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דבר העורך
שנת 2017 הסתיימה, ושוב השריון עשה היסטוריה. 
מעבר לתהליכי ההתעצמות המשמעותיים, הכרוכים 
בהתאמת מבנה הכוח לאיומי העתיד, וחיזוק עוצמת 
הטנק כמתאים יותר להובלת התמרון המכריע ביבשה, 
אנו עדים לשינוי אפשרי נוסף בחיל, בעת שהתבשרנו 
כי 13 נשים סיימו את הכשרתן כטנקיסטיות והן 
נכנסות לשלב האחרון בבחינה, והוא ההשתלבות 

בעשייה המבצעית.
ניתן לומר כי לא עובר יום בעשייה הביטחונית, 
בו אנו לא שומעים על פעילות השריונרים: הטנקים 
בפעילות  המסייעות  הפלוגות  לוחמי  בגבולות, 
הרגלית, האימונים והתרגילים. זו עשייה משמעותית 
ורחבת היקף המאפשרת לאזרחי המדינה לנהל חיי 
יום־יום ברגיעה. זו ללא ספק תקופה דרמטית למדינה, 

שבקרוב תחגוג 70 שנים להקמתה.
גיליון 51 עוסק בשני היבטים מרכזיים: בעשייה 
שבשטח, ובמורשת החיל, שבמרכזה ציון 50 שנה 
למלחמת ששת הימים, אותה מלחמה שביססה את 
אחיזתנו בארץ הזו, והשלכותיה ארוכות טווח באשר 
למעמדנו האזורי. חיל השריון היה המרכזי במלחמה 

זו, ואת עיקרי פעילותו אנו מציגים כאן.
ניסינו להביא לקדמת הבמה גם את "העוסקים 
במלאכה" - מהחייל ועד המח"ט, מהדרג המגן בגופו 
עלינו ועד הדרג הפוקד ומקבל את ההחלטות, להבין 
קצת יותר טוב את הדור הנוכחי ולהכיר את פניו 

ומאפייני פעילותו. זהו ללא ספק דור משובח.
ברעות שריונאים,
אל"ם )במיל'( איציק רונן

דבר היו"ר ■ אלוף )במיל'( אודי שני  4

דבר הקשנ"ר ■ תא"ל גיא חסון  4

השריון – יומן מבצעים ■ המערכת  6

אורדן: מבית יציקה קטן לשותף משמעותי בפרויקט המרכבה ■ בילי פרנקל  9

מהנעשה בעמותה ■ רעות שקד  10

מהמשטח  14

מדברים מהשטח ■ אל"ם )במיל'( רונן איציק  16

סבא רבא לחם בצבא הנאצי והנכד לוחם בצה"ל ■ נועה כהן  20

סימולטור ירי משוכלל בבסיס שיזפון ■ רון אסרף  22

המהפך של עוזיאל ■ רב"ט ניר דוד  24

מחפש אתגר? – משריינים לכם מקום בשריון! ■ אל"ם אוהד נג'מה וניר דבורי  26

10 דברים שלא ידעתם על חטיבה 188 ■ המערכת  29

הנער עומר מסד התגייס והוא קצין ומפקד ■ סג"ם עומר מסד  30

אחרי מה שעברתי ■ סמל אורן סאקא  34

מדור אינטרנט ■ אל"ם )במיל'( שאול נגר  35

חטיבת מרכבות הפלדה 847 מוסבת למרכבה סימן 4 ■ סא"ל )במיל'( שמעון צוקרמן  36

הכי הכי – זה שריון! ■ אל"ם )במיל'( שאול נגר  41

משלחת מלט"ק באקדמיה ווסט־פוינט ■ סגן יואל שישפורטיש  44

חטיבה 7 במלחמת ששת הימים ■ אל"ם )במיל'( בני מיכלסון  50

חטיבה 10 במערכה על ירושלים במלחמת ששת הימים ■ אל"ם )במיל'( בני מיכלסון  56

חטיבה 8 עולה על רמת הגולן במלחמת ששת הימים ■ אל"ם )במיל'( בני מיכלסון  62

האדם שבטנק ינצח ■ האלוף )במיל'( יוסי בן־חנן  69

עצרת השריון והגבורה – דבר המשפחות השכולות ■ סא"ל )במיל'( נמרוד בן־ארי  72

מוני ניצני ז"ל 44 שנים אחרי המלחמה ■ עפר דרורי  74

פותחים מדף – סקירת ספרות צבאית ■ אל"ם )במיל'( שאול נגר  76

המערכת

למרכז המידע: info@yadlashiryon.com או בטל': 08-6307406
לתיאום ביקורים ביד לשריון: res@yadlashirion.com או בטל': 08-6307407/8, או בפקס': 08-9281059

www.yadlashiryon.com :אתר השריון החדש באינטרנט
פייסבוק: יד לשריון - פארק לטרון

 טנקי מרכבה סימן 4מ' 
של גדוד עשת מחטיבה 401 

 באימון חורף ברמת הגולן | 
צילום: מיכאל מס
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דבר יו"ר העמותה

דבר הקשנ"ר

עמיתיי לוחמי השריון,
מלאות  השנה  מציינים  אנו 
ששת  למלחמת  שנה  חמישים 

הימים.
ביום השני למלחמה זו השתלטו 
כוחות צה"ל על מובלעת לטרון, 
קשים  קרבות  מוקד  שהייתה 
במלחמת העצמאות, ומשם חתרו 
במעלה בית חורון וחברו לכוחות 
השריון של חטיבת השריון 10 הראל בפיקוד אל"ם אורי 
בן־ארי. השריון פעל, חתר והכריע קרבות רבים ברמת 

הגולן, בסיני, ביהודה ובשומרון ובקרב על ירושלים.
יהודה עמיחי כתב כי "ַּגם ָהֶאגְרֹוף ָהיָה ַּפַעם יָד ְּפתּוָחה 

וְֶאְצָּבעֹות".
א�גרפנו, קפצנו אצבעות וחוזר חלילה - כבשנו, הלמנו 

והכרענו.
בלטרון, לא רחוק מן המוות בגבעה - העמדנו את מעוז 

מורשתנו - יד לשריון.
רבות נכתב על המלחמה ההיא וסופר עליה למכביר, אך 
החשוב הוא כי לעולם נזכור את אלה שחירפו את נפשם 
ונפלו על משמרתם, כמו את אלה שמוסיפים לחיות עם 

צלקת וְַחּבּוָרה.
מפקדי ולוחמי ששת הימים - אנו מצדיעים לכם.

מפקדי ולוחמי השריון כיום, אנו מריעים לכם ומודים לכם 
על שאתם ממשיכים לשאת בנטל - העם מפקיד בידכם גורל 
חיי אנשים, נותן בידכם מסגרות ארגוניות גדולות, ובעיקר 
נותן בכם אמון בהיקף שאנשים בעלי ניסיון של עשרות 

שנים לא זוכים להיות אחראיים לדומות להן.
עמותת יד לשריון תמשיך להוות לכולם בית חם ותומך, 
מרכז למידה על מורשת וערכים, ומקום להתייחד, לזכור 

ולהזכיר.

ברעות,
אודי שני

שריונאים,
יובל שנים עבר מהניצחון הגדול 
 - הימים  ששת  מלחמת  של 
מלחמת בזק שבה צה"ל הביס את 
צבאות ערב וזכה בניצחון היסטורי 
שהדהים את העולם. במפגש בין 
החייל של צה"ל לחייל האויב ובין 
הפלדה שלנו לפלדה של האויב, 
חיל  ושל  צה"ל  של  ידו  הייתה 

השריון שלנו על העליונה.
לפני מלחמת ששת הימים, עסקו מפקדי חיל השריון 
בהתאמת תורת הלחימה של הַחי�ל למציאות שהייתה אז, 
בפיתוח אמצעי לחימה ובהכנת הכוח למלחמה. מפקדי  
החיל עסקו רבות בבניית כוח שריון מתאים ויעיל לאתגרי 
הלחימה המתהווים, וכך היה. חיל השריון התכונן למלחמה 
הנכונה. מחיל מסייע הפך חיל השריון לאגרוף מחץ מסתער 
המוביל את הקרב היבשתי. חיל השריון הישראלי חתם 
פרק משמעותי ביותר בהיסטוריית המלחמות של מדינת 
ישראל, פרק הנחתם על ידי אנשי השריון - אנשי הפלדה.
ומאז כמעט הכול השתנה: האויב, אמצעי הלחימה, 
סביבת הלחימה, הטנק, הטכנולוגיה, החברה, אנחנו, 
כולנו. אך דבר אחד לא השתנה - האדם, השריונר, אופיו 
של השריונר, רעות השריונאים ואומץ הלב. תחושת 

השליחות והדבקות במשימה, ימשיכו להיות אבן הראשה 
של השריונאים. הביטוי "חשופים בצריח" מצביע יותר 
מכל על אומץ הלב והנחישות של השריונאים, המובילים 

בשדה הקרב.
סיפורי הגבורה של השריונאים שזורים בהיסטוריית 
המלחמות של מדינת ישראל ובהגנת הגבולות בתקופה  
שבין המלחמות. בימים אלה עוסקים לוחמי השריון בהגנת 
הגבולות יומם וליל. לוחמי הטנקים, ולצידם לוחמי הפלוגות 
המסייעות, עוסקים בפעילות הגנת המדינה בגבול עזה, 
בגבול הלבנון, ברמת הגולן, בגבול סיני וביהודה ושומרון. 
בכל מקום בו נידרש - נתייצב ונגן על המדינה היקרה שלנו. 
בד בבד נמשיך להתכונן ליום פקודה ולפעול כדי לאפשר 
ליחידות השריון, בסדיר ובמילואים, להתאמן ולשפר את 

מוכנותם וכשירותם.
אחיי השריונאים,

חיל השריון היה ויהיה חומת המגן של עם ישראל - 
חיל מתמרן וקטלני, בעל איכות אנושית נדירה. נמשיך 
לצד  המתקדמים  הלחימה  באמצעי  ולהצטייד  לפתח 
 חיזוק השורות בטובים ביותר, כי הרי האדם הוא ההבדל.

סומך עליכם וגאה בכם.
ברעות שריונאים,

תא"ל גיא חסון,
קצין השריון הראשי
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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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טנק של גדוד סופה 53 שנייה לאחר הירי. צילום: מיכאל מס

פעילות מבצעית

בגזרת רמת הגולן השמיד צוות מגדוד 74 
חוליה של דאעש, שפתחה באש על כוח חי"ר 
שהיה בפעילות סמוך לגדר הגבול. צוות מגדוד 
53 ביצע ירי הרתעתי לעמדה של הצבא הסורי, 

לאחר שהופרו תנאיי הפסקת האש.
בגזרת רצועת עזה משתתפים גדודים מכלל 
חטיבות השריון בהגנה על יישובי עוטף עזה. 
במהלך השנה החולפת אירעו כמה תקריות של 

ירי מרצועת עזה לשטח ישראל, ובהן טנקים 
שלנו הגיבו וירו למטרות החמאס והג'יהאד 

האיסלמי.

אמצעי לחימה
חטיבה 7 השלימה את ההסבה לטנקי מרכבה 

סימן 4 עם מערכת "מעיל רוח".
החלו הניסויים לבחון את כושרו של טנק 
סימן  המערכה הבא של צה"ל והוא מרכבה 
4 ברק. טנק זה מצויד במערכות מתקדמות 

מאוד ובהן קסדת ְמִציאּות ְרבּוָדה )טכנולוגיה 
המזהה מרכיבים בעולם הממשי, ומוסיפה עליהם 
מידע באמצעות גרפיקה ממוחשבת. באנגלית: 
Augmented reality(. קסדה כזו מאפשרת יכולת 
סגירת מעגלי אש וִרשתיּות שלא נראו עד כה 

בלוחמת היבשה.
צבא היבשה האמריקני רכש לאחרונה 100 
מערכות הגנה אקטיבית "מעיל רוח". יש בכך 
הוכחה נוספת לאיכות המערכת ולכך שחיל השריון 
מפעיל אמצעי לחימה מהמתקדמים ביותר בעולם.

 חיל השריון - 
יומן מבצעים

חיל השריון נוטל חלק חיוני וקבוע בפעילות הביטחון השוטף, ממשיך בפיתוח 
אמצעי לחימה מתקדמים, נערך לקיצור שירות החובה, מתמיד באימונים 

ומתרענן בכוח האדם בהתמדה. הבאנו מבט חטוף על כול אלה
המערכת
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טנקי מרכבה 4מ' של חטיבה 7 באימון החטיבתי שנערך ברמת הגולן. צילום: מיכאל מס

לוחמי הפלס"ר של גדוד שלח בחטיבה 401 בהפוגה במהלך אימון | צילום: מיכאל מס

חטיבת המילואים 847 "מרכבות הפלדה" 
החלה בהסבה לטנק מרכבה סימן 4.

עידוד הגיוס ואנשים
חיל השריון נערך לשלב של קיצור שירות 
החובה לגברים, ובתוך כך תגבר את המערך 

הסדיר בכוח אדם.
בשנה החולפת גויסו שלושה מחזורים של 
כוח אדם לחיל השריון. כול מלש"ב שביקש - 
זכה לביקור בית של מפקד מהשריון. עוד החלה 
מסורת של קיום כנסים בהשתתפות מלש"בים 
ביד לשריון בלטרון, ובהם שיחה עם קצין השריון 

הראשי, שיח לוחמים, התנסות של המלש"בים 
וחשיפה למערכים  צוות  בסימולטור מאמן 

השונים בחיל השריון.

הסבות ואימונים
גם השנה התקיימו אימוני המילואים בשיא 
הכוח. החטיבות 4, 8, 10, 14, 179 ו־847 ביצעו 
אימונים מלאים. פלוגת הטנקים השלישית של 
חטיבות 7, 188 ו־401 ופלוגות החרמ"ש התאמנו 

באופן מלא.
גדוד 275 של חטיבה 847 החל בהסבה לטנק 
מרכבה סימן 4, כחלק מהסבת כול החטיבה 

לטנק מתקדם זה.
חטיבה 401 ביצעה תרגיל חטיבתי ואימונים 
מלאים. חטיבה 7 ביצעה תרגיל חטיבתי ואימונים 
מלאים, לרבות ניסויים ביכולת המתקדמת של 
רובוטים וחיישנים בדרג הגדוד והחטיבה. חטיבה 

188 ביצעה אימונים מלאים.
לראשונה זה 19 שנה בוצע תרגיל גיוס שבו 
השתתפו כלל חטיבות השריון בסדיר ובמילואים.
חטיבות המילואים נמצאות בתהליך של 
הסבת מחלקות המרגמות למרגמה המתקדמת 
החדשה 120 מ"מ מסוג "קשת", שייחודה בדיוק 

הרב שלה.
פלוגות הסיור של חטיבות 4, 8, 10, 179, 
188, 460, 679 ו־847 ערכו השנה אימונים 

מלאים.  
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עמותת יד לשריון מברכת את כול בעלי המינויים החדשים 
ומאחלת להם הצלחה!

דרגת סא"לדרגת אל"ם דרגת תת־אלוףדרגת אלוף

סא"לים

סא"ל אלעד צורי מונה למג"ד 74.
סא"ל ראדי עזזמה מונה למג"ד 75.

סא"ל שאול ישראלי מונה למג"ד 77.
סא"ל איציק אלפסי מונה למג"ד 46.

סא"ל אפיק מזור ימונה למג"ד 52.
סא"ל מיקי שרביט ימונה למג"ד 71.

רס"ן טל אלקובי יועלה לדרגת סא"ל 
וימונה למג"ד 53.

רס"ן יואב שניידר יועלה לדרגת סא"ל 
וימונה למג"ד 82.

רס"ן ניב דאובה יועלה לדרגת סא"ל 
וימונה למג"ד 198.

רס"ן אלעד ביתן יועלה לדרגת סא"ל 
וימונה לראש ענף חש"ן במא"ש.

מינויים אחרים
אמנם לא בחיל השריון אך עדיין קשור לטנק 
המרכבה: תא"ל גיא פאגלין נכנס לתפקיד ראש 
מנת"ק והחליף את תא"ל ברוך מצליח ששימש 

5 שנים בתפקיד זה, ומשתחרר מצה"ל.  

בכירים

האלוף תמיר היימן ימונה לראש אמ"ן.
תא"ל איציק תורג'מן יועלה לדרגת אלוף 

וימונה לראש אט"ל.
תא"ל עודד בסיוק מונה למפקד אוגדה 

.162
תא"ל יעקב בנג'ו מונה לראש חטיבת 

תוה"ד באגף המבצעים של המטכ"ל.
אל"ם דני נוימן הועלה לדרגת תא"ל ומונה 

לראש חטיבת כוח האדם במפקדת זרוע 
היבשה.

אל"ם נדב לוטן הועלה לדרגת תא"ל ומונה 
למפקד אוגדה 319.

אל"ם תומר יפרח הועלה לדרגת תא"ל 
ומונה לנספח צבאי.

אל"מים

אל"ם מורן עומר מונה למח"ט 460.
אל"ם דוד סונגו ימונה למח"ט 401.
אל"ם גל שוחמי מונה למח"ט 188.

אל"ם רומן גופמן מונה למח"ט 7.
אל"ם רפי וולפסון ימונה לסגן מפקד 

אוגדה 36.
אל"ם יאיר אור מונה למח"ט 4 וראש 

תח"ש.
אל"ם אוהד מאור מונה למח"ט 179.
אל"ם רונן תמים מונה למח"ט 847.
אל"ם ניר רוזנברג מונה למח"ט 14.

סא"ל נריה ישורון יועלה לדרגת אל"ם 
וימונה למח"ט 679.

אל"ם רועי סבירסקי ימונה למח"ט 8.
אל"ם איתי ברין ימונה לנספח צה"ל 

בפולין.
סא"ל אודי צור הועלה לדרגת אל"ם 

ומונה למח"ט הבקעה.
סא"ל שגיב דהן יועלה לדרגת אל"ם 

וימונה למפקד חטמ"ר באוגדת איו"ש.

מינויים 
 חדשים 

 בחיל 
השריון



מאת: בילי פרנקל

מזה כ־40 שנה שחברת המתכת ויציקות הפלדה "אורדן" משמשת 
כספק המרכזי של צה"ל ומשרד הביטחון בתחום עבור פרויקט המרכבה, 
שכולל היום גם את הנגמ"שים "נמר" ו"איתן". אורדן אף נוטלת, מזה 

שנים, חלק בפיתוח ותכנון המערכות השונות ביחד עם הצבא.
ב"אורדן" מתגאים כי פלדת השריון שהם מיצרים היא מהטובות 
בעולם, הרבה מעבר לתקנים ולדרישות המקובלים, עובדה המספקת 
מיגון טוב יותר לצוות הלוחמים. כמו כן, חוליות הזחל העשויות פלדת 
מנגן מיוחדת וחלקי המזקו"ם )מערכת זחלים, קפיצים ומרכיבים( 
המיוצרים באורדן מאפשרים לטנק תנועה מהירה ובטוחה גם בתנאיי 

השטח הקשים מאד של רמת הגולן. 
בנוסף, "אורדן" מפתחת ומייצרת מערכות נלוות לרק"ם, שלאו דווקא 
מבוססות על יציקות, כדוגמת כף דחפור לטנקים או "נוכרי", המתחבר 
לקדמת הטנק ומיועד לפיצוץ מוקשים. מערכות אילו נמצאות בשימוש 

צה"ל וגם נמכרו ונמצאות בשימוש של מספר צבאות זרים. 
פיתוח חדש, שהצבא מצטייד בו כעת הוא גרור ורסטילי לרק"ם 
)BackTrail(, או בכינויו הצה"לי גו"ר - נגרר מסיבי וחזק המתחבר 
לטנק או לנגמ"ש כבד ומאפשר לו לשאת ציוד כדי להביא בבטחה 
תחמושת, דלק, חומרי נפץ או כל אספקה אחרת אל הלוחמים אשר בקו 
המגע, ומבלי להסתכן בשינוע כלי רכב קלים ומשאיות לאזורי לחימה. 
מדובר בפיתוח שהגו בחברה לאחר מלחמת לבנון השנייה, אז 
התעוררה בעיה של הזרמת ציוד לכוחות בחזית. הצבא הביע עניין 
ברעיון ובחברה עמלו במשך כשמונה שנים על פיתוח שני אבות טיפוס, 
שנכנסו לשימוש מבצעי מפתיע כשהחברה השאילה אותם לשימוש 

הצבא במבצע צוק איתן. 

ממפעל משפחתי קטן ליציקות טנקים
בראשיתה, "אורדן" הייתה בית יציקה משפחתי קטן, שהתמחה ביציקות 
ברזל. במהלך שנות ה־60 עברה החברה לייצר פלדה, במסגרת פרויקט 
הסבת טנקי הסנטוריון לשוט קל. אולם השינוי המשמעותי ביותר הגיע 
בשנות ה־70, כשהחברה נבחרה לצקת את המכללים הגדולים של הטנקים 

במסגרת פרויקט המרכבה.
באותה התקופה הרחיבה החברה את המפעל באזור התעשייה בנתניה 
ושכללה את יכולותיה בתמיכה ובגיבוי של מערכת הביטחון, כדי לתת 
מענה לייצור העצמאי של הטנקים בארץ. בשנות ה־80 אף פתחה מפעל 

נוסף במצפה רמון, וזאת לבקשתו של האלוף ישראל טל, אבי פרויקט 
המרכבה, כדי לספק פרנסה לתושבי האזור. המפעל מפרנס עשרות 
משפחות, מתמקד בעיבוד פח ומסגרות, וגם בו מייצרים חלקים רבים 

לטנק המרכבה והנגמ"ש "נמר". 
בשגרה, מהנדסי החברה עובדים מול רפ"ט )רשות פיתוח טנק(, הגוף 
המתכנן את טנק המרכבה. אנשיה לוקחים חלק בניסויים המתבצעים 
בשטח וחלק ניכר מהם הם יוצאי חיל החימוש, המכירים את הטנקים 
לפני ולפנים. בשעת חירום מוגדרת החברה כמפעל אסטרטגי, שנדרש 
לעבוד בשלוש משמרות סביב השעון בכדי לספק חלקי חילוף למילוי 

הימ"חים של הצבא. 
תרומה נוספת למיגון הצוותים בטנק מגיעה מצידה של "אורלייט", 
חברה אחות של "אורדן", המייצרת מארזים מעכבי בעירה לתחמושת, 
שמונעים את התפוצצותה ונותנים לצוות זמן בכדי להיחלץ גם אם 

הטנק עולה באש או נפגע.
כיום, בעקבות הסכם הסיוע הביטחוני החדש שנחתם בין ארה"ב 
לישראל, צה"ל נאלץ להעביר עבודה לארצות הברית גם בתחום היציקות. 
עם זאת, בחברה מדגישים כי גם בתקופה הזאת, משרד הביטחון ובעיקר 
מנת"ק עושים מאמצים להשאיר עבודה בארץ, זאת על מנת שהמפעלים 
יוכלו להמשיך להתקיים כלכלית ולספק מקומות עבודה, וגם בשל 

החשיבות האסטרטגית ליכולות הייצור האילו בישראל. 
גם בימים אילו שותפה "אורדן" למאמצי מנת"ק לשפר עוד ועוד את 
יכולות הטנקים והנגמ"שים, כולל פיתוח הנגמ"ש "איתן", כדי להבטיח 

שלרשות חיילי צה"ל יעמדו הכלים הטובים והבטיחותיים ביותר.

אורדן: מבית יציקה קטן לשותף 
משמעותי בפרויקט המרכבה
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מהנעשה בעמותה
רעות שקד, מרכז המידע יד לשריון | צילום: עומר כץ, יוסף כהן ודביר מימון

מראה מטקס הזיכרון של גדוד "דב לבן". מאחור אל"ם )במיל'( יוסלה 
יודוביץ שהיה מפקד הגדוד

שרים בעצרת חטיבה 600

העצרת השנתית של חטיבה 600 התקיימה ביום 9 באוקטובר 2017.

בעצרת הזיכרון של חטיבה 600. משמאל בשורה הראשונה: אל"ם )במיל'( 
טוביה רביב המח"ט במלחמת יום הכיפורים, קצין השריון הראשי תא"ל גיא 

חסון ותא"ל )במיל'( חנן ברנשטיין מנכ"ל העמותה

מראה מכנס גדוד 79

44 שנים למלחמת יום הכיפורים בעצרות ובטקסי זיכרון
כנס גדוד 79 התקיים ביום 15 באוקטובר 2017  עצרת הזיכרון השנתית של גדוד דב לבן 88 התקיימה 

ביום 20 באוקטובר 2017 באתר יד לשריון
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יום המשפחות השכולות של גדוד 82 התקיים ב־10 באוקטובר 2017, ליד 
האנדרטה החדשה של חטיבה 7 בפארק העוצבות שביד לשריון.

מנכ"ל העמותה עם בת משפחה שכולה מניחים את זר חיל השריון

העצרת השנתית של חטיבת הצליחה 421 התקיימה ביום 6 באוקטובר 2017

מימין האלוף )במיל'( חיים ארז המח"ט במלחמת יום הכיפורים, וקצין 
השריון הראשי תא"ל גיא חסון

הדלקת נר הזיכרון בעצרת של חטיבה 8

מראה מעצרת חטיבה 8

עצרת חטיבה 8 התקיימה ביום 14 בספטמבר 2017

יום המשפחות השכולות של גדוד 82
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כנס גדוד 46
כעוף החול האגדי נֵעֹורּו 

הלוחמים והמפקדים של גדוד 46 
במלחמת ששת הימים ובמלחמת 

ההתשה, והתקבצו ביד לשריון, 
לציין יובל 50 למלחמת ששת 

הימים. היו איתם המפקדים 
והלוחמים של הגדוד הסדיר 

כיום, בני המשפחות השכולות 
ואורחים רבים. בכנס שהתקיים 
ביום 8 ביוני 2017 השתתפו גם 

הלוחמים והמפקדים של גדוד 
46 כיום בפיקוד סא"ל צפריר 

הרשושנים. גדוד 46, הלוא הוא 
גדוד "ׁשֶַלח" שבחטיבה 401, הפך 
לגדוד טנקים סדיר לפני מלחמת 
ששת הימים והשתתף מאז בכל 
המלחמות והמבצעים ובפעילות 

הביטחון השוטף. שלושה עשר 
ממפקדיו ולוחמיו זכו בעיטורים 

על לחימתם, מהם שניים בעלי 
עיטור הגבורה - סמל ראשון 

בני ִענְָּבר וסמל יוסי לֶַּפר. חלקו 
הראשון של הכנס שהתקיים 
למרגלות כותל השמות ביד 

לשריון, היה ערב זיכרון ל־89 
חללי הגדוד מאז הקמתו כגדוד 

טנקים בשנת 1962 ועד תום 
מבצע "צוק איתן". חלקו השני 
היה עצרת שבה הועלה סיפור 

הגדוד, באומר, בסרטונים 
ובצליל, בתקופת מלחמת ששת 

הימים ומלחמת ההתשה והגדוד 
כיום. )כתבה נרחבת על הכנס 

התפרסמה באתר השריון(.

תמר גלעדי - אחותם של סרן אמנון גלעדי ז"ל שנפל במלחמת ששת הימים, ושל רס"ן גדעון גלעדי ז"ל שנפל 
במלחמת יום הכיפורים - מניחה את זר המשפחות השכולות

דוד שמעון כהן, אביו של סרן נתן כהן ז"ל שנפל במבצע "צוק איתן", אומר קדיש

44 שנים למלחמת יום הכיפורים בעצרות ובטקסי זיכרון
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חנוכת אנדרטה גדוד הסיור 87

לוחמי גדוד הסיור 87 של אוגדה 143 שבפיקוד האלוף )במיל'( אריק 
שרון ז"ל, חנכו את האנדרטה שהקימו בפארק העוצבות שביד לשריון. 
הטקס התקיים ביום 17 באוקטובר 2017 בהשתתפות כמאה לוחמים, 
בני המשפחות השכולות ואורחים. היו ביניהם מי שלא נפגשו זה עם זה 
למעלה מ־40 שנה. בטקס ובמפגש המרגש מאוד, הועלה זכר הנופלים 
והועלו חוויות מאותם ימים. 45 מלוחמי הגדוד נפלו בקרבות, אנו מצדיעים 

להם, יהי זכרם ברוך.
גדוד הסיור המשוריין 87 הוקם חמישה חודשים לפני מלחמת יום 
הכיפורים וסיים למעשה את חייו הקצרים בקרב עקוב מדם בליל 15־16 
באוקטובר 1973, באזור החווה הסינית. הקרבות שבהם לחמו חיילי 
הגדוד בגבורה ובמקצועיות השפיעו על המערכה כולה. העמידה העיקשת 
מול כוחות מצרים עדיפים במספר ב־8 באוקטובר; הסיור מאחורי קווי 
האויב לגלוי התפר בין הארמיות המצריות ב־9 באוקטובר; תקיפת האגף 
הדרומי של הכוח המשוריין המצרי בקרב שריון בשריון ב־14 באוקטובר; 
הובלת הכוח הפורץ במבצע "אבירי לב" והלחימה באזור החווה הסינית 
בליל 15־16 באוקטובר - כל אלה הקנו ליחידה מקום של כבוד בדברי 

הימים של צה"ל. 
האנדרטה מכילה 45 עמודים שמציינים את 45 הנופלים, את מפת 
הקרבות, ובצידה מתרוממים שתי אבני סלע גדולות, שהמעבר ביניהם 
מסמל את הסיור שבו התגלה התפר בין הארמיות המצריות במלחמת 

יום הכיפורים, שדרכו עברה האוגדה בשלב צליחת התעלה ומעבר לצידה 
המערבי.

את הטקס הנחה ברגישות יעקב לימון "קוקי" שהיה קמ"ן הגדוד. דני 
כצנלסון, רופא הגדוד, עשה לילות כימים, השקיע את מיטב זמנו ומרצו 
כדי שתהיה הנצחה לנופלי גדוד 87, הוא הוביל במשך שנים, בעזרת "קוקי" 
ועוד רבים וטובים, את הקמת האנדרטה, ובזכותם הוקמה האנדרטה 

המרשימה ללוחמי הגדוד.

פעילות בחג הסוכות בלטרון

חג הסוכות האחרון ביד 
לשריון היה גדוש פעילויות 
חול  בימי  ומבקרים. 
המועד התקיימו פעילויות 
ם.  לדי לי ו ת  למשפחו
במקום הוקם אוהל לעולי 
רגל לירושלים ובו שמעו 
עולי  סיפור  את  הילדים 
חיטה,  דשו  בעבר,  הרגל 
פתרו כתבי חידה, הרכיבו 

פאזלים, הכינו פיתות ותה ועוד. שלוש הצגות ילדים הועלו באולם 
המרכבה: האוצר שאינו נגמר של תיאטרון אורנה פורת; הצרצר והנמלה 
והר של ספגטי של התיאטרון הארצי לילדים ונוער. עוד היו הדרכות 
באתר, מגוון פעילויות ומשחקי לייזר. הפעילויות היו מהנות וערכיות 

והתאימו לכל המשפחה.
ביקרו  סוכות  חג  במהלך 

באתר כ־4300 איש.

ממשיכים במסורת 

שלומי  והמלחין  הזמר 
שבת במופע קיץ משגע, כמו 
שרק שלומי יודע, שלהב אלפי 
משתתפים באמפיתאטרון של 
יד לשריון - שריונאים וחברי 
העמותה, בערב מרתק ביום 4 
ביולי 2017. בערב אירח שלומי 

שלומי שבת בהופעה משלהבת ביד לשריוןשבת את הזמרת ספיר סבן. הסרת הלוט מהאנדרטה של גדוד הסיור 87

מראה כללי מטקס חנוכת האנדרטה של גדוד הסיור 87

ילדים נהנים בהכנת "עוגה" גדולה

הצגה לילדים בחול המועד סוכות
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סטטוסים נבחרים מהמשטח
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מדברים 
מהשטח

איציק רונן

הח"יריונר
תום סגל, מסייעת 52

מאז שנות ה־70 מתמודד צה"ל יותר ויותר עם 
איומים מסוג טרור וגרילה. השינוי המשמעותי 
חל בסוף שנות ה־80, לאחר שפרצה ההתקוממות 
"האינתיפאדה  בשם  המוכרת  העממית 
הראשונה". מאז אותה תקופה מצאו את עצמם 
הטנקיסטים יותר ויותר בפעילות רגלית או 
רכובה, מתמודדים עם איומים שאליהם לא 

הורגלו בעבר.
ההשתנות של שדה הקרב הובילה ברבות 
הימים להחלטה משמעותית בבניין הכוח, והיא 
הקמה של פלוגות חי"ר סדירות בתוך גדודי 
השריון, באופן שיאפשר ליחידה את "השלם 
המבצעי", בשיתוף הפעולה הנדרש בין חי"ר ובין 
שריון - באימונים, בביטחון השוטף, ובמלחמה.

חטיבות השריון כיום מהוות את אותו "שלם 
מבצעי", ולרשותן גדוד הנדסה, וכאמור פלוגת 
גדוד שריון, פלוגה אשר הוגדרה  חי"ר בכל 
כ"מסייעת", ובה מרכיבים נוספים של סיור, 
מרגמות ועוד. המרכיב הרגלי האורגני נקלט 
בשנתיים האחרונות, והחל את הפעילות שלו.

ההתחלה לא הייתה פשוטה - הזהות של 
חייל חי"ר בתוך גדודי הטנקים לא קלה לעיכול. 
בצה"ל  לשרת  המעוניין  שנער  סוד  זה  אין 
כחי"רניק, יעדיף באופן טבעי את חטיבות החי"ר 

ה"קלסיות" - צנחנים, גולני ומקביליהן, ועם זאת 
מסתבר שלהיות חי"רניק בגדוד טנקים זה לא 

פחות משמעותי.
"לפני הגיוס רציתי להיות קרבי, לא הייתה לי 
העדפה והבנתי שאני מיועד לחטיבת הנח"ל", 
מספר תום סגל, מפקד בפלוגה המסייעת של גדוד 
52. "יומיים לפני הגיוס יצרו איתי קשר ואמרו לי 
שאני מתגייס לשריון. בהתחלה לא הבנתי מה 
הלאה - לא דמיינתי את עצמי משרת ביחידת 

שריון, ואז שמעתי מבן־דוד שלי על המסייעת, 
הוא היה אז בטירונות. הבנתי שזה מעניין".

"אתה יושב שם ברחבה הזאת אחרי שכבר 
קראו בשמות של כולם. אתה מבין שבטנק אתה 
לא הולך לשבת, נשאר רק להבין - מה זה הדבר 

הזה שנקרא מסייעת?" מספר תום.
חיילי המסייעת מתגייסים לשריון ומבצעים 
את אימוני המסלול יחד עם הטנקיסטים, באותה 
סביבה. "אתה מגיע לטירונות ומבין שמשהו 

לוחמי המסייעת לפני פעילות
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אחר מתרחש כאן - שמאל־ימין והכל מתחיל. 
האימון של חיילי המסייעת נחלק לשניים, בשלב 
הראשון בונים את כשירות הלחימה הרגלית, 
את שלב הפלוגה, ולאחר מכן מתאמנים עם 
הטנקיסטים - קרב משולב במלוא מובן המילה. 
"אתה מתחיל להבין מה זה מסייעת אחרי 
כמה שבועות של שטח, ירי ותרגילים בשטחים 
הכי מאתגרים של שיזפון, מהפודרה ועד האבנים 
המחודדות בשלוחת נוצה - אף אחד לא חוזר 
משם שלם... ואז מגיעה השבת, ואתה יושב מול 
הטנקיסטים - אתה מבין שאתה פה הלוחם!"

"האימונים שלנו ממש מדמים מלחמה", 
מתאר תום. "שהייה ארוכה בשטח, כניסה לקרב 
לאחר תנועות רגליות ארוכות, לאורך לילה שלם 
- תרגיל שכולל דברים חשובים, עם כל הציוד 

שנדרש על הגב כמובן".
הפלוגה המסייעת נדרשת למשימות מגוונות 
- הובלת כוחות, סיור ותצפית, סיוע מרגמות, 
ופעולות רגליות רבות. "כשהסיור והתצפית 
נעים ומתמקמים לפני כולם, ואף אחד לא יוצא 

להתקפה בלי הסיוע אש של המרגמות, אתה 
מבין שאתה חלק ממשהו באמת גדול, ואתה 
מת על זה. אתה הכי גאה בעולם", מספר תום.
תום מעיד על גאוות יחידה ברמה מאוד 
גבוהה, שבאה לידי ביטוי בהבנת הייעוד הייחודי 
של המסייעת: "הפלוגה היא ממש המשפחה 
שלי - 60 איש בתוך גדוד שלם, שמבינים את 
הצורך ומביעים רצון לסלול את הדרך לטנקים, 
כי זה התפקיד שלנו לעשות את זה. אני גאה בכך 
שהטנקים לא זזים בלעדינו, בדיוק כפי שתיארו 

הלוחמים במבצע צוק איתן".
אבל איך בכל זאת מרגיש לוחם המסייעת 
ביחס למקביליו בחטיבות החי"ר? כיצד נתפסת 

המסייעת בעייני המשרתים עצמם?
ותגלו  "תבואו  חדה:  תשובה  יש  לתום 
שהמיקרו לא באמת עושה אתכם יותר גברים, 
ושהכומתה השחורה היא הדבר הכי יפה על 
הכתף. לא משנה איפה אתם לוחמים, משנה רק 
מה אתם נותנים, וכמה אתם נהנים מהשירות 
שלכם - אין שום דבר כמו המסייעת בשריון".

לוחמי המסייעת בפעילות

המסייעת בהגנה
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הסרבן שהפך למורעל
אורי בלוקה, יחידת נס"א

בדיוק לפני שנה התבשרנו על הסירוב המוני 
שהתרחש בבקו"ם - עשרות מתגייסים סירבו 
להתגייס לשריון. לנו, השריונרים הוותיקים, 
היה ברור שברגע שהחבר'ה האלו יעלו לטנקים 
הכול ישתנה. ואכן, בחלוף שנה הדברים נראים 
אחרת. אחד החיילים האלה הוא אורי בלוקה, 

שסירב, והיום חושב אחרת לגמרי.
"ביקשתי להקדים את הגיוס כדי לא להימרח 
יותר" מספר אורי. "היה לי ברור שלישיבה אני 
לא חוזר, לא לפני שירות בצה"ל. לא ידעתי 
על קיומה של המנילה )שאלת ההעדפות( ולא 
מילאתי אותה בהעדפה לאן להתגייס. רק חודש 
לפני הגיוס הגיע אליי מכתב וממנו הבנתי שאני 

משובץ לתפקיד לוחם שריון".
אורי לא רצה לשרת בשריון: "היה ברור לי 
שאני רוצה לסרב, כל חיי היה ברור לי שאני 
מתגייס הכי קרבי שאפשר. כששאלו אותי לאן 
אני מתגייס, אמרתי שהשיבוץ שלי הוא לשריון 

אבל אני הולך לסרב כדי להגיע לחי"ר".
כשהגיע יום הגיוס, אורי כאמור סירב ונכנס 
למעצר בבקו"ם: "התייחסו אלינו כפושעים שעשו 
את הדבר הכי חמור בעולם. אמרו לנו שאנחנו 
מככבים בחדשות, שיש מלא סרבנים ושאנחנו 
בזיון לצה"ל. באותו ערב בשעת ט"ש )טרום 
שינה( התעדכנתי בחדשות וראיתי שזה לא שקר. 
פרסמו את הסיפור וממש הוקיעו אותנו, ואני 

לא הבנתי למה".
אורי התקשר לכמה אנשים על מנת להתייעץ 
ולהבין מה לעשות, ואיך להמשיך. אחד הטלפונים 
היה לבן־הדוד, המשרת כמפקד מחלקה בחיל 
ההנדסה. "הוא הפתיע אותי כשאמר שבמקומי 
לא היה חושב פעמיים ומתגייס מיד לשריון. 
העדפתי להקשיב למי שמכיר את צה"ל מבפנים, 
רצוני  על  הודעתי  בצהריים  למחרת  וכבר 

להתפנות לשיזפון".
משם הגיע אורי לטירונות בשריון: "בשבועות 
הראשונים הייתי בשוק והתחלתי להבין את 
הטעות שעשיתי. נזכרתי בתרמיל פגז של סבא 
ז"ל שהביא ממלחמת יום הכיפורים, שמונח אצלי 
בחדר. כשנולדתי סבא התמלא בגאווה, עכשיו 
הוא בטח מתבייש בי שם למעלה, כך חשבתי".

בחלוף הימים אורי הלך והשלים עם ההחלטה 
שקיבל: "חבריי הודו בפניי לאחר זמן שפחדו 
ממני בהתחלה, בגלל שתמיד הייתי מסתובב עם 
פרצוף חמוץ. סיגריות בשירותים והתפרצויות על 
המפקדים. אבל די מהר חשתי באווירה ובגיבוש 

כמו שרק הטירונות יודעת להציע".

מדברים 
מהשטח

אורי תותחן בטנק
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אירוע הסרבנים הוביל למספר החלטות 
בצה"ל ובחיל השריון, אחת מהן היא שיפור 
היציאות לחופשה, החלטה שאורי לא כל כך 
נהנה מפירותיה: "נכון, היציאות שופרו, אבל 
את ה־28 יום שלי בבסיס קיבלתי, ודי בצדק. 
האמת שהכרתי כל פינה בתחנה המרכזית בבאר 
שבע, רק מהשעות ביציאה שאף פעם לא נגמרו".
אורי מתאר שאת השינוי המשמעותי הוא 
חווה באימון המתקדם, הצמ"פ: "החלטתי שאני 
עובד קשה, ואשתדל לישון כמה שפחות. משם 
התחילה תקופה מדהימה של אווירה, פק"לי 
קפה עד סוף הלילה, וכמובן התחלנו להבין מה 
זה טנקים ובכלל להיכנס לראש של שריונרים".

