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דבר העורך
סמי  האלוף  סיים  האחרון  בפברואר 
תורג'מן, קצין השריון הראשי בעברו, את 
תפקידו כמפקד זרוע היבשה, והתמנה למפקד 
פיקוד הדרום. אנו מאחלים לו הצלחה בחזית 
מורכבת זו. לתפקיד היוקרתי והמאתגר הזה 
התמנה האלוף החדש והשריונר גיא צור. 
גם אליו שלוחה ברכתנו. הבאנו מהדברים 
שנאמרו בטקס החילופים, שמהם עולה כי 
כוחות היבשה נכונים לכול אתגר וימשיכו בכך.
טנקים במזרח התיכון הם אמצעי חיוני 
לביטחון. אל"ם איציק רונן מציין, בכתבה 
שהכין, כי גם בעתיד הנראה לעין, התמרון 
ימשיך להוות נדבך מרכזי ביכולת ההכרעה, 
יימצא הטנק במרכז  כיום  גם  וכמו בעבר 
בנסיבות אלה מן הראוי שיהיה  התמרון. 
זה הטנק הטוב ביותר שיש ברשותנו - טנק 
המרכבה סימן 4. ואם במרכבה עסקינן, פגשנו 
את ראש תכנית המרכבה תא"ל ירון לבנת 
המסיים את תפקידו, והוא ציין בפנינו כי 
"אנחנו מנסים להיות רדיקלים בטכנולוגיה 
על  הזחלים  להיות עם  ושמרנים בארגון, 
הקרקע ועם הראש בעננים." השנים העמוסות 
שבהן כיהן בתפקיד ראש מנת"ק אכן הוכיחו 
זאת. איחולי הצלחה גם למחליפו הוותיק 
בנושא, אל"ם ברוך מצליח שיועלה לדרגת 

תא"ל.
השריון בסדיר ובמילואים ממשיך באימונים 
מגוונים. נכחנו בתרגיל של גדוד 52 בחטיבה 
401 ובתרגיל של חטיבת המילואים יפת"ח 
)11( והבאנו את רשמינו. יש על מי לסמוך. 
נכחנו גם בטקס שבו קיבלו כומתה שחורה 
לוחמי צוות חדש בפלוגת הסיור של חטיבה 

401 והתרגשנו יחד איתם.
חינוך ומורשת הם מנושאי הליבה בפעילות 
יד לשריון. נחמה בר־כוכבא, יושבת ראש ועדת 
החינוך של עמותת יד לשריון, התמקדה הפעם 
בערך "רעות שריונאים", שהוקדש לו יום עיון 
בהשתתפות קצין השריון הראשי תא"ל עפר 

צפריר ולוחמים בעבר.
ההיסטוריה.  מן  נתח  בלי  אפשר  ואיך 
יהודי  לוחם  על  כתבות  מספר  לעיונכם 
במלחמת העולם השנייה, על מלחמת יום 
הכיפורים ועל צוותי החימוש המופלאים 

במלחמת ששת הימים.
בגיליון כרגיל גם שלל נושאים אחרים, 

קריאה מהנה.
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דבר קשנ"ר

דבר יו"ר העמותה

רעיי השריונאים
אנו עומדים בפתחם של יום הזיכרון ויום העצמאות 
ומציינים אף 40 שנה למלחמת יום הכיפורים. בימים 
אלה מצווים אנו לעלות על נס את זיכרון הנופלים 
ובעיקר את הערכים שהותירו לנו, כציווי להמשך למידה והנחלה בקרב 

המפקדים והלוחמים.
עצמאות מדינתנו נקנתה בדם אולם מעשי הגבורה היו חדורים תחושת 
שליחות וניצחון. המפקדים היו חדורים בערכים כגון חתירה למגע, ביצוע 
המשימה בכל מחיר, ומעל לכול לימדו אותנו המלחמות, ובעיקר מלחמת 
יום הכיפורים, את ערך רעות השריונאים; אותו ערך אשר הוביל אותם 
לביצוע המשימה מעטים מול רבים, והחזיר את הלוחמים לשדה הקרב על 
מנת להגן על מדינת ישראל בגופם ובכדי לעזור לחבריהם לעמוד במשימה.

אנו בחיל השריון מקדשים את ערך הרעות ומבינים כי לא בכדי סיסמתנו 

"האדם בטנק ינצח". על בסיס ערכים אלה נגֵַּדל את לוחמינו ומפקדינו, 
נחדיר בהם את ערך הלוחמנות והרעות, ונעצים את יכולתם להתמודד 
מול כול תוקף ופוגע. חיילנו פזורים לאורך גבולות הארץ ונדרשים מדי 
יום להגן עליה. לראשונה זה 40 שנה אנו שבים ומג�נים על הגבול ברמת 
הגולן מול האיום הסורי המפורר, ושוב הטנקים נדרשים להפעיל את 
עוצמתם כדי לחסל את הפוגעים, בצורה הקטלנית והמהירה ביותר - כפי 

שכל שריונר ראוי יעשה.
בטוחני בהמשך התחזקות צה"ל והַחיִל לאורך השנים הבאות. חובתנו 
לזכור, להנציח ולהנחיל במעשי היום־יום את קודמינו ולהשתפר בעשייה 

היומיומית.
ברעּות שריונאים,
עֹפר צפריר, תא"ל
קצין השריון הראשי

איגרת לחבר

גיוס חברים לעמותה
חברנו יצחק רבין וחברים נוספים פתחו ביוזמה חדשה לגייס חברים 
צעירים, שישתלבו במוסדות השונים וייקחו חלק בניהול העמותה. 
העמותה מנוהלת שנים רבות על ידי קבוצה קטנה של מתנדבים שחלקם 
השתתפו לפני כ־30 שנה בהקמתה. בשנים שחלפו הוקם אתר בלטרון 
שכולנו רשאים להתגאות בו. בראש וראשונה זה אתר הנצחה ומורשת 
המנציח את חברינו שנפלו, וכן מצויים בו קריית חינוך לחיילי צה"ל, 
מוזיאון טנקים בין היפים בעולם, ומתקיימות בו ופעילויות נוספות 
בהשתתפות מאות אלפי חיילים, בני נוער, אזרחים ותיירים המבקרים 

ביד לשריון בכל שנה.
הגיע העת להעביר את שרביט הניהול והאחריות לפעילות העמותה 
לחברים צעירים, שימשיכו ויקדמו את העמותה בעתיד. אני קורא בזאת 
למי שיכול ורוצה להצטרף לעמותה ולקחת חלק בניהולה להצטרף אלינו.

40 שנה למלחמת יום הכיפורים
השנה יימלאו ארבעים שנה למלחמת יום הכיפורים. נושא זה יצוין 
בשלל אירועים מרכזיים ויחידתיים בצה"ל ובשריון בכלל זה. חלק גדול 
מהאירועים יתקיימו בלטרון ונצטרך להיערך לכך. בפתח הדברים חשוב 
לזכור את המחיר הכבד מאוד של המלחמה שניחתה עלינו בהפתעה, 
את נפילתם של 1492 לוחמי שריון, מפקדים בכול הרמות ולוחמים מן 
השורה, ואת המספר הרב של פצועים שרבים מהם נושאים עד היום 
צלקות גופניות ואחרות, וכנגד זה את הניצחון הצבאי שהשריון נטל 

בו חלק מרכזי. להלן חלק מן האירועים לציון נושא זה:
•  בפסח האחרון התקיימה צעדת לטרון ה־23 בסימן 40 שנה למלחמה, 

ובמקביל לה מירוץ השריון השלישי.
•  ב־15 באפריל, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, התקיים ביד 

לשריון טקס הזיכרון לחללי השריון.
•  ביום העצמאות 16 באפריל התקיימה תערוכת אמצעי לחימה ביד 

לשריון באחריות זרוע היבשה.
•  ב־11 בספטמבר תתקיים עצרת הגבורה והזיכרון באמפיתאטרון 

בדגש על 40 שנה למלחמת יום הכיפורים.

•  עוד יתקיימו כינוסים ואירועים יחידתיים רבים של יחידות המילואים 
באתר יד לשריון.

רעות שריונאים
בדצמבר האחרון קיימנו ביד לשריון יום עיון לקצינות החינוך של 
החיל בנושא רעות שריונאים, בהשתתפות קצין השריון הראשי תא"ל 
עפר צפריר, פרופ' אסא כשר, תא"ל )במיל'( צביקה קן־תור, תא"ל 
)במיל'( מנשה ענבר וקבוצת מפקדים בעבר שנשאו דברים בנושא. 
"הרעות היא חלק מאיתנות הלוחם ־־־ לכידות בונה רעות ־־־ מורשת 
היא כלי לטיפוח מחויבות ־־־ המחויבות נשענת על מורשת המובילה 
לתחושת שליחות" )מדברי קצין השריון הראשי ביום העיון(. "ערך 
הרעות הוא אחר הוא אחד מערכי הדרך - הצורה שבה הצבא, כולל 
צה"ל, משיג את מטרתו" )מדברי פרופ' אסא כשר ביום העיון(. יום 
העיון נולד ביוזמה הברוכה של נחמה בר־כוכבא )בריל(, יו"ר ועדת 

החינוך בעמותה, בשיתוף דבורי בורגר מנהלת מרכז המידע בלטרון.

מוזאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה
לפני זמן קצר הושלמה בניית שלד המוזאון ואנו בשלב הציפוי הפנימי 
והחיצוני, כשבמקביל נמשכת מלאכת הטיפול בתכנים של המוזאון. 
המלאכה עוד רבה ואנו זקוקים לסיוע. כול מי שביכולתו - מוזמן לעשות 

זאת ולהתקשר אלינו.

נטיעות ט"ו בשבט תשע"ג
טקס הנטיעות המסורתי ביד לשריון התקיים השנה בפארק העוצבות, 
בהשתתפות חיילים ומפקדים בסדיר ובמילואים, בני משפחות רבים 

מטף ועד זקן.

תגבור פנימי
סא"ל )במיל'( מיכאל מס, האוצר של מוזאון הרק"ם, התמנה לאחרונה 
לסמנכ"ל עמותת יד לשריון ונמנה על סגל הקבוע ביד לשריון. אנו 

מאחלים לו הצלחה בתפקידו.
אלוף )במיל'( חיים ארז
יו"ר עמותת "יד לשריון"
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אל"ם )במיל'( שאול נגר

בפורים תשע"ג, י"ד באדר, 24 בפברואר 2013, 
קיבל לידיו האלוף גיא צור את הפיקוד על זרוע 
היבשה, מידיו של האלוף סמי תורג'מן שהתמנה 
למפקד פיקוד הדרום. בטקס החילופים שהתקיים 
ביד לשריון בלטרון השתתף הרמטכ"ל רב־אלוף בני 
גנץ, ונכחו בו חברי המטה הכללי, הרמטכ"ל לשעבר 
רב־אלוף גבי אשכנזי, מנכ"ל משרד הביטחון האלוף 
)במיל'( אודי שני, יו"ר עמותת יד לשריון האלוף 
)במיל'( חיים ארז, מפקדי זרוע היבשה בעבר, 
מפקדי אוגדות, קציני החיל הראשיים, בני משפחות 
שכולות, סגל זרוע היבשה, מח"טים ובני המשפחה 

של האלופים גיא צור וסמי תורג'מן.
לצלילי תזמורת צה"ל בטקס הצבאי סקר 
המפקד הנכנס האלוף גיא צור משמר כבוד, ואחר 
כך נשאו דברים המפקד היוצא והנכנס והרמטכ"ל. 

הבאנו מדבריהם של השלושה בטקס.

מדברי האלוף סמי תורג'מן

היום מסתיימת לה תקופה של שלוש 
זרוע היבשה,  וחצי שנים בה פיקדתי על 

הגיעה העת לומר שלום, תודה ולהיפרד. 
הייתה לי הזכות לפקד על הזרוע בשנים 
מלאות בעשייה אינטנסיבית. שנים אלו 
לימדו אותי את כוחה וחשיבותה של זרוע 
היבשה בבניין הכוח למלחמה, למצבי חירום 

ולביטחון השוטף.
בתפקידי הצבתי לי מספר יעדים מרכזיים 
שהיו עבורי מצפן בתוך העשייה המרובה 

וביניהם:
1. הבטחת מוכנות היבשה למלחמה,

2. תרבות של מקצועיות בכול, בדגש על 
שרשרת הפיקוד,

לשינוי  ומותאם  איכותי  כוח  בניין   .3
במאפייני הלחימה,

4. ייצוב מפקדת הזרוע כמפקדה מומחית 
לבניין הכוח.

באף אחד מהיעדים לא התחלתי מאפס 
ולא הגעתי למאה. איני מתכוון לחרוג ממנהגי 
וגם היום לא אתפאר בהישגי הזרוע, אך 
זכיתי לפעול למימוש התכנית הרב־שנתית 
"תפן" ובכלל זה ליישום לקחי מלחמת לבנון 
השנייה ומבצע "עופרת יצוקה". התאמצתי 
בכל מאודי להתבונן על הלקחים דרך פניהם 

של פקודינו אשר הובילו את המערכות ולא 
שבו מהם. נפילתם בקרב שוכנת בקרבנו 
לספק  בכדי  הכול  ונעשה  לעד,  כמצפן 
לממשיכי דרכם יכולת וכשירות מיטבית 
במערכה הבאה. זהו הציווי המוסרי הבסיסי 
המוטל על בונה הכוח. אם בכך תרמתי - יהיה 
זה שכרי לדורות. לצד זה הובילה הזרוע את 
תכנון התכנית הרב־שנתית "עוז", אשר תעצב 
את פניה של היבשה לעשור הקרוב לפחות. 
אני מאמין בתכנית, בחשיבותה ובבשורה 

שהיא תביא לעוצמת היבשה.
אני מתבונן היום בגאווה רבה ובתחושת 
יחידות  ורואה  היבשה  כוחות  על  סיפוק 
כשירות ומוכנות, יחידות חזקות ומתקדמות, 
מאובזרות בטכנולוגיה מהמובילות בעולם. 
ומקצועיים,  איתנים  מפקדים  רואה  אני 
מובילים אחריהם לוחמים גאים ומקצועיים 
שתחושת המסוגלות זורמת בדמם, ואני יכול 
לומר בסיפוק - יש על מי לסמוך וכוחות 

היבשה נכונים לכל אתגר.
לא היה רגע דל בתפקיד מעניין ומאתגר 
זה ואני חש רצון להודות לקבוצת המפקדים 
שהייתה לצדי ותחת פיקודי בשנים אלו, 

"גם כיום, מול תמונת מצב אזורית דינמית ומורכבת, שינויים באופי הלחימה 
והתפתחות הטכנולוגיה, ֵאין תחליף לכוחות היבשה", ציין הרמטכ"ל רב־אלוף בני 

גנץ בטקס החילופים של מפקד זרוע היבשה, והוסיף: "הקרב המשולב ביבשה 
מהווה מרכיב מרכזי וחיוני ביכולת התמרון ובעיקר ביכולת ההכרעה של צה"ל. עם 

זאת אנו נדרשים להתפֵתח, להתעֵצם ולהתאים עצֵמנו מול השינויים."

כוחות היבשה
נכונים 

לכול אתגר
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נׂשאה עמי בעול וִאפשרה את הקיים. בראש 
ובראשונה לפקודיי - פורום המפקדים הבכיר 
של הזרוע - לראשי המטה, האלופים יואב 
הר אבן ואייל זמיר, לקציני הַחיִל והמפקדים 
המכהנים - אורן אבמן, יגאל סלוביק, חיים 
וירוב, עופר  רובין, מייקה מסטאי, איתי 
צפריר, יוסי מורלי, רועי ריפטין, גיא בר־לב, 
אמיר אבולעפיה, רוני נומה, גיא גולדשטיין 
ולכל קודמיהם. אתם הובלתם יחד איתי 
והייתם עבורי מכפיל כוח בחשיבה, בתכנון, 
גם  כמו  ההחלטות,  ובקבלת  ביצירתיות 

בהובלה למימוש.
לראש המטה הכללי רב אלוף בני גנץ, על 
התמיכה, הגיבוי, חופש הפעולה, העשייה 
המשותפת והאוזן הקשבת שנתת לי, בתקופה 
ומשאבית,  מבצעית  ומאתגרת  מורכבת 
וכמובן על האמון שנתת בי בעצם המינוי 

לתפקיד הבא כאלוף פיקוד הדרום.
למפקדי לשעבר רב־אלוף במילואים גבי 
אשכנזי על האמון שנתן בי בעצם המינוי 
ועל התמיכה, הגיבוי והעשייה המשותפת.

לכל חבריי במטה הכללי, ובראשם למפקדי 
ובהווה, השותפים עמי  הפיקודים בעבר 

באחריות על בניין הכוח. הייתם עבורי קבוצה 
תומכת ומאתגרת בחשיבה, בתכנון וביישום.
תודה מיוחדת למפקדי יחידות השדה 
- מפקדי החטיבות ומפקדי האוגדות - על 
שהייתם לאורך כל הדרך שותפים מאתגרים, 
אך בעיקר מובילי העשייה. אני מתבונן בכם 
בגאווה ויודע שאנחנו ׂשמים את ביטחוננו 

ועתידנו בידי מפקדים מוכשרים וראויים.
יחידות  - מפקדי  לכם  מיוחדת  תודה 
ההכשרה והאימונים, על שיצקתם בידיכם 
יום את היסודות לצבא  בכל  ובמעשיכם 
מקצועי, מיומן ואיתן. עשייתכם היא הֵצידה 

שייקח איתו כול מפקד ולוחם לכול אורך 
שירותו בסדיר ובמילואים.

אני רוצה להודות לקבוצה של רמ"חים 
ורע"נים בתוך מפקדת הזרוע. אתם הכוח 
שותפים  הייתם  הזו.  הזרוע  של  המניע 
ושגרירים נאמנים לדרכי. אתם עם הרבה 
עבודה קשה וללא הילת הפיקוד, ייצגתם 

אותי ואת הזרוע בצורה מעוררת כבוד. 
לסיכום התודות אסיים בתודה מיוחדת 
וגדולה לאשתי, טלי אהובתי, על הפרגון 
המלא, על חוכמתך ותבונותייך ועל הוויתורים 
היום־יומיים. אני יודע שבלעדייך המסע היה 
קשה יותר ואחר. לילדיי האהובים מכול - 
גל, אסף, יואב, רותם ונדב - הנטל הכבד 
של התפקיד היה עליכם ואתם עמדתם בו 
בגבורה והחזרתם לי תמיכה ואהבה שאינם 

תלויים בדבר.
למחליפי - חברי האלוף גיא צור, אני 
מחויבת,  זרוע  רב  בכבוד  לידיך  מעביר 
מקצועית ומגויסת למשימותיה. אני בטוח 
שהאנשים יהיו עבורך מה שהיו עבורי - 
שותפים אִמתיים לדרך. אני סמוך ובטוח 
שהידע, היכולות והניסיון שצברת יעמדו 

צילום: אבנר גאגין, יד לשריון הרמטכ"ל רא"ל בני גנץ מחליף את תג היחידה למפקד זרוע היבשה הנכנס האלוף גיא צור  

המשימה והמחויבות 
שהועברו ביניכם דומות 

בעיניי לנשיאת אותה להבה 
- האחריות לשמור על 

הקיים, לרוץ איתו הלאה 
ולהבטיח את הניצחון
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לרשותך בתפקיד משמעותי זה.
אותנו  שכיבדתם  לכם  מודה  אני 
בהשתתפותכם בטקס ואני מאחל לכולם 

הצלחה בכול.

מדברי האלוף גיא צור
אני מקבל לידיי היום את הפיקוד על 
זרוע היבשה מידיו האמונות של ידידי האלוף 
סמי תורג'מן. האלוף סמי פיקד על הזרוע שלוש 
שנים וחצי, שלוש שנים וחצי של עשייה מרובה 
והתקדמות משמעותית בכוחות היבשה. תקופת 
פיקודו התאפיינה בהעמקת המקצועיות בכוחות 
היבשה, שיפור האימונים והצבת רף מאתגר. בתוך 
כך חוזקו יכולות התמרון בצה"ל ותוכננה תכנית 
רב־שנתית שמימושה יביא למדינת ישראל ולצה"ל 
תמרון קטלני ויעיל. כול זאת הוביל סמי תוך פיתוח 
האנשים ושמירה על ערכי צה"ל. תרומתו של סמי, 
קצין ומפקד מעולה, לא תסולא בפז והשפעתו רבת 
שנים. אנו, מפקדי וחיילי זרוע היבשה, מודים לך 
סמי, מצדיעים לך על העשייה ומאחלים לך הצלחה 
רבה בתפקידך המשמעותי הבא. הצלחתך הצלחתנו.

מפקדי וחיילי זרוע היבשה, מסביב יהום הסער. 
תזוזת היבשות האסטרטגית, אופרטיבית וטקטית 
המתרחשת במעגלים קרובים ורחוקים, שאת סופה 
מי ישורנו, מעמידה בפנינו אתגרים חדשים ואתגרים 
ישנים עם פנים חדשות, כול זאת בעולם של אילוצים 
מורכבים נוספים. יחד נפעל להתאים ולחזק את 
כוחות היבשה אל מול האתגרים המשמעותיים 
כל כך. נׂשים בראש מעיינינו את אבני היסוד 
עליהם נבנים כוחות יבשה חזקים. נפעל להעמקת 
המקצועיות בכל המדרגים. נכשיר המפקדים, מן 
הזוטר ועד הבכיר, בתחום המקצועי ונחזק רוחם 
להתמודדויות הקיצון, אליהם חשופים מפקדים 
במלחמה. נשים את איש המילואים בשּורה אחת 
איתנו ואת כוחות המילואים בעדיפות גבוהה. 
נאמנם, נחזקם ונקל עליהם בהתמודדות עם העולם 
העיקרי בו מתרחשים מעגלי חייהם. נציב רף אמונים 
מאתגר ונתקדם לתשתית אימונים מתקדמת. נאהב 
את אנשינו, נטפחם ונפתחם תוך הבנה שברוחם 

ובכוחם טמון עיקר כוחנו.
כול זאת נעשה תוך שמירת קשר עין רציף עם 
המטרה: חיזוק יכולת היבשה המהווה חלק מרכזי 
בהשגת הניצחון, לשימור ולחיזוק ביטחון מדינת 

ישראל.
אני מודה לך, הרמטכ"ל, רב אלוף בני גנץ, על 
האמון שנתת בי במינוי זה ועל האמון שאתה נותן 

בי באופן כללי.
פורים שמח לכולם והצלחה רבה. ה' עוז לעמו 

ייתן, ה' יברך את עמו בשלום.

 מדברי הרמטכ"ל 
רא"ל בנימין )בני( גנץ

בטקס העברת הלפיד האולימפי, ברגע 
החילופים שֵבין הרצים, טמונה המחויבות 
לשמור על הלהבה בוערת, לשֵמר את אש 
נמשכת  עשורים  משבעה  יותר  הניצחון. 

המסורת הזו. רק באולימפיאדה האחרונה 
הועבר הלפיד בין שמונת אלפים רצים. היום, 
לפני דקות ספורות, עבר לפיד הפיקוד של 
זרוע היבשה מידיו של האלוף סמי תורג'מן 
לידיו של האלוף גיא צור. המשימה והמחויבות 
שהועברו ביניכם דומות בעיניי לנשיאת אותה 
להבה - האחריות לשמור על הקיים, לרוץ איתו 

הלאה ולהבטיח את הניצחון.
סמי וגיא,

אני מקווה שלא נצטרך שמונת אלפים רצים 
במסע הזה, עד ליום שבו נוכל להניח מידינו 

את לפיד המאבק ולחיות בשלום ובביטחון 
בארצֵנו. בינתיים, כול עוד קיים סיכון לביטחונה 
של מדינת ישראל, כול עוד שגרת חייהם של 
אזרֵחינו מאוימת על ידֵי גורמי טרור ומשטרים 
חשוכים, אנו נמשיך בֵמירוץ השליחים: נמשיך 
לבֵצר את חומת המגן של עם ישראל, נמשיך 
להתעצם ולחזק את יכולתו של צה"ל להכריע 

בכל עימות.
סמי,

במשך שלוש שנים וֵחצי הובלת את זרוע 
היבשה, בתקופה שבה נדרש צה"ל לאתגרים 

צילום: דובר צה"ל האלוף גיא צור  

האלוף סמי תורג'מן בתרגיל
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חסֵרי תקדים בבניין הכוח. עשית זאת בשילוב 
ושל שיקול דעת,  נחישות  האופייני לך של 
באופן מחושב, ומתוך הבנה מקצועית מעמיקה 
שהשתקפה בפיתוח תורות הלחימה של צה"ל. 
בבסיס  שעומדות  והשיטתיות  היסודיות 
פועלך באו לידֵי ביטוי ביציבות זרוע היבשה 
השונים.  בתחומים  הסדורה  ובהתקדמותה 
חותמך ניכר בעלייה ברמת הכשירות והמוכנות 
של צה"ל, בשיפור היֵקף וֵאיכות האימונים של 
כוחות היבשה ומערך המילואים. התוצאות 
האלה משקפות את המסירות שלך ושל אנשיך, 
את מחויבותכם למשימה - את העבודה הקשה 
שהשקיעו בנושאים ֵאלה חיילֵי זרוע היבשה 

ומפקדיה בהנהגתך.
אני מודה לך על תרומתך לאורך הדרך ומאֵחל 
לך הצלחה בתפקידך הבא כמפֵקד פיקוד הדרום. 
בתפקידך הראשון כאלוף בפורום המטכ"ל בנית 
את כוחות היבשה, ובתפקידך השני תפעיל אותם 

ועוד רבים אחרים בגזרת הדרום.
אתגרים משמעותיים עומדים לפתֵחנו בזירה 
הזו, ואני סוֵמך עליך שת�דע להתמודֵד איתם 
באותו קור רוח ובאותה מקצועיות שניכרים בך 

לכל אורך דרכך בצה"ל.
גיא,

לפנֵי קצת יות�ר משבע שנים עמדתי על 

מגרש המסדרים הזה, בערך במקום שבו 
היבשה  זרוע  כמפֵקד  כֵעת,  עוֵמד  אתה 
הנכנס. הרמטכ"ל דאז, רב־אלוף במילואים 
דן חלוץ, אמר לי: "חוכמת�נו תהיה ביכולת 
להתאים את עצֵמנו באופן מתמיד למציאות 

המשתנה." 

אזורית  מצב  תמונת  מול  כיום,  גם 
דינמית ומורכבת, שינויים באופי הלחימה 
והתפתחות הטכנולוגיה, אין תחליף לכוחות 
היבשה. הקרב המשולב ביבשה מהווה מרכיב 
מרכזי וחיוני ביכולת התמרון ובעיקר ביכולת 
ההכרעה של צה"ל. עם זאת אנו נדרשים 
להתפתח, להתעֵצם ולהתאים עצֵמנו מול 

השינויים.
ועם  הדרך  עם  איתך,  היכרותי  מתוך 

היכולות שלך, אני סומך עליך שתדע להוביל 
את זרוע היבשה באחריות, שתדע לשמור 
על הקיים החזק והמבוסס זה מכבר, ותשכיל 
להתאים ולהעצים את הכוחות מול אתגרי 

העתיד.
יכולת  ולחזק את  יהיה עליך להמשיך 
התמרון הטקטי במקביל לפיתוח יכולות 
לחימה רב־זרועיות ורב־ֵחיליות, שנשענות 
על יכולות לוגיסטיות ותקשוביות ומאפשרות 

פיתוח של תמרון גמיש, מהיר, אחר.
מכובדיי,

לפיד האחריות והמחויבות שאנו מעבירים 
היום בין האלופים עובר גם בין משפחות 
תורג'מן וצור. טלי, שירה והילדים - התמיכה 
שלכם בסמי ובגיא אפשרה להם לממש את 
המשימות המורכבות שהוטלו עליהם לאורך 
הדרך. אמונכם בהם, האהבה והעידוד שאתם 
מעניקים להם ימשיכו להוות עבורם אבן 
שואבת בהתמודדות עם האתגרים שעוד 
צפויים להם בהמש�ך. על חלקכם זה במאמצנו 
המשותף למען ביטחון המדינה - אני מבקש 

להודות לכם.
לך גיא ולך סמי - צה"ל, מדינת ישרֵאל 
ואזרחיה בוטחים בכם וסומכים עליכם. עלו 
• והצליחו! 

זה הזמן לבוא, לצפות בסרט אנימציה חדש ומופע  יש חדש במרכז המבקרים, אתם באים?
אורקולי מרהיב, להתפעל מתהליך ייצור המלט 

בטכנולוגיה חדישה, לראות איך שומרים על איכות 
הסביבה, לערוך תצפית על המחצבה ולסייר לכל אורך 

תהליך הייצור.
אם אתם מתעניינים בתעשייה, משאבי טבע, איכות 
הסביבה, בנייה ואדריכלות, ההנאה שלכם מובטחת!

בית שכיף 
לבקר בו

במרכז המבקרים של נשר, לא 
מפסיקים להתחדש ולחדש.

www.nesher.co.il

או בפקס: 08-9271431
08-9271430

 לתיאום ביקור 
במרכז המבקרים ברמלה:

גם כיום, מול תמונת מצב 
אזורית דינמית ומורכבת, 
שינויים באופי הלחימה 

והתפתחות הטכנולוגיה, אין 
תחליף לכוחות היבשה
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 סא"ל )במיל'( מיכאל מס
 ואל"ם )במיל'( שאול נגר

ראש מנת"ק תא"ל ירון ליבנת הרהוט והנמרץ 
עומד לסיים את תפקידו בקרוב, בתום כחמש וחצי 
שנים עמוסות ופוריות. הוא פירט בסבלנות את 
העשייה של שנים אלה ואת התכניות הצפויות, 
ג'ון  )כמו המחזאי  בזעם  מביט אחורה  אינו 
אוסבורן שכתב את "הבט אחורה בזעם"( אלא 
קדימה בהתלהבות. בתקופתו כראש מנת"ק הגיח 
הנמר )נגמ"ש המרכבה( הכובש את התלהבות 

לוחמי החי"ר הממוכן הכבד )כיום - חטיבת 
"גולני"(, והטנקים החלו לעטות את מערכת "מעיל 
רוח" המגינה עליהם מטילי הנ"ט, שלא הקלו 
עלינו את החיים מאז מלחמת יום כיפור ובמיוחד 
במלחמת לבנון השנייה. תא"ל ירון ליבנת שעשה 
כמעט את כל שירותו ברפ"ט )הרשות לפיתוח 
טנק - היחידה ההנדסית של הפרויקט( ובמנת"ק 
)מנהלת תכנית הטנק - הגוף האחראי על ניהולו 
של הפרויקט(, הוא מהנדס אלקטרוניקה בהכשרתו 
ו"חי טוב גם בעולם של מהנדסי המכונות" כדבריו, 

שתמיד היו בליבת תכנון טנק המרכבה.

למה "מעיל רוח"?

הגענו פחות או יותר למיצוי היכולת של 
המיגון הבליסטי המיוחד הנוסף על גוף הטנק 
גיאומטריות  צורות  בעלי  מודולים  בדמות 
התפורות כחליפה אישית לטנק ולרק"ם אחר, 
על בסיס טכנולוגיה של חומרים, מעריך תא"ל 
ליבנת. בשלב זה איננו רואים דרך למהפכות 
נוספות בעולם זה שיהוו קפיצת מדרגה באיכות 
המיגון. ההגנה האקטיבית לרק"ם היא כיום 
המרכיב החיוני להתקדמות ביכולת המיגון 

34 שנים חלפו מאז שעטו טנקי המרכבה הראשונים של מדינת ישראל בטקס 
ההשקה ההיסטורי ברמת הגולן בחטיבה 7. מאז הם מככבים בשמינו, וליתר דיוק על 

קרקע מוצקה, כשלצדם כיום גם הנמרים )נגמ"שי המרכבה( הצעירים. חוד החנית 
כיום הוא מרכבה סימן 4מ )מרכבה סימן 4 המצויד במערכת ההגנה האקטיבית 

"מעיל רוח"(. נפגשנו עם ראש מנת"ק תא"ל ירון ליבנת לשמוע מה הלאה.

מנת"ק - הזחלים 
על הקרקע 

והראש בעננים
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וההישרדות, ובה שני מאפיינים חיוניים: האחד 
הוא כמובן הסיכוי הגבוה להשמיד את האיום 
שבדרך לפני שיפגע ברק"ם, והשני - שלא יהיו 
כמעט "התרעות שווא" של המערכת. עליה 
לירות באיום, לפגוע בו ולהשמידו כאשר קיים 
צורך ברור, ואסור לה לירות כאשר הדבר לא 
נדרש, בעיקר מסיבות של בטיחות סביבתית 
קרובה. המערכת אוטומטית לחלוטין כאשר 
היא מופעלת, מציין תא"ל ליבנת, כי משך הזמן 
של הפעילות מגילוי האיום ועד התגובה אינו 
מאפשר לשלב את האדם בחוג. תכונה זו מייחדת 
את מערכת הגנה הזו ביחס לכל מערכת אחרת. 
מערכת מעיל רוח מכוונת, יורה וטוענת, לבדה.

את עיקר ההישג בשילוב מערכת מעיל רוח 
בטנק מייחסים לא רק לעצם הצלחת המערכת 
ביירוט איומי הנ"ט על הטנק, אלא גם להצלחת 
היישום המאפשר, בתוך שעות ספורות, להתקין 
את המערכת על טנק שלא הוכשר לכך קודם 
לכן לקלוט אותה, בתנאיי שדה בשטח שבו הוא 
מצוי ולא בסדנה. יתר על כן, היא מופעלת בידי 
אנשי שריון שלא נדרש להכשיר אותם במיוחד 
לכך. ולבסוף, היא משמשת גם כמקור מידע 
חיוני על הסביבה, ומידע זה מוזרם במערכת 

התקשורת שבטנק לשימושים שונים.

פריחת ה"כלנית"

"כלנית" הוא שמו של כדור מתקדם ורב־
תכליתי לתותח 120 מ"מ של טנקי המרכבה. 
צוות המפתחים שלו בצה"ל, בתעשייה הצבאית 

ובמערכת הביטחון זכו על כך בפרס ביטחון 
ישראל. הקלע של כדור זה מכיל מספר תת־
מטענים נפיצים עם מרעום חכם המאפשר 
 .)MODES( להפעיל את הכדור בכמה אופנים
המטרה  מעל  המתפוצץ  נפיץ  כפגז  האחד, 
במרחק קבוע מראש; השני, לחדור תחילה את 
המטרה כמו בניין או בונקר ולהתפוצץ לאחר 
השהיה מובנית בחלל המבנה; והשלישי, לפזר 
את המטענים ולפוצצם באוויר לאורך קטע 
מוגדר ולשלוח אל הקרקע אלומה של רסיסים 
קטלניים להשמדת חוליות אויב מאחורי מסתור 
או מחסה. כדור הכלנית נכנס לשירות מבצעי 
לפני כשנתיים, מציין תא"ל ליבנת, והוא פרי 
מאמץ מחקר ופיתוח של עשור. קלע הכדור, 
וליתר דיוק המרעום שבו, הוא מכלול חכם 
שאפשר לקיים איתו תקשורת נתונים דו־סטרית 
בעודו טעון בבית הבליעה. מערכת התקשורת 
מחוברת ומשולבת בטנק בשיטה חדשנית שלא 
הצריכה שינוי בגוף התותח, והנתונים מוזרמים 
דו־סטרית כאותות חשמל דרך מחט הירי של 
הנוקר. לדוגמה: בעוד הכדור טעון - מוזרם אלין 
נתון הטווח שבו עליו להתפוצץ. אם השתנה 
סוג המטרה ויש לשנות את אופן הפעולה של 
המרעום, יועברו אליו הנתונים החדשים, כולל 
שינוי אופן הפעולה, בשבריר שנייה וללא צורך 
לפרוק את הכדור מבית הבליעה ולכוון את 
המרעום ידנית מחדש. ברור גם כי הכול אפשרי 
גם כאשר הטנק בתנועה, כפי שחיל השריון 
שואף להילחם באורח מתמיד. הישג זה חדשני 
ואין כמותו בטנקים אחרים שבהם נזקקו להוסיף 

מעין "מחט נתונים" נוספת בסדן של התותח 
ולשינוי לא פשוט בו. הפתרון הישראלי המקורי 
שיושם בטנקי מרכבה עבור תחמושת ה"כלנית" 
עבר את כול מבחני הבטיחות שנדרשו, נקלט 
בשטח ויושם כבר בפעילות מבצעית. מאחר 
ואין צורך להסב את התותח, אפשר להכשיר גם 
טנקים המאוחסנים באחסנה יבשה של יחידות 
מילואים במקומם ובתוך זמן קצר, על ידי טכנאי 
הנשלח לשטח, לצורך קליטה וירי של תחמושת 

חכמה זו, ללא העברת הטנק לסדנה.

עוד על מרכבה סימן 4

טנק המרכבה סימן 4 הוא באמת כלי מאוד 
מתקדם, מעיד עליו תא"ל ליבנת, ואנו, אנשי 
 State of השריון, יכולים לומר עליו שהוא ה־
the art. הוא מצויד במערכת צי"ד )מערכת 
השליטה והבקרה של צבא היבשה( מהדור 
רב־תכליתי  כדור  לו  יש  ביותר,  המתקדם 
מתקדם וייחודי )"כלנית"(, הוא מוגן במערכת 
הגנה אקטיבית יחידה מסוגה, ולאורך הזמן 
מוכנסים בו שיפורים שוטפים המשפרים את 
ביצועיו, אמינותו, תפעולו ואחזקתו. לדוגמה, 
מוכלל בו כיום שדרוג של כלל ערוצי התצפית 
התרמיים והטלוויזיוניים תוך תרומה ישירה 
ליכולת השמדת המטרות. דוגמה אחרת היא 
שדרוג של מערכות אלקטרוניות שפותחו לפני 
כ־25 שנים  ויוחלפו בקרוב ביחידות קטנות 

משמעותית אך מתקדמות בהרבה.
ומתקדם מבחינה  כאשר הטנק מתפתח 

 טנק מרכבה סימן 4 מ' 
עם מערכת מעיל רוח
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טכנולוגית תמיד עולה החשש לתפעול מורכב 
יותר, להכשרה ממושכת יותר של אנשי הצוות, 
ואולי אף לצורך במיון מיוחד של אנשי צוות 
בכלי.  הטמונה  היכולת  כלל  ולאי־מיצוי 
תא"ל ירון מבקש להרגיע, ומסביר כי "אחד 
הפרמטרים העומדים לנגד עינינו כשאנחנו 
באים להציג רק"ם מהסוג הזה ללוחמים, בין 
שכול  הוא  חי"ר,  לוחמי  או  שריונאים  אם 
מדברים  שאנחנו  המתקדמות  הפונקציות 
עליהן, עדיין יהיו פשוטות להפעלה. דרישת 
היסוד של זרוע היבשה מאתנו היא שהרמה 
הצבאית של הלוחם )כמו פרופיל ונתוני קב"א( 
ומשך ההכשרה שלו יישארו סטנדרטיים. אף 
כי בשאלת יכולת המיצוי של כול כישורי הטנק 
הוא ממליץ לפנות לחיל השריון, הוא מציין 
כי כיום הצוות בטנק מרכבה 4 יודע לעשות 
הרבה יותר מאשר אותו הצוות במרכבה 2, כי 
יש לו יותר אפשרויות וכי הוא מוכשר ויודע 

להשתמש בהן.
לא תיתכן כתבה על מנת"ק ועל רפ"ט, אומר 
תא"ל ליבנת, בלי להעלות על נס את הקשר 
הבלתי אמצעי המיוחד במינו שיש בינינו ובין 
הלוחמים, מרמת אנשי הצוות ועד למפקדי 
השריון הבכירים. רק לפני מספר ימים, בביקור 
בשיזפון, דיברתי עם שריונרים מרמת איש 
הצוות ועד למפקד החטיבה, כמו גם אנשי 
ביחידה. אנחנו תעשיית הטנקים  החימוש 
ומפתחיו  הטנק  בוני  שבה  בעולם  היחידה 

משרתים באותו צבא ומדברים אותה שפה 
כמו אלה המשתמשים בו. זהו מודל יחידי מסוגו 
בעולם, שמייסד הפרויקט האלוף ישראל טל 
)טליק( ז"ל הגה כשייסד אותו. מבנה זה מהווה 
נכס לחיל השריון הישראלי, המסוגל להשפיע 
במישרין על תכונות הכלי שהוא נלחם בו, לא 
באמצעות מנגנונים מסובכים של קשרי צבא 
ותעשייה. דרך קצרה מובילה בין המשתמש, 
למפתח ולמייצר והמשוב הוא מידי. זה הבדל 
מהותי מהנעשה במדינות אחרות, ולאורחים 
איננו חפים  זאת.  להבין  זמן  דרוש  מבחוץ 
מטעויות או פשרות שהן כורח המציאות, אך 

היתרונות במבנה זה הם עצומים.

גיחת הנמר
הנמר הוא נגמ"ש ממוגן היטב שפותח על 
בסיס טכנולוגיות של טנק המרכבה. הנמר 
כבד מכול נגמ"ש מוכר אחר בעולם, ומשקלו 
מעל 60 טונות, אך הוא גם מספק את ההגנה 
הטובה ביותר ללוחמים שבקרבו שאותם הוא 
מסיע למקום שבו יידרשו ללחום רגלית. הנמר 
העמיד לנו כמה אתגרים, מציין תא"ל ליבנת, 
שהראשי ביניהם היה לנסות ולהגן מפני מטעני 
גחון מאוד גדולים. הפתרון שיושם הוא בגדר 
היי־טק בהנדסת מכונות. זו מערכת מורכבת 
המשלבת חומרים אקזוטיים ומבנה אקזוטי, 
שִאפשר לנו לבנות הגנת גחון ברמה שהיא 
כנראה הטובה ביותר שאפשר לתת לכלי. לא 

רק הגחון משתתף במיגון הלוחמים אלא כול 
גוף הכלי. הנמר נושא בנוחיות יחסית אחד 
עשר לוחמים, על פי ההגדרה של זרוע היבשה, 
מהם שלושה בצוות הקבוע )מפקד, נהג ומפעיל 
מערכת נשק( ושמונה חיילים היורדים מהכלי 
לצורך לחימה רגלית. עוד מותקנת בנמר מערכת 
שליטה ובקרה מתקדמת כחלק ממערכת צי"ד 
)צבא יבשה דיגיטלי(. פריצת דרך ראויה לציון 
בפיתוח הכלי היא מערכת מיזוג אוויר של 
כול חלל הנמר, שאיננה מושתתת על חליפות 
מיזוג אישיות. ההישג הוא ביכולת לצנן חלל 
של כלי כזה בתנאיי מדבר בקיץ, בלא שדורשים 

מהלוחמים לעטות חליפות מקוררות.
דרישת יסוד היא שהלוחמים ייכנסו וייצאו 
מן הכלי במהירות כשעליהם ציוד לחימה מלא. 
בכליי רק"ם רבים מוכרים הפתחים הקטנים, 
ואילו כאן יש כבש אחורי גדול הנפתח בנוחיות 
ומאפשר כניסה ויציאה מהירֹות ונוחֹות. לכך 
נדרשו מחשבה ופתרונות מקוריים כמו מנגנון 
פתיחה וסגירה הידראולי של הכבש, שכולו שתול 
בתוך גוף הכבש, כדי לא לתפוס נפח המיועד 
ללוחמים שבכלי. המוטו של הנמר הוא להביא 
את הלוחמים ליעדם בביטחון ובמהירות, וכמובן 
בנוחיות מרבית שתשמור אותם רעננים למשימת 
הלחימה. הנמר נולד ככלי שמיועדת לו הגנה 
אקטיבית, אומר תא"ל ליבנת, אבל לפי שעה 
הוא מסופק ליחידות בלעדיה, תוך הישענות על 
הגנה מצוינת שמעניקים לו מודולי המיגון המיוחד 

נמר לוחמים
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שהוזכרו קודם. עם זאת, הוא מעריך שבמוקדם 
או במאוחר תותקן מערכת הגנה אקטיבית על 

כול מה שיישאר רלוונטי בשדה הקרב.
יש לציין, שגם צבא ארצות הברית במיזם של 
 Ground Combat( GCVהרק"ם העתידי שלו, ה־
Vehicle( המיועד להחליף את הברדלי הנודע, 
הגדיר לרק"ם מאפיינים הדומים לקיים בנמר 
בתוספת מערכות נשק רבות. עם זאת הוא שואף 
למשקל כללי נמוך יותר שקשה להגיע אליו, כדי 

שיוכלו להטיסו לזירות רחוקות.
השנים  עם  עדים  היינו  המרכבה  בטנקי 
להתפתחות והופעת דגמים חדישים כמו סימן 
2, 3 ו־4. תהינו אם התפתחות דומה צפויה לנמר. 
הנמר עומד היטב כבר עכשיו במפרט שנקבע 
לנו, אומר תא"ל ליבנת, ואנחנו עכשיו חותרים 
להשיג אחידות מלאה לאחור, כי הכלים הבודדים 
הראשונים שיצאו מקו הייצור סבלו "ממחלות 
הקרוי  בתהליך  מתוקנים  הם  ולכן  ילדות" 
"רטרופיט". ככלל לא צפוי שנראה נמר סימן 2.

נמר אחזקה

מסוג  ורק"ם  טנקים  של  צי  קיים  כאשר 
יחד עם הטנקים האחרים,  ונמר,   4 מרכבה 
לא סביר שנסתפק ברק"ם אחזקה שאינו יכול 
לשאת איתו, לדוגמה, חטיבת כוח של מרכבה 
4 ולהניף אותה לתא חטיבת הכוח )החט"כ( 
או לשלוף אותה ממנו. גם הצרכים של חילוץ 

במובן של עוצמת כננת ויכולת גרירה גדלו. זה 
הרקע לצורך בפיתוח והצטיידות ברק"ם מבוסס 
נמר שנקרא "נמר אחזקה". לרק"ם האחזקה יש 
אפיין מפורט מאוד של חיל החימוש, מציין 
תא"ל ליבנת, יש החלטה על בנייתו ויש תקציב 
ותכנית ברורה לציודו של צה"ל בכמה עשרות 
מסוגו. נמר האחזקה אמור לשרת יחידות שריון 
סדירות ויחידות חי"ר ממוכנות המצוידות בנמרי 
לחימה, והוא ישרת במסגרת מחלקת החימוש 
מהווים  וכישוריו  קיומו  )מח"ג(.  הגדודית 
מהפך ברמת הגדוד. יש בו מערכות מיוחדות 
לצורכי אחזקה ומתן שירותים שונים. המנוף 
והכננת הם מרכיבים עיקריים בנמר האחזקה, 
אך לצידם גם מערכות ייעודיות הידראוליות 
וחשמליות. התעשייה הצבאית )תעש( נבחרה 
להיות קבלן ראשי המתכנן ובונה את חליפת 
האמצעים שהופכים תובת נמר רגילה לנמר 
אחזקה. התעשייה הצבאית מקבלת לידיה רק"ם 
מורכב חלקית שיוצא מהמש"א, מתקינה בו את 
חליפת המערכות והוא חוזר למש"א לסוף קו 
הייצור לאינטגרציה הכוללת והניפוק ליחידות. 
כלל המערכות נשלטות על ידי יחידת שליטה 
אחת מרכזית המהווה הישג תפעולי ראוי לציון. 
דגם הכלי הראשון נמצא כיום בשלבי הרכבה 
סופיים בתעש והוא יהיה מבצעי עוד השנה. 
בנמר האחזקה שמונה אנשי צוות, ובתוכם מפקד 
ונהג, מפעילי הציוד, מסגר, מכונאי, בוחן ועוד.

תכנון משולב ומתואם ארוך טווח 
בנושא רק"ם בעתיד

לאחרונה הכינה מנת"ק, במשותף ובמתואם 
עם זרוע היבשה ועם מפא"ת )המינהל לפיתוח 
אמצעי לחימה ותשתיות(, תכנית ארוכת טווח 
לרמת  הרק"ם העתידי.  בנושא  שנים  לעשר 
התיאום בין שלושת הגופים האלה אני נותן 
ציון גבוה מאד, מציין בסיפוק תא"ל ליבנת. אנחנו 
מתאמים את הצעדים שלנו עם זרוע היבשה 
ברמה כירורגית ממש, ברמת הניפוקים, הצרכים 
והאפיינים; לכול כלי המנופק יש אפיון מסודר, 
אין סיכומים בעל־פה, או תורות שבעל־פה, אין 
כול מיני אמירות המתחלפות כאשר מתחלף 
בעל תפקיד באחד הגופים. הכנו תכנית שיש 
בה ראייה גלובלית של כלל ההתעצמות שזרוע 
היבשה מתכננת, עם מרכבה סימן 4 מצד אחד, 
ומצד שני היא מניעה מאמץ משולב ומתואם 
לתכנית שנקראת רק"ם קרבי יבשתי עתידי - 
רקי"ע. זרוע היבשה קבעה כי חיל השריון בראשות 
קצין השריון הראשי יוביל את הגדרת התפיסה 
המבצעית והאפיון, בעוד מפא"ת ומנת"ק יישאו 
באחריות לצדדים הטכנולוגיים וליישום. יש 
לצפות שהרקי"ע כבר לא לגמרי ייראה, יפעל 
ויאופיין כמו טנק, אבל הוא עדיין רק"ם, במובן 
שהוא כלי יבשתי, התקפי ומוגן. עוד מוקדם 
להציג פרטים כלשהם אך בין הדרישות מסוגי 
הרק"ם שיהיו בתכנית ייכללו גם חיסכון בדלק 

נמר אחזקה
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ועלות מחזור חיים נמוכה. לראשונה מטפלים 
בכך בראייה של המסגרת הלוחמת ולא של רק"ם 
בודד. מערכת הדרישות מהמסגרת הלוחמת, 
שתכלול כליי לחימה שונים, אתגרית מאוד 
ומגוונת, וכאשר תתממש אנו מצפים כי יהא 

זה צבא יבשה עם יכולת חדשה לחלוטין.

התקציב אומר את דברו

תכנית המרכבה היא פרויקט לאומי ישראלי, 
אומר תא"ל ליבנת, וחלק מהערכים שלו זה הובלה 
ושימור של התעשיות הביטחוניות המעורבות בו. 
לכן משתדל משרד הביטחון למזער ככול האפשר 
פגיעה במוטיב המרכזי הזה. כאשר הוגדר הצורך 
בנמר במקביל לצורך במרכבה, ולאור מצוקת 
המשאב השקלי, מצאנו את הפתרון בדמות זה 
שהשארנו את כלל ייצור המרכבה ואת היקף 
השקלים המושקע בייצורו באופן כללי בארץ, 
ברמה פחות או יותר קבועה לאורך השנים. כדי 

לבנות גם טנקים וגם נמרים לא היה מנוס משימוש 
במטבע סיוע במקביל למטבע המקומי. הפשרה 
הייתה לממן את עיקר פרויקט הנמר בדולר סיוע. 
מטבע הדברים חששו התעשיות הישראליות 
כי הדבר ימשוך את הפרויקט כולו לדולר סיוע. 
כיום ניתן לראות כי חשש זה התבדה לחלוטין.

עד לשנה האחרונה בתכנית הרב־שנתית 
"תפן", 2012, משרד הביטחון שמר בהקפדה 
על היקף ההשקעות בפרויקט המרכבה. מנכ"ל 
משרד הביטחון, האלוף במילואים אודי שני, 
שבעברו היה קצין השריון הראשי וגם אלוף 
במטה הכללי, העוסק בזה באופן אישי, קבע 
עיקרון זהה גם לתכנית הרב־שנתית הנוכחית 

"עוז" )עד וכולל 2017(. 

רק"ם בלתי מאויש

באוויר ובים פועלים בעולם כבר עשורים 
אחדים כלים בלתי מאוישים, וגם בחילות האוויר 

והים של צה"ל מפעילים כטב"מים וכלי שיט 
בלתי מאוישים. שאלנו האם אפשרי הדבר 
גם ביבשה במידה בעלת השפעה ממשית על 
הלחימה. מבחינה טכנית זה אפשרי, מבהיר 
תא"ל ליבנת ומוסיף שהוא מבדיל בין לא מאויש 
לאוטונומי. "לא מאויש" פירושו כלי שאין בו 
מפעילים בני אנוש. לעומת זאת, "אוטונומי" 
הוא כלי שיש לו מידה זו או אחרת של יכולת 
משלו, דברים שהמפעיל לא יכול לדעת אותם 
או שאין צורך שיתערב בהם. הכלי "חש" בכול 
מיני דברים בסביבתו ומעביר אחורה מידע או 
משתמש בו לבדו. חשוב לציין כי האתגר של 
רק"ם בלתי מאויש ביבשה גדול בסדרי גודל יותר 
מאשר בלתי מאויש באוויר או בים, כי הסביבה 
משפיעה על הכלי הרבה יותר מאשר באוויר 
או בים. בקרקע יש תבליט ותכסית ומכשולים 
והדרך לבניית רק"ם בלתי מאויש בעל כישורים 
ואיכויות משמעותיות עוד ארוכה, שלא לדבר 
• על רק"ם אוטונומי.  

ירון ליבנת התגייס לצה"ל בשנת 1986 כעתודאי בוגר הטכניון 
באלקטרוניקה, ושובץ לרפ"ט )רשות פיתוח הטנק, שהייתה אז שייכת 
לחיל החימוש(. שם עשה מגוון תפקידים עד תפקיד ראש ענף בקרה 
בדרגת סא"ל. נכנסתי לעולם של בקרת אש, הוא אומר, ועד רמה של 
סגן אלוף הייתי באופן מוחלט בעולם הזה. בין לבין, שירת גם כמפקד 
בית המלאכה לאלקטרוניקה במרכז השיקום והאחזקה )מש"א( של 
צה"ל. אחר כך מונה לראש רפ"ט בדרגת אל"ם ושימש בתפקיד זה 5 
שנים. לאחר מכן הועלה לדרגת תא"ל והתמנה לראש מנת"ק, מנהלת 
תכנית הטנק. בשנת 1997 קיבל את פרס ביטחון ישראל, כחלק מצוות 
שכלל נציגים מחיל השריון ומהתעשיות אלביט ואלאופ, על פיתוח 
ויישום מערכת חדישה למרכבה בתחום אלקטרו־אופטיקה. בהיותו ראש 
רפ"ט הקפיד להשקיע זמן רב בתחומים שאותם לא הכיר בתפקידיו 
הקודמים - בעיקר העולם האוטומוטיבי - מערכות ההנעה והמזקו"ם, 

ועולם הנדסת המכונות.
חיל החימוש הוא הַחיִל המשמש לטיפוח ופיתוח אנשי המרכבה, 
מציין תא"ל ליבנת, בשעתו היה החיל ממונה גם על פיתוח האמל"ח, 
ורפ"ט היה חלק ממנו. כיום רפ"ט הוא חלק ממנת"ק שבמשרד הביטחון, 

וחיל חימוש עוסק בתורת האחזקה, ובהכשרת כוח האדם.
אנחנו מנסים להיות רדיקלים בטכנולוגיה ושמרנים בארגון, אומר 
ליבנת ומוסיף: "להיות עם הזחלים על הקרקע ועם הראש בעננים". 
למה דרושים זחלים על הקרקע? כי בסופו של יום אנחנו צריכים 
להוציא מוצרים מעשיים ובזמן קצר, ומדוע הראש בעננים? כי צריך 
שהחבר'ה הצעירים ינסו לדמיין דברים פנטסטיים ולנסות לממש אותם. 
במנת"ק וברפ"ט משרתים כמאתיים איש, בשירות חובה, קבע ואזרחים, 
מרביתם מהנדסים וטכנאים והנדסאים שהחלו שירותם כעתודאים. 
תא"ל ליבנת מגיש כי רפ"ט היא "יחידת חלומות" מנקודת מבטם 

של מהנדסי פיתוח וכי התחרות על ההשתייכות אליה גדולה מאד.
תא"ל ירון עומד לסיים את תפקידו כראש מנת"ק כנראה באפריל 
הקרוב ולהעביר את הפיקוד למחליפו אל"ם ברוך מצליח המשמש 

כיום ראש רפ"ט. מה אתה משאיר למחליף המיועד שלך, שאלנו. אני 
משאיר לו יחידה מושחזת היטב, שהתחילה לעסוק בנושאים שבעבר 
לא עסקה בהם באופן היסטורי. בין השאר עוסקים כיום בתכנון 
אלקטרוני מתקדם ביותר ומפתחים תוכנה מבצעית בטנקים למערכות 
הטנק. אני משאיר תכנית מעוצבת לשנים קדימה שתואמה עם זרוע 
היבשה להמשך הדרך, ומאושרת אישורים עקרוניים. עוד אני משאיר 
למחליפי כוח אדם מושבח מאוד, פנטסטי ביכולות שלו, ובתוך כך 
שרשרת מינויים שביצענו, שמציבים אנשים טובים מאוד בתפקידי 
מפתח בפרויקט. ולבסוף, מערכות יחסים ושיתוף פעולה מצוינים עם 
גופים מאוד משמעותיים והם זרוע היבשה, מפא"ת וחט"ל )שבתוך 
מז"י(. ואולם אין לטעות, מדגיש ליבנת, אתגרים משמעותיים לפנינו, 
והם יהיו נחלתם של המחליפים: מצוקה תקציבית, צרכים משתנים 
וקידמה טכנולוגית יהוו משימות דחופות ביותר. לפרויקט המרכבה 

אסור לשקוט על השמרים!

ירון ליבנת 
 כרטיס ביקור

תא"ל ירון ליבנת, ראש מנת"ק
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הגברת אורלי פורמן, כיום מנכ"לית  משרד 
התרבות והספורט, הוזמנה על ידי בדצמבר 2012 
לאתר יד לשריון בלטרון, כדי להכיר לה את הנושאים 
הלימודיים־חינוכיים הנוספים המופעלים במקום. 
הגברת פורמן נחשבת לבולטת והמוערכת במשרד 
החינוך כמובילת נושאי לימוד וחינוך. בתפקידה 
הקודם כמנהלת מחוז תל אביב - במהלך עשר שנים 
- נחשבה הגברת פורמן כפורצת דרך יוזמת ומפעילה 
מיזמים לימודיים חינוכיים חדשניים. כמו כן הצטיינה 
הגברת פורמן בקשר האישי והרצוף עם מנהלי בתי 
הספר, המפקחים ובעלי התפקידים המשמעותיים 
במחוז, ביקרה רבות בבתי הספר, יעצה, תמכה ועזרה 
למנהלים וצוות המורים, עודדה מצוינות בנושאים 
לימודיים וחברתיים. בתפקידה זה כמנהלת מחוז תל 
אביב ביקרה באתר יד לשריון עם עשרות המפקחים 
ואנשי החינוך של המחוז, כדי ללמוד ולהכיר את 
הנושאים הלימודיים־חינוכיים המופעלים באתר 
כדי להעשיר את התוכניות המופעלות בבתי הספר.

כיום בתפקידה כמנהלת משרד התרבות והספורט, 
משקיעה הגברת פורמן בטיפוח מושג הישראליות, 
מתוך אמונה שהתרבות והספורט מגלמים בתוכם את 
ההגשמה העצמית והמצוינות. לדעתה, הם מעצבים 
את פני האומה כולה ותורמים ליצירת חברה איכותית 

מגוונת ומלוכדת. בביקור הנוכחי באתר יד לשריון 
בלטרון התמקדנו בנושא החדש יחסית למשרד 
החינוך - הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה 
בצבאות העולם. תת־אלוף )במיל'( צביקה קן־תור - 
מנכ"ל מוזאון הלוחם היהודי, הציג בפני המנכ"לית 
אורלי את יוזמת פיתוח הנושא על ידי עמותת יד 
לשריון בלטרון ואת הסיבות להפעלתו. הוא סיפר 
בהרחבה על הידע המועט שהיה קיים בנושא זה 
במדינת ישראל. לאחר מכן הוקרן הסרט הקצר על 
המלחמה עצמה. בהמשך הוביל צביקה קן תור סיור 
מרתק ומרגש בתערוכת הלוחם היהודי הקיימת 
כיום באתר. בסיור ציין מנכ"ל המוזאון בהדגשה את 
הדמויות הבולטות של מפקדים יהודים, שתפקידם 
במהלך המלחמה היו משמעותיים ביותר בקרבות 
נגד הנאצים בשירותם בצבא של המדינה שבה חיו. 
ההסבר על כול מפקד ומשמעות תפקידו כמפקד 
יהודי בכיר המשפיע על ההצלחה בקרבות היה מרתק 
מלמד ומרגש מאד. זה נושא חדש שלא ידוע, המעורר 
הערכה והתפעלות מגבורתם של הלוחמים היהודיים 
בצבאות העולם, בקרבות הקשים והארוכים במהלך 

מלחמה אכזרית שבה נספו שישה מיליון יהודים.
המנכ"לית פורמן התעניינה במהלך הסיור במוזאון 
בכול פרט ופרט והתרשמה מההשקעה הרבה במחקר, 

בלימוד הנושא בצורה יסודית ומעמיקה על ידי תת־
אלוף )במיל'( צביקה קן־תור והשותפים בפעילות 

מיוחדת זו.
חשוב לציין שהמבנה החדש של מוזאון הלוחם 
היהודי במלחמת העולם השנייה, שנבנה כיום באתר 
יד לשריון בלטרון ויחליף את התערוכה הנוכחית, 
נבנה בסיועו הגדול של התורם מר דוד עזריאלי, 
המשקיע רבות בטיפוח החינוך בארץ ובשימור וטיפוח 

המורשת היהודית הישראלית.
וכך כתבה המנכ"לית פורמן, בסיום הסיור, בספר 

האורחים:
לנחמה, מנשה וצביקה היקרים והנדירים,

תודה רבה על בוקר מרגש, תודה רבה על חיבור 
נוסף לשורשים. יישר כוח גדול על פועלכם החשוב 
והמבורך! פגשתי הבוקר "אנשים טובים באמצע 
הדרך". בזכותכם תישאר מורשת חשובה לדור ילדינו, 

נכדינו ונינינו.
בהערכה רבה ובברכה חמה,

אורלי פורמן
נחמה בר כוכבא )בריל(

אלמנתו של אלוף משה בר כוכב )בריל(, יושבת 
ראש וועדת החינוך של עמותת 'יד לשריון' בלטרון 
• ובעלת פרס מפעל חיים בחינוך.  

הגב' אורלי פורמן - מנכ"לית 
משרד התרבות והספורט בלטרון

אורלי פורמן )במרכז( עם נחמה בר־כוכבא וצביקה קן־תור בתערוכת הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה
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 תגובה לכתבות על גשר הגלילים במלחמת יום הכיפורים
)לכתבות של עודד מגידו בגיליונות 41 ו־42(

כמי שהיה מעורב אישית בפרשה, לפחות בשנה האחרונה לפני 
שפרצה מלחמת יום הכיפורים, והיה נוכח בפועל בשטח בימים הקשים 
של הגרירה והצליחה, איני יכול שלא להגיב על הכתבות ועל התגובות.
אני מצדיע, מודה ומכבד את המפקדים ואת הלוחמים שהשתתפו 
בקרב החווה הסינית ובגרירתו של גשר הגלילים. אבל איני יכול לקבל 
את המאמר הנוסף של סא"ל כספי, הלוקה בטעויות ובשגיאות רבות, 
הן לגבי תנועת הגשר והן לגבי ההכנות שנעשו במשך שנים על ידי 

צה"ל )שריון, הנדסה, חימוש והמטה הכללי(. ואלה הערותיי:
1.  בצה"ל הייתה מקובלת ההערכה לפיה תפרוץ מלחמה רק בשנת 
1975, ותפיסה זאת נאמרה לי אישית על ידי הרמטכ"ל רא"ל דוד 

אלעזר בקיץ 1972.

2.  ציוד הצליחה נרכש לאחר ביקור ראשון וביקורים נוספים באירופה, 
מספר שנים לפני מלחמת 1973, מתוך המצאי של מצופים ומנועים, 
ומאלה הורכבו מאוחר יותר הדוברות. הרכב האמפיבי הג'ילואה 
)"התמסחים" כפי שנקראו בצה"ל( נרכשו ממגרשי גרוטאות, הובאו 
ארצה ושוקמו )בשנים 1971/2( על ידי חיל החימוש ומפעל "מרכבים" 

לאוטובוסים בפתח־תקוה.
3.  התפיסות המבצעיות הראשונות גרסו שהגשרים יורכבו על שפת 
המים, ואילו התמסחים שאינם ממוגנים ישמשו למעבר ראשוני 
ולתפיסת ראש גשר. לפי תפיסות אלה קו המים היה אמור להוות 

קו הפרדה בין כוחותינו לכוחות האויב.
4.  בשלב מאוחר יותר גובש נושא הגרירה של הדוברות ממרחק, ואפילו 

גשר הגלילים על תעלת סואץ
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נעשו ניסויים להכנת השטח בגזרה הצפונית של התעלה.
5.  נושא "צליחת הסער" עלה בשנים 1971/2, והחל תכנון של הגעה 
מוסעת מרחוק. בסוף 1972 החל חיל החימוש בייצור עגלות לגרירה 
)אך יצוליהן לא הוכנו עד פרוץ הקרבות(. ואילו בחיל ההנדסה העלו 
תא"ל דוד לסקוב והאלוף טל את רעיון גשר הגלילים, שייגרר ממרחק 
ויושק תוך כדי תנועה. התכנון בוצע על ידי מהנדס אזרחי בשם דוד 

לויכטר.
6.  כזכור לכולנו, התכניות המבצעיות של צה"ל לא תאמו במאומה למצב 
שנוצר באוקטובר 1973, וצה"ל נכנס למגננה באזור שנכבש בחלקו. 
לאור זאת עבר צה"ל מיום 7 באוקטובר לאלתורים שלא היו קשורים 

לתכניות ולתרגולים.
7.  19 התמסחים שיוצרו עד לקיץ 1973 לא היו בתכנית המבצעית. למרות 
זאת שותפו, ולמעשה שינו את מהלך המלחמה, על אף שהפיקוד לא 
התיר מעבר טנקים נוספים לצד המצרי לאחר הלילה הראשון, עד 

להנחת גשר קבוע.
8.  גשר הגלילים, שאכן היה בשלבי גמר אחרונים, תורגל במשך כל הקיץ 
על ידי פלוגתו של אלי גבע מחטיבה 7 בסכר הרואיפה שבסיני, אלא 
שלצערנו החליט מח"ט 7 ינוש בן־גל להעביר את הפלוגה עם כל 
החטיבה לרמת הגולן שבוע לפני פרוץ הקרבות, ללא אישור )והוא 
אכן מאשר זאת(. אי לכך הפלוגה המאומנת בגרירה של אלי גבע לא 
הייתה זמינה ביום הפקודה, וחלק גדול מהתקלות נגרם בגלל העדר 

הכשרה של הטנקיסטים, בנוסף לבעיות בשטח.
עובדות נוספות על גרירת גשר הגלילים:

הכוח ההנדסי שנע לפני גשר הגלילים הורכב מג'יפ אחד שבו נהג 
סא"ל ג'וני טנא ז"ל, ולצידו הקהנ"ר )הח"מ(, וכן רס"ן חיים כהן ז"ל 
וסמל מבצעים, שניהם מיחידת ההנדסה של הפיקוד. המוקשים הסיניים 
שהונחו על פני הקרקע בציר טרטור, שהיה ציר הגרירה, פונו ידנית על 

ידי הצוות הזה.
בהמשך התנועה, בהצטלבות לכסיקון־טרטור, הותקף הג'יפ על ידי 
מטוסים מצריים. סא"ל ג'וני טנא שרץ להסתתר במעביר מים, נהרג על 
ידי חיל מצרי ששהה במעביר. הגשר ננטש על ידי הטנקים בגלל תקיפה 
מסיבית של טילי סאגר מכיוון החווה הסינית. עם חזרת הטנקים, לאחר 

חיסול התקיפה מהחווה הסינית, המשיך הגשר לנוע עד למצמד, 
והושק בליל שישי )20-19 באוקטובר(. הדוברות הגיעו ביום 
הקודם, ואילו התמסחים טבעו כולם )הם נשלפו מהמים מאוחר 
יותר(. באותו זמן נהרג גם קצין ההנדסה האוגדתי סא"ל ברוך 

דילאון בחצר מצמד.
לסיכום: איני בא חלילה לפגוע במי מאלה שבגבורתם גררו 
ואבטחו והיו בשטח עם הגשר. אך מרבית הספרות שנכתבה 
בנושא מבוססת על התרשמויות כלליות, על רכילויות של שדה 
הקרב, ועל דיווחים של גורמים אינטרסנטיים למיניהם. חבל שאין 
נוסח רשמי נאמן לאמת; נוסח כזה הוכן בזמנו ע"י סא"ל אלחנן 
אורן ז"ל, ושוכתב מחדש לאחר עזיבתו ופטירתו בספר רשמי, 

שגם הוא לא הופץ.
מאחר ובמשך רוב הזמן הייתי ופעלתי בשטח, אוסיף ואגבה 
במסמכים את מה שנאמר ואת מה שעדיין לא נאמר, אם וכאשר 

אגיע לכתיבת זיכרונותיי.
 תא"ל )במיל'( יצחק בן־דב, 
לשעבר הקהנ"ר במלחמת יום הכיפורים

אירוח למופת
י"א בטבת תשע"ג, 24 בדצמבר 2012

בס"ד
את  אירחתם  דחנוכה  ד'  ביום 
משפחתנו הרחבה בלטרון. קיבלתם 
את פנינו בחום ובכבוד רב, והקדשתם 
זמן, תשומת לב ואמצעים להנעים לנו 
את שהותנו במרכז המבקרים, ולהאציל 
לליבנו משהו מהערכים המקודשים 
והנצחיים שהמרכז בלטרון משתדל 
להקנות. למדנו על ההשקעה העצומה 
שאתם משקיעים בנתינת כבוד וזיכרון 
לאלפי חיילי השריון שמסרו נפשם על 
הגנת המולדת, ועל גאוות היחידה 
שאתם מעניקים לחיל השריון לכל 

מי שמבקר במקום.
מפעלכם הוא קודש קודשים והוא 
גם סיוע רב למאמץ הצבאי הלאומי 
מהרבה בחינות. נא מסרו "יישר כוח" 

לחייל רן נוימן שמוסר את רוח המקום בנאמנות ובלהט ומקבל כל אדם 
בסבר פנים יפות.

