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עם השריון לאורך כל הקו

מזה ארבעה עשורים מביאה אלביט מערכות את קדמת 
הטכנולוגיה לשדה קרב היבשה המודרני,
להבטחת יתרונו המבצעי של חיל השריון.

אנו מציידים את הטנקים במערכות מתקדמות
לבקרת אש וצריח, מערכות התרעה והגנה רכה,

מערכות לניהול קרב ומערכות תומכות חיים,
המבססות את כוח המחץ של החיל.

בשנת ה-67 למדינה, אלביט מערכות מברכת
את חיל השריון, מפקדיו וחייליו, על שיתוף הפעולה

ההדוק למען ביטחון ישראל.

N E X T  I S  N O W ®

מערכת בקרת אש

מענ"ק - מערכת עזר 
לניהול קרב

"מכלול" - רדיו
טקטי תג"מ לרק"מ

מערכת גילוי לזירה

מטען עזר
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www.yadlashiryon.com :אתר השריון החדש באינטרנט

דבר העורך
חילופי דורות בעמותת יד לשריון - ההגה 
נמסר לדור הצעיר. האלוף )במיל'( חיים ארז 
ששימש יו"ר העמותה ב־15 השנים האחרונות, 
סיים את תפקידו. האלוף )במיל'( אודי שני נבחר 
פה אחד לתפקיד היו"ר ונכנס לתפקידו ביום 1 
במארס 2015. תא"ל )במיל'( מנשה ענבר ששימש 
מנכ"ל העמותה ב־18 השנים האחרונות, סיים את 
תפקידו ביום 1 באפריל 2015. במקומו התמנה 
תא"ל )במיל'( חנן ברנשטיין. ברכות ודרך צלחה 

למסיימים ולממשיכים.
"הנושא הכי קריטי בפלוגה, הנושא הכי חשוב 
בפלוגה, המשפט שתמיד הלכתי אחריו, הוא: 
קודם כל בן אדם, אחרי זה לוחם טעון־ערכים, 
בסוף איש מקצוע מצוין", כך ציין סרן איתי זעפרני 
באחד המפגשים שקיימנו כדי לתהות על עולמם 
של המ"פים בשריון. פגשנו מ"פים של החטיבות 
7, 188 ו־401, ונוכחנו כי מ"נַֹער ׁשֶּכָזֶה, ֶּבֱאֶמת, 
ֶּבֱאֶמת, יֵׁש נַַחת... )ולא רק ִמַּסּבָא ׁשֶּכָזֶה, כפי 
שכתב בשעתו חיים חפר בשיר "היו זמנים"(. 
בשנה החולפת פרש מצה"ל האלוף הוותיק גרשון 
הכהן שהחל את דרכו בצה"ל כלוחם במלחמת 
יום הכיפורים. גרשון הוא איש מלא וגדוש תבונה 
ודעת. נפגשנו איתו לשמוע על כמה מתובנותיו 
על השירות בצה"ל. עוד פרש בשנה החולפת 
אל"ם ארז לב־רן שהחל כנער בפנימייה הצבאית. 
גם הוא איש אשכולות ששמחנו לפגוש ולשמוע 

את דבריו.
החיילות בצה"ל ובחיל השריון כובשות לא 
גם  ויותר אלא  יותר  רק תפקידים אתגריים 
את הלב. נחמה בר־כוכבא, יושבת ראש ועדת 
החינוך שלנו, פגשה כמה מהלוחמות הצעירות 
ומתארת את החוויה. נחמה בר־כוכבא פגשה 
את תא"ל במיל'( אשר לוי שהיה מ"פ בקרב 
לטרון במלחמת העצמאות, והביאה מפיו עדות 
אישית על הקרב הקשה והמדמם. "רמת אביב 
גימל" הוא גם שמו של בית ספר יסודי באותה 
שכונה, שאותו ניהלה נחמה בר־כוכבא ברציפות 
24 שנים. בנובמבר האחרון היא זכתה למפגש 
מרגש עם בוגרי המחזור הראשון שבאו לבקר 
ביד לשריון, ובהם סגן השר מר אופיר אקוניס. 
בוגרי מלחמת יום הכיפורים עדיין זוכרים את 
הטנקים שלהם שאיתם לחמו במלחמה הקשה 
ההיא, קראו בכתבות של רס"ן )במיל'( יאור 

ליטביץ ושל סא"ל )במיל'( עודד מגידו.
כל זאת ועוד להנאתכם.

שלכם,
שאול

 מפ"ים סדירים,
לוחמות ולוחמי שריון
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דבר יו"ר העמותה היוצא

עמותת יד לשריון בלטרון הוקמה בידי לוחמי מלחמת יום 
הכיפורים, כדי להנציח את חבריהם השריונאים שנפלו בכל מערכות 
ישראל. בין היוזמים והמקימים היו האלופים ישראל טל )טליק(, 
אברהם אדן )ברן(, משה בר־כוכבא )בריל(, משה )מוסה( פלד, 
שלמה להט )צ'יץ'( זכרם לברכה, ורבים אחרים. בני דור אותה 

מלחמה מנהלים את האתר עד היום.
היעדים שהציבו לעצמם מקימי העמותה היו:

הנצחת הנופלים ושימור סיפור חייהם.	 
לימוד מורשת השריון והנחלתה לדורות השריונאים הצעירים.	 
קיום הטקסים המרכזיים של חיל השריון באתר לטרון.	 
להוות בית לבני המשפחות השכולות.	 
הקמת קריית חינוך עבור סדרות חינוך לטירוני השריון.	 
להוות מקום מפגש לוותיקי השריון.	 
הקמת מוזאון הטנקים והרק"ם האחר של חיל השריון.	 

רבים וטובים לקחו חלק במהלך השנים בהקמת יד לשריון 
והאתר בלטרון ובקידומו, ובהם אל"ם יעקב )ישקה( בר ז"ל, תא"ל 
אריה קרן ותא"ל ששון שיֹלה, ובשמונה עשרה השנים האחרונות 
תא"ל מנשה ענבר, ודברים רבים הנראים כיום באתר יד לשריון 
הם פרי עבודתו. שלושה יושבי ראש של עמותת יד לשריון  לקחו 
חלק בהקמה ובטיפוח העמותה והאתר בלטרון - האלוף שלמה 
להט בשנים הראשונות, האלוף משה פלד במשך 14 שנים לאחר 

מכן, ועבדכם הנאמן ב־15 השנים האחרונות.
כל חברי העמותה יכולים להיות גאים על הקמת האתר וטיפוחו 
ועל שהוא ממלא בהצלחה את כל היעדים שנטלנו על עצמנו. הנני 
מוצא חובה נעימה לעצמי לציין באיגרת זו את חברנו חיים עדיני, 
המלווה את העמותה מיום הקמתה, וסייע לצלוח מכשולים מנהליים 
רבים וקשים שעמדו בדרכה; את חברתנו נחמה בר־כוכבא, הפועלת 
ללא לאות ובהצלחה רבה להביא את דבר העמותה למערכת החינוך 
בארץ, ולהביא את אנשי מערכת החינוך והתלמידים לבקר באתר 
וללמוד על מורשת השריון; ואת חברנו שאול נגר העורך בכישרון 

ובמסירות את הביטאון "שריון" ואת אתר האינטרנט שלנו.
כולנו, חברי העמותה, חייבים תודה להנהלה בראשותו של 
מנשה, למזל, לשונטל, לדבורי, ולכל העובדים המסורים האחרים.

חילופי דורות
זה כמה שנים שבהנהלת העמותה חשנו צורך לרענן את השורות, 
להצעיר את בעלי התפקידים השונים, ולהתאים את פעילות 
העמותה לזמנים המשתנים. בישיבה האחרונה של מועצה נבחר 
האלוף אודי שני ליו"ר עמותת יד לשריון. אודי היה קצין השריון 
הראשי, אלוף במטה הכללי ומנכ"ל משרד הביטחון. אנו בטוחים 
כי יצליח להוסיף ולפתח את אתר יד לשריון ואת העמותה. כולנו 

מאחלים לו ולצוות שייבחר לעבוד עמו הצלחה רבה.
האלוף )במיל'( חיים ארז

דבר יו"ר העמותה הנכנס

איגרת לחבר
חבריי השריונאים בהווה ובעבר,

בתחושת שליחות, חיל ורעדה לקחתי על עצמי תפקיד יו"ר 
עמותת יד לשריון.

כשבאה לידך שעת כושר לעשות טוב, עשה זאת מיד - אמר 
לי בעבר אחד ממפקדיי.

נדמה לי שהעברת המקל בימים אלה מכם, החברים הוותיקים, 
אלינו, הצעירים יותר, מצביעה על ההבנה כי אין תרומה טובה 

לעתיד כהווה מתוקן.
עברו שנים והכל השתנה, יש הרבה אחר, המושגים והערכים 
נצבעים בגוון שונה. אבל בעיניי עמותת יד לשריון היא הַחיִל, 
והַחיִל הוא העמותה - כי מהו הַחיִל אם לא מורשתו, דם חלליו, 

תורתו וטכניקות הלחימה שלו?
מוותר אני על התורה והטכניקות לאלה שלובשים מדים, לא 
לי היתרון כאן. אולם במרכיבים האחרים, לרבות תרומה למתגייס 

הטרי, יש לנו את החלק, הנחלה, הכבוד והיקר.
תפקיד לימוד ההיסטוריה וחשיבותה הוא להעניק חשיבות וערך 
להווה. מייסדי העמותה ופעיליה כתבו את ההיסטוריה, החברים 
הנאמנים הם מבחר כל הקניינים, אך עלינו עצמנו להמשיך אותה 

ובעיקר להתאימה בגוון ובצבע למתרחש היום.
את משנתי אביע בהזדמנות אחרת - לא אקפא על השמרים. 
בגין הטכנולוגיה,  הזדמנויות  להביא  בכוונתי  ובעיקר  אולם 

התחדשות הלמידה, הליברליות וההיגיון האחר.
בנימין זאב הרצל אמר "כל המכין את העתיד - חייב להביט 

מן ההווה והלאה, בני האדם הטובים בוא יבואו".
אשר יהיה בעתיד - כבר היה לפנים,

ואשר לא היה - לא יהיה לעולם.
על כן אבטח בעתיד, כי שיוויתי את דמות העבר לפניי

וזה מראה וניגון
וזה שיש, קיר ואבן

וזו גבורה וברזל
וזו פלדה ושריונאיות.

מילה אישית ארצה לומר כאן ליו"ר היוצא: חיים, תודה על 
כל מה שנתת, תודה על כל מה שעשית, קבל חיבוק של אהבה, 

הערכה והוקרה.
חברים,

ברעות אאמין - אאמין כל עוד אמצא לב - לב תקוותיי - לב 
תקוותיכם.

אודי שני שינוטר
היו"ר החדש
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דבר קשנ"ר

מערכת ההגנה האקטיבית המבצעית 
והמוכחת בקרב הראשונה והיחידה 
בעולם - להגנה מלאה בפני טילים 

ורקטות נ”ט

משרד הביטחון, זרוע היבשה וחיל השריון  בחרו 
במערכת ההגנה האקטיבית “מעיל רוח” להגנה 

על הרק”מ בצה”ל.
“מעיל רוח” - המערכת החדשנית של רפאל, 

מציבה סטנדרטים טכנולוגיים ומבצעיים חדשים 
בשרידות רק”מ ובהגנה על חיי חיילי צה”ל בקרב.

”מעיל רוח“

רפאל מברכת את חיילי ומפקדי השריון 
לרגל יום העצמאות ה-67

בהמשך עשייה משותפת לבטחון ישראל
www.rafael.co.il

לרעיי השריונאים,
עומדים אנו בפתחם של ימים מיוחדים 
לארצנו, הכורכים יחד את זיכרון הנופלים 
עם עצמאותה של מדינת ישראל. תמיד 
נזכור כי עצמאות זו הושגה ומתקיימת 
בזכות גבורתם של הלוחמים וחללי מערכות 

ישראל.
לקיום  ישראל  מדינת  של  מאבקה 
ריבונותה ועצמאותה במרחב קשה זה לא 
תם, ולפני כחצי שנה מצאנו את עצמנו שוב 
בלחימה, במבצע "צוק איתן". במבצע זה 
שוב הוכיח חיל השריון את עוצמתו וחיוניותו בשדה הקרב המתפתח 
והמשולב. במסגרת לחימה זו באו לידי ביטוי לראשונה הפלוגות 
המסייעות הסדירות שהוקמו בַחיִל, תחום שעוד צפוי לגדול ולהתעצם. 
בימים אלה סיימנו להקים בחטיבה 460 מערך הכשרה המיועד לפלוגות 
אלה, החל בשלב הטירונות ועד השלמת הקצונה. קורס קציני השריון 
מכשיר בכך יחד ובאותה פלוגה את הטנקיסטים ואת קציני המסייעת. 
עם סיום מבצע "צוק איתן" החל הַחיִל את שלב הלמידה והפקת הלקחים, 

ובימים אלה אנו מיישמים אותם בהכשרות ובאימונים.
ברצוני לציין בפניכם כי בביקורים השוטפים שאני עורך ביחידות 
השריון, גם בתעסוקה המבצעית וגם באימונים, אני פוגש את לוחמי 

השריון - מפקדים בסדיר ובמילואים, מיטב בנינו - והם חדורי מוטיבציה 
לשיפור מתמיד ולניצחון. אצל כולם רואים את הברק בעיניים ואת 
תחושת הגאווה להשתייך לחיל השריון הידוע במסורתו ארוכת השנים 

והמפוארת.
בהזדמנות זו, בשמי ובשמכם, הנני מודה ליו"ר עמותת יד לשריון, 
האלוף במילואים חיים ארז, אשר סיים את תפקידו שאותו מילא במשך 
15 שנים פוריות, ומאחל הצלחה למחליפו האלוף במילואים אודי שני. 
תודה גם לתת־אלוף במילואים מנשה ענבר, מנכ"ל העמותה, המסיים 
את תפקידו לאחר 18 שנים עטורות הישגים, ומאחל הצלחה לתת־אלוף 

במילואים חנן ברנשטיין הנכנס לתפקיד זה.
כשאתה שואל את עצמך מהו חוט השדרה של העם הזה, של המדינה; 
על מי אפשר לסמוך בעִתות סכנה; למי יש מספיק ניסיון ונחישות, 
כדי לנוע במקום שבו מכריעה המהירות; למי יש כלים לשקול בקור 
רוח מצבים, להסיק מסקנות באומץ, ולפעול מבלי לחשוש; ובקיצור 
- מי היית רוצה שיהיה איתך ברגע של אמת - אני רבותי חותם ללא 
תנאים על הנבחרת הזאת ומורשתה - מפקדי חיל השריון וחייליו 

בסדיר ובמילואים.

ברעות שריונאים,
שמוליק אולנסקי, תת־אלוף
קצין השריון הראשי
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עמיתיי השריונאים,
לפני מספר שבועות, קיבלתי על עצמי את 
תפקיד יו"ר עמותת "יד לשריון" בלטרון. ברצוני 
להודות לכם שוב על האמון שנתתם בי להוביל 
את העמותה למימוש ייעודה, עדכון משימותיה 

והתאמת דרכי פעולתה.
באתר שלנו בלטרון ניצב מפעל לתפארת, 
אדיר והרואי, המבטא כראוי כבוד ויקר לנופלי 
השריון. ּכֹונְנּו את המפעל הזה, פיתחו אותו 
מייסדי  במסירות,  אותו  וטיפחו  בהתמדה 
העמותה, בראשם החברים שניהלו אותה במהלך 
השנים בהצלחה מובהקת. כולנו מוקירים אותם 
על שהקימו בלטרון מפעל העומד בסטנדרטים 
הגבוהים ביותר של השריון, שהוא "לתפארת 

מדינת ישראל".
אתר  וראשונה  בראש  הוא  לשריון"  "יד 
הנצחה לחללי השריון. להם, לחללי השריון 
כולם, מוקדשים כותל השמות ושער הגבורה, 
מעמד היזכור היומי וגלעד תולדות החיים, בתוך 

מכלול ההנצחה.
לצד מוקדי ההנצחה, האישית והכללית, 
הוקמו בלטרון מפעלים חשובים וראויים לשבח, 
בתחומי מורשת השריון והחינוך הערכי, אוָספים 

מיוחדים ועוד.
אינני בטוח כי כול מי שמבקר באתר "יד לשריון" 
בלטרון מכיר את כל מוקדי הפעילות של האתר, 
ועל אחת כמה וכמה את כל המאמצים המסורים 

שאפשרו את בנייתו של כל אחד מן המוקדים הללו 
ואת ניהולו בהצלחה הגלויה לכל עין.

במעלה השנים האחרונות השתנו מרכיבים 
רבים בסביבת הקיום של אתר ההנצחה, אופי 
המלחמה השתנה, משימות השריון הוגדרו 
מחדש, הַחִיל פושט ולובש צורה. לוחמי השריון, 
כמו כלל הנוער, מלאי דעת ותבונה, שולטים היטב 
בטכנולוגיות מתקדמות. השפה מתפתחת בלי 
הרף ומושגים מרכזיים של המחשבה משתנים 
אחת למספר שנים, אפילו הערכים נצבעים 
בגוון אחר, האמור להתאים לסביבות המימוש 

החדשות שלהם.
על רקע זה בחנתי את הממדים השונים 
של הפעילות ב"יד לשריון" והבחנתי בצורך 
לבצע התאמות שונות, כדי להביא את העמותה 
ואת פעילותה למקום מעודכן, ההולם גם את 

ההתפתחויות הצפויות בעתיד.
לבצע  יש  בהם  ממדים  חמישה  מצאתי 

התאמות:
ההנצחה  א. 

תפיסתי היא כי ראוי לתת לחלל השריון 
זיכרון יותר במישור האישי בנוסף למישור 
הקולקטיבי, כדי לחזק ולהעצים את הזיכרון 

האישי והפרטי.
נתחיל במבצע של חיבור הזיכרון של כל חלל 
ללוחם סדיר בחיל השריון ולתלמיד המבקר 
באתר. נמשיך ב"יזכור" יומי באינטרנט, במדיה, 

בגיליונות ובחומרים השונים. נבחן לצאת במבצע 
שריונאי "לכל חלל יש שיר" ובהמשך נפעל לאתר 
מקורות מימון למלגות על שם חללים )גם אם 

תהיינה בסכומים מינוריים(.
המורשת ב. 

כוונתי להרחיב את העיסוק במורשת הקרב 
ולהפוך את "יד לשריון" למרכז של חיל השריון 
בתחום יצירת מורשת הקרב. כוונתי לעשות 
זאת "מהסוף להתחלה". נתחיל לאסוף יותר 
חומרים ולהרחיב את המחקר והכתיבה בנושאי 
"צוק איתן", מבצע "עופרת יצוקה", מלחמת 
לבנון השנייה, השהות של כ־20 שנה בדרום 
לבנון, ומלחמת לבנון הראשונה. בין השאר, 
נאסוף עדויות וסיפורים ותחקירים עצמיים 

על תקופות אלה.
פעילויות אלה של השריון יקבלו עדיפות 
באיסוף החומר, בניתוח המקצועי, בכתיבה 
הצבאית, בתכנים החינוכיים, ובהצגה של סיפורי 
הקרב לציבור הרחב. בהתאם לכך, הם יובלטו 

בתצוגות השונות.
מרכז המידע של "יד לשריון" בלטרון חייב 
להיות מרכז המידע המרכזי לענייני השריון, גם 
בנושאי המורשת וגם מעבר להם. הוא חייב להיות 
נגיש ברשת ולפיכך אנחנו מחויבים להתחבר 
למערכת "בינה ודעת" של צה"ל לניהול מידע.

אתגר גדול עומד בפנינו להקים את המוזאון 
למורשת החייל היהודי במלחמת העולם השנייה. 

אני 
מאמין

כותל השמות ביד לשריון
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מוזאון זה יהיה תוסף משמעותי עבור "יד לשריון" 
ואני בטוח כי בתכניו והמיצגים שבו יהווה מוקד 

משיכה לאלפי מבקרים וחוקרים בשנה.
החינוך ג. 

הפעילות החינוכית הנעשית כיום באתר הינה 
מרשימה ומעניינת. קריית החינוך פעילה, פעילות 
של"ח מבורכת וביקורי תלמידים, מחנכים ומורים 
קשר  ליצור  בכוונתי  רבים.  בהיקפים  הינם 
ישיר בין פעילויות החינוך באתר לבין סביבת 
הפעילות של חיל השריון. אני מכוון להקמת 
מסגרת ללימודים טכנולוגיים בראי השריון )חוזק 
חומרים, מיגון, אופטרוניקה, תקשוב ואחרים(. 
נפעיל באתר כיתות לימוד לנוער בהקשרים 
שונים ולמשוחררי השריון. מרכז המידע שלנו 

חייב להיות מרכיב פעיל בפרויקטים האלה.
נעצים את קשרי העבודה שלנו עם גופי 

החינוך בסביבתנו הגאוגרפית.
הטכנולוגיה ד. 

האתר חייב להצטיין באטרקטיביות טכנולוגית. 
נחבר את האתר לרשת Wi־Fi ייעודית, והחומרים 
באתר יהיו נגישים למבקש על גבי הסלולרי האישי 
שלו. זאת ועוד, המוצגים "ידברו" אל המתבונן 

ויספרו את התכנים שיוחלט עליהם.
מעבר לאוסף הרק"ם המדהים שכבר קיים 
באתר, נשלב מיצג של טכנולוגיות מתקדמות 
ואיומים מתקדמים. נעשה זאת בשיתוף פעולה 
עם התעשיות הביטחוניות והמסגרת הלימודית 

בלטרון שהזכרתי לעיל.
ה.  בית חם ללוחמי השריון בהווה ובעבר ולבני 

משפחותיהם
היא  השריון  ללוחמי  חם"  "בית  הגדרת 
תוספת למטרות העמותה כפי שהוגדרו עד 
כאן. מימוש רעיון "הבית החם" עומד ותלוי 
לפני הכל בתפיסתנו אנו. המשמעות לכך היא 
קודם כל העמדת המקום על כל חלקיו, כמו גם 
ההנהלה, הוועדות וחבריהן, לרשות חיל השריון 
לצורך סיוע, ועידוד לטיפוח הלוחמים הנוכחיים.
נרצה כמובן להרחיב את תפיסת "הבית 
החם" גם אל לוחמי השריון בעבר וגם לבני 
משפחותיהם, ולפיכך אין ספק שנידרש להסטת 
משאבים בהקשר זה. נפתֵח את התפיסה של 
"בית חם" יחד עם קצין השריון הראשי, מפקדי 
החטיבות הסדירות וקציני השריון במילואים.

חברים, עמיתים,
באנו אל "יד לשריון" בלטרון כדי להוסיף 
נבחרת רחבה, מסורה ומעודכנת לכל העוסקים 
במלאכה עד כאן. לוועדות השונות יצורפו 
לובשי  גם  יופיעו  ובהנהלה  חברים חדשים 
מדים. בכוונתי להטיל מיזמים על קבוצות 
חדשות של חברים, ואני סמוך ובטוח שאלה 
יירתמו לפעילות המבורכת ויובילו משימות 
בהתאם לערכי האחריות, היוזמה, המוטיבציה, 
המקצועיות והדבקות במשימה, שעליהם גדלנו 

ולאורם חונכנו ואותם הטמענו.
הבית שהוקם בלטרון הינו אדיר ממדים 
והפעילות בו צורכת משאבים רבים. כמובן 
שבהעשרת המקורות הכספיים של העמותה 
להנהלה  עליון  צו  זה   - כיעד מרכזי  נעסוק 
המתחדשת. נקדם את נושא התרומות, אולם 
בעיקר נבצע פעילות המייצרת הכנסות. נבחן 
מגוון של אפשרויות ליצור הכנסה לשימושֵיי 
העמותה כשאנו קשובים ורגישים לציווי העיקרי 
של המקום - היותו אתר הנצחה לנופלי השריון.

אני דוגל בתפיסת היחידות העסקיות. מלבד 
העיסוק בנושאי ההנצחה והמורשת. כל יחידה 
שאינה רווחית או לפחות מאוזנת כספית, עדיף 
שלא תתקיים. המקורות הכספיים לקיום השוטף 
- יופנו בראש וראשונה למטרה המרכזית והיא 
ההנצחה. משאבים יועמדו גם לרשות הפעילות 
בנושא מורשת. כל המפעלים האחרים, מחויבים 

לנהוג עסקית ורווחית.
ההנהלה החדשה בראשותי, מוקירה את 
קודמינו בתפקיד ומעריכה מאוד את הישגיהם. 
באנו לקדם ולהמשיך בהובלה מתחדשת. אנחנו 
כלוחמים יודעים ונכונים לעמוד באתגרים ולדבוק 
במשימות וכך נעשה גם באתגר העומד בפנינו.

נלך בכוחנו זה - ובהצלחה לכולנו.

שלכם ברעות
אודי שני, היו"ר

אתר יד לשריון בלטרון
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חיים ארז ליד הטנק מחטיבתו, שצלח ראשון 
את תעלת סואץ במלחמת יום הכיפורים
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חמש עשרה שנים שימש האלוף )במיל'( חיים ארז יו"ר עמותת יד לשריון. 
היו אלה שנים של המשך בנייה והקמה של אתר יד לשריון בלטרון, של הרחבת 
פעילות ההנצחה והמורשת, שהם יסוד קיומה של העמותה, ושל ביסוס יד לשריון 
בתודעת לוחמי השריון והציבור בארץ. חיים סיים את תפקידו בישיבה מרגשת 
של הנהלת העמותה, ביום 1 במארס 2015, והוענקה לו תעודת קלף המציינת את 
פועלו המסור ורב־השנים )ראו בהמשך(. האלוף )במיל'( אודי שני נבחר פה אחד 
במועצת העמותה לשמש היו"ר אחריו. נפגשנו עם חיים ארז לרגל סיום תפקידו, 

לשמוע מפיו את שנעשה בשנים הארוכות שבהן שימש יו"ר העמותה.

חיים - אתה המפקד, החבר, החולם והמגשים, 
שראה את השירות בעמותה כהמשכו של השירות 
הצבאי וכזכות וכחובה קדושה, מתוך המחויבות 

לחברינו שאינם. חיים ארז שלנו, אתה האיש שהוביל 
והנהיג את העמותה בתבונה, בסבלנות ובנחישות, 

בחמש עשרה השנים האחרונות, וידע לנווט 
בהצלחה גם בימי סערה

אל"ם )במיל'( שאול נגר

- אתה המפקד, 
החבר, החולם
והמגשים

חיים
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ימי בראשית

מעורבותי ביד לשריון, מספר האלוף )במיל'( 
חיים ארז, החלה לאחר מלחמת יום הכיפורים, 
מימי בראשית של הקמת העמותה והקמת 
האתר בלטרון. אנו מפקדי השריון באותה 
תקופה, חשנו את הצורך והמחויבות להנציח 
את חברינו הנופלים, ורבים היו שנפלו באותה 
מלחמה ולפניה. ראינו שאין מערכת אחרת, לא 
בצבא ולא במדינה, שעוסקת בתחום ומטפלת 
בכך, ונותנת איזושהי תשובה, בעיקר למשפחות 
השכולות. אנחנו זוכרים כמובן את הראשונים 
שדחפו והחליטו - היו אלה האלופים ישראל 
טל )טליק(, אברהם אדן )ברן( משה )מוסה( 
פלד, משה בר־כוכבא )בריל(, שלמה להט )צ'יץ'( 
זכרם לברכה, ורבים אחרים שעדיין חיים אתנו. 
הם למעשה היו מפקדינו בשנים שלפני מלחמת 
יום הכיפורים ובמהלכה. בתפקידיי השונים, 
ובהם אלוף פיקוד הדרום ולאחר מכן ראש 
אג"א, הייתי מעורב בפיתוח המקום. יכולתי 
לסייע ישירות, בעיקר בתפקיד ראש אג"א, 
לדוגמה בתהליך הבנייה של האמפיתאטרון. 
הייתי מעורב גם בהחלטה למקם כאן בלטרון 

גם את מוזאון הרק"ם של השריון, שהיה בזמנו 
בבית הספר לשריון. גם לאחר סיום שירותי 
בצה"ל, בתפקיד מנכ"ל כימיקלים לישראל, 
המשכתי להיות מעורב ולסייע ככל יכולתי, 
כאשר מוסה פלד שימש יושב ראש העמותה. 
לאחר פטירתו של מוסה קיבלתי עליי את תפקיד 
של יו"ר העמותה - ראיתי בזה שליחות, ראיתי 
בזה המשכיות של אלה שקדמו לי. היה צורך 
לקבל אחריות על ההנצחה ועל המורשת ועל 
הטיפול במשפחות השכולות, להוות להן בית, כי 
לא היה מי שיטפל בכך, מלבד עמותות ההנצחה 
שקמו. הנצחת הנופלים היא ממטרות היסוד 
של העמותה וקו מנחה לפעולתה. הנצחה איננה 
רק שם החרות על כותל השמות הארוך ולא 
רק טקס יום הזיכרון השנתי לחללי השריון, 
אלא פעילות מתמשכת שעוסקת גם בהנצחה 
האישית של הלוחם, בצורך לספר את סיפור 
חייו, וגם הנצחת המורשת של היחידה, של 
הגדוד, של החטיבה, של הקשר בין הסיפור 
האישי של כל לוחם ולוחם לבין היחידה שלו, 
תפקידיה והישגיה, במלחמות השונות. לעניות 
דעתי הצלחנו במידה רבה לממש את נושא 
ההנצחה, והמבחן הוא היחס של בני המשפחות 

השכולות לנושא הזה, כיצד הם חשים באתר, 
כיצד הם מתייחסים לפעילות שלנו בתחום 
הזה. לדעתי המטרה הראשונה והעיקרית הזאת, 

הושגה בצורה הטובה ביותר.

מורשת מהי
מורשת היא נושא מורכב להגדרה ורחב יותר 
מהנצחה, ואותה אנו מבקשים ללמד ולהוריש. 
יכולה לכלול את המורשת האישית  מורשת 
של כל לוחם שנפל ואת המורשת של יחידתו, 
ברמות השונות ובמלחמות השונות. גם בנושא 
המורשת יש הרבה מאוד מה לעשות ואין כמעט 
גורמים אחרים שיעשו זאת. יש נתחים שכותבים 
בין אם במסגרת צבאית או  ההיסטוריונים, 
אחרת, אך אלה לא תמיד מגיעים במועד כדי 
שיהיו רלוונטיים גם לבני המשפחות השכולות 
שעוד חיים עמנו. עוד פרקי מורשת אפשר למצוא 
בספרים אישיים שכותבים ומפרסמים לוחמים 
ומפקדים, והם באמת יותר רלוונטיים ללוחות 
הזמנים הדרושים. מורשת כסיפור היא עניין פשוט 
יותר, אך מורשת כמחקר שממנו אפשר לעבור 
לסיפור הקרבות ולסיפור הגבורה האישית של 
הלוחמים ולהישגים של יחידות, וכן להפיק לקחים 

חיים ארז במהלך מלחמת יום הכיפורים
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ולפרסם חומרי הדרכה - היא עניין מורכב יותר.
גם בכך אנחנו עוסקים, חלק גם ביוזמה 
של חברים שלנו. משרד הביטחון אמנם מכיר 
בנושא ההנצחה ומסייע לנו בתחום זה, אך אינו 
מכיר בעובדה שהנצחה האמתית והנכונה של 
הלוחמים היא קודם כל דרך סיפור המורשת 
שלהם, ולכן לתחום של השקעה במורשת אין 
לנו סיוע מהגורמים הרשמיים במשרד הביטחון, 
וזה פוגע ביכולתנו לקדם זאת כנדרש. עם זאת 
גם בתחום המורשת יש לנו עם השנים הישגים 
יפים. בתוך כך נעשתה עבודה מאוד גדולה של 
ראיונות עם מפקדי השריון, יש הקלטות, יש 
סיפורים, יש ספרים, וחלק גדול מהם עדיין 
מחכה לאותם אנשים שיחקרו את החומר הזה 

ויעשו בו סדר.

עת לשינוי
בני דור המפקדים והלוחמים במלחמת יום 
הכיפורים הקימו את עמותת יד לשריון ואת 
האתר בלטרון, ומנהלים אותו עד היום, ובהחלט 
הגיעה העת לשינוי. מאז המלחמות הגדולות 
- מלחמת העצמאות, מלחמת ששת הימים, 
מלחמת יום הכיפורים, מלחמת שלום הגליל 

- עברו שנים רבות. חלק גדול מבני המשפחות 
השכולות כבר אינם אתנו, וגם לוחמי המלחמות 
האלה לאט לאט נעלמים מהשטח. מן הראוי, לכן, 
שאתר הנצחה שהקמנו ועמותת ההנצחה יתאימו 
את עצמם למצב החדש, לדור החדש, לתפיסת 
החיים השונה שקיימת פה, כדי להציג ולהבליט 

את הנושאים המתאימים לתקופה ולאנשים.
אחד הדברים החשובים ביותר שפיתחנו פה 
במהלך השנים, הם הנושאים שעוסקים בחינוך. 
קריית החינוך שהוקמה ומשגשגת היא אולי 
ההישג הגדול ביותר של העמותה, ואולי המימוש 
החשוב ביותר של המושג הנצחה פעילה. מאות 
הלוחמים, החיילים צעירים שמגיעים לקריית 
החינוך כדי לעסוק בתחומים שהצבא מעוניין 
להעביר להם, מבקרים גם באתר, סופגים את 
האווירה, מקבלים גם מידע על הנצחה ומורשת, 
מבקרים כמובן בכותל השמות, ורואים את 
המחיר היקר שהמדינה שילמה כדי לשמור על 
עצמאותה. בני הדור הצעיר המגיע לכאן מבינים 
שהם חוליה בשרשרת מאוד ארוכה של לוחמים, 
שתפקידם להגן על מדינת ישראל, ועכשיו מגיע 
הפעילות במתחם של"ח  גם  וחלקם.  תורם 
שבאתר, שאליו מגיעים עשרות אלפי תלמידי 
בתי ספר, יחד עם משרד החינוך, גם הוא הישג 
מאוד גדול שלנו, בהצלחה לקרב אותם לנושאים 

שבהם אנחנו עוסקים.
שבני  העובדה  ההנצחה.  בנושא  ועוד 
הגדולות  השכולות מהמלחמות  המשפחות 
פוחתים עם השנים, וזה ניכר גם בימי הזיכרון 
של חיל השריון, צריכה לעורר מחשבה ואולי 
חשיבה חדשה, כיצד יש צורך להמשיך ולממש 
את נושא ההנצחה ואולי אחרת. לטעמי יום 
הזיכרון לחללי השריון צריך להיקרא יום השריון, 
שפרק ההנצחה שבו אינו העיקרי, החלק העיקרי 
צריך להיות זה שמציין את חלקו של השריון 
בביטחון ישראל, את העוצמה שלו, בעבר, בהווה 
ובעיקר גם בעתיד. בימי עצרת הזיכרון השנתית, 
הנקראת אמנם עצרת הגבורה והזיכרון, רואים 
שמעטים הם בני המשפחות השכולות בספסלי 
האמפיתאטרון בלטרון, ואת השורות יש למלא 
בחיילים, חיילי השריון שיתגאו על כך שהם 

שייכים לשריון.
בהקמת אתר יד לשריון, קידומו וטיפוחו 
השתתפו בו תמיד הרבה מאוד אנשים, עשרות 
אנשים לקחו חלק פעיל באירועים המתקיימים 
וראשי  ההנהלה  אנשי  המנכ"ל,  מלבד  כאן. 
בניהול  ישירות  ועוסקים  הוועדות, שעסקו 
ובקבלת ההחלטות וקיום האירועים, יש פעילות 
רבה וברוכה של מתנדבים רבים מחברי העמותה, 
השמחים לתת יד, להתנדב בשעת הצורך, בהדרכה 
ובסיוע לכל הנדרש. ההתנדבות הברוכה היא אחד 
הדברים שמאפיינים את החברים שלנו, ואני 
משוכנע שכך יימשך הדבר תחת ההנהגה החדשה.

מהנעשה בעמותה
לנו  היו  החינוך  קריית  הקמת  בתהליך 
בדרך  העבודה  להפסקת  שגרמו  משברים 

והקריה  מאחורינו  זה  כל  חובות.  ולצבירת 
כיום מקנה לנו את הערך המוסף הגבוה ביותר, 
גם מבחינה ערכית וגם מבחינה פיזית. מיזם 
גדול נוסף הוא פארק העוצבות המשוריינות, 
שעדיין לא כולנו מעריכים את חשיבותו, בעיקר 
בתחום ההנצחה והמורשת. אם באתר אנחנו 
מנציחים את החייל, את הלוחם, אזי בפארק 
העוצבות אנחנו מנציחים את המורשת שלו, 
את היחידות שבמסגרתן לחם, את הגדודים, 
החטיבות, האוגדות, ושם אפשר ללמוד את חלקו 
של חיל השריון במלחמות השונות, בקרבות 
הרבים שלקח בהם חלק, ובחלקו המשמעותי 
בכל מה שקרה במדינה. פארק העוצבות עדיין 
לא מושלם, ואנחנו חושבים שיש חשיבות עליונה 
להשלים את הקמת האנדרטות ליחידות שעדיין 
לא מיוצגות בו, ולמצוא את הדרך הטובה ביותר 
כדי שכל אנדרטה כזאת, שֵשם של גדוד חטיבה, 
אוגדה חרות עליה, תספר את סיפור היחידה 
שלה בצורה הנאותה ביותר, דרך מערכת קולית 
ואמצעים נוספים שיש. מיזם חשוב וערכי נוסף 
הוא דרך הרמטכ"לים. כיוון שרוב הרמטכ"לים 
ששירתו בצה"ל, כמעט מהקמת המדינה ועד 
היום, היו גם אנשי שריון, או מעת גיוסם או 
שעברו לשריון במהלך השירות, מצאנו לנכון 
לעולמם.  שהלכו  הרמטכ"לים  את  להנציח 
ההנצחה נעשית בצורה צנועה אך מכובדת, 
ואני משוכנע שדרך הרמטכ"לים הזאת תהפוך 
מאוד  שהרבה  השנים,  במהלך  לאטרקציה 
מבקרים יבואו לפארק העוצבות כדי לצעוד 
בדרך הרמטכ"לים, ללמוד ולזכור. עוד מיזם 
מוצלח הוא מרכז של"ח )שדה, לאום, חברה(, 
הקולט תלמידי בתי הספר לפעילות מגוונת 
המתבצעת בגיחות של מספר ימים בהנחיית 
יד לשריון ומשרד החינוך, וכן לספוג פה את 
האווירה שקיימת. המרכז גדל בהיקף הפעילות 

ויש תוכנית להרחבת הקיבולת שלו.
לכל מיזם גדול שהוקם באתר נלווה ויכוח 
הגענו  הלוחמים.  להנצחת  הוא קשור  האם 
למסקנה שחייבים להרחיב את תחומי הפעילות 
באתר, כדי שהוא יוכל להתקיים בזכות עצמו 
מההכנסות, אך כמובן לא בנושאים שנוגדים את 
מה שאנחנו מחויבים מבחינת הנצחה, אלא רק 
בכאלה שיכבדו את המקום. לכן מעבר להקמת 
קריית החינוך אנחנו בתהליך חשיבה כיצד להקים 
מרכז צפרות, יחד עם החברה להגנת הטבע, 
בתקווה שמרכז הצפרות יביא לכאן הרבה מאוד 
מבקרים, שגם יספגו את האווירה של המקום, 
ויתרמו גם כספית כדי להחזיק את המקום הזה. 
כדאי לציין גם את הקמת מוזאון הלוחם היהודי 
במלחמת העולם השנייה, שזה פרויקט חשוב 
ביותר. פרק זה בהיסטוריה היהודית, שבו מיליון 
וחצי יהודים לחמו בנאצים במסגרת צבאות 
מאוד חשוב  חלק  להם  ויש  הברית,  בעלות 
בניצחון, לא נלמד ולא ידענו עליו. חשוב לציין 
שהגבורה היהודית לא נוצרה והחלה רק במלחמת 
העצמאות, אלא זו גבורה שנמשכת דורי דורות, 
שבמלחמת העולם השנייה באה לידי ביטוי מאוד 

חיים ארז על רקע כותל השמות ביד לשריון
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משמעותי, ואת זה אנחנו רוצים להציג במוזאון 
המוקם כיום. אני משוכנע שהמוזאון הזה יהווה 
מרכז שימשוך אליו הרבה מאוד מבקרים מהארץ 
ומחוץ לארץ, וייקח חלק ביכולת שלנו לתחזק 

ולהחזיק את המקום הנהדר הזה - יד לשריון.
חשוב לציין כי בין לוחמי מלחמת העולם 
השנייה שחזרו לארץ וכאלה שעלו אליה, היו לא 
מעטים שהתנדבו לשרת במלחמת העצמאות, 
והם למעשה היו ראשוני הלוחמים שהקימו את 
חיל השריון ואת כל החילות המקצועיים בצה"ל.

אצל חברי העמותה ששירתו בצה"ל במלחמות 
השונות ובמגוון תפקידים מצוי ניסיון וידע של 
אלפי שנים. מן הראוי שתהיה מערכת שתוכל 
הנושא  הצורך.  בשעת  הזה  בניסיון  להיעזר 
התעורר לאחר מלחמת לבנון השנייה בתחושה 
שחלק מהניסיון והידע אבד במהלך השנים, 

כיוון שבצה"ל עד מלחמת לבנון 
השנייה לא היו קרבות ומלחמות 
לנו  הזה.  הניסיון  על  ששמרו 
בעמותה הייתה תחושה שיש 
לבנות מערכת שתאפשר לצה"ל 
להשתמש בניסיון שנצבר. הקמנו 
ללימודי  המכון  את  כך  לשם 
כמה  שבמשך  היבשה  לוחמת 
שנים פעל ואף ערך כמה כנסים 
ושיתוף  בסיוע  בין־לאומיים, 
פעולה עם זרוע היבשה. השנה 
חידשנו את הפעילות במסגרת 
המרכז לחקר לוחמת היבשה. 
עתה יש לבחון פעם נוספת האם 
יש מקום למרכז זה שיוכל לשתף 

פעולה עם צה"ל, בעיקר עם זרוע היבשה, ולאפשר 
לנצל את הניסיון הקיים.

הדרך עוד ארוכה
יש כמה תוכניות שרצינו לממש ולא הצלחנו, 
אחת מהן היא הקמת מוזאון השריון, שהיה 
אחד היעדים שהצבנו לפנינו - להקים מוזאון 
שקראנו לו "השריון במשעול הזמן" שיספר על 
מלחמות חיל השריון, ממלחמת העצמאות ועד 
היום. זה פרק חשוב במורשת שאנו נדרשים לה. 
לא הצלחנו לגייס את סך הכספים הדרושים 
לכך ואני מקווה שהוא יוקם בעתיד. כיוון שכך 
החלטנו להקים מערכת פשוטה יותר והדוגמה 
לכך היא תצוגת מלחמת יום הכיפורים, הנותנת 
למבקר בה מושג ראשוני על המלחמה הזאת, 
על מי שהשתתף בה, על הישגיה ותוצאותיה. 
נוספים, של  בתוכניות להקמה היו מוקדים 
מלחמת ששת הימים ומלחמות אחרות, שעדיין 
לא נעשו. העבודה רבה ומן הראוי שנשאיר ממנה 

גם למי שמחליף אותנו.

תודות וברכות
הקמת אתר יד לשריון הייתה כרוכה בגיוס 
כספים ובגיוס עבודה, שזה תהליך הכרחי אבל לא 
תמיד נעים. משרד הביטחון סייע בעיקר בנושא 
הנצחה, אבל יתר המבנים והתצוגות שקמו פה 

וכל הפעילות הגדולה שנעשתה, מבוססים על 
תרומות של כספים ועבודות. ברצוני להודות 
ולציין את שאול אייזנברג ז"ל, את תד אריסון 
ז"ל, את אתיה ומרדכי )מיגואל( מליכסון ז"ל, 
את אליעזר פישמן, את ארקדי גידמאק ואת 
האגודה למען החייל. היו גם מי שתרמו בחומרים 
ובעבודה להקמת תשתיות ומבנים ובהם אברהם 

ליבנת )בונדי(.
גיוס התרומות נעשה קשה יותר עם הזמן, 
ולכן אנו צריכים לבנות מערכת שתאפשר לנו 
לחיות ולהתפתח מיכולתנו. אנחנו בסך הכל 
חיים מהפעילות שלנו ומההכנסות שלנו, זה 

בהחלט הישג מאוד גדול.
כאן המקום להודות לאלה שבעשייתם הקימו 
את יד לשריון ולכל הממשיכים לעשות, על 
תרומתם לאתר ולעמותה. ראשית אלה חברינו 
הוותיקים, שאותם אנו פוגשים 
בערבי הרעות, מהם שמגיעים 
לכאן עם מקל הליכה או עם עוזר 
שמסייע בעדם. לכל אחד מהם 
יש סיפור חיים מדהים וחלק 
מאוד חשוב בקורות חיל השריון. 
הם למעשה, הם הסיפור האמיתי 
של חיל השריון וחלקו בהצלחה 
המלחמות  במהלך  ובניצחון 
השונות. תודה למנהלים, למנשה 
ענבר שניהל את עמותה 18 שנה 
קץ,  אין  במסירות  בכישרון, 
ולעתים גם על חשבון בריאותו 
ועל חשבון משפחתו. ואי אפשר 
שלא לציין את מזל המזכירה 
המסורה עד אין קץ והכל יכולה, שבלעדיה האתר 
היה נראה אחרת; את שונטל מנהלת הכספים, 
העושה זאת במקצועיות ופדנטיות ללא גבול, 
את אשרת שמנהלת את מרכז המבקרים; את 
דבורי שעזבה אותנו והיא ממקימי מרכז המידע; 
ואת ראשי הוועדות השונות. ברצוני לציין בעיקר 
את אביגדור קהלני יושב ראש ועדת ההנצחה, 
שהיא אולי הוועדה החשובה ביותר והקשה 
ביותר, הממלא את התפקיד הזה מאז הקמת 
הוועדה לפני עשרות שנים. תודה מיוחדת אני 
רוצה להקדיש לפרופסור אסא כשר, שמלווה 
אותנו, מייעץ ומנחה בכל הקשור להנצחה. תודה 
לנחמה בר־כוכבא, יושבת ראש ועדת החינוך, 
שהעלתה את יד לשריון על מפת החינוך בארץ 
ופועלת להביא ולשלב כאן תלמידים רבים של 
בתי הספר ואנשי מערכת החינוך, ובפעילותה זו 
גם מנציחה את בעלה האלוף משה בר־כוכבא. 
תודה ליועץ המשפטי שלנו חיים עדיני, שטיפל 
בכישרון ובהצלחה בכל סבך משפטי שהיה עלינו 

לעבור עד כאן.
כאן גם המקום לברך את הממשיכים, את 
האלוף )במיל'( אודי שני, שלקח על עצמו את 
האחריות להמשיך ולהוביל את העמותה הזאת 
בשנים הבאות, ואת תא"ל )במיל'( חנן ברנשטיין 
שהחל בתפקיד מנכ"ל העמותה. איחולי הצלחה 

מכל הלב.

 חיים ארז
כרטיס ביקור

נולד בוורשה שבפולין, 11 בנובמבר 
1935. עבר עם אימו לבוכרה ב־1941. 
ב־1942 אמו נכלאה והוא הועבר לבית 
יתומים בחסות הצלב האדום. עלה לארץ 
ב־1943 במסגרת ילדי טהרן, דרך איראן, 
הודו ומצרים, ולמד בנהלל. אמו עלתה 

לארץ ב־1948 והם נפגשו מחדש.
כלוחם  ושירות  לצה"ל  גיוס   :1954
בחטיבת גולני. לחם בשורות החטיבה 
במבצע סיני ב־1956 ולאחר מכן עבר 

הסבה לשריון.
1964: חבר במשלחת קציני השריון 
לקראת  לגרמניה  שיצאה  הראשונה 

קליטת טנקי הפטון )מגח(.
1967: סמג"ד בגדוד הפטונים הראשון, 
הימים.  ששת  מלחמת  לקראת   ,79
התמנה למג"ד ביום הראשון למלחמה 
לאחר נפילת המג"ד אהוד אלעד ז"ל, 

ולחם בחזית סיני עד תעלת סואץ.
1969־1970: סמח"ט במלחמת ההתשה.
מפקד חטבת המילואים 421   :1972
באוגדת האלוף אריאל שרון. במלחמת 
זו  יום הכיפורים בגזרת סיני הייתה 
חטיבת השריון הראשונה שצלחה את 

תעלת סואץ.
1974: סגן מפקד אוגדה 36.

1976: סגן מפקד גייסות השריון.

1978: מפקד אוגדת הפלדה 162.
 London1979: לימודים באנגליה ב־

.School of Economics
1980: סגן ראש אגף התכנון במטכ"ל.

1982: אלוף פיקוד הדרום.
1983: ראש אג"א )אגף האפסנאות, 

כיום אט"ל(.
1986: השתחרר מצה"ל לאחר 33 שנות 

שירות.
לאחר פרישתו מצה"ל שימש מנכ"ל 
חברת כימיקלים לישראל )כי"ל( בשנים 
1988־1995. דירקטור במספר חברות; 
חבר בוועדה המייעצת לעניין מינויים 
בכירים בשירות המדינה. יו"ר עמותת 

יד לשריון בשנים 2000־2015.
בעל תואר ראשון בהיסטוריה כללית 
מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני 

במדע המדינה מאוניברסיטת חיפה.

חיים ארז בעת שירותו בצה"ל
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מגילת חיים ארז

עם סיום תפקידו של חיים ארז, ששימש 
יו"ר עמותת יד לשריון ב־15 השנים האחרונות, 
הוענקה לו בטקס חגיגי מגילה המציינת את 
פועלו. האירוע התקיים במעמד כל חברי הנהלת 
העמותה ביד לשריון ביום 1 במארס 2015. להלן 

נוסח המגילה:
לחיים ארז

לרגל סיום התפקיד של יו"ר עמותת יד 
לשריון

"עמותת יד לשריון" קבעה לעצמה ייעוד 
לפעול באתר בלטרון להנצחת חללי השריון 
השריון  חיל  מורשת  ולהנחלת  לדורותיהם 

ועוצבותיו וסיפור גבורת לוחמיו.
אתר יד לשריון, שעל פיתוחו שקדו יושבי 

הראש שלו ומנהליו, עובדיו ופעילי העמותה, 
מהווה אתר רב ערך - היסטורי, חברתי, לאומי 
וערכי. הוא מממש את ייעוד העמותה בהנצחה 
פעילה, ובמאמץ מתמיד לפתח את אתר יד 
לשריון בהיבטים של הנצחה, גבורה, מורשת 

וטכנולוגיה.
מאז הקמתה הנהיגו את עמותת יד לשריון 
יושבי ראש שהיו לוחמי שריון נודעים, האלוף 
שלמה להט )צ'יץ'(, האלוף משה )מוסה( פלד, 

ואתה - האלוף חיים ארז.
חיים - אתה המפקד, החבר, החולם והמגשים, 
של  כהמשכו  בעמותה  השירות  את  שראה 
השירות הצבאי וכזכות וכחובה קדושה, מתוך 
המחויבות לחברינו שאינם. אתה דמות ייחודית 
בנוף הישראלי. מילאת את תפקידך בהתנדבות, 
שנים רבות, שבהן הנהגת את עמותת יד לשריון 

והטבעת בה את חותמך בדמותך. היית הדמות 
המאפיינת את רעות השריונאים, שריונר גם לעת 
שלום, גיבור ונערץ בקרב שהוביל את לוחמיו 
כשהוא בראשם, ונושא דגלם בעת שלום. היית 
השותף הנאמן והמסור לבניית בית לזכרם של 
חברינו שאינם ובית לכבוד גבורת השריונאים 

ומורשתם.
חיים ארז שלנו, אתה האיש שהוביל והנהיג 
את העמותה בתבונה, בסבלנות ובנחישות, בחמש 
עשרה השנים האחרונות, וידע לנווט בהצלחה 

גם בימי סערה.
כולנו מאחלים לך בריאות טובה ונחת בכל 
מעשיך, וחותמים בחתימת ידינו, לעדות על 
מגילה זו, במושב הנהלת עמותת יד לשריון, 
באתר יד לשריון בלטרון, היום הזה, ערב יום 

שני, י' באדר תשע"ה, 1 במארס 2015. 

מרדכי אביגד
יו"ר ועדת הביקורת

אהוד גרוס
יו"ר הוועדה לפיתוח עסקי

מנשה ענבר
מנכ"ל העמותה

אודי שני
היו"ר הנכנס

גדעון בר־און
יו"ר ועדת הבינוי

נחמה בר־כוכבא )בריל(
יו"ר ועדת החינוך

אסא כשר
יו"ר ועדת ההיגוי למרכז המידע

עמוס כץ
אוצר פארק העוצבות

יוסלה יודוביץ
יו"ר ועדת הכספים

אביגדור קהלני
יו"ר ועדת ההנצחה

חיים עדיני
היועץ המשפטי

שאול נגר
יו"ר ועדת הביטאון "שריון"

יום־טוב תמיר
יו"ר ועדת התכנים

יצחק רבין
יו"ר ועדת הגיוס

צביקה קן־תור
מנכ"ל מוזאון הלוחם היהודי

אתר יד לשריון, צילום במגילה שהוענקה לחיים ארז
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מילים: אביגדור קהלני
לחן: אפי נצר 

ִאם ֶּדֶרְך ְלָך וְיַָדְעּתָ ֶאת סֹוָפּה,
וְִאם יֹוֵדַע ַאּתָה ַמּדּוַע ּוְלׁשֵם ָמה,

ִאם ְּבֹאֶפן ִאיׁשִי ּתִַּגע ָּבֲאנָׁשֶיָך
וְִאם ֶרגֶׁש ְּבָך ְּבַמּתָן ְּפקֻּדֹותֶיָך ־

ַאּתָה ַהְּמַפֵּקד ׁשִֶלי.
פזמון:

ָּבֲאׁשֶר ּתֵלֵך ֵאלֵך
2 x ְּבָך ֶאתְָּבֵרך  

ַאּתָה ַהְּמַפֵּקד ׁשִֶלי.
ִאם ַחּיַי ּתִׁשְֹמר ְּכמֹו ֶאת ַחּיֶיָך,
וְִאם ׂשֵכֶל ַהּיָׁשָר ְּבַהְחָלטֹותֶיָך,

ִאם ּתֵַדע ְלַהְבִדיל ֵּבין ִעָּקר וְָטֵפל,
וְִאם ּתִּתֵן ִלי ִחּיּוְך ַּגם ְּבֶרגַע ָאֵפל ־

ַאּתָה ַהְּמַפֵּקד ׁשִֶלי.
פזמון:

ָּבֲאׁשֶר ּתֵלֵך ֵאלֵך
2 x   ְּבָך ֶאתְָּבֵרך

ַאּתָה ַהְּמַפֵּקד ׁשִֶלי.
ִאם ֹאֶמץ ְלָך וְרּוֲחָך ֵאיתָנָה,

וְִאם ִּבּׁשְַעת ָהֱאֶמת ָעׁשִיתָ ְּבֹחְכָמה,
ִאם ָלנּו ּתִּתֵן ּתְִקוַת נִָּצחֹון,

וְִאם ֵסֶמל ּתְִהיֶה ּוַלֹּכל ּתְִהיֶה ִראׁשֹון ־
ַאּתָה ַהְּמַפֵּקד ׁשִֶלי.

פזמון:
ָּבֲאׁשֶר ּתֵלֵך ֵאלֵך

2 x ְּבָך ֶאתְָּבֵרך  
ַאּתָה ַהְּמַפֵּקד ׁשִֶלי.

בס"ד

ד ַפקֵּ ַהמְּ

•  השיר "אתה המפקד" שכתב אביגדור קהלני והלחין אפי נצר וביצע לירון לב יצא פורסם ברדיו באמצעות חברת לינקטון ביום 21 היולי 2014.
• לשמיעת השיר אפשר להקיש בגוגל: השיר "אתה המפקד".

https://www.youtube.com/watch?v=8־a1GtFgX0o :להלן הקישור לשמיעת השיר •



אנו בתעשייה האווירית גאים לספק 
           לחיל השריון את הטכנולוגיות

                    והפתרונות המתקדמים ביותר
                            להעצמתו ולמוכנותו             

                                     למול אתגרי
                                          ההווה והעתיד.

www.iai.co.ilהתעשייה האווירית לישראל

גאווה
לאומית

התעשייה האווירית לישראל 
מברכת את משפחת חיל השריון 

ליום העצמאות ה-67
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צעירים עם  
ברק בעיניים
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מימין: אילן, 
יונתן, זעפרני, 
רגב ואיליה

צעירים עם  
ברק בעיניים

הם מפקדים צעירים עם ברק בעיניים, מיומנים, רהוטים 
ומחוברים לפקודים ולמפקדים שלהם. אלה הם סרן איתי 

זעפרני, קצין האג"ם בגדוד "סופה" )53(; סרן יונתן מיכאלי, 
מ"פ ונוס בגדוד "רשף" )71(; וסרן יונתן מיכאלי, מ"פ ו' 

בגדוד "סער" )74( של חטיבת ברק 188

אל"ם )במיל'( שאול נגר
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"הנושא הכי קריטי בפלוגה, הנושא הכי חשוב 
בפלוגה, המשפט שתמיד הלכתי אחריו, הוא: 
קודם כל בן אדם, אחרי זה לוחם טעון־ערכים, 
בסוף איש מקצוע מצוין", כך מתאר סרן איתי 
זעפרני את הקו המנחה שלו בצה"ל. נפגשנו 
עם שלושה מפקדים צעירים עם ברק בעיניים, 
מחטיבת ברק כמובן, כדי לעמוד מקרוב על 
עשייתם כמפקדים ועל מחשבותיהם. למותר 
לציין כי יצאנו מלאי הערכה וביטחון שהנוער 

מופקד בידיים ערכיות ואמונות.

סרן איתי זעפרני
 )קצין האג"ם בגדוד "סופה" )53( 

בחטיבת ברק(

אני איתי זעפרני, בן 28 מאשדוד, השבוע 
אנחנו  כרגע  ואני.  אשתי  לאשקלון  עברנו 
בתעסוקה מבצעית בדרום הר חברון, והגדוד 
עם שלוש הפלוגות המבצעיות פרוס שם על כל 
המרחב. העיסוק המרכזי הוא בעיקר אוכלוסיית 
ולהכניס  וכל עוטף חברון, לנתב  השב"חים 
פלסטינאים לארץ ולהחזיר את הפלסטינאים 
לשטחים בצורה סדירה, תקינה ונוחה לכולם. 
בתפקידי אני יד ימינו של המג"ד בכל הנושאים, 
המתווך המרכזי והפיבוט למ"פים, מג"ד, סמג"ד. 
הכול בדרך כלל עובר דרכי, ואני מסייע לכולם, 
עוזר לכולם, נכנס לכל נושא שלא מטפלים בו.
האם עברתם כבר למבנה הכולל פלוגה 

מסייעת?
גדוד סופה זה גדוד במבנה צק"ג עוז, זה הגדוד 
הראשון בחיל השריון שעשה את ההסבה למבנה 
החדש, וכבר בלחימה ב"צוק איתן" היינו במבנה 
של שתי פלוגות סדירות, פלוגה מסייעת, פלוגת 
חרמ"ש ופלוגת טנקים שלישית במילואים, וכולם 

השתתפו בצוק איתן באופן מלא.
לפני התפקיד הנוכחי הייתי מ"פ ג'. הייתי 
מ"מ בפלוגה ג' ב"עופרת יצוקה", מ"פ ג' ב"צוק 
איתן", ועכשיו בתפקיד קצין האג"ם אחרי תפקיד 

מ"פ מבצעית.
כיצד טיפחת את כוח האדם בפלוגה כשהיית 

מ"פ?
הנושא הכי קריטי בפלוגה, הנושא הכי חשוב 
בפלוגה, המשפט שתמיד הלכתי אחריו, הוא 
'קודם כל בן אדם, אחרי זה לוחם טעון ערכים, 
בסוף איש מקצוע מצוין'. באמירה קודם כל בן 
אדם אני מתכוון לקודם כל האנשים, הטיפול 
בהם, היחס. אני, היה לי מאוד חשוב כמ"פ, גם 
עכשיו ובכלל כמפקד, שבן אדם יחזור מחופשה 
ביום ראשון, יבוא עם חיוך. כך אני זוכר את 
עצמי בתור חייל, בתור חניך בקורסים, בתור 
מ"מ, סמ"פ, מ"פ, ולשם צריך להכווין, זה מה 
שצריך לשדר. אמנם יש עבודה קשה, עבודה 
סיזיפית לפעמים, אבל אם עושים אותה עם 
חיוך - עושים אותה בצורה יותר טובה כפליים 
ויותר משמעותית. זה היה המוטו שלי, זה המוטו 

שאני הולך אחריו וזה מה שהנחלתי לפקודים 
שלי תמיד. אני לא יודע אם חיילים אהבו אותי, 

אבל אני בטוח שהעריכו אותי.
האם הכרת את חיילי הפלוגה בשמם?

בטח. פלוגה זו משפחה, זה משהו קטן, זה 
משהו אינטימי. הכרתי גם בני משפחה שלהם, 
מי יותר ומי פחות. יש החיילים שיותר קרובים 
למ"פ, יש חיילים שפחות קרובים למ"פ. החבר'ה 
היותר ותיקים בפלוגה בדרך כלל יותר קרובים, 
החבר'ה הצעירים קצת יותר מתביישים, יותר 
חוששים, אבל זו משפחה אחת מגובשת, מקום 
חמים שכיף להיות בו. הכרתי גם בני משפחה, 

נסעתי לביקורי בית, זה חלק מהתפקיד.
האם היו לכם פרקי הוויי וגיבוש?

בטח. כאשר פיקדתי על פלוגה ג' היינו גם 
בקו עזה, גם באימון, גם בקו לבנון, והפלוגה 
בעצם פרוסה במרחקים עצומים. אחת לחודש 
או חודש וחצי הייתי מכנס את הפלוגה, הגזרה 
המבצעית קצת הייתה סופגת מזה ומצטמקת, 
אבל הייתי מכנס את הפלוגה, מקיים שיחת 
יום ספורט, שרים את שיר  פלוגה, עושים 
הפלוגה, כולם קופצים ביחד, שמחים, וכמובן 
ארוחת ערב טובה. זה להטעין את המצברים 

ויאללה לעוד חודש וחצי.
יש לך סיפור מיוחד על אחד החיילים?

הייתי מ"פ כמעט שנתיים וחודש. היה לי 
חייל שעלה מדרום אמריקה, בקושי יודע עברית 
ולא מבין מה אומרים. כשכולם נפלו למצב של 
שכיבות סמיכה, הוא הסתכל ימינה ושמאלה, 
רואה את כולם שוכבים - שוכב איתם, ולא 
מבין מה רוצים ממנו. וכשלצידו כולם נשברים 
לפעמים וקשה, ובאמת יש לחץ, אתה רואה 
איך הוא, שבא במלוא אהבת הארץ ועם מלוא 
הנתינה ומטען מדהים, שאפילו החבר'ה שלנו 
פה לא מבינים את זה, הוא בא והוא נותן 100 
הציונות  לדעתי  וזו  אחוזים,   120 אחוזים, 

האמיתית, המשהו המיוחד.  

סרן רגב ארז
 )מ"פ ו', ונוס, בגדוד "סער" )74( 

בחטיבת ברק(

אני רגב ארז, בן 25 ממושב שריגים בעמק 
האלה. לפני כחודש נכנסנו לתעסוקה מבצעית 
בגזרת אילת. לפני כן היינו באימון ובעיקר בקווי 
טנקים - קו עזה, קו כחול, כולל בצוק איתן. 
עכשיו המשימה העיקרית שלנו היא קודם כל 
תושבי אילת, להגן עליהן, להקנות להם תחושת 
ביטחון. העיר הזאת בנויה בעיקר על תיירות, 
וחשוב לתת לתיירים את התחושה שהם באמת 
יכולים לבלות באילת ולהיות נינוחים. כמובן יש 
לנו את הגבול עם ירדן, לדאוג שהשלום איתה 
לא יופרע, וכי הדברים התקינים שאנחנו רוצים 
שיהיו עם המדינה הזו ימשיכו לקרות, ושלא 
יהיו לנו איזושהי בעיה או אירוע חריג בגבול. 

סרן איתי זעפרני

תפקיד: קמב"ץ בגדוד "סופה" )53( 
בחטיבת ברק. לפני כן מ"פ טנקים. 

בוגר מלט"ק )המכללה לפיקוד 
טקטי(.

במבצע "צוק איתן: מ"פ ג' בגדוד 
סופה, לחם בסג'עיה ובדיר אל־בלח. 

הפלוגה עמדה בכל משימותיה 
תוך השמדת אויב רב וללא נפגעים 

לפלוגה.

שאיפה להמשך השירות בצה"ל: 
להיות מג"ד "סופה".

אמירה אישית: קודם כל בן־אדם, 
אחר כך לוחם טעון ערכים ולבסוף 

איש מקצוע מצוין.

תחביבים: אשתי, סקי, צלילה, 
טלוויזיה.

מצב משפחתי: נשוי.
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איך מתבטאת ההשראה שלכם לביטחון, 
האם צריכים לראות אתכם עם מדים?

יש לנו מקומות שבהם כדי להקנות ביטחון, 
מרבים  אנחנו  נכון,  יותר  ביטחון  תחושת 
ביישובים  לנו מקומות שלא.  ויש  נוכחות, 
שקצת יותר מרוחקים מאילת - אנחנו הבנו 
עושה  זה  דווקא  נוכחות,  הפגנת  שדרושה 
טוב לתושבים, הם רואים אותנו, הם רואים 
את הסיור נכנס, פורקים שם מהרכב, עושים 
עצירות, עורכים תצפיות מהנקודות האלה. 
לעיר אילת אנחנו מנסים כמה שפחות להיכנס, 
כי הבנו שזה עושה תחושה לא טובה לתייר 
שמגיע מחו"ל או מהצפון, שיש עליו כל הזמן 
חיילים ששומרים ומסתובבים לידו בחוף. זה 
איזשהו שינוי שעשו בגזרת אילת לאחרונה 
ואנחנו ממשיכים עם הקו הזה, וזה נראה לי 

באמת צעד נכון. 
עם איזה כלי רכב אתם בגזרה?

אנחנו קו חי"ר ולרשותנו האמר או ג'יפ סופה. 
יש לנו גם שם מא"גים ואמצעים יותר מתקדמים 
וגם אמצעי תצפית. הטנקים שלנו בצפון, ברמת 
הגולן. יש שם צוות כל שבוע שעובד על הטנקים 

וכל השאר ירדו למטה. 
ואתם לא שוכחים את המקצוע?

לא, ממש לא. אנחנו גם מנסים מדי פעם 
לעשות שיעורים, ומעלים מדי פעם חיילים גם 
לעשות אימונים בשיזפון או כל מקום אחר שיש 
בו טנקים. גם נעזרים בגדודים אחרים אם צריך. 
אנחנו מנסים מאוד לשמר את הכשירות שלנו 
כי מבינים שזה בסוף העיקר. אם תהיה מלחמה 
אנחנו לא ניכנס עם האמרים אנחנו ניכנס על 

גבי הטנקים.
מהן המשימות העיקריות שאתה רואה 

לעצמך כמ"פ?
קודם כל שגרה, לוודא שהשגרה התקינה 
בפלוגה, מתקיימת, אם זה שעון פעילות, שעון 
פעילות יומי, עד לדאגה לפרט ולרווחת החיילים, 
לוודא שבאמת שהמוטיבציה שלהם והנכונות 
שלהם להילחם נשארת כמו שהייתה, ולהעלות 
אותה כל כמה זמן. לדאוג לשיעורי חינוך, תוד"א 
)תודעת אויב(, מד"סים )מדריכי ספורט(, בקיצור 
לדאוג לכשירות. ודבר שני זה לעמוד במשימה 
של הקו, שזה בעת שאנחנו בקו אולי משימה 
העומדת מעל הכשירות הטנקאית. זה קודם 
כל לדאוג שלא יהיו פיגועים ולדאוג שבאמת 
תושבי אילת יוכלו לישון בשקט. דבר שלישי 
זה הכשירות ללחימה עם הטנקים - לדאוג כל 

הזמן לכשירות ולזכור את זה בראש.
מהי היוזמה האישית שלך לממש את תפקיד 

המ"פ?
קודם כל בהיבט של הכשירות המבצעית אז 
אנחנו מנסים לתרגל הרבה את החיילים. לפני 
האימון, ואני גם מתכנן לעשות את זה בזמן 
הקרוב, לעשות הקפצה של מחלקה שלמה לרמת 
הגולן, שעושה תרגיל ַמעֲָבר משגרה לחירום, שזו 
יוזמה שלא מתאפשרת בכל קו, ממש להקפיץ 

מחלקה שלמה. פתאום כשחוזרים מהבית להגיד 
להם הוקפצתם, אתם עולים עכשיו עם הטנקים 
לרמת הגולן. נותנים להם מפות, מתחילים לתכנן, 
ְמַבְּצעים, וכמובן הקצאת שטחי אש וכול שאר 

הצרכים, וזהו - ועושים תרגיל מחלקתי.
איך היחסים עם הפיקוד למעלה?

יחסים טובים. אני חושב שהתחושת הֵאמון 
שלנו במפקדים מעלינו מאוד גבוהה, בטח אחרי 
צוק איתן. אין בכלל בעיות. אני סומך גם על 
המח"ט וגם על הקשנ"ר. אני חושב שבאמת 
הדברים עובדים כמו שצריך והתחושה למטה 

היא גם טובה.
יש לך שלושה מ"מים, איך אתה נותן להם 

קצת ערך מוסף?
במפקד  מאמינים  מאוד  בחטיבה  אנחנו 
המאמן, שהאחריות של הכול - של הכשירות 
ושל האימונים - הכול היא ברמת המט"ק וברמת 
המ"מ. לכל מ"מ יש פעם בסבב, פעם בשלושה 
שבועות, שלושה ימים שהוא בוחר לעשות עם 
המחלקה מה שהוא רוצה, אני מאשר לו תוכניות, 
אבל הוא בוחר בסוף מה לעשות איתם. אם הוא 
רוצה לקחת אותם ליום כשירות על גבי טנקים, 
או לעשות איתם יום חינוך, רוצה לעשות איתם 
מטווחים, רוצה לקחת אותם לאילת לעשות 
אפילו כיף בתוך העיר. הרעיון הוא לתת קצת 
יוזמה למ"מ, אני לא מכתיב לו הכול. אני יכול 
אולי לכוון אותו, להכווין אותו, אבל בסוף המ"מ 
אומר לי מה הוא רוצה לעשות עם המחלקה, זו 

היוזמה שלו.
ומה אתה עושה עם שלושת המ"מים ביחד?
יש ישיבות בדרך כלל. בתור מ"פ אתה מדי 
פעם רוצה לכנס אפילו את כל הפלוגה, לעשות 
ערבי פלוגה או לעשות איזשהו יום כשירות 
פלוגתי, אז אני הרבה פעמים בונה את זה עם 
המ"מים. אני מרבה לעשות את זה כשחיילים 
חדשים מגיעים לפלוגה או כשמפקדים חדשים 
מגיעים לפלוגה, לכנס את כולם. זה בדרך כלל 
בתכנון עם המ"מים. הם אומרים לי גם איך הם 
רואים את הדברים, מה הם רוצים לעשות, מעבר 

לישיבה היומית שאנחנו עושים.
כמה זמן אתה מ"פ?

כבר שנה מ"פ בפלוגה. לפני זה הייתי שמונה 
חודשים באימון מתקדם.

יש לך איזה סיפור אישי על איזה חייל?
יש לי חייל נוצרי בפלוגה שהגיע כילד מלבנון. 
אבא שלו היה בצד"ל )צבא דרום לבנון(. עם 
יציאת צה"ל מלבנון משפחתו עברה לארץ והוא 
גר בנצרת עילית. לקראת גיל גיוס הוא החליט 
שהוא רוצה להתגייס, הוא לא היה בטוח ָלָּמה, 
אבל הוא הרגיש שזה משהו שהוא נכון לעשות. 
הוא היום מתקדם גם לתפקיד בצוות שלי, הוא 
הנהג שלי בטנק ואני סומך עליו שהוא ייצא 

איתי לקרב וללחימה.
יש לך איזו מילה להגיד על מנהיגות צבאית?
פיקוד מלפנים, קודם כל, אין יותר חשוב 

מזה.

סרן רגב ארז

תפקיד: מ"פ ו' בגדוד "סער" )74( 
בחטיבת ברק. בוגר קורס מ"פים.

במבצע ב"צוק איתן": הפלוגה 
לחמה בגזרת נחל עוז )סג'עיה( 

וכיסופים, ולאחר חטיבת הדר גולדין 
ז"ל הוקפצה לרפיח.

שאיפות להמשך השירות בצה"ל: 
אין. עומד להשתחרר בעוד כחודש 

ומתכונן ללימודים אקדמאיים.

אמירה אישית: "ונוס אימפריה" - 
כינוי הפלוגה.

תחביבים: קריאת ספרים.

מצב משפחתי: רווק.
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סרן יונתן מיכאלי
)מ"פ מסייעת )פלוגה נ( בגדוד "רשף" )71( 

בחטיבת ברק(

אני יונתן מיכאלי, בן 28 גר בצורן. אני מ"פ 
מסייעת בגדוד "רשף" )71( זה ארבעה חודשים. 
פלוגה מסייעת היא פלוגה חדשה יחסית, בהתאם 
למבנה גדודי של צק"ג )צוות קרב גדודי( עוז. היא 
כוללת מחלקת מרגמות, מחלקת סיור ומחלקת 
מודיעין. לפני כן הייתי במשך כשנה מ"פ טנקים 
בגדוד בפלוגה ל'. לחמתי עם הפלוגה בצוק איתן. 
לפני זה שימשתי 8 חודשים מ"פ טירונים. כרגע 
הפלוגה יושבת במוצב גדי, בדרום רמת הגולן. 
משימת הפלוגה היא בעצם להגן על אזור דרום 
הגולן, ולשמור את הגבול הסורי והירדני שקטים, 
בלי חדירות פח"ע וכמובן גם ללא דברים פליליים, 
ולהקנות תחושת ביטחון לתושבים בגזרה. זה 

כרגע מה שהפלוגה עושה בקו.
איך אתה רואה את התפקיד העיקרי שלך 

כמ"פ?
בתפקיד העיקרי שלי כמ"פ יש שני כובעים 
זה לעמוד במשימה בגזרה,  במקביל, האחד 

עומדים  שאנחנו  לוודא 
על  ומגֵנים  במשימה 
 , שבאחריותנו הגזרה 
להכין  ובמקביל  והשני 
למלחמה,  הפלוגה  את 
תמידית  מוכנות  לקיים 
הדברים  שני  למלחמה. 
האלה קורים על ידי שגרה 
ושמירת כשירות מבצעית, 
ובחלק גדול מהזמן אנחנו 
מצליחים לשלב את השניים. 