אבל הרגע הדרמטי היה בסוף המסלול - האם 
ייתכן שהסרבן בבקו"ם יקפוץ מדרגה וייצא 

לקורס פיקודי?
"מתחילת הצמ"פ רציתי לצאת לקמ"ט", 
מספר אורי. "כשהמפקד הודיע לי שאלו התכניות 
לגביי חטפתי קצת פיק ברכיים. אני? קמ"ט? מה 
אני צהוב? למה מפקד? אמרתי למפקד שאני לא 
רוצה לצאת. אולי במחזור הבא. אחרי שדיברנו 
קצת הבטחתי שאני אחשוב על זה ואחזיר לו 

תשובה".
אחרי שבוע של לבטים והתייעצויות אורי 
החליט בכל זאת לצאת לקורס מפקדים. "אבוא, 

אתרשם, ומקסימום נעזוב" הוא חשב לעצמו.
"את הקמ"ט התחלתי ברגל שמאל - מאז 
לויאלי למערכת.  ומעולם התקשיתי להיות 
נלחמתי בה, וברור שעם קושי כזה קשה לסיים 
קמ"ט. המפקדים שמו לב לקושי שהייתי בו 
ועוררו אותי קצת. אמרו שאני מתנהג כמו חייל 
בצמ"פ. התחלתי להשתנות, ואז הקמ"ט התחיל 

לזרום יותר".
אורי המשיך בקורס, ובאמצעו, במהלך תרגיל 
מחלקה, נכנס לתא נהג, כדי להתמקצע עוד קצת 
בתור. "ירדתי מהתרגיל עם כאב בברכיים, ולא 
ייחסתי לו חשיבות, כי אחרי כל נהיגה בסימן 
3 הברכיים קצת כואבות במיוחד אחרי תרגיל 

לש"ב".
אולם הכאב התגבר - הסתבר כי מדובר 
ביחידה  אורי  את  לשבץ  והוחלט  בפציעה 
שתאפשר לו לטפל בפציעה ולהחלים. "היה לי 
קשה לעכל שבמקום לפקד על חיילים ולהיכנס 
למלחמה הקרובה אני אשב במשרד ואתעסק 
בניירת. אבל השיבוץ שקיבלתי היה ניסויים 
לגמרי מפריסות  נפרדתי  ככה שלא  ברק"ם 

וזחלים".
"היום אני מחכה להחלים ולחזור להיות לוחם 
בשריון - רצון שהורגש אצלי כל כך רק כשעזבתי 

את החיל", מספר אורי.
מאז גיוס נובמבר 2016 חל שיפור משמעותי 
ועקבי במוטיבציה להתגייס לשריון - יותר 
ויותר בני נוער נחשפים לחיל, ומבינים את 
עוצמתו כחיל המוביל והמכריע מבין חילות 
היבשה. הפעילות הענפה בשטח, ביחידות, 
ומכאן שיש לשאוף  פרי,  נשאו  ובמפקדות 

להמשך המגמה.   אורי וחבריו למסלול
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א לחם בצבא   סבא ַרבָּ
הנאצי והנין לוחם בצה"ל

סמל ג'ייק שול, יהודי מצד אמו, מתגורר במושבה הגרמנית בירושלים. ג'ייק עלה 
לארץ מארצות הברית כדי להתגייס לצה"ל ולשרת כחובש קרבי בשריון. הסבא 

רבא שלו, פרידריך שול, היה חייל בצבא הנאצי במלחמת העולם השנייה
נועה כהן, דו"ץ חטיבה 188

23, חובש קרבי גדוד  ג'ייק שול, בן  סמל 
53 של חטיבה 188, עלה לארץ לבדו בדצמבר 
2015 והשאיר את משפחתו בקולורדו שבארצות 
הגרמנית  במושבה  שמתגורר  שול  הברית. 
בירושלים, מגיע ממשפחה עם רקע צבאי של 
כמה דורות במשפחה. סבא רבא שלו, פרידריך 
שול, לחם במסגרת הצבא הנאצי במלחמת 
לא  "הוא  וברוסיה.  בפולין  השנייה  העולם 
השתייך למפלגת הנאצית" מבהיר סמל שול, 
אך הוא נלחם בצבא שלהם בפולין וברוסיה. הוא 
נפצע פעמיים בזמן המלחמה, ונהרג בפולין בעת 
הלחימה נגד הרוסים, כשהיה כבן 30. כשהוא 
נהרג, הסבא שלי היה בן 7, הוא מספר. סבא 
שלו, ארמין שול, היה גם כן איש צבא. לאחר 
מלחמת העולם השנייה התגייס הסבא של 
ג'ייק לצבא הגרמני למשך שלוש שנים במסגרת 
שירות חובה שהיה נהוג באותם הימים. לאחר 
מכן היגר לארצות הברית עם רעייתו להתגייס 
לצבא האמריקאי, שבו שירת קרוב ל־20 שנה, 
עד שפרש לגמלאות. אביו של ג'ייק, מריו הרברט 
שול, התגייס לצבא האמריקאי לאחר שסיים 

את לימודיו באוניברסיטה, ושימש קצין שריון 
במשך ארבע שנים וחצי. סמל שול עשה את 
צעדיו הראשונים בארץ ולמד באולפן בקיבוץ 
בית רימון בצפון במשך שלושה חודשים ואחר כך 
התגייס לצה"ל. "בהתחלה חשבתי להתגייס לצבא 

האמריקני, אבל אחרי שהייתי באוניברסיטה 
ובמיזם "תגלית", התחלתי לחשוב שיותר חשוב 
לי לתרום למדינת ישראל, כי זאת המדינה שלא 
רק שומרת על עצמה אלא גם על היהודים בכל 
העולם. היה לי יותר חשוב לתרום פה. לפני כן 
לא הייתי בישראל ולא הייתי קשור לשורשים 
שלי. אחרי שסיימתי את התואר בפיוזיולוגיה, 
חזרתי לתוכנית לימודים על יהדות והתנדבתי 
במד"א. "בארץ למדתי בעיקר עברית, ולפני 
שעשיתי עלייה לקחתי כמה קורסים בדקדוק 

אבל בעיקר בצבא".
"המשפחה תומכת בי. ברור שיהיה קשה, 
כי אנחנו לא מתראים הרבה, אבל הם מבינים 
שזה משהו וממש גאים בי. הם באו גם פעם 
אחת לביקור של שבוע בארץ. זאת הייתה הפעם 
הראשונה שלהם בישראל והם ממש אהבו ורוצים 
לחזור לכאן". "עדיין לא החלטתי מה לעשות 
אחרי הצבא. יש יתרונות בלגור בירושלים ויש 
יתרונות בארצות הברית, כרגע אני מתרכז 
בלסיים את השירות שלי שאמור להסתיים 

עוד שנה".  

סמל ג'ייק שול )משמאל( במהלך אימונים מריו הרברט שול, אביו של החייל ג'ייק

סמל ג'ייק שול

סבא רבא פרידריך שול



פותח ומיוצר על ידי אורדן תעשיות מתכת ויציקות בע"מ 
 www.urdan.co.il | נתניה ומצפה רמון

נגרר על ידי טנק או נגמ"ש כבד
עד 8 טון ציוד

עבירות מעולה
ניתוק מהיר מתוך הכלי

 מאריך בעשרות אחוזים את משך הפעולה של היחידה העצמאית 
 מביא בבטחה אספקה וחומרי נפץ עד לקו המגע, מבלי לסכן דרגים ורכבים קלים

 גו"ר
גרור ורסטילי לרק"מ

מגוון יישומים:
 תחמושת  דלק  חומרי נפץ

  חלקי חילוף כבדים  ציוד רפואי
 מזון ומים  ציוד חפ"ק  ציוד מיגון
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רון אסרף

שמי רון אסרף, בכתבה הבאה אספר 
על הסימולטור ירי שנפתח אצלנו בגדוד 
זה  רואה את  אני  ואיך  195 בשיזפון, 
מנקודת המבט שלי. תחילה אספר קצת 

על עצמי. 
לקמ"ד   2016 באוגוסט  התגייסתי 
לאחר   .110 מספר  מדריכות(  )קורס 
הקורס שובצתי כמדריכת קליעה בבסיס 
האימונים בשיזפון. הייתי צריכה לעבור 
הכשרה ולכן לאחר הקמ"ד עברתי הכשרה 
נוספת במתקן "אדם" וחפיפה במגמת 

הסימולטורים.
מאז סיום החפיפה שימשתי מדריכת 

קליעה של פלוגת הטירונים במשך 3 מחזורים. 
נהניתי מאוד בשלוש ההכשרות האחרונות. אני 
אוהבת מאוד את המקצוע, את עולם ההדרכה, 
את ההרגשה שאני נותנת מענה ועוזרת לחייל 
בתחילת דרכו בצבא. בנוסף אני מרגישה תרומה 
משמעותית בלימוד החיילים על הנשק האישי 

שלהם ולהפוך אותם ללוחמים טובים יותר.
בשיזפון  נפתח  האחרון  אוגוסט  בחודש 
לראשונה סימולטור ירי, שעתיד לשדרג את איכות 
ההכשרה של דור השריונאים הבא. הסימולטור 
ילווה את החייל מהמפגש הראשוני שלו עם הנשק 
ועם המטווח, ואחרי שירכוש ניסיון נוסף יוכל 

להתאמן לקראת מצבים מורכבים יותר.

לא כול דבר אפשר לדמות במטווח חי, אך 
בזכות הטכנולוגיה החדשה, שאט אט נטמעת 
בבסיסים השונים, החיילים יוכלו להגיע לשטח 

מוכנים יותר.
אחד הדברים המשמעותיים בעיניי הוא 
שהסימולטור מקנה ללוחם יכולת להתמודד 
עם מצבים המדמים אירועי אמת, וזו יכולת 
שלא היה קודם לכן. לדוגמה - אירוע מתגלגל 
במחסום. זה יכול להיות חלק מהאירוע או אימון 
קבוצתי שעובד על שיתוף פעולה עם עוד כוחות, 
ואף לקיים נוהל קרב ולבצע אותו בתרחיש. מלבד 
צבירת הניסיון המעשי שהסימולטור מספק, יש 
בו יתרונות רבים. הסימולטור הוא מקום ממוזג 

ונוח הנותן מענה לאימונים של ירי יום 
וירי לילה, ולכן תנאיי מזג האוויר החיצוני 
ותנאיי הראות בחוץ אינם פוגעים ביכולת 
להתאמן בסימולטור, ואף יאפשר פתרון 
כאשר עומסי חום או קור או שעות האימון 

פוגעות ביכולת הביצוע בשטח.
בתור מדריכת קליעה שהייתה בשטח 
אני מרגישה את היעילות בניצול הזמן של 
האימון. זה מתבטא בכמה דרכים, לדוגמה:
בדיקת מטרות: במקום לרוץ ולבדוק   ‰
בשטח את התוצאות, הסימולטור מציג 

אוטומטית פילוח תוצאות מידי.
השתפרות תמידית: קיימת אפשרות   ‰
לתת ליורה מידע על היכולת שלו ובכך הוא 
מקבל נתונים על היכולות שלו והוא יכול 

לשפר את מיומנות הירי שלו.
תחמושת: אין צורך למלא מחסניות לאחר   ‰

כול מקצה, המחשב "מטעין" אוטומטית.
וטעינת  האולם  הקמת  מטווח:  הקמת   ‰
המקצים מצריכות רק 10־15 דקות למשך אימון 

שלם.
חשוב לציין שהסימולטור יכול לתת מענה 
לכל חייל ללא תלות בדרגתו ובתפקידו. זוהי 
תחילתה של מהפכה מקצועית בתחום הקליעה 
בחיל השריון. אני נרגשת מאוד מהזכות להתעסק 
במשהו חדש וגדול, אני מאמינה שההשפעות שלו 
יבואו לידי ביטוי בתוך זמן קצר וכולם מוזמנים 

להגיע ולהתאמן. 

סימולטור ירי משוכלל 
בבסיס שיזפון

רון אסרף התגייסה לצה"ל באוגוסט 2016 והיא מדריכת שריון אנרגטית המאמנת שריונאים 
בסימולטור ירי משוכלל. "הסימולטור יכול לתת מענה לכל חייל ללא תלות בדרגתו 

ובתפקידו. זוהי תחילתה של מהפכה מקצועית בתחום הקליעה בחיל השריון", היא אומרת

משמאל: הקצינה שחר אברהמס, קצינת קליעה בחטיבה 460, 
מארחת משלחת צבאית מגרמניה

אנשי המשלחת 
מגרמניה בתרגול 

בסימולטור



www.iai.co.il
corpmkg@iai.co.il
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פך המ

לפני שבע שנים עוזי לא היה מאמין שכיום 
ישרת כלוחם בחטיבה 7, יבצע פקודות ויגן על 
ארץ ישראל. עוזי עבר לא מעט בחייו, ביניהם 
קשיים בבית ובמשפחתו, אך לבסוף עשה שינוי, 
והוא מצא את עצמו מצליח במסגרת הצבאית 
ואף צמח, למד והתבגר. בימים אלה עוזי מסתכל 
אחורה ורואה את השינוי והדרך שעבר וכיום 
נהנה מכל רגע בשירות. הוא מתגורר בכפר 
יונה ומספר כי זה מקום מעולה לגור בו, עם 
אווירה טובה והוא מאוד אוהב לגור בו. "כפר 

יונה זה הבית", הוא מספר.
חייו של סמ"ר עוזיאל קרוואני לא תמיד 
היו קלים והוא חווה לא מעט תהפוכות. כאשר 
אימו הייתה בהיריון איתו בחודש השלישי, אביו 
נפטר מסרטן כשהיה בן 46 בלבד. אימו לא ידעה 
מה לעשות והמליצו לה להפסיק את ההיריון 
אך היא לא ויתרה והחליטה שהיא ממשיכה 
בהיריון, וכך עוזי הצטרף למשפחה חדשה, ללא 
אב, כאשר האימא מגדלת ארבעה ילדים ועוד 
את עוזי, שנקרא על שם אביו. המשפחה בה 

עוזי גדל הייתה לא קלה, הסביבה המשפחתית 
שלו הייתה בעייתית, וכך גם עוזי גדל אל תוך 
העולם הזה. הוא לא הלך לבית ספר, הפסיק 
ללמוד, הלך לעבוד והסתבך ובמשטרה פתחו 
לו אף תיק על אלימות. משפחתו ניסתה כמה 

שיותר שלא יישאב לעולם הזה.
עוזי הבין כי הוא רוצה לעשות שינוי, הוא 
ראה כיצד אימא שלו סובלת מהמצב והבין שכדי 
לעזור לה הוא צריך קודם כול לעזור לעצמו. אחד 
הרגעים של תחילת השינוי היה כאשר הוא קיבל 

של עוזיאל השריונר
עוזיאל קרוואני נקרא על שם אביו שנפטר צעיר, בעת שהיה בבטן אמו. הוא גדל 
בתנאים קשים, הפסיק ללכת לבית הספר ואף הסתבך עם המשטרה. המהפך 

הגיע עם קבלת צו ראשון והוא רשם לעצמו ניצחון האישי גדול בשירות הקרבי: 
"אני מרגיש גאווה על מי שאני היום ומה שעברתי, על זה שלא ויתרתי"

רב"ט ניר דור )נציגת דובר צה"ל בחטיבה 7(

סמל ראשון עוזיאל קרוואני



תחומי פעילות
א.  מערכות ומוצרים לרק"מ ולחילות השדה.

ב.  מערכות ומוצרים לכלי טייס.
ג.  ציוד אלקטרוני ואלקטרומכני, ציוד בקרה 

וכבלי חשמל ואלקטרוניקה.
מוצרים

א.  מערכות חשמל מלאות לרק"מ (טנקים 
ונגמ"שים) - כבלי חשמל ואלקטרוניקה, 

תיבות ממסרים, תיבות נתיכים, תיבות חשמל, 
מסעף סובב צריח, לוחות בקרה אוטומוטיבית 

ומערכות בקרת צריח וירי לטנקים.
ב.  מערכות ומשגרי מיסוך עשן לרק"מ.

ג.  מערכות תאורה מתקדמות בטכנולוגית לד.
ד.  כבלים וצמות חשמל ומערכות 

אלקטרומכניות כטב"מים, טילים מערכות 
שיגור טילים.

ה.  מכלולי תצוגה מוטסים - צגי נתונים, צגי 
ווידאו ופלטפורמות תצוגה מוטסות נוספות

ו.  מכלולי תצוגה יבשתיים - אמצעי שליטה. 
ובקרה בפלטפורמות ניידות הכוללים 

מצלמות, צגים ג'ויסטיקים ועוד בעיקר 
לטנקים ולרק"מ.

אבטחת איכות
AS9100C, ISO 9001:2008

לקוחות עיקריים
צה"ל, רפאל, התעשייה האווירית, תעש, אלביט, 

ג'נרל דיינמיקס, ביאיי אי סיסטמס.

"אימקו תעשיות בע"מ"
מוצרים לשימושים צבאיים ואזרחיים

"אימקו תעשיות בע"מ" הינה חברה ציבורית שנוסדה ב�1974, מונה כ�300 עובדים  עוסקת בתכנון, בפיתוח, בייצור ושיווק 
מוצרים בתחומי האלקטרוניקה, החשמל, האלקטרו�מכניקה ומכניקה לשימושים צבאיים ואזרחיים  יש לה 3 חברות בנות: 
"ניר�אור ישראל בע"מ", "אתנה" ו�"ADT" בארה"ב  "ADT" המונה כ�40 עובדים משמשת גם כפלטפורמה לשימוש בכספי סיוע

ניר�אור מספקת פיתרונות 
על ידי פיתוח וייצור מוצרי 

אלקטרוניקה בחזית הטכנולוגיה 
עבור השוק הבטחוני בארץ ולחברות 

אינטגרציה בעולם. 
קוי מוצרים עיקריים:

  צגים לפלטפורמות קרקעיות 
(נמר, מרכבה)

מרכזיית וידאו (נמר)  
מערכות שליטה והספק  

מחשבים מוקשחים  
יכולת ייצור בהודו ובארה"ב 

צו ראשון. תחילה עוזי לא רצה להתגייס והזמינו 
אותו לשיחה בתל השומר, ושלחו לו צו לפני 
מעצר. בשיחה נאמר לו כי הוא יוכל להתגייס 
ולעשות שינוי או שמצד שני הוא יוכל להוציא 
פטור כי הוא לא מתאים למערכת והמסגרת. 
הוא התחיל להבין כי מדובר בהזדמנות טובה 

לעשות את השינוי שייחל לו בחיים.
עוזי הבין שאם הוא מתגייס הוא רוצה ללכת 
עד הסוף ולהתגייס לקרבי. וכך עם מוטיבציה 
גבוהה, בדצמבר 2014 הוא הגיע לחוות השומר, 
מקום שבו הפנים מהי מסגרת צבאית, לחוות את 
האווירה ובסוף ההכשרה להיות מיועד למסלול 
קרבי. את חוות השומר סיים במסלול קרביים 
כמצטיין פלוגתי ושובץ לשריון. "השהות בחווה 
הביאה לי ערכים שילוו אותי לכול החיים. הגעתי 
בלי הרבה מחשבה על העתיד שלי, והמקום 
הזה שינה לי את החשיבה. זו תקופה מדהימה, 
המפקדים והסגל נמצאים שם בשבילך לכול דבר, 
משהו שהוא בכלל לא מובן מאליו". המפקדת 

האישית שלו הייתה עבורו המפתח להצלחה 
ותמיד הרימה אותו ושיבחה אותו במילים טובות. 
היא שראתה כמה חזק הרצון שיש בו להצליח 
ונתנה לו את כל הכלים להצלחה. "ההצלחה שלי 

הייתה חשובה לה כמו ההצלחה שלה."
משפחתו של עוזי הייתה בהלם מהמהפך 
שעשה, אימו גאה בו על הדרך שבחר ועל השינוי 
שהחליט לעשות. "הצבא נתן לי נקודת מבט 
מטורפת על החיים", הוא מספר, "למדתי להכיר 
את עצמי בתור אדם שונה לגמרי, אני מישהו 
אחר, לא אותו עוזי שלפני. אני מרגיש גאווה 
על מי שאני היום ועל מה שעברתי, על זה שלא 

ויתרתי."
כיום עוזי משרת בגדוד 82 של חטיבה 7 בחיל 
השריון ונהנה מכול רגע בשירות. הוא מודה על 
ההזדמנות שהצבא נתן לו לשנות את מי שהיה, 
על כול מי שלקח חלק בתהליך ועל ההשקעה 
הלא נגמרת בחיילים. "כיף לדעת שהצבא חושב 

גם על הדברים האלו."  סמל ראשון עוזיאל קרוואני בחוות השומר
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להגיע לשירות בשריון לא כול אחד זוכה, ויש מי שלא יודע מהו שריון. 
ַתח לֹו". מפקד  בהגדה של פסח נאמר: "ְושֵֶׁאינֹו יֹוֵדַע ִלשְׁאֹול - ַאתְּ פְּ
חטיבה 401 אל"ם אוהד נג'מה ומפקד חטיבה 7 אל"ם רומן גופמן 

פותחים צוהר לצעירים שלקראת גיוס, שיבואו, יציצו ו...יתגייסו לשריון!

מחפש אתגר? 
- משריינים 
לכם מקום 

בשריון
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 חטיבה 401 באימון. 
צילום דובר צה"ל

שבו  היום  את  היטב  זוכר  אני 
שנה,  כ־20  לפני  לצה"ל,  התגייסתי 
כשנכנסתי נרגש וחושש בשערי הבקו"ם. 
לאחר זמן קצר החברים לדרך והעוצמה 
שבטנק גרמו לי להרגיש בבית ומילאו 
אותי גאווה. הרגשתי שייך. אני סמוך 
ובטוח שגם אתם, מתגייסים יקרים, 
תתאהבו עד מהרה בכלי החזק ביותר 

בשדה הקרב ובאנשים שבתוכו.
אתם המתגייסים ניצבים בפתחו 
עם  בחייכם.  משמעותי  פרק  של 
למשפחת  תצטרפו  לצה"ל  גיוסכם 
חיל השריון. אתם מצטרפים אל החיל 
המתקדם ביותר ביבשה, אך זכרו כי 
סוד עוצמתנו טמון בראש ובראשונה 

בהשקעה בפיתוח האנשים. המקצוענות שלנו 
מתחילה ביחס האישי בין המפקדים לחיילים.

ביומכם  הקליטה  שרשרת  אל  בהגיעכם 
הלוחמים.  באחוות  מיד  תחושו  הראשון 
כשתחולקו לחטיבות תפגשו באנשים שיהפכו 
לחבריכם הטובים ביותר. בצוות יהפכו אחיכם 

לנשק גם לחברים לחיים. יחד תספגו ערכי רעות, 
חתירה לניצחון, הקרבה ומקצועיות.

חטיבה 401 מציינת השנה יובל להקמתה. אנו 
גאים במורשת קרב ענפה שהצטברה בפעילות 
ממושכת בחזית העשייה המבצעית של צה"ל 
מאז הקמתו, לאורך כל מלחמות ישראל. חטיבת 

השריון 401 היא החטיבה המתקדמת 
ביותר בצה"ל, והייתה הראשונה לחנוך 
4 המצוידים  את טנקי מרכבה סימן 
במערכות המתקדמות בעולם. מערכות 
אלה, המשלבות אש עוצמתית, ניידות 
וטכנולוגיה מתקדמת, חיוניות לעמידתנו 
בכל משימה. החיבור בינן לבין אנשינו 
המובחרים, הלוחמים בטנקים, בפלוגות 
המסייעות ובפלוגות הסיור, הוא הכוח 
המכריע בהשגת הניצחון בשדה הקרב.

אלה  בימים  מתמודדת  החטיבה 
עם אתגרים מבצעיים מורכבים, והיא 
תוסיף לפעול לאורך כל גבולות המדינה 

בתחכום, ביצירתיות ובמקצוענות.
מאחל  אני  יקרים,  מתגייסים 
חיל  החדשה.  בדרככם  רבה  הצלחה  לכם 
השריון וחטיבה 401 מצפים לכם ושמחים על 

הצטרפותכם למשפחתנו.  

 חיבור בין אנשים 
הוא המפתח לניצחון

 פרויקט גיוס קיץ 2017. מפקד חטיבת השריון 401 אל"ם אוהד נג'מה: 
 "אתם המתגייסים ניצבים בפתחו של פרק משמעותי בחייכם, עם גיוסכם 

לצה"ל תצטרפו למשפחת חיל השריון"

אל"ם אוהד נג'מה, מח"ט 401*

היום,  ישראל  בעיתון  פורסמה  הכתבה   *
ביום 29 ביולי 2017

מח"ט 401 אל"ם אוהד נג'מה
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 ,2016 נובמבר  בדיוק, בחודש  לפני שנה 
סירבו 86 מועמדים לשירות להתגייס לחיל 
השריון והודיעו כי הם נשארים בבקו"ם. היום 
)ראשון(, יחל גיוס מחזור נובמבר לחיל השריון, 
והחיל, שהייתה לו שנה להתכונן, לא התכוון 
להיתפס שוב לא מוכן. "השקענו המון כדי למשוך 
את הנוער", אומר אל"ם רומן גופמן, מח"ט 
7, אחת החטיבות שתקלוט לשורותיה הבוקר 

טירונים חדשים.
"פעלנו ברשתות החברתיות, הגענו לבתי 
הספר ולמכינות הקדם צבאיות כדי להסביר, 
לענות על השאלות ולשכנע", מתאר אל"ם 
גופמן. "שאלנו את עצמנו מה זה אומר לפסיפס 
החברתי בישראל חטיבה 7. הבנו שצריך להגיע 
לכל השכבות באוכלוסייה". לדברי אל"ם גופמן 
"החלטנו להגיע לבתים של המתגייסים, דיברנו 
בעיקר עם ההורים שלהם. הם שאלו גם שאלות 
קשות, מתנאיי השירות והחשש משליחת הבן 

לקרבי ועד תפקיד הטנק במערכה".
עוד מתאר אל"ם גופמן כי החליטו לפתוח 
בפרויקט "בן ממשיך". "המטרה הייתה להגיע 
למי ששירת בחטיבה, וחטיבה 7 היא מותג", הוא 
מספר. "היא הוקמה יומיים אחרי קום המדינה 
והשתתפה בקרבות החל בלטרון ופריצת דרך 
בורמה, דרך עמק הבכא בגולן של מלחמת יום 
הכיפורים ועד לבנון השנייה והמבצעים בעזה - 
עבור בנים ובנות שימשיכו את מעשיי אבותיהם. 
מי יודע, אולי השבוע יתגייס מישהו שבעוד 30 

שנה יהיה הרמטכ"ל".
"שירות משמעותי הופך את הנוער כשהוא 
משתחרר לאזרח טוב יותר, והטנק עדיין מאוד 

רלוונטי בכל מתווה של לחימה", הוא מסביר. 
"מי שיתגייס היום לחטיבה 7 ישרת על הטנק 
המתקדם בעולם - מרכבה סימן 4 - אבל יכול 
לעשות עוד תפקידים משמעותיים בחטיבה, 
בגדודים  המסייעת  הפלוגה  ועד  מהסיירת 

שמפעילה תצפיות ומרגמות".
"אנחנו שואפים גבוה וצריך לשפר את מספר 
הצעירים הרוצים להגיע לחטיבה, אנחנו רוצים 
להגיע לאחוז הרוצים להתגייס לגולני. אנחנו 
ממלאים את השורות ואין לי קושי להוציא 
מפקדים לקצונה, יש בחטיבה רוח איתנה, אבל 

צריך לשמר ולשפר כול הזמן."
במקביל השבוע סיימה חטיבה 7 תרגיל ייחודי, 
כשלראשונה מזה שנים התאמנה החטיבה על 
תוכנית מבצעית לכיבוש רמת הגולן הסורית. 
מדובר בתרגיל במסגרת הניסיון של פיקוד הצפון 
לבנות יכולת להתקפה יבשתית אם יידרש לכך 
ותפתח חזית בגולן מול הציר אירן - סוריה - 

חיזבאללה.  

חטיבה 7 - אין כמו צוות טנק

 הגיוס לשריון: 
חטיבה 7 מעלה הילוך

לרגל גיוס מחזור נובמבר לחיל השריון שיחל הבוקר, מספר מח"ט חטיבה 7 על 
הפעולות שנקטה החטיבה כדי לעודד גיוס לחיל אחרי משבר הטירונים בבקו"ם 
בשנה שעברה. "שירות משמעותי הופך את הנוער כשהוא משתחרר לאזרח טוב 

יותר, והטנק עדיין מאוד רלוונטי בכל מתווה של לחימה", הוא מסביר

ניר דבורי**

אימון מיוחד ברמת הגולן. 
צילום: דובר צה"ל

 2 חדשות  בעיתון  התפרסמה  הכתבה   **
ביום 26 בנובמבר 2017



)לימים אלוף ומפקד גייסות השריון( 1 השם "ברק" נקבע בידי משה בר־כוכבא 
שהקים את החטיבה, אהב את השם וגם לבנו 

קרא בשם זה.
בחטיבה 188 טנקים מסוג מרכבה 3.  הטנק מיוצר בארץ ויש לו אפילו מערכת 2

קירור משוכללת.
גדוד 71 הוקם במקור מפלוגת צוערים  1 שהוקפצה באמצע הקורס, 3 בבה"ד 
בתחילת מלחמת יום הכיפורים. רק במהלך 
המלחמה הגדוד התגבש והצטרך לכוחות 

הלוחמים של החטיבה.
גדוד 605 - גדוד ההנדסה של החטיבה  נקרא גדוד המח"ץ, שהוא ראשי התיבות 4

של הבקעה, מיקוש, חבלה וצליחה.
שריון  חטיבת  שהיא   188 חטיבה  מצטיינת, החלה את דרכה כחטיבת חי"ר 5
במלחמת העצמאות בשם "חטיבת כרמלי".

בתג השרוול של החטיבה מופיע ציור  של רכס הכרמל. זה התג היחידי מהכוח 6

הסדיר של צה"ל שבו מצוירת מפה.

החטיבה תופסים את קווי השריון. יחד 7 בתעסוקה המבצעית ברחבי הארץ לוחמי 
עם זאת הם מוכשרים לתת מענה גם בקווי 

חי"ר.

הייתה חטיבת השריון   188 הראשונה שבה מונתה אישה לתפקיד 8 חטיבה 
קצינת הקשר החטיבתית.

אך היא במערך המילואים עם לוחמים 9 גם לחטיבה 188 יש פלס"ר )פלוגת סיור( 
מנוסים.

במלחמת יום הכיפורים החטיבה נשאה  הראשון 10 ביום  הבלימה  שלב  בעול 
ללחימה ברמת הגולן. ביום השני ללוחמה 
נותרה החטיבה ללא הפיקוד הבכיר, לאחר 
שהמח"ט אל"ם איציק בן־שֹהם, הסמח"ט 
סא"ל דוד ישראלי וקצין האג"ם רס"ן בני 
קצין ז"ל נהרגו בקרבות. ואף על פי כן החטיבה 

המשיכה להילחם במלוא העוצמה.

עשרה דברים שלא 
ידעתם על חטיבה 188
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הנה הגיע לסיומו מחזור נוסף של טירונות חיל 
השריון, מחזור אוגוסט 2017, וכבר החלו ההכנות 
לעוד מחזור עם סגל חדש. "עצור" מעולה בשביל 
לספר על חוויותיי עד כה מהשירות, מתחילת 
הדרך שלי כטירון ובהמשך כקצין, עם האתגרים 

והקשיים שחוויתי לאורך הדרך.
אספר קודם קצת על עצמי ואז נקפוץ ישר 
לעניינים. שמי עומר מסד, בן 20 מהוד השרון.

עברתי להוד השרון בכיתה א' ושם אני גר 
עד היום עם ההורים. אמי קרן משמשת סמנכ"ל 
משאבי אנוש בחברת הזנק )סטארט־אפ( שנקרא 
ג'ייפרוג. אבי גיא השתחרר אחרי קריירה צבאית 
ממושכת וכיום מטפל באנשים באמצעות דמיון 
מודרך ושיטה הנקראת NLP. יש לי גם שני 
אחים קטנים - נדב בכיתה י"א, שחורש על 
מוזיקה במחשב, ואחותי זיו שנמצאת בכיתה 

ד' ומשליטה טרור בבית.
בתיכון הרחבתי את לימודי הערבית והייתי 
מגמת  במסגרת  כמתופף.  מוזיקה  במגמת 
המוזיקה התנדבתי בעמותה שנקראת עמיח"י 
)עמותת משפחות לילדים מיוחדים בישראל( ובה 
העברתי פעם בשבוע פעילויות בנושא מוזיקה 

לילדים עם צרכים מיוחדים. 
כשהגיע הזמן לצו הראשון הייתי מגובש 
בדעתי להתגייס לחיל השריון. ידעתי שלא תהיה 
לי בעיה. חשבתי שלא הרבה רוצים להגיע לשם 
והייתי בריא ובכושר טוב יחסית, וחשבתי לעצמי 
"עד שמישהו מבקש להגיע לשם, למה שלא ייתנו 
לו?". אבל כשהגעתי למבחנים עצמם ביום של 
הצו הראשון לא ידעתי מה רוצים ממני. רציתי 
לדבר עם אחת החיילות על השיבוץ וללכת 

הביתה. לא חשבתי שיהיה כזה כאב ראש. מצד 
אחד כול המבחנים ומצד שני אני, שבתור נער בן 
17 לא ייחס להם חשיבות כול כך רבה. כול מה 
שרציתי זה לבוא, להשתבץ וללכת. דבר זה הביא, 
בסופו של דבר, לכך שלא התייחסתי ברצינות 
למבחנים, לציונים נמוכים שקיבלתי ושדרשו 
ממני בהמשך לעבור נהלים חריגים, בכדי שאוכל 

לצאת לקורסי הפיקוד השונים. 
לאחר מספר חודשים קיבלתי את המסרון 

)אס־אם־אס( מ"מיטב" )יחידה ששילבה את 
בסיס הקליטה והמיון עם ִמנהל הגיוס(, וקיבלתי 
שיבוץ לחיל השריון. כמובן ששמחתי מאוד. 
רציתי שריון כי רציתי להגיע למקום בו אוכל 
לתת את כול כולי, ולאחר חשיבֹות מעמיקות 
עם עצמי הגעתי למסקנה ששריון זה המקום 

בשבילי. וכך היה!
רק לאחר שהתקבלתי לשריון גיליתי שכמעט 
כול המשפחה מצד אבי הם שריונרים בנשמה או 

הנער עומר מסד 
התגייס לשריון והוא

קצין ומפקד
כשהגיע הזמן לצו הראשון הייתי מגובש בדעתי להתגייס לחיל השריון. הייתי 
בריא ובכושר טוב יחסית, וחשבתי לעצמי "עד שמישהו מבקש להגיע לשם, 

למה שלא ייתנו לו?". מאוד רציתי להשתבץ בחטיבה 401, גם בגלל שסבי שירת 
כסמג"ד 46 במלחמת יום הכיפורים, ובעיקר בגלל שידעתי שבחטיבה 401 אפגוש 

את טנק המרכבה סימן 4מ'. כך הפכתי לטנקיסט ולקצין שריון
סג"ם עומר מסד )מ"מ 3 בגדוד 195(

עומר והמט"קים שלו
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שהגיעו בשלב כזה או אחר לשרת ביחידה של 
חיל השריון, מה שעוד יותר דרבן אותי והעלה 

לי את המוטיבציה שיגיע כבר תורי.
בהתחלה הייתי אמור להתגייס באוגוסט 
2015 אך קיבלתי צו גיוס חדש לנובמבר 2015. 
שמחתי על הזמן שיש לי עד הגיוס - עוד קצת 

חופש לטוס וליהנות עם החברה והמשפחה.
ביום 29 בנובמבר 2015 הגעתי ללשכת הגיוס 
בתל השומר. מאוד התרגשתי וחששתי בו־זמנית. 
בחטיבת הביניים וגם קצת בתיכון הייתי מאוד 
מופנם ומבלה בעיקר עם החברים הקרובים שלי, 
לכן היו בי חששות מהפן החברתי. הופתעתי 
לגלות איך הדברים באו לי בקלות ומהר מאוד 

רכשתי חברים חדשים.
שרשרת החיול הייתה חוויה מעניינת. מצד 
אחד מאוד מפחידה מכל הדברים החדשים והלא 
מוכרים - עמידה בשלשות, צעקות ופקודות של 
מפקדים, ופתאום פעולה פשוטה של שריכת 
נעליים הופכת מאתגרת ומלחיצה. מצד שני זו 
גם חוויה מאוד מצחיקה - מעין פס ייצור של 
נערים מפוחדים שמקבלים מדים. יכול להיות 
שזה שיושב לידי בתור לקבלת החיסונים יהיה 
זה שיהפוך לחברי הטוב ביותר ואני עדיין לא 

יודע זאת.
הייתי מהראשונים שסיימו הכול. שמחתי 
שלמרות זאת לא נלקחתי לתורנות המטבח. 
לאחר מכן הושיבו אותנו בחדר גדול ונתנו 
לנו לצפות בסרטון רבאק )מוטיבציה( של חיל 
השריון, ממתינים שיעלו אותנו על האוטובוס.

עלינו לאוטובוס עם מפקד מחטיבה 7 שאמר 
שהגענו למקום טוב ושאין צורך להילחץ מאלו 
שצרחו עלינו מקודם. מילאנו טפסים והחלה 
נסיעה ארוכה למחנה שיזפון, בית הספר של 
חיל השריון. אני זוכר בברור שלב בנסיעה, שבו 
התעוררתי משינה לקראת הערב באוטובוס 
באזור באר שבע. הסתכלתי החוצה מהחלון 
והייתי בטוח שאני רואה ענן בצורה של טנק. 
אולי זה נשמע טיפשי אבל הרגשתי עמוק אצלי 
מבפנים שאני מתחיל משהו משמעותי וטוב. 
הנסיעה נמשכה עוד זמן מה עד שהגענו לפנייה 
ימינה למחנה שיזפון )פנייה שאפגוש עוד פעמים 

רבות במהלך השנתיים הקרובות(.
מיד כשהגענו ירדנו מהאוטובוס והחל תהליך 
קליטה שנמשך עד חצות. למחרת התחלנו "טרום 
טירונות". אלה שלושה ימים שבהם מלמדים 
אותנו את הדברים הבסיסיים של הכנת מיתרים 
לרצועת הנשק, קשירה של שרוכי הנעליים, 
שפצור דסקיות ועוד דברים שטירונים לומדים 

בתחילת השירות ביחידה קרבית.
מאוד רציתי להשתבץ בחטיבה 401, גם בגלל 
שסבי )אל"ם בדימוס רן מסד( שירת כסמג"ד 46 
במלחמת יום הכיפורים, ובעיקר בגלל שידעתי 
שבחטיבה 401 אפגוש את טנק המרכבה סימן 4מ'. 
ביום החלוקה, או בשמו הנוסף "מסדר הדמעות", 
נקראתי בשמי ונאמר לי כי אני משובץ בחטיבה 
401, כפי שרציתי. הייתי בעננים. עד כה פתיחה 
מאוד טובה לתחילת השירות ולשבוע הראשון 

עומר )משמאל( בסיום קורס מפקדי טנקים
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שלי בצבא. יחד עם זאת, היה בי גם רצון לנסות 
ולהגיע לפלס"ר של החטיבה. אולם בסופו של דבר 
החלטתי לוותר. הרגשתי שכבר יצרתי חברויות 
משמעותיות במהלך התקופה הקצרה וחששתי 

שאם אלך לפלס"ר איאלץ להיפרד מחבריי. 
החלה ההכשרה. החלק הראשון של הטירונות 
כלל שבועות קליעה, שדאות ולחימת חי"ר. 
מאוד התרגשתי לקבל נשק. ידעתי כמה הדבר 
משמעותי ואמרתי לעצמי שבחיים לא אפקיר 
את הנשק, חוץ מהפעם ההיא שחטפתי על הראש 

כשזה קרה כשהלכתי לשירותים. 
האימונים הראשונים בשטח היו מאתגרים 
ואפילו קשים בשבילי. מדובר בתקופת חורף 
בשיזפון והייתי קופא בלילה בשק השינה, ולא 
משנה מה לבשתי. ללא ספק זה משהו שחישל 
לעומת  וחיזק אותי ברמה המנטלית.  אותי 
זאת, מאוד אהבתי את נושא הקליעה. זה הלך 
לי בקלות ומדי פעם יצא לי אף "להתרענן" 

במטבח החטיבתי.
בהמשך מוניתי למפקד חוליה בשבוע "פרט־

חוליה". היה לי חשוב ודאגתי שהחוליה שלי תדע 
את כול הפקודות כדי שנצליח וניהנה מהשבוע. 
לאחר מכן בא שבוע שדאות שהיה ללא ספק 
השבוע הכי קשה שהיה לי בטירונות - סחיבות, 
מסעות, ובהם מסע הפילים המפורסם, "לילה 

לבן" והמון זחילות.
ואז הגיע החלק השני של ההכשרה, שלב 
המקצועות. נבחרתי להיות תותחן ולכן שמחתי 
להשתבץ במחלקת התותחנים. זה הזכיר לי 
את משחקי ה"אקס בוקס" בהם אהבתי לשחק 
עד לא מכבר כנער, רק שהפעם אני שולט על 
מערכת נשק של טנק מרכבה אמיתי. לימוד 
מקצוע התותחן היה גדוש בחומר. למדתי את 
כול מקצועות חבריי לטנק באופן בסיסי וזה 
אומר חומר רב שהייתי צריך לשנן. אבל זה היה 
גם מאוד מעניין ותרם רבות לשלבים הבאים 
שלי, בקורסי הפיקוד. תרגילי מט"ז שעברתי 
עוררו בי עוד יותר את ההתרגשות והמוטיבציה 
וחיברו אותי לעשייה המקצועית שלי כתותחן. 
ואחרי תרגולים רבים הגיע תורו של מטווח 
התותחים. זכורה לי היטב ההרגשה המלחיצה 
שקדמה לירי הראשון בחיי של פגז חי ואמיתי. 
בתקופה שלאחר מכן יריתי פגזים נוספים וכמובן 

שכבר התרגלתי לזה.
מספר ימים אחרי מטווח התותחים הגיע 
תורו של מסע הכומתה. רבאק אמיתי ומחלקה 
מגובשת בטירוף. הייתי מאוד גאה לחזור עם 
"השחורה" על הכתף. כך המשכנו לצמ"פ, מחלקה 

1 "פרטיזנים". 
צוות 1א', היינו צוות מאוד מגובש, אווירה 
מצחיקה עם מפקד מעולה, ששמחתי בהמשך 
להיות איתו באותו הצוות בקק"ש. תקופה זו 
זכורה לי כתקופה של הרבה שבועות שטח וגולת 
הכותרת, הסק"ם )סדרת הקרב המשולב(. עם 
פז"ם כל כך קצר יצא לי להשתתף בתצוגה של 
צוות קרב משולב, מה שיוצא למעטים לחוות 
ובוודאי בשלב זה של השירות הצבאי. זו הייתה 

באמת חוויה מיוחדת. הגעתי לסוף ההכשרה 
ולצומת ההחלטה הראשון שלי: לעלות לפלוגות 
המבצעיות או להמשיך לקמ"ט. עוד מהטירונות 
ידעתי שאני רוצה לפקד. ואם אני יכול לתרום 

ולתת מעצמי יותר - אז קדימה. 
לאחר שיחת מח"ט, לאור נתוניי החריגים, 
יצאתי בהקצאה ישירה לקורס מט"קים עם הרבה 
חברים. ופרק שני בהכשרה שלי, הקמ"ט, יצא 
לדרך. תקופת קיץ, החום הלא יתואר של שיזפון 
מכה במלוא הכוח במהלך הקורס. קורס מאתגר, 
בעיקר מנטלית. תרגול אחרי תרגול, שבוע אחרי 
שבוע, להזיע בטנק ולהיות גם במקצוע שהוא 
לא מקצוע המקור שלי. גיליתי שאני מאוד נהנה 
לנהוג בטנק, לחוש את עוצמתה של מפלצת 
הפלדה שמגיעה למשקל של 80 טונות ולמהירות 

של 63 קמ"ש. התחושה ממכרת. שבוע המלחמה 
בקמ"ט היה השבוע הכי כיף בקורס. בשבוע זה 
הרגשתי שריונר אמיתי. אני אחראי על הטנק 
שלי, הגננים מתפקדים בעיקר כבקרי בטיחות 
והרגשתי שיש לי חופש פעולה יחסי. כמובן 
שהיה גם את החלק הפיזי, והפחות כייפי, של 
המסעות. אבל ללא ספק זה היה השבוע הכי 
חוויתי בהכשרה. בסוף הקורס הייתי בעננים, 
סיכת מפקד ודרגת סמל על הזרוע, דרגה שלא 

תישאר שם זמן רב. 
הגעתי לצומת דרכים נוסף. שיבוץ כמט"ק 
בחטיבה או להמשיך במסלול הישיר לקצונה. 
לאחר הרבה התלבטויות בחרתי לצאת לקצונה 
ולאחר וועדת חריגים הגעתי לבה"ד 1. השבוע 
הראשון היה מאוד מלחיץ, אל מול החירניקים 

עומר מעניק כומתה לחניך



ינואר 2018  שריון 51 ׀ 33

שנראו בכושר וגם כצוער "צעיר" ממחזור נובמבר 
15' וללא כול ניסיון פיקודי. למזלי, זכיתי להיות 
בצוות מדהים, צוות 20. שריונר, תותחן, גולנצ'יק, 
"עורב", נח"ל, הנדסה, גדס"ר. הכרתי מגוון רחב 
של אנשים טובים מיחידות נפלאות של הצבא. 
בזכותם תקופת הבה"ד עברה לי בצורה כייפית. 
כמובן שגם המקצועיות באה לידי ביטוי וכול 

אחד הראה מקצועיות בתחומו. 
הרבה דברים משמעותיים עברתי ולמדתי 
בתקופה זו. עשיתי 6 פעמים את בוחן "לורן" 
)בוחן כשירות פיזית( עד שעברתי, ניווטים 
של 20 ק"מ בהם הרגשתי שאני עובר את מסע 
גאוות  וגם  כול פעם מחדש,  הכומתה שלי 
שריונרים של "תיאטרון שריון", בה מגיעים 
ביום שבת צוערים ואנשי בה"ד 1 רבים ליהנות 

מרגעים של הומור וצחוק, כמו שרק שריונאים 
יודעים לעשות. זו תקופה מאתגרת וקשה, 

מעצימה וכייפית בו־זמנית.
הגעתי לשלב הקק"ש, החלק שבו הכי נהניתי 
בשירות עד כה. תקופה זו עיצבה אותי כמפקד 
בצבא, כמפקד מחלקה וכבן כאדם. גם בזכות 
הצוות שהייתי חלק ממנו, ובעיקר בזכות הגנן־

קק"ש )נתנאל שכטר( שזכיתי להכיר. הוא שימש 
לי מודל, נתן לי בדיוק את הכלים שהייתי צריך, 
כולל מדי פעם נקיטה בדרך של עונש יצירתי 

שעזר לי ועיצב אותי. 
לא פעם עלתה בי המחשבה שאני רק בן 19 
וכבר יש לי אחריות רבה ועוצמה אדירה, בעודי 
מפקד על כוח לוחם של 12 חיילים ומפקדים ו־3 
טנקים. בעוד שבארצות הברית, למשל, בני גילי 

כנראה שמבלים במסיבות קולג' או שהמט"קים 
שם הם בני 30. עכשיו הבנתי באמת את גודל 
האחריות המוטלת על כתפיי. ההכשרה עצמה 
הייתה משמעותית מאוד, משולבת במסורות 
מעניינות של הקק"ש )שלא כאן המקום לפרטם( 
ותרגילי סק"ם שבהם נחשפתי לעוצמתם של 
יחידות צה"ל ביבשה. כך הסתיים לו מרוץ שנמשך 

שנה ושמונה חודשים. 
סוף סוף הגעתי לשלב בו אני מקבל לידיי 
חיילים ומפקד עליהם. מוניתי לפקד על מחלקת 
טירונים של חייליה העתידיים של חטיבה 401. 
ידעתי ששם אוכל להשפיע על נערים־אזרחים, 
שהם כחומר ביד היוצר, ואוכל לעצב אותם בשלב 

הראשון בהכשרתם כלוחמים בחיל השריון.
במחזור הראשון שלי כקצין שובצתי מ"מ 3, 
ובהמשך מ"מ נהגים בהכשרה. הרבה "כאפות" 
קיבלתי במחזור הראשון שלי בתפקיד מ"מ, 
בדרך כלל בנושאים שלאו דווקא מקבלים ביטוי 
בקורס הקצינים - אם זה בהתמודדות וחניכה של 
מט"קים צעירים, שגם להם זהו המחזור הראשון, 
מט"ק שלי שעשה איתי את קורס המט"קים, עם 
סמל מחלקה וותיק בפלוגה וממני בצבא, ועוד.