היו ברוכים ועלו והצליחו!
סא"ל )בדימוס( הרב שלום בורנשטיין
)לשעבר רב גייס 479(

 ביקור סגן שר החוץ הפולני 
)Boguslaw Winid( מר בוגוסלב וויניד

סגן שר החוץ הפולני מר בוגוסלב וויניד ביקר ביד לשריון ביום 25 בפברואר 
הרק"ם  במוזאון  ובתערוכת הלוחם היהודי במלחמת העולם 2013והתמקד 

השנייה. להלן תרגום חופשי של מכתבו 
על הביקור:

צביקה )קן־תור( היקר,
שמחתי על ההזדמנות לבקר באתר 
הזיכרון של השריון ובמוזאון שבאתר 
התרשמתי  בישראל.  ביקורי  במהלך 
מהאוסף המגוון של הטנקים והרק"ם 
שבמוזאון ומהתערוכה המוקדשת ללוחם 
היהודי שלחם יד ביד עם בעלות הברית 
במלחמת העולם השנייה, בהדרכתך 

המצוינת.
אני תקווה שתערוכה זו תיהפך בקרוב 
למוזאון של הלוחם היהודי במלחמת 
העולם השנייה. הרשני לברך אותך על 
המאמץ בבניית מוזאון זה, שיהיה, כך 
אני מאמין, בעל האיכות הגבוהה ביותר. 
אני מאחל לך הצלחה ומקווה להמשך 

שיתוף פעולה פורה עם פולין.

 מכתבו של 
הרב שלמה בורנשטיין

מכתבו של סגן שר החוץ הפולני
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נחמה בר כוכבא בריל

ישכה, ספר בבקשה על הבית בו גדלת.

חקלאית  )חווה  בִּביתַנְיָה   1922 בשנת  נולדתי 

לירדן(.  ממערב  א'  דגניה  ליד  קיימת  שהייתה 

מתבן,  שהורכבו  מלבנים,  בנויים  היו  הבתים 

ועליה  האדמה  הייתה  הרצפה  פח,  הגג  ובוץ,  קש 

בשנת  לישראל  עלה  קרמר,  נחום  אבא,  מחצלת. 

1921, והיה בתנועת ז'בוטינסקי "הלגיון". מטרתו 

 - הגולן  את  בחזרה  לכבוש  האחרים,  עם  הייתה, 

קנה  רוטשילד  שהברון  פיק"א  של  אדמה  חורן, 

הערבים  היו מהומות של  זו  בשנה  הערבים.  מידי 

כדי לפגוע ביהודי הארץ. המהומות אורגנו על ידי 

זו  ביהודים. בשנה  המופתי. בחברון התבצע טבח 

להיות  הפך  אבא  זה  מצב  לאור  ביפו.  ברנר  נרצח 

התבצרו  שבו  העולים,  בית  על  בחיפה  אחראי 

העולים החדשים. כשהערבים תקפו מבחוץ בנשק 

מים  סירי  החלונות  ליד  המתבצרים  הציבו  כבר 

לשעת  הכניסה.  מעל  רותח  שמן  ובסוף  רותחים 

)אימו  רבין  רוזה  בידי  באקדח  אבי  צויד  חירום 

ה"הגנה"  מפקדת  שהייתה  ז"ל(  רבין  יצחק  של 

האזור  מפקד  היה  אבא  בביתניה  כשגרנו  במקום. 

בלילה  4-3 התעוררתי  בן  בהיותי  ההגנה.  - חבר 

מרים  אבי  את  לראות  נדהמתי  קלה.  תזוזה  לקול 

רובה  ומוציא  באדמה,  מעט  חופר  המחצלת,  את 

בביתניה.  "ההגנה"  מפקד  היה  אבי  מהסליק. 

פיצוץ  נגרם  בסירות.  נפץ  חומר  הביא  לימים 

תפסו  עקבות,  והבריטים שאיתרו  אולגה,  בגבעת 

חיפוש  נערך  נפץ.  חומר  שהביאה  הסירה  את 

באזור על ידי "הכלניות" של הבריטים, והם עצרו 

אותם  ושלחו  ובאזור,  חיים  בגבעת  וילדים  נשים 

במשאיות למעצר. נשלחתי רכוב על אופנוע לבדוק 

לאן נלקחו, ולדווח למפקדת ההגנה. בדרך נתפסתי 

ונשלחתי  האנגלית,  הצבאית  המשטרה  ידי  על 

תיק  לי  יש   .)20 בן  אז  )הייתי  בלטרון  למעצר 
בבולשת האנגלית... 

"כדורי"  הספר  לבית  התקבלתי   1937 בשנת 

ולמדתי עם יצחק רבין ומשה נצר. בחופשת הפסח 

הפלמ"ח  מפקד  אלון  יגאל  אותנו  שלח  הראשונה 

התחלתי  משם  במגדל.  ומ"מים  מ"כים  לקורס 

כנהוג  חוילתי  )לא  "ההגנה"  בספרי  רשום  להיות 

כי "נולדתי" בהגנה(. בהמשך הייתי נוטר - תפקיד 

ואחראי  מדריך  הייתי  ב"הגנה".  לתפקידי  כיסוי 

של  השדה(  )חיל  החי"ש  של  האימונים  לתיאום 

ההגנה. ב־1942 היה 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 

הזו.  המחלקה  מפקד  הייתי  בן־נון.  יוחאי  עליה 

בחוף זה היה בית ספר של הפלי"ם, ולכאן הביאו 

 1944 בשנת  לחוף.  אותם  והורידו  עולים  אוניות 

אבידר  יוסף  ההגנה.  של  מ"מים  לקורס  יצאתי 

להיות מפקד  היה מפקד הקורס. בסיומו נשלחתי 

יצחק  האלוף  יצאו  ומהם  פלמ"ח,  לוחמי  מחלקת 

חופי, האלוף רחבעם זאבי והאלוף אלעד פלד. 

הראל.  לחטיבת  גויסתי  העצמאות  במלחמת 

הדרך  לפריצת   )1948 )אפריל  נחשון  במבצע 

לירושלים הייתי מ"פ. תוך כדי המלחמה, בקרבות 

הפכתי  רבים,  מפקדים  נפילת  עקב  ירושלים,  על 

הגדוד החמישי בתוך שלושה  ולמג"ד של  לסמג"ד 

לחטיבת  עברנו  הראשונה  בהפוגה  חודשים.  וחצי 

גדולה. הייתי מג"ד בגדוד  הנגב - קבוצת לוחמים 

השתתפתי  נרקיס,  עוזי  את  החלפתי  השביעי, 

לחמתי  )בסיני  לסיני  ובפריצה  בדרום  בלחימה 

ששת  ובמלחמת  העצמאות  במלחמת   - פעמיים 
הימים(.

חיים לסקוב, שהיה ראש מה"ד לאחר מלחמת 

ראשי  מדריך  לתפקיד  אותי  מינה  העצמאות, 

בהכנת קורס מג"דים הראשון בצה"ל, 1949. לאחר 

מקלף  מוטקה   .1 בה"ד  למפקד  התמניתי  מכן 

בתוך  להכשיר  משימה  עליי  הטיל  הרמטכ"ל  סגן 

בתום  ואכן  חדשים.  קצינים   2000 בלבד  שנתיים 

השנתיים היו בצה"ל 1861 קצינים נוספים. 

בתקופה  גולני.  למח"ט  התמניתי   1952 בשנת 

וחטיבת  גולני   - סדירות  חטיבות  רק שתי  היו  זו 

קצין  הייתי  טנקים(. בהמשך  )עם מעט   7 השריון 

על  אחראי  הייתי  ובמה"ד  ראשי,  וצנחנים  חי"ר 

ועל האימונים.  וצנחנים  חי"ר  הלחימה של  תורת 

בתקופה זו הייתי עם אריק שרון מפקד יחידה 101 

ארבעת  מצעדות  כמה  ארגנתי  קרבות.  בשלושה 

כושר  מפגש  שהיה  מצה"ל,  ם  חיילים  של  הימים 

גבעתי במינוי  הייתי מפקד חטיבת  ורוח היחידה. 

בקשתו  לפי  לשריון  הסבה  עשיתי  לימים  חירום. 

של האלוף דוד )דדו( אלעזר. בשריון הייתי מפקד 
חטיבה 37.

חטיבת  מפקד  היית  הימים  ששת  במלחמת 

שלחמה  יפה,  אברהם  של  באוגדה   200 השריון 

למלחמה  ההכנות  על  בבקשה  ספר  בסיני, 
ומהלכיה.

שפרסמה  מחוברת  לקוחה  להלן  )התשובה 

הברזל  "אגרוף  בשם:  המלחמה,  לאחר  החטיבה 

בסיני: החטיבה במלחמת ששת הימים"(

פקודה  התקבלה   ,1967 במאי   17 רביעי,  ביום 

של  והחיילים  המפקדים  כל  את  מיד  לגייס 

מחסני  נפתחו  במאי,  ב־18  למחרת  החטיבה. 

התארגנה  החטיבה  מיד.  חולק  והציוד  הכוננות 

דרומה  החטיבה  ירדה  ההתארגנות  לאחר  כולה. 

והתפרסה באזור צאלים לאורך הגבול עם מצרים. 

בימי ההיערכות ניתן דגש מיוחד לתרגילים להכנת 

הציוד לבדיקה, ולהכנת כשירות הטנקים למלחמה. 

לשר  שהתמנה  לפני  דיין,  משה  )במיל'(  רב־אלוף 

הביטחון, מגיע לסיור בחטיבה משוחח עם המח"ט, 

ומקיים איתו דיון על המצב ושיחה אישית מָעָבר 

הבוקר,  בשעות   ,1967 ביוני   5 שני,  ביום  משותף. 

הנבטית  העיירה  ליד  בוואדי  ערוכה  החטיבה 

העתיקה ניצנה שליד הגבול המצרי. בשעה 08:15 

התקבלה הפקודה "סדין אדום" לתחילת התנועה. 

בשעה זו הורה אלוף הפיקוד האלוף ישעיהו גביש 

מנע.  בהתקפת  האויב  את  ולקדם  לקום  לכוחות 

אריק  טל,  ישראל  האלופים  של  האוגדות  שלוש 

המערך  להבקעת  קדימה  נעו  יפה  ואברהם  שרון 

ראש  עיקריים:  צירים  בשני  סיני  בִקדמת  המצרי 

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 

סא"ל  המג"ד  השמאלי.  בציר  פנה  קדמית  פיקוד 

צוות  הסנטוריונים,  גדוד  עם  פלד(  )אהרון  פדלה 

אחריו  ניצנה־רפיח,  כביש  אל  צפונה  פנה  סיור, 

סא"ל  של  החרמ"ש  גדוד  הנדסה,  יחידת  נעה 

דרגי  ולבסוף  עיקרית,  המפקדה  ירושלמי,  יהודה 

לצומת  פרץ  ברעם  אברהם  של  הכוח  החטיבה. 

לאל  הכביש  את  לחסום  היה  תפקידו  לחפן.  ביר 

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. 

המג"ד:  דווח  קרב,  לאחר  השעה,  מחצית  לאחר 

בוואדי  נתקל  יקואל  אילן  סגן  בידינו!  המוצב 

ב"שיני דרקון" מבטון, שחסמו את המעבר, חלקן 

בעזרת  הדרך  את  פרץ  הוא  וממולכד.  ממוקש 

פגזי תותחים. לאחר שנוצר מגע בין גדוד השריון 

ומוצב ביר־לחפן התקבלה פקודה ממטה האוגדה 

לחסום באש כל תנועת אויב על ציר הכביש. הגדוד 

מכוניות  והשמיד  הצומת  את  חסם  אברהם  של 

גבעת  נכבשה  כך  כדי  תוך  הכביש.  על  אויב שנעו 

טיווחו  המצרים  הצומת.  על  החולשת  המכ"ם 

תותחיהם והחלו בהפגזות ארטילריות כבדות על 

גדוד התותחנים שהגיע הנחית את  גדוד השריון. 

גדוד  הדרומיים,  לחפן  ביר  מוצבי  על  ארטילרית 

הוואדי  ִמפתַח  את  לחסום  יצא  שהגיע,  פדלה 

כל  התרכזה  אש  חילופי  תוך  עגילה.  אבו  לכיוון 

האוגדה  מפקד  סגן  הוראת  לפי  בוואדי.  החטיבה 

הצטרף הגדוד של סא"ל פדלה אל גדודו של נתק'ה 

ניר מאוגדת השריון. הג'יפים של הסיירת ופלוגת 

התקדמות  על  דווחו  אילן  סגן  של  סנטוריונים 

שריון.  חטיבת  הכוללת  מצרית,  ארוכה  שיירה 

המח"ט הורה לפתוח מיד באש ולמנוע בכל מחיר 

לפרוץ בצומת. התחיל קרב שריון בשריון. למצרים 

הקרב  תוך  חדישים.  אינפרה־אדום  מכשירי  היו 

וגדוד  אילן  סגן  של  תותחיו  המצרים.  התקדמו 

הטנקים של אברהם פגעו פגיעות מדויקות באויב. 

עקב הפגיעות המדויקות נסוגו המצרים והתפרסו 

משני צידי הכביש. בדו־קרב תותחים במרחק 900 

עד 1800 מטר הוכרע הקרב, אולם החטיבה ספגה 

של  הגדוד  חזר  בינתיים  בטנקים.  רבות  פגיעות 

פדלה לחטיבה. למחרת עם שחר, לאחר שהתפזר 

 יׂשכה 
 )יששכר( שדמי

מבכירי המפקדים בשריון
תא"ל )במיל'( ישכה )יששכר( שדמי, מספר אישי 31572, מציין 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

ישכה שדמי בעת 
שירותו הצבאי

ביטחון חדש במנורה מבטחים! חשבון חסכון עם 

 TOP Kids 
חסכון חכם לילד

ללימודים
עלות תואר ראשון 
היא עד 90,000 ₪

לבר/בת מצווה
עלות בר/בת מצווה 

ממוצעת היא 40,000 ₪

לדירה
משכנתא ממוצעת בישראל 

עומדת על 578,000 ₪ 

לחתונה
 עלות חתונה ממוצעת 

היא 110,000 ₪

ניתן גם להוריד ע“י חיפוש 
 “טופ קידס” 

App Store -וב play Store -ב

 תיקון טעות בכתבה 
"ישכה שדמי - מבכירי 

המפקדים בשריון"
בכתבה זו מאת גב' נחמה בר־כוכבא־בריל 
)בגיליון 42, נובמבר 2012, עמודים 62־58 נפלה 
טעות. חטיבה 200 בפיקודו של תא"ל במילואים 
ישכה שדמי לחמה במלחמת ששת הימים שישים 
שעות רצוף )ולא כמו שנכתב בטעות שש שעות(. 
החטיבה לחמה ארבעה ימים ברציפות ולאחר מכן 
הייתה החטיבה הראשונה ששוחררה מהמילואים. 
המח"ט )אז אל"ם( ישכה שדמי לחם עם החפ"ק 
שלו בראש החטיבה, יחד עם הצוות של גדוד 
ברעם )אברהם( שפרץ את הדיונות לעבר ביר 
לחפן. בכפר, על מחנות ג'בל ליבני הוא לחם 
עם החפ"ק במרכז החטיבה, כשהגדוד של ברעם 
מימין, הגדוד של פדלה )אהרון פלד( משמאל 
וגדוד החרמ"ש של יהודה ירושלמי ז"ל מאחור.
בכבוד רב,
ישכה שדמי

 מכתבו של 
הרב שלמה בורנשטיין



20 ׀ שריון 43  אפריל 2013 

אל"ם איציק רונן

הקדמה 

הויכוח סביב הצורך במרכבה סימן 4 ממאן להירגע, 
ולמעשה כבר מתחילת העשור הקודם, בו הוסב קו 
הייצור והחל ייצורו של טנק זה. הוויכוח נובע משני 
טעמים מרכזיים, הראשון הינו סביב אפקטיביות 
התמרון היבשתי לנוכח השתנות שדה הקרב, ובתוך 
כך תפקידו של הטנק, והשני סביב העול הכלכלי 
שנגזר מן הפיתוח והייצור של מרכבה סימן 4, מול 
חלופות אחרות, ביניהן הרחבת ייצור מרכבה סימן 
3 או רכש טנק ממדינה אחרת, למשל ארצות הברית.
בשנה  ישראל  במדינת  הכלכלית  המציאות 
האחרונה, בה הוצגו סימני שאלה סביב תקציב 
הביטחון, וגודלו ביחס לתקציבי חברה ורווחה, 
הובילו לדיון חוזר סביב מיזם המרכבה, הכדאיות 
שבו, ותרומתו ליכולת ההכרעה של צה"ל. את רוח 
הדברים ניתן להבין היטב מקריאת מאמרו האחרון 
של העיתונאי אלכס פישמן1, בו הוא מערער על 
הקצאת התקציב לפיתוח מרכבה סימן 4 והנגמ"ש 
נמ"ר, מתוך ההבנה, מבחינתו, שאפשר היה להסתפק 
בטנקי מרכבה סימן 3, לנוכח האתגרים הקיימים 

והעתידים לבוא.
הכוונה במאמר להלן הינה להדגיש ולהבהיר 
מדוע ההחלטה לייצר "מרכבה" ו"נמר" הייתה נכונה 
בעשור הקודם, ונכונה גם לעתיד הנראה לעין, למרות 
הטיעונים )בעיקרם כלכליים( שמביא אלכס פישמן 

נגד ייצור סימן 4 והמשך המיזם.

הנחת העבודה חדשה־ישנה - 
התמרון במרכז יכולת ההכרעה

כאשר דנים בכדאיות פיתוח אמצעי לחימה, 
המתאפיין בכושר תמרון מתקדם, חשוב להזכיר 
שלעת עתה, ולאור לקחי המפגשים האחרונים של 
צה"ל עם אויביו )מבצע "עופרת יצוקה", ומלחמת 
לבנון השנייה(, נראה כי גם במערכה הבאה לתמרון 
היבשתי תהיה השפעה מהותית על ההכרעה בשדה 

הקרב.
גם אל מול העובדה, שההתמודדות כיום היא 
בעיקרה מול אויב נייח, שׂשם לו למטרה לשגר חומר 
נפץ בדמות רקטות אל העומק האסטרטגי של ישראל, 
הרי העימותים המוזכרים הוכיחו כי בכל מצב שבו 
כוחות צה"ל הגיעו למרחבים שמהם שוגרו הרקטות, 
האויב לא המשיך לפעול. המשמעות היא שגם נגד 
רקטות אנו נדרשים לתמרן, כלומר להגיע לאותם 

שטחים עם כוח משוריין.
לצד היכולת הרקטית, "הציף" האויב את השטח 
במערכי נ"ט, שתכליתם לעקר את יתרונותיהן של 
העוצבות המתמרנות. לכך יש להוסיף את ההתעצמות 
את  כבדות,  ובמרגמות  ארטילרית  באש  שלו 
המכשולים, הביצורים ואת הלחימה בתווך התת־

קרקעי.
המסקנה הנשמעת מדי פעם אל מול עובדות אלה, 
היא כי בעתיד אמנם נדרש לתמרן, אך תפקידם של 
הטנקים לאור האיום שהתגבר מולם, נגוז משדה 
הקרב. אלה הגורסים כי אפשר לפעול ללא טנקים, 
מוסיפים ואומרים כי עידן מלחמות הטנקים אלה 

באלה )ש' ב־ש'( גם הוא הסתיים, וזו לדעתם עוד 
הוכחה לירידה בנחיצות הטנקים.

כאן חשוב להזכיר את מקורו של הטנק, שהגיח 
לעולם במהלך מלחמת העולם הראשונה, וכפתרון 
"שובר שוויון" למלחמת החפירות, שהתאפיינה 
גם אז בקרבות סטטיים, של אש מנגד, מכשולים 
וביצורים. בשל יכולות העבירות שלו, נבנה הטנק 
כדי לחצות את מערכי המכשולים, ולהגיע לעומק 
שטח האויב, תוך צמצום הנפגעים. ראוי להזכיר, כי 
גם אז הטנקים לא היו חסינים מפני כל סוגי האש, 
אבל הם היו חסינים יותר מאשר הרגלים, והפעלתם 
צמצמה באופן ניכר את אבדות הרגלים שנעזרו בהם.

הצורך בהגעה לעומק האופרטיבי של שטח האויב 
הומחש גם בכל מלחמות ישראל, שהגיעו להכרעה 
רק בשלב שבו העוצבות המשוריינות תמרנו לתוך 
שטחי המדינה היריבה, פגעו בלוחמי האויב, השמידו 
את מערכיו, העבירו אותו למצב מגננה, עד כדי יצירת 

איום אסטרטגי על מרכזי שלטונו.
לקחי מלחמת סיני )1956(, הצביעו על כך שצה"ל 
חייב לחזק את יכולת התמרון שלו, כך ניתן יהיה 
להכריע מערכה יבשתית, על ידי הגעה מהירה יותר 
לעומק האופרטיבי בשטח האויב. גם בהקשר למבנה 
הצבא, התמרון הממוכן נתפס כנכון יותר. העובדה 
כי עיקר צבא היבשה נשען על מילואים מחייב גם 
הוא את קיצור משך הלחימה, וזאת על ידי תנועה 

רציפה לעומק.
אולם עוצבות המילואים המשוריינות ניחנו 
ביתרון נוסף - המהלך הממוכן הפחית את הצורך 

ובכול זאת, 
סימן 4

המציאות החברתית־כלכלית במדינת־ישראל מובילה לדיונים חוזרים סביב שאלת 
תקציב הביטחון, ובמרכזה כדאיותם של מיזמים כדוגמת טנק המרכבה סימן 4. השתנות 

שדה הקרב, הנגזרת גם מהתמורות החלות בעולם הערבי, מעצימות את דילמות בניין 
הכוח. למול כול אלה, גם בעתיד הנראה לעין, התמרון ימשיך להוות נדבך מרכזי ביכולת 

ההכרעה, וכמו בעבר גם כיום יימצא הטנק במרכז התמרון. בנסיבות אלה מן הראוי שיהיה 
זה הטנק הטוב ביותר שיש לרשותנו - טנק המרכבה סימן 4.
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נקודת תורפה  רגליות ארוכות, שהיו  בתנועות 
בשנותיו הראשונות של צה"ל, הן בשל העובדה כי 
כושרו הגופני של חייל המילואים אינו משתווה לחייל 
בסדיר, והן מן הטעם שמהלך ממוכן מביא את חיילי 

החי"ר לשלב טיהור היעדים בשחיקה מינימלית.
ההחלטות בשנות ה־60 בתחום בניין הכוח 
היטו את הכף באופן קיצוני לטובת מבנה עתיר 
שריון. תפיסה זו שירתה את צה"ל במלחמת ששת־
הימים, אולם במלחמת יום־הכיפורים היא הייתה 
בעוכרי העוצבות. מיעוט היכולת הממוכנת־רגלית, 
והתעצמות האויב בטילי נ"ט שיבשו את יכולת 

התמרון, והנושא בלט בימי הלחימה הראשונים, 
שהתאפיינו ב"ריצה" של כוחות אל החזית.

כוחו  את  לבסס  צה"ל  המשיך  זאת,  למרות 
בעיקר על כוחות השריון, גם בשנות ה־80 וה־90. 
טנקי המרכבה לדורותיהם נכנסו לשירות והוטמעו 
בעוצבות. מנגד בנה האויב מערכי נ"ט משופרים 
המתבססים על טילים מתקדמים, כדוגמת ה"קורנט".
השתנות שדה הקרב אכן דרשה התאמות מצדו 
של צה"ל, ובעיקר במבנה העוצבה המתמרנת והיכולת 
הממוכנת שלה. בתחילת העשור הקודם, עם תחילת 
ייצורו של טנק מרכבה סימן 4, לא חל שינוי מהותי 

במבנה העוצבה, שיתאים את יכולותיה לשינוי. ואולם 
כבר אז נשמעו צלילי ביקורת על ההחלטה לייצר 
טנק נוסף, מעבר למרכבה סימן 3, שייצורו החל 

בסוף שנות ה־80.
בהמשך, בשנות הלחימה מול הפלסטינים, הטנק 
היווה פלטפורמה משמעותית. גם מבצע "חומת 
מגן" הוכרע כאשר צה"ל תמרן לעומק השטח הבנוי, 
ל"לב" התבצרות הפלסטינים, שהופתעו מהנכונות, 
מהנחישות והיכולת לחדור, גם באופן ממוכן ל"גוב 
האריות". כלל פעילויותיהן של חטיבות החי"ר זכו 
לשיתוף פעולה צמוד עם גדודי שריון, במחנות 

הפליטים ובקסבות.
"המרכבה מכשול לתמרון" כתב יהודה וגמן בשנת 
2000 2, כשטענתו המרכזית הייתה שהמשאבים 
ביכולת  פגעו  המרכבה  טנק  בייצור  הכרוכים 
ההצטיידות של יחידות החיר"ם בנגמ"שים משופרים, 
ובצדק. אולם מאז שנת 2006, לצד ייצור טנקי סימן 
4, החל צה"ל להצטייד בנגמ"ש נמ"ר )נגמ"ש מרכבה(, 
והיכולת הממוכנת בין עוצבות החי"ר ובין השריון 

החלה להתאזן.
המגמה כיום היא, שהעוצבות המתמרנות יתבססו 
על רק"ם מתקדם, הן בשריון והן ברגלים, כך תשופר 
יכולת ההתמודדות עם מכשולים, עם איום ארטילריה, 

מרגמות, ועם נ"ט.
הצורך בתמרון, אם כן, נשאר רלוונטי, ולכן יש 
להמשיך ולהשקיע בו. יתרה מכך, החלשת יכולת 
התמרון תגרום לצה"ל להישענות מוגברת על "אש 
מנגד", שזה מגרש משחקים שבו שני הצדדים יספגו 
אבידות בעורף ונזק רב. התמרון איננו רק מנוף 
להכרעה, אלא מכשיר נוסף בידי מקבלי ההחלטות 

בכדי להשפיע על האויב, גם לצורכי הרתעה.
גם בימינו מהווה "קיצור משך הלחימה" שיקול 
משמעותי. העובדה כי האויב ריכז את מאמציו כנגד 
העורף האזרחי מחייבת הגעה מהירה להכרעה, כדי 

לחסוך חיי באזרחים, ונזק לתשתית.
מעבר לכך חשוב גם להזכיר כי ממדיה הגאו־
אסטרטגיים של מדינת ישראל מחייבים כמעט 
אוטומטית העתקת הלחימה לשטח האויב, בעיקר 
עקב היעדר עומק אסטרטגי. גם בעידן הרקטות יש 
לעניין זה משמעות, ובעיקר לצורך הרחקת הנשק 

תלול המסלול מטווח ההשפעה על היישובים.

מדוע סימן 4?

נדרש, נשאלת  כי התמרון  לאחר שהובהר 
השאלה מדוע לא להסתפק בטנק מרכבה סימן 3, 
שהוא לכל הדעות טנק טוב, ולהשקיע בסימן 4 ? או 
שאולי נכון לרכוש טנקים ממדינה אחרת, ולסגור 
את קו ייצור המרכבה בכלל. כאשר בוחנים טענה זו 
מן ההיבט הכלכלי, ברור שיש היגיון לתהייה, שכן 
עלות החלופה של רק"ם אחר עשויה להיות נוחה 
יותר, ולאפשר העתקת משאבים למקומות אחרים.

לשם דיון בסוגיה זו נכון להתמקד בשתי טענות, 
הראשונה - מדוע סימן 4 ולא סימן 3. כאן כדאי 
להבהיר, למען הסר ספק, שבמרכבה סימן 4 חל 

שיפור משמעותי בכלל העוצמה הנדרשת בטנק:
ראשית, עוצמת האש: היכולת של סימן 4 
משופרת באופן בולט בכול הקשור לאיתור וזיהוי 

אל"ם איציק רונן בתרגיל
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מטרות, הכינון והירי, הן ביום והן בלילה.
שנית, הניידות: סימן 4 הוא בעל הספק מנוע 
העולה בהרבה על הקיים בכלים האחרים, וביכולתו 
של טנק זה לתמרן במקומות שבו כלים אחרים 

יתקשו או לא יוכלו לתמרן.
שלישית, השרידות: אין מדובר רק בסוג המיגון, 
שהוא טוב יותר, אלא גם הטיפול בצללית, ובטכניקה 
של רכישת מטרות שלאו דווקא דורשת חשיפתו 

- טנק זה עוצב אחרת.
כאשר מחברים לתכונות אלה את העובדה 
שהכלי נבנה מראש עם יכולת קליטת אמצעי שליטה 
מתקדמים, ומותקנות בו מערכות מגוונות נוספות, 
שאין כאן המקום לפרטן, הרי שברור מאין נובע 
יתרונו הבולט על פני טנקים אחרים, לרבות סימן 3.
לסיכום, אם מובן שצה"ל נדרש לכושר תמרון 
לעומק האופרטיבי, ולטנק יש תפקיד מרכזי במערכה 
זו, אזי יש צורך מהותי בסימן 4, כיוון שבכל פרמטר 

הוא טוב יותר מכלל הטנקים האחרים, קודמיו.
מעבר לכך, כאשר עוסקים בהתפתחות אמצעי 
לחימה, שבמקרים רבים היא אבולוציונית, חשוב 
להבין כי פיתוח פלטפורמות חדשות מביא אתו 
התפתחות של יכולת נוספת, ושל הזדמנויות 
נוספות - למשל הנגמ"ש "נמר", שהוא תולדה 

של מרכבה סימן 4.
ובעניין אפשרות רכישת טנקים ממדינה אחרת, 
העומדת על הפרק גם היא משנות ה־60 - בהחלט 
קיימים בעולם טנקים שאינם נופלים מסימן 4. 
כאשר אנו דנים בנושא זה חשוב להזכיר שמיזם 
המרכבה הגיע להחלטה ומימוש כאשר עסקת 
טנקי ה"צ'יפטיין" סוכלה על ידי בריטניה, כחלק 
מהאמברגו שהוטל על ישראל בתקופה ההיא. 
הקברניטים הבינו כי התלות ברכש אמצעי לחימה 
ממדינות אחרות פוגעת בגמישות המבצעית, ולכן 
סימנו ששלוש זרועות הלחימה נדרשות לאמצעי 
"כחול לבן", ביבשה, בים ובאוויר. על "מרכבה" 

הוחלט כפועל ישיר להחלטה זו.
מה השתנה מאז, והאם סוגיית התלות איבדה 
את הרלוונטיות שלה? כאן כדאי להתבונן בשכנתנו, 

מצרים, כדי להבין מהי תלות.
מה בין טנק "כחול לבן" ובין חוסן לאומי? 

כפי שהובהר, ההחלטה על ייצור טנק מפיתוח 
עצמי נבעה לא מעט בשל הבידוד בזירה הבין־

לאומית שמדינת ישראל נמצאה בו בשנות ה־60, 
מצב שעשוי לחזור על עצמו גם בעתיד.

יכולת הפיתוח והייצור העצמית של טכנולוגיות 
בכלל ושל אמצעי לחימה בפרט מהווים חלק מן 
הביטחון הלאומי של המדינה - לא רק שהם 
מצמצמים תלות, אלא גם מהווים חלק בעוצמתה 
של המדינה, וביכולתה להתפתח אסטרטגית, 
להגביר את העוצמה הצבאית כמרכיב בביטחןן 
הלאומי, ואף לייצא לחו"ל כחלק מן התרומה 
לביטחון לאומי. הפיתוח והייצור של המרכבה 
תרמו לייצוא הישראלי, לחיזוק קשרים מדיניים 

ולמאזן הכלכלי.
בפיתוח והייצור של מיזם המרכבה עוסקים 
כעשרת אלפים מפרנסים בכול רחבי הארץ, לרבות 
בפריפריה, בכ־200 מפעלים. מיזם זה ותעסוקה זו 

תורמים להתפתחות התעשייתית ולהתפתחות 
היישובים העוסקים בכך.

כאשר אנו דנים בפריפריה, בתקופה שבה 
מתחוללת סערה חברתית, הרי שגם להיבט זה 
יש משמעות בכל הקשור לחוסן חברתי, שגם הוא 
מרכיב דומיננטי בביטחון הלאומי - ראו כיצד 
המערכת האזרחית מגיבה לסגירה של מפעלים 

בפריפריה, "פרי גליל" כדוגמה.
הסוגיה האחרונה, שגם בה אין להקל ראש, הינה 
משמעותם של סמלים לאומיים, אשר מקרינים על 
גאווה לאומית, ועל היבטים תרבותיים שחברות 
מתפארות בהם. טנק ה"מרכבה" הוא בהחלט סמל 
מסוג זה, עד כדי כך שאויבינו משתמשים בו בכדי 
לפגוע ברקמת רוח הלחימה - ראו כיצד התייחסו 
ארגוני הטרור השונים בלחימה, כאשר הצליחו 

להסב נזק לטנק ה"מרכבה".
במהלך שלושת העשורים האחרונים תעשיית 
הביטחון הישראלית הצליחה להעמיד בכל דור 
פלטפורמת לחימה משוכללת ובין המובילות בעולם 
- לא בטוח שיש למהר, ולהיפטר ממקור גאווה זה.

ובאשר לטיעון הכלכלי גרידא, אשר מהווה כלי 
ניגוח שגרתי כנגד ייצור סימן 4 ו"נמר", ושעליו יש 
מחלוקות רבות - עוד לפני מספר שנים בחנו אותו 
לאורך ולרוחב, ונמצא שמחיר הפיתוח והייצור אינם 
גבוהים כפי שנדמה. ניתוח זה התקיים בתחילתה של 
התכנית הרב־שנתית הקודמת של צה"ל )2007(3, 

ואף הוצג בוועדות הכנסת השונות לביקורת.
כאשר בוחנים את ייצור מרכבה סימן 4 בראי 
הביטחון הלאומי, אפשר אם כן לזהות יתרונות 
בלתי מבוטלים, המחזקים את עוצמתה הלאומית 
של מדינת ישראל, כמעט בכל מרכיב שנבחן, 
הרבה מעבר ליכולות הלחימה של הכלי, והנגזרות 

הכלכליות של פיתוחו ושל ייצורו.

כיצד ממשיכים מכאן?
למרות הנאמר לעיל, עדיין יש מקום להתעמקות 
ולחשיבה נוספת אודות סוגיה בוערת זו, שכן לא ניתן 
להתעלם מן האיומים, הקורמים עור וגידים סביבנו, 
ולא מעט מהם דורשים מענה מסוג אחר, המחייב 
השקעת משאבים ביכולת מודיעינית, אווירית, ימית, 
כלומר מעבר ליכולת היבשתית, למשל בכל הקשור 
במיזמים של ההגנה האקטיבית - משאבים אלו 

"חיים" בתוך משחק הקרוי "סכום אפס".
הביקורת על המשך פיתוח וייצור טנקים נוגעת 
להם, כיוון שהמשמעות בפיתוחים רבים נוספים 
הינה, שבהכרח יידרש קיצוץ במקום אחר, וכאן 
יש אומרים, כי מקומו של הטנק בשדה הקרב אינו 
רלוונטי. זוהי טענה קיצונית מדי, וגם במאמר זה 
הובהר כי גם בעימות הבא יהיה ככל הנראה תפקיד 

מרכזי לתמרון.
האיזונים לכן חייבים לבוא לידי ביטוי לא רק 
בשאלה 'איזה אמל"ח לפתח', אלא גם בשאלות 

הכרוכות במבנה הכוח ובתפיסת ההפעלה שלו.
בעשור האחרון אנו עדים לשינויים מהפכניים 
ביכולת השליטה, הבקרה, המחשוב, וכל הקשור 
באלה. בבסיסם של שינויים אלו קיימת הזדמנות 
להתפתח על ידי מיצוי נכון יותר של הכוח, שהרי 
לא סביר שהגענו למצב בו יש ברשותנו פלטפורמת 
שליטה  ואמצעי  אדירה,  יכולת  בעלת  תמרון 
מתקדמים ביותר, ואנו עדיין מפעילים אותן בתפיסה 
כמעט זהה לזו שבה פעלנו במלחמת יום הכיפורים 

לפני ארבעים שנה.
בתחילת העשור הקודם התפתחו תפיסות שונות, 
למשל, פיתוח העוצבה המשולבת, שבבסיסה הרעיון 
לבנות הרכב אורגני משולב לשדה הקרב המתפתח. 
לצד אלה דובר על "תמרון מבוזר" שבבסיסו הרעיון 
לפעול בצוותי קרב קטנים, תוך צמצום המפקדות. 

טנק מרכבה סימן 4
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עוד דובר על שינוי מעמד עוצבת היסוד, והחלפת 
האוגדה בחטיבה תחת הגדרה זו.

מלחמת לבנון השנייה, שכאמור הסתיימה 
באכזבה רבה מיכולת התמרון, הובילה בלקחיה 
לגניזת חלק משמעותי מרעיונות אלה. הטון 
הקשה שבו הגבנו בתחקירים, על הדרך בה נתפסו 
ה'פלאזמות', מיקום המפקדים, והטרמינולוגיה 
גם  הובילו   - לגנאי  שזכתה  הרב־לשונית 
להתייחסות בביטול לרעיונות אחרים, שבחלקם 

היו בגדר "פורצי דרך".
יותר  טובה  הבנה  יש  כאשר  וכעת,  ייתכן 
להתרחשויות שחווינו ב־2006, יש מקום לבחון 
מחדש את הרעיונות שגובשו בעשור הקודם. אולי 
דווקא כעת, כאשר בידנו כלים משובחים, אפשר 
להביא תפיסה אחרת, שתוביל למיצוי טוב יותר 
של כלל היכולת. אין ספק ששאלות אלו עשויות 
לקבל מענה טוב יותר, אם לפני החלטה על היכולת 
הנדרשת או האמצעי הנדרש, נבחן שוב ומחדש את 

התפיסה עצמה.
על כך כתב האלוף משה בר־כוכבא ז"ל, שהיה 
איש שריון, בעל תפיסה מתמרנת ברמ"ח אבריו, 
בהתייחסו למבנה הכוח ביחס לשינויים שחלו בצבא 

סוריה בתחילת שנות ה־80: 
"...בסיכומה של בחינת הארגון האוגדתי ב־1982 
לא הוחלט על שינוי ניכר, והמבנה שלה נשאר 
במתכונת הבסיסית, כפי שהוחלט ב־1979. כמו 
כן הוסכם מחדש על תפיסה הגורסת מבנה וארגון 

אחידים לכל האוגדות המשוריינות...".
בר־כוכבא, בספרו "אוגדות עילית - צו השעה"4, 
העיר על כך שמבחינת התפיסה העוצבות מאורגנות 
באופן שאינו תואם את השינוי שחל באיומים סביב 
ישראל. הוא בחר לסכם את ביקורתו זו במילים 

האלה:
"נדמה לי כי קצינים רבים טרם הבינו את גודל 

המהפך הארגוני והאיכותי שחל בצבאות ערב..."
ובאשר למבנה עוצבות צה"ל הוא הוסיף:

"...אוגדות העילית יפיחו חיות מחודשת בעתודת 
המטכ"ל, יאפשרו לה למלא מחדש את יעדיה ולהוות 
כוח הכרעה מרכזי של צה"ל, בכל חזית בה צה"ל 

יידרש להפעיל את המאמץ ההתקפי שלו".
בר־כוכבא נגע בשני היבטים, הראשון הוא 
בנייה של מספר עוצבות עילית, שהן שונות משאר 
העוצבות, בעיקר ביכולתן ובסוג האימונים שלהן. 
עוד הוא ראה עוצבות אלה כעתודה מטכ"לית, כלומר 

ללא שיוך זירתי.
בר־כוכבא כתב את הדברים, כאמור, בתחילת 
שנות ה־80, עם קליטת המרכבה סימן 2, ועל רקע 
התעצמות בצבא סוריה, שהתבטאה ברכישת אמצעי 

לחימה, בהתבצרות ובמכשּול.
האם תפיסת "עוצבות העילית" נכונה גם כיום? 
לכל הפחות יש לבחון אותה, לרבות המושג "עתודה 
מטכ"לית". בהחלט מדובר ברעיון שיש להעמיק 
בו, בעיקר מעצם העובדה שהוא מאפשר לרכז את 
המאמץ בבניין הכוח, ולמצות טוב יותר את היכולת 

הקיימת. הרעיון טומן בחובו תפיסה המאפשרת 
הסתכלות דיפרנציאלית על המערכים ועל העוצבות.

אולי דווקא כעת נכון לבחון מחדש תפיסה זו, 
ולבנות מספר כוחות מחץ, תוך הבנה שכוחות אחרים 
יהיו במעמד שונה, שיאפשר כוננות אחרת, אימונים 

אחרים, וציוד שונה.
צה"ל בנוי "מאז ועד היום" ל"מקרה הכול", ייתכן 

וגם פרדיגמה זו נדרשת תיקוף מחדש.

סיכום
אין ספק שתקופה רבת שינויים דורשת בחינה 
מחודשת של המענה המבצעי, אולם בחינה זו כדאי 
שתעסוק לא רק ביכולת או באמצעים, אלא גם 
בתפיסה ובמבנה. כיוון שבעתיד הנראה לעין צה"ל 
נדרש כאמור ליכולות תמרון, אזי ברור שיש מקום 
לטנקי מערכה מתקדמים, ולכן, למרכבה סימן 4, 

ולצידה "נמר" קיים צידוק ברור.
עתה, משהצליחה מדינת ישראל להעצים מאוד 
את הפער האיכותי, נכון לבחון מחדש את התפיסה, 
ואולי אף לשנות כיוון, כי בסופו של עניין גם שדה 
הקרב מבוסס על עקרונות הפיזיקה - חיכוך, תנע, 
עוצמה, מסה, ווקטורים. ובפיזיקה, כאשר דנים 
בווקטורים, אזי נוגעים בשני דברים - הראשון 

הוא העוצמה, השני הוא הכיוון.
כיוון שמערכי ייצור דורשים שינויים תשתיתיים 
עמוקים, שחלקם אף נוגעים במרקם הרגיש החברתי, 
נכון יהיה לנסות ולחשוב כיצד עושים טוב יותר עם 
מה שעומד לרשותנו, ופחות לעסוק בשאלה האם 

אנו צריכים את מה שעומד לרשותנו.
עתה, ייתכן שצו השעה הוא לעסוק בִאגבור 
)"סינרגיה"(, שמשמעותו היא בניין כוח אחר, אשר 
משולב במהותו מן היסוד, הן במבנה הארגוני, והן 
בהכשרה. אולי כך נוכל לעשות יותר עם פחות, 
כאשר ה"תבשיל" מבוסס על מרכיבים איכותיים 

"מתובלים" היטב.
אם נחבר חשיבה זו לחשיבתו של בר־כוכבא, 
הרי שאם בתחילת שנות ה־80, כאשר האויב 
נדרשנו  ואמצעים,  תשתית  מבחינת  התפתח 
ל"עוצבות עילית", הרי כיום, אנו נדרשים בעוצבות 
עילית רובוסטיות, הנותנות מענה לאויב היברידי, 

או בעברית פשוטה, גמישות ורב־תכליתיות.
מעבר לכל אלה חשוב להזכיר עוד פרט קטן 
וחשוב - מרכבה סימן 4 היא מובילת הדגל של 
חיל השריון במילניום השלישי, ועלינו, השריונאים, 
בראש וראשונה להזכיר בכל תכנון מבצעי, אימון, 
הכשרה, פורומים, דיונים או כתבי עת, שהשריון 
בנוי להוביל את התמרון, וחייב להוביל אותו, 

כמו אז גם כיום.

* אל"ם רונן איציק, מפקד צוות בקורס לפיקוד 
• ומטה, וראש מטה עוצבת "עמוד האש" 

טנק המח"ט של איציק רונן

ידיעות אחרונות, המוסף לשבת, "חשבון טנק", 17.8.2012  .1
ווגמן יהודה, "המרכבה - מכשול לקרב המשולב", "מערכות", יולי 2000.  .2

 www.knesset.gov.il/protocolsפרוטוקול ועדת המדע והטכנולוגיה, שנת 2007, בתוך  .3
משה בריל )בר־כוכבא(, "אוגדות עילית מובחרות בדגם חדיש - צו השעה!", נובמבר 1986.  .4
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ליקט וערך רס"ן חביב פילוסוף*

יחד עם שניים מגיבורי ישראל בעלי עיטור 
הגבורה, גדי רפן ונתי גולן, צירף האלוף ישראל טל 
)טליק( את קצין החימוש הצעיר יחיעם הרפז, שהיה 
איש שדה מובהק, לצוות הפיתוח הטכני ברפ"ט 
)הרשות לפיתוח הטנק(, כבר מראשית המיזם של טנק 
המרכבה, כדי לקבל משוב על תכנון הטנק. מפקדיו 
באותה התקופה מעידים שהיה זה הוא שהרכיב במו 
ידיו את המזקו"ם הראשון של מרכבה סימן 1 על 
טנק הדגם הראשון. במלחמת יום הכיפורים )1973( 
שירת כקצין חימוש באוגדת הטירנים )440(. בתוך כך 
ובפעולה נועזת חילץ טנק מגח פגוע שבו היו גופות 
של שני חללי שריון. בהמשך דרכו נשלח ללימודי 
הנדסת מכונות בטכניון מטעם חיל החימוש, במסגרת 
קליטת קצינים איכותיים לשורות החיל. בתום לימודיו 
בשנת 1977 שובץ בתפקיד שדה. בשנת 1979 יחיעם 

חזר לרפ"ט והחל את דרכו כרס"ן ביחידה.
יחיעם שהחל את שירותו הצבאי בשנת 1965, 
נכנס לשורות ענף אוטומוטיבי כרמ"ד מזקו"ם בשנים 
שבהן החלו טנקי מרכבה סימן 1 להיכנס למערך 
השריון. מחלות הילדות של המזקו"ם היו קשות 
ומורכבות. המזקו"ם כפי שנבנה מלכתחילה ונבחן 
בעיקר בשטחי הנגב לא עמד בתנאי הנסיעה בסלעי 
רמת הגולן. אופן ההתמודדות של יחיעם עם הבעיות 
התאפיין בתכליתיות רבה ובהדרגה הוכנסו שיפורים 
הנדסיים רבים הן בתהליך הייצור הסדרתי במרכבה 
סימן 2 והן בשינויים והשיפורים )שו"שים( עבור 

הטנקים שכבר נופקו מתחילת הייצור.
בשנת 1984 מונה יחיעם לראש ענף אוטומוטיבי 

ותחום אחריותו כולל גם את חטיבת הכוח בנוסף 
למזקו"ם. בתפקיד זה הוביל את פיתוח המזקו"ם 
של מרכבה סימן 3. במזקו"ם שנבנה יושמו הלקחים 
והניסיון הרב שנצבר בתצורת המזקו"ם בטנקי 
מרכבה סימן 1 ו־2. המזקו"ם החדש היווה פריצת 
דרך טכנולוגית והישג הנדסי עצום, והתאפיין 
גם  גבוהה מאד,  ובאמינות  בביצועים מעולים 
גודל ההישג  ביותר.  במתארי הנסיעה הקשים 
ומתכונותיו  המעולה  מהתוצאה  רק  לא  נובע 
המעולות של המזקו"ם אלא גם מלוחות הזמנים 

המדהימים שבהם פותח - כשנתיים בסך הכול, 
לרבות תכנון, ייצור דגמים, התקנה באב־טיפוס, 
ניסויי דרך ואישור סדרתי לכול מכללי המזקו"ם, 
כול אחד לחוד ולמזקו"ם בכללותו. תהליך פיתוח 
מקובל של מכלל מזקו"ם בודד הינו כחמש שנים 
ונובע מהעומסים הגבוהים שבהם נדרשים לעמוד 
מכללי המזקו"ם בנסיעת טנק בתנאי דרך קשים. 
לא זו בלבד שכול מכללי המזקו"ם שפותחו עמדו 
במבחנים הקשים, אלא שהמזקו"ם בכללותו פעל 

ברמת ביצועים ואמינות שאין שני לה.
טנקי מרכבה סימן 3 נופקו לשדה משנת 1988 
עם מזקו"ם חדש שנכנס בצורה חלקה כמעט, 
ועם חטיבת כוח חדשה וחזקה יותר מקודמתה 
)1200 כ"ס לעומת 900 כ"ס( כאשר בתחילת הדרך 
סבלה מבעיות שונות שטופלו בהצלחה. שנים אלה 
התאפיינו במאמצים אינטנסיביים לשיפורי אמינות 
במכללי המזקו"ם והחט"כ. נבנו אין־ספור דגמים 
ונערכו ניסויים רבים מאד בדגש לניסויי אורך חיים 
ועבירות. נקבעה התצורה המוצלחת ביותר של 
גלגלי מרכוב וחוליות זחל מבין עשרות ומאות 
דגמים שנבחנו. כול בעיה שזוהתה, קטנה כגדולה, 
קיבלה טיפול ומענה. על כול הפעילות התזמורתית 
הנרחבת הזו ניצח יחיעם בידיו האמונות, שגם ניגנו 

אישית עם כלי עבודה בשטח.
אחת ההצלחות החשובות והמרשימות ביותר 
מבחינה הנדסית בטנק המרכבה, הייתה פיתוח 
ההינע הסופי הפלנטרי. ההינע הסופי הוא יחידת 
העברת הכוח ממערכת ההנעה אל המזקו"ם, ואליה 
מחובר הזר המניע המסובב את זחל הטנק. כיוון 
שעל ההינע הסופי פועלים במצבי קיצון עומסים 
עצומים, היו מתרחשים תדיר אירועים של שברים 
בגלגל השיניים הראשי שבהינע. יחיעם הוביל פיתוח 
של הינע סופי שבו 5 גלגלים קטנים המסתובבים יחד 
ומחליפים את גלגל השיניים שהיה מועמס ונשבר 
לעיתים קרובות, בהתבסס על העיקרון שהעומס 
הכבד יוטל כעת על 5 שיניים ולא על אחת בלבד. 
התוצאה הדהימה את כולם. אורך החיים של ההינע 
הסופי הפך במובנים מעשיים לאינסופי. המשמעות 
המבצעית באה לידי ביטוי חד וברור בתקופה שבה 

המרכבה  לתכנית  הגיע  במקורו,  כינרת  קיבוץ  איש  ז"ל,  הרפז  יחיעם  )במיל'(  אל"ם 
בראשיתה ביוזמה של האלוף ישראל טל, טליק, כדי להביא לצוות הפיתוח את המשוב 
ומהנדס מוכשר שפיתח את המזקו"ם  ונועז  יצירתי  יחיעם היה קצין חימוש  מהשטח. 

המעולה של טנק המרכבה. בינואר האחרון הכריעה אותו המחלה הקשה

יחיעם 
 הרפז ז"ל

האיש שפיתח את המזקו"ם למרכבה

אחת ההצלחות החשובות 
 והמרשימות ביותר 

מבחינה הנדסית בטנק 
המרכבה, הייתה פיתוח 
ההינע הסופי הפלנטרי 

התוצאה הדהימה את כולם
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נמצאו הטנקים בפעילות בשטח לבנון. משמעות 
כשל בהינע סופי הוא צורך בהחלפת מכלל במשקל 
העולה על חצי טונה בתנאי שטח קשים תחת 
אש האויב, פעולה הנמשכת מספר שעות. לנוכח 
משמעות זו בוצעה הצטיידות בהינעים סופיים 
פלנטריים לכל הטנקים הסדירים לרבות בטנקי 

מרכבה סימן 2.
שגרת העבודה של יחיעם כללה ביקורים ביחידות 
השדה בתדירות גבוהה מאד. מדי שבוע היה מגיע 
עם צוותו לגדודים ולסדנאות בצפון ובדרום הארץ. 
המפגשים הישירים עם דרגי העבודה המקצועיים 
היוותה מקור לקביעת יעדי הפיתוח והשיפורים, 
כשבמקביל דאג לתת פתרונות לנושאים מכל סוג 
שהוא שהועלו על ידי אנשי השדה. אנשי השדה ראו 
בו לאורך כל השנים אב מקצועי, משענת ומענה 
למגוון עצום של בעיות וקשיים שעימם התמודדו.
העבודה מול נס"א היוותה ציר מרכזי בתהליך 
הפיתוח. לא הוכנס לייצור סדרתי שינוי הנדסי 
כלשהו לפני שנבדק כדגם על טנק נוסע, על פי 
מתאר שיחיעם הגדיר ובדק מקרוב. ליווי הניסויים 
היה אחד המרכיבים המשמעותיים בתהליך ובשיטת 
העבודה והבטיח שתמיד מגמת השינויים תשפיע 
על שיפור באורך החיים של הטנק. רמת שיתוף 
הפעולה, התיאום וההבנה המקצועית מול מפקדי 
הניסויים שעימם עבד באופן מתמשך לאורך השנים 

תרמו לאינספור שיפורים במערכות הטנק.
שעות עבודה רבות מאד של יחיעם הושקעו 
במש"א ובמפעלים האזרחיים. יחיעם היה מקפיד 
להגיע בתדירות גבוהה מאד אל המפעלים העיקריים 
מולם עבד: מתח כרמיאל, סולתם, אימקו, עשות, 
סימת ואחרים, להנחותם ולעמוד מקרוב על בעיות 
שהעלו. תרומתו לתעשייה המקומית לא תסולא בפז. 
המש"א כמובן היווה עבור יחיעם בית מרכזי, ובבתי 
המלאכה השונים קידם את ייצורם של אינסוף דגמים 
ומתקנים לשיפור מערכות הטנק והאמצעים עבור 
יחידות השדה, את החקר והשיקום של המנועים, 

הממסרות, ההינעים הסופיים ומכללים אחרים.
למוד הניסיון של המעבר מסימן 2 לסימן 3 בנה 
יחיעם את התשתית לקראת המעבר לטנק מרכבה 
סימן 4. אמנם תחום חטיבת הכוח לסימן 4 נוהל 
על ידי צוות ייעודי ולא נכלל בתחומי אחריותו, 
אולם כול הלקחים שנצברו במזקו"ם הקיים, שלא 
היה אפשר ליישמם בכלים שכבר יוצרו, יושמו 
במעבר למזקו"ם החדש. כשיצא הטנק הסדרתי 
הראשון וזוהתה בו בעיית רכינה עקב מיקום מרכז 
הכובד, פעל יחיעם במלוא המקצועיות וההשפעה 
כדי להתאים את מיקום עמדות המזקו"ם להשגת 
האיזון המתאים וליישם את השינוי כבר מהטנקים 

הראשונים בקו הייצור.
יחיעם פעל ותרם רבות לייצוב משק החלפים 
וראה משמעות עצומה בהפחתת עלות הקיום 
של הטנק. הוא היה מודע היטב לנתוני הצריכה 
של הפריטים השונים והיווה גורם מכריע בקבלת 
החלטות העיתוד של מצל"ח לרכש מלאי חלפים 
לשגרה ולחירום. יחיעם פעל ללא לאות לריסון 
הצריכה על ידי בקרת והדרכת הבוחנים האמונים 
על פסילת פריטים ועל ידי הגדרת תהליכי שיקום 

יחיעם מסביר בשטח 
ללוחמי השריון
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ובמקרים רבים פעל  והנצלה לפריטים שונים, 
בעצמו לתיקונם. כשהתעוררו משברים בנושאים 
משקיים שונים היה יחיעם נכנס לעובי הקורה ומוביל 
לפתרונות, שפעמים רבות דרשו ממנו השקעה 
אישית עצומה. כך היה כשצריכת חלפי הזחלים 
וגלגלי המרכוב גדלה והיוותה נטל כבד על עלות 
הקיום של משק החלפים, בשנות המשבר התקציבי 
)2003 - 2005(, ויחיעם נרתם לריסון הצריכה על 
ידי בקרה אדוקה של הצריכות ושיקום זחלים. כך 
היה כשהמפעל הגרמני שסיפק את חומר הגלם 
לגלגלי המרכוב החליט לסגור את קווי הייצור 
בשנת 2006, ויחיעם פעל באינטנסיביות למציאת 

פתרונות חלופיים.
כשפרש יחיעם בשנת 2004 מהשירות כלובש 
מדים, המשיך את פועלו כאזרח עובד משרד הביטחון. 
תפקידו הוגדר כראש צוות הנדסת שדה, ובתפקיד זה 
המשיך ללוות באופן צמוד את יחידות השדה ואת 
המערך הלוגיסטי, להדריך ולסייע בפתרון בעיות 
מכל סוג שהוא. גם בתפקיד זה תרומתו הייתה רבה 
מאד. מעורבותו הישירה בכל מצב מורכב שדרש 
ניסיון והבנה מערכתית נסכו ביטחון ושקט בכל 
הדרגים. במלחמת לבנון השנייה עמד בקשר הדוק 
עם היחידות הלוחמות, זיהה את צורכיהן המדויקים 
והפעיל את גורמי המטה, את מצל"ח ואת המש"א כדי 
לתת את הפתרונות המתאימים לכל ההתפתחויות. 
גם במבצע עופרת יצוקה היה יחיעם דומיננטי מאד 
במתן הדרכות נהיגה ליחידות. עם כניסת מערך 
הנמ"ר הרחיב יחיעם את תמיכתו במערך הנפרס 

גם ליחידות החי"ר.
לאחר עשרות שנות עשייה אינטנסיבית בהן 
התמסר לחלוטין לעשייה הצבאית, מצא אתגר 
וסיפוק בשטח הספורט בשנים שבהן כבר היה אזרח. 
כמו בכול תחום שאליו נכנס בכול מאודו ועד כלות, 
גם בתחום זה לא הסתפק באימונים סטנדרטיים. 
כשגילה את מכשיר הריצה בחדר הכושר היה רץ 
ללא הפסקה במשך 3 שעות לפחות. לאחר מכן 
סימן לעצמו את יעד המרתון והשיג גם אותו מספר 
פעמים. גם כאן לא עצר והחליט לכבוש את הפסגה 
הגבוהה מכולן - תחרות איש הברזל, הכוללת שחייה 
בים הפתוח למרחק 4 ק"מ, לאחר מכן רכיבה של 170 
ק"מ באופניים, וכשכול זה נגמר, רק מתחילה ריצת 
המרתון )הכול ברצף...(. בתום חודשים ארוכים של 
אימונים אינטנסיביים מדי יום, התייצב לתחרות 
באנגליה וסיים את התחרות בזמן של כ־17 שעות. 

לא להתבלבל, בנקודת זמן זו יחיעם היה בן 62.
יחיעם המשיך לפעול ללא לאות לקידום רמת 
האחזקה של המרכבה והנמ"ר ביחידות צה"ל. לפני 
מספר חודשים התגלתה בגופו מחלת הסרטן. למרות 
שנאלץ לעבור סדרות מפרכות של טיפולים קשים, 
לא ויתר יחיעם על המשך העבודה והיה מגיע, 
לפעמים כמעט באפיסת כוחות, וממשיך להיפגש 
עם הגורמים שמולם עבד ואפילו להגיע לביקורים 
ביחידות, כולל מתן הדרכות עד ימיו האחרונים. 
הוא פשוט לא הכיר שום אפשרות אחרת מלבד 
עמידה על הרגליים, תפקוד ועשייה כל עוד כוחו 
במותניו. המחלה הכריעה אותו בסוף חודש ינואר 

2013 ובלכתו הותיר חלל עצום.

 ראש רפ"ט אל"ם ברוך מצליח 
סופד ליחיעם

יחיעם היקר,
את שירותך הצבאי התחלת בשנת 1965 וביצעת 
מספר תפקידים כקצין חימוש בשטח. ההכרות 
הראשונה שלך עם פרויקט המרכבה החלה רק 
בתחילת שנות השבעים באגדה שמספרת שטליק 
הבחין באדם ששוכב מתחת לטנק וכדבריו "משכתי 
אותו מרגליו ויצא יחיעם". טליק במקום התאהב 

בך וצירף אותך מידית לפרויקט המרכבה.
בהמשך יצאת ללימודי הנדסה וחזרת לפרויקט 
בשנת 1979, עם כניסת טנקי מרכבה סימן 1 למערך 
השריון. מאז ועד היום שירתת בנאמנות ללא גבולות 
פרויקט זה. אין ספק שגולת הכותרת והתרומה 
המשמעותית ביותר שלך הייתה פיתוח המזקו"ם 
הייחודי של מרכבה סימן 3. זהו המזקו"ם היחיד 
בעולם שמאפשר לפלטפורמה במשקל של 70 טון 
לנוע במהירות בתנאי שטח קשים מאוד בסלעי 
הבזלת של רמת הגולן. וידאת שהצוות בטנק אינו 
מרגיש בכך. את הפיתוח הגאוני הזה עשית בלוחות 

זמנים בלתי אפשריים כשכולם סביבך לא האמינו 
שניתן ליישם זאת, מלבד טליק שהאמין ביכולת 
המופלאה שלך. ואכן בזכות היכולת ההנדסית 
שלך, הירידה לפרטים, הנחישות והמסירות הבלתי 
מתפשרת הצלחת במשימה, והמזקו"ם נכנס מטנק 
מרכבה סימן 3 ראשון ומשרת אותנו גם כיום 

בפלטפורמות המתקדמות סימן 4 ונמ"ר.
יחיעם, אני מודה על הזכות הגדולה שניתנה 
לי להכיר אותך ולעבוד איתך. היית אגדה ומודל 
לחיקוי עבורנו לאורך שנים רבות. דורות רבים של 
קצינים, נגדים, אזרחים ואנשים תעשייה התפתחו 
על פי הערכים שהנחלת, בשילוב הבלתי מתפשר 
בין יכולת הנדסית ברמה גבוהה ביותר לבין יכולת 

ביצוע, יישום והטמעה בסדיר.
מעגלי האנשים שהפ�חת בהם רוח רחבים מעבר 
לסביבה הקרובה של רפ"ט. בביקוריך ביחידות 
השדה סחפת ורתמת את אנשי החימוש והשריון 
עד אחרון החיילים, כולם ראו בך סמל למופת, 
והדוגמה האישית שהפגנת היו מקור השראה 
לכולם, וכך גם לאנשי הייצור במש"א ובתעשייה 
עד אחרון העובדים, לאנשי נס"א, קציני הניסויים, 

יחיעם מקבל תעודת הוקרה. יושב לידו טליק

מימין: יוסי בן־חנן, יחיעם המסביר על המזקו"ם, ישראל סבר ואל"ם עוזי דיין )לימים אלוף(
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מפקדי הניסויים והחיילים. כולם נתנו מעצמם 200 
אחוזים להצלחת המשימות והאתגרים הגבוהים 

שהצבת בפניהם.
אנו נפרדים ממך היום, אך לא מהמורשת שלך, 
יחיעם. לאה, שני וטל אני מבטיח לכם שנמשיך 
לחנך גם את הדורות הבאים של הפרויקט על פי 

היסודות והערכים שלמדנו מיחיעם.
יחיעם, אני מצדיע לך.

 אל"ם )במיל'( ישראל סבר
סופד ליחיעם

יחיעם הגיע לראשונה לרשות פרויקט הטנק 
בסוף שנת 1971, כסרן צעיר שגדל במערך החימוש 
העבודה  במארג  היטב  השתלב  יחיעם  בשדה. 
הקבוצתית וכבר מלכתחילה עסק באינטנסיביות 
במה שעתיד להיות ה"בייבי" שלו - המזקו"ם. מכללי 
האבטיפוס הראשון הורכבו וחוברו לכלי במו ידיו, 
ובהמשך ליווה יחיעם את הניסויים השונים, כשהוא 
לומד ומפנים את כל הידע המצטבר. הידע הזה 
והניסיון של יחיעם, אכן הניב דיווידנדים לפרויקט 

בתקופה קריטית שנים מאוחר יותר.
לאחר מלחמת יום הכיפורים, בתום שירותו 
בחזית הדרום, נישלח ללימודים בטכניון וכשסיימם 
ב־1978 הוצב ביחידת חימוש בדרום. למזלנו השכלנו 
לדרוש את הצבתו מחדש ברפ"ט. באפריל 79 עלו 
לרמת הגולן 6 טנקי המרכבה הראשונים מקו הייצור 
ואז החלו הכשלים הטכניים: תכסית רמת הגולן 

התעללה במזקו"ם, וחלקיו השונים נשברו, או נתלשו 
מגופי הטנקים. טליק המאוכזב הטיח בנו: "אמרתם 
לי כל השנים שהכול בסדר". נאלצנו להעז פנים 
ולהשיבו: "נסענו אלפי קילומטרים בתכסית הרכה 
של הנגב וכשעלינו לכמה עשרות קילומטרים ברמת 
הגולן, קיבלנו הנחייה לנוע בעקבות שוט קל איטי". 

