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דבר העורך

בסוף ספטמבר נפרדנו מהאלוף במילואים אברהם אדן
("ברן") ז"ל  -שריונר ,פלמ"חניק ואדם  -שהיה מפקד גייסות
השריון ,הוביל את אוגדה  162לניצחון בסיני במלחמת יום
הכיפורים ,והיה המ"פ בחטיבת הנגב של הפלמ"ח במלחמת
העצמאות שכבש את אום־רשרש ,לימים אילת ,והניף שם את
דגל הדיו המפורסם .במלחמת סיני ( )1956היה מג"ד  82בחטיבה
 7של אורי בן־ארי ,וגדודו כבש את מתחמי אבו־עגילה וסכר
הרואיפה .הבאנו כתבה לזכרו .באוקטובר גם נפרדנו מסא"ל
במילואים מֹוני (שלמה) ניצני ,בעל עיטור הגבורה ממלחמת סיני
בהיותו בצנחנים בקרב המיתלה ,שעשה הסבה מלאה לשריון
לאחר מלחמת ששת הימים ,ובמלחמת יום הכיפורים פיקד על
גדוד הטנקים  79בקרב קשה שעליו זכה בעיטור המופת .בקרב
זה נפצע קשה מאוד בראשו ומאז היה נתון במאבק קשה ,עיקש,
מתיש ומלא מהמורות על קיום חיים נורמליים ,עד שמחלה
הכריעה אותו .הבאנו דברים לזכרו .ועוד באוקטובר הלך לעולמו
הרס"ר המיתולוגי של בית הספר לשריון ,רנ"ג יעקב עשהאל ז"ל,
שנודע בכינוי "הסוס הלבן" .הבאנו קווים לדמותו.
לטנקים יש עוצמת האש וניידות ללא תחליף בשדה הקרב,
ציין אל"ם ארז לב־רן בראיון שקיימה עימו נחמה בר־כוכבא.
ארז ,מח"ט  8כיום ומג"ד  82בעברו ,המשמר את מורשת גדוד 82
ומוסיף כי מפקד שריון מדרגת סמל ,המרכז בידיו עוצמה אדירה,
נדרש למקצועיות ,אחריות רבה ויוזמה ,וכמו בימי "קדש"  -גם
לרוח התקפית ונחישות רבה.
אל"ם במילואים ישכה שדמי ,מבכירי המפקדים בשריון ,היה
מפקד חטיבת "אגרוף הברזל" (חטיבה  )200במלחמת ששת הימים
והוביל קרב חטיבתי מתמרן שסייע להביס את הצבא המצרי
במסגרת אוגדתו של האלוף אברהם יפה .אני חסיד תורת לחימה,
כמו הגרמנים ,להסתער במהירות ובתמרון ,להפתיע את האויב
במקום ובזמן עד להכרעה הסופית ,הוא אומר בשיחה עם נחמה בר־
כוכבא ,ומוסיף שכול מפקד חייב שתהיה לו הרגשת מחויבות אישית
למדינה .כל אזרח במדינה חשוב שיבין ,כי מה שהוא משמעותי  -זו
הדעה מה הוא מוכן לתת למדינה ,ובמלחמה הוא עשוי לתת את
חייו למען קיומה ,ולא מה הוא צריך לקבל מהמדינה.
הדבר הקבוע היחידי בחיינו בכל התחומים  -הוא השינוי ,ציין
השר משה (בוגי) יעלון בהרצאה בכנס טכנולוגיה במאי האחרון,
והוסיף :מי שלא שואל את עצמו תדיר מה נשתנה הופך לבלתי
רלוונטי .הוא מהלל בהרצאתו את התעשייה הביטחונית התורמת
ליצירת נכסים טכנולוגיים ,כן ,וגם חסיד הגישה שההגנה הטובה
ביותר היא ההתקפה .הבאנו כתבה על כך.
שדה הקרב המודרני מצוי בשינוי מתמיד .כיצד נערכים לכך
וכיצד בונים את הכוח? על כך בראיון עם אל"ם ד"ר מאיר פינקל,
ראש מחלקת תורת הלחימה והתפיסות במפקדת זרוע היבשה.
"תעשיות בית אל" היא תעשייה עם נשמה של אוויר לנשימה,
המפתחת ומייצרת מערכות סינון וטיהור ותורמת לקהילה
ולתעסוקה באזורי עדיפות א' .כדאי לקרוא עליה.
קצין המילואים הראשי תא"ל שוקי בן־ענת סיים לאחרונה את
תפקידו .אין לו גייסות ואין הוא מפקד של לוחמים ,הוא רק דואג
להם ולרווחתם של חיילי המילואים .בראיון איתו הוא מסכם כי
על אף הנושאים הרבים שעוד נותרו לטיפול  -מערך המילואים
יעמוד במשימה.
ועוד שלל המדורים הרגילים לעיונכם.
קריאה מהנה.
שלכם,

שאול

נובמבר 2012

שריון  42׀ 3

דבר יו"ר העמותה
איגרת לחבר
פרדה מאלוף אברהם אדן" ,ברן" ז"ל

יומיים לאחר יום הכיפורים תשע"ג (28
בספטמבר  )2012הלך לעולמו האלוף במילואים
אברהם אדן "ברן" ,מ"פ הפלמ"ח בחטיבת הנגב שהניף את דגל הדיו
באום רשרש ,לימים אילת ,בסיום מלחמת העצמאות; השריונאי שפיקד
על גדוד  82במלחמת סיני בקרב סכר הרואיפה הנודע ,במסגרת חטיבה
 ,7שלחימתה יחד עם שאר חטיבות השריון באותה מלחמה ,הביאה מאז
להעמדת השריון במרכז לחימת היבשה של צה"ל .בשנים  1974 - 1969היה
מפקד גייסות השריון ובמלחמת יום הכיפורים הוביל את אוגדה  162בחזית
סיני לקילומטר ה־ 101מקהיר.
זכיתי לשרת תחת פיקודו של ברן בחטיבה  7בתקופת אימונים .הוא
השפיע על רמת האימון ,על הכשרת הלוחמים והמפקדים והיה לו חלק
חשוב בהישגי חיל השריון במלחמת ששת הימים .במלחמת יום הכיפורים,
לאחר שצלח את תעלת סואץ ,צורפה חטיבה  421שבפיקודי לאוגדתו של
ברן ,כשהמשימה הייתה להרחיב את ראש הגשר .הוא ניהל ופיקד על הקרב
בשקט .קולו ברשתות הקשר השרה ביטחון בכולנו.
ברן היה ממקימי יד לשריון בלטרון ושותף לנעשה בעמותה עד שחלה.
הוא ראה בהקניית מורשת השריון לחיילים ולנוער ערך חשוב בתהליך
הכשרתם כלוחמים ותרם לכך רבות .יד לשריון מנציחה את ברן ואת
יהי זכרו ברוך.
תרומתו לביטחון ישראל.

פרידה מגיבור ישראל סא"ל (במיל') מוני ניצני ז"ל

סמל שלמה (מוני) ניצני הצנחן זכה בעיטור הגבורה על לחימתו הנועזת
בקרב המיתלה במבצע סיני ( .)1956לאחר מלחמת ששת הימים עבר
הסבה יסודית לשריון ובמלחמת יום הכיפורים פיקד על גדוד הטנקים 79
ונפצע אנושות בראשו .על לחימתו במלחמת יום הכיפורים זכה בעיטור
המופת .כול חייו ניסה מוני ז"ל להילחם על חיים נורמליים ככול יכולתו,
כשהתוצאות החמורות של פציעת הראש מלוות אותו כול חייו .ב־6
יהי זכרו ברוך.
באוקטובר  2012הלך לעולמו.

פרידה מהרס"ר המיתולוגי של בית הספר לשריון,
רנ"ג יעקב עשהאל " -הסוס הלבן"

אין כמעט שריונאי ותיק שלא עבר תחת ידיו ועינו הפקוחה של יעקב
עשהאל בבית הספר לשריון בג'וליס .אדם ישר ,מוסרי ואציל שדאג וטיפל
בחניכי השריון כאילו היו כולם בניו .ב־ 2באוקטובר הלך לעולמו שׂבע ימים
יהי זכרו ברוך.
ומעשים.

נחוץ דם צעיר לעמותת יד לשריון

לעמותת יד לשריון נחוצים חברים נוספים ,חדשים ובני הדורות
הצעירים ,להזרים דם חדש ,עוצמה ויצירתיות לפעילות העמותה ולעבודת
הקודש שלה בתחום המורשת ,ההנצחה והזיכרון .כל חבר עמותה כיום וכל
מפקד בסדיר ובמילואים צריך לראות חובה לעצמו להיות חבר עמותה
ולגייס כל חבר אפשרי .הדרך עוד ארוכה והמלאכה מרובה.

מוזאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה

ברכות לקצין השריון הראשי

בניית מוזאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה באתר לטרון
לאחרונה סיים תא"ל יגאל סלוביק את תפקידו כקצין השריון הראשי
מתקדמת כסדרה ובסוף שנה זו יושלם שלב א' של הבינוי וגוף הבניין עם
והוא כיום ראש חטיבת כוח האדם במפקדת זרוע היבשה .עשייתו הברוכה
הקירוי החיצוני יעמוד על תילו .ברכות לתא"ל (במיל') צביקה קן־תור על
בשנות פעילותו כקשנ"ר הצעידו את חיל השריון לשיאים חדשים .יגאל היה
ההובלה המוצלחת של המיזם.
שותף מלא לפעילות עמותת יד לשריון בלטרון וסייע ותרם רבות לפיתוחה.
אנו מודים לו על כך מאחלים לו הצלחה בתפקידו החדש.
מכון צבי מיתר ללימוד קרב היבשה
תא"ל עֹפר צפריר נקרא להיות קצין השריון הראשי ולפניו עומדים
כזכור נטל על עצמו תא"ל (במיל') יום־טוב תמיר את ניהול המכון.
במסגרת זו כבר התקיימו לאחרונה מפגשי שולחן עגול שבהם נדונו מספר אתגרים רבים ומורכבים .אנו משוכנעים שיוכל לעמוד במשימה ומאחלים
נושאים .בדצמבר השנה יתקיים הכנס השישי ובו יוביל מפקד זרוע היבשה לו את מלוא ההצלחה ונושיט לו כמו לקודמו את כל הסיוע האפשרי.
אלוף (במיל') חיים ארז
האלוף סמי תורג'מן נושאים חדשים ורלוונטיים ללוחמת היבשה .איחולי
הצלחה לכנס והצלחה למכון בהמשך דרכו.
יו"ר עמותת "יד לשריון"

דבר קשנ"ר
רעיי השריונאים
בתחילה ברצוני לברך את כלל השריונאים
בסדיר ובמילואים בברכת שנה טובה ,שנת הצלחות
וביטחון לישראל.
חיל השריון ניצב כיום כחלק מצה"ל בפני אתגרים
חדשים ומהותיים בפתחו של עשור חדש .המזרח התיכון גועש ומתחדש
ומציב לנו שינויים תכופים במבנה הכוח הצבאי של האויב ,שינוי בסוג
האיום שלו המורכב מאמל"ח שונה ורבגוני ,מאיום הבט"ש היומיומי בעזה,
דרך הגזרה הצפונית המורכבת מאויב הפועל בסביבה אורבנית באופן
מוטמע בסביבה הררית ,ובגזרה הסורית המתעצבת מיום ליום על היכולת
הצבאית שלה .כלל נושאים אלה מחייבים את ה ַחיִל לעדכן את שיטותיו
ולהתאמן לנצח את האויב המשתנה ולגבור על האיומים המתהווים,
וכול אלה לצד הפיתוח הטכנולוגי העצום המתרחש אצלנו לאורך השנים
האחרונות  -מכניסת המרכבה סימן  ,4עבור דרך המענ"ק ועד למערך
"מעיל רוח" .אלה מחייבים אותנו להוביל ולהכין את החיל לשנים הבאות,
כחיל אשר היווה ומהווה כתמיד את חוד החנית של התמרון הצה"לי,
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החיל שיוביל להכרעה מהירה בשדה הקרב .הנושא מחייב אותנו להשתנות
ולהתעדכן ,להביא ליתר ביטוי את עוצמת האדם האמּון על מיצוי האמל"ח
והטנק ,שהוא כיום בעל יכולת מוגברת ,תוך מיצוי כלל מרכיבי השילוביות
בשדה הקרב ,לפתרון מבצעי מהיר ולכל תרחיש המתהווה בשדה הקרב.
היכולת המשולבת של האדם והטנק בשדה הקרב הנוכחי היא התשובה
הנכונה לשדה הקרב המשתנה והמתהווה ,לנוכח מגוון האיומים והבעיות
שמציבים לנו הקרקע והאויב .עלינו החובה לעדכן ולהתעדכן.
השנה אנו מציינים מלאות  39שנים למלחמת יום הכיפורים ו־ 30שנה
למלחמת שלום הגליל .חיל השריון יוכל לעמוד בכול האתגרים אם ישמור
על רוח הלחימה ,הדבקות במשימה ,החתירה למגע לנוכח האויב והמחויבות
להגנת העם והארץ ,כפי שהשתקפה במלחמות אלה .אנו מחויבים למשימה
באותה עוצמה ולאור גבורתם של הלוחמים בעבר.
הבלטת האדם שבטנק והיכולת שלו הינה הפתרון הבולט של ה ַחיִל.
ברעּות שריונאים,
עֹפר צפריר ,תא"ל
קצין השריון הראשי

פתרונות כוללים
זה בדיÆאןÆאיי Æשלנו

התעשייה האווירית לישראל גאה ביכולתה להעמיד ללקוחותיה
בארץ ובעולם פתרונות ומערכות לחימה משוכללות העומדות
בהצלחה בכל צורך מבצעי בחלל¨ באוויר¨ בים וביבשהÆ
נמשיך לשקוד על אבטחת עליונות איכותית ללקוחותינו למען
הגשמת החלום המשותף לכולם של עתיד בטוח ושליוÆ
כי זה בדיÆאןÆאיי ÆשלנוÆ

אנשי התעשייה האווירית
שולחים ברכת שלום ובטחון
למשפחת חיל השיריון
ליום החיל
התעשייה האווירית לישראל

www.iai.co.il

E-mail: corpmkg@iai.co.il

"ברן"

שריונר נחוש,
פלמחניק ואדם
"כול כך הרבה טרומפלדורים ממלאים את הארץ  -ברן היה אחד מהם" .כך ספד
לו בהלווייתו חיים גורי ,שהיה סמ"פ בפלוגתו של ברן במלחמת העצמאות" .מעל
לכול ייזכר ברן בתודעת כולנו כלוחם אמיץ ,מסתער ,וכמפקד קר רוח  -מהבולטים
במפקדי השדה של צה"ל בכול תולדותיו" ,ספד לו שר הביטחון אהוד ברק.

ליקט וערך אל"ם (במיל') שאול נגר
האלוף (במיל') אברהם (ברן) אדן נודע כמניף
דגל הדיו באום־רשרש ,לימים אילת ,בסיום
מלחמת העצמאות ,כמפקד גייסות השריון
וכמפקד אוגדה  162במלחמת יום הכיפורים .ביום
י"ב בתשרי תשע"ג 28 ,בספטמבר  ,2012שלושים
ותשע שנים לאחר מלחמת יום הכיפורים ,הלך
לעולמו.
דמות נדירה היה האלוף אברהם אדן (ברן)
במהלך שירותו הארוך בפלמ"ח ובצה"ל ,והוא
נותר מיוחד גם לאחר שחרורו ועד לפטירתו.
"איש שראה תמיד לנגד עיניו את המשימה ואת
האחריות ,לא את ההתבלטות האישית ולא את
התקשורת .איש יציב ועמיד בכול מצב ,בדרך
לניצחון ,ברגעי אי־וודאות ,או אף בכישלון מי
מיחידותיו" ,אמר עליו שר הביטחון" .הדוגמה
האישית הזאת של ברן הינה מופת של מנהיגות
צבאית ותרומה יוצאת דופן לביסוסם של ביטחון
המדינה וריבונות ישראל בארצו" ,הוסיף.
"עבורו "ראשונים תמיד אנחנו" אינן רק
מילותיו של המנון הפלמ"ח אלא דרך חיים",
אמר עליו האלוף טל רוסו ,מפקד פיקוד הדרום.
מפקדים ולוחמים מן השורה בפלמ"ח ,צמרת
צה"ל ,שריונאים בהווה ובעבר ,מוקיריו של ברן
ובני המשפחה ליוו את אלוף אברהם אדן ,ברן,
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למנוחת עולמים בבית העלמין בקיבוץ שפיים
ביום  2באוקטובר  .2012היו שם שר הביטחון
רב־אלוף במילואים אהוד ברק ,הרמטכ"ל רב־
אלוף בני גנץ ,אלופי צה"ל בהווה ובעבר ,מפקדי
פלמ"ח בולטים ולימים מפקדים בכירים בצה"ל
כמו שייקה גביש ,משה ורדי ,עמוס חורב ,ישכה
שדמי ,ועוד רבים אחרים.
בשנות שירותו הארוכות בפלמ"ח ובצה"ל
השתתף ברן בקרבות רבים ובמלחמות רבות
ועמד במצבים קשים מנשוא .אחד הקשים שבהם
היה במלחמת העצמאות כאשר הותקף קיבוצו
נירים .בספרו "עד דגל הדיו" כתב על כך ברן:
"הַרגָׁשָתי נוראה! נירים קיבוצי מותקף ואני
בחוץ!" אני מפקד פלוגה מרחבית ניידת האמורה
לחוש לעזרתם ובכלל אינני בטוח שפלוגתי
המדולדלת והמצוידת בנשק דל ,מתאימה
ללחימה בצבא סדיר המצויד בארטילריה ,שריון
ומטוסים".
ועל מצבים כאלה שברן נקלע אליהם
במלחמות ,אמר חיים גורו בהספדו" :מי שמסוגל
לעמוד במתח הזה ולחשוב מחשבה מקיפה,
ולהוביל אנשים שילכו אחריו ,שיסכימו שהוא
המוביל ,ובצדק הוא המוביל ,זה תפקיד קשה
מנשוא .ברן נשא בזה בגבורה רבה".
עם היוודע דבר פטירתו ספדו לו מספר
אישים:

נשיא המדינה ,שמעון פרס ספד" :לעד
תיחקק דמותו על התורן שעליו הניף את
דגל הדיו ,הוא דגל ישראל .האלוף אברהם
אדן הקדיש את חייו משחר נעוריו לביטחונה
ולביצורה של מדינת ישראל .ברן היה לוחם
מעולה ,מפקד מעולה ,ישר דרך ורב תושייה
והעמיד דורות שלמים של לוחמי שריון שהלכו
בעקבותיו .לעד תיחקק דמותו על התורן שעליו
הניף את דגל הדיו ,הוא דגל ישראל עם כיבוש
העיר אילת במלחמת העצמאות .יהי זכרו
ברוך".
ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד" :הלך
לעולמו לוחם ומפקד אמיץ .אחד מסמליה
של מדינת ישראל .מורשתו של האיש שכתב
יחד עם מדינת ישראל את ההיסטוריה שלה,
תישאר איתנו לעד".
השר לעניינים אסטרטגיים משה (בוגי)
יעלון ספד" :האלוף במילואים אברהם אדן
(ברן) ,שהלך הלילה לעולמו ,היה מעמודי התווך
של דור המייסדים של צה"ל ,לוחם ואדם אשר
שורשיו נטועים בארץ הזו .ברן היה מהלוחמים
להקמתה של מדינת ישראל עוד כלוחם צעיר
בפלמ"ח ,ובהמשך היה מהמפקדים אשר הובילו
את צה"ל באימונים ,במבצעים ובמלחמות".

ברן על התורן מניף את דגל הדיו ב־1948
בתמונה ההיסטורית המנציחה את הנפת
דגל הדיו במסגרת מבצע עובדה
צילום :מיכה פרי ,לע"מ
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שריון  42׀ 7

אלוף (במיל') אברהם אדן,
ברן ,אפריל .2006
צילום :שאול נגר

ברן" ,מהבולטים במפקדי השדה של צה"ל
בכול תולדותיו" .צילום :דוד רובינגר ,לע"מ

"ההיסטוריה האישית של ברן היא בעצם
ההיסטוריה של מדינת ישראל ,ושמו יהיה חקוק
בה לעד :מהילדות בכפר גלעדי ובתל אביב ,דרך
ההתגייסות לפלמ"ח וההשתתפות באינספור
מבצעים שונים שהובילו להקמתה של המדינה,
ועד השירות ארוך השנים בצה"ל והפיקוד על
הטובות שביחידותיו ,בין היתר בשעות הקשות
והגורליות ביותר למדינה ,עת שימש מפקד אוגדה
 162במלחמת יום הכיפורים ,ופיקד על קרבות
הבלימה והצליחה בתעלת סואץ".
"ביכולת הפיקוד המרשימה שלו ,בקור הרוח,
בניסיון המבצעי והאישי שהונחל לצעירים ממנו,
באנושיות  -היה ברן מופת לדורות מפקדים
של צה"ל שבאו אחריו .אין סמלי מכך שאחת
התמונות המפורסמות בתולדות המדינה ,הנפת
דגל הדיו באילת ,תהיה מזוהה עם ברן ועם
תרומתו האדירה לקיומה ולשגשוגה של ישראל.
יהי זכרו ברוך".
שר הביטחון אהוד ברק אמר כי "אנו זוכרים
את תמונתו של ברן עם דגל הדיו בכיבוש אילת
בתש"ח .זכיתי להילחם תחת פיקודו כמפקד
אוגדת ברן בקרבות יום הכיפורים בסיני ובכיתור
הארמיה השלישית .ברן היה מחשובי מפקדי
השדה של צה"ל ,שקבע בדוגמה אישית ובקור
רוח למופת תחת אש את הנורמות שמלוות את
צה"ל עד עצם היום הזה .דורות של לוחמים יזכרו
אותו תמיד".
ראש האופוזיציה שאול מופז ספד" :הוא תרם
תרומה מכרעת לביטחונה של ישראל ולבניין
הכוח של צה"ל .מניף דגל הדיו באילת הניף כל
חייו את דגל הקוממיות .אדן השאיר אחריו
מורשת פיקודית מפוארת לאורה גדלו ולחמו
דורות של לוחמים .יהי זכרו ברוך".
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בתו ,נטע ,אמרה כי "הוא היה אדם
שההיסטוריה שלו שזורה לגמרי בהיסטוריה
של הארץ שלנו .כול הזיכרונות שלו ,שסיפר
כל השנים ,היו סיפורי ארץ ישראל במיטבה.
הוא היה אדם שעשה הרבה ,צנוע עד ביישן,
הומניסט עם כבוד לכל אדם  -פלסטיני ויהודי
 יהיה אשר יהיה .הוא האמין בחלוקה הארץלשתי מדינות ובזכויות לפלסטינים ".הנפת
דגל הדיו ,לדבריה ,הייתה אמנם חלק מהותי
מחייו ,אבל רק חלק בודד" .היו לו המון חלקים
מהותיים אחרים ,"...היא אומרת" .התקשורת

היא זו שעשתה מהמעמד הזה ,בזכות התמונה,
את גולת הכותרת שלו .אבל היו לו הרבה
קרבות שהיה גאה בהם ,גם מתקופת הפלמ"ח
ומיום כיפור בחזית הדרום ,ממנה חזר עם
תחושת גאווה" ,אמרה.

ברן השריונאי
עם שובו לצה"ל בשנת  1956היה מג"ד 82
בחטיבה  ,7תחת פיקודו של המח"ט אורי בן
ארי ,וגדודו כבש את אבו־עגילה וסכר הרואיפה

בקרבות שהנחילו תהילה רבה לשריון והיו חלק
מן המהפך בתודעת צה"ל לגבי עוצמת השריון
וחשיבותו בלוחמת היבשה ובתמרון היבשתי
כבסיס להכרעה .בהמשך היה מח"ט  ,7כשהייתה
חטיבת השריון הסדירה היחידה ,והכינה
למלחמה .בהמשך המסלול הועלה לדרגת אלוף
והתמנה למפקד גייסות השריון ולמפקד אוגדה
 162שאיתה לחם במלחמת יום הכיפורים .זמן
קצר לאחר מכן שימש מפקד פיקוד הדרום
ולאחר מכן התמנה לנספח צה"ל בוושינגטון
תפקידו האחרון בצה"ל.

מדברי ההספד בהלווייתו של ברן ז"ל
מדברי שר הביטחון ,רב־אלוף
במילואים ,אהוד ברק
יום לאחר יום הכיפורים 39 ,שנים לאחר
המלחמה ההיא ,הלך מאיתנו  -פקודיו ,חבריו
ומשפחתו  -אחד ממניחי היסודות לביטחון
ישראל ,אברהם ברן אדן  -לוחם ,מפקד ,אדם.
משחר נעוריו התמסר ברן לביטחון המדינה
שבדרך .שחרור המעפילים מעתלית ,המ"פ
של הנגב המערבי ,הקרב בנירים קיבוצו ,מוצב
התמילה בין ביר־עסלוג לשבטה ,כיבוש אום כתף
במבצע חורב ,בואכה אום־רשרש כמ"פ בחטיבת
פלמ"ח נגב ,אילת  -דגל הדיו במבצע עובדה,
מג"ד  82בקדש ,באבו־עגילה וסכר הרואיפה ,סגנו
של אברהם יפה בששת הימים ,וביום הכיפורים
כמפקד  162בהתקפת הנגד הכואבת ,בבלימה,
בחווה הסינית ,בצליחה ,בראש כיתור הארמייה
השלישית ,ובקרבות הקשים בסואץ.
נמצאים כאו איתנו גם חבריו ופקודיו של ברן,
ייבדלו לחיים ארוכים ,בפלמ"ח ובמלחמת השחרור
 הקבוצה המופלאה שנשאה את עמה עלי שכםאל חירותו; וחבריו ללחימה בקדש ,בששת הימים
ובמלחמות שלאחר מכן .היכרתי את ברן לראשונה
כשביקשתי לעבור הסבה ארוכה ולשרת כמ"פ
טנקים בהתשה ,וזכיתי ללחום תחת פיקודו כמג"ד
טנקים באוגדתו ,בחווה הסינית ,בכיתור ארמייה
 3בואכה סואץ .אני זוכר את הרושם הראשון
שלי ממנו ,את מבטו הבוחן ,הישיר והישר ,את
חיתוך דיבורו המיוחד ,את המנהיגות השקטה,
את ניקיון השפה וניקיון הדעת .אבל מעל לכול
ייזכר ברן בתודעת כולנו כלוחם אמיץ ,מסתער,
וכמפקד קר רוח  -ללא ספק מהבולטים במפקדי
השדה של צה"ל בכול תולדותיו; איש שראה תמיד
לנגד עיניו את המשימה ואת האחריות ,לא את
ההתבלטות האישית ולא את התקשורת .איש
יציב ועמיד בכול מצב ,בדרך לניצחון ,ברגעי אי־
וודאות ,או אף בכישלון מי מיחידותיו .רק מי שלא
ראה מלחמה לא ראה גם רגעים כאלה  -מנהיגות
אמת של שדה הקרב  -באותו טון ,באותו חיתוך

דיבור ,באותו שקט פנימי שאיננו מתלהב ברגעי
שיא ואיננו מתנדנד ברגעי משבר  -ברן מוביל את
כוחותיו אל הניצחון .קדמו למלחמת יום הכיפורים
שגיאות קשות בתחום המודיעיני ,המדיני וגם
האג"מי .ישראל נתקפה בהפתעה מוחלטת,
שלא הייתה אולי גזרת גורל ,על ידי שני צבאות
וכמיליון חיילים .אומות גדולות וחזקות מאיתנו
קרסו תחת התקפות פתע כאלה .צה"ל ,בעיקר
מכוח לחימת יחידות השדה וההובלה מלפנים
של ברן ומפקדי האוגדות ,החטיבות והגדודים,
התייצב תוך פחות משמונה ימים קרוב יותר
לדמשק ,ותוך שלושה שבועות בקילומטר ה־101
מקהיר .מבחינה צבאית טהורה זהו ניצחון אדיר,
אולי הגדול בתולדותינו .ברן סירב לקחת חלק
במאבקי הקרדיט שלאחר המלחמה ,אבל תרומתו
האדירה למהלכים המכריעים והאמת שלו תועדה,
נכתבה ,והעיקר  -חקוקה בזיכרון רעיו לנשק
ופקודיו הרבים .הדוגמה האישית הזאת של ברן,
מנעוריו ועד שחרורו מצה"ל ,של אומץ בקרב ,קור
רוח בפיקוד ,יושרה וצניעות כאדם ,בשכל ישר
וזוג רגליים על האדמה תמיד  -הינה מופת של
מנהיגות צבאית ותרומה יוצאת דופן לביסוסם של
ביטחון המדינה וריבונות ישראל בארצו.
בני המשפחה היקרים ,איבדתם אב וסב ואח
 את האדם הקרוב לכם מכול .כולנו איבדנו חברומפקד .עם ישראל איבד את אחד מהבולטים
בגיבוריו.
יהי זכרו ברוך.

דברי פרדה בשם צה"ל ,מפי מפקד
פיקוד הדרום ,האלוף טל רוסו
צבא ההגנה לישראל מרכין היום ראש
ומשתתף בצערכם בלכתו של אב המשפחה ,אלוף
במילואים אברהם אדן ,ברן ,מעמודי התווך של
דור המייסדים בצה"ל.
משחר נעוריו בקיבוץ כפר גלעדי שזורים חייו
בהיסטוריה של מדינת ישראל כלוחם מעולה
וכמפקד למופת .עבורו "ראשונים תמיד אנחנו"

אינן רק מילותיו של המנון הפלמ"ח אלא דרך
חיים .אלוף אברהם אדן ,ברן ,נלחם ללא חת
להקמת מדינת ישראל כלוחם צעיר בפלמ"ח.
במלחמת העצמאות ,מיד עם הקמת המדינה ,היה
שותף ,כמפקד בחטיבת הנגב הצעירה ,למבצעים
ולפעולות נועזות להדיפת האויב מהנגב ולכיבוש
אום־רשרש ,לימים אילת .תמונתו מניף את דגל
הדיו בתחנת המשטרה הנטושה ושירת התקווה
של לוחמי הפלוגה  -היוותה סמל לסיום מלחמת
העצמאות ,ומהווה עד היום מופת לדורות של
מפקדים ולוחמים בסדיר ובמילואים .ברן הקדיש
את חייו לביטחונה ולביצורה של מדינת ישראל,
והיה מהמפקדים אשר הובילו את צה"ל בבניין
הכוח ,באימונים ,במבצעים ובמלחמות.
בשירותו ארוך השנים בצה"ל פיקד על
הטובות שביחידותינו ,בין היתר בשעות הקשות
והגורליות ביותר למדינה ,עת שימש כמפקד
אוגדה  162במלחמת יום הכיפורים ,ופיקד
על קרבות הבלימה והצליחה בתעלת סואץ.
בפועלו לאורך השנים בקור רוח למופת תחת
אש ,וביכולת הפיקוד המרשימה ,הנחיל בדוגמה
האישית צניעות ואנושיות ,את הנורמות
והערכים לאורם פועל צה"ל עד היום .באופן
אישי התוודעתי לעוצמת מנהיגותו של ברן עת
פיקדתי על אוגדה  .162מקרה היה כי למרות
השנים שחלפו  -דמותו ומנהיגותו והמורשת
המפוארת שהותיר מפעמים עדיין בלוחמי
ומפקדי האוגדה כזרקור המאיר את הדרך ליום
פקודה.
אלוף אברהם אדן היה ממפקדי השדה
הבולטים בצה"ל מראשיתו ,ומפקדו של פיקוד
הדרום בימים המורכבים שלאחר מלחמת יום
הכיפורים .מפקד ,לוחם למען עמו ,למען צה"ל
ומדינתו ,אשר תרומתו המכרעת לביטחון
המדינה הינה תפארת לדורות ותיחקק לעד.
אני מצדיע היום בשם צה"ל ופיקוד הדרום
לאלוף במילואים אברהם אדן על פועלו ,מורשתו
ותרומתו רבת השנים לביטחון מדינת ישראל.
יהיה זכרו ברוך.
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מדברי ניצב בדימוס שאול גבעולי,
חבר קרוב של ברן

ברן מ"פ בחטיבת הנגב,
ערב מבצע עובדה.
באדיבות ארכיון הפלמ"ח

זוהי פרידה לא רק מבן משפחה וחבר ,זו
פרידה מאדם שמגלם באישיותו ובקורות חייו
את ההיסטוריה של המדינה ,את התקומה
והמאמץ לשמור על ערכיה.
אני רוצה לגעת במספר אירועים שמעידים
על אופיו ואישיותו של ברן.
• האירוע הראשון
בספטמבר  ,1947חודשיים לפני החלטת
האומות המאוחדות ,ברן וחבר נירים נוסף
בשם פָלּוק ,נסעו בשליחות מסוימת במונית
בנגב .בדרך עפר בין גדרות צבר מזרחה לחאן
יונס הופיעו לפתע שני בדווים שאיימו ברובים
וצעקו לעצור.
ברן אמר לנהג" :עצור ,זה שוד! חכו לפקודה
שלי להתנפל עליהם".
בפלמ"ח ,אחרי כמה אירועים משפילים,
נוצרה אווירה של "לא להיכנע ,להילחם!" .ברן
לא הטיל ספק שהם יילחמו .הוא ניסה ליצור
מצב נוח להתקפה .ברגע מסוים הוא פקד על
פלוק להסתער ושניהם הסתערו ללא נשק על
שני השודדים החמושים .ההסתערות הצליחה
באופן חלקי .הם תפסו את הרובים אבל אחד
השודדים דקר את ברן בחזה ופצע אותו קשה.
השודדים ברחו.
בספרו "עד דגל הדיו" מנתח ברן את
מחשבותיו רגע לפני ההסתערות .הוא שאל
את עצמו אם הימנעות מהסתערות היא
תוצאה של שיקול צבאי או של פחד .ומחליט
להסתער .אירוע זה נותן ביטוי לאומץ לב
והרגשת מחויבות של ברן".
• האירוע השני
בחודש מארס  1948ברן היה סגן מפקד
פלוגה ,בעל וותק של חודש וחצי .המצב
הביטחוני בנגב היה קשה מאוד .עשרות
לוחמים נהרגו בדרכים ועל קו המים .חיים בר־
לב הקים את הגדוד השמיני של הפלמ"ח .הוא
הציע לברן להיות מפקד פלוגה .ברן סירב בכל
תוקף ואמר:
"לא אוכל לפקד על פלוגה כיוון שלא צברתי
ניסיון כמפקד מחלקה! אינני מצטנע .עזבתי
את הפלמ"ח לפני שנתיים אני חסר ניסיון
ולא בשל .אני בטוח שיש בשורות הפלמ"ח
מפקדים בשלים ממני לתפקיד .חיים השיב
שהימים קשים וכול אחד חייב ליטול אחריות
כנדרש ממנו .ברן כותב בספרו "עד דגל הדיו"
שקיבל את הדין בהרגשה כבדה .לדעתי זה לא
רק ביטוי ענווה ,זה הרבה יותר  -זוהי תחושת
אחריות.
• האירוע השלישי
נכתב ודובר הרבה בתקשורת על מפח
הנפש שליווה את ברן "כל חייו" בגלל אירועי
ה־ 8באוקטובר במלחמת יום הכיפורים ,כאשר
קיבל פקודה לתקוף לפני הזמן ,והאוגדה
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שילמה על כך ביוקר .פרשנות זו יוצרת רושם
שברן נשבר .זה ממש לא נכון .בספרו "על שתי
גדות הסואץ" מנתח ברן את האירועים של ה־8
באוקטובר בקור רוח .הוא מותח ביקורת על
החלטות שגויות של אחרים ,אבל בפרק מיוחד
שנקרא :מה היו השגיאות שלי? הוא מנתח
באופן הגיוני ובביקורת עצמית ראויה לשבח
את הטעויות שלו .ברן סיים את מלחמת יום
הכיפורים בהרגשת גאווה על גבורת הלוחמים,
שמנקודת שפל במלחמה הצליחו להתרומם
והביאו את הניצחון .ציער אותו שבשיח
הציבורי עוסקים יותר בתקלות מאשר בניצחון
המפואר שהושג בזכות ניהול נכון של המלחמה
בשלבים המתקדמים וגבורתם של הלוחמים.
• האירוע הרביעי
בדיון בבית המשפט העליון על תוואי
גדר הביטחון שבין מבשרת ציון והכפר בית
סוריק ,הופיע ברן כאחד המומחים מטעם
המועצה לשלום ולביטחון .אנשי הפרקליטות
נשאו נאומים ארוכים וניסו להוכיח שלתוואי
המוצע על ידי המועצה יש חולשות רבות.
ברן דיבר אחרון ואמר בשקט כי לכול פיתרון
צבאי יש יתרונות וחסרונות .השאלה היא
איזה פתרון מאפשר הכנסת שיפורים שיבטלו
את החסרונות .בכמה מילים הוא הציג את
השיפורים שאפשר לבצע בתוואי המוצע על
ידי המועצה .משפטים ספורים אלה הכריעו
את הכף .בית המשפט העליון חייב את המדינה
לתקן את התוואי.
• האירוע האחרון
אירוע זה העמיד לדעתי את ברן במצב
הקשה ביותר בכל מלחמותיו .מדובר בהתקפת
הצבא המצרי על דנגור ,היא נירים קיבוצו
של ברן ,ב־ 1במאי  .1948יום שלם נמשכה
ההתקפה הכבדה על נירים .הצבא המצרי
הפך קרב זה לקרב יוקרה .הוא אסף ערבים
מרפיח ומהכפרים כדי להציג את ניצחונו.
שליש מהחברים נהרגו ונפצעו ביניהם המא"ז
וסגנו .שלישי שקיבל פיקוד נפצע הקשה .לא
נשאר מטר רבוע בנקודה שלא ספג פגיעה .מדי
פעם נותק הקשר האלחוטי בגלל פגיעה בחוטי
האנטנה .ברגעי הדממה הנוראים ,כאשר אין
יודע אם הסיבה היא טכנית או שהצבא המצרי
פרץ לנקודה שאורכה ורוחבה  100מטרים,
עמד ברן ,חבר נירים ,בראש פלוגתו המדולדלת
ביישוב השכן מבטחים .הוא ראה את קיבוצו
נירים עולה באש וקיבל דיווח של שמות
הפצועים וההרוגים .נירים ביקשה תגבורת,
רופא ופינוי נפגעים .ברן ביקש מהמג"ד בר־לב
אישור לתקוף את המצרים ולחבור לנירים.
וכך כתב בספרו "עד דגל הדיו":
"הרגשתי נוראה! נירים קיבוצי מותקף
ואני בחוץ!" אני מפקד פלוגה מרחבית
ניידת האמורה לחוש לעזרתם ובכלל אינני
בטוח שפלוגתי המדולדלת והמצוידת בנשק
דל ,מתאימה ללחימה בצבא סדיר המצויד

בארטילריה ,שריון ומטוסים".
ברן הסביר לבר־לב שנירים נותרה ללא
פיקוד .הוא תבע שהמג"ד יתיר לו לפרוץ עם
תגבורת לתוך נירים .בר־לב השיב לו" :אני מבין
לליבך! אך ספק גדול אם ניתן לפרוץ לנקודה
המותקפת והמופגזת .אל תשכח שבנוסף
להיותך חבר נירים אתה גם מפקד פלוגה .עלינו
לפעול בשיקול דעת .נשלח את המסתערבים
לגבעות שממזרח לנקודה ונקבל מהם דוח על
מצב שדה הקרב".
ברן מסכם" :תפסתי את ההיגיון שבהחלטת
בר־לב אך רגשית נמשכתי לנירים .נקלעתי
למצוקה נפשית .מעולם לא הייתי מאמין
שייתכן שעיניי תראינה את נירים מותקפת,
חבריי הטובים נהרגים ונפצעים ואני נשאר
מנגד בחוץ".
צריך לציין כי בתוך נירים הנלחמת לחייה,
הייתה גם מרים ,חברתו של ברן אז ואשתו
לעתיד.
אחר הצהרים נסוגו המצרים .אש המצרים
נמשכה .הפלוגה של ברן נכנסה לנקודה עם
רופא .הפצועים פונו וההרוגים נקברו .הפלוגה
עזרה בארגון המקום והכנתו לחיים ולאפשרות
של התקפה נוספת .ברן קיבל אישור להישאר
בנירים שלושה ימים .הפלוגה חזרה לגבולות.
אחרי שלושה ימים חזר ברן לתפקד כמפקד
פלוגה בחטיבת הנגב ,עד דגל הדיו.

מדברי חיים ארד,
חבר קרוב של ברן
את ברן הכרתי בגיל חמש עשרה בתנועת
השומר הצעיר בתל אביב .כשהתגייס לפלמ"ח
ועבר לשרת בכפר מנחם אני גויסתי לעבוד
בתעש במחתרת .במשך שירותו בפלמ"ח
נפגשנו כמעט כל שבוע כשנסעתי לבקר את
החבר'ה.
יחד הקמנו את קיבוץ נירים בנגב ,שהחל
כהתיישבות בבאר יעקב ,לאחר מכן בגבולות,
בראשון לציון ,בדנגור ולבסוף בנירים .גרנו
באותו הצריף בחדר משותף  -תמר ואני ,ברן
ומרים  -שני זוגות צעירים שהיו עתידים להקים
משפחות .החלפנו דעות בנושאים שונים ,הכרנו
האחד את השני והיינו כמשפחה אחת.
כשברן התמנה למפקד גייסות השריון ,חלק
ממטרותיו היו שיפור הכלים ואמצעי הלחימה
שברשות הגייס .ברן לא היה מוכן ללכת לפי קצב
המפתחים השונים וכשנתקל בסחבת ,פנה אליי.
ברן שלח אליי את אלוף משנה ג'ורג'י (מנשה)
גור ז"ל ,שהיה ממונה על הפיתוחים ההנדסיים
בגייס .בתיאום עם ג'ורג'י ,עסקתי בפיתוח
אמצעי הלחימה השונים ,כעשרה במספר.
עבודתי המשותפת עם ג'ורג'י יצרה חברות
נפלאה בין שתי המשפחות ,חברות שנמשכת
עד היום .על ההיכרות עם ג'ורג'י ,תודתי לברן.
החברות ביני ובין ברן שנמשכה שנים רבות,
התחזקה כששנינו יצאנו לגמלאות .יום־יום

כרטיס ביקור

אלוף (במיל') אברהם (ברן) אדן ז"ל
אברהם אדן (אידלסון) נולד בכפר גלעדי בשנת  ,1926בוגר תיכון חדש בתל אביב.
התגייס לפלמ"ח ב־ 1943במסגרת הכשרה של השומר הצעיר ושימש כמדריך ספורט.
היה ממייסדי הקיבוצים גבולות ונירים .השתתף בפעולה לשחרור המעפילים ממחנה
המעצר הבריטי בעתלית ב־.1945
אדן קיבל בפלמ"ח את הכינוי שליווה אותו כל חייו" .אברהם זה שם נדוש" ,אמר
בעבר בראיון לסופשבוע של "מעריב" .קראו לי אברמק ואברמל'ה ,וכשנכנסנו לפלמ"ח
השם שלי היה אּברם (בבי"ת דגושה) ,וכיוון שהיטבתי לפרק את המקלע ברן ,החליפו
לברן".
במלחמת העצמאות היה מ"פ בגדוד השביעי ,בחטיבה  ,12היא חטיבת הנגב של
הפלמ"ח .במהלך המלחמה לחמה הפלוגה בפיקודו בקרבות רבים :כיבוש חירבת אל
פאר ,משטרת עימרה ,שועוט וחירבת מעין ,מבצע יואב ,מבצע משה ,מבצע חורב
ומבצע עובדה .בסיום מבצע עובדה הייתה פלוגתו הראשונה שהגיעה ל"אום רשרש",
לימים אילת ,שם הניף את דגל הדיו ,דגל המדינה המאולתר העשוי בד לבן ודיו .אחרי
המלחמה עבר לחיל השריון.
בשנים  1956-1952פרש מהצבא וחזר לקיבוץ נירים .עם שובו לצה"ל ,היה למפקד
גדוד  ,82שבמבצע קדש כבש את אבו עגילה וסכר הרואיפה ,באחד הקרבות הידועים
שבמורשת חיל השריון .ב־ 1957עבר קורס שריון מתקדם בבית הספר לשריון של צבא
ארצות הברית .עם שובו שירת כקצין אג"ם של גייסות השריון וב־ 1960מונה למפקד
חטיבה  .7בהמשך שירת כמפקד בית הספר לשריון במחנה ג'וליס .ב־ 1964החל בלימודי
תואר ראשון בכלכלה ובמדעי המדינה ,באוניברסיטה העברית בירושלים.
במלחמת ששת הימים היה סגן מפקד אוגדה  31בפיקודו של אברהם יפה שלחמה
בציר המרכזי בחצי האי סיני ,וכבשה את ג'בל ליבני ,ביר חסנה ואת מעבר המיתלה.
ב־ 1968הקים את מפקדת הכוחות המשוריינים בסיני ,היא עוצבת סיני .ב־ 1969הועלה
לדרגת אלוף וקיבל את הפיקוד על גייסות השריון.
במלחמת יום הכיפורים היה אדן מפקד אוגדה  162בחזית סיני .האוגדה נטלה חלק
מכריע בקרבות בחזית סיני .בתחילת המלחמה השתתפה בבלימת מתקפת הכוחות
המצריים והובילה את מתקפת הנגד הפיקודית ב־ 8באוקטובר ,והאבדות הכבדות
שספגה הביאו להפסקת מתקפה כושלת זו .בין  9ל־ 14באוקטובר בלמה האוגדה
התקפות מצריות בגזרה הצפונית .במסגרת מבצע אבירי לב צלחה האוגדה את תעלת
סואץ דרך ראש הגשר אשר נתפס ואובטח על ידי אוגדה  142של האלוף אריאל שרון.
בדרכה אל ראש הגשר חילצה וריכזה אוגדה  162דוברות יוניפלוט שנעזבו מאחור על
ידי אוגדת שרון וכן תיקנה את גשר הגלילים שניזוק ונעזב במהלך גרירתו .תוך כדי
לחימה בחווה הסינית העבירה האוגדה חלק מהדוברות שאפשרו לגשר בין שתי גדות
התעלה .כמו כן השמידה האוגדה במארב אוגדתי את חטיבה  ,25חטיבת טנקי טי־62
מצרית .בלילה שבין  18-17באוקטובר צלחה האוגדה את התעלה על גשר היוניפלוט
שהקימו כוחות מאוגדת שרון .העובדה שראש הגשר נתפס על ידי אוגדת שרון בליל
 16-15באוקטובר ואוגדת אדן צלחה רק בליל  18-17באוקטובר היוותה עילה לחילופי
האשמות קשות בין מפקדי צה"ל .בין  23-18באוקטובר התקדמה האוגדה בסדרת
קרבות עד לכיתור הארמייה השלישית של מצרים .אירוע בולט בשלב זה היה כניסת
כוחות מהאוגדה לעיר סואץ ,כניסה שהתפתחה לקרב קשה ,לוותה באבידות קשות
וגררה ביקורת קשה גם היא.
אחרי המלחמה ,התמנה אדן לאלוף הפיקוד בין החודשים ינואר־יולי  .1974בשנת
 1975מונה לנספח צה"ל בוושינגטון ,ולאחר מכן השתחרר מצה"ל.
בדו"ח ועדת אגרנט אשר עסקה בחקר אירועי המלחמה לא נמתחה ביקורת אישית
על תפקודו של אדן.
בשנים  1993-1984היה אדן מבקר משטרת ישראל .בשנת  1993יצא לגמלאות.
בשנים האחרונות ,כיהן אדן כחבר בתנועה לאיכות השלטון ובמועצה לשלום וביטחון.
נפטר ב־ 28בספטמבר  2012בביתו ברמת השרון ,לאחר מאבק במחלה קשה ,בן
 86במותו ,הותיר אחריו  3ילדים 11 ,נכדים ו־ 6נינים .רעייתו מרים ז"ל שנפטרה לפני
כשנה הייתה אף היא חברת פלמ"ח.
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כתב שני
ספרים:

שישה אלופי צה"ל שנשאו את ארונו של ברן בהצדעה אחרונה.
צילום :אלי נאמן

על שתי גדות הסואץ ,ירושלים:
עידנים ,תשל"ט  ,1979ובו רשמיו
ממלחמת יום הכיפורים.

עד דגל הדיו ,תל אביב :מערכות,
תשמ"ד  ,1984ובו רשמיו ממלחמת
העצמאות ,זוכה פרס יצחק שדה
לספרות צבאית לשנת .1984
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היינו הולכים לים ,רכשנו חסקה משותפת,
בנינו משוטים מיוחדים וקלים והפלגנו בים
אל עבר האופק .העיתונאי ,גד שִמרון ,הפליג
איתנו מספר פעמים וזהו תיאורו" :חיים וברן,
שני פנסיונרים של מערכות הביטחון וצה"ל,
ממשיכים להפליג אל האופק ביחד כבר שנים.
הם מחזיקים חסקה פרטית קלת משקל,
המצוידת במשוטים מיוחדים ומורדת למים
בעזרת עגלה מיוחדת פרי תכנונו של חיים.
מדי פעם אני מצטרף למשט כשלישי להפלגה
ומרוויח לא רק פעילות ספורטיבית נעימה ,אלא
גם סיפורים מרתקים על ימי המנדט הבריטי,
מלחמת השחרור וסתם פרשיות מעניינות על
הקמתה של המדינה הקטנה שלנו".
לאחר שהייה בים של כשעה וחצי ,ברן ואני
חוזרים לחוף בחתירה ,תופסים גל עד לחוף,
שם המתרחצים מסתכלים ומוחאים כפיים
על הביצוע המעולה ,ומתפעלים מכושרם של
הגמלאים .בהמשך אנחנו צועדים עד שובר
הגלים של הרצליה ,עולים לסוכת המציל ושם
משחקים שחמט .ברן להוט לשחק בשחמט
כתחליף לקרבות שניהל במלחמותיו בעבר.
במשך המשחקים ,כל מחשבותיו וכישרונו
האסטרטגי מרוכזים במשחק ,כשהמטרה היא
לנצח .כמו בקרבות העבר שבהם תמיד ניצח ,גם
בשחמט לא הרשה לעצמו להפסיד .כשהפסיד
היה מאוכזב מאוד ,וכשניצח היה מאושר.
לפעמים אני הייתי המנצח ,אבל כשהפסדתי
הייתי מרוצה מאוד לראות את חברי שמח
ומבסוט.
מה ששבר את ברן יותר מכל היה אובדנה של
מרים שאליה היה קשור מאוד .למרות האובדן,
המשיך לעסוק בפעילות והשתדל לשמור על
כושר .כשנתגלתה המחלה אצלו ,קיבל זאת
בגבורה  -כמו שברן יודע .ראה זאת כגורל ועשה

הכול כדי להתגבר ,אבל המחלה הכריעה אותו.
ברן הקים משפחה לתפארת ועשה הרבה
למען המדינה.
היום הוא מצטרף למרים שכל כך אהב.
אני רוצה לסיים במשפט שאמר קלינטון
בהלוויה של רבין ולהוסיף :שלום חבר טוב.
תחסר לנו מאוד.

מדברי חיים גורי,
סגנו של ברן בפלמ"ח
אני עומד וצופה ברבים מאוד שבאו למקום
הזה היום והמצטערים הרבים שנאספו ,מהם
מוכרים לי אישית מראשית הפלמ"ח ,ומהם
שפגשתי בהם לאורך הדרך הארוכה שעברנו
מאז  -מגדולי לוחמי צה"ל ומפקדיו .זכיתי
כאשר הותר לי סוף כול סוף לחזור ארצה
בעיצומה של המלחמה ,משליחות ההגנה כאיש
פלמ"ח באירופה ,אני מפקד קורס הצניחה
בצ'כיה ,והגעתי ליגאל אלון ,והוא אמר לי
תבחר לך חטיבה שאתה רוצה להיות איתה.
חטיבת הנגב עוד עמדה בפני התפקיד הגדול
לשחרר את הנגב מהמצרים ,עוד הנגב היה
מנותק ,טרם מבצע יואב .ואז הגעתי למסמיה,
ראיתי שלט על חושה נטושה :גדוד  7קום
יקום .הכוונה הייתה למכה קשה מאוד שהגדוד
הוכה בעיראק אל מנשייה .זה היה בשלב של
התארגנות .הפנו אותי לפלוגתו של ברן,
שהכרתי אותו .חיים בר־לב שמאוד אהב אותו
היה מכנה אותו ברנצ'יק .וכך המשכתי איתו
כסמ"ך מ"פ בחלקה השני המאוחר יותר של
המלחמה ,בבאר שבע ,בקרב על ביר תמילה,
ובקרב שהוא עשה כאן מול אבו־עגילה בלילה
ההוא .כול מה שנאמר עליו  -נכון ,הכול נכון.
שילוב כזה של אומץ ונחישות עם שיקול דעת.

הרמטכ"ל רב־אלוף בני גנץ מצדיע לאלוף במילואים אברהם אדן ,ברן ,ז"ל.
צילום :אלי נאמן

לפני ההתקפה על ביר תמילה הוא עשה מעין
שולחן חול קטן ואמר למ"מים :מה הפיתרון
שלכם? כול אחד המציאו פתרונות בונפרטים.
הוא אמר :הפתרון הנכון הוא הפתרון הפשוט.
וזו הייתה בשבילי זכות גדולה ותחושת כבוד
להימנות עם הפלוגה הזאת שכמה מלוחמיה
עוד נמצאים כאן .לא את כולם זיהיתי ,אני
מתאר שגם באו מהטוראים ,מקרב ניצולי
השואה אנשי הגח"ל ,שבחלק השני של
המלחמה הם היוו בהרבה יחידות של צה"ל את
הרוב בפלוגות הרובאיות ,בגדוד שלנו בפלוגת
המפקדה ובפלוגה המסייעת .כולנו היו שם בני
הארץ ,הרובאים הרבים לחמו .לא אשכח את
הפגישה הזאת שברן חזר מאום רשרש  -נמצא
פה ביבי (דוד ניב) הקמ"ן של החטיבה ,לאחר
שעלו על הדרך המצרית מאום רשרש דרך ראס
אל נקב ,ואמר "אילת בידינו" .ואנשים עייפים
עד אין קץ מהמסע המייגע  -הוא באמת היה
תלול ,עמוס התחמושת והציוד הכבד הנוסף,
בעין נטפים  -התחילו לרקוד הורה משוגעת.
וברן ,התמונה הזאת שתיחקק  -תעבור מדור
לדור .ואז נזכרתי בסוף המלחמה :נפתחו
ברודוס במלון השושנים השיחות בין המדינות.
לימים נקבע "הקו הירוק" ,כביכול הגיעה עת
המְַרגֵעָה .ואז השיר של חיים חפר "הן אפשר
ובג'יפ שעבר ,שאגו בחורים כי נגמר" .אולי
בהבדל מהתפילה הזאת שאומרת "הן אפשר
בין עשן ובין אש ,גם לחלום שהכול כבר נגמר".
אולי .אבל בארץ הזאת היא ממשיכה לדמם.
הייתי אומר כמו במרוץ שליחים  -הרובאים
מעבירים את הרובה מדור לדור ,כמו את המקל
במרוץ שליחים .כששמעתי שוב ושוב חוזרים
על כול התפקידים שהוא מילא מאז ,מג"ד
ולוחם ,מפקד האוגדה ביום כיפור ,עם כול
פצעיה ומדוויה .וברן ,אותו נער שנצפה ,מ"פ

אלוף במילואים חיים ארז ,יו"ר עמותת יד לשריון,
מניח זר על קברו של ברן.

צילום :אלי נאמן

מטפס על הדגל ,כי בסוף פסוק לשנאה ולמוות,
"ולא תהיה למוות ממשלה" ,נוטל חלק בכול
המהלך שחסתי לומר עם זריקה אופטימיסטית
שתמו המאורעות .הם לא תמו .ולכן דמותו של
ברן היא כול כך חשובה מכול מה שנאמר ,גם
קור הרוח ,והמבט הישיר הזה והחיוך הנפלא
שלו ,וגם היותו בר־פלוגתא הוגן.
אני רוצה לומר שסופר ,משורר  -יש לו
תמיד מועד ב' ,לתקן טעויות ,ולא פעם כותבים
בקריאת ספר ,אז אחר כך מלקקים פצעים,
ושותים עוד קצת ברנדי ויוצאים עם נייר
שוב ,ואז הספר הבא זוכה לתהילה .מי שנטל
על עצמו תפקיד של מפקד בצה"ל יודע שאין
מועד ב' .והתהילה כרוכה גם באיום הנצחי,
מה תעשה אם תיפול ,אם לא תעמוד .ברשימה
שורה ארוכה ארוכה של החללים והפגישה עם
בני המשפחות וכולי .לכן מי שמסוגל לעמוד
במתח הזה ולחשוב מחשבה מקיפה ,ולהוביל
אנשים שילכו אחריו ,שיסכימו שהוא המוביל,
ובצדק הוא המוביל ,זה תפקיד קשה מנשוא.
ברן נשא בזה בגבורה רבה.
הרשו לי לסיים בציטטה משיר בספר
"שמחת עניים" של אלתרמן ,שלדעתי הוא אחד
מהגדולים בדורות האחרונים אולי ,מהגדולים
בשירה העברית לדורותיה ,יש שיר שאומר
"חיים על קו הקץ ,שלמים וחזקים .הכול בהיר,
קרעת את כול קּוַריִיך! בתי ,על חוד סכין לנצח
לא נזקין! כסכינים יבריקו נעורייך" .ואני קורא
ושואל את עצמי האם איזה משורר כלשהו,
בארץ כלשהי ,כתב שורה כזאת  -חיים על קן
הקץ? התרגלנו לעובדה הזאת שאנחנו תמיד
מחכים בבגדים ונעליים ובכוננות ספיגה .פעם
אמרו טרומפלדור .כול כך הרבה טרומפלדורים
ממלאים את הארץ שקשה לאתר את כולם.
ברן היה אחד מהם.

ידיד יקר ,מפקד נפלא.
אני רוצה לומר מילה למשפחה ,מה שאמר
לי ידיד אחד כשנפטר אבא שלי .הוא אמר לי
משפט שלו מן החוכמה" :תן לצער להוביל
אותך ,הוא כבר יודע".

מדברי הבת טלילה
אבא,
המילים האחרונות שאמרת לי לפני שגלשת
לתוך שינה ומשם הלכת בשלווה לעולמך ,היו
יופי .יופי על הטיול שלנו ויופי על שלומך ויופי
בבית .הרבה יופי .וחשבתי שזאת באמת מילת
פרידה אחרונה נהדרת לאבא שהיה יופי של
אדם והיו לו יופי של חיים מלאים בעשייה
משמעותית ,יופי של חברים שליוו אותו לאורך
כל חייו ויופי של משפחה.
תמיד היית מצד אחד אבא שלנו בבית
ומצד שני שייך לכל כך הרבה אנשים אחרים
בחוץ .איך מגשרים בין השניים? חשבתי על
סיפור ורציתי לחלוק איתכם את הסיפור
האהוב ביותר עלינו ועל ילדינו  -סיפור אבא
והשודדים.
זה היה בנגב .לקראת ערב אבא ופָלּוק נסעו
עם מונית לחלק משכורות לעובדים שהניחו
את קו המים לנגב .הנסיעה במונית בנגב של
אז ,שלפי התמונות היה כולו נוף בתולי וכמה
צריפים נטועים בתוכו ,נראה קצת הזוי אבל
זה היה כך ,כשלפתע מנופפים שני בדואים
ברובים לצד הדרך .מה כבר יכלו לעשות?
נעצרו .שודד אחד הוריד אותם מהמונית והשני
פצח בחיפושים בתוך המונית .הערב הלך וירד
היה כבר כמעט חושך גמור .לאבא היה ברור
שאין שום אפשרות לתת לאירוע הזה לקרות.
פלמחניקים לא נכנעים לשודדים ,לא ביום
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חיים גורי סופד לברן .צילום :אלי נאמן

המצבה על קברם של ברן ורעייתו מרים .על מצבתו נכתב :אלוף אברהם אדן ,ברן ,בן משה ושרה אדן
(אידלסון) ,28.9.2012 - 5.10.1926 ,איש חטיבת הנגב ,מפקד גייסות השריון ,אלוף פיקוד הדרום ,אדם אמיץ,
ישר והגון ,איש משפחה אוהב ואהוב .צילום :שאול נגר

אח"מים ובני משפחה בעת ההלוויה.

שר הביטחון ,רב־אלוף במילואים אהוד ברק,
מניח זר על קברו של ברן .צילום :אלי נאמן

צילום :אלי נאמן

לא בלילה ,לא בא בחשבון .אז הוא קפץ על
השודד .נאחז ברובה ומשך לכאן ולכאן .פלוק
הצטרף .השודד כמעט והוכרע כששניהם
שמעו צעקות מצדו של הנהג" .הצילו הוא הורג
אותי" .במבט חטוף ראה אבא את הנהג בורח
בסיבובים סביב המונית כשהשודד בנשק שלוף
דולק אחריו .אבא השאיר את השודד המובס
לפלוק ופנה אל השודד השני .כך מצא עצמו
פנים מול פנים כשנשק מכוון לליבו .טוב ,לא
הייתה ברירה ואבא זינק שוב .שוב אוחז את
הרובה ומתרגל את תרגילי הקרבות פנים אל
פנים שלמד בפלמ"ח .אלא שבחשיכה לא
ראה את הסכין שאחז השודד בידו וכך נידקר
פעמיים בחזה .כשהסכין חודרת לריאה .אבא
התחיל לסגת ,בקושי מצליח להגיד לפלוק "בוא
נסתלק מכאן ,נפצעתי" .הנהג ברח ונעלם עוד
קודם .לא רחוק משם היו כמה מבנים של שבט
אבו מעמר .אבא הגיע לשם וקרס" .תסתלק
יא חווג'ה" אמרו האנשים" ,רק זה חסר לנו
שתמות פה אצלנו" .אבא כמובן לא זז .ואז
הגיע המוכתר ובנו מוסא ,שהיה חבר של אבא,
ומיד נשתנה היחס .הובאו שמיכות וכרים
ופלוק יצא עם כמה בדואים אל המונית .מוסא
התקרב ושאל האם הוא יכול לעזור .תביא

את הסוסה שלך ותרכב לנירים להזעיק עזרה
רפואית .הסוסה הייתה רחוקה ומוסה פשוט
רץ חצי שעה עד לשער הקיבוץ שם הודיע
להם והתעלף .אבא בינתיים השתדל לשמור
על עצמו מהרצון הטוב של הנשים לשפוך על
הפצע חול ולטפל בשיטות המסורתיות .סוף
הסיפור שאבא הגיע לקיבוץ ,נחבש כהלכה
ופגש את אימא .סוף נוסף הוא שהביאו גשש
בדואי שמצא את השודדים והשלל .סוף שלישי
שזכינו והכרנו את משפחת מוסא אבו מועמר.
והסיפורים תמיד נמשכים ומשתרגים.
הרבה דברים על אופיו של אבא עולים
מהסיפור הללא חת שלו ,היוזמה והאופטימיות.
המזל שליווה אותו תמיד .החברים הנחישות
המחויבות.
רציתי לסיים בדימוי שעולה בי כשאני
חושבת על אבא .משהו בשפע שלו ובצניעות
מעלה בי דימוי של מעיין מים זכים הנובע בצל
הסלע .מים זכים של אומץ ,חכמה ,אהבה ,מבט
פיקח ובהיר במציאות ,יושר ויושרה ,מעיין
מים מחיים ,הנובע אצלנו פה ממש בבית,
וכולנו  -ילדים ונכדים  -שותים ממנו לרוויה.
אבא האדם שהיית נותן לכולנו השראה.
באהבה גדולה.
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מדברי הבן עומר
אבא,
לקראת סוף המלחמה ,אולי ב־ 21בחודש
ואולי ב־ 23בו ,רביעית מטוסי סופר־מיסטר
הגיעה לגיחת סיוע ממערב לתעלה ,כ־100
ק"מ מקהיר .אני מספר  4במבנה וליבי מחסיר
פעימה כשנמסר לנו אות הקריאה שיכוון אותנו
למטרותינו .לא נצרכתי להביט בדף אותות
הקריאה המוצמד לברכי ,את אות הקריאה
הזה הכרתי בעל פה .הוא של חפ"ק אוגדה .162
טסנו בחופשיות באזור שרק לפני מספר ימים
 ים של טילים היה עולה לקראתנו מהקרקע.אתם פתחתם לנו את השמיים בפריצתכם
מערבה ודרומה .הנה אנו חגים ממש מעליך ורצון
עז עולה בי להחליף איתך מספר מילים .הרבה
עבר עליי וכל כך הרבה עבר עליך ...רק מספר
מילים  -לעודד ולהתעודד .עוד סיבוב ועוד יעף
ואינני מעז .הרי שיקרתי לאימא ולך כי כלל אינני
משתתף בלחימה ,והרי רק לפני שבוע נמסרה לי
תעודה בה שונה שמי .אמרו לי שאם אפול בשבי
 לא טוב שידעו שאני בנו של ברן .אז איך אוכלכעת לדבר איתך בחופשיות בקשר? יעף אחרון
ואני אומר לעצמי שזו ההזדמנות האחרונה ואולי

לא תהיה אחרת ,ומה אם יקרה דבר מה לך...
או לי .רביעיית סופר־מיסטרים סיימה תקיפה
ממערב לתעלה ופנתה לחזור לבסיסה .מספר 4
 סגן עומר אדן ,בן  ,22שזו מלחמתו הראשונה -שמר בסופו של דבר על משמעת הקשר ומתייסר
בשל כך כל הדרך חזרה לבסיס.
אבא,
את אותה דרישת השלום שלא מסרתי לך
אז ,ברצוני למסור לך עתה .לא ד"ש עם שיר
ברוח התקופה ההיא ,לא ד"ש עם טוקבקים -
ברוח תקופתנו .אלה לא הטוקבקים שהורגלנו
 מרושעים ועילגים  -אלה טוקבקים אחריםלגמרי  -זוכרים ,מעריכים ,חולקי כבוד.
כמו פתיתים גדולים של שלג הם נופלים
באיטיות ונערמים ברוך כשמיכה לבנה ,עבה
ואוורירית ,שמכסה אותך בהמון אהבה,
הערכה ,וגעגוע .אנשים שהכירוך ,אנשים שחצו
דרכך במעגלים קרובים ורחוקים ,ואנשים שהם
זרים גמורים ,והם מכל הגוונים ,מכל הגילים.
כמה חבל ,אבא ,שאינך יכול לראותם ולקוראם.
אבא,
בשנים האחרונות עסקת באינטנסיביות
האופיינית לך בהנצחת תקופת צעירותך

 תקופת הקמת המדינה ,הגנתה ובנייתהבראשית דרכה .וחידה היא לי .הן מעולם
לא חיפשת את הפרסום העצמי וההנצחה
העצמית .ולבסוף הבנתי שזו דרכך להשאיר לנו,
לדורות הבאים ,מעין "צוואה רוחנית" האומרת
לנו" :ראו מה ניתן להשיג כשרותמים כישרון,
חזון ומעש .שום דבר לא אבוד .בדרך שהלכנו,
בני דורי ,ושאני מתארה לכם בפרוט כה רב -
תוכלו ללכת גם אתם ,הדורות הבאים אחריי
להסיט את ספינת מדינתנו ולהפנותה לכיוונים
הנכונים".
אבא,
כבר בילדותי לימדת אותי שהכלל הראשון
בירי ברובה הוא" :קודם כל היה בן אדם" .מכל
השמות ,מכל הכינויים ומכול הסופרלטיבים,
בכל המקומות ,בכל הזמנים ובכל המצבים -
אתה פשוט היית בן אדם.

מדברי החתן גילי
הרחק הרחק ,במקום שבו נפגשים קווי
הפרספקטיבה עם המציאות יש נקודה כחולה,
מפרץ עמוק שכולו שלווה .שם בריאה בכל

יופייה :על פני המים ,בתהום ההמום מצבע
יצוריו ,ברקיע הצבוע זריחות ,ושקיעות על הרי
אדום.
ועל חוף המפרץ בקתות בוץ ,ותורן .ועל
התורן נער תכול עיניים ויפה תואר ,ודגל.
והנער הזה הוא אתה ברן ,שם במרומי התורן,
יום יום ,מאז ולנצח.
ועל הדגל לא מגן ולא דוד .שני פסים וחלום
של כוכב בדיו .והדיו הוא הדם של הרוח  -שאר
הרוח שלך!
והדיו מספר איך נלחמת ביום פקודה בנפש
חשופה וחולמת ,איך לא גייסת את השנאה
ואת האל כדי להתגבר על הפחד ,איך לא
שאבת תעצומות נפש מצדק מוחלט.
איך היית אמיץ כמו שקט ,ישר כמו שכל,
חבר כמו שלום.
ליווית אותנו מאז ,כמו מלאך שירד מן הנצח
לראות שהכול יהיה בסדר .לברוא עם מרים את
דור ההמשך ואת דור ההמשך שאחריו ,וליתר
ביטחון ,עוד דור אחד.
ורק אז ,חזרת אל ראש התורן ,אל הנקודה
הכחולה ,בקצה המלחמה ,בקצה המדינה ,בקצה
•
המסע.