מצד אחד רציתי שהעבודה תתבצע באווירה 
טובה וחברית, כשזה אפשרי. מצד שני התמודדתי 
לראשונה עם מצב שבו הבנתי שנדרש ממני 
לדאוג לרמה המקצועית של המחלקה שלי, גם 
אם זה אומר שאני צריך להעניש מפקד שלא 
קם בזמן להשכמה, למשל. דבר זה העסיק אותי 
הרבה בתור מ"מ, במיוחד בתור זימונצ'יק שלא 
התנסה בזווית הראייה והתמודדויות המט"ק. 
אתגר נוסף שאיתו התמודדתי לראשונה היה 
מספר החיילים שהיו במחלקה שלי, בין 30 ל־40. 

הרגשתי ממש מיני מ"פ.
למרות האתגרים והקשיים הרגשתי שעמדתי 
במשימה בצורה טובה. כול זה היה גם בזכות 
הידיעה שאני לא לבד ושבכול נושא יש לי כתובת 
שאני יכול לפנות אליה. חניכת המ"פ והסמ"פ 
וניסיונם של המ"מים הוותיקים בפלוגה היו 
נדבך משמעותי בבניית הביטחון והמקצועיות 

שלי בתפקידי הראשון כקצין.
קליעה  מקצועיים,  תכנים  של  הְספקים 
ונהיגות, שליטה בכוח האדם, משימות צד, 
תורניות ועוד. אומר בלב שלם שהפיקוד על 
טירונים מכיל אתגרים רבים ונראה שלא מוערך 
נכון על ידי מסיימי קורסי הפיקוד השונים. זה 
מסכם את השנתיים האחרונות של שירותי 
בצבא ובחיל השריון - מסלול של טירונות, 
צמ"פ, קמ"ט, בה"ד 1, קק"ש, סוגר מעגל וחוזר 

לטירונות, אך מהצד השני - הצד של המפקד.
זה המסלול שלי עד כה, עם הרבה חוויות 
ואתגרים ובעיקר חברים חדשים לחיים. אני 
מוכן ב־100 אחוזים לאתגרים החדשים במחזור 
נוסף של הכשרת הטירונים, ומלא בתחושה של 
סיפוק מהשירות שלי כקצין בחיל השריון. כי מה 
שחשוב בחיל השריון זה האנשים, והתוצאות 
מדברות בעד עצמן. לא סתם אומרים ש"האדם 

שבטנק ינצח".  

על פסגת המצדה בסיום מסע כומתה

עומר בסיום קק"ש
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סמל אורן סאקא )20(, לוחם שריון בחטיבה 
ניצבים  רבים  על מכשולים שלא  7, התגבר 
מולם. סיפורו של אורן מתחיל בגוואטמלה, שם 
נולד וגדל עד שאומץ בגיל 6 על ידי משפחה 

ישראלית.
תנאיי המחיה במנזר הקתולי שבו גדל היו 
קשים, כך אורן מספר: "היה את הקושי הפיזי 
- לא הייתי אוכל, הולך לישון רעב, והיה גם את 
הקושי הנפשי - תחושת עצב נוראית, הרגשתי 

לא נאהב".
סאקא  סמל  התקשה  לארץ  כשהגיע  גם 
להתאקלם: "המון זמן לא ידעתי את השפה, 
למדתי אותה אחרי שבירת שיניים. מעבר לכך 
נראיתי שונה, מלוכסן עיניים, לא התחברו אליי, 

הייתי בודד".
את ההרגשה הזו, שליוותה אותו עד חטיבת 
הביניים, הוא מכנה "ערפל", ולאחר שנים שחש כך, 
אורן החליט שהוא מתחיל להציב לעצמו מטרות 
כדי לשנות את מצבו. "רציתי להשתנות אחרי 
תקופה ארוכה של התמודדות עם פצעים פתוחים 
שלא נרפאו", הוא מספר ומסביר: "השינוי הגיע 
דרך כול מיני מסגרות שלקחתי בהן חלק, קיבלתי 
אחריות, וזו התקופה שלימדה אותי הכי הרבה".
והתכונות שסיגל  השינוי שעשה בעצמו 
הם  התלמידים,  מועצת  כמו  במסגרות 
שסייעו לו להתגבר על קשיים שנקרו בדרכו 
ככול שהתבגר. תכונות אלה, כמו מנהיגות, 
אופטימיות, התמקדות במטרה, הן גם שהובילו 
אותו להגשמת אחד היעדים החשובים ביותר 
עבורו - הקמת תנועת נוער חדשה בעיר שלו 

- "כנפיים של קרמבו".
"התהליך התחיל מפגישה עם ילדים בעלי 
צרכים מיוחדים בעיר שלי, במסגרת סיור בית־
ספרי", סמל סאקא משחזר. "שאלתי אם יש 
להם מסגרת אחר הצהריים, וכשענו לי שלא, 

הרגשתי שזו בעיה שצריך לפתור".
ההתעניינות והרגישות שלו לנושא נובעת 
כמובן גם מסיפורו האישי: "הבנתי שההורים 
שלהם לא רוצים לערב אותם בחברה בגלל 
הקשיים שלהם, ונזכרתי בעבר שלי ובקשיי 
ההסתגלות שלי. האמנתי שאפשר אחרת וחתרתי 

לעשות את זה בשבילם"
אחרי חצי שנה של מאמצים, גיוס כספים, השגת 

אישורים ובניית סגל מתנדבים - נפתח הסניף 
הראשון של התנועה בעיר. "אני ניהלתי את כול 
זה, וזו הייתה תחושה של ניצחון", מדגיש סמל 
סאקא ומוסיף: "בסוף גם היה לי חניך שלי. אחרי 
כול מה שאני עברתי, רציתי לעשות כמה שיותר 
טוב לאנשים, זה החלום שלי וזה מה שנותן לי כוח".

השלב הבא בחייו היה לימודים בישיבה, מהם 
לא חשב שיצטרף אל המסגרת הצבאית, אך בצעד 
מפתיע בחר בכול זאת בגיוס. כאן התמודד סמל 
סאקא עם האתגר הבא שלו, מעָבר לתפקיד 
לוחמה. הוא התגייס לתפקיד במערך הטכני של 
חיל האוויר, והרצון לשינוי לא נבע מהתפקיד 
שבו שירת, אלא מאירועי גל הטרור שהשפיעו 
עליו רבות, הביאו אותו להיכרות עם מורשת 
קרב בצה"ל והעלו את רמת המוטיבציה שלו 

לתרום במסגרת תפקיד לוחמה.
כול  הרופאים  בפני  להציג  צריך  "הייתי 
בעיה רפואית שהייתה לי ולהוכיח שאני יכול 
להתמודד איתה, כדי להעלות פרופיל", הוא נזכר. 
"השגתי פרופיל 72 ובחרתי בשריון, למרות שהיו 
לי ספקות. באימון המתקדם התאהבתי בַחי�ל 
ובצבא מחדש. אני מאוד גאה בגדוד ובחטיבה 
שלי, הצלחתי להגיע בצבא למקום טוב מאוד 

עם עצמי ועם הסביבה שלי".  

"אחרי כל מה שעברתי, רציתי 
לעשות כמה שיותר טוב לאנשים"

אורן סאקא נולד בגוואטמלה ובילדותו גדל במנזר בתנאים קשים. בגיל 6 אומץ על ידי 
משפחה ישראלית והגיע לישראל. תהליך הקליטה ולימוד השפה בארץ לא היו קלים. 

סיפורו הוא מופת לנחישות וכוח רצון שהביאו אותו לשירות קרבי בחיל השריון
רב"ט ניר דור )נציגת דובר צה"ל בחטיבה 7(

סמל אורן סאקא בתא המפקד בל טנק המרכבהסמל אורן סאקא בין הטנקים האהובים

סמל אורן סאקא
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אתר מביא פרטים על 
מערכת הגנה אקטיבית 

המצויה בטנק הרוסי 
 T14 המתקדם ארמטה

ובנגמ"ש המתקדם 
T15. המערכת נקראת 

 Afganit active
protection system. לפי 
האמור באתר, המערכת 
מתמודדת בהצלחה גם 

עם קליעי ח"ש מנעל 
)APDS( ובתוך כך 

נעשה ניסוי נגד חודרן 
העשוי אורניום מדולל 

)DU(. המערכת מכילה 
מכ"ם על בסיס סורק 

אלקטרוני, מערכת 
מחשוב וחימוש ליירוט.

האתר מביא פרטים 
על 77 כלי שריון 

מתקדמים בעולם, 
טנקים וכלי רק"ם 

אחרים. תחילה מופיע 
צילום הרק"ם, שנת 
הופעה, שם המדינה 

היצרנית וייעוד הרק"ם. 
לחיצה נוספת על כול 

אחד מכלי הרק"ם 
פותחת כתבה נרחבת 

עם פרטים רבים על 
הטנק הרוסי המתקדם ארמטה T14כול אחד מהם.  

מבט מקרוב על מרכיבי מערכת ההגנה האקטיבית הרוסית

הטנק הגרמני ליאופרד 2

סקירת אתרי אינטרנט      מאור לויאתרי שריון באינטרנט

https://www.militaryfactory.com/armor/modern־tanks.asp

https://www.armyrecognition.com/weapons_defence_industry_military_technology_uk/analysis_russian_
afganit_active_protection_system_is_able_to_intercept_uranium_tank_ammunition_tass_11012163.html

הגנה אקטיבית בטנקים רוסיים

אתר הרק"ם המודרני בעולם
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חטיבת מרכבות 
 הפלדה 847 

 מוסבת לטנקי 
מרכבה סימן 4

בתהליך מופתי, מקצועי ויסודי, שאותו הוביל מפקד גדוד 275, בשילוב מלא 
של מפקדת הגדוד והמ״פים, הושלמה באוקטובר 2017 הסבת גדוד 275 מטנקי 

מרכבה סימן 2 לטנקי מרכבה סימן 4 המתקדמים. זה נעשה בתפיסה של 
״המפקד המאמן״. היה זה תהליך יסודי שנמשך כשנה וחצי עם למידה והפקת 
לקחים מניסיונם של אחרים שעברו הסבה לסימן 4 - החטיבות 401, 4 ו־7. זה 

היה תהליך שבו מּוקד הידע ונלמדו נקודות החוזק ונקודות התורפה של אימוני 
ההסבה הקודמים בחיל השריון, תוך ביצוע התאמה לעולם המילואים

סא"ל )במיל'( שמעון צוקרמן
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גדוד 275 עבר לטנקי מרכבה סימן 4

במהלך 2017 עבר גדוד 275 הסבה מטנק 
מרכבה סימן 2ב' לטנק מרכבה סימן 4. כדי להגיע 
לתוצאות הרצויות בתהליך המורכב הזה נדרשה 
הכנה מדוקדקת ומקיפה שלּוותה בהרבה מאד 
קשב, זמן ומשאבים מאנשי הגדוד, מהחטיבה 
וממפקדת חיל השריון. בתהליך ההסבה נדרש 
הגדוד להתמקד בכמה נושאים מגוונים, רגישים 

וקריטיים:
כוח האדם,  ‰

אנשי  על  הרב  והעומס  המופעים  ‰  כמות 
המילואים,

לפלטפורמה  הלוגיסטי  המענה  ‰  התאמת 
החדשה,

‰  דילמות בנושא מיקום הימ"ח, לאור יכולת 
ההתעצמות,

במהלך  ורלוונטיות  כוננות  על  ‰  שמירה 
התקופה, שזה לעצמו אתגר עצום.

היא  לציון  וראויה  בולטת  חוזק  נקודת 
שהחטיבה מינתה לתהליך ההסבה מנהל משימה 
חטיבתי, מ"פ במילואים בעברו, שליווה יחד עם 
הגדוד את תהליך ההסבה מראשיתו, איגד את 
כלל החומר והלקחים, וכן עתיד ללוות את שאר 

הגדודים בתהליך ההסבה.

יעדי עבודה לשנת ההסבה

ומטרות  יעדים  הוגדרו  ההסבה  לשנת 
שליוו כמצפן את כלל תהליך ההסבה וההקמה 
מראשיתו, ומהם נגזרו מטרות המשנה וההישגים 
הנדרשים לכלל העשייה בשנה זו. תהליך הגדרת 
היעדים נעשה בחשיבה משותפת פנים־גדודית 
וחטיבתית וביחד עם מפקדת הַחי�ל כדי לדייק 
בתהליך ולמקסם את הנדרש משנה מורכבת זו.

תהליך הלמידה
החלטת הרמטכ"ל שממנה נגזרה הפקודה 
הזרועית והחילית להסבת חטיבה 847 למרכבה 
סימן 4 התקבלה בחציון השני של 2016, ומאז 
היו הגדוד והחטיבה בתהליך למידה והכנות 
לקראת אימוני ההסבה וההקמה. תהליך הלמידה 
כלל מפגשים ושיחות עם מפקדים מחטיבה 4 
שביצעו את ההסבה וכן עם מג"דים מחטיבה 7 

שביצעו את ההסבה בשנים האחרונות.
היה מעניין לראות שיטות שונות וכיווני 
מחשבה שונים בכל הנוגע לתהליך ההסבה. 
בשירות הסדיר קיים משאב אותו חסרנו בעולם 
המילואים והוא הזמן. בעוד שגדוד בסדיר מבצע 
הליך הסבה במשך 17 שבועות, גדוד מילואים 
יאלץ להסתפק באימון הסבה עיוני של שבועיים 

בשיזפון ולאחר מכן אימון הסבה מקצועי ואימון 
הקמה במשך שבועיים בצאלים.

יש לציין שמח"ט 847 הקודם אל"ם ערן שני 
וכן המח"ט הנוכחי אל"ם רונן תמים, ביצעו בעבר 
הסבה למרכבה סימן 4 בתפקידיהם הקודמים, 
וליוו תהליך זה בצורה מקצועית וצמודה, וזה 
שימש מוקד ידע לא מבוטל ויתרון משמעותי 

בתהליך הסבת גדוד 275.
רצון הגדוד לשמר את הדי־אן־איי המקורי 
שלו - את מצוינותו וערכיו, שעליהם מושתתת 
העשייה לאורך השנים, לעומת הידיעה הברורה 
שהמקצועיות בטנק החדש והמיצוי המרבי של 
הכלי החדש יוכלו כנראה להיות נחלתם העיקרית 
של אנשי הצוות המקוריים של סימן 4 - הוביל 

לכמה החלטות אסטרטגיות:
‰  הסבת סגל פיקוד בכיר בגדוד סימן 2 כאשר אחד 
ממנו הוא איש סימן 4 במקור )קצין האג"ם(,

‰  הסבה של 25 אחוזים מהחיילים ומהסגל 
שבמקור הם אנשי סימן 2,

‰  קליטה של כ־70 אחוזים חיילים ואנשי סגל 
יוצאי סימן 4 במקור,

‰  בחירה מדוקדקת של סגל הפיקוד של סימן 
4 בפלוגות,

‰  מיצוי מרבי של אנשי סימן 2 ביחידות הגדוד 
והחטיבה.

מרכבה סימן 4 - מי ידמה לי ומי ישווה לי?!
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הזדמנויות בתהליך ההסבה

יחידה יכולה לחוש "שפירקו אותה" מעצם 
העובדה שרוב אנשי הגדוד בפלוגות הטנקים 
עוזבים את הפלוגות. הגדוד בחר להוביל את 
המצב למקום אחר, למקום שבו הגדוד הופך 
רלוונטי יותר מבחינה אופרטיבית, קטלני יותר, 
מרוענן וחדור מוטיבציה, ודרך זווית ראייה זו 
ביצע את התהליך. רוב אנשי סימן 2 שלא ביצעו 
את ההסבה נטמעו ביחידות הגדוד השונות 
והחטיבה. יצוין שתהליך זה טרם הושלם כיוון 

שהגדוד תופס עדיין כוננות סימן 2.
מפקדת הגדוד קיבלה חיזוק משמעותי ברמת 
הקצינים והמ"מים שלא ביצעו הסבה מהפלוגות 
ותקנים אוישו. ברמת הפלוגות - כלל חיילי 
סימן 2 שהוסבו עברו בחינה מדוקדקת במהלך 
השנה בנוגע להתאמתם לקליטת הסד"כ החדש 
והנחלת ערכי הגדוד, כך שנוצרה מעין "סיירת" 

מובחרת של אנשים מוסבים לטובת העניין.

 קליטת כוח אדם - 
הטמעת הרוח וערכי הגדוד

אתגר משמעותי בקליטת הסד"כ החדש 
שהשתחררו  החדשים  שהחיילים  בכך  הוא 
משירותם בסדיר זה עתה, ואינם מכירים את 
עולם המילואים ככלל ואת ערכי הגדוד והעשייה 
בו בפרט - יפגשו לראשונה את הגדוד באימון, 
והרושם הראשוני שייחרט יהיה רושם מהותי 
וקובע. לכן הגדוד פעל כדי שהרושם יהיה של 
רצינות, לקיחת אחריות, עשייה מצוינת, ירידה 
לפרטים וסטנדרט גבוה, כול זאת לצד ההוויי 

והמשפחתיות המאפיינים את הגדוד.
עוד לפני שחרור החיילים מהסדיר חולקו 
המשתחררים הטריים במרב האורגניות לפלוגות 
הגדוד, ובכנס המשתחררים של החיל שהתקיים 
ביד לשריון, הגיע אנשי מפקדת הגדוד מרמת 
מ"פ ללטרון וראיינו את כלל החיילים והמט"קים, 
ולכל מ"פ הגיעה קבוצה עם מרב האורגניות 
לפי ההכנה המוקדמת. בצורה זו הקפיד הגדוד 
לראיין את האנשים משחרור אוגוסט 2016 
ועד אוגוסט 2017 ובסופו של כול יום ראיונות 
שכזה, המ"פ יצר קשר עם המפקדים הרלוונטיים 
לקבלת המלצות. השיבוץ הקרבי הסופי בטנקי 
סימן 4 נעשה בתום הליך ארוך זה ולקראת אימון 

ההקמה באוקטובר 2017.

קליטת מפקדים
לאור אפיון שדה המערכה הקיים ולאור 
הניסיון המצטבר בחיל, חייבת שדרת המט"קים 
להיות חזקה מאד, ולכן קבוצה זו של מפקדים 
נבחרה בצורה קפדנית וללא פשרות. ברמת 
הקצונה יש מקום לשיפור בהעדפות החיל את 
החטיבות המוסבות, אך גם בתחום זה ובתמיכה 
של החיל נקלטו בגדוד מ"מים חדשים וטובים 
מקדימה  מעורבות  שללא  לציין  יש  מאד. 
בסימון האנשים - מט"קים ומ"מים וכמובן 
מ"פים ולמעלה מזה, עוד בהיותם בסדיר בעת 

ביצוע ראיונות - קשה מאד להבטיח שהקצונה 
הרלוונטית והנכונה תגיע לגדוד המוסב.

ב־2018  הגדוד  יבצע  התהליך  להשלמת 
תעסוקה מבצעית לפי השיבוץ הקרבי החדש, 
ותעסוקה זו תהיה מעין השלמת תהליך הקליטה 

מבחינת לכידות וגיבוש היחידה.

מיצוי כוח האדם אנשי סימן 2ב'
כאמור כ־30 אחוזים מכלל חיילי הפלוגות 
ומפקדיהם ביצעו את ההסבה והם עדיין משמרים 
כוננות אופרטיבית עד להכרזה עליו כגדוד מבצעי 
של טנקי סימן 4. תהלך הפרידה הצפוי מהאנשים 
יהיה מכובד וסדור. התהליך כולל פילוח הצרכים 
השונים, חשיבה פרטנית בהצבת כול חייל ביחידה 
הבאה, שמירה על אורגניות, ימי ראיונות, טקסי 

פרידה ועוד.

אימון ההסבה העיוני
בפברואר 2017 הגיע הגדוד לשזפון וביצע 
אימון הסבה עיוני במשך שבועיים שבמהלכם 
ביצע כול חייל מוסב לפי תפקידו - הדגמות, 
תרגולות לפי הנחיית תיק הסבות חילי וכן מסלול 
צוות מסכם. באימון זה בוצעה הסבה למחלקת 
התקשוב הגדודית בחטיבה 460 והסבת המחלקה 
שולבה באימון הגדודי. אימון זה הוכתר בהצלחה 
רבה והרבה מאד לקחים הופקו ממנו לטובת 

שיפור ההסבה של גדודים הבאים בחטיבה.

 אימון ההסבה המקצועי - 
אימון ההקמה

הנחות היסוד לביצוע האימון כללו את: מוקד 
האימון - הצוות, המחלקה, הפלוגה והגדוד, לפי 
תיק אימון צמ"פ; המענ"ק )מערכת ניהול קרב( 
כמוטיב מרכזי באימון; המפקד המאמן; אימון 
טכני בהפעלת הטנק והמסגרת; דיפרנציאליות - 
אימון לפי אבחון פרטני, תוך הקפדה על למידה 
ויישום בדגש על האחוז המוסב; מדרגיות באימון; 

סטנדרט ביצוע גבוה ודוגמה אישית.
יעדי האימון שהצבנו היו:

‰  העלאת הרמה המקצועית ברמה הטכנית 

בדגש על מסגרת הצוות המחלקה והפלוגה 
- איכות על חשבון כמות,

בטיחות כמקצועיות טנק מרכבה סימן 4,  ‰
קטלניות ומיצוי טנק סימן 4 בתותחנות,  ‰

‰  שיפור המיומנות בשימוש במענ"ק )מערכת 
לניהול קרב(,

‰  שיפור המיומנות ותרגול הלוחמות והטכניקות 
הקרביות בשטחים סגורים ובמרחבי העמדות,
הלכידות,  בהיבטי  הגדוד  פלוגות  ‰  חיזוק 
והכרת  לקרב  וארגון  מבנה  מקצועיות, 

הפלטפורמה החדשה.
חשיבות רבה ניתנה לתרגולים "היבשים" 
ולתרגולים החוזרים. כול פלוגה ביצעה תרגילי 
מחלקה יום ולילה וכן 3 תרגילים פלוגתיים 
לפי אבחון, ובסיום השבועיים בוצע תרגיל 
גדודי משמעותי, שכלל שלב התקדמות ארוך 
ושלב "רטוב" משמעותי וארוך. בסיום האימון 
בוצע טקס הקמה מרשים שאליו הוזמנו בני 
המשפחות השכולות המלוות את הגדוד, וכן 
מפקדים מהעבר, כביטוי לסיום מכובד וראוי 

לאימון מורכב כגון זה.
פלוגת החרמ"ש ומחלקות הסיור והמרגמות 
הגדודיות מהוות נקודת חוזק משמעותית ברמה 
המקצועית ובאיכות הפיקוד והחיילים שבה. 
בבניין הכוח פלוגות אלו מתאמנות כחלק בלתי 
נפרד מהגדוד ו'חיות ונושמות' את המרחב 
הטנקאי 24/7. כחלק מהאימון המורחב ביצעה 
מאד  גבוהה  ברמה  אימון  החרמ"ש  פלוגת 
הטנקים  פלוגות  עם  מלא  פעולה  ובשיתוף 

בתרגילים השונים.
תמיד היה קיים פער בין היכולות והאמצעים 
הקיימים ביחידות אלה לבין פלוגות הטנקים, 
בשני היבטים עיקריים: באמל"ח - מיגון ותנועה 
- מהירות ועבירות, ובשו"ב - מענ"ק וכדומה.

פערים אלו התעצמו לאור החלפת הטנק 
לסימן 4, העולה בכושרו בכול המרכיבים על 
קודמו סימן 2. סוגיה זו הינה נחלתם של גדודי 
שריון רבים ובהבנה העקרונית שגדוד שריון כיום 
מכיל רכיבים לא מעטים אשר אינם 'מיושרי קו' 
דיים ברמה המקצועית, כדי להביא למיצוי מבצעי 
מלא של היחידה. זרוע היבשה וחיל השריון 
נותנים את הדעת לפערים גדולים אלה בתוכנית 
ההתעצמות הכללית, בהחלפת הכלים של יחידות 

אלה ובמיגונם, ובקישוריות השו"ב החסרה.

התאמת המענה הלוגיסטי 
לפלטפורמה החדשה

ההשפעה מהסבת הגדוד לטנק מתקדם חדש 
דרשה גם מפלוגת הסיוע המנהלתי לבצע התאמות 
רבות בנושא כוח האדם ובעיקר בנושא ההכשרות 
כדי להיות מסוגלת לתת מענה לוגיסטי לפלוגות 

המתאמנות.
האתגר הראשון הינו חתך האחזקה בגדוד. 
כאשר התקבלה ההחלטה להסב את הגדוד, אחת 
הפעולות הראשונות הייתה לוודא שמצד אחד 
הגדוד יוזן באנשי חימוש הבקיאים במרכבה 
סימן 4 ובמקביל לבצע הסבה למספר אנשי  סא"ל )במיל'( שמעון צוקרמן מג"ד 275
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אימון הקמה גדוד 275 בחטיבה 847 בעיני מפקד החטיבה אל"ם רונן תמים
במהלך אוקטובר 2017 בוצע אימון הקמה לגדוד 275 ומעבר מגדוד 
טנקי מרכבה סימן 2 לגדוד טנקי מרכבה סימן 4. בראייה שלי כמח״ט 
האימון שבוצע מהווה דוגמה ומופת לתהליך מקצועי ויסודי, שאותו 
הוביל מפקד הגדוד, סא"ל )במיל'( שמעון צוקרמן, בשילוב מלא של 
מפקדת הגדוד והמ״פים, בתפיסה של ״המפקד המאמן״. עקב בצד 
אגודל ובתהליך יסודי של כשנה וחצי התקיימו למידה והפקת לקחים 
מניסיונם של אחרים שעברו הסבה - החטיבות 401, 4 ו־7. זה היה 
תהליך שבו מּוקד הידע ונלמדו נקודות החוזק ונקודות התורפה של 
אימוני ההסבה הקודמים בחיל השריון, תוך ביצוע התאמה לעולם 

המילואים.
לאור אבחון הגדוד, הגורם המרכזי שהשפיע על אימון ההקמה הינו 
כוח האדם. שליש מהטנקיסטים של הגדוד הם מהמוסבים מסימן 2 
לסימן 4, בשילוב שני שלישים של טנקיסטים שעברו הכשרה על גבי 
טנק סימן 4 מתחילת דרכם בפרק המקצועות. לפיכך האימון התבסס 

על מספר הנחות יסוד:
הובלת מפקדים - מצריכה הכנה מקצועית.  ‰

‰  הדרגתיות - בשבועיים ימים לא ניתן לקיים הכול, עדיף "לבלוע" 
פחות ולעשות זאת בצורה איכותית.

‰  מיצוי יכולות האמל״ח - קטלניות הטנק, מיצוי מערכות השו״ב 
)שליטה ובקרה(, הכשירות והמענ״ק )מערכת לניהול קרב(.

‰  מקצועיות בהפעלת הטנק - בטיחות, למידה מאירועים ומימוש 
אחריות המפקד.

‰  גיבוש, מורל ויצירת קשר בין המסגרות לאור תהליך הקמה - שני 
שלישים מן הטנקיסטים שירתו לראשונה ביחידת מילואים.

‰  הכנת הטנקים - כשירות חימוש ותקשו״ב ליצירת אמון וכדי 
לאפשר את מיצוי הזמן.

אני מעריך את האימון ברמת ביצוע גבוהה. היעדים שהוצבו 
לאימון הגדוד והחטיבה הושגו במרביתם, בוצע סיכום יסודי לכול 

אחד משלבי ההקמה בהובלת המג״ד ופקודיו.
אני מעריך כי הגדוד והידע שהוא צבר ישמשו כמקור ידע לשאר 
הגדודים לצורך ביצוע הסבה או הקמה מגדוד סימן 2 לגדוד סימן 4.

זוהי תחילתו של תהליך, ועל הגדוד לשמר את הכשירות ולחזק את 
הקשר בתוך מסגרות המשנה. בשנת 2018 הגדוד יזכה לבצע תעסוקה 
מבצעית, תעסוקה שתאפשר לו לקיים את המשך תהליך ההקמה, 

בעת שנעסוק בתיקוף תהליכי המעבר משגרה לחירום.
חטיבת מרכבות הפלדה נמצאת בתחילתו של תהליך שבסופו היא 
תלבש צורה באמל״ח מתקדם, ולהערכתי תשובץ כחלק מחטיבות 

החוד של צה״ל.
הנני גאה באנשים שעשו את ההבדל וגרמו לתהליך ההקמה להיות 

תהליך איכותני, שממנו ניתן להיות רק טובים יותר.

מראה מן האימונים
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חימוש מהגדוד. בהיעדר יכולת לבצע הסבה זו 
בגדוד, שלחנו חלק מאנשי החימוש לעבוד בסדנת 
החימוש בשיזפון, בצמוד לאנשי חימוש מחטיבה 
460 כדי שילמדו מהם את המקצוע ובעיקר את 

המערכות הרבות שבטנק ואת אופן אחזקתן.
ביצע  שהגדוד  הרבים  המופעים  במהלך 
כחלק מההסבה שילבנו עד כמה שניתן את 
אנשי האחזקה בסדנאות עבודה כדי שילמדו 
את המרכיבים החדשים בטנק ויוכלו לתת מענה 
אחזקתי הולם. תהליך הלמידה נמשך גם כיום.
כחלק מתהליך הלמידה בהקשר החימושי, 

ערכנו סיור ברפ"ט )רשות פיתוח טנק(, קיבלנו 
הסבר מקיף על אופן בניית הטנק ואופן אחזקתו 
וקיבלנו הרבה מאוד טיפים וספרות בנושא. 
קיבלנו סקירה על אופן ייצור ובניית הטנק בקו 
הייצור, החל משלב לוח הפלדה ועד בדיקות 

התקינות של הטנק בסיום הייצור.
אתגר משמעותי נוסף הינו נושא התקשוב על 
כל גווניו, מערכת הקשר הינה חלק הכרחי ובלתי 
נפרד מהטנק ומכפילה את כוחו בשדה הקרב. 
התאמת מחלקת הקשר הגדודית ליכולות ולידע 
הנדרש כדי למקסם את היכולות הקרביות דרש 

ועדיין דורש ידע נרחב במערכות אלו, למידה 
ארוכה, התאמה והכשרת צוותים ומערכות 
משיקות )מכלול המבצעים לדוגמה( כדי לקבל 

את הערך המוסף הטקטי.

נוהל גיוס חירום )נג"ח(
גדוד 275 הינו הגדוד הראשון בחטיבה 847. 
הימ"ח של הגדוד נמצא בסככות פלוגתיות. 
חלק ניכר מהאמצעים קיימים בסככות הגדוד 
וזמינים בעת הגיוס, וחלק ביחידה אחרת. לכך 
יש משמעות בנושאים כמו חבירת הטנקים 
לזיווד, העלאת הכשירות ואימונים מקדימים. 
אנו במערכת הגדודית והחטיבתית עמלים בימים 
אלה על הגדרת פקודת הנג"ח על כלל שלביה, 
לפי כל תרחיש אופרטיבי שאליו אנו נערכים, 
וזו תהיה עיקר העשייה בשנת העבודה הקרובה.

סיכום
גדוד 275 הוא גדוד חזק החותר לביצוע משימותיו 
מתוך מצוינות ודבקות במשימה לאור המטרה, והפך 
את תהליך ההסבה לרלוונטי יותר וקטלני יותר. הגדוד 
סיים את אימון ההקמה בהצלחה רבה, ובתחושת 
מבצעיות ומסוגלות גבוהה. הלמידה וההתמקצעות 
הינם חלק משגרת החיים בגדוד 275, ובכול מופע 
ממשיכים ללמוד, להיחשף ולהתמקצע. לאחר שנה 
מאתגרת הגדוד יוצא חזק יותר מקצועי יותר וגאה 
להיות חלק מכתיבת התורה המקצועית להסבת 

יחידות אחרות בחטיבה ובחיל בעתיד. 

חטיבת מרכבות הפלדה 847 - היסטוריה על רגל אחת
חטיבת מרכבות הפלדה 847 הוקמה והגיעה לכשירות מבצעית 
בינואר 1980, לאחר שסיימה אימון ההקמה מוצלח בבאלי"ש 
)כיום מל"י(. מפקדה הראשון היה עוזי קרן, )לימים תא"ל(. נקבע 
אז שהחטיבה תתבסס על טנקים מסוג שוט־קל ד'. הגדוד הראשון 
275 היה קיים כבר בפיקוד הצפון וצורפו אליו עוד שני גדודי טנקים 
חדשים, שאיושם התבסס על קצינים וחיילים יוצאי חטיבות 188 

ו־7 אשר סיימו באותם הימים את שירותם הסדיר. 
עוזי קרן ששימש מג"ד 74 שסיים זה עתה את תפקידו, הכיר 
את מרבית הקצינים והחיילים של חטיבות 188 ו־7 ולכן מלאכת 
איוש הדרג הלוחם של הטנקיסטים הייתה קלה יחסית. כמו כן 
נקבע שמפקדת גייסות השריון תסייע למח"ט בבחירת סגל מפקדת 
החטיבה, הפלס"ר והפלחי"ק. מפקדי החטיבה ויחידותיה אז היו:

‰  מח"ט - אל"ם עוזי קרן, חזר לשמש כאיש מילואים לאחר הקמת 
החטיבה, במינוי מח"ט.

‰  סמח"ט - סא"ל שלמה ינאי, )לימים אלוף בצה"ל(, שהיה באותם 
הימים בלימודים.

סמח"ט ב' - סא"ל אבנר, ואחר כך סא"ל דני חנניה.  ‰
רמ"ט - סא"ל אמנון אבן נור.  ‰

מג"ד 275 - סא"ל אילן אשל, וסגנו רס"ן בני חבוט.  ‰
מג"ד 293 - סא"ל חיים שנהר וסגנו סרן שוקי בן ענת.  ‰

מג"ד 294 - אל"ם משה פלד וסגנו רס"ן עמוס עשת.  ‰

החטיבה במלחמת לבנון השנייה )קיץ 2006(:
מפקד החטיבה היה אל"ם מאיר פינקל. החטיבה הייתה חטיבה 

אורגנית של אוגדת הגליל. בשנה שלפני פרוץ המלחמה התכוננה 
החטיבה והתאמנה לקראת לחימה בחיזבאללה ומלחמה בלבנון. 
לאחר שהממשלה החליטה על גיוס המילואים, החטיבה גויסה 
והגיעה במהירות ללחימה בגזרה המרכזית. כוחות מהחטיבה כבשו 
את מוצב "סחלב", לחמו ביארון, עיטרון, עינתא, מרון א־ראס, 
והגיעו עד העיירה בינת־ג'בייל ופתחו את הציר הלוגיסטי שנקרא 

על שם המח"ט "ציר פינקל".
במבצע "שינוי כיוון" שסיים את המלחמה הועברו חלק מכוחות 
החטיבה תחת פיקוד מפקדת חטיבה 7. בהפסקת האש פעלו טנקי 
החטיבה להוציא מלבנון את שרידי הטנקים שנפגעו במהלכה מכול 

רחבי הגזרה.

החטיבה במבצע "חומת מגן" )מארס - מאי 2002(:
גדוד 293 בפיקוד סא"ל אורי מישלי גויס בצו חירום לגזרת 
חטיבת אפרים, כשהוא מפעיל את פלוגה ז' כפלוגת טנקים מוגברת, 
את מחלקת הסיור, פלוגת חרמ"ש ושתי פלוגות טנקים שלוחמיהן 
פעלו בתפקידי ביטחון שוטף. הטנקים מסוג מרכבה סימן 2ב' 
פעלו מול היחידות בגזרה: דוכיפת, חרוב, נחשון ודובדבן. יצאו 
למבצעים בערים ובעיירות הפלסטיניות שבגזרה: קלקיליה, סלפית, 
ברוקין, עזון ואחרות והגיעו גם אל שכם והציבו מארבים. בפעילות 
השונה הרגו הטנקים באש פגזים ומקלעים מספר מחבלים. גם 
פלוגת החרמ"ש פגעה במחבלים במארבים ופעילויות יזומות 
ובהיתקלות במחבל שניסה לבצע פיגוע בתחנת הדלק בכניסה 

לישוב קדומים 

אל"ם רונן תמים מח"ט 847 נושא דברים בטקס הסיום של ההסבה בצאלים בחודש אוקטובר
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השריון הוא עוצמה, טכנולוגיה ומשפחה

 הכי הכי -
זה שריון!

"אין מקום יותר טוב לתרום בו מאשר שריון, כי זה באמת החיל שעושה 
את המלחמה. אין מלחמה בלי טנקים ואין ניצחון בלי טנקים, ואם אתה 
רוצה לתרום באמת, אז זה להיות שם. אני אומר לאנשים שאין יותר כיף 

מהחיל הזה, הכי כיף" - דברי סמל עומרי גולדשטיין

ליקט וערך אל"ם )במיל'( שאול נגר
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26 בנובמבר 2017, לשכת הגיוס בתל השומר. 
המולת גיוס לשריון. הורים מתחבקים, הורים 
מזילים דמעה, חברות מארגנות צילום קבוצתי; 
אב עם חולצת טי לבנה ועליה כתוב "הורה גאה 
לשריונר" מסתובב עם בנו מפקד הטנק; טנק 
מרכבה סימן 4 בכניסה עם מדפים סגורים, 
מסובב את הצריח עם התותח האימתני לימין 
ולשמאל; קריאות מדי פעם ברמקול לקבוצה 
שתעלה על האוטובוסים; לוחמי שריון בסרבלים 
נקיים, שרק לפני כשנה היו במעמד הגיוס - 
מרגיעים את המתגייסים ומתארים את מעלות 
השירות בשריון. מחזור גיוס חדש לשריון יצא 

לדרך. 
נפגשנו באקראי עם כמה מהם והבאנו את 

הסיפורים ששמענו.