תגובתו הייתה "אתם חכמים לאחר מעשה".
בפועל ניצבנו בפני שוקת שבורה, כשקו הייצור 
ממשיך להוציא טנקים עם מזקו"ם שאינו עמיד 
בשטח המיועד לפעולת הטנקים. החל מרוץ מטורף 
כנגד הזמן, במאמץ למצוא פתרונות מהירים. כאן 
באה לידי ביטוי גדולתו של יחיעם: במשך למעלה 
וללא לאות, בפעילות  מ־4 חודשים, בהתמדה 
הנמשכת עד לשעות הקטנות של הלילה, יישם בזה 
אחר זה את כול השיפורים והאלתורים האפשריים, 
כשהוא מתרוצץ בין יצרני המכללים, קו הייצור 

במש"א, הטנקים ומכונאי החימוש בשטח.
אני זוכר אירוע אחד בו נחרדתי לראות את 
יחיעם הבודק שיפור - ובעזרת מנוף מציב סלע 
ענק על שביל טנקים ומורה לנהג הטנק להתנגש 
בו עם הזחל במהירות גבוהה. "יחיעם השתגעת?" 
ותשובתו: "אם זה יעמוד - פתרנו בעיה". כאן נוסדה 
לראשונה "שיטת יחיעם" המפורסמת - "יש לך כיוון 
הנדסי סביר, עזוב סימולציות ואנליזות מעמיקות. 
בצע ובדוק מידית על אמת - אחרת לא תסיים אף 

פעם". השיטה אכן הצליחה.
באוקטובר 1979 נערך ברמת הגולן טקס השקת 

הטנקים הראשונים במעמד כל הצמרת הביטחונית 
של ישראל. 12 טנקים תִרגלו בשטח ירי ותנועה. 
בשלב מסוים נעלמו הטנקים מאחורי גבעה כדי 
להופיע מחדש מצידה השני. בזווית עיני הבחנתי 
בטליק על הבמה, משקיף במתיחות ו"סופר" את 
הטנקים המגיחים. רווח לו כשראה את כל התריסר, 
אף אחד לא ניתקע. הוא אכן ביצע השקעה טובה 

בהביאו את יחיעם שמונה שנים קודם לכן.
חולפות 23 שנים ואני עוסק בפיתוח הִמתלה 
של טנק המגח הטורקי המשודרג. האב־טיפוס כבר 
מורכב ומוכן לבדיקות ואנו בדיונים עם מנהלת 
הפרויקט בתעש, אנשי מנת"ק ויחידת נס"א כיצד 
לבדוק אותו על מסלול האדנים במש"א, באיזה 
מהירות להתחיל, איזה פרמטרים למדוד, וכול זאת 
כדי לא לסכן את הכלי. חלפו מספר ימים ואני ממתין 
להמשך ה"ברבורים". טלפון מיחיעם: "המזקו"ם 
מצוין, תהיה רגוע". מסתבר שיחיעם החליט על 
דעת עצמו לחתוך את הקשר הגורדי. בא לשטח, 
ביקש את הטנק התיישב בתא הנהג והריץ אותו 
על מסלול האדנים ב"פול גז". שוב הייתה זו הדגמה 
של "שיטת יחיעם" אם זה טוב - זה טוב, ואם זה 
רע - בוא ניווכח בזאת עכשיו, לא כדאי לבזבז זמן.

חבל על דאבדין ולא משתכחין.

* רס"ן חביב פילוסוף, כיום רמ"ד הנדסה ברפ"ט. 
בשנים 1995 - 1999 שימש ראש מדור מזקו"ם 
• תחת פיקודו של יחיעם ז"ל  
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תג חטיבה 600

נחמה בר־כוכבא )בריל(

טוביה, ספר בבקשה את סיפור חייך
השואה  שריד  ואני  ביוגוסלביה,  נולדתי 
ומהבודדים שנשארו בחיים מהקהילה. נשארתי 
בחיים באמצעות תעודות מזויפות שבהן הייתי 
רשום עם שם אחר, תעודת לידה אחרת, מוכר 
כנוצרי. שהיתי בכפר נידח בהונגריה מנותק מאחי 
יחידי ואימי. חודשים רבים לא ראיתי ולא שמעתי 
מהם דבר. אבי ניפטר לפני המלחמה. אחרי 
השואה שעברנו בהונגריה חזרנו ליוגוסלביה. 
בשנת 1948 טיטו אפשר לעלות ארצה ובהיותי בן 
14בדצמבר 1948 הגענו לישראל. עבדתי באיסוף 
תפוזים על מנת להביא כסף למשפחה. לאחר 
מכן הצטרפתי עם עליית הנוער לקיבוץ הזורע. 
בהמשך התיישבתי במושב רישפון והייתי חקלאי. 
היו לי לול ורפת וגידלתי ירקות. בגיל 17 וחצי 
התנדבתי לצה"ל. התגייסתי בטרם זמן כי הייתה 
לי הרגשה ציונית עם הצורך לתרום למדינה. חשוב 
לי לציין שכשהגעתי בגיל 14 ארצה הרגשתי כאילו 
נולדתי מחדש. במארס 1952 התגייסתי לחיל 
השריון. שירתתי בבית הספר לשריון ברמלה. 
עברתי קורס אנשי צוות ונהג טנק. המ"מ הראשון 
שלי היה אליהו שריד ז"ל. בהמשך הייתי בצוות 

ב' ונשלחתי לגדוד 82. המג"ד היה ברוך בר לב 
)בורקה( ז"ל. המ"פ שלי היה יוסי ירקון. הסמ"פ 
של פלוגת הטנקים השניה )ב'( היה סגן צעיר 
שמוליק גורודיש ז"ל )היו רק שתי פלוגות בגדוד(. 
ב־1954 יצאתי לקורס קצינים. שלח אותי לקורס 
המג"ד הרץ יזראעלי ז"ל. סיימתי קורס קצינים 
וקורס קציני שריון. לפני כן סיימתי קורס מד"סים 
וקורס חבלה. שירתתי בתפקיד מ"מ בגדוד 82. 
התחתנתי בשנת 1955 ובמשך השנים נולדו 
לי שלושה בנים נפלאים. השתחררתי מצה"ל 
ולאחר מכן גויסתי לחטיבת המילואים של השריון 

חטיבה 27. לחמתי במבצע 
אנושות  ונפצעתי  קדש 
בצומת רפיח. מפקד החטיבה 
היה אל"ם חיים בר־לב ז"ל 
)לימים הרמטכ"ל(. סגן מפקד 
החטיבה היה סא"ל בורקה. 
ז"ל  צפרירי  זיוי  המג"ד 
נהרג בקרב. שכבתי שלושה 
החולים  בבית  חודשים 
בלינסון. לאחר מכן שוחררתי 
מהצבא. פניתי למפקדי חיים 
בר־לב וביקשתי לחזור לשרת. 
הוא גייס אותי חזרה לשריון 

ושירתתי בתפקידי מ"פ טנקים, ראש לשכת מפקד 
הגיס חיים בר־לב. בתקופה זו הסגן שלו היה 
דוד אלעזר ז"ל, לימים הרמטכ"ל במלחמת יום 
הכיפורים. בהמשך יצאתי לפו"ם, לאחר מכן הייתי 
ראש לשכת ראש אגם במטה הכללי ושבועיים 
ראש לשכתו של יצחק רבין ז"ל . לפני פו"ם הייתי 
מפקד קורס מפקדי טנקים ובתפקידי זה שלחתי 
לקורס קצינים את אביגדור קהלני, לימים תת־
אלוף וגיבור ישראל במלחמת יום הכיפורים. 
קהלני היה חניך מצטיין בקורס מפקדי טנקים. 
התמניתי למג"ד 268, זה הגדוד שנפצעתי בו 
כששירתתי בו במלחמת קדש. לאחר 
 8 מכן התמניתי לסמח"ט חטיבה 
שהמח"ט שלה היה אל"ם אלברט 
מנדלר ז"ל )במלחמת יום הכיפורים 
1973 היה אלברט אלוף מפקד הכוחות 
המשוריינים בסיני(. אחרי שנה וחצי 
שלח אותי מפקד הגיס האלוף אברהם 
אדן )ברן( ז"ל לתפקיד סמח"ט חטיבה 
401 - חטיבת שריון סדירה בתקופת 
מלחמת ההתשה. והייתי סגן מפקד 
מבצע "רביב", הפשיטה המשוריינת 
במפרץ סואץ. בשנת 1971 התמניתי 
לתפקיד מפקד חטיבה 600 - חטיבה 

חטיבה 600 לחמה קשה מאוד במלחמת יום הכיפורים והישגיה היו רבים. 
הבאנו את סיפורה במלחמה מפי המח"ט אל"ם )במיל'( טוביה רביב

חטיבה 600 
ומפקדה טוביה 
 רביב במלחמת 

יום הכיפורים
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אנדרטת חטיבה 600 בפארק העוצבות בלטרון.  צילום: אבנר גאגין

חדשה שהקמתי ואימנתי. בזמן קצר עד מלחמת 
יום הכיפורים במהלך שנתיים בלבד הצלחתי 
בתפקידי זה עם מפקדי שריון נוספים להקים 
חטיבה, לקלוט אנשים לשבץ אותם, לקלוט ציוד 
ולהתאמן, אימון צוות, מחלקה, פלוגה, גדוד, 
אימון שלדי חטיבתי. במשך שנתיים עד מלחמת 
יום הכיפורים 1973 הייתה חטיבת השריון 600 

הצעירה מאומנת מגובשת ומתורגלת.

 חטיבת השריון 600 במלחמת 
יום הכיפורים 1973

ביום הכיפורים של 1973 ב־9 בבוקר קיבלתי 
קריאה מהסמח"ט יהודה בכר שיש גיוס של לוחמי 
החטיבה. בתקופה זו גרתי בבאר שבע בשכונה ב', 
מקום החטיבה היה במחנה שדה תימן. התחלנו 
לגייס את מפקדי החטיבה וחייליה. ביום הגיוס 
נהרגו לנו שני קצינים - שלום עין־גיל )שצויין 
לשבח במלחמת ששת הימים( שהיה סמג"ד 410, 
וקצין החימוש שמואל ויגדור, שנהרגו בתאונה 
בדרך מחיפה לבסיס - בצומת ביל"ו נכנסה בהם 
משאית צבאית. בסדנה הפיקודית במחנה נתן 
בבאר שבע היו עשרות טנקים. העברנו לשם את 
הציוד של הפלוגות, תחמושת, זיווד ולוחמים. 
שם זיוודו את הטנקים של אחד הגדודים. ברגע 

שפלוגות גמרו להתארגן החלו לנוע לסיני על 
שרשראות. חלק מהחטיבה נע ממחנה נתן, הרוב 
נע משדה תימן. באזור הכניסה לביר גפגפה נעצרנו 
וחיכינו עד שיגיעו כול המפקדים והלוחמים של 
החטיבה. כול הטנקים, חוץ משלושה־ארבעה 
שנשארו בדרך בגלל בעיות טכניות, הגיעו לביר 
גפגפה. באותו זמן חסרו לנו מקלעים. הטנקים 
של החטיבה, טנקי ֵאם־60־ֵאיי־1, הגיעו לארץ 
יום  לפני  מארצות הברית רק כמה חודשים 
הכיפורים. המקלעים שלהם לא התאימו וחיכינו 
למקלעי בראונינג שחלק מהם קיבלנו רק אחרי 
שנכנסנו לקרב. עוד לפני פרוץ המלחמה פניתי 
לראש מטה פיקוד הדרום נתי שרוני בבקשה 
דחופה למקלעים, כי אם תפרוץ מלחמה אין 
לנו מקלעים. המשכנו לנוע עד 'טסה' ופרסו 
אותנו דרומית מערבית ל'טסה'. בלילה היה 
חשש שהצבא המצרי יגיע ל'טסה" ויפרוץ את 
הקווים. למחרת בבוקר קיבלנו פקודה לרדת 
ולתפוס גבעות המסומנות במפת הקוד "חמדיה", 
"כישוף" ו"מכשיר". זמן קצר לאחר מכן כבר היה 
לנו מגע אש עם המצרים שנמשך כל הזמן. ב־8 
באוקטובר 1973 קיבלנו פקודה לרדת מהגבעות 
ולהצטרף בסוף האוגדה של האלוף אריק שרון 
ולנסוע לכיוון הג'ידי כדי לחצות את התעלה. 

אמרתי לאלוף אריק שרון שאני בלחימה כול 
הזמן עם המצרים ואם נרד מהגבעות, הגבעות 

ייתפסו על ידי הצבא המצרי.
אריק ענה לי, אני שולח את גדוד הסיור כדי 
לא להשאיר את המקום פתוח למצרים. למרות 
כול הסיכונים של התקפת אוויר דרומית ל'טסה", 
אספתי את כול החטיבה לשיחה, כי אנשים גויסו 
מהר, הצטיידו מהר, נסעו יומיים, השתלבו ולא 
הכירו את פרטי המצב באזור. שיחה זו הוסיפה 
הרבה מאד למפקדים ולחיילים וממנה הם הבינו 
עד כמה המצב חמור וקשה. באמצע שיחתי עם 
לוחמי החטיבה הוקפצה מחלקה אחת נגד חיילי 
קומנדו מצריים והמחלקה חיסלה את לוחמי 
הקומנדו. אחרי מספר קילומטרים של תנועה 
העמדות  ולתפוס את  לחזור  פקודה  קיבלנו 
נהרג.  כרמלי  בנצי  הסיור  מג"ד  הקודמות. 
תפסנו חזרה את "כישוף" ו"חמדיה". הפסגה 
של "מכשיר" הייתה בידי המצרים. לחמנו כדי 
לתפוס מחצית מהפסגה הזו. הבעיה העיקרית 
אז הייתה שבלילה עמדו מולנו חילים רגלים 
מצרים ולנו לא היה חיל רגלים והיינו עם מעט 
מאד מקלעים, כך שהטנקיסטים לחמו בהם 
עם הנשק האישי 'עוזי' ושרשראות הטנקים. 
ב־9 באוקטובר גיליתי פתאום שבחווה הסינית 
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מתארגן כוח גדול המתחיל לנוע לכיוון שלנו. 
אלוף אריק שרון העמיד את כול הארטילריה 
של האוגדה לרשותנו. הוא בדק מה התכנית שלי, 
עניתי לו אני יורד לעמדות תצפית ועולה לעמדות 
אש כשהאויב ייכנס לטווח יעיל ונשמיד אותו, 
האלוף אריק שרון ענה לי "טוביה בסדר, תזהר 
שלא תעלה מאוחר מדי". המצרים נעו לכיווננו 
מהר מאד ואם הייתי מאחר הם היו שוטפים 
אותנו. טנק אחד שלהם הגיע עד ראש הגבעה 
"חמדיה" עשרים מטר מהטנק שלי. טנק מצרי 
זה הושמד על ידי שוקה בראון ז"ל, בנו של אלוף 
משנה אורי בראון ז"ל. טנק מצרי זה בער על 
גבעת חמדיה במשך יומיים. אגב, שוקה בראון 
היה היחידי שהתחיל את המלחמה כמ"פ וסיים 
אותה שלם ובריא כמ"פ. במהלך הקרבות הוא 
החליף חמישה טנקים )אחרי המלחמה התגייס 

לצבא קבע ונהרג בהתהפך הג'יפ שבו נסע(.
בליל ההתקפה 15־16 באוקטובר, התכנית 
של אריק הייתה שחטיבה 600, פחות גדוד 407 
שהועבר לתיגבור חטיבה 14, תתקוף את מיסורי - 
התקפת הטעייה. הוא הקצה את כול הארטילריה 
של האוגדה כסיוע להתקפת החטיבה וכול זה 
כדי שחטיבה 14 תרד בשקט דרך ציר החולות, 
דרומית לציר עכביש, ותתקוף את המצרים 
בהפתעה. החטיבה ביצעה את התקפת ההטעייה, 
עשתה רעש ומהומה עם הארטילריה והטנקים. 
עלינו על מוקשים והיו לנו הרוגים. אך כתוצאה 
מהטעייה זו השגנו שחטיבה 14 לא רק ירדה 
בשקט בלי שירו עליה אפילו כדור אחד, אלא 
גם שני הגדודים הראשונים של חטיבה 14 עברו 
את צומת לכסיקון־טרטור בשקט בלי שהמצרים 

ירו עליהם, וחדרו לעומק המערך.

הרגעים הקשים ביותר שלי 
כמפקד החטיבה

ב־19 באוקטובר אריק הודיע בקשר שהוא 
מבקש להיפגש איתי בלכסיקון במקום מסוים, 
כי יש לו אורח שרוצה לראות אותי. הייתי בשעה 
שקבענו ושר הביטחון משה דיין הגיע על נגמ"ש 
א�ם־113. אריק עצר את הנגמ"ש ואמר לשר 
הביטחון "משה אני רוצה להכיר לך את מפקד 
החטיבה שמחזיק את המסדרון, טוביה". משה 
דיין שם אצבע על החזה שלי ואמר בהדגשה 
"קיומה של מדינת ישראל ועם ישראל תלויים 
בך ובחטיבתך. אם המצרים ינתקו אותך, יש 
לנו שלוש אוגדות מערבית לתעלה בצד השני, 
ולא נוכל להעביר להם אספקה ולא נוכל לפנות 
פצועים. מזרחית לתעלה מצד זה אין עוד כוחות 
שיוכלו לעצור את המצרים עד תל אביב". אני 
 10 משקל  כתפיי  על  הניחו  כאילו  הרגשתי 
טונות, ואחרי מחשבה קצרה עניתי "כבוד השר 
אם אנחנו נהייה בעמדות הגנה ולא נצא מחדש 
להסתערויות, אף אחד לא ינתק אותנו ואתה 

יכול להיות רגוע מבחינה זו".
אני שמח שהחטיבה קיימה את הבטחתי 
לי  קרא  אריק  זה  אחרי  יומיים  דיין.  למשה 

לקבוצת פקודות לצד המערבי של התעלה, ואמר 
לי שקיימת פקודה שעלי לכבוש את "מיסורי". 
הפקודה נראתה לי מיד לא הגיונית. "מיסורי" 
היא ביצה ענקית באורך 14 קילומטרים ורוחב 8 
קילומטרים. זה שטח השמדה בלי שום עמדות 
שולטות, המקום שורץ חי"ר מצרי ולנו חסרים 
מקלעים. הסתערנו על אזור זה ארבע פעמים 
ותמיד חטפנו מכות ואיבדנו טנקים. אמרתי 
לאריק, זה יעלה לנו ביוקר. אריק עודד אותי 
לי שניסה  יברחו. הוא לא סיפר  שהמצרים 
כבר לבטל פקודה זו אצל משה דיין. משה דיין 
לא רצה להתערב בשיקולים צבאיים. בהמשך 
אריק נתן לי לדבר עם מוטי הוד שהבטיח לי 
סיוע אווירי יעיל. קבענו את תחילת ההתקפה 
לשעה שתיים. חזרתי לחטיבה ואספתי את 
שני המג"דים ונתתי פקודה להתקפה, למרות 

הגדולים.  וחששותיי  הסתייגותי מהפקודה 
המג"ד יהודה גלר שהיה משכמו ומעלה אמר 
ואני  לשחיטה,  הולכים  אנו  טוביה  מיד,  לי 
הסתכלתי בעיניו ובהדגשה אמרתי לו יהודה 
אני יודע. ההתקפה נדחתה פעמיים כי הסיוע 
האווירי לא הגיע. יצאנו להתקפה באיחור של 
שעה ורבע. ברגע שנתתי את הפקודה 'נוע' 
החטיבה יצאה להתקפה כמו קפיץ משוחרר 
למרות החששות לקראת מה שאנחנו הולכים. 
אריק שעמד ברמפות מערבית לתעלה וראה 
את כל השטח אמר, טוביה התקפה יפה מאד, 
עניתי לו חכה עוד לא גמרנו. משמונה רביעיות 
של מטוסים שהובטחו כסיוע אוויר, קיבלנו רק 
שני זוגות. גדוד 410 שיצא לקרבות הקשים עם 
26 טנקים וכעבור כשעה וחצי של קרב נשאר 
עם ארבעה טנקים בלבד. היו טנקיסטים שחזרו 

מפגש בוגרי חטיבה 600 לקראת שנת ה־40 לנפילתו של רס"ן שמואל אבישאול ז"ל
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רגלית דרך קווי המצרים עם רימונים ביד. הקרב 
היה ביום א' 21 באוקטובר 1973.

לימים פגשתי ביד לשריון בלטרון את תת־
אלוף אורי בן־ארי )בנר( ז"ל, חודשיים לפני 
מותו, שהיה סגנו של אלוף פיקוד הדרום בעת 
המלחמה. הוא ניגש אלי ואמר "טוביה אני רוצה 
שתדע שגם אני יעצתי לשמוליק גורודיש לא 
לבצע התקפה זו ולא הצלחתי לשכנע אותו". 
האלוף יעקב )ג'קי( אבן בספרו "בנקודת הכובד" 
בעמוד 223 כותב "היש הסבר לציותם של אריק 
וטוביה לפקודה לתקוף את "מיסורי"? לאחר 
שאריק חזר למעמדו כאזרח הוא הביע את צערו 
וחרטתו על כך שחרף הבנתו את חוסר תכליתה 
של החלטת הפיקוד לתקוף את "מיסורי" והערכתו 
- שנתגלתה כנכונה - לגבי האבדות שייגרמו 
בעטיה של התקפה זו, הוא לא הרהיב עוז בנפשו 

לסרב לבצע את הפקודה. בספרו האוטוביוגרפי 
שיצא לאור כשש עשרה שנים לאחר המלחמה 
הוא כותב, ההתקפה על "מיסורי" רובצת בכל 
כובדה על מצפוני. שלחתי את חטיבת טוביה 
לקרב למרות שידעתי בוודאות שרבים מחייליה 

ייפלו לחינם בקרב זה".

אירועים משמעותיים נוספים

לגבי חטיבת הטנקים 25 המצרית שעלתה 
מדרום על מנת לנתק את ראש הגשר, חשוב לציין 
שפלוגה א' של גדוד 407 מחטיבה 600 עמדה 
דרומית ל"לקקן" באבטחת ראש הגשר. היא 
זאת שגילתה את החטיבה המצרית בתנועתה, 
פתחה באש השמידה את הטנקים המובילים של 
המצרים ועצרה את תנועתם. היא דיווחה על 

המצב ואז ניתנה הפקודה לנתקה ניר )מח"ט 217( 
לנוע לאגף החטיבה המצרית ולהשמידה. פלוגה 
א' המשיכה לנהל חילופי אש עד שהחטיבה של 

נתקה הגיעה והשלימה את המשימה.
משימה נוספת של חטיבה 600 הייתה פתיחת 
ציר "טרטור" והכנסת גשר הגלילים לתעלה. 
ב־17 לחודש קיבלתי פקודה לרדת בציר עכביש 
ולתפוס עמדות לאורך הכביש, במקום הטנקים 
של גבי עמיר ז"ל שעמדו על האספלט בכביש וירו 
ללא הפסקה לתוך החושך, לכיוון צפון, קרי: ציר 
"טרטור". הטנקים של אהוד ברק עמדו באזור 
"טלוויזיה", ובין ציר "לכסיקון" והתעלה שלטה 
14. את ציר "טרטור" בין אזור  כבר חטיבה 
"טלוויזיה" ל"לכסיקון" )כ־5 עד 6 קילומטרים( 
ניסו לפתוח קודם לכן גדעון גלעדי ז"ל ואחר כך 
הצנחנים של איציק מרדכי, והתוצאות המצערות 
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ידועות. את הקטע הזה אף אחד לא הצליח 
לפתוח. אחרי התמקמות על "עכביש" נתתי 
פקודה להפסיק אש ולירות רק על מטרות מזוהות. 
עם עלות השחר לא ראיתי התנגדות משמעותית 
לפנינו וביקשתי רשות מאריק להתקדם צפונה 
"טרטור".  ציר  ולנסות לפתוח סוף סוף את 
התחלנו בתנועה זהירה לכל אורך הציר, גילינו 
לצערנו את גופות הצנחנים והתחלנו בפינויים. 
ההתנגדות הייתה דלילה בעיקר על ידי טילי 
סאגר מרחוק. הותקפנו על ידי מטוסים שאחד 
מהם הופל מעלינו וחלקיו התפזרו בין הטנקים. 
הגענו לציר "טרטור" ועברנו אותו לכל אורכו. 
דיווחתי לאריק וביקשתי כוח הנדסי שייוודא את 
ניקיון ציר "טרטור" ממוקשים ויאפשר את גרירת 
גשר הגלילים. קיבלתי פקודה להקצות גדוד אחד 
)מתוך השניים( לגרירת הגשר מיד כשיתאפשר. 
בצד הצפוני של ציר "טרטור" עלו מספר טנקים על 
מוקשים תוך כדי חילופי אש עם טנקים מצריים 
שהיו בעמדות בין בתי החווה הסינית. הגיעה 
אלינו פלוגת הנדסה שהחלה בבדיקה ידנית של 
ציר "טרטור" בו־זמנית מארבעה מקומות. נתתי 
פקודה למג"ד 410 יהודה גלר לנוע לגשר הגלילים, 
להתחבר אליו ולהתחיל בגרירתו. המשימה הזו 
הייתה כול כך חשובה לאריק והוא שלח את 
סגנו תא"ל ג'קי אבן לפקח אישית על הכנסת 
הגשר לתעלה, דבר שאכן התבצע עוד באותו 
לילה. פתיחת ציר "טרטור" והכנסת גשר הגלילים 
לתעלה, )גשר שאותו פיתח האלוף ישראל טל 

ז"ל( בוצע בהצלחה על ידי חטיבה 600.

 דברי המח"ט טוביה רביב במסדר
החטיבתי בתום המלחמה

"חבריי הלוחמים,
דרך ארוכה עברנו יחד מאז נקראנו אל הנשק 
ואל הגנת המדינה בעצם יום הכיפורים. לחמנו 
במערכה כבדה ובקרבות מרים. ידענו את שמחת 
הניצחון ואת הכאב והיגון על חברנו שנפלו. כך 
חיִינו ימים ולילות בלא שינה ומנוחה. כך עברנו 
קרב אחר קרב. החטיבה הוטלה אל המערכה 
במהירות  להתארגן  ידענו  אך  בפתאומיות 
ופלוגותינו היו מן הראשונות שהגיעו אל החזית 
ותגברו את כוחות הצבא הסדיר שעסקו בבלימה.

משימות כבדות הוטלו עלינו ואנחנו יכולנו 
להן. עמדנו בגבורה בקרבות הבלימה והיינו מן 
הכוחות העיקריים שהשתתפו במבצע הפריצה 
ובתפיסת ראש הגשר. מהלך זה הביא לשינוי 
הגדול ביותר במלחמה זו. בימיה האחרונים של 
המלחמה לחמנו בקרבות מרים כדי להרחיב 
את ראש הגשר צפונה ולמנוע את ניתוקם של 
הכוחות הצולחים. שמות כמו "חמדיה", "מכשיר", 
"עכביש",  "לכסיקון",  "טלוויזיה",  "כישוף", 
"טרטור", ו"מיסורי" יישארו חרוטים בזיכרוננו, 
כי שם היינו עדים לגילויי גבורה והקרבה שלא 

ידענו כמוהם במערכות ישראל.
בזכות מסירותם והקרבתם של לוחמי החטיבה 
התלכדנו כולנו בכור ההיתוך של האש והפלדה 

והפכנו לגוף אחד של אחווה וגבורת לוחמים.
מחיר כבד שילמנו במערכה - 119 מטובי 
לוחמנו נפלו בקרב. הם נפלו והותירונו אחריהם 
כדי להציב גלעד לגבורתם. נהייה ראויים לזכרם 

ונישא פועלם בקרבנו לאות ולמופת.

 עופר עידן - נהג טנק של 
מפקד הגדוד

נקודת המבט שלי, של חייל שהיה בחטיבה 
מיום היווסדה. כמוני רבים מחיילי החטיבה 
היו בוגרי מלחמת ההתשה בסיני וחלקם אפילו 
מדריכים בבית ספר לשריון שהיוו גרעין איכותי 
בטנקים  וצוידה  שהוקמה  בחטיבה  מיוחד, 
החדישים ביותר של צה"ל - בשנתיים שלפני 

מלחמת יום הכיפורים.
כנהג טנק, בצוות של מפקד הגדוד 410, יהודה 
גלר, השתתפתי במספר קרבות בקווים הראשונים 
של המלחמה, כמו רבים אחרים וטובים. טנק מג"ד 
שומע את הרשת הגדודית והחטיבתית, לפעמים 
גם רשתות אחרות. כך שמעתי את הכאוס בשדה 
הקרב כפי שנשמע באוזניות של כובע השריונאים 

או כפי שנראה בפרסקופים בתא הנהג.
לפעמים היה המצב בלתי נסבל אבל חיילים 

ומפקדים לא נשברו והמשיכו הלאה. את עיקר 
הדברים על הקרבות של החטיבה סיפר המח"ט 
טוביה רביב. אני רק אוסיף סיום חריג, שבו 
אציין שרק במהלך שלוש השנים האחרונות 
הופנו להבחנה וטיפול במשרד הביטחון כחמישה 
הלומי קרב - קצינים וחיילים מהחטיבה. מכאן 
ניתן להסיק על הגיהנום בתוכו היינו במלחמה 
זו ורק לאחרונה נחשפות השריטות הקשות 

והמשמעותיות.
כחייל אני יכול רק להצדיע למפקדים שלמרות 
הידיעה על המחירים בחיי אדם, לא נרתעו ולא 
פחדו מלבצע את המשימות, כי לכולם היה ברור 

ששלום הבית מונח על כתפי כולנו.

רב סרן חני כהן - אורון מסכמת

את שירותי הסדיר עשיתי כקצינת "ח"ן וסעד" 
בחטיבה 8, שם הכרתי את טוביה רביב אשר 
לימים היה מפקד חטיבה 600. המשכתי שנה 
נוספת בשירות קבע כקצינת נפגעים באוגדה 252 
ברפידים. במלחמת יום הכיפורים הייתי בשירות 
המילואים קצינת ח"ן וסעד של חטיבה 600. 
בצהריי יום הכיפורים 1973 הגיעו נציגי הצווים 
האדומים האחד לדודי בעלי שהיה מ"מ טנקים 

טוביה רביב נושא דברים בטקס זיכרון לחללי החטיבה ביד לשריון
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 אורדן
 לא רק יציקות

Urdan Metal & Castings Ltd.                 

 אתכם בכל משימה

בחטיבה 600 ואחד אליי שהייתי קצינת הסעד 
והנפגעים של החטיבה. לבשנו מדים ענדנו דרגות 
ומיהרנו לשדה תימן. במפקדת החטיבה נפרדנו, 
דודי לסככות הטנקים ואני לשלישות. נפרדנו 
סופית בעודי עומדת על דרך היציאה של הטנקים 
ורושמת את שמות אנשי הצוות המאיישים כל 
טנק עם מספר ה־צ' שלו. דודי נפנף לי לשלום. 
עשרה ימים לאחר מכן נפל בקרב. מאחר והיה 
בגדר נעדר, הידיעה אודותיו הגיע אלי בשלב 
וככול הנראה  גדול  יותר. הכאב הוא  מאוחר 
טראומה שלא אחלים ממנה לעולם. חודשים 
לאחר שהושגה הפסקת האש, המשכתי להתרוצץ 
בין צוותי מדור נעדרים ולקוות לטוב, הטוב לא 
בא. מתוך המצוקה הזו נולד אצלי הצורך לעשות 
כול שאפשר בכדי לש�ֵּמר את זכרו של דודי וזיכרון 
118 חבריו, השמות שהופיעו ברשימת החללים 
והנעדרים, שאותם אני נושאת עימי והם צרובים 
בזיכרוני עד היום. בשנים הראשונות פעלתי 
להנצחת הנופלים אך לא פחות מזה להנציח את 
סיפורה המפואר של חטיבה 600 שעבורי נשארה 
סוג של בית, שבו אומנם גרים מתיי, אבל עבודת 
ההנצחה מכניסה בהם חיים. האירוע החטיבתי 
הראשון לאחר המלחמה התקיים ב־19 במאי 1974.

לימים נטלתי על עצמי את תפקיד יושב ראש 
העמותה ובקדנציה הזו ועם עזרה אדירה של חברים, 
הצלחנו להביא לתודעה הציבורית את קיומה של 
חטיבה 600 וסיפור מורשתה. כיום יש לחטיבה 
אנדרטה, יש סרט, יש אתר באינטרנט ויש כנס שנתי 
שבו נפגשים חיילי החטיבה ומפקדיה לדורותיהם.

 התארגנות חטיבתית 
בסיום המלחמה

מדברי אלוף משנה טוביה רביב: בסוף המלחמה 
עברנו אימון, הכשרנו כלים לכשירות והשתחררנו 
בצורה מסודרת. לאחר שהחטיבה חזרה למחסני 
ימי  מ־150  השתחררנו  תימן  בשדה  החרום 
המילואים. אחרי המלחמה ביקרנו את המשפחות 
של 119 החללים וחילקנו מזכרת לכל משפחה 
ובה מצוינים קרבות החטיבה והסמל החטיבתי. 
בנוסף התגייסתי עם חני ואנשי העמותה לעזור 
לפתור בעיות שהתעוררו אצל משפחות הנופלים 
ובעיות אישיות של לוחמים. בפארק העוצבות 
באתר יד לשריון בלטרון הקימה העמותה, בעזרת 
תרומתו של הלוחם דוד שנהב, אנדרטה ללוחמי 
חטיבה 600. ספר החטיבה "החטיבה במלחמת יום 

הכיפורים" מ־6 עד 22 באוקטובר 1973, פורסם 
בשנת 1978.

על מפגש שהתקיים לאחרונה

אופייני לאחוות הלוחמים השוררת בחטיבה 
600 שכעת אחרי ארבעים שנה לפני ימים ספורים 
נפגשנו בבית אחותו של אחד המ"פים שנפל 
במלחמת יום הכיפורים )שמואל אבישאול ז"ל( 
ואחרי פגישה זו שלח אחד המשתתפים )אלי 
הררי( מכתב תודה למארגנת הפגישה בזו הלשון:

"בילי יקרה,
תודה לך על המפגש המרגש שיזמת, מרגיש זכות 
גדולה להיות חלק ממנו וחלק מקבוצת האנשים 
המופלאה שהייתה שם. תודה גם לכם טוביה, עובד, 
אהוד, גבי, דני, נרקיס, ניסים, נחום, מאיר ואילן, 
ותודה לכם החברים האחרים שנמנע מהם להגיע.
ימים טובים לכולם, ושוב תודה לך בילי אלי"
ברעות שריונאים  •

נחמה בר כוכבא )בריל(, אלמנתו של אלוף משה 
בר כוכבא )בריל(, יו"ר וועדת החינוך של עמותת 

יד לשריון בלטרון  
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כותל השמות ביד לשריון בלטרון. 
צילום: אבנר גאגין

אל"ם )במיל'( שאול נגר

הנצחה  לאתרי  קישור  המאפשר  הפרק 
פרטיים של חללי השריון נקרא "קישור להנצחה 
פרטית" ומופיע בעמוד הבית של אתר השריון 

/http://www.yadlashiryon.com
פרק זה מאפשר קישור לאתרי הנצחה פרטיים 

של החללים הבאים:
חללי השריון המונצחים על כותל השמות ביד   •

לשריון בלטרון,
חללי צה"ל שאינם שריונאים ואשר שירתו   •

בעוצבות השריון )ואינם מונצחים על כותל 
השמות ביד לשריון בלטרון(,

שריונאים שנפטרו מסיבות שונות ושאינם   •
מוכרים כחללי צה"ל.

רשימת אתרי ההנצחה של החללים ערוכה לפי 
סדר א־ב של שמות המשפחה שלהם, בצירוף צילום 
פנים. לחיצה על שם כלשהו, תקשר לאתר ההנצחה 

הפרטית של אותו חלל כפי שנמסר לנו.
ליד כול שם של מונצח בפרק זה, אם הוא מונצח 
על כותל השמות, יופיע גם הקישור לדף היזכור 

הרשמי של אותו חלל.

אין הנהלת יד לשריון אחראית על תוכן האתרים 
של ההנצחה הפרטית ועל אחזקתם. בכול אתר 
צריכים להיות מפורטים דרכי קשר לאחראי על 

האתר הפרטי.
כול המעוניין להוסיף קישור על חלל או מי שנפטר, 
בהתאם לרשימה הנ"ל, מוזמן לשלוח עם הפרטים 
nagar@yadlashiryon.com :הבאים, לכתובת דוא"ל

שם החלל או הנפטר  •
שמות ההורים  •

הקישור לאתר של החלל או הנפטר  •
• שם וטלפון של מוסר הפרטים.    •

אפשרות קישור לאתרי הנצחה 
פרטיים של חללי השריון

עמותת יד לשריון, המקפידה לשמור על שוויוניות בהנצחה הרשמית של כול חללי השריון, מאפשרת 
בזה להוסיף קישורים לאתרי הנצחה פרטיים של חללי השריון, בפרק מיוחד באתר האינטרנט.

http://www.yadlashiryon.com/
http://www.yadlashiryon.com/
mailto:nagar@yadlashiryon.com
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אל"ם )במיל'( קובי כהנוביץ'

בתקופת ההמתנה למלחמת ששת הימים מצאתי 
את עצמי בסדנה החטיבתית בחטיבת הראל, במינוי 
חירום )הייתי סרן באותה תקופה במרכז שיקום 
ואחזקה בתל השומר(. הגעתי לחטיבה 10 הראל 
ומוניתי למפקד פלגה לתיקון טנקים, כלי רכב ושאר 
הציוד הצבאי. מיד כשהגעתי, למחנה המאולתר ליד 
שער ירושלים בצריפין, שמתי את חפציי באוהל 
הסיירים הקטן ועסקתי בארגון האנשים והציוד. 
לא קל לעזוב בבית אישה וילדה קטנה שנולדה רק 
לפני חודשים מספר ולצאת לקשה מכול, למלחמה. 
עצי האקליפטוס הגבוהים הצלו על המאהל והגנו 
מעט מקרני השמש היוקדת. הדאגות על מה שעומד 
לקרות כרסמו בלב. או, איך שההמתנה יכולה להכניס 
אי שקט. ההרגשה הייתה 'נו שכבר יקרה משהו ונגמור 

עם זה, אנחנו מוכנים לכל דבר.' האזנתי לחדשות 
כמו כולם וחשתי שמשהו עומד להתרחש, זה כאילו 
עמד באוויר. בהמשך העברנו את הסדנה ומיקמנו 

אותה ליד מחנה בית נבאללה.
הרהרתי איך בכלל הגעתי לכאן. נזכרתי איך 
אחרי הטירונות ישבתי בדחילו ורחימו לפני דלת 
משרדו של הקצין המראיין וחיכיתי "על קוצים" 
לתורי. לכאורה דלת רגילה ואפורה בלי ייחוד 
כלשהו, אבל מאחוריה הסתתר משהו גדול גדול, 
משהו שיקבע את המשך חיי, את עתידי. חבריי 
שגמרו ביחד אתי את התקופה המפרכת של 
הטירונות המתינו כמוני בדריכות. משה כוסס 
את ציפורניו כדרכו בעת מתח. עמוס ישב מכונס 
בתוך עצמו מנותק מהעולם. והאחרים העסיקו 
את עצמם בקריאה, בשיחות נפש ובפעילויות 
שונות. מדי פעם נשמעה בדיחה שעוררה צחוק 

מאולץ. כולנו הסתכלנו על הדלת ועל זוג העציצים 
הירוקים הגדולים שעמדו אדישים משני צדדיה, 

כנראה רגילים כבר למחזות כאלה לידם.
הדלת נפתחה ויוסי חברי הטוב יצא ממנה. 
הבעת שמחה הייתה על פניו וקריאת גיל התפרצה 

מגרונו, "יש! אני הולך לחיל הקשר..." 
"שיהיה בהצלחה," קמתי לעברו, חיבקתי אותו 
ושמחתי שהנה הוא קיבל את מה שרצה. לרגע 
קל שכחתי את המתח שבו הייתי. "הלוואי שגם 

אני אצא משם צוהל כמוהו," חשבתי.
"יעקב!!!" נשמע קולה של החיילת החיננית עם 
הקוקו בשערה. אני רגיל לשם קובי אבל הבנתי 
שהכוונה אליי. קמתי ברעד קל ברגלי ונכנסתי 

לחדר. 
"שב בבקשה," בקע קולו הסמכותי העמוק של 

הקצין שישב מאחורי השולחן.

אנשי החימוש לא הפסיקו את עבודתם כדי להחזיר את הטנקים הפגועים 
לכוחותינו. כמו כולם גם אנשי החימוש לחמו על חייהם במלחמה. לאחריה, 

כשכולם הולכים לנוח הם ממשיכים לעבוד ולתקן את הטנקים, ואת התהילה 
מקבלים אלה שנקראים לוחמים, ולאנשי החימוש קוראים תומכי לחימה

מרפאי 
הטנקים 

במלחמת 
ששת 
הימים

מקלע 0.5 על העמוד 
המרכזי בזחל"ם
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"אתה מיועד לקורס טכני של טנקים."
"אבל אני רוצה ללכת עם חברי ליחידה קרבית."
"אנחנו צריכים אנשים כמוך לחיזוק המערך 
הטכני ואתה נמצאת מתאים לכך. ליחידות הקרביות 
אפשר לשבץ כול אחד. כאן זה צבא ולא תכנית 
כבקשתך, יש פקודות וזהו זה, אתה הולך לחיל 
החימוש. נקווה שלא תהיינה מלחמות אבל אם 
כן, אל תדאג, אתה כבר תהייה בשדה הקרב." 
אמר לי הקצין המשופם וחמור הסבר בלי שנתן 

דעתו לאכזבתי.
שימשתי לאחר קורס הקצינים כמפקד קורסי 
מכונאי הטנקים בצה"ל וראיינתי חיילים. תמיד 
זכרתי ראיון זה, הבנתי היטב את תחושותיהם 

ונתתי להם את כל האמפטיה.
התעוררתי ממחשבותיי כשבא לקראתי יוסי, חברי 
הטוב מהטירונות. "היי מה אתה עושה פה..." שאלתי. 
"ואם אגיד לך שאני ממתין פה לאוטובוס תאמין לי?" 
ענה לי ברוח הטובה שלו, כשהוא מגרד את פדחתו 
שהתדלדלה, ובמקום רעמת השיער המפורסמת שלו 
בצבצה קרחת מכובדת. "אני הָקשר האישי שלך, 
המפקד. אם יקרה משהו, נעבור את זה יחד לטוב 
או לרע, ואני מקווה שלטוב." שמחתי על הצטרפותו 
אליי. תמיד צריך אנשים שאפשר לסמוך עליהם לידך. 
לא הספקתי לענות לו והנה אזעקה וקריאת 
"סדין אדום!!!" הסיסמה לתחילה המלחמה שעלתה 
ממקלטי הרדיו ופילחה את האוויר קטעה באחת 
את השקט המדומה. הנה זה מתחיל. הלב פעם 
במהירות. מה לעשות? צריך להתכונן לנסיעה, לארגן 
את האנשים, בלי פאניקה, צריך לפעול בקור רוח - 

התרוצצו המחשבות בראשי.
המכונה המשומנת החלה לפעול. כל אחד ידע 
את תפקידו על פי ההכנות והתרגולים שעשינו 
למצבים השונים שחזינו. השתתפתי בתדריך קצר 
של מפקד סדנת חטיבת הראל, וגנר וסגנו גרינברג 
לכול המפקדים. מיד לאחר מכן אספתי את אנשיי 
וכשתדרכתי אותם, ראיתי את המתיחות בפניהם.

"אנחנו יוצאים למלחמה... התפקיד שלנו לתקן 
את הטנקים, כלי הרכב וכול הציוד שיתקלקל. נתחבר 
לגדוד שעולה על הר 'שיך עבדול עזיז' ליד ירושלים..." 

תדרכתי את האנשים שבהו בי. 
"נעשה כל מאמץ לשמור על עצמנו ולמלא את 
הנדרש מאתנו על הצד הטוב ביותר. עם ישראל 
סומך עלינו, אני מכיר אתכם וסומך עליכם, בכוחות 
משותפים ננצח. ִשמרו על עצמכם וִעזרו האחד לשני. 
עלינו לחזור כולנו, אבל כולנו!!! הביתה בשלום." 

סיימתי.
"היי מושקו," קראתי לעברו של עמיתי מפקד 
הפלגה השנייה. תפקידו היה להתחבר עם אנשיו 
לגדוד שעלה על גבעת הרדאר ליד מעלה החמישה. 

לחצנו ידיים ובהתרגשות איחלנו הצלחה זה לזה.
נכנסתי לזחל"ם הטכני עם המנוף הגדול, זה עם 
הזחלים מאחור והגלגלים מלפנים, יצאתי לדרך 
ובעקבותיי כלי הרכב העמוסים לעייפה בבעלי מקצוע 
וחלקי חילוף. לפתע בלי אזהרה מוקדמת, החרידו את 
השמיים קולות המטוסים שחלפו במהירות והשקט 

חזר. מזל, אלה המטוסים שלנו.
איזה מלחמה ואיזה בטיח, שֵָקט כל כך, השדות 

הירוקים משני צדי הכביש, הכול נראה פסטורלי. 'זה 
כנראה השקט שלפני הסערה,' חשבתי לעצמי. ראיתי 
איך הציפורים על העצים התעופפו בבהלה כאילו 
חוזות את העתיד לקרות. הגענו לשער הגיא. "באב 
אל ואד, לנצח זכור נא את שמותנו..." התנגן באוזני 
הלהיט של מלחמת העצמאות, שאותו שמעתי פעמים 

כה רבות בילדותי בעת המלחמה ההיא.
הדם  הקפיאו את  חדה  ושריקה  התפוצצות 
בעורקיי, מה זה?!! ואחריה עוד שריקה, ועוד אחת. 
רסיסים מהמבנה שבכניסה ל'באב אל ואד' נפלו על 
ראשי. אבק קל החל להתאבך. יורים עלינו, תפסתי 
פתאום. מי זה לעזאזל? מה עשינו להם שככה יורים 
עלינו? הרי יש לי אישה וילדה בבית. אני כל כך צעיר, 
למה רוצים כבר להרוג אותי? זאת מלחמה, קיבלתי 
מכה על התודעה. קמתי ויריתי בעוזי שלי לכיוון 
העצים. לאן? לא רואים כלום. עצים זה כול מה שיש, 
לא ידעתי עד אז שעצי אורן יכולים ככה להפחיד. 
אוי כמה חבל שלא הצלחתי להשיג חצובה למקלע 
אפס חמש האימתני והמיותם ששכב לידי כאבן 
ללא הופכין. בלי חצובה הוא סתם גוש ברזל. "חסר 
חצובות ויש עדיפות לכוחות הלוחמים..." אמרו לי 
בזמן ההמתנה. ומה אנחנו? אנחנו לא במלחמה? לא 

צריכים להגן על עצמנו?
כמו שאני גבה קומה, התקפלתי וניסיתי להקטין 
את עצמי מה שיותר וצעקתי לנהג בכל כוחי על מנת 
להתגבר על רעש המנוע ורעש היריות, "שלמה סע 

מהר, יורים עלינו!!!" 
"אני בפול גז, הוא לא סוחב יותר," ענה שלמה 

והזחל"ם נוסע לו באיטיות משגעת, אפילו שהחליפו 
לו בחיל החימוש את מנוע הבנזין לדיזל. דווקא עכשיו 
יש לו זמן ולא בוער לו. רק שלא ייעצר, רק זה חסר 
לי. הודעתי מיד למפקדה על הירי, במכשיר הרדיו.

סוף סוף, אחרי זמן שנראה לי כנצח, התרחקנו 
מקולות הירי ומסכנת המוות. נסענו עוד קצת, קמתי 
על רגליי והסתכלתי לאחור. הצלחתי לספור את כל 
חמישה עשר כלי הרכב שלי ודווח לי שאין נפגעים. 
אוי כמה רווח לי. לאחר המלחמה נודע לי שאלו 
היו חיילי קומנדו מצרים שבאו לעזרת  הירדנים 

והציבו שם מארב.
כיהנתי כעבור שנים בדרגת אל"ם במטכ"ל 
בתפקיד רמ"ח הצטיידות האחראי על הצטיידות 
צה"ל. בין השאר לקחתי חלק בהחלטה וברכש 
רובי הצלפים של צה"ל. טוב שלא היו לאלה שירו 

לעברנו רובים כמו אלה שהחלטנו לרכוש...
"איזה מזל שלא פגעו בנו," בירכתי את אלוהים. 
"אם כך מתחילה המלחמה מה יהיה המשך?" חשבתי 
בדאגה. וההמשך הגיע ועוד איך. ניסיתי לעקוב 
במכשיר הקשר מה קורה והיה קשה מאוד להבין 
מי מנצח ומה המצב. לפנות בוקר הגענו לרגלי הר 
'שייך עבדול עזיז.' הטנקים התקדמו ואנחנו אחריהם.
"כבשנו את היעד," נשמעה הקריאה ממכשיר 
הרדיו שלנו. "יש שישה טנקים פגועים, רובם עלו 
על מוקשים והזחלים שלהם נפרסו. עליך לחלצם 
ולהחזירם למלחמה בהקדם האפשרי." הזחל"ם שלי 
פילס את דרכו במעלה הגבעה כשהוא נושף ומתאמץ, 
כאומר "אתה רואה, אני ממלחמת העולם השנייה, 
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אנשי חוליה טכנית ליד 
הזחל"מים שלהם

אבל אחרי שהחליפו את המנוע ועשו בי עוד שיפורים, 
עוד כוחי במותניי. אפילו אם אני קצת זקן ואיטי 
בעיניך אל תשכח שהוסיפו למשקלי את המנוף של 

חיל החימוש..."
טנקי השרמן שלנו, מכריי משכבר הימים, נגלו 
לנגד עיני. רק לפני מספר שנים הסבנו אותם במרכז 
השיקום והאחזקה, שבו שירתתי כמנהל קו הסבת 
טנקים. החלפנו להם את התותחים, את המנועים 
ואת שאר הקרביים והנה אני פוגש אותם כאן כמו 
ידידים ותיקים שצריכים שוב טיפול רפואי. אני 

מקווה שרק עזרה ראשונה. 
היה  המפגש הראשון שלי עם טנק אִמתי 
כשהגעתי אחרי הטירונות לבסיס ההדרכה של חיל 
החימוש היה ברגשות מעורבים. זו הרגשה מיוחדת 
להיפגש פנים אל פנים עם המפלצת המאיימת 
הזאת. ההרגשה הראשונית הייתה שזה נועד 'להרוג,' 
איזה מילה נוראה. לאט לאט הסתגלתי והשד לא 
נראה רע כל כך. הבנתי שהטנק נועד גם להציל 
אנשים. את אנשי הצוות שבתוכו, את האדמה 
שעליה הוא נלחם ואת יושביה. הוא נועד להוות 
איום על האויב, שלא יעז לתקוף אותנו. ראיתי 
שלמעשה יש הרבה היבטים חיוביים לטנקים כך 
שאין זה רק כלי הרג, אלא הוא גם מכשיר להצלה 
והישרדות. בלעדיהם לא היינו מחזיקים מעמד כאן 
בארצנו. בעצם הטנקים שמאיימים הם אלו של 
האויב. למדתי שבעצם זה 'בעל חיים' מתוחכם 
מאוד, ואם מתפעלים אותו כהלכה - מופחת בו 
רוח חיים, הוא ידידותי מאוד ונענה לרצון המפעיל.

כשהגענו לפסגת ההר, חטפתי את שוק חיי. שכב 
שם קצין במדים מגוהצים, נעליים מצוחצחות, מגולח, 
ממש למסדר. אבל מה? היה לו חור במצח. כדור פגע 
בו בדיוק שם והוא לא נשם. מסביב צעקות של פצועים 
ישראלים וירדנים. "אני פצוע קשה בואו ִעזרו לי," 
נשמעה צעקה שעד היום מהדהדת באוזני. "תעל הון," 
נשמעה זעקת עזרה בערבית מכיוון אחר. כולם שווים 
כשהם במצב כזה, כולם בני אדם, יהודים כערבים. 
אנשי הרפואה והרופאים עברו מפצוע לפצוע ועשו 
כמיטב יכולתם. לזה הזריקו, את זה חבשו, לאחר 
פתחו פתח בגרונו שיוכל להמשיך לנשום. ומעל הכול 
התרשמתי מקולותיהם של האנשים הנפלאים הללו 
המרגיעים את הפצועים. אודה ולא אבוש לרגע הייתי 
המום, אבל מיד התעשתתי והנחיתי את המפקדים 
לעזוב הכול ולעזור בפינוי הנפגעים. ברי המזל פונו 

באמבולנסים ואחרים בכלי רכב שונים.
לאחר שפונה אחרון הנפגעים, לקח לי מספר 
שניות להתאושש מהחיזיון שלקחתי בו חלק ולחזור 
לתפקיד שלשמו באתי לכאן, תיקון הטנקים וכלי 
הרכב והציוד שנפגעו. החבלנים שבאו לעזרתנו שלפו 
את הדוקרנים שלהם שבעזרתם דקרו בעדינות את 
הקרקע כאילו אין הם רוצים להכאיב לה. המתח ניכר 
בפניהם הסתכלתי על אחד מהם. הוא היה לבוש בגדי 
מגן, ׂשם על האדמה מזרון גומי והתקדם לאט לאט 
בסבלנות אין קץ. "הופ... מצאתי..." קרא בקול מלא 
התרגשות. הוא חפר סביב המציאה שלו ואכן גילה 
מוקש. בשפתיים קפוצות כשזיעה ניגרת על פניו, 
חיפש מלכודים שלפעמים ׂשמים על המוקשים כדי 

לפגוע במי שרוצה לנטרל אותם. התבוננתי מרחוק 
בנשימה עצורה ובהתפעלות איך הוא פרק את הנפץ 
ושלף אותו בזהירות ממקומו. הרגשת הקלה מילאה 
את לבי. "הצלחתי, מצאתי את הממזר," נשמע קולו 
המתרונן של החבלן. הוא נעצר קצרות ובמקום לנוח 

על זרי הדפנה, המשיך בעבודתו.
וניגשנו  עד שהוציאו את המוקשים  המתנו 
לעבודה. שמחתי מאוד שעקב לימודיי והניסיון 
שרכשתי הכרתי כול מכלל, כול חלק, כול בורג וכול 
אום בטנק, ויכולתי ביחד עם אנשיי לאבחן את המצב 

הטכני של הטנקים הפגועים.
לאחר אבחון ה"פציעות" של כל טנק וטנק, 
ארגנתי את בעלי המקצוע והתחלנו לטפל בהם. 
ידענו שכל רגע חשוב להחזרת הטנקים לכשירות 
טובה כדי שיוכלו לחזור ולעזור לחבריהם במלחמה. 
הרי הטנקים הם בעלי חיים מתוחכמים מאוד ואם 
מטפלים בהם ומתפעלים אותם כהלכה - מופ�ח�ת 
בהם רוח חיים, הם ידידותיים ונענים לרצון המפעיל, 

וזו הייתה משימתנו.
אחד הטנקים, שנשרף כליל ולא היה שום סיכוי 
לתקנו באמצעים שלנו, תרם בלי התנגדות חצובה 
למקלע שלי. אמנם שרופה אבל מתאימה. עכשיו 

כבר לא כדאי לירות בי, זה מסוכן. 
מעניין איך לפעמים ההיסטוריה חוזרת על 
עצמה. כעבור שנים במלחמת יום הכיפורים, 
כששימשתי כמפקד בית מלאכה לייצור, בשלוחת 
בית דגן של מש"א שבתל השומר, קיבלתי פנייה 
לייצר בדחיפות כנות מקלע כאלה. כיוון שעברתי 
זאת על בשרי, נתתי עדיפות מרבית למוצר זה 
במקביל למשימת ההתקנה של משגרי טילי טאו 
על ג'יפים. רס"ר מאורר, המטלורג שלנו, אלתר 
יציקות תחליפיות לפלדה מ"שטהל ברונזה" ויצקנו 
אותן בבית היציקה שלנו. הן עמדו מצוין במבחן 
הירי. לאחר שייצרנו וצבענו אותן, הן לא גילו 
לאף אחד שהחומר ממנו הן עשויות איננו פלדה. 
מעניין איך לא נלמד הלקח ממלחמת ששת הימים 
ולא הכינו שוב מלאי מספיק של פריט חיוני כזה.
הקרבות המשיכו לכיוון נבי סמואל. השארתי 
את האנשים במקום לטיפולו של הסגן הנאמן שלי, 
והמשכתי אחרי הכוחות הלוחמים. בדרך השארתי 
עוד חוליות של בעלי מקצוע לטיפול בכלי רכב 
שנפגעו. אט אט ירדה החשיכה. מצאתי את עצמי 
עם שלושת רבעים מאנשיי בתוך שיירה ארוכה של 
כוחות נוספים, בעיר היוקרתית שועפת. כולנו היינו 
עייפים עד מוות, אבל דרוכים. הצבתי שמירה וחשבתי 
לנמנם קצת. אבל איפה? בכול כמה דקות נשמעו 
יריות. לעיתים נשמעו קולות הנפץ יותר מקרוב. היו 
אלה היריות שנורו על ידי אנשי השיירה שלנו מתוך 
פחד, ואחרות יותר רחוקות. השד יודע מי יורה על מי. 
החרדה הייתה בשיאה. המצב לא היה ברור. בגדול 
ידענו שמתקדמים, אבל מי ערב לנו שלא מכינים 
התקפת־נגד עלינו? היום קל להגיד, הרי 'מלחמת 
ששת הימים זו מלחמת ניצחון,' אבל שם, בתוך 
השיירה בשועפת, פשוט חששנו. מרחוק שמענו 
את קולות המלחמה - יריות, יריות והתפוצצויות. 
רק אחר כך נודע לנו שלא רחוק מאיתנו היה הקרב 
המר על גבעת התחמושת. החלו דמדומים והשחר 
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החל להפציע מבלי שנפגענו. השמש עלתה כרגיל, 
כאילו אין מלחמה.

לא האמנתי למראה עיניי לתופעות שהתחוללו 
בהמשך. כל המתח שנצבר באנשים החל לצאת 
החוצה. חלק פשוט רקדו על הכביש. חלק סיפרו 
בהתלהבות את קורותיהם במלחמה. וכן... היו גם 
תופעות מבישות שנעשו על ידי בודדים. פתאום 
היו כמה שהחלו לפרוץ לחנויות היפות שהיו לאורך 
הרחוב. הכעס על מעשיהם החליף אצלי את הרגשת 
החרדה. לא אתן לדבר כזה לקרות! ארגנתי מיד 

שמירה על החנויות. 
"קצין צעיר, חבל עליך, למה אתה מתרגז כל כך? 
ככה חיילים מתנהגים במלחמה בכל מקום. אני הייתי 
במלחמת העולם השנייה וגם שם התנהגו כך כוחות 
הברית." פנה אלי יוסף, המבוגר מבין חיילי המילואים, 
ששיבה זרקה בשערו המדובלל והתלמים העמוקים 
שבפניו העידו על גילו. הוא התנדב עם המשאית שלו 
שגויסה למלחמה. "אולי שם זה היה מקובל אבל לא 

בצה"ל!!!" השבתי לו נחרצות. 
"המפקד, אומרים שקרה שבעל חנות ירה בחייל 

שנכנס לחנות שלו." פנה אלי אחד החיילים.
"זה יכול להיות." עניתי לו ובלבי חשבתי שאולי 

זה ירתיע טוב יותר את החיילים המתפרעים.
סוף סוף, השיירה שהייתה תקועה בעיר החלה 
לזוז. הגענו לשדה התעופה בקלנדיה, הלא היא עטרות 
של היום. התמקמנו במקום והקמנו שם את הסדנה 
החטיבתית. שמחתי מאוד לפגוש את סגן אלוף 
גדעון עינב שהיה קצין הלוגיסטיקה של החטיבה. 
שנינו מתגוררים בראשון לציון וניסינו לדלות אחד 

מהשני מה נשמע בבית.
עודכנתי על ידי אנשיי במצב כול הכלים הפגועים 
ונראה לי שהתיקון שלהם מתקדם יפה. כשרציתי 
לחזור לאנשיי שנשארו בשטח, קיבלתי הוראה לנסוע 
לכיוון יריחו. הגיעו ידיעות על כוח טנקים של הצבא 
העיראקי, שמתקדם לעזרת הירדנים. שוב נוסעים 
אל הבלתי נודע. הכול שקט, המדבר מסמא את עיניי 
והעייפות נותנת את אותותיה. העיניים אדומות 
ודומעות והרצון לישון מתגבר על הכול. עקפנו שיירות 

של משאיות עם תחמושת.
לימים, בעת מלחמת לבנון הראשונה, כשהייתי 
מפקד מרכז תחמושת בדרגת אל"ם ואחראי על 
כל בסיסי התחמושת בצה"ל ולאספקתה לכוחות 
הלוחמים, זכרתי את שיירות התחמושת האין־

סופיות האלה.
כנראה שחטפתי תנומה קלה כשהודיעו לנו לחזור, 
לרגע לא זכרתי איפה אני נמצא... אין צורך בנו, חיל 
האוויר כבר גמר את המלאכה ובלם את הטנקים 
העיראקים. יבורכו אנשי חיל האוויר. עשינו אחורה 
פנה, ונסענו מקרבת יריחו לעזרת החברים ב'שיך 
עבדול עזיז.' נותרו שם רק שני טנקים. השאר תוקנו 
ונסעו להמשך טיפולים ב'קלנדיה'. סגני, שנראה 
עייף ומלוכלך משמן וגריז, שמח מאוד לבואי. "אתה 
לא יכול לתאר לעצמך איזה אלתורים עשינו כאן, 
לא האמנתי שנצליח לתקן את הטנקים וכלי הרכב 
הפגועים, החבר'ה עבדו כמו משוגעים והצלחנו. אני 
חושש שאת אחד משני הטנקים שנותרו לא נצליח 
לתקן." בקושי הצלחתי לעצור את שטף הדיבור שלו. 

"ומה יש לשני הטנקים שנותרו?" שאלתי. 
"אחד מהם חטף פגיעה מלפנים ב'דיפרנציאל', 

כנראה מתותח נגד טנקים, ולשני נפגע המנוע."
ניגשתי לטנק עם הפגיעה ובאמת ראיתי חור 
מכוער שנפער בחזית הטנק. סיפרו לי שהוציאו את 
הכדור שהיה תקוע בטנק. הצצתי פנימה בעזרת פנס 
והתרשמתי שאין פגיעה בחלקים הפנימיים. ביקשתי 
מאיש הצוות שהיה שם להתניע את המנוע והוא אמר 
לי שהם כבר ניסו, אבל כשמניעים, השמן בורח דרך 
החור. טיכסנו עצה מה לעשות, עיני נתקלו בעמוד 
חשמל ישן ששכב לו על האדמה כממתין גם הוא 
לעזור למאמץ המלחמתי. הבאנו משור וגרזן ו...כן, 
הכנו פקק מעמוד החשמל ותקענו אותו בחור בעזרת 
פטיש גדול. מילאנו שמן, וראה זה פלא הטנק נעור 
לחיים לאחר שהותנע. הוא החל להתקדם למרות 
'פציעתו'. אנשי צוות הטנק שהיו לידנו לא האמינו 
למראה עיניהם ופשוט עמדו ומחאו כפיים. בכוחות 
משותפים, הצלחנו להתגבר גם על התקלה במנוע 
של הטנק השני. מלאי סיפוק אספנו את כל הציוד 
ויצאנו לכיוון 'קלנדיה'. השמועה על הטנק ובו הפקק 
מעמוד חשמל עשתה לה כנפיים וכולם באו לראות 

את הפלא.

כעבור שנים, התמזל מזלי להשתתף בפרויקט 
טנק המרכבה מיומו הראשון בעת ששימשתי 
מנהל בית המלאכה לדגמים במש"א. שם יצרנו 
את דגם העץ הראשון על גבי כלי רכב. בהמשך 
השתתפתי בבניית הדגמים הראשונים, ובייצור 
הסדרתי, כשהייתי בתפקידים בכירים במרכז זה, 
כשתפקידי האחרון היה, מנהל הייצור והתפעול של 
כל המפעלים במרכז. טנק המרכבה כבר ממוגן כיום 
בשריון מיוחד, וכדורי טנקים כאלה כבר לא עושים 
עליו רושם. בטנק המרכבה יש ממסרת שכוללת 
גם את תיבת ההילוכים וגם את הדיפרנציאל והיא 
ממוקמת בחלקו הקדמי של הטנק ולא מאחור. 
כששימשתי כסמנכ"ל בעשות אשקלון עסקתי 

בייצור הממסרות הללו. 
"מכתבים, מכתבים," נשמעה קריאה ברחבי 
המחנה. מיהרתי ביחד עם החיילים שבאו מכל עבר 
והתקבצו ליד ה'דואר'. כול קריאת שם של חייל 
שקיבל מכתב לוותה בקריאת גיל. "יש!!!" או, "זה 
אני, זה אני". ומה איתי, חשבתי לעצמי. והנה סוף 
סוף קראו גם בשמי. בשמחה לקחתי את המכתב 
והלכתי לפינה נסתרת לקרוא אותו לעצמי. המכתב 
היה מרעייתי האהובה אילנה ובתי הקטנה זהבה'לה. 

איזו הרגשה של אושר מילאה את לבי. הנה יצאתי 
בשלום מהמלחמה עד כה ובבית ממתינות אשתי 
האוהבת ובתי הקטנה. בהתרגשות רבה כשדמעות 
מציפות את עיניי שקעתי בקריאת המכתב. "...יקירי 
שתחזור מהר הביתה בשלום... שלך באהבה רבה..." 

חזרתי וקראתי שוב ושוב את מילות הקסם.
"הכותל בידינו..." התפשטה הידיעה המדהימה 
ורבת המשמעות גם לאלה שאינם דתיים. ּפ�ר�ץ 
הרגשות היה עצום, החיילים התחבקו וצהלו. אך 
השמחה לא ארכה זמן רב. חטיבתנו, 'הראל', שסיימה 
בהצלחה כל כך מרובה את המלחמה בירדן נקראה 

לעזרת הכוחות הלוחמים ברמת הגולן.
"כול טנק חשוב, תשלים את הטיפול בטנקים 
ותביא אותם לרמת הגולן. תגיע לצומת גולני ושם 
תקבל הנחיות לאן להמשיך", צוין בהוראה שקיבלתי.
לתקן את  סיימנו  במחנה,  נותרנו אחרונים 
הטנקים ויצאנו לדרך. יש לי מפות לניווט, אבל לא 
לכול המקומות. כמה טוב שיוסי הקשר שלי איתי 
וגם רפי רדיאן עוזרי הנאמן בזחל"ם. שלא כמונו 
יוסי קורא ערבית וכך נעזרנו בשילוט הדרכים בשפה 
זו וכך יודענו איפה אנחנו נמצאים. הטנקים וכול 
השיירה אחרינו ואנחנו חוצים את כל מה שנקרא 
לאחר מכן הגדה המערבית. הטנקים חורצים את 
הכבישים שכבר הרגישו את זחליהם של אחיהם 
הטנקים שעברו כאן קודם לכן. התושבים מסוגרים 
בבתים. פה ושם רואים עיניים מבוהלות מציצות, 
בעיקר של ילדים שהסקרנות משכה אותם יותר 
מהאזהרות של הוריהם. אותות המלחמה ניכרו בכל 
מקום. טנקים שרופים, כלי רכב פגועים וציוד אחר. 
נעמדנו ליד אחד הטנקים והצטערנו שהוא איננו 
יכול לדבר ולספר לנו מה קרה. הצלקות על השריון, 
הכוויות והפיח סיפרו לנו את הסיפור במקומו, "כן 

ניצחנו, אבל מה המחיר?"
כך בראש שיירה  לנסוע  די מוזרה  ההרגשה 
כשהטנקים בעקבותינו ונותנים לנו את הביטחון 
שאף אחד לא יתפתה לירות עלינו. אבל בכל אופן יש 
חשש בלב שמא איזה מטורף בכל זאת יפתח באש. 
ליד מגידו חצינו את הקו הירוק בהרגשת הקלה. לפנינו 
נפרס עמק יזרעאל, והנה מושב בית שערים, מקום 
הולדתי, הרגשתי הרגשת בית, זה העמק שלי, מחוזות 
נוף ילדותי. נשמתי עמוקות את אוויר העמק האהוב 
והרגשתי שוב בבית. כל כך רציתי לבוא אל ההורים 
ואל דורית ואברהם אחי ואחותי הקטנים שבבית 
ולספר להם שאני חי בריא ונושם. אבל אין זמן, אני 
לא יכול לעזוב את אנשיי. חשבתי גם על חיה אחותי 
הגדולה שבקיבוץ נחל עוז ואחי יאיר שחרדתי לו 
מאוד כי לא שמעתי ממנו כלום מאז פרוץ המלחמה, 
וידעתי שהוא ביחידה קרבית בחטיבה המרחבית 
בצפון. אחר כך נוכחתי כמה צדקתי בחששי זה... אבל 
תפקיד זה תפקיד וצריך להמשיך הלאה. לרגלי גבעת 
המורה ניצב בית החולים העמק בעפולה שבו נולדתי. 
למרגלות הגבעה, בירת העמק, עפולה, שאליה נסענו 
בימי ילדותנו כשהיינו צריכים משהו בעיר הגדולה. 
ומהצד השני ממול מתנשא לו הר הכרמל המוכר כל 
כך בכול הדרו כשמבנה המוחרקה, שממנו אליהו 
הנביא המריא השמימה, מתנוסס בפסגה כשומר על 
העמק שלי. לצדנו מתרוממים הרי מנשה הסוגרים על 

 כעבור שנים, התמזל
 מזלי להשתתף בפרויקט 

טנק המרכבה מיומו הראשון, 
בעת ששימשתי מנהל בית 
המלאכה לדגמים במש"א. 

