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15 ש"חתוכן  •  2018 יר תשע"ח, אפריל  • אי  52 ן  ו גילי  • ן  ו יד לשרי ן עמותת  ביטאו
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 סא"ל )במיל'( דוד כספי 
 סא"ל )במיל'( מיכאל מס

 סא"ל )במיל'( עודד מגידו
רס"ן אור ארבל - מקשנ"ר

עומר כץ, יוסף כהן ומתן אמור •צלמי המערכת: 
שוש פרנקל •המפיקה: 

עמותת יד לשריון, ת"ד 745 לוד, 7110603 •המען למכתבים: 
•כתובת העמותה:  עמותת יד לשריון, לטרון, ד"נ שמשון 

 9976200, טל': 08-6307400/1, 
פקס': 08-9255186

   טלפון למלש"בים: 08-8617339, 
 בית הספר לשריון: 08-9784315, 

פקס': 08-9152629

שריונאים יקרים,
העשייה  בתנופת  ממשיכים  אנו 
ובתוך כך מסמנים השנה כמה אירועים 
משמעותיים; הבולט שבהם הוא שנת ה־70 
למדינה, לצה"ל ולחיל השריון. בשנה זו 
יעבור הקו הזה כחוט השני בכל הגיליונות, 
ובהם בנין הכוח, סיפורים אישיים, ודורות 

של שריונאים מתש"ח ועד תשע"ח.
קפצה  בחיל  לשרת  המוטיבציה 
מדרגה, וגם בגיליונות הקרובים ניתן במה 
לעוסקים במלאכה - לחיילים, למפקדים 
ולקצינים הצעירים, העומדים בחוד החנית 
של הפעילות המבצעית בחיל. כאשר 
חימושו של המערך הסדיר התייצב על 
תותחי 120 מ"מ, הגיעה גם העת להצדיע 
לתותח ה־105 מ"מ, שפרישתו מסמנת גם 
היא את ההתעצמות הטכנולוגית העוברת 

על שורות החיל.
של  מותו  על  לאחרונה  התבשרנו 
אחד המפקדים הבולטים בצה"ל, האלוף  
)במיל'( דורון רובין, אדם מיוחד, צנחן, 
שפיקד על חטיבה 500 במלחמת שלום 
הגליל, והוביל את הפקת הלקחים לאחריה. 
רובין היה מפקד חד שלא חשש אף פעם 
מביקורת, רוחו תמיד הובילה לביצוע 

וללמידה. גם ממנו ניפרד בגיליון זה.
ברעות שריונאים,
אל"ם )במיל'( רונן איציק

דבר היו"ר ■ אלוף )במיל'( אודי שני   4
דבר הקשנ"ר ■ תא"ל גיא חסון  4

חיל השריון – יומן מבצעים ■ המערכת  6
סטטוסים נבחרים מהמשטח  7

הנכדים שבטנק ינצחו ■ סרן רותם בורנשטיין  8
פלוגה ושמה "פלחו"ד אלון" )גדוד 82( ■ אוריה אהרון  10

הסימולטור "ַּבִגיָרה" בגדוד 195 ■ רון אסרף   12
לא רק לוויינים ומל"טים ■ אלי אלפסי  13

אתם יכולים לישון בשקט, יש על מי לסמוך ■ רס"ל )במיל'( דוד בקר  14
אז איך זה באמת להיות שריונר? ■ רב"ט טל לוין  16

מסייעת משפחה ■ איילת הלר  18
ברוך מצליח – הצליח! ■ אל"ם )במיל'( שאול נגר  20

77-7 בתרגיל עם סימן 4 ■ אל"ם )במיל'( רונן איציק  24
הידעת? ■ סא"ל )במיל'( מיכאל מס  26

חטיבת ברק 188 בתרגיל חטיבתי ■ רב"ט נועה כהן  28
חטיבה 401 הצליחה בגיוס מלש"בים ■ סרן הרב אופיר ברינר  30

הרוח אותה רוח, אך נוסף "מעיל רוח" ■ סג"ם טל פלס  32
ניצני השריון בתש"ח ■ אמנון כפכפי  34

70 שנות שריון - תמונות מספרות ■ אל"ם )במיל'( שאול נגר  38
הטנק הוא העיקר והוא שינצח במלחמה הבאה! ■ סגן אריאל ארליך  40

קוראים כותבים ומגיבים  42
אתרי שריון  באינטרנט ■ אל"ם )במיל'( שאול נגר  43

מארב השריון "לא איחר את הרכבת"■ רס"ל )במיל'( אבי בלייר  44
זכאיי עיטור המופת שלא זכו לקבלו ■ עֹפר דרורי  46

האלוף דורון רובין ז"ל – צנחן ושריונר ■ אל"ם )במיל'( שמעון בן מימון  48
מלחמת יום הכיפורים הוצגה לקציני שריון בשוויץ ■ סא"ל )במיל'( דוד כספי   51

פלוגת טנקים סודית בירושלים ■ אל"ם )במיל'( שאול נגר  54
התותח 105 מ"מ הוותיק של השריון פורש לגמלאות ■ סא"ל )במיל'( מיכאל מס  59

פותחים מדף – סקירת ספרות צבאית ■ אל"ם )במיל'( שאול נגר   61
שישה ימים וחמישים שנה   	

67', ירושלים, מלחמה   	
ניצחון בסבירות נמוכה   	

מהנעשה בעמותה ■ אל"ם )במיל'( שאול נגר  64
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המערכת

למרכז המידע: info@yadlashiryon.com או בטל': 08-6307406
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צילום: רס"ן אבשלום לוי
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דבר יו"ר העמותה

דבר הקשנ"ר

דבר היו"ר
משפחת  עמיתים,  חברים, 

השריון,
שנים   70 נחגוג  בקרוב 
להקמת המדינה ולהקמת צה"ל 
וחיל השריון. אנו ביד לשריון 
הללו  האירועים  את  נציין 
המרכזי של  האירוע  באירוח 
זאת  הביטחון.  ומשרד  צה"ל 
ועוד, קיימת תוכנית אירועים 
ואזכורים בהקשר לחינוך, לתרבות 
ולמורשת, לרבות ציון בחודשים הקרובים של מבצע כראמה 

ומבצע ליטני.
ועם זאת, חברים, הנושא המרכזי של העמותה לשנת ה־70 
יהיה פתיחת מרכז המורשת המצוי בלב ליבה של מצודת 
המשטרה שביד לשריון. המרכז הזה, שעליו אנו עמלים 

קרוב לשלוש שנים, יכלול מיצגי שריון חדשים, תוך הבלטת 
הטכנולוגיה בדגש על טנקי המרכבה, ובעיקר הצגת המערכות 

שהיו לחיל השריון ב־40 השנים האחרונות.
מרכז זה יציג את השריון במולטימדיה מהמתקדמות בעולם. 
יהיה זה מרכז עדכני ומתחדש, ואני משוכנע כי העמדתו בשנת 
ה־70 היא לכבוד לנו ולהנצחת הנופלים, ולתפארת הלוחמים 

ויוצרי הטכנולוגיה.
עוד ברצוני לציין בפניכם כי אנו יוצאים לדרך עם המרכז 
למפקדי המילואים, שבו יוכלו המפקדים לקיים פעילויות 
כשהם מחוברים בזמן אמת לרשת הצה"לית ולהשתמש באתר 
יד לשריון לצורכי עבודה שוטפת, מרמת המ"פ, המג"ד ומח"ט 

המילואים.
עשייה רבה עוד לפנינו, ועד לביטאון הבא נהיה כבר בתנופה 

נוספת של התחדשות בעשייה. 
חג עצמאות שמח,
אודי שני

דבר קשנ"ר
שריונאים,

השנה נציין ונחגוג את יום 
למדינת  העצמאות השבעים 
של  שנים  שבעים   - ישראל 
ובניית מדינה  יצירה, עשייה 
היו  ישראל.  בארץ  יהודית 
אלה שבעים שנים של גבורה 
ומורשת, של נחישות ודבקות 
דור  אנשי  החזון.  למימוש 
המקימים והמייסדים הם אלה 
אשר היוו את ההשראה והניחו 
את אבן הפינה למדינה הצעירה. כנגד כול הסיכויים - כך לפחות 
חשבו אויבנו - ניצחנו, בנינו, גדלנו והתעצמנו עד היום הזה.

בשבעים שנים אלה היה לחיל השריון תפקיד מכריע. סיפורי 
הגבורה והמורשת של לוחמי השריון - במלחמות, במבצעים 
ובמערכות השונות - שזורים היטב בסיפור דרכה של מדינת 
ישראל. אין ספק כי חיל השריון היווה וממשיך להוות את 
חומת המגן של מדינת ישראל, והצלחותיו בשדה הקרב היוו 
את הבסיס להצלחותיו של צה"ל ולניצחונותיה של מדינת 
ישראל. אנשי הפלדה הנחושים, האמיצים וחדורי השליחות, 
עמדו חשופים בצריח לנוכח האויב והביסו אותו. אז וכיום 
מהווים לוחמי וחיילי חיל השריון את עמוד התווך של הלחימה 

ביבשה, ושילובם בקרב המודרני הכרחי.
מפקדים ולוחמים, רעיי השריונאים,

חשבון הנפש הנעשה במלאות שבעים שנות עצמאות, מצביע 
על דור לוחמים יחיד ומיוחד במינו. דור שבמו ידיו בנה והגן 
על המדינה, דור שלחם במלחמות וניצח, דור המהווה דוגמה 
ומופת לשריונאים כיום. עלינו - לוחמי ומפקדי חיל השריון 
כיום בסדיר ובמילואים - להצדיע לדור המלחמות, ללמוד וללמד 
את מורשתם וגבורתם, והחשוב מכול - להתחייב לשמור על 
ההישגים שהעבירו לנו. אנו בני הדור שנולד לתוך מדינה קיימת, 
דור שלא חש על בשרו את עוצמת מלחמת יום הכיפורים, 
חייבים להבטיח כי לשם לא נחזור עוד. אין זה אומר כי תמו 
האתגרים, ואתגרים משמעותיים עוד לפנינו. אלה אתגרים 
המביאים לידי ביטוי שינוי ממשי ומוחשי בשדה הקרב, באויב, 
בשימוש בטכנולוגיה ועוד. עלינו לזכור ולהטמיע כי האדם 
שניצח בשבעים שנה האחרונות, הוא האדם שינצח בעתיד. 
חיל השריון מביט על גיבוריו ובונה את כוחותיו. אתם 
הלוחמים - אתם הגיבורים כיום. עשייתכם לאורך הגבולות, 
הנחישות המופגנת באימונים ובהכשרות, רעות השריונאים 
המופגנת ללא הרף - על אלה גאוותנו. אני סמוך ובטוח כי אנו 
מבינים את האחריות הגדולה המונחת על כתפינו ומתחייבים 

לנצח.
מכאן נשלח חיבוק ענק למשפחות הנופלים, ונאחל לכל 
השריונאים חג עצמאות שמח, ובברכת שבעים שנים למדינת 

ישראל - השריון מאז ולתמיד.
ברעות שריונאים,

תא"ל גיא חסון, 
קצין השריון הראשי



נמדע-דיזל הנדסה לב פסח, א.ת. צפוני לוד 7110604  טל': 08-9781111
www.nimda.co.il  www.diesel-eng.co.il

נמדע-דיזל הנדסה

נמדע-דיזל הנדסה
מובילה טכנולוגית 

מעל 40 שנה 
בפיתוח מערכות 

הנעה וחטיבות כוח 
לכל סוגי הרק"ם

חטיבת כוח "אכזרית" 

 נגמ"ש כבד "אכזרית" 
T-72 על בסיס

 נגמ"ש כבד – "אכזרית"  - 
T-55 על בסיס

תכנון וייצור הינעים סופיים

T-72 חטיבת כוח
 חטיבת כוח חדשה

לתוכנית "FRCV" בהודו

 אינטגרציה

 ייצור

 אספקה ושירות

 תכנון הנדסי

 אליסון 4800
עבור נגמ"ש "איתן"

 X-200 אליסון 
 BMP-II, PT-76, M-113-2000 עבור

 אליסון 3200
M-113-2000 עבור

ממסרות תוצרת אליסון ליישומים של נמדע

צועדים איתך קדימה
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פעילות מבצעית

יחידות החיל שותפות למאמץ הביטחון 
השוטף בגזות החמות ביותר:

  בגזרת רצועת עזה: גדוד 82 של חטיבה 7 
כחלק  בגזרה  הבט"ש  בפעילות  משתתף 
אינטגרלי ומרכזי ממאמץ ההגנה ובניית 

המכשול הקרקעי החדש.
  באיו"ש: סגן שחר, מ"מ מגדוד 52 של 401, 
סיכל פיגוע ביחד עם לוחמיו, כאשר מחבל 
חמוש בסכין התכוון לדקור אזרחים. בזכות 
הֵערנות והחדות המבצעית של צוות המ"מ 

המחבל נעצר על ידם.

אמל"ח
  חטיבה 179 מתכוננת לקלוט את מרגמות 
"קשת" החדשות, שיאפשרו לה גמישות 

מבצעית רבה בלחימה.

  חטיבה 401 נערכת לקליטת טנקי סימן 4 
עם מערכת בקרת אש משופרת, שתאפשר 
קטלניות רבה יותר בשדה הלחימה העתידי.

עידוד הגיוס ואנשים
לוחמיו  גיוס  לקראת  נערך  השריון    חיל 

החדשים בחודש מארס 2018.
  כחלק מתוכנית הגיוס - חיל השריון מאפשר 
ללוחמים חדשים ביחד עם חבריהם להתגייס 

כקבוצה לאותה חטיבה.
  החיל השיק מיזם בשם "האח שיודע" של 
חשיפת השירות בו למלש"בים. במסגרת 
המיזם קיבל לוחם מחטיבה 401 מצלמה והוא 
מתעד את הפעילות שצוותו והוא מבצעים 

בהגנה בעוטף עזה ובאימונים.
  כנס מתגייסים למחזור גיוס מארס 2018: הַחִיל 
הזמין את המתגייסים החדשים לקחת חלק 
בכנס חשוב מאוד בנושא הגיוס לחיל, להכיר את 

מסלולי השירות בו והמערכים השונים בחיל. 
לכנס הגיעו גם הורים של מתגייסים, כחלק 
מהמגמה לחשוף את הוֵרי הלוחמים לשירות 

בחיל, ולערך החשוב של רעות השריונאים.
  החיל מוביל תהליך חשוב מאוד של שינוי 

מבנה פלוגות שריון לארבע מחלקות.

הסבות ואימונים

  חטיבה 188 ביצעה תרגיל חטיבתי מלא באש, 
כחלק מהגברת מוכנות החטיבה לקרב.

  חטיבה 7 מובילה את ניסוי "צק"ח )צוות 
קרב חטיבתי( גדעון" כחלק מהעבודה בנושא 
התאמת מבנה חטיבת חוד בצה"ל בתוכנית 

הרב־שנתית גדעון.
  יום כשירות חש"ן התקיים ברמת הגולן ב־25 
באפריל 2018 בהשתתפות חטיבות סדירות 

ומילואים 

 חיל השריון - 
יומן מבצעים

חיל השריון נוטל חלק חיוני וקבוע בפעילות הביטחון השוטף, ממשיך בפיתוח אמצעי לחימה 
מתקדמים, מתמיד באימונים ומתרענן בכוח האדם התמדה. הבאנו מבט חטוף על כול אלה

המערכת

 אל"ם יאיר וולנסקי
 הועלה לדרגת תא"ל 

והתמנה לסגן מבקר מערכת הביטחון

 מג"ד שלח 
סא"ל אחסאן דקסה

 מג"ד אדם
סא"ל מאיר בידרמן

 קצין אג"ם עוצבת געש
סא"ל גידי כפיר

 קצין אג"ם מל"י
סא"ל ניסים חזן

 רע"ן בחטיבת המבצעים
סא"ל חנוך דאובה

 רע"ן יבשה באג"ת
סא"ל אור וולוזינסקי

 רע"ן תכנון בחטיבת היבשה
סא"ל אורן בן־ארי

 רע"ן תרגילים בין־לאומיים ושת"פ
טיפול שבועי )טפ"ש( בפלוגת חרמון בגדוד 77, מחנה גמלא | צילום: סמ"ר ידעיה כהןרס"ן שחר שושנה
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סטטוסים נבחרים מהמשטח
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אני סרן רותם בורנשטיין, מפקד פלוגת טנקים 
בחטיבת השריון 401. בהסתכלות אחורה, סיפורי 
צבא וגבורה ליוו אותי למעשה לאורך כול חיי. 
כול ילדותי וחיי הבוגרים שמעתי מסבא על 
הימים בהם כול אחד ואחת הרגישו חלק מהכלל 
ונתנו מעצמם תוך הקרבה גדולה ומסירות נפש, 

והכול בשביל המדינה והחברה.
סבי, שמואל ליפא בורנשטיין, נולד בפולין 
ועלה  לארץ ב־1930 עם הוריו. בגיל 21 התגייס 
סבי להגנה ושירת בפלוגת חיל השדה. הפלוגה 
ביצעה פעולות רבות להגנה על השכונות בתל 
אביב. במלחמת העצמאות לחם סבי תחת פיקודה 
של חטיבת גבעתי והשתתף בקרבות גוש עציון,  

הדרך לירושלים, שער הגיא, מבצע דני ועוד.

אני בטוח שסיפורי העבר ודרכיהם של סבי 
ואבי הם אלו שהכווינו אותי בדרך שלי, ואני מרגיש 
גאה לקחת חלק בעשייה משמעותית בצה"ל גם 
כיום בתפקיד מ"פ בחיל השריון, ובכך להמשיך 

להגן ולשמור על המדינה ועל כול תושביה.
לכם המתגייסים, הדור החדש שנקבל אלינו 
לחיל כיום, שיהיה ברור - להיות לוחם בחיל 
השריון זהו אתגר רציני. תידרשו להתמודדות 
עם טכנולוגיה עדכנית, עם משימות מורכבות 
ולעבודת צוות, תוך כדי הפגנת מקצועיות, ערבות 
הדדית ורעות. אין ספק כי עומד בפניכם שירות 

מגוון, מעשיר, מאתגר ומשמעותי מאוד.
להיות חלק מַחִיל משפחתי שבו האדם במרכז 
אך נדרש ללכת יד ביד עם המכונה. להיות לוחם 

בצוות טנק או במחלקה מסייעת - אינן משימות 
קלות, אך העבודה הקשה תוכיח שהיא משתלמת. 
תגיעו פתוחים ללמוד, לגלות, להכיר אנשים 
חדשים ולהתמקצע, ובעיקר להבין ולהפנים 
שעכשיו תורנו, עכשיו אנחנו נכנסים יחד מתחת 

לאלונקה, והיא חייבת להישאר למעלה.
סבא שלי והסבים של כולם לחמו כאן למעננו, 

עכשיו זה תורנו להמשיך את שהם התחילו.
וברעות  בחירתכם  על  גדולה  בהערכה 

שריונרים. 

הכתבה התפרסמה בעיתון "ישראל היום" 
ב־27 בנובמבר 2017

 הנכדים שבטנק
ינצחו

סרן רותם בורנשטיין

www.iai.co.il • corpmkg@iai.co.il

התעשייה האווירית לישראל 
מברכת את משפחת חיל 
השריון במלאות 70 שנה 

למדינת ישראל

אנו גאים להיות שותפים לאתגרים ולמשימות של חיל השריון 
הלוקחים אותנו כל פעם למרחקים ולאופקים חדשים

אני חלק מַחִיל משפחתי שבו האדם במרכז, אך נדרש ללכת יד ביד עם המכונה. 
אנחנו, דור ההמשך

סרן רותם בורנשטיין



www.iai.co.il • corpmkg@iai.co.il

התעשייה האווירית לישראל 
מברכת את משפחת חיל 
השריון במלאות 70 שנה 

למדינת ישראל

אנו גאים להיות שותפים לאתגרים ולמשימות של חיל השריון 
הלוקחים אותנו כל פעם למרחקים ולאופקים חדשים
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אוריה אהרון. צילום: עידו סלע

רובכם,  הרצון הטוב  מניח שלמרות  אני 
כנראה, לא תבואו לבקר, ולכן אני פה, לספר 
לכם סיפור על פלוגה א' של גדוד 82 בחטיבה 
7 - הפלוגה שלי. כיום הפלוגה מתאמנת בשטחי 
האש של רמת הגולן, אבל זו לא תחילת הסיפור, 
תחילת הסיפור במאי 1948. בחודש הראשון 

למדינה הוקמה חטיבה 8 עם גדוד 
משוריינים, ובליל 30 ביוני 1948 
פעלה חבורה של לוחמי ההגנה  יחד 
עם שני חיילים בריטים שהצליחה 
להוציא ממחנה הצבא הבריטי שליד 
חיפה שני טנקי קרומוול בריטים. 
עם שני טנקים אלה וטנקי ההוצ'קיס 
שנרכשו קודם לכן מעודפי מלחמת 
העולם השנייה באירופה, שהגיעו 
רק ב־15 ביוני 1948, הקימו את גדוד 
82 ובתוכו את פלוגה א'. רק שמונה 
שנים לאחר מכן, בעת מלחמת סיני, 
הגיעה שעת השיא של הפלוגה, 
בקרב ששינה את ההיסטוריה של 

השריון - לא פחות ולא יותר.
אבל בואו נתחיל מההתחלה. ב־1955 התמנה 
סרן משה בריל למפקד הפלוגה )לימים האלוף 
משה בר־כוכבא(. אחרי שפיקד קודם לכן על 
פלוגת חרמ"ש )חיל רגלים משוריין( הוא לקח 
חבורת טירונים ובונה מהם פלוגה בדמותו, פלוגה 
אגדית שהחיבור ביניהם נותר חזק כל כך, והם 

מוסיפים להיפגש שנה אחרי שנה וממחישים 
את הערכים והחיבור שנמצאים בדי־אן־ֵאי של 

הפלוגה עד היום.
בניגוד לתהליך ההכשרה המסורתי של לוחמי 
השריון דאז, משה האמין שהבסיס צריך להיבנות 
על הכשרת חי"ר. וכך בסדרה של מסעות, תרגילי 

צוות וכיתה ותרגילי כושר הוא בנה לוחמים 
שיכולים לכול דבר ולא מפחדים משום אתגר.

כמה חודשים לאחר מכן, כמו שמשה בריל 
חזר והזכיר להם, הגיע שעת ה"שין". מלחמת 
קדש והמערכה בסיני תפסו את החיילים של 

בריל בשיא כושרם.

המג"ד אברהם אדן )ברן, לימים אלוף ומפקד 
גייסות השריון( קיבל את המשימה של כיבוש 
מתחם סכר הרואיפה והוריד את הפקודה לפלוגה 
א' של משה בריל, שבתורו הגה התקפה שונה 
מהנהוג עד אז בצה"ל. יש לזכור שמאז כניסתם 
של הטנקים ללחימה ביבשה ב־1916 בקרב על 
הסום שבצרפת, ראו בהם בצבאות 
רבים כוח מסייע לכוחות החי"ר, ולא 

כוח שמתמרן באופן עצמאי.
 2 מחלקה  תקפה  המתחם  את 
מימין, מחלקה 1 בהובלת משה בריל 
הייתה   3 ומחלקה  תקפה משמאל 
בבסיס האש. תוך כדי לחימה כול 
הטנקים כמעט חטפו פגיעות, אבל 
זאת לא פלוגה שתוותר ככה סתם. כמו 
באימונים, כך בקרב - החיילים פרקו 
מהטנקים שנפגעו את המקלעים 0.3 
ו־0.5, תפסו עמדות בחול הרך של סיני 
ולא הפסיקו לייצר אש. הצד המצרי 
שהתחיל עם כוחות גדולים בהרבה 
נחל תבוסה בקרב והוכה שוק על ירך. 
הניצחון הגדול נחקק בזיכרון הציבורי, ובפעם 
הראשונה בתולדות צה"ל פלוגה שלמה זכתה 
בצל"ש. לאחר הקרב הזה השימוש של צה"ל 
בטנקים לא נותר כפי שנתפס קודם לכן, ומרכבות 
הפלדה תבעו את מקומן כמלכי זירת הלחימה.

לאחר הקרב, לראשונה תולדות צה"ל, פלוגה 

 פלוגה ושמה
 "פלח"וד אלון" 

)גדוד 82(
"ברוך הבא לגדוד 82, גדוד הטנקים העברי הראשון" כך רשום באותיות 

קידוש לבנה על שלט גדול בכניסה לבסיס רוויה. אם תבואו לטייל ברמת 
הגולן, תוכלו לקפוץ לבקר בגדוד הטנקים הראשון שהוקם בצה"ל, על יסוד 

שני טנקי הקרומוול שנגנבו מהבריטים, בלילה האחרון לשהותם בארץ. קצת 
פנימה תוכלו להגיע למגורי פלוגה א' - "פלחו"ד אלון" - פלוגת הטנקים 

הראשונה )פלחו"ד זה כמובן פלוגת חוד(. זו פלוגה עם מורשת קרב אגדית 
שמפעמת בה, וגם כיום היא אחת הפלגות המובילות של החיל

מרכבה סימן 4 צמא למים...
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שלמה, מקבלת צל"ש פלוגתי על 
בן־ארי  מאורי  בקרב,  הצטיינות 
מפקד גייסות השריון, שהיה בעת 

הלחימה מח"ט 7.
אך זאת לא תהיה הפעם האחרונה 
שפלוגה א' תעמוד במרכז הקרבות 
המכריעים ביותר בהיסטוריה של 
המדינה. לפני מלחמת יום הכיפורים, 
הפלוגה הוכשרה בתכניות סודית 
גשר  גרירת  של  החשוב  לתפקיד 
הגלילים, כדי לאפשר לכוחות צה"ל 
לצלוח את תעלת סואץ. אך כמו תמיד 
בפלוגה מבצעית, התוכניות תמיד 
והפלוגה  משתנות ברגע האחרון. 

הועלתה אל רמת הגולן לסייע לחטיבה 188 
בהדיפת הסורים משטחנו, ובהבקעה אל תוך 

שטח סוריה.
אבל כול זה העבר. בוא נדבר רגע על ההווה, 
עם כול הכבוד לתהילת העבר, מה זה קשור למה 
שקורה כיום בפלוגה? אני רוצה לספר לכם על 
מור"ק קטן משלי. לפני קצת יותר משנה, סיימתי 
את ההכשרה שלי כטנקיסט בשיזפון, וכדרכו של 
עולם נשלחתי לפלוגה המבצעית. אחרי יום ארוך 
של ביורוקרטיה, אנחנו מגיעים בעיצומו של 
גשם למוצב יפתח בגבול לבנון. תוך כדי ירידה 
מהאוטובוס, אנחנו שומעים קולות תיפוף ברקע. 
העיניים שלנו מתמלאות בצהוב ושחור. כאילו 

נחתנו באמצע טקס אינדיאני. מוליכים אותנו 
לעבר מרכז הפלוגה, אנחנו רואים מעגל, מעגל 
של לוחמים, כתף אל כתף ששרים שירי פלוגה.

באמצע שולחן, עליו מונחים שימורי טונה, 
תירס, שעועית ושאר מטעמים שמככבים בדרך 
כלל במנות קרב. "ברוכים הבאים לפלוגה א', 

"פלחו"ד אלון".
יש שני צבעים לפלוגה, צהוב ושחור. צהוב - 
כי אנחנו פלוגה של "צהובים" "חנונים" "בוקים" 
שעושים הכול לפי הספר. ושחור - כי אנחנו פלוגה 
"שחורה" שלא מפחדת לפעול שלא לפי הכללים 

כשצריך ולחתור למגע. "לא רואים בעיניים".
אגיד את האמת, הייתי ספקן בהתחלה, רציתי 

לראות איך בפועל נראים הדברים 
בפלוגה הזאת. גיליתי פלוגה בשלב 
מוזר קצת, הפלוגה סיימה אך לפני 
 4 רגע הסבה לטנק מרכבה סימן 

מסימני 2 היותר מיושנים.
רוצים לדעת מה ההבדל בין סימן 
2 ל־4? כמו בין נסיעה בסוברו ישנה 
כזאת, לבין נסיעה במרצדס חדשה 
כזאת. מרכבה 4 הוא טנק חדשני, 
סוג של חללית כזאת, גם במראה 
וגם בהרגשה. זה טנק שנוסע מאוד 
חלק )יחסית לטנק כמובן( עם המון 
מערכות חשמליות. בניגוד לטנק 
שנמצא בצה"ל מעל שלושים וחמש 
שנה, שדרך פתרון הבעיות הקלאסית הוא "דפֹוק 

על זה עם פטיש חמש וזה יסתדר".
כיוון שזו פלוגה האחרונה בסדיר שנפרדה 
מהסימן 2, האופי של אותו טנק טבוע עמוק 
בגנים של הפלוגה. כיום לוחמי מחזור מארס 
15 )2015( האחרונים שהוכשרו על סימן 2 
נמצאים בחודשים האחרונים שלהם לשירות. 
בפלוגה  בתורשה  שעוברים  הדברים  אחד 
בריל  ערכים שכבר משה  אותם  הם  הזאת 
הנחיל בפלוגה - עבודה קשה, רעות ומשמעת 
עצמית המחלחלים עמוק לעצמות של לוחמי 
 פלוגה א'. אולי זה הסוד של המשפחה שנקראת 

פלחו"ד אלון.  

מרכבה סימן 2 לתפארת

מרכבה סימן 4 באחו...
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על  אספר  זו  בכתבה  אסרף,  רון  שמי 
הסימולטור ירי שמופעל אצלנו בשיזפון, ואיך 

אני רואה את זה מנקודת המבט שלי.
תחילה אספר קצת על עצמי: התגייסתי 
באוגוסט 16' לקמ"ד )קורס מדריכות( 110. 
לאחר הקורס שובצתי בתפקיד מדריכת קליעה 
בשיזפון. הייתי צריכה לעשות המשך הכשרה, 
ולכן לאחר הקמ"ד עברתי הכשרה נוספת במתקן 
אדם וחפיפה במגמה. מאז סיום החפיפה הייתי 
מדריכת קליעה של פלוגות הטירונות במשך 
כשלושה מחזורים. נהניתי בשלוש ההכשרות 
האחרונות. אני אוהבת מאד את המקצוע, את 
עולם ההדרכה, את ההרגשה שאני נותנת מענה 
ועוזרת לחייל בתחילת דרכו בצבא. בנוסף אני 
מרגישה משמעותית כאשר אני מלמדת חיילים 
על הנשק האישי שלהם ומסייעת להפוך אותם 

ללוחמים טובים יותר. 
באוגוסט האחרון נפתח בשיזפון לראשונה 
סימולטור ירי חדש בשם ַּבגִיָרה, שעתיד לשדרג 

את איכות ההכשרה של דור השריונרים הבא. 
הסימולטור ילווה את החייל מהמפגש הראשוני 
שלו עם הנשק ועם המטווח, ואחרי שירכוש 
ניסיון 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.
בעיניי  המשמעותיים  הדברים  אחד 
שהסימולטור מאפשר, ושלא התאפשר קודם לכן, 
הן היכולות של הלוחם להתמודד עם תרחישים 
המדמים מצבי אמת - לדוגמה אירוע מתגלגל 

במחסום, ולהוות חלק בתרחיש.
מלבד צבירת הניסיון המעשי שהסימולטור 
מספק, יש בו יתרונות רבים. הסימולטור הוא 
מקום אימונים ממוזג ונוח במבנה סגור ונותן 
מענה לאימונים של ירי יום ולילה. לכן מזג האוויר 
החיצוני אינו פוגע ביכולות להתאמן בו והוא גם 
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 לבדוק 
מטרות בין מקצה למקצה, הסימולטור מציג 

אוטומטית פילוח תוצאות מידי.
השתפרות תמידית - קיימת אפשרות לתת 
מידע ליורה על היכולות שלו ובכך הוא יכול 
לקבל משוב מידי על היכולות שלו, וכך הוא 

יכול לשפר את מיומנויות הירי שלו.
תחמושת - אין צורך למלא מחסניות אחרי 
כול מקצה. המחשב מטעין "כדורים" אוטומטית.
חשוב לציין שהסימולטור יכול לתת מענה 
לכול חייל ללא תלות בדרגתו ובתפקידו. זוהי 
תחילתה של מהפיכה בתחום הקליעה בחיל 
השריון. אני נרגשת מאד מהזכות להתעסק 
במשהו גדול וחדש, אני מאמינה שההשפעות שלו 
יבואו לידי ביטוי בתוך זמן קצר וכולם מוזמנים 

לבוא להתאמן. 

ִגיָרה"  הסימולטור "בַּ
בגדוד 195

סימולטור הירי החדש "ַּבִגיָרה" בשיזפון הוא תחילתה של מהפיכה בתחום 
הקליעה בחיל השריון. הוא מאפשר אימון ותרגול בכול מזג אוויר, מציג מידית 

את התוצאות ומשלים את האימונים ההכרחיים שבשטח
רון אסרף

סימולטור הירי החדש "ַּבִגיָרה" בשיזפון



אפריל 2018  שריון 51 ׀ 13

האווירית  התעשייה  עברה  ארוכה  דרך 
לישראל )תע"א( מאז הקמתה בתחילת שנות 
ה־50 ועד היום, בהיותה מובילה עולמית 
בפיתוח טכנולוגיות ומערכות אסטרטגיות 
התעשייה   - שמה  חרף  כך,  מתקדמות. 
האווירית כבר מזמן לא מפתחת רק אמצעים 
וטכנולוגיות ללוחמה אווירית, אלא מובילה 
גם בפיתוח אמצעים בתחומי היבשה, הים, 

החלל והסייבר.
היא התעשייה  "התעשייה האווירית 
הביטחונית הגדולה ביותר במדינת ישראל 
ועומדת כיום בקדמת הטכנולוגיה העולמית", מספר אלי אלפסי, 
סמנכ"ל השיווק של החברה הממשלתית. "אנחנו מביאים ללקוחותינו 
מגוון שלם של מערכות אסטרטגיות, שנמצאות בשימוש מבצעי שוטף 

בצה"ל ובצבאות ברחבי בעולם".
אלפסי, איש חיל השריון בעברו, שירת בצה"ל במשך 28 שנים, בין 
היתר כמח"ט שריון, ראש מחלקת תכנון בחטיבת המבצעים במטכ"ל 

ונספח צבאי בהודו. 
לתעשייה האווירית הגיע לפני כ־15 שנה, זמן קצר לאחר שהחלה 
להתפתח לתחומי פעילות נוספים. בתוך כך הוא מתגאה, כי החברה 
משתפת פעולה גם עם חיל השריון שבו גדל, כאשר גולת הכותרת 
היא פיתוח המכ"מ של מערכת "מעיל רוח", שמגינה על הטנקים מפני 
טילי נ"ט. תרומת התע"א לחיל השריון כוללת מערכות חדשניות 
ומתקדמות נוספות כגון: מערכות ניווט לכל רכב קרקעי ממוגן, 
מערכת הגנה מפני מוקשים מגנטיים וכחלק מצוות הקרב המשולב, 

גם דחפורים וכלי שריון ממוגנים.