הורה גאה לשריונר
רס"ן )במיל'( משה כהן, לבוש חולצת טי לבנה 
ועליה סמל כומתת השריון והכותרת "הורה גאה 
לשריונר" מסתובב עם בנו השריונר, סמל עומר 
כהן מפקד טנק בחטיבה 460. הרגשה נפלאה, 
אומר האב הגאה, אני קצין שריון במילואים, 
בדרגת רס"ן, ואני מרגיש עוד פעם חלק מהחיל. 
מסתבר שאף פעם לא עזבתי את המשפחה הזאת, 
זה כיף גדול שניתנה לי הזכות וההזדמנות שוב 

לתרום ולתת מעצמי למען החיל.
הייתי בחטיבה 500 בגדוד 195, ובין השאר 
הייתי המ"מ של קצין השריון הראשי תא"ל גיא 
חסון באימוני הצמ"פ. כבר אז היה מאוד ברור 
שגיא הולך רחוק, ממש מהרגע הראשון. שימשתי 
קצין הדרכה וע' קצין אג"ם של חטיבה 500 
כשהייתה בבקעה. אני שמח להיות פה ולעזור, 
לתת מעצמי, לשפר את תדמית החיל, לתת חיבוק 
גדול להורים, הייתי בלטרון גם ביום הצגת החיל 
בפני המלש"בים. מסתבר שההורים מאוד מאוד 
אוהבים שהורה, שבעצם נתן את האוצר הכי 

גדול שלו לשריון, בא ונותן עדות ממקור ראשון 
על האיכות של החיל, על איכות החיילים, על 
איכות המפקדים, על כך שהחיילים נמצאים 
בידיים טובות, ושיקבלו את השירות המספק 

ביותר והאיכותי ביותר בעצם בחיל השריון.
עומר הבן, מפקד הטנק כיום: ידעתי בערך 
חודש לפני תאריך הגיוס שאני מתגייס לחיל 
השריון. הייתי במסלול לעתודה וזה לא עבד, 
אז קיבלנו שריון והלכנו. הקליטה הייתה בסדר 
גמור. בערך אחרי הטירונות, כשהתחיל הצמ"פ, 
כשנגעתי בטנקים - ידעתי שאני רוצה להיות 
מפקד ורוצה להמשיך והתאהבתי בחיל. שריון 
זה חיל מאוד חם, מאוד אוהב, נותן לך באמת 
הרגשה של בית, של מקום שאתה יכול להתחבר 
אליו ולהתפתח. יש המון רעות, כולם בטנק ביחד. 
יכולים אפילו שבוע להיות ביחד בלי לצאת, עם 

אוכל מינימלי, עם שתייה מינימלית, לעשות 
עבודות לא קלות, וזה מאוד מחבר את האנשים 
ביחד, ונותן להם הרגשה שהטנק הוא הבית, 

ומחזק מאוד את הצד החברי.

אתה מפעיל מכונה שהיא מפלצת
סמ"ר גיא רַנֵן משמש בתפקיד מעודד לגיוס 
לשריון. הייתי בחטיבה 7, התגייסתי לגרעין עם 
עוד עשרה מהמכינה שלי, המכינה הקדם צבאית 
גליל עליון. היינו בשנה ב' של החלוץ, שזה אופק 
של מכינות בצפון, שעושים חצי שנה נוספת 
ביחד, ובסוף החלטנו, עשרה חבר'ה, להתגייס 
לשריון, לחטיבה 7, מסורת שכבר כמה שנים 
הולכת. עשינו טירונות, אימון מתקדם, היינו 
ביח"ל )יחידה לוגיסטית(, הייתי בצוות טנק עם 
חבר'ה שהיו איתי במכינה, שימשתי טען־קשר 

רס"ן )במיל'( משה כהן, "הורה גאה לשריונר" ובנו המט"ק עומרסמל עומרי גולדשטיין )משמאל( וסמל יוני קוצר

סמ"ר גיא רנן
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במרכבה סימן 4, מהראשונים של סימן 4 בחטיבה 
7. הייתי מחזור אחד בפלוגה המבצעית בחרמון, 
בגדוד 77, יצאתי לקורס מפקדים, חזרתי לגדוד 77 
בתור מפקד, אחרי כן הייתי במפח"ט 7, ועכשיו 

אני בעידוד גיוס במז"י.
מה שמספרים למתגייסים הצעירים זה שהם 
הגיעו למקום טוב, מקום שאמנם יש לו כמה 
סטיגמות לא טובות אך הן מופרכות לאט לאט 
ובצורה טובה, כמו היציאות שהן הרבה יותר 
טובות, והם יכולים להיות רגועים. הם יראו בית 
וטנקים הכי מתקדמים בעולם. טנקים שפשוט 
מדהים להשתמש בהם. זה לא נורמלי שבצה"ל 
אתה יכול להיות מפקד טנק תוך שנה, וקצין 
בשריון תוך שנה ושמונה )חודשים(. הם יגיעו 
למקום שמאוד יקדם אותם, וכול מי שרוצה להיות 
מפקד, יכול להיות כזה. על כול שלושה חיילים יש 
מפקד, זה יחס מאוד מאוד גבוה, כך שיש גם יחס 
מאוד אישי לחיילים, וגם הרבה אנשים יוצאים 

לפיקוד ועושים תפקיד יותר משמעותי.
הכי מלהיב זה לראות את הטנק נוסע ויורה 
למרחק של 5000 מטר, וכול פגז שאתה שולח 
מרטיט לך את הלב. הייתי איזו תקופה בעזה, בקו 
עזה, לא יצא לי לירות, אבל היו מקרים חמים 
שם שהיינו צריכים להיות בכוננות גבוהה, עשינו 
סיורים של 24 שעות על הגדר, בתוך הטנק, כול 
הצוות ביחד, 24 שעות בלי לצאת מהטנק, חוויה!
החי"ר לידינו תמיד נורא מתלהבים, תמיד 
רוצים להיכנס לטנק, לראות מה קורה, הם ישר 
רואים את המפלצת הזאת נוסעת לידם ויורה 
והם כאילו מרגישים חלשים במערכה. אני יודע 
שבמבצע "צוק איתן", שם לא הספקתי להיות, 
החי"ר לא זזו מטר בלי הטנקים לידם, וזה היה 
אירוע שבו הם קלטו שפשוט בלי שיש להם טנק 
שיודעים שנמצא מאחוריהם, הם לא מוכנים לזוז.
מבחינתי אבל מה שהיה מעניין זה העניין 
של הפיקוד. התגייסתי לשריון לא בקטע של אני 

רוצה להיות שריונר, אלא אני רוצה להיות מפקד 
טנק! אני חושב שמפקד טנק זה בין התפקידים 
הכי משמעותיים שאפשר לעשות בשירות סדיר, 
קצונה אחר כך - זה מעניין בכול מקום, אבל 
מפקד טנק זה משהו שהוא מטורף, וגם אני חושב 
שחי"רניקים יש הרבה ואני לא רוצה להוריד 
מהתפקיד של החי"ר, אני חושב שהתפקיד בתור 
שריונר הוא משמעותי יותר - אתה מפעיל מכונה 

שהיא מפלצת.

 אין מקום יותר טוב לתרום 
בו מאשר שריון

סמל עומרי גולדשטיין מכפר ורדים, שירת 
בפלוגה מבצעית וכיום בהכנה לבה"ד 1, וסמל 
יוני קוצר מדגניה ב', מפקד על טירונים בחטיבה 
188. באנו לדבר עם המתגייסים, מציין עומרי, 
לראות אותם, להגיד להם בהצלחה, להרגיע 
אותם קצת. לעודד אותם לגיוס, מוסיף יוני, זה 
יום מאוד מאוד מרגש בשבילם, במיוחד לכול 

המשפחה.
יש כאלה ששומעים על המרכבה ומאוד רוצים. 
אני חושב שמה שמניע כול לוחם, כול בן אדם 
שרוצה לתרום - רוצה לתת את המעֵבֶר. עוד מוסיף 
יוני: ספציפית בשריון אני חושב שמה שעובד טוב 
זה העניין של רעות שריון, זה משהו שמפורסם 
בכול הארץ, יודעים מה זה רעות שריון, וזה עובד 
בעיקר אצל בני מכינות, אצל אנשים שרוצים 
להתגייס עם חברים, זה מאוד מושך אותם. זה 
גם עונה על הצורך שלהם של להיות לוחמים, וגם 

על הרצון להתגייס עם חברים.
ועומרי מוסיף: בעיקר השירות המשותף עם 
חברים, האחווה הזאת שיש בשריון, הרבה אנשים 
ששמעו מחברים, מהורים של ומלוחמים שהיו 
בעבר, והמורשת העמוקה של החיל, זה בעיקר. 
אני תמיד אומר למתגייסים שאם באמת הרצון 
שלך ללכת לסיירות ולהיות הלוחם הכי הכי 

הכי, שהכי נותן לך לתרום, אז אין מקום יותר 
טוב לתרום בו מאשר שריון, כי זה באמת החיל 
שעושה את המלחמה. אין מלחמה בלי טנקים 
ואין ניצחון בלי טנקים, ואם אתה רוצה לתרום 
באמת, אז זה להיות שם. וגם אני אומר לאנשים 

שאין יותר כייף מהחיל הזה. הכי כיף.
ויוני מציין: הייתי אומר להם שחיל שריון 
בעידן הנוכחי נותן מענה כמעט לכול סוג של 
מלש"ב. אם יש חבר'ה שמאוד מושך אותם 
המכונה - יש את הטנקים, אם יש חבר'ה שרוצים 
סיירות -  יש את הפלס"ר, וחבר'ה שרוצים יותר 
לוחמת חי"ר - יש את הפלוגות המסייעות, זה 
נותן מענה לכול, והטנקים כבודם במקומם מונח. 
בסופו של דבר הם מהות החיל, נותנים מענה 
לכול סוג של אויב, ואני חושב שזה גם משהו 

שדי מושך. אותי זה משך לטנקים.

מסייעת זה בדיוק המקום בשבילי
עופרי שקל, מתגייס לשריון, למסייעת. אני 
יודע שהשריון הוא חיל חזק מאוד, והצבא שלנו 
הוא מאוד חשוב בלחימה, וזהו. האמת היא שלא 
הרבה מבקשים שריון ואני ביקשתי. יש לי בן 
דוד שהוא מט"ק ב־188, והוא מאוד הלהיב אותי 
על החטיבה, על החיל, והחלטתי שאני הולך 
על זה עד הסוף. אני רוצה מסייעת כי זה נראה 
לי כאילו מדהים. עשו לנו כנס בלטרון לפני 
שבועיים, דיברתי עם חיילים והבנתי שמסייעת 
זה בדיוק המקום בשבילי. האמת שאני לא רואה 
את עצמי בתוך טנק, אבל גם אם זה יהיה - אז 

אין לי בעיה, אני זורם.
לפני הגיוס למדתי בתיכון מגמת חינוך גופני, 
אני גם מדריך חדר כושר, זה מה שלמדתי, זה מה 
שהרחבתי, וגם אנגלית ברמה של חמש יחידות, 
ומתמטיקה. אני יודע שהמסייעת זה החי"ר של 

שריון, זה כוח מאוד חשוב גם בלחימה.  
לכולם איחלנו בהצלחה!

עופרי שקלסג"ם אלון ספראי )משמאל( וסמ"ר עמוס ַצְנֶגן
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משלחת 
מלט"ק 

באקדמיה 
ווסט־פוינט

בס"ד
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לאחר שנחתנו בנמל התעופה קנדי בניו 
יורק חיכה לנו בכניסה קצין אמריקאי בליווי 
שני צוערים. "ברוכים הבאים לאמריקה" בירך 
אותנו הקצין. כך החל ביקורנו באקדמיה הצבאית 
הנודעת וֶוְסט־ּפֹוְינְט )West Point( שבמדינת ניו 
יורק. מרבית הקצינים של זרוע היבשה בצבא 
האמריקני, ה־Army, מקבלים את הכשרתם 
כאן. בכל שנה מבקרת באקדמיה זו משלחת 
של המכללה לפיקוד טקטי ובה חמישה קצינים 
- ארבעה חניכים ומפקד צוות, כדי לחזק את 

הקשר בין הצבאות וללמוד האחד מהשני.

משהו על הצבא האמריקני
כוחות הביטחון האמריקאים נחלקים לכמה 
ענפים תחת השם הכולל "הכוחות המזוינים 
 United States Armed( "של ארצות הברית
Forces(. מלבד במלחמות ארצם, הכוחות של 
ארצות הברית נוטלים חלק גם במשימות של 
כוח השלום מטעם האו"ם, וכן מהווים חלק 
לשמירת  שנועדו  במשימות  נאט"ו,  מברית 
היציבות הכלל עולמית. הכוחות הצבאיים של 
ארצות הברית הם בעלי פריסת הכוחות הנרחבת 
ביותר בעולם. הכוחות כפופים למחלקת ההגנה, 
ומפקדם העליון הוא נשיא ארצות הברית. יושב 
ראש המטות המשולבים מוגדר בחוק האמריקני 
כקצין הבכיר ביותר בכוחות המזוינים של ארצות 
הברית, והיועץ הצבאי הראשי לנשיא ארצות 
הברית. תפקידו הוא להוביל את הפגישות ולתאם 
 Joint( JCS את המאמצים של המטות המשולבים

.)Chiefs of Staff
שרשרת הפיקוד והשליטה בכוחות אלה היא: 
נשיא ארצות הברית, מתחתיו מזכיר ההגנה של 
ארצות הברית ומתחתיו מפקד הפיקוד הקרבי.

הכוחות של ארצות הברית מורכבים מחמש 
זרועות:

צבא ארצות הברית )Army( - צבא היבשה,   .1
הכוח היבשתי העיקרי.

חיל הים האמריקני )Navy( - חיל הים הגדול   .2
ביותר בעולם.

חיל האוויר האמריקני )Air Force( - חיל   .3
האוויר הגדול ביותר בעולם.

 - )Marine Corps( חיל הנחתים האמריקני  .4
חיל רגלים מובחר המאומן בפלישה מהים.

 )Coast Guard( משמר החופים האמריקני  .5
- אחראי לשמירה על הגבולות הימיים.

האקדמיה הצבאית West Point היא זאת 
שמכשירה את רוב הקצינים ב־Army. בשונה 
מצה"ל, בארצות הברית האזרח האמריקאי 
מתגייס כדי להיות קצין, הוא מתחיל באקדמיה 
West Point ומסיים לאחר ארבע שנים. בתקופה 
זו הקצין עובר טירונות ואימוני ירי במקביל 
לתואר אקדמאי המשלב הנדסה ומקצוע צבאי. 
לאחר ארבע שנים באקדמיה מוצבים הבוגרים 
בתפקיד מפקדי מחלקות ביחידות השונות בזרוע 
היבשה, ואז הם עוברים הכשרה בת שמונה 
חודשים, הייעודית למקצוע שלהם - חי"ר, שריון 
ארטילריה וכדומה. כדי להתקבל לאקדמיה צריך 

 ביקורנו באקדמיה הנודעת ווסט־פוינט
)West Point( נמשך שבוע גדוש ובו למדנו על 

הכשרת הקצין האמריקני, על הבדלי התפיסה 
של תפקיד הטנק בלחימה, על המוטיבציה שלהם 

להתגייס ועל התחרות הבין־חילית העזה שבין 
צבא היבשה, חיל הים וחיל האוויר, אך בעיקר 
למדנו איך צה"ל נתפס בעיני הצבא האמריקני. 

זהו מעין יומן מסע שבועי וקצר
סגן יואל שישפורטיש*

האקדמיה לקצונה 
בצבא ארצות הברית
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לעבור מבחנים ולעמד ברף דרישות גבוה. כול 
מחזור נפתח עם כאלף צוערים ויש כעשרת 

אלפים אזרחים המבקשים להתקבל.

הביקור באקדמיה
נכנסנו לשטח עצום, עם מדשאות ומבנים 
עתיקים. המבנים הם בסגנון עתיק המזכיר את 
טירת הוגוורטס )Hogwarts( מספרי הארי פוטר. 
אלפי צוערים שעוברים מימין ומשמאל ומצדיעים 
לנו בשל היותנו קצינים. באקדמיה מושם דגש 
על הצדעה לכל קצין שגבוה ממך בדרגה ולכן 
הצוערים שבאים והולכים עוברים את מרבית 
יומם בהצדעה לקצינים. אכן תרבות שונה מזו 

שאנחנו מכירים בצה"ל.
מבחינת הפיקוד והשליטה שם, יש להם 
ומעלה  רב־סרן  בדרגות  מדריכים  קצינים 
שתפקידם לוודא שהכול מתנהל לפי הכללים, 
להעביר שיעורים והרצאות ולהכווין את הצוער 
במהלך לימודיו. כול הצוערים מחולקים לפלוגות, 
הפלוגות  מפקדי  תפקידי  את  שממלא  ומי 
והגדודים הם צוערים בשנה הרביעית ללימודיהם. 

את תפקידי מפקדי המחלקות ממלאים צוערים 
בשנה השלישית וכך הלאה. לבסוף נוצר מצב שבו 
החניכים מפקדים על עצמם, וכול זה בבקרה של 

הקצינים המדריכים שלהם.
אם אתה בשנה הראשונה באקדמיה, מפקד 
הכיתה שלך יהיה מהשנה השלישית, ומפקד 
המחלקה והפלוגה יהיו צוערים בשנה הרביעית. 
בנוסף יש תפקידי מטה מגוונים שהחניכים 
מלאים: קציני לוגיסטיקה, אחזקה, אימונים 

ברמת הגדוד וברמת האקדמיה.
בתוכנית הלימוד יש שיעורי חובה ושיעורי 
בחירה. בכלל השיעורים אפשר למנות: תואר 
הנדסי כלשהו, לימוד שתי שפות מלבד השפה 
האנגלית, ספרות או אומנות, קורסי צבא וביטחון 
כגון טקטיקה, הגנה, התקפה, חוג ספורטיבי 

מסוים.
תרבות הספורט שם היא בהחלט דרך חיים. 
יש להם ארבע בריכות שחייה, שלושה מגרשי 
פוטבול, עשרה מגרשי טניס, חמישה מגרשי 
כדורגל וכדורסל, מגרש בייסבול, חדרי היאבקות 
ואגרוף, קיר טיפוס בגובה של חמישה עשר מטרים 

ומסלולי מכשולים. כל אחד מחויב לבחור קבוצת 
ספורט מקצועית שאליה הוא מצטרף. יש להם 
עשרות קבוצות בענפי ספורט שונים, זו יכולה 
להיות קבוצת ריצה למרחק, ריצת מכשולים, 
 )CrossFit( פוטבול, שחייה, ניווט, קרוספיט
ואפילו צניחה ממסוקים. הצוער מצטרף לקבוצה 
והם יוצאים לתחרויות ואליפויות ארציות והם 
מתאמנים בעזרת מאמנים מקצועיים, לעיתים 
בוגרי אולימפיאדות ואליפויות שונות. מרשים 
מאד לראות שהם נותנים לחניך את כול הכלים 

והאמצעים כדי להצליח להיכנס לכושר.
התחלנו את הסיור בספרייה המרכזית של 
האקדמיה. הספרייה היא בניין עצום, חלונות 
גדולים בחזית, עמודי שיש מעוטרים ופסלי 
גנרלים סביב המבנה. אני נכנס ונפעם מכמות 
הספרים, חדרי הלימוד, תקופונים, וחוברות 
עבודה שיש להם שם. הספרנית סיפרה לנו שיש 
להם בערך חמישים ושניים קילומטרים של מדפי 

ספרים, שזהו אוסף עצום.
ולשמוע  לקרוא  לי  יצא  שריונר  בהיותי 
הרבה על הגנרל ג'ורג' פטון שהיה מצביא וגנרל 

ליד פסלו של הגנרל ג'ורג' פטון 
בחצר ווסט פוינט
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אמריקאי שנודע בעיקר משירותו במלחמת 
העולם השנייה. פטון פיקד על כוחות אמריקאים 
בלחימה בצפון אפריקה ובאירופה. הוא נחשב 
לאחד המפקדים הססגוניים והתוקפניים ביותר 
של הצבא האמריקאי בכול הזמנים וזכה לשם 
"דם ואומץ הזקן" )Old Blood and Guts(. לפני 
כך שנמצא בספריה של  הטיסה קראתי על 
האקדמיה יומנו האישי של הגנרל פטון שאותו 

כתב במהלך מלחמת העולם השנייה.
של  בכתביו  מתעניינים  שאתם  "הבנתי 
הגנרל פטון" אמרה הספרנית "ולכן ארגנתי 
לכם הפתעה." באחד החדרים בספריה, ניצב 
שולחן ועליו היו פרוסים ספריו של ג'ורג' פטון. 
אני מסתכל ורואה שלא רק שהיומן נמצא שם 
אלא גם מכתבים ששלח בהיותו צוער באקדמיה, 
כתבים אישיים שלו, וספרות מקצועית עם 
הערות שלו בצד. בליבי שמחתי מאד וקראתי 
בעיון כל עמוד שהיה לי הזמן לקרוא, אך לצערי 
לאחר כעשר דקות היינו צריכים לחזור לעניינינו.
ההדמיה שלהם  לחדרי  הלכנו  מכן  לאחר 
לטובת אימוני מחלקה שלפני פעילות מבצעית. 

בחדר הראשון מוצבים כמה מחשבים, וכול לוחם 
במחלקה יושב מול מחשב. במחשב מותקנת תוכנה 
שמאד מזכירה משחק מחשב שבו הלוחם משחק 
את תפקידו במחלקה - אם הוא חובש אזי במחשבו 
הוא ישמש חובש עם אותן יכולות בדיוק, אם הוא 
צלף - במחשבו יהיה לו נשק צלפים וכך הלאה. 
בפינת החדר יש מחשב מרכזי שבו יכול המפקד 
האחראי להזין את המקום המדויק ששם תתבצע 
הפעילות, והמחשב יקרין את ההדמיה שנראית 
בדיוק כמו השטח. וכך הם מבצעים את המשימה 

כמשחק מחשב לפני שהם יוצאים לפעילות.
לאחר מכן הם עוברים לכיתה הסמוכה ששם 
נמצא סימולטור בעל מסך היקפי עצום בגודלו. 
סימולטור זה דומה לסימולטור שקיים במתקן 
אדם אצלנו. כול לוחם מקבל נשק שמחובר 
למחשב הראשי של הסימולטור, הם יורים אל 
המטרות שמוקרנות וניתן לאחר מכן לראות 
בדיוק היכן הם פגעו ובאיזה מהירות הם ירו. 
וככה הם עושים את המשימה שלהם בסימולטור 
שנראה כמו המציאות. זו רמה גבוהה מאד של 

יכולות מקצועיות.

 הביקור בקברו של 
האלוף דוד מרכוס ז"ל

הצטרף אלינו הרב הצבאי הראשי והיחידי 
בצבא ארצות הברית. הרב, שדיבר עברית טובה 
מאד, סיפר לנו שהוא שירת במשך כשנתיים בצה"ל 
כחייל בפיקוד העורף. אנחנו הולכים איתו לבית 
העלמין הצבאי שנמצא בתוך האקדמיה. בבית 
עלמין זה קבורים כול הקצינים שלמדו באקדמיה 
וביקשו להיקבר שם, מאד דומה להר הרצל שלנו. 
בבית הקברות קבור הקולונל דוד דניאל )מיקי( 
מרכוס,  שהיה האלוף הראשון בצה"ל. במקור היה 
דוד קולונל יהודי בצבא ארצות הברית שהגיע 
לארץ ישראל במלחמת העצמאות כאחד מאנשי 
מח"ל, כדי לתרום מניסיונו הצבאי לצה"ל ולסייע 
לו להתארגן ולהילחם. שעות מספר לפני תחילת 
ההפוגה הראשונה הוא נורה בשוגג ונהרג מאש 
זקיף צה"ל. קברו נמצא בתחילת בית העלמין עם 
מצבת אבן בהירה ומגן דוד המעטר אותה בצירוף 

האותיות פ נ בעברית.
אנחנו עומדים סביב המצבה, כומתות על 

בית הקברות של הקצינים 
יוצאי האקדמיה
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ראשינו, קוראים פרק תהילים ואומרים דברים 
לזכרו. לאחר מכן שרים את התקווה ומצדיעים 
לקצין היחידי, מבין חמישה עשר, שהסכים 
לבקשת דוד בן גוריון לבוא לעזור להקים את 

צבא ההגנה לישראל בעיצומה של מלחמה.

תחרותיות ממוסדת
אנשי הקבע והמדריכים זכאים לבית בתוך 
כותלי האקדמיה. גודל הבית בהתאמה לדרגה. 
שמונה  בעלי  קרקע,  צמודי  הבתים  מרבית 
וגינת  גג רעפים אדום  יותר, עם  חדרים או 
 Beat Navy" פרחים גדולה. אחד הבתים נקרא
House" והוא מקום מושבו של קצין חיל הים 
שמגיע לכמה שנים להרצות באקדמיה זו. קיימות 
 Navyיריבות ותחרותיות מאד גדולות בין ה־
ל־Army. ווסט פוינט היא האקדמיה הצבאית 
של צבא היבשה והיריבות שלהם מול חיל הים 
היא מפליאה, עד כדי כך שיש להם פעם בשנה 
משחק פוטבול של שתי הנבחרות וזהו אירוע 

שיא בעולם האקדמיות הצבאיות.
היריבות בניהם באה לידי ביטוי בכתובות 
 Go Army" :שמכסים את כל המבנים באקדמיה
Beat Navy" וזה לא חלק מהשחתה הכתובה 
גדודים  בכמה  מכירים  שאנחנו  כמו  בצבע, 
ופלוגות מסייעות למיניהם. יש גם תקציב מיוחד 
שמממן שלטי חוצות, דגלים, תמונות, גביעים 
ואפילו מטבעות רשמיים עם כתובות כאלו. 
יתרה מזאת, ביתו של אותו קצין חיל הים בנוי 
כולו מכתובות "Go Army Beat Navy". גורם 
משעשע נוסף הוא שעל הגגות של המבנים כתוב 
בגדול "Beat Air Force" בכתב גדול ובולט כדי 

שטייסי חיל האוויר יוכלו לראות זאת.

המוטיבציה לגיוס
נכנסנו לאחד השיעורים שהיו בנושא "מערך 
על  הצוערים  עם  ושוחחנו  הגבולות"  הגנת 
ההתמודדויות שלנו כצבא מול חמישה גבולות 
שונים, ופירטנו על המשימות והאתגרים שיש 
למפקד אצלנו. אחד הצוערים שאל אותנו למה 
אנחנו מתגייסים והיה לנו מאד פשוט לענות על 
כך. הראנו לו את האיומים ואמרנו לו שאם אנחנו 
לא נתגייס ונגן על עצמנו לא תהיה לנו מדינה.
"אבל ברשותכם, מעניין אותי לדעת מאין 
המוטיבציה שלכם לגיוס?" אני שואל את הכיתה. 
"הכוונה שלי היא, שאתם נשלחים למדינות 
עושים  ברור מה אתם  רחוקות שלא תמיד 
שם, ולכן אשמח לשמוע מאיזה סיבות אתם 

מתגייסים."
"שלום אדוני", כול פנייה של צוער נעשית 
בכבוד ובהצגה עצמית, "שמי אנדרוז והסיבה 
שלחם  סבא  לי  שיש  היא  התגייסתי  שאני 
היה  שלי  אבא  השנייה,  העולם  במלחמת 
באקדמיה וכך גם שני אחיי הגדולים ובן דודי. 
אני מניח שזה סוג חובה ומסורת משפחתית, 

לבוא ולתת מעצמך למען המדינה."
"שלום אדוני", פתח צוער אחר, "שמי ג'ון ומה 
שהשפיע עלי היו אירועי ה־11 בספטמבר )2001, 

אסון התאומים בניו יורק(. אני זוכר את עצמי 
יושב עם הוריי מול הטלוויזיה כשאמי ממררת 
בבכי, ואני כילד קטן הבנתי אז שאם אנחנו לא 
נלך למדינות שלהם ונילחם בהם שם, שום דבר 

לא יעצור אותם מלהגיע אלינו."
שאר הצוערים דיברו על פטריוטיות ומימוש 
עצמי, אבל אותי הרשימו השניים הללו שלדעתי 
הם התמצית של הצבא האמריקאי. הניצוץ 
בעיניים שלהם כשהם הציגו את סיבותיהם 
לגיוס, הרצון שלהם לתרום למען המולדת 

הרשימו אותי מאד.

קבוצת דיון עם מפקדי פלוגות
משם הלכנו לקבוצת דיון של מפקדי פלוגות. 
היו שם מכול המקצועות: מפקד פלוגת חי"ר 
ששירת באפגניסטן במשך שלושה סבבים, מפקד 

פלוגת שריון ששירת בעיראק ובאפגניסטן, מפקד 
פלוגת לוגיסטיקה ששירת גם כן באפגניסטן, 
מפקדת פלוגת מודיעין ומפקד פלגה בריינג'רס 

)יחידה מיוחדת(.
הקצין הראשון  פיקוד מוכוון משימה -   ‰
שדיבר היה מפקד פלוגת מפקדה באפגניסטן. 
בשונה מצה"ל, בצבא ארצות הברית מפקד פלוגת 
מפקדה זהו תפקיד שלישי לאחר שני תפקידי מ"פ 
בגדוד מבצעי, במקרה שלו הוא היה מ"פ שריון. 
הוא פתח באתגר של מ"פ המפקדה האחראי על 
מגוון רב של תחומים שונים לגמרי, כמו: שלישות, 
רפואה, הספקה, אחזקה, חימוש, וכן הוא צריך 
לעבוד לטובת כול הגדוד. האתגר העיקרי הוא 
שבהיותו מפקד הוא אינו הגורם היותר מקצועי 
בכול אחד מהתחומים הללו, אלא הקצין האחראי 
הוא הסמכות המקצועית. בעקבות כך הוא אמר 

משלחת צה"ל בווסט פוינט
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שיש לפתח פיקוד מוכוון משימה, ולסמוך על 
האנשים שתחתיך שיבצעו את המשימה שלהם 
בצורה הטובה ביותר. בצבא ארצות הברית אין 
הרבה פיקוד מוכוון משימה - המפקד מגדיר את 
ה"מה" והוא מאפשר לַָּפקּוד להחליט על ה"איך".
בניין הכוח כצוות קרב פלוגתי - מפקד   ‰
ובאפגניסטן  פלוגת שריון שנלחם בעיראק 
אמר לנו שאף על פי שצבא ארצות הברית בנוי 
בצורה כזאת שבכול חטיבה מצויים כול גורמי 
התמרון והסיוע - חי"ר, שריון, ארטילריה, 
הנדסה, מודיעין ולוגיסטיקה - רמת הפלוגה 
עדיין בנויה ונלחמת בנפרד. בתפקיד מ"פ הוא 
היה, ברמתו, מארגן אימונים ופעילויות מבצעיות 
עם כוחות חי"ר מהגדוד כדי למצות את הכוח 

בצורה יעילה, בעבודת חי"ר, שריון והנדסה כחלק 
מצק"פ )צוות קרב פלוגתי(. מפתיע לראות כי מה 
שצה"ל כבר הטמיע בבניין הכוח, בצבא ארצות 
הברית זה עדיין יוזמות בודדות של דרג המ"פ.

"האני מאמין" כמפקד פלוגה - מפקד פלוגת   ‰
חי"ר ששירת במשך שלושה סבבים באפגניסטן, 
בכוחות  קצין  בתפקיד  שירותו  את  התחיל 
ובסבב  הברית,  צבא ארצות  המיוחדים של 
השלישי שלו עבר להיות מפקד פלוגה בגדוד 
חי"ר. הוא שיתף אותנו ב"אני מאמין" האישי 

שלו כמ"פ:
עצמאות המ"מ - צריך לתת למפקד המחלקה   ‰
עצמאות במהלך אימונים ובפעילות מבצעית, 
לאפשר לו מרווח טעות כדי להקנות לו ביטחון. 
יש לזה מחיר שבהיותך מפקד פלוגה אתה מוכן 
לשלם, אבל זה יפתֵח את המ"מ בצורה טובה 

ויעילה.
אימון הסמל - לרוב הסמל נתפס רק כגורם   ‰
הלוגיסטי במחלקה. זו טעות, והחשיבות של 
הסמל היא בראש ובראשונה החלפת מפקד 
המחלקה במקרה הוא נפגע או נהרג. יש לאמן 
את הסמלים להחליף את המ"מ ולתפקד בדיוק 
כמוהו, וזה יבוא לידי ביטוי ברמת נוהל הקרב 
והמחוברות שלו למשימה, בשליטה על המחלקה 

ולבסוף בתפקוד מלא בשדה הקרב.
ערכים מובילים - ראשית הֵאמון בחיילים   ‰
ובמפקדים. שנית החשיבות בלא לדבר אלא 
לעשות. שלישית לא לסמוך על עוצמת אש או 
על כוחות שיבואו לסייע, תמיד לצאת לקרב עם 
מספיק תחמושת ועוצמת אש. לבסוף להתכונן 

תמיד לקרב פנים אל פנים עם האויב.

הטנק - בין ארצות הברית לישראל
קבעתי להיפגש עם מפקד פלוגת השריון, 
וללמוד  לעמוד  כדי  אחד,  על  אחד  בשיחה 
מתפיסת השריון האמריקאית. השיחה החלה 
בשאלה על מקומו של הטנק בלחימה המודרנית. 
אותו מ"פ טוען שהטנק הוא גורם סיוע נוסף 
לכוחות הרגלים. בדרך כלל הטנק יתמקם בעמדה 
שולטת במרחק מהיעדים, כדי לספק אש ותצפית 
לכוחות. הסברתי לו שבצה"ל הטנק הוא מלכת 
הקרב. כושר התמרון המהיר, המיגון המשוכלל, 
יכולות הפעלת האש וסגירת המעגלים המהירה 
גורמים לטנק להיות גורם מכריע ומרכזי בלחימה 
כיום. בנוגע ללחימה בשטח בנוי, הוא אמר 
שהם מעדיפים לא להכניס טנק לשטח הבנוי 
בגלל המגבלות של ממד הגובה, גבולות הגזרה, 
והימצאות אזרחים, ולכן השימוש של הטנק יהיה 
בעיקר כנגד מטרות רק"ם קל, טנקים ומטרות 
גדולות, ופחות כנגד מבנים. לטענתו במקרה 
של ירי מבניין, לרוב ישלחו כוח רגלי שיכבוש 
את הבניין ורק במקרה חריג יישלח לשם פגז 
של טנק. כנגד זה בצה"ל, בשטח בנוי האיומים 
על הטנק פוחתים משמעותית משום שהאיום 
המרכזי על הטנק הוא נ"ט איכותי ארוך טווח, 

וכאשר הטנק נכנס לשטח הבנוי, האיום הזה 
מצטמצם משמעותית בעקבות הטווח המינימלי 

שצריך כדי להפעיל אמצעי נ"ט איכותי.
בהמשך ללחימה בשטח בנוי, הוא שאל אותי 
כיצד מפקד הטנק יודע לאן לירות ואיפה הכוחות 
נמצאים. הסברתי לו שראשית יש מערכות 
מחשוב משוכללות ומתקדמות כדי לאפשר 
את השליטה בכוחות במרחב. שנית יש שיקול 
דעת של מפקד הטנק שמנתח ומחליט איפה 
להתמקם, על איזה יעדים לתצפת, וכאשר הוא 
מזהה איום הוא יחליט כיצד להתמודד איתו, 
וכמובן שהכול במקביל לתיאום עם רמה ממונה. 
הנקודה העיקרית מנושא זה הוא הפיקוד מוכוון 
המשימה שנהוג בצה"ל אל מול הפיקוד הפרטני 

שדוגלים בו בשריון האמריקאי.
דיברנו על השגרה והטיפולים בטנק. הוא 
הופתע לשמוע שבחיל השריון הישראלי, מוטל 
על הלוחם לבצע טיפול לפני תנועה, טיפול 
בשהייה, טיפול אחרי תנועה, טיפול שבועי 
וחודשי וטיפולי ב' למיניהם. כאשר הטיפולים 
הללו כוללים פריסות זחל, מילוי שמן, גירוז, 
החלפת גלגלי מרכוב ועוד היד נטויה. הוא אמר 
שאצלם רוב הטיפולים נעשים על ידי החוליה 
הטכנית, כאשר הלוחמים מתעסקים בעיקר 
אימונים  מתוכנית  כחלק  חירום,  בטיפולי 
מסודרת: פריסות זחל במהירות, קיצורי זחל, 

פריסת שני זחלים וכדומה.
הזמן דוחק ואנחנו חייבים לסיים את השיחה, 

נפרדנו בברכת הצלחה בהמשך הדרך.

החזרה לארץ
במטוס חזרה התחלנו לעכל את החוויה 
השבוע  כול  במהלך  שעברנו.  המשמעותית 
דיברנו עם הצוערים שם והם שאלו אותנו על 
מבצעים ופעילויות מבצעיות שישראל עשתה 
בהיסטוריה. באחת הפעמים הסברתי להם על 
מבצע אנטבה, שבו צה"ל שחרר בפעולת מופת 
את החטופים שהיו באוגנדה. הם התרשמו מאד 
מהמבצע הזה ואחד מהם אמר לי: "אתה יודע, 
בצבא שלנו, שולחים חיילים בעיקר למשימות 
שמשרתות יעדים אסטרטגיים ומדיניים, וככה 
זה ברוב הצבאות שאני מכיר, אבל מדהים לראות 
שאתם הצבא היחידי ששולח חיילים למבצעים 

שהם בשביל ערכים."
אכן מדינת ישראל שולחת את טובי בניה, 
לא רק למשימות אסטרטגיות המשרתות יעדים 
מדיניים. מדינת ישראל וצה"ל בתוכה נבנו על 
בסיס ערכים, והערכים הללו הם ששומרים על 
צביוננו כעם ישראל. המבצעים משה, שלמה, 
מרבד הקסמים, ומבצע חשאי שבו העלו בחורות 
צעירות מסוריה כדי שיוכלו להינשא בארץ, 
לוחמי השייטת שהעלו את אחינו מאתיופיה 
ועוד מבצעים רבים שבהם לוחמים סיכנו את 
חייהם למען הערכים המרכזיים שעליהם מושתת 

המדינה. 

* סגן יואל שישפורטיש מחטיבה 401 הוא כיום חניך בשנה השנייה במכללה לפיקוד טקטי )מלט"ק(, מחזור י"ח
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צה"ל - תכנון המערכה

ב־1967 התכוון צה"ל להביס את הצבא המצרי 
מהר ככל האפשר, כדי להימנע מלחימה בעת 
ובעונה אחת בשתי חזיתות או יותר. תוכנית 
"נחשונים" אושרה על ידי שר הביטחון החדש 

משה דיין ב־1 ביוני. 
הרעיון המרכזי: להביס את הצבא המצרי 
בשלושה עד חמישה ימים, שבהם יימנע צה"ל 
מלכבוש את רצועת עזה או מלהגיע לתעלת 
סואץ, כדי להימנע מלשלוט על אוכלוסייה ערבית 
רבה ועוינת, וכדי שלא ליצור משבר בין־לאומי 

בשל הגעה לתעלה. 
תכנית "נחשונים" תוכננה לפרטים רק בשלבה 
הראשון, שלב ההבקעה, ואילו שלבי השמדת 
עתודות האויב וניצול ההצלחה נשארו כיוונים 
כלליים בלבד. בתוך כך תוכנן מאמץ עיקרי של 

שלוש אוגדות שיפעל בשלושה שלבים:
‰  בשלב א' תובקע רצועת ההגנה הראשונה 

בקו אל־עריש - אבו עגילה; 
‰  בשלב ב' תיכבש רצועת ההגנה השנייה בקו 
ג'בל־ליבני - ג'בל־חרים, ויושמד שריון האויב 

שיתקוף התקפת־נגד;
‰  בשלב ג' תנוצל ההצלחה על ידי התקדמות 

מהירה למעברי הג'ידי והמתלה, למנוע את 
נסיגת הצבא המצרי.

‰  מאמצי משנה יכוונו לרצועת עזה ולכונתילה 
לצורך ריתוק כוחות האויב.

משימת אוגדה 84
מפקדת אוגדה 84 היא למעשה מפקדת גייסות 
השריון )מפג"ש( בפיקודו של האלוף ישראל טל 
- טליק. משימתה להוות את המאמץ הפיקודי 
העיקרי בגזרת רפיח, באמצעות חטיבת הטנקים 
)גורודיש(  גונן  7 בפיקוד שמואל  הסדירה 
החטיבה הממוכנת 60 בפיקוד מנחם אבירם 

 חטיבה 7 
במלחמת ששת הימים -

רב,  יהיה הקרב שלנו קרב המבחן ביבשה. מולנו עומד צבא  "אם תהיה המלחמה, 
מצויד במיטב הציוד המודרני. צבא עם מורל גבוה, שחצן ובוטח בעצמו ובנשקו. זה 
עשר שנים לא נפגשנו עם הצבא המצרי, וכאשר נבקיע עדיין לא נדע אנחנו ולא ידע 
האויב את תוצאות הקרב באוויר. בנוסף לכך, זהו קרב מבחן גם משום שהאוגדה שלנו 
מורכבת מן החטיבות הטובות ביותר של צה"ל, ואם האוגדה שלנו לא תוכל לעשות 
את המוטל עליה, פירושו של דבר שצה"ל אינו מסוגל למלא את המוטל עליו". כך 
אמר טליק מפקד אוגדת הפלדה בתדריך ערב פתיחת המלחמה. וזהו סיפורה של 
חטיבה 7 בקרב ההבקעה הקשה שבפתיחת מלחמת ששת הימים בגזרת צפון סיני

אל"ם )במיל'( בני מיכלסון

"אחי גיבורי 
התהילה..."
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מפת ההבקעה של אוגדת האלוף טל ביום 5 ביוני 1967

)ֶמן( וחטיבת הצנחנים הסדירה 35 בפיקודו של 
רפאל איתן )רפול(. לאחר כיבוש רפיח היה על 
אוגדה זו לכבוש את אל־עריש, במבצע משולב 
מהים ומהאוויר, בסיוע חטיבת צנחנים נוספת 
- חטיבה 55 של מוטה גור. בגמר שלב זה היה 
על טליק לשגר כוח אחד לעבר קנטרה בציר 
החוף, ואילו המאמץ העיקרי האוגדתי נועד לסוב 
דרומה ללחום בשריון המצרי במרחב ג'בל ליבני.

סדר כוחותינו
גונן  שמואל  בפיקוד   7 השריון  ‰  חטיבת 
)גורודיש( כללה 124 טנקים, מהם 58 טנקי 
סנטוריון חמושים בתותח 105 מ"מ ו־66 
טנקי פטון אם־48־אי־1 החמושים בתותח 
90 מ"מ. כוח הארטילריה של החטיבה כלל 
23 תותחים מתנייעים 105 מ"מ ותותחים 

נגררים 25 פאונד. 
‰  חטיבת הצנחנים 35, בפיקוד אל"ם רפאל 
הפכה  המלחמה,  לקראת  איתן.  )רפול( 

על  היו  גדודיה,  ששני  ממוכנת  לחטיבה 
 46 גדוד  את  קיבלה  החטיבה  זחל"מים. 
עם טנקי מגח, בפיקוד סא"ל אורי בר־און, 
שכלל 41 טנקי מגח אם־48־אי־1, שכלל גם 
 את הפלוגה היחידה בצה"ל של טנקי מגח 
אם־48־אי־1, בעלי מנוע דיזל ותותח 105 מ"מ.
‰  חטיבת המילואים המשוריינת 60, בפיקוד 
אל"ם מנחם )ֶמן( אבירם. החטיבה כללה 52 
טנקי שרמן אם־51 בעלי תותח 105 מ"מ ו־34 
טנקי אי־אם־אקס־13 וכן היה בה גדוד חרמ"ש. 
‰  גדוד הסיור האוגדתי, בפיקוד אל"ם ישראל 
גרנית, שכלל 10 טנקי מגח, פלוגת סיור, 
פלוגת תול"רים, פלוגת שדה של חיל הנדסה 

וסוללת מרגמות 120 מ"מ. 
‰  יחידות אוגדתיות היו: אגד ארטילרי, גדוד 

הנדסה, גדוד חימוש ואגד תחזוקה.

