו את
יתרונותיו .השימוש הממשי הראשון בטנק על
מלוא אפשרויותיו היה בקרב ֶק ְמּבְֶרה (,)Cambrai
ב־ 20בנובמבר  .1917הטנקים הצליחו להבקיע
את החזית הגרמנית ,והכוחות של בעלות הברית
לקחו בשבי עשרת אלפים חיילים גרמנים123 ,
תותחים ו־ 281מכונות ירייה  -הצלחה כבירה
באותם הימים כאשר התקדמות של קילומטר או
שניים נחשבה ל"פריצת דרך".
מההמצאה של הטנק הראשון ועד מלחמת
העולם השנייה ,שריון הטנק תוכנן כך שיעלה
במעט בעוביו מיכולת החדירה של התחמושת
המאיימת באותה תקופה .במקביל החל פיתוח
מטלורגי במגמה לשפר את תכונות הפלדה כנגד
האיומים הקינטיים (קליעים ופגזים) שהלכו
והתייעלו בכושר החדירה .כאן החל תהליך בידול
פלדת השריון מן הפלדות המסחריות .שֵם הפלדה
המיוחדת הוא ( RHAשריון הומוגני מעורגל
 Rolled Homogeneous־ ,)Armorשם שמאפיין עד
היום את פלדות השריון המבניות המשמשות
לבניית השלדה בכלי רכב ורק"ם.
פלד"ש (פלדת שריון) הפכה לנפוצה ביותר
בתקופה זו וכושר החדירה של קלע נ"ט נמדד לפי
עומק החדירה לתוך לוחות  .RHAמדד זה לחדירת
איום נ"ט נותר עד היום ומהווה מדד אוניברסאלי
שימושי להשוואת היעילות של איומי נ"ט ומנגד
לבחינת יעילות מיגון .סוגים שונים של שריון
פותחו במשך השנים ,חלקם אפילו אינו עשוי
מתכת ,אך עומק החדירה של  RHAמשמש עדיין
להשוות את היעילות כנגד האיום.
פלדת  RHAהייתה בשימוש נפוץ עד לאחר
מלחמת העולם השנייה .דור חדש של איום נ"ט
נכנס לזירה ,המטען החלול ,אשר ללא צורך
בפגזים כבדים ,קשיחים ובמהירויות גבוהות ,יכול
להביס את שריון הפלדה בקלות .איכות הפלדה
כבר לא היוותה גורם מכריע במיגון הרק"ם

חתך של תנור בסמר ()Bessemer process

ונדרשו טכנולוגיות מתוחכמות יותר בכדי להביס
איום זה .בעיקר בפיתוח של חומרים מרוכבים
ושילובם יחד עם פלדות השריון כדי להקטין
את אפקט החדירה של הסילון שנוצר מהמטען
החלול בעת פגיעתו במטרה.

תהליך ייצור פלדות
טכנולוגיה מורכבת נדרשת כדי לייצר את
הפלדה .בראשית התהליך ,מוכנסים עופרת
הברזל וקוק ( - Cokeהוא חומר פחמני מוצק
המופק בתהליך זיקוק של פחם בעל רמות נמוכות
של אפר וגופרית) לתנור רם (- Blast furnace
תנור רם נקרא כך בעברית על שום צורתו ,גוף

טבלה מספר  :1עשרת יצרני הפלדה המובילים בעולם בשנת *2009
דירוג

שם החברה

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ArcelorMittal
Baosteel Group
POSCO
Nippon Steel
JFE
Jiangsu Shagang
Tata Steel
Ansteel
Severstal
Evraz

* מתוך נתוני ארגון הפלדה העולמי
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מיקום מטה החברה

משקל פלדה שיוצרה
[במיליוני טונות]

לוקסמבורג
סין
דרום קוריאה
יפן
יפן
סין
הודו
סין
רוסיה
רוסיה

77.5
31.3
31.1
26.5
25.8
20.5
20.5
20.1
16.7
15.3

קוני מוארך לגובה) .התנור מחומם לטמפרטורה
של  1300מעלות צלזיוס באמצעות קוק ואוויר
שנשאב לתוך התנור .תפקיד התנור הוא להתיך
את עפרות הברזל לברזל גלמי .הברזל המתקבל
מכיל כמות גדולה של פחמן .על מנת להפוך
את הברזל הגולמי לפלדה נדרש להפחית את
כמות הפחמן בתרכובת .תהליך הפחתת הפחמן
נעשה בתנור נוסף להתכת פלדה ()Steel furnace
באמצעות ְמ ַהּפְֵך בסמר ,כבשן פתוח או כבשן
חשמלי.
תנור ההיתוך הוא מבנה דמוי ארובה ,שבה
עפרת ברזל (בעיקר  ,FeO, Fe2O3ו־  )Fe3O4הופכת
לברזל .עפרות ברזל ,צֶֶרף ( )Cokeוסיד מוכנסים
לחלקו העליון של התנור ,בזמן שאוויר דחוס
מוזרק בחלקו התחתון .הקוק הופך לחד תחמוצת
הפחמן ( )COומשמש כ"סוכן" להפחתת כמות
הפחמן בתערובת.
2C + O2 → 2CO
2CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO2
הברזל המותך מצטבר בתחתית התנור ,אבן
הגיר מגיבה עם זיהומי סיליקט ומייצרת סיגי
מתכת ( ,)Slagאשר צפים על פני הברזל .שני
התוצרים מטופלים בנפרד ,כאשר הברזל נשפך
לתוך תבניות מפּתח בתחתית הדלי .מכיוון
שהברזל ביציאתו מתנור ההיתוך עשוי מטילים
( )Ingotsהמזכירים גלמים ,הוא נקרא "ברזל
גלמי" (.)Pig iron
בתנור הפלדה ,בתהליך השריפה מסירים
זיהומים כמו גופרית ,זרחן חמצני ופחמן עודף
ומוסיפים מנגן ומרכיבי נתך אחרים הנדרשים
בכדי להעשיר את תכונות הסגסוגת .במהלך
המחצית הראשונה של המאה העשרים ,תנור
פתוח היה הנפוץ ביותר לייצור הפלדה .מאוחר
יותר ,באמצע המאה ,תהליך המשתמש בחמצן
טהור במקום אוויר ,שהיה נהוג עד אז ,קיצר את
תהליך הייצור מיום שלם למספר שעות .כיום,
מפעלי פלדה מודרניים משתמשים בתנורים
חשמליים ,כאשר הפופולארי ביותר הוא תנור
בקשת חשמלית (בתמונה בעמוד  55מוצגת
סכמה של כל תהליך ייצור הפלדה) .בתהליך
הייצור זול יותר בהיבט התשתיות ויעיל יותר
מאשר תנור החמצן הבסיסי .בתנור בקשת
חשמלית באמצעות זרם חשמלי עוצמתי בין
אלקטרודות מיוצר חום גבוהה מאוד אשר ממיס
את הברזל המוזן לתוכו .התהליך המודרני ביותר
לייצור פלדה הוא תהליך רציף .במקום להשתמש
בקוק ,כמות הפחמן בעפרת הברזל מופחתת על
ידי מימן וחד תחמוצת הפחמן הנמצאים בגז
טבעי.
השלב האחרון הוא עיבוד ועיצוב הפלדה.
יוצקים את הפלדה הנוזלית לתוך מטילים
( .)Ingotsהפלדה עוברת תהליך ערגול ,המתבצע
בין שני גלילים מסתובבים ,התוצרים המתקבלים
הם לוחות בעוביים שונים (בעמוד  )56וקורות.
כמו כן ,בכדי להגיע לצורות מיוחדות ,הפלדה
עוברת חישול תוך שימוש במכבשים.

סכמה של כל השלבים
בתהליך ייצור הפלדה

שוק הפלדות
במהלך השנים במדינות שונות הצליחו לייצר
פלדה באיכות טובה .במאה השמונה עשרה יוצרה
באופן יחסי כמות קטנה של פלדה ושוודיה הייתה
היצרן העיקרי .במאה התשע עשרה בריטניה
הפכה לדומיננטית בתחום .המאה העשרים
הייתה שייכת לארצות הברית כיצרן הפלדה
הגדול בעולם עד שנת  1970לערך ,כאשר ברית
המועצות עברה אותה .בתחילת המאה העשרים
ואחת ,סין מובילה את העולם בייצור פלדה.
בטבלה מספר  1מוצגת רשימת יצרני הפלדה
הגדולים בעולם נכון לשנת [ 2009מתוך נתוני
ארגון הפלדה העולמי] .יצוין כי מיקום מטה
החברה המופיע בטבלה אינו מתאר בהכרח את
המדינה בה מיוצרת הפלדה .לדוגמה ,החברה
המובילה בכמות הייצור העולמית היא חברת
 ,ArcelorMittalחברה גלובלית אשר נוסדה בשנת
 2006מאיחוד שתי חברות מובילות בתחום,
מפעליה מפוזרים בכל העולם והמטה נמצא
בלוקסמבורג.

סוגי פלדות
פלדת פחמן  -הסוג הנפוץ ביותר של פלדה.
מכילה מתחת ל־ 2אחוזים פחמן .בדרך כלל
מכילה גם מנגן.
פלדות מסוגסגות  -סגסוגת המכילה מעט
פחמן ולפעמים סיליקון ,אך בעיקר מכילה
מתכות נוספות לשיפור התכונות של המתכת,

כגון מנגן (להגדלת הקשיות) ,ניקל (להגדלת
החוזק) ,מוליבדן (עמידות בשחיקה) ,טונגסטן
(חוזק בטמפרטורות גבוהות) ,כרום (ההתנגדות
לקורוזיה) ,וונדיום (קשיחות).
פלדת אל חלד  -הפלדה החסינה ביותר
בפני שִּתּוך (קורוזיה) מבין הפלדות .מכילה
כרום בכמות של לפחות  12אחוזים ממשקלה
ובדרך כלל גם ניקל .הכינוי נירוסטה הפך בארץ
למילה נרדפת לפלדה בלתי מחלידה (פלב"ם),
מקורו מקיצור ואיחוי המילים פלב"ם בגרמנית:
.Nichtrostenden Stahl
פלדות כלים  -מגוון פלדות פחמן וסגסוגות
פלדה שעברו תהליך תרמי של חיסום (חימום
לטמפרטורה גבוהה וקירור מבוקר) בכדי להגיע
לקושי גבוהה מאוד.

