


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.

ביום החיל, אלביט מערכות מברכת את חיל השריון על שיתוף הפעולה
ההדוק למען ביטחון ישראל, ומאחלת למפקדי ולוחמי החיל

שנה טובה ובטוחה.
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דבר העורך
השריון הסדיר "נותן גז" בגיליון זה. 
מרבית  אכן  ואילך  שמכאן  תקווה  אנו 
הכתבות ייכתבו על ידי אנשי החטיבות 
הסדירות, כדי להביא לביטוי עצמי את 
הנעשה ביחידות בכל ההיבטים. הבאנו 
כתבות על אל"ם נדב לוטן שהיה מח"ט 7 
ואל"ם תומר יפרח שהיה מח"ט 188 שסיימו 
תפקיד לפני כמה חודשים. עוד בגיליון זה 
על הפלוגות המסייעות, שהחלו להופיע 
בגדודי השריון וכבר באו לביטוי במבצע 
"צוק איתן", על מ"פים צעירים המתמודדים 
עם נושאי חינוך ופיקוד, ובהם: סרן צורי 
דיל מ"פ ג' "הבחורים" בגדוד שלח, סרן 
יוסף מורד מ"פ המסייעת בגדוד 52, רס"ן 
יואב עמיר מפקד פלס"ר 401, סרן יעקב 

קינן מחטיבה 188.
טנק המרכבה סימן 2 יוצא מהשירות 
בחטיבה 7 ומוחלף בטנק סימן 4 החדיש עם 
מערכת הגנה אקטיבית "מעיל רוח", ועל 
כך בגיליון זה. בעקבות מבצע "צוק איתן" 
זכו לוחמי שריון ומפקדי שריון בעיטורים 
ובציונים לשבח. הבאנו את סיפור הצל"ש 
של סרן איתמר מיכאלי שלחם אז בחטיבה 

460, וכיום הוא סמג"ד 82.
הבנות בשריון: סמלת ראשונה  ועל 
הדר יוסף היא פרמדיקית בגדוד ֹעז של 
חטיבה 7 ובמבצע "צוק איתן" היו ידיה 
עמוסות בפעולות מצילות חיים; הבאנו את 
סיפורה. סגן ספיר הראל מספרת על מאמן 
הנהיגה בשיזפון. סמלת לוטם פז מחטיבה 
460 מסבירה מהי פלוגה מסייעת. סג"ם 
יולי סאיטו היא קצינת החינוך בחטיבה 
7: "במהלך השירות בצבא הבנתי עד כמה 
חשוב שכולם ישרתו בצבא, מתוך הבנה 
שהצבא שלנו הוא צבא העם ויש לכולנו 
מטרה משותפת, הגדולה בהרבה מהזכות 

לשרת בצבא", היא אומרת.
לראשונה בביטאון זה פינת הומור של 
לוחמי השריון, של משפט קצר וצילום, 
בשם "משטח", הכובשת תפוצה רחבה בין 

השריונאים בפייסבוק.
בספטמבר האחרון התקיימה עצרת 
השריון  והזיכרון השנתית של  הגבורה 
וניצחון הרוח".  "גבורת השריון  בסימן 

הבאנו כתבה מקוצרת על כך.
שלכם,
שאול

חזון יד לשריון ■ אלוף )במיל'( אודי שני   4
דבר הקשנ"ר ■ תא"ל שמואל אולנסקי  5

הוא פשוט שריונר מצטיין  6
חטיבה 7 ממשיכה קדימה - שיחה עם אל"ם נדב לוטן ■ קמילה פוגליאסה  8

חטיבה 7 בעלת מורשת מפוארת ■ אל"ם נדב לוטן  9
"עשיתי את מה שצריך" ■ קמילה פוגליאסה  10

מפקד חטיבת "ברק" - סיפור אהבה ■ אליסה שּודייב  12
קודמת! - מינויים של אנשי שריון בתקופה האחרונה  14

עיריית גבעתיים עם ברק בעיניים ■ אל"ם )במיל'( שאול נגר  16
צק"ג 52 חזק ורלוונטי מתמיד ■ סגן צור גולדמן  18

החודש לפני ... שנים  22
מציצים מהמשטח - הומור שריונאים בפייסבוק  23

גיבור מקומי - סרן איתמר מיכאלי - סיפורו של צל"ש מח"ט ■ אל"ם )במיל'( שאול נגר  24
כלל ברזל - לא נשברים ■ סרן יעקב קינן  26

פלוגות "ברקן" ו־ג' הבחורים בגזרה הדרומית ■ סגן צור גולדמן  28
למי היא מסייעת? ■ סמלת לוטם פז  32

רס"ן יואב עמיר - מפקד פלס"ר המוכן וממשיך להתכונן ■ סגן צור גולדמן  34
תרגיל מילואים של גדוד 46' ■ רס"ן ינאי איש־עם  36

מאמן הנהיגה בשיזפון ■ סגן ספיר הראל  38
מרכבה סימן 2 - סוף מסלול ■ סמל ראשון יאיר אייזנשטיין  40

פגישה אישית: סג"ם יולי סאיטו קצינת החינוך בחטיבה 7 ■ נחמה בר-כוכבא  42
גבורת השריון וניצחון הרוח בעצרת הגבורה והזיכרון ■ אל"ם )במיל'( שאול נגר  44

יצחק פונדק המפקד הראשון של גייסות השריון ■ אל"ם )במיל'( שאול נגר  48
אתרי שריון באינטרנט ■ מאור לוי  51

אור ילד חרוץ - פגישה עם מ"מ תצפית במסייעת ■ אל"ם )במיל'( שאול נגר  52
ישר מהשטח ■ אביה שקלאר ונטע צ'חנובסקי  54

מלחמת יום הכיפורים - המלחמה שנשתכחה?! ■ סא"ל )במיל'( דוד כספי   56
70 שנה לניצחון על גרמניה הנאצית ■ אל"ם )במיל'( שאול נגר  59

מרכז המידע ביד לשריון ■ מאור לוי  64
פותחים מדף - סקירת ספרות צבאית ■ אפרים לפיד  65

מהנעשה בעמותה ■ מאור לוי  66

מדורים חדשים: מהפלוגות על הפלוגות | גיבור מקומי 
יחידה מאומצת | פגישה אישית | קודמת!

48  גיליון  ביטאון עמותת יד לשריון 

15 ש"ח  • 2015 טבת תשע"ו, דצמבר 

מח"טי השריון של "צוק איתן" נפרדים
קדימה - שיחה עם אל"ם נדב לוטן | מפקד חטיבת ברק - סיפור אהבה

צק"ג 52 חזק ולרוונטי מתמיד

"עשיתי את מה שצריך"

פלוגות "ברקן ו־ג' הבחורים בגזרה הדרומית



4 ׀ שריון 48  דצמבר 2015 

דבר יו"ר העמותה

חזון יד לשריון

מטרת העל של העמותה היא להנציח באתר 
יד לשריון ולספר את גבורת הלוחמים שנפלו 
בכל מערכות ישראל, ולהביא לידי ביטוי את 

דרכו של הַחִיל מאז קום המדינה.
• ההנצחה 

מן הראוי 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

בכוונתנו להרחיב את העיסוק במורשת הקרב ולהפוך את יד לשריון למרכז 
של חיל השריון בתחום יצירת מורשת הקרב. נעשה זאת "מהסוף להתחלה". 
נתחיל לאסוף יותר חומרים ונרחיב את המחקר והכתיבה בנושאי "צוק איתן", 
מבצע "עופרת יצוקה", מלחמת לבנון השנייה, השהייה 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. מוזאון זה יהיה תוסף משמעותי עבור יד לשריון 
ואני בטוח כי בתכניו ובמיצגים שבו הוא יהווה מוקד משיכה לאלפי מבקרים 

וחוקרים בשנה.
• החינוך

הפעילות החינוכית הנעשית כיום באתר הינה מרשימה ומעניינת. קריית 
החינוך פעילה, פעילות של"ח מבורכת וביקורי תלמידים, מחנכים ומורים 
הינם בהיקפים רבים. בכוונתנו ליצור קשר ישיר בין פעילויות החינוך באתר 
לבין סביבת הפעילות של חיל השריון. הכוונה להקמת מסגרת ללימודים 
טכנולוגיים בראי השריון )חוזק חומרים, מיגון, אופטרוניקה, תקשוב ואחרים(. 
נפעיל באתר כיתות לימוד לנוער בהקשרים שונים וכן למשוחררי השריון. 
מרכז המידע שלנו חייב להיות מרכיב פעיל בפרויקטים האלה. נעצים את 

קשרי העבודה שלנו עם גופי החינוך בסביבתנו הגאוגרפית.
• הטכנולוגיה

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 ושל איומים מתקדמים. נעשה זאת בשיתוף פעולה עם התעשיות 

הביטחוניות והמסגרת הלימודית בלטרון שהוזכרה לעיל.
• בית חם ללוחמי השריון בהווה ובעבר ולבני משפחותיהם

הגדרת "בית חם" ללוחמי השריון היא תוספת למטרות העמותה כפי 
שהוגדרו עד כאן. מימוש רעיון "הבית החם" מותנה קודם כל בתפיסתנו אנו. 
המשמעות היא להעמיד תחילה את 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 
ולבני משפחותיהם, ולפיכך אין ספק שנידרש להקצות משאבים לעניין זה. 
נפתח את התפיסה של "בית חם" יחד עם קצין השריון הראשי, עם מפקדי 

החטיבות הסדירות וקציני השריון במילואים.
• נרחיב את הפעילות באתר כדי שישמש מקום מפגש תרבותי וחברתי לחיל 

השריון, צה"ל ולכל גורם אזרחי אחר, בהתאם להחלטת העמותה. 
פירושו שכאן יינתן לציבור הנכנס בשערנו דבר מה נוסף מעבר למה שניתן 
כיום. דוגמאות: עד לפני שנה היו בעמותה כ־700 חברים רשומים מתוך אלפי 
השריונאים. האם משהו מסתתר באנומליות הזו? מדוע לא רוצים להיות חברי 

עמותה? איך להביא יותר חברים ומבקרים? 
לפני כניסתי לתפקיד פגשתי מפקדי שריון בשטח וכן קציני מילואים, ושאלתי 
את כולם איך הם מרגישים ביחס לאתר יד לשריון? וגיליתי תובנות חדשות. 
מה אנחנו מקבלים מהמקום? האגודה למען החייל לדוגמה מציפה את 

היחידות בציוד, בתווים, במלגות ועוד.
גם אם רוצה מישהו לבוא עם ילדיו, אין הוא מוצא משהו רלוונטי להראות 

להם.
כשאנחנו מוזמנים אנחנו רואים הרבה חברים מבוגרים, וזה בסדר אבל 

אין מה שמחבר בין הדורות. האם הנכד ילך עם הסבא לסרט?
יו"ר עמותת יד לשריון משמש גם יו"ר שאר העמותות הצה"ליות, ובמפגש 
שנערך כאן בלטרון עלו הדברים שאני חש. במפגש הקודם, לדוגמה, נודע לנו 
אחרי "צוק איתן" כי עמותת גבעתי יזמה אירוע לכל החטיבה, אצלנו זה לא 

היה - מדוע? מדוע העמותה "לא נתנה לַחִיל"?
אני מחפש מה מהווה גורם כוח משיכה לאתר, וממה שאני בוחן האתר 
נתפס כאתר הנצחה, ובעיקר מקום לנגיעה חד פעמית. ואני מבקש כמה שיותר 

שריונאים צעירים נגישים לאתר.
המקום פרוס על 300 דונם, והרצון שלנו הוא להגדיל את מספר המבקרים 
באופן משמעותי. ברגע שתהיה תנועה גדולה, מכל סיבה שהיא, יהיה יותר 
כסף שישאיר יתרות להוות בית חם לשריונאים לבני משפחותיהם בהווה 

ובעבר, עם כל המשמעות של משפט זה.
• "במותם ציוו לנו את החיים" - בין המצוי והרצוי

"את החיים, ולא במותם" אני מבקש מראש סליחה על האמירה הבאה, 
טנקים וכותל שמות אינם מקור משיכה, צריך משהו אחר שהדור הצעיר 
ייכנס ויראה אותו בהיקפים גדולים יותר. הרבה מבין המשימות שיהוו 

מוקד משיכה יתנגשו בפרדיגמות של העבר. וכבר התחלנו בכך...
הרחבת חלק מהשטחים המתאימים לפעילות חברתית אזרחית. חלק 
מפוטנציאל המתעניינים בפעילות חברתיות, חינוכיות ובחצר האתר, 
אינו רוצה לראות טנקים, ואכן התחלנו בהזזת טנקים כדי שנוכל לקיים 

את הפעילויות. 
הטנקים דוממים, ראש אט"ל התחייב לעזור לנו לשדרג באופן מלא את 
הנראות של התערוכה. יצאנו לדרך. הטנקים צריכים "לדבר". בטכנולוגיה 
של היום בעזרת הברקוד יהיה אפשר לראות ולהתרגש, בנוסף על היות 

המקום מוזאון אפשר להרחיב בו את מגוון הפעילויות.
• פרויקטים נוספים שאנו מתכוונים לצאת לדרך איתם מידית

מיזם המבואה המרכזית: מסכי טלוויזיה גדולים שבהם יוקרנו סרטי 
מורשת מכל המלחמות והמבצעים של 30 השנים האחרונות. קיימים 
חומרי ארכיון ואנחנו משכתבים, כותבים והופכים למדיה מגנטית, ובתוך 

כמה חודשים נקדם פעילות בתחום זה. 
איננו שוללים את התערוכות הקיימות ואת הקריקטורות של ששת 
הימים, אבל כיום זה פחות מדבר אל המבקרים. במודל ההגשה ובטכניקות 

המסירה אנו נעלה מדרגה.
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דבר קשנ"ר

לרעיי השריונאים,
אנו נמצאים בתקופה מאתגרת ומשמעותית לחיל השריון.

לצד הפעילות השנתית הרגילה, בתחום האימונים והפעילות 
המבצעית, מופעלות יחידות החיל הסדירות במרחבי יהודה 
ושומרות ובמרכזי הערים, כדי לצמצם את מתקפת הסכינאות 
והדריסות שמאיימת עלינו. יחידות השריון עושות חיל במשימת 
ההגנה על האזרחים, ובכל המקרים שבהם היו כוחותינו מעורבים, 

הם פעלו בזריזות ומקצועיות והביאו לסיום האירוע.
יחידות המילואים של החיל נמצאות בתנופה אדירה של 
אימונים. מודל האימונים של גדודי השריון ויחידות המילואים 
והמחזוריות שלהם הוסדרה והועצמה. אני שמח לציין כי בכל 
ביקור באימונים האלה אני מתרשם מאוד מהמקצועיות 
ומהרצינות של הלוחמים. לצד האימונים האינטנסיביים אי 
אפשר שלא לציין את רוח היחידות והאווירה הנפלאה השוררת 
באימונים אלה: רוח ההתנדבות, ההתייצבות המלאה והרצון 
להשתפר, וכמובן אחוות הלוחמים ורעות השריונאים המוכיחות, 
כמו תמיד, כי עוצמתנו הגדולה היא באנשים הנפלאים המשרתים 

בחיל השריון.
לאחרונה עסק צה"ל בהכנת תוכנית רב־שנתית )תר"ש( 
לחמש השנים הבאות - תר"ש 'גדעון'. אף כי בתחילת הדרך 
הועלו שאלות לגבי גודלו של הַחִיל ואף עלו והתפרסמו כוונות 
לסגירת חטיבה או הפיכת גדודי שריון בסדיר למילואים, הוחלט 
בסיומו של התהליך שסד"כ השריון יישמר כפי שהוא כעת. 
החיל ימשיך גם להתעצם בטנקי מרכבה סימן 4 חדשים, עם 
מערכות 'מעיל רוח', ובמקביל יוציא מן השירות באופן הדרגתי 

מערכים מיושנים יותר.
במסגרת התוכנית ימשיך חיל השריון לבחון ולהתאים את 
יכולותיו ואת מבנהו לאתגרים החדשים, תוך חיזוק יכולות 
הגדוד והפלוגה ושיפור יכולת הלחימה בשטחים בנויים וסגורים.

בהזדמנות זו אני מבקש לברך את המועצה החדשה שנבחרה 
לעמותת יד לשריון ואת חברי ההנהלה וראשי הוועדות. הרוח 
החדשה והצעירה המנשבת במרחבי לטרון, העשייה הענפה 
והכניסה המשמעותית של אנשים חדשים למעגל העשייה 
הן בׂשורה משמעותית ליכולתנו לשימור מורשת החיל ורוחו 
ולמימוש רעיון הבית החם ללוחמי השריון. אני מקווה שרוח 
זו תסחוף עימה עוד מצטרפים רבים חדשים. בכוונתי לעסוק 

באופן אישי במימוש מטרה זו.
גאה לעמוד בראשו של חיל מיוחד זה,

ברעות שריונאים,
שמוליק אולנסקי, תת־אלוף
קצין השריון הראשי

דבר יו"ר העמותה

קק"ל: תעניק תמיכה בפארק העוצבות. שילבנו בפארק את שביל ישראל. 
נפעל להכניס פעילות אתגרית, קמפינג ועוד. אלה דברים שימשכו 
את הקהל הרחב ולא נותיר רק את האנדרטאות המצויות בו. בדרך זו 

ניצור מוקדי נוחות להרחבת הפעילות בפארק העוצבות. 
של"ח: המשרדים הצבאיים של "תגלית" עתידים להיכנס ליד 
לשריון, בנוסף על הפעיליות המסורתיות של בתי הספר ותנועות הנוער.

אין לי ספק כי מימוש חזון זה מצריך תקציבים גדולים, אבל החלטנו 
על כיוון זה ואנו יוצאים לדרך. בחודשים הקרובים נציג למועצה תוכנית 

לשנת 2016 ברמת כוחות, משימות ותקציב.
• אסטרטגיה 

בתחום המיצוב והשיווק אנו מתכוונים ללכת לא רק בדרך הצבאית. 
הרעיון הוא משהו יותר רחב משריון, יש לנו מוזאון הלוחם היהודי, 
פרויקט הצפרות, של"ח, דרך הרמטכ"לים, פארק העוצבות וקריית החינוך.
היתה כאן פעילות מרשימה מאוד של חברת הביטוח הראל 
בהשתתפות 10,000 איש, שבצדה הייתה גם הכנסה כלכלית ראויה. 
אנחנו זקוקים לפעילות שתניב כסף, כדי לחזק את הקשר עם הַחִיל 
ו"להוות בית חם", וכדי לעשות זאת יש להרבות בפעילויות. איננו 
מעוניין בערבי רעות ארכאיים וצריך ערבי רעות בסגנון אחר, בהתאמה 

לפוטנציאל המשתתף. 
• יד לשריון - פארק לטרון: כל הפעיליות כוללות מורשת, גבורה, 
הקרבה, טכנולוגיה וערכים, אוכל, תרבות וחוויה. וכשאומרים פארק 
וחינוך מתכוונים לאירועים לבני נוער באמפיתאטרון, אירועי בר־

מצווה, סדנת אוכל, קמפינג, מוזאון, בית ספר טכנולוגי, היכל תערוכות 
מתחלפות. האתר צריך להיות מלא בתנועה ובמבקרים ברבדים שונים, 
שהמכנה המשותף הוא אתר יד לשריון, ובמוקדם או מאוחר המורשת 

מחלחלת לבאים בשערנו. 
בדבר אחד לא נוגעים והוא מקודש - כותל השמות ומכלול 

הזיכרון - שאותם נשמר מכל משמר.
ברמה הפילוסופית ברצוני להגדיר בקצרה מהי ישראליות?

לא לשווא אני אומר פארק לטרון, שישקף מורשת יחידות, גבורה, 
ערכים, אוכל, טבע ונוף. מעבר ליד לשריון אני מבקש לראות גם 
ישראליות ובאתר שלנו יש המון ריגוש. הריגוש נובע מהסרט, מהשכול 

ומהעצב. אני שואף לריגוש ישראלי.
החברה הצעירה רוצה חוויה מגבשת ומשתפת ואת זה אנחנו 
צריכים להציע. אנחנו צריכים סל מוצרים רחב שישמש גורם משיכה 
לאתר. כפי שרמזתי קודם בדבריי, יש מארגנים שהטנקים הפריעו 
להם ואנחנו חייבים לבחון את מיקומם. אנחנו רוצים להתקשר עם 
קבלן שיביא לנו 40-30 אירועים בשנה כדי להשיג אמצעים כלכליים 

שיאפשרו לנו לממש את הייעוד שחרטו האבות המיסדים. 
מה בכוונתנו לעשות? - לעבוד!

• גיוס והרחבת מעגל החברים 
החיל והמח"טים נוגעים באופן ישיר באנשי מילואים והסדיר, ולא 
סתם אני מצרף אותם להנהלה, כי הם ידעו מה לעשות כדי להרחיב 
ולהגדיל את מספר החברים מהדור הצעיר. קצת הזוי שחייל מילואים 
אינו חבר עמותה, ואינו מכיר את פעילות העמותה. בשלב ראשון, כיו"ר 

זמני, יוביל הקשנ"ר את הוועדה ויגבש את מודל ההפעלה.
יושבי ראש הוועדות יגבשו חברים לוועדות ויוסיפו לטפל ולהרחיב 
בנושאים שיהיו בתחומם. נבנה את הוועדות באופן ייצוגי והולם עם 

חברים שרוצים ובעלי רקע מתאים לפעילות.
שלכם,
אודי שני
יו"ר העמותה
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 סגן עמינדב וויקוביץ 
מפקד צוות הכשרות, פלס"ר 7

 סמ"ר מרדכי כץ
מט"ק בגדוד 82

 סגן עמית לביא
קמב"ץ גדוד 71

 סמ"ר אלון כהן
מש"ק סייר, פלוגה מסייעת גדוד 71

 סגן יואל שישפורטיש
מ"מ סיור, גדוד 52

 סמ"ר בר לוי
מש"ק הדרכה, גדוד 9

 סגן עשהאל שליסר
סמ"פ בקורס מפקדי טנקים, גדוד פיקוד 196

 סגן ירדן ריבלין
קצין הדרכה, גדוד צמ"פ 532

 סגן נטע מרדכי
קצינת מרגמות, ענף הכשרות במסייעת 

 רב סמל מתקדם שלומי מלול
מנהל עבודה מחלקת חימוש, גדוד צמ"פ 198

 רב סמל ראשון דוד פדידה
 מנהל עבודה מחלקת לוגיסטיקה, 

מפקדת חטיבה 460

 רב סמל דור אלימלך
נגד הדרכה, גדוד הכשרות 195

 סמ"ר מתן לוין 
קצין ניהול ביחידת שריון

 סמל יובל קרוקר
מש"ק הדרכה, פלוגת "מפץ", גדוד צמ"פ 198

 רב"ט שובל אפרים
מדריכת סימולטור, גדוד הכשרות 195

 רב סמל מתקדם אהרון דמרי
מפקד מחלקת חשמל, מפקדת חטיבה 460

 סרן יקיר יצחק
סמ"פ צ', גדוד צמ"פ 532

 סגן אסלאן גוש
חונך פלוגתי, מל"י, ענף שריון

 רס"ן שחר שהרבני
ראש מדור מסייעת, מל"י, ענף שריון

 רס"ן )במיל'( תם שפירא
מ"פ מפקדה גדוד חש"ן בחטיבה 14

 רס"ן )במיל'( גיא אשכנזי
מ"מ פלס"ר, בעוצבת אגרוף הברזל

 רס"ן )במיל'( שגיא צוראל
קצין אג"ם, גדוד חש"ן בחטיבה 4

 רס"ן )במיל'( בועז רוט
מ"פ א' גדוד חש"ן בחטיבת יפתח

 סרן )במיל'( נרי לוי
מ"מ, גדוד חש"ן בעוצבת מרכבות האש

 רב סמל ראשון )במיל'( יאיר פרנק 
מפקד וחובש קרבי, פלס"ר חטיבת הראל

 רס"ן )במיל'( חן עמבור
סמ"פ חרמ"ש, גדוד חש"ן בחטיבה 14

 סרן )במיל'( אביעד פרי 
קמב"ץ, גדוד חש"ן בחטיבת ראם

 רב"ט לינוי נחמיאס
רל"ש"ית ראש תח"ש במקשנ"ר

 חטיבת המילואים 679
זוכת פרס הרמטכ"ל

 הוא פשוט 
שריונר מצטיין

בטקס שהתקיים לאחרונה בראשות קצין השריון הראשי תא"ל שמואל אולנסקי, צוינו 
אנשי השריון המצטיינים ובהם לוחמים, חיילות, מפקדים ואנשי הדרכה ותומכי לחימה

לוחמי שריון במסדר, צילום המחשה - מיכאל מס
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קמילה פוגליֶאֶסה

בימים 31-26 באוקטובר 2014 התקיים תרגיל 
גדודי של גדוד רומח 75 בחטיבה 7. התרגיל 
הגדודי היווה את שיאו של תהליך ההסבה שעבר 
הגדוד. במהלך ההסבה הגדוד החליף את טנקי 
מרכבה סימן 2 שאיתם נלחם בטנקי מרכבה סימן 
4 עם מערכת ההגנה הפעילה "מעיל רוח". כך 
גדוד 75 פתח באופן רשמי את תקופת ההסבה 
של חטיבה 7. הגדוד הבא אשר צפוי לעבור את 
ההסבה הוא גדוד ֹעז 77, ולאחריו גם גדוד געש 82.
כיום בסיום התהליך, גדוד 75 מהווה גדוד 
מתקדם, דוגמה לשאר חיל השריון, כגדוד הניצב 
בחוד החנית של חיל השריון הישראלי. הגדוד 
פועל כעת במבנה העדכני ביותר, יחד עם הפלוגה 

המסייעת החדשה שהוקמה ונכנסה לפעילות 
מלאה כבר במבצע "צוק איתן", ויחד עם הטנקים 
החזקים והטובים ביותר הקיימים כיום בצה"ל.

התהליך שעבר הגדוד לאחרונה רק מסמל 
את תהליך ההתחדשות שעוברת כלל חטיבה 
7, חטיבת השריון המיתולוגית והוותיקה ביותר, 

שנלחמה בכלל מערכות ישראל.
ייצור הטנקים מסוג מרכבה החל בשנות ה־70. 
הטנק פותח ומורכב בישראל, ומרבית חלקיו 
מיוצרים בארץ. תפיסת התכנון שלו היא הגנה 
מרבית לצוות, ולכן השריון הקדמי עובה ובוצעה 
מהפכה עיצובית כשהמנוע מוצב בחזית. המקום 
שהתפנה בחלקו האחורי ִאפשר הוספת פתח 
כניסה אחורי המשמש לכניסה ויציאה של אנשי 
הצוות. פתח זה מאפשר גם כניסה ויציאה של 
לוחמי חי"ר או נפגעים, לאחר פינוי כמה מארזי 

תחמושת מודולריים.
בחודש אוקטובר 1979 נכנס טנק המרכבה 

חטיבה 7 שעד לאחרונה הפעילה טנקי מרכבה סימן 2 נמצאת בתהליך מעבר 
לטנק החדיש ביותר – מרכבה סימן 4 עם מערכת הגנה אקטיבית "מעיל רוח". 

שוחחנו על כך עם המח"ט אל"ם נדב לוטן, שסיים לאחרונה את תפקידו

 חטיבה 7 
ממשיכה קדימה 

שיחה עם אל"ם נדב לוטן המח"ט היוצא

 29 באוקטובר 1979:
כניסה לשירות של מרכבה סימן 1 לחטיבה 7

:1982 
כניסה לשירות של מרכבה סימן 2 לחטיבה 7

:1990 
כניסה לשירות של מרכבה סימן 3 לחטיבה 188

:2003 
כניסה לשירות של מרכבה סימן 4 לחטיבה 401

מרכבה סימן 1 מרכבה סימן 4. צילום: מיכאל מס
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מפקדים, לוחמים וחיילים - רעיי לנשק,
היום אני מסיים את תפקידי כמפקד בחטיבה, ביום בו אני מעביר את הפיקוד לאלוף משנה דן נוימן.
בשנתיים האחרונות הייתה לי הזכות לפקד על חטיבה 7, בה התחלתי את דרכי, מחייל ועד 

לתפקיד המח"ט.
החטיבה שלנו היא חטיבה בעלת מורשת מפוארת אשר הוקמה בסערת הקרב של מלחמת העצמאות, 
השתתפה בכלל מלחמות ישראל ורשמה פרקי גבורה רבים, בלחימה בדרך לירושלים בקרבות לטרון, 
בקרב במתחם אבו עגילה שבסיני והקרב על סכר הרואיפה, בלחימה בקרב עמק הבכא והלחימה בעזה.

לפני כשנה זכיתי לפקד על החטיבה במסגרת "צוק איתן" ולרשום פרק נוסף במורשתה של החטיבה, 
פרק שלא מבייש את הדורות הקודמים לה, פרק בו הוכחתם, אתם, מפקדים ולוחמים כאחד, את 

אותם ערכים שאפיינו את החטיבה מהקמתה ועד היום.
בתום מבצע "צוק איתן" כתבתי: "לוחמים ומפקדים, ערכי החטיבה המובילים הם יוזמה והתקפיות, 
מקצוענות, אין המדרש עיקר אלא המעשה, אלו באו לידי ביטוי בעשייתנו במלחמה זו. הפגנתם אומץ 
לב, חתירה למגע והצטיינות. אני גאה בעשייתנו, בהישגים המבצעיים, בצניעות ובענווה שהפגנו." 

)מתוך דף מפקד, סיכום מבצע "צוק איתן"(
הוכחתם כי אותם הערכים ממשיכים להוביל אתכם ומפעמים בכם יום יום, שעה שעה, הוכחתם 
שכאשר נקראתם לדגל, עשיתם זאת בדרך הטובה ביותר. הדור שלכם הוא שהשפיע והכריע בשדה 

הקרב וברגע האמת אתם שממשיכים בהובלה זו, בליבכם עד היום.
הרוח אומנם נשארה כשהייתה, אך במהלך השנתיים האחרונות עברה החטיבה שינויים משמעותיים. 
תחילה, ההסבה לטנקי מרכבה סימן 4 אשר הביאה את החטיבה להתחדשות וקידמה. הפלוגות 
המסייעות שהראו את חשיבותו של "הקרב המשולב" בזמן אמת ובתרגילים וביצירת כוח אשר יודע 

לתת מענה לכל תרחיש אפשרי.
הרכב פלוגות המילואים שהשתנה במהלך השנתיים האחרונות, תוך צירוף ושיתוף הפלוגות לתוך 

הגדודים הסדירים של החטיבה והפיכתם לחלק בלתי נפרד מחטיבה 7 בשגרה ובחירום.
שינויים אלו מחדשים אותנו, את המוכנות שלנו כחטיבה לשדה הקרב העתידי ובכך נמשיך להיות 

מוכנים בכל עת.
כחטיבה, עלינו לסמל ולייצג את המוכנות והכוננות התמידית. כל זאת בעזרה ובסיוע האימונים 
והתרגילים הרבים שאנו מרבים לבצע ברמה הגבוהה ביותר. תמיד הוכחנו את חשיבותה של החטיבה 

בשדה הקרב ולתמיד נשאר חטיבה אשר משאירה את חותמה בכל מקום בו היא נמצאת.
רבים שואלים אותי מהי חטיבה 7 בשבילי? בשבילי חטיבה 7 היא לוחמים מכל גווני 
החברה הישראלית. יהודים ושאינם יהודים. חילוניים ודתיים לוחמים ותומכי לחימה. 
עם ישראל שהוא מלח הארץ בסדיר ובמילואים. 7 זה בית מקצועי, זו מחויבות, 
מסירות והשקעה אינסופית. חטיבה 7 זה סדר ומשמעת, זה קצה החוד המבצעי 
של צה"ל בכל מקום ובכל גזרה. 7 בשבילי זה רמת הגולן בכל עונות השנה, של 
פנים מאובקות או מלאות בבוץ, של מאמץ ושל השקעה. 7 בשבילי זה עמק הבכא 
ותל סקי עם סיפורי גבורה של קודמינו. 7 זה שקשוק הזחלים של טנקים דוהרים 
בלילה באימון ובפעילות בין הבופור לדלעת בלבנון. 7 זה דחפור תחת 
אש על מנהרה, הנכנס ראשון לשטח בנוי ללחימה. 7 זה לטפס 
את הבנטל בלילה קר בחושך, בתרגיל מסכם מסלול בפלס"ר. 
7 מבחינתי זה לוחמי גדוד ההנדסה 603 הנלחמים תחת אש 
במנהרות, מפוצצים תשתיות של האויב. 7 בשבילי זה פקודיי 
וחבריי שלא חזרו ומלווים אותי יום יום בשטחי האימונים 
ובזיכרונות מלבנון של אז. אלה ההיתקלויות בלבנון ובעזה, 
7 זה הבופור באסון המסוקים. 7 זה חברות עם טעם של 

פעם, 7 זה החברים, זה הבית שלי, הבית של כולנו.
בהערכה ובהוקרה,
נדב לוטן, מפקד החטיבה

חטיבה 7 בעלת 
מורשת מפוארת
מח"ט 7, אל"ם נדב לוטן, נפרד מהחטיבה

סימן 1 לשימוש מבצעי בצה"ל, וכמובן לחטיבה 
7, לגדוד געש 82. מאז השתתף טנק המרכבה 
לדורותיו במלחמות ובפעילויות מבצעיות רבות 
ולא הפסיק להתחדש, להשתנות ולהתייעל. 
בחלוף השנים פותחו דגמים יותר מתקדמים 

ומשוכללים, כאשר כל דגם מכונה "סימן".
הדגם המתקדם ביותר כיום הוא המרכבה 
סימן 4 שנכנס לייצור החל משנת 2003. מערכת 
ההגנה האקטיבית שהותקנה בו היא "מעיל 
רוח". תפקידה לגלות ולזהות בזמן אמת איום 
של נשק נ"ט, לשערך את מסלול היירוט שלו, 
ובמקרה של סיכוי להיפגעות הטנק - להשמיד 
את האיום במרחק ממנו. עלות המערכת לטנק 

כ־300,000 דולר.
לסיכום, מציין המח"ט היוצא אל"ם נדב 
לוטן, ברצוני להודות לכם, החיילים והמפקדים 
כאחד, על שהענקתם לי את הזכות לפקד עליכם, 
להוביל  ולחנך,  לפקד  ומוסר,  דרך  להנחיל 
ולהשפיע. תודה לכלל המפקדים שליוו אותי 
במהלך הדרך הארוכה, שלימדו אותי רבות 
והעניקו לי מהניסיון ומהידע, ותודה לאנשי 
המילואים שהגיעו ונתנו את מרב יכולתם עבור 

החטיבה כולה ולטובתה.
בנאומו של מח"ט 7 שמואל )גורודיש( 

הימים  ששת  מלחמת  בסיום  גונן, 
נאמר: "יָדעו הנופלים וידענו כולנו 
מה המחיר, לקראת מה אנו הולכים 
בנכונות,  כולנו,  והלכנו  לקרב, 
בהכרת השליחות ומתוך תקווה 
כי כולנו בונים עולם יפה יותר, 

לבנינו - אחרינו."
להגן  ההזדמנות  על  תודה 
וללחום לצדכם במשמרת שלי, 
ליצור  שהצלחנו  כך  על  תודה 

מורשת חדשה לחטיבה ביחד. 