הקרב המרכזי
עד 5 ביוני בערב לחמה רק אוגדה אחת של 

צה"ל, אוגדה 84 בפיקוד האלוף טל, בקרב הבקעה 
קשה בציר הצפוני. רק בלילה, כאשר הטנקים 
שלה הגיעו לפאתי אל־עריש, נכנסו אוגדות 38 

ו־31 לקרבות מול המצרים.

האויב
מול אוגדה 84, ניצבה דיוויזיה 7 המצרית, 
בפיקוד גנרל עבד אל־עזיז סולימאן, מפקד בית 
הספר לחי"ר בצבא המצרי. כוחות דיוויזיה חי"ר 
7 המצרית, נערכו בפתחת רפיח בהתאם לנתוני 
הקרקע, לפי דוקטרינת ההגנה הסובייטית. שתיים 
מחטיבותיה של הדיוויזיה נפרסו לכל רוחב 
הפתחה, לאורך כביש רפיח - ניצנה. מצפון הייתה 
פרוסה חטיבה 16, מרפיח ועד מדרום לצומת 
רפיח. דרומה לה חטיבה 11 מוקטנת. מאחוריהן, 
על פי כללי ההגנה הסובייטית, נמצא מגנן הנ"ט 
הדיוויזיוני, ובתווך ביניהם חטיבה ארטילרית. 
מפקדת הדיוויזיה התמקמה בשיח'־זּווֵיד. גדוד 
מוגבר של חטיבה 11 בנוסף לכוחות מחטיבת 
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מה"ל )המשמר הלאומי(, התפרס במערך אל 
ג'יראדי ממזרח לאל־עריש. מערך הג'יראדי, 
באורך של 13 ק"מ וברוחב עד 4 ק"מ, נשען על 
דיונות מצפון ומדרום לו. בעיר אל־עריש ומדרום 
לה, כולל ביר־לחפן, הייתה חטיבת משמר לאומי.
ביצורי המערך היו בנויים היטב, בדומה 

לאום־כתף.
על כוח החי"ר נוסף גדוד טנקי שרמן עם 
צריחי אי־אם־אקס־13 וחטיבה ארטילרית. באזור 
הפתחה היו למצרים כ־80 טנקים: 17 טנקי טי־34 
מדרום לצומת רפיח, 21 טנקי "סטלין" עם חטיבה 
11, וכ־20 טנקי טי־34 במגנן הנ"ט הדיוויזיוני על 
כביש רפיח - אל־עריש. גדוד טנקי "שרמן" עם 
צריח אי־אם־אקס־13, היה בג'יראדי. בחאן־יונס 
וברפיח, היו שתי חטיבות פלסטינאיות, כולל 
ארטילריה וכמה עשרות טנקי "שרמן" אם־3, 
בעלי תותח 75 מ"מ. אלו היו חלק ממה שכינו 
הדיוויזיה ה־21 הפלסטינית, שנערכה בערים 

של רצועת עזה.

השיטה
אוגדה 84 הייתה אמורה לתקוף כמה שעות 
לפני שתי האוגדות האחרות. מולה ניצב מערך 
סובייטית,  המגננה  כללי  לפי  הערוך  מצרי 

ולפניו שדות מוקשים ויכולת הנחתת עוצמה 
ארטילרית מסיבית. מתוך רצון להימנע מקרב 
הבקעה חזיתי, הכרוך בפריצת שדות מוקשים 
תחת אש ארטילרית, תכנן האלוף טל עקיפה 
של מערך הִפתחה מצפון, דרך השטח הבנוי של 
חאן־יונס, ודרך שטח הדיונות מדרום, שנחשב 
לבלתי עביר. בתדריך של מפקד האוגדה הוא 
הדגיש את הצורך להגיע ליעד המערכתי - העיר 

אל־עריש.
התכנית האוגדתית קבעה שחטיבה 7 תתקוף 
דרך חן־יונס ורפיח ותכבוש את המערך המצרי 
עד מדרום לצומת רפיח; על חטיבה 35 הוטל 
לכבוש את מערך הפתחה עד מדרום לצומת. כוח 
גרנית )גדוד הסיור האוגדתי( אמור היה לבודד 
את שדה המערכה כלפי דרום. על חטיבה 60 
הוטל להתקדם לעבר אל־עריש בדיונות שמדרום 
לפתחה )להילחם בקרקע ולא באויב(. המשך 
הפעולה - כיבוש שיח'־זוויד והג'יראדי - הוטל 
על כל אחת משלוש החטיבות כמשימה צפויה, 
לפי התפתחות הקרב. כך גם לגבי אל־עריש 
וביר־לחפן. שיתוק הארטילריה המצרית הוטל 
על מטוסי "פוגה" שהותקנו בהם כוורות טילים. 
חטיבה 7 הייתה אמורה לתקוף לפני חטיבה 35, 
אשר תופעל לא לפני השלמת המעבר של חטיבה 

7 דרך חאן־יונס, כדי ללפות בו זמנית את שני 
קצות המערך של פתחת רפיח.

פריצת האוגדה בציר החוף
אוגדת טל הבקיעה את החזית בין חאן־

יונס לבין רפיח. היא נלחמה נגד דיוויזיה 7 ונגד 
חלק של דיוויזיה פלשתינית. האלוף טל הדגיש 
מפורשות את חשיבות ההתנגשות הראשונה בין 
צה"ל לבין צבא מצרים לאחר הפוגה בקרבות של 
11 שנים, מאז מלחמת סיני. עוצבותיו הגיעו כבר 
באותו ערב )ב־5 ביוני( לחוצות אל־עריש, לאחר 
שהבקיעו את המערכים המבוצרים של שיח'־

זוויד והג'יראדי, תוך סיכון מחושב שעמדות אלו 
ייתפסו שוב על ידי האויב לאחר מעבר השריון. 
מהלומה זו אשר היכתה בשטח המפתח של הגנת 
סיני ובנקודת התורפה של ההיערכות המצרית, 
תרמה יותר מכל לקריסת המערך המצרי. הבקעת 
השריון המהירה לאל־עריש הפכה את הנחתת 
חטיבת הצנחנים 55 למיותרת ושחררה אותה 
ללחימה בגזרות אחרות. הטיהור הסופי של 
האויב בוצע במשך הלילה ובמהלך יום המחרת 
בידי גדוד החרמ"ש 9. מאל־עריש התקדם טל 
בשני כיוונים: המאמץ העיקרי של ההתקפה היה 
בכיוון דרום לעבר ביר־לחפן. צוות קרב מאולתר, 

טיהור מתחמי הג'יראדי בימים 5־6 ביוני 1967
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שתוגבר לאחר מכן בצנחנים )כוח גרנית( נע 
בכביש החוף לעבר תעלת סואץ, כמאמץ משני.
המורכבת   )11 )חטיבה  עצמאית  עוצבה 
מיחידות חי"ר, שריון וצנחנים, כבשה וטיהרה 

בינתיים את רצועת עזה.

הלחימה
בבוקר 5 ביוני בשעה 08:16 נתן האלוף טל 
את הפקודה "נוע סוף!" במשך 20 דקות לא 
נורתה אש ארטילרית על ידי האגד הארטילרי 
של האוגדה, כדי לא לגלות את מועד ההתקפה 
הישראלית. חטיבת הארטילריה 49 המצרית, 
הותקפה מהאוויר על ידי מטוסי ה"פוגה". לאחר 
20 דקות הצטרפה אליהם אש הארטילריה 

הישראלית.
חטיבה 7 כללה את גדודי הטנקים 79 ו־82, 
גדוד החרמ"ש 9 והפלס"ר. בשעה 08:37 חצה 
צוות הסיור שהוביל את גדוד 79 את ה"קו הירוק" 
מול פרברי חאן־יונס. הכוחות הפלסטינים פתחו 
באש. פלוגת טנקים של הגדוד עברה להוביל. 
עד מהרה נוכחו מפקדי הטנקים ששטח בנוי 
מהווה מלכודת לשריון. טנקים התקשו לעבור 
בסמטאות צרות ולצלוח סוללות עפר. מסגרות 
התערבבו והתנועה הואטה. הטור של גדוד 82 

בפיקוד סא"ל גבי עמיר חצה את הגבול 20 דקות 
לאחר גדוד 79 מדרום לחאן־יונס, ונתקל בקרקע 
בלתי עבירה שחייבה אותו למצוא נתיב דרומי 
יותר. לאחר שעה של הסתבכות גדוד 79 בחאן־
יונס, הכניס המח"ט גם 2 פלוגות של גדוד 82 
ללחימה בעיר. העיר הותקפה עתה על ידי מג"ד 
79 רס"ן אהוד אלעד מצפון ואיתו מחצית פלוגת 
טנקים, עיקר הגדוד התקדם לכיוון מרכז העיר, 
ומדרום מג"ד 82 עם מחצית גדודו. הלחימה 
נמשכה כשעה וחצי, תוך התגברות על כוחות 
פלסטינים שירו מהגגות והפעילו טנקי שרמן 
נושנים. קשה היה להפעיל תותחי טנקים, וכלי 
הלחימה העיקרי היו מקלעי הטנקים. המיסוך של 
השטח הבנוי ִהקשה גם על הקשר האלחוטי ומנע 
העברת פקודות. בשעה 10:00 התייצבו הכוחות 
בכיכר המרכזית של העיר וההתנגדות פסקה. 
בשעה 09:10 הורה טליק למח"ט 35 לעצור ולא 
לתקוף, לפני שחטיבה 7 תתקדם מעבר לחאן־

יונס. העיר חאן־יונס והשטח הבנוי והכפרי גבו 
מחיר לא קל מחטיבה 7, שכל מחשבתה הייתה 
לנצל את המעבר דרך השטח הפלסטיני, כדי 
להימנע מהאש הארטילרית המצרית. 12 לוחמים 
נהרגו ו־15 נפצעו, 3 טנקים עלו על מוקשים ועוד 
7 נעצרו בגלל תקלות טכניות. בסיום הקרב ניצב 

מג"ד 79 עם פלוגות מעורבות. גדוד 82 פוצל 
לשנים: המג"ד עם מחצית הגדוד בחאן־יונס, 
יתר הגדוד, כפלוגה וחצי, עם הסמח"ט ברוך 
הראל )פינקו( היה מדרום לחאן־יונס. רק בשעה 
10:00 התיר מפקד האוגדה לחטיבה 35 לתקוף. 
את חוד המתקפה הובילו הטנקים של גדוד 46.
מפקד הגדוד המצרי דיווח בשעה 11:00 כי 
הוא מותקף והמח"ט המצרי הורה לגדוד טנקי 
סטלין לשלוח טנקים לעבר הגדוד הדרומי. 7 
טנקים מצרים חוסלו מטווח של 500 מטר על 
ידי פלוגה ד' של גדוד 46 שהיו לה תותחי 105 
מ"מ. מפקדה לא ידע כי פגע בטנקי סטלין. פלוגת 
הטנקים המשיכה לנוע צפונה עד שהגיעה עם 9 
טנקים לכביש רפיח - אל־עריש, מערבית למטה 
דיוויזיה 7 המצרית. הופעתה של פלוגת טנקים 
בעורף מפקדת הדיוויזיה המצרית הביכה את 
מפקד הדיוויזיה שחשש כי כותר. מאוחר יותר 
הצטרפה הפלוגה לכוחות של גדוד 79 מחטיבה 

7, ועימם לחמה עד סיום המלחמה.
בשעה 10:20 בהיותו במרכז חאן־יונס, לא 
התפנה מח"ט 7 לקבל את כניעת ראש העיר, 
ונאמן לתדריך של טליק הורה להמשיך לנוע לעבר 
רפיח. הסמח"ט לא קלט את פקודת המח"ט אך 
החליט להמשיך לנוע לעבר מוצבי רפיח. בשעה 

ההבקעה בג'יראדי
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1100 הודיע לו קצין האג"ם יואל גונן )גורודיש( 
על המתרחש בחאן־יונס. הסמח"ט הניע את 
כוחותיו ונע מערבה, שטף את מערכי הפלסטינים 
באום אל־כלב, והגיע בדהרה לתחנת הרכבת של 
רפיח. בשעה 11:40 הוא הודיע למח"ט שהוא 
נמצא מצפון למחנות האו"ם. בדירוג מה הגיע 
גדוד 79 בתנועה לאורך מסילת הברזל לתוך 
העיר רפיח. פלוגת החרמ"ש שטפה באש את 
הרחוב הראשי. פלוגות הטנקים שעטו מערבה 
)באזור זה, הים התיכון נמצא בצפון(. המג"ד 
עם חלק מהגדוד הגיע למחנות רפיח מצפון 
לצומת, ואילו הסמג"ד ועימו כפלוגה וחצי של 
טנקים נע מערבה לעבר מוצב טוויל־אל־אמיר. 
עוד לפני כן, בשעה 11:00, הודיע פיקוד הדרום 
למפקדת האוגדה כי כוח של 12 טנקים מצרים 
נע לתקיפת כרם שלום. גדוד 9 קודם בינתיים 
על ידי קצין האג"ם של חטיבה 7 לכביש כרם 
שלום - מבטחים. מקסי אביגד מג"ד 9 נע לפקודת 
טליק להגן על כרם שלום. ההתקפה המצרית לא 
מומשה ובינתיים פרץ כוח ההנדסה האוגדתי 
ִּפרצה בשדה המוקשים סמוך לכרם שלום. גדוד 9 
שאיבד את הקשר עם מח"ט 7 הפך לכוח אוגדתי 

ונע לעבר רפיח בשעה 14:30.
בשעה 12.00 לערך הייתה חטיבה 7 - למעט 
גדוד 9 ומחצית גדוד 82 שנעה מחן יונס לרפיח 

- מצפון למערך פתחת רפיח. במקום הייתה 
אמורה להיות חטיבה 16 המצרית. השטח נראה 
ריק וללא חפירות. כדי לאתר את קודקודו הצפוני 
של מערך האויב הורה המח"ט למ"פ הסיור סרן 
אֹורי אור לבדוק את מרחב הצומת. על צוות 
סיור הטיל להוביל את כוח הסמח"ט מצפון 
לצומת לעבר שיח'־זוויד. כוחו של אור שכלל 
שני טנקים, 3 זחל"מים ו־4 ג'יפים, עבר את 
הצומת ופנה מערבה, ואז התעורר לחיים מוצב 
מצרי מצפון לצומת, ופתח באש שכללה גם ירי 
מרגמות וטנקי טי־34. מ"פ הסיור נחלץ מהמצב 
הנחות באמצעות הסתערות צפונה על המוצב, 
תוך מעבר שדה מוקשים. לאחר קרב של כ־15 
דקות שבו השמיד 3 טנקי טי־34 הוא חזר לצומת. 
במצב זה המח"ט הניח שמצפון לצומת מצוי גדוד 
מצרי. הוא הורה לפינקו הסמח"ט ועימו 17 טנקי 
סנטוריון להיכנס לשטח. הכוח נתקל עד מהרה 
באש תותחים נגד טנקים 100 מ"מ, שהיו חבויים 
תחת שיחי קיקיון. עתה נוכח המח"ט שמולו 
מערך חטיבתי, והוא צריך לנהל קרב חטיבתי. כוח 
הסמח"ט הוסג על ידי המח"ט אל מצפון לצומת, 
שם היה החפ"ק שלו. המח"ט ביקש מהאוגדה 
סיוע ארטילרי וקיבל סיוע של 2 גדודים 105 מ"מ 
וגדוד 155 מ"מ. לסמח"ט הורה להתייצב כ"סדן" 
בקרבת הצומת ל"פטיש" של גדוד 79 אשר יתקוף 

מערבה. הקרב בצומת התפתח מקרב התקלות 
של צוות הסיור לקרב חטיבתי. טנקי הסנטוריון 
של גדוד 82 בפיקוד הסמח"ט, התייצבו מצפון 
לצומת ופתחו באש. פינקו הסמח"ט ביקש 
להסתער אך נבלם בפקודת המח"ט. מג"ד 79 
ואיתו פלוגת טנקים אחת בלבד, ניתק מגע עם 
האויב מצפון למחנות, נע במהירות דרומה ונכנס 
עד מהרה לשטח נחות, מול התקפת־נגד של 
גדוד הטנקים המצרי שהיה בשלושה ריכוזים. 
שלושה טנקי מגח נפגעו והמג"ד אהוד אלעד 
נפצע. בשל ליקויי קשר וללא תיאום נכנס סמג"ד 
79, רס"ן חיים ארז, עם פלוגה וחצי למערכה. 
תוך "קריאת הקרב" איגף את המצרים מצפון 
ופגע בשלושה טנקי טי־34. אחר כך המשיך אל 
תוך המערך המצרי תוך דריסת כוחות בחפירות 
לרבות תותחי נ"ט. מ"פ ג', עובד מעוז, נכנס גם 
הוא לקרב באיגוף מערבי דרך הדיונות. הלחץ 
על המג"ד נחלש, ותוך כדי השמדת שני טנקים 
חבר לסגנו. בשעה 13:00, תם הקרב בצומת. 
עיקר חטיבה 16 המצרית מצפון לצומת ועיקר 
גדוד הטנקים שלה הושמדו, אך גופי טנקים 
מצריים המשיכו להילחם גם אחר כך. אבדות 
חטיבה 7 היו 26 הרוגים ו־20 פצועים. נפגעו 9 

טנקי סנטוריון ו־5 טנקי מגח.
נאמן להנחיות מפקד האוגדה, השאיר מח"ט 7 

היערכות דיוויזיה 7 המצרית בגזרת רפיח
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את מלאכת טיהור המרחב שמצפון לצומת לגדוד 
החרמ"ש 9 שהיה תחת פיקוד האוגדה, והתיר 
לסגנו לנוע לעבר שיח'־זוויד. מג"ד 82 גבי עמיר 
הגיע לחפ"ק של המח"ט וחבר לכוחותיו שעם 
הסמח"ט, לאחר שהשאיר תאג"ד שפרס בתחנת 
הרכבת של רפיח. החטיבה נעה לעבר שיח'־זוויד 
בשני ראשים: גדוד המגחים )כ־30 טנקים( בעלי 
עבירות טובה יותר מהסנטוריונים )ה"שוטים"(, נע 
לאורך מסילת הברזל ואילו גדוד 82 )44 טנקים(, 

כולל פלוגת חרמ"ש, נעו על הכביש.
לפקודת האלוף טל חזר מח"ט 7 עם גדוד 
טנקים 79 לעבר צומת רפיח כדי לסייע לחטיבת 
הצנחנים 35. על סגנו עם צוות סיור וגדוד 82 
הטיל המח"ט להמשיך לעבר הג'יראדי כדי ליצור 
מגע או להבקיעו. מח"ט 11 המצרי ניסה עוד לרכז 
כוחות סביב מפקדתו בתפר שבין גדודיו, 4 ק"מ 
דרומית לצומת, אך עד מהרה עזב את השטח 
בג'יפ שלו ולא נמצא עוד. עם הכוחות שנישבו 
היה גם קצין אג"ם של חטיבה 11, והוא שמסר 
לרפול )ביולי 1967( את פרטי הקרב. גדוד 50 
נשאר לכוד בתוך מערך חטיבה 11. סמח"ט 35, 
קיבל פלוגת שרמנים מחטיבה 60 וחבר לכוח 
הצנחנים בשעה 16:00. מג"ד 50 דיווח לרפול כי 
אין צורך לחבור אליו וביקש לפנות את הפצועים 
הרבים. לאחר ניסיון כושל של המסוקים, בגלל 
אש מצרית, הורה טליק לרפול לנוע עם הטנקים 
של גדוד 46 לגדוד הנצור. 10 מגחים ללא דלק 
רב נעו ללא תמרונים, בסיוע גדוד המרגמות של 
חטיבה 35, הישר לצנחנים וחברו אליהם בשעה 
18:30. כמה טנקים עצרו בדרך בשל חוסר דלק. 
כוחות הצנחנים וגדוד 46 הגיעו לאפיסת כוחות 
והתרכזו בצומת למנוחה. רפיח על מחנותיה 
ואזור הצומת, היו אז בשלב של טיהור על ידי גדוד 
9. רפול הורה לסגנו אפרים חירם )פיחוטקה(, 
שהיה עם כוח עתודה, לסייע לגדוד 50 בדרום 
המערך ואילו הוא דיווח בשעה 14:05 לטליק כי 
הוא זקוק לסיוע. מפקדת האוגדה הייתה בשלב 

דילוג לצומת רפיח. 
לנוכח מצבו הקשה של מח"ט 35, הורה טליק 
לתת סיוע ארטילרי לצנחנים הלכודים, וכן הורה 
לשלושה גופי טנקים, לנוע לעזרתו: גדוד 79 
הוחזר משיח־זוויד לצומת; גדוד 9 שנשלח לטהר 
את הצומת, וגדוד 46 שהיה עם גדוד 890. מג"ד 
46 אורי בר־און ועימו גדוד 890, פלוגת המגחים 
ב' ופלוגת מגחים א' מכפר ָשן, חברו לחפ"ק של 
רפול, ובסיוע ארטילרי חילצו את לוחמי גדוד 
890. בג'יראדי שהיה מערך באורך 13 ק"מ וברוחב 
4 ק"מ, משני צידי הכביש לאל־עריש, היו כוחות 
מחטיבת מה"ל )המשמר הלאומי( מוקטנת 121, 
גדוד מחטיבה 11, 2 גדודי טנקים שרמן עם צריח 
אי־אם־אקס־13 וחטיבת ארטילריה מוקטנת. 
משני צידי המערך היו דיונות בלתי עבירות. טור 
הטנקים של גדוד 82, למעט פלוגה ק' שהושארה 
כעתודה חטיבתית בשיח'־זוויד, נכנס לתוך 
המתחם על הכביש, תוך ירי לצדדים. האויב 
המצרי המופתע התעורר רק בהיכנס מאסף 
הטור למתחם, וכך ספג צוות הסיור, שהועבר 

לזנב הטור, את מרבית אש הארטילריה. טור 
הטנקים הישראלי, בפיקוד הסמח"ט פינקו, הגיע 
לאל־עריש בשעה 16:30 כאשר מכלי הטנקים 
ריקים כמעט מדלק. המח"ט קיבל את הודעתו של 
הסמח"ט על הגעתו לאל־עריש, בהיותו בתנועה 
מערבה עם גדוד 79, לאחר שחטיבה 35 לא הייתה 
זקוקה לו עוד. הוא הופתע מהידיעה וכמוהו מפקד 
האוגדה. בשעה 17:20 יורט שידור מצרי כי 20 
טנקים ישראליים נמצאים באל־עריש. מח"ט 
7 הגיע לג'יראדי ונוכח כי המערך המצרי לא 
נפל. כיבוש המערך הפך לחיוני בשל מצב הדלק 
בטנקי גדוד 82 שממערב לג'יראדי. הוא פקד על 
גדוד 79 להבקיע פעם נוספת. ניסיון ראשון של 
מג"ד 79 לתקוף מכיוון הכביש ובאיגוף דרומי 
דרך החולות נכשל בגלל אש נ"ט וארטילריה 
מצרית עזה. נוצר מצב של חוסר דלק שגרם 
לעצירת 15 טנקים. תוך כדי כך נהרג המג"ד אהוד 
אלעד. במשך 20 דקות פקד המח"ט על הגדוד 
באמצעות הקמב"ץ סגן עמרם מצנע. משהועבר 
הפיקוד לסמג"ד חיים ארז, נכנס הגדוד עם 19 
טנקים בציר הכביש, בחיפוי פלוגת הטנקים ד' 
מגדוד 46. בהגיעו לתחנת הרכבת בעורף המערך, 
נוכח המג"ד כי איתו רק 5 טנקים והמתחם פעיל. 
הוא ביקש לתקוף לאחור אך בינתיים הגיעו אליו 
יתר הטנקים. הוא המשיך לנוע מערבה לפקודת 
המח"ט וחבר עם גדוד 82 בפאתי אל־עריש בשעה 
19:30. בקרב איבד הגדוד 9 טנקים. בין ההרוגים 
מג"ד ומ"פ. עם רדת החשיכה נוכח המח"ט כי 
המערך המצרי לא נשבר. הוא שלח את מחצית 
פלוגת העתודה, פלוגה ק' מגדוד 82 בפיקוד 
סרן עמיר יפה, וכוח זה בסיוע תאורה תפס את 

החלק המזרחי של המערך.
מפקד האוגדה הציע למח"ט 7 גונן להכניס 
את כוחות חטיבת המילואים שריון 60 שנעו 
מדרום לג'יראדי לעבר אל־עריש, אך המח"ט 
העדיף לקבל את גדוד החרמ"ש 9 של החטיבה 
מאשר להיכנס לבעיות תיאום בתוך הלילה 
עם חטיבה אחרת. הסתבר גם כי גדוד אי־אם־
אקס־13 של חטיבה 60 היה ללא דלק ואילו 

גדודי החרמ"ש התקשו לנוע בדיונות שמדרום 
לג'יראדי. מכיוון שכך פקד מפקד האוגדה בשעה 
19:00 על גדוד 9 להפסיק את פעולתו במרחב 
שמצפון לרפיח ולנוע במהירות למח"ט 7. איסוף 
יחידות הגדוד נמשך זמן מה משום שהיו מפוזרות 
ומשום שהציר היה עמוס בדרגים וביחידות סיוע. 
רק בשעה 23:40 הגיע מג"ד 9 מקסי אביגד אל 
חפ"ק המח"ט. גונן צרף אליו את מחצית פלוגה 
ק' וכן כמה טנקים מגדוד 79, שתודלקו מדרגים 
שנדחפו על ידי המפקדה העיקרית. הטור של גדוד 
9 נכנס על הכביש והחל בטיהור תעלות הלחימה. 
משהושגה שליטה על ציר הכביש בשעה 01:00, 
עוד בטרם גמר הטיהור, נע המח"ט אל כוחותיו 
באל־עריש ובעקבותיו הדרגים. החטיבה נערכה 
בחניוני לילה בפאתי העיר, בעוד גדוד 9 מאבטח 

את נתיב המעבר שבג'יראדי עבור הדרגים.
בבוקר 6 ביוני הגיע חפ"ק מפקד האוגדה לאל־
עריש. העיר עצמה לא נכבשה עדיין והיעד הבא 
היה מערך ביר־לחפן. אלוף הפיקוד לחץ לכבוש 
את ביר־לחפן ואף תיאם מתקפה דו־אוגדתית. 
בשל אבדות החטיבה ביום הקודם הורה האלוף טל 
על התקדמות זהירה. בחיפוי ארטילרי תקף גדוד 
79 את המערך המצרי. בעקבותיו חדר למערך גם 
גדוד 82 בנסיעה על הכביש, בעקבותיהם הוכנס 
גדוד חרמ"ש של חטיבה 60, לטיהור המתחם 
שננטש בינתיים על ידי המצרים. בשעה 11:58 

דיווח מח"ט 7: "ביר־לחפן בידינו".
ב־7 ביוני, תקף גדוד חרמ"ש 9 את העיר אל־

עריש והשלים את כיבושה, בעוד גדודי הטנקים 
נעים לתוך סיני. בעיר נשארו כוחות של חטיבת 
המשמר הלאומי המצרית 28. בשעה 04:30 נעה 
לתוך העיר פלוגת חרמ"ש בפיקודו של סרן יוסי 
פלד עם טנק סנטוריון בודד בראש וטנק פיקוד 
ללא צריח. הפלוגה חדרה אל מרכז העיר אך 
נאלצה להיחלץ לעבר כביש החוף בשל אש עזה 
של ְמגִַּני העיר. בשעה 13:30 תקף הגדוד בשנית. 
הפעם קדמה לחדירה הרעשה ארטילרית של 
מרגמות 81 ו־120 מ"מ ותותח בודד של 105 
מ"מ. בינתיים הגיעו לעיר כוחות של חטיבת 
ואילו פלוגת  9 תקף מדרום  גדוד   .99 חי"ר 
הסיור של חטיבה 99 תקפה מצפון. ההתנגדות 
המצרית נשברה, כנראה בשל אש המרגמות 
הכבדה, ובשעות אחר הצהרים נכנעו נכבדי העיר. 
גדוד 9 המשיך לנוע לעבר כוחות החטיבה שהיו 
בדרכם לתעלת סואץ. בקרב נהרגו מ"מ וחובש 
ונפצעו 12 לוחמים. נהרג גם סא"ל אלכס בניה 

ממפקדת האוגדה שהיה על טנק הפיקוד.
ב־6 ביוני בשעה 16:30 )32 שעות לאחר פרוץ 
המלחמה( הורה הרמטכ"ל המצרי המרשל עמאר 
- אשר טולטל בחוזקה על ידי הדיווחים משדה 
הקרב )וחיסול חיל האוויר המצרי( - על נסיגה 
כללית בלא קווי ביניים. הוא רק ציווה על הצבא 
המצרי בסיני להגיע לגדה המערבית של התעלה 
בתוך יממה. החלטה זו לא אפשרה עוד לנהל 
קרב בצבא המצרי. החלה נהירה של יחידות 
לעבר התעלה, והרבה פעמים קדמה לכך תנועת 

מפקדיהן לאותו כיוון.  

אבדות אוגדה 84 בקרב ההבקעה:
92 הרוגים.  ‰

230 פצועים.  ‰
49 טנקים פגועים.  ‰

אבדות חטיבה 7 במלחמה:
אזור רפיח: 25 הרוגים.  ‰

אל־ג'יראדי: 11 הרוגים.  ‰
שיח'־זוויד: 8 הרוגים.  ‰

אל־עריש: 7 הרוגים.  ‰
אזור חאן־יונס: 7 הרוגים.  ‰

מקומות אחרים: 9 הרוגים.  ‰
סה"כ: 67 הרוגים.   ‰
אבדות הצבא המצרי:

3,000 הרוגים.  ‰

2,000 שבויים.  ‰
92 טנקים מושמדים.  ‰
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מערכה מאולתרת לכיבוש 
ירושלים

כאשר קיבל עוזי נרקיס ב־5 ביוני בשעה 13:00 
את האישור לצאת למתקפה לא הייתה בנמצא 
שום תוכנית אופרטיבית )תכנית מגירה( כוללת 
לכיבוש ירושלים, בהתחשב בכוחות שהיו תחת 
פיקודו באותה עת. עם זאת ההיכרות רבת השנים 
של אלוף הפיקוד, המפקדים והכוחות עם הזירה 
אפשרה לקיים נוהל קרב חפוז ביותר, תוך מיצוי 
מרבי של עוצמת הפיקוד. לרשות הפיקוד עמדו 

חטיבה 
10 הראל 
 במערכה 

על ירושלים 
 - במלחמת 
ששת הימים

לחטיבת השריון 10 הראל היה חלק חיוני ומכריע 
במערכה על ירושלים במלחמת ששת הימים, שנמשכה 

27 שעות בלבד. מפקד החטיבה אל"ם אורי בן־ארי שהיה 
מ"פ בחטיבת הראל במלחמת העצמאות ולחם על 

הדרך לירושלים - סגר מעגל, ולוחמי החטיבה ומפקדיה 
גברו על הירדנים שהיה להם יתרון באיכות כלי השריון 
והיו ערוכים בקרקע המוכרת להם ומבוצרים היטב. גם 
עליונות חיל האוויר הישראלי הייתה גורם משמעותי 

בשעות אחרי הצהריים של 5 ביוני ובלילה שאחריו

אל"ם )במיל'( בני מיכלסון
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4 חטיבות ועוד גדוד שריון פיקודי:
מפקדת פיקוד המרכז ברמלה.  ‰

‰  חטיבת חי"ר מילואים 16 )"חטיבת ירושלים"( 
בפיקוד אל"ם אליעזר בן־אמיתי, ערוכה 

להגנת העיר ירושלים וה"פרוזדור".
‰  חטיבה ממוכנת מילואים 10 )"הראל"( בפיקוד 
אל"ם אורי בן־ארי, שהייתה עתודת הפיקוד, 
בתנועה משטחי כינוס על יד בן שמן לכיוון 

ירושלים.
‰  חטיבת חיר"ם )חי"ר מעולה( מילואים 55 
בפיקוד אל"ם מוטה גור, בתנועה לירושלים.

‰  חטיבת הגמ"ר )הגנה מרחבית( 4 שהיא חי"ר 
מילואים בפיקוד אל"ם משה יוטבת, ערוכה 

מול לטרון וצפונה.
חלקו   ,182 )גש"פ(  פיקודי  טנקים  ‰  גדוד 

בירושלים וחלקו בגזרת לטרון.
‰  קצין האג"ם הפיקודי, סא"ל אריק רגב, עסק 
בתיאום כול העוצבות האלה והנעתן למתקפה 

מתמקדת לכיוון ירושלים.
הקרקע בגזרת ירושלים מתאפיינת בשטח 
הררי מתון, ולמעשה היא אוכף בין הרי יהודה 
בדרום להרי השומרון בצפון. ירושלים ממוקמת 

באוכף זה ומהווה צומת צירים המחברים את 
שפלת החוף עם בקעת הירדן ממערב למזרח, וכן 
הוא מסמן את קו פרשת המים של רכסי יהודה 
ושומרון. כיוון שישראל שלטה בעלייה ממישור 
החוף דרך "פרוזדור ירושלים" המפורסם, הרי 
שלרשות הירדנים עמדו שלושה צירים לתגבור 
ירושלים: מחברון על גב ההר מדרום )אולם 
במרחב יהודה לא היו להם עתודות לנייֵד(; 
מצפון על ציר גב ההר מכיוון שכם; וממזרח 
על הציר מיריחו, כשבמרחב יריחו - מעלה 
אדומים מרוכזות העתודות הזירתיות. גם ציר 

מח"ט 10 אורי בן־ארי )לימים תא"ל( ומטהו על הזחל"ם לקראת הקרב על ירושלים
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מעלה אדומים - יריחו מגיע לצפון ירושלים 
ומתחבר לציר משכם באזור תל־אל־פול, וזה 
הופך את תל־אל־פול לשטח המפתח במערכה 
על ירושלים, כיוון שתפיסתו המוקדמת מונעת 
הגעת תגבורות לעיר ונסיגה ממנה הן מצפון 

והן ממזרח.
בירושלים  ערוך  שהיה  הירדני  האויב 

ובמרחבה, כלל את הכוחות הבאים:
‰  מפקדת החזית של הצבא הערבי הירדני 

)הצע"י( - בביתין.
‰  חטיבת חי"ר 2 - בצפון ה"פרוזדור", מלטרון 

וצפונה עד ביתוניא.
ה"פרוזדור",  במזרח   -  3 חי"ר  ‰  חטיבת 
מביתוניא - תל־אל־פול ועד גבעת המבתר 

ובעיר ירושלים המזרחית.
‰  גדוד מחטיבת חי"ר 29 )חטיבת הר חברון( 

- בדרום ה"פרוזדור".
‰  חטיבת חי"ר 27 מוקטנת )עתודה זירתית( 

- מרוכזת באזור מעלה אדומים.
‰  חטיבה משוריינת 60 )עתודה זירתית( - 

מרוכזת בין יריחו למעלה אדומים.
התכנית הפיקודית שהתבצעה החל מצוהרי 
5 ביוני ונמשכה בכול היממה העוקבת הושתתה 
על עיקרון הלפיתה, כשחטיבות 16 ו־10 תקפו 
את ירושלים מדרום ומצפון, תוך בידודה ממרחב 
יהודה ושומרון, חטיבה 55 תקפה במרכז וריתקה 
את מרבית כוחות חטיבה 3 הירדנית, תוך הגעה 
ללב העירוני של מזרח ירושלים והעיר העתיקה, 
וחטיבה 4 הופנתה ישירות לרמאללה כדי לאבטח 

את כול גזרת ירושלים מצפון.

רקע למבצעי חטיבת 10 "הראל"
"הראל"   10 הממוכנת  החטיבה  הפעלת 
מצפון לירושלים הייתה מחויבת המציאות, 
כדי ליצור קשר ל"מובלעת" הישראלית בהר 
הצופים, ולמנוע את ניתוק פרוזדור ירושלים. 
בבוקר יום 5 ביוני 1967 רוכזה החטיבה ביער 
בן שמן והתכוננה לכבוש את מובלעת לטרון. 

בשעה 12:50 פקד אלוף הפיקוד על כוננות 
להנעת חטיבת "הראל" משטחי הכינוס ביער 
בן שמן לשטחי היערכות באזור הקסטל, כדי 
להפעילה לפריצה בגזרת צפון הפרוזדור, כאשר 
אג"ם־מבצעים במטה הכללי יאשר לה את חציית 
הקו הירוק. המח"ט אל"ם אורי בן־ארי, שהכיר 
היטב את שטח הפעולה המיועד )מניסיונו 
בלחימה באזור זה במלחמת העצמאות, נתן 

בשעה 13:25 את הפקודה הבאה לכוחותיו:
א.  גדוד 104 בפיקוד סא"ל יגאל בן דוד ועוד 
ועוד מחלקת  פלוגת טנקי שרמן אם־50 
הנדסה, ינועו בציר יער הקדושים - מעלה 
החמישה, יכבשו את שלושת מוצבי הרדאר, 

ויהיו בכוננות לכיבוש ִּבידּו לפי פקודה.
ב.  גדוד 106 בפיקוד סא"ל אהרן גל )שטנגל( 
ועוד פלוגת טנקי שרמן אם־50 ועוד מחלקת 
הנדסה, ינועו בציר רמת רזיאל - מבשרת 
ירושלים, יכבשו את מוצבי שייח' עבד־אל־עזיז 
וח'רבת א־לוזה, ויהיו בכוננות לכיבוש ִּבידּו. 

ג.  גדוד טנקים 95 בפיקוד סא"ל צביקה דהב, 
פחות 2 פלוגות טנקי שרמן אם־50 ועוד 
פלוגת סנטוריונים ופלוגת חרמ"ש, ינועו 
בציר רמת רזיאל - קסטל אחרי גדוד 106, 
ישמשו עתודה חטיבתית באזור הקסטל, ויהיו 
בכוננות לעבור לפי פקודה דרך היעד שייכבש 
ראשון, כדי להגיע לתל־אל־פול ולחסום את 

כביש ירושלים - רמאללה. 
ד.  פלוגת סיור 41 בפיקוד רס"ן אמנון אשכול 
תנוע בציר יער הקדושים אחרי גדוד 104 
ותשמש עתודה בכוננות לעבור דרך היעד 
שייכבש ראשון, כדי לנוע בראש החטיבה 

לתל־אל־פול.
ה.  פלוגת הנדסה בפיקוד סרן מיכה מאור, פחות 
2 מחלקות, תנוע בציר רמת רזיאל אחרי גדוד 
הטנקים ותשמש עתודה הנדסית חטיבתית. 
ו.  גדוד מרגמות כבדות מתנייעות )120 מ"מ( 
344 בפיקוד רס"ן בני ארד, שיתפרס באזור 
הקסטל ו־3 סוללות מרגמות כבדות שיתפרסו 
באזור בית נקופה, יהיו בסיוע ישיר, ואילו 
גדוד תותחי שדה ועוד סוללת מרגמות כבדות 

- יהיו בסיוע כללי. 
ז.  חבורת הפיקוד הקדמית של החטיבה תהיה 
בקסטל, מפקדה עיקרית ברמת רזיאל, מפקדה 

עורפית ודרגים בצומת אשתאול. 
ב־5 ביוני בשעה 13:45 הגיע המח"ט למפקדת 
פיקוד המרכז, והאלוף תדרך אותו כך: "עליך 
להעלות את החטיבה כולה לאזור הקסטל, כדי 
להיות מוכן לפעול לכול רוחב גזרת הפרוזדור, 
לעלות ולכבוש את שייח־עבד־אל־עזיז ואת נבי־

סמואל, להמשיך לשטה החיוני של תל־אל־פול 

ומשם להר הצופים..." 
המח"ט הבין כי משימתו העיקרית היא להגיע 
במהירות האפשרית לשטח החיוני בתל־אל־פול, 
כדי למנוע אפשרות של התקפת־נגד משוריינת 
ירדנית, שהייתה עשויה לבוא מבקעת הירדן. עקב 
חשש לקשיים בפריצה בשני הצירים המתוכננים, 
העלולים לעכב את השלמת המשימה העיקרית 
ומשיקולי זמן ומרחב, החליט המח"ט, ביציאתו 
ממפקדת הפיקוד, לוותר על החזקת עתודה 
חטיבתית מאחור ולהפעיל תחת זאת את גדוד 
הטנקים ואת פלוגת הסיור בשני צירי פריצה 
נוספים, כדי להביא את עוצמת החטיבה לידי 
ביטוי מלא וכדי לשבור את מערך האויב. כך 
הורה המח"ט )בשעה 14:25 בצומת רמלה( כי:
א.  גדוד הטנקים 95, עם סדר הכוחות שנקבע 
ובסיוע ישיר של גדוד תותחי השדה - ינוע 
לירושלים בכביש הראשי )ולא בציר רמת 
רזיאל(, יפרוץ בציר בית־כיכא, יכבוש את 
ח'רבת תליליה ואת בית־חנינא וינוע ישירות 

לשטח החיוני - תל־אל־פול. 
ב.  פלוגת הסיור תנוע בציר התנועה שנקבע לה 
עד מבשרת ירושלים, תכבוש במהירות את 
בית־איכסא ותמתין להוראות נוספות, תוך 

שמירת ציר פתוח לתנועת החטיבה. 
בשעה 14:15 ניתן אישור המטכ"ל להפעלתה 
של חטיבת "הראל", לפי התכנון הפיקודי. כוחות 
החטיבה החלו לנוע בציריהם, לפי התכנון, 
בניצוחו של הסמח"ט, סא"ל אלדד אבידר. 
הכוחות נאלצו לפלס דרכם בצירים הסתומים 
עם רכב אזרחי רב. רק בשעה 16:55 עברו כולם 
את צומת אשתאול. חפ"ק החטיבה התמקם 

קבוצת פקודות לפני כיבוש תל־אל־פול. אורי בן־ארי מחזיק בידו מטה, משמאל מג"ד החרמ"ש אהרון 
גל )שטנגל, לימים אל"ם( וליד אורי מג"ד הטנקים צביקה דהב )לימים אל"ם(. במרכז ללא כובע אמנון 

אשכול )לימים תא"ל( מפקד פלוגת הסיור של החטיבה
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בקסטל, בנקודה הצופה על כול גזרת ההתקפה 
החטיבתית.

חטיבת "הראל" תוקפת
המהלך בציר בית־איכסא: פלוגת הסיור 
איבדה בתנועתה לפרוזדור חלק מכוחה, מחמת 
השיבושים שגרמו פקקי התנועה בדרך ומחמת 
ההפגזה הירדנית. הכוח שנותק מיחידת האם, 
הצטרף לגדוד 106 ואילו עיקר כלי הרכב של 
הפלוגה התקבצו טיפין טיפין ונערכו במטעי 

עמק הארזים, הנתון להנחתה ארטילרית. 
המגמה הייתה לכבוש את בית־איכסא מבעוד 
יום, ועל כן פרץ כוח הסיור את גדר הגבול, מיד 
עם קבלת "האור הירוק" מהמח"ט )בשעה 17:00( 
והחל לטפס לעבר הכפר. הכוח נאלץ לפלס דרכו 
בציר קשה ורצוף מכשולים; היה עליו להסיר גושי 
סלעים, ולעשות זאת תוך חילופי אש. חרף התקלות 
הוסיף הכוח להתקדם, חצה את הכפר בית־איכסא 
תוך ירי, נע לעבר צומת בית־איכסא - ח'רבת 
אבו־לימון, והתארגן לחסימתה )בשעה 17:50(. 
5 שעות מאוחר יותר הצטרף גדוד 68 של סא"ל 
צביקה עופר מהחטיבה הירושלמית 16, שעבר 
תחת פיקוד חטיבת "הראל" - לאבטחת הציר. 

