תלמידי בית הספר ויצ"ו גן ונוף מפתח תקווה ביקרו באתר יד לשריון
ביוזמתה הברוכה של הגב' נחמה בר-כוכבא ,יו"ר ועדת החינוך של יד לשריון ,הגיעו לביקור כ110-
תלמידי כיתות י' של בית הספר "ויצ"ו גן ונוף" מפתח תקווה ,בליווי המורות וסגן המנהל מר ראובן
כהן .התלמידים נחשפו לעשייה המקיפה של יד לשריון ושמעו גם סקירה על המקום מפי מנכ"ל
העמותה תא"ל )במיל'( חנן ברנשטיין וסקירה על הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה מפי תא"ל
)במיל'( צביקה קן-תור
אל"ם )במיל'( שאול נגר
בית הספר ויצ"ו גן ונוף בפתח תקווה כולל חטיבת ביניים וחטיבה עליונה המשלב לימודי גננות וטכנאות
נוף וגם אדריכלות נוף ברמת הנדסאים ,ויש בו גם מגמת כלבנות  -ראו פרטים בהמשך .כ 110-תלמידי
כיתות י' של בית הספר ,בליווי המורות וסגן המנהל מר ראובן כהן ,הגיעו לביקור מקיף באתר יד לשריון
ביום  17באוקטובר  ,2017ביוזמת הגב' נחמה בר-כוכבא יו"ר ועדת החינוך בעמותה ,שגם ניהלה את
הביקור .נלוו לביקור מנכ"ל העמותה תא"ל )במיל'( חנן ברנשטיין ,מנהלת מרכז המידע הגב' רעות שקד,
והצלם עומר כץ וח"מ.

הגב' נחמה בר-כוכבא ,בפתיחת הביקור למרגלות כותל השמות
טקס למרגלות כותל השמות
בפתח הביקור המבקרים ניצבו מול כותל השמות והגברת נחמה בר-כוכבא בירכה את הבאים וערכה
טקס זיכרון מרגש לחללי השריון .מנכ"ל עמותת יד לשריון תא"ל )במיל'( חנן ברנשטיין סיפר על אתר יד
לשריון ומשמעותו.
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המנכ"ל תא"ל )במיל'( חנן ברנשטיין מספר על יד לשריון
הח"מ ,שייצג את מפקדי השריון הוותיקים ,סיפר לנוכחים את הדברים הבאים:
ארכימדס הנודע ,המדען היווני של הזמן העתיק ,שחי בשנים  287עד  212לפני הספירה ,ופיתח בין
השאר את חוק המנוף במכניקה ,אמר למלך שלו ,היירון השני" :תנו לי נקודת משען ואזיז את
העולם ממקומו" .מאז ועד היום ,מצליחים אנשים בעלי חזון ומעוף להזיז ולחולל שינויים כבירים
בחיי האנושות כולה ובוודאי בחיי העם היהודי .קחו לדוגמה את בנימין זאב הרצל.
המקום שבו אתם נמצאים היום  -אתר יד לשריון בלטרון  -גם הוא דוגמה לחזון של קבוצת אנשים
שנרתמו ,בעקבות מלחמת יום הכיפורים ,להקים אתר הנצחה ,מורשת וזיכרון לחללי השריון ,בכלל
המלחמות והמבצעים ,ומקום שבו תישמר המורשת הענפה של חיל השריון מאז הקמתו בשנת
תש"ח .1948 -
האתר שבו אתם נמצאים ,היה בעבר משטרת לטרון ,בתקופת המנדט הבריטי שלפני קום המדינה.
מבצר משטרה זה ,היה אחד מכ 60-מצודות שנקראו טיגארט ) (Tegartשנבנו ברחבי ארץ ישראל.
מבצר לטרון שלט על הדרך מהשפלה לירושלים .במלחמת העצמאות ניסה צה"ל בכמה התקפות
לכבוש את מבצר המשטרה שנמסר לירדנים ,ונכשל ,וירושלים הבירה נשארה נצורה .בתקופת
המצור נמצא נתיב חסוי שעקף מדרום את בניין משטרת לטרון ,ונתיב זה שימש להעברת הספקה
לירושלים הנצורה .הנתיב הורחב והפך לדרך שנקראה "דרך בורמה" ,על שם דרך בורמה המקורית
שנסללה מבורמה לדרום-מערב סין ,בשנים  ,1938-1937במהלך מלחמת סין ויפן .רק במלחמת
ששת הימים ,בשנת  1967שוחרר המקום ,וכמה שנים לאחר מכן נפתח כביש מספר  1המוכר כיום,
מתל אביב לירושלים.