שם יצרנו את דגם העץ 
הראשון על גבי כלי רכב
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העמק מדרום. אין זמן לנוסטלגיות. אנחנו עוברים 
את העמק ומגיעים לצומת גולני.

"תמשיך לנסוע לכיוון גונן, אל 'תתעכף' )תתעכב(, 
צריכים אתכם שם במלחמה עם הסורים," שמעתי 
את קולו היקי המוכר של סא"ל שכנר מפקדי משכבר 
הימים, כשהייתי סמל ואיש מקצוע בנושאי טנקים, 
בסדנת כורדני )סדנת "שמשון" כיום(. הוא מאוד 
שמח איתי והצטער שאין לנו זמן לשבת קצת על 
כוס קפה. הייתה לי ברירה? פקודה זו פקודה וצריך 
להמשיך. אבל בכל אופן הייתי צריך לתת סוף סוף 
קצת מנוחה, לפחות לנהגים. ישבתי עם סא"ל שכנר 
שנראה יותר מבוגר ממה שזכרתי. כן, השנים נתנו 
גם בו את אותותיהם. הוא הרוויח בכבוד כל קמט 
וקמט בפניו. אבל רוחו, כן רוחו רוח צעירה ונמרצת. 
הוא סיפר לי על הניצחונות הגדולים והיקרים. על 
העבודה שהשקיעו אנשי החימוש שעבדו במסירות 
נפש גם תחת אש, גם כשכולם כבר נחו. בכאב לב סיפר 
על נפגעים בקרב אנשי החימוש שלא הפסיקו את 
עבודתם כדי להחזיר את הטנקים ושאר הציוד לעזרת 
כוחותינו. ככה זה, אנשי החימוש נלחמים במלחמה 
על חייהם כמו כולם, אבל אחר כך כשכולם הולכים 
לנוח - הם ממשיכים לעבוד ולתקן את הטנקים, 
הרכב ושאר הציוד, אבל את התהילה מקבלים אלו 
שנקראים לוחמים ולאנשי החימוש קוראים תומכי 

לחימה. 
כשהייתי בסדנה בכורדני, התאספנו כל חיילי 
היחידה לחגוג את חג הפורים. מתקרת ה'אולם', 

שהיה בעצם בית המלאכה שפונה מהטנקים שבתיקון, 
השתלשלו אשכולות של בננות ושל סוגי פרות 
שונים שנתלו שם גם לקישוט וגם כמנה אחרונה 
בארוחה. כולנו נעמדנו דום כשנכנס רס"ן שכנר 
המפקד הקפדן עם הפמליה - משה פיין, גדי בתר, 
חיים בירו ושאר הנכבדים. רס"ן שכנר נשא את 
נאומו בפנינו ברצינות רבה. לפתע, בלי אזהרה 
מוקדמת, קפץ, קטף בננה, עשה פרצוף של קוף 
כשהוא מכניס את לשונו מתחת שפתו התחתונה, 
עשה תנועות של בעל חיים זה ואכל את הבננה. 
לאחר ההלם של כולנו מהתנהגותו של המפקד 
הקשוח ולאחר שצעק, "מה אתם מזתכלים, זה 
פורים..." פרצנו כולנו בצחוק שהיה קשה להפסיק 
אותו. כמובן שהמסיבה הצליחה מעל המשוער 
בזכות המופע חסר התקדים הזה. כן, כך היה 
שכנר, מוכשר, מסור קפדן ובלתי צפוי לחלוטין. 
"צא, אין 'סמן' )זמן(, מחכים לכם," הפסיק שכנר 
את הרהוריי והאיץ בי ב'יקית' האופיינית שלו והפעם 
בטון של מפקד קפדן. המשכנו בדרכנו והגענו לגונן. 
הבולדוזרים פתחו דרך חדשה שעליה עברו הכוחות. 

הם חטפו שם יריות והמשיכו לעבוד.
לימים שמחתי שהתמזל מזלי להוסיף תא נהג 
ממוגן נגד כדורים לדחפורי די־ניין )D9(הענקיים 
האלה כשהייתי מנהל מפעל "סלבין" לתותחים, 
משגרים ורק"ם בתעשייה הצבאית, כך שחיילנו לא 
יהיו חשופים לאש האויב, ובכך הרגשתי שהשלמתי 

מעגל זה. 

הטנקים העייפים טיפסו איתנו במסירות ובלי 
טרוניות בעלייה לרמת הגולן. לפתע טרטר מכשיר 
הקשר ומתוכו פרצה ההודעה שחיכינו לה בכיליון 
עיניים - "המלחמה נגמרה". קשה לתאר את רגש 
ההקלה והשמחה שהציפו אותי. די אסור כבר לירות 
עליי. חוזרים לחוקים בהם לא הורגים ולא נהרגים. 
איזו הרגשת הקלה, כאילו הורידו משהו מהראש שלי 

שלחץ כל הזמן, וכן יהיה מותר כבר לישון.
נגמרה? כן, הקרבות נגמרו. אבל לאנשי החימוש, 
לנו, המתינה עוד עבודה רבה. צריך להחזיר את 
הטנקים, את כלי הרכב ושאר הציוד לכשירות לקראת 

המלחמה הבאה שהתפללנו שלא תבוא. 
כמה היינו נאיביים ובאופוריה כאשר שרנו "אני 
מבטיח לך, ילדה שלי קטנה שזו תהייה המלחמה 

האחרונה..."
המחזות ברמת הגולן היו מזעזעים. נתקלנו בצדי 
הדרך בהרוגים שטרם פונו ובכלי מלחמה פגועים. 
גם עכשיו, לאחר זמן כה רב, כשאני נזכר במראות 

הללו זה מעורר בי חלחלה.
הפגישה עם שאר אנשי הסדנה החטיבתית הייתה 
מרגשת. אנחנו המפקדים שאמורים להיות קשוחים 
הזלנו דמעה בסתר, כמו החיילים. שמענו את חוויות 
חברינו וסיפרנו את שלנו. הייתה הרגשה טובה שלא 
היו לנו נפגעים למרות שירו עלינו. סוף סוף, אחרי 
שישה ימים אפשר היה לעצום עין ואפילו להירדם, 
אמנם באוהל סיירים קטן וצפוף, אבל בלי פחד מוות.
התחלנו להוציא לחופשות את החיילים שהיו 
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זחל"ם מנוף מטפל בחטיבת 
כוח של טנק שוט

אנשי מילואים ובעלי משפחות. והנה גם תורי 
הגיע ויצאתי הביתה בהסעה במשאית עם שאר 
החיילים. בדרך עברנו דרך תל אביב. לא היה סימן 
לכך שהייתה מלחמה רק לפני מספר ימים. בתי הקפה 
והמסעדות פתוחים והומים מאדם. החנויות מלאות 
בקונים. התנועה ברחובות ערה, החתיכות מציגות 
את חמוקיהן לעיניהם הצוהלות של החבר'ה. כלום! 
כאן אין מלחמה. האנשים כאילו אמרו 'תעזבו אותנו 
עם המלחמות שלכם, הן לא מעניינות אותנו', כך 

לפחות הרגשתי.
איזה אושר היה להיפגש עם אשתי ובתי, בכי 
ודמעות שמחה, הרגשת צהלה מילאה את לבי. אילנה 
רעייתי, הכינה לכבודי סעודת מלכים וחגגנו עם 

המשפחה.
"אחיך יאיר נפצע ביד שמאל..." אמרה לי בהיסוס, 

לאחר שסיימנו את ארוחת הערב.
"ומה שלומו?!!" זעקתי.

ברגישות רבה סיפרה לי בהדרגה שהוא כבר 
בסדר... אבל נאלצו לקטוע לו את היד כולל המרפק...
חטפתי שוק. לא לחינם דאגתי לו כל כך. אחי, 
איטר יד ימינו, ה'שמאלוק' כפי שאבא ישראל כינה 
אותו, איבד את יד שמאלו החזקה. אלוף זריקת 
האבנים למרחק, וזה שאין שני לו בקליעה למטרה 
באבנים בידו השמאלית, שהיטיב כל כך לעבוד עם 
יד זו במשק שלנו, נותר רק עם יד ימין. לפחות הוא 

נשאר בחיים. התרוצצו המחשבות בראשי.
לא המתנתי לסיום החופשה, בלב כבד נפרדתי 
מרעייתי ומבתי הקטנטונת החמודה כל כך ומיהרתי 
לבית החולים בצפת. בחרדה, נכנסתי לחדרו. כן, אחי 

שכב שם. שמחנו מאוד אחד עם השני והתחבקנו 
עד כמה שאפשר היה לעשות זאת בלי להכאיב לו. 
אבל יאיר כמו יאיר מעודד את כולנו כדרכו בחוש 
ההומור המיוחד שלו ומתעלם כביכול ממה שקרה 
לו. כשנשארנו לבד, סיפר לי איך הוא היה לרגלי רמת 
הגולן בדרדרה תחת אש תופת עם אנשיו וכמפקד 
מחלקה בוגר הצנחנים שימש דוגמה אישית. עד... 
עד שחטף פגיעה מפגז נגד טנקים של תותח ללא 
רתע שחלף לידו, חתך את היד שלו והתפוצץ אחריו. 

החטיא כחוט השערה... ו"רק" היד נפגעה. 
כשהייתי כעבור שנים מנהל מפעל 'סלבין' 
בתעשייה הצבאית וייצרנו, תותחים כאלו, לא 
שכחתי את מה שאחיהם התותחים הבוגרים עשו 

לאחי.
עקב הפגזים הצפופים שנפלו ברעש אימים 
בסביבה אי אפשר היה אפילו לגשת אליו. הוא 
הבין שעליו לעשות מעשה, לשכב ככה ולהמתין 
זה לא עסק. הוא הוריד את חגורת מכנסיו ותוך 
התגברות על כאבי התופת וההרגשה האיומה, 
עצר את פרץ הדם שניגר מהפצע הפעור. לאחר 
מכן החליט לשתות הרבה, למרות מצבו. קודם כל 
לשמור שלא יתייבש מחוסר נוזלים, והעיקר לא 
לאבד את ההכרה. כל כך אופייני ליאיר אחי לפעול 
כך בקור רוח ולהציל את עצמו. בהמשך הגיע אליו 
חובש שטיפל בו ונהרג מאש הסורים לא רחוק 
ממנו. הוא נרגע כשנוכח לדעת שיכול היה להזיז את 
אצבעותיו ואפילו טבעת הנישואין והשעון שענד 
על יד זו לא נפגעו. זו הייתה הפעם האחרונה שראה 
את היד, הטבעת והשעון. כעבור זמן שנראה לו 

כנצח הגיעו סוף סוף המפנים, טיפלו בו, קשרו את 
היד והעבירו אותו לבית החולים בצפת. שם הוא 
הוכנס לחדר הניתוח. כשהתעורר נוכח לדעת שאין 
לו יד. "לא הצלחנו להציל אותה..." אמר הרופא. 
"כבר לא אוכל להיות מושבניק," זו, הייתה 
המחשבה הראשונה שעלתה במוחו. הוא היה אז 
סטודנט באוניברסיטה בירושלים והתכונן להמשיך 
וללמוד לתואר אגרונום. מהר מאוד התעשת והבין 
שצריך להמשיך עם מה שיש. הוא סיפר לי על 
כך שההורים היו בביקור. אימא בלה, לא הוכנה 
מראש על מצבו האמיתי. או שלאף אחד לא היה 
אומץ לבשר לה את הבשורה הקשה, או שלכולם 
היה ברור שהיא יודעת. איך שלא יהיה כשנכנסה 
לחדר, קלטה מיד את המצב. "יאיר, איבדת יד, 
אבל אתה חי," אמרה בחוסן הפנימי הבלתי יאומן 
שלה. היא כמעט לא בכתה מעולם, והתגברה על 
קשיים נוראים בחייה, תוך קבלת המציאות כמו 
שהיא. כך גם כאן, במעמד הזה, שלטה בעצמה 
ועודדה אותו. אבא ישראל, האיש החזק, שהיה 
חייל במלחמת העולם השנייה ונלחם במלחמת 
העצמאות, שמעולם לא הפגין חולשה מכל סוג 
שהוא, יצא מהחדר כשדמעות מציפות את עיניו. 
לזה הוא לא התכונן ולא יכול היה לעצור את 

פרץ רגשותיו.
עזבתי את אחי ברגשות מעורבים. מצד אחד 
חשבתי על כך שאירע לו נס שהפגז החטיא כמלוא 
הנימה את גופו, מצד שני, מה? אם כבר החטיא 
יכול היה לעוף עוד כמה סנטימטרים הצידה ולא 
לפגוע כלל בידו. אבל מי אני שאשאל שאלות 
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כאלה. כמו שיאיר קיבל עליו באומץ את הדין, כולנו 
צריכים לנהוג כך לקבל את המציאות כפי שהיא 
ולהסתכל על חצי הכוס המלאה. היה קשה לחזור 
שוב לרמת הגולן העשנה עם הטנקים הפגועים 
והחרוכים ושאר סימני המלחמה הכבדה שזה עתה 
נגמרה. אבל מה לעשות, צריך להפשיל שרוולים 

ולטפל בכל כלי המלחמה שלנו.
הייתה  אחי,  עם  שנפגשתי  הבאה  הפעם 
בבית החולים שיבא בתל השומר. הוא סיפר 
לי שהתגלה זיהום במקום הניתוח. החשד היה 
שזו גנגרנה, בעיה בעצם, והחליטו להעבירו 
לבית חולים זה. כלי התחבורה ששימש להעביר 
אותו היה אמבולנס צבאי. אמבולנס? כן, זה 
היה הכינוי של קומנדקר, כלי הרכב ממלחמת 
העולם השנייה, שנועד לשאת נשק וציוד ולעבור 
בשטחים הקשים למעבר רכב רגיל. על הרכב 
הזה הרכיבו תא סגור הוסיפו מקום לאלונקות 
ואביזרים שונים, צבעו עליו מגן דוד באדום, 
שינו את שמו ל"אמבולנס", ומאז לא הייתה לו 
ברירה והוא שינה את תפקידו. אבל "היהפוך 
כושי עורו?" אם ניקח חמור ניצבע אותו כמו 
סוס האם יהפוך לסוס? ה"אמבולנס" הזה באמת 
מתאים לפנות נפגעים במקום שאין דרכים 
עבירות לרכב אחר, אבל רוב הזמן הרי נוסעים 
על כבישים. ה"אמבולנס" בעל הקפיצים החזקים, 
שמיועדים למשא כבד בשטחים קשים, טלטל 
אותו בצורה קשה ביותר. כל מהמורה בכביש 

גרמה לו ייסורי תופת. והגרוע מכל - שנמאס 
לו לקומנדקר לנסוע, החליט שמספיק עבד, 
ונעצר. הזעיקו עזרה לטפל בסתימת הדלק, אבל 
בינתיים החום היה כבד מנשוא. סוף סוף תוקנה 
התקלה והרכב הואיל בטובו להתניע ולנסוע. 

וכך, אחרי תלאות רבות הגיע למחוז חפצו.
תיאור זה לא הרפה ממני וכשהתמניתי כאל"ם 
לאחראי על ההצטיידות כוחות היבשה בתפקידי 
כראש מחלקת הצטיידות במטכ"ל, התגלגלה לידי 
הזכות להשפיע על רכש אמבולנסים חדשים לצה"ל. 
לא עוד כלי רכב מגושמים שאנסו אותם להיות 
אמבולנסים, אלא אמבולנסים של ממש, עם קפיצים 
רכים שלא מרגישים כמעט את הנסיעה בהם, עם 
כל הציוד של אמבולנס מודרני שכלל כמובן מיזוג 
אוויר כמו שצריך. האמבולנסים הישנים, המשיכו 
לשרת בנאמנות את הכוחות הלוחמים, לשימוש 
בשטחים קשים ש"אחיהם" שמיועדים לנסוע 

בכבישים, לא מסוגלים לנסוע בהם. 
אחי הוכנס לחדר הניתוח ושם נמצאה סיבת 
הזיהום. עלה של אקליפטוס מהמקום שבו נפצע 
החליט שידו הוא המקום המתאים לו ביותר. הוא 
הסתתר כל כך טוב שבניתוח הראשון לא גילו 
אותו. הרופאים החליטו לקחת פיסת עור מרגלו 
במגמה להשתיל אותה על הפצע, אלא שהסתבר 
להם שאפשר גם בלי זה. במקום לשים את העור 
חזרה במקומו, זרקו אותו. אחר כך בזמן ההחלמה, 
מקום הפצע ברגל כאב יותר מהיד... אבל זה לא 

הכול, כאילו לא די בכך, באמצע הניתוח הוא 
התעורר כי ההרדמה הייתה חלשה מדי, התיישב 
וכל בלי הניתוח שהונחו על חזהו, צנחו והתפזרו 
להם. לקח זמן עד שהחלים ולמד לתפקד עם היד 

החליפית שקיבל.
"הנכות זה רק בראש," נהג לומר כשעבד בגינת 
ביתו, או, כשבעצמו הרכיב מרצפות לתפארת 
משאריות שהביא מבית חרושת לשיש, ואותן 
הניח בתוך תבנית מבטון שהכין בלי עזרה. הוא 
סיים תואר שני ומנהל מיזמי מים גדולים ברחבי 
העולם, בעיקר בדרום אמריקה ובמרכזה, מטעם 

תה"ל.
סוף סוף עזבנו את רמת הגולן וחזרנו למרכז 
הארץ. עברנו עם החטיבה במצעד ניצחון דרך 
ירושלים וזכינו למחיאות כפים מהקהל שעמד 
משני צדי הכביש, אנשי הבירה, אסירי התודה 
ששחררנו אותם והרחקנו מהם את הגבול החונק.
עוד שבועות ארוכים טיפלנו במסירות רבה 
בטנקים ובכלי הרכב שעבדו קשה כל כך במלחמה 
וריפאנו אותם. החוויות העזות והמראות הקשים 
לא עזבו אותי עוד חודשים רבים לאחר המלחמה. 
לקח לי זמן רב עד שחזרתי לעצמי והפסקתי 
לחשוב כל הזמן על שעבר עליי במלחמת הניצחון 

של כולם, המלחמה הקשה שלי.
אכן צדק הקצין שראיין אותי אז כשגמרתי 
טירונות כשאמר לי: "...אתה תהיה בשדה הקרב..." 
• נבואתו התקיימה, ועוד איך. 



 מצפור של 
חטיבת "יפתח" 
נחנך בתל שיפון

אנשי חטיבה 679 במילואים קיימו ביולי 2012 טקס חנוכת מצפור 
ואתר מורשת בתל שיפון, הצופה לגזרת הלחימה הקשה של החטיבה 

במלחמת יום הכיפורים. השתתפו גם בני המשפחות של הלוחמים 
ובהן מהמשפחות השכולות וכן מפקד פיקוד הצפון האלוף יאיר גולן

 דברי סא"ל )במיל'( חיים דנון, 
יו"ר העמותה של חטיבה 679 

אני שמח לעמוד כאן לפניכם לפתוח את 
מצפור ואת אתר מורשת ללוחמי חטיבה 679. 
רעיון הקמת המצפור נבע מהצורך להעביר את 
סיפור החטיבה לדורות הבאים. בכל אוקטובר 
במשך שבועיים עולים לרמת הגולן "בעקבות 
לוחמים" אלפי תלמידים לפני הגיוס מכל בתי 
הספר ברחבי הארץ, במסגרת יוזמה של האגף 
שנים.  כ־6  לפני  שהחל  הביטחוני־חברתי, 
בחיפושינו אחר אתר מתאים הגענו לשיפון, 
הצופה על כל גזרת הלחימה של החטיבה בבלימת 
הסורים במלחמת יום הכיפורים. האתר הופעל 
כבר באוקטובר האחרון ומאז עלו אליו אלפי 
תלמידי תיכון לקראת גיוס. ותיקי החטיבה 
מתייצבים כאן כל שנה ומספרים את סיפור 
החטיבה. כל מי שעלה היום מגשר בנות יעקב 
בואכה מחנה נפח, מבין את עוצמת הסיפור 

שאותו אנו רוצים להנחיל לדורות הבאים.
במוצאי יום הכיפורים תשל"ד, 1973, פרצו 
הסורים את קו כוחותינו והגיעו למחנה נפח 
בצהרי יום ראשון, מרחק 15 דקות נסיעה של 
טנקים עד גשר בנות יעקב. משם הייתה הדרך 
קצרה ופתוחה לכל מדינת ישראל. בין נפח לגליל 
לא היה שום כוח צבאי נוסף. טנקי הגישור שלהם 
שהופיעו בגזרה היו עדות נחרצת לרצונם וכוונתם 

של הסורים לחצות את הירדן.
זהו סיפורם של לוחמים ומפקדים שעזבו את 
בתיהם בחופזה ביום הכיפורים ותוך פחות מ־24 
שעות מגיוסם הוטלו לתופת של המלחמה ברמת 
הגולן, ועוד לפני שהבינו מה מתרחש - פגשו 
בסורים על הגדרות נפח. כוחות החטיבה שהיו 
באזור עין זיוון יצאו למתקפה על נפח, ויחד עם 
יתר כוחות החטיבה שהגיעו בקבוצות קטנות 
לאזור נפח, תקפנו את הסורים שבמחנה והדפנו 

אותם חזרה לעבר הרמתניות.
כבר ביום הראשון של הלחימה נפגעו שני 
מג"דים ורוב שדרת הפיקוד של החטיבה. החטיבה 
התארגנה מחדש בלילה והגנה על הכביש היורד 
לגשר בנות יעקב. עם שחר יום שני פגשו כוחות 
החטיבה את הסורים שנית על הגבעות שלפניכם 
כאן, בין סינדיאנה למחצבה של כפר גלעדי. 
הסורים כמעט הגיעו שנית למחנה נפח, אך 
בקרב שריון בטווחים קצרים נסוגו הסורים לעבר 
הרמתניות ונגרמו להם אבידות כבדות. עשרות 
ומאות הטנקים הסורים שנשארו בשטח העידו 

על שהתחולל בגזרה זו.
ביום שלמחרת כבר חיכתה החטיבה לסורים 
בעמדות על גבעות סינדיאנה ודלמיה. באותו יום 
שלישי שבו הסורים ניסו שוב לכבוש את מחנה 
נפח, הם לא הצליחו לחצות את קו עין ורדה. 
זהו היום שבו הרגשנו שאנו יוזמים ושולטים 
במצב וגרמנו להם אבידות כבידות. בהתקפת־

נגד בדמדומי הערב נכבשה רמתניה שוב, בקרב 
שריון בשריון בטווחים של 50 עד 100 מטר. 
הלהבות של הטנקים הסורים הבוערים, שהאירו 
את שמי הרמתניות כל הלילה, סימנו את סיום 
שלב הבלימה ונסיגת השריון הסורי אל מעבר 

לקו הירוק.
אי אפשר שלא להזכיר את לוחמי החימוש 
והרפואה שעבדו יומם ולילה להכשיר ולהחזיר 
טנקים לכשירות ועסקו גם בחילוץ וטיפול 
בפצועים. בגזרה שבין עין זיוון לציר הנפט, 
הגנו בכל זמן נתון כ־220 טנקיסטים בלבד וכ־60 

מפקדים מול כוחות עדיפים בהרבה.
ביום חמישי בצהרי היום, פרצה החטיבה 
אל תוך המערך המבוצר של חאן ארנבה לאחר 
שחטיבה 179, חזרה על עקבותיה פצועה וחבולה. 
בבוקרו של יום שישי, לאחר שהחטיבה הותקפה 
על ידי מיגים סורים וללא חידוש מלאי התחמושת 
בטנקים בלילה שלפני, עקפה החטיבה את תל 
שער ותקפה את כפר נאס'ג ותל קורין. באותו 
יום שישי זכינו לראות את הסורים נוטשים 
את עמדותיהם, מפנים את גבם ונסוגים לעבר 
דמשק. חיל המשלוח העיראקי שהגיע לעזרת 
הסורים הושמד עוד באותו יום על ידי כוחות 
החטיבה בפאתי כפר נאסג', בטווחים קצרים.

ביום שבת בבוקר לחמה החטיבה שוב מול 
העיראקים ובצהרי אותו יום לחמנו באזור תל 
מסחרה כנגד הצבא הירדני שהראה נוכחות 
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אבל לא השתדל במיוחד, ועם זאת איבד שליש 
מכוחו. הייתה לי וליהודה וגמן ההזדמנות לפגוש 
לפני מספר שנים במפקדת האוגדה בנפח, את 
המח"ט הירדני, ולהחליף איתו רשמים מאותו 

מפגש בשדה הקרב.
החטיבה  לחמה  הבאים  הימים  במשך 
בסורים, בעיראקים ובירדנים בגזרות שונות. 
בתום הקרבות ולאחר הסכם הפסקת האש, 
קבעה החטיבה את גבולות המובלעת המזרחיים. 
חטיבה 679, המשיכה בקרבות ההתשה ושהתה 
ברמת הגולן ובמובלעת למעלה מ־7 חודשים 
ברציפות עד לאחר פסח 1974. בכל התקופה 
הזו עסקה החטיבה בלחימה באימונים ובצבירת 
הכוח. הנחישות, המקצוענות, האמונה במפקדים 
ועוז רוחם של הלוחמים, הם אשר הביאו את 
החטיבה ממצב של הפתעה לניצחון, כאשר 
כוחותינו מאיימים על הבירה הסורית במרחק 

של 35 ק"מ.
זהו סיפורם של לוחמים, מפקדים, טנקיסטים 
בוגרי ישיבות ההסדר, לוחמי החימוש, הרפואה 

והלוגיסטיקה. 
זהו סיפורם של אנשים.

זהו סיפורו של עמוס בן דוד מנהלל שיצא 
בראש כוח טנקים, ממרגלות השיפון לַמְסָעֶדה, 
לחלץ את סיירת חטיבה 7, שהייתה לכודה בתוך 
נגמ"שים, ומוקפת כוח קומנדו סורי שגרם להם 
אבדות כבדות. כתוצאה מהופעתו של עמוס בן 

דוד ניצלה סיירת חטיבה 7. עמוס בן דוד הוביל 
בראש הגדוד שלו, את הפריצה אל תוך התופת 

של חאן ארנבה ושם מצא את מותו.
זהו סיפורו של סרול בן יעקב, מקיבוץ דגניה 
א', שנלחם ביום הראשון על נפח וחטף פגיעה 
בצריח המפקד ולמזלו הכניס את הראש, ושכח 
להכניס את היד, אותה כמעט איבד. עד היום, 

נותרה היד בתצורת חצי הצדעה.
זהו סיפורו של הטען־קשר של סרול, הרב 
מידן יעקב מגוש עציון ובוגר ישיבות ההסדר, 
אשר פשט את חולצתו הלבנה שלבש לכבוד יום 
הכיפורים וקשר את ידו של סרול, וכך ניצלה היד.

זהו סיפורו של משה הראל מג"ד 57, שנפצע 
פעמיים. בפעם ראשונה כאן מתחת לשיפון. פונה 
וחזר ללחימה ונפצע שנית בפריצה לחאן ארנבה.
זהו סיפורו של רמי בן זאב מקיבוץ שמיר, 
שעמד איתי על סינדיאנה ולאחר שביצענו 
מספר תרגולות של טנק יורה וטנק מתקן אש, 
וכשהאדמה רועדת מסביבנו נפצע רמי קשה 
ופונה. בימים אלה, מחלים רמי מניתוח מסובך 
בבית חולים רמב"ם בחיפה, ברצוני לאחל לו 

מבמה זו, בשם כולנו, החלמה מהירה.
שביציאה  ברזילי  חנוך  של  סיפורו  זהו 
להתקפה האחרונה על הרמתניות, נפגע בצריח 

מטיל סאגר, נפצע ואיבד חצי ממאור עיניו.
זהו סיפורו של קצין צעיר - אלכס היימן 
ממעלה אדומים, כיום רופא ומנהל מחוז בקופת 

חולים, שביציאה להתקפה נפגע, הועף מהטנק 
והסתובב כל הלילה לבד, וחיפש את כוחותינו.

זהו סיפורו של חגי קוהל מכפר מנחם שמנע 
מהסורים ביום השני את הפריצה לנפח לנוכח 
הפגיעה האנושה של הגדוד של אמנון רימון, 
באזור המחצבה של כפר גלעדי. בהתקפה על 
רמתניה תוך כדי הסתערות, נפגע הטנק של חגי 
מטיל סאגר מאזור הקלעות, ומצא את מותו 

כ־10 מטר משמאלי.
זהו סיפורם של ברק סלע וחנן אנדרסן 
שהיו באותו הטנק כל הלחימה וסיימו עם הטנק 
המקורי. ברק וחנן הסתערו עימי על תל קורין 
ועם הופעתנו על התל, חווינו יחד בהתרוממות 
רוח, בנסיגה רבתי של הצבא הסורי לכיוון דמשק.
זהו גם סיפורו של צוות טנק שוט קל, יחיד 
ומיוחד, מחטיבה 179, שנקלע אל תוך כוחותינו 
באינדיאנה, וביום השלישי, לאחר שהחלפתי 
כ־5 טנקים, עליתי על הטנק שלהם ויחד סיימנו 

את הלחימה.
ברצוני לציין את התותחן יוסף הולנברג, 
הטען־קשר מיכאל מכלוף והנהג משה פרל - 

להם אני חב את חיי.
יכולתי להפליג בסיפורים שעות רבות עד אין 
קץ, וכמות הסיפורים כמספר לוחמי החטיבה. 
אך אי אפשר בלי סיפורו של מח"ט אֹורי אור 
שקיבל את החטיבה הצעירה 3 חודשים לפני 
הכוחות הראשונים  בראש  יצא  המלחמה, 

 במרכז סא"ל )במיל'( 
חיים דנון יו"ר עמותת 
 679 ולידו מח"ט יפתח 

אל"ם אמיר חמוד

מראה המצפור ממעוף הציפור
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שהתגייסו לרמת הגולן והוביל את ההתקפה 
המכרעת על נפח בצהריי יום ראשון והסיר את 

האיום האמיתי על קיומה של מדינת ישראל.
בכול שלב הבלימה, פיקד אורי אור על החטיבה 
מזחל"ם פתוח, בקור רוח ובקול שקט ובוטח, 
והחדיר ביטחון בכל לוחמי החטיבה. גם בפריצה 
למובלעת, פיקד אורי אור על החטיבה מהזחל"ם, 
נפגע וקיבל פגיעה ישירה על הציר המוביל לחאן 
ארנבה, ומספר לוחמים שהיו איתו בזחל"ם נפגעו 
ונהרגו. למזלו ולמזלנו תוך כדי דהירה על הציר 
הבחנתי בו, שפוף, בצידי הדרך ואספתי אותו אליי 
לטנק ומאותו רגע המשיך לפקד על החטיבה מטנק.
זהו סיפורם של חברינו שלחמו בעוז ובגבורה 
והקריבו את חייהם למען המדינה. זהו סיפור 

החטיבה בקיצור רב.

לוחמי המילואים של עוצבת "יפתח" 
דימו את קרב הבלימה בתל שיפון

תצוגת הקרב ממלחמת יום הכיפורים תורגלה 
בנוכחות המשפחות השכולות וותיקי המלחמה. 
עמותת העוצבה הקימה באחרונה מצפור שנבנה 
באזור הקרבות וישמש מוקד לסיפור מורשת הקרב

מתן גלין )מאתר צה"ל, ביולי 2012(
לוחמי המילואים של עוצבת "יפתח" דימו 
באחרונה את קרב הבלימה בתל שיפון, בתצוגת 

קרב שנערכה במעמד המשפחות השכולות, ותיקי 
מלחמת יום הכיפורים ומפקד פיקוד הצפון, האלוף 

יאיר גולן.
עוצבת "יפתח" הייתה עוצבה צעירה כאשר 
העוצבה  הכיפורים.  יום  מלחמת  לפני  הוקמה 
השתתפה בקרבות הקשים ברמת הגולן, תוך כדי 
בלימת הכוחות הסורים והבקעתם. עם השנים 
המשיכה ליטול חלק בלחימה, ולפני 6 שנים שכלה 
שניים מלוחמיה במלחמת לבנון השנייה. כיום 
משמשת העוצבה הצפונית כחטיבה משוריינת 
שגרעינה בחטיבת "ברק" מלוחמים בגילאי שחרור 
ועד תום שירותם במילואים. "בפועל, אם מסתכלים 
אחורה, הסיפור של העוצבה שזור בתוך ההיסטוריה 
של צה"ל", אמר לאתר צה"ל מח"ט עוצבת "יפתח", 

אל"ם אמיר חמוד.
לוחמי העבר של עוצבת "יפתח" המשיכו ושמרו 
על קשר הדוק במהלך השנים, קשר שהתבטא גם 
בהקמתה של עמותת העוצבה. יו"ר העמותה, סא"ל 
)במיל'( חיים דנון הינו מג"ד לשעבר אשר בזמן 
הקרבות החליף את המג"ד שלו שנפצע בתפקידו. 
"לעוצבה יש גרעין של עמותה, המורכב מיוצאי 
מלחמת יום הכיפורים. כל אחד בעסקיו האישיים 
הצליח לתרום משהו. אנו מחוברים בצורה מלאה 
לכל יוזמות ההנצחה, שימור המורשת, תמיכה 
ורציני עם  בלוחמים. בנוסף ישנו קשר הדוק 

המשפחות", מספר אל"ם חמוד.
עם השנים גובש הרעיון בעמותה על הקמת 
מצפור ללוחמי החטיבה, אשר ייבנה באזור הקרבות, 
וישמש את צה"ל ומערכת החינוך בסיפור הלחימה. 
לפני כשבועיים, לאחר תכנון ארוך והשקעה של 200 
אלף דולר שנאספו מתרומות חברי העמותה, נחנך 
המצפור באירוע מרגש. בטקס נכחו מפקד פיקוד 
הצפון, אלוף יאיר גולן, מפקדי ולוחמי עבר והווה 
בחטיבה, משפחותיהם ותורמים. "המצפור החדש 
מספר את סיפורם של הלוחמים מאז ועד היום. 
לוחמים שהיום סבים הגיעו עם הנינים והנכדים 

לחנוכת המצפור", אמר אלוף גולן.
במהלך האירוע הפתיעו מפקדי "יפתח" את 
הנוכחים בתרגיל אש אשר דימה את מתווה בלימת 
הסורים באותו קרב מפורסם מיומה השלישי של 
המלחמה, שבו לקחו חלק. לשם כך הבואו כוחות 
שריון מחטיבת "ברק" וכוחות ארטילריה. אל"ם 
אמיר חמוד, שהיה אחראי על האירוע הסביר 
והיום  אז  ללוחמים של  "מגיע  את חשיבותו. 
החיבור הזה. למרות השנים הרבות שעברו מאז, 
זה דבר שעדיין יש לו את העוצמה שלו. אנשים 
בכו והתחבקו - עבור חלקם ניתק הקשר לפני 30 
שנה ופתאום התחדש מול הר השיפון במקום הזה. 
הייתה לי הזכות לעשות את הדבר הזה במשמרת 
• שלי", הוא מתאר.  

מראה מן המפגש

מראה מן המפגש אל"ם )במיל'( חיים דנון נושא דבריו בפני באי המפגש
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יוסף הבר־זהב

שני היהודים הסרביים המפורסמים ביותר 
הם ה"שריונרים" ולימים הרמטכ"לים, רב־אלוף 
)מיל'( חיים בר־לב ז"ל ורב־אלוף דוד אלעזר 
ז"ל, גיבור מלחמת יום הכיפורים, שהוכתם 
על־ידי ועדת אגרנט. כיום מתגוררים בסרביה 
כ־4000 יהודים, בתוכם, אנשי עסקים מישראל.
בכניסה לבית הכנסת המטופח בבלגרד, 
בירת סרביה מצוי לוח זיכרון, שעליו שמות 
הנופלים במערכות ישראל. לא הרחק משם 
פתוח לקהל מוזיאון יהודי המעלה את סיפור 

תולדותם של היהודים בארץ זו.
בית־הכנסת מטופח נוסף מצוי בנוביסד, 
העיר השנייה בגודלה בסרביה על גדות נהר 
הדנובה. במלחמת העולם השנייה כנסו הנאצים 
את 1,200 יהודי העיר ליד בית הכנסת והעבירו 
אותם ברכבות משא למחנות ההשמדה בפולין.
סרביה הייתה כבושה על־ידי האימפריה 
העות'מנית במשך 400 שנה החל מן המאה 
העמים  באביב  מעולה  והשתחררה  ה־15 
האירופאי, בשלהי המאה ה־19, לאחר מאבק 
עיקש והירואי. אותות הכיבוש והשחרור בצד 
מראות נוף עוצרי נשימה, נשקפים מן האתרים 
ההיסטוריים הרבים. כך למשל, המוזיאון 
הצבאי בבלגרד על גדת הנהר סבא במפגשו 
עם הדנובה מלמד על כלי הנשק, ששימשו 
את הסרבים ומשמש נקודת תצפית מהריבה 
על המפגש בין שני הנהרות. גם המוזיאון 
הצבאי בנוביסד מלמד על כושר האילתור 
וההמצאה של הלוחמים הסרביים. כיום משמש 
המוזיאון למרגלות חומה ומבצר "פטרוביצ'", 

שנבנו במקורו על־ידי הכובש העות'מאני, 
אתר פסטיבלים ומחוז נהירה של שוחרי טבע 

הנהנים מנופו המרהיב של נהר הדנובה.
הכנסיות והמנזרים מהווים פינות חמד 
ארכיטקטוניות ומתפקדים גם כיקבים עתירי 

וגבינות. כך למשל, המנזר המרהיב  יינות 
בדרום־ ווישיגראד  ליד העיירה  "דוברון" 
סרפסקה, הרפובליקה הסרבית העצמאית 
למחצה, שארה"ב והאיחוד האירופאי, לא 
איפשרו את הכללתה בסרביה לאחר מלחמת 
האזרחים בשנים 1991-5 מציג למבקר ציורי 
קיר עתיקים ועזי הבעה מאז הקמתו ב־1429. 
סימן ההיכר של ווישיגרד היום הוא גשר אבן 
ארוך על הנהר דרינה, שנבנה במקורו על־ידי 
הסולטאן התורכי מוחמד פחה, שהופצץ על־ידי 
הגרמנים במלחמת העולם השנייה וששוקם 
מחדש על־ידי הסרבים. הגשר משמש כיום 
מעין זירה לתחרויות קפיצה לנהר עם ידיים 
צמודות לגוף ולמוקד נהירה של ציירים. הסופר 
הסרבי הנודע איוון אנדרייצ' זכה ב־1966 בפרס 

נובל על ספרו "הגשר על הנהר דרינה". 
דרום־סרפסקה מוליכה את התייר לכפר 
הנופש הציורי "דרבנגראד", שהוקם על־ידי 
אמיר  המוערך  הסרבי  והבימאי  המחזאי 
קוסטריצה. המסעדה המקומית אינה מוכרת 
"קולה" אלא משקאות טבעיים בלבד. אחד 
מאתרים היפהפים באיזור, הוא הפארק הלאומי 
"סודייצקה" הנחצה על ידי פלגי מים. יד־זיכרון 
בנויית אבן נושאת את שמות 7500 הפרטיזנים 
הסרביים, שנפלו כאן במלחמתם ההירואית 
נגד הגרמנים ובני־בריתם האיטלקים. ליד יד 
הזיכרון קיים מוזיאון המציג בין השאר, ציורי 

קיר על קורבנות הנאצים.
מוקדי תיירות רפואיים בתעריפים עממיים 
מציבים את סרביה במקום הראשון מבין 
מדינות הבלקאן בתחום תיירות המרפא. אחד 
מהם למשל מודגם באתר התיירותי־הרפואי 

באישניצה, ששוכן למרגלות אגם טבעי.
בכפרים  משופעות  סרביה  של  דרכיה 
פולקלוריסטיים דוגמת "סירוגוינו" המציעים 
למבקר חשיפה לתרבות אוטנטית בצד ארוחות 

מפנקות.

בלגרד עיר הבירה מצטיינת בחיי לילה 
תוססים. הרובע הבוהמי באיזור הצוענים 
לשעבר, גדוש במסעדות תחת כיפת השמיים 
ובהרכבים מוסיקליים מגוונים המזמרים שירי 
פולקלור בלקאניים ומזרח־אירופאיים. שכיית 
חמדה נוספת נמצאת בשפך הנהר סבא לדנובה, 

ששוקק חיים ספורטיביים במשך היום.
ברוחובות בלגרד נתקלים בתגובות של 
מורת רוח כלפי ארה"ב ואין פליאה בכך. 
וגשרים  נט"ו הפציצו בתי חולים  מטוסי 
וגרמו למותם של אלפי סרבים במלחמת 
האזרחים בשנות התשעים. הסרבים זוכרים 
בבעתה את המטוסים הגרמניים, שהשתתפו 
בתקיפות האוויריות כאילו עדיין נמשכה 
מלחמת העולם השנייה. הנשיא האמריקני 
דאז, ביל קלינטון, ניסה בכל מאודו לפייס 

דווקא את המוסלמים בבלקאן ודחק להקמת 
שתי מדינות מוסלמיות בלב־ליבה של אירופה, 
בוסניה־הרצגובינה וקוסובו, הנתפסת בעיני 
הסרבים כסמל למאבק השחרור מן הכובש 
העות'מאני. העונש אינו מאחר לבוא. כנופיות 
של "אל־קעאידה" והאיסלאם הרדיקאלי 
פועלות כיום במדינה המוסלמית ובקוסובו 
מועלות תביעות לאיחוד עם אלבניה, מדינה 
מוסלמית אף היא. יחד עם זאת, אין כמעט 
נוכחות מוסלמית בסרביה עצמה והתיירים 
הישראליים חשים בה ביטחון, זאת בנוסף 

לגילויי האהדה כלפיהם.
משרד התיירות הסרבי עושה כיום מאמצים 
גדולים כדי לקדם את התיירות הישראלית 
לסרביה. ההיצע הוא רב ומגוון, החל בתיירות 
משפחתית, דרך תיירות מרפא וכלה בספורט 
אתגרי, וזאת בתעריפים נמוכים ביותר. לכל 
אלה ראוי להוסיף את קבלת הפנים הלבבית 
שלה זוכים הישראלים ושממקמת את סרביה 
• כיעד תיירותי מועדף. 

 סרביה
מורשת היסטורית ותיירות ידידותית

גשר האבן הציורי בווישיגרד

המוזיאון הצבאי בבלגרד

הדנובה הנשקפת מאתר "פטרוביצ'" בנוביסד
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חטיבת השריון במילואים 11 )יפת"ח( נקראה ללא 
דיחוי לתרגיל קרב חטיבתי משולב ורב־חילי להכריע 

ארגון עוין, בעל היסטוריה של פיגועים ביעדים 
ישראלים בחו"ל, שביצע פיגוע בעיר גדולה. הקרב 

המתמרן נמשך ארבע יממות והסתיים בניצחון

חטיבת 
השריון 11 
במילואים

מוכנה לכול 
תרחיש

אל"ם )במיל'( שאול נגר

על גבעה טרשית חשופה בצינת הבוקר, אי 
שם בין משאבי שדה לצאלים, בחמ"ל של החפ"ק 
מצטופפים, המח"ט הנמרץ אל"ם אורן סולומון 
ואנשי מטהו, רכונים על מפות קוד המתעדכנות 
במצב הכוחות המתמרנים ובמיקומם. חטיבת 
השריון 11 )יפת"ח( במילואים נקראה בדצמבר 
ורב־חילי  2012 לתרגיל קרב חטיבתי משולב 
בהשתתפות גדוד חי"ר, כוחות תותחנים, הנדסה, 
ברזנט  יריעות  הוא  החמ"ל  ואוויר.  מודיעין 
הפרוסות בין שני נגמ"שים, שולחן ומספר ספסלים 
סביבו ועליו מפת קוד מכוסה ניילון. מכשירי הקשר 

פולטים צרורות קצרים של דיווחים, ופקודות 
מועברות מהמח"ט ואנשי המטה למפקדי הכוחות 

הפזורים בשטח.
לתרגיל החטיבתי המשולב יש סיפור המעשה: 
ארגון טרור ביצע פיגוע תופת בקניון )בעיר גדולה( 
בנוסף על פיגועים קודמים בשגרירויות ישראל 
בהונגריה ובהודו. ישראל החליטה לצאת למבצע 
פגיעה בארגון והכרעתו.  זמן קצר לפני תחילת 
המבצע בשטח הופעלה תכנית אש מטכ"לית 
והוחל בגיוס מילואים. על גייס 1 הוטל לכבוש את 
מרחב הנגב המערבי ולהכריע את הארגון בגזרתו. 
החטיבה החלה נוהל קרב כאשר 'ש' לתחילת 
תמרון וחציית הגבול הבין־לאומי נקבע למחרת. 

החטיבה ערוכה בקרבת מקום לביצוע.
גויסו המפקדים לשירות מילואים  בפועל 
לשבועיים. בשבוע הראשון התקיים תרגיל מפקדות 
מבוקר. לשבוע השני הצטרפו גם כלל החיילים 
שגויסו לתרגיל. הצטרפתי לאחד מימי התרגיל.

ליד המח"ט אורן נמצאים קצין האג"ם רס"ן 
רעות  רס"ן  המודיעין  קצינת  אריק,  )במיל'( 
)שנקראה מאמצע שנת לימודים(, מפקד הסיוע 
החטיבתי )מס"ח( רס"ן )במיל'( רועי וקצין הקשר 
של החטיבה רס"ן )במיל'( תומר. בסביבה גם 
אל"ם דני נוימן, מפקד מאמ"ח )המרכז לאימון 
מפקדות החטיבה( ואל"ם מאיר בן מאיר מפקד 
מא"ט )המרכז לאימונים טקטיים(. זמן לא רב 
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בתדריך לקראת התרגיל. 
צילום: יחידת הב"ט   
זרוע היבשה )הב"ט - הדרכה 
באמצעות טכנולוגיה(

אחריהם הגיע גם מפקד אוגדת עידן תא"ל אמיר 
אבולעפיה, לראות מקרוב את פעולת המח"ט 

והחטיבה.
גדוד  11 משולבים בתרגיל  מלבד חטיבה 
חי"ר, כוח הנדסי שמנה מספר פלוגות, שני 
גדודי ארטילריה על בסיס תומ"ת "דוהר", פלוגת 
סיור אורגנית ומסוקי קרב וסער. התקיים תרגיל 
מלא עם גייסות, ללא אש, עם בקרה על כול בעל 
תפקיד. צוותי הטנקים השתמשו ברכב ִּבּיּום 
האמר עם צריח. היה גם כוח ִּבּיּום אויב. הרעיון 
בתרגיל היה לבחון תפיסות הפעלה מבצעיות, 
כשהתמרון נעשה תוך ריכוז מאמץ רציף באש 

לעבר מרחבים מאיימים.

בגרות ורצינות בחטיבה

וכול סגל הפיקוד והדרגים  לוחמי החטיבה 
הלוגיסטיים מתייחסים לתרגיל ברצינות גמורה 
פעילות  ְלמּוֵדי  להצלחתו.  מאמץ  כול  ועושים 
מבצעית ופרקי שירות מילואים פעיל יודעים כול 
אנשי החטיבה, מן המח"ט ועד החייל האחרון, כי 
רגע של אמת יכול להזדמן ללא התרעת זמן. עוד הם 
יודעים כי מה שלא נלמד ותורגל יכול להיות מורכב 
ויצריך פתרונות יצירתיים. על כן הם לוקחים את 
העניין ברצינות והתרגיל עצמו מז�ּמ�ן להם שינויים 
במהלכו, כדי לעמוד על יכולת המפקדים והלוחמים 

לפתור בעיות בלתי צפויות בזמן אמת.

המח"ט אל"ם אורן סולומון מאציל סמכויות 
למפקדי המשנה, מבקש דיווח ואישור לקבלת 
הוראותיו. הוא אמנם ותיק בתפקידו אך כול 
תרגיל הוא עוד מבחן לו ולכלל אנשי החטיבה 
שיש לעמוד בו, כול תרגיל הוא עוד מציאות 
חדשה שיש להתמודד איתה ולהצליח. הבקרה 
פעילות  של  ההיבטים  כול  על  עין  פוקחת 
החטיבה בתרגיל, החל מההיערכות לתרגיל, מתן 
הפקודות, הביצוע לכול שלביו, הלוגיסטיקה, 
התיאום בין הכוחות והפעלתם, לוח הזמנים, 
צריכת התחמושת בשלבים השונים, התקשורת, 
והתגובות למצבים בלתי צפויים המונחתים על 

החטיבה, הטיפול ב"נפגעי התרגיל".
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החמ"ל של המח"ט הוא מרכז העצבים של 
התרגיל. כאן נמצא המח"ט כאשר הוא לא 
בפיקוד לפנים בחלק מזמנו עם אנשי מטהו, 
רכון על מפת השטח והתרגיל, שוקל את המצב 
ואת הנתונים המתעדכנים, פוקד על יחידותיו, 
מקשיב לדיווחים מהן, לומד את הנחיות הבקרה, 
מתייעץ עם אנשיו, מחליט ומוציא פקודות 
ברורות. צמוד אליו חלק מהזמן מפקד האוגדה 
תא"ל אמיר אבולעפיה, שבא לראות מקרוב 
ולהתרשם מפעילות המח"ט ואנשי בחטיבה. 
ב"רעש הטבעי" של החמ"ל מטרטרים במקביל 
ודיבורים של בעלי תפקידים  מכשירי קשר 

נוספים העושים את תפקידיהם.

התרגיל והמציאות
בסיומו של יום לחימה גדוש אירועים עצרו 
הכוחות לאתנחתא לקראת לחימת לילה נוסף 
ברציפות. היו אז רגעים שהמח"ט אורן סולומון 
יכול היה להקדיש דקות אחדות להסבר על 

התרגיל. 
תרגיל זה הוא נקודת שיא בתהליך שעוד 
ימשיך, של מוכנות החטיבה והכנת החטיבה 
למשימות אופרטיבית בלבנון, מסביר אל"ם 
סולומון. בעניין הזירה הצפונית ולבנון בכלל 
זה בהחלט עשינו הכנות יסודית של שנתיים 
ובהן אימונים, למידה, תכנון אופרטיבי, ותרגיל 
חטיבתי משולב במתאר מאוד מאתגר, של שטח 
הררי, של שטח גבעי, של מעברים הכרחיים, של 
שטח בנוי. כול המאפיינים שאפשר להלביש על 
המרחב בתרגיל זה, כמאפייני הזירה הצפונית, 

הייתכן מצב הכן ללא בנות הח"ן מהחטיבה? 

"טנק" דמוי האמר בתרגיל.
צילום: יחידת הב"ט זרוע היבשה

המח"ט אורן סולומון שוקל פתרון לבעיה ולידו עומד מפקד האוגדה תא"ל אמיר אבולעפיה
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צילום: יחידת הב"ט זרוע היבשה איש מילואים מקבל ציוד עם גיוסו.  

מציין אל"ם סולומון, נכנסו פה, כמובן עם שילוב 
של אויב מתאים. בסך הכול החטיבה פועלת נכון, 
מצליחה עד עכשיו במשימתה, ואני מקווה מאוד 
שהתנופה תגיע ונחזק את התהליכים המבצעיים 
שלנו בתוך מפקדת החטיבה ומול הגדודים, 

ונמשיך את המנוף קדימה.
שטח התרגיל במרחב שבין צאלים למשאבי 
שדה מצריך דמיון עשיר כדי לראות בו את 
זירת לבנון. כדי להתגבר על השוני במתאר 
הטופוגרפי והאחר נדרש אתגר תכנוני ובתוך 
כך "מ�גבלות" לנוע בכול ציר המאפשר תנועה 
בפועל. האויב בתרגיל כולל בין השאר איומי 
נ"ט, מטענים מאולתרים, בורות ייקוש וירי תלול 
מסלול. הגם שהשטח עצמו לא בכול שלביו ולא 
בכול הטופוגרפיות שלו מדמה את לבנון, אנחנו 
לייצר תופעה מקצועית ומבצעית  מצליחים 

לבנונית, מדגיש אל"ם סולומון.
תרגיל זה הוא תרגיל חטיבתי עצמאי שלא היה 
כבר למעלה מארבע שנים בחטיבה. השתתפנו 
כחטיבה בתרגיל אוגדה לפני כשנה וחצי, ותרגיל 
חטיבה עצמאי הוא משהו אחר. החטיבה הכינה 
את עצמה, ביצעה מערכת הכנות מאוד מקצועית 
ואנחנו נמצאים כיום במימוש שלה, אומר המח"ט. 
היחידות שמשתתפות בתרגיל הן גם היחידות 
וגם גדוד חי"ר סדיר, גדוד  האורגניות כמובן, 
נחשון של חטיבת כפיר, שלראשונה פגשנו אותו 
בנוהל הקרב ובחיבור לתרגיל. יש פה יחידות רבות 
שקיבלנו כתוספת, כגון: תצפיות, כול מה שקשור 
ליכולות האוויר, מסוקי קרב, מסוקי סער, מטוסי 
קרב, מערכות חוזי, תצפיות אוגדתיות, כוחות 

חבירים, כוחות הנדסה, וכול צוות הקרב החטיבתי 
במיטבו נמצא פה. המשימה היא לא רק לחבר את 
היחידות שלך אלא לקחת את הציוות המרבי ולהפוך 
אותו לאופטימלי, לכול צוות קרב מרמת פלוגה עד 
רמת חטיבה. אני חושב שבסך הכול ייצרנו צוותי 
קרב טובים, אומר אל"ם סולומון. בשבוע הראשון 
היה אימון מפקדה, שבוצע בצורה איכותית וטובה, 
והוא באמת התבצע על הגזרה האופרטיבית. תרגיל 
זה היה מאתגר והכין אותנו בצורה טובה. בתרח"ט 
עצמו יש קפיצת מדרגה אִמתית בלקחים ובמיומנות, 
גם במפקדת החטיבה וגם בגדודים. הגדודים הם 
אגרופי המחץ של החטיבה, והם פועלים היטב 

ואני מקווה שימשיכו כך, מציין המח"ט.
שינויים  ולכוחותיו  למח"ט  מז�ּמ�ן  התרגיל 
והפתעות, בדומה למלחמה של ממש, ובתוך כך 
כיווני האויב, שינויים בלתי צפויים של לוחות 
זמנים ומשמעויות שלא צפו להן. כנגד זה, אומר 
המח"ט, גיבשנו רעיון מבצעי שכול הייחוד שבו 
הוא שנותן לנו אפשרות לפעולה וגמישות בפעולה 
למנעד גדול מאוד של מקרים. הוא הכיל בתוכו 
הרבה מאוד מן הסיטואציות המבצעיות שנקרו 
לנו, ולמעשה ייצר שפה משותפת מהירה במקרה 
ותגובה בתוך החטיבה. חלק ממנו גם תִרַחשנו 

במשחק במלחמה וגם נערכנו כך טוב יותר.
מתי אמורים לגמור את מיגור האויב, שאלתי. 
לוחות הזמנים הם קצרים, אומר המח"ט ומוסיף 
כי הרעיון הוא ללחוץ את התמרון ואת האויב ככול 
שניתן. אנו מעריכים שבמצב המבצעי האמיתי 
לוחות הזמנים יהיו קצת יותר ארוכים, אבל עדיין 
הרעיון הבסיסי הוא לחץ קדימה, תוך רציפות 

וְהמשכיות, ולמעשה השמדה או שליטה מבצעית 
על מרחבי התמרון. רגע לפני שאתה מנצח את 
האויב, אתה מוציא אותו משיווי משקלו ובעצם 
הניצחון כמעט בידיים שלך. זה סוג של מצב שהוא 

חלקו פיזי, חלקו מנטלי, ותלוי ֶהקשר.
דגש חזק מושם בתרגיל על לוחמת לילה. אתמול 
הייתה לוחמת לילה במשך כול הלילה ומהערב 
לילה נוסף וכך שלושה לילות רצופים. כיוון שאנו 
ללא הטנקים בתרגיל וללא האמצעים שיש לנו, 
המצב קשה יותר בתרגיל, מציין אל"ם אורן. לוחמת 
הלילה תופסת מקום רחב יותר בכול האימונים 
וההכנות של צה"ל וכך גם בחטיבה וגם באימונים 
באש. זה היתרון המובנה של צה"ל, יש לנו יתרון 

טכנולוגי בלילה. 

החטיבה כבבואה של כוחות 
המילואים של צה"ל

חטיבת המילואים 11 יפת"ח, כמוה כחטיבות 
מילואים אחרות בשריון, שומרת על כשירות 
למלחמה, מתאמנת ומתעדכנת ואנשיה בעלי 
יוזמה ותושייה. רחש הרוח של שיחי צפון הנגב 
מערבל את רחשי לב הלוחמים, וכשרואים אותם 

מקרוב יודעים שהם מוכנים לכול תרחיש. 
•  

הערה
כתבה הקודמת על החטיבה בשם "אתגרי 
הפיקוד ובניין הכוח - חטיבת השיריון יפתח 
11 במילואים" פורסמה בגיליון השריון 41, 

יוני 2012.

 נגמ"שים בתרגיל. 
צילום: ש"נ

צילום: יחידת הב"ט זרוע היבשה הכוחות ערוכים לתחילת התרגיל.  
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 שאול ברונפלד 
 יו"ר הבורסה לניירות ערך

מבוא

המאבק הרב־דורי בין ישראל לערבים משנה פנים 
ולובש צורות חדשות במסגרת תהליך דיאלקטי של 
יוזמה ושל תגובת־נגד. צה"ל נכנס לעידן הלחימה 
המודרנית רק אחרי מלחמת סיני, ומאז ניתן להבחין 
בארבעה שלבים בהתפתחות המאבק בערבים. 
במאמר הזה מושם דגש על המהפכה הישראלית 
בעניינים הצבאיים שהתרחשה אחרי מלחמת יום 

הכיפורים ועל תגובת־ הנגד של הערבים.

העבר

• השלב הראשון
בין 1956 ל־1967 התמקד צה"ל בשכלול הבליצקריג 
הגרמני. בעשור זה הביא צה"ל לכלל שלמות את 
תורת הלחימה של הוורמאכט והביס את צבאות 
מצרים, ירדן וסוריה במלחמת ששת הימים. מהפכה 
לא היתה כאן, שכן הניצחונות המדהימים של 
המעטים על הרבים בששת הימים לא הושגו בעזרת 
אמצעי לחימה חדשניים או בעזרת תורות לחימה 
מקוריות. מתקפת הפתע האוירית, ההבקעה וניצול 
ההצלחה בסיני והקרבות בגדה המערבית וברמת 
הגולן נערכו כולן בשיטות שהופעלו כבר במלחמת 
העולם השנייה. במילים אחרות, תוצאות המלחמה 
היו מהפכניות אף שההיערכות למלחמה וניהולה 

היו מסורתיות.
צה"ל עשה זאת באמצעות מתן הכשרה מצוינת 
וללוחמים, באמצעות הפקת המרב  למפקדים 
מאמצעי הלחימה שעמדו לרשותו )חלקם מיושנים 
מאד( ובאמצעות חשיבה נועזת. לזכותו גם עמדו 
המוטיווציה והאומץ של הלוחמים, ניצול מושכל 

של הקווים הפנימיים, החולשה של צבאות ערב 
והרצון והיכולת להנחית מכת פתיחה מפתיעה. דרך 
אגב, במלחמת ששת הימים הפגין צה"ל אמנות 
מערכה במיטבה, אף שמפקדיו כלל לא הכירו את 

המושג הזה.
• השלב השני

המתכננים הסובייטים והערבים הפנימו את לקחי 
מלחמת ששת הימים ופנו לדוקטרינה חדשה שתנטרל 

את היכולות המעולות של צה"ל בלוחמת תמרון. 
על סמך הדוקטרינה החדשה נמנעו הערבים, ככל 
האפשר, מלהתמודד באוויר עם היתרונות היחסיים 
של חיל האוויר הישראלי, אלא התבססו על בניית 
זרוע חזקה של הגנה אוירית משולבת. זו הפעילה טילי 
קרקע־אויר )טק"א(, תותחי נ"מ, מטוסי קרב, ומערכות 
פיקוד ושליטה באופן שנועד לנטרל את העליונות 
של טייסי הקרב הישראלים ולהגביל את תרומת 
החיל לקרב היבשה. הדוקטרינה החדשה שולבה 
באסטרטגיה של התשה, והיא הופעלה נגד צה"ל 
בהצלחה הולכת וגוברת בשנים 1968־1970. במלים 
אחרות, התגובה הדיאלקטית של הסובייטים, ושל 
והערבים במלחמת ההתשה היתה לאמץ דוקטרינה 
הגנתית, שכמוה הופעלה בהצלחה בשמי צפון־וייטנאם 
בשנים 1965־1968, לנטרול תמרון יבשתי הנשען על 

עוצמה אווירית.
הכתובת נרשמה על הקיר )ליתר דיוק בשמי 
מצרים( באופן בולט ב־1970, כאשר הסובייטים 
הפעילו את המערך המשודרג של ההגנה האווירית 
והצליחו להביא להפלת מטוסי פאנטום של חיל 
האוויר הישראלי. במלחמת יום הכיפורים מנעה 
ההגנה האווירית של הערבים מחיל האוויר למלא 
את התפקיד המרכזי שיועד לו בשלב הבלימה ואחר 

כך בשלב ההכרעה.
מאז מלחמת יום הכיפורים ישנה מחלוקת עמוקה 
בין הטייסים הבכירים של אותה העת בנוגע לתועלת 
שניתן היה להפיק מתקיפת ההגנה האווירית המצרית 

)תכנית "תגר 4"(. ישנם מי שסוברים שהפעלתה 
של תוכנית "תגר 4" כמתוכנן הייתה משתקת את 
ההגנה האווירית המצרית, ואילו האחרים גורסים 
שמלכתחילה לא היה בכוחה של התוכנית לאפשר 
חופש לחיל האוויר להשתתף בקרב היבשה בסיני. 
טענה נוספת שמשמיעים ותיקי החיל היא שהפעלת 
חיל האוויר - אחרי שלא ניתן אישור להוציא לפועל 
את מתקפת המנע האווירית - הייתה שגויה. כך או כך, 
על אף גבורת טייסי הקרב נותרה התחושה שההגנה 
האווירית של מצרים וסוריה כופפה במלחמת יום 

הכיפורים את כנפי חיל האוויר.
• השלב השלישי

מיד אחרי מלחמת יום הכיפורים רתמו בני פלד ז"ל, 
דוד עברי ואביאם סלע את חיל האוויר, את הקהילה 
המדעית ואת התעשיות הביטחוניות לחיפוש דרכים 
לדיכוי ההגנה האווירית של הערבים. המאמצים עלו 
יפה והניבו פרי הילולים במלחמת לבנון הראשונה. 
הפתרון שפותח היה בבחינת מהפכה בעניינים 
הצבאיים והחזיר לחיל האוויר את עליונותו באוויר.
בפיקודו של דוד עברי השמיד חיל האוויר, ביוני 
1982, 19 סוללות סוריות של טילי קרקע־אוויר )מבצע 
"ערצב 19"( והפיל 87 מטוסי קרב. כך החזיר לעצמו 
חיל האוויר את חופש הפעולה האווירי ואת היכולת 
להשתתף באופן פעיל בקרב היבשה. במלחמת לבנון 
הראשונה הפגין חיל האוויר יכולות מהפכניות ששינו 
את פניו של שדה הקרב במזרח התיכון וגם את יחסי 

הכוחות בין נאט"ו לברית ורשה.
המהפכה הישראלית בעניינים צבאיים התבססה 
על קפיצת מדרגה בטכנולוגיה ובתורת ההפעלה 
בתחום בכמה תחומים ובהם חמ"ם )חימוש מונחה 
מדויק(, מזל"טים, אמצעי הטעיה, ל"א )לוחמה 

אלקטרונית( והפו"ש )פיקוד ושליטה( באוויר.
בהשוואה   - לעניים  במהפכה  מדובר  אמת, 
    Revolition - RMA ( למהפכה בעניינים הצבאיים
 )in Military Affairs שעשו האמריקנים בשנות 

אחרי מלחמת יום הכיפורים עבר צה"ל את המהפכה הראשונה 
בעניינים הצבאיים שהקנתה לו יכולת לנטרל את ההגנה האווירית 

של צבאות ערב. עתה נדרש צה"ל למהפכה שנייה, שתנטרל את 
הטילים ואת הרקטות של הערבים

המהפכות הצבאיות
של ישראל
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של ישראל
ה־80. אך גם זו שלנו הייתה מהפכה של ממש והיא 
אף הקדימה את ארצות הברית )במאמר מוסגר: רק 
בשלב השני של ה־RMA הישראלי פותחו יכולות 
מהפכניות להשמדת את שפעת הרק"ם הסורי בגישה 

שמזכירה את ה־RMA האמריקני(.
לסיכום הפרק של העבר: מלחמת 1967 הוכיחה 
שלצבאות ערב אין יכולת להתמודד ישירות עם צה"ל. 
מלחמת 1973 הבהירה שהערבים מצאו מענה לעליונות 
של ישראל. מלחמת 1982 החזירה את העליונות לחיל 
האויר ולצה"ל )אף כי תוצאות המלחמה היו בעיתיות 
מסיבות שאינן נוגעות לעניינינו(. בנוסף על כך יש 
לשים לב ש"ערצב 19" נעשה בחיכוך אפסי: האויב 
היה צבא של מדינה, אזרחים לא נפגעו, וכל מטוסינו 

חזרו בשלום לבסיסיהם.

הווה

• השלב הרביעי
אחרי מלחמת לבנון הראשונה, כמו אחרי מלחמת 
ששת הימים, התרחשה תפנית בדוקטרינה הערבית 
שנועדה להתמודד עם חופש התמרון שרכש צה"ל 
צבא  הצבאיים.  בעניינים  המהפכה  באמצעות 
סוריה זנח, למעשה, את פיתוח היכולת לתקוף את 
ישראל בעזרת טייסות קרב ועוצבות שריון, ועבר 
לאסטרטגיה מגנתית. זו התבססה בראש ובראשונה 
על הרתעת ישראל בעזרת כמויות גדולות של רקטות 
וטילי קרקע־קרקע )רק"ק וטק"ק( המכוונים למרבית 
שטחה של ישראל ונועדו ליצור מאזן אימה. במקביל, 
מערכי ההגנה הקרקעיים של סוריה רוויים באמצעי 
נ"ט מתקדמים שנועדו להקשות על התמרון היבשתי, 

המיועד לטפל במשגרי הרק"ק והטק"ק.
בלבנון התרחש תהליך דומה. החיזבאללה, שהפך 
שם לכוח הצבאי העיקרי אחרי מלחמת 1982, אימץ 
את הדוקטרינה הסורית והתאים אותה לצרכיו 
המיוחדים, הנובעים מהיותו צבא של ארגון ולא 

של מדינה. כמו הסורים הצליח גם חיזבאללה ליצור 
מאזן אימה בעזרת הרק"ק וטק"ק והתבסס גם הוא 
על מערך הגנה שנועד לסכל את התמרון הקרקעי 
של צה"ל לעבר האתרים שמהם מותקף העורף של 

ישראל.
האופי ה"היברידי" של החיזבאללה בא לידי ביטוי 
בהפיכת אזרחים לחומת מגן אנושית, בהסתרת 
אמצעי הלחימה שלו ובמאמץ להביא לדה־לגיטימציה 
של צה"ל ושל ישראל בזירה הבין־לאומית. הדה־

לגיטימציה היא רכיב חשוב באסטרטגיה הערבית 
שכן היא נועדה להרתיע את צה"ל של שנות ה־2000 
להפעיל כוחו. כיום מנסים הערבים להשיג הרתעה 
לא רק באמצעות אמצעי לחימה אלא גם בעזרת 
המצלמות של אל־ג'זירה ודפי הניו־יורק טיימס. 
ההיערכות של צבא סוריה, של החיזבאללה ושל 
החמאס היא האתגר הנוכחי במאבק הדיאלקטי 

על ביטחון ישראל.