•כתבות על האלוף (במיל') אברהם אדן ,ברן ,הבאנו באתר השריון בימים  30בספטמבר ו־ 9באוקטובר 2012
השריון ביום  22בספטמבר 2009
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Composite

שדה הקרב
המודרני -
בשינוי מתמיד

אל"ם ד"ר מאיר פינקל ,שריונאי מיום גיוסו ומח"ט שריון בעברו ,משמש בשנים
האחרונות ראש מחלקת תורת הלחימה והתפיסות במפקדת זרוע היבשה .הלכנו
לשמוע ממנו פרק בתפיסת הלחימה העדכנית ביבשה ,בשדה הקרב המודרני.
מצאנו אצלו ביטוי לתובנה חדה וברורה ,ועם זאת מתברר שהכול בשינוי מתמיד
אל"ם (במיל') שאול נגר
בהפעלת כוחות היבשה בשדה הקרב יש
שילוב של שמרנות וחדשנות ,מציין אל"ם
פינקל .שמרנות  -כי הלוחמה ביבשה באמת
לא השתנתה (ביסודה) ,ולדוגמה השינוי
שנגזר מהחימוש המונחה המדויק התרחש
כבר לפני יותר מ 20-שנה ,השפיע באופן
משתנה במלחמות מאז ,ובפועל הוטמע בתוך
הרכב הכוחות שהיה לפניו .בראייה כוללת זו
השתנות איטית ושמרנית .בפועל אנו נלחמים
בקרב משולב ,עם אותם מרכיבים עקרוניים
של חי"ר ,טנקים ,הנדסה ,סיוע אש ומספר
שינויים שנוספו לאורך השנים .האש נדרשת
להיות מדויקת יותר ויעילה גם נגד מבנים ולא
רק נגד טנקים ,והחי"ר צריך להילחם יותר
בשטח בנוי מאשר בעבר וגם הטנקים כך ,וכל
אלה התפתחויות שמרניות למדי .הכניסה של
המׂשּואה (ראו מסגרת) היא כמו כניסת הטלפון
בסוף המאה ה 19-ותחילת המאה ה ,20-היא
משנה את טכניקות פיקוד והשליטה ,אבל לא
את תופעת הפיקוד והשליטה שהיא תופעה
אנושית ביסודה :אנשים שצריכים להניע
אנשים אחרים במצבים מורכבים ומול אש,
זה היסוד של העניין .יש שיטות חדשות
שמאפשרות לך להעביר מידע יותר מהר ,ובכך
נכרכות גם בעיות כי פתאום יש למפקד עומס
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מידע .כוחות היבשה של צה"ל כמו בעולם,
בכול פעם שמנסים לקפוץ מעל הפופיק עם
רעיונות חדשניים שלא נוסו ונבדקו  -נופלים.
המאפיין כיום של לוחמת היבשה היא
שהמנעד של סוגי הפעולות הדרושות הלך
והתפתח .שום דבר בפני עצמו אינו חדש
אך השילוב של הדברים רחב מבעבר .טרור
תמיד היה ,טרור באמצעות רקטות גם היה,
נוסף הממד של תת-קרקע (כמו מנהרות)
והמצרף הוא אולי משמעותי יותר מבעבר.
צריך להתכונן לכול יחד במקביל ,בו-זמנית,
וזה אולי השינוי ,זה העול שיש על הכוחות
בכלל ,ובתוך כך גם על כוחות היבשה ,ועול
זה גדל והולך.
לזה יש לצרף את אי-היציבות בזירות .פעם
האיום המרכזי היה מסיני ,ואילו ירדן וסוריה
היו בסדר עדיפות משני .בשנים האחרונות היו
לבנון ועזה במוקד ועכשיו זה עשוי להשתנות
שוב .המלחמות הגדולות שלנו בעבר היו רב-
זירתיות (מלחמת העצמאות ,ששת הימים
ויום הכיפורים) ואנו עשויים לחזור לזה גם
בעתיד .השתלבות של דברים מביאה עומס
גדול על המערכת בכול הקשור לבניין הכוח,
ובלתי אפשרי להניח הנחות מקֵלות .היו
תקופות בהיסטוריה שלנו שבוני הכוח הניחו
הנחות מקֵלות .כיום יש להתכונן להרבה

דברים במקביל ,ודברים רבים פירושם מגוון
של שיטות לחימה ,מגוון סוגי אתגרים של
האויב ,מגוון זירות לחימה .זה המצב כרגע,
זה לא שום דבר אחד במיוחד ,כי הטכנולוגיה
תמיד משתנה ,והאויבים מתחלפים ביניהם
בעוצמות כאלה ואחרות ,ובנקודת הזמן הזאת
זה נראה יותר חמור מבעבר ,אבל בראייה
היסטורית זה לא בהכרח נכון.

ההשפעה של השינוי על בניין הכוח
באופן עקרוני המענה הוא בניין כוח
מאוזן ,מציין אל"ם פינקל .כאשר מגיעים
לשאלת הכסף פתאום יש הנוטים להתעלם
מההיסטוריה הצבאית והולכים לכל מיני
כיוונים ,מביאים להעצמת יתר בכיוון אחד
ומדלדלים כיוון אחר ,בסוף מתברר שטועים
וצריך מבנה הרבה יותר מאוזן .אם מסתכלים
על הלקח ההיסטורי הגנרי בבניין הכוח,
שאותו אני מנסה לשמר בתפקיד שלי ,זה
איזון .לא איזון בכוונה של שווה בשווה אלא
מערכת של בלמים ואיזונים ,כמו זה הקיים
בין מערכות שלטוניות .אסור ללכת לכיוון
אחד חד מדי ,כי אם הצלחת זה מצוין ,אבל
אם נכשלת אתה במשבר .לקחי ההיסטוריה
מצריכים כל הזמן הקפדה על איזונים בתוך
המערכת הפנימית.

אל"ם ד"ר מאיר פינקל

כידוע הקרב הוא ממלכת האי-ודאות.
לעומת זו יש החושבים כי בבניין הכוח יש
ודאות ,כי אתה יושב ויש לך זמן .חשוב לציין
כי גם בבניין הכוח קיימת אי-ודאות ויש לה
פשוט מרכיבים אחרים (על כך כתב אל"ם
פינקל גם בתחילת ספרו "על הגמישות") .בניין
הכוח הוא ממלכת אי-הוודאות ,כמו תופעת
המלחמה ,כי הוא נגזר ממנה ומושפע ממנה.
רק לדוגמה יש ידידים שנהפכים לאויבים
ובריתות שמתחלפות ברמה המדינית .יש
גם אי־וודאויות בשאלה מה בונה הצד השני,
והאם מה שאני בונה הוא אפקטיבי ,ומה עושה
הצד השני כנגד מה שאני בונה .הרי הצד השני
הגיב בעשורים האחרונים למה שראה בתחום
החימוש המדויק החל ממלחמת המפרץ
ב־ .1991זה סוג של תהליך של מירוץ חימוש,
וזו טעות לשכוח שיש צד שני .אנו מפתחים

צילום :שאול נגר

אל"ם ד"ר מאיר פינקל -
כרטיס ביקור

אל"ם מאיר פינקל נולד ב 1968-וגדל בכפר ביל"ו,
נשוי ואב לשלושה .התגייס בשנת  1987ועשה את כול
תפקידיו בחיל השריון ממפקד טנק ועד מפקד חטיבה.
פיקד על גדוד  9ואחר כך על קורס קציני שריון
(בכלל זה במבצע חומת מגן) ,פיקד על חטיבת מרכבות
הפלדה במלחמת לבנון השנייה ואחריה.
בשנים האחרונות משמש ראש מחלקת תורת
הלחימה והתפיסות במפקדת זרוע היבשה .בוגר
המכללה לביטחון לאומי .בעל תארי דוקטור בביולוגיה
ובמדע המדינה .כתב את הספר "על הגמישות"
שהתפרסם בהוצאת מערכות ב־( 2007ובשנת 2011
בהוצאת סטנפורד בארצות הברית).
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לדוגמה יכולת נהדרת בתחומים שונים ,והצד
השני מפתח יכולת נגדית במקביל .אנחנו
נוטים לשכוח זאת ומתאהבים במה שאנחנו
עושים .אם נכיר בכך שגם בניין הכוח נכלל
בממלכת אי־הוודאות ,אז כיוון בניין הכוח
שלנו לא יושפע מאיזה הנחת יתר של ודאות,
שנובעת מזה שאנחנו יושבים במשרד ולא
בשדה הקרב .ההנחה הזאת היא היסוד של
בניין כוח מאוזן שייתן מענה להשתנות ,כמו
בשדה הקרב .רק אחר כך יש להתחשב גם
בשאלת התקציב.

מהו ניצחון במלחמה?
שאלנו את אל"ם פינקל מהו ניצחון
במלחמה? בעבר צבא היה מנוצח לאחר
שהושמד חלק ניכר מכוחו בחיילים ובכלי
לחימה .בעשורים האחרונים מדברים על
השמדת מרכזים אסטרטגיים שונים
בעומק שטחי האויב .בלחימה בטרור
ההגדרה קשה יותר .מה כיום? מה
הקשר בין ניצחון והכרעה?
בצה"ל נעשָה שימוש יתר
אובססיבי במושג הכרעה ,מציין
אל"ם פינקל (בצבאות העולם אין
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הכרעה כמושג העומד בפני עצמו ,יש ניצחון
מכריע  .)Decisive victory -הצבא עשה
לאחרונה איזושהי הפרדה שעוזרת בעניין
הזה .ברמה האסטרטגית אנחנו רוצים לנצח,
ולנצח זו מידת התאימות בין היעדים שקבעת
ציורו המפורסם של מאוריץ קורנליס ֶא ֶשר
(בהולנדית)Maurits Cornelis Escher :
המציג תנועה מתמדת של טור אנשים
היורדים כל הזמן וטור אנשים עולים כל
הזמן על גרם מדרגות סיבובי

צילום :עופר צידון

ובין מה שהשגת .תיאורטית וגם פרקטית
שני צדדים יכולים להכריז על ניצחון בסיום
באותה מלחמה .במלחמת יום הכיפורים
אנחנו ניצחנו צבאית את המצרים (החזרנו
את רוב השטח שהם כבשו ,השמדנו וכיתרנו
כוחות שלהם) ואילו הם השיגו את המטרות
שלהם  -להניע תהליך מדיני להחזרת סיני -
ומבחינתם הם ניצחו .זה ברמה האסטרטגית-
מדינית .ברמה האופרטיבית והטקטית יש
הכרעה ,הכרעה בשדה הקרב שהמובן שלה
שלילת כושר הפעולה של האויב להתנגד
לפעולות שלך .את זאת עשינו בקדש (לא
לבדנו) ובששת הימים ,ואילו במלחמת
יום הכיפורים במידה רבה יותר
בחזית המצרית ובמידה פחותה
בחזית הצפונית ,כי הסורים
היו יכולים להמשיך להילחם
וגם התישו אותנו בהתשה
שאחרי זה.
ובאשר לניצחון בעתיד? נגד
צבא של מדינה אפשר להגיע לני־
צחון שנשען על הכרעה צבאית
 אופרטיבית וטקטית.כיבוש שטח יהיה חלק

מההכרעה הזו אבל כפי שזה נראה ,לא חלק
מההסדר המדיני שאחריה .באשר ללחימה
בארגוני טרור ,כדוגמת חמאס וחיזבאללה,
קשה יותר להגדיר מרכזי כובד ,אף שיש
כאלה ,ולפעמים הם לא צבאיים .יש לדוג־
מה מרכזי כובד כלכליים וקשרים של ארגוני
טרור עם מדינות שונות .המלחמה בארגוני
טרור וגרילה כורכת פעילות צבאית ושאינה
צבאית .בתחום אחריותנו ,ברמה הצבאית,
אנחנו מפתחים שיטות להכרעת האויב הב־
לתי סדור בצורות תחבלניות שיאפשרו לנו
לפגוע במרכזי הכובד שלו בכל מיני דרכים.
לדוגמה הנשק ההתקפי של החיזבאללה והח־
מאס זו האש מנגד ,הם לא הולכים לכבוש
אותנו ,ושיטת הלחימה הזו היא תוצאה של
מספר ניסיונות ערביים שהביאו אותם לה־
תייאש מלכבוש את ישראל בצורה סדורה עם
טנקים .זהו לב היכולת המבצעית שלהם ואנ־
חנו מנסים לפתח שיטות פעולה נגדו .במק־
ביל יש להם גם נקודת חולשה בסיסית ,בכך
שאין להם עתודות משמעותיות שיכולות
לתגבר את מערכי ההגנה הקרקעית שלהם
נגד התמרון שלנו .בלחימה עם ארגונים כאלה
יידרש כמובן תמרון משולב רב־זרועי ,בגישה

מערכת ָמׂשּוָאה
מערכת השליטה והבקרה
הממוחשבת של צה"ל .מערכת
"משואה" ,מתוצרת חברת אלביט,
נכנסה לשירות לפני כשש שנים
ומשמשת ,בין השאר ,את היחידות
הקרביות הממלאות משימות של
ביטחון שוטף בגזרות השונות
של פיקוד מרכז .המערכת מראה
את מיקומם של כלי רכב וכוחות
רגליים על גבי תצלום אוויר
מפורט ,ומאפשרת העברת מסרים
ועדכונים בזמן אמת בין היחידות
השונות.
תחבולנית ובשילוב טכנולוגיה ,שישׂים להם
חרב על הצוואר ,זאת כדי להימנע מהצורך
להשמיד את אחרון משגרי הרקטות ,ולגרום
להם להבין שבנקודה מסוימת לא כדאי להם
להמשיך להילחם ,ושהנזק שייגרם להם יהיה
גדול מהתועלת שלהם להמשיך בירי.

מילה על השריון והטנק
בלוחמה עתיד
הקרב הוא משולב ביסודו ,זוהי תופעה כמעט
אוניברסאלית ,כך יהיה גם בעתיד ,והאיזונים
בתוך הקרב המשולב ישתנו בהתאם לשטח
ולמתאר הלחימה .בשטח פתוח צריך יותר טנקים
ופחות חי"ר ,בשטח בנוי דרוש יותר חי"ר פחות
טנקים .לחימה בשטח בנוי אין פירושה שלא
צריך טנקים .הטנק הומצא ופותח כזכור כאשר
לא היו טנקים בצד השני ,ויעדו אותו נגד האיום
של המקלע על החי"ר ,וכול האומרים שאם אין
טנקים בצד השני ,לא צריך טנקים  -פשוט לא
מבינים את המקצוע .צריך משהו שמביא כוח אש
משמעותי ומוגן בפני רוב האיומים .קוראים לזה
כיום טנק .וגם בעתיד יקראו לזה כנראה טנק.
כיוון ההתפתחות הוא שכוח האש יתאים גם
נגד מבנים ונגד ביצורים ונגד רק"ם מכול הסוגים
ונגד אדם .הנגמ"ש העתידי צריך להביא שמונה
לוחמי חי"ר לפחות ללחימה רגלית באופן בטוח.
הדיונים העוסקים במשקלים  -אם הוא יהיה
קל משקל או כבד  -הם משניים ביחס לתפקוד
הזה .גם הנגמ"ש הוא מעניינו המובהק של חיל
השריון ,אשר חושב לעיתים שהוא חיל טנקים•.
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לכתבה "לשרת בצה"ל זו מתנה גדולה,
לא כול אחד ראוי לה" (מגיליון )41
בריאיון שערך אל"ם (במיל') שאול נגר עם האלוף גרשון הכהן בגיליון
"שריון" ,נאמרו ,בין היתר ,הדברים הבאים" :כאן יש לי עניין לדון בסוגיה
העיקרית ,שלא פעם מעלים גורמים מחוץ לצבא ,ביניהם גם הפרופסורים
יגיל לוי וסטיוארט כהן ,המצדדים במעבר לצבא מקצועי שכיר .הם ארגנו
בסוגיה זו כנס באוניברסיטה הפתוחה ,ונטען שם בין היתר כי בסופו של
יום צה"ל כבר מצוי במגמה כזו וברור לאן המערכת הולכת ,הרמטכ"ל של
שנת  ,2030טען פרופסור יגיל לוי ,כבר ידבר אחרת ,וכי הוא יגייס רק צבא
שכיר מקצועי ,כך עושים באירופה".
דברים אלה אינם מדויקים .עֶמדתי בעניין המעבר לצבא מקצועי ברורה
וקיבלה ביטוי פומבי פעמים רבות .בעוד אני סבור שלטווח ארוך גורמים
חברתיים ,תרבותיים ופוליטיים עושים את המעבר לצבא מקצועי לבלתי
נמנע ,אינני מצדד בתהליך ומציע להאט אותו ככל הניתן .עמדתי הנחרצת
היא כי יש לשמר גיוס המוסדר באכיפה של המדינה ולא באמצעות כוחות
השוק ,שזו המשמעות של מעבר מצבא מגויס חובה לצבא מקצועי.
בברכה,
פרופ' יגיל לוי

החילונים מוותרים על הצבא
הבה נניח כי אי שם פועלת קבוצה סודית ,שמטרתה לכוון את סדר
היום הפוליטי כך שמה שקרוי "צבא העם" יתרסק .מן הסתם קבוצה זו
חוגגת עתה את ניצני הישגיה .לכאורה ,הדרישה לשירות לכול ולחלוקת
הנטל היא ביטוי לתרבות צבאית .מזווית שונה ,דרישה זו דווקא מגלמת
את נסיגת הצבאיות התרבותית בישראל.
עד לשנות ה־ ,80המעמד הבינוני־חילוני תפש את הצבא כמעוז
ואפילו כקניין קבוצתי .התרומה הצבאית הקנתה למעמד זה יוקרה,
הצדיקה את הישגיו החומריים והסמליים ואת עליונותו על קבוצות
אחרות ,זיהתה אותו כמעמד "בונה אומה" ,והוא גויס ללא תנאי
למלחמה המתמדת תוך עצימת עין לחלופות מדיניות.
לכן ,מעמד זה לא גילה עניין מיוחד בהדרה של קבוצות אחרות -
אם ההדרה המלאה של ערבים וחרדים ,ואם ההדרה החלקית ,בעיקר
מהליבה הלוחמת של הצבא ,של דתיים ,מזרחים ונשים .השירות הצבאי
נתפש כנכס המשיא תשואה נאה לאוחזים בו ,לא כנטל .הרחקה של
קבוצות שונות לא נתפשה כמגבירה את הנטל אלא כמרחיקה את
"האחרים" מהזירה שבה מעוצבת הישראליות התקנית.
כך גם בצבאות אחרים בעולם  -קבוצות רוב פעלו להדיר מהצבא,
בעיקר כזה המבוסס על גיוס חובה ,קבוצות מיעוט ונשים כדי למנוע
שינוי בצביונו של הצבא ,צביון שזוהה עם סמליה של קבוצת הרוב ,וכדי
למנוע חלוקה מחדש של משאבי החברה ,שכן קבוצות מיעוט יוכלו
לתבוע חלק גדול יותר בשם תרומתן הצבאית .שיקולים של חלוקת
נטל לא מילאו תפקיד .שיקולים אלה נעשים משמעותיים רק כאשר
קבוצת הרוב מתרחקת מהצבא ומחלישה את אחיזתה בו ,משהיא חשה
שהתועלת שלה מהשירות הצבאי הולכת ופוחתת.
זה מה שקרה למעמד הבינוני־חילוני בישראל משנות ה־ ,80בשל מגוון
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גורמים ,שהמרכזי שבהם הוא התהוותה של החברה בישראל כחברת
שוק .בה בעת ,הקבוצות המודרות הגבירו בהדרגה את נגישותן לזכויות
במנותק ממבחן השירות הצבאי .או אז החל המושג "חלוקת הנטל"
להישמע בשיח הציבורי.
מנקודת מבטו של המעמד הבינוני־חילוני ,אם השירות הוא נטל
ולא נכס ,מן הראוי שגם אחרים ייטלו בו חלק .אז נשמעה התביעה
לגיוס חרדים ובהדרגה גם ערבים .זאת ,לצד מאמצים של רבים מקבוצה
זו להשגת פטור אישי ובעיקר התרחקות מהשירות הקרבי ,לרבות
במילואים.
זוהי נסיגה של הצבאיות התרבותית בישראל .הקבוצה ,שעדיין רבים
משאבי העוצמה שלה ,מנסה להרחיק את עצמה מהצבא ולהציגו כנטל,
גם במחיר שינוי משמעותי בדיוקנו כך שיעוצב כ"צבא הפריפריות" של
האתמול .התביעה לחלוקת הנטל אינה ,אפוא ,מיליטריסטית ,ובפרט
שהיא לא שונה מתביעות אחרות של חלוקת נטל הצומחות מאתוס
השוק ,כמו זו של נטל המס.
התביעה לחלוקת הנטל אף מסיגה עוד יותר את הצבאיות
התרבותית .הדרישה הבלתי מתפשרת לגיוס בכפייה של ערבים
ומיעוטים תביא לקריסה של מודל גיוס החובה .זאת ,אם הכפייה תיכשל
והנטל המושת על חלק מהאוכלוסייה ייעשה לפחות לגיטימי מבעבר,
וגם אם ,ובפרט ,תהיה זו כפייה יעילה .האתוס המכונן של צה"ל ,ביטוי
מובהק לצבאיות הישראלית ,היה שהחיילים נקראים לשירות חובה אבל
באים כמתנדבים .התנועה האנטי־מיליטריסטית של דורשי גיוסם הכפוי
של ערבים וחרדים מבקשת לקעקע גם אתוס זה.
יגיל לוי ,מעיתון הארץ 4 ,ביולי 2012

מחירו של צבא מקצועי
בשנת  2020החליטה הממשלה לבטל את גיוס החובה ולהנהיג צבא
מקצועי ,לאחר כישלון הניסיון לאכוף גיוס שוויוני .בשנת  2025פרץ סבב
אלימות נוסף בין ישראל למדינה הפלסטינית .הממשלה החליטה לצאת
לסדרה של פשיטות צבאיות על בסיסים פלסטיניים ,ובחלק מהמקרים
גם להשאיר כוחות לזמן ממושך בשטח עד ש"יטוהרו קני הטרור".
בתגובה ,יחידות קומנדו פלסטיניות פשטו על כוחות צה"ל וגרמו לנפגעים
רבים .אמנם חלק גדול מהלחימה של צה"ל התבססה על חימוש מדויק
וטכנולוגיה רובוטית ,אבל הממשלה התעקשה להפגין נוכחות בשטח.
פעילות צה"ל עוררה ויכוח פוליטי ,ובמהרה הצבא דיווח שהוא מתקשה
למלא את מכסות הגיוס ,למרות ההתלהבות שנרשמה בקרב המהגרים
מסודאן שהתאזרחו ,צעירי מובלעת חברון (שהושארה בלב המדינה
הפלסטינית לאחר הקמתה) וקבוצות נוספות .מחשש לפגיעה במכסות
הוציאה הממשלה הוראת שעה לפיה תשולם ללוחמים "תוספת שטחים".
לכך היה אפקט חיובי מידי על שיעורי הגיוס ,בעיקר במוקדי האבטלה.
הוויכוח הפוליטי אמנם המשיך ,אבל לצבא ניתן מרחב נשימה.
זו אינה סיטואציה דמיונית .היא מוכרת בחברות שביטלו את גיוס
החובה ולא תדלג על החברה בישראל אם גיוס החובה יבוטל .שני
מנגנוני גיוס מונחים על הכף .בראשון ,זה הנהוג עתה ,המדינה קובעת
את מי לגייס ולכמה זמן ואת מי לפטור ,אם על בסיס קבוצתי או אישי.
במנגנון השני ,המדינה מושכת ידה מעיסוק בגיוס וכוח האדם מוזן
לצבא בהתאם לכוחות ההיצע והביקוש של השוק .מודל זה משמש את

צבא העם .צילום חיילים לאחר מלחמת ששת הימים .באדיבות ארכיון צה"ל

רוב צבאות המערב ומכונה צבא מקצועי/התנדבותי.
ההבדל בין שני המודלים משמעותי .שירות בצבא מקצועי מושך
בעיקר אוכלוסיות מוחלשות ,שהצבא מציע להן פרנסה :צעירים
לאומנים ומהגרים ,המקווים שהדבר יעניק להם כרטיס כניסה לחברה .אך
חשוב מכך ,צבא מקצועי מקטין את תחושת האחריות של המדינה כלפי
המשרתים ומשפחותיהם .כאשר המדינה אוכפת שירות ,היא נושאת
באחריות כלפי אלה ששלחה למערכה ,בפרט ששיעור גבוה יחסית
מהמגויסים שייכים למעמד הבינוני ,שחקן חשוב בזירה הפוליטית .לכן
תשתדל גם להבטיח כי המשימה הצבאית תהיה לגיטימית ומוסכמת
על מרבית האזרחים .כאשר מדובר בגיוס חובה יש גם סיכוי רב יחסית,
שאם המשימה אינה לגיטימית דיה או שהממשלה והצבא כשלו ,תצמח
מחאה מתוך השורות המזינות את הצבא.
לעומת זאת ,כשמדובר בצבא מקצועי ,כוחות השוק והרצון החופשי
של המגויס/ת הם לכאורה שקובעים .גם אם פריסת הצבא או תפקודו
שנויים במחלוקת ,בידי המדינה היכולת להבטיח כי הזנת השורות לא
תיפגע ,וזאת באמצעות השימוש בתגמולים כספיים ,המרה של כוח
אדם בטכנולוגיה ושילוב חברות עסקיות .בל נטעה :המדינה תוכל

להמשיך ולקיים סכסוך אלים ,ואפילו כיבוש ,גם אם המודל ישתנה .אבל
העניין של קבוצות משפיעות במעשיה ובמעשי הצבא יקטן ,וגם אם
יתעורר לרגע ,השלטונות יוכלו ביתר קלות להסיר את הדיון מסדר היום.
התוצאה תהיה החלשת השליטה של קהילת האזרחים על הצבא.
ראוי שתובנה זו תילקח בחשבון בשיח הקורא למעבר לצבא מקצועי.
קרוב לוודאי שהמעבר הוא בלתי נמנע בטווח הארוך ,אבל עדיין ניתן
להאט את מימושו ,ובכל מקרה  -לא לצעוד אליו בחדווה רבה מדי.
יגיל לוי ,עיתון הארץ 9 ,ביולי 2012

נשיאה משותפת בעול מהווה
מסלול גיבוש לצבא ולעם
	.1בציטוטים ממקורות שונים שבכתבה נבחרו פסוקים המשרתים את
מטרת המחבר וניתן בקלות לצטט פסוקים עם משמעות סותרת
והפוכה.
	.2בחינוכי הצבאי ובהכשרתי (כמו גם של שאר בני דורי) ספגתי את
עקרון השוויון בנשיאה בעול ובחלוקה צודקת של הכול כדוגמת
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ארוחה צוותית של מנת הקרב ,חלוקת מימיית המים היחידה במדבר,
נשיאת האלונקה ותמיכה בנכשלים ,חילוץ משדה מוקשים וחילוצים
מסוכנים אחרים ,וכד' .תמיד חשתי גאווה מה'ביחד' של הנשיאה
בעול ,וה'ביחד' הזה יצר את היחידה הצבאית.
	.3אין ולא תהיה לי כל הבנה להשתמטות (להוציא בעיות רפואיות),
ואני מוקיע ובז למשתמטים באשר הם ,כולל לומדי התורה ,דוגמניות,
שחקנים ,וכו'.
	.4מוטב שנזכור את אחת מההשחתות החמורות של עמנו :בתקופה
שנמשכה  50שנים ,1877 - 1827 ,רוב יהדות אירופה הייתה ברוסיה,
והצאר הרוסי קבע מכסות גיוס לצבא לכל קהילה .האליטה הפוליטית
היהודית והרבנים גייסו את בני העניים ,ולאחר מכן את בני בעלי
המלאכה ,ואחריהם את בני החנוונים הקטנים ,ורק את תלמידי
הישיבות ואת בני הגבירים לא גייסו ,וכל הרבנים שתקו משך כול אותן
שנים.
	.5נשיאה משותפת בעול מהווה מסלול גיבוש לצבא ולעם .חוק גיוס
חובה חייב לחול על כולם בלי שום נוסחאות מתחכמות ,ובגיל 18
כמקובל היום .לאחר השחרור יוכלו החפצים בכך ללמוד תורה כרצונם
(חוץ משירות מילואים).
ז	.בהתקרב תשעה באב ,אני תקווה ששילוב הידיים יגבר ,הנשיאה בעול
תהיה משותפת ,והרבנים יצעדו בראש מורם ויובילו את תלמידיהם
השמחים וגאים להתגייס ליחידות הלוחמות.
סא"ל (במיל') גלעד חפשי

ידיי  -בעזרת כמה מהנוכחים.
	.5בתחילה נהגי המשאיות סירבו כי לא האמינו ביכולתם ,אבל למזלנו
הגיע למקום אחד ג'ינג'י ,שלמיטב זיכרוני שמו היה ראובן שהיה
סמל או רס"ל ש"ג בגדוד (או משהו דומה לכך) והוא שכנע את הנהג
הראשון ואף ניצח על הניסיון הראשון ,שלא צלח .אני עוד זוכר היטב
את קריאותיהם של אותם ספקנים ,שביטאו מין "שמחה לאיד" של
"אמרנו לכם".
	.6הג'ינג'י ניצח אף על הניסיון השני ,שבו נקשרו שתי משאיות ובכוחן
ובמשקלן המשותף  -דרדרנו את קוביית הבטון לוואדי ועל ידי כך
נפתחה הדרך למעבר.
	.7סברתי כי כדאי לדרדר גם את הקובייה השנייה ,אולם למובילי השירה
אצה הדרך ולכן היא נותרה במקומה.
צר לי על כי כותב המאמר מתהדר בנוצות לא לו ,במיוחד כשהוא קצין
צה"ל ,אמנם בדימוס ,אבל קצין ,שחובתו הראשונית היא לדווח אמת -
כך ,על כל פנים ,חינכו אותנו.
אגב ,קצת מוזר לקרא כתבות בהן יש "אני עשיתי"" ,אני אמרתי",
"אני" ועוד "אני" למכביר  -קצת צניעות וודאי לא תזיק פה ובכלל.
דן פריילין (רס"ל במיל') ,לשעבר סייר בגדוד 95

תגובת הכותב אל"ם (במיל') מיכה מאור

לכתבה "הכול בגלל מסמר קטן"
(מגיליון )41
אני מבקש להתייחס לכתבה של אל"ם (במיל') מיכה מאור ,ובמיוחד
לחלק בו מתואר סילוק קובית הבטון של המחסום האנטי־טנקי ,שהייתה
ממוקמת על ציר דרך העפר בעלייה מעמק הארזים לכפר בית איכסא ,כדי
להעמיד דברים על דיוקם.
מי שהגה ואף החל בביצוע של סילוק קובית הבטון בעזרת המשאיות
 היה הח"מ .האמת הייתה אחרת לגמרי והיא מתארת להלן ,בתמצית:	.1נתחיל בכך שלפחות שני ג'יפי סיור ,ממחלקת הסיור של גדוד  ,95היוו
את הכוח הלוחם היחידי שאבטח את שיירת המשאיות  -אחד מהם
היה הג'יפ שלי.
	.2המחסום שהותקן על הדרך העולה לבית איכסא ,כלל מספר קוביות
בטון ,שתים מהן ניצבו על הדרך והאחרות  -משמאל לה ,כאשר מימין
היה מדרון תלול ,ולכן לא ניתן היה לעבור ברכב .ואמנם זחל"ם שניסה
לעבור מן הצד  -בלילה ,בטרם הגיענו למקום  -התדרדר לוואדי.
	.3הגעתי למחסום מיד לאחר שהשיירה נעצרה לפניו .נוכחתי כי הירדנים
עשו עבודה רשלנית ,בכך שיצקו את קוביות הבטון ישר על פני הקרקע
ולא טמנו את חלקן בתוכה .כמו כן ,נוכחתי כי ברבות הימים ,האדמה
סביב לקוביות נסחפה כך ,שהקוביות היו ממש חשופות על פני השטח.
	.4אז הגיתי את הרעיון של ניצול משקלה של המשאית ,ביחד עם שיפוע
הקרקע ,בכדי להפוך את הקובייה ולדרדר אותה אל הוואדי ,וחלקי
בביצוע היה גם לדאוג לכך שהכבל יונח על הקובייה בחלקה העליון,
במקום הטוב ביותר מבחינת אפשרות "הפיכתה" ,ועשיתי זאת במו
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טנק מורג לפינוי מוקשים .לא היה ברשות הכוח הפורץ

לגופו של נושא  -הסיפור שסיפרתי הוא אותנטי מתחילתו ועד סופו.
המקורות :ספר תחקירי מלחמת ששת הימים שפרסמה חטיבה  10לאחר
המלחמה .ניתן למצוא בו גם ציטוטים ופרטים על הכשרת הדרך לבית
איכסא .עותק מהספר נמצא בספריית יד השריון.
ועוד פרט אחד :כשנעצרה המשאית הראשונה לפני קוביית הבטון
הגעתי למקום תוך דקות מספר .מטבע הדברים פנו אלי כמה נהגים
במקום בהצעות שונות .קרוב לוודאי שנאמרה גם הצעה על שימוש
בכננת .כמפקד המשימה שקלתי כמה פתרונות אפשריים לרבות פיצוץ,
אך בלחץ הזמן מצאתי שיש לנסות להזיז את קובייה הבטון בעזרת
הכננת ,וכאשר הניסיון הזה נכשל ,החלטתי לנסות פעם שנייה בעזרת
שתי משאיות מחוברות .תדרכתי את שני הנהגים והם פעלו על פי סימני
היד שלי וכך נעקרה הקובייה.
בברכה
אל"ם (במיל') מיכה מאור

לכתבה "גרירת גשר הגלילים בליל צליחת
התעלה  -מיתוס ,טעויות והשמצות"
(מגיליון )41
הצדעה לעודד מגידו ,מ"פ בגדוד  257בחטיבה 421
בתולדות העת החדשה שבה אנו חיים ,מסתבר כי ככול שהספרות
הצבאית מתרבה ,כך עולה רמת הידיעה המפורטת של תמונת שדה הקרב.
לאחר עיון בספרים השונים על קרבות מסדרון הצליחה במלחמת יום
הכיפורים ,מגלים ,במאמר מסכם אחד של מ"פ אחד לשעבר שעדיין אכפת
לו ,עד כמה פירוט זה זקוק לתיקונים והגהות ,או למצער  -התאמות.
הרשומון לא ימות אף פעם ...מרתק לקרוא תמונות קרב מתחלפות על
אותם אירועים ממש כאשר לפעמים האירועים והפרשנות מתחלפים לפי
הכותבים .את הזדון אני מוציא מן המשוואה לצורך העניין ,כי מקומו לא
יכירנו כאן .כמעט כולם היו שותפים לקרבות ,חלקם רק עדים או חוקרים.
קראתי בשקיקה את דבריו של עודד מגידו בגיליון "שריון" האחרון
 41שבאו כגריז טרי בעצמותיי .אני ,הנהג שישב בטנק של מפקד גדוד
 410בחטיבה  ,600רואה סוף סוף קצת נחת מפי מ"פ "שכן" בשדה הקרב,
ואומר לעצמי :עוד מישהו זוכר את האמת ,לא רק אנחנו .למרות העייפות
המצטברת של כל הלוחמים בגזרת הצליחה ,המשימה בוצעה בסופו של
דבר ,גם אם היו תקלות לא צפויות.
למיטב ידיעתי ועל פי דבריו המבוססים של עודד מגידו ,גשר הגלילים
שאותו גרר עודד עם פלוגתו (פלוגה מ') ,לא זכה לעבור מראש אימון
גרירה מסודר ביחידות שפעלו בגזרת מסדרון הצליחה( .כידוע היחידות
שהתאמנו בגרירה לפני המלחמה נשלחו לרמת הגולן) .הגשר גם לא סיים
את פיתוחו המלא .על פי התכנון היה הגשר צריך להיות מחולק ולהיגרר
בארבעה חלקים שיחוברו ביניהם לפני הצליחה במחברים מיוחדים
שעדיין לא היו מוכנים .גדוד  410שבו שירתתי מיום הקמתו ,היה מתוכנן
להתאמן בגרירת הגשר בחודש נובמבר  ,1973באזור סכר הרואיפה.
האימון 'היבש' התממש במלחמה ,כידוע ,חודש לפני התכנון.
בנסיבות הגרירה הקשות בליל הפריצה מערבה ,הייתי מתפלא אילולא
נשבר הגשר בתנאי השטח המדובר .מי שלא ראה את הגשר ומבנהו
מקרוב  -וגם את השטח בו אירע השבר  -עלול לחשוב שהגוררים
'אשמים' בשבירה .אך נס הוא שאיש מהלוחמים לא נפגע מן הגשר עצמו
ברגעים בהם הגשר הכבד ( 400טונות) השתחרר מכבלי הגוררים ו'טיפס'
על טנקים ללא שליטה .התסכול היה ודאי נוראי והסכנה לא פחותה.
לאחר תיקון השבר ,סמוך למועד הצליחה המיועד במקור ,נרתם גשר
הגלילים לטנקים שלנו ,בגדוד  410של חטיבה  ,600אך הגרירה לא בוצעה
מיד מכיוון שציר טרטור עדיין נזקק כידוע לפתיחה ולטיהור .גם על כך
כתב עודד.
בלילה הנורא ההוא ,שבין  15ל־ 16באוקטובר ,מספר גדול של יחידות
לחמו ונשחקו עד מוות בגזרת צומת טרטור לקסיקון ,ובהן גדוד  407שלנו,
שלחם תחת פיקודה של חטיבה  ,14לצדם של גדוד הסיור  ,87גדוד 79
וגדוד  .184כמו כן לחמו בגזרה גדס"ר  ,582גדס"ר  ,424כוח שמוליק ארד,
גדוד ( 599שנכנס לקרב ביום  16באוקטובר) .גם הגדודים  409ו־ 410לא
'השתזפו' בזמן זה על גדות התעלה בהמתנה .בליל הפריצה נשלח גדוד 409
למתחם "חמדיה" באזור לאבטח את חטיבה  14מפני פריצה מצרית לכיוון
מזרח ,כאשר גדוד  410ביצע פעולת הטעייה של המצרים (ואגב כך עלה

על שדה מוקשים) ,כדי שלא יגלו מתחת לאפם את מעבר ה"תמסחים"
ומטענם היקר לתעלה ומערבה ממנה .הצולחים הראשונים היו הצנחנים
של דני מט בסירות ,וטנקים של חטיבה  421על גבי תמסחים .בלילה הבא
יצאו לקרב ,לא הרחק מאותו צומת ארור ,גם הצנחנים מגדוד  890בפיקוד
איציק מרדכי וגדוד  100בפיקוד אהוד ברק.
ב־ 17באוקטובר עם חשיכה ,החליפה חטיבה  600את חטיבה  460של
גבי עמיר שעמדה על ציר עכביש וירתה אש מקלעים חזקה ושוטפת לכיוון
צפון ,כלומר לעבר ציר טרטור .עמדנו כול הלילה על ציר עכביש ונצרנו
אש כיוון שהפקודה החטיבתית הייתה לירות רק על מטרות מזוהות .עם
עלות השחר החלה החטיבה (שני גדודים) לנוע צפונה בדילוגים ,בכוונה
לפתוח סוף סוף את ציר טרטור.
רק בבוקר יום חמישי 18 ,באוקטובר ,נשלחנו שוב להשלמת משימת
הגשר ופתחנו את ציר טרטור ,לא לפני שיהודה גלר נתן פקודה וחיילים
ומפקדים מגדוד  410אספו כחמישים גופות חללים שאיתרנו בציר טרטור
 .42בשלב הזה גם זומנה פלוגת הנדסה אוגדתית כדי לבדוק מיקושים
אפשריים על הציר ,גדוד  409נפרס מצפון לציר כדי להגן עליו והיה במגע
עם טנקים מצריים מכיוון אמיר ,בנייני החווה הסינית .רק אז המשכנו
לכיוון קו המים ,חמישה לוחמים בטנק של מג"ד  .410האדם החמישי
בצוות היה אורח :ג'קי אבן ,סגנו של מפקד האוגדה.
לאחר שיהודה גלר למד במהלך הסיור המפקדים את טיב המסלול
שנועד לגרירת הגשר המתוקן ,בין מהמורות ,שקעי קרקע וביצות ,נשלחו
טנקי דחפור (טד"חים) 'ליישר את ההדורים' לפני הגשר ,שאותו נשלחה
לגרור פלוגה ל' של גדוד  .410ואכן ,כדברי עודד ,הגרירה החלה בשעה
 18:00והסתיימה בערך בשעה  01:30של יום ו' 19 ,באוקטובר .טנקי
הדחפור וגם טרקטורים מסוג די־ ,9שסייעו בתחילה לפני הגוררים ,גם
סייעו בדחיפת הגשר למימי התעלה בשלב הסופי של הגרירה .יש נטייה
לשכוח את תרומתם הכפולה והחשובה הזו בצליחה.
חשוב לציין כי יהודה גלר אמנם ניהל את פעולת הגרירה הכללית על
כל מרכיביה .אך מי שהיה אחראי על הגרירה הפיזית עצמה ,חילק הוראות
לטנקים הגוררים והיה צמוד אליהם לאורך כל הפעולה ,היה רס"ן חיים
אלקן ,סגנו של גלר באותם ימים קשים .חלק גדול מהמפקדים שהשתתפו
בגרירת הגשר נפלו בקרבות בימים הבאים ,וגם חיילים.
היומיים שבין מועד הגרירה המתוכנן וזו שהגרירה שהתקיימה בפועל
לא היו פיקניק .גם אז היינו מעורבים בהיתקלויות וצרות לא צפויות .פרט
לירי ישיר או תלול מסלול ,גם חיל האוויר המצרי ניסה את מזלו ,ובשטח
גם 'שרצו' חיילים מצרים .היתקלות באחד מאלה ,כנראה קצין תצפית
קדמי (קת"ק) שהסתתר מתחת לגשרון ,עלתה בחייו של קצין ההנדסה
הפיקודי (ובעל עיטור העוז ממלחמת ששת הימים) סא"ל אהרון (ג'וני)
טנא ז"ל ,שסייע בהקמת הגשרים .לאחר נפילתו ,נקרא הגשר על שמו.
באותם רגעים קשים מנשוא ,תחת אש הגהנום ולחצי שדה הקרב ,לא
חשב איש בשורות חטיבה  600לשמוח על כך שאנחנו ביצענו משימה
שהוטלה במקור על חטיבה  .421הנסיבות ממילא לא אפשרו השלמת
ביצוע מידי ,והקטל הנוראי סביב צומת טרטור־לקסיקון בדרך לטיהור
הנתיב ולגרירה לא הותירו זמן למחשבה על 'כיבודים' ועל מי עשה ומי
לא .בזמן המלחמה לחמו כולם בחירוף נפש .את חשבון הנפש הקטנוני
גילינו רק בשנים האחרונות ,כאשר כותבי היסטוריה לסוגיהם זכרו לא
פעם רק את קורות עצמם .עודד מגידו התעלה מעל כולם וב"רשימת
הקרדיטים" הוא לא השאיר אבן אחת בלתי הפוכה .על כך אני מצדיע לו
כאן ועכשיו ולעיני כול .מקווה שאני לא טועה בפרטים  -נאום החפ"ש.
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לאחר תום המלחמה הגיע לטנק של יהודה גלר ג'יפ מטעם מפקד
האוגדה ,אריק שרון .כ'בונוס' על הגרירה ההיסטורית ,שלח מפקד האוגדה
עם נהגו ליהודה גלר ולוחמיו שי צנוע שנלקח שלל אי־שם :בקבוק וויסקי
ענק וקופסת שימורים גדולה עם גבינה הולנדית .אבל על כך עודד מגידו
לא יכול היה לדעת.
עופר עידן ,גדוד 410

גשר הגלילים במלחמת יום הכיפורים
למקרא הכתבה של עודד מגידו על גרירת גשר הגלילים לכיוון התעלה,
במלחמת יום הכיפורים ,קיבלתי הוכחה נוספת עד כמה גרסות שונות
בקשר למלחמה זו "מסתובבות" בין דפי שפע הספרים שנכתבו ולא רק
בנושא גשר הגלילים.
קראתי הדברים בעניין רב שכן הם באו ממי שעשה בפועל את העבודה
בשטח ,בניסיון להבהיר ולתקן "מיתוסים" "טענות שגויות" ו"השמצות",
לדבריו ,שפורסמו עד כה .למקרא הדברים אי אפשר שלא לקרוא לזה
מעשה חלם ,אלמלא היה הדבר כה טרגי וכה טראומתי ,שגבה משאבים
עצומים וקורבנות.
מספר שנים לפני מלחמת יום הכיפורים ,כאשר צה"ל הפנים את
האפשרות שבמלחמה הבאה ניאלץ להתמודד עם חציית מכשול מים כמו
תעלת סואץ ,החלו בחיפושים למציאת פתרונות למשימה זו .כול הגופים
בצה"ל ,ההנדסיים והמבצעיים שהיה להם עניין בדבר ,החלו לבחוש
בקלחת זו .הרבה מאד אינטרסים מנוגדים ודעות שונות גרמו למתחים
ותחרות בין גורמים שונים .עד שדוד לסקוב הקשיש ,הממציא בעל
המוח הקודח ,הגה את הצעתו לבנות גשר גלילים ,באורך של  200מטר
ובמשקל של כ־ 400טונות .לסקוב ידע אל מי לפנות  -גם לבעל סמכות
כסגן הרמטכ"ל וגם לחובב טכנולוגיות ומכניקה  -הלא הוא טליק .מכאן
ואילך טליק התלבש על הנושא ,הפנה תקציבים ובלם כל אחד אחר שניסה
לערער על הרעיון או להציג חלופה אחרת.
"מפלצת" זו הייתה אמורה להיגרר עשרות ק"מ לתעלה בשטח קשה
של דיונות ומהמורות ,בקו ישר כי חסר היה כושר תמרון וסיבוב ,על
ידי הקצאת טנקים מן המערך הלוחם כ־ 10עד  12טנקים (ללא רזרבה)
ודחפורים ,וכל זאת בהנחה שהכול יעמוד בעומסים וללא תקלות.
אכן נעשו תרגילים אחדים בהיקף כזה או אחר תוך חצית מכשול מים
שנבנה בסכר הרואיפה בסיני ודימה את תעלת סואץ .וכידוע בתרגילים
הכול עובר ,אפשר לחזור ,אפשר לתקן ,אפשר לחכות ,והחשוב מכול  -אין
אש אויב!
גשר זה היה אמור להוות פתרון לצליחת הכוחות מעל התעלה ולא
כך היה .רק כארבעה ימים לאחר שצלחו הכוחות הראשונים ובאמצעים
אחרים ,נמתח גשר זה סוף סוף על פני התעלה!
למקרא השתלשלות העניינים ,כפי שמופיעה בכתבה ,קשה להעלות
על הדעת שלא נצפו הקשיים שנתגלו בדרך להשקתו של הגשר במים,
וקשה להאמין שהאנשים שעסקו בגרירה אכן עמדו בזה בסופו שלדבר,
אם כי באיחור שלא באשמתם.
"פוליטיקה ארגונית" קלוקלת בתוך צה"ל סחפה את כולם לפתרון
מגושם זה .אחד מקציני ההנדסה מצוטט באחד הספרים ,שאם היו מזינים
מחשב בכל אותם הפרמטרים של האירועים והקשיים שנתגלו בגרירה -
המחשב היה מתפוצץ.
לצבאות של מערב אירופה חצייה של מכשולי מים במלחמה הם דבר
מובן מאליו ,שהרי היבשת מחורצת בנחלים ונהרות רבים .אצלנו בחרו
להתעלם כמעט מעובדה זו ובחרו לעשות "דינוזאור" ,תוצרת ישראל וזו
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הייתה השגיאה הראשונה והעיקרית .עובדה שברגע האחרון יובאו לארץ
ה"תמסחים" (הז'ילואה) מצרפת והם שהצילו את המצב בהעברת ראשוני
הטנקים ,וכן גם דוברות היוניפלוט שנגררו במאמץ ובסיכון רב.
לפני המלחמה גדוד מחטיבה  7נועד והתאמן לגרור גשר הגלילים
וכידוע הגדוד הוזעק לרמת הגולן וכך המשימה הוטלה על יחידות אחרות
שהחלו להתאמן בזמן קרב ותוך מאמצים עצומים לעמוד בהצלחה
במשימה .תמה אני כיצד מראש הוקצה לכך גדוד מחטיבה שייעודה בדרך
כלל הוא זירת הצפון.
קשה לקבל ולהאמין שהתקלות הטכניות שאירעו בגרירת גשר
הגלילים לא נצפו מראש  -עומסים עצומים על מנועי הטנקים ושחיקה
נוראית ,צריכת דלק מוגברת בתנאים של הספקה מוגבלת ,יצולי גרירה
שלא עמדו בעומס ונקרעו ,בלימה בעיתית וגלילים שטיפסו על הטנקים
הגוררים ,תשישות אנשי הצוות ,היתקעויות בחול ,טיפוס קשה על דיונות
ומהמורות ,צירים סתומים ,ועל כול זה אש אויב ואיום תמידי מפני
היתקלויות ,מארבים ,ארטילריה ועוד.
היחידות והאנשים שעסקו בזה ועמדו במשימה סיזיפית זו ,ראויים
לכל ההערכה והשבח .אך כפי שמציין מחבר המאמר בצדק  -נשוא "פרס
ישראל  "72לא עמד בצפיות ולא סיפק מענה רלוונטי בזמן הקריטי
שנדרש לכך.
האם שוב זה היה עניין של תפיסה שגויה ואובססיה דֹוגמתית שאנו
יודעים בעצמנו לפתור כל בעיה?
סא"ל (במיל') דוד כספי

לכתבה אלוף (במיל') שמואל גונן
(גורודיש)  -האיש והאגדה (מגיליון )41
ייחודה של הכתבה שפורסמה ,הוא בפן האישי־משפחתי,
המוצג על ידי אחיו של שמוליק ,יואל יבדל"א .מרגש היה לקרוא על
שורשיהם של המשפחה  -בתוך סמטאות החרדים של מאה שערים.
האנקדוטות המוזכרות ,על אמירות ביידיש ,בתום מלחמת ששת
הימים " -תראה מה שמוליק ממאה שערים עשה ,"...או כדי לפתור
חילוקי דעות בין שני האחים השריונאים מציעים ללכת לבוררות -
אצל מי? אצל אימא!
שתי דוגמאות אלה מעידות על דמויותיהם המיוחדת של שני האחים

הרמטכ"ל דדו ,שר הביטחון דיין ,אני מניח שגם
שהגיעו לתפקידים ודרגות בכירות בשריון.
טליק ,ומפקדי האוגדות עצמם ,שלא מחו ולא
אני תמה כיצד לימודי מדרש תורה וישיבה
הביעו דעה.
מעצבים דמויות כה דומיננטיות ,כה כריזמטיות,
מינויו של בר־לב מעליו היווה פגיעה קשה
כה קפדניות ,לשלמות בביצוע וגם לדמויות
ביותר ביוקרתו ומעמדו של גורודיש ,וכמי
שחיילים יראו מפניהם וכיבדו אותם.
שהכירו אני מתאר לי איזה ייסורי שאול עבר
הכרתי את שמוליק מקרוב ,או כפי שכינינו
בנפשו ,בהתלבטות אם להישאר או לפרוש .כיצד
אותו "מאחורי גבו"  -גֹורֹו .שמוליק נשלף
מצפים ,אפוא ,שבמצב זה יטיל את מרותו ,שיקול
לתפקיד מכובד של המ"פ הראשון של פלוגת
דעתו וסמכותו על מפקדי אוגדות סוררים?
הסנטוריונים הראשונה שזה עתה הגיעה ,בסודי
ממה שלמדתי מן הספרים התרשמתי שנוכחותו
סודות ,מבריטניה .למזלי נמניתי על חמשת
של בר־לב לא הביאה לשינוי מהפכני בקבלת
המ"מים הראשונים שנבחרו לפלוגה (ולצערי
ההחלטות של הפיקוד ,והייתה תמימות דעים
שניים מהם נפלו במלחמת יום הכיפורים
לרוב ,בינו ובין גורודיש .תרומתו של בר־לב
ושלישי נהרג בתאונת דרכים) .הגענו לפלוגה
הייתה בעיקר בחיזוק הסמכות של הפיקוד מול
חמישה קק"שניקים צעירים וחשבנו שידענו
מפקדי האוגדות ,בשל אישיותו ודרגתו.
הכול על טנקים .משימתנו העיקרית הייתה
הלחץ המתמיד והחתירה של שרון לצלוח את
קליטה מקצועית וטכנית של הטנקים החדשים,
שמואל גונן כמח"ט 7
התעלה כמהלך מכריע ,יצר את הרושם המוטעה,
שהיוו מהפכה בצה"ל ובעיצוב התורה הטקטית.
שכולם עיכבו אותו ובראשם גורודיש ובר־
גורודיש כדרכו הוביל משימה זו בקפדנות,
ביסודיות ובתבונה ,וזאת גם לאחר שהשתלם באנגליה ,עם צוות לב ,מלבצע את המהלך ,וכי אלמלא מנהיגותו ועקשנותו הפיקודית
של מט"קים וקצינים .אכן יראנו ממנו ,שמרנו מרחק ממנו ,אך של שרון זה לא היה קורה .גורודיש היה ער לסיכונים ,לעשות את
מאידך הוא נתן לנו הקשבה ,התייחסות להערותינו מן ההתנסות המהלך בטרם עת וללא צבירת כוח והבטחת המעבר ,ראש הגשר
בטנקים החדשים ,וגם הרגשנו כיצד אנו הופכים לטובים ביותר וכד' .כך חשב גם דדו .שרון ראה את משימתו הנקודתית וגורודיש את
במגוון הביצועים של הטנק המדהים שהגיע לידינו אחרי השרמן .המשימה הכללית של הפיקוד וכך טיפחו את התדמית שאלמלא עוכב
מעל משרדו רשם המ"פ את הסיסמה " -אל ּתִגְנ ַח" (שכנראה תרגם שרון הוא היה מבצע מזמן את המהלך הקריטי.
כל אלה שמניתי הן רק דוגמאות שבהן ניתן לתת את הדעת גם
מיידיש " -נישט קרכצען") .עבורנו הפך עד היום לאבינו הרוחני
והמנחה בטנקאות ובמנהיגות .הערכים שהנחיל לנו באו לידי ביטוי להיבטים שהשפיעו על התנהגות ותגובותיו של גורודיש.
וועדת אגרנט המכובדת עשתה עמו עוול גדול .הרושם הוא
מאוחר יותר ,בכל תפקידי הפיקוד שמילאו המ"מים הצעירים.
הכתבה חסרה התייחסות כלשהי לטראומה המכוננת ששמוליק ששמוליק "סומן" מהתחלה .הוועדה חמקה מלבדוק מעבר לשלשת
גורודיש עבר במלחמת יום הכיפורים .הייתי מצפה לקרוא על הימים הראשונים מפרוץ המלחמה ,חמקה מלבדוק את הדרג המדיני,
תחושותיו ,רגשותיו ודעותיו ,ובייחוד על עמידותו הנפשית לאחר טבעה באוקיינוס ענק של תחקירים ,עובדות וניירות ,ולא לכול חברי
הוועדה היו התובנות שנדרשו להבנת עומקן של ההתרחשויות.
מלחמה זו.
שמואל גורודיש יצא ממנה חבול ומוכה ,וחמּור מכך ,עם תחושה
לאחרונה קראתי ספרים אחדים שהתפרסמו על המלחמה ולא
מצאתי באף אחד מהם מילה אחת יותר מאוזנת על גורודיש .אצל קשה שנעשה לו עוול וכי לא הכול נבדק כמו שצריך ,ולא ניתנה לו
כולם כמעט הפך לשק החבטות והאשם העיקרי והבלעדי במה ההזדמנות הנאותה להסביר את עצמו כפי שרצה.
לא כך היה צריך לסיים איש ׂשְבַע קרבות ומלחמות ישראל ,שעשה
שקרה בזירת סיני .אינני מתכוון כאן לתרץ או להסביר למען הגנתו
המלאכותית של שמוליק .נופלת עליו אחריות עצומה למה שקרה וזה אותן בלהט ציוני ובמסירות של הקרבה .נכון ,אופיו האימפולסיבי
לא סייע בעדו בקבלת החלטות ,אך בקשיים שערמו לפניו מפקדי
ברור לכל .אבל האם רק עליו?
למשל גורודיש מונה לאלוף הפיקוד רק כחודשיים־שלושה לפני האוגדות למול סמכותו ,ועומס הדיווחים הקשים שזרמו למפקדתו,
המלחמה ,טרי וחדש ,וזאת כאשר הממונים עליו ידעו פחות או יותר לא רק על קרבנות והשמדת טנקים שלנו ,אלא גם על שפע של קשיים
שזירה זו עשויה להתחמם .וכמו כולם עד לבוקר של  6באוקטובר ,גם ומכשולים שעלו במקביל  -צריך היה להיות נחוש וחזק כפלדה כדי
הוא נשבה בקונספציה של "סבירות נמוכה" ,עד כדי כך שזה שיבש את לספוג אותם ולנסות לעשות בהם סדר כלשהו.
אין לי ספק שאם היה מצליח לחזור בשלום מאפריקה ולממש
הערכת המצב שלו לתת פקודה לביצוע מלא של "שובך יונים" וקידום
הטנקים .אגב ,הידיעה המפורשת של הסוכן "בבל" שהופצה כלקט את כמיהתו להציג עמדותיו ,היינו מבינים הרבה יותר את תרומתו
הסגולית ואת מלחמת יום הכיפורים בכלל ,שעד כה אין עליה מחקר
מודיעין  -הגיעה אליו כעבור יומיים מפרוץ הקרבות.
פנוי המעוזים והצלת חיי אדם במקום להפקירם לגורלם  -אפילו מוסמך וחד משמעי ואנו ניזונים מהצגת עובדות והתרחשויות ,כיד
דיין ודדו לא גילו עמדה ברורה וחד משמעית (כמו שרון) ,וכך יצא הדמיון והרצון של כול מחבר ספר.
האלוף שמוליק גורודיש (גונן) ז"ל ,ייזכר לתמיד אצל שריונאים
שהפיקוד קיבל את הדיווחים הנוראיים ,אבל לא הנחה מה לעשות.
הפקודה הפזיזה וחסרת הערכת מצב נכונה ב־ 8ו־ 9באוקטובר ,רבים ,כדמות מרכזית בפנתיאון המפקדים הדגולים שהיו לצה"ל אי
בדבר הרצת שתי האוגדות ,כביכול להתקפת נגד ,שממנה יצא רק פעם  -על אף ולמרות מה שיאמרו ומה שיכתבו.
כישלון צורב ,קרבנות בנפש וטנקים מושמדים  -הרי היו שותפים לה
סא"ל (במיל') דוד כספי
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המחווה ההומניטרית של
הנשיא מובארק לחללי צה"ל
תא"ל (במיל') שמעון חפץ*
בימים אלה ,לאחר גזר דינו של נשיא מצרים
לשעבר חוסני מובארק שעמד במשפט השפלה
כאחרון הפושעים  -נמצא הנשיא שהיה במרום
הפירמידה על מיטת חוליו בבית הכלא בקהיר,
בעוד שיורשו הוא ד"ר מוחמד מורסי שהיה
ממובילי "האחים המוסלמים" ,שאותו שלח
מובארק למעצר ומאסר מפעם לפעם .זהו
מנהגו של עולם  -פעם אתה למעלה ופעם אתה
למטה ,כפי המוכר כי העולם הוא עגול.
כששמעתי את גזר דינו של מובארק שמחתי
כאילו היה מדובר בחבר שניצל ממוות .הציפייה
הייתה שבית המשפט המצרי יגזור עליו עונש
מוות ונראה את גווייתו תלויה על עמוד
בכיכר תחריר .האמת שהתחלתי לחוש צער
על גורלו של מובארק מאז החלה המהפכה.
ראיתי בו ובמפגש עמו ,אדם שאפשר לחיות
איתו בשלום .אין עוד הרבה מנהיגים ערביים
שאפשר לומר זאת עליהם.
מובארק היה מנהיג העולם הערבי ששלט
ללא מורא  30שנה .עובדה זו יחד עם היותו
איש שלום ,הביאו ברכה גדולה למדינת ישראל
ואולי פחות ליחס של העם המצרי כלפיו .רבים
מהערבים אינם אנשי שלום ,ובוודאי לא כלפי
ישראל ,ויתכן גם שמובארק לא פעל ליצירת
נורמליזציה ביחסים עם ישראל .לא רק בין
העמים ולא רק בין המדינות אפשר שגם זה
נכון ,אך כמנהיג העולם הערבי זו הייתה דרכו
בשל עמו במיוחד.
הנשיא מובארק היה שותף נאמן ואסטרטג
לשלום ,מי שהקפיד לשמור על הסכם השלום
על כל מרכיביו .הייתה זו מלאכה קשה וכפוית
טובה מול רובו של העם המצרי ומול הקיצונים
האסלמיסטים שלא היו מוכנים לקבל את
ההסכם ,ומובארק עשה את המרב האפשרי .הם
ראו אותו באור אחר  -כרודן ,כרוצח ומה לא.
איני יכול לחוש את רגשות הרחוב המצרי
אבל נדמה לי שמכלל שליטי ערב ,מובארק לא
היה הגרוע שבהם כלפי בני עמו ,אולי אפילו
הטוב שבהם.
על רקע האמור ועל רקע המאורעות של
השנה האחרונה של פיגועים מגבול מצרים,
התמורות בלוב ומאורעות "האביב הערבי",
וסוריה בתוך כך  -אנו חבים לו את עמידתו

הנשיאים עזר ויצמן (מימין) וחוסני מובארק סוגרים עניין בלחיצת יד .ביניהם תא"ל שמעון חפץ
השליש הצבאי של הנשיא ויצמן

האיתנה.
חלפו  39שנים מאז המלחמה שבה שימש
מובארק מפקד חיל האוויר המצרי ,ולאחריה
הוא התמנה לסגן נשיא מצרים שליווה את
הנשיא המנוח אנואר סאדאת בכל תהליכי
השלום .מנקודת מבט של מצביא ומדינאי יש
גם היבט הומניטרי של הנשיא מובארק ביחסו
לישראל בעניין חיפוש נעדרי צה"ל ,חברינו
שנפלו במערכה ובזירות הלחימה של מלחמת
יום הכיפורים.
נשיא המדינה מר עזר ויצמן היה אף הוא
מפקד חיל האוויר הישראלי (לפני מלחמת
ששת הימים) ,שר הביטחון בעת הסכם השלום
עם מצרים ,חביבו של הנשיא סאדאת ,וקרוב
לידידו הנשיא מובארק שהזמינו לביקור רשמי
במצרים .בסוף שנת  1994ערך הנשיא ויצמן
ביקור נשיאותי מלא עם כל גינוני הטקס
והכבוד בקהיר בירת מצרים .הקשר הבין־אישי
והחם בין הנשיאים היה "סיפור הצלחה" בפני
עצמו ,עד לכדי עריכת ביקור פרידה במצרים
עם סיום תפקידו של עזר ויצמן בשנת .2000
הנשיא מובארק הבין מעל כולם את מהות
פירמידת השלום ,כמשולש שווה צלעות:
 .1מחויבות להסכם השלום,
 .2קבלת סיוע מדי שנה לכלכלתה וביטחונה

של מצרים "ממעצמת העל" ארצות הברית,
 .3מנהיג האומה הערבית על כל המשתמע מכך
לפתרון הסוגיה הפלסטינית ועוד.
כממשיך דרכו של הנשיא המנוח סאדאת,
נטל על עצמו מובארק להתמודד על שיקומה
של מצרים ובמרוצת השנים עם אוכלוסיה
ההולכת וגדלה בכמיליון נפש מדי שנה( .כיום
מונה אוכלוסיית מצרים כ־ 85מיליון נפש).
היותו איש מפתח להמשך הסכמי השלום
עם הפלסטינים בראשותו של היו"ר ערפאת
ויורשיו ,ומדיניותו ללחימה בטרור ובג'יהאד
העולמי  -אינם דברים של מה בכך.
נשיא ארצות הברית לשעבר הנשיא ג'ימי
קרטר ,בראיון ל"הארץ" מיום  26באוגוסט
 2011שאל האם היה סאדאת דיקטטור? האם
מובארק היה דיקטטור? הסכם השלום שנחתם
עמכם היה אחד ההסכמים החשובים ביותר
והיציבים ביותר שעליהם נשאו ונתנו אי פעם.
לא לנו לשפוט אותו כפי ששפטו אותו
שופטי בית המשפט המצרי ,אך כמי שעמד
בראש הפירמידה המצרית ושירת את עמו
בגאווה רבה לאורך שלושים שנה כאיש
צבא ומדינאי  -איפה החמלה? יש לי הרגשה
שהמצרים עוד יתגעגעו אל מובארק וגם אנחנו,
ועד אז נאמר לו תודה "החבר מובארק"• .

*תא"ל (במיל') שמעון חפץ היה השליש הצבאי של הנשיא עזר ויצמן ובשליחותו יצא למצרים לחפש נעדרים של צה"ל ממלחמת יום הכיפורים .ראו כתבה
על כך בגיליון  8של "שריון" ,מאי .2000
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ֶס ְר ְּפ ְס ָקה

י .בר־זהב

שני הסרבים הכי מפורסמים שלנו הם
השריונרים ,הרמטכ"ל לשעבר ,חיים בר־לב
ז"ל ,יליד זאגרב והרמטכ"ל לשעבר דוד אלעזר,
יליד סרייבו .סרביה נודעת ביחסה החם אל
יהודיה ומוזיאון מטופח בבלגרד מספר את
תולדתם.
אחד הפרדוקסים הסרביים הוא קיומה של
רפובליקת סרפסקה ,רשות עצמאית למחצה
בבוסניה־הרצגובינה ,מדינה מוסלמית .אף כי
סרפסקה גובלת בדרומה עם סרביה ,ארה"ב
והאיחוד האירופאי התנגדו לאיחוד השתיים
או להענקת עצמאות מלאה לראשונה,
שמצאה עצמה כמעין ישות פלשתינאית
חסרת ריבונות .הסרבים השתייכו לתנועת
הפרטיזנים ,שנאבקה בכובשים הנאציים
במלחמת העולם השנייה ,בעוד הבוסנים
התגייסו לשירות הצבא הגרמני ושיתפו פעולה
עם הקרואטים הפשיסטיים .אלפי מתנדבים
בוסנים הגיעו ארצה במלחמת הקוממיות
שלנו כדי להילחם לצידו של הגנרל העיראקי
אדום השער אחמד קאוקג'י בניסיונות הנפל
שלו לכבוש את הגליל ועמק יזרעאל.
המדיניות האמריקנית במאמציה לפייס
את המוסלמים ביגוסלביה לשעבר (בושניקים)
על חשבון הסרבים הובילה ליצירת שתי
מדינות מוסלמיות ,בוסניה-הרצגובינה
וקוסובו .בסרייבו ,בירת בוסניה־הרצגובינה,
כבר פועלות קבוצות של האיסלאם הרדיקאלי
ואילו בקוסובו כבר החלו להישמע תביעות
לאיחוד עם אלבניה המוסלמית .האיחוד
האירופי ,שזכה לאחרונה בפרס נובל לשלום,
לא מחייב את קרואטיה לשלם פיצויים או
להחזיר את הרכוש לחצי מיליון הסרבים,
שגורשו מתחומה ושהפכו לפליטים .קרואטיה
כפרס מתקבלת עוד השנה לאיחוד האירופי.
סרפסקה הועברה במלחמת העולם השנייה
על־ידי הכובש הנאצי לשלטון החסות של
קרואטיה ,בדומה לשלטון "וישי" בצרפת.
השלטון הקרואטי־הפשיסטי ,שנודע בשם
ה"אוסטשה" ,התגייס להשמדה המונית של
האוכלוסיה הסרבית ,היהודית והצוענית
במחנות ריכוז שרוכזו באיזור יאנובץ' .באתר
ההשמדה "דונה גרדינה" ניתן למצוא עד היום
חלקות מלבניות שקועות ממי הגשם ,שבהן
נקברו אלפי נרצחים .אגב המפקד הנאצי
בזאגרב התלונן בפני הפיקוד העליון בברלין,
שאכזריות הקרואטים בהרג קורבנותיהם אינה

זירה בינלאומית מקסימה לתחרות ראפטינג בפיתול נהר הוורגאס

אתר הזיכרון לפרטיזן הסרבי בפארק הר הכוזרה

יודעת גבול .ההשמדה בגז של הגרמנים היתה
סטרילית יותר .מצבות זיכרון לפרטיזן הסרבי
פזורות לאורך סרפסקה .המרשימה מכולן היא
אנדרטת הבטון הגבוהה בפארק הלאומי בהר
הכוזרה ,בצפון סרביה ,שלמרגלותיה מצוי
מוזיאון הפרטיזנים .הגרמנים נסוגו מצפון

סרפסקה כבר ב־ 1942ואילו מדרומה ב־.1943
יד זיכרון בפארק "אוסטיישה" בדרום מעיד
על הקורבן הגדול של הסרבים ,שנשכח על־ידי
ארה"ב והאיחוד האירופי.
אבל סרפסקה היא לא רק אתר היסטורי
חשוב .חבל הארץ כולו מזמין חוויות
תיירותיות ונקודות מפגש של ספורט אתגרי.
הנהרות השוצפים חולפים ליד כפרי נופש
הבנויים מעץ והמציעים מגוון אירועים.
באחד הפיתולים של נהר הוורגאס מצוייה
הזירה היפה בעולם לתחרויות ראפטינג.
הטיולים בהרים שופעי האגמים עולים על כל
דמיון .הכפרים בסרפסקה ,שחלקם משוקמים
ושמציעים מאכלים מסורתיים ומוסיקה
פולקלוריסטית מאתגרים את דמיונם של
הנופשים מאירופה ,בדרכם בחדשי הקיץ לים
האדריאטי .לא חסרים גם פינוקים לגוף ולנפש
בדמות מעיינות מרפא בבתי מלון המציעים
שירותים בריאותיים.
נפלאות סרפסקה יכולים להכיל עמודים
ללא ספור .לישראלים מומלץ לבקר בה
וליהנות מחוויות בלתי־נשכחות .גם יוקר
החיים הנמוך (שכר ממוצע כ־ $500לנפש)
תורם ליתרונות הביקור ,וזאת מבלי לפגוע
באיכותו .מכל הבחינות עדיף להחליף את
תורכיה המוסלמית והעויינת או את קרואטיה
הנגועה בשורשים אנטישמיים ,באתרי הנופש
של סרפסקה.