מרכבה סימן 1
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קמילה פוגליֶאֶסה

בקיץ 2014, בזמן מבצע "צוק איתן", הדר יוסף 
לא הייתה בבית קרוב לחמישים ימים, היא אפילו לא 
חשבה לבקש לחזור. ככה זה כשהמחויבות והמסירות 
לתפקיד הם גדולים כמו שלה. "אני אוהבת את השטח, 
הייתי בעשייה מתמדת והבנתי את החשיבות", היא 
אומרת. סמ"ר הדר יוסף, בת 21 משהם, משמשת 
פרמדיקית בגדוד עז 77 של חטיבה 7 ובמהלך מבצע 
צוק איתן הייתה עסוקה בפעולות מצילות חיים. 
פרמדיק הוא איש צוות הרפואה שמוכשר לבצע 
פעולות החייאה מתקדמות במיומנות רבה. הסמכויות 
הן כמו של חובש קרבי, זאת בנוסף לסמכויות הדומות 

ליכולות הרופא בשדה הקרב.
התשוקה לרפואה החלה אצל הדר כשבחרה לקיים 
את המחויבות האישית שלה במד"א במהלך התיכון. 
עד מהרה היא השלימה את מחויבותה לכלל השעות 
הנדרשות אך היא בחרה להמשיך ולהתנדב. "העבודה 
מתבצעת תחת לחץ ודרושה יכולת פיקוד ושיתוף 
פעולה עם הצוות, יחד עם קבלת החלטות מהירה", 

היא מציינת.
הדר נמצאת בתפקידה כבר שנה ועשרה חודשים 
וטיפלה בפצועים בכל גזרה. "במסגרת התפקיד הייתי 
ביהודה ושומרון, חוויתי מקרים רבים של תאונות 
דרכים, שב"חים שמנסים לעבור את גדר ההפרדה, 
טיפלתי באירועים רבים בגזרה ובכפרים הערביים. 
אני מלווה את הלוחמים כשהם מבצעים מעצרים. 
טיפלתי בפצועים סורים ברמת הגולן וכן גם בפצועי 
מלחמה במבצע צוק איתן. בפרוץ האירועים הייתי 
לקראת סופו של אימון. במהלך הלילה העירו אותנו 
ועדכנו אותנו שיורדים לעזה. בשלב הזה עוד לא 
הייתי בטוחה אם אני נכנסת פנימה ולא עדכנתי 

את המשפחה."
עוד לפני הכניסה הדר עבדה ללא הפסקה. "היו 
משימות רבות לבצע לפני הכניסה הקרקעית. מצאתי 
את עצמי מעבירה שיעורים לחובשים, מתרגלת חילוץ 
פצועים. ממש עברתי טנק טנק ותרגלתי את אנשי 
הצוות בכללים בסיסיים בחילוץ ובמתן עזרה ראשונה 

לפצוע".
לאחר המתנה ארוכה מחוץ לרצועה, הצוות הבין 
שאולי גם הוא יידרש להיכנס. "לא פחדתי, לא היה 

היסוס. אמרתי לעצמי שעד עכשיו ראיתי פצועים, 
תרגלתי, טיפלתי, חוויתי והתנסיתי, אבל המחשבה 
שעכשיו אטפל אולי בחברים שלי העסיקה אותי. לא 
היה לי ספק שאגיב בצורה טובה, אבל כל כך קיוויתי 
שאני לא אצטרך". בסוף הדר עלתה על נגמ"ש פינוי. 
כשהיא נשאלת על הסיטואציה, על השהייה הארוכה 
בקרבת חיילים בנים בלבד, היא עונה ש"החוויה לא 
הייתה שונה או זרה. הייתי עם שמונה אנשים בתוך 
נגמ"ש. כל תחומי ההיגיינה מורכבים אבל מצאתי 
פתרונות. האנשים שאני איתם הם חברים שלי, לא 

הרגשתי שחסר לי משהו. הסתדרתי מצוין."
הדר גם מוסיפה כי "גדלתי בבית עם שלושה אחים, 
אני רגילה." אחיה הבכור של הדר משרת ביחידה 
מובחרת והיא הייתה עסוקה בלדאוג לו בעיקר. אחיה 
התאום גם הוא התגייס לאחרונה ליחידה מובחרת.
בהמשך הוחלט שלא נכנסים יותר עם נגמ"שים 

והדר הוצבה בעמדת פינוי. "היינו בכוננות תמידית. 
היו פעמים שהייתי עם צוות חילוץ וחלק מהפעמים 

טיפלתי בפצועים שהובאו לנקודה בה הוצבתי."
"האירוע הכי משמעותי שהיה לי במבצע היה 
כשקיבלתי דיווח שרכב של הנדסה קרבית עלה באש 
ויש שני פצועים. התחלתי להעלות השערות בדרך 
לאירוע. הפצועים הובאו אליי עם טנק, הייתי הראשונה 
שטיפלה בהם. אבחנתי שלפצוע אחד 20 אחוזי כוויות 
ולשני 60 אחוזי כוויות. אחד הפצועים ראה את עצמו 
ושאל אותי אם הוא יהיה בסדר. עשיתי את הפעולות 
שצריך. למעשה זו הייתה הפעם הראשונה שבה נתקלתי 
בכוויה כזו. במקביל תפעלתי את החובשים ואמרתי 
שצריך מסוק לפינוי. הפצוע הזה באותו הערב היה 
מורדם ומונשם. אחרי יומיים התקשר אליי אבא שלו 
להודות לי. השיחה חיממה לי את הלב, אבל הרגשתי 

שעשיתי את מה שצריך." 

סמלת ראשונה הדר יוסף, חיוך על טנק המרכבה - איך לא?

"אני אוהבת את השטח, הייתי בעשייה מתמדת והבנתי את החשיבות", אומרת 
סמ"ר הדר יוסף, בת 21 משהם, פרמדיקית בגדוד עֹז 77 של חטיבה 7, שבמהלך 

מבצע "צוק איתן" הייתה עסוקה בפעולות מצילות חיים

"עשיתי את
מה שצריך"
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אליסה שּודייב, דוברת חטיבה 188
ביום חמישי 6 באוגוסט, מונה אלוף משנה ניר 
בן דוד למפקד חטיבה 188, והחליף בתפקידו את 
אלוף משנה תומר יפרח, שכיהן בתפקיד זה במהלך 
השנתיים האחרונות. הטקס נערך באתר ההנצחה 
שבמחנה "עליקה", במעמד מפקד עוצבת "געש", 

תת־אלוף יצחק תורג'מן.
בין הדוברים בטקס, סיכם את תפקידו אל"ם 
תומר יפרח, היוצא כעת לדרך חדשה ולתפקידו 

הבא - קצין אג"ם בפיקוד הדרום.
"בדקות הקרובות אוכל להפליג ולספר ארוכות 
על ההישגים המרשימים שאליהם הגיעה החטיבה 
על יחידותיה, בשנתיים האחרונות", פתח ואמר 
המח"ט היוצא, "הישגים חסרי תקדים באימונים, 
בגזרות התעסוקה המבצעית ובלחימה במהלך מבצע 
'צוק איתן'. אבל במקום זאת, בחרתי לדבר על 
אהבה" הדגיש מפקד החטיבה, אשר הוביל אותה 

במבצע הדרומי בקיץ אשתקד.
"אהוב את חיילך וילכו אחרייך עד העמוקה 
שבתהומות" – כך אמר לפני 2500 שנה המצביא 
הסיני הדגול סון טסו. לפני למעלה משנתיים קיבלתי 
את הפיקוד על חטיבה 188. הייתה זו תחילתו 
של סיפור אהבה, שהלכה והתעצמה לאורך הדרך. 
מצאתי את עצמי מתאהב ביחידה שלא הכרתי 
עד אז. הוקסמתי המרוח שלה, מהמורשת שלה, 
מלוחמי העבר, מהמשפחות שאבדו היקר להם 
מכול, ובעיקר מכם - לוחמי החטיבה ומפקדיה", ציין 
המפקד היוצא. "אהבה שכזאת, בין מפקד ליחידה, 

מורכבת מהרבה רגעים ותמונות הנחרטים בזיכרונך 
ומלווים אותך. מתוך כל אלה בחרתי לשתף אתכם 
בשניים: זיכרון תמונה משדה הקרב של לוחם מגדוד 
53 שנפצע מנפילת הפצמ"ר, קם שותת דם ומפנה 
את מקומו באמבולנס כדי לאפשר לחברו לפלוגה, 
הפצוע קשה ממנו, להתפנות למסוק שנחת זה עתה.

"זכורה לי היטב אותה שבת מופלאה", ממשיך 
יפרח, "במהלך התרגיל החטיבתי ליד בבועינה 

נוג'דאת, בה הקמנו בית כנסת מאולתר בתוך 
אולם שמחות שהיה בשלבי בנייה ראשונים, שבת 
שבה עשינו יחדיו קידוש חטיבתי ולאחריו אכלנו 
ארוחת שישי מפוארת שהוכנה באהבה רבה", הוא 
נזכר. "שתי תמונות אלו ורבות נוספות מבטאות 
את האהבה הנדירה והמיוחדת הנוצרת בין אחים 
לנשק בשדות האימונים ובשדה הקרב. לאהבה זו 
פנים רבות וביטויים שונים. היא באה לידי ביטוי 

מפקד חטיבת "ברק" - 

סיפור אהבה
החטיבה בעלת ה'ברק בעיניים', אשר איבדה את שדרת הפיקוד הבכיר 

שלה במלחמת יום הכיפורים, ובתוך יומיים - כאותו עוף חול אגדי - קמה 
מן העפר וחזרה ליטול חלק משמעותי בהמשך הלחימה, ממשיכה את 

המורשת המפוארת שלה ומקבלת בזרועות פתוחות מפקד חדש

בטקס. מימין: המח"ט היוצא אל"ם תומר יפרח, מפקד האוגדה איציק תורג'מן, אל"ם ניר בן דוד המח"ט החדש
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אל"ם תומר יפרח, 
המח"ט שסיים

בתחושת האמון המאפשרת למפקד, רק בחטיבה 
188, לסמוך על פקודיו ולתת להם חופש פעולה, 
ומן הצד השני, מחייבת את הפקודים לא לאכזב, 
לעמוד ברף שהוצב ואף לעבור אותו. היא יוצרת 
את אחוות הלוחמים המיוחדת, הגורמת לכם 
לעשות את הָקָשה והמעייפת שבמשימות, עם 
חדוות עשייה בלב ועם 'ברק בעיניים'", הדגיש 

אל"ם יפרח בגאווה ניכרת.
אל"ם יפרח, כאמור הוביל את החטיבה להישגים 
מרשימים במסגרת הלחימה ברצועת עזה במבצע 
'צוק איתן' והתייחס גם לכך בדבריו. "במבצע היו 
לחטיבה הצלחות והישגים רבים, אך לצדם שילמנו 
מחיר כבד מאוד. בלחימה בגבול הדרום איבדה 
החטיבה שבעה לוחמים ומפקדים, מהמצוינים 
שבבחורים החיים בקרבנו. אדר, אמוץ, דניאל, 
לירן, נעם, עומרי ושי - זכרם לברכה", ציין המח"ט 
והמשיך בפנייה אל המשפחות: "משפחות יקרות, 
בכל מפגש עמכן נפעמתי מאהבת האדם ומהאופן 
שבו הייתן מוכנות לקבל חיבוק ואף החזרתן בחזרה 
חיבוק אחד גדול שלכן. אני מודה לכן על שאפשרתן 
לי להיות שותף לשימור הזיכרון ולהמשכיות דרכם 

של הבנים."
לאחר תודות נוספות לכל בעלי התפקידים 
ושותפי הדרך, פנה המח"ט היוצא אל מחליפו, 
אלוף משנה ניר בן דוד )בנדה(, "ניר, בנדה, אני 
מעביר אלייך את הפיקוד על החטיבה שהייתה לי 
לבית. אני מרגיש כָאב הגאה בבניו וחדור אמונה 
בהצלחתם - הצלחתך. אשתף כי עם כניסתי לתפקיד 
תכננתי רבות איך וכיצד אשפיע על החטיבה. אני 
חייב להודות שלאחר שנתיים לא שיערתי את 
העוצמה שבה אני אהיה מושפע ממנה - מכם, 
לוחמי החטיבה ומפקדיה, אנשי 188 לדורותיה. 
זכות גדולה וגאווה אדירה הייתה להוביל ולפקד על 
אנשים מיוחדים כמותכם. למדתי לא פחות מאשר 
לימדתי, ועל כך תודה ואהבה ענקית", סיכם בחיוך 

אלוף משנה תומר יפרח. 

לוחמי החטיבה במסדר
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אלוף אייל זמיר - מפקד פיקוד הדרום
אלוף תמיר הימן - מפקד המכללות

תא"ל יצחק תורג'מן - ראש מטה מז"י
תא"ל יעקב בנג'ו - מפקד אוגדה 36

תא"ל עודד בסיוק – מפקד אוגדת המפץ

אל"ם אמיר אבשטיין - מח"ט 460
אל"ם דן נוימן - מח"ט 7

אל"ם ניר בן דוד )בנדה( - מח"ט 188
אל"ם חיים עידו - מדריך בפו"ם

אל"ם גרמן גיטלמן - סגן מפקד אוגדה 162
אל"ם עמיחי יודנפרוינד - סגן מפקד אוגדה 91

 אל"ם גל שוחמי - מפקד המרכז לאימונים 
טקטיים )מא"ט(

אל"ם אופיר לוי - ראש תח"ש
אל"ם ישראל מרגלית - מח"ט 4

אל"ם אוהד חי נג'מה - סגן מפקד אוגדה 210

סא"ל רפאל וולפסון - סמח"ט 188
סא"ל רונן תמים - סמח"ט 7

סא"ל עמרי גל - מפקד יחידת שריון
סא"ל גל דובינר - רע"ן הכשרות מסייעת

סא"ל יפתח נורקין - מג"ד 77
סא"ל טל דוד - מג"ד 75

סא"ל גדעון עזר כפיר אל - מג"ד 9
סא"ל בני אהרון - מג"ד 198

  סא"ל אור וולזינסקי - רע"ן חש"ן במרכז 
לאימונים באש )מא"ש(

רס"ן ניב דאובה - סמג"ד 71
רס"ן ניר אמרגי - סמג"ד 77

רס"ן איתמר שושן - סמג"ד 75
רס"ן איתמר מיכאלי - סמג"ד 82
רס"ן עופר טכורש - סמג"ד 198

רס"ן ארז גבאי - סמג"ד 52
רס"ן איתי זעפרני - סמג"ד 53
רס"ן אבירן אהרן - סמג"ד 195

רס"ן עודד עדני - סמג"ד 532
רס"ן טל אלקובי - קה"ד 36
רס"ן עידן ספיר - סמג"ד 46

רס"ן ניר בן יוסף - סמג"ד 196
רס"ן עמיר חלבי - סמג"ד 74

רס"ן עידן ניר - קצין אג"ם 188
רס"ן נסים חזן - קצין אג"ם 401

רס"ן אלעד אפרתי - רל"ש סגן הרמטכ"ל
 רס"ן מיכאל שרביט - רל"ש ר' אגף המבצעים 

)אמ"צ( 
רס"ן ראדי עזמה - קצין אג"ם 7

רס"ן יואב שניידר - קצין אג"ם 460
רס"ן אסף מעין - סמג"ד 9

קודמת!
מינויים של אנשי שריון בתקופה האחרונה
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ליקט וערך אל"ם )במיל'( שאול נגר
צילום: עיריית גבעתיים

מפוארת  היסטוריה   188 ברק  לחטיבת 
במערכות ישראל מאז הקמתה. במלחמת יום 
הכיפורים היא נטלה חלק חיוני בלחימה ברמת 
הגולן. בשלב הראשון של הלחימה החטיבה 
ספגה אבדות קשות מאוד כאשר מפקדים רבים 
בשרשרת הפיקוד של החטיבה, ובהם מפקד 
החטיבה, סגנו וקצין האג"ם של החטיבה נפלו 
בקרבות הבלימה, והיא הורדה זמנית מסדר 
הכוחות של צה"ל, אך שבה והתאוששה. בתוך 
כך לוחמי החטיבה הקימו כוח ראשוני שמנה 
כמות קטנה של טנקים בפיקוד יוסי בן חנן 
והמשיכו ללחום. החטיבה התעצמה ולוחמיה 
הדפו את הסורים מעבר לקווי הגבול עד תל 
שאמס, פחות מ־40 קילומטר מדמשק. לאחרונה 
נטלה החטיבה חלק חשוב במבצע "צוק איתן" .

אימוץ חטיבת ברק על ידי עיריית גבעתיים 
החל ביוזמה של רוני שטרן, תושב גבעתיים 
ונציג המשפחות השכולות, שאחיו רס"ל אדיר 
שטרן ז"ל-לחם ונפל בשורות החטיבה בגדוד 

53 במלחמת יום הכיפורים. על אדיר שטרן ז"ל 
ראו במסגרת. ההחלטה על האימוץ אושרה 

במועצת העיר.
ראש העירייה מר רן קוניק והסגל הבכיר 
בעירייה ערכו ביקור בחטיבת ברק ברמת הגולן 
ביום 16 בפברואר 2015. במהלך הביקור הם 
סיירו באתרי הקרבות במלחמת יום הכיפורים, 
ביקרו בחדר מורשת שבמפקדת החטיבה, ואף 
קיימו במחנה החטיבה ברמת הגולן טקס אימוץ 
והחלפת דגלים וסמלים. בהזדמנות זו המח"ט 

אל"ם תומר יפרח נשא דברים.
ב־19 במאי 2015 התקיים טקס האימוץ 
בפארק גבעתיים בהשתתפות ראש העירייה 
מר רן קוניק, סגניתו הגב' אור־לי ניב, מר בני 
רייך ממלא מקום ראש העירייה ונציג הגמלאים, 
תושבים מהעיר, סגל העירייה, אל"ם תומר 
יפרח מפקד חטיבת ברק, הגב' אתי בן־שֹהם, 
אלמנתו של אל"ם איציק בן־שֹהם ז"ל שהיה 
מפקד החטיבה במלחמת יום הכיפורים ונפל 
בה, ולוחמי החטיבה כיום וכן מפקדים ולוחמים 

תיק אימוץ:
 עיריית גבעתיים
עם ברק בעיניים

עיריית גבעתיים אימצה רשמית את חטיבת השריון ברק 188, בטקס שהתקיים בפארק 
גבעתיים ביום 19 במאי 2015. קדם לכך סיור בפברואר השנה של ראש העירייה מר רן קוניק 

והסגל הבכיר של העירייה בחטיבת ברק ברמת הגולן וסיור בנתיבי הקרבות. הרוח החיה 
מאחורי האימוץ הוא מר רוני שטרן, שאחיו רס"ל אדיר שטרן ז"ל, שלחם בשורות גדוד 53 

של החטיבה, נפל במלחמת יום הכיפורים ברמת הגולן

רס"ל אדיר שטרן ז"ל
רס"ל אדיר שטרן לחם בשורות גדוד 53 בחטיבת ברק 

במלחמת יום הכיפורים, ונפל ביום 12 באוקטובר 1973.
ניסן פרידמן שהיה חובש בגדוד 53 באותה מלחמה, חיבר 
והלחין לפני כשנה "שיר זיכרון" לזכרו של אדיר, שאותו שרה 

לראשונה אסתי ועקנין.
כתבה על השיר ובו מילות השיר וקישור לשמיעתו, פורסמה 

באתר השריון ביום 4 במאי 2014
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הפלוגה המסייעת של גדוד 52, שהיא המסייעת 
הראשונה של החטיבה, סיימה מסלול ועלתה 
במהלך האימון החטיבתי לגדוד פגשתי את מפקד 
הפלוגה, סרן יוסף מורד, שבתפקידו הקודם פיקד 
על אחת מפלוגות הטנקים של הגדוד "חוד 

החנית", משיחה על השילוב והקליטה בגדוד.
ספר לי מה עברתם בהכשרה עד העליה 

לגדוד?
החיילים התגייסו לחייל השריון בנובמבר 
2014 והחלו טירונות בשיזפון, שכללה ארבעה 
שבועות קליעה, שבוע שדאות בסדרת חוץ 
מסעות  וסרגל  פק"לים  הכשרות  בניצנים, 
אינטנסיבי ומאתגר. שיא הטירונות הסתכם 

בשבוע תרגילי מחלקה רטובים בשטח פתוח. 
לאחר מכן הפלוגה המשיכה לשלב האימון 
המתקדם שעסק הרבה בתוכן המקצועי הייעודי 
של הפלוגה המסייעת. למעשה קיימים בפלוגה 
המסייעת שלושת התפקידים הכוללים תצפיתנים, 
סיירים ורגמים. התצפיתנים התאמנו בעיקר על 
זיהוי טווח רחוק )זט"ר( של קרקע ואיב, ניווטים 
רגלים ורכובים; הסיירים התעסקו בעיקר בניתוח 
קרקע, ניווט ועבירות; הכשרת הרגמים בוצעה 
ברובה בשיזפון והמחלקה הוכשרה על מרגמה 
81 ו־120 קשת. כפלוגה ביצענו שבוע לחימה 
בשטח בנוי )לש"ב( והתמקצענו בנגמ"שים 
וברכבי האמר. כבר בשליש האחרון של האימון 

המתקדם בוצע אימון ראשון משולב עם הגדוד, 
כחלק מסדרת חוץ שביצענו ברמת הגולן. בשלב 
המסכם השתלבה הפלוגה המסייעת יחד עם 
הגדוד שביצע שבוע לוחמות וציר הררי. זה היה 
למעשה הממשק העיקרי הראשון שבו ההישג 
הנדרש לבסוף היה דיבור ישיר בין התצפיתנים 
לרמת הטנק הבודד. פה סוף סוף הבין אותו 
תצפיתן מה בדיוק רואה התותחן בעינית שבתוך 
הטנק. הסיירים ביצעו פתיחת שטח בשיתוף 
עם הטנקים, פתחו מעברים הכרחיים וניתחו 
במשותף את העבירות - ממש כתף ליד זחל 

בפעם הראשונה.
ספר לי על מסע העליה לגדוד?

צק"ג 52 
חזק ורלוונטי 

מתמיד
ונמשיך  כפלוגה,  להשתפר  במה  המון  עוד  לנו  יש 
נכנסנו  שאליה  הבט"ש  פעילות  כדי  תוך  להתאמן 
עכשיו, מציין סרן יוסף מורד, מפקד הפלוגה המסייעת 
של גדוד 52. הפעילות מציבה בפנינו אתגרים חדשים, 
ואני מפקד המסייעת מרגיש מוכן ובוטח באנשים שלי. 

כיום צק"ג 52 חזק ורלוונטי מתמיד

טקס עליית הפלוגה לגדודסרן יוסף מורד מפקד המסייעת )מימין(מפקד חטיבה 401 אל"ם יאיר וולנסקי נושא דברים

סגן צור גולדמן
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הפלוגה ביצעה מסע כומתה שהיה בעצימות 
מאד גבוהה למרחק של 45 ק"מ, ובמסע העלייה 
לאימון צעדנו מרוויה עד לשיפון שם התקיים 

טקס רשמי לכניסה וקבלה לגדוד.
כאחד שביצע את רוב שירותו בגדוד איך 

היתה הכניסה?
הגדוד ביצע עבודת הכנה רצינית לקראת 
הכניסה, האנשים היו מוכוונים ופתוחים לקראת 
דבר חדש, זה משנה בהמון את הגדוד. רוב הדברים 
שהיו רגילים אליהם בתפיסה בכל היבט סד"כ, 
אוכל, אימון גופני, צרכים של פלוגה, תחמושת 
- הכול חדש. ללא ספק נעשתה עבודה גדודית 

מעולה לקליטה.

נכנסתם ישר לשיא האימון החטיבתי, באיזה 
שבועות השתתפתם?

בתרפ"לים  השתלבנו  הראשון  בשבוע 
הטנקים  פלוגות  של  פלוגתיים(  )תרגילים 
פיקוד  תחת  למחלקות  בפיצול  הסדירות, 
הפלוגות. השילוב היה מאד מעניין. בעיקר הכול 
היה ראשוני לחיילי הפלוגה המסיעת. הם ראו 
והרגישו בפעם ראשונה מה זה להיות ליד טנק 
יורה, דיבור בטלפון אחורי עם המט"ק, פתיחת 
'זיג' )פתיחת פינה לתא שטח חדש( משותפת 
של טנק ולוחם, תוך ניצול היתרונות של כל 
אחד. לפלוגה זו הייתה השתתפות אמיתית 
ראשונה כחלק מצוות קרב פלוגתי )צק"פ( מלא 

שכולל טנקים, חי"ר, הנדסה, צמ"ה ומסייעת. 
החיילים הבינו לראשונה מהי עוצמת האש של 
הטנקים ואיזה יכולות יש לצק"פ שכזה. שת"פ 
משמעותי שבוצע בשבוע זה היה שילוב בין כוח 
הסיור-פטרול של המסיעת לפלסים בפריצת 
המכשול ההנדסי. השבועות שבאו לאחר מכן 
היו תרגילי המסגרת הגדולים יותר - תרג"ד 
ותרח"ט. שבועות אלה נתנו המון לפלוגה בהיבט 
של ההבנה עד כמה הפלוגה המסייעת משפיעה 
ורלוונטית בקרב, כחלק מצק"ג השריון. לדוגמה: 
כמה משמעות יש למחלקת המרגמות כאשר 
הארטילריה אינה זמינה; כמה חשובה מחלקת 
התצפית כשהיא תופסת ומביאה זווית שונה על 
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המעברים, זווית שיכולה לשנות שדה קרב ברמת 
הגדוד. הסיור הבין מה המשמעות של זיהוי נתיב 
נסתר, שלא נותח בנוהל הקרב, או לחילופין אי 
הצלחה של מעבר שמביא לתקיעתו של הגדוד.

באיזה תחושה אתה יוצא מתרגילי המסגרת, 
לאור התרומה של הפלוגה ללחימה?

הפלוגה הצליחה להגשים את הייעוד שלה 
ולהביא תוצר איכותי. הסיור ניתח קרקע בצורה 
איכותית והוביל את הגדוד תוך מציאת נתיבים 
חדשים, והתצפיות הביאו נקודות והעבירו מידע 

רלוונטי שהשפיע על הלחימה.
בסיום הכשרה ואימון ראשון בתפקיד מ"פ 
מסייעת, איפה אתה תופס את המקום שלך 

בקרב?
התחזקה אצלי ההבנה שמ"פ מסייעת צריך 
להיות סמכות מקצועית בהובלה הגדודית. 
המסייעת צריכה לקבל את משימת החוד ולהיות 
מורכבת מצק"פ שכולל מחלקת טנקים, אמצעים 
מיוחדים, צמ"ה ותצפית. מ"פ המסייעת הוא 
המפקד שמסוגל להפעיל בתצורה הזאת את 
התצפית באופן היעיל ביותר, וכחלק מתנועה 
בתוך מחלקת הסיור להיות אחראי על הפעלת 

האש הגדודית.
לאחר הבנה של יכולת וייעוד המסייעת, 
איך פלוגה כזו הייתה בא לידי ביטוי ועוזרת 

לך בלחימה בצוק איתן כמ"פ טנקים?
 120 מרגמות  מחלקת  ובראשונה  בראש 
קשת אורגנית, בסיוע ישיר לגדוד, היא מכפיל 
כוח. מחלקת תצפית שיודעת לדבר בשפה שלך 
"השריונאית" בכל עולם התקשוב - קשר ושו"ב 
- זה יתרון עצום לעומת כוחות תצפית חבירים. 
בוודאות זה ישפר את היכולת ומהירות סגירת 
המעגלים בצק"ג השריון בלחימה הבאה. אחד 
הדברים החשובים ביותר הוא ההיערכות להגנה. 
מחלקת תצפית אורגנית שתופסת שטח או בניין 
שולט, מהווה יתרון משמעותי ובוודאי מחלקת 
הסיור, שבשלב הזה של הלחימה מבצעת פטרול 

במרחב ההגנה הגדודי. זה נצרך ונותן המון אוויר 
לנשימה לגדוד במהלך ההגנה.

האימון החטיבתי עסק במתווה הלבנוני, מה 
הם האתגרים שאתה מזהה שבהם תיתקל פלוגה 

מסייעת בלחימה במתאר הלבנוני?
אתגר מרכזי הוא נושא הניוד. צק"ג שריון 
הוא כוח עוצמתי שנע במהירות גבוהה, ולא 
תמיד הנגמ"שים וההאמרים שעומדים לראשות 
המסיעת ידעו לעמוד במהירות הזאת. כאן 
לקרקע יש השפעה גבוהה. יחד עם זאת נשאלת 
השאלה איפה ההאמרים והנגמ"שים צריכים 
לנוע, כי אינך מעונין ש־4 האמרים לא ממוגנים 
ינעו לבדם, ויחד עם זאת אתה לא רוצה למצוא 
אותם כחלק משיירת רק"ם של הגדוד. אתגר 
נוסף, שאני מאמין שניתקל בו בלבנון, הוא מבחן 
היכולת הרגלית שלנו, שבמידה מסוימת עדין 

מוגבלת טילי כתף כמו 'לאו' ו'מטדור' ופק"לים 
נוספים אינם קיימים אצלנו עדיין.

איך אתה מסכם את השילוב בגדוד ואת 
המוכנות שלכם ללחימה?

ונעשו מאמצים  הייתה מוכנה  התשתית 
אדירים בקליטה. אחרי הכל זה ראשוני לכולנו 
בוודאי כשריונרים שלא מורגלים לדבר כזה 
שפלוגה שלמה עולה לגדוד. אני מרגיש שהקליטה 
נעשתה באופן מקצועי ונוצרה שפה משותפת 
שתשפיע המון על הלחימה בעתיד. יש לנו עוד 
המון במה להשתפר כפלוגה ונמשיך להתאמן 
תוך כדי פעילות הבט"ש שאליה נכנסנו עכשיו, 
שזה גם ראשוני לכול חיילי הפלוגה ומביא איתו 
אתגרים חדשים. אני כמפקד המסיעת מרגיש 
מוכן ובוטח באנשים שלי, כיום צק"ג 52 חזק 

ורלוונטי מתמיד. 

מסע העלייה לגדוד מפקדי המחלקה המסייעות בגדוד 52

מסע העלייה של המסייעת לגדוד



בהתמדה ובגאווה מזה חמישה עשורים מהווה עשות
אשקלון את בית הממסרת של צה“ל.

תכנון, יצור ותמיכה של הממסרות הראשיות, ההינעים
הסופיים, המזקו“מים וחודרני השריון של המרכבות

 והנמרים.

עשות אשקלון מברכת ומחזקת את ידי חיל השריון 
וצה”ל כולו על עמידתם האיתנה בהגנה על גבולות וצה”ל כולו על עמידתם האיתנה בהגנה על גבולות 

המדינה.

”וְדָן וְיָוָן מְאוּזָּל, בְּעִזְבוֹנַיִךְ נָתָנּוּ; בַּרְזֶל עָשׁוֹת קִדָּה וְקָנֶה, בְּמַעֲרָבֵךְ הָיָה”.

(יחזקאל כ“ז, י“ט)
�----------
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דצמבר
22 בדצמבר 1948 - החל מבצע "חורב" במלחמת 
העצמאות בהשתתפות חטיבה 8 )"הזקן"(. במסגרת 
המבצע חדר טור ישראלי אל תחומי חצי האי סיני 
והגיע עד לאל עריש, במהלך עוקף שמטרתו להוציא 
את המערך המצרי משווי משקלו. המבצע שהסתיים 
ביום 7 בינואר 1949 והוביל לכיתור הצבא המצרי בנגב 

ולהסכם הפסקת האש עם המצרים.
27 בדצמבר 2008 - בשבת האחרונה של שנת 2008, נר 
שביעי של חנוכה, פתח צה"ל במבצע "עופרת יצוקה" כדי 
לפגוע בתשתיות וביעדי טרור של ארגון החמאס, לאור 
התמשכותה של פעילות הטרור הרצופה של הארגון 
מרצועת עזה, והמשך ירי הטילים והפגיעה באזרחי 
ישראל. חטיבות צה"ל ביצעו תמרונים יבשתיים ברחבי 
רצועת עזה וקצרו הישגים רבים, בסיוע ובחיפוי של 
כוחות אוויר וים. עשרות מבנים ממולכדים נוטרלו, 
אמצעי לחימה רבים נחשפו, עשרות פעילי טרור נעצרו 
והובאו לחקירה בישראל ומאות מחבלים נפגעו. חטיבה 
401 השתלטה על מסדרון נצרים וניתקה את העיר עזה 
מדרומה. גדודים של חטיבת ברק פעלו תחת פיקוד 
הצנחנים וגולני בצפון ובמרכז העיר עזה. גדודי חטיבה 7 
פעלו תחת פיקוד חטיבות הקו. 22 ימים לאחר שנפתח 

המבצע הוחלט על נצירת האש ברצועת עזה.