אם לדוגמה מחלקת התצפית 
עמדת  על  להתאמן  צריכה 

תצפית, ומחלקת הסיור להתאמן 
מבצעית  תנועה  של  בהליכה 

נכונה ולנתב צירים וכדומה, אז אין 
שום בעיה לשלב את זה בפעילות בקו, 

ובעצם אנחנו מרוויחים את שני הדברים. 
כשאני מסתכל עליי כמ"פ מה המשימה - אז 
אלה המשימות. תוך כדי הפעילות אנחנו כמובן 
משלבים חינוך, לימודי תוד"א )תודעת אויב( 
וכושר גופני, שזה חלק בלתי נפרד מהכשירות 

של החיילים.
כיצד אתה מטפח את כוח האדם?

קודם כל אנחנו קוראים לזה אנשים, כשאנחנו 
מדברים על כוח אדם אנחנו מדברים על אנשים, 
וזה בא בכמה פרמטרים. הראשון הוא קודם כל 
הכרות אישית עם החיילים. לכל חייל יש את 
הצרכים האישיים שלו, ולא בהכרח מה שמתאים 
לחייל אחד מתאים לאחר. דבר שני אלה ביקורי 
בית שעורך כל מפקד בפלוגה לחיילים שלו. כיוון 
שאני לא יכול להגיע לכולם אני בוחר את היותר 
זקוקים לכך, שצריכים עין בוגרת שתסתכל על 
המצב בבית. יש כמובן גם הרבה שיחות, מה 
שנקרא פעם שיחות־סטופר עם החיילים, כדי 

לשמוע את התחושות שלהם ומה שהם מרגישים. 
אני חושב שכאשר פלוגה מצליחה להקפיד על 
תכנים של חינוך וכושר גופני - זה גם מטפח 
את החיילים. מה שחשוב לחייל זה לא רק אם 
כיף לו או לא, אלא גם התכנים המועברים אליו 
הם חשובים מאוד. חייל שיש לו וודאות במהלך 
היומיום הוא חייל השלם עם עצמו, הוא יודע 
מתי הוא יוצא הביתה, גם אם זה לא יציאות 
טובות, אבל הוא יודע מתי הוא יוצא הביתה, 
הוא יודע מתי הוא עולה למשימה. זה עושה 
לו סדר וככה שומרים על מוטיבציית החיילים.
הקצינים שלך הם ממקצועות שונים, איך 

אתה מטפח אותם?
יש שני מרכיבים, האחד זה בפן הפיקודי, לכל 
מ"מ יש אתגר פיקודי גם אל מול הרמה הממונה, 
מ"מ בפלוגה צריך לדעת להתמודד עם עבודה 
ישירה מול המג"ד או מ"פים שונים, וגם כלפי 
מטה. כל חייל, כל מחלקה והאתגרים שלה. בפן 
הפיקודי זה הרבה שיחות חניכה ולצאת ביחד 
איתם לפעילות, ובעצם לחנוך מקרוב את מה 
שהם עושים, אבל לדבר יותר על הפן הפיקודי. 
בפן המקצועי זה הרבה תרגילים בתוך הגזרה, 
הרבה תרגול עם מבחנים 
ומדדים שכל מחלקה עושה 
בעצמה. ואנחנו מקיימים 
עם  מ"מים  פורומים של 
פעם  כל  ומעלים  מ"פ 
נושא ודנים בו כיצד אפשר 

להשתפר.
את  מכיר  אתה  האם 
כל החיילים בשם? האם 
יש מפגשים עם המשפחות?

הכרת כל החיילים בוודאי, 
זה הכרחי. בעניין המשפחות, 
הפלוגה עשתה פעם אחת עד 
עכשיו מפגש עם כל המשפחות, 
זה היה בטקס הקמה. הפלוגה 
קיימת שנה וארבע חודשים. טקס 
הקמה התקיים לפני 4 חודשים. חוץ מזה 
יש ביקורים כשהמפקדים מגיעים הביתה, או 
כאשר ההורים יכולים לבוא לבקר את החיילים, 

גם זו דרך להכיר את המשפחות. 
מה אתה חושב על מנהיגות צבאית?

בכלל  צבאית,  שבמנהיגות  חושב  אני 
במנהיגות, יש מקום מאוד מאוד גדול ליחסי 
אנוש. פיקוד מלפנים זה נכון, אבל לא רק זאת, זה 
מלווה ביחסי אנוש ודוגמה אישית. זה שתימצא 
מלפנים ותהיה מקצועי - זה לא אומר בהכרח 
שחייל יסמוך עלייך וילך איתך. זה צריך לבוא יד 
ביד. הפתיחות הזאת עם המפקדים ועם החיילים 
פירושה לתת להם להתבטא ולשמוע מה שהם 
אומרים, זה גם להראות להם שיש להם השפעה, 
זה משהו שמחזק אצלם את התחושה ויוצר 

אצלך את המנהיגות כלפיהם.
מה השאיפות שלך בצבא?

השאיפות בצבא להיות מג"ד בשריון, להגיע 
בסוף כמה שיותר רחוק. 

יונתן מיכאלי

תפקיד: מ"פ מסייעת )פלוגה נ( 
בגדוד "רשף" )71( בחטיבת ברק. 

בוגר קורס מ"פים.

במבצע "צוק איתן: מ"פ טנקים 
כחלק מצק"ג של גדס"ר גולני 

בלחימה בסג'עיה, ובהמשך הלחימה 
מ"פ בגדוד הטנקים רשף.

שאיפה להמשך השירות בצה"ל: 
להיות מג"ד בשריון.

אמירה אישית: לא סיבות אלא 
תוצאות! יחסי אנוש בשילוב עם 

מקצועיות הם שיניעו את האנשים 
במלחמה הבאה.

תחביבים: ספורט, טיולים, מכבי 
תל אביב.

מצב משפחתי: רווק.
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אתר יד לשריון בלטרון הוא מותג לאומי 
רב־ערך שנבנה בעמל של אלפי אנשים לאורך 
עשרות שנים, רבים מהם מתנדבים. באתר 
ובהם  איש  אלף  כ־300  שנה  מדי  מבקרים 
חיילים במסגרת סדרות חינוך של צה"ל; חיילים, 
חיילות ומפקדים של חיל השריון בטקסי סיום 
של קורסים שונים; אזרחים מכל מקום, גיל 
ועיסוק הבאים לבקר באתר ובפארק העוצבות 
היפהפה; אזרחים וחיילים המשתתפים בצעדת 
יד לשריון המסורתית )השנה זו הצעדה ה־25(; 
אלה המגיעים לעצרת השריון המרכזית, לימי 

זיכרון, להשתלמויות וימי עיון; תלמידי בתי ספר 
עם המורות והמורים וסגלי החינוך של משרד 
החינוך והרשויות המקומיות; אורחים מחו"ל; 

ומשלחות אזרחיות וצבאיות.
הפסקה  ללא  אתר  הוא  לשריון  יד  אתר 
השוקק חיים כל השנה, הׂשם דגש על הנצחת 
חללי השריון ומורשת השריון בדרך של הנצחה 

פעילה המלווה בפעילות חינוכית עניפה.
הנהלת  אנשי  ממונים  האתר  פיתוח  על 
העמותה, אנשי מועצת העמותה, ובראשם יושב 
ראש העמותה ומנכ"ל העמותה, יחד עם ראשי 

הוועדות השונות ואנשי הסגל של האתר בלטרון, 
לרבות המדריכות של היחידה הצבאית הקטנה 
שבאתר והמתנדבים המסורים. כל אלה דואגים 
לכך שהאתר יסביר פנים לכל מבקר 364 ימים 
בשנה )למעט יום הכיפורים(, כשהוא מצוחצח 

כל יום בכל פינה.
לפני 18 שנה, כאשר נכנס תא"ל )במיל'( מנשה 
ענבר לתפקידו, היה האתר עדיין בחיתולים, ומאז 
צמח והתעצם בתכנים הרבים שנוספו ובמבנים 
ובתצוגות שנוספו בו. נפגשנו עם מנשה לקראת 
סיום תפקידו, לשמוע מפיו על חזון העמותה, על 

לאחר 18 שנה בתפקיד מנכ"ל עמותת יד לשריון, 
תא"ל )במיל'( מנשה ענבר פשט את מדי "יד לשריון" 
ב־1 באפריל 2015. לתפקיד המנכ"ל התמנה תא"ל 

)במיל'( חנן ברנשטיין. הרבה עמל, ידע, כישרון 
ויוזמה השקיע מנשה בקידום יעדי עמותת יד לשריון 

ובפיתוח והרחבה של האתר המרשים בלטרון

אל"ם )במיל'( שאול נגר

שנים של 
מסירות, 

יוזמה 
וכישרון

18
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התוכניות וההישגים, וגם על מה שטרם הושג 
והופך למשימת דור ההמשך.

גיוס למשימת חיים
פרשתי משירות הקבע בצה"ל בשנת 1990, 
מספר תא"ל )במיל'( מנשה ענבר, והשקעתי 
את עצמי בתחום החינוך, ושימשתי מנכ"ל 
הקמתי  שנים  כשבע  בתום  "עמל".  רשת 
עם כמה חברים חברה למתן שירותי חינוך 
קהילתיים ברשויות המקומיות. בינואר 1997, 
כשהחברה בצעדיה הראשונים זה כחצי שנה, 

קרא לי האלוף )במיל'( מוסה )משה( פלד ז"ל, 
שהיה יו"ר עמותת יד לשריון, לשמש מנכ"ל 
זו בקשה שאין לסרב לה,  העמותה. הייתה 
אף שהייתה כרוכה בפירוק החלום האישי על 
שירותי חינוך. הבקשות שלו היו טעונות תחושת 
סמכות ושליחות גדולה. חשתי שלא התפניתי 
עד אז מספיק לצרכים של עמותת יד לשריון, 
ובקריאה של מוסה היה מעין אתגר לפצות 
על מה שלא עשית עד אז. פירקתי בצער את 
החברה ונרתמתי למשימה שראיתי בה משימת 
חיים, ושימשתי מנכ"ל העמותה מעט יותר 

מ־18 שנים. היה זה מימוש של אותו רצון של 
רבים מאתנו לקיים שליחות לצידו של מוסה 
ז"ל, ולאחריו עם האלוף )במיל'( חיים ארז 
ייבדל לחיים ארוכים. בכולנו בער הרצון לזכור 
ולהזכיר את חברינו שנפלו בהגנה על המדינה. 
מוסה ז"ל חידד והגדיר את יעדי העמותה ואת 
שני עמודי התווך של פעילותה והם ההנצחה 
של חללי השריון וסיפור מורשת הַחיִל וסיפור 
גבורתם של לוחמיו. עוד קבענו כי אתר יד 
לשריון יהווה בית חם ומחבק לכל השריונאים, 
לכל אוהדי "יד לשריון" ולכל הבאים בשעריו.

ליד מיצב המרכבה בחזית 
אולם המרכבה ביד לשריון
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צעדים ראשונים

בין הצעדים הראשונים שעשיתי בתפקיד 
המנכ"ל, זו בדיקה כלכלית כדי להבטיח לסגל 
הקטן שעבד בעמותה את הביטחון הכלכלי של 
משכורת במועד, כדי שיוכלו להתפנות ולהשקיע 
את כל מרצם ויכולתם בפעילות התובענית, 

ואכן הצלחנו בכך.
המשימה המרכזית, שיחד עם מוסה התלבטנו 
בה, הייתה כיצד להימנע מזיכרון דומם של שמות 
הנופלים החרותים על הכותל, אלא ליצור זיכרון 
חי שרוחש חיים סביבו. במאמץ להביא קהל 
מבקרים גדול ככל שאפשר לאתר יד לשריון 
שהחל להתפתח ולהתרחב, הגינו את רעיון 
ההנצחה הפעילה. המוטיב המרכזי של הנצחה 
פעילה הוא חינוך, להביא לכך שכל מבקר ייצא 
מכאן עם ערך מוסף על החללים ומורשתם 

האישית והיחידתית.
חללי השריון מאז מלחמת העצמאות ועד 
ימינו הם בינינו ודמותם מלווה את כל העשייה 
כאן. המבקרים באתר באים לפרקי זמן של כמה 
שעות בלבד, ולנו נותר רק לאפשר לכל המבקרים, 
ובעיקר לבני הדור הצעיר, להשפיע עליהם ככל 
האפשר בתקווה שהתכנים יופנמו וייטמעו. 
המחשבה הזו השפיעה על דרך הפעולה שלנו, 

ואכן בני נוער לרבות תלמידים וילדים וכמובן 
לובשי מדים צעירים הגיעו לפה בהמוניהם, רבים 
מהם באו בקבוצות. אנו מצדנו פעלנו ופועלים 
עם שני עמודי התווך של ההנצחה הפעילה, 
ההנצחה והמורשת, כדי להעביר את המסר. 
למשימה זו נרתמו לא רק הסגל שבאתר השריון 
אלא חברי עמותה רבים ובהם ראשי הוועדות 
השונות ומתנדבים רבים ותודתי מקרב לב לכולם. 
שני מוטיבים אלה של ההנצחה הפעילה צריכים 
להישמר גם בעתיד ועליהם יש להוסיף עוד נדבכי 

תוכן.
עוד פעלנו כדי שכל מוצג באתר יהווה מרכיב 
בלתי נפרד במכלול של ההנצחה והמורשת. כך 
לדוגמה מאחורי כל טנק או רכב משוריין בתצוגת 
הרק"ם יש סיפור הקשור בלוחמים ובנופלים וכך 
בחדרי התצוגה השונים ובשאר המוצגים. אנו 
מקפידים על כך והמבקרים חשים זאת ורוחשים 

כבוד לכלל המוצגים באתר.
ועוד בעניין העצמאות הכלכלית: ההתחלה 
לוותה בגירעון תקציבי, ואט אט פעלנו בסיוע 
תהליכים שונים וקביעת אמות מידה לפעילויות 
השונות, כדי להגיע למערך הכנסות המאפשר 
לנו לא להיות חרדים מדי חודש להישרדות. 
בתוך כך הכניסה לאתר היא ללא תשלום לנכי 
צה"ל, לבני משפחות שכולות ולחיילים במדים. 

יש גם ימים, כמו יום הזיכרון לחללי מערכות 
ישראל ויום העצמאות, שבהם הכניסה לאתר 
היא ללא תשלום לכולם, וכך בחול המועד פסח 

בזכות שיתוף עם בנק הפועלים.
למותר לציין כי כיום האתר עם נגישות 
מלאה לבעלי מוגבלויות תנועה ובקרוב נשלים 
גם מערכת קולית שתסביר על כל פינה באתר 

ומערכות למוגבלי שמיעה וראייה.

הנחלה והטמעה של ההנצחה 
והמורשת

לנגד עינינו הצבנו מטרה שלא יגיע לכאן 
מבקר מבלי לגעת, להשיק, לחבק או להיות בתוך 
נושא ההנצחה; שכל מבקר, בין אם יחיד או 
בקבוצה, לדוגמה השתלמות נגדים או טקס סיום 
מ"פים, לא יתחילו את הפעילות שלהם או לא 
יסיימו אותה מבלי לגעת בנושא ההנצחה של 
החברים ולשמוע פרק קטן על מורשת. לשם כך 
גם חיברנו טקסטים מיוחדים וקצרים המגיעים 
לידי המבקרים. כך לדוגמה כל מי שמגיע לאירוע 
באמפיתאטרון יודע כי הוא באתר הנצחה. הקמנו 
למעשה מכלול הנצחה ייחודי, שהושלם בשנת 
1999, אשר מוליך את המבקר מכותל השמות 
אל שער הגבורה של מוצגות תמונות הפנים של 
חללי השריון, משם את מגדל דמעות השריון 

אתר יד לשריון בראשית הדרך
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שעיצב האמן דני קראוון, משם אל מעמד היזכור 
היומי ולבסוף גם לחדר מחשב המאפשר למצוא 
את הפרטים המלאים על כל חלל ולצאת עם 
הפרטים מודפסים על דף דמוי קלף. זו מערכת 

הנצחה מיוחדת וייחודית שאין כמותה.
אנו גאים על הנצחה שוויונית לכל חללי 
השריון. על כותל השמות חרותים שמותיהם 
של 4,985 חללים שנפלו במלחמות ובפעילות 
אחרת ובמהלך שירותם, וכולם מונצחים באופן 
שווה ללא הבדל דרגה ותפקיד. כך מוצנחים גם 
חללי מלחמת העצמאות שכבר אין להם כמעט 
בני משפחה שהכירו אותם וגם החללים של 
השנים האחרונות שיש להם הורים, בני משפחה 
וחברים. ההנצחה השוויונית מאפשרת לנו לקיים 
הגינות כלפי כל הנופלים, ומחזקת אותנו מול 
הניסיונות של בני משפחה לסטות מעיקרון 
זה, כדי לאפשר הנצחה של חלק מהם גם בדרך 
אחרת ונוספת. בשנה האחרונה אפשרנו להוסיף 
חומרי הנצחה פרטניים, למעוניינים בכך, בפרק 

מיוחד לכך באתר השריון באינטרנט.

הגברת המודעות לאתר יד לשריון
פעולות רבות נעשו כדי להרחיב ולהגביר את 
המודעות של אתר יד לשריון בקרב הציבור בארץ 
ואף בחו"ל ובקרב בני הדור הצעיר, מגיל חטיבות 

הביניים ומעלה. רצינו שבני הנוער והחיילים מכל 
החילות יבואו לבקר ויכירו מקרוב את נושא 
ההנצחה והמורשת. קריית החינוך - שלהקמתה 
חברו עמותת יד לשריון, חיל החינוך והחברה 
נבנתה מתוקף תוכנית של   - להגנת הטבע 
העמותה לשמש בית אולפנה למורשת השריון 
ובתיאום עם חיל השריון, חיל החינוך ואגף 
כוח האדם במטה הכללי ועם זרוע היבשה, כדי 
שלא תהיה בגדר פיל לבן, ושחיילים יגיעו לכאן 
בשיטתיות ובאופן סדיר וקבוע. בתחילת שנות 
ה־90 היה חיל השריון גדול יותר מאשר כיום 
וסברנו כי הוא יצרוך נתח גדול יותר בקריית 
החינוך. כיוון שהשריון הצטמצם הצענו לזרוע 
היבשה לאמץ את קריית החינוך כך שתשמש 
את חיילי כל חילות היבשה המקבלים כאן את 
הנדבך הראשון בהכשרת היסוד שלהם. תהליך 
זה הביא לכך שכל אוכלוסיית החיילים הצעירים 
של זרוע היבשה לא רק עוברים את פרק החינוך 
שלהם כאן ביד לשריון אלא גם סופגים את מה 
שיד לשריון יודעת לתת להם. כל חייל שמגיע 
להכשרה בקריית החינוך, גם שומע, רואה וקולט 
את תהליך ההנצחה שאנחנו מקיימים באתר, 
ולומד פרק על השריון. אלה שני דברים שרצינו 

שהם יידעו ולשמחתי זה מתקיים כל השנים
מלבד הנצחה ומורשת רצינו שהמבקרים, ושוב 

בדגש על בני הדור הצעיר והחיילים, ייחשפו 
כאן לנושאי הלוחם היהודי במלחמת העולם 
השנייה, להתיישבות וביטחון של ראשית היישוב 
בארץ, לנושא צבא ההגנה ולטבע ולצפרות - 
כל אלה הם נושאים בעלי תכנים ותצוגות ביד 
לשריון. ואכן מגיעים לכאן רבבות תלמידי 
חטיבות הביניים והחטיבות העליונות של בתי 
הספר, יחד עם המורים וסגלי החינוך של בית 
הספר, של משרד החינות ושל רשויות השלטון 
המקומי. אלה הגילים המתאימים ומסוגלים 
לקלוט תכנים אלה. ביקרתי אצל ראשי הערים 
בכל המרחב מיוקנעם ועד באר שבע, יחד עם 
יו"ר ועדת החינוך של העמותה הגברת נחמה 
בר־כוכבא, במאמץ לגייס את הרשות ולהציע 
"בואו עם סגלי החינוך שלכם, ראו את שאנחנו 
רוצים לתת לכם ואחר כך תחליטו כיצד אתם 
רוצים להעביר זאת לתלמידים שלכם, ואנחנו 
נעשה את העבודה". היו לנו בעניין הזה לא מעט 
הצלחות אבל לא בהיקפים שמאוד רצינו. היו 
לנו שנים שבהן הגיעו אלינו 300 אלף מבקרים 
ואף 350 אלף, בעיקר בשנים שהמדינה ציינה 
בהם איזו עשור, כמו 50 למדינה ו־60 למדינה. 
בתוך כך אני סבור שאין זה ראוי לאתר הנצחה 
ומורשת, להבדיל ממוזאון כלשהו, לפנות לציבור 
באמצעי המדיה כדי שיבואו. בשנים האחרונות 

צילום: איזי כנען אתר יד לשריון כיום  
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מגיע מספר המבקרים ל־280 אלף ויותר, ובהם 
40־50 אלף תלמידים. כ־40 אחוזים מהמבקרים 

הם חיילים לובשי מדים. 
אתר יד לשריון מציע למבקרים גם מגוון 
תצוגות ואטרקציות. בתוך כך אפשר למנות 
את תערוכת אמצעי הלחימה שמציבה זרוע 
העוצבות  פארק  יום עצמאות;  בכל  היבשה 
המשוריינות שהוא חורשה מוריקה ויש בו כיום 
14 אנדרטות מרשימות של חטיבות שונות )ועוד 
היד נטויה( ועם מערכת קולית המספרת עליהן; 
מוזאון הכלים המשוריינים ובו מעל 160 כלים 
שונים של השריון מקום המדינה ועד היום, כלי 
שלל וכלים מיוחדים מהעולם; מרפסת תצפית 
המשתרעת על גג בניין המשטרה וממנה נשקף 
נוף עוצר נשימה של הסביבה הגדושה התרחשויות 
היסטוריות מן העבר הרחוק ומאז קום המדינה; 
מרכז המידע האוצר בקרבו את המידע על חיל 
השריון בכתובים ובמדיה דיגיטלית )צילומים, 
הקלטות קול, הקלטות וידיאו(, וכן עותקים של 
קרוב לעשרת אלפים ספרים ופרסומים אחרים 
בנושא שריון שפורסמו בארץ וכן חלק מהספרים 
שפורסמו על כך בחו"ל; חדרי תצוגה בבניין 
c המשטרה ובהם חדר הגבורה המציג את כל
עלי העיטורים בשריון, חדר מפקדי השריון מאז 
יצחק שדה, חדר תצוגת בולים בנושא שריון, 
תערוכת הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה, 
חדרי לימוד וחדר לדגמי רכב קרבי משוריין. עוד 
באתר תערוכות שחלקן קבועות וחלקן מתחלפות, 
המציגות את חיל השריון לאורך השנים, לדוגמה 
תערוכת צילומים על מבצע "צוק איתן", תערוכת 
צילומים 40 שנה למלחמת יום הכיפורים, תערוכת 
שילוט של כיתוב וצילומים על מלחמת ששת 
הימים, תערוכת בולים ומטבעות בנושא שריון, 
וכן מבנה ייעודי באתר ובו תצוגה של מלחמת יום 
הכיפורים. הכל נעשה בתיאום עם חיל השריון 
הנרתם איתנו לפעילות מבורכת זו. באתר מוקרנים 
למבקרים גם סרטים וסרטונים על מהות השריון, 

ההיסטוריה שלו, לוחמי השריון וגיבוריו.
המרכז לחקר  השנה חידשנו את הפעלת 
לוחמת היבשה, לאחר שקודם לכן ובעקבות 
מלחמת לבנון השנייה הקמנו והפעלנו את המכון 
לחקר לוחמת היבשה )בתרומתו של עו"ד צבי 
מיתר(. מרכז זה העומד לקיים כנס השנה בשיתוף 
ישראל דיפנס, נועד להציג לצה"ל מבט נוסף על 
לוחמת היבשה, גם בהסתמך על הניסיון של 
חברי העמותה ובהסתמך על מחקרים חדשים.

מלבד זאת אנו מוציאים לאור את הביטאון 
הנותן  ברציפות,  ה־16  השנה  זו  "שריון", 
ולעמותה  ובמילואים  בסדיר  לשריון  ביטוי 
כאחד, בנושאי הנצחה ומורשת, השריון כיום 
)אימונים, מבצעים, טכנולוגיה, הוויי(, סקירת 
ספרים, החינוך ביד לשריון, חדשות שריון בארץ 
ובעולם(. הקמנו אתר אינטרנט חדשני שיש בו 
פרקים רבים ובהם גלעד לזכר חללי השריון, 
תולדות השריון, האוגדות והחטיבות, טנקים 
ורק"ם, הוויי וסרטים, חדשות ואירועים(. גם 
עיתון אינטרנטי בשם "שריונֶט" מופץ בדואר 

אלקטרוני לכל המעוניין.

מפרשֹ המתנדבים הסוחף קדימה
נמצאים  לשריון  יד  של  העשייה  בליבת 
המסייעים  הרבים  והמתנדבות  המתנדבים 
בכל תחום. יש בין המתנדבים מי שחוו יחד 
מלחמות ומבצעים, שכאבו את כאב הפצועים 
והנכים ואת אבדן החברים, יש בני משפחה 
של שריונאים הבאים לסייע בתחום מקצועם 
וניסיונם ורבים אחרים. יש מתנדבים ומתנדבות 
במרכז המידע בנושא מחשוב, צילום ותיעוד; יש 
הנותנים הרצאות לשריונאים באתר ובמקומות 
אחרים; יש המסייעים בארגון וביצוע אירועים 
רבים המתקיימים באתר יד לשריון. אף פעם לא 
מצאתי את עצמי מטפל במשימה כלשהי מבלי 
שיצטרפו אליי ויטו שכם גם כמה מתנדבים. 

כולם מתייחסים למקום בחרדת קודש.
רבים אחרים תרמו עבודה וחומרים לבינוי 
ואחזקת האתר. כך היה מי שתרם סלילת כבישים 
לדרכי גישה, מי שתרם רשת חשמל באתר, מי 
שביצע עבודות עפר שונות, כמו לדוגמה בחפירות 

להקמת האמפיתאטרון.

דרך הרמטכ"לים
"דרך  הקמת  את  יזמנו  כשנתיים  לפני 
דרך  העוצבות.  פארק  בלב  הרמטכ"לים" 

הרמטכ"לים נועדה להנציח את הרמטכ"לים 
שהלכו לעולמם. זאת לדעת שרבים מהרמטכ"לים, 
בין אם היו אנשי שריון במקור או לאו, פיקדו 
במהלך שירותם גם על עוצבות שריון. ההנצחה 
צנועה, מכובדת ושוויונית. עד כה נחנכו מיצבים 
לרב־אלוף דן שומרון ז"ל, הרמטכ"ל ה־13 ולרב־
אלוף אמנון ליפקין־שחק ז"ל, הרמטכ"ל ה־15, 
ובאפריל יחנך המיצב לרב־אלוף משה לוי ז"ל, 

הרמטכ"ל ה־12.

גיוס כספים
הקמת האתר לא הייתה מתאפשרת אלמלא 
גיוס הכספים לצרכים הרבים של הבינוי הרב 
והמגוון, הקמת התצוגות, וטיפוח האתר. לקיום 
השוטף וכמובן לניקיון ולאחזקה אנחנו מאוזנים 
בהכנסות ובהוצאות, אך לכל מיזם חדש ולהרחבה 
אני זקוקים לתרומות. במהלך השנים עד כה 
העמותה גייסה כ־86 מיליון ₪ ועוד הרבה בשווה 
כסף בעבודה ובחומרים שנתרמו. להקמת מוזאון 
השריון, שקראנו לו בתוכניות "השריון במשעול 
הזמן", שהיה ועודנו אחד היעדים החשובים שלנו, 
לא הצלחנו לגייס את הכספים. לפני כ־15 שנה 
האומדן להקמתו עמד על 7 מיליון ש"ח וכיום 
דרוש לכך הרבה יותר. להשלמת מוזאון הלוחם 
היהודי במלחמת העולם השנייה, שמחצית 
מעלות ההקמה שלו מממנת הממשלה, עדיין 

 תא"ל )במיל'(
מנשה ענבר

1997־2015: מנכ"ל עמותת יד לשריון

1990־1996: מנכ"ל רשת בתי הספר 
עמל 1

1963־1990: שירות בצה"ל בחיל 
 השריון. 

שחרור בדרגת תא"ל

תפקידים עיקריים בצה"ל:
מג"ד שריון סדיר

מפקד מרכז השריון בבאלי"ש )כיום 
מל"י(

מח"ט חטיבת שריון סדירה )14(
מפקד בית הספר לשריון

סגן מפקד אוגדה משוריינת )252(
סגן מבקר מערכת הביטחון

תאריך לידה: 13 במארס 1945

מצב משפחתי: נשוי + 2

השכלה:
בוגר המכללה לפיקוד ומטה )פו"ם( 

ובוגר המכללה לביטחון לאומי )מב"ל(
תואר ראשון במדעי המדינה 

באוניברסיטת חיפה תואר שני במינהל 
ציבורי באוניברסיטת חיפה
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חסרים כספים. להרחבת פארק העוצבות נחוצים 
כספים, ויש לציין שאת המיצבים לרמטכ"לים 
ואת האנדרטות של העוצבות מממנים גורמים 

חיצוניים ללא השתתפות העמותה.
מלאכת גיוס הכספים אינה קלה, וייתכן 
לגיוס  וחדשניות  אחרות  לשיטות  שנידרש 
הכספים בהמשך, ובתוך כך שיטות המחייבות 
בשלב ראשון השקעה בגיוס. אין ספק שההנהלה 
החדשה תידרש לעניין זה ביתר שאת ואנו 

מאחלים לה הצלחה רבה.

במה לא הצלחנו
אחד הנושאים המרכזיים שבהם לא הייתה 
לנו הצלחה היא לרתום את רבבות יוצאי חיל 
השריון לדורותיהם להיות חברי העמותה ולשלם 
את דמי החברות השנתיים בסך 240 ש"ח לשנה. 
היינו רוצים שיותר שריונאים בעברם ובמילואים, 
בשנות השלושים והארבעים לחייהם, ואף בשנות 
העשרים, יבואו בהמוניהם ליד לשריון, שיהיו 
בהם מי שייקחו חלק בפעילות, ומהם שיקבלו 
תפקידים רשמיים. יש המגיעים בעיקר לטקסים 
או לאירועים יחידתיים של המילואים ותו לא. היו 
בתוכנו כמה וכמה פגישות ודיונים כיצד לטפל 
בכך ודרכים רבות נוסו וללא הצלחה. מבחינה 
ערכית אני סבור שכל שריונר צריך בדרך כלשהי 
לתרום "לבנה" במובן הסמלי לעמותת יד לשריון.

אנו עומדים בפתחו של עידן חדש במובנים 
יותר טכנולוגיה  עידן של  בין השאר  רבים, 
מתקדמת, של תקשורת מגוונת העומדת לרשות 
היחיד והקבוצה, ושל צורך בתמצות המסרים כדי 
לזכות בתשומת לב. אלא אתגרים שההנהלה 
החדשה תידרש לתת להם ביטוי באתר יד לשריון 

בלטרון ובפעילות העמותה.

אני מאמין
יש באתר יד לשריון שילוביות מנצחת של 
אתר ערכי להנצחה ומורשת, עם נופך מוזאוני. 
ביקרתי באתרים רבים בארץ וגם בעולם ופשוט 
אין עוד אתר כזה. אחד הביטויים לכך היא 
העובדה שכמעט כל משלחת מהארץ ומחו"ל 
המבקרת בצה"ל מגיעה גם לכאן ומציינת דברים 
חמים בספר האורחים שלנו. המבקרים כאן 
מעוניינים לשהות זמן מספיק כדי ללמוד ולספוג 
את האווירה. כך לדוגמה הרמטכ"ל של צבא 
צרפת והרמטכ"ל של צה"ל נפגשו כאן לארוחת 
בוקר על גג הבניין המרכזי בשעה מוקדמת בבוקר; 
מפקדי חילות האוויר של ארצות הברית, טורקיה, 
יוון, קפריסין ומצרים עומדים יחד ומצדיעים ביד 
לשריון; קצין מודיעין בכיר מאוד מצבא ירדן 
ביקר כאן, וכשנודע לי כי בעלה של אחותו נהרג 
כאן במלחמת ששת הימים, הענקתי שי לאחותו 
והוא התרגש מאוד מהמחווה הזו. משלחות 

מצבאות רבים התעניינו במהות של האתר כדי 
להקים בארצם משהו דומה. גם משלחות ויחידים 
המבקרים ב"יד ושם" מגיעים לאחר מכן לכאן 

להשלמת התמונה והחוויה.
עם השנים ביססנו את הפעילות על תורה 
שבכתב, לאחר שקודם לכן העברנו מאחד לשני 
את התורה שבעל פה, ויש בידינו כיום ספרות 
הדרכה ראויה לסגל המטפל באורחים ובמבקרים 

הרבים. כל זה נבנה בעמל שקדני לאורך שני.
אני מאמין שהאתר יוסיף לפרוח ולהתפתח, 
שההנהלה החדשה תצליח להוסיף להצעיד 
קדימה את האתר ואת העמותה, ונראה את 
המושאים והחלומות שטרם הגשמנו כשהם 
מתממשים, כי רוח ההתנדבות והרצון הנחוש לא 
פסו מקרב השריונאים לדורותיהם, שבלעדיהם 
לא היינו מגיעים לאן שהגענו. בלב חם הנני אומר 
תודה לכולם, תודה על הזכות שהייתה לי לנהל 

את יד לשריון במשך 18 שנה.  

תודות
גם כיום, שמונה עשרה שנים מאז כניסתי 
לתפקיד מנכ"ל עמותת יד לשריון, אני נכנס 
לאתר מדי בוקר בהתרגשות רבה ובחרדה, כמו 
ביום הראשון בתפקידי זה. כאז כן עתה מלווה 
תחושה זו את עבודתי, ופעלתי להעבירה לכל 
האנשים שעבדו אתנו לאורך השנים. לכל אלה 

אני אסיר תודה:
והם  זכות ראשונים   - היסודות  למניחי 

ראויים לה.
למשפחות השכולות היקרות - חיבוק שאין 

לו סוף.
לחבריי בהנהלת העמותה ובגופי הניהול 
השונים, למתנדבים ולכל העושים - בעצה טובה, 

בהערה בונה, בדחיפה ובתמיכה.
לקשנ"רים ולמשרתים בחיל לדורותיהם - על 
כך שעשיתם מורשת נפלאה ועל הזכות שניתנה 

לנו להנחילה לצעירים שבנו.
לצה"ל, לאנשי משרד הביטחון, לעובדים 
במשרדים ממלכתיים וברשויות המקומיות - רוב 
הערכה על העידוד, התמיכה והסיוע המתמיד.

לכם, תורמים יקרים - שהייתם לאורך שנים 
השמן במנורה, שהאירה את האתר באהבה 

ובחיבוק חם.
לכם, חבורה קטנה של אזרחים וחיילים, עם 
נותני שירות וספקים - על השקעתכם המתמדת 

ובאיכות רבה.
ולכל מיליוני המבקרים ביד לשריון, שתרמו, 
המכובד,  בקיום  חלקו  את  בדרכו,  אחד  כל 
המתמיד והאוהב של זכרם של חברנו, והאזינו 
בנחת ובהערכה להסברי המורשת הרבים שנאמרו 

על ידי מדריכנו המסורים.
תודה על ההזדמנות האדירה שניתנה לי לנהל 
את עמותת יד לשריון והאתר לאורך תקופה 

נכבדה של י"ח שנים.
נמשיך ללוות, לתמוך ולעזור לאלה שיובילו 

את העמותה והאתר - קדימה. 

ליד כותל השמות. גבורתכם לנו שריון, רעותנו לכם נצח
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 חייו ופועלו 
 של הגנרל 

היהודי־צרפתי 
פול בלוך־דאסו 

 )Paul Bloch־Dassault( הגנרל הצרפתי דריוס פול בלוך דאסו
1882־1969, בן למשפחה יהודית, היה מעמודי התווך של השריון 
הצרפתי כבר במלחמת העולם הראשונה. פעילותו המקצועית 

והפיקודית בתחומי צבא וביטחון נמשכה עד 1954. בשנה זו פרש 
דאסו מכל תפקידיו הביטחוניים והקדיש את שארית חייו למחקר 

המדעי והתמנה לחבר באקדמיה למדעים של צרפת
אל"ם )במיל'( בני מיכלסון
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האסיפה  ציר  פנה   1948 בנובמבר  ב־17 
 )Jaquet( ז'ראר ז'אקה  הלאומית הצרפתית 
לגנרל דאסו והזמינו לעדות בפני חברי הוועדה 
שבראשה עמד ואשר חקרה את הגורמים והסיבות 
לתבוסת הצבא הצרפתי ב־1940 ובמיוחד לכישלונו 
הנחרץ של השריון במערכה זו. הם רצו לשמוע על 
תקופת כהונתו של הגנרל דאסו כראש "הקבינט 
הטכני" של המטכ"ל הצרפתי בשנים 1931־1934 
והאירועים לאחר מכן, כפי שהיו ידועים לו עקב 
תפקידיו הבכירים בהמשך דרכו. עדותו נמסרה 

ב־10 בפברואר 1.1949
גנרל דאסו היה בעת ההיא אישיות ידועה 
מאד בצרפת, בעיקר בשל תפקידו החשוב במחקר 
ופיתוח אמצעי הלחימה עבור הצבא הצרפתי ערב 
מלחמת העולם השנייה ובמיוחד עמדתו העקבית 
בצורך לצייד בטנקים את הצבא הצרפתי ולהקים 
לו חיל שריון חזק. כמו כן הפך לדמות מוכרת 
עקב תפקידיו הבכירים בראש תנועת ההתנגדות 

הצרפתית בעת הכיבוש הגרמני.
דריוס פול בלוך נולד בפריס ב־13 בינואר 
1882, בן למשפחה יהודית של רופא בשם אדולף 
בלוך ואמו נעמי אלטיני. היו לו 3 אחים כאשר 
הקטן ביותר היה מרסל )לעתיד מרסל דאסו 
המפורסם(. דריוס בלוך החל את לימודיו בטכניון 
הצרפתי )Ecole Politechnnique( וסיים במחזור 
זה המוסד האוניברסיטאי  היה   .1901 שנת 
היוקרתי ביותר במדינה, הידוע בתנאי הקבלה 
המחמירים שלו. לאחר 4 שנות לימוד במסלול 
משולב לצוערי קצונה )המוסד שימש בעת ההיא, 
למעשה, כאקדמיה לקצינים של צרפת(, התגייס 
בלוך לחיל התותחנים הצרפתי שהיה אז החיל 
המודרני והטכנולוגי ביותר בצבא. בעת ההיא 
נחשב חיל התותחנים של צבא צרפת לגורם 
כבד־משקל בשדה הקרב, כפי שהתבטא לימים 
בזיכרונותיו, הרמטכ"ל הגרמני במלחמת העולם 
הראשונה, הגנרל לודנדורף: "באשר לארטילריה 

הצרפתית - אני שונא אותה".
בתחילת הקריירה הצבאית שלו, הוצב בלוך 
בסוללת תותחים נגררת סוסים )ולא ביחידת 
היו  שכבר  רכבות  על  המתנייעים  תותחים 
בנמצא(. יחידות אלה, בשל טווח התותחים 
הקצר, היו מהיחידות הקרביות ביותר בצבא, 
תוך ניצול ניידותן המבצעית לריכוז עוצמת האש 
בנקודות ההכרעה של הקרב ולהחלפת עמדות 
תכופה. כקצין מצטיין, אנרגטי ובעל יוזמה, נשלח 
 )Saumur( סגן בלוך לבית הספר לפרשים בסמור
ואותו סיים בהצטיינות, ראשון במחזורו, ואף 
נשאר להדריך שם תוך התמחות בארטילריה 
נגררת־הסוסים במסגרת חיל הפרשים. במוסד 
זה הוא אף ספג את "רוח הפרשים" הצרפתית 

שתלווה אותו בהמשך דרכו.
כשפרצה מלחמת העולם הראשונה באוגוסט 
1914, היה סרן בלוך )שזה עתה קודם בדרגה( 
מדריך בבית הספר לתותחנים בפונטיינבלו. 
עם הגיוס הכללי הוא קיבל פיקוד על סוללת 
תותחי שדה 75 מ"מ, ומהר מאד קיבל פיקוד על 
צוות־קרב בן 3 סוללות. לאור הצטיינותו בשדה 

הקרב הוענק לו עיטור "לגיון הכבוד".
בשנת 1916 הצטרף רס"ן בלוך לצוות של 
 )Jean Baptiste Eugène Estienne( גנרל אטיין
אבי חיל השריון הצרפתי, בהקמה מאפס של חיל 
חדיש זה חיל השריון.2 במסגרת זו אנו נוכחים 
בתכונותיו של בלוך כמפקד בשדה הקרב וכקצין 
טכני ברמה גבוהה. עם הקמת השריון הצרפתי 
התמנה בלוך לאחד ממפקדי גדודי הטנקים 
הראשונים בצבא הצרפתי. גדוד הטנקים שלו 
מסוג "רנו FT17" השתתף במתקפה בבוקרו 
של 18 ביולי, במערכת מארן השנייה, בסדרת 
התקפות של טנקים צרפתיים, שבהן לקחו הפעם 
חלק גם טנקים קלי־תנועה מסוג "רנו", ובהם 
גדודו של בלוך. 478 טנקים צרפתיים אורגנו 
ונשלחו, בפיקודו של גנרל מנז'ן, מפקד הארמיה 
העשירית הצרפתית, להתקפת פתע באזור 
סויסון, על הבליטה המזדקרת דרומה מהקו 
הגרמני )על בסיס הבליטה ממערב(.3 רק 225 
טנקים מהם נכנסו לפעולה. התקפה זו החלה ללא 

הכנה ארטילרית ותפסה את הגרמנים בהפתעה. 
לאחר חדירה של כעשרה קילומטרים אל תוך 
המרחב המוגן הגרמני, חדירה שלוותה בכוחות 
רגלים אמריקאים וצרפתים שעקבו אחר הטנקים 
בצמידות, הביאה להצלחה מרשימה ו־25,000 
חיילי אויב נלקחו בשבי.4 במתקפה זו שחרר 

גדודו של בלוך כמה ערים צרפתיות.
במהלך המלחמה אף הצליח בלוך לפתח 
שיפורים בחטיבות הכוח של הטנקים הצרפתים. 
תפקודו של בלוך במלחמת העולם הראשונה 
מהווה דוגמה להיבטים החיוביים ביותר של 
הצבא הצרפתי במלחמה זו והוא בהחלט מאפיין 

באופן מובהק את עילית הקצונה הזוטרה.
לאחר המלחמה נשלח דריוס בלוך לבית הספר 
הגבוה למלחמה להשלמת לימודיו, כדי להכשירו 

לפיקוד בכיר, ואותו הוא סיים בהצטיינות. 
במקביל שימש כמפקד האגד הארטילרי של 
העיר רואן. בשנת 1924 העניקה לו האקדמיה 
הצרפתית למדעים את פרס הנרי דה פרוויל, על 
חיבור שהיווה פריצת דרך בנושא בליסטיקה 
אווירית. היה זה פרס שהוענק לו בהמלצת ראש 
ממשלת צרפת דאז פאינלווה )Painleve(. מחקר 
זה פורסם בצורה מקיפה ושלמה יותר, שוב מטעם 
האקדמיה למדעים, בשנת 1933, תחת הכותרת: 
הבליסטיקה של מנועים אוויריים בעלי דחף 
סילוני, עבודה שחלקים ממנה ישימים עד ימינו.5
מוכרת  לדמות  בלוך  הפך  כבר  הזו  בעת 
בחוגים הביטחוניים בצרפת עקב פרסום של 
כמה מאמרים בתחומי החימוש, הבליסטיקה, 
העת  בכתבי  הכימית,  והלוחמה  המנועים 
הצבאיים החשובים ביותר. בתקופה זו הוא נמנה 
על צוותו של גנרל לואיס מורין )Maurin( שעסק 
במחקר ופיתוח של הלוחמה הכימית )לימים 

פעמיים שר ההגנה של צרפת(.

הרמטכ"ל מקסים וויגאן )Weigand(6 אשר 
שימש גם כסגן נשיא מועצת המלחמה העליונה, 
בחר בשנת 1931 בדריוס בלוך להקים את "הקבינט 
הטכני" )Cabinet technique( במטכ"ל. גוף מטה 
חדש זה היה למעשה המזכירות ומנגנון ההוצאה 
לפועל של מדיניות החימוש וההצטיידות של 
ידי  על  התקבלו  ההחלטות  הצרפתי.  הצבא 
המועצה הטכנית העליונה בראשות שר המלחמה 
והרמטכ"ל, שבה היו חברים גם קציני החיל 
הראשיים התואמים וראש מינהל התעשיות 
הביטחוניות. בלוך בתפקידו זה שירת עד שנת 
1934, והיו אלה שנים מעצבות בבניין הכוח של 
הצבא הצרפתי. הוא היה כפוף ישירות לרמטכ"ל 
וויגאן ותפקידו היה להגדיר את המאפיינים של 
אמצעי הלחימה המודרניים שהצבא הצרפתי אמור 

תותח הנ"ט 47 מ"מ  שפיתח פול בלוך
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להצטייד בהם, לפי "המילה האחרונה" בתחומי 
המדע והתעשייה. בתפקידו זה בשנת 1933 הפך 
לגנרל הצעיר ביותר בצבא צרפת, בריגדיר־גנרל 
והוא בן 51. בתפקידו זה הוביל, בין השאר, פיתוח 
של שני מיזמים חשובים ביותר, את הטנק סומואה 
)SOMUA( 35־S שהיה הטנק המתקדם ביותר 
בשדה הקרב של 1940, חמוש בתותח 47 מ"מ ועם 
מיגון שריון מרשים, טוב בהרבה מטנקי ה"פנצר 
3" הגרמנים שמולם התמודד, וטוב מהטנקים 
חיל  במסגרת  הבריטים  המקבילים שהביאו 
המשלוח שלהם, וכן את הפיתוח של תותח הנ"ט 
בקוטר 47 המ"מ. בפיתוח זה הביא בלוך לידי 
ביטוי את ניסיונו הקרבי בשני החילות בהם שירת 
במלחמה, התותחנים והשריון, וכן את כישוריו 
הטכניים. בעת ההיא היה זה תותח הנ"ט הטוב 
ביותר בעולם. בפרוץ המלחמה, בעת המתקפה 
הגרמנית על צרפת, יכול היה תותח נ"ט זה לחדור 
כל טנק גרמני מטווח 800־1000 מטרים. תותח 
זה אף הותקן בחלק מהטנקים הצרפתים הטובים 

.)SOMUA( Sוה־ 35־ Bביותר כמו 1־
בשנת 1934 חזר בלוך לכור מחצבתו בחיל 
התותחנים ומונה לסגן קצין התותחנים הראשי. 

בתפקידו זה כתב מחדש את ספר התותחנות.
בחודש ינואר 1935 התמנה בלוך לסגנו של 
הרמטכ"ל ויגאן ובמארס 1936 קודם לדרגת 
גנרל־דיוויזיה. בשנת 1938, כשנה לפני פרוץ 
המלחמה, קיבל את הפיקוד על הקורפוס ה־5 

בדרגת לוטננט־גנרל )3 כוכבים(.
במשך כל תפקידיו, בתקופה שבין שתי 
מלחמות העולם הוא נחשב לאחד המצדדים 
המובילים של שריון הצבא הצרפתי והצטיידות 
בטנקים, ובמידה רבה היה בעת ההיא בגדר 
"קול קורא במדבר" )יחד עם דה־גול(. כאשר 
הכריזה צרפת מלחמה על גרמניה בספטמבר 
1939, השתתף הקורפוס של בלוך ב"מתקפת 
הסאר", במסגרתה כבש הצבא הצרפתי כ־12 
נקודות יישוב בתוך גרמניה והגיע עד לרצועת 
ההגנה הגרמנית העיקרית "קו זיגפריד".7 בינואר 
1940 הוא התמנה למפקד הגנת הנ"מ של כל 
צרפת וכיהן בתפקיד זה עד לסיום המערכה על 
צרפת והכניעה לגרמנים. באופן רשמי המשיך 
בתפקידו בצבא הצרפתי של וישי עד שנת 1942, 

שבה הודיע על פרישתו מהצבא.
ההתנגדות  לתנועת  הצטרף  הוא  בפועל 
הצבאיים.  מראשיה  לאחד  והיה  הצרפתית 
בתפקידו זה הוא חי בחשש מתמיד לחייו ומרבית 
הזמן היה במעקב צמוד של הגסטפו הגרמני שרדף 
אחריו וניסה לתפסו. כדי לשמור על פעילותו 
המחתרתית בסוד, היה חותם על ההתכתבויות 
שלו עם הגנרל דה־גול בלונדון בשם "גנרל טנק" 
)General Char D'assult - גנרל רכב סער, המונח 
הצרפתי לטנק(, תוך רמז עבה לעברם המשותף 
)של דה־גול ושלו( בחיל השריון הצרפתי. מאוחר 
יותר הפך שמו המחתרתי הזה לשמו הרשמי 
בתוספת שמו המקורי: בלוך־דאסו. גם אחיו 
הצעיר, מרסל, אימץ את השם דאסו כביטוי 
של כבוד לאחיו הבכור )לימים הפך השם מרסל 

דאסו למותג של התעשייה האווירית הצרפתית(. 
בתקופת הכיבוש הנאצי של צרפת, הפך דריוס 
פול בלוך דאסו לאחד המארגנים ומראשי תנועת 
ההתנגדות הצרפתית, בהיותו חבר המטכ"ל של 
הפרטיזנים ו"הַקָּלעים החופשיים" )FTP(, הזרוע 
הצבאית של המפלגה הקומוניסטית הצרפתית. 
בתפקידו זה הוא הקים את ההנהגה הכללית של 
כוחות המחתרת הלוחמים בגרמנים במקרה 
של נחיתת בעלות הברית בכל מחוזות צרפת. 
את הנחיותיו הוציא באמצעות מועצת הפעולה 
 FFIתוך הכללת כל כוחות ה־ )COMAC( הצבאית
)Forces Françaises de l'Intérieur - המחתרת 
שהייתה נאמנה לדה גול ולבסוף הקיפה את כל 
כוחות המחתרת הצרפתית( וה־FTP למערכת 
אחת, ובכך תרם תרומה עצומה לאחדות של פלגי 
המחתרת השונים, הקומוניסטים והגוליסטים. 
בחודש מארס 1944 מונה הגנרל פייר קניג למפקד 
"כוחות הפנים הצרפתיים". היה זה כינוי לכוחות 
המאוחדים של תנועת ההתנגדות בצרפת, שאורגנו 
על פי הוראת דה־גול כיחידות צבאיות לכל דבר, 
וצורפו באופן רשמי ל"צבא צרפת החופשית" כדי 
לקדם את פני פלישת בעלות הברית הממשמשת 
ובאה. קניג נשלח למטהו של הגנרל אייזנהאואר 
בלונדון, ומשם הפעיל את הכוחות בעוד דאסו 
עשה אותו הדבר במחתרת מפריס. בתפקיד זה גם 
יזם פול דאסו את הצפת כל ביצורי הגרמנים בעיר 
פריס וסביבתה אם הם יגלו התנגדות ממושכת 
למתקפת בעלות הברית. ב־20 באוגוסט 1944 
קבע דה־גול את ההיררכיה על אדמת צרפת כאשר 
אלכסנדר פארודי מונה לנציג ממשלת צרפת - 
הדרג המדיני; ז'ק שבן־דלמה כנציג הפיקוד העליון 

הצרפתי; ואילו דאסו כמושל הצבאי של פריס.
בתפקיד זה הקים דאסו מחדש את המטה 
ב"אינבליד"  חשאי,  באופן  הצרפתי  הכללי 
והכין אותו להגעת גנרל פייר קניג, עם הכוחות 
המשחררים, לקבל את תפקיד הרמטכ"ל. בעת 
ההתקוממות בפריס במחצית חודש אוגוסט 
1944, כאשר יצא לסיור מעבר לעמדות הגרמנים, 
נתפס דאסו על ידי הגרמנים אולם הצליח לברוח. 
עם כניעת הגרמנים בראשותו של גנרל דיטריך 
פון־חולטיץ לבעלות הברית, הוא מונה והפעם 
בגלוי למושל הצבאי של פריס, ובתפקידו זה 
הבטיח את העברת מוסדות השלטון בבירה 
לממשלת צרפת שהגיעה מהגלות בראשותו 
של דה־גול, ואבטח את מוסדותיה ופעילותה.8

ב־25 באוגוסט 1944 נכנסו דה־גול, ואיתו קניג, 
לפריז ששוחררה על ידי הדיוויזיה המשוריינת 
ה־2 של צבא צרפת החופשית בפיקודו של 
הגנרל לקלרק )על שמו כיום הטנק הצרפתי 
המתקדם לקלרק(, ומוסדות השלטון הועברו 
באופן מסודר על ידי דאסו. היה זה תפקיד מפתח 
בעיתוי רגיש ביותר לפוליטיקה הפנים צרפתית 
וגם למדיניות הבין־לאומית. בשל עברו במשרד 
ההגנה והמטכ"ל הצרפתי הכיר דאסו היטב את 
הקצונה הבכירה, הן של צרפת החופשית והן 
של צבא וישי, וידע מיהם בעלי תפקידי המפתח 
ומידת שיתוף הפעולה שלהם עם ממשלת וישי 

והנאצים, ולכן יכול היה להקים שלד למטכ"ל 
הצרפתי בפריז כך שעם הגעתם של דה־גול וקניג 

הם יקבלו כבר מסגרת מנגנון ביצוע פעיל.
ב־25 באוגוסט 1944 מינה אלכסנדר פארודי 
את דאסו לתפקיד היוקרתי ביותר: ראש מסדר 
 Grand Chancellor de( לגיון הכבוד הצרפתי
Legion d'honneur( - מסדר הכבוד החשוב 
ביותר בצרפת )מינוי שאושר אחר כך באופן 
רשמי גם על ידי דה־גול(. העיטור של מסדר זה 
מוענק הן לאזרחי צרפת והן לזרים. המסדר נוסד 
ב־19 במאי 1802 על ידי הקיסר נפוליאון כהוקרה 
לשירות צבאי וכתגמול לתרומה אזרחית יוצאת 
מגדר הרגיל. באופן רשמי נשיא המסדר הוא נשיא 
הרפובליקה ואילו זה שקובע )וממליץ לנשיא( 
על הענקת העיטור הוא ראש המסדר בפועל. 
תפקיד זה הוא אחד המכובדים ביותר בצרפת, 
ודאסו כיהן בו בשנים 1946־1954. ב־26 במאי 
1946 הוענק לדאסו עצמו, הצלב הגדול של לגיון 
הכבוד. בתקופה ההיא היה לתפקיד זה גם משקל 
פוליטי לא מבוטל והוא היה בעל רגישות רבה, 
כיוון שהיה עליו לקבוע את המדיניות לגבי מקבלי 
העיטורים מטעם ממשל וישי ואלו שקיבלוהו 
מטעם ממשלת צרפת החופשית של דה־גול. 
היה ברור שהיותו של פול דאסו איש אמון של 
דה־גול ומשקלו הציבורי והאוטוריטה שלו היו 

נכס שלא יסולא בפז בתקופה רוגשת זו.

דוח דאסו - מדוע כשל השריון 
הצרפתי ב־1940

ב־10 בפברואר 1949 הופיע גנרל דאסו בפני 
וועדת החקירה של האסיפה הלאומית, ובנוסף 
לעדותו בעל־פה הגיש דוח כתוב. בדוח מתאר 
דאסו את התפתחות התחום הטכני במטכ"ל 
הצרפתי ואת אמצעי הלחימה העיקריים שבהם 
הצטייד הצבא ערב המלחמה ומנתח את הסיבות 

והגורמים לכישלון השריון הצרפתי ב־9.1940
"כאשר מונה הגנרל ויגאן לסגן נשיא מועצת 
המלחמה העליונה הוא הציב את נושא הצטיידות 
הצבא הצרפתי בנשק מודרני בראש מעייניו. 
בתולדותינו את  לראשונה  הקים  כך  לצורך 
"הקבינט הטכני" בראשו הועמדתי, כמכשיר 
מרכזי לביצוע המדיניות שעוצבה על ידי "הוועדה 
המייעצת לענייני חימוש" שגם אותה הקים, 
הוועדה שעמד בראשה וכללה גם את ראשי 
האגפים במטכ"ל, קציני החיל הראשיים, המפקח 
הכללי של הצבא ומנהל הייצור הביטחוני - מנהל 
חדש שלא היה קודם לכן. הקבינט שבראשו 
עמדתי היה צריך להנחות ולפקח על מרבית 
ומיזמי המחקר  העיקריים  הלחימה  אמצעי 
והפיתוח. ואכן הזרעים שנזרעו אז נבטו עם 
פרוץ המלחמה בדמות הנשק והציוד שבו היה 

מצויד הצבא הצרפתי בשנים 1939־1940.

אמצעי הלחימה העיקריים
	  התגוננות נגד לוחמה כימית )גזים(. כמובן 
נשאלת השאלה מדוע השקענו בכיוון זה, הרי 
במלחמה זו לא נעשה כלל שימוש בגזים. אחת 
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התשובות האפשריות היא מכיוון שהצטיידנו 
בציוד ההתגוננות המודרני ביותר בתחום, 
הגרמנים החליטו לא לעשות שימוש באמצעי 

זה בשל התוצאות המזעריות הצפויות.10
	  אמל"ח החי"ר. חיל הרגלים היה חמוש בנשק 
מסייע שכלל מרגמות מסוג "ברנדט" 60 מ"מ 
ו־81 מ"מ ומקלעים בקוטר 7.5 מ"מ. היו אלו 
אמצעים מתקדמים מהשורה הראשונה של 
מקביליהם בעולם. בנושא שיתוף הפעולה של 
הרגלים עם טנקים, אתייחס בנפרד, ביודעי 
שנושא הטנקים הוא נושא המעניין במיוחד 

את הוועדה שלכם.
	  הנדסה. ברצוני לציין לחיוב את מוקשי הנ"ט 
שפותחו והיו באיכות טובה, אולם הייצור 

שלהם לקה מאד הן בכמות והן באיכות.
	  תותחנים. תותחי השדה 105 מ"מ, הקנים 
הארוכים והחדישים והתחמושת שיוצרה 

עבורם, ענו בהחלט על הצרכים.
	  נ"ט. תותח הנ"ט 25 מ"מ היה אמצעי טוב, חדר 
את כל הטנקים הגרמניים הקלים והיה נשק 
יעיל ביותר כנגד שריוניות ורכב לסוגיו. תותח 
הנ"ט 47 מ"מ היה מעולה עד כדי כך ששר 
החימוש בתחילת המלחמה, ראול דאוטרי 
)Dautry( דיווח כי בביקורו בארצות הברית 
הוא זכה להערכה רבה ונאמר שלא היה לו 

מקביל לא בגרמניה ולא ברוסיה.
	  נ"מ. תותחי ה־90 מ"מ היו מצוינים, כמוהם 
תותחי 75 המ"מ ו־25 המ"מ. ראיתי במו עיניי 
מערך נ"מ משולב של תותחי 75 מ"מ ו־25 
מ"מ שעמד נגד להק של מפציצים גרמניים, 

הפיל רבים מהם והניס את השאר.
	  שריון. בנושא זה ברצוני להקדים כמה הערות 
לפני שאעסוק בנושא עצמו. הקבינט הטכני 

חדל להתקיים עם עזיבתי וקידומי. על מקומי 
הוקם המדור הטכני במטכ"ל אולם הוא לא 
היה כפוף ישירות לרמטכ"ל ולא קיבל גיבוי 
מהוועדה המייעצת לחימוש, שגם היא בטלה 
מן העולם. כך, על אף הכוונים המבטיחים 
שבהם התחלנו, חלה למעשה נסיגה ניכרת 
בשנים שאחר כך. גם כשמוניתי לסגן רמטכ"ל 
כבר לא יכולנו לחדש את המנגנון שהתקיים 
רק שנתיים קודם לכן, לא מעט כיוון שוויגאן 
סיים את תפקידו כרמטכ"ל ופרש ב־1935. יחד 
עם זאת הפרויקטים המשיכו, אם כי בפיגור 
ניכר וללא הארגון המתאים ותורת לחימה 
הולמת. בשנת 1931 הכנו תוכנית שיטתית 
לייצור טנקים עבור הצבא, כאחת המשימות 
המרכזיות של הקבינט הטכני ובקדימות 
עליונה. להלן הטנקים שייצרנו ואתם נכנסנו 
 למלחמה ב־1939, והם כללו שלושה דגמים:
	  טנקים חדישים בסיוע ישיר לחי"ר בשדה 

הקרב.
."D" טנקים במשקל 19 טון שכונו טנק 	
."B" טנקים במשקל 28 טון שכונו טנק 	

התפיסה המבצעית והארגונית שעמדה בבסיס 
ההחלטה על שלושה סוגי טנקים אלו הייתה כי 
טנקי הסיוע לחי"ר אמורים היו להחליף את טנקי 
ה"רנו FT17" של שנת 1918 שעל גדוד מסוג זה 
פיקדתי במלחמת העולם הראשונה. טנקים אלו 
השמידו את המטרות הקשות ביעדים ופרצו את 
הדרך לחי"ר ובסיועם עלתה יעילותו כמה מונים. 
ניסיון זה של מלחמת העולם הראשונה קיבל 
אישור במערכת 1940. דיוויזיות חי"ר גרמניות 
שתקפו ללא סיוע קרוב של טנקים התקשו לבצע 
את משימותיהן ונבלמו בקלות יחסית על ידינו.

תפקידם של הטנקים מדגם "D" היה להבקיע 

את מערכי האויב לפני התקפת דיוויזיות החי"ר. 
לשם כך הם היו צריכים להוות כוח שריון ייעודי 
תחת פיקוד מפקדות על־עוצבתיות כמו קורפוס 
וארמיה, וכמובן לפעול בשיתוף פעולה הדוק עם 

טנקי הסיוע של החי"ר.
תוצר  למעשה  היו   "B" מדגם  הטנקים 
חזונו של גנרל אטיין בסוף מלחמת העולם 
הראשונה. הרעיון היה לפתח טנק עם עדיפות 
ברורה על האויב שיוכל לפעול בעוצבות שריון 
עצמאיות ולבצע משימות הכרעה בשדה הקרב 
ללא תלות בחי"ר. אז הוטבע לראשונה המונח 
"טנק מערכה עיקרי" והוועדה המייעצת אימצה 
בעיקרון את הרעיון, אך הצעדים המתבקשים 
של הקמת אוגדות שריון לא נדונו כלל באותה 
עת. ההחלטה על היצור הייתה טכנית בלבד ללא 
קבלת החלטות תו"ליות וארגוניות כמתבקש. 
בתקופה זו אף התפרסמו רעיונותיו של דה־גול 
לגבי עוצבות משוריינות אולם הן לא אומצו. על 
פי החלטות ועדת החימוש המייעצת התחלתי 
בפרויקט מחקר ופיתוח של הטנקים האלה 
שהובילו להצטיידות הצבא בטנקים המצוינים 
SOMUA והטנקים מדגם "B", שעלו  מדגם 
על כל הטנקים שהעמיד האויב מולנו בפרוץ 

המלחמה.
אם כן, מה בכל זאת היו הסיבות לתבוסת 
השריון הצרפתי במערכת 1940 כאשר היה מצויד 

בטנקים מעולים אלה?

מדוע הובס השריון הצרפתי 
ב־1940?

 ."B" 1.  הסיבה הראשונה קשורה לטנקים מדגם
לפי התוכנית המקורית והחישובים שעשיתי, 
עוד עם גנרל אטיין, כדי שטנקים אלו יוכלו 
לפעול במסגרת עוצבות שריון עצמאיות, היה 
צריך להיות להם טווח פעולה של לפחות 8 
שעות מנוע, וכך גם נקבע בדרישה המבצעית 
שהגדרתי. אלא שבמשך הזמן ועד לסיום ייצורו 
)כאשר כבר לא הייתי בתפקיד( והצטיידות 
בו, הסתבר שיש לו 5 שעות מנוע בלבד. נדמה 
לי שזה קרה בגלל תוספות המיגון שהעמיסו 
עליו ללא שיפורים מקבילים בעוצמת המנוע. 
בדיעבד לא נותר אלא להצטער על כך כיוון 
שמגרעת זו פגעה חמורות ביכולת טנקים אלו 

לפעול עצמאית ללא תלות בתדלוק תכוף.
2.  הסיבה השנייה הנה אי הקמת חיל שריון 
עצמאי במעמד שווה לחיל הרגלים והחילות 
האחרים. ב־1940 עדיין ראה המטכ"ל הצרפתי 
את החי"ר כ"מלכת שדה הקרב". כל עבודת 
המטה ונוהלי הקרב נעשו בקצב החייל הרגלי, 
ואילו מהירת תנועת השריון בשדה הקרב 
והתמרון שלו, היו כפופים לקצב הפעלת 
עוצבות הרגלים. כל הקריאות שלנו להקמת 

חיל שריון היו לשווא.
3.  שלוש דיוויזיות השריון שהיו קיימות ב־1940 
הוקמו רק ממש ערב המלחמה וזו הרביעית של 
דה־גול הוקמה רק לאחר שהמלחמה פרצה. 
הן הוקצו לגזרות לחימה שונות ולמפקדים 

הטנק סומואה )S-35 )SOMUA שהיה הטנק המתקדם ביותר בשדה הקרב של 1940, חמוש 
בתותח 47 מ"מ ושריון מרשים, טוב בהרבה מטנקי הפנצר 3 הגרמנים שמולם התמודד ומהטנקים 

המקבילים שהביאו הבריטים במסגרת חיל המשלוח שלהם



32 ׀ שריון 47  אפריל 2015 

הטנק הצרפתי מדגם CHAR B1 חמוש בתותח 
75 מ"מ בתובה ותותח 47 מ"מ בצריח

שונים והופעלו במפוזר כך שגורלן 
במערכה לא שפר עליהן.

4.  ככל ששלוש הסיבות הקודמות 
לנחיתות  ותרמו  חשובות  היו 
השריון הצרפתי, הרי הרביעית 
הינה כבדת משקל בהרבה וממש 
בסיסית. העדר מטוסים ושיתוף 
פעולה עם חיל האוויר. חסרנו 
טנקי  מטוסי תקיפה להשמדת 
האויב ותותחיו, חסרנו מפציצים 
כנגד שדרותיו  לביצוע אמנעה 
וחסרנו  הקרב,  שדה  אל  שנעו 
מטוסי קרב ליירוט מטוסי האויב 
שתקפו את כוחותינו. אינני אומר 
דבריי באופן תיאורטי, אני עצמי 

הייתי נוכח וחקרתי את מבצעי הארמיות 
ה־2 וה־9 שמרבית הרכב והרק"ם שלהן 
נפגעו משיתוף הפעולה ההדוק בין מפציצי 
התקיפה והטנקים הגרמניים. הדבר גרם לא 

רק לנחיתות פיזית אלא גם מורלית.
אבל אני ממליץ לחברי הוועדה הנכבדים, 
בעבר  לעיין  העדות,  את  להרחיק  מנת  על 
השני של הגבעה, בדוח של לוטננט גנרל פריץ 
ביירליין )Bayerlein( הגרמני11 שפיקד במערכת 
הארדנים על אחת מעוצבות השריון המעולות 
ביותר בצבא הגרמני, דיוויזיית "פנצר להר". 

לאחר המלחמה, בעת שישב בשבי האמריקאי, 
הוא כתב דוח בו הוא מתאר את הקשיים שהיו 
לו להביא לשדה הקרב את עוצמת הדיוויזיה שלו 
כאשר האמריקאים שולטים באוויר ומשמידים 
"כל מה שזז". בדרכו למערכה, איבד ביירליין 
את מרבית הרכב של הדיוויזיה מפעילות חיל 
לפני שהגיע למגע  האוויר האמריקאי עוד 
עם האויב. כזה היה מצבנו ב־1940. פעולת 
חיל האוויר והטנקים כמאמצים נפרדים ללא 
תיאום ושיתוף פעולה מול האויב שאמצעיו 
פעלו בשיתוף יעיל היה אולי הסיבה העיקרית 

לכישלוננו ב־1940.
לאחר המלחמה מונה פול דאסו 
לנשיא המועצה לתיאום מדעי של 
כל  תוך תיאום  הביטחון הלאומי, 
מאמצי הפיתוח והמחקר הביטחוני־
מדעי והרכש בים, באוויר וביבשה. 
64, הוא כבר קיבל  בעת הזו, בגיל 
את הכוכב הרביעי והפך לגנרל מלא 
)General d'Armee(. הפעם הוא יישם 
את הלקחים של "הקבינט הטכני" 

משנות השלושים ושל המלחמה.
מכל  דאסו  פרש   ,1954 בשנת 
תפקידיו הביטחוניים והקדיש את 
הוא  למחקר המדעי.  חייו  שארית 
למדעים  באקדמיה  לחבר  התמנה 

של צרפת.
בראשית שנות החמישים עסק בנושאים 

הבאים:
	  היה חבר במועצה למחקרים וניסויים בתחום 
"המלחמה  בשם  מחקר  ופרסם  הכימיה 

הכימית".
	  חקר את הגורמים והשפעות הלוואי של 

התפוצצויות גדולות.
	  היה נציג משרד ההגנה בוועדה לאנרגיה 

אטומית.
גנרל פול דאסו נפטר בשנת 1969.  

הערות:

1. Claude Carlier, General Paul Dassault: L'armement et les etudes techniques de l'etat־major de l'Armee (19311945־), PUF, 2013
2.  מניח היסוד לייצור הטנקים הצרפתיים היה הקולונל )אז( אטיאן, מפקד דיוויזיית התותחנים השישית. אטיאן הניע את חברות "שניידר" 
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שני הטנקים לשימוש קרבי למרות הפגמים הרבים שנתגלו במבניהם. יחידת טנקים צרפתית הופיעה בקרב לראשונה באפריל 1917. לאחר 
קרבות מספר הגיע גנרל אטיאן לכלל מסקנה כי דרושים לצרפת טנקים קלים ומהירים, נושאי תותחים קלים. כתוצאה מכך נבנה במפעל 
"רנו" טנק קל. החידוש העיקרי היה הצריח הסובב, שהתאים למקלעים או לתותח קל. תא הלחימה הופרד מתא המכונות על ידי מחיצה 
משוריינת, מצופה בחומר מבודד, אשר מנעה חימום תא הלחימה והעברת גזים. בכך היא הגנה באופן פיזי על הצוות שמנה שני אנשים בלבד: 
נהג ותותחן, שהיה גם המפקד. טנקי "רנו" 17־FT השתתפו ב־40 קרבות והפכו לטנק המוצלח והנפוץ ביותר במלחמה שבמהלכה יוצרו ממנו 
3,177 יחידות. הן צבא ארצות הברית והן צבאות אחרים רכשו זיכיונות ליצרו ואף העתיקו אותו לדגמים דומים משלהם. תפיסת בנייתו של 

טנק זה השפיעה על הטנקים של ימינו יותר מכל טנק אחר שפותח ויוצר במהלך מלחמת העולם הראשונה.

3.  Liddell Hart, Basil Henry. The tanks: the history of the Royal Tank Regiment and its predecessors, Heavy Branch, Machine־Gun 
Corps, Tank Corps, and Royal Tank Corps, 19141945־. London: Cassell, 1959, p. 173

בני מיכלסון, השריון במלחמת העולם הראשונה - הטנק כנשק הכרעה, אתר "יד לשריון", יולי, 2007.  .4

5.  Pierre Tardi, Notice necrologiques sur M. Paul Dassault, member de la Division de Academicians Liebre, C. R. Acad. Paris, 28 Juillet 
1969.

6.  מפקד הצבא הצרפתי בעת התבוסה של 1940, שר ההגנה של ממשלת וישי בהתחלה, ולאחר מכן נכלא על ידי הגרמנים עד סיום המלחמה.

7. Carlier, Ibid
8. Carlier, Ibid

עדות ודוח הגנרל פול דאסו בפני ועדת החקירה של האספה הלאומית הצרפתית, 19 פברואר 1949.  .9

10.  אכן לצבא הצרפתי היה עם פרוץ המלחמה הציוד המתקדם ביותר בעולם ההתגוננות נגד לוחמה כימית, כפי שניתן להיווכח במצודות קו 
מאז'ינו.

11.  גנרל פריץ ביירליין היה קצין האג"ם בקורפוס של גודריאן במערכה על צרפת, ראש המטה של רומל בצפון אפריקה, מפקד דיוויזיית שריון 
בחזית המזרחית ובחזית המערבית. סיים המלחמה כמפקד קורפוס שריון. בשבתו בשבי האמריקאי סייע רבות למחלקת היסטוריה של צבא 

ארצות הברית לתאר את המלחמה במערב מנקודת הראות הגרמנית.
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א. האם צה"ל לומד ומפיק לקחים?
אין לי ספק שנושאים מסוימים בצה"ל שעלו במהלך תקריות 
ולחימה נלמדים, מופקים לקחים ומיושמים בפועל. אך בצד זה, קשה 
לא להתרשם, שטעויות ושגיאות חזרו על עצמן, ומחדלים שונים היו 
נמנעים אילו היתה הקפדה יתרה על למידה מן הניסיון. כך קרה בשנים 
האחרונות בשלשת המבצעים הגדולים ברצועה, כך קרה במלחמת לבנון 
השנייה ועוד. תופעות כואבות שהיו במלחמת יום הכפורים צצו שוב, 
כאילו לא הכרנו ולא ידענו מעולם, הן ברמה האסטרטגית והן ברמה 
הטקטית וברמת ההתנהלות המבצעית של הפרט. אפשר לכתוב על 
כל אלה ולפרט והדוגמאות הרבות, שלא ניתן להכחישן, אלא בשלב 
זה להביע דאגה ותקווה שאולי יחול שינוי יסודי. האם קיים בצה"ל 
גוף שעוסק בזה ומתמסר להפקת לקחים? האם זה מוטמע ביחידות? 
צידוק אחד קיים לטובת צה"ל והוא הנטל המבצעי העצום המוטל 
עליו גם בהיקף האירועים וגם בתכיפותם )לעניין זה אני ממליץ לעיין 
במאמרי המקיף בגיליון מס' 27 דצמבר 2007, "הפקת לקחים, ניהול 

ידע, וארגון לומד בצה"ל"(.