מהי פלדת שריון ,מה מבדיל
אותה מפלדה רגילה,
ומה מאפיין את הסוגים השונים
פלדת שריון היא סגסוגת פלדה איכותית,
בעלת חוזק וקשיחות גבוהים ביותר המיועדת
להתנגד לחדירת קלעים מהירים ולשמור על
העמידות המבנית בפני גל הלם חזק .פלדות
שריון מיוצרות בשיטת יציקה או ערגול ובהתאם
לייעוד הפלדה נקבעים הפרמטרים השונים כמו
ההרכב כימי ,הטיפולים התרמיים וכו' .במהלך
השנים הפלדה היוותה את המרכיב העיקרי
למיגון הטנק נוכח עלותה הנמוכה ,קלות הייצור

והיעילות המבנית (משמשת בעת ובעונה אחת
גם מיגון וגם מבנה) .ככל שהעלו את קושי הפלדה
כך השתפרו ביצועיה בהיבט יכולת המיגון ,אך
שיפור זה בה על חשבון היעילות המבנית שכן
פלדה קשה מאוד הופכת להיות רגישה לשבר,
תכונה שאינה רצויה בתכן מבנים לרק"ם.
כפי שצוין קודם לכן ,פלדת השריון
הבסיסית/הסטנדרטית  ,RHAהיא סגסוגת פלדה
המבוססת על ההרכב  AISI 4340שעבר חיסום
והרפיה לקבלת קושי של 380־)Brinell( BHN 250
תלוי בעובי .בדרך כלל ,פלדת  RHAמכילה
בהרכבה הכימי את היסודות הבאים :כרום,
ניקל ,מוליבדן ,סיליקון .תכונותיה הבליסטיות
וקשיות הפלדה מיוחסות באופן ישיר לתוספים
המסגסגים הללו .קיימת מגבלה לעובי הניתן
לייצור (עד  300מ"מ) מכיוון שתהליך החיסום
וההרפיה אינו מאפשר קבלת קושי אחיד
בעוביים גדולים של פלדה מעורגלת .פלדת RHA
מוגדרת על פי דרישות תקן צבאי אמריקאי
 MIL-A-12560Jומסווגת מ־  Class 1עד ,Class 4
כאשר הנפוצות הן  Class 1ו־  .Class 2הראשונה
מיועדת לתת מענה לחדירת קליעים והשנייה
לעמידות מְַרּבִית בהלם.
במקרים מיוחדים בהם נדרש לייצר
גיאומטריה מסובכת ו/או עבה ניתן לייצר את
הפריט המבוקש בתהליך יציקה .במקרה זה
מדובר בפלדת שריון אשר תכונותיה ירודות
במקצת מאלה של פלדת שריון  .RHAפלדות
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לוח פלדה יוצא בסיום התהליך לאחר ערגול לעובי סופי

שריון יצוקות מוגדרות על פי תקן  ,)Dual hardness( MIL-A-המכילה שכבה חיצונית של פלדה
 11356Fבחלוקה לשתי קבוצות Class 1 :ו־  Classקשה מאוד ( )Ultra high hardnessבעלת קושי 600
 BHNבעוד השכבה הפנימית ,פלדה שתכונותיה
 2בדומה ל־ .RHA
בין  RHAל־ ,HHבעלת קושי של בערך BHN 440
פלדת שריון נוספת ,הנפוצה ביותר כיום
במיגון כלי רכב קלים ,היא פלדה בקשיות ואשר מקנה יכולות מבניות ללוח הפלדה .פלדה
גבוהה  .)High Hardness steel( HHפלדה זו אינה מסוג זה מוגדרת על פי תקן  .MIL-A-46099פלדה
חדשה ,למעשה קיימת כבר מתקופת מלחמת כזו יעילה משקלית מפלדת שריון מעורגלת .טבלה
מספר  2מסכמת את סוגי פלדות השריון
העולם הראשונה ,כאשר לוחות פלדה
ומשווה ביניהן בהיבט היעילות המשקלית
בעלי קושי של עד  BHN 500יוצרו עבור
(יעילות משקלית מחושבת על ידי היחס בין
הטנקים הבריטיים הראשונים .פלדה
כושר חדירת האיום בפלדת  RHAלכושר
זו נזנחה מאוחר יותר למשך יותר מ־ 30שנה,
בשל חסרונה המבני והקושי בעיבודה .למעשה,
החדירה בפלדה המבוקשת).
הוחזרה לשימוש במהלך שנות השישים עבור
יצוין כי שמות הפלדות המוצגות בטבלה
רכב קל ממוגן .פלדת  HHהמודרנית
מספר  2מציינים את הטכנולוגיה ,בפועל
קיימים יצרנים שונים במדינות רבות
הינה בעלת קושי של 534־BHN 477
המייצרים כל אחד את המותג המיוחס
ובנוסף לכך תכונותיה משופרות
לו ואשר ניתן לסווגו תחת אחת
בהיבט הקשיחות .פלדה זו מיוצרת
על פי המוגדר בתקן  MIL-A-46100Eגרזן ברזל קדום
מהמשפחות.
שנמצא בגוטלנד
בשנים האחרונות אנו עדים לפיתוח
עם דרישה לעמידות בירי .למרות זאת ,שבשבדיה
פלדות באמצעות ננו טכנולוגיה.
פלדה קשה נוטה להישבר מפגיעת
ננו טכנולוגיה  -טכנולוגיה מבוססת על
קליע ,לכן הוגדרה בתקן בדיקת נגיפה בטמפרטורה
היכולת לבצע שינויים (מניפולציות) במולקולות
נמוכה אשר מאזנת את דרישת הקושי הגבוהה.
בשנים האחרונות פותחה פלדת שריון נוספת ובאטומים בודדים בחומר להזיזם ממקום למקום
בקושי גבוה מאוד הנקראת  UHH (Ultra Highולסדרם במבנה שונה .
משמעות הדבר שניתן יהיה לייצר בעתיד
 .)Hardnessפלדה זו הינה בעלת קושי BHN 600־630
והיא בעלת כושר ספיגה של מספר גבוה של פגיעת מתכות במבנה שיוכל לתת מענה לעמידות גבוהה
קליעים מבלי להיסדק .עיקר השימוש בפלדת  UHHביותר נגד קליעים קינטיים ,נגד הלמים ומטענים
הוא בכלי רכב קל וממוגן .פלדה נוספת שפותחה חלולים .המחקר נימצא בתחילת הדרך אך כבר
בשנים האחרונות בכדי לתת מענה לבעיית בשנים הקרובות נהיה עדים לפריצות דרך בתחום
פריכות הפלדות הקשות היא פלדת "קושי דואלי" זה גם בפלדות השריון• .

טבלה מספר  :2השוואת יעילות פלדות שריון כנגד קליע  7.62חודר שריון
(מתוך מקורות מספר )12 ,11
שם הפלדה
RHA
HH
Dual Hardness
UHH
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משקל לשטח מיגון
(ק"ג/מ"ר)
114
98
64
63
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השריון בצבא
סוריה
תא"ל (במיל') ד"ר דני אשר

בכותרות העיתונים המתארים לאחרונה את
האירועים השוטפים את המדינה הסורית ,לא
נפקד מקומו של השריון .טנקים ונגמ"שים של
היחידות הסוריות השונות ,הפרוסות במרחבי
המדינה ,מופעלים תדיר אל מול המתנגדים
לשלטונו של אסד ,בעיקר במרכזי הערים כמו
דרעא בדרום ,חומס במרכז ,ג'יסר א־שועמודור
בצפון וזבדאני במערב על גבול הלבנון .כוחות
העריקים המורדים בשלטון צינו לא פעם כי כל
שעומד בינם לבין הפיכה מוצלחת של השלטון
היא רק העובדה שאין בידם שריון של ממש.
צבא סוריה והשריון ,כחלק אינטגרלי ממנו,
מהווה מוקד מרכזי של העשייה השלטונית
במדינה .מקומו המרכזי של הצבא בא להבטיח
את הביטחון ,הן הביטחון החיצוני לאורך
הגבולות אך גם ובעיקר ,כמו שאנו רואים כיום,
את הביטחון הפנימי של המשטר ,את רצף
השליטה ואת העמידה בפני גורמים מתנגדים,
הן מקרב האזרחים ,המיעוטים ומוקדי הדת אך

גם מתוך הצבא עצמו.
שורשיו של הצבא הסורי המודרני בכוחות
מקומיים סורים שפעלו כצבא קולוניאלי ,תחת
פיקוד צרפתי .כוחות אלה "נמסרו" בעקבות
הסכמי העצמאות למדינה הסורית החדשה
ולרפובליקה הלבנונית בשנים ,1945 - 1944
לאחר מלחמת העולם השנייה.1
באפריל  1946עבר הצבא רשמית תחת
פיקודה של הממשלה הסורית החדשה .סדר
הכוחות של הצבא הסורי הצעיר מנה ,בתחילת
 ,21947שלוש חטיבות מרחביות ובהן גם שתי
פלוגות משוריינים ופלוגת טנקים אחת.
ב־ 1948היה הצבא הסורי בפיקודו של
הרמטכ"ל חוסני זעים ,אמור לכלול דיוויזיית
רגלים אחת בת שלוש חטיבות מוגברות.
בחודש מאי  1948ולקראת הפלישה אפשר היה
להפעיל מתוך אלה רק את חטיבה מספר ,1
שכללה בצדם של שני גדודי חי"ר וגדוד תותחי
שדה ,גם פלוגת טנקים קלים "רנו" חמושים

בתותח  37מ"מ .הטנקים הסורים לקחו חלק
בהתקפה הכושלת על דגניה ,שם חונה עד
היום טנק רנו שנפגע ,ובהתקפה לכיבוש משמר
הירדן.
בשנים הראשונות שלאחר מלחמת
העצמאות היה הצבא הסורי נתון עדין
להשפעת דוקטרינת הלחימה הצרפתית עליה
צמח .סדר הכוחות של הצבא הסורי כלל
ארבע חטיבות רגלים שבכל אחת מהן גם
אלמנט של שריון ,אך חסר בו כוח משוריין
עצמאי של ממש .בסוף  1953כבר היו לצבא
הסורי שני גדודי טנקים מלאים ובהם שרמנים
אמריקאים ,אך גם מספר לא מבוטל של טנקי
פנצר ופנתר גרמנים משאריות מלחמת העולם
השניה .אלה רוכזו ברובם במרחבי החזית עם
ישראל ,ובקרבת מרכז השלטון בדמשק.
בעקבות עסקת הנשק המצרית צ'כית
נחתמה עסקה דומה גם עם סוריה ובה נרכשו
עשרות טנקים וכלי רכב משוריינים כולל
טנק טי־ 72סורי במהלך דיכוי
ההפגנות נגד המשטר
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טנק טי־ 72סורי במהלך דיכוי ההפגנות נגד המשטר

