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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, 71106
1. תרומת איש קבע / גמלאי 

שם פרטישם משפחהדרגהמ"אאירוע

2. תרומה מקצבת שארים

שם פרטישם משפחהדרגהת"זאירוע

מבקש/ת לתרום משכרי, לפיתוח עמותת "יד לשריון", לפי האפשרות הבאה:
סך של .................... ש"ח לחודש, החל משכר/קצבת ................. וכלה בשכר/קצבת ...............)כולל(

סכום התרומה חודש ושנה חודש ושנה
בתשלום אחד לשנה בסך של ..............ש"ח, בחודש ................... בלבד מדי שנה

תאריך:............................. חתימה:..........................
טלפון בבית:......................... טלפון בעבודה:........................... טלפון נייד:..........................

כתובת ומיקוד:..................................................................................................

תשלום דמי חבר באמצעות כרטיס אשראי
לכבוד עמותת "יד לשריון" - לידי הנהלת חשבונות

ת"ד 745 לוד, 71106

אנא חייבו את כרטיס האשראי שבידי בסך: 20 ש"ח 30 ש"ח 40 ש"ח 50 ש"ח אחר..................ש"ח
מידי חודש למשך תקופה של: 12 חודש 24 חודש 36 חודש 60 חודש

סוג כרטיס האשראי ויזה 24 ישראכרט דיינרס
מס' כרטיס האשראי: ...............................................

הכרטיס בתוקף עד: / חתימת בעל הכרטיס: ........................................................

שם משפחה: ............................... שם פרטי: ........................ ת"ז: ............................
טלפון: ................................/..........

מלא, גזור ושלח

תשלום דמי חבר באמצעות שיק

לכבוד עמותת "יד לשריון" - לידי הנהלת חשבונות
ת"ד 745 לוד, 71106

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

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

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

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

באמצעות כרטיס אשראי או בצ'ק, ולציין על גבי טופס זה: לביטאון "שריון" בלבד 2 ׀ שריון 49  יולי 2016
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תחומי פעילות
הפעילות של" אימקו" מתמקדת בשלושה 

אפיקים ביטחוניים מרכזיים:
א.  מערכות ומוצרים לרכב קרבי משוריין 

ולחילות השדה
ב.  מערכות ומוצרים לכלי טייס ולשימושיים 

אויריים
ג.  ציוד אלקטרוני ואלקטרומכני, 

ציוד בקרה וכבלי חשמל ואלקטרוניקה 
לחברות ביטחוניות.

מוצרים
א.  מערכות חשמל מלאות לרק"מ (טנקים 

ונגמ"שים) - כבלי חשמל ואלקטרוניקה, 
תיבות ממסרים, תיבות נתיכים, תיבות חשמל 

ומסעף סובב צריח 
ב.  לוחות בקרה אוטומוטיבית לרכב, לרק"מ 

ולאמצעי סער וכן, מערכות בקרת צריח וירי 
לטנקים

ג.  מערכות ומשגרי מיסוך עשן לטנקים 
ונגמ"שים.

ד.  מערכות תאורה מתקדמות בטכנולוגית לד - 
תאורה פנימית וחיצונית

ה.  כבלים וצמות חשמל ומערכות 
אלקטרומכניות למטוסים, לכטב"מים, 

לטילים ולמערכות שיגור טילים
ו.  כבלים וצמות למערכות אלקטרוניות 

וחשמל לציוד צבאי ואזרחי 
ז.  מכלולי תצוגה מוטסים - צגי נתונים, צגי 

ווידאו ופלטפורמות תצוגה מוטסות נוספות
ח.  מכלולי תצוגה יבשתיים - אמצעי שליטה 

ובקרה בפלטפורמות ניידות הכוללים 
מצלמות, צגים ג'ויסטיקים ועוד בעיקר 

לטנקים ולרק"מ אחר וכן, למכלולי תצוגה 

לחייל הלוחם הכוללים צגי שליטה ווידאו
ט.  מכלולי תצוגה ימיים - צגי בקרה על אמצעי 

תצפית מרחיקי טווח ועל דיוק אמצעי 
ירי לספינות מלחמה

י.  מכלולים ומערכות בקרה אלקטרוניות - 
מוצרים אלקטרוניים לאינטגרציה של מערכות 

ממונעות, כגון מערכות מחשב וכרטיסים 
אלקטרוניים, בשילוב תוכנה, אמצעי תקשורת 

ומכאניקה האחראיים על בקרה של מספר 
מערכות בכלי ממונע.

אבטחת איכות
AS9100C, ISO 9001:2008

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

ג'נרל דיינמיקס, ביאיי אי סיסטמס

"אימקו תעשיות בע"מ"
מוצרים לשימושים צבאיים ואזרחים

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

אימקו זכתה בפרויקט של משהב"ט
לתאורת לדים לנגררי הטנקים של צה"ל

"אימקו תעשיות בע"מ" מנשר, המייצרת רתמות, קופסאות אלקטרומכאניות ותאורת לדים לטנקים ונגמשים עבור לקוחות 
בישראל ובעולם, זכתה בפרוייקט של מנהל הרכש במשרד הביטחון לשידרוג מובילי הטנקים של צה"ל לתאורת לדים.

המודרניים,  הלדים  פנסי 
המבוססים על ניסיונה רב השנים 
של "אימקו" בתחום, כולל בנגמשי 
הנמר ובנגמשים של צבאות מובילים 
באירופה ובאסיה, יותקנו על נגררי 
הטנקים ויאפשרו לנהגים אחרים 

לראותם ממרחק רב. 
התאורה החדשה מיועדת למנוע 

תאונות דרכים הנובעות מהערכה לא־נכונה של רוחב מוביל הטנקים על־
ידי נהגים בכביש. על־כן, בנוסף לפנסים אחוריים חדשניים ורבי עוצמה, 
יותקנו גם פנסי רוחב שיסמנו את גבולות כלי הרכב. הפנסים החדשניים, 

עומדים בכל תקני התעבורה בישראל 
ובאירופה.

כמו־כן יותקנו על עגלות הנגררים 
זרקורי עבודה רבי־עוצמה, שיאפשרו 
תאורה חזקה בעת העמסה ופריקה 

של הטנקים מהנגרר.
בעז וייס, סמנכ"ל השיווק של 
"אימקו" מוסר כי החברה מתכוונת 
למכור את הפנסים החדשניים גם ליצרני נגררים, משאיות, כלים כבדים 
וכלים מיוחדים בעולם. הוא ציין כי בשלב הראשון יוצעו הפנסים החדשים 

לשוק האירופאי שבו ל"אימקו" לקוחות קיימים.
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אל"ם אופיר לוי •יו"ר ועדת הביטאון: 
אל"ם )במיל'( שאול נגר •העורך: 

אל"ם )במיל'( בני מיכלסון  •חברי המערכת: 
סא"ל )במיל'( דוד כספי   

סא"ל )במיל'( מיכאל מס    
רעות שקד    

 •צלמי המערכת:  אבנר גאגין, סמלת אפרת אלישע, 
רב"ט עדי קמינץ, סא"ל )במיל'( מיכאל מס, 

טוראי עומר כץ
יוסי פרנקל •המפיק וסגן העורך: 

סטודיו  •עיצוב וביצוע גרפי: 
עמותת יד לשריון, ת"ד 745 לוד, 71106 •המען למכתבים: 

•כתובת העמותה:  עמותת יד לשריון, לטרון, ד"נ שמשון 
 99762, טל': 6307400/1־08, 

פקס': 9255186־08 
•טלפון למלש"בים:  8617339־08, בית הספר לשריון: 
9784315־08, פקס: 9152629־08

דבר העורך
בס"ד

מפקדים, חיילי השריון, קוראים יקרים,
בימים אלו מתקיים דיון ציבורי אודות התנהלות 
הדרגים השונים במהלך מבצע "צוק איתן", כפי 
שמתקיים אחרי כל מבצע גדול או מלחמה. אבל 
הפעם משהו בכל זאת שונה – הפעם אין דיון ציבורי, 
לא בתוך הצבא ולא מחוצה לו, על תרומתו ומרכזיותו 
של חיל השריון במבצע. בימים אלה ברורה לצבא כולו 
נחיצותו ותרומתו של חיל השריון של צה"ל בהגנת 

גבולותיה של המדינה בשגרה, בחירום ובמלחמה.
למרות זאת נשמעים בתקשורת קולות המעידים 
על מגמות בקרב צעירים שאינם מודעים לחשיבות 
הַחִיל בשדה הקרב, ולאתגר המקצועי והפיקודי שמציב 

השירות בחיל השריון בפני מפקדיו וחייליו.
דווקא עכשיו חשוב להביא בפני הקוראים בפרט 
ובפני הציבור בכלל, מקצת מאתגרי השירות בחיל, 
מהווי השירות בו ומהנעשה בחטיבות, בגדודים 
ובפלוגות. יחידות חיל השריון בסדיר ובמילואים 
עושות לילות כימים בשמירה על הגבולות, בשיפור 
המוכנות המבצעית ובפיתוח אמל"ח וטכניקות, 
שבעזרתם יהיה החיל גם בעתיד בראש החץ של צה"ל.
מערכת הביטאון מזמינה שוב את הקוראים 
להתייחס לכתבות, להביע דעות, ובעיקר לקחת חלק 

פעיל ומעשי בבמה פומבית וחשובה זו.
קריאה מהנה,

אל"ם אופיר לוי

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

רלוונטיות השריון כיום ובעתיד ■ תא"ל גיא חסון  6
חיל השריון – מאז ולעתיד ■ תא"ל גיא חסון  8

שוב מישהו שומר עלינו – חטיבה 188 ■ רב"ט יעל קפ  10
חטיבה 7 על המשמר – 7 ימים בשבוע ■ רב"ט עדי מזרחי  12

יוסי פרנקל ז"ל – פעיל וצנוע ■ אלוף )במיל'( אודי שני ותא"ל )במיל'( חנן ברנשטיין  13
חטיבה 401 ויישום לקחי מלחמת לבנון השנייה ■ רב"ט מיתר להב  14

השפעת הפעילות המבצעית בבט"ש על ההכשרה ■ סמלת נועה הזמי  16
גדוד 275 – איכותי, משימתי וחדור מוטיבציה ■ סא"ל אלדד סולו  18

התמרון הממוכן ובמרכזו הטנק במלחמת לבנון השנייה ■ תא"ל )במיל'( חלוצי רודוי  20
מג"בניק על טנק?! - השריון בבט"ש מאז ועד היום ■ סמל אורי קליינר   24

ניצני השריון הפציעו במלחמת סיני ■ אל"ם )במיל'( שאול נגר  26
קוראים כותבים ומגיבים  30

קודמת! מינויים של אנשי שריון בתקופה הקרובה  32
גדוד 75 בקו עזה - צק"ג מרובה אתגרים ■ סא"ל בני אהרון  34

אתרי שריון באינטרנט ■ רעות שקד  36
משולם )מנחם( רטס )כרמל ז"ל גיבור מלחמה ■ אל"ם )במיל'( שאול נגר  38

גדוד 268 לא הותש ■ מאור לוי  42
דן שומרון מנהיגות שקטה – ספר חדש ■ אל"ם )במיל'( שאול נגר  44

הזמנה לצעדת לטרון ה-27  47
ערב מרגש וערכי בהשקת הספר "ינוש" ■ אל"ם )במיל'( שאול נגר  48

גיבור ישראל פנחס נוי )ָאלּוש( בעל עיטור הגבורה ■ אל"ם )במיל'( שאול נגר  50
החודש לפני ... שנים  52

חטיבה 460 – מלמדת ומבצעת ■ אל"ם )במיל'( שאול נגר  55
סטטוסים נבחרים מהמשטח  56

58    מהנעשה בעמותה ■ רעות שקד
62    השריון בפעילות ביטחון שוטף ■ רס"ן יואב עמיר

  רלוונטיות השריון
כיום ובעתיד

  מג"בניק על טנק?! - השריון 
בבט"ש מאז ועד היום

  ניצני השריון הפציעו 
במלחמת סיני

  התמרון הממוכן ובמרכזו 
הטנק במלחמת לבנון השנייה

מהחטיבות על החטיבות | השפעת הפעילות המבצעית בבט"ש 
על ההכשרה | החודש לפני ... שנים | חדשות ביד לשריון

50  גיליון  ביטאון עמותת יד לשריון 
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הטנקים שומרים על גבולות 
הארץ )מתוך המיצג רעות ועוצמה(

המערכת

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

או בפקס': 9281059־08
www.yadlashiryon.com :אתר השריון באינטרנט
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דבר יו"ר העמותה

דבר הקשנ"ר
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W
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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
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שריונאים בעבר ובהווה - חברים, 
עשייה  שנת  מסכמים  אנחנו 

בסיפוק ובגאווה.
הציבה  לשריון"  "יד  עמותת 
כמעט  ועמדה  יעדים  מעט  לא 
בכולם. שיפרנו תשתיות, הכנסנו 
תכנים מהמערכות וההתרחשויות 
היקף  את  הגדלנו  האחרונות, 
פעילויות החינוך והוספנו פעילות 
חברתית ללוחמי השריון בעבר, בהווה ולבני משפחותיהם.
מספר החברים החדשים שהצטרפו לאחרונה לעמותה 
אינו מספיק, ולפיכך אני פונה, קורא ומבקש - בואו, הצטרפו 
אלינו! קהילת השריונאים - מעבר לכך שהיא נושאת דגל 
היסטורי מפואר, גבורה, אומץ והכרעות בקרב - היא בעיקר 

חברותא, אחווה ורעות. 

לא מכבר העלינו על נס את מלחמת סיני, שבה פרץ 
והפך להיות  ובתמרון  השריון כמרכיב מרכזי במערכה 
המוביל בניצחונות צה"ל. הטנק ומרכזיותו הפכו יותר ויותר 
דומיננטיים, אף כי כמות הכלים צומצמה משמעותית וגם 

כמות העוצבות צומצמה במהלך השנים.
אנחנו עדים בימים אלה לביקורת על מבצע "צוק איתן", 
אנחנו עדים לתופעות חברתיות הפורצות לתוך צה"ל, וחלקן 
אף מכרסם בערכים עליהם גדלנו. עם זאת אני מריע ומצדיע 
לדור הלוחמים של היום, למפקדי הצבא ולכל מי ששותף 

בשמירת הביטחון, השלום והשלווה.
גאה להיות שריונאי, גאה בקהילה שלנו, גאה להיות שייך.

מאחל לכולנו ששנת 2017 תהיה פורייה, משגשגת, בטוחה 
ושליווה.