מובילה עולמית בפיתוח מל"טים, לוויינים, 
מערכות הגנה אווירית ומטוסי משימה

התעשייה האווירית הינה המרכז הלאומי של מדינת ישראל 
לפיתוחים האסטרטגיים החדשניים ביותר שמקנים למדינה את 

היתרון הצבאי שלה בזירת האיומים המשתנים.
התעשייה האווירית הוקמה חמש שנים לאחר כינונה של מדינת 
ישראל כחברת בדק מטוסים, ששיתפה פעולה עם חיל האוויר הישראלי 
ותרמה רבות להגנת המדינה הצעירה והנצורה מפני שכנותיה הערביות. 
מאז התרחבו תחומי העיסוק שלה באופן משמעותי, שמקיף פתרונות 

טכנולוגיים מתוחכמים לשדות הקרב. 
אחד התחומים שבהם היא מהווה חלוצה ומובילה עולמית, הוא 
בפיתוח וייצור כלי טייס בלתי מאוישים, המשמשים את צה"ל בפעילות 
השוטפת והמבצעית. בין אלו מדגים אלפסי את המל"ט )מטוס ללא 

טייס( הגדול ביותר שבשימוש חיל האוויר הישראלי, "איתן". 
תחום בולט נוסף הוא פיתוח מכ"מים, שנמצאים בשימוש מבצעי שוטף 
בארץ ובעולם, בהם מכ"מים לגילוי שיגורי טילים המשמשים במערכת 
"כיפת ברזל" וכן מערכת למניעת חדירת רחפנים. "מדובר באחד האיומים 
שמתפתחים משמעותית בשנים האחרונות", מסביר אלפסי. "כל אחד 
כמעט יכול לקנות כיום רחפן, להפעיל אותו במיומנות פשוטה יחסית וכך 
לאסוף מודיעין ולגרום לא מעט נזקים. המערכת שלנו מטפלת באיום הזה".

החברה בולטת גם בתחום הרובוטיקה הצבאית, עם פיתוח מערכות 
רובוטיות להפעלה מרחוק של כלים מבצעיים. כמו כן היא חולשת על 
פיתוח מערכות רבות נוספות, ממטוסי משימה ומערכות משוטטות לאיסוף 
מודיעין, דרך אמצעי תקשורת ולוחמה אלקטרונית, ועד לפיתוחים דוגמת 
לוויין התצפית "אופק" של לוויין התקשורת "עמוס" ושל המשגר "שביט".

לא רק לוויינים ומל"טים 

אלי אלפסי

- התרומה של התעשייה 
האווירית לחיל השריון
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עוד לא נולד המילואימניק שהצו הגיע אליו 
בתזמון מושלם, לפחות לא מבחינת מזג האוויר. 
בצאלים, הבסיס שבו הפלוגה שלי מתאמנת 
בדרך כלל, חם מאוד בקיץ וקר מאוד בחורף. 
אם כבר חורף, אז לפחות התמזל מזלנו שלא 
ירד גשם הפעם, כמו באימון בשנה שעברה. זה 
מקשה אחר כך על הטיפול בטנקים בגלל הבוץ 
שמצטבר בכל מיני פינות במהלך הטפ"ש )הטיפול 
השבועי( שתִסכל דורות של טנקיסטים. אז מה 
מביא את המילואימניקים מפלוגה כ' של גדוד 

7016 בחטיבה 4 לעוד אימון?
הניחו רגע בצד את הדאגה לביטחון המדינה, 
את "מגש הכסף" ואת ציונות; אנחנו באים קודם 
כול בשביל החברים שלנו. את רוב החברים לא 
יוצא לי לראות במהלך היום־יום ולפחות פעם 
בשנה סוגרים פערים: מי סיים תואר, מי התחתן, 
מי נהייה אבא, מי התקדם בעבודה, ושאר ירקות 
שאנחנו סוגרים בינינו מפעם לפעם על כוס 
קפה שחור, שהוא גם הסמל הרשמי של מערך 

המילואים.
אימון  ימי  חמישה  צפוף:  היה  הלו"ז 
אינטנסיביים של החזרת כשירות באש. או כפי 
שאמר לי אורי המפקד על הבוקר: "דוד, הולכים 

לירות היום פגזים". 
הליך החיול בצאלים השתנה. עכשיו זה מעין 
סרט נע שבו קודם נקלטים שלישותית, אחרי זה 
מקבלים קיטבג עם ציוד שברובו לא נשתמש, 
ובסוף חותמים על רובה אם־16 מלא בסולר, 
שגם הוא מיותר, כי יש לי טנק מרכבה סימן 4 
דור ב', לא סתם. בקושי הספקתי להכין לעצמי 
סנדוויץ' וכבר היינו צריכים לרדת עם הטנק 
לשטח שבו נתאמן בחלק הראשון של השבוע.

עם דמדומי ערב נערכים לתרגיל לילי

החבר'ה על הטנקים האהובים והטובים

אתם יכולים 
לישון בשקט, 
 יש על 
מי לסמוך
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יפה בצאלים בימים אלה של אמצע דצמבר, 
הצמחייה מתחילה לפרוח, והלילות מלאי כוכבים 
כמו שרק המדבר יכול לארגן. הטנקים שזכורים 
לי מהסדיר השתנו, הכניסו מערכת ממוחשבת 
חדשה ואיתה גם פקודות שונות במקצת, ברמת 

התותחן.
כיוון שמיעטתי "לגעת" בטנק על מתגיו 
ובקריו, הייתי צריך רענון קטן אפילו בלחיצים 
בסיסיים כמו "עמדה" ולזירה. עשיתי פנטוגרף 
)הזזת עינית התותחן לאורך ולרוחב עצמים 
שונים( בשביל להחזיר את התחושה על הבקרים. 
שאר  ואת  לעמדות  עלייה  ביצעתי  בהמשך 
התכנים הטנקאיים הנדרשים. ברמת הפלוגה כול 
צוות עשה קודם כול מסלול בעצמו, שהסתיים 
בהסתערות על יעד מדומה באמצע המדבר. 
התרגילים נחלקו לתרגילי יום ולילה, הרי צריכים 

לדעת להילחם בכל מצב.
את הפגז הראשון זה כ־4 שנים יריתי דווקא 
בלילה, על מטרה בטווח של כ־570 מטר. אני 
חייב לציין שהיו לי מטרות "עסיסיות" יותר 
כמו טנקים או כלי רכב ישנים, אך הפעם זה 
הסתיים בפגיעה בפלח מתכת שאמור לדמות 
טנק. לחימת השריון השתנתה מאוד בשנים 
האחרונות, במיוחד אחרי מלחמת לבנון השנייה 
ומבצע "צוק איתן". קיימת התמקדות בחוליות 

נ"ט שקופצות מאיזה שיח או מנהרה.
האויבים שלנו הבינו שלא יכריעו אותנו 
בזריקת דיוויזיות טנקים לחזית, הסיקו מסקנות 
מהמלחמות האחרונות ופועלים בהתאם. עלינו 
ליישר קו עימם, כדי לא להיתפס מופתעים 
בעימות הבא, שלצערנו עוד יבוא. גם אצלנו 

מדברים אחרת. אם פעם כל חטיבת שריון הייתה 
אחראית על גזרה מסוימת, עכשיו נלחמים 
בצק"ח )צוות קרב חטיבתי(, צק"ג )צוות קרב 
גדודי( וצק"פ )צוות קרב פלוגתי(. המפקדים 
הבכירים עשו שעטנז בין כוחות שריון, חי"ר, 

הנדסה וארטילריה כיחידה לוחמת אחת.
והמחלקה  הצוות  תרגילי  ביצוע  אחרי 
האימון.  של  והמרכזי  הבא  השלב  היה  זה 
הצטרפנו לפלוגת חי"ר של חטיבת "כרמלי" 
ככוח מחלקתי של שני טנקים, יחד עם כוחות 
שלושה  איתם  ביצענו  ותותחנים.  הנדסה 
תרגילים: הראשון דימה התקדמות פלוגתית 
של הכלים ותפיסת עמדות אש )שם יריתי שני 
פגזים נוספים(, השני היה לחימה בשטח בנוי, 
שבו לצערי הצוות היה בחיפוי ולא עשינו יותר 
מדי, והשלישי היה לחימה בלילה בשטח מיוער 
ובו שוב היינו כוח חיפוי. התרגילים נמשכו 24 
שעות עם הפסקות קצרות שאותן ניצלנו בעיקר 

כדי לאכול ולתפוס שינה חטופה.
ייאמר לזכות המילואימניקים של "כרמלי" 
שהם התאמנו מאוד ברצינות ואתגרו גם אותנו, 
ולא תמצאו אצלם סצנה מ"גבעת חלפון". 
האימון הסתיים ביום חמישי בשבע בבוקר 
עם זריחת החמה. היה מעייף, היה קר, היה צורך 
לאכול אוכל נורמלי ולא עוד ממרח מוזר במנת 
קרב, אבל לדעתי היה גם שווה את זה. אני שמח 
להיות שייך לפלוגה של אנשים טובים, שבאים 
לתת עבודה רצינית שלא מובנת מאליה. כול 
עוד אני והחבר'ה שלי מתאמנים על טנקים 
אי שם, אתם יכולים לישון בשקט. יש על מי 

לסמוך.  

האימון הסתיים ביום 
חמישי בשבע בבוקר 

עם זריחת החמה. 
היה מעייף, היה קר, 

היה צורך לאכול אוכל 
נורמלי ולא עוד ממרח 
מוזר במנת קרב, אבל  

לדעתי היה גם שווה 
את זה. אני שמח 

להיות שייך לפלוגה של 
אנשים טובים, שבאים 

לתת עבודה רצינית 
שלא מובנת מאליה. כל 

עוד אני והחבר'ה שלי 
מתאמנים על טנקים 
אי שם, אתם יכולים 

לישון בשקט, יש על מי 
לסמוך. רשמים מאימון 

מילואים דצמבר 2017

אני )הכותב( והטנק האהוב שלי

רס"ל )במיל'( דוד בקר
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 אז 
איך זה
באמת 
להיות
 שריונר

האדם שבטנק 
ינצח: התדמית של 
חיל השריון אולי 
נשחקה והגריז 
קצת מעיק - אבל 
אי אפשר להטיל 
ספק בחשיבותם 
המכרעת 
ותרומתם של 
השריונרים 
במלחמה. שלחנו 
את רב"ט טל לוין 
לבדוק ולאייר - 
איך זה באמת 
להיות שריונר?

איור: רב״ט טל לוין, רל"שית ראש מחלקת ארגון בזרוע יבשה )הכתבה פורסמה באתר פז"ם ביום 16 בפברואר 2018(



לישראל

חוגגים שבעים לבניית המדינה

לישראל

חוגגים שבעים לבניית המדינה

לישראל

חוגגים שבעים לבניית המדינה

לישראל

חוגגים שבעים לבניית המדינה

לישראל

חוגגים שבעים לבניית המדינה

לרגל חגיגות ה-70 למדינה, שיכון ובינוי חברת התשתיות והנדל"ן המובילה בישראל, מברכת את המדינה 
ואזרחיה ביום עצמאות שמח. אנו גאים להיות שותפים לבניית המדינה ולהיות שזורים בסיפור הקמתה. 

מבטיחים להמשיך לפתח ולבנות פרויקטים למען המדינה גם בשנים הבאות.   

שותפים בעשייה למען המדינה, כבר למעלה מ-70 שנה

*6373www.shikunbinui .co. i l
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אימונים כחול־לבן זה גם עם שמים כחולים ועננים לבנים

"מסייעת משפחה" הוא אולי הסלוגן )סיסמה( הכי 
אהוב ונפוץ בדבר הזה שנקרא מסייעת שריון, שמופיע 

בכול פלוגה, מהטירונות, דרך כול ההכשרות ועד 
לפלוגות המבצעיות

איילת הלר

מסייעת 
משפחה
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חיילות במסייעת עם פודרה אמיתית מהטבע

בקטע הקצר שהתבקשתי לכתוב, אנסה 
להסביר קצת למה הסלוגן הזה הוא כול כך אמיתי 
ונכון, וכמה שהוא מייחד את המדור והענף שאני 
נמצאת בו ואת המערך כולו. אפתח בייחודויות 
של המדור והענף שאני שייכת אליהם, ובהמשך 

אפרט גם על הפלוגות המבצעיות.
המדור: אנחנו מדור של 37 חיילים, שמורכבים 
מ־4 מגמות - נגמ"שים, מרגמות, סיור ורובאות, 

ותצפית.
המגמות מורכבות כולן משילוב בין מדריכות 
שעברו קורס מדריכות שריון ואחריו עברו ברובן 
הכשרה נוספת בביסל"ח )בית הספר לחיל הרגלים( 
או במתקן אדם, וכן סמלים וקצינים לוחמים 
שעברו קורס מ"כים מסייעת וקק"ש. השילוב הזה 
יוצר תוצאות מדהימות. הוא משלב בנות נלהבות, 
עם יכולות הדרכה ומתודיקה גבוהות, מקצועיות 
וחותרות לידע ובעלות המון המון רצון להשקיע, 
עם לוחמים שחלקם בעלי ניסיון מבצעי, שכולם 
עברו הכשרה שלמה במסייעת. כולם מסורים, 
רציניים מעוניינים להעביר את הידע שלהם הלאה. 
השילוב הופך את המדור לגוף שמקפיד כול הזמן 
להיות רלוונטי, להתאים את עצמו לשטח ולהיות 

הגוף הכי מקצועי בַחִיל בתחומו.
אבל האמת שמה שבעיניי עוד יותר ייחודי 
במדור הוא המעבר. מלבד ההווי והמשפחתיות 
שנוצרה כאן, חשוב לנו להתעסק הרבה גם במה 
שמסביב - באקטואליה, בפוליטיקה )בגבולות 
הטעם הטוב כמובן(, בחיבור לארץ ובסוגיות 
מוסריות למיניהן. הדוגמה הכי טובה לדבר 
הזה היא קיום של משבצת בחירה שבועית, 
שבמסגרתה אנחנו מעלים סוגיה אקטואלית 

מכוניות  הנשק,  תעשיית   - הסוגים  )מכול 
התנדבות  אוטונומיות, שחיתות שלטונית, 
באפריקה ועוד, לומדים אותה ודנים בה יחד. אנו 
לא חוששים ליצור שיח ערכי מעניין ומשמעותי 
בינינו ומדברים הרבה כיצד אפשר ליצור ולשנות 
- במדור, בצבא ואפילו במדינה. אין לי ספק שזה 

הופך אותנו לגוף ייחודי בצבא!
הענף: ענף הכשרות מסייעת )330(, מורכב 
ממדור ההדרכה שאליו אני שייכת, ממפקדה 
ומפלוגת אימון מתקדם. כולנו יושבים באותה 
קומת משרדים, ישנים יחד באותה קומה במגורים 
)כמובן עם הפרדה בין בנים לבנות(. בגלל היותנו 
ענף די קטן יש בינינו תחושת משפחתיות ממש 
גדולה. כולם מכירים את כולם מקצה לקצה, 
עובדים יחד ולפעמים מרכלים קצת אחד על 

השני )כמו במשפחה טובה(.

המדור והמפקדה מקיימים יחד פעילויות 
ענפיות - ימי תרבות, סד"חים )סדרות חינוך(, 
טיולי שבתות חינוך וגם ערבי הוויי וכיף. כול 
אירוע שחרור של מישהו מהענף מאגד סביבו 
את כולם ומוכיח כמה שנוצרות כאן חברויות 

מדהימות, בין כול החלקים שלו. 
הפלוגות המבצעיות: לפני בערך שלושה 
חודשים נסעתי למוצב ריחן כדי להעביר שיעורי 
מרגמות למ"פ טנקים, שעובר הסבה למ"פ 
מסייעת. במסגרת הפיצוחים המחייבים בכול 
מפגש עם בן אדם חדש בצבא, אחרי שפרטנו 
כול מ"פ וסמ"פ בפלוגה המסייעת, בַחיִל ואת 

מצבת כוח האדם של הפלוגות, המ"פ אמר בגיחוך 
שהמסייעת היא ממש "כת". צחקתי והבנתי 

שאולי יש משהו בדבריו. 
במסגרת תפקידי במדור יצא לי בחצי שנה 
בעיקר  בַחיִל,  פלוגה  בכול  להיות  האחרונה 
באימונים ובביקורות למיניהם. בכול ביקור 
מחדש נדהמתי לגלות כמה שכולם באמת באמת 
מכירים את כולם, מעודכנים ברכילות החמה על 
כול הפלוגות בַחיִל - לא משנה איפה ובאיזו 
חטיבה, ועוקבים בדריכות אחרי שינויים של 
כוח אדם בכל מקום. תמיד אותן שאלות - מה 
שלום הסגלים בהכשרות, איך האימון המתקדם 
החדש, מה קורה בפלוגות המבצעיות החדשות, 

איזה מדריכות כבר השתחררו ועוד עוד.
וזה סוד הקסם של המסייעת - "מסייעת 

משפחה". 

פוף! - פצצת המרגמה 
יצאה לדרכה

כשיש ג'בלאות - אי אפשר שלא לרוץ עליהן...
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 ברוך מצליח
הצליח!

"האהבה והתשוקה שלי לפרויקט הינה מוחלטת ואין־סופית. האמונה 
המלאה בדרך והדבקות במטרה הובילו אותי לכל אורך שירותי, ובמיוחד 

בעשר השנים האחרונות בהן כיהנתי בתפקידים הבכירים בפרויקט - 
ראש רפ"ט וראש מנת"ק - בהם נדרשתי להרבה תעצומות נפש", כך ציין 

בהתלהבות תא"ל ברוך מצליח בערב מיוחד לציון סיום תפקידו
אל"ם )במיל'( שאול נגר

"47 שנים עברו מאז החליטו שר הביטחון 
משה דיין, שר האוצר פנחס ספיר והאלוף ישראל 
טל על הקמת מיזם המרכבה. ההחלטה התקבלה 
בשנת 1970 וכחלק מלקחי מלחמת ששת הימים, 
בעת שמדינת ישראל לא הייתה מפותחת, לא 
כלכלית ולא טכנולוגית, אבל להם היה חזון. ייתכן 
שגם בחלומות הגדולים הם לא האמינו שמדינת 
ישראל תהפוך לימים למובילה עולמית בפיתוח 
וייצור טנקים ורק"ם. עברו אכן 47 שנים ומשלחות 
מכול העולם מגיעות לארץ ומתפעלות לנוכח 
ההישגים הטכנולוגים המרשימים וגם מאופן ניהול 
המיזם המיוחד. מיזם זה מנוהל במנהלת ייחודית 
מסוגה בארץ ובעולם, יעילה ומקצועית, המשמשת 
קבלן ראשי ומפעילה למעלה מ־200 תעשיות 
במיזם לאומי־ציוני, שתרומתו למדינת ישראל 
הינה הרבה מעבר לביטחון - תרומה לכלכלה, 
לתעשייה לתעסוקה ולפריפריה". כך ציין ראש 
מנת"ק היוצא, תא"ל ברוך מצליח, בערב הוקרה 

לכבודו לרגל סיום תפקידו.

 פרידה מראש מנת"ק 
תא"ל ברוך מצליח

כחמש שנים שימש ברוך מצליח ראש רפ"ט 
)הגוף הטכני העוסק בפיתוח המרכבה והרק"ם 
הנוסף( בדרגת אל"ם, ובהמשך בדרגת תא"ל 
שימש כחמש שנים ראש מנהלת המרכבה, 
המרכבה  טנקי  ולייצור  לפיתוח  האחראית 
והנגמ"שים "נמר" ו"איתן". במיזם כבר החלו 
לפתח את הדור הבא מרכבה 4 ברק עם היכולות 
המתקדמות של איתור האויב הנעלם, תפעול 
מתקדם ומהיר ויכולת השמדה של כול מטרה 
- החל בחוליית נ"ט ועד משגר רקטת תלול־

מסלול, והכול בתוך שניות.
בערב פרידה מכובד שהתקיים במש"א 7000 
בתל השומר, ביום 8 בנובמבר 2017, השתתפו 

גורמים ממשרד הביטחון, מצה"ל ומהתעשיות 
הביטחוניות, ובני משפחתו של תא"ל ברוך 
מצליח. עוד כיבדו את ר' מנת"ק באירוע מנכ"ל 
משרד הביטחון האלוף )במיל'( אודי אדם, סגן 
הרמטכ"ל האלוף אביב כוכבי, מפקד זרוע היבשה 
האלוף קובי ברק, ר' אט"ל האלוף אהרון חליווה 
והאלוף יוסי בכר, תתי־אלופים רבים ובהם ראש 
חטיבת התכנון באג"ת, ראש מטה זרוע היבשה, 
קצין השריון הראשי, קצין הטכנולוגיה והאחזקה 
הראשי, קצין ההנדסה הראשי, ראש חטיבת 
הטכנולוגיות בזרוע היבשה וראש מנת"ק הנכנס 
תא"ל גיא פאגלין. באירוע השתתפו גם אנשי 

מנת"ק בעבר ובהווה.
מרשימה,  כלים  תערוכת  כלל  האירוע 
שבמסגרתה הוצבו כעשרים טנקים בשתי שורות 
כשקניהם מוגבהים ויוצרים מעין מסדרון שדרכו 
עברו המוזמנים. כמו כן הוצגה תערוכת כלים 
ובהם טנקי מרכבה סימן 1, 2, 3, 4 ומרכבה 4 
עם מעיל רוח, וכן תצוגה של הכלים המתקדמים 
שאותם פיתחה מנת"ק בשנים האחרונות: טנק 
המרכבה סימן 3 עם מעיל רוח, הנגמ"ש נמר עם 

צריחון 30 מ"מ והנגמ"ש הגלגלי איתן.

 מדברי הברכה של 
תא"ל ברוך מצליח

להלן חלקים מדברי ראש מנת"ק היוצא 
בערב זה:

הפריסה הרחבה של המפעלים והחברות 
המפתחות ומייצרות את המערכות ואת חלקי 
המרכבה כוללת את כול חלקי ארץ ישראל, ובהם: 
קריית שמונה, מרום גולן, מעלות, סאסא, שתולה, 
נהריה, כרמיאל, מגדל העמק, עין חרוד, אשקלון, 
שדרות, עוטף עזה, ירוחם, מצפה רמון ועוד. 
זוהי ארץ ישראל על כול חלקיה. הייחודיות של 
מנת"ק, בהיותנו הקבלן הראשי של המיזם, היא 

זו שמאפשרת את פריסת המפעלים הרחבה 
כפרויקט לאומי.

מאות יכולות וטכנולוגיות מרשימות התפתחו 
במהלך השנים במדינה: בתחום המתכת, העיבוד 
השבבי וההנעה החשמלית, בתחום הכימיה 
והאופטיקה, במערכות דימות תרמי ובתחום 
החשמל, האלקטרוניקה ואחרים. אין פלא לכן 
שכלל התעשיות וראשי ערים, ובמיוחד אנשי 
התאחדות התעשיינים, הינם תומכים נלהבים 
של המיזם ומשיטת הפעלתו והיו מעוניינים 
להרחיבו. 47 שנים חלפו והמחויבות של אנשי 
מנת"ק לכלים וליחידות הינה מוחלטת. נמשיך 
 - מקום  בכל  והלוחמים  הכלים  את  ללוות 

בקליטה, בהדרכה, באימונים, ובלחימה.
בחלוף 47 שנים מנת"ק כבר שדרגה והתאימה 
עצמה בעידן שלאחר טליק, ואנו פועלים לצורכי 
זרוע היבשה וצה"ל ולשביעות רצונם המלאה.

הייחודיות של מנת"ק היא זו שמאפשרת לנו 
להיות גמישים ומהירים ולספק לצה"ל פתרונות 
מיטביים לצרכים המבצעיים. ייחודיות זו אינה 
מילה גסה. עם ישראל כולו הינו עם ייחודי בין כול 
העמים. להיות שונה וייחודי - זה מה שמאפשר 
לנו להיות מצטיינים. והתוצאה הסופית מוחצת 
- צה"ל מקבל את הכלים הטובים ביותר בעולם 

במחיר הנמוך ביותר.
47 שנים ומיזם המרכבה משלב בתוכו כול כך 
הרבה רוח וכול כך הרבה ערכים וסמלים, כחלק 

מדרכו של עם ישראל בעת החדשה.
לבנון  מלחמת  )מאז  האחרונות  בשנים 
השנייה( אנו נמצאים בעיצומה של מהפכת 
התמרון. פיתחנו את נגמ"ש הנמר שמאפשר 
לכוחות החי"ר וההנדסה יכולות מיגון וניידות 
דומות לטנקי המרכבה המתקדמים ושילבנו את 
מערכת מעיל רוח במרכבה 4 ובנמר, ובכך הפכנו 
למדינה הראשונה בעולם המשלבת מערכת הגנה 
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מימין: האלוף קובי ברק מפקד זרוע היבשה, תא"ל ברוך מצליח ראש מנת"ק שסיים את תפקידו,  ותא"ל גיא חסון קצין השריון הראשי

אקטיבית ברק"ם. וזו רק תחילתה של המהפכה.
נפלה בחלקי זכות גדולה לעלות גבוה אל ההר, 
להסתכל סביב, ולראות את הארץ המובטחת - 
הארץ המובטחת שבה ישולבו נמרים ממוגנים 
ומתקדמים בתצורות השונות: חי"ר, הנדסה, 
צריחון 30 מ"מ, נמרי אחזקה, פיקוד ועוד; הארץ 
המובטחת שבה ישולבו האיתנים בעלי היכולות 
המרשימות בניידות, זריזות ומהירות, גמישות 
הפעלה ואורך נשימה; הארץ המובטחת שבה 
יפעלו צוותי קרב חטיבתיים שמשלבים תמהיל 
של טנקי מרכבה 4 ברק, נמרים ואיתנים עם 
צריחונים 30 מ"מ - כולם עם מערכות הגנה 
מתקדמות, ויוכלו לתמרן לכול מקום ובמהירות, 
תוך כדי השתלטות והשמדת כלל האיומים; הארץ 
בה תושלם מהפכת התמרון כך שלא יהיה לאף 
אחד ספק האם להפעיל את התמרון הקרקעי, 
כיוון שרק הוא יביא את ההכרעה בשדה הקרב.

יקר, לכול אחד מן  ורבותי קהל  גבירותי 
היושבים כאן, אנשי צה"ל, משרד הביטחון 
והתעשיות, לכול אחד מכם יש חלק בפרויקט 
הקדוש והעוצמתי הזה. לכולנו נפלה זכות גדולה 
מאוד לקחת חלק בפרויקט המדהים והחשוב 

הזה, ועל כך אתם צריכים להיות גאים.
אני מסתכל סביבי ואני יכול לראות איתנו 
את דור ההמשך של הפרויקט, את האנשים 
המקצועיים והמוכשרים שהדי־אן־איי של המיזם 
זורם בעורקיהם. אני יכול להבטיח לכם שאלה 
האנשים שאיתם נגיע לארץ המובטחת ונשלים 

את מהפכת התמרון.
בסיום דבריו הודה תא"ל מצליח במיוחד 
לכמה אנשים ובהם אל"ם ניסים לוי ששימש 
עד לאחרונה ראש רפ"ט והיה יד ימינו, איחל 
הצלחה לראש רפ"ט החדש אל"ם אורן גיבר, 
והוסיף: גיא היקר, בחרדת קודש אני מעביר 

הזה.  האדיר  המיזם  על  השרביט  את  אליך 
אינני יכול להבטיח לך חיים קלים, אבל אני 
משוכנע שאם תתמיד ותדבק בערכים המיוחדים 
שלו - תצליח להוביל אותו לפסגות נוספות. 
תודה מיוחדת לתעשיות המרכבה המדהימות. 
למשפחתי ולהוריי - לאבי מרדכי שהיה בין 
מקימי המפעל בשנות השבעים, לילדיי מתן 
ונעמה, לאשתי רויטל היקרה והאהובה: "זכרתי 
לך חסד נעורייך, אהבת כלולותיך, לכתך אחריי 
במדבר בארץ לא זרועה" - גם לך יש חלק לא 

קטן בהצלחת המיזם.

מדברי רויטל, רעייתו של ברוך מצליח
כשברוך נולד הוא נקרא על שם סבו, שהיה 
איש עסקים עשיר מדמשק, איש ציוני שעסק 
בהברחת יהודי סוריה לארץ, תוך סיכון חייו וחיי 
משפחתו. לאחר העלאת יהודים רבים ארצה, 
בעוד הוא, אשתו ובתו הקטנה היו בלב ים בדרכם 
לעלות לארץ ישראל, הם קיפחו את חייהם בידי 

מרצחים, וגופותיהם לא נמצאו עד היום.
הוריו של ברוך, מזל ומרדכי חינכו אותו על 
ברכי הציונות, לאהבת העם והמולדת. כאשר היה 
ברוך נער הוא בא לבקר את אביו במפעל המרכבה, 

כאן במש"א, והתאהב, התאהב במרכבה.
וכאן אני נכנסת לסיפור, סיפור שמוכיח שאין 
דבר כזה מקריות. ביום סיום הטירונות הביאו 
אותי ועוד כמה טירוניות לשיבוץ במפקדת קצין 
החימוש הראשי. מצאתי את עצמי יושבת על 
ספסל וחושבת, למה זה קורה לי? למה שיבצו 
אותי לכאן? לא ידעתי מה צופן לי העתיד בחובו. 
לא ידעתי שנבחרתי למלא תפקיד מאוד חשוב 
בחיי. לא ידעתי שאני שם כי נקבע לי ייעודי, 
להיות הגב התומך של אחד האנשים שיתנו 

תרומה משמעותית לבניין הכוח של צה"ל.
בעת שמירות בבסיס הכרתי את ברוך, קצין  הנגמ"ש נמר עם צריח חמוש בתותח 30 מ"מ
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הנגמ"ש האופני איתן במהלך ניסויים

צעיר, חכם, מוכשר ומבטיח, שכול עתידו לפניו, 
ובד בבד צנוע וענו. איש שיחה מדהים, אלוף 
אני  ובבדיחות.  פוליטיקאים  של  בחיקויים 
"חפרתי" והוא מדי פעם השחיל מילה בביישנות, 
ולא הבין איך לא נגמרות לי המילים. אז איך 

אפשר שלא להתאהב בך?
יום אחד ברוך לקח אותי לסיבוב ברפ"ט, 
להראות לי במה הוא עוסק. נכנסנו לחדר עם 
מחשבי תיב"ם. על המחשב הוא הראה לי שרטוט 
תלת־ממדי של מרכבה סימן 3. ראיתי ונדהמתי. 
באותו רגע לא העליתי על דעתי שיגיע היום בו 

המרכבה תהיה חלק בלתי נפרד מחיי.
הפכתי לחברתך ועם הימים לאשתך. כול 
ונשמתָ מרכבה. גם בדרום,  הזמן הזה חייתָ 
בעת שירותך בחיון ובשיזפון המשכת להעמיק 
ולחקור כול בורג ובורג במרכבה. כול כך אהבת 
את זה - את המגע הישיר, לאו דווקא על נייר 
השרטוט, לעלות על המרכבה, להקשיב לרעשים 
של המנוע ולהבחין על פי הרעשים מה התקלה. 

היית מאושר שאתה מכיר אותה כל כך טוב. 
כשהפכת להיות ראש ענף צריח ברפ"ט לאט 
לאט נעלמת לנו. לוח הזמנים לפיתוח צריח סימן 
4 היה מטורף, אבל אתה עשית את הבלתי יאומן, 
על מנת שהליין לא ייעצר! אתה דוגמה לאמרה 
"אין דבר העומד בפני הרצון". ברור שאם ׂשמת 
לך מטרה, גם אם היא בלתי אפשרית, תמיד 

עשית הכול כדי להגשים אותה. 
מלחמת לבנון השנייה טרפה את הקלפים. 
אתה ראש ענף מיגון. חיית בטירוף. החסרת 
נשימה בדאגה לחיילים. כול פגז שפגע בטנק 
כאילו פגע בגופך שלך. כול הרוג בטנק כאילו 
לקח חלק מנשמתך. היית חייב אישית לתחקר 
כול טנק וטנק ללא שהות, עוד באותו היום. אתה 
יודע עד היום בעל פה כול מספר סידורי של טנק 
שנפגע. היכן פגע הפגז בטנק ובאיזה זווית הוא 
חדר, איזה פגז נורה ומהיכן, מי מאנשי הצוות 
נפגע, מה היה שמו, מה היה מיקומו בטנק ומהי 
חומרת הפגיעה. הדוחות חרותים וצרובים אצלך 
במוח ואתה לא סלחת. לא סלחת לעצמך שזה 
קרה. כאילו אפשר היה לתכנן יותר טוב את 

הטנק המושלם שתיכנתם?
מאותו לילה ראשון של המלחמה אתה לא 
ישן. זה רדף אותך ולא נתן לך מנוח. המחשבות 
שלך התרוצצו בלי סוף. כבר אז אמרת שזה לא 
צריך להיות הגנה רק לחיילי השריון. רצית לכסות 

את כול זרוע היבשה. לכולם מגיעה הגנה. והמוח 
קדח עוד ועוד רעיונות, עוד ועוד מחשבות. ואני 
נפעמת בכול שיחה שלי איתך, כאילו יד אלוהים 
נגעה בך. מפה נולד הנמר! ומפה נולד מעיל הרוח!

ברוך שלי, אתה איש של חזון. איזו זכות נפלה 
בחלקי להיות אשתך. לחזות כיצד מחשבה בוראת 
מציאות! רעיון קורם עור וגידים! בתפקיד ראש 
מנת"ק לא ניתן לך אפילו רגע אחד של מנוחה. 
ראיתי אותך ולמדתי מהי התמדה, מהי נחישות 
ומהי מסירות. למדתי ממך ולמדתי ממך הרבה, 

למדתי לאורך כול הדרך. 
ומה הכי אהבתי? את סיפורי הגאווה שלך 
על המרכבה, הנמר והאיתן. סיפורים על הצורה 
החיצונית המדהימה שלהם. איך אכפת לך כול כך 
לא רק מהתפקוד והביצועים, אבל גם מהמראה 
החיצוני שלהם. איך באת מרוגז כשהרחיבו בכמה 
סנטימטרים את החלק האחורי של האיתן; איך 
הייתה הצגה במש"א וביקשת שהזווית של התותח 
תהיה למעלה, וכשהגעת ראית שהתותח לא עמד 
בזווית הרצויה. זה כול כך הצחיק אותי... לא 
ידעתי שגם בזה אתה כול כך פרפקציוניסט. איך 
התלהבת לנסוע על האיתן וסיפרת כמה שהוא 
נוסע חלק ועובר את כול המהמורות, והנוסעים 
לא מרגישים כלל. העיניים שלך נדלקות כשאתה 
מספר את הסיפורים האלה. ועכשיו, עכשיו אתה 
נפרד מהמרכבה, הנמר והאיתן בגאווה, כי דאגת 

שהם יהיו הכי טובים שיש! 
בימים האחרונים אני בהתרגשות עצומה, 
מרגישה הערב ככלה בחופתה. מהערב אתה 
הופך להיות שלי. המרכבה, הנמר והאיתן עדיין 
יהיו חלק בלתי נפרד ממשפחתנו, אבל הפעם 
אני זו שאהיה אשתך. ברוך אהובי, אם הייתה 
ניתנת לי הנבואה בתחילת הדרך והייתי רואה 
את כול הקושי שהתמודדתי איתו לאורך השנים, 
עדיין הייתי בוחרת להיות לך לאשה! נבחרתי 

וזה הייעוד שלי!
גם אתם נבחרתם. לכול אחד ואחד, שיושב 
פה, יש חלק בפרויקט העצום זה. לכול אחד ואחד 
מכם יש מלאך שומר. שומר שאתם תמשיכו 
בעבודתכם הקדושה כדי לשמור ולהגן על חיילי 
צבא הגנה לישראל, שעושים הכול כדי להגן על 

עם ישראל, בארץ ישראל, היא ארץ אבותינו.
תודה רבה לכל מי שליווה את ברוך לאורך 
הדרך ועמד לצידו. איחולי הצלחה לגיא, בתפקיד 

המורכב הזה, ותודה לכולכם על ההקשבה.  