כיבוש מוצבי הרדאר: כיבוש מוצבי הרדאר 
- שעליהם הוקז דם רב במלחמת העצמאות - 
הוטל על גדוד 104. המג"ד קיים קבוצת פקודות 
חפוזה תוך כדי תנועה בציר יער הקדושים, וגיבש 
תכנית לפיה תכבוש פלוגה ב' את מוצב "רדאר 2" 
ופלוגה ג' את מוצב "רדאר 1" בחיפוי טנקי פלוגה 
ו' ממעלה החמישה. בשל פקקי התנועה הרבים 
שבדרך החלו הטנקים רק בשעה 18:15 בפיצוח 
עמדות הצע"י שמולם, ובסמוך לכך בשעה 18:20 
ניתנה לפלוגות החרמ"ש פקודת הסתערות. 
עד מהרה אילצו המיקוש ותנאי הקרקע את 
אנשי החרמ"ש להשאיר את הזחל"מים כבסיס 
אש ולהמשיך ברגל. פלוגה ב' ופלוגה ג' כבשו 
את יעדיהן ללא התנגדות של ממש, ועד לשעה 
19:25 טיהרו את כול העמדות והתעלות. כשקיבל 
המח"ט את הדיווחים, התקשה להאמין - בשל 
הזיכרונות המרים שנשא עמו על הקרבות במקום 
זה במלחמת העצמאות - שבזמן כה קצר, ובמחיר 
5 פצועים בלבד נכבש המתחם. הוא פקד על 
המג"ד להיערך להגנה עם כול הכוח האפשרי, 
האמיתיים  הקשיים  להתקפת־נגד.  מחשש 
התחילו להתגלות רק בדרך אל מוצב "רדאר 
3" תוך פילוס נתיב בשדה המוקשים הנרחב, 
בעזרת דקרים וסכיני קומנדו בלבד ותחת אש 
ארטילריה של האויב. בשלב זה הציע סא"ל 
מיכאל פייקס, מפקד גדוד 163 מחטיבת ירושלים 
)שגזרת צפון הפרוזדור כולה הייתה באחריות 
גדודו( - לצרף את כוחותיו לפעולה ולכבוש 
את מוצב "רדאר 3". האישור ניתן, ובחיפוי אש 
מרגמות 120 מ"מ ביצע גדודו איגוף גדול למדי 
לעקיפת שדות המוקשים. בשעה 22:00 כבש 
את המוצב ללא קרב. אולם סילוק המוקשים 
וההתגברות על מכשולי הנ"ט גזלו עוד זמן רב, 
ורק בשעה 060200 הגיע גדוד 104 כולו על רכבו, 

אל מעבר למוצבי הרדאר. 
כיבוש שייח' עבד־אל־עזיז וחירבת א־לוזה: 
על גדוד 106 הוטל לתקוף את מוצבי שייח' עבד־
אל־עזיז. משהגיעה שדרת הגדוד לקסטל היא 
ספגה הפגזה ארטילרית קשה שהסבה לה כמה 
הרוגים. אולם חזקה על הגדוד פקודת המח"ט 
שלא להשתהות, אלא לתקוף מיד. על כן הזדרזה 
פלוגת טנקים ה' )פחות 2 מחלקות( לתפוס 
עמדות על הר נבר, ולפצח את עמדות האויב. 
במקביל החל עיקר הגדוד בתנועה ליעדו ממושב 
מעוז ציון בואכה מבשרת ירושלים. גם כאן היו 
שדות המוקשים למכשול, והנתיב שפולס בעזרת 
חוטרים של כלי נשק, נחסם מיד על ידי הטנקים 
שלנו, בנסותם להתקדם. המג"ד סא"ל אהרן גל, 
הורה לפלוגת החרמ"ש ט' לעלות ברגל על היעד. 
זו נלחמה בתעלות ובין הבתים מול התנגדות 
אויב ניכרת. בקרבות פנים־אל־פנים )בהם נהרגו 

המ"פ, סרן אסא יגורי, וכמה חיילים( כבשה 
הפלוגה בשעה 19:25 את מוצב שייח' עבד־אל־

עזיז והתארגנה בו להגנה. 
עם כיבושו המהיר ורב האבדות של היעד 
הראשון, הורה המג"ד לפלוגת חרמ"ש כ' לנוע 
דרך שייח' עבד־ל־עזיז לתקיפת חירבת א־לוזה; 
אולם כבר עם תחילת התנועה תחת הפגזה, עלו 
2 הטנקים שבראש הטור על מוקשים וחסמו 
שוב את הציר. כיוון שכך הורה המג"ד לפלוגה 
מ', שתוגברה בשתי מחלקות מפלוגה ל', לבצע 
איגוף מזרחי לצורך תקיפת היעד. תנועת האיגוף 
בשטח הקשה נמשכה כשעתיים, ועל כן תקפה 
הפלוגה המתוגברת את המוצב רק בשעה 22:00 
והשתלטה עליו תוך מחצית השעה. עד כה נגרמו 

לגדוד 18 הרוגים ו־45 פצועים. 
פילוס הנתיב לכלי הרכב המשוריינים עד 
ח'רבת א־לוזה הסתיים לאחר חצות. בשלב זה 
קיבל הגדוד תחת פיקודו את פלוגת הטנקים 

ז' )מגדוד 95( ואת עיקר יחידת השריוניות של 
 )AML-90( 90סיירת "דוכיפת" מסוג ֵאי־ֵאם־ֶאל־

בפיקודו של סרן אהוד שני. 
חדירת גדוד הטנקים 95 בציר חירבת בית־
כיכא: על גדוד הטנקים הוטל לנוע במהירות 
לעבר גב ההר בציר בית־כיכא - תל־אל־בורג'. 
במהלך התנועה לשטח ההיערכות המח"ט צירף 
את פלוגת הסנטוריונים נ' אל כוחות הגדוד, שמנו 
שתי פלוגות טנקי שרמן אם־50 ופלוגת חרמ"ש. 
סדר התנועה המתוכנן לעבר היעדים שונה כמה 
פעמים בגלל התעכבות של כוחות שונים. מיד עם 
כניסת כול כוחות הגדוד לעמק הארזים, הונחתה 
עליהם אש מתותחי 25 ליטראות של הצע"י מאזור 
ענתה - חיזמא. כשנוכח המח"ט בשעה 19:30 כי 
הגדוד נאבק בציר העלייה הקשה ותנועתו אטית 
ביותר, הוא הורה למג"ד לשגר את פלוגת הטנקים 
ז' לגדוד 106 )שדיווח באותה שעה על כיבוש 

שייח' עבד־אל־עזיז(. טנקי פלוגה נ' )הסנטוריונים 
שהיו הטנקים החדישים ביותר בחטיבה( שנעו 
בראש הגדוד, נתקעו כולם על בולדרים בשפת 
המצוק של ח'רבת בית־כיכא, אך חמישה מטנקי 
פלוגה פ' )"שרמנים" מיושנים( הצליחו לעקפם 
ולהתייצב על הרכס. בשעה 060200 הגיעו לצומת 
נבי־סמואל - בית־איכסא - בית־חנינא )צפונית 
לחירבת אל־בורג'(. פלוגת חרמ"ש ח' שעברה דרך 
מוצב ח'רבת תליליה הצליחה לאתר ציר תנועה 
נוח יחסית, והגיעה לאותו צומת מעט מאוחר 
יותר. מאחור נותרה פלוגה נ' שעסקה כול הלילה 

בניסיונות היחלצות כושלים.
האמנעה האווירית: במשך כול יום הלחימה 
הראשון היה פיקוד המרכז ער לסכנה הנשקפת 
ירדנית  חטיבה  של  ההר  גב  אל  מעלייתה 
משוריינת. זו עלולה הייתה לסכל את התייצבות 
חטיבה 10 על ציר ירושלים - רמאללה. על כן חזר 
הפיקוד וביקש מהמטכ"ל, בשעות אחר הצהריים 

מהלכי חטיבה 10 במערכה על ירושלים בששת הימים
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של 5 ביוני, להפעיל אמנעה אווירית נגד שריון 
זה. ואכן, משהתפנה חיל האוויר ממשימת השגת 
העליונות באוויר, הוא תקף משעה 17:30 עד 
18:45 את ריכוזי השריון הירדני במעלה אדומים 
ובאזור יריחו. חיל האוויר המשיך לפעול גם בליל 
5־6 ביוני ואף תקף את כוחות התגבורת הירדניים 
)2 גדודי החי"ר של חטיבה 27 ופלוגות הטנקים 
מחטיבה 60( שנמצאו בדרכם ממעלה האדומים 
לעבר ירושלים. הודות לפעולות אמנעה אלו 
הצליחו רק יחידות בודדות מגדוד חי"ר 33 הירדני 
להתייצב בשעה 060130 באזור גבעת המבתר, 
ואף זאת רק לאחר שאיבדו את המגע עם פלוגת 
הטנקים שהוקצתה להם; יחידות בודדות של גדוד 
חי"ר 35 הירדני כשבראשן פלוגת טנקים, הגיעו 

לאזור תל־אל־פול רק שעתיים מאוחר יותר.
לאמנעה האווירית בליל 5־6 ביוני היו השלכות 
מרחיקות לכת, ואלמלא היא יתכן כי חטיבת "הראל" 
)ברכס נבי־סמואל( וחטיבה 55 )בצפון ירושלים( 
היו נתקלות בכוח אויב רענן וניכר שהיה מקשה 

עליהן עוד יותר את מלאכתן הקשה בלאו הכי.
פעולות הצבא הערבי הירדני )צע"י(: העובדה 
כי התגבורת המובטחת לא הגיעה למועד השפיעה, 
ללא ספק, על כושר העמידה של גדוד חי"ר 9 של 
הצע"י, זה שהחזיק במוצבי צפון הפרוזדור, ואף 
על כושרו וסיכויי עמידתו של גדוד חי"ר 10 )גדוד 
העתודה של חטיבה 2(, שהוחש בשעה 22:00 
ממחנה טירה, כדי לקבל לידיו את ההגנה על גזרת 
ִּבידּו. לאותה גזרה הוסגה גם הפלוגה מגדוד חי"ר 
9 שהגנה על גזרת לטרון ונצטוותה עתה לסגת 
ולהיערך להגנת צומת ביתוניה שבעורפה הצפון־

מזרחי של בידו. פקודות ומהלכים אלה ביצע מפקד 
החטיבה ביוזמתו הוא ולא על דעת מפקד החזית 
וגנרל ריאד - עמם איבדה חטיבה 2 את הקשר. 
אלה שהודאגו מה"פער" שנוצר עם קידום עיקר 
כוחות העתודה החזיתית )חטיבות 27 ו־60( לגב 
ההר, ִהפנו דרומה בשעה 060235 את גדוד חי"ר 
24 )גדוד העתודה של חטיבת חי"ר 12 שהיה 
פרוס בצפון עבר הירדן המזרחי( כדי שיתייצב 
לפני אור ראשון כעתודה בין גשר אלנבי ויריחו.
כיבוש ִּבידּו: תנועות אלו לא היו ידועות, 
כמובן, למח"ט 10 בעת שאישר בשעה 060230 
ליגאל בן־דוד מג"ד 104 לפי בקשתו, לכבוש את 
מוצבי בידו ואת הכפר עצמו )ולא לגדוד 106 
שמשימה זו נועדה לו מלכתחילה(. בחיפוי טנקי 
פלוגה ו' ואש מרגמות 120 מ"מ תקפה פלוגת 
חרמ"ש ג' את הכפר והשלימה משימתה ללא 
קושי ב־04:10 ובמקביל נחסם צומת בידו ונתפסו 

מוצבי ג'בל־א־שייח שממערב לו.
עם כיבוש מוצבי בידו התמוטט מערך ההגנה 
של חטיבת חי"ר 2 הירדנית, עיקר כוחותיה נסוגו 
לצומת ביתוניה בהשאירם כוחות השהיה בלבד 
על ציר נסיגתם. בהמשך התרכזה החטיבה כולה 

במרחב רמאללה - ביתין.

ההתייצבות בשטח החיוני
חסימת כביש ירושלים - רמאללה: כשעה 
לפני כיבוש בידו, בשעה 060300, פקד המח"ט 

מהחפ"ק שבקסטל, על המשך פעולת כוחות 
החטיבה, כדלקמן:

א.  גדוד טנקים 95 )פחות 3 פלוגות טנקים(, 
שיתוגבר בפלוגת הסיור, יכבוש את בית־

חנינא בסיוע ארטילרי; הוא ימשיך ויכבוש 
את תל־א־זהרה, יחסום את כביש ירושלים 
- רמאללה וישמיד את האויב בצומת בית־

חנינא - תל־אל־פול. 
ב.  גדוד 106 המתוגבר יעבור דרך גדוד 104 
בצומת בידו, יכבוש את נבי־סמואל ויגיע 
לבית־חנינא, שם ימתין לקבלת פקודה נוספת. 
ג.  גדוד 104 יגן על צומת בידו, לאחר השלמת 

כיבוש האזור. 
ד.  גדוד 68 )מהחטיבה הירושלמית( יתבסס 
בבית־איכסא, בצומת ח'רבת אל־בורג' ובבית־

חנינא. 
הצליחו  לא  כיוון שסוללות הארטילריה 
להתמקם במועד, לא המתין צביקה דהב מג"ד 
95 לפעולתן. עוד בטרם הצטרפה אליו פלוגת 
הסיור, דהר מג"ד 95 עם ראשוני כוחותיו לעבר 
כביש ירושלים - רמאללה, ובשעה 060330 נאחז 
בתל־א־זהרה עם 5 טנקים, והשיג שליטה מלאה 
על צומת ירושלים - רמאללה בית־חנינא; ללא 
שהיות ירדו הטנקים לכיוון הצומת וחיסלו, החל 

מאור ראשון, כול כלי רכב שנע בכביש.
בשעה 060530 לערך, הופיעו באזור 7 טנקי 
"פטון" ירדניים )אלה שהיו מצורפים לגדוד חי"ר 
35( ופתחו במפתיע באש על כוחותינו. במהלך 

קרב השריון בשריון שניטש עד 0730 הושמדו 3 
"פטונים" ירדניים והשאר פנו עורף ונסו, וזאת 
ממש כאשר הטנקים הישראליים שמולם נשארו 

כמעט ללא דלק.
כיבוש נבי־סמואל ותל־אל־פול: בשעה 04:00 
החל גדוד 106 בתנועה, חלף דרך בית־סוריק 
והמשיך עד למבואות בידו. כאן קיבל מגדוד 

104 את פלוגת טנקים ו'. 
בשעה 06:00 בערך, נכנסו כוחות הגדוד לנבי־

סמואל, וכעבור שעה חברו עם כוח גדוד הטנקים 
בבית־חנינא. המח"ט דילג למקום במסוק, וקיים 
בשעה 08:30 קבוצת פקודות חטיבתית, בה נקבע 
כי גדוד 106 יכובש, בסיוע ארטילריה ובחיפוי 
טנקי גדוד הטנקים מתל־א־זהרה, את תל־אל־
פול ויחסום כלפי מזרח וכלפי דרום, בעוד גדוד 

הטנקים יחסום לכיוון צפון. 
טנקים,  פלוגות   2 החלו   09:00 בשעה 
ומאחוריהן פלוגת חרמ"ש, בהסתערות על 
שאבטחה  השריוניות  פלוגת  תל־אל־פול. 
באותו זמן את האגף לכיוון מזרח, צפונית־

מזרחית מתל־אל־פול, נתקלה בכוח ירדני שהסב 
לה כמה הרוגים. אולם ביעד עצמו נתגלתה 
התנגדות קלה בלבד, ובשעה 09:15 דיווח מג"ד 
106 אהרן גל: "תל־אל־פול בידי."! וכך תוך 20 
שעות ִמַּקָּבַלת הפקודה, השלימה חטיבה 10 
את משימתה העיקרית: התייצבות פיזית על 
השטח החיוני בגב ההר, המהלך שהכריע את 

המערכה על ירושלים.

היערכות הצבא הירדני לפני המלחמה, נכון ליום 5 ביוני 1967
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סיכום

חיל האוויר שלנו שהיה עסוק רובו ככולו 
בזירה המצרית לא הצליח למנוע תקיפות של 
חיל האוויר הירדני ושל חיל האוויר העיראקי 
על מטרות במרכז הארץ, אולם הפיל את מרבית 
מטוסי האויב התוקפים, לאחר שביצעו את זממם. 
עם זאת הפעיל חיל האוויר את טייסת מטוסי 
ה"פוגה" לפעולות מניעה על ציר מעלה אדומים 
- ירושלים, ובכך עיכב באופן משמעותי את 
הגעתן של חטיבות 27 ו־60, העתודות הירדניות, 
לתל־אל־פול לפני כוחותינו. אילו הגיעו - הן 
היו יכולות להתערב בקרב בירושלים ולשבש 

משמעותית את הישגי חטיבה 10. 
ליל 5־6 ביוני היה השלב המכריע במערכה על 
ירושלים. בלילה זה תקפה חטיבה 10 בארבעה 
צירים ובמקביל לעבר מרחב בידו - נבי סמואל 
עם 4 צג"מים )צוותים גדודיים משוריינים(, 

הירדנית   2 חטיבה  של  המערך  את  מיגרה 
והתייצבה ביום 6 ביוני בשעה 03:30 בתל א־
זהרה, תוך שליטה על צומת הכבישים מצפון 
וממזרח באזור תל־אל־פול והכריעה בכך את 
המערכה על ירושלים. לילה זה עלה לחטיבה 

ב־20 הרוגים וב־70 פצועים. 
10 דרומה,  ביוני פנתה חטיבה   6 בבוקר 
ועד לשעה 10:00 כבשה את תל־אל־פול, את 
הגבעה הצרפתית ואת גבעת המבתר. חטיבה 
16 התקרבה לעיר העתיקה מדרום וחטיבה 55 
התקרבה לוואדי ג'וז וכיתרה את העיר העתיקה 
מצפון וממזרח. הניסיונות לקדם את חטיבות 
העתודה הירדניות 27 ו־60 באור יום לעבר 
ירושלים נתקלו בתקיפות אוויריות רצופות 
של חיל האוויר שפגעו בכלים רבים, ושארית 
הכוחות חוסלו על ידי חטיבה 10 באזור חיזמה.
בשעות הצהריים, כאשר נודע לגנרל ריאד על 
המתרחש בזירה המצרית ועל הוראת הנסיגה 

של גנרל עאמר בשעה 16:00, הוא הוציא הוראה 
מקבילה לצבא הירדני, על אף הוראה נוגדת של 
המלך חוסיין. מכאן ואילך חדל למעשה הצע"י 

לתפקד כצבא מאורגן.
המערכה על ירושלים נמשכה כ־27 שעות 
בלבד, מ־5 ביוני בשעה 13:00 ועד למחרת 6 ביוני 
בשעה 16:00. היה זה פרק זמן מספיק להכרעת 
המערכה על ירושלים ולהכרעת כלל המלחמה 
בזירת ירדן, תוך מיגור הצע"י וכיבוש מרבית השטח 
של הגדה המערבית. יחסי העוצמה במערכה זו היו 
1:1 לערך כאשר לאויב היה יתרון באיכות אמצעי 
הלחימה בתחומי השריון, הארטילריה והנשק 
הקל. האויב היה ערוך בקרקע מוכרת לו ומבוצר 
היטב, ועיקר הקרבות התנהלו בלילה. עליונות חיל 
האוויר הישראלי הייתה גורם משמעותי בשעות 

אחרי הצהריים של 5 ביוני ובלילה.

נקודות לציון
‰  עתודות הצבא הירדני הוטלו לקרב במהוסס 
ולשיעורין ואילו חטיבה 10 שלנו, עתודת 
פיקוד המרכז, הוטלה לקרב מהתחלה. במצב 
ו־60   27 חטיבות  הוטלו  כבר  כאשר  זה, 
הירדניות לעבר ירושלים, הן אחרו להגיע 

ולא נטלו כמעט חלק בקרב. 
‰  אמנעה אווירית, במיוחד בשעות אחר הצהריים 
של 5 בחודש על ציר יריחו - מעלה אדומים - 
ירושלים עיכבה באופן משמעותי את העתודות 
הירדניות, כשהוחלט להטילן לקרב, והשמידה 

את רובן. 
‰  הגישה העקיפה תוך ניצול ידע מעמיק על 
הקרקע במרחב הלחימה, אפשרה לפיתה 
ברמה המערכתית על ידי חטיבה 16 מדרום 
וחטיבה 10 מצפון, תוך הימנעות מקרבות 
מיותרים; ואילו ברמה הטקטית החדרת גדוד 
השריון 95 של חטיבה 10, בתוואי לא מסומן, 
לעבר בית־כיכא, אפשרה הגעה מהירה לשטח 
המפתח של תל א־זהרה, ללא לחימה באויב 

אלא רק בקרקע. 
‰  אמצעי לחימה, יחסי כוחות ותורת לחימה: 
אפשר לומר כי בזירה הירדנית נהנו הירדנים 
מיתרון ניכר באיכות הטנקים והארטילריה. 
טנקי ה"פטון" הירדנים עלו באיכותם לאין 
ברשות  שהיו  ה"שרמן"  טנקי  על  ערוך 
חטיבה 10. גם תותחי 155 מ"מ הירדנים 
)גם לונג־טום וגם אם־115( עלו בהרבה על 
תותחי 25 הליטראות שברשותנו. התותחים 
המתנייעים מסוג אם־52 שהתלוו לחטיבות 
השריון הירדניות עלו על המרגמות הכבדות 
120 מ"מ שהתלוו לחטיבות  המתנייעות 
השריון והחטיבות הממוכנות שלנו. כול 
זאת כאשר יחסי הכוחות הכלליים בזירה 
הנם 1:1 ואילו צה"ל תוקף והירדנים במגננה. 
נראה עם זאת כי העליונות של תורת הלחימה 
הישראלית שדגלה בגישה עקיפה מצד אחד, 
וחולשת מערך הפיקוד והשליטה המצרי־ירדני 
מצד שני, היו גורמי המפתח לניצחון צה"ל 

בזירה הירדנית.  מכתבו של מפקד גייסות השריון למפקד חיל האוויר בעניין נתוני השמדת טנקי אויב
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חטיבה 8 
עולה על 

רמת הגולן 
במלחמת 

ששת הימים
"לגבי התכנון האופרטיבי: אני חושב שהתכנונים האופרטיביים, 

החשיבות העיקרית שלהם היא בעצם לימוד הבעיות. ואני חושב 
שאחד הדברים שעזרו במלחמה הזאת יותר מהרבה דברים אחרים, 
זו ההתעסקות בתכנונים אופרטיביים בכל הרמות, לימוד הבעיות, 

לימוד הזירות, לימוד המוצבים..." מדברי הרמטכ"ל יצחק רבין לאחר 
המלחמה על לחימת החטיבה

אל"ם )במיל'( בני מיכלסון
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טנקי שרמן אם־51 ברמת 
הגולן במלחמת ששת הימים
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כללי

המאמץ העיקרי של פיקוד הצפון לכיבוש רמת 
הגולן החל עוד בטרם הסתיימו קרבות הגישוש 
בגזרה המרכזית. בקרב ההבקעה ביום שישי 
9 ביוני 1967, נכבש עד הערב המרחב ח'רבת 
מרדה - זעורה - קלע שהיה מוגן באמצעות 
חטיבת החי"ר המוגברת 11 הסורית. בקרב זה 
השתתף כוח של שתי חטיבות צה"ליות: החטיבה 
המשוריינת 8 וחטיבת החי"ר 1 שפעלה כחטיבה 
ממוכנת. כדי לתאם הכנסת כוח זה לקרב קידם 
אלוף הפיקוד האלוף דוד אלעזר )דדו( חפ"ק 

בפיקוד הרמ"ט אל"ם דן לנר, לגבעת האם.
קרב ההבקעה התנהל לפי תכנית "מקבת" 
צפון, פרט לשינויים שחלו במהלך הקרב: סטית 
גדוד 129 של חטיבה 8 לקלע והטעות בנווט של 
גדוד 12, שהתפתחה לקרב הקשה של גדוד זה 

על תל פחר.
להלן יתוארו פרטי קרב חטיבה 8.

פעולת חטיבה 8 עד למעבר הגבול
הוראתו של אלוף פיקוד הצפון לחטיבה 8, 
בשעה 07:25, להיות בכוננות להבקיע בגזרת 
גבעת הֵאם, באה במידת מה, כהפתעה למח"ט, 
אל"ם אברהם )אלברט( מנדלר, ולקציני החטיבה 
הקודם,  ביום  משימה  שינוי  פקודת  )בשל 
שהתקבלה מתוך ההנחה שאין אישור לתקוף(. 
עם קבלת הפקודה בבוקר 9 ביוני, החלה 
חטיבה 8 לנוע לאזורי המתנה, לקראת פריצה 
בציר גבעת הֵאם, כפי שתכננה מרגע הגעתה 
לפיקוד הצפון. יחידות החטיבה התארגנו בסדר 
הבא: בראש כוח טנקים א' )גדוד טנקים מוקטן 
129( בפיקודו של סא"ל אריה דיין )בירו(, אחריו 
החפ"ק, כוח טנקים ב' )גדוד טנקים מוקטן 377 
מחטיבה 37( בפיקודו של סא"ל חינסקי וכוח 
החרמ"ש )גדוד 121 ופלוגת טנקים מגדוד 377( 

בפיקודו של רס"ן אריה קרן.
תכניתו של מח"ט 8 התבססה על התכנון 
שנעשה כבר בליל 7־8 ביוני לפיו היו משימות 

היחידות השונות כדלקמן:
‰  כוח טנקים א' )עם 26 טנקי אם־50 ואם־51(  
- יכבוש את מוצבי נעמוש וישתלט על השטח 
החיוני הגבוה השולט על מוצבי זעורה לשם 

חיפוי.
‰  כוח טנקים ב' )עם 15 טנקים אם־51 ופלוגת 
חרמ"ש( - יכבוש אח מוצבי זעורה העליונה, 
יתחבר לכביש מסעדה ויהיה בכוננות לעבור 

ת"פ חטיבת גולני לכיבוש הבניאס.
‰  כוח החרמ"ש )גדוד החרמ"ש עם 14 טנקים 
אם־51( - יכבוש את מוצבי זעורה התחתונה.

‰  פלוגת הסיור החטיבתית - תאבטח אח האגף 
הדרומי של הכוח ותנוע קדימה לפי הצורך.

תסייע לכוח הטנקים  ‰  פלוגת ההנדסה - 

קרויזר גד, הקרבות על קלע וזעורה במלחמת ששת הימים, מפקדת קצין חינוך ראשי, 1987, עמוד 11.  1
קרויזר, שם, עמוד 12  2

המשמר הלאומי הסורי )מה"ל(, כוח המקביל לחטיבות ההגנה המרחבית )הגמ"ר( של צה"ל.  3

בהכשרת ציר ההבקעה, אם יתעוררו קשיים 
במעבר1.

091000 הפקודה  כאשר התקבלה בשעה 
"מקבת, פעלו", יצא גדוד 129 לדרך עם 26 
טנקים. את הגדוד נווט צוות סיור, שנע על גבי 
זחל"ם וג'יפ. לצוות זה צורף, בהתאם להבטחת 
אלוף הפיקוד, סרן בונה, קמב"ץ חטמ"ר )חטיבה 
מרחבית( 3, שהיה בן המקום והכיר היטב את 
השטח. הוא נע בג'יפ, כשאתו מ"מ מפלוגת הסיור 
ונהג. תפקידו היה להוביל את כוחות החטיבה 
לתוואי "דרך הקוצים" העולה מנעמוש לזעורה. 
בזחל"ם נסעו רס"ן רפאל מוקדי, שהיה מפקד 
פלוגת הסיור ו־3 קצינים מפלוגתו. אחרי צוות 
הסיור נעה פלוגה ז' שכללה 9 טנקים ומחלקת 
הנדסה. אחריה נע חפ"ק המג"ד שכלל: טנק 
מג"ד, זחל"ם קש"א )קצין שיתוף ארטילרי(, 
וזחל"ם קס"א )קצין סיוע־אוויר(. אחרי החפ"ק 
נעה מחלקת הנדסה נוספת ואחריה פלוגה פ' 
שכללה 6 טנקים ופלוגה ו' שכללה 10 טנקים. 
אחרי גדוד 129 נע חפ"ק החטיבה ללא טנקים 
)על זחל"מים(. אחריו נע גדוד 377 שכלל את 
פלוגה פ' עם 13 טנקים )החפ"ק הגדודי נע בתוך 
הפלוגה כאשר לפניו נעו 2 מחלקות טנקים( 
חרמ"ש  פלוגת  נעה  הטנקים  פלוגת  ואחרי 
)12 זחל"מים(, בעקבותיהם נע גדוד 121 )כוח 
החרמ"ש(. בראש הגדוד נעה פלוגת הטנקים ה' 
מגדוד 377 )בת 14 טנקים(. אחריה נעו חפ"ק 
המג"ד, שתי פלוגות חרמ"ש: כ' ו־ל'. פלוגה ט' 
הושארה מאחור, וניתנה לה הוראה להיכנס 

לשטח רק לפי פקודה.
בדרך משטחי הכינוס ועד לקו ההתחלה, 
שהיה בגבעת האם, נתקעו 4 מטנקי החטיבה 
)1 מפלוגה ה', 1 מפלוגה ו' של גדוד 129 ו־2 

מפלוגה פ' של גדוד 377(.
כאשר הגיעו ראשוני הטנקים לאזור שמדרום 
לגבעת האם, למעבר הכרחי בנתיב צר, החלה 
הפגזה כבדה על הגבעה ועל השדרה. ההפגזה 
לא הפריעה לטנקים לעבור, אך פגעה במספר 
זחל"מים. באחד הזחל"מים שנפגעו נהרג סמג"ד 

121, רס"ן משה חביב.
עקב ההפגזה הכבדה ביקש המח"ט מהאלוף 

סיוע מטוסים לשיתוק ארטילרית האויב.
עמדות  את  ותקפו  הגיעו  המטוסים 
הארטילריה הסורית. כתוצאה מהתקפתם נחלשה 

האש מדי פעם אך לא פסקה.

הסטייה לעבר קלע
בשעה 11:30 דיווח מג"ד 129, סא"ל בירו, 
כי חצה את הגבול. באותה שעה מנה גדודו 24 
טנקים. כעבור זמן קצר שטף גדוד הטנקים שלו 
את מוצבי הגבול הסוריים גור־אל־עסכר ואת 
נעמוש )שנכבשה בשעה 12:20(, כשבכוונתו 
לעלות בתוואי הנמשך לכיוון צפון־מזרח. סמוך 

לנעמוש נתקע טנק נוסף מפלוגה פ' )מאוחר יותר 
הוא נספח אל כוחות חטיבת גולני(, וגדוד 129 

המשיך בתנועה עם 23 טנקים בלבד.
צוות הסיור, בפיקודו של מ"פ הסיור, רס"ן 
מוקדי, ניווט את הכוח. בעלייה לנעמוש נתקע 
הזחל"ם של צוות הסיור, לכן עברו הטנקים 
קדימה. הג'יפ של צוות הסיור המשיך לנוע, אולם 
האנשים שהיו על הזחל"ם, החלו נעים ברגל, 
כשאחד מהם נושא על גבו את מכשיר הקשר, 
רס"ן מוקדי עצמו עלה על הג'יפ בנעמוש, והמשיך 

לנוע על דרך הפטרולים הסורית.
בנקודה מסוימת בין נעמוש לסיר־א־דיב 
אמר רס"ן מוקדי לסרן דן בונה כי עליהם לפנות 
שמאלה )לכיוון צפון( אבל האחרון השיב כי הוא 
מכיר את השטח וכי הפנייה שמאלה תיעשה 

רק בהמשך2.
משום שלפני היציאה לקרב הוזהר הכוח 
משדות מוקשים, נעו כלי הרכב בשדרה ארוכה 
לאורך דרך הפטרולים. להפתעתם של אנשי הכוח 
הם לא נתקלו במיקוש לכל אורך הדרך ולכן הייתה 
תנועתם מהירה למדי. גם האש הארטילרית של 
האויב לא גרמה כמעט לעיכובים, להוציא טנק 
אחד מפלוגה ר' שנפגע ונתקע ליד ערקדה )טנק 

זה הצטרף מאוחר יותר לכוח המח"ט(.
לאחר מעבר ערקדה, התקרב הכוח לעבר 
ציר הנפט, עליו שלט מוצב סיר־א־דיב. מוצב 
זה היה מאויש, כנראה, כוחות מה"ל3. מכאן 
התפצלה הדרך לכיוון צפון )לעבר זעורה(, לכיוון 
דרום, בהמשך ציר הנפט ולכיוון דרום־מזרח 

)לעבר קלע(.
ציר סיר־א־דיב - קלע, שלטו מספר  על 
מוצבים מחלקתיים ופלוגתיים, שהחזק ביניהם 
היה המתחם בקלע. במחצית הדרך שבין סיר־א־

דיב לקלע, חסם את המעבר מחסום נ"ט )לרשות 
הסורים עמדו גם כלי נ"ט וסיוע ארטילרי(.

בגזרה זו היה גם כוח טנקים סורי בעצמה 
של מחלקה מוגברת עד פלוגה מגדוד טנקים 

265 שבסיסו בווָסֶט.
בשלב זה עברו כ־5 טנקים )מתוך 22( ביניהם 
טנק המג"ד וג'יפ הסיור, התקרבו לסיר־א־דיב 
והתחילו לנהל קרב אש עם המוצבים של הכפר. 
הכוח יצר מגע אש גם עם המוצבים של קלע 
שבאותו זמן חשבם המג"ד למוצבי זעורה )כך אף 
דיווח למח"ט(. האש מקלע )שנחשבה, כאמור, 
לזעורה( הייתה כבדה וכללה ארטילריה, אש נ"ט, 
טנקים ומקלעים ולפיכך ביקש המג"ד מהקש"א, 
סגן אהוד, שינחית אש ארטילרית של כוחותינו 
על האויב. סגן אהוד דיווח שהארטילריה שלנו 
ירדה, אבל הכוח לא ראה התפוצצויות על המוצב 
נגדו נלחם, שכן האש, נורתה על זעורה, לפיכך 

הורה המג"ד להפסיק את האש.
נפגע טנק המג"ד מפגז, שפגע  זה  בשלב 
בבסיס האנטנה, ורסיסיו פצעו את המג"ד בפניו. 
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פציעת המג"ד ואש האויב, שנורתה מסיר־א־דיב 
שיבשה, לאחר מעבר ערקדה והגעת הכוחות 
לסיר־א־דיב, את סדר התנועה של הכוחות. 
)סדר התנועה בכניסה לסיר־א־דיב היה כדלקמן: 
פלוגה ז' ראשונה ואחריה חפ"ק המג"ד, פלוגה 

פ' ופלוגה ו'(.
לאחר שחלפו על פני סיר־א־דיב, שנכבשה 
בשעה 15:13, פקד המג"ד על מ"פ ו', סגן אילן 
לבנון, שהיה מאחור, לתפוס גבעה בצד שמאל 
)צפון( של הדרך. אילן לא קלט את הפקודה, אבל 
הוא קרא את הקרב וניסה לעלות עם הטנקים 
שלו לאותה גבעה. הניסיונות לא עלו יפה, כיוון 
שהטנקים לא הצליחו לטפס על הגבעה, ולכן 
עבר את סיר־א־דיב, טיפס על גבעה שנייה 
)מוצב 8173( שהייתה במרחק כקילומטר אחד 

מהקודמת. 
בשלב זה הבחין המג"ד ב־2 טנקים סוריים 
שירדו מקלע לעבר אגפה הימני של פלוגה ז', 
בלי שזו הבחינה בהם. המג"ד הורה למ"פ ז', סגן 
נתנאל הורוביץ, ברשת הקשר הגדודית, להפנות 
מחלקה לעברם, אך פקודתו לא נקלטה. לפיכך 
עלה המג"ד על רשת הקשר של פלוגה ז', והורה 
למחלקה הימנית, לפנות לעבר טנקי האויב. טנקי 
האויב הושמדו על ידי טנקי המחלקה הימנית, 

בהכוונת המג"ד.
המג"ד החליט לעכב את התקדמותה של 
פלוגה ז' לעבר קלע כדי שיוכל לחזקה בטנקים 
ו' להצטרף  נוספים. הוא הורה בקשר למ"פ 
לפלוגה ז', ולמ"פ פ', סגן אפרים וולך, הורה 
לנוע לעבר זעורה. אולם מ"פ פ' לא הבין את 
הוראתו של המג"ד, והחליט להישאר באזור 

הפעולה של רוב הגדוד.
לאחר מכן החל המג"ד לנוע בעצמו כדי 
להתקרב לפלוגה ז', ואגב כך הורה את הקש"א 
לדרוש סיוע ארטילרי על קלע )הדבר בוצע ואמנם 
החלו פגזים נוחתים על קלע(. כמו כן התקשר 
המג"ד עם המח"ט, שהיה בתנועה אחרי גדוד 
129, ודיווח לו על מצבו. המח"ט הודיע לו כי 
יש אפשרות לסייע לגדוד מהאוויר על ידי 2 

מטוסים, אך המג"ד סירב לקבל סיוע זה.
בהגיע טנק המג"ד ל"זנב" של פלוגה ז', נפצע 
המג"ד שנית, הפעם מצרור שפגע בלסתו. מיד 
לאחר הפציעה ניסה המג"ד להמשיך לפקד על 
הגדוד. הוא כתב פתקים, והעביר אותם לקצין 
אבל  בקשר.  הפקודות  הקשר, שהעביר את 
הדם שנזל מהפצע גרם לו להרגשת חנק לכן 
נאלץ להתפנות בג'יפ של הסיירים4, אולם לא 
לפני שהספיק להורות בקשר למ"פ ז' להמשיך 
בהתקפה. מ"פ ז' לא שמע את קריאתו של קצין 
הקשר בעניין זה, ואף לא את ההודעה על פציעת 

המג"ד, שמשמעותה - העברת הפיקוד.
רס"ן מוקדי קיבל בשלב זה את הפיקוד על 

הג'יפ המפנה כלל את סרן בונה ה"נווט" ומרגע זה אבד לחטיבה הקצין המוביל, ראיון יערי, שם.  4
קצין האג"ם החטיבתי נמצא באותה עת בנבי יושע.  5

יערי, שם, עמוד 125.  6

הגדוד. מאחר שידע עתה כי הגדוד תעה בדרך 
הוא עלה על הטנק של המג"ד, הפנה אותו צפונה 
לכיוון הנכון ופקד על הפלוגות בקשר לנוע אחריו. 
כנראה שהמ"פים לא קלטו אותו )למעט מ"פ 
ז', שהשיב לו כי הוא מנסה לארגן את הכוחות 
הנמצאים תחת הפגזה כבדה(. רס"ן מוקדי המשיך 
לנוע לבדו. כעבור זמן קצר בהיותו בפאתיה 
הצפוניים־מזרחיים של סיר־א־דיב נפגע טנק 
המג"ד ורס"ן מוקדי וקצין הקשר הגדודי נהרגו. 

אנשי הצוות הנותרים הצליחו להיחלץ.
מספר דקות לאחר שרס"ן מוקדי נטל את 
הפיקוד על הגדוד ומיד לאחר שנפגע, נשמעה 
ברשת הפיקוד של הגדוד קריאה שלו: "מ"פ 
מוביל קבל פיקוד". על הוראה זו חזר גם קצין 
האג"ם החטיבתי, ששמע ברשת את כל מהלך 
הקרב והעביר את ההודעה למ"פ ז'5. )בהמשך 
שימש קצין האג"ם, רס"ן אמנון רשף, מקשר 

בין המח"ט למ"פ ז'(.
סגן נתנאל הורוביץ, שהיה המ"פ המוביל, 
קיבל את הפיקוד על הגדוד והמשיך בלחימה על 
מוצבי קלע כי חשב עדיין שהוא נלחם במוצבי 

זעורה.
חפ"ק המח"ט שנע אחרי גדוד 129, וכוח 
טנקים ב' )גדוד 377( שנע אחרי החפ"ק, הגיעו 
אל הסתעפות "דרך הנפט" באזור סיר־א־דיב. 
כאן הורה המח"ט למג"ד 377 לאבטח כלפי צפון. 
המג"ד הטיל זאת על מחלקה 4 מפלוגה פ'. מ"פ 
פ', רס"ן נויפלד יעקב, נפגש סמוך לסיר־א־דיב 
עם קמ"ן החטיבה רס"ן אביעזר יערי שהודיעו 
כי מצב גדוד 129 בכי רע. המ"פ הבחין במספר 

טנקים של גדוד 129 שנפגעו.
במצב זה קרא אלברט לקצין המודיעין לבוא 
אליו. את הדרך אליו עשה הקמ"ן בהליכה ובריצה 
לסירוגין, עובר בין הזחל"מים והפגזים. כשעלה 
הקמ"ן לזחל"ם המח"ט, הם נמצאו על הדרך 
הקו  מוצבי הרמה של  בין  דרומה  המובילה 
הקדמי, כשפניהם צופים על הקרב המתחולל 
לפניהם. אלברט שאל היכן בדיוק הם עומדים 
עכשיו. הוא אמר לקמ"ן שלדעתו גדוד הטנקים 
של בירו הסתבך בקרב, ואין אפשרות לחלצו 
משם ולהעבירו למשימה בציר אחר. גדוד זה 
יצטרך להוסיף להילחם ולהבקיע לו דרך במאמץ 
רב, אך בינתיים הזמן חולף. לכן, אמר אלברט, 
הוא בוחר לנסות פתרון בציר אחר )למעשה 
לחזור לציר המקורי(, אם אפשר, כדי להתקדם 
בביצוע המשימה. הוא סיכם שעל הקמ"ן לסרוק 
את השטח ולהשתדל למצוא דרכים חלופיות, 
שבעזרתן יהיה אפשר בכל זאת להגיע לכפר 
זעורה ולכבוש אותו. הוא לא פקפק לרגע שיש 
להמשיך ולהוציא לפועל את משימת החטיבה. 
הקמ"ן אמר לו שבמהומה הרוחשת מסביב הוא 
זקוק לעשר דקות שקטות בזחל"ם שלו, כדי 

לחשוב על הפתרון הנאות שיש להציע. המח"ט 
אישר זאת, והקמ"ן חזר לזחל"ם המודיעין, 
ובעולם "הסגור" שבתוך הזחל"ם התיישב לעבוד 
עם עודד, קצין השטח שבמחלקת המודיעין 
החטיבתית. הם פרשו את עזרי המודיעין מתוך 
תיק השטח הגזרתי שקיבלו בפיקוד, ושקלו את 
האפשרויות. המסקנות העיקריות שהגיעו אליהן 
היו שאפשר "למשוך" מהמקום שנמצאו בו לכיוון 
הפוך, כלומר מזרחה וצפונה, ואחרי תנועה קצרה 
בכיוון זה להגיע אל תוואי ברור, ולהתקדם בו 
צפונה עד לדרך שתוביל ממנו מזרחה לזעורה. 
המדובר היה בדרך שהוכנה עבור פטרולי הפיקוח 
על שלום צינור הנפט, שנמתחה מסעודיה ועד 
לזהרני שבלבנון, דרך רמת הגולן. על דרך זו, 
"דרך הנפט", ועל דרך העפר מזרחה, אפשר היה 
לנוע עד סביבת הכפר זעורה עצמו, שביצורי הקו 
השני מגנים עליו, בדיוק כפי שתוכנן במבצע 
"מקבת צפון". הודות לעזרים הטובים שהכינו 
קמ"ן צפון, זלמן גנדלר )ג'מקה( ומדור השטח 
במודיעין הפיקוד, יכולים היו קמ"ן החטיבה וקצין 
השטח שלו למצוא את דרכם בשטח, גם בתוך 
מהומת ההפגזות, ולהגיע למסקנות ברורות6. 
בתום ההתייעצות, חזר הקמ"ן שוב ברגל לזחל"ם 
של אלברט והסביר לו מה שהעלה. בתוואי זה, 
אמר הקמ"ן לאלברט, כי יוכל לנווט את החטיבה 

בביטחון רב יותר למקום שהמח"ט רצה.
לאחר ששמע המח"ט את מסקנות ניתוח 
הקרקע של הקמ"ן ודיון קצר עמו, הוא החליט 
לאפשר לגדוד 129 להמשיך בלחימה על מוצבי 
למשימה  הגדודים  יתר  את  ולהפנות  קלע 
המקורית, לכיוון זעורה. המח"ט ביקש וקיבל 
את אישורו של רמ"ט )ראש מטה( הפיקוד, אל"ם 

דן לנר, להחלטתו.