ברן

אלוף בגובה
העיניים

ברן בביתו בפגישה
במאי .2012
צילום :שאול נגר

האלוף אברהם אדן" ,ברן" בפי כול ,היה שם .ברגעים של מבחן ניצב הלוחם והמפקד בראש
כוחותיו בקו האש הראשון בעזים ובעיקרים שבקרבות האש .בכל אחד מסבבי המלחמה של
צה"ל הוביל "ברן" ,המפקד נמוך הקומה ,את כוחותיו  -הרגלים ,הממוכנים והמשוריינים לקרב.
יחד עם זאת לא עמדה לזכותו ענוותו כשמפקדים אחרים הסיטו ממנו את אור הזרקורים ,זכו
בהילה ודאגו להשאירו בצל ,להקטין ופעמים רבות אף להשחיר את פועלו כי רב
תא"ל (במיל') ד"ר דני אשר*
"ברן" התגייס לפלמ"ח ב־ 1943ולחם במהלך
מלחמת העצמאות בחטיבת הנגב .בקרבות
ההגנה על נירים ,שם התנסה לראשונה בבניית
מוצב הגנה ,ובראש פלוגתו בגדוד ה־ 8וה־ 7של
החטיבה .כשחצו כוחות צה"ל את הגבול אל
תוך סיני במהלך מבצע "חורב" ,הובילה פלוגתו
את הטור החטיבתי תוך כדי לחימה לכיבוש
המוצבים המצרים שנועדו להגן מפני אפשרות
חדירה על הציר המרכזי לסיני בואך אבו עגילה
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ואל עריש .בשלהי המלחמה ובמסגרת מבצע
"עובדה" הוביל את הכוח החטיבתי בציר ההררי
הקשה על גבול מצרים ,וזכה להניף את דגל הדיו
באום רשרש היא אילת ,לחוף ים סוף.
ב־ 1956כשפיקד על גדוד הטנקים הסדיר
 ,82החזק והמרכזי בכוחותיה של חטיבה  7וחיל
השריון ,איגף דרך מעבר הדייקה ,את מערכי
המצרים על הציר המרכזי בסיני ותקף אותם
מעורפם .גם בקרב גבורה זה הוכיח מנהיגות
קרבית יוצאת דופן.
בתחילת שנות השישים פיקד על חטיבה

 ,7חטיבת הטנקים הסדירה היחידה של צה"ל.
כדי לשפר את מוכנות החטיבה למלחמה יזם
המח"ט אברהם אדן השתלמויות חטיבתיות
שעסקו בנושאים תורתיים כמו :הגנה ,התקפה,
השהייה ומארב .התרגילים השלדיים ,שאותם
פיתח המח"ט ,עסקו בנושאים בעייתיים כמו
התקדמות בשטח מדברי ,לחימה בשטח הררי
ועוד .התרגילים שיפרו רבות את מוכנות
החטיבה בכל הקשור לתכנון המבצעי ,לשפה
המשותפת בין המפקדים ,לנוהל ולניהול הקרב,
להפעלת מערך האש .בתרגילים עם אש חיה

הושם הדגש על שיפור תותחנות הטנקים ועל
פעולה מהירה ומדויקת.
במלחמת ששת הימים נדחק על ידי מפקד
גיסות השריון האלוף טל לתפקיד משני של
סגן מפקד אוגדה  31תחת פיקודו של האלוף
אברהם יפה .גם כאן זכה להוביל את כוחותיו
המשוריינים בציר האוגף של ואדי חרידין
ולהפעילם בקרבות השריון המרכזים בביר לחפן
ובג'בל ליבני .שוב לקח חלק בפתיחת הציר
המרכזי לסיני וממנו סייע להניע את כוחות
האוגדה ל ְמצֵָרי הג'ידי והמתלה ,בואך תעלת
סואץ.
לקראת מלחמת ההתשה ובמהלכה נדרש
"ברן" לבנות את מפקדת הכוחות המשוריינים
בסיני ובמקביל גם להכין את מערך ההגנה על
תעלת סואץ .כשהפכו הכוחות בסיני לאוגדה
הקבועה ,נקבע מספרה של האוגדה ל־252
ככינויו בגימטרייה של מפקדה "ברן" .בוויכוח
על דרך ההגנה לא לקח חלק ,משנדרש
להוציאה לפועל .את המעוזים ב"קו בר־לב"
בגדת התעלה בנה "ברן" על פי הדגם של מוצב
נירים במלחמת העצמאות .המעוזים הוכיחו
עצמם בעומדם אל מול האש המצרית הכבדה

במלחמה ומנעו קורבנות רבים.
לקראת מלחמת יום הכיפורים עסק "ברן"
מפקד גייסות השריון ,נמרצות בהקמה ובבניה
של מסגרות לחימה חדשות נוספות .במלחמה
גייס את אוגדתו והובילה במהירות ,דרך צירי
צפון סיני אל קו האש אל מול הכוחות המצרים
הצולחים .האוגדה ניהלה את הקרבות הקשים
ביותר בשתי גדות הסואץ .לאחר יום של
התארגנות הוטל עליו לבצע ב־ 8באוקטובר
את התקפת הנגד הראשונה בסיני להדיפת
הכוחות המצרים הצולחים .המלצתו של ברן
שלא להתקרב לתעלה ולשמור במהלך ההתקפה
על מרחק ממנה ,כדי להימנע מפגיעה מירי
נ"ט מעבר לתעלה ,לא התקבלה על ידי פקודו
לשעבר ,אלוף הפיקוד גורודיש .תוך כדי התקפת
הנגד הוסטה אוגדתו של האלוף שרון שהייתה
צריכה לסייע ולאבטח את האגף ,דרומה.
הפיקוד הורה ל"ברן" לנסות לצלוח את התעלה.
ההתקפה נכשלה.
כוחות האוגדה ניהלו את קרבות הבלימה
בגזרה הצפונית וקיבלו את המשימה לצלוח
את התעלה בעקבות אוגדת שרון ,ולפתח את
מתקפת צה"ל בגדה המערבית דרומה לעבר

העיר סואץ .עוד לפני כן הם נאלצו לארוב
ולהשמיד את חטיבה משוריינת מצרית 25
שניסתה לסגור את הדרך לצליחה .הם סייעו
לקֵָרב את דוברות הצליחה לקו המים ופיקדו על
הקרב העקוב מדם של כוחות הצנחנים ב"טרטור
( "42המכונה "קרב החווה הסינית").
רק לאחר הצליחה יכול היה "ברן" להביא
לביטוי את העוצמה המשוריינת של אוגדתו
להתקדם במהירות מערבה ודרומה ולהשמיד
את כל הכוחות המצרים הניצבים בדרכו .ושוב
בפאתי העיר סואץ ,וכדי להשלים את המצור
על הארמייה השלישית ,הצטווה לחדור ולכבוש
במהירות את העיר הדרומית .בקרב עקוב מדם
השלים את המצור.
במסגרת קרבות הגנרלים לאחר המלחמה
נצר "ברן" את לשונו .הוא הותקף אך המשיך
לשאת בעול גם כשהתמנה למפקד פיקוד
הדרום .את פעילותו במלחמה הטיב לתאר
בספרו "על שתי גדות הסואץ" שהיה הראשון
והמדויק בתיאור המהלכים.
"ברן" שהיה תמיד במרכז העשייה הקרבית,
התרחק תמיד מהלהג ומהרברבנות שאפינו חלק
•
מעמיתיו .עתה התרחק מאתנו לעד.

* תא"ל (מיל') ד"ר דני אשר הוא היסטוריון צבאי  -מחברם של ספר חטיבה  7והספרים העוסקים במלחמת יום הכיפורים בשתי החזיתות "לשבור
את הקונספציה" ו"הסורים על הגדרות".
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משמאל :אל"ם (במיל') צביקה גרינגולד ראש עיריית אופקים ,נחמה בר־כוכבא ,תא"ל (במיל') מנשה ענבר

הביקור החל במיצב לזכרו של אלוף (במיל')
מוסה פלד שבכניסה לאתר .האלוף (במיל')
חיים ארז ,יו"ר עמותת יד לשריון ,בירך את
האורחים ואת ראש העירייה .תא"ל (במיל')
מנשה ענבר ,מנכ"ל העמותה ,תיאר את
הפעילות באתר וציין את הסיבות לבחירת
לטרון כאתר להקמת יד לשריון להנצחת
הנופלים ולסיפור מורשת ה ַחיִל לדורותיו.
אל"ם (במיל') צביקה גרינגולד ,שהיה מפקד
בחטיבת השריון ברק  ,188הניח זר למרגלות
כותל השמות ,בשם תושבי העיר אופקים.
המנכ"ל מנשה ענבר הסביר את עיקרון
השוויון בהנצחת הנופלים .האורחים המשיכו
לסיור במכלול ההנצחה שבאתר .על גג בניין
המשטרה שמעו המבקרים סקירה גאוגרפית־
היסטורית על האזור מפי איתי נדלר  -מנהל
מה"ד־של"ח במתחם לטרון ,בדגש על מקומות
המוזכרים בתנ"ך .לאחר מכן ,בחדר הגבורה,
סיפרה אורנה ּגֶמֶר רכזת מיזם "קן לציפור"
ממחוז הצפון ,על נושא הצפרות  -המיזם של
פרופסור יוסי לשם .בן יתר דבריה ציינה שחצי
מיליארד ציפורים ועופות שונים חולפים מעל
מדינת ישראל פעמיים בשנה ,וחלקן חולף מעל
אתר יד לשריון בלטרון .היא ציינה שבמדינת
ישראל מקננים  540מיני ציפורים.
הנושא המהותי ביותר בביקור זה היו דבריו
המרתקים של ראש עיריית אופקים בפני
המנהיגות העירונית והחינוכית של עירו.
צביקה פתח וסיפר שהוא בן קיבוץ "לוחמי
הגטאות" שהוקם על ידי שארית הפליטה של
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צביקה גרינגולד
גיבור ישראל
וראש עיריית
אופקים ונכבדי
העיר ביד לשריון
התרגשנו לארח ביד לשריון בלטרון את אחד
המפקדים הנועזים של חיל השריון  -ראש עיריית
אופקים אל"ם (במיל') צביקה גרינגולד ,בעל עיטור
הגבורה ,ואיתו ארבעים מנכבדי העיר ,מועצת
העירייה ואנשי חינוך מובילים ,בחודש מאי 2012

לוחמי גטו ורשה.
"השואה הנוראה של יהודי אירופה לימדה
אותנו שאנחנו היינו הפקר .הנאצים התייחסו
אלינו כיצורים נחותים שיש להיפטר מהם .הם
עשו זאת בשיטתיות באמצעות גזים ,משרפות
ודרכים אכזריות נוספות .אנו חייבים להיות
אחראים על עצמנו .אנו צריכים לשלוט
בגורלנו ולהיות ריבונים במדינת ישראל .חשוב
לנו לזכור שבן גוריון הסכים להקמת המדינה
( ,)1948על בסיס מפת החלוקה לפיה הנגב
ומישור החוף שייכים לנו .הערבים התנגדו
לעיקרון של הקמת מדינה ליהודים ,ולא רצו
ישות יהודית פה .מלחמת העצמאות פרצה
שהיינו רק כ־ 600אלף יהודים בארץ .הקמנו
מחתרות ובנינו צבא וניצחנו חמש מדינות
ערב שפלשו לארץ ,והערבים היו אלה שביקשו
הפסקת אש .חשבנו שאחרי מלחמת העצמאות
יבוא שלום ,אבל הם המשיכו בפיגועים .לאחר
מכן במלחמת ששת הימים ( )1967הכרענו את
המלחמה בשישה ימים וניצחנו את צבאות
מצרים ,ירדן וסוריה .כבשנו את סיני ,יהודה
ושומרון ורמת הגולן .זה היה ניצחון אדיר .אך
לאחריה הייתה מלחמת ההתשה .בזמן הזה

השריון ברק־ ,188שהגנה על המדינה ונלחמה
נגד הסתערות הסורים בדרום רמת הגולן,
נפגעה בצורה אנושה .מרבית הלוחמים נהרגו
או נפצעו בקרב .הסורים תקפו במלחמת יום
הכיפורים עם כוח צבאי שהיו בו באזור אחד
טנקים ,תותחים וחיילים בכמות ובעוצמה
מהגדולות בהיסטוריה הצבאית .הייתי מ"פ
פלוגה ז' בחטיבת השריון ברק ,המ"פ הכי
צעיר .כששמענו ביום הכיפורים בגלי צה"ל
בשעה  15:00שצה"ל מגן על רמת הגולן,
מיהרתי לחטיבה שלי שברמה ,קיבלתי שלושה
טנקים להחזיר לכשירות .בשדה הקרב ראיתי
חברים הרוגים בטנקים ,ואני המפקד צריך
להוציא חברים הרוגים מהטנקים הפגועים.
במוצאי החג הייתי צריך לחבור למפקד
החטיבה .לא היה לי ציוד לראיית לילה ,אך
לסורים היה .פגעתי בטנק סורי שהופיע מולי
ובטנקים נוספים ליד חושניה .בלילה נכנסנו
למארב סורי ושמונה טנקים שלנו נפגעו ,ובהם
הטנק שלי .יצאתי ממנו פצוע ומיד לאחר זאת
הוא התפוצץ .רצתי לכיוון כוחותינו ונכנסתי
לטנק שלישי .לפנות בוקר התקשרתי למח"ט
ודיווחתי שרוב הכוח שלנו הושמד ,ונשארנו

תא"ל (במיל') מנשה ענבר מסביר למבקרים מאופקים בפתח הביקור,
בנקודת התצפית לזכרו של מוסה פלד

ברית בנתה המועצות בסוריה צבא מקצועי,
מאומן ,ומאורגן בדיוויזיות משוריינות עם
ארטילריה וטנקים חדישים מחזית הטכנולוגיה.
בכל גדוד היה מדריך סובייטי המצטיין
בהפעלת נשק חדיש וטקטיקה צבאית .לעומת
זאת ,החברה הישראלית לקתה בשאננות.
פרצה מלחמת יום הכיפורים בשנת  1973וזו
הייתה הפתעה בכל הרמות .המדינה והצבא
לא היו מוכנים .הצבא הסורי לחם עם שלוש
דיוויזיות משוריינות ואלף כלי ארטילריה ,בכל
דיוויזיה שלוש מאות טנקים .בהמשך הקרבות
הם הוסיפו למערכה עוד שתי דיוויזיות
משוריינות .הכוחות שלנו בתחילת הקרב היו
רק שני גדודי טנקים ושני גדודי חי"ר .חטיבת

רק מספר קטן של טנקים בודדים .התבקשתי
לשמור על ציר הנפט .הגיע הסמח"ט ,הייתי
על גבעה עם שני טנקים והוא חילק אותנו
לשני כוחות ,משני צידי הציר .מאה טנקי
אויב בתוספת חמישים צוותים של סאגרים,
הפעילו נגדנו אש חזקה .היה קרב קשה ,פגענו
בכ־ 60-50כלי רק"ם סורים .בצהריים הגיע
דיוויזיה משוריינת סורית עם טנקי טי־,62
וכבשה שטח שממנו אפשר לרדת לנהר הירדן.
המח"ט והסמח"ט נהרגו .במהלך הקרב נכנסו
שני טנקים למחנה נאפח  -הטנק שלי וטנק
של איש מילואים .ירינו כל הזמן וללא הפסק
בטנקים הסורים ועצרנו את התקדמותם.
חטיבת השריון הישראלית  679עלתה מכיוון

גשר בנות יעקב ,יצרה חיץ ובלמה את הכוחות
הסורים .זה היה הקרב שהכריע את המתקפה
הסורית ברמת הגולן .חיל האוויר שלנו לא עזר
לנו ,הטילים הסורים פגעו קשות במטוסים
שלנו .שש מאות צוותי טנקים ניצחו את
הכוחות הרבים והחזקים של צבא סוריה
והכריעו את המלחמה ברמת הגולן .אנחנו
נלחמו במלחמה צודקת .הצוותים הבינו שאנו
חייבים לנצח ,נלחמנו על הבית.
מיהו גיבור  -זה אדם הטעון בערכים
קולקטיבים ומוכן להקריב למען ערכים אלה .זה
נותן לו את יכולת הגבורה להתגבר על הפחד.
זו הקרבה לא רק צבאית אלא גם אזרחית .חייל
מסתער קדימה ,לא מוותר ,מסתכן ופורץ .גם
מרדכי אנילביץ' ,אנטק (יצחק) צוקרמן ואשתו
צביה לובטקין היו גיבורים .כשנודע להם לאן
נוסעות הרכבות עם היהודים שארגנו הגרמנים
בפולין ,הם התחילו למרוד .הם נלחמו על כבוד
האדם וכבוד העם היהודי .יאנוש קורצ'אק
היה גיבור אזרחי .כשהגרמנים באו לקחת את
הילדים הם רצו לתת לו תעודות שימשיך את
חייו ,אך הוא החליט ללכת עם הילדים אל
המשרפות.
חשוב לציין שיש המון מצוינות בעיר שלנו
אופקים .הגענו להישגים במערכת החינוך .יש
לנו הישגים של מצוינות ארצית ,יש נושאים
שאנחנו ברמה הגבוהה ביותר במדינה".
בספרו של צביקה גריגולד "כוח צביקה -
 24שעות של גבורה במלחמת יום הכיפורים"
מפורסמים מהלכי הקרב במלואם( .הרצאתו
תועדה בווידיאו ונמצאת במרכז המידע
בלטרון)
בסיום דבריו המרתקים ומלאי העוצמה
של ראש העירייה ביקרו האורחים בתערוכת
הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה,
ושמעו דברי הסבר מפי תא"ל (במיל') צביקה
קן־תור מנכ"ל העמותה להקמת מוזאון
הלוחם היהודי .נושא זה חדש ולא ידוע עדיין.
האנשים התרגשו לשמע הדברים על גבורת
הלוחמים היהודים בצבאות השונים והתרשמו
מההישגים הצבאיים שלהם בכל צבא וצבא.
וכך כתב ראש עיריית אופקים ,אל"ם
(במיל') צביקה גרינגולד בספר האורחים:
"לחיים ארז ,מנשה ענבר ולצוות יד לשריון,
שלושה דברים מחזקים אומה ופרטים
בימים קשים :אמונה בצדקת הדרך ,תחושה
של סולידריות והכרות עם מורשת העם
והצבא .בשלוש אלה אתם עוסקים .ידועים לי
האתגר העצום והקשיים ,ועל כך אני מצדיע!
יישר כוח!"
צביקה גרינגולד
ברעות שריונאים
נחמה בר כוכבא (בריל)
אלמנתו של משה בר כוכבא (בריל) מקים
חטיבת ברק  ,188יו"ר וועדת החינוך של עמותת
יד לשריון בלטרון ויקירת העיר ת"א־יפו
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מורי תיכון
מקיף ח' בראשון
לציון בסיור
לימודי בלטרון
ידיד גלעד ,מחנך ורכז שכבת י' בתיכון מקיף ח' על שם
חיים בר־לב בראשון לציון ,יחד עם שמונת מורי ההיסטוריה
והאזרחות של תיכון זה ,קיימו סיור לימודי־חינוכי באתר יד
לשריון בלטרון במאי האחרון
נחמה בר־כוכבא*
ידיד גלעד ,אל"ם (במיל') ולשעבר מפקד
חטיבת הראל ונספח צה"ל בברזיל ,הוא כיום
חבר ועדת החינוך של עמותת יד לשריון
בלטרון ,וכן מחנך ורכז שכבת י' בתיכון מקיף
ח' על שם חיים בר־לב בראשון לציון (בשנים
הבאות ישמש רכז שכבה י"א־י"ב) .בביקור
שהתקיים קיבל אותם תא"ל (במיל') מנשה
ענבר מנכל העמותה ,שהסביר לאורחים את
חשיבות המקום כרצף היסטורי של עם ישראל,
מתקופת יהושע בן־נון ,עבור דרך המכבים ועד
תקופתנו אנו בפריצת "דרך בורמה" לירושלים
במלחמת העצמאות .עוד ציין מנשה ענבר
את חשיבות המיקום הגיאוגרפי כיום במרכז
הארץ להנצחת חללי השריון ושימור מורשת
חיל השריון .בסיכום דבריו ציין מנשה ענבר
את הנושאים הלימודים־חינוכיים המועברים
במקום לאנשי החינוך ,לתלמידים ולאורחים.
לאחר סיור לאורך כותל השמות ובאתר
ההנצחה שבמקום ,והסבר על מורשת השריון,
נתכנסו כולם במוזיאון הלוחם היהודי
במלחמת העולם השנייה להרצאה ודיון
בנושא .כיוון שנושא זה חדש יחסית במשרד
החינוך ואינו נלמד בבתי הספר ,הרחיב תא"ל
(במיל') צביקה קן־תור ,מנכ"ל מוזאון הלוחם
היהודי ,את הרקע לנושא חשוב זה ואת

החשיבות הלאומית והחינוכית להכרת הנושא
לפרטיו .עד היום ,ציין צביקה קן־תור ,נלמד
בבתי הספר נושא השואה והגבורה בדגש על
השואה המספרת על השמדת שישה מיליון
יהודים במלחמה על ידי הנאצים ועל גבורת
הפרטיזנים ולוחמי הגטאות ,אך כלל לא מוזכר
ולא נלמד על מיליון וחצי חיילים ומפקדים
יהודים שלחמו בגבורה עילאית בצבאות
העולם נגד הגרמנים .הנושא תוקן רק בשנים
האחרונות ,בעיקר על ידי העמותה להקמת
מוזאון הלוחם היהודי במלחמת העולם
השנייה ,שבראשה עומד המנכ"ל תא"ל (במיל')
צביקה קן־תור .חשוב לציין שבמהלך שנים
אלה מטפח ומקדם את הנושא צביקה קן־תור
במקצועיות ,בנחישות ,בהתמדה ,בהשקעה
רבה ובהצלחה .המורים היו מרותקים לפרטים
הנלמדים בנושא זה ,שאלו והתעניינו בכל פרט
ופרט וברקע של הדברים.
המורים שהשתתפו בסיור:
ידיד גלעד  -מחנך מורה ורכז שכבת י'
יעקב נווה  -מחנך מורה ורכז היסטוריה
ציון כהן  -מחנך מורה ורכז שכבה י"ב
מירה בביטקו  -מורה מדריכה אזורית
יעקב קינמון  -מורה מחנך ורכז שכבה יא'
שרונה ברגר  -מורה מחנכת
משה פלדמן  -מורה מחנך ומרכז נושא
השואה

ידיד גלעד (בהיותו במדים) ,מחנך ורכז שכבת י'
בתיכון מקיף ח' על שם חיים בר־לב בראשון לציון

ריטה כדורי  -מורה מחנכת ורכזת עולים סיגל
גרינפלד  -מורה מחנכת ורכזת חינוך חברתי
המורים סיכמו את הביקור בלטרון כמעניין
מאד ,מלמד ומהנה .דובר על כך שבשנה הבאה
יבואו לבקר באתר תלמידים משכבת כיתות
י"ב .חשוב לציין שתיכון מקיף ח' על שם חיים
בר־לב הוא בית ספר שש־שנתי ,לומדים בו
כ־ 600תלמידים ,ובשנה הקודמת התגייסו
ממנו לצה"ל  94אחוזים מהבוגרים.
אל"ם (במיל') ידיד גלעד ,מפקד בעבר
ואיש חינוך כיום ,אמר בסיום הביקור:
"מבחינתו ,לוחמי השריון העוסקים בחינוך,
אתר יד לשריון בלטרון שם דגש מיוחד
על נושאי החינוך לערכים ,עם השילוב
להכרת ההיסטוריה של עם ישראל בארץ
ישראל ,בעבר הרחוק והקרוב ,ועל המיזם
החשוב של הלוחם היהודי במלחמת העולם
השנייה .בנוסף מטפח המקום את הכרת
הארץ באמצעות סיורים והרצאות של לוחמי
השריון בעבר ובהווה .יד לשריון משקיעה
בהטמעת מורשת השריון בצבא גם בעזרת
קצינות החינוך של היחידות .השקעה ייחודית
זו תורמת רבות לאנשי החינוך ,לתלמידים,
לחיילים ולמבקרים באתר".
ברעות שריונאים,
נחמה בר־כוכבא (בריל)

* יו"ר וועדת החינוך של עמותת יד לשריון בלטרון (בעלת פרסי מנהלת בתי ספר מצטיינת ,פרס מפעל חיים בחינוך ויקירת העיר תל אביב)
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מוני ניצני ז"ל

 גיבורישראל
שאיננו עוד
מֹוני (שלמה) ניצני היה חייל
סמל מחלקה ומפקד זחל"ם ִ
צעיר בצנחנים במבצע קדש ( )1956שנטל זחל"ם באחת
המ ְת ֶלה
השעות הקשות ביותר שאליו נקלע גדודו במעבר ִ
וחילץ פצועים תחת אש תופת .על כך זכה בעיטור הגבורה.
על לחימתו במלחמת יום הכיפורים ,והוא מג"ד  79בשריון,
זכה בעיטור המופת .ב־ 6באוקטובר  2012הלך לעולמו .הובא
למנוחת עולמים בהר הרצל בירושלים ביום  9באוקטובר .2012

נובמבר 2012

שריון  42׀ 33

ליקט וערך אל"ם (במיל') שאול נגר
חייל נקלע לקרב כגרגר חול אשר סופה
שטפה את מקום רבצו .רגע חולף והוא עשוי
להימצא בעין הסערה .בעוד גרגר החול נסחף
במערבולת העזה ,יכול החייל להשפיע ,אולי
כמלוא הנימה ,על מצבו בסערת הקרב; אך
אין הוא יודע היכן ומתי ינחת כשוך הסערה,
ואם שלם ינחת או מרוסק אברים .פעמים
לא מעטות יקרה כי הנוחת הוא דמות אחרת
מזו שנסחפה לסערה בראשיתה .מכאן ואילך
משתנים חייו לבלי הכר .סמל מחלקה ומפקד
זחל"ם מֹונ ִי (שלמה) ניצני היה חייל צעיר
בצנחנים במבצע קדש ( )1956אשר נטל זחל"ם
באחת השעות הקשות ביותר שאליו נקלע
גדודו במעבר ה ִמתְלֶה וחילץ פצועים תחת אש
תופת .על כך זכה בעיטור הגבורה .במלחמת
יום הכיפורים ( )1973מוני הוא כבר סגן אלוף
ומפקד גדוד הטנקים המפורסם  ,79בגזרה
שמול העיר איסמעילייה .הכוח שבפיקודו
ביצע התקפות חוזרות ונשנות על ראש הגשר
שהוקם בגזרה ,וכך שיבש את מאמץ הצליחה
המצרי ותרם לבלימתו .המג"ד מוני ניצני לא
שכח את מורשת הסמל מוני ניצני .חרף האש
הכבדה של האויב ,הוא השקיע מאמצים רבים
בפינוי הנפגעים ולא חדל מכך עד שנפצע קשה
בעצמו .רסיק אוויר חדר לראשו וריסק את
האונה הימנית האחורית .הרופאים הגדירו
את פציעתו כ"אנושה" והתקשו תחילה
לאפיין את מכלול תוצאותיה :אובדן זיכרון
חלקי ,אובדן התחושה המרחבית ,חסימת
שדה הראייה השמאלי ,מצבי רוח משתנים,
התקפי זעם ופגיעות נפשיות ,מחלת הנפילה.
על כושר מנהיגותו ,על עמידתו האיתנה
במלחמת יום הכיפורים ,על אומץ ליבו וקור
רוחו ,שנסכו ביטחון ְּבקֶֶרב פיקודיו וחיזקו את
רוחם ,ניתן לו עיטור נוסף  -עיטור המופת.
גיבורי המלחמות ואיתם לוחמים מן
השורה נמוגים והולכים ,ועדיין איננו יכולים
לשבת לבטח "אִיׁש ּתַחַת ּגַפְנֹו וְתַחַת ּתְ ֵאנ ָתֹו",
ככתוב בספר מלכים א' ובספר מיכה.
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מוני ניצני בשנת 1988

סא"ל (במיל') מוני (שלמה)
ניצני ז"ל
סא"ל (במיל') מוני (שלמה) ניצני ז"ל ,היה
בין הבודדים בצה"ל שזכו בעיטור הגבורה
ובעיטור נוסף ,עיטור המופת ,ושניהם על
פעילות הרואית בקרב .במלחמת יום הכיפורים,
לפני  39שנים ,בעת שהיה מפקד גדוד הטנקים
 ,79נפגע מוני ז"ל פגיעה קשה מאוד בראשו
שהותירה אותו לשארית חייו נכה המלווה
בהשפעות לוואי קשות .בכול אותן שנים לאחר
הפציעה הקשה במלחמת יום הכיפורים ,נאבק
מוני ללא לאות על שפיותו ועל חיים תקינים
ככל שאפשר.
מוני ניצני ז"ל מת מקריסת מערכות בשבת,
 6באוקטובר 39 ,שנים בדיוק לאחר שהוביל את
גדוד  79של השריון בגזרה המרכזית של סואץ,
במאמץ נואש לבלום את הכוחות המצריים
שצלחו לסיני .נערכה לו הלוויה צבאית בהר
הרצל בירושלים בהשתתפות רבים מפקודיו

בעבר ,חברים ובני משפחה .השתתפו גם
האלופים במילואים אמנון רשף שהיה מפקד
חטיבה  14במלחמת יום הכיפורים ,שגדודו
של מוני ז"ל סופח אליו ,ועמרם מצנע שהיה
מגד  196באותה מלחמה ,שבהמשכה קלט את
שרידי גדודו של מוני ז"ל.
"רצית הרבה ויכולת מעט .חלמת ולא
יכולת להגשים .לא החמצת אף מהמורה,
לחמת את מלחמת החיים בידיים כבולות.
למרות זאת הגשמת חלום האיכרּות במשק
והקמת חממת גרברות מפוארת .זכית לִׁשְנֹות
אהבה אינסופית וסוערת עם זוהר עד שּכָלְתָה.
הגנת על בנך מיכאל ,לא השארת אותו פצוע
בשטח עד שּכָלַה .אהבת את תלמה וזכית
לאהבה גדושה ממנה עד שלא יכולת עוד ".כך
ספד לו בהלווייתו זאב פרל ,פקודו בגדוד .79
מוני ניצני גדל במושב השיתופי כפר חיטים
שליד טבריה .הוריו היו חקלאים .לאחר שירות
החובה ותקופת קצרה בקבע ,השתחרר ,נישא

בגיל  22לזֹהר בת קיבוץ אפיקים ועבר לקיבוץ
זה .לאחר כשנה וחצי עבר הזוג לחוות מַקּוָרה
שבלב הכרמל ,ליד כרם מהר"ל .לאחר  5שנים
נקרא על־ידי צה"ל ומשרד הביטחון לצאת
להדרכה בקונגו .שנתיים לאחר מכן חזר לארץ
לקראת מלחמת ששת הימים ונשאר בצה"ל
עד לאחר פציעתו הקשה מאוד במלחמת יום
הכיפורים .לאחר מלחמת ששת הימים בעבר
הסבה יסודית לשריון .עד לפני שנים אחדות
עבד כחקלאי וכמומחה ארצי לגידול פרחי
גרברה .למוני ולרעייתו זֹהר נולדו שני בנים
ובת .הבן הקטן מיכאל ,נולד לאחר מלחמת יום
הכיפורים ,עם פגיעה מוחית קשה .הוא הוגדר
נכה ב־ 100אחוזים ונפטר לפני שנים אחדות.
זֹהר ,רעייתו של מוני ,נפטרה ממחלה קשה
ב־.1999
הבאנו מן ההספדים למוני ניצני ז"ל,
בהלווייתו הצבאית שהתקיימה בהר הרצל
בירושלים ביום  9באוקטובר .2012

הספדים לסא"ל (במיל') מוני (שלמה) ניצני ז"ל
מדברי אלוף (במיל') אמנון רשף,
מפקד חטיבה  14במלחמת
יום הכיפורים שאליה צורף
גדודו של מוני
מלחמה הינה אירוע מכונן שבו נחשף האדם
במלואו ,ללא כחל ושרק .הכרתי את מוני היכרות
שטחית בטרם המלחמה ,אולם ניתן היה להכירו
היטב בשעות הלחימה .גדוד  79בפיקודו של מוני,
הוכפף לחטיבה  14ביום הכיפורים אחר הצהרים.
באותה יממה ,מעת הגעת הגדוד לקו התעלה
ועד לפציעתו הקשה של מוני ,יצא לי להכירו
היטב .מוני פקד על הכוח שעמד לרשותו ,תוך
גילוי מנהיגות ,שליטה וקור רוח .דאגתו הייתה
נתונה לחיי חייליו .הזדמן לי להאזין לפני זמן מה
לתעבורה ברשת הקשר באותן שעות גורליות,
שבהן עמדנו מעטים מול רבים ,והתרשמתי
עמוקות מאותן תכונות .זאב ,רמי ועפר תיארו
את מנהיגותו של מוני ולכן לא אחזור על דבריהם.
מוני נלחם מלחמה כפולה .הלחימה אחת
בחולות סיני ומלחמה נוספת לאחר היפגעותו.
פציעתו של מוני הייתה קשה מאד והוא נלחם על
השתקמותו בצורה נפלאה .היה זה מאבק קשה,
אך לא איש כמוהו יירתע.
מוני היה לוחם וחקלאי  -מלח הארץ.
לא ניתן לדבר על מוני מבלי לציין את
סבלותיו .היו לי שיחות ליליות ארוכות עם מוני
בעת משברים קשים  -שיחות שלא זה המקום
לפרטן .סיפורו של מוני הינו סיפורו של איוב
במהדורה ישראלית.
מוני ,פקודיך וחבריך לנשק ניצבים עתה ליד
קברך הרענן לחלוק לך כבוד אחרון ומביעים את
הערכתם למנהיגותך ולאישיותך .יהי זכרך ברוך!

מדברי אל"ם (במיל') רמי מתן,
שהיה מ"פ ז' בגדודו של מוני
הקרב נגמר ,מוני ניצני הלך לעולמו.
מוני שסימל עבור כולם נחישות ,גבורה,
וניצחונות  -לא עמד בקרב חייו האחרון ונפטר
בבית החולים בבוקרו של  6באוקטובר ,2012
 39שנה לאחר פציעתו הקשה במלחמת יום
הכיפורים .מי שהיה עבור כולנו מג"ד  ,79החל את
דרכו בצנחנים והשתתף בקרב הקשה במיתלה
במלחמת קדש .בקרב זה חילץ מוני פצועים תחת
אש וזכה בעיטור הגבורה ,העיטור הגבוה ביותר.
לאחר מסלול ארוך בצנחנים הגיע מוני
לשריון כשהוא מבוגר יחסית ועם ניסיון רב משל
הסובבים אותו .פגשתי אותו לראשונה בקורס
מ"פים בשנת  .1972אנו הצעירים בחבורה וחסרי
הניסיון למדנו ממנו ומניסיונו הצבאי העשיר.
בשנת  1972קיבל את הפיקוד על גדוד השריון ,79
לא לפני שעבר הסבה מקצועית ארוכה ויסודית
המתאימה לאופיו והקפדתו על כל פרט ופרט.
מוני הכין את הגדוד למלחמה עם המצרים
מבלי שהיה ידוע איך ומתי תפרוץ .כשבוע לפני
פרוץ מלחמת יום הכיפורים העריך מוני ,על
פי ניסיונו והבנתו הצבאית ולאחר שסייר בקו
התעלה ,שאכן ההכנות של המצרים מעידות על
מלחמה ,בניגוד להערכת מפקדיו הבכירים ממנו.
מוני לא ויתר ,הוא שוחח עם החיילים והסביר
להם מה המצב והוציא את הגדוד אל מחוץ
למחנה כדי שלא ייפגע מהתקפה אווירית מצרית.
ואכן ביום הכיפורים 6 ,אוקטובר  ,1973הפציצו
המצרים את מחנה הגדוד אך לא היו נפגעים
בקרב אנשי הגדוד.
הגדוד בפיקודו של מוני שעט מרפידים

לתעלה במגמה ברורה ובנחישות לתקוף ולמגר
את האויב ,אך כידוע לנו האויב הפתיע וחיכה
לגדוד בצמתים הראשיים סמוך לתעלה .התפתח
קרב קשה שבו נפגעו לנו טנקים רבים ונפצעו
מפקדים וחיילים רבים .מוני המג"ד שלט בלחימה
ובכוחות כשהוא מפנה פצועים ומנסה לשַּמֵר את
המסגרת גדודית על אף שנשאר עם מספר טנקים
קטן מפלוגה.
בבוקרו של  7באוקטובר נשאר מוני עם 9
טנקים בסמוך לתעלה ,כשהוא מנהל קרב בלימה
עיקש וקשה מאד מול גלי טנקים וחיילי חי"ר
מצרים רבים שצלחו את התעלה ותקפו אותנו.
באותו יום בצהרים 1973 ,נפגע מוני מרסיס
בראשו ופונה לאחור .על לחימתו בקרב הבלימה
עוטר מוני באות המופת.
מכאן התחיל הקרב הקשה ,הארוך והמתיש
של מוני להמשך חיים נורמליים ,כשהוא סובל
מפגיעת ראש חמורה מאד .מוני הפך לחקלאי
המגדל ומדריך בענף פרחי הגרברות ועשה חיל,
אך הפציעה ליוותה אותו לכל אורך הדרך והזכירה
לו שלא תם הקרב ויש להילחם כול הזמן .מוני
לא ויתר לעצמו ,וכפי שהיה בצבא לפני הפציעה
הוא התאמץ ולחם בהתמדה ובנחישות ,גם אם
הלחימה הייתה כנגד כל הסיכויים.
לפני כ־ 5שנים גייסנו את מוני חזרה לגדוד
והוא היה מאושר לפגוש את החיילים ,חבריו,
ולקחת חלק בפעילות הגדוד .מוני השתתף
בכנס הגדוד בשנת  2008ויחד עם תלמה רעייתו
השתתף איתנו במסע ארוך וקשה שעשינו
לסיני ,לסייר בנתיבי הקרבות ולספר את סיפור
המלחמה .בסיור מוני עמד על תעוז נוזל ,צפה
מרחוק על הגבעה שבה עמד ובה נפגע מהרסיס
האחד ששינה את חייו ,הוא עמד והסביר כאילו
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הוא המג"ד וכאילו לא נפגע.
בשנים האחרונות התדרדר מצבו ואנו בגדוד
ניסינו לעזור ולסייע ככול יכולתנו .ראינו את
תלמה עומדת בגבורה נוכח ההתדרדרות של מוני,
עד לשבת האחרונה שבה לא עמד לו כוחו ומוני
החזיר את נשמתו לבורא.
מוני אתה אות ומופת ללוחם ,קצין וחבר .יהי
זכרך ברוך.

מדברי זאב פרל ,שהיה מ"פ ו' בגדוד
של מוני במלחמת יום הכיפורים
מוני מפקדי,
יחד עם רבים העומדים כאן סביב ארונך,
זכיתי לשרת תחת פיקודך.
לאחר תקופת חיים סוערת החלטת לעבור
הסבה לשריון לצורך המשך שירות והתקדמות
בצה"ל .דמותך המורכבת סיקרנה אותנו:
מושבניק מן הגליל ,לוחם נח"ל מוצנח ,גיבור קרב
המיתלה ,מאמן הקצונה הבכירה בצבא קונגו (גם
שם לחמת ועוטרת באות הגבורה הקונגולזי),
מפקד בית הספר למ"כים  ,906מדריך בכיר בבית
הספר לקצינים ותפקידים נוספים.
כל זה לא הקל כהוא זה להיקלט במשפחת
השריון .לבשת סרבל ,הפשלת שרוולים וזחלת
לנבכי הטנק בסדנה הגייסית ,עברת קורסי
מקצועות ,קמ"ט וקק"ש כאחד החניכים .כמו כן
עברת קורס מ"פים שריון .ידעת שבשריון אין
מנהיגות ללא מקצועיות.
עשית את תפקידך ברצינות שאין שנייה
לה .דרשת מפקודיך ביצוע מושלם ללא הנחות.
תדריכיך אל תוך הלילה היו מבחן ליכולת
הסבולת שלנו ,המפקדים ,ואף פעם לא קיצרת.
שאפת שגדוד  79יהיה הטוב בחטיבה .לקחת
את התרעות המלחמה ברצינות .אתה הקשישא
שבינינו ידעת מלחמות מהן .כבר ביום שני1 ,
באוקטובר  1973הורדת פקודת כוננות ראשונה.
במקביל נמשכו ההכנות לירידה לשגרת קו של
שלושה חודשים שאמורה הייתה להתבצע ביום
ראשון  7באוקטובר  .1973הקפדת ללא סוף על
השלמת זיווד וציוד ,תקינות הטנקים ,הכלים
והמכשירים .ביום רביעי  3באוקטובר תוכנן יום
חטיבתי ,מעין חגיגת סיום העורף וכינוס כל
לוחמי החטיבה.
כיוון שגברו הסימנים למלחמה וההתרעות
לקראתה ,החלטת שניסע מרפידים לביר תמדה,
כאשר כל הטנקים והנגמ"שים פרוסים בשטח
תחת רשתות הסוואה .ולא עזרו הדיבורים
והבקשות  -מוני עקשן כפרד .כאשר עברנו
בנסיעה באוטובוסים ליד גדוד  195ראינו
פסטורלייה :הטנקים המכלאות כבימי שגרה.
מוני רתח.
עברנו את יום הספורט על מסלולי שדה
התעופה ביר תמדה בהצלחה רבה וגדוד  79שלנו
ניצח והגיע למקום הראשון .סוף סוף הייתה למוני
נחת .למי שלא זוכר ,מוני היה אתלט בנעוריו ואף
היה אלוף צה"ל בריצה בסדיר.
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עיטור העוז לסמל שלמה (מוני) ניצני

קינחנו את היום במפגש של כל חיילי החטיבה
ליהנות מהמחזמר "אל תקרא לי שחור" .המח"ט
דן שומרון דיבר על המצב המתוח ,ובאותה
נשימה הודיע שלמחרת ביום חמישי יהיו יציאות
מצומצמות של מפקדים או סגני מפקדים .איזו
סתירה לתחושת הכוננות שמוני יצר בגדוד .ואכן
יעקב יעבץ הסמג"ד ,אלי ששון סמ"פ ח' וחגי
תור סמ"פ ו' יצאו בזריזות הביתה .בהגיע צהרי
יום הכיפורים יצאנו לקרב בלעדיהם .הם שבו
במהירות אור ליום ראשון .לצערנו שלשתם לא
שרדו את המלחמה.
היציאה לקרב הייתה חפוזה .עוד לפני
שהספיק מוני לחזור מקבוצת הפקודות בטסה
עטו עלינו מטוסי האויב .תוך כדי תנועה עברנו
לחטיבה  14בפיקודו של אל"ם אמנון רשף,
ובעצם נותקנו מחטיבת האם  .401מוני לא זכה
לנהל קרב כאשר כל כוחות הגדוד ,שאותו בנה
וטיפח ,תחת פיקודו .כבר בבוקר פקד על פלוגת
החרמ"ש לנוע לגזרה הצפונית תחת פיקוד
חטיבה  .275לקראת חשיכה ,הועבר רוב פלוגתי,
פלוגה ו' ,תחת פיקוד גדוד  ,184לצפון הגזרה
המרכזית.
מוני ניהל קרב ארוך ,מורכב ורווי נפגעים
מול מאמץ הצליחה המצרי ,הפעיל ארטילריה
מטוסים ,והכול מהשטח ,כאשר הוא חשוף על
טנק בלב האש .מוני הקדיש מאמצים ניכרים
לחלץ נפגעים רבים בפלוגה ח' ,פלוגתו של עמוס

וינטרוב שנפגע בעצמו ,עד הרגע הקשה שבו מוני
חטף פגיעה בראשו וצנח.
מוני חי  39שנים בזכות תושיית הצוות
ומקריות הימצאותו של מסוק ששהה באזור ופינה
אותו לאחור .אני זוכר את תקופת בית החולים.
מוני היה הפצוע הקשה במחלקה הנוירולוגית
בסורוקה .זוהר ,אהבת נעוריו וכרסה בין שיניה
עם מיכאל ,עמדה לצידו יום ולילה ,וכך גם כל בני
משפחתך ובנות הגדוד  -אביבה ,אורית ,כרמלה,
מיכל ,חיה ותפרח ,שבאו ובכו ,בכו ובאו שוב.
למרות מצבו של מוני ,עם צאתו מבית
החולים ,הוא יצא למסע קשה מנשוא .למרות
מצבו הרפואי הוא החליט לבקר את כול משפחות
השכולות של הגדוד .הוא פקד על אורית ברושי
להכין המסע ולא ויתר למרות מצבו.
מוני חברי,
אנו המשכנו בחיינו ,הקמנו משפחות ,פיתחנו
קריירות ,שרוטים לעד אך לא כמוך .סבלת
 39שנים פיזית ונפשית .רצית הרבה ויכולת
מעט .חלמת ולא יכולת להגשים .לא החמצת
אף מהמורה ,לחמת את מלחמת החיים בידיים
כבולות .למרות זאת הגשמת חלום האיכרות
במשק והקמת חממת גרברות מפוארת .זכית
ִלׁשְנֹות אהבה אינסופית וסוערת עם זוהר עד
ש ָּכ ְלתָה .הגנת על בנך מיכאל ,לא השארת אותו
פצוע בשטח עד ש ָּכלַה .אהבת את תלמה וזכית
לאהבה גדושה ממנה עד שלא יכולת עוד.
אנא סלח לנו אם לא היינו עימך לאורך כל
מסע חייך.
אהבנו אותך ונאהב אותך לעד ,אנו פקודיך,
אנשי גדוד  .79יהי זכרך ברוך.

דברים שכתב מוני ניצני בשנת
 ,1987וקרא דני יפה בהלוויה
הדברים להלן נכתבו על ידי מוני ניצני בעצמו
בשנת  ,1987בכנס לציון  30שנה לקורס קציני
חי"ר שבו השתתף יחד עם דני יפה ,מחזור אפריל
.1957
"נזכור"
עם רטט הציפייה לפגישה ועם המאמץ לדלות
מנבכי זיכרון עמוקים:
תווי פנים ,אירועים ,מעשי קונדס ,רגעים של
רצינות בשיעורים ,ומאמץ עליון באימונים.
עם המבטים החוקרים ,פרפור הלב והטפיחות
על השכם ברגעים האלה הנרגשים.
עם חיפוש טוהר המבט וצחות הפנים של ימי
הנעורים,
ועם הניסיון לזכור את יפי התואר מאז
בקלסתרינו החרושים;
נעצור את מרוץ עמל יומנו בן שלושים השנים
ונזכור את חברינו בני הרשף אשר הגביהו עוף
מאיתנו ואלינו משפילים הם הערב מבטים.
נישא אליהם עין דומעת והנה דמותם נשארת
איתנו זכה ,צעירה על אף אלה הזמנים...
נזכור את אלה אשר פרצו לנו את הדרך ועל
כתפיהם הגבהנו והם היו לנו סולמנו עת העפלנו

מדברי שולה ,אחותו של מוני

מוני ניצני בהיותו בקורס
קצינים ,קיץ 1957

במעלות החיים.
השני
נזכור את מתח הדמים שצבע את פרחי ָ
הפורחים,
נזכור את אותה טיפת אודם אשר נספגה ברקע
הכנפיים,
ובמצע המדרגות של אלה מבינינו" :הקצינים
הבכירים"...

נזכור אותם מונחים בשדות הקטל ואיך
בנפשותינו הותירו חללים חללים...
נזכור את אלה אשר פתאום קפא יומם במרוצת
יצירתם בקצור השנים.
נזכור איך הם נשארו מאחור וכאילו מתנצלים...
נזכור את אהבתם הצעירה אשר תישאר לנו
משענת עד קץ הימים.

מוני,
היית כמעט בן  13כשנולדה לך ,לרמי
ולנגה ,אחות קטנה .כשבגרתי ,אהבת לספר
לי איך כל כך אהבתם לטייל עם האחות
התינוקת ברחובות הכפר ולשחק איתי
שעות כמו בובת שעשועים.
מרחק השנים בינינו לא הפריע לפתח
ולחזק את הקשר העמוק והמיוחד שנרקם
בינינו .הוא התחיל עם שעשועי ילדות.
כשהייתי בת  5כבר הלכת לצבא .הייתי
הילדה הכי גאה בגן כי רק לי היה אח חייל.
אבל כנראה שגם הצקתי לך לא מעט אז
המצאת שעשוע .נהגת לקשור אותי לעץ
והיית אומר לי "תשתחררי לבד!" והולך .ואני
 הייתי צורחת בשמחה ובמחאה ונעניתלאתגר ונאבקת עם אסוריי .ואתה  -זכית
לשעה של שקט .ועוד רעיון העלית כדי לשכנע
אותי לעזוב אותך במנוחה .היית מניף אותי
ביד אחת מעל צמחי סירפדים שצמחו על ידי
הבית ואיימת שתשחרר אותי לתוכם .ואני,
כילדת שדות למודת סירפדים ,השתכנעתי
מיד והבטחתי לעשות כל מה שרצית .טריק
הסירפדים הצליח גם לשכנע אותי לצחצח
את נעלי הצנחנים הענקיות שלך .חשבת אז
שזה מין עונש אבל עכשיו אני יכולה לגלות לך
 אהבתי כל רגע של צחצוח ולא הייתה ילדהמאושרת ממני בכפר.
כשגדלתי ,הפכו שעשועי הילדות לדאגה
אמיתית לשלומי ,וכושר השכנוע שלך כיוון
אותי להגיע להחלטות הנכונות.
אתה זוכר שכאשר הייתי בת  9או  10נזקקתי
לטיפול של אורתודונט וסירבתי בעיקשות
טיפוסית לקבל אותו .אני בטוחה שאימא ביקשה
את עזרתך בעניין .לקחת אותי לטבריה והלכנו
יד ביד למרפאת השיניים .בפתח ,ירדת על ברכיך
לפניי ובגובה עיניים בין אח גדול במדים ואחות
קטנה וסרבנית ,הראית לי שן עקומה בפיך .ומה
שאמרת לי אז עדיין מהדהד באוזני .אמרת לי:
"נכון שאת לא רוצה שיניים מכוערות כמו שלי?"
נדתי בראשי.
"אז בואי ניכנס" אמרת ונכנסנו למרפאה.
כעבור עשר שנים הייתי חיילת בתל נוף ושוב
הוזעקת לעזרה .הייתי צריכה לעבור ניתוח דחוף
ברגל והיה צורך לשחרר אותי מהצבא שלושה
חודשים לפני תום שירותי .סירבתי להשתחרר.
למחרת ,הופעת פתאום במשרד הטייסת במדי
רב סרן ,כולך מקרין סמכות ורציני .ניגשת ישר
לעניין .ושוב המילים שלך מאז מהדהדות באוזני:
"שולה ,הצבא לא יתמוטט אם תשתחררי
שלושה חודשים לפני הזמן .הבריאות שלך יותר
חשובה!"
כעבור שבוע עברתי ניתוח ברגל ואני מאמינה
שהניתוח הזה הציל את חיי.
כעבור שנתיים פרצה מלחמת יום הכיפורים
ואז התהפכו היוצרות והחלפנו תפקידים .הקשר
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החזק בינינו הלך והעמיק עם כול שלב
בשיקומך .ועכשיו הגיע תורי לאחוז בידך
ולהוביל אותך .אתה זוכר איך הלכנו יד ביד
בין מדפי הספרים בספרייה של אוניברסיטת
בר־אילן? כבר לא זוכרת מה למדת ,בטח
משהו בהיסטוריה ,אספתי את הספרים
שהיו ברשימה ,הושבתי אותך בפינה רחוקה
בספרייה וקראתי לך את המאמרים שרצית.
גם כשנישאתי לטוני ועברתי לגור
באנגליה ,המרחק הגיאוגרפי לא מנע
מאיתנו לשמור על קשר הדוק .להיפך .אולי
הוא אפילו תרם להעמקתו .שנינו היינו
זקוקים לו ויעידו על כך מאות שעות של
שיחות טלפון בין־יבשתיות .דיברנו הרבה
על ספרים שאנחנו קוראים ודאגת לטפח
את אהבתי לספרי היסטוריה .לא הסתפקת
בהמלצות חמות ותמיד חזרתי הביתה עמוסת
ספרים שקנית לי .ויותר מזה ,השאלת לי
ספרים מהספרייה המדהימה שלך  -קודש
הקודשים של ביתך.
אבל שיחות הטלפון שלנו התמקדו יותר
ויותר במה שהחיים זימנו לנו .אני מתנחמת
בכך שעמידתי לצידך בזמנים קשים עזרו לך,
ולו במעט ,להתמודד איתם.
מוני ,המילים שלי כאן מתגמדות לעומת
סיפורי חבריך .אבל אלה הסיפורים הקטנים שלי
ושלך ,של אח גדול ואחות קטנה ,של קשר נפלא
שנמשך  63שנים.
שלום ,מוני .תמיד תהיה איתי.

מדברי סא"ל אוהד אורגל,
נציג קצין השריון הראשי
היום צה"ל נפרד מגיבור ישראל ,לוחם ומפקד
נערץ ,סא"ל במילואים שלמה (מוני) ניצני ז"ל.
שירותו הצבאי של מוני שזור בקורות מלחמות
ישראל ,בקשים שבקרבות צה"ל ,בקרבות
מלחמת סיני במיתלה ,במלחמת ששת הימים
ברמת הגולן ובקרבות הבלימה בתעלה במלחמת
יום הכפורים .על פעולותיו בשדות הקטל הוענקו
לו עיטור הגבורה ועיטור המופת.
בהביטנו ברוח צה"ל  -אותה "תעודת הזהות"
של צה"ל כיום ,שעליה מחנכים דורות של חיילים
 משתקפת דמותו של מוני במלוא הדרה ,כאילונכתבה לפי מעשיו ועקרונותיו של מוני  -דבקות
במשימה לאור המטרה ,דוגמה אישית ,חיי אדם,
שליחות ורעות.
גבורתו חושלה עוד מגיל צעיר בכפר חיטים
והִפציעה במלוא הדרה בפעולותיו האמיצות
נוכח פני אויב במלחמת סיני .החובה והצורך
הפנימיים לקחת אחריות בצוק העיתים ,להציל
פצועים ולהמשיך להילחם הם נר לרגלי לוחמי
צה"ל עד עצם היום הזה.
תחושת השליחות ואהבת הארץ שליוותה
את מוני כל חייו התממשה גם בשירותו הצבאי
וגם ובעמל הכפיים שבעבודת האדמה.
מוני התנדב לקצונה והתקדם במעלה סולם
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מוני ניצני
בדרגת רס"ן

ימשיך לחנך דורות של מפקדים וחיילים על
ברכי פרקי הגבורה והמופת של סא"ל שלמה
מוני ניצני זכרו לברכה.
"לְָך ז ְרֹועַ ,עִם־ּג ְבּוָרה; ּתָעֹז יָדְָךּ ,תָרּום
יְמִינ ֶָך"( .תהילים פרק פט)

המלחמה הארוכה לאחר
קרב הגבורה
(קטעים מכתבה שפרסמנו בביטאון
"שריון" ,גיליון  , 18יוני )2003
ליקט וכתב אל"ם (במיל') שאול נגר
פציעתו האנושה ,לפי הגדרת
הרופאים ,במלחמת יום הכיפורים
סחפה את חייו למחוזות שלא יכול היה
לשער .מאז ועד היום ממש הוא מנהל
מלחמה עיקשת ונחושה על שפיותו ,על
עקרונותיו המוסריים כשחייו האישיים
דומים לחיי איוב שאין בהם רגע ללא
פגע .זוהי מלחמה ללא חברים כמעט,
שלא כמו בקרב.

מלחמה לכל החיים
הדרגות ,בין היתר ,בביצוע שליחות לאומית
לקונגו בסיוע בהקמת צבאה .במלחמת ששת
הימים לא נפקד מקומו של מוני משדה הקרב
והוא התעקש והצליח להגיע ולהשתתף בקרבות
יחד עם הכוחות הלוחמים ברמת הגולן.
אולם לא רק שליחות אפשר היה למצוא אצל
מוני ,אלא גם אחריות ומקצועיות עמוקה .מוני
עשה הסבה לשריון ועבר את המסלול המלא
והארוך ללא קיצורי דרך ,וזאת על מנת ללמוד
להיות המפקד הטוב ביותר שניתן ללוחמי
השריון שחייהם הופקדו בידיו.
טרם מלחמת יום הכיפורים מונה מוני למפקד
גדוד השריון  .79מוני העריך נכונה את הסיכויים
לפרוץ המלחמה והכין היטב את גדודו לקרב.
במהלך הקרבות הקשים בהם בלם הגדוד את
המצרים ותקף את ראשי הגשר של האויב ,נפצע
מוני בראשו כאשר היה "חשוף בצריח" ,בראש
חייליו ,תוך כדי מאמצי חילוץ הפצועים ולחימה
באויב .גם פציעה קשה זו לא יכלה לו.
מוני התמודד עם פציעתו הקשה במלחמת
החיים בעוז רוח כפי שלחם בשדה הקרב ,והצליח
להקים משק מצליח בישראל ,תוך דאגה וטיפול
מסורים בבנו הנכה ובמשפחתו.
על תחושות השליחות ,הרעות שפעמו בו
וצניעותו הרבה אפשר ללמוד מדבריו שנאמרו
בהתייחסו לגבורתו בשדה הקרב:
"עשיתי את זה כי זה מה שהיה צריך לעשות
באותם רגעים ...לא הסתכנתי לבד ,ועוד רבים
הסתכנו יחד איתי ,זו מלחמה .מבחינתי ,זה
משול לאימא ששומרת על הילדים שלה וכך
ראיתי את החיילים שלי".
אנו מחזקים את ידי המשפחה בצערה,
ומודים כי ַעּמֵנּו זכה בגיבור מעשה שכזה .צה"ל

פציעתו הקשה מאוד של מוני ניצני
במלחמת יום הכיפורים הותירה אותו עם
מגבלות פיזיות ומצולק נפשית .בראיון ארוך
שנמשך כחמישים שעות ,שקיים איתו רנן שור
בשנת  1988נגול סיפור מורכב .הבאנו קטעים
ספורים בלבד המאירים את אישיותו ואופיו של
מוני.
"פעם אחת נסענו זֹהר (רעייתו) ואני ,בין
תל־השומר לקיראון .נהגתי והיה לי קושי
איום לקחת סיבובים .יכולתי בעצם רק לנסוע
ישר ,וכל סיבוב עלה לי במאמץ אדיר ,בירידה
מהכביש ,ובהערה של זהר שהחזירה אותי
למסלול .טור ארוך של מכוניות התחיל להזדנב
אחורי וצפצופים וקללות וצעקות ,לא הבנתי
למה .לי נראה שאני נוסע במהירות רגילה ,אבל
בפועל נסעתי במהירות של  10קמ"ש ,ואנשים
שעברו אותי הסתכלו עליי בעניים רוצחות
וסימנו סימנים של 'חסר לו בורג' .בשבילי
שהייתי 'מלך הטרקטורים' בכפר חיטים ונהג
מצוין ,זו הייתה פגיעה איומה כשהבנתי שאני
לא מסוגל לנהוג.
בתקופה הראשונה בקיראון ,מה שהכי
הציק לי ,הייתה הרגשה שאני מוקף בקשר של
שתיקה ...ציפיתי שיבואו לבקר אותי במסות
 מפקדים בעבר ובהווה ,קצינים וחייליםשלחמו או היו תחתיי במשך שנים ,אבל הזרם
היה דליל מאוד ...כל מי שהגיע אלי התנפלתי
עליו עם שאלות ושכחתי מיד חלק מהתשובות
ושאלתי שוב .זה היה ניסיון אובססיבי לבנות
את התמונה מתוך שברים של זיכרונות .לא
עשיתי לעצמי הנחות ,כפיתי על עצמי שוב ושוב
לשחזר מה קרה בשישה ושבעה באוקטובר
ולאט־לאט סידרתי לעצמי את היומיים שלפני
'המכה בראש'.

־־־
רציתי לחזור לשירות הצבאי ,חשבתי שעוד
יש לי מה לתרום .רפול ,שהיה אז מפקד האוגדה
בצפון ,התקשר אלי והציע לי להיות קצין האג"ם
שלו .לא חשבתי פעמיים' .מתי?' שאלתי' .מה
מתי?' הוא אמר' ,מחר בבוקר' .למחרת בבוקר
אני עומד עם הציוד בדלת ופתאום טלפון:
קורדובה ,קצין הרפואה הראשי' :מה אני
שומע' ,הוא אומר לי' ,שאתה יוצא לעבוד עם
רפול?' וביקש ממני לעבור דרכו .בתל השומר
סגרו אחרי את הדלת והוא התחיל לפמפם.
שלוש שעות ישבתי אצלו .הוא ניסה להסביר
לי מה קורה איתי ,פעם ראשונה שמישהו
ניסה להעמיד אותי על מצבי ובמקומי .הוא
היה מאוד בוטה ,אמר לי במפורש שנפצעתי
פציעה אנושה ...בסוף חתכתי אותו ואמרתי:
'שמעתי .אני יוצא לרפול' .הוא התעקש' :על
גופתי המתה אתה הולך לצפון' .הוא הרים
טלפון לרפול והודיע לו בנוכחותי 'מוני ניצני
נשאר בבית' .התקפלתי הביתה ואמרתי לזהר
שהרופאים לא נותנים לי.
־־־
 ...היו ביני ובין זהר אינסוף דיבורים ,ותכניות
קמו ונפלו .תמיד ידענו שיום אחד ,כשאשתחרר
מהצבא ,נחזור להתיישבות ,נקנה משק ונהיה
חקלאים .זה היה החלום הגדול שלנו ,ולכן לא

הייתה לנו בעיה של ריק קיומי או חיפוש משמעות
בחיים .אחרי כול כך הרבה שנים של לחימה על
אדמת הארץ ,נראה היה לנו שההמשך הטבעי של
הלחימה הוא ההתיישבות ...בהתחלה דיברנו על
התיישבות ברמת הגולן או בפִתחת רפיח ,אבל
באותו זמן הבעיה המרכזית שלנו לא הייתה איפה
אלא כיצד מבחינה כלכלית אנחנו יכולים לממש
את החלום.
־־־
קטע מעדות של זהר ניצני ,אשתו (מתוך
הראיון בעיתון במחנה:)1988 ,
נפלנו בין הכיסאות אבל אני לא ממורמרת.
בשנתיים הראשונות לא היה עם מי לדבר
ואף אחד לא דיבר איתנו .ידעתי על אובדן
שדה הראייה השמאלי ועל זה שמוני לא יוכל
לנהוג ,ואמרו לי לשים לב שייקח את התרופות.
אבל לא ידעתי על חוסר ההתמצאות במרחב,
על האפילפסיה ,על מצבי הרוח הקשים ,על
התוקפנות .כשאתה נמצא בתוך זה אתה לא תמיד
נותן לעצמך דין וחשבון .אני גם טיפוס שהולכת
כל הזמן קדימה ואופטימית .מוני ,מתמיד ,הולך
לאט קדימה ומסתכל אחורה .בהתחלה ניסיתי
להבין את ההתפרצויות .אולי הוא מתפרץ עלי?
אולי אני אשמה? זו הייתה טראומה נוראית.
לילדים ניסיתי להסביר דבר אחד :חזר לכם אבא
אחר .הוא נפצע קשה בראש ,אמרתי להם ,הוא

מאוד כועס ,ולשנות אותו אי־אפשר אלא רק
לקבל אותו .הם היו ילדים והיה להם מאוד קשה
והיו להם הערות ורטינות כמו 'איזה אבא יש לנו'
ו'איך שהוא דורש מאיתנו'...
־־־
קטע מעדות של ד"ר מקס שטרן ,פסיכיאטר
(מתוך הראיון בעיתון במחנה:)1988 ,
איתי הוא שם את המלחמה בפריזר ,הוא היה
עסוק בעבר הרחוק או בעתיד ,בפיתוח המשק.
הוא יכול היה לבחור כמו רבים ,בדרך של נכות,
דרך של 'מגיע לי' ,להישען על הסביבה והמוסדות
כמו משרד הביטחון ,אבל אישיות חזקה באמת לא
תיכנע למסלול הזה ,ובשבילו זו הייתה שפה זרה.
הוא דרש פתרון של עצמאי ,לא שכיר ,ולא קיבל,
לפעמים דחה בצורה ברורה את רוב המטופלים,
לא רצה להיות כמותם ובסטטוס שלהם...
עבורי ,אומר שטרן ,המפגש עם מוני
היה חזק מאוד .הוא אנטי־תיזה של היהודי
שהכרתי בבלגיה ומהווה עבורי ,מעין אידיאל
של מה שרצוי שיהודי יהיה .מוני הוא אחד
מהמקרים שעזרו לי להיות אופטימי במקצוע
הקשה הזה ולהאמין באפשרויות ובכוחות של
האדם .לעיתים הוא עורר בי תחושה שאם היו
לי הכוחות שיש לו ,יכולתי לעשות הרבה יותר,
ושאנחנו  -שיש לנו הכשירויות המלאות -
•
אנחנו לא מנצלים אותן עד תום.
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איננו מכירים בעולם מדינה כישראל שזכותה להתקיים כמדינה עצמאית מוטלת בספק.
כאשר בוחנים את מאזן העוצמה של מדינת ישראל מיד בולטת הנחיתות הפיזית -
בשטח ,באוצרות טבע ובאוכלוסייה .החולשות הפיזיות האלה והאיומים עלינו הפכו
לתמריצים העיקריים שמניעים באמצעות ההון האנושי שלנו את כלכלת הידע ואת
ההישגים העצומים בתחום הטכנולוגי
רא"ל (במיל') משה (בוגי) יעלון*
שורשיה של מלחמת יום הכיפורים נעוצים
עוד במלחמת ההתשה שקדמה לה .באתי
לחלוק אתכם את המעט מניסיוני ,בעיקר
מהניסיוני ומתפקידיי הצבאיים ובמידת מה
מהניסיון בדרג המדיני .בכנס כזה אי אפשר
שלא להתחיל באמירת תודה בשם ממשלת
ישראל לתעשיות הביטחוניות ולאנשיהן
ולתרומה העצומה למדינת ישראל ,תרומה
שלמדתי להכיר ולהוקיר כמשתמש ישיר

כשהייתי במדים ,ואני יודע להכיר ולהוקיר
גם שאני מסתכל היום על תכניות בניין הכוח
של צה"ל ,ותכניותיו הרב־שנתיות והשנתיות.
לתרומה זו היבטים רחבים הרבה יותר מאשר
אספקת אמצעי לחימה לצבא ההגנה לישראל
 גם בטיפוח ובמיצוי הון אנושי ,שצה"ל עוסקבו לא מעט ,בתעשיות ,גם בתרומה ליכולת
מדעית־טכנולוגית של התעשיות למדינה,
וכמובן בתרומה לחוסן הכלכלי של מדינת
ישראל .מבלי שבחרנו בכך אנחנו מהיצואנים
הגדולים ביותר בעולם ,בליגה הלאומית של
היצרנים של אמצעי לחימה ,ולכך תרומה
חשובה לכלכלה הישראלית.
איננו מכירים מדינה בעולם שזכותה
להתקיים כמדינה עצמאית מוטלת בספק,
ומצב זה מעמיד לא רק אתגר מדיני ,אלא
אתגר צבאי .ומדינת ישראל שחגגה לאחרונה
את יום הולדתה ה־ 64יכולה להשתבח מצד
אחד בהישגים מופלאים שהביאו לביסוסה
ולביסוס מעמדה כמעצמה אזורית ,אך שאלת
זכות קיומה כמדינה יהודית עצמאית ,כמדינת
הלאום של העם היהודי ,ובאופן יותר מדויק
בארץ ישראל ,עדיין לא נרגעה .כשבוחנים את
מאזן העוצמה של מדינת ישראל מיד בולטת
הנחיתות הפיזית ,בין אם זה שטח הקטן
יחסית למדינות האחרות ,האוכלוסייה הלא
גדולה יחסית למדינות אחרות והיעדר אוצרות
טבע .אמנם מצאנו גז ואני מקווה שנדע תוך
פחות משנתיים להפיק ממנו גם תועלת
אסטרטגית נוסף לתועלת הכלכלית ,אך עדיין
העוצמה שלנו אינה מבוססת על אוצרות טבע,
ואפילו מים אין בשפע .העוצמה של ישראל
לנוכח הנתונים הפיזיים מחייבת הסבר והוא
בעצם זה ההון האנושי שלנו ,שנמדד בין השאר
בכמה מאמרים בתחום המדע ,הטכנולוגיה
והרוח מדינת ישראל מפרסמת יחסית לגודל
האוכלוסייה ,במספר הזוכים בפרסי נובל
שיש לנו ,או אפילו במספר הצופים בתיאטרון

ביחס לאוכלוסייה .אלה מדדים רכים מאוד
שמשקפים עוצמה שבסופו של דבר הפכה את
הכלכלה שלנו ,כנגד כל הסיכויים והמשברים,
לכלכלה חזקה ומבוססת על ידע.
חולשותינו הפיזיות והאיומים עלינו הפכו
לתמריצים העיקריים שמניעים את כלכלת
הידע ואת ההישגים העצומים בהרבה תחומים
לרבות בתעשיות הביטחוניות .אין תמריץ
טוב יותר מאיום או חסרון ,ואלה לצערנו
יש לנו בשפע .כיוון שהאיכות האנושית
היא המפתח לעוצמה המדעית והטכנולוגית
בתחומים השונים ,יש חשיבות עצומה ברמה
האסטרטגית לטפח את העוצמה הזאת ,ובתוך
כך כמובן להשקיע בחינוך ,ואחר כך בטיפול
בכוח אדם בצבא ,והעמדת הדור הצעיר מול
אתגרים.
בארץ מתחוללים דברים מדהימים .מי
שמסתובב בעולם ורואה מי מטפל בכול
מודיעין האותות ( ,)Sigintבארצות הברית
לדוגמה ,ובא אחר כך ליחידה  - 8200פשוט
נשאר פעור פה .על ידי טיפוח של נוער צעיר
עם מוח ולב ,ידע ורוח ,שנושא בנטל ודוחף
את זה עוד שלב או כמה שלבים קדימה,
כולנו נהנים .כתוצאה מכך צה"ל כיום ,הוא
צבא מערבי מתקדם ,נהנה מאמצעי לחימה
מתקדמים על ידי טכנולוגיה גבוהה בתחומים
רבים  -במודיעין ,בתקשוב ,בשליטה ,פיקוד
ובקרה ( C4Iכפי שקוראים לזה בלע"ז) ,באש
המדויקת ובמרכיבים נוספים כמו ניוד ,מיגון
והגנה .השילוב של היכולות האלה מביא
לעליונות ויתרון יחסי ברוב התחומים שבהם
אנחנו מתמודדים ,וזוכים ליתרון ההרתעה מול
הצד השני .האיום עצמו משתנה בקצב מדהים
ביחס לשנים אחרות .בתמצות ואפילו באופן
פשטני אפשר לומר שצה"ל אותגר מאז מלחמת
העצמאות ועד מלחמת הכיפורים בעיקר על ידי
איום קונוונציונלי מצד צבאות ערב החמושים
מכף רגל ועד ראש ,שנהנו מסיוע חיצוני גם
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במלחמה הקרה ,ומנשק סובייטי בחינם ברוב
המקרים .עם זה צה"ל התמודד למעשה עד
מלחמת יום הכיפורים כאתגר מתקדם.