טנקי טי־ 34ומאוחר יותר גם טנקים מסוג
טי־ .55/54המעורבות הסובייטית החלה נותנת
אותותיה גם בכל הקשור לתורת הלחימה
ולתכנון המבצעי גם של כוחות השריון .עם
הגעתו של הנשק הסובייטי ,ובעיקר עם הקמת
האיחוד עם מצרים ב־ ,1958החלו להטמיע את
הדוקטרינה הצבאית הסובייטית .הכוח הצבאי
הסורי נבנה מחדש ,עד כוח של כ־ 50,000חיל
ובו שש חטיבות רגלים שבכל אחת מהן גדוד
טנקים חטיבתי ,וכן שתי חטיבות משוריינות.3
טנקים סורים נפרסו במערכי הגנה בחזית
רמת הגולן ובעורפה .הם לקחו חלק מזערי
גם בתקריות במסגרת "המלחמה על המים",
באמצע שנות השישים ,כשישראל ניסתה
למנוע את הטייתם של מקורות הירדן.
עם פרוץ מלחמת ששת הימים ביוני ,1967
תקפו כוחות סורים קטנים ובהם גם מחלקות
טנקים בשתי התקפות מקומיות ומבודדות
שנכשלו ,האחת מהן השאירה טנק ב"צומת
הטנק" מזרחית לקיבוץ דן .בעוד שטנקים
שהוצבו בחזית כשהם משולבים במערכי החי"ר
לחמו בכוחות צה"ל המבקיעים ,בעיקר בצפון
הרמה בגזרת קלע ,הוצבו החטיבות הממוכנות
והמשוריינות בעורף ולא הופעלו בלחימה.4
לאחר מלחמת ששת הימים ולקראת מלחמת
יום הכיפורים פעל צבא סוריה באינטנסיביות
לשקם את עצמו .5בצבא הוקמו שתי דיוויזיות
שריון על בסיס הטנקים החדשים מסוג טי־662
ואורגנה בכל אחת משלוש דיוויזיות החי"ר
הממוכן הייתה גם חטיבה משוריינת .בחטיבות
החי"ר והחי"ר הממוכן היו גדודי שריון .כמו
כן פעלו בצבא סוריה גם שתי חטיבות טנקים
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עצמאיות שאחת מהן חנתה באורח קבע בצפון
סוריה .כוח משוריין זה נועד להגנה אך גם
לאפשר לצבא כושר התקפי.
כושר זה נוסה בעקבות לחימתו של המלך
חוסין בארגוני המחבלים ב"ספטמבר השחור"
 ,1970כשהחליטו הסורים להתערב בנעשה
בירדן .בפלישה הפעילו הסורים ,לראשונה
בתולדותיהם ,כוח בסדר גודל דיוויזיוני ובו
למעלה מ־ 250טנקים .החדירה החלה בערב
יום  19בספטמבר כאשר חטיבה משוריינת 88
חצתה את הגבול והגיעה לאזור רמת'א (עיירה
בירדן דרומית לדרעא ,בחצי הדרך לאירביד).
למחרת הוחדרה גם חטיבה משוריינת 67
והביאו לנסיגה ירדנית ולהיערכות להגנה
מדרום מזרח לאירביד .ב־ 21לספטמבר ולאחר
תגבור הכוח הסורי בכוח שריון נוסף ,נפתחה
התקפה לעבר מערך ההגנה הירדני ,שהצליח
במאמציו לבלמה .הצבא הסורי הפגין מבוכה
ואזלת יד .ביום  22בספטמבר השיגו הסורים
את כוחותיהם והירדנים השתלטו מחדש על
כל מרחב רמת'א.
במלחמת יום הכיפורים באוקטובר 1973
שולב השריון הסורי כבר בדרג הראשון
שהבקיע לתוך הרמה .7טנקי הטי־ 55/54של
חטיבות החי"ר והחטיבות הממוכנות השתלבו
בפריצת המכשול ובלחימה מערבה .חטיבות
הטנקים העצמאיות שתגברו את הדיוויזיות
 5ו־ 9אפשרו חדירה סורית עמוקה בדרום
הרמה עד לאזורי אל על ומעלה גמלא ובמרכז
הרמה עד למרחבי נפח  -צנובר .כוחות שריון
שהוטלו בצפון באזור "עמק הבכא" ובמרחב
קוניטרה נבלמו באש הטנקים של צה"ל .לצידם

של כוחות הטנקים פעלו גם שריוניות סיור בי־
אר־די־אם ( )BRDMושריוניות נ"ט בי־אר־די־
אם־ )BRDM-2( 2וכן זו לראשונה גם מספר
קטן של נגמ"שים חדישים מדגם בי־אם־פי־1
(.)BMP-1
טנקי הטי־ 62של דיוויזיה משוריינת 1
הוחדרו במרכז הרמה ולחמו עד למרחב נפח -
חושניה בכוונה לייצב אל ההתקפה הסורית.8
חטיבה  81מדיוויזיית השריון  3וכן גדודי
טנקים של כוח אסד המובחר ,כולם עם טנקי
טי־ ,62הוטלו ללא הצלחה לתגבור ההתקפה
שנכשלה בגזרת "עמק הבכא" .יתרת טנקי
דיוויזיה  3נותרו להגן במערכים עורפים להגנה
על דמשק ושולבו בלחימה רק לאחר הבקעת
צה"ל לתוך "המובלעת" ברמת הגולן הסורית.9
כוחות הצבא הסורים התערבו במלחמת
האזרחים בלבנון כבר באמצע שנות ה־.70
דיוויזיה משוריינת  3הופעלה ככוח התערבות
סורית לתוך שטח לבנון ביוני  1976בכוונה
להגיע למוקדי המלחמה באזורי ביירות
וצידון .מול הכוחות המשותפים של הארגונים
המוסלמים וארגוני המחבלים הפלסטיניים,
שהתארגנו לחסימת צירי החדירה ,לא הצליחו
כוחות השריון הסורים להגיע ליעדיהם .רק
התארגנות מחודשת בשילוב עם כוחות רגלים,
ארטילריה הנדסה ובסיוע אוויר הצליחו טורי
השריון בסתיו  1976להשלים את מהלכיהם
ולהתייצב בגב ההר ובאזור החוף .10היערכות
הכוחות הסורים ,כולל כוחות שריון ,בלבנון
הפכה לקבועה.
יחידות סוריות שנערכו בדרום הבקאע
שבלבנון ,מצאו עצמן במגע עם כוחות
מתקדמים של צה"ל במלחמת שלום הגליל
ביוני .1982
בימים  8-6ביוני נערכה הלחימה ברצועת
האבטחה אל מול כוחות מחבלים וכוחות
משהים סוריים שכללו יחידות נ"ט ,הנדסה
וקומנדו .כמו כן פעלו במרחב כוחות קדומניים
במוצבי חוץ ,ובהם טנקים מעטים ונגמ"שים,
בחיפוי של ארטילריה מהמערך העיקרי.
ב־ 9ביוני ,לאחר התקפה מוצלחת של חיל
האוויר הישראלי על מערך הטילים קרקע־
אוויר של הסורים בלבנון ,הותקפו בבקאע
מערכי ההגנה של דיוויזיית השריון הסורית
מספר  ,1המצוידת בטנקי טי־ 62ובנגמ"שי בי־
אם־פי־ .)BMP-1( 1בימים 11־ 10ביוני נערכה
הלחימה במערך העיקרי מול כוחות הדיוויזיה
וכוחות מתגברים .הסורים הגנו מתוך מתחמים
פלוגתיים במערך העיקרי בשלוב אש טנקים,
ארטילריה ומסוקי קרב .לאחר לחימה עיקשת
והתקפות־נגד מקומיות ,פתחו הכוחות בנסיגה
מאושרת ומסודרת צפונה ,אל עבר דרג ההגנה
השני ,ואחר כך למערכים על "המעברים" בציר
ביירות־דמשק.
הנסיגה והחשש מפני כיתור הכוחות ומפני
השתלטות כוחות צה"ל על ציר ביירות־דמשק,
הביאו את המטכ"ל הסורי להחלטה להטיל

למערכה גם את כוחות הדיוויזיה המשוריינת
מספר  .3זו ,שתוכננה להכות נגד לעבר מערכי
דיוויזיה  ,1נקראה עכשיו למשימה עיקרית של
עיבוי וייצוב מערך בגזרות שנפרצו .החטיבה
הראשונה שלה ,חטיבה  81מצוידת בטנק
החדיש טי־ ,72הגיעה למרחב הבקאע והופעלה,
בנוהל קרב חפוז בצירים המערביים כדי למנוע
המשך התקדמות צפונה של כוחות צה"ל.
משנפגעו כוחות החלוץ של החטיבה באש
טילים נ"ט נבלמה התקדמות הכוח דרומה.
הכוח הסורי הצליח לעכב ,תוך נסיגה
מסודרת יחסית ,את כוחות צה"ל מלהשיג
את היעדים על כביש דמשק־ביירות.
במקביל נלחמו מאמצים משניים
של צה"ל בכוחות קומנדו וכוחות
שריון וארטילריה סוריים גם
באזור הרי השוף וגם בפאתי השטח
הבנוי של העיר ביירות.11
מאותה עת ובעצם עד ימנו אלה לא
נתקלו כוחות צה"ל בכוחות השריון הסורים.
אלה המשיכו לגדול והתעצמותן בכמות
הטנקים והנגמ"שים ובמספרן של הדוויזיות
המשורינות על חטיבותיהן הייתה למרשימה
במיוחד .בשיאו הגיע כוח השריון הסורי לכ־8
דוויזיות .דיוויזיות העילית המצוידות בטנקי
ה־טי־ 72על דגמיהם המתקדמים ,עם מערכות
האש ותצפית מודרניים וכן עם ערכות מיגון
מתקדם ,יועדו להגן על המשטר במסגרת
"משמר הרפובליקה" .דיוויזיות איכותיות
נוספות הוחזקו במסגרת עתודת המטה
הכללי .בדיוויזיות הערוכות ברמת הגולן צוידו
היחידות בטנקי טי־ 72פחות מתקדמים ,בטנקי
טי־ 62ואפילו בטנקים המיושנים טי־55/54
שחלקם עבר שִדרוג המאפשר גם ירי טילים
נ"ט דרך קנה התותח .הדיוויזיות במרכזה,
בצפונה ובמזרחה של סוריה נותרו עם דגמים
מיושנים יחסית של טנקים.
במלחמת המפרץ בשנת  1991נטל כוח

נגמ"ש סורי במהלך דיכוי ההפגנות נגד המשטר

סורי של דיוויזיה משוריינת  9בפיקודו של
תא"ל חביב ,לימים הרמטכ"ל ושר ההגנה
הסורי ,חלק בצבא הקואליציה שהופעל נגד
צבא עיראק לאחר פלישתו לשטח כווית .הגם
שהכוח הסורי לא הופעל בלחימה של ממש,
הביאה ההתנסות המיוחדת ,לצידם של צבאות
מערביים מודרניים ,לחשיפה שלו לחידושים
בשדה הקרב ,כולל לשימוש הרחב שנעשה ,זה
לראשונה ,בחימוש מונחה מדויק.
במהלך השנים האחרונות קוצץ סדר הכוחות
המשוריין של צבא סוריה .הצרכים המשתנים
של שדה הקרב ,בצד הקיצוצים התקציבים,
הביאו להסבתן של מסגרות משוריינות ברמת