ב. תגובה לכתבה "קרב השריון הגדול 
ביותר במלחמת יום הכיפורים"
)כתבה של אל"ם במיל' בני מיכלסון בגיליון 45(

כתבה זו היא מן החשובות והמלמדות שפורסמו בעניין מלחמת 
יום הכיפורים. היא מתארת בצורה מרוכזת, ממוקדת ומקצועית את 
ההתרחשויות של אחד המהלכים המכריעים במלחמה, בהתקפת־הנגד 
של אוגדה 146 בפיקודו של מוסה פלד. מפגש המח"טים עשה סדר 
באירועים והכתבה של מיכלסון, הפכה אותה למסמך היסטורי רב ערך. 
ראוי היה לעשות את אותו הדבר, למשל, על התרחשויות הלחימה 

במובלעת הסורית, נושא שלא כל כך נדון ונחקר, למיטב ידיעתי.

ג. אודי שני - היו"ר החדש של העמותה - 
)SPINNAKER( "הניף את ה"ספינקר

 .spinnaker אם תחפשו במילון, ספק אם תמצאו פרושו של המושג
זה כינוי למפרש קדמי בספינת מפרשים השטה בדרך כלל עם שני 
מפרשים, ראשי וָחלוץ. זה הדימוי שעלה בראשי, כאשר אודי שני 
הציג את משנתו בפני חברי הנהלת העמותה. את המפרש הקדמי 
ה"ספינקר" מניפים כאשר יש רוח טובה והוא נועד להזניק את הסירה 
למהירות גבוהה יותר. מפרש זה שיש לו שטח פנים גדול, מונף בחזית 
הסירה ויוצר "בטן" גדולה המכילה את הרוח, ומאיצה את הספינה 
לשיוט מהיר יותר. לשם כך דרוש צוות מיומן ומאומן היטב כדי למנוע 

התהפכות או תקלה חמורה אחרת בספינה.
הבנתי מדבריו של היו"ר החדש, שהוא אכן מתכוון לזינוק מחודש 
של העמותה, להגביר פעילות ולהרחיב את שטחי המגע עם הסביבה. 
יש לו הרי צוות מיומן, והמנכ"ל החדש לידו, הלא הוא חנן ברנשטיין.

שיוט יעיל וטוב לכולם ובהצלחה!

 ד. תגובה בנושא גדס"ר 288 
במלחמת יום הכיפורים

 ׁׁׁ )תגובה ל"קוראים כותבים" בנושא בגיליון 46(
כמי שבקיא באירועים אלה )וגם באירועי הנושא הקודם( וכפי 
שבאו לידי ביטוי גם בספרי "כשסבא היה במלחמה" - סיפורה של 
חטיבה 205 במלחמת יום הכיפורים )מהדורה שנייה(, אני מוצא לנכון 

להעיר הדברים הבאים:
שחזור קרבות דרום הרמה - נעשה עם המח"טים ולא עם מג"דים. א. 
לעניין חילוץ חיילי תל סאקי - מדוע עושים מזה סאגה גדולה  ב. 
של "תחרות" מי הגיע ראשון )ישנה גם גרסה אחרת שמופיעה בספרי 
ונכתבה ע"י קצין הסיור פיטו, ע"ע 178(, באותה עת, מרחב תל סאקי 
היה כמעט נקי מאויב והחטיבה שלנו 205 דהרה קדימה לכוון הג'וחדר, 
לא היה מצב שבו לאחר לחימה קשה של פריצה או הבקעה הצליחו 

להגיע לתל, במוקדם או מאוחר היו מגיעים אליו כוחותינו.
תנועה להתקפת הנגד - שני הגדודים של גיא ושל טוביה החזיקו  ג. 
את קו המגע וההסתערות בחזית הלחימה והתקיפה של החטיבה. 
המח"ט יוסי, בתבונה רבה שמר כעתודה מסוימת את גדס"ר 288 על 
ציר ירקונה ,זה לא אומר שגדוד זה לא נלחם את מלחמתו, בעיקר 
שריון בשריון, למרות שלא היה בראש החץ החטיבתי. כך גם תיאר 

הדברים המח"ט יוסי במפגש המח"טים. 
כיבוש תל פארס - כוח משמעותי של שני טנקים וארבעה נגמ"שים,  ד. 
בפיקודו של אמיר הלוי, שעשה עבודה טובה בנסיבות שנקלע אליהן, 
לא הצליח להשתלט על ההר. בסופו של דבר ה"הר הנוראי" נכנע לכמה 
עוזים וכמה רימונים, שנזרקו אל הטנק הבודד שהיה על התל, עם צוות 
גברים סורים עם ביצים - על ידי קציני הסיור אסף קוטף ועמוס קלרמן. 
יש הגזמה והיסחפות לומר, ש"כיבוש" ההר הביא "לשנוי מהותי" ולנסיגת 
"הכוחות הסוריים". למעט הטנק הבודד פי־טי־76, לא היו בהר כוחות, 
ולילה קודם ירד ממנו גדוד 53 - "שיירת הרפאים" והסורים לא איישו 
ההר מחדש. באותה עת המרחב של צומת רפיד־תל פארס כבר היה כמעט 
בשליטת האוגדה והתל לא היווה בעיה או מכשול להתקדמות, מה עוד 

שלא היה גם מי שיעצור את החטיבה בתנועתה צפונה.
גדס"ר 288 - גדוד זה היה מורכב ממיטב הטנקים שוט קל וממיטב  ה. 
האנשים. אך שלא כייעודו המקורי, לפעול במשימות מיוחדות של 
חדירה, איגופים עמוקים, מארבים בלתי צפויים וכו', הגדוד לא הופעל 
כך, והוכפף בטרם העלייה לרמת הגולן, תחת פיקוד חטיבה 205, כגדוד 
"רגיל" נוסף, בפקודתו של מפקד האוגדה. יתכן, שמוסה צפה, אז, שלא 
יעמוד בפני צרכים כאלה, ובתנאי הזירה והטופוגרפיה של הרמה, לא 
יהיה מקום רב לתמרונים מערכתיים גדולים. בהתקפה האוגדתית על 
יעדי כודנה ודרומה ב־10 באוקטובר - מהלך שכשל ונגרמו לאוגדה 
אבדות רבות - לא נוצל כוחו של הגדוד ולמעשה החטיבה חצתה 

ותקפה את הקו הסגול עם שני הגדודים של טוביה וגיא.
לעומת זאת, באותו יום ולמחרתו עברו על הגדוד ימים קשים מאד, 
כאשר נשלח להתמקם על מה שנקרא 351, בקצה המזרחי של צומת 
רפיד ולבלום אויב צפוי. מלבד הלחימה נגד טנקי אויב, היה הגדוד 

נתון תחת הפגזות כבדות מאד שגרמו לו אבדות.
לסיכום אני כותב דברים אלה, לא כדי להפחית או לעמעם מחלקו 
של הגדוד במלחמה, אבל העצמת יתר ומתן פרופורציה לא מתאימה 

להתרחשויות, פוגעות באמת ההיסטורית.
תגובות של סא"ל )במיל'( דוד כספי



מפתחת ומייצרת מערכות הינע חשמליות חדשניות, למגוון רב של כלי טיס בלתי מאוישים 
.AS9100 C מל“טים(, טילים ורק“מ, ברמת איכות ואמינות מרביים ולפי תקן(

בנטל מתמחה בטכנולוגיות הנעה מתקדמות המצטיינות ביחס נפח/ביצועים גבוה במיוחד, 
כולל מערכות איזון מיוצבות, מנועי Brushless ,Brush, מחוללי מגנט קבוע, הנעות ובקרות 

אלקטרוניות, סרבו אקטואטורים ועוד.

בנטל
מרום גולן

04-6960199
www.bental.co.il

עוסקת בשני תחומי פעילות עיקריים:
ˆ  פיתוח וייצור מכלולי מתכת ומערכות אלקטרו הידראוליות לתעשייה הביטחונית

ˆ  פרויקטים בארץ ובעולם בתחום המזון והחלב, מערכי יצור, אריזה ושינוע מפלב“ם, 
מחליפי חום, מפסטרים ומשאבות סניטריות.

פלדות
עין חרוד מאוחד

04-6485350
www.pladot.co.il

קבוצת גבעסול, בבעלות פרטית, הוקמה בשנת 2002 בהולנד. לקבוצה מפעלי 
ייצור והרכבות בהולנד ובישראל ומרכזי פיתוח בישראל ובשוויץ.

גבעסול מפתחת ומייצרת מוצרים מותאמים על בסיס דרישות הלקוח.
משאבי הארגון ממוקדים בהבנת הדרישות של הלקוח ובפיתוח וייצור של מוצרים 

מותאמים עבורו.
לחברות בנטל ופלדות מקבוצת גבעסול מסורת ארוכה של שיתוף פעולה עם 

התעשיות הביטחוניות בישראל, בכלל זה שותפות ביצור מכלולים מרכזיים 
בפרויקט המרכבה והנמר. 

שיתוף הפעולה בתחום ההנדסה, פיתוח ויכולות היצור של החברות בקבוצת 
גבעסול מגדיל את מגוון ורמת מורכבות הפתרונות אותם אנו מציעים ללקוחותינו.

S i n c e  1 9 4 5
Pladot

אלון שמחוני  |  שיווק
Alon@pladot.co.il

bental_marketing@bental.co.il

ערכת רצפה תלוייה 
מרכבה סימן 4

מנוע Brushless ממערך הנעת 
צריח מרכבה סימן 4

כיל רואה זכות גדולה וחובה מוסרית חשובה להרים תרומה משמעותית לקהילות שבקרבן היא פועלת. במשך שנים רבות 
מעניקה כיל סיוע חברתי וכספי ניכר למגוון רחב של תוכניות רווחה חברתיות, החל במועדוניות לילדים וכלה בתוכניות בריאות 

וחינוך. בשנת 2013, עמדה השקעתנו בתוכניות קהילתיות על כ-20 מיליון ש”ח.
עיקר מעורבותה ותרומתה הקהילתית של החברה ממוקדת ביישובי הנגב, בדימונה, ירוחם, ערד, באר-שבע וביישובי הבדואים, וכן 
באזור הצפון, בקרית אתא, חיפה ועוספייה. באזורים אלה מתרכזת הקהילה בקרבה החברה פועלת וממנה מגיעים רוב עובדיה.  
כיל מאמינה שאזרחות טובה מחייבת מעורבות אישית, על כן בנוסף לסיוע הכספי, היא מעודדת ומדרבנת את עובדי החברה 

ומנהליה לקחת חלק פעיל בתוכניות אלה, ומאות מהם משתתפים בפעילויות מידי שבוע.
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האלוף גרשון הכהן החל את דרכו בצה"ל 
בתפקיד לוחם מן השורה במלחמת יום הכיפורים. 
הוא לוחם, מפקד, פילוסוף ואיש הגות, בעל 
תואר שני בפילוסופיה וספרות השוואתית 
מהאוניברסיטה העברית בירושלים. זמן קצר 
לאחר מלחמת יום הכיפורים עבר הסבה לשריון 
ובו עשה את כל התפקידים בשדרה המרכזית, 
כולל מח"ט 7 ומפקד אוגדה 36 וכן היה מפקד 
המכללות הצבאיות, מפקד קורס מפקדי חטיבות 
ואוגדות ומפקד הגיס הצפוני. לאחרונה סיים את 

שירותו הפעיל בצה"ל והוא עומד להשתחרר.
גרשון הוא איש קרקע מובהק, המסוגל באחת 
לנסוק לגבהים של עין הבוחנת את המכלול 
ומלקטת את התובנות העיקריות של הלחימה 
ביבשה. יש לו ניסיון עשיר בתרגילים צבאיים 
בכל הרמות ואת דעתו הנחרצת השמיע למפקדיו 

ולפקודיו ללא מורא.

המלחמה נהייתה מאוד סבוכה
אחת הבעיות בעזה, אומר האלוף גרשון 
הכהן, שהיא סגורה כל כך הרמטית שקשה מאוד 
להפעיל שם מבצעים מיוחדים, בלוגיקה של 
הפעלת כוחות מיוחדים שצה"ל מפעיל. כוחות 
מיוחדים צריכים לחלחל ולחדור באיזושהי 
צורה והמערכת שם צפופה מאוד מאוד. ביהודה 
ושומרון זו מערכת אחרת לגמרי. כאשר נכנסים 
לרחוב בעזה, מופעלים עליהם מטענים בהפעלה 
מרחוק לפי מצלמות במעגל סגור, שנמצאות 
שם. אם נכנסים לבתים - הם מתפוצצים, כי יש 
שם מטענים. עופר וינטר מח"ט גבעתי ב"צוק 
איתן" השתלט מיד על העניין, היו להם כמה 
פצועים, הסיג אותם לאחור, הביא טנקים, הביא 
כוח אווירי, כי במקומות האלה אתה פשוט לא 

יכול אחרת. במערכת "צוק איתן" אנשי החמאס 
התבססו רבות על מערכת המנהרות, מה שגרם 
לנו כמעט לא לראות אויב, ומעטים מהכוחות 
שלנו היו ממש במפגש עם אויב. האויב היה מגיח 
ופועל, ורוב הקרבות שלנו היו ברמת מ"מים 
וסמלים, גם כשהמג"ד הולך קדימה, הכוח מאחור 
נתקל באויב שמגיח ממקום כלשהו, ומי שנתקל 

זה צוות או מחלקה.
הנמ"רים היו הבשורה של המלחמה הזאת, 
כי הם אפשרו תמרון במרחב הזה, הם אפשרו 
מיגון ללוחמים, הם אפשרו מיגון למפקדים וגם 
להובלת מפקדים, והם אפשרו גם את השהות 
במרחב. אם בעבר היינו מצליחים להסתנן ומגיעים 
למרחב ונאחזים בבתים, כיום גם אם הבתים לא 
ממולכדים, מהר מאוד מזהים שאתה שם ואתה 

חוטף או טיל או פצמ"רים, וזה הופך למלכודת. 
זאת אומרת המלחמה נהייתה מאוד סבוכה 
מבחינת היכולת לשהות במרחב הזה, והשריון 
הוא הדבר היחיד שמאפשר שהייה במרחבים 
כאלה. זה מחזיר אותנו לכן למקום הקלסי שבו 
מביאים את הטנק לעולם המלחמה, במלחמת 
העולם הראשונה, מכיוון שהחי"רניק לא שורד 
בסביבה הזאת. באותה מלחמה החי"ר לא שרד גם 
בתנועה שלו, בגלל גדרות התיל ומכונות הירייה, 
שלא לדבר על ארטילריה, וגם השהות שלו במרחב 

הייתה בתנאים מאוד מאוד קשים.
המלחמה כיום אינה על הגדר, כי האויב יכול 
להגיע גם לעומק בצורות שונות של חדירה, גם 
במנהרות, ולכן הדבר הכי חשוב הוא גם כושר 
הניידות, והכוח הנייד היחיד שיכול לנוע במרחב 

האלוף גרשון הכהן - 
לוחם, מפקד ו...

האלוף )במיל'( גרשון הכהן - לוחם, מפקד, פילוסוף ואיש הגות. 
שאלנו על צבא ולחימה ועל "צוק איתן" וסיימנו עם הרבה יותר מכך. 
המלחמה נהייתה מאוד סבוכה מבחינת היכולת לשהות במרחב הזה, 
הוא אומר, והנמ"רים היו הבשורה של המלחמה הזאת, כי הם אפשרו 

תמרון במרחב הזה, ואין ספק שטנקי המרכבה הוכיחו את עצמם, 
ועם המעיל רוח זו הייתה באמת מהפכה

אל"ם )במיל'( שאול נגר

צילום: יששכר רואס טנק מרכבה 4 עם "מעיל רוח" ב"צוק איתן"  
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עם כושר שרידות, וגם להגיע מהר עם אמצעי 
האיכון והאש המתאימים - אלה טנקים. זאת 
אומרת פתאום אנחנו מחזירים את עצמנו למקום 
שהקרב הוא לא בין אקדוחנים על כנף מטוס 
סבנה בנתב"ג )שהיה כמובן אירוע מכונן(. זה 
אירוע שאתה קובע ידו של מי תהיה על העליונה, 
על בסיס כושר הניידות המתאים. כיוון שאינך 
יכול לשים בכל מקום את כל מספר החיילים 
הדרושים, אתה צריך ניוד, וההגנה בנויה גם 
על כוחות ניידים, והטנק הופך להיות כלי מאוד 
מאוד משמעותי במקום הזה. אין ספק שטנקי 
המרכבה, כולל הסימן 4, הוכיחו את עצמם, ועם 
המעיל רוח זו הייתה באמת מהפכה. יש טנקים 
ונמ"רים שספגו פגיעות של אר־פי־ג'י והצוות 
בפנים אפילו לא הרגיש את זה. אלה ימות המשיח 
מבחינת הטנקיסטים. טליק היה בוודאי הולך 
בהנאה גדולה לבדוק את כל התוצאות של מה 
שקרה בצוק איתן. חשוב עוד לציין כי בשטחים 

מסוג זה חיוני גם הכוח האווירי.

חיוניות הטנק בלחימה
בלחימה הקרקעית, מציין האלוף גרשון הכהן, 
היעד הוא להגיע לשטחי השיגור של הרקטות 
הגליל  שלום  מלחמת  אחרי  שם.  ולהשמידן 
היו שלא ייחסו את החשיבות הראויה לתמרון 
הממוכן. יש לציין את לחימת חטיבת הצנחנים 

35 במלחמת שלום הגליל )1982( בפיקודו של 
המח"ט ייה )יורם יאיר, לימים אלוף(, ואת הלחימה 
המופתית במעקף ההררי לעבר ביירות, בהובלת 
המג"ד דורון אלמוג )לימים אלוף(, שבגדודו 
הייתה גם סיירת הצנחנים. גדודו של אלמוג, 
שאמנם הלך הרבה ברגל וגם לחם רגלית, היה 
מלווה גם בטנקים, וכאשר הגיע להתנגשות עם 
קומנדו סורי הכניס לפעולה את הטנקים, שבנוסף 
ללחימתם גם סייעו בהבאת תחמושת, בחילוץ 
נפגעים ובליווי נגמ"שים. אי אפשר ללכת ברגל 
עם עשרות קילוגרמים על הגב, כשכל התחמושת 
שלך היא רק מה שאתה נושא על גבך, ותמרון 
אינו יכול להיעשות אלא בקצב החי"ר. לוחמי 

החי"ר גם מתעייפים והתנופה נפסקת.
לחימה אינה מבצע קומנדו, היא אירוע ממושך 
שיש בו צורך גם לחלץ את הפצועים וצורך לשמר 
את הפיקוד והשליטה. זה אומר שצריך להכניס 
גם מערכות פיקוד ושליטה, ותחמושת, ומרגמות. 
זה דורש ציר תנועה, זה דורש הכנסה של כל 
הכבודה הזאת באופן ממוכן. אי אפשר בלחימה 
כזו ללכת רק ברגל, במיוחד שהאויב יצר מערכת 
שבנויה על עומקים שאם אתה לא מגיע אליהם, 
אז התחלת בקליפה הראשונה ולא עשית הרבה. 
המערכת הגדולה של האויב עם כושר ירי לעומק 
מדינת ישראל נמצאת לאורך כל הדרך, גם בחזית 
בקדמת הקו וגם בעומקים עד בקעת הלבנון, 

וזה נכון גם בעזה.
הטנק הוא כלי ששורד בשדה הקרב. בוודאי 
שיש לו מגבלות, אבל הוא כלי ורסטילי. אחד 
לו  שיש  הוא  הזה  בכלי  הגדולים  הדברים 
ורסטיליות, כולל יכולת לרכישת מטרות ביום 
ובלילה עם מערכות תצפית מתקדמות. כשאתה 
מביא לדוגמה מחלקת טנקים שלכל אחד מהם 
יש ראיית לילה מתקדמת, לכל אחד מהם יש 
מקלעים, יש מרגמה, יש תותח - זו מערכת נשק 
אדירה, והיא אוטונומית בהרבה מההיבטים 
שלה. צריך לזכור כי במלחמות גדולות, כעבור 
כמה ימים סופרים כמה מטוסים וטנקים נשארו, 

ראה דוגמת מלחמת יום הכיפורים.

איזו כשירות צריך
נדלג על השאלה כמה טנקים צריכה מדינת 
ישראל, אך האם היא צריכה שכל הטנקים שלה 
יהיו באיכות העליונה האפשרית? צריך לדעת 
לייצר תמהיל, מציין האלוף גרשון הכהן, ולא הכל 
צריך להיות נשק שהוא State of the art. הדוגמה 
שאני נותן לעניין הזה, הוא אומר, וזה קשור 
גם לממד הכשירות, היא ריצת מרתון. בריצת 
מרתון, אם מדובר באולימפיאדה, יש מקום רק 
לצ'מפיונים. אבל אם מדובר באירוע המוני, כמו 
מרתון ניו־יורק, מרתון תל אביב או ירושלים, זה 
בנוי על עשרות האלפים שממלאים את העיר, 

האלוף גרשון הכהן בעת שירותו בצה"ל
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זה ההפניניג של האירוע. כלומר עשרות האלפים 
שרצים בין 4 ל־5 שעות, הם אלה שמצדיקים 
את האירוע והם אלה שהופכים אותו לאירוע 
שבאים אליו מכל קצוות תבל אנשים רגילים, 
ולא רק אתיופים או קנייתים צ'מפיונים. גם 
מלחמה היא אירוע המוני, זה אירוע שיש לו 
דרגים, יש לו קו ראשון וקו שני וקו שלישי. 
ומכיוון שהמערכת של האויב גם כן הולכת לפעול 
בעומקים, ויש לה את היכולת לפעול בעומקים, 
אני חייב להיות מסוגל להגיב גם בעומקים. הנשק 
שאנו מפעילים בעומקים שלנו - כלומר בהגנת 
העורף האזרחי והצבאי, אינו חייב להיות דומה 
לנשק שאנו מפעילים בחוד של ההתקדמות. אנו 
יכולים בחוד של ההתקדמות ליצור כוח מחץ של 
נמר ומרכבה 4, ואילו מאחור, אם אנו נדרשים 
להגנה בגליל או בין נירים לכיסופים, אנו יכולים 
להחזיק טנקים נחותים יותר, שמשימתם היא 
תנועה מהירה, לרכוש את האויב, להתנגש איתו. 
ממילא משך ההצטיידות באמל"ח חדש ופורץ 
דרך, בין אם זה טנק חדש או מערכת חדשנית 

לטנק, נמשך עשרות שנים. 
ובאשר לרמת המיומנות והכשירות, אם אני 
טס בלילה במסוק קרב עם טייס מילואים ובגובה 
נמוך, הוא חייב להיות בכשירות מלאה. אם 100 
טנקים של אנשי מילואים יתמרנו בלילה, שלושה 
עשויים אולי להתנגש, חמישה אולי יפלו לתעלה, 
עוד עשרה אולי יפרסו זחל בסיבוב, אך שישים 
או יותר יגיעו, וניצחנו. בבוקר נאסוף את מי 
שהתנגש ונפל, ולא קרה כלום. זה חלק מהעניין, 
זו פרקטיקה אחרת וזה דורש גם מיומנויות 
אחרות. המיומנויות נרכשות לעתים תוך כדי 
עשיה ולחימה, וזה פחות קריטי מאשר במטוסים.
"צוק  אחרי  ב"מערכות"  בשעתו  כתבתי 
איתן" )בנובמבר 2014( מאמר שנקרא "מחינוך 
למצוינות לנכות מנהיגותית", מציין האלוף גרשון 
הכהן, ואני ממש רואה פגם בחינוך למצוינות. 
בחינוך למצוינות, יש חלק ממה שקשור אצלנו 
לדחף של הלוחמים ביבשה לכשירות ולציוד הטוב 
ביותר והיקר ביותר. אם מתמודד בטריאתלון 
רוכש אופניים ב־20 אלף שקלים וזה רק מקדם 
אותו ממקום 150 למקום ה־100, האם זה כדאי? 
יש גם פופוליזם של אנשי המילואים ואמירה 
כמו יש חוזה, אתה צריך לתת לי את המיטב 
מבחינת ההשקעה בתשומות, ואז אתה יכול 
לדרוש ממני לא רק תפוקות אלא גם לדרוש ממני 
לסכן את חיי. אני נותן לכך ביטוי בספרי "מה 
לאומי בביטחון הלאומי?", ואני חושב שבמידה 
רבה זו מערכת תרבותית שבאה אלינו מהעולם 
האזרחי, ובכך שאף אחד לא רוצה להיות בינוני, 

ולהיות בינוני זה לא טוב.
מלחמה נמצאת בו זמנית בכל המרחבים 
האלה של כמה רמות איכות. בהחלט יש מעט 
מקומות שבהם אתה זקוק לטופ שבטופ, אך 
מלחמה היא גם הרבה עבודה פיזית של לחימה, 
להשמיד, להרוס, להכשיר דרכים, להביא אספקה, 
הצבא,  כלל  מתוך  שגרתיות.  פעולות  ועוד 
החיילים שמחזיקים נשק ורואים את האויב 

בעיניים הם אחוזים בודדים, ארבעה, חמישה 
אחוזים. והוא הדין בתוכם - אלה שצריכים את 
הכישורים הגבוהים ביותר הם אחוזים מעטים, 
ומאחוריהם צריך גם לוגיסטיקה הכי טובה, את 

הציוד הכי טוב וכדומה.
בספרו של גרשון הכהן יש פרק הנקרא "בניין 
הכוח - בין איכות האדם לאיכות הנשק", ובו הוא 
כותב כי בפלמ"ח ניגשו אל דילמת היסוד המונחת 
לפתחו של כל ארגון צבאי: במה למקד את עיקר 
ההשקעה - באיכות הלוחמים והמפקדים או 
באיכות הנשק והאמצעים. בהמשך הוא כותב כי 
יצחק שדה היה נוהג לומר: אם יהיו לנו לוחמים 
מעולים, הרי גם אם לא נהיה מזוינים במידה 

מספקת, נוכל לאויב ואף נזכה בנשקו.
ונביא עוד ציטוט מספרו של גרשון הכהן "מה 
לאומי בביטחון הלאומי?" מפרק ו' )הביטחון 
הלאומי בתלות היחידים נושאים בנטל המאבק(: 
"בהקשר זה ראוי לדון גם בהטפה למצוינות הכל 
כך מודגשת במערכות החינוך ובכלל הוויית חיינו. 
הייתי מנסה לטעון, כי במידה רבה, מה שמבקשים 
מאיתנו זה בעיקר מצוינות אינסטרומנטלית, 
לא מצפים ולא מעוניינים שהפרט המשולב 
במנגנון המדינתי, יגיע לעבודתו כנאמן של 
אידיאה גדולה. רוצים, שבמסגרת מקומו, יעשה 
את תפקידו במשמרת שלו, במסגרת הקבועה 
את  יעשה  הוראה,  וכשיקבל  לפעולתו,  בה 

המוטל עליו בשיא המצוינות. מדוע? כי יש פה 
קושי בשאלה מה מקורות ההנעה שחל הפרט, 
מאיזה מקור רעיוני הוא מקבל השראה לפעולתו, 
במיוחד לאור ההבנה, כי ייתכן שהוא בעצמו 
מחולל בפעולותיו התהוות אל מקום חדש, שעוד 
לא נוצר מעולם, ופעולתו מובילה לשם. בסיכומו 
של עניין, קל להסביר את הרעיון הזה כשהוא 
מופיע בתוך מחויבות לאומית קולקטיבית. זה 
היה המקום שבו נוצרה מורשת הפלמ"ח, זה היה 
הרעיון, שעליו דיבר יצחק שדה שדרש, ממפקד 
הכיתה, להחזיק בתרמילו את שרביט המרשל, 

וכך הם חונכו לפעול". )עמוד 67(.

כמות מול איכות
אתן לך דוגמה, אומר האלוף גרשון הכהן. 
אם יש משפחה הגרה במרכז הארץ, אבא, אימא 
ושני ילדים בוגרים הלומדים באוניברסיטה, 
לקנות,  איזו מכונית חדשה  והם מתלבטים 

האם מכונית אחת ברמה גבוה מאוד או ארבע 
פשוטות. אם יש לי מכונית אחת, אני צריך כל 
יום לעשות סידור עבודה של ההובלות מחר לכל 
אחד. אם לכל אחד יש מכונית - גם אם מאוד 
מאוד בסיסית - אין דיון וכל אחד מגיע בלי 
אילוצים. לכן לפעמים הכמות, בתחום הזה, גם 
אם היא מאוד פשוטה, היא מסדרת קודם כל את 
נקודת התחלה לצרכים הבסיסיים של כל נקודת 
מגע עם האויב. לכן השאלה כמה טנקים מדינת 
ישראל צריכה עומדת לעצמה לא רק בשאלה 

מה האיכות שלהם.
אם יש לי גדוד עם 36 טנקים, ועשרה מהם 
נפגעו, חלק פרסו זחל, חלק נפלו לתעלה, עדיין 
נותרו לי עוד 20 לביצוע הלחימה, אבל אם יש לי 
גדוד רק של 20 טנקים, ונפלו 10 לתעלה, כי גם 
מרכבה 4 יכול ליפול לתעלה ולפרוס זחל? לכן 
כשדנים בשאלה כמה טנקים צריכים, יש לחשוב 
גם על מה קורה כעבור 10 ימי לחימה. אני בוחן 
גם מרכיב נוסף, מי בעולם מייצר כיום טנקים? אף 
אחד כמעט. אם במלחמת יום כיפור כשנפגעו לנו 
טנקים יכולנו לקבל טנקים אמריקאים שנשלחו 
ברכבת האווירית מגרמניה, לא כך המצב כיום.
אני מגדיר מלחמה כאירוע שבהגדרה יוצא 
משליטה. ההבדל הגדול בין מלחמה ובין מבצע 
ייצא  מיוחד  לנו שמבצע  זה שחסר  מיוחד, 
משליטה. אחד הדברים המרתקים במלחמה זה 
שהלוגיקה שלה בנויה על כך שגם ברמת החטיבה 
יש לי מאמץ עיקרי ויש מאמץ משני. אם המאמץ 
העיקרי נכשל והמאמץ המשני הצליח ותוגבר 
על ידי עתודה והגיע ליעד המערכתי שהחטיבה 
צריכה להגיע אליו - הצלחתי. במבצע מיוחד 
אין דבר כזה שחלק מהכוח נשאר בשטח ורק 
חלק הגיע, זו לא הצלחה. אמות המידה שבהן 
אני מתייחס למלחמה צריכות להיות אחרות 
לגמרי, וזה אומר שגם המשאבים שאני צריך 
להכין לעניין הזה, מנקודת מוצא שזה אירוע 
שעלול לצאת משליטה, הם אחרים. כמובן אני 

חייב להתחשב באילוצים כלכליים.

מנהיגות צבאית ב"צוק איתן"
אם שואלים מי מפקד דיוויזיה יותר מוכשר 
ויותר מנוסה, פטון או אייזנהאואר? אין דיון, זה 
פטון וזה נראה על פניו נכון. האם פטון היה יכול 
לפקד על בעלות הברית בחזית המערבית? כנראה 
שלא. הוא היה מסתכסך עם אלה שמעליו ואלה 
שמתחתיו. זה אומר שכאשר דנים במנהיגות, 
למשל של רמטכ"ל, המנהיגות שלו היא אחרת 
במיומנויות שהוא מביא, בכישורים האישיים 
שהוא מביא, מאשר המנהיגות של מח"ט. לכן 
לא תמיד המח"ט המצטיין יהיה גם הרמטכ"ל 
המצטיין. הדבר הגדול שקרה ב"צוק איתן" היא 
ההרמוניה שנוצרה בין אנשי הפיקוד הבכיר, 
למרות שהיו גם מתחים, ותמיד יש מתחים. חלק 
גדול מהמנהיגות של רמטכ"ל היא היכולת לנווט 
את העוצמות של האנשים שפועלים תחתיו, 
והם צריכים להיות בעלי עוצמה. לנֵַהג גנרלים זו 
מיומנות אחרת מאשר לנהג מ"פים, ואני חושב 

האלוף גרשון הכהן בעת הפגישה איתו
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שהרמטכ"ל עשה זאת באופן מופלא.
זה חלק מובנה מקצועי בתוך מה שאנחנו 
דורשים ממה שיכול רמטכ"ל לסדר במלחמה, 
כי מלחמה היא אירוע עם הרבה מתחים והרבה 
מבוכות, ולסנכרן הבנה מערכתית אסטרטגית 
שנתפסת באופן זהה על ידי כמה דרגות של 
גנרלים, עד דרגת מפקד האוגדה, מרמת רמטכ"ל, 

זה עניין שלא קורה במקרה.
במלחמת יום הכיפורים היו לנו בעיות בתחום 
הזה, ובמלחמת ששת הימים כמעט אפס אירועים 
מהסוג הזה, כי המלחמה נגמרה כל כך מהר ולא 
היה זמן לריב. זאת אומרת האירועים היו כאלה 
שלא נפגשנו בתוך כדי ניהול המלחמה בשעות של 
מבוכה. בצוק איתן היו בהחלט שעות של מבוכה, 
והמבוכה לא נובעת דווקא מכיוון שהאויב נוראי 
וחזק, אלא מבוכה נובעת משאלות אסטרטגיות 
מורכבות. והעובדה שלא היו בעיות מנהיגות, 
בעיניי זה דבר גדול שצריך להעריך אותו, צריך 
גם לכנות אותו במושגים מקצועיים מתאימים, 

אנחנו לא מספיק לומדים את זה.
עיקר המנהיגות של מפקד מחלקה היא ממנו 
וכלפי מטה כמעט 80, 90 אחוז, וקצת כלפי המ"פ. 
צריך לגרום לזה שהמ"פ יאמין בו, והעיקר הוא 
בינו ובין החיילים שלו, הוא קרוב אליהם והוא 
חלק מהם. מנהיגות ברמה של מפקד אוגדה כבר 
שונה. אם הוא ַמְפנֶה את כל משאבי הנפש שלו 
לַמָטה, ואין לו מערכת קולגיאלית מול השותפים, 
ויש הרבה שותפים, לא רק האוגדות מימינו 
ומשמאלו, גם חיל האוויר ושב"כ ועורף ורמטכ"ל 
שמגיע והוא צריך לתת לו קשב, זה מאוד מאוד 
לא מתאים. אם מגיע רמטכ"ל ובאותו רגע 
מפקד האוגדה אומר, שמע, אתה מפריע לי, 
אני נתון בעיצומו של קרב, ותבוא עוד שעה. 
הוא צריך להיות מאיר עיניים. זאת אומרת מאיר 
פנים ולהבין שהרמטכ"ל הוא חלק מהמערכת, 
והוא חייב לרתום אותו למה שהוא מבין. זאת 

אומרת הוא חייב לפנות 360 מעלות, למעלה, 
לצדדים, ולאלה שבכלל לא מוגדרים ככאלה 
שבתוך המערכת שלו, אבל הוא שמזהה שהם 
בתוך המערכת שלו, כי נוצר מצב שהם צריכים 
להיות בתוך המערכת שלו. אני חושב ש"צוק 
איתן" לאורך 50 ימי המבצע היה אירוע חיובי 
בהיבט הזה. זה לא דבר של מה בכך, זה מבחן 

גדול למערכת צבאית מורכבת.

תרומת אנשי המילואים
יש שני מערכים עיקריים שבהם יש אנשי 
מילואים, האחד הוא בכוחות הלוחמים והשני 
הוא בתומכי הלחימה, ויש גם מערך שלישי 
במפקדות. אין אף מפקדה בצה"ל, כולל באוגדות 
הסדירות, שיכולה להתקיים, ערוכה לקרב, בלי 
אנשי מילואים. ודווקא אנשי המילואים הם 
אלה שהופכים את עבודת המפקדות שלנו 

לאפקטיבית.
אימנתי הרבה מפקדות בשנים האחרונות, 
כולל מפקדת פיקוד צפון בשבוע ומפקדת העומק 
כאשר הוקמה, ואין זה מספיק שבמפקדת אוגדה 
יהיו רק קצינים מקבלי החלטות, צריך גם פועלים, 
פועלים בדרג סרן ורב־סרן שהם דסקאים. זה 
חשוב עוד יותר בעידן של מעבר למערכת שליטה 
מתקדמת במסגרת צי"ד )צבא יבשה דיגיטלי(.

במפקדות האוגדה, גם בגלל עולם המודיעין 
שהוא כולו בתוך העולם של מערכות המידע, 
אנחנו חייבים כיום צוותים מגוונים של אנשים, 
והם כמעט כולם אנשי מילואים, כי אין לך את 
הכמות הזאת בסדיר. כאשר בונים מפקדת 
אוגדה והופכים אותה לגוף מבצעי, אני מותנה 
בציוות של אנשים שהם כולם אנשי מילואים. 
הם גם מביאים עולמות תוכן שמאוד דומים 
לעולם היומיום שבו הם עוסקים, כי הרבה 
אנשים כיום נמצאים ביומיום בעולם המידע. 
כשאני לוקח נגיד בחור שהיה מ"פ או מג"ד 

ועושה אותו סוג של דסקאי במפקדת פיקוד או 
גיס, הוא חייב לדעת לשלוט במערכת השו"ב 
המתקדמת, והניסיון שלו בתפקיד מ"פ אינו 
מספיק לכך. בתפקידים כאלה בחמ"ל, דווקא 
איש מילואים המשובץ לתפקיד מתוך ניסיון 
בעבודתו האזרחית, המשולבת במערכות מידע, 
יכול להיות יעיל יותר, אותו הדבר במערכות 
גדודי הקשר בגוף כמו גיס. תפעול מערכות הקשר 
הוא עניין מאוד מקצועי. העובדה שיש אנשים 
שגם ביומיום עוסקים בדברים דומים בתחומים 
האזרחיים, והמערכות האזרחיות והצבאיות 
דומות בלוגיקה שלהן, הרי הם כוח ענק שנכנס 
לצבא בשעת חירום. אתה לא יכול להחזיק את 
כל המערכים האלה ללא אנשי המילואים. אותו 
הדבר בנהגים, נהגי לוגיסטיקה, נהגי משא כבד, 
כולל נהגי הובלה של טנקים, מובילי הטנקים. 
אלה מערכים מרכזיים שלא יכולים להתחיל 

לפעול בלי מילואימניקים.
ועוד בעניין אנשי המילואים. גם בטייסות 
של חיל האוויר יש אנשי מילואים, הם אנשים 
שמשמרים את המורשת לא רק של רוח הלחימה, 
והקשר  היחידה  ההיסטוריה של  סיפור  של 
לאנשים שהיו ולמשפחות שכולות - הם גם 
הזיכרון המבצעי ההיסטורי. כאשר מגיע מפקד 
טייסת חדש הם עוזרים לו. אחד הדברים היפים 
במנהיגות האוויראית, שיכול מפקד חיל האוויר 
לטוס במבנה באחת הטייסות, ובמקום הזה, עם 
כל הכבוד לזה שהוא מפקד חיל האוויר, הוא טייס 
והוא מציית למוביל, והוא מקבל תדריך ממפקד 
הטייסת. האופן הזה שאתה יכול באופן משתנה 
לתת לאיש צעיר וחדש להוביל, ויש טייסים 
בטייסות המסוקים שהם כבר ותיקים, כבר 
היו מפקדי טייסת, והם באים לעשות מילואים 
והם מצייתים לחלוטין למפקד ומסייעים לו. 
מבחינה זאת זה רצף של זיכרון שלא יסולא 
בפז. אני חושב שאותו הדבר קיים גם ביחידות 
המילואים שלנו בחי"ר ובשריון, שלא לדבר על 
מפקדות ומרכזי האש, בכל המקומות האלה זה 

הכל מילואימניקים.

צה"ל הוא שליחות
הפגישה עם האלוף גרשון הכהן היא במידה 
רבה מעין שיר הלל לצה"ל. בכל הזדמנות הוא 
מדגיש כי השירות בצה"ל הוא שליחות הן של 
הצבא הסדיר וכמובן של אנשי המילואים. לא 
ההטבות החומריות המוענקות ביד קמוצה לאנשי 
המילואים היא המניע לשירות אלא תחושת 
השליחות שבלעדיה לא ייכון דבר. בספרו "מה 
לאומי בביטחון הלאומי?" כותב האלוף גרשון: 
"בדרך כלל השליחות כרוכה במימושה, במודעות 
מלאה לשאלה 'לשם מה ולמען מה נשלחים'. 
אכן קשה לממש שליחות ללא מצפן וללא מטען 
מודע של השקפת עולם. אני מאמין, כי כאשר 
מעמידים את תודעת השליחות, בנקודת המוצא 
לבניין הכוח הצבאי, מניחים כנראה את היסודות 
למפעל שתכנונו וניהולו יוכלו להשתלב באופן 

הרמוני בכלל צורכי האומה".  

הרמטכ"ל רב־אלוף בני גנץ נפגש עם לוחמי שריון בעת מבצע "צוק איתן"
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שלמה להט )צ'יץ'( היה מפקד אוגדה 252 )אוגדת סיני( בשנים 
1969־1970. האוגדה שהוקמה בשנת 1968 והחלה כמפקדת הכוחות 

המשוריינים בסיני, הייתה האוגדה הסדירה הקבועה הראשונה 
בצה"ל. צ'יץ' היה מפקד יצירתי שהטביע את חותמו על מלחמת 

ההתשה בסיני ועל הכוחות שפעלו תחתיו

אל"ם )במיל'(ׂׂ בני מיכלסון

"מפקדת  גם  שנקראה   ,252 סיני  אוגדת 
הכוחות המשוריינים בסיני", הוקמה בשנת 
)"ברן"(  אדן  בפיקוד האלוף אברהם   ,1968
שקבע את מספר האוגדה לפי הגימטרייה של 
הכינוי "ברן". בשנים 1969־1970 נטלה האוגדה 
חלק פעיל במלחמת ההתשה בסיני, בפיקודו של 
האלוף שלמה להט )צ'יץ'(, שהתמנה למפקדה 

באפריל 1969.
אין ספק שתרבות החיים בסיני, על כל ממדיה, 
הושפעה עד מאוד מאישיותו ומתפיסתו של 
צ'יץ'. צ'יץ' בא אל התפקיד אחרי תקופה ארוכה 
שבה עשה בתפקידי מטה. הוא הגיע לסיני מתוך 
השתוקקות עזה להחזיר לעצמו את ההילה 
הקרבית, ואכן, הוא השקיע בתפקידו את כל 
ישותו. דומה היה שהפיקוד על "כוחות השריון 

בסיני" הוא פרויקט חייו.
בעיני רבים צ'יץ' היה מפקד אידאלי למלחמת 
ההתשה, שעל פי הגדרתה כללה רצף של קרבות 
הגנה סטטיים. על אף שהתנסה בכל צורות הקרב, 
הצטיינותו הקרבית בלטה במלחמת העצמאות 
בלחימה שאף היא הייתה קרב הגנה: ההגנה על 
עיבדיס )כ־2 קילומטרים מצפון־מזרח לנגבה(. 
בסוג זה של לחימה נודע ערך רב ל"משמעת 
ברזל", להקפדה על קטנות, לייחוס חשיבות 
למה שנראה כזוטות, לכללי זהירות ובטיחות, 
של  סיזיפית  לפעילות  המלאי,  להבטחת 
סיורים ופתיחת צירים, לקיום שגרת כוננות 
ולחימה, לאספקה סדירה של מזון, תחמושת 
ודלק. בתחומים אלה היה יתרון גדול ל"יקיות" 

ולקפדנות הכפייתית שלו.
צ'יץ' גילה כושר עבודה עצום והנהיג משטר 
שבו לא היה סוף לשעות הפעילות, גם במפקדות. 
במפקדת האוגדה ובמפקדות של החטיבות הלילה 
היה כיום. ישיבות וקבוצות פקודות התקיימו 
בשעות המאוחרות ונגעו בשחר. "בלא למצמץ" 
יכול היה צ'יץ' לזמן אליו קצינים לדיון או לפגישה 
אישית גם בשתיים או בשלוש לפנות בוקר. היו 
לצ'יץ' גינונים של מצביא ובזה לא היה שונה 
מאלופים אחרים. אך לשבחו ייאמר, שגינוניו 
רחקו מאוד מהנהנתנות לסוגיה, שאפיינה אז 
כמה מחבריו לדרגה ולמעמד. הוא נהג בחומרה 
רבה כלפי עצמו - בשעות עבודה, בדיאטה 

מדוקדקת, בהופעה מגוהצת למשעי תמיד, גם 
בשדה באבק המדבר, ובהנהגת ישיבות הלילה, 
בכל לילה כמעט. היו לו הומור עשיר וביטויים 
המיוחדים לו, שהיו לתווים מזהים שלו ברחבי 
האוגדה. את התכונות והנהגים האלה רצה לשדר. 
לא מעטים נפגעו מלשונו החדה ומ"יציאות" זעף 
שכוונו כלפיהם. הם לא היו מוכנים להתייחס 
בסלחנות לסגנונו ולפרש אותה כ"חברמניות".

כמפקד המחיש צ'יץ' דוגמה אישית מופתית. 
לבד מהלוחמים עצמם באזור התעלה, לא היה 
בסיני מי ששהה זמן רב ממנו בקו. מדי יום היה 
בקו - במעוזים, ביחידות הטנקים והארטילריה, 
בפתיחת הציר הצפוני. את הימים עשה בקו, 
הלילות הוקדשו לעבודת המטה. היכרותו את 
הקו הייתה מפליאה. הוא ידע את מבנהו של 
כל מעוז ואת הפגמים והליקויים שבו, הכיר כל 
ציר, התמצא בכל התוכניות ההנדסיות, הבין את 
פרטי המבצעים של חיל האוויר. בעיקר הכיר 
את האנשים - את המפקדים, בהם הזוטרים, 
ולוחמים רבים, ואת "הנמרים" )קציני מילואים 
מנוסים שהתנדבו לשרת במעוזים( הוא הכיר 

באורח אישי.
מיומו הראשון בסיני הבין צ'יץ' שבנוסף על 
האויב המצרי מאיים על החיילים בסיני אויב 
נוסף, והוא הכניעה ללחצי התנאים של המדבר 
ושל האש. על כן הקדיש מאמץ רב ל"תחזוקת 
הרוח" ולשמירת צלם אדם בקרב הכוחות. צלם 
אדם - לא במובן הפילוסופי, המופשט, אלא 
במובנים היומיומיים: יוזמה מתמדת, אקטיביות, 
התעניינות וידיעה של המצב, הבנת המטרות, 
"הפעלת הראש", משמעת פנימית, כבוד עצמי, 
נקיטת זהירות בעת ביצוע משימות. הוא ייחס 
חשיבות רבה לפרויקטים של השכלה לחיילים 
בסיני, להסברה, לפעולות תרבות בקו, ובהן 
שיחות עם מרצים והופעות של אמנים וצוותי 
הוויי. בעיקר עסק בטיפוח רוח הלחימה. רבים 
ששירתו בסיני זוכרים אותו מהזווית הזאת. 
ברוח המסורת של חטיבת "גבעתי", שאליה 
הוציא  הוא  העצמאות,  במלחמת  השתייך 
איגרות קרב ובהן התייחס לאירועים מבצעיים 
בעלי חשיבות שהתרחשו בגזרה. איגרת כזאת 
יצאה מיד אחרי התחקיר הראשון של האירוע 

וכללה תיאור מפורט שלו, כמובן תוך שמירה 
על ההגבלות של ביטחון שדה, ניתוח וביקורת 
וציון הלקחים שיש להפיק. המיוחד באיגרת 
היה החלק שבו שיבח צ'יץ' מפקדים, בדרך כלל 
זוטרים, בשמם, ובמקרים שמצא לנכון לא היסס 
להוקיע מפקדים שסרחו, שוב בציון שמותיהם, 
על אוזלת יד, על מחדל, או על כישלון. הדוגמה 
הבולטת ביותר בזה הייתה איגרת מפקד האוגדה 
שפתחה בפנייה "ליונה וחייליו" והופצה ב־11 
ביולי 1969. בליל 10 ביולי פשט כוח מצרי בגודל 
של פלוגה על הטנקים שבמעוז המזח. מחיר 
הקרב היה כבד: 6 הרוגים, לוחם אחד שנשבה 
ומת מפצעיו בשבי, 3 פצועים. מפקד מחלקת 
הטנקים נהג באומץ ובתושייה וצ'יץ' אכן שיבח 
אותו באיגרת. זעמו יצא נגד מפקד המעוז, סרן 
יונה, והוא לא נצר אותו. וכך נאמר בשורות 

הראשונות של האיגרת":
"ליונה ולחייליו,

הפעם לא עמדתם במבחן. כישלונכם - 
כישלוננו. בפשיטה על המוצב שלכם הצליח 
האויב לפגוע בנו קשה. חוסר ערנותכם אפשר 
לאויב לפרוץ פרץ ולהבקיע את חומת הפלדה 
הניצבת מולו. הקרב התנהל בקרבת במעוז, אך 
אנשיו לא צפו על הנעשה סביבם, לא סייעו 

באש ולא חשו לעזרת הטנקים."
רבים הזדהו עם גישתו זו של צ'יץ', והובעה 
הערכה לנחישותו להציג את האירועים בשקיפות 
מרבית. בתקופה ההיא היה בזה חידוש שתבע 
אומץ לב. קצין החינוך סייע לו בניסוח האיגרות, 
ואולם רבים באוגדה ביקרו אותו קשות על 
היו  וכעס.  איגרות הקרב הללו וחשו עלבון 
שנרתעו מהתפוצה הרחבה שלהן ברחבי היחידות 
בסיני. "לא כולם צריכים לדעת הכול", אמרו. 
אבל בעיקר יצא הקצף על פסקאות ההוקעה 
שהופיעו באגרות. בעיני רבים מהמפקדים הן 
נראו כמשפט שדה חפוז, שהפרסום הזריז של 
פסיקתו, לפני שנערך תחקיר מעמיק המצריך 
זמן, עלול לגרום לפגיעה בלתי מבוססת ובלתי 
צודקת ברב"ט או בסג"ם המוקע, ולדמורליזציה 
בקרב הלוחמים והיחידות. גם מבין המפקדים 
הבכירים היו שההינו להטיח בו את התמרמרותם. 
אבל צ'יץ' עמד על שלו, הוא האמין שיש בשיטתו 
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לבנות את ערכי הלחימה ואת רוח הלחימה 
ולהעלות את המורל.

דפי המפקד וחייליו
כלי ההסברה העיקרי של צ'יץ' היה "דפי 
המפקד וחייליו". זו הייתה חוברת שהפיץ אחת 
לשבוע קצין החינוך האוגדתי לכל המפקדים 
מרמת מפקד מעוז ומפקד פלוגה ומעלה. העמוד 
הראשון כלל הקדמה קצרה ותוכן העניינים. "דפי 
המפקד וחייליו" כללו בראש ובראשונה נושאים 
מבצעיים: פירוט האירועים בגזרה, ניתוח אירועים 
מיוחדים, הנחיות מבצעיות. לפיכך סווגו ה"דפים" 
ליוקרתם.  וזה עצמו הוסיף  בסיווג "שמור", 
החומר לנושאים נלקח ישירות מאגף המטה של 
האוגדה. בתנאי התקשורת של הימים ההם מילאה 
החוברת בחלק המבצעי שלה תפקיד בעל משקל 
רב, בהפיצה חומר ומסרים חיוניים מאין כמותם 
למפקדים בכל הדרגים. החוברת בכללה, ובמיוחד 
הקטעים המבצעיים שבה, זכו לאמינות גבוהה, וכך 
היו "דפי המפקד וחייליו" אמצעי ראשי לבנייתה 

של תפיסת הלוחמים בסיני.
על פי הנוהג שהתמסד, בעת תכנונה של 
חוברת "דפי המפקד וחייליו" בא קצין החינוך 
אל מפקד האוגדה, הציג לפניו את הנושאים 
שייכללו בה וביקש את אישורו. בכמה מהנושאים 
התקיימו דיונים על "קו ההסברה". לעתים דרש 
צ'יץ' שנקודות מסוימות יבוטאו בתיאור הדברים 
ובהנמקות. צ'יץ' חש אחריות ישירה לחוברת 
ולא היסס להביעה ולהעניק לקצין החינוך גיבוי 

מלא במקרה של ביקורת בשטח.
ועתה למגוון התכנים שבחוברת. הנה לדוגמה 
קטעים אופייניים מ"סיכום אירועי השבוע" 
שנכללו ב"דפי המפקד וחייליו" מספר 5, מיום 

9 בנובמבר 1969:
פתיחות באש. בשבוע שעבר לא חל שינוי 
מהותי במספר הפתיחות באש המצריות. המספר 
של הפתיחות באש ליממה בשבוע האחרון היה 
שוב 15, בדומה לשבוע שקדם לו. חלה עלייה 
במספר הפתיחות באש בגזרה המרכזית. הסתמנה 
ירידה בפתיחות באש ארטילרית, אבל חלה 

עלייה בפתיחות באש תלולת מסלול.
כוחותינו פתחו  כוחותינו.  על  יזום  ירי 
באש 20 פעם בירי יזום. במיוחד יש לציין את 
ירי הארטילריה ביום שישי, 7 בנובמבר 1969 
בשעות הצהריים, על מתקני נפט מצריים דרומית 
לעדביה. בחוברת הקודמת צוינו הישגים בתחום 
הצליפה. גם בשבוע שעבר נפגעו יותר מעשרה 

חיילים מצרים מירי צלפים שלנו.
פעילות חיל האוויר. ב־2 בנובמבר 1969 תקף חיל 
האוויר מטרות מערבית לאי אל־בלח. ב־7 בנובמבר 

1969 תקף חיל האוויר מטרות באזור עדביה.
נפגעים. נוסף על הנפגעים שהיו לנו כתוצאה 
מהמארבים המצריים )ראו להלן(, בשבוע שעבר 
היו לנו נפגעים־הרוגים כתוצאה מאש האויב: 
ביום 4 בנובמבר 1969 חייל שנהג מכלית מים 
באזור קנטרה נהרג בצליפה; בליל 4־5 בנובמבר 
1969 נהרג חייל הנדסה שעבד על שכפ"צ במעוז 

בגזרה הדרומית; ביום 5 בנובמבר 1969 נהרג 
חייל מפגז אויב 82 מ"מ.

קצין הרג מפליטת כדור. בשבוע שעבר אירע 
מקרה חמור: פליטת כדורים שכתוצאה ממנה נהרג 
קצין בדרגת סג"ם. המקרה אירע ביום 6 בנובמבר 
1969. כוח סיור סרק בבוקר את השטח שבו הונח 
שעות ספורות לפני כן המארב המצרי, דרומה 
לצומת המיתלה. מ"מ הסיור פלט צרור וכתוצאה 
מכך נהרג חברו, קצין בדרגת סג"ם, וחייל נפצע.
מקרה של איבוד עשתונות אצל שלושה 
חיילים. בסוף השבוע שעבר אירע מקרה חמור. 
ביום 6 בנובמבר 1969 בשעות הצהריים הופגז 
סיור שנע על כביש התעלה, דרומה לציר הרוחב 
מיתלה. מ"מ הסיור נפצע אולם הסיור המשיך 
בדרכו דרומה. כעבור זמן מה גדל המרחק בין 
שני הזחל"מים של הסיור והזחל"ם השני מצא 
את עצמו לפתע לבד. היו בו שלושה חיילים: 
גשש, מש"ק סיור ונהג. החיילים נבהלו והסתלקו 
מהזחל למרחק של 400־500 מטרים, ואחר כך 
על האדמה,  נשכבו  הם  יותר.  גדול  למרחק 
חפרו בידיהם שוחות והסוו את עצמם. כעבור 
כשלושת־רבעי השעה באו חברים מן הסיור 

לחפשם, אך לא מצאו אותם. החיפושים נמשכו 
בג'יפים, בזחל"מים ואפילו במסוק, אך לשווא. 
התברר אחר כך ששלושת החיילים ראו את 
המחפשים אולם פחדו לקום ולסמן את מקומם. 
עם חשיכה הם התחבאו בבור קטן ורק למחרת 
בבוקר נמצאו על ידי חבריהם. שלושת החיילים 
איבדו את עשתונותיהם ופחדו. התנהגותם 

ראויה להוקעה!
שלושה מארבים מצריים. האירועים הבולטים 
ביותר בשבוע החולף היו שלושת המארבים 
המצריים שחדרו לשטחנו ותקפו כוחות שלנו. 
המארב הראשון היה ביום 5 בנובמבר 1969 בגזרה 
הדרומית. בשעה 07:45 נתקל סיור שנע מדרום 
למעוז שלנו שבאזור צומת המיתלה במארב מצרי. 

הסיור היה שגרתי ומטרתו הייתה לבדוק את 
הדרך העוברת ליד הסוללה. הוא בוצע על ידי שני 
זחל"מים ולפניהם משמר קדומני רגלי שכלל שני 
קצינים וגשש. הסוללה באזור זה גבוהה, כ־5־6 
מטרים. מארב האויב התמקם על גבי הסוללה 
בחריצים שבקרקע והיה מוסתר מתצפית קרקע. 
הוא כלל שני כוחות: כוח שמנה חמישה חיילים 
וכוח שני שמנה כ־25 חיילים. בעת שהסיור שלנו 
היה בתנועה דרומית למעוז, נפתחה לפתע, 
ממרחק קצר מדרום־מערב, אש נק"ל על הגשש 
ועל שני הקצינים שנעו בעקבותיו. במקביל נורתה 
מכיוון מערב, מטווח של כ־5 מטרים בלבד, אש 
נק"ל, בזוקות ורימונים. באותה השעה נפתחה גם 
אש ארטילרית על המעוז הסמוך למקום האירוע. 
הגשש השיב אש, המשיך לצעוד קדימה מספר 
מטרים ונפל פצוע. קצין רץ ותפס עמדה ליד 
הסוללה. חברו הקצין רץ מזרחה, תפס עמדה באחד 
הבורות שבשטח והחל לירות לעבר המארב. נהג 
הזחל"ם הראשון הסיע את הרכב לאחור, התקשר 
עם המעוז, דיווח על המקרה וביקש עזרה. לעבר 
הזחל"ם נורו חמש פצצות בזוקה, שלא פגעו בו, 
ומספר רימונים, ואחד מהם נפל לתוך הזחל"ם 
והרג חייל שלנו. המש"ק שבזחל"ם השני הפעיל 
מקלע 0.5 לעבר האויב. אחר כך רץ אל הקצין, 
שקרא לו לקבלת הנחיות, אך בדרך חזרה לזחל"ם 
נהרג. כוח האויב נסוג עתה לגדה המערבית של 
התעלה כשהוא גורר עמו את הגשש הפצוע. כעבור 
זמן מה מת הגשש מפצעיו. תוצאות המארב הזה 
היו אם כן: שני הרוגים שלנו, פצוע קשה שנשבה 
ומת מפצעיו ושני פצועים נוספים. נמצאו בשטח 
עקבות דם וגרירה של חייל או שני חיילים מכוח 
האויב. בבדיקה שאחרי האירוע התגלה מטען צד 
שהוטמן על ידי המצרים במגמה שיעלה עליו 

הזחל"ם הראשון.
החוברת הזאת של "דפי המפקד וחייליו" 
שני  תיאורים של התקריות עם  הביאה  גם 
המארבים המצריים האחרים באותו השבוע 
הנסקר. בסעיף "משמעויות ולקחים" כלולה 
הערכה ביחס ללחימה שגילו המצרים. אשר 

להתנהגות חיילנו בתקרית נאמר רק זאת:
תקריות המארבים נחקרו בקפדנות רבה על 
ידינו. הופקו הלקחים ומתפרסמות ההוראות 
המתחייבות מהם בקשר לסיורים ולתנועה 

בגזרת החזית.
ככל שנמשכה מלחמת ההתשה כך שולבו 
ב"דפי המפקד וחייליו" גם לקחים ומסקנות 
חיילינו.  ביחס ללחימה של  יותר  מפורשים 
לדוגמה בחוברת 24 מיום 30 במארס 1970, נמצא 
תיאור מפורט של מארב מצרי שהונח ביום 26 
במארס 1970 באזור הגשר מול החווה הסינית. 

בסעיפי "סיכום והערכה" נאמר בין היתר:
רוב חיילי הכוח שלנו לא פתחו באש, לא 
הייתה הסתערות, לא היה חיפוש אחר האויב ולא 
היה מרדף אחריו. התנועה בקו התעלה צריכה 
להיות בדריכות ובערנות מרבית, כשהאנשים 
כולם מוכנים כל העת לאפשרות של מארב 
מצרי. וכשנתקלים, מצווים אנו על פעולה מהירה 

דף קרבי מספר 8 בחתימת צ'יץ'
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שמטרתה ליצור מגע עם האויב ולהשמידו.
לחוברת 27 של "דפי המפקד וחייליו" מיום 19 
באפריל 1970 צורף דף הסברה מיוחד שהתייחס 
לתקרית שבה נהרגו שלושה חיילי תותחנים 
ונפצעו שמונה מתקיפת מטוסים מצריים. הדף 
נושא את הכותרת: "שאננות שעלתה ביוקר - 
לקחים מתקיפת מטוסי אויב סוללת ארטילריה 

שלנו". מובאים בו דברי חיילים בתחקיר:
הבעיה הייתה שאננות וחוסר ערנות. אף אחד 
מאתנו לא ציפה בכלל לדבר הזה. איש לא היה 
מוכן להתקפה; לך דע שאלה הם מטוסי אויב. 
האמת היא שהיה די הרבה זמן עד לתקיפה ממש 
כי המטוסים עשו סיבוב גדול לפני שריקטו. אבל 
החבר'ה פה לא זזו. עסקנו רק בניחושים של 
ספורטוטו אם המטוסים האלה הם שלנו או של 
האויב, אם הם מטוסים מסוג זה או מסוג זה; אני 
הייתי ליד המקלע 0.5, יריתי אולי חמישה כדורים 
והיה מעצור; גם לי היה מעצור. חבל, הם היו 
מטרה מצוינת ובטוח היינו יכולים לדפוק אותם.

בחלק העוסק בפירוט "משמעויות ולקחים" 
הופיעו ב"דפי המפקד וחייליו" נושאים כמו 
ביחידת  "דריכות  ערנות",  וחוסר  "שאננות 
מילואים", "צפיפות מיותרת" )פצצה אחת נפלה 
על המטבח, שהייתה בו קבוצת חיילים גדולה(, 
"דריכות והתנהגות נ"מ", "כשירות הכלים", 
"קורותיו של סיור", "אבטחה לעובדי 'מקורות' 

- ניתוח המקרה".

ב"דפי המפקד וחייליו" הובאו כמובן גם 
אירועים שבהם התנהגות חיילינו הייתה למופת. 
בתיאור הדברים ניתן ביטוי בולט לכך. למשל 
בחוברת 25 מיום 6 באפריל 1970 על פי הצעת 
מפקד האוגדה הכנסתי פרק המספר על שני 
מפקדי מעוז מצטיינים: רס"ן אורי י' וסרן זהבי 

א'. וזה הסיפור על זהבי:
סרן זהבי א' היה במשך חודשיים, עד לפני 
כארבע שבועות, כ"נמר", מפקד מעוז "הכפר". 
הוא בלט בהצטיינותו כמפקד מעוז. במה היה 
כוחו? ראשית, הוא תרם תרומה נכבדה לביצור 
המעוז ולארגונו. בתקופתו הושקעה עבודה רבה 
בהתבצרות, כולל שינויים הנדסיים במבנה 
המעוז. רמת ההתבצרות שאליה הגיע המעוז 
היא ללא ספק פרי מאמציו האישיים של זהבי. 
הוא דחף קדימה את העבודה וקבע את הקצב 
ואת האיכות שלה על ידי דוגמה אישית בעבודה 
והפחת מרץ ורצון באנשים. שנית, סרן זהבי 
העלה את הרמה המבצעית והקרבית של המעוז 
על ידי רוח תוקפנית וירי מכוון. המעוז שלו ירה 
כתגובה ובאופן יזום, בלי הססנות, בשכל ובאופן 
מבוקר. הוא חיפש מטרות, איתר אותן ופגע 
בהן. הוא שיתק את אש מרגמות האויב, לא רק 
את זו שכוונה אל המעוז שלו, אלא גם את זו 
שניתכה על המעוז השכן. שלישית, הוא הפיח 
רוח ביטחון גבוה בקרב חיילי המעוז. התקופה 
שבה שימש מפקד המעוז לא הייתה קלה. היו 

הפגזות אויב רבות שגרמו להרוגים ולפצועים 
במעוז שלו. אף על פי כן בקרב החיילים שררה 
תחושת ביטחון. הוא והקצינים שלידו הרבו לנוע 
מחוץ לבונקר בין העמדות, שוחחו עם החיילים, 
וכשהיו נפגעים במעוז, הגישו בעצמם עזרה. 
רביעית, סרן זהבי העלה לאין ערוך את רמת 

הסדר, הניקיון והאחזקה במעוז.
עוד דוגמה: בחוברת 28 מיום 3 במאי 1970, 
מסופר על שני מעשי גבורה שזיכו את הלוחמים 
בצל"ש אלוף פיקוד הדרום. מעשה גבורה אחד 
היה של טוראי ראובן אלפרון ז"ל, חייל מחיל 
ההנדסה. הנה קטע מהתיאור: הוא עודד את 
חבריו והתנדב לעשות את המלאכות הקשות 
ביום העבודה השלישי, כשדובר על  ביותר. 
הפסקת העבודה מחמת התגברות אש האויב, 
התנדב טוראי אלפרון להמשיך לעבוד שלושה 
לילות רצופים בביצורים בסוללת התעלה מול 
האש המצרית ולסיים את העבודה. תוך ביצוע 

העבודה הזאת נהרג.
מעשה הגבורה השני היה של טוראי עזרא 
סיגלי. ביום 6 בנובמבר 1969 הותקף באזור 
הצפוני של התעלה סיור ממונע שלנו על ידי 
כוח מצרי שחדר לשטחנו. כשנפתחה האש קפץ 
עזרא מהזחל"ם כשהמקלע בידיו והמטיר אש 
על האויב. הוא ראה לפני חייל מצרי המכוון 
את נשקו לעברו. שניהם ירו באותו הרגע. סיגלי 
הקדים במעט את החייל המצרי והרגו. הוא 

צ'יץ' על הג'יפ )משמאל( עם האלוף עזר ויצמן ליד ההגה
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המשיך לירות במקלע עד שאירעה בו תקלה 
טכנית. באותה השנייה פגע כדור בקסדתו ודם 
ניגר על פניו. הוא תפס כלי נשק שהיה לידו, רובה 
של אחד החיילים, והחל לירות לעבר החיילים 
המצרים שכבר החלו להקיף את הזחל"ם. חייל 
מצרי זרק רימון יד לעברו. סיגלי ניסה להדוף 
בידו את הרימון בעודו באוויר, אך לא הצליח 
בכך והרימון נפל והתפוצץ בתוך הזחל"ם. סיגלי 
נפצע אך נכנס לזחל"ם ועזר לחבריו שנפצעו בו. 
הוא נפצע פעם נוספת. סיגלי שמע את קולות 
המצרים המתקרבים. הוא מצא תת־מקלע של 
אחד מחבריו הפצועים, התרומם מעל לדופנות 
הזחל"ם, ירה צרורות בחיילים המצרים, פצע בהם 
והניסם. במעשהו זה הציל סיגלי את חיי חבריו.
על  המבצעיים  האירועים  תיאור  מלבד 
לקחיהם עסקו "דפי המפקד וחייליו" במגוון רחב 
של נושאים. תחום דומיננטי היה זה שכבר צוין 
קודם: התנהגות בתנאי לחץ, מנהיגות, מוטיבציה, 
ערכים, מורל וחינוך. רשימות רבות הוקדשו 
לנושאים האלה. הנה לדוגמה כמה מכותרותיהן: 
"התנהגות בתנאים מכבידים ולוחצים", "מלחמת 
חישול", "תגובות לפחד נורמלי", "התנהגות 
נפשית בעתות איום וסכנה", "מהו מצב לחץ 
מדעי(",  של מאמר  )סיכום  תכונותיו  ומהן 
"גיבוש וליכוד חברתי במעוז", "למידה וביצוע 
בתנאי לחץ", "חינוך וטיפול בחיילים - משימה 
חיונית של מפקד המעוז", "הסברת המפקד - 
מכלי המנהיגות הראשוניים", "תפקיד המפקד 
בהכוונת חיילים בתנאים מכבידים", "טיבן של 
שמועות - הפצתן ונזקיהן". "תופעת ה'בדואיזם' 
והמאבק של המפקדים בה", "חשיבותה של 
הסברה לחיילים - שוטפת וצמודה לאירועים".

קטגוריה אחרת כללה נושאים שעסקו בריענון 
ובהדגשה של הנחיות שונות: "הוראות בטיחות 
בתנועה בזחל"מים ובטנקים", "אין להצטופף 
טייסי  עם  פעולה  "שיתוף  המעוז",  בשטח 
המסוקים", "ביטחון קשר", "יותר מדי תאונות 
בעבודה ובטיפול בנשק", "אפוד המגן - תכונותיו, 
שימושו ודרכי השמירה עליו", "זיהוי מטוסים", 
"התצפית הלילית", "תנועת כלי רכב בקו התעלה".

רשימות רבות ב"דפי המפקד וחייליו" נועדו 
לחזק את המפקדים בתפקידם החינוכי, לשמר 
צלם אנוש בקו ולעודד את החזות אסתטית 
של המעוז ושל היחידות האחרות ואת ההופעה 
החיצונית של החייל. להלן מספר כותרות של 
רשימות כאלה: "מהי מלחמת חישול", "הנמרים", 
"תרגילי כושר גופני גם בקו", "גיבוש וליכוד 
חברתי במעוז", "ארגז שקם למעוז", "ארגון 
וסידור הציוד במעוז", "חג חנוכה במעוז", "חג 
הפסח בסיני", "יום ספורט אוגדתי", "תערוכת 
"גלי צה"ל נקלטים  'צורות מסיני'",  ציורים 
בסיני!", "כתיבת מכתבים הביתה - חובה!", 
"קורס להשכלה על־יסודית בסיני לחיילים 

משתחררים", "סיני נקייה!", "הדגל".
הקטע על הדגל הופיע בחוברת 4 מיום 2 

בנובמבר 1969:
הדגל הלאומי חייב להיות מונף במעוז, כבכל 

בסיס ומחנה. הדגל הוא סמל ועל כן, עליו 
להיות מונף בצורה מכובדת. הדגל חייב להיות 
נקי ושלם - לא קרוע, לא בלוי ולא מנוקב. 
אם המעוז מופגז והדגל ניזוק, יש לתקנו או 
להחליפו. דגל צריך להיות נקי מכל פגם ומושלם 
תמיד. הדגל צריך להתנופף על תורן ישר וגבוה, 
והמשטח שסביב הדגל - חייב להיות מאורגן, 

מסודר ונקי - כי זהו הדגל שלנו.
רשימות אחדות הוקדשו לתברואה. למשל: 
"מניעת התפשטות מחלת הצהבת"; "בלימת 
מחלת השפעת בסיני". היו רשימות שנועדו 
להעמיק את הבנת הלוחמה הפסיכולוגית של 
ידי החיילים. לדוגמה: "תעשיית  האויב על 
הדמיונות והשקרים המצרית משגשגת", "לוחמה 
פסיכולוגית מצרית אינפנטילית ומגוחכת", 
במלחמת  מקובל  אמצעי   - בדים  "סיפורי 
ההתשה מצד המצרים". היו רשימות שהתייחסו 
להתרחשויות המדיניות באזור, כמו: "מטרותינו 
במלחמת ההגנה על קו התעלה", "נאצר קורא 
ל'השלמת הניצחון' - הנוסח המלא של נאומו 
של נשיא מצרים מ־10 באפריל 1969", "נאום שר 
הביטחון בכנס הנמרים ב־13 במאי 1970, "מה 
קורה כיום במצרים?", "שר הביטחון על המצב 
המדיני", "הצבת טילי סאם־3 במצרים", "נאום 
מלחמתי ויומרני של נאצר באבו זעבל". רשימות 
אחרות הקנו ידע כללי רלוונטי: "משמעותם 
האסטרטגית של נתוני היסוד בסיני", "הצלב 
האדום הבין־לאומי", "אמנת ז'נבה והטיפול 
בשבויי מלחמה", "מדוע צה"ל מפציץ בעומק 
שטחי האויב", "משקיפי האו"ם", "הצי המצרי".

ביוזמה משותפת של קצין מטה לפסיכולוגיה 
במטכ"ל/אכ"א, קצין החינוך הראשי, ראש 
מדור מחקר באכ"א/ארגון ומפקדת האוגדה, 
נערך בחודש מארס 1970 סקר שניסה לעמוד 
על גורמי המורל. שבעה אנשי מילואים של 
מדור מחקר באכ"א ששימשו מרצים־חוקרים 
באוניברסיטאות ושני קציני קבע ירדו לסיני. 
בראשם עמד פרופ' יהודה אמיר מאוניברסיטת 
בר אילן. הם פעלו במשך כשבועיים בשטח. 
תחילה שהה כל אחד מהם שבוע במעוז. אחר 

כך ביקרו ביחידות טנקים, ארטילריה, הנדסה 
ומפקדות קדמיות. הסקר שכתבו נדון במטה 
הכללי ויצא בפרסום מיוחד למפקדים בשטח. 

את עיקריו פרסמתי ב"דפי המפקד וחייליו".
בתנאים הלוגיסטיים שהיו לנו באוגדה לא 
ניתן היה להדפיס את "דפי המפקד וחייליו" 
בסיני. הרשימות אפילו לא הוקלדו. כל החומר 
נכתב בכתב יד בימי חמישי, נשלח באותו הערב 
במטוס הטס צפונה והגיע למפקדת קצין החינוך 
הראשי. שם היה מי שטיפל בהעברת כתב היד 
לבית דפוס צנוע ביפו, הדפוס של יוז'י, שהיה 
למעשה משרד שכפול סטנסיל בשיטת גסטטנר. 
שם, בימי שישי, הוקלד החומר, עבר הגהה 
ושוכפל. בימי ראשון היו החוברות מגיעות 

לסיני ומופצות מיד בקווי האספקה ליחידות.