שינויי תפיסה בעולם הערבי
והשלכותיהם
לאחר מלחמת יום הכיפורים השתנו גם
האיום וגם תפיסותיהם של הערבים בשדה
הקרב הקונוונציונלי .במקביל השתפרה מאוד גם
היכולת של צה"ל לאמץ טכנולוגיות שהוטמעו
בתפיסת הפעלה ובטכניקות קרביות ,ומדינת
ישראל נהנית מהרתעה שצה"ל מספק לה.
לדוגמה :האשימו אותנו בתקיפת הכור הגרעיני
שהייתה בסוריה ובעוד פעולות נגד אינטרסים
סורים ,אך הסורים לא הגיבו  -זו תוצאה של
ההרתעה .ההכרה וההבנה שלהם שבשדה הזה
לא ניתן כנראה להכריע את ישראל ,ואי אפשר
להשמידה על ידי פלישת צבאות ערב ,על ידי
כיבוש שטח ,על ידי לחימה של צבא מול צבא
מול צה"ל  -גרמה לשינוי שהתחולל אצלם.
השינוי הוביל אל הטרור הערבי ,שהיה גם
בתקופה שנלחמנו מלחמות קונוונציונליות מול
פידאיון ,כולל תגמול .הטרור היה קיים גם לפני
הקמת המדינה ולמעשה משחר הציונות ,אבל
הוא הפך להיות בידיהם הכלי המרכזי ,ששיאו
הוא ללא ספק מלחמת המתאבדים שנקראת
אינתיפאדת אל אקצה שפרצה בשנת ,2000
שהסבה לנו למעלה מ־ 1000הרוגים (אם סופרים
זאת מתחילת יישום הסכם אוסלו ב־ 1994ועד
לאחרונה) .קיים כמובן איום הרקטות ,ולכול
אורך הדרך קיים גם איום הטילים .בעצם מאיום
קונוונציונלי לאיום תת־קונוונציונלי  -טרור,
רקטות ,גרילה והאיום העל־קונוונציונלי -
טילים ונשק השמדה המוני .נוכח אתגרים אלה
השכילו צה"ל וכן ארגוני המודיעין והביטחון
שמסייעים לצה"ל להתמודד עם האתגרים
האלה ,בשיתוף פעולה הדוק עם התעשיות
הביטחוניות ,ופיתחו יכולות אדירות ומרשימות
שנלמדו גם על ידי מדינות אחרות וצבאות
אחרים ,כדי לתת מענה לאתגרים אלה שאינם
רק אתגרים של מדינת ישראל .מדינות המערב
נפגעו בגל של טרור קשה בשנים אלה ,וצה"ל
השכיל לפתח תפיסה ויכולת שמאפשרות
הגנה על מדינת ישראל המאוימת ,ושוב לחזור
להרתיע כמובן גם להתריע ,ובסופו של דבר גם
להכריע גם את הטרור.
כאשר מדברים על שינוי אזורי ,ויש כאלה
שכבר מדברים על לבנות אוגדות לנוכח השינוי
האזורי ושוב להתחמש בטנקים לנוכח אפשרות
של התפתחות איום קונוונציונלי  -נדלקה נורה
אדומה .צה"ל נדרש להכין שיעורי בית חדשים
ותכנית רב שנתית חדשה .אני מציע להזהיר את
עצמנו ולא מיד לרוץ לבנות אוגדות משוריינות.
איננו רואים כרגע ,ואפילו לא בטווח הנראה
לעין ,קואליציה ערבית חמושה מכך עד רגל
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השר משה (בוגי) יעלון

ועד ראש בנוסח  1967או  ,1973ולא מדינה
ערבית שבתנאים הנוכחים מסוגלת מבחינה
כלכלית לממן צבא קונוונציונלי חמוש מכף רגל
ועד ראש .אמנם יש ההסתייגויות לגבי צבאות
שהתחמשו במערכת מערבית כתוצאה מהסכמי
שלום ולא אפרט .אבל בעניינים האלה יש גם
בזה כמובן התניות והסיוע הזה כנראה לא יינתן
בעידן של הפרת הסכם ,וכמובן זה יאתגר כל
מערכת צבאית שנשענת על נשק מערבי ,בין
אם זה באספקת חלפים בין אם זה העברת
תחמושת ובין אם זה בהיבטים אחרים.
במבט על ההתפתחות שבה מצד אחד יש גל
של איסלמיזציה ,ומנגד התעסקות של כל מדינה
בעצמה ,נראה כי יש קודם כל הפניית אנרגיה
פנימה בשלב הזה ,ועיסוק בייצוב המצב .איום
יכול להתפתח בשילוב של משטרים איסלמיים
קיצוניים ועשירים .במשטר איסלמי קיצוני
שייהנה מפריחה כלכלית ויוכל לממן צבאות
חזקים  -עלול להתפתח האיום .זה לא קורה
כרגע אבל כשנדלקה נורה אדומה אין מיד לרוץ
ולבנות אוגדות חדשות מבחינתי.
המענה שצה"ל נתן לנוכח ההתפתחויות
של הטרור מבוסס על שלושה מרכיבים :יכולת
מודיעינית גבוהה ,יכולת העברת מידע בקצב
מהיר בזמן אמיתי ,ויכולת מבצעית גבוהה.
במקרה מסוים יכול אף כוח מיוחד לסכל את
המחבל במיטתו או בכל מקום אחר ,ובמקרים
רבים יש יכולת מנגד של תקיפה מן האוויר
בכלים מאוישים או לא מאוישים .המענה הזה
הוא אתגר אבסורדי .מי שמכיר את המקצוע
מבין שהאתגר לאתר מחבל בודד מחייב יכולת
מודיעינית גבוהה ביותר ,וסופו של דבר מדובר
במטרה בעלת חתימה נמוכה .אין מה להשוות
בינה לבין טנק שאפשר לזהות אותו מלוויין.
לעיתים מטרה כזו נראית תמימה לכל אזרח

ולכן אין די במודיעין חזותי ,ונדרש שילוב של
יכולות .לרוב המחבל מודע לכך שמחפשים
אותו ,שמנסים לעוצרו ולפגוע בו ,אם לא ניתן
לעוצרו ,ולכן הוא משתדל לא להיחשף ולכן הוא
גם מטרה בעלת משך קיום מאוד קצר.
זה אתגר עצום ואני סבור שצה"ל בשילוב
התעשיות הוכיח ופיתוח טכנולוגיות לייצר
מודיעין באיכות מאוד גבוהה שמבוסס על מספר
מקורות ותחומים בו־זמנית ,ויכולת חשובה לא
פחות לעשות אינטגרציה של המודיעין בזמן
קצר עד כדי היתוך ,ותוך כדי עיבודו .כל זה
כלפי מטרה שמשך הקיום שלה יכול להיות 10
דקות 20 ,דקות ,חצי שעה ,וצריך לקבל החלטה
אם זה הוא או לא הוא" ,הפללה" כפי שקוראים
לזה במקצוע ,ולקבל את ההחלטה אם זו אכן
המטרה ,להעביר את המידע לדרג מבצעי שבזמן
הקצר הזה גם יודע לסגור את המעגל .אני חושב
שהאתגר הזה הביא לפיתוח יכולות אדירות
שחלקן רלוונטי גם לשדה קרב קונוונציונלי.
ההתאמה ובעיקר קיצור לוחות זמנים
של סגירת מעגל ,מותנים ביכולות המיגון
שעומדות לרשות צה"ל גם כיום .יכולת העברת
המידע אינה עניין של מה בכך .כיום אין
ספק שהטכנולוגיה יכולה להציע מגוון עצום
של העברת תמונות ומידע בפס רחב ,וכבר
ראינו במבצעים ואפילו בעזה שאנו מכפילים,
משלשים ומחמשים את היכולת המבצעית
שהמ"פ יכול לקבל את המודיעין בזמן אמיתי.
כאשר הוא מגיע רגלית לכיוון היעד ,נניח
לג'בליה ,יש איזושהי מטריה שעוטפת אותו,
היודעת להגיד לו שעכשיו בצומת מניחים לך
מטען ,עכשיו בבניין הזה למעלה מישהו מכוון
אליך אר־פי־ג'י .גם מעבירים לו התרעה ,אבל
גם מספיקים לסגור מעגל כך שמנטרלים לו
את האיום .זוהי יכולת עצומה שמסבירה גם
את היכולת להילחם בשטחים בנויים צפופים,
אם יהיו נפגעים ,מה שלא מובן מאליו .במבצע
"חומת מגן" ( )2002עדיין לא הייתה לנו את
היכולת המלאה הזאת .יותר מאוחר בתוך
עזה ,בוודאי ב"עופרת יצוקה" ,זה הקל מאוד
גם על מקבלי ההחלטות בדרג המדיני ,ובוודאי
על הכוחות בשטח ,לפעול כשמטריה עוטפת
אותם ,מתריעה ומטפלת באיומים שבהם הם
נתקלים.
כמובן שייטב ככול שאפשר יהיה להגביר
עוד את קצב עיבוד התמונה המודיעינית בכללה
ולא רק התמונה החזותית ,גם את קצב היתוך
המידע ,וגם היכולת להתריע ולסגור מעגל
ולנטרל את האיום .אפשר עוד לפעול בכול
תחום הטכנולוגיות כדי להפוך את סגירת
המעגל לתהליך עוד יותר קצר .בתוך כך יכולת
מבצעית גבוהה בעיקר מן האוויר ,גם ברמת
הדיוק של החימוש .אם בסיכול ממוקד הטיל
פוגע במכסה המנוע של הרכב המחבל ולא בתא
הנוסעים  -יש תחקיר .נדרש דיוק של עשרות
סנטימטרים.

דילמות בבניין הכוח
קיימות דילמות בבניין הכוח ,ואני מכיר זאת
כרמטכ"ל בעבר וגם כיום ביושבי כחבר בוועדה
לבניין הכוח וההצטיידות .היכולות האלה שצוינו
בהקשר לטרור ,היכולת המודיעינית הגבוהה
מאוד ,יכולת העברת המידע ,השליטה והבקרה
והיכולת המבצעית  -כל אלה הם דוגמאות
ליכולות שנוכל לקרוא להן כוללניות ,גנריות,
וגם רב תכליתיות  -ורסטיליות .כפי שתכננו
את אסופ"ה לא חשבנו בדיוק על סיכול המובא
לתוכו ,עד שהייתה היכולת המודיעינית של
אסופ"ה ויכולת התקשוב של אסופ"ה והחימוש
המדויק של אסופ"ה .היה צריך להיעשות רק
התאמה ולהעתיק את היכולות האלה אל
המלחמה בטרור .וכשדנים ביכולת גנרית
כוללנית ורב תכליתית ,החוכמה היא להשקיע
במקומות שאת היכולת עם ההתאמות אפשר
להפעיל נגד הטרור .אפשר להפעיל גם נגד צבא
קונוונציונלי שצריך להשמיד אותו ,או נגד מעגל
שלישי באיראן .כי מבחינה בסיסית היכולות
האלה מבוססות על אותן יכולות טכנולוגיות עם
התאמה .ברור שלהגיע לעזה זה לא כמו להגיע
לאיראן אז אתה צריך טווח טיסה ,צריך הרבה
דברים אחרים ,אבל בסוף היכולת המודיעינית
להגיד זאת המטרה ,להעביר את המידע אל
הדרג המבצעי ולתקוף אותה במדויק  -זו פחות
או יותר אותה יכולת .ולכן כשדנים בשאלה
היכן נכון להשקיע את הכסף ,והשמיכה הרי
תמיד קצרה ,תמיד צריך לחפש את היכולות
הגנריות הכוללניות והרב תכליתיות שנותנות
לנו גם יתרון יחסי ,כפי שהשקעות הללו בתכנית
אסופ"ה נתנו לנו באופן שמשרת אותנו עד היום.
לעיתים יש צרכים ייחודים ונדרש להשקיע
במקום מסוים ,כמו גדר ההפרדה .בלתי אפשרי
לבנות גדר באיו"ש ואחר כך להעתיקה ממקומה
לדרום ,כמו כלי נשק ,כשמתפתח שם עימות
מסוכן .כשאתה משקיע את המיליארדים שם
זה ממש בקרקע ,וזה נותן פתרון ,נכון או לא
נכון .כיש לך איום מאיראן מה תעשה עם הגדר?
תזרוק אותה על האיראנים? זה מתאים לצורך
המיוחד הזה עם כל ההתלבטויות והשיקולים
הקשורים בכך.
דילמה אחרת לבוני כוח היא כמה משקיעים
בהגנה וכמה משקיעים בהתקפה .בעיניי ההגנה
הטובה ביותר היא ההתקפה ,ולדעתי היא גם
הדבר הזול ביותר .אינני מזלזל בהגנה ,ולעיתים
צריכים להציב מאבטחים בכניסה למקומות
סגורים ,כפי שהמלצנו במלחמת הטרור
הפלסטינים .לעיתים צריך להקים גדר כנגד
שיטפון של מחבלים מתאבדים ואין מנוס וצריך
להשקיע במכשול מן הסוג הזה .אך אין ספק
כי כשבוחנים זאת במונחים עלות־תועלת מה
מכריע בסוף זו התקפה .הטרור ביהודה ושומרון
הוכרע אופרטיבית ,ומה שהביא להכרעתו היא
לא הגדר ולא המאבטח בכניסה לאוטובוס או

משגר מערכת "כיפת ברזל" והטיל שלה.

צילום :שאול נגר
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טנק מרכבה סימן .4

צילום :מיכאל מס

בכניסה למסעדה או למקום ציבורי אחר  -זו
התקפה.
המצב הביטחוני הנוח יחסית כיום נובע מכך
שצה"ל ממשיך ליהנות מחופש פעולה ביהודה
ושומרון ,ועוצר את המחבלים בטרם יציאתם
ממחבואיהם  -מהקסבה ,ממחנה הפליטים
ומהשכונה בכפר  -כדי לבצע את זממם .זה
זול יותר כי כשאתה תוקף היוזמה בידיך .אתה
משקיע מינימום כוח ,ואין זה משנה אם מדובר
בכוח מיוחד או בחימוש מדויק שמביאים אל
המטרה בזמן המתאים לנו וביוזמתנו .מהרגע
שמחבל יצא לדרך כבר נדרש לאבטח במעגלים
הרחבים ועם הרבה יותר כוחות ,בלי ביטחון
בהצלחה ,ולא בטוח שאתה יוזם את ההיתקלות,
בין אם לאורך הגדר ,או בכניסה לקניון ,שם יכול
המחבל להפעיל מטענו על אנשים ואתה משלם
מחיר.
קחו לדוגמה את ההתמודדות עם אתגר
קונוונציונלי ,ההתמודדות עם אתגר הרקטות
והטילים .איפה יותר נוח וטוב לתקוף? האם
את המשגר בטרם שיגור ,אם אפשר ,או
להתחיל לטפל עם הרקטה במעופה? בשאלת
איום הרקטות והטילים או חדירת מכוניות
המדיניות שלנו היא הגנה סבילה ,ממ"ד ,מקלט
לכל אזרח במדינת ישראל בטווח התרעה,
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שיפור ההתרעה ,מה שנעשה כבר בצורה מאוד
מרשימה .בתוך כך המדינה מחולקת למספר
רב של גזרות מאוד קטנות ,כבר לא רק שישה
אזורים כמו ב־ ,1991כדי לא להפריע לשגרה,
כך שאם יש איום על נחל עוז ,אז שדרות יכולה
להמשיך בשגרה ולא להיות אפילו בהתרעת
"צבע אדום" .כך זה חיוני ומציל חיי אדם .בדיון
על הגנה אקטיבית ,בהתקפה  -צריך לשמור על
איזון .הגנה אקטיבית עם כל העובדה המוכחת
שהיא מרשימה ,כמו "כיפת ברזל"" ,שרביט
קסמים" בדרך" ,חץ" ומערכות אחרות  -ההגנה
הרב־שכבתית מאוד מאוד יקרה .וכשמגיעים
לדילמה על היכן לשים את אותם שקלים,
צריך לוודא שיש לך יכולת התקפית ,כי הכרעה
בסופו של דבר ,גם כנגד ירי הרקטות ,תהיה
ביכולת התקפית ,שמנטרלת את היכולת לשגר,
או גובה מהצד השני מחיר כזה שהוא בדילמה
אם בכלל לירות .דוגמה של הימים האלה :עם
כל הדיווחים על הישגי המלחמות האחרונות,
חיזבאללה בלבנון מוטט ,למרות שהוא חמוש
מכף רגל ועד ראש עם כ־ 50,000רקטות וטילים;
החמאס בעזה גם בלי הסכמים הבין את המחיר
וזה נובע מהיכולת ההתקפית בעיקר .ולכן
לנוכח הדילמות האלו חשוב לזכור שההגנה
הטובה ביותר היא התקפה.

דילמת התמרון היבשתי
הויכוח בעניין התמרון סטה קצת מדרך
הישר ,בעיקר אחרי מלחמת לבנון השנייה .אין
ספק שצריך לשמור על יכולת תמרון ,ויש מצבים
שבהם אתה נדרש לתמרן ואי אפשר לבנות רק
על אש מנגד ,אך צריך לזכור שביכולות שיש כיום
לצה"ל אפשר להשיג הרבה יותר באש מנגד ממה
שאפשר היה להשיג בעבר .זה לא בהכרח מיַּתֵר את
התמרון ,אבל היו מצבים שהגענו להפסקות אש
בסבבי עימות כאלה ללא מהלכים קרקעיים ,כולל
ברצועת עזה לאחרונה .כשנכנסים לדיונים של
עלות־תועלת ,צריך לשקול היטב מתי מפעילים
תמרון .אם מפעילים ,אזי כול עוד אתה יכול
לעשות תמרון רגלי אל תלך לתמרון ממוגן .אני
מכיר זאת עוד כלוחם צנחנים שחצה את התעלה
והגיע לנקודת הכינוס באוטובוס ואת השאר ברגל
בחציית התעלה; מכיר את זה מלבנון שכשהלכנו
ברגל על המיוערת [הגבעה המיוערת מצפון
לחרמון] התקדמנו ,וכשאמרו לנו עצור ,עוברים
לקרב ממוכן לכיוון כביש ביירות־דמשק נבלמנו,
והיו מילאנים (טילי נ"ט) והיו מוקשים .דוגמה
אחרת היא חטיבה  35בדרך לבירות במלחמת
לבנון הראשונה; וממלחמת לבנון השנייה ,זכור
למשל קרב הסלוקי .אני מאמין בתמרון רגלי כול

עוד אתה יכול ,הוא יכול להיות רגלי מקו המגע,
הוא יכול להיות רגלי־עוקף במסוקים או בדרך
אחרת ,ויש מצבים שבהם נידרש לתמרון הממוכן,
והם מאוד ייחודים ,בעיקר באזורי הלחימה שהם
צפופים בנ"ט ובשילוב כוחות קרקע ואוויר,
ובשטחים אורבניים צפופים .לכן מבחינת הדגש
יש לתת לתמרון הרגלי אם אפשר את היכולת
להתמודד עם מה שעומד מולו ,עד כדי ייתור
התמרון הממוכן כאשר לא חייבים אותו.

במה להשקיע?
בדיונים על התכנית הרב־שנתית של
צה"ל ,בהיותי במדים ,בעת הדיון על בניין
הכוח הגעתי למסקנה שיש להשקיע בחיזוק
יכולות כוללניות ורב־תכליתיות .זה תמיד
החזיר אותנו להשקיע עוד בחיל האוויר ,כי
כשמדברים על תמרון ,אז התמרון האווירי הוא
מאוד נוח לנו כול עוד הוא לא מאוים ,וצריך
לוודא שהוא לא מאוים (לא אמליץ לשים את
כול הביצים בסל אחד ,אבל בינתיים היכולת
האווירית סיפקה לנו את הסחורה בשנים
האחרונות ובעימותים האחרונים) .כמו כן
להשקיע במודיעין שהוא תמיד טוב לכל דבר
והוא חיוני גם בכלל ובוודאי להשמדת מטרות.
להשקיע בחימוש המדויק וכל מה שנגזר ממנו,
ואם יש יכולות שאינן דורשות כוח אדם ,כמו
כלים בלתי מאוישים ,אדרבא ,יש לעשות זאת
גם בלחימה וגם בביטחון השוטף .וכמובן לא
להרפות מלהשקיע במחקר ופיתוח .לסיכום
העניין של בניין הכוח ברצוני לציין כי בשדה
הקרב המודרני של היום הטכנולוגיה יכולה
להציע לנו הרבה יכולות ,שלא הפכנו אותן
עדיין ליכולות ממשיות אפקטיביות ,ואפילו
מכריעות .תחום הסייבר למשל ,שיש לו המון
יתרונות וכדי לפעול בתחום הזה אתה לא צריך
להפר ריבונות של מדינה .בתחום זה אתה צריך
לייצר יכולת שהיא גם בחתימה נמוכה אולי
אפילו חשאית ,אז חלק מזה סייבר וחלק מזה
זה פעולות בחתימה נמוכה וחשאית מנגד ,עד
כדי נטרול איום בלי שאתה מפר ריבונות ,בלי
שאתה מושך אליך אש ומפר ריבונות.
יש נושאים המצריכים לגיטימציה פנימית
לא רק בינלאומית .כאשר נדרש להתגונן מפני
איום טרור או רקטות כשהצד השני משתמש
באזרחים כמגן אנושי ,גם אז נדרשת בחברה
הישראלית לגיטימציה מוסרית־ערכית של כל
אחד מאיתנו .זה נדרש כדי להסתכל במראה
אחרי שנותנים פקודה או ששחררת חימוש.
לאחר מכן זו הלגיטימציה הפנימית החברתית,
ולאחר מכן הבינלאומית ,צריך לקחת זאת
בחשבון .אלה שיקולים כשהמתכנן ,המפתח,
צריך לקחת בחשבון בבואו להציע את אמצעי
הלחימה למשתמש.

הממשק בין המצביא לטכנולוג,
בין היוצר למשתמש
במשך אלפי שנים כמעט לא השתנו כלי
המלחמה  -החרב ,החנית והמגן .אמצעי הניוד
היו בעיקר סוס ,גמל ,פיל ,כרכרה .המודיעין
היה מבוסס על מראה עיניים ,על מודיעין
אנושי (יומינט) ,והעברת המידע נעשתה על
ידי שליחים ,יונים או משואות .הטכנולוגיה
שהוצעה למצביא הייתה כמעט קבועה במשך
אלפי שנים .המהפכה התעשייתית ומהפכת
המידע  -הביאו לכך שהטכנולוגיה מציעה
למצביא הרבה יותר ממה שהוא מסוגל לקלוט.
כיום המודיעין מוצע בקצב התפתחות מואץ.
המחשבים ממשיכים להתקדם וכמוה יכולת
התקשוב והעברת המידע ,החישה המדויקת
ועוד .כול אלה מונחים על המדף ,אבל במקרים
מסוימים המצביא צריך להציג דרישה פרטנית
למידע ,כי הטכנולוגיה הבסיסית איננה
מספקת .במקרה כזה הממשק בין המצביא
לטכנולוג צריך להביא לפיתוח האמצעים
באופן המותאם ביותר לצורך .המציאות הזאת
של השינויים התכופים במציאות מהווה אתגר
הן למצביא והן לטכנולוג .הממשק בין מצביא
לטכנולוג הוא ממשק קריטי שבו גם עוקבים
אחר השתנות האיומים ,אבל גם עוקבים
אחר השתנות ההזדמנויות .זה חייב להיות
ממשק מאוד הדוק שבו הטכנולוג כמומחה
תוכן מבין את הצורך של המצביא ,והמצביא
יודע גם טכנולוגיות ,ולא רק בא לתערוכה
ואומר זה טוב וזה יפה .דרוש ממשק הדוק
בין המצביא לבין הטכנולוג על ידי הכרת
הצרכים והאילוצים .על ממשק זה מכבידה
ללא ספק התופעה הידועה של ההתכוננות
למלחמה הקודמת .כי ממשק בין המצביא
לטכנולוג עוסק בעתיד ,בהתכוננות לסבב
המלחמה הבאה ,יש בו גם פיתוח של יכולות
טכנולוגיות עתידיות שעדיין לא נוסו בשדה
הקרב ,ולרוב היא מוצר של יכולות אלה .לכן
על המצביא להתאים את תפיסת ההפעלה
שלו ,את הטכניקות הקרביות ,את הטקטיקה,
את התכניות האופרטיביות כתוצאה מזה.
האתגר למצביא הוא להתגבר על משקולות
העבר .למצביא קשה לרוב להתרומם
ולהסתכל אל העתיד ,אפילו עד האופק,
שלא לדבר על מעבר לאופק .בעוד
שהמצביא נדרש להתרומם לגובה
המאפשר לו להסתכל
למלחמת
למרחוק,
העתיד ,פועלים עליו
כוחות של הכרת הישן,
הטקטיקה שהוא גדל בה,
למד והתאמן בה ,המבנה

והארגון של היחידות והכלים .צריך להיזהר
שהישן מן העבר לא יהפוך למשקולת עד כדי
מכשול חשיבתי ביכולת המצביא להסתכל
קדימה ולראות כיצד לנצל את ההזדמנויות
הטכנולוגיות ,לקראת מענה עם יתרון יחסי
שיביא בסוף להכרעת הקרב הבא במלחמת
העתיד.
התכנית האופרטיבית ,הקצה המעשי ,צריכה
להיות מותאמת למה שפיתחת ,עם מה שחשבת,
ועם מה שרכשת ואימצת כטכנולוגיות ,וצריך
להגיע אל שעת הש' מוכן מן הקצה אל הקצה.
זה תהליך בהחלט לא פשוט והוא כמובן בפתחם
של מפקדים בכירים וגם מפקדים בדרג הטקטי,
עם צורך שלהם להיות מעורבים באופן אישי
בתהליכים אלה .זה לא נעשה מעצמו ,זה מחייב
שינויים ,ולשינויים יש התנגדות בתוך היחידות.
לכן כדי להתמודד עם האתגרים העומדים בפני
צבאות בתחילת המאה ה־ ,21וכדי לנצל את
ההזדמנויות הטכנולוגיות הנמצאות על המדף
ובמעבדה ,על המצביא והטכנולוג לקיים תרבות
ארגונית המעודדת יצירתיות ,ביקורת והטלת
ספק .הסיסמה היא חופש מחשבה ,חופש הבעת
דעה ומשמעת פעולה .אלה יכולים להביא
לשינויים עתידיים.
במציאות כיום ובעתיד הנראה לעין ,הדבר
הקבוע היחידי בחיינו בכל התחומים  -הוא
השינוי .מי שלא שואל את עצמו במצב הזה
פעם ביום או בשבוע או בחודש את השאלה
מה נשתנה ,הופך ללא רלוונטי .הוא הדין גם
במדיניות ,בכלכלה ,בעסקים ,בחברה ובחינוך.
במציאות שבה הצד השני רואה אותך ,לומד
אותך ,וגם מפיק לקחים מסבב הלחימה
האחרון ,אתה נדרש לראות גם את השינוי
אצלו וגם לראות את ההזדמנויות שאתה מנצל
כדי לשנות את עצמך ,ולפגוש אותו בעימות
הבא עם יתרון יחסי משמעותי .אני מאחל
לכולנו להיות רלוונטיים כדי להיות מוכנים
•
להתמודד עם האתגרים בעתיד.
כטב"ם זעיר "מוסקיטו" של
התעשייה האווירית.
צילום :התעשייה האווירית

* מתוך הרצאה שנשא השר משה (בוגי) יעלון בכנס טכנולוגיה ,במרכז הקונגרסים בלוד ,ביום  8במאי 2012
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תעשיות בית־אל -
תעשייה עם נשמה
של אוויר לנשימה
בשיפוליו המערביים של דרום הכרמל ,רחוק מכרך סואן ,בצל של אילנות
גבוהים שוכן מפעל האם של תעשיות בית־אל ,מפעל עם נשמה הדואג לאוויר
לנשימה בעת סכנה
אל"ם (במיל') שאול נגר
במפעל האם של תעשיות בית אל ,מפתחים
ומייצרים מגוון מערכות סינון וטיהור אוויר
מפני חומרי לחימה כימיים ,ביולוגיים,
רדיולוגיים ואטומיים .המפעל בבעלות קהילת
בית אל שבזיכרון יעקב.
זו קהילה מיוחדת במינה ואוהבת ישראל ,של
גרמנים שבאו לישראל והתיישבו בזיכרון יעקב
בשנת  ,1963וחבריה הם תושבי קבע בארץ.
לקראת הכתבה נפגשתי עם יהודה פילואר
(  ,)Jehuda Fehlauerאיש השיווק והמכירות
הבין־לאומיות של החברה .בביקור השתתף
גם תא"ל (במיל') אביגדור קליין (קצין
השריון הראשי לשעבר) המשמש יועץ לחברה.
וכשיצאתי מן הביקור שם מיד נזכרתי ,כדרכי,
בשיר של ביאליק ,והפעם בשיר ַהּבְֵרכָה:
ֲאנ ִי יֹו ֵד ַע יַעַרּ ,ו ַבּיַעַר
ֲאנ ִי יֹו ֵד ַע ּבְֵרכָה צְנּועָה ַאחַת:
ַּב ֲעבִי ַהחֶֹרׁשּ ,פְרּוׁשָה מִן הָעֹולָם,
ְּבצֵל ׁשֶל־אַּלֹון ָרםּ ,בְרּוְך אֹור וְלִּמּוד ַסעַר,
ְל ַבּדָה ּתַחֲֹלם לָּה חֲלֹום עֹולָם הָפּוְך
וְתַ ְדּג ֶה לָּה ַּב ֲחׁשָאִי אֶת־ ְּדג ֵי ז ְ ָהבָּה ־
וְאֵין יֹו ֵד ַע מַה־ ִּב ְל ָבבָּה.
המפעל ואנשיו ,שרבים מהם אזרחי ישראל
תושבי זיכרון יעקב והסביבה ,מתאפיינים בשקט,
בצנעה ,בהתמדה ,בדייקנות ובקפדנות ייקית,
שהביאו אותו להיות מוביל בעולם בתחומו בטיב
מוצריו ,המספק מערכות מיגון אב"ך צבאיות
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ואזרחיות ,לכלי רכב ורק"ם ,למבנים ציבוריים
כמו בתי חולים ומשרדים ,לתחנות של תחבורה
ציבורית ועוד.

מי היא ומהי חברת תעשיות בית אל
חברת בית אל תעשיות הציבה לעצמה
יעד לעזור להצלת חיים במדינת ישראל בגלל
אידיאולוגיה ,ראו בהמשך .החברה היא כיום
בעלת מוניטין עולמי במערכות סינון וטיהור
אוויר לשימושים צבאיים ואזרחיים .החברה
מוכרת ומספקת מערכות ייחודיות ,חדשניות
ואמינות ליותר מ־ 60צבאות בעולם .הייחוד של
המערכות שהיא מפתחת ומייצרת נובע מההבנה
שהן חייבות להיות יצירתיות ומהפכניות ביכולת
שלהן ומסתגלות לתרחישים שבהן הן פועלות.
החברה הצליחה לפתח מסנן מצטיין ומיוחד בעל
יכולת סינון רב־תחומי ,גם של חלקים מיקרוניים,
לאיומים של חומרי לחימה כימיים ,ביולוגיים
ואף רדיולוגיים ,אך בעיקר כימיים וביולוגיים,
וגם לזיהומים שאינם צבאיים הקלאסיים אלא
תעשייתיים .אחד האיומים הקשים לטיפול
הוא גז פחמן חד־חמצני ,CO ,החסר צבע וטעם
ורעילותו רבה מאוד .בעת ירי בתותח ובמקלעים
נפלט גז זה היכול בתוך דקות להגיע לריכוזים
מסוכנים .המסננים של החברה "אוכלים" אותו
בקלות ולא נודע כי בא אל קרבם .עוד תכונה
מוערכת של המסנן הייחודי הוא יכולתו לפעול
ביעילות וברציפות זמן ממושך הרבה יותר
מכול המתחרים ומבלי להיסתם .מכלול המסנן
מכיל מנגנון ניקוי עצמי .עוד יתרון למערכות
המפותחות בחברה עבור רכב ורק"ם הוא

הגודל הפיזי הקטן יותר בהשוואה למתחרים,
ואף צריכת הזרם הנמוכה יותר .כישורים אלה
מאפשרים להחליף מערכות ישנות הקיימות
ברכב ורק"ם ,ואשר אינן עונות כיום לדרישות
המחמירות יותר ,במערכת החדישה של החברה
בתהליך רטרופיט פשוט.
החברה מעסיקה אנשי פיתוח וייצור יצירתיים,
ויצירתיות נוצרת בסביבה שבה יש אנשים שיש
להם כישרון וידע ,אבל גם היכולת לראות מה
שאחרים לא רואים .החברה מעסיקה במפעליה
מאות ישראלים ולא רק חברי קהילה ,ובתוך
המפעלים עובדים יותר ישראלים מאשר אנשי
הקהילה .כול מפעליה בארץ ממוקמים באזורי
עדיפות א' לתעסוקה .כשהגענו לאותם אזורים
מצאנו אנשים שעוזבים ,מציין יהודה פילואר,
ואילו כיום נבנים בהם הרחבה ,והרחבה שנייה.
אחת המטרות שלנו היא כמובן להביא תעסוקה,
לא במובן של להביא דגים
אלא לתת חכה ,שהאנשים
יידעו לדוג לבד.
החברה היא יצרן
ייחודי בכך שהיא
מפתחת ומייצרת את
הכול מ־א' ועד ת' בחצרה,
ובתוך כך מכניקה ,חשמל,
ומערכות
אלקטרוניקה
יהודה פילואר,
איש השיווק
והמכירות
הבין־לאומיות
של החברה
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ממוצרי חברת תעשיות בית אל

תעשיות בית אל זיכרון יעקב בע"מ
Beth-El Industries Ltd

החברה החלה את פעילותה בשנת 1974
בשם אגודת בית אל זיכרון יעקב ,ובשנת 1981
הפכה לעמותת בית אל .משנת  1999הפעילות
הכלכלית הועברה לחברת "תעשיות בית אל
זיכרון יעקב בע"מ" ,שהינה בבעלות מלאה של
קהילת בית אל.
החברה מובילה בעולם בפיתוח ובייצור של
מערכות מיגון אב"כ קולקטיבי .החברה מציעה
בין היתר מגוון רחב של מערכות אוורור
וסינון אב"ך בעלות מפרט טכני עשיר במיוחד,
שמהוות פתרון מועדף בתחום מיגון האב"ך
הקולקטיבי ,האזרחי והצבאי כאחד .מיגון זה
מיועד לקשת רחבה של אפליקציות ,במקלטים,
במרחבים מוגנים ,בקרונות ,ברכבים צבאיים,
ברכבי חירום והצלה ,באוהלים ועוד.
ל"תעשיות בית אל" ניסיון של למעלה
מ־ 30שנה באלפי מיזמים בארץ ,שבהם
הותקנו עשרות אלפי מערכות אוורור וסינון
אוויר .מערכות אלה מספקות למאות אלפי
אנשים במדינה ,מיגון אמיתי מפני תקיפה
וזיהום סביבתי ,ומאפשרות להם לשהות באזור
מוגן ולתפקד בו לאורך זמן ,למרות המציאות
המאיימת .בעשר השנים האחרונות" ,תעשיות
בית אל" משווקת בהצלחה רבה את המערכות
שלה ליותר מ־ 60צבאות בעולם ,היא ספקית
ראשית של צבאות נאט"ו ומהווה מוקד ידע
עולמי בתחום מיגון האב"ך.
בנוסף לפעילותה העיקרית ,החברה
מייצרת ומשווקת קווי ייצור לתעשיית המזון
והתרופות ,אוהלי בידוד רפואיים ומערכות
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מכניות מדויקות.
היקף הייצור בשנת  2009היה למעלה מ־23
מיליון דולר ,שמתוכם מעל  13מיליון דולר
יצוא" .תעשיות בית אל" משקיעה כ־ 10אחוזים
מהמחזור שלה בקידום מוצריה ובטכנולוגיות
חדשות .מתחילת דרכה ,תעשיות בית שמה לה
כיעד לסייע למדינת ישראל .החברה מעסיקה
במפעל כ־ 400עובדים ישראליים במפעליה
בזיכרון יעקב ,בפארק התעשייה שח"ק ובאזור
התעשייה בבני יהודה .רוב מפעלי קבוצת בית
אל פרוסים ,מטעמי ציונות ,באזורי עדיפות
לאומית א'.
בזכות שיתוף פעולה עם מרכז קליטה
"חיננית" ,הסמוך לאזור התעשייה שח"ק,
נקלט ב"תעשיות בית אל" מספר לא מבוטל
של עולים חדשים כבר ב־ 24שעות השהייה
הראשונות שלהם בארץ .עובדה זו תרמה לכך
שמרכז קליטה זה זכה במקום הראשון מבין כל
מרכזי הקליטה בארץ בקליטת עולים חדשים
בעבודה.
תעשיות בית אל שותפה להקמת שלושה
מרכזי הכשרה מקצועיים :בזיכרון יעקב,
בפארק תעשייה שח"ק ובמגן שאול ,כדי ליצור
פיתרון למחסור הגדול בכוח אדם מקצועי
בארץ.
אנו רואים זכות גדולה לייצר כחול לבן,
תוך כדי שמירה על תקני איכות בין־לאומיים
ושמירה קפדנית על תקני איכות הסביבה.
קידום השגשוג והצמיחה באזורי עדיפות
לאומית הוא חלק חשוב מהציונות של שנות
ה־.2000

הסינון כמובן על קרביהן .יש לה מערך אבטחת
איכות מוקפד ומתקדם ,והיא מתחילה את
אבטחת האיכות עוד בחומרי הגלם המסופקים
לה מחו"ל.
חברת בית אל תעשיות אינה היחידה בתחום
מערכות טיהור וסינון אב"ך בארץ ,והיא הגדירה
לעצמה שלא להתחרות עם מפעלים ישראליים.
החברה הצליחה למצוא לעצמה תחומי פעילות
נרחבים ומשתדלת לייצר ולעשות תחליף ייבוא,
ולייצר דברים שאינם מיוצרים כאן על ידי אחרים.
חברת בית אל תעשיות מפורסמת במערכות
הגנת אב"ך לכלי רכב ורק"ם צבאיים ,אך חלק
ניכר מפעילותה הוא גם לגופים אזרחיים.
במלחמה עשויה האוכלוסייה האזרחית להיות
חשופה לחומרי לחימה כימיים ,מסביר יהודה
פילואר ,עשויות גם להיות תאונות עם חומרים
מסוכנים המאוחסנים במקומות שונים או
משונעים ממקום למקום בכלי תחבורה שונים.
לכן הושקע בחברה מאמץ בפיתוח מערכות מיגון
עבור מתקני תשתית ,מקלטים ציבוריים ,בתי
חולים ומוסדות אחרים.
בפעילות צבאית ,כמו בעיראק בשעתו
ובאפגניסטן כיום ,קיימות שתי בעיות מעיקות.
האחת היא השטח המדברי והחולי הגורם
לסתימת מסנני האוויר למנועי הרכב והרק"ם
בתוך שעות ספורות .האחרת היא שנתקלים
בפעולות טרור רבות ובהפתעה מקומית עם צפי
לחומרים מסוכנים .בעיראק לדוגמה הותקפו לא
פעם משאיות שהובילו כלור ,ורק בסוג זה של
תקיפות נגרמו כ־ 200הרוגים וכ־ 1500פצועים.
במצב זה קיימת נטייה לפעול עם כלי רק"ם כאשר
מערכת ההגנה מפני חומרי לחימה כימיים פועלת

ברציפות  24שעות ביממה וכול השבוע ,ומשמשת
גם לסינון האוויר עבור המנוע .החול והאבק
באזורי לחימה אלה מכילים גם חלקיקים קטנים
מאוד בגודל של מיקרון (אלפית המילימטר) או
שני מיקרון ,שמסנני אוויר רגילים מתקשים או
לא מסוגלים לסנן אותם .חברת בית אל הצליחה
לפתח מסנן ,כאמור רב־תחומי ורב־תכליתי,
המתגבר גם על בעיה זו ,ומוצריהם מהווים להיט
בשוק הרק"ם .יש לחברה גם מסנני אוויר לחול
ואבק ללא טיפול בחומרי לחימה כימיים ,שגם
הם מתגברים על החלקיקים הזעירים ויש להם
כושר ניקוי עצמי המאפשרים פעילות רצופה
וממושכת בתנאיי חול ואבק.

מפעל של אווירה
יחד עם יהודה פילואר הנמרץ סיירתי במפעל
שבזיכרון יעקב בכול מחלקות הייצור והפיתוח.
מיותר לציין את הסדר הייקי המופתי בכול מקום.
הניקיון גם ברצפה של מחלקות עיבוד שבבי שובה
את העין .העובדים נראים שבעי רצון ושקדנים
במלאכתם .המפעל בזיכרון יעקב מסודר ומטופח
•
והשקט מוסיף לאווירה הרגועה.

קהילת בית אל

קהילת בית־אל התיישבה בזיכרון יעקב
ב־ 1963בהנהגתה של אמה ברגר ,גרמנייה
אדוקה שהאמינה באפוקליפסה שתתרחש
בשנת  2000בעולם ,ושישראל דווקא תהיה
המקום הבטוח ביותר בו  -ולכן צריך לחזק
אותה .הקהילה הזעירה זכתה תחילה לקבלת
פנים צוננת ,ובניסיון של המועצה המקומית
זיכרון יעקב להפקיע את אדמותיהם .ברגר
עצמה הלכה לעולמה ב־" .1984ההתחלה
הייתה מבוססת על חקלאות" ,סיפר גרהרדט
שטריילה ,שהגיע ארצה ב־" .1965בשנות ה־70
התחלנו בעבודות מתכת ,ובתחילת שנות ה־80
נבט בנו חזון של ייצור מערכות מיגון ללוחמה
כימית .עם הרעיונות האלה הלכנו לפיקוד
העורף ,שכמובן זרק אותנו מכל המדרגות".
מצוידים בעקשנות גרמנית ובאמונה
דתית יוקדת המשיכו בני הקהילה ,שבינתיים
צמחה והלכה ,לפתח תעשייה ייחודית של
ייצור מערכות לסינון אוויר נגד לוחמה כימית

וביולוגית .ב־ ,1991כשסדאם חוסיין שיגר
טילי סקאד על ישראל ,נזכרו בהם .אז החלה
תעשיית בית־אל להמריא ,וכיום היא מספקת
חדרי פיקוד ובתי חולים ניידים וממוגנים לכל
צבאות נאט"ו ומוכרת מערכות טיהור אוויר
בכל העולם .הקהילה מונה כיום מעל אלף נפש.
מי שהיה כאן הופך בדרך כלל להיות שגריר
טוב לישראל ,מציין יהודה פילואר מחברת בית
אל תעשיות .הבאנו הרבה אנשים לאו דווקא
מקהילת בית אל ,אלא מקהילות בארצות
הברית ומאירופה ,מהחברים שלנו .איננו
מחוברים לשום כנסייה .האנשים מאמינים
בכול הכתוב בתנ"ך ובברית החדשה ,ומנסים
לחיות ככתוב .אהבת העם ואהבת הארץ היא
מרכיב עיקרי בשני הספרים ,ולכן זה גם מרכיב
מאוד חשוב בחיינו .אנו רוצים לתמוך ולעזור,
לאהוב ולהתפלל כמו שכתוב.
על התעשייה אפשר לקרוא באתר
http://www.beind.com

חברת טקמר תשיק מערכת תקשורת חדשה עבור רק"מ
(טנקים ,נגמ"שים ושריוניות)
חברת טקמר ,המתמחה בפתרונות תקשורת
חכמים ,שוקדת בימים אלה על מערכת הדור
הבא עבור רק"מ .המערכת החדשה תושק בעוד
פחות משנה ותאפשר ביזור ,יתירות וחווית
הפעלה הדומה לזו הקיימת כיום במכשירי
ה־ Smart Phonesותענה לאתגרים של עבודה
בתנאים קשים האופיינים לרק"מ כגון רעש
סביבה גבוה ,רעידות וכו'.
בתחילת עידן הטנקים התקשורת בין הטנקים
נעשתה בעזרת דגלים וסימני ידיים והתקשורת
בתוך הטנקים נעשתה בהלמות פטיש על גבי גוף
המתכת ורתמה שחוברה לנהג שזקני החייל עוד
זוכרים .עם השנים הוכנסו מערכות קשר ורדיו
שאפשרו לתקשר עם טנקים אחרים וכן מערכות
קשר פנים לתקשורת בין אנשי הצוות.
במהלך פיתוח טנק מרכבה סימן  4עלה הצורך
בתקשורת מתקדמת ,שתהיה בעלת יכולות

דינמיות בעולם המשתנה של שדה הלחימה.
הפתרון שנבחר ע"י מערכת הביטחון הוא של
חברת טקמר שסיפקה מערכת המאפשרת
את שילובן של כלל מערכות התקשורת בטנק
(פנימיות וחיצוניות) עבור כלל אנשי הצוות.
המערכת הקיימת בטנק מרכבה  4מהווה
מכפיל כוח בעזרת מרכזיה המתחברת לכלל
אמצעי התקשוב המותקנים בטנק ומאפשרת לכל
אחד מאנשי הצוות האזנה ודיבור דרך כל אחד
מאמצעי אלו בעזרת עמדת מפעיל קלה לתפעול.
מכפיל הכוח מקורו בחיבור ובשיתוף המיידי בין
ערוצי הקשר לאנשי הצוות .המערכת מאפשרת
שיחת אינטרקום עם מיקרופון פתוח בין אנשי
הצוות ,תוך התגברות על רעש רקע גבוה מאוד

האופייני לרק"ם .בעזרת ממשק מפקד נפרד ניתן
לשלוט על כלל מכשירי הקשר ,לשנות תדרים
ולהקצות למפעילים תוכניות האזנה דינמיות.
טל דוד ,מנהל השיווק בחברת טקמר ,מציין
כי בימים אלה החברה שוקדת על מערכת הדור
הבא "המערכת החדשה תאפשר תמיכה ביותר
אנשי צוות וכן ביותר אמצעי תקשוב וככזאת
תתאים לכלים כגון נגמ"שי פיקוד המאופיינים
בכמות גדולה משמעותית של אמצעי תקשוב
וכן אנשי צוות/לוחמים .המערכת החדשה
תאפשר ביזור ,יתירות וחווית הפעלה הדומה לזו
הקיימת כיום במכשירי ה־ smart phonesותענה
לאתגרים של עבודה בתנאי קרב קשים .המערכת
תענה לכלל הדרישות ממערכת תקשורת עתידית
מרובת משתמשים ואמצעי תקשוב וככזאת
תתאים לנגמ"שים ,טנקים ,שריוניות ,תק"שים
וכן אתרים וכלים טאקטיים.
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נבחרת מורות בית הספר
רמת אביב ג' ביד לשריון

ימים ולילות השקענו בבית הספר רמת אביב ג' בתל אביב ,שאותו יסדתי עם קבוצת מורים
שראו את עבודת החינוך וההוראה כמפעל חיים .הבאנו ליד לשריון את מורות הדור הנוכחי
נחמה בר־כוכבא*
בבית הספר היסודי רמת אביב גימל בתל
אביב השקענו ימים ולילות ,כולל בחופשות של
התלמידים ,כדי ליצור בית ספר שכונתי ,שבנוסף
על הישגים לימודיים והצטיינות ,שם דגש גם
על טיפוח ערכים ,התנדבות ,חברות ,תרומה
לקהילה ,עזרה לזולת וקליטת עלייה .בבית הספר
למדו כאלף תלמידים .חשוב לציין ששיתפנו את
ההורים בתכניות ,בהחלטות ובביצוע הנושאים
השונים .תרומתם של ההורים שהתנדבו להקדיש
מכישרונם וזמנם הייתה רבה מאד .הישגיי בית
הספר בלימודים ובנושאים אחרים קהילתיים
צוינו לשבח על ידי משרד החינוך ועיריית תל
אביב־יפו .נבחרת המורות ,מחנכות ובעלות
תפקידים ארגוניים נוספים הוזמנה לאתר יד
לשריון בלטרון בתחילת אוגוסט  ,2012כדי
שילמדו וישתלמו בנושאים לימודיים וחינוכיים
המופעלים באתר בהצלחה רבה ,ולדעתנו הם
מאד משמעותיים לגבי המורים המחנכים ובעלי
התפקידים האלה .המורות שהשתתפו בסיור הן
גילה בר גיא ,עידית גירון ,חיה רוזנטל ,רחל סופר,
דליה גמינר ,תהילה שפירא ואירית שמואל.
הסיור באתר החל בהנחת זר למרגלות כותל
השמות ובהסבר מפורט על ההנצחה הפעילה
שבאתר כנושא ייחודי שאנו מפעילים ביד
לשריון .לאחר סיור במכלול הזיכרון קיימנו
שיחה על הצורך בטיפוח הנושא הזה בבית הספר
במהלך שנות הלימודים .בהמשך ביקרנו בחדר
המפקדים והתמקדנו בתמונתו של אלוף משה
בר־כוכבא (בריל) ז"ל והעלנו זיכרונות משותפים
(המורות הכירו אותו היטב) .לאחר מכן סיירנו
בחדר הגבורה ושוחחנו על חשיבות לימוד נושא
זה בבית הספר ,במיוחד בימים שלפני יום הזיכרון
לחללי צה"ל.
נושא חדש ומיוחד עבורן היה 'הלוחם היהודי
במלחמת העולם השנייה בצבאות העולם' .תא"ל
(במיל') צביקה קן־תור מנכ"ל עמותת הלוחם
היהודי ריתק את המורות בדבריו .ההסבר על
הלחימה האמיצה של מליון וחצי הלוחמים
היהודים בשדות הקרב במלחמה זו ,וההישגים
המשמעותיים והמרשימים שלהם בתפקידים

נחמה בר־כוכבא (מימין) עם נבחרת המורות מבית הספר רמת אביב ג'

הבכירים ביותר ,הדהימו את המורות במהלך
הביקור בתערוכת הלוחם היהודי .בדברי הפתיחה
ובהסברים המרתקים במהלך הסיור במקום ,למדו
המורות נושא חדש ומיוחד שעדיין לא מוכר
למורים ולא נלמד בבתי הספר .הן התעניינו בכל
פרט שסופר ,הקשיבו בקשב רב לכל נושא ונושא,
והיו מוכנות ללמוד עוד ועוד על נושא מרתק
ומיוחד זה .חשוב לציין שתא"ל (מיל) צביקה קן־
תור מלמד ומסביר את הנושא בצורה מרתקת,
מסקרנת ,מעניינת ומעוררת רצון ללמוד ולהרחיב
את הידע בנושא.
לסיכום הביקור התכנסנו במרכז המידע
שבמקום .אשרת שפירא ,מנהלת מרכז המבקרים,
סיפרה על העשייה הרבה בנושא חינוך כאן ועל
המבקרים הרבים מכל הגילאים שבאים במהלך
השנה לאתר .היא הציעה למורות לבנות איתן
תכניות ייחודיות בנושאים שברצונן לטפח עם
תלמידיהן לקראת ביקורם העתידי באתר.
מזל יחזקאל מזכירת העמותה ,השותפה איתי
בתכנון ובהפעלת נושאים חינוכיים במקום,
הוסיפה דברים על המיזמים החינוכיים במקום.
דבורי ברגר מנהלת מרכז המידע סיפרה על
החומרים הרבים והמיוחדים שבמרכז זה וכן
על העזרה המקצועית הניתנת על ידה להכנת

תכניות לימודיות לבתי הספר במגוון נושאי
למידה וחינוך .היא הוסיפה וציינה את האמצעים
המגוונים שיש במרכז המידע לצורך הפעלת
התכניות הנדרשות ,וגם לצורך עבודות אישיות
של תלמידים .האמצעים המשמשים לכם הם
סיפורי לוחמים ,ספרים בנושאים רבים ,חוברות
המספרות את קורות המדינה ,מיצגים ,סרטים
ואמצעים נוספים המתאימים להכנת מגוון רחב
ומעניין של נושאי לימוד .סיימנו את הסיור
המרגש והמרתק בארוחת צהריים במסעדת נוף
לטרון ,ארוחה טעימה ,מגוונת ומהנה באווירה
משפחתית חברית.
וכך כתבו המורות בספר האורחים:
"לנחמה היקרה  ,לכול המארחים שלנו ולכול
הצוות הפועל והפעיל  -תודה רבה על ביקור
מעניין ומאלף ,ביקור בו למדנו רבות וגילינו
דברים חדשים רבים! תבורכו על כך שאתם
שומרים על המקום כאתר פעיל ונבנה .בכל פעם
שהיינו באתר יד לשריון (והיינו רבות) גילינו
דברים חדשים.
אנחנו שמחות לראות את האתר חי
ומתחדש!! תמשיכו בדרככם המדהימה!"
תודה  -גילה ,רחל ,אירית ,חיה ,עידית ,דליה
•
ותהילה.

*נחמה בר כוכבא (בריל) ,אלמנתו של אלוף משה בר כוכבא (בריל) ,יו"ר ועדת החינוך של עמותת יד לשריון בלטרון ,מנהלת בתי ספר מצטיינת בעבר
ויקירת העיר תל אביב
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מערך המילואים
יעמוד במשימה

צה"ל הוא עדיין צבא העם ועיקר כוחו ביחידות המילואים .רבבות החיילים והמפקדים במילואים
מגיעים לשירות מתוך סיבה ערכית ובגלל הלכידות של היחידה .קצין המילואים הראשי תא"ל
שוקי בן ענת רואה את הבקיעים ורואה עצמו כנייר הלקמוס הבוחן את מצבם ומשתדל למענם.
בסיכום הוא פוסק כי יש לנו מערך מילואים שיעמוד במשימה שלו ,חד וחלק!
אל"ם (במיל') שאול נגר
קצין המילואים הראשי (קמל"ר) תא"ל
יהושע (שוקי) בן ענת ,החל את שירותו
בצה"ל כשנה לפני מלחמת יום הכיפורים
בסיירת גולני ,נפצע באימונים ,עבר לשריון
כחודש לפני המלחמה שבה שימש תותחן
בטנק שוט א' ,ושרד מפלוגה בגדוד  82שנפגעה
קשה מאוד בלחימה ברמת הגולן .בהמשך
שירת כקצין במערך ה"שוט" וה"מרכבה" של
השריון והשתחרר מהצבא בדרגת סרן .מילא
שורת תפקידים במילואים בפיקוד הצפון
במשך  25שנים ,ממפקד גדוד ועד סגן מפקד
עוצבת אתגר .שוקי הוא חקלאי בהכשרתו
ובעברו .בספטמבר  2008התמנה לתפקיד קצין
המילואים הראשי ,לאחר תת־אלוף דני ון־בירן,
והועלה על ידי הרמטכ"ל לדרגת תת־אלוף.
באוקטובר השנה סיים ארבע שנים בתפקיד
וישתחרר מצה"ל .נפגשנו עם הקמל"ר שוקי
בן ענת במשרדו עם צרור ארוך של שאלות על
אנשי המילואים.

האם יש אבא לכוחות מילואים
קצין מילואים ראשי (קמל"ר) הוא קצין
בדרגת תא"ל המשמש למעשה יועץ לרמטכ"ל
ולשר הביטחון לנושאי המילואים ,ומעין
נייר הלקמוס של מערך המילואים כיֵשות
צבאית וחברתית .התפקיד נקבע בראשית
שנות האלפיים בשל בעיות במערך המילואים
ותחושת האפליה בקרב משרתי המילואים,
שעלו לדיון בעקבות מבצע חומת מגן .בין
השאר טענו משרתי המילואים ,כי במקומות
עבודה מעדיפים אנשים שאינם משרתים ,או
כאלה המשרתים רק ימים אחדים ,על פני אלה
הנעדרים לתקופות ארוכות.
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עד לאותה תקופה נחשב מערך המילואים
לחלק בלתי נפרד מצה"ל ולא היה קצין שייצג
את בעיותיהם של משרתי המילואים ויעלה
אותן לדיון ציבורי .כחלק מהתגמול הוחלט על
קיום יום המילואים ,שבמהלכו זכאים בעלי
תעודת מילואים להטבות והנחות במקומות
שונים ,וכן מתקיימים בו מופעי בידור
שנושאם הוא המילואים .אולם חלק ממשרתי
המילואים טוענים שלא די בכך ויש לעגן את
זכותם במקומות עבודה ולהעניק להם הטבות
משמעותיות יותר.
קמל"ר כמוהו כאפיפיור ,אין לו גייסות .אין
חֵיל מילואים והוא לא קצין ַחיִל ראשי .אין
הוא אחראי על גיוס כוחות המילואים ולא
על הפעלתם .עיקר פעילותו הוא בממשק עם
האזרחות  -כשאנשי מילואים יוצאים החוצה
ומשתחררים וצריכים לטפל מול המדינה
בדחיית מועדים ,בעצמאיים ,באקדמיה
ובשאלה איך הם חוזרים הביתה ,ומה עם
המשפחות .במילים אחרות  -פחות תוך כדי
הלחימה והפעילות ויותר אחריהן .אנשי
מילואים יש בכול החילות והזרועות והוא
מייצג את כולם.

גיוס חפוז למלחמת יום הכיפורים
בעקבות פציעתו ברגל בסיירת גולני הועבר
שוקי כחודש לפני מלחמת יום הכיפורים
לפלוגת צמ"פ של נח"לאים בגדוד  82בחטיבה
 .7לא עשיתי מקצועות ,לא עשיתי צמ"פ,
והתחילה המלחמה ,הוא סיפר ,אמרו לי :שמע
תותחן  -יש ידית פה יש ידית שם ,עשו לי כמה
מט"זים (מטווחים זעירים לדימוי ירי בתותח).
הגענו במטוסים למחניים ,משם למחנה יפתח.
קיבלנו טנקים ערומים של יחידת מילואים,
הבאנו תחמושת ,פרסנו באינדיאנה .בסיירת

גולני לימדו אותנו ללכת עד קצה גבול היכולת,
ולא הבנתי אז כמה זה חשוב וכמה זה עזר לי
בתור טנקיסט .אף אחד לא דיבר על המלחמה,
יהיה כפי הנראה יום קרב ,אמרו .הפלוגה הייתה
בג'וחדר ולמעשה ביום הראשון למלחמה היא
נגמרה .היינו עם הכוח של הסמ"פ  -בחור אמיץ
כאין כמותו ,גבי רפאל ,הוא נהרג אחרי זה .את
הפגז הראשון ממש יריתי ביום הכיפורים .סדרה
ראשונה ביום הכיפורים ,הכול עם ידע תיאורטי.
הורדתי איזה  25כלים סורים.
באחד מימי המלחמה הייתה תקלה בתותח,
וכדי להכינו לירי נוסף היה צריך לנגוח טנק שכן
ולגרום לרתיעת התותח לפני ירי .רק כשהיה
בקורס קציני השריון לאחר המלחמה למד לדעת
שיש ידית ביטול נעילה שהשימוש בה היה מונע
את הצורך בנגיחה .מאז ובעת שעבר הסבה
לטנקים שונים למד כול טנק עד רמת הבורג,
ולמד שוב ,כמו בסיירת גולני ,כי אין להתפשר
על מקצוענות.
הצוות שלי לדעתי ,כך סיפר ,הוא הצוות
היחיד בפלוגה שכולנו חיים כיום .החוויות של
שלושת הימים הראשונים היו חוויות קשות
מאוד .אתה לבד מול עוצמות אדירות .אני חושב
שיחסי הכוחות שם היו בין  50ל־ 1בטנקים
מולנו ,בגזרה שלנו ,בלי ארטילריה בלי כלום.
אני אישית סיימתי את המלחמה במובלעת בתל
ענתר ,בתור איש צוות ,שם כבר הייתי תותחן
מוסמך .אחרי חודש במובלעת יצאתי לקורס
מט"קים של אוגדה  .36חזרתי בתור מט"ק
לגדוד  .82הייתי מט"ק כול מלחמת ההתשה
במובלעת עם הרבה ימי קרב והפגזות .עברנו
הרבה מצבים ,בעיקר במלחמה ,שכבר נפרדתי
מכולם ,כולל מצב שעמדתי מול טנק סורי
במרחק  20מטרים ,הדלקתי לו את מכלי הדלק
עם עוזי ,אלה חוויות שאינני היחיד שעבר.

תא"ל
שוקי בן ענת
כרטיס ביקור

תא"ל שוקי בן ענת בעת
המפגש איתו
צילום :שאול נגר

שוקי נולד במושב נורדיה
ועבר לתל עדשים בעקבות
הפקידה הפלוגתית מגדוד
 74שלקחה אותו לבעל.
התגייס לסיירת גולני כשנה
לפני מלחמת יום הכיפורים.
באימוני הסיירת נפגע
והועבר לשריון .במלחמת
יום הכיפורים שימש תותחן
טירון בטנק שוט שירה את
הפגז הראשון שלו וסיים את
המלחמה לאחר שהשמיד
למעלה מ־ 25כלי רק"ם
סוריים .לאחר המלחמה עבר
קורס מט"קים ושימש מט"ק
במובלעת הסורית במלחמת
ההתשה במשך שנה ,סיים
בה"ד  1וקורס קציני שריון.
נשאר להדריך בקק"ש ואחר
כך היה מ"פ של פלוגה
מבצעית בגדוד  74בחטיבה
 .188השתחרר בדרגת סגן
בשנת  .1978עוד בסדיר היה
גם מ"פ בקק"ש כשהקורס
עוד היה בביר־תמדה בסיני,
תפקידו האחרון בסדיר.
למחרת השחרור יצא עם
רעייתו להולנד ולמד שם
חקלאות על חשבונו.
הפגישה הראשונה עם
המילואים הייתה בהיותו
847
בחטיבה
סמג"ד
במלחמת לבנון הראשונה.
יצא
המלחמה
לאחר
במילואים לקורס מג"דים
מלא ולאחריו שימש תשע
שנים מג"ד במילואים של
הגדוד שאיתו היה בשל"ג.
חלק מהשנים כמג"ד עם
טנקי שוט וחלק עם טנקי
מרכבה 2ב' .בתקופה זו חווה
את עיקר חוויית המילואים.
שירת כ־ 100ימי מילואים
בשנה .עבר קורס מח"טים
מלא ושימש בקבע שנה אחת
כמח"ט של טנקי מרכבה 3ב'.
כיום במילואים הוא רמ"ט
באוגדת "עמוד האש".
שוקי נשוי .5 +
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מערך המילואים הוא כישות צבאית וחברתית ,היינו מערך של מערכות

באחד מימי השישי נשארתי לבד ,המט"ק
שלי הלך להיות טען־קשר במקום אחר ,הטען
נפצע ,הנהג לקה בהלם קרב ופונה ,ובא איזה
מילואימניק ולקח לי את הטנק .אנשים חטפו
טנקים .הייתי צריך לחכות לאיזה חלק כי
הטנק נפגע ,אנשים לקחו טנקים גם עם חלקי
אדם ,כשירים ולא כשירים ,ויצאו ללחימה עם
תחמושת ובלי תחמושת .אנשים נלחמו להשיג
טנק ,גנבו אחד לשני טנקים בשביל לצאת
להילחם .למילואימניק שלקח לי את הטנק
קראו ִמׁשְנ ֶה ,לא ידעתי מה זה ִמׁשְנ ֶה וגם לא
עניין אותי ,אבל ראיתי שיש לו איזו אוטוריטה
מסוימת ,והוא אמר לי :ילד תקשיב ,אתם
עשיתם את שלכם ,עכשיו אנחנו .אני לוקח לך
את הטנק ,אתה תחכה ,יבוא צוות אחר .וטנקים
לידו היו על אותה רשת קשר ונכנסו לקרב בתל
שאמס .פתאום שמענו ש ִמׁשְנ ֶה לא עונה ,ואז
אמרו ה ִמׁשְנ ֶה איננו .ראיתי שירדה עצבות גדולה
על האנשים ,ואומר לי אחד מהם :ילד ,אתה
מכיר את השיר הודי חמודי? בוודאי שהכרתי,
הלכתי לישון עם השיר הזה ,אימא שלי שרה
לי אותו .זה היה הודי חמודי (רס"ן אהוד דפנא
ז"ל) .ואז בפעם היחידה במלחמה הזאת ,היינו
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אז ארבעה או חמישה חבר'ה מהפלוגה ,שרידים
כולם ,מפויחים ,עייפים ,ישבנו ובכינו .ישבנו
במעגל ,מעלינו מטוסים מפגיזים ושום דבר לא
עניין ,שרנו את הודי חמודי ,ובכינו .ומהרגע הזה
 נגמר והפסקנו לבכות ,נגמר .ואז הבנתי זהו,הנעורים שלך נגמרו עכשיו אתה בסרט אחר.

קצין המילואים הראשי
ועולמם של אנשי המילואים
קמל"ר לא אחראי על גיוס המילואים ולא
על הפעלת הכוח .הוא נכנס לעבודה בממשק
עם האזרחות ,כשאנשי מילואים יוצאים
החוצה ומשתחררים וצריכים לטפל מול
המדינה בדחיית מועדים ,בעצמאיים ובאקדמיה
ובשאלה איך הם חוזרים הביתה ,ומה עם
המשפחות  -פחות תוך כדי הלחימה ושירות
המילואים ויותר אחריהם.
מערך המילואים הוא חלק בלתי נפרד של
הצבא ,אין צבא מילואים .חיילי המילואים הם
מרבית הצבא .מערך המילואים בנוי ויהיה בנוי,
אומר תא"ל בן ענת ,על מאפיינים קיימים ,זה
מערך שיהיה חייב להיות מוכן לקריאה בפרק
זמן קצר .אין אף מדינה שיודעת לקחת אזרח

מהבית ותוך  48שעות ופחות מכך לשים אותו
בשטח לחימה ,תוך כדי גיוס והצטיידות ,זה
תמיד יישאר .מערך המילואים מסביר תא"ל בן
ענת איננו רק מערך צבאי ,זה מערך של המדינה
והצבא .יש כאן דואליות בלתי פתורה ומתמדת
של עולם המילואים שתמשיך להישאר כך ,וזה
בסדר .כיום אנחנו בדיוק בתווך הזה .היום זה
המאגר ,זה העתודה האנושית של המדינה כדי
להגן על עצמה .גודלו של מערך המילואים הוא
כגדול הסדיר והקבע של עיקר המערך ,והוא לא
גדול.
הקמל"ר מציין לעצמו שתי אבני דרך בחיי
המילואים בארץ .האחת היא מלחמת לבנון
הראשונה שבה עברנו שינוי .עד מלחמת
לבנון הראשונה היו מלחמות העבר בעצימות
גבוהה ,מלחמות מול צבאות סדירים ועל
גבולות ברורים ,מלחמות שבהן היה כמעט
גיוס טוטלי שכולם כמעט נטלו בה חלק .היינו
חברה סוציאליסטית שלמילואים היה ערך
משמעותי באתוס החברתי .למלחמת לבנון
הראשונה נכנסנו עם קונצנזוס ויצאנו עם הרבה
שאלות .מאז עברנו לתקופה שונה לחלוטין -
של מלחמות נמוכות עצימות ,של טרור וגרילה,

ששם למערך המילואים יש משמעות אחרת,
גם בהפעלת הכוח ,בעיקר בהפעלת הכוח וגם
בבניין הכוח .השנייה היא מלחמת לבנון השנייה
שהייתה אירוע מכונן ויסוד לחוק המילואים,
לבניין הכוח ולצורת ההפעלה של מערך
המילואים כיום.
על מערך המילואים משפיע יותר מה שקורה
בתוכנו ,יותר מאשר מה שקורה מסביבנו,
מסביר הקמל"ר .כיום כולם מתבוננים על מה
שקורה סביבנו .לאחר מלחמת לבנון הראשונה
הפכנו מחברה סוציאליסטית לקפיטליסטית.
האינדיבידואליזם גובר על הקולקטיביות.
שירות המילואים הפך למשהו סלקטיבי ,והגיוס
אינו טוטאלי ,לא כולם מתגייסים .זו תופעה
קיימת .הרבה פעמים רואים שקונצנזוס של
הציבור הישראלי עולה בזמן משבר ,בעת הצורך
להפעיל את הכוח ,אבל בהיבט של המילואים -
הנכונות לקחת בו חלק אינה עולה ,היא יורדת,
לפעמים ביחס ישיר לקונצנזוס ,וזה לא קרה
בתקופות שלפנ ֵי.
המילואים היו פעם חלק מהאתוס ,חלק
מהקונצנזוס ,היום כבר לא ,לא כמו שהיה פעם.
יש פגיעה חזקה מאוד בעסק הזה .וזה הופך כיום
את מערך המילואים לכמעט כמו מגזר .מערך
המילואים שייך למדינה ולצבא  -זה לא רק אש
ומערך צבאי ,שימשיך להישאר בתוך האפיונים
המוגדרים .לזה יש להוסיף אפיון של אחדות
הפיקוד .זו אבן בניין שלנו וזה תמיד יישאר .זה
לא מערכים תומכי לחימה ,זה לא מאגרי כוח
אדם ,הפיקוד שלנו אחיד ,בנוי ביחידות לוחמות
שתמיד יהיה מרבית הצבא ,מוכן לקריאה
מהירה ,אבל בהיבט החברתי הוא משתנה .אנשי
המילואים הם אחוז חד־ספרתי מהאוכלוסייה,
ואפילו לא רוב המכריע של האוכלוסייה ברת
הגיוס ,וזה הדבר היותר מדאיג ,זה הופך למגזר.
זה יותר מאמירה סוציו־אקונומית ,זו גם
אמירה רעיונית .גם אם לעולם המילואים אין
מאפיינים של מגזר ,הריהו קבוצה מאובחנת
של אזרחים ,עם מאפיינים מאוד ברורים שקל
לאבחן אותה ,והיא מאוד ייחודית כאזרחים.
זו הקבוצה האזרחית היחידה שלוקחת עליה
חובה מתוך הכרה .המדינה לא תמיד שמעה את
אנשי המילואים ,ואף על פי כן ,אנשי המילואים
שלא שומעים אותם ,וסוגרים להם את הדלת -
יבואו מהחלון.
אני מתייחס לכך כאקסיומה ,מציין הקמל"ר,
ולא מוכן בכלל להתווכח על כך .קבוצה זו
לוקחת על עצמה מחויבות מתמשכת מתוך
הכרה .זאת חובה שרבים אחרים לא לוקחים.
אין עוד קבוצה אזרחית שלוקחת עליה סיכונים
פיזיים .אצל אנשי המילואים שליחותם איננה
משלוח ידם וזה המאבחן אותם ,והיא לוקחת
עליה נטל כלכלי ,משפחתי ואישי כבדים
מאוד ,ואלה המאפיינים הייחודים שלה .היא
קבוצה מאובחנת ולא מגזר ,כי האינטרס שלה
הוא אינטרס ממלכתי .למגזר יש אינטרס
אישי כשהוא מפעיל שדולה בכול האמצעים

שברשותו לקידום האינטרס שלו .וזה הייחוד
והנורמטיביות של אנשי המילואים .בתפקידו
כקמל"ר הוא שומע אמירות על אנשי המילואים
בנוסח :בגלל שאתה נורמטיבי אתה ממילא
תבוא [לשירות המילואים] ,אז אל תבלבל לי את
המוח עם הייחודיות שלך .אני שומע את זה גם
פה בתוך הבסיס הזה ,אתם ממילא באים אז מה
אתם רוצים? זה קשה ,המקצוע קשה ובכלל כול
העיסוק בצבא זה דבר מאוד פסימי.
לכאורה כול מי שמסיים שירות חובה הוא
פוטנציאל להיות איש מילואים .בפועל ,מסביר
הקמל"ר ,רק כשלושה רבעים מהם ממשיכים
למערך המילואים .בין השאר גם חוק המילואים
כיום אינו מאפשר לקחת מקצועות מסוימים
מהסדיר ושיעשו אנשי מילואים .כול תפקידי
שמירה ,אבטחה ,תפקידים כלליים  -אין יותר
במילואים .זה אחד הדברים הטובים של חוק
המילואים .עם זאת רבים אינם עושים שירות
מילואים .יש גם רבבות בגיל גיוס "שתורתם
אומנותם".