ינואר
מונה  לסקוב  חיים  רא"ל   -  1958 בינואר   1

תפקידיו  בין  צה"ל.  של  החמישי  לרמטכ"ל 
הקודמים היה מפקד גדוד בחטיבה 7 בתש"ח 
ומפקד גי"ש )גייסות השריון(. כרמטכ"ל השקיע 
לסקוב רבות בבניית הצבא תוך טיפוח מיוחד של 

גייסות השריון כאגרוף ההולם של צה"ל.
1 בינואר 1968 - רא"ל חיים בר־לב מונה לרמטכ"ל 
השמיני של צה"ל. בין תפקידיו הקודמים: היה 
מג"ד 9 בתש"ח, מח"ט שריון במלחמת סיני ומפקד 
גי"ש )גייסות השריון(. היה רמטכ"ל בתקופת 

מלחמת ההתשה.
1 בינואר 1972 - רא"ל דוד )דדו( אלעזר מונה 
תפקידיו  בין  צה"ל.  של  התשיעי  לרמטכ"ל 
הקודמים מח"ט 7, מפקד גי"ש )גייסות השריון( 
ומפקד פיקוד הצפון במלחמת ששת הימים. היה 

הרמטכ"ל בתקופת מלחמת יום הכיפורים.
1 בינואר 1983 - הוקמה מפקדת חילות השדה 

)המפח"ש(, לפי הצעתו של האלוף ישראל טל.
7 בינואר 1949 - סיום מבצע "חורב" במלחמת 
העצמאות בהשתתפות חטיבה 8 )"הזקן"(. במסגרת 
המבצע חדר טור ישראלי אל תחומי חצי האי סיני 
והגיע עד לאל עריש. המבצע הוביל לכיתור הצבא 
המצרי בנגב ולהסכם הפסקת האש עם המצרים.

8 בינואר 1973 - "יום קרב" ברמת הגולן.
18 בינואר 1974 - ישראל ומצרים חתמו על 
הסכם הפרדת הכוחות בק"מ ה־101 מקהיר, שעד 
אליו הגיעו הטנקים של צה"ל. בעקבות ההסכם 

נסוג צה"ל מהגדה המערבית של תעלת סואץ, 
שכונתה "אפריקה" בפי הלוחמים.

פברואר
3 בפברואר 1954 - הקמת מפקדת גייסות שריון 
לתורת הלחימה,  )גי"ש(. המפקדה אחראית 
האמל"ח, כוח האדם וההדרכה של החיל. ביום 
הקמתה היו בצה"ל כ־90 טנקי 'שרמן' וכ־160 
1955 רכש צה"ל טנקים  זחל"מים. רק בשנת 
חדשים מדגם "אי־אם־אקס־13" שהובאו מצרפת.
4 בפברואר 1997 - אסון המסוקים. 73 חיילי 
צה"ל נהרגו בדרכם לדרום לבנון כאשר שני מסוקי 
יסעור מתנגשים באוויר, ביניהם קצינים, מפקדים 
ואנשי צוות של חטיבה 7, חטיבה 188 וחטיבה 

.460
20 בפברואר 1979 - טנק המרכבה הוצג לראשונה 

בפומבי על ידי שר הביטחון עזר וייצמן.
28 בפברואר 2008 - תחילת מבצע "חורף חם" 
במרחב סג'עיה וג'בליה שבעזה, בעקבות ירי 
רקטות על שדרות ואשקלון והריגת אזרח במכללת 
ספיר. במבצע השתתפו חטיבת גבעתי וגדודי 
שריון של חטיבה 188. שני לוחמי צה"ל נפלו 
במבצע, וכן נהרגו כ־110 מחבלים. בסיום המבצע 

הוכרזה הפסקת אש )"הודנא"(.
הרשימה המלאה באתר השריון:

 www.yadlashiryon.com

החודש לפני --- שנים
 מובא לעיונכם לקט קצר על אירועי שריון בחודשים 

דצמבר, ינואר, פברואר לפני ... שנים.

טנק של עוצבת ברק 
מאתר מטרות במתאר 
מייצג של רמת הגולן. 

צילום: מיכאל מס
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 אם כבר הרס"פ מבצע תיאום כוונות אז 
שיהיה בסטייל. | איתמר ששון

 נהג ד' מצא דרך מקורית לשטוף פלטות 
| מקס צפניה

אם יש לכם מבנה אירופאי מפואר מתקופת הרנסנס ואתם רוצים להוסיף ציור על הקיר - אנא 
הימנעו מהרעיון המזעזע הזה של אנשי 188 משיזפון )לא מפתיע( | עומרי רותפוס

אם לא ה־2א' הזה שהחליט להיתקע באמצע, זו הייתה תמונה ממש יפה.
| ניר רוזנפלד

מציצים מהמשטח 
הומור שריונאים בפייסבוק
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רב־סרן איתמר מיכאלי, כיום נשוי בן 27, יצא 
למבצע "צוק איתן" בעת ששימש מפקד פלוגה בקורס 
קציני השריון )קק"ש( שבחטיבת "בני אור". שמענו 
את סיפור הלחימה שלו ושל יחידתו ועל נסיבות 
הפעולה שעבורה זכה בציון לשבח ממפקד החטיבה.
מתחילת הלחימה בעזה ועד לסופה, מספר 
איתמר, לחמה פלוגת הקק״ש שתחת פיקודי עם 
גדס״ר הצנחנים ׳כתף לזחל׳. בעת היתקלות כוח 

הסיירת, לא הייתה המתנה. הנעתי את הטנק 
ומשכתי אחרי מחלקה מהפלוגה כדי לבוא ולתת 
יד. הכניסה ללחימה בתוך גזרה של מ״פ שכן, 
ועוד במהלך חילופי אש נוכח אויב, מהווה קושי 
משמעותי, שכן חששתי לפגוע בכוחותינו. לטנקים 
עוצמה הרסנית, וכשזו לא מופנית לאויב בצורה 
מדויקת, נוצר נזק אגבי רב, בדגש על כוחותינו. 
בתוך המולת הקרב, הצלחנו )מ״פ הסיירת ואני( 

לתקשר בסימני ידיים ולהסיר את איום המחבלים 
מכוח הסיירת שנתקל. את הסרת האיום עשינו 
בצורה מדויקת שנמשכה זמן קצר מאוד בתוך סערת 
הקרב. מיד כשמ"פ סיירת הצנחנים, יאיר חביביאן 
נשמע מציין ברשת הקשר הגדודית ״נתקלתי!״ 
היה לי ברור שאני מסתער כדי לעזור. המחויבות 
שנוצרה בתוך הגדוד ובתלות בינינו, המפקדים, 

הייתה גדולה.

גיבור מקומי 
 סרן איתמר מיכאלי 

סיפורו של צל"ש מח"ט

מתחילת הלחימה בעזה 
במבצע "צוק איתן" ועד סופה, 

לחמה פלוגת קק״ש שתחת 
פיקודי עם גדס״ר הצנחנים 
׳כתף לזחל׳, מציין רב־סרן 

איתמר מיכאלי, אז סרן 
בתפקיד מ"פ בקורס קציני 
השריון בחטיבת "בני אור" 

 )חטיבה 460(, וכיום 
סמג"ד 82 בחטיבה 7. על 

לחימתו במבצע קיבל ציון 
לשבח ממפקד החטיבה

ליקט וערך אל"ם )במיל'( שאול נגר
סרן איתמר מיכאלי ליד הטנק בקק"ש
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סיפור הצל"ש

וזה התיאור הרשמי של המעשה שעליו קיבל 
איתמר את הצל"ש:

בתאריך 21 ביולי 2014 במהלך היערכות לפעולה 
נפתחה אש על לוחמים ממספר כיוונים. באירוע זה 
נפגעו לוחמים ומפקדים. בזמן בו התרחש האירוע, 
ירו מחבלים טילים נגד טנקים לעבר הכוח שתחת 
פיקודו של סרן איתמר מיכאלי. מיד לאחר שנשמע 
ברשת הקשר דיווח על הקרב, הודיע סרן איתמר 
מגיע  שהוא  שנפגעה  הפלוגה  למפקד  מיכאלי 
לסייע. מבלי להמתין להוראות נוספות, הגיע הטנק 
שבפיקודו אל מקום האירוע. סרן איתמר מיכאלי 
ראה בקומה השלישית של מבנה בו שהו לוחמים 
את המחבלים שאיימו לפגוע בכוח. לאחר תיאום, 
ירה לעבר המחבלים פגזי טנק ואש מקלעים ובכך 
הוסר האיום מעל הלוחמים. בתוך כך, המשיך לפקד 
על פלוגתו שהשמידה חוליות מחבלים בגזרה אחרת 
של הקרב. לאחר סיום הקרב, הוביל סרן איתמר 
מיכאלי בראש מחלקת טנקים חלק מנפגעי הקרב 

לנקודת איסוף נפגעים.

תגובות ולקחים אישיים
ההתקלות מדוברת, מספר איתמר, התרחשה 
ביום השני ללחימה שנמשכה אצלנו שבועיים וחצי. 
לאחר ההיתקלות, שתוצאותיה היו קשות עבור 
כולנו, ובתוך כך נפילתו של אוהד שמש ז״ל, פציעתו 
הקשה של רס״ן חגי בן־ארי וכן פצועים נוספים 

מהכוח שנתקל, היה ברור לגדוד שניתן להישען על 
צק״פ )צוות הקרב הפלוגתי( של הטנקים של קק״ש. 
הדומיננטיות הורגשה לאורך כל הלחימה, כך גם רף 
הציפיות בהתקפות, בפשיטות ובאירועי קצה נוספים.
מהיבט הלחימה היו לי הרבה לקחים ברבדים 
שונים. אחד העיקריים עוסק בחשיבות החיבור 
הנרקם בין מפקדים טרם הקרב ובמהלכו - שותפות 

במתן  והן  המבצעיות  בחוויות  הן  ופתיחות, 
פתרונות פרקטיים לאתגר מבצעי כזה או אחר. 
השני עוסק בהתמודדות המפקד בלחימה: להתגבר 
על התחושות האישיות ואי הנוחות בלחימה. 
לחשוב צלול, לזהות הזדמנויות בלחימה לטיוב, 
להתמקם נכון, להיות יצירתי עם בסיס מקצועי, 

להיות נועז ובתנועה. 

איתמר מיכאלי ברגע של הכנה לקרב



26 ׀ שריון 48  דצמבר 2015 

כבר מהיום הראשון של המבצע קבעתי ביני לבין 
עצמי כלל ברזל - אין דבר כזה שחייל שלי יראה 
אותי נשבר. למרות מה שחלקכם בוודאי חושב, לא 
מדובר באגו וגם אין כאן שום רצון לקבל קרדיט על 
גבריות, גאווה או אומץ לב. ההיגיון שעומד מאחורי 
אותה החלטה מגיע מהמשוואה הפשוטה שמפקד 
חזק שווה חיילים חזקים, וזה, בסופו של דבר, מה 
שמביא אותנו לניצחון. השמירה שלי על אותו כלל 
ברזל עמדה למבחן באופן כמעט יומיומי במהלך "צוק 
איתן". רק היום, שנה אחרי, אני סוף סוף מרשה 

לעצמי לעכל את הדברים, להפנים את ההשלכות 
שלהם ולשתף גם אתכם בתחושות שלי.

אני בחיים לא אשכח את הלילה שבו. סיימנו 
למקם את הרכבים במבנה כניסה ללחימה. איך 
קראתי לחיילים שלי להתקבץ סביב הפומ"ה לתדריך 
אחרון. ניסיתי להסתכל לכל אחד ואחד מהלוחמים 
בעיניים. ראיתי בשפת הגוף שלהם שהם מתוחים. 
לקחתי נשימה עמוקה וצעקתי - "והעיקר, והעיקר, 
לא לפחד. לא לפחד כלל". תוך שניות מצאתי את 
עצמי מחובק במעגל ענקי כשכולנו שרים, צורחים 

וקופצים, מתנערים מכל המתח הזה שאכל אותנו 
בזמן ההמתנה לפקודת הכניסה. באותו הרגע נדרתי 

לעצמי שאני לא חוזר בלעדיהם, ויהי מה.
כמה שעות אחר כך, כבר היינו בצד השני של 
הגדר. נסענו בלי תחושת זמן ממקום למקום, מבצעים 
משימות הנדסיות. בין כל הרגשות המעורבים שעברו 
לי בלב באותם הרגעים בלטה בעיקר תחושת הגאווה 
בחיילים שלי. מי הם למעשה אותם לוחמים? ילדים 
שסך הכול סיימו את ההכשרה שלהם פחות משבוע 
לפני פרוץ המערכה, וכבר הם מבצעים את העבודה 

כלל ברזל
לא נשברים

מ"פ מחטיבת השריון 188 מספר על הגאווה בחיילים, והרצון שלא יראו אותו נשבר, 
על הרגעים הקשים ב"צוק איתן" וההתמודדות שבאה רק אחרי שיצא מהרצועה 

סרן יעקב קינן )מאתר צה"ל, 3 באוגוסט 2015(

סרן יעקב קינן. צילום: דובר צה"ל



במרכז המבקרים של נשר, 
לא מפסיקים להתחדש ולחדש.

זה הזמן לבוא, לצפות בסרט אנימציה חדש ומופע אורקולי מרהיב, להתפעל 
מתהליך ייצור המלט בטכנולוגיה חדישה, לראות איך שומרים על איכות הסביבה, 

לערוך תצפית על המחצבה ולסייר לכל אורך תהליך הייצור.
אם אתם מתעניינים בתעשייה, משאבי טבע, איכות הסביבה, בנייה ואדריכלות, 

ההנאה שלכם מובטחת!

נשר חוגגת 90 שנה של בנייה וכולכם מוזמנים!
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שלהם כמו מקצוענים תוך סיכון חיים. אם תבקשו 
ממני לבחור דבר אחד שלמדתי ממבצע "צוק איתן", 
אני אלך כנראה על ההבנה שכלי הנשק הסודי 

והמוצלח ביותר של צה"ל הוא כוח האדם שלו.
אני חושב שהפעם הראשונה שבאמת כמעט 
נשברתי ואיבדתי שליטה, הייתה בשבוע השני אחרי 
הכניסה הקרקעית. במהלך פעולה צבאית פגשתי 
מפקד פלוגה אחרת שסיפר לי ששני חברים שלנו 
מספסל הלימודים במכללה לפיקוד טקטי נפלו 
ז"ל.  ז"ל ודימה לויטס  בקרבות - צביקה קפלן 
הרגשתי את הלב שלי נקרע ודיי שמחתי שיש לי 
תירוץ שמכריח אותי להדחיק - ההבנה שאני חייב 
להישאר מרוכז ולא ליפול להסחות דעת. אז המשכתי 
הלאה, ככה זה במלחמה וככה זה כשפקודה שלך 
יכולה להפריד בין חיים ומוות. שלא תבינו אותי לא 
נכון, אני רואה בתפקיד שלי שליחות וזכייה עצומה, 
ובכל זאת, באותם הרגעים האחריות שהוטלה עליי 
הייתה מפחידה. אין את הזמן להתפרק, אין את 
הזמן לעכל את המידע. מה שכן אפשר וגם חובה 
לעשות - זה להתמקד בשתי מטרות: לדאוג לביצוע 
המשימה עבורה נשלחתי ולהחזיר ממנה את כל 

חיילי בריאים ושלמים.
ב־3 באוגוסט 2014 יצאתי מהרצועה בפעם 
הראשונה להתרעננות, דבר שהיה אמור להיות 
חוויה משמחת לכל הדעות. כנראה שלגורל היו 
תוכניות קצת אחרות ודיי מהר הבנתי שבשיחת 
הטלפון הזו לאימא אני לא אוכל להשלים פערים 

עם המשפחה ולקבל את החיזוק שכל כך חיכיתי 
לו. השיחה שלי תפסה אותם בדיוק בדרך ללוויה 
של בן דודתי, ליאל גדעוני ז"ל, שנפל בקרב ברפיח. 
אני כנראה לא אשכח את הדמעות שיצאו לי 
מהעיניים, וגרמו לי לרוץ ולהסתתר מהפקודים 
שלי כדי שלא יראו אותי ככה. אני חושב שבאותו 

הרגע הבנתי שכלל הברזל שקבעתי לעצמי נועד 
בין היתר גם כדי להדחיק. כדי לא להרגיש. כדי לא 
לחשוב על כל מה שאני מקריב ולצערי גם מאבד. 
באופן מפתיע, ההודעה הנוראית הזאת נתנה לי 
איזשהו כוח להמשיך. המוות של האנשים היקרים 

לי הזכיר לי בדיוק למה אני נלחם. 

טנק מרכבה 4 עם מעיל רוח. 
צילום ארכיון: דובר צה"ל
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סגן צור גולדמן

סרן צורי דיל מפקד 
פלוגת "ג' הבחורים"

פגשתי את סרן צורי דיל מפקד 
פלוגת "ג' הבחורים" בבסיס נחל 
הצפונית  בחטיבה  שנמצא  עוז, 
בעזה. סרן צורי מפקד הפלוגה זה 
שמונה  לאחר  חודשים,  חמישה 
חודשים שבהם ביצע תפקיד מ"פ 
בגדוד 532 של חטיבה 460, שם הכשיר 
את לוחמי החטיבה בפרק הצמ"פ. סרן צורי שימש 
קמב"ץ הגדוד לפני היציאה לקורס מ"פים ולפני כן 
שימש סמ"פ פלוגה ג'. קבלת הפיקוד על הפלוגה 

היא מעין סגירת מעגל עבורו.
צורי מתי קיבלת את הפיקוד על הפלוגה?

סרן צורי דיל

סרן נתי ביטון עם הקרנף - הקמע של הפלוגה

סמל פלוגה ג' - הבחורים
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בוחן צוות בפלוגת ברקן

נכנסתי לתפקיד לפני חמישה חודשים, כחודש 
לפני סיום האימון החטיבתי וממש לפני סדרת 
קורס מ"פים־מג"דים. זכיתי לצפות מהצד בפלוגה 
המתאמנת ולזהות את נקודות החולשה והחוזק 
של המ"מים ומפקדי הפלוגה לפני העברת המקל 
לפיקוד על הפלוגה. באימון עצמו הספקתי לפקד 
על הפלוגה בתרגיל החטיבתי, ולאחריו כבר החלנו 

בהכנות לקראת התעסוקה המבצעית בגזרת עזה.
מה עברתם בהכנות לקראת התעסוקה המבצעית?
התלבטנו הרבה האם לעשות את האימון לפני 
תעסוקה )אל"ת( עוד בצפון, כשכל משאבי הגדוד 
עומדים לרשותנו, אך בחרנו לעשות אותו בבא"פ 
)בסיס אימון פיקודי( דרום שממחיש עבורך הכי 
טוב את המתווה של גזרת עזה. החלנו בפן העיוני 
שמתרכז בהכרת הגזרה והמקצועיות הטנקאית. 
האל"ת המעשי ביטא בעיקר את עבודת הצק"ם 

)צוות קרב משוריין( כפי שהטנקים מופעלים בגזרה. 
האל"ת מדמה בעיקרו את התרחיש הקיצוני שיכול 
להתרחש בגזרה, לדוגמה אירוע מורכב של חדירת 
מחבלים, ולאו דווקא את אתגרי השגרה שבהם 
נתקלים הצוותים, כמו אבטחת עבודות, מארבי 

יסוד וחיפוי לפעילויות מערביות.
מה אתה יכול לומר על הגזרה כרגע לעומת 

הפעם האחרונה ששירתת כאן?
כיום המשימות שבהן נתקלים הצוותים שוחקות 
יותר, מרגישים כי שני הצדדים משתדלים לשמור על 
השקט ולא על כל דבר מגיבים בירי טנקים. בצוות 
שלאורך תקופה עובר פעילויות שוחקות, ללא צורך 
בירי, יכולה לעלות השאלה "למה אני פה בעצם"? לכן 
חשוב מאד המעבר בצוותים הפזורים לאורך הגזרה 
והחיבור שלהם למשימה, וכן לוודא כי הדריכות 

נשארת גבוהה.

מלבד השחיקה היום־יומית באיזה קשיים 
נוספים נתקלים הצוותים?

הקושי העיקרי בא לידי ביטוי בהיבט הפיקוד 
והשליטה והאחידות הפלוגתית. הצוותים פזורים 
לאורך כל הגזרה תחת פיקוד פלוגות החי"ר, המט"קים 
עצמאים לחלוטין ולצידם לא מצוי המ"מ האורגני 
שיסייע לו. למ"מים קשה הרבה יותר לבצע את 
תפקידם שלהם ברמה המחלקתית, המחלקה שלו 
איננה לידו ועבורו זה אתגר עצום לוודא שהדברים 
מתקיימים על פי הדרך שלו. אני כמ"פ צריך להיות 
בנסיעות יומיות לביקור במוצבים כדי לפגוש את 
החיילים, במקביל לאחריותי לשמש מ"פ עתודה 

משוריינת בנחל עוז.
איך אתה מצליח לוודא שהדברים קורים על 

פי תכנון?
המענה הוא לסמוך על המפקדים וזו הדרך הפשוטה, 

 פלוגות "ברקן" ו־ג' 

 הבחורים 
בגזרה הדרומית
פלוגות הטנקים של גדוד "שלח" 46 תופסות קו בגזרת עזה כבר 
ארבעה חודשים. יצאתי לפגוש את מפקדי בפלוגות ולשמוע על 
ההתמודדויות בבט"ש, והשגרה בגזרה שהיא אולי המאתגרת ביותר
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וכולנו בני אדם עם יכולות שונות. בתפקיד מ"פ אתה 
מוצא מנגנונים שיחפו על המרחק מהצוותים, החל 
מפקודה שבועית שמחולקת בין הצוותים מדי שבוע, 
הפקודה באה לייצר שגרה ולהביא אותי לידי ביטוי. 

הפקודה כוללת את התכנים השבועיים.
אחרי תקופה בקו מהי שביעות הרצון שלך מאופן 

יציאת הטנקים למשימות?
בהתחלה בהחלט הייתה התרגשות רבה יותר, אך 
שלב הלמידה עבר בהצלחה והצק"מים התרגלו לעבוד 
ביחד. כשהמשימות הן יחסית זהות אזי היכולת 
להגיע לנוהל קרב איכותי, כמו בהתחלה, דורש הרבה 
בגרות ואחריות מצד הלוחמים בהובלת המפקדים.
המצב הביטחוני כיום מביא איתו התמודדות 
חדשה לגזרה - הפרת סדר. מה מיקום הטנקים 

באירועים האלה?
בהיערכות להפרת סדר )הפס"ד( לא קיימת תורת 
לחימה לטנק ולכן מאד חשוב לחדד לצוותים שטנק 
לא יבצע ירי באירוע כזה, הטנק אינו כלי מדויק 
המתאים להורדת "ברך ומטה". יחד עם זאת חידדנו 
לצוותים כי חשוב להקפיד בנהלים המוכרים של 
היחשפות מזערית לאויב והתרכזות בעזרה לתצפיות 
על מטרות הנמצאות יותר בעומק. הטנקים נערכו 
בגזרה למצב של חדירה ולמצב שבו אירוע יהפוך 

מהפרת סדר לתקיפה ממשית על כוחותינו.
למרות פיזור הטנקים בגזרה איך עדין שומרים 

על המחלקתיות והפלוגתיות?
לכל צוות יש פעם בשבוע יום שנקרא "קולה", 
שזה 24 שעות של ירידה מכוננות לטובת טיפולים, 
מנוחה והעברת תכנים. בין יומיים לשלושה ימים לפני 
היציאה המחלקתית הביתה, הצוותים מתכנסים בנחל 
עוז ושם הם מבצעים טיפולים חודשיים לטנקים, 
וזה הזמן של המ"מ לקחת את המחלקה לפעילות 

פנאי, לדוגמה בריכה, טיול אופניים וכל מה שהמ"מ 
מוצא לנכון. נוסף לכך יש מטווחים, תכנים מקצועיים 
ושיחת מחלקה. הימים הללו חשובים מאד למחלקה 
ולכן המ"מים מתכננים את הימים הללו בקפידה כדי 
להפיק את המרב. בימים האלה קיימת מעט במחלקה 

התחושה הפלוגתית שאליה הוא מתגעגע.
צורי, ספר לי על אירוע ייחודי בפלוגה?

התחלנו פרויקט התנדבות מהכניסה לתעסוקה 
המבצעית, יחד עם נוער בסיכון בשדרות. התנדבות 
היא לזכרו של סרן נתן כהן ז"ל, שהיה מ"מ בפלוגה 
ונפל בקרב ב"צוק איתן". בחרנו להנציח את נתן 
על ידי עשייה, וזו מסגרת שהפלוגה יצרה יחד עם 
עמותה של נוער בסיכון בשדרות. המטרה היא ליצור 
מפגש של לוחמים יחד עם אוכלוסיות קשות יותר, 
כדי ליצור שיח ולהיות דוגמה, ולדרבן את הנוער 

הזה. המחלקה היוצאת הביתה מבלה כמה שעות 
עם החבר'ה בשדרות והם נותנים עוד מעצמם לפני 
ההגעה הביתה, וכך נרקם כאן מיזם מאוד מיוחד. 
המשפחה של נתן כהן מעורבת ומעודכנת בנעשה. 
אנחנו מגיעים להתנדבות עם חולצות שעליהן 
מודפסת דמותו של נתן, יחד עם המשפט שמסמל 
אותו יותר מכל "לא מוותר לכם ולא מוותר עליכם", 

זו הנצחה חשובה כי הפלוגה עדין חיה את נתן.

סרן נתי ביטון מפקד פלוגת "ברקן"
פגשתי את סרן נתי ביטון מפקד פלוגת "ברקן" 
זה שבעה חודשים בבסיס סופה שנמצא בחטיבה 
הדרומית בעזה. סרן ביטון קיבל את הפיקוד על 
הפלוגה עוד בזמן התעסוקה המבצעית בגזרת נחל 
גולן, ביצע אימון חטיבתי מלא ברמת הגולן והגיע 
עם הפלוגה לקו עזה. סרן ביטון ביצע תפקידי מ"מ 
וקמב"ץ בגדוד "הבוקעים" 52 ולאחר קורס מ"פים 

פיקד על פלוגה בצמ"פ במשך שמונה חודשיים.
איך היה לבצע אימון מלא כמפקד הפלוגה ובמה 

עסקתם?
את ההכנות לאימון התחלנו עוד בגזרת נחל גולן. 
האימון התמקד בעיקר בלוחמת ציר הררי במתווה 
לבנון. הפלוגה תירגלה רבות ציר הררי, שבועות של 
לחימת שטח בנוי וזכינו גם לבצע תצוגה ברטוב 
לקורס מ"פים ומג"דים )קמ"פ־קמ"ג(. ההכנה לקראת 
קו עזה במהלך האימון התבטאה בעיקר בהיבט 
המנטלי, ובשבועיים האחרונים ביצענו אימון מלא 
לקראת תעסוקה, שהיה מוכוון לגזרה ולריבוי שיתופי 
הפעולה שמבוצעים כאן. מבחינת האימון הפלוגה 
נכנסה בצורה אידיאלית. ברמת כשירות הרק"ם 
שלאחר האימון האינטנסיבי נדרשו לנו עוד שבוע 

עד שבועיים לייצב את רמת הטנקים כפי שרצינו.

סרן נתן כהן ז"ל

קציני פלוגת ברקן
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במה השתנתה הגזרה מהפעם האחרונה שביצעת 
כאן תעסוקה?

כמ"מ הייתי בגזרה הצפונית, וההיכרות שלי 
עם הגזרה הדרומית היא בעיקר ממבצע צוק איתן 
שבו לחמתי באזור חאן יונס והעבסנים. קיים שוני 
מהותי בין הפעלת הטנקים בגזרה הצפונית לדרומית. 
ההפעלה בחטיבה הדרומית היא הרבה יותר מבוזרת, 
ואנו מצליחים ליצור כך שמ"מ יהיה עם המחלקה 
שלו במוצב או לפחות כצמד עם אחד הגורים שלו. 
זה שונה בהרבה מהזיכרון שלי כמ"מ שבוקשי נוגע 
במחלקה שלו. ההפעלה אינה בעמדות קבועות אלא 
על פי הערכת המצב, וזה יוצר דינמיות רבה של 
תנועות הטנקים בגזרה. זה מאתגר עבורי ובוודאי 
עבור המפקדים שמתנסים בנוהלי קרב מגוונים. 
אחד הדברים המורכבים ביותר הוא העיסוק בשגרה, 
המשימות מקבלות את מרב תשומת הלב ונעשות 
בצורה טובה. כיום הפעילויות מגוונות מאוד ויש 
מוכנות לכל תרחיש. הפעילות בגזרה איננה ראש 
בקיר ויש חשיבה מאחורי הפעלת הכוחות. ההפעלה 
כאן היא באמת על פי התפיסה הצה"לית של פיקוד־
משימה. היחס לטנקים בגזרה הוא ככוח שסוגר 
אירוע ולכן הכוננות והמוכנות לקפוץ לכל אירוע 

מונחת על כתפי הלוחמים והמפקדים.
מה שביעות הרצון שלך מכוננות הצוותים?

הם לחלוטין נותנים לי הרבה נחת בהיבט הזה 
ומקפידים על הוצאת משימות איכותיות ושיגרת 
טיפולים. הסטנדרטים האלה הביאו עימם תוצאות 

של מספר אירועים מבצעיים מוצלחים.
מה תפקידך בגזרה?

אני מפקד פלוגת העתודה המשוריינת של גדוד 
אמיתי, שכולל בתוכו את כלל מרכיבי צוות הקרב 
המשוריין: שריון, חי"ר והנדסה. המשימה העיקרית 
שלי בגזרה היא פיקוד על המאמץ המזרחי בפעילויות 
המערבית שקורות מדי שבוע. באירועים יוצאי דופן, 
לדוגמה יום הזעם שעבר עלינו, קיבלתי גזרה שהיתה 
באחריותי. הפעלת הטנקים באירוע כזה היא במעגל 
שני, מוכנות למקרה בו אירוע של הפרעת הסדר 

הציבורי יהפוך לפח"ע.
מלבד אתגרי השגרה, עם מה מתמודדת עוד 

הפלוגה?
בעזה הפלוגה היא גוף עצמאי ללא אבא ואימא, 
מפקדת הגדוד נמצאת בקו חולות. לכן כל ההיבט 
הלוגיסטי, הדרכתי וחימושי לעיתים לא בא בקלות. 
כמ"פ אני צריך להגיע אל הצוותים ולחנוך אותם 

כמה שאפשר יותר.
ספר לי על רוח הפלוגה?

לכל חייל שמגיע לפלוגה אני מציין כבר בהתחלה 
שני דברים מרכזיים עבורי:

הראשון הוא עשייה מתוך שמחה, כלומר לעמוד 
במשימות לא מפני שצריך אלא כי זה חשוב ועושים 
זאת בחיוך. זה בא לידי ביטוי בצורה טובה ממש 
בשבת האחרונה שבה היה עוצר יציאות לאור המצב 
הביטחוני, ומחלקה שנשארה עוד שבת במקום לצאת 
לא יושבת שפופה, ובמוצאי שבת עשו שמח ושרו 

שירי פלוגה והרימו ערב מהנה.
הדבר השני אותו אני מנסה להשריש בפלוגה היא 
האחריות - מבחינתי כל חייל הוא מפקד, ובתפיסה 
שלי לוחם הוא דמות אחראית ואני דורש מהם בגרות 

מרבית.
ספר לי על האימון תוך כדי תע"מ שאתם 

מבצעים?
עד עכשיו כל מ"מ ביצע תרמ"ח, ביצענו אימונים 
יחד עם גדוד 101 שאיתנו בגזרה. ביצענו בוחן צוות 
לכל הפלוגה שכלל תרגולות, בחנים פיזיים ועיוניים. 
השת"פים שאנחנו מוציאים חוזרים עם פידבקים 

חיובים.
איך המחלקות מנצלות את הימים שלפני היציאה 

הביתה?
אנחנו מקפידים לאפשר למ"מ לפחות שלושה 
ימים מלאים עם המחלקה לפני היציאה הביתה, 
מלבד הטיפולים המחייבים, המטווחים והמסדרים, 
אני בכוונה לא מגדיר מה המ"מ יעשה עם מחלקה 
שלו, כדי שיוכל באמת לבוא לידי ביטוי ולהביא את 
הרוח שלו. עד כה בוצעו מספר התנדבויות וימי כיף, 
וזה המקום באמת לפתח את המ"מ, כי המשימה שלו 
היא לשמור על הכשירות של המחלקה שלו ולתת 

להם גם ליהנות קצת.
מה מבחינת ההמשך עבורך?

אני לפני צומת דרכים בה אחליט על המשך 
השירות, על פי זה יקבע המשך התפקיד שלי 

בפלוגה. 

הבחורים סרן נתי ביטון

אם לא ג' אז אף אחד!
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סמלת לוטם פז
 נגדת ההדרכה של גדוד ההכשרות, 

ענף המסייעת

בעבר הייתה בכול גדוד טנקים פלוגת חי"ר. היא 
אומנם לא נקראה "פלוגה מסייעת" אלא פלוגת 
חרמ"ש )חיל רגלים משוריין( אבל לוחמיה עברו 
מסלול הכשרה של חיילי חי"ר והוסמכו בדרגת 
0.5. פלוגות החרמ"ש היו חלק מגדודי  רובאות 
הטנקים משנות השישים והן השתתפו בפעילות 
הביטחון השוטף, במבצעים ובמלחמות, ובכלל זה 

במלחמת יום הכיפורים. 
בסוף שנות השבעים נסגר מערך פלוגות החרמ"ש 
בסדיר, אך הן הושארו במערך המילואים של גדודי 
הטנקים הסדירים. הצורך בפלוגות חי"ר בגדודי טנקים 
היה מובן תמיד והמחשבות על הקמתן נדונו כמה 
פעמים במהלך השנים. לבסוף, כמענה לצורך המבצעי, 

הוחלט בשנת 2013 להקים את מערך הפלוגות 
המסייעות. מה זה בכלל מסייעת?