הגאוגרפיה בסיני
התנאים המיוחדים של המדבר הקשו מאד 
נמצא  אליו.  וההסתגלות  על ההתאקלמות 
שחיילים רבים חשו בו איום, ניכור ובדידות. 
לפיכך הושקע מאמץ רב בקירוב סיני אל נפשם 
של החיילים. הייתה שאיפה להפוך את המדבר 
ל"ידידותי" בתודעתם ובהרגשתם. ההנחה 
הכרת  הוא  לכך  הראשי  שהמפתח  הייתה 
סיני, "ידיעת הארץ" של סיני - הגאוגרפיה 
של האזור, ההיסטוריה, החי הצומח, האדם 
בסיני, סיפורים ואגדות, מיסטיקה. תחילה 
הוכללו ב"דפי המפקד וחייליו" פרקי "ידיעת 
הארץ" על סיני, כמו "הכר את סיני!", "תעלת 
סואץ - 100 שנים לפתיחתה", "סיני כחוליית 
ביניים היסטורית בין ארץ ישראל למצרים". 
ההסברה הזאת התגלתה כאפקטיבית. מפקדים 
וחיילים ביקשו עוד ועוד חומר על סיני. נחנך 

האלוף שלמה להט בתפקיד ראש אגף כוח האדם

ה
ני

מ
צל

ה
ן, 

טיי
ש

סנ
 וי

די
רו

ם: 
לו

צי

שלמה להט )צ'יץ'( - קורות חיים



אפריל 2015  שריון 47 ׀ 45

אפוא ביטאון נוסף - "דפי הכר את סיני!". 
מטרת מפקד האוגדה הייתה לרכז בדפים האלה 
ידע רב על היבטים שונים של סיני: מורשת 
קרב )מלחמת העצמאות, סיני, ששת הימים(, 
מתן  במדבר,  ישראל  בני  )מסעות  המקרא 
תורה(, היסטוריה, בדגש על יהודים בסיני, 
גאוגרפיה, גאולוגיה )נפט(, ארכאולוגיה, החי, 
הצומח, הבדואים. רוב החומר לוקט והועתק 
מספרים ומחוברות. רק מעט נכתב במיוחד 
עבור האוגדה על ידי מומחים. 32 "דפי הכר 
את סיני" פורסמו והתקבלו בשמחה. לא אחת 
נראו חיילים בבונקר במעוז, בתצפית או ליד 

הטנק קוראים את הדפים האלה בעניין רב.
למעוזים. מתוך אותה  מקראיים  שמות 
המגמה - לקרב את סיני אל נפשם של החיילים 
- הוחל במארס 1970 פרויקט שאפתני: מתן 
שמות מקראיים למעוזים. בגיליון 20 של "דפי 
המפקד וחייליו" מיום 2 במארס 1970, נכללה 

הסברה על המבצע הזה. הנה קטעים ממנה:
המטרה בקביעת השמות החדשים למעוזים 
משולשת: לתת שם קבע למעוז; לסגל את השימוש 
בשם הקבע לצורכי מנהלה יומיומיים, במקום 
שם הקוד בעל הסיווג הביטחוני הגבוה; והעיקר 
- לסמל על ידי השימוש בשמות המקראיים את 

זיקתנו ההיסטורית והתרבותית לסיני.
רבים מאתנו המשרתים כאן רואים את סיני 
כשטח צבאי בלבד וללא זיקה מספקת לממדים 
אחרים שלו. רבים תופסים אותו כשטח מדברי, 
משעמם וזר, שאין בו מאום מלבד דיונות של 
חול. אבל אין הצדקה לכך. זה שטח מעניין מאין 
כמוהו, שכל ממדיו - הגאוגרפיים, הגאולוגיים, 
הארכאולוגיים, ההיסטוריים ועוד - עשירים 
ומגוונים ביותר. יתר על כן, זה שטח שאנו כבני 

העם היהודי איננו יכולים שלא לחוש כלפיו זיקה 
היסטורית ותרבותית עמוקה, ויש בינינו שחשים 

בוודאי גם זיקה דתית כלפי סיני.
במתן שמות הלקוחים מן המקרא למעוזים 
אנו רוצים גם להפגין כי המעוזים אינם רק 
טקטיים  אפיונים  בעלי  צבאיים  מוצבים 
והנדסיים, אלא הם מעוזי ישראל גם במובן 

המופשט של המילה.
מפקדי המעוזים נקראים לתת יד למבצע 
והם נתבעים: לקבוע את השלט הנושא את שם 
המעוז במקום בולט על הסוללה שליד הכניסה 
למעוז; לוודא שהשלט מוצב במקום שבו לא 
ייפגע על ידי רכב, טרקטור או טנק הנכנסים 
למעוז; להציב את השלטים הקטנים עם שם 
המעוז על הדרך המובילה אל המעוז; לקיים 
פעולת הסברה על תכלית השם הקבוע של 
המעוז; להרגיל בחיי היומיום את השימוש 

בשם הקבע של המעוז.
מפקד האוגדה, קציני המטה ומפקדי החטיבות 
התלהבו מהרעיון ושיתפו פעולה בהוצאתו מן 
הכוח אל הפועל. אבל לא רחק היום והעניין 
בנושא דעך. השמות המקראיים לא נטמעו ממש. 

המבצע מת מות טבעי בעודו בִאּבו.

פרסומים נוספים
חוברת "טוב שבאת". עם הימשכותה של 
מלחמת ההתשה היה צורך בריענון הכוחות, 
וכך הגיעו יחידות נוספות מהצפון לשירות 
זמן קצובים. קליטת החיילים  בסיני לפרקי 
כללה הסברה על הקו, על אופי הלחימה, על 
תנאי המדבר והשירות. הוצאו חוברת הסברה 
מיוחדת בשם "טוב שבאת". החוברת נפתחת 
ב"דבר המפקד", דבריו של מפקד האוגדה האלוף 

להט. הנה קטעים:
באת לשרת בחזית העיקרית והחמה של 
העצומה  במשימה  להשתתף  באת  ישראל; 
המוטלת עלינו: הגנה על סיני על ידי החזקה 
בקו התעלה, שליטה מלאה בגזרה, וערעור כוחו 

ורוחו של האויב שלמולנו.
קרב הגנה הוא קרב קשה. הוא ממושך ויימשך 
כנראה על פני זמן רב. הוא מחייב כוננות ודריכות 
מתמידים... הוא מחייב שגרה ומשטר חיים 
שאסור להם להיות רפויים. הוא תובע ארגון 
משוכלל של אספקת כל הדרוש לקו בצורה 
שוטפת - מזון, מים, תחמושת, ציוד, חלקי 

חילוף, דואר, עיתונים ועוד. 
ומה נתבע ממך? ראשית, עשה את המוטל 
בדייקנות  במסירות,  הפקודות  פי  על  עליך 

וביעילות.
שנית, אל תרפה מן המתח ואל תרד מן הרמה 
הנדרשת. אני רוצה כאן בסיני - בעיקר כאן! - 
ציות, משמעת, הופעה מסודרת, תספורת בהתאם 
לפקודות, גילוח, צחצוח, הצדעות, ניקיון אישי, 

ניקיון הבגדים וניקיון המגורים והשטח.
שלישית, אל תוריד את האף: ֱהיֵה בוטח, ער 

וסקרן למתרחש, בעל יוזמה ובעל מורל גבוה.
אינני יכול להבטיח תנאים נוחים... דבר אחד 
אני מבטיח: להגיב בחריפות על כל מקרה של 
עוול וחוסר צדק כלפי חייל ביחידה, על כל מקרה 
של התנהגות שרירותית להכעיס, ועל כל מקרה 
של פקודה או נוהג שהם חסרי תכלית וחסרי 

היגיון.
שלמה להט נפטר בתל־אביב ב־1 באוקטובר 

2014, בן 87 במותו.
נרחבת על פטירתו הבאנו באתר  כתבה 

השריון ביום 2 באוקטובר 2014.  

צ'יץ' באזכרה לטדי קולק ז"ל צילום: רודי וסרשטיין, הצלמנייה צי'ץ בתפקיד ראש אגף כוח האדם.  
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סגן  אגמון,  אורי  במיל'  תא"ל  ביוזמת 
מפקד גיס 446, נפרדנו מטנק המגח באהבה 
ובהוקרה. הגענו לצאלים בבוקר יום א' 27 
באפריל 2014, כמו חיילים טובים אחרי שבת 
בבית. עלינו על סרבלים וניגשנו לטנק המגח 
הוותיק והאהוב. צוות בראשותו של סא"ל שלום 
אייזנר, ממרכז האימונים באש בבסיס צאלים, 
הכין אותך עבורנו באופן מופתי. לראשונה 
בחיינו כטנקיסטים הרגשנו כמו טייסים - 

תדריך קצר, הוראת בטיחות ותזוזה. השתתפו 
במסלול הצוות:

אגמון;  אורי  במיל'  תא"ל  הטנק  מפקד 
התותחנית רותם אגמון, הבת של אורי שהייתה 
מדריכת שריון; הטען יצחק אלון )טֹוַסק( שהיה 
עם אורי בצוות 2 במלחמת יום הכיפורים; הנהג 
אלוף גרשון הכהן. בצוות גיבוי היו אודי הורביץ, 
גם הוא מצוות 2 של אורי בגדוד 52 במלחמת יום 
הכיפורים; וישי נחמני, קמב"ץ גדוד 52 במלחמת 

שלום הגליל ב־1982 - מהצוות של אורי בהיותו 
מג"ד בשל"ג. הצטרפו אלון שטאובר - סמג"ד במיל' 
בחטיבה 8, חתנו של אורי אגמון. הכינו - שלום 
אייזנר, אנשי המא"ש במל"י ונגדי חימוש יקרים.
מדהים כמה מהר השתלב הצוות במכונה 
המופלאה. מרגֵש היה לגלות כמה מתאים הטנק 
בתנועתו למדבר הפתוח, כמה מוכר לנו ריח אבק 
השריפה בצריח לאחר ירי, כמה מענג יכולים 
להיות רעש המנוע וצליל הזחלים. השלמנו 

המגח המיתולוגי נפרדים מטנק 
מגח יקר ומיתולוגי שלנו, היו אלה מסלולי צוות אחרונים איתך. חמישים שנה שירתת איתנו 

ואותנו בנאמנות ובמסירות אין קץ בצה"ל. אנו, רבבות השריונאים שהפעילו אותך בימי 
רגיעה, במבצעים ובמלחמות, נזכור אותך עוד ימים רבים

אלוף גרשון הכהן | צילום: גיא חביב, צלם סדיר ממז"י

אלוף גרשון הכהן בתא הנהג במגח אולי הוא נחשב מבוגר, אך לא מומלץ לעמוד לפניו

רעות שריונאים ליד הטנק מגח, מגח, מגח! טנק אהוב שלנו
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שלושה מסלולי צוות, וחזרנו בגעגוע גדול ובתודה 
לטנק נפלא שיכול היה לשרת ִעמנו בנאמנות 

עוד שנים רבות.

בלדה למגח
אל"ם )במיל'( שאול נגר

בהערכה לכל אנשי המגח לדורותיהם
מגח, מגח, מגח!
טנק אהוב שלנו.

היית חלק מגופנו,
היית חלק מנפשנו.

פגשנו אותך לראשונה על אדמת גרמניה, 
במשלחת "המסע ארץ משה", כדי ללמוד את סודות 
ההפעלה והאחזקה שלך, לקראת הקליטה בצה"ל. 
כבר אז הייתה סביב הצריח שלך הילה של מלאך. 

חיש קל התמסרת לידינו האמונות והביצועים 
שהפקנו ממך הפתיעו את המדריכים שלנו.

הגעת לצה"ל בשנת 1964 לגדוד 79 במחנה 
נתן, הגדוד שהיה חוד החנית של השריון באיכות, 
בביצועים, בדוגמה אישית. רבים מבכירי השריון 
התחנכו בגדוד זה. אחרי הגדוד הראשון נקלטו עוד 
טנקים רבים מסוגך ומדגמים משוכללים יותר. גם 
חיל החימוש למד אותך ביסודיות ושדרג אותך 
פעם ויותר. גופך המעוצב להפליא שהיה גם "קל 
רגליים" ושעט במרחבי האימונים והלחימה נעשה 
כבד עם השנים, ממש כמו אנשי הצוות שהתבגרו, 
אך החליפו לך את המנוע, עטו עליך מיגון, וברוח 
הזמן הוסיפו לך מערכות מתקדמות בבקרת אש 

ובראיית לילה ושכלולים רבים אחרים.
תמיד אהבנו אותך. במלחמות ובמבצעים 
הרבים שבהם השתתפת היית לנו בית חם ומחבק.

גם מי שגדל על ברכיך ועבר לטנקים אחרים, 
תמיד זכר לך חסד נעורים, ומי שעבר אליך 
מטנקים אחרים למד להכיר ולהוקיר את גדולתך.
קשה עלינו הפרדה. היינו משוכנעים שעוד 
נכונו לך ימים טובים, אך לא יכולנו לשנות את 

רוע הגזרה.
את גופך ׂשבע הימים והמעשים עדיין לא 
מכתתים למזמרות, אך כמו בסיפור העץ הנדיב 
מאת שֶל סילברסטיין, אתה תורם את גופך 

למטרות ראויות.
ֱהיֵה שלום, מגח יקר שלנו.  

לכתבה ולסרט "המסע לארץ משה", באתר 
השריון, מיום 19 במאי 2009, ראו כאן:

http://www.yadlashiryon.com/show_item.as
p?levelId=64565&itemId=1144&itemType=0

המגח המיתולוגי נפרדים מטנק 

מימין: רותם אגמון )בתפקיד התותחנית(, אורי אגמון בתפקיד מפקד הטנק, 
אלוף גרשון הכהן בתפקיד הנהג, יצחק אלון )טּוַסק( בתפקיד הטען, וצחי בן־גל

אלוף גרשון הכהן )מימין( ותא"ל )במיל'( אורי אגמון

מעמד הפרדה מהמגח כשהמגח יורה, הוא יורה ו־פוגע!



48 ׀ שריון 47  אפריל 2015 

בניין הכוח 
בצה"ל -
בין המרכיב 

האנושי למרכיב 
הטכנולוגי
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תודה על האופן המחמיא בו הוצגתי על ידי המנחה כ"איש צבא מיוחד שהוא 
גם איש ספר". האם זו באמת מחמאה? ראוי לשאול האם אפשרי בכלל קצין 
בכיר בעל שיעור קומה שאיננו גם איש ספר? השאלה אינה עוסקת בי או בייחוד 
שלי. היא מבקשת להתמקד בטבעה של התופעה הצבאית, כתופעה הכרוכה 
ביסודותיה במאפיינים תרבותיים. הכוונה היא לתופעת תרבות במובנה הרחב, 
לא במובן הצר המייחס "תרבות" לסוג אירועים המתקיימים בקאמרי או בהיכל 
התרבות. במילים פשוטות, על מנת לדבר על ארגון צבאי כתופעה אנושית כוללת, 
המבקשת תיאור מייחד והשוואה מבחינה, בין ארגון צבאי אחד לאחר, לא ניתן 
להסתפק רק בתיאור היכולות הפיזיות, המצויות בארגז הכלים של כל אחד מן 
הצבאות. אמנם ארגון צבאי מתגלה בעיקר בעצם פעולתו כמנגנון להפעלת כוח, 
אלא שגם נמרים ואריות מפעילים כוח. אכן יש בפעולתם מאפיינים המייצגים 
סוג של אינטליגנציה ופעולה מתואמת במסגרת קבוצתית. בתצפית עליהם, אפשר 
להשתאות כמובן, מתבונת ההמתנה במארב וכישוריי ההסתתרות. בכל זאת, אין 
בכל אלה כדי לבטא היבטים המצויים ביסוד פעולתה של כל קבוצת בני אנוש, 
והם ההיבטים המייצגים תופעת תרבות. לאור הנחה זו אבקש להתמקד בתיאור 
כמה ממאפייני הייחוד התרבותי, המכוננים את זהותו הארגונית והתפעולית של 
צה"ל, בהם כמה מאפיינים בסיסיים, המתארים את המקום בו צה"ל נמצא כיום, 
במתח המתקיים בין מגמת ההתמקדות במרכיב האנושי, לבין מגמת ההתמקדות 
בטיפוח המרכיבים הטכנולוגיים. בין היתר מאפיין מתח זה מאוד גם את המקום 
בו נמצאת החברה הישראלית, כשהיא צורכת טכנולוגיה ובעיקר טכנולוגיית 

היי־טק, כמעט בסגידה.
למאפייני הייחוד התרבותי של מערכת צבאית קוראים במונחים המקצועיים 
האוניברסליים - "דוקטרינה". קשה להביא בתוך צנצנת דוקטרינה של צבא לבחינה 
במעבדה. דוקטרינה היא ישות תפיסתית כוללת, הבאה לביטוי באופן המגלם את 
העקרונות המנחים את פעולת הארגון הצבאי, בהם גם אלה המוצהרים והבלתי 

מוצהרים, הגלויים והסמויים הכתובים והבלתי כתובים.
סכמה גרפית זו מייצגת את המרכיבים הבסיסיים שבהם מתאפיינים כל הצבאות 
בגישתם לבניין הכוח הצבאי ולכינון דפוסיי פעולתו. במסגרת ההתייחסות הזו, 
במכלול תכניה הייחודיים לכל צבא, נוצר האופי המיוחד של כל צבא. מה ששונה 
מצבא לצבא ויוצר את הייחוד הגנטי המבחין כל צבא בייחודו, אינו מתבטא על 
פי רוב בייצוג שונה של מסגרת ההתייחסות לתיאור מרכיבי היסוד, אלא בדרך 
הייחודית בה נוצק התוכן ובה מתגבש תוכן ייחודי לכל אחד מן המרכיבים. השוני 
מתבטא גם במערכת הזיקות והיחסים המתקיימים בין המרכיבים, בדומיננטיות 
המשתנה במשקלו הסגולי הייחודי של כל אחד מהמרכיבים, בכל אחד מן הצבאות. 
דוגמה קטנה בהתייחסות להערה שנשמעה על צנחנות, מאז ומתמיד טענתי 
שצנחנות היא קודם כל אורח חשיבה ודפוס פעולה. היא אינה מתבטאת רק באירוע 
ההרואי של קפיצה ממטוס; אלא מבטאת גישה כוללת, כתרבות המכוננת צורת 
חשיבה ותודעה של לוחם, המכין עצמו להיות מושלך לשדה הקרב בכוונת מכוון 
לפעול במצב כיתור, על מנת ליצור לאויב איום בכיתור - בהיפוך נקודת המבט. 
באפיון כזה, צנחנות יכולה להתבטא גם באורח פעולתו של כוח משוריין, דוגמת 
אופי פעולת כוחות חטיבה 14 בפיקוד אמנון רשף, בחדירתם הלילית אל עומק 
מערכיי דיוויזיה 16 המצרית, בקרב הצליחה במלחמת יום כיפור. מבחינה זאת, 
צנחנות היא מצב שבו מכוננים את עוצמה התעוזה ואת צורת הלחימה. בתחקיר 
אחרי אחד מהתרגילים הראשונים של היחידה המוצנחת, אחרי 2006, הסבירו 

בפרסום של מרכז בגין־סאדאת למחקרים 
אסטרטגיים בשם "בניין הכוח בצה"ל" 

)דיונים בביטחון לאומי מס' 28, מחודש מאי 
2014(, הופיעה גם כתבה של האלוף גרשון 

הכהן, המובאת כאן לעיונכם.
האלוף גרשון הכהן )מפקד הגיס המטכ"לי בצה"ל(
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יגאל אלון

שיש קושי לממש את תכנית הפעולה, לנוכח מגבלת אמצעי השו"ב - 
שאינם מספקים שליטה מלאה במרחקים בהם מבקשים לפעול. היו בדיון 
שטענו כי יכולת השליטה, היא תנאי הכרחי שאין לפעול בלעדיו. אני 
טענתי להפך. זו להבנתי מהות הצנחנות: צנחנים אמורים להבין לבד 
את הנדרש מהם בהתפתחות הקרב, הם מכווני מטרה גם בהעדר שליטה 
רצופה והם יוצרים בכך תנאיי פיקוד ושליטה ייחודיים. כך פועלת יחידת 
העילית הבריטית SAS, בשימור מורשתה מימי מלחמת העולם השנייה. 
שולחים אותם למרחב הפעולה, סומכים עליהם שיבינו בעצמם בתוך 
מהלך המבצע, יסתדרו וינצחו. לכן כשבוחנים את ארגון הצבא במרכיביי 
פיקוד ושליטה ומיון כוח־אדם, בוחנים גם את התאמתם לתפיסת פעולה 
הנוצרת ומתקיימת בזיקה ישירה לדפוסיה התרבותיים של האומה. השילוב 
הייחודי המתקיים בכל ארגון צבאי בין כלל מרכיבי היסוד, יוצר את הדפוס 

ההרמוני המיוחד שבו צבא מתאפיין בייחודו כמערכת.
נבחן דוגמה אחרת: בכל צבא מודרני קונבנציונאלי, בידיי מפקד הדיוויזיה 
קיים אגד ארטילרי המשרת את משימות האש של מפקדת הדיוויזיה. 
בנוסף, לכל מפקד חטיבה קיים גדוד ארטילריה אוטונומי משלו. ומדוע? 
כי מלחמה היא אירוע סבוך ומפתיע. בשל כך יוצרים סוג של אוטרקיות 
המניחה באופן מודע צורך ביתרות. צה"ל של מלחמת יום כיפור למד 
שבשעה שתותח עומד במקום אחד ומחכה למילת הפעלה, לסיוע ישיר 

לטובת גדוד בהתקפה או בהגנה, הוא יכול לשרת 
בינתיים את מפקדת האוגדה, במשימות אש 
נוספות. לכן מאז מלחמת יום כיפור, לכל אוגדה 
בצה"ל יש אגד אחד בלבד לכלל המשימות, שזה 
אומר חמישים אחוז פחות ממה שיש בדיוויזיה 
קלאסית - גרמנית, צרפתית, רוסית, סורית, 
מצרית או אמריקנית. על הנחיתות הכמותית, 
מפקדת האוגדה ומפקדת האגד הארטילרי בצה"ל, 
פיצו במצוינות ניהולית, בדרישה לאופטימיזציה 
בניצול משאביי האש. לשם כך הוקם במפקדות 
האוגדה בצה"ל, מרכז אש. כשהקימו את מרכזי 
האש באוגדות בראשית שנות התשעים, ראש ענף 
תורת לחימה במטכ"ל, התנגד והסביר שצורת 
ארגון כזו, אינה קיימת באף צבא בעולם. למרות 
התנגדותו, צה"ל בחר בשיטה הייחודית לו, 
המבוססת על מיצוי כישורי הניהול של קציני 
האש, בציפייה כי בכישורי הניהול המיוחדים, 
אפשר יהיה לעשות יותר עם פחות. זה בהחלט 

מאפיין תרבותי, המציג יחוד דוקטרינרי.
בשנים 1991 - 1993, כשהתחלנו בפרויקט 

שהציב כיעד את העצמת יכולות האש ושיפור יעילות הפעלתן, ניגשנו 
לתרגילים שבוחנים את ההספק הכמותי ביכולות התקיפה. בתרגיל הראשון 
בסדרת תרגילים רחבי היקף שהתמקדו בהפעלת האש המערכתית, הוצבו 
שתי אוגדות זו לצד זו. הייתי אז ראש מחלקת תורת לחימה ביבשה ובחנו 
את הספקי התקיפה בשתי האוגדות; אוגדה סדירה ואוגדת מילואים. 
כשסיימנו את התרגיל הגיעו אליי צוותי התחקור עם האמירה: "טעות 
בניסוי". הטרידה אותם העובדה שבמבחן הכמותי לאוגדת המילואים היה 
בסיכום התוצאות, הספק גדול באופן מובהק מאשר לאוגדה הסדירה. על 
פניה, התוצאה נראתה בלתי הגיונית. במשך שנה פיתחנו את התהליכים 
ושיטת העבודה עם הצוותים הסדירים. לימדנו את השיטה בשבוע אחד 
למילואימניקים. לא היה נראה הגיוני שבמבחן הביצוע הם יצליחו יותר. 
בדקנו את התוצאות שוב ושוב, וזו אכן הייתה התוצאה. את החידה הסברנו 
בהתייחסות למרכיב האנושי המיוחד של אוגדת המילואים: מפקד מרכז 
האש של אוגדת המילואים, היה מנכ"ל "תנובה", אחד מקציני המטה 
המרכזיים במרכז האש שלו, היה פרופסור מאוניברסיטת מתל־אביב, 
העוסק בפילוסופיה של המדע. בקיצור, איכות האנשים, יצרה מימוש 
יעיל יותר של מתודת הפעולה שפותחה על ידי הקצינים הסדירים. תוך 
כדי הביצוע, איתרו במפקדת אוגדת המילואים צווארי בקבוק בתהליך 

יצור המטרות ותקיפתן ועקפו בתחכום תפעולי את צווארי הבקבוק. כך 
הסברנו את יעילותם המובהקת בהספקיי התקיפה. איכות האנשים היא 
אפוא, כפי שידוע מכבר הימים, אחד המאפיינים הבסיסיים שבהם צבא 

מובחן בשונותו מצבא אחר.
כשמדברים על שיווי המשקל הדינמי המתקיים, בין המרכיבים בסכמת 
בניין הכוח, גם לשיטת הלוגיסטיקה וקיום הכוח ישנו ביטוי מכונן. בשנת 
2000 ליוויתי את הרמטכ"ל הבריטי גנרל סר צ'ארלס גאתרי, בביקורו 
בארץ. באותם ימים אוחד מערך המזל"טים בכלל צה"ל והוצב בחיל האוויר. 
האיחוד נעשה משיקולים לוגיסטיים וארגוניים. הרמטכ"ל הבריטי התעניין 
מה עושים בהקצאת המזל"טים למשימות האיסוף, כאשר למחרת בבוקר 
צריך להקצות מזל"טים לכלל הצרכנים: לאמ"ן, לפיקוד צפון, לפיקוד 
דרום, לחיל הים, וגם לשב"כ. הוא הניח שבהיווצרות קונפליקט על חלוקת 
המשאב הזה, בשעה שגם מח"א צריך, מכיוון שהכול בשליטתו ובאחריותו 
התפעולית, הוא עלול לתעדף את צרכיו תחילה. הסבירו לו שבדיוק לשם 
כך יש במטכ"ל רמ"ח איסוף ובאחריותו יקבע סידור עבודה מותאם לכלל 
הדרישות, בקביעת סדר עדיפויות מטכ"לי. הוא שב והיקשה: "ואם לא 
מגיעים לעמק השווה?" הסברנו שבמצב כזה העניין יעלה לרמטכ"ל והוא 
יכריע. הוא שאל בתמיהה: "דיון רמטכ"ל בעניין יהיה בעוד חודש, ומה עם 
מה שנדרש למחר בבוקר?" הסברתי לתדהמתו, כי רמטכ"ל צה"ל יחליט 
על כך עוד באותו לילה, לפני חצות. אפשר כמובן 
להתלונן על מבנה צבאי ארגוני שבאופן מובנה בנה 
שיטה ניהולית המצריכה לעתים, להטריד רמטכ"ל 
לפני חצות לילה, על אישור תכנית איסוף למחר. 
כך זה אכן עובד די בהצלחה והדבר נובע מן הכורח 
למיצוי אופטימלי של משאבים בתנאי מחסור. 
זוהי התפיסה הארגונית של צה"ל והיא מושתתת 
על דפוסיי עבודה, המחייבים גם רמטכ"ל לזמינות 
מתמדת, בסיוע המרכיב האיכותי של כוח האדם 
במטכ"ל הנדרש להצטיין ביכולותיו הניהוליות. 
בעניין זה ראוי לעיין בדבריי יגאל אלון על התורה 
הצבאית: "התורה הצבאית היא חלק בלתי נפרד 
מהשקפת העולם הכללית של הציבור והיחידים 
המהווים את הצבא; עליה להתגבש אפוא, כמזיגה 
של מחשבה והיקש עצמי, יחד עם לקח הניסיונות 
של הזולת לרבות ניסיונו של האויב, תוך התאמת כל 
אלה לתנאינו ולנתונינו המיוחדים" )ערכיי הפלמ"ח, 

מתוך אלבום הפלמ"ח(.
התורה הצבאית גם אם היא מוצגת לעתים 
כאירוע אוניברסאלי, באשר היא אכן מכילה גם 
מרכיביי תוכן אוניברסאליים, זהותה המעשית נקבעת על ידי מרכיביי 
התוכן הלוקאליים. זה שונה מאנטומיה. אם למדתי שלוש שנים אנטומיה 
בלונדון, ואני ממשיך ללמוד בירושלים, אני יכול להמשיך במקום בו 
הפסקתי את לימודיי בלונדון. באופן הזה אני מתאר את תורת הלחימה 

של כל צבא כתופעה לוקאלית, תלוית תרבות.
בהדגשת מרכזיותו של המרכיב האנושי, עוצבה רוח הפלמ"ח, שכוננה 
גם את שיטות פעולתו. במודעות למרכזיות זו של יחוד האדם, ִהְמשֹיג 
יגאל אלון את שיווי המשקל הדיאלקטי שהתקיים בפלמ"ח, בין הכורח 
הצבאי לעצב את החייל בסטנדרט ערכי ומקצועי זהה, לבין הכורח לשמר 
את ייחודו הסגולי של כל יחיד. יגאל אלון ביטא בדבריו את הלך הרוח של 
האומה המגויסת. הוא הניח כמובן מאליו, את הנחת היסוד הרואה ערך 
נעלה במחויבות הפרט לצרכי הכלל, אך עם זאת הוא לא צמצם את הפרט 
המגויס לכדי בורג במכונה. זו הייתה רוחו הייחודית של הפלמ"ח, אשר 
בניגוד לצבאות התעשייתיים של אירופה במאה התשע עשרה והעשרים, 
הציבה לאדם המגויס אתוס אחר, השונה מהותית מאתוס פועל הייצור 
המגיע לעבודתו בתור "ידיים עובדות". הלוחם בפלמ"ח נדרש להשתלב 
היטב בתפקוד היחידה, אולם ציפו מכל יחיד לבטא את הממד האישי 

הייחודי, שכל אחד ואחד מביא עמו לשורות החיילים.
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 מרכיב האדם - כגנרטור של יוזמה ומוטיבציה - 
לא "פועל ייצור"

בלי לזלזל בערכו של הנשק, למד הפלמ"ח לראות באדם את מרכז הכוח 
במלחמה. יצחק שדה היה נוהג לאמור: "אם יהיו לנו לוחמים מעולים, הרי 
גם אם לא נהיה מזויינים במידה מספקת, נוכל לאויב ואף נזכה בנשקו". 
ואכן, שומה הייתה עלינו ללחום בנשק המצוי, ולאו דווקא ברצוי. לפיכך, 
לא רק שאין "לשבור את האזרח כדי ליצור את החייל", כמקובל בכמה 
צבאות מקצועיים, אלא להיפך, יש להעלותו, על־ידי השכלה, אימונים, 
חינוך ויחסי חברות של כבוד הדדי, שהם תנאי לעיצוב דמותו של חייל־
אדם, נאה, מאומן, מחונך, ממושמע ונאמן. כל יחידה צבאית שואפת, 
בטבע הווייתה, להאחדה בדרך הסטנדרטיזציה של חבריה. ואמנם, האחדה 
כלשהי נחוצה, לשם גיבושם של דפוסי־צוות משותפים. אך לעולם יש 
לזכור כי אין אדם דומה בדיוק לרעהו. לכל אדם סגולות וחולשות משלו, 
וסטנדרטיזציה מופרזת עלולה לטשטש את דמות היחיד ולהשוות את 
רמת היחידה לרמת החלשים שבתוכה. היחידה הצבאית בצבא מודרני, 
וביחוד בצבא קטן כשלנו, חייבת להיות פרי קומפוזיציה הרמונית של 
אישים וכישרונות שונים, המפעילה כלי נשק שונים ומגוונים תוך תיאום 
הדדי. מן ההכרח, אפוא, להשקיע, בצד הטיפול הקולקטיבי וגיבוש הצוות 
גם טיפול אישי בכל יחיד, בהתאם לכישרונותיו ונטיותיו, כדי להעלות 
 את רמת היחידה כולה, גם מתוך העלאת כל יחיד ויחיד מאנשיה. 
אלוף )במיל'( יגאל ידין על עתי הפלמ"ח, מתוך אלבום הפלמ"ח  

אלוף יצחק שדה, מיסד הפלמ"ח אכן ביקש במודע ליצור קומפוזיציה 
הרמונית של יחידים. זהו רעיון מכונן לארגון מערכת צבאית, המתבקשת 
למצות את יתרונותיה, בהיבטי המרכיב האנושי. רעיון זה היה במשך 
שנים רבות בין מאפייניו הייחודיים של צה"ל. השאלה הנשאלת כאן 

היא - האם באמת אלה עדיין מאפייני התפיסה הארגונית של צה"ל?
אני מסכים במידה רבה להערת הביניים שנאמרה כאן על ידי שמואל 
גורדון שעורר את השאלה - בהתייחס לשינויים המתפתחים בעולם 
המלחמה "מה זה בכלל תמרון?", "מה זה אש?" אלה באמת מושגים 
שבמובחנות הדיכוטומית שלהם, שייכים לעבר. אנחנו ואויבינו פועלים 
מזמן במציאות היברידית: את מה שעשה אביגדור קהלני בעמק הבכא עם 
גדוד טנקים, אפשר לעשות כיום, גם בהפעלת יכולות אש מרחוק. לאור 
יכולות לחימה חדשות אלה, עם יכולות האש המתקדמות, מתעוררת בצדק 
הדרישה לבחון מחדש מהו תמרון. ארחיב על כך מעט בהמשך, אבל יש 
דבר אחד חשוב לציון: אם בוחנים את הגיונם של מבצעים רבים כמו "דין 
וחשבון", "ענבי זעם", כמגמה שעיצבה בהמשך הדרך גם את המבצעים 
האחרונים של צה"ל, בהם "עופרת יצוקה" ו"עמוד ענן", ואם בוחנים 
במקביל גם את מגמת פיתוח האמל"ח ואת תכנית ההצטיידות בסדריי 
העדיפויות המשתנים בבניין הכוח הצה"לי, אין להכחיש כי מתרחשת 
כאן טרנספורמציה מהותית. מעבר לשאלה מה טוב, מה נכון, מה לא 
נכון, יש פה דבר מעניין והוא שאנחנו שינינו את הזהות התפיסתית 
והתרבותית שלנו, מבלי שמישהו הרים לרגע שלט והכריז במפורש על 
רגע של תמורה. למה הדבר דומה? בן־אדם מחזיק גרזן מיוחד מאוד, קיבל 

מערכת בשיווי משקל דינמי
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1
 להשיג אחיזה 

במרחב המאפשרת:
עיצוב יזום לגבולות 
המערכה לשם תנאי 
התנגשות נוחים יותר

הצבת כוח משמעותי 
במיקום המחולל הרתעה 
לאויב, כגון קירבה לבירה 

או לנכסים אסטרטגיים

חתירה למיקום כוחותינו 
במרחב במגמה לכיתור 
סד"כ אוייב משמעותי

2
לכפות קרב על 

אוייב מסתתר על 
מנת להשמידו

4
"להיות שם" בגלל 

ערך המקום דוגמא: 
ירושלים 1967

3
צמצום שיגורי רק"ק/
טק"ק דיכוי מערך 

הגנ"א )טק"א(

להשיג פגיעה 
 באוייב גם במקום 

 בו הוא חסין 
לפגיעה באש מנגד

אותו בירושה מאביו שקיבלו בירושה מהסבא שלו שעלה לארץ, הוא רק 
מודה - אני החלפתי את קת העץ ואבא שלי החליף את להב הברזל. 
מה שנותר מאותו גרזן מקורי הוא "הגרזן" שלא שינה את זהות ייעודו 
ותיפקודו. השינוי בצה"ל כפול: גם הגרזן במרכיבי החומר, אינו עוד אותו 
גרזן וגם הכלי עצמו בעצם זהותו, ייעודו ותיפקודו, השתנה. מתוך כך 
השתנתה גם כלל המערכת והשאלה היא מה בדיוק התרחש, מה השתנה 
ועד כמה השינוי במלוא היבטיו, אוחז גם בשורשי התפיסה. מי שיתבונן 
בתרגילים הפיקודיים והמטכ"ליים של צה"ל בעשורים האחרונים, יזהה 
מיקוד גובר והולך בסוגיית הספקי תקיפה, במוכוונות לשחיקה פיזית של 
מטרות בהיקף־רחב. אין פלא ששינוי כה מקיף ביכולת האש ובדומיננטיות 
שלה בתפיסת ההפעלה של צה"ל, מאתגר את כוחות היבשה בדרישה 
להסביר מחדש, לשם מה מיועדת פעולת התמרון. אופי התהוותו של 
השינוי דומה לשינוי שעברה החברה הישראלית באידיאלים המכוננים 
אותה: מחברה המיוסדת על חזון סוציאליסטי שוויוני, עברה החברה 
הישראלית אל מערכת ערכים קפיטליסטית המנוהלת בתפיסת עולם 
כלכלית ליברלית. גם בהתהוותו של שינוי זה, לא ניתן להצביע על רגע 
מסוים בדרך שמישהו הרים שלט והכריז כי - מהיום אנחנו חברה אחרת. 
התמורה התהוותה בתהליך. גם צה"ל השתנה בתהליך. במסגרת מגמת 
השינוי, בהתבוננות בחוט השדרה של הכוח המחולל את היווצרות השינוי, 
אנו נדרשים להסביר את הפיתוי העצום להעדפת השימוש בכוח אווירי. 
ניסחתי שבעה נימוקים המביאים את מקבליי ההחלטות בדרג המדיני 
והצבאי להעדיף שימוש בכוח אווירי. הפיתוי נראה כפיתוי מאגי, ואלה 

השיקולים היוצרים אותו.
הפעולה האווירית עוקפת חיכוך ומקטינה סיכון לחיי הלוחמים.  .1

2.  הפעלת הכוח יכולה להיעצר בכל רגע - בהחלטה אחת, אין צורך בניהול 
מבצעיי ניתוק מגע ונסיגה. להפסקת הפעולה אין צליל של נסיגה.

3.  המאמץ הלוגיסטי הקרבי הוא מינימלי, בוודאי כאשר כוח אווירי 
מופעל מבסיסיו.

4.  פעולת הכוח האווירי מתבצעת מממד מרוחק, המונע חיכוך נילווה 
בין לוחמים לאזרחים ומעורבות חושפת של צלמים וכתבי תקשורת.
5.  רק התוצאה של פעולת תקיפה אווירית גלויה לעין, היא אמנם 
 חשופה לביקורת, אך מתלווה לה הלם של התערבות מגורמי שמיים 

.)machina - e - deus(
6.  לכוח אווירי היוצא לפעולה מבסיסיו, אין סצנת פרידה בתחנות ההסעה 

לריכוז חיילי המילואים.
חימוש מונחה מדויק, מצמצם מאוד נזק סביבתי בלתי רצוי.  .7

שבעת השיקולים הללו, מקלים מאוד גם על ההחלטה בדרג המדיני 
להפעיל כוח לכל צורך נדרש. השאלה היא אם זה באמת כל כך טוב, מה 
בכל זאת יכול להעיב על התועלת הכרוכה במימוש רעיון זה. השאלה 
הגדולה היא האם לאורך זמן, בשימוש חוזר ביכולות האש המתקדמות ניתן 
לטלטל את האויב עד כדי שיבוש הגיון פעולתו, במיוחד כאשר הוא בונה 
את עצמו בכוונת מכוון לשרוד מול העליונות הזאת? המלומד האמריקני 
אדוארד לוטוואק, אמר לי בפגישה אחרי "עופרת יצוקה": אתם מצויים 
במתח בין הדחף להשיג לגיטימציה פנימית בחברה הישראלית, שעלולה 
להתערער אם יהיו לכם נפגעים רבים מדי בלחימה, לבין הדחף לפעול 
באופן שיעניק לכם לגיטימציה חיצונית בין־לאומית. כשאתם מחליטים 
להפעיל כוח אווירי בהיקף רחב, אתם מאבדים לגיטימציה חיצונית וזוכים 
בלגיטימציה פנימית; בהעדפה הפוכה, אם הייתם מוכנים להראות שיש 
בכם את המוכנות להקריב גם בחיי לוחמים, מתוך התנגשות קרובה פנים 
אל פנים - העולם היה מוכן אולי להתייחס אליכם ביתר אהדה. טענה 
מעניינת. ואני חושב שהיא במידה רבה בעלת משמעות, כי בין היתר 
בהתמודדות שנדרשים מקבלי ההחלטות לקיים מול זעקת טשרניחובסקי: 

תכליות לתמרון היבשתי
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צבא ארה"ב

צבא ערב

אנגליה

ברית המועצות

"ראי אדמה, כי היינו בזבזנים עד מאוד", מתעוררת מולם השאלה, עד 
מתי וכמה אנו באמת מוכנים להקריב למען החיים במולדת זו.

מתוך הבנת דילמה זו, המכוננת מזה שנים את דרכי הפעלת כוחו של 
צה"ל, נשיא סוריה באשר אסד אמר לפני שנקלע לתסבוכת הקשה, עמה 

הוא מתנהל בשלוש השנים האחרונות, אמירה הדורשת התייחסות:
"...מדינת ישראל הופכת לחזקה יותר מבחינה צבאית. ככל 
שעובר הזמן... יש לה יותר יכולת הרס, אך פחות יכולת לבצע את 
המטרות הצבאיות, וכנגזרת מכך פחות יכולת לבצע את המטרות 
המדיניות. לכן היא עוברת מכישלון לכישלון... היום כבר אין מערכה 
של ישראל באדמות האחרים. זה עיקרון אסטרטגי. היום המערכה 
של ישראל היא ב"פנים", כך שהמפה השתנתה וישראל לא יודעת 

כיצד להתמודד עם המפה הזאת..."
)בשאר אסד, ראיון ל"אלספיר", 25 במרס 2009(   
זו אמירה הראויה לבחינה תרבותית. היריב הערבי, שעל פי הגיונו 
התרבותי, יודע להסתגל באופן רלבנטי לתחומי העליונות שלנו, מחייב 
אותנו לבחון היכן מתהווה הנקודה בה העליונות הטכנולוגית שלנו נקלעת 
למקום בו היא מסתכמת בתפוקה שולית הולכת ופוחתת. פרופסור ואלוף 
)במיל'( איציק בן ישראל, כשהיה ראש מפא"ת, גיבש בפילוסופיה שלו 
לבניין הכוח של צה"ל, את הרעיון המבקש את פיתוח "שדות היתרון". יש 
לנו יתרון בטכנולוגית תקיפה מנגד, יש לנו יתרון בתחומים כמו סייבר, 
הסביר בן ישראל, בואו נתמקד בפיתוחם ונבסס עליהם את עוצמתנו. זה 
גם יסדר לפי ציפייתו, את המענה הנדרש בתחומיי הפעולה האחרים. אלא 
שמול שדות יתרוננו, הערבי ִשכלל את יכולתו להסתגל ולמצות בהתאמה 
את "שדות הנחיתות!" באמצעותן יכיל את עליונותנו! בהכוונת האורקל 
מדלפי, "דע את עצמך", אדם ערבי יודע ומכיר היטב את נחיתותו ולומד 
להסתגל אליה, באופן המסגל דפוס פעולה קוהרנטי ביחס לשאלה איך 

למרות נחיתותו הוא יכול עדיין להמשיך לפעול באורח רלוונטי. אכן 
זהו אחד ממאפייני השינוי המהותיים במלחמה החדשה, כאשר המבחן 

העיקרי המאתגר יותר ויותר, הוא שאלת הרלוונטיות.
דוגמה פשוטה: היו מבצעים ברצועת עזה שנקראו מבצעיי "הקש בגג". 
המודיעין איתר בניין בעזה, בחאן־יונס, או בג'בליה הצופן בחובו מחסן נשק 
או מחרטה שמייצרת רקטות קסאם. זאת כמובן מטרה צבאית לגיטימית 
מבחינת החוק הבין־לאומי, ואפשר לתקוף אותה. אבל כאנשים הגונים, צה"ל 
הקפיד להודיע לבעל הבניין בטלפון: "בעוד חמש דקות הבניין יופצץ ראה 
הוזהרת". האנשים עזבו והבית הותקף ונהרס. בהדרגה הם הסתגלו. בפעם 
הבאה שהטלפון צלצל והזהיר על תקיפת הבית, התאספו אנשים מהרחוב 
ונקראו להצטופף על גג הבית. ועכשיו, מה עושים? תמונות מתארות כיצד 
עומדים עשרות אזרחים על הגג! "מגנים" על המבנה מפני תקיפת "הקש 
בגג" זאת הסתגלות רלבנטית. פרימיטיבית מאוד, אך יעילה. התהליכים 
שבהם הם מסתגלים מרתקים. לדוגמה, בבניית בורות שיגור, המופעלים 
מרחוק, כך שברגע השיגור כאשר אנו מזהים את נקודת השיגור של רקטה 
ושולחים אליה בתגובה חימוש מונחה מדויק, הוא מגיע במדויק לבור 
באדמה, שאין בו כבר שום דבר בעל ערך. זה קרה לנו גם במבצע "עמוד 
ענן". אורח ההסתגלות מהסוג הפרימיטיבי הזה, מגלם בעיניי מאפייני 
תרבות ראויים להערכה וללמידה. עוד דוגמה פשוטה מהוויית חיי היום 
יום: טלפנתי בסופת השלג לחברים שלי בחוסאן, כפר על יד בית־לחם: 
שאלתי מה קורה? אמרו לי - "ואללה, היום א־לוהים עובד, אנחנו נחים, 
יושבים, אוכלים, מבסוטים". הם הסתגלו לסופת השלג כמעט כלאחר־יד 
כעניין מובן מאליו, כי עניין ההסתגלות כאורח חיים מעוגן בתפיסתם 
התרבותית. אנחנו לעומתם, נמצאים בהיבט זה במגמה ההפוכה: באמונתו 
של אדם מודרני בתפקוד הסדור והיעיל של המערכת, בחסינותה מפני 
שיבושים בלתי צפויים, הוא מצפה להספקה סדירה של חלב ולחם טריים 

התפתחות מערכת ההתייחסות המושגית 
להפעלת ארגון צבאי ניתנת לתיאור במערכת 

הצירים - דיאכרוני וסינכרוני
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על ידי "האחראים" לכך גם בשלג כבד. האם הציפייה הזו בכלל רלוונטית 
במצביי חירום? מדובר כאן על רלבנטיות בנקודת מבט רחבה. לענייני ניהול 
המלחמה, שאלת הרלבנטיות מושלכת על צורות הפעולה שלנו, בתוך כך גם 
השאלה לשם מה אנו מבקשים לתמרן ועד כמה התמרון הזה אכן רלבנטי.

סדר הקדימויות והעדיפות בין התכליות הוא תעודת הזהות המכוננת 
את הרעיון המבצעי למערכה.

הפונקציה הכי פשוטה ומובנת מאליה היא פונקציה מספר 4: כשהגרמנים 
תקפו את אלזס ב־1870 או כשהצרפתים תקפו את אלזס, במלחמת העולם 
הראשונה, לא עלתה אצלם השאלה לשם מה - זאת הייתה בעיניהם אדמת 
מולדת, והם כבשו אותה בשביל להיות שם כבני מולדת. כשלוחמים שלנו 
נלחמו ב־1967 על ירושלים, לא התעוררה שאלה לשם מה, כי הייתה זו 
ירושלים. יהודים ייחלו אלפיים שנה להיות שם. אבל כשכובשים את 
ג'בליה, לשם מה כובשים אם אפשר להשיג את התכלית המבוקשת בדרך 
אחרת. כשלוחם החמאס ילבש פיג'מה וייטמע בין הסמטאות בג'בליה, 

כיצד נמצא אותו? אולי נאלץ לשוב כלעומת שבאנו.
פונקציה מספר 3: צמצום שיגורי הרק"ק והטק"ק - האם יש ביכולתנו 
היום להגיע לכל המקומות בלבנון מהם מופעלים כנגדנו שיגורים? התשובה 
היא לא. זה דפוס פעולה בהיגיון מכבי האש. מכבי האש פועל בהגיון תגובתי 
ונבחן בשילוח זריז של כבאיות למוקדי האש. מצבו של צה"ל ביחס למרחב 
הלבנוני, מאותגר בכך שכמות "הכבאיות" קטנה באופן מובהק מול כמות 
"מוקדי האש" ולכן צריך למקד את התמרון אל מוקדי האש הרלבנטיים. 
נותרו שתי פונקציות אחרונות: פונקציה מספר 2 לאסור קרב על האויב 
במבצריו - כהצגת תכלית. זה מה שעשו הרומאים בעיר גמלא בדיכוי המרד 
הגדול )67 לספירה(. יצרו מצור על עיר קטנה שהייתה ממוקמת בשוליי 
הפרובינציה, והדגימו עליה נחישות ויכולת פעולה. יוספוס פלביוס מפקד 
הגליל הבין ונכנע. פונקציה מספר 1 היא הפונקציה הסבוכה ביותר, היא קשה 
להמשגה כי היא מדברת על פעולה מרחבית המחייבת הכוונת מאמצי התמרון 

ליצירת עיצוב מרחבי ולאפקט - הלם המומשג לעתים בממד התרבותי:
באופן בו תופסים תרבותית את המרחב.

באורח חשיבתנו, המוכוון בעיקרו בדומיננטיות לכלים טכנולוגיים, 
נקלענו לטענתי לחשיבה מהסוג הטכני: אני מזהה בעיה - אני מחפש 

לה פתרון טכני. הערבי, לעומת זה, עובד הסתגלותית.

 אופני יסוד לקבלת החלטות לפתרון בעיה 
ע"פ פרופ' רונלד חפץ

זיהוי הבעיה 
כאתגר הוליסטי

זיהוי הבעיה 
כחצי טכנית

זיהוי הבעיה 
כטכנית

? * * הבעיה מוכרת
? ־ * הפתרון מוכר

חיילים מנוסים כמו מומחים אחרים במיוחד בהוויה המודרניסטית 
נוטים להתעלם מבעיות מהות הדורשות הסתגלות מחודשת ומשתדלים 
ככל שידם משגת לפעול מתוך רדוקציה של בעיית ההסתגלות לבעיה הניתנת 
להצגה במונחים טכניים. ברעיון זה של רולנד חפץ אני עושה שימוש מתמיד. 
מה שעושה דבורה הנביאה עם ברק בן אבינעם זה בדיוק מענה מהסוג 
ההסתגלותי: לסיסרא היו תשע מאות רכב ברזל, לברק לא היה אפילו אחד. 
שאלתי את הבן הקטן שלי כשהיה בן ארבע, מה צריך לעשות? הוא ענה לי 
בפשטות - "ללכת לקנות". ככה חושב כיום קצין צה"לי ממוצע וכך פועל 
גם אגף התכנון. מגדירים יעד הצטיידות, מגבשים תכנית רכש, אימונים, 
מסבירים שעד שנה וחצי מעכשיו אין צ'אנס לצאת למלחמה ויש תמיכה 
לדבריהם בעבודת המטה. מה עושה דבורה הנביאה? קובעת לברק שלא 
צריך רכב ברזל, אלא יש לעלות להר תבור, להמתין, לייחל לרדת גשם, ואז 
עם רדת הגשם כשמרכבות הברזל של סיסרא שוקעות בבוץ לרדת להילחם 

בו ולהכריעו. זה פתרון הסתגלותי. בגלל המכוונות הטכנולוגית שלנו ושדות 
היתרון הטכנולוגיים אותם אנו מבקשים למצות, הפסקנו לכלול במשוואה 
מרכיבים פרימיטיביים כמו הבוץ בבקעת ִּכסלות, וכמו המעלה של הר תבור, 

והערבים דווקא הולכים ומתבססים בהיגיון זה.
הדוגמה המוכרת והמשכנעת ביותר היא רעיון המלחמה של סאדאת 
למלחמת יום כיפור. לסאדאת לא הייתה יכולת להתמודד עם שני תחומיי 
יתרון דרמטיים של צה"ל - עליונות אווירית ועליונות כוח התמרון הממוכן. 
אילו סאדאת היה חושב טכנית, הוא היה פוקד על מפקד חיל האוויר שלו 
- נא התאם את עצמך עם טייסיך ליכולות חיל האוויר הישראלי, תציג לי 
תכנית לשיפור מואץ. אותו דבר היה פוקד על חיל השריון המצרי. אבל 
הוא פעל הפוך. הוא זיהה את המגבלה, המשיג אותה לעומקה ובנה תכנית 
על בסיס הכרת המגבלה. בתכניתו לא נדרשה כלל עליונות אווירית, כי 
בטווח הפעולה שלו, שתוכנן לחמישה עד עשרה ק"מ ממזרח לתעלה, 
הוא התבסס על תמיכת מערך ההגנה האווירית הצפוף שנבנה ממערב 
לתעלה. באותו הגיון מערכתי, גם לא נדרשה לו יכולת תמרון ממוכנת 
משופרת, כי לא ביקש לתמרן לעומק המדבר ובהתייצבותו להגנה ממזרח 
לתעלה שלל את כושר התמרון הממוכן הישראלי באמצעות מסת רגלים 
מצוידת בטילי נ"ט. זו תפיסה הסתגלותית מובהקת. אבל הדבר הנוסף 
שיש בתפיסה הזאת וזה לב העניין, זאת חשיבה שאיננה בנויה רק על 
ממדי הפיזיקה במתכונת המוכרת של תכנון וניהול פס ייצור. באיזה מובן? 
לפרופ' אדיג'ס, מומחה בין־לאומי לניהול, יש דוגמה. הוא מלמד למנהלים 
ולמנהיגים - את הכורח להבחין בין מה שביכולתם לפעול ולהשיג בו תוצאה, 
לבין מה שאין ביכולתם. אם אני רוצה להיות גבוה 1.80 מ' או 1.90 מ' - 
אין לי יכולת לפעול מעשית בתחום זה אבל אם אני רוצה לרזות חמישה 
ק"ג - יש לי יכולת. פרופ' אדיג'ס מצווה מנהלים להבחין בין האפשרי 
להשגה לבין הבלתי אפשרי, להתמקד במה שביכולתם להשיג: "במשקל" 
ולא ב"גובה". בתפיסה הערבית ובתפיסה שהדריכה במידה רבה גם את בן 
גוריון, קיים היגיון אחר, זו פעולה במטפיזיקה של התהוות. אכן בוחרים 
לפעול במה שיש ביכולתנו להשיג, בציפייה להתרחשות מגמה מתהווה 
שבה ייווצרו תנאים חדשים. ממקדים פעולה בהשפעה "על המשקל", וזה 
אמור להשפיע בפעולות של התהוות על ממד "הגובה". זאת אומרת כי 
לפנינו היגיון אחר הבנוי על תפיסת עולם מטאפיזית שאומרת - נפעל 
במה שביכולתנו לפעול ואינשאללה תהיה התהוות שאיננה בשליטתנו, 
איננה סיבתית בקשר סיבתי הכרחי בין פעולה לתוצאה, אבל משהו 
יתרחש ובאמצעותו יקרו דברים חדשים. בתהליך המתהווה, הבלתי 
אפשרי יהפוך אולי לאפשרי. כך עובד פרקסיס מארקסיסטי. כך עובד 
הטרור. מדינת ישראל הפסיקה לחשוב ככה כי אנחנו מכווני בתי ספר 
למנהל עסקים. דרך אגב, איש עסקים רציני בונה על התהוות, לכן קשה 

למצוא מיליונרים בין בוגרי בתי ספר למנהל עסקים... 
לפני שאסכם, נתבונן שוב במרכיבי היסוד לבניין הכוח. מכיוון שהסכימה 
מייצגת מערכת דינמית, יש לשאול מה קורה כשרכיב אחד תופס דומיננטיות 
יתר? כמובן שהוא לא רק משנה את מערכת שיווי המשקל שבה המערכת 
הזאת מתקיימת, אלא שהוא יוצר גם זהות אחרת למערכת. אני טוען 
שזה מה שקרה לנו בעשורים האחרונים. נוצרה לנו מערכת חדשה, וראוי 

לתת עליה את הדעת.
בהתפתחות תופעות אנושיות ובתוך כך גם התפתחות של ארגון צבאי, 
קיימים לפחות שני צירים משפיעים: הציר הדיאכרוני והציר הסינכרוני.

בכל נקודת זמן הידע מתהווה על בסיס שתי מערכות הצירים:
בציר הדיאכרוני - התפתחות במכוונות למורשת הפנימית של הארגון.
בציר הסינכרוני - התפתחות במכוונות להתרחשות ההשוואתית 

המקבילה בצבאות אחרים. 
בציר האופקי המייצג את המהלך הדיאכרוני - מיוצג צה"ל של 1948 
ושל 1956 וכך הלאה עד ימינו, והוא מתייחס למורשת שלו בציר התפתחות 

לעיון בחוברת של מכון בגין־סאדאת למחקרים אסטרטגיים על "בניין הכוח של צה"ל", ראו כאן:
pdf.28־content/uploads/2014/05/Booklet־http://besacenter.org/wp
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ליניארי לאורך הזמן, מתוך אבולוציה פנימית. הציר הסינכרוני, מבטא 
השפעות מהעולם הצבאי הבין־לאומי, המוטלות כהיטל אנכי על המערכת 
הפנימית שלנו. בהתבוננות בהתהוות יחסיי ההשפעה בין שני הצירים, אבקש 
לטעון כי במידה רבה צה"ל מצוי מאז שנות השמונים, בתהליך גובר של 
אמריקניזציה והוא חושב ומתארגן בהשפעה "אמריקנית" תפעולית ארגונית 

ותרבותית, המתבטאת גם בהפעלת הכוח, וגם בהיבטי דפוסיי הניהול.

לסיכום שלוש טענות 
פיתוח שדות יתרון: מי שבידיו יתרונות טכנולוגיים והוא מתמקד   .1
בהם בהדגשה מובהקת, מוביל את היריב, במיוחד בסביבת היריבים שלנו, 

למקסם את שדות הנחיתות בהם הוא מצטיין.
עם כל העליונות הטכנולוגית, היא לא יכולה לייתר את הצורך במוכנות   .2
להקרבה. במידה רבה אנחנו משתמשים ביכולות העל הטכנולוגיות שלנו, 
על מנת לא להידרש למתן הסבר לאימהות למה יצאנו למלחמה. בהקשר 
זה אדגיש כי - אין תחליף לפיקוד צבאי, המונַע על־ידי התמסרות למטרה 
נעלה. דיברו כאן על ערכים; אני לא מדבר על ערכים, אני מדבר על ההבנה 
העמוקה שהיא נחלת הלוחמים, בתשובה לשאלת הנצח, לשם מה ולמען 

מה נלחמים, וזה תנאי לפיקוד מוכוון משימה.
התקדמות לקראת פריצת דרך לשדות יתרון, חייבת להיות מושלמת   .3
גם במסה רחבה של כוח. אמנם אין נדרש כי המסה תתקיים במוכנות 
מידית. לא בזמינות מידית, אבל נדרש שתהיה אופציונאלית, עם שימור 
של יכולות פשוטות ופרימיטיביות. הדוגמה שהיא עבורי משל מאלף. אבא 
שלי, בירושלים, לא זרק את תנור הנפט הישן ובסופת השלג כשלא היה 
חשמל נהנה מחום התנור שאחרים מזמן זרקו. הוא שמר את התנור הישן 
כי הוא לא מאמין שהמערכת הכללית תעבוד במצביי חירום. אנו מבקשים 
יותר מדי ליצור לעצמנו את האשליה שהמערכת אמינה וכמעט כל יכולה.

מכיוון שאנחנו מתמודדים מול מערכות תרבותיות המתאפיינות 
בכישורים מסתגלים, יש להניח כי בכל מקום שנשיג עליונות הם ימצאו 
גם את שדות הנחיתות ושם יפעלו. הם יכולים לפעול במרחב רעיונות 
מגוון כמו התקוממות עממית שיכולה להיות חיצונית ופנימית, ומה 
נעשה לדוגמה מול מאה אלף איש שיחסמו את ציר ואדי ערה? האם 
נזרוק עליהם חימוש מונחה מדויק של חיל האוויר? ממש לא. מבחינה 
זאת אנחנו מתקיימים ונבחנים במרחבים היברידיים, המשתנים ומתהווים 
מחדש באופן רציף ודינמי. בהחלט תתכן היווצרות של איום אחר, בו לא 
יהיה תחליף למסה צבאית פשוטה, בעלת יכולת לנוכחות רציפה במרחב 

הפעולה ורחבת היקף בכמותה.
בהדגשת תפקיד המרכיב האנושי, ראוי לדעתי להבהיר כי הוא בא 
לביטוי לא רק באיכות מצטיינת של קומץ יחידות מובחרות ומצטיינות, 
אלא גם בהשלמה של ממד המרכיב האנושי, בהתממשותו במסה בינונית 

באיכותה אך רחבת היקף בכמותה.
כמו אירועי מרתון בין־לאומיים בערים הגדולות. בצמוד לתחרות 
המתקיימת בין קומץ ספורטאים מצטיינים, מתקיים אירוע רב משתתפים, 
היוצר באמצעות המסה הכמותית את האווירה המהדהדת של פסטיבל 
ספורטיבי עירוני. ללא ההשתתפות ההמונית של מסת רצים בינונית 
בהישגיה, לא היה נוצר לאירוע ההד המצופה. כך גם בהפעלת כוח, בשעה 
שאומה נקלעת למלחמה. את מלחמת גדעון במדיינים הוא מתחיל בקרב 
לילה עם קומץ קטן של שלוש מאות לוחמים נבחרים. אולם כשמתפתח 
לאור ההצלחה הראשונית, קרב רדיפה, הוא זקוק למסה רחבת היקף 
בכמותה, וקורא "לכל איש אפרים" להצטרף. )שופטים ז' כ"ד(. בנוסף 
לפיתוח שדות יתרון טכנולוגיים וקומץ נבחר של מצוינים, המרכיב האנושי 
במלחמה נידרש לעתים, גם לעוצמה כמותית. היבט זה הדורש קיום של 

יותר מצבא קטן וחכם ראוי בצה"ל לבחינה מחודשת.  
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נולדתי במושב ניר צבי ליד צריפין, "הבועה", 
מספר יעלי, מושב קטן. גדלתי שם כל החיים 
שלי. מילדות הייתי שומע הרבה מאוד סיפורים 
של אבא. גם אבא היה שריונר, בחטיבה 7, גם 
הוא היה מ"פ. גם שניים או שלושה מהחברים 
הקרובים ביותר שלו היו מ"פים שאיתם הוא גדל 
בצבא. בטיולים שלנו כשהיינו ילדים תמיד היו 
סיפורים מהצבא. אף פעם לא חשבתי שאגיע 
לשריון. לפני הצבא הלכתי ליום סיירות ואז 
כמובן רציתי שייטת, כמו כל טירון. למדתי בבית 
חשמונאי, ב"הרצוג", ובמקביל הייתי גם בתנועת 

הצופים. כך שעניין התרומה בא לי מהבית.
מה פירוש "תרומה" - מסיסמה למעשה?

אני חושב שככל התקדמתי בשנים, גם לפני 
הצבא, הבנתי שתרומה היא מה שאני נותן או 
במה שאני עוזר לאדם אחר כדי להגיע לנקודה 
נוחה יותר - לא בהכרח טובה יותר, לא בהכרח 
גבוהה יותר, אבל נקודה אחרת שהוא היה רוצה 
להיות בה. ככל שאתה מרגיש יותר את התרומה 
הזאת - אתה חש שאתה יותר עוזר לאנשים, 

בין אם בקהילה הקרובה שלך במושב ובין אם 
לאחרים.

יצאתי לשנת שירות בקהילה האתיופית 
בנתניה. הייתה זו פעם ראשונה שיצאתי מהבועה 
של המושב הסגור והחמים, שבו כולם מכירים 
את כולם. יצאתי למקום שההרגלים בו אחרים, 
ונתקלתי בסיפור קטן שסיפרו לי שני חניכים 
שלי שהיו אז בכיתה ט'. שנתיים לפני כן, כשהיו 
בכיתה ז', הם הזמינו פיצה והגיע השליח על 
אופנוע. הם ביקשו ממנו סיבוב על האופנוע 
והוא לא נתן להם, ביקשו ממנו שוב והוא לא נתן 
להם. אז הם פשוט "פוצצו" אותו במכות, עם כל 
האנשים, ואז לקחו לו את האופנוע. שם הבנתי 
שהבועה שלנו היא מאוד מאוד מאוד מנותקת, 
ולא רק במושב שלי. זה כנראה בהרבה מאוד 
אזורים ובהרבה מאוד חלקים בערים מסוימות. 

שם הבנתי שאני מאוד מחכה להגיע לצבא.
מגיל מאוד קטן דיברו במושב על כך ששנת 
שירות היא דבר חשוב. מדברים על זה שהנתינה 
והתרומה הן דבר חשוב, קודם כל למען האחר 

ואחר כך גם לעצמך. היה לי ברור שאני יוצא 
זה עוד שלב בדרך לחיים  כי  לשנת שירות, 
הבוגרים - לפגוש את הסיטואציות האלה. 
ידעתי עליהן בתיאורה כי אנחנו לא מנותקים, 
והרבה מאוד שיחות  וחדשות  טלוויזיה  יש 
במשפחה ועם החברים, אבל לראות את הדברים 
בעיניים, להרגיש אותם בידיים? ממש לא. לא 
הייתי קרוב לזה. גם לא בית הספר שלי שהיה 
בית ספר של מושבים ויישובים, כמו כרמי יוסף, 
בית חשמונאי, כפר שמואל, עזריה וגזר. מגיל 
קטן בבית זה מה שדיברו עליו. אלה גם הדברים 
שעניינו אותי: פחות בית הספר כמקום לימוד, 
יותר החבר'ה במושב. גם לכיף שלי ולתרומה, 
כמובן זה בא ביחד. צריך להגיד שגם זה בא לי 
הרבה מהבית, ויש לי חבורה עד היום, חבורה של 
עשרה חברים, בנים ובנות מאוד מאוד קרובים. 
ניסינו להכניס שזה יהיה באופנה לעבוד קשה 
ולתרום. כשמישהו אחד התעצל, השני הרים 
אותו, וזה לא תמיד הייתי אני. היה מישהו אחר 
שפעם בא ומשך למעלה, ופעם אחת אני משכתי 

יעלי המ"פ -

מחנך
סרן יעלי קורנפלד הוא מ"פ בגדוד עֹז )77( בחטיבה 7. 
ביקשתי לשמוע ממנו על הפלוגות לאחר מבצע "צוק 
איתן", ומצאתי עצמי יושב מול אישיות הנטועה עמוק 

 בשורשי הארץ, השריון ו"האדם שבטנק ינצח". 
כל הזמן שאלתי את עצמי האם יושב מולי מפקד, 

מחנך, או מפקד־מחנך

תא"ל )במיל'( מנשה גולדבלט
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למעלה. השתדלנו להיות ביחד. פחות טוב או 
שלילי היה לא לתרום או לוותר לעצמך. אני 
חושב שאחד הדברים שגרמו לנו להיות קבוצה 
מאוד חזקה, היא העובדה שכל פעם מישהו אחר 
משך. אני אקביל את זה לפלוגה: פעם אחת 
המ"מ הזה מושך, ופעם אחת המ"מ הזה מושך. 

זה היה עוד לפני הצבא.

הגיוס לצה"ל
תשעה ימים אחרי שהתגייסתי ציינתי יום 
הולדת 20. התגייסתי יחסית מבוגר. היה לי 
ברור שאני רוצה להיות מפקד והיה לי גם ברור 
שאני רוצה להיות קצין, בעיקר בגלל אבא. ממש 
לא רציתי להגיע לשריון, ובכל זאת הגעתי כי 
נפצעתי לפני הגיוס. התגייסתי במארס 2009, 
כמובן לחטיבה 7. עברתי טירונות, צמ"פ, קורס 
מפקדי טנקים. בסוף קורס מפקדים יצאתי לקורס 
קצינים. אחר כך הייתי שמונה חודשיים מ"מ 
בפלוגה ז', מבחינתי זה תפקיד שאין לו תחליף. 
זו הפעם הראשונה שבה מצד אחד אתה הכי 

הרבה אוכל את החרא עם האנשים, מצד שני 
אתה כבר לגמרי מפקד שלהם. אני זוכר שהייתה 
לי התחושה שבימי שישי אני משפיע על בערך 
200 אנשים. למה על 200 אנשים כשאתה בסך 
הכל מ"מ? כי ביום שישי הזה, כשהחיילים יוצאים 
הביתה, כל חייל יושב בארוחת שישי שלו ומספר 
לאימא שלו שהוא עשה עם המ"מ ככה ועשה 
עם המ"מ ככה, בין לחיוב ובין לשלילה. השיח 
וההשפעה הם על המון אנשים: על אימא שלו 
ועל אבא שלו ועל החברה שלו ועל הדוד שלו 
שאוכל אתו את ארוחת שישי. זו רק דוגמה 
מבחינתי להשפעה של המפקדים. אני חושב 
שככול שאתה מתקדם, אתה משפיע על אנשים 
רבים יותר, לא רק על הפלוגה והבית הקטן שלך.

לרמת המ"פ לא ידעתי שאגיע. כל הזמן הייתי 
מדבר עם האנשים. כמובן, זה לא עניין אותי 
בהתחלה. עניין אותי להגיע להיות מפקד, ועניין 
אותי להגיע להיות מ"מ. אחרי שמונה חודשים 
בפלוגה מבצעית בתור מ"מ הלכתי להיות גנן 
בקק"ש. אני חושב ששם, אחרי מחזור אחד, נפל 

לי האסימון שאני רוצה להיות מ"פ ושאני צריך. 
אחר כך יצאתי להיות סמ"פ בפלוגה מבצעית, 
ושם כבר היה מוחלט - אני חייב להגיע להיות 

מ"פ.

יעלי המ"מ
חשוב שנתחיל בכך שהגעתי לקו כמ"מ. הדבר 
הראשון שעשיתי היה מסע קטן למחלקה, כאילו 
הדרך לרמפות ברמת הגולן. לקחנו אתנו אמצעי 
ראיית לילה. כאילו עלינו לעמדות והוצאנו כרטיס 
טווחים מהרמפה שלנו, למרות שכנראה לא נגיע 
לרמפה הזאת. אני חושב שהחינוך של רמת הגולן, 
סוריה, לבנון, הצפון, הוא חינוך חשוב. זה היה לי 
ככה בתור מ"מ. מצד אחד זה היה להרגיש קצת 
את כל הסיפורים של אבא ומצד שני להתחבר 

לכל המפקדים שלי בשטח באותו זמן.
אחר כך הלכתי להיות גנן בקק"ש במשך 
שנה בשיזפון. זה תפקיד באמת מדהים - סגל, 
אנשים, מ"פ ומג"ד ומח"ט מדהימים שלמדתי 
מהם המון. במהלך המחזור הראשון הבנתי שאני 

סרן יעלי, שני מימין, והצוות שלו
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אהיה מ"פ. אם אני אהיה טוב או לא טוב אני 
לא יודע, אבל הבנתי שאהיה מ"פ. במחזור השני 
שלך הכול רץ לך ואתה מרגיש שאתה גם הרבה 
יותר טוב בתפקיד. במחזור השלישי אתה מרגיש 
שאתה כבר מאוד משפיע ומשנה דברים. אני 
ועוד גנן, בשם עידו פיוטרקובסקי, שרץ איתי 
והמ"פ שאול ישראלי, רצנו במשך שנה ביחד 
וממש הרגשתי שאנחנו משנים ביחד, כמובן 
בהובלת המ"פ, בתרגילים, ברוח של הגננים וברוח 
של הצוערים. היה לי מאוד מאוד חשוב להיות 
בפלוגה מבצעית ולא לעשות עוד תפקידי הדרכה 
כי אני התייחסתי לתפקיד הסמ"פ כמו למ"פ. 
הגעתי לפלוגה שהייתי בה מ"מ. מבחינתי זו 
הייתה סגירת מעגל אדירה. אחרי בערך חצי שנה 
בתור סמ"פ, תוך כדי האימון, היה מבצע "עמוד 
ענן". מבחינתי זה היה השיא שבו הבנתי את 
חשיבות רמת הפלוגה במהירות שלה, במוכנות, 
במשימתיות שלה, בגמישות שלה. התייחסתי 

לכל התקופה הזאת ממש כעוד מ"פ בפלוגה.
תמיד קיימת הדילמה הזאת: תקביל את עצמך 
למ"מ חי"ר - למ"מ חי"ר יש כ־25 לוחמים, ולמ"מ 
טנקים יש רק 12. המ"פ - יש לנו 50, למ"פ להם 
יש 120. המורכבות היא לא בהכרח יותר קלה 
או יותר פשוטה, היא פשוט מאוד מאוד שונה: 
העיסוק בכלים או העיסוק במשימה. אתה מקבל 

משימה בהתאם ליכולות שלך.

יעלי המ"פ
אני חושב שמ"פ הוא הרמה הכי גבוהה והכי 
נמוכה, המיקום המושלם: מצד אחד המרחק 
מאנשים שבו אתה יכול לעשות תהליך מסוים, 
מצד שני הקרבה לאנשים. אני חושב שבהרבה 
מאוד מקרים מ"פ קרוב לאנשים כמו מ"מ, 
ולמפקדים הוא קרוב כמו המפקד הכי ישיר וקרוב 
שלהם. ולמ"מים - כל מ"פ חושב שהמ"מים הם 
הבייבי שלו. יש לך כבר מפקדת פלוגה ואנשים 
שעוזרים לך, הסמ"פ, הרס"פ ומש"ק ההדרכה, 
שנותנים לך להגיע לתוצאות מאוד גבוהות ביחס 
למה שמ"מ מסוגל, אבל מאוד קרוב לאנשים 
ביחס למה שהמג"ד מסוגל. זה הממשק האידיאלי 
עבורי. אני מרגיש המון פעמים שאני מפקד של 
53 אנשים, כולל החוליה שלי, ואני רוצה לפעמים 
להרגיש שאני מפקד רק של המ"מים. אני חושב 
שבאמצעות הפיקוד שלי עליהם הזרועות יהיו 
חזקות יותר. אני חושב שלמג"ד קשה לעשות 
את זה, אבל מ"פ יכול להחליט מתי הוא מפקד 
של שלושת המ"מים שלו - ואז הוא טיפה יותר 
מרוחק מהאנשים, ומתי הוא קרוב מאוד לאנשים. 
לדוגמה, אני ממשיך עכשיו לביקורי בית של חייל 
בחוליה הטכנית וחייל באחת המחלקות בגלל 
בעיות שיש להם בבית. אני חושב שחובתו של 
המ"פ לעשות חלק מהדברים האלה. אבל אם 
הוא ינסה לעשות הכול, מה הוא, מ"מ? אחר כך 

זה היה תפקיד מאוד מאוד מעניין.
לפני שלושה חודשים נכנס אליי סמ"פ חדש 
ובשיחת הפתיחה אמרתי לו שאני לא רוצה 
שנהיה מ"פ וסמ"פ, אני רוצה שני מ"פים בפלוגה, 

וחשוב לי שזו תהיה ההרגשה שלו. ברור שאני 
המפקד של הפלוגה, ברור לו וברור לי וברור 
ללוחמים וברור לקצינים. אבל אני חושב שסמ"פ 
הוא תפקיד שאם אינך חושב כמ"פ, או שאינך 
שואף להיות מ"פ, אתה לא יכול לעשות היטב 

את התפקיד. 
הייתי מ"פ טירונים בחטיבה 7 בדיוק בתקופה 
שעשו את האיחוד בין שתי פלוגות לפלוגה 
אחת. הייתי ארבעה חודשים מ"פ בטירונים. 
ביום שישי 4 ביולי התמניתי למ"פ, וביום שני 7 
ביולי הופעלנו ב"צוק איתן". מבחינתי זו הייתה 
כניסה מאוד מאוד טובה. יש בכך הרבה מאוד 
קשיים בניהול כוח האדם, בהכרה של האנשים, 
אבל במשימה ובכך שהכירו אותי בתפקיד המ"פ 

היה לי מאוד נוח ומאוד מאוד כיף.