ברעות,
אודי שני

רעיי השריונאים,
השריון  חיל  של  עוצמתו 
שזורה בהיסטוריה של עם ישראל 
מהקמת המדינה ועד ימינו. אנו, 
חיילי ומפקדי חיל השריון בסדיר 
עמוד  את  מהווים  ובמילואים, 
התווך של צבא היבשה ומובילים 
להישגים  היבשה  כוחות  את 
מרשימים מאוד לאורך ההיסטוריה 
כולה. גבורתם של השריונאים, עוז 
רוחם ונחישותם, עמדו לזכותם ברגעים הקשים ביותר, בהם 
ראו וחוו את עוצמתו של האויב ואת נפילת רבים מחבריהם 
הלוחמים. גם ברגעים הקשים המשיכו אנשי הפלדה בלחימה 
והובילו לניצחון. חיל השריון היה, מהווה ויהיה חוד החנית 

של כוחות היבשה בשגרה ובחירום.
בשנים האחרונות השתנו שלושה גורמים משמעותיים 
מאוד שהשפיעו באופן ישיר על חיל השריון. ראשית האויב 
כיום אינו הצבאות של המדינות השכנות אלא ארגוני טרור 
רבים המנסים לפגוע בתושבי ישראל, לאיים על ביטחון 
המדינה, ולהשיג את מבוקשם בדרך האלימות והטרור. גם 
סביבת הלחימה השתנתה - ממרחבי לחימה פתוחים לשטחים 
אורבניים והרריים סגורים, המחייבים כתמיד מקצועיות 
גבוהה בהפעלת הטנקים והמערכים המסייעים. ולבסוף 
הטכנולוגיה - הפריצה הטכנולוגית הביאה את טנק המרכבה 

סימן 4 המשוכלל להיות מערכת הנשק המובילה ביבשה.
לאור שינויים אלה חיל השריון ביצע וממשיך לבצע 
התאמות רבות כדי להיות רלוונטי וקטלני, אל מול המציאות 
המבצעית המתהווה. גדודי השריון קלטו את מערך הפלוגות 
המסייעות המשלבות איסוף, סיור ואש, ומעצימות את 
קטלניות השריון והופכות אותו לרלוונטי וקטלני בשדה 
הקרב המתהווה. לצד זאת אנו ממשיכים בקליטת טנקי 
מרכבה סימן 4 המצויידים במערכות הגנה מתקדמות וביכולת 

לחימה רשתית מהמובילות ביבשה.
"האדם הוא ההבדל" - כמו בעבר גם בעתיד, האדם שבטנק 
הוא זה העושה את ההבדל. חיל השריון התהדר באנשי 
הפלדה שלו - לוחמים וחיילים מהשורה הראשונה, אמיצים, 
נחושים, וחדורי מוטיבציה לבצע כל משימה ולהיות שותפים 
פעילים בהגנת העם והארץ; אלה לוחמים הפועלים יומם 
וליל בהגנת גבולות המדינה תוך ביצוע משימות מגוונות 

ביהודה ושומרון, באזור רצועת עזה ובגבול הצפון.
כמפקד ותיק ומנוסה בחיל השריון שנים רבות, אני חש 
אחריות כבדה בהובלת חיל השריון לעבר העתיד. לצד זאת 
אני חש גאווה להיות חלק ממשפחת השריון, וסמוך ובטוח 
שאתם, השריונאים כיום, בסדיר ובמילואים, תמשיכו להוסיף 

נדבך למורשת השריון ולהוכיח "שהאדם שבטנק ינצח".
ברעות שריונאים,

תא"ל גיא חסון
קצין השריון הראשי



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. 



6 ׀ שריון 50  פברואר 2017 

האתגר המבצעי הניצב כיום בפני צה"ל הוא 
הסרת מתקפת האויב על העורף הישראלי ומהר 
ככל האפשר. מענה לאתר זה אפשרי וחיוני 
באמצעות מימוש כלל כוחו של צה"ל, המביא 
לביטוי את התמרון, תוך חיבורו לאותן יכולות 
מתקדמות של הכוחות המתמרנים ובמרכזם 

השריון. זו הדרך לשנות את המצב מיסודו.
הבעיה האסטרטגית שמעמיד בפנינו האויב 
היא, בעיקרה, בעיית המתקפה באש לשטח 
ישראל, והכוונה לאש תלולת מסלול באמצעות 
רבבות הרקטות והטילים שברשותו. כוחות 

היבשה נדרשים בהפעלתם ליטול חלק מרכזי 
ומהותי בטיפול בסוגיה זו, אחרת לא יהיה טעם 
בהפעלתם. האתגר האופרטיבי שבפני כוחות 
היבשה הוא היעלמותו של האויב מן העין, בכך 
שהוא מטיב להסוות את פעולתו לרבות שימוש 

בתת־קרקע. 
בתוך כך האויב מפעיל יכולות המעכבות 
ושוחקות את תמרון. כוחות היבשה יידרשו 
להיות חזקים מול אויב כזה ולהביא תוצאות 
במהירות - להיות רלוונטיים וקטלניים, אחרת 

לא תהיה נכונות להפעלתם.

הערך המוסף של התמרון

גם אויב זה השואף להיעלם, נאלץ לפעול 
למול תנועת הכוחות. בפרק הזמן הטקטי שבו 
הוא מתמודד עם הופעת הכוח היבשתי, אין הוא 
מסוגל שלא לייצר חתימה שתאפשר לפגוע בו, 
אלא אם כן ויתר על הקרב. כאשר נדע לאתר 
אויב זה, המתמודד מול התמרון, ונצליח ליצור 
מערכת של איתור ותקיפה הסוגרת מעגל בזמן 
מבצעי רלוונטי, או אז נביא ערך מוסף משמעותי 

מאוד לתמרון.

רלוונטיות השריון 
כיום ובעתיד

תא"ל גיא חסון, קצין השריון הראשי*

*על פי הרצאה ביום עיון חילי שהתקיים ביד לשריון באוקטובר 2016, במלאות 60 שנה למלחמת סיני

ניצני השריון אמנם החלו לתת אותותיהם בשלהי מלחמת העצמאות, אך 
השריון עלה על מפת צה"ל במלחמת סיני )1956( ומאז דרך כוכבו במלחמות 
ובמבצעים, עבור דרך מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת 

לבנון השנייה, מבצע צוק איתן, וכך צפוי גם בעתיד

טנקים מתמרנים
צילומים: מיכאל מס
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השינויים בעבר והצפי לעתיד
טנקי השוט והמגח היוו את עמוד השדרה של 
השריון במלחמות הגדולות - ששת הימים ויום 
הכיפורים. במלחמת לבנון הראשונה כבר הופיע 
טנק המרכבה סימן 1 ובמבצע "צוק איתן" כבר 
כיכב טנק המרכבה סימן 4מ' המצויד במערכת 
הגנה אקטיבית "מעיל רוח". השימוש במערכת 
ניהול קרב )מענ"ק( ובמערכות שליטה ובקרה 
מתקדמות נוספות מאפשר כיום לחימה רשתית 
היוצרת סינרגיה יעילה של כוחות היבשה, ומעלה 
את אפקטיביות התמרון שבמרכזו השריון. 
האתגר וההזדמנות שבתמרון היא להפוך מכוח 
יוזם, ולנצל את התמרון להביא  מגיב לכוח 

תוצאות ברורות בקרב הקרוב.

התוצר המבצעי הנדרש
הכוח המתמרן נדרש לאתר ולהשמיד ביעילות 
את האויב בסביבת המגע הטקטית, ובכך לתרום 
משמעותית לשרידות הכוח היבשתי, למהירות 
התנועה שלו ולאפקטיביות המבצעית שלו. יכולת 
זו נדרשת להשתרע על שטח גדול יותר באמצעות 
צוותי הקרב המתמרנים החטיבתיים )צק"חים( 
וצוותי הקרב הגדודיים )צק"גים(. הכוח המתמרן 
נדרש להקנות משמעות מורחבת למושג "טיהור 
מרחב" בכך שיקיים בו־זמנית שליטה מבצעית 
מרחב".  ב"טיהור  המשולבת  שטח  ואחיזת 

התמרון האיטי והיסודי של העבר חייב להיהפך 
לתמרון מהיר ואפקטיבי.

הדילוג התפיסתי
שדה הקרב היבשתי, שכולל כיום את העורף 
האזרחי, השתנה לבלי הכר בעשורים האחרונים, 
שינוי זה חייב שינוי תפיסתי עמוק במבנה הכוח 

היבשתי ובאופן הפעלתו. שינוי זה יחד עם תהליך 
העיור המוגבר )אורבניזציה( של שטחים שבעבר 
שימשו לתמרון יבשתי, הצריכו מעבר מלחימה 
במסה ללחימה מבוזרת במידה רבה. עוד שינוי 
שהתחייב הוא המעבר מלחימה ותורה חד־
ֵחילית ללחימה ותורה רב־ֵחילית ורב־זרועית 
של צוותי קרב חטיבתיים וגדודיים )צק"חים 
וצק"גים(. בתוך כך מצאנו צורך בהעצמת הערך 
המוסף של הטנק והשריון בכלל כמרכיבי הצק"ג, 
באמצעות שינויים ועדכונים במבנה וארגון 
היחידות; הכשרות ואימונים; ופיתוח תורה 

זרועית לתמרון היבשתי.

העתיד
אין ספק שקצב השינויים בשדה הקרב והיקף 
השינויים באמצעי לחימה ובטכנולוגיה מחייבים 
ויחייבו מעקב צמוד ומענה צמוד לשינויים אלה. 
שינוי שנעשה היום עשוי להיות לא רלוונטי 
כעבור זמן לא רב ולכן זה תהליך דינמי ורציף של 
מעקב, שינויים והתאמות. בתוך כך ברור ומובן 
כי הטנק - שהוא ביטוי לפלטפורמה מתמרנת 
בעלת כוח אש מתאים ואמצעי גילוי, מעקב 
ובקרה, בשילוב יכולת אדירה של קישוריות 
רב־חילית ורב־זרועית - ימשיך להיות מרכיב 
מרכזי בלחימה ביבשה, גם אם המבנה והצורה 

שלו יעברו שינויים מפליגים. 

קצין השריון הראשי תא"ל גיא חסון
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חיל השריון - 

מאז ולעתיד
חיל השריון הינו המוביל בתמרון היבשתי המרושת וכזה 

יהיה גם בעתיד. התאמת מבנה המסגרות לצד עדכון תורת 
הלחימה, בשילוב טכנולוגיה מתקדמת ביותר, ואנשים המביאים 
טכנולוגיה זו למיצוי מרבי - יכפילו את האפקטיביות המבצעית 

של צוות הקרב המשוריין בתמרון היבשתי
תא"ל גיא חסון, קצין השריון הראשי*

לבנון  למלחמת  עשור  ציינו   2016 ביולי 
השנייה. מלחמה של צה"ל נגד ארגון החיזבאללה 
בדרום לבנון - מלחמה שהתחילה עם חטיפת 
חיילי צה"ל בגבול הלבנון והתפתחה למבצע רחב 
היקף בדרום הלבנון, שלימים נקרא "מלחמת 
לבנון השנייה". רבות נכתב ונאמר על מלחמה 
זו ברמה הטקטית, המערכתית ואסטרטגית. לי 
ברור כי חיל השריון היווה מרכיב מרכזי ביותר 
בעת  הלחימה,  כל  לאורך  היבשתי  בתמרון 
שלוחמי ומפקדי השריון נמצאו בחזית הלחימה, 
נלחמו באומץ לב נוכח פני האויב ורבים מהם 
גם נפצעו ואף שילמו בחייהם. גבורתם מהווה 
עבורנו מצפן ערכי ומקצועי, וחובתנו לספר את 
סיפורם, ללמוד את מורשתם ולאמץ לחיקנו את 

משפחות הנופלים והפצועים.
הוא  השנייה  לבנון  למלחמת  עשור  ציון 
הזדמנות לעצור ולהביט באופן מקצועי וביקורתי 
על העשור שעבר ולשאול באופן נוקב מה למדנו? 
האם חיל השריון כיום מוכן יותר? האם חיל 
השריון כיום רלוונטי יותר? מהו עתידו של חיל 
השריון בקרב היבשתי העתידי? מהו תפקידו של 
הטנק? אלה הן שאלות מהותיות ומשמעותיות 

שיעמדו במרכזו של דיון זה.
כאשר אנו מנתחים לאחור את העשור האחרון 
אפשר לקבוע כי האויב המרכזי של צה"ל ביבשה 
הינו ארגון החיזבאללה בדרום לבנון ולאחריו 
ארגון החמאס ברצועת עזה. ארגונים אלה פיתחו 
באופן משמעותי את יכולות הירי תלול מסלול 
)תמ"ס( לשטח מדינת ישראל, ובמקביל החלו 

לעצב את מערכי ההגנה הקרקעיים שלהם כנגד 
תמרון קרקעי צה"לי. תכלית מערך האויב הוא 
לבצע ירי מסיבי לעבר עורף ישראל ולהסב נזק רב 
ככל האפשר לכוחות המתמרנים לשטח האויב. 
כתוצאה מכך מתבסס האויב על השטח ההררי 
בלבנון ועל הקרקע החולית ברצועת עזה, תוך 
שילוב ביצורים ומכשולים במרחב האורבני, כדי 
להשיג יתרון במפגש עם כוחות הקרקע שלנו. 
האויב נערך ללחימה על בסיס לוחמי החי"ר שלו 
בעלי יכולות מגוונות, כגון: נ"ט, חבלה, תמ"ס, 
חי"ר, איסוף ועוד, כדי להקשות על כוחותינו 
בזיהוי מקדים של כוחותיו, ובכך להיות הראשון 
שיורה לעבר כוחותינו. לכן האתגר לחיל השריון 
בתמרון היבשתי השתנה - חיל השריון חייב 
להיות רלוונטי לשדה הקרב שהשתנה וממשיך 
להשתנות, ולהיות בעל יכולת לזהות ולפגוע 
באויב במהירות, תוך הבנה שבמפגש עם האויב 

תהיה לכל היותר הזדמנות אחת להשמידו.
בטרם נצלול לעומקו של המענה לאתגר 
המבצעי של חיל השריון, חשוב לדון בארבע 
לקחים מרכזיים המשפיעים על בניין הכוח 
למלחמה והכנת יחידות היבשה בכלל, ויחידות 
השריון בפרט. ראשית - ההבנה העמוקה כי 
"מחר מלחמה". קיום שיח מקצועי ורלוונטי 
המבוסס על תוכניות אופרטיביות עדכניות 
הכרחי להבנת האתגר המבצעי וביצוע שיח 
אפקטיבי באשר למענה המבצעי. ההבנה כי 
עלינו להיות מוכנים בכל רגע ובכל מצב לבצע 
את תהליך ה"מעבר משגרה לחירום" ללא קשר 

בפריסת היחידות ומשימותיהן בבט"ש.
שנית - להיות מקצועיים. המקצועיות מהווה 
את המכנה המשותף הרחב ביותר ללחימת 
השריון ולשילוב השריון בקרב היבשתי. עלינו 
להעמיק וללמד את המקצוע הצבאי ולהבין 
היטב מה נדרש מאיתנו, וכיצד עלינו לבצע זאת. 
לדוגמה, עלינו להבין את ההבדל בין פשיטה 
להתקפה, להכיר ולדעת ליישם את עקרונות 
הלחימה בשטח הבנוי וההררי, להכיר את האויב 
היטב ועוד. השפה המקצועית האחידה ביבשה 
ובין היבשה לכוחות נוספים, כמו חיל האוויר 

וחיל הים, הכרחית להצלחה במשימות.
כמו כן עלינו להתאמן כמו שנלח�ם ועם 
מה שיש. לאחר הבנת האתגר המבצעי לעומק, 
וגיבוש המענה המבצעי הנדרש, חלה עלינו החובה 
לאמן את היחידות בהתאמה - לבחור את סביבת 
האימונים המדמה ביותר, לתרגל את היכולת 
להפעיל אש קרובה, לדמות את שרשרת הפינוי 
ועוד. היכולת ליצור אימון מדמה מציאות הינו 
אתגר מהמעלה הראשונה של המפקדים, ובעל 
חשיבות מכרעת במוכנות הכוחות. אימון רלוונטי 
יפיח ביטחון בלוחמי הַחיִל ויאפשר להם להתמודד 
בצורה אפקטיבית מאוד עם האויב בשדה הקרב.