הפלוגה המסייעת מהווה יחידת סיוע ללחימה 
בכל צורות הקרב. במסגרת צק"ג )צוות קרב גדודי( 
שריון ומשמשת מסגרת מבצעית, ארגונית ומנהלתית 
למחלקות הסיור, התצפית והמרגמות המופעלות 

בחלקן או בשלמותן על ידי מפקדת הגדוד.

מהי פלוגה מסייעת
הפלוגה המסייעת )פלמ"ס( משמשת כוח מסייע 
בנשק תלול מסלול, בביצוע פעולות סיור, ניווט וניתוב 
פעולות תצפית ובהפעלת אש במרחב ההשפעה 
הגדודי. הפלוגות המסייעות הוקמו כדי לייעל את 
עבודת השריון, מתוך הבנה כי כוח טנקים לא יכול 

להגיע למלוא מיצוי כוחו ויכולתו ללא הסיוע.
מחלקות המסייעת הוכיחו את עצמן כבר במהלך 
מבצע "צוק איתן" בעת שעזרו ללחימה ותפקדו 

למי היא מסייעת?
כאשר אומרים "מסייעת" בחיל השריון, הרבה פרצופים מתעקמים ואף אחד 

לא מבין על מה מדובר, אך כאשר מתחילים להסביר, הפנים חוזרות לעצמן. "זו 
פלוגת חי"ר בתוך גדוד טנקים", "אנחנו מרָּכב הסיוע הקרבי למשימה – סיור, 
תצפית ואש. ואז שוב נשאלת השאלה – לשם מה הוקמו הפלוגות המסייעות?

לא כדאי להיתקל בהם...

טקס סיום של הפלוגה 
המסייעת ביד לשריון



 חי טק פתרונות בע"מ הינה חברה פרטית. המפעל ממוקם בלב הגליל בגוש תפן.

 חי טק שותפה בייצור מערכות למעיל רוח של המרכבה.

  החברה מתמחה בפיתוח, תכנון וייצור מערכות ומכלולים אלקטרומכניים, עבור מגוון תעשיות: 
תעופה, תעשיות ביטחוניות, רפואה, אלקטרוניקה, אלקטרו־אופטיקה ותקשורת.

 בחברה צוות עובדים מיומן, בעלי ניסיון של עשרות שנים בתכנון, פיתוח וייצור מערכות, אלקטרו מכניות.

.)turnkey project( חי טק מספקת שרות מקיף ללקוח, החל מהרעיון ותכנון המוצר ועד לייצור חלקים וערכות מושלמות 

 החברה מספקת ללקוחותיה ייעוץ בנושאים טכנולוגיים והנדסיים לפני ייצור המוצרים.

 ISO AS 9100 C חי טק מוסמכת לתקן  
והחברה חותרת למילוי קפדני של כל דרישות לקוחותיה.

חי טק פתרונות גם לשריון

אזור תעשייה תפן ת.ד. 71, מיקוד 24595 טלפון: 04-9873779 פקס: 04-9873778
www.chai-tech.com  yehuda@chai-tech.com
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בזמן אמת כחלק משמעותי מהפלוגות האורגניות 
בחיל השריון.

לאור חשיבות הפלוגה המסייעת ומיקומה בגדודים 
נציג את הרכב הפלוגה: מהי התצפית, מה עושה 

הסיור, ועל מה אמונה מחלקת המרגמות.
מחלקת המרגמות: המחלקה כוללת מרגמות 81 
מ"מ המותקנות על נגמ"שי אם־113, ומשתמשת בירי 
תלול מסלול לצורכי שיתוק והשמדת אויב במרחב 
הלחימה הגדודי, לחסימת צירי תנועה ומעברים 
הכרחיים, לתיעול אויב לשטחי השמדה, לסיוע באש 
לחילוץ כוחותינו, לביצוע הארה, סנוור, מיסוך וסימון 
לכוחות הגדוד והחטיבה בעת לחימה ולסיוע בהונאת 

אויב והסחתו.
המחלקה משתמשת כיום  מחלקת הסיור: 
ברכב שטח 4x4 ואמונה על ביצוע פעולות סיור 

לצורכי עבירות, ביצוע ניתוב ושילוט צירים וחניונים 
גדודיים, הובלת כוחות ודרגים, פינוי פצועים וביצוע 
סיורים במרחב. למחלקה זו יש גם יכולת חבלה 

בסיסית.
מחלקת התצפית: גם מחלקה זו משתמשת 
כיום ברכב שטח 4x4 לצורכי איסוף מודיעין קרבי, 
הכולל ידיעות על הקרקע ועל האויב במרחב הגדודי, 
לצורך רכישת מטרות והכוונת גורמי אש, לאבטחת 

והכוונת כוחות במרחב הלחימה.
כשגדוד שריון נמצא בביטחון שוטף )בט"ש( יש 

תצורות אפשריות לפלוגה המסייעת:
בתצורה הראשונה, הפלוגה תפעל בייעוד 
שלה כפלוגה מסייעת כאשר מחלקת המרגמות 
תהיה פרוסה ותתפוס כוננות כתגובה מיידית 
ומחלקות הסיור והתצפית יבצעו משימות כגון 

תצפית, פטרול, מארבים וסיור בגזרה.
בתצורה השנייה, הפלוגה המסייעת תפעל 
כפלוגת חי"ר בכלל גזרות הארץ ותבצע משימות 

של סיורים, מארבים, מעצרים ככל פלוגת חי"ר. 
מערך  תופס  האחרונות  בשנים  לסיכום, 
פלוגות  גם  יוקמו  ובעתיד  תאוצה  המסייעות 
מסייעות במילואים על מנת ליצור רצף חזק יותר.
באופן אישי - אני מקווה שבעתיד כשתשמעו 
את הביטוי "פלוגה מסייעת בשריון" הפרצוף יפסיק 
להתעקם והכול יהיה ברור ומובן מאליו. ובכללי 
הרי ברור שעוד תשמעו עלינו ולא סתם כעוד איזו 
קלישאה. הרי הוקמנו ממש לא מזמן - תנו לנו טיפה 

להוכיח את עצמנו כי כרגע אנחנו בכיוון הנכון.
אתם עוד תשמעו, במבצע הבא, במלחמה הבאה, 

או שאפילו לא תרגישו.. אנחנו תמיד שם. 

אימון לילי במסייעתירי לילה במסייעת
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סגן צור גולדמן

פגשתי את רס"ן יואב עמיר מפקד פלס"ר 401 
בבא"פ לכיש, בשיאו של אימון לפני תעסוקה 
מבצעית בחטמ"ר הבקעה, אותה הגזרה ממנה 
יצאו לפני העלייה לאימון חטיבתי שבו נעסוק 
בהמשך. רס"ן יואב קיבל את הפיקוד על הפלס"ר 
לפני כחצי שנה, לאחר שמילא שורת תפקידים 
בחטיבות 401 ו־460, שהאחרון ביניהם היה סגן 

מפקד גדוד.
ספר לי על השבועות שעברתם באימון?

יותר מחודשיים  לאימון עלינו לאחר קצת 
בתפקיד, מה שנתן לי את היכולת להתכונן בצורה 
טובה לקראתו. האימון היה ארוך ונמשך 15 שבועות, 
כולל שבועות ארגון לקרב. התחלנו את האימון 
בשבועות של הטכניקות הקרביות הבסיסיות מרמת 
הפרט, רענון המקצועות בצוותים, ולאחר מכן 
שבועות לש"ב )לחימה בשטח בנוי(, סבך ובולדר 
שהתרכזו בעיקר בבסיס "הפלסרי" של הלוחמים. 
משם עברנו לשבוע תרגיל יחידתי שלאחריו באו 
השבועות המתקדמים שבשיאם שבוע סיור עבירות 
עליו ארחיב מיד. השתתפנו בקמ"פ־קמ"ג )קורס 
מפקדי פלוגות וקורס מפקדי גדודים( ובמקביל 
ביצענו שבועות רכובים ומנוגמשים לפי ייעודי 
הצוותים. הגענו לשיא העצימות בשבוע מתגלגל, 
שבוע בו כל צוות מקבל מתווה שונה של התקדמות, 
שבוע שהתחיל והסתיים בגולן ובמהלכו הצוותים 
נעו ממזרח למערב בגליל העליון בין איילת השחר 
לפקיעין, שם היו הימים האינטנסיבים שבוצעו 
באופן רגלי בלבד, כדי לשמר ולהעלות את הכשירות 
של הצוותים ביכולת לעמוד במשימה רגלית ארוכה. 
שבוע משמעותי נוסף היה התרח"ט שבו השתתפה 
כל היחידה, כולל פלגת ההכשרות. מבחינת היחידה 
זה היה סוג של שיא בו הצלחנו לבוא לידי ביטוי 
ביכולות המרכזיות שלנו תצפית וסיור, ובנוסף לכך 
תרגלנו השתתפנו באקט מּוָסק ופריצת מעבר מים 

ביחד עם גדוד ההנדסה של החטיבה.
ספר לי על הכשירות "סיור העבירות" בה 

התרכזתם במהלך האימון?
כשירות קריטית שתשמש אותנו בתוכניות 
האופרטיביות, סיור עבירות וסיור הנדסי זה בא 
ביחד. מה שזה אומר בפשטות הוא שכח יודע 

פלס"ר היא יחידה מיוחדת בשריון עם מאפייני לחימה של חי"ר ועם הכרה 
מעמיקה של צורכי הטנקים בכל צורות הלחימה. פגשנו את רס"ן יואב עמיר, 

מפקד פלס"ר 401, שמענו על האימון שעבר ויצאנו מעודדים

רס"ן יואב עמיר - מפקד פלס"ר

המוכן וממשיך להתכונן

צוות של הפלס"ר

לרדת לציר או נחל כלשהו ובעצם לתת מידע אמין 
ומדויק על יכולת מעבר החטיבה דרכו. הצוותים 
מאומנים כיום לאמוד נתוני קרקע באמצעים שיש 
לנו. אלה אמצעים פשוטים כמו מד שיפוע ועומק 
שמאפשרים לכוח שמגיע צעד אחד לפני החטיבה 
מבלי להיחשף, להעביר נתונים מדויקים לאחור. זו 
כשירות שבעתיד תחסוך מהחטיבה הרבה זמן וכאב 
ראש מבצעי של גדוד שנתקע בגלל תנאי הקרקע, 
לדוגמה כמו בסלוקי שם קרס הציר וידוע שקרקע 
היא אתגר משמעותי בכל מתווה ובלבנון בפרט.

האם יש צוותים יעודים לסיור עבירות?
הכשירויות  לכל  מוכשר  בפלס"ר  צוות  כל 
שלנו תצפית וסיור בצורה רגלית ורכובה. כיום 
אנו מתאמנים בתצורה של שני צוותים שזה כוח 
מספיק גדול שיודע להגיב לאירוע ובמקרה הצורך 
גם לפנות את עצמו, כל זאת בפיקוד או שלי או 
של מפלג לוחמים. זה כוח עם פיקוד בכיר יחסית 
שיודע להגיב לכל התקלות בצורה אגרסיבית. כיום 
אני רואה בסיור העבירות אחד הייעודים המרכזיים 

של היחידה וכמודיעין בעל חשיבות מכרעת.

רגע של נחת ומנוחה בפלס"ר



הרכב של הפלס"ר מוכן

מתאמנים בסחיבת אלונקה

מה עברתם בהכשרת הלוחמים והמפקדים 
בכשירות סיור העבירות?

ביצענו סדנאות שהעבירו לנו מדורי עבירות 
מאמ"ן ופצ"ן שהתרכזו בעיקר בנתונים היבשים 
ובמידע הבסיסי. לימדנו את הצוותים את מידות 
והגדלים של הכלים המשורינים וכלי ההנדסה לרמת 
גובה גחון ורוחב זחלים, בעצם כל נתון שיכול להשפיע 
על העבירות. אחד הדברים היפים באימון שעברנו 
בתרגיל היחידתי, בתרח"ט ובשת"פים שביצענו 
באמת הבאנו את היכולת למעשה, הצוותים ביצעו 
מדידות ורק לאחר מכן הכשירו את הקרקע ועברו.
כאיש טנקים האם נתקלת במקומות בהם 
תיקנת את הצוותים ואמרת להם שכאן הקרקע 

לא מתאימה למעבר?
זה מדויק. קרה  להיפך, הופתעתי עד כמה 
שחשבתי שיש מקומות שאפשר לעבור ואילו 
הנתונים הראו אחרת, ובאמת בעיקר במקומות 

של שיפועים תלולים הטנקים התקשו.
ספר לי על השת"פים שביצעתם באימון?

לאורך כל האימון ביצענו שת"פים על גדודי 
שת"פ  ביצענו  האימון  סוף  ולקראת  הטנקים 
משמעותי עם גדוד ההנדסה, שבסוף הוא אחראי 
על הכשרת הקרקע. עשינו קפיצה משמעותית 
בשפה המשותפת מול הכוחות השונים, בהיבט של 
העבירות, במיוחד זה נכון לשני הצדדים שמבינים 

עד כמה חשובה השפה הזאת.
ההנדסית  העבירות  לגבי  קצת  הרחב 

שהתעסקתם בה?
עבירות הנדסית זה קרקע, ושוב המון נתונים 
חשובים של עומקי נחלים והתעסקות רבה גם 
בגדות הנחלים, בשיפועים וכדומה. אחד השת"פים 
המלמדים שביצענו היה הכנסה לצוותים של מנהל 

עבודה מהצמ"ה וקצין הנדסה, כאנשי מקצוע בעלי 
ניסיון, שיכולים להכפיל את המודיעין מהשטח. 
מנהל עבודה יודע להעביר לאחור כמה זמן עבודה 
בפועל דרוש להכשרת הקרקע וקצין הנדסה שיודע 
לזהות זירת מטענים בצורה הרבה יותר מקצועית 
מאיתנו. בעתיד דרושה קפיצת מדרגה משמעותית 
כדי לשפר את הידע שלנו בכל התחום ההנדסי־

חבלני, בעיקר ברמת הזיהוי.
בסיום אימון במתווה לבנון, מהם האתגרים 
המרכזים שאתה מזהה, שהיחידה תתמודד איתם 

בלחימה?
האתגרים המרכזים הם קודם כל המרחקים 
הארוכים שנצטרך לנוע ובהבאת מודיעין איכותי 
ואמין, בעיקר על הקרקע. אני רואה את היחידה 
בשלב הראשון בסיור של הבאת מודיעין הנדסי־

קרקעי ובשלבים יותר מתקדמים תצפיות שיביאו גם 
מודיעין אויב, לאחר התמקמות של החטיבה. חלק 
מהאתגר הוא שאנחנו צריכים לדעת לסגור מעגלי 
אש בצורה מהירה ולהיות כמה שיותר רלוונטיים 

לכל שלב בלחימה.
לקראת החזרה לתעסוקת מבצעית על מה 

אתם מתאמנים?
כרגע בעיקר מרעננים את כשירויות הבט"ש 
הבסיסיות - סיור, מארב ולוחמת פרט של מטווחים 
ועוד. השבוע אנחנו עולים לחנוך מצפה שחודש על 
ידי צוות שהשתחרר, לזכרו של איתי שטינברגר 
ז"ל, החלל היחידי של היחידה ממלחמת לבנון 
השנייה. ישתתפו בערב כל היחידה וחברים נוספים 

השותפים למורשת.
כמפקד שעד כה פיקד על יחידות טנקים - מה 

השוני בהוויי אצל האנשים ביחידה?
היופי בפלס"ר הוא שכשצוות המונה 20-15 
לוחמים עולה למסלול הם יוצאים יחד למסלול 
קשה של שנה, וזה מחבר אותם ברמות אחרות. 
אין כאן התעסקות בצעירּות וותיקּות - משימה 
זו משימה. האווירה בפלס"ר היא של רצון לעשייה 
וחתירה לידע. יחד עם זה החבר'ה אוהבים כמה 
שיותר הוויי, בשונה מהראש השריונרי של כל 

הזמן עבודה.
לסיכום איך אתה מרגיש לאחר אימון מלא 

כמפקד היחידה במכונות של היחידה ללחימה?
האימון היה באמת מוצלח ואינטנסיבי ונגע 
באמת בכשירויות שישמשו אותנו ביום פקודה. 
היחידה הגיעה לשיאים של עוצמה וכיום אני מרגיש 
שהיחידה מוכנה לכל התרחישים. יחד עם זה חייבים 
לשמר ולהעלות את הכשירות גם תוך כדי משימות 
הבט"ש. אחרי הכרות אמיתית עם האנשים שלי אני 
מוכן לצאת איתם לקרב בעיניים עצומות כי היחידה 
מקצועית. עד היום לא יצא לי באמת להכיר את כל 
היכולות ועכשיו ראיתי אחרי האימון את הדברים 

בעיניים ויש אחרי ועם מי ללכת. 



36 ׀ שריון 48  דצמבר 2015 

תרגיל מילואים 
של גדוד 46

 פלוגת הטנקים במילואים של גדוד 46 בחטיבה 401 קיימה לאחרונה
 אימון משותף עם פלוגת החרמ"ש במילואים שבגדוד. 

האימון החל ברמת הצוות והסתיים בתרגיל של צוות קרב פלוגתי
רס״ן ינאי איש-עם, מ"פ א' בגדוד 46

אין כמו המילואים...

החרמ"ש בפעולה

טנק מרכבה "ממריא" באימונים



Innovative Power Transmission

www.renk.eu

www.renk.eu

www.renk.eu

We make it move!

RENK is the world’s leading manufacturer of transmissions for 
military tracked vehicles, having the widest range, the most modern 
technology. High sophisticated engineering where all driving, stee-
ring and braking functions of the vehicle are combined in a single 
‘drop-in’ RENK product.  

Our strengths:
• Highest technology, widest product range, over 45 years expe-

rience.
• Proven designs to the most demanding technical standards.
• In service with 18 countries.
• Mission proved transmissions of extreme performance, highest 

reliability and durability. 
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סדיר ומילואים של גדוד 46 בחטיבה 401 חברו 
יחד לאימון משולב בשטח מחנה צאלים )מל"י( 
ולתרגילים שתרמו למוכנות פלוגת המילואים 

למלחמה.
באימון השתתפו פלוגת הטנקים במילואים 
של גדוד 46 וכן פלוגת החרמ"ש, בשילוב צוות 
מיחידת "רימון" וצוות חבלה מגדוד 890. היה זה 
אימון משמעותי ראשון מאז מבצע "צוק איתן". 
בפלוגה יש שלד ותיק של קצינים וחיילים יחד 
עם חדשים שהצטרפו לאחרונה, ואני משמש מ"פ 

של פלוגת המילואים זה כשנה.
פלוגת הטנקים ופלוגת החרמ"ש התאמנו 
בצורה עצמאית כל אחת וקיימו שת"פ האחת 
עם השנייה במהלך תרגילי הפלוגה. האימון נוהל 
על ידי הגדוד עם מעטפת וחניכה של ענף שריון 
במא"ש )המרכז לאימונים באש(. לפני האימון 
קיימנו הכנת סגל מנטלית ביד לשריון שבלטרון, 

אימון מפקדים בן יומיים ואימון של כלל הפלוגה 
שנמשך 5 ימים.

וחיזוק  האימון עסק בחזרה על היסודות 
הבסיס המקצועי בלחימה בשטח פתוח, אך בעיקר 
בלחימה בשטח בנוי ו'סגור'. האימון התחיל מרמת 
צוות הטנק הבודד ועד תרגיל צק"פ )צוות קרב 
פלוגתי( מורכב, וגם רטוב, במגוון טכניקות לחימה. 
השת"פ בין הטנקים לחרמ"ש היה פורה וחיובי 
ותרם לתחושת הֵאמון ההדדי. השת"פ באימונים 
של יחידות מאותו הגדוד יוצר תחושה משפחתית.
לדעתי,  ועמד  מאד  מוצלח  היה  האימון 
בסטנדרט מקצועי גבוהה ביותר. הגדוד נערך 
לאימון בצורה מצוינת, בתמיכה של ענף שריון 
במא"ש, ונתן מענה לכל הצרכים המקצועיים 
והלוגיסטיים לפני האימון ובמהלכו. התרגילים 
היו מאתגרים ותרמו רבות למוכנות הפלוגה 

למלחמה.   המג"ד בכבודו ובעצמו
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סגן ספיר הראל
קצינה במדור הדרכה בבית הספר לשריון

מאמן הנהיגה של שיזפון נפתח בחודש 
מאי 2015. מאמן הנהיגה כולל שלוש עמדות 
של תאי נהיגה בטנק: שתי עמדות של תא 

הנהג של מרכבה סימן 4 ועמדה אחת של תא 
הנהג של מרכבה סימן 3. התאים מוצבים על 
פלטפורמה שמדמה את התחושות שיש לנהג 
הטנק בזמן הנסיעה - כמו תחושת בלימה, 

האצה, מעבר מכשולים. 
בעמדת המדריכה, שמדמה מפקד בזמן 

האימון, יש שישה מסכים: שלושה מסכים 
מראים את מה שהנהג רואה באפיסקופים 
בזמן הפעלת תרחיש הנהיגה, מסך שמראה 
את החייל בתא באמצעות מצלמה שמצלמת 
אותו לאורך כל האימון, מסך התרחיש ומסך 
שולטת  המדריכה  שבאמצעותו  שליטה, 

 "המאמן ממש דומה למציאות. קיבלתי ציון ממש טוב בנהיגה הבסיסית
 בזכות האימון הזה," אמר חייל אחד, ומתאמן אחר הוסיף: 

"אני מחכה לשפר בנהיגה את הנקודות שקיבלתי לשיפור במאמן"

מאמן הנהיגה
בשיזפון

חיוך באימונים אף פעם לא הזיק...



עגם מעלות -  פתרונות מפתח לתעשייה
שנים רבות של ניסיון בנו את יתרונו הגדול של מפעל "עגם מפעלי מתכת – 
מעלות", כמפעל המוביל בתכנון וייצור פרויקטים בסגנון Turn Key לשוק 

האזרחי והצבאי, המפעל מתמקצע  חיתוך, עיבוד שבבי, ריתוך פלדות פחמניות 
ופלדות שריון, אלומיניום ונירוסטה, הרכבת מכלולים צביעה רטובה וצביעה 

אלקטרוסטטית (אבקה).

לקוחות המפעל מתחלקים ל-3 מגזרים עיקריים:
תעשיות ביטחוניות: המפעל הינו ספק מוכר של משרד הביטחון, צה"ל, או"ם, 

נאט"ו והגופים המובילים בישראל תעשייה הביטחונית.
תעשיות אזרחיות: המפעל מספק רכיבים ומכלולים מגוונים, עבור לקוחות 

בתחומי האנרגיה הירוקה, המים והחשמל  ועוד.
בניה מתועשת וטרומית: המפעל מייצר מגוון רחב של תבניות לבניה מתועשת 

וטרומית עבור גשרים, מנהרות ובניינים רבי קומות (תבניות בשיטת "ברנוביץ"). 
לקוחות המפעל נהנים משירותי הנדסה ותכנון מתקדמים, אשר בשילוב עם קווי 

הייצור מהווים פתרון מקיף הכולל את תכנון המוצר.
המפעל ממוקם באזור התעשייה של מעלות, ומשתרע על פני שטח של 30 דונם, 

בהם אולמות ייצור של כ-15 אלף מ"ר.

עגם מעלות: ת.ד. 481 א.ת. מעלות
טל'. 04-9078101 |  פקס. 04-9976223

www.agam.co.il
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מדריכה במאמן בשיחה עם חייל שבסימולטור הנהיגה

בתרחיש ומתדרכת את הנהג. המדריכה והנהג 
שבתא מתקשרים דרך הג'נטקסים )קסדות 
הטנקיסט(, ממש כפי שמפקד הטנק והנהג 
מתקשרים בטנק, והמדריכה חונכת את הנהג 
לאורך כל התרחיש. מאמן הנהיגה מופעל על 

ידי חברת אלביט.
יום אימון נפתח בתדריך מקצועי ובתדריך 
בטיחותי למתאמנים. לאחר מכן החייל מגיע 
לעמדת המתאמן, מוכנס לתא על ידי המדריכה 
ועובר את אחד מארבעת התרחישים שנבנו 

לטובת המתאמנים:
• תרחיש בסיסי רמת הגולן - תרחיש המאמן 
את החיילים על מכשולים בסיסיים לפני ביצוע 

מסלול הנהיגות הבסיסי בהכשרתם;
• תרחיש מתקדם רמת הגולן - תרחיש המאמן 
את החיילים בהתגברות על מכשולים בסיסיים, 

לפני ביצועם;
• תרחיש לחימה בשטח בנוי - תרחיש המאפשר 
לחיילים להתאמן בנהיגה בשטח בנוי, דבר 

שהם אינם מתאמנים בו ברטוב בהכשרתם;
• תרחיש לש"ב )לחימה בשטח בנוי( מתקדם.
דקות  ל־30   20 בין  נמשך  אימון ממוצע 
ובסיומו מקבל החייל משוב חם על ידי המדריכה. 
במהלך המשוב עוברת המדריכה עם החייל על 
נקודות לשיפור ולשימור שניתן ללמוד מהאימון. 
יש באפשרות המדריכה להראות לנהג המתאמן 
את הנסיעה שביצע, בזכות העובדה שכל אימון 

מצולם ונשמר במערכת.
במחזור גיוס מארס 2015 התקיים אימון 
פיילוט על מאמן הנהיגה. רבים מהנהגים מעידים 
שביצוע אימון במאמן הנהיגה, לפני ביצוע הנסיעה 
בפועל, העלה את ביטחונם ושיפר את ביצועיהם. 
אחד המתאמנים אמר: "המאמן ממש דומה 
בנהיגה  טוב  ציון ממש  קיבלתי  למציאות. 
הבסיסית בזכות האימון הזה." ומתאמן אחר 
הוסיף: "אני מחכה לשפר בנהיגה את הנקודות 

שקיבלתי לשיפור במאמן." 
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בעקבות השינויים הרבים בחיל השריון, החלה 
חטיבה 7 לאחרונה להיפרד מטנק המרכבה סימן 
2 ב' ולהצטייד בטנקי מרכבה סימן 4 בעלי מערכת 
"מעיל רוח" להגנה מפני טילים. תהליך ההסבה 
החל בפלוגת ההכשרות של בית הספר לשריון 
כבר לפני כשנה וחצי והמשיך בהדרגה בגדודים 
המבצעיים. כיום גדוד "רומח" 75 מוסב לחלוטין, 
גדוד "ֹעז" 77 יחל בהסבה בחודשים הקרובים 

וגדוד "געש" 82 יחל בתהליך אחריו.
שני  הוכשרו   2015 מארס  גיוס  במחזור 

 7 לחטיבה  המיועדים  מהחניכים  שלישים 
בהפעלת טנקי מרכבה סימן 4, ונותרה פלוגה 
אחת אחרונה שמכשירה את לוחמיה על טנק 
המרכבה סימן 2 ב' - פלוגת "צפע מגולן" בפיקודו 

של סרן נווה ינון.
נווה, איך ההרגשה להיות המ"פ האחרון 

שמכשיר לוחמים על טנק מרכבה 2 ב'?
גדולה,  זכות  זו  להכשיר לוחמים בצמ"פ 
ולהכשיר אותם על מרכבה סימן 2, שהוא טנק 
עם היסטוריה של לחימה ועם מורשת קרב כזו 

- זו זכות גדולה מאוד. 
בפנים, ברגע הראשון אתה אומר לעצמך כי 
זה הולך להיות מורכב להכשיר אנשים על טנק 
ישן, בזמן שכולם עברו לכלים חדשים. אבל 
מהר מאד אתה מבין שזה הדבר הכי טוב שהיה 

יכול לקרות.
עם איזה אתגרים אתה מתמודד, בנוסף 

לאתגרים הרגילים בהכשרה?
אני חייב לציין שבהתחלה חשבתי שעניין 
ההכשרה על מרכבה 2 יהיה אחד האתגרים 

סמל ראשון יאיר אייזנשטיין

סוף מסלול

טנק המרכבה סימן 2 ב' 
מלווה את לוחמי חטיבה 
7 כבר כמעט שלושים 
שנה. הטנק נכנס לשימוש 
בצה"ל בשנת 1986 ומאז 
היה בפעילות בלבנון, 
בעזה, ביהודה ושומרון 
ובכלל הגזרות. בעקבות 
השינויים הרבים בחיל 
השריון, החלה חטיבה 7 
להיפרד מהטנק הוותיק 
המרכבה סימן 2 ב' 
ולהצטיד בטנקי מרכבה 
 סימן 4 עם מערכת 
"מעיל רוח"

פרידה מטנק המרכבה סימן 2 עם צביטה בלב

מרכבה סימן 2
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צילום: דובר צה"ל מרכבה סימן 2 בירי 

מרכבה סימן 2 - סוף מסלול

אבל  המחזור,  של  המורכבים  והעיסוקים 
הופתעתי וראיתי שהחיילים מבינים את הזכות 

שנפלה להם לידיים והם שמחו בזה.
איך מצליחים לשמור על מוטיבציה גבוהה 
למרות  בפלוגה,  והמפקדים  החיילים  אצל 
העובדה שהטנק שלהם מיושן ביחס לטנקי 

המרכבה סימן 4 של חבריהם לגדוד?
בהכנת הסגל לקראת המחזור דיברתי עם 
הסגל וראיתי שכולם איתי באותו הכיוון - 
שהטנק הוא דווקא אחד הדברים שימנפו את 
ההכשרה ולא יקשו עליה. קבענו לעצמנו יעד 
להחדיר לחיילים שזו זכות להיות האחרונים 

שמשתמשים בטנק הזה ולא להיפך.
כל הזמן  בעצם, מתחילת הצמ"פ אנחנו 

מדברים על זה עם החיילים. מטקס חלוקת 
הצוותים, שכתובת האש שהייתה בו היא "2- את 
המרכבה" ועד לשיחות מחלקה ושיחות פלוגה 

שבהן אנחנו מדברים על הנושא באופן קבוע.
אילו יתרונות יש בהכשרה על סימני 2?

חטיבה 7 ידועה בתור חטיבה עם די־אן־
איי שחלק מהמרכיבים שלו הם הרעות ומוסר 
העבודה הגבוה. אני חושב שמה שיצר את הדי־
אן־איי הזה זה הוא ללא ספק הטנקים. טנק 
מרכבה סימן 2 הוא לא סלחן, אם לא יטפלו בו 
בצורה מספיק טובה הוא לא יעבוד כמו שצריך. 
זה דורש מאיתנו שעות של עבודה עם כל הצוות 
על הכלי כדי שהוא יעבוד בצורה הטובה ביותר. 
ההוכחה הגדולה ביותר לכך היא שבסיום מבצע 

"צוק איתן" התפרסם דוח שהראה שטנקי הסימן 
2 הם הטנקים שעמדו בכשירות החימושית 
הגבוהה ביותר לעומת שאר הטנקים שלקחו 

חלק במבצע.
כדי להכשיר לוחמים יש צורך ללמד אותם 
מהי עבודה קשה וליצור גיבוש צוותי, כך שללא 
ספק סימן 2 הוא פלטפורמה טובה כדי להכשיר 

לוחמים איכותיים לחטיבה 7.
איך משפיעה על החיילים העובדה שלאור 
הסבת חטיבה 7, רק מעטים מהם יצאו לפיקוד?
ללא ספק זה מטריד את החיילים ובצדק. 
אבל אנחנו כן נוציא כמות קטנה של לוחמים 
לקורס מפקדי טנקים, בתקווה ששאר הלוחמים 
שמתאימים יוכלו לצאת בעתיד לאחר העלייה 

לגדוד.
ההורים  עניין, בשיחה עם אחד  ובאותו 
בפלוגה, האב העלה בפניי את נושא היציאה 
לפיקוד. הסברתי לו את המורכבות והוא שאל 
אותי לאיזה גדוד מיועדים החיילים לעלות. 
כשאמרתי לו שהם יעלו לגדוד "געש" 82 הוא 
סיפר לי שזו ממש סגירת מעגל - הוא היה 
מפקד טנק בגדוד 82 בזמן שסימני 2 הראשונים 
הגיעו לגדוד, ועכשיו, הבן שלו יהיה בגדוד בזמן 

שנפרדים מהם ומגיעים טנקים חדשים. 



42 ׀ שריון 48  דצמבר 2015 

התגייסתי באפריל 2013, מספרת סג"ם יולי 
סאיטו, עברתי קורס מש"קיות חינוך ושובצתי 
בתפקיד מש"קית חינוך בגדס"ר הבדואי, המוכר 
בשם הגדס"ר הבדואי, שם שירתתי 9 חודשים. 
לאחר מכן יצאתי לקורס קצינות וסיימתי את 
הקורס חניכה מצטיינת. שובצתי בתפקיד קצינת 

חינוך בחטיבת השריון 7.
ספרי על מהות תפקידך כקצינת חינוך 

בחטיבת השריון 7?
בכל גדוד בחטיבה משובצת מש"קית חינוך 
ודרכן אני מעבירה ללוחמים את נושא החינוך של 
החטיבה. בנוסף אני אחראית על תחום החינוך 

למפקדים. כל נושאי החינוך בחטיבה נקבעים 
בהשראת מפקד החטיבה ובדגשים שחשובים 

לו בתחום הזה.
הנושאים העיקריים המופעלים בחטיבה 
הם: מורשת החטיבה, ידיעת הארץ - בהתאם 
לגזרה שבה החטיבה והגדוד נמצאים בתעסוקה 
המבצעית; טיפוח וחיזוק מנהיגות במפקדים 
ואתגרים  דילמות  עם  יוזמה, התמודדות   -
כדי שיכינו את  הכנת המפקדים  פיקודיים, 
הלוחמים לקראת תעסוקה מבצעית בהיבט 
הערכי, ובנוסף מניעת התנהגויות סיכוניות 
בקרב חיילים, כגון: שימוש באלכוהול במהלך 

השירות הצבאי, שימוש בסמים, אלימות ויחסים 
בין הלוחמים הצעירים והוותיקים.