הדיוויזיה והחטיבה למסגרות של כוחות רגלים
מוגברות בנ"ט .יחד עם זאת נותרו בצבא כמויות
גדולות מאד של טנקים ונגמ"שים המרוכזים
בכוחות המיועדים ללחימה ברמת הגולן,
במרחבי דמשק ואף בגזרות משנה אחרות.
קרבתם של הכוחות למרכזי התנגדות
שונים למשטר הסורי הביאו ,כאמור,
להפעלתם של כוחות רבי עוצמה אלה כנגד
הכוחות המורדים .אש הטנקים והנגמ"שים
הסורים היא זו השוברת בינתים את כוח
ההתנגדות וגורמת לנפגעים רבים מקרב
כוחות האופוזיציה והאזרחים החיים בקרבת
מוקדי המרי• .
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דבורי בורגר
נוע כבר לכל הרוחות!
המהירות כעיקרון מלחמה
ספרו של אלישיב שמשי ,הוצאת מודן ומערכות 213 ,2011 ,עמודים.
מכיל רשימת מקורות ומפתח שמות
תא"ל (במיל') ראובן ירדור
רשימת עקרונות המלחמה הינה ,כביכול ,תורה למשה מסיני ,או
עשרת הדיברות של המפקד הקרבי בכל הדרגים ,מן המפקד בדרג
הטקטי הנמוך ביותר ועד מפקד המערכה .לאורם של עשרה (או שלושה
או חמישה ,או שבעה )...עקרונות אלה עליך ,המפקד ,לנהל את הקרב.
והיה אם תקפיד לשמור עליהם ,לזוכרם ,להנחילם למפקדים ולגייסות
הכפופים לך ולגרום לכך שגם הם ינהגו לפיהם  -הרי הניצחון בקרב /
במערכה  /במלחמה מובטח לך (כמעט.)...
אלא כפי שכבר נרמז במשפטי הפתיחה שלעיל ,הדמיון לעשרת
הדיברות הינו חיצוני ומטעה .אין מדובר ברשימה סגורה ואוניברסלית.
לכל צבא רשימה משלו ,שאינה זהה בהכרח לרשימת העקרונות של
צבא אחר .זאת ועוד ,גם רשימת עקרונותיו של צבא אחד איננה נצחית,
והיא לובשת צורה ופושטת צורה מדור לדור ולעתים מפיקוד עליון אחד
ליורשו הבא אחריו...
עם זאת נראה ,כי ישנם כמה עקרונות שהם דווקא כן אוניברסליים.
ראשון להם הוא עֶקרון ה"דבקות במשימה" ,שבווריאציות קלות מאד
של ניסוח ניצב כמעט תמיד ,וכמעט בכל צבא ,בראש הרשימה .מכל
מקום ,דיונים רבים מתנהלים על כך באקדמיות צבאיות ברחבי העולם,
פרסומים תיאורטיים מתפרסמים ,ורשימות מגובשות של "עקרונות
המלחמה" מונחלות למפקדים בכל הרמות בקורסי פיקוד למיניהם.
במה דברים אמורים? בצבאות הגויים .אך בצבאה של ישראל
המצב שונה .כמו בתחומים רבים אחרים של החשיבה הצבאית
והתיאוריה הצבאית ,התייחסו תמיד בצה"ל בזלזול מה לקביעות
תיאורטיות מסוג "עקרונות המלחמה" .תרבות המיליציות ("יהיה
בסדר" " -מורשת הפלמ"ח" שעוותה עם השנים) ,גברה בעניינים
אלה על מורשת הצבאות הסדירים ,ובראשם הצבא הבריטי .אמנם
גם בצה"ל מדברים גבוהה גבוהה על הצורך ללמוד לקחי קרבות,
היסטוריה צבאית ותורת המערכה וכו' וכו' .אך בחיים האמיתיים
מושרשים עמוק הזלזול והסלידה מכל אלה .האמירה המיוחסת לאוטו
פון ביסמרק" ,חמורים לומדים מניסיונם הם .אני לומד מניסיונם של
אחרים" ,איננה משכנעת ב"חיים האמיתיים" של צה"ל.
תחליפים חלקיים נוצרים אד הוק .זעֵיר פה זעֵיר שם תמצא מפקדים
המייחסים חשיבות לזוטות כמו לימוד לקחי קרבות ,כמו חינוך ,ואף
אכיפה ,של עקרונות פיקוד וניהול קרב .ואם נתמזל המזל ומפקדים אלה
הגיעו לעמדות השפעה  -זכה צה"ל וקיבל כמה דורות של מפקדי שדה
מחונכים היטב (אף כי תחת מחאה .)...כך היה בשנים שבהן האלוף המנוח
ישראל (טליק) טל כיהן כמפקד גייסות השריון ,ואכף את עקרונותיו ביד
ברזל ,וכך היה גם כמה שנים לאחר שטליק עבר מתפקידו זה ,אך דורות
של מפקדים שחינך עדיין פיקדו על יחידות ועוצבות שריון בקרב .אחד
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מאלה הוא מחבר הספר שבו אנו
דנים ,תא"ל (מיל') אלישיב שמשי,
בעל עיטור מופת ממלחמת יום
הכיפורים.
מעבר להיותו של שמשי
מפקד שריון עתיר ניסיון קרבות
ומעוטר ,הוא שייך גם לזן נדיר
של מפקדים בצה"ל ,הנותנים
דעתם לחשיבה צבאית .מאז
שחרורו חוזר שמשי ומפרסם
ספרים ,שבהם הוא מנתח לקחי
קרבות ,ומעלה סוגיות שונות
של התנהגות בשדה הקרב .כזה
הוא ספרו האחרון ,המנתח את
חשיבותה ,יתרונותיה וסיכוניה
כרי
כת
נ
וע
כ
של המהירות.
בר לכל הרוחות!
בספרו בן עשרת הפרקים
מנתח שמשי תשעה קרבות של צה"ל
מנקודת המבט של עֶקרון המהירות .בשבעה מהקרבות המנותחים
מתייחס שמשי בעיקר לפעולתן של עוצבות מסתערות  -שריון וחי"ר
מובחר ,ושני פרקים הוא מייחד לקרבות בהם בלטו הארטילריה באחד
ומערך הרפואה בשני .שמשי מייחס חשיבות רבה לעֶקרון המהירות,
אך איננו מתעלם מסכנות ההיצמדות העיוורת לעקרון זה ,על חשבון
זניחתם של עקרונות אחרים ,כמו ריכוז הכוח והחיסכון בכוח .אומץ
לב ודבקות במשימה של המפקדים והלוחמים ,והיצמדותם בכל מחיר
לעקרון המהירות ,מבלי להתחשב בנסיבות אחרות ,לא די היה בהם
כדי למנוע כשלון צורב .לכך מקדיש שמשי שניים מפרקי הספר.
בפרק העשירי והאחרון בספרו מסכם שמשי את הלקחים שהוא
הפיק מכל אלה .הוא מנתח שם בהרחבה את ההבדלים בין הדרגים
הלוחמים הנמוכים  -עד רמת הפלוגה והגדוד  -לבין אלה שמן
הגדוד ומעלה ,ואת ההבדלים בתנאים ובשיקולים שבפניהם עומדים
המפקדים בכל הרמות .כל אלה בעיקר (אך לא רק) ביישומו הנכון של
עֶקרון המהירות .ניתוח נפרד ניתן לרמת הגדוד ,שלדעת שמשי יש בו
מאפייני ביניים או ,בלשונו" ,לגדוד יש מרכיבים המאפיינים את כל
אחת משתי הקבוצות".
ארבעה גורמים מרכזיים מונה שמשי ,שהשפעתם על הצלחות
מהירֹות בשדה הקרב היא מובהקת :התחבולה ,רציפות הלחימה ,מתן
מרחב פעולה למפקדי המשנה ,ושלושה שהם אחד  -תעוזה ,נחישות
ועצבים חזקים .כל אחד מהם מנותח בספרו בהקשר ליישום עקרון
המהירות .לסיכום ממליץ שמשי ,שצה"ל יסיק מחשיבותה הרבה
של המהירות מסקנה עקרונית ,וימסד את עקרון המהירות כאחד
מעקרונות המלחמה המרכזיים שלו.
הספר כתוב בצורה יבשה לכאורה ועניינית ,ותיאורי הקרבות
מובאים בתמצות ,ללא סטיות לפרטים אנקדוטיים ,שאינם רלוונטיים
למטרות הניתוח .גם התיאורים העובדתיים ,וגם הניתוחים הצמודים

להם ,מובאים בצורה אובייקטיבית ,ללא התלהמות רגשית .זאת
למרות העובדה שהמחבר מכיר אישית רבים מאד ,אם לא את
מרביתם ,של גיבורי הספר ,ובחלק מהקרבות המתוארים הוא
השתתף אישית .אמירה שמבליע המחבר בקשר למפקדה הקשוח
של חטיבה  7במלחמת ששת הימים ,שמואל גורודיש ,לאמור,
"לעתים נדמה כי פקודיו פחדו יותר ממנו מאשר מהאויב" ,הינה
יחידאית בספר זה ,והיא בבחינת יוצא מן הכלל המעיד על הכלל .כל
אלה "מבטיחים" לכאורה ספר תיאורטי יבש ומשעמם במידת מה,
ולא היא .באורח פלא השכיל שמשי להוציא מתחת ידיו ספר ,שלא
רק שאיננו משעמם ,אלא ספר שהקורא רץ בו ,ואשר הקריאה בו
מרתקת ,כמעט כמו בסיפור מתח משובח.
רק שתים שלוש נקודות של ביקורת ,וכולן נוגעות לא לשמשי
עצמו אלא לנו ,מפקדים בצה"ל בעבר ובהווה .לחלקן כבר רמזתי
בתחילת דברי:
האם צריך היה להמתין לשנות ה־ 50ואילך ,להתנסות וללמוד על
בשרנו ובדמנו ,כדי להיווכח בחשיבותם של עֶקרון המהירות ושל ָאחִיו,
עֶקרון רציפות הלחימה? כבר יהודה המכבי שמע על כך משהו ,ולהבדיל,
ג'ינגיס ח'אן ,ורומל ופטון ורבים אחרים ...אכן ,אינטואיטיבית ועל
דרך החיקוי יישמו ומיישמים מפקדי שדה רבים בצה"ל ,אם לא רובם,
את העקרונות הללו ,כמו גם את "מלך" עקרונות המלחמה  -הדבקות
במשימה .אך כמה מהם שמעו ,טרם לכתם לקרב ,את שִמעו של היינץ
גודריאן ,אביה התיאורטי של תורת "לוחמת הבזק" (בליץ קריג),
שיושמה בהצלחה מרשימה שנים מעטות טרם הקמת צה"ל?
ואם תתקבל המלצתו של שמשי (ולמה שלא תתקבל?) ,להכניס
את עֶקרון המהירות לרשימת עקרונות המלחמה של צה"ל? מה
יקרה? במקרה הטוב ישננו אותו ,יחד עם העקרונות האחרים,
באיזשהו קורס פיקוד קצר וזריז ,שבו (בצדק!) מוקדשות ללימודים
תיאורטיים בין אפס לשתיים  -שלוש שעות.
ומפקדי צה"ל ,בניגוד להמלצתו הבוטה משהו של ביסמרק
קשישא ,ימשיכו ללמוד מניסיונם הם ולא מניסיונם של אחרים...

אלוף קלמן מגן ז"ל  -ספר לזכרו
אלוף קלמן מגן היה מפקד אוגדת סיני בעת שליבו נדם ב־ 10במארס
 ,1974חודשים ספורים לאחר שקיבל את הפיקוד על האוגדה
במהלך מלחמת יום הכיפורים ,לאחר שמפקדה הקודם אלוף אברהם
(אלברט) מנדלר נפל בקרב.
אל"ם (במיל') שאול נגר
הספר "קלמן מגן" מוקדש לזכרו ומכיל כתבות רבות של מפקדיו,
חבריו לנשק ופקודיו ,המספרות על חייו ופעילותו הצבאית .תקצר
היריעה מלמנות את הכותבים ,ולא נציין את שמם .מן הספר עולה
דמות של מפקד נדיר הסוחף את אנשיו באימונים ובימי לחימה,
המשלב עוצמה עם שקט ,מנהיגות עם ענווה ,אלוף החסר גינוני כבוד,

טנקיסט מעולה אך קודם כול אדם
וישראלי ,דוגמה של מנהיגות,
איש שבטחו בו תמיד ומפקד
ששאבו ממנו כוחות ,איש שכבש
את כול הלבבות ,מפקד שחי עם
האנשים והסתכן יחד איתם,
מפקד מובחר ללא מסיכות" .הוא
היה אגדה ,הוא היה סמל" כתב
עליו אחד מפקודיו.
הכריכה של הספר עוצבה
בצבע חאקי לציון צבע בגדי
העבודה שלבש בחייו ובעת
פטירתו .הכריכה הקשה מובנת
מדוע .הספר הופץ בשעתו
למכיריו ומוקיריו בצה"ל
כרי
כת
הס
פר
ומחוצה לו ועותק מצוי גם
קלמן מגן
בספרייה ביד לשריון.