האחרון ולא הפחות חשוב - אנשים. האנשים 
עושים את ההבדל. עלינו לפתח את האנשים 
הטובים ביותר ולאורך כל הדרך עלינו לשאול 
האם אלה הם המתאימים ביותר להוביל את 
היחידות בשדה הקרב. לעיתים אנו בוחרים 
אנשים הנוחים לנו לפיקוד, שדומים לנו, אנשים 

* במלאות עשור למלחמת לבנון השנייה התקיים ביד לשריון יום עיון בנושא. השתתפו האלוף )במיל'( גרשון הכהן, תא"ל )במיל'( חלוצי רודוי שהיה קשנ"ר 
בעת המלחמה, כמה מהמח"טים במלחמה ובהם אל"ם )במיל'( מוטי כידור מח"ט 401, אל"ם )במיל'( גיל מעוז מח"ט 679, וקצין השריון הראשי תא"ל גיא 

חסון. הכתבה הוכנה על יסוד דברי קשנ"ר בכנס
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השילוב בין האדם והמכונה, בין האדם 
והטכנולוגיה - היה, עודנו ויהיה מקור עוצמתו 
של חיל השריון בקרב היבשתי. טנק מרכבה 
עם מערכת הגנה אקטיבית "מעיל רוח"
צילום: מיכאל מס

שרוצים. על המפקדים הבכירים להפעיל את 
האינסטיקנט הפיקודי המחודד שלהם ולדעת 
לבחור את הטובים ביותר ולהשאיר את הטובים 
ביותר. זוהי אחריות כבדה לבחור את מפקדי 
העתיד, זוהי אחריות כבדה עוד יותר לבחור 
את אלה שאיתם נצא למלחמה. על כל אחד 
מאיתנו לבנות ולהכין את יחידתו למלחמה. 
לראות באימון או בהכשרה הקרובה או הנוכחית 
כאחרונה לפני מלחמה. להכין למלחמה זו אינה 
סיסמה, הכנה למלחמה היא דרך חיים. מפקד 
המכין את יחידתו למלחמה עושה זאת דקה דקה 
ושעה שעה. בכל פעולותיו והחלטותיו נמצאת 
המוכנות למלחמה. אם כך יפעל - כך יפעלו 

גם אנשיו.
אם כך מה נדרש מחיל השריון לעשות כדי 
להיות רלוונטי בשדה הקרב המתהווה? כדי 
להמשיך את הדיון בסוגיה זו יש להבין תחילה את 
הסביבה שבה אנו נמצאים. ראשית הבנת הסביבה 
המבצעית, שנסקרה קודם לכן. ובקצרה - לחימה 
בשטח הררי ובנוי נגד אויב רגלי מגוון בעל יכולות 
אש־תלולת־מסלול נרחבות, ביצורים תת־קרקעיים 
בשטחים בנויים ובעל יכולת נ"ט, חבלה, איסוף 
ועוד. זהו אויב "נעלם" במובנים מסוימים, אשר 
היכולת לזהותו זיהוי מקדים באמצעות משקפות 
אינה קיימת. זהו אויב המחליט מתי להיחשף 

ומחליט מתי לירות; זהו אויב שלרוב יתקיל את 
כוחותינו; זהו אויב המחייב זיהוי מדויק, ירי מדויק 

והשמדה בירי הראשון.
הטכנולוגיה.  גורם משפיע מרכזי - היא 
היכולות הטכנולוגיות בטנקים המתקדמים 
ובשדה הקרב היבשתי הן מהפכה. עם זאת, 
אני יכול לומר בוודאות כי חיל השריון נמצא 
בחזית הטכנולוגיה ביבשה, וככזה הוא מהווה 
מפקדינו  חובת  היבשתי.  בקרב  מחץ  כוח 
וחיילינו השריונאים להכיר היטב את יכולות 
הטנק המתקדם ולהביא לידי ביטוי את הערך 
המוסף של הטנק בקרב היבשתי, ויש לו ערך 
רב מבעבר. לא עוד עבירות, מיגון ואש, אלא 
קטלניות הבאה לידי ביטוי במערכות טכנולגיות 
המסייעות באיתור והשמדת חוליות אויב, תוך 

פרק זמן קצר וריאלי.
גורם משפיע מרכזי נוסף הינו מימוש הקרב 
המשולב. לא עוד חי"ר ושריון לבד. מתחייב 
מעבר תודעתי עמוק - מפלוגת טנקים לצוות 
קרב פלוגתי. מגדוד טנקים לצוות קרב גדודי. 
בתוך כך, מרכזיותו של הטנק עולה. הערך המוסף 
של הטנק בקרב היבשתי מתעצם, כי הוא מביא 
עימו לקרב לא רק מיגון ואש, כי מערכות השו"ב 
מגדילות את אפקטיביות הטנקים ומקצרות את 
זמני סגירת מעגלי האש. לצד טנקי המרכבה 

המסייעות,  הפלוגות  יפעלו  המתקדמים 
המשפרות באופן משמעותי את קטלניות צוות 
הקרב המשולב. הימצאותן של מרגמות 120 
מ"מ, מדויקות ובעלות מערכות שליטה ובקרה 
מתקדמות, מאפשרת את מיצוי הטכנולוגיה 
והגברת הקטלניות. בנוסף יפעלו במרחב צוותי 
הסיור והתצפית אשר יאפשרו זיהוי והשמדת 
אויב באופן אפקטיבי ואף ניתוב והובלת כוחות 
משוריינים בנתיבים המפתיעים את היערכות 
האויב. יתר על כן, הימצאותו של הטנק בצוות 
הקרב תביא מערכות הגנה מתקדמות, מערכות 
שו"ב אשר יכפילו את אפקטיביות צוות הקרב 

המשולב עשרות מונים.
התמרון היבשתי העתידי הינו תמרון קטלני 
ואפקטיבי, המושתת על צבא יבשה רשתי, בעל 
יכולות גבוהות של איתור והשמדת אויב. חיל 
השריון הינו המוביל בתמרון היבשתי המרושת 
וכזה יהיה גם בעתיד. התאמת מבנה המסגרות 
לצד עדכון תורת הלחימה, בשילוב טכנולוגיה 
מתקדמת ביותר ואנשים המביאים טכנולוגיה 
זו למיצוי מרבי - יכפילו את האפקטיביות 
המבצעית של צוות הקרב המשוריין בתמרון 
היבשתי. השילוב בין האדם והמכונה, בין האדם 
והטכנולוגיה - היה, עודנו ויהיה מקור עוצמתו 

של חיל השריון בקרב היבשתי.  
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שוב מישהו שומר עלינו - 
חטיבה 188

כוח מגדוד הסיור של גולני נמצא בפעילות 
סוריה,  עם  הגבול  לגדר  מזרחית  מבצעית 
במובלעת ישראלית בדרום רמת הגולן. כמו 
בכול פעילות כזו יש טנק בעמדה אחורית המחפה 
על כוח החי"ר. באותו בוקר הוצב בעמדה טנק 
3א' של פלוגת ונוס מגדוד 74, הנמצא בתעסוקה 
מבצעית לאורך קו הגבול עם סוריה זה כמה 
חודשים. מאות מטרים מהכוחות ומקו הגבול 
פועלים אנשי ארגון שוהדא־אל־ירמוך, שהוא 
שלוחה של דאעש, באזור משולש הגבולות 

ישראל, ירדן וסוריה.
באותו בוקר פתחו מחבלי הארגון באש לעבר 
כוח גדוד הסיור של גולני. הכוח הגיב באש, 
והמחבלים מצדם הגיבו בירי של כמה פצצות 
מרגמה. בשלב זה החליטו המפקדים להפעיל 
מעגל אש נוסף לעבר המחבלים, ופנו בקשר 
לטנק 3א' שנמצא בעמדה אחורית. הטנק התערב 
וירה ארבעה פגזים לעבר עמדות המחבלים - פגז 
כלנית עם מרעום הקשה ושלושה פגזי חלולן, 
שכולם פגעו במדויק במטרות. לאחר מכן הצטרף 
למאמץ כלי טיס של חיל האוויר ופגע בשלושה 

מחבלים חמושים.

לוחמי צוות טנק 3א' באירוע זה פעלו כפי 
שהתאמנו לעשות באירועים מסוג זה - באש 
אפקטיבית, ותוך סיוע לכוחות החי"ר וגרימת 

נזק לאויב.
מהר מאוד ניתן היה להבין שהאירוע נוהל 
כאלה  באירועים  ומקצועיות.  טובה  בצורה 
וערנות מרביות  נדרשים החיילים לדריכות 
על אף השקט המתעתע. גם אזרחים הנראים 
תמימים ומתקרבים לגדר עשויים להתגלות 
במהירות כמחבלים חמושים, המאיימים לפגוע 
בשקט שבצד הישראלי של הגבול. בהתאם לכך 
גם מדיניות הצבא - מאי־מעורבות למצב שבו 

צה"ל פותח באש לעבר מחבלים חמושים.
רמת הגולן היא מקום פורח ומשגשג. עוד 
באותו יום של התקרית, לאחר שהחיילים סיימו 
את פעולתם והסירו את האיום, חזר השקט 

לאזור והתושבים חזרו לשגרת החיים.
גם כעת טנק 3א' נמצא בעמדת כוננות בדרום 
רמת הגולן, ונמצא בכוננות כל העת כדי להגן 
על גבולה הצפון־מזרחי של המדינה. זה מזכיר 
את חורף 1973 - אותו הגדוד, אותן עמדות, ורק 
דבר אחד השתנה - מדינת ישראל מוכנה לכל 

תרחיש, ומצדו השני של הגבול מצויה מדינה 
מתפוררת ומלאה בארגונים הנלחמים זה בזה. 
בחודש ספטמבר 1999 )לפני יציאת צה"ל במאי 
2000(, בתקופת רצועת הביטחון שבדרום לבנון, 
גדוד רשף של עוצבת ברק היה בתעסוקה בגזרה 
הצפונית. פלוגת נחשול של הגדוד ישבה שבעה 
וחצי חודשים במוצב ריחן, המוצב הצפוני ביותר 
שבשליטה ישראלית בלבנון. בעקבות פעילות 
מבצעית של הפלוגה באותה התקופה, העניק 
האלוף גבי אשכנזי, שהיה אז מפקד פיקוד הצפון 
)ולימים הרמטכ"ל ה־19( צל"ש לפלוגה, "על 
ביצוע תעסוקה מבצעית באזור ריחן במשך שבעה 
וחצי חודשים ברציפות. לפלוגה מוענק צל"ש על 
גילוי נורמות מקצועיות גבוהות ביותר, חתירה 
למגע ואומץ לב שהביא להצלת חיים ולפגיעה 

בחיזבאללה".
אכן ההיסטוריה חוזרת אותה הפלוגה, אותה 

חטיבה ואותה תוצאה מבצעית רצויה.
הגדוד היורד בימים אלה לתקופת אימון, שבה 
יתרגל לחימה בתווי לבנוני, יעלה לאחר מכן 
לתעסוקה מבצעית בגבול הלבנון, ושם ישובו 

לוחמיו לצפות באויב שמצדו השני של הגבול. 

לוחמי חטיבת ברק 188 בגבול. אותה הפלוגה, אותה משימה רק 40 שנה חלפו...
רב"ט יעל קפ, דוברת החטיבה

בכל מלחמות ישראל השאיר השריון 
שלנו את טביעות הזחלים שלו

אנשי צוות שחזרו מפעילות



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

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

 והנמרים.

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

המדינה.

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

(יחזקאל כ“ז, י“ט)
�----------
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יום זה התחיל כיום רגיל בגדוד 82 של 
חטיבה 7. פלוגתו של רס"ן יונתן )ג'ונה( מאיר 
נערכה לעוד יום של הגנה על הצירים והישובים 
בגזרת חברון. הפלוגה מיומנת ומוכנה. זה 
כבר לא מעט ימים שהם בקו הזה, בשגרה 
השוחקת ובשיא עונת הפיגועים. כל המדינה 
סוערת. פיגוע דקירה גורר פיגוע דריסה וחוזר 
חלילה. גם למציאות הזאת השריונרים של 
חטיבה 7 מוכנים. גם מול הטרור - "האדם 
שבטנק ינצח". הפעם המשימה היא פיזור 
הפגנה סמוך לכפר בית עווא. תוך כדי פיזור 

ההפגנה, רעש צעקות המפגינים, מטר־אבנים 
וגז מדמיע מבחינים החיילים בדמות חשודה 
בין המפגינים. בינתיים מתחילים להיזרק לעבר 
הכוח בקבוקי תבערה, ובהמולה פונה החשוד 
ונעלם באחת הסמטאות. לפתע נשמעת צעקה. 
אותו חשוד מזנק מאחת הסמטאות. חמוש 
בסכין הוא מתנפל על אחד החיילים ומנסה 
לדקור אותו. החייל עם המחבל מתגלגלים 
תוך כדי מאבק מאחורי טרסת אבן קטנה. 
ג'ונה המ"פ מבחין בנעשה, מזנק ללא היסוס, 
קופץ מעבר לחומת האבן על המחבל ומנסה 

חטיבה 7 על המשמר

7 ימים 
בשבוע

טנק של פלוגה מ' מגדוד 75 בחטמ"ר דרומית לעזה

שקיעה - גדוד 82 בחטמ"ר 769



 סמג"ד 77 - 
רב סרן יונתן מאיר 
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לנטרל אותו. ג'ונה נזכר: "קפצתי עליו בניסיון 
להשתלט עליו, הייתי בידיים חשופות." גם 
המחבל נאבק על חייו. "הוא דקר אותי בכף 
היד ובזרוע ליד המרפק", ממשיך המ"פ, "עד 
שאחד החיילים שלי מצא זווית ירי בטוחה 

והרג אותו."
כיום יונתן סמג"ד 77 בחטיבה 7 וחזר לאותה 
גזרה. הוא מעביר את סיפור פלוגתו לכל חייליו, 
כדי שידעו שבכל רגע כאן יכולה לצוץ הסכנה 
בהם  תיווצר  ולא  דקה  בכל  מוכנים  ושיהיו 

השאננות המסוכנת מכול. 

יוסי פרנקל ז"ל

פעיל וצנוע

יוסי פרנקל בהיותו שריונר

יוסי אהרון פרנקל ז"ל )25.1.2017־16.5.1939( שהיה מוכר לרבים בכינוי ג'ו וכן 
ג'וזף או ז'בו - על שם ז'בוטינסקי, הצטרף כמפיק לביטאון "שריון" החל מגיליון 
24, לפני יותר מעשור, באוקטובר 2006. בעברו היה שריונר )מספר אישי 418816( 
שהתגייס לחטיבה 7 בשנת 1958 ושירת בתפקיד מט"ק בגדוד 52. במלחמות ששת 

הימים ובמלחמת יום הכיפורים גויס למילואים ולחם בקרבות ברמת הגולן.
במסגרת הביטאון "שריון" שימש יוסי סגן העורך 
וסייע במימון והפקת הביטאון, טיפל בהפקתו בסטודיו 
הגרפי ובבית הדפוס וכן היה שותף פעיל בפגישות 
המערכת. תמיד עשה את עבודתו נאמנה, במסירות 
ובדרך חברית. התברר כי כבר בשלהי שירות החובה שלו 
שימש סגן העורך של "ביטאון השריון" מאותם ימים.
עמותת יד לשריון מצדיעה ליוסי - חבר ושותף 

לדרך, ומחבקת את המשפחה.
יוסי היה איש רוח וספר, רב פעלים ובעל ידע 
עצום, ששימש בתפקידים ציבוריים רבים, חלקם עד 
יומו האחרון, בהם יו"ר האיגוד הישראלי לעיתונות 
תקופתית, חבר המועצה לביקורת סרטים, חבר נשיאות 
מועצת העיתונות בישראל וחבר נשיאות הפדרציה 

הבין־לאומית של העיתונות התקופתית FIPP, במסגרתה נשא נאומים בקונגרסים 
ברחבי העולם. כמו כן היה בעבר חבר הנהלת רשות השידור. 

יוסף פרנקל עבד במשך שנים רבות כעיתונאי, מפיק, עורך ומוציא לאור של 
כתבי עת רבים, בהם "הביטחון", "התחבורה", עיתוני ילדים ועוד. 