מבצע "צוק איתן"
מבצע "צוק איתן" תפס אותי בהיותי מ"פ 
צעיר במשימה במרחב ההגנה, בפלוגה שבה 
מרבית הסגל חדש. באמצע המבצע נפצעתי, 
חטפתי מהמקלע מא"ג של הטנק על השפה. 
יצאתי ליומיים וחצי החוצה. מ"פ בלי ֶּפה... לא 
יכולתי לדבר כי היו לי תפרים בשפה. היו לי 
יומיים וחצי מאוד מאוד מאוד קשים למרות 
שידעתי שהפלוגה שלי בידיים טובות. כשחזרתי 
קיבלתי תחת פיקודי גם מחלקת מילואים. זו 

2 של פלוגת החרמ"ש. דבר  הייתה מחלקה 
ראשון שעשיתי כשהגעתי - עליתי למגדל. 
המגדל שלנו היה בנוי בסוללות כמו שאנחנו 
רגילים. המשימה של המילואים הייתה אבטחה 
ויציאה לסיורים, והמשימה של הפלוגה שלי 
הייתה מרחב הגנה, היערכות להגנה ויציאה לסיור 
טנקים. דבר ראשון שעשיתי זה הלכתי דווקא 
למילואימניקים לדבר איתם. אמרתי לסמ"פ שלי 
שיתפוס פיקוד לשעתיים ונכנסתי איתם לשיחה 
מאוד מעניינת. הם רצו להבין מתי יוצאים ולי 
מן הסתם בדיוק כמוהם לא היה לי שמץ של 
מושג מתי יוצאים. אמרתי להם עוד 14 ימים 
בדיוק יוצאים החוצה. ואז אחד האנשים אמר 
"מה באמת?!" אז אמרתי לו כי ברור שלא וכי 
אין לי מושג. הייתה לי שיחה מאוד מעניינת על 
רקע הצורך לפקד בקרב על מילואימניקים בני 
32־30 נשואים עם ילדים ועם תפיסות חיים 
אחרות. מנגד הלוחמים בפלוגה שלי כמובן ׂשׂשים 
ֱאלֵי קרב ואילו המילואימניקים לא כולם. לפתע 
אתה צריך לדבר על האזרחות בתוך שדה הקרב. 
מבחינה פיקודית זה אחד האתגרים הכי מעניינים 
שהיו לי במבצע. לנתק הכל, לקחת את האנשים 
ולהבין שהשיחה הזאת בדיוק כמו בשגרה, כמו 
שיחת פלוגה שאתה עושה, לשיחת המחלקה 
יש חשיבות מאוד גדולה. פתאום אתה שומע 
אנשים בשנות השלושים שלהם צמאים למידע 

עוד גבינה לפיצה, כי החבר'ה אוהבים. יעלי
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שיש לך, גם אם הוא לא מידע שאומר להם מתי 
הם ייצאו. אבל אתה מדבר על הרוח ופתאום 
אתה מצליח לדבר עם אנשים בני 35 על הרוח 
ועל החשיבות שלנו. הרגשתי שזה חשוב הרבה 
יותר מאשר ללכת ולהיות עכשיו עוד שעתיים 
בין הטנקים שלי ולהסתובב ולהכיר את התותחן 
החדש שלי, למרות שאני לא יודע מי זה. מחלקת 
המילואים הזאת מאוד מאוד רגישה כי יש להם 
ילדים בבית ויש להם נשים בבית, וכמובן כמו 
לכולנו גם אימהות, וזה שתולשים אותם מהחיים 
האזרחיים. מה שהיה לי יפה לראות זה שאחד 
בא ואמר לי בוא נלך לשחרר את הפרות במשק 
הסמוך, הפרות שם היו סגורות כבר במשך 14 
ימים. בוא נלך לשחרר אותן שיאכלו את עצים, 
כי הוא טבעוני; אחד אחר צחק עליו ואמר בוא 
נלך לאכול אותן; ואחד ממש ממש פחד שכל 
רגע עומד ליפול כאן פצמ"ר, כי בדיוק נפלו 
פצמ"רים במהלך השיחה. היה גם מי שאמר 
מה זה השטויות האלה - בוא ניכנס עד הים. 
ואתה רואה את העירוב הזה של צבא. שם נפל 
לי האסימון שצבא מילואים וצבא סדיר זה גוש 
אחד שאינו יכול להתפצל. באותו זמן זה גם 
היה המבצע הראשון שהיה לנו כפלוגת טנקים 
מילואים ופלוגת חרמ"ש בתוך הגדוד, עקב 

השינוי שהחטיבה והַחיִל עוברים.
בלי קשר הייתה תחת פיקוד הגדוד פלוגת 

טנקים והיה כל כך יפה לראות איך הם היו 
משימתיים!

בפלוגה אף אחד לא נפגע במבצע וטוב שכך. 
בגדוד היה פצוע אחד מרסיס ולא נהרג איש. 
היו פצועים מכוחות שתחת פיקוד הגדוד, כמו 
שני מפעילי דחפור די־9 שנפצעו בשריפה בתוך 

בניין, אבל לא משהו רציני.

אירוע משמעותי כמ"פ חדש
כשבועיים לאחר שהיינו בשטחי כינוס באו 
הורים של טען ד' שלנו לעשות לנו על האש ואני 
ככה הוצאתי את עצמי רגע החוצה לקחתי את 
הסמ"פ שלי הצידה, זה היה אחרי שאני שבוע 
וחצי בפלוגה. עוד לא הכרתי את כל האנשים 
בשמותיהם, אולי רק בשמות אבל לא באמת 
מעבר לכך. יצאתי הצידה וראיתי את הפלוגה 
שלי מפוצלת - בצד אחד הוותיקים, בצד אחר 
את הצעירים וקצת עצוב להגיד, ראיתי במרכז 
את הֵּבנִי"שים )בני ישיבות(, החבר'ה הדתיים 
של הפלוגה. פתאום המשימה לא עניינה אותי 
והחיכוך לא עניין אותי והאויב לא עניין אותי, 
עניין אותי רק דבר אחד - איך אני מביא אותם 
ל"ביחד", לרצון לחלץ אחד את השני מהטנק, 
לרצון לתת דברים האחד לשני ולתחושה שאנחנו 
פלוגה אחת ולא שלוש קבוצות בתוך פלוגה אחת. 
השיא מבחינתי היה כאשר שהבנתי שאנחנו 

באמת ככה, כאשר ערכתי ערב פלוגה לפני 
כחודש בקו מצודות יהודה, במהלך התעסוקה 
המבצעית, וראיתי שהגיעו והצטרפו אלינו כ־25 
משוחררים, זה המון. הם באו ואמרו לי איזה יופי 
לראות את הפלוגה ביחד, לא כצעירים בנפרד 
וותיקים בנפרד. פחות קריטית האהבה אליי, 
ואני חושב שאם במערכה הבאה נידרש ליותר 
מ־50 ימי לחימה, מה שיגרום להם להילחם עם 
כל המוטיבציה ועם כל אהבת הארץ והערכים 
שכולנו גדלים עליהם, זה המפקדים והחברים. 
זה מה שיגרום להם להמשיך להסתער. כמובן 
המצוינות  אבל  הבסיס  היא  שהמקצועיות 
שלנו כפלוגה והדבר החשוב ביותר מבחינתי 
זה ה"ביחד". זה לא ה"ביחד" של בוא נעשה 
ּפֹויְֶקה )סיר על האש(, אלא בוא נילחם ביחד, 
בוא נרצה להילחם ביחד ובוא נסמוך אחד על 
השני. כמובן שיש לי עוד לאן להתקדם אבל אני 
מרגיש שבנקודה הזאתי אני יכול להיכנס איתם 
גם לשלושה חודשי לחימה והם יישארו ביחד. כל 
הצוות שלי עזב, כל אנשי מפקדת הפלוגה שלי 
עזבו ומאוד רציתי שהם יחתמו קבע וניסיתי 

להחתים אותם בכל דרך.

 אחרי צוק איתן - 
מוכנות למבצע הבא

אנחנו אחרי שלושה ימים של השתלמות 

סרן יעלי, כורע, עם חיילים מהפלוגה 
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תכלית  שלנו.  הגדוד  בהובלת  חטיבתית 
משותפת  שפה  ליצור  הייתה  ההשתלמות 
בין כל הקצינים בחטיבה ולדבר על טכניקות 
ותרגולות חשובות לרמת המ"מ ומ"פ, בין אם 
אלה דברים חדשים שרצינו לעדכן את האנשים 
או ישנים שרצינו לשמר אצלם. כל מ"מ מפלוגת 
הטנקים שלי הוצמד לתחנה, מ"מ אחד ת"פ מ"פ 
הנדסה, אחד ת"פ מ"פ המסייעת ואחד ת"פ 
שלי. אני מרגיש שכל ק"מ שהם עושים בטנק 
וכל שעה שהם נמצאים עם האנשים שלהם 
מביאים אותם ליתר מוכנות. אני חושב שתקופת 
אימון היא התקופה שבה אתה הכי מוכן, גם אם 
עוד לא התחלת להתאמן, והתחככת ודיברת 
עם האנשים על הנושאים. עשינו הכנת סגל 
ודיברנו על המורכבויות שיהיו עם ה"ביחד" 
הזה. תקופת האימון היא התקופה הכי ֵּכיפית 
למ"פ, זו גם התקופה הכי קשה, אתה כל הזמן 
במבחן והחיילים כל הזמן בוחנים אותך, וזו 

התקופה הכי חווייתית.

עם הפנים קדימה
קודם כל אני רואה את עצמי מחנך אנשים 
ומנסה לעשותם אזרחים טובים יותר למדינה. 
אינני יודע להגיד אם זה יקרה בצבא או בפנימייה 
או שזה יהיה במכינה כלשהי, אבל אני רואה את 
עצמי בתחום הזה. תפיסת פיקוד מתגבשת מרגע 
שאתה מסיים קורס מט"קים ועד הרגע שאתה 
מסיים קורס קצינים. אני מרגיש שגיבשתי 
לעצמי משהו ואני משוכנע שאתעצב עוד ועוד. 
אם ניקח 100 אחוזים של מפקד אז 51 אחוזים 
הם המפקד שבצבא, המפקד שצריך לנצח בקרב, 
המפקד שצריך לשמור על מדינת ישראל וכמובן 

המפקד שצריך להרוג אויב, ו־49 אחוזים הם 
המפקד המחנך. יש הרבה אנשים ברמה הממונה 
שנזהרים מהדבר הזה, אבל אני חושב שפיקוד 
זה חינוך, פיקוד שווה חינוך, חינוך שווה פיקוד. 
לא כל יום יש מלחמה, ויכול להיות מי ששלוש 
שנים לא הריח מלחמה ויש חשיבות מאוד 
גדולה עם איזה מטען הוא נכנס לצבא ועם 
איזה מטען הוא יוצא מהצבא ואיזה אזרח הוא 
יהיה, האם ירצה לתרום למדינה, האם ירצה 
לעשות תפקידים משמעותיים. נראה לי כי לנו 
ברמת הפיקוד, גם עד רמת המג"ד ויותר, יש 
חשיבות מאוד גדולה עם איזה מטען החייל 
יוצא לאזרחות. האם הוא יוצא לאזרחות וכל 
מה שמעניין אותו זה לטוס לחו"ל ולעשות 
כסף, או שהוא יוצא לאזרחות ומעניין אותו 
להתחבר לקהילה, או להתנדב או אפילו לעבוד 
בתחום חינוכי, או משהו אחר בעל תרומה, גם 
אם זה בכסף. אני לא חושב שצריך לפחד מזה. 
בחבורה של החברים הקרובים שלי אני מרגיש 
שכל אחד הוא מעין מ"פ במה שהוא עושה. 
אחת לומדת לתואר משולב של פסיכולוגיה, 
כלכלה ומדעי החיים או מדעי ההתנהגות. מעבר 
לזה שהיא מצטיינת היא אוספת סביבה את כל 
האנשים ויצרה עכשיו איזשהו שינוי בקהילה 
והיא עוזרת. חברה אחרת מאוד טובה נכנסת 
עכשיו לפרויקט שנקרא "תג מאיר" שזה נגד 
כל הנושא של "תג מחיר" ואני באמת מרגיש 
שהיא כמו מ"פ בתחומה. אנחנו לא יותר טובים, 
בכלל לא, פשוט הסביבה שהיינו בה אפשרה לנו 
להיות מיני־מ"פ כל אחד בגזרתו שלו. הצבא הוא 
תחום אחד ויש עוד המון תחומים במדינה שלנו 
שזקוקים לתמיכה. לכן עדיין אינני יודע אם 

אני רואה את עצמי לטווח ארוך בצבא או לא.
אני עוד בורג קטנטן במדינה, אבל אם ניקח 
שני דברים ומקדם ונשנה אותם - האחד זה 
אחריות אישית והשני זה לא להתעלם, שלא 
יעבור לידינו - נשיג הרבה. כל אחד יכון לעשות 

בתחום הקטן שלו.
נושא המנהיגות בצבא הוא מאוד קל, יש 
מפקד שמתחתיו יש מפקדים ומתחתם יש עוד 
מפקדים ומתחתם יש חיילים. כולם יודעים את 
האחריות שלהם והשאיפה שכולם ידעו את 
האחריות שלהם. צריך לציין שרמת המפקדים 
היא מאוד גבוהה. לפחות אני מרגיש שרמת 
המט"קים שלי מאוד גבוהה. באזרחות נקביל 
את זה לשכונה שבה עשיתי שנת שירות, מה 
שניסינו לעשות הוא שיהיה חשוב לאנשים 
בקבוצתם. זה לא רק אנשים שבאים ממושב ניר 
צבי לנתניה לעזור, אלא רצינו לקחת את הבחור 
מנתניה שיהיה אכפת לו מנתניה, ושלאחר מכן 
הוא יצמיח עוד אחד שיצמיח עוד אחד, מה 
שבצבא קל יחסית לעשות ובאזרחות מאוד 
קשה. אני חושב שאם ייפול לנו האסימון הזה 
אז השמיים הם הגבול, כי אז לכולם יהיה אכפת 
ולכולם יהיה גם תפקיד. לא חייב שישימו לך 
כותרת של המנהל. זה אולי אוטופי טיפה, אולי 

טיפה, אבל...
התפקיד הבא שלי הוא מ"פ בקק"ש. במצטבר 
אהיה שנה וארבעה חודשים מ"פ, ואני מרגיש 
שהצלחתי להשפיע וללכת בדרך שבה תכננתי.
מבחינתי התפקיד הבא הוא לקחת את הסל 
של כל הדברים שצברתי עם הזמן, ולנסות לא 
לעשות הרבה "יעלי" קטנים, אלא כל אחד על 

פי דרכו והאופי שלו.  

בצוותא ביום ובלילה
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שוחחנו עם סמלת מבצעים המשרתת בחמ"ל 
של גדוד שריון סדיר, עם מדריכת מרגמות 
המדריכה אנשי שריון בסדיר ובמילואים לרבות 
בירי, ועם מדריכת סימולטור בחטיבת ההכשרות 
460. כולן חשות שהן מבצעות תפקידים חשובים 
וחיוניים, כולן מעידות על התרומה האישית 
הרבה של השירות לפיתוח האישיות, וכולן 
קוראות לשאר הצעירות להגיע ולהתגייס, וכמובן 
לשריון, כי "השריון הוא ַחִיל שהוא משפחה, חיל 
שהוא סּוֶּפר מקצועי, עם היסטוריה של הצלחה 
כל כך גדולה במלחמות ישראל", כדברי סמלת 

ענבל אידה.

רב"ט שיר פרטוש
)סמב"צית בגדוד 46 בחטיבה 401(

התפקיד  •
סמלת מבצעים משרתת בתוך חמ"ל. אנחנו 
מתכללים את כל האירועים שקורים בגזרה, 

ומהווים גוף שמעביר דיווחים על אירועים. כל 
אירוע שמתרחש בגזרה עובר בחמ"ל שלנו ואני 
מעבירה את הדברים למפקדים, למג"ד, לסמג"ד, 

שמעבירים את הדיווח לחטיבה.
לפני שהגעתי לשרת בחטיבה התפקיד היה 
מאויש בלוחמים, ומאז שהצטרפתי לחטיבה 
זה  לוחמות שמאיישות תפקיד  אנחנו שתי 
לראשונה. חשוב לי להוסיף כי כשהגענו, הלוחמים 
היו המומים מכך שחיילות יחליפו אותם, אך 
לאחר תקופת שירות קצרה השתלבנו היטב 
עם הלוחמים האחרים ואנחנו כיום חלק בלתי 
נפרד של החמ"ל המוסיפות לאווירה מיוחדת.

הקשיים והיתרונות בשירות צבאי משמעותי   •
ביחידת שריון רחוק מהבית

כיום אני משרתת ברמת הגולן והיחידה שלי 
רחוקה מאד מהבית, אני גרה בדימונה. היתרון 
בכך שאני משרתת כל כך רחוק מהבית הוא 
שאני משלימה שעות שינה אשר חסרות לי 

באוטובוסים בדרך מהיחידה הביתה במהלך כשש 
שעות. כנגד זה החיסרון המשמעותי בנסיעה 
ארוכה זו הוא שאני מגיעה מאוחר מאד הביתה 

ומשך החופשה שלי מתקצר.
תרומתך הייחודית בביצוע תפקיד חשוב זה  •
התפקיד מחייב דריכות, ריכוז ודיוק רב. 
גם טעות הכי קטנה, אם לא מעבירים מיד 
את הדיווח, עשויה להתפתח לאירוע שיכולנו 
למנוע אותו. לפני שהתגייסתי שמעתי תפקיד זה 
וקיוויתי מאד לקבל אותו. בצה"ל לאחר הגיוס 
וקורס הכנה  עברתי טירונות במהלך חודש 
לתפקיד במשך חודש נוסף. לשמחתי הרבה 
השתלבתי היטב בביצוע התפקיד ואני משקיעה 
את כל היכולות להצליח בכל משמרת ומשמרת.

מה תורם לך השירות בחטיבה קרבית  •
לחטיבה  ללוחמים,  קירבה  מרגישה  אני 
הלוחמת. השגרה בגדוד מאד אינטנסיבית עם 
הרבה עשייה ואני יודעת שאני חלק התומך 

לוחמות 
בתפקידים 

משמעותיים 
בחיל השריון

הן משרתות בחטיבות סדירות של השריון והן לוחמות 
בעלות תפקידים חיוניים ומשמעותיים. שוחחנו עם שלוש 

חיילות המשרתות בשלושה תפקידים שונים ומשמעותיים, 
ופגשנו שוב את ארץ ישראל היפה

נחמה בר־כוכבא*
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עם  ישיר  קשר  לי  יש  הגדוד.  של  בלחימה 
הלוחמים, אני מעבירה בשטח את הוראות של 
המפקדים לחיילים המבצעים. ואני חשה ויודעת 

שאני תורמת ושותפה לביטחון ישראל.
אמירה אישית  •

המערכה הראשונה שהשתתפתי בה במסגרת 
צבאית היא "צוק איתן" לאחר חצי שנה בצה"ל. 
עברתי סערת רגשות עמוסה בחוויות גיבוש 
של לוחמי הגדוד, שבמהלכו הפכנו למשפחה 
אחת. היינו ביחד בקשיים ובהצלחות. המערכה 
הזו רוממה אותנו, ראשית כמשפחה מלוכדת 
ובנוסף כמבצעי נושאים צבאיים. אנו חשות 
גאווה על העשייה שלנו והשותפות לביטחון 
ישראל. האזרחים מעריכים אותנו מאד ומרבים 

לומר לנו תודה והערכה.
חשוב לי לציין שכל מי שיכול לתרום לביטחון 
ישראל צריך להתגייס לצה"ל ולתרום את חלקו, 
יש לנו מדינה אחת שצריכה וזקוקה לנו, המחייבת 

שכל אחד יתגייס וישקיע במדינה שלנו, כי אין 
לנו מדינה אחרת.

סמלת ענבל אידה
)מדריכת שריון בנושא מרגמות במל"י(

התפקיד  •
מדריכה המאמנת בעיקר כוחות סדירים 
וכן כוחות מילואים ביחידות השריון השונות 
בהפעלת מרגמות. יש יחידות שמגיעות לאימון 
בבסיס צאלים ויש יחידות שאנו מגיעות לאמן 
אותן ברמת הגולן. ליחידות הסדירות אנו מגיעות 
לבסיס שלהן. אנו משתדלים להגיע לאימון זה 
לכל יחידת שריון שיש בה מחלקת מרגמות. 
בתפקידי אני מאמנת בשטח. בכל אימון באש 
מתורגלים הלוחמים כאילו הם בלחימה עצמה.

לפני התפקיד עברתי קורס מדריכות )קמ"ד( 
שנמשך שלושה חודשים. בנוסף השתלמתי חודש 
וחצי בקורס ייעודי רק בנושא המרגמות. קבוצת 

הדרכה בנויה משלוש חיילות וקצינה. אנחנו 
מגיעות ליחידות, מעבירות שיעורים וגם אימון 

הכולל ירי. כל יחידה מתאמנת כשבוע.
החיילים שאנו מאמנות אומרים שזה שינוי 
מרענן שהחיילות מאמנות אותם, וכי הם יודעים 
שאנו גורם הכי מקצועי בנושא זה. המפקדים 
והחיילים מכבדים אותנו מאד על המקצועיות 
אני  זה  ועל שיטת ההדרכה. בתפקיד  שלנו 
מכירה אנשים שונים כל שבוע. יש לנו יכולת 
להעביר שיעורים ולתרגל נושאים שבהם יידרשו 
הלוחמים לפעול בקרב. זו הכנה לפעילות בעת 

הצורך.
לעצמאות,  תורם  רחוק מהבית  השירות 
תורם להכרת אנשים חשובים וליצירת קשרים 
עם חברים חדשים שלא מהאזור שבו גדלתי. 
ואני  השירות מוציא אותי מסביבה בטוחה 
לומדת להתמודד עם מצבים חדשים. כל פעם 
צריך להתמודד אחרת כי כל סיטואציה היא 

סמלת ענבל אידהרב"טית שיר פרטוש
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שונה. אנחנו כל הזמן בתפקיד בסביבה הצבאית 
ורחוקים מהחיים האזרחיים. ביקשתי להתגייס 
לחיל השריון ולא חיפשתי שירות נוח וקל ליד 
הבית. ביקשתי שירות מבצעי, ואני שמחה לשרת 

בתפקיד זה בחיל השריון.
אירוע מיוחד במהלך השרות  •

מבצע 'צוק איתן' הוא התקופה המשמעותית 
ביותר בשירות שלי. הרגשתי במהלכו חיונית 
בתור מדריכה. הבנתי למה התגייסתי להיות 
מדריכה בחיל השריון. הרגע הכי משמעותי היה 
כשהיינו בשטחי כינוס ליד עזה כדי לאמן את 
מחלקת המרגמות של גדוד 75 בחטיבה 7. אימון 
זה היה הכנה לכניסה למבצע, כשסיימנו להעביר 
את האימון ניגשנו לכל חייל, טפחנו לו על השכם 
ואמרנו בהתרגשות 'בהצלחה, שימרו על עצמכם' 
וכך נפרדנו מהם לפני שנכנסו לקרבות בעזה, 

מלווים בברכות ובדאגות שלנו.
מה תורם לך השרות בחטיבה  •

חיל השריון הוא החיל הכי מקצועי. בו למדתי 
מהי מקצועיות, כמה חשוב לרדת לפרטים, 
וכמה חשובה היסודיות בעבודה. התפקיד שלנו 
באימונים של הסדיר והמילואים הוא להכין את 
הלוחמים כדי שיהיו מוכנים לכל מצב ואירוע. 
האימון באש דורש יותר אחריות ומקצועיות 

ודיוק בהדרכה.
אמירה אישית  •

התגייסתי לתפקיד שמשמעותו להעביר ידע 
ואימון, כך שכל חייל יהיה מאומן הכי טוב ומוכן 
לכל מצב. אני מבינה את החשיבות שכל חייל, בכל 
תפקיד - הוא משמעותי בצבא. ולמדריכות - כל 
מי שמתגייסת לשריון שתדע שזה ַחיִל שהוא 
משפחה, חיל שהוא סּוֶּפר מקצועי, עם היסטוריה 

של הצלחה כל כך גדולה במלחמות ישראל.

כל מדריכה או לוחם או המשרת בחימוש, 
שמגיע ליחידת שריון, חשוב שידע עד כמה 
תפקידו משמעותי, ורצוי שייתן בשירות את 
כל יכולתו וכישוריו, ויאהב את מה שהוא או 
היא עושים בתפקידם. הצבא הוא כוח בזכות 

כל אחד מהמשרתים בו.
לצעירות שטרם התגייסו - לכל מתגייסת 
יש מקום בצבא, כל תפקיד הוא משמעותי ובכל 
יחידה, ולכל אחת יימצא תפקיד שמתאים לה. 
לכן חיילות וחיילים בעלי נתונים שמאפשרים 
להם להתגייס ורוצים לתרום ולהיות חלק מן 
ההווה ומעתיד המדינה - חשוב שכולם יתגייסו. 
ויש להם אפשרות  השירות הוא משמעותי 

להשפיע בצבא ובמדינה.

סמלת אופיר הלוי
)מדריכת שריון בסימולטור בגדוד 195(

התפקיד  •
לאמן את החיילים באמצעות הסימולטור 
בארבעת המקצועות שבטנק - נהג, טען, תותחן 
ומפקד. האימון שלנו הוא לכל הצוות יחד. במהלך 
האימון ובסופו אני רושמת הערות על תִפקודו 
של כל אחד בתפקידו כדי לשפר את ביצועיו. 
אני גם אחראית על הכשרת טירונים בביסל"ש 
)בית הספר לשריון( בחטיבה 460, כחלק מגדוד 
האחראי על הכשרת הטירונים. אני מדריכה גם 
אימון מתקדם בקורס מפקדי טנקים ובקורס 
קציני שריון, ולעיתים אנו יוצאים גם לפלוגות 
המבצעיות בשטח ברמת הגולן או בצאלים. 
אנו נוסעות כמעט לכל הארץ להדרכה בפרקי 
זמן של שבועיים. לאחרונה הדרכנו את גדוד 75 
של חטיבה 7, גדוד שעבר הסבה לטנק מתקדם.
במגמת סימולטור בבסיס שיזפון יש כמה 

כיתות. על כיתת סימולטור רפאל אחראיות 
שתי חיילות על אימון פיקוד ותותחנות של 
טנק מרכבה סימן 2. צוות 3 כולל כ־12 חיילות 
האחראיות על נושאים אלה של טנק מרכבה 3. 
צוות 4 מונה כ־12 חיילות האחראיות אל אותו 
אימון של טנק מרכבה סימן 4. כבוגרת צוות 4 
בניתי לוח זמנים יומי ואני אחראית על הכיתה 
שמדריכה. קיבלתי מהקצינה לו"ז שבועי שכולל 
פירוט לחיילות המדריכות במגמת סימולטור 
ופירוט לחיילים המתאמנים. אני אחראית כיום 
על כיתה של 12 חיילות ומתאמת את לוח הזמנים 

בין הכיתה לבין הקצינה.
והחיילים  שהמפקדים  להוסיף  חשוב 
מתייחסים אלינו, המדריכות, בכבוד ובהערכה 
ומכירים שאנו סמכות מקצועית בנושאים אלה. 
יש לנו שיתוף פעולה מלא עם כל המפקדים 

והחיילים של יחידות אלה.
השירות רחוק מהבית מאפשר להיות יותר 
עצמאית ויותר בוגרת המחליטה לגבי התפקיד 
שלי בהתאם לכישורים וליכולת שלי. אני מאד 
מרוצה מההתפתחות האישית שלי ומהשירות 
רחוק מהבית. כשהתגייסתי ביקשתי לשרת 
ביחידות מבצעיות ואני ממליצה למתגייסים 
והמתגייסות לשרת רחוק מהבית - דבר המגבש 

את האישיות ואת העצמאות.
בתפקידי זה אני משתדלת ומשקיעה כדי 
להיות מקצועית והכי רלוונטית, ברמה הגבוה 
ביותר של ההדרכה והמקצועיות, מתוך חשיבות 
עליונה לכל פרט ופרט בתפקידי זה. גם המדריכות 
רמה  באותו  תפקידן  את  עושות  האחרות 

ומקצועיות שתיארתי כאן.
מה תורם לך השירות בחטיבה  •

ולאחר  מפונקת  תלמידה  הייתי  בתיכון 
הגיוס התבגרתי מאד והפכתי להיות חיילת עם 
משמעת עצמית וידע לבצע דברים שחייבים 
לעשות באותו רגע גם כשזה לא מתאים. למדתי 
להישמע להוראות, לפקודות ולכללים חשובים. 
הפכתי להיות אדם יותר אחראי, יותר מסודר, 
יותר מקפיד על כל נושא ופרט, ויותר מבין את 

צורכי הצבא.
אמירה אישית  •

אני רוצה להציע שכולם יתגייסו ולתפקיד 
שהכי משמעותי ומשפיע, בהתאם ליכולות 
לציין  רוצה  אני  בנוסף  שלהם.  ולכישורים 
שהשירות בצבא, רחוק מהבית, הוא חוויה אישית 
אדירה. השירות בחיל השריון חשוב ומשמעותי 
ומלּווה בחוויות מרגשות. הלוחמים השריונרים 
הם אנשים מעולים, אנשים טובים עם משמעת, 
כבוד ורעות. רעות שריונאים זה מצב אמיתי 
לחלוטין. כיף לשרת עם אנשים כאלה. חשוב 
שכל אחד יתגייס כדי שצה"ל יוכל לשמור על 

מדינת ישראל. 
ברעות שריונאים

נחמה בר־כוכבא )בריל(
אלמנתו של אלוף משה בר־כוכבא )בריל(, 

מפקד גייסות שריון בעבר  

סמלת אופיר הלוי
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מערכי שיעור למ"פ
המיזם של 'מערכי שיעור למפקדי פלוגות' של אל"ם )במיל'( אילן סהר 
מתקדם היטב. סיפורו של גדוד 195 במלחמת יום הכיפורים כבר נכתב, 
הודפס וזמין לעיון במרכז המידע. מערך שיעור על גדוד 79 במלחמת 
יום הכיפורים וחטיבה 421 נמצא בשלביו האחרונים. לצורך כך נפגש 
אילן סהר לאחרונה עם אל"ם )במיל'( רמי מתן ורס"ן )במיל'( יוסי רגב 
במרכז המידע. בשלבי כתיבה מערך שיעור נוסף על גדוד 71 בפיקוד סא"ל 
משולם רטס ז"ל. צפוי שמערכים אלו יצאו לאור בחודשים הקרובים. ב-2 
בפברואר השנה זכה אל"ם )במיל'( אילן סהר בציון לשבח על ספרו 'עד 
קצה היכולת - חטיבה 7 במלחמת יום הכיפורים, מטעם אוניברסיטת 
אריאל, בטקס הענקת פרס מולדובן לספרות צבאית חדשה. יישר כוח 

לאילן סהר! 

מעורבות מרכז המידע בימי עיון
ימי עיון משמשים עזר חיוני להעשרה בתכנים הקשורים למורשת 
השריון והנצחת זכרם של החברים שנפלו. מרכז המידע ביד לשריון נוטל 
חלק גובר והולך בסיוע להכנה של ימי העיון בתחום התוכן ובביצועם. 
מרכז המידע פנה לחברי העמותה בבקשה למרצים מתנדבים, כחלק 
מהמאמץ להקמת מאגר מרצים ושיווק שירותי התוכן שלנו. נעשתה 
פנייה לסגל המדריכות של קריית החינוך לשיתוף פעולה תוכני־חינוכי 
ופנייה דומה לענף הנפגעים. בחודשים האחרונים נערכו שני ימי עיון 

מטעם מאגד המכונים. כאשר מדריכות השל"ח וקריית החינוך, גופים 
המשיקים למוזאון, ביקשו לקיים יום עיון  באתר - מרכז המידע היה 
מעורב בבניית התכנים. כמו כן נערך יום צילומים של המגמה לקולנוע 
בבית הספר התיכון חושן בירושלים, במהלכו התראיינו תא"ל )במיל'( 
צביקה קן־תור ותא"ל )במיל'( יום טוב תמיר כחלק מתרגיל הצילום. 
חיילי דובר צה"ל ליוו את הנערים והדריכו אותם ברזי מקצוע הצילום 

בסטילס ובווידיאו. 

תא"ל )במיל'( יוס אלדר בהרצאה במרכז המידע )ינואר 2015(

שער של אחד 
מגיליונות הביטאון 

של גדוד 125, 
תרומת סא"ל 

)במיל'( דוד כספי
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צוות שמירה במרכז המידע

פרויקט 'צוותי השמירה'
צוותי השמירה באתר הם חיילים בשלב ההכשרה )הטירונות והאימון 
המתקדם( המתחלפים מדי שבוע. מנהל מרכז המידע נטל על עצמו 
משימה אישית של שיחה שבועית בת שעה עם צוותי השמירה באתר, 
כדי להעשיר את עולמם במורשת שריונאית. אנו משתדלים לקיים שיחה 
זו בתחילת תקופת השהייה שלהם באתר יד לשריון, וכך יוכלו להמשיך 
ולקבל תכנים חינוכיים במהלך שהייתם. בתוך כך במהלך השיחה מקבלים 
החיילים משימות מורשת שעליהם לבצע במהלך השהייה באתר. הם גם 
מוזמנים לשאול ספרים, לבוא ולעיין בחומרים ולצפות בסרטים במרכז 
המידע. אחד מצוותי שמירה אלו הגיע במהלך שבוע כמה עשרות פעמים 
לספרייה בעניין למורשת השריון. הישג נוסף הוא שחיילים שעברו את 
העשרת המורשת כצוות שמירה, הגיעו ביוזמתם למרכז המידע לעיון 

ושאילתות נוספות. 

חיוניות המתנדבים למרכז המידע
חלק ניכר וחיוני של העבודה במרכז המידע עושים המתנדבים שבו, 
ובלעדיהם לא היינו יכולים 'לספק את הסחורה'. בחודשים האחרונים נערך 
ניסיון לאתר ולגייס מתנדבים חדשים. בתוך כך נעשתה פנייה לרכזות המתנדבים 

של מועצות אזוריות בקרבת לטרון ופורסמה מודעה באתר האינטרנט. 
מאמצים אלו החלו לשאת פרי, והתקבלו כמה מספר פניות ממתנדבים. צפוי 
כי אלו ישולבו בקרוב בפעילות המרכז. נשמח לקבל פניות נוספות, בפרט 
 מתנדבים בעלי כישורי מחשב, ואהבת ספרים. ניתן לפנות ישירות למאור, 

 info@yadlashiryon.com :מנהל מרכז המידע בדוא"ל

דיגיטציה ומחשוב במרכז המידע
בחודשים האחרונים חלה 'עליית מדרגה' ביכולת של מרכז המידע 
בתחום הדיגיטציה - בכושר העיבוד והאחסון. בתמיכת מנהל העמותה, 
תא"ל )במיל'( מנשה ענבר שודרג מערך המחשוב בספרייה. המרכז החל 
לסרוק ספרי מורשת ולסייע בהעברת מידע בנושא מורשת לאינטרנט, 
בכפוף לזכויות יוצרים וביטחון מידע. תמונות החלו להיות מעובדות 
בתוכנות זיהוי פנים, והחומרים הדיגיטליים בכללם החלו להיות מרוכזים 
וממוינים באופן אחיד. בתחום זה יש עוד עבודה רבה, ולצד העבודה - 
שיפור יכולות השירות, התיעוד ועיבוד המידע. בתחום הדיגיטלי מרכז 
המידע החל להעלות עדכונים על מאורעות מפעילות המרכז בשגרה, 
כדוגמת זכייתה של חטיבה 188 בפרס הצטיינות, מפגש שנתי של סגל 

ענף הנפגעים, יום עיון למורות חיילות באתר. 
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האנדרטה של גדס"ר 288 בפארק העוצבות המשוריינות

ספר מתוכנן על גדס"ר 288
נציגי גדס"ר 288 ממלחמת יום הכיפורים נפגשו לאחרונה עם תא"ל 
)במיל'( ד"ר דני אשר )איש מודיעין בעברו( כדי שיכתוב ספר חדש אודות 
הגדוד, בעידוד ותמיכה של מרכז המידע. צפוי שהספר יצא לאור תוך 

כמה חודשים.  מערך שיעור על גדוד 79

תרומות חשובות למרכז המידע
כמה תרומות חשובות הגיעו למרכז המידע בתקופה האחרונה. תרומה 
חשובה במיוחד של ספרות טכנית ושרטוטי טנקים העביר מר יונה טלמור 
- איש טכני בכל רמ"ח אבריו. לאחר שנים רבות של עבודה בתחום הרק"ם, 
הוא תרם למרכז המידע כמה ארגזים עם חומר טכני על טנקי שרמן, טנקי 
טירן, טנקי סנטוריון ומערכות משנה של רק"ם. תרומה נוספת משמעותית 
היא של חבר העמותה  סא"ל )במיל'( דוד כספי, מחבר הספר 'כשסבא 
היה במלחמה'. כספי תרם כמה ארגזים עם חומרים שונים על חטיבה 
205 במלחמת יום הכיפורים, הכוללים מפות, חומרים דיגיטליים וחומרי 
מקור מודפסים. הספר 'סֹוֵרט' נתרם באופן אישי על ידי המחברת הגברת 
לאה ברנשטיין-גלבוע, רעייתו של זאב ברנשטיין. זאב היה לוחם בפלוגת 
'סורט' של גדוד 433 בחטיבה 500. כתבה מיוחדת על ספר זה, מיום 22 

בינואר 2015, תמצאו באתר האינטרנט. 
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בנובמבר האחרון זכיתי למפגש מרגש ביד 
לשריון, עם תלמידיי בוגרי המחזור הראשון 
של בית הספר רמת אביב ג' בתל אביב, שאותו 
בוגרי  ברציפות.  24 שנים  וניהלתי  הקמתי 
המחזור הראשון, ובהם מר אופיר אקוניס סגן 
השר לאיכות הסביבה, ארגנו קודם לכן מפגש 
בוגרים בהשתתפותי, לציון שלושים שנה לסיום 
הלימודים במחזור ראשון. במפגש חגיגי זה, 
שבו סיפר כל אחד חוויות משש שנות הלימוד 
בבית הספר, ביקשו ממני הבוגרים שברצונם 
לציין אירוע חשוב זה גם בביקור באתר יד 
לשריון בלטרון. על הפעילויות בלטרון הם 

למדו ממני עוד בהיותם תלמידים בבית הספר 
ובמפגש חגיגי זה הוספתי לספר על הנושאים 

הייחודיים באתר.
מר אופיר אקוניס וצוות מהבוגרים, יחד איתי, 
ארגנו את הסיור בלטרון, והוא התקיים ביום 
שישי, 21 בנובמבר 2014. הגיעו כולם בהתרגשות 
ובהתעניינות רבה לאתר יד לשריון. הסיור החל 
בקבלת פנים בכניסה לאתר, והמנכ"ל תת־אלוף 
)במיל'( מנשה ענבר בירך את האורחים וסיפר 
בקצרה על עשייה במקום. בהמשך קיימנו טקס 
יזכור ליד כותל השמות. סגן השר מר אופיר 
אקוניס והמנכ"ל מנשה ענבר הניחו זר למרגלות 

כותל השמות, בשם בוגרי בית הספר רמת אביב 
ג' תל אביב.

תצוגת  מול  המשטרה,  למבנה  בכניסה 
הטנקים, סיפרתי בקצרה על התפתחות חיל 
השריון ועל החשיבות המיוחדת של טנק המרכבה 
בשדות הקרב, וגם על הפיתוח הישראלי הנוסף 
שהוא הגנה על הטנקים באמצעות "מעיל רוח". 
במהלך הסיור במכלול ההנצחה התרשמו הבוגרים 
מהדגש הרב שניתן לכל אחד מהחללים בשדות 
הקרב ודרך הנצחתם בשיטת ההנצחה הפעילה.
ניתן דגש מיוחד לסיור בתערוכת הלוחם 
היהודי במלחמת העולם השנייה בצבאות העולם. 

בוגרי "רמת אביב גימל" 
ביד לשריון

הבוגרים ליד כותל השמות

מר אופיר אקוניס סגן השר לאיכות הסביבה ואתו בוגרי המחזור הראשון של בית הספר רמת 
אביב גימל בתל אביב, ביקרו באתר יד לשריון בלטרון והתפעמו
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תת־אלוף )במיל'( צביקה קן־תור, מנכ"ל המוזאון 
שבהקמה, הציג לבוגרים את הגבורה הרבה של 
הלוחמים היהודיים ששירתו בצבאות בעלות 
הברית ואת משמעות השפעתם על ההצלחה 

בקרבות באירופה מול הצורר הנאצי. צביקה 
קן־תור סיפר על מספר ניכר מפקדים יהודים 
שהצטיינו במיוחד בביצוע תפקידם בשדות 
הקרב, ורבים מהם צוינו לשבח ועוטרו באותות 

הגבורה הגבוהים ביותר. נושא זה לא היה מוכר 
לבוגרים מאחר והוא לא נִלמד בבתי הספר ברמות 
השונות. הם היו רתוקים לנאמר והופתעו להכיר 
את הנושא החשוב הזה, ובסיום הרבו בשאלות 

למרצה.
בחדר המפקדים סיכמתי את הביקור וסיפרתי 
על העשייה הלימודית־חינוכית הייחודית באתר. 
בסיום חילקתי להם את הביטאון "שריון", 
והבוגרים התרשמו מאד מעצם הפקת הביטאון 
הכולל נושאיי צבא וחינוך. לפני פיזור הודו 
הבוגרים בהתרגשות רבה באופן אישי לתת־אלוף 
)במיל'( מנשה ענבר המנכ"ל וציינו שהביקור 

באתר היה מהנה מלמד, חוויתי ומרגש. 
וכך כתב סגן השר מר אופיר אקוניס בספר 

האורחים:
"הלוחמים במלחמת העולם השנייה וגיבורי 
מנצח,  שתמיד  שבטנק  האדם  המחתרות, 
כוחותינו כולם - חלק עיקרי מסיפור תקומתו 
של העם היהודי בעת החדשה, סיפורם של 
לוחמים שבזכותם אנחנו כאן ובזכותם נישאר"

ברעות שריונאים
נחמה בר כוכבא )בריל(

יושב ראש וועדת החינוך של עמותת יד 
לשריון בלטרון 

הבוגרים בחדר המפקדים

הנחת זר למרגלות כותל השמות



70 ׀ שריון 47  אפריל 2015 

אל"ם ארז לב־רן 
 סיים את 

שירותו הצבאי
"אני מאמין במדינה ומאמין בצבא שלנו, אני מאמין 
בצורך שבו. השירות בו היה עבורי תמצית העשייה 
הציונית. אני חושב שאין לנו ברירה אחרת, כי אין 

לנו ארץ אחרת. הציונות אצלי היא לא מתחת 
לשולחן ולא במירכאות של ציניות"

אל"ם )במיל'( שאול נגר

בתפקידו האחרון בשירות הסדיר היה אל"ם 
ארז לב־רן מפקד חטיבה 8, חטיבת "הזקן" על 
שם מקימה ומפקדה הראשון האלוף יצחק שדה 
ז"ל. ארז החל את דרכו כנער בפנימייה הצבאית 
לפיקוד בחיפה, התגייס לשריון ב־1988, מילא 
שלל תפקידי פיקוד בחטיבה 7 ובחטיבה 460, 
ו"קינח" בארבע וחצי השנים האחרונות בתפקיד 
מפקד חטיבה 8. תהינו על תובנותיו בשנות 

השירות הארוכות.
בתפקידך האחרון שימשת למעלה מ־4 שנים 
מח"ט סדיר של חטיבת שריון במילואים. צה"ל 
הוא עדיין צבא מילואים בעיקרו. האם המילואים 
מוכנים למלחמה בהכשרה, באימונים, בציוד? 

מה חסר?
על מערך  אני מוטרד מאוד ממה שעבר 
המילואים בשנים האחרונות. יש לנו חטיבות 
מתמרנות טובות עם בסיס אנושי מעולה, אך לא 
מספיק מאומנות. אני חושב שהדוח האחרון של 
מבקר המדינה משקף היטב את המגמה השלילית 
של פגיעה בכשירות מערך המילואים, אך אין 
הוא יורד לעומקם של דברים, בעיקר בסוגיית 
האימון. אחרי מלחמת לבנון השנייה ב־2006 

ההבנה של חשיבות התמרון, ובתוכו מערך 
המילואים, הייתה ברורה ובהתאם גם המגמה 
של השקעת המשאבים. חטיבות המילואים 
שעד 2006 היו ב"הדממה" מבחינת אימונים, 
חזרו להתאמן. היה חוזה מוסרי ברור שאנחנו 
הסדירים מחויבים להכין את המערך הזה, כדי 
שבבוא יום פקודה והוא ייקרא ונשלח אותו 
לקרב - הוא יהיה בכשירות לביצוע משימותיו.

הקיצוץ הדרסטי של 2014 היה עבורנו מעין 
חזרה לימים שלפני 2006 - דז'ה־וו עם שלל נורות 
אזהרה. כאילו חזרנו בסאב־טקסט שוב לאמירות 
על 'הרקטות שיחלידו', על מודיעין ואוויר כחזות 
הכול, ושל החשיבה השגויה כי החיכוך תחת אש 
בשטחים זה "האימון" הכי טוב למערך הסדיר. 
בהיותי מג"ד במשך שנתיים וארבעה חודשים, 
הגדוד שעליו פיקדתי לא היה בתקופת אימון או 
התארגנות אחת. בכל התקופה הזו הגדוד היה 
בתעסוקה מבצעית, רובה ככולה בעזה. למג"דים 
ולמ"פים כיום זה נשמע כמעט לא הגיוני. הבעיה 
היא שב־2014 כבר אין לפיקוד הזוטר אפילו 
חיכוך תחת אש. חמור מכך - אנחנו כבר אחרי 
2006, עם כל מה שאנחנו מבינים כיצד נבנית 

כשירות הצבא, והמהירות שבה היא נשחקת. 
והנה בכל זאת, זרוע היבשה על מערך המילואים 
שלה וגם המערך הסדיר, נעצרים בבלימת חירום 
בלי משאבים. הכול מבוטל והגרף המתוכנן נצבע 
בצבע אדום. הסדירים שוב נשלחים לתשעה 
חודשים רצופים של פעילות ביטחון שוטף עם 
פרק קצר של ריענון בין תקופה אחת לשנייה. זאת 
מציאות שמפרקת גדוד סדיר מהכשירות שלו 
למלחמה. הדבר נחשף בפניי כאשר הגיע גדוד 
חי"ר מובחר שכזה לקיים שיתוף פעולה בסדרת 
השטח של קורס מ"פים. בניגוד לגדודי החי"ר 
בסדרות בשנה שקדמו למציאות זו, המצב היה 
בכי רע - באיוש מצבת הלוחמים והפק"ליסטים, 

בכשירויות ובנורמות.
איתן", המכונה משום מה  "צוק  למבצע 
מלחמה, הגענו עם החטיבות הסדירות על אדי 
הדלק האחרונים של האימונים. ההמתנה עד 
פתיחת המהלך הקרקעי, כמו 'תקופת ההמתנה' 
שקדמה למלחמת ששת הימים, אפשרו לסדירים 
להתאמן שוב על כשירויות הבסיס ועל שיתוף 
הפעולה בלחימה המשולבת בשטחים סגורים. 
ושוב למזלנו, גם הפעם הערבים הצילו אותנו 
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צילום: ש"נ אל"ם ארז לב־רן ליד האנדרטה של מבצע "אסף" בקיבוץ מגן 

מעצמנו, אך אי אפשר לסמוך על זה כבסיס 
לתוכנית עבודה.

המצב הזה במילואים חריף יותר, וזאת בשל 
החוזה המוסרי עימם - להביא אותם מוכנים 
לקרב, כאשר נצטרך אותם 'ביום פקודה' ונקרא 
להם להתייצב בימ"חים ולצאת לעימות. אני 
חש שבתחילת שנת 2014, יותר מאשר פגענו 
בכשירות שלהם, עמדנו על סף המדרון החלקלק 
של היפגעות הֵאמון שלהם בנו. בהישענות על 
כושר המנהיגות שלנו, המח"טים של יחידות 
המילואים, כשיטה לתווך למילואימניקים את 
המציאות התקציבית הקשה יש טעם לפגם. 
אסור לנו לשחוק את הֵאמון של המילואימניקים 
בנו. עם כל הכבוד למנהיגות שלנו, מה אתה 
אומר למ"פ רפואה שמבטלים לו את האימון 
שלו שנה אחר שנה במשך שלוש שנים? שלוש 
שנים בלי אף מופע בגרף, מ"פ שלא מכיר את 
החיילים שלו וצריך להיות אחראי על הכשרתם 
לטפל בחיי אדם. זאת המשמעות של שחיקה 

בכשירות ופגיעה באמון.
כשנכנסתי לתפקיד מח"ט מילואים הטריד 
אותי מאוד סיפור הכישלון החרוץ של חטיבת 

השריון 679 במלחמת לבנון השנייה. לא רק 
שהיא לא עמדה במשימתה בגלל נהג טנק אחד 
שנפצע, חמור מכך היה בעיניי סיפור הגדוד 
שעמד על הגדר, ראה את הטנקים בעמק עיון 
בוערים מול עיניו, ולא נכנס פנימה לחלץ פצועים 
ולהושיט עזרה. על צריח טנק המרכבה סימן 
3 המפוארת של המג"ד התקיימה התייעצות 
עם המג"ד, הקמב"ץ והסמג"ד על כך שהם לא 
מאומנים ולא בכשירות למלחמה. גם מפקד 
האוגדה שהגיע אישית למג"ד, לא הצליח להזיז 

את הגדוד לחצות את הגבול.
הסיפור הזה הטריד אותי מאוד מכמה בחינות. 
הראשונה, כיצד תפסנו בצבא את הכשירות 
של החטיבה הזו, שעליה פיקד במשך כשבע 
שנים הילל קוברינסקי, והיא נחשבה ל'ספינת 
הדגל' של חטיבות השריון במילואים. הפער 
בין הערכת הכשירות ומה שידע המח"ט דאז, 
מחליפו של קובריסקי, לבין מה שהיה לו בפועל 
בידיים היה עצום. טסתי איתו כמה חודשים 
לפני פרוץ המלחמה לכנס לחימה בשטח בנוי 
שהתקיים בלונדון. לא היה לו שמץ של מושג 
שהחטיבה שלו חלולה, ומדובר בקצין איכותי 

ומצטיין. כמג"ד סדיר שבמשך שנים רצופות 
לחמתי עם הגדוד שלי במבצעים בעזה, ידעתי 
את האיכויות המבצעיות תחת אש של כל מט"ק 
ומט"ק בגדוד. איך יודעים זאת בחטיבת מילואים 

שבקושי רואים את המפקדים והלוחמים?
ואחוות  מהֵרעות  מוטרד  הייתי  שנית, 
הלוחמים בין מסגרות. הפקרת המח"ט לבדו 
עם הטנק והפומ"ה של הפיקוד במארג' עיון, 
והקיפאון בהושטת העזרה לחילוץ הנפגעים 
בעמק עיון, היו בלתי נתפסים בעיניי, והנה 
זה בכל זאת קרה. הבנתי שיש פער גדול בין 
לבין   8 בצו  ולהירתם  המוטיבציה להתגייס 
המוטיבציה לחצות גדר כשאין תחושת מסוגלות 

וביטחון בעצמך, בחבריך ובאמל"ח שלך.
לימוד האירוע ובירור נסיבותיו, הוביל אותי 
לעסוק רבות בשלושה נושאים: הראשון הוא 
איכות המפקדים, בדגש על מפקדי הפלוגות 
האימונים  איכות  הוא  השני  והגדודים. 
והרלוונטיות שלהם תוך דימוי שדה הקרב בהיבט 
קרקע, אויב ועוצמת החיכוך, תוך ביצוע מוקפד 
של הכנות מפקדים לאימונים. והשלישי הוא 
ברוח הלחימה. תוך כדי תפקידי גם למדתי על 
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קציני החטיבה ונגדיה לאחר מירוץ הקפת התבור ע"ש האלוף יצחק שדה

מידת ההשפעה שלי על איכות ומוכנות הימ"ח, 
שאותם עליי לקיים ולדרוש מאנשיי - החל בציוד 

ועד לנוהלי הגיוס בחירום )הנג"ח(.
אני חושב שחטיבות השריון והחיר"ם )חי"ר 
מעולה( במילואים של צה"ל, נמצאות כיום 
במקום שונה לחלוטין לעומת המצב ב'יריית 
הפתיחה' של מלחמת לבנון השנייה. לעומת 
היעדר הכשירות הבסיסית ב־2006, כיום יש 
להן כשירות שהיא בין טובה לבינונית. ראשית 
כל כי חזרנו להתאמן, והתאמנו באופן רלוונטי 
לכשירויות הבסיס ולמול הכשירויות המבצעיות. 
עם זאת, למרות העלות הגבוהות של אימוני 
מערך המילואים, עדיין לא התאמנו מספיק. 
רק לשם השוואה, המילואימניקים של צה"ל 
שהכריעו את המלחמה במלחמת יום הכיפורים, 
התאמנו כל שנה במשך שבועיים רצופים באש, 
שזה פי ארבע ממה שעשינו בשנים 2007־2014. 
הוועדה בראשותו של האלוף רוני נומה לבחינת 
מערך המילואים, ׂשמה בבירור וביושר על שולחן 
המטכ"ל את המצב הבינוני של הכשירות שאליה 
הגענו עם האימונים מאז 2006. ברור כי לא 
ניתן לבנות כשירות של גדוד ממופע מלא של 
שבוע אחד אחת לשנתיים. זהו פרק זמן שלא 
מאפשר להתאמן ברמה סבירה גם על החזרה 
של כשירויות הבסיס, וגם על כשירויות המסגרת 
)פלוגה וגדוד(. כך לא ניתן להכניס ברמה סבירה 
גם את האימון לכשירות המבצעית הנדרשת 
)למשל לחימה בשטחים סגורים, שטחים הררים, 

שטחים בנויים וכדומה(.
מסקנות  את  אימץ  הרמטכ"ל  לשמחתי 
הוועדה, ולפיכך לשנות את מודל האימונים. 
ולצערי כל עוד לא ישריינו את תקציב האימונים 
ויבטיחו בכך כי הגרף לא ייפגע שוב ושוב בכל 
שינוי תקציבי - נמשיך להגיע לכך שבכל שנה 
הולכים ומקצצים מידית במקום הנזיל היחידי 
שבו יש כסף רב - בהקצאת ימי מילואים לאימוני 

המילואים ולתעסוקות.
פגעה  המבצעיות  התעסוקות  הפחתת 
ובמחויבות.  משמעותית בלכידות היחידות 
הפגיעה הראשונה בתעסוקות הייתה בשל חוק 
המילואים, שבא להטיב עם משרתי המילואים 
הנושאים בנטל. עברנו לתעסוקה אחת לשלוש 
שנים )כמובן שאחת לשלוש שנים אינה בדיוק 
אחת לשלוש שנים, כך שגדוד יכול למצוא עצמו 
עם פרק זמן של 5 שנים ללא תעסוקה(. הקיצוץ 
התקציבי הוביל אותנו לתעסוקה אחת לגדוד בכל 
שש־שבע שנים. זאת פגיעה קריטית בלכידות 
של המסגרות הגדודיות, בעיסוק של הגדוד 
בסיטואציה מבצעית ובאתגרים המקצועיים 
והמבצעיים הנובעים ממנה. זו תקופה שגדוד 
מקיים שגרה של מסגרת, ופרק זמן שבו ניתן 
לקיים גם תהליכים של פיקוד על אנשים ובניין 
מבצעית  תעסוקה  לקראת  האימון  הכוח. 
)אל"ת( היה יישור קו מקצועי בתכני הנק"ל 
וטיפול מציל חיים. ובנוסף לכל זאת, יחידות 
היו יוצאות מתעסוקה עם יתרות ימי מילואים, 
שמאפשרות את הקיום שלהם להמשך השנה. 

הפסקה של כל זאת פגעה מאוד במחויבות של 
החייל למסגרתו ולמפקדיו, וכך גם במחויבות 
של הקצינים להמשיך ולהתפתח בתפקידי פיקוד. 
הדבר שינה משמעותית את המקום שתפסה 
הפלוגה בחיים של החיילים, בעיקר הצעירים 

שבהם, שנכנסו למילואים לסיטואציה הזו.
יחד עם זאת, צריך לסייג ולדעת כי יכולת 
מבצעית של מסגרת לוחמת נקבעת קודם כל 
בזכות האיכות והכשירות של המפקדים שלה, 
ולא בזכות גיבוש ולכידות החיילים. כפי שאמר 
נפוליון כי "צבא של עכברים, עליהם מפקד אריה, 
יכול לעשות יותר מצבא של אריות שעליו מפקד 

עכבר".
אין בעיה של ציוד ואמצעים. אף פעם גם 
לא ניצחנו מלחמות בגלל היתרון הטכנולוגי 
ואיכות האמל"ח. גם ב־2006 לא הייתה בעיה 
מהותית של ציוד ואמצעים. הבעיה הייתה קודם 
כל בעיית תיאום ציפיות. אנשים לא הכירו מה 
שיש להם על המדפים, וגם לא התאמנו עם מה 
שיש להם. הרצון השגוי לאמן אותם עם הציוד 

והאמצעים החדישים ביותר הקיימים בסדיר, יצר 
מפל ציפיות ואובדן ביטחון עצמי. המשאבים 
העצומים של פרויקט "אשד הנחלים" מאז 2006 
לציוד האישי וציוד הלחימה ללוחמים שיפר 
לאין ערוך את המצב. זה לא אומר שהפרויקט 
הסתיים ועדיין חסרים עוד דברים קריטיים 
בתחום הקליעה והלילה. צריך לדעת לאמן את 
האנשים עם הציוד שיש על המדפים, ובכמויות 
שיש, ולא בהתאם לפנטזיות ולרצונות של מג"ד 
כזה או אחר. ולא פחות חשוב, צריך גם שהם 
החל  בימ"ח,  להם  שיש  במה  וישלטו  יכירו 
מהרס"פ והסמ"פ ועד המפקדים בפלוגות. לפי 
זה עליהם גם לבנות בהתאמה את השיבוצים, 

הפק"לים וכדומה.
בכל מחזור של קורס מ"פים אירחתי בחטיבה 
את חניכי הקורס, הסדירים והמילואימניקים, 

להכרת תחום הימ"ח. מה שהיה מדהים לראות 
בכל פעם, זה לא רק את הלמידה של המ"פים 
המיועדים במילואים, אלא את הרושם הכביר 
שהימ"ח עשה על הסדירים. הרמה הגבוהה של 
הימ"חים במערך המילואים הייתה הכי רחוקה 

מ'גבעת חלפון' שהם דמיינו לעצמם.
פגיעה משמעותית נוספת במערך המילואים, 
גם עמד מבקר המדינה, היא במצב  שעליה 
האחזקה בימ"חים והרעה משמעותית בתנאי 
העבודה של הנגדים, שהם 'עמוד השדרה' של 
הימ"ח. תהליך ההתייעלות בתחום האחזקה, 
שאותו הוביל אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה 
)אט"ל( עם חברת 'מקנזי', וזכה לשם 'רה־ארגון 
מערך האחזקה' נכשל כישלון חרוץ. זה מהלך 
שהחליש את הימ"חים ואת היכולות של חטיבות 
המילואים. התהליך לא רק שלא שיפר את המצב, 
כפי שהתחייב, אלא אפילו לא הצליח לעשות 
את הקיים בפחות אמצעים. הנחת היסוד כי 
חיילים סדירים יחליפו נגדים במלאכות שונות 
- קרסה לחלוטין. מצבות האיוש החסרות מאוד 

)רבע עד שליש מהתקנים( במקצועות החימוש 
במרכזי הטיפולים הטילו עוד עבודה על הנגדים 
שנותרו. על זה יש להוסיף את השכר הזעום שהם 
מקבלים בשנות הקבע הראשונות שלהם, שהוא 
מקומם ובלתי סביר. קשה מאוד להחתים נגד 
ראוי, או להשאיר נגד טוב. עם הפרישה הצפויה 
לפנסיה של דור הרנ"גים הקיים כיום ביחידות, 
צפוי להיווצר פער מקצועי ופיקודי בחימוש 

ובלוגיסטיקה בימ"חים.
כיצד יישמת את התובנות הללו להכנת 

החטיבה לעימות?
8 הגדרתי כי  עם כניסתי לתפקיד מח"ט 
וכוננות  "החטיבה תהיה במוכנות, כשירות 
מתמדת להפעלה במצבי חירום, כדי לתמרן 
התמודדות,  בכל  אויב  ולהכריע  בנחישות 
ובלוחות  מגוונים  אופרטיביים  במתארים 
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צילום: ש"נ קציני החטיבה באנדרטה בניצנה 

זמנים קצרים, תוך התבוססות על שדרת פיקוד 
איכותית, נחרצת בעת יוזמה וכושר מנהיגות, ועל 
מפקדה ויחידות מאומנות, מקצועיות, מלוכדות 
"ואיתנות". עוד הצבתי לעצמי שהחטיבה תפעל 
ומחויבת  ואחריות  שליחות  תחושת  מתוך 

למורשתה המפוארת".
כשהתגייסתי לשריון לפני 26 שנים, והגעתי 
למסלול ה"רחף" בסיירים, התנוססה בגאון מעל 
חדר האוכל בבסיס הכתובת: "הרוצה בשלום 
- ייכון למלחמה". זה מבחינתי המוטו המוביל 
בעשייה שלנו כצבא. קיבלתי חטיבה שעברה שינוי 
דרסטי מאז 2006 בהובלת שני המח"טים שקדמו 
לי. המשכתי את הווקטור הזה, תוך התאמתו 
למתאר המבצעי ולכשירויות הבסיס הנדרשות. 
בארבע וחצי השנים שהחטיבה הופקדה אצלי 
משמעותי  שיפור  בעיניי  עשינו  למשמרת, 
בהכנתה ליום פקודה וללחימה בחזית הצפון. 
זאת קודם כל בתחום האימונים - "חישלנו 
את החרב" באימונים משמעותיים, מקצועיים, 
יצירתיים, מאתגרים מאוד, רלוונטיים ומדמי 

מציאות. אימונים בשטחים סגורים, בשטחים 
בנויים ובשטחי הצפון ההרריים, וההתמודדות 
אל מול מעכבי התמרון של נ"ט, חבלה וקרקע 
צפונית - היו בליבת העשייה שלנו בחטיבה. 
ערכנו לקראתם ימי עיון, השתלמויות והכנות 
מפקדים משמעותיות. עשינו אימונים עצמאיים 
בצפון וצברנו שעות טנקים רבות באימונים 
ייחודיים, כנאמר במסכת אבות: "...ְוֹלא ַהִּמְדָרׁש 

הּוא ָהִעָּקר, ֶאָּלא ַהַּמֲעׂשֶה".
בתחום האנשים והמפקדים פעלנו רבות 
לפתח ולהציב קצונה איכותית בכל הרמות - 
בגדודים, בסיירת ובמפקדת החטיבה, ובדגש על 
שכבת מפקדי הפלוגות, שיובילו אחריהם את 
הכוחות הלוחמים לקרב. המעבר של החטיבה 
לאוגדת הגליל וקליטת גדוד הנדסה ופלוגת 
רפואה שיפרו מאוד את הרלוונטיות והכשירות 

שלנו. גם בימ"ח ובהחסנה יבשה )הח"י( ביצענו 
שיפור משמעותי מאוד בעבודה מאומצת ורבה. 
את האיכות ואת תוצרי תקופה זו ראינו בהפעלה 
המוצלחת בנוהל גיוס חירום בצו 8 של יחידות 
החטיבה להגן על גבולה הצפוני של המדינה 

במבצע "צוק איתן".
האם ההיענות לשירות מילואים גבוהה?

לנו בעיה עם מבחן  כן, אני חושב שאין 
נמצאים במילואים מתוך  ההגעה. האנשים 
ידיעה והכרה למה הם שם, הם מבינים את הצורך 
והחשיבות. כשזה מתנגש בחיים זה לא תמיד 
קל, אבל עדיין אנחנו רואים את רוח ההתנדבות 
ואת אחוזי ההגעה הגבוהים לאימונים ובעיקר 
בשעת חירום. במבצע "צוק איתן" שני גדודים 
בחטיבה גויסו בצו 8 כדי להחליף גדודים סדירים 
בתעסוקה מבצעית בגבול הלבנון. תוך פחות 
וחייליו  הגדוד  שמפקדי  מרגע  שעות  מ־24 
קיבלו הודעה טלפונית, ואחרי תהליך מלא של 
גיוס חירום ותנועה על זחלים - הם כבר תפסו 
אחריות בגזרות. גדוד ההנדסה של החטיבה נכנס 

לאביבים וגדוד הטנקים לגזרת העמק, כאשר 
הטנקים שלו נפרסו מראש הנקרה, דרך גזרת 
זרעית, אביבים, רכס רמים ועד הר דב, וכן ברמת 
הגולן מהר רם ועד תל פארס. במהלך התעסוקה 
גם ביצענו אימוני צוות מורכבים ברמת הגולן. 
הטנקיסטים היו בקו בפרק זמן של 44 ימים. זו 
תקופה משמעותית להשאיר מאחור את האישה 
והילדים, להיעדר מהעבודה, בעיקר לעצמאים 
שבהם - זה חודש וחצי מהחיים. זו גם תקופה 
לא פשוטה מבחינת המאמץ המבצעי. ועדיין, עם 
כל הקושי והלחצים - הם יצאו בתחושת גאווה 
ושליחות ומצהירים שיעשו זאת שוב, בכל פעם 
שיצטרכו אותם. מבחינתם, בין הברירה הזו לבין 
האפשרות של לא להיות מופעלים ולשבת בבית, 

כאשר המדינה נמצאת בעימות - אין דילמה.
על מה קיבלה החטיבה את תעודת ההוקרה 

ממפקד זרוע היבשה בתחום האימונים?
ההוקרה הייתה לאחר 'לְֵבנַת' האימון המלא 
באש, וניתנה על שני הישגים - האחד באימוני 
המסגרת המאתגרים בשטחים סגורים ובשטח 
והשני על שיפור משמעותי בכשירות  בנוי, 

הבסיס, בדגש על אימוני תותחנות.
צריך להגיד כי אחד המנדטים המרכזיים 
שניתנים לנו כמח"טי מילואים, הוא לאימון 
החטיבה והכנתה למלחמה, וזאת בהתאם לאבחון 
שלה. הגרף הצה"לי הוא הבסיס ועליו אנחנו 
מנהלים את המשאבים בתוך סד האילוצים, 
בצורה יצירתית מאוד. אחת הזכויות שניתנו 
לי מכך שהייתי מח"ט ותיק, שניהל כחמישה 
אימונים חטיבתיים, היא לשפר משמעותית 
את הפלטפורמה הבסיסית של הגרף הצה"לי 

ומתקני האימון.
שלמדתי  המשמעותיים  הדברים  אחד 
מחבריי מח"טי החי"ר הינו קיום הכנת הסגל. 
באימון שברתי את המודל של האימון החד־יומי 
הפסיבי, ושל ימי האימון המכין הצמודים לשבוע 
המלא, שהם ברובם לוגיסטיים, והסטתי את 
ימי המילואים והגרף להכנות מפקדים פרטניות 

ולאימוני פלוגות דו־יומיים במשטח שבימ"ח.
אם יש רק לקח אחד בתחום האימונים, שאני 
יכול להעביר לחבריי מפקדי חטיבות המילואים, 
זה הכנת המפקדים המקצועית כמפתח להצלחת 
האימון. היחס צריך להיות שעל כל יומיים־
יום הכנה  שלושה של אימון צריך להקדיש 
למפקדים. בסוף המפקדים הם אלה שיקבעו 
את התוצאה - גם באימונים וגם בקרב. זה לא 
שונה מהכנת סגל צמ"פ לפני תחילת ההכשרה. 
חצי שנה לפני האימון בצאלים, ביצענו הכנת 
מפקדים דו־יומית מעשית בימ"ח של החטיבה 
בעמיעד. נושא ההכנה המרכזי שבוצע היה 'כיצד 
מאמנים תותחן', כולל ההסבות לאחור שאנו 
נדרשים להן. זה היה אימון בשיתוף עם ראש 
מדור תותחנות במחלקת תורת חש"ן )תח"ש(, 
רס"ן ברק אסרף המעולה, ויחד עם גוף מדריכות 
המילואים שלנו שהקמנו. עבור המפקדים זה 
היה אחד האימונים היותר טובים שהם אי־פעם 

עברו, כולל בשנותיהם בסדיר.
לאחר מכן בוצע בימ"ח אימון פלוגתי דו־יומי, 
במקום במתקן החד־יומי בג'וליס, מעין צמ"פון 
)צמ"פ קטן(. האימון היה בתרגול מעשי בטנקים 
ולא במדרש בכיתה. גם ההדרכה באמצעות 
המדריכות נעשתה בהדגמות על הטנקים. תצורה 
זו אפשרה להקצות זמן איכותי ואפקטיבי בטנק. 
במקום הגעה כאורחים למתקן החד־יומי, האימון 
היה הפעם בהובלת המ"פים, בשיתוף עם גוף 
ההדרכה בחטיבה. זה חייב את המ"פים לממש את 
אחריותם כמאמנים, להתכונן ולהכין את האימון, 
ִאפשר להם מרחב השפעה ולימוד משמעותי, 
וגם היכרות נוספת של היחידות שלהם. אלה היו 
יומיים מאוד אפקטיביים ומשמעותיים מקצועית 
וחברתית לפלוגות. במודל הזה הכפלנו למעשה 
את "זמן הַּבָּקר" של המפקדים - עוד לפני האימון 

בצאלים, הם כבר היו 4 ימים על הטנק.
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האימון היווה פלטפורמה מצוינת להסבה 
ויישור קו מקצועי לסוג הטנק של החטיבה, 
בעיקר לקצינים המצטיינים שקלטנו אצלנו 
מכול החטיבות הסדירות. הוא גם אפשר לכלל 
הפלוגות הכרה של הימ"ח ושל תהליכי הגיוס 
בחירום, וגם חשיפה לאיכות הגבוהה של הטנקים 
בהחסנה היבשה. תוצאות אימון התותחן באו 
לידי ביטוי בהישגי הירי באימון, שבהם חל שיפור 
דרמטי ביחס לאימונים קודמים - מקיצור משך 
השהייה בעמדות, קיצור הזמן עד הוצאת פגז 
ועד שיפור משמעותי בפגיעה במטרות בירי 

מעמדה ובתנועה ביום ובלילה.
מודל זה של אימון פלוגתי דו־יומי במשטח, 
על גבי הטנקים של היחידה, שאין לו כמעט 
עלות מבחינת המשאבים, הוא מודל מעולה 
לשמירת כשירות, שבעיני חייב להישמר בַחיִל. 

כל זאת התאפשר בגלל איגום המשאבים 
משינוי הגרף, בעיקר מכיוון שלא עשינו 
את האימון המכין של היומיים הצמודים 
לפני שבוע האימון )בהם בעיקר מזוודים 
ויכולנו  בבטיחות(,  ועוסקים  טנקים 
לקחת את המשאבים, כולל את הימים 
המבוזבזים מקצועית של סוף השבוע. 
ייאמר לזכותו של מפקד מל"י אז, רוני 
נומה, שברגע שהצגנו לו את התוכנית, 

הוא אישר אותה.
באימון המלא עצמו, שמנו דגש רב 
על אימון הפלוגה ב'שטחים סגורים'. 
תרגלנו לפי מודל חדשני, שהחל אותו 
 .10 מח"ט  בהיותו  אבשטיין  אמיר 
הפיקוד  לאתגרי  המותאם  שטח  זה 
והשליטה של המ"פ והמ"מים במרחבי 
ומיוערים  סגורים  בשטחים  עמדות 
למול נ"ט. בתרגילי הפלוגה דימינו את 
מצב האמת בשיבוש תכניות משמעותי, 
ויצרנו סיטואציות מורכבות, שבחנו את 
מקצועיות המפקדים, את מנהיגותם, 
המקצועית.  והבנתם  רוחם  קור  את 
עבורי זה היה האבחון הטוב ביותר של 
המ"פים והפלוגות בחטיבה כדי להתמודד 
בנחישות, בגמישות וסתגלנות עם קשיים 
ואתגרי לחימה. ההתמודדות עם החיכוך 

הייתה חוויה מעצימה עבור המ"פים.
במקביל ביצענו אימוני מחלקה בשטח 
בנוי. כל המחלקות בגדוד עברו חצי יום 

אימון ייעודי, שהסתיים בתרגיל מחלקה מורכב. 
מבחינות רבות אימון זה היה "גולת הכותרת" 
של האימון עבור הקצינים. אחרי החוויה שלי 
כמג"ד בעזה, לימוד המילואימניקים על הלחימה 
בשטח בנוי היה בעיניי הכרחי. זהו מתאר רלוונטי 
המהווה כשירות בסיסית ולא רק מבצעית, לכוח 
משוריין במתארים האופרטיביים השונים. 
למרות אימונים רבים ומשמעותיים שעשינו 
במרוצת השנים בשטחים בנויים בצאלים ובצפון, 
זו הייתה להם הפעם הראשונה שהם נעו עם 
טנקים ברחוב ותפעלו את המערכות בשטח 
הצפוף. עד שהם לא עשו זאת בפועל, הם הרגישו 

חסרי הכשרה, ולכן גם חסרי ביטחון. אחרי שהם 
עשו את האימון עלתה דרסטית רמת המסוגלות 
שלהם והם גם נוכחו לדעת שזה בעצם די פשוט. 
מתווה ראשוני זה אומץ לשמחתי גם על ידי 

חטיבות השריון האחרות שפקדו את צאלים.
את שבוע האימון סיימנו בתרגיל גדודי מורכב 
שאליו יצאו לאחר נוהל קרב חפוז. במקום לבצע 
נוהל קרב סדור וארוך, שמתחיל בשבוע שלפני 
האימון, המג"דים קיבלו פקודה בצהרים לתרגיל 
מלא באש חיה, שהתבצע כמה שעות לאחר מכן. 
כמו כן התמודדו המג"דים עם נוהל קרב חפוז 
נוסף לתרגיל לילה דו־צדדי מול כוחות נ"ט, 
הכולל מעברי גדר, חציית מעברים הכרחיים 
וכיבוש שטח בנוי כפרי. נוהלי הקרב החפוזים 
לתרגילים מלאים העצימו את רף הקושי לגדודים, 

ואת תחושת המסוגלות שלהם.