חיל השריון כיום הוא מרכיב מרכזי בכוח היבשה של צה"ל .חייליו ומפקדיו נוטלים חלק בכל מערכה
ומבצע ,וכמובן גם בביטחון השוטף.
ההתחלה של חיל השריון במלחמת העצמאות הייתה צנועה ועם הרבה אלתורים .תחילה היו כמה
מכוניות משוריינות שנקראו "סנדוויצ'ים" ,כי הגוף שלהם היה מורכב מסנדוויץ' של שני לוחות פלדה
דקים וביניהם לוח עץ ,וסנדוויץ' זה הספיק לעצור חדירה של קליעי נשק קל .בהמשך נגנבו מהצבא
הבריטי שני טנקים ראשונים מסוג קרומוול ,בלילה האחרון לפני שעזבו את ארץ ישראל ,ב 30-ביוני
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 .1948שני הטנקים השתתפו במלחמת העצמאות ,והם נותרו עד היום ומוצגים כאן בתערוכה.
בהמשך המלחמה הובאו כמה טנקים מעודפי מלחמת העולם השנייה .לוחמי השריון של אותם
הימים היו מורכבים מתערובת של ילידי הארץ ושריונאים בוגרי מלחמת העולם השנייה שעלו לארץ
וכאלה שהתנדבו לסייע במסגרת מח"ל )מתנדבי חוץ לארץ( .כל אלה דיברו בכמה שפות וחולקו
ליחידות לפי השפה שבה דיברו.
לקראת מלחמת סיני באוקטובר  1956כבר היו לצה"ל קרוב ל 200-טנקים ,רובם אמריקנים מעודפי
מלחמת העולם השנייה וחלקם צרפתים .לקראת מלחמה זו יעדו לטנקים תפקיד של סיוע לחיל
הרגלים ,אך כבר בתחילת המלחמה השריון פרץ קדימה והפך את יוצרות.
במלחמת ששת הימים השריון היה הכוח המרכזי שכבש את כל סיני בארבעה ימים ,את הגדה
המערבית ואת רמת הגולן וגם בקרב על ירושלים היה לו חלק חיוני.
במלחמת יום הכיפורים השריון המצרי והסורי סיכנו את מדינת ישראל ,והשריון שלנו הציל אותה,
והפך את ההפתעה הקשה בתחילתה לניצחון צבאי ברור.
מאז השריון ממשיך להשתכלל באיכות כלי הלחימה שלו ,בתורת הלחימה וכמובן בלוחמים
ובמפקדים שהם הם הגורם העיקרי של השריון .לא בכדי הסיסמה של חיל השריון היא "האדם
שבטנק ינצח!"
חיל השריון כיום מורכב מטנקי מרכבה בלבד ,שפותחו ומיוצרים בארץ .הטנקים האלה הם כלי נשק
עוצמתיים המשמשים את צה"ל בכול סוג של לחימה ביבשה ובביטחון השוטף .הטנקים האלה עמוסי
טכנולוגיה מתקדמת שבאה לביטוי במכלול המחשבים ,הציוד האלקטרו-אופטי ,מערכות השליטה
והבקרה ומערכת המיגון המתקדמת ביותר בעולם.
אנשי הצוות שבטנק הופכים תוך זמן קצר למעין משפחה מלוכדת והם גאים על שירותם בחיל
השריון.
אנו מאחלים לכם ביקור מוצלח ומרגש ,ונשמח לראות כמה מכם גם בחיל השריון בעתיד.

תלמידים ותלמידות מבית הספר "גן ונוף" למרגלות כותל השמות
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למרגלות כותל השמות
בהמשך הטקס קראה נחמה בר-כוכבא את ה"יזכור" ללוחמי צה"ל שנפלו בקרב ובדגש מיוחד לזכרם של
 4997לוחמי חייל השריון ששמותיהם חקוקים על כותל השמות .סגן מנהל בית הספר מר ראובן כהן
והמורה הילה קראו את "על מגש של כסף" של נתן אלתרמן ,ולאחר מכן הונח זר מטעם בית הספר
למרגלות כותל השמות.