יהי זכרו ברוך.
אלוף )במיל'( אודי שני, יו"ר העמותה 
תא"ל )במיל'( עו"ד חנן ברנשטיין, מנכ"ל העמותה

עמוד שער של ביטאון 
השריון מנובמבר 1959

הגיליון האחרון של המגזין 
"הביטחון"
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הפלוגה המסייעת של גדוד "שלח" 46 של 
חטיבה 401, פלוגת ״הדורסים״, בתעסוקה 
מבצעית בגזרת שקף, שבדרום הר חברון תחת 

החטיבה המרחבית יהודה.
הפלוגה ביצעה תעסוקה מבצעית באזור שקף, 
שבחטיבה המרחבית יהודה במשך כחצי שנה. 
בתקופה זו משימתם העיקרית הייתה לשמור 
על הביטחון השוטף בגזרה, למנוע הפרות סדר 
וזריקת בקבוקי תבערה, לעצור ְמַפְּגִעים, לבצע 
פעילויות של חיפוש אמל"ח בכפרים ולשמור 

על הסדר בגזרה.
לוחמי מחלקת הסיור של הפלוגה המסייעת 
"הדורסים" פעלו רבות בהשלטת סדר והשפעה 
על שמירה על הביטחון השוטף, יצאו למעצרים 
רבים של זורקי בקבוקי תבערה )בקת"ב( ומפגעים 
של  הפעילויות  אחת  נוספות.  ולפעילויות 
המחלקה הייתה בבית עווא - מעצר של מפגע 

מוכר ומבוקש שחיפשו אחריו זמן רב.
"יצאנו למעצר של מפגע מוכר, זורק בקת"בים 
רציני. ניסו לעצור אותו כבר הרבה פעמים, אך תמיד 
הוא הצליח לחמוק ואף אחד לא הצליח לתפוס 
אותו. יצאנו לאזור בית עווא כדי לתפוס אותו 
ואת שני בני הדודים שלו, שגם היו זורקי בקת"בים 
מוכרים משכונות מקבילות. התפצלנו - מחלקה 
אחת לשני בני הדודים ומחלקה אחת ל״ברחן״.

הגענו לשכונה, בשקט, במסתור ובחשאיות, 
התקדמנו בערך קילומטר וחצי בתוך בית עווא, 
הגענו לבית והתחלנו לסגור עליו. פתאום היה 
רעש של כוחותינו מהכניסה לשכונה, המפגע 
החשוד שמע, היו כמה רגעים בלי תזוזה, לא 
ידענו מה הולך לקרות, לפתע הוא התחיל לברוח 
ורץ לעבר הדלת, הספקנו לתפוס אותו בכניסה. 

לקחנו אותו ואת שני בני דודיו למעצר."
סיפור נוסף של המחלקה הוא סיפור של מבוקש 
שהיה בכלא והיה ידוע שהוא שומר נשק ואמצעי 
לחימה נוספים בבית. המחלקה יצאה למבצע, 
בשיתוף עם כוחות מיוחדים - ימ"ס )יחידת 
מסתערבים(, עוקץ וחבלנים. לאחר חיפושים 

רבים עם הבחור בביתו, חיפושים מקיפים בבית 
חבריו, עברנו לילה של חיפושים אחר הנשק בכפר. 
לבסוף הנשק נמצא בתוך בור בתוך האדמה, הייתה 
שם כפייה ובתוכה היו כל כלי הנשק. כך במשך 
כחצי שנה הפלוגה יצאה למעצרים ופעילויות 
בכפרים באזור הגזרה והייתה משמעותית בשמירה 

על השקט והסדר בגזרה.

בתקופת התעסוקה המבצעית מחלקת הסיור 
היא זו שגם שתפסה את המפגע מהפיגוע של 
הייתה  המחלקה  בורג'.  באל  בגזרה  מארק 
אחראית לתפיסות רבות של אמצעי לחימה 
בכפרים, ולוחמיה תפסו והביאו למעצר הרבה 
מפגעים שזרקו בקבוקי תבערה והיו אחראים 

להפרות הסדר באזור. 

חטיבה 401 ויישום לקחי 
מלחמת לבנון השנייה

בקרב הסלוקי במלחמת לבנון הראשונה ספג כוח החטיבה נפגעים רבים. לקחי 
הקרב השתלבו בשינויים נוספים בחיל השריון הבאים לביטוי בפעילות הקבועה 

של החטיבה ושל השריון בכללו בביטחון השוטף. אחד הלקחים הינו הקמת 
הפלוגה המסייעת בגדוד השריון

רב"ט מיתר להב, דוברת החטיבה

לוחמי חטיבה 401 בפעילות ביטחון שוטף



עם השריון לאורך כל הקו

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

אנו מציידים את הטנקים במערכות מתקדמות לבקרת אש, צריחים,
עמדות נשק, כוונות, מערכות התרעה, הגנה רכה, שליטה ובקרה, רדיו 

ומערכות תומכות חיים, המבססות את כוח המחץ של החיל.

אלביט מערכות מודה לחיל השריון, מפקדיו וחייליו,
על שיתוף הפעולה ההדוק למען ביטחון ישראל.

N E X T  I S  N O W ™
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לפני העלייה לתעסוקה מבצעית )תע"ם(, 
עברה הפלוגה אימון לפני תעסוקה, ובין היתר 
עברו תכנים ערכיים - המפקדים העלו דילמות 
ערכיות של דברים שבאמת קרו בעבר, ופיתחו 

על כך דיון עם החיילים.
"אחרי התע"ם היה חייב להיות שינוי בִקרבה 
לחיילים", מספר רואי. "עשינו איתם דברים שהם 
הרבה יותר קרובים וצמודים מאשר ביומיום 
בהכשרה בשיזפון. בסופו של דבר המפקד נמצא 
איתם במשך 8 שעות רצופות בסיור או ביזומה 
באיזשהו מבנה, וחייב להיפתח אליהם בצורה 
שונה. הם כבר רואים אותו באור שונה, יותר אישי."
רואי מספר שהתע"ם השפיע באופן חד־
משמעי על הפיקוד בהכשרה - "אחרי התע"ם, 
הם ראו בנו כפחות מובן מאליו ופחות כמפקדים 

כי אנחנו המפקדים וזהו, אלא מעבר לזה."
בנוסף, השיח עצמו של החיילים היה שונה 
לאחר שחזרו מהתעסוקה. "הם חזרו עם הבנה 
איך תיראה העבודה שלהם בפלוגות המבצעיות 
ממש בעוד כמה שבועות בודדים. הם הבינו את 
מגוון הדברים שיש בשירות של שריונר. כלומר 
כרגע הם רואים אך ורק את הפן השריונאי, 
אבל בפועל הם גם הולכים להיות חי"רניקים 
כשצריך, כמו מג"ב או כפיר, בסוף העבודה היא 

אותה עבודה."
מעבר לשינוי האווירה והנוף שאותם הם 
רגילים לראות ולחוות, החיילים בתע"ם נחשפו 
לממשק גבוה מאד עם האוכלוסייה, מה שלא 
קורה בדרך כלל בהכשרה שלהם. "כל הצ'ק־

פוסטים )הבדיקות( שעשינו, המחסומים, גם על 

זה היה דיון, על המורכבות - האם לבדוק אותם, 
או אם לעכב, אלו דברים שפחות נעימים. בשלב 
זה בהכשרה הם לא רגילים לעשות אותם, הם 
מאד משפיעים, הם הרגישו מאד מיוחדים שהם 
עיכבו עכשיו מישהו במחסום. בשבילם זה המון 
וזה משפיע. זה לא חלק רגיל מההכשרה - זה 

מיוחד בשבילם."
התעסוקה המבצעית רלוונטית, תרמה מאד 
לתהליך ההכשרה, מבגרת את החיילים, חושפת 
אותם לדברים שאיתם יצטרכו להתמודד כבר 
בשבועות הקרובים, כאשר יעלו לפלוגות המבצעיות.

דוגמה אחרת לפעילות מבצעית, ניתן לראות 
אצל סגן דקל מצרי, כשהיה בצוק איתן. דקל 

התגייס למסלול שריון, ולאחר שיצא לפיקוד 
השתתף במבצע צוק איתן. לאחר צוק איתן הוא 
יצא לבה"ד 1, עשה השלמה חילית בשיזפון ואז 

הגיע להכשרות - לצמ"פ בגדוד 532.
"אחרי צוק איתן הבנתי שיש דברים שצריך 
להתייחס אליהם יותר ברצינות", מספר דקל. 
"להתייחס לתרגיל כאילו זה מצב אמת של לחימה 
ויש בזה היגיון. לפני שהייתי בלחימה אמיתית 
לא הבנתי כמה זה מציאותי, וכמה הגיוני שזה 
באמת יכול לקרות. זה היה נראה לי רחוק מדי".
החיילים של דקל ידעו שהשתתף במבצע, 
ולכן שאלו דברים לגבי זה, רצו לשמוע דברים 

שרלוונטיים שהוא חווה. 

בחודש אוגוסט האחרון היו לוחמי 
פלוגה צ' מגדוד 532 בתעסוקה 

מבצעית במוצב אפרים, בטול כרם. 
אחד המ"מים, סגן רואי מזרחי, היה 

בתעסוקה מבצעית ולקח חלק 
במשימות התעסוקה השונות. 

במהלך היום, היו שתי משימות 
עיקריות - משימת פטרול רכוב 
שתופס סיור במשך 8 שעות עם 
ג'יפ, ומשימת 'יזומות ותצפית', 

בנקודות שהיו בעייתיות בעבר או 
שהיו בהן כמה הפרות סדר. חשוב 

לציין שלכל החיילים יצא לעשות 
גם יזומות וגם תצפית, כולם חוו 

את החוויה המבצעית

סמלת נועה הזמי, מש"קית חינוך בגדוד 532

מפקד וחיילים בצמ"פ גדוד 532 חטיבה 7 בתעסוקה בטול כרם תוך כדי הכשרה

השפעת הפעילות המבצעית 
בבט"ש על ההכשרה
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סא"ל אלדד סולו )סמח"ט 847(

לפני שהצטרף לחטיבה 847, גדוד 275 החל 
דרכו כגדוד חרמ"ש. לאחר מלחמת יום כיפור בה 
נלחם ברמת הגולן ובסיני, ב־1977 הוסב הגדוד 
לטנקי סנטוריון )שוט( בפיקודו של סא"ל אילן 
אשל, מג"ד הטנקים הראשון של הגדוד, על פי 
בקשתו של האלוף יאנוש בן גל להקים גדוד שריון 
פיקודי )גש"פ( לפיקוד הצפון. ב־1978 הגדוד 
הצטרף לחטיבה 847 והיווה בסיס להקמתה. 
בשנת 1988 הוסב הגדוד לטנקי מרכבה סימן 2.
גדוד 275 בפיקודו של המג"ד סא"ל רוני 
תדהר )כיום אל"ם, סגן מפקד מחוז חיפה בפיקוד 
העורף( והסמג"ד סרן אלדד סולו )כיום סא"ל, 
סמח"ט 847( גויס יחד עם חטיבה 847 למלחמת 
לבנון השנייה בצו 8 ב־1 באוגוסט 2006, וב־3 
באוגוסט 2006 התייצב בגזרות הלחימה השונות 

של אוגדת הגליל השונות שאליהם נשלח.
הגדוד פחות פלוגת טנקים ופחות פלוגת 
חרמ"ש הוצב תחת פיקוד חטיבת כרמלי )חטיבה 

2( במרחב עיית'ה א־שעב, קיבל את פלוגת החי"ר 
ג' בפיקודו של סא"ל רז קרני )בתפקידו הסדיר 
היה מפקד חוות השומר(. כיום אל"ם רז קרני 
משרת כמפקד מערך מג"ן* בחיל החינוך. במקביל 
הקצה הגדוד את פלוגת השריון ב' לצק"ג )צוות 

קרב גדודי( 7002 מחטיבת כרמלי.
משימת הגדוד הייתה מאמץ אחזקה במרחב 
הדרומי והמערבי של עיית'ה א־שעב. במהלך 
הימים שבהם גדוד 275 נלחם, הגדוד השמיד 
כמות משמעותית של לוחמי ותשתיות חיזבאללה, 
היה שותף למבצעים תודעתיים וחשאיים והעביר 
כוחות אחרים רבים דרכו למשימותיהם. הגדוד 
עמד במשימותיו בהצלחה והוערך מאוד על ידי 

החטיבה והאוגדה.
פלוגה שריון ב' בפיקודו של סרן שמעון צוקרמן 
)כיום סא"ל, מפקד גדוד 275( נלחמה במשימת 

פריצת ציר מצפון מערב לעיית'ה א־שעב.
ביום 9 באוגוסט 2006 )ט"ו באב תשס"ו(, 

גדוד 275

גדוד 275 הינו הגדוד הראשון של חטיבה 847 - 
חטיבת "מרכבות הפלדה" שהוקמה בסוף שנות 
השבעים כחטיבה ייעודית לגזרת לבנון. החטיבה 

 השתתפה בכל מערכות ישראל מאז הקמתה, 
בגזרות שונות בצפון, במרכז ובדרום

איכותי, 
משימתי 

וחדור 
מוטיבציה

* מג"ן: ָמָקא"ם )המרכז לקידום אוכלוסיות מיוחדות(, מֹו"ַח )מורות חיילות(, גַדנָ"ע ונַַח"ל
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במהלך משימה שכללה כוחות שריון, חי"ר 
והנדסה, נפגע צוות מ"מ 1 מפלוגה ב' מזירת 
מטענים, וטיל נ"ט פגע בחלקו האחורי של הטנק. 

ארבעת אנשי הצוות נהרגו במקום.
סרן איתי לבנון, סמ"פ ב', קיבל את הידיעה על 
האירוע, ארגן כוח חילוץ בפיקודו, ָחַבר לכוחות 
במקום ופיקד עליהם בביצוע סריקה ראשונית 
לאיתור ניצולים ונפגעים מהטנק. איתי התקרב 
בעצמו לטנק בשעה שהתחמושת מתפוצצת סביבו. 
בימים שלאחר מכן התנדב איתי לעלות שלוש 
פעמים נוספות לזירת האירוע. איתי קיבל על כך 
ציון לשבח מטעם מפקד אוגדת הגליל. הפלוגה 
המשיכה בלחימה ועמדה במשימותיה בהצלחה.

פלוגה ג' בפיקוד סרן רועי אוהד )כיום רס"ן, 
סמג"ד בגדוד חילוץ בפיקוד העורף( פעלה במרחב 
דרום ומזרח עיית'ה א־שעב. פלוגת החי"ר ביצעה 
מארבים, חשפה את שמורת הטבע נורית דרום 

והביאה לנטרולה.
פלוגה א' בפיקודו של סרן שאולי סנקר )כיום 
סא"ל, מפקד גדוד שריון 121 בחטיבה 8( לחמה 

לרוחב גזרת חטיבה 300 )כ־60 ק"מ(.
פלוגת המפקדה בפיקודו של סרן אייל אלון, 
תמכה בלוגיסטיקה קרבית את כלל כוחות הגדוד, 
את אלו שלחמו בצוות הקרב הגדודי והן את אלה 

שלחמו תחת פיקוד כוחות אחרים.
גדוד 275 הינו הגדוד הראשון בחטיבה 847 
- הטנק   4 לטנקי מרכבה סימן  שהחל הסבה 
המתקדם ביותר בחיל השריון - וצפוי לסיים את 
תהליך ההסבה בשנה הבאה. גדוד 275 מוכר בצבא 
כגדוד איכותי, משימתי, חדור מוטיבציה, בעל שדרת 
מפקדים חזקה ורחבה ולוחמים מעולים. הגדוד 
נבחר פעמיים כגדוד מצטיין במערך המילואים 
וזכה לתעודה על כך במעמד נשיא המדינה. הגדוד 

מוכן לכל משימה שתוטל עליו בעתיד.  טנקי גדוד 275 בדרך לתוך לבנון

חיילים מגדוד 275 לפני הכניסה ללבנון

טנקי גדוד 275 בדרך לתוך לבנון



20 ׀ שריון 50  פברואר 2017 

תא"ל )במיל'( חלוצי רודוי*

התמרון 
הממוכן 
ובמרכזו 

הטנק 
במלחמת 

לבנון 
השנייה

האם התמרון הממוכן הכבד ובמרכזו 
הטנק הופעל באופן המתאים למתאר 

לבנון? מה ניתן להסיק מכך באשר 
להפעלת תמרון זה במתארים אחרים? 