תא"ל ברוך מצליח

 30 שנות 
שירות בצה"ל

תא"ל ברוך מצליח נשוי + 2, החל את 
שירותו בצה"ל כעתודאי. בשנת 1984 
מכונות  הנדסת  לימודי  ללמוד  החל 
את  וסיים  אביב  תל  באוניברסיטת 

לימודיו בהצטיינות.
בתום הלימודים סיים קורס קצינים 
והגיע למיזם המרכבה, לרפ"ט )רשות 
פיתוח הטנק(, ועסק בפיתוח מערכות 
לטנק מרכבה סימן 3. בשנת 1990 זכה 
באות קצין מצטיין נשיא המדינה, מר 

חיים הרצוג.
בשנת 1993 קודם לדרגת רס"ן ובשנת 
1996 סיים תואר שני בהנדסת תעשיה 

באוניברסיטת תל אביב.
ברוך  שירת  1996־1999  בשנים 
באזור הדרום בשני תפקידים: מפקד 
סדנת הרק"ם בחיון וקצין חימוש של 
בית הספר לשריון. בשנים אלה עסק 

בעיקר בתחום אחזקת הרק"ם.
בשנת 1999 קודם לדרגת סא"ל וחזר 
לשרת במיזם המרכבה בתפקיד ראש 
ענף צריח והוביל את פיתוח הצריח 

של סימן 4.
בשנת 2004 מונה לראש ענף מיגון 
עסק  תפקידו  במסגרת  בפרויקט. 
בתחקור ככלל הרק"ם שנפגע במלחמת 
לבנון השנייה ובהתנעת הפיתוח המלא 
של מעיל רוח ושילובו בטנקי מרכבה 

סימן 4.
בשנת 2007 קודם לדרגת אלוף משנה 
לתפקיד ראש רפ"ט - המהנדס הראשי 
של הפרויקט, ובו שימש למעלה מחמש 
שנים. בתפקיד ראש רפ"ט הוביל את 
פיתוח הנמר וקליטתו המבצעית והשלים 
את פיתוח מערכת מעיל רוח וקליטתה 

המבצעית בטנקי סימן 4.
בשנת 2013 קודם לדרגת תת־אלוף 
בתפקיד ראש מנת"ק והוביל את מנת"ק 
נמר הנדסה,  איתן,  לפיתוח הנגמ"ש 
צריחון לתותח 30 מ"מ והתנעת פרויקט 

מרכבה 4 ברק.
בשנת 2014 זכה ברוך, יחד עם צוות 
מצה"ל, רפאל ואלתא, בפרס ביטחון 

ישראל על פיתוח מערכת מעיל רוח.
ברוך מסיים 30 שנות שירות שבהן 
תרומה משמעותית לבניין הכוח של 

צה"ל וזרוע היבשה.
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עם נסיעתי לגולן כדי לבקר בתרגיל 
77 בשטח אש אחמדיה,  גדוד  של 
ציפיתי לראות את מה שבדרך כלל 
רואים בתרגילי השריון במקום הזה: 
מטרות  מפצחים  בעמדות  טנקים 
מטרים,  1000־4000  של  בטווחים 
מתקדמים עם חיפוי ומסתערים על 
היעד. בקיצור, אותו סיפור, עם אותו 
נוף. אבל כבר כשנסעתי על כביש 
קצרין־קצביה הבחנתי במשהו אחר 
- שטחי ההיערכות של גדוד היו ריקים. 
"מוזר", חשבתי, "אולי הגעתי למקום 

הלא נכון".
כשפגשתי את סא"ל עידן מורג, סגן מפקד 
חטיבה 7, הבנתי את הטעות שלי - מסתבר שהגדוד 
מגיע מכיוון אחר לגמרי, ושבכלל מדובר בסיפור 
מתמשך שהחל בשבוע הקודם, כאשר היחידה 
שילבה תנועות במרחב הררי, חציית מכשול מים, 
תנועות רגליות ארוכות מהבסיס לשטחי הכינוס, 
ועוד אתגרים יצירתיים ועצימים )אינטנסיביים( 

שהכין להם מח"ט 7, אל"ם רומן גופמן.

שטח  בשולי  תצפית  בעמדת  התייצבתי 
האש, במקום שכבר זכה לכינוי "במת קהלני", 
על שם אירוע "בעקבות לוחמים" שיסד מג"ד 
77 המיתולוגי, המתקיים כבר למעלה מעשור ובו 
משתתפים תלמידי י"ב המגיעים לגולן לסיור, 
לשמוע סיפורי קרבות ותצוגת אש. נעמדנו שם, 
מיכאל מס )שצילם(, עידן סמח"ט 7 ואנוכי 
והצטרף אלינו עוד מפקד מיתולוגי של גדוד 

77 - אל"ם )במיל'( משה פלד, שפיקד על 
הגדוד בסוף שנות ה־70.

בעודנו נזכרים בימים של פעם ובסיפורי 
הגדוד של פלד, הטנקים שרובם בעמדות 
מוסתרות פתחו במגע אש בתותחי ה־120 
מילימטר של גדוד 77, שהתחדש לו בשנה 
האחרונה בטנקי סימן 4. האמת שקצת 
קפצתי מעוצמת האש, אשר למרות שדי 

ציפיתי לה - הפתיעה אותי מאוד.
"הטנקים האלו מדהימים", מספר לי רב־
סרן כארם, סמג"ד 77, בן 30 תושב הכפר 
ג'וליס שבגליל המערבי. "אנחנו נוסעים כבר 
כמה ימים, עולים, יורדים, חוצים מכשולים, 
וכלים לא נתקעים. התנועה רציפה ומהירה וזה 

נותן אמון אדיר ביכולת שלנו".
"תגיד", אני שואל אותו, "האם החבר'ה 
הצעירים יודעים להוציא מהכלי הזה את מה 
שהוא מסוגל?" לכאורה אין ספק, "הם מסוגלים 
לעשות איתו דברים אחרים, משהו שאנחנו לא 
העזנו לעשות עם סימני ה־2 בעבר". האמת, 
כבוגר סימן 2 "מילדות", ומפקד גאה של גדוד 

השטח אותו שטח, אבל מה שקורה שם הוא אחר לגמרי 
- חדשני, יצירתי ומפתיע. ביקור בתרגיל גדוד 77 של 

חטיבה 7, שהיה לחלוטין שונה ממה שדמיינתי

עם סימן 4 77־7 בתרגיל 
אל"ם )במיל'( איציק רונן | צילומים: סא"ל )במיל'( מיכאל מס

חפ"ק מג"ד 77
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עם סימן 4 77־7 בתרגיל 

77 בתחילת העשור הקודם ממש שמחתי 
לשמוע. אין ספק שגדוד השריון כיום, עם 
טנקים כול כך משובחים ופלוגה מסייעת 
סדירה, הוא באמת בעל יכולות אחרות 
- הוא מסוגל לבצע עוד כמה מהלכים 
שאני בשעתו יכולתי רק לחלום עליהם.

"יותר מדי אמינים הטנקים האלה", 
מוסיף הסמח"ט, סא"ל מורג. "אנחנו 
חייבים לתרגל אותם בתקלות כיוון 
יצוצו. ה"בעיה" היא  הן  שבמלחמה 
שלטנק הזה אין תקלות"... ואני מבין 
שסימן 4 כנראה פורס זחל רק כאשר 
רוצים שהוא יפרוס. בקיצור צריך להיות 
מאוד "מוכשר" כדי להגיע למצב הזה.

שדה המטרות שאיתו הגדוד מתמודד עשיר 
מאוד בכול טווחי המגע עם מטרות מסוגים 
שונים, החל במטרות רכב מטרות ורק"ם, וכן 
מבנים המדמים מערכי אויב במתאר הרלוונטי 
כיום, של לחימה בסביבה אורבנית. לצד הטנקים 
שסוגרים על השטח הבנוי נלחמת פלוגת צנחנים, 
שנעה רכובה לעומק השטח, בעקבות התמרון 

המשוריין. באגף הכוח נמצאות שלוש חיילות 
שמפעילות כלי טיס זעיר - "רוכב שמיים".

"אנחנו הכי אוהבות לעבוד עם השריון", 
מספרת לי אחת מהן, ואני לא יכול להימנע 
מהשאלה "למה". והתשובה מורכבת... אבל 
בתמצות ניתן לומר שכאשר התנועה ממוכנת 
ולא רגלית והשטח בוצי להחריד, זה באמת יותר 
נוח וגם יותר אמין. היכולת הזו של הפעלת מזל"ט 

בסיוע ישיר למג"ד, המביא מודיעין 
איכותי בזמן אמת "מעבר לגבעה" - 
זה דבר שכבר כשהייתי מג"ד, לפני יותר 
מעשור, התחלנו לחשוב עליו. לראות את 
הדבר הזה עובד ונותן תפוקות מבצעיות 

- בהחלט מעורר גאווה.
גדודי השריון כיום בהחלט נדרשים 
אתגרים,  עתירת  בסביבה  לפעול 
והתרשמתי כי האימון שאותו מקיים 
הגדוד בהחלט מכין אותו לסביבה הזו. 
בחורף 2003 הובלתי תרגיל גדודי דומה, 
ימים ספורים לאחר שעלינו מפעילות 
ברצועת עזה. התמודדנו אז עם אתגרים 
דומים למה שגדוד 77 עושה כיום. כשהגדוד שלי 
התחיל תנועה 3־4 טנקים שקעו להם "בנחת" 
בביצת אחמדיה, וראינו אותם בצבירת הכוח 
לאחר כמעט יממה. לעומת זאת גדוד 77 כיום 
לא השאיר שום טנק בשטח - הכול התחיל 

תנועה, ושום דבר לא שקע.
החיבור הזה שבין יכולות קרביות, פלטפורמת 
לחימה מתקדמת, ומעטפת של אימון מאתגר 

חפ"ק סמג"ד 77 | צילום: סא"ל )במיל'( מיכאל מס
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הידעת
מהו בוגי?
סא"ל )במיל'( מיכאל מס

בוגי, בוגיס, בוגיזים... מהיכן השם הזה?
כול שריונר יודע, שריונר מתש"ח, שריונר מתרל"ח ושריונר מעכשיו 

- שבוגי זה הגלגל בטנק.
 בוגי הוא לא רק שר הביטחון לשעבר,

 בוגי זה לא רק ִמקצב במוזיקת בלוז,
אם הכלב הוא חברו הטוב של האדם, אז הבוגי הוא שותפו של הטנקיסט. 
הבוגי עוזר לטנק להתגלגל על מערכת ההסעה שלו - המזקו"ם )תזכורת: 
מערכת זחלים, קפיצים ומרכובים(, ושמו העברי של הבוגי הינו 'גלגל מרכוב'.

ובכן הבוגי )באנגלית: Bogie( הינו כינוי למבנה הנושא מערכת גלגלים, 
או למערכת של גלגלים וצירים, הקיימת למשל בכול קרון רכבת ובקטר, 
וכך נקראת גם מערכת ַּכן נְִסיָעה )נֶַסע( מרובת גלגלים במטוסי נוסעים 

ובמטוסי תובלה.
איך הגיע השימוש גם לעולם הטנקים? הסיבה לכך היא שבטנקים 
ישנים, ובהם השרמן והסנטוריון המוכרים לנו ואף בקודמיהם, הייתה 
יחידת המתלה של המזקו"ם מרובת גלגלים, דבר שהקנה להם את הביטוי 
בוגיס. גם בטנקי מרכבה סימן 1 ו־2, הייתה מותקנת יחידת מתלה מרובת 
גלגלים, אולם השם בוגי נפוץ בקרב הטנקיסטים לדורותיהם, כשהכוונה 

בוגי לתפארת במרכבה, אבל פין זחל בהחלפה. צילום: מיכאל מסהינה לגלגל המרכוב הבודד - בוגי, וברבים - בוגי'ס.

- בהחלט מראה שהתקדמנו משמעותית ביחס 
לאיפה שהיינו בעבר הלא רחוק. "עדיין אפשר 
לעשות יותר, וגם אחרת", טוען סא"ל מורג. 
"צריך לחנך את הצעירים לחשוב יצירתי, כי 

הכלי באמת מאפשר דברים אחרים".
כשהגענו לעומק השטח פגשתי את המח"ט 
אל"ם גופמן. "עובדים" הוא אומר לי, ולא מכביר 
במילים. רומן מוכר לי זה שנים, תמיד היה מאלה 
שחושבים אחרת, יצירתי ובעל תעוזה. "כמה 
נכון שהוא עומד בראש הכוח", חשבתי לעצמי. 
"המג"ד כבר מחומם", הוא אומר לי, "אבל הוא 

עוד לא יודע מה אני מכין לו...". "מה?" שאלתי. 
"הם מחר מסיימים את התרגיל בטקס, אבל איך 
שהטקס יתחיל הם יקבלו שינוי משימה - לנוע 
רגלית לרמפות בקו הגבול". ואני ניסיתי לחשוב 
איך אני, כמג"ד, הייתי מגיב אם היו עושים לי 
תרגיל כזה. אין ספק שמדובר במשהו מחשל, 

הנותן תחושת מסוגלות חשובה מאוד.
בין הצופים בתרגיל הייתה ניר, נציגת דובר 
צה"ל המסופחת לחטיבה 7. "אנחנו חייבים 
להביא את הפעילות הזו של הטנקיסטים לִקדמת 
הבמה", היא אומרת, ואני בהחלט מסכים. אני 

שואל את המח"ט האם החטיבה מקיימת פעילות 
כזו, ומקבל משנה סדורה של הסבר על מעורבות 

החטיבה בחיזוק המוטיבציה.
את הביקור סיימתי בתחושה מעורבת - לא 
רגיל ללכת סתם ככה באמצע היום ולהשאיר 
את הטנקיסטים מאחור, ועם זאת, גאווה גדולה 
על כך שהחבר'ה האלה, שחלקם היו פקודיי, 
מובילים היום את העוצמה החדשנית הזו נוכח 
אתגרים משתנים ומציאות מורכבת. ראיתי 
שיש הרבה יכולות, ללא ספק, במוח שמוביל 

את הכוח.  

מחלקה בהתקפה | צילום: מיכאל מס סמג"ד 77 סוקר את מהלכי הגדוד 



Innovative Pow
er Transm

ission w
w

w
.renk.eu

w
w

w
.renk.eu

w
w

w
.renk.eu

W
e m

ake it m
ove!

RENK
 is the w

orld’s leading m
anufacturer of transm

issions for 
m

ilitary tracked vehicles, having the w
idest range, the m

ost m
odern 

technology. High sophisticated engineering w
here all driving, stee-

ring and braking functions of the vehicle are com
bined in a single 

‘drop-in’ RENK product.  

Our strengths:
• 

Highest technology, w
idest product range, over 45 years expe-

rience.
• 

Proven designs to the m
ost dem

anding technical standards.
• 

In service w
ith 18 countries.

• 
M

ission proved transm
issions of extrem

e perform
ance, highest 

reliability and durability. 



28 ׀ שריון 52  אפריל 2018 

חטיבת ברק 188

בתרגיל 
חטיבתי

״הכוחות גילו יוזמה, מקצועיות, אחריות והשקעה 
לאורך התרגיל. זכרו כי הציווי 'מחר מלחמה' משמעו 
שאימון זה ייתכן שיהיה האחרון לפני מצב המבחן 
האמיתי - שדה הקרב״, כך ציין מח"ט 188 אל"ם גל 

שוחמי בסיום תרגיל חטיבתי

רב"ט נועה כהן, נציגת דובר צה"ל בחטיבה
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בפברואר שחלף התקיים תרגיל חטיבתי של 
חטיבת 188 - ״עוצבת ברק״ - ברמת הגולן. 
במסגרת התרגיל התאמנו לוחמי הגדודים השונים 
במתווה צפוני, ִתרגלו התמודדות עם תרחישים 
שונים ומגוונים, ושיפרו את כשירויות הלחימה, 
תוך שיתוף פעולה עם גדוד ההנדסה החטיבתי 
605, עם כוחות חי״ר, מערך הארטילריה, יחידת 

״רוכב שמיים״ ויחידת ״עוקץ״.
מג״ד 53, סא״ל מאיר בידרמן, אמר בסוף 
התרגיל כי הגדוד נבחן במהלך התרגיל במצבים 
המדמים את האתגרים הצפויים לו בשעת האמת, 
תוך התמודדות עם משימות חדשות בלוחות 
זמנים קצרים ובהתאם להתפתחות התרחישים 
השונים. תחושת המפקדים והלוחמים בגדוד 
בסיום התרגיל הייתה מרוממת, ולצד הלמידה 
הרבה הם יודעים שביכולתו של הגדוד לעמוד 

בכול משימה, בכול מקום ובכול זמן.
בתחילת התרגיל פנה מפקד חטיבה 188 אל״ם 
גל שוחמי ללוחמים ואמר: ״תרגיל זה הינו צעד 
נוסף ומשמעותי בשיפור מוכנותנו המבצעית, 
הפיזית והמנטלית, מתוך הכרה שככול שניטיב 
להבין את העומד בפנינו ונתרגל זאת, כך נהיה 
ערוכים יותר להתמודדות בשדה הקרב, היכן 

שלא יהיה ובכול עת שנידרש לכך.״ 
החטיבה  של  המוכנות  את  בחן  התרגיל 
לכול משימה שאותה תידרש לבצע, והכשיר 
את הלוחמים לעמוד בכול אתגר שהם עשויים 

לפגוש בעתיד. חטיבה 188 תרגלה תרחישים 
משמעותיים, מחשלים, מאתגרים ומלמדים. 
הכשירות  את  ומשפרת  משמרת  החטיבה 
והמוכנות כדי להוביל תמרון נחוש, מקצועי 
ומשמעותי בכול גזרה ובכול זמן, תוך התבססות 
על ערכים של מנהיגות ופיקוד מלפנים, רעות 
ואחוות לוחמים, גילוי יוזמה והעזה וגמישות 

מחשבתית וביצועית. 
מ״פ גולן בגדוד 53, סרן עידן דאובה, סיפר 
לאחר התרגיל: ״דרך הלמידה המקצועית הרבה 
בתרגיל הפלוגה הפיקה משמעויות רבות לשעת 
פקודה. במהלך התרגיל הפלוגה נדרשה לעמוד 
באתגרים רבים שמדמים את מצב האמת שבו 
תפעל הפלוגה בזמן פקודה. הפלוגה תמרנה 
בתוך שטחים סגורים ומאתגרים ובתנאיי מזג 
אוויר מורכבים ועמדה במשימותיה בהצלחה. 
טנקי הפלוגה גמאו קילומטרים רבים בתמרון 
עמוק ומשמעותי.  התרגיל החטיבתי חיזק אצל 
המפקדים והלוחמים את הביטחון ביכולת לעמוד 

בכול משימה ותרחיש שאליהם הם יידרשו.״ 
״הכוחות גילו יוזמה, מקצועיות, אחריות 
והשקעה לאורך התרגיל וזִכרו כי הציווי 'מחר 
מלחמה' משמעו שאימון זה ייתכן שיהיה האחרון 
לפני מצב המבחן האמיתי - שדה הקרב.״ עוד 
הוסיף ואמר המח״ט: ״חטיבה 188 תהיה ערוכה 
להתמודדות בשדה הקרב, היכן שלא יהיה ובכול 

עת שנדרש לכך.״ 

בשלב הכנות לתרגיל

"אש בתותחים"

השתקפות במים לפני "אש בתותחים!"
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לפני ארבעה חודשים, עם כניסתי לתפקיד 
הרב של חטיבה 401, קיבלתי בנוסף על תפקידי 
את נושא עידוד הגיוס לשריון בכלל ולחטיבה 
401 בפרט. המועד כבר היה די קרוב לגיוס מארס 
ולכן החלטנו כבר בשלב הראשון להתרכז בקהל 
יעד ממוקד יחסית, שממנו יהיה אפשר בתוך 
זמן קצר להביא אנשים שירצו לשרת בשריון. 
בתוכנית בעבודה קבענו שבשלב המידי, עד הגיוס 
בחודש מארס, נפעל בקרב מכינות קדם־צבאיות 
ככול שנספיק עד הגיוס, ובשלב הבא, לקראת 
הגיוסים באוגוסט ובנובמבר, נתרחב אל שאר 
המכינות, התיכונים וארגוני הכנה לצה"ל, כמו 
"אחרי" ועוד. עליי לציין שהסמח"ט והמח"ט 

ועוד מפקדים רבים בחטיבה 401 מאוד מגויסים 
לעניין ומבינים את חשיבות הדבר. הסמח"ט ערך 
איתי בכול כמה ימים "חיתוכי מצב" רשמיים 
ושאינם רשמיים, ולחץ קדימה את כול הנושא, 
וכן גם המח"ט שאמר לי כי יעשה מאמץ להגיע 
לכול שיחה שאקבל. והוא אכן "כיתת רגליו", 
בכול רחבי הארץ לקיים שיחות עידוד גיוס בכול 

מסגרת שהתאפשרה לו.
בשיחות  החטיבתית  ההשקעה  עם  יחד 
שונות, נעזרנו בכלי חשוב שהעמיד לנו הַחִיל וזו 
האפשרות שהחיל נותן למלש"בים )למיטב הבנתי 
בצעד ייחודי עד היום בצה"ל( להתגייס "ביחד 
לשריון" - דהיינו כול המלש"בים המתאימים 

לגיוס לשריון )מבחינת פרופיל ושאר הנתונים(, 
ומגישים בקשה לשרת ביחד, הַחִיל מתחייב להם 
כי בכול תקופת מסלול ההכשרה )שנמשך שמונה 
חודשים( הם אכן ישובצו יחד באותה פלוגה. 
פרסמנו את האפשרות הזו לתלמידי מכינות, 
וכבר תוך זמן קצר התחילו להגיע פניות של 
חבר'ה שאהבו את הרעיון, לעבור ביחד עם 
חברים מוכרים את השלבים הראשונים בצבא, 
שהם קשים לכול חייל, ובוודאי במסלול תובעני 
כמו בשריון, וזה מסייע להתגבר טוב יותר על 
הקשיים. במקביל התחלנו בסדרת שיחות בכמה 
מכינות קדם־צבאיות, ואת ההשפעה של השיחות 
אפשר היה לראות בבירור בכך שבכול מכינה 

חטיבה 401 
הצליחה בגיוס 

מלש"בים
בשלושת החודשים האחרונים מימשה חטיבה 401 מיזם מרוכז 

לעידוד גיוס לשריון. במיזם זה, יחד עם המיזם החילי של "חבר מביא 
חבר" להתגייס "יחד לשריון", הצליחה החטיבה להביא בגיוס מארס 

2018 מעל 40 חברים שרוצים לשרת דווקא בשריון
סרן אופיר ברינר, רב חטיבה 401
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שאליה הגענו, כמה ימים לאחר השיחות הגיעו 
עוד כ־3־5 בקשות של חבר'ה להתגייס לשריון 
בכלל ולחטיבה 401 בפרט. בשיחות גם עמלנו 
חיל,  של  שלילית  המעט  תדמית  את  לתקן 
שקיימת אצל המלש"בים, ולהציג את היותו 
של השריון גורם דומיננטי ומשמעותי ביותר 
בקרב היבשה, ואת העובדה שהטנק אינו רק 
גוש פלדה עם תותח וזחלים, אלא כלי טכנולוגי 
מהמעלה הראשונה ובעל עוצמת האש המדהימה 
ויכולות שו"ב מתקדמות. כך במאמץ מרוכז 
של "הסתערות" המפקדים בחטיבה, בראשות 
המח"ט והסמח"ט וקיום שיחות בעידוד הגיוס, 
יחד עם הכלי החשוב של גיוס "בחיל השריון", 
והכול במירוץ נגד הזמן בגיוס מארס הקרוב, 
הצלחנו להגיע למספר מרשים של יותר מ־40 

חבר'ה שביקשו לשרת בחטיבה.
ברצוני לציין עוד נקודה, חשוב להבין שכול 
לשירות  רצון  עם  כזה שמגיע מראש  בחור 
כאשר  ובעיקר  בשריון,  ודווקא  משמעותי, 
ישנם כמה חברים כאלה בפלוגה אחת - לא 
רק שהדבר משנה את הסטטיסטיקה היבשה 
שתמיד בודקים אותה - כמה אחוזי חבר'ה שכן 
רצו או לא רצו לשרת בשריון - אלא יש עוד 
דבר חשוב בגיוסם אלינו, כי לחבר'ה כאלה יש 
השפעה סביבתית חיובית ובעיקר כשהם ביחד 
ביחידה. המוטיבציה הגבוהה שלהם מקרינה על 

שאר החבר'ה במחלקות ובפלוגה, וזה - ביחד 
עם ההיכרות האמיתית והבלתי אמצעית עם 
חשיבותו של השריון ועוצמתו של הטנק - יוצר 
עוד אפקט חיובי של הגברת המוטיבציה של 
חיילים אחרים מסביב. ההצלחה המשמעותית 
של חטיבה 401 באה לידי ביטוי גם בכך שעם 
הצגת הנתונים לקשנ"ר הוא ראה כי הדבר אפשרי 
ומצליח, והמריץ שתי חטיבות נוספות להרים 
ואכן לפחות אחת מהחטיבות  את הכפפה. 
שינסה מותניים והצליחה גם היא בזמן קצר 
יחסית להגדיל משמעותית את מספר הפניות 

ממלשבי"ם להתגייס אליה.
והיא  נוספת  חשובה  נקודה  להדגיש  יש 
גם  השונים,  במוסדות  שקיימנו  שבשיחות 
אם הנושא המרכזי היה גיוס לטנקים, תמיד 
בחיל  התפקידים  של שאר  חלקם  נגרע  לא 
ובחטיבה. לדוגמה המח"ט בדבריו הסביר גם 
על חשיבותם של תפקידי הפלוגה המסייעת, 
הפלס"ר ואף של גדוד ההנדסה )שאגב הגדוד 
הזה פועל אצלנו בחטיבה באופן עצמאי לעידוד 
גיוס לחיל ההנדסה...(. בשיחות אחרות של 
מפקדים בחטיבה נטלו חלק גם מפקדים וחיילים 
מהמסייעת ומהפלס"ר, והפלס"ר בחטיבה אף 
העמיד חייל שעסוק "במשרה מלאה" בתחום 
עידוד הגיוס. מטרת המיזם הזה והשיחות עם 
המלש"בים היא לא רק עידוד לגיוס לחטיבה 

ולשריון דווקא, אלא גם סיוע בכלל בעידוד גיוס 
לשירות משמעותי במערך הלוחם, שבו מדינת 
ישראל צריכה את טובי בניה. הבנים האלה הם 
בסופו של דבר אלה שיצטרכו, בהגיע יום פקודה, 
לעמוד מול אויבנו ולהכות בהם, כדי להגן על 
מדינת ישראל ועל הערכים החשובים כול כך 
שהיא מקרינה ומיישמת בכול המפעל הציוני 
העצום שמתרחש כאן כבר למעלה ממאה שנה, 
והשנה המדינה זוכה לחגוג 70 שנות עצמאות. 
ערכים אלה משפיעים לא רק עלינו כמדינה 
וחברה, אלא גם מוקרנים ומשפיעים במעגלים 

רבים על כול עמי העולם.
אני שמח וגאה לשרת כרב בחטיבת שריון 
בכלל ובחטיבה 401 בפרט, שזוכה גם בתחום 
החשוב הזה של עידוד גיוס, להיות מובילה 
ומשפיעה. ברצוני לנצל במה זו לשלוח את ברכתי 
למתגייסים החדשים לחיל ולחטיבה! אתגרים לא 
קלים יעמדו בפניכם במהלך המסלול והשירות, 
אך כבנים למדינת ישראל, הנשענת גם כיום 
בתקופה הכול כך טכנולוגית שלנו, קודם כול 
על איכות האנשים - בטוחני שתצליחו להתגבר 
על הקשיים ותצאו מהם אנשים חזקים יותר, 
שמחים יותר, וטובים יותר, אנשים שמבינים את 
החשיבות של התרומה ָלַאֵחר ולמדינה, וכמובן 
תצאו ממנה עם הגאווה להיות לוחמים בחיל 

השריון! עלו והצליחו!  

אל"ם אוהד נג'מה מח"ט 401 בשיחה עם תלמידי מכינות קדם־צבאיות
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 הרוח אותה רוח, 
אך נוסף

"מעיל רוח"
ארבעים וארבע שנים לאחר מלחמת יום הכיפורים ביקרו בבית 

הספר לשריון מי ששימשו מדריכי שריון בשנים 1971-1969 והיו 
לוחמים ב־73'. הם מצאו מדריכות שריון והרבה טכנולוגיה, עולם של 
מחשבים, סימולטורים ו"מעיל רוח", אך הרוח, מסתבר, היא אותה 

רוח של מסירות לתפקיד ומקצוענות

סג"ם טל פלס, קצינת החינוך בחטיבה 460

חלק ממשתתפי הביקור על מרכבה סימן 4. 
צילום: גב' בתיה דורי
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באמצע ינואר הגיעה לבית הספר לשריון 
נבחרת מכובדת של מי שהיו מדריכי שריון בשנים 
1969־1971, בראשות תא"ל )במיל'( אביגדור 
קהלני, שבעברו שימש גם מפקד מדור בבית 
הספר לשריון. קבוצת הוותיקים התקבצה מחדש 
לפני שלוש שנים ביוזמת קהלני, ומאז בכל שנה 

הם נפגשים.
במהלך הביקור הכירו מדריכי העבר את 
המתקדמים  הטנקים  את  כיום,  המדריכות 
על  בדגש  למיניהם,  ההדרכה  אמצעי  ואת 
הסימולטורים מדמי הלחימה הקיימים בבית 

הספר לשריון.
"הביקור הזה היה מאוד משמעותי", מתאר 
רס"ן )במיל'( עצמון יניב, מפקד מגמת שוט 
במדור תותחנות מדור הלוחמים של 73', ששיתף 

אותנו בחוויה ובכמה טעימות מן העבר.
שאלנו לגבי ההבדלים בין המצב אז, בתחילת 
שנות ה־70, וכיום. עצמון מתאר מסלול שהחל 
בטירונות במחנה ברפיח שברצועת עזה, שלב 
מקצועות במחנה ג'וליס, ואימון צמ"פ שנעשה 
בגדודים. החלוקה אז בין הטענים והתותחנים 
מטווח  לאחר  רק  בוצעה  תותחנות  במדור 
התותחים, לאחר ירי של לא פחות מ־18 פגזים 
בצאלים. רק אז, לפי הביצועים, החליטו מי יהיה 
תותחן ומי טען. באותה תקופה היו שני סוגי 
טנקים בשירות: טנק שוט )הסנטוריון הבריטי(, 
וטנק מגח )הפטון האמריקאי(. סגל ההדרכה 
התבסס גם על מפקדי הצוותים עצמם וגם על 

מדריכי המקצועות שפעלו בכיתות. עצמון מספר 
לנו שגם אז ההכשרה כללה לא מעט תורנויות 
מטבח ושמירות, וזה, מסתבר, ממש לא השתנה... 
כמובן שההדרכה אז לא התבססה על מחשבים 
ולא על סימולטורים. "השתמשנו בעיקר בחתכים 
של דגמים, וגם המדריכים ידעו לעשות שימוש 
נכון ויצירתי במה שהיה להם", הוא מספר. "בשל 
העדר יכולת הדמיה השתמשנו במט"ז )מטווח 
זעיר( שכלל ירי במדמה תותח בקוטר 0.22 אינץ' 
)"טו־טו"( לטווחים קצרים. לא הייתה דרך לדמות 
את הירי והנהיגה, ולכן ירינו יותר פגזים וגם 

נהגנו יותר שעות", מתאר יניב. 
בשעת  ההדרכה  התנהלה  כיצד  שאלנו 

מלחמה?
"אני השתחררתי בתחילת 1973", מספר יניב, 
"ויום לאחר שחזרתי מטיול בחו"ל החלה מלחמת 
יום הכיפורים". יניב שגויס אז בצו 8 מצא עצמו 
מפקד בגזרת תעלת סואץ בסיני, בקרבות בהם 
איבד מספר לוחמים. "אנחנו נדרשנו אז להתמודד 
עם טילי סאגר, ונפגענו מהם רבות. אני מתאר 
לעצמי שאם היה לנו את "מעיל הרוח" הכול 

היה נראה אחרת", הוא מסביר.
"בסוף המלחמה התבקשתי להישאר בשירות 
ולבצע את התפקיד שאותו קיימתי בסדיר", הוא 
מתאר. לאחר כ־1,500 הרוגים לחיל־השריון 
ועוד אלפי פצועים, נדרש החיל לשיקום מחדש. 
"נדרשנו לבצע הכשרה תוך 12 יום", הוא מספר. 
באותה תקופה אביגדור קהלני שימש סגן מפקד 

בית הספר לשריון והוא הכין תוכנית של קורס 
מקצועות שנמשך שלושה שבועות בלבד. "נדרשנו 
אז להסב במהירות חיילי נח"ל וגם בני ישיבות 
כדי להכשיר צוותים מבצעיים שימלאו את 
המחסור העצום שנוצר. היינו מאוד גאים בכך 

שהקמנו מחדש את החיל באותה תקופה". 
"הטנקים של היום פשוט מדהימים", אומר 
יניב, "וגם סגל ההדרכה מקצועי ומיומן ביותר. 
אני גם חושב שתפקיד מדריכת השריון הוא 

משמעותי ביותר, ממש ברמה של לוחם".
כששאלנו את דעתו על לוחמות בשריון, טען 
יניב כי הוא חש אמביוולנטי כלפי העניין: "אני 
חושב שהן יכולות לבצע את זה, אבל חושש מאוד 
ממצב של נפילה בשבי. זוהי סוגיה מאוד רגישה".
כששאלנו האם לדעתו קבוצת המדריכים 
הוותיקים יכולה לתרום למדריכות הצעירות, 
הוא שיבח את הדור הנוכחי והוסיף כי הוותיקים 
יכולים אולי לתרום לפן הדידקטי של ההדרכה, 

"ביקורת בונה", הוא אומר.
זוגות  לשריון  הספר  מבית  יצאו  "האם 
שנישאו לאחר השירות?", שאלנו, והתשובה 
הייתה בהחלט חיובית. יניב מיד נזכר בנישואין 
בין פקידת המדור ובין עוזר המד"ר, ועוד כמה 

וכמה דוגמאות. 
"אני יוצא מכאן בהבנה שנעשית עבודה מאוד 
איכותית", סיכם יניב, "עכשיו אני גם יודע שכספי 

המיסים שלנו מנוצלים כראוי". 