סגן מנהל בית הספר מר ראובן כהן והמורה הילה קוראים את "על מגש של כסף" של נתן אלתרמן

4

הזר שהניחו סגן המנהל ראובן כהן ואל"ם שאול נגר ,בשם לוחמי חיל השריון ובית הספר,
למרגלות כותל השמות ,עם הכיתוב" :ויצ"ו בית הספר גן נוף פתח תקווה"
סיור באתר
התלמידים נחלקו לשלוש קבוצות וערכו סיור באתר בליווי המדריכות והמדריך .הם ביקרו במכלול הזיכרון
וההנצחה ,במוזאון הרק"ם.
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ליד הטנק החצוי עם מדריכה

על טנק מרכבה סימן 4

המנכ"ל תא"ל )במיל'( חנן ברנשטיין מסביר על אתר לטרון וסביבתו.
בדבריו ציין את ההיסטוריה של אזור לטרון בארץ ישראל לאורך ההיסטוריה :בצפון  -עמק אילון
)"שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון"(; במזרח  -אמאוס במלחמות המכבים להקמת מדינה
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יהודית; במלחמת העצמאות בתש"ח  -הקרבות שנכשלו במבצע בן-נון לכיבוש משטרת לטרון
שהייתה בידי הירדנים ,ובהמשך אותה מלחמה פריצת "דרך בורמה" בדרום-מערב בידי לוחמי
חטיבה  7של השריון ,שהסירה את המצור על ירושלים; וכן על לחימתו ופציעתו של אריאל שרון ז"ל
)לימים שר הביטחון וראש הממשלה( באחד מקרבות לטרון .בסיום הסביר המנכ"ל את מיקום הקו
הירוק באזור וכיבוש לטרון במלחמת ששת הימים.

קשובים על גג בניין המשטרה
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תא"ל )במיל'( צביקה קן-תור מספר על הלוחמים היהודים במלחמת העולם השנייה.
בדבריו הוא שילב הקרנת סרטונים על הלחימה הנועזת של מפקדי צבא יהודיים ,שלחמו נגד
הנאצים והגיעו לתפקידים הבכירים ביותר בצבאות בעלות הברית  .בתוך כך סיפרו מפקדים יהודים
בסרטונים פרטים על הקרבות ותוצאותיהם .במלחמת העולם השנייה השתתפו מיליון וחצי יהודים
במסגרת צבאות בעלות הברית ,ובהם לוחמי הבריגדה היהודית מארץ ישראל ומתנדבי היישוב
לצבא הבריטי.
בדבריו ציין תא"ל )במיל'( קן-תור המרצה את הפרטיזנים במרד גטו ורשה וסיים בציון הקמת
חטיבת השריון הראשונה והטנקים הראשונים של צה"ל.
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בתערוכת הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה
סיכום הביקור
מנכ"ל עמותת יד לשריון תא"ל )במיל'( חנן ברנשטיין ציין בדבריו את משמעות הנושאים הנלמדים
במהלך הביקור ,שמח ובירך את המורים והתלמידים שבאו ללמוד נושאים חשובים אילה.
ראובן כהן ,סגן מנהל בית הספר ומחנך כיתה י' הודה בשם המורים והתלמידים על הביקור המעניין
והמוצלח והעניק לאתר יד לשריון שי מבית הספר  -עציץ עם צמח מרשים ,שטופל וגודל על ידי
התלמידים בבית הספר.
הגברת נחמה בר כוכבא סיפרה בדבריה שתלמידי בית הספר גן נוף הם הראשונים מכל תלמידי בתי
הספר של העיר פתח תקווה שהוזמנו לביקור בלטרון .בנוסף ציינה את חשיבות הנושאים הלימודיים,
החינוכיים והערכיים שלמדו בסיור זה היום  -נושאים הנלמדים רק באתר יד לשריון בלטרון.
השותפים בהכנת הביקור ובמהלכו:
תא"ל )במיל'( חנן ברנשטיין – מנכ"ל העמותה.
תא"ל )במיל'( צביקה קן-תור – מנכ"ל הלוחם היהודי.
נחמה בר-כוכבא – יו"ר ועדת החינוך של יד לשריון.
אל"ם )במיל'( שאול נגר – עורך הביטאון "שריון".