על כך מנסה לענות תא"ל )במיל'( חלוצי 
רודוי, מי שהיה קצין השריון הראשי בעת 

מלחמת לבנון השנייה

טנק מרכבה 
סימן 4 

במלחמת 
לבנון השנייה
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המשך בעמוד 22 <

התמרון הממוכן הכבד הוא לחימה תוך מצוי מרכיבי התנועה והאש לשם 
השגת משימה, שעיקרה מתבצעת מתוך רק"ם. לחימה כזו ממצה בתוכה את 
ששת המרכיבים הבאים: תנועה לטווחים משמעותיים, מיגון, קטלניות, אורך 

נשימה, התגברות על מכשולים ומיצוי הכוח.
להלן תמצית ביצוע המשימות: הופעלו 13 גדודי טנקים שמנו מעל 370 טנקים. 
ההישגים - פגיעה וודאית ב־70 חוליות מחבלים )וכנראה יותר(, פגיעה בעשרות 
מבנים ועמדות חיזבאללה, השמדת אמל"ח רב, חילוץ עשרות חיילי חי"ר פצועים 
מהשטח, ביצוע משימות אספקת לכוחות בחזית הלחימה, פתיחת צירים לוגיסטיים 

בסיוע לכוחות ההנדסה.
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המסקנות מכך

תהליכי הפו"ש בדגש על המשימה ונוהל  א. 
הקרב:

פעלו  שנפגעו  מהטנקים  אחוזים   26  )1  
במשימות שאינן משימות הליבה.

2(  ל־65 אחוזים ממקרי היפגעות הטנקים   
קדם נוהל קרב חלקי.

3(  הייתה בעיה בבהירות המשימה והבנתה   
לאור המטרה.

4(  שינויי כפיפויות תכופים גרמו לבלבול   
בקרב המפקדים. )ריבוי נוה"ק, אי למידה 

מצטברת(.
5(  במהלך כל ימי הלחימה אורגניות היחידות   

נשברה כולל בתוך יחידות הטנקים.
הפעלת הטנקים והשת"פ: ב. 

1(  טנקים הופעלו באופן לא מקצועי מספיק 
ע"י מפקדים:

•  הטנק כמענה מידי וזמין לרמת מ"מ/מ"פ 
החי"ר.

•  ב־62 אחוזים ממקרי היפגעות הטנקים 
היה ירי נ"ט ממרחב בו שהו כוחותינו.

•  56 אחוזים ממקרי היפגעות הטנקים היו 
תחת משימה ללא שת"פ חי"ר כלל.

•  שפה משותפת בין מפקדי הטנקים והחי"ר 
לקתה בחסר.

•  אי פתיחת צירים לוגיסטיים לאספקת 
הרק"ם.

2(  שת"פ טנקים הנדסה: קיים פער בטכניקות 
משותפות )פתיחת ציר הנדסית, בניית 

מרחב לשהייה, חילוץ הדדי(.
שלא  טנקים  הופעלו  רבים  3(  במקרים 

במסגרת הסדירות. משמעויות:
מיעוט כלים בשלבי לחימה משמעותיים.  •
•  פגיעה ביכולת האבטחה ההיקפית של 

הרק"ם.
•  דרג הפיקוד )ניסיון, מעורבות אל מול 

רמה ממונה(.
•  אי יכולת לתת מענה לוגיסטי לרק"ם.

4(  ב־89 אחוזים מהפגיעות בטנקים לא 
הופעלה ארטילריה.

)פתיחת  5(  אי הפעלת תצפיות מספקת 
השטח ואיתור אויב מכיוונים שונים(.

ג.  תרגולות וטנ"ה )טכניקות, טקטיקות, נהלים 
והוראות(:

ככלל, מרבית תרגולות החש"ן הקיימות   )1
הוכחו כרלוונטיות.

2(  מיומנות הלוחמים בתחום התרגולות 
הטנקאיות לקתה בחסר:

)עשן  •  התמודדות אל מול איום הנ"ט 
לא הופעל בכ־46 אחוזים מהמקרים, 94 
אחוזים מהכלים נפגעו כשהם סטטיים/ 

איטיים(.
נהיגת הטנק בשטח הררי.  •
הפעלת מטען ניתוק זחל.  •

נשיאה ושימוש באמצעי סער.  •
תרגולות שריון לא מספקות:  )3

אש(  )כיבוי  הספקטרוניקס  •  תרגולת 
המבצעית.

•  תרגולת לחימה בקו עמדות לא מספקת 
למתאר זה, עקב אי זיהוי האיום.

•  פעולה רגלית )הן כפתרון מבצעי והן 
לנטישת הטנק(.

4(  איתנות הלוחמים, בהקשר השהות בטנק, 
לא הייתה מספקת.

אמל"ח: ד. 
יכולת  את  המשלים  באמל"ח  1(  חוסר   
ניוד  לחי"ר,  ניוד  הלחימה הממוכנת: 

מפקדות, לוגיסטיקה ופינוי.
2(  חסר אמל"ח אל מול איום הנ"ט: עשן,   
מרגמה 60 מ"מ, אמצעי גילוי טילים אמין, 

ערכות חילוץ מהיר.
3(  מענ"ק כמכפיל כוח - עדכון הכוחות   
בתמונת מצב, שפה משותפת בין הכוחות, 

מניעת דו"צים.
מיגון:  )4  

•  המיגון בטנק אינו מספק )45 טנקים נפגעו   
מ־50 טילים, 23 מהטנקים נחדרו ולא היו 
יכולים להמשיך בלחימה - מעל ל־51 

אחוזים(.
לעומת שאר  בהיקפיות האיום  •  שינוי   

מלחמות ישראל.
30 אחוזים מהטנקים נפגעו מטיל ראשון.  •  

•  ב־11 אחוזים מהטנקים שנפגעו התפוצצה   
התחמושת.

•  לטנק פגוע הד תקשורתי היוצר בעיה   
קשה שחודדה בלחימה זו )מילואים(.

5(  עלה פער במענה אפקטיבי לחי"ר ולמבנים   
במערך ה־120 מ"מ.

חוסר באמר"לי מפקד בימ"חים.  )6  
חוסר בקשר נייד לירידה מהטנק.  )7  

8(  פלטות גחון - הכמויות מוגבלות אל מול   
איום מתגבר.

אימונים: ה. 

1(  ב־47 אחוזים ממקרי ההיפגעות ניכרו בעיות 
טנקאיות בביצועים.

2(  פערי טנקאות בלטו יותר בכניסה ללחימה 
ביצעו  או  פחות,  שהתאמנו  וביחידות 

תעסוקות שלא על גבי טנקים.
3(  ניכר חוסר באימוני החרמ"ש והפלס"ר עם 

הטנקים.
4(  אימוני שת"פ כמעט ולא התבצעו, למעט 
הקצינים  בקורס  משולב  קרב  סדרת 
והזדמנויות אימון )לעומת אימון משותף(.

מיעוט אימוני מסגרת.  )5
6(  שת"פים ברמת תרג"ד בוצעו באופן חלקי 
וההתמקדות בהם לא הייתה בשת"פ הפנים־

פלוגתי.
7(  מבנה המחלקה - מחלקות שפעלו בצמדים 
נהנו מזריזות ושליטה מוגברת, מחלקות 
שפעלו בשלשות נהנו משרידות, עומק ויכולת 

הקצאת כלים לריבוי משימות נוספות.
8(  גדודים שפעלו עם החרמ"ש טענו כי זהו 
מכפיל כוח בהיבטי אבטחת הטנקים, תצפיות, 

לחימת חי"ר מקומית ופינוי פצועים.

המלצות
תו"ל - הקרב המשולב: א. 

באשר  הקיימת  התורה  יישום  1(  ככלל,   
לעימות גבה־עצימות.

2(  הדגשת טכניקת הקרב הקרוב ועדכונה   
)בעיקר באשר לאמצעים מיוחדים(.

3(  מיסוד תורתי של הקרב הממוכן הכבד   
)בהובלה חילית(.

4(  הפעלה אפקטיבית של חי"ר - מציאת   
איזון בין שטח שהחי"ר תפס לבין שטח 

שמועסק באש ואמצעים מיוחדים(.
נ"ט  מאוימי  בשטחים  חיכוך  5(  צמצום   

כדוגמת ה"מגרסה".
6(  הפעלת טנקים במסגרות ובהתאם לרמה   
הממונה - גדוד טנקים במרחב חטיבתי.
7(  כתיבת טכניקות משולבות שריון־הנדסה   
)לפתיחת צירים, בניית מגננים, וחילוץ הדדי(.

8(  בחינת תרגולת ארטילרית להטרדת שטח   
גדול, לשיבוש איום נ"ט.

9(  יציבות הציוותים גם על חשבון התאמה   
אופטימלית של סד"כ המשימה.

10(  חיזוק מרכיב התצפיות לפתיחת תא   
שטח מכיוונים שונים ובחתימות שונות.

תו"ל חש"ן: ב. 
1(  התאמת טכניקת הלחימה מקו עמדות   

* תא"ל חלוצי רודוי היה קצין השריון הראשי בעת מלחמת לבנון השנייה
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למתאר )זמנים בעמדה, מתי עולים, שילוב 
תצפיות וירי עשן, תרגולת טילים(.

2(  בחינת מצבים בהם יש לשלב פעולה רגלית   
וקיבועם בתורה.

3(  ייצוב קריטריונים ותרגולת לנטישת טנק   
)כולל תרגולת כיבוי אש(.

גיבוש תפיסת הפעלה להטעיה ודמיים.  )4  
אימונים: ג. 
כללי:  )1  

•  הגדלת נפח האימונים על גבי רק"ם בסדיר   
ובמילואים.

•  יש לאמן את הכוחות תוך מתן דגש על   
עקרונות הקרב הקרוב.

אימונים תוך הסתכלות על איום היקפי.  •  
•  להרבות בתרגילי מסגרת תוך מתן דגש   

על שת"פ ותיאום אש.
•  אימונים אורגניים חרמ"ש / פלס"ר -   

טנקים - הנדסה.
אימון בשטחים סגורים ומוגבלי תנועה.  •  

צוות:  )2  
•  בחינת שיטות שונות לחיזוק איתנות   

הלוחמים.
נהיגה תקופתיות  •  ביצוע השתלמויות   
)שפ"ץ, תנאיי שטח קשים, נסיעה על 
אספלט, מניעת פריסת זחל, קיצור זחל(.

החזרת כשירות העשן המידי.  •  
•  ביצוע ריענון תקופתי ללוחמים בנושא   

תחמושת.
יש להעלות את נפח האימונים בלילה.  •  

מחלקה ופלוגה:  )3  
•  אימון ברמת מחלקות הטנקים לנשיאת   

אמצעי סער.
הדגשת מרכיב האבטחה העצמי.  •  

השבת הכשירות להפעלת ניתוק זחל.  •  
•  ניתוח עמדות נ"ט ומעברים הכרחיים   

בראיית מפעיל טיל הנ"ט.
חיזוק יכולת המ"פ )מ"מ?( בהפעלת אש.  •  
•  הכשרת המ"פ לקליטת תוצרי אמצעים   

מיוחדים.
•  שילוב השת"פ מרמת הפלוגה )מ"מ, ת"פ   

מ"פ, מ"פ, מ"מ מסייע למ"מ וכו'(.
הכשרות:  )4  

•  עיגון שת"פ בכלל קורסי הפיקוד ויישום   
שת"פ מרמת תרגיל הפלוגה המתקדם.

שילוב דו־צדדי נ"ט־טנקים.  •  
•  ביצוע הכשרת נהיגה רלוונטית - בשטחים   

קשים.
אמל"ח: ד. 

1(  פיתוח פלטפורמות למשימות נלוות - ניוד   

חי"ר, מפקדות ולוגיסטיקה.
2(  בחינת משק המרגמות והחלטה על חידושו   
או גריעתו והכנסת פצמ"רי עשן לטנקים.
3(  חיזוק הכוחות חסרי המענ"ק במחשבים   

המאפשרים ניתוח שטח מהיר.
4(  בחינת פתרונות להסטת פיצוץ התחמושת   

אל מחוץ לתא הלחימה.
5(  מתן מענה לטיל הראשון על ידי מיגון   

אקטיבי / שבשים / עשן מתקדם.
ציוד כלל הטנקים במערכות עשן דור ב'.  )6  

7(  פיתוח פגז למטרות רכות במערך הטנקים   
החמושים בתותח 120 מ"מ.

8(  הזנה מראש של כלל טבלאות הירי של   
הפגזים האפשריים.

9(  יצור דמיי טנקים והפצתם ברמת הגדוד.  
ארגון ה. 

1(  יש להכריע לגבי מבנה מחלקת הטנקים   
- הצורך בטנק נוסף אל מול איום, מיגון, 

ומשימות נלוות.
2(  האצת הצטיידות במענ"ק ומתן פתרון   

לכוחות ייחודיים )צמ"ה(.
3(  בחינה מחודשת של יכולת עמידה בתפיסת   

אימונים עפ"י פקודת "זמן יקר".
4(  בחינת ארגון פלוגות מקצועיות )חוד,   
פריצה וכד'(. לאור מיעוט אמצעים וצורך 

בהתמחות.
5(  יש להשיב את אמצעי העשן לטנקים )נרות   

ודליים(.
6(  חי"ר אורגני / החרמ"ש - הנושא נמצא   

בעבודת מטה.
לטנקים  ניידים  7(  הקצאת אמצעי קשר   
)לפעולה רגלית וזמינות מפקדים מחוץ 

לטנק(.
8(  יש צורך בהקמת גוף גיאולוגי־מבצעי   
שיהיה לעזר מפקדים בתחום פריצות 

הצירים.
9(  יש לבחון פק"ל בטן התחמושת בהתחשב   
בסוג המטרות ובסיכון מינימלי של הצוות.

דיון
א.  התמרון הממוכן הכבד בא לידי ביטוי באופן 

חלקי ביותר:
1(  תנועה לטווחים משמעותיים - להוציא   
תנועה  בוצעה  לא  בודדים,  מקומות 

לטווחים העולים על כמה ק"מ.
את  המחליש  איום  תרחיש   - 2(  מיגון   
היתרונות ומחזק את תורפות הרק"ם 
)לחימה בשטח המגרסה, חוסר באיום 
ארטילריה וקינטי, נ"ט כאיום מרכזי וחסר 

מענה מיגוני(.
3(  קטלניות - אי מיצוי האש עקב ריבוי   
כוחות בשטח התמרון, שת"פ בעייתי 

ו"עושר" של אש מיוחדת.
4(  אורך נשימה - אי מתן אורך נשימה לכוחות   

הרק"ם - חוסר בצירים לוגיסטיים.
טבעיים  מכשולים  על  5(  התגברות   
ומלאכותיים - בוצע, אך דורש התמקצעות 

הכוח בטכניקות.
6(  מיצוי הכוח - הפעלת חלקי מסגרות,   
קושי בריכוז מאמץ, קרב משולב לא יעיל.

סיכום
כאמור התמרון הכבד מוצה באופן חלקי  א. 

ביותר.
באשר לתמרון הקל: ב. 

מרחב הלחימה המצומצם יחסית.  )1  
אויב בחתימה נמוכה.  )2  

3(  "עושר" בארטילריה ובאמצעים מיוחדים   
)חליפי טנק(.

4(  היכולת לגשר על אי המצאות תמרון כבד   
דרך אספקה ופינוי אווירי.

לחימה במזג אוויר נוח.  )5  
6(  כל אלו יצרו אשליה שניתן לבצע את מרבית   

המשימות באמצעות תמרון קל בלבד.
לשם מימוש המשימות המגוונות נידרש  ג. 
הקרב המשולב להביא לידי ביצוע את התמרון 
המאזן בין היכולות ה"קלות" ליכולות ה"כבדות" 

כתלות במאפייני המתאר ובאילוצים. 