עתיד 

• השלב הבא-החמישי
המשימה הלאומית של ימינו היא פיתוח פרדיגמה 
מדינית־צבאית חדשה שתנטרל את האסטרטגיה 
הערבית המתבססת על האיום להפעיל רק"ק וטק"ק. 
כיום לא מדובר במלחמת מעטים מול רבים, כפי 
שהיה ביוני 1967, וגם לא בקושי להתמודד עם 
מערכת הגנה אווירית מתקדמת, כפי שהיה אחרי 

.1967
הפרדיגמה החדשה נדרשת לתת מענה אפקטיבי 
לטרור של רקטות ושל טילים, ולכן היא חייבת לכלול 
שילוב של הגנה אקטיבית עם הגנה פסיבית ועם 
חופש תמרון באוויר וביבשה. במקביל יש צורך גם 

בפעילות מדינית ענפה.
הצלחות "כיפת ברזל" בראשית 2012 הן בשורה 
אינה  לבדה  די. המערכת  בכך  אין  טובה, אך 

בעורף  פגיעות משמעותיות  למנוע  מסוגלת 
של  במקרה  שלא  בודאי   - והאזרחי  הצבאי 
מלחמה בצפון. הדרך שעל צה"ל לעבור היא 
ארוכה ורבה, אך ניתן לשאוב עידוד מהצלחותיהם 
בעבר של חיל האוויר ושל התעשיות הביטחוניות 
לפתח את הרכיב הטכנולוגי־מבצעי של השינוי 
הפרדיגמטי הנדרש. אסור לשגות באשליות: 
המשימה שעומדת בפנינו הפעם היא קשה באופן 
מיוחד ומחייבת השקעות משמעותיות באמצעים 
ובאימונים. יתר על כן, בגלל השינויים באופי 
המלחמה. פיתוח פתרונות טכנולוגיים־מבצעיים 
חדשניים הוא רק רגל אחת. לישראל של שנות 
ה־2000 תשתיות טכנולוגיות מרשימות, שעליהן 
ניתן לבנות יכולות חדשות. אולם הטכנולוגיה 

לבדה לא תספיק.
האופי ההיברידי של האויב בלבנון ובעזה 
ומקנה  הטכנולוגיים  הפתרונות  את  מסבך 
חשיבות רבה גם לרגל השנייה - הממד המדיני 
והאסטרטגי, שחשיבותו גדלה לנוכח הטלטלות 

שעובר באחרונה העולם הערבי.
ועוד דבר: בניית יכולות טכנולוגיות חדשות 
בימים אלה היא עניין קשה גם בשל הצורך לפתח 
במעגלים  והרתעה  פעולה  יכולות  זמנית  בו 

רחוקים ולהקדיש לכך משאבים עצומים.

סיכום

המהפכה הישראלית השנייה בעניינים הצבאיים 
מחפשת את גואלה. ישראל זקוקה שוב למוחות 
יצירתיים מהסוג שהביאו את המהפכה הראשונה 
אחרי מלחמת יום הכיפורים. אך הפעם אין די 
במוחות טכנולוגיים ומבצעיים. המהפכה השניה 
תצטרך, יותר מבעבר, לשלב יכולות מבצעיות 
ודיפלומטיה  מדינית  חוכמה  עם  חדשות 
• אפקטיבית. 

טנק מרכבה עם מערכת מעיל רוח. 
צילום: עפר צידון
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נחמה בר־כוכבא )בריל(

שמחתי לראיין את סרן כוכבי סימן־טוב־
קדם, קצינת החינוך של חיל השריון כיום, כדי 
להכיר את הדגשים של נושאים אלה בחיל כיום. 
סרן כוכבי שימשה קצינת החינוך בחטיבת שריון 
460 עד דצמבר 2012. בעברי כקצינת חינוך 
ראשונה של גייסות השריון אני מכירה מקרוב 
את הדגש שניתן בחיל מאז הקמתו על נושאי 
חינוך, מורשת וערכים. שמחתי לעמוד מקרוב 

על הנעשה כיום בחיל השריון בתחום זה.
ספרי לי על תפקידייך בצבא לפני היותך 

קצינת חינוך של חיל השריון
התחלתי את דרכי בצה"ל כמפקדת בסיס 
גדנ"ע בשדה בוקר בתפקיד "מד"נית בסיס". 

שירתתי במקום כחיילת וכמפקדת. בכול שבוע 
בדרך קיבלנו כלל תלמידי בתי ספר של כיתות 
י"א, גילאי 16-17 והעברנו להם שבוע גדנ"ע: 
סדנאות, שעורי נשק, מטווחים, טוהר הנשק 
ומשמעת. את כל ההוויה הצבאית. המטרה 
הייתה ללמד אותם בשבוע זה מצב שמדמה 
צבא, על מנת לעודד מוטיבציה לשרת בצה"ל. 
משם יצאתי לקורס קצינות. לאחר מכן שירתתי 
כמפקדת מחלקה באותו בסיס. חנכתי סגל של 
5-6 "מד"ניות בסיס". בהמשך עברתי לשרת 
כקצינת מבצעים של מרחב דרום במחנה ג'וליס. 
התפקיד היה שייך לחיל חינוך. המבצעים שלנו 
היו "זר, נר ודגל" שמטרתם היה לשלוח מד"ניות, 
מורות חיילות וחיילי נח"ל בימי זיכרון לבתי 
העלמין הצבאיים להניח פרח, דגל ונר על כל 

קבר של חלל צה"ל. מבצע נוסף היה מבצע 
אנדרטות שבו קיימנו טקסי זיכרון באנדרטות 
השונות של יחידות צה"ל. "פרח לניצול" היה 
מבצע בסמוך ליום השואה, וכול שנה נשלחו 
חיילים לבתי ניצולי שואה לבקרם ולתת לכל 

אחד תעודת הוקרה מצה"ל.
בסיום תפקיד זה יצאתי לקורס "חץ וקשת", 
קורס שמתקיים פעם בשנה שמסגרתו מגיעים 
בני נוער מחו"ל, לרוב ישראלים שירדו מהארץ 
בגילאים 18-13. מטרת קורס זה שנמשך חודש 
שלם הייתה לטייל איתם, להכיר את הארץ 
וללמד אותם את הנושאים המשמעותיים בארץ, 
לחזק את הזיקה לארץ ישראל וגם את השפה 

העברית.
כמפקדת מחלקה בקורס היו תחת פיקודי 

חינוך
 זה הכול

חינוך פירושו איך אתה קם בבוקר, איך אתה מבצע 
את המשימות שלך, חינוך זה איך אתה מדבר, חינוך 
משמעו איך אתה מתייחס לחברים ולסביבה, חינוך 

זה מה שאתה תורם למען המדינה, חינוך פירושו גם 
עד כמה אתה משקיע בשירות הצבאי, בכול תפקידי 
הצבא השונים ובהתאם ליכולות שלך, חינוך זה איך 
אתה נלחם למען חירות המדינה. המוטו שלנו הוא 

האדם שבטנק תמיד ינצח
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חינוך

שלוש מפק"ציות )מפקדות צוות(, סמל וחובש. 
כול אנשי הצבא היו במדים וזה היה קורס צבאי 
לכול דבר. החניכים היו לבושים אזרחית פרט 
לשבוע הראשון של פעילות גדנ"ע. בקורס הייתי 
בתפקיד פעם אחת, כי בכול שנה היה מחזור 
אחר. מכאן עברתי להיות מפקדת מחלקה בקורס 
מרוה - קורס לנוער חו"ל שמגיע ארצה לעבור 
טירונות מקוצרת של חודשיים, כדי ללמד אותם 
על צה"ל ולגרום לכך שיעלו ארצה ויתגייסו 
במיוחד  ונתבקשתי  קשה  קורס  זה  לצה"ל. 
מהמפקד שלי להפעיל את הקורס, כי היה חסר 
כוח אדם מתאים. בדיעבד לא הייתי מוותרת על 
החוויה להיות מפקדת מחלקה בקורס מיוחד זה. 
לאחר מכן הייתי קצינת מקא"ם )מערך קידום 
אוכלוסיות מיוחדות( של מז"י. במהלך שנתיים 

ביצעתי תפקיד חשוב זה שבו היה עלי לקבל את 
החיילים מ"חוות השומר", לשבץ ביחידות מז"י 
השונות, לשבץ בתפקידים מתאימים וללוות 
אותם לאורך כל השירות. אני שמחה שהייתה 
לי הזכות וההזדמנות לבצע תפקיד משמעותי 
זה. בסיום התפקיד יצאתי לקורס קק"ח )קורס 
קציני חינוך מתקדם(, קורס העוסק בחינוך, 
מנהיגות וחברה ישראלית. קורס זה היה הכנה 
טובה לתפקידי כקצינת חינוך של השריון ושל 

חטיבת שריון 460 במיוחד.
מה כולל תפקידך כקצינת חינוך בחטיבת 

שריון 460
בתפקידי זה אני אחראית על כלל תכניות 
החינוך עם כול הנושאים הבאים: ההכשרות 
מהטירונות, צמ"פ, קמ"ט, קק"ש, מדריכות 

שריון, תומכי לחימה, ַקּשָרים, מרגמות וכמובן 
מפקדות. בנוסף עבודה וחניכת כול סגל החינוך 
של החטיבה הכוללות שתי קצינות חינוך, שלוש 
עשרה מש"קיות חינוך ושתי מש"קיות עלייה. 
במסגרת תפקידי עליי לאשר פעילויות וימי 
עיון, לקבל מהן תמונת מצב של חינוך בכול 
ימי עיון  גדוד, להדריך אותן, לארגן עבורן 
ובנושאים שונים, לקדם  במקומות נבחרים 
נוסף שלי בחטיבה  אותן מקצועית. תפקיד 
זו היה לרכז את כול האירועים החטיבתיים, 
לדוגמה טקסים חטיבתיים, יום משפחה פעם 
בשנה, נופש לאנשי קבע פעם בשנה, ימי עיון 
למפקדים, ולהיות שותפה בארגון ערב משפחות 
שכולות של החטיבה יחד עם קצינת הנפגעים.
בנוסף לכול זאת אני אחראית על תחום 

קצינות החינוך של השריון עם תא"ל )במיל'( 
מנשה ענבר מנכ"ל יד לשריון, נחמה בר־כוכבא 
יו"ר ועדת החינוך ביד לשריון, ודבורי בורגר 
)משמאל( מנהלת מרכז המידע ביד לשריון. 
צילום: אבנר גאגין ודבורי בורגר
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סקירת אתרי אינטרנט      דבורי בורגראתר שריון באינטרנט

סרן כוכבי סימן־טוב קדם, קצינת החינוך בחטיבה 
460 עד לאחרונה

 אתר המועצה לשימור 
אתרי מורשת בישראל

http://www.shimur.org
המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל )בעבר נקראה "המועצה 
לשימור מבנים ואתרי התיישבות"( הוקמה על ידי החברה להגנת 
הטבע בשנת 1984 ומאז פועלת רבות למניעת הרס מבנים היסטוריים, 
לשימורם ולהעלאת המודעות הציבורית בנושאים אלה, בכלל זה 
באמצעות פעילות חינוכית ענפה. האתר מלמד על פועלה המרשים 
של המועצה לקידום מטרותיה. כן מציע האתר סיורים מודרכים 
לחברי עמותת המועצה ולציבור הרחב. מאמרים נרחבים הלקוחים 
מהגיליונות האחרונים של התקופון "אתרים" של המועצה עוסקים 
בהיבטים השונים של אתרי מורשת בהקשרים שונים: ארכיאולוגיה, 
נופים, חקלאות, אדריכלות ועוד. המעוניינים יכולים להירשם לעדכונים 

שוטפים )לתיבת הדוא"ל(.

 היסטוריה על המפה - 
היסטוריה, ארכיאולוגיה וטיולים בישראל

http://www.mapah.co.il
"היסטוריה על המפה" ובאנגלית "History on the Map", הוא אתר שעלה 
בחודשים האחרונים, אך קדמו להקמתו שנים רבות של חקר ויצירה. האתר 
כולל עשרות רבות של סקירות קצרות על אתרים לפי חבלי ארץ, סיפורי 
ערים, רשומון היסטורי לפי חודשי השנה )עד אפריל בשלב זה(. פרק מיוחד 
על מצודות טגארט מונה את עשרות המצודות הפרוסות ברחבי הארץ, ביניהן 
משטרת לטרון, ומרחיב על כמה מהן. בפרק "מפות וניווט" מציע האתר את 
תוכנת הניווט הידועה "וייז" וכן תוכנה לניווט שטח )ללא כבישים( הנקראת 
"עמוד ענן" ומוסיף קישורים להורדת תוכנות אלה ועדכוניהן. מרכיב קבוע 
בדפי האתר הם עדכוני מזג אויר, המהווים תזכורת למטרתו המוצהרת של 
בעל האתר )ראו ב"אודות האתר"( לגרום למבקרים לצאת מקופסת המחשב 

ולהגיע פיזית אל היעדים שעליהם הוא כותב. 

פעילויות  הכולל  תפקיד  בחטיבה,  הרווחה 
חווייתיות לחיילים: פעילויות שוברות שיגרה.

בתפקידי כקצינת חינוך של חיל שריון אני 
אחראית על כול האירועים החיליים לדוגמה: 
צעדת השריון, עצרת הגבורה, חידון חיל השריון, 
וכן שותפה ליוזמה של הפעלת ימי עיון לסגלי 
החינוך של חיל השריון. אלו תפקידיי כקצינת 

חינוך בחיל השריון.
חינוך  קצינת  של  התפקיד  חשיבות  מה 

ביחידות שריון
החיילים המתגייסים לצה"ל באים ללא הכנה 
מספקת על נושאים רבים ובהם מורשת צה"ל 
והשריון, ידיעת הארץ, זהות יהודית ישראלית, 
ערכים ומנהיגות. נושאים אלו מעשירים את 
החייל ואת האדם בכלל. הוא משתחרר לאחר 
שלוש שנות שירות כשהוא אדם בוגר יותר המכיר 
את הנושאים החשובים לאזרח במדינת ישראל.
מהם הקשיים של מפקדת נשואה בשירות 

קבע בשריון?
ומשרתת  לחולון,  סמוך  באזור,  גרה  אני 
בחטיבה 460 בשיזפון. עקב המרחק מהבית 
אני נמצאת במחנה כול השבוע מיום ראשון עד 

יום חמישי . בחמישי בערב אני נוסעת הביתה 
לסופשבוע. רק לעיתים ביום שלישי יש לי ערב 
פנוי בבית. בהיותי גם בת יחידה הדבר מקשה 
עלי ועל אימי. בזכות ההבנה וההתחשבות של 
המפקדים אני מצליחה למלא את השליחות שלי.

לסיכום, מהי האמירה האישית שלך?
אני חושבת שחינוך זה הכול: חינוך פירושו איך 
אתה קם בבוקר, חינוך זה איך אתה מפעיל את 
המשימות שלך, חינוך זה איך אתה מדבר, חינוך 
משמעו איך אתה מתייחס לחברים ולסביבה, 
חינוך זה מה שאתה תורם למען המדינה, חינוך 
פירושו גם עד כמה אתה משקיע בשירות הצבאי, 
בכול תפקידי הצבא השונים ובהתאם ליכולות 
שלך. חינוך - איך אתה נלחם למען חירות 
המדינה. ולסיום - המוטו שלנו: האדם שבטנק 

תמיד ינצח.
עמותת יד לשריון מאחלת לסרן כוכבי־סימן־

טוב הצלחה בהמשך דרכה הערכית.
ברעות שריונאים,

נחמה בר כוכבא )בריל(, אלמנתו של אלוף 
משה בר כוכבא )בריל(, יו"ר וועדת החינוך של 
• עמותת יד השריון בלטרון 

http://www.shimur.org
http://www.mapah.co.il
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סא"ל )במיל'( מיכאל מס

נפוליון  אמר  קיבתו"  על  צועד  "הצבא 
בשעתו, ואילו חי בתחילת המאה העשרים 
היה ודאי אומר "הטנק נוסע על דלקו"... אלוף 
ישראל טל )טליק( ז"ל הסביר פעם כי חייל 
אפשר להניע להמשך מאמץ בקרב גם כשהוא 
רעב וצמא, אך גם הנאום הציוני הלוהט ביותר 
לא יזיז את הטנק סנטימטר אחד אם אין דלק 
במכליו. טנקים וכול רכב צבאי אחר נזקק מדי 
פעם לתדלק מחדש להמשך פעולתו, והצבא 

לשם כך נזקק להוביל דלק גם במכלים ניידים. 
הראשונים שדאגו לתכנון ויצור אמצעי נשיאה 
ואחסנה לדלק הניתנים לטלטול על ידי הלוחם, 

היו הגרמנים.
הטנקים בראשית דרכם וכמוהם כלי הרק"ם 
הראשונים האחרים, היו מצוידים במנועי בנזין 
וטווח פעולתם היה קצר עקב מכלי הדלק שלא 
הספיקו לשעות רבות. עם סיום מלחמת העולם 
הראשונה ותבוסת גרמניה, החל ייצור של כליי 
לחימה משוריינים בגודל קטן ובינוני, המצוידים 
 ,FT17 במנועי בנזין, לדוגמה הטנק הצרפתי רנו

הטנק הבריטי ויקרס סימן 6 והטנקים הגרמניים 
פנצר 1 ופנצר 2. היטלר ומפקדי הצבא הגרמני 
הבינו עוד בשלבים הראשונים מאד של תכנון 
מלחמת הבזק באירופה, שגם כליי הלחימה 
המוצלחים ביותר בקרב היבשה יהיו חסרי 
ערך ללא אספקה שוטפת של דלק ואספקה 
אחרת. בהתמקדות האופיינית להם, החלו 
המהנדסים הגרמניים בתכנונו של ה־Uber־

can, ְמָכל שנדרש להיות חזק, קל לפתיחה, קל 
לריקון ולמילוי וקל לניוד ולאחסנה.

שנות  בשלהי  בגרמניה  הומצא  הג'ריקן 

עולם הלוחמה בכלל והרק"ם 
בפרט מכיל כינויים וראשי תיבות 

שלא תמיד אנו יודעים את מקורם, 
 ,OK כמו לדוגמה מדוע אומרים

ומדוע על גבי השירותים רשומות 
צמד האותיות OO? מהיכן הכינוי 

הצה"לי ש"כ ומדוע לרכב הקל ניתן 
השם Jeep, שלימים הפך להיות שם המפעל 

המייצר את הרכב? גם השם ג'ריקן סיקרן 
אותי ותהיתי מה מקורו...

?
ג'ריקן... 
על שום 

מה

מבט על ידיות 
הג'ריקן ופיית 
המילוי והריקון



56 ׀ שריון 43  אפריל 2013 

השלושים )של המאה הקודמת(. שמו הרשמי 
Wehrmachtskanister )בתרגום  שם היה 
חופשי מגרמנית: "מכל לשימוש צבאי"(. הג'ריקן 
הגרמני המקורי היה עשוי מתכת ובראשו הותקנו 
שלוש ידיות נשיאה אופקיות מקבילות. אלה 
ִאפשרו לשאת אותו בנוחות על ידי אדם אחד 
)בידית האמצעית( או שניים )בשתי הידיות 
החיצוניות(. הידיות גם אפשרו להעביר את 
המכלים בשרשרת אנושית ממקום הריכוז שלהם 
או מהרכב הנושא אותם אל הרכב המתודלק. 
X בדפנות שתי פאותיו  שקעים בצורת האות 
הגדולות הקנו להן חוזק מכני. שמו של הג'ריקן 
)Jerry-Can( ניתן לו על ידי חיילים בריטים 
במהלך מלחמת העולם השנייה )Jerry - כינוי 
לחייל גרמני בפי החיילים הבריטים )על בסיס 

Can ;)German - פחית או מכל(.
המצאת הג'ריקן היוותה שיפור ניכר בהשוואה 
למכלי הנוזלים הצבאיים שהיו בשימוש בעת 
המצאתו. אלו היו עשויים לרוב פח, לא היו 
נוחים לנשיאה ונטו לנזילות. המכלים הצבאיים 
הבריטים היו ידועים לשמצה במיוחד בזירת 
המלחמה בצפון אפריקה. שם גרמו הנזילות 
מהם לאובדן עשרות אחוזים מקיבולתם, עד 
כדי כך שמבצעים צבאיים בריטיים בזירה זו 

נפגעו בשל מחסור בדלק.
יתרונות הג'ריקן על פני המכלים האחרים 

בני זמנו היו רבים:
• נוחות הנשיאה;

• נוחות הוצאת הנוזל ממנו באמצעות הפייה 
)ללא צורך בשימוש בכלי עבודה לשם פתיחתה(;
• נוחות האחסון ללא בזבוז מקום - ובכלל 
זה על גבי רכב - בזכות צורתו בעלת הזוויות 

הישרות;
• היכולת לערום ג'ריקנים רבים בערימה זה 
על גבי זה מבלי לחשוש שהמכלים התחתונים 
בה יתעוותו או יתבקעו בלחץ המשקל שמעליהם;
• עיצוב המכל הותיר חלל מלא אוויר בחלקו 
העליון. כיס אוויר זה ִאפשר למכל לצוף על פני מים.
הג'ריקן היה יצירת מופת ארגונומית. המכל 
תוכנן לאחסנת 20 ליטר ויוצר משני חלקים של 
פח פלדה שעוצבו במכבש, ואשר רותכו האחד 
לשני בתפר מתמשך היוצר מיכל צורתי. ועם כול 
גאוניותו הג'ריקן הכיל רק 20 ליטר שהספיקו 
לפחות מיום לחימה, שלא כמו פך השמן הקטן 
שנמצא בבית המקדש והספיק לשמונה ימים...

הבריטים, שהתוודעו לעיצובו של הג'ריקן 
הגרמני לראשונה במהלך קרבות עם הגרמנים 
בנורווגיה ב־1940 הבינו מיד את עדיפותו והחלו 
להשתמש בו. עד 1942 הם הסתמכו על ג'ריקנים 
גרמניים שנלקחו שלל. לאחר מכן החל ייצור 
בריטי המוני של הג'ריקן. 2 מיליון מכלים הגיעו 
1943. בהמשך  לזירת צפון אפריקה בראשית 

החלו גם האמריקנים ליצרו.
עיצוב הפייה הגרמני של הג'ריקן אומץ גם 
על ידי הבריטים. מכסה הפייה הגרמנית היה 
שטוח, נע על גבי ציר והודק למקומו באמצעות 
אביזר דמוי מנוף. ניתן היה לפותחו בקלות ללא 

צורך במכשירי עזר. העיצוב האמריקני החליף 
פיה זו במכסה עגול בעל ארבע "אוזניים", שהיה 
מתברג לתוך דופנו העליונה של המכל. מכסה 
זה נפתח פחות בקלות והיה מועד לנזילות יותר 

מעיצוב הפייה המקורי.
 1945 עד לסיום המלחמה באירופה במאי 
הצטיידו צבאות בעלות הברית בזירה זו ב־21 
מיליון ג'ריקנים. נשיא ארצות הברית רוזוולט 
העריך את תרומתו של הג'ריקן למאמץ המלחמה 
של בעלות הברית כאשר ציין בנובמבר 1944, 
כי "ללא מכלים אלו לא היו צבאותינו מסוגלים 
לפלס את דרכם לרוחב צרפת בקצב בזק, אשר 

עלה על זה של הבליץ הגרמני ב־1940".

הסוד מתגלה לאמריקאים

לערום  1939 החל הצבא הגרמני  בשנת 
בסודיות מוחלטת אלפי מכלים בני 20 ליטר 
)ג'ריקנים( בשדה התעופה טמפלהוף שבברלין, 
בעוד שרשרת מוזרה של מקרים גרמה לחשיפת 
המכל. פול פייס, מהנדס אמריקאי שחי בגרמניה 
באותו זמן, תכנן ביחד עם עמיתו הגרמני מסע 
יבשתי להודו, וחיפשו פתרונות יעילים לנשיאה 
ואחסנת מים ברכבם. עמיתו הגרמני ניצל את 
קשריו להגיע למערום המכלים בשדה התעופה 
טמפלהוף, ו"שאל" 3 מכלי 20 ליטר שאותם 
החביאו מתחת לרכבם. לפני הגעתם להודו, פרש 
הגרמני וחזר לגרמניה בעוד חברו האמריקאי מגיע 
לכלכותה שבהודו, שם הוא אחסן את הרכב וׂשם 
פעמיו חזרה לביתו בארצות הברית. עם הגיעו, 
ניסה פול פלייס ללא הצלחה לעניין את הצבא 
האמריקאי במכל 20 הליטרים שבו ניתקל. בעודו 
מנסה ללא הצלחה לשכנע את מהנדסי הצבא, 
הגיע לאמריקה הרכב שבו ביצע את מסעו, ו־3 
המכלים עליו. פול שלח מידית את אחד המכלים 
לצבא האמריקאי, שבדק את מבנהו והחל בתכנון 
וייצור של מכל העשוי באופן דומה, אך בעל 
תפר מגולגל של שפות גוף המכל, בניגוד לתפר 
ההצמדה של המכל הגרמני. גם פיית המילוי 
שונתה והייתה מצוידת בתחילה בפקק מתוברג.
באותה עת לחמו הכוחות הבריטיים בצפון 
המדבר"  "שועל  של  הגרמני  בצבא  אפריקה 
ארווין רומל, בעודם משתמשים במכלי הדלק 
שלהם בני 5 הגלונים, העשויים פח פשוט וחסרי 
התועלת, בהיותם מתפרקים בקלות, מתפוצצים 
כתוצאה מהתפשטות הדלק, ידיות הנשיאה שלהם 
התנתקו בקלות, ותפרי הריתוך של מבנה המכל 
התבקעו בנקל. מכלים גרמניים רבים הגיעו לידיים 
בריטיות במהלך הקרבות, וקיבלו את השם ג'רי־
קאן, כלומר מכלים גרמניים. גם הבריטים וגם 
האמריקאים החלו ביצור המוני של העתק כמעט 
מדויק של המכל הגרמני המקורי. ההערכה היא 
ש־21 מיליון מכלים נערמו על ידי בעלות הברית 

בתום המלחמה.
היווה  השנייה  העולם  מלחמת  לאחר  גם 
הג'ריקן, כפי שהוא עדיין מכונה, מכל נשיאה      
לסולר. עם ההתקדמות הטכנולוגית של העשורים 

האחרונים, הג'ריקן מצא את מקומו עם שינויי 
צורה ואבזור מסוימים, גם לשימושים אזרחיים 

- למחנאות, תעשייה, ספורט מוטורי ועוד. 
גם צה"ל השכיל להשתמש בג'ריקנים בשנות 
קיומו וכיום משתמש בעיקר בג'ריקנים העשויים 

פלסטיק לנשיאת מי שתייה בלבד.
בתום מלחמת יום הכיפורים, בעת המצור על 
הארמייה המצרית השלישית המכותרת, סיפק 

צה"ל מים לחייליה בג'ריקנים עשויים פלסטיק.
מאז תכנונו של הג'ריקן בין שתי מלחמות 
20 הליטרים לפופולרי  העולם הפך המכל בן 
בשימוש צבאי ואזרחי כאחד עד לימים אלה, 

כבר למעלה מ־80 שנה.
• למקבץ צילומים על ייצור הג'ריקן ועל 
ג'ריקנים בכלי רק"ם במלחמת העולם השנייה ראו 
http://blog.yahoocom/_5FOGHYEZFA7C :כאן

DQJKQ5UTTXG7YE/articles/832043
פיתוח  • לפרטים טכניים והיסטוריים של 
http://sdkfz7.free.וייצור הג'ריקן ראו כאן
•   fr/ejerrycan.htm

2

3

4

זחל"ם של צה"ל עם 
ג'ריקן על דופן הצד שלו

ג'ריקנים של מים מועברים לארמייה השלישית 
המכותרת בסיום מלחמת יום הכיפורים, 1973

שדה ג'ריקנים" של בעלות הברית 
במלחמת העולם השנייה
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השם Jeep על שום מה?

רכב השטח המפורסם, הג'יפ )Jeep(, הוא תוצר מקורי של תקופת 
Jeep הוא הביטוי לצירוף הפונטי  מלחמת העולם השנייה. המילה 
של שתי האותיות GP שפירושן General Purpose )שימוש כללי(, 
כלומר האות G שנכתבה Jee והאות P. הצבא האמריקאי בשעתו בחן 
שלושה אבות־טיפוס לרכב שטח ובחר בזה של חברת בנטם. החברה 
הקטנה הזו לא הייתה מסוגלת לייצר את הכמויות העצומות שנדרשו 
והייצור הועבר למפעלי וויליס )Willis MB( שהיו סגורים ונפתחו 
מחדש לצורכי ייצור זה. כיוון שגם היא לא הספיקה לכמויות הייצור, 
השתתפה גם חברת פורד בייצורו. בעקבות הצלחת הרכב במלחמת 
העולם השנייה הפכה חברת וויליס את שמה ל־Jeep שהוא כיום 

מותג מסחרי של רכבי השטח של חברת דיימלר־קרייזלר.

הכיתוב OO על שום מה?

צמד האותיות OO על גבי השירותים מקורם בקיצור המילים 
Officers Only שהיו רשומות בעבר על תאי השירותים של הקצינים 

הבריטיים בעוד החיילים הפשוטים נאלצו לעשות את צורכיהם 
בשדה הפתוח...

הכיתוב OK על שום מה?

הביטוי והכיתוב OK )שבשעתו נכתב גם Okay( מקורו בארצות 
הברית אי אז בשנת 1839 או סמוך לה. היו אז נהוגים קיצורים 
 All הוא OK שלא תאמו במדויק את הכתיב הנכון. פירוש הצימוד
Correct, כלומר הכול בסדר, או באנגלית אמריקאית משובשת 
Oll Korrect. עוד היו אז בשימוש צירופים שיישמעו לנו מוזרים, 
 NGתפוחי אדמה קטנים(, ו־( small potatoes שפירושם SP כמו

שמשמעו Not go )לא הולך, לא עובר(.

הכיתוב ש"כ על שום מה?

הביטוי ש"כ, בהגייה קולית ׁשִי"ן ָּכ"ף, הוא ראשי תיבות של 
כללי. הצימוד "נדבק" למגוון רב של פריטים צה"ליים,  שימוש 

כמו פטיש ש"כ.

6

  Wehrmachtskanister הג'ריקן הגרמני המקורי
טנקי שרמן במלחמת ששת הימים נושאים 
איתם ג'ריקנים בחלק האחורי של התובה

הגנרל הגרמני רומל )במרכז( על הרק"ם 
שלו העמוס בג'ריקנים של דלק



טובים השניים 
מן האחד
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תרגיל גדוד 52
בחטיבה 401

תרגיל השריון הגדודי שנערך ברמת הגולן בשבוע האחרון של פברואר 2013 
בתרגיל  מארס.  באמצע  חטיבתי  בתרגיל  ששיאו  נרחב  מאימון  חלק  היה 
מחטיבת  חי"ר  פלוגת  נוספים:  וכוחות   401 חטיבה  של   52 גדוד  השתתף 

הנח"ל, כוח הנדסה וחיפוי ארטילרי. 



כתב וצילם: עֹפר צידון
חטיבה 401 בפיקוד של אל"ם סער 
צור מצוידת בטנק החדיש ביותר בצה"ל 
- מרכבה 4 מ', הטנק המהיר ובעל כושר 
העבירות הגבוה, המוגן היטב מפני איומי 
נ"ט באמצעות מערכת מעיל רוח. מערכת 
ומדויקת  יעילה  בטנק  האש  בקרת 
ומאפשרת חלוקת מטרות מהירה ויעילה 
בין הטנקים וירי מדויק למטרות גם בעת 
תנועה מהירה בשטח קשה. מערכות 
נוספות מאפשרות ללוחמים לבצע ניתוח 
שטח ובחירת ציר תנועה מיטבי, רצוי 

מוסתר מעיני האויב. 
 52 גדוד  התאמן  שבו  המתאר 
בפיקודו של סא"ל אודי כלל השתלטות 

חיילי החי"ר נהנים מחיפוי וסיוע הטנק אין מכשול העומד בפני טנק המרכבה



גם הבוץ לא יעצור את הטנק

נחישות ודריכותעם החי"ר לאורך כול הדרך
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כל שריונאי חייב לזכור ולהמשיך 
תנו ידכם ל"יד לשריון"

רבבות שריונאים יש בסדיר ובמילואים, ולכל אחד חלק במורשת השריון, אך לא רבים מהם שותפים למפעל ההנצחה,
הזיכרון והמורשת של רעינו שנפלו במערכות ישראל. אתה השריונר, בוא להיות שותף ערכי וחבר בעמותת יד לשריון כבר מהיום, 

ופתוחות בפניך דרכים רבות נוספות לתת כתף ולסייע.

240 ש"ח לשנה יקנו לך מעמד של חבר העמותה וכן: 4 ביטאוני "שריון" בשנה; כרטיס חבר העמותה; 
כניסה חינם לאתר; הזמנות לפעילות חברתית; הנחות בחנות המוזיאון ובמסעדת "נוף לטרון"; 
זכות לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה ובכך להשפיע על העשייה הברוכה ברעיונות ובתוכן.

מלא, גזור ושלח

תשלום דמי חבר באמצעות התחייבות למת"ש
לכבוד עמותת "יד לשריון" - לידי הנהלת חשבונות

ת"ד 745 לוד, 71106
1. תרומת איש קבע / גמלאי 

שם פרטישם משפחהדרגהמ"אאירוע

2. תרומה מקצבת שארים

שם פרטישם משפחהדרגהת"זאירוע

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

סכום התרומה חודש ושנה חודש ושנה
בתשלום אחד לשנה בסך של ..............ש"ח, בחודש ................... בלבד מדי שנה

תאריך:............................. חתימה:..........................
טלפון בבית:......................... טלפון בעבודה:........................... טלפון נייד:..........................

כתובת ומיקוד:..................................................................................................

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

ת"ד 745 לוד, 71106

אנא חייבו את כרטיס האשראי שבידי בסך: 20 ש"ח 30 ש"ח 40 ש"ח 50 ש"ח אחר..................ש"ח
מידי חודש למשך תקופה של: 12 חודש 24 חודש 36 חודש 60 חודש

סוג כרטיס האשראי ויזה 24 ישראכרט דיינרס
מס' כרטיס האשראי: ...............................................

הכרטיס בתוקף עד: / חתימת בעל הכרטיס: ........................................................

שם משפחה: ............................... שם פרטי: ........................ ת"ז: ............................
טלפון: ................................/..........

מלא, גזור ושלח

תשלום דמי חבר באמצעות שיק

לכבוד עמותת "יד לשריון" - לידי הנהלת חשבונות
ת"ד 745 לוד, 71106

הסכום: ...............................ש"ח
שם משפחה: ............................שם פרטי: .............................טלפון: ........................../......

כתובת ומיקוד: .....................................................................................................................
קבלה תישלח עם קבלת ההמחאה. פטור ממס הכנסה - 935111526

ברכותינו להצטרפותך
מילוי חובה זו חשוב לנו מאוד ומחזק את התוקף המוסרי שלנו לדרוש תרומה מאחרים.

מנוי לביטאון "שריון" בלבד
המעוניין להיות מנוי שנתי רק על הביטאון "שריון" (4 גיליונות) מתבקש לשלם רק 60 ₪ 

באמצעות כרטיס אשראי או בשיק, ולציין על גבי טופס זה: לביטאון "שריון" בלבד

וטילים המופנים  על מרחבי שיגור רקטות 
לכיוון ישראל ולחימה כנגד חוליות נ"ט ניידות 
ומהירות תנועה. טנק המרכבה סימן 4 מאפשר 
ביצוע יעיל של המשימה החדשה, השונה עד 
מאד מהלחימה הקלאסית של שריון בשריון. 
ידי המח"ט הייתה  המשימה, שהוגדרה על 
להתקדם מהר ולעומק בלי לעצור ובלי להתעכב. 
להערכתו ההתקדמות המהירה תקטין את 
היפגעות הטנקים והצוותים, ותאפשר להפתיע 

את האויב ולהשתלט במהירות על השטח.
התרגיל החל בתנועה לילית בשטח הפתוח, 
לרבות מעבר מכשולים בשטח תלול ומחורץ 
בוואדיות. כוח ההנדסה החטיבתי ליווה את 
התנועה ועזר להכשיר את מעבר הטנקים. התרגיל 
הסתיים בהסתערות יום והשתלטות על כפר 

עוין )שנבנה במיוחד בשטח האימון(. 
בעוד כוח החי"ר נלחם בתוך הכפר מבית 
לבית, נעו הטנקים הכבדים בפאתי הכפר ובצירים 

הראשיים בו, תוך חיפוי הדדי על כוחות החי"ר. 
בנוסף שימשו הטנקים לפינוי פצועים תוך כדי 

הלחימה.
את התרגיל ליוו מפקד הגיס הצפוני האלוף 
נועם תיבון וקצין השריון הראשי תא"ל עופר 
החטיבה  מיכולות  להתרשם  שבאו  צפריר, 
ולתחקר את האימון, גם בהיבט הטכני של 
פעילות הטנקים והמערכות שבהם וגם בהיבט 
• תכנון מתאר הלחימה וביצועו בפועל.  

החרמון 
המושלג ברקע
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נחמה בר־כוכבא )בריל(*

באווירה משפחתית של התכנסנו ביד לשריון 
בלטרון ליום עיון לסגל החינוך של חיל השריון בנושא 
רעות שריונאים, בברכתו והשתתפותו של קצין 
השריון הראשי תא"ל ֹעפר צפריר, ובהשתתפותם 
ובתמיכתם ועזרתם של האלוף )במיל'( חיים ארז 
יו"ר עמותת יד לשריון ותא"ל )במיל'( מנשה ענבר 
המנכ"ל. משתתפים נוספים ביום מיוחד זה, ב־18 
בדצמבר 2012, היו מגוון של מפקדי שריון בעבר 
ובהווה, בשיתוף קצינות חינוך ומשקיות חינוך של 

חיל השריון ואורחים נוספים.
ביום זה שולבו הרצאות מפי אלוף )במיל'( חיים 
ארז יושב ראש עמותת יד לשריון, תא"ל עפר צפריר 
קצין השריון הראשי, תא"ל )במיל'( מנשה ענבר 
מנכ"ל עמותת יד לשריון, פרופסור אסא כשר יושב 
ראש וועדת מרכז המידע, תא"ל )במיל'( צביקה קן־

תור מנכ"ל מוזאון הלוחם היהודי במלחמת העולם 
השנייה, וגב' נחמה בר־כוכבא )בריל( יו"ר וועדת 
החינוך של העמותה. בהמשך נערך דיון בקבוצה בו  
סיפרו מפקדי שריון בעבר על מהות רעות השריונאים 
בקרבות בתקופת שירותם בחיל השריון. במהלך 

ההרצאות והסדנאות הושם דגש גם על מושגים 
נלווים ובהם מנהיגות צבאית, מקצועיות, כשירות 
מבצעית וערכי לחימה נוספים המשולבים בתפיסה 
הכוללת של רעות שריונאים, כפי שבאה לידי ביטוי 
על ידי הדוברים. בסדנאות ניתן דגש על שילוב 
הנושא המשמעותי רעות שריונאים לאורך השנים 

מאז הקמת חיל השריון ועד היום.
את האירוע הערכי והמרגש הזה יזמה, תכננה 
והפיקה דבורי בורגר מנהלת מרכז מידע, בתמיכתם 
של יו"ר העמותה והמנכ"ל ובעזרת יו"ר וועדת החינוך 
וקצינת החינוך של חטיבה 460 וחיל השריון סרן 

כוכבי סימן־טוב־קדם.

סיכום קצר של יום העיון
• אלוף )במיל'( חיים ארז יושב ראש עמותת יד 
לשריון בלטרון פתח בדברי ברכה וציין את מהות 
ההנצחה של העמותה באתר יד לשריון ואת חשיבות 
החינוך ולימוד המורשת של הלוחמים שנפלו. אנחנו 
רואים בחינוך ובהנצחת הלוחמים ערך עיקרי שאותו 
צריכים ללמד ולהוביל במקום הזה. לכן נבנתה קריית 
החינוך. לאחר מכן הוספנו פעילות מאד רחבה לא רק 
במסגרת הצבא אלא גם בקרב אנשי חינוך מובילים 

- מפקחים, מנהלים ומורים ועשרות אלפי תלמידים 
לפני גיל צבא. אני מאמין שכול אחד מהמבקרים 
היוצא מפה נוטל איתו הביתה משהו שאחר כך 
משרת אותו ואולי גם במהלך השירות הצבאי. 
הנושא רעות שריונאים שדנים בו היום הפך למושג. 
קיימת רעות בכל הֵחילות אבל רעות שריונאים 
מיוחדת ונובעת משיטת האימון והחיים המשותפים 
בלחימה בצוותים קטנים, גם במסגרת הטנק וגם 
במסגרות אחרות. האינטימיות בין אנשי צוות הטנק 
גדולה לעתים יותר מהאינטימיות במשפחה. רעות 
השריונאים מוצאת את ביטויה באימונים ובקרב. 
הִקרבה השותפות ההדוקה הזו נמשכת למעשה לכל 
החיים. רעות השריונאים היא תמידית ומתקיימת 

גם שממשיכים לתפקידים הבאים.
תא"ל עפר צפריר קצין השריון הראשי סיפר כיצד 
הגיע לשרת בחיל השריון: דודי ששירת בגדוד 74 
בחטיבה 188 לחם בשנת 1982 במלחמת שלום הגליל 
ונהרג בכניסה לצור. לאחר נפילתו הגיעו מבקרים 
רבים מחיל השריון. אני ומשפחתי הכרנו היטב את 
פלוגה ז' שבה שירת דודי ואת ההוויי שלהם. לאחר 
מכן פגשתי מפקדים וחיילים מהפלוגה והחטיבה 
שבאו ממקום של חברּות לנשק. זו התחושה שאיתה 

טיפוח ערך הרעות הוא טיפוח מרכיב ערכי של הכוח. ערך הרעות, בצדק, עמוק 
יותר בחיל השריון ממקומות אחרים. בתולדות חיל השריון בישראל ערך הרעות 

הוא ערך מודגש ולא פלא שיש לו שם משלו "רעות השריונאים"

רעות 
שריונאים

סגן נטע מרגלית, קצינת החינוך של ביסל"שמשקיות חינוך )מימין(: מילי, רעות ושרי
עומדות: )מימין( המש"קיות ציונה ומאיה 

ויושבות )מימין( מיטל ודניאל
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גדלתי ובזכותה ברבות הימים החלטתי להתגייס 
לחיל השריון. היה חשוב לי לשרת בגדוד 74 של 

חטיבה 188 וכך אכן כך היה.
חלק  היא  כיום  כמפקד  מבחינתי  הרעות 
מהאיתנות של הלוחם. האיתנות מורכבת מדברים 
רבים מאד, חלק מהם נובע מהמסוגלות שהלוחם 
והמפקד מגיע איתה, חלק זו תחושת המקצוענות 
שלו, חלק זה הֵאמון שלו במערכת, בטנק, באנשי 
והרבה מזה בזכות  הצוות שלו, במפקדים שלו 
הרעות. האיתנות של הלוחם נובעת גם מהידיעה 
שחבריו לנשק, מפקדיו, לוחמים שלו, קצינים שאיתו, 
אנשי המפקדה, החוליה, הלוגיסטיקה, גם החובשים 
והקשרים - כול מי שמרכיב את הגדוד הזה ובעיקר 
המשפחה הגרעינית - תהיה תמיד לִצדו. יד לשריון 

הוא המקום הכי נפלא לדבר על נושא זה.
בזמן השירות נוצרת תחושה של מחויבות שהיא 
הערך העליון. אתה יודע שיש לך מפקד טוב ברגע 

שיש לך אליו מחויבות, ברגע שאתה מרגיש ֵרַע 
שלו, ברגע שאתה עושה דברים לא מפני שאתה 
צריך לעשות אותם אלא מהכרת מחויבות למפקד, 
מחויבות למסגרת שלך, לחיילים שלך, למורשת של 
הגדוד ושל הפלוגה שלך, ואתה מרגיש שאתה מחויב 
כלפי המדינה. כל זה חייב להיבנות בעמל רב, בהרבה 
מאד מנהיגות, בהרבה מאד תחושת שייכות, בהרבה 
מאד מסוגלות. זאת המחויבות שאני עושה כמו 
קודַמיי ביום הכיפורים. הם לא עצרו, הם לא ויתרו 
והגנו על המדינה הזאת עד טיפת דמם האחרונה 
וכיום אני ממשיך דרכם ומחויב למורשת הזו. כלוחם 
בחטיבה 188 מחייל ועד מח"ט אני אומר לכם כי 
30 שנה אני רץ על הרמפות ברמת הגולן, ובאיזה 
שהוא שלב הבנתי שזה הדבר שהכי מחבר את כל 
החטיבה: תחושת השליחות הזו - להגן על המדינה.

הלכידות בונה את הֵרעּות. לכידות איננה גיבוש 
נוסף, זה משהו שהוא חברי במובן הפשוט ביותר. כדי 

ליצור לכידות צריך ליצור פעילות היוצרת תחושה של 
מחויבות בין האנשים. בשריון יש מחויבות שנוצרת 
בתוך צוות הטנק, ואין דבר כזה בשום ַחִיל אחר. 
המחויבות בתוך הצוות, המחויבות בתוך הפלוגה, 

ההסתמכות על האנשים שלצדך - זו הלכידות.
השנה שבה נציין ארבעים שנה למלחמת יום 
הכיפורים היא שנה מרתקת בתחום החינוך. בתוך 
הַחִיל יש לנו הזדמנות להיפגש, להקשיב, לשמוע 
במלחמה  שהיו  הקרבות  מורשת  את  ולהפנים 
הזו. המלחמה הקשה הזו השאירה לנו הרבה מאד 
ערכים שאפשר, צריך וראוי להתגאות בהם, זה עומד 
לפתחנו. כדי להפוך את מורשת הקרב - סיפורי 
הלוחמים מהקרבות המדברים על הערכים הנעלים 
ביותר - על המפקד לעשות זאת בצורה מקצועית. 
צריך לנתח את הקרב בצורה מקצועית ולהעביר את 
ערך מורשת הקרב. לאור מה שלמדנו ממהלך האירוע 
יש לבדוק כיצד זה משפיע על העשייה שלנו, כיצד 

תא"ל )במיל'(, צביקה קן־תור תא"ל )במיל'(, מנשה ענבר יו"ר העמותה גב' נחמה בר־כוכבא, יו"ר ועדת החינוך

צילומים: אבנר גאגין מראה מיום העיון על רעות שריונאים 
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נבנה את השגרה, את האימונים ואת ההכנות לקרב. 
השיטה להעביר מורשת קרב היא שילוב המפקד 
המציג את צורכי השעה ומש"קית החינוך המסייעת 
לצדו. אנחנו למדנו את מהלך הקרבות בעבר, הפקנו 
לקחים מהם ומיישמים אותם כיום. כל זה מחבר 
את כולם לאותה יחידה, זה קשור ללכידות היוצרת 

תחושה של מחויבות בין אנשים הבונה רעות.

אחוות הלוחמים היהודים במלחמת 
העולם השנייה

• )מדברי תא"ל )מיל'( צביקה קן־תור מנכ"ל מוזאון 
הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה(

הפיקדון החשוב ביותר של העם היהודי הוא 
השמירה על קיומנו. תפקיד המפקדים הוא לאמן 
ולהכין חיילים לוחמים מקצועיים. התפקיד של 
קצינות ומש"קיות החינוך הוא לסייע בידם, לטפח 
את הרוח. והרוח היא מרכיב חשוב מאד, בעוצמתו 
של החייל. הכוח של עם ישראל לאורך כל הדורות 
היה ברוח, לא היה שום כוח שהכניע את הרוח. 
המורשת היא הבסיס לרוח האדם. היא משמרת אותו, 
היא מאחדת אותו, היא מחזקת אותו ובלעדיה היינו 
למעשה חלקי גָלויות שכול רוח וסופה הייתה מעיפה 
ומוחקת אותם. תפקידנו אנו כבני העם היהודי הוא 
להעביר את המורשת מדור לדור כדי לעצב את רוח 
העם, את דמות העם. אנו צריכים לזכור את הלוחמים 
היהודים וצריכים לדעת כיצד לספר את הסיפור 
שלהם. אנחנו חייבים לספר ולציין שבמלחמת העולם 
השנייה שבה התחוללה השואה של עם ישראל שבה 
איבדנו שליש מבני עמנו, באותה מלחמה הצליח העם 
לגייס מתוכו מיליון וחצי לוחמים יהודיים שלחמו 
נגד הנאצים בצבאות העולם. אנחנו חייבים לספר 
את הסיפור של הלוחמים היהודים האלה, שרבע 
מיליון מהם נפלו כלוחמים. זה נושא שאף אחד 
לא דיבר עליו ולא לימד אותו במערכות החינוך. 
כשקלטנו לתוכנו את העלייה של שנות התשעים 
סיפרו לנו העולים מתוכה על חג שאף פעם לא 
שמענו עליו - חג הניצחון על הנאצים. מאז הציף 
אותנו הנושא שנקרא "הלוחם היהודי" במלחמה זו. 
בין יתר הפגישות והראיונות שקיימתי עם לוחמים 
מתקופה זו, נפגשתי עם אברהם זילברשטיין בן 
ה־98. הוא עלה לארץ בשנת 1934 ולחם בפלוגות 
הלילה של וינגייט, היה מראשוני המתנדבים לצבא 
הבריטי כדי להילחם בגרמנים שפלשו לעיירה שלו 
בפולין ושחטו את בני המשפחה שלו, זו המוטיבציה 
שלו. לא קיבלו אותו לצבא הבריטי מאחר שהוא 
מכונאי, והוא התקבל לפלוגה ערבית. אנשי פלוגת 
ה"ַחָּפרים" הראשונה 401 הייתה מורכבת מ־800-700 
ערבים ו־200 יהודים, והוא היה אחד מהם. זו הפלוגה 
שנשלחה לאירופה והם עבדו בתור "חפרים". הם 
בנו כבישים ומסילות ברזל והיו העוזרים להנדסה. 
כשהגרמנים פלשו לצרפת הם נסוגו לאנגליה ושימשו 
בעצם "פיקוד העורף": פינוי הריסות בבליץ ופינוי 
נפגעים. את זה עשו לוחמי 401. לא מסופר על כך 
דבר. הם היו בכוח המשלוח של מה שנקרא לימים 
"המחנה השמיני" שנשלח מגלזגו לכיוון המזרח 
התיכון לעצור את הגרמנים שהתקרבו לפלוש לארץ 
ישראל. הם לא יכלו להיכנס לים התיכון שהיה 

מלא צוללות גרמניות ואיטלקיות. הם הקיפו את 
כל אפריקה והגיעו לסואץ. בסואץ התפרקה פלוגה 
401 ומאנשיה הורכב הקומנדו המזרח תיכוני "51" - 
240 לוחמים שחלק נכבד מתוכם יהודים, חלק נכבד 
ערבים וחלק נכבד אחרים. פלוגה זו נלחמה בצפון 
אפריקה וערכה פשיטות שגם הקומנדו הימי שלנו 
עוד לא חלם עליהם, בנוסף גם נגד האיטלקים. לימים 
הגיע בסופו של דבר הלוחם אברהם זילברשטיין 
לפלוגה עברית, פלוגה 178 - פלוגת התובלה. הנקודה 
המרכזית שהוא מדגיש בדבריו במהלך כול הריאיון 
היה נושא רעות הלוחמים. פלוגה שמרבית אנשיה 
מהארץ ובהם קיבוצניקים, ופירושו שכול משימה 
שהטילו עליהם - יכלו לעשות, כי כל אחד סמך 
על השני. הם היו כל כך מחויבים לביצוע המשימה 
שלעיתים היה צריך לתת להם פקודה "לכו לישון".

ברצוני לציין שיש לשים דגש בערבי חינוך ואירועי 
חינוך על נושא גאוות יחידה, כדי שאנשים יקלטו 
את החומר ברוח של הלוחמים. אני מקווה שיהיה 
לכן, קצינות ומש"קיות החינוך, זמן לעסוק בנושא 
הלוחם היהודי לקראת יום הזיכרון ל"שואה ולגבורה" 
ויום הניצחון על הנאצים. בהעברת החומר המיוחד 
הזה קיימת הדרך להעביר את הרוח של הלוחמים 
היהודים בצבאות העולם גם לדור הבא. וכן אני 
מקווה שהמוזאון הזה שאנו בונים יאפשר באמצעותו 

להעביר מורשת זו.
אתר יד לשריון בלטרון רווי במורשת, השהות 
במקום מאפשרת לימוד והעשרה בצורה מרתקת. 
באתר יד לשריון ובפארק העוצבות העוטף אותו 
אפשר להכיר את מורשת יחידות השריון והמלחמות 

שלהן.
• מדברי נחמה בר־כוכבא )בריל(

יד לשריון  וועדת החינוך של עמותת  )יו"ר 
בלטרון(

באתי לדבר במיוחד על מורשת השריון. הבסיס 
והמהות של חיל השריון הם רעות השריונאים. רעות 

זו נקבעה במבצע קדש שהחל ביום 29 באוקטובר 
1956. חיל השריון היה אז בשלב הקמתו וכלל רק 
חטיבת שריון סדירה אחת, חטיבה 7 עם גדוד טנקים 
סדיר אחד, גדוד 82 שהמג"ד שלו היה סגן אלוף 
אברהם אדן - ברן )לימים אלוף ומפקד גייסות 
שריון(. המח"ט אל"ם )לימים תא"ל( אורי בן־
ארי )בנר(, שהיה מ"פ בחטיבת הראל במלחמת 
העצמאות, מפקד חטיבה 10 במלחמת ששת הימים 
וראש מטה פיקוד הדרום במלחמת יום הכיפורים. 
מלחמת קדש )מלחמת סיני( היא המלחמה הראשונה 
שמדינת ישראל תכננה, לחמה וניצחה, מטרתה 
הייתה בין השאר למגר את ארגוני הפדאיונים 
)מחבלים( שפגעו לעיתים קרובות ביישובים שלנו 
בגבול מצרים ועזה. את המלחמה החלו הצנחנים 
שצנחו ב"מיתלה" שבסיני. הם נתקלו במארב מצרי 
גדול שמנע את התקדמותם וגרם להם לנפגעים רבים. 
הפריצה לתוך סיני נעצרה. חיל השריון, בהתאם 
לתכניות המלחמה של צה"ל היה רק חיל מסייע 
מרחוק באמצעות ירי תותחי הטנקים. מפקד חטיבה 
7 אורי בן־ארי חשב אחרת. לאחר מאמצים רבים 
הוא שכנע את אלוף פיקוד הדרום אסף שמחוני 
לשנות את מהלך המלחמה ולוחמי חטיבה 7 יפרצו 
קדימה לכבוש את סיני מידי הצבא המצרי. החטיבה 
שהייתה מאומנת היטב הצליחה במשימתה וניצחה 
עם טנקי השרמן הישנים את צבא מצריים שכלל 
טנקים ותול"רים חדישים. חטיבה 7 הגיעה עד 15 
קילומטרים מתעלת סואץ וכאן עצרה לפי הוראות 
ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן גוריון. ניצחון 
מרשים זה של חיל השריון הצעיר גרם לכך שתורת 
צה"ל שונתה וחיל השריון הפך להיות מחיל מסייע 
לחיל התוקף והמכריע את הקרבות ביבשה, בשיתוף 
חילות נוספים, וקובע את סיום המלחמה עמוק 
בתוך שטחי האויב. חיל השריון הפך להיות אגרוף 
הברזל של צה"ל. במלחמה זו גם נקבעה המהות של 

רעות השריונאים.
רעות השריונאים איננה רק רעות בשדות הקרב, 
שם היא נבנתה ומתחברת. רעות השריונאים היא 
גדולה.  אחת  משפחה  להיות  הפכנו  שבו  מצב 
לוחמי השריון הוותיקים מתחילת הדרך במהלך 
כל השנים ועד היום והחיילים הסדירים, מתאספים 
יחד, מציינים אירועים ומלחמות יחד, מטפחים את 
מורשת החיל ועוזרים אחד לשני בעת צרה. הביטוי 
הבולט ביותר של רעות שריונאים ברצף השנים הוא 
הקמתו, טיפוחו והפעלתו של אתר יד לשריון בלטרון. 
האלוף משה בר־כוכבא )בריל(, בהיותו מפקד גייסות 
שריון בשנת 1982, חנך בחג החנוכה את המקום 
עם נציגי עמותת השריון וקבע יחד איתם שהאתר 
בלטרון הוא הבית של לוחמי השריון לדורותיו, 
שבו נספר את המורשת שלנו ובו נחנך את הנוער 
לפני השירות בצבא, בעת השירות ולאחריו. לאחר 
מכן דאג לפנות את המוקשים הרבים שהיו טמונים 
מסביב לאתר. במהלך השנים השקיעה העמותה 
רבות בשיפור וטיפוח המקום בהנצחת הלוחמים 
שנפלו בקרבות, במורשת המפוארת של הַחִיל, בנושא 
חינוך לערכים לאהבת העם והארץ. בנוסף הקמנו 
את פארק העוצבות, את קריית החינוך, את מוזאון 
הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה בצבאות 

קצין השריון הראשי תא"ל עפר צפריר
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עולם ואנו מטפחים נושאים נוספים. חשוב לציין 
את האלוף מוסה פלד שהיה יו"ר העמותה במהלך 
שנים אלה בעשייה הרבה שלו כיוזם, מארגן, מפתח 
ומטפח כל נושא ונושא כדי שהמקום יכלול בתוכו 
את מרב הנושאים של חיל השריון וערכיו. חשוב 
לציין את תרומתם הרבה, המיוחדת והמשמעותית 
של האלוף )במיל'( חיים ארז יו"ר עמותת יד לשריון 
כיום ותא"ל )במיל'( מנשה ענבר המנכ"ל, בעשייה 
הרבה, המקצועית והמיוחדת במהלך שנים, בטיפוח, 
שיפור וקידום הנושאים הרבים המופעלים באתר יד 
לשריון בלטרון. בזכות ההשקעה הרבה שלהם הפך 
המקום לבית חם לכל לוחמי השריון לדורותיהם, 
המטפח את המורשת, את הקשר עם החיל, את 
קשרי הרעות, ונותן משמעות מיוחדת לערך רעות 

שריונאים בכול יום ויום.

מדברי פרופסור אסא כשר
• )יו"ר וועדת ההיגוי של מרכז המידע בלטרון(

העיסוק בערכים חשוב לא רק בכול ֶהְקשר צבאי, 
והעיסוק ברעות במיוחד, והעיסוק ברעות שריונאים 
עוד יותר מערכים אחרים. אני מדבר על רעיונות 
מרכזיים, ערכים במסגרת צבאית באים לשקף את 
הזהות של הארגון. ערכי הצבא אומרים לנו מה זה 
צבא ואיך הוא מבטא את זה במעשים שלו. מה זה 
צה"ל - צבא הגנה לישראל. זהות צה"ל מורכבת 
משני מרכיבים עיקריים זה צבא, וזה צבא בישראל 
- במדינה דמוקרטית, של כבוד האדם ונאמנות 
למדינה. היעד של הצבא להגן על אזרחי המדינה 
ולהגן על העצמאות שלה. ההגדרה של היעד - בדרך 
בה משיגים את היעד הזה. צבא זה גוף שיש בו 
משמעת. משמעת זה לא ציות למפקדים, זה משהו 
יותר עמוק. אנחנו רוצים שיהיה ֵאמון של החיילים 
במפקדם ושל המפקדים בחיילים, כך נוצר ציות. 
ערך הרעות הוא אחד מערכי הדרך - הצורה שבה 
צה"ל משיג את מטרתו. יש לנו ערכים בתוך מסמך 

כמו רוח צה"ל. ערך רעות של צה"ל זו חבילה של 
דפוסי התנהגות שיש לבטא בכול המצבים, לא 
משנה מה אני יודע על החייל לצידי, החשוב הוא 
שהוא לוחם לצידי. לא מפקירים פצוע בשטח גם 
אם הביצוע כרוך בסכנה, בחירוף נפש. חייבים לבצע 
את המשימה. גם בצבאות אחרים יש ערך כזה. צריך 
להבין שהרעיון של ֵאמון הדדי של חיילים במפקדים 
ומפקדים בחייליהם הוא שא�ף פעם לא יישאר חייל 
לבד - לא משנה מה יקרה לו הם יחלצו אותו. בשיחה 
עם מפקדים וחיילים שהיו בשבי אמרו כולם שחלק 
מהיכולות להחזיק מעמד הייתה הידיעה שצה"ל 
ומדינת ישראל מתאמצים להחזיר אותם הביתה. 
הם לא לבד. הלכידות היחידתית, הדבק הזה שמחבר 
חיילים לחיילים, חיילים למפקדים, מאפשר ללוחמים 
לעשות דברים חרף הסכנה לחייהם. בלעדי הלכידות 
הזו לא תיתכן לחימה, ולכן טיפוח ערך הרעות הוא 
טיפוח מרכיב ערכי של הכוח, זה בניין הכוח. ההבנה 
של החייל שהוא לא יישאר לבד בונה את הכוח 
הצבאי שלו, את רוח הלחימה ואת נכונות הלחימה. 
המדינה דורשת מהחיילים דרישות טוטליות, גם את 
חייו. נגזר מזה שמוכרחים להגן על האזרחים ועל 
מדינתם, אין ברירה וצריך לעשות את זה. כשאדם 
מסור למשימה טוטלית כזו מגיע לו יחס מיוחד. 
רעיון הרעות: בעיה של החבר שלי היא בעיה שלי. 
מה שקורה לך בצבא ומה שקורה לך בבית מעניין 
אותי, זו בעיה גם שלי. בתור המפקד שלך אני אטפל 
בזה, אתה לא תישאר עם הבעיה לבד. בשום מקרה 
בשגרה, באימונים, בקרב - אם אתה שלם, אם אתה 
פצוע, אם אתה בהלם קרב - אנחנו נעזור ונטפל בך, 
ואם חס ושלום נפגעת בצורה פטאלית נחזיר את 
גופתך. ערך הרעות, בצדק, יותר עמוק בחיל השריון 
ממקומות אחרים. טנקיסט בטנק פועל בצוות עם 
עוד שלושה חיילים כול הזמן. בתולדות חיל השריון 
בישראל ערך הרעות הוא ערך מודגש לא פלא שיש 

לו שם משלו "רעות השריונאים".

הרעיון הכאילו מובן מאליו, שאולי לא שמים 
לב אליו, זה בלטרון. לטרון הוא אתר הנצחה של 
חללי חיל השריון. יד לשריון בלטרון זה מקום 
שיש בו הרבה מאד פעילויות, למשל הפעילות הזו 
שאנו מקיימים היום. ההנצחה היא חלק חשוב 
בערך הרעות. אנחנו רוצים לזכור את החללים, זה 
משמעותי לקיום הנוכחות של הנופלים בחיי אלא 
שנהרו אחריהם. צריך לזכור את הנופלים ולקיים 
את הנוכחות שלהם בחיים שלנו בצורה חיה. אני 
דורש שברמה הערכית, צריך לזכור שם אחד משמות 
החיילים. לקחת שם אחד מ־4969 האנשים שרשומים 
על כותל השמות. אם כול אחד ייקח שם אחד - לא 
יהיה אדם מן הנופלים שלא יזכרו אותו. יד לשריון 
בלטרון זה אחד הביטויים המובהקים ביותר של 

ערך הרעות בחיי השריונאים.
בסוף דבריו ענה פרופסור אסא קשר לשאלות 

של סגל החינוך.