מהם היתרונות והקשיים בשירות רחוק 
מהבית?

היתרון בשירות רחוק מהבית הוא שמצב זה 
גורם לי לחיות את חיי החטיבה וההוויי שלה. 
אני חיה כל היום את העשייה היומיומית של 
השירות וכך ניתנת לי האפשרות להכיר ולהכיל 
מגוון רחב של אנשים. הם רואים אותי ואני 
אותם בכל המצבים היומיומיים בכל יום ויום. 
הקושי בכך הוא מפני שחתמתי לשירות קבע 
שנה נוספת לעומת כל חברותיי המשוחררות 

פגישה אישית

 סג"ם יולי סאיטו
קצינת החינוך בחטיבה 7

"במהלך השירות בצבא הבנתי עד כמה חשוב שכולם ישרתו בצבא, מתוך 
הבנה שהצבא שלנו הוא צבא העם ויש לכולנו מטרה משותפת, הגדולה 

בהרבה מהזכות לשרת בצבא." חשתי גאווה לראיין את סג"ם יולי סאיטו, 
 בוגרת תיכון "אליאנס" תל אביב בניהולה של הגב' ורדה כגן, וקודם 

לכן בוגרת  של בית הספר רמת אביב ג' בתל אביב, שאותו הקמתי וניהלתי

נחמה בר-כוכבא*
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 סג"ם יולי סאיטו גאה בחטיבה 7: 
"הצבא שלנו הוא צבא העם ויש 

לכולנו מטרה משותפת"

מהצבא ומנהלות חיים אזרחיים מגוונים.
מהי תרומתך בתפקידך זה ללוחמי החטיבה 

ומפקדיה?
תחום החינוך בחטיבה הוא נושא הנחשב 
עיקרי ומהותי. החינוך משולב היטב בחיי היומיום 
בחטיבה לכן רוב המפקדים מכבדים אותי ואת 
תפקידי ונותנים לי ולמש"קיות החינוך את 
המקום הנדרש והראוי בשגרה, וכן יחס תומך 
ומכבד המאפשר לפתח ולטפח את נושא החינוך 
בחטיבה. תפקיד מש"קית חינוך בגדוד שריון 
דורש הרבה חוסן נפשי ויכולת להתמודד עם 
העובדה שאת חיילת המשרתת בגדוד קרבי, 
ולכן התפקיד שלהן מחשל אותן גם במהלך 

השירות וגם בהמשך החיים.
מה אחוז המתגייסים לצה"ל מהשכבה שלך 

בתיכון "אליאנס" תל אביב?
אביב  תל  "אליאנס"  תיכון  את  סיימנו 
280 בוגרים. כולם התגייסו ליחידות קרביות 
ולמודיעין, מלבד כמה עם בעיות בריאות. קיימת 
מודעות משמעותית בבית ספר אליאנס לנושא 

הגיוס לצה"ל והתרומה למדינת ישראל.
מה תורם לך אישית השירות בחטיבה 7?

השירות שלי בחטיבת השריון 7 תורם לי 
אישית בעיקר מעצם החשיפה ללוחמים ביחידות 
ולהרגיש חלק משמעותי  קרביות של צה"ל 
מחטיבה גדולה, עם מורשת היסטורית צבאית 
מפוארת, עם גאוות יחידה, וכמובן אני שותפה 
לגאוות היחידה. נוסף על כך זו החוויה של פגישה 
עם חיילים ומפקדים, האפשרות לשמוע את 
האתגרים שלהם במהלך התעסוקה המבצעית 
המגוונת והאימונים, וההכרה שיש לי יכולת לעזור 
ולתרום בתחום החינוך לעשייה המשמעותית 
של החטיבה. השירות נותן לי הכרה בפיתוח 
היכולות הפרטיות שלי ומחזק אותי להתמודד 

עם אתגרים שונים בעתיד.

אמירה אישית
במהלך השירות בצבא הבנתי עד כמה חשוב 
שכולם ישרתו בצבא, מתוך הבנה שהצבא שלנו 
הוא צבא העם ויש לכולנו מטרה משותפת, 
הגדולה בהרבה מהזכות לשרת בצבא. זו גם 
היכולת להכיר ולהיפתח לאנשים שהגיעו לשרת 
בצה"ל מערים ומדינות שונות, וללמוד מכך 
על תרבויות אחרות. זה מאפשר ליצור חוויה 

משותפת לכולנו יחד - כעם אחד.
כחיילת הצבא הוא המסגרת הכי מרכזית 
במדינת ישראל שבה אנחנו יכולים להוכיח 
שלחיילות יש תרומה רבה לביטחון עם ישראל, 
וחשוב שגם הבנות כולן תתגייסנה לצבא לתרום 

את חלקן לביטחון ישראל.
ברעות שריונאים. 

* נחמה בר-כוכבא )בריל(, יושבת ראש 
וועדת החינוך של עמותת יד לשריון בלטרון,
קצינת החינוך והח"ן ראשונה של גייסות השריון
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מראה כללי של במת העצרת

עצרת הגבורה והזיכרון השנתית של חיל השריון 
עמדה השנה בסימן "גבורת השריון וניצחון הרוח" 
והתקיימה ביד לשריון ביום 17 בספטמבר 2015, 
בהשתתפות בני המשפחות השכולות, לוחמים 
ומפקדי שריון בעבר ובהווה, במעמד שר הביטחון 
מר משה )בוגי( יעלון; ראש המטה הכללי רב־אלוף 
גדי אייזנקוט; מפקד זרוע היבשה האלוף גיא צור; 
קצין השריון הראשי תת־אלוף שמוליק אולנסקי; 
יושב ראש עמותת "יד לשריון" האלוף במילואים 
אודי שני; סגן המנהל הכללי וראש אגף משפחות 
והנצחה במשרד הביטחון, מר אריה מועלם; נציג 
ארגון יד לבנים מר יוסק'ה לוטנברג; ויושבת ראש 
ארגון אלמנות ויתומי צה"ל גברת נאווה שוהם סולן.
בהכנת העצרת ובביצועה השתתפו: מפקדת 
קצין השריון הראשי, עמותת יד לשריון, חטיבה 
460, תזמורת צה"ל, החזן הראשי לצה"ל, ומקהלת 
הרבנות הצבאית. הפיק את העצרת מר ירון הראל. 
המנחים בטקס הנחת הזרים תנ"צ בדימוס אליהוא 
בן־און וסמלת שיר מאיר מגלי צה"ל. המנחה בעצרת 

הגבורה והזיכרון באמפיתאטרון מר נועם גיל־אור.
השריון  באתר  פורסמה  המלאה  הכתבה 

באינטרנט, ביום 30 בספטמבר 2015.
לצפייה בכלל הצילומים מן העצרת, ראו כאן:

https://goo.gl/photos/
ZgHypqwfr7L5VEqRA

טקס הנחת הזרים של יחידות 
השריון לדורותיהן

4987 שמות של חללי השריון במלחמות 
ישראל חקוקים כיום על כותל השמות באתר יד 
לשריון בלטרון. מפקדי יחידות כיום ומפקדים 
בעבר, יחד עם נציגי המשפחות השכולות, הניחו 
עשרות זרי זיכרון למרגלות כותל השמות. זרים 
אלה מייצגים את יחידות צה"ל וכלל עוצבות 
השריון לאורך ההיסטוריה של מדינת ישראל. 
הגברת דלית ושרון בראון ולימור סלע, אלמנתו 
ובנותיו של מרדכי )מורדי( בראון ז"ל, אשר נפל 
ביום 13 ביולי 1988 הדליקו את אבוקת הזיכרון.

אנו  ניצבים  בוא הסתיו,  כבכל שנה עם 
כאן אל מול הכותל המוכסף - אנשי השריון, 
מפקדיו, מוקיריו ובני המשפחות השכולות 
שקשרו את גורלן עם הַחיִל. אל מול הכותל 
אנו עומדים, מצדיעים ומוחים דמעה, מעלים 
את זכרם וגבורתם של יקירנו. כך פתח ואמר 
אליהוא בן־און שהנחה את טקס הנחת הזרים.

 טקס הנחת הזרים בהשתתפות 
שר הביטחון והרמטכ"ל

בידי האח"מים  זרים  טקס שני של הנחת 
התקיים כאשר הקהל כבר ישב באמפיתאטרון, 
לקראת פתיחת העצרת. טקס זה הוצג בשידור חי 
על מסכים גדולים לקהל שישב באמפיתאטרון. 
בחלק זה הונחו הזרים של ממשלת ישראל, צה"ל, 
המשפחות השכולות, אלמנות ויתומי צה"ל, זרוע 
היבשה, חיל השריון, אגף המשפחות וההנצחה 
במשרד הביטחון, עמותת יד לשריון וכן זר הגבורה.
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"אני יודע שהגעגוע לבניכם ובנותיכם אינו מרפה, 
והחלל שהותירו לעולם לא יתמלא. דעו כי אינכם לבד. 
מפקדי צה"ל וחייליו זוכרים ומוקירים את הגבורה של 
בניכם ובנותיכם שנפלו", ציין הרמטכ"ל רב-אלוף גדי 
איזנקוט בדבריו. "אנו באים לכאן לא רק כדי לזכור 
ולַבּכֹות, אנו באים להיכל הגבורה הזה, המכיל בקרבו 
אלפי חללים וסיפורים רבים, כדי ללמוד, כדי להחכים 
מן העבר ובעיקר להיערך לבאות", ציין בדבריו האלוף 
במילואים אודי שני, יו"ר עמותת יד לשריון

גבורת השריון 
 וניצחון הרוח 

עצרת הגבורה והזיכרון תשע"ו

ליקט וערך אל"ם )במיל'( שאול נגר

צילום: סמלת שני פרץ וטוראית אפרת אלישע - יד לשריון

הטקס באמפיתאטרון

במת האמפיתאטרון לבשה חג, ועליה הוצבו 
שני טנקים. מימין טנק המרכבה סימן 4 ומשמאל 
טנק המרכבה סימן 3. תזמורת צה"ל במרכז הבמה, 
ודגלנים עם דגלי יחידות ונסי החטיבות נכנסו ותפסו 
את מקומם על הבמה. כותרת גדולה בחלק העליון 

של הבמה מציינת: גבורת השריון וניצחון הרוח.

מדברי קצין השריון הראשי, 
תא"ל שמואל אולנסקי

כמדי שנה, בין כסה לעשור, בימים של חשבון נפש 
והתחדשות, אנו נפגשים פה בביתם של השריונאים 
בלטרון להצדיע ללוחמי החיל בעבר ובהווה, לספר 
במורשתנו ולהתייחד עם זכר חברינו שלא שבו מן 
הקרבות. ִּפתחה של שנה חדשה היא גם הזדמנות 
מצוינת להביט אחורה בגאווה אל עבר שישים 
ושבע שנות קיומה של מדינתנו, שעברה כברת דרך 
ארוכה וכואבת בדרך לביסוס עצמאותה וחירותה, 

המאפשרת לנו להיות עם חופשי בארצנו. סיפור 
תקומתה והצלחתה של ישראל הוא גם סיפורם של 
אותם גיבורים אשר חרפו נפשם ונתנו את היקר מכל 
כדי שנוכל לעמוד כאן היום חזקים ואיתנים מתמיד. 
סיפורי הגבורה המלווים אותנו, מעיטור הגבורה של 
טוראי אברהם אביגדורוב במלחמת העצמאות ועד 
למקבלי הצל"שים והעיטורים במבצע צוק איתן. 
לאורך כל מלחמות ישראל היו לוחמי השריון בחזית 
הכוחות וסימנו בזחליהם ותותחיהם את ראש החץ 
הכחול. תמיד היו הראשונים להיכנס והאחרונים 
לאבטח את קווי סיום הלחימה. כולם מצוינים, כולם 
מקצוענים, כולם חדורי מוטיבציה למלא את המוטל 
עליהם ללא היסוס. מעשה הגבורה הוא מעשה של 
בחירה ערכית, בחירה אישית בו האדם בוחר לבצע 
פעולה לטובת הזולת או הכלל תוך מוכנות לשלם 
מחיר, לעיתים את המחיר היקר מכל. סיפורי העוז 
והגבורה מלווים אותנו משחר ההיסטוריה של העם 
היהודי והם נכס צאן ברזל להמשכיותה של התרבות 
הציונית, ולהנחלת מורשתה לדורות הבאים. הם 

משמשים מופת חינוכי ומודל בהקניית הערכים של 
עמנו. הערב ננסה גם אנחנו לקחת חלק במשימה זו 
ונספר בגבורת השריונאים לדור הצעיר בני הנוער 
ולוחמי השריון של 2015. בערב זה, לצד גאוותנו על 
גבורת הלוחמים וניצחון הרוח, נרכין ראשנו ונעלה 
על נס את זכרם של חברינו היקרים, להם נשבענו 
ברעות השריונאים המפורסמת, שאם לא ישובו 

נהייה שם בשבילם.
אנו שם בשבילם לספר את סיפורי גבורתם 
ולשמר את מורשתם, אנו שם בשביל לשמר את 
זכרם וקיומם בליבנו לעד, ואנו שם כדי לנסות ולמלא, 
ולו במעט, את החלל העמוק אשר נפער עם לכתם 
בלב משפחותיהם. 4987 מלוחמי השריון נפלו לאורך 
השנים במערכות ישראל ושמותיהם החקוקים על 
הכותל לא ימחקו מליבנו לעד. לכם בני המשפחות 
ברצוני להודות על כך שאתם מאפשרים לנו לממש 
את מחויבותנו, פותחים בפנינו את ביתכם ואת 
לבכם, ובכל מפגש אתכם אתם מלמדים אותנו פרק 
בגבורה מסוג אחר. שולחן החג החסר, התמונה 
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החסרה בכל שמחה ואירוע, והמחשבות הבלתי 
פוסקות 'מה היה אילו' אינן נסתרות מעינינו, אך 
עמידתכם האיתנה מהווה עבורנו תמיכה ומשענת 

ודוגמה חייה לגבורה ולניצחון הרוח. 
חיל השריון עובר לאחרונה שינויים רבים כדי 
להתאים עצמו לאתגרי הווה והעתיד. מאה שנים 
חלפו מאז הופיע הטנק הראשון על במת ההיסטוריה, 
ומכונות המלחמה הלכו והשתבחו והן כיום מובילות 
בטכנולוגיה מתקדמת ביותר ובמערכות שלא ניתן 
להפריז בגאוניותם. לצד זה ביצענו התאמות רבות 
בתפיסות הלחימה ובשיטות האימונים ולוחמי השריון 
ומפקדיו כיום שומרים על המקצועיות והמקצוענות 
כבסיס איתן, אך מחזקים גם את מרכיבי היוזמה 
והיצירתיות שידרשו ביום פקודה. וכאז גם כיום ממקד 
החיל את עוצמותיו באיכות הלוחמים והמפקדים 
ובשימור הרוח ואחוות הלוחמים כחוליה נוספת 
לרעות השריונאים המיוחדת. אני יכול לציין בגאווה 
שלוחמי השריון תשע"ו ראויים להיקרא ממשכי 
דרכם של כל אחינו גיבורי התהילה. "האדם שבטנק 
ינצח" היא לא סיסמה כי אם תפיסת עולם שאין לה 
אח ורע במקומות אחרים והיא אשר עושה אותנו, 
אתכם, לצבא המיומן, המאומן והערכי ביותר שיש.

לסיום ברצוני לאחל לכם ולכל עם ישראל, שתהיה 
לכולנו שנת שלום וביטחון אשר תביא עימה הצלחה 

שגשוג ושמחה.
שנה טובה.

הדלקת שלוש מׂשואות לציון 
גבורת השריון וניצחון הרוח

שלוש משואות גבורה וזיכרון הודלקו לציון 
גבורת השריון ונצחון הרוח, לזכרם של הנופלים 
ולכבוד גבורתם של לוחמי השריון - אש התעוזה, 

האומץ וההקרבה בקרב.

 תמצית מדברי הרמטכ"ל 
רב־אלוף גדי איזנקוט

"ְּגבּוַרתכֶם לָנּו ׁשִריֹון, ְרעּוֵתנּו לָכֶם נֶַצח". מילים 
אלו, אשר חקוקות על כותל השמות הניצב בלטרון, 
הן הראויות ביותר לתאר את ייחודו של חיל השריון. 
הן מתארות את עוז הרוח שבזכותו עמדו לוחמי 
השריון איתנים כפלדה מול כל אויב. הן מתארות 
מורשת נצחית, כמו המשוריינים הדוממים בצד 
הדרך לירושלים. יותר מכל הן מתארות את הערך 
המנחה כל שריונר מיום גיוסו, זה שלמענו היו 

מוכנים לסכן את חייהם - ערך הֵרעּות.
---

רוח הגבורה הנצחית של חיל השריון מפעמת 
בקרב חובשי הכומתות השחורות, והיא תבטיח כי 
נוכל למלא את הצוואה שהותירו לנו הנופלים - 

להמשיך לחיות כעם חזק וחופשי בארצו.
בהזדמנות זו אאחל לכם ולכל בית ישראל גמר 

חתימה טובה, ושתהא זו שנת שגשוג וביטחֹון.
יהי זכר הנופלים ברוך.

 תמצית מדברי יושב ראש 
עמותת יד לשריון, האלוף 

במילואים אודי שני

עצרת הגבורה והזיכרון הייתה לנו למסורת 
ומסכמת היא את אירועי יום חיל השריון. יום 
ייחודי הוא זה בחייו של הַחיִל. אפשר לומר 
אותו יום של עצב, אפשר לומר אותו יום של 
רגשנות, אפשר לומר אותו מּוסר כליות, אפשר 
לומר אותו התלהבות של תשובה, אפשר לומר 
אותו פצע מתרפא, אפשר לומר אותו גבורה 
והצטדקות - אך יותר מכול נכון לומר אותו 

זיכרון ולקחים.
אנו באים לכאן לא רק כדי לזכור ולַבּכֹות, 
אנו באים להיכל הגבורה הזה, המכיל בקרבו 
אלפי חללים וסיפורים רבים, כדי ללמוד, כדי 

להחכים מן העבר ובעיקר להיערך לבאות.

---

כאן בקרקע הזו, במקום הזה לטרון, אנו 
ממשיכים את האתוס הציוני המכונן שלנו - 
תקומת העם היהודי בארצו ולקיחת האחריות 
על גורלו. נמשיך לנצח, נמשיך להלום, נמשיך 

לזכור ונמשיך ללמוד מן העבר.
יהי זכר הנופלים ברוך ושנה טובה לכולם. 

דבר המשפחות השכולות

הגברת אליאורה ברלינר, אחותו של סגן־
זכרו לברכה, הביאה  גרינברג  אלוף אמוץ 
את דבר המשפחות השכולות. אמוץ שירת 
במילואים בחטיבה 188, נפל במערכת "צוק 
איתן" ביום כ"א בתמוז תשע"ד , 19 ביולי 2014.

אח שלי, אמוץ,
לי  בכור  גדול, אמוץ, אח  לי אח  היה 
ולשני אחיי הצעירים. גדלנו בקיבוץ יטבתה 
שבערבה, מוקפים במרחבים של דשא, חברים 

והרבה שמחה.
את שירותו הצבאי התחיל אמוץ בקורס 
טיס, וכשהודח לאחר כשנה, בחר בשריון 
ושובץ לחטיבה 7, בה שירת כל השנים. לאחר 
קורס הקצינים היה מ"מ ומ"פ, ולאחר שנתיים 

בקבע, השתחרר ויצא לטיול הגדול.
את השירות במילואים אמוץ אהב. הוא 
שירת כמ"פ וכסמג"ד. כשהגדוד שלו פורק, 
עבר לחטיבה 188, בה שימש קצין המבצעים 
של החטיבה. העובדה שאמוץ המשיך לשרת 
במילואים גם כשהיה בן 45 - למרות שכבר 
לא היה חייב - הייתה לכולנו מובנת מאליה. 
זה היה כנראה פועל יוצא מהחינוך שקיבלנו 

ותרומה  נתינה  בבית. חינוך לערכים של 
למדינה ולחברה.

מה שאפיין את אמוץ, הייתה השלווה 
שלו. התכונה הזו שאפיינה את אישיותו, 
הזכירו בהלווייתו מספידים רבים, שציינו 
בנוסף לשלווה, גם את הנחישות, התבונה, 
והאישיות הנעימה שלו, שהניעו חיילים ללכת 

אחריו ללא היסוס.
דוגמה  לנו, האחים היית  אחי האהוב, 
ומופת ואח נערץ. היה בך שילוב של אדם 
חכם, מבריק אבל צנוע מאד, לא מתנשא, מכבד 
את הסובבים אותו, טוב לב, אוהב את החיים.
להורים היית מקור לנחת ולגאווה, בעל 

אוהב לשגית ואבא נפלא לילדיך.
אני רואה את ילדיך שהתבגרו ביום אחד:
ליהי שמצטיינת בלימודים ויודעת שאתה 
רואה וגאה בה, אורי, שכל כך דומה לך, חוגג 
בר מצווה בלעדיך, שירה, שמשתפת בגעגועים 
ומספרת עליך לכולם, ושגית אשתך, מגייסת 

את כוחותיה ומתפקדת.
אני מתגעגעת לחיבוק שלך, אמוץ שלי, חם, 
עוטף ואוהב; לצחוק שלך, לטיולים המשותפים 

בשבתות עם הילדים. היה לנו כל־כך נעים 
ביחד. שנה וחודשיים שאתה לא אתנו, וחסרונך 

בלתי נתפס. 
בתוך הכאב הגדול מצאנו משפחה חמה 
גדולה עם אבדן  בחיל השריון - משפחה 
מקצינות  עידוד  מקבלים  אנחנו  משותף. 
הנפגעים שמלוות אותנו לאורך כל הדרך 

ועד לקצינים הבכירים שתומכים ומחזקים.
יודעים שצריך להמשיך  אנו כמשפחה 
קדימה, לחיות את החיים ולתת מעצמנו, 

כמו שאתה, אח שלי, חיית והיית.

 סא"ל אמוץ גרינברג ז"ל, 
שנפל במערכת "צוק איתן"
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 כותל השמות. "ְרֵאה, ִהֵּנה ֻמָּטלֹות ּגּופּוֵתינּו ׁשּוָרה ֲאֻרָּכה, ֲאֻרָּכה" 
)מתוך שירו של חיים גורי שנכתב למחרת נפילתם של הל"ה בתש"ח(

שר הביטחון מר משה )בוגי( יעלון נושא דבריו

האלוף במילואים אודי שני, יו"ר עמותת יד 
לשריון, נושא דבריו

קצין השריון הראשי תא"ל שמואל אולנסקי 
נושא דבריו

הרמטכ"ל רב־אלוף גדי איזנקוט נושא דבריו

"ְּגבּוַרת ַהִּׁשְריֹון ְונְִּצחֹון ַהָרּוַח"
מנחה הטקס באמפיתאטרון מר נועם גיל־אור קרא את המקמה "גבורת השריון וניצחון 

הרוח" שכתב איזי ָמן.
ְּבכָל ַהִּמלְָחמֹות ִּבְּקׁשּו ֶאת נְַפֵׁשנּו... ָעְמדּו ָעלֵינּו לְכַּלֹותֵינּו... ּוְבכָל ַּפַעם, ָיָצאנּו ְּכֶׁשּיָדֵנּו 

ַעל ָהֶעלְיֹונָה וְִהַּגְענּו ְמנְַּצִחים - ִּבזְכּות ּכֹוחֹוֵתינּו.
ְּגדּוד ָׁשלֵם ָעַמד - ְונִֵּצַח - ֻאגְַּדת אֹויֵב... ַטנְק ּבֹודֵד ָעַצר ּכֹוחֹות ּפֹולְִׁשים... ַהִּׁשְריֹון ָעׂשָה 

ִהיְסטֹוְרָיה ְּגדֹולָה...
ֲאנְַחנּו יֹוְדִעים: ֵאֶּלה ַאנְֵׁשי ַהְּפלָָדה ֶׁשְּבתֹוְך ֶמְרְּכבֹות ַהַּבְרזֶל, ֶׁשְּבָכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש ָהיּו 
לְִמִדינַת ִיְׂשָרֵאל ַׁשְרֶׁשֶרת ַהַהָּצלָה ְוָעְמדּו - ְּכמֹו ָּתִמיד - ְמַעִּטים מּול ַרִּבים... ִהְסַּתעֲרּו 

- ְוָיכְלּו ְוִהְפלִיאּו לְַהּכֹות ְּבׁשֹוט ּוְבַמעֲׂשֵה ַהֶּמְרָּכָבה...
ֹזאת ָעְצַמת ָהרּוַח, ׁשִֶּבזְכּוָתּה - ַּכֲאֶׁשר ִּבְּקׁשּו לְמֹוֵטט אֹוָתנּו - ָּבעֲָרה ֶאְצלֵנּו ַהֶּלָהָבה 

ְוֵהִאיָרה לָנּו ֶאת ַהֶּדֶרְך ֶאל ַהָּמָחר, ִעְקֵבי ַהַּבְרזֶל ָּתִמיד ַיזְִּכירּו...
ֵאיְך ָקנֶה ֶאָחד ִהָּכה ְּבִדיִויזְָיה... ֵאיְך ָהאֹוֵיב נָס לְָאחֹור... ֵאיְך - ְּבִרְבבֹות ַחָּילָיו, מּולֵנּו - 
רּוחֹו נְִׁשְּבָרה לָנּו זֶה ָּברּור: זֶה ָהָאָדם ְוזֶה ַהֶּצוֶות - ְוֹזאת ַהְּגבּוָרה ּוָברּור: ַּגם ְּכֶׁשַהּׁשֶֶקט 

ָרחֹוק... ַּגם ַּכֲאֶׁשר ֶהָעָׁשן ְוַעְרֶפל ַהְּקָרב ַמְסִּתיִרים ֶאת אֹור ַהּיֹום...
יֹודֵַע ַּגם ָהאֹוֵיב - ְוֵידַע ֹזאת ָּתִמיד - ֶׁשּזֶה נְִּצחֹון ָהרּוַח ְוזֹו ְּגבּוַרת ַהּׁשְִריֹון ְּבכָל ַהִּמלְָחמֹות 
ׁשֶָּידְַענּו - ְוגַם ֵּבינֵיֶהן... ָרַׁשְמנּו ֶאת ׁשּוַרת ַהִּנְצחֹונֹות, ָרַׁשְמנּו ִחִּצים ְּבִסְפֵרי ַהּמֹוֶרֶׁשת ִהֵּנה 
ָּכאן - ַּגם ָּכאן - ָּפַרְצנּו ָקִדיָמה... ִאַּגְפנּו ֶאת ָהאֹוְיִבים... ָרִאינּו אֹוָתם ְמנִיִפים ֶּדגֶל לָָבן...

זֹו ָהרּוַח ֶׁשָּלנּו ֶׁשעֹוֶצֶרת ְּגָיסֹות ּדֹוהֲִרים ֵאלֵינּו ְּבִׂשנְָאה - ְוזֹו ֹלא ַרק ַהֶּמְרָּכָבה, זֹו ָעְצָמתָּה 
ֶׁשל ָהרּוַח ַהֹּזאת, ֶׁשְמנַַּצַחת, ּוַמִּציָבה ֶאת ְּגבּוַרת ַהּׁשְִריֹון ֵמַעל ֻּכָּלם ָהָאלְּבֹוִמים ַמִּציגִים 
ֶאת ַהְּתמּונֹות - ַטנְק ּבֹודֵד ְּבַסגַ'ִעָיה, ׂשְדֵָרה ְּפלּוגִָתית חֹוָצה ֶאת ַהִּליָטנִי ִויִחידֹות ׁשְִריֹון 

ּפֹוְרצֹות לְגֶ'נִין ּוְמִקימֹות חֹוַמת ָמגֵן.
ִּבְמחֹול ָהֵאׁש ֶׁשל ֶמְרֲחֵבי ִסינַי ְוַהּגֹולָן.

ֵמִרים ַהִּׁשְריֹון ֹׁשֶבל ׁשֶל ָאָבק וְָעָׁשן, ַּבִּמלְָחמֹות ֻּכָּלן...
ִהֵּנה הּוא ַעּמּוד ָהֵאׁש ֶׁשל ְמִדינַת ִיְׂשָרֵאל - ּולְָפנָיו ּוֵמֲאחֹוָריו עֹוֵמד, ָּתִמיד, ַעּמּוד ֶהָענָן 

ְוִהֵּנה ֵהם ָּכל ִּגּבֹוָריו... ְוֵאֶּלה, ֵּכן ֵאֶּלה, ֶׁשָהיּו ָׁשם ְונֹותְרּו ְּבלִֵּבנּו - ְוֵאינָם.
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יצחק פונדק, אלוף במילואים, בן 102, חד, ברור וערני, ואומר בפסקנות כי בלי צה"ל חזק, מאומן 
ומוכן - המדינה לא תתקיים. טנקים חזקים כשהם הרבה ויחד, הוא מוסיף, וכך יכולים להתגבר 

על כל מכשול. תדאגו לחיל השריון - אחרת אין מדינה. על מורשת זו התקיימה שיחה בין האלוף 
)במיל'( יצחק פונדק וקצין השריון הראשי תא"ל שמואל אולנסקי

אל"ם )במיל'( שאול נגר

קצין השריון הראשי תא"ל שמואל אולנסקי 
ואיתו ראש תח"ש אל"ם אופיר לוי והח"מ נפגשו 
בתחילת דצמבר לשיחה עם האלוף )במיל'( יצחק 
פונדק בביתו, לשמוע על ראשית השריון של צה"ל 
ואת דעתו על מבנה השריון והפעלתו. פונדק הרצה 
ביחידות שונות של צה"ל יותר מ-600 פעמים 
על מלחמת העצמאות ועל ההיסטוריה של צה"ל 
והשריון וממשיך בכך גם כיום. לא נזקקנו כמעט 

לשאול, הסיפור כמו קלח מעצמו.

חשיבות ידיעת ההיסטוריה
מה יודעים בשריון על ההיסטוריה? - יורה 
פונדק בכינון ישיר בתחילת הפגישה. בכל מקום 
שמבקשים הרצאה - באים, לוקחים אותי, אני 
מרצה ומחזירים אותי. אפילו אני, כשהייתי מג"ד 
53, מציין תא"ל אולנסקי, שמעתי אותך כשבאת 
אלינו ואמרו: מג"ד 53 הראשון בא להרצות. מפקדי 
חטיבות לא יודעים את ההיסטוריה שלהם, מציין 
ומפקדי  פונדק. באחד המפגשים עם אלופים 
חטיבות לפני 6 שנים שאלתי את מפקד גולני: 
למה בשנת 56' היו שתי חטיבות חי"ר בסדיר, 
ולמה שלחו את גבעתי למילואים והשאירו אתכם. 

הוא לא ידע.
ביטול המסגרת העליונה עם אלוף בראש 
השריון - טעות חמורה, מציין פונדק. במלחמת 
העולם השנייה הצרפתים הפסידו את המלחמה 
כי הם פיזרו את השריון לחטיבות. הגרמנים באו 
עם כל הכוח וניצחו. זמֵן את אנשי השריון ברמה 
מסוימת, אני אספר להם את ההיסטוריה. הסיפור 
הוא נורא מעניין. אני בן 102, ובגילי עדיין חולם 
חלומות, כמעט כל לילה איזשהו קרב או מבצע. 
מה שמתרחש כיום במדינת ישראל מדאיג אותי. 

בלי צה"ל חזק, מאומן, ומוכן - המדינה הולכת.