במקביל לאימונים אלה עברו פלוגות החרמ"ש 
אימון מורכב בשטח סבוך ובנוי באליקים, שאותו 
סיימו בתרגיל פלוגתי בשטח בנוי ביום שישי 
לפנות בוקר. אימון מורכב זה, ששיפר דרסטית 
את כשירות הבסיס של הפרט והצוות והן את 
הכשירות המבצעית של הפלוגות והגדודים 
ללחימה במתאר צפוני, ואשר נעשה ללא חריגה 

של משאבים, הקנה לחטיבה את ההוקרה.
מה נדרש ממח"ט של אנשי מילואים כדי 
לקיים את המוטיבציה. האם הכל רק בידיו? 
ספר על העשייה שלך כמח"ט בחטיבה בתחום 
החינוך, ידיעת הארץ, מוטיבציה של המפקדים 

והלוחמים וכד'.
על חשיבות רוח היחידה לניצחון בקרב כבר 
נאמר במקורותינו "...ֹלא ְבַחיִל, וְֹלא ְבכַֹח - ִּכי 
ִאם ְּברּוִחי, ָאַמר יְהוָה ְצָבאֹות". המפקד הוא 
הָאמּון על בנייה והחדרת רוח הלחימה בגייסות, 
מאתגרים  באימונים  כל  קודם  מתחיל  וזה 
מאוד ומדמי מציאות, שמגבירים את תחושת 
המסוגלות והביטחון העצמי. כדי להכין את 
החטיבה למלחמה עשינו גם פעילות רבה לחיזוק 
רוח הלחימה, העצמת הזהות הציונית, האמונה 
בצדקת הדרך וערך השירות. אני מאמין כי כדי 
לנצח בקרב יש להכין בראש ובראשונה את 
המפקדים, כי הם אלו שיקבעו את תוצאות 
אחת  לא  מוכרע  שהקרב  ומכיוון  הלחימה. 
בתודעתו של המפקד, הרי שנדרש להכין את 
המפקדים לא רק מקצועית, אלא גם מנטלית 
לתופעת הלחימה, ל'עקת הקרב' ולפיקוד 

ב'חיכוך כאוטי'.
הכרת מורשת החטיבה, שנכתבה גם 
בדמם של הלוחמים והמפקדים שנפלו 
בשורותיה, שהראשון בהם נפל ביום ה' 
באייר תש"ח, הייתה נר לרגלנו ורתמנו 
אותה לחיזוק האיתנות, הנחישות ורוח 
הלחימה. דרושים מעשים והשקעה מרובה 
ויצירתית כדי לקחת את הסיסמות האלו 
ואפקטיבי.  מעשי  תוכן  מהן  ולהפיק 
בהחלט נפלה לידי הזכות להיות מח"ט 
בחטיבת ה"זקן", שיש לה מורשת שניתן 
גאוות  זהות,  לבניית  אותה  לרתום 
משמעותית.  ללמידה  ובעיקר  יחידה 
בקשר האישי הזה, זאת בהחלט הייתה 
'התאמת תחמושת למטרה'. המורשת 
של חטיבה 8 היא המורשת של חטיבת 
הקים  שאותה  הראשונה,  השריון 
האלוף יצחק שדה. זו מורשת מפוארת 
של התקפיות, נחישות רבה, גמישות, 
יוזמה, מקצועיות )ערש השריון(, חשיבה 
יצירתית וחדשנות מחוץ לקופסה ושל 
שיפור מתוך למידה מתמשכת מלקחים 
עצמאיים וגם מההיסטוריה הצבאית. 
זאת גם מורשת של גבורה. חטיבה 8 
היא החטיבה המעוטרת ביותר בחיל 
הוענק  השריון, שלשלושה מלוחמיה 
עיטור הגבורה, העיטור הגבוה ביותר 

שמעניקה מדינת ישראל.
החטיבה פעלה בהרבה תחומים בהקשר 
זה. "גולת הכותרת" בתחום זה היו "מסעות 
אוכלוסיית  את  הוצאנו  שבהם  המורשת", 
הקצינים מרמת סמ"פ לסדרות בנות יומיים 
בעקבות קרבות החטיבה. קיימנו מספר אירועים 
שכאלה. לפני האירוע הראשון הייתי מוטרד 
האם זה נכון להוציא איש מילואים ולנתק אותו 
למשך יומיים מהחיים שלו בשביל "השריטה" של 
המח"ט שלו? במופע הסיום בניצנה של המסע 
הראשון, שגרם להתרוממות רוח בקרב כלל 
המשתתפים, ידעתי שלמסע הבא כבר לא יהיו 
פקפוקים, לא שלי ובוודאי לא שלהם. זו הייתה 

 תמונה מלחימה משולבת בשטח אורבאני באימון טקטי 
בצפון "חירם הגלילי"
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חוויה מעצימה ויצר תחושה מעוררת בחטיבה 
של שותפות וגאווה. )ראו כתבה על כך בפרק 

החטיבה באתר השריון(.
העיסוק במורשת אינו רק מור"ק )מורשת 
קרב(. הלימוד חייב להיות רלוונטי ובעל קשר 
למציאות של המלחמה הבאה. מתוך שאלונים 
שעליהם השיבו הקצינים, הרלוונטיות של מסעות 
המורשת קיבלה ציון של 95 אחוזים. זה יצר אצל 
מפקדי החטיבה עוד נדבך ב"ארגז הכלים" לקרב, 
אירוע שהתובנות ממנו היו לא פחות חשובות, 

בעיניהם, מאימון כזה או אחר.
במסע הראשון יצאנו ליומיים לנגב, לראות 
קרב שנכשל כישלון חרוץ בעיראק אל מנשיה 
)קריית גת(, ואת המהירות שבה התאוששו לוחמי 
החטיבה אז ויצאו שוב לקרב - להתקפה לכיבוש 
באר שבע ואחר כך לכיבוש בית גוברין וחבל 
לכיש. היינו גם במצודת עיראק סואידן, לקבל 
פרופורציה על המתחם שעליו הסתערו שמונה 
פעמים עד שנכבש. יחד עם זאת, אם עוברים על 
עקרונות ההתקפה - אפשר לראות כל כישלון 
בחריגה גסה מאחד העקרונות, כל פעם מעיקרון 
אחר, וזה היה שיעור מאלף. ההבדל בין עיראק 
אל מנשייה ועיראק סואידן הוא גם ההבדל בין 
קרב שאינו מתואם לבין קרב משולב על מרכיבי 
הסיוע הקרבי, שבבסיסו תחבולה והכרת המקצוע 
הצבאי, תוך למידה מההיסטוריה. משם המשכנו 
גם לעוטף עזה בעקבות מבצע "אסף" המוצלח, 
המלמד על התקפה במקביל, מהירות וגמישות 
מבצעית. סיימנו את המסע בניצנה, עם הקרב 
המכריע של מבצע "חורב", קרב מרתק של איגוף 

עמוק והבאת מרכז המסה אל מרכז הכובד של 
האויב. שוב קרב שבו ההתקפה הראשונה נכשלה 
והמ"פ המוביל והנערץ "דב הבלונדיני", הוא יעקב 
גְָרנֶק, נהרג. היכולת של הלוחמים במבצע לאסוף 
את עצמם מהמשבר ולהסתער שוב היא שהובילה 
לניצחון. את הסיור ליווה נפתלי ארבל, שהיה מ"פ 
בחטיבה בתש"ח, שלחם בכל הקרבות, והותיר 
רושם עז על כלל המשתתפים. בין לבין עסקנו 
לא רק בפתיחת המצור לנגב וכיבושו, אלא גם 
במה שמתקיים בו לאחר שישים שנה מבחינה 

חברתית והתיישבותית - נושא הקרוב לליבי.
במסע השני עלינו לרמת הגולן, בעקבות 
כיבושה על ידי החטיבה במלחמת ששת הימים. 
יצאנו מגבעת הֵאם ועלינו ברגל מסיר א־דיב 
ועד קלע, מלווים במ"פים, מ"מים ומט"קים 
מהגדודים השונים שלחמו בקרב, לרבות ברב 
החטיבה המופלא שלנו, סא"ל )במיל'( גדעון 
לנגמן, שבמלחמה ההיא היה חובש בפלוגת 
ההנדסה החטיבתית כמילואימניק צעיר. כך 
גם היינו בג'וערה ובקיבוץ משמר העמק הסמוך, 
וניתחנו את הקרב שעליו פיקד יצחק שדה. את 
הקרב הזה הכנסתי גם לפרק ההגנה בקורס 
המ"פים, כמופת של הכרת שטח והבנתו וההבדל 
שבין שטח חיוני לשטחי מפתח, ועל היוזמה 

בקרב הגנה.
"דני".  מבצע  של  במרחב  היה  נוסף  יום 
כמו במסעות קודמים, אנשי החטיבה נחשפו 
לאנדרטות שלנו הפזורות ברחבי הארץ. הפעם 
מעבר לאנדרטה הראשית בנתב"ג הם גילו את 
האנדרטה בשוהם )דיר טריף דאז(, את השלט 

בכפר הנוער בן שמן שאותו חילץ ממצור גדוד 
89 בפיקוד משה דיין, וכך גם ברמלה. במסע זה 
פקדנו גם את קברו של יצחק שדה בגבעת ברנר.
החמות,  המלצותיי  ובעקבות  לשמחתי 
מח"טים חברים שפיקדו על חטיבות אחיות 
מתש"ח, כמו חטיבות החי"ר כרמלי ועציוני, 
הוציאו מסעות מורשת שלהם, שהיו מאוד 

משמעותיים עבורם.
מהמורשת שלנו למדנו בעיקר מה יידרש 
לפקד  להילחם,  תורנו  יבוא  כאשר  מאתנו 
ולהוביל כוחות במלחמה הבאה. מהמורשת 
הבנו והפנמנו את הצורך ביוזמה, בגמישות, 
במקצועיות, באיתנות וביחידה מלוכדת בעלת 
חוסן. עמדנו על רוח הלחימה של מג"דים, מ"פים, 
קצינים ולוחמים, שבנחישותם עשו את ההבדל 
בין תבוסה לניצחון. מהם למדנו כי אין מנהיגות 
ללא דוגמה אישית. מהם למדנו כי מנהיגות 
בקרב היא להיות בראש אנשיך, ולכפות את 
רצונך בנחישות ובאיתנות במפגש הרצונות עם 

האויב, תוך יוזמה לניצול הזדמנויות.
לנצח  ונמשיך  שניצחנו  הסיבה  בעיניי 
במלחמות, מלבד חוסר הברירה לעשות כך, היא 
היכולות של המפקד והקצין הישראלי לסחוף 
אחריו בנחישות את אנשיו מול הקשיים ולנוכח 
עקת הקרב - כשהוא ניצב בראשם, ומנקודה זו 
להבין את הקרב, לפעול באופן אגרסיבי, ליזום 
ולאלתר מול השתנות הנסיבות. ברוחו של יצחק 
שדה, הבינו והאמינו מפקדי צה"ל כי "בהם תלוי 

גורל המערכה".
האמירה  את  במשמעות  טוענים  כאשר 
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טנק של גדוד 82 במבצע "פרשי הפלדה" )אסון הנגמ"שים( בשכונת זייתון בעזה )11־12 מאי 2004(

של 'מחויבות למורשתנו', אז באמת מפנימים 
במילואימניקים את התחושה שאנחנו שותפים 
וגאים לקחת חלק ב"משמרת שלנו" במשהו 

שהוא גדול מאתנו כפרטים.
היית גם מג"ד 82. מה הפעילות המבצעית 

שלך באותה תקופה? 
את רוב תפקידי כמג"ד 82 עשיתי ברצועת 
עזה, כאשר בשנה הראשונה הגדוד היה תחת 
פיקוד חטיבת גבעתי בעיקר במבצעים התקפיים, 
ובשנה השנייה תחת פיקוד החטיבה הצפונית 
בבית חנון ו"בתוחמת הצפונית", מהקמת גדוד 
"יפתח" ועד פינוי רצועת עזה בהתנתקות. הגדוד 
פעל כצק"ג )צוות קרב גדודי( ממוכן והתקפי 
בנוהלי קרב סדורים וחפוזים. בתפקידי כמג"ד 
הייתי פיזית על הטנק שלי חלק נכבד מהזמן. 
סיימתי את תפקידי בהרגשת סיפוק וגאווה 
אדירה. הגדוד חושל באש הלחימה ובפעילות 
מבצעית ארוכה מאוד, כאשר הצלחה גוררת 
הצלחה והופכת להיות מנוף למקצועיות וגאווה. 
הגדוד הרג 52 מחבלים, רובם בפעילות התקפית, 
ניסיונות חדירה  גדר בעת  וחלקם באירועי 

ליישובים ולמוצבים.
בספר של נאסים טאלב 'תעתועי האקראיות' 
הוא מדבר על חשיבות המזל כגורם מהותי 
באקראיות ובהצלחה. גדוד 82 הוא גדוד עם מזל. 
המזל הוביל את גדוד 82 לעמוד ב'עין הסערה' 
המבצעית שוב ושוב. בתקופתי זה היה בלחימה 
ומבצעים התקפיים ממוכנים, דבר שהביא לידי 
ביטוי את היכולות המקצועיות, את הגמישות 

והלוחמנות וגם את המשפחתיות של הגדוד.
זו הייתה תקופה מורכבת מבחינת פיקוד 
ושליטה. זה היה אתגר לא פשוט למג"ד לפקד על 
גזרה בעזה, עם שתי פלוגות חי"ר תחת פיקודו, 
כאשר יש פלוגת צמ"פ מתאמנת ברמת הגולן. 
להוסיף על האתגר של הפיצול, במשך 5 חודשים 
גם שלחתי פלוגת טנקים מבצעית לקו כחול 
בלבנון. בשיא, בתקופת ההתנתקות, פיקדתי על 
4 פלוגות חי"ר, פלוגת הנדסה, פלגה של שלדג 

ועל פלוגת טנקים שלי.
במשך שנתיים וחצי הגדוד היה ללא אורך 
נשימה של התארגנות. בכל פעם שכבר עזבנו את 
עזה לגזרה אחרת, הוקפצנו שוב מתוך האימון 
לקראת תעסוקה מבצעית )אל"ת( בחזרה לעזה. 
למרות שכל פעם גרף התעסוקה הגדודי נטרף 
מחדש, הפגין הגדוד גמישות רבה, שהפכה 
לנקודת חוזק ולאחד מסימני ההיכר שלו. הגרף 
הבלתי אפשרי של הגדוד, ללא אורך נשימה של 
תקופת התארגנות ארוכה, גרם לי להעריך מאוד 
את לוחמי הגדוד ואת אנשי הקבע שלו. אין אף 
גדוד בצה"ל שלא התאפשר לו להיות בהתארגנות 

ארוכה, פרק זמן ממושך שכזה.
המבחן האמתי לכוח התקפי הינו כאשר הכול 
משתבש, זה היה המבחן שנדרשנו לו כמפקדים 
וטנקיסטים במבצע "פרשי הפלדה" בשכונת 
זייתון בעזה, במאי 2004. המבצע נחרט בזיכרון 
הקולקטיבי בשל הנגמ"ש מגבעתי שהתפוצץ 
לרסיסים בלב השכונה, ובשל המאמץ להביא 

לקבורה את חלקי הגופות של כל ששת הרוגים 
שהיו בו. למרות זאת עבור צוות הקרב הגדודי 
נחשב המבצע כמוצלח מאוד. גם בשלב המתוכנן 
של הפשיטה, שבמהלכה איתרנו, כבשנו ופוצצנו 
את מפעל הקסאמים שאליו נשלחנו, וגם לאחר 
פגיעת האר־פי־ג'י בנגמ"ש של "משנה 4 גלים", 
לקראת השלב שבו כבר התחלנו לקפל את הכוח 
ולחזור לארץ. למרות שנשארנו עוד יומיים 
בשכונה, כוחות הגדוד פגעו ב־23 מחבלים. גם 
הטנקים, שנלחמו בשורות צוות הקרב הגדודי 
של גדוד הסיור של גבעתי, פעלו באופן מעולה. 
הקצינים שהיו שם, ובראשם אבישי אטיאס 
וחביב וזאנה, פעלו תוך יוזמה, מקצועיות, בקור 

רוח ובאומץ לב והרגו 8 מחבלים.
ההחלטה להישאר עוד יומיים כדי לחפש את 
חלקי הגופות, וכניסת יתר גדודי חטיבת גבעתי 
לסייע בלחימה, יחד עם גדוד 9, בפיקודו של 

תומר יפרח וגדוד ההנדסה 603 הייתה מופת 
של אחוות לוחמים אמתית ומקור לגאווה על 
כך שזה הצבא שלנו. בעיניי נכתב במבצע זה 
מחדש הערך "רעות" וחרפת מותו של מדחת 

יוסף בקבר שכם קהתה.
לצערנו בזמן שלחמנו בשכונת זייתון, נפגע 
נגמ"ש נוסף ברפיח ממטול אר־פי־ג'י והתפוצץ 
על חמשת לוחמיו ובראשם סגן אביב חקאני, 
זו באמצע  ידיעה  קצין המנהרות האוגדתי. 
המבצע היוותה עבורי מכה אישית קשה, מכיוון 
שאביב פעל תחת פיקודי במבצעים רבים ברפיח, 
והיה קצין אהוב ומוערך. לאחר השבוע הקשה 
שבו איבד צה"ל בעזה 13 לוחמים, נכנסנו לרפיח 
למבצע האוגדתי "קשת בענן". לקראת המבצע, 
למרות החששות, הגדוד היה חדור אמונה, עם 
תחושת מסוגלות מקצועית גבוהה, ביטחון גבוה 

בטנקים וחדור תחושת שליחות. החיילים רצו 
מאוד לצאת למבצע, והיו ויכוחים מי ייצא ומי 
לא, ואף ויתרו על הפניות רפואיות ויציאות 

סבב הביתה. הייתי גאה מאוד בלוחמי הגדוד.
הגדוד פעל ללא דופי ברפיח, כחלק מצוות 
והשמיד  גבעתי, איתר  הקרב החטיבתי של 
מנהרות. בחלק האחרון של המבצע לא אושר 
לחטיבת גבעתי להיכנס בכל העוצמה המתוכננת 
לתוך שכונת קשטא, בגלל הירי על אזרחים 
בהפגנה מול גדוד 74, שפעל תחת פיקוד חטיבת 
גולני מהצד המערבי של רפיח. ניתן היה להכניס 
מידית רק צוות קרב גדודי אחד. מח"ט גבעתי, 
אייל אייזנברג, הביע את אמונו בגדוד בכך שבחר 
בנו למבצע. הפלס"ר וחלק מפלוגת ההנדסה 
נוספו תחת פיקוד צוות הקרב הגדודי שלי, 
ונכנסנו שוב עוד באותו לילה לתוך רפיח. זה 
היה מקרה ייחודי של צק"ג שריון היוצא למבצע 

תחת פיקוד מפקדת חטיבת חי"ר. בתקופה זו, 
לאחר שנים רבות בצבא, הרגשתי אחוות לוחמים 
מהי. הרגשתי גם גאווה רבה שזהו הצבא שלנו 
ואלו הם לוחמיו - ערכיים, נחושים, שקולים 

ומקצועיים.
גאווה נוספת כמג"ד הסב לי הקשר עם בני 
המשפחות השכולות של הגדוד. את השיעור 
למשפחות  שלנו  המחויבות  לגבי  הראשון 
השכולות קיבלתי מאביגדור קהלני. מאז היותי 
מ"מ טנקים צעיר בגדוד "ֹעז" 77 ועד תפקיד 
הסמג"ד שביצעתי בגדוד - היה הגדוד מקיים 
פעמיים בשנה, ביום הזיכרון לחללי מערכות 
לבני  מסורתי  מפגש  ובאוקטובר,  ישראל 
המשפחות השכולות. קהלני שפיקד על הגדוד 
במלחמת יום הכיפורים, היה זה שהוביל את 
המפגשים, וצרב בנו את חשיבות הקשר עם 
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טנק מג"ד "מגן הארץ" של חטיבה 8 בתרגיל גדודי של התקפה לכיבוש שטח בנוי

 ארז לב־רן 
כרטיס ביקור

נשוי ליעל, שהיא עובדת סוציאלית 
)גיל שש  ילדים קטנים  לארבע  ואב 
ומטה(. גר ביישוב הקהילתי מדרשת 
בן גוריון, שבשדה בוקר. בוגר הפנימייה 
הצבאית לפיקוד בחיפה. ביצע שלל 
ובחטיבה   7 תפקידי פיקוד בחטיבה 
בגדוד  ומבצעית  צמ"פ  מט"ק   .460
75, את קורס הקצינים סיים כמצטיין 
גדודי, מ"מ בגדוד 77, קמב"ץ 77, מ"פ ז' 
)צמ"פ( ומ"פ ו' )מבצעית( וסמג"ד 77. 
שירת תקופה של שישה קווים ברצועת 
הביטחון בלבנון עד תפקיד סמג"ד, כולל 

פיקוד על מוצב הבופור.
קצין ההדרכה של אוגדה 36 ברמת 
הגולן. מג"ד "געש" 82 )2003־2005( 
בפעילות  משנתיים  למעלה  במשך 
מבצעית ברצועת עזה. מג"ד 198 )שנה 
כגדוד קמ"ט ושנה כגדוד רצף הכשרה(, 
מפקד צוות במלט"ק )המכללה לפיקוד 
טקטי( ופרוייקטור חיילי בנושא עידוד 
מוטיבציה בגיוס לשריון. מח"ט 8 "הזקן" 
)2010־2014(.  שנים  וחצי   4 במשך 
 143 אוגדה  רמ"ט  שנתיים  במקביל 
ולאחר מכן כשנתיים מדריך ומפקד 

צוות בקורס מ"פים. 
בתקופתו כמח"ט זכתה החטיבה 
כמצטיינת רמטכ"ל בבית המילואים, 
פעמיים יחידה מצטיינת נשיא המדינה 
זרועית  הוקרה  בתעודת  זכתה  וכן 
מיוחדת על יוזמה, יצירתיות והובלת 

תהליכים באימונים.
בהצטיינות,  ראשון  תואר  בעל 
בתוכנית דו־חוגית בניהול ותקשורת 
בוגר  וכן  תל־אביב  באוניברסיטת 
בית  בעיתונאות של  לימודי תעודה 
הספר 'כותרת', ותואר שני בתוכנית 
מוסמך למנהלים במדיניות ציבורית 
מאוניברסיטת תל־אביב. בוגר פו"ם 

"ברק".
חבר מערכת הביטאון שריון. ממקימי 
'אתר השריון' החדש באינטרנט, מיזם 
וליד לשריון  המשותף לחיל השריון 
)לטרון(. אתר הנצפה ביותר מבין יחידות 

זרוע היבשה האחרות.
בשנים 2014־2013 שימש כנציג צה"ל 
בחבר הנאמנים של בית הספר הריאלי 

העברי בחיפה.
במבצע "צוק איתן" שימש כמנהל 
לחימה של אוגדה 36. כיום במילואים 
הינו ראש צוות התכנון ומנהל הלחימה 

של אוגדה 91.

המשפחות, את הדאגה להן ואת הנצחת הנופלים.
עם כניסתי לתפקיד מג"ד "געש", גדוד שיש 
מלחמות  מכל  שכולות  משפחות  כ־130  בו 
ישראל, עלה נושא המשפחות השכולות כטעון, 
בעייתי, סבוך, לא פתיר ומשול לאותה "מיטה 
חולה" שרצוי לא להיכנס אליה. למרות זאת 
החלטתי לקיים יום משפחות. ידעתי כי למרות 
שהקשר עם המשפחות השכולות ידע עליות 
ומורדות רבים, חוסר רציפות, היעדר עקביות 
וקשיים, הרי שזו חובתנו לשמור עליו. עד מהרה 
נוכחתי כי הקשר עם הגדוד היה חשוב עד מאוד 
למשפחות השכולות. הקפדנו לשלוח נציגים 
לאזכרות ולעמוד על כלל קברי החללים בימי 
הזיכרון. הצלחנו אף ליצור קשר עם שארי בשר 
של חללים מתש"ח. התרגשתי לא אחת מגודל 
המעמד של הפגישה השנתית עמם וראיתי כמה 
חום יש בהם למרות הכאב האישי רב השנים 

שאין לו מרפא. הקשר עם המשפחות השכולות, 
היה חשוב מאוד גם לנו כגדוד - היה זה חוט 
השני שחיבר את לוחמי ההווה הצעירים אל 
מורשת העבר העשירה של הגדוד. לשמחתי קשר 
חשוב זה נשמר וממשיך כבר ברציפות גם כיום.
מה עשה הגדוד בהתנתקות, וכיצד היא 

השפיעה עליך?
הגדוד היה אחראי במשך כשבעה חודשים על 
ההגנה במרחב שמצפון לרצועת עזה )המרחב 
שבין נתיב העשרה לזיקים( וכן על ה'תוחמת 
הצפונית', ובכללה על הישובים ניסנית, אלי 
סיני ודוגית, וכן על אזור התעשייה ארז. אז 
למדתי כמה ההגנה שוחקת נפשית במתח שהיא 
מייצרת למגן. בניגוד לתקופה שבה היינו גדוד 
מבצעי שמבֵצע פשיטות והוא זה שיוזם, הרי כאן 
היוזמה הייתה לא אחת אצל האויב. בתקופות 

מסוימות היו לנו שניים־שלושה ניסיונות חדירה 
בכל לילה, של חוליות חמושות, שבהן פגענו 
בדרכן לחדור ליישובים או למוצבים או להניח 
מטענים לאורך גדר המערכת. הקשר עם תושבי 
התוחמת היה מקור עוצמה לפעילות המבצעית 
בהגנה וגם בזמן ההתנתקות. זה היה עבורי 
מקור כוח באופן אישי. המחויבות שלי כלפיהם 
החזיקה אותי בתקופה המאוד שוחקת בשבעת 
החודשים האחרונים בתפקידי כמג"ד בעזה. חלק 
מהתושבים הפכו חברים אישיים טובים, בעיקר 
עם יניב לוי, המזכיר ורכז הביטחון השוטף הצבאי 
)רבש"ץ( של אלי־סיני. הוא גם סייע לי להכין 
את הגדוד להתנתקות )כאדם דתי, ממפוני סיני 
וראש יישוב הוא דיבר בנחישות בגנות הסרבנות, 
והשפיע מאוד על בני הישיבות שבלוחמיי(. בעיניי 
מבחן חוסנה של החברה הישראלית לצלוח את 
ההתנתקות התמקד במיקרו־קוסמוס שלי ושל 

יניב. החשש הגדול שלי היה שמא לא נמשיך 
להיות חברים בשל ההתנתקות.

ארוחת ליל שישי המשותפת במגרש הכדורסל 
של אלי־סיני, יומיים לפני פינוי היישוב, שבה 
השתתפו כל תושבי היישוב, נציגי הגדוד שלי, 
הצוערים של גדוד "הדס" בפיקודו של יהודה 
יוחננוף, ו"המסתננים" שתגברו את התושבים 
שלא  מחזה  הייתה   - נוב  ממושב  והגיעו 
אשכח לעולם. מחזה סוריאליסטי של חיבוק 
הדדי, עוצמה של רגשות, נאומים מרוממים 
יניב ואני חברים טובים  ושתיקות כואבות. 
גם כיום. כשלושה חודשים לאחר ההתנתקות 
הגעתי מלווה בסמג"ד שלי לחגוג עם יניב את 
הבריתה של בתו ב"אוהלי סיני" בצומת יד־מרדכי. 
לשמחתי התקבלתי שם על ידי תושבי התוחמת 

לשעבר כ"המג"ד שלנו".
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טנק של חטיבה 8 בגבול הצפון בעת מבצע "צוק איתן" בחודשים 
יולי־אוגוסט

פיקדתי בתקופת ההתנתקות על סדר כוחות 
רב: פלוגת טנקים שלי )הפלוגה הנוספת הייתה 
בנצרים(, ארבע פלוגות חי"ר )מגבעתי, גולני 
ומגדוד שמשון(, פלגה של שלדג, פלוגת הנדסה, 
מחלקת צמ"ה, כוחות מבסיס האימונים החטיבתי 
של גולני ועוד. היו אלה ימים ולילות בלי שינה, 
עד שסיימו לבנות ולייצב את קו ההגנה בעומק 
לאורך הגבול. לאחר סיום הריסות התשתית 
וניקוי הריסות היישובים, הבסיסים והמוצבים, 
נסוג הגדוד מ'התוחמת הצפונית' באופן מסודר 

ללא תקלות.
הריסת היישובים בתוחמת הייתה המעשה 
הכי קשה שעשיתי בצבא. צידדתי אז, וכך גם 
כיום, ביציאה שלנו מרצועת עזה. זה המעשה 
הנכון בעיניי. יחד עם זאת, הריסת המבנים 
ביישובים יצרה אצלי מועקה קשה. זה מעשה 

המנוגד לאידיאל הציוני ההתיישבותי 
שעליו חונכתי ובו אני מאמין. הדשא 
בחוף הכי יפה שאני מכיר, חוף דוגית, 
היה  הדיונות,  לתוך  בחזרה  שקמל 
ההמחשה עבורי לחורבן היישובים המאוד 

מיוחדים שהיו בתוחמת.
אני חושב שזה פצע שלא טופל אצלי. 
יום אחרי שאמיר אבשטיין, שהיה סמג"ד 
ב' שלי, סגר את השער בגדר המערכת 
מאחורי הטנק שלי, כבר היינו ברמת הגולן 
ולמחרת כבר העברתי את הגדוד לעודד 
בסיוק. שבוע אחרי זה כבר פיקדתי על 
גדוד 198 בשיזפון. מבחינת המערכת 
האירוע תם ונשלם, אך בתוכי הכאב בער 

עד זמן רב.
איזה הבנות לקחת עמך על פיקוד 
כך  קרבי לאחר תקופה מבצעית כל 

אינטנסיבית?
ראשית כל כמפקד - אל תַׂשֵחק תפקיד 
אלא תהיה עצמך. אני לא יודע אם אפשר 
תובעני שכזה.  בכלל לשחק בתפקיד 
שנית, פיקדתי בשיטת 'פיקוד משימה' 
חינוך  תוך  משימה(,  מוכוון  )פיקוד 
האנשים לנקיטת יוזמה, כאשר הקרקע 
היא מקצועיות משותפת. כבר כמפקד 
פלוגה במוצב הבופור בלבנון הבנתי שרק 
בשיטת פיקוד שכזו, תוך בחירת האנשים 
הנכונים, ניתן לנצח במגע עם האויב. אי 
אפשר לצפות מראש את כל הסיטואציות, 

וצריך לתת לפקודים את הכלים להחליט כיצד 
לפעול ולנצל הזדמנויות ולהימנע מסכנות, לפי 
הבנתם במקום שבו הם נמצאים ומשפיעים. אני 
לא מאמין בהצלחת פיקוד פרטני בסיטואציה 
מבצעית, גם לא בעידן השו"ב. זה טוב לימי שגרה 
ולמזעור תקלות. אני גם לא מאמין שבהשתנות 
הנסיבות, ניתן לעבור מפיקוד פרטני לפיקוד 
משימה. נדרש חינוך ליוזמה ועצמאות שצריך 
להטמיע באנשים, ונדרש לדעת גם לספוג מהם 
טעויות ולגַּבֹות אותם. לא אחת, מול הרמות 
שמעליי, שילמתי על כך מחיר. בכל יחידה שעליה 
פיקדתי בלטה היוזמה בערכים המובילים. הכלל 

היה ש"השגיאה הכי גדולה הינה אי־העשייה".
הדבר השלישי היה ההשקעה המרובה בפיתוח 
איכות כוח האדם בגדוד, בדגש על המ"פים ועל 
אוכלוסיית המ"מים, זהו "הון אנושי", המשאב 
הכי חשוב שלי. השקענו רבות במ"מים בימי 
עיון ובהשתלמויות מקצועיות. קבענו מדיניות 
ברורה לפיתוח מפקדים וצירי פיתוח, תוך דגש 
על הוצאת מט"קים לקצונה )מחצית מהקצינים 
בגדוד היו בו מט"קים קודם לכן(. חיזקנו מאוד 
את מעמד הסמ"פים והתייחסנו אליהם כמפקדי 
פלוגות, תוך הובלת משימות גדודיות רבות 
)בפועל, הרי, חלק לא מועט מהזמן הם פיקדו 

על הגזרות(.
הבנתי שכאשר מג"ד מוביל לא רק את הציר 
המבצעי, ולא זונח במקביל את הטיפול בפרט, 
הדבר מחלחל למטה. הייתי גאה בכך שכמות 

הנפקדים והעריקים בגדוד במהלך תפקידי הייתה 
הנמוכה בחטיבה באופן משמעותי. שני העריקים 
היחידים, היו חיילים שעלו לגדוד מסיירים ולא 

חזרו מביקור מולדת בחו"ל.
רביעית, ההבנה כי אימונים תוך כדי תעסוקה 
מבצעית הם "סם החיים" של הגדוד. אימונים 
אלה שומרים על היכולת המקצועית של הלוחמים 
ועל הביטחון שלהם בנשק האישי ובטנק. בעיקר 
כאשר מבצעים תעסוקה מבצעית טנקאית 
המפוצלת לצוותים, האימונים מחזירים את 
הפלוגה ולוחמיה למסגרת פעילות מחלקתית, 
ותורמים לשכבת המ"מים. לבד מהאימונים 

הרבים, בדגש על לחימה אורבנית, הוצאתי 
את החיילים לאימוני ניווט. להבנתי לוחם חייב 
שתהיה לו יכולת התמצאות בסיסית. הניווטים 
גם מחנכים לדבקות במשימה, לעמידה בזמנים, 
לנחישות ואיתנות. אימונים אלה לימדו את 
המפקדים רבות על חייליהם. לצערי, בחלוקת 
הזמן והמשאבים שיש במילואים, לא הצלחתי 
ליישם זאת בחטיבת המילואים, למרות הרצון 

העז שלהם לבצע זאת.
למרות שהגדוד לא היה באף תקופת אימון, 
מתוך סיכומי אוגדה 36 עלה שהוא ביצע את 
כמות האימונים הרבה ביותר באוגדה באותן 
שנתיים. להוצאת אימונים במהלך תעסוקה 
מבצעית יש משמעות רבה עבור הלוחמים - זה 
פוגע בדבר שאולי הכי חשוב להם - היציאות. 
אסור להתפתות ולהיגרר לפופולריות הזולה 
תמורת  לחיילים  טובות  יציאות  של 
"שקט תעשייתי". יש לרתום לכך את 
המ"פים ולהסביר ו"לשווק" את האימונים 
לחיילים. בדרך זו הם לא רק יבוצעו כי כך 
קבע המג"ד, אלא יבוצעו באפקטיביות 
והחיילים יהיו הרבה פחות ממורמרים.

חמישית, הלמידה בדגש על למידה 
בגדוד.  מרכזי  ציר  הייתה  מבצעית, 
הדגשתי מאוד את הלמידה בתוך הפלוגות 
ואת הלמידה הרוחבית בין המ"פים. 
בתקופה זו הוכנסו תחקירי ביצוע וסיכומי 
מבצעים מרמת מ"מ והם יושמו בבניית 
אימונים ואימונים לפני לחימה )אל"ל( 
לאור הלקחים, וכן בכתיבת חומר מקצועי 
המבוסס על לקחים על לחימה משוריינת 

וממוכנת בשטח בנוי.
דבר אחרון, למדתי על עצמי כי כדי 
לפקד על אנשים ולהוביל אותם נדרשת 
פתיחות והקשבה, נכונות להתייעץ - 
ובסופו של דבר, בשיקול הנתונים - 

להחליט.
היית גם פרויקטור לעידוד הגיוס 
לשריון. מה היו ההישגים העיקריים 

בגיוס? 
לחוסר  נחשפתי   198 כמג"ד 
הפופולריות של השריון בקרב המלש"בים, 
אך גם לשינוי המשמעותי המתחולל בהם 
עוד בשלב הטירונות, וביתר שאת מרגע 
שעלו על הטנקים. המצב אז היה, שמכל 
10 חיילים במחלקה, רק 2־3 מהם רצו בכלל 
להגיע לשריון. אפשר להבין מיד את האתגר 
שעמד לפני הסגל כדי להפוך אותם לחיילים. 
המוטיבציה הנמוכה לשרת בשריון הטרידה אותי 
מאוד. הפער בעמדות ובהיכרות המקדימה היה 
גדול לא רק בהשוואה לחילות אחרים, אלא 
בעיקר נוכח השינוי הגדול בעמדות שלהם כבר 
בתחילת שירותם בשריון. אני חייב לומר שחוסר 
הפופולריות של השריון העליבה אותי במידה 

מסוימת במישור האישי.
לצערי ראיתי שיש ואקום בַחִיל בעיסוק בנושא, 
המצב במקרה הטוב היה רדום, בעוד שחטיבות 
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החי"ר והסיירות פעלו באופן אקטיבי ואגרסיבי 
למשוך מלש"בים ולהביא אליהם כוח אדם איכותי. 
נכון שימי הזוהר והתהילה של "חשופים בצריח" 
חלפו ועברו, אולם התדמית של השריון נפגעה גם 
מחוסר פרסום, חוסר קשב, והעדר יכולת ואמצעים 
לחשוף ולהביא לידיעת המלש"בים את פעילותו 
ותרומתו הרבה בביטחון השוטף. לכן בתפקידי 
הבא כמפקד צוות במלט"ק, לקחתי על עצמי 
פרויקט של עידוד הגיוס לחיל, יוזמה שאותה 
הובלתי במשך כשנה, בנוסף על תפקידי. למדנו 
את הנושא לעומקו, חקרנו את עמדות המלש"בים 
בהיותם בכיתות י' עד י"ב, את החשיפה ואת 
דרכי ההנגשה של חומר אליהם, ועוד. פילחנו 
ומיקדנו את האוכלוסיות השונות, את הצרכים 
שלהם וההנעות שלהם. בסופו של תהליך יצרנו 
לאור זאת מנגנון של פקודת עבודה שנתית ֵחילית 
עם מדדי ביצוע הניתן לכימות והשוואה. יזמנו 
את השינוי ב'מנילה' הצה"לית באופן שמאפשר 
גיוס לכל חטיבה בנפרד )בדומה לבחירה בין גולני, 
גבעתי או צנחנים(. שינוי זה יצר מנגנון של מדדים 
ותחרות בין מפקדי החטיבות הסדירות, שעד אז 
סוגיית הגיוס "לא הייתה בעיה שלהם", למרות 
שאצלם נמצאים רוב המשאבים לעסוק בו, בעיקר 

של מסבירים צעירים.
עוד יצרנו לראשונה אפשרות של גיוס עם 
חברים לאותה הפלוגה בתחילת השירות. פרויקט 
"חבר מביא חבר", שבמסגרתו התגייסו באותה 
העת כ־75 אחוזים מטירוני השריון. מודל זה 
אומץ גם ברוב החילות האחרים. קיימנו הסברה 
בבתי ספר על המסרים למלש"ב, על החשיפה 
לנוער והקמת מערך דוברות של החיל והחטיבות, 
והכנו סרטי תדמית. בנוסף הייתי ממקימי אתר 
השריון החדש באינטרנט, מיזם משותף לחיל 
ולעמותת יד לשריון, שהינו כיום האתר עם 
מספר הכניסות החודשי הרב ביותר מבין אתרי 

חילות היבשה.
התוצאה מפעילות זו הייתה מידית וברורה. 
תוך שנה, שבה שלושה מחזורי גיוס, עלתה 
המוטיבציה לגיוס לשריון בקרב המלש"בים פי 
שלושה, עד כי כלל המשרתים בחיל בחרו אותו 
ב'מנילה' שלהם. 10 חיילים מתוך 10 במחלקת 
הטירונים רצו להיות בשריון באחת העדיפויות 
הגבוהות שלהם. תוצאת לוואי של כך הייתה 
ירידה דרסטית במספר הנושרים מתוך מסלול 
הכשרת הלוחם, דבר שהוביל לגידול באחוזי 

האיוש של המשרתים בפלוגות המבצעיות.
כל זה לימד אותי, שוב, שכאשר אנשים 
שניצבים בראש ארגון בוחרים לעסוק בדבר 
מה - התוצאות לא יאחרו לבוא. שמחתי מאוד 
על כך שתא"ל יחזקאל אגאי, שנכנס אז לתפקיד 
הקשנ"ר, הבין את חשיבות הנושא ושם על כך 
את כל כובד משקלו ויכולותיו הרבות. היה לי 
למי להעביר את הנושא של עידוד הגיוס. אני 
חושב שעתה לאחר מבצע "צוק איתן" והבנת 
עוצמת השריון וחשיבותו בתמרון, יש להמשיך 
ולמנף את המומנטום. צר לי לראות, שוב, כיצד 
גדוד שריון שזוכה בצל"ש אלוף כמעט ולא מוזכר 
כלל באמצעי התקשורת, בה בעת שהם מציינים 
ומבליטים זוכים אחרים כיחידת אגוז מגולני, 
גדוד שחם של הנח"ל או גדוד פתן של הצנחנים.
עם איזו תחושה אתה עוזב את החטיבה 

ומשתחרר?
אני שמח שהתחנה האחרונה בשירות הסדיר 
שלי זימנה אותי לתפקיד מח"ט 8. היו לי ארבע 
וחצי שנים מספקות ומהנות בחטיבה עם חבורה 
מובחרת של מילואימניקים. אני מניח שכל מח"ט 
מילואים חווה זאת. תופעת המילואים זו "בועה" 
ייחודית ומרגשת של מצוינות והקרבה ישראליות. 
זו 'ישראל היפה' בכל הדרה. העשייה של אנשי 
המילואים, הנכונות שלהם להתנדב לשירות חובה 

קרבי, היא בעיניי יציקת תוכן לאידיאל האין 
סופי של הציונות. זה לא רק הגברים והנשים 
המשרתות, אלא לא פחות מהותיים בסיפור 
הזה, הם השותפים בנטל, שהם בנות ובני הזוג, 

שנשארים עם המשפחה והשגרה.
סיימתי 30 שנים במדים, מתוכם 26 שנות 
שירות כשריונר. זו כברת דרך. תחשוב על זה, 
שרק בגיל 61 אני אהיה יותר שנים על אזרחי 
מאשר על מדים. מי שמכיר אותי יודע, שאף 
פעם לא באמת אהבתי את הצבא. לא את 
הבירוקרטיה או את הפוליטיקה הפנימית. גם 
לא אהבתי בו את המשמעות, את הצייתנות 
ובעיקר את הקונפורמיות - אהבתי את האנשים 
שבו. בכלל, הצבא הקרבי הוא סוג של בועה של 
מצוינות וערכיות. זה לא שאין בו בינוניות, אבל 
זה בהחלט אי של מצוינות בחברה שלנו. לצערי, 
לנו כטנקיסטים אין מספיק הזדמנויות מבצעיות 
כמו לחי"רניקים, שיכולים לבצע תפקידי פיקוד 
משמעותיים ביחידות כמו אגוז, מגלן, דובדבן 
הקרביות  ביכולות  ולהתבלט  ירקות,  ושאר 
שלהם, בתעוזה וביצירתיות. אצלנו לא אחת 
מקדמים את מי שמצליח היטב בשגרה, תוך 
הבלטת יכולות ניהוליות וארגוניות גבוהות. 
יחד עם זאת, אני מתמלא גאווה כשאני רואה 
את הדור של המג"דים והמח"טים - חבורה 
איכותית, שיוצרת למקבלי ההחלטות "בעיות 

של עשירים" בדיוני השיבוצים.
אהבתי מאוד גם את הטנקים - מפלצות 
הברזל הקטלניות המופלאות האלו שדרשו 
אהבה תובענית. יש עדיין ותיקים בחטיבה 7, 
שלמשמע השורה בשיר של משינה "היא אמרה 
תמצא מוצא, אני רוצה אותך..." עדיין רואים 
בעיני רוחם את הטנק שרודף אחרי הצמ"פניק 
במׁשתא, שחושב בטעות לצאת הביתה, מתוך 
סרט שהופק בחטיבה. אהבה תובענית בשעות 
של טיפולים ואתגרים בצורת זחל, בבוץ ובקור 
המקפיא של קובת קרעה ונפח ברמת הגולן, בשלג 
במוצב טייבה בלבנון, או בחום הלוהט והפודרה 
המחניקה של מרחבי הפארן בשיזפון. אבל הם 
השיבו לנו אותה בקטלניות ובמגן שהם סיפקו 
לנו. צרובה בנפשי הרגשת הסיפוק והגאווה בסוף 
אחד מהמבצעים בעזה, כאשר סקרתי את טנקי 
הגדוד שלי בחניון מחוץ לרצועה. שורת טנקים 
מצולקים לרוב מפגיעות נ"ט וממטענים, אבל 
הם השיבו ללא פגע את הלוחמים שבפנים, תוך 

גביית מחיר כואב מהאויב.
לעומת זאת אני מאמין במדינה ומאמין בצבא 
שלנו. אני מאמין בצורך שבו. השירות בו היה 
עבורי תמצית העשייה הציונית. אני חושב שאין 
לנו ברירה אחרת, כי אין לנו ארץ אחרת. הציונות 
אצלי היא לא מתחת לשולחן ולא במירכאות של 
ציניות. אני חושב שהצורך שלנו בכוח הגנה הוא 
מציאות חיינו. עבורי, דבריו של דוד בן גוריון: "אם 
הוטלה עלינו המלאכה הארורה הזאת שנקראת 
מלחמה - הרי נחוץ שננצח בה ולא ננוצח", הם 
הסיפור שלנו כאן. הייתה בי גאווה להיות חלק 

מ"האליטה המשרתת" של העם הזה.  
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אשר לוי כיום

חודש מאי 1948. צבאות ערביים פלשו לשטח 
מדינת ישראל שקמה לפני כמה ימים. הדרכים 
לירושלים חסומות והעיר במצור. העיר העתיקה 
בירושלים עומדת ליפול בידי הלגיון הירדני. 
המצב בבירה קשה מאוד. גוש עציון נפל. היה 
חשש גדול לגורלה של ירושלים והדרך אליה 
הייתה מסובכת. נסעו דרך יָאזּור )כיום ָאזֹור 
שליד מחלף השבעה ־ מחלף המטאורולוגית(, 

עקרון, חולדה, ומשם על הכביש הישן לירושלים. 
הירדנים בלטרון שלטו על הדרך ומנעו מעבר 
לירושלים. צה"ל קיבל הוראה לכבוש את לטרון 

ולפתוח את הציר לירושלים. 
מצבו של צה"ל, שהוקם בסערת הקרבות ביום 
26 במאי 1948, היה קשה מאד. כוחותיו הדלילים 
היו פרוסים בכל הארץ. בצה"ל היו אז 9 חטיבות 
חי"ר, שש של ההגנה ושלוש חטיבות פלמ"ח ־ 

יפתח בצפון, הראל ירושלים וחטיבת הנגב. 
בצה"ל הוחלט להקים חטיבת עתודה של המטה 
הכללי שנקראה חטיבה 7 כי הייתה החטיבה 

השביעית של ההגנה.
בחטיבות הפלמ"ח שירתו אנשים מכל הארץ, 
האחרות היו מבוססות על גיוס אזורי - חטיבת 
גולני בצפון, חטיבת כרמלי - באזור חיפה, 
הקריות והגליל המערבי, חטיבת אלכסנדרוני 

הקרב על לטרון 
במלחמת העצמאות - 

עדות אישית
תת־אלוף )במיל'( אשר לוי היה במלחמת העצמאות מ"פ ב' 

בגדוד 32 של חטיבת אלכסנדרוני ולחם בקרבות לטרון. לאחר 
מבצע קדש, ב־1957 עבר אשר לשריון, פיקד על גדוד 82, היה 
סמח"ט 7 ומח"ט 10. עם הקמת עמותת יד לשריון נמנה על 

חבריה, ושנים רבות, עד לפני כשנה, שימש יו"ר וועדת הכספים 
שלה. הבאנו מפיו את סיפור קרב לטרון

נחמה בר־כוכבא
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אשר לוי בטנק בעת שירותו בשריון

- מאזור זכרון עד לפתח תקווה. קרייתי באזור 
תל אביב והסביבה, גבעתי מתל אביב ודרומה 
כולל הנגב הצפוני, חטיבת עציוני בירושלים, 

וחטיבה 7 בעתודה.

הקמת חטיבה 7
חטיבה 7 הוקמה ב־16 במאי, יומיים לאחר 
הכרזת המדינה. הקים אותה שלמה שמיר, שהיה 
מיג'ור )רס"ן( בצבא הבריטי ומפקד הבריגדה 
היהודית מטעם ההגנה. כדי להקים חטיבה זו 
פירקו את הקורסים של צה"ל. מפקדת החטיבה 
היתה בעיקרה מיוצאי הצבא הבריטי. הגדודים 
היו בנויים מהמדריכים בקורסים השונים של 
צה"ל. בחטיבה היה אחוז גבוה של עולים חדשים 
שרובם הגיעו מקפריסין. בקפריסין הם קיבלו 
אימון ראשוני בכלי נשק. בחטיבה הוקמו שלושה 
גדודים, וצירפו אליהם גם כמה פלוגות של הגדוד 
השישי של הפלמ"ח. הקמת החטיבה היה מבצע 
ארגוני יוצא מהכלל, אך האנשים ברובם הגדול 
לא היו מאומנים. המטכ"ל התנגד להכניס את 
חטיבה 7 להתקפה על לטרון כיוון שלא הייתה 

מוכנה מבצעית.
בן־גוריון  בעניין ירושלים היה ויכוח בין 
ובין המטה הכללי. בן־גוריון חשב שאם תיפול 
ירושלים לא תהיה תקומה למדינת ישראל וחייב 
את המטכ"ל שחטיבה 7 תתקוף את לטרון ואחר 
כך להעלותה לירושלים. במסגרת דיונים אלה 
החליטו לקראת הקרב על לטרון לצרף לחטיבה 7 
גדוד וותיק עם ניסיון. היה זה גדוד 32 מחטיבת 

אלכסנדרוני הגדוד שבו שירתתי.

גדוד 32 של חטיבת אלכסנדרוני
גדוד 32 היה בנוי רובו ככולו מתושבי הרצליה, 
כפר סבא, מגדיאל, רמתיים )כיום הוד השרון(, 
ופתח תקווה. בתוך גדוד זה גם הפלוגה שלי - 
פלוגה ב', שאחד ממפקדי המחלקות בה היה 
אריק שרון. פלוגה זו הייתה אחת הראשונות 
שגויסה כבר בנובמבר 1947, והיא רוכזה במקום 

אחד בפרדס סבירסקי ליד מגדיאל.
פלוגה ב' השתתפה בהרבה קרבות באזור. 
בהתקפה על כפר קרע )ליד צומת עירון( לחם 
גדוד 31, ואנו היינו התגבורת מגדוד 32. כבשנו 
את ביר עדאס שליד מגדיאל. השתתפנו במבצע 
"מדינה" לכיבוש כפר־סבא הערבית, יום לפני 
הכרזת המדינה. כיבוש תל ליטוינסקי - הוטל על 
גדוד 33. הקרב על תל ליטווינסקי החל כאשר 
הפלוגה שלי הגיעה וכבשנו את החלק הדרומי 
שנקרא כיום תל השומר. בעקבות זה היה מבצע 

"חמץ" 1.
כאשר האצ"ל תקף את יפו מכיוון תל אביב, 
והפעולה לא התקדמה, הכניסו את חטיבת גבעתי 
מדרום, תל־כביר כיום, ושתי פלוגות מגדוד 
32, הפלוגה שלי ושל רם רון, כבשו את חירייה 
וסאקיה )הכפר ליד חירייה( ואת ָסָלֶמה )עיירה 
כפרית ערבית כ־5 ק"מ ממזרח ליפו(. זה גרם 
לכיתור של יפו. אז התחילה בריחה של ערבים 
מיפו לכיוון רמלה. בתוך כך פוצצנו גשר ליד 

ג'לג'וליה, ערכנו פשיטות לכיוון הכפר הערבי 
ַחְּבלֶה )ליד קלקיליה(. חשוב לציין כי אריק שרון 

היה פעיל בפעילויות אלה.
צורפנו כאמור לחטיבה 7 כגדוד וותיק ובעל 
ניסיון כדי לתגבר את חטיבה 7 שהייתה חטיבה 
חדשה ולא מנוסה, לקראת הקרבות על לטרון. 
אנחנו גדוד 32 עם שלוש פלוגות: פלוגה א' 
בפיקוד רם רון; פלוגה ב' בפיקודי; ופלוגה ג' )עם 

פחות ניסיון קרבי(בפיקוד גרשון יובל.

קרב לטרון
ההתקפה על לטרון )מבצע בן־נון א'( תוכננה 
לליל 24־25 במאי, בשעה 22:00. ב־15 במאי פלשו 
צבאות ערבים למדינה. המצרים הגיעו עד אשדוד 
ונעצרו ליד גשר 'עד הלום'. זרוע של הצבא המצרי 
התחברה ללגיון הירדני ברמת־רחל בירושלים 
והנגב נותק. הצבא הירדני היה בשטח הגדה 
המערבית ובירושלים, ואליו הצטרף גם הצבא 
העיראקי. בצפון הסורים תקפו את הדגניות 
)הקיבוצים דגניה א' ו־ב'(. הצבא הלבנוני וצבאו 
של קאוקג'י 2, מכיוון לבנון תקפו לכיוון מלכיה, 
צפת, והאזור. ההתקפה על לטרון נדחתה משעה 
23:00 לחצות. אנחנו שהגענו מהשרון לשטח 
הכינוס של חטיבה 7 לא הכרנו את השטח. 
חטיבה 7 הייתה בשטחי כינוס. הייתה פקודת 
מבצע מסודרת כיצד לתקוף את לטרון ולאחר 
מכן להעלות את חטיבה 7 לירושלים. גדוד 32 
שלנו היה אמור להישאר בלטרון. הכינו שיירה 
גדולה עם נשק ומזון לירושלים שתעלה עם 
חטיבה 7 לתגבר את לוחמי ירושלים ותושביה.

המשימה לכיבוש לטרון הוטלה על גדוד 32, 
כשגדוד נוסף של חטיבה 7 היה אמור ללכת 
אחרינו ומימיננו ולכבוש את הכפר ֵדיר ַאיּוּב 

שבין לטרון לבין שער הגיא. בהתקפה זו היינו 
אמורים לקבל סיוע ארטילרי. מה שקיבלנו 
כסיוע היה מחצית הארטילריה של צה"ל - 
שני תותחי 65 מ"מ עם גלגלי עץ שהיוו חלק 
לדגניות, שהיו תחת  סיוע  מסוללה שנתנה 
פקודות  קבוצת  התקיימה  סורית.  התקפה 
מסודרת של החטיבה. הוטל עלינו, גדוד 32, 
לכבוש את המצודה הצלבנית בלטרון ואת הגבעה 
שמעל המנזר. הפלוגה של רם רון היתה צריכה 
לכבוש את הגבעה, שלרגליה עובר כיום הכביש 
הראשי לירושלים. משם היינו אמורים לכבוש 
את המשטרה ואחרי זה לחסום במוקשים את 
הכביש לכיוון רמאללה. לשם כך צורפו אליי 
10־12 חבלנים עם עזרא איילון קצין החבלה 
של הגדוד. הכל התארגן בחולדה בשטח הכינוס 
ב־24 במאי בלילה. לאותה התקפה גויסו כמעט 
כל האוטובוסים של ישראל, והמון משאיות 
שניתן לגייס. אנחנו היינו צריכים לנוע ברכב 
מחולדה, על הכביש הישן מעזה לכיוון לטרון. 
השיירה של האוטובוסים והמשאיות עם נשק 
מזון וציוד רב - שיירה גדולה מאד - תוכננה 

להגיע אחרי הכיבוש לירושלים הנצורה.
לפי הידיעות שהיו בידינו היו בלטרון 200־300 
ערבים מקומיים, שאותם הכרנו ונגדם ידענו 
להילחם ולזה התכוננו. בפועל היו בזמן זה בלטרון 
שני גדודים של הלגיון הירדני עם מפקדת חטיבה 
וגדוד ארטילריה. אנחנו כלל לא ידענו על כך 
וגם חטיבה 7 לא ידעה. אחת הבעיות הרציניות 
והמשמעותיות היה חוסר המידע על הכוח החזק 

הזה בלטרון.
בשעות  להתקפה  לצאת  צריכים  היינו 
24־25 במאי. ההתקפה  ליל  המוקדמות של 
תוכננה להתבצע בלילה. עקב סיבות טכניות, 
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מינהליות וארגון השיירה, ההכנות התארכו 
ויצאנו מחולדה להתקפה באיחור רב, אבל יצאנו 
עם ההבנה שאנו הולכים לשחרר את ירושלים.
בכביש  לטרון  לכיוון  מחולדה  הנסיעה 
המשובש הייתה איטית. הגענו עם האוטובוסים 
עד הכפר ְּבקֹוַע )כיום בין צומת נחשון וצומת 
לטרון(. ירדנו מהאוטובוסים והתחלנו ללכת 
לכיוון לטרון. הפלוגה שלי, פלוגה ב, מובילה. 
הגענו עד הפינה הדרום־מערבית של מחנה 
העצורים הנטוש של לטרון. כיום נמצאת שם 
הגענו  אלכסנדרוני.  חטיבת  האנדרטה של 
לפינה שהייתה נקודת ההתחלה של הקרב ושם 
נתתי הוראה להפעיל את הארטילריה. נערכנו 
להתקפה. שמעתי פיצוצים אך לא ראיתי אפקט 
ממשי. נתתי הוראה להפסיק עם הארטילריה 
ולהתחיל בהתקפה. לילה. התחלנו לנוע כשאריק 
שרון מפקד המחלקה המובילה, ואחריו אני עם 
מפקדת הפלוגה והחבלנים, ואחריי שאר הפלוגה. 

רם רון ופלוגתו מימיני ומאחורי, ומאחוריו 
גדוד של חטיבה 7 שהיה צריך לעבור ולהמשיך 
לכיוון ֵדיר ַאיּוּב. התחלנו לרדת לעמק שלפני 
לטרון כדי לכבוש אותה מכיוון דרום. נאמר לנו 
שהמנזר שליד לטרון ניטרלי ולא לתקוף אותו. 
המחלקה של אריק הגיעה כ־500 מטר מהזיתים 
של לטרון. נפתחה עלינו אש עזה מאוד בעוצמה 
שטרם נתקלנו בה. שכבנו על הארץ והאש פסקה. 
פקדתי להמשיך בהתקפה והתכוונתי לתקוף יותר 
ממזרח. קמנו והתחלנו בהתקפה לכיוון מזרח. 
השחר החל לעלות כי יצאנו מאוחר. השטח היה 
חשוף לגמרי עם סלעים גדולים. עם שחר היה 
אריק ממש למרגלות הזיתים, מפקדת הפלוגה 
ועוד מחלקה הייתה 150 מ' דרומה משם למרגלות 
גבעה 314 )שעליה כיום היישוב נווה שלום(, 
הפלוגה של רם רון שהייתה צריכה לכבוש גבעה 
מזרחה ללטרון פנתה ימינה וכבשה את גבעה 
314. למזלנו היא נשארה על הגבעה. המחלקה 

השלישית שלי, במקום להיצמד לזנב שלי, נצמדה 
לזנב של רם רון ועלתה לגבעה למעלה.

כך עלה השחר כשאנו מותקפים באש עזה 
מאוד מכיוון לטרון. הלגיון לא הסתער אבל 
ניהל קרב אש, והמקומיים ניסו להסתער עלינו 
מכיוון לטרון )מזרח(. הגדוד של חטיבה 7 שהיה 
אמור לעבור אותנו לכיוון דיר איוב, נתקל גם 

הוא באש העזה מכיוון לטרון והתחיל לסגת.
מצב זה נמשך מהבוקר עד הצהריים כשאנו 
תחת התקפה רצופה. למזלנו הפלוגה של רם 
רון חיפתה עלינו מאחור. ביום זה היה חמסין 
נורא והשדות מאחורינו בערו כתוצאה מהפגזות 
ניסתה לשלוח זחל"מים  הירדנים. החטיבה 
לעזרה, אך הם לא עברו את קו האש. בלחימה 
שלנו היו גילויי גבורה בלתי רגילים. זו הייתה 
פלוגה מגובשת וחלקנו הגדול הכיר אחד את 
השני. מספר ההרוגים והפצועים הלך וגדל. גם 
אני נפצעתי פעמיים באותו יום - בבוקר בכתף 

הערות:
מבצע חמץ הוא שמו של המבצע לכיבוש יפו במלחמת העצמאות על ידי חטיבות "ההגנה" אלכסנדרוני, גבעתי וקרייתי, אשר החל ב־28   .1

באפריל 1948.
צבא ההצלה הערבי היה צבא של מתנדבים ממדינות ערביות בפיקודו של פאוזי קאוקג'י הלבנוני, שפלש לתחום המנדט החל בינואר 1948.  .2

בחזרה ממבצע "ירקון". בעמידה מימין לשמאל: הטייסים יצחק זוסמן )זמיר(, שלמה ברשצקי, לוינסון משה ארנרייך, אלברט עטר וחנוך קרטר. בישיבה 
הסיירים מימין לשמאל: דב )דובן( שמחוני, אהרון לברן, יורם ליפסקי, אשר לוי, מנו שקד ויגאל תלמי. יושב על הרכב הרמטכ"ל רב־אלוף משה דיין
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מבצע ירקון

גבעתי  בחטיבת  מג"ד 51  בהיותו 
 ,1955 ביוני  בר־לב,  חיים  בפיקוד 
התנדב אשר לוי למשימת סיור בעומק 
סיני, בראש חוליה של שישה לוחמים 
 51 מגדוד  ־  ־ חמישה קצינים וסמל 
וגדוד 52. החוליה נחתה מהים בחוף 
דהב בסיני, סיירה במשך שלושה לילות 
בתנאים קשים, וסימנה את הנתיב שבו 
נעה מאוחר יותר חטיבה 9 ב"מבצע 
קדש" לכיבוש שארם א־שייך. )בעת 
"מבצע קדש" אשר לוי נע בראש החטיבה 
כמפקד המשמר הקדמי שכלל פלוגת 
סיור, פלוגת זחל"מים ופלגה של מרגמות 
120 מ"מ(. החוליה חולצה במבצע נועז 
עם שישה מטוסי פייפר שנחתו בלב 
המדבר. כוח מצרי הגיע למקום אחרי 

כשעתיים לאחר שחולצו.
על מבצע זה קיבל עם שאר הלוחמים 
את צל"ש הרמטכ"ל שהומר מאוחר יותר 

לעיטור המופת. 
ברעות שריונאים,
נחמה בר־כוכבא )בריל(
יו"ר וועדת החינוך 
של עמותת "יד לשריון" בלטרון

ומאוחר יותר חדר רסיס לצלעות. המים אזלו, 
עטו עלינו המוני ברחשים )סוג של יתושים 
זעירים( והמצב היה קשה מאד. בבוקר הורה 
שלמה שמיר לחיים לסקוב לפקד על קרב זה, 
במקום המג"ד שלנו שחלה. לקראת הצהריים, 
אחרי שכשלו ניסיונות החטיבה להגיע אלינו 
עם זחל"מים, הגיעה אליי הוראה בזו הלשון: 
"החטיבה אינה מסוגלת לעזור לנו ומוטל עליי 

להחליט בעצמי כיצד לפעול".
עמדו בפניי שתי אפשרויות, האחת להמשיך 
להילחם וצפיתי שכולנו ניהרג, או לתת הוראה 
לסגת כשהיה ברור שיש הרבה הרוגים ופצועים 
לפנות אותם. האתוס שלפיו אין  נוכל  ולא 
משאירים הרוגים ופצועים בשדה הקרב כבר 
היה קיים אז. אחרי התלבטות נתתי הוראה לסגת 
לכיוון פלוגה א' שישבה מאחורינו ומשם לכיוון 
בית ג'יז )כשלושה קילומטרים מדרום־מערב 
ללטרון(, שאמרו שהיא בידינו. ההוראה שנתתי: 
מי שיכול - לזוז, פצועים שיכולים לעזור להם 
- להוציא אותם לעורף. הייתה זו החלטה קשה 
מאד שמסעירה אותי גם כיום. במפקדת הפלוגה 
החלטנו לסגת לכיוון הגבעה בשעת הצהריים. 
הסגן שלי היה משה יוטבת )שהיה מפקד חטיבה 
4 שכבשה את לטרון בסיוע טנקים במלחמת 

ששת הימים(. התחלנו לנוע לכיוון גבעה 314. 
מאחר והשטח חשוף לגמרי והמקומיים ירו עלינו, 
נאלצנו לזחול או לרוץ לכיוון הגבעה כשאנו 
נושאים אתנו את הפצועים. גם אריק ומחלקתו 
נסוגו באותו זמן. אריק היה פצוע קשה. בסופו 
של דבר הגענו לבית ג'יז ופונינו לחולדה ולבתי 

חולדה.
על קרב זה סופר מיתוס שיקרי שנהרגו אלפים, 
וכי רובם עולים חדשים וחלק גדול מת מצמא 
- זה לא נכון! האמת מופיעה בספרו של אלוף 
שלמה שמיר - "בכל מחיר לירושלים". האמת 
היא שבאותו יום נהרגו 75 לוחמים, מתוכם 54 
מגדוד 32 ובהם 48 מהפלוגה שלי. מחטיבה 
7 נהרגו באותו קרב כ־23 לוחמים. מתוכם 11 
מפקדים ישראליים - לא עולים חדשים. ביניהם 
נפל משה דובדבני שהיה מ"פ בגדוד של חטיבה 
7, שנפצע בקרב ונחשב לנעדר )הוא נטמן אז 
כאלמוני בנחלת יצחק ולפני כמה שנים זוהה 

והועבר להר הרצל(.
אחרי שישה ימים, ב־30 במאי 1948, היה 
מבצע בן נון ב'. בקרב זה גדוד 32 לא השתתף 
וצירפו לחטיבה 7 את גדוד 52 מגבעתי. גם 
התקפה זו כשלה, אף כי זחל"ם אחר הגיע לבניין 
המשטרה עד השער. הוא פוצץ וכולם נהרגו. 

ההתקפה נכשלה.
בהמשך היו מספר התקפות של הפלמ"ח 
וגם התקפה עם שני טנקים - האחרונה שלפני 
שביתת הנשק, כולן נכשלו ולטרון לא נכבשה. 
הלגיון החזיק היטב בלטרון ולא הצלחנו להוציא 
אותו משם עד שנת 1967. בשנת 1967 במלחמת 
ששת הימים, כבשה חטיבה 4 את לטרון בסיוע 
טנקים, בפיקודו של משה יוטבת מפקד החטיבה.

בעקבות הקרבות שנכשלו, נשארה חטיבה 7 
באזור לטרון. בהמשך הטיל בן־גוריון על מח"ט 
7 לנסות לפרוץ דרך צדדית לירושלים, במקום 
הכביש הראשי שהיה חסום. סיירי הפלמ"ח אכן 
מצאו דרך חלופית. חטיבה 7 בפיקוד האלוף 
שלמה שמיר ועם ציוד הנדסי ופיצוצים, בעזרת 
טרקטורים, הצליחה לפתוח ציר אספקה חלופי 
שלאורכו הונח קו צינור מים. כך נפתח ציר 
אספקה וחיבור לירושלים - ציר זה נקרא "כביש 

בורמה".
ההתקפות על לטרון נכשלו, אך בעקבות 
הקרבות הצליחה חטיבה 7 לפתוח את דרך 

בורמה וכך ניצלה ירושלים.
לאחר המלחמה צוינו לשבח שתי הפלוגות 
מגדוד 32 על רוח לחימה, דבקות במשימה, 

ואחוות לוחמים.  

מפת מבצע בן־נון א
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התייעצות 
מפקדים במהלך 

מבצע "צוק איתן"

צבא משפטנים

ה־"אקטיביזם השיפוטי" הנטען בהקשרים רבים בחברה הישראלית 
חדר גם לשורות צה"ל, ובגדול. פרשת "גבעתי" האחרונה מבליטה 

את הפער שקיים בין מוסריות החברה הישראלית וצה"ל, ובין 
צדקנות היתר המשפטית הרודפת אותנו

אל"ם )במיל'( רונן איציק

לישראל
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בשנות ה־90 חדרה המשפטנות לשורות הצבא 
דרך חקירות מצ"ח ומפאת חוסר האמון בצה"ל, 
שנוצר מצד הציבור, בשל העדר קונסנזוס על 
סביבות הלחימה, וחיזוקם של ערכים פוסט־
מודרניים אינדיווידואליסטים. הדרישה אז 
הייתה להוציא מידי מפקדי צה"ל את היכולת 
לתחקר את עצמם, בעיקר עקב ריבוי הנפגעים 
בתאונות אימונים. אולם צה"ל ׂשידד מערכות, 
ׁשכלל את מערך הבקרה ואת יכולת התחקור, 
התאונות צומצמו והאמון בצה"ל חזר, ובעיקר 
בשל מודעות המפקדים ויכולת התחקור העצמית. 

בקיצור, צה"ל התמקצע.
2009, ובשל ההיסטריה  אולם מאז שנת 
שהביא אתו מבצע "עופרת יצוקה" בדמות "דוח 
גולדסטון", חזרה המשפטנות לחטט בצה"ל 
וביתר ׂשאת. החשש מפני תביעות בבית הדין 
הבין־לאומי, וממעצר אפשרי של קצינים בחו"ל, 
הובילו את הצבא לחקור את עצמו, ולהקים 
מנגנוני בקרה במסגרת התווך המבצעי, כאשר 
משפטנים מצויים בכל חדר מלחמה, והם נותנים 
דעתם כמעט בכל סוגיה הקשורה בהפעלת הכוח.

הדחף לחקור שאלות של מוסר בלחימה 
מתוך דיסציפלינה משפטית הוביל לכך שכמעט 
כל הפעלת כוח כנגד אויב נדרשת להיות גם 
מגובה משפטית. מכאן שהחשש הרב הינו מכך 
שמפקדים יפחדו להפעיל כוח בהינתן שלמחרת 

היום ימצאו עצמם תחת חקירה פלילית.
ממה מפקדים חוששים יותר? ממעצר בעת 
טיול בלונדון, או שמא מחטטנות המשפטנים 
בנחישות  הפוגעת  דה־מורליזציה,  היוצרת 
קבלת  בתהליכי  שלהם  ובחדות  הכוחות 

ההחלטות בשעת קרב?
המציאות לפיה מספר מקרים חריגים מובילים 
למערכה משפטית הופכת להיות בעייתית ביותר, 
והיא עשויה להוביל לשחיקת המאמץ המבצעי 
בתהליכי קבלת החלטות, לבטח כאשר תידרש 
הכרעה קרקעית, אשר בכל מקרה תוביל למחיר 
כבד בלחימה בתווך אזרחי. המשמעות היא שכל 
מי שיקלע לקרב בשטח עירוני, בין אם הוא 
"חף מפשע" או "טרוריסט", עשוי לשלם בחייו.
האם מפקדי צה"ל זקוקים למשפטנים כדי 

לקבל החלטות מוסריות במצבים אלו?

כיוון שצה"ל הוא צבא העם, ומפקדיו הם 
אחד ממקורות גאוותה של החברה הישראלית, 
קיימת סבירות גבוהה ביותר לכך שבשעת קרב 
מוסריותם של אלו תבוא לידי ביטוי. כצבא 
שחורט על דגלו ערכים כגון אחריות, טוהר 
נשק וחיי אדם, אין היגיון ב"משפטיזציה" ברמה 

הקיימת כיום.
בשנים  פועל  צה"ל  שבה  הדרך  אולם 
האחרונות בהקשר זה מעידה דווקא על כך 
שלא ניתן לסמוך על מוסריותם של מפקדי 
צה"ל, ולכן סוללת עורכי דין אופפת כל עוצבה 
הנכנסת ללחימה, או כל כלי טיס העומד להטיל 
פצצה. האם זהו המסר שצה"ל מעביר למפקדים? 
והכל בשם צדקנות שתאפשר להם בבוא היום 

"לטייל בלונדון"?
המערכה המשפטית שהביאה אתה פרשת 
"גבעתי" האחרונה מצביעה באופן חד וברור 
על סכנת התופעה - "אתם תילחמו, תגנו על 
חיי אנשיכם, ואנחנו )אולי( נגבה אתכם )אם 
המשפטנים לא ימצאו רבב בהחלטות שלכם(". 
מסר זה, הנקלט היטב בקרב מפקדים רבים, מביא 

אתו ללא ספק קושי משמעותי.
בדרך זו האמירה המיוחסת לרמטכ"ל גנץ 
על כך ש"שדה הקרב איננו תכנית ריאליטי" 
מתממשת לנגד עיניו, והוא, בעוצמה שנתן בידי 
הפרקליט הצבאי הראשי עוזר לה להתממש. 
הסיבה לכך היא שהחשש מאי־הגיבוי רק יחזק 
את הדלפות החומרים מתוך היחידות עצמן, 
ולו רק בכדי לחזק את ה־"אליבי" של מפקדים 

הנדרשים להחלטות קשות.
הדרך הראויה לטפל בקושי שהביא אתו 
שדה הקרב המודרני בהקשר המוסרי היא בדיוק 
הדרך שבה פעל צה"ל בסוף שנות ה־90 בהקשרי 
הבטיחות. רק התמקצעות המפקדים, תוך ֵאמון 
במוסריותם, תוביל לצמצום הקושי המדובר, 
ולהרחקתה של החטטנות המשפטית היוצרת 

הססנות ודה־מורליזציה.
תחזק  בצה"ל  ה"משפטיזציה"  אחרת, 
סוללת  "הריאליזציה" מצד התקשורת.  את 
המשפטנים בצה"ל אולי תאפשר לקציני צה"ל 
לטייל בלונדון, אולם היא תוביל במקרה הטוב 
לכך שמפקדים ימנעו מלקבל החלטות קשות, 
ובמקרה הרע להיווצרות קרע בין החברה ובין 

הצבא.
כך, האם העברייה אולי תדע שחיי בניה 
תלויים בידי משפטנים הראויים לכך, ולא בידי 
מפקדים הראויים לכך. ישנן אימהות רבות שהיו 
רוצות שילדיהן יפנו לעריכת דין, אולם הן יעדיפו 
לפני כן שילדיהן יסיימו את השירות הצבאי 

בבית, ולא בשבי האויב או בבתי העלמין.  