מזל יחזקאל – מזכירת עמותת יד לשריון
רעות שקד – מנהלת מרכז המידע ביד לשריון
ראובן כהן – סגן מנהל בית הספר וכן המחנכות של כיתות י'.
מצגת צילומים מהביקור  -ראו כאן:
https://photos.app.goo.gl/EK0qKXviY9VjtVVI2
תגובות צוות המורים והתלמידים בעקבות הביקור ביד לשריון
תגובת סגן המנהלת  -מר ראובן כהן
טקס הזיכרון היה מכובד ומרשים .התלמידים התרגשו והבינו את חשיבות הטקס .הסיור במוזאון הטנקים
היה מעניין ומלמד .הילדים התעניינו ושאלו שאלות.
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ההרצאה של מנכ"ל העמותה ,תא"ל )מיל( חנן ברנשטיין ,על גג המשטרה ,חידש נושאים לימודיים על
האזור מסביב ללטרון  -נושאים שלא היו מוכרים לנו.
ההרצאה בסוף הסיור ,על הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה של תא"ל )במיל'( צביקה קן-תור
הייתה מרתקת והתחברה לנושאים הנלמדים בשיעורי ההיסטוריה בכיתות ,בנושא השואה ,במלחמת
העולם השנייה.
התלמידים הוציאו את המיטב מהיום הזה .נהנו ולמדו נושאים חשובים ומשמעותיים שלא היו מוכרים
להם לפני הביקור.
רציתי להודות בשמי ובשם הצוות על ההתייחסות הרצינית של אנשי אתר יד לשריון בלטרון ,ובכך
שאת ההרצאות העבירו אנשים משכמם ומעלה.
כן ירבו אנשים כמוכם שמוכנים לחנך את דור העתיד שלנו באהבת הארץ ובהכרת ההיסטוריה.
עם שאינו מכיר את עברו אין לו עתיד !
בברכה סגן המנהלת,
ראובן כהן
ביה"ס גן ונוף פתח תקווה
תגובות תלמידי כיתות י' ,בסיום הסיור
לכבוד יד לשריון,
אתמול ביקרתי עם השכבה שלי בבית הספר "גן ונוף" באתר שלכם ומאוד התרשמתי ונהניתי מהמקום.
נהניתי מתערוכת הטנקים שהייתה מרשימה וגדולה.
לאחר שראיתי את כותל השמות ונכנסתי למוזאון הבנתי כמה חיילים נהרגו מחיל השריון ,שזה כואב
ועצוב ,ושחיל השריון הוא חלק ממש חשוב למדינת ישראל .כאשר ראיתי את הטנק מבפנים לא האמנתי
למראה עיניי  -זה היה פשוט עצום .צריך המון חשיבה כדי לבנות דבר שכזה ,הרבה אבל הרבה תחכום
וחוכמה.
יפה שמקום כזה פתוח לכולם ,כדי שיבינו ויראו כמה חשוב לשרת את מדינתנו ,יבינו את חשיבות קיומו
של צה"ל ושאנשים ידעו ויבינו מה החיילים שלנו עברו וחוו ושבזכותם יש לנו מדינה יהודית!
לאחר שכל כך התרשמתי ונהניתי חשבתי לעשות את השירות הצבאי שלי בחיל השריון.
תודה רבה ובהערכה
הודיה מסילתי ,י'1
לכבוד יד לשריון,
שלום ,שמי יוסי ואני רוצה להסביר כמה נהניתי בסיור של יד לשריון.
לדעתי ,ההרצאות היו מעניינות מאוד בעיקר אהבתי את החלק שהתת אלוף במילואים צביקה קן-תור
)שהוא מנכ"ל עמותת הלוחם היהודי( דיבר על השואה ואיך שהוא הסביר על החיילים היהודים שגם
נלחמו באומץ רב והם אפילו אלה שסיימו את המלחמה עד הרגע האחרון.
בנוסף לכך ,אהבתי גם את כל התצוגה של הטנקים  -איך שהכול היה מסודר ,את הסוגים השונים מכל
סוג ,את ההסבר על הטנק מבפנים ובעיקר את ההסבר והתצוגה של טנק המרכבה.
עם זאת ,היה גם את ההסבר על הלוחמים שלחמו בגבורה במערכות ישראל וזה ממש הדהים אותי
לראות איך שמראים את הכול ומציגים כל חייל שהיה ונפל וזה פשוט עזר לי להבין כמה הצבא משמעותי
וזה גם משפיע על ההחלטות של בן-אדם.