 פונדק הופך לשריונר 
ומקים את גייסות השריון

במלחמת העצמאות החזקתי אז קו החזית 
מגלאון עד ניצנים, 45 ק"מ אורך, מ־1 במארס 48' 
עד אוגוסט 48' ואחר כך התמניתי למפקד חטיבה 
9. בגמר המלחמה קרא לי הרמטכ"ל ואמר: הועידו 
אותך לשריון. מה אתם רוצים, אני לא יודע מה זה, 
אמרתי. אתה נוסע לצרפת לקורס שריון. לקחתי 
קצין בשריון, מפקד טנק ואמרתי לו: עכשיו אני 
חייל, חודש ימים, תעשה ממני שריונר. הורדתי 

את הדרגות, הנה אני בידך, אמן אותי. הוא התחיל 
לאמן אותי איך מורידים שרשרת, ואיך מחליפים 
ואיך יורים ואיך נוהגים, ואיך, ואיך, ואיך. שאלתי 
תוך כמה זמן אני אהיה שריונר? אמר: חודש. 
בסוף החודש אמר לי: יש עוד מבחן אחד, תיכנס 
תהיה נהג. מביא אותי לוואדי, 20 מטר עומק, 
ואמר: רד לוואדי ותעלה בוואדי - אתה שריונר. 
ירדתי ועליתי, אז הוא מוחא לי כפיים - אתה 

שריונר! בסדר.
הייתי צריך לצאת לצרפת ואמרתי כי אני 
לא יודע צרפתית. אמרו לי: בפריז יש בית ספר, 
סע לחודש ואם תלמד היטב - תוך חודש תדבר 
צרפתית. בשבוע הראשון בפריז נכנסתי למספרה 
ועל כל מה ששאלו אמרתי 'ווי' )Oui(. שעתיים 
ישבתי על הכיסא והוא רוחץ אותי ושוטף אותי 
- חצי משכורת הלכה... אבל אני לומד ותוך חודש 
ימים גמרתי 4 כיתות מתוך 5 כיתות. באתי לקורס 
השריון. קיבלו אותי יפה, יש שם 6 יהודים, הם 
לא מזדהים כיהודים ואני לא נדחף. יש שם שני 
סורים, אחד מהם אלוף משנה. הורדתי את הדרגות 
שלי מאלוף משנה לרס"ן כי כל הקצינים הם מעל 
לרס"ן. המפקד הגנרל ידע וכיבד אותי מאוד. בחודש 
האחרון של הקורס נסענו לגרמניה, למחנה צבאי 
לשריון של רומל, ואני באמת שריונר. שבוע לפני 
גמר הקורס בארוחת ערב, קם אחד הצרפתים 
ושאל את הגנרל: זה נכון שיהודי עומד להיות ראש 
ממשלה אצלנו? היהודי המלוכלך מנדס פראנס? 
אני ישראלי יחידי. למחרת החלטתי שלא לצאת 
לאימונים. ב־10 בבוקר הגנרל דופק על הדלת: למה 
אתה לא יצאת לאימונים? אתה העלבת אותי, אתה 
אומר היהודי המלוכלך מנדס פראנס, אתה לא 
יודע שאני יהודי? הוא מסתכל עליי ואומר אתה 
לא יהודי, אתה ישראלי. אל תספר לי סיפורים, 
השבתי, אתה יודע יפה שישראלי זה יהודי. אמר 
לי: יש פה שישה יהודים, הם הזדהו בפניך? הלילה 

 יצחק פונדק  
המפקד הראשון של גייסות השריון

האלוף יצחק פונדק בעת הפגישה, דצמבר 2015
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 כריכת ספרו 
"חמש משימות"

יצחק פונדק - כרטיס ביקור
יצחק )פונדיק( פונדק, יליד פולין, 1913. בפולין 
רכש השכלה עממית. עלה ארצה בשנת 1933 במסגרת 
תנועת "החלוץ", ובאותה שנה התנדב לארגון ה"הגנה" 
במגדיאל. שנים מספר עבד בחקלאות ובבניין. בשנת 
1936, בהיותו מפקד כיתה ב"הגנה", לאחר שסיים 
קורס מ"כים בתל-אביב, גויס למנגנון הקבע של 
הארגון. ב־1939 עבר קורס מ"מים היה מפקד מחלקה 
ביבנאל א', אחר־כך מונה לסגן מפקד גדנ"ע בתל-
כיתות בשפיה  בקורסים למפקדי  הדריך  אביב, 
ובקורסים של מפקדי מחלקות ואזורים בג'וערה, 
והיה מדריך ראשי במחוז המרכז ב־1944. היה מפקד 
נפת "גרשון" בדרום בשנים 1947-1945. זה היה 

תפקידו האחרון ב"הגנה".
בנובמבר 1947 מונה למפקד גדוד 53 בחטיבת 
"גבעתי" )5( ושימש בתפקיד זה עד אוגוסט 1948, 
שבו מונה למפקד חטיבת "עודד" )9( הצפונית והועלה 
בדרגה. מאוחר יותר מונה למפקד חטיבת ירושלים, 
"עציוני" )6(, עליה פיקד עד לגמר מלחמת העצמאות. 
לקראת סוף המלחמה פיקד על חטיבת עודד במבצע 

חירם לשחרור הגליל.
בצה"ל מילא את התפקידים הבאים: הקים את 
הנח"ל והיה מפקדו הראשון )1950-1949(; בוגר 
מחזור ראשון של פו"ם )1950(; מפקד חטיבה 7 
המשוריינת )1951(. השתלמות בקורס שריון בצרפת 
)1952(. הקים את גייסות השריון והיה מפקדו הראשון 
של החיל הזה )1956-1953( בדרגת אלוף )אך הדרגה 

הזאת לא הוענקה לו בפועל(.
השתחרר מצה"ל בשנת 1959, לאחר שהשלים את 
השכלתו התיכונית ורכש תואר שני בִמנהל עסקים 

מאוניברסיטת "קולומביה" בארצות־הברית.
גויס שנית לצה"ל בשנת 1971 על ידי שר הביטחון 
משה דיין ומונה למושל רצועת עזה וצפון סיני בדרגת 

תת־אלוף )1972-1971(.
בשנת 2000 יצא לאור ספר זיכרונותיו הראשון, 
חמש משימות, ובשנת 2005 יצא לאור ספרו השני, 

אדם לכל עת.
באוגוסט 2013 העניק הרמטכ"ל בני גנץ לפונדק 
דרגת ייצוג של אלוף, בעקבות הבטחה שקיבל ממשה 
דיין בשנת 1954, הרמטכ"ל באותה עת, ואשר לא 
קוימה מאז. דרגת האלוף הוענקה לפונדק באופן רשמי 
ב־20 באוגוסט 2013 בקריה בתל אביב, במעמד שר 
הביטחון משה )בוגי( יעלון ומשפחתו של פונדק.

תא"ל יצחק 
פונדק בתפקיד 
ראש הִמנהל 
האזרחי בעזה, 
אוגוסט 1971. 
צילום: פורטרט
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אני אבקש סליחה ממך בפני כולם. אמרתי: זה 
לא ייתכן, אתה העלבת רס"ן, אתה הגנרל, אתה 
תבקש סליחה בפני כל התלמידים האלה? אז הוא 
אומר: תחזור לקורס. אמרתי: תבוא מחר תהיה 
לי תשובה אם לחזור או לא לחזור לשם. הוא 
בא למחרת, אמרתי: אמרו לי לגמור את הקורס. 
קיבלתי תעודה מהגנרל שקשה לתאר. היא בידיי. 

אני שריונר.
בסוף הקורס ביקר דיין בצרפת. קנו אז את 
טנקי האי־אם־אקס )AMX13(. חזור ארצה, אמר 

לי דיין, אתה אלוף, מפקד גייסות השריון.

דרגת אלוף מתעכבת
חזרתי ארצה ואני מוצא שכל טנקי השרמן 
סתומים  מהקנים  גדול  שחלק  גרוטאות,  הם 
בפלסטלינה, ובמפגן חושבים כולם שהם טנקים, 
איזה יופי. ובשתי ההופעות הראשונות של יום 
העצמאות נסעתי בטנק הראשון ומוחאים לי 
כפיים, ואני אומר לעצמי - לּו הייתם יודעים 
במה אני נוסע... שמור על הטנקים, אומר לי דיין. 
אני יודע שטנקים לא שווים שום דבר, ואלה שכן 
יורים פוגעים 200 מטר הצידה, וכולם צועקים 

בום, בום, בום.
אני מחליט להקים צוותים לטנקים שיבואו. 
הכנתי צוותים לשתיים וחצי חטיבות שריון לפני 
מבצע סיני. לא נתנו לי עוד את דרגת האלוף כי 

צריך לחכות אז שנה עד קבלת הדרגה.
יצאתי לארצות הברית ללימודי מנהל עסקים 
ב"קולומביה" והייתי הקצין הראשון שחוזר עם 
MBA. כשיצאתי ללימודים הגיעו  תעודת גמר 
לארץ באוניות מצרפת טנקי אי־אם־אקס־13 וגם 
שרמנים עם תותחי 75 מ"מ ועוד כלים משוריינים, 
והאלוף חיים לסקוב, שהיה סגן הרמטכ"ל, הסתיר 
זאת מפניי. כשחזרתי מהלימודים ביקשתי דרגת 
אלוף ולסקוב השיב: אצלי לא תהיה אלוף, תבחר 
לך כל תפקיד שאתה רוצה, רק לא אלוף. אמרתי 
לו כי בפועל כבר הייתי אלוף ב־52' למה אתה 

מבטל לי? אצלי לא תהיה אלוף, אמר.

מניעת התאבדות חיילים
באחת ההרצאות שנתתי שאלו למה כיום 
בצה"ל כל שנה כעשרה חיילים מתאבדים? אצלך זה 
לא היה? פיקדתי על 9,000 חיילים במשך הזמן ולא 
היה לי מקרה אחד של התאבדות. שאלו איך עשית 
את זה? הסברתי, אם לחייל כיום יש בעיות בבית, 
לוחץ עליו והוא רוצה להגיע למפקד החטיבה, למה 
הוא צריך להמתין חודש ימים? לוחץ עליו, הוא 
צריך להגיע הביתה מיד, יש לו בעיות, למה אתה 
לא יכול לקבל אותו כעבור יומיים? כל חייל - אתה 
אבא שלו. אין במדינת ישראל סתם חיילים, אז 
אם חייל רוצה להגיע אלייך הביתה - קבל אותו 
תוך יומיים. לוחץ עליו, אז אם לוחץ עליו אתה 
אומר לו חכה חודש? נמאס לו, הוא מאבד את 

עצמו לדעת.

אימוני השריון והכנר
כשהתחלתי לאמן את הצוותים, הקמתי מרכז 

אימונים 7 ק"מ דרומית לבאר שבע )מחנה 302, 
לימים מחנה מנוס(, ובמרכז הזה היינו מאמנים 
את הצוותים. שם התחלנו לאמן שיתוף פעולה בין 
חיל האוויר לבין שריונאים. כל צוות כזה היה שנה 
לפחות באימונים. חייל טוב - המפקד שלו צריך 
לעשות שני דברים: בראש ובראשונה בישראל, 
במלחמה. הרמטכ"ל  שינצח  טוב  אותו  לאמן 
השלישי של צה"ל, מרדכי מקלף כתב לי במכתב: 
לחצת יותר מדי על הקצינים, אבל תוצאות - נחת.

כשהייתי מפקד גייסות השריון התקשרה אליי 
אישה מירושלים. היא מוכרחה לראות אותי באופן 
דחוף. שאלתי מי את? היא אומרת סופרת. בואי 
בעוד יומיים לג'וליס, נדבר. באה האישה הזאת 
לג'וליס ואומרת לי ככה: יש לי בן אחד בטנק 
אצלך והוא כנר בלתי רגיל. אם הידיים שלו ייפגעו 
בטנק, מדינת ישראל מאבדת כנר. אמרתי לה: 
גברתי סעי הביתה, אני אחראי על הידיים של 
הבן שלך. וכשהיא נסעה הוצאתי אותו מהטנק 
הבאתי אותו למפקדת השריון. 16 שנה אחרי זה 
ששמעתי את הכנר הזה מנגן בהופעה פומבית, 
אמרתי אני הצלתי את הידיים שלו, כי בימים 
ההם בטנק, כשאין לך במה לכבות שריפה, אין 
לך במה לנקות את הטנק, כל חייל בטנק היו לו 

בעיות עם הידיים.

 ראש המנהל האזרחי 
ברצועת עזה

שר  אז  שהיה  דיין,  אלי  צלצל   '71 בשנת 
הביטחון, ואמר אני צריך אותך חזרה עוד פעם 
לצבא )והוא זה ששחרר אותי מצה"ל(. למה אתה 
צריך אותי, שאלתי? הרצועה רועשת ואנחנו 
צריכים מישהו שיתמודד עם אריק שרון ואני 
החלטתי שאתה תתמודד. שימשתי משנה למנכ"ל 
התפקיד  עליי את  קיבלתי  העבודה.  במשרד 
ברצועה. בדיוק באותה שנה חיים לסקוב, שהיה 

רמטכ"ל, היה מנהל רשות הנמלים והיו לו ויכוחים 
קשים עם הוועדים )נשמע מוכר...(. צלצלתי אליו 
והזמנתי אותו לביקור ברצועה. קיבלתי אותו 
בכבוד רב. אכלנו צהריים עם נכבדי הרצועה ובעת 
הארוחה אמרתי שלא היה לנו בצה"ל רמטכ"ל 
כמו חיים לסקוב ושיבחתי אותו. הוא התרגש 
מאוד ובלילה צלצל אלי ואמר: היום הכרתי מי 
זה יצחק פונדק. כשסיימתי את תפקידי עשו לי 

הערבים שם שש מסיבות פרידה.

אני מתחזק וחיילינו מתחזקים
האלוף פונדק המשיך וסיפר בלהט, על מלחמת 
העצמאות; על הקמת גדוד 53 בתש"ח מצעירים 
חסרי כל שלחמו בגבורה, מעל 45 מהם נפלו בקרב, 
226 נפצעו, אבל כל הנפצעים שחזרו מבית החולים 
לא חזרו הביתה, הם חזרו לגדוד כלוחמים. אני 
דבר כזה עוד לא ראיתי, הוא אומר; על המערכה 
בדרום - למעשה בעיבדיס )כ־2 ק"מ צפונית לנגבה( 

הוכרעה המלחמה נגד המצרים, הוא מציין.
שמואל  תא"ל  משיב  לך,  להגיד  לי  חשוב 
אולנסקי, קצין השריון הראשי, שלא במקרה 
כי אנו מבינים שיש ללימוד  אנחנו פה היום, 
של ההיסטוריה שני דברים: אחד באמת לימוד 
מקצועי, ללמוד את הדברים כי הטנקים משתנים 
והתחמושת משתנה, אבל האנשים וטבע המלחמה 
לא משתנה. אבל אני חושב שמלבד המקצוע עצמו, 
דרך הלימוד אנו מקבלים רוח נכונה של שימור, 
של חשיבות הלחימה למען המדינה הזאת. וכשאני 
יושב פה עם אדם כמוך, ושתזכה לעוד שנים רבות, 
ושומע את הלהט שלך כשאתה מדבר על חשיבות 
חוזקו של צה"ל - אני מתחזק וחיילנו מתחזקים, 
והרוח שהייתה לכם במלחמת העצמאות שאפשרה 
לכם לנצח, ולאפשר לנו שכיום נחיה פה בכלל - 
היא הרוח שנכון שתישאר, ובגלל זה אנחנו באים 

ללמוד. 

 האלוף יצחק פונדק מעניק לקצין השריון הראשי, תא"ל שמואל אולנסקי, 
את ספרו "מלאו אסמינו בר ויקבינו יין"
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סקירת אתרי אינטרנט      מאור לויאתרי שריון באינטרנט

תמונה מעיזבון צבי צור: ביקור בבית הספר לשריון
כתבה על טנקי אי-אם-אקס-13

 המוזיאון להגנת אורל 
במלחמת העולם השנייה

קישור לאתר המוזאון )ברוסית(: 
http://slava-urala.livejournal.com/

לאחרונה ביקר ביד לשריון מנהל מוזאון הרק"ם 
גריגוריביץ'  אלכסנדר  קורובקין  מר  שבאורל, 
)Korobkin Alexandr Grigor'yevich ( 
 .'Ural defensive military museum fame'
מסר  ובסיומו  רשמי,  ולא  קצר  היה  הביקור 
לספריית יד לשריון עותק ספר מהודר העוסק 
במוסד שבראשו הוא עומד. מדובר במוזאון מרהיב 
הכולל מגוון מוצגים, החל מכלי רכב קלים וכלה 
במטוסי קרב. מומלך להיכנס ולשזף את העיניים.

צעד קטן בוויקיפדיה ענקית

קישור לערך הטנק טי־14 ארמטה:
https://en.wikipedia.org/wiki/T-14_
Armata

מרכז המידע החל לעדכן במשורה ערכי שריון 
בוויקיפדיה. באוגוסט האחרון פרסמנו באתר 
האינטרנט שלנו קישורים ותמונות לשני אלבומי 
תמונות מיוחדים, מעיזבונו של הרמטכ"ל רב־

אלוף צבי צור )צ'רה( ז"ל. האלבומים יחד עם כמה 
עשרות ספרים הגיעו ליד לשריון בעקבות פניית 
בני המשפחה. האלבומים נסרקו והועלו לאלבום 
זמין לציבור בגוגל. כמו כן עודכן בוויקיפדיה 
הערך צבי צור, עם הפניות לאתר האינטרנט של 
יד לשריון. עדכון נוסף נעשה בעקבות כתבה על 
מכירת טנקי AMX 13 בשנות השמונים - זו 
הועלתה לאתר האינטרנט שלנו והערך על הטנק 
בוויקיפדיה עודכן. ערך ויקיפדיה נוסף 
שראוי לצפייה הוא הערך על הטנק 
הרוסי החדש T-14, הקרוי גם ארמטה. 
מדובר בטנק שהוצג לאחרונה לציבור 
וצפוי בשנים הקרובות לשמש בחוד 
חיל השריון הרוסי. באתר יד לשריון 
התפרסמו על כך כמה כתבות, והערך 

בוויקיפדיה עודכן.
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 אור ילד חרוץ 
פגישה עם מ"מ תצפית במסייעת

כשמאתגרים את החיילים ונותנים להם להתמודד עם קשיים, הם יודעים לחזור 
הביתה ולספר כמה היה להם קשה וכמה כאב להם ובזה הם גאים, כך פוסק סג"ם 

אור חרוץ, מ"מ בפלוגה המסייעת של חטיבה 401. צריך לחבר להם את תחושת 
השליחות, הוא מוסיף, שיבינו למה הם עושים כל דבר, למה הם פה 

אל"ם )במיל'( שאול נגר

ביוני האחרון פגשנו את סג"ם אור חרוץ, מ"מ 
טנקים שהוצב להיות מ"מ בפלוגה המסייעת )פלמ"ס( 
של חטיבה 401, כדי להכשיר את מחלקת הסיור 
שעליה הוא מופקד. אור, צעיר ונמרץ ומלא מוטיבציה, 
חושב בגדול ומשקיע את כל כישרונו בתפקיד שבו הוא 
רואה משימה חשובה לשלב הזה. אני נורא אוהב לשחק 
כדורסל ולא מפסיד את זה לרגע, הוא מציין, זה באמת 
הכיף שלי, ואני נורא אוהב לשמוע מוזיקה, מוזיקה 
ישראלית בעיקר. אבל אלה לא דברים שמחזיקים 
אותי כבן אדם שמשרת במערכת צבאית, אני יכול 

להסתדר בלי התחביבים האלה.

מטנקים לפלמ"ס
קורס  צמ"פ,  טירונות,  עברתי  התגייסתי, 
מט"קים, הייתי שמונה חודשים מט"ק בפלוגה 
מבצעית בגדוד 52 בחטיבה 401 בטנק מרכבה סימן 

4מ', ושירתתי בכמה אזורים בארץ, לרבות אזור 
אילת, כולל אימון חורף ברמת הגולן ואחרי זה 
יצאתי לבה"ד 1 במארס 2014. במהלך קק"ש היה 
מבצע צוק איתן, יצרו מאיתנו פלוגת טנקים, וככה 
פתחנו בעצם את ההשלמה החילית. אחרי כן רצו 
שאפתח את קורס הקצינים של המסייעת כשעוד 
לא היה לי מקצוע בכלל, ושלחו אותי לחטיבה 460 
לעשות הסבה למ"מ תצפית, שם בין היתר למדתי 
את הסיור, התחככתי קצת במרגמות, לראות 
איך המסייעת עובדת, השתתפתי בתרגילים עם 
החטיבה והייתי שלושה שבועות ב'גפן' בקורס 

קציני חי"ר.
לאחר מכן שקלו האם לקחת אותי, כמי שלא 
היה במסייעת, כדי לפתוח את קורס הקצינים. 
ביקשתי לעשות פלוגת מסלול, כלומר לקבל חיילים 
מההתחלה ולבנות אותם כמחלקה לוחמת, כשאני 
עובר איתם שוב את ההכשרה. אני מכשיר מגמת 
תצפית. הרקע שלי כטנקיסט, שיודע איפה הוא 

צריך את מחלקת התצפית, מאפשר לי להעביר 
את זה לחיילים שלי וללמד אותם, ומצד שני אם 
יש חומר שפספסתי בהסבה, אז אני יודע להשלים 

אותו עכשיו.

מחלקת התצפית של אור
המחלקות  איך  כשהבנתי  ההסבה  במהלך 
במסייעת עובדות, אמרתי לעצמי איך אני לוקח 
את הרקע המבצעי או לפחות את הרקע בהכשרה 
ואיפה באמת הייתי צריך עכשיו מחלקת סיור, איפה 
הייתי צריך עכשיו מחלקת תצפית, איפה הייתי צריך 
עכשיו מחלקת מרגמות שיעלו את רמת הלחימה 
בשדה הקרב. אני עכשיו מחלקת תצפית. יש לנו 
כמה אמצעי תצפית ובאחד מהם מד טווח לייזר 
ואנחנו מקושרים למערכת השליטה והבקרה. לפני 
שבוע סיימנו הכשרת טירונים בת ארבעה חודשים, 
ועכשיו אנחנו נכנסים לפרק של האימון מתקדם 
ובסוף אוקטובר צריכים כבר לעלות לגדוד 9 לפתוח 

בתצפית על השטח
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את הפלוגה הראשונה. אני מכשיר קבוצה של 35 
חיילים שזה יותר ממחלקת תצפית אחת, חלק מהם 

יהיו בהמשך מפקדים בפלוגות מסייעות אחרות.
הצד המקצועי בתצפית חשוב ויש הרבה דברים 
שצריך להכניס לדעתי, בעיקר עבודה עם טנקים. מה 
שאני נורא רוצה להכניס להכשרה של החיילים זה 
איזשהו חוסן פיזי, כי מחלקת תצפית יכולה לנוע 
על האמרים ולהתרחק לדוגמה 200 מטר מהכוח, 
ומצד שני מחלקת תצפית יכולה ללכת עכשיו עם 
כל הציוד, עם כל אמצעי הלחימה ואמצעי התצפית 
שמשקלם גדול, אפילו חמישה קילומטר אם נצטרך. 
החיילים האלה צריכים חוסן פיזי וגם בעיקר חוסן 
מנטלי שזה לקח מהלחימה האחרונה. חוסן מנטלי זה 
לחבר את החיילים למשימה, כדי שתמיד תהיה להם 
בראש תמונת המצב, גם כשיש חוסר וודאות. דבר 
שני - תמיד לחבר להם את תחושת השליחות, כדי 
שיבינו למה הם עושים כל דבר. הם עכשיו שבועיים 
בגזרת עזה כדי שלהורים שלהם יהיה שקט בבית.

טיפול בחיילים
יש חיילים עם בעיות אישיות בבית והם בדרך 
כלל היותר טובים. יש לי חייל שהיה יכול להגיע 
בקלות לשייטת, אבל בגלל שנורא רצה להתקדם 
בצבא, הוא החליט להישאר במסייעת כי הוא בטוח 
שפה הוא יתקדם ואני גם מאמין בו. יש לי חייל עם 
בעיה כלכלית והצבא יודע לדאוג לו, אבל הוא לא 
מוותר, מבחינתו הוא בא לתת את השלוש שנים 
כלוחם, הוא לא מרגיש זאת כחובה אלא כזכות. ויש 
הרבה בעיות מוטיבציה. חלקם רצו להגיע לחי"ר 
ולא לשריון והציבו אותם במסייעת של השריון. זה 
הקושי שלנו בתור מפקדים, אנחנו צריכים ליצור 

להם גאוות יחידה.
כיוון שנושא המסייעת חדש יחסית בַחִיל היו 
לסגל שיחות עם קשנ"ר, עם מח"ט 401 ומח"ט 460 
ועם המג"ד. גם לחיילים הייתה שיחה עם מח"ט 
460. זה יפה שמח"ט מפנה את זמנו לבוא לדבר 
עם פלוגה ספציפית כדי להסביר לה את המקום 

שלה עכשיו בצבא.
אני בהחלט מרגיש שינוי מבחינת מוטיבציה. 

כשמאתגרים את החיילים ונותנים להם להתמודד 
עם קשיים, הם יודעים לחזור הביתה ולספר כמה 
היה להם קשה וכמה כאב להם ובזה הם גאים. צריך 
לחבר להם את תחושת השליחות, כדי שיבינו למה 

הם עושים כל דבר, למה הם פה.
למ"פ שלנו קוראים בנג'י )בנג'מין(, סרן, הוא בא 
מהפלס"ר. הוא פשוט בא ושינה הכל. הוא בא למג"ד 
ואמר לו: אתה רוצה פלוגה מסייעת כמו שצריך? אני 
מגדיר את ההכשרה ואיך נראית הפלוגה. הוא בנה 
את תוכנית אימון, ובא לאשר תוכניות מול המג"ד. 
עשה לנו הכנת סגל, והתמקד להציב לנו קשיים 
פיזיים והכשרה מקצועית כדי שנבוא לחיילים עם 

תשובות לכל מבחינה מקצועית.

שילוב של טנקים ומסייעת
אני מקווה שההסבה שלי למסייעת תפֵתַח אותי 
בצבא. היה לי חלום להיות מ"פ טנקים אבל עכשיו, 
אחרי שאני מכיר את המסייעת גם מצד הטנקים 
וגם מתוך המסייעת, אדע איך לייעל את צורת הקרב 
בצורה טובה יותר ממי שיודעים רק טנקים או רק 
מסייעת. היעד בטווח הרחוק הוא לעבור הכשרה 
של מ"פ טנקים ומ"פ מסייעת. באחת השיחות עם 

קשנ"ר הוא אמר לנו, שמ"פ מסייעת עושה הכשרה 
של מ"פ טנקים כדי שיהיה לו מושג של שניהם 

בלחימה, לשם אני חותר.
לדעתי קצינים טנקיסטים שעשו הסבה למסייעת 
יהיו בהכרח יותר מקצועיים מאלה שצמחו רק 
במסייעת. מ"מ טנקים שעשה תרגיל ביהודייה ברמת 
הגולן ויודע מה טנק עובר ומה הוא לא עובר, כי הוא 
עבר בולדרים או כי נתקע באיזה ׁשַַּפ"ץ )שיפוע צד( 
בציר שעבר עליו גדוד בחורף, מ"מ שיודע כשהוא 
עבר את זה - יכול להיות מ"מ סיור הכי תותח 

שיכול להיות.
יכול להיות קצין שצמח במסייעת, שלא כל כך 
יודע מה טנק מסוגל ומה לא, ויגיד שפה טנק לא 
יעבור ולשבש הכל, ומ"מ סיור שצמח בטנקים יכול 
להגיד טנק עובר את זה בקלות. אם ניקח לתצפית 
מ"מ שיודע מה זה כוונות של טנק ויודע מה הטווחים 
של פגזים ותחמושת ובקרת אש וכל הדברים האלה, 
יידע במחלקת תצפית לאן להכווין, איך להכווין, 
מאיפה לטנק יהיה יותר נוח לעמוד, היכן לעמוד 
בנקודת מסתור שממנה יוכל לבצע ירי כמו שצריך.
לדעתי צריך לקחת את החיילים, לקחת את 
המ"כים, לקחת את הקצינים, להכניס אותם כמה 
שיותר על הטנקים. טנק פורס זחל? להביא אותם 
לראות, טנק עכשיו מחליף חוליה? להביא לראות 
איך עושים את זה. לתת להם ללמוד איך נוהגים 
בטנק, הכי בסיסי בעולם, כמו שעושים לכל איש 
צוות בטנק. לקחת אותם עכשיו לאימונים ברמת 
הגולן בחורף, להראות להם באיזה בוץ הטנק נתקע 

ובאיזה בוץ הוא לא נתקע.
כי את ההסבה של הטנקיסטים כבר הפסיקו 
לעשות, זהו, יש עכשיו קורס קצינים למסייעת וזה 
התחיל להיבנות כמו שצריך, אז לקחת פשוט את 
כל ההכשרה ולהכניס אותה כמה שיותר לאימונים 

עם הטנקים.

נחת
שכולו  הצעיר  המ"מ  את  ולשמוע  לראות 
בתפקידו, במרץ ובחריצות, כי כזה הוא סג"ם אור 

חרוץ - זו נחת לכולנו ולחיל השריון. 

סג"ם אור חרוץ ליד הטנק

סג"ם אור חרוץ - לתת 
לטנק את הסיור הטוב
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 ישר מהשטח 
התרגיל החטיבתי של 188 מעיני הלוחמים

"קדימה להסתער!", המפקד צועק ולוחמי הפלוגה המסייעת צועדים לפני 
הטנקים ומסמנים את הציר בסטיק-לייטים כדי להקל על הניווט. בין תרגיל 

לתרגיל תפסנו אותם ברגע של מנוחה ושמענו מה יש להם להגיד

אביה שקלאר ונטע צ'חנובסקי
צילום: מיכאל מס

לצד שורות של טנקים ברמת הגולן, עיניים 
רבות מתכווצות ומנסות להסתתר מהשמש החזקה. 
הלוחמים עומדים מיוזעים, אך אוזניהם מקשיבות 
לדברי מפקד חטיבת השריון 188, אל"ם ניר בן 
דוד: "לוחמים יקרים, בעוד מספר שעות נעלה 
על ציוד הקרב ונתחיל במשימתנו: הכרעת האויב 
שבא לפגוע במדינה. אני סומך על יכולתכם", הוא 
אומר בחוזקה שאליה מתלווה הד חזק, "כך קרוב 
לוודאי הייתה נשמעת שיחתי אליכם, אם היינו 

יוצאים לקרב אמיתי".
התרגיל החטיבתי )תרח"ט( שאליו יוצאת 
החטיבה עם כוחות הנדסה קרבית וגולני, משחזר 
את כיבוש רמת הגולן במלחמת ששת הימים. 
"אנחנו חייבים לנצח. כך קרה לפני 48 שנים, וכך 
קורה גם באוקטובר 2015", אומר המח"ט. "התרגיל 
הזה משמעותי, במיוחד לאור המצב בתקופה 
האחרונה", הוא מסביר. "כשהאויב רואה אותנו 
כאן הוא לבטח חושב: 'צהל יודע לטפל גם בזורקי 
אבנים ודוקרי סכינים, ועוד יש לו כוח לעשות 

אל"ם ניר בן־דוד )בנדה( מח"ט 188 ברק

תרח"ט?', זוהי עוצמתנו".
בעוד מפקד החטיבה ממשיך בדבריו, רגליו של 
סגן דביר פימה, סמ"פ בפלוגה המסייעת )פלמ"ס(, 
לא מפסיקות לנוע ולהעיף אבק אל כל עבר. רגע 
אחר כך משתרר שקט מסביב, המח"ט מעיף מבט 
חטוף ימינה אל עבר נוף הרי הגולן, ושמאלה אל 
הטנקים וקדימה אל החיילים. "רבותיי, ברק בעיניים 
ובהצלחה! ניפגש ביום חמישי בטקס הסיום", הוא 
אומר. שאגות החיילים נשמעות ברקע, ורגליו של 
סגן פימה רצות במהירות אל הנגמ"ש. "זה התרח"ט 
האחרון שלי ואני באמת יוצא אליו בשמחה", מדגיש 

סגן פימה. "בכל תרגיל בצבא צריך להשאיר את 
הרגל על הגז עד הסוף. לתת הכל".

שעתיים אחר כך, הלוחמים מסודרים כל אחד 
במקומו ברכב המשוריין בעומק השטח, דרוכים 
לקראת ההיתקלות הבאה. "עכשיו צריך להעביר 
קצת את הזמן", מסנן סמל דניאל מרצ'נקו. הזמן 
עובר לאט והלוחמים מדברים בשקט. "אז ת'כלס 
איזו גלידה הכי טעימה?" זורק לאוויר סמל יעקב 
קוץ. "ברור שקסטה", מגיב סמל אסף שניידר. 
"מה פתאום אחי, 'גומי גם' לוקח", מפטיר סגן 
פימה המפקד. "מה השעה כבר? אחת?" שואל סמל 
מרצ'נקו. "אנחנו מחכים שכל הטנקים יעברו ורק 

אז נוכל להמשיך", מסביר פימה.
"המחלקה הזו היא  משפחה. את הצחוקים 
כאן לא הייתי מחליף בשום דבר", מספר סמל 
קוץ בצחוק מתגלגל. סגן פימה, לוקח חלק בהוויי 
הלוחמים. "לפני שאנחנו לוחמים - אנחנו בני 
אדם. אבל אם יש רק אווירה טובה והדברים לא 
נעשים בצורה מקצועית - אז זה לא שווה כלום. 
כשהגבולות ברורים בין המפקד לפקודיו, הוא יכול 
להרשות לעצמו להוריד את המסכות", הוא מסביר. 
"אני המפקד שיוביל אותם בקרב. מה שמנחה אותי 
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הוא לא לפחד לפקד. תמיד אומרים על המסייעת 
-  'זר לא יבין זאת, ובאמת קשה להסביר במילים'".

כשהחושך יורד, הם עדיין מצטופפים בנגמ"ש. 
"קדימה להסתער", צועק סגן פימה אל חייליו. 
הנגמ"ש מתחיל לרעוד ולנסוע, ובכל כמה שניות 

לפקודה תמיד אנחנו - עם ברק בעיניים

הטנק שלנו יכול 
לעשות הכל

הלוחמים מזנקים מתוכו כדי לסמן בסטיק־לייטים 
את הדרך לטנקים. "מחלקת הסיור מנתבת שטחים 
מסובכים לניווט כדי שהטנקים לא יסתבכו בדרך", 
מסביר הקצין. "התפקיד של הפלמ"ס הוא להוביל 
את הגדוד. לאסוף מידע מקדים על האויב ולהעביר 

אותו הלאה, כדי שהכניסה ללחימה תהיה חלקה".
"אש, אש, אש!", נשמע קול חזק מבחוץ. "מאגה, 
מאגה, מאגה!", צועקים הלוחמים בתגובה ויורדים 
בהסתערות לקרב. הם הותקלו בבימוי אויב. "כמו 
שאומרים - מלחמה היא ממלכת אי־הוודאות. 
התרח"ט מקנה יכולת לקרוא את השטח ולהבין 
איפה יתמקם האויב בזמן אמת ואיך עלינו לנוע", 

מבהיר פימה.