לא משאירים אבן על אבן 
באיתור והשמדת מחבלים 

)צילום ממבצע "צוק איתן"(
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זר זיכרון לאנשי 
הצוות של טנק 

צ־817832 שנפלו 
במלחמת יום 

הכיפורים

במחצית נובמבר 2014 יצאנו למחנה פלוגות, 
ביוזמת סא"ל )במיל'( דני קריאף הנמרץ, לחפש 
את הטנקים שלנו ממלחמת יום הכיפורים, 
מלפני 41 שנים. באורח פלא הצלחנו למצוא 
את הטנק צ־817832 שלחם במסגרת מחלקה 1 
של פלוגה ג בגדוד 87 במלחמת יום הכיפורים, 
והוא עדיין שלם למראה. מחלקה 1 היא המחלקה 
שלי במלחמה. כל אנשי הצוות של טנק זה נפלו 
בליל 15־16 באוקטובר 1973, באזור ציר לכסיקון 

250, במסגרת לחימת גדוד 79 לכיבוש צומת 
אושה )במפת הקוד סיריוס(. על נסיבות נפילת 

הצוות ראו בכתבה המוזכרת בסוף כתבה זו.
יחד איתי בעת החיפוש ואיתור הטנק היה 
עודד מזרחי, אחיו של דני מזרחי הי"ד שהיה 
מפקד הטנק במלחמה. ההתרגשות שאחזה 
בעודד, ובעיקר המשפט שחזר כמה פעמים 
"כעת נסגר המעגל", הניעה אותי לערוך ליד 
הטנק אזכרה מסודרת, יחד עם בני המשפחות 

של שאר אנשי הצוות. וכך ביום שלישי 6 בדצמבר 
2014 התכנסנו ליד שער מחנה פלוגות, שם נמצא 

הטנק, ונכנסנו למחנה לקיים את הטקס.
בטקס השתתפו בני משפחות החללים יוסף 
אליהו, דני מזרחי ושלמה לוי הי"ד. עם משפחתו 
של החלל הרביעי יחיא יוסף הי"ד לא הצלחתי 
ליצור קשר. הצטרפו אלי בליווי המשפחות 
השכולות ד"ר דני כצנלסון יו"ר ועד גדוד 87; 
רמי מתן יו"ר ועד גדוד 79 שבגזרתו נפלו אנשי 

סגירת מעגל 
 ממלחמת 

יום הכיפורים
באורח פלא הצלחנו למצוא בנובמבר 2014 במחנה פלוגות את טנק המגח 
צ־817832 שלחם במסגרת מחלקה 1 בפלוגה ג של גדוד 87 במלחמת יום 

הכיפורים, לפני שייגרט. כל אנשי הצוות של טנק זה נפלו בליל 15־16 באוקטובר 
1973 באזור ציר לכסיקון 250. ב־6 בדצמבר 2014 קיימו עשרות מפקדים ולוחמים 

מהגדודים 87 ו־79 אזכרה מרגשת ליד הטנק ההיסטורי ששרד עד כה
רס"ן )במיל'( יאיר ליטביץ
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ספרות המתכת המרותכות של צ־817832

אזכרה מרגשת וסגירת מעגל כעבור 41 שנה ממלחמת יום הכיפורים

הצוות, ואשר אימץ בהמשך את לוחמי גדוד 
87 לפעילויותיו; דני קריאף מי שהגה ויזם את 
חיפוש הטנקים; זמי רייכל שהיה מ"מ בגדוד 
והטנק שלו נפגע במבואות איסמעיליה; וסא"ל 
גלעד שפירא מג"ד 87 )החדש( שהתייצב בראש 
משלחת של כ־10 קצינים וחיילים מהגדוד. 
כך מנינו כארבעים איש. לצד שלוש שורות 
של כיסאות פלסטיק הונחו בקבוקי שתייה 
וכיבוד, ועל צריח הטנק הונפו דגל ישראל לצד 

דגל חטיבה 14.
הטקס נפתח בקריאת יזכור, הדלקת נרות 
נשמה ואמירת קדיש. אחר כך נשאנו דברים, 
אנו המלווים של המשפחות. דברי כולם היו 
יותר ממרגשים. בסיום הקדיש התכבדנו )על 
דעת המשפחות( ד"ר כצנלסון ואנוכי בהנחת 

זר )על וו הגרירה האחורי של הטנק(.
משפחה  כל  הטקס  של  השלישי  בחלקו 
נשאה דברים ותיארה את יקירה. מפליא עד 
כמה הזיכרון לא קהה במרוצת 41 השנים מאז 
המלחמה. שוב, למי שנזקק לכך - מורשת והנצחה 
הם חסרי ממד של זמן. המשפט של סגירת המעגל 

נשמע בסיום הטקס גם על ידי שאר המשפחות 
וגם אחר כך בשיחות טלפון של הבעת תודה.

נשמח לשמוע אם יש למישהו מקוראי כתבה 
זו עצה כיצד להציל את הטנק מגורל ההתכה 
ולהוציאו ל"פנסיה" כאנדרטה מוחשית למה 

שהתחולל שם במדבר האכזר ב־1973.
אני מודה למלווים שהצטרפו לטקס הזיכרון, 
ולבסוף, בשמי ובשם המשפחות אני מודה לאלוף 
במילואים חיים ארז ולתת־אלוף במילואים 
מנשה ענבר, שנחלצו ועזרו לי להשיג בזריזות 

את אישורי הכניסה. ללא התערבותם אולי היינו 
מחמיצים את הטקס.

בסיור לעולמי־עד
אני עומד ליד גוף הפלדה הגדול המיועד 
לפירוק, התכה, ואני יודע מה עוד... הגוף הזה 
היה פעם כחמישים טונות של מכונת מלחמה 
מעוררת אימה, גוף שראה קרבות, אש, דם 
ומוות. ופתאום עוברת במוחי מחשבה הזויה 
- לּו היה הגוף הזה רק יכול לספר לי בסוד קצת 
מזיכרונותיו - רק סוד אחד קטן בבקשה - סוד 
חשוב לי ולעוד כמה אנשים, חברים שלי ממלחמה 
רחוקה ארבעים ואחת שנים מפה. מה אתה זוכר, 
טנק יקר, מהלילה שבין 15 ו־16 באוקטובר 1973, 
הלילה שבו גדוד הסיור הוביל את צה"ל לצליחת 
תעלת סואץ ולמפנה במלחמה הארורה ההיא, 
שנכפתה עלינו בהפתעה קטלנית. היית 1 א' 
בפלוגה ג' של ליטביץ - תנסה לזכור מה קרה 

לצוות שלך - הצוות שלא חזר אלינו...
נזכרתי שבמלחמת העולם השנייה, במפקדת 
צי הצוללות של ארצות הברית שפעלו באוקיאנוס 
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האח השכול עודד עולה על הטנק כצעד של זיכרון והנצחה

השקט, היה נוהג לגבי כל צוללת שלא חזרה 
מסיור קרבי ונשארה אי שם במצולות הים. שמה 
לא נמחק מלוח הסד"כ ובעמודת המשימה כתבו: 

.)On Eternal Patrol( "בסיור לעולמי־עד"
יש המספרים שבזמן האחרון, בלילות שקטים 
עם אור ירח ניתן לגשת אליך, גוף פלדה יקר, 
להצמיד אוזן למתכת הקרה שלך ואז לשמוע 
- חלש, חלש - רחש של דיבור במכשירי קשר. 
אם מאוד מתאמצים יכולים לפענח משפט אחד 
החוזר על עצמו שוב ושוב: "תחנות שקמה, כאן 
משנה, מי נשאר, עבור". אבל אין תשובה ממך, 1 
א' - אין קול ואין עונה כי הצוות שלך, ארבעת 
הלוחמים האמיצים שיצאו אתך לקרב - הם היו 
- ונשארו עד עצם היום הזה - בסיור לעולמי־עד.
ואז התעוררתי מהחלום בבהלה, עם זיעה 

קרה, ודמעות מוזרות בעיניים...
כתב: דני כצנלסון

הרופא של גדוד הסיור 87
לקריאת הכתבה "ִמי ֶשָּלַחם הּוא ֹלא ִיְשַּכח ַעל 
ַמה ָּלַחם - האנשים והטנקים שעשו היסטוריה", 

ראו כאן:
http://www.yadlashiryon.com/show_item.
asp?levelId=63829&itemId=6966&itemT

ype=0

דברי סא"ל )במיל'( גלעד שפירא 
)מג"ד 87 כיום(

שלום לבני המשפחות השכולות - משפחת 
יוסף אליהו ז"ל  ז"ל, משפחת  דניאל מזרחי 
ומשפחת שלמה לוי ז"ל ואזכיר כאן את יחיא 
יוסף ז"ל שנבצר מבני משפחתו להגיע. שלום גם 
לחברים הוותיקים והנאמנים ולחיילי המילואים 
 - ממשיכי דרכם של חטיבה 14 וגדוד 87 שבאו 

לכאן לחלוק כבוד.
שמי גלעד שפירא ואני משמש כיום כמג"ד 

מילואים של גדוד השריון 87.
ביום שישי האחרון, לפני ארבעה ימים, לאחר 
שבוע עבודה מייגע במשרד עורכי דין תל אביבי 
לחוץ, שבו אני שותף, ויום לאחר שסיימתי עם 
מח"ט 14, מפקדי במילואים, פגישה שבה הציג 
לי את שנת העבודה 2015, שנה שבה אני נדרש 
לכ־70 ימי מילואים, ושעה לאחר שרעייתי ורד 
נזפה בי שאינני מסייע מספיק במטלות הבית 
והמשפחה ובכלל רטנה על כך שאני לא דואג 
לִמחזור המשכנתא, ורגע לפני ששלושת בנותיי 
עמדו לחזור מבית הספר והגן ולשאוב ממני את 
כל תשומת הלב האפשרית, הצלחתי לתפוס דקות 
ספורות של שקט - רק אני ועיתון השבת. לפתע 
צלצל הטלפון הנייד. לא זיהיתי את המספר 
וחככתי בדעתי אם לענות אם לאו. לרוב אני 
מעדיף שלא לענות למספרים שאינני מזהה, 
במיוחד ביום שישי, ובמיוחד בשעה הזו, שעה 
אחת של שקט ומנוחה יקרים מפז. הפעם, משום 
מה, חרגתי ממנהגי ועניתי. מהצד השני הציג את 
עצמו יאיר ליטביץ, מעט מתנצל על כך שמתקשר 

ללא התרעה.
הוא הזכיר לי ששוחחנו בעבר, וספק הציע 

ספק ביקש, שאשתתף באזכרה לצוות שלו, צוות 
1א מפלוגה ג' של גדוד הסיור 87. אותו צוות 
ש"נעלם" לו בלילה של 15 באוקטובר 1973, 
בשעה שהגדוד נע בדממת אלחוט מוחלטת 
במבצע "אבירי לב", במסגרת מתקפת־הנגד 
הגדולה, שתכליתו היתה מציאת "התפר" שבין 
הארמיות המצריות שנפרסו על גדות תעלת 
סואץ, ותפיסת ראש גשר לצורך העברת המלחמה 
משטחנו לשטח האויב. עתה, כך סיפר בהתרגשות 
רבה, מצא את אותו טנק שנעלם והוא מבקש 

לערוך אזכרה בנוכחות המשפחות השכולות.
נדהמתי מעוצמת השיחה עם יאיר! הכיצד, 
לאחר למעלה מ־40 שנים, זמן רב לאחר שאבק 
המלחמה האיומה והנוראה ההיא שקע, ולאחר 
שנדמה היה שמדינת ישראל של ימינו מבקשת 
להתנער מהטראומה הלאומית שאיימה לזעזע 
את עצם קיומה, חוזר ועולה קול נשכח מהעבר. 
והקול הזה, קולו של יאיר, קול חד, ברור וחזק 
- שיקף לי נכוחה ערכים כנים, אמיצים ובלתי 
מתנצלים של הגנת העם והארץ, של נתינה ללא 

תמורה, רעות אין קץ וזיכרון הנופלים.
חשבתי לעצמי, מדוע להזמין אותנו? אמנם 
נבחרנו לשאת את נס הדגל של גדוד 87, אך 
האם אנו ראויים כלל להיקרא "ממשיכי הדרך" 

ולהיכנס לנעליים הענקיות שהשאירו לנו גיבורי 
המערכה ההיא? והלא המבוגרים מאיתנו נולדו 
רק לאחר שוך הקרבות ההם. האם נוכל כלל 
לעמוד אל מול גבורתם, חוסנם והקרבתם של 

החיילים ההם, מבלי להשפיל את מבטנו?!
לבין  כיום  בינינו  הבדלים  המון  יש  והרי 
המילואימניקים של אז: אנו שריונאים קצת 
מפונקים, נלחמים על גבי טנקי מרכבה טכנולוגיים 
ומתוחכמים, והם נלחמו על גבי טנקי פטון 
וסנטוריון ותיקים וקשוחים; אנו מתאמנים 
בשטחי צאלים תחומים ומצומצמים ולא במרחבי 
סיני האין־סופיים והמאתגרים; אנו נקראים לפעול 
להגנת הארץ מול חופרי מנהרות, יורי רקטות 
מאולתרות, עוסקים בביטחון שוטף בשטחים 
מול מפירי סדר וזורקי אבנים, לא חווינו קרבות 
התשה ולא מלחמות כלל־מערכתיות מול צבאות 
ערב האדירים שאיימו עלינו לכלותינו; בימים ההם 
שיחת טלפון קצרה ומקוטעת, אחת לשבוע, היתה 
יותר ממספיקה ואילו בזמן הזה סוללת טלפון 
שנגמרה היא סיבה טובה לצאת למבצע אספקה.
אבל אז, במחשבה נוספת, חשבתי לעצמי 
שלמרות ההבדלים, יש הרבה מהמשותף. חוט 
השני עובר בין לוחמי המילואים של אותם הימים 
לבין חיילי המילואים של ימינו - כאז כן כיום, 
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ד"ר כצנלסון נושא דברים בטקס מג"ד 87 סא"ל גלעד שפירא נושא דברים

יאיר ליטביץ ליד הטנק

חיילי המילואים מהווים מיעוט קטן הנותן 
ממרצנו ומזמנו, תוך כדי סיכון אישי וללא בקשה 
לקבל דבר בחזרה. חיילי המילואים גדלו וחונכו 
על אחוות הלוחמים וסיפורי הקרב וההקרבה 
שעיצבו יקיריכם בגופם ובדמם. על הבסיס 
הזה הם פועלים שנים רבות, למרות שמרבית 

החברה הישראלית אינה משתתפת בנטל ואינה 
מעריכה את פועלם. לדוגמה - אם עוברים מספר 
חודשים ללא שירות מילואים, מועברות אליי 
פניות ובקשות שבתור המג"ד מחובתי לארגן 
להם איזה סיור או אימון קטן, לא יכול לעבור 
כל כך הרבה זמן בלי מילואים... במבצע "עופרת 

יצוקה" בעזה, היו חיילי הגדוד שלנו הראשונים 
להיקרא, הראשונים להתייצב והיוו את גדוד 
השריון במילואים היחיד שהשתתף במבצע. 
במבצע "צוק איתן" האחרון גויסו רק מפקדי 
הגדוד ואני נאלצתי לענות לעשרות טלפונים 
של חיילים ששואלים ומתחננים לבוא ולהתארגן 
ללחימה. נמצאים בגדוד עשרות לוחמים ותומכי 
לחימה שקיבלו לאחרונה אגרת המבשרת להם 
על "פטור משירות מילואים" לקראת גיל 40, 
מיד הם התקשרו אליי ואל המ"פים ומחו על 
החוצפה שבשליחת אגרת הפטור וסיפרו לי 
שהם "קרעו אותה" ומבחינתם הם ממשיכים 

להתנדב עם חבריהם.
מכאן, אני יכול לומר לכם, משפחות יקרות 
ולוחמי גדוד 87 הוותיקים - המורשת שהותירו 
אחריהם דניאל, יוסף, שלמה ויחיא זיכרונם 
לברכה, לא נמוגה ולא התעמעמה עם השנים, 
היא נר לרגלינו וזרקור המאיר את דרכנו. אני 
מתחייב בפניכם שחיילי המילואים של חטיבה 
14 בכלל ושל גדוד 87 בפרט, ממשיכים את דרכם 
של הנופלים, הפצועים והשורדים של המלחמה 
ההיא בחורף 73' ונכונים למסור את נפשם על 

הגנת העם והארץ, בכל מקום ובכל עת.
שלכם, באחוות נצח ובהערכה רבה. 



סא"ל )במיל'( עודד מגידו

90 ׀ שריון 47  אפריל 2015 

טנק M48 בצבא ירדן. צילום מאוסף מיכאל מס

טנקים כמוהם כבני אנוש, לכל אחד תאריך לידה, היסטוריה 
אישית שגרתית או מיוחדת, והיום שבו הסתיימו חייו, מי בשיבה 
טובה ומי שימיו היו קצרים, מי שמצא את סופו בשדה הקרב או 
שתרם את גופו לאחרים. את הטנק צ־109383 הכרתי לראשונה 

במוצאי יום הכיפורים 6 באוקטובר 1973 כשהצטרף לפלוגת 
המילואים שלי, פלוגה מ' בגדוד 257 בחטיבה 421

 סיפורו של 
טנק מגח 

צ־109383
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אין לנו מידע בדוק מתי והיכן היו צעדיו 
נחרצו  היכן  לומר  יש  שמא  או  הראשונים, 
הקוליסים הראשונים של טנק מס' צ־109383 
בעולם השריון. הוא נוצר בארצות הברית אי שם 
בשנות החמישים של המאה הקודמת במפעלי 
קרייזלר, או אולי במפעלי פורד או פישר, כטנק 
מדגם M48 או M48A1 עם מנוע בנזין ותותח 90 
מ"מ. כיוון שייצור טנקים אלה הסתיים באותן 
שנים אפשר להניח ששירת תקופה מסוימת 
בצבא האמריקני, ובשנת 1964 או בסמוך לה 
הועלה על אנייה ונשלח לחיל השריון הירדני, 
לשרת באחת משתי החטיבות המשוריינות 
שלו - חטיבה 40 או חטיבה 60. הטנק השתתף 
בקרבות מלחמת ששת הימים בגדה המערבית, 

ונפל כטנק שלל בידי צה"ל.

צעדיו הראשונים בצה"ל
הימים, צה"ל קלט  לאחר מלחמת ששת 
אותו לשורותיו בחיל השריון והעניק לו את 
המספר האישי צ־109383, ובסיפורנו להלן נקרא 
לו בקיצור בשם החיבה 383. בשנים שלאחר 
קלט   ,A3 למגח  הסבה   383 עבר  המלחמה 
תותח "שריר" 105 מ"מ, ומנוע דיזל קונטיננטל

2A־AVDS1790 בעל הספק של 750 כוחות סוס, 
ושודרג בשיפורים נוספים. לאחר מכן הוצב 
לשרת באחד מגדודי הטנקים הסדירים באוגדה 
252 בסיני. כאשר 383 צבר כמות של שעות מנוע, 
ואולי התעייף במקצת, הוא נשלח לטיפול דרג 
ג' בסדנה הגייסית 650 בג'וליס. זה קרה כחודש 

ואולי פחות לפני מלחמת יום הכיפורים.
נפגשנו לראשונה במוצאי יום הכיפורים, 

6 באוקטובר 1973, בשעות הערב המוקדמות. 
הגעתי לסדנה הגייסית בג'וליס לקבל שם 10 
טנקים לפלוגת המילואים שלי, פלוגה מ' בגדוד 
257, חטיבה 421. היו אלה טנקים מיחידות 
סדירות בסיני שהועלו לג'וליס לטיפול ג', ו־383 
היה אחד מהם. הטיפול הופסק והטנקים הורכבו 
מחדש כדי להישלח למלחמה שפרצה בצהריים. 
פריט אחד לא הספיקו להרכיב - את מגן האבק 
של מכלול התותח, וזה היה סימן ההיכר של 
הפלוגה בימים הראשונים של המלחמה - טנקים 

ללא מגן אבק.
קיבלנו 10 מובילים והורדנו את הטנקים 
לשבטה, שם היינו אמורים להצטייד בזיווד, 
צל"ם, תחמושת וקשר. לאחר תלאות רבות 
הצלחנו לחמש את הפלוגה ולציידה בציוד קשר, 
אבל הזיווד והצל"ם לא הגיעו. עמדנו שעות 
ארוכות בשדרה בצד הכביש לניצנה כשכל צה"ל 
חולף על פנינו, והחשש העיקרי היה שנפספס 
את המלחמה. לבסוף, ביום ראשון 7 באוקטובר 
בשעה 1600 אחר הצהריים החלטתי לצאת 
לדרך, למסע הארוך לחזית, ללא זיווד וצל"ם 
וללא מנות קרב. יצאנו לדרך הארוכה, כשאני 
בצריחון המפקד של 383 מוביל את הפלוגה. 
בצוות של 383 ביציאה משבטה היינו : מפקד - 
עודד מגידו; תותחן - שמואל קוז ; טען - שלמה 
יצחקי )שלמה היה למעשה מפקד הטנק - מט"ק 

"ג"(; נהג - יואב כהן.
השמש שקעה מעט לאחר שעברנו את מעבר 
ניצנה והתחיל ליל שימורים. אי שם באזור שבין 
ניצנה לג'בל לבני ואולי מעט מערבה יותר, נקרע 
הזחל. כיוון שהיינו כאמור חסרי זיווד, לא היו 

לנו אמצעים לתקן את הפריסה, השארתי בלית 
ברירה את הצוות עם הטנק שפרס זחל ועליתי 

על טנק 2ב' של מוקי גורפיין.
הפלוגה המשיכה מערבה. בבוקר 8 באוקטובר 
באזור רפידים השיגו אותנו בדרך פלא משאיות 
הזיווד, והפלוגה המשיכה מערבה כשעדיין חסרים 
לה מקלעים, אפיסקופים לנהגים, ומשקפות 
למפקדים. הפלוגה חברה לגדוד בצהרי אותו יום, 
השתתפה במירוץ המטורף של אוגדה 143 לגזרה 
הדרומית ובחזרה, ועם אור אחרון עלתה על יעד 
"חמוטל" בגזרה המרכזית. בהתקפה זו נפגעו 3 
טנקים של הפלוגה, בהם טנקי המ"פ והסמ"פ. 
הסמ"פ יוסי קליין וציוותו - יורם צדוק, אליהו 
אזולאי ואבי מינץ, נהרגו. אני עצמי נפצעתי 

בקרב זה ופוניתי.
הפלוגה השתתפה בעוד שתי התקפות על 
"חמוטל" ב־9 וב־10 באוקטובר, שבהן נפגעו 
נוספים של  לוחמים  ונפצעו  ונהרגו  טנקים 
הפלוגה. החללים היו דוד פרוינד, יוסף תם 

וחיים אפרת.
בינתיים גילה הצוות של 383 שהזחל שנקרע 
היה בלוי לחלוטין. חוליות חימוש שעברו לידו 
הורידו לו "שוקולדות" של זחל חדש וכלי זיווד, 
והצוות הרכיב זחל חדש. העבודה נמשכה כל 
הלילה ולמחרת ביום ב' 8 באוקטובר. בהמשך 
הם נעו עצמאית מערבה בפיקודו של שלמה 
יצחקי, והגיעו לטסה. הגדוד הראשון של החטיבה 
שפגשו היה גדוד 599, גדודו של עמי מורג, ואליו 
חברו. לאחר הקרב ב־9 באוקטובר בבוקר במתחם 
"חמוטל־מכשיר", שבו היו לגדוד 599 נפגעים 
רבים וטנקים רבים שלו הושבתו, צורף צוות 

בדרך לחזית
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383 לפלוגה ח', שיוחי גלעד מונה לפקד עליה 
זה עתה, לאחר שהמ"פ שרגא בר־ניסן נפצע 
קשה בקרבות "חמוטל־מכשיר" ב־9 באוקטובר, 
והסמ"פ הלל מעוז נהרג מהפגזה מצרית ערב 

קודם לכן.
בהמשך עבר שלמה יצחקי לפקד על טנק 
קוגל.  דני  383 תפס  על  הפיקוד  ואת  אחר, 
ב־11 באוקטובר השתתף 383 בפיקודו של דני, 
במסגרת פלוגה ח' של גדוד 599, ככוח חיפוי 
בקרב קצר שבו השמיד כוח אחר של גדוד 599 

מספר טנקים מצריים באזור "חלוץ".
ב־11 באוקטובר בערב חזרתי מבית החולים 
והגעתי לגדוד 257. חיפשתי את הפלוגה ולמדתי 
כי נותרה פלוגה מצומצמת של 4 טנקים בפיקודו 
של נח אבנת, המ"מ האחרון שנותר מצוות 
הקצינים שיצאו משבטה. חיפשתי את 383 ולא 
מצאתי אותו. לאחר בירורים הסתבר שהצוות 
הגיע לגדוד 599 לאחר שהתגבר על פריסת הזחל. 
למחרת נסעתי לגדוד 599, והיה לי מיקוח 
קשה עם הסמג"ד שלא רצה לוותר על הטנק. 
בסופו של דבר הגענו לפשרה - הטנק והצוות 
הוחזרו לי, אבל המט"ק שלמה יצחקי, נשאר 
בגדוד 599, וכך חזר 383 לפלוגה. שלמה נשאר 
בפלוגה ח' של גדוד 599 ובמסגרתה השתתף 
כמט"ק בקרב האימים שהתנהל בליל הצליחה, 
ליל 16־15 באוקטובר, בלב החווה הסינית, בצומת 
"לכסיקון־טרטור". בקרב זה נהרגו המ"פ החדש 

- יוחי גלעד, ועוד 6 מלוחמי פלוגתו.
לקריאת סיפור הקרב של פלוגה ח' בליל 

הצליחה, ראו באתר חטיבה 421:
http://www.421.co.il/?CategoryID=632

&ArticleID=581&dbsAuthToken
לאחר כמה ימים של התארגנות, בהם גם 
הושלמו סוף סוף כל חוסרי הזיווד והצל"ם שהיו 
בטנקים, והפלוגה הושלמה שוב ל־10 טנקים, 
יצאנו ביום 14 באוקטובר לקרב השריון בשריון 
הגדול. זה היה היום שבו יצאו דיוויזיות השריון 
המצריות להתקפה לכל רוחב החזית וניגפו, כשהן 
מאבדות 200־250 טנקים. הרכב צוות 383 חזר 
להיות כביציאה משבטה, כשהטען קשר הוא 
יהורם עוזיאל. הצוות של 383 נטל חלק בהשמדת 
הטנקים המצריים. התותחן שלנו שמואל קוז, 
תותחן־צלף, פגע ב־2־3 טנקים מצריים בטווח 
של כ־2800 מ'. בקרב זה נפגע טנק אחד של 

הפלוגה, ומפקדו יורם זינגר נהרג.
הופנינו  הגדול  השריון  קרב  לאחר  מיד 
למשימה הבאה, לקראת מבצע "אבירי לב" 
- צליחת התעלה. על הפלוגה שלנו הוטלה 
המשימה לגרירת גשר הגלילים. בלילה שאחרי 
קרב השריון הגדול נרתמנו לגשר הגלילים לגרירת 
אימון. 383 היה בראש הפלוגה, כחלק מרביעיית 
הטנקים שנרתמה לגשר מלפנים. בעמדת הטען 
של 383 היה חיים מזר. הגרירה הייתה קשה. 
צוותי הטנקים של הפלוגה היו עייפים מאד 
מיום הקרב הארוך שהסתיים בשעות אחר 
הצהריים. התרגולת הייתה שלקראת תחילת 
תנועה מבצעים בדיקת קשר פלוגתית כדי לוודא 
שכולם ערים, אבל עד שענה הטנק האחרון 

וניתנה פקודה להתחיל לנוע, כבר נרדמו חלק 
מצוותי הטנקים הראשונים, והיה צורך לגשת 
ולהעירם. גם הטופוגרפיה הקשה לאורך ציר 
"עכביש" - דיונות סכין תלולות - הקשתה על 
הגרירה, והיה בכך רמז עבה לצפוי לנו ב"דבר 
האמיתי" למחרת. במורד אחת הדיונות הגשר 
התגלגל במדרון, הטנק הבולם לא הצליח לבלום 
את התאוצה שקיבל הגשר, והמפלצת בת 600 
הטונות טיפסה בקלילות ועלתה על הסיפון של 
383 ונעצרה בסל הצריח. זה היה מחזה מפחיד 
למדי, אך ל־383 לא נגרם נזק ממשי. למרות כל 
התקלות, לפנות בוקר הצלחנו בכל זאת לגרור 
את הגשר ולקדם אותו כ־2.5 ק"מ מערבה. נכנסנו 
לחניון לצד ציר "עכביש" עם תחושה שנוכל 

לעשות זאת.
יום 15 באוקטובר עבר עלינו בהתארגנות, 
בטיפול בטנקים ובהכנות לקראת מבצע הצליחה. 
בשעה 20:30, לפי התכנית, התחילה גרירת הגשר. 
התחיל "הלילה הארוך ביותר". בתחילה הגרירה 
התקדמה יפה. השטח היה מישורי והיה ליל ירח 
מלא. היו עצירות רבות שהוכתבו לא בגלל קשיי 
גרירה אלא בגלל הוראות מגבוה, ולעתים בגלל 
הפרעות של כלים שונים שהסתובבו בשטח. די 
מהר הסתבר שלא נעמוד בלוח הזמנים, אבל 
הסיכויים להצליח טובים, ואז החלו התלאות.

חוצים את ציר "עכביש" ומבצעים תפנית חדה 
מדי. הגשר - "הדינוזאור" כפי שהוא מכונה בפי 
שמעון בן שושן המג"ד, רץ ומטפס על הטנק של 
אלי הסמ"פ, כמו שקרה ל־383 בלילה הקודם. אין 

גרירת גשר הגלילים בבוקר ה־16.10, פחות משעה לפני שהגשר נקרע. צ־109383 משמאל עם זרקור קסנון
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נזקים, אבל זמן יקר אבד בחילוץ הטנק מתחת 
הטנקים  ובהעמדת  הכבלים  בסידור  לגשר, 
מחדש להמשך הגרירה. מתחילים שוב. כבלים 
נקרעים, מחליפים, מאלתרים וממשיכים. שוב 
נקרעים כבלים והזמן אץ. נגמר השטח המישורי 
ומתחילות דיונות חדות, כמו בליל אמש. בעלייה 
הראשונה הגשר בקושי זז, ובמאמץ אדיר הטנקים 
מטפסים ויורדים מעברה השני של הדיונה. לפנינו 
עלייה תלולה יותר. הטנקים גונחים, הגשר זוחל 

ולבסוף נעצר.
רותמים טנקים נוספים מהפלוגה של יוסי 
שרון. מתחילים להתקדם. הגשר זוחל, הממסרות 
בכל הטנקים גונחות ומתחממות, גם ב־383. 
אבל  אדיר,  עושה מאמץ  מרגישים שהטנק 
מוכרחים להמשיך. לאחר כמה עשרות מטרים 
הגשר נעצר. רותמים עוד טנקים מפלוגת יוסי 
ומכניסים טנקי דחפור לדחיפה מאחור. השחר 
מתחיל להפציע ואנחנו עדין רחוקים מאד מן 
התעלה. במאמץ אדיר ואיטי, סנטימטר אחרי 
סנטימטר, מתקדם ה"דינוזאור" ועוברים את 
הפסגה. מתחילים לרדת במורד, כשאחד הטנקים 
שבאמצע קורא לעצור. הגשר לא עמד במתחים 
ובעומס הגרירה, ונקרע במרכזו. מתייעצים עם 
אנשי ההנדסה. לדבריהם התיקון הוא עניין של 
24 שעות. מתנתקים מהגשר ומתפרסים בשטח.
לקראת השעה 08:00 קיבלנו פקודה לנוע 
ל"מצמד" כדי לצלוח שם את התעלה על גבי 
דוברות "תמסח". הפלוגה מובילה את הגדוד, 
ו־383 שבראשה דוהר במהירות המרבית של 

כ־35 מייל בשעה )כ־55 קמ"ש(. מגיעים לאזור 
שבו תעלות ההשקיה היבשות של החווה הסינית 
חוצות את ציר "עכביש". הכול שקט. "השקט 
מעורר חשד" אני אומר לצוות, ומורה לצוות 
ולפלוגה לרסס באש מקלעים לכיוון הגבעות 
שמימין. קוז ומזר מתפעלים את המקלע המקביל. 
אני יורה במקלע המפקד. 383 דוהר במלוא 
כוחו. לפתע מתעופפים לעברנו עשרות כדורי 
אש זוהרים, ובתוך שנייה אנחנו רואים כדור 
כזה בא אלינו, פוגע בצריח מימין, חודר, וקוז 
ומזר נפצעים. מאחורינו נפגעו מטילים גם טנק 
המג"ד והמג"ד שמעון בן שושן נפצע, וטנק 
2ב' של הפלוגה שמפקדו דודי קשת נהרג. אני 
מזהה תעלה לפנינו ומורה ליואב הנהג להיכנס 
לתוכה. בתעלה מספר ג'יפים וחיילים עם נעליים 
אדומות. מסתבר שהגענו אל מחלקת התאג"ד 
של גדוד הסיור והנ"ט 582, גדוד שונרי, שנחלצה 
מקרבות הלילה ב"לכסיקון־טרטור". יואב ואני 

מורידים את מזר וקוז הפצועים, והרופא ד"ר 
נפתלי הדס מטפל בהם וחובש אותם. מזר נפצע 
ברגל ובכף יד ימין. קוז נפצע בעיניו. החלק העליון 
של הצריח של 383 בולט מחוץ לתעלה והמצרים 
מנסים לפגוע בו בירי של מספר טילים נוספים 

- אך ללא הצלחה.
לאחר בירור בקשר עם המח"ט, מתברר לי כי 
רוב הגדוד, והפלוגה שלנו בתוכו, הצליח לחמוק 
ממארב הנ"ט דרך שטחי הדיונות שמדרום לציר 
"עכביש". הגדוד המשיך ל"מצמד", חצה את 
ובהמשך  "תמסח",  דוברות  גבי  על  התעלה 
הפלוגה השתתפה בפשיטה המשוריינת שהוביל 
המח"ט, להשמדת בסיסי טילים נגד מטוסים 

בעומק המערך המצרי ממערב לתעלה.
אבל אנחנו עדיין בתעלות החווה הסינית. 
לאחר חבישתם של קוז ומזר, אנחנו מעלים 
אותם חבושים לכנף שמאל של 383, ויואב הנהג 
מתיישב על הכנף כדי להחזיק אותם שלא ייפלו 
בנסיעה. אני נכנס לתא הנהג, חוצה את ציר 
"עכביש" דרומה ונכנס להמשך התעלה היבשה. 
383 נע דרומה כקילומטר בתוך התעלה. המצרים 
מנסים לפגוע בו שוב בירי טילים ואינם מצליחים. 
לאחר שהייתי משוכנע שיצאנו מטווח הטילים 
שברתי מזרחה, ובאיגוף גדול הגעתי לאזור שבו 
נשבר גשר הגלילים. קוז ומזר פונו להמשך טיפול 

רפואי.
אחרי שפינינו את מזר וקוז, התפנינו יואב ואני 
לבדוק את הפגיעה של 383. בדופן הצריח היה 
חור. מעקה החי"ר התעקם קצת, אבל החוליות 

חור הכניסה של הטיל לצריח של צ־109383

קרבות "חמוטל" מזר וקוז חבושים בתעלת החווה הסינית 
לאחר ש־צ־109383 חטף טיל בציר "עכביש"
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שהיו תלויות עליו החזיקו מעמד, ויתכן שבלמו 
במידת מה את סילון המטען החלול של הנ"ט. 
בתוך הצריח התרסקו המכשירים האופטיים, 
לרבות מד הטווח, והיה ריסוס של הצריח. אנחנו 
נוסעים לטסה, שם נמצא הגש"ח האוגדתי. בתוך 
יממה מוחלפים כל המכללים שנפגעו בצריח של 
383 ויש לנו טנק "כמו חדש", עם חור "סקסי" 
בצריח. אני אוסף עוד כמה טנקים שתוקנו 
וצוותים שהתקבצו לגש"ח, ובראש כוח של 5 
טנקים 383 יוצא שוב אל ציר "עכביש". צוות 
383 כולל עכשיו את התותחן שבתי קונפורטי, 

הטען נסים בסו, והנהג כתמיד יואב כהן.
בבוקר ה־18 באוקטובר אנחנו צולחים את 
התעלה ומצטרפים לגדוד 264 של גיורא לב. 
ביומיים מאז נפרדנו מהפלוגה, השתתפה הפלוגה 
כאמור בפשיטה המשוריינת של 16 באוקטובר, 
וב־17 באוקטובר השתתפה בקרבות על גשרי 
תעלת המים המתוקים. בקרבות אלה נהרג 
המ"מ מיכה דרוקר ונפצעו לוחמים נוספים. 
הפלוגה פוזרה בין פלוגות גדוד 264. אני אוסף 
את פזורי הפלוגה, ושוב 383 בראש פלוגה מ' 
המחודשת, ואנחנו יוצאים למספר ימי קרב באזור 
מחנות אבו־סולטן, ובהמשך במרחב הדיונות 
והדקליות שמדרום מערב לאיסמעיליה, מדרום 
לתעלת המים הראשית )התעלה המובילה מים 
מן הנילוס לתעלת המים שלאורך תעלת סואץ 
- ציר "נורה"(, ומשתתפים בהרחבת ראש הגשר 

של צה"ל במצרים, בפאתו הצפונית־מערבית.

 383 טנק  היה  באוקטובר  19־20  בליל 
בראש שדרת הפלוגה בחניון לילה גדודי ליד 
ציר "ורדית". לפתע מופעל החניון. קבוצה של 
כ־100 חיילים מצריים נסוגים עלתה על החניון 
והחניון הופעל. 383 מסתער בראש השדרה 
הפלוגתית על החיילים המצריים בירי מקלעים 
ובדריסה. האירוע מסתיים בתוך דקות ספורות, 
והכוח המצרי רובו ככולו הושמד. בשטח פזורות 
גופותיהם של החיילים המצריים שנדרסו. מחזה 

לא נעים.
בימים האחרונים של המלחמה הטיל חיל 
האוויר המצרי את כל המטוסים שנותרו לו 

למערכה, ואנו הותקפנו כמה פעמים במטוסים. 
בפעם הראשונה, ב־19 באוקטובר, הייתה זו 
רביעית מטוסי מיג 17 שירדה על הגדוד. בפלוגה 
לא היו נפגעים או נזקים, אולם בפלוגת החרמ"ש 
נהרג לוחם. ב־22 באוקטובר תקפו מטוסים את 
הפלוגה בחניון ו־383 זכה לטיפול אישי של מטוס 
שירד לגובה של כמה מטרים, גובה כזה שיכולנו 
לראות את "הלבן בעיניים" של הטייס. בסו הטען 
היה בעמדת הנ"מ, אני קפצתי למעלה, ושנינו 
ירינו על החצוף. לא הבחנו בפגיעה, והמצרי זרק 
את החימוש שלו ליד הטנק. זרקור הקסנון של 
383 רוסס, וכך גם רדיו הטרנזיסטור של בסו, 
שיצא מכלל פעולה. מ"מ 1 בפלוגה נפצע קל 

מאד מרסיסים.
את המלחמה סיימנו בקצה הצפון־מערבי 
של המובלעת שכבש צה"ל ממערב לתעלה, על 
ציר איסמעיליה־קהיר - 99 קילומטר מקהיר, 
אזור שהוא גבול השטח המיושב שבו אגמים, 
כפרים קטנים ושטחים חקלאיים, עם המישורים 
המדבריים - מישורי אאידה. בחודשים הבאים 
התמקמנו בבסיס טילים מצרי נטוש - "פרח 
בנויה  מחפורת  לעצמו  מצא  ו־383   ,"5816
שהתאימה בדיוק למידותיו. אחת לכמה ימים 
היינו יוצאים לסיור בקו החזית. יום אחד תוך 
כדי תנועה בקו נשבר מוט פיתול בקול נפץ, ויואב 

הנהג חשב ששוב חטפנו טיל. הרגענו אותו.
כעבור כמה שבועות הוחלפה הפלוגה בקו, 
והצטרפנו לגדוד בחניון גדודי, שהיה ממוקם 

בסו על צ־109383 מציג את חור הפגיעה

תדריך פלוגתי - צ־109383 ברקע
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כקילומטר ממערב לקצה מסלול ההמראה של 
היו  לחופשות  שהובילו  ההרקולסים  פאיד. 
ממריאים מעל לראשינו, בבחינת מנגד תראו 
את היוצאים לארץ לחופשה, ואתם נשארים כאן.
באחד הערבים, לקראת פעילות לילה או 
התכנסות לחניון לילה, נכנסנו כל הצוות ל־383 
והתחלנו בנסיעה. לפתע פרצה אש במערכת 
ההידראולית, ותוך שניות לא רבות עלו להבות 
בצריח. באופן אינסטינקטיבי קפצנו מהטנק 
והתרחקנו ממנו. ואז הסתכלתי על 383 הבוער, 
ואמרתי לעצמי - לא יתכן, 383 יקר, שאחרי כל 
מה שעברנו יחד, אתה עכשיו תבער ותתפוצץ 
ותהפוך לפגר מובס של טנק. סימנתי לכל הפלוגה 
להגיע אליי עם מטפים, טיפסתי חזרה על 383, 
החבר'ה הביאו לי עוד ועוד מטפים, והצלחתי 
לכבות את השריפה בצריח. מראה הצריח היה 
עגום, אבל 383 ניצל. למחרת העלינו אותו על 
מוביל שלקח אותו לסדנה לשיקום כללי של 
הצריח. כעבור כמה שבועות הוא חזר אלינו 
כמו חדש, אבל עדיין עם החור הסקסי של הטיל 

מציר "עכביש".

החיפוש אחרי הטנק כעבור שנים
הפרק האחרון בסיפור הטנק הוא הניסיון 
למצוא את 383 לפני שייצא לדרכו האחרונה. 
בשנת 2013, במלאות 40 שנה למלחמת יום 
הכיפורים, נדברנו כמה חברים לנשק ובהם יאיר 
ליטביץ מגדוד הסיור 87, דני קריאף מגדוד 407 

)חטיבה 600(, ואחרים, להגיע לבית הקברות 
לטנקים הוותיקים במחנה פלוגות כדי לראות 
בפעם האחרונה את הטנקים שלנו ולהיפרד מהם, 
לאחר ששמענו כי מחסלים את מאגר הטנקים 

הוותיקים, והם מועברים לגריטה.
ב־11 בנובמבר 2014 הגעתי עם יאיר, דני 
ואחרים למחנה פלוגות. מצאנו שם מאות טנקי 
מגח 6, ואנשי הגדס"ר וחטיבה 600 מצאו שם 
כמה מהטנקים שלהם, אבל אני איחרתי את 
המועד. לא היו כלל טנקי מגח 3 בבית הקברות, 
והנגד האחראי מסר לי שכולם הועברו זה מכבר 

לגריטה.

כתבה באתר השריון מיום 16 בנובמבר 2014, 
על הביקור, ראו כאן:

www.yadlashiryon.com/show_item.asp?l
.)evelId=64565&itemId=6974&itemType=0
עשיתי עוד ניסיון אחד שלא צלח. הסתבר 
לי כי הטנקים הישנים מועברים לפירוק והתכה 
במפעל "יהודה פלדות" באשדוד, ונסעתי לשם. 
כאשר הגעתי למפעל באשדוד, נמסר לי שאת 
המגחים שהיו שם כבר "חיסלו", ועכשיו כבר 

גורטים שם טנקי מרכבה סימן 1.
היה שלום, צ־109383. לא הצלחנו להיפרד 
כראוי. בימים אלה התבשרנו על כך שאחד 
מאחיך - 121 )צ־109121( מצא לעצמו משכן 
ראוי במוזאון השריון בלונג איילנד שבארצות 

הברית.
 )ynet ראו כתבה על כך באתר השריון )מתוך

מיום 2 באוקטובר 2014:
http://www.yadlashiryon.com/show_
item.asp?levelId=63829&itemId=6811&

itemType=0
די אירוני שדווקא טנק של צה"ל, שנפל בידי 
המצרים במלחמת יום הכיפורים, שרד עד היום, 
ואתה 383 שלי, מה הפכת להיות? אולי מטיל 
פלדה בקונסטרוקציה של בנין מגורים חדש, אולי 
חלק של קורה דרוכה בגשר חדש שבונים בכבישי 
הארץ. אפשר לפחות להתנחם בכך שבגלגולך 
החדש אתה מביא תועלת חדשה, ולא לצורכי 

מלחמה, כך אני מקווה.  

הפלוגה על טנק צ־109383 בחניון הגדודי ליד פאיד

טנק צ־109383 במחפורת בבסיס הטילים
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לאונרדו דה וינצ'י -

הוא היה איש של אינטליגנציה רב־תחומית, פילוסוף, מדען 
בתחומי פיזיקה שונים, מהנדס ברוך־כישרונות, צייר, פסל, איש 
אנטומיה, מומחה צבאי והוגה רעיון הטנק. אין ספק שהיה יכול 

לסייע לצה"ל ברעיונותיו הצבאיים
סא"ל )במיל'( דוד כספי

 האיש 
שחי בעתיד

אכן, לאונרדו דה וינצ'י־אמן, מדען ופילוסוף - מן הבולטים של 
אמני הרנסנס, זה המוכר לנו מיצירותיו הנצחיות: המונה ליזה )במוזאון 
הלובר שבפריז(, הסעודה האחרונה )בכנסיית סנטה מריה דה לה גרצייה 
במילאנו )הרוצה לבקר יזמין תור שבועיים מראש(, הבתולה של הסלעים 

)בלובר שבפריז(, רישום האדם הוויטרובי )במוזאון 
האקדמיה בוונציה(, ועוד מאות רבות של רישומים, 

תכניות ושרטוטים טכנולוגיים.
אפשר לומר עליו, במושגים של היום, שהיה בעל 
אינטליגנציה רב־תחומית, שהצטיין בה בכל: צייר, 
פסל, אדריכל, מוסיקאי )ניגן מעולה ב"לירה", סוג 
של כלי מיתרים הדומה לכינור(, בקיא באנטומיה 
)תיאר ושרטט בדייקנות אברי גוף האדם שאותם 
"ניתח"(, טכנולוג מוכשר בעל רעיונות מקוריים 
במכניקה ובפיזיקה, השאיר אחריו כאלף דפים 
של כתבי יד, כתובים ברובם בכתב ראי, המפוזרים 
בכל העולם ועדיין חוקרים שונים מתחקים על 

עקבותיהם.
לאונרדו )לֵשם יש קונוטציה עם סמל משפחת דה וינצ'י - אריה מכונף, 
"לאונה"(, נולד באביב 1452 )נפטר ב־1519(, כבן לא חוקי לסר פיירו דה 
וינצ'י, אבל התקבל במשפחת דה וינצ'י באהדה רבה ובשמחה. המשפחה 
הייתה משפחה ענפה של נוטריונים ובעלי קרקעות שעסקו גם בחקלאות.
עד גיל שלושים לערך התפתח ועבד לאונרדו כאומן מבוקש בפירנצה 

בחסותה של משפחת מדיצ'י, רבת הכוח והעושר. ב־1482 החליט לאונרדו 
לעבור למילאנו, שנחשבה לעיר־מדינה פיאודלית חזקה ושונה מפירנצה, 
מתוך רצון לחוות ולהתנסות בסביבה אחרת. את דרכו למילאן עשה 
בשיירה על סוסים, ולאחר חציית הרי האפנינים ושבוע של רכיבה הגיע 

ליעדו בעמק הפו של חבל לומברדיה.
בתחילת דרכו כאן, התפרסם לאונרדו כמוסיקאי 
מוכשר שאנשי אליטה רבים נהנו מנגינתו. אבל 
כרבים מן האמנים של תקופת הרנסנס וגם לפניה, 
היה חייב להשיג לעצמו חסות של שליט, או פיאודל, 

או כזה שיוכל להישען עליו כלכלית.
לאונרדו ניסח והכין את "מכתב ההצגה", שנועד 
לדוכס מילאנו לודביקו ספורצה, שהיה שליט תקיף 
וחזק, שבין היתר היה עליו להיערך להגנת עירו מפני 
תקיפה של הצרפתים. במכתב זה מפרט לאונרדו 
את רעיונותיו וכישוריו בתחום ההנדסה הצבאית, 
תפקיד שרצה בו מאד כמהנדס בשירותו של הדוכס.
מכתבו של לאונרדו מנוסח בנוסח מליצי, כגון 
"אני מעז להציע להוד רוממותו את כישוריי ולחשוף לפני כבודו את 
סודותיי ואשמח להדגים כל הדברים ביעילות מרובה, בכל זמן". בהמשך 
מפרט לאונרדו את רשימת רעיונותיו לבניית "מכשירים" ואמצעים שונים 
בתחום הצבאי. להלן ציטוט כלשונו של לאונרדו )רשימה חלקית(, לפי 

התרגום מספרו־מחקרו היסודי והמונומנטלי של צ'רלס ניקול:

"חצצית" - מכונת ירייה
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לאונרדו דה־וינצ'י בערוב ימיו
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•  "יש לי שיטות לבנות גשרים חזקים וקלים מאד, קלים לניוד ומועילים 
בין ברדיפה אחר אויב ובין בהתחמקות ממנו...וכן גשרים שאי אפשר 
להרסם באש או בהסתערות..." )כלומר: גישור תעלות נ"ט, תעלת 

סואץ, נחלים בלבנון, הרוקד וכדומה(.
•  "אם המקום הנתון למצור לא ניתן להשמדה בהפגזה, בשל גובה תליו 
או חוזק ביצוריו, יש לי שיטות להרוס זאת גם אם הוא בנוי על סלע 

מוצק". )כלומר: הבופור, החרמון, גבעת התחמושת, תל אל פאחר(.
•  "יש לי כמה סוגי תותחים, היורים אבנים קטנות, כמעט כאילו היו סופת 
ברד, והעשן העולה מהם יטיל אימה בלב האויב." )זוכרים את החצציות 

שלנו בשטחי יהודה ושומרון?(.
•  "יש לי שיטות לחפירה שקטה של 
ומעברים  תת־קרקעיות  מנהרות 
סודיים נפתולים כדי להגיע ליעד, גם 
אם אין מנוס לעבור מתחת לתעלות 
או לנהר" )הייתכן שחאמס עזה קנו 

את רעיונותיו?(.
משוריינים,  רכב  כלי  אייצר  •  "אני 
עמידים בפני כל תקיפה, שיבקיעו 
את שורות האויב על כל הארטילריה 
שלו, ומאחוריהם יוכלו יחידות הרגלים 
להתקדם באין מפריע בלא להיתקל 
בכל התנגדות שהיא". )טקטיקן של 
הקרב המשולב וכל זה במאה ה־15!(.

•  "במקרה הצורך אייצר תותח ומרגמה 
וארטילריה קלה, בנויים בצורה נפלאה 

ומועילה, שונים בתכלית מאלה המקובלים היום". )חשיבה יצירתית 
- גם תלול מסלול וגם כינון ישיר(.

•  "בקצרה, מסכם, ביכולתי להמציא מגוון רחב של מכונות לתקיפה ולהגנה".
לאונרדו גילה ענין רב בתכנון והנדסה צבאית. היה בו שילוב גאוני 
ומדהים של אמן ואיש טכנולוגיה - מעשי ופרקטי - שניסה להתמודד 
עם בעיות של פיזיקה, מכניקה, אנרגיה, כוח כבידה ועוד. ככזה תכנן ובנה 
מכשירים שבלוליים הידרוליים, מתקנים להעלאת מים, מכשירי אופטיקה, 
"מכונה מעופפת" המונעת בכוח האדם ואף תכנן "עיר עתידנית". בפירנצה 
הציג תרשימים ודגמים להרמת כנסיית סאן ג'ובני )בית הטבילה( כדי 

להתקין תחתיה מדרגות מבלי להרסה.
אין ספק שאילו היה חי בימינו היה 
מועסק ברפא"ל או באלתא, או בפרויקט 
המרכבה, וכל זאת בנוסף למשרה חלקית 
ב"בצלאל" בירושלים )וגם יכול היה להיות 
פעיל ב"קהילה הגאה" - דבר שהיה חביב 

עליו...(.
המעניין ב"מכתב הצגה" זה - שהאמן, 
צייר, אדריכל ופסל דגול זה מזכיר רק 
בסוף הרשימה - ש"בעתות שלום ביכולתי 
להעניק סיפוק מלא באדריכלות, בתכנון 
בניינים, בהובלת מים ממקום למקום 
וגם לפסל בשיש, בברונזה, ובציור. אני 
יכול לעשות את כל האפשרי לא פחות 
טוב מכל אדם אחר" )"שחצן" - אבל 

עם קבלות(. אביר רובוטי - לאחר כ־450 שנה שימש השראה לבניית רובוטים 

רכב משוריין מונע בכוח אדם, פרי הגותו של לאונרדו
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מקורות:
וואזארי, ג'ורג'יו, "חיי הציירים, הפסלים והאדריכלים הדגולים ביותר", מוסד ביאליק ירושלים, 1985 )הערך לאונרדו דה וינצ'י( - המקור פורסם ב־1550   .1

ניקול, צ'ארל , "לאונרדו דה וינצ'י", עם עובד, תל אביב, 2007  .2
שרטוטים ורישומים של לאונרדו - "בא במייל"  .3

4. ALV - Yearbook of the Armand Hammer Center for Leonardo studies at UCLA (Firenze, 1988)

מעט מאד מן הדברים שלאונרדו הגה ותכנן בוצעו בפועל בימיו, 
אבל עקרונות החשיבה והמקוריות מדהימים לתקופתו וגם לתקופתנו. 
תערוכה נודדת של דגמים שונים מתכנוניו הגיע גם לארץ ובדרך כלל 

אפשר לראותה ברומא.
אין ספק שלאונרדו זה הקדים את זמנו בכמה מאות שנים ואפשר 
לראות בהצעותיו וברעיונותיו חזון לעתיד, שיצק בסיס לחשיבה והמצאה 
בנושאים שונים. המעיין בקורות חייו יתרשם מן הלהט והדחף העצומים 
שנבעו ממוחו הקודח - להמציא, לייצר ולחקור, ותמיד באופן מקורי 
וייחודי שלא פעם ראו בו איש הזוי, למרות שלא היה להם ספק עוד בחייו, 

שלפניהם פשוט גאון אמיתי. לאונרדו היה יחיד וייחודי, כמו מוצרט!
המבקרים של לאונרדו התבטאו שברעיונותיו "משולבים יחדיו המצאה 
מעשית, תקדים עתיק וחוסר סבירות עתיר דמיון". וכן גם מצוטט וואזארי, 
כותב הביוגרפיות של אמני הרנסנס, טוסקני מן המאה השש עשרה, כי 

ללאונרדו "הייתה תפיסה מוטעית של כישרונותיו".
למרות כל אלה לאונרדו דה וינצ'י חרט את שמו בהיסטוריה האנושית 

כצייר דגול, וראיה לכך הן יצירותיו האלמותיות שצוינו בפתח הכתבה.
לאונרדו השאיר אחריו עשרות ציורים מפורסמים, הנחשבים לנכסי 
צאן ברזל של אמנות התרבות האנושית, מאות ואולי אלפי רשומים, 
שרטוטים, מחברות וכתבי יד, שעד היום מעסיקים חוקרים רבים. מאות 

ספרים, מאמרים, מחקרים וביוגרפיות נכתבו עליו ולא רק עליו, אלא גם 
על יצירותיו הנצחיות, שפרשנים רבים מכל העולם חוזרים ו"חופרים" 

בהן, כדי לגלות עוד שאינו ידוע.
האיטלקים כועסים עד היום על הצרפתים, על גזלת המונה ליזה 
שלהם מאדמת איטליה. עוד יבוא יום ונשמע על תביעה משפטית בעניין 
זה, למרות שהמלך הצרפתי פרנסואה הראשון רכש את היצירה כחוק, 

בראשית המאה ה־16, שבחסותו היה לאונרדו בשנות חייו האחרונות.
שני יסודות הסותרים לכאורה זה את זה נמזגו באישיותו של לאונרדו, 
האחד - האמן, הצייר, איש שאר הרוח והדמיון היוצר ללא גבולות כלשהם, 
והשני - הטכנולוג, האמפירי, הפרקטי, שרצה לבנות מכשירים ומתקנים 

מתוחכמים המוגבל לגבולות הטבע, המכניקה והפיסיקה.
האובססיה שלו לעסוק בהמצאות צבאיות, נבעו כנראה מהשאיפה 
להיווכח שתכנוניו ורעיונותיו מתגשמים, ומה עוד שהוא סבר שיהיה 
לכך ביקוש בתנאים הפוליטיים של אז. אי אפשר להוציא משיקוליו גם 
את המרכיב הכלכלי, שהרי לאונרדו חווה גם תקופות של מחסור, שבהן 
נאלץ להסתפק בחדרון קטן ובחסדיהם של נזירים שסיפקו לו, תמורת 

עבודות שונות, חבית יין וכמה שקי חיטה.
כמה מפליא ומדהים, שגאון ברוך־כישרונות זה מיצה את זמן חייו 

ביצירות נפלאות, בבחינת מתנה לאנושות כולה.  

מכונה מעופפת מונעת בכוח האדם
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מ"פים של חטיבה 
401 עם הפנים

פגשנו שלושה מ"פים של חטיבה 401 שלראשונה התנסו בלחימה משמעותית 
- סרן טל יערי מגדוד 9, סרן טל רבינוביץ' מגדוד 52, וסרן עידו מועלם מגדוד 

9. שמענו על התבגרותם בעקבות הלחימה, על תובנותיהם בנושא הפיקוד על 
החיילים, ולמדנו על תהליך ההתבגרות והנשיאה באחריות שעברו

סא"ל )במיל'( דוד כספי

 לעתיד
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חווית הלחימה במבצע "צוק איתן" הטילה 
כתפיהם  על  משקל  כבדת  אחריות  באחת 
הצעירות של המ"פים שלחמו והובילו יחידה 
בלחימה. סרן טל יערי מגדוד 9, סרן טל רבינוביץ' 
מגדוד 52, וסרן עידו מועלם מגדוד 9, כולם 
מחטיבה 401, שאותם פגשנו, התנסו לראשונה 
בקרבות אש בהיקף משמעותי, במבצע "צוק 
איתן". באחת נפלה עליהם אחריות כבדת משקל, 
השונה מאד מחיי השגרה עם הפלוגה. שלושתם 
נתקלו במצבי סיכון חיים, בעמידה מול איומים 
ואויב שקשה לזהותו, נכנסו לממלכת אי־הוודאות 
של קרב, חוו את הדאגה לחיילים, התאמצו 
למצות את היכולות האישיות והטכנולוגיות 
שברשותם ולבצע את המשימה, חששו כדי לא 
לפשל, נתקלו בצורך לשמור על מתח מבצעי 
לדאוג  בצורך  ושחיקה,  עייפות  במצבי  גם 
לתחזוקה טכנית של הטנקים ובעוד נושאים. 
עם כל אלה נדרשו מפקדי הפלוגות להתמודד. 
פלוגת טנקים היא כידוע יחידה טקטית קטנה, 
אך יש לה משמעות מכרעת בקרב. זו היחידה 
הנמצאת בחוד המשימה, ומכאן כושר הביצוע 
הנדרש ממנה והאחריות המוטלת עליה ובפרט 
על מפקדה. מתוך השיחות עימם למדנו על תהליך 

ההתבגרות שעברו ועל הנשיאה באחריות.

סרן טל יערי )מ"פ מ' בגדוד 9(
הפלוגה צורפה בראשית הלחימה לגדוד הנח"ל 
גרניט, שפעל במסגרת חטיבה 401. החטיבה 
פעלה בתחילת המבצע בגזרת אל עטטרה ושכונת 
ה"פחונים", ולאחר מכן דילגה לגזרת בית חנון 

וג'בליה. עם הגעת הפקודה ליציאה למבצע, 
נמצאה הפלוגה בתעסוקה מבצעית באזור אילת 
וחלק מהחיילים שהיו בדרכם הביתה הוזעקו 
לחזור. הטנקים הגיעו ממחנה האם לשטחי 
הכינוס לפני הגעת הצוותים. המתח כבר הורגש 
באוויר והייתה ציפייה לפעולה בגבול מצרים או 
ברצועה. סרן טל הצטרף לנוהל הקרב של מג"ד 
הנח"ל וחש את הקושי ביצירת תיאום ושיתוף 
עם החי"ר, והרגיש שבשלב זה קשה לו להשפיע 
על תכנוני המג"ד. בתכנון המקורי, הוטל על 
כוחות החי"ר לעבור דרך מערך הטנקים ובכך 
נוטרלה למעשה יכולת הפעולה המלאה של 
הטנקים. ועם זאת טל מציין לשבח את הלמידה 
והסקת המסקנות שהייתה לאורך כל הלחימה 
והשפיעה על קבלת ההחלטות של מג"ד הנח"ל 
- לתת קדימות תנועה לטנקים, ולחי"ר לנוע 
בעקבותיו או באגפיו. דבר זה שיפר התיאום 
ושיתוף הפעולה עם מג"ד החי"ר וכמובן את 
האפקטיביות של ביצועי הגדוד והפלוגה. לפני 
הטנקים בדרך כלל נעו הדחפורים ד־9, שפרצו 
נתיב תנועה נקי ממיקוש או מטענים. באופן 
דומה פעלה כל החטיבה, כאשר חדרה בראש 
חץ, בשילוב טנקים וחי"ר בחיפוי הדדי, דבר 
שהיה חיוני במיוחד בשכונות צפופות ועתירות 

האיומים מכל פתח אפשרי של מבנה אויב.
בקרב כל הלוחמים נוצרה תחושה טובה לא 
רק של תיאום טוב, אלא גם אחוות לוחמים 
ורעות, מתוך הכרת ההדדיות של שמירה האחד 
על השני והמשימה המשותפת. סרן טל יערי 
מציין שלא נוצרו מאבקי אגו בין החי"ר לטנקים, 

והחי"רניקים הבינו את החשיבות של הטנקים 
בפעולה זו, כפי שאמרו "בלי הטנקים אני לא 
זז"... הקשיים שנתגלו נבעו כמובן מחוסר ניסיון 
קרבי אצל רובם, ועל זאת חיפו בדריכות ובלמידה 
מתמדת, תוך כדי ביצוע. חוסר הוודאות לגבי 
המשך המשימה ולגבי ההתרחשויות בגזרות 
אחרות בכלל הטריד את החיילים. גם לטל 
בתפקיד מ"פ לא היה מידע רב, אך הוא השתדל 
בכל הזדמנות לעדכן חייליו במה שידע והעריך.
העובדה שאויב לא נראה כל כך בעין עיצבן 
את החיילים והמ"פ חשש מירידת מתח ושאננות. 
כדי לשמור על הערנות והמתח המבצעי אצל 
חייליו הוא נקט בסגנון קשוח וקפדני, העיר 
זהירות  על  שלו  למט"קים  רבות  פעמים 
בהיחשפות יתר בצריחון המפקד ועל חיוניות 

משמעת קשר קפדנית.
טל מציין שאמנם הטנק משופע באמצעים 
אלקטרוניים חכמים, שמקנים לו יתרון איכותי 
עצום, אבל לפעמים זה מכביד עקב שפע המידע 
המגיע למט"ק הבודד. הגדוד השמיד במהלך 
הלחימה כ־35 מחבלים, מרביתם באמצעות 

הטנקים.
טל יצא ממבצע זה עם תחושה ש"זה לא 
לשם. מבחינתו  נשוב  וכנראה שעוד  נגמר" 
הפלוגה שלו מוכנה כיום מבצעית ללחימה, ומאז 
שחזרו השקיע בשיפור היכולות המקצועיות 
והמבצעיות של חייליו. מה שנדרש להבנתו כיום 
הוא לשמור על מתח מבצעי. לדבריו המעבר 
המנטלי משגרה ללחימה קל יותר מאשר להיפך. 
כאן באים לידי ביטוי מערכת היחסים שנוצרה 

טנק של גדוד 9
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במהלך הלחימה בין המפקד לחייליו, שכן אלה 
היו יחסים אינטנסיביים ביותר.

במהלך המבצע היו שעות רבות של חוסר 
פעילות באש, בפרט כאשר היה צריך לאבטח 
את יחידות ההנדסה שפעלו במנהרות, או במצב 
של קרבות הגנה בתוך מגנן. מצב זה יצר שחיקה 
ועצבנות אצל האנשים ולכן היה צריך לדאוג 
להם ל"איוורור", מחוץ לטנק, וכן לשתפם במידע 
ובהערכות לעתיד. מח"ט 401, הנחה את הכוחות 
לבצע פשיטות משולבות של טנקים וחי"ר כדי 
לתחזק מתח מבצעי, כמובן במגבלות הקיימות.
טל מסכם שכיום, אף כי לא יורים, המטרה 
שלו להשריש בחייליו תחושת מוכנות למצב 
שבכל רגע הם עשויים להיקרא, וזה אומר השקעה 

מנטלית ומקצועית בקרב חייליו בפלוגה.

סרן טל רבינוביץ' )מ"פ ו' גדוד 52(
פלוגה ו' הוכפפה לגדוד הצנחנים 101, שפעל 
תחת פיקוד חטיבת גבעתי. משימת הפלוגה 
בראשית המבצע הייתה להוביל בראש הגדוד 
להתקפה בשכונת מועמר שבפאתי רפיח, מדרום 
לחאן יונס, שבה היה מערך של חטיבת חמאס 
רפיח. לאחר כיבוש חלק מהשכונה היה ניסיון 
לאתר מנהרה, שאותרו רק חלק מהפירים שלה. 
כיבוש השכונה בוצע בלילה כשטנקים מובילים 
ומבצעים סריקות במרחב הלחימה. בהמשך 
בוצע כיבוש חלקה הדרומי של השכונה ובאזור 
זה שהתה הפלוגה שבעה ימים. עד כה, כמעט 
ולא נראה אויב בעין, למעט מחבל )מתאבד 
כנראה(, שצץ לו מאחד הפירים וירה בצנחן 
שנהרג במקום, כל זאת באור יום ומול כוח גדול 

שלא נתן לו סיכוי לצאת בשלום.
משימה שנייה של הפלוגה הייתה אבטחה 
ובידוד מרחב הלחימה באזור חירבת איחזעה, 
תחת פיקוד גדוד 52, במסגרת חטיבת גבעתי. 
להתקפת הלילה של יישוב זה הוקצו כוחות רבים 
- גדוד 101, גדוד 52, והכל באחריות חטיבת 
גבעתי. הפלוגה הובילה התקפה של 101 לכיבוש 
חלקו המזרחי של היישוב. הטנקים נועדו לתת 
חיפוי יעיל לחי"ר. למרות שקשה היה לזהות 
מטרות ממשיות, סיפק המודיעין איתור יעיל 
של מטרות שונות. האזור היה אזור אזרחי צפוף, 
עתיר מטענים שסיכנו את הכוחות, והיה צורך 
להתנהל בזהירות תוך קבלת עדכוני מודיעין על 
האזור. לקראת בוקר ירד ערפל כבד על האזור 
ולמרות זאת הם גילו פיר מרכזי של מנהרה. כוח 
הנדסה שיצא רגלי נתקל במחבלים, באופן לא 

צפוי, ושני חיילים נהרגו בהיתקלות זו.

 צל"ש אלוף הפיקוד 
לסרן טל רבינוביץ'

סיפור המעשה:
ביום 19 ביולי 2014 נפתחה אש לעבר לוחמי 
גדוד "פתן". סרן טל רבינוביץ' שמע ברשת הקשר 
את פרטי הקרב ומבלי להמתין להוראות הגיע 
למקום בראש מחלקת טנקים. בתוך זמן קצר 
הבין את תמונת הקרב, איתר את המחבלים 

בתוך שטח צפוף ורווי בצמחייה ובמבנים, ירה 
לעברם והרגם. בכך אפשר סרן טל ללוחמי גדוד 

"פתן" להשלים את משימתם.
2014 התפתח קרב בשני  ביולי   26 ביום 
מוקדים, שבו נפגעו שני לוחמי צה"ל. סרן טל 
רבינוביץ' שמע את קולות הקרב ומבלי להמתין 
להוראה ומבלי שתמונת המצב הובהרה עד 
תומה, הורה לנהג הטנק לנסוע דרך רחוב צר 
בו נמצאו מוקשים ומטענים רבים ולהגיע למקום 
הקרב. בהגיעו אל המקום הבין את תמונת הקרב 
והעבירה למפקד גדוד "פתן". בתוך כך, ראה 

מחבל הגורר לוחם לעבר מבנה סמוך. סרן טל 
רבינוביץ' ירה מטווח קצר ביותר פגז "חלול" 
על המבנה אליו נכנס המחבל והרגו. במעשה 
זה סיכל את כוונת המחבל לחטוף את הלוחם" 

)כפי שמופיע בניסוח צה"ל(.
האירוע התרחש בחרבת איחזעה, באזור 
מסגד אליסום. הפלוגה המשיכה במשימותיה, 
נכנסה פעם נוספת למועמר, תחת פיקוד גדוד 
101, מחשש שמחבלים נערכו בה מחדש וגילו 

פיר מנהרה נוסף.
כשעה לפני הפסקת האש, כשהפלוגה נמצאה 
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באזור רפיח, נודע על כוח של פלס"ר גבעתי 
שנתקל במחבלים ונהרגו בו שלשה חיילים. 
מפקד הפלס"ר הדר גולדין שהיה בראש הכוח 
נחטף בידי המחבלים אל תוך מנהרה. מיד הופעל 
נוהל "חניבעל", שהוכרז ראשונה על ידי מג"ד 
הגדס"ר והפלוגה לקחה בו חלק בכניסה פנימה 
ובהפעלת אש מסיבית. למחרת היום הפלוגה 
ִאבטחה ובודדה את אזור המנהרה שפוצצה, 
ונראה שנהרגו בה ארבעה מחבלים מירי הטנקים. 
בכל מהלכי הלחימה האלה היה שיתוף פעולה 
מלא עם כוחות החי"ר, שהשכילו לנצל את 
היכולות של הטנק באיתור ופגיעה במטרות 

בטווח רחוק.
שאלתי את טל מהי בעיניו מורשת קרב, 
והוא ענה שזהו סיפור או אירוע עם מסר 
משמעותי, חוויה של קרב ממנו ניתן לגזור 
תובנות ומשמעויות למידה - לא הסיפור הוא 
העיקר אלא המסר המשתמע ממנו. אכן הגדרה 
קולעת ומדויקת! טל מודע מאד למצב הלוחמים 
כפי שראה אותם במבצע זה. יש בעיה כיצד 
לשמור ולתחזק את רוח הלחימה, המוטיבציה 
הטנק  בתוך  היושב  טנקיסט  שכן  והרעות, 
שבוע ימים, עם מעט יציאות החוצה ממנו, 
עובר תהליך של שחיקה, ותחושת "ההגנה על 
המדינה" הופכת לעמומה, בניגוד למצבים של 
פעילות מבצעית אינטנסיבית של אש ותנועה, 

שבה עולה המוטיבציה והאדרנלין של החיילים. 
במבצע זה היתה פעילות יחסית נמוכה בתחום 
זה. כמפקד טל התמודד עם זה במתן הזדמנויות 
ל"איוורור" הצוותים, בתדריכים והסברה ככל 
ומעשית  כדי לחבר אותם רגשית  האפשר, 
למתרחש, ובעיקר לתת להם הערכה כלשהי 
לבאות ולאי הוודאות על הצפוי. מקצועיות 
היא גורם העל המשפיע על איכות הפעילות 
וביצוע המשימה של הפלוגה, ובזה לדברי טל 

יש להשקיע כל הזמן.
לידי  באו  אכן  צה"ל"  "רוח  של  הערכים 
ביטוי בלחימה זו - כגון חתירה לניצחון )בגזרה 
הטקטית של הפלוגה(, הומניות ושמירת כבוד 
האדם, דהיינו, זהירות גדולה בירי כדי לא לפגוע 
סתם במטרות, ולא להרוס או לפגוע בבלתי 
מעורבים. היו גם מקרים שהגשנו עזרה לפצועים 

עזתים, הוא מציין.
תחושתו האישית של טל היא שהוא חזר 
מלחימה זו בוגר יותר, מרגיש שטווח האחריות 
שלו גדל כלפי חייליו וכלפי הרמה המבצעית של 
פלוגתו. הנושא העיקרי שהוא נדרש לו עכשיו 
הוא כיצד להכין חייליו למלחמה הבאה, עד כמה 
ניתן לקחת אותם "לקצה" מבחינה מקצועית 
ומבצעית ומן הבחינה המנטלית, כדי שיהיו 
מוכנים הכי טוב למלחמה הבאה, ואין לו ספק 

ש"נצטרך לחזור לשם".