קבוצת דיון בנושא רעות שריונאים 
בעיני לוחמים

• אל"ם )במיל'( שלמה ארבלי
הנוער כיום הוא טוב יותר מהנוער של פעם. אני 
מרצה כול שבוע לחיילים ואזרחים ומכיר היטב את 
הנוער הזה. אנחנו ננצח בכול מלחמה ולכן עלינו 
להיות הטובים בעולם. אם פעם אחת ינצחו אותנו 
- זה נגמר. כשאני מדבר על מורשת או על קרבות - 
זה לא מעניין. מה שמעניין בתוך המורשת הזו היא 
רעות השריונאים, זה האדם, זה הלוחם, כיצד הוא 
נלחם ואיך הוא מוכן למלחמה. בשבילי זה הדגם 

הכי טוב בעולם.
אני אח שכול, אחד מאחיי ובנו של אח אחר שלי 
נפלו בצה"ל, ובן דודו של אימי הוא משה ברזני הי"ד 
מעולי הגרדום שלפני קום המדינה. במשפחתי אנו 

שבעה ילדים, שבעה לוחמים קרביים.
התגייסתי ב־1955 לשריון, טירון בפלוגה א' 

אל"ם )במיל'( שלמה ארבלי בשיחה עם קצינות החינוך. 
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בגדוד 82 בחטיבה 7. גדלתי כמפקד טנק בפלוגה של 
משה בר־כוכבא )בריל( )לימים אלוף ומפקד גייסות 
שריון(. היינו פלוגת טנקים שָיְשנה בשדה שמונה 
חודשים רצוף, באוהלי סיירים. אוכל לא אוכל, אבל 
כול הזמן אימונים ותרגולות, הכנה למלחמה. אני 
אומר למפקדים בקורסי מפקדי הטנקים: תשאפו 
כמפקדי טנקים שחיילים יאהבו אתכם, יעריכו 
אתכם ויפחדו מכם. אנחנו מדברים היום על רעות 
שריונאים ואני משתמש בזה בכל התפקידים שלי. 
עד היום פלוגה א' במבצע קדש ב־1956 היא הדגם 
שאיתו דבקתי בכל תפקיד בצבא - עד לתפקיד 
הקמת אוגדה. חיקיתי את המפקד שלי משה בריל. 
הפלוגה שלנו הייתה עמך ישראל: רומנים, בולגרים, 
עיראקיים וישראלים. עד היום אנחנו קשורים זה 
לזה במפגשים עם המשפחות ובעזרה הדדית האחד 
לשני, אנחנו משפחה אחת ענקית. רעות שריונאים 
זו רעות אִמתית, צריך לבנות אותה ולהאמין בה. 
צריך להאמין במפקד ואנחנו האמנו בבריל המ"פ. 
הקרב שלנו על סכר הרואיפה בסיני - זה דגם שכול 
העולם דיבר וכתב עליו. קיבלנו על לחימה בקרב זה 
צל"ש פלוגתי. חשוב להזכיר שבתקופה זו השריון 
היה ַחִיל קטן בראשית דרכו. עם הרעות הזו המשכתי 
בתפקידיי הבאים, גם מג"ד 9 בתעלת סואץ. בתקופה 
זו למרות שיצאנו הביתה רק פעם בשישה שבועות 
וההפגזות לא פסקו - כול החיילים חזרו אחרי 
החופשה ליחידה ואף אחד לא נפקד. לדעתי צה"ל 
הוא הצבא הטוב בעולם. אני לומד זאת במפגשים 
של ההרצאות שלי בפני חיילים בכל הארץ. אני 
שמח להיות איתם גם אם נדרש בשישי שבת. אני 
נוסע עם אשתי לשוחח עם החיילים במחנה סיירים 
בדרום. לסיכום חשוב לי לציין שבמבצע סיני 1956 
בקרב על סכר הרואיפה, כמעט כל פלוגה א' נפגעה, 
נשאר רק טנק המ"פ שכבש ראשון את הסכר, אבל 
כולנו המשכנו לתפקד למרות הטנקים הפגועים 
והמשותקים בשטח, הורדנו מקלעים ופעלנו פעולה 
רגלית לפי התרגולים שלמדנו באימונים והמשכנו 

להילחם. פלוגה א' היא דוגמה לרעות שריונאים. יש 
לנו דגל פלוגתי, מארז וידאו של שחזור הקרב, וכתבנו 
כולנו יחד ספר פלוגתי ובו כול חייל ומפקד כתב על 
עצמו, ותיאור הפלוגה לפני המלחמה ובמהלכה 
ובשנים שאחרי. מה שמרכז אותנו היא הפלוגה. עם 
המוטיבציה שהייתה לנו תדבק במערכת הזו - אין 

דבר בעולם שינצח את הצבא הזה.
• רס"ל )במיל'( זוהר ברעם

שאלתם מה זו רעות? אני אספר על נקודות 
בחיים האישיים שלי שנוגעות בנושא זה. במלחמת 
העצמאות הייתי בן חמש בגבעת רמב"ם ובארץ 
שלטו האנגלים. לילה אחד אחרי הפצצה מצרית 
באזור שלנו נפגע מפעל, כנראה ליצור תחמושת. 
עשן סמיך כיסה את האזור. הרופא דרש לפנות מיד 
את שנים עשר הילדים כי לא יכולנו לנשום. הוסענו 
בארבעה מוניות עם האמהות לקריית ענבים, לא 
יכולנו להגיע לירושלים כי היו שם קרבות. הילדים 
נשארו בקריית ענבים והאמהות חזרו. בערב אחד 
טיילתי בסביבה וטעיתי בדרכי וקבוצה של לוחמי 
הפלמ"ח שהיו באזור חיפשו ומצאו אותי. אחד 
הלוחמים הסביר לי שאסור להסתובב באזור זה כי 
יש כאן מלחמה. בחשכה לא ראיתי אותו בברור אבל 
את קולו אני זוכר עד היום. האירוע נשכח ממני. 
בשנת 1960 שמעתי קול מוכר ברדיו של מפקד 
חטיבת "הראל" - יצחק רבין. נזכרתי שזה הקול של 
לוחם הפלמ"ח שפגשתי כשהלכתי לאיבוד בקריית 
ענבים, אז יצחק רבין הציל את חיי. בשנת 1961 
התגייסתי לצה"ל ובתל השומר רצו לשלוח אותי 
לחיל הים לשייטת 13 ואני התעקשתי להגיע לחיל 
השריון, כי אני רוצה להיות מפקד טנק שיציל את 
הקרב על ירושלים. לאחר תקופה שניסו בכל אופן 
לשלוח אותי לחיל הים, הצלחתי להתגייס לחיל 
השריון. עברתי את כול המסלול של החיל שהיה קשה 
מאד. האלוף כיום חיים ארז היה אז סמ"פ שעזר 
לנו מאד, הוא היה לנו דמות אבהית. המפקד שמעון 
בן־שושן אמר לי שאנחנו מתאמנים באימונים קשים 

מאד כדי שנהיה קשוחים במלחמה. לאחר השחרור 
צירפו אותי לפלוגה הכמוסה בירושלים. בשנת 1967 
סיימתי את הבחינות כסטודנט באוניברסיטה וב־3 
ביוני קראו לנו בשבת והודיעו לנו ששיירת הרמטכ"ל 
בדרך. במקרה יצחק רבין נעמד מולי, הטנק שלי היה 
ראשון בשיירה, ושאל אותי: "תגיד לי בחור, הטנק 
הזה יכול לנסוע בכלל?" הטנקים היו אז שרמנים, 
והמ"פ שלי התערב ואמר "עכשיו תראה". כולנו 
קפצנו על הטנקים, תוך שנייה התנענו ונסענו מטר 
קדימה. רבין עצר אותנו וסימן לי, קפצתי מהטנק.

לידו עמד האלוף עזר ויצמן שאמר: "תגיד לו שאתה 
מוכן לקרב", ואכן כך עניתי. יצחק רבין אסף את 
המש"קים והקצינים, ישב איתנו ב"סטף" בעיגול 
כזה כאחד החיילים, ואז פנה אליי ואמר "אני מכיר 

אותך". התביישתי לענות מהיכן הוא מכיר אותי.
פרצה מלחמת ששת הימים ב־1967, הירדנים 
החלו מארמון הנציב. בהתחילה אסור היה לנו 
להיכנס איתם לקרב. הם החלו לירות בתול"ר על 
הטנק שלי פעם בדקה. כשהם התקרבו נכנסתי איתם 
לקרב שהיה קרב קשה. קרבות ששת הימים ויום 

הכיפורים מוסרטים בווידיאו.
אני יכול לומר בביטחון שהשריון זה באמת החיל 
שמכריע בקרבות ואני גאה בחיל הזה. זוהי הרעות, 
הרעות האמיתית. כמו שאמר פרופסור אסא כשר 
- זה שאנחנו זוכרים את החברים שלנו, זה חלק 

מאיתנו וילווה אותנו עד נשימתנו האחרונה.
• סא"ל )במיל'( דוד כספי

במקצוע האזרחי אני איש חינוך, עסקתי בניהול 
בתי ספר תיכוניים. הייתי מרצה ומנחה באקדמיה 
בהכשרת מנהלים. כיום אני עוסק בתכנון תכניות 
חינוכיות של מערכות החינוך ברשויות מקומיות. 
בצבא אני טנקיסט מלידה, הייתי בגדוד 82, הייתי 
מ"מ בפלוגת הסנטוריונים הראשונה האגדתית, 
הראשונים.  הסנטוריון  טנקי   12 את  שקלטה 
הסנטוריונים היו קפיצה משמעותית לצה"ל ולשריון. 
מפקד הפלוגה היה האיש האגדי והמיתוס הגדול של 

 חברי קבוצת הדיון מימין לשמאל: אל"ם )במיל'( שלמה ארבלי, רס"ל )במיל'( זוהר ברעם, סא"ל )במיל'( דוד כספי, 
רס"ן )במיל'( יאיר ליטביץ, אל"ם )במיל'( רמי מתן
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השריון האלוף שמואל גורודיש )גונן( ז"ל - מח"ט 7 
במלחמת ששת הימים. ממנו למדתי מה זה טנקאות. 
במלחמת ששת הימים הייתי מ"פ בחטיבה בפיקודו 
של אל"ם )ולימים תא"ל במיל'( ישכה שדמי, בפלוגת 
הסנטוריונים הראשונה של המילואים. הפלוגה שלי 
הגיעה ראשונה לתעלה. במלחמת יום הכיפורים 
הייתי מג"ד באותה חטיבה בפיקודו של אל"ם יוסי 
פלד )לימים אלוף( ברמת הגולן. לאחר מכן שימשתי 
סמח"ט - הכול בשירות מילואים. רעות לוחמים 
ורעות שריונאים זה מושג הבנוי היטב בסיטואציה 
של השירות בתוך הטנק. בתוך הטנק יש אינטימיות 
פיזית, מתחככים זה בזה, ישנים יחד על הסיפון החם 
או ליד הטנק באוהל או בתוך הטנק. האינטימיות 
הפיזית מקרבת. יש לה ערכים של התחשבות וויתור. 
אתה נמצא בסיטואציה של רעות וחברות. הנושא 
הנוסף הוא התלות ההדדית - האינטגרציה הנדרשת 
בקרב, בעת שכול אחד בתפקידו בטנק סומך על 
האחר והמפקד יוביל את כולם לעמדת האש. כול 
אחד ימלא ייעודו בקרב כדי שאנחנו נפגע באויב 
ולא הוא בנו. אנחנו מודעים לכך שאנו תלויים זה 
בזה ופעולה של כול אחד מאיתנו משפיעה על 
החלטת המפקד. במשך הזמן מתפתחת לכידות 
פנימית שסומכים אחד על השני. המאפיין הנוסף 
זה הגורם האנושי שמגיע לצוות. הגורם האנושי 
קובע את עוצמתה ואיכותה של רעות הלוחמים 
- רעות השריונאים. אני מחשיב מאד את הרקע 
החינוכי שממנו באים הלוחמים. תפקיד המפקד 
הוא לפתח את רעות השריונאים. אני מרצה בפני 
קבוצת קצינים צעירים בנושא מנהיגות ואני מציין 
בפניהם: "אתם צריכים להיות מפקדים עם מנהיגות 
מעצבת שמעוררת רגשות אצל החיילים, מעוררת 
מחויבות, מעוררת השראה כלפי אנשים אחרים, 
כלפי היחידה, מין מחויבות אישית כזו" המנהיגות 
המעצבת צריכה לטפח את רעות הלוחמים, את 
התחושה של ביחד. כשאני מראיין מח"טים לביטאון 
עמותת יד לשריון אני מתרגש לשמוע שיש להם 

מודעות גבוה ברמה של מח"ט למנהיגות מעצבת.
המפקד הוא שמטפח את רוח היחידה. במחקר של 
צה"ל שבדק חרדה ותפקוד אצל חיילים בתנאי מצוקה 
קיצוניים, נמצא שלכולם היה ביטחון ממקור השראה 
אחד - החברים, הרעות. היה ביטחון שהיחידה 
והחברים עושים את המוטל עליהם, זה היה מקור 
העוצמה והכוח של החייל בתנאים הקשים ביותר. זה 
נתן להם את הכוח להמשיך ולהילחם על אף המצב 
הצבאי הקשה ביותר. לסיום, אני חושב שטיפוח 
רעות הלוחמים ורעות השריונאים בהיבט הלאומי 
של מדינת ישראל והחברה בישראל - יש לו ערך 
חשוב ביותר. חייל עם רעות לוחמים יהיה אזרח טוב. 
דוגמה לרעות שריונאים משדות הקרב זו הלחימה של 
אוגדה 146 בפיקודו של האלוף מוסה פלד במלחמת 
יום הכיפורים, לחלץ את המ"פ רמי גבעוני ז"ל לאחר 
שנותר בשטח הסורי. רעות שריונאים עבורי זאת 

מחויבות אנושית לנצח נצחים.
• רב סרן )במיל'( יאיר ליטביץ

אני בוגר מלחמת "ששת הימים" בוגר מלחמת 
ההתשה ובמלחמת ביום הכיפורים שורד החווה 
הסינית. מבחינתי ההגדרה שלי לרעות או אחוות 
לוחמים זה אחד מערכי היסוד שמכילים את מה 
שאנחנו קוראים מנהיגות קרבית, יחד עם מקצועיות, 
יחד עם תעוזה, יחד עם תושייה. מפקד שלא ניחן 
בדברים אלה ברמה גבוהה לא יוכל לבצע את המשימה, 
או שיעשה אותה במחיר מאד גבוה. כול המרכיבים 
בסופו של דבר מתנקזים לאחריות ולֵאמון. ֵאמון של 
חיילים במפקד וֵאמון בין ָּפקודים בינם לבין עצמם. 
רעות איננה רק בקרב, גם הכנת הטנק שיהיה כשיר 
במאה אחוזים היא חלק מאחוות הלוחמים. ב־14 
בחודש אוקטובר במלחמת יום הכיפורים בסיני, בקרב 
השריון הגדול, חטפתי פגיעה מטנק מצרי, ולמזלי 
הוא פגע בזרקור שעל הטנק שלי, וסמל המחלקה 
שעבר 100 או 150 מטר ממני מיד חיסל אותו, ומיד 
לאחר זאת הטנק שלו נפגע מטיל. היו יריות כול הזמן. 
כשלוחמים נפגעים יש לחלץ אותם. כול הצוות של 

טנק הסמל חולץ בשלום ומצא מקלט בטוח בצריח 
שלי. אם הטנק לא היה תקין - אף אחד מאיתנו לא 
היה שורד. רעות שריונאים זה להכשיר טנק, להגיע 

איתו כשיר לקו המגע בקרב. קל מאד לפשל.
רעות, אחוות לוחמים, זו שאף אחד לא קרא 
אותה, אף אחד לא חתם עליה אבל כולם מחויבים 

בה - צרובה בנו ונמשכת שנים אחרי המלחמה.
לדוגמה: בבוקר יום 16 באוקטובר במלחמת 
יום הכיפורים, בהתקפה כושלת על צומת טרטור־

לקסיקון בחווה הסינית, נותרתי טנק בודד. מצאתי 
עצמי בתוך מתחם מצרי. נורתה אש על המתחם משני 
הצדדים, על ידי המצרים ועל ידי כוחותינו. אני זוכר 
שדבר ראשון שעלה בראשי זה לעבור דרך הטנקים 
הבוערים שלנו ולחפש אם נשאר מישהו, כי בזמן 
שנפגענו לא היה לי זמן לעשות את זה. זה צרוב, 
זה לא ששקלתי בכובד ראש, זה היה אינסטינקט 
שלא מותנה בשום דבר - ללכת ולחפש ניצולים. 
ָחַברתי לכוח שלנו חזרה. נותרתי בלי מפקדים ברמה 
של מ"מים וסמ"פים מהחרמ"ש וניהלתי את קרב 
הטנקים. בדמדומי דמדומים אמרתי למ"פ שאני 
מנתק מגע ונע מערבה. התאג"ד נשאר בלי הגנה 
והוא צריך את ההגנה שלנו. פחדתי שהמצרים יעקפו 
אותנו ויגיעו לשם עם טנקים. אין לך ברירה, אתה 
לא מנסה להתמודד, אתה עושה את זה על עיוור 

בלי לחשוב פעמיים.
לי  נודע  הפסקת האש  עם  דוגמא אחרונה: 
שמחלקת טנקים שלנו, שהייתה בשת"פ עם הצנחנים, 
נפגעה ויש נפגעים. עמדנו בציר "מסכה", זה אזור 
בתוך החיץ החקלאי, עם צמחייה ונחלים - משהו 
פסטורלי. אני זוכר דבר ראשון שעלה בדעתי שאם 
צריך להוציא מישהו מתוך הטנק הם לא יודעים 
לצודד, הם לא יודעים להרים, הם לא יודעים להוציא 
את הפגזים התקועים, איך הם יעשו את זה? ניסיתי 
לפלס שם דרך והיה קשה, היה מסובך. עברתי את 
הטנק האחרון. אני נוסע ורואה מרחוק את שלושת 
הטנקים בוערים. אני מתקרב, הטען־קשר שלי כל 
הזמן יורה לתוך הסבך עם העוזי ופתאום אנחנו 
רואים דמות. אני עוצר את הטנק. הטען שלי ידע 
ערבית וצעק בערבית "עצור". הוא לא עצר. "עצור" 
בעברית, הדמות נעמדה לרגע והמשיכה ללכת. אני 
אומר "אל תירה". אני מתקרב והוא מתקרב, אני 
נוסע מולו לאט וממרחק 6-5 מטרים אני אומר לו 
"תתקרב, מי אתה?" שמעתי את השם ואני אומר 
לו את השם "סמי?" הוא אומר לי "כן". מסתבר 
שהוא היה קצין משלושת הטנקים שנפגעו והוא 
פינה בגבורה עילאית שלושה פצועים מהטנקים, 
מהתאג"ד של הצנחנים, הוא עזב אותם המום ולא 
יכול לדבר. עזרנו לו לעלות. כל הטור קיבל פקודה 
להסתובב. הלכתי הצידה, עשיתי את עצמי שלא 
שמעתי, קראתי לרופא. הרופא הגיע אבל סמי לא 
היה מוכן להתפנות. אחרי שבועיים הוא אמר לי "יאיר 
אני עולה על טנק". הוא יכול היה להתפנות בקלות 
ולעזוב את המלחמה אבל הוא המשיך. זאת אחוות 
לוחמים - גם הציל וגם ניצל, לא וויתר והמשיך איתנו.
הרעות ואחוות הלוחמים זה הדבק, זה המכנה 
המשותף, זה המלכד, זה השפה שלנו שכולנו יודעים 
לדבר בה מהרמה הכי גבוהה עד לרמה הכי נמוכה 

יו"ר עמותת יד לשריון אלוף )במיל'( חיים ארז
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וגם לרוחב. תפקיד המפקד - לש�ֵּמר את זה. לסיכום 
רעות שריונאים היא כלי נשק רב עוצמה - בלי זה 

לא היה כוח עד היום.
• אל"ם )במיל'( רמי מתן

כול  לנצח במלחמה.  היא  תכליתו של צבא 
המערכת הענקית הזאת משרתת את המטרה הזאת. 
בין אם זה אחד שמביא תחמושת, או משקי"ת 
חינוך או טנקיסט, או טייס, לא משנה מה. כולם 
מוכוונים לאותה משימה - לנצח במלחמה. רעות 
שריונאים - היא ליבת ההצלחה בקרב. זה לא היה 
קורה ולא היה מצליח אם לא הייתה רעות לוחמים, 

רעות שריונאים בצורה זו או אחרת.
כול אחד בקבוצה שכאן ציין שהפלוגה שלו היא 
החשובה בעולם. גם אני חושב שהפלוגה שלי הכי 
חשובה בעולם. הפלוגה של הבן שלי - פלוגה ז' גדוד 
74 "זאבים" הכי חשובה בעולם. כול אחד רואה בזה 
את העוצמה שלו, את הכוח שלו, את היכולת שלו 
 DNAלנצח בזכות אותם אנשים, כי זה טבוע ב־
שלו. הייתי סמח"ט בתפקיד האחרון וכיום אני 
עושה מילואים בגַיִס. התפקיד הכי מכונן שלי זה 
מ"פ ולא תפקיד נוסף. שם נצרבה התודעה. ושם 
הייתה אחוות הלוחמים הגדולה ביותר. אנשים 
סוחבים את זה הרבה מאד שנים, את הרעות הזו 
ואת אחוות הלוחמים. אם אקבל טלפון היום, שָנים 
אחרי, מאחד החברה שאומר "תשמע, יש בעיה 
ותיסע עכשיו לאילת" - אני נוסע לאילת לעזור לו. 
כולם אותו דבר - זו המשמעות. נתתי פעם הרצאה 
לחבר'ה מחיל השלישות, הם יושבים בקריה עם 
מחשבים ולא הבינו מה אני רוצה מהם. הם לא 

מכירים משמעות של דברים אלה.
אחד המרכיבים ברעות הלוחמים הוא המפקד. 
אם החיילים סומכים על המפקד ומבינים שהוא 
הדמות שתביא ותוציא אותם בשלום הביתה - זה 
ייתן להם את הכוח לעלות לעמדות ולהסתער, זה 
ייתן להם כוח לעשות כל פעולה בניגוד לטבע. 
צוות הטנק הוא יחידה אחת וצריך לעזור אחד 
לשני. יכול להיות שהם באים מתרבויות שונות, 
מחינוכים שונים, בעלי שפות שונות. לדוגמה 
במלחמת לבנון השנייה היה טנק אחד ב־401 של 
בנייה ריין שהצוות שלו כלל את אורי גרוסמן בנו 
של דוד גרוסמן - שמאלני, המפקד בניה ריין - 
מתנחל, אלכס בונימובסקי - מרוסיה, אדם גורן 
- קיבוצניק - עם ישראל במיטבו והם נלחמו יחד. 
ניסו לחלץ אותם ולצערנו לא הצליחו. זה עם ישראל 

זוהי לכידות.
אנשי הצוות שבאים ממגזרים שונים מתאמנים 
יחד, חווים חוויות, יחד, מספרים בלילה אחד לשני 
את הצרות שלהם, עברים את הקשיים ביחד ונוצרת 
אחווה ורעות לוחמים גדולה מאד. גם בהיותי 
מג"ד פיתחתי את הנושא החברתי בגדוד. ערבים 
משותפים פעם בחודשיים שלושה, מפגש עם 
המשפחות וטיולים משותפים, כדי ליצור מכנה 
משותף, כדי שגם הנשים תהיינה מעורבות במערכת 
הצבאית. כמובן שזה התלבש על בסיס הֵאמון 
והדבקות במטרה. לגבי לכידות יחידה - הפלוגה 
שלי במלחמת יום הכיפורים בתחילה הייתה פלוגה 
אורגנית והומוגנית. בשלב כלשהו הכול השתנה, 

הצוותים התחלפו והגיעו צוותים חדשים. היו אצלי 
בפלוגה צוותים שלא הכרתי, הם הצטרפו תוך כדי 
תנועה ואחרי שעה נפגעו, לא ידעתי את שמם 
אבל זה לא מנע מאף אחד מאיתנו לבוא ולחלץ, 
לבוא לעזור ולבצע את המשימה. זה לא רק פינוי 
פצועים, זו גם הלחימה עצמה. הרעות הזו גורמת 

לאנשים לעבוד האחד עם השני.
אספר סיפור קצר על החווה הסינית בליל 16-15 
עד 1ב לחודש אוקטובר 1973. הייתי מ"פ. התנהל 
קרב קשה. בשלב מסוים נתקעו נגמ"ש וטנק מפלוגתי 
בתוך השטח המצרי. שלחתי שני טנקים לחלצם, 
האנשים לא היססו שני מ"מים יצאו לחלץ אותם. 
במהלך החילוץ נפגעו שני הטנקים ונוצר מצב שיש 
בשטח המצרי 19 אנשים שלנו. נשארתי טנק בודד 
בפלוגה ואמרתי לממלא מקום המג"ד )המג"ד המקורי 
נפצע( שאני יוצא לחלץ אותם. הוא אמר לי "אתה 
לא יוצא לחלץ אותם". אבל אני ילד בן 22 מחיפה, 
יודע שתכלית חיי זה להביא אותם. אני מסרב פקודה 
ואומר "אני עושה את זה בכל מחיר" ויוצא לחלץ 
אותם. שלוש פעמים יצאתי וחילצתי אנשים, חזרתי 
אחורה ושוב יצאתי להמשיך ולחלץ. בפעם השלישית 
יצאתי עם עוד טנק. יורים עלינו כול הזמן ונאמר לנו 
שחסר עוד בחור, חיפשנו ולא מצאנו. מאחד הטנקים 
קפץ החייל ברטי אוחיון ואמר "אני אמצא אותו". 
השטח היה מלא חיילים מצרים ומלא הרוגים. ברטי 
הולך בין המתים ושואל "האם אתה יהודי?" הוא 
מגיע ליפתח וזה עונה לו "כן אני יהודי, אבל קשה 
מאד להיות יהודי". יפתח היה בלי שתי אצבעות ופיו 
שבור. ברטי גרר אותו לטנק ואנחנו חילצנו אותו. אם 
אני מנתח את האירוע ושואל "מה קרה פה?", זה רק 
רעות שריונאים, רק רעות לוחמים, רק רעות של בני 
אדם. יכולתי להישמע לפקודה ולא לצאת לחלץ את 
הלוחמים אך זוהי התמצית מהבחינה האישית שלי.
בנושא גלעד שליט לא יכולנו לחלץ אותו אז 
שילמנו מחיר של אלף ומשהו מחבלים. היה ברור 
שצריך להביא אותו. אני חושב שתמצית של רעות 
שריונאים היא היכולת לבצע דברים שלא חלמנו 
שנוכל להגיע אליהם. בשדה קרב כזה או אחר אחד 
המדדים לכך זה ֵאמון של האנשים, מפקד מוכשר 
מפקד שמאמינים בו ואמונה בצדקת הדרך לצורך 

ביצוע המשימה.

 סיכום של תא"ל )במיל'(
מנשה ענבר

מש"קיות וקצינות החינוך בעוצבות השריון 
הסדירות, ראויות אתן לכול ברכה על רצונכן 
לעסוק בנושא הרעות. נושא שמצד אחד אין 
שגור ממנו בפיהם של שריונאים צעירים ובוגרים, 
זוטרים ובכירים, ומצד שני אין מורכב ממנו ברמה 
התיאורטית. מורכבותו של הנושא פורסת כנפיים 
לכל עבר וחובקת עולם ומלואו. האם תקופת 
אימונים מכילה את טיפוח הרעות? האם רעות 
באימונים שווה רעות בלחימה? מהי משקלה של 
הרעות בהנעה של לוחמים, בתקופת אימונים 
קשות ובמצבי לחימה? מהו מחויבותו של המפקד 

בגיבוש הרעות ביחידתו?
האני מאמין שלי: לכידות, גיבוש, הנעה ורעות 
הם מרכיבים של עוצמה, שבאחריותו של כול 
מפקד להחיל אותה בתהליך בנין הכוח של יחידתו.
הרעיון של המפגש נולד מכן. דבורי בורגר 
)מנהלת מרכז המידע החילי( בהובלה של נחמה 
בר כוכבא )בריל( יו"ר וועדת החינוך של יד לשריון, 
וסרן כוכבי סימן־טוב־קדם קצינת החינוך של 
שיזפון הפכו זאת ליום עיון מכובד ביותר ומלמד 
ביותר. ברצוני להודות לכן על היוזמה ולהודות 
לחברות שארגנו. אני משוכנע שתיקחו מכאן 
ליחידות תרמיל מלא תובנות להמשך הדרך. אין 
שום ספק שבתובנות האלה יש כלי עזר למפקדים, 
ואתן המקשרות בין יום העיון הזה ובין המפקדים 
בשטח. חברי קבוצת הדיון שאותם שמענו, אמנם 
לא כולם מעוטרים, אבל כולם ראויים להיות. 
כול אחד מהם פירט את משנתו ועליכן לברור 
לעצמכן מתוך דברים אלה ולעשות בנושא הרעות 
את מה שצריך לעשות, ביחד עם מפקד הגדוד 

ומפקד החטיבה.
ברצוני לאחל לכן שתסייעו בבניית הרעות 
ביחידות ושלא נצטרך לממש זאת בלחימה. יש 
לזכור כי בכול רגע בחיים אותה רעות ממשיכה 

להיות הדבק בין החברים.
בסיום העניקה עמותת יד לשריון לבנות סגל 
החינוך את הספר "סוסים אבירים" מאת עמיעד 

ברזנר )משרד הביטחון, ההוצאה לאור, 1999(.
פרופסור אסא כשר תרם לכול אחת מסגל 
החינוך של חיל השריון את סיפרו "אתיקה צבאית" 

ובהדגשה בספר כתב:
ספר זה ניתן בהוקרה לקצינות ומשקיות 
יום העיון  החינוך של חיל השריון בעקבות 
בנושא רעות שריונאים, שהתקיים ביד לשריון 
ב־18 בדצמבר 2012, לשמש כעמוד ענן בנתיבי 
הפעילות החינוכית ביחידות השריון, ולזכרו של 
בני רס"ן יהורז כשר ז"ל שהיה מ"פ בגדוד 198 

של חטיבה 460.
• פרופסור אסא כשר
את החוברת "רעות השריונאים" ובה סיכום 
כול שנאמר ביום העיון בנושא זה אפשר לקבל 

אצל דבורי בורגר מנהלת מרכז מידע בלטרון. 
• נחמה בר כוכבא )בריל(, אלמנתו של אלוף 
משה בר כוכבא )בריל(, יו"ר וועדת החינוך של 
• עמותת יד לשריון בלטרון . 

פרופ' אסא כשר נושא דברים ביום העיון רעות שריונאים. 
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אל"ם )במיל'( בני מיכלסון

המניעים לגיוס

ג'רי קאלק נולד בדרום אפריקה ב־9 בינואר 
1917 כבן למהגרים יהודים מרוסיה. הוא התחנך 
התנדב  משפטים,  שם  ולמד  אפריקה  בדרום 
ללימודיו,  במקביל  צבאיים  אימונים  לעבור 
והועבר לאחר מכן לשירות המילואים בארצו 
)CITIZEN FORCE(. במסגרת זו הוא אף עבר 
אימונים כצוער והוסמך כממ"ק במילואים. הוא חי 
בג'רמיסטון ועסק שם בעריכת דין ונבחר למועצת 
הצעירים היהודיים של דרום אפריקה. מאוחר 
יותר הועסק תקופה קצרה בהנהלת הפדרציה 

הציונית בארצו.
דרום  השנייה,  העולם  מלחמת  פרוץ  עם 

וחלקים  חובה,  גיוס  על  הכריזה  לא  אפריקה 
גדולים באוכלוסייה אהדו את גרמניה הנאצית 
וׂשטמו את בריטניה. על כן הקמת צבא שישתתף 
במלחמה לצד בריטניה התנהלה באיטיות רבה.

על רקע זה החליט ג'רי הצעיר )23( "להרוג שתי 
ציפורים במכה אחת". בהיותו ציוני נלהב התכוון 
מזמן לעלות לארץ ישראל ועל כן הוא קנה כרטיס 
בספינת הנוסעים האיטלקית "גלילאה", שהייתה 
ספינת הנוסעים האיטלקית האחרונה שעברה 
בתעלת סואץ לפני כניסת איטליה למלחמה. במאי 
1940 ירד ג'רי מהספינה בנמל סואץ ומשם נסע 
ברכבת לפורט־סעיד ולחיפה. כיוון שלא היה לו 
כסף רב הוא החל מיד לחפש עבודה, ובתחילה 
הועסק תקופה קצרה בעיתון פלסטיין־פוסט. 

ולאחר מכן עבד חודשים אחדים באגף היועץ 
הכספי של מטה הצבא הבריטי בארץ ישראל, 

במלון המלך דוד בירושלים.
ב־12 בנובמבר 1940 התגייס קאלק לפלוגות 
הבאפס 1. פלוגות אלו הוקמו לא מכבר נוכח מצוקת 
כוח האדם בפיקוד המזרח התיכון והצטרפותה של 
איטליה למלחמה, תוך היווצרות איום על ארץ ישראל 2. 
מיד לאחר גיוסו נשלח ג'רי למחנה סרפנד )צריפין( שם 
הצטרף לפלוגתו, פלוגה מספר 6, הפלוגה השלישית 

שגוייסה בארץ ישראל.

דרכו הצבאית
נתוניו הראשוניים של קאלק, כאזרח דרום 
אפריקאי שכבר עבר הכשרה מסויימת לפיקוד 

סיפורו של מיג'ור ג'רי 
קאלק )KALK( מאפיין את 

ההתנדבות בתקופת מלחמת 
העולם השנייה, את הקשיים 

בהקמת החטיבה היהודית 
הלוחמת בכלל וסגל הקצונה 

המקצועי שלה בפרט. הוא 
היה הקצין היחידי במטה 

הבריגדה שדיבר עברית

מדרום 
אפריקה    

לבריגדה

מיג'ור ג'רלד 
)ג'רי( קאלק ־ 

ג'רי קאלק עם דרגות קצונה
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בצבא זה, המשתמש בטרמינולוגיה הצבאית 
הבריטית, ואשר עבד בפועל כאזרח בצבא 
- סימנו אותו כמועמד פוטנציאלי לפיקוד 
)Buffs(3 הארץ־ ולקצונה. פלוגות הבאפס 
היו  זקוקות  הוקמו,  עתה  שזה  ישראליות 
למפקדים בדחיפות והוחלט על דעת הבריטים 
והסוכנות שיהיו אלו יהודים. קאלק נשלח לקורס 
קצינים מקוצר שאותו סיים ב־21 ביולי 1941 
בדרגת סגן משנה. הוא הוצב כמפקד מחלקה 
6 שביצעה תעסוקה  בפלוגת החי"ר מספר 
מבצעית באזור יריחו שבבקעת הירדן. כאשר 
הוקם הרגימנט הארץ־ישראלי בספטמבר 1942, 
"הועבר" קאלק אליו יחד עם כול יחידתו, וקיבל 
דרגת סגן באוקטובר אותה שנה. 10 פלוגות 
הבאפס היהודיות אורגנו בגדודים הראשון 
והשני במסגרת הרג'ימנט הארץ־ישראלי וקאלק 
הפך לקצין בגדוד השני )היהודי( של הרגימנט.
ב־6 ביולי 1943 יצא קאלק עם גדודו לבנגזי 
שבקירנאיקה )לוב( לתפקידי שמירה. בעת ההיא 
קיבל קאלק חופשת מולדת, נסע הבייתה לדרום 
אפריקה והתחתן. כאשר שב לגדודו הוא גילה 
שהגדוד הועבר באוקטובר אותה שנה למצרים, 
למחנה איטלקי ישן בשם אל־אביאר, בגלל רוח 
מרי שפשטה בגדוד כנגד הממסד הבריטי ובדרישה 
להניף דגל כחול לבן ולהשתמש בסמל מגן דוד. 
הבריטים החליטו משום כך להרחיק את הגדוד 
לפנים הארץ למקום שבו יהיה אפשר לשלוט 
בו באופן הדוק יותר, ושם החל הגדוד בסדרת 
אימונים מסודרת שלאחריה אורגן לפי תקן חדש 
שהיה נהוג אז ביחידות החי"ר הסדירות של הצבא 
הבריטי. מפקד הגדוד היה סא"ל בריטי מבוגר 
שהוחזר לשירות עקב המלחמה, והיה גם טיפש 

וגם "סתום"4.
בינואר 1944 הועלה קאלק לדרגת סרן. עם 
זאת הוא מאס בחוסר המעש של הגדוד במדבר 
מצרים ובאווירה ששררה בו, עקב החיכוכים 
המתמשכים בין פיקוד הגדוד הבריטי לחיילים 
הארץ־ישראלים, ביקש העברה לצבא הדרום 
אפריקאי )ליחידות שלחמו תחת פיקוד הצבא 
הבריטי(. לצורך כך הוא השתמש בקשרים 
שהיו לו עם שר בממשלה הדרום אפריקאית 
בשם שטראוס5. מצב זה העמיד את מפקדיו 
על קרני הדילמה לגבי המשך קידומו הצבאי. 
אולם בשל ההחלטה להקים חטיבה יהודית 
לוחמת והמחסור המשווע בקצינים להצבה 
בשורותיה, הוחלט לבסוף לדחות את בקשת 
ההעברה של קאלק כיוון שהוערך שהוא קצין 

ללא תחליף עבור הבריגדה.
עם הקמת הבריגדה במהלך אותה שנה 
התמנה קאלק לקצין התובלה של הבריגדה. 
תפקיד זה הפך אותו למעשה למפקד הדרג 
העורפי של החי"ל )החטיבה היהודית הלוחמת 
- כינויה של הבריגדה( ולמפקדם בפועל של 
שלושת מפקדי פלוגות המפקדה בגדודים, וכן 
אחראי לכל הרכב הרך של החטיבה. בתחילת 
1945 הושטה החטיבה לאיטליה ופרקה בנמל 
טרנטו. קאלק היה אחראי על שיירות הרכב 

מכתבו של בריגדיר 
)תת־אלוף( בנימין לוי 

 Ernest Frank(
Benjamin(, מפקד 
הבריגדה, המונה את 

כישוריו של קאלק 
ומצטער על עזיבתו

מכתבו של הרמטכ"ל 
רב־אלוף חיים לסקוב 

אל ג'רי קאלק על 
סידורי ביקורו של ג'רי 

בארץ



אפריל 2013  שריון 43 ׀ 71

שהובילו את החיילים מנמל טראנטו לפיוג'י 
שליד רומא, לשם אימונים לקראת הכניסה 
ללחימה. החטיבה הוכנסה ללחימה בגזרת 
ָרווֶנָה )Ravenna( כאשר קאלק מפקד על 
הדרג העורפי החטיבתי. האזור כולו היה 
פקוק בדרגים העורפיים של כול העוצבות 
בחזית ולא היה מקום רב ליוזמה. האזור שבו 
חנו דרגי החטיבה אף הופגז על ידי הגרמנים 
אולם לא נגרם נזק רב. לאחר צליחת נהר 
הֶסנְְיֹו )הפעולה הקרבית היחידה של החי"ל( 
התקדמה החטיבה והמפקדה עברה לבולוניה. 
באיטליה,  החזית  התמוטטה  מכן  לאחר 
המלחמה הסתיימה והחטיבה הועברה לעיר 
טרוויזיו )Treviso( שעל גבול אוסטריה. קאלק 
קיבל חופשה ארוכה של 6 שבועות. לאחר 
מנוחה ארוכה בדרום אפריקה, חזר קאלק 
לחטיבה ומצא שהיא הועברה כבר לארצות 
השפלה, לבלגיה ולהולנד. ועוד התחוור לו 
שבינתיים מונה קצין אחר לתפקיד קצין 
התובלה של החי"ל. קאלק נותר ללא תפקיד 
לכן מונה באופן זמני לתפקיד קצין המודיעין 
החטיבתי, אולם כיוון שהמלחמה הסתיימה 
ולא היה מה לעשות בתפקיד זה, הוא מונה 

לזמן קצר לתפקיד קצין מטה בממשל הצבאי 
בבלגיה. אולם כאשר שוחרר קצין המטה 
לענייני מנהלה ושלישות )DAA QMG( של 
החי"ל התמנה קאלק במקומו וקיבל דרגת 
לקצין הראשון  בכך  והיה  )רס"ן(  מייג'ור 
זה  תפקיד  שקיבל  הישראלי  מהרגימנט 
בחטיבה קרבית. תפקיד זה היה בעל חשיבות 
רבה ובמסגרתו תכנן קאלק ופיקח על תכנית 
השחרור של חיילי הבריגדה ופירוקה. לאחר 
סיום המלחמה, בתקופה הקריטית שבה עסקה 
החטיבה היהודית הלוחמת בהברחת פליטי 
אירופה היהודים לארץ ישראל, היה קאלק 
לקצין המטה הראשי לענייני מנהלה ושלישות 
ושלט למעשה על ברז המשאבים שִאפשרו את 
הפעילות כולה )ובתוך כך פעילות "הבריחה"(. 
בתפקיד זה כיהן עד לשחרורו בחודש מאי 
1946, עת חזר לדרום אפריקה ולראשונה ראה 

את בתו שנולדה 6 שבועות קודם.
בארץ  לביקור  קאלק  בא   1958 בשנת 
והתקבל על ידי וותיקי הגדוד השני בהם רב־
אלוף חיים לסקוב, האלוף אפרים בן ארצי, 
איזי דורות, ראש השב"כ השני וסגן ראש 
המוסד, מרדכי מרון מנכ"ל בית החולים הדסה, 

ורבים אחרים מידידיו ומוקירי פועלו. בשנת 
1965 נתבקש להגיע לארץ ולהשתתף במצעד 
חיילי החי"ל במסגרת אירועי יום העצמאות.

הערות:
1. טופס התחייבות לשירות בצבא הבריטי 

של ג'רלד קלק, נובמבר 1940.
2. יואב גלבר, ההתנדבות ומקומה במדיניות 
הציונית והיישובית 1939־1942, ירושלים, 

יד יצחק בן־צבי, 1979, עמוד 252.
'הרגימנט  של  הכינוי  היה   Buffs 3. ה־
 Royal Eastהמלכותי של קנט המזרחית' ־
הייצוג  שמדי  כיוון   .Kent Regiment 
של הרגימנט של מזרח קנט נצבעו בצבע 
חום־צהוב ששמו באנגלית buff )לפי צבע 
העור של באפלו(, נודעו אנשיו מאז, בכל 
בכינוי  עצמו  הרגימנט  וכן  מקומותיהם 
"The Buffs". זאת לפי הספר של שאול דגן, 
הבריגדה היהודית הגדוד השלישי, בהוצאת 
איגוד החיילים המשוחררים בישראל, תל 

אביב 1996.
 Kalk memorandum .4
• .Ibid .5

צילום קבוצתי של מטה הבריגדה היהודית, ספטמבר 1945

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A0%D7%98
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אל"ם )במיל'( שאול נגר

גדוד השריון 95 שהיה ואיננו - פורק בשנת 
מלוכדת  למשפחה  הפכו  אנשיו  אך   ,1988
הממשיכה בפעילות שנים רבות אחרי השירות 
המשותף. במלחמת יום הכיפורים סבל הגדוד 
פגיעות קשות בחורשת איקליפטוסים באזור 
חושניה. חטיבה 4 שאליה השתייך גדוד 95 קיבלה 
במלחמת יום הכיפורים פקודת גיוס בשבת בבוקר. 
למחרת בבוקר ביום א' היו אנשיה מוכנים לתנועה 
לרמת הגולן. בהעדר מובילים נסע גדוד 95 על 
שרשרות מכורדני לגשר אריק שמצפון לכינרת. 
רק 12 טנקים מהגדוד הגיעו והיתר נתקעו בדרך 
והצטרפו יותר מאוחר. הגדוד עם טנקי שרמן 
אם־51 השתתף בפריצה בצומת הקרן הקיימת 
ובהתקפה באגף השמאלי, שבו הוא נתקל באש 
סורית מדויקת חזקה מאד מטנקי טי־62. נפגעו 
ונאלצו לחלץ אותם  הרבה לוחמים מהגדוד 
ולהפסיק את ההתקפה. הפגיעות הקשות בגדוד 
היו בחורשת איקליפטוסים עבותי גזע באזור 
חושניה. הגדוד השתתף בעוד מהלכים לכיוון 

כיבוש מוצב 110 ובמהלכי הטעייה. בקרבות 
חושניה והסביבה איבד הגדוד עשרה לוחמים, 
ביניהם המג"ד סא"ל יעקב נויפלד, 2 מ"פים רס"ן 
חיים בוארון וסרן משה ניר מ"פ ד', 2 מ"מים 

וחמישה אנשי צוות.
ניסים מגן, תושב המושב חצב, היה הנהג 
בטנק של המ"מ איתן הנקין תושב גדרה. שניהם 
הכירו מילדות בעת שניסים ערך את המסעות 
היומיים שלו ברגל מחצב לגדרה כדי ללמוד שם 
בבית ספר, ומאז נקשרה ביניהם חברות קרובה 
ואמיצה עד היום. מן האירועים הקשים במלחמת 
יום הכיפורים שעבר ניסים מגן הוא יצא פגוע 
גופנית ונפשית. המאבק בפגיעה נפשית היה 
קשה מנשוא ורק בשנים האחרונות מסתמנת 

אולי רגיעה כלשהי.

סיפורו של ניסים מגן

ניסים מגן בן 74 כיום, שריונר שהתגייס 
לשירות חובה בפברואר 1957, עלה לארץ מלוב 
עם הוריו ובני משפחתו בשנת 1949, בעקבות 

איומים של הערבים המקומיים על חייהם. ש�ם 
משפחתו המקורי היה מכלוף, וחבריו בשריון 
קראו לו מכלופה, אך בעקבות הטלטלה הקשה 
שעליה יסופר, ובמאמץ להתחמק מהתמודדות 
עם אירועי מלחמת יום הכיפורים הוא שינה 

את שמו למגן.
במלחמת יום הכיפורים היה ניסים, אז בן 
35 נשוי ואב לשניים, נהג טנק בפלוגה ד' של 
המ"פ הנערץ משה ניר ז"ל, בטנק של המ"מ 
איתן הנקין חברו מילדות. איתו בטנק היה 
גם התותחן אסף שמעוני. אירועי המלחמה 
הפכו אותו גם לחובש מוצלח כשבעברו רק 
הניסיון ש"רכש" בהיותו ילד, כשנאלץ לטפל 
באופן מאולתר באיזו עז ששברה רגל, בעדר 
של המשפחה, באמצעות חתיכת ענף או לוח 
עץ שמצא ופיסות בד מאולתרות. כך במלחמה 
חבש פצועים מיחידתו עם תחבושת אישית 

ותיק עזרה ראשונה.
ליד גשר אריק שבצפון הכנרת, עם מעט 
טנקי שרמן חסרי פריטי זיווד חיוניים מגדוד 
95, שהצליחו להגיע על שרשרות ממחנה כורדני 

חורשת האיקליפטוס בשירה הנודע של נעמי שמר 
היא על חוף ירדן סמוך לכנרת, אך לחייו של ניסים מגן, 

מפלוגה ד' של גדוד 95, חדרה חורשת איקליפטוסים 
שליד חושניה ברמת הגולן, שם עבר חוויה שטלטלה 

קשות את חייו מאז מלחמת יום הכיפורים

חורשת 
האיקליפטוס 

בחושניה - 
סיפורו של 

ניסים מגן
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שמצפון לחיפה, ראו אנשי הגדוד חבלנים מכינים 
את גשר אריק לפיצוץ. "הסורים כבר פה, ולא 
רוצים לתת להם לרדת לטבריה" ענו החבלנים 
לשאלה מה קרה. פתאום ניסים מגן רואה שני 
חבר'ה בשירות חובה, אחד מחצב אחד מגדרה, 
עם ג'יפ תול"ר, יורדים מהרמה. מה קרה? למה 
אתם יורדים? המלחמה בגולן ולא בטבריה. אל 
תעלה, כל מי שעולה נהרג. חבר'ה אתם צודקים, 
אמר להם ניסים, בסדיר זה נכון, אבל הצבא 
שלנו בנוי על המילואים, הסדיר רק להחזיק 
את הקו לכמה שעות. אנחנו הגענו ותראו מה 

נעשה להם.
לא עבר זמן רב והפלוגה של ניסים מגן מצאה 
את עצמה בלחימה. ביום הרביעי למלחמה נפצע 
המ"פ משה ניר קשה מצרור של מקלע מטנק 
סורי ופונה לאחור. כשהביאו אותו, מספר ניסים, 
ביקשתי מאיתן שלא לשים אותו ליד הפצועים 
האחרים אלא בצד ליד טרסה של אבנים, שלא 
יראו שהמפקד פצוע, כי אם אתה רואה שלמפקד 
שלך קרה משהו - המכנסיים שלך יורדות. שמתי 
אותו על אלונקה וכיסיתי אותו, חזרתי אחר כך 

לשטוף לו את הפנים ולדבר איתו, שהנה עוד 
מעט בא הליקופטר ויפנו אותו, ואין לו מה 
לדאוג. בערך בשעה חמש אחר הצהרים אני 
מרים את הראש לראות מה קורה עם החבר'ה 
כל   - לסגת  הוראה  קיבלו  כי  התברר  שלי. 
הפצועים, כל הטנקים, לסגת איזה 4 ק"מ אחורה 
ולתדלק. נשארתי לבד - אני ומשה ניר המ"פ 
הפצוע. כעבור כשלוש שעות מאחורי הטרסה 
נפטר משה מפצעיו כשניסים עוד מנסה לסעוד 
אותו. כשראו הסורים שהישראלים נסוגים, 
קיבלו אומץ התקדמו לכיוון שלנו, מספר ניסים. 
אני מסתכל, וחושב: אלוהים ישמור, זה הסוף. 
אמרתי לעצמי שאם אני הולך וחוזר לגדוד, אני 
לא יודע לאן הלכו, לא מכיר סיסמה - יהרגו 
אותי. אם אעזוב את גופתו של משה - אולי 
יאכלו אותו זאבים או שועלים ולא אסלח לעצמי 
כול החיים. אמרתי לעצמי שאיתן )הנקין( בחיים 
לא יעזוב אותי, הרי גדלנו יחד, למדנו יחד באותו 
בית ספר, שיחקנו יחד באותה קבוצת כדורגל 
וגם הנשים חברות טובות הילדים חברים, הם 
הולכים לים ביחד לתפוס דגים ולעשות חריימה 

על האש על שפת הים. הוא בחיים לא יעשה לי 
דבר כזה, הוא יבוא בכול מצב שלא יהיה, גם 
אם פצוע - הוא יבוא להציל אותי. הדרך הכי 
טובה בשלב הזה היא להתחפש למת להתכסות 
עם גופתו של משה ניר באותה שמיכה ולשכב. 

וכך עשה.
בארבע לפנות בוקר, כעבור 14 שעות אני 
שומע פס..פס..פס..פס.. ומאותתים בפנסים של 
עיני חתול. חבר'ה אני פה, אנחנו פה, בואו מהר. 
לקחו את האלונקה שמו אותי ואת גופתו של 
משה והחזירו אותנו לגדוד. בגדוד היו סקרנים 
לשמוע מה היה. תגידו, אתם מטורפים? מה 
השארתם אותי? ואיתן אומר לי: מיד כשהרגשנו 
שאתה והמ"פ חסרים רצינו לחזור, וידענו את 
זה רק אחרי שכבר היינו פה, אך המג"ד נתן 
הוראה שלא לחזור, ורק בארבע לפנות בוקר 
כשכולם )הסורים( עייפים אישר לבוא. אם 
הם יסתדרו - טוב, לא יסתדרו - זו המלחמה.
כעבור זמן לא רב נפצע איתן המ"מ ברגלו. 
חושך. הרופא הגדודי בודק ואומר לאיתן: תהיה 
גנגרנה, אתה חייב פינוי. איתן נחבש והעלו 

ניסים מגן )מימין( ואיתן הנקין - ידידות רבת שנים בלב ובנפש
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אותו על זחל"ם, אך הוא ירד חבוש מהדלת 
הקדמית וחזר לטנק.

כעבור זמן לא רב נפגע המ"פ חיים בוארון 
שהיה ידידו של ניסים משירות החובה ובשירות 
המילואים. חיים בוארון ז"ל היה מושבניק מנווה 
ימין שליד כפר סבא, שהתגייס עם ניסים לשירות 
חובה בשריון. היו לי איתו המון דברים יחד. 
ילדים קטנים שבאו מטריפולי  היינו  שנינו 
שבלוב, מספר ניסים, שמחתי ומאוד הערכתי 
שהיה קצין. הצוות בטנק של בוארון נטש. 
ניסים הגיע לטנק של בוארון במרחק של כחצי 
קילומטר כשהוא רץ בתוך שטח האש, וגילה 
שחיים בוארון נהרג. הוא טיפל בגופה ככול 
שיכול היה אך לא יכול היה לחלצה. בוארון היה 
גדל גוף, אולי מטר תשעים וחמישה סנטימטר 
ומשקלו כמאה ועשרים קילוגרם. הוא חזר וביקש 
ממספר חיילים להצטרף אליו לחילוץ הגופה. 
תוך איום בנשק גייס למשימה עוד שלושה וחזר 

איתם לטנק להביא את גופתו של בוארון.
אחרי שחזרתי בערב, מספר ניסים, באו 
ואמרו שרוצים מתנדב שילך אחרי קווי אויב 
וידווח לנו עם מכשיר קשר מה הוא רואה, וניתן 
לגדוד לנוח לפחות איזה 10 או 12 שעות. אמרתי 
לעצמי שאני מחוץ למשחק. פתאום אני רואה 
שכול מי שמסתכלים עליו מסתכל פעם למעלה, 
פעם למטה, פעם מגרד את הראש, יעני - לא 
אני. הגיעו אליי ואיתן אמר לי לא. אמרתי אין 
דבר כזה, אני הולך. אני יודע איך לחזור. אבל 

עכשיו חזרת, אמר איתן. אמרתי לא נורא, אני 
אלך ואחזור. לקחו אותי לאוהל, הראו לי מכשיר 
קשר שחור, לוחצים עליו ככה במשבת, ואומרים 
לי אתה לא מדבר, לא לוחץ, לא עושה שום 
דבר, רק אם אתה רואה את הסורים מתקרבים 
עם הטנקים לכיוון שלנו. אם אתה לא רואה 
כלום - אתה לא מדווח על כלום. בשעה שתיים 
עשרה בלילה זורקים אותך בשטח, בשתיים 
עשרה בלילה למחרת, אחרי עשרים וארבע 
שעות, באים לאסוף אותך. אמרתי בסדר. לקחו 

אותי ושאלו, תגיד לי אתה נשוי? אמרתי כן, יש 
לך הורים? אמרתי כן, יש לך ילדים? אמרתי כן. 
לא, אתה לא מתאים. מה זה לא מתאים? אני 
אמרתי ליד כל החבר'ה שלי שאני הולך, פתאום 
אני שפן? אני חוזר? תשמע אתה משאיר הורים 
שכולים אישה אלמנה, ילדים יתומים, עזוב אותך, 
אין סיכוי שמישהו יחזור משם. זה בסדר אני 
הולך. לקחו אותי בשתיים עשרה בלילה. בזמן 
הנסיעה בזחל"ם אמרו קפוץ, שלא לעורר תשומת 
לב של האויב. קפצתי הסתכלתי איפה הטנקים 
שלנו, נכנסתי לתוך אחד הטנקים, נשארתי בפנים 
מת מפחד, כל דקה כמו שנה, ואני מסתכל דרך 
הפריסקופים, מסתכל ושומע אם יש רעש. מכול 
רשרוש הכי קטן אתה הולך למות מפחד שהנה 
באו להרוג אותך, ממשיך ניסים בסיפורו. אתה 
לא אוכל ולא שותה ולא יישן ולא משתין. אחרי 

24 שעות באו אספו אותי וחזרתי.
לקראת סוף הלחימה הגיעו תגבורות של כוח 
אדם. אחד מהם היה מט"ק שנעדר מן הארץ 
כחמש שנים ולא היה מיומן בהפעלת טנק. צרפו 
לצוות שלו את ניסים כנהג מנוסה, איתן המ"מ 
הסביר לו לעקוב אחרי סימני הדגלים ולחקות 
את המפקד. כבר בעת הכנת הטנק לתנועה 
צודד המט"ק הטרי את הצריח בעוד ניסים עם 
יד בחוץ בשלבי סגירת מדף הנהג. היד של נסים 
מתרסקת והוא משמיע צווחה. ביקש שיביאו 
שני קרשים, בידו השנייה קשר לעצמו את היד 
עם תחבושת אישית, קיבע עם "משולש" בד 

חייל מעץ
 מילים: אליעזר גינסבורג**,

 לחן יזהר אשדות

"כשהייתי קטן היה לי חייל מעץ,
חייל קטן על ַּכן עופרת עגול.

ואיך שלא ׂשמתי אותו,
הוא לא יכול ליפול.

ועכשיו אני רוצה לתת אותו לצבא
את החייל שאף אחד לא יבכה עליו,
את החייל שאין לו ייסורי מצפון,

את החייל ששום דבר לא כואב לו,
את החייל שאף פעם לא ייפול.

ואני רוצה לתת את החייל הקטן
לכול צבאות העולם,

ואני רוצה לתת את החייל שלי ־
את החייל שלא נלחם".

** רב"ט אליעזר )אלי( גינסבורג )בן 
חנה ואהוד(, מגדוד 95, נפל בעת מילוי 

תפקידו ביום 11 בנובמבר 1979

חורשת האיקליפטוסים בסיומו של הקרב הקשה. מתוך הספר "סיפורו של גדוד הטנקים 95"

באזור חושניה התנהל אחד הקרבות הקשים שידע 
הגדוד. ציור מתוך הספר "סיפורו של גדוד הטנקים 95"
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ואמר שאפשר לנהוג עם יד אחת "הרי יש לו 
ידיות ויהיה בסדר". כשנגמרה הלחימה היד 
כבר התנפחה מאוד וניסים נשלח על ידי איתן 

לבית החולים בצפת.

המלחמה הארוכה שלאחר 
המלחמה

בצפת הרופאים צחקו על החבישה ואחד מהם 
מטיח בניסים: יש לך הלם קרב, אתה חייב ללכת 
לאשתך להגיד לה שאתה בריא ולהראות לה שרק 
היד נפגעה. שמו לי גבס וחתמו עליו, האחיות ציירו 
עליו פרחים, יעני יצאת בנס מהסיפור. נשלחתי 
לווינגייט. באו פסיכולוגים ואמרו - אתם גיבורים. 
טוב, מה זה הלם קרב? אמרו נפשי, נפשי - משוגע. 
אני משוגע? נפשי זה משוגע. אמרתי אני לא משוגע, 
אני לא רוצה. הגעתי הביתה אחרי שלושה חודשים 
בווינגייט, אשתי אומרת לי שהגיעו מעטפות עם 
צ'קים. אמרתי אל תיקחי גרוש אחד, עזבי אותי אני 
לא מתעסק עם זה. כל פעם היו שולחים ואנחנו 
אוספים ומחזירים. פתאום אני מקבל זימון לוועדת 
צל"ש. קוראים בשמי ניסים מכלוף, ברחתי אמרתי 

לא, אני לא רוצה כלום והלכתי. 
היו באים לבקר אותי אלה שחבשתי אותם, 
וכול פעם שבאו נזכרתי ביריות, בקרבות ובהרוגים 
ובבשר שראיתי. הייתי רואה בשר בקר באטליז 
- הייתי הולך למות. שבע שנים לא אכלתי בשר. 
שאלתי את אשתי איך ניפטר מהסיפור? אני אחליף 
את השם וכל מי שיבוא, תגידי לו שאני בבית חולים. 
וכשהיו באים להודות לי על זה שחבשתי אותם 
ועזרתי להם, אשתי אמרה שאני בבית חולים, אך 
הייתי מתחבא בארון, מתחבא מתחת למיטה, רק 
שלא יראו אותי. מיד אחרי זה פורסם בגדוד שאני 
השתגעתי ואשפזו אותי בביה"ח למשוגעים, ויותר 
מאוחר פורסם שתליתי את עצמי. איתן הנקין 
ואני הרי ידידי נפש, וכשהיינו נתקלים אחד בשני 
בגדרה - אני עובר למדרכה השנייה, או שהוא עובר 
למדרכה השנייה, ולא מדברים אחד עם השני, כדי 

לא להיזכר במלחמה.
הלכתי לצבא ואמרתי חבר'ה הנה הצ'קים ואת 
ההזמנה לצל"ש, אני רוצה לוועדה רפואית. אני 
בריא ושלם וטוב ועובד וחי והכול מצוין. קפצו על 
המציאה! במקום להגיד זה בן אדם פסיכי לגמרי, 
אמרו וואלה יופי. הורידו לי את אחוזי הנכות, 

קיבלו את הצ'קים, מצוין הכול בסדר.
באתי לגדוד, אני רוצה לשרת בצבא, אמרו לי 
אתה לא יכול, היה לך הלם קרב ואסור לך לשרת. 
אין דבר כזה, אני חייב. כתבתי מכתב לדדו שהיה 
רמטכ"ל. אמרתי שאני רוצה לשרת ביחידת מחסני 
חירום, בכל מחסני חירום בארץ. בהתערבות 
של דדו קיבלו אותי, וכך שירתתי עוד 27 שנים 
במילואים. ועשיתי את המוות ליר"מים ודאגתי 
לכשירות למלחמה. עם השנים, אני הולך ללמוד, 
מתקדם, עושה דברים, נעשיתי מנהל כוח אדם, 
מנהל מפעל, עשיתי דברים בחיים, הייתי מנהל 
המעברים של רצועת עזה ותרקומיה והכול בסדר. 

הקשר עם חבריו ללחימה נותק.
באחד הימים ב־2006 השאיר לו מישהו הודעה 

במשיבון: "נהג, אויב לפנים, סע לאחור". הרי רק 
טנקיסטים מדברים כך. החזרתי צלצול. בצד השני 
היה אסף שמעוני, התותחן בטנק שלי במלחמה. 
אחר כך הגיעו עוד טלפונים: מכלופה, אנחנו רוצים 
לבוא לבקר אותך. נפגשנו והתחבקנו והתרגשנו. 
כעבור זמן לא רב התקשרה אחותו של משה ניר 
ז"ל, הבן שלה עומד להתגייס ועורכים ערב לזכרו 
של משה. לא עזרו לניסים ניסיונות ההתחמקות 
והוא הגיע. אני מגיע לבית הקברות, מסתכל על 
הקבר של משה, פתאום יש טרסה, רווח וקבר. 
פתאום מתחלף הצבע של המקום באבני בזלת 
במקום אבן ירושלמית, והקבר כאילו התפוצץ 

ומשה יוצא מהקבר ומחייך. מה זה - השתגעתי 
לגמרי? באמת השתגעתי כנראה. אמרתי חבר'ה 
קחו אותי הביתה, לא נשאר פה דקה אחת. לקחו 
אותי הביתה. בלילה אני מנסה לישון, ולא ישן. 
כול רעש, כל דפיקה בדלת - אלוהים ישמור. עברו 

עוד מספר ימים ואני לא ישן ולא מתפקד.
הלכתי למשרד הביטחון ברחובות. תגיד לי 
אתה בסדר? שאלה הפקידה, אחרי 34 שנים באים 
אומרים אני לא בסדר? אמרתי לה חמודה, החזרתי 

את הצ'קים, החזרתי כסף למדינה, סירבתי לקבל 
צל"ש רמטכ"ל, אני לא מחפש היום שתיתנו לי שום 
דבר, רק שתראו לי ותעזרו לי. אחרי שבוע מחייגת 
אליי, אומרת לי, שמע, מצאנו את התיק שלך וכתוב 
עליו 'המשוגע', יעני חבל על הזמן, אין לך מה לחפש 
אצלנו. הגעתי לוועדה רפואית באיכילוב, ביקשתי 
לספר מה עובר עליי. אנחנו רק וועדה רפואית, תספר 
למישהו אחר, תוציא רק תעודה מזהה, תוציא את 
רישיון נהיגה, לראות שזה אתה. הוצאתי תעודה, 

בסדר, לך הביתה אתה נכה צה"ל.
העבירו אותי למנהל מרפאת הנפש של צה"ל 
לד"ר יהורם בן יהודה*. אמר לי - אני רוצה לטפל 
בך, אני רוצה לשמוע ממך. שמע את הסיפור ושאל 
האם יש מישהו חי מהקצינים שיאמת את הסיפור 
או שזו אגדה? כך הגיעו לספר לו גם אסף שמעוני 
וגדליה בוכבינדר מהמחלקה וד"ר בן יהודה הציע 
להם להכין סרט על הסיפור האישי של ניסים ועל 
סיפור הגדוד. בסיועו של אביגדור קהלני ובסיוע 
יד לשריון, הפיקו אנשי פלוגה ד' של סרן משה 
ניר ז"ל, לפני כשש שנים, סרט תעודה מרגש על 
פעילותם במלחמת יום הכיפורים. הסרט הופק 
באמצעות יוסי שילי הפקות, צלם ועורך גבי חיון, 
יוזם הרעיון ד"ר יורם בן יהודה, ובסיוע יד לשריון 
ולשכת השיקום של משרד הביטחון. בסרט מעידים 
איתן הנקין, ניסים מגן, גדליה בוכבינדר ואסף 
שמעוני - אנשי פלוגה ד', שחזרו לזירת הקרב 
ברמת הגולן ולהתרגשות הגדולה. הסרט הוקרן 

לראשונה ביד לשריון במעמד אנשי הגדוד.
ניסים מגן מתוך הסרט: מורשת קרב זו מספרת 
קטע קטן מסיפורם של לוחמים שעברו קרבות 
קשים ובו התגלתה אחוות הלוחמים בצורות נפש, 
רוח התנדבות, גם ברגעים הקשים ביותר, למען 
הצלת החברים ולהצלת מדינת ישראל מחורבן בית 
שלישי. וזאת למרות שהרגשנו שהפוליטיקאים 
הנופלים,  בזכות  רק   - לסיכום  אותנו.  מכרו 
הפצועים והלוחמים אנו חיים במדינת ישראל. 
לדורות הבאים - תשרתו את המדינה כי אין 

לנו מדינה אחרת.

האם תם ונשלם?

המאבק הנפשי נמשך גם כיום. החיים אמנם 
נראים רגועים, אך את הצריבה הנפשית קשה 
להסיר לחלוטין. סיפורו של ניסים אינו היחיד 
המלחמות  ומשאר  הכיפורים  יום  ממלחמת 
והפעילות של צה"ל. מי ייתן ולא נדע עוד מלחמות.
* ד"ר יהורם בן יהודה שימש בצה"ל כמפקד 
מרפאת בריאות הנפש הפיקודית, וכמפקדה של 
היחידה לטיפול בנפגעי תגובות קרב של צה"ל 

ומשרד הביטחון.
סרטון לזכרו של סרן משה ניר ז"ל ראו   

בקישור זה:
http://www.youtube.com/watch?v=Hm־

Ni0tLcSM
כתבה על הגדוד בשם "גדוד הטנקים   
95 - מופת ללוחמים ולרעות שריונאים" הבאנו 
בגיליון "שריון" 40, בפברואר 2012.  •

מדברי האלוף )במיל'( 
מנחם )מנדי( מרון: 

למשפחה  הפכו   95 גדוד  אנשי 
מלוכדת הממשיכה בפעילות שנים רבות 
אחרי השירות המשותף, ואפילו אחרי 
פירוק הגדוד והורדתו מסדר הכוחות 
של השריון בצה"ל. מעטות היחידות 
שהתמידו תקופה כה ארוכה בפעילות 
משותפת. דרושים לכך אנשים מיוחדים 
ועבר משותף שצרב בתוכם את אחוות 
הלוחמים ורעות עמוקה. גדוד 95 התברך 

בשניים אלה בשפע.

סרן משה ניר ז"ל, המ"פ של ניסים מגן

http://www.youtube.com/watch?v=Hm-Ni0tLcSM
http://www.youtube.com/watch?v=Hm-Ni0tLcSM
http://www.youtube.com/watch?v=Hm-Ni0tLcSM
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פלוגה י' מגדוד 79 נלחמה בחזית הדרום במלחמת 
יום הכיפורים. הפלוגה שהייתה פלוגת חרמ"ש סדירה 
בגדוד טנקים סדיר )גדוד 79( הוקפצה לגזרה הצפונית 
של התעלה עוד בטרם נורה כדור אחד במלחמה,  
והוכפפה בקשר לגדוד 9. משימת הפלוגה בפיקודו 
של יחיעם ששון הייתה לחבור למוצבים: "כתובה", 
"מילאנו" ו"מפרקת" באזור העיר קנטרה בניסיון 
לחלץ את לוחמיהם. בדרכם למעוזי התעלה נתקלו 
כוחות הפלוגה במארבים מצריים שמוקמו בסמוך 
לצירים מרכזיים שהובילו לקו המעוזים ונפגעו קשה. 
לאחר יום של לחימה נפגעה הפלוגה קשה והתפרקה. 
למחרת היום כונסו שרידי הפלוגה ביוזמתו ותחת 
פיקודו של מ"מ 1 דני וינגרוד למסגרת לוחמת שָחבָרה 
לסיירת שקד והמשיכה בלחימה בגזרה הצפונית 
בניסיונות החילוץ של מעוז בודפסט. לאחר יום 
לחימה נוסף נהרג המ"מ דני וינגרוד ולוחמים נוספים 
נפצעו. בזה הסתיים חלקה של פלוגה י' במלחמה 
כמסגרת פלוגתית. בקרבות נהרגו שמונה עשר 
לוחמים מהפלוגה ושלושים ואחד מהם נפצעו. לוחמי 
הפלוגה שנותרו בחיים הצטרפו מיוזמתם לכוחות 
לוחמים אחרים במסגרות שונות בחזית התעלה. 
חלק הצטרפו לסיירת שקד, אחרים לסיירת מטכ"ל, 
נוספים לגדוד צנחנים מילואים, חלק לגדודי טנקים 
של חטיבה 14 - גדוד 79 וגדוד 184, אחרים למפקדת 
חטיבה 14, אחרים ליחידת חילוץ הטייסים בבח"א 3 

ונוספים לגדוד 195 של חטיבה 401, שם הוצבו ערב 
המלחמה בחזית הדרומית.