תא"ל חלוצי רודוי



24 ׀ שריון 50  פברואר 2017 

ומלחמות  מערכות  בכל  למצוא  ניתן 
ישראל את טביעת ה'קוליס' של השריון, החל 
ממלחמת העצמאות שבה השתתפו המשוריינים, 
"הסנדויצ'ים" וטנקים כמו ההוצ'קיס והשרמן, 
וכלה במערכה האחרונה, "צוק איתן", עם טנקי 
המרכבה האימתניים והמשוכללים, שיא הפיתוח 
הישראלי. אולם מה בדבר הביטחון השוטף? 
כיצד חיילי השריון תרמו בעבר וכיצד תורמים 

כיום את חלקם להגנת הגבולות?
כבר בתום מלחמת יום הכיפורים נערכו 
כוחות השריון להגנת הגבולות בכל הגזרות. 
בדרום נפרשו כוחות השריון, בעיקר בצורה 
רגלית, על גבול רצועת עזה, סיני וירדן. כוחות 
השריון אף לקחו חלק בפעולות התגמול בעבר, 
כמו מבצע "יגב" )דצמבר 1951( ומבצע "מסגרת" 
)ינואר 1952(, כאשר כוחות מגדוד 79 פשטו על 

פרברי עזה שמהם יצאו מחבלים.
לאחר מבצע "קדש" עדיין המשיכה נוכחות 
טנקים משמעותית לאורך גבולותיה הצפוניים 
של ישראל והעימותים על המים החריפו במהלך 
הניסיונות של הסורים להטות את מקורות הירדן.
כוחות צה"ל יצאו מעזה ומסיני ובמקומם 
נכנסו כוחות או"ם, והאזור נשאר מפורז ללא 

נוכחות טנקים. בפברואר־מארס 1956, המצרים 
הכניסו כוחות משמעותיים לסיני וצה"ל הזדרז 
לשנע את חטיבות השריון 7 ו־37, יחד עם כוחות 
נוספים, מהצפון לדרום, אך שום אירוע משמעותי 

לא התפתח.
אחרי מלחמת ששת הימים יוקרת השריון 
עלתה בפני רבים. השריון שולב בצורה גוברת 
בהגנת הגבולות המזרחיים של ישראל. בתוך 
כך השריון השתתף במבצע "תופת" )כראמה( 
במארס 1968 להשמדת מפקדת פת"ח, ונחל 
אבדות שהובילו לנטישת כמה טנקים ושריוניות 
מעבר לקווי האויב. במקביל התנהלה מלחמת 
ההתשה עם מצרים, שבשיאה התרחש מבצע 
"רביב" )ספטמבר 1969( - הנחתת כוח שריון 
בחוף המערבי של מפרץ סואץ ופשיטה על יעדים 

צבאיים לאורך רצועה בת 70 ק"מ.
בד בבד עם מלחמת ההתשה, בנה צה"ל את 
קו "בר־לב": שורה של מוצבי חי"ר שיהיו קו 
ההגנה הראשון להגנה מפני פלישה אפשרית 
ממצרים, ומאחוריהם "ציר החת"ם", 12 מוצבי 
שריון ותותחנים המוכנים לתגבור מוצבי החי"ר 

שבקו הראשון.
במלחמת יום הכיפורים ספגו כוחות השריון 

אבדות קשות וגדודים שלמים צומצמו לסד"כ 
של פלוגות או מחלקות בודדות בלבד. המחסור 
בסד"כ והאבל על הנופלים לא מנע מהשריון 
לביטחון  המשמעותית  בתרומתו  להמשיך 
המדינה, ונוכחות הטנקים בגבול סוריה ולבנון 
עדיין הורגשה. כוחות השריון בשאר גבולות 
המדינה דוללו משמעותית או נעדרו לחלוטין.

במלחמת של"ג נתפסה רצועת ביטחון רחבה 
ובה מספר רב של מוצבים וסוג חדש של שיתוף 
פעולה התפתח בין כוחות החי"ר והשריון. לא 
עוד מחלקות חי"ר במוצבים ומחלקות שריון 
במגננים, המוכנות לקפוץ בעת צרה. הודות 
לשיפור באמצעים לראיית לילה של הטנקים 
החלו הטנקים להשתתף במארבים בתוך מוצבי 
חי"ר או לידם, מארבים שנודעו בשם "מארבי 
הלילה  ראיית  אמצעי  שם  )על  ארטישוק" 

שבטנק(.
במהלך האינתיפאדה הראשונה הטנקים 
המשיכו לשהות ברצועת הביטחון בלבנון ועל 
הגבול עם סוריה, ובמקביל נכנסו חטיבות השריון 
401 ו־179 לאיו"ש ככוחות חי"ר. לאחר היציאה 
מלבנון התבססו הטנקים על הקו הכחול עם 

לבנון במתכונת דומה לקו הסגול עם סוריה.

 מג"בניק על טנק?!
השריון בבט"ש מאז ועד היום

 בכל מלחמות ישראל השאיר השריון שלנו את טביעות הזחלים שלו - הקוליס - 
 החל במשוריינים, ב"סנדוויצ'ים" ובטנקי ההוצ'קיס של מלחמת העצמאות ועד מערכת 
 "צוק איתן" בהשתתפות טנקי המרכבה סימן 4. לוחמי השריון גם נוטלים תמיד חלק 

בפעילות הביטחון השוטף ובהגנה היומיומית על גבולות המדינה
סמל אורי קליינר

וכשצריך לירות – יורים!בכוננות ירי כל רגע
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מבצע "יגב" 
ומבצע "מסגרת"

בחודש אוקטובר 1951 ערכה קבוצה 
של קציני צה"ל מפיקוד הדרום סיור 
לאורך גבול רצועת עזה. הקבוצה עלתה 
על מקבץ מוקשים, כמה מאנשיה נהרגו 
והשאר נפצעו. בתגובה על פגיעה זו 
הוטלה על חטיבה 7 משימה של פעולת 
תגמול שקיבלה את הכינוי "מבצע יגב". 
מטרת המבצע הייתה לפשוט על הפרבר 
המזרחי של עזה ועל מאהל בדואי באזור 
אל בורג' ולפגוע ביעדים חיוניים שם. 
המח"ט,  הטיל  המשימה  ביצוע  את 
אל"ם שמואל גודר, על גדוד החרמ"ש 
79 בפיקוד סא"ל אהרון נחשון )אֹולֶק 
- לימים מח"ט 7(. בליל 20 באוקטובר 
פוצצו  הגדוד  מן  כוחות  שני  פעלו 
כ־20 בתים, בתי חרושת לקרח, מכון 
מים ומתקנים אחרים, וחזרו לבסיסם 
שההסתננויות  כיוון  נפגעים.  ללא 
וההתנכלויות מעזה לא פסקו, יצאה 
פלוגה של חטיבה 7 בפיקוד סגן משה 
בריל )בר־כוכבא, לימים אלוף ומפקד 
גייסות השריון( לפשיטת גמול לילית 
נוספת שזכתה לכינוי "מבצע מסגרת". 
במבצע זה פשטו על מאהל בדואי עוין 

ברצועת עזה.

במהלך האינתיפאדה השנייה העלה צה"ל 
את עצימות תגובותיו והשתמש בטנקים במבצע 
"חומת מגן" )מארס־מאי 2002( ולא כחי"ר. 
הטנקים עזרו בכיבוש טול כרם, שכם, בית 
לחם וקלקיליה. הטנקים שימשו גם לסיורים 
בשטחים מסוכנים וכ"חומת מגן" לכוחות החי"ר 

שהתניידו בשטח.  

כיום נוטלים כוחות השריון בבט"ש חלק בכל 
הפעילויות ובכל הגזרות מדרום עד צפון, במזרח 
ובמערב המדינה. קווים על גבי טנקים יש מול 
עזה, מול לבנון, מול סוריה ובודדים מול מצרים. 
בכל יתר האזורים ובעיקר באיו"ש מבצעים גדודי 
השריון יום ולילה פעילות חי"ר קשה במחסומים, 

בסיורים ובעמדות הקשות. 

שלג קל על טנקים בגבול הצפון
שנאמר: בכל מלחמות 

ישראל השאיר השריון שלנו 
את טביעות הזחלים שלו
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ערב מלחמת סיני, שהחלה ביום 29 באוקטובר 
1956, היה סגן ג'קי אבן )לימים אלוף( מדריך 
בקורס קציני השריון במגמת טנקים, בבית הספר 
לשריון, שהיה אז במחנה ג'וליס הסמוך לאשקלון. 
בבית הספר לשריון היו אז מחזור קטן של קציני 
שריון ומחזור קטן של מפקדי טנקים. מפקד קורס 
הקצינים, ראובן אורלינסקי, המוכר בכינוי ריז'יק, 
לא היה איש טנקים. כשפרצה המלחמה פורק 
בית הספר ומפקד קורס הקצינים קיבל פקודה 
להרכיב פלוגת טנקים. המשימה הוטלה על ג'קי 
אבן שהרכיב פלוגה מהמדריכים והחניכים של 
קורס הקצינים וקורס מפקדי הטנקים ומאנשי 
מדור נט"ר )נהיגה וטיפול ברק"ם(. ריז'יק הוא 
המ"פ, ג'קי אבן סמ"פ ושלושת מפקדי מחלקות 
הם אריה קרן )לימים תא"ל(, נתק'ה ניר )לימים 
פרח. הטנקים של הפלוגה  ואברהם  תא"ל( 
המקצוענית - טנקי שרמן אם־3 עם תותח 75 
מ"מ קצר־קנה, מעודפי מלחמת העולם השנייה. 
מחכים לפקודות. הפקודה הראשונה שקיבלה 

הפלוגה: המתינו למובילים.

 מאבק על תפיסת ההפעלה
של השריון

בצה"ל של אותם ימים רחוקים הייתה שגורה 
התפיסה שטנקים מסייעים לחי"ר, ומכיוון שגם 

נחשבו בלתי אמינים, הרי שיש להסיעם על 
בשנים  עד סמוך לשטח הלחימה.  מובילים 
הראשונות שלאחר מלחמת העצמאות עברו 
מפקדים בולטים לחיל השריון, חלקם אף עברו 
קורסי שריון בצרפת. היו בהם חיים לסקוב - 
מפקד גייסות השריון ששימש מפקד אוגדה 
77 במלחמת סיני; מאיר זורע )זרו( שהיה סגן 
מפקד גייסות השריון וסגנו של חיים לסקוב 
במלחמה; הרצל שפיר - קצין האג"ם של אוגדה 
77 במלחמה, שהחל את שירותו בשריון בתפקיד 
מ"פ בולט בגדוד 82; אורי בן־ארי - מח"ט 7 
במלחמה; אריה שחר - סמח"ט 7 במלחמה; 
אהרון נחשון )אֹוֶלק( - מג"ד 77 במלחמה; 
חיים בר־לב - מח"ט 27 במלחמה; ברוך בר־לב 
)בורקה( - סמח"ט 27 במלחמה, זאב אשכולות 
- מג"ד 278 במלחמה; שמואל גלינקא - מח"ט 
37 במלחמה; עמוס ֶּבנִין - מח"ט 37 שהחליף 

את שמואל גלינקא שנהרג במלחמה.
המושג צג"ם )צוות גדודי משוריין( נולד 
בראשית שנות ה־50' והיה בסיס לתרגילים 
בשיתוף טנקים, חרמ"ש ואחרים. בשנת 1951 
התקיים תמרון גדול שנודע בשם תר"ב )תמרון 
ב'(, שאמור היה לבדוק את "שיטת הלחימה של 
כוחות היבשה בתנאיי עדיפות האויב בכוחות 
אוויר ושריון". הכוונה הייתה לבחון את היישום 

האופרטיבי של האסטרטגיה של צה"ל על שני 
שלביה - הבלימה והמעבר להתקפת־נגד. על 
פיקוד המרכז הוטל להגן על גזרתו )שהורחבה 
דרומה(, ופיקוד הדרום, שביים את הצבא המצרי, 
פיקד על הכוחות התוקפים. הכוח התוקף כלל את 
חטיבה 7 ואת יחידת דמיי הטנקים 193. חטיבה 
7 התארגנה בשלושה צוותי קרב המבוססים על 
גדודי החרמ"ש. לגדוד 79 צורפו שתי מחלקות 
טנקים ולגדוד 9 מחלקה אחת. צוות קרב שלישי 
היה על בסיס גדוד 82. פלוגה שמנתה 7 טנקים 

נשארה ככוח חטיבתי מרוכז.
ההפתעה בתרגיל הייתה שלמה, והתמרון 
הוכרע הודות לניצול הניידות והמהירות של 
השריון. סיכומי התמרון עמדו בסימן הגילוי 
המפתיע ביכולת השריון לנוע ולפעול במהירות 

ניצני השריון 
הפציעו 

במלחמת סיני
השריון כיום הוא במרכז לוחמת היבשה. הפריצה 

הגדולה בתודעה של צה"ל על חשיבות השריון 
התגבשה במלחמת סיני לפני שישים שנה. קומץ 
מפקדים, שעברו הסבה לשריון, תפסו את מהות 

לוחמת הטנקים והניעו את שינוי התפיסה בצה"ל, 
כפי שמספר האלוף )במיל'( ג'קי אבן, שהחל את 

שירותו כטנקיסט במקור

אל"ם )במיל'( שאול נגר

* האמור על התמרון בשנת 1951 מתוך הספר "סוסים אבירים" של עמיעד ברזנר
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המשך בעמוד 28 <

בשדה הקרב, והשפעתו על ההתכוננות לקרבות 
ההגנה וההתקפה, ועל בניית כוח שריון נוסף. 
בסיכום התמרון אמר סגן הרמטכ"ל )אז מרדכי 
מקלף(: "רק היום ... אנו חודרים לגודל הבעיה 
ולהבנת העוצמה הטמונה בשריון. התדהמה 
שהשיג השריון מחייבת מאמץ עצום לאיזון 

יתר של צה"ל"*.
ג'קי אבן התגייס לשריון ב־1951, והחל את 
דרכו בשריון כאיש צוות בטנק שרמן. בשנת 
1955 למד את הטנק אי־אם־אקס־13 בבית הספר 
לשריון בסומיר )Saumur( שבצרפת, יחד עם 
צביקה דהב וברוך הראל )פינקו( ומפקדם ישראל 
הדר )בייגלה(. הכרנו את הטנק שרמן שלנו בצורה 
בלתי רגילה, מציין ג'קי אבן בהתלהבות, ידענו 
ושלושת  התותח  עם  לעשות  יכול  הוא  מה 
המקלעים שלו, ידענו את כושר העבירות שלו 
ואפילו את השימוש הנבון בטלפון האחורי. לא 

קיבלנו את תפיסה של הטנק כמסייע לחי"ר, כן 
לימדנו שהטנק צריך להתקדם בתנועה ואש, 
והמוטיבציה הייתה להשמיד את הטנקים ואת 
תותחי הנ"ט. כבר שמענו על טנקי סטלין ועל 
טי־34 שהגיעו לצבא המצרי בשנה שקדמה 
למלחמה, וידענו שצריך לתמרן ולהגיע לטווח של 
כ־500 מטרים כדי להכניע את הסטלין. תפיסת 

הלחימה של השריון התבססה בחלקה על מה 
שלמדו הקצינים שלנו בצרפת, אבל בעיקר זו 
התפתחות ישראלית, לאחר הכשרה של כמה 
שנים טובות. מפקדי השריון אז לא קנו ולא 
השלימו עם התפיסה שהטנקים מסייעים לחי"ר. 
אהרון נחשון )אֹולֶק(, בהיותו מג"ד 79, כבר הציג 
לקורס מג"דים תפיסה שריונאית מובהקת. אפשר 
לציין את אלחנן סלע ששימש מג"ד בחטיבה 
27 במלחמה. היו גם מ"פים מובהקים בשריון 
ובהם משה בריל )בר־כוכבא( ושמואל גורודיש 
)שניהם בעלי עיטור העוז במלחמה זו(, צביקה 
דהב שהיה מ"פ טנקי אם־אם־אקס־13 בקרב 
המיתלה במלחמה עם חטיבת הצנחנים, ברוך 
הראל )פינקו( שהיה מ"פ בגדוד 9 אצל המג"ד 
ישראל הדר )בייגלה( של חטיבה 7 במלחמה, וכן 
יוסי קירשנר ואמנון חינסקי מראשוני המ"פים 
בשריון אצל ברוך בר־לב )בורקה(, ושמעון ליבר 
שהיה מ"פ בחטיבה 37 במלחמה. עם זאת לא 
היו בצה"ל מספיק טנקים, עד שבמחצית 1956 
החלו להגיע בחשאי מצרפת טנקי שרמן ואי־

אם־אקס־13.
 101 יחידה  ובלוחמי  בצנחנים  קינאנו 
שהשתתפו בפעולות התגמול של שנות ה־50', 
מספר ג'קי אבן, וב־10 באוקטובר 1956 השתתפו 
לראשונה כמה טנקי אי־אם־אקס־13 בפעולת 
התגמול על משטרת קלקיליה )מבצע שומרון(. 
ג'קי מעיד על עצמו כי בתקופה ההיא קרא את 
גודריאן ואת רומל - מפקדי השריון הנודעים של 
הצבא הנאצי במלחמת העולם השנייה - וגילה 

עניין רב בפרטי אותה מלחמה.