שותפות אנשי המילואים בביטחון
השוטף
הצעה לביטול השתתפותם של אנשי
המילואים בפעילות ביטחון שוטף (בט"ש)
עלתה בכנסת בשנת  2005ועברה בקריאה
ראשונה ,אך נפלה בהמשך ,כיוון שמעורבות
מערך המילואים בפעילות הבט"ש היא כורח
אסטרטגי מובנה בבסיס קיומו ונחיצותו של
מערך זה .אין עוד צבא בעולם שעושה זאת.

התגבשות חוק המילואים
והשלכותיו
כיום קיימות אצל אנשי המילואים ,מבכיר
ועד זוטר ,שתי תובנות עיקריות :אחת  -אי
אפשר לחזור על תקלות של לבנון השנייה.
היו שגיאות רבות והמערכת צריכה לדעת לא
לחזור עליהן פעם שנייה .השנייה ,ש"בשכונה
המטורפת" שבה אנו מצויים במזרח התיכון,
אפשר בפתאומיות להתעורר ללחימה .חוק
המילואים בא והגדיר ותיקן את מטרות השירות
וקצב את ימי המילואים לחצי ,זה תיקון חשוב
מאוד ,נקבעו גבולות גזרה שהמחוקק שולט על
הדברים.
ראשית קבעו שלוש מטרות לשירות
המילואים :אימונים ,תעסוקה אחת ל־3
שנים ,ובניין היחידה ,שזה אומר ימים
בודדים לטיפול בפרט ,ימים לוגיסטיים ,ימים
אופרטיביים ,ברמה של ימים בודדים .רק
לצרכים אלה נקראים אנשים למילואים .לא
עוד שמירה ,אבטחה ,ועבודות שגרתיות שהיו
חלק גדול מהימים שנקראו אליהם בעבר,
שגרמו להעברת המיקוד מהעיקר לטפל,
תוך כדי השקעת משאבים .גם המחוקק וגם
הצבא הבינו שהמילואים זה משאב יקר לא
רק בהיבט הכספי ,וכי הוא קצר־מועד  -אסור
להפעיל אותו במסות ,בפרט שלא לצורך .תוך

כדי זה יש דברים שצריך לשנות.
החוק גם פתח שיח כלכלי עם אנשי
המילואים .נכנס הנושא של התגמול הנוסף,
שהוא סוציאלי לפי ימים ,יש מעט שינוי בנושא
תגמולי ביטוח לאומי ,הפיצוי מביטוח לאומי.
הנוסחה הבסיסית שבן גוריון עוד טבע אותה
 אזרח־חייל נשארה .אתה אזרח ,המדינהקוראת לך בתור חייל ,ושומרת לך על הכנסתך
כאזרח ,אבל לא על כול הדברים הנלווים לזה.
ופה המחוקק הבין שצריך טיפה לשנות .העלו
את שכר המינימום לאנשי המילואים בתקופת
שירותם ב־ 40אחוזים ,וזה נוגע כיום במערך
הצעיר יותר .אחד הדברים שהחוק עשה -
הוריד את גיל הפטור והצעיר את המערך .היום
הגיל הממוצע הוא  .31הרבה אנשי מילואים הם
בגילאי  30-20בתחילת החיים  -זה לימודים,
זה התעסקות בעבודה ,הכול אצלו באיחור ,הוא
שירת  3שנים בסדיר ,ויש לו עוד שנה עד שהוא
מוצא את עצמו ,ולפעמים עוד שנה עד שהוא
עושה את הפסיכומטרי ,ואז נכנס ללימודים,
וכך נכנס בגיל  28-27לשוק העבודה .זה איחור
של כמה שנים שהיום בכלכלה החופשית,
התחרותית  -זה משמעותי מאוד .לאחר מכן
צפוי להיעדר מהעבודה או הלימודים בצורות
כאלה או אחרות שקשורות לתפקיד שלו.
זו כיום אחת הבעיות העיקריות ,והחוק רק
התחיל לגעת בהיבט הזה ,והוא חייב להימשך.
התחיל שיח כלכלי שעדיין שומר על מודל
צבא העם .כיום אני רואה מערך שהושפע מאוד
מצורת ההפעלה של הצבא ,אבל יותר מההיבט
האזרחי והמיצוב שלו בתוך המדינה .החוק
הביא את כול צה"ל למתכונת עבודה כלל־
שנתית ,בזה שקבע שתעסוקה מבצעית תהיה
אחת ל־ 3שנים .הכוונה הייתה להקל את הנטל.
פה יש נושאים חשובים ביחידות המילואים
שהחוק לא נתן דעתו עליהם .יגאל אלון אמר:
רוח היחידות  -נשק היא ,ואני טוען שלכידות
 זה דבר שיורה ,זה כלי נשק .יש גישה ,כוללבמטה הכללי ,כי מה שלא יורה  -לא שווה.
ואני אומר ,מדגיש הקמל"ר  -לכידות יֹוָרה!
לאיש המילואים הממוצע בין הלוחמים
כיום ,בן  ,31יש שני דברים חשובים :אחד זה
מה מביא אותו למילואים והשני מה מביא
אותו להסתער על הגבעה בלחימה במשימה
שלו .מה שמביא אותו למילואים זה המכלול של
התנהלות המדינה והצבא והחברה .יש  4סיבות
שמביאות בן אדם למילואים :אחת זו אמונה,
כך אני מאמין ,שצריך לעשות  -ציונות קוראים
לזה .זו אינה מילה פופולרית כיום ,זה סוג של
ציונות של תקופתנו ,כי יותר אנשים מתכחשים
לחובה ,ובסוף זה סוג של התנדבות .השנייה זו
המחויבות החברתית ,מחויבות ליחידה ,לחברים,
למפקדים .היא נקנית בחיכוך המילואימניקים.
אלה שתי הסיבות הראשונות .סיבה שלישית
 הם אזרחים נורמטיביים ושומרי חוק .ביןהסיבה הראשונה לשנייה אפשר להחליף את
הסדר .בין שתיהן לשלישית אי אפשר להחליף.
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השלישית  -אזרח נורמטיבי שומר חוק
 זו לא הסיבה הראשונה ולא השנייה,היא השלישית .הסיבה הרביעית היא גם
אישית  -זה המתחים ,זה השינוי אווירה,
אחד לא רוצה לראות את החותנת ,אחד
מוצא פתאום עוד יכולות אישיות שהוא
יודע לבטא אותן בנוסף למה שהוא עושה
באזרחות ,מצוין .עכשיו לשאלה השנייה
מה מביא אותו להסתער על הגבעה .שני
דברים :הראשון זה החברים שלו ,הלכידות
של היחידה ,מציין הקמל"ר וזאת על בסיס
ניסיון ,כולל מלחמה משמעותית בסדיר
וכולל אחת במילואים  -זה החברים.
אתה לא חושב על שום דבר ברגע הזה,
זה החברים שלך .אני עד היום עם אותם
נהגים שטיפסתי איתם על איזו גבעה
בתור סמג"ד כשהובלתי שיירת אספקה
בעין אל חילווה ,עם הנהגים האמיצים
שנסעו ברכב חשוף ,עם חבר'ה שיורים
עליהם עם אר־פי־ג'י שזה הרבה יותר
מסוכן מטנק ,וחלקם עוד עושים מילואים.
את הרעות הזאת אתה קונה במבחן
המלחמה והפעילות המבצעית .ולכידות
היחידות  -נפגעה עקב חוק המילואים.
זה מצריך תיקון .הלכידות מושגת בעיקרה
בתעסוקה מבצעית ובמספר המפגשים בין
אנשים ,וההגבלה של תעסוקה מבצעית
אחת לשלוש שנים  -זו הפגיעה ,זו חוות
הדעת של כול המפקדים במילואים ,וגם
של החיילים .לקח אמנם  60שנה עד
שהתגבש חוק המילואים ,אך החיים דינמיים
הרבה יותר ואין להתקבע איתו עוד  60שנה,
ודברים מתחילים להתגבש .החוק השפיע גם על
הצבא הסדיר .כשהמילואים לא עושים תעסוקה
מבצעית ,הסדיר עושה זאת .אם הסדיר עושה
תעסוקה מבצעית הוא מתאמן פחות .לדעתי,
אומר הקמל"ר ,הצבא צריך להיות אחראי על
הצד האופרטיבי והמדינה על הצד הנורמטיבי.

מה ,אם כן ,עושה קצין
המילואים הראשי
הקמל"ר הוא של צה"ל כולו ,אין קמל"ר
נפרד לחיל הים או לחיל האוויר או לזרוע
היבשה .הקמל"ר אינו בעל סמכויות פיקודיות
ולא בעל אחריות פיקודית ,הוא למעשה נייר
הלקמוס של עולם המילואים .ונייר לקמוס הזה
עובד אחרת בבניין כוח האדם באכ"א ,בבניין
המקצועיות במז"י ,בהפעלה בפיקודים ,אחרת
בזרוע שהיא גם בונה כוח וגם מפעילת כוח.
בחיל האוויר מרבית הסד"כ הוא מילואים.
החלק המאוד משמעותי מופעל במתכונת
אחרת לחלוטין ,במתכונת של סדיר .עיקר
כוחו של הקמל"ר הוא בהבאת התובנות -
גם בראיית המילואים  -למגרש של הגופים
המבצעים ,ולכן הוא רב־זרועי.
מערך המילואים הוא דו־מוקדי .בצבא יש
מעגל הפיקוד ,מעגל השליטה .פה אין מעגלים,
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כריכת הספר "האומה
החמושה" של תא"ל
(במיל) ד"ר דב תמרי

הכול אליפסות עם שני מוקדים ,האופרטיבי
והנורמטיבי ,והשני יושב במדינה .התובנות
מההיבטים המדינתיים והנורמטיביים נקבעות
על ידי הקמל"ר ,המביא לצבא היבטים
נורמטיביים שבחברה ,שצבא לא תמיד רואה
אותם ,בפרט לא הצבא הסדיר .הצבא יכול
ורשאי כמובן להחליט שלא לפי המלצת
הקמל"ר אך יש את חופש הדעה וחובת הביצוע
לפי ההחלטה.
הנושאים של עולם המילואים חוצים את כול
הזרועות .מערך המילואים הוא ישות צבאית
וחברתית ,הוא מקבץ של מערכים שהאמנות
היא יחסֵי הגומלין בין המערכים האלה .השפעת
הממדים האזרחיים התומכים או המשפיעים
על שירות המילואים כיום גדולה הרבה יותר
מבעבר ,בגלל אותם שינויים בעיקר בחברה.
מערך המילואים מושפע יותר ממה שקורה
בתוכנו יותר מאשר ממה שקורה מחוץ לנו.
ההיבט הכלכלי כיום הוא ההיבט הראשון .זה
קובע את היכולת שלך לעשות מילואים ,חד
וחלק .זה התפקיד של המדינה ,לא של הצבא.
אחרי זה ההיבט המשפחתי .לאישה במשפחה
יש כיום קריירה משלה .לאנשי הדור הזה יש
כיום מחויבות הרבה יותר גדולה למשפחה
ובצדק .כיום מספר הסטודנטים במילואים גדול
הרבה יותר ,ויש הרבה יותר סטודנטים לתואר
שני 70 .אחוז מהמערך הם חבר'ה אקדמיים.

ההתמודדות עם עולם האקדמיה
מושפעת מאוד מעולם המילואים אפילו
אם משרתים פחות ימים .אלה סוג
התובנות שאני כקמל"ר מביא למטה
הכללי ,וצריך לבוא גם עם הצעות כיצד
לטפל בהן באופן ריאלי.
אחת הבעיות העיקריות כיום במערך
המילואים זה דור המפקדים שאחרי
הבא ,זה המפקדים הזוטרים שהולכים
להיות המג"דים בקדנציה שאחרי המג"ד
המחליף את המג"ד הנוכחי .המפקדים
הם השלד של מערך המילואים .הם
עושים כיום פחות מילואים ,יש להם
פחות שעות פיקוד ,פחות ימי פיקוד,
הם פחות מכירים את האנשים ,לכידות
היחידות טיפה נפגעת ,והלכידות היא
מה שמניע .המחליף של המג"ד הנוכחי
זה המ"פ שגדל באווירה של המילואים
של פעם ,שמכיר את הסביבה הכלכלית,
החברתית ,המשפחתית ,ויש לו
פרספקטיבה טובה לראות את הדברים
הטובים והפחות טובים ,ויכולת יותר
טובה להתמודד עם זה .דור המ"מים של
היום הוא כבר דור אחר ,הוא כבר גַדֵל
עם מאפיינים סוציו־אקונומיים אחרים,
שפחות תומכים מפעם .ברור לחלוטין
שמודל צבא העם הוא כבר לא המודל
השלם .החבר'ה האלה אומרים בצורה
פשוטה :התנדבות כלכלית  -תשכח מזה.
אני מוכן אפילו להסתכן ,אך התנדבות
כלכלית  -לא ,כי אני היום אחראי לפרנסתי.
אני מבחין אצל אנשי המילואים אמירה מאוד
ברורה ,אומר הקמל"ר ,וזה שינוי של השנים
האחרונות .פחות מעניין אותם למה השכן לא
עושה מילואים ויותר מעניין אותם איך אני
יכול לעשות מילואים יותר טוב ,דהיינו הצבא
והמדינה משולבים .אגב רוב אנשי המילואים
רואים את הצבא כגורם האחראי ,כעין המעסיק
שלהם.
העלנו הצעות לשיפור בתנאים כלכליים
לאנשי המילואים .ההיענות של המדינה היא
בקושי סמלית .יש מעט הקלות באגרות,
שזה מעין אמירת תודה ולא מעבר לכך .צבא
מתנדבים מקצועי כמו בארצות הברית לא
יכול להתקיים כאן ,ולא רק מההיבט התקציבי
שהמדינה לא תעמוד בו .גם מההיבט הנורמטיבי
לא יהיו מספיק אנשים .מי שמרוויח יותר לא
יבחר בצבא ,ומי שמרוויח פחות יחשוב שלא
כדאי להסתכן בעד התשלום ויגיד שיביאו
זרים לשם כך .כיום גם בחקלאות אין עבודה
עצמית כמו שהייתה אצלי במושב ,בתקופת ברל
כצנלסון ,מציין תא"ל בן ענת .הסיבה העיקרית
לבוא לשירות מילואים היא לא הסיבה הכספית
אלא הסיבה הערכית.
סקר טרי מהמדף מלפני חודשים ספורים,
מראה כי  50אחוז מהמעסיקים הקטנים אומרים
שלא יעסיקו אנשי מילואים .המעסיקים יכולים

ֲמין
ֲני ַמא ִ
אִ

שאול טשרניחובסקי
ׂשַ ֲחקִיׂ ,שַ ֲחקִי עַל ַהחֲלֹומֹות,
זּו ֲאנ ִי הַחֹולֵם ׂשָח.
ׂשַ ֲחקִי ּכִי ָב ָאדָם ַא ֲאמִין,
ּכִי עֹו ֶדּנ ִי ַמ ֲאמִין ּבְָך.
ּכִי עֹוד נ ַ ְפׁשִי דְרֹור ׁשֹו ֶאפֶת,
ֹלא ְמכְַרּתִי ָה ְל ֵעג ֶל־ּפָז,
ּכִי עֹוד ַא ֲאמִין ּג ַם ָּב ָאדָם,
ּג ַם ּבְרּוחֹו ,רּו ַח עָז.
רּוחֹו יַׁשְלִיְך ַּכ ְבלֵי־ ֶהבֶל,
יְרֹו ְממֶּנּו ָּב ֳמתֵי־עָל;
ֹלא ּבָָרעָב יָמּות עֹובֵד,
ּדְרֹור ַ -לּנֶפֶׁשּ ,פַת ַ -לּדַל.
ׂשַ ֲחקִי ּכִי ּג ַם ּבְֵרעּות ַא ֲאמִין,
ַא ֲאמִין ּכִי עֹוד ֶא ְמצָא לֵב,
לֵב ּ -תִקְוֹותַי ּג ַם ּתִקְוֹותָיו,
אׁשֶר ,יָבִין ְּכאֵב.
יָחּוׁש ֹ
ַא ֲאמִינ ָה ּג ַם ֶּב ָעתִיד,
אַף אִם יְִרחַק ז ֶה הַיֹום,
אְַך ּבֹוא יָבֹוא  -יִּׂשְאּו ׁשָלֹום
אָז ּובְָרכָה ְלאֹם ִמ ְּלאֹם.
יָׁשּוב יִפְַרח אָז ּג ַם ַעּמִי,
ּו ָבאֶָרץ יָקּום ּדֹור,
ּבְַרז ֶל־ ְּכ ָבלָיו יּוסַר מֶּנּו,
ַעיִן־ ְּב ַעיִן יְִראֶה אֹור.
יִ ְחיֶה ,יֶ ֱאהַב ,יִ ְפעַל ,יַעַׂש,
ּדֹור ָּבאֶָרץ ָא ְמנ ָם חָי,
ֹלא ֶּב ָעתִידַּ ,בּׁשָ ַמיִם ־
ַחּיֵי־רּו ַח לֹו אֵין ּדָי.
אָז ׁשִיר ָחדָׁש יָׁשִיר מְׁשֹוֵרר,
ְליֹפִי וְנִׂשְּג ָב לִּבֹו עֵר;
לֹוַ ,ל ָּצעִירֵ ,מעַל ִקבְִרי
ּפְָרחִים יִ ְלקְטּו ַלּז ֵר.

לחיות בלי אנשי מילואים ,אנשי מילואים לא
יכולים בלי המעסיקים .על כך המדינה צריכה
לתת את הדעת.

האם יש פתרונות?
כדי למלא את המשימה הצבאית שלשמה
נועדו אנשי המילואים ,אותו בן  31כממוצע
מייצג ,צריך את החברים ,את האידיאליים ואת
המקצוענות ,ותמיד המדינה תהיה בדילמה
כמה אתה מאמן איש שלא ברשותך כול הזמן,
ולאיזו רמה .האימון צריך להיות דיפרנציאלי,
יחידות במשימה אופרטיבית כזאת  -תתאמנו
יותר ,במשימה אופרטיבית אחרת  -תתאמנו
פחות ,אבל האימון צריך להיות טוב .צריך גם

מתוך כתבה של מורן אזולאי
ב"ידיעות אחרונות" ( 19ביוני )2012

• "המילואימניקים לא מקבלים מהמדינה
את העידוד והתמיכה הנדרשים להמשך
שירותם" ,כך הצהיר היום (ג') תת־אלוף
שוקי בן ענת ,קצין מילואים ראשי.
• במסגרת דיון על מוכנות כוחות
המילואים לשעת חירום שנערך בוועדה
לביקורת המדינה בכנסת ,הדגיש בן ענת
כי "תקלות יכולות לקרות ,אך אני מוטרד
שהמדינה משקיעה בסקטור הפרטי כדי
לטפח משימות ,ואילו בחיילי המילואים
לא משקיעים די".
• יו"ר הוועדה ,ח"כ אורי אריאל
(האיחוד הלאומי) ,הדגיש את חשיבות
הבעת התלונות מצד החיילים ואמר
כי מוכנות צה"ל למלחמה נוגעת לכל
החברה הישראלית" .חברי הכנסת עומדים
לרשותם כדי לבדוק ולחייב את צה"ל
להשתפר .בימ"חים אמנם יש שיפור ,אך
יש חובה לבדוק את האימונים בכלל ואיך
כל אימון מנוצל" ,הוסיף.
• סגן הרמטכ"ל ,אלוף יאיר נוה ,אמר

בתגובה כי "צריך לבדוק את מערך
המילואים מדי פעם ,אך מאז שנת 2007
אנו במהלך מתקן גדול ,והיום חטיבות
הליבה עומדות על  180-120אחוזי איוש.
לעומתם ,בחטיבות הלא קדמיות מתחילה
להסתמן בעיה בגידול הדור הבא.
הימ"חים שופרו באופן מלא ,ציוד פרט
ומסגרת ,והתקלות שתוארו על־ידי חיילי
השריון לא מאפיינות את מוכנות הצבא
בכללותו .מדובר במקרה יחידי ,היוצא
מהכלל".
• תת־אלוף אורן אבמן ,ראש חטיבת
יבשה במפקדת זרוע היבשה הוסיף כי "אנו
שומרים בקפדנות על תכנית ימי המילואים
והאימונים ,ומשדרגים את הימ"חים,
באמצעי קשר ,נשק ,ציוד לוגיסטי ,ציוד
הנדסי ,אמצעים לראיית לילה ועוד.
בכוונה חיילי השריון לא מתאמנים על
טנקים שנמצאים בימ"חים  -אלא על אלו
המיועדים דווקא לאימונים".

סגן הרמטכ"ל :חוק המילואים מיושם בהצלחה
בצה"ל (מכתבה באתר צה"ל 19 ,ביוני )2012
בסקירה שמסר בפני הוועדה לביקורת
המדינה ,ציין האלוף נווה כי "מערך
המילואים משלב ומוביל במערך האופרטיבי
של צה"ל בכלל הגזרות"
סגן הרמטכ"ל האלוף יאיר נווה מסר
היום (שלישי) סקירה בפני חברי הוועדה
לביקורת המדינה ,בהתייחס ליישום "חוק
המילואים" בצה"ל ובמערך המילואים.
האלוף נווה ציין כי השלמת המחזור הראשון
של יישום "חוק המילואים" ,עבר באופן
יחסי בהצלחה" .אחד השינויים שכבר

להיות מפגש אחד משמעותי בשנה ,ואין לנו
אותו ברוב היחידות ,וזה יושב בתוך הצבא,
זה לא קשור לחוק .אמנם אסור לפרוץ את
המסגרת התקציבית אך מודל המילואים צריך
להיות מודל מתגמל יותר.
סקטורים
רואה
מהצד
המתבונן
שמתקוטטים על משאבים ,ולמערך המילואים
אין מקום שם .אני לא מנסה להפוך אותו
לסקטור ,אבל השמירה עליו היא פשוט צורך
לאומי .המחוקק אומר שאם אתה נותן לזה
אתה פוגע באחר ,ואינני רוצה לפגוע באף אחד.
הריבון צריך להגיד שזאת משמעות קיומית,
שזה צורך לאומי ביטחוני עליון לשמור
על המערך הזה ואז הכול אפשרי .והמדינה

אושרו על ידי הרמטכ"ל רא"ל בני גנץ הוא
לאפשר למג"דים לאסוף אחת לשלוש שנים
את הגדוד ליומיים של לכידות בהעברת
תכני חינוך ,וכך יינתן פתרון לכך שמפקד
לא רואה את כל הכוח האורגני שלו מקצה
לקצה במשך שלוש שנים" ,ציין האלוף נווה.
סגן הרמטכ"ל ציין כי "חוק המילואים
התייצב ,אנו נמצאים בנקודת אבן דרך
טובה .מערך המילואים משלב ומוביל
במערך האופרטיבי של צה"ל בכלל הגזרות.
אנו נדרשים ומחויבים למערך".

תצטרך במודל המתגמל להשתמש במשאבים
הלגיטימיים שלה.

ולמרות הכול
יש לנו מערך מילואים שיעמוד במשימה
שלו חד וחלק ,כך מציין בלי היסוס קצין
המילואים הראשי תא"ל שוקי בן ענת המסיים
את תפקידו ,את זה אני שומע מכולם .איש
המילואים הצעיר יודע שבמשמרת שלו זה כפי
הנראה יקרה ,הוא לא מתבונן לזולת ,הוא רק
אומר למדינה ולצבא תנו לי את האפשרות
לעשות את זה יותר טוב ,ותזכרו שיש לי עוד
כמה מחויבויות שבתקופתנו הן לא פחות
•
משמירה על ביטחון המדינה.
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ישׂכה

שדמי
(יששכר)
מבכירי המפקדים בשריון
תא"ל (במיל') ישכה (יששכר) שדמי ,מספר אישי  ,31572מציין השנה גיל .90
ישכה החל את דרכו הצבאית בהגנה ובפלמ"ח ושירת בצה"ל שנים רבות בסדיר
ובמילואים .ישכה הוא מהבכירים שבמפקדי השריון .הנה סיפורו
נחמה בר כוכבא בריל
ישכה ,ספר בבקשה על הבית בו גדלת.
נולדתי בשנת  1922בּבִיתַנְיָה (חווה חקלאית
שהייתה קיימת ליד דגניה א' ממערב לירדן).
הבתים היו בנויים מלבנים ,שהורכבו מתבן,
קש ובוץ ,הגג פח ,הרצפה הייתה האדמה ועליה
מחצלת .אבא ,נחום קרמר ,עלה לישראל בשנת
 ,1921והיה בתנועת ז'בוטינסקי "הלגיון" .מטרתו
הייתה ,עם האחרים ,לכבוש בחזרה את הגולן -
חורן ,אדמה של פיק"א שהברון רוטשילד קנה
מידי הערבים .בשנה זו היו מהומות של הערבים
כדי לפגוע ביהודי הארץ .המהומות אורגנו על ידי
המופתי .בחברון התבצע טבח ביהודים .בשנה זו
נרצח ברנר ביפו .לאור מצב זה אבא הפך להיות
אחראי בחיפה על בית העולים ,שבו התבצרו
העולים החדשים .כשהערבים תקפו מבחוץ בנשק
כבר הציבו המתבצרים ליד החלונות סירי מים
רותחים ובסוף שמן רותח מעל הכניסה .לשעת
חירום צויד אבי באקדח בידי רוזה רבין (אימו
של יצחק רבין ז"ל) שהייתה מפקדת ה"הגנה"
במקום .כשגרנו בביתניה אבא היה מפקד האזור
 חבר ההגנה .בהיותי בן  4-3התעוררתי בלילהלקול תזוזה קלה .נדהמתי לראות את אבי מרים
את המחצלת ,חופר מעט באדמה ,ומוציא רובה
מהסליק .אבי היה מפקד "ההגנה" בביתניה.
לימים הביא חומר נפץ בסירות .נגרם פיצוץ
בגבעת אולגה ,והבריטים שאיתרו עקבות ,תפסו
את הסירה שהביאה חומר נפץ .נערך חיפוש
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באזור על ידי "הכלניות" של הבריטים ,והם עצרו
נשים וילדים בגבעת חיים ובאזור ,ושלחו אותם
במשאיות למעצר .נשלחתי רכוב על אופנוע לבדוק
לאן נלקחו ,ולדווח למפקדת ההגנה .בדרך נתפסתי
על ידי המשטרה הצבאית האנגלית ,ונשלחתי
למעצר בלטרון (הייתי אז בן  .)20יש לי תיק
בבולשת האנגלית...
בשנת  1937התקבלתי לבית הספר "כדורי"
ולמדתי עם יצחק רבין ומשה נצר .בחופשת הפסח
הראשונה שלח אותנו יגאל אלון מפקד הפלמ"ח
לקורס מ"כים ומ"מים במגדל .משם התחלתי
להיות רשום בספרי "ההגנה" (לא חוילתי כנהוג
כי "נולדתי" בהגנה) .בהמשך הייתי נוטר  -תפקיד
כיסוי לתפקידי ב"הגנה" .הייתי מדריך ואחראי
לתיאום האימונים של החי"ש (חיל השדה) של
ההגנה .ב־ 1942היה גיוס מיוחד של ההגנה למשמר
החופים .גייסו מחלקה מחברי הקיבוצים ומתושבי
חדרה לקטע חוף ג'יסר א־זרקה (בין קיבוץ מכמורת
לבין שדות ים) .זו מחתרת של לוחמי הים ,שפיקד
עליה יוחאי בן־נון .הייתי מפקד המחלקה הזו.
בחוף זה היה בית ספר של הפלי"ם ,ולכאן הביאו
אוניות עולים והורידו אותם לחוף .בשנת 1944
יצאתי לקורס מ"מים של ההגנה .יוסף אבידר
היה מפקד הקורס .בסיומו נשלחתי להיות מפקד
מחלקת לוחמי פלמ"ח ,ומהם יצאו האלוף יצחק
חופי ,האלוף רחבעם זאבי והאלוף אלעד פלד.
במלחמת העצמאות גויסתי לחטיבת הראל.
במבצע נחשון (אפריל  )1948לפריצת הדרך
לירושלים הייתי מ"פ .תוך כדי המלחמה ,בקרבות

על ירושלים ,עקב נפילת מפקדים רבים ,הפכתי
לסמג"ד ולמג"ד של הגדוד החמישי בתוך שלושה
וחצי חודשים .בהפוגה הראשונה עברנו לחטיבת
הנגב  -קבוצת לוחמים גדולה .הייתי מג"ד בגדוד
השביעי ,החלפתי את עוזי נרקיס ,השתתפתי
בלחימה בדרום ובפריצה לסיני (בסיני לחמתי
פעמיים  -במלחמת העצמאות ובמלחמת ששת
הימים).
חיים לסקוב ,שהיה ראש מה"ד לאחר מלחמת
העצמאות ,מינה אותי לתפקיד מדריך ראשי
בהכנת קורס מג"דים הראשון בצה"ל .1949 ,לאחר
מכן התמניתי למפקד בה"ד  .1מוטקה מקלף
סגן הרמטכ"ל הטיל עליי משימה להכשיר בתוך
שנתיים בלבד  2000קצינים חדשים .ואכן בתום
השנתיים היו בצה"ל  1861קצינים נוספים.
בשנת  1952התמניתי למח"ט גולני .בתקופה
זו היו רק שתי חטיבות סדירות  -גולני וחטיבת
השריון ( 7עם מעט טנקים) .בהמשך הייתי קצין
חי"ר וצנחנים ראשי ,ובמה"ד הייתי אחראי על
תורת הלחימה של חי"ר וצנחנים ועל האימונים.
בתקופה זו הייתי עם אריק שרון מפקד יחידה 101
בשלושה קרבות .ארגנתי כמה מצעדות ארבעת
הימים של חיילים ם מצה"ל ,שהיה מפגש כושר
ורוח היחידה .הייתי מפקד חטיבת גבעתי במינוי
חירום .לימים עשיתי הסבה לשריון לפי בקשתו
של האלוף דוד (דדו) אלעזר .בשריון הייתי מפקד
חטיבה .37
במלחמת ששת הימים היית מפקד חטיבת

ישכה שדמי בעת
שירותו הצבאי

השריון  200באוגדה של אברהם יפה ,שלחמה
בסיני ,ספר בבקשה על ההכנות למלחמה
ומהלכיה.
(התשובה להלן לקוחה מחוברת שפרסמה
החטיבה לאחר המלחמה ,בשם" :אגרוף הברזל
בסיני :החטיבה במלחמת ששת הימים")
ביום רביעי 17 ,במאי  ,1967התקבלה פקודה
לגייס מיד את כל המפקדים והחיילים של
החטיבה .למחרת ב־ 18במאי ,נפתחו מחסני
הכוננות והציוד חולק מיד .החטיבה התארגנה
כולה .לאחר ההתארגנות ירדה החטיבה דרומה
והתפרסה באזור צאלים לאורך הגבול עם מצרים.
בימי ההיערכות ניתן דגש מיוחד לתרגילים להכנת
הציוד לבדיקה ,ולהכנת כשירות הטנקים למלחמה.
רב־אלוף (במיל') משה דיין ,לפני שהתמנה לשר
הביטחון ,מגיע לסיור בחטיבה משוחח עם המח"ט,
ומקיים איתו דיון על המצב ושיחה אישית מ ָעבָר
משותף .ביום שני 5 ,ביוני  ,1967בשעות הבוקר,
החטיבה ערוכה בוואדי ליד העיירה הנבטית
העתיקה ניצנה שליד הגבול המצרי .בשעה 08:15
התקבלה הפקודה "סדין אדום" לתחילת התנועה.
בשעה זו הורה אלוף הפיקוד האלוף ישעיהו גביש
לכוחות לקום ולקדם את האויב בהתקפת מנע.
שלוש האוגדות של האלופים ישראל טל ,אריק

שרון ואברהם יפה נעו קדימה להבקעת המערך
המצרי בקִדמת סיני בשני צירים עיקריים :ראש
החץ של החטיבה פרץ קדימה אל תוך מערכי האויב
והמשיך להסתער באופן רצוף ומהיר .המג"ד סא"ל
אברהם ברעם עם גדוד הסנטוריונים ,צוות הסיור
החטיבתי ,יחידות הנדסה וגדוד תותחנים וחבורת
פיקוד קדמית פנה בציר השמאלי .המג"ד סא"ל
פדלה (אהרון פלד) עם גדוד הסנטוריונים ,צוות
סיור ,פנה צפונה אל כביש ניצנה־רפיח ,אחריו
נעה יחידת הנדסה ,גדוד החרמ"ש של סא"ל
יהודה ירושלמי ,המפקדה עיקרית ,ולבסוף דרגי
החטיבה .הכוח של אברהם ברעם פרץ לצומת
ביר לחפן .תפקידו היה לחסום את הכביש לאל
עריש .הצירים שבהם פרצו הכוחות נחשבו כבלתי
עבירים .הדיונות היו טובעניות וגבוהות .הטנקים
הסתערו כל הזמן קדימה .הגדוד של אברהם הגיע
עד מוצב החוסם את הגישה לצומת .במוצב המצרי
היו פלוגת חי"ר שתוגברה בתותחי נ"ט ומרגמות.
לאחר מחצית השעה ,לאחר קרב ,דווח המג"ד:
המוצב בידינו! סגן אילן יקואל נתקל בוואדי
ב"שיני דרקון" מבטון ,שחסמו את המעבר ,חלקן
ממוקש וממולכד .הוא פרץ את הדרך בעזרת
פגזי תותחים .לאחר שנוצר מגע בין גדוד השריון
ומוצב ביר־לחפן התקבלה פקודה ממטה האוגדה

לחסום באש כל תנועת אויב על ציר הכביש .הגדוד
של אברהם חסם את הצומת והשמיד מכוניות
אויב שנעו על הכביש .תוך כדי כך נכבשה גבעת
המכ"ם החולשת על הצומת .המצרים טיווחו
תותחיהם והחלו בהפגזות ארטילריות כבדות על
גדוד השריון .גדוד התותחנים שהגיע הנחית את
ארטילרית על מוצבי ביר לחפן הדרומיים ,גדוד
פדלה שהגיע ,יצא לחסום את מִפתַח הוואדי
לכיוון אבו עגילה .תוך חילופי אש התרכזה כל
החטיבה בוואדי .לפי הוראת סגן מפקד האוגדה
הצטרף הגדוד של סא"ל פדלה אל גדודו של נתק'ה
ניר מאוגדת השריון .הג'יפים של הסיירת ופלוגת
סנטוריונים של סגן אילן דווחו על התקדמות
שיירה ארוכה מצרית ,הכוללת חטיבת שריון.
המח"ט הורה לפתוח מיד באש ולמנוע בכל מחיר
לפרוץ בצומת .התחיל קרב שריון בשריון .למצרים
היו מכשירי אינפרה־אדום חדישים .תוך הקרב
התקדמו המצרים .תותחיו של סגן אילן וגדוד
הטנקים של אברהם פגעו פגיעות מדויקות באויב.
עקב הפגיעות המדויקות נסוגו המצרים והתפרסו
משני צידי הכביש .בדו־קרב תותחים במרחק 900
עד  1800מטר הוכרע הקרב ,אולם החטיבה ספגה
פגיעות רבות בטנקים .בינתיים חזר הגדוד של
פדלה לחטיבה .למחרת עם שחר ,לאחר שהתפזר
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טקס חנוכת אתר "יד לשריון" במשטרת לטרון
בדצמבר  .1982בתמונה אלוף משה בר כוכבא (בריל)
מפקד גייסות שריון ותת אלוף (במיל') ישכה שדמי,
ממייסדי עמותת יד לשריון ,גוזר את הסרט.

דברי מפקד החטיבה
אל"ם ישכה שדמי במסדר
הניצחון בביר תמדה
ביום ה־ 2ביוני 1967
"ביצענו את כל מה שהוטל עלינו.
הגענו לכל היעדים במועד ולפניו.
השמדנו  157טנקי אויב ,עברו 390
ק"מ תוך קרבות רצופים יומם ולילה
 כל זאת בזכות האומץ ,המסירות,הידע ,הכושר והתושייה של כל אחד
ואחד מכם הניצבים כאן .אנחנו בין
יתר עוצבות צה"ל תרמנו את מלוא
יכולתנו להשגת הניצחון המזהיר.
ממקום זה נשלח איחולי החלמה
לחברינו הלוחמים הפצועים ,ונזכור
כולנו את אחינו הלוחמים שחרפו
נפשם למות ,למען אותם ההישגים".

דברים שכתב על החטיבה
הפרשן הנודע לידל הארט
"חטיבה  200הפגינה לוחמת שריון
קלאסית בעורף האויב ,במקום לא צפוי
 -בסיני ,במלחמת ששת הימים ."1967
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הערפל הכבד ,ראה ישכה על הדיונות ממול 23
טנקי אויב נוספים מדגמי טי־ .55/54בוואדי ראה
 17טנקי אויב בוערים .מפקד החטיבה המצרית נפל
בשבי .עם אור הבוקר של  6ביוני הופיעו מטוסי
חיל האוויר בהתאם לבקשת המח"ט והשמידו את
יתרת הכוח המצרי .הליקופטרים נחתו ואספו את
פצועי החטיבה ,הוצנח דלק לחטיבה ,וטנקי הגדוד
של אברהם תודלקו תחת אש ארטילריה ,והצטיידו
מחדש .בשעה  09:00החלו המצרים נסוגים דרומה
בוואדי .נשארו  24טנקי טי־ 54מושמדים ,רובם
בוערים ,ונגמ"שים ,ג'יפים ומשאיות שרופים.
פלוגה של פדלה שחסמה את הדרך לאבו עגילה
השמידה מספר טנקים נוספים .בסיום היממה
הראשונה למלחמה מותירה החטיבה מאחוריה
מוצב רדאר הרוס ,צומת ביר לחפן בידינו והכוחות
המצריים שניסו לפרוץ הוכו מכה קשה עם אבידות
רבות .ביום ג'  6ביוני קיבל המח"ט פקודה ממפקד
האוגדה יפה לפרוץ קדימה ולרדוף אחר האויב
לעבר צומת ג'בל ליבני ,להשמידו ולכבוש את
הצומת .הגדוד של אברהם נע קדימה ,אחריו גדוד
התותחנים ,הגדוד של פדלה וגדוד החרמ"ש של
סא"ל יהודה .לאורך הדרך התרוצצו חיילים מצריים
נסוגים ,טנקים ורכב פזורים שרופים מפגיעות חיל
האוויר .בשעה  ,12:30לאחר שנכבשו מוצבי ביר
לחפן על ידי חטיבתו של שמואל גורודיש ,נפגשו
הכוחות משתי האוגדות .הגדוד של אברהם כבש
את שדה התעופה של ג'בל ליבני ,והשמיד  4טנקים
נוספים .בשעה  16:00הגיע אברהם לפאתי מחנות
ג'בל ליבני .מתחם זה היה מורכב מרשת צפופה

של מחנות צבא לאורך שישה ק"מ ,כולל בונקרים,
תעלות קשר ,מצבורי תחמושת ודלק .בפאתי
מחנות ג'בל ליבני נוצר מגע עם כוח מצרי גדול.
המח"ט ערך את החטיבה ופרס את הכוחות .תוך
 20דקות הייתה החטיבה מוכנה .הכוח המצרי היה
מהדיוויזיה ה־ 3המצרית 50 .טנקים נעו פרוסים
חזיתית .לפתע נכנס חלק מהם לחפירות מוכנות
מראש .כוח מצרי ניסה לאגוף לכיוון גדוד של
פדלה .פדלה ,שהטנק שלו נפגע ובער ,עזר לתותחן
להיחלץ ,הנהג נהרג .הוא ניהל את הקרב מטנק
אחר ,ותוך הקרב חיסל  16טנקי אויב ,מתוך 30
שתקפו אותו  -טי־ .55המצרים נסוגו ולאחר מכן
נפגעו .סא"ל אברהם עלה עם הטנקים על גבעה
של הג'בל ,המצרים לא תקפו אותו .גדוד פדלה
בקרב האש איבד שני טנקים ושני זחל"מים,
והמצרים החלו נסוגים מערבה בתוך הערפל
הכבד באזור .סרן גיא שאיגף  18טנקים מצריים
טי־ ,54טי־ ,34פגע ממרחק  400מטר וחיסל
חצי תריסר טנקי אויב .גדוד אברהם חיסל את
יתר תריסר הטנקים .יתרת השריון המצרי חמק
מערבה .החטיבה התארגנה בצומת ג'בל ליבני.
תדלוק וחימוש התבצעו במהירות .מאחר וההפגזה
המשיכה בבוקר ה־ 7ביוני ,הסתער גדוד החרמ"ש
על הרכסים מסביב ,ניהל קרב עם החי"ר המצרי
וצוותי התותחים הצליחו להשתיק את ההפגזות,
אספו כמות גדולה של דלק ומים והמון שבויים.
ב־ 6ביוני הוטל על החטיבה כיבוש ביר חסנה.
הוראת האלוף ישעיהו גביש הייתה לדהור קדימה
דרומה ולחסום צירי הנסיגה של האויב .ישכה

בהיותו עציר במחנה
המעצר בלטרון כתב ישכה את

"שיר קיסריה":
ָדנּו,
חֹורין נֹול ְ
ִל ְהיֹות ְּבנֵי ִ
ְל ִב ְניָן ,י ְִצירָה ו ְָע ָמל.
ַקנּו,
ִמ ְט ֲענֵי ֳאנִיֹות ָּפר ְ
ָמל.
י ִָמים ו ְֵלילֹות ַּבּנ ָ
יסריָה,
אתיְך ֵק ָ
ְׂש ִ
ָאז ָּת ִמיד נ ָ
חֹופְך ַהּכֹונָן ְּב ִל ִּבי,
ָאּת ֵ
ְ
ָאּת ְמקֹור עֹז ַלּכֹל,
ְ
ָאּת ִלי.
ָקר ְ
ַּביִת ָחם ְוי ָ
ֲבק ַעל נ ְִׁש ָמת ִמ ְפ ָע ֵלנּו,
ַּב ַּמא ָ
ּומצֹור,
ְּבי ִָמים ֶׁשל ִּכידֹון ָ
ֲפפּונּו,
ֲגּועים א ָ
ְּב ָׁשעֹות ַּגע ִ
ְאל ַה ְּדרֹור.
ֶאל ַה ַּביִת ו ֶ
אתיְך.
ְׂש ִ
ָאז ָּת ִמיד נ ָ
ישכה שדמי כיום.

האיץ בחייליו "קדימה! קדימה! לא לתת לאויב
שהות להתארגן" .בבוקר ה־ 7ביוני המשיכה
החטיבה לנוע קדימה .גדוד של פדלה נשלח לפתוח
את ציר אבו עגילה .תוך התקפה השמיד  2גדודי
ארטילריה 4 ,טנקים ו־ 35תותחים .הדרך נפתחה.
הגדוד של אברהם הגיע לביר חסנה .הם הגיעו
למצוק וראו שהאזור נטוש .האגפים היו תפוסים
עם אנשי חי"ר .לאחר מכת אש המצרים ברחו.
תוך כדי השתלטות הגיעה שדרת רכב מצרית
וטנקים ,חלקה הושמד וחלקה ברח .המח"ט ישכה
הורה לדהור דרומה ,לתפוס את צירי התנועה.
החרמ"ש השתלט על ביר חסנה .גדודו של אברהם
המשיך לביר תְ ָמדֶה .בדרך השמיד  12טנקי אויב.
הטנקים סבלו מחוסר דלק וחלק נתקע בדרך.
המח"ט נתן הוראה לחפש דלק במחנות ביר
תמדה ,ואכן נמצאו חביות דלק שהועברו לגדודו
של אברהם .הגדוד של פדלה הגיע לצומת ביר
תמדה ,נפגש עם המח"ט והציב חסימה בצומת.
הטנקים של אברהם שתודלקו ויתר יחידות
החטיבה הגיעו לצומת ביר תמדה .המג"ד אברהם
הורה להגיע למיתלה .לפנות בוקר נעצר ליד הטנק
הישראלי של סגן עובדיה ,שעמד במקום בגלל
תקלה במנוע ,ג'יפ מצרי ממנו ירדו גנרל יאקוש -
קצין התותחנים הראשי המצרי ושני רבי סרנים.
הם היו פצועים ושאלו איפה המג"ד .סגן עובדיה
לקח את הקונצרטינה מהטנק והזמין אותם לתוך
המכלאה המאולתרת .הוא דיווח למג"ד אברהם
על הקצינים המתארחים לידו .מלאי הדלק
בטנקים אזל .עם מעט הטנקים שיכלו לנוע קיבל

צילום :שאול נגר

המג"ד אברהם אישור מהמח"ט לחסום את מעבר
המיתלה .באותו הזמן ראה המח"ט שני טנקים
מצריים עולים עליו .לרשותו עמדו רק זחל"מים
וחלק מהסיירת .לא רחוק היו תקועים  3טנקים
מגדוד אברהם .הוא פקד להעביר מיד דלק לטנקים
ועזר בעצמו לתדלק .שני טנקים עלו מיד למקום
גבוה ותוך מספר דקות חוסלו שני טנקי האויב.
בינתיים הגיעו משאיות עם דלק לטנקי אברהם
ִּב ְּמצַר המיתלה .חלק מהטנקים חסרי הדלק נגררו
לעמדות .הגדוד התארגן להגנה בלילה .הכוחות
המצריים שלא יכלו לעבור במצר המיתלה שבו
לצומת ביר תמדה ו"שטפו" אותה באנדרלמוסיה
כללית בנסותם לחתור למעבר הג'ירדי .הגדוד
של פדלה הגיע לביר תמדה לעזרה ופלוגה אחת
שלו הצטרפה לגדוד אברהם לעזרה .המצרים ניסו
לפרוץ במיתלה ונפגעו על ידי כוחותינו .הכוחות
הצליחו למנוע מהמצרים מעבר במיתלה ובביר
תמדה .במצר המיתלה ניהל המג"ד אברהם קרב
קשה עם הכוחות שניסו לפרוץ  80שעות רצופות.
תוך כדי הקרב תודלקו הטנקים .מספר טנקים
מצריים ניסו תוך קרב לפרוץ את מצר המיתלה.
בהמשך הגיעו  22טנקי אויב וניסו לפרוץ בכוח.
בנוסף ,כוח חי"ר גדול ניסה לפרוץ .הטנקים
של אברהם פגעו בהם ובחיילי החי"ר והשמידו
אותם .עם בוקר ה־ 8ליוני הגיעה עוד שדרה
ארוכה של מצרים נסוגים .סרן גיא השמיד את
הטנקים בשיירה ,ומטוסי חיל האוויר השלימו את
המשימה .האזור ליד המיתלה נראה איום .טנקים
לעשרות מפוחמים והרוסים ,תותחים הפוכים

שיר הלגיון
מילים :טוביה ויטקובסקי
לחן :לא ידוע
ִּב ְרעֹום עֹוד ַהּקֹול ֶׁשל ַהּגָ'ז ְּבָא ְזנֵינּו
וְדֹור ָקם ָזנַח ִא ִידיָאל ַוחֲלֹום ־
ְאב ְּב ִל ֵּבנּו
ימה ְק ִריָאה ֶׁשל ז ֵ
ִה ְר ִע ָ
ַחנּו ִל ְבנֹות ו ְִל ְלחֹם.
ְק ְמנּו ֲאנ ְ
וַ
יּה
ְעּורים ֶאת ָּפנֵינּו ִהּגִ ַ
עֹוד ַטל נ ִ
ָעד־
ית"ר ֲהנִיפֹונּו ל ַ
ֵעת ֶּדגֶל ֵּב ָ
יע
ַחׁשֹול ַה ִּׂשנְָאה ִּכי ָּפנֵינּו ִה ְפ ִּת ַ
נְ
ֵלְך ְּב ִלי ַחת.
ִהג ְַּב ְהנּו ִּדג ְֵלנּו ַוּנ ֵ
ֹלא ְּתמֹולֹ ,לא ִׁש ְּלׁשֹוםַ ,ה ַּמנ ְִהיגַ ,חּי ֶָליָך
יקים.
ָת ִ
ֲמים ו ִ
ָהיִינּו ַּב ְּקרָב  -לֹוח ִ
ֲריָך,
ַכנּו ַאח ֶ
ְּב ֵס ֶבלְּ ,ב ַס ַער ָהל ְ
ֲריָך נָבֹוָאה ִּבנ ְִתיב ַה ְּמנ ְַּצ ִחים.
ַאח ֶ
ימה ַהּיָד ְּבָאלָה מּול ָׁש ַמיִם,
נ ִָר ָ
ן־ה ִּלגְיֹון ־
ַהּיָד ַה ְּמׂש ֶֹרגֶת ֶׁשל ֶּב ַ
ְרּוׁש ַליִם,
יֹור ֵׁשי ִלגְיֹונֹות י ָ
ַחנּו ְ
ֲאנ ְ
דֹוׁשים ְל ִצּיֹון!
ָמנּוַ ,חּיֵינּו ְק ִ
ּד ֵ
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מינויים בצה"ל של יששכר (ישכה) שדמי
מאי 1948

מג"ד בגדוד החמישי בחטיבת הראל מיום הקמת צה"ל במאי 1948

אוקטובר  1948מג"ד בגדוד השביעי בחטיבת הנגב
מארס 1949

בצוות המכין את קורס המג"דים הראשון בבה"ד 2

פברואר 	1950מדריך ראשי בקורס מג"דים בבסיס הדרכה מספר 2/50 - 2
לפי הוראת האלוף לסקוב באישור מנהל הסגל דרגת סא"ל
1.1.1951

מינוי למפקד בה"ד  - 1בחתימת הרמטכ"ל יגאל ידין

15.10.1952

מינוי למפקד פיקוד ההדרכה  -בחתימת הרמטכ"ל מרדכי מקלף

9.2.1953

מינוי למפקד חטיבת גולני  -בחתימת הרמטכ"ל מרדכי מקלף

	26.12.1955מינוי למפקד חטיבת חי"ר מוגברת  - 17בחתימת הרמטכ"ל משה דיין
	8.1.1956מינוי לממלא מקום מפקד אוגדה  ,36בנוסף לתפקיד מח"ט  - 17בחתימת
הרמטכ"ל משה דיין
	22.7.1956מינוי לראש מה"ד/חי"ר במטכ"ל (עד ביטול  - )15.12.58בחתימת
הרמטכ"ל משה דיין
	10.8.1956מינוי משנה למפקד חטיבה ( 17גבעתי) (עד ביטול  - )15.12.58בחתימת
הרמטכ"ל משה דיין
15.12.1958

בהסבה לשריון  -קורסים :מקצועות ,מט"קים ,מ"מים ומ"פים

	1.11.1959מינוי למפקד חטיבת שריון ( 37בפועל  - )11.11בחתימת הרמטכ"ל חיים
לסקוב
	15.8.1961מינוי למפקד חטיבת שריון  - 200הקמה ואימון  -בחתימת הרמטכ"ל צבי
צור .בתוך כך :עריכת פרקים בתורת לחימת חש"ן והכנת קורס מג"דים
שריון ראשון; ארגון "ועידות מח"טים" במסגרת גייסות השריון
	1.2.1963פרישה מצבא קבע .במילואים :ממשיך כמפקד חטיבה  ,200כולל במלחמת
ששת הימים ועד 1971
	10.8.1971סגן מפקד אוגדה ( 36בפיקוד הצפון)  -בחתימת הרמטכ"ל חיים בר־לב
	28.5.1973מינוי לעוזר אלוף פיקוד הצפון  -תקן א' (כולל מלחמת יום הכיפורים) -
בחתימת הרמטכ"ל דוד (דדו) אלעזר
30.5.1975

סגן מפקד גייס ( 446טליק)  -בחתימת הרמטכ"ל מוטה גור

	27.7.1979קצין קישור באג"ם פיקוד צפון  -בחתימת הרמטכ"ל רפאל איתן ומשמש
כחבר "צוות חשיבה" לאלוף הפיקוד  -בפיקודו של האלוף אהרון יריב
24.3.1993

שחרור משירות מילואים

ומאות כלי רכב שרופים ומעלים עשן ,ערימות
גדולות של ציוד מצרי נטוש וחיילים מצריים
הרוגים פזורים לאורך הכביש .המקום הפך לבית
קברות ענקי לצבא המצרי המובס .בשעה 12:00
עברה במצרי המיתלה החטיבה השנייה באוגדת
יפה בדרכה לתעלה .ביום ה' ה־ 8ביוני הגדוד של
פדלה שהגיע למצר הג'ידי ,בדרכו לתעלה ,עם 16
טנקים בלבד (בלי פלוגתו של מלר ופלוגה נוספת
ששמרה בביר תמדה) ,כשהמ"פ טוביה מוביל -
הותקף הכוח על ידי תותחי נ"ט ונ"מ .הם פתחו
באש והמצרים ברחו .כאשר מפקד הגדוד הגיע
לראש מצר הג'ידי ראה בבקעה למולו  30טנקים
מצרים טי־ .55המח"ט ביקש סיוע אווירי שהגיע,
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פגע מיד ב־ 3טנקים מצריים .המצרים ירו לעבר
המג"ד .הוא הוריד את ראשו וניצל .המצרים חשבו
שנפגע .התקרבו אליו .הוא לא זז .כשהגיעו לטווח
של חמישה מטר הזדקף וירה בהם באקדחו .הם
ברחו .לאחר תקיפת חיל האוויר תקף הגדוד את
השריון המצרי והביסו .בדרך לתעלה לחם בכוח
שריון מצרי נוסף וניצח .בשעה  01:30הגיע כוח
פדלה לתעלה .במהלך הקרבות השמיד כוח פדלה
למעלה מ־ 50טנקי אויב .הגדוד של אברהם הגיע
לתעלה ותוך הלחימה השמיד  100טנקי אויב.
המלחמה של החטיבה תמה לאחר  6שעות לחימה
רצופות.
לאור ניסיונך רב השנים בתפקידי פיקוד

כריכת החוברת על החטיבה
במלחמת ששת הימים

ואחרים בשריון ,מהם הדגשים שברצונך להנחיל
לדור המפקדים של חיל השריון?
כפתיחה חשוב לי לומר שּכֹול מפקד חייב
שתהיה לו הרגשת מחויבות אישית למדינה.
כל אזרח במדינה חשוב שיבין ,כי מה שהוא
משמעותי זו הדעה מה הוא מוכן לתת למדינה,
ובמלחמה הוא עשוי לתת את חייו למען קיומה,
ולא מה הוא צריך לקבל מהמדינה.
למפקדי השריון  -אני חסיד תורת לחימה ,כמו
הגרמנים ,להסתער במהירות ובתמרון ,להפתיע
את האויב במקום ובזמן עד להכרעה הסופית.
מה זו לחימת שריון? זה צירוף של צוות
לוחמים בתוך הטנק ,בעלי נחישות וכישרון ,אומץ
לב ודבקות במטרה עם הישגים טכנולוגיים .לזה
יש להוסיף את התזמון ,הזמן ,השעון ,רציפות
הלחימה .מרגע שניתנה הפקודה "סדין אדום",
חטיבה  200נלחמה ,לא עצרה את קרב האש,
לחמה בעורף האויב ,והמשיכה ברצף עד שהגיעה
לסואץ .את הדלק לרצף הלחימה קיבלנו מהאוויר.
צוות הטנק צריך להיות מאומן ולסמוך אחד על
השני .שילוב של כישרון וידע טכנולוגי .אלה
אנשים שיש להם מחויבות ,נכונות לכל מאמץ
ותגובה .זה חינוך של לוחמים.
מהם הנושאים שבהם התנדבת לאחר
השחרור מצה"ל?
•	באגודת ידידי בית אלון  -חבר האגודה ועוזר
בארגון תרומות.
•	בעמותת ותיקי ההגנה  -נשיאות חברי ההגנה,
חבר ועדת כספים ,ביקורת אנדרטאות.
•	בין מייסדי עמותת יד לשריון בלטרון ,וחבר
עמותה והנהלה.
•	בעמותת דור הפלמ"ח  -מוזאון הפלמ"ח.
•	בעמותת ישראל לובשת ניקיון  -אשת הנשיא
הגב' אורה הרצוג גייסה אותי לארגן את
פינוי המפגעים של הפסולת לצידי הכבישים
המהירים שנבנו ,ולאחר מכן גם פינוי
גרוטאות ליד ישובים חדשים שנבנים .הייתי
•
עסוק בנושא כל יום בשבוע.

התפתחויות
באמל"ח לשריון
ביורוסטורי 2012

תערוכת יורוסטורי המתקיימת ליד פריז אחת לשנתיים היא
הגדולה והחשובה ביותר בתחום לוחמת היבשה .מיטב הצבאות
והחברות הביטחוניות מרחבי העולם באים להציג ולשווק את
המילה האחרונה שלהם בתחום האמל"ח

משחית הטנקים
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אל"ם (במיל') בני מיכלסון

כללי
תערוכת יורוסטורי ( )Eurosatoryהינה
התערוכה הגדולה והחשובה בעולם העוסקת
בלוחמת יבשה מאז  .1992המלחמה של המערב
בעיראק ובאפגניסטן יחד עם ההתפתחות
הטכנולוגית הוכרו בתערוכה כגורמים המשפיעים
המרכזיים על צבאות המחר .הצבאות במדינות
המערב עוברים בשנים האחרונות תהליכי שינוי
כתוצאה מהניסיון במלחמות אלה ,שעד לא מכבר
היו נחלתה של ישראל בלבד (כמעט) .המאפיינים
של השינויים האלה כוללים מבצעים מורכבים
ובמגוון רחב יותר ,החל מלוחמה בפח"ע ועד
למלחמה סדירה .האויב הפך להיות קיצוני
יותר ואינו מתחשב בערכי החברה הדמוקרטית
המערבית ככלל ובערך חיי אדם בפרט .במקביל
עולה מחיר ציוד הלחימה ואילו מספר החיילים
בצבאות קטֵן .צורכי הצבאות לתגובה מהירה
של תעשיות הביטחון בתנאים המשתנים ,לצורך
השגת עליונות מודיעינית ולסיוע לוגיסטי,
מחייבים גם פיתוח נרחב של אמצעים ומתקני
אימון מתקדמים .כל הצבאות האירופאים ,בהם
גם אלה של "ברית וורשה" בעבר ,משתתפים כיום
בכוחות מעורבּות במזרח התיכון ועל פני העולם
כולו ,הדבר מחייב אותם להחזיק כוח עילית
קטן ,נייד ומצויד היטב הזמין לפריסה מהירה.
הצורך בהקטנת עלויות של אמצעי הלחימה
החדשים ותחזוקתם דוחפים לשיתופי פעולה
תעשייתיים בין מדינות אירופה ועם משתתפים
הטנק הרוסי T90M

ממדינות ידידותיות אחרות .מבנה הצבאות
הופך יותר ויותר מודולרי וכולל גורם תחזוקתי
אינטגרלי .בתוך כך בולטת המגמה להגביר את
כוח האש ,את מיגון הלוחמים והורדת מערכות
מחשב עד לדרגים הנמוכים ביותר (החייל הבודד
וכלי הרכב/רק"ם הבודד) .הטנק המסורתי (עם
התאמות) והנגמ"ש הכבד הופכים שוב לרכב
לחימה מרכזי בצבאות המשתפים פעולה באופן
הדוק עם מסוקים ,ומקבלים מידע בזמן אמת
ממזל"טים.
מגמות אלה בצרכים ובדרישות של הצבאות
בעולם ,המלווים בהגדלת תקציבים ,מושכים
יותר ויותר חברות כל שנה להציג בתערוכת
יורוסטורי .כיום מעסיק מגזר התעשיות
הביטחוניות באירופה בלבד מעל  300אלף
עובדים ומגלגל מחזור של למעלה מ־ 60מיליארד
דולר בשנה (כ־ 30אחוזים מהמחזור העולמי).
בתערוכה בא הדבר לידי ביטוי על ידי כ־55,000
מבקרים שהגיעו לאירוע .בסך הכול השתתפו
השנה  1,400חברות מ־ 53מדינות ,בהן לראשונה
גם קפריסין ,פקיסטן ולוב .החברות המציגות
כללו כשליש מצרפת  437 -חברות ,שליש משאר
אירופה ושליש משאר העולם .בתערוכה הוקמו
 34מתחמים לאומיים שריכזו חברות מהמדינה
המציגה .לראשונה הקימו מתחמים לאומיים
אינדונזיה ,קוריאה ,פקיסטן ,טורקיה ואיחוד
האמירויות .המדינות בעלות מספר המציגים
הגדול ביותר (מלבד צרפת) היו ארצות הברית עם
 158חברות ,גרמניה  123חברות ,בריטניה
 109חברות וישראל  59חברות.
במהלך ימי התערוכה ביקרו בה

 145משלחות (רשמיות) מ־ 80מדינות ו־650
עיתונאים מרחבי העולם כאשר  60מערכות
עיתונים הציגו בביתנים מיוחדים.

העולם האיסלאמי מתעצם בטנקים
טורקיה הינה החברה היחידה בנאט"ו
המפתחת דור חדש של טנקים .במהלך המלחמה
הקרה נמדדה עוצמתם של הצבאות היריבים
בכמויות הטנקים שעמדו לרשותם ובאיכותם.
טנקי ה"אברמס" האמריקאים ,ה"צ'לנג'ר"
הבריטי ,ה"ליאופרד" הגרמני ,ה"לקלר" הצרפתי
וה"אריאטה" האיטלקי  -מקורם בתקופת
המלחמה הקרה .לאור התהליכים המתרחשים
בעולם ,כפי שבאו לידי ביטוי בתערוכת
יורוסטורי  ,2012כנראה שמערכות נשק עיקריות
אלה יישארו איתנו גם בעתיד הנראה לעין ,כך
שהיצרנים וחילות השריון בצבאות השונים
מתמקדים בפיתוח של תת־מערכות שונות על
מנת לשמור על יעילותם גם בעשור הבא.
טנק הליאופרד  2הינו ללא ספק הטנק
האירופאי המוצלח ביותר מבני דורו .למעלה מ־
 3,480טנקים מסוג זה יוצרו מאז שנת  1979והם
משרתים בכוחות השריון של  15מדינות .לפחות
 13לקוחות של טנק זה רכשו אותם "יד שנייה"
גרמניה והולנד.
מצבאות
בחודש מאי 2011
ממשלת
הודיעה
הולנד כי היא מוציאה
משירות את  140טנקי
הליאופרד  2שלה ובכך
הפכה למדינה הראשונה
במסגרת נאט"ו הנשארת ללא טנקים
כלל .באוקטובר  2011הודיעה ממשלת
גרמניה כי כמות הטנקים בצבאה תתייצב על 225
טנקי "ליאופרד  ."2A6מיד הודיעה אינדונזיה
(המדינה המוסלמית השנייה בגודלה בעולם) כי
היא מעוניינת לרכוש מידית  100טנקי לאופרד
מגרמניה או הולנד ,ואילו סעודיה הודיעה כי
היא מעוניינת לרכוש  270טנקי "ליאופרד 2A7
חדישים לחלוטין.
מה שבלט ביותר בתערוכה בתחום כוחות
השריון בכלל ותעשיית הטנקים בפרט הינה
העובדה שהיקף השוק בתחום זה מגיע השנה
ל־ 11מיליארד דולר .1עלייה מול השנה הקודמת.
הרכש העיקרי מבוצע על ידי מדינות אסיה
והמזרח התיכון ,בעוד האירופאים
מקטינים במעט את כמויות הטנקים
שברשותם .מרכז הכובד של השריון
עובר מזרחה.

השבחות בטנק ליאופרד 2
חברות קראוס־מפאיי וריינמטל
הגרמניות הציגו חבילת השבחה מקיפה
לטנק הליאופרד תחת דגם
חדש המכונה ליאופרד 2A7
המיועד בעיקר לסעודיה.

דגם זה מהווה שלב נוסף בהשבחות שנועד
ללחימה נגד גרילה 2ונוסה על ידי הצבא הקנדי
באפגניסטן .בדגם חדיש זה מוטמעים רבים
מהלקחים שהוזכרו .בחידושים הרבים :מיגון
היקפי משופר לרבות כנגד איומים עיליים;
עמדת מקלע על הצריח הנשלטת מרחוק מתוכו;
משקפת מפקד פנורמית מיוצבת ליום וללילה
הכוללת מד־טווח לייזר; כסא נהג משופר הכולל
מיגון כנגד מטענים וספיגת זעזועים בנסיעה
בשטחים קשים במיוחד .אמנם המנוע בן 1,500
כוחות סוס לא הוחלף אולם בשל המשקל הנוסף
שעל הטנק לשאת ,הוחלפו ההינע הסופי ושופרו
הממסרת ומערכת הבלמים .כמו כן ,ובהתאם
לדרישות הצבא ,אפשר להתקין בטנק מערכת
שליטה ובקרה מתקדמת לניהול קרב (הכוללת
בתוכה גם מערכת קשר חסינה).
הצבא הקנדי לאור לקחיו באפגניסטן ,נמצא
אף הוא בתהליך שיפור משמעותי של הטנקים
שברשותו 42 .טנקי ליאופרד  2A4שרכש מהולנד
הותקנו עם מערכת השו"ב החדשה אולם ללא
תוספות מיגון בליסטי ,כיוון שישמשו בעיקר
לאימונים .במפעלי קראוס־מפאי בגרמניה
עוברים  40טנקים נוספים תהליך שדרוג
משמעותי כאשר  20מהם צוידו בתותח  120מ"מ
בעל קנה ארוך ( 55קטרים) (לדגמים הקודמים
ואף ל"מרכבה" קנה באורך  44קטרים בלבד).

טורקיה
מדינה זו היא ,כאמור ,היחידה בנאט"ו
המשקיעה בהתעצמות אינטנסיבית של חיל
השריון שלה .במסגרת זו החל משרד ההגנה
הטורקי בשנת  2009במיזם של פיתוח ויצור טנק
חדיש מתוצרת מקומית בשם "אטלאי" .החוזה
נמסר לחברת אוטוקר (כיצרן מוביל) אולם
משתתפות בו תעשיות טורקיות רבות .זהו
חוזה בהיקף  500מיליון דולר שבסופו תעמיד
אוטוקר  4אבות־טיפוס .הטכנולוגיה לפיתוח
הטנק נשענת על הסכם שנחתם עם קוריאה
הדרומית ,בהתבסס על הטנק שלה "הפנתר
השחור" (גרסה נחותה של טנק הליאופרד 2
הגרמני) .בתערוכה הציגה חברת אוטוקר דגם
של הטנק תוך ציון שכרגע הם נמצאים בשלב
השני של התכנון המפורט .קיים כבר דגם
לבחינת היתכנות והמיזם מתקדם כצפוי .לאחר
סיום הפיתוח מתכוון הצבא הטורקי להצטייד
ב־ 1,000טנקים מסוג זה אשר ייוצרו ב־ 4שלבים
של  250טנקים כל אחד.
בינתיים סיימה חברת אסלסן השבחת 300
טנקי הליאופרד  2אשר בשירות הצבא הטורקי
על ידי שיפור המערכות האלקטרוניות בטנקים
.1
.2
.3
.4

ובתוך כך הכללת מערכת שו"ב ובדיקת התקנה
של עמדת מקלע עילית מיוצבת על הצריח.
עוד נכללים שיפורים קלים בתחום המיגון.
השבחות אלה בוצעו תוך בדיקת אותן מערכות
שמתכוונים להתקינן אחר כך בטנק ה"אטלאי",
תוך ניסיון ללמוד מעיסוק זה לקחים למיזם
המרכזי .החברה השביחה קודם לכן את 170
טנקי הליאופרד  1שבשירות הצבא הטורקי
בהיקף של  160מליון דולר .כמו כן יש לציין
שתעש הישראלית סיימה רק לפני שנתיים
מיזם מקיף של השבחת  170טנקי ה־M60A3
שברשות הצבא הטורקי בחוזה שהגיע כמעט
ל־ 700מיליון דולר.