הספר "פלוגה י' בסופה"
סיפורה של הפלוגה שהיה משולב בלהט הקרבות 
הקשים עם סיפורם של יחידות רבות אחרות היה 
נסתר במשך שלושים ושתיים שנים אף מחברי 
הפלוגה עצמם. כאמור כבר בתחילת הלחימה פוצלה 
פלוגה לשלושה כוחות נפרדים שלא היה קשר ביניהם, 
דבר שתרם אף הוא לאי הידיעה ולערפול האירועים. 
סיפור הפלוגה מובא לפרטיו בספר "פלוגה י' בסופה" 
שיצא בשנת 2005 והוא מבוסס על עדויות מרבית 
חברי הפלוגה שנותרו בחיים. הספר שתחילתו רצון 
פשוט שלי להבין את שאירע, וסופו ספר המלקט 
את עדויות הלוחמים ומביא בהדרגתיות רגע אחרי 
רגע את סיפור הפלוגה כמסגרת ואת סיפוריהם 
של כל אחד מלוחמיה. הספר חולק לחברי הפלוגה 
מרגשים שהיו  במעמדים  הנופלים  ולמשפחות 
שותפים להם חברי הפלוגה ובני המשפחות השכולות.
שלמה ששון, אחיו של הרצל ששון ז"ל מ"כ 
בפלוגה שנהרג, כתב לי את תחושתו מקריאת הספר 
"פלוגה י' בסופה" ומהביקור שערכו אצלו חברי 

הפלוגה בחודש אוקטובר 2005:
"...היום אני ומשפחתי יודעים יותר איך הרצל 
והחברים שלו נהרגו, את מהלך המלחמה ואת 
וגבורתם של הלוחמים. את הלחימה  לחימתם 
האמיצה של הפלוגה והמחיר הכבד שהיא שילמה 

צריך להעביר לתודעת הציבור. זה חוב שצריך לפרוע 
לנופלים, למשפחותיהם וללוחמים שנשארו בחיים. 
אני מקווה שאתה וחבריך לפלוגה תמצאו את הדרך 

לכך..."
הספר "פלוגה י' בסופה" נקרא על ידי רבים ואף 

זכה לתגובות רבות.
לוחם הפלוגה עפר קוך כתב: "קראתי את הספר 
לאורכו ולרוחבו 5-4 פעמים. הפעם הראשונה 

סיפורה של הפלוגה, שהיה משולב בלהט הקרבות הקשים עם סיפורם של יחידות 
רבות אחרות, היה נסתר במשך שלושים ושתיים שנים אף מחברי הפלוגה עצמם. 

מפקד פיקוד הדרום האלוף טל רוסו, לאחר שקרא את סיפור הפלוגה, החליט 
להעניק לפלוגה תעודת הערכה על פועלה במלחמה

סיפורה של פלוגה י' 
מגדוד 79, סופר וזכה 

להערכת האלוף

תעודת ההערכה לפלוגה י'

mailto:offerd@gmail.com
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קראתי כמעט עד מחציתו, אצל שבי עזרא בחנות, 
כאשר באתי לאספו. ישבתי בחנות ודמעות החלו 
זולגות. לא יכולתי לקום או להרים את הראש )מסביב 
רחשה פעילות, לקוחות באו והלכו...( הספר הוא 
פשוט בוקס ישר לבטן. התרגשתי לקרוא עדויות 
של חברים אחרים, על אירועים שלהם הייתי שותף 
אך לא זכרתי מהם מאומה, ולראות תמונות שלא 

ראיתי מעולם...".
מכר אחר כתב: "וכשאני משווה בין מה שעשתה 
פלוגת החרמ"ש "הפשוטה" הזו במלחמה, ומה שעשו 
הסיירות המהוללות... הפלוגה שלך, חסרת התהילה־

כאילו - כול הקומנדו־שמומנדו עפר לרגליה...".
אבי שטרית אחיו של לוחם הפלוגה יצחק שטרית 
ז"ל כתב: "...למעשה זה הספר היחיד שמופיע בו 
תיאור של הרגעים הראשונים של המלחמה שעד 
כה הפרטים האלה היו חסרים לנו. המידע שנמסר 
לנו מצה"ל שמפלוגה זו לא נשאר פליט והספר 
חשף בפנינו עובדות אחרות. עבורנו ספר זה משמש 
תיעוד שערכו רב המקשר בין עבר לעתיד ומנציח 

את יקירנו...".
האלוף )במיל'( ג'קי אבן כתב: "...המיוחד בפלוגה 
הזו שהיא נופצה ופוזרה בין כוחות רבים אחרים 
בגזרות לחימה שונות. היא התחילה בגדוד 79, נשלחה 
לגדוד 9 ובמהלך הלחימה פוזרה לרוחב כול החזית, 
לגדוד 184 של חטיבה 14 )היכן שאתה לחמת בקרבות 
הקשים ביותר שהיו במלחמה(, בגדודי שריון אחרים, 
בכוחות חי"ר אחרים, כמו עם הצנחנים במילואים 

וביחידת חילוץ טייסים. במצב רגיל פלוגה כזו הייתה 
נעלמת ויורדת מהסד"כ, אצלכם אף שהפלוגה ספגה 
אבדות קשות, החיילים פוזרו ונותרו ללא מפקדים - 
כל אחד מהלוחמים המשיך להילחם והצטרף לכוחות 
אחרים. היה כאן משהו יוצא דופן ושונה. האנשים 
אז היו שייכים לֶחבָרה אחרת בעלי רוח לחימה, 

החינוך היה שונה...".
בכתב העת "ביבשה" של זרוע היבשה בצה"ל 
נכתב על הספר: "...בלשון פשוטה ולא נמהרת, ללא 
מליצות וללא הגזמה ומתוך רצון שלא לשכוח דבר 
ולכתוב את הכול נפרשות לעיני הקורא כול העובדות. 
חיילים שחזרו מן הגדול בקרבות מקבלים דרגות 
בטקס צבאי. אלו דרגות זוטרות, דרגות רב"ט. מן 
הסתם, יכולים חיילים מקצועיים לעבור עשרות 
שנים בשירות צבאי ולא לחוות אפס קצהו ממה 
שחוו החיילים הללו, שיצאו בשיירות לעבר התעלה 
וכול איש שני בהם נפל או נפצע בקרב. נדמה שזו 
הגדולה של הספר הפשוט הזה: הוא אינו בא חשבון. 
הוא אינו מתלונן. הוא אינו מתיימר ואין הוא מבקש 
לרפא. הוא רוצה - ומצליח - להיות מה שהוא: יד 
זיכרון. בפשטות, בנאמנות, בלי מילים גדולות וללא 
דמעות. הוא מזכיר לכולנו איך באמת נעשה דבר 
המלחמה ההיא ואולי גם בזכות מה ומי - הקצינים 

והחיילים בחזית...".
לקריאת כל התגובות על הספר יש להיכנס לאתר 

הפלוגה לתפריט "הספר/תגובות קוראים".
נציגי  ועד היום נפגשים  מאז הוצאת הספר 

הפלוגה עם המשפחות השכולות פעמיים בשנה 
- ביום הזיכרון לחללי צה"ל וביום השנה למלחמה, 
וזאת מחוץ למפגשים נוספים המתקיימים בין חברי 

הפלוגה במועדים שונים.

אתר אינטרנט פלוגתי
בעקבות הספר הקמתי אתר אינטרנט לפלוגה 
)www.plugayod79.org( שחיבר בין חבריה ויצר 
מקום מפגש וירטואלי ביניהם להחלפת מידע ומסרים.

אחד מ־12 סיפורי גבורה
בשנת 2008 נחנכה תצוגת מלחמת יום הכיפורים 
ביד לשריון בלטרון, ובו צוינה פלוגה י' כאחד משנים 
עשר סיפורי הגבורה של המלחמה. בתצוגה נכתב: 
"האבדות שספגה פלוגת החרמ"ש י' מגדוד 79, 
חטיבה 401, לא שברו את רוחם של חייליה שהמשיכו 
להילחם במסגרות שונות לאחר פירוק היחידה. 
־־־בדומה לעוף החול האגדי הקם מעפרו, נאספו 
החיילים מהיחידות השונות והפלוגה הוקמה מחדש 
ובראשה הקצין היחיד ששרד המ"פ יחיעם ששון...".

מפגש ראשון אחרי המלחמה
בחודש מאי 2011 התקיים מפגש פלוגתי מלא 
ראשון בין כל חברי הפלוגה והמשפחות השכולות 
ביד לשריון בלטרון ובו התקיים טקס יזכור, מפגש 
חברים, נישאו נאומים והוקרן הסרט "כעוף החול" 
שהופק במיוחד לאירוע, המביא את סיפורה של 

האלוף טל רוסו מפקד פיקוד הדרום, ולוחמי הפלוגה גיורא נאור וסלו שושן
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הפלוגה מהגיוס ועד לאחר מלחמת יום הכיפורים. 
הספר וגם הסרט מהווים יד זיכרון לחברינו בפלוגה 

שנפלו במלחמה.

הערכה רשמית
בעקבות המפגש הפלוגתי שגרר אחריו תגובות 
רבות ומרגשות, פנה אלי לוחם הפלוגה סלו שושן 
שנפצע בגזרה הצפונית ואמר לי שלצד כול האירועים 
המרגשים שחווינו חסרה לו אישית המילה "תודה" 
בסיום  הפלוגה  לוחמי  ולשאר  לו  נאמרה  שלא 
המלחמה. מי שמכיר את סיפור הפלוגה יודע, כפי 
שכבר נכתב, שלוחמיה התפזרו בין יחידות שונות 
בחזית סיני, ובעת סיום המלחמה היו חבריה תחת 
יחידות לוחמות רבות במרחבי סיני. חברי הפלוגה 
לא חוו מסדר מסודר בסיום מלחמה שבו מגיע מפקד 
ומסכם את אירועי המלחמה ואף מודה לחיילים 
על תרומתם לה. מסתבר שהחוסר הזה לא ִאפשר 
סגירת מעגל לחלק מחברינו. אמירתו של סלו שושן 
אלי חידדה לי את החוסר הזה ובמיוחד את הצורך 

לתקנו כנדרש ובצדק.
לפני כחמש שנים )בשנת 2007( פעלתי באופן 
אישי והמלצתי על צל"שים אישיים למספר לוחמים 
בפלוגה, על מעשה גבורתם במלחמה. עשיתי זאת 
כי לצערי לא היו מפקדים אשר ימליצו על אותם 
לוחמים בסוף המלחמה. מאמצי אלה לא נשאו פרי 
בעיקר בגלל חלוף זמן רב מהאירועים וחוסר רצון 
של הצבא לדון בהמלצות מהעבר. במצב זה ראיתי 
בפנייה של סלו הזדמנות לתקן את מה שלא הצלחתי 
ברמה האישית כפי שרציתי כאמור. לאור פנייתו של 
סלו הבאתי את סיפור הפלוגה בפני מפקד פיקוד 
הדרום האלוף טל רוסו בסיוע האלוף )במיל'( ג'קי 
אבן שהיה סגן מפקד האוגדה שלנו במלחמה. מפקד 
פיקוד הדרום האלוף טל רוסו, לאחר שקרא את סיפור 
הפלוגה, החליט להעניק לפלוגה תעודת הערכה על 

פועלה במלחמה.
הטקס עצמו נקבע לערב ראש השנה תשע"ב 
)26 בספטמבר 2011( ושולב במסגרת ערב הוקרה 
למפקדי מערך המילואים בפיקוד הדרום. בטקס 
מרגש תוך כיבוד חברי הפלוגה, עלו נציגי הפלוגה 

 כריכת הספר "פלוגה י' בסופה

קטע מתצוגת 
מלחמת יום הכיפורים 

ביד לשריון, על 
סיפורה של פלוגה י'
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לבמה, סלו שושן וגיורא נאור וקיבלו את תעודת 
ההערכה מהאלוף טל רוסו מפקד פיקוד הדרום. 
לאחר מכן נקראו חברי הפלוגה גם הם לבמה וזכו 
ללחיצת ידו של האלוף ולתעודת הערכה. תמונות 
מהטקס נמצאות באתר הפלוגה. בתעודת ההערכה 

נכתב בין היתר:
"...גם משנותרו ללא מפקדיהם הצטרפו לוחמי 
הפלוגה לכוחות אחרים והשתתפו בכל ימי הלחימה. 
סיפור הפלוגה הוא סיפור מופלא של לחימה, של 
הקרבה ושל נחישות החיילים והמפקדים. לוחמי 
הפלוגה ומפקדיה לחמו בעוז ובקור רוח, אם כמסגרת 
עצמאית ואם כבודדים, ועל כך ראויים לוחמי הפלוגה 

ומפקדיה להערכה".
בין ראש השנה ליום הכיפורים השלושים ושמונה 
למלחמה חילקו נציגי הפלוגה את תעודות ההערכה 
של מפקד פיקוד הדרום לשמונה עשר המשפחות 

השכולות של הפלוגה.
לפלוגה,  רשמית  הערכה  גם  ניתנה  עתה 
ולתחושתם של חלק מחברי הפלוגה גם נסגר מעגל 

שהיה פתוח שלושים ושמונה שנים.
לאחר הטקס שבו העניק מפקד פיקוד הדרום 
טל רוסו את תעודת ההערכה לפלוגה י' על פועלה 
במלחמת יום הכיפורים, ולאחר שפורסמה כתבה 
על הפלוגה ועל הטקס בעיתון "חדשות היום" תחת 

הכותרת "צדק מאוחר", כתב לי שלמה ששון:
"עופר שלום, היום אני יכול לומר שהחוב לנופלים 

נפרע. זה נכנס לתודעת חלק מהציבור. תודה".
זה אותו שלמה ששון, אחיו של הרצל ששון ז"ל 
מ"כ בפלוגה, שכתב לאחר קריאת הספר שש שנים 

קודם לכן כי הוא מקווה שנמצא את הדרך לפרוע 
את החוב לנופלים בכך שנביא את סיפור לחימת 

הפלוגה לידיעת הציבור...
דבריו של שלמה ששון יקרים לליבי.

הסרט "כעוף החול"
כפי שנכתב, במפגש הפלוגתי שהתקיים במאי 
2011 הוקרן לראשונה הסרט "כעוף החול" שהופק 
במיוחד לאירוע. באפריל 2012 ערב יום הזיכרון 
לחללי צה"ל הוקרן הסרט בגרסתו המחודשת 
)הכוללת גם תמונות מאירוע הענקת תעודת 
ההערכה של מפקד פיקוד הדרום( בערוץ הראשון 
של הטלוויזיה הישראלית. הקרנת הסרט גררה כצפוי 
תגובות לא מעטות מאלה שצפו בו. אברהם מורדיש, 
אחיו של אבינעם מורדיש מ"כ בפלוגה שנהרג 
בקרבות מחנות "אבו סוטלן" מערבית לתעלה, כתב:
"רוח הלחימה ודבקות במטרה שלכם, של 
הסדיר ושלנו אנשי המילואים, הם שהצילו את 
מדינת ישראל - ולכן לא לשווא היה מותם של 

יקירנו".
חבריו לקיבוץ של לוחם הפלוגה סלו ששון 
ציינו בפניו לאחר הסרט: "עכשיו אנחנו מבינים 

שבאמת הייתם בגיהינום".
חבר אחר )עופר עידן( כתב לי לאחר שצפה 

בסרט:
חדורת  בחבורתכם  לצפות  היה  "קשה 
המוטיבציה בימי הבלימה הנוראה. הביטחון 
לצנינים  יד,  ייַּבלמו במחי  המזויף שהמצרים 
היה בעיניי. תמיד מחזיר אותי למערכון של 

הגשש - "הכה את המומחה". זוכר? המומחה, 
דב ערב, אפילו לא הגיע לאולפן לתכנית, אבל 
המראיינים כבר חרצו דין: האם המצרים יבצעו 
את תכניתם לחצות את התעלה וגו'... כמה צחקנו 

לפני המלחמה, כמה בכינו אחר כך".

סיכום
לאור התגובות הרבות שקבלתי במשך השנים 
הן לספר, הן לאתר, הן לסרט וגם לאירוע הענקת 
תעודת ההערכה של האלוף ולאור דבריו של שלמה 
ששון - עומדת השאלה, האם הגיע הזמן למנוחה? 

האם הגיע העת להרפות? 
בהקדשה שכתבתי בעבודת מחקר באוניברסיטת 
תל אביב לזכרו של איתן שביט ז"ל, שהיה על 
הנגמ"ש שלי במלחמה ומשפחתו זכתה לצל"ש 
הרמטכ"ל שלו בסיומה, ציטטתי מתוך הּפואמה 
"Non Omnis Moriar" )לא כולי אמות( של המשורר 

פרופ' יוסי גמזו:
"ַרק ְבמֹותו ֶשל ַהּזֹוכֵר ִּתכְֶבה גַם ֵאש ַהּזִָּכרֹון,

ַרק ִבגְוִיַעת זִכְרֹון ַהֵּמת ַבַחי ִמֶּמּנּו 
יָמּות ַהֵּמת ְוזֶה ְיהֵא ָאכֵן מֹותֹו הַָאֲחרֹון

שֶל ַהּזָכּור ְבלֵב זֹוכְרֹו ֶשְּכבָר ֵאינֶּנּו."
הזיכרון שבלב כולנו מחזיק בדרך כלשהי ונעלמת 

את המתים - חיים. 
השנה כידוע היא שנת הארבעים למלחמת יום 
הכיפורים, שני דורות עברו להם ולחלקנו כבר יש 
נכדים - אותה הנאה וחוויה שנמנעה מחברנו שנפלו.
תפילה בלב כולנו שלא יהיו עוד מלחמות ושאת 
• החוויות שעברנו לא יעברו אחרים. מי ייתן.  

תמונה מהטקס הפלוגתי
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סא"ל )במיל'( עודד מגידו

במסגרת מבצע "אבירי לב"* הייתה חטיבה 421 
אחראית על גרירת והבאת אמצעי הצליחה השונים 
אל אזור הצליחה בין שני מעוזי "מצמד". לצורך זה 
הוקצו לחטיבה כול גדודי הגישור שעמדו לרשות 
אוגדה 143 לקראת מבצע הצליחה. גדודים אלה היו: 
שתי פלוגת דוברות מצופים )12 דוברות( מגדוד 

605 של סא"ל משה אידלשטיין.
פלוגת דוברות מצופים )12 דוברות( מגדוד 630 

של אבי זוהר.
גדוד ה"תמסחים" 634 בפיקודו של סא"ל יגאל 

יניב.
גשר הגלילים, שהוקם על ידי אנשי "יפתח" של 

חיל הנדסה וגדוד 605.
גרירת גשר הגלילים על ידי החטיבה כבר תוארה 

בביטאון זה בהרחבה1 ולא תפורט שוב.

אמצעי הגישור
כאמור, מלבד גשר הגלגלים שהיה אמצעי 
הצליחה המועדף בעיני מפ קדת חיל ההנדסה 
ובמטכ"ל ־ "היהלום שבכתר מערך הצליחה" ־ 
עמדו לרשות חיל ההנדסה שני אמצעי גישור 
נוספים לגישור תעלת סואץ למעבר טנקים: 
דוברות המצופים וה"תמסחים". דוברות המצופים 

היו דוברות שהורכבו ממצופי יוניפלוט שנרכשו 
בבריטניה לאחר מלחמת ששת הימים. במקור 
שימשו המצופים לצרכים שונים בנמלים ובתעלות 
מים. חיבורם של 9 מצופים כאלה ועוד 3 מצופי 
כבש יצר דוברה. זיווד הדוברה כלל גם 2 מנועים 
על גבי מצופי צד. על ידי חיבורן זו לזו של 8 
דוברות ניתן היה לגשר על פני תעלת סואץ. 
הבעיה העיקרית של דוברות המצופים הייתה 
ה סרבול שלהן ומשקלן. דוברת מצופים הייתה 
מפלצת באורך של כ־18 מ' וברוחב 10 מ', ומשקלה 
עשרות טונות. כדי לשנע את הדוברות יוצרו 
עבור חיל החימוש גרורים מיוחדים, שנועדו 
להיגרר על ידי טנקים2. לקראת מבצע "אבירי 
לב" נמצאו דוברות המצופים בשני ריכוזים. 12 
דוברות של גדוד 605 ברומני ובבלוזה שבגזרה 
הצפונית. 12 דוברות של גדוד 630 בימ"ח אמצעי 

הגישור ברפידים.
ה"תמסחים" היו רכב גישור אופני־אמפיבי. 
הם נרכשו בגרמניה כגרוטאות מעודפי נאט"ו 
)הכלים נקראו במקורם ג'ילואה, על שם הגנרל 
הצרפתי שתכנן אותם(, ושופצו במפעלי "כור". 
להתמקד  החלטה  התקבלה   1973 בתחילת 
בפיתוח גשר הגלילים, ובעקבות זאת הופסק 
שיפוץ ה"תמסחים", כך שעם פרוץ המלחמה 
היו בגדוד 634 רק 19 תמסחים משופצים. חיבור 

של 3 "תמסחים" יצר דוברה עם כבש חד־כיווני 
לנשיאת טנק בודד, וחיבור של 6 "תמסחים" יצר 
דוברה לנשיאת צמד טנקים. יתרונם הגדול של 
ה"תמסחים" היה בניידותם ובעבירותם הגבוהה, 
גם בדיונות, כך שלא היה צורך בגרירה או בסיוע 
חיצוני כלשהו להביאם אל קו המים. חסרונם 

היה בפגיעותם3.
ה"תמסחים"  גדוד  היה  המלחמה  בפרוץ 
בבסיסו שבמפרץ אמנון שבכנרת. 17 "תמסחים" 
הורדו לרפידים ביום 8 באוקטובר על גבי מובילים. 
"תמסח" אחד נפל מהמוביל ליד ביר לחפן ויצא 
מכשירות, ו־16 "תמסחים" הגיעו לרפידים ב־9 

באוקטובר4.

גרירת הדוברות מאזורי הריכוז 
והגרירה בליל הצליחה

בצהרי שבת 13 באוקטובר נשלח כוח בן 11 
טנקים מגדוד 599 בפיקוד הסמג"ד רס"ן יהודה 
טל, לגרור את דוברות גדוד 630 מרפידים. בשעות 
ערב החלה הגרירה שבמסגרתה הכוח קידם 9 
דוברות ממחנה ההנדסה ברפידים דרך ציר "פדוי" 
)ציר מקביל לכביש רפידים־טסה, כ־25־15 ק"מ 
מדרום לו( אל "ערבסקה 73" בוואדי אום חושייב, 
כ־30 ק"מ מדרום־מזרח לטסה. ב־01:00 של 14 
באוקטובר הגיע הכוח ליעדו ונכנס לחניון לילה 

חטיבה 421 היא חטיבת "הצליחה" שעליה הוטלה המשימה של גרירת אמצעי 
צליחה לקו התעלה. גרירת גשר הגלילים בליל הצליחה מוכרת למדי ופחות 

מוכרת היא האודיסיאה של גרירת דוברות המצופים )יוניפלוט(, וסיפור הבאת 
ה"תמסחים" אל קו המים. בשני נושאים אלה יעסוק מאמר זה. 

גרירה והבאת 
אמצעי הצליחה 

 במלחמת 
יום הכיפורים
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כשהטנקים נשארים רתומים לדוברות. עם בוקר 
הייתה הגרירה אמורה להימשך, אולם הטנקים 
נקראו להשתתף בקרב השריון הגדול שהחל 
להתפתח, ולכן התנתקו מהדוברות ומיהרו 

לחבור לשאר הגדוד.
במסגרת חלוקת הכוחות והמשימות ל"אבירי 
לב" בחטיבה 421, הוטלו על גדוד 264, בפיקודו 
גרירת  משימות:  שתי  לב,  גיורא  רס"ן  של 
הדוברות של גדוד 630, וליווי גדוד ה"תמסחים". 
בהתאם לכך התפצל הגדוד לשני כוחות. כוח 
ובו 12 טנקים מפלוגות א' ו־כ' בפיקוד הסמג"ד 
רס"ן אילן מעוז הוקצה לגרירת הדוברות. חפ"ק 
המג"ד עם פלוגה ג' ־ סך הכול 10 טנקים, חבר 
לגדוד ה"תמסחים". בפקודה החטיבתית נקבע 
כי מפקדי יחידות הגישור לסוגיהם יהיו כפופים 

למפקדי גדודי הטנקים שאליהם חברו5.
הדוברות  היו  החטיבתית  הפקודה  לפי 
אמורות להתרכז באזור "יוקון" עד שעה 19:00, 
הגלילים,  גשר  בעקבות  בתנועה  ולהתחיל 
שתחילת התנועה שלו נקבעה בפקודה ל־20:00.
בצהרי 15 באוקטובר יצא סמג"ד 264 לחבור 
לדוברות גדוד 630 בחניון שבו השאיר סמג"ד 599 
את הדוברות יום וחצי קודם לכן )בינתיים הביא 
גדוד 630 את יתרת 3 הדוברות שלו מרפידים 

טנק של גדוד 264 עולה על 
דוברת "תמסח" חד-כיוונית
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לחניון(. בסביבות השעה 15:00 התחילה תנועת 
11 דוברות רתומות לטנקי הגדוד. הכוח יצא בציר 
ואדי חושייב )"ערבסקה"( אל כביש הרוחב )ציר 
"מבדיל"(. את הכוח ליוו 2 דחפורי יעה שהתפקיד 
שלהם היה להוריד את כל התמרורים מצדי הכביש 
כדי שהמדחפים של מנועי הדוברות, שבלטו מן 
הדוברות, לא ייפגעו בתנועה. צוותי הדוברות נסעו 

באוטובוסים בעקבות הכוח.
עד ל"מבדיל 79", כ־6 ק"מ מדרום לטסה, הייתה 
התנועה רצופה. מ"מבדיל 79" התחילה הצטופפות 
שהלכה והתעבתה עד צומת טסה לפקק אדיר: גדודי 
טנקים של אוגדה 162 חנו לאורך הכביש ומאות כלי 
רכב מנהלתיים של דרגי אוגדה 162 היו על הכביש. 
ככל שהכוח התקדם צפונה נעשתה התנועה קשה 
יותר. הטנקים הגוררים, שנאלצו לעתים לרדת 
מהציר כדי לעקוף שיירות כלי רכב שסתמו אותו, 
התחפרו בחול והתקשו להתקדם והממסרות שלהם 
התחממו. ראש הכוח הגיע בערך ב־1700 לצומת ציר 
"מבדיל" עם ציר "עכביש", שאליו אמור היה לפנות. 
עתה נתקל הכוח בבעיה נוספת: הפנייה החדה 
מציר הרוחב לציר "עכביש", שהייתה בעייתית בשל 
מוגבלות הסיבוב של גרורי הדוברות הכבדות. שתי 
דוברות הצליחו לעלות על ציר "עכביש" והמשיכו 
לכיוון "יוקון". הדוברה השלישית נתקעה ממש 
על הפנייה, והמאמצים לחלצה ולהעלותה על ציר 
"עכביש" להמשך תנועה נמשכו זמן רב. בינתיים, 
בסביבות 19:00, התחילה להגיע מכיוון צומת טסה 
חטיבת הצנחנים 247, שנועדה לצלוח את התעלה 
בסירות חי"ר, וניתנה עדיפות בכניסה לציר "עכביש" 

לשיירת הזחל"מים והאוטובוסים שלה. כתוצאה 
מכל אלה, "למעשה עמדה שיירת הדוברות ...ליד 

טסה שעות רבות כמעט ללא ניע"6.
מספר הסמג"ד, רס"ן אילן מעוז: "התחילו 
לזרום כל מיני אל"מים ותא"לים, הקהנ"ר עצמו, 
וכל אחד עם העצות שלו". ומספר מ"פ א' ־ סגן 
נדב מן: "עד 'עכביש' התנועה הייתה בסדר. שם 
החלו כל הפקקים. שם הייתה המהומה הגדולה 

עם כל הגנרלים הגדולים ורזון ]חיים רזון "מר 
חילוץ" של חיל החימוש ־ ע"מ[ אני רבתי פה עם 
רזון על ציר הכניסה ל'עכביש'. אמרתי לו: 'תיקח 
ותכוון'. טנק חילוץ משך את הטנקים, והדוברות 
האלה יש להן הצלבות ועוגנים חזקים מאד כדי 
למנוע סיבובים חזקים וקריעה של היצול. הוא 
עשה סיבוב חזק ותלש את הטנק מהדוברה. היו 
לנו בעיות עם הטנקים, בעיית מנוע ובעיות קשר, 
כל מיני צרות. היו פה כמה טנקים פגרים שהיה 

להם רק מנוע לגרירה אז רתמנו אותם. כל העסק 
הזה הלך לאט מאד"7.

 ,630 גדוד  של  הדוברות  לתנועת  במקביל 
החלה בשעות הבוקר של 15 באוקטובר תנועת 
11 מ־12 הדוברות של גדוד 605 מרומני ובלוזה. 
משימת הגרירה הוטלה על טנקים שלוקטו מהגזרה 
הצפונית. בתנועה דרומה על ציר הרוחב )שמצפון 
לטסה נקרא ציר "כרטיסן"( הסתבכו גם הטנקים 
שגררו את הדוברות של גדוד 605 עם שיירות 
אינסופיות של דרגי אוגדה 162. חלק מהדוברות 
נדחפו מהציר לחולות בהוראת מאן דהוא מאוגדה 
162, ושם נשארו. בכמה מהטנקים נתלשו אוזני 
הגרירה. בסופו של דבר הגיעו לציר "עכביש" רק 
3 דוברות של גדוד 605, והן צורפו לכוח הדוברות 

של גדוד 630. 8
בסביבות השעה 21:00 ניתנה הוראה לדוברות 
להמשיך לנוע על "עכביש", אולם מאמצי החילוץ 
של הדוברה שנתקעה באזור צומת טסה נמשכו 
עוד זמן רב, ולמעשה רק לקראת 23:00 התקדמו 
עוד 3 דוברות בציר "עכביש", וחברו ל־2 הדוברות 
שכבר הגיעו קודם לכן ל"יוקון". בשלב זה הגיעה 
הוראה ממפקדת האוגדה להתנתק מהדוברות, 
הטנקים  את  לשחרר  כנראה  היא  כשהכוונה 
הגוררים כדי לתגבר את חטיבה 14, שבשל היפגעות 
מואצת של כלים אצלה, התחילה להיות "קצרה" 
בטנקים9. המשמעות של הוראה זו הייתה שלמפקד 
האוגדה וסגנו כבר היה ברור לחלוטין בשלב זה כי 
הדוברות לא יגיעו למים בליל הצליחה. ולמרות 
זאת, הוראת ההתנתקות בוטלה לאחר כשעה, 
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מפת התקדמות אמצעי הצליחה - דוברות ו"תמסחים"

טנק של גדוד 264 גורר דוברה
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אלא שהטנקים כבר החלו להתנתק מהדוברות, 
וההתנתקות וההתחברות מחדש גזלו זמן נוסף. 
מספר הסמג"ד: ...התקשרתי לגיורא ]מג"ד 264 
־ ע"מ[ ואמרתי לו שיש הרבה בעיות. גיורא לחץ 
אותי והבנתי שהוא צריך את הטנקים. ביקשתי 
רשות להתנתק, ולאחר דין ודברים קיבלתי רשות 
להתנתק. התחלנו להוריד את הטנקים מהציר 
כדי לא לסתום אותו ולהתנתק מהדוברות, ואז 
קיבלנו הוראה לא להתנתק, ולהמשיך לגרור את 
הדוברות על ציר 'עכביש'. חלק מהדוברות כבר 
התנתקו והייתה בעיה להתחבר בחזרה ולהעלות 
את הדוברות בחזרה לכביש. בכמה מקרים היינו 
צריכים לרתום כמה טנקים בטור כדי להעלות את 
הדוברות בחזרה מהעמק החולי הזה לכביש..."10.

כול הלילה המשיכו הדוברות להתקדם באיטיות 
ובתפזורת לאורך ציר "עכביש". ציר "עכביש" 
היה צפוף ועמוס במאות כלי רכב שהצטופפו בו 
ראש אל זנב: זחל"מים ואוטובוסים עם יחידות 
חטיבת הצנחנים וסירותיהם, ציוד הנדסי, דרגים 
של יחידות חטיבה 14 שהובילה את מבצע "אבירי 
לב", יחידות ארטילריה על דרגיהן, יחידות חיל 
הרפואה, רכבי פיקוד ושליטה ועוד. הקושי לפנות 
את הציר לצורך מעבר הדוברות המגושמות היה 
רב. התנועה האיטית נמשכה כול הלילה, והשיירה 
התפצלה למספר קבוצות. רק ב־08:20 הגיעו 5 
הדוברות הראשונות בפיקוד מ"פ א' לאזור "עכביש 
55". בהמשך התקדמה השיירה עד ל"עכביש 53", 
המקום שבו נעצרה כול התנועה על ציר "עכביש", 
לאחר שהסתבר שהציר איננו פתוח לתנועה וחשוף 

להתקפות טילי נ"ט מהמגנן המצרי ב"טרטור 42". 
בָמקום זה חנתה שיירת הדוברות שהצטברה ל־13 
דוברות11 במשך כול שעות היום והלילה של 16 

באוקטובר.
ממשיך ומספר מ"פ א': "אנחנו הגענו ליד 
ה'הוקים' ]סוללת טילי נ"מ "הוק" שהייתה פרושה 
בכנסיה לציר "עכביש" ־ ע"מ[ רק בסביבות השעה 
21:00. מפה התנועה הייתה איטית מאד. היה לנו 

רכב שהיה צריך לפנות את השיירות לאורך הכביש. 
עמדו על הכביש אוטובוסים, רכב של דלק, אספקה 
של תחמושת. הכול עמד שם... היו כמה אוטובוסים 
שנתקלו בדוברות, הצלחנו לדחוף הצידה כמה 
אוטובוסים. בקיצור הייתה שמחה גדולה. לקראת 
בוקר היה באמת ערפל חזק, ]כש[הגענו ל'יוקון'... 
התקשר איזה קול נורא מוזר בקשר. זה היה מצרי. 
הוא אמר לי להתנתק מהדוברות ולהגיע לציר 
'נוזל'. כנראה שהמצרים עלו על הרשת של הפלוגה 

שלי. אמרתי 'רות סוף' ובזה גמרתי את השיחה. 
פה היה תדלוק למי שהספיק. התקדמנו לאורך 
הציר, למעשה את כול ה־16 באוקטובר לאור יום 

חיכינו על ציר 'עכביש', רתומים."12.

ה"גרוטאות" מצילות את המצב
634 קודמו ב־14  16 ה"תמסחים" של גדוד 
באוקטובר מרפידים לציר הרוחב "מבדיל", סמוך 
לחניון שבו רוכזו דוברות גדוד 630. בשעות אחר 
הצהריים של 15 באוקטובר קּוָדם הגדוד למתחם 
"יוקון", שבו הורכב גשר הגלילים. בשעה 18:00 החל 
הגדוד לנוע מ"יוקון" דרום־מערבה על "עכביש" 
לחבירה עם חטיבה 421, וחבר עם מג"ד 264. לקראת 
השעה 21:00 נתן המח"ט פקודה לתחילת תנועה, 
ומג"ד 264, שכנראה לא היה מרוצה מה"שידוך", 
שאל את המח"ט: "האם אני נע עם הגרוטאות?"13.
גדוד 264 נע עם ה"תמסחים" במקביל לשיירת 
גשר הגלילים במשך כ־5 שעות. בשל עומס התנועה 
על הכביש ירדו "התמסחים" בקטעים מסוימים אל 
הדיונות בניסיון לעקוף את הפקקים, אולם לקראת 
חצות, כאשר הגיעו לאזור שבו היו הדיונות חדות 
וקשות יותר לתנועה, גם הם הסתבכו בדיונות הקשות, 
בדומה לגשר הנגרר, וזאת למרות עבירותם הטובה 
יחסית, ורק במאמצים הצליחו לעלות בחזרה על ציר 
הכביש. בשעה 02:30 של 16 באוקטובר התחיל הגדוד 
לנוע על הציר לפני גשר הגלילים, ובסביבות 03:00 
חבר הכוח אל חפ"ק מפקד האוגדה שהיה ב"עכביש 
52", והמשיך לנוע בציר "עכביש" ל"לקקן", ומשם 
לכיוון אזור הצליחה שבין 2 מעוזי "מצמד". בשעה 

גדוד ה"תמסחים" בתנועה

גשר הדוברות עם גשר של טנק גישור על הקטע שנפגע
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04:00 הגיע כוח מג"ד 264 עם גדוד ה"תמסחים" 
ל"מצמד". עם הכוח הגיע למקום מפקד האוגדה 
האלוף אריאל שרון, שהכיר במדויק את נקודות 
הירידה למים שהוכנו בתקופתו כאלוף הפיקוד, 
ובהנחייתו החלו הדחפורים שהגיעו עם הגדוד לפרוץ 
את סוללת העפר ולהכינה לירידת ה"תמסחים" למים. 
ה"תמסחים" הראשונים החלו לרדת למים קצת 
אחרי 06:00. לפי התרגולת ה"תמסחים" נכנסו למים 
תוך שהם מעלים את הגלגלים ומנפחים את בלוני 
האוויר שלאורך גופם, המשמשים כמצופים. בשלב 
ראשון חוברו 5 שלשות של "תמסחים" לדוברות 
חד־כיווניות, ולקראת השעה 07:00 הוחל בהעברת 
10 טנקי גדוד 264. בהמשך חוברו 4 דוברות חד־
כיווניות ל־2 דוברות דו־כיווניות ואלה העבירו את 
18 טנקי גדוד 257 של חטיבה 421 וחפ"ק המח"ט 
ואת פלוגת החרמ"ש שצורפה לגדוד החל מ־09:00. 
בנוסף העבירו דוברות ה"תמסח" במשך היום כלים 

של חטיבת הצנחנים 247.
בבוקר 17 באוקטובר העבירו דוברות ה"תמסח" 
את כוח מג"ד 599 )מחטיבה 421( שכלל פלוגת טנקים 
)8 טנקים(, פלוגת החרמ"ש )זחל"מים( של הגדוד 
שנשאה איתה תחמושת עבור טנקי החטיבה שצלחו 
ופעלו בגדה המערבית של התעלה ביום הקודם, 
וכן תאג"ד 599, ו־2 מכליות סולר. תוך כדי העברת 
זחל"מי גדוד 599 נפגעה הדוברה החד־כיוונית מפגז 
מרגמה, ובהמשך טבעה. בהמשך היום צלחו על גבי 
2 הדוברות הנותרות 2 פלוגות גדוד 264 שגררו את 

הדוברות ל"מצמד" )סך הכול 10 טנקים(.

המשך תנועת הדוברות
ב־17 באוקטובר בשעה 02:30 יצאה שיירת 
הדוברות להמשך תנועה על ציר "עכביש". משעות 
הבוקר המאוחרות של 16 באוקטובר הייתה הגִזרה, 
ושיירת הדוברות בכלל זה, באחריות אוגדה 162. 

לפני תחילת תנועת הטנקים גוררי הדוברות 
שלחה מפקדת אוגדה 162 פלוגת סיור על גבי 
נגמ"שים לוודא כי ציר "עכביש" פנוי לתנועה. 
לעובדה כי אפשר היה לנוע על הציר תרמה 
העובדה שהמצרים לא הפעילו טילי סאגר בלילה, 
וייתכן שגם ההתקפה של גדוד 890 של הצנחנים 
על המערך המצרי ב"טרטור 42", שנכשלה, תרמה 
להסחת הכוח המצרי. לפני הכוח נעו דחפורים 
שסילקו מהציר כלי רכב ורק"ם פגועים, וסתמו 
משאיות  של  מהתפוצצות  שנוצרו  בורות 
תחמושת. לאחר תנועה שנמשכה כשלוש שעות 
הגיעה השיירה עם אור ראשון למעוז "לקקן" 
שעל שפת האגם המר הגדול, משם פנתה צפונה 
לאורך ציר התעלה )ציר "לכסיקון"(, ומשם בציר 
"נחלה" שלחוף האגם עד לחצר הצליחה שבין 
שני מעוזי "מצמד". בכניסה לאזור "מצמד" החלה 
השיירה לספוג אש ארטילרית, ודוברה אחת 
נדלקה ונשרפה. דוברה נוספת נפגעה וננטשה, 
ויתר 11 הדוברות הוכנסו לחצר הצליחה, והוטלו 
למים. מספר מ"פ א': "...התחלנו להכניס את 
הדוברות טנק טנק, לפי קריאה שלי. פה כבר 
הייתה הפגזה, לא צפופה אבל די מדויקת, על 
החצר של 'מצמד' ומה שמסביב. קיבלנו פקודה 
מאריק שרון שהיה פה לזרוק מהר את הדוברות 
לתוך המים. הגיע טנק, התנתק, שני דחפורים 
מאחור דחפו את העגלה למים. הכניסו את 
הדוברות למים כדי לחבר אותן אחר כך לגשר. 
בשלב מסוים הטנק של אגוזי חטף פגיעה ישירה 
על הדוברה. הדוברה נדלקה ואני נתתי לו הוראה 
להתנתק ממנה מיד. הוא הצליח לצאת החוצה, 
להתנתק, והמשכנו בכל התהליך הזה של הכנסת 

דוברות.14.
בשלב זה כבר הצטבר פיגור בן 32 שעות בלוח 
הזמנים של הבאת הדוברות למים, שהראשונות 

שבהן היו אמורות להיות מוכנסות למים מיד לאחר 
המועד המתוכנן להכנסת גשר הגלילים בשעה 
23:30 בליל 15 באוקטובר. הדוברה הראשונה 
הושקה למים ב־06:50 של 17 באוקטובר. כדי 
לחסוך בזמן, חלק מהדוברות הוכנסו למים כשהן 
מחוברות לגרורים. התוצאה הייתה שנוצרו 
הפרשי גובה בין דוברות מחוברות לגרורים 
לדוברות שהושקו ללא הגרורים, שהיקשו על 
החיבור לגשר, והדבר גרם להארכה משמעותית 
של משך הרכבת הגשר. על העבודה הקשתה גם 
זרימת המים החזקה בתעלה, שחייבה שימוש 
בסירות גרר, וכן העלאת יעה אופני על חלקי 
הגשר הנבנה כדי לייצב אותו. העבודה נעשתה 
תחת אש ארטילרית כבדה שגבתה קרבנות מקרב 
העוסקים במלאכה, וכן היו יעפים של מטוסי קרב 
מצריים, וניסיונות של מסוקים מצריים להטיל 
חביות נפל"ם על הגשר הנבנה. בסך הכול הורדו 
למים 11 דוברות, 8 של גדוד 630 ו־3 של גדוד 
605 15. תהליך חיבורן של 8 מן הדוברות לגשר 
נמשך במשך כול שעות הבוקר ואחר הצהריים 
של יום 17 באוקטובר, כ־11 שעות, ורק בשעה 
16:30 יכול היה סגן מפקד אוגדה 143 לדווח כי 

גשר הדוברות מוכן להעברת רק"ם.
מסיבות שונות שלא כאן המקום לפרטן, החל 
מעבר הכוחות של אוגדה 162 על גשר הדוברות 
רק לקראת חצות. למרות הנחיותיהם של אנשי 
הדוברות לנסוע על הגשר בזהירות, הטנקים 
460 דהרו על הגשר,  הראשונים של חטיבה 
ולאחר מעבר כמה מהם הגשר נשבר ונקרע. לאחר 
התלבטות הובא למקום טנק גישור שהיה עם 
חטיבה 421 בגדה המערבית, שהניח את הגשר 
שלו על מיקום השבר בגשר הדוברות. בהמשך 
עלו הטנקים על גשר הדוברות באופן מבוקר, 
וגשר הדוברות עם טלאי הגשר של טנק הגישור 

צמד טנקים של גדוד 257 עולים על דוברת "תמסח" דו-כיוונית
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המשיך לתפקד בדרך זו במשך 6 ימים, ועליו עברו 
עיקר הכוחות של אוגדות 162 ו־252, והשלמות 

של אוגדה 143.
במקביל המשיכו 2 דוברות ה"תמסח" שנותרו 
להעביר כוחות של אוגדה 162 ־ טנקים, תותחים 
מתנייעים, נגמ"שים וזחל"מים, ודרגים. במהלך 
17 באוקטובר נפגעה אחת הדוברות מפגז באחת 
הרמפות, אך המשיכה לתפקד כדוברה חד כיוונית. 
עד ליל 18 באוקטובר הועברו לגדה המערבית 165 
טנקים, שאת רובם העבירו דוברות ה"תמסח". 
בליל 18 באוקטובר ספגה הדוברה השנייה פגיעה 
 ,500 חטיבה  של  טנקים  ב־2  עמוסה  כשהיא 
התהפכה וטבעה. שני הטנקים צללו לקרקעית 
התעלה. אנשי צוות הדוברה הצליחו להיחלץ 
וחולצו על ידי סירות גרר. 6 מאנשי הצוות של 2 
הטנקים, שהיו עם מדפים סגורים בשל ההפגזה, 

לא הצליחו להיחלץ. הדוברה הנותרת המשיכה 
לתפקד עד ל־20 באוקטובר, בעיקר במשימות של 
פינוי נפגעים מהגדה המערבית16. ב־21 באוקטובר 

פונו שרידי גדוד ה"תמסחים" ל"לקקן". 
פעילות העברת הכוחות נמשכה כל אותם ימים 
תחת הפגזות רצופות שבהן נפלו 19 מחיילי מערך 
הצליחה, ונפצעו עשרות, ביניהם מג"ד הדוברות 

ומג"ד ה"תמסחים".

אחרית דבר
עם התבהרות ערפילי הבוקר של 16 באוקטובר, 
התברר כי אמצעי הצליחה שנחשבו לנחותים 
מכולם ־ "התמסחים", הם הכלים שהצילו את 
המצב. אילולא הספיקו לשפץ 19 "תמסחים" 
בשנים 73־71, לפני שיצאה ההוראה להפסיק את 
הפרויקט, לא היה לצה"ל במה להעביר טנקים לגדה 

המערבית של התעלה ביממה הקריטית של מבצע 
"אבירי לב". ה"תמסחים" הגיעו אל התעלה בכוחות 
עצמם, ותרומתו של כוח הטנקים מחטיבה 421 
שבמסגרתו נעו הייתה רק בליוויים. קידומן של 
הדוברות, לעומת זאת, היה כרוך במאמץ סיזיפי 
של הטנקים והצוותים מחטיבה 421 )ו־3 הצוותים 
מהגזרה הצפונית(, להתגבר על רצף של מכשולים 
פיזיים, ומכשולים מעשה ידי אדם. בסופו של דבר, 
למרות שהדוברות הגיעו למים באיחור של 32 
שעות, גשר הדוברות הוא שִאפשר את מטרתו 
העיקרית של מבצע "אבירי לב" ־ העברת מסות של 
שריון לשטחי התמרון ממערב לתעלה. נסיך אמצעי 
הצליחה ־ גשר הגלילים ־ החל למלא את ייעודו 
רק ב־19 באוקטובר, לאחר שהמסה העיקרית של 
יחידות אוגדה 162 וכוחות נוספים כבר עברו 
• על גבי גשר הדוברות והתמסחים. 

טנק של גדוד 264 גורר דוברה בציר "מבדיל"

http://www.421.co.il/?CategoryID=578&ArticleID=404
http://www.421.co.il/?CategoryID=578&ArticleID=404
http://www.hativa14.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/2330-2349.pdf
http://www.hativa14.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/2330-2349.pdf
http://www.hativa14.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/2330-2349.pdf
http://www.421.co.il/?CategoryID=322&ArticleID=464
http://www.421.co.il/?CategoryID=322&ArticleID=464


צוות חדש בפלס"ר 
401 קיבל כומתת 

שריון
צוות חדש 

בפלס"ר 401 
קיבל כומתת 

שריון
לוחמי "צוות אפשטיין" של פלס"ר 401 מגיוס אוגוסט 

2012, סיימו בתחילת פברואר את מסע הכומתה 
המסורתי וקיבלו את כומתת השריון השחורה בטקס 

רב־רושם ביד לשריון, בהשתתפות בני המשפחה, 
ונערכים לשלב אימון הסיירות המקצועי

כומתות השריון 
ממתינות ללוחמים
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צוות חדש 
בפלס"ר 401 
קיבל כומתת 

שריון

כתב וצילם אל"ם )במיל'( שאול נגר

"מי שלא נשם אבק דרכים - לא ישאף אוויר 
פסגות" ציין סג"ם איתי אפשטיין בדברי הברכה 
שלו ללוחמי הצוות שאותם קיבל כאזרחים לפני 
חצי שנה וכיום הוא גאה בהישגיהם בתום מסע 
הכומתה, בטקס שהתקיים ביד לשריון ביום 7 
בפברואר 2013. "צוות אפשטיין, אל תעצרו, 
המשיכו לטפס למרות הקושי במעלה הדרך. 
אני גאה בכם על שבחרתם להתנדב לסיירת 
של חטיבה 401", הוסיף רס"ן נדב עטר מפקד 

היחידה באותו מעמד בטקס.
לוחמי "צוות אפשטיין" שהתגייסו לצה"ל 
באוגוסט 2012 באו ליד לשריון עם בני המשפחות, 
המפקדים והחברים במזג אוויר מצוין, לטקס 
קבלת כומתת השריון, בתום המחצית הראשונה 
של הכשרתם, שהסתיים במסע כומתה מפרך 
של כ־50 קילומטרים ברמת הגולן, בתוואי קשה 
ובמזג אוויר חורפי, ימים ספורים קודם לכן. כל 
הבאים ערכו סיור באתר בלטרון, קודם שהתכנסו 
באולם שבקריית החינוך במקום לטקס המרשים. 
באתי לראות ולשמוע. ראיתי זיק בעיני הלוחמים 
ובעיני בני המשפחות המאושרות שבאו לשמוח 
ולעודד את בניהם, ושמעתי את הלוחמים ואת 
המפקדים הצעירים. מפקד הצוות סג"ם איתי 
אפשטיין ומפקד היחידה רס"ן נדב עטר נשאו 
דברים שכול מנהיג ציוני היה יכול להתברך בהם 

ולהתגאות בהם. אני התלהבתי.

שיחה עם סגן יובל לביא
סגן יובל לביא: אני מפקד פלגת ההכשרות 
401, האחראי על מסלול ההכשרה  בפלס"ר 
ביחידה. היום זו הפעם הראשונה שמתקיים 
בפלס"ר טקס הכומתה לבד, ולא כחלק ממחלקה 
בנח"ל כפי שהיה בשנים עד עכשיו. הצוות הזה 
עלה קצת יותר מוקדם מבדרך כלל מהנח"ל 
ליחידה, במסע שהתחיל מצומת יהודיה דרך כיפת 
נשרים ונגמר במחנה נאפח, מסע עלייה בגשם, 
בבוץ, מזג האוויר לא קל, בסוף מסע אלונקות. 
זו פעם ראשונה שהצוות עושה מסע לבד, והופך 
ממחלקה לצוות. יש לזה איזשהו סטטוס אחר 
שאנחנו נמצאים בו, זה מסע של היחידה, כול 
החיילים מחכים להם בסוף, וזו פעם ראשונה 
שהם רואים ריכוז של כול כך הרבה אנשים עם 
כומתות שחורות ועם סמל של היחידה, ולא רק 
ירוק מסביב של הנח"ל. עם כול הכבוד לנח"ל 

- פשוט זה משפיע.
בנח"ל אנחנו עושים טירונות ואימון מתקדם, 

שלב שנמשך בערך חצי שנה, יחד עם פלוגת 
ובחצי השנה השני של  הנח"ל,  הגדס"ר של 
המסלול אנחנו עושים את המסלול ביחידה, 
בפלס"ר 401 - שבועות ניווט, הסוואה, ולוחמה 

בכול מיני מתארים.
מה השוני בין הפלס"ר שלכם לפלס"ר 7?

יובל: אין שוני, אנחנו יחידות מאוד דומות, 
בגודל, במספר האנשים, באנשים שמגיעים אליה, 
באופי של היחידה, במסלול ההכשרה אנחנו 
מאוד דומים. הם מתחילים בבא"ח גולני, יחד 
עם גולני, ואנחנו עושים את הקורס הייעודי 
בצאלים שנמשך חודש, ביחד, יחד גם עם שאר 
הפלס"רייה, החטיבות הסדירות של החי"ר, ולנו 
יש לפעמים קצת קשרים מעבר לזה, למשל לפני 
שבועיים היה לנו שבוע משותף ביחד איתם, 
ובסוף אנחנו שתי היחידות, היחידות בצבא, 
שעדיין הן פלוגת סיור קלסית כמו של פעם, 
ששייכת לחטיבה, ובעצם מעל מפקד הפלס"ר 
עומד המח"ט. אין יותר עוד פלס"רים כאלה, זה 

היה פעם, כיום זה גדס"רים.
מה המסלול האישי שלך עד עכשיו?

יובל: עשיתי מסלול הכשרת הלוחם בפלס"ר 
401 בנובמבר 2008, סיימתי מסלול, יצאתי לקורס 
מ"כים, הגעתי בבא"ח נח"ל להיות מ"כ של 
חיילים בשלב האימון מתקדם, ולאחר מכן יצאתי 
לקורס הקצינים. סיימתי את קורס הקצינים 
והגעתי להיות מפקד צוות מסלול, של צוות 
שהיה ארבעה חודשים לפני סוף המסלול, בסוף 
ההכשרה. סיימתי איתם את ההכשרה והמשכתי 
איתם עוד שמונה חודשים לפלגת הלוחמים, זה 
בעצם הצוותים המבצעיים אחרי ההכשרה. לאחר 
מכן הגעתי להיות בתפקיד הנוכחי, בעצם מפל"ג 
)מפקד פלגה( ה�כְש�רות. אני אחראי על כול מה 
שקשור להדרכה ומקצועיות ביחידה. יש תחתיי 
מפקדי מחלקות מקצועיות, אם זה מחלקת ניווט, 

הצילום מוקרן על הקיר והטקס יתחיל עוד מעט
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הסוואה, לוחמה, קרב מגע, סיור ותצפית, ואנחנו 
בעצם מכשירים את כול צוות שעושה מסלול 
ביחידה, ומאמנים גם את הלוחמים, בונים להם 
אימונים, עושים את האימונים גם בתעסוקה 
מבצעית, עד כמה שאנחנו יכולים לדחוף, וגם 
באימונים כמו בתקופת אימון, כמו שעכשיו 

היחידה נכנסה אליו.
האם התנסית בפעילות מבצעית או בתעסוקה 
מבצעית עם יחידת השריון? עם יחידת האם?

יובל: כן, היה לי שלב של חצי שנה בתור מפקד 
צוות לוחמים שעשינו גם פעילות מבצעית בגבול 
ירדן וגם פעילות מבצעית בשומרון, כפלוגה 
הבט"שית שלה  והפעילות  גזרה,  שמחזיקה 
מוכוונת תפקיד ייעודי של פלס"ר. אם עכשיו 
הייתה לנו הזדמנות לעשות פעילות שהיינו 
יכולים לשלב בתחום ייעודי שזה תצפית, איזשהו 
סיור - ניסינו מאוד לשלב את זה, מארבים, 

תצפיות, זה דברים שפלס"ר עושה.
מה השוני ביניכם כפלס"ר שריון לפלס"ר 

בחי"ר?
יובל: השוני שאנחנו עובדים ישירות מול 
המח"ט, אין מעלינו מג"ד שמרכז תחתיו גם את 
פלוגת חיל ההנדסה וגם את פלוגת הנ"ט, כפי 
שיש את זה בכול גדס"ר חי"ר. אנחנו כפופים 
ישירות למח"ט השריון, ומה שהמח"ט מחליט 
- זה מה שאנחנו עושים. אם הוא רוצה שעכשיו 
אנחנו נתקוף איזשהו בית - אנחנו תוקפים בית, 
אם הוא מחליט שאנחנו צריכים לפתוח שטח 
-  אנחנו פותחים שטח. אנחנו יכולים לפתוח 

שטח גם לטנקים, גם לחי"ר, גם להנדסה.
היעדים של חטיבת שריון שונים מיעדים של 

חטיבת חי"ר, איך זה משפיע על סוג המשימות 
שלכם, ההנחיות אליכם או הבקשות מכם להביא 

מטרות מיוחדות שמתאימות לשריון?
יובל: אם אתה מתכוון לטכנולוגיה שלנו 
ושל האויב, שהוא בעצם כבר פחות כצבא סדיר, 
אלא יותר כצבא גרילה, המענה שלו לטנקים 
הכי חדישים ומתקדמים בעולם זה איום הנ"ט. 
האתגר שלנו זה למצוא איזושהי חולית נ"ט 
שיכולה להתחבא בטווח של גם עד חמישה 
קילומטרים, למצוא אותה ולהכווין עליה אש, 
אם זה אש של טנקים, מרגמות, חיל אוויר, 
וזה אתגר מאוד קשה, כי טנקים  תותחנים, 
הם שמשהו שדוהר מהר מאוד קדימה וגם לו 
יש כיום טכנולוגיות שעוזרות לו לזהות את 
האיום הזה, ואנחנו צריכים להתקדם בקצב שלו, 
ולגלות לפניו את האיום הזה, או אם הוא לא 
הצליח לזהות - לעזור לו לזהות ולהשמיד אותו, 
ובעצם לסייע לו בסוף להגיע ליעד שהוא צריך 
להגיע אליו. זה אתגר ואני חושב שזה הרבה 
יותר קשה מאשר לגלות איזושהי מחלקה או 
גדוד אויב שמגיע כמו שהיו המשימות בעבר. 
כיום לאתר שלושה, ארבעה, חמישה חיילים 
של אויב שמסתתרים בתוך סבך עם איזשהו 
משגר נ"ט - זה אתגר מאוד מאוד גדול, ועיקר 

ההכשרה שלנו מוכוונת לאיום הזה.
האם יש לכם הוויי משותף עם השריונאים?
יש לנו קצת ולא מספיק, אנחנו מכירים את 
הטנקים ברמה מאוד מאוד מאוד בסיסית, אנחנו 
צריכים להכיר יותר, וההוויי המשותף שלנו הוא 
באימונים, אימונים חטיבתיים ששם יש עצרת 
חטיבה ואנחנו עושים שת"פים, אנחנו קולטים 

צוותים לתרגילי פלוגות ותרגילי גדודים, יש 
את התרח"ט שמסכם תמיד את האימון, ובזה 

מתבטא הממשק שלנו.
האם יש אירועים חברתיים וצבאיים שבהם 

אתם משתתפים עם הטנקיסטים?
זה רק באמת באיזושהי מסגרת חטיבתית 
בזמן האימון. אני חייב להודות שבגלל שאנחנו 
קצת גוף זר בתוך חטיבת שריון זה קצת מקשה 

על החיבור.
מי המ"פ?

המ"פ הוא רב־סרן נדב עטר, ותיק שעשה 
הרבה תפקידים בצבא, והוא כרגע המ"פ שלנו. 
הוא והמח"ט עובדים ביחד צמוד. הוא באמת 
שווה־ערך למג"ד. בישיבות עם המג"דים גם הוא 
יושב, כי הפלס"ר הוא גוף עצמאי, ומפקד צוות 
יכול למצוא את עצמו כמו כול מ"פ בשטח, הוא 
צריך להכיר את כול הכוחות שפועלים בחטיבה, 
את כול הגזרות, הוא צריך לעבור מגזרה של גדוד 
א' לגדוד ב', והוא עושה את זה לבד בלי אף 
אחד שעוזר לו. קבוצה קטנה מאוד של אנשים 
שמטיילת לה בכול השטח. זה מאוד מסובך, 
ומפקד צוות מוצא את עצמו יושב בפורומים עם 
מ"פים, גם עם מג"דים ומדבר בשפה החטיבתית.

שיחה עם סג"ם איתי אפשטיין
איתי אפשטיין: אני המפקד צוות של אוגוסט 
2012. עד עכשיו אני נהנה מאוד, מההתחלה 
הרגשתי זכות אדירה לקבל חבורה של אזרחים, 
ילדים שלא מזמן סיימו תיכון, ולהפוך אותם 
ללוחמים בצבא. עברנו חצי שנה בבא"ח נח"ל, 
טירונות ואימון מתקדם. בטירונות התמקדנו 

הרגע הנכסףרס"ן נדב עטר, מפקד פלוגת הסיור
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יותר במעבר מאזרחים, כשכול אחד אדון לעצמו 
לחיילים במערכת הצבאית, בכול מה שקשור 
למשמעת, הקפדה על חוקים, הטמעת מקצועות 
בסיסיים של חיילּות, קליעה, שדאות, הטמעת 
האהבה לארץ. הערכים שאני מאוד מאמין בהם, 
הם רעות, אמינות, אחריות. אחר כך באימון 
מתקדם הפכנו בעצם ללוחמי חי"ר 07, התמקדנו 
בכול מה שקשור ללוחמה בשטח פתוח, שטח 
בנוי, ברמת המחלקה, הפלוגה, סיימנו בעצם את 
הרובאי 07 ועלינו ליחידה במסע כומתה הראשון 
שבעצם מהווה סוג של היסטוריה ביחידה. עכשיו 

אנחנו מתחילים את המסלול ביחידה.
כמה זמן זה ימשך?

איתי: עוד חצי שנה עד אוגוסט 13, ואז הם 
מוכרזים כלוחמים בסיירת. יחסית לצרכים של 
היחידה, ההכשרה היא די קצרה, אבל המסלול 
הוא די אינטנסיבי, מאוד תמציתי, אין שום 
תוכן שהוא לא חשוב, אסור לפספס שום דבר, 
כיוון שההכשרה היא קצרה יחסית - כול שבוע 
הוא קריטי, משמעותי למקצוע וְלהכשרה של 

להיות סייר. 

שיחה עם איתי חריטן, חניך 
מצטיין

אני מבין שאתה חניך מצטיין?
איתי חריטן: עכשיו אני מגלה את זה.

איך עבר עליך האימון?
איתי: עבר טוב מאוד, למדנו הרבה, ועוד לא 

נגמר, יש עוד הרבה מה ללמוד.
מה היו החוויות העיקריות שלך בהכשרה 

עד עכשיו?

איתי: למדנו להיות לוחמי חי"ר, למרות שכמו 
שאתה יודע הכומתה שלנו עדיין שחורה.

למה עדיין? זה המקצוע - סייר שריון.
איתי: עד עכשיו למדנו להיות לוחמי חי"ר 
רגילים כמו כול לוחם חי"ר ומעכשיו מתחילים 

ללמוד את הייעוד שלנו בתור סיירת שריון.
האם תיפגשו עם טנקים ועם טנקיסטים? 
אתם מבחינתכם צריכים גם ליזום את הקשר 

עם הטנקיסטים, גם חברתית וגם מקצועית.
איתי: הקשר עם הטנקיסטים הוא הבסיס 

של הייעוד. 
מה חשבת לפני השירות?

איתי: לפני השירות דווקא הייתי בעניין 
של הטנקים, רציתי מאוד להגיע לטנקים, ורק 
כשהגעתי לצה"ל שמעתי על הפלס"ר, ונראה 
לי שמתאים לי השטח והסיור, ניסיתי את מזלי 

והגעתי.
ויתרת על הטנקים?

איתי: ויתרתי על הטנקים, עדיין יש לי צביטה 
בלב על הטנקים, אבל שמחה גדולה על הפלס"ר.

טקס הענקת כומתת השריון
כול הקרואים באו לקריית החינוך, טעמו 
כיבוד קל והתכנסו באחד האולמות שבקריה 
לטקס הענקת כומתת השריון. הנחה את הטקס 
סגן יובל לביא, מפקד פלגת ההכשרות שבפלוגת 

הסיור של חטיבה 401.
• דברי סגן יובל לביא

טקס כומתה ומסע כומתה. אחרי הנוף של 
המדבר, של תל ערד ונחל צאלים שנחקק חזק 
מאוד במוחם של החיילים, הם עלו השבוע לנוף 

שהוא קצת שונה, קצת ירוק, נוף של רמת הגולן. 
הם דרכו בבוץ, הרגישו גשם כמו שרק הגולן יודע 
לייצר. והנה הם כאן היום אחרי מסע מפרך. 
ברוכים הבאים לטקס הכומתה של צוות אפשטיין 
מחזור אוגוסט 2012. אני מתכוון להזמין לבמה 

את מפקד הצוות סגן משנה איתי אפשטיין.
• דברי סג"ם איתי אפשטיין בטקס

לפני כחצי שנה קיבלתי את הזכות לפקד 
על מחזור אוגוסט 2012. קיבלתי את הזכות 
הגדולה להפוך חבורה של מיטב בנינו מנערים 
לגברים, להפוך אזרחים טריים, שעד לא מכבר 
למדו בתיכון, ללוחמים בצבא ההגנה לישראל. 
עברנו טירונות בבא"ח נח"ל בפלוגה משותפת 
עם טירוני שייטת 13, שבה הדגשנו בעיקר את 
המעבר החד מאזרח לחייל, ממצב בו אתה אדון 
לעצמך לאדם בעל מחויבויות רבות, ולחלק 
במערכת קפדנית ובלתי מתפשרת של חוקים 
ודרישות שלהם הוא כפוף. למדנו את מקצועות 
הלחימה הבסיסיים כמו קליעה, שדאות ואחרים, 
תוך בניית כושר גופני וקרבי ועמידה על משמעת 
נוקשה וקפדנית, ומוסר עבודה ברמה הגבוהה 
ביותר - כישורים המהווים בסיס איתן ללוחם 
בצבא, ועל אחת כמה וכמה ללוחם בסיירת. 
כמו כן שמנו דגש על ערכי הרעות, האמינות 
והאחריות. דאגנו להטמיע את אהבת הארץ 
ואת החיבור למורשתה ולהיסטוריה שלה, וכן 
להטמיע את ההבנה למה אנחנו פה ולמה עושים 
את אשר אנו עושים. כי רק אדם שמבין את 

ה"למה" יידע בכול מקרה איך לעשות.
לאחר הטירונות עברנו לאימון המתקדם 
שבו הפכנו מחיילים ללוחמי חי"ר לכול דבר. 