פלוגת טנקים יחידה ברצועת עזה
בשעה שחטיבה 7 פרצה לסיני בציר המרכזי 
דרך קסיימה, הוטל על פלוגת הטנקים של בית 
הספר לשריון לפרוץ את רצועת עזה לאורכה 
מהצפון דרומה. לא היו מובילים, מציין ג'קי 
אבן, ותחילה אמרו לנו להגיע לרמלה. נסענו 

מלחמת סיני 
החישה את הפיכת 

צה"ל לצבא 
התקפי משוריין 

ונייד, והעלתה 
את רמת הביצוע 
הקרבי המקצועי 

בכל הדרגים

האלוף )במיל'( ג'קי אבן

טנק אי־אם־אקס־13 באתר יד לשריון בלטרון
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עם הטנקים על הכביש מג'וליס לרמלה, וריז'יק 
המ"פ בזחל"ם. היינו מיועדים בכלל לתקוף בירדן 
)כחלק מתוכנית הונאה אסטרטגית של מלחמת 
סיני(. לא ידענו פרטים. בהמשך הגענו לחולדה. 
אנחנו מתחמשים ומתארגנים, היינו טנקיסטים 
סוֶּפר - החבר'ה הכי טובים שיש. הייתה לנו 
מוטיבציה בלתי רגילה והיינו מוכנים לקרב 
על לטרון. פתאום אמרו לנו לעזוב את לטרון 
ולנסוע על הכביש לבארי, סמוך לגבול רצועת 
עזה. טנקי השרמן אם־3 לא מאכזבים. איתנו 
גם החוליה הטכנית והכול עובד תיק־תק. זה 
מזכיר לנו את תנועת הטנקים של פטון באירופה. 
איתנו היו מחלקת חרמ"ש שנקראה ַחְרַצ"ם - 
חיל רגלים צמוד, וגם קצין הנדסה. לקראת ערב 
הגענו לאזור בארי, למקום שכוח ַאנְזַ"ק )גיסות 
הצבא האוסטרליים והניו־זילנדיים ANZAC־

Australian and New Zealand Army(, תכנן 
את ההתקפה על עזה במלחמת העולם הראשונה.
שמענו שהחלה תקיפת שריון שלנו בסיני, 
מספר ג'קי אבן, והבנו כי זכינו בדבר הכי רציני 
- לתקוף את עזה. עזה והפדאיון והצבא המצרי 
היו הדבר הכי בעייתי. כנראה שהטיפול ברצועת 
עזה לא נכלל תחילה בתוכנית. ריז'יק המ"פ 
שאל את ג'קי איך נתקוף בלילה? וג'קי השיב לו: 
אפשר בלילה להיכנס עם מדפים פתוחים, ועד 
שנגיע למגע נסגור מדפים. המג"ד שלנו הוא זאב 
אשכולות, שריונר שלמד שריון בצרפת, שמיד נתן 
פקודה לתקוף עם שחר. הוא לא קיבל את הרעיון 
לתקוף בלילה בכלל. שמחתי מאוד על העניין 
מציין ג'קי אבן. כל הזמן אני עם פלוגת הטנקים 
וריז'יק המ"פ בזחל"ם. לא ידעתי שחטיבת החי"ר 
11 בפיקוד אהרון )ארווין( דורון )לימים אלוף( 

צריכה להיכנס לעזה.

רק כשהחלה ההתקפה עם שחר קלטתי 
שהשמש מאחורינו ומול האויב, כמו בדוקטרינה 
שמומלצת. ריז'יק נתן לי לפקד על הטנקים ואמר 
שינחה אותנו מהזחל"ם. כעבור זמן לא רב הוא 
נתקע עם הזחל"ם באיזה ואדי וגם איבד את קולו 
)וחולץ מאוחר יותר(. מאותו רגע הייתי בפועל 
המ"פ ותרגלתי מה שלמדתי ולימדתי - תנועה 
ואש. החרמ"ש שלנו היה מעט מאחור. בראשי 
המחשבה שאני צריך להתקדם מהר קדימה. 
תותחי הנ"ט יורים לעברנו אך לא פוגעים ואנו 
משמידים אותם. הגענו לאיזה צומת מרכזי 
וחטפנו אש ארטילרית חזקה, שהייתה מכוונת 
כנראה לעלי מונטר, שזו גבעה בולטת מזרחית 
לעזה. שם נפצע לנו סג"ם גדליהו גידי שניאור 
חרלף ז"ל, שמת מפצעיו ביום 11 בנובמבר 1956 - 
החלל הראשון שלנו. המשכנו בתנופת ההתקפה 
כשאנו מתקדמים ויורים, והורגים חיילים מצרים 
ואנשי פדאיון )כך נקראו המחבלים באותם 

הימים(.
אנו נעים כמו בתרגיל הכי מוצלח. בשלב 
מסוים עברנו ממצב פרוס לשדרה. פקדתי על 

נתק'ה ניר לנוע לכיוון עלי מונטר. הוא אכן 
עלה לשם, השמיד את מי שגילה, ואנחנו נעים 
עם אש לכיוון בית חנון, מצפון־מזרח לעזה. 
ביצענו מה שלמדנו - לירות בכל עצם חשוד. 
היה אור יום וראינו את האויב. המקלעים יורים 
והתותחים 75 מ"מ יורים כדורי נפיץ. הגענו 
לבית חנון וכבשנו את המקום. פה קיבלנו אפילו 
סיוע אווירי. היה איתנו עוזי מור )לימים אל"ם( 
ששימש קישור לסיוע אווירי, וקצין ההנדסה אורי 
אלפרסון. דומה שהפדאיון והמצרים הוכו בהלם, 
אולי ציפו לפעולות תגמול של הצנחנים אך לא 
לתקיפת טנקים. חזרנו לעזה ונתקלנו בצליפות. 
נעזרנו בחרמ"ש ובטלפון אחורי בטנקים, מזהים 
מטרות ויורים. עזה נכבשה ונכנעת. ירינו את 
כל בטן התחמושת - 104 כדורי תותח וכדורי 
המקלעים - תנועה ואש לפי הספר. זה יום 

המלחמה הראשון שלנו.
אחר הצהריים מילאנו מחדש תחמושת, 
תדלקנו וטיפלנו בטנקים, עשינו את כל הדרוש 
והיינו מוכנים להמשך. צריך להמשיך בכיבוש 
הרצועה עד רפיח בדרומה, ובדרך יש דיר אל־

באלח וחאן יונס. נעים דרומה. האוגדה של חיים 
לסקוב עברה בדרום הרצועה אך לא כבשה את 
האזור. החשכה ירדה. לילה ללא ירח. המג"ד 
זאב אשכולות אומר שצריך הלילה לפרוץ לכיוון 
רפיח. אין מודיעין מפורט. ידוע שיש מצרים 
ופלסטינים. החלטתי להיות המוביל בטנק שלי, 
אחריי המחלקה של נתק'ה ניר, מאחוריו הצוות 
הקטן של קצין ההנדסה אורי אלפרסון, שאמר 
שהוא יודע לפרק מוקשים, ואחריו יתרת הפלוגה. 
לא ידעתי אם ניתקל במוקשים. התלבטתי האם 
לנסוע במדפים פתוחים. החלטתי שננוע על 
הכביש, מדפים סגורים ומפקדים חשופים בצריח, 

ביצועי צה"ל 
במלחמת ששת 

הימים היו במידה 
 רבה יישום 

מוצלח של לקחי 
מלחמת סיני

טנק שרמן עם תותח 75 מ"מ 
קצר קנה מגיבורי הקרב לכיבוש 

רצועת עזה, באתר יד לשריון
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אולי נראה טוב יותר. כיוון שלא רואים אויב - 
נתייחס לכל השטח כשטח חשוד. משום מה 
נזכרתי בפלנקס של צבאות יוון ורומי בעבר. נענו 
בשדרה עם תותחים לימין ולשמאל, טווח כינון 
של כמאה מטרים, תוך יצירת ארגז אש מתקדם 
שקשה לעמוד בפניו, עד שמגיעים למוקשים. 
המוקשים לא בורחים... דיר אל־באלח הייתה לנו 
הפרעה באגף. חטפנו אש מהכיוון והחזרנו אש.
גילינו מוקשים שהיו מונחים על הכביש. 
קראתי לקצין ההנדסה אלפרסון, נתק'ה ניר 
ואני בחיפוי, המוקשים פונו. ממשיכים לנוע 
במהירות, אך החיפזון עלה לי ביוקר - הטנק 
שלי עלה על מוקש ופשוט נבקע ואני עף למעלה 
ונופל על האדמה. החלפתי טנק ואיתי התותחן 
המנוסה שלי אברהם מדליה. עם שחר הגענו 
למוצב הצפוני של רפיח. בשלב האחרון של הקרב 
גם ירדו מטוסי חיל האוויר על המוצב. מעט 
לפני כן גם "זכיתי" לעלות על הכוונת של איזה 
צלף והקליע שלו פגע לי בזווית שטוחה בכיס 
החולצה וביד. בכיס היה ארנק גדוש שהסתבר 
כתעודת הביטוח שלי, ובו צילום של רעייתי 
שאיתה נישאתי לא מכבר. הצילום והארנק 

הפגועים שמורים אצלי עד היום.

לוחמת השריון במיטבה
פלוגת טנקים יחידה לחמה בקרב רצוף שהחל 
במתקפה עם שחר, נמשך במתקפת יום ומתקפת 
לילה וירי של הרבה תחמושת, עם התחמשות 
מחדש, והכול סביב השעון. התחושה שלי, מספר 
ג'קי אבן, שמיצינו ויישמנו בלחימה את כל מה 
שלמדנו ותרגלנו על הפעלת שריון. אמנם המ"פ 
אמור להיות אחרי המחלקה הראשונה ולא להיות 
בטנק הראשון של הפלוגה, אך החלטתי להוביל 

את הפלוגה ולשלוט על קצב התנועה. מסתבר 
שזה קרה גם אצל מפקדים אחרים בשריון, 
לדוגמה משה בריל )בר־כוכבא( וגם שמואל 
גורודיש הבינו את זה יוצא מן הכלל. הייתי הצעיר 
שבחבורה, אבל אצל שלושתנו זה לא היה במקרה 
אלא מתוך הבנה מה זה קצב השריון שמפקדים 
מובילים אותו. אף שבאתי בשל למלחמה - 
הלחימה בפועל הקנתה לי ניסיון רב בצורות 
קרב שונות. אמנם לא נתקלנו בטנקים אך לחמנו 
בין השאר נגד תותחי נ"ט וארטילריה, פרצנו 
מכשולי מיקוש, ואף זכינו לעבוד בשילוב עם 
סיוע אווירי. הלחימה שימשה לי בסיס להמשך 
פיתוח התורה הטקטית של השריון ברמת מ"פ 
ומג"ד. כשהסתיימה הלחימה התפניתי לטפל 

בפציעה הקלה ביד.

השריון בתנופה לאחר מלחמת סיני
כי אחד מעקרונות שהגדיר  לציין  חשוב 
בן גוריון בתורת הביטחון הוא להעביר את 
הלחימה ומהר לשטחי האויב. התרגום המעשי 
של הפעלה מהירה של צה"ל, מציין ג'קי אבן, 

היה של השריונאים.
צה"ל הגיע למלחמת ששת הימים כצבא 
אחר לחלוטין, שהבסיס שלו הוא מלחמת סיני. 
לקחי מלחמת סיני השפיעו על מבנה וארגון 
צה"ל, מציין ג'קי אבן, שעל זה אחראי לדעתי 
בעיקר יצחק רבין )ששימש ראש אגף המטה 
בשנים 1961-1959 ובשנים 1963-1961 גם סגן 
הרמטכ"ל(. השפעה זו נמשכה גם עד מלחמת יום 
הכיפורים. בכל פעם הצבא נבנה עם עוצמות יותר 
גדולות. לאחר מלחמת ששת הימים התברר כי 
המלחמות לא הסתיימו, ואז צה"ל בנה והכפיל 
וכמעט שילש את הסד"כ המשוריין לקראת 

מלחמת יום הכיפורים. זה הציל את מדינת 
ישראל ולא שום דבר אחר. הבסיס לכך הם 
הרעיונות שהחלו במלחמת סיני, קיבלו תנופה 
במלחמת ששת הימים, ונכנסו להילוך הכי רציני 
והכי משמעותי במלחמת יום הכיפורים. בספרו 
"מרכבות הפלדה" )הוצאת מערכות 1989( מביא 
האלוף משה בר־כוכבא )בריל( את הנתונים 
הבאים: במלחמת סיני היו לישראל 174 טנקים 
ולמצרים כמות זהה כמעט. במלחמת ששת הימים 
היו לישראל 1114 טנקים ולמדינות ערב וחילות 
המשלוח 1309 טנקים. במלחמת יום הכיפורים 
היו לישראל 2032 טנקים ולמדינות ערב עם 

חילות המשלוח 5609 טנקים.
ראוי לציין כי לכך תרמו מפקדי שריון בכירים, 
החל מאורי בן־ארי דרך חיים בר־לב, ודרך טליק 
)ישראל טל(, שכל אחד תרם בצורה רצינית מאוד 
גם לתפיסה השריונאית וגם למקצוענות של 
השריון, שהביאה אותנו לאן שהביאה. הרקע הוא 
מלחמת סיני. טליק )ישראל טל( הגיע לשריון 
בעקבות מלחמת סיני כי הוא הבין שזה מקומו. 
דדו )דוד אלעזר( הגיע לשריון בעקבות המלחמה, 
גם הוא כמפקד גייסות השריון. אבל הזכויות 
ההיסטוריות של מלחמת סיני שמורות בהחלט 
לחיים לסקוב, לזרו )מאיר זורע(, לאורי בן־ארי, 
לחיים בר־לב, ולמפקדי השדה בשריון כמובן - 
ובהם המג"ד זיוי צפרירי בחטיבה 27, מג"ד 82 
אברהם אדן )ברן(, למפקדי הפלוגות משה בריל 
)בר־כוכבא(, שמואל גורודיש, צביקה דהב, ברוך 
הראל )פינקו(, ואחרים, וכמובן צוותי הטנקים 
המאומנים, המיומנים והמקצוענים והנחושים, 
כדוגמת פלוגה א' מגדוד 82, שאף זכתה בצל"ש 
פלוגתי על לחימתה, והפלוגות האחרות של 

השריון.  

טנקים של צה"ל בדרך לכיבוש רצועת עזה\
צילום בוריס כרמי, ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון
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תיקון טעויות
קוראים יקרים, 

בגיליון האחרון של הביטאון שריון האחרון נפלו כמה טעויות. אנחנו 
במערכת מצטערים ומתנצלים על כך. העיתון מייצג את חיל השריון 
ובשל כך ובהתאם למסורת החיל אנו מבקשים לשמור על סטנדרטים 

גבוהים - נלמד ונפיק לקחים לקראת הוצאת הביטאונים הבאים. 
הטעויות שהובאו לידיעתנו בגיליון זה: 

סרן צור זרחי נפל בתאריך 13 באוגוסט )2006( ולא כפי שנכתב. א. 
מפקד גדוד 53 במלחמה היה כמובן סגן אלוף )במיל'( משה כץ. ב. 