רוסיה
לרוסיה תעשייה ביטחונית מפותחת שסבלה
קמעה לאחר פירוק ברית המועצות ,אולם
נראה כי לאחרונה התגברה על תקופת המעבר
והציגה בתערוכה לראשונה את הטנק T-90S
המהווה טנק מערכה עיקרי בצבאות רוסיה,
הודו ואלג'יריה והופך להיות מערכת נשק
מרכזית בצבאות המהווים לקוחות מסורתיים
של האמל"ח הרוסי .כמו כן הוצג שיתוף הפעולה
בין תעשיות הנשק הרוסית והצרפתית בדגם ה
 T-90Mהמסופק להודו ובו מערכות אלקטרוניות
צרפתיות.3
•משחית טנקים "המחסל"
()TERMINATOR-BMPT
לראשונה הציגו הרוסים בתערוכה תפיסה
מתקדמת לאמצעי לחימה המסייע לקרב
המשולב ,זהו משחית טנקים על בסיס נגמ"ש
כבד רוסי על בסיס תובת טנק טי־ .72לרק"ם זה
עבירות ומיגון דומה לקיים בטנק טי־ 90והוא
חמוש בצמד תותחים מהירי ירי בקוטר  30מ"מ
המותקנים צריח; במשגר לארבעה טילי נ"ט מסוג
"קורנט  ;"EMבמקלע  7.62מ"מ ובשני מקלעי
רימונים  30מ"מ .משחית טנקים זה נושא  8טילי
נ"ט 850 ,פגזי  30מ"מ 600 ,רימונים ו־ 2,000כדורי
מקלע .הוא מצויד במערכת בקרת אש משולבת
אופטית־תרמית ומט"ל ,ובבקרת לייזר לירי
הטילים .למפקד יש כוונת פנורמית עם מערכת
טלוויזיונית ומט"ל .כך יש לכלי זה יכולת לחימה
ביום ובלילה.
• טיל הנ"ט המתקדם KORNET-EM
מפעל הפיתוח הרוסי  KBPשיווק בתערוכה
את גרסתו המתקדמת ביותר לטיל הנ"ט
 KORNETהמצוי גם ברשות החיזבאללה.
בנוסף למשחית הטנקים "מחסל" ,הוצג הטיל
על רכב אופני ממוגן בעל עבירות גבוהה
מסוג  .4TIGR SPM-2הטיל הוצג כאמל"ח רב

משימתי שנוספה לו יכולת להשמיד מטרות
אוויריות איטיות כמו מסוקים וכטב"מים,
בנוסף לייעודו העיקרי להשמדת טנקים.
ה־ TIGRהוצג כמשחית טנקים בעל  2משגרים
בני  4קנים כול אחד ,המוצנעים בחלל הגג כאשר
אינם בעמדת אש .כל משגר בעל כוונת יום ולילה
ועוקב מטרות אוטומטי ,המאפשר למערכת
להעסיק  2מטרות בו־זמנית .טיל הנ"ט המקורי
מסוג  KORNETהינו טיל נ"ט מונחה לייזר בעל
טווח מרבי של  5,000מטרים ,הקיים במספר
תצורות ,כולל חצובת חי"ר.
הטיל החדש  KORNET-EMיכול לירות 2
טילים חדישים בעלי טווח מוגדל בהרבה .טיל
הנ"ט הבסיסי מצויד בראש קרבי כפול (טנדם)
בעלי מטען חלול המיועד לחדור שריון ריאקטיבי
ובעל טווח של  8ק"מ .הטיל החדש השני הינו
ארוך במעט ,כבד במקצת ומהיר יותר ,ומצויד
בראש קרבי "תרמוברי" והייזום שלו הוא במגע
או באמצעות מרעום קרבה .לטיל זה טווח של
 10ק"מ.
בהיותו מותקן על ה־ ,TIGRהרכב נושא 16
טילים  8 -במשגרים ומנה נוספת בבטן .כמו כן
המשגרים יכולים לירות את כל הסוגים האחרים
של טיל ה־.KORNET

סיכום
תערוכת יורוסטורי  2012היוותה מקום
לבחינת המגמות השרירות כיום בעולם בתחום
לחימת היבשה ככלל והשריון בפרט .הצבאות
השונים הציגו תוצרים המבוססים על לקחי
הלחימה בעיראק ובאפגניסטן ובאזורי לחימה
אחרים .ברור שתפקיד השריון בכלל והטנקים
בפרט ממשיך להיות דומיננטי .הלחימה
בגרילה ,במקרים רבים בשטחים עירוניים או
בשטחים מדבריים והרריים ,החזירו את הרק"ם
הכבד בכלל והטנקים בפרט למרכז הבמה .לא
ניתן להילחם בהצלחה כנגד גרילה בלי יכולת
להתגבר על מכשולים שונים ,ובתוך כך בניינים
הרוסים ומרחבי מטענים ,ללא שריון .נדרשת
עוצמת אש מגוונת ,חזקה ומדויקת ויש לשמור
על הלוחמים מפני האיומים של אמצעי הנ"ט
החדישים ביותר.
המצב הכלכלי באירופה אמנם מקטין
במדינות אלו במעט את כמויות הטנקים שם
אולם הצבאות האירופאים ממשיכים להתבסס
על טנקים ונגמ"שים כבדים בשדה הקרב.
לעומת זאת ביבשת האירו־אסיאנית בכלל
ובמזרח התיכון והמדינות המוסלמיות ,ההשקעה
בכוחות שריון משמעותיים רק הולכת וגדלה  -זו
•
"השכונה" שלנו ואלה שכנינו.

.Peter Donaldson, Track Changes, Land Warfare International, June/July 2012, p. 20
ראה מאמר שלי :מגמות וחידושים ברק"ם בעקבות יורוסטורי  ,2006שריון  ,24אוקטובר .2006
ראה מאמר שלי :הטנק הרוסי  ,T-90ולאדימיר ,שריון  ,34פברואר .2010
זהו למעשה רכב אופני משוריין ממפעל  GAZהמכונה .GAZ-2975
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עצרת
הזיכרון
והגבורה של
השריון

בסימן שלושים שנה
למלחמת של"ג

"ב־ 1982הגיע תורנו לתרום .תרמנו את המחיר הכי גבוה ,הכי
כבד ,שהורים יכולים לתרום .תרמנו ילד בן ,19
ילד יפה תואר ,ילד שסיים את לימודיו בהצטיינות ,ילד עם
חלומות ,ילד שהתגייס בפברואר  82לחיל השריון ושירת בגדוד
 77של חטיבה  ".7כך אמר יוסי גבאי ,אביו של רב־טוראי
שלמה גבאי זכרו לברכה.
אל"ם (במיל') שאול נגר.
אי־אפשר היה שלא להתרגש מאוד מדבריו
הישירים והנוגעים ללב של האב השכול ,מר
יוסי גבאי ,שבנו רב"ט שלמה גבאי נפל במלחמת
לבנון הראשונה .מר גבאי נשא את דבריו בעצרת
הגבורה והזיכרון השנתית לחללי השריון,
שהתקיימה באתר יד לשריון בלטרון ,בהשתתפות
בני המשפחות השכולות וקצין השריון הראשי
תא"ל עֹפר צפריר ,ביום  13בספטמבר .2012
כיבדו את העצרת בהשתתפותם שר הביטחון רב־
אלוף (במיל') אהוד ברק ,הרמטכ"ל רב־אלוף בני
גנץ ,מנכ"ל משרד הביטחון האלוף (במיל') אודי
שני ,מפקד זרוע היבשה אלוף סמי תורג'מן ,יושב
ראש עמותת יד לשריון אלוף (במיל') חיים ארז,
סמנכ"ל משרד הביטחון וראש אגף משפחות
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והנצחה מר אריה מועלם ,יושב ראש יד לבנים מר
אלי בן שם ,יושבת ראש ארגון אלמנות ויתומי
צה"ל הגברת נאווה שוהם סולן ,אלופי המטה
הכללי בעבר ובהווה ,מפקדי שריון בעבר ובהווה
ונספחים צבאיים של מדינות רבות.
לקראת הטקס נקבצו בני משפחות שכולות
והתייחדו עם יקיריהן ששמותיהם חקוקים על
כותל השמות.
העצרת עמדה השנה בסימן מלאות  30שנה
למלחמת לבנון הראשונה ,מלחמת של"ג .טקס
הנחת זרים למרגלות כותל השמות קדם לעצרת
שהתקיימה באמפיתאטרון.
המוטו של העצרת היה הפסוק מספר משלי:
ּבְַרז ֶל ְּבבְַרז ֶל יָחַד; וְאִיׁש ,יַחַד ְּפנ ֵי־ֵרעֵהּו( .משלי
פרק כ"ז ,פסוק י"ז).
מנחה הטקס ליד כותל השמות היה תנ"צ

בדימוס אליהוא בן־און ,שריונר בעברו שבמלחמת
יום הכיפורים לחם בחזית סיני והשמיד טנקים
מצריים .מנחה הטקס באמפיתאטרון היה נֹעם
גיל־אור איש קול ישראל .הבמאי של העצרת היה
ירון הראל ,איש חיל החינוך בעברו ,שערך גם
עצרות קודמות רבות של חיל השריון.

טקס הנחת הזרים
למרגלות כותל השמות
שנה אחר שנה ,כאשר הימים מתקצרים
והלילות מתארכים ,אנחנו מתכנסים כאן -
אל מול הקיר המנציח אותם ,את כולם ,את
יקירינו ,את החברים והמפקדים  -אותם ,שלא
שבו מן המשימה ...שכיסה אותם עמוד האש
ועמוד הענן ...שעוטפים אותם ,לנצח ,הברושים
והאורנים .שנה אחר שנה ,בימים האלה של

תמונותיו של סמל ראשון אורי ממן ז"ל
בעת הדלקת המשואה החמישית
צילומים :נופר ניסים וגבי יפה מיחידת ההסברה יד לשריון

רוח סתיו ,אנחנו באים לכאן  -בני המשפחה
הגדולה ,משפחת השריון .באים לכאן ועומדים
מולם ,ומצדיעים להם  -אחד ,אחד ולכולם -
באהבה גדולה ,בגעגועים אין־קץ.
תחילה הניחו מפקדי שריון בהווה ובעבר
עשרות זרי זיכרון של יחידות השריון ,בסדיר
ובמילואים ,למרגלות כותל השמות ,בהשתתפות
בני משפחות שכולות ,לוחמי שריון בעבר
ובהווה ,ובהם שלושה בעלי עיטור הגבורה :רס"ן
(במיל') משה לוי ,רס"ן (במיל') גדי רפן ותא"ל
(במיל') אביגדור קהלני.
בשלב שני הונחו זרים נוספים על ידי אח"מים
המלווים בני משפחות שכולות של חיל השריון.
• זר ממשלת ישראל
את הזר הניח שר הביטחון ,רב אלוף
במילואים אהוד ברק ,מלווה על ידי מר אליעזר

הורוביץ ,אביו של סרן גבריאל הורוביץ זכרו
לברכה ,שנהרג ביום ג' בתמוז תשמ"ב24 ,
ביוני  ,1982במהלך הקרבות שהתחוללו בכביש
ביירות־דמשק במלחמת שלום הגליל.
• זר צבא ההגנה לישראל
את הזר הניח ראש המטה הכללי ,רב אלוף בני
גנץ ,מלווה על ידי הגברת נחמה ענוים ,אלמנתו
של סמל ראשון אלון ענוים זכרו לברכה ,שנהרג
ביום ב' בתמוז תשמ"ב 24 ,ביוני  ,1982במהלך
מלחמת שלום הגליל ,בשעה שרכב הסיור בו נסע
עלה על מוקש .יחד עם אלון נהרגו סמל ראשון
שלום (צ'רלי) אזולאי וסמל צבי גפני זכרם
לברכה .מפקד הסיור שנסע עימם  -סגן גדי
ערן זכרו לברכה  -נפצע ,המשיך להילחם ונהרג
שבועיים מאוחר יותר ביום י"ט בתמוז תשמ"ב,
 10ביולי .1982

• זר זרוע היבשה
את הזר הניח מפקד הזרוע ,האלוף סמי
תורג'מן ,מלווה על ידי גברת שושנה פרידמן
ומר אמיר מזרחי ,אחיו של סמל ארז מזרחי
זכרו לברכה שנהרג ביום י"ח בסיוון תשמ"ב9 ,
ביוני  ,1982במהלך הקרבות שהתחוללו בכביש
ביירות־דמשק במלחמת שלום הגליל.
• זר חיל השריון
את הזר הניח קצין השריון הראשי ,תת־אלוף
עֹפר צפריר ,מלווה על ידי סמל עומרי גבעתי,
מפקד טנק בבית הספר לשריון ,אחיינו של סרן
אברהם גבעתי זכרו לברכה שנהרג ביום י"ט
בסיוון תשמ"ב 9 ,ביוני  ,1982במהלך הקרבות
בעין א־תינה שבמזרח לבנון במלחמת שלום
הגליל .על הצטיינותו הוענק לאברהם צל"ש
מפקד חטיבה.
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זר ממשלת ישראל שהניח שר הביטחון מר אהוד ברק ,מלווה על ידי מר אליעזר הורוביץ ,אביו של סרן גבריאל הורוביץ זכרו לברכה.
צילום :אריאל חרמוני ,משרד הביטחון

• זר המשפחות השכולות
את הזר הניחו נורית אלעזרי ונילי אלעזרי
סלע ,אמו ואחותו של סגן צחי אלעזרי זכרו
לברכה ,שנהרג ביום י"ט בסיוון תשמ"ב10 ,
ביוני  ,1982במהלך הקרב בכפר חוש א־דניבה,
במלחמת שלום הגליל .עם צחי נפלו חבריו
לצוות הטנק ,רב"ט אברהם מוצן ורב"ט שלמה
אומן .זכרם לברכה.
• זר אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון
את הזר הניח סמנכ"ל וראש אגף משפחות
והנצחה ,מר אריה מועלם ,מלווה על ידי הגברת
טובה ניסים ,אמו של טוראי גבי ניסים זכרו
לברכה שנהרג ביום י"ט בסיוון תשמ"ב 10 ,ביוני
 ,1982במהלך הקרבות בלבנון במלחמת שלום
הגליל.
• זר ארגון יד לבנים
את הזר הניח יושב ראש הארגון מר אלי
בן שם ,אביו של סגן קובי בן שם זכרו לברכה,
שנהרג באסון המסוקים ,ביום כ"ח בשבט
תשנ"ז 4 ,בפברואר  .1997מר בן שם מלווה על
ידי ירדנה ומשה שרעבי ,הוריו של סמל יהונתן
שרעבי זכרו לברכה שנהרג ביום ט' באב תשס"ו,
 3באוגוסט  ,2006בפעילות מבצעית בכפר א־
טייבה במלחמת לבנון השנייה".
• זר ארגון אלמנות ויתומי צה"ל
את הזר הניחה יושבת ראש הארגון ,הגברת
נאוה שוהם־סולן ,אלמנתו של רס"ן רענן שוהם
זכרו לברכה ,שנהרג בעת מילוי תפקידו ביום כ"ז
בסיוון תשמ"ב 18 ,ביוני  ,1982במבצע שלום
הגליל .את הגברת שוהם סולן ,לוותה גברת סוזן
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בן חמו ,אלמנתו של סמל אהרון (אלפסי) בן חמו
זכרו לברכה ,שנהרג ביום כ"ט באייר תשכ"ז8 ,
ביוני  ,1967בקרב שנערך ממערב לביר גפגפה
שבסיני ,במלחמת ששת הימים.
• זר עמותת יד לשריון
את הזר הניח יושב ראש עמותת יד לשריון,
האלוף במילואים חיים ארז ,מלווה על ידי
הגברת סיגל עוגן־כהן ,אחייניתו של רב טוראי
ישעיהו פשקובסקי זכרו לברכה ,שנהרג ביום ו'
במרחשוון תשי"ז 11 ,באוקטובר  ,1956במהלך
הקרבות שהתחוללו באזור קלקיליה במלחמת
סיני.
• זר הגבורה
את הזר הניח רב סרן במילואים גד רפן בעל
עיטור הגבורה .עיטור הגבורה הוענק לו על
מעשה גבורה עילאית במלחמת ששת הימים,
עת נטל את הפיקוד ממפקדו שנפצע ,הסתער
על היעד תחת אש וחרף פציעה קשה ,המשיך
לפקד על הלוחמים עד לחילוץ הכוח.
נזכור את הנופלים ,יהי זכרם ברוך.

הטקס באמפיתאטרון
קהל רב הגיע לעצרת הגבורה והזיכרון
השנתית של השריון ,והתקבץ באמפיתאטרון.
הבמה המרכזית מואר .בשני צידיה הוצבו טנקי
מרכבה ,האחד הוותיק ,מרכבה סימן  ,2השני
מרכבה סימן  4עם מערכת ההגנה החדשנית
"מעיל רוח" .על הטנקים ארבעה חיילים  -עם
שופר ,כינור ,חליל ומפוחית פה .תזמורת צה"ל
ניגנה את השיר "שריונים בעקבי הדרך" .דגלנים

נכנסו משני צידי הבמה .אחריהם הצטרפו לקהל
האח"מים שקודם לכן הניחו זרים למרגלות
כותל השמות.
שריונרים עם לפידים נכנסו לבמה ,והדגל
הורד לחצי התורן.
• הדלקת נר זיכרון על ידי שלמה מור
שלמה שירת בגדוד  195בחטיבה 500
במלחמת שלום הגליל .במהלך הקרב בעין
זחלתא ,נקלע הטנק למארב ושלמה נפצע באורח
קשה .סבל מכוויות בכל חלקי גופו ושוחרר מבית
החולים לאחר כשנה וחצי במהלכן עבר ניתוחים
רבים .שלמה נשוי למיכל ואב לשלושה .צוות
הטנק של שלמה נפגע בקרב .סגן דוד (דודי)
קרסנר וטוראי יובל כהן זכרם לברכה ,נהרגו.
טוראי יניב כהן נפצע אף הוא.
• קדיש מפי מר שלמה לוי
שלמה לוי הוא אביו של רב טוראי יוסף־צבי
לוי זכרו לברכה .יוסף־צבי גויס לצה"ל באפריל
 1980במסלול ישיבת הסדר .חייל מצטיין,
התותחן הטוב בפלוגה ודוגמה לחבריו .גם
במהלך שירותו ,לא ויתר יוסף על לימוד תורה
ומפקדיו מצאוהו לא פעם בשעות הלילה רכון
על ספריו בבית הכנסת הגדודי .בשבת האחרונה
בבית ,עם צאתו לתפילה החל הטלפון לצלצל
והוא הוזעק לבסיס .עם צאתו ,דאג לקחת עימו
תרמיל ובו תפילין בלבד" .אני לא מטלטל בשבת.
שלחי הכול בדואר" אמר לאימו .שרידי התפילין,
שהפכו לגווילי אש ,נמצאו בטנק שבו נפל
והוחזרו להוריו ,יחד עם קופסת תחמושת קטנה
וחרוכה ,שהייתה מלאה בספרי קודש קטנים.

מדברי שר הביטחון
 רב־אלוף במילואיםאהוד ברק

שר הביטחון ,רב־אלוף במילואים אהוד ברק,
נושא דבריו

יוסף נפל ביום י"ט בסיוון תשמ"ב 10 ,ביוני
 ,1982בקרב שנערך בכפר סיל שבלבנון .בן 21
היה בנופלו .הותיר אחריו הורים ,שני אחים
ואחות.
• מדברי קצין השריון הראשי ,תא"ל עֹפר צפריר
עצרת הזיכרון והגבורה מתקיימת השנה
בסימן  30שנים למלחמת לבנון הראשונה ,היא
מלחמת של"ג .מבצע שלום הגליל החל במטרה
להסיר את האיום על גבולה הצפוני של מדינת
ישראל .במלחמה זו נלחמו חיילי צה"ל והשריון
בנחישות כנגד ארגוני הטרור ,צבא לבנון וצבא
סוריה .חיל השריון שילם מחיר כבד מנשוא
במלחמה זו  116 -עולמות של שריונאים שנמוגו
וצילקו משפחות כואבות שנותרו מאחור ,ונוספו
למשפחת השכול ,המונה כיום  4969חללים.
נזכור גם את שלושת נעדרי קרב סולטן יעקב
שטרם שבו לביתם :רב־סמל זכריה באומל ,רב־
סמל יהודה כץ ורב־סמל צבי פלדמן.
מלחמת שלום הגליל פגעה בארגוני הטרור,
אולם לא הכריעה את האיום מצפון .ועדיין,
סיפורי הגבורה ,הנחישות ואומץ הלב של
החיילים ושל אלו שלא זכו להיות עימנו היום,
חקוקים בנו ,ומזינים את המחויבות שלנו
כמפקדים וחיילים ,להמשיך ולהילחם באויבים
השבים לתקוף אותנו בצפון ובדרום .אנחנו
עדיין נאלצים להילחם.
ב־ 5באוגוסט השנה ,בעת חדירת רכב קרבי
משוריין דרך מעבר גבול רפיח ,נדרשו לוחמינו
להגן על גבולה הדרומי של מדינתנו .לוחמי חטיבה
 ,401גדוד  ,52המ"פ סרן נתי לסרי והמ"מ סגן

"ערב ראש השנה נאספנו כאן ,כמדי
שנה ,משפחות וחברים לנשק להוקיר,
לכבד ולזכור את חללי חיל השריון אשר
נפלו במערכות ישראל ,בתהליך בניין הכוח,
בתאונות ובאימונים ובעת מילוי תפקידם.
האבנים על כותל הזיכרון בהן חקוקים
השמות ,מספרות את סיפור הגבורה של
כוח המגן ותקומת ישראל בארצו  -נוער
ערכי חדור תחושת שליחות המעמיד את
טובת הכלל לפני טובתו האישית ,נלחם
על החירות והריבונות גם במחיר של סיכון
היקר מכול.
מדינת ישראל נוצרה אל תוך מציאות
קשה של מלחמת קיום ,מלחמה הנמשכת
מאז לידתה ועד עצם היום הזה .המאבק
הזה נמשך בכל יום ,בכל דקה ,הוא פושט
צורה ולובש אחרת אך אל לנו לטעות
 המהות זהה ,אויבנו טרם השלימו עםעובדת קיומנו הריבוני כאן .אנו נלחמים
ולא נרתע מלפעול בכל מקום ובכל מרחק
כדי להגן על זכותנו הטבועה לעצב באורח
חופשי את גורלנו ,ולכונן את הריבונות
שלנו במולדתנו ההיסטורית.
משפחות יקרות ,להוותנו לא נוכל
להשיב למחוזות החיים את בניכם־רעינו
שנפלו במערכות ישראל .כל אחד מהם
עולם שלם ,עולם שנגדע באחת ולא
ישוב עוד  -ילדות ,משובת נעורים ,אהבה
ראשונה ,בגרות ומוות .אור גדול שדעך,
חלומות ,תקוות ושאיפות ואלה שנחלמו,
נשאפו ולא באו לידי מימוש ,ועימם כבה
גם משהו בכם לעולמים .מילים לא תוכלנה
להביא מזור לנפש דואבת ,אך אם יש
מעט נחמה ,הרי היא בעובדה כי מותם
של הבנים לא היה לשווא  -מדינת ישראל
צומחת ,משגשגת ופורצת בכל יום לעבר
עתיד טוב ובטוח יותר ,והיא עושה זאת
חרף המשברים והאתגרים מבית ומחוץ.
ערב ראש השנה ובהתקרב הימים
הנוראים ,אנו בנקודת זמן נכונה לחשבון
נפש אישי ולאומי .מסביבנו גועש ים של
עוינות אך מדינת ישראל חזקה מאוד,
נחושה להגן על עצמה מול כול אתגר ומול
כול איום .מחובתנו העליונה לפעול ללא
לאות כדי לכונן בה חברת מופת שתהיה
ראויה לקורבנם וחלומם של הבנים.
ברצוני לאחל חג שמח ושנה טובה לכל
בית ישראל ,שנת ביטחון שגשוג והצלחה,
ומעל לכל שנת שלום .מי ייתן ויתקיים בנו
הכתוב "ה' עוז לעמו ייתן ,ה' יברך את עמו
בשלום".
הורים יקרים ,לנצח נזכור את יקירכם.
יהי זכרם ברוך".

קצין השריון הראשי תא"ל עפר צפריר נושא
דבריו

תומר עומרי וצוותיהם ,פעלו ללא לאות ויצרו מגע
עם האויב .לבסוף ,היו אלו הם אשר השמידו את
האויב ומנעו פגיעה באזרחינו .זאת הדוגמה כי פני
הדור לא פחתו וכי המחויבות לפעול לאור גבורתם
ממשיכה ומתקיימת.
האויבים שלנו מצפון ומדרום יוצרים לנו
אתגרים רבים ומגוונים ,המחייבים את חיל
השריון להמשיך ולהוות את חוד החנית ,לשמור
על רלוונטיות ולדבוק בערכים שמלווים אותו
כבר שנים ,ושזורים כחוט השני בסיפורי הגבורה
הגדולים של מלחמות ישראל  -נחישות הלוחמים,
מקצועיות ורעות.
משפחות יקרות ,אתם ובניכם ,שילמתם
את המחיר היקר ביותר ,הכתוב בדברי הימים
של תקומת ישראל ,וממשיכים איתנו ,חיילים
ומפקדים ,את המאבק היומיומי והמתמיד כנגד כל
אלה הקמים לכלותנו.
אויבינו עדיין כאן והמלחמה על קיומנו
וביטחוננו עדיין רלוונטית כיום .אין לנו ברירה
אחרת ,אלא לנצח בה ,גם במחיר הכבד שאותו
אנו נדרשים לשלם ,המחיר הקשה מנשוא הניבט
מעיניכם המשלבות געגוע מתמיד לצד מרוץ
החיים ,ואשר מלמדים אותנו שיעור חשוב
במסירות ובהתמודדות.
בפתחה של שנה חדשה ולפני ימי חשבון הנפש
של העם היהודי ,הצמודים להיסטורית מלחמות
ישראל ,ברצוני להביע את איחוליי לשובם של
הנעדרים ,איחולי החלמה מהירה לפצועים ,ולאחל
לכם ,בני המשפחות השכולות ,שתהיה לכם ולבני
משפחותיכם שנה טובה וקלה וגמר חתימה טובה.
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מר גבאי לוי ,אביו של רב טוראי שלמה גבאי זכרו
לברכה ,נושא דבריו

• דבר המשפחות השכולות מפי מר יוסי גבאי
יוסי גבאי הוא אביו של רב טוראי שלמה
גבאי זכרו לברכה .שלמה התגייס בפברואר 1982
ושובץ בחיל השריון .הוא שירת בתפקיד טען
קשר בגדוד  77בחטיבה  .7כשפרצה מלחמת
שלום הגליל שלמה יצא עם יחידתו לחזית
בלבנון .ביום כ"ב באלול תשמ"ב 10 ,בספטמבר
 1982בציר "מרתון" שבבקעת הלבנון ,נתקל
הכוח במארב מחבלים ושלמה נורה ונהרג.
מפקדו כתב עליו" :שלמה בלט ביכולת מנהיגות
ובנחישות החלטותיו" .את דרכו ממשיכה אחותו
 לין .לין הינה נשיאת ארגון "תקוות ׁשְֹלמֹה"המעודד עלייה של בני נוער לישראל ומסייע
להם בקליטתם המורכבת בארץ .העמותה מלווה
בני נוער שנשרו ממסגרות פורמאליות לקראת
גיוסם לצה"ל תוך עידודם לשירות משמעותי
ובפרט בשריון.
במארב נפגעו גם חבריו של שלמה ,סמל
ראשון עוזי צדיקיאן ורב טוראי אברהם מולה
זכרם לברכה.
משפחות יקרות ,מכובדיי ,ערב טוב.
אני יוסי גבאי ,בן  72מתל אביב ,אביו של
שלמה ז"ל .הצטרפתי למשפחת השכול ביום
כ"ב באלול תשמ"ב 10 ,בספטמבר  ,1982לפני
 30שנה בדיוק ,במלחמת לבנון הראשונה ,אז
בשם המקורי מבצע שלום הגליל .מבצע שבסופו
נהרגו בו כ־ 350לוחמים 350 ,בנים ,בנות ,אבות
ובעלים ,כולם חלק מבשרנו 350 .משפחות
שכולות נוספו למשפחת השכול הגדולה של
עמנו וחלקן יושבות אתנו כאן היום.
באוגוסט  ,1970עם אשתי פאני ושני ילדיי
שלמה בן ה־ 7ורפי בן השנתיים ,עלינו לארץ
מאיסטנבול שבטורקיה .הגענו לכאן כדי לנשום
את החירות ,כדי לחיות באדמות שלנו ,אדמות
היהודים ,כדי לחיות בארץ ישראל הקטנה אבל
שלנו .אז לא ידענו שעבור הפריווילגיה הזאת
משלמים ,משלמים מחיר כבד.
מלחמת יום הכיפורים עבורנו הייתה
מציאות חדשה ,ואז הבנו שכדי לשמור על ארצנו
הקטנטונת צריך לתרום ,לפעמים תרומה גדולה
שאין לה מחיר.
ב־ 1982הגיע תורנו לתרום .תרמנו את
המחיר הכי גבוה ,הכי כבד ,שהורים יכולים
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זר צה"ל שהניח רב אלוף בני גנץ ,מלווה על ידי הגברת נחמה ענוים ,אלמנתו של סמל ראשון אלון
ענוים זכרו לברכה

לתרום .תרמנו ילד בן  ,19ילד יפה תואר ,ילד
שסיים את לימודיו בהצטיינות ,ילד עם חלומות,
ילד שהתגייס בפברואר  82לחיל השריון ושירת
בגדוד  77של חטיבה  .7שלמה נפל עם שני
לוחמים נוספים אברהם מולה ועוזי צדיקיאן,
במארב מחבלים באדמת לבנון המקוללת ,רק
שישה חודשים עברו מגיוסו לצה"ל.
יום שישי בלילה ,השעה מאוחרת ,חוזרים
מבילוי עם חברים ,קצת מטושטשים מהיין,
עולים הביתה ,לא הספקנו להגיע לחדר שינה
דופקים על הדלת ,כנראה חבר שלפני כמה רגעים
נפרדנו ממנו בכניסה לבניין רוצה לבקש דבר,
אשתי בחדר השינה ,אני הולך לפתוח .שלושה
קצינים ואחות בלבן .אשתי שואלת מי זה .אין
לי קול ואין לי נשימה .הם מנסים להסביר לי
שהבן שלנו שלמה נהרג בתוך ג'יפ .רבותיי אתם
טועים ,הוא שריונר ,מה יש לו לעשות בג'יפ,
טעיתם בכתובת .אני בטוח שבכול רגע הטלפון
יצלצל ויודיעו לאנשים האלה שהייתה טעות,
אבל אף אחד לא צלצל.
הבית ,למרות השעה המאוחרת ,התמלא
בחברים .אני ואשתי בתחתית של בור עמוק,
עמוק מאוד ,אפלה מוחלטת .רק בקצה העליון
של הבור נקודת אור ,איך מטפסים לשם? ימים
שלא נגמרים .המונים מגיעים לביקור  -משפחה,
חברים ,שכנים ,מורים מהבית ספר ,אפילו עוברי
אורח שלא מכירים אותנו ,באים לחזק אותנו,
דבר שהיינו זקוקים לו כמו אוויר לנשימה.
למרות הכול יש הרבה זמן למחשבות ,מחשבות
שמובילות להחלטות גורליות.

ההחלטה הראשונה  -חייבים להמשיך כרגיל,
יש לנו את רפי ,אז בן  ,14צריך להמשיך לגדל
אותו ,המחויבות שלנו כלפי רפי ואולי גם כלפי
עצמנו .ההחלטה הזאת הביאה אותנו לחצי
הדרך .ההחלטה השנייה הייתה להביא לעולם
אח או אחות לרפי ,לא להשאיר אותו לבד בחיים.
משימה זו לא הצליחה מסיבות רפואית .בהמשך
בזבזנו עוד שלוש שנים בטיפולים ללא הצלחה
ואז קיבלנו את ההחלטה האמיצה ביותר לאמץ
ילדה .מכאן הדרך הייתה קצרה .חזרנו מחו"ל עם
ילדה בת שבעה ימים ,ילדה מקסימה שהצליחה
להוציא אותנו מהבור שאליו התרסקנו.
רפי היום בעל חברת היי־טק ,איש עסקים
מוצלח שהעניק לנו ,עם אשתו יפעת ,שלושה
נכדים מקסימים שהבכור מהם חגג בר מצווה
לפני שבוע ימים.
לין ,בתנו המקסימה היום בת  ,27היא אחרי
שירות צבאי בחיל האוויר ,אחרי טיול בעולם
ואחרי תואר ראשון בתקשורת ובדרך לתואר
שני .כעת עובדת כמנהלת פרויקטים בחברה
של אחיה .והדבר שהכי משמח  -רותם החבר
שלה הציעה לה נישואין .אולי הם יביאו לנו את
הנכדות.
ומה איתנו ,פאני ואני? החלטנו להנציח את
זכרו של שלמה בדרך אחרת ,הנצחה לא פרטית
אלא הנצחה דרך עזרה לנוער הלומד ולחיילים
המשוחררים עם סטאטוס סוציו־אקונומי
נמוך או בעייתי .לשם כך הקמנו ב־ ,2005תחת
המטריה של ארגון בני ברית העולמי והישראלי
את לשכת תקוות שֹלמֹה ,שחברים בה  40בנים

מדברי הרמטכ"ל -
רב־אלוף בני גנץ

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

ובנות בגילאי  22עד  ,35כולם מתנדבים .השנה
נבחרה בתנו לין כנשיאת הלשכה לשנתיים
הבאות.
בין היתר ללשכת תקוות שֹלמֹה שתי
פעילויות עיקריות :הראשונה  -התנדבות עם
בני נוער במצב סוציו־אקונומי נמוך .השנייה
 הענקת מלגות לחיילים משוחררים לסיועבלימודים.
בלשכת תקוות שֹלמֹה ,בנוסף להנצחת זכרו
של שלמה ,גם מנציחים את זכרו של יואל אולצ'ר,
בחור בן  21שנרצח לפני  8שנים במתקפת טרור
בבית הכנסת באיסטנבול ,טורקיה.
למרות שהצלחנו לצאת מהבור העמוק
והאפל ,למרות שחיצונית ניצחנו את השכול,
הכאב מאוד חזק וללא גבולות ,כאב שלא עובר
למרות שלושים השנים שחלפו ,כאב שמתעצם
כל יום שעובר.
שלמה נמצא איתנו כל יום ,כל רגע .בכל
אירוע ובכל שמחה הוא איתנו .בטוחני שעם
תחושתי זו גם אתם מזדהים  -כל אחד עם
היקר לו.
אני שולח מכאן ברכת שנה טובה לכל
חיילינו באשר הם ולכל עם ישראל.
אלוהים עוז לעמו ייתן ,אלוהים יברך את
עמו בשלום.
•	מדברי יו"ר עמותת יד לשריון  -אלוף
(במיל') חיים ארז
אנו מתייחדים היום עם זכרם של  4969חללי
שריון ששמותיהם חקוקים על כותל השמות.
הם היו לוחמים עזי נפש שהקריבו את חייהם
למען קיומה וביטחונה של מדינת ישראל.
לוחמי השריון ויחידות השריון היו הכוח
המוביל שהכריע את האויב והביא לניצחון בכל
מלחמות ישראל ,אבל שילמנו גם את המחיר
הגבוה ביותר .מדליקי המשואות שייצגו את
הלוחמים במלחמות ישראל ממלחמת השחרור
ועד היום  -תא"ל (במיל') אשר לוי ,אל"ם
(במיל') חיים עדיני ,סא"ל (במיל') עובד מעוז,
אל"ם (במיל') שלמה ארבלי ,רס"ן (במיל')
יאיר ליטביץ ,סא"ל (במיל') יעקב (קובי) ולבר,
אל"ם אפי דפרין  -היו דוגמה ומופת לחייליהם
כאשר לחמו בראש יחידותיהם במלחמות
שבהן השתתפו .מורשתם מהווה גם כיום חומר

הגעתם לכאן היום כבכול סתיו,
לכבד את זכרם של יקיריכם ושל חללי
חיל השריון כולם .ושוב שיפולי הדרך
לירושלים מתפתלים לפניכם; ושוב
מגיעים למבצר לטרון המתנשא אל־
על; ושוב עוברים ליד כותל השמות;
ושוב עוצרים ליד השם שלו .שוב יורד
הדגל לחצי התורן ,חיילים עומדים
דום ,קצינים מצדיעים; ושוב שלהבת
המשואות מאירה את שמי הערב.
בניכם ובנותיכם ,הוריכם ,אחיכם
ואחיותיכם נתנו את כול כולם עבור
הצלחתם של כוחות השריון; עבור
ניצחונו של צה"ל; עבור ביטחון ישראל
ושלום תושביה.
כמו טנק המרכבה ,גם חיל השריון
הוא מכונה המורכבת ממאות אלפי
חלקים.
כול אחד מרעינו הנופלים ,היה
חלק ייחודי בדמותו של ה ַחיִל .בלכתם
השאירו חלל ביחידותיהם ובלב כולנו.
אך המכונה ממשיכה לנסוע ,ממשיכה
להתקדם .במדינה כמו שלנו ,אי־אפשר
אחרת ,חייבים להמשיך ולעמוד על
המשמר!
עם סיום מלחמת ששת הימים ,לפני
ארבעים וחמש שנים ,אמר מפקד חטיבה
 ,7שמואל (גורודיש) גונן:
"ידענו כולנו מה המחיר ,לקראת מה
אנו הולכים לקרב ,והלכנו כולנו בנכונות,
בהכרת השליחות ומתוך תקווה כי כולנו
בונים עולם יפה יותר לבנינו אחרינו.
נכונים למחר ,מתוך ידיעה שאת זעם
השריון ,הפעם ,האויב לא ישכח!"
מילותיו אלה ממחישות את רוחו של
חיל השריון ,ואת רוחו של צה"ל כולו.
איננו צמאים למלחמה ,אך אנו למודי
קרבות ,חזקים ונחושים להגן על ארצנו
ולהילחם עבור עתיד טוב יותר ובטח
יותר למדינת ישראל כולה.
בני המשפחות ,יקיריי,
אנו יודעים כי עבורכם ,החלל שבלב
נותר כשהיה ,ואתם אינכם יכולים
להמשיך בדרככם כאילו לא קרה דבר.
חובה כואבת וחשובה היא לנו לעמוד
לצידכם ,ללוות אתכם לאורך הדרך
הקשה והכואבת ,בהתמודדות עם
האובדן.
צה"ל כולו מחזק את ידכם היום,
כבכול הימים ,ונושא תפילה שלא תדעו
עוד צער.
יהי זכרם של חללי חיל השריון ברוך!
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לימוד למפקדי צה"ל וחייליו.
עמותת יד לשריון ואתר השריון כאן
בלטרון ,יחד עם חיל השריון וזרוע היבשה,
הם הבית ללוחמי השריון בהווה ובעבר .כאן
אנו ְמ ַסּפְרים על גבורת הנופלים ומשַמְרים את
מורשתם ,ונותנים לכך ביטוי בביקורים של
רבבות המבקרים באתר במהלך השנה ,ובהם בני
נוער רבים מהארץ ומהתפוצות .כאן נחשפים
המבקרים לתמונותיהם של חללי השריון,
לסיפור חייהם ולסיפורי הגבורה שעליהם אנו
מחנכים את הדורות הבאים .אהבת העם והארץ
רום מהיסודות שאנו מחנכים עליהם כול השנה,
כחלק מחובתנו לעתיד הדורות הבאים.
משפחות יקרות,
מורשתם וסיפור חייהם של יקיריכם הם
פרק מרכזי בלימוד ובהכשרת לוחמי השריון.
הערכים ,גבורת הלוחמים ,ההקרבה ואהבת
המולדת שאפיינו אותם ,מועברים מדור ודור
של הלוחמים ,ומחזקים את רוחם ,מכשיריהם
אותם להיות חיילים טובים יותר ,ובשעת
מבחן גורמים ללוחם לקום ולהסתער מול אויב
ומול אש .בכך כול אחד מחללי השריון וצה"ל
ממשיך לתרום לחיזוק רוח הלחימה ועוצמתו
של צה"ל עד היום.
צה"ל כיום ,והשריון כחלק בלתי נפרד ממנו,
הוא צבא חזק ,מקצועי ,מיומן ומאומן .הוא
צבא הבוטח בעצמו ובמפקדיו ואנו בוטחים בו
וביכולתו לעמוד בפני כול אתגר ,ולהגן עלינו
ועל המדינה אם יידרש לכך ,בכל מקום ובכל
זמן.
משפחות יקרות,
אנו שולחים מכאן ברכת שנה טובה לכול
החיילים באשר הם ,שיחזרו הביתה בשלום,
ואיחולי אחלמה לכל פצועי צה"ל .ולכם  -שנה
טובה ,שנת בריאות.

הדלקת המׂשואות
שבע משואות גבורה וזיכרון הודלקו לזכר
גבורתם של לוחמי השריון .אש הגבורה
לזכר התעוזה ,האומץ וההקרבה בקרב .שבע,
כמספר המלחמות לתקומת האומה .את
מדליקי המשואות ליוו שבעה מפקדים שלחמו
במלחמות ישראל השונות.
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• משואה ראשונה  -משואת מלחמת העצמאות
את המשואה העלתה גברת חני פרקנטל -
שאומן ,אלמנתו של סגן אלוף ספי שאומן זכרו
לברכה .ביום י"ט בסיוון תשמ"ב 9 ,ביוני ,1982
במהלך פריצת הציר המערבי של בקעת הלבנון
בכפר עין א־תינה ,נפל ספי בקרבות .הותיר
אחריו רעיה ,שני ילדים ,הורים ואחות .את אש
המשואה נשא תת אלוף במילואים אשר לוי.
במלחמת העצמאות לוי פיקד על פלוגה בגדוד 32
בחטיבת אלכסנדרוני .נלחם בכל הגזרות ,פיקד
על כוח בקרבות לטרון שם גם נפצע .אשר בעל
עיטור המופת.
• משואה שנייה  -משואת מלחמת קדש
את המשואה העלו אסתר ושלמה ניסנבוים -
הוריו של סמל ראשון ערן ניסנבוים זכרו לברכה.
ביום הראשון לקרבות במלחמת שלום הגליל ,ט"ו
בסיוון תשמ"ב 6 ,ביוני  ,1982נפגע ערן ונהרג.
ערן הותיר אחריו הורים אח ואחות .את אש
המשואה נשא אלוף משנה במילואים חיים עדיני.
במלחמת קדש פיקד עדיני על מחלקת טנקים
בגדוד  .9חיים הוא ממייסדי עמותת יד לשריון.
•	משואה שלישית  -משואת מלחמת ששת
הימים
את המשואה העלתה גברת דינה חטואל -
אחותו של סמל שמעון דדוש זכרו לברכה .ביום
ט"ו באב תשמ"ב 4 ,באוגוסט  ,1982פגע פגז בכנף
הטנק .בשל הלהבה שפרצה ,הוא ניסה לחלץ
עצמו ולסייע לחבריו שנפגעו אך פגז נוסף שנחת
בקרבתו פגע בו והרגו .את אש המשואה נשא

סגן אלוף במילואים עובד מעוז .במלחמת ששת
הימים ,פיקד מעוז על פלוגה בגדוד  79בחטיבה .7
• משואה רביעית  -משואת מלחמת ההתשה
את המשואה העלו גברת עזיזה אוחיון
 אמו של טוראי יהודה אוחיון זכרו לברכהשנפל במלחמת ההתשה ,ואחותה  -גברת
יקוט אוחיון  -אמו של סמל יהודה אוחיון זכרו
לברכה ,שנפל במלחמת שלום הגליל .ביום כ"ה
בניסן 1 ,במאי  ,1970בזמן הפגזה על המחנה,
נהרג טוראי יהודה בעת שדאג לחבריו וסייע
להם למצוא מחסה.
סמל יהודה אוחיון נהרג ביום ג' בתמוז
תשמ"ב 24 ,ביוני  .1982את אש המשואה נשא
אלוף משנה במילואים שלמה ארבלי .במלחמת
ההתשה פיקד ארבלי על גדוד  9בחטיבה ,14
בגזרת קנטרה פורט סעיד .לשלמה הוענקו
שלושה ציונים לשבח בשירותו הצבאי.
•	משואה חמישית  -משואת מלחמת יום
הכיפורים
את המשואה העלה מר יהודה מגן ,אחיו של
סמל ראשון אורי ממן זכרו לברכה .ביום ט"ז
בתשרי תשל"ד 9 ,באוקטובר  ,1973במהלך
קרבות הבלימה באזור "חמדיה" ,הטנק עליו
פיקד ,נפגע מטיל נ"ט ואורי נהרג במקום .את אש
המשואה נשא רב סרן במילואים יאיר ליטביץ.
יאיר החל שירותו במלחמת יום הכיפורים
כמפקד מחלקה בגדוד סיור  87והמשיך כמפקד
פלוגה בגדוד  ,79תחת חטיבה  .14ליטביץ לחם
באזור הבלימה ב"כישוף" ו"חמדיה" ובהמשך

הערה :הכתבה המלאה הופיעה באתר השריון ביום  19בספטמבר 2012
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בחווה הסינית ,צומת טרטור לקסיקון שם
התרסק גדוד הסיור ומשם עם חמשת הטנקים
ששרדו הצטרף לגדוד .79
•	משואה שישית  -משואת מלחמת שלום
הגליל:
את המשואה עלה מר רוני קרסנר ,אחיו של
סגן דודי (דוד) קרסנר זכרו לברכה .ביום י"ח
בסיוון תשמ"ב 9 ,ביוני  ,1982בקרב בעין זחלתא,
בדרך המובילה לכביש ביירות־דמשק הטנק
של דודי ,שהיה מראשוני הטור המוביל ,נפגע
ממארב של קומנדו סורי .דודי נהרג מפגיעת
טיל אר־פי־ג'י .את אש המשואה נשא סגן אלוף
במילואים יעקב (קובי) ולבר .במלחמת שלום
הגליל ,שירת קובי כסגן מפקד פלוגה בגדוד 430
בחטיבה  .500במהלך המלחמה ,נפצע באורח
קשה אך עם תום הליך השיקום ,המשיך בשירות
קבע עד לפרישתו מהצבא.
•	משואה שביעית  -משואת מלחמת לבנון
השנייה
את המשואה העלו שלום ואמנון אואנונו,
אביו ואחיו של סגן משנה יורם אואנונו זכרו
לברכה .ביום כ"א בסיוון תשמ"ב 12 ,ביוני ,1982
נפל יורם במהלך הקרבות בציר "איזינוטה".
את אש המשואה נשא אלוף משנה אפי
דפרין  -מפקד חטיבה  .27במלחמת לבנון
השנייה ,אפי פיקד על גדוד  9בחטיבה 401
ובמהלכה נפצע באורח קשה.
גבורתכם לנו שריון ,רעותנו לכם נצח,
•
והאש היא אש תמיד בליבנו.

נפטר גיבור ישראל
מוני ניצני ז"ל
עֹפר דרורי
הבשורה הרעה היכתה בי על אף שהיו לי כמה
התרעות .בחודשים האחרונים הייתי בקשר עם
תלמה רעייתו והבנתי שמצבו הבריאותי של מוני
מדרדר .זאב פרל (לעולם יישאר מ"פ ו' עבורי)
צלצל אלי יומיים לפני הפטירה וגם הוא לא היה
איש בשורות ,ובכל זאת הייתה לי תקווה...
את מוני הכרתי בסך הכול חודש לפני פרוץ
מלחמת יום הכיפורים ,בעת הצטרפֵנו ,פלוגת
החרמ"ש ,פלוגה י' ,לגדוד .סיימנו אימון לוחם
במחנה נתן בבאר שבע וירדנו לסיני כפלוגה
מבצעית בגדוד  79של סא"ל מוני ניצני .מטבע
הדברים אין ממש הכרות בין מג"ד לבין חייל
פשוט ובכל זאת אני זוכר אירוע אחד משמעותי
ביותר .היה זה מספר ימים לפני פרוץ המלחמה
ובצבא הוכרזה כוננות ג' ,והכול בגלל תרגיל
מצרי גדול .מוני אסף אותנו יחד עם שאר חיילי
הגדוד לאולם השק"ם ומסר לנו את עיקרי
הדברים .הצבא המצרי נערך לתרגיל גדול ,סופו
של התרגיל בתעלת סואץ ,וצה"ל נערך בכוננות
מלאה כדי להרתיע את המצרים מלתקוף .אלה
היו האמירות הצה"ליות הרשמיות אבל מוני לא
הסתפק בהן והוסיף "אבל אני מאמין שזו הולכת
להיות מלחמה וניערך בהתאם" .אמר ועשה.
בניגוד לכול הצבא ,בניגוד לכול כוחות האוגדה
והחטיבה ,יצאנו בהוראת מוני המג"ד לשטח,
לחניוני יום תחת רשתות הסוואה ,כי "מוני
החליט שתהיה מלחמה" .לכן גם לא הופתענו
כאשר מטוסים מצריים תקפו חמש דקות לפני
השעה שתיים בצהרים ביום הכיפורים את
בסיס חיל האוויר ברפידים ולאחר מכן גם את
בסיס הגדוד הסמוך לשדה התעופה .המטוסים
המצריים הטילו פצצות על המחנה הריק והיינו
אולי הגדוד היחיד בסיני שלא היו לא נפגעים
מהתקפה מצרית זו.
לפני מספר שנים בשיחה איתו ,שאלתי על
החלטתו לפנות את מחנה הגדוד כמה ימים לפני
המלחמה ,בניגוד לכול פקודה שקיבל .מוני סיפר
לי שכמה ימים לפני המלחמה יצא לסיור בקו
(גדוד  79היה אמור לתפוס את קו התעלה ביום
א' 7 ,באוקטובר  ,)1973ואז הוא אמר" :הרמתי
משקפת ,ראיתי את כל הצבא המצרי ואמרתי
לעצמי זו מלחמה" .אפשר להגיד כי מוני הציל

מוני ניצני

חיים כבר בדקות הראשונות של המלחמה.
עברו יומיים של קרבות בלימה קשים ומוני
נפצע קשה ופונה לאחור .הגדוד נפגע קשה ,רבים
היו הנפגעים ,ביניהם הסמג"ד יעקב יעבץ שנהרג,
מ"פ ו' זאב פרל יבדל לחיים טובים שנפצע קשה,
ומ"פ ח' עמוס וינטרוב שנהרג ,וכן נהרג גם חגי
תור מחליפו מהגדוד.
בעת שהגדוד המשיך להילחם ,התחילה
המלחמה האישית של מוני בפציעת הראש
החמורה שלו .הפציעה הביאה איתה קשיים
מרובים ,בריאותיים ,אישיים ,כלכליים ואחרים
במשך שנים רבות ,וכאיוב בזמנו חווה מוני בנוסף
אובדן של אישה ובן.
הקשר עם מוני נמשך שנים רבות במידה כזו
או אחרת ,והתחדש לפני כעשר שנים בעקבות
כתבה שקראתי עליו ,וממנה שמעתי קריאה
לעזרה .מספר חברים מהגדוד התגייסו לסייע
ומאז נשמר הקשר ברציפות .בשנים האחרונות
התחזק הקשר והתרחב ,הרבה הודות לפעילות
של אל"ם (במיל') רמי מתן ,בחיבור חיילי הגדוד
מחדש.
מוני קיבל את עיטור הגבורה במבצע סיני.
בכתב העיטור נכתב :בשעת הפעולה ב ְמצָרים,
במסגרת "מבצע קדש" נפתחה אש חזקה על
הזחל"ם בו פיקד סמל שלמה ניצני .נהג הזחל"ם

נהרג מיד .סמל שלמה ניצני לקח את הגה הזחל"ם
ובאש החזקה נסע קדימה ,חילץ מספר פצועים
שנפלו מזחל"ם שנסע לפניו ,העלה את הפצועים
לזחל"ם וכול זאת תחת אש כבדה של האויב .לאחר
מכן הפעיל מספר כלי נשק ,שהיו בידי הפצועים,
נגד עמדות האויב ושיתק אותן .על ידי פעולה זאת
הציל חיי פצועים ,וחיי חיילי יחידתו .על מעשה זה
הוענק לו עיטור הגבורה .ניסן תשל"ג אפריל ,1973
משה דיין ,שר הביטחון .מוני היה אחד מארבעים
לוחמים אשר זכו בעיטור הגבורה מקום המדינה.
על לחימתו במלחמה יום הכיפורים קיבל מוני
את עיטור המופת .בכתב העיטור נכתב" :ביום
 6באוקטובר  1973פיקד סא"ל שלמה ניצני על
גדוד טנקים ,בגזרה שמול העיר איסמעילייה.
הכוח שבפיקודו ביצע התקפות חוזרות ונשנות
על ראש הגשר המצרי שבגזרה ,ובכך שיבש ובלם
את מאמץ הצליחה המצרי .מספר הנפגעים של
הכוח היה רב .סא"ל שלמה ניצני בעצמו שקד
לחלץ את נפגעיו ,על אף האש הכבדה של האויב.
הוא נפצע קשה תוך כדי קרבות הבלימה .כושר
מנהיגותו ,עמידתו האיתנה ,אומץ לבו וקור רוחו
נסכו ביטחון בקרב פקודיו וחיזקו את רוחם.
על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת .אייר
תשל"ה מאי  ,1975מרדכי גור ,רב אלוף ,ראש
המטה הכללי" .מוני היה אחד משני חיילים בלבד
בתולדות המדינה שזכה גם לעיטור הגבורה וגם
לעיטור המופת.
סיפורו של מוני לא מוכר לציבור ,מוני לא היה
איש של יחסי ציבור ולא של דיבורים ,ולתהילה
זכו אחרים .רק לפני כחודשיים פורסמה כתבה
בידיעות אחרונות המביאה עובדה זו לידי הציבור
הרחב.
רבים הם אלה שהכירו את מוני בתקופות חייו
השונות והמשותף לכולם הוא החותם שהשאיר
על כל מי שפגש אותו.
אולי סמלי הוא שמוני נפטר ביום  6באוקטובר,
היום שבו פרצה המלחמה והיום שבו השתנו חייו
ללא הכר.
מוני היה גיבור ישראל ,מהגיבורים היותר
בולטים של האומה שלנו ,שמעשיו למען ביטחון
מדינת ישראל לא ישכחו .ראוי ההר הזה ,הר הרצל
שבו נטמן ,שגיבור כמוהו ימצא בו את מנוחתו
האחרונה בקרבתם של גיבורי האומה האמיתיים.
•
יהי זכרו ברוך.
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טנק המג"ד במבצע
"פרשי הפלדה" בשכונת
זיתון בעיר עזה2004 ,
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לטנקים יש עוצמת
אש וניידות ללא
תחליף בשדה הקרב
באוקטובר  ,1956לפני  56שנה ,במלחמת סיני ,שינו לוחמי חטיבה  7בפיקודו של
אל"ם אורי בן־ארי (בנר) את תפיסת השריון בצה"ל  -מחיל מסייע הפך השריון
לחיל מסתער המכריע את לוחמת היבשה .במלחמה זו ,כחטיבת שריון סדירה יחידה
בצה"ל ,ניצחו השריונאים עם טנקי שרמן ישנים ממלחמת העולם השנייה את הצבא
המצרי הגדול ,המצויד ברק"ם וטנקים חדישים .חטיבה  7עצרה קילומטרים ספורים
לפני התעלה ,לפי הוראת דוד בן־גוריון שהיה ראש הממשלה ושר הביטחון
נחמה בר־כוכבא (בריל)
(כתבה נוספת בסדרת ראיונות עם מפקדי
גדוד  82שנעשו מפקדי חטיבות בשריון.
הפעם על אל"ם ארז לב-רן  -מח"ט  8ורמ"ט
אוגדת עמוד האש ,שהיה מג"ד  82בחטיבה )7
באיזה שלב שירתת בגדוד  82של
חטיבה  ,7ומה עברך בחיל השריון?
בשנים  2005-2003שירתתי כמפקד
גדוד  82בחטיבה  .7גדלתי בחטיבה .7
הייתי מפקד טנק בגדוד  75בצמ"פ ובפלוגה
מבצעית ,מ"מ עד תפקיד סמג"ד בגדוד .77
רוב שירותי עד תפקיד מג"ד היה ברמת
הגולן וביצוע תעסוקות ברצועת הביטחון
בלבנון .גולת הכותרת הייתה בתפקיד מ"פ
הבופור .ביצעתי תפקיד בשיזפון כמ"פ
קמ"ט ל' והסבתי את הפלוגה לטנקי מרכבה
סימן  3בז .לגדוד  82הגעתי כמג"ד בין
השנים  ,2005-2003שהיו שנתיים רצופות
כמעט של לחימה בעזה .סיימתי את תפקידי
בגדוד יומיים אחרי סגירת שערי רצועת
עזה ב־ 2005במבצע "אשמורת אחרונה".

ספר בבקשה על תפקידך כמג"ד ,82
זיכרון אישי.
כאמור ,הגדוד היה שנתיים ברצועת
עזה .שנה תחת פיקודה של חטיבת גבעתי
(מפקד החטיבה היה האלוף אייל אייזנברג)
כגדוד הטנקים שלה למבצעים .אחר כך
עברנו תחת פיקוד חטיבה צפונית .שלושה
חודשים בבית חנון ,ואחר כך הקמנו את
גדוד 'יפתח' ב'תוחמת הצפונית' (בה היו
אלֵי סיני ואזור
הישובים :ניצנית ,דוגיתֱ ,
התעשייה ארז) .לאחר כשנה איבטחנו את
פינוי הישובים ,הרסנו אותם ונשארנו עד
עזיבת ה'תוחמת' .בתקופה מבצעית זו של
הגדוד הייתי על סרבל בתוך טנק ,יותר מכל
התפקידים הקודמים גם יחד .יש לי הרבה
זיכרונות משמעותיים מתקופה מאוד
אינטנסיבית של לחימה ובט"ש בעזה
במשך שנתיים וחודשיים ללא תקופת
התארגנות או יציאה לפרק אימונים .אני
חושב ,אגב ,שלהגיד את זה ללוחמים של
היום ,זה דבר כמעט בלתי נתפס.
אחת החוויות הכי חזקות החרוטה בי
היא השבת האחרונה של היישוב הנפלא

אלי סיני .הייתה ארוחת שישי משותפת
במגרש הכדורסל עם התושבים ,עם
ה'מתגברים' שבאו ממושב קשת שברמת
הגולן (באו לתגבר את ההתנגדות לפינוי),
ועם חיילי בה"ד  1המפנים בפיקודו של
יהודה אלחחנוף ועם חיילי הגדוד שלנו.
זו הייתה ארוחה משותפת של דיבורים על
אחדות ושל חיבוקים עצובים .זו הייתה
ישראליות מזוקקת של אהבת אחים.
מזכיר הישוב והרבש"ץ (רכז ביטחון שוטף
אלֵי סיני ,יניב לוי ,ואני התחברנו
צבאי) של ֱ
מאוד באותה שנה .היה אז החשש גדול
מקרע בעם' .נייר הלקמוס' הפרטי שלי היה
יניב .לשמחתי ,אנחנו עדיין חברים .להרוס
פיזית יישוב ישראלי זו חוויה ציונית מאוד
קשה ,המנוגדת כמעט לכל מה שחונכתי
עליו ,ללא קשר לצדקת המעשה ונחיצותו.
זו תקופה שצבועה עבורי בצבעים רגשיים
מאוד עזים .הגדוד הוכן לפעולה בתקופה
זו ,על מחזור חיילי בני ישיבות (בני"ש)
שבו ,ועשה אותה היטב ,ולא נרשמה אף
נפקדות או סרבנות ישירה או עקיפה.
הקמב"ץ שלי ,המתגורר ביישוב עלי ובוגר
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הישיבה בה ,אף יצא מאשפוז בבית חולים,
כדי לעלות על הטנק ולהיות לצידי בלילה של
היציאה חזרה לגבול.
זיכרונות כואבים מלווים אותי מאירוע
הנגמ"ש של פלחה"ן גבעתי שהתפוצץ במבצע
"פלדה יצוקה" בשכונת זייתון בעזה .הפיצוץ
היה כשהתחלנו את שלב הקיפול בחזרה לארץ,
ונאלצנו מבחירה להישאר עוד יומיים כדי
לחפש את חלקי הגופות של החיילים מהנגמ"ש
שהתפוצץ ,שהתפזרו לכל עבר .בשלב זה
היינו מעורבים בלחימה עזה ,ולשמחתי קציני
הגדוד שלי בנחישות ובאומץ פגעו בהרבה
מחבלים .הרגע האישי הכי כואב במבצע היה
כשסמח"ט גבעתי סיפר לי על הנגמ"ש השני
שהתפוצץ ברפיח יום לאחר מכן ,בפיקודו של
קצין המנהרות אביב חקאני .זו הייתה עבורי
אבידה קשה .הוא עשה עם הגדוד מבצעים
רבים לחיפוש מנהרות ,והוא היה קצין שמאוד
אהבתי .גדס"ר (גדוד הסיור) גבעתי ,גדוד 'צבר'
והגדוד שלי ,החלו מיד בסריקות .תוך כדי
החיפושים מפקד אוגדת עזה ,תא"ל שמואל
זכאי ,הכניס עוד ועוד כוחות  -נכנסו לסייע לנו
גדוד נוסף של גבעתי ,גדוד הנדסה וגדוד שריון
נוסף .כשיצאנו מהמבצע והשבנו את חלקי
הגופות ,זו הייתה אחת השעות המשמעותיות
של השירות בצבא מבחינתי .ההתעקשות
להישאר ואחוות הלוחמים שהייתה במבצע היו
עבורי רגע של התרוממות רוח .כך גם ההרגשה
שלי כי מחקנו בכך ,ולו במעט ,את החרפה של
מדחת יוסוף ,שלא חולץ בקבר יוסף .הייתי גאה
להיות שייך לגוף הלוחם הזה.
היו לי הרבה מאוד חוויות מבצעיות מרפיח.
הייתה גם חוויה משעשעת ,באחד ממבצעי
"קשת בענן" ,בעת ביצוע איגוף עמוק ,כתחבולה
לדרך הכניסה שלנו לתוך רפיח ,נאלצנו לעקוף
זירת מטענים ופרצנו דרך חדשה עם הדחפורים.
לפנות בוקר הקמב"ץ שלי איתר משהו שמקפץ
לפני הטנק באופן מוזר .בדקנו באמצעות
ה'ארטישוק' (מכשיר ראיית לילה תרמי) וראינו
שזה לא פחות ולא יותר מאשר קנגרו .עוד לא
הספקנו לתהות מה עושה קנגרו בלב רפיח,
ושמעתי בקשר את מפקד גדוד הסיור מדווח
שקוף נכנס לו דרך החלון לבית שבו הם היו.
הסתבר שבאותו לילה המעקף שביצענו עבר דרך
גן חיות מקומי .בבוקר מצאנו גם את ה"זברה"
המקומית ,בדמות חמור צבוע שחור־לבן.
בתקופה זו נפצעו קשה קצין ומט"ק מהגדוד
מירי נ"ט (לקצין ,יניב פיינגלרנט ,הוענק על
כך צל"ש) ,נהרגה אזרחית מניסנית (שולה
בטיטו ז"ל) וחובש מפלוגת חי"ר שטיפל בה,
בעת חדירת מחבלים ל'תוחמת' .הגדוד מנע
ועצר חדירות רבות של חמושים מהיבשה
ודרך הים ,וסיכל ניסיונות פיגוע באיזור
התעשיה ומעבר הגבול בארז .לוחמי הגדוד
הרגו  52מחבלים חמושים ,רובם היו במבצעים
התקפיים .ובמבט לאחור ,הדבר הכי משמעותי
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טנק המג"ד במבצע האוגדתי "קשת בענן" ברפיח ,אליו יצאו ללוחמי הגדוד לאחר השבוע הקשה
במהלכו בו נהרגו  13לוחמי צה"ל בעזה וברפיח .למצבע יצאו הלוחמים חדורי אמונה בצדקת הדרך,
בטחון ביכולתם ונחושים להשפיע כדי לשנות את המצב ואת המגמה  -ובכך הצליחו

שזכור לי מגדוד  82הינו ההרגשה ,שלא הייתה
לי עד אז ובינתיים גם מאז  -שאני מפקד על
חבורה מדהימה של לוחמים וקצינים אמיצים,
מקצועיים ומסורים .לוחמים שעליהם הייתה
גאוותי .זו הייתה באמת זכות לפקד עליהם.
לאחר הפיקוד על הגדוד הייתי מפקד גדוד
 198בשיזפון ומפקד צוות במכללה לפיקוד
טקטי (המלט"ק) .כיום אני מפקד חטיבה 8
"הזקן" וראש המטה של אוגדה .143
מהי המורשת של הגדוד עבורך כמג"ד ?82
כמג"ד  82הרגשתי את כובד משקלה של
המורשת כמאוד מחייב את העשייה שלי ואת
ההצלחה של הגדוד בפעילותו המבצעית .בכלל,
מורשת השריון משמעותית מאוד עבורי ,אולי
כתוצאה מכך שכילד קראתי יותר מדי פעמים
את 'חשופים בצריח' .במכללה לפיקוד טקטי
הנהגתי שעות העשרה לטנקיסטים המיועדים
להיות מ"פים .בשעות העשרה אלו ,בנוסף
לתכניות האימונים ולשיעורים המקצועיים,
עסקנו בסקירה של עשרה קרבות מופת ,כדי
שכל מ"פ שריון המסיים את המכללה יכיר
אותם .כל חניך למד קרב אחד והציג אותו .בין
היתר גם מורשתו של אלוף משה בר־כוכבא
(בריל) בכיבוש סכר הרואיפה במלחמת סיני
( 1956יחד עם הרצאה של יעקב מיה ז"ל)
במבצע "קלחת" בסוריה  ;1971כך גם מורשת
המלחמה על המים; קרב קלע וזעורה של
חטיבה  8לכיבוש רמת הגולן במלחמת ששת
הימים; מבצע "רביב" (הפשיטה המשוריינת
למצרים); קרב קמ"ט־קק"ש בלבנון ;1982
הקרב בכפר סיל בלבנון  1982ועוד.

אחד הדברים עליהם אני הכי גאה כמג"ד 82
היה בנושא המשפחות השכולות .לראשונה זה
זמן רב קיימנו כנסי משפחות שכולות בגדוד.
זה חוב מוסרי אותו למדתי בגדוד עֹז  ,77שם
הנהיג אותו תא"ל (במיל') אביגדור קהלני .כך
גם התחברתי מאוד לדבריה של מרים פרץ,
ששכלה את שני הבניםָ " :א ֹנכִיֶ ,אעְֶרבֶּנּו־־ ִמּיָדִי,
אתִיו ֵאלֶיָך וְ ִה ַּצגְּתִיו ְל ָפנ ֶיָך,
ּתְ ַב ְקׁשֶּנּו :אִם־ֹלא ֲהבִי ֹ
וְ ָחטָאתִי לְָך ּכָל־ ַהּיָמִים" (בראשית ,מ"ג .)9
לקחתי על עצמי שלושה מיזמים :כנסי
משפחות שכולות עיתיים; שיפוץ חדר הזיכרון
במחנה קצביה (אותו השלים מחליפי); ולפקוד
ביום הזיכרון את כל אחד ואחד מקברותיהם
של  126החללים של גדוד  .82בכך ,אגב ,גם
יצרנו קשר עם משפחות החללים מתש"ח,
שחשבנו שאין להם שארי בשר.
אני מאוד מרוצה שהמסורת ממשיכה
וקיימת גם כיום בגדוד  ,82ואני בטוח כי גם
המג"ד הנוכחי ,סא"ל נריה ישורון ,שהיה אצלי
מ"פ וגם סמג"ד ,ימשיך איתה.
האם אתה מטמיע את מורשת גדוד 82
בעבר בלוחמי חטיבה  8כיום ,ואם כן ,כיצד?
חטיבה " 8הזקן" ,שהינה חטיבת השריון
הראשונה ,היא גם כור מחצבתו של גדוד 82
(מכאן גם שמו  -הגדוד השני של חטיבה .)8
כך שמורשת גדוד  82בראשית דרכו היא גם
מורשת חטיבה  .8מקימה ומייסדה הראשון
של החטיבה ,האלוף יצחק שדה "הזקן" ,היה
חסיד השימוש בשריון והנהיג את הרוח היוזמה
וההתקפיות עוד מימיו בפו"ש ו'בנודדת' ודרך
הקמת הפלמ"ח בפיקודו .הוא דחף ליישם רוח

אימונים של חטיבה  8בגליל

טנק מ"פ ג' (היגל"ן) במבצע "טיפול שורש"
לאיתור מנהרות הברחה ברפיח

סגן אביב חקאני ז"ל
(עומד מעל לפיר המנהרה ומושיט ידו) ,במבצע
"טיפול שורש" ת"פ גדוד  82ברפיח

טנקי ההוצקיס של גדוד  82בשדה התעופה לוד,
לאחר שנכבש בהתקפה הראשונה של חטיבה 8
במלחמת העצמאות

שבויים מצריים בניצנה (עוג'ה אל חפיר)
במבצע חורב בתש"ח .טנק השרמן של גדוד 82
נקרא בשם "תמר"

זו דרך טנקים .הוא קרא הרבה ספרות צבאית
והבין את חשיבותו וכוחו של הטנק .כך קמה
חטיבה  ,8שאליה הגיעו המשוריינים שהיו
וגם הטנקים הראשונים .הם הגיעו לגדוד ,82
בפיקודו של פליקס באטוס (שהפך להיות עוזרו
של יצחק שדה ,לפני הקרב לכיבוש משטרת
עיראק־סואידן "המפלצת של הגבעה").
הטנקים שבגדוד היו  2טנקי קרומוול שנגנבו
מהבריטים ,כ־ 10טנקי הוצ'קיס מתפרקים וכן
טנקי שרמן בודדים שהגיעו בסוף המלחמה.
ההתקפה הראשונה של טנקים ישראלים הייתה
בעת כיבוש שדה התעופה לוד על ידי חטיבה .8
עם סיום המלחמה בן־גוריון פירק ראשונות
את חטיבות הפלמ"ח ,והעבירן למילואים
(הראל  ,10יפתח  11ונגב  .)12כך גם את
חטיבתו של "הזקן" ,מייסד הפלמ"ח ומפקדו
הראשון  -חטיבה  .8גדוד הטנקים היחיד
של צה"ל נשמר והועבר לחטיבה  ,7ומאז
מוביל את מורשת השריון ,ונמצא תמיד בלב
ההתרחשויות והפעילות המבצעית של צה"ל.
מורשת חטיבה  8היא מורשת של נחישות
רבה (כדוגמת הקרב בקלע וזעורה לכיבוש
הרמה) ,של תעוזה ,התקפיות ותחבולנות .בין
היתר אני משתמש בתמונת ניצחון מרשימה
המראה חיילים מצריים נכנעים לטנק שרמן
בניצנה ,למרגלות התל .העוצמה של תמונה
זו ממבצע "חורב" אינה בחיילים המצרים
המרימים ידים מול קנה תותח הטנק ,אלא
בסיפור שמאחורי ההתקפה .זו למעשה
ההתקפה השנייה ,כי הראשונה נכשלה,
והחיילים הנסוגים היו המומים מעוצמת
ההגנה המצרית ,ומנפילתו של המ"פ האגדי

בוגר הלח"י יעקב ג ְַרנ ֶק המכונה "דב הבלונדיני".
זה סיפור על נחישות ועל מקורות העוצמה
של לוחמי השריון ,שמצאו את הכוח לצאת
ולהסתער שוב ,לאחר שנכשלו.
אחת לשנה החטיבה מקיימת טקס ייחודי
באנדרטה המרכזית שלה בנתב"ג .זה טקס
משותף של החטיבה עם נתב"ג ,רש"ת (רשות
שדות התעופה) ומשטרת ישראל .בטקס
האחרון דיבר נפתלי ארבל ,מ"פ מתש"ח (מגדוד
 ,)89על הלוחמים הלא יהודים ,שהתנדבו לשרת
עימם ,בעיקר מתוך אהדה למפעל הציוני ולעם
היהודי לאחר השואה .בין היתר הוא דיבר על
שני הבריטים שגנבו את טנקי הקרומוול .את
הזר הניחה לוחמת בחטיבה מתש"ח.
לא מזמן קיימנו עם חיילי הימ"ח הסדירים
יום חינוכי שהחל בגבעת האם ,ממנה העפילה
החטיבה לרמת הגולן במלחמת ששת הימים.
הסיור המשיך לתל פאחר (אותה כבשה
חטיבת גולני עם סיוע של טנקי החטיבה),
ובצהרים ערכנו טקס להסרת הלוט משלט
המתאר את קרבות החטיבה .את הסיור
הוביל רב החטיבה ,בן  72שמשרת מאז 1966
בחטיבה ,והיה החובש של פלוגת ההנדסה
בקרב זה .אליו התלוו קצינים שלחמו בקרב.
מהטקס החיילים המשיכו להכיר את סיפור
ההגנה על הרמה במלחמת יום הכיפורים
בביקור בעמק הבכא ובסרט על הקרב של גדוד
עז ( 77יחד עם  74ו־ )71באל רום .את קציני
החטיבה המילואימניקים מרמת סמ"פ ניקח
בסוף השנה לסיור דו־יומי בעקבות קרבות
תש"ח של החטיבה בנגב ,שיסתיים בטנק
באנדרטת החטיבה שבניצנה.