מקשיבים לדברי הברכה בטקס
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התמקצענו בלוחמת שטח פתוח ובנוי ברמת 
המחלקה והפלוגה, תוך הטמעת האהבה לשהייה 
בשטח ולקרבה לאדמה. לבסוף סיימנו את תקופת 
השהייה שלנו בבא"ח נח"ל, והשארנו מאחורינו 
הישגים מרשימים וכבוד רב, בין השאר זכינו 
בנתוני הקליעה הטובים במחזור אוגוסט 2012 
בבא"ח, זכינו להיות המחלקה המצטיינת בפלוגה 
ועוד. בשבוע שעבר עשינו היסטוריה ביחידה 
בכך שביצענו מסע כומתה עצמאי ראשון, ללא 
קשר לחטיבת הנח"ל. צעדנו על רמת הגולן במסע 
לא קל של כמה עשרות קילומטרים בבוץ חורפי 
ובמזג אוויר סוער. הכומתה השחורה מייצגת 
את השתייכותנו לחיל החזק והמפואר בצה"ל, 
ועל כך אנו גאים מאוד. כמו כן עשינו צעד גדול 
נוסף ומשמעותי לא פחות. מחלקה 3 מפלוגה מ' 
בבא"ח נח"ל הפכה לצוות ביחידה. למילה צוות 
יש משמעות נשגבת. מאחורי המילה הקטנה 
הזאת עומדת רעות נדירה, ברית דמים, ברית 
אחים, אורגניות בלתי רגילה, יכולת תקשורת 
במבט, אהבת אמת אחד של השני, וכעת אנחנו 

צריכים להוכיח שמגיע לנו להיקרא כך.
יקר, בחצי השנה הקרובה, שתהיה  צוות 
מהמאתגרות והחווייתיות ביותר שתחוו בחייכם, 
תלמדו את כל מקצועות הסיור. אתם תתמקצעו 

בלחימה בכל המתארים, תלמדו להיות חיות־
שטח, תתמחו בהסוואה, ניווט, תצפית, קרב 
מגע, לוחמה זעירה ותכנים רבים נוספים, תוך 
פיתוח כושר גופני וקרבי ויכולת סחיבת משא רב. 
כול אלה יכשירו אתכם כצוות לוחמים בסיירת 
401. אתם תעבדו קשה, תזיעו ותדממו, תמתחו 
את עצמכם עד לקצה גבול היכולת ומעבר לו, 
אבל תמיד תקפידו לחייך ולהסתכל בגאווה על 
כול מה שעברתם, ותחזקו את הרעות, וחברות 
האמת ביניכם, כך שנהפוך למשפחה אמיתית 
שהיא חלק ממשפחת סיירת 401. זִכרו - מי 
שלא נשם אבק דרכים - לא ישאף אוויר פסגות, 
והגיע הזמן לנשום את אבק הדרכים. בהצלחה 

רבה לכולנו.
•  דברי מפקד הפלוגה רס"ן נדב עטר בטקס
יכול אני לסכם פה את הדברים שלי בזה 
שאומר לכול הצוות החדש שלנו ביחידה, 
קחו כול מילה שאמר מפקד הצוות ובזה אני 
אסיים את דבריי. נאמר כי "עם שאינו יודע 
את עברו - ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל" 
)מדברי יגאל אלון(. לפני שאתחיל אזכיר את 
העבר. רק השבוע הייתה לי שיחה עם אבא של 
איתי שטיינברגר זיכרונו לברכה, לוחם ביחידה 
שנהרג במלחמת לבנון השנייה. הוא סיפר 

לי שחזר מאפריקה משבועיים של טיול עם 
החברים שלו מהטירונות, משנת 1975, שהוא 
איתם ממשיך לצבור חוויות עד היום. אמרתי 
לו, שמע, אני נדהם, שמאז ועד היום אתם 
נוסעים, מגיעים עד אפריקה ביחד, וממשיכים 
לדבר על החוויות שלכם מהטירונות. ונראה לי 
שרק מהדבר הזה אתם יכולים להבין את מלוא 
המשמעות שניסה פה מפקד הצוות להעביר 
לכם על 'מה זה צוות', ומה זו רעות, ועד כמה 
רחוק הולכים עם הדבר הזה. התחלתי מהעבר 
של אדם אחר, אדם יקר שקשור היום ליחידה 
הזו בנימיה ובדמה, אבל אתחיל להזכיר לכם 
טיפה עליכם קצת מהעבר, לכם ההורים קודם 
כול. אחרי שבניכם סיימו את המעגל הראשון 
בחייהם, הגן, הם עברו למעגל השני, לבית 
הספר, ומשם היישר למעגל השלישי לצה"ל. 
במידה מסוימת המעבר הזה הוא בדומה למעבר 
לגן - צריך ללמד הכול מהתחלה, שפה חדשה, 
נורמות, זמנים, מדים, רוח חדשה של איתנות, 
לוחמנות, רעות. את כול הדברים האלה עשו 
בתקופת הטירונות והאימון המתקדם בבא"ח, 
תחת פיקודם ומנהיגותם של מפקד הצוות 
איתי אפשטיין, של הסמל גֹוִּבי, והמ"כים טּוִּבי, 
נועם וחיים, שכיום שהוא כבר נמצא בהכנה 

חייל מצטיין בהכשרה, מאור 
שרף מצוות אפשטיין

סגן יובל לביא, מפקד פלגת סג"ם איתי אפשטיין, מפקד הצוות בהכשרהמפקד הצוות בהכשרה איתי חריטן
ההכשרות ומנחה הטקס

סינטיה ודיוויד גלוקמן, סבתא וסבא של חן דייויס מצוות אפשטיין, 
"שעשו עלייה" לארץ מדרום אפריקה לפני כחמישה חודשים

ממתינים לכומתה השחורה
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מפקדים בהכשרה

לקורס הקצינים.
תחתם הם למדו להיות לוחמי חי"ר מעולים. 
וכשאני אומר מעולים - אני מתכוון לכך. 
כאשר הצוות המקביל בפלוגת המיוחדות, 
כמו ששמעתם כבר, הוא משייטת 13, אז אין 
מה לעשות, אנחנו משווים, כי אנחנו כאלה, 
תחרותיים, ובצבא זה טוב. וכאשר הצוות מנצח 
צוות של השייטת בשבוע מחלקה, אז נראה 
לי שכול מילה פה מיותרת. וכמו שלימדוני 
בצבא - מחפשים תוצאות ולא תירוצים. ואכן, 
צוות אפשטיין, הראיתם תוצאות. נוכחתי 
יחיד  היה  כומתה שהוא  במסע  לראותכם 
וראשון מסוגו, מסע המשלב ומסמל הן את 
עלייתכם ליחידה והן את מסע הכומתה שעד 
כה היה מתקיים בבא"ח. עד כאן זכיתם ובזכות 
מלאה לקבל את כומתת הפלס"ר. הלכתם במזג 
אוויר קשה, ובתוואי שטח מאתגר, הראיתם 
כי אתם מוכנים וראויים לעבור לשלב הבא 
בהכשרתכם, שזה שלב שאני קורא לו שלב 

הסייר הלוחם.
עתה נעבור לסקירת ההווה על מנת שלא 
יהיה דל. עד כה נבחנתם והוכשרתם להיות 
לוחמי חי"ר מעולים, עתה תוכשרו ביחידה 
כסיירים. אנחנו המפקדים ביחידה ממשיכים 

את שרשרת הדורות מהעבר להווה, שרשרת 
ימינו, של  ועד  דורות הסיירים מהפלמ"ח 
חיילים צעירים שחורשים ברגליים ובג'יפים 
את הארץ ולומדים להגן עליה, לומדים לאהוב 
אותה, דרך הרגליים, דרך החוויות שתקבעו 
במעלה המסלול. לגבי העתיד - הוא יותר לוט 
בערפל. כמו שטען קלאוזביץ', הוגה צבאי מסוף 
המאה ה־19, טען וצדק, ששדה הקרב הוא 
ממלכת אי־הוודאות. ולכן עלינו, המפקדים, 
המחויבות שהעתיד קצת יהיה לוט בערפל, כי 
המחויבות שלנו היא להכינכם באופן המיטבי 
למפגש עם ממלכה זו. לכן אנצור את פי בגילוי 
יתר, אבל בכול זאת אתן לכם מספר טיפים 
מיהו הלוחם, מיהו אותו הסייר, מהי רוחו, 
רוח של אותו לוחם, וזה לכם, צוות אפשטיין, 
תיקחו את זה אתכם במעלה הדרך. הלוחם 
קודם כול לאחריות אישית  ביחידה נדרש 
והרבה, קודם כול לביצוע המשימה באופן הטוב 
ביותר, לאחר מכן אחריות על כך כי עליו לנהוג 
באחריות ובזהירות במעשיו בכליי המלחמה 
שיש לו, כי כליי מלחמה אלה, הם לטובתנו, 
אבל הם גם יכולים להיות בעוכרנו, ולכן יש 
אישית.  כול אחריות  קודם  לכם אחריות, 
האחריות השנייה לחבריכם, על זה שאתכם 

בצוות, על זה שנלחם לצדכם כתף את כתף. 
הדבר השני היא תושייה, תושיית הלוחם, 
הלוחם זקוק לתושייה בשדה הקרב ובשגרה, 
ליצור יש מאין. אחרת נישאר עם ַאיִן. התקופה 
היא תקופה של קיצוצים וצמצומים. אנחנו 
כלוחמים בצה"ל אמורים לשמש דוגמה ומופת, 
אנחנו הראשונים שנסתפק במועט ונחסוך 
במה שניתן. אבל על מנת שנמשיך להתעצם 
ולהמשיך לנצח, עלינו לגלות תושייה ולא לומר 
אין או אי אפשר. הדבר השלישי הוא הרצון 
ללמוד ולהשתפר ותמיד, זהו המפתח להיותכם 
לוחמים וצוות מעולה, ולשם כך צריך לגלות 
פתיחות וביקורת פנימית שלכם עצמכם. הדבר 
האחרון זו הרעות, זהו הדבר החשוב ביותר. 
כאשר המציאות תהיה קשה, אפורה, סיזיפית, 
לעתים קצת מייאשת וקצת מתסכלת וקצת 
רחוק מהבית, אז הרעות היא זו שצריכה לנשב, 
זאת הרוח ובאמצעותה תדעו תמיד להתגבר 

ביחד על כול מכשול בדרך.
צוות אפשטיין, אל תעצרו, תמשיכו לטפס 
למרות הקושי במעלה הדרך. מאחל לכם הרבה 
מאוד הצלחה בהמשך מסלול הלוחם ביחידה 
וגאה בכם על כך שבחרתם להתנדב לסיירת 
• של חטיבה 401. תודה רבה. 

ניר שרף, אחיו הצעיר של מאור, ועוד רגע נכסף
כבר חושב על הצבא

עוד רגע נכסף, מתוך הרבים שהיו
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ָמֶדה  יר תְּ ִמִבּ
ל־302: ערב 
גנני קק"ש 

1982 - 1977
היו שאמרו שזו הייתה התקופה היפה בחייהם. היו שזכרו 

את ביר-תמדה שבסיני כמקום מקסים, ואת ג'בל יעלק 
ְּכֶרֶכס נישא ומסתורי. האם זה באמת כך, או שמא כל פיסת 

קרקע בת כמה מאות קילומטרים רבועים שאדם בגיל 
עשרים עושה בה את ימיו ולילותיו, לומד בגופו את נבכי 

נבכיה - בלהט הקיץ ובכפור החורף, בבוהק השמש ובעלטה 
המסמאת של לילות נטולי ירח - הופכת ברבות הימים 

מושא געגועים?

עירד יבנה*

זה לא היה כל כך פשוט. גידי ועמית יזמו, 
ואנחנו, בזה אחר זה, נעננו בהתלהבות והעלינו 
באוב עוד ועוד שמות וקיבצנו תמונות ומסמכים. 
אבל כולנו עסוקים, מאוד עסוקים. קבענו תאריך 
ושינינו, כמעט ביטלנו, וקבענו שוב - הפעם 
סופי. ב-27 באוקטובר, 2012, התאספנו בבית 
משפחת קלינגר ברמת אפעל. מתוך הרגל של 
שנים, הגענו ליעד באיגוף שמאלי עמוק - דרך 
הסלון של השכנים. האמת - סתם התבלבלנו, 
והשכנים, משום מה, קיבלו כעניין של יום ביומו 
את העובדה שקבוצת גברים במיטב שנותיהם 

צועדת בנחישות דרך סלון ביתם היפה.
השתנינו. וודאי שהשתנינו - הרי הילדים שלנו 
היום מבוגרים יותר משהיינו אנו אז. אבל בכל 
זאת נותרנו דומים - תווי הפנים, גון הקול, חיתוך 
הדיבור, הכול חוזר. עמי המח"ט וצביקה המג"ד, 
פקידות הלשכה והפלוגות, מפקדי פלוגות וקציני 
מטה וגננים. רבים מאתנו המשיכו והתקדמו בצבא 
הסדיר ובמילואים וזכו לענוד דרגות בכירות, 
כולל דרגות אלוף-משנה ותת-אלוף ואפילו אלוף 
אחד, אבל בערב זה כולנו גננים. למחרת נשוב 
להיות מהנדסים יצירתיים ועורכי דין בכירים, 

יזמים פורצי-דרך ומנהלים מובילים, מחנכים, 
פרופסורים ואנשי ציבור. לא אוסף מקרי של 

אנשים. אנשי מעש. גנני קק"ש.
באנו להציף זיכרונות ולספר סיפורים. עמית 
גידי  כיד המלך.  ומשפחתו התקינו מטעמים 
יצר מצגת וסרט מאוד מרגש, ערוך להפליא. 
ודיברו - לא כולנו כמובן, אבל  אחדים קמו 
היו די סיפורים כדי למלא את הערב ואף יותר 

מכך. בעיקר סיפורים משעשעים על הדברים 
הקטנים שהפכו את הזמן ההוא והמקומות ההם 
והאנשים הללו למיוחדים כל כך: מעשי משובה, 
מבוכות קטנות, עימותים אידיאולוגיים נשכחים. 
סיפורים אשר מבטאים את הגעגוע במילים. לא 
סיפרנו עלילות גבורה. לא ייחדנו מקום לנופלים 
- שיתפנו אותם. כאילו נעדרו מן המפגש סתם 
כך עקב פגישה דחופה או נסיעה לחו"ל. כאילו 

הגננים של קק"ש בפיקוד צביקה קן-תור )במרכז(, כיום תא"ל במיל'



אפריל 2013  שריון 43 ׀ 93

דמויותיהם הצעירות הניבטות מתוך הצילומים 
הישנים נטמעות בין יתר דמויותינו. כאילו ִצָּלם 

אינו כבד ִמִּצֵּלנּו.
היו שאמרו שזו הייתה התקופה היפה בחייהם. 
היו שזכרו את ביר-תמדה שבסיני כמקום מקסים, 
ואת ג'בל יעלק ְּכֶרכֶס נישא ומסתורי. האם זה 
באמת כך, או שמא כל פיסת קרקע בת כמה מאות 
קילומטרים רבועים שאדם בגיל עשרים עושה בה 

את ימיו ולילותיו, לומד בגופו את נבכי נבכיה - 
בלהט הקיץ ובכפור החורף, בבוהק השמש ובעלטה 
המסמאת של לילות נטולי ירח - הופכת ברבות 

הימים מושא געגועים? האם זה בכלל משנה?
הפילוסוף היווני אריסטו האמין שהארץ נסמכת 
על ארבעה יסודות: אדמה, אוויר, מים, ואש. ואנו, 
שכתשנו את אדמת המדבר בזחלי הטנקים וחרכנו 
את האוויר באש תותחים, שכל כך התגעגענו למים 

חיים, אנו האמנו שקצין השריון הוא אשר נסמך 
על ארבעה יסודות: על האמינות ועל המיומנות 
ועל המנהיגות ועל הדבקות במטרה. בכל מאודנו 
האמנו כי מי שאינו עומד במבחן מרובע זה אינו 
ראוי לשאת דרגות קצונה על כתפיו - בטח לא 

בחיל השריון של צבא הגנה לישראל.
חלפו שלושים שנה. האם גדוד הקק"ש שמר 
על מעמדו ועל איכותו ועל להט שליחותו? ובכלל, 
האם עדיין קצינים טריים בני עשרים נוטלים 
על כתפיהם את משימת חינוך הדור הבא של 
מפקדים מעולים באותה רצינות ועקשנות וגאווה 
תמימה? אני מביט סביב ורואה את ילדינו ואת 
חבריהם ומאמין שכן. אני רוצה להאמין שכן. 
אני חייב להאמין, כי אם זה כך גם כיום, אז אני 
חושב שיהיה בסדר. שאפשר קצת פחות לדאוג.

הערה:
302 הוא שמו של שטח האימונים המיתולוגי 
לפני  השריון,  קורסי  של  שבע,  לבאר  מדרום 

שבית הספר לשריון נדד לעומק הנגב.
* מפגש גנני קק"ש בין השנים 1977 - 1982: 
במוצאי  התקיים  ל-302"  ִּביר-ּתְָמֶדה  "בין 
השבת, 27 באוקטובר 2012, בביתו של עמית 

קלינגר

הרמטכ"ל רב-אלוף רפאל )רפול( איתן בטקס הענקת דרגות בסיום מחזור קק"ש. לידו סא"ל צביקה קן־תור

טנק מגח בטקס 
סיום מחזור קק"ש
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 ט"ו בשבט תשע"ג
ביד לשריון

 ראש השנה לאילנות וחגיגה לעיניים בט"ו בשבט ביד לשריון בלטרון. 
בנערינו, בטפנו, בחיילינו ובזקנינו התייצבו כול העם לטעת בפארק העוצבות 

וגם לקיים מצוות "והגדת לבנך" על מלחמות העבר.

אל"ם )במיל'( שאול נגר

חיילים וחיילות, אנשי שריון בעבר ובהווה, 
אנשי מנהלת המרכבה, ובני משפחה מטף ועד 
לשריון  שביד  העוצבות  לפארק  הגיעו  זקן 
לנטיעות ט"ו בשבט, שכבר הפכו למסורת כמו 
צעדת השריון. מזג האוויר הנאה תרם לאווירה 

הנינוחה. בתוך כך עמדו שלושה לוחמי שריון 
בעבר וקיימו מצוות "והגדת לבנך" בהסבר לבני 

הדור הצעיר על המלחמות שהיו.
לפני שלב הנטיעות התקיים טקס קצר ליד 
האנדרטה של אוגדת הפלדה, בהנחיית המדריכה 
מלודי. האלוף )במיל'( חיים ארז, יו"ר עמותת 
יד לשריון בירך את הבאים וציין את חשיבות 

הנטיעות למסורת בכלל ולמורשת השריון. 
אחריו נשא דברים קצרים תא"ל ירון ליבנת 
העומד בראש מנהלת המרכבה, שהבטיח כי 
בימים אלה שוקדים אנשיו להכנת דגם של 
הנגמ"ש נמר כדי שיוצב בתערוכת הרק"ם ביד 
לשריון, וכן סיפר כי מערכת ההגנה "מעיל רוח" 
לטנקים, שבה מצטייד השריון כיום, היא הנכדה 

רב"ט מלודי מולדבסקי מנחה את טקס הנטיעות



אפריל 2013  שריון 43 ׀ 95

היכונו לפקודה "אחרי"...

ואיך אפשר בלי חיילות

בנערינו ובזקנינו

או הנינה של מערכות קודמות שפותחו ונוסו 
במהלך השנים עד שהגיעו לבשלות בדמותה 

של מערכת "מעיל רוח כיום".

מהלך הנטיעות
התכנסנו כאן היום, בט"ו בשבט, ראש השנה 
לאילנות, חג המבטא את הקשר העמוק של העם 

היהודי לארץ ישראל. כך ציינה בפתיחה רב"ט 
מלודי מולדבסקי שהנחתה בחינניות את הטקס 
שקדם לנטיעות והוסיפה: אנו נוטעים כאן 
בפארק עוצבות השריון, בלבו של חורש ארץ־

ישראלי המייצג את מיטב האילנות, שהשתבחה 
בהם ארץ ישראל. החורש עוטף באהבה ובהצדעה 
אנדרטאות של עוצבות השריון, המנציחות את 

צילומים: אבנר גאגין, גבי יפה ונופר ניסים "רעות שריונאים" גם בנטיעות  

מאזינים לקראת הנטיעות
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"השריונאים נוטעים בט"ו בשבט"

בני משפחה נוטעים יחדיו

APPLE זה לא רק חברת מחשבים...

מורשת הלוחמים ּוגבורתם! לאנדרטות אלה 
תתווספנה אנדרטות נוספות, עליהן עמלים 
שריונאים ותיקים, הפועלים יום וליל לשימור 

מורשת חטיבתם והנצחת חבריהם שנפלו.
אנו נמצאים באנדרטה של אוגדה 162 ־ 
האוגדה של האלוף אברהם אדן ברן במלחמת 

יום הכיפורים.
כאן, בגבעות לטרון, הופעל לראשונה כוח 
משוריין של חטיבה 7 במלחמת העצמאות. 
כיום מהווה יד לשריון בלטרון נדָּבך מרכזי בחיי 

השריונאים לדורותיהם.
אחרי הפתיחה עלה לבמה סמ"ר רן נוימן, 
שהשתחרר יום קודם לכן, וקרא את ברכת הנוטע 
שחיבר הרב בן ציון חי עוזיאל. התפילה אומצה 

מאוחר יותר על ידי הקרן הקיימת לישראל.

 אבינו שבשמים
 בונה ציון וירושלים

 ומכונן מלכות ישראל.
 השקיפה ממעון קודשך מן השמים

 וברך את עמך את ישראל
 ואת האדמה אשר נתת לנו

כאשר נשבעת לאבותינו.

 רצה יי ארצך
 והשפע עליה מטוב חסדך.

 תן טל לברכה
 וגשמי רצון הורד בעתם

 לרוות הרי ישראל ועמקיה
 ולהשקות בהם כל צמח ועץ.

 ונטיעות אלה
 אשר אנחנו נוטעים לפניך היום

 העמק שרשיהם וגדל פארם
 למען יפרחו לרצון

 בתוך שאר עצי ישראל
לברכה ולתפארה.

 וחזק ידי כל אחינו
 העמלים בעבודת אדמת הקדש

תא"ל )במיל'( דוד שובל עם בנו החייל

חיילים "מחממים מנועים" עם קפה לקראת הנטיעות

אלוף )במיל'( חיים ארז נושא דבריו
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תא"ל ירון ליבנת, ראש מנת"ק, נושא דבריו

השריונים באים, והפעם לא בחריקת שרשרת...

הנוטעים הצעירים

 ובהפרחת שממתה.
 ברך יי חילם

 ופעל ידם תרצה.
אמן

פרקי מורשת
הצד הערכי והמסורתי של הנטיעות בא 
לביטוי בסיפורי לוחמים ותיקים לבני הדור 
הצעיר על מלחמות העבר בישראל, ככתוב: 
"וִהגדת לבנך". וכך, לאחר שהנוטעים הרבים 
שבאו הופנו לאזורים שונים בפארק הם שמעו 
פרקי מורשת מפי אל"ם )במיל'( אוריאל רוזן, 
תא"ל )במיל'( ברוך הראל )פינקו( וסרן )במיל'( 

אייל פז.

קטע מכתבה נוטעים לט"ו בשבט 
 של ניצן קינר )באתר צה"ל, 

מיום 24 בינואר 2012(
־־־"פארק העוצבות הוא מקום ייחודי, לא 
סתם אנו בוחרים לקיים כאן את הנטיעות מדי 

שנה", הסביר סא"ל אוהד אורגל, קצין האג"ם של 
חיל השריון. "לכל חטיבה או עוצבה בחיל יש את 
הפינה שלה, אליה היא יכולה להגיע, להתייחד 
עם זכר הנופלים וללמוד על המורשת של אותה 
חטיבה". במהלך הביקור, הנוכחים סיירו בין 

האנדרטאות שבפארק המטופח והנעים.
חייך  חימוש",  אנשי  אנחנו  ־־־"אומנם 
תא"ל ירון ליבנת, "אבל אנחנו עובדים בצמוד 
לשריונרים ומחשיבים את לטרון לבית השני שלנו, 

ולכן חשוב לנו להשתתף בנטיעות מדי שנה".
־־־"אני רוצה לברך את כל הנוכחים שהגיעו", 
אמר האלוף )במיל'( חיים ארז. "כמו אנשי 
השריון הוותיקים, גם אנשי מנת"ק ורפ"ט הם 
שותפים מלאים של אתר יד לשריון במשך 
הרבה שנים, ואני שמח שהם לוקחים חלק 
באירוע הזה". אלוף )במיל'( ארז הדגיש את 
חשיבות מורשת החיל ללוחמים הנוכחיים. 
"אני מקווה שבנוסף לנטיעות גם תכירו את 
האתר, תלמדו על המורשת של לוחמי העבר 
שלחמו ונפלו ותתחברו לחטיבתכם ובאופן 
• כללי לחיל השריון". 

רב סרן )במיל'( זהר ראובני מסביר לבני הדור הצעיר
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אל"ם )במיל'( שאול נגגר

טכנולוגיה צבאית - ספר חדש של ד"ר עזריאל לורבר

"טכנולוגיה מודרנית היא מאבני היסוד של איכות הכוח הלוחם... השגת מידע עדכני מבעוד מועד אודות פיתוחים והצטיידות 
האויב באמצעים חדשניים, עשויה לקבוע את תוצאות המלחמה עוד לפני שנורתה הירייה הראשונה"

"טכנולוגיה צבאית ־ אמצעי לחימה ומודיעין", ד"ר עזריאל לורבר, הוצאת אפי מלצר בע"מ, 2012, 399 עמודים

במודיעין  מלחמה  סוף  אזי  תְִחָּלה"  ְּבַמֲחׁשָָבה  ַמֲעׂש�ה  "סֹוף  אם 
מודיעין  מידע,  כי  לציין  מיותר  בימינו  תחילה.  ובטכנולוגיה 
תעשייתי־ צבאי,  לריגול  יעד  והם  ועוצמה  כוח  הם  וטכנולוגיה 

כלכלי ואחרים. בספרו החדשני פורס לפנינו המחבר ד"ר עזריאל 
לורבר יריעה רחבה על הקשר שבין מודיעין טכנולוגי והשפעתו 

על שדה הקרב. ספר מומלץ לכל מפקד בצה"ל.

פתח דבר: על הקשר בין טכנולוגיה למודיעין
התכנית  ראש  בן־ישראל,  יצחק  פרופסור  )במיל'(  אלוף 

ללימודי ביטחון, אוניברסיטת תל אביב, יוני 2011
עם  הציבור  בתודעת  כלל  בדרך  קשורה  צבאית  טכנולוגיה 
מודיעין,  טוב".  ש"מצטלמים  מלחמה  כלי  ושאר  פצצות  טילים, 
למרגלים  הקשורה  חשאית  כפעילות  מצטייר  זאת,  לעומת 
ולסוכנים. הקשר בין טכנולוגיה למודיעין נתפס כקלוש. תפיסה 
נועד להבהירה.  זו אינה מדויקת, והספר המונח לפנינו  מקובלת 
ועוסק  תלוי  המודרני  המודיעין  כי  לקבוע,  הגזמה  זו  תהיה  לא 
תלויים  המודרניים  המלחמה  שכלי  המידה  באותה  בטכנולוגיה 
פעולה  אינו  צבאי  מודיעין  יישמע מפתיע,  כמה שהדבר  עד  בה. 
אותנו  המלווה  תופעה  שהיא  למלחמה,  בניגוד  יומין,  עתיקת 
הוא  בטכנולוגיה  השימוש  אפילו  האנושית.  התרבות  משחר 
עתיק יומין, ודי אם נזכיר את ארכימדס )המאה השלישית לפני 
הספירה( שבנה מכונות מלחמה למלך סיראקוז )וגילה אגב כך כי 
"תנו  ארוכה מספיק:  זרוע  בעל  מנוף  עם  כל משקל  להרים  ניתן 
ההשתנות  אבל  כולו"(.  הארץ  כדור  את  וארים  משען  נקודת  לי 
הטכנולוגית הייתה בעבר כל כך איטית, עד כי מצביאי הצבאות 
יכלו להניח כי לא ייתקלו בהפתעות טכנולוגיות בכלי המלחמה 
שיוצבו מולם, וכי לכן אין צורך להשקיע במודיעין בין המלחמות 

כדי להיות מוכנים למלחמה עצמה.
נכון, מרגע שפרצה המלחמה, נוצר צורך במודיעין על כוחות 
שנשלחו  סיירים  ידי  על  כלל  בדרך  הושג  זה  וכוונותיו.  האויב 
עד  שעושות  וכמו  התנ"כי,  בסיפור  המרגלים  כמו  האויב,  לארץ 
היום יחידות הסיור הצמודות לכוחות השדה. אבל יש להבחין בין 
פעילות זו בזמן המלחמה ובין הקמת גוף ממוסד בין המלחמות, 

שנועד לאסוף, לנתח ולאפשר בניין כוח מוכן יותר למלחמה.
הצורך בהקמת גוף כזה נולד רק כאשר קצב השינוי הטכנולוגי 
והמהפכה  ה־17(  )במאה  המדעית  המהפכה  בעקבות  הואץ, 
והגיע  ה־19(,  עד  ה־18  )במאות  בעקבותיה  שבאה  התעשייתית 

לשיאו בתחילת המאה ה־20. רק בשנת 1855 הוקם לראשונה גוף 
)"המחלקה לטופוגרפיה וסטטיסטיקה" במשרד  מודיעין ממסדי 
המטה  בתוך  מתוקנת  בצורה  פעל  אשר  באנגליה(,  המלחמה 
הביטחוני בימי שלום, ביוני 1871 הוכרה המחלקה רשמית כגוף 
לענייני מודיעין, ונקבע כי תפקידה יהיה: "לאסוף ולמתג את כל 
זרים;  צבאות  של  וכו'  ארגון  לכוח,  המתייחס  האפשרי  המידע 
מדינות  ידי  על  שנעשתה  בהתקדמות  מעודכנת  עצמה  לשמור 
כזו  בצורה  המידע  את  ולשמור  ובמדע  המלחמה  באמנות  זרות 
שיהיה מוכן לעיון ולהשגה לכל מטרה אשר לה יידרש". שנתיים 
מאוחר יותר הפכה המחלקה ל"ענף הביון" במשרד המלחמה )עם 
צוות "מורחב" של 27 איש!(. השירות החשאי הבריטי הוקם רק 

בשנת 1909.
הטכנולוגיה המודרנית יצרה גם תלות הדשה ולא מוכרת בעבר 
לצורר  מעבר  הלוחמה(.  )אמצעי  האמל"ח  לבין  המודיעין  בין 
הקרב  בשדה  יתרונות  להשיג  כדי  חדש  אמליח  לפתח  המוכר 
למודיעין  צורך  גם  נוצר  מקדים(  טכני  מודיעין  נחוץ  כר  )ולשם 
הקרב,  בשדה  האמל"ח  של  נכונה  הפעלה  שיאפשר  אִמתי  בזמן 
בזמן המלחמה. מושג חדש נכנס לעולם הלוחמה: מודיעין מטרות.
ספרו של עזריאל לורבר עוסק בנושא שהספרות מיעטה לדון 
בו - בקשר שבין הטכנולוגיה למודיעין )או ליתר דיוק המודיעין 
רבה.  במידה  וחדשני  נחשוני  הוא  שכזה  ובתור   - הטכנולוגי( 
במודיעין  העוסקים  של  לפתחם  האורבים  בכשלים  מתרכז  הוא 
טכנולוגי, ובהפתעות טכנולוגיות )בשער השני לספר(, אבל אינו 
שוכח לפתות בהסבר מאיר עיניים על חשיבותה של הטכנולוגיה 

בשדה הקרב המודרני )בשער הראשון(.
בלתי  מעיין  גם  מהווה  הספר  בתולי,  בנושא  עיסוקו  מלבד 
נדלה של סיפורי פיתוח טכנולוגי בתחום הצבאי. המחבר מרבה 
להעביר את מסריו באמצעות דוגמאות מהעולם הרחב, הנוגעות 
דוגמאות  ומאות  עשרות  משבץ  והוא  טכנולוגי,  פיתוח  לסיפורי 
אירועים  כלל  )בדרך  כוונותיו  את  הממחישים  אירועים  של 
למעין  הספר  את  הופך  הוא  בכך  דווקא(.  לכישלונות  הקשורים 

אנציקלופדיה בזעיר אנפין של פיתוחים טכנולוגיים צבאיים.

מתוך הקדמת המחבר
כדי להבין את הבעייתיות באיסוף ובניתוח מודיעין טכנולוגי, 
שדה  על  הטכנולוגיה  של  השפעתה  את  להבין  כול  ראשית  יש 
הקרב ואת הגורמים המכשילים את יישומה הנכון. הדבר הכרחי, 
מפני שלפעמים נזרקים לחלל האוויר רעיונות דמגוגיים שנקלטים 
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המלעיזים  טענות  למשל,  בקלות. 
השנייה,  לבנון  מלחמת  אחרי 
צה"ל  של  אי־הצלחתו  כאילו 
לטכנולוגיה  מ"התמכרות"  נבעה 
בנטל  נשאו  הפלאזמה  מסכי  וכי 
האשמה. המקרה של אח"י "חנית" 
השגיאה  את  מיד  מוכיח  למשל 
למה  אבל  הזה,  בטיעון  הלוגית 
היום  אפילו  טוב?  סיפור  לקלקל 
היא  הטכנולוגיה  כי  הטוענים  יש 
להיות  עליה  וכי  חטאת,  כל  ֵאם 
המסורתיות  לתכונות  כינור־שני 
ובינתיים   - טובה"  "חיילות  של 

נוח לאגרופי בעלי האינטרסים ולאנשים  היא מהווה שק חבטות 
שאינם מבינים כלל במה מדובר.

במטרה להביא דברים על רקעם ובהקשרם הרחב, הרכבתי את 
הספר משלושה שערים: האחד עוסק בחשיבותה של הטכנולוגיה 
בשדה הקרב, השני בבעיות ובלקחים בסוגיית המודיעין הטכנולוגי 
והמדעי והשלישי עוסק בנגזרת מוכרת פחות של נושאי מודיעין, 
בהונאה. השער הראשון, על חשיבותה של הטכנולוגיה הצבאית, 
בסיס  לשמש  כדי  נכתב  אותה,  הסובבות  והבעיות  מימושה 
לשער השני, העוסק במודיעין. אין טעם לדון במודיעין טכנולוגי 
הטכנולוגי  הפן  אי־הבנת  מדוע  בדיוק  מבין  אינך  אם  ובבעיותיו, 
בין  והקשר  זה,  בתחום  המוכנות  של  החשיבות  הלחימה,  של 
הירייה  שנורתה  לפני  עוד  מלחמה  להכריע  יכולים  ללחימה,  אלה 
"תורת  ספרו  בזכות  הידוע  הסיני  הפילוסוף  טסו,  סון  הראשונה. 
שהקרב  אחרי  רק  לקרב  יוצא  נבון  "מפקד  כי  אמר  המלחמה", 
מכרעת  תרומה  לתרום  יכולה  הטכנולוגיה  לטובתו".  הוכרע  כבר 
ראותו  מנקודת  כתוב  הספר  כי  אדגיש,  עוד  זה.  אידיאל  להשגת 
של הטכנולוג )ולא של קצין מודיעין שזה עיסוקו היומיומי(, אבל 
אל דאגה: הספר מיועד לקהל הרחב ולכן לא יעסוק בטכנולוגיה־

פעולתם.  ודרכי  לחימה  אמצעי  על  טכניים  בהסברים  או  לשמה 
העליתי בחיבור זה שאלות רבות מבלי לתת להן תשובות, שלי או 
של טובים ממני. לא תמיד יש תשובה לכל שאלה. לעיתים התשובה 
הנכונה מוכתבת על ידי הצגה נכונה של השאלה, וזו כמובן תלויה 
מן  חלק  כבר  היא  שאלה,  יש  כי  ההכרה  עצם  לעיתים  בנסיבות. 
יש תרומה לעצם הצגת השאלה,  הזו,  הפתרון. במסגרת המגבלה 

אף אם ללא תשובה מידית.
ההיסטוריות  הדוגמאות  רוב 
מתייחסות  בספר  המובאות 
לעימותים בין צבאות ממוסדים של 
לאירופים  ופרט  ־  או עמים  מדינות 
גם  כאן  לכלול  נוכל  והאמריקנים 
והאינדיאנים  באפריקה  הזולו  את 
התובנות  אבל  אמריקה;  צפון  של 
והלקחים מכל האירועים המתוארים 
נגד  במאבק  החל  היום,  גם  נכונים 
בעצימות  בלחימה  עירוני,  טרור 
בין  מזוין  במאבק  וכלה  נמוכה, 
בנשק  ושימוש  מדינות־לאום 

להשמדה המונית.

ד"ר עזריאל לורבר
לורבר  עזריאל  שירת  התיכוניים  לימודיו  את  שסיים  לאחר 
משם  השריון,  בחיל  ובמילואים  גבעתי  בחטיבת  וכקצין  כלוחם 
ראשון  תואר  בעל  הוא  לורבר  עזריאל  רס"ן.  בדרגת  השתחרר 
ושלישי  שני  ותואר  פיטסבורג  מאוניברסיטת  מכונות  בהנדסת 
 POLYTECHNIC  VIRGINIA וחלל מהמוסד  בהנדסת תעופה 
האווירית,  בתעשייה  עבד  לורבר  עזריאל   .INSTITUTE
כיום  המדינה.  ובשירות  הפרטי  בסקטור  הצבאית,  בתעשייה 
באוניברסיטה  "תלפיות"  בפרויקט  צבאית  טכנולוגיה  מלמד  הוא 
העברית בירושלים ובחוגים ללימודי ביטחון בשתי אוניברסיטות 
מקצועיים,  מאמרים  עשרות  ובחו"ל,  בארץ  פרסם,  הוא  נוספות. 
 MISGUIDED )ספרו  צבאית  טכנולוגיה  בנושאי  ספרים  מספר 
ותורגם לשתי שפות  WEAPONS שיצא במקור בארצות הברית 
נוספות באירופה( ויחד עם עמית למקצוע ערך את הספר הראשון 
בנושאי ההגנה בפני טילים בליסטיים, שיצא לאור על ידי המכון 
האמריקאי לתעופה ואסטרונאוטיקה )AIAA(. לאחרונה התפרסם 
בעקבות  ישראל  על  הנכפית  במלחמה  העוסק  עטו  מפרי  מותחן 

רעש אדמה חמור.
מספריו הידועים:

מדע, טכנולוגיה ושדה הקרב, הוצאת קרוננברג, 1997.
טילים מונחים ונשק רקיטי

• חימוש מונחה מדויק בקרב היבשה, הוצאת מערכות, 1992. 

כריכת הספר
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עיזבון תא"ל אורי בן־ארי ז"ל
במלחמת   7 חטיבה  מפקד  היה  ז"ל  בן־ארי  אורי  תא"ל 
והביא  המערכה  את  לוחמיו  עם  שהוביל   )1956( סיני 
הפך  ומאז  השריון,  לוחמת  על  צה"ל  תפיסת  לשינוי 
ארי  בן  אורי  היה  עוד  היבשה.  בלוחמת  למכריע  השריון 
הימים  ששת  במלחמת   10 הראל  השריון  חטיבת  מפקד 
בקרב לשחרור ירושלים. רעייתו גב' מילכה בן־ארי ראתה 
תרומת  באמצעות  השריון  מורשת  בשימור  רבה  חשיבות 
עיזבונו של בעלה המנוח. בין כתביו של תא"ל אורי בן־ארי 
ז"ל בולטות שתי אוטוביוגרפיות המהוות ספרי יסוד לכל 
שריונר ומפקד: הספר "אחרי" )ספרית מעריב, 1994( ו"נוע 
 .)1998 )מערכות,  השריון  דרך  על  המאבק   - סוף"  נוע! 
דרך עיזבונו אפשר לעמוד על מקורות השראתו ומחקריו. 
לפי  תמונות  אלבומי  מצטרפים  החשוב  העיוני  לחומר 
והמבצעית  הפיקודית  הצבאית  והקריירה  חייו  תקופות 
לפי  באוגדנים  הערוכים  היסטוריים  מסמכים  העשירה, 
בימים  אישיות.  ורשימות  קרב,  ומרשמי  מפות  נושאים, 
את  לקלוט  נמשיך  ואנו  האלבומים  בסריקת  הוחל  אלה 
עזבונו של תא"ל אורי בן ארי ז"ל, שבינואר השנה מלאו 

ארבע שנים לפטירתו.

אוסף הספרים של אל"ם אלחנן שמואלי ז"ל 
אל"ם  של   2011 בדצמבר  ב־16  עת  בטרם  פטירתו 
את  הותירה  מטוס,  בתאונת  ז"ל  שמואלי  אלחנן 
הוא  ובכאב.  בהלם  שרויים  הקרובים  וחבריו  משפחתו 
בשמי  טיסות  ביניהם  ותחביבים,  רב־פעלים  איש  היה 
האחרון  ומינויו  מאוד,  מוערך  קצין  היה  אלחנן  הארץ. 

היה מח"ט 11 "יפתח".
עליו:  מעיד  מתן  רמי  )במיל'(  אל"ם  הקרוב,  חברו 
משפחה  איש  היה  שעלבים,  קיבוץ  של  בכור  בן  אלחנן, 
למופת. יחד עם רעייתו נועה גידלו לתפארת את ארבעת 
וסיפא,  ספרא  איש  ודרור.  אביה  אלדד,  נדב,   - ילדיהם 
שהיה כיף לשוחח איתו, כיף להתווכח איתו, אינטלקטואל 
הצבאיות  עמדותיו  את  להציג  שידע  אמירה,  ובעל 
והאחרות ללא כל חשש ומורא ממפקדיו. מפקדיו העידו 

לא אחת כי אהבו את רעיונותיו ודעותיו גם אם לעיתים 
שסיים  לאחר  קצר  זמן  מגן,  חומת  במבצע  התקבלו.  לא 
לכל  החטיבה  לשורות  התנדב   ,11 כמח"ט  תפקידו  את 
לטיסה  אהבתו  כסמג"ד.  והשתבץ  לו  שתזדקק  תפקיד 
לא  שאותו  טיס  לקורס  לצה"ל  גיוסו  עם  אותו  הובילה 
סיים, והוא המשיך בשורה מגוונת של תפקידים בשריון, 
במורן, באג"ת ובחיל האוויר. בהכשרתו היה מהנדס והוא 

הותיר חותם בצה"ל גם בתחום מקצועי זה.
כמפקד  דמותו  את  להנציח  בחרה  שמואלי  משפחת 
המידע  למרכז  מאוספו  ספרים  תרומת  דרך  רוח  וכאיש 
במלחמות  עוסקים  הספרים  בלטרון.  השריון  חיל  של 
בתולדות  בולטים  ובאישים  ביטחון  בתפיסות  ישראל, 

המדינה. הוקרתנו למשפחת שמואלי.

 מרכז המידע ממשיך להוות אבן שואבת של אוצרות השריון. שריונאים ותיקים 
ובני משפחותיהם תרמו לנו בחודשים האחרונים בעיקר ספרים, צילומים היסטוריים 

וכן כתבים אישיים. מקורות אלה מעשירים מאוד את מרכז המידע החילי.

גדוד 7 של חטיבת הנגב במבצע חורב. מעיזבונו של תא"ל )במיל'( אורי בן־ארי

אל"ם אלחנן שמואלי ז"ל
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תרומת ספרים מאת אל"ם )במיל'( דוד ירקוני

תודה מיוחדת לחבר עמותת יד לשריון אל"ם )במיל'( דוד ירקוני, 
הייחודית  מספרייתו  ספרים  אלה  בימים  תרם  אשר  קיראון,  תושב 
לחימה,  בתורות  עוסקים  באנגלית,  שרובם  הספרים  והאיכותית. 
לוחמת השריון בצבאות העולם באירופה, במזרח הרחוק  התפתחות 
בטרנסילבניה,   1928 בשנת  נולד  ירקוני  ישראל.  ובמלחמות  הקדום 
וכרבים שנולדו וחיו באזור זה שלט במספר שפות. כילד היה עד לגילויי 
והשואה עד  וחווה את מוראות מלחמת העולם השנייה  אנטישמיות 
שחרור המחנות. בשנת 1948 עלה ארצה ולחם במסגרת חטיבת עציוני 
במערכה סביב ירושלים. הוא ראה בשירות המדינה את ייעודו ומצא 
את ביטויו המקצועי בתותחנים, שם מלא תפקידים מגוונים והתקדם 
תפקידי  )ובשני  בגולני  כבדות  מרגמות  מג"ד  דרך  סוללה,  ממפקד 
וכן מפקד אגד בתותחנים. בשריון היה מדריך בקורס  נוספים(  מג"ד 
סיים בשנת  1969-1967. את שירות הקבע  בין השנים  מ"פים שריון 
1974 והמשיך במילואים עד גיל 70. שנים רבות חי אל"ם )במיל'( דוד 
ירקוני במזרח הרחוק והיה מוערך מאוד בחוגים הביטחוניים. תודתנו 

והוקרתנו לאל"ם )במיל'( דוד ירקוני.

אוסף צילומים של מוטי ויינר

בפברואר  ההנדסה  לחיל  התגייס  שברומניה,  קלוז'  יליד  ויינר,  מוטי 
בהנדסה  ממושמע  כשרטט  בסדיר  שירותו  כל  את  חזה  כבר  הוא   .1969

)בהיותו בוגר אורט רמת גן(, אלא שהמציאות זימנה לו מעורבות 
היה  כחייל  זו.  היסטורית  בתקופה  ומקצועית  מבצעית 
מבוני היסודות של בסיס קריית ארבע, שעליו הוקם לימים 
היישוב קריית ארבע. ביקור של משה דיין בבסיס זה תועד 
בעדשת מצלמתו. בהמשך צילם את ביקורו של הרמטכ"ל 
רב־אלוף חיים בר לב ז"ל באדוריים שמדרום לחברון, שם 
הכיפורים  יום  פרוץ מלחמת  עם  מעוז.  להקים  איך  לימדו 
התאסף עם יחידתו בצפון הכנרת, שם היה ממוקם הבסיס 
והם  התמסחים,  האמפיבי,  הצליחה  רכב  את  תרגלו  שבו 
ירדו לסיני. תפקידו היה נווט, דהיינו, נהג הסירה. יחד עם 
עם  להיכנס  תפקידם  היה   605 בגדוד  הנוספים  הלוחמים 
את  יצלחו  שהצנחנים  ברגע  במים  שמתחברות  הדוברות 
התעלה עם סירות הגומי. בצילומיו מתועדים רגעי הצליחה 

והמפגש עם מפקד אוגדה 143 האלוף אריק שרון.
מאז שנת 1974 חי מוטי ווינר בלונג איילנד בניו יורק. 
את  לנו  והציג  קשר  עמנו  יצר  בישראל  האחרון  בביקורו 
אלבומו וסייע לנו בסריקתו. השנים הרבות שחלפו והמרחק 
ויינר  מוטי  ההנדסה  איש  בפני  מכשול  הוו  לא  הגיאוגרפי 
צילומים  באוסף  השריון  חיל  של  המידע  מרכז  את  להעשיר  בדרכו 

היסטורי זה, ועל כך תודתנו והוקרתנו.

אל"ם )במיל'( דוד ירקוני בספרייתו

שר הביטחון משה דיין ואלוף אריאל שרון במלחמת יום הכיפורים. מאוסף מוטי ויינר



מרכז המידע הלטרון

דבורי בורגר

102 ׀ שריון 42  אפריל 2013 

 אוסף צילומים של 
דורון גולשינר

לכל  בשריון  לוחם  היה  גולשינר  דורון 
1969־1966.  בשנים  הסדיר  שירותו  אורך 
במלחמת ששת הימים לחם בגדוד 46 בסיני 
לאחר המלחמה  בקמ"ט.  חניך  עדיין  כשהוא 
קמב"ץ.  לתפקיד  והמשיך  הקורס  את  סיים 
המידע  למרכז  העביר  שאותם  הצילומים 
מתעדים את התקופה בה שירת ולחם בסיני, 
ועוד,  כראמה  במבצע  בבקעה,  בפעילויות 
ויש להם ערך היסטורי רב. עד כה העביר לנו 
כיתובים.  עם  צילומים   15 של  ראשון  מקבץ 
תודתנו והוקרתנו לדורון גולשינר על יוזמתו 

הברוכה.

 ותיקי גדוד 126 מחטיבת יש"י 211 
במלחמת שלום הגליל מרעננים את מורשתם 

לוחמי גדוד 126 מחטיבת יש"י 211 במלחמת שלום הגליל חידשו 
ההתארגנות  ממובילי  המלחמה.  לאחר  שנה   30 הקשר  את  ביניהם 

רמי  )במיל'(  סרן  והפעילות, הממשיכה להתקיים, בולטים 
אהרוני מ"מ בפלוגה ג' בשל"ג, הרס"ג זכי אושרי, הסמח"ט 
במלחמה  והמג"ד  ששון  יחיעם  )במיל'(  תא"ל  במלחמה 
והפעילות  המחודש  המפגש  ידיד.  גלעד  )במיל'(  אל"ם 
החשובה הביאו לריכוז מקורות מידע על הגדוד במלחמה - 
איתור מסמכים, הפקה דיגיטלית של חוברת מהלכי חטיבה 
מצגות  צילומים,  עדויות,  מקח"ר(,  )בהוצאת  בשל"ג   211
ועוד. מקורות אלו נשמרים במקביל גם במרכז המידע החילי 
פייסבוק  קבוצת  הגדוד  ותיקי  מקיימים  בנוסף  בלטרון. 
סגורה במסגרתה מעדכנים זה את זה ומשתפים מידע הנוגע 

בלחימתם בשל"ג. 
 - יש"י  במחנה   2012 ביוני  התקיים  הראשון  מפגשם 
 .211 חטיבה  של  האנדרטה  ממוקמת  שם   ,401 מפח"ט 
בני  עם  ומפקדים  לוחמים  מ־200  למעלה  הגיעו  למפגש 

משפחותיהם ובני המשפחות השכולות. 
האירוע החשוב הבא התקיים ביד לשריון ב־13 בדצמבר 
"מהנעשה  במדור  כך  על  ידיעה  ראו  לוחמים,  - שיח   2012

בעמותה" בגיליון זה(.
יצר  מחדש  המפגש  כי  מעיד  אהרוני  רמי  )במיל'(  סרן 
פרץ נוסטלגיה וגילוי אחוות לוחמים, הבאה לידי ביטוי בין 
היתר, במתן סיוע לחברים בחיי היומיום. רמי, תרם לנו קרוב ל־100 

צילומים מאלבומו הפרטי במלחמה.

טנק שלל מועבר ארצה. מאוסף רמי אהרוני

לפני היציאה לפעולה בסאפי. מאוסף דורון גולשינר
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כוח עוז - הרצאת מורשת גבורה לתלמידי תיכון ביד לשריון

ברעות  מור  תיכון  תלמידי  בפני  הרצה  צמח  חיים  )במיל'(  סא"ל   
ביד לשריון )ב־31 באוקטובר 2013( על לחימתו של בנו סמ"ר עוז צמח 
בקרב  נפל  מור  בתיכון  שלמד  עוז  השנייה.  לבנון  במלחמת  וצוותו  ז"ל 
צוותו בחילוץ  ג'בל, כאשר פיקד על  ב־12 באוגוסט 2006 בבינת  גבורה 
טנק פגוע בציר הררי קשה ותחת אש תופת של החיזבאללה. עם סיום 
משימת החילוץ פגע טיל של החיזבאללה בטנק של עוז וכל ארבעת אנשי 
הצוות נהרגו. על מעשה הגבורה הוענק לארבעת אנשי הצוות צל"ש אלוף 
ז"ל,  ז"ל, הטען־קשר סמ"ר הרן לב  פיקוד צפון: המט"ק סמ"ר עוז צמח 
התותחן סמל יניב ניסן ז"ל והנהג סמ"ר דן ברוייר ז"ל. חיים צמח פועל 
שנים רבות להנצחת סיפור גבורה זה של צוות עוז מגדוד 53 חטיבה 188 
במלחמת לבנון השנייה. הוא הקים ומנהל את סניף יד לבנים של מודיעין־

מכבים־רעות. עמותת יד לשריון מוקירה את סא"ל )במיל'( חיים צמח על 
פעילותו הערכית המבורכת להרחבת התודעה הציונית והנחלת מורשת 

הגבורה והנצחת הנופלים במלחמת לבנון השנייה.

ביקור שרת הקליטה הגברת סופה לנדבר

 הגברת סופה לנדבר שרת הקליטה כיבדה אותנו בביקורה ביד לשריון 
ב־12 בנובמבר 2012. תא"ל )במיל'( צביקה קן־תור מנכ"ל מוזאון הלוחם 
היהודי במלחמת העולם השנייה ליווה אותה ואת חברי פמלייתה, ועדכן 
אותה גם במהלך הסיור באתר הבניה על התקדמות הקמתו של המוזיאון. 
השרה התרשמה מאוד ואנו נמשיך להזמינה לחזות בהתקדמות המוזאון.

ותיקי חטיבת 600 ממלחמת ששת הימים והלוחמים במילואים היום - סמל החטיבה המקורי חוזר לחטיבה 

 אנשי חטיבה 600 "נתיבי האש" קיימו את עצרת ההתייחדות 
חברי   .2012 באוקטובר  ב־2  הכיפורים,  יום  למלחמת  השנתית 
יום הכיפורים, המקיימים מדי שנה את  עמותת החטיבה במלחמת 
האירוע, ובראשם רס"ן )במיל'( הרצל רבה )עד לאחרונה עמד בראש 
עמותת ותיקי חטיבה 600( הדגישו כי האירוע הוא בסימן שנת ה־40 
זו מצאה את ביטויה בהתייחסות  יום הכיפורים, ועובדה  למלחמת 
לוטן.  נדב  כיום, בפיקודו של אל"ם   600 לוחמי חטיבה  לאירוע של 
שיאו של האירוע היה בטקס החזרת התג המקורי של חטיבה 600 
הבולטות  מהחטיבות  הינה   600 חטיבה  הכיפורים.  יום  במלחמת 
על  זה  בגיליון  כתבה  גם  ראו  לוחמיה.  והנצחת  המורשת  בשימור 

החטיבה והמח"ט במלחמת יום הכיפורים.
מימין: אל"ם )במיל'( טוביה רביב, תא"ל אמיר אבולעפיה מפקד עוצבת עידן, 

אל"ם נדב לוטן

שרת הקליטה הגב' סופה לנדבר עם תא"ל )במיל'( צביקה קן־תור )מימין( 
ומנכ"ל משרדה אל"ם )במיל'( חגי מן

 מהנעשה בעמותה
 ליקט וערך תא"ל )במיל'( יצחק רבין בעזרת דבורי בורגר

צילומים: גבי יפה, נופר ניסים, אבנר גאגין, מאיר ברק

סא"ל )במיל'( חיים צמח, אביו של עוז ז"ל, בפני תלמידי תיכון מור
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 טקס הענקת מלגות קרן ספיר 
ע"ש דן ויוסף ספיר ז"ל

קבוצת דיון של המכון ללוחמת היבשה

כנס ותיקי גדוד 79 והשקת הספר "החווה הסינית" מאת אילן כפיר 

 ותיקי גדוד 79 במלחמת יום הכיפורים קיימו השנה את הכנס 
כפיר,  אילן  מאת  הסינית"  "החווה  הספר  השקת  בסימן  השנתי 
יום  במלחמת   14 לחטיבה  המצדיע  הספר   .2012 באוקטובר  ב־15 
לתגובות  שזכה  רשף  אמנון  )במיל'(  האלוף  ולמפקדה  הכיפורים 
נרגשות מאוד. באולם המרכבה התקיים דיון של לוחמים בקרבות 
 14 החווה הסינית בהשתתפות האלוף )במיל'( אמנון רשף מח"ט 
במלחמה, תא"ל )במיל'( אברהם אלמוג מג"ד 184, תא"ל )במיל'( 
)במיל'( רמי מתן מ"פ  600, אל"ם  407 מחטיבה  גרוס מג"ד  אהוד 
בגדוד 79, רס"ן )במיל'( יאיר ליטביץ מ"פ בגדוד הסיור 87 ואילן 

כפיר מחבר הספר. את הדיון הנחה עמוס אטינגר.
משמאל: אילן כפיר, אל"ם )במיל'( אוהד גרוס, אל"ם )במיל'( רמי מתן, 

אלוף )במיל'( אמנון רשף, תא"ל )במיל'( אברהם אלמוג, רס"ן )במיל'( יאיר 
ליטביץ, עמוס אטינגר, אלוף נועם תיבון

הענקת מלגות קרן ספיר

הענקת  של  השנתי  הטקס   
שם  על  ספיר,  קרן  מלגות 
דן  סא"ל  השריונאים  האחים 
ספיר ז"ל )מג"ד 429( וסרן יוסף 
שנפלו   )53 )קמב"ץ  ז"ל  ספיר 
במלחמת   1973 באוקטובר  ב־8 
ביד  התקיים  הכיפורים,  יום 
 .2012 באוקטובר  ב־25  לשריון 
למצטיינים  הוענקו  המלגות 
בענפי החקלאות. בקרית החינוך 

"מורשת" נקראת כיתת ההתיישבות ע"ש האחים ספיר מקיבוץ גת. הנצחת 
להתיישבות  הקשורים  בתחומים  למצטיינים  מלגות  באמצעות  גבורתם 
בעשייה  עליונה  לאומית  שליחות  לראות   - צוואתם  את  לקיים  דרך  היא 

ההתיישבותית ובפיתוח החקלאי. 

פעילות המכון ללוחמת יבשה ביד לשריון 

 המכון ללוחמת יבשה ממשיך לקיים פעילות בהובלתו של תא"ל )במיל'( 
יום טוב תמיר ובשיתוף עם מחלקת תו"ל ותפיסות של מז"י שבראשה עומד 
אל"ם ד"ר מאיר פינקל. המכון מקיים דיונים ומפגשים בנושאי לוחמת יבשה 
ומגבש לקחים ממלחמות ישראל. ב־9 באוקטובר התקיימה קבוצת דיון וב־6 
נציגים בכירים מצבאות  במארס 2013 התקיים הכנס הבין־לאומי בשיתוף 
בזרוע  הצבאי־מקצועי  לשיח  בדרכו  תורם  היבשה  ללוחמת  המכון  זרים. 
היבשה ואנו מקווים להמשך פעילות חשובה זו, בין מפקדים בעבר למפקדים 

כיום בנושא לוחמת היבשה שִאתה מתמודד צה"ל כיום. 

סוכות ביד לשריון

 יותר מביום רגיל עולים המוני בית ישראל במועדי ישראל לאתר יד לשריון 
ומקיימים  באהבה  כולם  את  קולט  כמובן  האתר  ולרוחבו.  לאורכו  בו  לתור 
למבקרים פעילויות מעבר לסיורים המודרכים. המבקרים הרבים נהנו ממזג אויר 
בהיר, מסוכה על פי מיטב המסורת ומהאתר בכללו. צריך היה להשתדל מאוד 

כדי לשכנע אותם לסיים את ביקורם זמן רב לאחר שעת הסגירה הרשמית.

ט"ו בשבט בלטרון

נטענו  השנה  גם   
השריון.  עוצבות  בפארק 
בטקס הנטיעות השתתפו 
חברי  הצמ"פ,  חיילי 
ובני  לשריון  יד  עמותת 
וסגל  משפחותיהם 
מנת"ק. שתילים רכים של 
להינטע  זכו  ואורן  חרוב 
רחבי  החרוב  לעצי  בינות 
הבוגרים  והאורנים  הנוף 
פארק  המאמירים. 

ואנו  לשריון  יד  של  האחזקה  צוות  של  יומיומי  לטיפול  זוכה  העוצבות 
מצפים לקליטתם של השתילים, אשר ישתלבו אף הם עם האנדרטות של 

עוצבות השריון שכבר הוקמו בפארק.

וְכָל־ָהָעם ֹרִאים ֶאת־ַהּקֹוֹלת )שמות, כ' 15(

גם מנכ"ל העמותה תא"ל )במיל'( מנשה 
ענבר נטע עץ
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חנוכה

 מדי ערב בחג החנוכה 
הודלק ביד לשריון נר חנוכה 
בטקס שהתקיים בתאטרון 
הרבנות  להקת  עם  שאול, 
כשמפקדים,  הצבאית 
חיילים ואזרחים מצטרפים 
לשריון  יד  לאתר  לזמרתם. 
לחג  מיוחד  "אישי"  קשר 
ליד  הקרב   - החנוכה 
ללטרון,  הסמוכה  אמאוס 

שבו גבר יהודה המכבי עם לוחמיו על צבא גיאורגיאס הוא מן המפורסמים.

"צוות" עמקים מבקר ביד לשריון 

ביד  בביקור  אותנו  כיבדו  עמקים,  סניף  "צוות"  חברי  צה"ל,  גמלאי   
בהסברים  ביקורם  את  וליווה  אותם  אירח   .2012 בנובמבר  ב־15  לשריון 
מפורטים מנכ"ל עמותת יד לשריון תא"ל )במיל'( מנשה ענבר. לאחר שהניחו 
הנהלת  חבר  מפי  הרצאה  שמעו  באתר  וסיירו  השמות  כותל  למרגלות  זר 
על  קן־תור,  צביקה  )במיל'(  תא"ל  היהודי  הלוחם  מוזאון  ומנכ"ל  העמותה 
מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה, ההולך ומוקם ביד לשריון.

טקס מצטייני אלוף מז"י

מצטייני  של  טקס 
יבשה  זרוע  מפקד 
התקיים באולם הלוחם 
לשריון  ביד  היהודי 
 .2012 בנובמבר  ב־6 
מערך  בכל  המצטיינים 
מגן  קיבלו  הזרוע 
ההצטיינות,  ותעודת 
מפקד  נשא  ובהמשך 
האלוף  היבשה  זרוע 
דברי  תורג'מן  סמי 

הערכה למצטיינים. להקת זרוע היבשה הגישה תכנית אמנותית.

ביקור נדבנים מקהילת יהודים יוצאי איראן בניו יורק

הקהילה  חברי   
יוצאי  של  היהודית 
המתגוררת  איראן 
 IAJF יורק  בניו 
ביד  לביקור  הגיעו 
בדצמבר  ב־27  לשריון 
ידועה  הקהילה   .2012
כנדבנית וציונית גדולה, 
ליד  תרמה  השאר  ובין 
שיפוץ  את  לשריון 
בגג  התצפית  מרפסת 
וחלק  המשטרה,  בנין 

נכבד בהתקנת המעלית לגג. חבריה התרגשו מאוד מעוצמתו של האתר 
ושמחו על הזכות שנפלה בחלקם לתרום לאתר מיוחד זה. 

החזן הראשי של צה"ל סא"ל שי אברמסון 
)במרכז( עם להקת הרבנות הצבאית

 בחג הפורים זכינו לביקור מרגש של בנות גן רחל מכפר חב"ד. 
גברת רחל לרר, הגננת הותיקה, מקיימת מסורת של כעשרים שנה, 
במסגרתה מגיעות בנות הגן לטקס יום הזיכרון הכללי. השנה הגיעה 
שובי  ובחיוכים  מרהיבות  בתחפושות  הפורים.  בחג  הילדות  עם 
לשריון.  ביד  ולחיילים  לחיילות  מנות  משלוחי  הילדות  חילקו  לב 

האחרונים לא נותרו אדישים ושרו ורקדו עמן.

דור דור ומרדכי היהודי שלו
בעת ביקור בנות גן רחל ביד לשריון ריגשו במיוחד דבריו של הרב 
הגן, שהתלווה למעמד המשמח.  בייץ, אביה של אחת מבנות  יואל 
חג  את  קישר  הוא  לחיילים.  הערכתו  את  ביטא  רבה  בהתרגשות 
השריונאים.  גבורת  את  נס  על  המעלה  לשריון,  יד  לאתר  הפורים 
היהודית  בקהילה  האומץ  את  שנטע  הוא  הסביר,  היהודי,  מרדכי 
גזרת השמד על העם היהודי.  ובתבונה את  ומנע בתעוזה  שבשושן 
גיבור ישראל בעמק הבכא. היה צורך באדם  כך גם אביגדור קהלני 

שלו  המנהיגות  ובזכות  "אחרי",  לחייליו  מנהיג אחד, שיאמר  אחד, 
והנחישות שלו, וחרף תנאי הלחימה הקשים - הוביל לניצחון גדול.

הרב יואל בייץ נושא דבריו בפני החיילים ובנות גן רחל

פורים

גמלאי "צוות" סניף העמקים בביקורם ביד לשריון

בכירי זרוע היבשה בעת הטקס

חברי הקהילה של יוצאי איראן בארצות הברית 
על טנק ביד לשריון
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ערב רעות

 ערב הרעות בחנוכה בסימן גבורות לחברי עמותת יד לשריון 
החל   2012 בדצמבר  ב־13  שהתקיים  הערב  למסורת.  הפך  כבר 
באולם  ונמשך  האירועים  ברחבת  חנוכה  של  שישי  נר  בהדלקת 
המרכבה. יו"ר עמותת יד לשריון האלוף )במיל'( חיים ארז את ברך 
יד  בעמותת  במלאכה  העושים  ואת  לגבורות  שהגיעו  חבריה  את 

לשריון. בהדרן מרגש עלו לבמה החברים שהגיעו לגבורות. 
הרב־ התכנית  את  סקר  צפריר  עפר  תא"ל  הראשי  השריון  קצין 

שנתית של השריון.
הרצאה בערב הרעות מפי פרופ' מאיר ליטבק עסקה באיום האיראני. 

הנחה את הערב חברנו ומיודענו תנ"צ בדימוס אליהוא בן־און.
גבי ברלין בליווי מוסיקלי של יגאל חרד, החזיר את חברי עמותת יד 

חברי עמותת יד לשריון שהגיעו לגבורות על הבמה ביד לשריון. לשריון לרגעי התהילה של השריון במחרוזת שירי שריון. 
מאחוריהם אלוף )במיל'( חיים ארז ותא"ל )במיל'( מנשה ענבר

18. ָאח ְּפִגישָׁה, ָאח ְּפִגישָׁה שֶָּׁכזֹאת! 
 מימין: הרס"ג זכי אושרי, הסמח"ט 

תא"ל )במיל'( יחיעם ששון, מ"מ ג' סרן 
)במיל'( רמי אהרוני"

 תא"ל )במיל'( צביקה קן־תור בהסבר 
לסגן שר החוץ הפולני ולחברי המשלחת

שיח לוחמים חטיבה 211 במלחמת שלום הגליל

 חטיבת יש"י 211 במלחמת 
חטיבת  הייתה  הגליל  שלום 
רמי  )במיל'(  סרן  סדירה.  שריון 
זו  במלחמה  מ"מ  היה  אהרוני 
המפגשים  יוזמת  ממובילי  והוא 
)גם  החטיבה  ותיקי  של 
הפייסבוק מנוצל יפה לצורך זה(. 
התכנסו   2012 בדצמבר  ב-13 
ולוחמים  מפקדים  לשריון  ביד 
מגדוד 126 של החטיבה ולוחמיה 
לשיח לוחמים, כדי לשחזר ככול 
החטיבה  מהלכי  את  האפשר 
לצורך  הגליל,  שלום  במלחמת 

בחינה ותיעוד. השיח בניצוחו של מי שהיה הסמח"ט במלחמה, תא"ל )במיל'( 
להיסטוריונים  גם  ספק  ללא  לתרום  ויוכל  מאוד  מפרה  היה  ששון,  יחיעם 

צבאיים כמקור ראשון מהימן. 

ביקור סגן שר החוץ הפולני

הפולני  החוץ  שר  סגן   
 (Bogusław ויניד  בוגוסלב 
לשריון  ביד  לבקר  הגיע   Winid(
ב־20 בפברואר 2013, כדי ללמוד 
מקרוב על מוזאון הלוחם היהודי 
במלחמת העולם השנייה ההולך 
אותו  ליווה  לשריון.  ביד  ומוקם 
קן־תור  צביקה  )במיל'(  תא"ל 
החוץ  שר  המוזיאון.  מנכ"ל 
מאתר  מאוד  התרשם  הפולני 
המוקם  ומהמוזאון  לשריון  יד 

בתחומו. במלחמת העולם השנייה לחמו במסגרת הצבא הפולני תחת הצבא 
האדום כ־120 אלף לוחמים יהודים.

ביקור שוטרי אגף התנועה של מחוז ש"י

ב־20  לשריון  ביד  לביקור  הגיעו  ש"י  מחוז  של  התנועה  אגף  שוטרי   
בפברואר 2013. תכנית הביקור כללה סיור ברחבי האתר וטקס התייחדות 

בכותל השמות בהנחיית חיילי יחידת ההסברה של יד לשריון. 

USASAC ביקור מפקד

 )US Army Security Assistance Command(  USASAC מפקד   
ומשלחת   )MG Frank Delaplaine Turner( טורנר  דלפליין  פרנק  הגנרל 
קציניו הגיעו לביקור ביד לשריון וסיירו בו ב־4 בפברואר 2013. הגנרל התרגש 
ממכלול ההנצחה והתרשם מאוד מתצוגת הרק"ם, ובפרט מטנק המרכבה. כן 

הביע עניין במוזאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה. 

שוטרי אגף התנועה של מחוז ש"י בביקור ביד לשריון

חברי משלחת USASAC בביקור
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ביקור אריה מינטקביץ

 עו"ד אריה מינטקביץ ביקר באתר יד לשריון ב־6 בפברואר 2013. 
העולם  במלחמת  היהודי  ללוחם  הממלכתי  במוזאון  התמקד  ביקורו 
שלו  המיוחד  הקשר  בנייתו.  מהתקדמות  מאוד  התרשם  והוא  השנייה, 
ובשנים  טהרן"  "ילדי  על  נמנה  הוא  כי  העובדה  מן  גם  נובע  לנושא 
האחרונות הוא מעורב בפעילות הקשורה בשואה. ליוו אותו יו"ר עמותת 
מנכ"ל  טהרן(,  מילדי  הוא  )אף  ארז  חיים  )במיל'(  האלוף  לשריון  יד 
הלוחם  מוזיאון  מנכ"ל  ענבר,  מנשה  )במיל'(  תא"ל  לשריון  יד  עמותת 
היהודי תא"ל )במיל'( צביקה קן־תור וחבר העמותה תא"ל )במיל'( דני 
"מרשים  האורחים:  בספר  מינטקביץ  עו"ד  כתב  ביקורו  בסיום  ורדי. 
ומרגש, חזקו ואמצו, עם שאין לו עבר אין לו עתיד, בהערכה רבה, אריה 

מינטקביץ".

עו"ד אריה מינטקביץ )במרכז בשורה השנייה( ליד כותל השמות

טקסים צבאיים של חיל השריון

 טקס השבעה חש"ן גיוס נובמבר 2012, 3 בינואר 2013
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