דברי העורכים
בספר זה התכוונו להאיר את זכרו של האלוף קלמן מגן ז"ל ,אחד
המפקדים המעולים של צה"ל .קלמן נפטר בסיני אחרי מלחמת יום
הכיפורים ,ביום  10במארס  .1974הוא הלך מאתנו בדמי ימיו ,בגיל ,44
כשעוד נכון לו עתיד רב־פעלים בצה"ל .אין זה ספר המתאר את תולדות
חייו של קלמן .ידידים וחברים לשירות הצבאי שהתכנסו בביתו העלו
זיכרונות מהעבר הקשורים באישיותו ודמותו של קלמן .חלק מהדברים
הללו כונסו בספר זה .אין הם מסכת כרונולוגית סדורה ,ולעיתים
חופפים הזיכרונות .יש תקופות שהדוברים התייחסו אליהן בפרוטרוט
ויש פרקים שלא הועלו ,כמו שירותו באצ"ל והתקופה של מלחמת
העצמאות .זהו קלמן בחאקי ,החיל ,הלוחם והמפקד .קלמן בין חייליו
וחבריו לצבא .עורכי הספר הם האחראיים לקטעים שנבחרו .קטעי
קישור נכתבו על ידי זאב שיף .אנו מקווים כי הספר יאיר ,ולו במעט,
את דרכו של מפקד ולוחם שהקדיש חייו לביטחון ישראל .תודתנו נתונה
ל"קרן אור לחיילי צה"ל" על הסיוע בהוצאת הספר.
המערכת :אלי לנדאו ,זאב שיף ,ישעיהו תדמור

מפקד מזהיר ואוהב אדם

(קטע מדברי שר הביטחון שמעון פרס בספר)
קלמן ז"ל נפצע פעמיים בקרב .בפעם הראשונה הוא נפצע בהיותו בן
 ,26סרן צעיר שהסתער בראש יחידתו על מוצבי א־סבתה וזכה בצל"ש
מהרמטכ"ל]...[ .
בפעם השנייה הוא נפצע בהיותו כבן ארבעים ,מפקד חטיבה
במלחמת ההתשה .הוא נפצע באורח רציני ושר הביטחון דאז פנה
לרינה בשאלה" :מה לדעתך היה קלמן רוצה לעשות לאחר שיחלים?"
רינה השיבה ללא היסוס" ,מה שקלמן היה רוצה ,הוא לחזור מה
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דבורי בורגר
את החברים המספרים על אודותיו סביב השולחן הזה ולאור ניסיוני
שיותר מהר לחטיבתו ולפקד על חייליו בקרב".
מפקד שדה מזהיר היה קלמן .מפקד בלתי רגיל לחייליו ,שאהבוהו האישי ,אני מתחיל להבין מדוע אהבתי אותו]...[ .
נפל בחלקי הכבוד הרב לשבת עם אדם כזה בנגמ"ש אחד .הייתה
אהבת נפש .אילו המפקדים בצה"ל לא היו מתמנים על ידי הפיקוד
העליון ,אלא היו נבחרים בהצבעה חשאית על ידי חייליהם ,אין לי בו ראייה אכזרית של המציאות .איש צבא קבע .אדם שהיה חייל
ספק ,שקלמן היה זוכה בהצבעת פה אחד .פרט לכושר מנהיגותו כול ימיו ,לא ג ְרם אחד של "מיליטריזם" .פעם ניסה מישהו לספר לו
ואומץ־ליבו ,הייתה בו ,בקלמן ,אישיות מושכת ומגוונת נושאת בדיחה גסה  -קלמן הסמיק .הייתי עמו בהפגזות ובסכנה .הוא היה
תכונות שנבעו ממעמקים והתמזגו מגזע איתן של אדם שהפיק שלווה איתן כסלע .הוא ראה את המציאות הישראלית ללא רחם.
היו לו תחזיות קודרות .היה בו איזה חשד עמוק ,חשד גורלי,
עמוקה ,נוסכת־בטחון ומעוררת־אמון .הוא לא היה רק איש יוצא
אופייני לאדם מישראל כלפי העולם שבו הוא חי.
דופן ,הוא היה אדם משכמך ומעלה.
[ ]...היה לו ניסיון קרבי ופיקודי רב .מראשוני הלוחמים ב"גבעתי",
קלמן לא פינק את אנשיו אך היה מסור להם בכול ליבו .אני
מחלוצי הצנחנים ,מותיקי השריונאים ,תמיד כמצטיין ,נקי מכול רבב ,זוכר אותו משוטט בין היחידות ,מדבר עם האנשים .איפה קלמן?
מחוץ לכול מחלוקת ,מעל לכול ספק .היו לו
הוא מסתובב.
כישרונות של מפקד מעולה .הבנה עמוקה של
היינו חבורה מאולתרת ודי מוזרה של
נפש החייל ,ידיעה מפורטת על פני השטח,
"אנשי חינוך" שפעלו באוגדה הזאת" .סופרים
תפיסה צלולה של מבנה הכוח ,הערכה מאוזנת
ופרופסורים" .הוא קבע מראש את מערכת
של מהלכי האויב ,ושכנוע עמוק ויציב בטעם
היחסים .וקבע אותה בצורה הוגנת]...[ .
המערכה ,בפניה ,בהתפתחותה ההיסטורית.
קלמן היה איש אמיץ לב.
בלילה בין  23לאוקטובר ל־ 24הוכרז על
[ ]...תולדותיו של קלמן הם תולדות
הפסקת האש .אולי היה זה בלילה שבין 22
מדינת ישראל .תולדות קרבותיה ,ספירת
ל־ ,23אני לא זוכר בדיוק .האש הייתה צריכה
מערכותיה ,מֹותר אנשיה .את נעוריו הוא
לחדול בשעה  9והוא הסתובב בין החיילים
עשה בשדה־הקרב ,כאשר סכנותיה של
ואמר משפט שלא אשכח אותו" :כול כך הרבה
ישראל נראו גדולות מסיכוייה  -כמה מאות
קרבנות הקרבנו במלחמה הזאת .עכשיו אנחנו
אלפי יהודים .כנגד כמה עשרות מיליוני
על סף ניצחון והם מונעים זאת מאיתנו".
ערבים .גם אז אפשר היה להעריך ,שהזמן
הניצחון נבלם כאשר החלה להישמע חריקת
אינו פועל לטובתנו .אבל מתי פעל הזמן
הצבא המצרי .בגזרת הארמיה השנייה חדלה
לטובתו של העם היהודי? היהדות היא
האש .בגזרת הארמיה השלישית נמשכו
התמודדות של עם־מעט מול מסה של זמן
הפעולות ואז הגיע המסע אל שיאו וקלמן
 כנגד פתויי הזמן .נגד הרעיון שהזמן הואמגן הוליך את אנשיו לעתקה ועדבייה וזכה
חזק מהעם .בהתמודדות הזו העם הקטן הוא
אלוף קלמן מגן ז"ל
(בצילום בהיותו מפקד אוגדת סיני)
בניצחון הגדול.
שגבר על הזמן .במאבק ההיסטורי הזה של
כאשר החלה ההתקפה ,אני זוכר ,הוא היה
מעט ונצחי מול רב וחולף .יכולנו לעמוד רק
מפני שהיה היו לנו אישים  -אינני מהסס לומר גיבורים  -כמו קלמן שקט לגמרי .הוא הפתיע אותי ,לא זכור לי מקרה חריגה מן המשמעת
מגן .איש שהאמונה ,האצילות והברק רוממוהו מעל לכול סטנדרט הפנימית העצומה שאפיינה אותו .כאשר נגמר הקרב הוא אמר:
ועשו אותו לא רק לכוח מגן ,ולא רק לכוח מפעיל כוחות ,אלא לכוח "עכשיו שום דבר לא מפריע לנו ללכת לשדה מורגן או לנסוע לקהיר",
יוצר כוח .לבו הנדיב ,לא היה נדיב דיו כלפי קלמן עצמו והוא הוכרע בעת מצוקה לא גילה סימני חרדה ובשעת ניצחון לא ידע שיכרון.
אני מודה ומתוודה ,נעם לנו שהוא מחשיב את העבודה שלנו .ולנו
ממארב פנימי ,שקיומו לא היה ידוע ,שהיה ממוקם ,באופן אכזרי
הייתה פגישה עם ארץ ישראל של מעשים .אני חושב שהקלמנים
במרכזו הרגיש של אדם עז ,בפנימיותו של מוצב אנושי מופלא.
עם הסתלקותו של קלמן נכרתה תקווה גדולה לכולנו .אבד מנהיג ,האלה ,שישנם בצה"ל ,השונים אחד מהשני ,מקיימים את עם ישראל.
שגבר על אויבים ,שניצה על קרבות ,שהדביר זמנים  -אך דמות האדם חייו היו חיי לוחם.
מעולם לא שמעתי מפיו מילת רכילות השייכת ל"מלחמת
שלו שוב אינה דהה עם חלוף העיתים .היא נהיית לגשר אמיתי בין
החולף לבין הנצחי .ומה שנסתלק עם הסתלקותו  -התווסף למורשת ,היהודים".
הוא נועד לגדולה .עתידו היה לפניו .כול צה"ל ליווה את ארונו.
המעניקה קיום ותוכן וסיכוי לעם כולו.
כאשר התפזרנו בפתח בית העלמין הצבאי שמעתי את דני מט אומר:
הוא היה כסלע איתן
"היום מת אדם ללא אויבים".
(קטע מדברי חיים גורי בספר)
על קורות חייו של קלמן מגן תוכלו לקרוא בפרק "גלעד לזכרם"
את קלמן מגן הכרתי במשך תקופה קצרה יחסית .כאשר אני שומע שבאתר יד לשריוןwww.yadlashiryon.com :
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דבורי בורגר

סמוך למלחמת ששת הימים ,לקראת קבוצת פקודות ליד להר תבור .משמאל :משה בריל (בר־כוכבא) מח"ט  ,45ראש הממשלה לוי אשכול ,אלוף דוד אלעזר
(אז אלוף פיקוד הצפון) ,אהרון (גו'ני) טנא קצין ההנדסה החטיבתי

חטיבת ברק במלחמת ששת
הימים  -צילומים נדירים
רן ארד הוא בנו של לוחם חטיבת ברק
במלחמת ששת הימים ,רס"ן יוסף ארד ז"ל.
לאחרונה רן תרם למרכז המידע את אוסף
צילומי הסטילס המקוריים של אלבום החטיבה
ממלחמת ששת הימים" :ששת הימים של
חטיבת ברק" .אלבום החטיבה ,שיצא לאור
באפריל  ,1968נערך על ידי רס"ן יוסף ארד
ומח"ט החטיבה ולימים האלוף משה בר־כוכבא
(בריל) .הפורמט המרשים אינו בא על חשבון
תיאור מהלכי הקרבות של החטיבה בצפון
שומרון וברמת הגולן.
רס"ן יוסף (ג'ו) ארד (כץ) ז"ל היה קצין
הקישור החטיבתי (אז חטיבה  - 45כיום )188
במלחמת ששת הימים ומיוזמי הספר .בנו ,רן
ארד ,זוכר היטב את אירוע ההשקה של הספר
שקיימו הלוחמים ,ובראשם מפקדם ,בחיפה.
רן המשיך את דרכו השריונאית של אביו ולחם
כתותחן בשנים  ,1976-1973בעיקר ברמת
הגולן .האוסף כולל כ־ 200צילומים ,המחיים
לנגד עינינו את החומר ממנו קורצה החטיבה:
רעות לוחמים ,תעוזה ,מקצועיות .למורשת

בכניסה לכפר נעורה (כ־ 10ק"מ) מעפולה)
במלחמת ששת הימים .במרכז משה בריל (בר־
כוכבא) מח"ט 45

החטיבה המתועדת מצטרף אוסף נדיר זה,
ומגוון ממנו מוצג בפניכם.
תודתנו והוקרתנו לרן ארד על תרומה
ייחודית זו.