מהם המאפינים של מפקד שריון היום?
מפקד שריון מדרגת סמל ,המרכז בידיו
עוצמה אדירה ,נדרש למקצועיות ,אחריות
רבה ויוזמה ,וכמו בימי "קדש"  -רוח התקפית
ונחישות רבה.
האם יש אמירה אישית שלך כמפקד בחיל
השריון?
קראתי פעמים רבות את הספר "חשופים
בצריח" בהיותי נער מתבגר ,דבר שהוביל
אותי לשריון .אני שמח על הבחירה להיות
ב ַחיִל מסתער ומתמרן .מאז שהטנק עלה על
במת ההיסטוריה טנקים נפגעו ,ולא אחת כבר
הספידו אותם .השתנות המערכה והימצאות
נשק מתקדם נגד תמרון בידי האויב הופכים
את הזירה והאויב למאתגרים .האימונים
במרחבי צאלים החוליים ,שהתאימו לימי
סיני ואולי גם לרמפות של רמת הגולן,
כבר לא רלוונטיים .הלחימה שלנו היום
מתמקדת בשאלה כיצד לתמרן כנגד אויב
שאינו נראה במשקפת ,הפועל מרחוק
עם נשק נ"ט מתקדם ,בשטחים הרריים,
אורבניים וסגורים .לשם אנחנו גם מכוונים
את האימונים שלנו בחטיבה ,ומשקיעים בכך
יצירתיות רבה כדי להמחיש ללוחמים את
האתגרים וללמד אותם לחשל עצמם וכיצד
מתמודדים ביעילות ובמקצועיות איתם .זאת
מתוך הבנה כי לא רק שהטנקים הצילו את
מדינת ישראל ,וקבעו את גבולותיה בעבר,
אלא שהטנקים הם עדיין הפלטפורמה עם
עוצמת האש והניידות שאין לה תחליף נראה
•
לעין בשדה הקרב.

נובמבר 2012

שריון  42׀ 77

חיל אוויר

בבלימה
במלחמת יום הכיפורים
תרומת חיל האוויר לעצירת הסורים בדרום רמת הגולן,
במלחמת יום הכיפורים .האם תרם?
תא"ל (במיל') ד"ר דני אשר

מבוא
לאחרונה התפרסם ספרו החושפני של
איש חיל האוויר אל"ם (מיל') ד"ר שמוליק
גורדון ובו הוא מסכם ומנתח את דרך
ההפעלה של הכוח האווירי ב־ 30שעות
הלחימה הראשונות באוקטובר  ,1973קרי
במלחמת יום הכיפורים .1באותן שעות של
הפעלה כושלת ,לדבריו ,מתגלה נקודת אור
חיובית אחת ,והיא תרומתו "המשמעותית
ביותר" של המאמץ האווירי ל"בלימת" שטף
ההבקעה הסורי בדרומה של רמת הגולן.
כסימוכין ל"תרומה" מביא אל"ם גורדון2
מדבריו של האלוף רחבעם זאבי המצטט את
האלוף דן לנר לפיהם "המלחמה בדרום הרמה
נגמרה ,אנחנו הפסדנו ,אין עוד במה לעצור
אותם" ,ומוסיף :מטוסי סקיהוק עמוסי
פצצות תוקפים באזור מוגן טילים ועוצרים
את החדירה הסורית העמוקה בדרום רמת
הגולן" .גורדון מצטט את שר הביטחון דיין
שדווח לרמטכ"ל ביום א'  7באוקטובר בשעה
 08:30כי "פעילות חיל האוויר בהגנה על ארץ

 78׀ שריון 42

נובמבר 2012

ישראל היא שמצילה אותנו" ומוסיף מדבריו
של היועץ האווירי בצפון האלוף מוטי הוד
לפיהם "את החלק הדרומי של הרמה החזקנו
רק מהאוויר .לא נתנו להם לרדת לעין גב".
כאסמכתאות מחקריות לתרומת חיל
האוויר מוצג בספר מחקרו של תא"ל יחזקאל
סומך שבדק את השפעת חיל האוויר על
הלחימה ברמת הגולן וגם מאמר של הכותב
אודות תכנית המלחמה הסורית ודרך הוצאתה
לפועל .3הסתמכות זו על הגרסה שהייתה
מקובלת כל השנים ,המחישה לי את הצורך
בבדיקה מעמיקה יותר של התרומה בעבר,
בעיקר לאורה של תרומתו המכרעת של חיל
האוויר בלחימה הנוכחית ב"חמאס" בעזה.

על לחימת הסורים
ביממה הראשונה4
ההתקפה הסורית נפתחה ב־ 6באוקטובר
 ,1973כבר בשעה  13:55בהכנה ארטילרית
בה נטלו חלק  157סוללות של כלים מסוגים
שונים (כאלף קנים) .הסורים שילבו במתקפה
הפותחת גם מטס אווירי שתקף מטרות
בצפון הארץ וברמת הגולן 58 .מטוסי תקיפה

השתתפו בתקיפה זו ,שנמשכה מ־13:55
ועד לשעה  16:20לערך .למטס התקיפה של
חיל האוויר הסורי בפתיחת המלחמה יועדו
משימות מוגבלות בלבד ,שהשפעתן על החזית
הייתה מועטת .מטוסים הסורים תקפו מספר
מטרות צבאיות בחזית רמת הגולן בחרמון,
במס ָעדֶה ,בברכת־רם ,בקונטרה ,בתל־אבו־
נידא (תל אביטל) ,בתל־פארס ובנפח.
שלוש דיוויזיות הרגלים ,מהן שתים
שתוגברו בחטיבת טנקים נוספת (ובסך
הכול למעלה מ־ 600טנקים) פעלו בחזית.
כל אחת מהדיוויזיות ניסתה לפרוץ בשתי
גזרות במקביל ,לפגוע בכוחות צה"ל הניידים
והנייחים בעמדות השולטות ובמוצבים,
ולשבור את התקפות הנגד המקומיות .נראה
שהכוחות הסורים המבקיעים לא התעקשו
לכבוש את המוצבים ,כשגילו אפשרות
לעקפם ולהמשיך בהתקדמותם מערבה.
כוחות צנחנים וקומנדו מונחתים ורגליים
בודדו את גזרת החרמון ,תקפו וכבשו את
המוצב שהיה ממוקם עליו .מוצב החרמון
היה המוצב היחידי שנכבש על ידי הסורים
במלחמה.

אלוף בני פלד מפקד חיל האוויר ומשה דיין שר הביטחון בעת מלחמת יום הכיפורים

עד ערבו של יום הלחימה הראשון
הסתמנה הצלחה סורית בגזרות דיוויזיה 5
בפיקודו של עמיד (תא"ל) עלי אסלן ,שפרצה
במרחב תל פארס  -תל א־סאקי ,ובגזרת
המאמץ העיקרי (פִתחת כודנה) של דיוויזיה
 9בפיקודו של עמיד (תא"ל) חסן תורכמני
(כיום שר ההגנה של סוריה) .בגזרה זו פעלו
באותה עת הכוחות הדלילים של חטיבת
השריון הישראלית המופחתת  .188גם מוצב
החרמון נפל בידי כוחות גדוד הצנחנים .82
המאמץ של דיוויזיה  7בפיקודו של
עמיד (תא"ל) עומאר אבראש ,בעמק הבכא
(חטיבה  )85ומצפון לו מול מסעדה (חטיבה
 68והחטיבה המרוקאית) נבלם .כמוהו נבלם
גם המאמץ המשני של דיוויזיה ( 9חטיבה
 ,)52מצפון לרכס חזקה ומדרום לקונטרה .כל
אלה אל מול המרחב בו החזיקה באותה עת
חטיבה  7המוגברת וכוחות מחטיבת גולני.
הטלת חטיבות הדרג השני הסורי בוצעה
בגזרות בהן הצליחה הפריצה .ארבע חטיבות
ממוכנות ומשוריינות של דיוויזיות  5ו־ 9ובהן
למעלה מ־ 300טנקים ,הוטלו למערכה בליל

 7-6באוקטובר והתקדמו מערבה.
השתיים הדרומיות (חטיבה ממוכנת
 132וחטיבה משוריינת  ,)46שלחמו בגזרת
דיוויזיה  ,5חדרו במרחב הדרומי שבין תל
פרס וקניון הרוקאד והתקדמו עד לציר
המפלים ,תוך לחימה בכוחות המועטים של
חטיבה .188
שתי החטיבות המשוריינות הסוריות 51
ו־ ,43שפעלו במסגרת דיוויזיה  ,9חדרו דרך
מרחב כודנה ונתקלו בכוחותינו .חטיבה 51
המשיכה במשימתה ופעלה ממרחב חושניה
צפונה ומערבה על ציר הנפט בואכה נפח.
חטיבה  ,43שהחוד המשוריין שלה הושמד
במארב על ידי הכוח הדרומי של חטיבה ,7
"כוח טייגר" ,באזור אלוני הבשן ,נסוגה
והתארגנה במרכזה של רמת הגולן הסורית.
כל ניסיונות הדרג הראשון של דיוויזיות
החי"ר הממוכן הסוריות ,לפרוץ את מערכי
צה"ל ומכשוליו בגזרת דיוויזיה  7ובצפון גזרת
דיוויזיה  ,9נבלמו על ידי חטיבה  7מוגברת
בגדוד  74מחטיבה  188וכוחות מחטיבת גולני.
ב־ 7באוקטובר הוטלו למערכה כוחות

הדרג השני המשלים של דיוויזיות החי"ר
הממוכן הסורי .חטיבה משוריינת  47תגברה
את הכוח המתקדם של דיוויזיה  5והגיעה
עד לאזורי אל־על ,רמת מגשימים והמצוקים
הצופים על הכנרת ,באזור מעלה גמלא.
חטיבה משוריינת  78והחטיבה הממוכנת 121
של דיוויזיה  ,7מוגברות בגדוד טנקים מכוח
ריפעת אסד ,ניסו שוב ,ללא הצלחה ,לפרוץ
בגזרת "עמק הבכא".
כמהלך משלים הוטלה למערכה גם
דיוויזיה משוריינת  ,1דיוויזיית הדרג השני
המטכ"לי ,ובה כ־ 250טנקי טי־ .62הדיוויזיה
בפיקודו של עקיד (אל"ם) תופיק א־ג'הני,
הופנתה דרך פתחת כודנה אל ליבה של רמת
הגולן באזורי חושניה ונפח .בנפח נמצאו
מפקדת אוגדה  36וחפ"ק פיקוד הצפון.
ביום ראשון בשעות אחר הצהרים חשו
הסורים כי השלימו כמעט את משימותיהם
בגזרה הדרומית ,כי נבלמו בגזרה המרכזית,
וכי נכשלו במאמציהם להבקיע את קווי
ההגנה בגזרה הצפונית של רמת הגולן .רמ"ט
חטיבה  47שטעה בדרכו ,הגיע לשפת המצוק
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באזור מעלה גמלא ,דווח שהוא רואה את
הכנרת וננזף על שהתקדם מערבה יתר על
המידה.
עיקר המאמצים הופנו עתה כדי להשלים
את החסר .לא ניתן לאתר בשלב זה כול
מאמץ סורי שממשיך לחתור מערבה אל עבר
גשרי הירדן ולעבר חופי הכנרת .המאמצים
הסורים שהצליחו ,כמו גם אלה שנכשלו,
נתקלו בכוחות הסדירים או בראשוני כוחות
המילואים של צה"ל ,ונבלמו במקומם.

לחימת חיל האוויר בחזית הצפון
ביממה הראשונה של המלחמה -
הגרסה המקובלת5
מיד עם הפתיחה באש הוזנקו מטוסים
לתקיפת הכוחות הסורים הפורצים .מבנה
ראשון של מטוסים המריא בשעה 14:15
ותקף מטרות בגזרת קונטרה .התקיפות
מהאוויר נמשכו עד לשעה  ,17:45בוצעו
 32גיחות תקיפה ,רובן מבסיס חיל האוויר
בצפון .המטוסים תקפו בחרמון ,בפתחת
קונטרה ,בצומת רפיד .תקפו סוללות
ארטילריה וביצעו אמנעות על צירי תנועה.
החפ"ק האווירי בפיקוד הצפון שהתמקם
בתחילה בנפח ,הועבר בלילה באחריות אל"ם
רפי סברון למוצב הפיקוד בכנען .האלוף מוטי
הוד ,שהגיע כבר אחר הצהרים עם אלוף
הפיקוד מהמטכ"ל החל בפעולתו כמפקד
קדמי של חיל האוויר בצפון .מכאן הופעלו
מטוסים לעבר מטרות סדורות ומוגדרות
לתקיפה ,אך רק מצהרי היום השני למלחמה.6
חיל האוויר התכונן להטיל את מלוא
עוצמתו בחזית המצרית .הטייסות ביצעו
את התדריכים לתקיפות ,המטוסים תודלקו
וחומשו בהתאם ,ובמשך כל הלילה שבין 7-6
באוקטובר היו הכנפות והבסיסים של החיל
במלוא ההכנות לקראת הביצוע נגד מצרים.
אולם במהלך הלילה החלו לזרום ידיעות
בדבר המצב החמור של כוחותינו ברמת הגולן
ועומק הפריצה של הסורים בדרום הרמה.
בשעה  03:56דיווח אלוף פיקוד הצפון,
האלוף חופי ,לרמטכ"ל..." :המצב לא טוב .יש
זרימת טנקים בכיוון בן שֹהם .ניתנה פקודה
לנטישת יישובים ...הרבה טנקים פגועים.
נעשה הכול להשהות שטיפת הצירים וקרבות
שחיקה .מבקשים סיוע אווירי מסיבי ,אם לא
 מצבנו יהיה חמור מאד."...בשעה  04:15דיווח הרמטכ"ל למפקד חיל
האוויר בדבר המצב החמור של כוחותינו
ברמת הגולן .ולשאלתו במה יכול חיל האוויר
לסייע ,השיב מפקד חיל האוויר כי ניתן
להקצות טייסת סקייהוק אחת לתקיפות
ברמה שתתחיל לתקוף משעות הבוקר
המוקדמות.
גם בשלב זה אישר הרמטכ"ל את התכנית
להפעלת חיל האוויר בחזית המצרית כפי
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כריכת הספר
"הסורים על הגדרות"

שתוכנן .אולם הידיעות בדבר המצב הקשה
ברמת הגולן המשיכו לזרום למצפ"ע (מוצב
הפיקוד העליון) .בשעה  05:35הלכו הרמטכ"ל
רא"ל אלעזר ,וסגנו האלוף טל ,למשל"ט (מוצב
השליטה) של חיל האוויר ,ושניהם הדגישו את
חומרת המצב בגולן .ולשאלתו של הרמטכ"ל
אם ניתן לבצע בבוקר את תכנית "תגר"
(לתקיפת הטילים בתעלה) ואחרי הצהריים
את "דוגמן" (לתקיפת הטילים בסוריה) ,השיב
מפקד חיל האוויר בשלילה.
בשעה  06:05הגיע שר הביטחון משה
דיין לחפ"ק פיקוד הצפון כדי לבחון מקרוב
את המצב ,שנראה לו כקריטי .בשעה 06:42
שוחח השר עם מפקד חיל האוויר (לאחר
שלא השיג את הרמטכ"ל) ,ותיאר את המצב
ברמת הגולן בצורה קודרת ביותר וציין "אם
לא יהיו רביעיות (של מטוסים) עד הצהריים
הם (הסורים) יפרצו לעמק הירדן" .בעקבות
שיחה זו הורה מפקד חיל האוויר להפנות מיד
מטוסים לתקיפת הכוחות הסוריים על ציר
הנפט ובדרום הרמה ,ואמר בין השאר..." :
ציר רפיד יורד לעמק הירדן ,לעמק בטיחה,
אז עכשיו אומר השר שרק חיל האוויר יכול
לעצור אותם .המאמץ עכשיו הוא לבלום את
הסורים ברמת הגולן".
בשל החדירה הסורית בעיקר לדרום רמת
הגולן הגיעו בקשות חוזרות ונשנות לסיוע
אווירי .הסיוע תואם בין מפקדת חיל האוויר
והמשל"ק (מוצב שליטה קדמי) לבין מפקדת
התותחנים הפיקודית ,שאף העמידה לשם
כך את קצין האג"ם שלה רס"ן גדעון עציון,
לרשות החפ"ק האווירי .התקיפות האוויריות
החלו להתבצע משעות הבוקר המוקדמות

של היום השני למלחמה .מבנה ראשון תקף
בשעה  05:59בצומת אחמדיה ליד מוצב .107
לאחר מכן המשיכו מטוסי חיל האוויר לתקוף
כוחות סוריים ברמת הגולן בכל הגזרות -
בדרום ובצפון.
חיל האוויר לקח על עצמו "בקבלנות"
את הגזרה הדרומית של רמת הגולן ,7תקף
באזור רמת מגשימים ,בצומת אחמדיה ,ליד
נחל אל־על ,בצומת רפיד ,בחושניה ,ובתל־
פארס ,וכן ביצע אמנעות נגד כוחות בתנועה
על הצירים .בגזרה הצפונית בוצעו תקיפות
ליד קונטרה ,באזור הר יוסיפון ,בחאן ארנבה,
באזור החרמונית ,וליד ברכת רם ,וגם בוצעו
אמנעות על הצירים ופגעו בשיירות.
בשעה  ,11:30בהתאם לתכנון החפוז,
בוצע מבצע "דוגמן  "5לתקיפת מערך הטילים
הסורי .במבצע זה בוצעו  120גיחות תקיפה
לריכוך הנ"מ ולתקיפת סוללות הטילים .מבצע
זה נכשל .גם אחרי כישלון מבצע "דוגמן",
המשיך מטוסינו לתקוף את הכוחות הסוריים,
חרף שיגורי הטילים והיפגעות מטוסים.

השתתפות חיל האוויר בקרב
היבשה לבלימת הסורים בדרום
רמת הגולן  -בחינה מפורטת
שלושה מקורות יכולים לתת אינדיקציה
על תרומתו האמיתית של חיל האוויר
לבלימת המהלך הקרקעי הסורי בדרומה של
רמת הגולן :בחינה מדוקדקת של פעילות
חיל האוויר בדרום הרמה ,ניסיון לבחון
את האפקטים המצטברים של התקיפות
על הכוחות הקרקעיים הסורים ובחינה של
מהלכי הסורים וניסיון לבדוק האם הושפעו
מהתקיפה.
בדיקה מפורטת של פעילות חיל האוויר
מציגה דלות משוועת של תקיפת כוחות
קרקעיים בחזית הצפון בכלל ובתוך זה גם
בגזרת "המאמץ העיקרי" שלהם בדרומה
של הרמה במהלך כל "הבלימה" .ביום פרוץ
הלחימה ,בשבת ה־ 6באוקטובר מבוצעות בכל
החזית רק  32גיחות מהן רק  12מוצלחות5 .
רביעיות של מטוסי סקיהוק מהטייסות 109
ו־ 110של בסיס רמת דוד ,מופנות לאזור רפיד
ששימש את מאמץ הפריצה הסורי הדרומי
של שתי חטיבות החי"ר  61ו־ 112של דיוויזיה
( 5מדרום לתל פרס) ושל חטיבת חי"ר 33
מדיוויזיה ( 9מצפון לתל).
אחת הרביעיות הייתה מתוכננת לשחרר
 32פצצות מגובה רב .אחד ממטוסיה נפגע
והגיחה בוטלה .שלוש רביעיות אחרות
שחררו כל אחת  32פצצות רגילות בשיטה
הבלתי מדויקת של "קלע" (שחרור מחושב
במסלול בליסטי) ורביעייה אחת הטילה
 16פצצות מצרר נגד אדם .חלק מהטייסים
דיווחו על פגיעות באזורים המבוקשים.
התוצאות בשטח היו שחטיבות החי"ר

הסוריות נתקלו למעשה רק במחלקות
הטנקים המועטות של יחידות חטיבה .188
אלה פגעו בכוחות הפורצים אך לא הצליחו
למנוע את פריצת המכשול ואת בניית ראשי
הגשר החטיבתיים ,שנועדו לאפשר לסורים
את המשך ההבקעה .גם הסיוע הארטילרי
הדליל (שחלקו הופנה כבר בשלב זה לעבר
סוללות טילים קרקע אוויר סוריות) לא
הפריע לסורים להשלים את משימתם.
במהלך הלילה שבין יום שבת ליום א',
לילה שאותו נצלו הסורים להחדרת החטיבות
הממוכנות והמשוריינות של הדרג השני
הדיוויזיוני ,לא התבצעה כל פעילות אווירית
בסיוע לכוחות הקרקעיים בצפון.
בבוקר יום ראשון  7באוקטובר מהשעה
 07:00ועד  08:13שוב תקפו  9זוגות של
מטוסי סקיהוק ו"סער" מטייסות הצפון,
מטייסת  116ומטייסת  105את כוחות
חטיבה  132הממוכנת וחטיבה  47המשוריינת
הסורית ,שהתקדמו במהלך הלילה והבוקר
עד לאזור רמת מגשימים .זוגות נוספים של
מטוסים תקפו באותה עת כוחות סורים
פורצים באזורי תל־פרס ורפיד וכן כוחות
שחדרו למרחב חושניה.
 6זוגות תוכננו להטיל פצצות על ריכוזי
השריון הסורי והפעם בשיטה המדויקת
והמסוכנת יותר של "חטף" .שני מבנים
לא הצליחו לתקוף כלל ,בשנים מהזוגות
לא תקף אחד המטוסים מסיבות טכניות,
בשל היפגעות מאש נ"מ ( 2מטוסים הופלו
וטייסיהם נהרגו 4 ,מטוסים נוספים נפגעו
ונחתו) או בשל החשש לפגוע בכוחותינו.
שלושה זוגות נוספים שחררו על הכוח הסורי
 24פצצות נפל"ם .הטייסים דווחו על פגיעות
טובות בטורים הסורים ואפילו על היפגעות
טנק אחד ורכב אחד.
קשה לעמוד על טיב הפגיעות (לאחר
כיבוש השטח מחדש בהתקפת הנגד של
אוגדה  146נמצאו בשטח כלים פגועים
סורים ,אך רק מעטים מהם צוינו ככלים
שנפגעו מהאוויר) .דווח מודיעיני יחיד

קרקע־אוויר הסורים שתוכנן להתחיל
ב־ .11:30הפסקה זו נמשכה עד השעה 13:00
לערך ,ובלי ספק אִפשרה לסורים לתגבר
את מאמציהם ולהשלים את משימותיהם
בדרומה של רמת הגולן.
חידוש התקיפות של חיל האוויר החל
מהשעה  12:51באזור חושניה דרך תקיפות
מרוכזות באזור תל פרס ,צומת רפיד
וחושניה ,ועד  16:50באזור הר יוסיפון ,הגם
שפגע בכוחות סוריים עורפיים ,כבר לא תרם
ל"בלימת" הסורים ,ואפילו לא להאטת קצב
ההתקדמות שלהם בדרומה של רמת הגולן.

סיכום

כריכת הספר
" 30שעות באוקטובר"

היה על פגיעות בגדוד מחטיבת הטנקים
הסורית  47שנעה בציר הדרומי בעקבות
החטיבה הממוכנת  132ובמאמץ עצמאי
לעבר ציר גמלא .מניתוח הפעילות ברור
שהכוחות הסורים המשיכו מערבה והשלימו
את משימתם היומית בקרבת פקק אל־על,
שם החל להתגבש בהדרגה כוח מגן קרקעי,
שהתבסס על שני גדודי טנקים  278ו־377
מכוחות המילואים של חטיבה  179וחטיבה
 .9אל מול הכוח של חטיבה  47הסורית שנע
ועצר במעלה גמלא נערכו גדודי הטנקים 95
מחטיבה  4ו־ ,39גדוד המילואים של חטיבה
 .188חטיבה משוריינת  46הסורית שנעה
לכיוון גשר אריק ,נבלמה רק באזור קצביה על
ידי גדוד הסיור  134וגדוד  96מחטיבה .179
מהשעה  10:00עצר חיל האוויר את
התקיפות כולן בשל ההכנות לקראת מבצע
"דוגמן  - "5המבצע הכושל להשמדת הטילים

כבר בדוח פנימי של חיל האוויר שחובר
על ידי תא"ל יחזקאל סומך ,כשנתיים
לאחר המלחמה ,צוין שהנזק הישיר שגרם
חיל האוויר לכוחות היבשה הסורים לא
ניתן לקביעה מדויקת .תא"ל סומך קבע גם
שהנזק הישיר שגרם חיל האוויר הישראלי
היה פחּות בהרבה ממה שצה"ל הורגל אליו
במלחמות העבר .בדוח מציין הכותב כי גם
המחסור באמצעי כינון מדויקים במטוסים
שפעלו בגזרה הביא במקרה הטוב להשמדת
כמה עשרות כלי רכב וטנקים .בסיכום הדוח
מציין תא"ל סומך ,איש חיל האוויר ,כי
למיטב הבנתו תרומת חיל האוויר הייתה
מכרעת להטיית שווי המשקל הרופף בין
כוחות היבשה לטובתנו ,ולהשגת הישגים כפי
שהתבטאו בסופו של דבר בשטח.8
ניסיון נוסף להעריך את תרומת חיל
האוויר לבלימת הסורים ,במאמץ המצליח
שלהם ,בדרומה של רמת הגולן ,מצביע
לכל היותר על עיכוב לא משמעותי בהמשך
תנועתם מערבה .מכל מקום ניתן לקבוע
נחרצות כי לא היה זה חיל האוויר שמנע
ירידתם ,של הכוחות הקרקעיים הסורים,
ביממה הראשונה של מלחמת יום הכיפורים,
אל הכנרת ואל עמק הירדן .בלימתם והסגתם
מזרחה נעשו כולם על ידי כוחות הקרקע
•
המשוריינים של עוצבות המילואים.

הערות:
 .1גורדון שמואל 30 ,שעות באוקטובר ,החלטות גורליות :חיל האוויר בתחילת מלחמת יום כיפור ,ספרית מעריב ,תל אביב.2008 ,
 .2שם ,ע' .380
	.3אשר דני ,התכנית הסורית למלחמת יום הכיפורים ומהלכי המלחמה ,מתוך :חגי גולן ,שאול שי (עורכים) ,מלחמה היום ,משרד הביטחון
ומערכות ,תל אביב ,2006 ,עמ' .310 - 289
	.4מתוך אשר דני ,עורך ראשי ,הסורים על הגדרות ,פיקוד הצפון במלחמת יום הכיפורים" ,מערכות"  -ההוצאה לאור של משרד הביטחון ,תל
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	.5ראה פרק חיל האוויר שנכתב על ידי סא"ל (במיל') יוסי עבודי ,בעבר רע"ן היסטוריה במטה חיל האוויר ,בשער ג' בספר :הסורים על הגדרות,
עמודים .365 - 351
 .6גורדון ,עמוד .319
 .7גורדון ,עמוד .328
	.8גורדון ,ע'  ,380לפי "השפעת פעולות חיל האוויר בחזית הסורית במלחמת יום הכיפורים ( 4באוקטובר  )1975ענף תולדות חיל האוויר ,מלחמת
יום הכיפורים  -השתתפות חיל האוויר בלוחמת היבשה בחזית הסורית (אוגוסט  )1980נספח ב' עמודים .344 - 343
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יעקב עשהאל
"הסוס הלבן"

הרס"ר המיתולוגי של השריון איננו

"יעקב עשהאל ,ברן וטליק הן הדמויות שיהיו בפנתיאון השריון" אמר תא"ל (במיל')
אריה קרן בהלווייתו של יעקב עשהאל שהתקיימה באשקלון בהשתתפות שריונאים רבים,
קהל רב ובני המשפחה ביום  3באוקטובר .2012
ליקט וערך אל"ם (במיל') שאול נגר
רב־נגד יעקב עשהאל ,הרס"ר המיתולוגי של
בית הספר לשריון במשך  33שנים ,שזכה לכינוי
"הסוס הלבן" ,נפטר כבן  90והובא למנוחת עולמים
בעירו אשקלון ביום  3באוקטובר  .2012מאות
ממכיריו ומוקיריו השתתפו בהלווייתו .היו ביניהם
שריונאים רבים שעברו בבית הספר לשריון ,כמו
האלוף (במיל') ג'קי אבן שהיה מפקדו ,מפקדים
אחרים של בית הספר שעברו תחת ידו כחניכים
וזכו מאוחר יותר לפקד על בית הספר ,מפקדי
שריון וחיילי שריון ששירתו איתו או הכירוהו,
ראש עיריית אשקלון מר בני וקנין ,תושבי אשקלון
שבה גר שנים רבות עד לפטירתו ובני המשפחה
הרבים שלו .רבים ספדו לו וסיפרו על חוויות
ואירועים מרגשים בהשתתפותו של עשהאל.
יעקב עשהאל נולד בסלוניקי והתגורר במשך
כמה שנים בטורקיה בשל מאורעות מלחמת
העולם השנייה .הוא שירת בצבא הטורקי ,ומשעלה
ארצה במסגרת עליית הנוער בשנת  1949התגייס
לגדוד  73של חיל השריון .בהמשך שירת בחטיבה
 ,7ובמהלך מבצע קדש ב־ 1956שירת בסיירת של
החטיבה .לאחר מכן מונה להיות רס"ר בית הספר
לשריון בג'וליס ,תפקיד שאותו מילא עד שנת
 ,1985עת שוחרר מהצבא .לאחר פרישתו מהצבא
עסק עשהאל בהתנדבות בארגוני סיוע.
"אבא שלי כונה 'הסוס הלבן' כי הייתה לו
רעמת שיער לבן והוא צעד והלך כמו סוס אצילי.
זקוף ,הישיר מבט לחיילים שלו .בניגוד לרס"רים
אחרים ,לא היה לו שפם" ,סיפר ל"ישראל היום"
בנו ירון .לדבריו" ,אבא היה בן אדם צנוע ,שאמנם
התאפיין בקשיחות אבל היה לו לב זהב .הוא אהב
את המדינה ואת הצבא ,איש עם המון חזון .מובן
שהמשטר והמשמעת היו נר לרגליו וזרמו ברמ"ח
איבריו .על ברכיו גדלו הרבה רמטכ"לים ,אלופים
וקצינים בכירים .אין מי שלא מכיר את השם שלו.
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הם פחדו לעמוד מולו והיו עושים עיקופים כדי לא
להיתקל בו".

מדברים שנאמרו בהלווייתו
•מדברי תא"ל (במיל') אברהם אלמוג
יעקב עשהאל היה מענקי השריון ,ובזכות .הוא
היה אציל ,אדם ישר ,אדם מוסרי ,שדאג לכול
פרט ופרט .נפגשתי איתו לראשונה כשהייתי חניך
בקורס מפקדי טנקים ,וחזרתי להיות מפקד בית
הספר לשריון ועשהאל עדיין היה שם .אין כמעט
שריונר שלא עבר תחת ידיו .יש מעמד אחד שאף
קצין לא שוכח .הוא טיפל בנו כשהיינו חניכים
בקורס מפקדי טנקים ,הוא טיפל בנו בקורס
קצינים ,וכשגמרנו את קורס הקצינים הוא עמד ליד
הלשכה ,וכול אחד מאיתנו שהיה לו לראשונה את
הפיפס הקטן (דרגת הסג"ם)  -עמד עשהאל מולנו
והצדיע לנו .הוא שימש דוגמה .עבורי עשהאל הוא
דמות למופת ,דמות לדוגמה ודמות לחיקוי.
עשהאל הכיר כל פינה בבית הספר לשריון ,אבל
הוא גם הכיר את האנשים .הוא היה גם רגיש מאוד
לאנשים ,והיו לנו הרבה סיורים משותפים .בשריון
היינו מאוד רגישים ליחס שהמפקדים נותנים
לאנשים .באחד הימים נכנס אליי עשהאל ואמר לי:
המפקד ,משהו לא בסדר אצל הטירונים .שאלתי
מה העניין והוא אמר אני לא יכול להגיד לך ,הם לא
רוצים לדבר .נפגשנו עם החיילים ,דיברנו איתם,
עודדנו אותם ,פתרנו את הבעיה .זה היה אחד
המפקדים שסרח ,והעברנו אותו מבית הספר .רק
עשהאל יכול היה ככה לחוש את החיילים ולהבין,
משמועות ,משיחות ,מדיבורים שמשהו לא בסדר.
על כך שהיה ג'נטלמן ומיוחד אביא עוד סיפור.
בהיותי מפקד בית הספר לשריון נתקלתי בחסידת
אומות העולם שבאה לארץ לקבל את אות חסידת
אומות העולם .מיד אמרתי לה ,גברתי ,את חייבת
לבוא לבית הספר לשריון ,אני רוצה שהחיילים
יראו אותך .הסתדר שהיא תבוא רק ביום שישי,

בסביבות  .11ביום שישי ב־ 10בית הספר כבר
מתרוקן .כמובן שאספתי את כול המפקדים
ודיברנו על חסידי אומות העולם ,והכנו תכנית
מפורטת ולאן אנחנו לוקחים אותה בסיור .בשעה
 11יצאתי לקבל את הגברת ,ובית הספר לשריון
מלא .שאלתי את המפקדים מה קורה ,ועשהאל
משיב שאף חייל לא רצה ללכת הביתה ,כולם רוצים
לראות מי זו .הגברת הזו הצילה במלחמת העולם
השנייה  80תינוקות ,כול פעם היא העבירה אותם
בתרמיל ,וכמובן שכול החיילים ידעו את הסיפור.
אתם מתארים לעצמכם איזה שדר של כבוד היה
כלפי האישה הזו? ומי שהוביל את השדר הזה ,היה
עשהאל .הגענו איתה לתחנה הראשונה בביקור,
עשהאל במקום ,עומד מולה בדום מתוח ,מצדיע
לה במין הצדעה שנמשכה אולי  3דקות ,הרים את
היד לאט ,לאט ,לאט ,הצדיע לה ,גמר להצדיע,
התכופף ,ונשק את ידה .האמינו לי ,לכולנו נרטבו
העיניים .זה היה עשהאל.
יהי זכרך ברוך.
•מדברי תא"ל (במיל') מנשה ענבר ,מנכ"ל
עמותת יד לשריון
 30שנים של שריון ,שלושים שנים בבית
היוצר לשריונאים  -שריונאים בראשית דרכם
כטירונים ,שריונאים בתהליך שבו עוצבו ונעשו
מקצוענים כאנשי צוות ,שריונאים כמפקדים
זוטרים וכקצינים צעירים  -כולם עברו את
ג'וליס ,את בית הספר לשריון ,מי למספר ימים,
מי לשבועות ומי לחודשים רבים.
בית הספר לשריון בג'וליס היה לנבחרת
של גייסות השריון ,הוא הפך לאליטה ולמקום
המשפיע ביותר ב ַחיִל .מפקדים בכל הרמות רצו
ושאפו למלא תפקידים בבית הספר ,ובדרך כלל
למחזור מסוים או לקדנציה ,כי כל אחד מהם
רצה להשפיע והשפיע .רק איש אחד ליווה את כל
השריונאים במשך  30שנה  -יעקב עשהאל שמו

 "הסוס הלבן" ,הרס"ר שקיבל ,טיפח והשפיע עלאלפי שריונאים שעברו בתקופה זו בבית הספר
לשריון .זוכרים ומוקירים את עשהאל שריונאים
שחשו חיל ורעדה כשפגשו את הרס"ר האגדי
וחזרו ופגשו אותו בהערכה רבה כמפקדים בבית
הספר לשריון.
עשהאל  -האיש המיוחד ,אציל הנפש
המשרה סביבו נוכחות רבה ,המשדר איפוק רב,
כבוד ללוחמים ,הערכה למפקדים ודרישות לא
מתפשרות לסדר שריונאי ,לסדר ומשמעת שלא
היה להם אח וֵַר ַע בצה"ל .עשהאל האיש ,בדרכו
המיוחדת ,הקפיד לדרוש מהמפקדים בכל הרמות
דוגמה אישית וטיפול נכון בלוחמים .הוא ידע
והקפיד להעביר את המסר שחייל שמטופל טוב
שחש ביטחון במפקדיו  -הוא חייל ממושמע.
כך הוא האמין ,כך הוא הסביר ,הדריך וחינך ,וכך
הוא הנחיל את ערכי השריון של סדר ומשמעת,
חובות וזכויות החייל לדורות רבים של שריונאים
ומפקדים ,שאימצו את דרכו והפכו אותה לאורח
חיים ביחידותיהם.
זכיתי להיות מפקד בית ספר לשריון האחרון
בג'וליס ,ומיד כשהתייצבתי בבסיס ביקשתי
מעשהאל להאריך את שירותו הצבאי בעוד שנה
ולשמחתי הוא נענה.
בית הספר לשריון על כל חניכיו ,לוחמיו
ומפקדיו יצא נשכר מעוד שנה של חווית שירות
משותף עם האיש היקר עשהאל.
ואתם משפחת עשהאל היקרה ,היו גאים בדרכו
של זה האבא ,הסבא ,ואנחנו השריונאים חולקים
אתכם את אהבתנו לאיש הענק הזה.
יהי זכרו ברוך.
• מדברי אלוף (במיל') יעקב (ג'קי) אבן
עשהאל ,חברי וידידי למעלה משישים שנה,
לא הייתי הפקוד שלך וזכיתי להיות מפקדך בבית
הספר לשריון ,הלכנו כברת דרך ארוכה .רציתי
להזכיר לך מה שאמרתי לך ביום ההולדת ה־80
שלך .עשהאל נראה תמיד מצדיע בקומה זקופה,
רציתי שתדעו למי באמת עשהאל הצדיע .עשהאל
הפטריוט הצדיע למדינת ישראל ,לדגל ,הוא
לא הצדיע לאף אחד .הוא הצדיע לדגל ,למדינת
ישראל ,ולחניכים הרבים שעברו דרכו  -לעוצמתה
של מדינת ישראל.
אני מצדיע לך היום ,חברי וידידי עשהאל,
יהי זכרך ברוך.

יעקב עשהאל
בעת שירותו

•מדברי ראש עיריית אשקלון מר בני וקנין
בצער רב אנו מלווים היום דמות מופת של
העיר אשקלון ,רב־נגד יעקב עשהאל שרבים
קראנו לו בחיבה ובאהבה ולציין את האצילות
המיוחדת שהייתה לו  -בשם האגדי "הסוס
הלבן" .עוד בחייו היה רס"ר מיתולוגי קפדן שדאג
לסדר ומשמעת בלתי מתפשרים .הכשיר דורות
רבים של לוחמים וחיילים בחיל השריון שלאורו
גדלו והתחנכו ,וגם למדו ממנו ציונות ,אהבת
המולדת ,אהבה של צבא ההגנה לישראל ואהבת
חיל השריון.
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יעקב עשהאל במדים בבית הספר לשריון בג'וליס

הייתה לי זכות לפגוש את יעקב זכרו לברכה
מספר פעמים .שלושה מאחיי היו חייליו ,וחלק
נכבד מהשיחות בביתנו בשולחן השבת ,של
שלושת החיילים שהיו שלו  -היו על יעקב
עשהאל .רצה הגורל ולפני כשלושה חודשים
בסיור שגרתי שלי בפארק בולטימור בגן ,ראיתיו
על כיסא גלגלים עם המטפלת ,וליבי כאב לראותו
כך .כי אני זוכר שנים רבות את קומתו הזקופה,
נוהג לסייר באותם מקומות ולחרוש את העיר.
רבותיי ,יעקב עשהאל הוא אגדה ,ואינני יודע
אם יש כדוגמתה .סיפורים רבים נקשרו סביבו
וסביב הקשר שלו לחייליו .הוא תמיד אמר שחייל
טוב בקרב זה חייל ממושמע בשגרה ובשלום ,חייל
שדואג ללבּוש מוקפד .אם הוא נוהג כך  -אז גם
במלחמה הוא יהיה חייל מצטיין .זו הייתה תורתו.
יעקב ,יליד סלוניקי ביוון ,שעלה לארץ אחרי
השואה ,שירת בצה"ל  37שנים ,והשתתף כמעט
בכול מלחמות ישראל .מפקדים רבים בצה"ל היו
חייליו .הייתה ליעקב מטרה גדולה ,לחנך ולהנחיל
את מורשת צבא ההגנה לישראל ,ובעיקר את
מורשת השריון ,ושכול חייליו יהיו חיילים טובים.
המשמעת הקפדנית שהייתה בחייליו הייתה
על מנת להכשירם לקרב .ראיתי בו שילוב נדיר
שבצד אחד הקפדה ,איש קשוח ,אבל ליבו היה
רגיש מאוד ,רגישות ואהבה גדולה מאוד לחייל
הבודד  -לדאוג לו ולמחסורו ,לכול פרט ופרט
ולחופשות  -והוא דאג לחייל באותה נחישות.
עשהאל התגורר באשקלון עד יום מותו .הייתי
איתו במפגשיו ,הוא אהב את העיר אהבה גדולה.
תמיד דיבר בשבחה של העיר ,מעולם לא הטיל
ביקורת ,אהב את רחובותיה ואהב את שביליה.
אשקלון וכול אשקלוני היה גאה לומר  -עשהאל
הוא תושב אשקלון.
משפחה יקרה ,אשריכם שזכיתם לאבא שכזה
 יהודי בכול רמ"ח אבריו ,דאג למשפחה ולכולפקודיו.
תהי נשמתו של יקירנו ,יעקב עשהאל ,צרורה
בצרור החיים ,אמן.
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• מדברי אל"ם (במיל') שלמה ארבלי
רציתי להביא רק סיפור קצר ,אחד מאלפי
הסיפורים הקשורים באיש המיוחד הזה יעקב
עשהאל ,1957 .הייתי צוער בקורס קציני שריון.
יום שישי ,מה עושים הטנקיסטים? מנקים
טנקים ,מנקים ,מגרזים ,מתלכלכים משמן .עברתי
בג'וליס ופתאום אני שומע "חייל ,בוא הנה!"
באתי אליו בחיל ורעדה ,והצדעתי .הוא הביט
עליי במבט חודר ושאל מה זה? אמרתי לו שאני
מנקה טנקים ,וכולי רועד .תראה איך אתה נראה?
אני אומר לו אני מנקה טנקים ,המפקד .למי אתה
שייך? אני אומר לו קק"ש .טוב ,לך .לימים אני
מפקד בית הספר לשריון ,ובכול הזדמנות הוא
מספר את הסיפור.
האיש היה ענק במלוא מובן המילה .היה
מיוחד לראות אותו ,לשמוע אותו ,ללמוד ממנו,
משהו מדהים ,ואנחנו נזכור אותו.
• מדברי תא"ל (במיל') אריה קרן
הכרתי את עשהאל משנת  ,1955והדמות שאני
מכיר היא לא של עשהאל הנוקשה .בין השאר
הייתי גם סגנו של מוטקה ציפורי מפקד בית הספר
לשריון .משעה  11ואילך אי אפשר היה לשבת עם
עשהאל .הוא היה דרך קבע בחדר האוכל ,לפני
שהחיילים היו באים ,בודק אם זה נקי ,אם הארוחה
מוכנה ,הכלים בסדר ,ואם יש מזון בכמות מספקת.
הוא עשה זאת לא יום ,לא שבוע ,לא חודש ולא
שנה ,הוא עשה זאת עשרות שנים.
אתמול ליווינו למנוחת עולם את ברן ,אברהם
אדן ,והיום את עשהאל .יעקב עשהאל ,ברן וטליק
הן הדמויות שיהיו בפנתיאון השריון .היו עשרות
מפקדי בית הספר וטנקיסטים יתקשו לזכור את
כולם ,אך אין שריונאי שלא יזכור את עשהאל.
ביהדות מקובל לחשוב שיש ל"ו צדיקים .אם
יש דבר כזה ,נדמה לי שעשהאל הוא אחד מהם.
יעקב עשהאל הוא דמות מופת ,דואגת לכול ,איש
נפלא.
יהי זכרו ברוך.

יעקב עשהאל באירוע לציון הגיעו לגבורות,
ביד לשריון בלטרון

גבורות ליעקב עשהאל
יעקב עשהאל היה חבר בעמותת יד
לשריון ,וכשהגיע לגבורות ,ציינו זאת
באירוע חגיגי ביד לשריון בלטרון ,יחד עם
עוד חברים שהגיעו לגבורות באותה עת.
בגיליון שריון ( 22מיולי  )2005פורסם
מכתב לכבודו על ידי אלוף אודי שני ,שכמו
רבים היה חניכו של "הסוס הלבן" בעבר:
מכתב מחניך מקצועות  1975לאיש
גבורות ,נַּג ָד ,איש המשמעת  -יעקב עשהאל
עומד אני כאן בפניך" ,הסוס הלבן",
נרגש עד מאוד ,נפעם עד בלי די ,עומד
אני כאן בחיל וברעדה ,מוקיר ללא מעצור,
מודה ללא גבולות.
"ונתנה תוקף את קדושת היום  -אני
העני ממעש ...בחיל וברעדה ...אוחז".
חייל אתה בא או הולך ...אדוני ,אני
הולך...
שנים הרבה עברו ,דורות ,ימים עברו ,אך
הזיכרון נשאר ,הדמות ובעיקר ההרואיקה.
כלל אנשי השריון שכאן ,כלל בני
מחזורי ובוודאי מחזורים אחרים ,מצאנו
בך דמות לחיקוי  -איכות ביצוע ,הנהגה
אמיצה ,יושרה ,מקצוענות לשמה ובעיקר
דמות רבת גוונים.
"יש אנשים הנחבאים לכאורה בסתר
צל ,בעוד לאמיתו של דבר פוסעים הם
בראש"...
עבורנו יעקב  -היית האלוהים .היית
קיסר! היית דגול! היית לבן! היית אגדי!
מה נותר לאחל לך אם לא אורך ימים,
בריאות ,עליצות ,חיים שלווים ואושר.
כל טוב לך ,לבני משפחתך ותודה על מה
שלי נתת...

אתר שריון באינטרנט
לקסיקון הכנסת  -למושגים הקשורים
במלחמות ישראל
http://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/default.
aspx#Ot

אתר הכנסת הינו אתר ממלכתי הכולל מידע רב על הרשויות
המחוקקת והמבצעת לדורותיהן .במסגרת המידע הרב העוסק בתיעוד
פעילות הכנסת מאז כינונה קיים לקסיקון ,הכולל בין היתר מושגים
הקשורים במלחמות ישראל מאז קום המדינה .בערכים אלה מופיעים
קישורים למושגים נוספים הקשורים באישים בתולדות הכנסת,
אשר שימשו בתפקידי מפתח במלחמות ,ביניהם מדינאים ומפקדים,
שלימים שימשו כראשי ממשלה ,שרים וחברי כנסת.
עברית ,אנגלית ,רוסית וערבית.

סקירת אתרי אינטרנט

דבורי בורגר

ויקיפדיה  -למה לא?
תוצאות החיפוש הראשונות במנוע החיפוש גוגל מובילות אותנו,
כמעט ללא יוצא מן הכלל ,לערכים המופיעים בוויקיפדיה  -האנציקלופדיה
האינטרנטית המשתפת את
הגולשים בהוספת ועריכת הערכים.
אנציקלופדיה זו ,העממית מיסודה,
אינה מהווה סימוכין רשמי מבחינה
אקדמית ,אך נותנת מענה ראשוני
גם לספקנים שבינינו.
תופעה משמעותית עבור קוראינו היא שערכים רבים התווספו או
עודכנו בזמן האחרון בעקבות פעילות של ותיקי השריון .ביניהם :ערכי
מלחמות ישראל ,קרב לוחמי קמ"ט וקק"ש במלחמת שלום הגליל ,סא"ל
מוני ניצני ז"ל ,האלוף ג'קי אבן ,האלוף עמנואל סקל ועוד.
המעוניינים לוודא את אמינות ההגדרה יכולים לעיין בלשונית "שיחה"
הצמודה ללשונית "ערך" הנפתחת אוטומטית עם הבחירה ,ולזהות היכן
קיימת תמימות דעים בציבור המגוון ,או לחילופין יש השגות (מעניין,
כדוגמה ,הדיון על הערך "מלחמת לבנון" המתייחס למלחמת לבנון
הראשונה ,שם יש התייחסויות רבות לשם הערך ,למספר הנופלים הרשמי,
למידע חיוני שחסר ,ועוד).
לציבור קוראינו יש הרבה מה לתרום להעשרת הוויקיפדיה.

אתר גדוד  - 79עדכונים
http://www.gdud79.org.il/

הפעילויות של ותיקי גדוד  79בעקבות הספר "החווה הסינית"
מאת אילן כפיר ,המפגש החשוב שקיים הגדוד ב־ 15באוקטובר השנה,
לציון  39שנה ללחימת הגדוד במלחמת יום הכיפורים ,והתארגנות
לציון  40שנה למלחמה ,הביאה לעדכונים חשובים נוספים באתר.
ותיקי הגדוד סופדים למפקדם סא"ל מוני (שלמה) ניצני ז"ל ,בעל
עיטור הגבורה ממלחמת סיני ( ,)1956שהלך לעולמו ב־ 6באוקטובר
השנה 39 ,שנים לאחר פציעתו הקשה במלחמת יום הכיפורים שעל
לחימתו בה זכה בעיטור המופת.
מטרת האתר לספר על קורותיו של הגדוד במלחמת יום הכיפורים,
אך לא ניתן להתעלם מהמורשת הכוללת של הגדוד ,והיא משולבת
באתר.

י .מנס בע"מ

טכנולוגיות יצור

מברכים
את
חייל השריון
השר שפירא משה ,4א.ת חדש ראשל"צ75704 ,
טלפון 03-6819736 :פקס03-6838667 :
 www.ymanas.com׀ ymanas@zahav.net.il
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מסיירים
ומצדיעים

(לוחמי גדס"ר  288מסיירים בנתיבי הקרבות
ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים)
ב־ 6ביולי  2012סיירו ותיקי גדוד הסיור (גדס"ר)  288של אוגדה  146ובני
משפחותיהם במסלול הקרבות במלחמת יום הכיפורים ,ושחזרו את גילויי הגבורה
בקרבות העקובים מדם .ההכנה המדוקדקת לא פסחה על מחוות מרגשות של הוקרה
והצדעה לחברים שנפלו ולכוחות שחברו לגדוד ,ובכלל זה הטייסים שהשתתפו
בחילוץ החברים הפצועים תחת אש תופת
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דבורי בורגר*
"היום הזה יהיה מלא התרגשויות" ,ציין
אל"ם (במיל') צביקה דהב ,מפקד הגדוד
במלחמה ,בפנייה ללוחמים הוותיקים עם
יציאת האוטובוס ליעדו .הוא ביטא הערכתו
למי שטרחו כל כך לקראת הרגע המשמעותי
הזה ,ובראשם רס"ן (במיל') עודד וקסלר
סמ"פ ג' בגדס"ר  288במלחמת יום הכיפורים,
ואלדד אורן המשמש היום כקצין החינוך של
חטיבת "אגרוף הברזל" ( 205במלחמת יום
הכיפורים) .הגדוד פעל באוגדת המילואים 146
בפיקודו של האלוף מוסה פלד ,שנטלה חלק
מכריע במתקפת הנגד ברמת הגולן במלחמת
יום הכיפורים.
גדוד הסיור  288שהוקם כגדוד מילואים
בשנת  ,1973נקרא בפרוץ מלחמת יום
הכיפורים לרמת הגולן ,חודשים ספורים לאחר
הקמתו .לחימתו של גדס"ר  288הוא סיפור
של מסירות נפש של לוחמים מיומנים ,בעלי
תעוזה ותושייה החל במפקדם צביקה דהב,
קציניו ולוחמיו ועד אחרון חיילי המפקדה.
בסיום המלחמה שירת הגדוד במערב תעלת
סואץ עד מארס  ,1974עם פינוי השטח על
ידי צה"ל .לאחר מכן פורק .בפרק הזמן הקצר
שלחם במתכונתו הותיר הגדוד מורשת
מרשימה בתולדות צה"ל.
בהתקרב יום השנה למלחמת יום הכיפורים
הפכה היוזמה ְל ַכּנ ֵס את הלוחמים לעיקשת,
ובעבודה פרטנית ומייגעת ,מבלי לחסוך
משאבים ,אותרו הלוחמים הוותיקים ובני
המשפחות השכולות ,והוזמנו לסיור מורשת
בנתיבי הקרבות של הגדוד.

המביט מן הצד ראה חבורה מפוארת העשויה
כמקשה אחת .נראה כאילו דבר לא השתנה
בהם ,למעט השיבה שזרקה בשערם .רובם
ככולם נראו ספורטיביים וחיוניים ,נרגשים
לפגוש האחד את השני ,כשהם זוכים להכיר
את בני הדור השני והשלישי שהצטרפו לסיור
המורשת .מקום מיוחד בסיור היה לזיכרון
הלוחמים שנפלו בקרבות ולבני המשפחות
השכולות .המשפחות ידעו כי הסיור יפתח
בפניהם צוהר שחיכו לו שנים  -סיפורי הגבורה
של יקיריהם מעדויות של מקור ראשון ובאתר
שבו נפלו.
נקודת העצירה הראשונה הייתה תצפית
מרהיבה הנקראת "מצפה אופיר" ,החולשת
על הכנרת ונופי הגולן ,עליהם הגנו הלוחמים
בחירוף נפש במלחמת יום הכיפורים .ג'ימי,
תושב מושב גבעת יואב הסמוך ,שהקים את
המצפה וקרא לו על שם בנו שנפטר בדמי ימיו
ממחלה ,תמצת את מאפייני הנוף וחשיבותו
האסטרטגית .משסיים כינס עודד וקסלר
את הנוכחים וחילק תעודות הוקרה לבני
המשפחות השכולות.
הנקודה הבאה הייתה תל סאקי בדרום רמת
הגולן .על קרב תל סאקי מתחנכים כארבעה
עשורים שריונאים כאחד מהקרבות החשובים
והמכוננים ,במהלכו באו לידי ביטוי ערכיי צה"ל
בקרב הלוחמים במוצב ובניסיונות החילוץ
ההרואיים .סגן (במיל') מנחם אנסבכר ,אז
מ"מ צעיר בגדוד הנח"ל המוצנח  ,50נשלח
בצהרי  6באוקטובר  1973למוצב עם ארבעה
לוחמים מהגדוד ונהג מילואימניק כדי לצפות
משם על כוחות האויב .אנסבכר והלוחמים
תחת פיקודו התמקמו ב"בונקר" ,מבנה בטון

חשוף ,ממנו יכלו לדווח על תנועת האויב.
אליהם חברו גם שרידי כוחות מחטיבות 188
ו־ .7הכוחות הסורים הלכו והציפו את הרמה
והחלו מכתרים את התל .כושר עמידתם של
הלוחמים היה ראוי לשבח .אחד מלוחמי
חטיבה  ,188יצחק נגרקר ,יצא באומץ לב ונפל
בשבי .הלוחמים נאחזו בקשר הקבוע עם מפקד
גדוד הנחל המוצנח יורם יאיר (יה־יה) ,לימים
אלוף ,שעשה כמיטב יכולתו ,אך רק לאחר יותר
מ־ 40שעות של תקיפה ועמידה ,תוך גילויי
תושייה והקרבה ,כשהבונקר מלא בהרוגים
ובפצועים ,כשהגיעו בניסיונותיהם לחלץ את
הלוחמים ,נשמעה מפתח הבונקר הקריאה
הגואלת של לוחם הגדס"ר חיליק ויינשטיין
"יש כאן שריונאים?" 39 .שנים מאוחר יותר
עמד חיליק ויינשטיין כשגבו אל הבונקר ,וגולל
בפני הנוכחים בסיור את סיפור החילוץ .כאשר
הגיע לתיאור השלב שבו עמד בפתח הבונקר
וקרא "יש כאן שריונאים" הגיחו מתוך הבונקר
לוחמי המוצב מנחם אנסבכר ,לייזי (אליעזר)
אגסי ,מנחם ברוקנטל ,גלעד ארד ,איציק
כנען ומוטי אביעם .חיליק התרגש מאוד ,אך
ההפתעה הייתה נחלת כול הנוכחים .מנחם
אנסבכר והלוחמים אסירי התודה השלימו את
דבריו של חיליק והעניקו לו תעודת הוקרה.
בשלב הבא התבקשו הנוכחים להיכנס
למעבה המוצב ,ושם נכון להם מפגש מרגש
נוסף .עיני כולם היו נשואות לרמי דגני ,היום
פרופסור בעל שם ,שנפצע קשה מאוד וחולץ
תחילה על ידי גבי וייסמן וצוותו .גבי וייסמן
תיאר את הקרב ואת חילוצו של רמי דגני.
למרות מגבלת שמיעה שרמי דגני נושא מאז
פציעתו בקרב ,הוא תיאר בבהירות רבה את

הלוחמים הוותיקים בתל פארס
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רמי דגני עם מחלציו  -גבי וייסמן והטייסים גיורא
צורבאל ושלמה תימן

עודד וקסלר מעניק תעודות הוקרה לבני
המשפחות השכולות

בשורה הראשונה (מימין) :צביקה דהב ,מפקד
הטייסת כיום ,הטייס המהולל אליעזר (צ'יטה)
כהן ואלדד אורן

שעבר עליו ,והעניק תעודת הוקרה לגבי וייסמן.
בשלב הבא הופיעו בפניו שני טייסי המסוקים
אשר חילצו אותו תחת אש תופת בהיותו פצוע
קשה  -שלמה תימן וגיורא צוראבל .ההתרגשות
הגיעה לשיא חדש .רמי דגני לא הסתיר את
התרגשותו ושמח מאוד להגיש לשני הטייסים
הגיבורים תעודות הוקרה שהוכנו מבעוד מועד.
הרופא החטיבתי ,פרופסור משה רווח ,לימים
קצין הרפואה הראשי ,אשר טיפל ברמי דגני
ובלוחמים נוספים בשטח ,הדגיש בפני הנוכחים
את החשיבות בטיפול הראשוני ובפינוי המידי
של הפצועים הקשים .ההתרגשות נמשכה עוד
זמן רב ,אלא שהשעון לא אפשר ללוחמים
להתמהמה ,ומיד נקראו להמשיך לנקודה הבאה
שרגשה אותם לא פחות  -תל פארס.
לתל פארס נודעה חשיבות מכרעת בגזרה
המרכזית של רמת הגולן .הסורים השתלטו על
התל ב־ 8באוקטובר .לוחמי גדס"ר  288ומפקדם
בראשם הבינו את המשמעות הקריטית של
ביצוע מהלך מהיר לכיבוש התל וביום המחרת
שעטו ללא מורא לעבר התל וכבשו אותו מחדש.

אל"ם (במיל') צביקה דהב הסביר על חשיבות
תל פארס ומהלך הלחימה עד לכיבושו .אחריו
תיאר את שהתרחש בקרב רס"ן (במיל') אמיר
לוי .פרטים נוספים השלימו רס"ן (במיל')
יאיר כידן שהיה קצין המבצעים של פלוגה א',
אל"ם (במיל') זיו הלוי שהיה מפקד מחלקת
הטנקים ,ורס"ן (במיל') עמוס קלרמן שהיה
מפקד פלוגת הג'יפים .בסיום דבריהם העניק
להם המג"ד אל"ם (במיל') צביקה דהב תעודת
הוקרה .הוא הדגיש באותו מעמד כי היה חשוב
שהמפקדים בשטח יספרו ממקור ראשון את
הדברים שחוו ,ומכאן חשיבות הסיור.
הסיור לא יכול היה להכיל את כל מסלול
הקרבות ,אך המחיש והאיר חלק ניכר מנקודות
הציון .מתכנניו ציינו כי לא תמה פעילות ותיקי
הגדוד ,וכי כעת ,משעמדו במשימה החשובה של
איחודם מחדש ,יפעלו להמשך שימור המורשת.
ואכן ,המפגש הבא לא איחר לבוא,
משהוזמנו ותיקי גדס"ר  288לבסיס פלמחים,
ל"טייסת החרב המתהפכת" ,שאליה השתייכו
הטייסים שחילצו את הפצועים .היה זה ביקור

גומלין שחיזק את הברית המיוחדת שנרקמה
בין השריונאים לטייסים .ב־ 20בספטמבר 2012
התכנסו לוחמי גדס"ר  288בפלמחים וזכו לכבוד
רב מצד מפקד טייסת החרב המתהפכת כיום
סא"ל ג .וכמובן שני הטייסים גיורא צוראבל
ושלמה תימן .אורח של כבוד ,שהיה גם על תקן
מארח ,היה טייס הקרב למוד הקרבות אל"ם
(במיל') אליעזר "צ'יטה" כהן ,שמונה כמפקד
טייסת החרב המתהפכת ב־ .1966הוא תיאר
בפני אורחיו את מורשתה המפוארת
של הטייסת ,והביע את הערכתו
והוקרתו ללוחמי השריון העשויים ללא
חת ,שאותם הוא רואה כגיבורים .רס"ן
(במיל') ירחמיאל וידר ,מ"פ ג' בגדס"ר
 288במלחמת יום הכיפורים ,עלה
לבמה והעניק לרם דיין תעודת הוקרה
על שם אביו רם דיין ז"ל (שעל שמו
הוא נקרא) .במעמד המרגש נמסרה
לאיילת תעודת הוקרה על שם בעלה
חנוך דור ז"ל .בין הדוברים היה גם
לייזי (אליעזר) אגסי ,מלוחמי הנח"ל

*דבורי בורגר  -מנהלת מרכז המידע של חיל השריון בלטרון,
התלוותה לותיקי גדס"ר  288לסיור ברמת הגולן ולבסיס פלמחים
תל פארס כיום
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דברי מג"ד גדס"ר 288
אל"ם (במיל') צביקה דהב בסיור
ברמת הגולן ב־ 6ביולי 2012
חיליק ויינשטיין עם הלוחמים שחילץ
בתל סאקי ,על רקע הבונקר.

המוצנח (גדוד  )50בתל סאקי .דוברים
נוספים הביעו את הערכתם על העשייה
ועל חשיבות של פעילות המורשת של
הגדוד.
גדוד הסיור  288איבד במלחמת יום
הכיפורים  9לוחמים :סגן בנימין גדידי ז"ל,
סרן יהונתן גוברמן ז"ל ,סגן חנוך דור ז"ל,
סמ"ר רם דיין ז"ל ,סמל יעקב דמינסקי
ז"ל ,סרן גיל טריפון־טל ז"ל ,סמל יהודה
טרכטמן ז"ל ,רב"ט דב סולניצה ז"ל ,סמ"ר
גיורא שחר ז"ל .עשרות פצועים פונו
במהלך הקרבות.
יוזמתם של לוחמי גדס"ר  288ממלחמת
יום הכיפורים ,ובפרט הסיור שקיימו ביולי
 ,2012מאפשרת לנו ללמוד על מהלכים
משמעותיים של הלחימה ברמת הגולן
במלחמת יום הכיפורים ,שלא זכו לתיעוד
משמעותי במחקר ההיסטורי ,וכעת הם
זוכים לתיעוד ולהדגשה ,ומשלימים את
המידע עבור החוקרים ,בני המשפחות
•
השכולות והציבור כולו.

צביקה דהב המג"ד במלחמה (במרכז) עם חלק מלוחמיו בתל פארס

לאחיי לוחמי גדוד הסיור  ,288מכובדי היקרים,
אנחנו עומדים היום פה נרגשים במעמד מיוחד ומרגש,
כאשר בעוד שלושה חודשים ימלאו  39שנה למלחמת יום
הכיפורים .אנו מתחילים בסיור במקום שבו התמקמה מפקדת
האוגדה בתחילת המלחמה .גדוד הסיור הוקם בשנת 1973
באוגדה  146בפיקודו של האלוף מוסה פלד ז"ל ,וטובי החיילים
והקצינים של האוגדה בפיקוד המרכז הגיעו לגדוד הזה .הגדוד
קיבל עדיפות לטנקי שוט קל חדשים ,נגמ"שים וג'יפים הטובים
ביותר שהיו בצה"ל .ביום הכיפורים בשעה  10:00הוזעקנו
למחנה עופר הנמצא צפונה מירושלים ,התגייסנו ולמחרת
בבוקר היינו מוכנים לצאת .הגיוס היה מעל למאה אחוז .ביום
ראשון קיבלנו את ההוראה לנוע על שרשראות על ציר ירושלים
 רמאללה  -שכם  -ג'נין  -צמח .המצב בפיקוד הצפון היהמאוד לא ברור .הצבא הסורי פתח במלחמה והגיע עם כוחות צביקה דהב כמפקד הגדס"ר
השריון עד קצה הרמה ,ובדרך כבש את מוצבינו וגרם לאבידות
קשות .הפקודה לגדוד הייתה לבצע התקפת נגד בציר המערכת ,שהוא הציר המזרחי ביותר
ברמת הגולן .תחילת תנועה ביום שני  .06:00עלינו לרמה דרך ציר כורסי והגענו במהירות לרמת
מגשימים ,ומכאן התחילה המלחמה הקשה .חטפנו התקפה אווירית סורית והתחלנו לפגוש
בטווחים הקצרים ביותר את טנקי האויב ,והחל קרב שריון בשריון שנמשך עד סוף המלחמה
ללא הפסקה .נלחמנו בציר רמת מגשימים  -ג'וחדר  -תל פארס  -צומת רפיד ,שהיה הגבול
לפני תחילת המלחמה .הקושי הגדול במלחמה היה מול טנקי האויב שהיו בכמויות גדולות ,תוך
מעבר דרך הטנקים והזחל"מים של כוחותינו שנפגעו בקרב הבלימה ביום שבת ,והמראה היה
קשה ביותר.
זאת הפעם הראשונה מאז המלחמה שמפקדים שלחמו בקרבות יספרו על הקרב שבו
השתתפו ,מפקדים שהיו במגע הקרוב ביותר.
גדוד הסיור היה מקצועי ,חייליו מטובי הלוחמים של גייסות השריון .הגדוד הצטיין וביצע
בהצלחה את כל המשימות בצורה הטובה ביותר והשקולה ביותר.
במלחמה זו נפלו לנו תשעה לוחמים .במעמד זה אנו חייבים להצדיע בהערצה לחיילי וקציני
הגדוד החיים והמתים ,הפצועים והבריאים .אתם חיילי וקציני הגדוד ,ותיקי הגדוד ,הֱיו גאים
בהשתתפותכם במלחמת יום הכיפורים ובתרומתכם הרבה להצלת המדינה .היו ברוכים.
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ימאי בכיר

דוד שווגר

גיבור הצי הבריטי
1

2

3

4

5

שלל המדליות שבהן עוטר דוד שווגר

אל"ם (במיל') בני מיכלסון
דוד שווגר נולד בווינה ,אוסטריה ,בשנת
 .1922ב־ 1935עלה עם הוריו לארץ ישראל
(פלשתינה דאז) .בשנת  1942התנדב לצבא
הבריטי על מנת להשתתף במאמץ המלחמה נגד
כוחות הציר .מאחר שהיה פעיל בסקציה הימית
של הפועל ,היה זה אך טבעי שיתגייס כמלח לצי
המלכותי (ה־ .)NAVYעל פי המדיניות הבריטית
אז ,לא גייסו יהודים ליחידות לוחמות אלא
לשירות עורפי בלבד .וכך ,במקום לשרת על
ספינת קרב ,מצא את עצמו דוד מפעיל ספינת
שירות ,בדרגת  ,LEADING SEAMANבתוך
נמל אלכסנדריה שבמצרים.
על שירותו בצי הבריטי בשנים 1946-1942
זכה דוד בחמישה עיטורים:
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1

מדליית המלחמה  -הוענקה לאלו
ששירתו בכוחות המזוינים הבריטים
במלחמת העולם השנייה מעל  28יום
ברציפות (לעתים נקראת גם מדליית
הניצחון).
מדליית ההגנה  -הוענקה לאלו מחבר
העמים הבריטי אשר שירתו בכוחות
המזוינים של בריטניה במלחמת העולם
השנייה.
כוכב אפריקה  -הוענק לאלו ששירתו
בזירת אפריקה במלחמת העולם השנייה.
כוכב אפריקה עם ציון מיוחד  -הארמיה
ה־ .8הוענק לאלה ששירתו בארמיה זו
במהלך הלחימה בצפון אפריקה.
מדליית האימפריה הבריטית.
	מדליה אחרונה זו העניק לו מלך בריטניה

2
3
4
5

הגדולה ,בהמלצת האדמירליות ,בשל הפגנת
אומץ ותושייה בלתי רגילים .זוהי מדליה
מאד יוקרתית שמהווה למעשה חברּות
במסדר האימפריה הבריטית .אולם חברות
במסדר מוענקת רק לקצינים ועל כן חיפשו
עיטור הולם לבד"א (בעלי דרגות אחרות)
וזוהי מדליית האימפריה הבריטית המוענקת
על ידי המלך או מלכה בלבד.
ומעשה שהיה כך היה:
מכלית שנשאה דלק מטוסים דליק ביותר
פגעה ב־ 19באפריל  1945בסלעים שבתוך
נמל אלכסנדריה שבמצרים ,והדלק פרץ ממנה
בכמויות גדולות ,תוך שהוא מתפזר על פני
המים .עד מהרה התלקחה שריפה שהתקדמה
לעבר יתר האוניות שבנמל .דוד הפעיל את
ספינת השירות שלו ודהר לעבר השריפה.