 תקלות קורות, 
אבל מוכרחים להמשיך

בין ההיתקלויות מול ביום אויב לסימוני צירים, 
סמל קוץ אשר התחיל את דרכו כחלק מצוות טנק ורק 
מאוחר יותר עבר לפלוגה המסייעת רגלית, מוצא רגע 
של מנוחה לספר על הפלוגה שהולכת בין הטנקים. 
"אני מתגעגע לטנק. גדלתי שם. כשעברתי למסייעת 
זה הרגיש לגמרי אחרת". הוא מסביר. "לפעמים אני 
מרגיש תלוש", משתף רב"ט ניצן, "אנחנו לא טנק ולא 
לגמרי חי"ר. ומצד שני, לא הייתי מחליף את האנשים 
שכאן בחיים".  "גם אני הגעתי מעולם הטנקים", 
מספר סגן פימה. "על הכלי הזה התמקצעתי. אבל 
אין תחליף למסייעת. זו פלוגה קלילה וזריזה, אם 

יש הקפצה הפלוגה מוכנה הכי מהר".
המנוחה לא נמשכת זמן רב. אחד הטנקים אשר 
נוסע על שרשרות, נעצר בגלל פריסת זחל. "קדימה 
- שתים שלוש", צועק סגן פימה, והלוחמים מזיזים 
יחד את הזחל לאחור. לא כך דמיין לעצמו הקצין 
את התרח"ט האחרון שלו. "האמת שגם בתרגיל 
הראשון שלי כמ"מ היתה פריסת זחל", הוא נזכר. 
"אמרתי לעצמי - 'דביר אתה מ"מ. שום דבר לא 
יכול לסבך אותך. גם לא פריסת זחל בגשם באמצע 
הלילה'". נדמה כי דרך הזיכרון הוא מקבל כוחות 
מחדש. "אין מה לעשות, תקלות קורות כל הזמן. 

אבל מוכרחים להמשיך".
בתום הלילה הארוך, השמש מתחילה להציץ 
בין הרי הרמה ומזכירה ללוחמים שעליהם לטפל 
בבעיית הזחל במהירות האפשרית. "לרגעים האלו 
אני אתגעגע", מסנן סמ"ר ארז קארו, "הסבא" 
של המחלקה, שגם עבורו מדובר בתרגיל אחרון. 
וכולם  הולך  לא  כשמשהו  הקטנים,  "הרגעים 
מתגייסים לפתור את הבעיה - אלה רגעים שלא 

תחווה בשום מקום אחר". 
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ואולי טעות היא בידי וכך רק נראים הדברים 
על פני השטח, ואולי מתרחשים תהליכים פנימיים 
סמויים, שאינם גלויים לעין כל, המאדירים את 
עוצמתה של המדינה. לאחר משבר כה קשה, ועם 
קרבנות כה רבים, ציפיתי לראות בחברה ובמדינה 
יותר ערכיות, יותר סולידריות, יותר חמלה, יותר 
אכפתיות לאינטרס של המדינה מאשר לאינטרס 
האישי והמפלגתי, יותר תבונה ואחריות מנהיגותית־

פוליטית ועוד, ועוד... ולא היא!
הדברים להלן נלקחו כפי שהם מספרי "כשסבא 
היה במלחמה - סיפורה של חטיבה 205 במלחמת 
יום הכיפורים" )מהדורה שנייה, 2014, עמודים -237
231( על מלחמת יום הכיפורים - ובעיניי תקפותם 
ומהימנותם של הדברים, שרירים וקיימים גם כיום. 

סיכום, משמעויות ומסקנות:

משבר והלם בהנהגה
מאז הקמת המדינה לא חווה עם ישראל חוויה 
טראומטית כה חזקה ועוצמתית שהשאירה בו צלקות 
כה עמוקות ומדממות כמו שחווה במלחמת יום כיפור.
בשני ימיה הראשונים של המלחמה הייתה 
התחושה שצה"ל עומד בפני תבוסה ואובדן. ואכן, 
התקפות האויב במקביל בשתי החזיתות קצרו הישגים 
מרשימים, וצה"ל נמצא לא מוכן לקראתן. המדינה 
איבדה נכסים חשובים וכואבים בשטחים שנכבשו 
על ידי האויב ובקרבנות רבים שזעזעו את המדינה. 
המיתוס שצה"ל כמעט "הכול יכול" נשבר כהרף עין, 
לא רק אצלנו אלא גם בארצות האויב. קצינים בכירים 
בשני הצבאות, הסורי והמצרי, הביעו את פליאתם על 
כך שבקלות יחסית כזו הצליחו לפרוץ את קווי צה"ל.
אבל לא רק בכך הייתה הפגיעה של התקפות 
ה"הפתעה", אלא גם בהפרת האיזון של מערכות 
השלטון וקבלת ההחלטות, איזון המאפשר שיקול 

דעת והערכת מצב תקינים.
מצב השגרה הפך למצב משבר וגרם למקבלי 

ההחלטות תחושות הלם, שיתוק וחרדה, כתוצאה 
מאיומים גוברים על המדינה. נוצר צורך דחוף ומידי 
למתן פתרונות ולקבלת החלטות. כך היה אצל צמרת 
הפיקוד והמנהיגות בכלל, ובפרט אצל שר הביטחון 
משה דיין, שִהרבה לחזור על דבריו בדבר "אובדן 
הבית השלישי". הוא דיבר כך ש"הלכו הדגניות" והציע 

להיערך לקווי מגננה בעורף.
גישה דפיטיסטית זו לא נעלמה מעיני הסובבים 
אותו שניהלו את המלחמה, וגם לא מעיני הציבור 
והתקשורת. דבר זה לא תרם למורל הלאומי בכלל 

ולמורל של מפקדי צה"ל בשטח בפרט.
ראש  היו  בהתנהגותם השקולה  דופן  יוצאי 
הממשלה גולדה והרמטכ"ל דדו, שהצליחו להדחיק 
את מצוקותיהם מבלי שייפגע כושר קבלת ההחלטות 

שלהם.
גם בר־לב, הרמטכ"ל לשעבר, הרגיע בעצם נוכחותו 
את הרוחות וניהל את העניינים בתכליתיות )אם כן, 

שני ה"יוגוסלבים" עשו את המלאכה(.
בפועל לא ניכר שלמערכת השלטון ולמנהיגות 
הפוליטית היה הרבה מה לומר לגבי מהלכי הלחימה, 
והן גם לא שותפו בקבלת החלטות קריטיות, למעט 
אולי ההחלטה בדבר חציית התעלה. גם זה היה חלק 

מסינדרום ההלם וההפתעה.
עם זאת היו כשלים גדולים במערכה זו. למרות 
ההתרעות והסימנים בשטח, גם הרמטכ"ל נפל ברשתו 
של ראש אמ"ן וקיבל את הערכתו השגויה. הוא לא 
יזם עיבוי ותגבור כוחות כמה ימים לפני המלחמה 
וסמך על צה"ל שידע להתגבר על המכה הראשונה 
בעזרת הצבא הסדיר. חיל האוויר, שכה סמכו עליו 
שיבלום כל התקפה יבשתית, לא הצליח במשימתו 
וגם לא בהשמדת עמדות הטק"א. בפיקוד הדרום 
לאורך התעלה דוללו מעוזים, ולא היו פיקוח ובקרה 
על מצב הקו. הרמטכ"ל גם לא נתן דעתו לעובדה 
שרק זמן קצר לפני המלחמה מונה אלוף חדש שטרם 

ככל שעוברות השנים, נדמה שזיכרון המלחמה הקשה ביותר שהייתה למדינת ישראל, 
שבה היה חשש אמיתי לקיומה של המדינה, הולך ונשחק והופך לעוד פרק בתולדות 
מערכות ישראל, שחוזרות על עצמן לצערנו מדי כמה שנים. מלחמה זו לא תפסה את 
מקומה בתודעה הלאומית, כמקור והשראה, ללקחים ולמסקנות שיש ללמוד ולגזור 

מהם את חזון עתידנו והיערכותנו לקראת הביטחון הלאומי בעתיד

סא"ל )במיל'(דוד כספי*

 מלחמת יום הכפורים
המלחמה שנשכחה?!

מפקדים בחטיבה 205. מימין: סא"ל דוד כספי מג"ד 125, סא"ל גיא יעקובזון מג"ד 95, אל"ם יופי פלד 
מח"ט 205, סרן שי, סא"ל משה מלר מג"ד 61, סא"ל ספקטור
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הכיר היטב את הזירה. ככל הידוע, גם לא היו נהלים 
כתובים ופקודות ברורות להיערכות ולתגובה במצבי 
פתע. כמו כן הצבא היה בחוסרים חמורים מבחינת 

הצטיידות וזיווד טנקים בפריטים קריטיים ועוד.

אימוץ הקונספציה של "סבירות 
נמוכה למלחמה" - אחריות של מי?

תפיסת המודיעין בצה"ל הייתה שעליו לספק 
התרעה מודיעינית מספקת כדי להיערך ולגייס את 
כוחות המילואים בזמן. כולם תלו את יהבם בכך. אבל 
מאז מלחמת ששת הימים מלאו קווי החזית בכוחות 
אויב בשפע בשתי הגזרות, כך שהתרעת המודיעין 
המצופה בדבר הזזת כוחות והיערכות לתקיפה הפכה 
לבעייתית יותר, שהרי האויב שהה באופן קבוע בקווים 
אלה. השגיאה הקרדינלית של המודיעין במלחמת 
יום הכיפורים הייתה היומרה שלקח על עצמו לפרש 
ולחזות כוונות וסבירויות אצל מנהיגי ערב, במקום 
לסמוך יותר על עובדות שהיו בשטח בשפע, ועל 

מראה עיניים.
כוונותיהם  כידוע, שמרו את  מנהיגים אלה, 
האִמתיות בסוד אפילו מן הקרובים ביותר להם. 
סאדאת התגלה כערמומי מתוחכם, ו"האריה מדמשק" 

כשועל.
קשה להעריך כיום איזה "קסם" השפיעו אנשי 
אמ"ן ובראשם אלי זעירא, שנהנה מיוקרה אישית 
גבוהה אצל שר הביטחון, על צמרת מקבלי ההחלטות 
- דיין, דדו וגולדה. כך, עד לרגע האחרון "הרדים" 
אמ"ן את המערכת, הטיל ספק בכך שמלחמה בפתח, 
ועל ידי כך מנע היערכות נכונה, כגון גיוס מילואים או 
אולי מכת מנע אווירית )יש סברה האומרת שאילו היו 
מגייסים את כוחות המילואים בטרם קרב ומטילים 

אותם למערכה, מספר הקרבנות היה גדול יותר(.
אנשי אמ"ן לא היו מודעים כנראה להימור שלקחו 
על עצמם, אבל מנגד לא היה מי שהטיל בהם ספק 
ודרש הערכות והוכחות נוספות )למעט טליק, שניסה 

לשכנע ולשנות את הערכתם(.
תודעתית  יותר,  מוקדמת  שהיערכות  ייתכן 
ומעשית, הייתה מרתיעה את האויב או מונעת את 

ה"הפתעה" ואת ההלם שחווינו.
מי אפוא אחראי לכך שאומצה התזה של אמ"ן? 
אין ספק שאמ"ן נושא באחריות גדולה מאוד ובפירוש 
ָּכׁשַל מקצועית ומחשבתית בהערכותיו. מדהים 
ומקומם להיווכח שעד היום ראש אמ"ן לשעבר 
אינו מוכן לקבל על עצמו קורטוב של אחריות על 
כך שטעה והטעה את כולם. אבל גם אין מנוס מלקבוע 
שהייתה כאן "תקלה פיקודית ולא מודיעינית" כלומר, 
קיימת אחריות פיקודית של צמרת מקבלי ההחלטות 
שקיבלו גישה זו, בה בעת שהייתה בידיהם הסמכות 

והבֵררה לדחותה.
אם ניתן ללמוד מכך לקח כלשהו, פרט להצבעה 
על אחריות אישית, הלקח הוא לדאוג שדבר כזה לא 

יישנה ולבנות מנגנוני הערכה ודיון חלופיים.

תוצאות המלחמה
כוונתו של צבא מצרים לסלק את צה"ל מגדות 
התעלה וסיני לא צלחה, וכך גם כוונתם של הסורים 
לדחוק את צה"ל מרמת הגולן ומן ה"מובלעת" 
הסורית. על כך הם הוכו קשות ונגרמו להם אבדות 

רבות, עד שנאלצו לבקש בחופזה הפסקת אש.
הפסקת האש באה לצה"ל בטרם עת, וייתכן שניתן 
היה להכות בהם יותר לאחר התאוששות ושיקום 

מדורג של עוצבות.

הצבאות לא הוכרעו ולא התמוטטו )ספק אם ניתן 
היה להשיג הכרעה צבאית טוטלית אז וגם כיום(. 
המצרים נשארו על גדות התעלה, והסורים נשארו 
עם צבא משלוח עיראקי גדול ומוכן לפעולה ועם 

סד"כ צבאי משמעותי משלהם.
לעומת תנאיי הנחיתות הנוראים שצה"ל נתפס 
בהם בפריצת המלחמה, נמצא בסופה בק"מ ה־101 
כשארמיה 3 מכותרת וארמיה 2 חסרת  מקהיר, 

אפשרות לתמרון ולתקיפה מחודשת.
ברמת הגולן הדף צה"ל את החיילים הסורים 
עד האחרון שבהם, לאחר שהסורים כבשו שטחים 
שבשטחנו, ונערך בתוך המובלעת הסורית מזרחה, 
כ־35 ק"מ מדמשק, כאשר תותחיו מאיימים על הבירה. 
"בזכות" צה"ל שום יחידה סורית לא הצליחה לממש 
תכניותיה האופרטיביות. צה"ל אכן ניצח במלחמה 

זו למרות כל ההסתייגויות והפקפוקים!
חדוות ניצחון אמנם אין בנו, אך יש בנו תקווה 

מהולה בדאגה.

חטיבה 205
עד  מאוד  ארוכה  דרך  צלחה  שלנו  החטיבה 
ש"תקעה דגל" בנקודה המזרחית ביותר במובלעת 
הסורית, בדרך לבירה הסורית, על גבי שני התילים 

ענתר ועלקיה.
החטיבה עמדה בכל משימותיה ובפרט על התילים, 
במקום שנמנע ממנה תמרון כלשהו. כאן היה ה"סדן" 
שאליו התנפצו כל התקפות העיראקים במשך חמישה 
ימים רצופים. בהתקפת־הנגד האוגדתית בדרום הרמה 
הובילה החטיבה בראש, התכתשה עם מסות של 

טנקים סוריים ויכלה להם.
כל לחימתה של החטיבה הייתה קרב שב"ש אחד 
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גדול מראשיתה ועד סופה. כל הזמן הייתה החטיבה 
בנחיתות מספרית בטנקים בכל גזרה שלחמה, אך 
שמרה על לכידות ומיצוי הכוח וניצול העתודה המעטה 

ששמרה לעצמה.
לא רק מהלכים טקטיים הם שסייעו בעדה לנצח 
בכל קרב, אלא האיש ברמת הטנק הבודד שעמד 
באומץ, במסירות ובמקצועיות, בחירוף נפש, הוא 
שהביא את התוצאות. מפקדים התחלפו בגדודים 
לאחר היפגעות )בגדוד 94 ובפרט בגדוד 125, שבו 
התחלף כל הפיקוד במהלך המלחמה( ומספר ההרוגים, 
הפצועים והטנקים הפגועים הלך וגדל - אך זה לא 

פגע כלל בתפקוד החטיבה.
33 הרוגים ו־153 פצועים מעידים על עוצמת 
כואבים  מספרים   - החטיבה  של  הלחימה 

ומשמעותיים לחטיבה.
כמו כן השאירה החטיבה לסורים ולעיראקים 
"מזכרת" בצורה של כ־90 טנקים מושמדים שלהם 

)לפי הערכה זהירה(.
לא היה רגע שבו השתהתה החטיבה, התעכבה או 

היססה, כל העת נעה קדימה למשימותיה.

 קבלת פיקוד במהלך קרב 
כאשר הקדקוד נהרג

נפילה של קדקוד במהלך קרב הנו אירוע של שבר 
ומצוקה ליחידה. זהו הרגע שבו האיומים והסיכונים 
שמול היחידה עלולים לגבור עליה, ואצל הטנקיסטים 
- כולם שומעים וכולם מרושתים לרשת הקשר שבה 

מודיעים: "קדקוד נפגע, 11 קבל פיקוד!"
אצל כל החיילים ביחידה עולה מפלס החרדה. 
כולם נושכים שפתיים, ובוודאי עולה בהם המחשבה: 
אם זה קרה אצל הקדקוד, זה עלול לקרות גם לי... 
קיים גם החשש שמצב היחידה גרוע ועלול להידרדר 

למצב של הישרדות.
כשנפגע טוביה ז"ל )המג"ד( ונהרג, הייתי בטנק 
שלי, במרחק של כ־150 מטרים ממנו, על תל־ענתר. 
אז לא חשבתי על כל ההיבטים האלה, הייתי עסוק 
כמו כולם בלחימה מול עשרות הטנקים העיראקיים 
שהסתערו עלינו ממרחק של כ־150 מטר. שניים מהם 
חשפו מולי את גחונם בניסיון לטפס על התל וחטפו 
פגז בגחון, מקום בלתי צפוי לפגיעה. רק לאחר דקות 
אחדות הצלחתי להפנים את משמעות התפקיד המוטל 
עליי בעיצומו של קרב קשה. לא הייתה לי שהות 
למחשבה רבה, והמשכתי מיד את רצף הפקודות 
לגדוד. הייתי בתמונת הקרב ונכנסתי ישר לנהל את 

האש וההיערכות של הפלוגות.
למזלי היה הגדוד שלי מיומן ובו אנשים סוג א', 
טנקיסטים ותותחנים מעולים בעלי ניסיון ממלחמת 
ששת הימים. עובדה זו ליכדה את הגדוד, והוא ידע 
להמשיך בנחישות את מה שהיה לפניו. באותה מידה 

עלולים היו לשרור בלבול, מבוכה ואבדן שליטה.
העובדה שנכנסתי מיד ל"מנגינת הפקודות" 
והתאמצתי לשדר בקולי רוגַע והבנת הקרב הועילה 

מאוד להמשך תפקודו של הגדוד כנדרש.
בחניון הלילה עשיתי סיבוב קצר של ביקורת 
ובדיקת הנעשה מבחינת ההתארגנות ליום המחרת. 

לא עברתי בין האנשים "לנחם", "להרגיע" או לומר 
דברי הבל. כולם עשו עבודתם בשקט ובחריצות, 
וכולם היו מכונסים בתוך עצמם... מהמילים המעטות 
שהחלפתי עם כמה מפקדים ומן היד הרכה, החמה 
והידידותית שהונחה על כתפי חשתי שהם סומכים 

עליי ונותנים בי אמון.
עם שחר עלינו חזרה לעמדות. חשתי שלידי 
חבורה נפלאה של לוחמים נחושים ומקצוענים, 
שידעו לעמוד במבחנים הקשים שנכונו לנו. ואכן, 
עוצמה רוחנית זו באה לידי ביטויה המעשי בהמשך 

הלחימה. 

מה נלמד ממלחמה זו?
במונחים של מלחמה צה"ל ניצח, וזאת יש להדגיש 

חד־משמעית!
מה נלמד ממנה? אילו לקחים הופקו? נדמה לי 
שעד היום אין לכך תשובה ברורה. והרי זאת הייתה 
המלחמה הקשה, הגדולה והמסוכנת ביותר למדינת 
ישראל. אף שהיום הצבא הוא דיגיטלי, טכנולוגי, 
רווי מחשבים וטילים חכמים, יש הרבה מה ללמוד 
ממנה - לקחים בסיסיים בתחומי המנהיגות, הפיקוד 
והתמרון, הלחימה במספר חזיתות, הלחימה בתנאים 
נחותים של סד"כ, העמידה תחת ארטילריה בלתי 

פוסקת, הפריצה אל טריטוריית האויב ועוד.
זאת ועוד: נתגלו ליקויים לא מעטים בפיקוד 
ובקבלת ההחלטות אצל הפיקוד הבכיר בצה"ל, בפרט 
בסיני וגם בגולן. אם ניכנס לבדוק מה היה קורה "אילו", 
אילו היה תפקוד אחר של הפיקוד הבכיר, אם זה ניתן 
היום לבדיקה בכלל, היינו מגלים שמחיר המלחמה 

הקשה הזו היה עשוי להיות שונה בכל המובנים.
ג'קי אבן ושמחה מעוז כותבים בספרם "בנקודת 
הכובד" )2012( את אחד המשפטים המרעישים 
והחשובים ביותר: "החוליה החלשה ביותר בצה"ל 
היא הפיקוד הבכיר שלו. אם לא יינקטו בהקדם 
צעדים אפקטיביים לטיפול במום מפחיד זה, הסכנה 
הגלומה בו לקיום המדינה ואזרחיה תבוא לידי ביטוי 

במלואה גם במלחמה הבאה."

האם מישהו מודע לזה? איך מכשירים אצלנו 
גנרלים לעתיד? איך מקדמים לתפקיד? מה בודקים, 
ואיך בודקים בהערכה מדעית התאמה אישית וסגולות 
מתאימות? האם שירות בסיירת מטכ"ל מכשיר את 
הקצין להיות גנרל? כאמור, ממלחמת יום הכיפורים 
ניתן ללמוד לקחים רבים בתחום זה ובעוד תחומים 

רבים.

ביקורת על מפקדים
דברי הביקורת המופיעים בספר על מפקדים 
שונים, על תפקודם ועל החלטותיהם המבצעיות, אין 
בהם בשום פנים ואופן ניסיון לפגוע במעמדם )כמו 
שנעשה בספרים אחרים על מלחמת יום הכיפורים( או 
להמעיט חלילה מערכם של כלל מעשיהם במלחמה.
כולם ראויים בעיניי למלוא ההערכה וההוקרה. 
נסיבות הלחימה והקרבות הקשים מעמיסות על 
המפקד עומס נפשי עצום, ולא פעם גורמים לחשיפת 
חולשות שבאופן טבעי קיימות אצל כל אחד מאיתנו.
המבחן הוא ברציפות התפקוד והפעולה במשך 

כל המלחמה, ובכך עמדו כולם.

מה נשאר בנו, הלוחמים?
"שרוטים", "פגועים", "הלם קרב" סמוי או גלוי, 
"חרדה נסתרת" ועוד... מלחמה זו פגעה בגוף של 
רבים, אבל רבים יותר, אף אם לא יודו בזה, נושאים 
זאת בנפשם. הכאב הקשה מכול הוא בשל העלבון 
והפגיעה המורלית: כיצד קרה לנו דבר כזה? כיצד 
נתפסנו כל כך לא מוכנים, מופקרים כמעט? מאז אנו 
רגישים יותר, זועמים יותר ודואגים יותר - שמא לא 
חל בנו שינוי - בחברה, במדינה, בצה"ל? שמא לא 
הפנמנו לקחים? שמא אין בנו העוצמות והיכולות 
שהאמנו בהן, אולי בצורה הזויה, עד לפרוץ המלחמה?
מנהיגות? אחריות הדדית? מוכנות? ליברליות 

ודמוקרטיה? איפה הן?
לא נותר לנו אלא לטפח תקווה ואמונה שבעתיד 
יהיה "אחרת" )וברצון האל - ללא מלחמות(, וזאת 

למען ילדינו ולמען הדורות הבאים... 

* סא"ל דוד כספי היה סמג"ד 125 וקיבל את הפיקוד על הגדוד במהלך הקרבות, לאחר שהמג"ד טוביה תורן נהרג
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אל"ם )במיל'( שאול נגר
צילום: רב"ט עדן זק"ש, יד לשריון

נשיא המדינה מר ראובן )רובי( ריבלין, ראש 
הממשלה מר בנימין נתניהו, ממלא מקום יושב 
ראש הכנסת מר אבי דיכטר, שר הביטחון מר 
משה )בוגי( יעלון, שרת הקליטה הגב' סופה 
לנדבר, הרמטכ"ל רב-אלוף גדי איזנקוט וכל אלופי 

המטה הכללי, ניצבי המשטרה, יושב ראש עמותת 
מוזאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה 
האלוף במילואים חיים ארז, יושב ראש הנהלת יד 
ושם תת־אלוף במילואים אבנר שלו ויושב ראש 
עמותת "יד לשריון" האלוף במילואים אודי שני, 
נכבדים רבים, וטרנים יהודים של מלחמת העולם 
השנייה מישראל, ששירתו בצבאות השונים, 
לרבות בבריגדה היהודית, וכן פרטיזנים לשעבר, 

ניצולי שואה ובני משפחות שכולות, קהל רב, 
חיילים ובני נוער, גדשו את אמפיתאטרון "שאול" 
שביד לשריון בעצרת הממלכתית שהתקיימה ביום 
7 במאי 2015, לציון מלאות 70 שנה לניצחון על 
גרמניה הנאצית. העצרת שבה השתתפו כ־6000 
איש, התקיימה בשיתוף פעולה של עמותת יד 
לשריון ומוסד יד ושם. עוד השתתפה תזמורת 

משטרת ישראל.

גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה, הגדולה  שבעים שנה לאחר שהובסה 
והמדממת שבמלחמות תבל, שבה נרצחו שישה מיליוני יהודים מפני שהיו יהודים, 
ביום 7 במאי 2015, קיימה מדינת ישראל - שקמה שלוש שנים לאחר אותה מלחמה 
- עצרת ממלכתית ביד לשריון לציון הניצחון הגדול, בהשתתפות רבים מוותיקי 

אותה מלחמה

משמאל: תא"ל )במיל'( אבנר שלו, יושב ראש הנהלת 
"יד ושם"; האלוף )במיל'( חיים ארז, יו"ר עמותת הלוחם 
היהודי במלחמת העולם השנייה; סגן אביעוז דגן, מפקד 

מחלקה בחטיבת בגולני, נכדו של פרופ' יון דגן

70 שנה 
לניצחון על גרמניה הנאצית
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רקע

גרמניה הנאצית פתחה את מלחמת העולם 
השנייה ב־1 בספטמבר 1939. המלחמה הסתיימה 
באירופה ביום 8 במאי 1945 בכניעת גרמניה לבעלות 
הברית. מלחמה מרה זו גבתה מחיר כבד מנשוא 
מהעם היהודי. כ־50 מיליון בני אדם נספו במלחמה 
ובהם שישה מיליון יהודים, שליש מבני עמנו, אשר 
נרצחו רק בשל היותם יהודים. לעם היהודי היה חלק 
בניצחון. כמיליון וחצי לוחמים ולוחמות יהודים 
השתתפו בלחימה בכל צבאות בעלות הברית, 
בכל החזיתות, בכל הדרגות ובכל התפקידים. הם 
שירתו גם בפרטיזנים ובמחתרות בגבורה, באומץ 
ובחירוף נפש. רבים מהם זכו במדליות ובעיטורים, 
גם הגבוהים ביותר, של אותם צבאות ומדינות. 

כרבע מיליון מהם נפלו במערכות השונות.
אין עם שהוציא מתוכו אחוז כזה של לוחמים 
ואין עם שאחוז כזה מבניו ובנותיו נפלו במלחמה זו.

מדברי נשיא המדינה מר ראובן 
)רובי( ריבלין בטקס

אנו מציינים היום 70 שנים, לניצחון העולם 
החופשי על החיה הנאצית, בסימן גבורתו של 
הלוחם היהודי שנטל חלק במערכה. איננו עומדים 
כאן, כניצבים פסיביים. אנו עומדים כאן, כנציגיו 
של עם, שהטיל למערכה את טובי בניו ובנותיו. למן 

ימיה הראשונים של מלחמת העולם השנייה, בסתיו 
1939, ועד ימיה האחרונים באביב 1945, לחמו 
במסגרת בעלות הברית, לוחמים יהודיים אזרחי 
כל המדינות, החל בקרבות הבלימה הנואשים 
של הצבא הפולני בימי ראשית המערכה, וכלה 
בהכנעת ברלין בידי הצבא הסובייטי ובעלות 
כבדת  המערכה  לאורך  באחריתה.  הברית 
השנים והדמים, ובעוד אחיהם מובלים לשמד, 
עמדו הלוחמים היהודים בקו החזית הראשון. 
במלחמת העצמאות אחוז מהיישוב היהודי נפל 
במערכה על שחרור הארץ. בצדק רב אנחנו, אזרחי 
מדינת ישראל, רואים זאת כעדות למידת ההקרבה 
ולגודל הקורבן. במלחמת העולם השנייה נטלו 
חלק כמיליון וחצי חיילים יהודים, שמונה אחוזים 
מכלל העם היהודי. כרבע מיליון מאותם לוחמים, 
כאחוז ורבע מכלל העם היהודי של אותה עת, נפלו 
בקרבות המערכה. האם אנו יודעים זאת? האם 
יודעים זאת בנינו ונכדינו? האם אנו מבינים שהעם 
היהודי לחם לחימה של ממש בשדות הקטל של 
אירופה? מכובדיי, הלוחמים היהודים נפלו כמפקדי 
ספינות וצוללות, כטייסי קרב והפצצה, כמפקדי 
אגדי שריון ורגלים, הנדסה וארטילריה, וכרובאים 
פשוטים מן השורה. בכל זרוע לוחמת ובשורות כל 
צבא שלחם בנאצים, ניתן למצוא גיבורי מלחמה 
יהודים מהוללים ומעוטרים. לא היה זרם פוליטי 
ולא הייתה קהילה יהודית שנפקדה מן המערכה. 

ההקרבה לא פסחה, לא על דוד רזיאל איש אצ"ל, 
שהשבוע התקיימה אזכרתו השנתית, ולא על חנה 
סנש, בת לנוער העובד והלומד. ההקרבה לא פסחה 
על בני הקהילות החרדיות החסידיות של חבל 
הסודטים, שלחמו בשורות הצבא הצ'כוסלובקי, 
ולא על הצברים בני הארץ, שבהוראת הנהגת 
היישוב, התגייסו בהמוניהם לצבא הבריטי. המאמץ 
היה מנת חלקם של לוחמי הצבא האדום כמו וולף 
וילנסקי, ושל לוחמים אמריקאים, כמו קולונל מיקי 
מרכוס, שאף בנה את תורת הלחימה של צה"ל. 
מכובדיי, הידע הצבאי והניסיון הקרבי שנרכשו 
בחופי נורמנדי ובמדבריות אל עלמיין, יושמו 
בתוך שנים מעטות במערכות הכבדות לשחרור 
ירושלים וכיבוש הנגב והגליל. אליק לא נולד מן 
הים. קדמו לו לוחמים יהודים מהעת העתיקה ועד 
ימי מלחמת העולם השנייה, שהנחילו לו ולצה"ל, 

מסורת של גבורה.
אנו מביטים בהערצה ובחיבה בכם, ותיקי 
מלחמת העולם השנייה. אנו מביטים אחורה מכם 
ורואים את פניהם של המכבים. אנו מביטים קדימה 
מכם ורואים את פניהם של לוחמי צה"ל ומפקדיו. 
אנו מבינים שכולכם חוליות בשרשרת מפוארת 
של גבורה יהודית, שראשיתה בעלילות התנ"ך 
ואחריתה בימים ובשעות אלה, בהגנה על העם ועל 
הארץ. חיילי צה"ל, העומדים היכון על גבולותינו, 
בעודם מגישים סיוע לעם הנפאלי הנאבק באסונו, 

פרופ' יון דגן ומר אפרים פפרני, יו"ר ארגון נכי מלחמה. מה אתה אומר? כבר עברו שבעים שנה?... 
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הם הנכדים שלכם. אתם לימדתם אותם את סוד 
הגבורה והאנושיות, טוהר הנשק והעוז. גבורתכם 
העילאית, ותיקי המלחמה היקרים, ראויה להנצחה 
הולמת. מכאן, מאירוע הצדעה זה המוקדש לכם, 
אני פונה אל הממשלה בבקשה להשלים במהירות 
את בניית המוזאון ופתיחתו, ובכך להעניק לכמה 
שיותר מכם את ההוקרה שהנכם כה ראויים לה. 

היו ברוכים.
בהמשך לדברי הנשיא הוסיפה המנָחה: לפני 
מספר שנים החליטה ממשלת ישראל על הקמת 
מוזאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה, 
כאן באתר יד לשריון שבלטרון! בימים אלה 
הסתיים שלב בניית המבנה, ובעתיד הקרוב, 
במהרה עוד בימיכם, תוכלו, לוחמי מלחמת העולם 
השנייה, לראות ולבקר במוזאון שיישא על נס את 
תרומתו של הלוחם היהודי במלחמה נגד הנאצים. 