 סג"ם טל פלס עם נשות המדריכים בעבר
| צילום: גב' בתיה דורי

הדגמת סימולטור | צילום: סג"ם טל פלס מדריכים של אז והחניכים כיום ממחזור נובמבר 2017. צילום: סג"ם טל פלס

תא"ל )במיל'( אביגדור קהלני עם מח"ט 460 אל"ם עומר מורן, ומפקד 
ביסל"ש סא"ל ברק צ'רני | צילום: גב' בתיה דורי
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ניצני השריון 
בתש"ח

"אם נצליח להקים חיל שריון שציודו יהיה חדיש, אנשיו מאומנים כראוי, ושירותי 
העזר המיוחדים שלו יהיה בכוחם לקיים את כושרו של רכב השריון - נוכל במספר 

אנשים קטן, יחסית, להתגונן, להושיט עזרה, ולהפעיל כוח הולם נגד כול אויב 
מתפרץ לגבולותיה הנפתלים של המדינה. ־־־ עוד במשך דורות רבים נכון לנו גורל 
של עמידת מעטים כנגד רבים. מי שאינו רוצה לסמוך על הנס, חייב להסיק מכאן 

את המסקנה ההגיונית היחידה: הקמת חיל שריון משוכלל באיכותו ובציודו, 
כמשען העיקרי של צבא היבשה"

אמנון כפכפי*

ירוחם כפכפי היה טכנאי טנקים בצבא הבריטי 
במלחמת העולם השנייה ובפברואר 1948 הצטרף 
למטה הפלמ"ח. הדברים המדהימים שאליהם 
חתר, פעל וכתב בתש"ח, כאילו לקוחים מתורת 
הביטחון העדכנית, על בסיס לקחי המלחמות 

שחוותה מדינת ישראל בשבעים שנותיה.
במארס 1948 ָׁשַטח ירוחם כפכפי, אז צעיר בן 
29, את תכניתו לרכישה ולהקמת כוח שריון, בפני 
ראש אג"א )אגף אפסנאות( האלוף יוסף אבידר 
ובפני סגנו, סא"ל אפרים בן־ארצי. בן־ארצי 
פנה אל כפכפי בשאלה: "מה תפקידך?" ונענה: 
"תפקידי להחזיק את כלי הנשק שסיפקתם לי". 
"מדוע", שאל בן־ארצי, "אם תפקידך הוא להחזיק 
כלי נשק, מדוע עוסק אתה ברכישה? התשובה 
הייתה: "פשוט, משום שלא סיפקתם לי עדיין 
נשק..." לאחר שהמשיך ירוחם בחתירה למימוש 
רעיונו ונפגש עם אנשים שונים, הוא ִפרסם ביולי 
1948 מסמך רשמי של מטה חטיבה 8, הקורא 
להקמת "חיל השריון הישראלי". הרעיון קרם 
עור וגידים וירוחם נשלח לאירופה לממש אותו.

מי אתה, ירוחם כפכפי?
קובנה  בעיר  ב־1919  נולד  כפכפי  ירוחם 
כפכפי.  ופרל  בנם הצעיר שמואל  שבליטא, 
אביו היה מורה לעברית, ציוני מתומכי הרצל. 
בגיל ארבע עלה ירוחם ארצה עם משפחתו, 
למד בבית החינוך לילדי העובדים בתל אביב 

ובגימנסיה "נורדיה", בבית הספר המחוזי הראשון 
של זרם העובדים, עבר הכשרה חקלאית בדגניה 
א' ובגרעין שימרון ליד נהלל, וב־1938 השתתף 
בעליה על הקרקע ובהקמת קיבוץ בחניתה - 

מיישובי חומה ומגדל.
ביוני 1942 התגייס ירוחם לצבא הבריטי 

צריפין(  )כיום  בסרפנד  הטירונות  ולאחר 
התחיל לעבוד בתיקון יסודי של טנקים של צבא 
אוסטרליה מדגם "מטילדה", במחנה טירה שליד 

חיפה.
בתחילת 1943 נשלח למצרים והחל לעבוד 
בהכנסה לכשירות של טנקי "שרמן", שהגיעו 
מארצות הברית לנמל אלכסנדריה שבמצרים, 
כדי לצייד את הארמיה השמינית של מונטגומרי 
לקראת הקרב נגד רומל באל־עלמיין. לאחר הקרב 
שהסתיים בניצחון הצבא הבריטי, הניצחון 
ישראל  ארץ  כיבוש  של  האיום  את  שהסיר 
בידי הגרמנים, נשלח ירוחם לבית ספר הטכני 
לטנקים של הצבא הבריטי בתל אל־כביר במצרים, 
ושם למד במשך שנה את מלאכת התיקון של 
טנקים. הקורס הועבר בשפה האנגלית. בתום 
הקורס קיבל ירוחם דרגה מקצועית של "מומחה 
בחימוש" )Armament Artificer( ודרגת סמל 

.)Staff Sergeant( ראשון
בית  באותו  למדריך  הפך   1944 בשנת 
לחניכים בעברית  החומר  והעביר את   ספר 
תרגם  כמובן  החומר  את  ָהֶאֶרץ־ישראלים. 
מהקורס האנגלי. לאחר שנתיים בבית הספר 
הטכני נשלח ירוחם לאיטליה והצטרף לבריגדה 
היהודית, שם קיבל תפקיד של אחראי על סדנת 
כלי הרכב הכבדים. כוחות הבריגדה התקדמו 
צפונה בהדרגה, עם התקדמות קו החזית, עד 
לצפון איטליה ולהרי האלפים. כשהמלחמה 
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באירופה הסתיימה הוביל ירוחם את הסדנה 
עם כלי הרכב הכבדים לגרמניה, לשם נשלחו. 
ירוחם השתחרר ב־1946 אחרי כארבע שנים 

וחצי של שירות בצבא הוד מלכותו.

 הקמת סדנה לגדודי ָחֵמׁש
)ַחִיל משוריין(

בפברואר 1948 גויס כפכפי למטה הפלמ"ח 
על ידי יגאל אלון, לשמש קצין מטה טכני. ירוחם 
הקים את מת"ח )מרכז תחבורת החטיבה( במטה 
הפלמ"ח. הוא גייס חיילים ואנשים ליחידה הזו 
ורכש ג'יפים מעודפי הציוד הבריטי עבור המ"כים 
של הפלמ"ח. היחידה גם רכשה מלאי דלק, שבו 
השתמשה ה"הגנה" בפיקודו של יצחק שדה 
בקרבות משמר העמק. בסוף מארס 1948 יזם 
ירוחם תוכנית לרכש של טנקים. הוא הציג את 
התכנית ליצחק רבין, סגן מפקד הפלמ"ח דאז, 
שאותו הכיר עוד מבית החינוך לילדי העובדים, שם 
למדו שניהם, ובהמלצתו פנה ליצחק שדה. ירוחם 
הציע שייצא בדחיפות לאיטליה וירכוש טנקי 
שרמן שהותירו האמריקאים באיטליה. יצחק שדה 
הסכים והפנה את ירוחם אל יצחק כהן )לימים 
האלוף בן־חור(, ששימש ראש אה"ד )אגף ההדרכה 
של ההגנה(. ירוחם איתר מקום בתל ליטווינסקי 
)כיום תל השומר( להקמת סדנה לגדודי ָחֵמׁש 
)חיל משוריינים(. סדנה זו שירוחם הקים והיה 
מפקדה הראשון, הייתה לימים הסדנה של חטיבה 
8 בתל השומר. לסדנה זו גייס ירוחם חניכים שלו 
לשעבר מהצבא הבריטי. ירוחם גמר להכין את גדוד 
חמ"ש )חיל משוריינים( הראשון ב־15 במאי עם 
הכרזת המדינה. צה"ל הוקם וירוחם קיבל דרגת 
סרן ותפקיד של קצין חימוש של חטיבה 8. הסדנה 
הפכה להיות סדנה חטיבתית, ולראשונה קיבלה 
אליה טנקים לתיקון: הוצ'קיס ורנו ו־2 קרומוולים.
תכניתו של ירוחם התבססה על כך שבסוף 
מלחמת העולם השנייה נותרו במגרשי הגרוטאות 
של אירופה עודפי טנקים אמריקניים מדגם שרמן. 
טנקים אלה הוצאו מכלל שימוש באמצעות פיצוץ 
גלגלי ההינע שלהם וקדיחת חורים בקני התותחים. 
ירוחם ידע זאת עקב שירותו באירופה בצבא הבריטי 
בעת המלחמה. הוא גם זכר שהצבא הבריטי פוצץ 
את עודפי הטנקים שלו עם תום תקופת המנדט 
של בריטניה בארץ ישראל. טנקי השרמן הושמדו 
הטנקים  לתוך  נפץ  חומרי  הכנסת  באמצעות 
ופיצוצם. פנים הטנקים האלה הושמד כולו. אך 
שריון התובה הגן על המזקו"מים ולכן גלגלי ההינע 
נותרו שלמים. טנקים אלה הושלכו לוואדי ליד 
עתלית. ירוחם ידע שיוכל להשתמש בגלגלי הינע 

אלה כדי להשמיש טנקים שנמצאים באירופה.

להקמת חיל השריון הישראלי
במסמך שהכין כפכפי בהיותו הקצין הטכני 
של חטיבה 8, שכותרתו הייתה "להקמת חיל 
השריון הישראלי", פירט ירוחם, ביולי 1948, 
את הצעתו להקים חיל זה, ומנה את האילוצים 
שעומדים בפני צה"ל אך גם את יתרונותיו לעומת  חלק מהכתבה "כך רכשנו את השרמנים הראשונים" בביטאון "השריון" באפריל 1958
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צבאות ערב. וזה תוכן הפנייה ממטה חטיבה 8 
להקמת חיל השריון הישראלי:

פתיחה
הניצחונות האחרונים בחזית המרכז, בכיבוש 
נצרת ובהפעלות גדודי הפשיטה, הבליטו לעין 
כל את ערכו המיוחד של חיל השריון לסוגיו 
השונים. ההכרה שלסוג נשק זה אין כל תחליף, 
ההגנה  בתכניות  יסוד  אבן  לשמש  צריכה 

וההתקפה של צבא ישראל.
אם נצליח להקים חיל שריון שציודו יהיה 
חדיש, אנשיו מאומנים כראוי, ושירותי העזר 
המיוחדים שלו יהיה בכוחם לקיים את כושרו 
של רכב השריון - נוכל במספר אנשים קטן, 
יחסית, להתגונן, להושיט עזרה, ולהפעיל כוח 
הולם נגד כל אויב מתפרץ לגבולותיה הנפתלים 

של המדינה.
מציאות של חיל שריון קטן אך מודרני ומצויד 
כהלכה, תרסן את תאוות הכיבוש וההתגרות 

של כוחות המדבר.
בד בבד עם הקמת חיל האוויר וחיל הים של 
מדינת ישראל, יש לפתור את בעיית ההגנה על 

גבולותיה היבשתיים.
החזקת חילות מצב גדולים והעמדת גדודי 
שאין  מעמסה  יהוו  הכן  במצב  רגלים  חיל 
לעמוד בה. עוד במשך דורות רבים נכון לנו 
גורל של עמידת מעטים כנגד רבים. מי שאינו 
רוצה לסמוך על הנס, חייב להסיק מכאן את 
המסקנה ההגיונית היחידה: הקמת חיל שריון 
משוכלל באיכותו ובציודו, כמשען העיקרי של 
צבא היבשה. אם עובדת קיומו של חיל שריון 
ישראלי לא תספיק לאויבי המדינה, לא יהיה 
כמותו בתפקיד של משלחת עונשין, וטווח 
הפשיטה של גדודיו הקלים יביא את תשובת 

צבא ההגנה הרחק מעבר לגבולות. 
אמנם גם שכנינו עלולים להקים חיל שריון 
משלהם, אך אין להניח שיהיה בכוחם לקיים 

אותו.
וכאן עיקר הבעיה:

הטכני  בכושר  תלוי  שריון  חיל  קיום 
והתעשייתי של המדינה. בלי בסיס טכני ראוי 

לשמו, תיתכן אמנם קניית חיל שריון אך חיל 
זה יחדל להתקיים עם ההתמודדות הראשונה, 
ודווקא בשטח זה אנו חזקים מכול המדינות 

הסובבות אותנו.
אחוז כלי הרכב הממוכנים והמשוריינים 
הפועלים בשדה בתנאי קרב )טנקים על אחת 
מכלל  ויוצא  מתקלקל  אשר  וכמה(,  כמה 
שימוש הוא גבוה ביותר, גם כשהתנאים הם 
"נורמליים". החזרה מהירה של כושר פעולה 
לכלי הרכב הופכת להיות גורם טקטי מכריע 

בגורל המערכה.
אין באפשרות תעשיית הארץ לייצר כלי 
רכב, אך אין דומה לנו בכל המזרח, ביכולת 
הטכנית שלנו לתקן את כלי הרכב שנפגעו )אם 
נכין בעוד מועד את הדרוש לכך( ובכישרוננו 

לקיים את חיל השריון.
לקיומו של חיל - שריון דרושים:

א. שירותי חילוץ ותחזוקה.
שירותי תיקונים. ב. 

בית ספר לאימון: טכנאים, תותחנים,  ג. 
מקלענים, נהגים, אלחוטאים, מפקדים, ואנשים 

מאומנים בכל סוגי הנשק המסייע.

בהמשך המסמך מפורטת התכנית הדרושה 
לתחזוקה ותיקון הטנקים, בשלושה פרקים:
פרק א: שירותי חילוץ, העברה והחזקה.

פרק ב: שירותי תיקונים.
פרק ג: בית הספר לרכב שריון.

פגום  )הערת המערכת: המסמך המקורי 
בחלקו ולכן לא הבאנו את כולו במלואו(.

שליחות באירופה לרכש טנקים
ב־15 באוגוסט 1948 נשלח ירוחם על ידי 
מערכת הביטחון לאיטליה לצורך איתור ורכישת 
טנקי שרמן מושבתים של הצבא האמריקני. הוא 
נפגש עם פנחס קוזלובסקי )לימים פנחס ספיר( 
ושכנע אותו בנחיצות העניין ובמימונו. סיפור 
רכישת הטנקים ושליחתם לארץ, בסיועו של 
יהודה ארזי ועדה סירני, שהצליחה להשיג את 
רישיון היצוא האיטלקי שִאפשר את הפלגת 
הטנקים מנמל בארי, יכול היה לשמש תסריט 

לסרט הוליוודי. 30 גרוטאות טנקים הגיעו לארץ 
באוגוסט 1948 כשהן מוסתרות תחת מטען 
של בצל בבטן שתי אוניות שהגיעו בתקופת 
אמברגו שהוטל על ישראל ונמנעה כניסתן 
לנמל. כדי לפרוק את האוניות בנמל חיפה, סולקו 
המשקיפים הזרים מהמקום באמצעות הזמנתם 
למסיבת שתייה על הכרמל. מרגש היה לראות 
את הסווארים הסלוניקאים שנשקו לכל טנק 

שהורד במנופים לרציף.
הטנקים טופלו בסדנה בתל ליטווינסקי וכולם 
הוחזרו לכשירות. טנק השרמן הראשון שתוקן 
בסדנת חטיבה 8, שבראשה עמד ירוחם, הוכתר 
באוקטובר 1948 טנק "יצחק שדה". טנק זה הושק 
בשמפניה ביציאה מהסדנה על ידי אסתר, רעייתו 
של ירוחם. טנקים אלה, יחד עם שרמנים נוספים 
שנרכשו בהמשך, היוו את הבסיס לחיל השריון 

של צה"ל.

מפגש עם ראש הממשלה דוד בן־גוריון
באחד הימים בסוף חודש נובמבר 1948 בא 
לסדנה ראש הממשלה דוד בן־גוריון, כדי לראות 
במו עיניו את 30 השרמנים הראשונים שרכש 
ירוחם באיטליה. ירוחם ניגש אליו בבואו, ויחד 
צעדו לסככות שבהן התבצעו פעולות התיקונים 
הנדרשים. בהמשך הביקור פנה ראש הממשלה 
אל ירוחם בשאלה שהפתיעה אותו: "כמה אנשי 
מח"ל יש לך בסגל הסדנה?" תשובתו הייתה: 
"אף לא אחד." ובן־גוריון המשיך בתמיהה: "אז 
מאין הידע לכול זה?" "הידע בא מניסיוננו בצבא 
הבריטי במלחמת העולם השנייה" ענה כפכפי. 
בכך תמו השאלות והתמיהה, ונראה שהיה שבע 
רצון מביקורו בסדנה. שיפוץ, תיקון וחימוש כול 
30 הטנקים נמשך כמה חודשים. 4 מהם אף חדרו 

לסיני עם חטיבה 8 בדצמבר 1948.

אחרית דבר
בשנת 1950 נסע ירוחם לפיליפינים מכיוון 
שנודע לו שיש שם טנקי שרמן, אך שם גילה 
שלא ניתן לעשות בהם עוד שימוש בגלל מצבם 
הגרוע. בשנת 1951 נסע לאנגליה ורכש מנועי 
טנקים לשרמנים, ועוד 40 טנקי שרמן מהארסנל 

קטע מתזכיר שכתב 
ירוחם כפכפי בעניין 
הצעה להקמת שתי 
קבוצות של השירות 
הטכני בגדודי 
השריון: קבוצה 
טכנית בגדוד וסדנה 
ניידת חטיבתית
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של צבא צרפת. בשנים 1952־1954 היה ירוחם 
קצין טכני האחראי לכל רכב א' ו־ב' בכול צה"ל 
בחיל טכנאים )לימים חיל החימוש( והועלה 
לדרגת רס"ן, ובמקביל המשיך מדי פעם בנסיעות 
רכש, בעיקר לאנגליה. בשנת 1954 נסע כחבר 
המשלחת לרכישה של טנקי אי־אם־אקס־13 

)AMX-13( בצרפת.
בסוף 1955 נשלח לשנת השתלמות בבית 

הספר לטכנולוגיה לטנקים של הצבא הבריטי 
באנגליה. הוא ביקר בדיוויזיית שריון הבריטית 
בגרמניה וחזר ארצה לתפקיד החדש - מפקד 
חימוש בגייסות השריון והועלה לדרגת סגן אלוף. 
בשנת 1959 עבר ירוחם לפיקוד הדרום לתפקיד 
מפקד חימוש בפיקוד, כיוון שמרבית הטנקים 
הועברו לפיקוד הדרום. במבצע סיני טנקי השרמן 
הם שהציבו את חיל השריון בראש חילות היבשה 

והמשיכו לשאת בעול גם במלחמת ששת הימים 
ואפילו במלחמת יום הכיפורים.

בשנת 1963 השתחרר ירוחם מצה"ל ובמשך 
שנים רבות המשיך לשרת במערכת הביטחון 
ובמשרד ראש הממשלה. ירוחם כפכפי נפטר 

בשנת 2010 בגיל 91.

* אמנון כפכפי הוא בנו של ירוחם כפכפי ז"ל

קטע ממכתבו ירוחם כפכפי ביולי 1948 בדרישה להקמת חיל שריון
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70 שנות שריון

"תמונה אחת שווה אלף מילים" אמר 
 הפילוסוף הסיני קונפוציוס, שנולד בשנת

551 לפני הספירה. גם בחיי מדינת ישראל 
ובחיי השריון יש תמונות כאלה, כדוגמת 

הנפת דגל הדיו בסיום מלחמת העצמאות. אנו 
מבקשים מכם, הקוראים, לחשוף ולסייע לנו 

 להפיץ ברבים צילומים ייחודיים כאלה על
70 שנות השריון הישראלי

ליקט וערך אל"ם )במיל'( שאול נגר

צילום המעמד של הנפת דגל ישראל המאולתר, העשוי בד לבן ודיו, ביום ט' באדר 
התש"ט )10 במארס 1949( בידי חיילי חטיבת הנגב לאחר כיבוש משטרת אּום ַרְשַרש )כיום 
אילת(, במסגרת מבצע "עובדה", הפך לאחד מסמלי מלחמת העצמאות. דגל הדיו שאותו 
הניף אברהם אדן "ברן", לימים מפקד גייסות השריון, הפך לאייקון בתודעה הישראלית.

בגיליון זה אנו מביאים לקט ראשון של צילומים מחיי השריון. בקשה לתמונה מיוחדת 
וסיפור פרסמה באתר השריון באינטרנט והופצה גם לחברי העמותה. הקוראים מוזמנים 

לשלוח צילומים מיוחדים גם לגיליונות הבאים. 

סא"ל עמרם מצנע )לימים אלוף( 
מג"ד 79, אוכל מקופסת שימורים 

באתנחתא קצרה לפני קרב 
ההבקעה הקשה לכיבוש ראש 
הגשר במלחמת יום הכיפורים

סגן )במיל'( יעקב שיֹלה )לימים סא"ל(, מ"מ 1 בפלוגת 
טנקי שרמן אם־51 בחטיבת המילואים 11 של אהרון פלד 

)ֶפָדֶלה(, מרשה לעצמו גילוח ראשון בסיום מלחמת יום 
הכיפורים, בשעה שהחטיבה ִאבטחה את שיחות הפסקת 

האש עם המצרים בקילומטר ה־101

תמונות 
מספרות
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אבי בלייר, מ"מ 1 ו"גנן" 
בפלוגה ל' בגדוד 196, 
בודק תוך כדי תפילת 

שחרית את תיאום 
הכוונות שביצעו החניכים. 
התמונה צולמה בנובמבר 

2009 בשטח אש ליד 
שיזפון, במהלך שבוע 

לחימה בציר הררי בקורס 
מפקדי טנקים מחזור 116

חוזרים ממצרים לאחר 
מלחמת יום הכיפורים: 

"וכתתו נשקם למעדרים 
וטנקיהם לדחפורים". הטנק 
של המט"ק אברהם קורבר, 

התותחן ראובן קניאז, הטען־
קשר מרדכי שרעבי )בהמשך 

נקרא "המוהל התימני"( 
והנהג אהרן המל, מפלוגה א' 

בגדוד 264 של המג"ד גיורא 
לב, בחטיבה 421 של חיים 

ארז. התמונה צולמה ביום 25 
בפברואר 1974, בעת פינוי 

הגדה המערבית של תעלת 
סואץ )בעקבות הסכם הפרדת 

הכוחות שנחתם ב־18 בינואר 
1974 בקילומטר ה־101(.

הנפת דגל הדיו באּום ַרְשַרש, בידי 
לוחם חטיבת הנגב, המ"פ אברהם 

אדן "ברן", לימים מפקד גייסות 
השריון | צילום: מיכה פרי, לע"מ

סגן )במיל'( אלכס 
רבינוביץ, מספר אישי 

23991, כיום בן 97, לחם 
במלחמת העצמאות 

בתש"ח בחטיבה 7, 
השתתף בקרבות לטרון 

והיה מפורצי "דרך 
בורמה" וכן לחם במבצע 

חירם לשחרור הגליל. 
לפניכם אחד הזחל"מים 

שצולם במירון עם 
השחרור, ועליו מילות 

שירו של הרב נריה 
לחטיבה 7 שנכתב בעת 

מבצע חירם במלחמת 
העצמאות.

לוחם בשלב אימון 
מתקדם בעת שינה 

ערבה ומאובקת בסל 
צריח במרכבה סימן 

2 בחטיבה 7, בשטחי 
אש בשיזפון, אחרי 
יום אימונים ארוך. 

צולם בספטמבר 
2012 בידי בועז 

אפרתי

ַצֲהִלי ְורֹוִני ֲחִטיָבה ֶׁשַבע
ַהּנֹוַדַעת ִמָּדן ְוַעד ְּבֵאר-ֶׁשַבע
צּור ִיְׂשָרֵאל ִנָּצחֹון ָלְך ִהְנִחיל

ֵחיל ִׁשְריֹוְנָך ִׁשְחֵרר ַהָּגִליל

ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות ֶאל ַהְּגָבעֹות
ֶאל ֶהָהִרים ֶאָּׂשא ֵעיַני

ִמֵּמירֹון ַרִּבי ִׁשְמעֹון
צֹוֵעד ְלָפֶניָך ַּבר-יֹוַחאי...



40 ׀ שריון 52  אפריל 2018 

המלט"ק

המכללה לפיקוד טקטי )המלט"ק(, הידועה 
גם בשם האקדמיה לפיקוד, היא מכללה של 
צה"ל שהוקמה שנת 1999 בברכת הרמטכ"ל 
רא"ל שאול מופז ונועדה להכשיר את דור מפקדי 
הפלוגות הבאים של צה"ל. המכללה ממוקמת 
בבסיס גלילות, סמוך למכללה לפיקוד ומטה 
)פו"ם(. משך ההכשרה במלט"ק הוא כשנתיים 
שבמהלכן החניכים מעמיקים בנושא תורת 
הלחימה הצה"לית, הגות והיסטוריה צבאית 
כללית. בנוסף החניכים לומדים באוניברסיטת 
או  במדעי המדינה  ראשון  לתואר  בר־אילן 
בכלכלה. במהלך השנתיים במלט"ק, החניכים 
מתמקצעים בכושר קרבי, בלימודי ערבית ובעוד 
דברים שייסעו להם להיות מפקדים טובים יותר. 
במכללה שני מחזורים בהפרש שנה ביניהם, 
ובכל מחזור כ־50 חניכים המגיעים מכל מגוון 
היחידות בזרוע היבשה. בסיום ההכשרה עוברים 

החניכים קורס מפקדי פלוגות וחוזרים לפקד על 
פלוגות־הכשרה ופלוגות בגדודים המבצעיים. 
מחיל השריון משתתפים כ־15 חניכים המגיעים  

החטיבות הסדירות.

הגעה והתארגנות
במהלך השנתיים אנו מקיימים מספר שבועות 
שמוקדשים להתמקצעות ֵחילית ובנוסף עורכים 
פעם בחודש פורם ֵחילי בהשתתפות כול חניכי 
השריון במלט"ק, שבו אנחנו לומדים ומתעדכנים 
בדברים שהתחדשו ובאירועים מבצעים, וכן 
נפגשים עם מפקדים בכירים מהחיל. לאחר זמן 
רב שלא נגענו בטנקים, יצאנו לשבוע כשירות. 
צריך להבין שיש בינינו מי שלא היו כבר שנתיים 
ויותר בתא המפקד בטנק, קל וחומר בתאי אנשי 
הצוות האחרים! לכן שמירה על כשירות היא 
מרכיב חשוב במהלך השנתיים במלט"ק. יעדי 

השבוע שקבענו לעצמנו היו:

הטנקאית  מהמיומנות  "חלודה"    הורדת 
והתעסקות בפרטים הקטנים שבטנק - שמנים, 

טל"ת )טיפול לפני תנועה(, קשר ועוד.
  עבודה על טכניקות ותרגולות מחלקתיות.

  ביצוע טיפולים בסיסים לטנקים.
  הגברת המיומנות האישית בתחום התותחנות.

לאחר נסיעה שכבר שכחנו כמה היא ארוכה, 
הגענו לחול ולפודרה האהובים של שיזפון, ודבר 
ראשון פנינו לעבר השק"ם כדי להתקרר קצת. 
לאחר חתימה על שקי שינה, סרבלים ומיטות, 
ואחרי שסיימנו לחלק חיבוקים ונשיקות לכול 
החברים מהעבר, הלכנו לישון לקראת יום ארוך 

של הסרת חלודה.
קמנו בבוקר למדריכת ספורט ולארוחת בוקר 
גדוש בשיעורים  יום  מפנקת. המשכנו לחצי 
מקצועיים עם מדריכות השריון, חזרנו על דברים 
בסיסים כמו "אופני הדדיות" )תהליך הכנה של 
מערכת בקרת האש שבו בודקים הדדיות בין 

הטנק
הוא העיקר 

והוא זה
שינצח 

במלחמה הבאה!
חניכי המכללה לפיקוד טקטי עזבו לשבוע את 
האולימפוס האקדמי וירדו בפברואר האחרון 

לבסיס האם בשיזפון, למשך שבוע של כשירות 
ֵחילית, כדי להסיר את "החלודה" המקצועית 

הטנקאית שלהם, תרתי משמע. זה כלל שיעורים, 
תרגילי טנקים, פקודות וגם קצת טיפולים

סגן אריאל ארליך. צילום: סרן שאול ברר
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מראת הכוונת ובין התותח(, תחמושת, טכניקות 
ירי, מענ"ק )מערכת ניהול קרב(, והכי חשוב - 
בטיחות בטנקים. את יום השיעורים "קינחנו" 
בתרגילי תותחן בסימולטור מאמן צוות, שמאפשר 
לדמות מצבים מבצעיים ולהתאמן בירי מבלי 
לבזבז פגזים. אחרי כל זה הגענו מוכנים להכין 
את הטנקים ליום הבא. לאחר טיפול לפני תנועה 
שהתבצע בצורה יסודית, העמסת הזיווד, הכלים 
הייעודיים, התחמושת והאוכל, התאוששות מכמה 
מכות בראש - הטנקים היו מוכנים ליום אימונים.

יום האימון
קמנו מוקדם בבוקר ולאחר ביצוע טיפול לפני 
תנועה מהיר, והפעם באמת, יצאנו לעבר שטח האש 
הדרומי ביותר בשיזפון ע־1, כדי להתחיל את יום 
האימונים. ביצענו תרגיל התקדמות בנחל שיזפון, 
ומשם יצאנו להתקפה מערבה לעבר השטח ההררי. 
בכול פעם חניך אחר מתרגל תפקיד מ"מ ואחד 
החניכים שברכב סופה מאחור חונך אותו בתפקיד 

מ"פ. ביצענו את כול התרגולות המחלקתיות לרבות 
גרירות, יציאות להתקפה מתוזמנות, פתיחת 
מעברים הכרחיים, פינוי פצועים והתקדמות בציר 
הררי, והכי חשוב - נזכרנו איך להניע את המכונה 
האדירה הזאת. היה כיף לגלות ש"לרכוב" על טנק 
זה ממש כמו אופניים - לא שוכחים לעולם! גם 
אם לפעמים רוצים. בסוף היום, לקראת שקיעה, 
ביצענו תרגולי ירי באש חיה לעבר מטרות מגוונות 
בשטחי האש. נזכרנו איך להפעיל את מערכות 
הירי־חירום, וביצענו ירי למטרות רחוקות וקרובות. 
נוכחנו גם כן לדעת שסימן 3 עדיין פוגע יותר טוב 
מסימן 4 עם כול ה"ווסח" )"הפוזה"( שלו, וכנראה 

שהפז"ם עדיין קובע.
בנחל  לילה  תרגיל  לאחר  ערב,  לקראת 
שיזפון, התחלנו את החזרה לבסיס, אך איך 
אפשר בלי טנק אחד שיתקע? ולכן סיימנו את 
היום בתרגולת גרירה עד המשטח. למחרת קמנו 
מוקדם וביצענו טפ"ש )טיפול שבועי( על הטנקים 

לפני החזרה צפונה לגלילות.

רעות שריונאים )הכותב באמצע, מימין סגן 
בר לבן אורן, ומשמאל סגן דור נהמי(

סגן נופך סולם 
מאושר בצריח
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 חטיבה 60 - 
חטיבה משוריינת

תגובה לכתבה "חטיבה 7 במלחמת 
ששת הימים" בגיליון שריון 51

בכתבה על חטיבה 7 במלחמת ששת 
הימים צוינה גם חטיבה 60 במסגרת 
הכוחות של אוגדה 84 של האלוף ישראל 
טל. ברצוני לציין כי חטיבה 60 הייתה 
חטיבה משוריינת )ולא ממוכנת כפי 
שנכתב(, עם שני גדודי טנקים: גדוד 268 
בפיקוד טוביה רביב וגדוד 19 בפיקוד 
זאב איתן וגדוד חרמ"ש בפיקוד דן נעמן. 
במלחמת ששת הימים שימשתי קצין 

האג"ם של חטיבה 60.
אל"ם )במיל'( אברהם מדליה 

יעדי השבוע, כמו שנגענו בתחילה, הושגו 
ובאמת הצלחנו להגיע לרמת כשירות טובה בנשק 
האישי שלנו - הטנק. אמנם סיימנו עייפים אך היינו 
מרועננים ומרוצים מההספקים. זה המקום להגיד 
תודה לחטיבה 460 על האירוח החם, ובמיוחד 
לפלוגות הטירונים א', ב', ג' בגדוד 195, שהקצו 
לנו טנקים וסייעו לנו בכול הקשור בביצוע האימון 
בפועל. הלקח העיקרי שאנחנו לוקחים מהשבוע 
הזה הוא שספרים זה חשוב, אבל בסוף הטנק 
הוא העיקר והוא זה שינצח את המלחמה הבאה!
ברעות שריונאים! מחזור י"ח וי"ט המכללה 

לפיקוד טקטי, מגמת חיל השריון. 

תמרוני שטח בשיזפון

חניכי השריון במלט"ק לקראת מגע

תדריך לפני משימה
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האתר המעניין מביא שפע של פרטים וצילומים על טנקים מאז מלחמת 
העולם הראשונה ועד ימינו, בצירוף כתבות בנושאי שריון מגוונים, 

לרבות פרטים על ציוד של טנקיסטים ונשק נ"ט

על אף שראשיתו במלחמת 
העולם הראשונה, ממשיכים 

הטנקים להוות את חוד 
החנית בכול צבא ממוכן כיום. 