כבוש זעורה
בעוד זחל"ם החפ"ק עם המח"ט נע לפני כוח 
טנקים ב' )מגדוד 377(, הורה המח"ט למג"ד 
377 בקשר לעלות על "דרך הנפט" ולהמשיך 
בתנועה אחריו, כדי להוות את חוד החטיבה. 
אולם כיון שהדברים לא נעשו בקצב כרצונו, 
שלח המח"ט את קמ"ן החטיבה אל המג"ד כדי 
שהלה ימסור לו את הוראותיו. מג"ד 377 הפנה 
את הקמ"ן אל טנק הסמג"ד, רס"ן בן ציון פדן, 
אולם הוא אישית לא החל בתנועה כמצווה. 
עתה החליט המח"ט לא להמתין עוד למג"ד 
377, אלא "למשוך" בעצמו את כוחות החטיבה, 
למעט גדוד 129, לעבר זעורה. לדברי מג"ד 377, 
אמנון חינסקי, הוא החל, בסופו של דבר, לנוע 
על ציר "דרך הנפט" אחרי חפ"ק חטיבה 8 בלי 

שהבין כראוי את כוונות המח"ט.
התנועה ב"דרך הנפט" הייתה קלה וללא 
היתקלויות באויב. כ־2 ק"מ לפני זעורה עצר 
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על  ארטילריה  והפעיל  הכוח  אח  המח"ט 
המוצבים7. כאן הורה המח"ט למג"ד 377 לשלוח 
אליו את הסמג"ד עם פלוגת טנקים. המג"ד האט 
וסימן לסמג"ד לנוע במהירות קדימה. הסמג"ד 

התקדם, ונעצר לא רחוק מהחפ"ק החטיבתי.
על  יערי,  רס"ן  הקמ"ן,  עלה  זה  במקום 
טנק הסמג"ד וקרא לו לגשת לזחל"ם המח"ט. 
אחר כך, אגב דיון על גבי מפה, קיבל הסמג"ד 
פקודה )מהמח"ט( להיכנס לכפר זעורה ושם 
לפנות דרומה לעבר המוצבים הדרומיים. בכך 
שינה המח"ט פעם נוספת את תוכניתו, שכן 
כיבוש מוצבי זעורה הדרומיים היה מוטל על 
גדוד חרמ"ש 121. הסמג"ד לא הודיע לגדוד על 
השינוי, משום שחשב שזה תפקידו של המג"ד. 
המג"ד שלא ידע על השינוי )שליחת חלק מהכוח 
בפיקוד הסמג"ד למוצבים הדרומיים(, לא הבחין 
לדבריו, כי משימת כיבוש המוצבים הצפוניים 

)המשימה המקורית( לא בוצעה.
הסמג"ד חזר אל הטנק שלו והתחיל לנוע 
זעורה  הכפר  לתוך  לערך(   13:40 )בשעה 
כשמאחוריו נעים מספר טנקים וחפ"ק המח"ט. 
פלוגת הטנקים, בפיקודו של הסמג"ד, עברה את 
הכפר זעורה אגב ירי במקלעים )הכפר נראה 
נטוש(, והתקדמה לעבר מוצבי זעורה הדרומיים, 
שהיו מאוישים על ידי גדוד חי"ר 244 של חטיבה 
723 הסורית. כאשר הטנק המוביל, בפיקודו של 
הסמג"ד, הגיע למוצבי 9106 שעל ציר זעורה - 
ג'בב־אל־מיס, הוא נפגע מאש מרנ"טים והסמג"ד 

נפצע.
פלוגה ח', פלוגת החרמ"ש של גדוד 377, 
תעתה בדרכה ובמקום לנוע על "דרך הנפט" 
ולפנות לזעורה אחרי הטנקים, המשיכה ב"דרך 
הנפט" עד לכניסה לתל פחר ממזרח. משנוכח 
המ"פ רס"ן גד ארז בטעות, פנה והחל לנוע לעבר 
עין־פיט בדרכו לזעורה. רק אחרי סיבוב סחור 
סחור ולאחר הכוונת הקמב"ץ של חטיבה 3, סרן 
דן בונה, הגיעה הפלוגה למרגלות מוצב 9106 
וכאן אספה את סמג"ד 377 ששכב פצוע ליד 

הטנק הפגוע שלו שחסם אח הציר.
כדי לא לעצור את הכוח, שדרכו נחסמה על 
ידי טנק סמג"ד 377, הפנה המח"ט את זחל"ם 
החפ"ק לעקיפת המכשול, תוך שהוא עולה על 
מוצב האויב. צוותי הטנקים לא הבינו את כוונת 
המח"ט ולא נעו אחריו, אלא נשארו על הציר 

כשהם יורים מהטנקים על המוצב.
מצב החפ"ק על היעד לא היה נוח והוא היה 
זקוק לעזרת הטנקים. אך כתוצאה מחילופי האש, 
נפגעו מרבית האנטנות והיו שיבושים בקשר, 
שמנעו את קידום הכוח בעזרת מכשיר הקשר. 
בלית ברירה, שלח המח"ט שני קצינים - רס"ן אבי, 

7  מפקד הסיוע החטיבתי, נתי שרוני )לימים קתמ"ר וכן ראש אג"ת בדרגת אלוף( הפעיל סיוע ארטילרי יעיל ביותר על המוצבים הסוריים 
במהלך ההתקדמות.

8  כאשר הגיע גדוד 121 לאזור סיר־א־דיב זיהה המג"ד את כוח הטנקים א' הנלחם ממערב לכפר קלע והעריך כי הקרב הוא באזור זעורה. מאחר 
שלפי התוכנית היה על הגדוד לכבוש את המוצבים שמדרום לזעורה, החל המג"ד לפרוס אר גדודו כדי לבצע את המשימה )באזור קלע(. המג"ד 
נוכח בטעותו רק כאשר התקשר עמו המח"ט והורה לו לפנות ב"דרך הנפט" לעבר זעורה, כדי לטהרה. ראיון עם אריה קרן, מג"ד 121, 26 

באוגוסט 2008.

הקמ"ן, וסגן זוהר, קצין הסיור - שהיו בזחל"ם 
החפ"ק, ברגל, אל הטנקים, שהיו בטווח של כ־200 
מ', כדי שאלה יסבירו למפקדי הטנקים את כוונת 
המח"ט. לאחר שהגיעו שני הקצינים אל הטנקים 
והסבירו למפקדיהם את כוונת המח"ט, החל הטנק 

הראשון לנוע ואחריו 2 טנקים נוספים.
הם עקפו את הטנק הפגוע, שטפו את היעד 

ועלו חזרה לציר.
במקביל לפעולות אלה, הורה המח"ט למג"ד 

121, שנע אחרי גדוד 377 עד סיר־א־דיב8, לטהר 
את הכפר זעורה, לחסום אותו משני עבריו 
ולהתכונן לכיבוש מוצבי זעורה העליונה. מג"ד 
121 הפנה את פלוגת הטנקים שברשותו דרך 
זעורה, כדי לתפוס רכס צפונית־מזרחית לכפר. 
יתר הגדוד נכנס לכפר זעורה והחל בטיהור. 
בשלב זה נפצע קשה מ"פ הטנקים רס"ן עמי 

לב טוב, שמת לאחר מכן מפצעיו.
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התקפה חזיתית על קלע

כזכור עלה מ"פ ר' מגדוד 129 על מוצב 8173 
שהיה על גבעה השולטת על הדרך לקלע. טנק 
המ"פ לא הצליח, בגלל שיפוע הגבעה, לטפס 
עליה. הטנק התחיל להידרדר ולאחר שנשבר בו 
הגל הקרדני הוא הושבת. המ"פ עזב את הטנק 
ועבר לטנק הסמ"פ ותפס את מקומו של הטען־
קשר. עקב אי התאמה באביזרי הקשר נותק 
המ"פ מרשת הקשר הפלוגתית למשך כ־15 דקות. 
כיון שכך, היה סגן אהוד, הקש"א, מעביר את 
פקודות המ"פ לטנקי הפלוגה. רק ארבעה טנקים 
מן הפלוגה הצליחו להעפיל לגבעה שם נראו 
מספר חיילים סוריים נמלטים וכן תוחח נ"ט 
ותול"ר שנפגעו. ארבעת הטנקים ניסו להמשיך 
בתנועתם מזרחה, אולם שלושה מהם נפגעו מאש 

טנקי תובה סוריים מדגם אס־יו־100 שעמדו בין 
הבתים הצפוניים של קלע, ואחד מהם אף נדלק 
עם הפגיעה ונשרף. כיון שבין הטנקים היה גם 
הטנק בו נמצא מ"פ ר', עבר המ"פ לטנק של 
פלוגה ז' והמשיך לפקד ממנו על יתר הטנקים 

של פלוגתו.
הפלוגות התארגנו במבנה דמוי פרסה מנגד 
קלע. מצבת  כפר  הקוביות שלפני  למחסום 

הטנקים הכשירים בפלוגות הייתה כדלקמן:
בפלוגה ז' של נתי - 7 טנקים מתוך 9: אחד 
נפגע בתחילת הקרב ואחד נתקע בין הבתים 

המזרחיים של סיר א־דיב.
בפלוגה ר' בפיקודו של אילן - 3 טנקים מתוך 
10. 3 טנקים נפגעו מאש אויב בתחילת הקרב, 3 

טנקים נתקעו וטנק אחד תעה בדרכו.
פלוגה פ' בפיקודו של אפי - 4 טנקים כשירים, 

מתוך 6 טנקים: אחד נתקע לפני מעבר הגבול 
ואחד על יד נעמוש )עבר מאוחר יותר לסייע 

לחטיבה 1(.
סגן אהוד, הקש"א, נסע בזחל"ם שלו אחרי 
8159, אבל  נתי. הוא רצה לטווח את מוצב 
לא הצליח להזדהות בשטח. הוא ביקש לירות 
פצצות זרחן 120 מ"מ לעבר מוצב 8159, ביקר 
את האש, והעביר את הנ"צ של המטרה לידיעת 

כל היחידות.
אש  תחת  נתון  היה   8159 מוצב  בעוד 
ארטילרית כבדה, פקד נתי, שחיפה עם הטנקים 
שלו כלפי המשך הדרך, על אילן לעבור את 
המחסום. אפי תמרן בינתיים מצפון לדרום ועלה 

על גבעה ממזרח למחסום הקוביות.
הקוביות  עבר את מחסום  אחרי שאילן 
בדרך שביניהן, פקד נתי על אפי לחזור לדרך 

טנקי שרמן אם־51 צולחים את 
רמת הגולן במלחמת ששת הימים
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ולעבור גם הוא את מחסום הקוביות, אפי עשה 
זאת ואחריו עברו נתי והטנקים שלו. כך עברו 
את מחסום הקוביות בשעה 15:30 לערך, 11 
טנקים מתוך 14 טנקי הגדוד. באותו זמן העסיק 
הקש"א את קלע. כיוון שהקש"א לא קיבל מטרות 
ברורות, הוא "ריסס" בפגזים את כול הכפר. 
כמה מהמוצבים שהפריעו לפעולת הגדוד נפגעו, 
אך לא שותקו. כ־800 מטרים אחרי מחסום 
הקוביות, נפגע הטנק המוביל של אילן בדופן 
שמאל )כנראה מפגז מטען חלול של תול"ר( 
ובחזית, ליד מדף המקלען )כנראה מתותח נ"ט 
או מטנק(. אילן נפגע מרסיסים בפנים וברגל. 
אנשי הצוות נטשו את הטנק ואילו אילן, שנפצע 
פעם נוספת מאש נק"ל פונה. ליד הטנק הפגוע 
של אילן, מדרום למוצב 8160, התרכזו הנפגעים 
ו־5 טנקים נוספים, שלא היו כשירים לתנועה, 

אך היו מסוגלים להפעיל את כלי נשקם.
נתי פרס את הטנקים שלו לימין הדרך, עקף 
את הטנק הפגוע של אילן, נע עם שלושה טנקים 
מתחת לקו הרכס וחזר לדרך, מעבר לטנק הפגוע 

של אילן.
מכאן ואילך נעו 7 טנקים של גדוד 129 לפי 
הסדר הבא: ראשון - הטנק של אלפרד, אחריו 
זה של אפי, ואחריו אלה של נחום טויב, שרביט, 

נתי, נחום קנצ'רבסקי וורדי.
ארבעת הטנקים שנשרו מבין ה־11 שעברו 
את מחסום הנ"ט היו: טנק מפלוגה פ' שפרס 
זחליו בזמן העלייה למחסום הנ"ט, טנק מפלוגה ז' 
שנפגע בשני פגזי נ"ט ונדלק, טנק סמ"פ ש"איבד 
עשתונותיו" וטנק נוסף שנתקע ליד המחסום 

לאחר שנפגע בכדור ח"ש.
כאשר הגיע הטור סמוך לכפר, נפגע אלפרד 

בתוך הטנק שלו, לאחר שעבר מכשול נ"ט.
אלפרד לא הספיק להודיע לנהגו שיחליף 
מהלך, ולכן נעו שלושת הטנקים הראשונים 
כשהם צמודים זה לזה - בהילוך ראשון. שלושת 

הטנקים שאחריהם "פתחו מרחק" והתפרסו.
באותה שעה התקבל דיווח מהחטיבה כי 7 
טנקי אויב מגדוד הטנקים 265 של חטיבה 11 
הסורית, נעים מווָסֶט לכיוון קלע בציר הכביש. 
נתי שלא ידע היכן נמצא הכביש בדיוק, החליט 
לתפוס את השטח השולט בתוך הכפר והטנקים 
שבפיקודו נעו לשם במהירות. כשהטנק של 
אלפרד )שנע בהילוך ראשון( עלה לשטח השולט, 
הוא נפגע והתלקח. אפי ניסה לעקוף אותו ונפגע 
גם הוא. הטנק השלישי ניסה לעקוף את שניהם 
וגם הוא נפגע. מהטנקים שכולם נדלקו, התקבצו 
6 אנשי צוות, בתוכם אפי, ותפסו מחסה בתעלה, 
בשעה שנפתחה עליהם )בערך בשעה 16:45( 
אש מקלעים מהבתים. לכן הם נשארו בתעלה 
עד לחבירה עם גדוד 377, כשעתיים לאחר מכן.
הטנקים של נתי ודודי קרצ'רבסקי, שלא 
נפגעו, תפסו עמדות בין הבתים. מיד לאחר מכן 
הורה נתי לדודי, לעלות שמאלה, בין הבתים, כדי 
לבדוק מי חיסל את שלושת הטנקים. בעשותו 
זאת, נפגע הטנק של דודי מכדור תוחח והתלקח. 
עתה הבחינו בגדוד בהתקרבותם של שלושה טנקי 

אויב: שני טנקים אס־יו־100 וטנק טי־34 אחד. 
שני הטנקים השלמים של נתי ושל קרצ'רבסקי, 
נזהרו מהם ונכנסו אל בין הבתים. במקביל 
התקשר נתי למח"ט וביקש בדחיפות סיוע אווירי.
לאחר מכן ריכז נתי כמה מאנשי הצוותים 
שהיו בסביבתו, נתן להם עוזים, רימונים והורה 
להם לטהר את הבתים בסביבה הקרובה. אנשי 
הצוות בראותם חיילים סוריים המנסים להגיע 
למקום בו שכבו אפי עם חבורתו, היפנו את 
תשומת ליבם של הלוחמים שנשארו בטנקים, 
ואלה פתחו על הסורים באש מקלעים ומנעו מהם 
את הגישה. בין כה וכה הגיעו המטוסים. על אף 
הקשיים של נתי ואנשיו בהזדהות, הם הצליחו 
לבסוף לסמן את עצמם למטוסים, שהחלו לעוט 

על טנקי האויב ולהניסם.
מח"ט 8 לא הסתפק בהפניית סיוע מטוסים 
לעבר קלע. אדרבה, כאשר קיבל דיווח כי שתי 
פלוגות מגדוד 13 מחטיבה 1 נמצאות בדרך אליו 
הוא השאיר את גדוד 121 בזעורה )כדי להמשיך 
לטהר אותה ואת המוצבים בסביבתה(, והמשיך 

בתנועה עם גדוד 377 לכיוון ג'בב־אל־מיס.
בשעה 17:15 לערך, עבר הכוח שהיה עם 
המח"ט את ג'בב־אל־מיס, בלי שנתקל כמעט 
בהתנגדות להוציא אש אס־יו 100, שנורתה 
מקלע ופגעה באחד הטנקים. טנק אס־יו 100 
אחד הושמד והגדוד המשיך להתקדם לכיוון 
קלע. בשעה 18:20, לאחר השמדת טנק אס־יו 
100 נוסף, חברו כל כוחות החטיבה - למעט 
גדוד 121, שהתארגן ליד זעורה - באזור קלע, 
והתארגנו שם לשהיית לילה. המשך ההתקדמות 
לקונטרה למחרת ב־10 ביוני הייתה כבר קלה 

וכמעט ללא התנגדות.
גדוד 129, שנשא בעול ההבקעה העיקרי, איבד 
13 מאנשיו שנהרגו ו־33 שנפצעו. מתוך 26 טנקים 
עימם יצא לקרב, 8 טנקים יצאו מכלל שימוש, 
בעוד יתר 16 הטנקים שנפגעו או נעצרו בשל 
תקלות, הוחזרו לכשירות כעבור זמן. 2 מאנשי 
הגדוד - סגן נתי הורוביץ מ"פ ז' וסמל שאול 
ורדי - קיבלו על לחימתם את "עיטור הגבורה".

סיכום
מקרב חטיבה 8, שהובילה במאמץ העיקרי 
הפיקודי בהתקפה על רמת הגולן, ניתן ללמוד 
בבירור את לקח נוהל הקרב, בשלב התכנון, וניהול 
הקרב המהווה מקרה חריג לכל הדעות. קרב 
חטיבה 8 אופייני מחד גיסא ומיוחד מאידך גיסא.
ברמה האופרטיבית היטיב אלוף הפיקוד 
לנצל את מאפייני רמת הגולן. קביעת קוניטרה, 
בירת החבל, כיעד המפתח וההיאחזות בשפת 
הרמה בגזרת זעורה - עין־פית כיעד ביניים, אכן 
השתלמו. גם אם התנהלו קרבות קשים בעת 
ההבקעה והעליה לרמה אזי מרגע ההיאחזות 
בשפת הרמה והאיום על קוניטרה מצפון אכן 
העמידה את הפיקוד הסורי בדילמה של ניתוק 
הכוחות ברמת הגולן מעורפם באגן דמשק, ועל כן 
הם הזדרזו לסגת, אירוע שהפך את ההתקדמות 
מזעורה וקלע לקוניטרה לקלה יחסית. נעשה 

שימוש מושכל בגישה העקיפה התואמת היטב 
לתיאוריה של לידל הארט בעניין "שיפוד האויב 

על קרני הדילמה".
ברמה הטקטית, במסגרת חטיבה 8, גדוד 129 
טעה בניווט ותקף בציר הלא נכון והמוגן, והושמד 
כמעט כולו תוך לחימה )24 מתוך 26 טנקים יצאו 
מכלל פעולה(. בגדוד השני, 377 שגם כך היה 
מוקטן מאד, המג"ד הפסיק לתפקד והסמג"ד 
נפצע. הגדוד השלישי, גדוד חרמ"ש 121 נמשך 
גם הוא אחרי טעות הגדוד הראשון, טעה בזיהוי 
היעדים שלו ופרס במקום הלא נכון. לקח זמן 
למח"ט לתקן אותו ולהחזירו לכיוון המקורי. מ"פ 
הסיור נהרג כבר בתחילת הלחימה. במצב זה מצא 
עצמו חפ"ק המח"ט מוביל את החטיבה ליעדים 
המקוריים ואף כובש, שלא בטובתו, אחדים מהם. 
על אף כל זאת עולה מניתוח הקרב כי הכוחות 
שהתקדמו לבסוף בציר המקורי ובכיוון הנכון, 
ביצעו את המשימה וכבשו את היעדים בקלות 

יחסית ועם מעט נפגעים. 
השימוש בציר אשר הוביל לנקודת תורפה 
במערכים הסורים ואשר היה מוגן בדלילות א�פשר 
גם לכוחות הקטנים והלא מתאימים, שביצעו 
בפועל את ההתקדמות, להגיע ליעד וההמשך 
לעבר קוניטרה, למחרת, כבר בוצע בקלות יחסית.
החטיבה הגיעה בערב יום הלחימה הראשון 
ונאחזה בשפת רמת הגולן תוך טיפוס של כ־750 
מטר לאורך כ־5.5 ק"מ )מגובה כ־100 מ' בבקעת 
הירדן ועד גובה של כ־850 מ' בקלע( בכובשה 
את מוצבי המדרגה העליונה של מערכי ההגנה 
הסורים על רמת הגולן בכפרים קלע וזעורה 
)במקביל כבשה חטיבת גולני את מוצבי המדרגות 
האמצעית והנמוכה בתילים פאחר ועזזיאת(. 
בפעולה זו בה היוותה החטיבה את חוד החנית 
של כוחות פיקוד הצפון וצה"ל, היא סללה את 

הדרך להכרעת המערכה וכיבוש הרמה כולה.
על אף שבמלחמת ששת הימים, עקב הנסיבות 
ההחלטה  לבסוף  התקבלה  בהן  המיוחדות 
למתקפה על סוריה וכיבוש רמת הגולן, הביצוע 
נעשה בידי העוצבה שלא יועדה לכך )בתכנון 
האופרטיבי( - חטיבה 8 - בפחות טנקים, בטנקים 
נחותים ובאור יום, הרי לימוד הקרקע המעמיק 
שנעשה במהלך נוהל הקרב על ידי המפקדים 
והחיילים, תוך ניתוח צירי העלייה לרמת הגולן 
המנצלים את נקודות התורפה במערך הסורי, 
ִאפשר לחטיבה להוציא אל הפועל את המהלך 
המשוריין אשר גם לאחר טעות בניווט אשר 
עמדה לאיים על מילוי המשימה, הביאו יותר 

מכול להכרעת המערכה.
צה"ל  רמטכ"ל  גם  התייחס  זה  לנושא 
במלחמה רב־אלוף יצחק רבין בדיון לאחריה: 
"לגבי התכנון האופרטיבי: אני חושב שהתכנונים 
האופרטיביים, החשיבות העיקרית שלהם היא 
בעצם לימוד הבעיות. ואני חושב שאחד הדברים 
שעזרו במלחמה הזאת, יותר מהרבה דברים 
אחרים, זו ההתעסקות בתכנונים אופרטיביים 
בכל הרמות, לימוד הבעיות, לימוד הזירות, לימוד 

המוצבים... 
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שנים רבות נשאלתי על ידי "ידידיי", אם זה נכון שתליתי 
במכללה לביטחון לאומי צילום ענק ובו תמונת הר הבית, כאשר 
מסגד אל־אקצה מרוטש, ובמקומו "שתלתי" את הסקיצה של בית 
המקדש השני, כרמז לחובתנו לזרז את בניית בית המקדש בימינו.

אלה היו הימים שבהם החליטו כמה אנשים מכובדים מאוד 
לקעקע את דמותי, לאחר שביצעתי בהצלחה רבה שלושה 

תפקידים בדרגת תת־אלוף:
‰  ראש "תורת הלחימה של צה"ל", בהיותי במשך שנתיים 

עוזר ראש מה"ד האלוף אורי שמחוני - ידיד נפשי! 
‰  ראש מו"פ של צה"ל ומשרד הביטחון, תחת מנהיגותם של 
ראש מפא"ת הראשון ד"ר בנצי נווה, לשעבר מנכ"ל רפא"ל 
המהולל, ותחת תא"ל )במיל'( עוזי עילם, במשך ארבע שנים.

‰  קצין השריון הראשי, לאחר תא"ל עמוס כץ - שהיה הקשנ"ר 
ראשון בדרגת תא"ל, עם הקמת מפקדת חילות השדה, בפיקוד 
האלוף דן שומרון, שממשיכו, האלוף אמיר דרורי, והרמטכ"ל 
משה לוי )"משה וחצי"(, מצאו כנכון להפציר בי בתוקף כי 
אשאר בצבא הקבע ואשוב לצור מחצבתי - חיל השריון - 

למשך שנה עד שנתיים ואקודם לדרג האלופים.
התלבטתי מאד. אפילו ניצלתי נסיעה דחופה לארצות הברית 
והתייעצתי עם גדול הדור, האדמו"ר מנחם מנדל שניאורסון, 
ראש תנועת חב"ד, כיצד עלי לפעול? הרבי ענה לי על שאלתי 
הנוקבת "מה עלי לעשות?" ציינתי שאולי איני ראוי לכך שיקדיש 
מחשבה למתן מענה ללוחם שאינו "צדיק מושלם, אך מכריז 

שהוא מאמין אדוק בקב"ה ובנצח ישראל".
היה לי  קשה נוכח ההשתדלות התקיפה של האלוף טליק 
)ישראל טל(, מורי ורבי ומפקדנו הדגול, ושל מוסה פלד שמינה 
אותי לתפקיד ראש תח"ש והמליץ שאהיה מפקד חטיבה 7, 
תפקיד שהיה משאת נפשי ומבחינתי ה"תחנה הסופית". לכן 
נרשמתי והתקבלתי ללימודי תואר שני בהרווארד - באופן 

פרטי לחלוטין!

"האדם שבטנק
בס"ד

ינצח"
יוסי בן־חנן, בוגר הפנימייה הצבאית בחיפה, נולד בי"א באדר, יום נפילתו של יוסף 

טרומפלדור ונקרא על שמו. ביוני 1986 התמנה לקצין השריון הראשי והגה את 
הסיסמה "האדם שבטנק ינצח" במקום "האדם הוא הפלדה"

האלוף )במיל'( יוסי בן־חנן

יוסי בן־חנן, בצילום האייקוני, טובל בתעלת סואץ מיד בתום מלחמת ששת הימים
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הייתה לי מחויבות משפחתית ברורה, שקלתי 
להינשא בשנית. ציפיתי בהתרגשות להולדת בתי, 
אחות לבני ברק, שכבר היה בן 10 )יוני־כוכבה 
נולדה ב־2 באוגוסט 1986(. אני כבר הייתי תא"ל 
"קשיש", לאחר שש שנים בדרגה זו, שמצפות לו 

משימות רבות בתעשיות הביטחוניות.
הוכרעה  מלובביץ'  הרבי  עם  בשיחה 
ההתלבטות. הרבי אמר לי: "ְויֵֵצא חובתו בהגנת 
הארץ, לשלמות הארץ, לשלמות העם ולשלמות 

התורה!" נוסח מאד מנומס - ב"גוף שלישי". 
עניתי לו: "אני מקווה שהקדוש ברוך הוא 

יאציל לי כוח למלא שלוש שלמויות אלו". 
הוא הרצין ואולי אף דיבר בחדות ובקוצר 
רוח, כאילו אני "מושך זמן", ובגוף שני ובישירות 

אפילו בוטה הוסיף: 
"כוח כבר יש לך! אבל כשכוח "נמצא בקופסה" 
זה  ההיפך הגמור מ"כוח", ולגנרל אין צורך לבאר 

את זה!!!"
נפרדנו בלבביות ובחום שהיו ה"נשק הסודי" 
של הרבי. הוא בירך את ברק בני, ונתן לי רמז 
שהוא מברך "שהכול יהיה בבריאות טובה" - רמז 
להולדת הבת. בחב"ד לא מציצים באולטרה־

סאונד - מה שיהיה, יהיה.
שבתי למולדת והתייצבתי בלשכת הרמטכ"ל 
עם תשובה חיובית. הייתה לי תחושה ברורה 

שאהיה זמן רב קצין השריון הראשי. 
בכיר,  כתא"ל  הזה  לתפקיד  הגעתי 
252. לאחר  ומוניתי במקביל למפקד אוגדה 
מכן, בשנת 1987, הקמתי את "אוגדת מקשנ"ר", 
במערך של פיקוד הדרום, ובה שתי החטיבות של 
מערך ההדרכה הֵחילי, חטיבת בית הספר לשריון 
וחטיבת קורסי הפיקוד )קק"ש וקמ"ט, ויתר 
גופי ההכשרות(. הייתה בכך תרומה משמעותית 
לפיקוד הדרום, ואלוף הפיקוד באותם ימים, 
האלוף יצחק מרדכי, ראוי להוקרת חיל השריון, 

על חלקו בהקמת המערך הזה.
אגב, כשהתעניינתי מדוע נקראה האוגדה 
שמפקדתה הייתה ב"רפידים", הגעתי לפתרון 
"כתב החידה" די מהר, זו  הייתה ה"גימטרייה" 
של שמו של מפקדה הראשון "ְּבֶרן", האלוף 
לא  ומעולם  לי,  ז"ל. נאמר  אדן  אברהם 
הוכחש, שהרעיון הזה לציין את שמו של מפקד 
האוגדה הקבועה הראשונה, באופן מתוחכם 
שכזה, היה של קצין החינוך האוגדתי סא"ל 
ישעיהו תדמור, לימים תא"ל וכן מנהל בית הספר 
הריאלי בחיפה. אני כבוגר הפנימייה הצבאית 
בריאלי במחזור ט' הכרתי אותו היטב. הוא ללא 
ספק היה מתוחכם! אציין שזה לא היה מקרה 
חריג, וברוח שנותיו הראשונות של צה"ל, למשל 
מחנה "דורה" שליד נתניה, נקרא על שמה של 
המורה דורה אבן, רעייתו של האלוף דן אבן, 
שהיה מפקד חזית המרכז במלחמת העצמאות. 
במחנה "דורה" הייתה כמדומני, גם מפקדת 
לקצין  הדרכה(. כך התמניתי  )פיקוד  פה"ד 
השריון הראשי, מפקד חיל השריון שמנה אז 

3200 טנקים! 
ביצעתי תפקיד זה מעל לארבע שנים. לדעתי 

מפקדי כל חילות השדה חייבים לבצע תפקידם 
במשך ארבע שנים ומעלה!  צה"ל נבנה בתפיסה 

החילית. 
הקמת המפח"ש החלישה את החילות. סוגיית 
משך ביצוע תפקיד של מפקד חיל היא קריטית! 
אסור לנו להסכים שמפקד חיל השריון יהיה 

תת־אלוף בתפקיד ראשון! 
זה גם לא תפקיד לשנה, זהו תפקיד שממנו 
יעלה למפלס האלופים, מי שהיה כבר מפקד 
אוגדה או כל תפקיד של תת־אלוף לפחות ששלוש 

שנים.
מיד בחודשים הראשונים יוני - ספטמבר 
1986, קיימתי דיונים עם כל מפקדי חיל השריון 
בעבר שהיו עוד איתנו. טליק ומוסה היו ממש לידי 
באותם הימים. מוסה קיבל על עצמו, לבקשתי, 
לעמוד בראש עמותת השריון. בשיחה מאד 
חשובה שקיימתי איתו במשרדו אז, בחברת 
"כור מתכת" ליד "בית "מעריב", בה השתתף 
יחיאל שרעבי, הוא הסכים לקבל מידיו של האלוף 
)במיל'( שלמה להט, ראש עיריית תל אביב־
יפו, את הנהגת העמותה, שבתוכה כבר גובש 
מתווה להקמת "יד לשריון" בלטרון, אך המציאות 
הכספית והארגונית של העמותה לא הביאה לכלל 
פעולה מעשית. היה זה מפקד גייסות השריון 
האלוף משה בר־כוכבא ואדגיש גם בהשראתה 
של רעייתו נחמה יקירתנו, העזר כנגדו, שהנהיג 
טקסי זיכרון למרגלות "משטרת לטרון", ובכך 
שמר על ה"קושאן" של חיל השריון, על מתחם 
לטרון, כמקום שבו יוקם ממש "אתר ההנצחה 

והמורשת" של החיל שלנו. 
שלמה להט נענה לבקשתי והקצה חצי קומה 
ב"בית השריון" ובמבצע בזק הוכשרה בו לשכה 
מרווחת וכמה חדרים ללשכת קשנ"ר במרכז 
הארץ. מיקמתי במקום לצידי את ענף הסגל של 
החיל ואיישתי את ראשות הענף בקצינים ראויים, 
כדי שניתן יהיה למסד את מינויי הקצינים מרמת 
המ"מ ועד לרמת המג"דים, בהתאם לסמכות 

החיל!
קבעתי שנחדש את "חניון השריון" בכיכר 
מלכי ישראל כבר בחג הסוכות, ונקיים ברוב עם 
"הקפות שניות" בשמחת התורה. הטנקים של כל 
העוצבות הסדירות, הוצבו כ"מעטפת" מסביב 

ל"סוכת  השלום". לאחר שב־29 באוקטובר ציינו 
את "יום השריון", כפי שהיה נהוג, שהוא יום 

הפתיחה של "מבצע קדש". 
כמובן שכמעט החמצנו את האירוע בגלל 
חשש מגשם שאינו מתחשב בימי חיל, כפי שקורה 
גם ב"פורים", למגינת ליבם של כול ילדי ישראל, 
שכבר הכינו תחפושות, ואירועי ע�ד�לָיָד�ע שבוטלו 
מפאת הגשם,  ש"לפתע" ירד ושטף את השמחה.

החלטנו שבשנים הבאות לא נקיים אירועים 
באוקטובר, ואני ביקשתי מתת־אלוף אורי בן־
ארי, גיבור השריון ומפקד חטיבה 7 המיתולוגי 
ב"מבצע קדש", שיתיר לי לקיים את עצרת הזיכרון 
והמורשת, בחג הסוכות. את יום קדש לא נשכח!  
נציין אותו בכנסים עיוניים במפגשים יחידתיים. 
מציאות חיינו מאז וריבוי המלחמות והמבצעים, 
ולא רק הגשמים, הפכו את הדיון על מועד ציון 
העצרת החיילית למיותר! מאז 1986 אני לא 

זוכר שקיימנו אירוע חיילי ב־29 באוקטובר!
באותה השנה הראשונה לשירותי בתפקיד 
קשנ"ר, חשתי את שחשים מפקדי מערכים 
גדולים, שאינם מפקדים בתוקף סמכות של דרגה, 
ולכן הם עלולים להחמיץ את התנופה של ביצוע 
שינויים חשובים, בשל ויכוחים ו"משחקי כוח" 
שאינם זרים גם בקרב מערך השריון. אין ספק 
שדוד אלעזר )דדו(, ישראל טל )טליק(, אברהם 
אדן  )ברן(, משה פלד )מוסה(, משה בריל )בר־

כוכבא(, ואמנון  רשף, כולם אלופים עם הגדרה 
משמעותית של "מפקדי גייסות השריון", יכלו 
כאשר רצו, לקבוע כללים, נוהגים מינויים עד 
לרמת מפקדי חטיבות ומפקדי אוגדות, בצבא 
שעדיין לא היו בו דיוני שיבוצים, וכול רמטכ"ל 
ניהל את גייסות השריון על פי דרכו, ובעיקר על 
פי יחסיו האישיים עם מפקדי גייסות השריון.

לא קיימתי אף פעם שיחת נפש עם עמוס כץ 
על לקחיו מהתקופה בה היה קשנ"ר. הוא נסע 
לתפקיד בחו"ל ואני נלחצתי להיות מחליפו, 
מבלי שפיקדתי על מערך משוריין במשך ארבע 
כי ביקשתי  השנים שהייתי ראש מו"פ, אף 
מהרמטכ"ל למנות אותי למפקד אוגדה במינוי 
חירום, ורב־אלוף משה לוי ענה לי שזה רעיון 
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טוב, אבל ראש מו"פ הרי משוטט בכל 
רחבי תבל... ובצדק, וגם עוסק בייצוא 
הביטחוני למען התעשיות... בוודאי 
אם קוראים לו יוסי בן־חנן, ושלחו 
אותו במיוחד להרווארד וסטנפורד 
לא כדי להשתתף ב"משחקי מלחמה" 
מול מה"ד תו"ל. משה וחצי היה נקי 
של  שבסופו  לי  ואמר  מחיפופים 
דבר אשאר בצבא גם אחרי שאהיה 
ראש מו"פ. הייתי מח"ט 656 באוגדה 
שלו ופשוט אהבתי אותו - הפסקתי 

"לנדנד", ולפתע - קשנ"ר. 
ההתמודדות עם מפקדי האוגדות 
לא הייתה פשוטה, בעיקר במימוש 
סמכותי כמפקד החיל בתחום שיבוצי 
הקצינים בדרג הכי חשוב בצבא שלנו 

ובכל צבא - מפקדי הפלוגות, מפקדי הגדודים, 
מפקדי החטיבות. לא אמשיך, אשמח ללמוד מה 
קורה כיום. בשנת 1986 קניתי מחשב יד קטן, 
"פסיון", ועם סא"ל רבקה לנדאו בניתי לי בכיס, 
לפני הטלפונים החכמים, את מצב קצונת כול 
המערך הסדיר, מהמ"מים ועד למפקד החטיבות. 
שני מפקדי אוגדות היו אלו שהצילו את חיל 
שניהם  השיבוץ.  סמכות  מכרסום  השריון 
לדאבון לב כולנו כבר לא כאן, אך הם איתני 
כל הזמן. "אחי מבחירה" מאיר דגן שלחץ עלי 
להסכים להיות הקשנ"ר וגיבור ישראל נתי גולן. 
איתם הצלחנו לגבש את שיבוץ המסומנים 
כ"גננים". זה לא היה קל! החטיבות כבר סימנו 
מי יגיע מקורס קציני שריון להיות מ"מ בחטיבה! 
וחטיבה 460 השאירה את המצטיינים כ"גננים", 
בלי שפיקדו יום אחד על מחלקה. אני דרשתי 
מהפיכה. המצטיינים ישובצו בחטיבות ויסומנו 
לעבור אחרי 9 חודשים למערך ההדרכה. עם 

מאיר דגן ונתי גולן זה קרה!!!
האלוף דוד אלעזר טרח לבקר אותנו בשעתו 
בפנימייה הצבאית, ולשכנע, אישית, שחיל 
השריון יקלוט אותנו וימסד מסלול בזק לקצונה, 
למי שהיו "חיילים" צעירים, במשך שלוש שנים 

בפנימייה. 
בחופשת הפסח של שנת 1963 הוזמנו 15 
מתוך 22 בני מחזור ט' ל"סדרה" קצרה להכרת 
חיל השריון שכללה נהיגה בטנק שרמן אם־3, 
ירי במקלע מקביל, שיעורי קשר - וגם פירוק 

והרכבת מזקו"ם...
אני הוקסמתי בעיקר משיחה אקראית בגבעת 
המגדלים, עם סרן יאנוש בן־גל מ"פ ס' בגדוד 52, 
שהגיע לבקר את סג"ם יום־טוב תמיר )טייכמן( 
ממחזור ח'.  אני חושב שגם ידיד נפשי מילדות 
רמי )עמרם( מצנע, שמגיל 9 אנחנו ביחד, קלט 
את המסר של יאנוש שכדאי לנו להצטרף לחיל 
השריון, כי בו קיים המושג "צוות", וגם לא צריך 
לסחוב עשרות קילוגרמים על הגב, כי יש טנק 
ויש לו מנוע, ועוצמת האש של טנק עולה על 

עוצמת אש של "פלוגת חי"ר.
לעיתים מפגש אחד עם סרן שמדבר כשהוא 
יושב בג'יפ, ולידו בוגר אהוב כול כך כמו יום־

לא  דבר  שום  בצה"ל  שגם  ממחישים  טוב, 
אינדיווידואלי, הכול "פרסונלי".

שנים חשבתי שהסיסמה שנקבעה לבטא 
את רוח חיל השריון, בתום מבצע קדש ב־1956, 
הייתה אולי טובה לשעתה, אך לא תקפה בשנת 

 .1986
השלט "האדם הוא הפלדה", קידם את פנינו 
בשער מחנה ג'וליס, כאשר הגענו מתל השומר, 
12 בוגרי הפנימייה הצבאית ממחזור ט', לשרת 
בשריון. חשבתי על כך ימים ולילות רבים. אמרתי 
לעצמי ולאנשים רבים סביבי. מה שהציק לי 
בסיסמה המופרכת שמתכוונת ליצור תחושת 
עוצמה. כשהייתי מח"ט 7 היה לי ברור ש"האדם" 
אינו "פלדה" הוא "בשר ודם" ובעיקר נשמה!  