סרן עידו מועלם )מ"פ ל' בגדוד 9(

הפלוגה של עידו פעלה בימים הראשונים של 
המבצע במסגרת גדודו המקורי גדוד 9. לאחר 
שלשה ימים הוכפפה לגדוד רותם )435( של 
גבעתי, שפעל תחת פיקוד החטיבה. משימתו 
הראשונה הייתה להיערך באזור דוגית ואלי 
סיני ולאתר מנהרות, ובהמשך להיערך מדרום 
לאל עטטרה. לאחר שלשה ימים יצא עם הגדוד 
לכיוון "יפתח", כאשר הפלוגה צולחת את כל 
הדרך על זחלים. המשימה הבאה של הפלוגה 
הייתה להיערך לתקיפה של פאתי בית חנון. 
בשטחי הכינוס נאלצו להשקיע עבודה רבה 
בהכנת הטנקים, לאחר הנסיעה הארוכה שלא 

הוסיפה להם בריאות.
הפלוגה שימשה פלוגת החוד שהובילה את 
ההתקפה של הגדוד וחצתה את הגדר, כאשר 5 
דחפורים ד־9 מסמנים להם הנתיב. המשימה 
היתה כיבוש אזור התעשייה של בית חנון. מג"ד 
435 דני אוקון הטיל על סרן עידו לאבטח ולבודד 
את מפגש הצירים. בפועל לא הצליחה הפלוגה 
להגיע ליעדה, אלא למחרת היום, בגלל קשיי 
תנועה והתברברות וקשיים שנתגלו בשליטה 
ותיאום עם הדחפורים. בסופו של דבר ההתקפה 
על אזור התעשייה נעשתה באור יום, בכוחות 
משולבים של חי"ר, הנדסה וטנקים. המטרה 
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הייתה לאתר מנהרות ולפגוע במחבלים. כיוון 
שלא הייתה כמעט אש נגדית, מציין סרן עידו, 
עבדנו לפי נתוני המודיעין שקיבלנו על מקומות 

משוערים.
על הפסקת האש הראשונה  עם ההכרזה 
המח"ט  הוראת  לפי  למגנן.  חזרה  התכנסנו 
התארגנו לביצוע פשיטות קצת יותר לעומק 
הגזרה, בהתחשב במגבלות, כדי להפגין נוכחות 
של כוח, לגלות סימנים של מנהרות ובין היתר 
להוציא האנשים לפעילות ממשית, שכן השהיה 
הארוכה במגננים בתוך הטנקים לא עשתה טוב 
לאנשים. כוח הפשיטה הורכב מ־4 טנקים ו־2 
פומות. ביצענו 3 פשיטות שבהן לא נתקלנו 
משמעותית עם אויב בעיין, אלא איתרנו בעיקר 
מבנים ממולכדים. באחת המשימות נצטווה גדוד 
435 להגיע למנהרה, ואכן הגדוד הגיע לפיר אבל 
לא היה אפשר לבדוק מה יש בה ולאיזה כיוון 
המשיכה, כי חיל האוויר הפציץ מנהרה זו קודם 
והשטח כולו השתנה. במהלך הפעילות אירעו כמה 
התנגשויות טנקים שהיה אפשר למנוע אותן, וטנק 
אחד נפל לבור עמוק - כל אלה קרו לדעת המ"פ 
בגלל חוסר ערנות מספקת ואי שמירה על כללי 

בטיחות, ויתכן בגלל עייפות האנשים.
בתשובה לשאלה מהי מורשת קרב, ציין עידו 
שזהו אירוע שניתן ללמוד ממנו. מה היה רוצה 
להעביר כלקח לאחרים? המ"פ מדגיש שהטיפול 
באנשים הינו אחד המרכיבים החשובים בלחימה. 
החיילים רוצים לדעת ולהבין מה קורה, להתעדכן. 
ההפסקות הארוכות בלחימה וחוסר הוודאות לגבי 
כניסה למהלך מכריע השפיעו על המוטיבציה ועל 
ירידת מתח מבצעי משמעתי. החיילים הביעו 
תסכול שדווקא בהפסקת האש ירו עלינו ואנו 
לא הגבנו, ולמה נותנים לחיל האוויר לעשות 
את עיקר העבודה, ולמה לא אנחנו, שאלו, בפרט 
שהירי על היישובים לא נפסק. החיילים דיברו 
גם על אפקט הפחד, והיו מקרים בודדים של 
חיילים שניסו להתחמק מן המשימה, כאשר 
ולא הזדרזו לחזור  יצאו החוצה מן הרצועה 
ליחידה. המ"פ השקיע רבות בהסברה ובהגברת 
המוטיבציה הקונקרטית למשימת הפלוגה, תוך 
הדגשת ההפרדה בין החלטות הדרג המדיני־צבאי 
העליון, שאינה בידינו, לבין הפקודות הניתנות 

לנו ממפקדינו הישירים.
עידו חושב שהפלוגה פעלה בהחלט לפי 
פעלו  החיילים   - צה"ל"  "רוח  של  הקודים 
בציפייה ובחתירה למגע עם אויב, חיפשו את 
החיכוך עמו כדי לפגוע בו, ונזהרו להקפיד על 
טוהר הנשק בכך שנמנעו מלפתוח באש ללא 
תכלית, סתם להרס מתקנים אזרחיים, ונזהרו 
מפגיעה באזרחים תמימים, או אפילו מירי על 
חיות משוטטות. המ"פ יזם פעילות רבה באזור 
ההערכות, של יציאה לסריקות וסיורים, כדי 

למצוא אויב ולהחזיק מתח מבצעי.
אחד הנושאים החשובים שהמ"פ מדגיש הוא 
החינוך לעצמאות וליוזמות עצמאיות של החייל 
והמפקד. במצב הקיים תחושתו היא שיש לכך 
מגבלות ולכן יש להתאים את תהליכי ההכשרה 

והאימון לכך. גם לו יש תחושה של החמצה, 
שהמלאכה לא נסתיימה, למרות שהוא מרוצה 
מביצועי היחידה שלו, וכי המלאכה אמנם נעשתה 

אך לא הושלמה.

תובנות המ"פים
שלושת המ"פים שפגשנו, ויש להניח שגם 
עמיתיהם בכלל החטיבות שהשתתפו במבצע 
"צוק איתן", יצאו ממנו בוגרים יותר, צברו ניסיון 
פיקודי ומנהיגותי, והפנימו יותר את משמעות 
תפקידם כיום ולעתיד. אפשר לסכם זאת בכמה 

נושאים:
תחושת כובד האחריות והבגרות גברה אצל   •

המפקדים.
גברה המודעות לטיפול והתייחסות לאנשים,   •
בפרט במצבי שחיקה הנובעים מעייפות פיזית 

ונפשית, מאי וודאות, מחרדות וכו'.
הצורך במתן מענה לציפיות החיילים למידע 
מה קורה בכלל הזירה, לאן הולכים וצמצום אי 
הוודאות. הסברה ותדרוך על הנעשה מחזקים 

את המוטיבציה והזיקה למטרות הכלל.
מקצועיות טכנולוגית ומבצעית הם בגדר   •
"גורם על" להצלחה ולביצוע המשימה במלואה.

דרושים הבנה ושיתוף מושגים ותפיסות בין   •
כוחות משולבים, בייחוד בין חי"ר וטנקים - 
החי"ר לא יפעל בתחומים שטנק בהם יעיל יותר, 

ולהיפך.
הקפדה לפעול לפי עקרונות "רוח צה"ל" ככל   •
האפשר, גם במצבים שנדמה שקשה לעשותם.

חשיבותם של אמצעי מודיעין שונים, לאיתור   •
וציון מטרות בזירה שבה קשה לחשוף את האויב, 

ועדכון מתמיד של היחידות הלוחמות. 



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 בצ'ק, ולציין על גבי טופס זה: לביטאון "שריון" בלבד
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סיפורי מלחמה עתידית

http://futurewarstories.blogspot.co.il/2013/06/fws־
topics־tank.html

אתר מעניין מאוד הביא את ההיסטוריה של הטנקים החל בהמצאתו של 
ליאונרדו דה־וינצ'י בערך בשנת 1485. האתר משופע בצילומים מרהיבים 
ובתיאורים, וגם מקומו של טנק המרכבה שלנו אינו נפקד. תוכלו למצוא 
בו גם רק"ם חמוש במשגר קרני לייזר, בהטלה נמוכה של רק"ם ממטוס 

תובלה ובפרטים על רק"ם החמוש ב־3 תותחים מקבילים ורבי עוצמה.

אתר של טנקים מודרניים

http://www.militaryfactory.
com/armor/modern־tanks.asp

האתר מביא פרקים על הטנקים 
שבפיתוח,  אלה  בעולם,  מתקדמים 
 Armata  T99־ כדוגמת הטנק הרוסי 
ועל שדרוגי   ,Altay והטנק הטורקי 
Armata חמוש  טנקים. הטנק הרוסי 
מבעבר,  מתקדם  מ"מ   125 בתותח 
ובמקלע  מ"מ   12.7 מקביל  במקלע 
רימונים בקוטר 57 מ"מ. הטנק הטורקי 
החדש אמור להיכנס לשירות בשנת 
בתותח  הוא חמוש   .2016 או   2015
120 מ"מ חלק־קדח באורך 55 קטרים 
)כמו בטנק ליאופרד המתקדם(. הצבא 
1000 יחידות  הטורקי עומד להזמין 

כאלה להצטיידות.

רכב קרבי משוריין

http://www.globalfirepower.com/armor־apc־total.asp

האתר מגדיר בשיטתו את העוצמה של המדינות לפי מדדים שונים, 
ואגב כך מביא מדרג של המדינות לפי כמות האוכלוסייה של כל אחת, 
מספר החיילים בסדיר ובמילואים, כמויות הטנקים, כמות הרק"ם האחר, 
גודל תקציב הביטחון, אורך מסילות הברזל, ומגוון רב של נתונים נוספים. 
מעניין למצוא את ישראל לפי המדדים השונים. על דיוק הנתונים יכול 

להיות ויכוח. באתר מצוין כי הנתונים הם על בסיס עיתונות גלויה.

הטנק הסיני המתקדם 99־Tצילום נדיר של קו הייצור של הטנקים הבריטים הראשונים בעולם

הטנק 2־K של קוריאה הדרומית המכונה הפנתר השחור

סקירת אתרי אינטרנט      מאור לויאתרי שריון באינטרנט
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נתק'ה חברי וידיד נפש - יותר מאח היית 
לי במשך 61 שנה.

השבוע היינו אמורים להיפגש - הפגישה 
השגרתית שלנו מדי חודש, שבה בדרך כלל 
היינו מדברים על חברינו ומצב האומה. היינו 
מדגישים, כמובן, את הנושא של ביטחון המדינה 
היהודית, מדינת ישראל, שהציונות הייתה הבסיס 
להקמתה. על זה חונכנו ואת החזון הזה הגשמנו 
בשירות צבאי ארוך. כמובן ציינו 50 שנה לגדוד 
79 ולמורשתו, שלנו היה חלק נכבד בו, ואתה, 
נתק'ה, היית אמור להופיע בכנס זה ב־29 בינואר.
נדברנו לשוחח בעניין זה. זו הפגישה שלא 
התקיימה. הופתעתי וחיפשתי אותך. זה בישר 
לי רעות, דיברתי עם ג'ולי. היא עדכנה אותי 
שמצבך הבריאותי מתדרדר. אמרתי שאני חייב 
לדבר איתך. אתה אכן חזרת אליי, התנצלָת שלא 
יכולת להגיע למפגש, אבל הבטחתָ לי שניפגש 

השבוע בתקווה שתרגיש יותר טוב.
כן, אכן אנחנו נפגשים השבוע, אך כאן בבית 

הקברות בחורשים.
ליבך נדם, ליבך ׂשבע הקרבות של מתאגרף 
צעיר )זה היה תחביבך בנעוריך(. במהלך חייך 
המשכת "להתאגרף" מול המוות. בסיום הקרבות 
הללו ניצחתָ וזאת בניגוד לכל הסיכויים. הגעת 
לגבורות, הקמתָ משפחה, הטבעת את חותמך 
ומורשתך בתיעוד מרשים של ספרך עם השם:

"נתקה - הקצין הפצוע שחזר לשדה הקרב". 
בספרך זה אתה מתאר את קורות חייך ואת 
השליחות שבחרת לעצמך - להיות לוחם, מפקד 

קרבי מקצועי ברמה העליונה.
ישראל  במערכות  יכולותיך  את  הוכחת 
ששת  במלחמת  איתך(,  הייתי  )שם  בקדש, 
הימים, במבצע נועז כמג"ד בקרב אבו־עגילה, 
שם נפצעת אנושות, ובמלחמת יום הכיפורים 
כמפקד חטיבת הטנקים 217, שהובילה את אוגדה 

162 במלחמה הרת הגורל הזאת.
לך, נתק'ה, היה תפקיד משמעותי בה. במלחמה 
זו פיקדת בעוז וביכולת מנהיגות קרבית מרשימה 
מתוך טנק, למרות היותך פצוע פיזית, אך לא 
נפשית. עמדת על זכותך לפקד במלחמה זו, על אף 

התנגדות שהייתה למינוי שלך בעקבות פציעתך.
נתק'ה, הוכחת בכל שלב בחייך את אהבתך 
לפיקודיך שהלכו איתך באש המלחמה. חינכת 
שריונאים ומפקדים רבים בשריון שהעריצו את 
כושר מנהיגותך. גם מפקדיך במלחמות השונות, 
שהייתה לי זכות להיות ביניהם, כתבו עליך, על 

גבורתך, דברים המתועדים בספרך.
אחד הכותבים שהרשימו אותי במיוחד היה 
סגנך במלחמת יום הכיפורים, גיורא ַחייֶקה. הוא 
מתאר - ואני מצטט: "אחד הימים הקשים של 
המלחמה היה השמיני באוקטובר. המלחמה 
הייתה קשה מאוד. אני לא מבין בכלל איך הצלחנו 

לעמוד ככה מול הכוח המצרי 
שהיה מולנו. ההרגשה הייתה 
שכל הדבר הזה שנקרא "אוגדה" 
הולך ומתמוסס. בכל המהומה 
הזאת נתק'ה ניצב כמו סלע. 
הוא מילא את כׂל הפקודות ולא 
היסס להוביל את האנשים לתוך 
האש. יש לו מנהיגות סוחפת. 
הולכים אחריו באש  אנשים 
ובמים. מצד אחד היה קשוח 
עד  רגשי  שני  ומצד  ונמרץ 

דמעות".
חייקה:  כותב  ובהמשך 
"הערכנו מאוד את נתק'ה. איש 
לא הבין איך למרות פציעתו 

ויוצא בראש הכוחות  הקשה עולה על טנק 
למלחמה. זה לא היה מקובל ואף אחד אחר לא 
עשה זאת לפניו. נתק'ה הוא גיבור אמיתי, אף 

שלא קיבל צל"ש על־כך". סוף ציטוט.
חשיבותו המיוחדת של ספרו של נתק'ה, 
בעיניי, היא המנהיגות הקרבית שלו שמתוארת 
בו, ואני מכיר אותה באופן אישי כמפקדו וחברו 
לאורך שנים רבות, מאז היותו סמל מחלקה שלי, 
בהמשך מפקד מחלקה מוביל בקדש, בקרב על 
רצועת עזה, בתפקידים שמילאנו ביחד בהקמת 
גדוד 79 כשהיה סגני, ומעל הכול במפגש הדרמטי 
ב"חצר המוות" במלחמת יום הכיפורים, כשהוא 
יורד מהטנק. שם התחבקנו, כפי שהוא מתאר 

מעמד זה בצורה מרגשת בספרו.
כן, נתק'ה במלחמה קשה זו עמד באתגרים 
מיוחדים כמח"ט מוביל באוגדה 162, כשהוא 
פצוע מפצעים שלא הגלידו במלחמת ששת 

הימים.
מפקדו במלחמה זו, האלוף אדן )ברן( ז"ל 
כתב עליו: "אל"ם ניר נתן, למרות היותו נכה 
מלחמת ששת הימים ומוגבל ביכולת התנועה, 
פיקד על חטיבת טנקים 217 כאשר הוא מוביל 
את חטיבתו בדרך ארוכה של קרבות במשך 19 
ימים רצופים בעוז, באומץ ובמנהיגות קרבית 

מדרגה ראשונה" סוף ציטוט.
יהודי,  גיבור   - נתק'ה 
ניצולת שואה,  בן למשפחה 

משפחת הברפלד.
לי באופן אישי היה נתק'ה 
הגיבור האולטימטיבי הציוני, 
בצורה  שהגשים  הפטריוט, 
מעשית וייחודית את חזון חייו 

במדינת ישראל.
ספרו  את  הקדיש  נתק'ה 
ללוחמי השריון. בפתח הספר 
הוא כותב: "הספר מוקדש לֵרַעי 
אנשי השריון אשר נלחמו עימי 
בשדות הקרב ורבים לא שבו 
משם". תא"ל )במיל'( נתק'ה ניר.
רעיך  לנו,  ידידי,  נתק'ה 
מלחמות  את  נלחמת  שאיתם  השריונאים 
ישראל, הקדשת את סיפור חייך: סיפור מופת 
של גיבור אמיתי, גיבור שחינך לוחמים רבים 
שהלכו אחריך בזכות מנהיגותך ועוז רּוַחָך לביצוע 
כל משימה. אנחנו רעיך הלוחמים הערצנו את 
גבורתך וחברותך, את האדם שהיית, החבר 
הנאמן שאהב את מדינת ישראל ונלחם למענה.
אתה גיבור ישראל! כך נזכור אותך נתק'ה.

וייסורים, נוח  ידידי, שבע קרבות  נתק'ה 
בשלום על משכבך, וינעמו לך רגבי אדמת ארץ 
ישראל שאותה כל כך אהבת ושלמענה נלחמת 

כל ימי חייך!
יהיה זכרך ברוך.

 נתק'ה ניר 
אתה גיבור ישראל

הלך לעולמו תא"ל )במיל'( נתק'ה ניר )הברפלד( ז"ל, מי שהיה מג"ד שנפצע אנושות בקרב 
אבו־עגיילה באוגדה של האלוף אריאל שרון במלחמת ששת הימים, והיה מח"ט 217 באוגדה 

של האלוף אברהם אדן )"ברן"( במלחמת יום הכיפורים. בהלווייתו שהתקיימה בקיבוץ 
חורשים ביום 20 בינואר 2015 ספד לו האלוף יעקב )ג'קי( אבן

אלוף )במיל'( יעקב )ג'קי( אבן

כריכת הספר שכתב נתק'ה ניר ז"ל
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שלושה נסים ודגל עברי

אם היה אירוע מכונן בחייו של האלוף שלמה שמיר )רבינוביץ'( ז"ל, הריהו שירותו בבריגדה היהודית במלחמת העולם השנייה, שבה 
שימש מפקדה מטעם "ההגנה" ומוסדות היישוב העברי בארץ ישראל. "שלושה נסים ודגל עברי" הוא שמו של הספר שכתב, ובו ציין: 
"כאשר אני בוחן היום את תקופת השירות בצבא הבריטי לא נותר לי אלא לסכם ולומר שבעיניי התרומה החשובה ביותר שתרמו לנו 

הבריטים היא האפשרות שנתנו לנו להילחם בגרמנים".

אל"ם )במיל'( שאול נגר

האלוף שלמה שמיר ז"ל )15 ביוני 1915 - 19 במאי 2009( היה 
אחד משנים־עשר אלופי המטה הכללי הראשון של צה"ל. במלחמת 
העצמאות הקים את חטיבה 7 ופיקד עליה בקרבות לטרון, ועליהם 
כתב את ספרו הנודע "...בכל מחיר - לירושלים". בשלהי מלחמת 
העצמאות פיקד על חזית ב' )חזית המרכז שבהמשך הפכה לפיקוד 
המרכז. במאי 1949 מונה לתפקיד מפקד חיל הים. בדצמבר 1950 
ופרש   1951 באוגוסט  סיים  שאותו  האוויר  חיל  למפקד  מונה 

משירות פעיל בצה"ל.
ודגל עברי" מכיל קורות, הזמת מיתוסים  נסים  הספר "שלושה 

הנשק(  גניבות  ועל  הנקם  על  )למשל 
שהיה  שמיר,  שלמה  האלוף  של  והערכות 
"ההגנה"  מטעם  היהודית  הבריגדה  מפקד 
ומוסדות היישוב, בתקופת מלחמת העולם 
לאחר  לדפוס,  והביאה  השלימה  השנייה. 
הבריגדה  שמיר־דרייבר.  יעל  בתו  פטירתו, 
חטיבה   - חי"ל  בשם  גם  ידועה  היהודית 

יהודית לוחמת.
הספר פורס יריעה רחבה על פרק מכונן 
בעיצוב דמותו ומורשתו של היישוב העברי 
העולם  מלחמת  במהלך  ישראל  בארץ 
השנייה, וכולל גם את סקירת המפגש של 
לוחמי הבריגדה על אדמת אירופה בהקשר 

ל"שארית הפליטה" בשלהי המלחמה. 
ספרי  לעומת  הספר  את  שמייחד  מה 
זיכרונות רבים שנכתבו על השירות בחי"ל 
פנורמית  תמונה  יש  לראשונה  שכאן  הוא 
נקודת  א.  לפחות:  מעלות  שתי  לה  שיש 
מקיף,  ומבט  מרכזי  קצין  של  התצפית 

הכתיבה  דווקא,  אחרות  במילים  הזמן.  ממרחק  ודעתני,  מפוכח 
ב.  ולהערכה.  לשיקול  יותר  טובים  כלים  לשמיר  נתנה  המאוחרת 
שבספר.  ובמסמכים  הרבות  בתמונות  גם  נמצאת  חשובה  תרומה 
גם  אלא  והמסמכים,  התמונות  למספר  רק  לא  רבה  חשיבות  יש 

למקוריות ולאיכותם המודפסת.

שלושה נסים ודגל עברי, על שום מה?
בכותרת:  ספרו,  של  האחרון  בחלק  שמיר  שלמה  מבאר  כך 

"שלושה נסים - אפילוג":

ותובענית. שש שנים  נוקשה  עלינו במסגרת  "שש שנים חלפו 
של מאמץ ושהות צפופה עם אנשים המבקשים במשך חמש שנים 
להילחם, אך משיגים את מבוקשם רק לקראת סיומה של המלחמה. 
שבר  של  שנים  ולאומיות,  אישיות  תהפוכות  של  שנים  אלו  היו 
"שארית  עם  מפגשנו  בעקבות  שהצמיח,  שבר  היהודי,  לעם  נורא 

הפליטה", את הכוח המניע לתהליך הקמתה של מדינת ישראל.
לא  הבריטי  בצבא  השירות  תקופת  את  היום  בוחן  אני  כאשר 
ביותר  החשובה  התרומה  שבעיניי  ולומר  לסכם  אלא  לי  נותר 
שתרמו לנו הבריטים היא האפשרות שנתנו לנו להילחם בגרמנים. 
לא  שהבריטים  לרגע  הקורא  לו  ידמיין 
הם  למלחמה.  לחבור  לנו  מאפשרים  היו 
יכלו בהחלט לטעון: "אתם בארץ־ישראל, 
איננו  באירופה.  היא  המלחמה  ואילו 
הירגעו, שבו בבית  זקוקים למתנדבים, אז 
כך,  נהגו  שאילו  ספק  לי  אין  והמתינו". 
את  פוגשים  היו  לא  יהודים  חיילים  אלפי 
מה  וכל  בה,  ומטפלים  הפליטה"  "שארית 
ייתכן  ההעפלה,  בעקבות  אחר־כך  שאירע 

שלא היה מתרחש.
בזמנו הצגתי שלושה אירועים בתולדות 
החי"ל כאילו הם נסים משמים. הראשון בהם 
הוא הסכמת השלטון הבריטי להקים גדודים 
ההתגייסות  הוא  השני  ארצישראליים, 
הוא  והשלישי  למשימה  היישוב  של  רבתי 
בנקודת  הפליטה"  "שארית  עם  המפגש 
מודה  אני  באירופה.  ביותר  הזמן הקריטית 
להעריך  מנסה  אני  כאשר  רעד  בי  שעובר 
הציוני  המפעל  של  בגורלו  עולה  היה  מה 
ואלמלא  לאיטליה  מגיעים  היינו  אלמלא  מתנדבים,  היינו  אלמלא 
היינו פוגשים את "שארית הפליטה" בצפון־אירופה. בלי אלה, יתכן 

מאוד שמדינת ישראל לא הייתה קמה. למזלנו, לא כך קרה.

הקדשה
בפתיחת הספר נכתב:

לתפארת מתנדבי היישוב על תרומתם חסרת התחליף
לכינון מדינת ישראל ולבניין כוח המגן שלה, צה"ל.

יעל

כריכת הספר של שלמה שמיר: שלושה נסים 
ודגל עברי - קורות, מיתוסים והערכות. 2014, 

343 עמודים, כריכה קשה
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תל אביב, ראשית 1941. רבינוביץ 
 במדי קצין בריטי: כובע שעם, 

עם מקל וחגורת סם־בראון

חיי איכר בראש פינה

"בוקר אחד ביולי 1940, בשעה שחרשתי את אחד משדותיו 
של אביעזר פרידמן, איש ראש פינה, הפתיע אותי רוכב אלמוני 
על סוסה לבנה. הרוכב שבא מיסוד המעלה, הביא לי פיסת נייר, 
אולי חצי עמוד ממחברת ואולי דף שנתלש מפנקס כיס קטן. פיסת 
הנייר הכילה שורה אחת בלבד: 'מבקשים שתבוא לתל אביב הערב 
בשש'; על החתום: ישראל גלילי." )אז חבר המפקדה הארצית של 

"ההגנה", ולימים חבר כנסת ושר בממשלות ישראל(.
"־־־הקריאה לבוא לתל אביב הייתה, למעשה, הספתח לשירותי 

כקצין בצבא הבריטי בתקופת מלחמת העולם השנייה."
כך מתחיל הספר "שלושה נסים ודגל עברי", המביא בפני הקורא 
והמרתקות  המכריעות  התקופות  אחת  על  ראשון  ממקור  פרטים 
בשנים האחרונות שלפני  ישראל,  בארץ  העברי  היישוב  בתולדות 
התמנה  כאשר  ב־1940,   25 בן  שהיה  שמיר,  שלמה  המדינה.  קום 
למפקדה של הבריגדה היהודית מטעם "ההגנה" ומוסדות היישוב, 
היה דמות מפתח בבריגדה שהוקמה בעידודו של וינסטון צ'רצ'יל, 
ואשר הגיעה ללחימה בשלהי המלחמה. אנשיה ראו לעצמם מטרה 
עילאית מיד בתום המלחמה, לחבור ל"שארית הפליטה", לשרידים 
רעיון  את  לפניהם  ולהביא  הנאצית,  ההשמדה  ממכונת  המוצלים 

העלייה לארץ ישראל.
הסוכנות  יו"ר  אז  שהיה  גוריון,  שבן  בעת   1945 בנובמבר 
במחנות  גם  כך  ובתוך  המלחמה  לאחר  באירופה  ביקר  היהודית, 

ההשמדה, נפגש עמו בבלזן שלמה 
רבינוביץ' וקיבל ממנו מינוי לטפל 
אלף   100 של  מזויינת  בעלייה 
"שארית  מקרב  יהודים  צעירים 
ויסייעו  לארץ  שיגיעו  הפליטה", 
בן־גוריון  בבריטים.  למלחמה 
הצולחים".  "מפעל  זאת  כינה 
פעל כמפקד הבריגדה  זה  בנושא 
דבר  של  בסופו  "ההגנה".  מטעם 
מבצע עלייה ג', העלייה המזויינת 
של 100 אלף נושאי נשק יהודים, 
היו  הסיבות  הפועל.  אל  יצא  לא 

בעיקר פוליטיות וכלכליות.
בעבודתה  החלה   1945 בסוף 
האנגלו־אמריקנית  "הוועדה 
ב־18  ישראל".  ארץ  לענייני 
שלמה  אליה  שלח   1946 במארס 
מכתב  רבינוביץ'(  עוד  )אז  שמיר 
עצומה  כעין  המהווה  באנגלית 
היהודית".  "הסוכנות  של  בשמה 

בעצומה זו מופיעה דרישה להקמת בית לאומי יהודי בארץ ישראל.
האנגלו־אמריקנית  החקירה  לוועדה  המכתב  תרגום  להלן 

לענייני ארץ־ישראל

בריזיגאלה, 3 באפריל 1945, טקס הנפת דגל הלאום. צילום: ש. פוקס. 
מעבר לשולחן כשגבם למצלמה: בריגדיר בנג'מין )מצדיע( ומשה שרת. 

מניף את הדגל רס"ל יששכר שפיגל, איש הגדוד הראשון
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איינדהובן, נובמבר 1945. קציני הגדוד השני. יושבים מימין: בן־גל, 
טשרנוביץ, שלמה רבינוביץ'. עומדים מימין: עמוס בן־גוריון, מאיר זרודינסקי 

)זרו(, יהלום, סלובין, לבונטין. הצילום באדיבות משפחת לברון

סרפנד )כיום צריפין(, סתיו 1940, במהלך קורס המפקדים 
הראשון שפתח הצבא הבריטי למתנדבי היישוב. עומדים מימין: 

שלמה רבינוביץ', אפרים בן ארצי. יושבים מימין: שאוקיק עבדול־
האדי, סולומון )סמל המחלקה הסקוטי(, אלכס טשרנוביץ. ]רק 

 ]V סרג'נט סולומון הוא בעל דרגה רשמית שצורתה

איש  כיוון שבהיותו  היהודית",  "הסוכנות  בשם  נשלח  המכתב 
)תרגום:  פוליטיות.  בסוגיות  להתערב  לרבינוביץ'  היה  צבא אסור 

יעל שמיר, 24 במאי 2014(
הסוכנות היהודית

ירושלים  
אל ועדת החקירה האנגלו־אמריקנית

מכובדיי,
מוגשת לכם בזה עדות המתארת את אשר בליבם של מתנדבי 

הבריגדה היהודית.
וממושך,  קשה  מאבק  אחרי  לו,  שאושר  מתנדב  יהודי  ככוח 
בשחרור  ברית,  כבן  ולהשתתף  האויב  מול  החזית  בקו  להתייצב 
אירופה ואחרוני יהודיָה, כבני העם היהודי שנלחמו תחת דגלם לצד 
של  צבא  היותנו  פירוש  מה  המר  מהניסיון  למדנו  הברית,  בעלות 
לאום חסר מדינה. דרכנו הייתה עתירת עיכובים וזרועה בעלבונות 
עד אשר לבסוף הורשנו, ממש לקראת סוף המלחמה, לקחת חלק 

פעיל בלחימה נגד אויבנו המר ביותר.
אנחנו  רק  ארץ־ישראל,  מתנדבי  של  האלפים  עשרות  מתוך 
הצלחנו להצטרף ללחימה כחטיבה לוחמת מצוידת במלואה. העם 
היהודי, ככלל, לא הורשה מעולם להציג, קבל עם ועדה, את כוחו 

הממשי המלא ואת מוכנותו להילחם בשמו ותחת דיגלו.
במו  וראינו  באירופה  הפליטה  שארית  את  פגשנו  לוחם  ככוח 
אחד  כל  וכן  היהודי  העם  איבד  רבים  וכמה  הרבה  כמה  עינינו 
וכיצד  לטבח  שהובל  העם  שארית  שוחררה  כיצד  ראינו  מאתנו. 
הזה  היום  עצם  עד  נמצאת  היא  בהם  במחנות  זו  שארית  רוכזה 
נרצחו  בני עמנו  ייצוג של ממשלה או חסותה של מדינה.  כל  בלי 

כיהודים ושוחררו כבנים של אומה בלתי רצויה שאין איש מכיר בה 
כשכזו. אומה שהיא חסרה כל אחיזת רגל בעולם.

דרך  נודדים  עמנו  בני  שארית  את  פוגשים  נמצאנו  וליל  יומם 
אחת  מארץ  גבול  מעברי  דרך  רגליהם  משרכים  אירופה,  ארצות 
שאינה מסבירה להם פנים למשנָה. ספגנו בדמנו וחרתנו על ליבנו 
את גורלו של הילד היהודי בבונקרים, ביערות ובמשרפות וכן את 
ההשמדה,  במחנות  היהודי  העבד  למות,  הנדון  היהודי  של  גורלם 
האישה היהודייה שנאלצה להתחזות כ"ארית", הפרטיזנים ביערות 
של  זו  התנסות  בגטאות.  ונלחמו  קומתם  שזקפו  אלה  גורל  ואת 
בדרך אחת:  רק  לבחור  יכול  זה  דור  ברת־מחיקה.  אינה  דור שלם 
הקמת מולדת משלנו על מנת לעבוד, לשחרורם ולהבטחת עתידם 
של ילדנו ולקרוא תגר על העולם שנעל את שערי מולדתנו, עולם 
אשר לא התנגד בכוח הנדרש לרוע הצפוי, בעוד שאנחנו נשדדנו 
נחוג  כאשר  אלה,  שורות  כתיבת  בזמן  בעינינו.  יקר  הנחשב  מכל 
ההתנגדות  תנועת  ומתרחבת  הולכת  בעולם,  הדמוקרטיה  ניצחון 
יהודים  אותם  ובקרב  הפרטיזנים  בקרב  הפליטה,  שארית  בקרב 
שהשתתפו בלחימה בחזית. ליבם הוא עם הילדים הנמצאים על כל 
ספינה הנושאת מהגרים "בלתי לגאליים" לחופי פלשתינה ועם כל 

צעיר וצעירה הנלחמים בבית על זכותנו לחיות בחופש.
כל איש מהמשרתים בבריגדה היהודית מודע לדמעות שהזילו 
על  נוקב  העולם  מצפון  ורשה.  גטו  חורבות  על  הוועדה  חברי 
הגטאות  ללוחמי  סולידריות  של  אפקטיבי  ביטוי  לתת  כישלונו 
ולקחת על עצמו, ולו רק ניסיון אחד, להפציץ משרפה אחת מאלה 
שבהן נשרפו מיליוני יהודים ויותר ממיליון ילדים יהודים מצאו את 
מותם. ידוע לכל שמפציצים וצנחנים של בעלות הברית מצאו דרך 
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בנגאזי )בלוב( 1943 
או 1944, בשערי בית 

הכנסת סל־אל־כבירא? 
מימין: טשרנוביץ, בן־גל, 
גבריאל זרוק )גבאי בית 

הכנסת(, לאה חלפון 
)שטרן(, רבינוביץ'

לכוון היטב ולהרוס מטרות הרבה יותר סודיות ונסתרות בגרמניה. 
מצפונו של עולם זה מזיל עכשיו דמעות.

מהזלת  יעבור  זמן  כמה  תוהה:  היהודית  בבריגדה  מתנדב  ...כל 
ועל  עם  של  חורבנו  על  הברית,  בעלות  מנהיגי  ידי  על  הדמעות, 
המרד היהודי בתקופת הגיהינום הנאצי, עד שתקום מדינה יהודית 
זמן  כמה  הפליטה?  לשארית  כניסה  אשרות  על  בשמה  שתחתום 
יעבור עד שנוכל לחזור למולדתנו עם אחרוני הניצולים של יהדות 

אירופה כצבא שחרור אמיתי וכצבא של מדינה משלנו?
תפסנו את מקומנו במלחמה כעם ועכשיו אנחנו חייבים להבטיח 
מדינה  בכך.  הכרוכות  והחובות  הזכויות  כל  עם  מדינה  לנו  שתהיה 
יש  הברית.  בעלות  מטרות  להשגת  שנלחמו  העמים  כל  של  זו  כמו 
לנו רק ארץ אחת קטנה. אסור שיחתכו בבשרה החי ואסור שיקרעו 
לילדינו  לנו,  אבל  בעולם  נשארו  מעטים  יהודים  ארץ.  חבלי  ממנו 

ולנכדינו הזכות לנשום בבטחה ובחופשיות על פני כדור הארץ.
אנו רוצים להציל, לעבוד ולבנות וכן לחיות בשלום עם שכנינו. 
כיצד יתכן שאנחנו - חיילי עמנו וארצנו נחזור הביתה מהמלחמה 
"בלתי  עדיין  היא  הצלנו,  שאותם  לאחינו,  ארצה  הכניסה  כאשר 

לגאלית" והתיישבותנו ברוב חלקי הארץ היא עדיין לא חוקית?
רק תיקון עוול זה יכול לשמש הוכחה לכוחו של העולם המנצח על 
כל יכולותיו הטכניות והרוחניות, עולם שיוכל לקבוע, מבלי להתפשר, 
תקדים ראשון של צדק למען בעל־ברית שהיה הראשון להיות מותקף 
ומשוסע בצורה חסרת תקדים. תיקון זה יקבע לבטח את האידיאלים 

האמיתיים של אחדות אנושית ושמירה על שלום העולם.
עבדות  מכליה,  עצמנו  את  להציל  בזכותנו  יכיר  שהעולם  מבלי 
עצמאית  אומה  בעצמנו  להקים  בזכותנו  ההכרה  ומבלי  ופיזור, 

בארצנו, לא ייתכן שלום בארצנו ולא ייתכן שלום בעולם. כל דחייה 
של החלטה בנושא זה תוביל לתסבוכת מיותרת כגון מאבק שייוולד 
מצד  האדישים  העולם  בעמי  נקמה  וקריאת  ייאוש  הרגשת  מתוך 

שארית הפליטה.
אין כוח עלי אדמות שיהפוך את פלשתינה לגטו עבורנו. התנסינו 
והפנמנו בצורה יסודית באירופה את הלחימה לחיים או למוות בעד 

ארצנו ולמען חיינו החופשיים.
אנו דורשים שנורשה, כצבא יהודי, לתרום להקמת מדינה יהודית, 
מדינה שתגדיר את החוק הראשון בחוקתה לאמור "כל יהודי, מכל 
ארץ שהיא, הרוצה לחזור למולדתו ולהתאזרח בה יוכל לעשות זאת".

ארצות השפלה
18 במארס 1946

הקמת הבריגדה ומשמעותה
ביקש שלמה שמיר  רבות לאחר ההתרחשות של הדברים  שנים 
וקיבל מהגנזך הלאומי הבריטי קובץ גדול של מסמכים, ובו גם שני 
הצבא  במסגרת  היהודית  הבריגדה  להקמת  הקשורים  יסוד  מסמכי 
הבריטי. בספר מציין שמיר שלושה תאריכים בעניין: 17 באוגוסט 
1944, שבו שומע משה שרת על החלטתו של ראש ממשלת בריטניה 
שבו   ,1944 באוגוסט   23 יהודית;  בריגדה  להקים  צ'רצ'יל  וינסטון 
פרנקלין  הברית  ארצות  נשיא  של  דעתו  חוות  את  צ'רצ'יל  מבקש 
רוזוולט בעניין זה; ו־28 באוגוסט 1944, שבו מאשר רוזוולט במברק 

את תמיכתו בעניין.
מבחינתי, כותב שמיר בספרו, המברק ששלח צ'רצ'יל לרוזוולט 
מסווג  המברק  החי"ל.  להקמת  היסוד  הוא מסמך  באוגוסט  ב־23 



112 ׀ שריון 47  אפריל 2015 

תוכנו  להלן  סידורי.  מספר  נושא  והוא  ביותר  וכסודי  כאישי 
בתרגום חופשי:

לאחר לחצים מרובים מצד ויצמן פעלתי לכך שמשרד המלחמה 
יתקבל  יתפרסם,  כאשר  זה,  צעד  לוחמת.  יהודית  חטיבה  יקים 

בשביעות רצון רבה על ידי היהודים. כמובן 
הזכות  האחרים,  הגזעים  מכל  יותר  שלהם, 
להילחם בגרמנים כגוף רשמי. הם מבקשים 
פסים  ושני  דוד  מגן  עם  דגל  משלהם,  דגל 
כחולים על רקע לבן. אינני רואה כל סיבה 
האמת,  למען  זאת.  להם  לאפשר  לא  מדוע 
יחידה  בראש  זה  דגל  שהנפת  סבור  אני 
לוחמת תהווה מסר לעולם כולו. אם תעלינה 
ההתנגדויות הרגילות אוכל להתגבר עליהן, 
מבקש  הייתי  בעניין,  שאתקדם  לפני  אבל 

לדעת את עמדתך בנדון.
מופיעים  המברק  של  התפוצה  ברשימת 
שר  החוץ,  שר  הממשלה,  ראש  סגן  המלך, 
הממשלה  מזכיר  המושבות,  שר  המלחמה, 
)עוזר  איסמיי  וגנרל  ברידג'ס(  אדוארד  )סר 

צבאי ראשי לצ'רצ'יל(.
המברק מאשר, בין השורות, שהמתנדבים 
כל  את  מייצגים  ישראל  מארץ  היהודים 
הלוחמים  את  ובעיקר  העולם,  יהודי 
אי־פעם  אשֵָאל  אם  לכן,  בעולם.  היהודים 
"מי שמך להיות 'בעל בית' על כל הלוחמים 
שנתן  הוא  שצ'רצ'יל  אשיב  היהודים?" 
ליישוב היהודי בארץ ישראל ולמתנדביו את 

המנדט לייצג את העם היהודי במלחמה.
הצהרתו של צ'רצ'יל היא שִאפשרה לנו לפעול בשנות האלפיים 
במלחמת  היהודי  הלוחם  "מוזאון  של  להקמתו  )בלטרון(  בארץ 
העולם השנייה". על מברק זה מתבססת זכותנו לאמץ את מורשתו 
בצבא  או  הרוסי  בצבא  היהודי  הלוחם  של 
האמריקני ולהציב אותה תחת קורת גג אחת, 

כמכלול של גבורה יהודית.

הפיקוד מטעם "ההגנה"
 86 )עמוד  כפול"  "פיקוד  הנקרא  בפרק 
בספר( מפרט שמיר את מינויו למפקד מטעם 

"ההגנה" בבריגדה. וכך הוא כותב:
היישובי  בשמו  או  הפנימי,  "הפיקוד 
לפגוע  נועד  לא  הציבורית",  "הנציגות 
היה  תפקידו  הרשמית.  הצבאית  בהיררכיה 
המתנדב  של  המיוחדות  בבעיות  לטפל 
נבחר  יחידה  הסיבה שבכל  זו  הארצישראלי. 
מטעם  מפקד  התמנה  יחידה  ובכל  ועד 
הפנימית  וההנהגה  הפיקוד  "ההגנה". 
במערכת  להתנגש  בלי  תמיד  כמעט  פעלו 
הצבאית הרשמית מתוך מודעות לחשיבותה 
הפנימי  הפיקוד  מערכת  האחרונה.  של 
זאת  ועם  עדינה  מערכת  הייתה  שהתפתחה 
לציין ש"ההגנה" שהמפקד  יש  נוכחת מאוד. 
מפקד  גם  כלל  בדרך  יהיה  ידה  על  הממונה 
מטעם הבריטים באופן שתהיה איזו הקבלה 

בין התפקידים."

ירושלים, 7 ביוני 1955, רבינוביץ' ומינה 
לאחר נישואיהם. צילום: ג' שוקן

אל־אביאר, 8 בספטמבר 1944. נבחרת ההוקי של הגדוד השני. עומדים מימין: שמואל קנטור, שלמה 
לנגל, לסקוב, הורנשטיין, חיימוביץ. יושבים מימין: יוסף זלצר, אברהם שרצקי, מייגו'ר כריסטי, שריזלי, 

יקותיאלי. הצילום באדיבות משפחת יקותיאלי־קנאל

מברקו הסודי של וינסטון צ'רצ'יל ראש 
ממשלת בריטניה לנשיא ארצות הברית 

רוזוולט, 23 באוגוסט 1944, בעניין הקמת 
הבריגדה היהודית
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כיצד נכתב הספר

על כך כותבת יעל בתו של האלוף שמיר בהקדמה:
אסופת הזיכרונות שבידיכם מתארת את שש שנות שירותו של אבי, 
העולם השנייה.  הבריטי במהלך מלחמת  בצבא  האלוף שלמה שמיר, 
אז שלמה  אבי,  בחייו, שימש  מכונן  זו, שהייתה חלק  במהלך תקופה 

רבינוביץ', בתפקיד מפקד הבריגדה מטעם "ההגנה" ומוסדות היישוב.
כאשר   2004 ביולי  ראשיתה  גלגולים.  מעט  לא  עברה  האסופה 
הכתב.  על  ובהעלותם  חייו  מתולדות  פרקים  בשחזור  החל  אבי 
ארגמן.  יוסף  העיתונאי  עם  שיחות  בסדרת  החל  השחזור  תהליך 
כל  או שלוש בשבוע.  והוקלטו, התנהלו פעמיים  השיחות שנרשמו 
שיחה, שהתמשכה כשעתיים, עסקה בנושא מסוים, לאו דווקא לפי 
סדר זמנים כרונולוגי. בשלב זה של התהליך הסתמך אבי בעיקר על 

זיכרונו, שהתברר בדיעבד כמצטיין.
לאחר כל פגישה היה יוסף ארגמן מקליד את השיחה שהוקלטה, 
עורך אותה עריכה קלה, לעתים מוסיף הערה ומחזיר לאבי לקריאה. 
הייתה  המעודכנת  וההקלדה  תיקון,  הטעון  את  מתקן  היה  אבי 
נדפסת מחדש ונאספת אל קלסר הולך ותופח. לעתים היה "הטיפול" 
אחד.  תיקונים  מסבב  יותר  עובר  אחרת  או  זו  פגישה  בתוצאות 

תקופת השיחות־פגישות נמשכה כעשרים חודשים.
ולחזק  עצמו  את  לבדוק  וכדי  שזכר,  את  אבי  מיצה  כאשר 
של  לאורם  האישי  הזיכרון  בדיקת  של  תהליך  החל  שהוקלד,  את 
מסמכים, של דיווחי עיתונות, של ספרות רלוונטית ושל תצלומים. 
חלק הארי של החומר הנוסף היה זה המצוי בביתנו, והחסר נשלף 
ארכיון  העביר  זה  מתהליך  כחלק  מקוונים.  מידע  ממאגרי  רובו 
משרד ההגנה הבריטי לרשותו של אבי עותק של תיקו האישי מימי 

השירות.
לאחר כמה סבבים של עדכונים נדפסו כ־300 עמודים המתארים 
הגם  העולם השנייה. האסופה,  בימי מלחמת  אבי  קורותיו של  את 
מיותמת עם פטירתו  נשארה  לדפוס,  ומוכנה  מוגמרת  הייתה  שלא 
קשה  הייתה  אבי  של  חסרונו  עם  ההשלמה   .2009 במאי  אבי  של 
וארכה כשנה. בתום תקופה זו לקחתי על עצמי לסיים את המלאכה 

והתוצאה הרי היא לפניכם.
במהלך עבודתי נברתי בארכיונים שונים הן בארץ והן בבריטניה, 
תקשרתי עם ארכיונים עירוניים בגרמניה, עלעלתי בספרי זיכרונות 
של חברים לנשק, ראיינתי, ככל האפשר, אנשים ששירתו עם אבי 
לי  ִאפשרו  אלה  כל  אחרים.  שונים  ופרסומים  עיתונות  וסקרתי 
המופיעות  דמויות  זיהוי  שוליים,  והערות  אסמכתאות  הוספת 
או שלושה  שניים  של  הזמן  ציר  על  מיקומם  תיקון  וכן  בתצלומים 

אירועים, שלגביהם השתרבבה במקור טעות בלוח הזמנים.
נאמנה  אסופה  לדפוס  להביא  כדי  יכולתי  כמיטב  הגם שעשיתי 
לזיכרונותיו של אבי, לרוח התקופה ולעובדות היסטוריות, ברור לי 
משוב  כל  על  הקוראים  לכם  אודה  לכן,  שלמות.  לידי  הגעתי  שלא 
ענייני, כולל זיהוי דמויות שנותרו עלומות בתצלומים המלווים את 
בודדות  פרשיות  שיש  התברר  האסופה  על  עבודה  כדי  תוך  המלל. 
שנשארו סתומות, שכן אבי לא הכביר עליהן מילים והתיעוד עליהן 

מועט. גם משוב עליהן יתקבל בשמחה.

ולסיום לא נותר לי אלא לקוות שהקריאה תאיר באור יקרות את 
פועלם של מתנדבי היישוב, שהבטיח, במידה לא קטנה, את כינונה 

של מדינת ישראל.

פרקי הספר
הרחבה  היריעה  את  לראות  מאפשר  הספר  פרקי  ברשימת  עיון 
אנשי  התעוררות  בשלב  מתחיל  הספר  התקופה.  על  שם  הנפרסת 
הכוחות  בגיוס  לצורך  המלחמה,  לנוכח  בארץ,  בעברי  היישוב 
למלחמה באויב הנאצי. בהמשך מתואר שלב גיוסו של שמיר לצבא 
בבריגדה,  "ההגנה"  מטעם  המינוי  וההכשרה,  האימונים  הבריטי, 
הלחימה בגרמנים, המפגש עם "שארית הפליטה", ולבסוף התרומה 

של הצבא הבריטי להקמת צה"ל.
הספר מכיל שלושה עשר פרקים ומפתח שמות. ואלה פרקי הספר:

המלחמה כבר פה, ואיפה אנחנו? פרק ראשון 
קצין בצבא הוד מלכותו פרק שני 

האם מקומי בצבא הבריטי? פרק שלישי 
פעילות ציבורית ותפקיד חדש פרק רביעי 
שמירה ואימונים בקירנאיקה פרק חמישי 

לידתו של החי"ל - רגע היסטורי פרק שישי 
לקראת הכניסה לחזית איטליה פרק שביעי 

סוף־סוף נלחמים בגרמנים! פרק שמיני 
טארוויזיו: המפגש עם "שארית הפליטה" פרק תשיעי 

סיפוח למשרד החיפושים בגרמניה פרק עשירי 
פעילות בברגן־בלזן לצד מטלות רשמיות פרק אחד עשר 
סרני, בן־גוריון ו"יהודים לארץ ישראל!" פרק שנים עשר 

תרומת הצבא הבריטי לצה"ל פרק שלושה עשר 
מפתח שמות

הלוחם  ל"מוזאון  מועברת  המלאה  )שתמורתו  הספר  לרכישת 
היהודי במלחמת העולם השנייה" ביד לשריון בלטרון(, אפשר לפנות 

ליעל שמיר־דרייבר. 

טארוויזיו, מאי־יוני 1945. אנשי הבריגדה עם פרטיזנים יוגוסלבים 
 במגרש כדורגל מאולתר. יושבים/שרועים מימין: עמוס בן־גוריון, 

יהודה פרידברג, אלכס טשרנוביץ, מרדכי מקלף, סיומה סלובין, חייל לא 
מזוהה, פרטיזן. כורע ברך: רס"ל דפני. צילום: ש. פוקס
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הסבר לשיר "ליל חניה" / נתן אלתרמן, )בתוך: "עיר היונה"(
)מתוך ויקיפדיה(

ליל חניה הוא שיר שכתב נתן אלתרמן בתקופה 
הסמוכה למלחמת העצמאות או מיד לאחריה 
ופורסם לראשונה בקובץ השירים "עיר היונה" 
בשנת 1957. השיר נכתב על חוויות הקרב בו 
השתתף כַרָּגם בהתקפה של חטיבה 8, בפיקודה 
של חברו האלוף יצחק שדה )"הזקן"(, בניסיון 

לכיבוש תל גת והכפר עיראק אל מנשיה.
בתקופת מלחמת העצמאות היה אלתרמן כבן 
38 ופטור מגיוס. למרות זאת גויס לבקשתו, צורף 
לחוליית רגמים בגדוד 88 של חטיבה 8 והשתתף 
בקרב לכיבוש תל גת )תל עירני( והכפר עיראק 
אל־מנשייה בניסיון לפרוץ את הדרך לנגב הנצור. 
לפי עדויות שהביא פרופ' מנחם דורמן בספרו 
"נתן אלתרמן - פרקי ביוגרפיה", נפלו פצצות 
בקרבת העמדה שבה התחפר הצוות של אלתרמן, 
כקילומטר וחצי מהתל עיראק־אל־מנשייה, וכך 
חווה באופן מעשי את חרדת החיילים בטרם 
היציאה לקרב ובמהלכו. אלתרמן שוחרר משירות 
על ידי יצחק שדה, על פי השמועות, לבקשתו של 
בן־גוריון אשר אלתרמן היה מתומכיו המובהקים.
השיר מתאר את חוויית הקרב וההתכוננות 
הקרב  צוות  בהתארגנות  מתחיל  הוא  אליו. 
נדודי  החטיבתי )צק"ח(, בהמשכו מתוארים 
השינה של החיילים הטרודים על הצפוי להם 
ובהכנות המבצעיות הבלתי פוסקות, ומשולבות 
בו אבחנות של המשורר כמשקיף ב"מבט על" של 
משמעויותיה העמוקות והשפעתן של המלחמה 
ואחריתה על נפש האדם, ואת הבנתו כי בקרב 

עצמו יגרמו הלוחמים לשפיכות דמים של עצמם 
ושל האויב על מנת להגן על בני אדם אחרים 

אשר בשמם יצאו.
אלתרמן מתאר את נאום המפקד בפני החיילים 
בטרם צאתם לקרב. בנאומו, הוא מעדיף להחדיר 
בהם מוטיבציה באמצעות שימוש במילים בעלות 
כמו אהבה שמהותה שונה  משמעות הפוכה 
לחלוטין. האהבה ליקיריהם שבעורף או למדינה 
שעליה יצאו להגן הם לדעתו דרך עדיפה להציג 
בפניהם את חשיבות הקרב ולדרבנם להשגת 
במילים  להשתמש  מעדיף  המפקד  הניצחון. 
פשוטות ומובנות לכל, ואינו משתמש בשפה 
גבוהה ומליצית כמקובל בשירה. לטעמו של 
המפקד, השפה הפשוטה מדגישה בדרך עדיפה 
את המחויבות להקרבה אישית ללא פחד ומבלי 

לצפות לתהילה. 
הכרחית,  להיות  לעתים  עלולה  מלחמה 
ומוראותיה הם חלק מובנה מעצם קיומה. עם 
זאת, גם מצב המלחמה יכול לגרום לבני האדם 
הנוטלים בה חלק לגלות תכונות נפש עילאיות 
כמו אומץ לב, רעות, ודבקות במשימה מתוך הבנת 
החובה שבה. אירועי המלחמה משאירים בלב 
המשתתפים בה גם זיכרונות חיוביים בשל גילויי 
גדלות הנפש וההישגים האישיים והלאומיים 

שהיו שותפים להם.
יאיר רוזנבלום הלחין את השיר לבקשתו של 
יורם גאון עבור פסטיבל הזמר והפזמון בשנת 1973 

ואותו שרו חנן יובל, אפרים שמיר וירדנה ארזי.  

מילים: נתן אלתרמן )בתוך "עיר היונה"(
לחן: יאיר רוזנבלום

לֵיל ֲחנָיָה. ְּבקֹול ְּדָבִרים, ִבׂשְחֹוק, ְּבגֶֶּדף
ַּבֲהֻמַּלת ְמָלאכֹות הּוא ָקם, ִהֵּנה ִהּנֹו

ְּכמֹו ְּפנֵי ִעיר נְִבנֵית ָּפנָיו ׁשֶל ׂשְֶדה ַהֶּקֶטל
ְּבִהתְַּפֵרׂש ַהַּמֲחנֶה ֲאׁשֶר ִּדינֹו

ִלְהיֹות ׁשֹוֵפְך ָּדם ָהָאָדם ּוָמגִנֹו.

לֵיל ֲחנָיָה, לֵיל זֶֶמר, לֵיל ׁשְָחִקים ָרקּוַע
לֵיל ֹרב ְמָלאכֹות חֹוְפזֹות, לֵיל ֵאד ִמן ַהְּדוִָדים

לֵיל ׁשֶּמֹוֵסְך ֶאת ִּכּׁשּוָפּה ׁשֶל ְרעּות רּוַח
ְּבִבנְיָנָּה ׁשֶל ַמְמָלָכה, לֵיל נְדּוִדים
נִָּצב ָּפרּוׂש ַעל ַהּיִָחיד וְַהְּגדּוִדים.

ִמּתֹוְך ַאׁשְֹמֶרת ִראׁשֹונָה, ֵּבין חֹוף וֶַּגַבע
ָהיָה נִׁשְָקף ִּפתְאֹום ַמְרֶאה ַהִּמְלָחָמה

ְּכמֹו ֲהוַי צֹוֵען, ֲחבּור יָתֵד וֶַחֶבל
ּבֹו ֵחרּותָם ׁשֶל ַמָּסעֹות וְֵחירּוָמם

ּבֹו ַהֵּכִלים וְַהֻחּקֹות ְּבֵעירּוָמם.

לֵיל ֲחנָיָה, לֵיל זֶֶמר...

ּבֹו ְמִליַצת ִסיְסמֹות ַהְּזַמן, ֲאׁשֶר ֹלא ֶּפֶרק
ׁשִיָרה ְצרּוָפה ָּבן יֲַעֹסק, ֲחִליָלה לֹו
וְַרק ַהֶּזֶּמר ַהָּנפֹוץ, ׁשֶֹּלא ְּדַבר ֵעֶרְך

וְֹלא ׂשְִכּיַת ֶחְמָדה הּוא, יִׂשֵָאן ִּבְּמֹלא
ִצוְַחת ְצָבָעיו ַהֲחִריִפים ַעל ֲחִלילֹו.

ַעל ַאֲהָבה הּוא ְמדֵַּבר )ָּבּה הּוא ּפֹותֵַח(
וְַעל חֹוָבה ּוְקָרב וַֹעל, ַהֹּכל ַּבֹּכל

ֵאין הּוא אֹוֵמר ֶאת ֹזאת ְּבָכל ַּדקּויֹותֶיָה
ׁשֶל ַהּׁשִיָרה, ֲאָבל אֹוֵמר ְּבקֹול ָּגדֹול

ְּבִלי מֹוֶרְך לֵב ּוְבִלי ֲחׁשָׁש ִמְּפנֵי ַהּזֹול.

לֵיל ֲחנָיָה, לֵיל זֶֶמר...

ֵעת ִמְלָחָמה ַּגם ֶצלֶם ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה
ָהיָה ַצְלָמּה ְלקֹול זְִּמַרת ִּפזְמֹון ּתֹוָעה

עֹוד יְִמׁשְכּו ֵהָּמה ְּכמֹו נִיָמה ֵמֵחלֶב
נְַפׁשֹו ׁשֶל ּדֹור, ַּגם ְּבׂשֶָדה זְרּוָעה

ִלזְּכֹור, ֹלא ַרק ְלַרע, יְֵמי ָרָעה.

ַּגם זֶה נִׁשְלָב ַּבִּמְלָחָמה ָּכל זֶה ַּגם יַַחד
ְּכמֹו ִאְבַחת ָאִביב נְִמַסְך ָּבַעם ִמֵּליל ּוְמַׁשֲחִרים.

ָּכל זֶה ִמּתֵל ּוִמְּגדֹות נַַחל יְִהיֶה
עֹולֶה ִּביָעף וְׁשָב נְִקָטע ִּבילֵל

ׁשֶל ִאיׁש זֹונֵק וְִאיׁש יֹוֶרה וְִאיׁש נֹוֵפל
ׁשֶל ִאיׁש זֹונֵק וְִאיׁש יֹוֶרה וְִאיׁש נֹוֵפל...

ֵליל ֲחָנָיה

https://www.youtube.com/watch?v=R10lmWEgirQ :להאזנה לשיר ראו כאן
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 מהנעשה בעמותה
 ליקט וערך תא"ל )במיל'( יצחק רבין בעזרת מאור לוי

צילומים: אבנר גאגין, רב"ט עדן זק"ש, רב"ט יאיר גולדנברג, רב"ט שני פרץ, רימון גרשוני

חשיפת מיצב הרמטכ"ל אמנון ליפקין שחק ז"ל

 

מיצב יפהפה לזכרו של הרמטכ"ל ה־15 רב־אלוף אמנון ליפקין־שחק 
ז"ל, נחשף בטקס מרשים בפארק העוצבות שביד לשריון, בהשתתפות 
בני משפחתו, חברים ומוקירי זכרו. זה המיצב השני שנחנק בפארק 
כחלק ממיזם בשם "דרך הרמטכ"לים". המיזם הראשון ע"ש הרמטכ"ל 
ה־13 רב־אלוף דן שומרון ז"ל נחשף לפני כשנתיים. באותו ערב, 22 
בדצמבר 2014, התקיים בהמשך ביד לשריון טקס הדלקת הנר השביעי 
של חנוכה בהשתתפות חברי עמותת יד לשריון והחזן הצבאי הראשי 
סא"ל שי אברמסון. בערב הרעות שלאחר מכן באולם המרכבה הוגשו 
תשורות לחברי העמותה שהגיעו לגבורות, ובהם: האלוף )במיל'( נתי 
שרוני; אל"ם )במיל'( דוד רון; אל"ם )במיל'( אוריאל רוזן; אל"ם )במיל'( 
טוביה רביב; רס"ן )במיל'( יעקב קציר; אל"ם )במיל'( ד"ר אשר פורת; רס"ן 
)במיל'( ד"ר עזריאל לורבר; אל"ם )במיל'( אהרן בר־ניר; רס"ן )במיל'( 
רפאל אלמוג; אל"ם )במיל'( אריה אילון; תא"ל )במיל'( צבי אורבך; ורס"ן 

)במיל'( צבי אבירם.
בחלק השני של ערב הרעות, נשא פרופסור יצחק כ"ץ )ממכון מאגר 
מוחות - מכון מחקר וייעוץ בינתחומי( הרצאה בנושא "בין סקרים למציאות 
פוליטית". את הערב חתם מופע סטנדאפ של הקומיקאי שלמה גולדברג 

"גינג'י". תנ"צ בדימוס אליהוא בן־און הנחה את הערב.

האלוף )במיל'( אודי שני נבחר ליו"ר החדש של יד לשריון

 בישיבה של מועצת עמותת יד לשריון שהתקיימה ביום 21 בינואר 
2015, נבחר האלוף )במיל'( אודי שני ליו"ר החדש של העמותה. האלוף 
)במיל'( שני שנכנס לתפקידו ביום 1 במארס 2015, והחליף את היו"ר 
היוצא האלוף )במיל'( חיים ארז, שכיהן בתפקיד שלוש קדנציות רצופות 
מאפריל 2000. הליך הבחירה התקיים לפי כל הכללים, לאחר שוועדה 
בראשות תא"ל )במיל'( אברהם ברעם עסקה בנושא בתקופה האחרונה. 
לוועדה הוגשו שני מועמדים, ואחד מהם הסיר את מועמדותו בימים 
האחרונים. האלוף )במיל'( אודי שני נבחר פה אחד ללא מתנגדים וללא 

נמנעים. תפקיד יו"ר עמותת יד לשריון נעשה בהתנדבות וללא שכר.
האלוף אודי שני נולד בשנת 1957, התגייס לצה"ל בשנת 1975 ועשה 
את שירותו בחיל השריון עד וכולל תפקיד קצין השריון הראשי. בהמשך 
היה ראש אגף התקשוב במטה הכללי ולאחר שחרורו מצה"ל שימש גם 
מנכ"ל משרד הביטחון. אנו מאחלים לאלוף )במיל'( אודי שני הצלחה 

בתפקידו המורכב והאתגרי.

ביקור האלוף )במיל'( רפאל ורדי

 האלוף )במיל'( רפאל ורדי, ששימש בעבר מבקר מערכת הביטחון, 
הגיע לביקור ביד לשריון כנציג ועדת התמיכות של משרד הביטחון, ביום 

הגב' טלי ליפקין שחק, האלוף )במיל'( חיים ארז וגיבור ישראל משה לוי 
בטקס חשיפת המיצב

משמאל: חברי העמותה אל"ם )במיל'( שלמה ארבלי, גיבור ישראל אל"ם 
)במיל'( צביקה גרינגולד ורנ"ג )במיל'( דני בן־אריה בישיבת המועצה
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האלוף )במיל'( רפאל ורדי ומנכ"ל העמותה תא"ל )במיל'( מנשה ענבר 
מניחים זר למרגלות כותל השמות במהלך ביקור הוועדה

ביקור תלמידי העבר של נחמה בר כוכבא באתר. עומדים במרכז התמונה 
הגב' בר כוכבא ותלמידה סגן השר אופיר אקוניס

תא"ל )במיל'( אשר לוי על רקע אנדרטה לחללי חטיבת אלכסנדרוני בקרב 
בן נון א'

3 בדצמבר 2014. לביקורו נלוו האלוף )במיל'( חיים ארז יו"ר העמותה 
ותא"ל )במיל'( מנשה ענבר מנכ"ל העמותה, שדנו בתמיכה הנוכחית 
של המשרד באתר יד לשריון ובאפשרות להגדיל את תמיכה זו. הצטרף 

לביקור גם האלוף )במיל'( ג'קי אבן.

תלמידיה של הגב' נחמה בר כוכבא ביד לשריון

 נחמה בר־כוכבא הייתה בעברה מורה ומנהלת בית הספר רמת אביב ג' 
והעמידה תלמידים הרבה. ביום 21 בנובמבר התכנסו כמה מהם באתר יד 
לשריון להביע ההערכה לפועלה רב השנים. לא מעט מתלמידיה נמצאים 
כיום בתפקידים מובילים בכלכלה, במגזר הציבורי והפרטי ובפוליטיקה. 
אחד מהם, סגן השר במשרד ראש הממשלה, מר אופיר אקוניס, שנכח 

במפגש, כתב בספר האורחים: 
"הלוחמים במלחמת העולם השנייה, גיבורי המחתרות, האדם שבטנק 
שתמיד מנצח, כוחותינו כולם הם חלק עיקרי מסיפור תקומתו של 

העם היהודי בעת החדשה, סיפורם של לוחמים שבזכותם אנחנו כאן. 
בזכותם - נשאֵר.
אופיר אקוניס

סגן השר במשרד ראש הממשלה."
את המפגש ליווה באופן אישי מנכ"ל העמותה תא"ל )במיל'( מנשה 
ענבר. המפגש כלל סיור בהדרכת רב"ט נורית ליסון, וטקס בכותל השמות.

"קרבות לטרון" ביום עיון מטעם מאגד המכונים

 יום עיון מרתק למפקדים מחיל המודיעין התקיים ביד לשריון ב־1 
בדצמבר 2014, כחלק מפעילות מרכז המידע. לאחר קבלת הפנים החמה 
הם קיימו סיור בהדרכת רב"ט נורית ליסון בליווי רימון גרשוני מיד לשריון, 
שהעשיר את המשתתפים בכישוריו וידיעותיו כמורה דרך. לאחר הסיור 
נסעו המשתתפים לאנדרטת אלכסנדרוני, שם חיכה להם תא"ל )במיל'( 
אשר לוי, ששימש מפקד פלוגה בקרב בן־נון א' בתש"ח. בהמשך סיירו 
המשתתפים גם במנזר לטרון. יום העיון נחתם בארוחת צהריים מהנה 

במועדון השריון שבאתר.

כנס מועמדים לשירות הביטחון

נובמבר  לקראת מחזור הגיוס   
עבור  כנס  לשריון  ביד  נערך   14
 12 ביום  החדשים,  המתגייסים 
נחשפו  בכנס   .2014 בנובמבר 
השמיניסטים למסלולי השירות בחיל, 
פגשו מפקדים וחיילים מחטיבות 
השריון ושמעו הרצאה מפי רס"ן 
ניר טל, ופרטים על פעילות השריון 
יד  עמותת  איתן".  "צוק  במבצע 
לשריון מאחלת למתגייסים החדשים 

שירות משמעותי ומוצלח בצה"ל.

בן מחזור הגיוס נוב' 14 בוחן מא"ג 
בתערוכת אמצעי הלחימה בכנס 

המתגייסים
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APF כנס ארגון רופאי

 ארגון American Physicians Fellowship( APF( פועל כדי להביא 
לארץ בעתות חירום רופאים מתנדבים מארצות הברית, בשעה שרופאי 
ישראל נדרשים להתגייס לשירות המילואים. כמו בשנים האחרונות, ערך 
הארגון ביקור באתר יד לשריון ביום 13 בנובמבר 2014, עם טקס מרגש 

ליד כותל השמות. הדריך את הקבוצה סמל דניאל תורג'מן.

ביקור של איש הטלוויזיה האמריקאי בני הין

 בני הין )Benny Hinn( המטיף והדרשן הטלוויזיוני הנוצרי־אוונגליסטי 
קנדי־אמריקאי )יליד ישראל( הגיע במפתיע לביקור קצר באתר יד לשריון, 
ביום 17 בנובמבר 2014. הוא הספיק להחליף כמה מילים עם מנכ"ל 

העמותה תא"ל )במיל'( מנשה ענבר, וציין כמה התרגש מסיורו באתר.

אזכרה לאלוף יהושע גלוברמן ז"ל

 יהושע גלוברמן )קלינקוביצקי( היה בכיר ב"הגנה" ומפקד החי"ש )חיל 
שדה( במלחמת העצמאות. ב־8 בדצמבר 1947 בדרכו חזרה מירושלים, 
לשם נסע כדי להתרשם מהפיקוד בעיר ולהכין תוכנית להגנתה, נפגע 
מירי סמוך ללטרון ונהרג. לאחר הקמת צה"ל הוענקה לו דרגת אלוף. 
הובא למנוחת עולמים בקיבוץ יגור. במלאות 67 שנים למותו, התקיימה 
ביום 18 בדצמבר 2014 בקיבוץ יגור אזכרה לאלוף יהושע גלוברמן ז"ל, 
בהשתתפות תא"ל שמואל אולנסקי קצין השריון הראשי, ראש ענף נפגעים 
שריון סא"ל צמרת ספורטה והצלמת רב"ט עדן זק"ש מיחידת ההסברה 

בלטרון. התמונות הועברו לבני משפחתו.

אירועי חג החנוכה באתר יד לשריון

 מיזם חדש ומעורר השראה בשם 'מסע בין גיבורים' של מנהלת מרכז 
המבקרים הגב' אושרת שפירא, התקיים בחג החנוכה בימים 19־23 בדצמבר 
2014. הרעיון היה להעשיר את האתר פעילות מהנה למשפחות ולהגדיל 

בני הין )רביעי משמאל(, פמלייתו והמדריך סמל דניאל תורג'מן על גג בניין 
המשטרה

קברו של האלוף יהושע גלוברמן בחלקה הצבאית בבית העלמין בקיבוץ יגור חברי ארגון APF בעת הדרכה בחזית בניין המשטרה, עם המדריך סמל 
דניאל תורג'מן

צוות השחקנים בפעילות 'מסע בין גיבורים' בחנוכה, יחד עם מנהלת מרכז 
המבקרים הגב אושרת שפירא



118 ׀ שריון 47  אפריל 2015 

את כמות המבקרים בחג. לצורך כך חברו יחדיו שחקנים, לוחמי צוק איתן 
גיבורי השריון ופינת יצירה מיוחדת לחגיגה מהודרת. מבקרי המוזאון פגשו 
באתר דמויות גיבורים מהעבר שגילמו צוות שחקנים מוכשר. הדמויות כללו 
גיבורים וגיבורות מתוך הרקע ההיסטורי של השריון והמערכה על ירושלים 
ועמק איילון. בין הדמויות היו: הדסה לְֶמֶּפל )ציירת ולוחמת פלמ"ח, שנהרגה 
בקרב על משטרת לטרון במלחמת העצמאות(, יעל אשת חבר הקיני, דוד בן 
גוריון, יהודה המכבי ו'השריונר'. המבקרים באתר פגשו את הדמויות בכמה 
נקודות ברחבי האתר. השחקנים נשאו בפני המבקרים מונולוגים מלמדים 
ומשעשעים, ולעיתים חיברו יחדיו לדיאלוג מאולתר. גיבורי השריון אל"ם 
)במיל'( רמי מתן, תא"ל )במיל'( יוס אלדר וסא"ל )במיל'( אבי גור, סיפרו 
למבקרים על חלקם במלחמת יום הכיפורים. גולת הכותרת היו לוחמי 
השריון במבצע צוק איתן, שסיפרו למשפחות על פועלם במבצע האחרון.

כמדי שנה נערכו באתר גם טקסי הדלקת נרות באמפיתאטרון 'שאול' 
עם חיילי הרבנות הצבאית. באירוע הדלקת הנר השישי, ב־21 בדצמבר, 
כיבדו את האירוע בנוכחותם ראש הממשלה בנימין נתניהו, הרמטכ"ל 
רא"ל בני גנץ, והרב הצבאי הראשי, תא"ל רפי פרץ. לאחר הדלקת הנרות, 
פצחו חיילי להקת הרבנות הצבאית, בניצוחו של החזן הצבאי הראשי 

סא"ל שי אברמסון, בשירי החג והלהיבו את הקהל הרחב.

החיילים היהודיים בחיל החפרים הבריטי

 פעילותה של העמותה להקמת מוזאון הלוחם היהודי במלחמת העולם 
השנייה תופסת תאוצה. ביום 23 בדצמבר 2014 נערך מטעמה יום עיון 
בנושא חיל החפרים הבריטי. חלקו הראשון התמקד ב"תרומת מתנדבי 
ארץ־ישראל לחיל החפרים הבריטי" והשני היה כנס משפחות פדויי 
השבי מחיל החפרים. במהלך יום העיון היו הרצאות מרתקות של מרצים 
ובהם פרופ' יואב גלבר, ד"ר ישראל בן דור, אל"ם )במיל'( בני מיכלסון.

טקס חילופי מפקדים של עוצבת הראל

 אל"ם אמיר אבשטיין סיים את תפקידו כמפקד חטיבת הראל בטקס 
חגיגי ביד לשריון, ביום 24 בדצמבר 2014. אל"ם אבשטיין מיועד להתמנות 
למפקד חטיבה 460. את אל"ם אבשטיין החליף אל"ם חגי עמר, מי שהיה 
לאחרונה סמח"ט 401 ולפני כן מפקד גדוד 71 בחטיבה 188. בטקס נכח 
מפקד עוצבת עמוד האש תא"ל גיא גולדשטיין. איחולי הצלחה למפקדים 

- היוצא והנכנס!

מחזור נוסף של הפלוגות המסייעות קיבל כומתה שחורה

מופע להקת הרבנות הצבאית לאחר הדלקת הנר השלישי של חנוכה

פרופ' יואב גלבר מרצה בפני באי הכנס

 מימין: המח"ט היוצא אל"ם אמיר אבשטיין, מפקד העוצבה תא"ל מיקי 
אדלשטיין והמח"ט הנכנס אל"ם חגי עמר בטקס חילופי המפקדים

חיילי הפלוגה המסייעת )פלמ"ס( בסיום מסע הכומתה
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 השריון עושה היסטוריה וגם החרמ"ש שבתוכו! מחזור שלישי של 
חיילי הפלוגות המסייעות בחטיבות השריון סיים ב־15 בינואר 2015 מסע 
כומתה ביד לשריון. חיילים אלה קיבלו בגאווה את הכומתה השחורה, 
ועתידים להצטרף לפלוגות המסייעות של חטיבה 7, כחלק משילוב מתוכנן 

של לוחמי חי"ר בחטיבות הסדירות.

אנשי ארגון יד לבנים באתר יד לשריון

 יוזמה מיוחדת של ראש ענף נפגעים סא"ל צמרת ספורטה הביאה 
את מנהלי הסניפים העירוניים של ארגון יד לבנים לביקור רשמי ביד 
לשריון, בליווי אישי של תא"ל שמואל אולנסקי קצין השריון הראשי. 
הביקור התקיים ביום 15 בינואר 2015 וכלל טקס מרגש ליד כותל השמות.

המרכז לחקר לוחמת היבשה ע"ש צבי מיתר 

 בניית המרכז לחקר לוחמת היבשה, שנבנה בתרומת עו"ד צבי מיתר, 
הושלמה ביד לשריון ביום 22 בינואר 2015. המנכ"ל תא"ל )במיל'( מנשה 
ענבר וראש המרכז לחקר לוחמת היבשה תא"ל )במיל'( יום טוב תמיר, 
יחד עם מחלקת האחזקה של יד לשריון, השקיעו בכך מאמצים גדולים 
ובהם חיבור הבניין לתשתיות, ריהוט המרכז ואף הצבת אדניות עם צמחיה 
מגוונת. בקרוב ייחנך הבניין בטקס רשמי ברוב כבוד והדר. המרכז אמור 

לקיים כנס בין לאומי גדול בחודש מאי הקרוב.

סמנכ"ל חדש באתר יד לשריון

 סא"ל )במיל'( שלומי דרור התמנה בדצמבר האחרון לסמנכ"ל העמותה, 
במקומו של סא"ל )במיל'( מיכאל מס שסיים את תפקידו. שלומי השתחרר 
לאחרונה מצה"ל לאחר שמילא בהצלחה את תפקדי סגן מפקד חטיבה 
460. לפני כן היה קצין האג"ם של מפקדת קצין השריון הראשי וסגן 

מפקד גדוד 52.

אנדרטת הפרטיזנים באתר יד לשריון

 האנדרטה להנצחת הפרטיזנים במלחמת העולם השנייה, שבאתר יד 
לשריון, הסמוכה לכניסה, שופצה בדצמבר האחרון במאמץ של מחלקת 

התחזוקה באתר. יישר כוח לעוסקים במלאכה החשובה.

קצין השריון הראשי תא"ל שמואל אולנסקי עם חיים צמח, אביו של 
השריונר עוז צמח ז"ל

בניין המרכז לחקר לוחמת היבשה

סמנכ"ל החדש של יד לשריון סא"ל )במיל'( שלומי דרור )משמאל( עם מפקד 
יחידת ההסברה ביד לשריון רס"ן עמית צומן

האנדרטה ביד לשריון, להנצחת הפרטיזנים
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