האתר מביא פרטים על 77 
סוגי טנקים מודרניים שעדיין 

בשירות בצבאות שונים, בציון 
שנת תחילת השירות. יש 

בהם ותיקים גם משנת 1940! 
בין הטנקים שבתכנון מצוי 

 PL-01 הטנק הפולני החדש
שהקונספט שלו מוצג בתמונה 

שלפניכם.
PL-01 קונספט של הטנק הפולני החדש

סקירת אתרי אינטרנט      שאול נגראתרי שריון באינטרנט

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

http://www.tanks-encyclopedia.com/
אתר אנציקלופדיה של טנקים

הטנק ממשיך להוביל בחזית היבשה

צלליות של טנקים שונים

קסדת 
טנקיסטים 
אמריקניים 

במלחמת 
העולם השנייה

חתך של הטנק הגרמני הכבד 
Sturmpanzerwagen A7V
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היה זה באמצע מלחמת ההתשה בשנת 1969. 
גדוד השריון  184 שהוקם בינואר 1968 ושימשתי 
בו מט"ק, ישב עם טנקי הפטון באזור המזח, 
בקצה הדרומי של תעלת סואץ. )אותו גדוד 
במלחמת יום הכיפורים, לחם בגבורה בחווה 
הסינית ואיבד לוחמים רבים ובהם המג"ד שאול 
שלו ז"ל. תקריות הירי הפכו לשגרה(. לאור המצב 
שנוצר ניתנה פקודה לנסות ולהשמיד את רכבת 
האספקה של המצרים, שמדי כמה לילות הייתה 
נוסעת לאורך התעלה ופורקת ציוד ותחמושת 

במוצבי הצבא המצרי.
לצורך מילוי המשימה הורכבו שני צוותים 
מיוחדים. מפקד טנק אחד היה סרן בני טרן 
)לימים תא"ל( שבטנק שלו הוצב יעקב לסרי 
בתפקיד תותחן )תמיד היה תותחן מצטיין, 
שימש  הכיפורים  יום  במלחמת  ובמילואים 
תותחן בצוות שלי(. מפיקוד הגדוד קיבלתי 
בטנק  בכיסא התותחן,  והתיישבתי  הוראה 
שעליו פיקד סגן מייק אופנהיים )אגור(. מן 
הראוי לציין כי "במסלול בוחן הצוות" בטירונות 
 )AMX-13( 13-בגדוד 52 בטנקי אי-אם-אקס
הייתי תותחן והמח"ט מוסה פלד )לימים אלוף( 
העניק לי דרגת טר"ש על ביצועי הירי המדויקים 

בעמידה ובתנועה.
הלילה שנועד לפעולה היה אפל, מאיים וללא 
ירח. מעברה השני של התעלה, במרחק גדול 
מאוד, נראו בקושי כמה אורות בודדים. בפקודת 
המבצע נקבע שאם אכן הרכבת תגיע, נקבל 
סיוע תאורה מיחידת תותחנים. הקושי העיקרי 

בביצוע המשימה היה טמון בעובדה שרוב מסלול 
נסיעת הרכבת היה מוסתר בסוללת העפר בצד 
המצרי. גם בקטע החשוף של כמאתיים מטרים, 
היו עצים שהפריעו לראייה. היה ברור שזיהוי 
הרכבת והירי חייבים להתבצע תוך שניות, אחרת 

"נאחר את הרכבת".
לקראת השעה עשר בלילה הגענו לשטח 
והתמקמנו בעמדות המתנה מול אותו קטע של 
מסילת הברזל שהיה גלוי. למניעת הפתעות 
וכדי לגונן עלינו במקרה של פשיטה, נפרשו 
מסביבנו מארבים של מחלקת צנחנים. הזמן 
למחשבות  זמן  לי  העניק  באיטיות  שחלף 
ולתהיות. נזכרתי שבהיותי בן 9 בשנת 1956, 
הרוסים פלשו להונגריה ולפני ביתנו בבודפשט 
עמד טנק טי־34 רוסי, שמפעם לפעם ירה לכיוון 
המורדים. תוך התגברות על החרדה שאחזה בי 
אז ומתוך סקרנות התגנבתי למרפסת הדירה, 
ומבין עמודי הבטון של המרפסת הצצתי בעניין 
רב מהול בפחד בגוש הפלדה המאיים. זיכרון 
הטנק הרוסי מאז החזיר את מחשבותיי למלחמת 
והוצבתי  הימים, כשהוזעקנו מקמ"ט  ששת 
בתפקיד תותחן בטנק של סגן שמואל עובדיה 
)כבש(, מפקד מחלקה 1 בפלוגת אי־אם־אקס־13 
בגדוד 52. היינו הטנק היחיד מהפלוגה, שבמהלך 
המלחמה "הוריד" טנק מצרי טי־34 מתוצרת 

ברית המועצות.
לקראת השעה ארבע לפנות בוקר נשמע רעש 
מיוחד מהצד השני של התעלה. מייק נתן הוראה 
ועלינו לעמדת ירי. האדרנלין בדם הגיע לשיא, 

כול שרירינו נדרכו והיינו מוכנים לפעול. בני 
ומייק שצפו במשקפות ראיית לילה לכיוון מקור 
הרעש גילו שמקור הרעש הוא בקרונית לבדיקת 
המסילה שעברה במקום. קשה לתאר את תחושת 

האכזבה שהחליפה את ההתרגשות והציפיה.
"עוד מעט השחר יאיר ונתחיל להתקפל 
ומאוכזבים",  ריקות  בידיים  לבסיס  ונשוב 
חלפה המחשבה בראשי. עוד לא הספקתי לעכל 
במחשבותיי את גודל האכזבה, התקבלה ידיעה 
בקשר להתכונן. ואכן שוב נשמע רעש. הפעם זו 
אכן הייתה הרכבת. הטנקים הניעו ומייק שוב 
נתן את הפקודה ועלינו לעמדת ירי. שוב הלב 
החל לפעום בחוזקה והגוף נכנס לדריכות, כי 
רעש הקטר הנוסע וסוחב אחריו קרונות נשמע 
יותר ויותר בבירור. ביושבי בתא התותחן, כשעיני 

השנה שנת 2018, מדינת ישראל חוגגת 70 שנה 
לעצמאותה ואילו אני כמי שמלאו לו גם שבעים שנה, 
מביט לאחור ומנסה לסכם את תרומתי הצנועה ושל 
חבריי, למען ביטחון המדינה ותושביה. את ההשראה 
לפעילויותיי בתור אזרח, קיבלתי ללא ספק בין היתר, 

מהשירות הצבאי שלי בחיל השריון
רס"ל )במיל'( אבי בלייר

מארב השריון 
 "לא איחר 
את הרכבת"

הטנק טי־34 שהורדנו
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צמודה לעדשת הפריטלסקופ עשיתי מאמצים 
כבירים לזהות את המטרה, דבר שנמנע ממני 

מפאת החושך.
ידי פצצות  על  לפתע, תא השטח הואר 
תאורה וזיהיתי את הרכבת! לא היה זמן לחשוב. 
חיפשתי בהתרגשות את הקטר המוביל. היה 
ברור לי שפגיעה בקטר המוביל ומיד אחריו 
בקטר האחורי ישתקו ויעצרו את הרכבת, ואז 
ניתן יהיה "לטפל" בקרונות שהיו עמוסים 
באספקה ותחמושת. המרחק למטרה היה כשבע 
מאות מטרים ואת הפגז הראשון מסוג "מעיך", 
כיוונתי כשתי אלפיות לפני הקטר שהתקדם 
ולחצתי על ההדק. הפגז שפילח את החשיכה 
פגע במרכז הקטר הקדמי, שִּבן רגע הפך לכדור 
אש והאיר עוד יותר את הסביבה. הרכבת עצרה. 

עברו כשתי שניות שנראו לי כנצח עד שהאבק 
מהירי התפזר. עכשיו ראיתי בבירור גם את 
קרונות הרכבת שהוארו באמצעות פצצות 
התאורה והן מהקטר שבער. צודדתי, הנחתי 
היסוס  ובלא  האחורי  הקטר  על  הצלב  את 
לחצתי שוב על כפתור הירי. הפגז נחת במרכז 
הקטר והמחזה חזר על עצמו. מיותר לציין את 
תחושת העילוי והסיפוק שחשתי יחד עם מייק 
וחבריי לצוות. הטען־קשר עבד כמו שד, ותוך 
דקות ספורות רוקנתי כמעט את כול הבטן, 
כשישים פגזים שמצאו דרכם למטרה והבעירו 
את הקרונות אחד אחד, ובכך הצטרפו למעין 

הילולת ל"ג בעומר לא שגרתית.
התקיפה המוצלחת כנראה גרמה להלם בקרב 
המצרים, שכן אפילו כדור רובה אחד בודד לא 

רס"ל )במיל'( אבי בלייר
היה איש צוות ומט"ק בפלוגת אי־
 .14 חטיבה   ,52 בגדוד  אם־אקס־13 
במלחמת ששת הימים הוזעק מקמ"ט 
ולחם בתפקיד תותחן בצוות של שמואל 
1968, יחד  עובדיה )כבש(. בתחילת 
עם חברים אחרים בפיקודו של יואל 
גורודיש, הקימו את גדוד 184 בחטיבה 
14. במלחמת ההתשה היה מט"ק בטנק 
מגח A3. במלחמת יום הכיפורים שימש 
מט"ק בטנק שוט מטאור, לחם בגולן 
הסינית.  לחווה  גדודו  עם  והוזעק 
לאחר שחרורו משירות מילואים פעיל, 
במסגרת "שר־אל" הדריך בהתנדבות 
מתנדבים מחו"ל לעבודה במחנות צה"ל. 
במקביל, במסגרת גדנ"ע בכושר, העביר 
אימוני כושר וקרב־מגע למתגייסים 

ליחידות המובחרות.
שירתי  מהצבא,  שחרורי  "לאחר 
של  והמובחרת  המסווגת  ביחידה 
משטרת ישראל "הסמויה", שעוסקת 
במעקבים בעיקר אחרי דמויות מעולם 
הפשע. כמומחה לאומנויות לחימה, דאן 
8 בקראטה, פיתחתי שיטה מיוחדת 
להתמודדות כנגד מחבלים מתאבדים 
ונשיא  יו"ר  שימשתי  רבות  ושנים 
גולת  התאחדות הקראטה בישראל. 
הכותרת של תרומתי לביטחון ישראל, 
וב"סמויה",  הצבאי  השירות  לאחר 
באה לידי ביטוי בכך שהכשרתי את 
מיכאל ס' שהוא האדם היחיד בעולם 
שהצליח לזהות, להתמודד וללכוד חי, 
באוקטובר   11 ביום  מחבל מתאבד. 
2002, ניסה מחבל שעל גופו חגורת נפץ 
להיכנס למסעדה "הטיילת" שבחוף ימה 
של תל־אביב ולפוצץ עצמו בין עשרות 
הסועדים במקום. ביישמו את שלמד 
בקורס שאותו העברתי כחודשיים לפני 
האירוע, מיכאל הציל חיים רבים. במילוי 
תפקידיי האזרחיים, יישמתי את מה 
והפנמתי, במסגרת  שינקתי, למדתי 
השירות הצבאי בחיל השריון. גאווה 
היא שהנוער של ימינו ממשיך בעשייה 
ובכך מעניק לעם ישראל את הביטחון 

למען ילדינו שהם עתידנו".

נורה לכיוונינו. כול האירוע נמשך לא יותר מעשר 
דקות. כשהתחלנו לנוע חזרה השחר כבר עלה. 
מיותר לציין את תחושת הסיפוק שאחזה בכולנו. 
בדרך חזרה לבסיס בני טרן מהטנק השני ואפילו 
מפקד הגדוד, כבר ברכו אותנו בקשר על ההישג. 
הצטערתי עבור יעקב לסרי, שבאירוע מיוחד זה, 
יכולותיו וכישרונו כתותחן לא באו לידי ביטוי. 
כאות הוקרה על הביצוע קיבלתי חופשה מיוחדת 

בסוף אותו שבוע. 

על הטנק לאחר מלחמת ששת הימים 
שעל קנהו כתבתי: "באנו, ראינו, 
ניצחנו". מימין: נהג הטנק מקסים 
אוחנונה ז"ל. משמאל אבי בלייר

הצוותים חוזרים 
מפעולת הרכבת. 

שני משמאל: 
יעקב לסרי, 

שלישי משמאל: 
אבי בלייר, רביעי 

משמאל: סגן מייק 
אופנהיים )אגור(, 

 שישי משמאל 
סרן בני טרן
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רב"ט אליהו אלירז ז"ל לחם במסגרת חטיבה 
7 במלחמת ששת הימים. ביום 7 ביוני 1967, 
בג'בל ליבני, בהיותו מפקד זחל"ם, נפצע רב"ט 
אליהו אלירז מכדורי מקלע ומהפגזה בשתי ידיו, 
בחזהו וברגלו. על אף פציעתו הקשה, ניסה תחת 
אש אויב להציל את חברו מהזחל"ם הפגוע 
והבוער. על מעשה זה הוענק לו ציון לשבח של 

אלוף פיקוד הדרום האלוף ישעיהו גביש.
באפריל 1973 העניק לו הרמטכ"ל דוד אלעזר 
את עיטור המופת לאחר עבודת הוועדה הצה"לית 
שבחנה את הצל"שים שניתנו לפני חקיקת חוק 
העיטורים של חיילי צה"ל )שהתקבל בשנת 
)1970(. הוועדה החליטה במקרה של אליהו 
אלירז, כמו במקרים רבים אחרים, להמיר את 

צל"ש האלוף בעיטור המופת.
סגן יעקב אפשטיין )לימים האלוף ג'קי 
אבן( לחם אף הוא במסגרת חטיבה 7 במבצע 
קדש. בכתב הצל"ש שקיבל סגן יעקב אפשטיין 
נכתב: הנני לציין אותך לשבח על גילוי קור 
רוח, אומץ לב וכושר מנהיגות גבוה בשעת 
חוד  יחידת  על  מפקד  שבהיותך  בזה  קרב, 
ובהיותך בטנק הראשון אשר פרץ את הדרך 
מעזה לרפיח בתקופת מערכת "סיני", הצלחת 
לחסל 8 מוצבים ממוקשים, מחופרים עם תותחי 
נ"ט ובזוקות בקרב לילה. לאחר שהטנק שלך 
עלה על מוקש, נזרקת מתוכו, אולם המשכת 
לנהל את הקרב מטנק אחר. האלוף חיים לסקוב, 

אלוף פיקוד הדרום.
סגן מיכה קפוסטה לחם במבצע קדש במסגרת 
חטיבת הצנחנים בקרב ִּבְמָצֵרי המיתלה. בכתב 
הצל"ש שקיבל סגן מיכה קפוסטה נכתב: בעת 
מילוי תפקידך כמפקד פלוגת הסיירים של חטיבה 
202, קיבלת פקודה להסתער הסתערות־יום על 
רכס בו התבסס האויב בכוכים. על אף שרבים 
מאנשיך נפגעו, המשכת בהסתערות עד שנפצעת. 

האלוף חיים לסקוב, אלוף פיקוד הדרום.
במבצע קדש, שקדם למלחמת ששת הימים 
באחת עשרה שנים בלבד, הוענקו 48 צל"שים של 
אלוף ועוד צל"ש אחד של מפקד חטיבה. כאשר 
ג'קי אבן ומיכה קפוסטה קיבלו את צל"ש האלוף, 
זה היה ציון לשבח מכובד ביותר, שני במעלה רק 
מתחת לציון לשבח של הרמטכ"ל שהיה הראשון 
במעלה. עיטורים לא היו אז וצל"ש אלוף "נחשב" 

אז כמו עיטור העוז בימינו.
למותר לציין כי מעשי הגבורה של חיילים 
שזכו לצל"ש האלוף במבצע קדש אינן נופלים 
ממעשי הגבורה של חיילים שקיבלו צל"ש אלוף 
במלחמת ששת הימים. ובכל זאת נוצר אבסורד 
לפיו מעמדו של חייל שקיבל צל"ש אלוף במבצע 
קדש שונה מהותית ממעמדו של חייל שקיבל 
צל"ש אלוף במלחמת ששת הימים. צל"ש האלוף 
במלחמת ששת הימים הומר ברוב המקרים 
לעיטור המופת שהוא שלישי בדירוג הצל"שים 
ואילו צל"ש האלוף שניתן במבצע קדש נשאר 

צל"ש אלוף שהוא החמישי בדירוג הצל"שים.

כיצד נוצר האבסורד?
בעת הדיונים בוועדת החוץ והביטחון של 
הכנסת על חקיקת חוק העיטורים של חיילי 
צה"ל, נקבעו שלושת העיטורים שיהיו בתוקף: 
עיטור הגבורה הראשון במעלה, אחריו עיטור 
העוז, ועיטור המופת השלישי במעלה. החוק גם 
מנסח את סוג מעשה הגבורה המזכה בכל אחד 
משלושת העיטורים. החוק מסמיך את הצבא 
להמשיך ולהעניק ציונים לשבח לפי הפקודות 
שהיו נוהגות בצבא עד לכניסת החוק לתוקף. 

בדיוני הוועדה ובהתלבטות מה לעשות 
עם הצל"שים שהוענקו לחיילים לפני כניסת 
בוועדה,  נציג צה"ל  החוק לתוקף, התחייב 
להקים וועדה צה"לית שתבדוק ותבחן את 
כלל הצל"שים שהוענקו טרם החוק, לצורך 
בחינתם והמרתם לעיטורים, כל אחד לפי דרגת 
מעשה הגבורה שלו. אצטט מדבריו של האלוף 
שמואל אייל בדיון בוועדת הכנסת, בהתייחס 
לכיסוי הרטרואקטיבי של החוק: "בקשר לכיסוי 
הרטרואקטיבי - החוק מדבר על כך בפירוש, 
וכוונתנו בהחלט לדון בכל הציונים לשבח מיום 
שהונהגו, ואשר יש לגביהם חומר מבוסס בכתב, 
ועליהם תמליץ ועדה מיוחדת בפני הרמטכ"ל 

או שר הביטחון".
למידע מלא על ההשתלשלות ההיסטורית 

כבר במלחמת העצמאות העניקו מפקדים ברמות שונות ציונים לשבח לחיילים 
שהצטיינו בלחימה. בשנת 1970 התקבל בכנסת חוק העיטורים והצל"שים, ונקבע 
כי הצל"שים שניתנו לפני קבלת החוק יומרו לעיטורים השונים, כפי שיקבע צה"ל. 
התברר כי לא כול הצל"שים שקדמו לחוק הגיעו לדיון בפני הגורמים המתאימים 

בצה"ל, ולא נמצא גורם רשמי שיתקן מצב זה

זכאיי עיטור המופת 
שלא זכו לקבלו

עפר דרורי

צל"ש הרמטכ"ל
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של חוק העיטורים הקורא מוזמן לעיין במאמר 
בנושא.

עוד קבעה הוועדה שלגבי שנים־עשר גיבורי 
ישראל ממלחמת העצמאות יומר העיטור שלהם 
לעיטור הגבורה. בסעיף 20 לחוק בניסוחו הסופי 
נכתב כי צל"שים שניתנו עד 4 ביוני 1967 )ערב 
מלחמת ששת הימים( ידונו בוועדה רק אם 
היו צל"ש רמטכ"ל, וזאת בשונה מהתחייבות 
האלוף אייל, נציג צה"ל בוועדת הכנסת. אף 
שאני חוקר את הנושא לא מעט שנים ועברתי 
על כול דיוני ועדת חוץ וביטחון הנוגעים לנושא 
לא מצאתי סיבה לנסיגה מעמדת הצבא בדיוני 
הוועדה לעומת הנוסח של החוק הסופי. משמעות 
צמצום סעיף 20 לגבי תכולת הצל"שים שידונו 
בוועדת ההמרה היא התעלמות מכלל הציונים 
לשבח שניתנו לחיילי צה"ל הן על ידי אלופים 
והן על ידי מפקדי חטיבות, בלי שום סיבה נראית 
לעין. הראשון שפרסם את הבעיה של סעיף 20 
לחוק העיטורים היה העורך לשעבר של עיתון 
"מערכות", אביתר בן־צדף, במאמרו "איפה 

כולם?" בשנת 2005.
במסגרת המחקר שאני מקיים כבר למעלה 
מתשע שנים בנושא הצל"שים והעיטורים של 
חיילי צה"ל וכוחות הביטחון נכנסתי לעובי 

הקורה ומצאתי מספר דברים מעניינים:
1.  אין הסבר לשינוי בתחולת סעיף 20של חוק 
העיטורים, אף שהוא נוגד את עמדת הצבא 

בדיוני הוועדה.
2.  ועדת המרת העיטורים שהתכנסה בשנת 
1970קיבלה לידיה רשימה של 78 מקבלי 
צל"שים של מח"ט ואלוף שהוענקו עד 4 
ביוני 1967 וכאמור לא התייחסה אליהם 

בגלל התחולה המצמצמת של סעיף 20.
3.  במהלך המחקר שלי, שנים רבות אחרי עבודת 
הוועדה, איתרתי עד כה הענקת 203 צל"שים 
של מפקד חטיבה ואלוף עד 4 ביוני 1967, לפי 

הפירוט הבא:
צל"ש מח"טצל"ש אלוףהתקופה

בין מלחמת 
העצמאות 

למבצע קדש 
 231

491 מבצע קדש 

בין מבצע 
קדש למלחמת 
ששת הימים 

 9639

16841סה"כ

כלומר המידע שהיה בפני הוועדה בשנת 
1970 היה חלקי ביותר - 78 צל"שים לעומת 203 
צל"שים שאיתרתי, ואני מניח שהמספר הזה אינו 
סופי. חוסר במידע לא שינה את דיוני הוועדה, 
וכפי שציינתי הוועדה לא דנה כלל בצל"שים 

שאינם צל"ש רמטכ"ל.

ניסיונות לשינוי המצב
במהלך השנים האחרונות הייתי בקשר עם 
לשכת הרמטכ"ל וגורמים נוספים כדי לבחון 
אפשרות לפתרון הבעיה מהבחינה הערכית 
ולתקן את העוול לדעתי שנגרם ל־203 מקבלי 
הצל"שים, שוועדת ההמרה לא דנה בהם כלל, 
ומן הסתם מרביתם היו מקבלים את עיטור 
המופת, מיעוטם אף את עיטור העוז. הצבא 
באופן גורף מתנגד לעניין ונצמד לחוק ככתבו 
וכלשונו. לא ניתן כמובן לבקר גוף הפועל לפי 
חוק, אבל דווקא במקרה ערכי זה הייתי מצפה 
שהשיקול הערכי יגבר, וכי הצבא מיוזמתו יסיר 
את המגבלה שהוטלה בחוק וסביר שאם הצבא 
היה מבקש את הסרתה מיוזמתו - לא היה נתקל 

בהתנגדויות.
כאשר השתכנעתי ששינוי יזום של הצבא 
לא יקרה וכי הפתרון הוא בשינוי החוק, פניתי 
למחוקק. בחמש השנים האחרונות פעלתי מול 
כמה חברי כנסת החל משנת 2011. בתחילה 
פניתי לראובן ריבלין, שהיה אז יו"ר הכנסת 
וכיום נשיא המדינה. ממנו למדתי שיו"ר הכנסת 
אינו מגיש הצעות חוק. פניתי לחבר הכנסת 
אורלב )בעצמו בעל עיטור המופת ממלחמת 
יום הכיפורים( שניסה לסייע גם באמצעות 
שאילתה לשר הביטחון דאז אהוד ברק )בעצמו 
בעל עיטור המופת ועוד ארבע צל"שים של 
רמטכ"ל( שלא הגיב. ללמדך כמה נבחרי העם 
הם שומרי חוק. משראיתי שזה המצב פניתי 
שוב באוגוסט 2013 לרמטכ"ל דאז בני גנץ, 
ולאחר חליפת מכתבים עם לשכתו, שנמשכה 
עד יוני 2014, נמסר לי כי "הצבא פעל על פי 
חוק העיטורים", דבר שכמובן הסכמתי לו, אבל 
פנייתי לא הייתה בנוגע למילוי סעיף 20 כלשונו, 
ציפיתי ליותר. במקביל פניתי לח"כ יוני שטבון 
)בעצמו בעל צל"ש הרמטכ"ל( אשר מילולית 
הביע תמיכה רבה בהצעה שלי, אבל בפועל 
לא נקט בשום פעולה. באוקטובר 2015 פניתי 
לח"כ יאיר לפיד ועניינתי אותו בהצעה. גם כאן 
הסיפור חזר על עצמו, ולאחר התייעצות של 

יאיר לפיד עם שני הח"כים של מפלגתו, פרי 
ושלח, החליט שהנושא לא מספיק משמעותי 

כדי "לבזבז" עליו הצעת חוק.
בינואר 2016 פניתי לשלושה חברי כנסת אשר 
הצטיינו בהצעות חוק הנוגעות למערכת הביטחון, 
איתן כבל, איציק שמולי ואייל בן־ראובן. מכול 
השלושה זכיתי לתגובה מידית של ח"כ בן־ראובן 
שאף הזמין אותי לפגישה שהתקיימה בלשכתו 
בכנסת לאחר ארבעה חודשים. בן־ראובן היה 
הגון איתי ומסר כי הנושא חשוב בעיניו אבל "לא 
יהפוך עליו עולמות". לאחר כמה ימים קיבלתי 
דוא"ל מעוזרו הפרלמנטרי שהוא יורד מהנושא, 

כנראה בגלל התנגדות ממערכת הביטחון.
בתמימותי חשבתי שאם זה נושא ערכי, 
שמימושו אינו כרוך בעלות משמעותית וקיומו 
יבטל עוול שנעשה ללוחמים - אמצא הרבה 
תומכים שיירתמו לעניין. בסופו של דבר מימוש 
שינוי בסעיף 20 לחוק העיטורים יחייב הקמת 
וועדה שתדון באותם מאתיים מקרים ותחליט 
לגביהם. גם הוועדה הראשונה בשנת 1970 לא 
הזמינה לוחמים או מפקדים אלא התבססה על 
כתבי הצל"ש, שצה"ל המציא העתקים שלהם 
לוועדה. גם שם הדיונים היו לפי כללים שחברי 
הוועדה קבעו לעצמם מראש כאשר ברוב המקרים 
צל"ש אלוף הומר לעיטור המופת. צל"ש רמטכ"ל 
הומר לעיטור העוז ומספר מקרים בודדים של 

צל"ש רמטכ"ל הומרו לעיטור הגבורה.
אני יכול להבין שצה"ל נרתע מלעסוק בעבר 
ולהקדיש משאבים שלדעתו אינם חיוניים. גם 
אני חושב שמשאבים ללחימה חשובים יותר, 
אבל כאן מדובר על וועדה שתעסיק מן הסתם 
שלושה עד חמישה קצינים למשך כמה חודשים, 
והם לא חייבים להיות מפקדי חטיבות או מפקדי 
אוגדות סדירות. אפשר לאתר קצינים שיירתמו 
בתחושה של שליחות לתיקון עוול של שנים. 
בהזדמנויות שונות הצעתי את עצמי ונכונותי 

לתרום לנושא.
לצערי לא הצלחתי לשכנע, לא את הצבא 
ולא את נציגי הציבור בכנסת, בחשיבות הנושא. 
נשארתי עם טעם חמצמץ שהצדק לא יצא לאור. 
אני מביא את שמותיהם של מאתים ושלושה 
מקבלי צל"ש אלוף בתקופה שלפני מלחמת 
ששת הימים כדי שלפחות סיפורם לא ישכח, 
גם באמצעות כתבה זו וגם באמצעות אתר 
www.gvura.org שהקמתי לשימור  הגבורה 

מורשת הגבורה שלנו כעם.  

צל"ש אלוףעיטור המופת



48 ׀ שריון 52  אפריל 2018 

 האלוף 
דורון רובין ז"ל
צנחן ושריונר

דורון רובין - שריונר
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דורון רובין ז"ל היה אמיץ, קר רוח וגיבור. הוא פיקד על 
עשרות מבצעים, השתתף בארבע מלחמות בתפקידי 

מ"פ, מג"ד ומח"ט, ומעולם לא קיבל ציון לשבח. דבר זה 
הלם את רוח עקרונותיו. לדעתו מבצע מוצלח או פעילות 

נכונה בשדה הקרב אינם מצריכים צל"ש. לעומת זאת, הוא 
הקפיד על כך שיוענקו אותות הערכה לאחרים שפעלו 

תחתיו. אם דורון לא היה אתנו בלבנון ביוני 1982, לא היינו 
מתפקדים כפי שפעלנו בסופו של דבר

אל"ם )במיל'( שמעון בן מימון

את דורון פגשתי ביום חמישי, וביום ראשון 6 
ביוני 1982 יצאנו יחד למלחמה, מלחמה שלימים 
תיקרא מלחמת שלום הגליל; הוא היה אז מח"ט 
500 ואני קצין האג"ם שלו. במפגש הראשון 
דורון אמר לי: "אמרו לי להחליף אותך, אבל 
אני לא מכיר אותך ואצלי מקבלים הזדמנות". 
הוא היה מפקד, מנהיג וחבר. דורון היה המפקד 
שהשפיע עלי יותר מכל אחד אחר בתחום הפיקוד 
והמקצועיות הצבאית, והוא נשאר חבר קרוב גם 

לאחר שהשתחררנו מהשירות בצה"ל.
דורון הגיע לחטיבה 500 אחרי שפיקד על 
בית הספר לקצינים בשנים 1977־1979, תפקיד 
1 במבצע  שבמהלכו פיקד על חטיבת בה"ד 
"ליטני". לאחר מכן, בשנים 1979־1981, פיקד 
על חטיבת הצנחנים הסדירה. תחת פיקודו 
יצאה חטיבת הצנחנים למבצעים רבים נגד יעדי 
מחבלים בשטח לבנון. לפני שהגיע לחטיבת 
השריון 500, ערב מלחמת שלום הגליל, עבר 

דורון הסבה לשריון. 
אני רוצה לספר מה למדנו מדורון, מה איש 
הצנחנים לימד אותנו, השריונאים, על מלחמה, 
על לחימה, על ערכים ועל מקצועיות. הייתה 
לו יכולת להבחין בתמונת הקרב, לפתור את 
התסבוכת ולהתאים למצב את הטקטיקה ואת 
הטכניקות הנדרשות. במלחמת לבנון התחוללו 
קרבות בשטח הררי מהסוג שצה"ל כמעט לא 
הכיר. היה זה שטח הררי שהתאַמנו אליו, אבל לא 
נלחמנו בו. האימונים היו סכמתיים, ולא באמת 

ִאתגרו. בלבנון נענו במעט צירים, לעיתים כול 
החטיבה בציר אחד, ולא היה סיכוי שמחלקה 
אחת - מחלקת החוד - תפתור את הבעיות 
הטקטיות שנוצרו. משום כך נאלצנו לפעול אחרת 

מכפי שלמדנו, התאַמנו ונהגנו לעשות.

מקצועיות
 עבודת המפקד והמפקדה בלחימה בשטח 
הררי. כאשר התחילה הלחימה, שאל דורון את 
קצין הקשר החטיבתי, האם יש לו חפ"ק רגלי, 
האם הוא ואנשיו מסוגלים לנוע ברגל עם מכשירי 
הקשר על הגב. זאת מתוך ההבנה שצריך גמישות 
בפיקוד וגם למח"ט השריון נדרשת היכולת לנוע 
רגלית בזמן לחימה, וחפ"ק כזה גם צריך להילחם. 
היכולת שלו למקם את עצמו, המח"ט, בשטח 
הררי ובשטח בנוי בחוד, הייתה אז לצנינים בעיני 
רבים. אך הוא הבין שבלי נוכחות המפקדים 
קדימה ובלי מתן דוגמה אישית - החטיבה לא 
תתקדם. לגישתו - גם המח"ט וגם המפקדים 
האחרים צריכים להיות לפנים, כדי להבין את 
הקרב. הדוגמה האישית שלו הובילה אותנו 
קדימה אחרי המארב שהחטיבה נכנסה אליו 

בעין זחלתא )8־10 ביוני 1982(.
החטיבה  מפקדת  נאלצה  ההררי  בשטח 
להתארגן אחרת מכפי שהיינו רגילים, ועיקר 
קציני המטה והנגמ"שים שלה נשארו מאחור. 
סביב דורון התארגנה "מפקדה מצומצמת" - 
קצין האג"ם, הקמ"ן, קצין הקשר והקשרים, 
מפקד הסיוע החטיבתי )המס"ח(, קצין הסיוע 
האווירי, ובצמוד אלינו - התצפיות. עבדנו מתוך 

מרפסת בקומה שנייה שצפתה לשדה הקרב, 
כשנגמ"שי המפקדה צמודים למבנה. כך יכולנו 
לעסוק בניהול הקרב ובהפעלת האש החטיבתית, 

במגע עם שדה הקרב מלפנים.
כבר  דורון  נהג  הקרבות,  ניהול  כדי  תוך 
להסתכל על הקרב הבא, והניע את נוהל הקרב 
בכך שהיה מכתיב לנו, אנשי המטה, מה נדרש 
לעשות ולתכנן כדי להכין את הפקודה הבאה, 
שתועבר למפקדים לקראת היום או השלב הבא 
של הלחימה. הדבר נעשה כשרטוט סכֵמתי, על 
מה שהיה בהישג יד, למשל קרטון של מנת קרב, 

אך הרעיונות היו ברורים.
 הפעלת האש: דורון היה בין הראשונים שהבינו 
את חשיבות האש־מנגד בטווחים השונים. תוך 
כדי המלחמה ומיד לאחריה, כאשר שהינו בעומק 
לבנון, יזם דורון טכניקות קרביות ששיפרו את 

יכולת הפעלת האש של יחידות השריון. 
בשטח הבנוי, הפעלנו בהנחייתו את הטנקים 
בשיטת "המדרגות" או "הקומות": בנינו רמפות 
לטנקים במדרונות, בהתבסס על המרווחים בין 
הבתים והטראסות; כך אפשר היה לירות ולהביא 
יותר טנקים לקו האש ולהגביר את עוצמת 
הלחימה הגדודית; והתוצאות לא איחרו לבוא. 
הדבר חייב אותנו להסתגל מהר, ולמדנו לתקן 
את הירי כאשר היו הבדלי גובה בין הטנקים 

היורים לבין הצופים.
 ירי בכינון עקיף: היום ברור לכול למה נחוצה 
מרגמה 120 מ"מ, ועד כמה היא מסוכנת לחי"ר, 
וגם אנחנו ידענו על יתרונות המרגמות בשטח 
הררי ובנוי; אבל עד שלא למדנו זאת מדורון 

תיאור השרטוט של מפת ההתקפה על עין־זחלתא

דורון רובין )משמאל( והמחבר שמעון בן מימון 
לאחרונה

שרטוט ההתקפה על עין־זחלתא בלבנון שהכין דורון רובין בכתב ידו, יוני 1982
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צילום כריכת הספר "בדרכי" שכתב דורון רובין 
ולא זכה לראותו יוצא לאור

לא הבנו זאת לעומק ולא ידענו ליישם זאת 
באופן הנכון והיעיל, כאשר המרגמות מרוכזות 

ומופעלות בריכוזים חטיבתיים וגדודיים. 
 עמדת אש משולבת: בזמן המצור על ֵּביירות 
פיתח דורון עמדת אש משולבת. זו כללה טנק, 
תותח 155 מ"מ לכינון ישיר ונגמ"ש עם תותח 
וולקן. עוצמת האש שייצרה עמדה כזאת הייתה 
מעל ומעבר לכול עמדה והתאימה למצב באותה 
עת. היה זה שילוב של הטנק ביכולת הדיוק, 
התותח בעוצמת האש ויכולת ההגבהה לאיומים 
בגובה של הוולקן, שהגדיל במאוד את כושר 

השמדה בשטח נתון.
ניסיונו הרב של דורון בשיתוף פעולה עם חיל 
האוויר בא לידי ביטוי גם בהפעלת מסוקי הקרב 
)מסק"ר( בלחימה. כנראה היינו הראשונים 
להפעיל מסק"רים בלחימה. בקרב עין זחלתא, 
דורון דרש מחיל האוויר להנחית את המסוקים, 
ושהמובילים יגיעו לחפ"ק, כדי שיקבלו את 
תמונת הקרב הנכונה ויבינו את המשימות שהוא 

מטיל עליהם. התוצאה הייתה מדהימה.
ממה שלמד  ומדויקת:  אש ארוכת טווח   
במלחמת שלום הגליל, הוא הבין את הצורך 
באש ארוכת טווח ומדויקת, ואת הצורך בחמ"ם 
)חימוש מונחה מדויק(. לכן יזם כראש מחלקת 
תו"פ במפח"ש את הקמת אגד 214 ואת מערך 
החמ"ם. הוא הבין את החשיבות שיש בשילובה 
של האש המדויקת באוגדה המשוריינת, ולצורך 
כך הוא גייס גם אותנו, אנשיו מחטיבה 500. 
העניין חייב אותנו להקים מערך שלם, על כול 
מרכיביו, כדוגמת: כלי רכב מתאימים, קשר 
ייעודי, יכולות הטסה וקורסי הכשרה, ובכלל 
אלה קורס קצינים ייעודי למערך החמ"ם. גם 
בהקמת החמ"ם באה לידי ביטוי יכולתו של 
דורון להביט קדימה ובאופן הרחב והכולל ביותר.
 הנדסה קרבית: גם בתחום ההנדסה הקרבית 
דחף דורון את היחידות קדימה. לתפיסתו, גדוד 
הנדסה קרבית נדרש להילחם כגדוד חי"ר לכל 
דבר ועניין, ולכן דרש ממנו יכולת לעבור מבדיקת 
)מגמ"ק(  המוקשים  מגלי  באמצעות  שטח 

להתקפה בשטח בנוי, דבר שהוכיח את עצמו.
בהתחלה לא הבנו כי דורון אינו שם הפרדה 
בין הביטחון השוטף ובין האימונים. בסיום 
הקרבות בלבנון הוא אמר: אין דבר כזה בט"ש 
ואימונים בנפרד, כול הזמן מתאמנים. אולי 
הסממן העיקרי לכך היה שחטיבה 500 הייתה 
החטיבה היחידה שאימנה את הצמ"פים בלבנון 
ועשתה תרגילים גדודיים וחטיבתיים מלאים 

בלבנון בזמן בבט"ש.