ההזמנה בעברית (למטה)
וההזמנה באנגלית לקבלת מדליה
של האימפריה הבריטית
דוד שווגר

בעזרת המדחפים החזקים של ספינתו הוא
ערבל את הדלק עם המים באופן שליד
המערבולות נפסקה הבעירה .כך הוא שט הלוך
וחזור בין האש ובין יתר הספינות ,עד שכיבה
את השריפה .במעשהו זה הוא הציל חיי אדם
ורכוש תוך כדי סיכון עצמי.
המדליה הוענקה לו בשנת  1946ודבר ההענקה
פורסם ב"לונדון גזט" מיום  19בפברואר .1946
בשנת  1953בטקס מרשים בשגרירות בריטניה
בתל אביב ,נמסרה לו המדליה על ידי השגריר
הבריטי במו ידיו ,בשם המלכה אליזבת השנייה.
דוד התקבל לעבודה בחברת החשמל בשנת
 .1947לימים הוסמך כטכנאי ייצור ,לאחר
קורס ערב של המכון לפריון העבודה והייצור.
בתפקיד זה עבד באגף ארגון וביטחון עד שפרש
•
לגמלאות בשנת .1987

תיאור המעשה של דוד שווגר שבגינו קיבל את המדליה
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מה שמתבקש
מאיתנו היא אחדות
לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל ,א' באדר תרפ"ב ( 1במארס - )1922
י"ב במרחשוון תשנ"ו ( 4בנובמבר  - )1995ליום השנה ה־ 17להירצחו
תא"ל (במיל') שמעון חפץ
יום השנה ליצחק רבין ז"ל ( 28באוקטובר
 )2012חל השנה סמוך ליום תחילת מלחמת
"קדש" ( 29באוקטובר  ,)1956שבו עשה השריון
היסטוריה וכבש את מקומו כמוביל בקרב
היבשה של צה"ל .כמה הוא סמלי כמי שהיה
מפקד ולוחם במערך השדה של צה"ל ממובילי
שדרת הפיקוד  -כאלוף פיקוד ,כראש אג"ם,
רמטכ"ל מלחמת "ששת הימים" שבו הוביל
את חיל השריון להישגים יוצאי דופן בהכרעה
מול צבאות ערב :מצרים  -בסיני  ,ירדן  -יו"ש
וירושלים ,סוריה  -רמת הגולן.
בשנים שלאחר מלחמת יום הכיפורים היה
רבין כראש הממשלה שותף לבניית כוח של
צה"ל ובהנחייתו הביא להעצמת השריון כפי
שלא הכרנו בהקמת העוצבות והגייסות עד
עצם היום הזה .כראש הממשלה ושר הביטחון
בשנית תמך וקידם את פיתוח טנק המערכה -
טנק "המרכבה" לסימניו  1עד  4בסיוע עוזרו
הנאמן ופקודו האלוף (במיל') ישראל טל
(טליק) ז"ל.
בסיום טקס פיקוד ומטה של צה"ל באוגוסט
( 1993שימשתי כשליש צבאי לשר הביטחון),
נשא יצחק רבין ז"ל את נאום ה"יהיה בסדר",
נאום הקושר את אותם ימים בשרשרת אירועי
היום והסדר הציבורי בישראל .לכך אמר "לאחת
הבעיות הכאובות שלנו יש שֵם  -שם פרטי ושם
משפחה .זה צירוף שתי המילים" :יהיה בסדר",
צירוף מילים אלה שרבים שומעים אותן בחיי
היום יום של מדינת ישראל ,הוא בלתי נסבל.
מאחורי שתי המילים האלה חבוי בדרך כלל כל
מה ש"לא בסדר"  -יהירות ושחצנות ותחושת
ביטחון עצמי מופרז ,כוח ושררה שאין להם
מקום .ה"יהיה בסדר" מלווה אותנו כבר
זמן רב ,שנים שהוא סממן לאווירה הגובלת
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בחוסר אחריות ברבים מתחומי חיינו .אווירת
ה"חפיף" היא לצערי הרב נחלת קבוצות רבות
בישראל; היא אוכלת בנו בכל פה .ואנחנו כבר
למדנו בדרך הקשה והכואבת ש"יהיה בסדר"
פירושו שהדבר מאוד "לא בסדר" (גמר ציטוט).
שבע עשרה שנה עברו מאז רצח ראש
ממשלת ישראל ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל.
הזמן לא הביא מרפא ומזור לפצע הזה .כמדי
שנה בשנה אנו ניצבים ליד קברו לספוד לו
ולבכותו .את מקום ההלם והתדהמה יורשים
היגון ותחושת הבושה הנמשכת מאז ,על כי
בקרבנו אירע הפשע הזה .לא העלינו על דעתנו
הרג כזה בלב תל אביב  -ירי אקדח בגבו של
לוחם במלחמות ישראל ,רמטכ"ל צה"ל ,ראש
ממשלה ושר ביטחון נבחר.
הטובים והמנוסים ,היעילים והמשוכללים
שבשירותי המודיעין והביטחון שלנו ,לא
עמדו בינו לבין הרוצח שהוא בן עוולה מן
הארץ הזאת .אולי בשל כך לא העלו מאבטחיו
בגרועים שבסיוטים מקרה שכזה .בכל אלפי
הימים ,הלילות והשנים שחלפו מאז ,לא הביע
הרוצח ולו רמז כלשהו לחרטה .יתר על כן ,הוא
אף הצליח מתוך כלאו להקים משפחה בישראל
ולהיטיב עם תנאיו בכלא .גם חסידיו ותומכיו
הקרובים של הרוצח ובהם אחִיו שבינתיים
שוחרר מכלאו ,לא שבו בתשובה וחרטה .שער
הגיא (באב־אל־וואד) בדרך אל העיר ,נתיב
מלווי השיירות ושוברי המצור על ירושלים על
ידי לוחמיו של רבין ,זכה אף הוא לצבע השחור
וגם צלב הקרס לא נעדר .לא מופרע בדרך ולא
בודד עשה זאת ,אלא חבורה שלמה ומתואמת.
ושוב חוזרים ההלם והתדהמה .ישראל שהייתה
גאה מאוד בעצמה כדמוקרטיה נאורה בלב אזור
מזרח־תיכוני קנאי ואלים הנשלט בידי רודנים,
שרצח פוליטי הוא לחם חוקו  -מצאה עצמה
משתלבת במרחב .כבר לא נוכל לומר בגאווה

מוצדקת  -אצלנו זה לא יקרה! ישראל מאז
שפך הדמים בכיכר עסוקה בחשבון נפש מיוסר,
תוהה על התרבות הישראלית שצמחה מתוכה
ואפשרה מעשה זה .אלה אשר בשיגעונם
החילו עליו "דין רודף" והריעו במקהלה "רבין
בוגד! רבין בוגד!" אכן ,גם מאלה מבוקש
חלק מה מדמו של האיש ,שחייו היו רק קודש
להגנת העם והמדינה ,מראשית הפלמ"ח בקיץ
 1941ועד יומו האחרון .הכשלים המוסריים
הפנימיים בישראל ,הקשורים לסוגיית הליבה
של מדינה דמוקרטית יהודית ,מתגמדים למול
הדריסה המוסרית בעולם הערבי המוסלמי,
והם עדיין אבן נגף ביכולת המדינה להתמודד
מול האתגרים הקיימים בעתיד .ישראל למודת
ניסיון ומצולקת ,עסוקה מאז בהפקת לקחים,
שבה ושואלת עצמה  -מתי והיכן החלה
הטעות? מה בתרבות השנאה הפוליטית,
הזועמת והאלימה ,גרם לרצח הזה? מה עליה
לעשות כדי למנוע הישנות של המעשה? מה
פגום בחינוך ,באקלים הציבורי ,שאנו עדים
לו לאחרונה בתופעות כמו לינץ' בכיכר ציון,
ובזריקת בקבוק תבערה לעבר מונית ערבית
או פגיעה במנזר לטרון או במסגדים ועוד
אירועי "תג מחיר"? דומה שעודנו בתחום
הסכנה .באופיו של הויכוח בחברה הישראלית
האופי הדמוקרטי הישראלי הוא הבסיס לחוסן
הלאומי של מקבלי ההחלטות  -מדינה היוצרת
ערכי תרבות חומרנית ומדינה המעניקה שוויון
זכויות למיעוטים שבה ,מדינה השומרת על
צביונה הדמוקרטי בתנאים קשים .יכולתנו
לשמור על קיומנו הלאומי ועל הישגינו ב־65
שנות קיומנו במדינה מובנת באחדותינו .אין
זו אחדות רעיונית אין זו אחדות באמונה,
בכל אלה שונים אנו זה מזה וכוחנו בשונות זו.
האחדות הנדרשת הינה אחדות בהכרה שאין
לנו מסגרת לאומית אחרת ,או כמו שיצחק

יצחק רבין
רבין נהג לומר "אין לי מדינה 'סּפֵיר'  -אין לי
מדינה אחרת" המסגרת המדינית היחידה בה
נוכל לחיות יחד חיינו הלאומיים היא המסגרת
הדמוקרטית .זו אחדות בהבנה גם אם איננו
מסכימים להכרעות המתקבלות על ידי רשויות
השלטונות שלנו ,אנו מסכימים כן לכללי
המשחק על פיהם מתקבלות ההכרעות הללו.

זו האחדות המאפשרת לכל אחד מאיתנו לומר
אינני מסכים לדעות זולתי אך אגן על זכותו
להשמיע אותן.
תמיד היינו חברה לאומית נרגזת ושסועת
מחלוקת .רק בשעות מבחן נדירות בחשיבותן
ובאימתן ידענו את היחד .רצח יצחק רבין
ז"ל לפני  17שנה הוא בגדר מזכרת עוון שלא

תרפה מאיתנו .מידת יכולתנו להתמודד עם
האסון ההוא מעוגנת בנחישותנו להשתנות,
לכבד את החושבים אחרת ,לראות גם בהם
חלק בלתי נפרד מהעם היושב בציון ,הבונה את
הארץ הזאת ונותן נפשו למענה .ביום הזיכרון
לזכרו ובמקום קבורתו בירושלים בחלקת גדולי
האומה במרומי הר הרצל ,לצד לוחמיו ופקודיו
חיילי צה"ל שנפלו במערכות ישראל ,אנו חשים
פעם נוספת שאנו מחויבים בחשבון מתמיד.
יש בנו הכוח לכך והדבר בגדר הכרח לעיצוב
צלם פנינו כחברה סובלנית יותר ונאורה יותר.
הדור הזה כקודמיו הוכיח כי יש בו עוד עוצמה
ונכונות לעמוד בניצב לפנינו ולחתור לעתיד
אחר .לעמי הארץ הזאת העייפה ולשכנינו
במזרח התיכון ,בעידן ה"אביב הערבי" שיצר
טלטלה שלא הכרנו עשרות בשנים אנו אומרים
"לא לנצח תאכל חרב" .עלינו לנסח מחדש את
מטרות המאבק הלאומי לאור המאורעות בקרב
שכנינו ולפעול בתבונה .כוחה של המהפכה
הציונית שהקימה את מדינת ישראל היה גם
בתבונתה כפועלת בתוך ההיסטוריה ולא
מחוצה לה .נזכור זאת גם בימים המסוכסכים
האלה  -זכרו של יצחק רבין מצווה עלינו
לשרש מחיינו כל קנאות אלימה המעבירה
אנשים על דעתם .אנו עם קטן ונבון ויש לנו
היסטוריה ארוכה ממנה ניתן ללמוד על העתיד.
מה שנדרש מאיתנו הוא למצות כוחות אלה
המצויים בנו כאשר הסכנה אינה מבחוץ אלה
מבפנים .מה שמתבקש מאיתנו היא אחדות -
אחדות לא כלפי חוץ אלא כלפי פנים ,אחדות
גם כלפי אויבינו אך בעיקר כלפי עצמנו .ואם
•
נעמוד בכך  -אשרינו!

* תא"ל (במיל') שמעון חפץ ,שימש שלישו הצבאי של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין בשנים 1993-1984
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דבורי בורגר
דרכי בארץ :התקופה ,משפחתי ואני ,צרור זיכרונות
ההיסטוריונים המודרניים מגדירים את ההיסטוריה כרצף של סיפורים " -נרטיבים" בניב המקצועי .גם אני בכתיבת זיכרונות
אלה ,נוהג בעצם בשיטה זו ,כאשר אני מנסה לשחזר את האירועים המדיניים ,הפוליטיים והביטחוניים ה"גדולים" עם הסיפור האישי
והמשפחתי ה"קטן" שלי( .עמ' )253

דן נעמן ,הוצאת המחבר 478 ,2012 ,עמ'
פריץ נוימן ,לימים דן נעמן ,נולד ב־ 10באוגוסט  1922בווינה כמעט שלא נותרו ניצולים מהשואה .מיהדות וינה המפוארת שמנתה
שבאוסטריה ,וילדותו עברה עליו באווירה התרבותית של וינה והקהילה ערב הכיבוש הנאצי למעלה מ־ 200,000איש לא נותר זכר .בני המזל
היהודית המשכילה והמבוססת כלכלית .כנער היה מאוד מעורה הצליחו להימלט מבעוד מועד למדינות בעלות הברית ,ואת הנותרים,
חברתית ובעל תודעה פוליטית .שנות ה־ 30של המאה ה־ 20הביאו ובכללם אלו שנזכרו מאוחר מדי ,רדפו הנאצים עד לסופם המר.
עימן כמה תהפוכות ,החל מהמשבר הכלכלי ,דרך הידוק הקשרים עם
דן לא נתן לעצמו לשקוע ברחמים עצמיים .הוא עבד בחריצות,
מוסוליני ,אי היציבות הפוליטית ובהמשך סיפוח אוסטריה לגרמניה ולאחר השנתיים בעליית הנוער בקיבוץ בית זרע ,נבחר לרכָּז הגרעין
הנאצית .מחצית מבני כיתתו בתיכון השתייכו לארגון נוער נאצי ,ואילו בעין החורש ,והשתלב בהנהגה הראשית של השומר הצעיר .על רקע
היהודים שבכיתה לתנועת נוער סוציאליסטית.
האירועים של מלחמת העולם השנייה החלה
עם סיפוח אוסטריה על ידי גרמניה וההתדרדרות
ההגנה בהקמת פלוגות המחץ ,הפלמ"ח ,ודן
במצבה של הקהילה היהודית הופסקו לימודיו
התקבל לשורותיו .הפעולה הראשונה שבה היה
של פריץ בן ה־ 15והוא היה פעיל ב"משרד
אמור להשתתף הייתה לסייע לצבא הבריטי
הארץ־ישראלי" ,למרות שלא גילה נטייה ציונית.
לכבוש את לבנון מידי הצרפתים שתמכו
למפקדת הגסטפו שבאזור מגוריו נודע שהיה
בממשלת וישי והנאצים .מחלה מנעה ממנו את
פעיל בתנועת נוער סוציאליסטית ,ומזלו שחק
היציאה לפעולה .הוא נקרא למחנה אימונים
לידו כאשר בהתערבות שליח "החלוץ" הותנה
להקמת פלוגה ג' .לימים מפקד פלוגתו ומדריך
שחרורו בעזיבת אוסטריה לכיוון פלשׂתינה.
הכיתה שלו נהרגו במלחמת העצמאות .על רקע
משחררו במפקדת הגסטפו היה לא אחר מאשר
התקדמות הצבא הגרמני לכיוון ארץ ישראל
אדולף אייכמן.
הוקצה לפלוגתו מרחב מישור החוף ,ובמסגרת
הסיורים שלו במרחב זה הכיר את הכפרים
כך הגיע הנער פריץ לארץ ישראל באוגוסט
הערביים ואת האזור בכללו על בוריים .הוא עבר
 ,1938כציוני בעל כורחו ,אלא שמסכת חייו
קורס מקלעי ברן ,ובראשית שנת  1942נמנה על
מלמדת על ההוויה הציונית שמילאה את
לוחמי "המחלקה הגרמנית" בפיקודו של שמעון
כל ישותו למן הרגע בו דרכה רגלו בחוף תל
אבידן ,שיועדה לפעול בארץ ישראל ומעבר לקווי
אביב .משם הוא נלקח לבית זרע שבעמק
האויב .המחלקה השתלבה במבצעי ההצלה של
הירדן .הניגודיות מאוסטריה הירוקה והנקייה
שארית הפליטה ופעולות נוספות .זכורות לו
אל השממה והמראות המזרח תיכוניים בתל
המדורות בחוגו של יצחק שדה מפקד הפלמ"ח.
אביב ובמסלול רכבת העמק בלטה היטב ,אלא
עם הרחקתה של סכנת הכיבוש בעקבות המערכה
שהמראות האלה התחלפו עם הגיעו סמוך
המוצלחת באל עלמיין הפסיקו הבריטים את
לבית זרע ,בנוף המטעים ,הפרדסים והכרמים,
כריכת הספר "דרכי בארץ"
שיתוף הפעולה ואת מימון הפלמ"ח .דן הוחזר
ומיד הבין שזהו מקומו .הוא השתלב עם קבוצת
עליית הנוער ,ומצא את מקומו בין חבריו בקבוצה ובקרב חברי הקיבוץ לפלוגתו המקורית ג' ונשלח לקורס מפקדי כיתות בחניתה .הוא היה
הוותיקים .הנער "פריץ מווינה" הפך להיות "דן מהקיבוץ" .הוא הורגל חבר בחוליית הסיור שהעלתה יהודים מגבול לבנון־סוריה תוך סיכון
היטב למציאות היומיומית של יריות מהכפר הערבי הסמוך והמצב חיים .באשדות יעקב התמנה למפקד כיתה .הוא גם יצא למסע לחרמון,
שהיה כרוך בסכנה ,ואגב כך התוודע לפעילות הציונית שמעבר לקווי
הביטחוני הכולל.
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה נותקו הקשרים עם הוריו ועם האויב .בהמשך עבר קורס צלפים וקורס מפקדי מחלקות בפיקודו של
יתר בני משפחתו .את הוריו הוא זוכר בהערכה רבה כאנשים מוכשרים יגאל ידין ,ופיקד על מחלקת פלמ"ח באשדות יעקב .הוטל עליו לפקד על
ומכובדים ,שהשתלבו היטב בתחום עיסוקם .הם באו ממשפחות העלייה לקרקע בגליל העליון להיאחזות של חברי קיבוצו להבות .תוך
משכילות וגדולות .רק לאחר שנים רבות נודעו לו נסיבות המוות כדי המבצע הכיר את אשתו חני ,שהייתה מדריכה בחברת הנוער בתל
הטרגיות של הוריו ,אשר עשו מאמצים להימלט מהנאצים ונכשלו .חי .בהמשך גם פיקד על קורס מפקדי כיתות.
אביו רוברט מת במחנה ריכוז גרמני בצרפת בדצמבר  1941ואמו אלה־
על רקע האירועים במדינה שבדרך נישאו דן וחני לבית בבלי ,והוא
סליה מתה בתאי הגזים באושוויץ באפריל  .1944ממשפחתו הגדולה המשיך להתנהל בשגרה של הפעילות הביטחונית ,ובכלל זה היה מעורב

 94׀ שריון 42

נובמבר 2012

דן בהרצאה לתלמידי התיכון שבו למד (מתוך ספרו)

בפעולת "ליל הגשרים" וב"שבת השחורה" שבאה בעקבותיו ,ונאלץ
להסתתר עם מחלקתו עד יעבור זעם .לכל אורך שירותו בפלמ"ח החליף
עשרות פעמים מקום מגורים.
פעילותו הביטחונית לא ידעה רגע של שקט גם לאחר שהפך ל"אזרח"
בתל אביב .הוא נקרא להקים שם את "המחלקה המגויסת" ,שיצאה
לפעולות .בעקבות לימודיה של אשתו בטכניון הם עברו לגור בחיפה,
ובראשית  ,1948על רקע אירועי השלב הראשון של מלחמת העצמאות,
נדרש דן על ידי ההגנה לפקד על הנמל ,בשיתוף פעולה עם הפלי"ם .אגב
הפיקוד על הנמל סייע בשחרור זחל"מים שהיו מיועדים לצבא הירדני,
ותרומה נוספת ומשמעותית מאוד הייתה תפיסת משלוח של מאות
טונות של פלדת שריון ,שהבריטים תכננו לשלוח לארצם .עם כיבוש
חיפה באפריל  1948פיקח על יציאת הערבים הפליטים ,שבחרו לא
להישאר בעיר לאחר כיבושה .זמן קצר לאחר מכן נקרא להתייצב בגדוד
אימונים של הפלמ"ח ולהכשיר כוחות גח"ל .בטרם הסתיים תהליך
הכשרתם נדרשו החניכים להתייצב במפקדת חטיבה  .7חרף התנגדותו
נשלחו לפני סיום ההכשרה לשדה הקרב ורבים מהם מצאו את מותם
במבצע בן־נון א' ובמבצעים נוספים לפתיחת הדרך לירושלים .בהמשך
לפעילותו בגזרה זו גם סייע בידי לוחמי חטיבת הראל להשיג ג'יפים
כדי לאתר תוואי חלופי להגעה אל הנצורים ,פעולה שכידוע הובילה
למציאת דרך בורמה .הוא נקרא לסייע לאלוף יצחק שדה להקים את
חטיבה  8שהורכבה ברובה ממח"ל ויוצאי הלח"י .הוא העביר קורס מזורז
למפקדים יוצאי הלח"י עם השתלבותם בצבא ההולך ומוקם ,המשיך
לתפקיד קצין המבצעים של הגדוד וכקצין הדרכה של החטיבה .כאן באה
לידי ביטוי אחת התרומות המשמעותיות של דן לחיל השריון :ממקימי
בית הספר לשריון.
"הנושא המרכזי אשר מבדיל את השריון משאר כוחות הקרקע
הוא משקלם של הנושאים הטכניים ,שבלעדיהם לא ניתן להפעיל כוח
משוריין ...התחלנו בגיבוש תכנית בית הספר והמקצועות אשר ילמדו
בו .כן הוחל בריכוז עזרי האימון וההדרכה הדרושים .בית הספר לשריון
החל לפעול באחד המבנים בשדה התעופה לוד ובשלב מאוחר יותר ,עבר

דן נעמן כאיש קבע (מתוך ספרו)

לרמלה( .עמ' .)213
לאחר מלחמת העצמאות השתקע הזוג נעמן בקיבוץ מעברות
ונולדו להם שלושה בנים  -עמוס ,אורי ורמי .בהיותו ער למצב המדיני
והביטחוני מילא דן תפקידי פיקוד במילואים ,ועם קליטת טנקי אי־
אם־אקס־ 13הצרפתיים מינו אותו למפקד פלוגת טנקים במסגרת גדוד
השריון של פיקוד המרכז .עם פלוגתו אבטח את הציר שמטרתו הייתה
למנוע פלישה ירדנית במבצע קדש.
דן עבר עם משפחתו לאשקלון והשתלב בתפקידי ניהול בחברות
מסחריות .אלא שאז נקרא לקורס מפקדי פלוגות וסמוך מאוד לסיומו
בחר בנסיבות שנוצרו להתגייס לצבא קבע .הוא המשיך לאמן את גדוד
טנקי האי־אם־אקס־ .13תפקידים נוספים שמילא היו סמג"ד  9בחטיבה
 ;7סמג"ד  79כשהמח"ט היה טליק; קצין אג"ם של חטיבה  60בפיקודו
של אריק שרון; מפקד גדוד  141של חטיבה  60בפיקודו של מנחם (מן)
אבירם; וקצין מבצעים וקצין ההדרכה במפקדת גייסות השריון כשפיקד
עליה טליק .סגירת מעגל היוותה אחת ממשימותיו כסגן מפקד המשלחת
לגרמניה בנובמבר  1964שנשלחה ללמוד על טנקי הפטון אם־ ,48כאשר
בראש המשלחת עמד ג'קי אבן (לימים אלוף) .המדריכים הגרמנים
ביקשו לחלוק איתו ביחידּות את אי הנוחות שלהם ביחס לעברה של
גרמניה והעובדה שהם לא חלק מעבר זה ,ולאחר שביטא את תחושותיו
הם אף הביעו התנצלות בפניו וראו בו נציג של המשלחת בהעברת המסר
שלהם .כקצין המבצעים של גייסות השריון היה מעורב במערכה הידועה
כ"קרב על המים" .במלחמת ששת הימים היה גדודו כפוף לאוגדת טליק.
גם לאחר שחרורו מקבע בשנת  1969המשיך בשירות מילואים עד
גיל  71ומעבר לגיל זה גם כאזרח עובד צה"ל .במלחמת יום הכיפורים
הצטרף לאוגדה  162ובהמשך לסייע בהקמת מחנה מעבר מרכזי של
השריון ,שקלט לוחמים שהיה צריך לשבצם בלחימה ,ומילא תפקידי
מטה חשובים נוספים גם בגזרת רמת הגולן .במלחמה זו ,לראשונה,
לחמו גם שני בניו הגדולים עמוס ואורי.
חיי המשפחה של דן המשיכו להשתלב באירועים שליוו את המדינה
במלחמות ישראל ובתהליכים המדיניים .בשנת  1987הוא שמח לקבל
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דבורי בורגר
הצעה לעבוד במשרד הביטחון על כתיבת ספר תולדות טנק המרכבה
מול טליק אבי טנק המרכבה .הייתה זו עבודת מחקר הראויה למיזם
מסוג זה.
סגירת מעגל נוספת הייתה עבורו בביקורו בווינה בשנת ,1989
למעלה מ־ 50שנה מאז הסיפוח לגרמניה הנאצית וגירושו כמוצא
להישארותו בחיים .בביקור נוסף ב־ 2008ערך טיול שורשים בווינה עם
שניים מנכדיו ,והרצה בפני תלמידי י"ב על שעבר עליו כנער בבית הספר
בשנות ה־ .30הוא גם התרגש מלוח זיכרון שהיה תלוי בבית הספר שבו
היו חרוטים שמותיהם של התלמידים היהודים שגורשו מבית הספר,

ושמו ביניהם :פריץ נוימן.
מסכת החיים שמגולל בפנינו סא"ל (במיל') דן נעמן מלמדת באופן
מעשי וסמלי מהי עמידה יהודית בגולה ובישראל ועל כוח הנתינה
וההקרבה של דור מקימי המדינה ,כל אחד בנסיבותיו ,אשר הובילו
להקמת מדינת ישראל ,והעבירו את המסרים הערכיים לדורות הבאים,
המתחנכים על יסודותיהם; נער מגורש ממולדתו שבגלות ,לומד כי
ארץ ישראל היא ארצו האחת והיחידה ,משתלב בהווייתה כנצר כמעט
אחרון למשפחתו שנספתה בשואה ,וזוכה לחזות בפרי עמלו בביתו
ובמדינתו.

שלושה ספרי טנקאות
לאחרונה יצאו לאור שלושה ספרים בנושא טנקאות ולוחמת שריון בישראל ,העשויים לעניין ולסייע לבוני
דגמים ,ולעניין רבים אחרים בארץ ובעולם .סגנונו הייחודי של כל אחד מן הכותבים משפיע על הדגשים
הטכנולוגיים וההיסטוריים בספרו .שילובם יוצר במידה רבה את תמונת חיל השריון בעבר ובהווה
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בהמשך לספריו הקודמים על טנק השרמן בשירות צה"ל ,ממשיך
ד"ר רוברט מנשרוב לתאר את תרומתם של טנקי השרמן מהתקופה
שאחרי מבצע קדש ועד שנות ה־ 60המוקדמות .מבצע קדש הביא
עמו את שינוי התפיסה המיוחל ,באשר לחשיבותו של השריון
ככוח המכריע בשדה הקרב .חיים לסקוב שהתמנה לרמטכ"ל בשנת
 1958תרם רבות לבניין כוח השריון .טנקי השרמן צוידו והוסבו,
ונבנה מערך הלחימה העיקרי בסדיר ובמילואים .באימונים בנגב
התמודד טנק השרמן עם קשיים אקלימיים .אליהם התווספו
אילוצים תקציביים בתקופה של קליטת העלייה ההמונית .חיל
השריון היה צריך לתת מענה לאיום המצרי בדמות טנקי טי־55/54
והסנטוריונים ,ובשל העובדה שהאמריקאים ומדינות נוספות
התנגדו לסייע .בשל כך שודרגו מערכות השרמן באמצעות ייצור

מקומי לצד מאמצים לקדם רכש .על כך ועוד קראו בכרך זה.
מנשרוב הבחין כי בערכות בניית הדגם של השרמן אם־50
של היצרנים השונים נפלו אי דיוקים בזוית הצריח ,וכתוצאה
מכך ניכרות השלכות מקיפות על שלמות הדגם .לטובת בוני
הדגמים הוא מקדיש פרק נרחב בו הוא נותן הדרכה והכוונה
לפתרון באמצעות צילומים רבים ,רובם צילומי תקריב באיכות
גבוהה מאוד.
כקודמיו גדוש הספר בצילומים נדירים ובשרטוטים מדויקים
בפרספקטיבות שונות .זהו ספר נוסף ,בו מעניק מנשרוב לבוני
הדגמים את החוויה האינטלקטואלית בצד האתגר הטכני שבבניית
הדגם ,ומרחיב בכך את קהל היעד למתעניינים בתולדות חיל
השריון הישראלי.

Merkava Siman 3D in the IDF service, Part 2

Michael Mass & Adam O'Brien, Desert Eagle Publishing [No.5], 2012, 79 pp
מיכאל מס ,ממובילי מועדון בוני הדגמים בישראל ואוצר מוזאון
הרק"ם ביד לשריון ,הוציא לאור ספר נוסף על טנק המרכבה,
והפעם על מרכבה סימן 3ד.
הספר פותח בסקירה כללית על טנקי המרכבה סימן 3 ,2 ,1
ו־ 4וכן הנמ"ר  -נגמ"ש המרכבה .לאחר סקירה זו הוא מתמקד
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במרכבה סימן 3ד ( .)3Dהמידע על טנק זה בנוי כטקסט מורחב,
המונחה בצילומים מרהיבים ועדכניים ,וניכר שאינם בהישג
ידו של כל מי שחוקר תחום זה .מיכאל מס שחי את השטח גם
כאיש מילואים (סא"ל במיל') קושר את האירועים וההקשרים של
הצילומים להוויה ולחוויות שאותן הוא מכיר.

3

2

הטנק נמצא בתעסוקה מבצעית של חטיבת ברק ,והפרק "האדם
והמכונה" ( )The man and the machineמתמקד בצילומים
ובטקסט הנלווה להם באנשי הצוות המתחזקים את הטנק מדי
יום ,האימונים והתעסוקה המבצעית .במחווה מרגשת מוקדש

1

הספר לחטיבת ברק  188ולזכר חלליה ,ומצדיע לגלעד שליט ,לוחם
החטיבה ,עם שחרורו מן השבי השנה.
לכתיבת הספר ָחבַר אדם אובריאן ,המופקד בעיקר על היבט
העיצוב .הספר זכה לסקירה רחבה באתר האינטרנט של יד לשריון.

Israel's front line armor: Armored fighting vehicles of the Israeli Defense
]Force in the 21th Century [IDF Armor Series; 1
Ofer Zidon, Wizard Publications (Israel), 2012, 78 pp

הצלם המקצועי עֹפר צידון מוכר לרבים עד כה בהקשר
לתיעוד בצילום של חיל האוויר (ראו גם באתר האינטרנט שלו
 .)http://my.misgeret.co.il/oferzבעת האחרונה עשה "הסבה"
לחיל השריון והוציא לאור ספר ראשון בסדרה מבטיחה ,המציגה
את חיל השריון בתפארתו .הכרך הראשון מביא את סיפורו של
חיל השריון בעשור הראשון וראשית העשור השני של המאה ה־,21
לאור מגמות האויב העכשווי ואופי הלחימה בעידן הנוכחי.
בספר סקירה כרונולוגית של האירועים הביטחוניים החל
משנת  1985בגבול לבנון ובאזורי יהודה ושומרון ועזה .בגזרת
לבנון הוא מתאר את אשר התרחש עד יציאת כוחותינו מדרום
לבנון והתעצמות החיזבאללה ,מלחמת לבנון השנייה ולאחריה.
בעימות הפלסטיני הוא סוקר את התקריות הביטחוניות בחבל

3

עזה עד להתנתקות ושגרת הביטחון בגבול זה לאחריה ,וכן את
והאירועים באיו"ש ,ובכלל זה מבצע חומת מגן .בין לבין מביא
צידון את סיפור התפתחות טנק המרכבה ושלוחותיו ההנדסיות,
והניסיון המבצעי המצטבר עם הטנק במלחמות ובתקריות
הביטחוניות.
לאור ההקדמה ומגוף הספר הוא מהווה כרך ראשון בסדרה,
ומטרתו לתת את קווי היסוד של התפתחות השריון ומגמות
לאור האיומים העכשוויים .משום כך לא נמצא בספר צילומי
תקריב המקובלים מאוד בספרות בוני הדגמים .עם זאת הצילומים
המקצועיים הרבים וזוויות הצילום ,שבחלקן הגדול צולמו בתנועה
או מתארות נסיבות קרב או אימונים בשטח ,מביאים את ההיבט
הטכנולוגי הסטטי והדינמי.
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בחודשים מאי־ספטמבר  2012נקלטו במרכז המידע של חיל השריון פריטים
ואוספים חשובים ,בעלי ערך אישי והיסטורי .מובאת בזאת סקירה עליהם ודרך
הגעתם אלינו.

עזבון אסף דובנוב

בלפוריה ,מתוך מדריך ישראל החדש

אסף דובנוב נולד בשנת  ,1923בן למייסדי הכפר בלפוריה שבעמק
יזרעאל ,עוד בטרם הסתיימה עבודת ייבוש הביצות והכשרת הקרקע
למגורים .כבני העמק בדורו היה מחובר בכל נימי נפשו לארץ ישראל,
להתיישבות ,לנופים ולטבע בכללו .גם כשהעתיק לימים את מגוריו
למושב בני דרור בשרון ,מעולם לא נפרד מבלפוריה ,ולשם גם הובא
השנה למנוחת עולמים ,סמוך לקברי הוריו המייסדים.

משפחתו בחרה לתרום ספרים מספרייתו למרכז המידע ביד לשריון.
התרומה הכוללת כ־ 80ספרים ,מלמדת על אסף דובנוב ז"ל כאיש רוח ומעשה
וכאיש חזון ,לצד הגשמת ההתיישבות היהודית בארצנו .בידיו עיבד את
אדמת הארץ ,ובהן גם כתב שירים לרגבים ,לדמויות מן המקרא שהיו תמיד
לנגד עיניו ,לילדים שסייעו בשמחתם להפריח את השממה ,ולכול מה שסימל
חיים וצבע .חיוניותו ליוותה אותו עד יומו האחרון ,והיא באה לביטוי באחד
משיריו האחרונים "חולצה רקומה" ,שאותו בחרה משפחתו לתווית ההקדשה
בספריו:
היו שנים ,היו זמנים,
מאז אזכור עלמה
חולצה הייתה לה רקומה.
בצווארון  -פרג אדום,
חברו אליו פרחי כרכום.
בשרוול שמאל תורמוס כחול,
שרוול ימין  -פרחי יסמין.
וכשלבשה את חולצתה,
ב־י"ח הולדתה,
כל הפרחים הלכו איתה,
פרחי מישור ,פרחי הרים.
וכשעברה ,הלכה ברחוב,
שברה לבם של בחורים.

קרן ליאור וישינסקי  -תרומת אוסף
בדרך מיוחדת ומקרבת בחר תיאטרון הקאמרי
להנציח את זכרו של סמל ראשון ליאור וישינסקי
ז"ל ,לוחם היחידה המיוחדת למנהרות בציר
פילדלפי שבין רפיח למצרים ,שנהרג מפגיעת
טיל נ"ט בנגמ"ש שבו פעלו הוא וחבריו ב־12
במאי  .2004ליאור הוא בנם של השחקנים שלמה
וישינסקי ואסנת וישינסקי .עמיתיהם בתאטרון
הקאמרי ,שהכירו את ליאור מאז נולד ,מצאו דרך
להנציחו על ידי ייסּוד קרן שתקרב את חיילי צה"ל
לתרבות ולאמנות .מאז שנוסדה פעלה הקרן רבות
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ליאור וישינסקי ז"ל

לקידום המטרה הנעלה .ביולי השנה פנה נציג
מטעמה למרכז המידע בלטרון והציע תרומה של
ספרים לטובת סגלי החינוך והפיקוד וכלל הנעזרים
בשירותי מרכז המידע .מהתרומה שהוצעה נבחרו
למרכז המידע כ־ 100ספרים ,שעניינם גבורה,
הנצחה ,תולדות היישוב והמדינה ,מלחמות ישראל,
צבא וביטחון .חלק מן הספרים מוקדשים אישית
לרא"ל (במיל') אהוד ברק ,שר הביטחון ,אשר
הפעם זהו אוספו הפרטי שהועבר לקרן לרווחת
החיילים.

מרכז המידע הלטרון

דבורי בורגר

"ספר אורחים" בקנטרה ממלחמת ששת הימים

קריקטורה של יעקב שילה בכריכה הפנימית

"רכב האויב טנקים מצרים".
התזמורת פתחה בשיר התותחים ־
מנגינה אדירה מנגינת אימים,
ולתוך המעגל ,מעגל הקסמים,
נכנסו כולם למחול השדים.
בתוך אש התופת וברד הכדורים
פגרי המתים ובני הפצועים,
עמדה הפלוגה ברוח איתנים
למן המפקד עד אחרון הלוחמים.
עם דמעות בעיניים לזכר הנופלים
צחקנו להם לכולם  ...לכל האויבים
ואז כולם נשבענו  -לעולמים
נזכור את הלילה ליל האימים.
בחולות סיני בביר־גפגפה
לדקה עמדנו  -כל הפלוגה
לזכר הנופלים  -לזכר קורבנות
כשבדמם כתבו היסטוריה לדורות.

כחודש לפני פרוץ מלחמת ששת הימים נקרא
דב הר־אבן (שטיינברג) לשירות בפלוגה ג' בפיקודו
של אמנון מרטון בחטיבת אגרוף ורומח .דב היה
הצעיר בפלוגה ,כבן שמונה עשרה וחצי ,ונמנה על
אחד משלושה נהגים של טנקי אי־אם־אקס־.13
מהימ"ח בקסטינה ירדה הפלוגה עם כל הכוחות למול
עזה .ביום שפרצה המלחמה ב־ 5ביוני  ,1967עקפו
טנקים אלה מאחור את טנקי הטירן המצריים ,חצו
את המדבר והגיעו לביר גפגפה (רפידים) .הם נלחמו
בגבורה .בין פריטי השלל מן המלחמה שנמצאו על
שפת התעלה הייתה מחברת מצרית ,הנראית כפנקס
מוארך .הלוחמים מהפלוגה שהוצבו בקנטרה ,פתחו
מועדון והסבו את הפנקס לספר אורחים .בתקופת
שהותם הספיקו למלא למעלה מחמישה עמודים ,שיש
בהם ללמד על האווירה שלאחר מלחמת ששת הימים,
המשלבת רוממות רוח לצד הכאב על אובדן החברים.
כריכת "ספר אורחים"
שיר מרגש המופיע בין העמודים בספר אורחים זה,
ממחיש היטב הלך רוח זה .מחברו בחר לא להזדהות ,אך יש המייחסים
בכריכה מופיעה אחת הקריקטורות הראשונות של יעקב שילה,
אותו לאחד ממפקדי המחלקות בפלוגה:
מלוחמי הפלוגה ,שנודע שנים רבות לאחר מכן כמאייר הפרסומים
בספרות חיל השריון בדרך הומוריסטית ושנונה.
האשמדאי הציץ מבין העננים
דב היה בין הלוחמים האחרונים שעזבו את המתחם ,במוביל האחרון.
"דרוש לי קורבנות מבין החיילים"
הוא הבחין כי ספר האורחים היה מונח ללא דורש ,ובחר לקחת אותו
לכן שלח הוא צוות של שדים
עמו .הוא שמר עליו  45שנה ,ובמאי השנה בחר למסור אותו למרכז
לנצח על העסק והעניינים.
המידע למשמרת .דב ,תושב רעננה ,הוא יועץ למחקר וסטטיסטיקה
על גבעות החול עמדה הפלוגה
במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן.
אי־שם בסיני בביר־גפגפה
תודה רבה לדב הר־אבן על תרומת פריט מיוחד זה.
ומתוך הלילה נשמע רעש מנועים
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ספר ההנצחה לזכרו של בני מנצור ז"ל
לנצח אחי; לזכרו של בני מנצור הי"ד,
22.10.73 - 23.7.51
הוצאת כל הסיפור 80 ,עמודים
במלחמת יום הכיפורים הגיע בני מנצור עם
גדודו ,גדוד סערה ( )430בחטיבה  ,500אל אזור
תעלות המים המתוקים ,בשעות בהן כבר הייתה
אמורה להיכנס לתוקפה הפסקת האש .היה זה
ב־ 22באוקטובר בערב .הגדוד ניווט את דרכו
בחשיכה מוחלטת ובהוראת המח"ט נערך לחניון.
סכנה גדולה ריחפה על יושבי החניון ,והמג"ד
אלישיב שמשי שלח מספר לוחמים לאתר דרך
מילוט .בני היה בנגמ"ש הראשון שהוביל את הכוח
למשימה .תוך דקות ספורות התפתח קרב קשה ובני
נהרג .הצנחן שהפך לשריונר בפלוגת חרמ"ש ,סמוך
לפרוץ מלחמת יום הכיפורים ,וחווה את המלחמה
הקשה ממוצאי יום הכיפורים ,נפל ביום שהיה צריך
לציין את סיומה.
משפחתו בחרה להנציח את סיפור חייו בספר
שכתיבתו הקולחת מחייה את דמותו הססגונית
והפעלתנית בכול תחנות חייו .רותי מנצור־אללוף,

כריכת הספר "לנצח אחי"

אחותו ,יזמה את הוצאת הספר .בהקדמה לספר
היא מעידה כי ההחלטה להוציא את הספר גמלה
בליבה בעקבות הנחת זר המשפחות השכולות
בטקס הזיכרון השנתי של חיל השריון (עצרת
הגבורה) שהתקיים ביד לשריון ב־ 22בספטמבר
 .2011הספר מביא את סיפור חייו של בני
כרצף אחד ,חי מאוד ,הצועד עם מדינת ישראל
הצעירה בראשית שנות ה־ ;50התינוק השובב
בשכונת כפר שלם בתל אביב ,הנער הפעיל
והמנהיג בתנועת הנוער העובד בקריית שרת
בחולון ,חבר גרעין "עוז" שעלה לקיבוץ ראש
הנקרה ,השירות בנח"ל מוצנח ,המתנדב
למד"א ,לוחם השריון במילואים במלחמת
יום הכיפורים שקטעה באחת את עוצמת
הנעורים ואהבת האדם .סיפור חיים זה
מלמד על הקשר שבין הנתינה למשפחה,
לחברה ולמדינה לבין ההקרבה בשדה
הקרב.
משפחת מנצור הקדישה למרכז המידע
שני עותקים.

* תיקון מגיליון קודם (שריון )41
חבר עמותת יד לשריון ,נחום זרחי ,הסב את תשומת
ליבנו לחוסר הדיוק שנפל בכותרת תמונה זו בגיליון
הקודם .הטנק שלצדו עומד רס"ן (במיל') עודד וקסלר
הוא סנטוריון סימן  5עם מנוע בנזין מטאור ותותח 20
ליטראות ולא כפי שצוין בגיליון הקודם .תודה לנחום
זרחי על תגובתו ,אותה ראינו לנכון לפרסם לטובת
קוראינו.

טנק השוט עם עודד וקסלר
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כל שריונאי חייב לזכור ולהמשיך

תנו ידכם ל"יד לשריון"
רבבות שריונאים יש בסדיר ובמילואים ,ולכל אחד חלק במורשת השריון ,אך לא רבים מהם שותפים למפעל ההנצחה,
הזיכרון והמורשת של רעינו שנפלו במערכות ישראל .אתה השריונר ,בוא להיות שותף ערכי וחבר בעמותת יד לשריון כבר מהיום,
ופתוחות בפניך דרכים רבות נוספות לתת כתף ולסייע.
 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

ותיקי גדוד  106ממלחמת יום הכיפורים בכנס מרגש
ב־ 4ביוני  2012קיימו ותיקי גדוד  106של חטיבה  164הראל כנס ביד
לשריון .ותיקי הגדוד ובראשם איתמר זלץ ,שהיה מ"פ מפקדה במלחמת
יום הכיפורים ,יובל ורשבסקי ,קצין הרכב במלחמה וחברים נוספים
החלו בתכנון הכנס כשלוש שנים לפני קיומו ,ופרק זמן זה אִפשר להם
לרגל האירוע להפיק את הספר "חצי הדרך לקהיר" .הלוחמים הוותיקים
ובני המשפחות השכולות התרכזו בבוסתן והתרגשותם הייתה רבה.
הפעם האחרונה שבה נפגשו הייתה בשנת  1999בסיור שקיימו במצרים,
בפחות משתתפים .הם קיימו טקס התייחדות עם זכר הנופלים ליד כותל
השמות .רפי גורן ,הרב הבלתי מעורער של החטיבה ,הנחה את הטקס
וזרים הונחו על ידי בני המשפחות השכולות .גברת בת־ציון חופשי,
אמו של יזהר חופשי ז"ל שנפל ב־ 31במאי  1974ברמת הגולן ,בתקופה
שקדמה להפסקת האש עם הסורים ,ריגשה את הנוכחים בדבריה
ובסיומם שרה בעוצמה את שיר הרעות ,כשלצדה רוחל'ה ,אלמנתו של
המג"ד הנערץ חיים זיו (זלוסצר) ז"ל ,שנפל בשעות האחרונות של
המלחמה.
באולם המרכבה בהנחייתו של איתמר זלץ ,עלו הלוחמים הוותיקים
והעלו זיכרונות .ראשון עלה המח"ט תא"ל (במיל') אברהם ברעם ,אשר
הביע את הערכתו על מבצע כתיבת הספר "חצי הספר לקהיר" ,ותיאר
את מהלכי החטיבה בקצרה .אחריו סיפר הסמג"ד סא"ל (במיל') חיים
מור" ,מורנו" ,אשר מרחק השנים לא עמעם אצלו את זכר האירועים,
והביע את הערכתו לכול הלוחמים במערכה .רוחל'ה עלתה לבמה
ושיתפה את הלוחמים במה שעבר עליה לאורך המלחמה ולאחריה ,עם

לוחמים מגדוד  106במלחמת ששת הימים

נפילתו של בעלה המג"ד חיים זיו ז"ל לירן זיו ,בנו ,שהיה כבן שנה עם
נפילת אביו ,ריגש את הלוחמים הוותיקים בנוכחותו .הוא נטל חלק
פעיל בהפקת האירוע.
מח"ט  10הנוכחי אל"ם אמיר אבשטיין הביע את הוקרתו לוותיקי
החטיבה ,ועדכן את הלוחמים הוותיקים על המתרחש בחטיבה כיום,
הממשיכה להוביל את יחידות המילואים ברוח המורשת של לוחמיה
הוותיקים .ההיסטוריון אריה יצחקי נתן סקירה היסטורית על מורשת
חטיבת הפלמ"ח הראל .צוות הווי צבאי הנעים את זמנם במהלך הערב.
עוד עלה לבמה סא"ל (במיל') נחום ברוכי ,שלחם בגדוד במלחמת
ששת הימים וסיפר על פועלה של חטיבת יוצאי הראל לשימור מורשת
החטיבה לדורותיה והנחלתה.
הכנס ליכד מחדש את הלוחמים ובני המשפחות.

הנדבן מר משולם ריקליס בביקור ביד לשריון
הנדבן מר משולם ריקליס ,המכיר את אתר יד לשריון שנים רבות,
התארח עם רעייתו ביד לשריון ב־ 13בספטמבר  .2012לאחר שנכח
בעצרת הגבורה המרשימה והמרגשת של חיל השריון שהתקיימה
באמפיתאטרון שאול ,סיירו עמו באתר מפקדי השריון הותיקים
האלוף (במיל') חיים ארז יו"ר עמותת יד לשריון ,תא"ל (במיל')
מנשה ענבר ,מנכ"ל עמותת יד לשריון ,וכן האלוף (במיל') ג'קי אבן
ותא"ל (במיל') שמעון חפץ חברי הנהלת העמותה ,והתעכבו בעיקר
בתצוגת מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה ,ועדכנו
אותו בהתקדמות הבנייה של המוזיאון של הלוחם היהודי באתר יד
לשריון .מר ריקליס גילה עניין רב ואף ביטא הערכתו על העשייה
באתר .שמחנו מאוד לארח את מר ריקליס ורעייתו ואנו מצפים
לביקוריהם הבאים.
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משמאל :אלוף (במיל') ג'קי אבן ,מר משולם ריקליס ,אלוף (במיל') חיים ארז,
תא"ל (במיל') שמעון חפץ

כנס חטיבה  500במלחמת שלום הגליל

הענקת מלגות ע"ש סמ"ר יוני זילברברג ז"ל

כנס מרשים ומרגש של לוחמי חטיבה  500במלחמת שלום הגליל
ובני המשפחות השכולות ,בהשתתפות הרמטכ"ל רב־אלוף בני גנץ
ומפקד החטיבה במלחמה האלוף (במיל') דורון רובין ,התקיים ביד
לשריון ב־ 7ביוני  .2012מח"ט  500במלחמה האלוף (במיל') דורון רובין
גייס את סגל הפיקוד הבכיר והנאמן שלו מהמלחמה  -תא"ל (במיל')
רוני בני ,אל"ם (במיל') עמי אבן ,אל"ם במיל' שב"ם (שמעון בן־
מימון) ,אל"ם (במיל') אהרון ברק־באומוול ,אל"ם (במיל') דני חורב,
סא"ל (במיל') אביאל ג'רפי ונוספים  -לארגון הכנס.
הזיכרונות הרבים והמרגשים הועלו בקבוצות גדודיות .המח"ט
דורון רובין ששמר על קשר כול השנים עם המשפחות השכולות ,חילק
להן תעודות הוקרה והניח זר למרגלות כותל השמות.
בכנס נכחו למעלה מ־ 1500איש ,לרבות קצינים בכירים כיום בצה"ל,
שהתחנכו על מורשת החטיבה המפוארת.
סא"ל (במיל') אבי סגל ,קצין השלישות החטיבתי בשל"ג ,הנחה
את הטקס .הרמטכ"ל רא"ל בני גנץ ברך את המפקדים והלוחמים
והביע את הערכתו לגבורתם ולתושייתם בקרב" :הערב 30 ,שנה לאחר
שהחטיבה צלחה את נהר הליטני בדרכה לעומק לבנון ,אנו שבים אל
סיפורי הגבורה ואל מורשת הקרב שהותרתם לנו ,מהם לומד צה"ל
גם היום" .מר אברהם בר־שלום אביו של סגן אוריה בר־שלום ז"ל
נשא דברים בשם המשפחות השכולות .החזן הראשי לצה"ל סא"ל שי
אברמסון ריגש את הנוכחים בשיר התפילה לשלום המדינה .האלוף
(במיל') דורון רובין אמר בראשית דבריו "כבוד גדול היה לי לפקד
עליכם ולהובילכם בשדות הקרב הקשים בואכה כביש ביירות־דמשק".
הוא ביטא את הערכתו למפקדים וללוחמים של חטיבה  500והיחידות
שלחמו לצדה  -גדוד  ,932גדוד הנדסה  ,601גדוד הצנחנים  ,9263גדוד
סלע וכוח ועקנין והזכיר את כל הכוחות הלוחמים המסייעים.
בטקס שולבו מצגות וסרטי מורשת על הקרבות ,שהופקו במיוחד
לרגל האירוע .המוכר ביותר הוא הקרב בעין זחלתא .כתבה נרחבת על
המפגש פרסמנו באתר השריון ביום  23בספטמבר .2012

כל שנה מרגש
אותנו מחדש טקס
הענקת המלגות על שם
יהונתן (יוני) זילברברג
ז"ל .יוני היה ֵסמֶל
לציונות והקרבה .הוא
עלה משווייץ בגפו כדי
להתגייס ועבר את
מסלול השריון .יוני נפל
בסיני כמט"ק במלחמת
גב' זהבה זילברברג מענידה מלגה ללוחם שריון.
לידה קצין השריון הראשי תא"ל יגאל סלוביק,
יום הכיפורים ,במסגרת
מנכ"ל יד לשריון תא"ל (במיל מנשה ענבר
גדוד  79שלחם ללא
הפוגה מפרוץ הקרבות.
השנה התקיים טקס המלגות ב־ 20ביוני  .2012העניקו אותן גברת זהבה
זילברברג ,אמו של יוני ,תא"ל (במיל') מנשה ענבר מנכ"ל עמותת יד לשריון,
ותא"ל יגאל סלוביק קצין השריון הראשי (לפני שהתחלף) .הנחה את הטקס
תנ"צ (בדימוס) אליהוא בן און.
המלגה מוענקת לחיילים בחטיבות השריון הסדירות שהומלצו על ידי
מפקדיהם במישור המקצועי והמבצעי .הענקת המלגה היא בבחינת מימוש
צוואה שהותיר יוני ז"ל לדור הצעיר ,לסיוע ללוחמים הצעירים בהשתלבותם
הראשונית בחיים האזרחיים במדינה ,לאחר שסיימו את פרק שירותם הסדיר.

אלוף (במיל') דורון רובין (במרכז) במפגש רעים של כנס חטיבה 500

ימי עיון חטיבתיים לציון  30שנה במלחמת שלום הגליל
חטיבה 188
וחטיבה  7קיימו
ביד לשריון ימי עיון
במלאת  30שנה
למלחמת שלום הגליל.
חטיבה  188ב־ 4ביוני
 2012וחטיבה  7ב־18
ביוני  .2012ביום העיון
של חטיבה  188באולם
המרכבה היו הרצאות
אלוף (במיל') מאיר דגן ,מפקד חטיבה 188
שעסקו
מרתקות
במלחמת שלום הגליל ,נושא דברים
במהלכי הקרבות של
ובהפקות
החטיבה
הלקחים של צה"ל בתורת הלחימה כיום .החטיבה בלטה במלחמה בעיקר
על רקע אירועי כפר סיל וההצלחות שקצרה בגזרה מערבית זו וגם בגזרה
המזרחית .את יום העיון הוביל המח"ט אל"ם שמואל אולינסקי .בין
הדוברים היה גם מפקד החטיבה במלחמת שלום הגליל האלוף (במיל')
מאיר דגן.
חטיבה  7לחמה באזור החרמון ובגזרה המרכזית בלבנון .לוחמיה חנכו
בקרב את המרכבה סימן  .1יום העיון שילב דיון לוחמים ממלחמת שלום
הגליל ,הרצאה של מח"ט  7במלחמה תא"ל (במיל') איתן קינן (קאולי),
הרצאת קצין השריון הראשי תא"ל עֹפר צפריר ובהמשך התקיימו
קבוצות דיון בחלוקה לפי שיוכי המשתתפים לגדודים ,ובהמשך קיימו
פעילות משותפת.
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כנס ותיקי חטיבה  274במלחמת יום הכיפורים

מפגש רעים בכנס חטיבה  .274ראשון משמאל אלוף (במיל') עמנואל סקל,
במרכז פרופ' זאב שטרנהל ,שני מימין תא"ל (במיל') יואל גונן

כבכול שנה התכנסו ותיקי חטיבה  274סמוך למועד מלחמת יום
הכיפורים ,והשנה ב־ 15ביוני .וכתמיד הרוח החיה בארגון האירוע לפרטיו
הייתה סא"ל (במיל') חביבה לוי .הלוחמים הוותיקים התכנסו בבוסתן,
כשבראשם מפקדם במלחמת יום הכיפורים תא"ל (במיל') יואל גונן,
שאיתו נשמר הקשר שנים רבות ,גם בזכות פעילותו הענפה בארגון "צוות"
ומעורבותו המורגשת בעמותת יד לשריון .לאחר הרגעים הנוסטלגיים
התרכזו הבאים לטקס התייחדות עם נופלי החטיבה מול כותל השמות.
הודלקה אבוקת זיכרון והונחו זרים .באולם המרכבה נשאו דברים המח"ט
במלחמה תא"ל (במיל') יואל גונן וקצינים נוספים שלקחו חלק במערכה.
וכמו תמיד מתגלה כי יש מה ללמוד ולחדש.

סא"ל (במיל') דן מנור עושה ציונות ומגייס ביד לשריון

כנס משפחות נעדרים של עמותת רעות
מפגש ראשון
של עמותת "רעות"
בנושא
המטפלת
והנעדרים
השבויים
של צה"ל ,התקיים
ביד לשריון ב־ 26ביוני
 .2012בעמותת רעות
(ששמה המלא "רעות
וערבות הדדית למען
מימין :אל"ם (במיל') אמנון שרון
וקרובי משפחה של צביקה פלדמן,
הנעדרים והשבויים"),
מנעדרי סולטן יעקב
חברים קצינים ,מפקדים
ולוחמים במילואים ,שמטרתם השארת נושא הנעדרים והשבויים על
סדר היום הציבורי והלאומי .הנעדרים הינם הנווט רון ארד ,שלושת
נעדרי סולטן יעקוב השריונאים יהודה כץ ,זכריה באומל וצביקה פלדמן,
וכן הלוחמים גיא חבר ומג'די חלבי (גופתו של הנעדר מג'די חלבי ז"ל
התגלתה בספטמבר האחרון והוא הובא למנוחת עולמים ביום 12
באוקטובר  .)2012בראש העמותה עומד אל"ם (במיל') מוישה פישר.
לאחר קבלת הפנים בבוסתן התכנסו כל המשתתפים באולם המרכבה.
הנחה את הערב אל"ם (במיל') אמנון שרון ,ראש צוות נעדרים ושבויים
בעמותת רעות .בין הדוברים היו תא"ל (במיל') אביגדור קהלני ,האלוף
(במיל') אייל בן ראובן ונציגי משפחות הנעדרים .בין הנוכחים היו גם
חברי הכנסת ישראל חסון ,אכרם חסון ודניאל בן סימון ,וכן נועם
שליט ,אביו של גלעד שליט .במהלך הערב הוקרנו מצגות על הנעדרים
וכן על פועלה של עמותת רעות לטובתם.
המטרות שהציבה עמותת "רעות" מבטאות את משאלות הציבור
בישראל והעם היהודי כולו .מי ייתן והמאמצים שמובילים חבריה יובילו
להשבת הלוחמים לחיק משפחותיהם.

יד לשריון הוא המקום להצדיע למערך המילואים

סא"ל (במיל') דן מנור (משמאל) עם קבוצת ילדים ביד לשריון

סא"ל (במיל') דן מנור משרת בשירות מילואים פעיל ,שנים רבות מעבר
לגיל בו מקבלים פטור מילואים .במאי־יוני השנה התמקד שירות המילואים
שלו בסיוע חיוני באימונים הגדודיים של חטיבת השריון  11בצאלים.
דן בחר בדרך מקורית להלהיב את בני משפחתו הצעירים מחו"ל,
כדי להשפיע עליהם לעלות לישראל .ב־ 25ביוני  2012וב־ 13באוגוסט
 2012הגיע ליד לשריון לשני ביקורים ,מלווה בקרובי משפחתו הצעירים.
בביקור הופתעו הילדים והתלהבו מאוד כאשר "גויסו" לחיל השריון
על ידי מדריכי יחידת ההסברה יד לשריון ,באמצעות כומתות שחורות,
סיכות ותעודות .דן מקווה כי הרושם שהותירה החוויה תוביל את הדור
הצעיר לאהבת הארץ ואף לצעד מעשי של עלייה .ביד לשריון תמיד
נשמח לשתף פעולה בהעברת מסרים ערכיים בדרך חווייתית ,ובמיוחד
כשמדובר באיש מיוחד וציוני נלהב ,האומר וגם עושה כמו דן מנור.
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אירוע ההצדעה
המילואים,
למערך
קצין
בהשתתפות
הראשי
המילואים
תא"ל שוקי בן־ענת,
התקיים ביד לשריון
ב־ 10באוגוסט .2012
באולם המרכבה נאמרו
ברכות והוענק אות
משמאל :תא"ל שוקי בן ענת קצין המילואים
הראשי ,יעקב פרי ונציג רפאל תא"ל (במיל')
"מגן מילואים" לחברות
מיכה תמיר
התומכים
והארגונים
במערך המילואים ,על ידי קצין המילואים הראשי תא"ל שוקי בן
ענת ,וראש השב"כ לשעבר יעקב פרי ,המשמש כיום גם יו"ר המועצה
הציבורית למען אנשי מילואים.
בחלק השני של הערב בתאטרון שאול בהנחייתה של מיקי חיימוביץ
עלה לברך את אנשי המילואים ובני משפחותיהם הרמטכ"ל רא"ל בני
גנץ .בזה אחר זה הופיעו צוותי הווי ולהקות צבאיות ,ובשיא ההופעה
האמנותית הופיעה להקת אתניקס ,שגם חתמה את הערב.

המשנה לשר ההגנה של פרו ביקר ביד לשריון

ביקור מנכ"ל ברינקס גרמניה ביד לשריוןמשלחת TRADOK

ממשיכה לפקוד בביקורי הגומלין את יד לשריון

חברי המשלחת מפרו ביד לשריון

המשנה לשר ההגנה של פרו הגנרל בדימוס ליסנדרו מיקוק (LTG Ret.
 )Lizandro Mycockופמלייתו ביקרו ביד לשריון ב־ 17ביוני  .2012מטעם

עמותת יד לשריון ארח אותו תא"ל (במיל') צביקה קן־תור ,מנכ"ל מוזיאון
הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה ,הנבנה ביד לשריון .צביקה הציג בפניו
את מוקדי האתר ,המפארים את מורשת השריון .האורח הביע את התרשמותו
מהכבוד וההוקרה שאנו רוחשים לנופלים .בספר האורחים כתב (תרגום
חופשי מספרדית) :אני מצדיע לעם ישראל ולגברים ולנשים שהקריבו את
חייהם למאבק עבור האידיאלים והניצחון של עמם ,ומהווים מנחת זיכרון".

משמר כבוד למפקד צבא צ'ילה

אנשי משלחת  TRADOCעם אלוף סמי תורג'מן מפקד מז"י (מימין)

גם השנה הגיעה משלחת גדולה של  TRADOKעם קציני החיל הבכירים
של צבא היבשה של ארצות הברית ב־ 15ביולי  .2012עם הגיעה של המשלחת
בליווי מפקד זרוע היבשה האלוף סמי תורג'מן וקצינים בכירים ממז"י ,הוצב
לכבודם משמר כבוד .ראש המשלחת ,גנרל (ארבעה כוכבים) רוברט וו .קון
( )General Robert W. Coneהניח זר לזכר הנופלים .לאחר מכן הדריכו
תא"ל (במיל') יום טוב תמיר ותא"ל (במיל') יצחק רבין באופן אישי את
המבקרים (בשתי קבוצות) .ב־ 18ביולי התקיים אירוח ערב מכובד באתר
לחברי המשלחת המלווים בבנות זוגם בנוכחות מפקד זרוע יבשה האלוף סמי
תורג'מן ,שבו הם נהנו מהופעה אמנותית.
גנרל קון ביטא את הערכתו והוקרתו בספר האורחים ,ובין היתר
כתב :תודה לכם על הכבוד שבביקור מרשים מאוד זה באתר יד לשריון.

כנס ראשי עמותות הנצחה ביד לשריון

משמאל :מפקד צבא צ'ילי הגנרל חואן מיגל פואנטה אלבה ,מפקד מז"י
אלוף סמי תורג'מן ושאר חברי המשלחת

מפקד צבא צ'ילה הגנרל חואן מיגל פואנטה אלבה (General Juan
 ,)Miguel Fuente Albaמלווה בפמליית קציניו ,עם עמיתו מצבא ההגנה
לישראל מפקד זרוע היבשה האלוף סמי תורג'מן והקצינים הבכירים במפקדת
הזרוע ,התקבל בכבוד גדול ב־ 31ביולי  2012ביד לשריון .האורחים סיירו
באתר בליווי יו"ר עמותת יד לשריון האלוף (במיל') חיים ארז .רס"ן (במיל')
יוסי רגב ,ששימש בעבר כשגריר ישראל בצ'ילה ,הוסיף הסברים מקצועיים
במכלול ההנצחה ובגג התצפית.
הגנרל ביטא את הערכתו בספר האורחים ,ובין היתר כתב (בתרגום חופשי
מספרדית) ,היה לי הכבוד והזכות להיות נוכח בסיור ,במהלכו הכרתי את
העשייה באתר יד השריון ,המלמד על הערכים והיעילות הצבאית של השריון,
ועל חלקם החשוב של כוחות השריון לאורך המלחמות מאז .1948

מפגש ראשי עמותות הנצחה ביד לשריון

ראשי עמותות ההנצחה המייצגים את אתרי ההנצחה החיליים
והחטיבתיים ,ממשיכים במסורת המפגשים המתקיימים ביד לשריון.
השנה נוהל המפגש במסגרת של דיון .ראשי העמותות ,שקיימו השנה
את המפגש ב־ 2ביולי ,דנו בנושאים הקשורים בבחינת האינטרסים
המשותפים של כלל העמותות מול משרד הביטחון ונושאים נוספים.
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אירועים נוספים ביד לשריון
ביקור מנכ"ל ברינקס גרמניה ביד לשריון
מנכ"ל ברינקס גרמניה,
מר אוליבר הכט (Mr. Hecht
 ,)Olieverמלווה בעמיתו
בישראל תא"ל (במיל') יצחק
רבין הגיע לביקור בישראל
במסגרת שיתוף ידע .תא"ל
(במיל') יצחק רבין ,מי שהיה
בראשית שנות ה־ 90קצין
השריון הראשי וכיום מנכ"ל
מנכ"ל ברינקס גרמניה מר אוליבר
ברינקס ישראל ,העיד על הכט (בחליפה שחורה) עם
העיקרון המנחה אותו ,כי כול תא"ל (במיל') יצחק רבין (מימין)
אורח שבא אליו הוא רואה
לנכון "לגייר" אותו ,ואחת הנקודות החשובות למילוי משימה חשובה
זו הוא אתר יד לשריון .כקודמיו גם מר הכט התרגש ביותר מן הביקור.
לו עצמו יש רקע ביטחוני־צבאי כלוחם בכוחות המיוחדים בגרמניה .את
התרשמותו ביטא בספר האורחים במילים מרגשות :בביקורי הראשון
בישראל גיליתי מקום זה כאתר של ריגושים מיוחדים .זה מקום המביא
את סיפור הקרבות והחיים בישראל .הוא פתח את עיניי .עוד אשוב ".

טקס החלפת מג"ד ( 195מפקד בית הספר לשריון),
 26ביולי  .2012מימין המג"ד היוצא סא"ל אוהד נג'מה ,מח"ט
 460אל"ם ליאור הוכמן ,המג"ד הנכנס סא"ל רונן תמים

טקס סיום מסע כומתה חש"ן 22 ,ביוני 2012

טקס סיום קורס מדריכות (קמ"ד) 2 ,באוגוסט 2012

טקס סיום קמ"ט 26 ,ביוני 2012

טקס השבעה חש"ן 6 ,בספטמבר 2012
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טקס סיום צמ"פ 27 ,ביוני 2012

טקס החלפת מח"ט  31 ,401ביולי .2012
משמאל :המח"ט היוצא אל"ם עינב שלו,
מפקד אוגדת הפלדה תא"ל מרדכי ברוך,
המח"ט הנכנס אל"ם סער צור

טקס החלפת מח"ט  11 ,673בספטמבר .2012
מימין :הקשנ"ר תא"ל עֹפר צפריר ,המח"ט הנכנס
אל"ם יואב טילן ,המח"ט היוצא אל"ם תומר יפרח
טקס החלפת מג"ד  77של חטיבה  19 ,7ביולי
 .2012משמאל :המג"ד היוצא סא"ל אופיר
לוי ,מח"ט  7אל"ם עודד בסיוק ,המג"ד הנכנס
סא"ל יאיר אור

תא"ל (במיל') איתן קינן־קאולי ביום עיון של
חטיבה  7על מלחמת שלום הגליל 18 ,ביוני 2012
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עמוד ענן  -השריון מחכה לפקודה!
צילומים :מיכאל מס

0793-6990

הרס"ר המיתולוגי של
בית הספר לשריון
רנ"ג יעקב עשהאל ז"ל
עמוד 82
שריון  -ביטאון עמותת יד לשריון ,לטרון ,ד"נ שמשון 99762
טל' ,08-9255268 :פקס'08-9255186 :
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