דיגיטציה לאוספים של מרכז
המידע  -מה עד כה ומה הלאה

למרכז המידע (מרמ"ד) אוסף מרשים
של תמונות וסרטים בנושאי גבורה ,הנצחת

הנופלים ,מלחמות ומבצעים ,תורות לחימה,
טכנולוגיה צבאית ,מנהיגות צבאית ,צבאות
זרים ותכני הסברה נוספים .באוסף גם תיעוד
האירועים הרבים המתקיימים ביד לשריון
בלטרון .בנוסף לאוסף האור־קולי קיים אוסף
הספרים הכולל למעלה מ־ 10,000כותרי ספרים,
המתמקדים בנושאי צבא וביטחון ,ארץ ישראל,
מדינת ישראל ,וספרות תורתית של חיל השריון,
חיל החימוש ,חיל ההנדסה ,חיל המודיעין,
חיל הרגלים והצנחנים וחילות נוספים משנות
החמישים ועד היום.
השנים חולפות ,מקורות המידע לסוגיהם
מתיישנים ,וחלקם אף נמצאים בסכנת כליה.
חשיבה אחראית הובילה אותנו לצאת למסע
הצלה של המקורות באמצעות המרתם לקבצים
דיגיטליים .מאוקטובר  2009ועד היום המרנו
באופן עצמאי קרוב ל־ 52,000דקות וידאו
(כ־ 800כותרים) ,ועוד כ־ 10,000דקות (כ־220
קלטות) ,בסיוע אולפנים חיצוניים שברשותם
אמצעים מתקדמים ,המשלימים עבורנו את
תהליך הדיגיטציה.
אנו מז ַמנים לקהל את המקורות בקבצים
דיגיטליים ומקפידים לג ַּבות אותם בתנאים
הנדרשים .במקביל הוחל השנה בהמרת אוסף של
למעלה מ־ 40,000צילומי סטילס של האירועים
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ביד לשריון במשך למעלה משני עשורים ,וכן
צילומי חוץ מאירועים ,אימונים ועוד .להם
מצטרף האוסף ההיסטורי ,אשר מעבר לסריקה,
מפוענח על ידי מומחה בתחום השריון בצה"ל.
המחלקה הפדגוגית של המרמ"ד כוללת קרוב
ל־ 100אוגדני תוכן ,הכוללים מידע ראשוני,
כתבות ,מערכי שיעור ומסמכים נוספים .גם
אותם יש צורך לסרוק ,ועד כה נסרקו למעלה
מ־ 800פריטים מ־ 23אוגדנים.
את ההספק המרשים הזה יש לזקוף לזכותם
של אנשים יקרים ,המהווים את נבחרת
המתנדבים של מרכז המידע:
מר דוד דשא ,אשר חלק ניכר מהמרת
הווידיאו עד כה בוצע על ידו.
גב' חנה פרנקל ,המתמקדת בפיתוח המחלקה
הפדגוגית על ידי בניית מפתחות לנושאים
מרכזיים.
גב' זהבה אהרוני ,המתמקדת בבניה הסופית
של האוגדנים כחלק מתהליך הקדם־דיגיטציה
של המחלקה הפדגוגית .בן זוגה אביקם אהרוני,
מסייע גם הוא למרכז המידע במסגרת התנדבותו
במחלקת האלקטרוניקה באתר.
אל"ם (במיל') אברהם מדליה ,המפענח
ומזהה את תוכן האוסף ההיסטורי של הסטילס.
גב' מלי יעקב ,הסורקת את קופסאות הארכיב
של הסטילס בין השנים "( 2000-1986התקופה
האנלוגית") של צוות ההסרטה של יד לשריון.
מר אבנר גאגין ,המתנדב במשך שנים ביד
לשריון ,ובמרכז המידע בפרט ,ואת תוצרי
מצלמתו אנו מצרפים למקורות הדיגיטליים.
ומה הלאה? השנה אנו שואפים לסיים את
שלב ההצלה בפרויקט הדיגיטציה בווידיאו
ובסטילס ,לנקוט במהלכים משמרים של
המקורות הארכיוניים ,ליצור מוצרי מדף ייצוגיים
מאוסף הדי־וי־די ולהפיק קטלוגים .שלבים אלה
מהווים תשתית לבניית מאגרי מידע מהמקורות,
שתצורתם תיקבע בהתאם לטכנולוגיות המידע
העדכניות ולאור ניתוח הצרכים של קהלי היעד.

חוקרים וכותבים במרכז המידע
ד"ר רוברט מנשרוב ,השוהה במסגרת
מחקרו כמיקרוביולוג בארצות הברית ,עוסק
משך שנים רבות בכתיבת ספרים לבוני דגמים,
וקנה לו שם בינלאומי גם בתחום זה .את
מחקריו ופרסומיו של מנשרוב המוקדשים דרך
קבע למשפחתו ,ניתן להגדיר כמפעל חיים.
לאחרונה תרם למרכז המידע שני ספרים
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Centurion tanks of the IDF; The
complete guide to Centurion tanks in
]Israeli service, Shot Vol. 1 [Israeli Way

נוספים פרי עטו.

Israeli half tracks; The complete guide to
half tracks in Israeli service, shot Vol. 1
][Israeli Way
Robert Manasherob, SabIngaMartin
Publications, 2010, 80 pp.

זה הכרך הראשון בסדרת ספרים העוסקת
בזחל"מים בשירות צה"ל ממלחמת העצמאות
ועד היום .כרך זה מתמקד במלחמת העצמאות.
כבונה דגמים ,יודע מנשרוב לאפיין את
הצרכים של קהל היעד של הספרות המקצועית
שאותה הוא כותב .הוא מתמקד בפרטים
שיכולים לסייע לבוני הדגמים ,ומשלב סקירה
היסטורית ,המלמדת על חשיבותם של הכלים
למערך הלחימה ,ועל הווי וסימונים טקטיים,
המוסיפים את האותנטיות המשביחה את
הדגם .לצורך זה מובאים קרוב ל־ 300צילומים
היסטוריים ,ביניהם של חטיבה  8במבצע דני
וקרבות גדוד  79של חטיבה  7בגליל ,וכן צילומי
תקריב בצבע של רכיבי הכלים .כמו בספריו
הקודמים גם בכרך זה מובא ,דרך סיפורם
של הכלים ,סיפור תקומתנו והשלכות הצורך
הקיומי ,המוביל בתושייה ויצירתיות לפיתוחים
הטכנולוגיים ,חרף האמצעים הדלים העומדים
לרשותנו.

Robert Manasherob, SabIngaMartin
Publications, 2011, 80 pp.

בספרו החדש מביא ד"ר רוברט מנשרוב את
סיפור קליטתו של הטנק סנטוריון ,שוט ,בצה"ל
בשנת  1959והסבתו לצורכי צה"ל .בסקירה
ההיסטורית מביא מנשרוב את סיפור רכישתו
הסודית של הכלי ,מפי ראש המשלחת שיצאה
לבובינגטון ,האלוף (במיל') מנחם (מנדי) מרון
ואחד מקציני המשלחת אל"ם (במיל') אברהם
מדליה .במרכזו של הספר מובא בהרחבה סיפורו
האישי של סא"ל (במיל') דוד כספי ,שהיה אחד
מחמשת הקצינים הצעירים מפלוגה ז' ,אשר
נקראו על ידי מפקד גדוד  82דאז ,תא"ל (במיל')
אשר לוי למשימת קליטת הטנק ,ושימשו
בסגל מחזור א' של פלוגה ז' "שוטים" .הספר
מלווה בצילומים היסטוריים ,הממחישים את
החשיבות ההיסטורית של קליטת הסנטוריון,
ואליהם מתווספים תרשימים וצילומי תקריב
של רכיבי הטנק .על הכריכה של הספר מתנוסס
סמל פלוגה ז' "שוטים" בסמוך לסמל חטיבה .7
בשנת  2009פרסם מנשרוב את ספרו

Centurion tanks of the IDF; The complete
guide to Centurion tanks in Israeli service,
]( [Shot Kal Alef Vol.3ראו סקירתו במדור

"פותחים מדף" בגיליון  .)36כרך זה משלים
במידה רבה את ההיבט ההיסטורי של השוט
בחיל השריון.
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החוקר וההיסטוריון סיימון
דונסטן מבקר שוב במרכז המידע
החוקר הבריטי סיימון דונסטן (Simon
 )Dunstanפִרסם לאורך השנים ספרים
רבים העוסקים בהיסטוריה צבאית ,ואותם
הוא מפרסם בהוצאות ידועות מאוד
דוגמת  .Ospreyבביקורו ביד לשריון ב־10
באוקטובר  2011תרם דונסטון למרכז המידע
שני ספרים בנושא מלחמת יום הכיפורים:
	•
־The Yom Kippur war; The Arab
Iaraeli war of 1973, Osprey
Publishing, 2007,224 pp.
	•
Centurion VS T-55; Yom Kippur War
1973, Osprey Publishing, 2009, 80 pp.

שנים רבות הוא חוקר את נושא הסכסוך
הערבי־ישראלי ,והספרים שכתב עד כה על
מלחמות ישראל מתמקדים במלחמת ששת
הימים ובמלחמת יום הכיפורים .הוא בקי
לפרטי פרטים בסיפורי הקרבות ,ומתעקש
להכיר את הדמויות מקרוב .הספרים ערוכים
באופן מקצועי ,ובכלל זה כוללים צילומים
איכותיים ,מרשמי קרב ,מפות ומפתחות.

סיפורי גבורה והנצחה שנתרמו
למרכז המידע על ידי מחבריהם
קרבות גבעת הרדאר במלחמת העצמאות,
מאת יאיר ֶמֶדוֶ ֶצקי ,הוצאת המחבר,2011 ,
 155עמ'.
לזכרו של יעקב מֶדוֶצקי ולכל הלוחמים
שנפלו בגבעת הרדאר וסביבתה
ליאיר מֶדוֶצקי ,אחיו של יעקב (יענקל'ה)
מדוצקי ,שנפל בקרבות גבעת הרדאר
במלחמת העצמאות ,היה חשוב לבצע מחקר
מעמיק על הקרבות בגבעת הרדאר וסביבתה
 נבי סמואל ,בידו ,מעלה החמישה ,קרייתענבים ונתיבי הקרבות בסמוך .בקרבות
ובהפגזות על הרדאר נפלו  75לוחמים
מחטיבת הראל  -הגדוד הרביעי והחמישי,
מחטיבת עציוני ,מחי"ש (חיל שדה של
ארגון ההגנה בין השנים  )1948-1939קריית
ענבים ומגדוד  52של חטיבת גבעתי .יאיר
איתר כל מקור מידע שהתפרסם על קרבות
הרדאר ,ולדבריו נמצאו באותם מקורות אי
דיוקים או שהם לקו במידע חסר ,לעיתים
במכוון .בהקדמתו לספר הוא מציין ,כי
בהתחשב באמצעים הדלים וחוסר הניסיון
של הלוחמים ,ניתן לזקוף ללוחמים הישגים
שלחמו בעוז ובהקרבה .קרבות המשוריינים,
המרגמות והחי"ר גבו מחיר דמים ,שעדים