ערכים
משום  כך?  כול  ביקורתי  היה  דורון  למה 
שהוא לא רק חשב שצריך להתאמן כפי שנדרש 
להילחם, אלא שצריך להתאמן עד הקצה, וכך גם 
להתייחס לתחקיר ולביקורת - הכי רחוק שאפשר. 
וקודם כול דרש דורון ביקורת עצמית, ולהעמיד 
את עצמך חשוף לביקורת. רק כך נגלים לעין 
הליקויים, הקשיים והמכשולים, ורק כך משתפרים. 

בתחקיר אחרי מלחמת לבנון הראשונה הוא לימד 
שהביקורת אינה אישית, אלא מקצועית וחיונית. 
הוא עלה לבמה והציג לעיני כול את שגיאותיו 

ואת טעויותיו. 
כשהיה דורון מפקד אוגדה 162, הייתי מג"ד 
בחטיבה. אנו, פקודיו, למדנו ממנו איך להיות 
ביקורתיים, יוזמים וממושמעים גם יחד. כאשר 
ביקש שלא נסתכל על יעדים שבנה לתרגילים 
גדודיים בתוך לבנון בצמוד לציר הנסיעה שנהגנו 
לנו בו - לא הסתכלנו. לא עשינו זאת מפחד, 

אלא מתוך הרצון לא לפגוע באמונו.
האדם היה עבורו הדבר החשוב ביותר, והוא 
גרם לנו להבין זאת, להפנים ולפעול על פי ראייה 
זאת. הייתה לו היכולת להקשיב לחייל, לאדם, 

ולגרום לו לפעול כפי שרצה שיפעל. אנחנו, 
פקודיו, היינו שואלים את עצמנו: איך דורון 
היה חושב, ואיך הוא היה רוצה שננהג? ולא 

בשל פחד אלא בשל הערכתנו אליו.
ההתבוננות שלו הייתה מעבר לשדה הקרב 
והאימונים. ביום שנולדה בתי, ואני מג"ד שחשב 
רק על הגדוד, הוא בא לבקר את אשתי בבית 
החולים. וכאשר הבין שעדיין לא הגעתי לבקרּה, 
"הדיח" אותי מהגדוד כדי שאקח חופשה ואשמור 
על המשפחה. זו דוגמה למבט אחר ושונה ממה 

שהיה נהוג אז.
דורון היה לנו למופת גם בהתנהגות הערכית 
המוסרית. הוא אסר עלינו לקחת שלל, לגור 
בווילה - בבית של מישהו אחר, שניסע במכונית 
מרצדס ושנישא רובי קלצ'ניקוב, זאת בניגוד 
הייתה  לראייתו  כך.  שנהגו  רבות  ליחידות 
בהתנהגות הזו השחתה מוסרית של היחידות 

ושל האנשים - המפקדים והחיילים.

סיכום
דורון היה אמיץ, קר רוח וגיבור. הוא פיקד 
על עשרות מבצעים, השתתף בארבע מלחמות 
כמפקד )מ"פ, מג"ד ומח"ט(, ומעולם לא קיבל 
ציון לשבח. דבר זה הלם את רוח עקרונותיו. 
לדעתו, מבצע מוצלח או פעילות נכונה בשדה 
הקרב אינם מצריכים צל"ש. לעומת זאת, הוא 
הקפיד על כך שיוענקו אותות הערכה לאחרים 
שפעלו תחתיו. אם דורון לא היה אתנו בלבנון 
ביוני 1982, לא היינו מתפקדים כפי שפעלנו 
בסופו של דבר, ורבים מאיתנו לא היו חיים. 
תרמה לכך גם יכולתו להפוך רוח נכאים ששרתה 
בֶקֶרב לוחמים אחרי כישלון, לרוח ְקָרב מפעמת. 
ממנו למדנו מה היא דוגמה אישית של מפקד, 
הנלחם מלפנים, המציל את אנשיו במו ידיו, 

ודוחף אותם קדימה. אנחנו חייבים לו רבות. 

מימין: דורון רובין מח"ט 500, 
עמרם מצנע )לימים אלוף( 
ודורון ישראלי על טנק מגח 6 
באימון בבקעת הירדן. הצילום 
מאוסף מיכאל מס
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ד"ר ג'וזף בולג )מימין( 
והמחבר, בסיור ברמת הגולן 
בנתיבי הקרבות של החטיבה 
- אוקטובר 2017

באוניברסיטת  התקיים   2017 באפריל 
"אריאל" שבשומרון הטקס השנתי להענקת 
פרס מולדובן לספרות צבאית חדשה, מטעם 
קרן מולדובן השוויצרית. ספרי "כשסבא היה 
במלחמה - סיפורה של חטיבת אגרוף הברזל 
205 במלחמת יום הכפורים" זכה אז בציון לשבח.

בטקס נשאו דברים ד"ר רון שלייפר, יו"ר 
וועדת הפרס וראש מכון אריאל לתקשורת 
וביטחון; נציג התורמים משוויץ המשפטן ד"ר 
יוסף בולאג, איש מקסים חובש כפה, דובר 
עברית ובעל קשרים רבים במדינת ישראל, 
שנשא דברים מעניינים ומרתקים על מאבקו 

התמידי באנטישמיות; פרופ' יהודה דנון נשיא 
האוניברסיטה; ד"ר אילן תמיר ראש בית הספר 
לתקשורת; וכן הזוכים בפרסים לשנת 2016. 
בתום הטקס ניגשתי לד"ר בולאג להודות לו על 
דבריו והתפתחה בינינו שיחה מעניינת. נפרדנו 
בלחיצת יד חמה ואז הפתיעני מאד, כאשר אמר 

מלחמת יום הכיפורים 
הוצגה לקציני שריון בשוויץ

כעשרים קציני שריון שוויצרי בסדיר ובמילואים נכחו בהרצאה שנשאתי בפניהם 
בספטמבר האחרון, על מלחמת יום הכיפורים, בדגש על הלחימה של חטיבה 205 ברמת 

הגולן, שבה שימשתי מג"ד 125. ההרצאה התקיימה לבקשת ד"ר יוסף בולאג, נציג 
התורמים לקרן מולדובן, שאיתו נפגשתי בטקס הענקת פרס מולדובן לספרות צבאית 
חדשה, באפריל 2017. ספרי "כשסבא היה במלחמה - סיפורה של חטיבת אגרוף הברזל 

205 במלחמת יום הכפורים" זכה בטקס זה בציון לשבח

סא"ל )במיל'( דוד כספי



52 ׀ שריון 52  אפריל 2018 

מטה גדוד 125 במלחמת יום הכיפורים. דוד כספי עומד שלישי מימין

כריכת הספר "כשסבא היה במלחמה" - סיפורה 
של חטיבת "אגרוף הברזל" במלחמת יום 

הכיפורים

לי שישמח לארח אותי ואת רעייתי בשוויץ וכי 
אהיה אורח שלו במשך שבוע ימים. עוד הפתיעני 
כאשר העניק לי במקום אולר שוויצרי מעוצב, 
כנהוג בצבא השוויצרי. בקשה אחת הייתה לו 
ממני - שבשהותי בשוויץ, אתן הרצאה בפני 
קבוצה של קציני שריון שוויצרים על מלחמת 

יום הכיפורים ועל השריון בצה"ל. וכך היה.
ד"ר בולאג ורעייתו המקסימה, מרים, אירחו 
את רעייתי ואותי בנדיבות ובחום. נערכתי 
והתכוננתי היטב עם מצגת בשפה האנגלית, 
כאשר ידידנו מיכאל מס מסייע בעדי בתמונות 
ובתרגום מדויק של מונחים צבאיים. ההרצאה 
התקיימה בביתו של ד"ר בולאג, בעיירה שוויצרית 
 Küssnact Am( מקסימה בשם קוסנאכט ַאם ריגי
Rigi(, על שפת אגם לוצרן, ונכחו בה כעשרים 
קציני שריון שוויצרים, חלקם בשירות פעיל 
והיתר בשירות מילואים. ביניהם היה גם האלוף 
בדימוס הנס רודולף בלומר ואל"ם )במיל'( ד"ר 
וקצינים  כיפה(,  חובש  )יהודי  ווילר  אריאל 
ושני מפקדי  מ"פ, בתפקידי מטה  בתפקידי 

מחלקות צעירים.
לפני שהחלה ההרצאה, הפתיעני האלוף 
בדימוס הנס רודולף בלומר, כאשר שלף מכיסו 
צילום של עמוד מספרו של חיים הרצוג "מלחמת 
יום הדין" )בתרגום האנגלי(, על מלחמת יום 
הכיפורים, שבו תיאר אירוע קרבי יוצא דופן 
ומסוכן, שעליו פיקדתי ברמת הגולן. כבר הייתה 

לי התחלה טובה ומרגשת. הצעתי לו שהוא יספר 
את הסיפור, אבל הוא סירב ובמקום זאת שלף 

מכיסו, כמובן ואיך לא, אולר שוויצרי צבאי 
שהעניק לי במתנה. כמו כן הראה לי שהוא 
גם נושא בכיסו באופן קבוע אולר כזה, כיאה 
לקצין בצבא השוויצרי. משיחתי עמו הבנתי 
שהוא ידיד ישראל ומעריך מאד את צה"ל. עלי 
לציין שאיש זה הינו ידידו של תא"ל )במיל'( 
יום־טוב תמיר, שאיתו השתתף בקורס שריון 
בארצות הברית. הוא גם היה הראשון ששלח 
דוא"ל ליום־טוב על התרשמותו החיובית מן 

ההרצאה.
הרצאתי נמשכה כשעה וארבעים דקות, אף 
שהזמן המתוכנן היה כשעה ורבע )הזמן והשעון 
אצל השוויצרים הם דבר קדוש...(. התרשמתי 
מאד מהאזנה, מהקשב ומהעניין שגילו בדבריי. 
כותרות מתומצתות  עם  בניתי  את המצגת 
שמשקפות את הנושא שעליו דברתי, והשתדלתי 
לא להטריח בפרטי פרטים. רגע מביך מעט היה 
לי במהלך ההרצאה, כאשר סיפרתי על חברים 
שנפלו בגדוד 125 שעליו פיקדתי ברמת הגולן, 
ונסחפתי ברגשותיי עד כדי תחושת מחנק בגרוני. 
בקשתי סליחה והפסקתי לרגע. אני מציין זאת 
כי מעולם לא אירעה לי התרגשות כזו בפעמים 
הרבות שהרציתי על נושא זה, ודווקא בגולה 

ועם זרים זה קרה.
בתום ההרצאה חזרנו לשולחן הכיבוד, שהיה 
משופע בכול טוב וביין שוויצרי טוב, וכאן החלה 
"החפירה" האמיתית במשך כשעתיים נוספות. 
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התפתחו שיחות אישיות רבות סביב השולחן, 
ומלבד הבעות תודה והערכה רבה על הרצאתי 
ולחיצות הידיים, נשאלתי שאלות רבות על צה"ל, 

על השריון שלנו ועל הלחימה.
שלא כפי שנדמה לנו, השוויצרים מתייחסים 
מאד ברצינות לצבאם ולשירות בו, והם ערוכים 
כיום בצורה אפקטיבית ל"באות". מי האויב 
הצפוי? לא ברור. בחיל השריון שלהם מצויים 
הטנקים המתקדמים מסוג "ליאופרד 2" מהדגם 
המתקדם, בחיל האוויר יש מטוסי אף־18 ואף־5 
ומל"טים )תוצרת אלביט(, וחטיבות החי"ר 
מיומנות בלחימה בשטח הררי, וכן קיים כוח 

ימי לאגמים.
במהלך שיחותי האישיות עמם ניכר היה עד 
כמה הם מודעים לכך שצבאם חסר התנסות 
נגעו להכשרת  וניסיון קרביים. שאלותיהם 
מפקדים בצה"ל, לפיתוח מנהיגות ולעצמאות, 
וליוזמה ברמה של מפקד הטנק. השבתי שתכונה 
זו נמצאת בדי־אן־אי של העם בישראל, והם 
הביעו פליאה כיצד גברנו במלחמת יום הכיפורים 
על האויב, כאשר התחלנו בה בהפתעה ובנחיתות 
בסדר הכוחות ובהיערכות. שאלות רבות ביקשו 
שלי  הגדוד  נחלץ  כיצד  פירוט  ביתר  לדעת 
מהמצבים הקשים במובלעת הסורית, כאשר 
החטיבה הייתה בסיכון של השמדה מול נחשולי 
הטנקים של האויב והאם היו רגעים של משבר 
שהשפיעו על תפקוד היחידה. נשאלתי גם על 
הלכידות והאחדות הניכרת בחיילי צה"ל, ובפרט 
בקרב צוותי הטנקים. הם גם ביקשו לדעת, לא 
פחות ולא יותר, את דעתי בעניין הגרעין האירני. 
גמגמתי להם איזו תשובה ציונית, וחזרתי על 
המנטרה הידועה שאיראן מהווה סכנה לכול 
העולם. כמובן שרצו לדעת מה קורה למעמדו 

קולונל ד"ר Peter Forster, עורך ביטאון הצבא 
SCHWEIZER SOLDAT השוויצרי

סא"ל )במיל'( דוד כספי כיום

של הטנק כיום בצה"ל, לאחר שצה"ל עסוק 
ברובו בלחימה בשטחים ובטרור. כמו כן היו 
סקרנים לדעת על טנק המרכבה - איך? למה? 
ומה המאפיינים. עוד ריתק אותם לדעת על אתר 
ההנצחה בלטרון, והתמונות שהצגתי הרשימו 

אותם מאד.
כשחזרתי לארץ קבלתי כמה הודעות דואר 
אלקטרוני מן המשתתפים בהרצאתי שבה הביעו 
תודתם והגיבו על דברים שהעליתי בהרצאתי.

התרשמתי שהנוכחים גילו בקיאות מסוימת 
בנעשה בצה"ל ובארץ וסקרנות רבה ללמוד 
מאתנו. בין השיטין אפשר היה לגלות אהדה 
והערכה רבה, למרות שלמדתי מד"ר בולאג, 
המארח שלי, שיש גם לא מעט "אנטי" כלפינו 
והוא נפוץ בשוויץ, ולכן הוא מקדיש מאמצים 
רבים ומוביל פעילות רבה להתמודד עם נגע זה.

כתבה בעיתון הצבא השוויצרי
בין המשתתפים בהרצאה נכח גם קולונל 
)בדימוס(, ד"ר פטר פורסטר, המשמש עורך 
 SCHWEIZER( התקופון של הצבא השוויצרי
SOLDAT(. בשאלותיו ובהערותיו הפגין ידע רב 
על מלחמת יום הכיפורים ועל ישראל בעת שציין 
שמות של אירועים, מקומות ושמות מפקדים 
במלחמה. הסתבר לי שהוא שימש כתב בארץ של 
 Neue Zürcher( NZZ העיתון השוויצרי היומי
Zeitung( בשנים 1973־1977, ובנו הבכור נולד 
בירושלים. בשיחתי עמו הרגשתי אהדה לישראל. 
הוא משתייך לקהילת הנוצרים האוונגליסטים 
התומכים בישראל ואף ענד על דש מעילו סמלון 
של דגל ישראל, ושמח לשוחח עמי על זיכרונותיו 
מן המלחמה. הוא סיפר לי על התרגשותו הרבה 
כאשר טס לארץ ב־7 באוקטובר במטוס אל 
על, וכאשר לקראת הנחיתה שרו כל הנוסעים 
את "התקווה". רוב הנוסעים במטוס אז היו 
מילואימניקים שהזדרזו לחזור לארץ עם פרוץ 
המלחמה. הוא ציין בעצב רב שידוע לו שחלקם 
נפלו במלחמה ועוד לפני שבני משפחותיהם 

ידעו ששבו ארצה.
בתקופון שלו מחודש דצמבר 2017 הוא פרסם 
כתבה ארוכה על מלחמת יום הכפורים בעקבות 
הרצאתי. במאמר זה, הכתוב בגרמנית, הוא הרחיב 
את היריעה וסיפר על כלל המלחמה, בשילוב 
מפות וצילומי צוותים וטנקים. אני ממשיך לשמור 
איתו על קשר ולהתכתב עמו, ומכין, לבקשתו, 
מאמר על השריון בצה"ל שיפורסם במגזין זה. 
בהתכתבויות עמו הוא היה גאה לספר לי שבנו 
הבכור רס"ן בצבא היבשה בשירות קבע ובנו 

השני סרן במילואים.
אני מקווה שקשר זה שנוצר בזכותו של ד"ר 
בולאג, יניב קשרים והסברה חיובית בקרב חלק 
מסוים של הצבא השוויצרי. היה לי הכבוד לארח 
את ד"ר בולאג ומשפחתו בסיור מרגש ברמת 
הגולן, בנתיבי הקרבות של חטיבה 205, בחג 

הסוכות האחרון. 

"1973: 18 ימי הלחימה של חטיבה 205 ברמת הגולן" כותרת הכתבה שפורסמה בביטאון הצבא 
השוויצרי
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הסכם שביתת הנשק בין ישראל וירדן בתום מלחמת 
העצמאות שלנו, שנחתם באפריל 1949 ברודוס 

שביוון, הותיר את הר הצופים )ובתוכו בית החולים 
״הדסה״ והאוניברסיטה העברית( מובלעת ישראלית 

בשטח הירדני. בשנת 1958 החליט האלוף חיים בר־
לב )אז מפקד גייסות השריון ולימים הרמטכ"ל ה־8( 

להקים פלוגת טנקים סודית בירושלים כדי להדוף 
התקפה ירדנית אפשרית על העיר ואולי לנצל 

הזדמנות, אם תבוא, לתיקוני גבול וחבירה עם הר 
הצופים, עם הכותל המערבי ועוד. במלחמת ששת 

הימים הפלוגה מימשה את ייעודה

בהסכם שביתת הנשק עם ירדן בתום מלחמת 
להעלות  נקבע שישראל רשאית  העצמאות 
דו־שבועית,  שיירה  הצופים  הר  למובלעת 
בפיקוח האו"ם, ובה כוח שיטור ואספקה וכן 
מרצים מהאוניברסיטה ורופאים מ"הדסה". 
נקבע איסור שימוש בכלי נשק בקוטר  עוד 
מעל 0.5 אינץ' )12.7 מ"מ(. פרסומים שונים 
סיפרו על נשק, תחמושת וחומרי נפץ שהוברחו 
בעורמה למובלעת, ובתוך כך ג'יפים מפורקים 
להר  במשוריינים שעלו  הוסלקו  שחלקיהם 
בשיירות, וכי השוטרים שעלו להר היו למעשה 
חיילים מוסווים במדי שוטרים. כול הפרטים 
נחשפו לאחר מלחמת ששת הימים. בשנת 1958 
הוחלט בצה"ל על הקמת פלוגת טנקים סודית 
בירושלים )כחלק מגדוד השריון הפיקודי 182 
של פיקוד המרכז(, תחת פיקוד חטיבת ירושלים, 
להגנה ממתקפת פתע. הקמת הפלוגה והפיקוד 
עליה הופקדו בידיו של רס"ן במילואים אהרון 
קמארה ז"ל )1929־2015(, שהיה בעברו לוחם 
בלח"י וכן לוחם ומפקד בפלמ"ח, ובין תפקידיו 
בצה"ל שימש גם מפקד מובלעת הר הצופים, סיים 
קורס מג"דים בשריון וב־1957 פרש והשתחרר.
העשור  בחגיגות  התחיל  הפלוגה  סיפור 
מירדן,  אז  ביקשה  ישראל  ב־1958.  למדינה 
באמצעות כוח האו״ם, לקיים בירושלים מצעד 
צבאי, ובין היתר דרשה לאפשר לה להעלות 
גדוד טנקים ובו גם טנקי שרמן אם־50 ושרמן 
אם־1, כדי שישתתפו במצעד, בצירוף הבטחה 
שלמחרת הטקס יחזרו הטנקים למרכז ישראל. 
הירדנים התנגדו נחרצות, אבל לאחר שכנועים 
בתיווך מסור של קציני האו״ם, סוכם כי המצעד 
יתקיים באצטדיון האוניברסיטה העברית בגבעת 
רם, ושכוחות האו״ם בירושלים ידאגו כי כול 
כלי הנשק האסורים, ובעיקר הטנקים, יעזבו את 
ירושלים מיד לאחר המצעד. בתום המצעד, הוריד 
צה״ל מההר רק שלוש פלוגות ואילו הפלוגה 
הרביעית פוצלה לשניים, כמה טנקים הוסתרו 
בביתנים שהוכנו מראש במחנה שנלר בלב 
ירושלים, ושאר טנקים הובאו במבצע חשאי 
ומורכב למחנה סטף, בין עין־כרם לקיבוץ צובה. 
המבצע להשארת פלוגת הטנקים בירושלים 
נעשה בחוכמה רבה. במהלך פינוי שלוש הפלוגות 
הוזמנו אנשי האו״ם לנשף יום העצמאות, שצה״ל 
ערך לכבודם באחד ממועדוני הלילה של יפו. 
בשעה שהם חגגו ביפו עם הרבה אלכוהול, פלוגת 

הטנקים הרביעית התמקמה בירושלים.

פלוגת טנקים סודית מוקמת
אהרון קמארה שהתמנה למפקד כוח הטנקים 
הסודי החל לראיין כמאתיים מועמדים שהקצתה 
לו חטיבת ירושלים, ומהם נבחרו כמאה לוחמים, 
חלק ניכר מהם היו נהגי חברת האוטובוסים 
"המקשר" שנועדו בעיקר להיות נהגי טנקים, 
והאחרים היו בעלי מקצועות ועיסוקים מגוונים.

"הפלוגה הזו, פלוגת מילואים, הוקמה מכול 
היחידות בצבא. כול הפלוגה הייתה הטרוגנית. 
היו לנו פרופסורים, אינסטלטורים, עובדי עירייה, 

דוורים ועוד. פרסים, מרוקאים, גרוזינים, רומנים 
ופולנים. אף פעם לא קראנו למישהו בשמות 
'ווזווז' או מזרחי. הייתה פלוגה מאוד מיוחדת", 
כן סיפר יוסי בן גיגי )כיום בן 83( שהיה מט"ק 
בפלוגה, לשי ניר בכתבה שהתפרסמה ב־30 

באפריל 2017.
פלוגת הטנקים הסודית מנתה 18 טנקים, 14 
מהם שרמן מסוג אם־1 אי־4 בעלי תותח 76.2 
מ"מ וארבעה שרמן אם־51 בעלי תותח 105 
מ"מ צרפתי. 6 מהם שהיו מזוודים, מתודלקים, 
חמושים וערוכים ליציאה מידית לכול משימה 
- הוחבאו במחנה שנלר בירושלים, בביתנים 
שנראה כמבנים רגילים, שבחזיתם דלת עם 
חלונות, אך בחלק האחורי שלהם הרסו את 
הקיר והרכיבו עליו דלתות גדולות של ברזל ופח, 
שִאפשרו יציאה וכניסה של טנק. יתר הטנקים 
אוחסנו בימ"ח במחנה סטף בסככת טנקים 
רגילה. "לאחר שתותחי הלגיון החלו להפגיז 
את ירושלים ב־5 ביוני 1967, החלטתי להעבירם 

ממקום מסתורם במחנה סטף לירושלים בלי 
שקיבלתי פקודה", כך כתב לימים סא"ל )במיל'( 
אהרון קמארה, בתגובה לכתבה של יוסי מלמן 
)"ירושלים של שריון"( שפורסמה ב־19 במאי 
2011. הפלוגה השתייכה מנהלית לגש"פ )גדוד 
השריון הפיקודי( 182 של פיקוד המרכז, ופיקודית 

לחטיבה 16, חטיבת מחוז ירושלים.
עד תחילת שנת 1960 הפלוגה כבר עברה 
אימון מקצועות, סדרה קרבית ואימונים נוספים 
והפכה לפלוגת טנקים לכול דבר בירושלים. 
הטנקים הראשונים של הפלוגה היו טנקי שרמן 
אם־1 עם תותחי 76 מ"מ ותוך זמן קצר שודרגו 
והותקן בהם זחל רחב. התותח נותר 76 מ"מ 
ובהמשך התברר כיתרון בלחימה בשטח בנוי, כי 
הטנקיסטים יכלו לירות בקצב מהיר את כדורי 
התותח שהיו קלים וקצרים יותר לעומת כדורי 

תותח 105 מ"מ.
כשהחלה פעילות ארגוני החבלה הפלסטינים 
המתיחות  רף  עלה  ה־60'  שנות  במחצית 
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 פלוגת טנקים 
סודית בירושלים

ליקט וערך אל"ם )במיל'( שאול נגר*

בסטף, הרחק מהעין והאוזן. באותם ימים שבהם 
בוצעו ניסויי הדרך היה מי שדאג לארגן לחיילי 
האו״ם בירושלים מסיבות בתל אביב. כשירד 
הערב, מוביל הטנקים האזרחי היה נכנס לשנלר 
ומתמרן בין הביתנים. היינו מעלים עליו טנק 
ועולים לסטף, שם במסלול ההררי היינו עושים 
מסלול של כשעתיים, בודקים את המערכות 
ומיד יורדים לקחת עוד טנק. אחרי שלושה 
לילות סיימנו את הניסוי בכל ששת הטנקים. 
עם הטנקים במחנה סטף לא הייתה בעיה לבצע 
את ניסוי הדרך, אבל גם שם הקפדנו לבצע את 

תנועת הטנקים רק בלילות".
בתקופת ההמתנה שלפני מלחמת ששת 
הימים גויסה כול הפלוגה בנוהל חירום ב־19 
במאי 1967. במחנה שנלר הוחלפו 4 טנקי השרמן 
בעלי תותח 76 מ"מ בטנקי שרמן אם־51 בעלי 
תותח 105 מ"מ עם הצוותים שלהם, שהובאו 
מחטיבה 60 )ונקראו מחלקה 5(. תקופת ההמתנה 
נוצלה באופן מיטבי לאימוני עבירות ונסיעה 
בלילות, לסיורים רבים בקו העירוני ולטיפול 

בטנקים.

 הפלוגה הירושלמית 
במלחמת ששת הימים

בבוקר 5 ביוני 1967, עם תחילת המלחמה, 
חולקה הפלוגה לשני כוחות, האחד בפיקוד המ"פ 
רס"ן אהרון קמארה, שפעל בדרום־מזרח העיר 
בגדוד 161, מלוחמי חטיבה 16 הירושלמית. הוא 
זה שהכריע בשעות הראשונות של המערכה 
את הלגיון הירדני שהשתלט על ארמון הנציב, 
וניסה להתקדם ממנו רגלית לכבוש את שכונות 
דרום ירושלים. קמארה פרץ לארמון הנציב 
המג"ד אשר דר, עם שתי מחלקות  יחד עם 
טנקים, בשילוב הסיירת הירושלמית בפיקוד 
יוסי לנגוצקי ופלוגת חי"ר נוספת. בכך ִאִפשר 
להכריע את הירדנים ולהשתלט על המקום. בגזרה 
הצפונית פעל רפי ישעיהו סגנו של קמארה, 
תחת פיקוד מח"ט הצנחנים, עם כוח הצנחנים 
שפרץ לעבר בית הספר לשוטרים במתחם גבעת 
התחמושת, ששלט כמוצב קדמי על הדרך להר 
הצופים. הפלוגה לחמה כבר ביום 5 ביוני 1967 
משעה 14:00, שמונה טנקים שלה בהתקפת־נגד 
במסגרת גדוד 161 של חטיבת ירושלים בפיקוד 
סא"ל אשר דר. השנייה תחת פיקוד חטיבת 
הצנחנים 55 החל משעה 02:15 בליל 5־6 ביוני 
מסנהדריה מזרחה לבית הספר לשוטרים, גבעת 
התחמושת, דרך שכם, מוזאון רוקפלר, א־טור הר, 
הזיתים ושער האריות. השלב האחרון בלחימה, 
הפריצה לשער האריות, ולעיר העתיקה, בבוקר 
7 ביוני, בוצע ביחד עם טנקי חטיבה 10 בפיקוד 
רס"ן איתן אריאלי, כי הסמ"פ רפי ישעיה נפצע 
במהלך אותו לילה )רפי חזר לאחר מכן לפקד 

על הפלוגה עד לרמת הגולן(.
לאחר שהירדנים כבשו את ארמון הנציב 
בשלבים הראשונים של המלחמה ניתנה הוראה 
לכבוש אותו מידי הירדנים. וכך סיפר אהרון 
קמארה המ"פ: "נתתי פקודה בקשר: 'לוחמי 

בירושלים והתעורר חשש להתקפה על השיירה 
הקבועה להר הצופים. בפלוגה הוקמו לכן שלוש 
רשתות גיוס, האחת של כול הכוח, השנייה של 
מחצית הכוח )מ"פ, מחלקות 1 ו־2 והחוליה 
ו־4   3 מחלקות  )מ"פ,  והשלישית  הטכנית( 
והחוליה הטכנית(, כדי להימנע מהחזקת כולם 
תמיד בכוננות. תפקיד מחלקת הכוננות היה 
להתערב בכוח טנקים, לחצות את קו התפר 
באזור מוסררה, בתוואי שסומן רק על מפה 
צבאית סודית, ולחבור עם שיירת הר הצופים 
הדו־שבועית, אם תותקף ותהיה סכנה לחיי 
החיילים המחופשים לשוטרים העולים להר 
הצופים. היו מקרים שהכביש לכיוון מוסררה 
נסגר לתנועת אזרחים, כשמנועי הטנקים פועלים 
והמקלעים דרוכים, והטנקים הוצאו מחוץ למבנה 

הסודי שבמחנה שנלר. 
כדי להכיר את הקו העירוני הרבו הקצינים 
והמט"קים של הפלוגה לערוך סיורים, בעיקר 
ליליים, עם ג'יפ המ"פ ועם קומנדקר, לכול אורך 

הקו העירוני. סיורים אלה החלו סביב השעה 9 
בערב והסתיימו לפני אור יום, כדי שהחבורה 
המסתורית לא תיראה לאיש. לא פעם סיימה 
הקבוצה את הסיור בבית הקפה הירושלמי של 
סּוַרֶמלֹו הנודע, שהיה פתוח עד מאוחר. במהלך 
הסיור נסרקו עמדות הטנקים המיועדות ואחר כך 
ירדו מהן הלוחמים, והמ"פ ניהל דיון בלחש )כי 
הירדנים יכלו לשמוע( לגבי כול עמדה והכרתה. 
הסיורים הרבים הביאו את כלל מפקדי הפלוגה 
להתמצאות מצוינת ביום ובלילה בכול עמדות 
הקו העירוני ובדרכי התנועה אליהן עם הטנק, 
כאשר יידרש. יצוין כי הפלוגה עברה אימונים 

כול השנים, לרבות בשיתוף עם יחידות חי"ר.
בפלוגה,  סדיר  חייל  שהיה  גנור  אפרים 
מציין בכתבה שפרסם המעריב במאי 2015, 
כי "מפקד הפלוגה אהרון קמארה היה מבקר 
לפחות פעמיים בשבוע בשנלר. קצינים וחיילים 
באו לסייע כשהיינו חייבים להוציא את הטנקים 
פעם בשנה מהביתנים לניסוי דרך - טיול קצר 

טנק שרמן של הפלוגה הירושלמית בירושלים. צילום: לע"מ
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הטנק ההפוך של רפי ישעיה, מפקד הכוח 
הצפוני, בגשר שמול כנסיית גת שמנים. במזקו"ם 

ובצריח ניכרים סימני פגיעת כדורים רבים

פלוגה נ' אנו עולים על ארמון הנציב ונעשה 
היסטוריה. נוע, נוע, בהצלחה סוף'. בסיוע סיירת 
חטיבה 16 התארגנו מחדש. מחלקה 5 נשארה 
כבסיס אש. ניתנה לה הוראה לשתק את מקורות 
הירי. פקדתי על מחלקה 3 לפרוץ לתוך ארמון 
הנציב. הכוח התארגן להתקפה, כאשר מחלקה 3 
בפיקוד רפי ישראלי )ואיתו המט"קים אבי ברזילי 
וזוהר ברעם( מובילה, אחריה זחל"ם הפיקוד עם 
אשר דר המג"ד ואהרון קמארה המ"פ, אנשי 
הסיירת הירושלמית ופלוגת חי"ר מגדוד 161. 
כך נענו ופרצנו בתנועה ואש פנימה לארמון, 
ממש ללוע הארי, כשאנו יורים מכול הכלים. 3 
תול"רים ירדנים שעמדו בתוך החצר שבארמון 
'שלוף' מקרוב מאוד,  הנציב הושמדו בקרב 
מטרים ספורים לידינו. הסיירת הירושלמית 
נכנסה לבניין הארמון. שני טנקים עם זחל"ם 
הפיקוד ובתוכו המג"ד והמ"פ המשיכו בתנועה 
ואש לכיוון גבעת האנטנה ולצומת ג'בל מוכבר - 
סילוואן. הטנק השלישי נישאר להילחם במבנה 
ארמון הנציב יחד עם הסיירת הירושלמית. ראוי 
לציין כי בסיורים המוקדמים הוסבר למפקדים 
שבהמשך נפנה לעבר העיר העתיקה. אי לזאת 
פנו 2 הטנקים המובילים ממחלקה 3 צפונה, לעיר 
העתיקה. לא היה לנו קשר אלחוטי איתם. רץ 
רגלי נשלח אליהם והחזירם למרות מחאותיהם. 
למעשה בשעה 15:30 של 5 ביוני שלטה פלוגתי 
על ציר בית לחם - ירושלים. התקפת־הנגד שלנו 
הצילה את ירושלים ושכונותיה מכיבוש ירדני. 
היה זה הישג מדהים של לחימתנו בשעת הקרב 

הראשונה, שקבע את המשכם"1.
־־־ "בגבעת האנטנה, מזרחית לארמון הנציב, 
עמד הכוח המשוריין שלנו וירה לעבר מוצב 
'הנקניק'. חיילי האויב הופתעו ממהירות כיבוש 
ארמון הנציב על ידינו. הם נאלצו לנטוש את 
עמדותיהם המבוצרות שנותרו לפתע בלתי 
לאש  חשופים  כשהם  אש  ולהשיב  יעילות, 
הטנקים. ־־־ הטנקים לא יכלו לרדת לאורך מוצב 
'הנקניק' בגלל מבנהו הטופוגרפי הסלעי מאוד, 
וסייעו באש יעילה מתותחים ומקלעים לחיילי 

הסיירת שנלחמו בגבורה בתעלות"1.
אישור  הגיע  כמחצית השעה  "אחרי  ־־־ 
מהמח"ט לתקוף, כהצעתי, את מוצב 'הפעמון' 
דרך הכפר צור ַּבאִהר, ציר תנועה בלתי צפוי 
לירדנים ולא מוגן על ידם. התארגנו להתקפה. 
2 טנקים ממחלקה 5 מובילים, אחריהם זחל"ם 
הפיקוד, הסיירת ו־2 טנקים ממחלקה 3 בפיקוד 
רפי ישראלי. עוד 2 טנקים ביצעו חסימה בדרך, 
וכן השארתי 2 טנקים נוספים )של זוהר ושרון( 
בגבעת האנטנה, וארמון הנציב כדי לאבטח 
אותנו בתנועתנו דרומה, במתחם שזה עתה 
כבשנו מידי האויב )ארמון הנציב, האנטנה, 
'הנקניק' וציר הדרך מבית לחים לעיר העתיקה( 

שספגו הפגזה קשה במשך שעות"1.
כפי  ואכן  דרומה.  בתנועה  "המשכנו  ־־־ 
שצפיתי לא הייתה התנגדות בכפר צור באהר. 
המשכנו לכיוון מוצב 'הפעמון' הקרוב לקיבוץ 
רמת רחל. השארנו חסימה לכיוון דרום. בית 

שחסם את הדרך הופל על ידי טנק של המ"מ רפי 
ישראלי. הגענו למוצב 'הפעמון' עם 2 טנקים, 
של ברזילי ורפי, זחל"ם הפיקוד איתי ועם המג"ד 
)גדוד 161( סא"ל אשר דר, ו־7 חיילי סיירת. חיילי 
האויב נאלצו לוותר על עמדותיהם ולהילחם 
חשופים. אנשי הסיירת נכנסו לתעלות ונלחמו 
בתוך המוצב בקרב קשה. ממרחק אפס ובחיפוי 
צמוד של טנקים נכבש מוצב הפעמון. בקרב זה היו 
לנו 6 הרוגים: אחד מצוות הטנק שהתהפך בדרך 
למוצב הפעמון ו־5 מחיילי הסיירת הירושלמית 

שלחמו בתעלות"1.
־־־ "חזרנו לארמון הנציב ושם הודיעו לי כי 
כוח טנקים ירדני הגיע למעבר מנדלבאום ועליי 
לבלום אותו. שלחתי לשם את הטנק של זוהר 
שביצע 'מסע לילי' לאורך חומת העיר העתיקה, 
וכשהגיע למקום לא מצא דבר וחזר לאחר שירו 

בו ולא פגעו, מחומת העיר העתיקה"1.
־־־"בבוקר 7 ביוני 1967 נקראתי למח"ט 16 
לקבוצת פקודות, להמשך תנועה לכיוון דרום: 

לבית לחם, לגוש עציון ולחברון, ועד לחבירת 
כוחותינו בחברון עם הכוחות שיגיעו מבאר שבע.