הסיסמה מ־1956 ממשיכה במידה מסוימת 
את מסורת הפוליטרוקים הסובייטים בצבא 
האדום. אולי אפילו גלגול לא מוצלח של תרגום 
מרוסית, כמו שקרה לדבריו האחרונים של יוסף 
טרומפלדור בי"א באדר תר"פ )1920( - "טוב 
למות בעד ארצנו". כך  כתב הפסל מלניקוב על 
פסל "האריה השואג" בתל חי, שהוצב ב־1936 
מעל ל"קבר שמונת האחים" )ביניהם שתי אחיות 
דבורה ושרה(. בכך חרת באבן נוסח מעוות 

שמדגיש ש"טוב למות"! את הנוסח 
הזה ציין באזכרה בתל אביב הסופר 
המיוסר יוסף חיים ברנר, שנרצח 

באותה שנה. 
הסיסמה  נוסח  של  העניין  לי 
החילית היה חשוב ביותר. דיברתי 
עם משה פלד סגני בחטיבה 7, עם 
מוסה וטליק, עם שאול נגר שהיה סגני 
בתח"ש, שהוא ה"לורד שומר החותם" 
של חוברות "בשריון" שיזמנו יחד 
ב־1975. אף לא אחד אמר לי שאני 
טועה, אך רבים שאלו, ובצדק, מה 
תהיה הסיסמה שאתה תרצה לנסח 

ולהטמיע?
אמרתי: הסיסמה תתמקד באדם! 
בלי להרחיב ולפרש! כתבתי: "האדם 

שבטנק ינצח!"  
זהו זה - הייתי "בשל" לכתוב את התחלת 
התפנית בחיל השריון בשנת 1986. הגעתי עם 
הנוסח הזה לגדודים ולפלוגות, הבהרתי למפקדים 
בכול הרמות, והחלטתי להביא את הנושא הזה 
לדיון בבית השריון, שאליו יוזמנו כול מפקדי 
גייסות השריון  וכל הקשנ"רים בעבר, וכמובן 
שעשיתי עבודת הכנה יסודית. המפגש אכן התקיים 
בבית השריון. אנשי המפתח מבחינתי היו אורי בן־

ארי, מוסה פלד, משה בר־כוכבא, ומוטקה ציפורי. 
טליק היה חשוב מאד, אך יש לזכור שהוא לא היה 
טנקיסט ב"קדש" )אז הוא היה מפקד חטיבת חי"ר, 
ואחר כך מפקד בה"ד 1( לכן, לא היו לו "זכויות 
יוצרים" על "האדם הוא הפלדה", אך הוא הזהיר 
אותי שאני רץ מהר מדי ושגם העברת כל הטקסים 
ללטרון היא קצת מוקדמת. לא הסכמתי איתו. 
סיסמה, אמרתי לו, היא יותר מ"שלוש מילים", 
היא קוד ערכי! היא "דגל מילולי". אנשים נהרגים 
עם סיסמה, "שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד!" 

היא הסיסמה של העם היהודי! 
הדיון הסתיים בכך שכול המשתתפים בירכו 
אותי על היוזמה והקביעה ובראשם אורי בן־

ארי, מוסה פלד ומשה בר־כוכבא. מוטקה ציפורי 
הסתייג אך לא "הפך עולמות" וטליק, ממש 
אימץ את הנוסח שניסחתי. לתדהמתי לאחר 
שנים קראתי ב"ויקיפדיה" שטליק ניסח את 
סיסמת השריון "האדם שבטנק ינצח" ומישהו 
אף הרחיק לכת ושינה את הערך עלי במשפט 
יוסי בן־חנן הטמיע את הסיסמה "האדם שבטנק 
ינצח". אמרתי בשנים האחרונות שיגיע יום 
שאכתוב לחוברת שלנו כמה דברים על שנת 
1986 בחיל השריון. עתה כאשר אני נמצא 
במומבאי שבהודו החלטתי להיענות לבקשתו 
של אודי שני ולפניה של שאול אליי, לכתוב על 
אותה שנה - לפני עשרים ואחת שנים. לנגד 
עיניי מאיר דגן ונתי גולן ז"ל, שתמיד ביקשו 
ממני לכתוב. אני גרפומן לא קטן וכתבתי המון. 
חלק גדול מדברי נכתבו על ידי ונחתמו על ידי 
מי שהזמינו ממני דברים כתובים. ראו בדברים 

לעיל הקדמה.
המשך, רעיי השריונאים, בע"ה, יבוא!  

יוסי בן־חנן על רקע טנק המרכבה סימן 4
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הורים, רעיות, בנים ובנות, אחים ואחיות, 
חברות, משפחות, ראש המטה הכללי רב־אלוף 
גדי אייזנקוט, מפקדים, שריונאים, אורחים 

נכבדים, מכובדיי כולם, ערב טוב.
אפוא שהוא ב־1956 בין מבצע "יונה" למבצע 
סיני, החליטו הוריי כי הגיע זמני, ובאתי לעולם 
מתוך חטיבה 7, שעליה פיקד אבי, אורי, במבצע 

סיני. 
60 שנה השריון הוא ביתי ומשפחתי  זה 
השנייה. בעקבות אבינו, הצטרפנו לשריון גם 
אחיי - גיורא ואבנר. עברנו כולנו את המסלול 
המלא עד פיקוד על גדודים בחטיבות הסדירות 

ובשירות המילואים. בזמנו היה מי שקרא לנו 
"משפחת שריון". בעקבותינו בא הדור השלישי: 
דור, בננו הבכור, סטה מהמסלול והיה ללוחם 
בחטיבת גבעתי. דנה בתנו הייתה למשקית ת"ש 
בחטיבה 7, כמובן. והצעיר בילדינו עידו, התגייס 

גם הוא לחיל השריון בנובמבר 2014.
עידו עשה את כל שירותו בגדוד 9 של חטיבה 
401, וסיים את קורס המט"קים בדיוק מצמרר 
של 40 שנה אחריי. במלאת לי 59, קיבלתי מתנת 
יומולדת נפלאה והתנפחתי מגאווה. רצנו אחרי 
עידו לרוחבה ולאורכה של הארץ, טיגנו שניצלים 
לעידו וחבריו בשער של שזפון, הכנו שקשוקה 

לרגלי החרמונית המושלגת, סביח חם הבאתי 
עד למוצב כיסופים, חזרנו 'רוורס' 100 ק"מ 
כי שכחנו את העוגיות של סבתא אורה בתא 
המטען - לא היו לנו גבולות ולא מעצורים. 
לפעמים עולה בי חיוך כשאני מנסה לדמיין את 
אבי, רץ אחרי עם סביח. על סיום קורס מט"קים 
בזמנו הסתפקנו בהודעה במשלוח גלויה. היינו 
כחולמים ולא האמנו למראה הגבר שצומח לנו 
בין האצבעות. נפעמנו מהקשר העמוק שנוצר 
בין עידו לחבריו השריונאים, הסתכלנו מהצד 
וראינו איך הנער השזוף ושרוף השיער, שמרכז 
חייו ועניינו היה הים וגלישת הגלים, הופך לגבר, 

 עצרת הזיכרון והגבורה - 

דבר המשפחות 
השכולות

ביום ו' בתשרי התשע"ח, 26 בספטמבר 2017, התקיימה באתר יד לשריון, 
במעמד הרמטכ"ל רב־אלוף גדי איזנקוט העצרת השנתית של הגבורה והזיכרון 

לחללי השריון. הבאנו כאן את דבר המשפחות השכולות באותו ערב מרגש.
סא"ל )במיל'( נמרוד בן ארי

סא"ל )במיל'( נמרוד בן־ארי, 
אביו של עידו בן־ארי ז"ל, נושא 
את דבר המשפחות השכולות 

בעצרת הגבורה והזיכרון
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ללוחם שריון מאובק, ולמפקד קרבי. 
אם היה חשש שהחיבור עם החיל רופף משהו, 
בנובמבר 2016 קיבלה משפחתנו את הקשה 
בבשורות, עם ההודעה על נפילת בננו הצעיר 
עידו, בהתהפכות הטנק שעליו פיקד בתרגיל גדוד 
9 ברמת הגולן. הצטרפנו בעל כורחנו למשפחה 

חדשה - משפחת השכול.
נפילתו של עידו הביאה לביתנו מאות רבות 
של אנשים מכל קצוות העולם והארץ, חלקם 
שריונאים, שלא הכרנו באופן אישי, ובאו לחלוק 
כבוד. אלפי שנות טנקאות חלפו ובאו בביתנו 
והפגינו חברות ורעות שריונאים שאין דומה לה.

המונח משפחת השכול נושא עמו משא כבד 
שאין כמותו. כל אחד ואחד מאתנו חווה את 
ההצטרפות למשפחה הזו בצורה שונה. אני 
רוצה לצטט את משפט הפתיחה מספרו של 
לב טולסטוי "אנה קרנינה" - משפט שנחרט 
בראשי, ואתו אני מזדהה ורוצה לשתף אתכם: 
"כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו, כל 

משפחה אומללה - אומללה בדרכה שלה".
הזמן לא עושה את שלו, אולי ההיפך הוא 
הנכון, הזמן החולף רק מגביר את הגעגועים 
ואת הכאב. במהלך השבעה ביקר אותנו אבי 
גרבובסקי, אביו של עידו גרבובסקי ז"ל, לוחם 
באותה פלוגה ל' של עידו שלנו, שנפל במלחמת 
לבנון השנייה עשר שנים קודם לכן. אבי חיבק את 
יעל ונתן את העצה־"אזהרה" הטובה שנחרטה 
עמוק בליבנו - תזכרו שהילדים האחרים מביטים 
בכם. וכך אנחנו כמשפחה בחרנו להיאבק בשכול 
דרך הבחירה בחיים. עידו שלנו, בנה של הארץ 
הזו, נצר למשפחה עם שורשים עמוקים בארץ 

ישראל. מצד אמו יעל, הינו דור שמיני למשפחת 
יואל משה סלומון. שניאור שפושניק, החלל 
הראשון במאורעות תל חי, היה דודה של אורה, 
סבתו של עידו, שאליה היה קשור מאוד. הזכרתי 
כבר את סבו אורי, יליד ברלין שעלה בגפו ארצה 
בהיותו בן 13 לאחר ליל הבדולח, והפך למצביא 
ישראלי. סבתו דינה עלתה ארצה עם ילדי טהרן, 

והייתה פלמ"חניקית שלחמה בגוש עציון. 
עידו נולד בראש פינה, גדל וחונך ברמת 
השרון. השליטה בגלים והרכיבה עליהם היו 
הגורם המרכזי בעיצוב אישיותו ומנהיגותו 
השקטה. כל רגע פנוי בנערותו נוצלו לגלישה 
- תחביבו העיקרי ומרכז חייו. הים הסוער 
באשמורת הבוקר בימי החורף הקרים נתן לעידו 
את השלווה הגדולה ביותר. "רמתשרוני" טיפוסי, 
על כל המשתמע, ויחד עם זאת אהבת הארץ לא 
פסחה. עם חבריו טייל בארץ לאורכה ולרוחבה, 
ברכב וברגל, הם ישנו על אדמתה ובחופיה ונשמו 

אותה מרמת הגולן ועד הנגב. 
אפשר למצוא קצת נחמה בעובדה שעידו 
חי חיים מלאים ותוססים, עידו הספיק לטייל 
בעולם וחרש את כל בירות אירופה עם חבריו 
במסיבות סוערות. עידו היה מלא סיפוק משירותו 
הצבאי, אהב את הטנק ואת חייליו ומעולם לא 
קיטר. הייתה לעידו זוגיות ואהבה עצומה עם גבי 
חברתו. את חייו הקצרים הספיק למלא בתוכן 

שכמעט מספיק לחיים שלמים.
לאחר נפילתו ערכו חבריו הגולשים טקס 
פרידה מיוחד לזכרו בלב ים. את "מעגל הגולשים", 
 Live Like I" את הטקס ערכו תחת הסלוגן
Do", מושג שהפך לסוג של צוואה וכיוון לכולנו, 

למשפחה ולחברים.
עומר הסמ"פ וחבריו בגדוד ערכו עבורנו 
ספרון בשם "עידו שלי", ובו כל אחד מהחברים 
כתב עמוד וצירף תמונה משותפת. עומר רצה 
שנכיר גם אנחנו את עידו שלהם שלא כל כך 

ידענו - עידו החייל והמפקד.
עשרות שנים אני מגיע ללטרון, באחרונות 
תמיד עם ובעקבות עידו. הפעם אני עומד כאן 
בלעדיך ומצדיע בשמך ובשם הקהל הנכבד לכל 
גיבורי הַחי�ל, לוחמי השריון שחרפו נפשם ונפלו 

במערכות ישראל וביניהן. 
ימים סוערים וקשים עוברת ארצנו, אויבים 
מחוץ, מתחים ויריבויות מבפנים. מאוד חשוב לי 
לנצל את הבמה והמקום המיוחד הזה ולהעביר 
אליכם מסר ובקשת פיוס - נגזר עלינו להיפגש 
כאן מכל קצוות הארץ, בעל כורחנו אנחנו למדים 
שהגורל לא מבדיל בין ימין או שמאל, ספרדי או 
אשכנזי, דתי או חילוני ועוד כהנה וכהנה. נאספנו 
מכל קצוות העם. המקום והחיבור המיוחד של 
בנינו צריך לחזק בנו את ההבנה, כמה חשוב 

שנהיה מאוחדים גם אנו בחיינו. 
ומילה לשריונאים בהווה, אנא המשיכו להיות 
עמוד האש לפני המחנה. אנחנו תומכים ומחזקים 
את ידכם. עמידתכם הזקופה הינה חלק חשוב 

ומרכזי בחיינו.
אסיים בתודה לעמותת יד לשריון שמנהלת 
את המפעל הענק הזה בו אנו מתכנסים היום. 

המקום הזה הוא ביתנו, יישר כוח.
במותם בנֵינו ציוו לנו את החיים, בואו וננסה 
גם אנחנו לחיות בארצנו חיים של אחדות ושלום 

בתוכנו.
תודה שהקשבתם, שנה טובה וגמר חתימה 

טובה.   https://photos.app.goo.gl/qDsrXZFhqLvnl0ES2 :למצגת צילומים מעצרת הגבורה ראו כאן

הרמטכ"ל רב־אלוף גדי 
איזנקוט נושא דבריו בעצרת
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בשבוע שעבר סיימתי לקרוא ספר חדש שיצא 
על מלחמת יום הכיפורים ששמו: מי שישרוד 
- שיספר! כתב את הספר ד"ר דן פלג שהיה 
הרופא של מעוז "מפצח" בגזרה הדרומית של 
תעלת סואץ. מעניין שעדיין יוצאים ספרים 
חדשים על המלחמה ועוד יותר מעניין שהמחבר 
בחר במשפט ששמענו כמותו מניצולי שואה )מי 

שישרוד - שיספר(.
בספר מתאר פלג את הקרבות הקשים ביומיים 
הראשונים של המלחמה - את ההרוגים, את 
הפצועים והלוחמים, עד שתש הכוח והם נאלצו 
ללכת בשבי המצרי. החלק הראשון בספר מוקדש 
לתקופה שלפני המלחמה, הרופא המילואימניק 
הגיע "לעשות חיים ולתפוס שלווה" על גדות 
התעלה, אלא שהשלווה הפכה למהפכה. פלג 
מתאר את דיווחי התצפיתנים על הנעשה בצד 
המצרי של התעלה, על ההתעלמות של דרגי 
האוגדה והפיקוד מן המידע וגם על חוסר ההבנה 
של מפקדי גדוד הטנקים שהמוצב היה בגזרתם.

ואני שקראתי את הספר, לא יכולתי שלא לחזור 
ולהיזכר בהחלטות ובמעשים של מוני ז"ל, שהיה 

כפי הנראה המג"ד היחיד בסיני שהבין שפנינו 
למלחמה ופעל בהתאם. יש מצבים בהם מפקדים 
רואים את המציאות אחרת מעמיתיהם, יש מצבים 
בהם מפקדים מתריעים למפקדיהם, אבל נדירים 
המצבים שמפקדים פשוט פועלים - מתעלמים 
מכל ההנחיות, פועלים לפי הבנתם ולא חוששים 

שהחלטתם תביא לקיצה את מסלולם הצבאי.
בכמה מלחמות כבר ראינו שהבודדים העזו 
ושינו את פני המערכה. מוני לא שינה את פני 
המערכה אבל הוא דאג לכך שבממלכתו, בגדוד 
79, יתנהגו כאילו פרצה מלחמה. גדוד 79 היה 
הגדוד היחיד במרחבי סיני, ואולי גם ברמת 
הגולן, שמפקדו הבין שמלחמה בפתח, והוציא 
לשטח את חייליו יחד עם הרק"ם של הגדוד תחת 
רשתות הסוואה, וכל זה שלושה ימים לפני פרוץ 
המלחמה! מי יודע בפני איזה משפט צבאי היה 
מוני נדרש לעמוד? ואני החייל הפשוט, שאחרי 
עשרות שנים נוצר בינינו קשר, פשוט שאלתי 
אותו "איך ידעת?" ומוני ענה בקולו השלו "הייתי 
בסיור בתעלה לקראת ירידת הגדוד לתעלה, 
הרמתי משקפת לעיניים וראיתי את כל הצבא 

מוני - ארבעים 
וארבע שנים 

 אחרי המלחמה, 
חמש שנים 

לפטירתו
 ושוב אנחנו כאן נפגשים כדי לתת כבוד אחרון למוני 
)סא"ל במיל' שלמה ניצני( גיבור ישראל, ולתלמה, 

רעייתו תבדל לחיים ארוכים

עפר דרורי*

עיטור הגבורה

לאות ולעדות
 כי סמל

ניצני שלמה
מ"א 313796

גילה גבורה עילאית
בעת לחימה מול פני 
האויב תוך חירוף נפש

במבצע קדש

תיאור המעשה: בשעת הפעולה 
במצרים, במסגרת מבצע 

"קדש", נפתחה אש חזקה על 
הזחל"ם בו פיקד סמל שלמה 
ניצני. נהג הזחל"ם נהרג מיד. 

סמל שלמה ניצני לקח את הגה 
הזחל"ם ובאש החזקה נסע 

קדימה, חילץ מספר פצועים 
שנפלו מזחל"ם שנסע לפניו, 
העלה את הפצועים לזחל"ם 
וכל זאת תחת אש כבדה של 

האויב. לאחר מכן הפעיל מספר 
כלי נשק, שהיו בידי הפצועים, 
נגד עמדות האויב ושיתק אותן. 

על־ידי פעולה זאת הציל חיי 
פצועים וחיי חיילי יחידתו.

 על מעשה זה הוענק 
לו עיטור הגבורה לפי חוק 
העיטורים בצבא ההגנה 

לישראל.

ניסן תשל"ג, אפריל 1973
* עפר דרורי, סא"ל )במיל'(, היה לוחם בפלוגת החרמ"ש בגדוד 79 במלחמת יום הכיפורים. 
ישראל  גיבורי  את  המתעד   /http://www.gvura.org הגבורה:  אתר  את  ומטפח  הקים 
לדורותיהם. לוחמי גדוד 79 נוהגים מאז פטירתו של מוני )שלמה( ניצני להיפגש ליד קברו 

באזכרה השנתית. הדברים נכתבו בעקבות האזכרה השנה.
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מוני ניצני בהיותו בקורס קצינים, קיץ 1957

לאות ולעדות
 כי סמל

ניצני שלמה
מ"א 313796
גילה אומץ לב

הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

 ביום 6 באוקטובר 1973 
 פיקד סא"ל שלמה ניצני על 
 גדוד טנקים, בגזרה שמול 
העיר איסמעיליה. הכוח 

שבפיקודו ביצע התקפות 
חוזרות ונשנות על ראש הגשר 
המצרי שבגזרה, ובכך שיבש 

ובלם את מאמץ הצליחה 
המצרי. מספר הנפגעים של 

הכוח היה רב. סא"ל שלמה ניצני 
בעצמו שקד לחלץ את נפגעיו, 
על אף האש הכבדה של האויב. 
הוא נפצע קשה תוך כדי קרבות 

הבלימה. כושר מנהיגותו, 
עמידתו האיתנה, אומץ ליבו 
וקור רוחו נסכו ביטחון ְּבֶקֶרב 

פיקודיו וחיזקו את רוחם.

 על מעשה זה הוענק 
 לו עיטור המופת לפי 
חוק העיטורים בצבא 

ההגנה לישראל.

אייר תשל"ה, מאי 1975

עיטור המופת

המצרי מולי, מה יש להבין?
ואת השאלה הזו אני ורבים אחרים שואלים 
את אלה שנדרשו להערכה, את אלה שהתעלמו 
מכל המידע ביהירותם, שגם אחרי ארבעים שנה 
מעקמים את ההיסטוריה כדי ששמם ייזכר לטובה 

ולא לדיראון.
ומה הלקח הנדרש? בכל הדרגים להיות 
בעלי אומץ לב אזרחי, לעמוד מול הממונים 
עליך, להביע בקול וללא פחד ומורא את שאתה 
חושב, להיות מחובר לאמת שלך וגם להיות 

מוכן לשלם את המחיר.
מוני היה כזה, אינני יודע כמה נפשות הציל 
בעת שמטוסים מצריים הפציצו את מחנה הגדוד 
בצוהרי יום הכיפורים ההוא, ואנו חיילי הגדוד 
התבוננו בהם מחוץ למחנה בחניון יום תחת 

רשתות הסוואה.
מקומו של מוני ניצני שמור לו בשדרה המרכזית 
של גיבורי ישראל, לא רק בשל עיטור הגבורה 
ועיטור המופת שזכה בהם, אלא גם בשל הבנתו 

ומעשיו במלחמת יום הכיפורים בטרם פרצה. 
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 מסע חיים 
אלוף חיים ארז: מ"ילדי טהרן" לפיקוד על צליחת הטנקים 

במלחמת יום הכיפורים

מסע חיים הוא סיפור חייו המרתק של חיים ארז, הילד שברח 
מווארשה הכבושה בידי הגרמנים, שרד את החורף הנוראי במחנה 
בסיביר, הגיע לנהלל ללא משפחתו במסגרת קבוצה מילדי טהרן, 
וגדל כצבר, לוחם, מפקד ומנהיג בקרב ובשלום. זהו סיפור נדיר 

הנקרא בנשימה עצורה.

האלוף  של  חייו  את  עיצבו  זיכרונות,  ארבעה  תמונות,  ארבע 
במילואים חיים ארז:

היער  את  מושלג  בלילה  לבדו  רץ  ארבע,  בן  רק  רוזנברג,  ‰  הניק 
שמעבר לגדר התיל בשטח המפורז, כשהוא משאיר מאחוריו את 

פתק  ולצווארו  וגרמנים,  רוסים  חיילים  אמו, 
המבקש עזרה ממי שימצא אותו.

התבשר  שבו  הימים  ששת  במלחמת  אחד  ‰  רגע 
בקרב,  נהרג  אלעד,  אהוד  השריון,  גדוד  שמפקד 
ועליו כמחליפו להוביל את הטנקים של גדוד 79 

ולפרוץ את המתחם המצרי המוגן בג'יראדי.
סואץ  תעלת  את  חצה  שלו  הטנק  שבו  ‰  הרגע 
מפקד   - והוא  מצרים,  אדמת  על  והתייצב 
ששינתה  המתקפה  את  מוביל   -  421 חטיבה 
יום  במלחמת  הדרום  בחזית  המערכה  פני  את 

הכיפורים.
‰  רגע הסיום של מהלך פינוי העיר ימית באפריל 
1982, מהלך שהוא בתפקיד אלוף פיקוד הדרום 

ניהל והוביל בנחישות, החוכמה וברגישות.

 משואה לתקומה וקיבוץ גלויות
)הפרק האחרון בספר "מסע חיים"(

רבה  במידה  מייצגת  המורחבת  ארז  משפחת 
של  ארץ  לתקומה,  משואה  הישראלי,  האתוס  את 
יהודים  אליה  ומחבקת  שאוספת  גלויות,  קיבוץ 
לאחר  נישאה  פרידה,  חיים,  של  אמו  הם.  באשר 

מותו של שלמה, בעלה השני, לששון אברהם, שעלה לישראל מעיראק 
בשנת 1952. את שנת חייה האחרונה העבירה באילת, קרוב לבנה גבי, 
אחיו למחצה של חיים. שם היא גם נפטרה בגיל 98. הוריה של מאירה 
)רעייתו של חיים( הגיעו מאירופה ב־1934; האב יעקב מגרמניה, והאם 

אלזה מהונגריה, שניהם נפגשו בישראל.
בנם הבכור של חיים ומאירה, דוד, דדי, שקרוי על שם סבו שנעלם 
בסיביר, התגייס גם הוא לשריון ומשרת כסגן אלוף במילואים. את אשתו 
אורלי הכיר במהלך שירותו הצבאי. אורלי היא בתם של חביבה ובלה סבג, 
שניהם ילידי מרוקו, שעלו לישראל בנפרד בתחילת שנות ה־60 והכירו 

בעיר שדרות שבנגב המערבי. לדדי ואורלי שני בנים; נימרוד ואיתמר.
אמית�י צעיר מדדי בחמש שנים. גם הוא התגייס לשריון בעקבות אביו 
של  בתם  לאורית,  נשוי  הוא  רב־סרן.  בדרגת  והשתחרר  הבכור,  ואחיו 

שלמה ופריה ביננפלד. אביה, בן לשורדי שואה, עבר מסלול דומה לזה של 
חיים ופרידה: פולין, גירוש לסיביר וחזרה לפולין לאחר המלחמה. בשנת 
1950 עלתה המשפחה לישראל, ושלמה, שהיה טכנאי מחשבים, נשלח 
ב־1970 להשתלמות בלונדון שבה פגש את פריה עזרא, נצר למשפחה 
מעיראק, שבתחילת המאה ה־19 עברה לכלכותה שבהודו ומשם ללונדון. 
בלונדון היא פגשה את טכנאי המחשבים שנשלח להשתלמות. לאורית 

ואמיתי יש שני ילדים, איה בת שמונה ונועם בן 6.
ושל  משפחתי  של  החיים  קורות  על  מסתכל  "כשאני  ארז:  חיים 
מכל  משותף.  גורל  חולקים  כולנו  כמה  עד  מבין  אני  כלוַתיי,  משפחות 
ַקצוֹות העולם כולם מצאו את דרכם למדינת ישראל. אלה שבאו מאירופה, 
ממרוקו, מעיראק, מבומבי או מלונדון. לכולם היה יעד אחד, שאליו רצו 
להגיע ולחיות בו: מדינת ישראל. זה מיזוג הגלויות החזק ביותר שמדינה 

יכולה לשאוף אליו. אין מזרחיים, אין אשכנזים. יש ישראלים.
יש דברים שאי אפשר  "אבל עדיין, גם אחרי כמעט 75 שנים כאן, 
לשכוח. נועם, אחד מנכדי, בנם של אמיתי ואורית, 
הוא בן שש היום. כשאני מסתכל עליו, אני מתקשה 
ושנתיים  בקזחסטן,  במנזר  הייתי  שבגילו  להאמין 
אבי,  את  לחפש  בשלג  שלם  לילה  רצתי  לכן  קודם 
עד שהגעתי לכפר קטן. לעולם לא אשכח שבשואה 
שאלמלא  ילדים  יהודים.  ילדים  וחצי  מיליון  נרצחו 
זוועות המלחמה, היו יכולים להגיע למה שאני, ניצול 

שואה, הגעתי בחיי."
איש  של  והנפלא  המיוחד  החיים  סיפור  וכל 
אחד, הניק רוזנברג, חיים ארז, יש בו מעין הבטחה 

ושבועה שלעולם זה לא יקרה שוב.
אפשר  ארז  חיים  של  המפואר  הצבאי  בשירותו 
בקרב  מ"מ,  בהיותו  בגולני  הלחימה  את  למנות 
השתתפותו   ;1956 קדש  במבצע  רפיח  צומת  על 
במשלחת הראשונה שנסעה ללמוד את טנקי ה"מגח" 
)פטון( בצבא גרמניה, בפיקודו של יעקב )ג'קי( אבן; 
שאותה  הימים,  ששת  במלחמת   79 בגדוד  לחימתו 
המג"ד  בתפקיד  והמשיך  הסמג"ד  בתפקיד  החל 
ז"ל; הפיקוד  אלעד  אהוד  המג"ד  של  נפילתו  לאחר 
יום  במלחמת   ,421 חטיבה  הצליחה,  חטיבת  על 
הכיפורים; והפיקוד על המבצע הרגיש והמורכב של 

פינוי חבל ימית, בעת ששימש אלוף פיקוד הדרום.
בעקבות הסיום המוצלח של פינוי ימית, שלח ראש הממשלה דאז 

מנחם בגין, ביום 25 באפריל 1982, את המכתב להלן:
אלופי וידידי,

כל אזרחי ישראל ראוך בדאגה, בנשימה עצורה ובהתפעלות, ממלא 
את התפקיד הקשה ביותר שהוטל אי פעם על מפקד בצבאנו או בכל צבא 
אחר, במדינה כלשהי. ואת התפקיד הזה: לבצע את החלטת הממשלה, 
מפקדו העליון של צבא הגנה לישראל, בלי שיישפך דם, מלאת עד תום, 

בכבוד, בהדר, בתושייה, באהבת ישראל.
... ודמעות גבר, חייל ומפקד - אין קדושות מהן.
שלך בהוקרה ובאהבה,
מנחם בגין

ליקט וערך אל"ם )במיל'( שאול נגר

"מסע חיים" מאת אילן כפיר ודני דור, 
הוצאת כנרת זמורה־ביתן, התשע"ח 

2017, כריכה רכה, 320 עמודים
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האדם שבטנק על ציר המפלים
באופן  שינה  בטרור  המלחמה  עידן 
הקרב  שדה  מאפייני  את  דרמטי 
והשירות הצבאי. בתקופה זו גם החברה 
משמעותי,  שינוי  חוותה  הישראלית 
שמתגייס  הנוער  ובערכים.  בעמדות 
לשרת  ומחפש  בררן  הינו  לצה"ל  כיום 
למיניהן  )סיירות  ממותגות"  ב"יחידות 
בהתאם  אחרות(.  מובחרות  ויחידות 
לכך נפגעה המוטיבציה לשרת ביחידות 

"קונבנציונליות", כדוגמת חיל השריון.
המשמעותי  השירות  זאת,  עם 
באותן  דווקא  מתבצע  ביותר  והמשפיע 
יחידות משוריינות, הנושאות את עיקר 
את  ומובילות  השוטף,  הביטחון  נטל 
התמרון היבשתי והמכריע במלחמה. המשרתים בשריון, "השריונרים", 
בהקשר  סיפורם.  את  סיפרו  ולא  כמעט  הכיפורים  יום  מלחמת  מאז 
הזה, הספר "האדם שבטנק" ממלא פער חשוב, הוא מציג את הווית 

השירות בחיל־השריון בעידן בו המלחמות הן אחרות משהכרנו.
דור הטנקיסטים של שנות ה־90 גדל על מורשות הקרב מאז קום 
יום־הכיפורים.  ומלחמת  ששת־הימים  מלחמת  של  ובעיקר  המדינה, 
היו אלו מלחמות הרואיות, עקובות מדם, בהן באה לידי ביטוי גבורת 

השריונאים, אשר בעוז ובמופת פעלו מול צבאות ערב.
)כתבה נרחבת על הספר פורסמה באתר יד לשריון(

 At the Decisive Point in the Sinai:
Generalship in the Yom Kippur War

מצביאות   - הכובד  "בנקודת  הספר 
בחזית התעלה במלחמת יום הכיפורים" 
אבן  )ג'קי(  יעקב  )במיל'(  האלוף  שכתבו 
ואל"ם )במיל'( שמחה מעוז )הוצאת מודן 
השנה  יצא   ,)2012 וצה"ל,  לאור  הוצאה 
לאור באנגלית בארצות הברית, בהוצאת 
על   .University Press of Kentucky

כריכת הספר באנגלית כתוב, בין השאר:
At the Decisive Point in the 

Sinai is a firsthand account of the 
Yom Kippur War's most intense 
engagement by key leaders in Sharon's 
division. Jacob Even, deputy division 
commander of the 143rd Division, and 
Simcha Maoz, a staff officer, recount the initial stages of the Suez 
crossing, examine the Israel Defense Forces' (IDF) response to 
Egypt's surprise attack, and explain Sharon's role in the transition 

from defense to offense. They detail Sharon's struggle to convince 
his superiors of his plan and argue that an effective division 
commander is revealed not only by his leadership of subordinates, 
but also by his ability to influence his senior officers.
מאוד  והמחמיאה  האחורית,  הכריכה  שעל  הראשונה  הביקורת 

לספר, היא:
"At the Decisive Point in the Sinai is the single best volume 

I have ever read on the Yom Kipput War. It bridges the 
gap between the two standard forms of writing on the 1973 
conflict - the memoir and the historical monogrsph - and does 
so in a very effective manner."

Robert M. Citino, author of The Wehrmacht Retreats: 
Fighting a lost war, 1943 
האלוף )במיל'( ג'קי אבן תרם עותק מהספר באנגלית לעמותת יד 
לשריון, וציין בהקדשה, בין השאר: "אני מקדיש ספר זה לעמותת יד 

לשריון למען המתעניינים דוברי השפה האנגלית".

הסודות מבפנים

ייעץ תת־אלוף שמעון  שלושה עשורים 
בהיותו  ההחלטות:  קבלת  במוקדי  חפץ 
הביטחון  שרי  לשני  הצבאי  השליש 
רבין,  ויצחק  ארנס  מישה   - המיתולוגיים 
עזר   - נשיאים  לשלושה  הצבאי  והמזכיר 
ויצמן, משה קצב ושמעון פרס. הוא נחשף 
חשאיים  וגילויים  למהלכים  זו  בתקופה 
שמעון  חושף  החדש  בספרו  מספור.  רבים 
שועי  עם  ממפגשים  חוויות  לצד  מקצתם, 

עולם, ראשי מדינות ואישי מפתח.
חיים  סיפור  הוא  מבפנים"  "הסודות 
מרתק של שמעון חפץ, הנער שגדל בשכונת 
לאיש  והיה  בירושלים,  שערים  מאה 
בצמתים  החלטות  למקבלי  הצמוד  צבא 
את  אגודל  בצד  עקב  מלווים  וחייו  המדינה,  בתולדות  מהחשובים 

מדינת ישראל בשעותיה הקשות והטובות.
)כתבה נרחבת על הספר פורסמה באתר יד לשריון(

תדרכי נפשי עוז
על תעוזה בשדה הקרב

בתופעה  עוסק  שמשי,  אלישיב  מאת  עוז"'  נפשי  "תדרכי  הספר 
המרתקת ביותר בשדה הקרב - תעוזת לוחמים המחרפים נפשם מול 
אש אויב. בספר נבחנת סוגיית התעוזה בקרב ומנותחים בו המניעים 
הגורמים ללוחמים לסכן את חייהם. חקר הקרבות מוכיח שהססנות 
ואילו  הלוחמים,  של  הלחימה  מוטיבציית  את  מחלישה  מפקדים 
תעוזת המפקדים מפיחה בהם רוח לחימה ומעלה באורח משמעותי 

את שיעור הניצחונות בקרב.

הספר "בנקודת הכובד" 
בהוצאה באנגלית

"הסודות מבפנים" מאת 
שמעון חפץ, הוצאת 

CONTENTONOW, התשע"ז 
2017, כריכה רכה, 333 עמ'

"האדם שבטנק" מאת רונן 
איציק, הוצאה עצמית, התשע"ז 

2017, כריכה רכה, 235 עמודים
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קרבות  שישה־עשר  מנותחים  בספר 
שבהם הסתערו מפקדים צעירים אל מול 
אש אויב תוך גילוי תעוזה מופתית. עם 
מפקדים נועזים אלה נמנים, בין השאר: 
האלוף יאיר יורם )יה־יה(, שפיקד כמ"פ 
בקרב צומת רפיח; האלוף משה סוקניק 
"החווה  בקרב  כמ"פ  שפיקד  )עברי(, 
כמ"פ  שפיקד  פז,  מוטי  תא"ל  הסינית"; 
בר,  דב  אל"ם  בסיני;  הבלימה  בקרב 
שפיקד על כוח שייטת בפשיטה על האי 

גרין.
שככל  מלמד,  עוז"  נפשי  "תדרכי 
ערכיך  קשת  של  המיתר  את  שתדרוך 
תעוזתך  חץ  מעוף  יתעצם  כן  לעומק, 

למרחוק. ספר חובה למפקדים ולמחנכים.
)כתבה נרחבת על הספר פורסמה באתר יד לשריון(

גיבורי ישראל מקבלי ציון לשבח של האלוף
הגיע  שנים  עשר  של  מחקרי  מאמץ 
זה  ספר  פרסום  עם  המוצלח  לסיומו 
ישראל(  גיבורי  על  בסדרה  )הרביעי 
שכתב עפר דרורי. המחבר ליקט למעלה 
משש מאות סיפורי ציון לשבח, שניתנו  
ומפקדים במהלך  לחיילים  ידי אלוף  על 
בהארת  הספר  של  חשיבותו  שירותם. 
העוצמה של גבורת החיילים והמפקדים, 
שסיפוריהם אינם זוכים כמעט לחשיפה 

הראויה.
שמראים  הסיפורים  מאוד  רבים 
גיבורים  שהתגלו  אלה  כי  ומוכיחים 
בלחימה - הם אנשים בשר ודם רגילים, 
המכריע  ברגע  אותם  הביאו  שהנסיבות 
למצות יכולת גנוזה שהמתינה לנסיבות 
המיוחדות בקרב כדי להתגלות ולהתממש. אין מענה אחד לשאלה 
אחד  ספק  ללא  הוא  חינוך  כי  אף  כזו,  גנוזה  יכולת  יוצרים  כיצד 

ממרכיביה.
ויחידתית הם חלק מההיסטוריה של כולנו  מורשת קרב אישית 
ותישמר  שתיכתב  הראוי  מן  גבורה  של  זו  היסטוריה  בארץ.  כאן 
לדורות, ותשמש מופת לדורות הבאים. כמעט כולם למדו ומכירים 
את סיפורי הגבורה של בני עמנו המתוארים בתנ"ך, ובהם לדוגמה 
כאחד,  והמבוגרים  הנוער  שבני  וראוי  המלך,  ודוד  הגיבור  שמשון 
יכירו גם יותר בעלי עיטורים וצל"שים בני זמננו, מאז קום המדינה, 

שרבים מהם עוד איתנו ויכולים להיפגש ולספר את סיפורם.
ספר זה הוא לכן נדבך חשוב בשימור ההיסטוריה והמורשת של 

צה"ל ושל כולנו, ועל כל ראוי המחבר לברכה מיוחדת.
)כתבה נרחבת על הספר פורסמה באתר יד לשריון(

מלחמת ההתשה

"מלחמת  ישראל  מלחמות  מכל 
עד  לציבור.  ידועה  הפחות  היא  ההתשה" 
למלחמה.  בהקשר  הנסתר  רב  עדיין  היום 
הלוחמים  בפי  נקראת  ההתשה  מלחמת 
בשם:  הזאת  בתקופה  בה  ששירתו 
המלחמה שנשכחה. עד היום לא מזכירים 
יתר  עם  אחת  בנשימה  המלחמה  את 
מלחמות ישראל. כיוון שלא היה כול תיעוד 
במלחמת  שלחם   79 גדוד  על  סיפור  או 
ההתשה באתרי השריון ובכתובים, החליט 
מורשת־ את  לספר  בריל  יהודה  המחבר 

הקרב של הגדוד במלחמה קשה זו בחזית 
כמו  הבאים.  ולדורות  הזה  לדור  המצרית, 
כן החליט, במסגרת סיפור הגדוד, לפרסם 
את המלחמה לאחר שנוכח שגם עליה יש 
מעט מאוד מידע. המחבר ראה בעבודתו שליחות וזכות גדולה. הסיפור 
ששירתו  וחיילים  מפקדים  עם  המחבר  שערך  ראיונות  על  מבוסס 
שפורסמו  עת  כתבי  על  ההתשה,  ובמלחמת  הימים  ששת  במלחמת 
על מלחמת  בודדים  אינטרנט  על אתרי  לשריון,  יד  עמותת  במסגרת 
שבה  מהתקופה  זיכרונותיו  ועל  לוחמים  של  סיפורים  על  ההתשה, 

שירת בגדוד.

ָמֵגן ְוִצָּנה
סיפורו של ניסים מגן )מכלוף( לוחם שריון במלחמות ישראל, 

הלום קרב ממלחמת יום הכיפורים
ביותר. אבל  היו הרגעים קשים  "אלה 
מהתופת  אותנו  לחלץ  שיבואו  האמנתי 
שעות  שלוש  אליה.  שנקלענו  הנוראה 
גוסס.  כשהוא  שלי  בידיים  היה  המ"פ 
איש לא הגיע לתת לנו עזרה." זהו סיפורו 
יום  ממלחמת  הלום־קרב  מגן,  ניסים  של 
לילה  שהמתין  הגולן,  ברמת  הכיפורים 
שלו ליד גופתו של המ"פ הנערץ שלו, סרן 

משה ניר ז"ל, שגסס בידיו.
מגן,  ניסים  על  ספר  הוא  וְִצּנָה,  ָמגֵן 
לוחם הלום־קרב, החל מילדותו בארץ לוב, 
מילואים,  צבא,  בארץ,  הקליטה  מסע  דרך 
ציבורית.  התנדבות  פוליטיקה,  חקלאות, 
ושנייה  ראשונה  באשמורת  לוחם  ניסים 
ושלישית בעיניים פקוחות, ללא שינה. הלם קרב. צמד מילים גסות בימים 
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כאן, ויועץ ללא שכר שם. יום בכנסת, יום במועצה, דואג לאחרים עד אשר 
עצמו נשכח לגמרי. אבל זהו בדיוק ניסים מגן, מגן וצינה לכל החוסים בו.

)כתבה נרחבת על הספר פורסמה באתר יד לשריון(

תדרכי נפשי עוז מאת אלישיב 
שמשי, מודן הוצאה לאור, 

משרד הביטחון, שנת 2017, 
כריכה רכה, 274 עמודים

גיבורי ישראל מקבלי ציון 
לשבח של האלוף, מאת עפר 

דרורי, דרור הוצאה לאור, 
התשע"ז 2017, כריכה קשה, 

420 עמודים

מלחמת ההתשה מאת יהודה 
בריל, מהדורת אינטרנט. הספר 

במלואו פורסם באתר השריון 
ביום 8 ביוני 2017

ָמֵגן ְוִצָּנה מאת ד"ר גבי אביטל, 
הוצאה עצמית, התשע"ז 2017, 

כריכה רכה, 124 עמודים

כל שריונאי חייב לזכור ולהמשיך 
תנו ידכם ל"יד לשריון"

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

ופתוחות בפניך דרכים רבות נוספות לתת כתף ולסייע.

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

מלא, גזור ושלח

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

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

שם פרטישם משפחהדרגהמ"אאירוע

2. תרומה מקצבת שארים

שם פרטישם משפחהדרגהת"זאירוע

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

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

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

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

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

ת"ד 745 לוד, 71106

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

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

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

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

מלא, גזור ושלח

תשלום דמי חבר באמצעות שיק

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

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

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

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

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

באמצעות כרטיס אשראי או בצ'ק, ולציין על גבי טופס זה: לביטאון "שריון" בלבד

 ÌÈÙ˙Â˘ ÂÁ‡ ÌÈ¯Â˘Ú ‰Ú·¯‡ ‰ÊÓ

 Ï˘ È‚ÂÏÂÎË‰Â ÈÚˆ·Ó‰ ÂÂ¯˙È ˙ÁË·‰Ï

ÆÈ¯„ÂÓ‰ ·¯˜‰ ‰„˘· ÔÂÈ¯˘‰ ÏÈÁ

 ÔÂÂ‚Ó· ÏÈÁ‰ ˙‡ „ÈÈˆÏ ÌÈ‡‚ Â‡

 ÒÂÒÈ·Ï ˙ÂÚÈÈÒÓ‰ ˙ÂÓ„˜˙Ó ˙ÂÎ¯ÚÓ

 ÈÈÁ ÏÚ ˙Â‚ÓÂ ÏÈÁ‰ Ï˘ ıÁÓ‰ ÁÂÎ

ÆÌÈÓÁÂÏ‰

Â˜‰ ÏÎ Í¯Â‡Ï ÔÂÈ¯˘‰ ÌÚ
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