 מדברי ראש הממשלה 
מר בנימין נתניהו בטקס

מכובדי, נשיא המדינה, ראובן ריבלין,
אני אעשה כשתי מצוותיך: אחד, נדאג לתקציב 
להשלים את המוזאון, דבר ראשון. ושתיים, לא 
אפרט את כל המכובדים כאן. אתייחס אליכם 
במלה אחת, מכובדיי ונכבדיי, שתי מלים, כל אחד 
ואחת מכם, וכמובן ובייחוד הווטרנים, הלוחמים, 
הפרטיזנים, המתנדבים היקרים שלחמו במלחמה 

הגדולה והנוראה הזאת, הנוראה מכל מלחמות 
האנושות - אני יודע שלרבים מאוד מכם זהו 

היום הגדול, היום החשוב בשנה.
שבעה עשורים עברו מאז שגרמניה הנאצית 
הוכרעה, אבל המלחמה נשארה אתכם, ובצד 
שמחת הניצחון, שאנחנו מציינים אותו כל שנה, 
אתם זוכרים בכאב קרובי משפחה שנספו וחברים 
לנשק שנפלו, אתם מתבוננים בצלקות שבגופכם 
וחשים את הרסיסים שנותרו בבשרכם עד עצם 
היום הזה. הייתם נערים ונערות בשדות קרב 
עקובים מדם, בבוץ, בשלג, בקרח, וחלק מכם 

גם במדבר לוהט.
המלחמה נטלה מכם את נעוריכם, אבל אתם 
הענקתם לאנושות הצלה ותקווה, כי אלמלא 
נעצרה מכונת הרשע הנאצית הייתה מתרחשת 
קטסטרופה גדולה פי כמה וכמה, אי אפשר לדעת 
לאן היו מועדות פני האנושות. ההקרבה שלכם 
מנעה את הקטסטרופה הזאת, והיום אתם בעשור 
התשיעי, אני יודע שיש פה אפילו אנשים בעשור 
העשירי לחייהם, ובכל אחד מכם עדיין מתחבא 
החייל הצעיר שהסתער קדימה, משום שהוא ידע 
שהברירה היא אחת - חיים או מוות. חיים או 
מוות לעצמכם, אבל חיים או מוות לבני התרבות.
וזה היה מאמץ משולב, קודם כל בחזית 
סטלינגרד,  מוסקבה,   - הארוכה  המזרחית 
קורסק, דרך הדנייפר עד ברלין. הקרבות על 

מחנה אושוויץ בינואר 45' היו קשים במיוחד, 
הגרמנים התגוננו בצורה נואשת, הם הבינו שהם 
צריכים להסתיר את הזוועות שהם עשו, אבל גם 
שם ניצחתם. וכשנכנסתם לאושוויץ נתקלתם 
בשלדים מהלכים במדי אסירים, רבים מהם לא 
יכלו תחילה להאמין ששערי המחנה נפתחו 
לרווחה. ובראש הגדוד שכבש את אושוויץ מידי 
הנאצים עמד יהודי, אנטולי שפירו. המשפט 
הראשון שהוא אמר לאסירים היה: הצבא האדום 

הגיע לשחרר אתכם. מפקד יהודי.
להנחיל תבוסה  ניהלו מאמצים  במקביל 
לנאצים גם בזירות אחרות במערב אירופה, 
קודם לכן בחופי הנחיתה בנורמנדי, בהרים, 
ביערות, באל־עלמיין, גם במזרח הרחוק. כל 
הכוחות לחמו כתף אל כתף - מתנדבי היישוב 
בארץ ולוחמי הבריגדה, שנשיאנו ציין, עבור 
לפרטיזנים ולחברי המחתרות האנטי נאציות, 
וכלה בצבאות בעלות הברית. ובכן, לצד חוסר 
האונים של אחינו ואחיותינו, ששת המיליונים, 
שהושמדו כי לא היה מי שיגן עליהם, מיליון 
וחצי יהודים אחרים, גברים ונשים, אחזו בנשק 
ולחמו בגבורה למיגור הרוע ביבשה, באוויר ובים.

לפני פחות מחודשיים, ביום הבחירות לכנסת, 
נפטר בירושלים אחד מהם, ארקדי ורחובסקי, 
בן התשעים. אני שמעתי את סיפורו מפי נכדו, 
ח"כ זאב אלקין. ארקדי נולד באוקראינה, ב־1942 

מימין: חברת הכנסת הגב' סופה לנדבר, לשעבר שרת הקליטה, אפרים פפרני יו"ר אירגון נכי המלחמה, ופרופ' יֹון ֶּדֶגן
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הצטרף כנער צעיר לצבא הסובייטי, שירת כמפקד 
כיתה בשריון, נפצע שלוש פעמים, נעטר פעמיים 
על גבורה יוצאת דופן. הוא סיפר: "לא נלחמנו 
עבור עיטורים - המטרה הייתה לשרוד את היום. 
לחמנו בלב שלם, מילאנו את חובתנו. הגרמנים 
היו מקדימה, הנאצים….", הוא אומר, "אנחנו 
היינו באמצע וידענו שאין שום דבר מאחור. אף 
אחד לא ביקש לחזור לעורף", ככה הוא אמר, 
"ידענו שהסיכוי לשרוד נמוך מאוד, כי בכל קרב 
היו אבדות עצומות". הסיפור של ארקדי ששרד 
את התופת הזאת הוא דוגמה אחת מיני רבות 
לגבורת הרוח ולעמידה הנחושה של הלוחם 

היהודי במלחמת העולם השנייה.
ואכן, כפי שאמר הנשיא ריבלין, לגבורה הזאת 
יש קשר ישיר להקמתה של מדינת ישראל. קודם 
כל, אתם הווטרנים לחמתם בנאצים, וניצחונכם 
סייע לעמנו לשרוד ולרכוש את עצמאותו. היו מכם 
שאמרו זה לזה: "אני אולי לא אזכה לכך, אבל 
אם אתה תצליח, עלה לארץ ישראל". זו הייתה 
צוואתם של לוחמים יהודים רבים, ובאמת לאחר 
המלחמה רבים הגיעו ארצה והשתתפו במערכה 
לעצמאות ישראל, וכפי שאמר הנשיא - צבא 
ההגנה לישראל הושתת במידה לא מבוטלת על 
הניסיון של הלוחמים בצבאות השונים שהביסו 
את הנאצים. וכמובן שחברו לווטרנים הללו אנשי 
מח"ל - מתנדבי חוץ לארץ, שנעזרו בניסיונם 
הקרבי העשיר במלחמת העולם. אין תקדים 
לאומה, ששלוש שנים אחרי ששליש ממנה הושמד, 
הקימה מדינה. והמדינה הזאת, שהותקפה למחרת 
לידתה בידי שבעה צבאות, ניצחה ניצחון מוחץ.

הלקח שנלמד בשנות השואה תקף גם היום. 

שילמנו מחיר כבד מנשוא בגלל שלא הייתה לנו 
מדינה. היום יש לנו מדינה וחיילים אוחזים נשק 
שתפקידם להגן עלינו מפני אויבינו, ואנחנו 
יודעים שהלקח הראשון - עלינו להיות מסוגלים, 
מוכנים ובעלי יכולת להגן על עצמנו בכוחות 
עצמנו מול כל איום. זה הלקח של שבעים שנה 

לניצחון על הנאצים.
לממשלה שאותה אציג בעזרת השם בשבוע 
הבא אתגרים רבים בתחומים רבים - ביטחוניים, 
מדיניים, כלכליים וחברתיים. האתגר הגדול 
ביותר הוא ניסיונה של איראן להתחמש בנשק 
גרעיני, ובמקביל לפתח חזיתות טרור וכיבוש 
ברחבי המזרח התיכון סביב גבולותינו. אנחנו 
נוכל לאתגר הזה. אנחנו גם יודעים שלא רק 
אנחנו מאוימים, גם אחרים באזורנו. זה מייצר 
אולי,  מייצר,  גם  וזה  משותפים  אינטרסים 
הזדמנויות לקידום בריתות ואולי אפילו לקידום 
שלום. אנחנו נבחן את כל האפשרויות הללו, 
יחד עם האתגרים האחרים שאנחנו מחויבים 

לעמוד בפניהם.
אני מבקש לומר לכם, לוחמים יקרים, ותיקי 
הקרבות, שאתם מהווים עבורנו השראה, כי הרי 
האתגר שאתם עמדתם בפניו היה קשה מנשוא, 
כבד מנשוא, והמחיר שנתבעתם לשלם הוא 
בלתי נתפס. הגבורה שלכם מצטרפת לשרשרת 
ארוכה של לוחמי עמנו בכל הדורות. לי ברור 
שזיכרונות המלחמה אינם קלים, בלשון המעטה. 
אני יודע שיש הרבה מקרים שאפילו הילדים 
שלכם והנכדים שלכם, שממשיכים את דרככם 
ומשרתים בצבא הגנה לישראל, גם הם לא תמיד 

מסוגלים לדובב אתכם.

אני מבקש מכם - ספרו את הסיפור שלכם 
לבני הדור הצעיר, הם רוצים לשמוע אתכם, הם 
צמאים לדעת מה עשיתם. אנחנו כולנו רוצים 
לשמוע. אנחנו כולנו רוצים לכבד, להעריך, 

להעריץ.
אחינו ואחיותינו גיבורי התהילה, אזרחי ישראל 
מוקירים אתכם, מדינת ישראל אוהבת אתכם, ועם 

ישראל מצדיע לכם. יום ניצחון שמח.
במלחמת העולם השנייה לחמו, בכל הצבאות 
שלחמו בגרמניה הנאצית, מיליון וחצי לוחמים 

יהודים!
היהודים  הלוחמים  נציגי  הבמה  על  כאן, 
שלחמו במלחמת העולם השנייה, לצידם, חיילי 
צה"ל, חיילים עולים חדשים, שהתנדבו והתגייסו 
בשבועות האחרונים לצה"ל, עולים חדשים שהגיעו 
מהמדינות שמהן הגיעו הלוחמים, וותיקי המלחמה.
גם  הערב,  אתנו,  נמצאים  באמפיתאטרון 
לוחמים יהודים שלחמו במלחמה. אנא, קומו 

בבקשה, כדי שנוכל לכבד אתכם.
והמנָחה הוסיפה: במיוחד לכבודכם, לכבוד 
מיליון וחצי הלוחמים היהודים במלחמת העולם 
השנייה, עוצבה מדליה. מדליה לכבוד, להערכה 

ולתודה - לכם!

הדלקת משואת הזיכרון
את משואת הזיכרון הדליקו האלוף במילואים 
חיים ארז, יו"ר עמותת הלוחם היהודי במלחמת 
העולם השנייה, ותת־אלוף במילואים אבנר שלו 

- יושב ראש יד ושם.
חיים ארז נולד בוורשה בשנת 1935. עם פרוץ 
מלחמת העולם, נמלט עם אמו מזרחה אל תחומי 

מימין: מר אבי דיכטר ממלא מקום יושב ראש הכנסת, הנשיא מר ראובן )רובי( ריבלין, ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, שר הביטחון מר משה )בוגי( יעלון
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במרכז מר משה ארנס, לשעבר שר הביטחון

ברית המועצות. 17 מבני משפחתו נרצחו במהלך 
מרד גטו וורשה. עלה לארץ ישראל במסגרת "ילדי 
טהרן", אל מושב נהלל שם גדל והתחנך. במלחמת 
קדש היה מ"מ בחטיבת "גולני", במלחמת ששת 
הימים היה סמג"ד ומג"ד טנקים, והגיע עם גדודו 
לתעלת סואץ. במלחמת יום הכיפורים היה מפקד 
חטיבת הטנקים שצלחה ראשונה את תעלת 
סואץ. חיים היה אלוף פיקוד הדרום בעת פינוי 
סיני וימית לאחר הסכם השלום עם מצרים. 
לאחר שחרורו מצה"ל, מונה למנכ"ל כימיקלים 
לישראל. חיים משמש כיום יושב ראש עמותת 
מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה.

אבנר שלו, יליד ירושלים, לחם ונפצע במלחמת 
ששת הימים, ברפיח. במלחמת יום הכיפורים הוא 
שירת כראש לשכת הרמטכ"ל, ואחרי המלחמה 
שימש קצין החינוך הראשי. לאחר שחרורו כיהן 
בתפקיד ראש מינהל התרבות והאמנות במשרד 
החינוך. מאז 1993 שלו מכהן כיושב ראש יד ושם, 
בו יזם תכנית מקיפה להנצחת זיכרון השואה 
במאה ה־21. במסגרת זו הקים מכלול מוזאוני 
חדש ובו המוזאון לתולדות השואה, והביא 
למהפך טכנולוגי הכולל העלאת מאגר שמות 
הנרצחים בשואה לאינטרנט. כחלק מחזונו, 
המעמיד את החינוך בראש סדר העדיפויות, 
ייסד אבנר שלו את בית הספר הבין־לאומי 

להוראת השואה. 
את הלפיד הגיש סגן אביעוז דגן, מפקד 
מחלקה בחטיבת בגולני, נכדו של פרופ' יון 
דגן ־ שהיה טנקיסט ולוחם יהודי בצבא ברית 

המועצות, במלחמת העולם השנייה.

מנחם פרי קרא:
"פתאום כלבי השמירה הפסיקו לנבוח. היה 
שקט במחנה. אף גרמני לא נשאר. הם יצאנו 
לחופשי... התחילו לחפש את מי שנשאר... את 
קרובי המשפחה, את האחים, את ההורים - אבל 

איש לא נשאר..."
אניה בוקשטיין קראה:

"החיילים האמריקנים הביאו להם קופסאות 
שימורים. בלילה לא יכלו לפתוח אותן, חיכו לבוקר. 
כאשר עלה אור ראשון היא ראתה את חברתה, 
היחידה ששרדה ממשפחה של 13 נפשות, שוכבת 

מתה, עם הקופסה ביד. 
עזבו את המחנה והתחילו ללכת. לא ידעו לאן... 
משאית צבאית הביאה אותה לעיירה שלה. לא נותר 
ממנה דבר, רק תילי הריסות... אפילו את הרחוב 

לא יכולה למצוא... ולא את אמא..."
מנחם פרי קרא:

הם התעוררו בבוקר ושמעו חברים צועקים 
- בפולנית - "המלחמה הסתיימה, המלחמה 
הסתיימה..." יצאו משערי המחנה והתחילו ללכת. 
הוא לא זוכר כמה זמן הוא הלך ואיך הגיע ללבוב... 
מצא את הבית, אבל משפחה זרה כבר גרה בו. 
על השולחן במטבח עוד היה מונח אגרטל שקנה 
לאמו ליום הולדתה... בעל הבית החדש, שהכיר 
אותו, טרק לו את הדלת ואמר: לך מכאן, זה כבר 

לא הבית שלך..."

 מדברי שר הביטחון 
משה )בוגי( יעלון בטקס

מוראות העבר והמחיר הכבד שהעם היהודי 

שילם, מחייבים אותנו להיות חזקים, להשיב מלחמה 
שערה כשמנסים לפגוע בנו, ולחתור לשלום ולחברה 
צודקת. לשמור על ערכי מוסר, להיאבק עד חורמה 
בגזענות ובשנאת האחר רק משום שהוא אחר. למנוע 
בכל כוחנו אפליית מיעוטים, נשים והומופוביה, 
לאפשר לכל אחד ואחת להשתלב ללא הבדל דת, 
גזע, מין, מוצא וצבע עור. זו חובתנו כעם וכאומה, 
המבוססת על ערכינו היהודיים, וזו חובתנו גם למי 

שלחמו כדי לנצח את הצורר הנאצי.
ערב רב של ארגוני טרור חמוש, מאומן ומיומן, 
ינסה, לו רק יוכל, לשבש את חיינו, בדרכים שונות 
ומגוונות. בד בבד חותר משטר קיצוני ומסוכן 
בטהרן לפיתוח נשק גרעיני ולהגמוניה אזורית, 
ולשם כך ימשיך לנקוט בדרכי רמייה והונאה מול 

אומות העולם.
שבעים שנים אחרי, עלינו לזכור ולהזכיר כי 
מדינה הקוראת במפורש ומעל כל במה למחוק 
מדינה אחרת מהמפה - אכן מתכוונת לכך ברצינות.

משטר אשר תומך בטרור ומפיץ אותו ברחבי 
המזרח התיכון והעולם כולו - ידו אינה מושטת 
לשלום וחובה לפעול נגדו בדרכים שונות, כדי 

לגדוע את כוונותיו ולעצור את תוכניותיו.
להתגייס  העמים  משפחת  של  חובתה 
בנחישות ובעוצמה, לא רק מבחינה צבאית, כדי 
לעצור את המשטר האיראני האלים והמסוכן. זו 
מלחמת בני האור בבני החושך, ואל לנו להגיע 
למצב בו ידם של בני החושך תהיה על העליונה.

האיום האיראני מופנה כלפי העולם המערבי 
כולו, כלפי התרבות המערבית כולה, וחלקו באופן 

ישיר כלפי מדינת ישראל.
מאירופה ומאפריקה, מארצות הברית והמזרח 
הרחוק, פרטיזנים והמורדים בגטאות, מתנדבי 
היישוב ואנשי ונשות המחתרות - כולם היו 
שותפים מרכזיים לניצחון על גרמניה הנאצית.

לא רק גבורה הייתה מנת חלקם של הלוחמים 
היהודים, אשר היוו כוח מרכזי בניצחון על הצורר 

הנאצי.
את רבים מהם, ביציאתם לקרב, ליוו סימני 
שנותרו  יקיריהם  לגורל  כבדה  ודאגה  שאלה 
מאחור, ולידיעה הנוראה כי גם אם ישרדו את 
אימת המלחמה, לא בטוח שיזכו לפגוש עוד את 

ההורים, האחים ושאר בני המשפחה.
במהלך הקרבות, הם גם גילו, לדאבון ליבם, 
את מסע ההשמדה ההמוני, הבלתי נתפס בהיקפו, 
שביצעו הנאצים בבני עמם. הם פגשו בניצולים 
בערים ובעיירות, בכנסיות ובמנזרים בהם הוחבאו, 
הגיעו לגטאות ולמחנות ההשמדה, והתוודעו, 
ההרס  לממדי  הנוראות,  לתמונות  לחרדתם, 

והניסיון למחוק עם, פשוטו כמשמעו.
אנו חיים כיום במדינה פורחת ומשגשגת, 
דגם לחיקוי. ישראל היא מובילה עולמית במגוון 
של תחומים. אנו ממשיכים לצעוד קדימה בזכות 
מי שאנחנו, ובזכות דור מייסד אשר נטע וזרע, 
במסירות ובנחישות. דור אשר מיוצג גם כאן, 

ואנו מצווים להמשיך בדרכו ובמורשתו". 

הכתבה המלאה עם כל הצילומים פורסמה באתר השריון ביום 12 במאי 2015
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עמוד מספר האחזקה של הטנק קרומוול מספר 188443

תיק הטנק ש'הושאל' מהבריטים
 סיפורו המעניין של טנק הקרומוול הבריטי מספר 188443, 

 אחד משני הטנקים שנגנבו מהבריטים ערב עזיבתם את שטח מדינת ישראל, 
משתקף בספר טיפולים ואחזקה שהגיע יחד איתו לידי צה"ל

"תיק טנק" )או "ספר טנק"( הוא קלסר 
המצוי לרוב במשרד הסמ"פ. מפקד הטנק 
חתום עליו ואחראי להזין בו נתונים שונים: 
שעות מנוע, קילמוטרז', טיפולים שנעשו 
ועוד. הדבר החשוב ביותר בספר הוא מילוי 
האות Z בתאי הטבלה שאין בהם שינוי - 
בקווים ישרים ובאופן מסודר. מפקד הטנק 
פוגש בתיק הטנק פעמיים, פעם אחת במועד 
החתימה על הטנק ופעם במועד הזיכוי. לא 
מדובר במסמך מעניין או חשוב לאיש, פרט 
לאנשי החימוש, והחתומים על הטנק. עם 
זאת, במבט לאחור כמה עשרות שנים, ספר 
מסוג זה עשוי להיות מרתק, וחלק מאותם 
נתונים משמימים לכאורה, עשויים להפוך 

להיות מעניינים מאוד, ורלוונטיים.
אחד הפריטים הישנים ביותר באוסף 
ספרון  הינו  המידע  שבמרכז  הספרים 
 ARMY קטן בשפה האנגלית שכותרתו
 .1944 משנת  מהדורה   ,BOOK 413
מדובר בספרון תחזוקה של כלי רכב בצבא 
הבריטי. ספרון זה אמור להיות ממולא 
באופן תדיר ולהישלח לצורך בקרה לבסיס 
האחזקה )Central Census( של הצבא 
הבריטי ב־Chilwell בריטניה. הספרון 
שלפנינו החל להיות בשימוש סמוך ליום 

19 בספטמבר 1946, הוא התאריך הנקוב הקדום 
ביותר של הטיפול המכני שנעשה לרכב, כפי 

שרשום בספרון.
מדובר בספרון של טנק קרומוול מספר 
189443, חמוש בתותח 75 מ"מ, השייך לגדוד 
 ROYAL DRAGOONהמשוריין הבריטי ה־
יוצרו  GUARDS. טנקים מסוג זה, שמהם 
כ־3000 יחידות, שירתו בצבא הבריטי בשנים 
1955-1944. בעמוד הראשון של הספר נקובות 
הוראות שימוש ברורות הנוגעות לאופן השימוש 
ומילוי הפרטים. לפי הוראות שימוש אלה, מילוי 
הפרטים בספר הוא באחריותם הבלעדית של 
נהגי הטנקים, ומצוינים בו שמותם של ארבעה 

נהגים שונים בימים 18 באוגוסט 1947 - 31 
במארס 1948.

אלא שלא מדובר בסתם ספר טנק קרומוול 
בריטי, זהו ספר של אחד משני טנקי הקרומוול 
ששירתו בצה"ל במלחמת העצמאות, טנקים 
שנגנבו מהצבא הבריטי. כיום מוצב אחד מאלה 
בחזית מוזאון יד לשריון. טנק מסוג זה אמור 
לכל חייל בחיל השריון, שכן  להיות מוכר 
בהשראתו מעוצבת סיכת הכומתה החילית 
וסמל החיל. אם יש בו דבר משעשע, מדובר 
 This" בהוראת השימוש הראשונה בספר: 
 book will be transferred with the vehicle

wherever it goes", וכאמור הטנק נגנב.

תופעת 'השלמת הציוד' מהבריטים 
בתש"ח הייתה די נפוצה וכללה כל מה 
שההגנה והפלמ"ח יכלו לשים עליו יד. 
בעניין תחמושת לטנק - הבריטים החליטו 
להשליך את פגזי הטנקים למעמקי הים 
במקום לשנע אותם חזרה למולדת. אנשי 
ההגנה שלו אותם מהים וחימשו בהם את 
הטנקים. עקב כך, אירע לא פעם שנתקע 
פגז בקנה בשל תחמושת חלודה וחומר 

נפץ רטוב.

מה ניתן ללמוד מהספר?
הספר אמור לתעד את פעילות הטנק 
ועבודות התחזוקה שבוצעו בו, ובעמודיו 
טבלאות רבות המפרטות את הטיפולים, 
מילוי דלק והחלפת שמנים. בסופו מצורפת 
טבלה המפרטת את הבדיקות שנערכו למנוע, 
לממסרת, לזחלים ולמערכות החשמליות 
בטנק. המידע החשוב והמעניין מבחינתנו, 
הוא לא העיקר המפורט בטבלאות אלה, אלא 

הטפל שממנו לומדים פרטים היסטוריים.
 ROYAL  DRAGOON ה־ גדוד 
GUARDS, היה אחד הגדודים הבריטים 
יוני  האחרונים שעזבו את הארץ בסוף 
ימיה  ניתן ללמוד על  1948. דרך היומן 
האחרונים של הנוכחות הבריטית בארץ. מיום 
21 בדצמבר 1947 עד 24 ביוני 1948 מתואר 
 )remarks( בו שינוי קילומטרז', ובהערות צד
מצוי מידע על הסיבה לכך. לדוגמה: בימים 
7-5 בינואר הטנק המוצב בחיפה נסע למחנה 
הבריטי תל ליטווינסקי )לימים תל השומר(. 
חודש לאחר מכן, הטנק ירה באזור קלקיליה. 
ב־19 ביוני מצוין ששינה מיקום והוצב בשדה 
התעופה. גם לארבעת שמות הנהגים הרשומים 
בספר יש חשיבות, יחד עם שמות החתומים 
על ביצוע עבודות האחזקה. את מידע זה ניתן 
להצליב עם הידוע לנו ממקורות אחרים ומכך 

לבנות תמונה רחבה יותר. 
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 יום שישי הגדול: 
הדרמה הגדולה של הקמת המדינה

 מסתבר כי יום אחד בחיי אומה יכול לפרנס ספר שלם ולהיות מרתק ומחדש. 
ספרו של ד"ר מרדכי נאור הוא דוגמה לכך

ספרו של ד"ר מרדכי נאור, חוקר תולדות הארץ ואיש 
תקשורת, הוא מקראה של היבטים שונים מהיום הגורלי של 
הקמת המדינה, 14 במאי 1948. יש בספר תיאור האירועים 
)"יומן המלחמה"( של אותו יום כפי שכתב אישית דוד 
בן־גוריון ובצידם תיאור יום הפעילות של בן־גוריון, כפי 

שכתב וחקר מיכאל בר־זוהר.
היממה ההיא של בן־גוריון  כללה סדרה ארוכה של 
החלטות שהוא קבל בעצמו ובצידן שתי שעות שינה בלבד. כל 

השוואה לאירועים צבאיים בהמשך תולדות המדינה היא, כמובן, 
ניסיון סרק - המציאות האכזרית היתה של מיעוט לוחמים, ציוד 
לחימה מינימלי, חוסר מידע על האויב, קשר פרימיטיבי - ובכל 
זאת הצליחו להביא לרוב נקודות העימות עם האויב הערבי את 
הכוח הצה"לי בהיקף המתאים ולהכריע ברוב הקרבות. המסר 
של בן־גוריון באותו יום לכל המפקדים: "העיקר לתת מכה 
לכוחות האויב, ולא שמירה על נקודות, ולהסביר זאת לכל 

המפקדים, כי יש צורך בריכוז כוחותינו".
בלשון ימינו - להעדיף את התמרון באגרוף כוחות יעיל. 
גם מנחם בגין זוכה בספר לאזכור נרחב באמצעות הדברים 
שאמר בתחנת השידור של אצ"ל במוצאי שבת 15 במאי. 
בגין קרא בנאומו המשודר ל"נוער העברי כולו, הנוער של 
ה"הגנה", הנוער של לח"י ושל אצ"ל להיות בין המשובחים 

בעולם, נמחץ אויב ונביא דרור ושלום לעמנו ולארצנו".
לא נעדר מהספר גם שירו של אלתרמן מאותו יום שישי 
גורלי - "אל מול הפלישה" וסיקור מלא של העיתונות העברית 

מאותו יום.

עוד על הספר
)מתוך: הערות שוליים להיסטוריה, הבלוג של רפי מן(

היו שחששו מפני מה שיתרחש מיד לאחר ההכרזה - 
פלישת צבאות ערב שביקשו לחסל את הישות הציונית שזה 
עתה קמה. גם בן־גוריון הודה לימים כי למראה הציבור 
הצוהל לאחר הכרזת המדינה חש כ"אבל בין חתנים", וחשש 
כי הציבור איננו מבין את גודל הסכנה הנשקפת למדינה 
הצעירה. לדבריו היה "עצוב ומלא דאגה... היתה רק המחשבה 
הזאת: נעמוד או לא נעמוד?". משום כך הדגיש למחרת 
הטקס בנאום רדיו כי דרכה של ישראל לא תהיה סוגה 
בשושנים. "דרך קוצים לפנינו", הדגיש בן-גוריון. "והיא 

לא קצרה ולא קלה".

כריכת הספר "יום השישי הגדול", הוצאת 
ספרית יהודה דקל, המועצה לשימור 
אתרי מורשת ובית העצמאות, 2014
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 מהנעשה בעמותה
 ליקט וערך: מאור לוי

צילומים: אבנר גאגין, טוראית אפרת אלישע, סמלת שני פרץ

ביקורים, ביקורים, ביקורים
במסגרת שיפור קשרי העבודה עם אגף קשרי חוץ במפקדת זרוע היבשה, 
התקיימו לאחרונה כמה כנסים של נציגי צבאות זרים ונספחים צבאיים 
בהשתתפות קצינים בכירים, הבולטים בהם, מפקד צבא היבשה של צ'ילה 
ומפקד צבא היבשה של איטליה. עוד היו גם אורחים אזרחיים חשובים ובהם 
שר העלייה והקליטה מר זאב אלקין; מפכ"ל המשטרה הפולנית; נציגי המשטרה 
הבריטית; יו"ר עמותת גשר מר דניאל גולדמן; חבר הכנסת בני בגין; חבר הכנסת 
אייל בן ראובן; הרמטכ"ל לשעבר שאול מופז; מנכ"ל משרד הביטחון ההודי 

בעבר עם האלוף )במיל'( יוסי בן-חנן. 

C.J.E HUMBERTO OVIDO ARRIAGADA מפקד צבא היבשה של צ'ילה

כנס לוחמת היבשה - מאי 2015
תערוכה מרהיבה של אמצעי לחימה, 
קצינים בכירים מצבאות זרים, מרצים 
ביטחוניות  ונציגי תעשיות  שם  בעלי 
מהארץ ומהעולם - כל אלה התקבצו לכנס 
לוחמת יבשה, בניהולו של תא"ל )במיל'( 
יום טוב תמיר בשיתוף עם המגזין ישראל 
דיפנס. בכנס שנמשך יומיים דנו בעתיד 
לוחמת היבשה ובאתגרים העומדים על 
הפרק. לכבוד הכנס התקיימה גם תערוכת 
אמצעי לחימה חדשים, וכמה כלי רכב 

קרביים הובאו במיוחד לאתר.

אורחים מברזיל על רקע דגם של שריונית חדשה

חברת הראל - ספטמבר 2015
כשהופיע  ארצי  שלמה  אמר  כמעט  כך  קיסריה!"  טוב  "ערב 
פיננסים  הראל  חברת  האחרון.  ספטמבר  חודש  בתחילת  בלטרון 
 קיימה ביד לשריון אירוע שנתי לעובדיה, בהשתתפות כ-9000 איש. 
וגולת הכותרת הייתה ההופעה של הזמר הנודע. לכבוד האירוע נפרסו 
עמדות הגשה של מזון בכל רחבי האתר והוקמו שלושה מטבחי שדה 
מיוחדים. נוסף על כך האמפיתאטרון זכה להגדלה משמעותית, בבניית 
טריבונות רחבות, והפך את אתר יד לשריון לגדול מאתר ההופעות 

התדיר של ארצי.

שלמה ארצי בהופעה ביד לשריון
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מבזק אירועים נבחרים באתר יד לשריון

מאי:  70 שנה לניצחון על הנאצים • ערב הוקרה לאלוף גרשון הכהן • 
החלפת מפקד חטיבה 460 • כנס לוחמת היבשה.

יוני:  ביקור שגריר אירלנד בישראל • ערב הוקרה למנכ"ל העמותה היוצא 
תא"ל )במיל'( מנשה ענבר • חלוקת מלגות ע"ש יוני זילברברג ז"ל 

• סיום קורס מפקדי טנקים.
יולי:  ביקור ח"כ בני בגין • ביקור מדריכים ממוזאון הטנקים הבריטי 
בובינגטון • טקס החלפת מפקד גדוד 198 • טקס החלפת מפקד 
גדוד 330 • טקס סיום קורס מדריכות • מפגש פלוגה ז' מגדוד 71, 

חטיבה 188במלחמת יום הכיפורים.
אוגוסט:  מפגש אנשי גדוד 53 חטיבה במלחמת יום הכיפורים • טקס החלפת 
מפקד חטיבה 179 • טקס החלפת מפקד חטיבה 4 • טקס החלפת 
מפקד גדוד 196 • טקס השבעה חטיבה 460 • לילה לבן של"ח 

בנוכחות שר החינוך נפתלי בנט.
ספטמבר:  מפגש פלוגות שריג ופנתר )חטיבה 14( ממלחמת ששת הימים • 
עצרת הגבורה השנתית • ביקור חבר הפרלמנט הגרמני ברנד סיברט 

• ביקור בכירים מצבא תאילנד • אירוע חברת הראל. 
אוקטובר:  ביקור מפקד צבא היבשה של איטליה • ביקור מפקד צבא היבשה 
של צ'ילה • ביקור מפכ"ל משטרת פולין • החלפת מפקד חטיבה 
14 • טקס סיום הכשרת הפלמ"ס • מפגש אנשי גדוד 79 במלחמת 
יום הכיפורים • טקס סיום צמ"פ • מפגש אנשי גדוד 71 במלחמת 
יום הכיפורים • מרוץ תנ"ך עד תש"ח של המועצה האזורית מטה 

יהודה.
נובמבר:  ביקור יו"ר עמותת גשר מר דניאל גולדמן • מפגש 60 שנה לפלוגה 
א' בגדוד 82 ממבצע קדש • ערב לזכרו של האלוף ישראל טל • טקס 
סיום קורס מדריכות • מפגש סבים וסבתות שכולים • כנס מועמדים 
לשירות בחיל השריון • טקס הענקת מדליה לציון 70 שנה לניצחון 

על גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה.
דצמבר:  כנס הלוגיסטיקה הבין לאומי • ביקור מנכ"ל משרד הביטחון 
ההודי )בעבר( בליווי האלוף )במיל'( יוסי בן חנן • הדלקת 
הנרות החגיגית השנתית של הרבנות הצבאית • ביקור ראש 

עיריית מגדל העמק אלי ברדה

אורח כבוד ומירוץ מיוחד
29 באוקטובר היה יום גדוש בפעילות ביד 
לשריון, ואחד מהם היה ההזנקה של מרוץ 
תנ"ך - תש"ח של המועצה האזורית מטה 
יהודה. מדובר במרוץ שליחים לאורך מסלול 
של כ־200 ק"מ העובר בהרי יהודה ושפלת 
יהודה, ביישובי המועצה ובמקומות שבהם 
לחמו גיבורי העם היהודי מימי התנ"ך ועד 
תש"ח. באותו יום זכה האתר לביקור של 
אורח מיוחד - אב טיפוס של הנגמ"ש אופק 
2. היה זה ימים ספורים  המבוסס מרכבה 
לאחר פרסומו באתרי החדשות. הוא הוצב 
באתר לכמה שעות במסגרת כנס של חיל 
החימוש. נקווה שלפחות האב טיפוס יוצב 

אבטיפוס של הנגמ"ש אופקבעתיד קבע באתר.

הזחל"ם הוותיק, הפעם עם מנוע דיזל )זחל"ד(

הרמה להנחתה - נובמבר 2015
בנובמבר האחרון, לאחר כמה חודשי תכנון, שונה המיקום של כ־70 פריטים 
מאוסף הרק"ם שביד לשריון. התוכנית גובשה בוועדה מטעם העמותה לכמה 
מטרות: סידור אוסף הטנקים בהתאם לרוח האבות המייסדים של האתר, 
העברת כלים ממלחמת העולם השנייה לקרבת מוזאון הלוחם היהודי, פינוי 
מקום לטנקים עתידיים הצפויים להגיע בתקופה הקרובה ולקראת הקמה של 
תשתיות חדשות באתר. הביצוע נעשה בשיתוף אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה 
בצה"ל בסיוע מנופים ומובילי טנקים, בפיקוח סמנכ"ל העמותה סא"ל )במיל'( 
שלומי דרור ומחלקת התחזוקה בראשות מר צ'רלי סעדון. בסיום השבוע 
אמרו כולם פה אחד: בפעם הבאה ננסה לא להעמיס על עצמנו יותר מדי...
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