"בעוד המחצית הראשונה של הפלוגה לוחמת 
באזור ארמון הנציב נקרא רפי ישעיה הסמ"פ 
לעלות מסטף עם שאר הטנקים העירה. בהגיעו 
ביום 5 ביוני 1967 התייצב בשעה 16:00 בקירוב 
בפני אל"ם מוטה גור, מפקד חטיבה 55 )חטיבת 
הצנחנים במילואים( ועבר לפיקודו. הטנקים, 
10 במספר, נסעו ממחנה שנלר לכיוון שכונת 
הבוכרים ופוזרו בין הבתים )בקרבת הקו העירוני 
של אז וליד גבעת התחמושת(. המפקדים יצאו 
להשתתף בקבוצת סיור עם מפקדי חטיבה 55. 
־־־ נעשה ניסיון לתיאום קצר בין מפקדי הטנקים 
לשלושת המג"דים של חטיבה 55 )הגדודים 28, 
71 ו־66(, אולם באותה שעה ההפצצות הירדניות 

המדויקות היקשו על ביצוע סיור משולב יעיל, 
ולכן בוצע סיור מפקדים נוסף. רק מאוחר באותו 
לילה ניתן האישור המטכ"לי להתקפה על גבעת 
התחמושת, כשחלקם של הטנקים בהרעשת מבנה 
בית הספר לשוטרים נקבע כראשון לביצוע. כוח 
הטנקים בפיקוד רפי ישעיה חולק כך שבשעה 
02:00 )6 ביוני( החלו הטנקים לנוע מסנהדריה 
לעמדות אש שנקבעו מראש, לכיוון בית הספר 
לשוטרים ומבנה אונר"א. מחלקה 2 וטנק סמ"פ 
סייעו באש מחורשת הזיתים, צפונית־מערבית 
לבית הספר לשוטרים. מחלקה 4 התפרסה מול 
בניין אונר"א, ואילו מחלקה 1 הגיעה בדרך נפרדת 
ליד גן הירק. כאשר הטנקים בפיקוד רפי הגיעו 
לעמדת אש הם ירו מיד פגזים רבים לתוך מבנה 
בית הספר לשוטרים ולגדרות התיל והמוקשים 
שהיו שם, זאת לצורך מתן סיוע לגדוד הצנחנים 
66 בפריצה. זה היה חיוני להמשך הפעולה. 
בתגובה האויב ירה על הטנקים אש ארטילרית 
וגם אש מקלעים. חלק מהזרקורים של הטנקים 
נפגעו מיד ויצאו מכלל שימוש. כתוצאה מאש 
האויב החלו לבעור כמה רשתות הסוואה שעל 
סיפון הטנקים. ניתנה הוראה לפרקן ולזרוק 
אותן ולהמשיך בירי. מיד אחר כך, לאחר פריצת 
הגדרות, פרצו הצנחנים רגלית לכיוון גבעת 

התחמושת.
"מאוחר יותר, בעוד קרב הצנחנים נמשך 
במלוא עוזו בגבעת התחמושת, ללא כוח שריון, 
בשעה 04:00 בקירוב, התקבלה פקודת תנועה 
לפלוגה בפיקודו של רפי ישעיה, לנוע לכיוון 
שכונת שייח ג'ראח לסיוע לצנחנים שגדוד 
אחר שלהם פרץ שם את הקו הירדני. הפלוגה 
בפיקוד רפי ישעיה נעה מיד ומרגע זה לחמה 
בשדרה בתנועה ואש ונעה דרומה, יד ביד עם 
הצנחנים, כשאש אויב נורית אליה ללא הפסקה 
לאורך כל הדרך לשער שכם, עד בוקר 6 ביוני עד 
שהגיעו יחדיו לשער שכם. זה היה קטע לחימה 
קשה מאוד. מכול בית בדרך נורתה אש קטלנית 
לכיוון הטנקים והצנחנים. בשלב הזה בלחימה 
היו אבדות הצנחנים קשות מאוד. עקב הלחימה 
בשטח בנוי בלילה, כול מט"ק לחם לעצמו כשרפי 
מפקד הכוח הוביל בגבורה את כל הכוח והנחה 
את מפקדי המשנה בגבורה עילאית. ב"סמטת 
המוות" שיוצאת מהרחוב העיקרי, רפי השמיד 
עמדת מקלע ונשק נ"ט שפגעה בצנחנים קשה 
מאוד. במהלך הקרב הנורא של אותו לילה נהרג 
המט"ק מנחם טישלר ניצן כשהוא חשוף בצריח 
ויורה ב'עוזי' שלו באויב. באותו לילה נפצעו 
בפניהם  בפלוגה,  נוספים  ומט"קים  קצינים 
ובידיהם, כולל רפי הסמ"פ והמ"מ דוד ארצי 
והמט"קים שליין וניסים אלבז. כולם נפצעו 
מירי שנורה לעברם מעמדות ירדניות במבנים 
שבצידי הדרך, כי האש כוונה ישירות אליהם. 
חרף הקשיים הופגנה כאן רוח הפלוגה ללחום 
עד כלות ביעילות ובקטלניות, וחרף פציעותיהם 
המשיכו כולם להילחם. באותו לילה בשעה 05:00 
בקירוב היה צורך בסיוע בהול להתקפת הצנחנים 
על גבעת התחמושת, בגלל הקרב הקשה שניהלו 
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הצנחנים נגד הירדנים שטרם הוכרע, ועקב 
מספר הנפגעים שלהם שגדל והלך. לכן ביקשו 
הצנחנים סיוע מהסמ"פ וזה שלח מיד לעזרתם 
את 2 הטנקים האחרונים שהיו בשיירה שהוביל 
לכיוון מלון אמבסדור. בגבעת התחמושת בגלל 
העלייה, לא הייתה לטנקים אפשרות להנמכת 
התותח לירי לתעלות הבטון שבהן היו הירדנים 
ממוגנים מתחת למפלס הקרקע. הטנק המוביל 
של יוסי בן גיגי ירה פגז אחד, אמנם ללא יכולת 

פגיעה בקרקע, אך זה הספיק והירדנים ברחו. 
כך נסתיים הקרב על גבעת התחמושת בירי 
טנק בודד. עצם הופעתם של שני הטנקים 
כי  התחמושת  בגבעת  הקרב  את  הכריעה 
הירדנים שהבחינו בהם - ברחו. )כך התברר 
גם מתחקירים משותפים שקוימו איתם שנים 
רבות לאחר הסכם השלום עם ירדן(. הסמ"פ 
סיפר כי מרגע גמר הירי בלילה על בית הספר 
לשוטרים ועד לפנות בוקר )04:00 בקירוב( היה 

בחוסר פעילות כי לא פקדו עליו לפעול"1.
רבות דובר ונכתב על הקרב ההרואי של 
הצנחנים בתעלות שעל גבעת התחמושת, אבל 
באף מקום לא מוזכר המשפט שאמר אחד מקציני 
הלגיון שנפל בשבי במהלך הקרב: ״הלוחמים 
שלנו על גבעת התחמושת לחמו למופת, מה 
שהכריע אותנו היה הטנק שירה ללא הפסק ופגע 

בנו קשות״.
ואיחודה,  ירושלים  בהמשך המערכה על 
השתתפו הטנקים של הפלוגה בקרבות לכיבוש 
א־טור והר הזיתים, ולבסוף בהשתלטות על 

העיר העתיקה.
... "הטנקים המשיכו לנוע לכיוון שער שכם, 
התקרבו אליו ירו והשמידו את העמדה בשער 
והחליפו אש עם הירדנים שנמצאו על חומת 
העיר העתיקה באזור שער שכם וכן לאורך חומת 
העיר העתיקה. בכך הסתיים הקרב שהחל בלילה 
בשעה 04:00 לפנות בוקר ונמשך כמה שעות עד 
בוקר 6 ביוני 1967. בגמר הקרב הזה הלכו כול 
לוחמי הצנחנים מזרחה לכיוון מוזאון רוקפלר. 
־־־ ב־6 ביוני בשעה 15:00 )אחרי התחמשות 
ותדלוק( הגיעו הטנקים למוזאון רוקפלר וחנו 
בחלקה הצפוני של חומת המוזאון, שהיה מוגן 
מירי מכיוון החומה הצפונית של העיר העתיקה, 
ממנה ירו הירדנים כל אותה עת. ־־־ המח"ט 
מוטה גור אמר לסמ"פ שהתוכנית היא שהטנקים 
יפרצו ראשונים וייסעו לכיוון הכביש המוביל 
לאוגוסטה ויקטוריה, אחריהם ינוע כוח הצנחנים 
שיטהר את העמדות ברכס א־טור והר הזיתים. 
בינתיים הגיע לשם גם כוח של חטיבת השריון 10 
מכיוון גבעת המבתר, שמנה 4 טנקים. ההתקפה 
נדחתה לשעות הלילה. התוכנית הייתה כי 4 
טנקים של חטיבה 10 יישארו באזור כבסיס 
אש בעוד הסמ"פ והטנקים שבפיקודו ינועו 
לכיוון אוגוסטה ויקטוריה. בשעה 19:00 נתן 
מח"ט 55 )מוטה גור( הוראה לנוע למשימה 
עם כול הכוחות שהיו תחת פיקודו, בהובלת 
השריונאים הירושלמים. הכוח נע בלילה, אך 
במקום לפנות מיד כמתוכנן בכביש שמאלה, 
לרדת בו ולעלות לרכס א־טור, הוא תעה כי זה 
היה כביש מתפתל ונסתר, והמשיך ישר לדרך 
יריחו והגיע לאזור כנסיית כול האומות. הסמ"פ 
הבין מיד כי תעה ושהוא נמצא מעל הגשר ליד 
כנסיית גת שמנים. כול אותה עת הירי הירדני 
מכיוון חומת העיר העתיקה בטנקים היה קטלני 
בכמותו ובהיקפו. זה היה מצב קשה מאוד. סרן 
רפי ישעיה, יליד ירושלים, הבין לאן הגיע ונתן 
הוראה לטנקים שבפיקודו להסתובב ולחזור 
לכיוון מוזאון רוקפלר. כול אותו זמן נמשך הירי 
עליהם מכיוון החומה. וגם מא־טור. הפלוגה 
נלכדה באש קטלנית משני כיוונים. הסמ"פ 
סיפר 'נפצעתי מהירי בפניי, ביקשתי מהטען 
לכוון את הטנק. הטען שלא ידע בדיוק את מצב 
הטנק ביחס לגשר, כיוון את הנהג לתהום והטנק 
נפל באזור הגשר והתהפך. חמשת אנשי הצוות 
נפגעו בצורה קלה. ־־־ המח"ט הודיע כי ההתקפה 
נדחתה לבוקר 7 ביוני 1967. הכוח שמנה עכשיו 

קרבות חטיבת הצנחנים בירושלים בשילוב השריון של הפלוגה הירושלמית וחטיבה 10. הפלוגה 
הירושלמית נקראה "נ"
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מפקד הפלוגה הירושלמית 
אהרון קמארה, 1967

7 טנקים של פלוגה נ' ועוד 3 טנקים של חטיבה 
10 חזר באותו לילה למוזאון רוקפלר."1.

־־־ "למחרת, בשעה 08:00 בקירוב )7 ביוני( 
כול הכוח בפיקוד מח"ט הצנחנים ובראשו טור 
השריון המשולב הירושלמי ושל חטיבה 10 עלה 
דרכו )דרך הפנייה שלא אותרה בלילה( על רכס 
אוגוסטה ויקטוריה, המשיך בכביש לכיוון מלון 
אינטר־קונטיננטל שמעל הר הזיתים, הסתובב 
בכביש, ירד בו וחזר צפונה לכיוון שער האריות. 
שם נורתה אש תותח מהטנק של יוסי בן גיגי 
מהפלוגה הירושלמית לכיוון השער ממנו ירו על 
כוחותינו, והוא נפרץ. מיד בשעה 09:45 בקירוב 
הצנחנים עברו דרכו לכיבוש הר הבית והעיר 
העתיקה. לאחר מכן בדרכם ליריחו במורד מעלה 
אדומים, הם ראו את עשרות טנקים ירדנים מסוג 
פטון שרופים, שניסו להגיע לירושלים ונפגעו בידי 
חיל האוויר. 7 הטנקים שנותרו מכוח הסמ"פ 
סופחו לחטיבה 10 ונסעו על זחליהם ליריחו. משם 
הם המשיכו ונסעו דרך בקעת הירדן צפונה ועלו 
לרמה הסורית והשתתפו בכיבוש רמת הגולן"1.

מעוללות הפלוגה במלחמת ששת 
הימים בירושלים

 מתוך הספר "67' ירושלים, מלחמה"
ב"שנלר" מתייצב בפני מוטה גם רפי ישעיה, 
סמ"פ פלוגת השריון הירושלמית, ומודיע, "אני 
הטנקים שלך". ־־־ גור וישעיה משוחחים בקצרה. 
לרשותו של רפי עשרה טנקי סופר־שרמן. הכוח 
לגדודים בהבקעה, בהתקדמות  נועד לסייע 
ובטיהור השטח. ־־־ רפי וקציניו יוצאים בג'יפ 

לבחון ולסמן עמדות בשטח. )עמוד 360(.
  מתוך כתבה של יוסי מלמן ב"הארץ" ביום 

11 בספטמבר 2011
ואולם מחקר חדש - ליתר דיוק, מהדורה 
מורחבת של מחקר המופץ לקראת יום ירושלים 
- קובע, כי "לנוכחותם ולשילובם של 91 הטנקים 
במרבית חלקי המערכה היה משקל מכריע בהישגי 
המערכה על ירושלים". במיוחד ראויים להכרה, 
גם אם באיחור של יותר מארבעים שנה, שניים: 
סרן רפי ישעיה, שפיקד על עשרת הטנקים של 
"פלוגת הטנקים הירושלמית" ונפצע בקרבות, 
ורס"ן איתן אריאלי, מ"פ טנקים בחטיבת הראל.
־־־ הדבר החשוב ביותר אולי במחקר הוא 

חשיפת דו"ח סיכום סודי ביותר שחיבר מוטה גור 
לאחר המלחמה, שבו הרעיף דברי שבח על חיילי 
השריון, לא רק בשל פועלם באזורים שמצפון 
ומדרום לבירה, אלא גם בשל הקרבות בתוך העיר 
עצמה: "הלחימה בתוך השטח הבנוי בלי הטנקים 
הייתה חמורה מאוד, והטנקיסטים ברגע שהם 
נכנסו, בכל מקום שהם נכנסו, שינו לחלוטין את 
התמונה... בטיהור של העיר עצמה, החיפוי של 
הטנקים לפריצה היה מצוין. לחבר'ה שלנו אין 
מלים להערכת הטנקיסטים ומפקדי הטנקים 
שישבו בשלב זה, כול הזמן, לרבות הצלפות, עם 
הראש בחוץ, חצי גוף בחוץ, ונתנו סיוע יוצא מן 

הכלל תוך כדי תצפית."
 מתוך חוברת הפלוגה1

מתוך מכתב של המ"פ אהרון קמארה ללוחמי 

הפלוגה, יוני 2013:
"כמה מילים על לחימתנו בקרב על ירושלים 
בימים 5־7 ביוני 1967: הן הזרוע הדרומית 
שלנו שהייתה בפיקודי והן הצפונית בפיקודו 
של סגני הסמ"פ רפי ישעיה לחמו לפי תורת 
השריון. זאת נעשה ככול שניתן לנו הדבר 
על ידי מפקדי החי"ר שהיו בשרשרת הפיקוד 
מעלינו. יחד עם זאת שתי זרועותינו שלחמו 
בנפרד הכריעו את הקרבות בעיר, הן הדיפת 
הירדנים בגזרת ארמון הנציב והן הצפונית בצפון 
ירושלים בעיר המזרחית בואכה שער האריות. 
התחלנו בלחימה ב־6 ביוני 1967 בשעה 14:15 
בפריצת שער ארמון הנציב וסיימנו אותה בשער 
האריות ביום 7 ביוני 1967 בשעה 10:00 בקירוב, 
כי אחרי הכול לחמנו בעיר העתיקה. אחר כך 
המשיכה הזרוע הדרומית של פלוגתנו ללחום 
לכיבוש בית לחם וחברון, והצפונית נעה דרך 
בקעת הירדן לרמה הסורית, שהפכה אחרי 
כיבושה לרמת הגולן. לא ידוע לי על פלוגת 
טנקים אחרת עם הישגים פלוגתיים ואישיים 

יוצאי דופן כאלה מאז ועד היום."
־־־ "תמיד נזכור את חברינו שנפלו בקרבות 
בירושלים בשנת 1967, ואת אלה מאיתנו שהלכו 
לעולמם טרם זמנם. הנני משוכנע שכולכם כמוני 
הביוגרפיה  להחליף את  מוכנים  הייתם  לא 
הצבאית השריונאית המיוחדת שלנו בעד שום 
הון שבעולם. גם היום בזִקנתי, רעש הטנקים שלנו 
שועטים ברחובות ירושלים, מהדהד תמיד באוזני 
וגם פקודתי לכם בטרם נכבש ארמון הנציב 
'פלוגה נ' אנו עולים על ארמון הנציב ונעשה 
היסטוריה'. אשרינו שזכינו לשחרר את ירושלים. 
רעיי היקרים, חזקו ואמצו וחיוכי ילווה אתכם 
בכול מקום כמו תמיד, תמיד בכול אשר תהיו".

סיכום
זה סיפורה של פלוגת הטנקים החשאית של 
צה״ל, שהצליחה לשמור על סודה כעשור. פלוגה 
שהוסתרה בחלקה בלב ירושלים, דרוכה ומוכנה, 
וביום פקודה הוכיחה שהמאמצים להחביאה ולתחזק 

אותה לאורך שנים היו נכונים וראויים.  

 עיטור המופת 
של סרן רפי ישעיה

תיאור המעשה: בימים שבין ה־5 
ל־7 ביוני 1967, בירושלים, שימש סרן 
רפאל ישעיה מ"פ טנקים. הוא פרץ דרך 
שדה מוקשים לבית הספר לשוטרים, 
והשתתף בלחימה וכיבוש השטח הבנוי 
עד שער שכם. במשך הקרבות שימש 
דוגמה אישית למפקדי הטנקים ולחיילי 
פלוגתו בהפעילו את טנק המ"פ בעמדות 
קדומניות ובגוף גלוי מעל דופן הטנק 
תחת אש אויב. כאשר נפגע הטנק שלו 
מאש אויב, נפגעה מערכת הקשר, וכדי 
לפקד על הטנקים, התרוצץ בין הטנקים 
תחת אש והפגזה, והמשיך לפקד, לכוון 
את הטנקים ולהיות בקשר עם כוח חי"ר. 
בליל ה־7 ביוני 1967, נפצע סרן רפאל 
ישעיה מרסיסים בצווארו ובעינו, הטנק 
שלו התהפך והצוות נפצע אך נחלץ וחזר 
לחפ"ק החטיבה. הוא פונה לבית חולים 
וכעבור שעתיים חזר והמשיך לפקד על 
פלוגתו עד גמר כיבוש רמת הגולן. על 

מעשה זה הוענק לו: עיטור המופת.
דוד אלעזר, רב־אלוף, ראש המטה 

הכללי. ניסן תשל"ג אפריל 1973

* תודה לזוהר ברעם איש הפלוגה על 
הסיוע בהכנת הכתבה

מקורות:
לחימת פלוגת הטנקים הירושלמית   .1

במלחמת ששת הימים, חוברת בהוצאת 
הפלוגה, יוני 2013

67' ירושלים, מלחמה. גדעון אביטל   .2
אפשטיין, הוצאת מטר 2017

ירושלים של שריון, יוסי מלמן. כתבה   .3
ב"הארץ", 19 במאי 2011

המשימה החשאית של אנשי השריון   .4
שנשכחה, עמית גולדנברג, מעריב, 27 

באפריל 2009
הר הבית גם בידינו, אביתר אורן,   .5

"במחנה", 17 במאי 2012
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בעוד טנק השרמן האמריקני במלחמת העולם 
השנייה היה חמוש בתותח קצר־קנה יחסית, 
בקוטר 75 מ"מ, הרי שהתותח שהותקן בטנקי 
הטייגר הגרמניים היה בקוטר 88 מ"מ ובעל קנה 
ארוך שהתבסס על תותח הנ"מ הידוע והרב 
תכליתי cm Flak 8.8. בשלהי המלחמה הרוסים 
הכניסו לשימוש את התותח 85 מ"מ בדגמים 
המשופרים של טנקי טי־34. לאחר המלחמה 
מרבית המעצמות ערכו מחקרים בעניין התותח 
הרצוי לטנקים, ועקב כך חל גידול דרמטי בקוטר 
תותחי הטנקים. הרוסים הכניסו לשימוש תותח 
בקוטר 100 מ"מ ששימש בטנקים טי־55/54 וכן 
במשחיתי טנקים מסוג SU100. האמריקאים 
פיתחו בשנות ה־50 את התותח בקוטר 90 
 ,M26 Pershing מ"מ שהיה גם בטנקים מסוג
ולאחר מכן גם בסדרה המוקדמת של טנקי הפטון 
M47/48. הצרפתים העדיפו להעתיק את תותח 
הרק"ם הגרמני בקוטר 75 מ"מ שהיה מותקן 

התותח 105 מ"מ 
הוותיק של השריון 

פורש לגמלאות
כמעט 60 שנה, מתקופת הסנטוריונים ועד לפרישת טנק המרכבה 2 מהמערך הסדיר, 
שימש תותח הרק"ם בקוטר 105 מ"מ את עיקר כוח האש של השריון בצה"ל. למעלה 

מ־4000 טנקים נשאו אותו בגאון בצריחיהם ונטלו עמו חלק במלחמות, במבצעים, 
באימונים ובביטחון שוטף. התותח הוותיק והטוב הזה פורש לגמלאות

סא"ל )במיל'( מיכאל מס

צמד טנקי שוט־קל במערכה בחצי 
האי סיני במלחמת יום הכיפורים | 

צילום תא"ל )במיל'( דוביק תמרי

במרבית הטנקים של גרמניה הנאצית.
פיתחו  והאמריקאים,  הרוסים  לעומת 
הבריטים תותח רק"ם חדש בקוטר 84 מ"מ 
שהותקן בדגמים הראשונים של הטנק סנטוריון, 
שנודע בכינויו 20 פאונדר, לפי משקל ההודף 
שבתרמיל. תותח זה היווה בסיס לפיתוחו של 
תותח רק"ם מפורסם ונפוץ יותר, בקוטר 105 
מ"מ, שלימים הותקן ברבבות טנקים ברחבי 
העולם, כמו בסדרת טנקי הפטון המאוחרת, 
בטנקי אברמס M1, בליאופרד 1, בסנטוריונים, 
בטנק S השוודי, במרכבה 1 ו־2, בטנק היפני 

Type 74 ובעוד רבים.

תותח 105 מגיע לצה"ל
טנק הסנטוריון הבריטי פותח לאחר מלחמת 
העולם השנייה כטנק בינוני עיקרי בעל תותח 
מתקדם בקוטר 84 מ"מ )20 ליטראות( ומהירות 
לוע של כ־1000 מטרים בשנייה. דגמים מוקדמים 
של הטנק הוכנסו לשירות בשנת 1948 אולם 
דגם מתקדם יותר, סימן 7, הוכנס בשנת 1958 

ודחק את הדגמים המוקדמים יותר מסוג סימן 
3 ו־5 שהיו בעלי טווח נסיעה מצומצם יותר 

ובעלי קצב אש איטי.
כדי להיפטר מהדגמים המוקדמים, מכרו 
הבריטים טנקי סנטוריון סימן 3 ו־5 למדינות 
כמו שבדיה, הולנד, דרום אפריקה ואחרות, ואף 
הסכימו למכור כמות מוגבלת לצה"ל. ההסכמה 
למכור טנקי מערכה לצה"ל התחזקה בעקבות 
התרופפות קשרי בריטניה עם מדינות המזרח 
התיכון לאחר נפילת משטר המלוכה בעיראק 

ביולי 1958.
למכור  הבריטים  הסכימו  ראשון  בשלב 
לישראל 20 טנקים מהדגם המיושן "סנטוריון 
סימן 5", מהסוג שבו השתמשה בריטניה במבצע 
"מוסקטיר" ב־1956 )כחלק ממלחמת סיני(. טנקי 
הסנטוריון עברו אחר כך שיקום עמוק של מנועי 
רולס־רויס מטאור ושל התותחים. תותח הרק"ם 
בקוטר 84 מ"מ עם הכמות הקטנה של טנקי 
סנטוריון הראשונים שרכשה ישראל בשמת 
1959, עדיין לא הביאו את המפנה בשריון של 
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צה"ל, שהתבסס בעיקר על טנקי שרמן אם־50 
וטנקי אי־אם־אקס־13, שניהם חמושים בתותח 
75 מ"מ. תותח 105 מ"מ צרפתי בטנק השרמן 
הישראלי אם־51 הופיע בראשית שנות ה־60'.

רכש של טנקי סנטוריון בריטיים נוספים 
במהלך שנות ה־60, הביא לשריון של צה"ל 
טנק מערכה כבד השונה מאד מהטנקים הקלים 
והבינוניים שברשותו, אך בעיקר הכניס לשורותיו 
תותח רק"ם מוצלח בקוטר 105 מ"מ הידוע גם 
בסימונו L7.לאחר מלחמת ששת הימים ולאחר 
הצטיידות נוספת בטנקי פטון אמריקאים מסוג 
M48, החל צה"ל להשתמש בתותחי רק"ם בקוטר 
105 מ"מ הן בטנקים מסוג מגח )תותח מדגם 
אמריקני M68( והן בתותחים בקוטר זהה בטנקי 

השוט )סנטוריון(.

 תותח 105 מ"מ משמש 
להשבחת טנקים בצה"ל

לאחר שנצבר ניסיון ניכר עם התקנתו של 
התותח 105 מ"מ הבריטי בטנקי הסנטוריון 
 M68 מסוג  זה  בקוטר  האמריקני  והתותח 
נשקלה בצה"ל התקנת חימוש אחיד בטנקי 
הפטון המוקדמים שהיו חמושים בתותח 90 מ"מ 
ובטנקי סנטוריון "שוט" שהיו חמושים בתותח 20 
ליטראות בקוטר 84 מ"מ. בכך יצר צה"ל אחידות 
בסוגי התחמושת השונים שהתאימו למרבית 
הטנקים שבמערך, למעט צי הטנקים מסוג שרמן 
ואי־אם־אקס־13 שהשתמשו בתחמושת צרפתית 

לתותחים בקוטר 75 ו־105 מ"מ.
אחד השיקולים המובילים בהאחדה של 
תותח הרק"ם המותקן במרבית טנקי המערכה 

בחיל השריון, הייתה היכולת לרכוש 
ממדינות  גם  תקנית  תחמושת 
וגם  באירופה  נאט"ו  החברות 
מארצות הברית, למקרה שצה"ל 
ימצא את עצמו בעימות שיביא 

לירידה במלאי התחמושת.
צה"ל  החל  ה־70  שנות  בסוף 
טנקים  של  מסיבית  בהצטיידות 
ופטון,  סנטוריון  מסוג  נוספים 
שברובם הותקן במקור תותח בקוטר 
105 מ"מ מתוצרת בריטניה וארצות 

הברית, בעלי תחמושת זהה.
קליטתם בצה"ל של יותר מ־100 

טנקי שלל מסוג טי־55/54 לאחר מלחמת ששת 
הימים אילצה את חיל החימוש ולוחמי השריון 
להתמודד עם תותחים ותחמושת בקוטר 100 
מ"מ של תותח הרק"ם הסובייטי הנפוץ. מחסור 
במקורות לרכישת תחמושת מתוצרת סובייטית 
והרצון להעמיק את ההאחדה של צי הטנקים 
בחיל השריון, הביאו את מהנדסי חיל החימוש 
לבדוק התקנה של התותח התקני 105 מ"מ בטנקי 
השלל שבהם הטען ישב מימין לתותח, בניגוד 
לטנקים האחרים. לאחר מאמץ הצליחו להתקין 
את קנה התותח 105 מ"מ מהדגם הבריטי, שכבר 
יוצר אז בתעשייה הצבאית בארץ, עם בית הסדן 
המקורי של התותח בקוטר 100 מ"מ. התכנון 
המוצלח שלווה גם בהתקנת מחט ירי )נוקר( 
חשמלית, המשיך בהתקנת תותח כלאיים זה 
בקוטר 105 מ"מ במרבית הטנקים מסוג טירן 4 
)טי־54( וטירן 5 )טי־55( שהיו בשירות בחטיבת 
השריון 274. תותח זה בקוטר 105 הותקן גם 
לאחר מלחמת יום הכיפורים בכ־250 טנקי שלל 

נוספים מסוג טירן 5 מצבאות סוריה ומצרים.
במחצית שנות ה־70 מצא עצמו חיל השריון 
מפעיל צי גדול במיוחד של טנקים החמושים 
בתותח בקוטר 105 מ"מ תקני בעל תחמושת 
אחידה לכול הדגמים, לצורכי אימונים ולחימה.

רכש מסיבי של טנקים שהתבצע בסוף שנות 
ה־70, במסגרת הסיוע האמריקאי שאושר על 
ידי מזכיר ההגנה האמריקאי הרולד בראון, 
ִאפשר לצה"ל להצטייד בכמות גדולה של טנקי 
פטון מדגמים שונים, וביניהם M48A5 )מגח 
5(, M60A1E2 )מגח 6ב'( וכן טנקים חדישים 
מסוג M60A3 )מגח 6ג'(, כולם מצוידים בתותח 

מסוג M68 בקוטר 105 מ"מ.
גם במיזם המרכבה שהחל בשנת 1970, תוכננה 
התקנת תותח בקוטר 105 מ"מ, מתוצרת התעשייה 
הצבאית, שהיה התותח בטנקי מרכבה סימן 1 
שנחשפו לציבור לראשונה בטקס מרשים ברמת 
הגולן ביום 29 באוקטובר 1979. תותח זה שימש 
גם בטנקים מסוג מרכבה 2 שאספקתו לחיל 

השריון הייתה לאחר מלחמת לבנון הראשונה.