להם קברי האחים ,מסמכים צה"ליים
מצמררים ,וכן עדויות שקיים עם הלוחמים
שחזרו מן התופת .מן הנספחים ניתן להבין
עד כמה שאף יאיר בספרו לדיוק ולתיקון
טעויות במסמכים ועל גבי מצבות החללים.
במעמד תרומת עותק מספרו למרכז המידע
הבהיר כי כעת ,משסיים את מחקרו ופִרסמֹו,
מטרתו הושגה :קרבות הרדאר אינם עלומים
יותר ,וככל הידוע לו ,ספרו הינו המקור ,שבו
מצוינים שמותיהם של כול הנופלים ,ובדיוק
המרבי .כן ציין ,כי הודות להתעקשותן של
משפחות שכולות ,והוא בכללן ,נעתרו
במשרד הביטחון  -הנצחת החייל ,וניקדו
את שמות הנופלים על גבי המצבות ,במקרים
שבהם ביקשו המשפחות ,וכן באתר "יזכור"
באינטרנט.
למרכז המידע תרם יאיר גם הספר "אחי -
יענקל'ה ,דמותו של מ"כ לוחם פלמ"ח בגדוד
הפורצים בחטיבת הראל" ,אותו פרסם יאיר
ב־.2001

מדור טירן
הוצאת אנשי מדור טירן 1972־122 ,1974
עמ'
זה מספר שנים שוקדים הלוחמים ,אשר
נמנו על סגל ההדרכה במדור טירן של חטיבה
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מרכז המידע הלטרון

דבורי בורגר
 ,274על מפגש ופרסום זיכרונותיהם .המפגש
המתוכנן התקיים ביד לשריון ב־ 23בספטמבר
 ,2011ובעקבותיו הותירו אנשי המדור עותק
מחוברת הזיכרון למשמרת במרכז המידע.
מסמך חשוב זה מתאר את ההיסטוריה של
טנק הטירן בצה"ל ,ועל תפקידו המהותי
של מדור ההדרכה של חטיבה " 274עוצבת
הטירנים" ,שהוקם בשנת  ,1972בקליטתו
במערך הלחימה של השריון בצה"ל.
הם היו קבוצה קטנה מגובשת שהקימה
במו ידיה את המדור בשארם אל־שייך
 תשתיות ,מתקני אימון ,מערכי שיעורואמצעי הדרכה ללימודים העיוניים .במשך
שנתיים הם אימנו והכשירו את אנשי חטיבת
המילואים על הטירנים .חוף ים סוף המדהים
ביופיו סיפק להם את האווירה ,אך גם
תנאי שטח לא קלים היו חלק בשגרת יומם.
הסודיות שאפפה את הטירנים ,שנלקחו שלל
במלחמת ששת הימים והוסבו לצה"ל ,היו
מרכיב משמעותי בגאוות היחידה של סגל
המדור ,ובמצעד צה"ל שהתקיים במאי ,1973
יכלו לבטאה בגלוי .במלחמת יום הכיפורים
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שובצו אנשי המדור בגזרות הלחימה ברמת
הגולן ובסיני ,וחלקם המשיכו להפעיל את
המדור ולהכשיר לוחמים למקצועות הטירן
תוך לחימה .לאחר מלחמת יום הכיפורים
נכונה להם תקופה מאומצת במיוחד .בשנת
 1974השתחררו אנשי המדור משירותם
הסדיר ועמם המדור .בכך הסתיים פרק
חשוב בתולדות חיל השריון.

פחד וגבורה בששה ימים /

Fear and Valor in Six Days
מאת יהודה ֶרבֶס ,הוצאת אופיר ביכורים,
 128 ,2011עמ' בעברית ו־ 178עמ' באנגלית
ד"ר יהודה ֶרבֶס ,שלחם כקצין במסגרת
חטיבת ברק  45במלחמת ששת הימים ,כתב
יומן מלחמה בציר הקרבות בצפון השומרון
ובגולן .יומן זה נשמר למעלה מארבעה
עשורים .רבס ,כמו יתר לוחמי החטיבה,
גויס למילואים במאי  .1967החטיבה
החלה בהתארגנות לקרב בתקופת ההמתנה
הדרוכה שקדמה למלחמה ,וללוחמים נאמר
שהחטיבה מוגדרת כעתודת
מטכ"ל ,ולכן לא ציפו
להשתלב מיד בלחימה.
אלא שמהר מאוד התברר
שדווקא משום כך יועד לה
תפקיד משמעותי ביותר.
לוחמי החטיבה ,ובראשם
מפקדם הנערץ משה בריל
(לימים אלוף) ,שעטו עם
השרמנים לעבר הפטונים
הירדנים בצפון השומרון.
הם כבשו מטרות בזו
אחר זו בלחימה עיקשת
עקובה מדם והמשיכו
לגזרה הצפונית של
רמת הגולן .הפחד רק
חישל את הלוחמים,
והחטיבה שילמה במחיר
 51מלוחמיה .רבס

לחם בחירוף נפש ,אך מבין עשן הקרבות,
ובהפוגות הקצרות שביניהן ,מצא מפלט
בתכנון העתיד ,המצפה לו עם שוך הקרבות,
אי שם באיטליה ,בלימודי היערנות,
שזיכתה אותו מִלגה מקק"ל .יומן המלחמה
מהווה תשתית לאוטוביוגרפיה ,המתקדמת
בציר הקרבות של חטיבת ברק במלחמת
ששת הימים ,המשלבת תיאורי קרב ,הווי
שריונאים ,תכניות העתיד ומימושן בפועל
מפרספקטיבת הזמן ,זיכרונות מבית אבא
והגיגים על תבניות נוף ,תיאור בוטני
של הצמחייה בשדה הקרב ,וטבע האדם,
המתגלה לעיתים באצילותו ,אך גם בכיעורו,
בתנאי קרב בלתי נסבלים .כל זאת בסגנון
קולח ומפוכח ,שאינו נעדר הומור וענווה.
ד"ר יהודה רבס תרם עותק מספרו
למרכז המידע .לשאלתנו מדוע הספר נכתב
במהדורה דו־לשונית ,ציין ,כי הדבר נובע
מהרגל אקדמי בפרסום מחקריו.

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.
 240ש"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  745לוד71106 ,
 .1תרומת איש קבע  /גמלאי
אירוע

מ"א

שם משפחה

דרגה

שם פרטי

 .2תרומה מקצבת שארים
אירוע

ת"ז

דרגה

שם משפחה

שם פרטי

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  745לוד71106 ,
אנא חייבו את כרטיס האשראי שבידי בסך 20 :ש"ח  30ש"ח  40ש"ח  50ש"ח אחר..................ש"ח
מידי חודש למשך תקופה של 12 :חודש  24חודש  36חודש  60חודש
סוג כרטיס האשראי ויזה  24ישראכרט 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  745לוד71106 ,
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" ) 4גיליונות( מתבקש לשלם רק ₪ 60
באמצעות כרטיס אשראי או בשיק ,ולציין על גבי טופס זה :לביטאון "שריון" בלבד

ליקט וערך תא"ל (במיל') יצחק רבין
בסיוע דבורי בורגר מרכז מידע לטרון
צילומים :גבי יפה ,נופר ניסים ,אבנר גאגין ,מאיר ברק

טקסים צבאיים של חיל השריון ביד לשריון
בחודשים יולי  -דצמבר 2011

חיל האוויר מקיים טקס מחוה
לקצינים ולנגדים ביד לשריון

מראה מהטקס של חיל האוויר

טקס סיום צמ"פ־קמ"ט ב־ 4יולי  .2011עוד מחזור סיים ב־ 1בנובמבר 2011

חיל האוויר קיים אירוע רב־רושם במיוחד בתאטרון שאול ב־13
ביולי  .2011את העצרת לכבוד הקצינים והנגדים של חיל האוויר הם
בחרו לקיים ביד לשריון .התאטרון היה מלא והתכנית הייתה מרהיבה.
נשמח להמשיך ולאפשר לחיל האוויר לקיים את טקסיו ביד לשריון.

ביקור מפקד  CASCOMצבא ארה"ב ביד לשריון
טקס סיום קמ"ד מחזור ,94
ב־  21ביולי  .2011מחזור  95סיים
ב־ 1בדצמבר 2011

טקס השבעה של חיל השריון
מחזור אוגוסט ,2011
ב־ 8בספטמבר 2011

סיום מסע כומתה של חיל השריון של מחזור אוגוסט שהתקיים
ב־ 28באוקטובר 2011
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גנרל ג'יימס הודג'
(Major General James L.
פיקוד
מפקד
,)Hodge
התמיכה בכוחות ,שבפורט לי
וירג'יניה (( ,CASCOMביקר
ביד לשריון ב־ 9באוגוסט
 .2011הפיקוד מרכז את
ההכשרות ,התו"ל וארגון
גנרל הודג' (מימין) ואל"ם (במיל') מיכלסון התפעול הלוגיסטי של צבא
היבשה של צבא ארצות הברית
לרבות ביחידות המוצבות בחו"ל .התלווה לביקורו אל"ם (במיל') בני
מיכלסון ,חבר הנהלת עמותת יד לשריון ,שהציג לו את המוקדים שבאתר
ואת התפתחות חיל השריון לאורךהשנים ,כפי שהדבר בא לביטוי בתערוכת
הרק"ם .הגנרל הודג' התרגש מאוד וכתב בספר האורחים (בתרגום חופשי):
הערכתי הרבה על ההזדמנות לבקר בישראל ומאתר ההנצחה של חיילי
השריון שבנועזותם נתנו את חייהם בשרתם את ארצם .זהו כבוד גדול ואני
רוצה להודות לצוות של המוזאון ואתר ההנצחה על תמיכתו הגדולה" .את
דבריו סיים בסיסמה "."!Army Strong

ביקור מפקד ארמי  EUCOMשל צבא ארה"ב ביד לשריון
הגנרל מארק הרטלינג
()LTG Mark P. Hertling
מפקד צבא ארצות הברית
המוצב באירופה ()EUCOM
הגיע לביקור ביד לשריון ב־10
באוגוסט  .2011תזמורת
צה"ל קיבלה אותו בכניסתו
לאתר ,כשהוא מלווה במפקד
מז"י האלוף סמי תורג'מן.
גנרל מארק הרטלינג (מימין)
תא"ל (במיל') גדעון אבידור
ואלוף סמי תורג'מן
הדריך את הגנרל הרטלינג
ומשלחתו .ניכר היה שהגנרל הרטלינג מתרשם מהתצוגה הרבה שבאתר,
הבאה לביטוי בתצוגת הרק"ם ומוקדי ההנצחה והגבורה .הוא עלה
למרפסת התצפית וצפה לעמק איילון ושמע על מורשת האזור .את
רשמיו כתב בספר האורחים (בתרגום חופשי .ההדגשות שלו) :תודה לכם
שתמיד אתם זוכרים את השירות ואת ההקרבה של החיילים ,שכן הם
הגנו על מדינתכם ועל אנשיה" וחתם במילה העברית "שלום".

אנשי עמותת יד לשריון ,להקת זרוע היבשה וחבר השופטים .מטרת
החידון היא הנחלת ידע מקצועי ,מורשת חיל השריון והכרת ה ַחיִל בקרב
לוחמי השריון ,וכן יצירת גאווה חילית ויחידתית בקרב הלוחמים .החידון
הקיף ארבעה תחומי תוכן עיקריים :ידע מקצועי טנקאי ,מורשת קרב,
הכרת דמויות ואישים בחיל ,הכרת יחידות בסדיר ובמילואים .תחומים
נוספים בחידון היו שירי שריון ובקיאות בספר חשופים בצריח (ספרו
המרשים של שבתאי טבת ,שהתפרסם לאחר מלחמת ששת הימים).
הנחה את החידון תנ"צ (בדימוס) אליהוא בן־און.