אני מקווה שתמשיכו להביא את תלמדי בית ספרי )ויצו גן ונוף( כדי שגם הם יחוו את החוויה שאני ראיתי
והרגשתי.
בברכה,
יוסף ספוז'ניקוב
תלמיד כיתה י' ,1בית ספר ויצו גן ונוף.
לכבוד יד לשריון,
אתמול הייתי בסיור עם השכבה שלי ,שכבה י מבית הספר ויצו גן ונוף ,במוזאון הלוחם בלטרון.
כשהגענו  -ישר הטנקים משכו את העיניים שלי והתפעלתי מהגודל שלהם ומהכמות שראיתי ,ההסברים
על הטנקים והאפשרות לראות מה הולך בפנים הייתה מיוחדת ולחלקנו הזדמנות של פעם בחיים.
הסיור במוזאון והטקס היו מאוד עוצמתיים ,לראות את הקיר הענק עם כל כך הרבה שמות עליו,
התמונות של החיילים ,והבנתי כמה חשוב לספר את סיפורם של נופלים.
תודה על סיור מעניין ומיוחד.
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מאיה חלד
י'1
כפר הנוער ויצו גן ונוף פתח תקווה  -כרטיס ביקור
היסטוריה כללית:
כפר הנוער נוסד בשנת  1922כמשק פועלות על ידי הגב' רבקה ברייזמן ,חלוצה מרוסיה ,אגרונומית
ושתלנית במקצועה .במשק הפועלות התחנכו ישראליות ועולות חדשות שעבדו בכל ענפי המשק
החקלאי ,כולל רפת ולול וגם יצאו לעבוד מחוץ למשק .אחרי מלחמת העולם השנייה קלט משק הפועלות
ילדים יתומים ניצולי שואה .בשנת  ,1952לאור התפתחות המשק בארץ והדרישה לנושא החליטה הגב'
ברייזמן להפוך את המקום לבית ספר חקלאי ייחודי לגננות ושתלנות  -היחיד בארץ למקצוע זה מאז ועד
היום .בשנת  ,1974שוב לאור הדרישה כתוצאה מהתפתחות היישובים ושילוב הנוף בתכנון האורבני,
נוספה מגמה לטכנאות נוף ושם בית הספר שונה לבית הספר לגננות ולטכנאות נוף .משנת 1984
המגמה היא אדריכלות נוף ברמה של הנדסאים והבוגרים עובדים בכל רחבי הארץ.
בית הספר כיום:
בית הספר פועל בתוך הכפר ומהווה חלק אינטגרלי ממנו .כפר הנוער כולל חטיבת ביניים וחטיבה
עליונה .הכפר קולט תלמידים בתנאיי פנימייה מכל רחבי הארץ  -מאילת בדרום ועד קריית שמונה בצפון,
כולל תלמידים מכ 80-ישובים בכל רחבי הארץ ותלמידים אקסטרנים מפתח תקוה והסביבה הקרובה.
כמחצית מאוכלוסיית התלמידים הינם תלמידים בתנאי פנימייה .למרות שהתלמידים האקסטרנים חוזרים
בסוף יום הלימודים לביתם ,קיימת אינטגרציה בין תלמידי הפנימייה לבין האקסטרניים .ההפניה לבית
הספר נעשית בעיקר באמצעות משרד העבודה והרווחה ובאמצעות עליית הנוער ,כיום בחסות משרד
החינוך והתרבות וגם באופן פרטי.
הלימודים מתקיימים במבנים מטופחים ובכיתות ממוזגות .בכל כתה כ 25-תלמידים ,מה שמאפשר
הענקת יחס חם ואישי לכל תלמיד .המבנים מוקפים כרי דשא ,פרחים וצמחייה המשרים אוירה כפרית
רוגעת .לאחרונה נוסף מבנה חדש לבית הספר ,הכולל חדרי כיתות ומעבדות חדישות ,משוכללות
ומציידות ללימוד מחשבים ,מדעי החיים והחקלאות.
התלמידים לומדים יום לימודים ארוך בתנאים מרווחים וניגשים לבחינות בגרות.
אתר הבית של כפר הנוער:
http://ganof.org.il/
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