תותח הרק"ם 105 יוצא למילואים
כניסתו של תותח הרק"ם בקוטר 120 מ"מ 
לצי טנקי המרכבה, בתחילה בטנקי מרכבה סימן 
3 לסוגיו, ויותר מאוחר במרכבה סימן 4 לסוגיו, 
דחקה את עדיפותו של התותח המיושן וקטן 
הקליבר. פליטתם של טנקי המגח והשוט־קל 
מהמערך הסדיר, ולאחר מכן ממערך המילואים, 
הותירה את תותח הרק"ם בקוטר 105 במערך 

טנקי המרכבה מהדגמים המוקדמים בלבד.

 רשימת הטנקים עם 
תותח 105 מ"מ ששירתו בצה"ל

יותר מ־4000 טנקים אשר שירתו בחיל השריון 
הישראלי היו מצוידים בתותח רק"ם בקוטר 105 
מ"מ מסוג M68 או L7 , ובהם: סנטוריון סימן 5/3 
)שוט(; שוט קל א', ב', ג', ד'; מגח 3, 5, 6, 6ר, 6מ', 
6א', 6ב', 6ב' גל, 6ב' גל בט"ש, 7, 7ג', 6ג'; טירן 
4ש', טירן 5ש'; מרכבה 1, מרכבה 2, מרכבה 2ד'.

סיכום
במקביל לחילות שריון רבים בעולם גם חיל 
השריון הישראלי הפעיל כמות נכבדת מצי הטנקים 
כשהם חמושים בתותח המערבי 
הנפוץ ביותר, בעידן שאחרי מלחמת 
העולם השנייה. צה"ל השכיל לפתח 
עבורו כדורים מתקדמים בעלי חודרן 
חזק יותר וכן תחמושת רב־תכליתית 
בעלת מאפייני הפעלה מיוחדים, כמו 
הכדור "רקפת" מתוצרת התעשייה 
הצבאית. התותח 105 מ"מ השתתף 
בכול מערכות השריון העיקריות 
לשריון  ויכול  ישראל,  במלחמות 

האויב.
נזכור אותך לעד, תותחנו היקר 

בקוטר 105 מ"מ. 

מרכבה סימן 2ב' במבצע "עופרת יצוקה" צילום מיכאל מס

מרכבה סימן 1 חמוש בתותח 
105 מ"מ בעת אימון יחידת 

מילואים בנגב | צילום מיכאל מס

צמד טנקי מגח 7ג' חמושים בתותח 105 מ"מ עם שרוול תרמי | צילום מיכאל מס
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שישה ימים וחמישים שנה

הייתה  הימים  ששת  מלחמת 
מדינת  בתולדות  מכונן  אירוע 
כולו.  התיכון  והמזרח  ישראל 
יעידו על כך האירועים האקדמיים, 
הרבים  והפוליטיים  הציבוריים 
שנה  חמישים  לציון  שנערכו 
למחקרי  במכון  גם  למלחמה. 
חשיבה  הוקדשה  לאומי  ביטחון 
ונכתבו מחקרים אודות השלכותיה 
היבטים  המלחמה.  של  המגוונות 
שונים שלה ושל תוצאותיה ִקצרות 
בהרחבה  נדונו  הטווח  וארוכות 
זה.  בקובץ  המאוגדים  במאמרים 
בנוסף, המכון ערך יום עיון מרובה 
בשיתוף  ומשתתפים,  דוברים 
אחדים  הוצגו  שבו  בן־צבי,  יד  עם 
המכון  של  בתרומה  כן,  אם  מדובר,  בקובץ.  הכלולים  מהמאמרים 
למחקרי ביטחון לאומי לשיח הציבורי שהתעורר במלאות חמישים 
קצות  שני  את  להדגיש  נטייה  בולטת  שבמסגרתו  למלחמה,  שנה 
ההתייחסות אליה ואל משמעויותיה: לצד הערכות סופרלטיביות 
והטריטוריאליות  המדיניות  ותוצאותיה  עצמה  המלחמה  לגבי 
ההנהגות,  של  התנהלותן  על  ביקורת  גם  נשמעת  המידיות, 
המדינית והצבאית של ישראל, טרם המלחמה ובמהלכה, וכן ביחס 

לתוצאותיה והשלכותיה בעשורים הבאים.
מדינת ישראל והחברה הישראלית שינו את פניהן ללא הכר 
בלבד  זו  לא  המלחמה  תוצאות  הימים.  ששת  מלחמת  לאחר 
שהרחיבו פי שלושה את השטח שבשליטת ישראל והעצימו את 
ובעיני  הישראלית  החברה  בעיני  עצמו,  בעיני  צה"ל  של  מעמדו 
תחושת  את  באחת  הגבירו  גם  אלא  הבין־לאומית,  הקהילה 
הביטחון של הציבור בישראל ואת ביטחונם העצמי של הנהגתה 
ההישגים  שלצד  אלא  כוח.  ושיכרון  ֵאיפֹוריה  כדי  עד  וצבאה, 
של  והבין־לאומי  האזורי  מעמדה  ושדרוג  הטריטוריאליים 
ישראל, תוצאות המלחמה יצרו מחלוקת פוליטית עמוקה בחברה 
הישראלית. בנוסף לכך, הן קיבעו את החשיבה הצבאית והמדינית 
למשך שנים ארוכות. לצד זאת חל שינוי בדפוסי פעילותו של צה"ל: 
במשימות  רבים  משאבים  להשקיע  נאלץ  הוא  המלחמה  לאחר 
גם  ושומרון. באותן שנים נרשמה  וביהודה  שיטור ברצועת עזה 
התפתחות מואצת של התנועה הלאומית הפלסטינית. עם הזמן 
ישראל  על  הבין־לאומי  הלחץ  להגברת  זו  התפתחות  תורגמה 
מדינת  הפלסטיניות.  הלאומיות  לתביעות  התנגדותה  את  לרכך 
הבינלאומית  בזירה  רבים  גורמים  ידי  על  ונתפסה  הלכה  ישראל 

ככוח כובש - למֵעין "דוד שהפך לגוליית".
פרספקטיבה היסטורית מאפשרת בחינה ביקורתית ומאוזנת 
עד כמה שניתן של ההתרחשויות ותוצאותיהן, אלא שזו עלולה 

למלחמת  שונות  והתפתחויות  מגמות  לנכס  הנטייה  לתעתע. 
לא  שכן  כבעייתית,  להתברר  עלולה  ולתוצאותיה  הימים  ששת 
גם  נוצרות  היו  לה  המיוחסות  הנמנע שחלק מההתפתחויות  מן 
זו  נראה שמלחמה  זאת,  יחד עם  בהקשרים היסטוריים אחרים. 
עיצבה ארבע זירות עיקריות והשפיעה על התפתחויות שנרשמו 
בהן בשנים הבאות: הזירה הפנים־ישראלית; הזירה הישראלית־
פלסטינית; הזירה האזורית במזרח התיכון; הזירה הבין־לאומית 
בהקשרה לישראל. זירות אלו משיקות זו לזו ומשפיעות האחת על 
השנייה. הזיקות בין הזירות באות לידי ביטוי ברבים מהמאמרים 
מדיני־ביטחוני,  נושאיים:  שערים  לשלושה  שחולקו  זה,  בקובץ 

צבאי ויחסי חברה־צבא בישראל.
שלושת שערים מרכיבים את אסופת הכתבות. נושאים אלה 
שהתפתח  כפי  ישראל,  בפני  הניצב  הצבאי־ביטחוני  האתגר  הם 
המדיניות  תוצאותיה  רקע  ועל  הימים  ששת  מלחמת  מאז 
והטריטוריאליות; סוגיית הסכסוך הישראלי־פלסטיני, שתוצאות 
וגם  והבינלאומי  האזורי  היום  סדר  על  אותה  העלו  המלחמה 
שאלות  עצמה;  הישראלית  בחברה  השיח  למרכז  אותה  הציפו 
הצבאי, שעלו  הדרג  ובין  האזרחי־מדיני  הדרג  בין  היחסים  לגבי 

בעקבות המלחמה ונותרו על הפרק בעשורים הבאים.
הספר במלואו מצוי באתר המכון למחקרי ביטחון לאומי:

http://inss/org/il/he/

67', ירושלים, מלחמה
ובכותל  התחמושת  בגבעת  לצנחנים  ההילה  את  העניק  מה 
על  המערכה  בסיפור  אחרות  יחידות  של  חלקן  את  והצניע 
ירושלים? אילו סכנות איימו על העיר העברית? איזה פער נוצר 
בין התכנון המקורי לביצוע בשטח? מדוע בכלל פרצה המלחמה 

בין ישראל לבין ירדן? איך הושג הניצחון המזהיר ובאיזה מחיר?
בין  הנשען  ממושך  מחקר  פרי  הוא  מלחמה  ירושלים,   ,'67
השאר על מסמכים שנחשפים לראשונה ועל ראיונות עומק עם 
יותר מ־230 מפקדים, לוחמים ובני משפחות שכולות, ומביא את 
יותר מכל אירוע  סיפור המערכה ששינתה את פניה של ישראל 

אחר מאז תש"ח ועד ימינו.
המדיני  הדיפלומטי,  בתחום  חדשים  גילויים  שזור  הספר 
אביטל־ גדעון  ד"ר  פניות,  ונטול  אמיץ  נוקב,  במבט  והצבאי. 
אפשטיין בוחן תפיסות ומיתוסים שהתקבעו בתודעה הלאומית.

וביחסי  בירושלים  שהתחוללו  התהליכים  את  מציג  המחבר 
הנשק,  שביתת  והסכמי  העצמאות  מלחמת  מאז  וירדן  ישראל 
דרך ימי "הקו העירוני" והעיר המחולקת ועד תקופת "ההמתנה" 

והלחימה בירושלים במלחמת ששת הימים.
הספר עוקב אחר כול שלבי המערכה, מתאר דיונים ועימותים 
הצבאי  הדרג  ואת  המדיני  הדרג  את  וליוו  ללחימה  שקדמו 
דיין  ְלמה שאף משה  לוי אשכול,  כוונותיו של  במהלכה: מה היו 

ומה החליט יצחק רבין.
הספר סוקר את החלטות הפיקוד העליון, את מהלכיהם של 

ליקט וערך אל"ם )במיל'( שאול נגר

כריכת הספר שישה ימים וחמישים 
שנה. עורכים: גבי סיבוני, קובי 

מיכאל, ענת קורץ. המכון למחקרי 
ביטחון לאומי, דצמבר 2017
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כל שריונאי חייב לזכור ולהמשיך 
תנו ידכם ל"יד לשריון"

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

ופתוחות בפניך דרכים רבות נוספות לתת כתף ולסייע.
240 ש"ח לשנה יקנו לך מעמד של חבר העמותה וכן: 4 ביטאוני "שריון" בשנה; כרטיס חבר העמותה; 

כניסה חינם לאתר; הזמנות לפעילות חברתית; הנחות בחנות המוזיאון ובמסעדת "נוף לטרון"; 
זכות לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה ובכך להשפיע על העשייה הברוכה ברעיונות ובתוכן.

מלא, גזור ושלח

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

ת"ד 745 לוד, 7110603
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(

• בתשלום אחד לשנה בסך של ..............ש"ח, בחודש ................... בלבד מדי שנה
תאריך:............................. חתימה:..........................

טלפון בבית:......................... טלפון בעבודה:........................... טלפון נייד:..........................
כתובת ומיקוד:..................................................................................................

מלא, גזור ושלח
תשלום דמי חבר באמצעות כרטיס אשראי

לכבוד עמותת "יד לשריון" - לידי הנהלת חשבונות
ת"ד 745 לוד, 7110603

אנא חייבו את כרטיס האשראי שבידי בסך: 20 ש"ח 30 ש"ח 40 ש"ח 50 ש"ח אחר..................ש"ח
מדי 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: ................................/..........
כתובת ומיקוד:..................................................................................................

מלא, גזור ושלח

תשלום דמי חבר באמצעות שיק

לכבוד עמותת "יד לשריון" - לידי הנהלת חשבונות
ת"ד 745 לוד, 7110603

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

 - הלוחמות  החטיבות  מפקדי 
ואורי  גור, אליעזר אמיתי  מוטה 
בן־ארי - ואת חלקן של היחידות 
חטיבת  במערכה:  חלק  שנטלו 
חטיבת  הראל,  חטיבת  ירושלים, 
חיל  קרייתי,  חטיבת  הצנחנים, 
גופי  הסיור,  יחידות  האוויר, 

מודיעין ותומכי הלחימה.
ירושלים, מלחמה סוחף   ,'67
את הקוראים לתוך חוויית הקרב 
הקשר,  בתעלות  הלוחמים  של 
האש  בשדות  הטנקים,  בצריחי 
העיר  ובסמטאות  והמוקשים 

העתיקה.
הממשק  את  בוחן  הספר 
גאווה  בין  לזוועה,  תהילה  שבין 
הישראלים הצעירים שבשנת  קולם של  לטראומה, משמיע את 

1967 נשאו את המערכה על כתפיהם ומציב יד זיכרון לנופלים.
המערכה  ודרמות.  גילויים  רצוף  אמיץ,  חדש,  מחקר  זהו 
נוגע בנפשו של כל  הגורלית כפי שטרם נחשפה. סיפור מרתק, 

ישראלי.
הספר  השקת  באירוע  ריבלין  )רובי(  ראובן  הנשיא,  מדברי 

67',ירושלים, מלחמה שהתקיים בבית הנשיא:
ירושלים   ,'67" הספר  את  כתב  אפשטיין  אביטל  "גדעון 
מוותרת  שאינה  בצורה  ודקדקנית,  מתועדת  בצורה  מלחמה" 
וגם מטרידה  לעיתים  בצורה שהיא מטלטלת  ואינה מתפשרת, 
לא מעט. בספרך הסיפורים המיתולוגים אינם מקבלים תעדוף 
על הסיפורים שלא סופרו מעולם אך גם לא להפך, וטוב שכך. 
הספר המרשים הזה מייצר מעין רשומון של משקפים שונים ושל 
זהויות שונות באותו מרחב חשוב כול כך ובאותה תקופה מכוננת 
ומרתקת. סודו של הספר הוא בעושרו. הוכחה לכך ניתן למצוא 
כאן היום, באירוע בו נמצאים אנשים שנטלו חלק במלחמה. אני 
לימד אותנו משהו על  בטוח שלכולנו הספר הזה חידש משהו, 

המלחמה, על המלחמה שלא ידענו. זה כוחו זו עוצמתו.
של  מילותיה  אלו  לבדכם"  לפתור  תצטרכו  כבר  זה  "את 
ארנונה פייקס זיכרונה לברכה, אלמנתו של מיכה פייקס )מג"ד 
תמר.  לבתה  תור(  באבו  בקרב  שנהרג  ירושלים  בחטיבת   163
"את מה?" שאלה תמר כשאמרה האימא את מילותיה, וארנונה 
כמה ימים לפני פטירתה השיבה: "את כול מה שקרה במלחמת 
ששת הימים". הספר החשוב שלכבודו התכנסנו היום ממלא את 

הצוואה הזו שהיא צוואה לחברה הישראלית כולה".

ניצחון בסבירות נמוכה
ספר זה הוא פרי מאמץ מחקרי של כעשרים כותבים בקבוצה 
הנקראת "פורום אלפרדו", שבמשך כעשור חקרו את מלחמת 
יום הכיפורים - סיבותיה, מהלכיה ותוצאותיה - ורצו להגיע 
לאמת. הם בדקו נרטיבים שהתגבשו על המלחמה ולא חסו על 

הפך  נמוכה"  "סבירות  הביטוי  ומנהיגים.  מפקדים  של  דמויות 
המלחמה  של  ולסמלה  המודיעיני  המחדל  של  לסמל  בציבור 
על  נבנתה  שגויה  הערכה  שאותה  הבינו  רבים  לא  אך  כולה, 
שתי הערכות אחרות. האחת, שצה"ל ינצח בכול מקרה ובכול 
תוצאות  את  כך  מעריכים  הערבים  שגם  והשנייה,  הנסיבות; 
מלחמת  ליזום  עומדים  אינם  הם  לכך,  אי  הבאה.  המלחמה 
קשורות  לניצחון  והסבירות  למלחמה  הסבירות  התאבדות. 

ביניהן ללא הפרד.
האויב,  של  וכוונותיו  יכולותיו  בהערכת  שטעינו  היה  ברור 
עליה  משפיעים  באלה.  רק  לא  תלויה  לניצחון  הסבירות  אך 
לפעמים   - בדיעבד  רק  גורמים שערכם האמיתי מתברר  הרבה 
המסגרת  מהם:  חלק  מנתח  זה  ספר  שנים.  של  ממרחק  רק 
שנקבעו;  היעדים  המדינית; 
הצבא  אימון  שתוכננו;  תוכניות 
ומעבר  ומעל  הנשק;  ואיכות 
הצבא,  מנגנוני  תפקוד   - לכול 
כולל הדרג המדיני ודרגי הפיקוד, 
ובמהלכה.  המלחמה  לקראת 
תומכים  אלה  שליטה  מנגנוני 
משמעות  ונותנים  הלוחם  בדרג 
לקרבות  ואסטרטגית  מערכתית 
להוציא  מתפקידם  הטקטיים. 
הדרג  מיתרונותיו של  את המרב 
השפעת  את  ולצמצם  הלוחם, 
ותפקודם  קיומם  חסרונותיו. 
הבכירים  הדרגים  של  הראוי 
לבין  מקצועי  צבא  בין  מבדילים 

מיליציה.
ושניים  עשרים  בספר 
ספר  זה  אין  מחברים.  קבוצת  או  מחבר  יש  פרק  ולכול  פרקים 
שלל  ולהעיר  להאיר  שבא  ספר  אלא  המלחמה  של  ההיסטוריה 
נושאים והיבטים על המלחמה, המרוכזים בארבעה שערים. כך 
לדוגמה בשער הראשון הנקרא "הכנות" דנים בין השאר בפיקוד 
העליון של צה"ל ובמודיעין; ב"שער קרבות" מביאים בין השאר 
את מלחמת המעוזים בימיה הראשונים של המלחמה, את הימים 
השחורים של צה"ל ואת שבעת ימי הצליחה; בשער "מערכות" 
דנים בין השאר בארטילריה, בלחימה הימית, בחיל האוויר שלא 
סיפק את הסחורה, ובאמצעי הצליחה; ובשער "תרבות" החותם 
)המופרכת  הקונספירציה  בהשערת  השאר  בין  דנים  הספר  את 
על כך שצה"ל יניח לצבא מצרים להפתיעו בצליחת תעלת סואץ 
פיה(; בתרבות שאפשרה  על  יהפוך את הקערה  צה"ל  ובהמשך 

את ההפתעה ובמשבר האמון בעקבות מלחמת יום הכיפורים.
יום  מלחמת  של  בהיסטוריה  לכת"  "למטיבי  ספר  זהו 
הכיפורים, ואלה מבין הקוראים שיש להם תמונה כוללת כלשהי 

על המלחמה יצאו נשכרים מספר זה.
לקריאה בפרקי הספר, ראו כאן:

http://www.uri-milstein.com/about-50.html

כריכת הספר 67', ירושלים, מלחמה. 
הוצאת מטר, 589 עמודים, נובמבר 

2017

כריכת הספר ניצחון בסבירות 
נמוכה. עורך ד"ר מיכאל ברונשטיין. 
הוצאת שרידות, אפי מלצר בע"ם,  
מחקר והוצאה לאור, 609 עמודים, 

כריכה רכה, 2017



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, 7110603
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(

• בתשלום אחד לשנה בסך של ..............ש"ח, בחודש ................... בלבד מדי שנה
תאריך:............................. חתימה:..........................

טלפון בבית:......................... טלפון בעבודה:........................... טלפון נייד:..........................
כתובת ומיקוד:..................................................................................................

מלא, גזור ושלח
תשלום דמי חבר באמצעות כרטיס אשראי

לכבוד עמותת "יד לשריון" - לידי הנהלת חשבונות
ת"ד 745 לוד, 7110603

אנא חייבו את כרטיס האשראי שבידי בסך: 20 ש"ח 30 ש"ח 40 ש"ח 50 ש"ח אחר..................ש"ח
מדי 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: ................................/..........
כתובת ומיקוד:..................................................................................................

מלא, גזור ושלח

תשלום דמי חבר באמצעות שיק

לכבוד עמותת "יד לשריון" - לידי הנהלת חשבונות
ת"ד 745 לוד, 7110603

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

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

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

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

באמצעות כרטיס אשראי או בצ'ק, ולציין על גבי טופס זה: לביטאון "שריון" בלבד
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מהנעשה בעמותה
ליקט וערך אל"ם )במיל'( שאול נגר. צילום: עומר כץ, יוסף כהן ודביר מימון

לטרון היא סיפור הגבורה הישראלית

שר החינוך מר נפתלי בנט עם הגב' נחמה בר־כוכבא, יו"ר ועדת החינוך של 
יד לשריון, הכוח המניע מאחורי הביקור

"מיהושע בן־נון בכיבוש הארץ, דרך יהודה המכבי במלחמה על חרותנו, 
מלוחמי תש"ח ועד גיבורי ששת הימים, ועד לוחמי דורנו, לטרון היא הסיפור 
של הגבורה הישראלית. גבורה היא המוכנות להקרבה למען הכלל, ולכך 
נחנך - לגבורה יהודית־ישראלית". כך כתב שר החינוך בספר האורחים 
בתום ביקורו עם אנשי משרדו ביד לשריון, ביום 22 בינואר 2018. הביקור 
התקיים ביוזמתה ובנחישותה של הגברת נחמה בר־כוכבא, יו"ר ועדת 
החינוך של עמותת יד לשריון, בהשתתפות יו"ר העמותה האלוף )במיל'( 
אודי שני, מנכ"ל העמותה תא"ל )במיל'( חנן ברנשטיין, אל"ם )במיל'( 

גדעון בר־און יו"ר ועדת הבינוי של העמותה והח"מ.

אחד הביקורים המרתקים בהם הייתי
"אחד הביקורים המרתקים בהם הייתי, יד ושם למיליון וחצי לוחמים 
יהודים עלומים שלחמו למען עמם ולמען האנושות כולה במלחמת 
העולם השנייה. זיכרון ללוחמי השריון היקרים שבזכותם אנו חיים כאן, 
ושהקרבתם מאפשרת לנו לעלות לגג המצודה ולחזות באלפי שנות 
ההיסטוריה היהודית הנפרסת לרגלינו. בית חינוך ציוני, אנושי ויקר 
המספר את סיפורם של רבים, שכול אחד מהם יחיד ומיוחד מאוד." כך 
כתב בספר האורחים ד"ר משה וינשטוק, יו"ר המזכירות הפדגוגית של 

משרד החינוך, בתום ביקורו ביד לשריון ביום 13 בפברואר 2018.

ד"ר משה וינשטוק חותם בספר האורחים ביד לשריון

לביקור של ד"ר משה וינשטוק התלוו מנכ"ל העמותה תא"ל )במיל'( 
חנן ברנשטיין, הגב' נחמה בר־כוכבא יו"ר ועדת החינוך, הגב' אלין דנקר 

מנהלת מרכז המבקרים, המדריך גבי גולדנברג והח"מ.

ישראל - מורשת של חדשנות

שרת התרבות והספורט הגב' מירי רגב בטקס ביד לשריון

שרת התרבות והספורט הגב' מירי רגב קיימה טקס ביד לשריון ובו 
חשפה את הסמליל )לוגו( לציון חגיגות ה־70 לישראל, וכן הכריזה על 
מתכונת אירועי שנת ה־70 למדינה, בעת ביקורה ביום 15 בינואר 2018.
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ביקור קציני שריון מקפריסין

קציני שריון מקפריסין ליד כותל השמות ביד לשריון
קציני שריון מקפריסין ביקרו ביד לשריון ביום 19 בפברואר 2018 ושמעו 
הסברים על חיל השריון הישראלי וכמובן על יד לשריון והפעילות שבאתר.

טקס סיום קורס מפקדי טנקים

חניך מאושר בטקס סיום קמ"ט

טקס סיום קורס מפקדי 
טנקים, במעמד קצין השריון 
חסון,  גיא  תא"ל  הראשי 
התקיים ביד לשריון ביום 

21 בפברואר 2018.

טקס סיום צמ"פ של חטיבה 460

טקס סיום צמ"פ

טקס סיום צמ"פ בחטיבה 460 התקיים ביד לשריון ביום 19 בפברואר 
2018 בהשתתפות בני המשפחות של המפקדים הצעירים.

שבעים שנה של עצמאות וזיכרון

סא"ל )במיל'( משה לוי, בעל עיטור הגבורה ממלחמת יום הכיפורים )משמאל(, 
וסא"ל )במיל'( אבשלום מאושר בעל צל"ש הרמטכ"ל באותה מלחמה, מניחים 

את זר גבורת השריונאים

ברוריה שינוולד, ניצולת השואה ואחותו של טוראי מכס אייזנשטיין ז"ל, ניצול 
השואה שנפל בקרב על לטרון במלחמת העצמאות, נושאת דברים בטקס, 

ולידה נינותיה שי ועומר אסרף, האחת קצינה והשנייה מפקדת בחיל החינוך

מדינת ישראל ציינה מלאות שבעים שנה לעצמאותה. על הקמתה 
ושמירתה של מדינת ישראל נתנו אלפים רבים את חייהם, ובהם 4997 
לוחמי שריון ששמם חרות לנצח על כותל השמות. חיל השריון על לוחמיו 
ומפקדיו בהווה ובעבר, יחד עם בני המשפחות השכולות, התייחדו עם 
זכרם של חללים אלה בטקס מכובד ביד לשריון, ביום הזיכרון לחללי 

מערכות ישראל - ג' באייר התשע"ח )18 באפריל 2018(

אירועים נוספים שהתקיימו ביד לשריון
  אירוע "מפקדי המחר" בראשות הרמטכ"ל רב־אלוף גדי איזנקוט וחברי 
המטה הכללי, יחד עם כ־250 מפקדים צעירים, התקיים בפברואר 2018.
  בינואר 2018 התקיים ביד לשריון כנס שנתי של תנועת הנוער עזרא, 

בהשתתפות כ־7,000 חניכים.
  טקס השבעת טירונים של חטיבת גבעתי, בראשות מפקד החטיבה אל"ם 

דרור בר־כליפא, התקיים בפברואר 2018 בהשתתפות כ־4,500 איש.
  טקס צה"לי של הדלקת נרות חנוכה "בעקבות המכבים" בהשתתפות 

כ־400 איש התקיים בדצמבר 2017.
  "ניצחון בסבירות נמוכה" הוא ספר יחיד במינו על אמיתות של מלחמת 
יום הכיפורים, שבכתיבתו השתתפו עשרות אנשי צבא וחוקרים. הספר 
הושק ביד לשריון במעמד קהל רב ביד לשריון ביום 8 בפברואר 2018
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מירוץ חטיבה 7

מח"ט 7 אל"ם רומן גופמן מעניק גביע בסיום המירוץ

מירוץ לוחמי חטיבה 7 התקיים ביום 12 בינואר 2018, במסלול שהחל 
והסתיים ביד לשריון. בראש המירוץ השתתף המח"ט אל"ם רומן גופמן.

נטיעות ט"ו בשבט

ֶאל  אּו  תָבֹ ִכי 
ּונְַטְעתֶם   / ָהָאֶרץ 
ָכל ֵעץ ְתִחָּלה / ְונַָתן 
ָהֵעץ ִפְריֹו / וְָהָאֶרץ 
נכתב  כך  יְבּוָלּה, 
לט"ו  ידוע  בשיר 
בשבט המבוסס על 
מהתנ"ך.  פסוקים 
ואכן טקס הנטיעות 
המסורתי התקיים 
כמדי  לשריון,  ביד 
בשבט  בט"ו  שנה, 
התשע"ח, 31 בינואר 2018, בהשתתפות לוחמי שריון רבים ואנשי מיזם 

טנק המרכבה, בראשות ראש מנת"ק תא"ל גיא פאגלין..

 ארגון "בני ברית" העניק מלגות לימודים 
לחיילי מילואים מצטיינים בשריון

בערב הצדעה למפקדים צעירים בשריון ובמעמד נשיא ארגון בני ברית 
ישראל מר דניאל גרץ, יו"ר עמותת יד לשריון האלוף )במיל'( אודי שני, 
קצין השריון הראשי תא"ל גיא חסון ויו"ר ועדת החינוך הגב' נחמה בר־

כוכבא, הוענקו לראשונה מלגות לימודים לשישה לוחמי שריון מצטיינים 
במילואים, ובהם מדריכת שריון במילואים, מטעם ארגון "בני ברית" ישראל, 
בעקבות שיתוף הפעולה שנרקם עם יד לשריון בשנה שעברה. "טקס זה 
יש בו מהסמליות המדגישה את הקשר האמיץ בין הארגון היהודי הוותיק 
בעולם לבין הקהילה בישראל, כשצה"ל מסמל ומהווה גורם מרכזי וכור 
ההיתוך החברתי בחיי מדינת ישראל ובביטחונם של התושבים כולם", 

ציין בדברי ברכתו מר דניאל גרץ נשיא בני ברית בישראל.

נשיא ארגון בני ברית ישראל בדברי ברכה בטקס

מנכ"ל עמותת יד לשריון תא"ל )במיל'( חנן ברנשטיין, נושא דברים בפתח הנטיעות

 ראש מנת"ק תא"ל גיא פאגלין נושא דברים 
בטקס הנטיעות

בטקס חלוקת המלגות. מימין: תא"ל גיא חסון קצין השריון הראשי, מר 
דניאל גרץ נשיא בני ברית ישראל, גב' נחמה בר־כוכבא יו"ר ועדת החינוך של 

יד לשריון, חמשת מקבלי המלגות )נעדרה מהטקס סמלת במיל' עדי מן(, 
האלוף )במיל'( אודי שני יו"ר עמותת יש לשריון
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סיור אנשי העמותה באוגדה 91

חברי עמותת יד לשריון בסיור באוגדת הגליל
קבוצה של חברי ההנהלה והמועצה של יד לשריון, בראשות יו"ר 
העמותה האלוף )במיל'( אודי שני והמנכ"ל תא"ל )במיל'( חנן ברנשטיין, 
קיימה סיור לימודי באוגדת הגליל, אוגדה 91, ביום 14 במארס 2018. חברי 
הקבוצה שמעו הסבר על פעילות האוגדה מפי סגן מפקד האוגדה אל"ם 
הישאם איברהים, שהדגיש את החינוך לערכים ואת האדם בלחימה, 
וכן הסברים מפי מג"ד 75 של חטיבה 7 סא"ל ראדי עזמה על היערכות 
למקרה של התלקחות בצפון. סא"ל ראדי הדגיש את התרבות הארגונית 
הצבאית. כמו כן נערך סיור לכפר ראג'ר ולאחד ממוצבי צה"ל שלאורך 

הגבול עם לבנון, בלווי אל"ם איברהים.

צעדת לטרון ה־28

מראה מן הצעדה

בחול המועד פסח, 3 באפריל 2018, התקיימה צעדת לטרון המסורתית 
ה־28, בסימן 70 שנה למדינה. למעלה מ־10,000 איש באו בשערי יד 
לשריון במהלך היום, צעדו בנתיבי המורשת, שמעו הסברים אודות האזור 
ועל מורשת החיל, בדגש על קרבות לטרון והקרבות בדרך לירושלים 
במלחמת העצמאות. במקביל לצעדה התקיימו שלל פעילויות: תערוכה 
של מועדון בוני הדגמים, תערוכת מכוניות של מועדון החמש וכן מטס 

מטוסים קלים של מועדון "יעלים". האירוע התקיים במעמד יו"ר העמותה, 
האלוף )במיל'( אודי שני ובמעמד קצין השריון הראשי תא"ל גיא חסון 
אשר הזניק את הצועדים. בין הצועדים היו לוחמי שריון ומפקדיו בהווה 
ובעבר, בני משפחות החיילים ואזרחים רבים מאוהבי הארץ ונתיביה. 
כבכול שנה הצעדה התקיימה בשיתוף עם הקרן הקיימת לישראל, החברה 
להגנת הטבע ואיגוד הספורט העממי. עוד השתתפו גם חיל החינוך ופיקוד 
המרכז במסגרת פרויקט "צועדים בנתיבי הגבורה והעצמאות" במלאות 

70 שנה לעצמאות ישראל. למצגת צילומים ראו כאן:
https://photos.app.goo.gl/mRYtPmcK5bwCKHzA3

אמץ את העבר ותפוס את העתיד

אמץ את העבר ותפוס את העתיד
במיזם מצעד החיים מאושוויץ לירושלים קיימו כ־5000 בני נוער מכול 

העולם אירוע מיוחד באתר יד לשריון.

יום עיון לציון מלאות 50 שנה למבצע "כראמה"
פעולת ַּכָראַמה )בפי צה"ל: מבצע תופת( הייתה תקיפה נרחבת של 
כוחות שריון, צנחנים וחיל האוויר של צה"ל, ב־21 במארס 1968, על מפקדת 
הפת"ח והעומד בראשה, בכפר הירדני כראמה, שבדרום בקעת הירדן. 
במקביל לפעולה זו התקיימה פשיטה נוספת על יעדים של הפת"ח מדרום 
לים המלח )בצה"ל נקראת "מבצע אסותא(. ב־25 במארס 2018 התקיים 
ביד לשריון יום עיון בנושא לחברי העמותה, ביוזמת העמותה הישראלית 
להיסטוריה צבאית בשיתוף עם יד לשריון. מנחה הכנס היה אל"ם )במיל'( 
בני מיכלסון, היסטוריון עמותת יד לשריון ויו"ר העמותה להיסטוריה 
צבאית. בין הדוברים אל"ם )במיל'( פרופסור זאב דרורי וכן התקיים רב־שיח 

בהשתתפות המפקדים שהשתתפו במבצע. השתתפו כ־250 איש

רב-שיח על פעולת כראמה. משמאל: אל"ם )במיל'( טוביה רביב, האלוף 
)במיל'( ושר הביטחון בעבר יצחק מרדכי, האלוף )במיל'( אֹורי אור, תא"ל 
)במיל'( אברהם ברעם, תא"ל )במיל'( אריה קרן, אל"ם )במיל'( אהרון טל 

)סטולר(



יום כשירות חש"ן

0793-6990

שריון - ביטאון עמותת יד לשריון, לטרון, ד"נ שמשון 99762
טל': 08-6307400/1, פקס': 08-9255186 

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

25 באפריל 2018
צילום: מיכאל מס
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70 שנות שריון