השקת הספר "הסדיר יבלום" של
האלוף (במיל') עמנואל סקל

כנס המכון ללוחמת יבשה
הכנס הבינלאומי
החמישי של מכון צבי מיתר
ללוחמת יבשה ,בראשותו של
תא"ל (מיל') גדעון אבידור,
הוכיח כי ההתעניינות
הבינלאומית במכון גוברת
הולכת .קציני צבא בכירים
מערכת הגנה "מעיל רוח" על צריח טנק
מצבאות זרים ,גורמים
מרכבה ,כפי שהוצגה בתערוכת הכנס
הביטחוניות
מהתעשיות
ובעלי תפקידים אחרים הגיעו לכנס והתרשמו מתצוגת אמצעי הלחימה
והטכנולוגיות החדישות ,אשר הוצגו במתחמי תצוגות הרק"ם של האתר,
והשכילו מההרצאות שהתקיימו באולם המרכבה.

חידון חיל השריון ביד לשריון
לאחר הפסקה בת עשור
חודשה מסורת חידון השריון,
בהשתתפות צוותים מתחרים
הסדירות,
מהחטיבות
ובהשתתפות מאות חיילים
מעטים
ואף
ומפקדים
מוותיקי השריון .ב־27
בספטמבר  ,2011התקבצו
הצוות המנצח מחטיבה  7עם המח"ט
באולם המרכבה שביד לשריון
אל"ם עודד בסיוק בסיום החידון
קצין השריון הראשי תא"ל
יגאל סלוביק ,רבים ממפקדי השריון הסדירים מהחטיבות 401 ,188 ,7
ו־ 460עם חיילים וחיילות מהחטיבות ,הצוותים המתחרים והנרגשים,

שני אירועים מרגשים ביד לשריון נקשרו לספר "הסדיר יבלום?" של
אלוף (במיל') ד"ר עמנואל סקל .האחד ערב השקת הספר ב־ 10באוקטובר
והשני ערב רעות ביום  25באוקטובר שבמהלכו נתן סקל הרצאה מאלפת
על ספרו .הספר "הסדיר יבלום? כך הוחמצה ההכרעה בסיני במלחמת
יום הכיפורים" נכתב על ידי האלוף (במיל') ד"ר עמנואל סקל ,על בסיס
עבודת הדוקטורט שלו .לאחר שחתם על ספרו לבאי ערב ההשקה,
התכנסו כולם באולם המרכבה לדברי ברכה והוקרה .בין המוזמנים
והדוברים היו שר הביטחון רא"ל (במיל') אהוד ברק ,הרמטכ"ל רא"ל
בני גנץ ,תא"ל (במיל') ברוך הראל (פינקו) והמשורר חיים גורי .לקראת
סיום הערב עלה האלוף (במיל') עמנואל סקל לבמה ,דיבר על הצורך
בפרסום מחקרו ,וביטא את תודתו והוקרתו למי שסייעו לו בהוצאת
הספר ולבאי הערב שבאו לחגוג איתו את צאת ספרו.
ערב רעות התקיים ב־ 25באוקטובר ובמרכזו עמדה הרצאתו המאלפת
של אלוף סקל על ספרו .בפתח דבריו אמר" :אין בי שמחה ,כי הספר עוסק
במלחמה קשה שהותירה שורה ארוכה מאוד ,ארוכה מדי של חללים וכן
צלקות עמוקות ברקמת חיינו .הוא עוסק במלחמה שחותמה ניכר עד
היום בכל תחומי חיינו :הצבאי  -בניין הכוח ,תפישת הביטחון; בתחום
המפלגתי הפנימי; המדיני החיצוני; החברתי; הכלכלי ועוד".
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כנס ותיקי גדוד " 88דב לבן"

אל"ם (במיל') יוסי (יוסל'ה) יודוביץ שהיה
המג"ד במלחמה ,נושא דברים במפגש

ותיקי גדוד  - 88דב לבן,
ממלחמת יום הכיפורים,
כשבראשם מפקדם דאז תא"ל
(במיל') יוסף יודוביץ התכנסו
ליד האנדרטה המרשימה
שבפארק העוצבות ב־21
באוקטובר  .2011הלוחמים
ובני משפחותיהם התיישבו
בצל האורנים התמירים,
והרכינו הלוחמים ראש לזכר
חבריהם שנפלו בקרבות
בסיני באוקטובר .1973

כנס ותיקי גדוד הסיור 288

כנס ותיקי חטיבה 421

אלוף (במיל') חיים ארז נושא דברים
בכנס ותיקי חטיבת הצליחה

ותיקי חטיבה - 421
"חטיבת הצליחה" ממלחמת יום
ב־21
התכנסו
הכיפורים
באוקטובר  2011סמוך לאנדרטה
של החטיבה ,בפארק העוצבות
ביד לשריון .מפקד החטיבה
במלחמת יום הכיפורים האלוף
(במיל') חיים ארז ,נשא דברים
מרגשים בפני הלוחמים ובני
המשפחות השכולות .אל במת
האנדרטה עלו דוברים נוספים
והונח זר למרגלותיה.

ביקור קולונל רוברט מור

יוצאי גדוד הסיור 288
של אוגדה  146במלחמת יום
הכיפורים התכנסו ביד לשריון
ל"ערב עיון ומורשת קרב -
לחימת גדס"ר  288במלחמת
ב־24
הכיפורים",
יום
באוקטובר  .2011נשאו דברים
מפקד הגדוד במלחמת יום
הכיפורים אל"ם (במיל')
אל"ם (במיל') צביקה דהב ,המג"ד
צביקה דהב וכן רגשו את
במלחמת יום הכיפורים ,נושא דבריו
המשתתפים סגן (במיל')
פרופסור רמי דגני ולוחמים נוספים .מרגש במיוחד היה מעמד מסירת
דרגת "סרן" של גיל טל ז"ל ,בעל עיטור העוז ממלחמת יום הכיפורים,
למשפחתו על ידי מח"ט  514הנוכחי אל"ם מאיר בן־מאיר .את האירוע
סיימו בטקס התייחדות עם נופלי הגדוד במלחמת יום הכיפורים מול
כותל השמות .את ההתכנסות באולם המרכבה הנחה רס"ב (במיל')
אלדד אורן ,שהיה ממארגניו הבולטים של האירוע.

ב־ 30באוקטובר  2011התארח ביד לשריון קולונל רוברט מּור
( )Col. Robert L. Mooreמצבא ארצות הברית ( .)USASACליווה אותו
תא"ל (במיל') יודקה פלד כנציג עמותת יד לשריון .האורח גילה עניין רב בכל
שראה באתר והביע בגלוי את התרשמותו והתרגשותו .בספר האורחים הותיר
לנו ברכה" :שאלוהים ימשיך לברך את מדינתכם" ,וסיים במשאלה לשלום.

כנס חטיבה 600

ביקור קשנ"ר ארה"ב ביד לשריון

לוחמי חטיבה 600
ממלחמת יום הכיפורים ,בני
המשפחות השכולות ולוחמי
החטיבה כיום ,התכנסו סמוך
לאנדרטה של החטיבה
בפארק העוצבות ביד לשריון,
ב־ 18באוקטובר האחרון.
בכנס נשאו דברים מפקדה של
אל"ם (במיל') טוביה רביב ,מפקד חטיבה  600החטיבה במלחמת יום
במלחמת יום הכיפורים ,נושא דברו בכנס
הכיפורים אל"ם (במיל')
טוביה רביב ,נציגי המשפחות השכולות ממלחמת יום הכיפורים ולוחמים
בעבר ובהווה .לאחר מכן קיימו טקס זיכרון ל־ 119חללי החטיבה.
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קולונל מור בהנחת זר למרגלות כותל השמות

הקשנ"ר של צבא ארצות הברית (משמאל)
בחברת עמיתו הישראלי תא"ל יגאל סלוביק

ב־ 28בנובמבר 2011
ארח קצין השריון הראשי
תא"ל יגאל סלוביק את
עמיתו בצבא ארצות
הברית MG Robert B.
 Brownואליו התלוותה
משלחת קצינים מכובדת.
מטעם עמותת יד לשריון
ליווה את המשלחת תא"ל
(במיל') גדעון אבידור,
אשר הציג בפניהם את
האתר בכללו.

ביקור סנטור בכיר מכוחות המשטרה של ניגריה
הסנטור הבכיר מניגריה,
איגווה פאולינוס נוואגו (Sen.
Chief Igwe Paulinus
 )Nwaguהגיע לביקור ביד
לשריון ב־ 9בנובמבר ,2011
כשהוא מלווה במשלחת בכירים
מהסנאט הניגרי .חיילי יחידת
ההסברה הציגו בפני הסנטור
את האתר וליוו אותו בהניחו
הסנטור איגווה פאולינוס נוואגו מניגריה זר למרגלות כתל השמות .הוא
(במרכז) בביקורו ביד לשריון
גילה התעניינות רבה באתר,
במורשת השריון וברק"ם ,וחתם את ביקורו בספר האורחים בתודה
ובמשאלה (תרגום חופשי מאנגלית) :בשמי ובשם חברי בועידת הסנאט
לענייני משטרה בניגריה ,אני מעריך את קבלת הפנים ואת העבודה הטובה
של מדינת ישראל ,ומתפלל שאלוהים ימשיך להגן על אנשיה".

מאוד נרגש להכיר את אתר ההנצחה של גיבורי ישראל של השריון .אני מודה
בשם כל המשלחת של הצבא הברזילאי על כל תשומת הלב שניתנה לנו .עם
הרבה כבוד והערכה.

תחרות מאסטר שף לקצינים ולנגדים ביד לשריון

ביקור קשנ"ר ברזיל ביד לשריון
קצין השריון הראשי של צבא
ברזיל ,בריגדיר ג'או הנריק קרווליו
דה פרייטס (BG. Joao Henrique
 )Carvalho de Freitasהתארח
ביד לשריון ב־ 13בספטמבר ,2011
מלווה במשלחת קציניו .הוא התרשם
מאוד מהאתר  -מעוצמתו וממהותו,
והותיר את רשמיו בספר האורחים
הקשנ"ר הברזילי בריגדיר דה פרייטס (תרגום חופשי מפורטוגזית) :אני

אם לא תוכלו להריח ולטעום ,לפחות תוכלו לראות את המטעמים...

פעילות הוויי ייחודית  -תחרות מאסטר שף של מ"פים  -התקיימה
ביד לשריון ב־ 10בנובמבר  .2011האירוע התקיים בבוסתן הצפוני ביד
לשריון ,ומבין עצי הזית עלו ניחוחות שהתפשטו בכל רחבי האתר.
התחרות חשפה כישרונות חבויים בקרב המ"פים ,ובסך הכול הייתה זו
חוויה מגבשת ,מועילה ומיוחדת.

ערב רעות בסימן גבורות
ב־ 22בדצמבר  ,2011בחנוכה ,התקיים ערב רעות בסימן
גבורות .בחג החנוכה ,המסמל גבורה חגגנו את הגעתם של חברי
העמותה אשר הגיעו לגבורות.

בזה אחר זה עלו החברים לבמה וזכו למחיאות כפיים של חברי
העמותה .לאחר הטקס המרגש התקיימה הרצאתו המרתקת של
מאיר דגן ,ראש המוסד לשעבר.

צילום קבוצתי של החברים שהגיעו לגבורות
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