ג.  גדוד 2 של חטיבה 434 לא היה במלחמה גדוד חרמ"ש אלא גדוד 
שריון רגיל. כותב הכתבה היה בפלוגת החרמ"ש של אותו גדוד 

ומפקדו היה סגן אלוף עמית חדד.
ד.  מקבלי הצל"שים המצוינים בביטאון נלחמו כמובן במלחמת לבנון 

השנייה ולא בצוק איתן, כפי שנכתב בכותרת.
בהזדמנות זו תודה לקוראים על התגובות החמות מהביטאון וכן על 
ההערות המחכימות. נמשיך להפיץ את ערכי השריון ופועלו בגיליונות 

הבאים.
אופיר לוי, אל"ם

עורך ראשי 

 עשור למלחמת לבנון השנייה - 
המלחמה שהחמיצה את השריון 

)תגובה לכתבה של בני מיכלסון בגיליון שריון 49 מיולי 2016(

עֹפר דרורי
אקדים ואומר ששיפור בכל מערכת שהיא נובע מהפקת לקחים 
והפקת לקחים מביאה תועלת אם היא מתבססת על אבחנה נכונה של 

הבעיות, כך באקדמיה, כך במחשבים וכך גם בחיל השריון.
כותרת מאמרו של מיכלסון "עשור למלחמת לבנון ה־2 - המלחמה 
שהחמיצה את השריון" מייצגת לדעתי את הטעות באבחנת הבעיה 
וממנה הפקת לקחים שאינה יעילה. אם הייתי צריך לתת כותרת 
לדברים הייתי משנה מעט את סדר המילים ואומר: "השריון שהחמיץ 

את המלחמה" ולא כפי שנכתב.
לצד גבורת הלוחמים, שאין עליה מחלוקת לטעמי, התנהלות השריון 
הן בזמן המלחמה והן בשנים שקדמו לה, היא אם כל חטאת, והדעות 
המושמעות לאחריה הן בחזקת "אכלו לי, שתו לי...". במשך שנים רבות 
לפני המלחמה, בשנות האינתיפאדה הארוכות, קיבלו עליהם מפקדי 
השריון ברמות השונות כי גזרת גורל היא שהשריונאים לא מתאמנים. 
הקוראים אולי שכחו, אבל היו תקופות שחלק מטנקי חטיבה 401 
הסדירה אוחסנו בימ"חים, עד כדי כך הגיע המצב שהטנקים החדישים 
של החטיבה היו מוטלים כאבן שאין לה הופכין, וכי יש לפחות לשמור 
עליהם מפני נזקי הטבע. היכן היו מפקדי השריון ברמות השונות והאם 

באמת הפכו עולמות לשינוי המצב?
מה השוני בין חיילי השריון לחיילי חיל הים המפעילים ספינת 
טילים או צוללות שאיש לא חשב להוריד אותם מהספינות כדי לבצע 
תעסוקה מבצעית בשטחים? מדוע קיבלו מפקדי השריון כגזרת גורל 

שהשריונאים הכפופים להם יכולים להמשיך להיקרא שריונאים, 
כאשר שהותם על הטנקים היא פחות מחודש בשנה לעתים אף פחות?

באחריות מי היה המצב שגדודי השריון לא התאמנו, התותחנים לא 
ירו, הנהגים לא נהגו ואפילו המט"קים לא תרגלו נוכחות בצריח, כחלק 
מהוויה השריונאית להכיר את מכונת המלחמה עליה הם מופקדים 
כאת ביתם. אני מכיר את הטיעונים, הנכונים בחלקם, שראשי הצבא 
ערכו ניסוי בתורות מלחמה - "אש מנגד" קראו לה, "השתבללות" כינו 
אותה - כל מיני מושגים שבתורת המלחמה לא היו מוכרים והתקווה 
הייתה שהם יצלחו. המציאות הראתה מה שאנו ידועים כבר מאות 
בשנים, הכרעה מושגת באמצעות כיבוש שטח, וכיבוש שטח אפשרי 
באמצעות כוחות קרקעיים חי"ר ושריון. אני רואה בחלק מהמפקדים 
השריונאים אחראים על כך שקולם לא נשמע, שמפקדים בכירים שגדלו 
בחי"ר מונו לפקד על אוגדות משוריינות מבלי שיש להם מושג בהפעלת 
כוחות אלה. איפה הימים שחי"רניקים מוסבים לא וויתרו לעצמם ועשו 
מסלול הסבה מלא יחד עם חיילים צעירים בקורס המקצועות, בצמ"פ, 
בקורס מט"קים ועוד? היה מי שחשב שכדי להיות רועה צאן לא צריך 
להיות כבשה, והיו מי שחשבו שכדי לנהל אוגדה משוריינת אין צורך 

בהכרת הטנק ויכולותיה של המסגרת המשוריינת.
לצד הטיעונים שהמאמר נותן להם במה, בדבר שינוי המשימות 
התכוף במלחמה שהן בוודאי נכונים, מדוע לא עולים טיעונים בדבר 
היכולת לדבוק בביצוע המשימה? וותיקי מלחמת יום הכיפורים הזדעזעו 
אז ועכשיו על שגדוד טנקים או אפילו חטיבה נדרשים לכמה ימי 
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לחימה כדי לכבוש שטח של שלושה קילומטרים. האם זו מלחמת שריון 
המבוססת על תנועה מהירה? האם השגת המשימה היא בראש מעיינו 
של המפקד. הייתכן שכאשר מתגלה פצוע )וליבי לא גס בשום אופן 
בצורך לשמור על חיי חיילינו( הגדוד נוטש את משימתו ומרתק את 
כל הכוח לחילוץ מידי על חשבון ביצוע המשימה? בחי"ר בעת לחימה 
בשטח בנוי ידוע שלא מטפלים בפצועים בעת ההתקדמות בתעלה. 
החיילים מאומנים אפילו לדרוך על חברם הפצוע ולהתקדם. את הטיפול 
בפצועים יעשו כוחות המאסף ואילו בחלק מקרבות השריון כל התורה 

כולה נשכחה, מי אחראי לזה?
באחריות מי היה להבין כי מעצר חשוד בודד המגובה בכוחות 
חיפוי, בצילום מזל"ט ועוד כוחות, אינו דומה לפעילות במלחמה שבה 
אי־הוודאות שולטת באירועים? האם זו רק אחריותו של הרמטכ"ל? 

היכן מפקדי השריון ברמות הפיקוד השונות?
ומה לגבי מיקום המפקד? האם לא ראינו מפקדים, כולל מפקדי 

שריון, שנשארו לפקד על כוחותיהם מאחור מול מסכי הטלוויזיה?
גם מפקד הפיקוד היה שריונאי ותיק, האם ניהול המבצע וזניחת 

התוכניות שהיו לפניה כפי שפורסם אינם באחריותו?
יש תופעה שהחלה עוד לפני מלמת לבנון השנייה בה מפקדים 
בכירים זוכים "להארה" מיד לאחר שהם פשוטים את המדים. אני 
מצפה ממפקדים בכירים להילחם על דעתם בתוך המערכת הצבאית 
לא לפחד ולא להתיירא גם אם קידומם יעוכב בשל כך. שינוי המגמה 
בצבא התחיל כמה שנים לפני מלחמת לבנון השנייה ולא ראינו מפקדים 

בכירים העומדים על שלהם מול התופעות הבעייתיות. מפקד בכיר 
נושא באחריות, הוא עובד קשה, מסתכן, ממעט לראות את משפחתו 
אבל לצד כל זה הוא גם נדרש לטעמי לגלות אומץ לב אזרחי ולא רק 
צבאי בשדה הקרב. אומץ לב אזרחי משמעותו לעמוד על שלך גם מול 
בכירים ממך. לצערי תופעה הזו התקיימה אצל מיעוט שבמיעוט מקרב 

מפקדיו הבכירים של צה"ל ביניהם גם מפקדי חיל השריון.
מזה כשני עשורים אני מתריע )למי שרוצה לקרוא( כי הצבא מזניח 
את הגדודים על חשבון יחידות מיוחדות רבות שהוא מקים, יחידות 
ששואבות אליהם את כח האדם האיכותי ביותר שלו. כל זה פוגע 
בגדודים ובעיקר בגדודי השריון. מי זוכר את כוונת הצבא לסגור לפני 
כעשור ויותר את פרויקט המרכבה בטענה )שגובתה גם על ידי מפקדים 
בשריון שהתקדמו מאז בצבא( כי יש לנו מספיק טנקים וכי המרכבה 

סימן 3 מספיקה ואין צורך לייצר טנק מרכבה מדגם משוכלל יותר.
מי זוכר את ההסכמה הרחבה של שינוי הצבא בשנים שלפני מלחמת 
לבנון השנייה גם בקרב מפקדי השריון? מי העז להילחם על דעתו 
בניסיונות שהיו כל כך ברורים בכישלונם הצפוי ולוותר על יד כך על קידום.
כדי לשנות את התמונה יש לעשות בדק בית חריף, להבין שחלק 
ניכר מהבעיות הם בתוכנו ולא להעביר את כל האחריות לגורמים 
עלומים מעלינו. הרמטכ"ל של אותה מלחמה שילם וכבר אינו בצבא, 
האחריות בכל הקשור לשריון ניצבת לפתחם של המפקדים בשריון 
ולא של אף אחד אחר. אם נקודה זו לא תהיה ברורה ומחודדת השיפור 

לא יתרחש. 

השריון בסלוקי במלחמת לבנון השנייה
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גדוד 75 של חטיבה 7 היה במשמרת בקו 
עזה מספטמבר 2016 ועד סוף פברואר 2017. 
בתקופה זו, שבה היה פרוס מצפון הרצועה 
ועד גבול מצרים בדרומה, היו לו שני כובעים, 
האחד ־ גדוד הטנקים של אוגדת עזה, והשני גדוד 
שתפס את גזרת נחל עוז בחטיבה הצפונית. בכל 
התקופה הגדוד היה מפוצל בין החטיבות השונות 
סביב הרצועה. בתוך כך הגדוד שמר על כשירות 
למלחמה תוך כדי תעסוקה מבצעית, והאימונים 

במהלך תעסוקה זו תרמו לכשירות הגבוהה.

שישה אתגרים בקו

 האתגר הראשון - הגנה
קו  ושומרון שבהם  יהודה  בניגוד לשטחי 
המגע מטושטש ולא תמיד ברור מי האויב, בגזרת 
עזה הגבול ברור ומוגדר, ואפשר לפעול לצורכי 
הגנה כפי שנלמד בקורסים. באוגדת עזה רואים 
ועוקבים אחרי החמאס ועמדותיו, אחרי סיורי 
הקו של מפקדיו, הפעילות האיסופית שלו, אימוניו 
והתפתחותו. זוהי הגזרה שצורת קרב ההגנה בה 
באה לידי ביטוי באופן הכי תכליתי שאפשר, תוך 
מתן חופש פעולה כמעט מוחלט לכוחותינו. יש 
שקט יחסי ברצועת עזה, ודווקא שקט זה מעמיד 
בפני המפקדים אתגר מנהיגותי מול החיילים עקב 
החובה להסביר להם שאירוע יכול להתנפץ כל 

יום למרות השקט הממכר והמתעתע. 
פעלנו על בסיס עקרונות בסיסיים ומוכרים 
בצבא לשמירה על כוננות ותרגילים הולכים 
ומאתגרים, תחילה בתרגילים בסיסיים, תרגילים 
מורכבים בלילה, תרגילים בשיתופי פעולה עם 
גדודים אחרים, בגבולות גזרה ותפר בין גדודים, 
ותרגילים ארוכים ומתמשכים על גבי רק"ם, 
שהמחישו לחיילים את גודל האיום וביטויו. המתח 
המבצעי בנוי על הבנה מבצעית שחשוף אליה בדרך 
כלל המ"פ, שעליו לשדר ולתווך לאנשיו שגרה 
מבצעית שתייצר אמונה שהאיום מוחשי ואמיתי. 
לצורך מימוש ההגנה יכול המפקד להשתמש בכל 

האמצעים העומדים לרשותו כדי לעמוד במשימה 
- נגמ"שים, אכזריות, טנקים, כלי רכב ולוחמים 

מחילות ומקצועות שונים הקיימים בצק״ג. 

  האתגר השני - מוכנות לאירוע מורכב 
לצד מוכנות לאירוע טקטי

תרחיש הייחוס הוא אירוע מורכב בהפתעה, 
רב־ממדי ורב־מוקדי שבו עשויים לתקוף עשרות 
מחבלים כמה יישובים ומוצבים במקביל. לצד 
המוכנות לאירוע מורכב, על הצק״ג לשמר מוכנות 
לאירוע טקטי, כדוגמת ירי רקטות לשטח מדינת 

ישראל, ירי נ״ט או צליפה.
קוטבי  מתח  מציבה  הזו  האיומים  קשת 
בדרישה מהחיילים לתגובה במלוא העוצמה, 
כפי שיפעילו במלחמה, לצד פעולה מדויקת 
בעלת השפעה אסטרטגית. העובדה שבאירוע 
מורכב מדינת ישראל לא הכריזה מלחמה, אין 
פירושו שהחיילים, הפלוגה, הגדוד, לא יהיו במצב 
תודעתי כזה שיחייב דבקות במשימה והפעלת 

אגרסיביות ואש כמו במלחמה ממש. 
האתגר הוא לשמר את המוכנות כ"קפיץ 
דרוך" לאירוע המורכב, ובה בעת להיות מוכנים 
לאירוע טקטי או לתגובה להסרת איום. פריסת 
הטנקים בעת הפעלת הכוח צריכה לתת מענה 
לשני סוגי האירועים. מצופה ממפקדי הטנקים 
להבין שכול יתר הכוחות, פרט להם, יופתעו 
באירוע. מצופה מכוח הטנקים, שזאת משימה 
עיקרית שלו באוגדת עזה, להיות בעתודה, לנוע 
מעמדות אחוריות מפתיעות, נגישות, עם צירים 

עבירים ולא צפויים, ולהפתיע את המפתיע.

  האתגר השלישי - מוכנות למהלך התקפי
לאור התממשות פיגוע, הצק״ג צריך לשמור 
על מוכנות להפעלה התקפית בשטח הרצועה 
כדי לשבש פיגוע. בפני הצק״ג הפועל כמגן רוב 
ימיו, ניצב אתגר משמעותי במעבר לצורת קרב 
התקפה, לשנות את הרכב צוותי הקרב הפלוגתיים 
בנוהל קרב חפוז תחת אש ונפגעים. הצק״ג תורגל 
רבות בביצוע מהלכים התקפיים, והשמירה על 
המוכנות למהלך התקפי, שלא הייתה פשוטה 
כלל תוך כדי משימות ההגנה, חיונית כל הזמן. 

 האתגר רביעי - פיקודיות ומקצועיות
פריסת הטנקים הרחבה לאורך הגזרה, מציבה 
אתגר פיקודי ומקצועי, עקב הפיצול ביחידות 
השונות לאורך הקו. פיזור זה מהווה אתגר 
מנהיגותי ומקצועי למול הכוחות האורגניים 
של גדוד 75. במקביל לכך, מצויים תחת הצק"ג 

יותר כוחות לא אורגניים מכוחות אורגניים, 
שרובם כוחות חי״ר במקצועות שונים. הסד"כ 
שפלוגת המפקדה מספקת לו סיוע מנהלתי 
עצום. לאתגר הזה יש השלכה על אופן הכשרת 
המפקדים כמפקדי כוח קרב משולב, בעלי בקיאות 
בהפעלת אמל״ח, ולוחמים מחילות שונים ויכולת 
פלוגת המפקדה לסייע לכל אלה באותו הקשר. 

 האתגר החמישי - שמירת כשירות
על  ישירה  והשפעה  זיקה  בעזה  להגנה 

גדוד 75 בקו עזה - 
צק"ג מרובה אתגרים
צוות גדוד 75, שסיים לאחרונה שירות בקו עזה, התמודד עם אתגרים רבים, 
והוא הצק"ג המורכב והמלא בגבולות המדינה, שלעתים צורפו אליו שלוש 

פלוגות חי"ר וכוחות הנדסה, איסוף וכוחות קטנים רבים. הטנקים כיום 
הם האמצעי הכי קטלני, הכי אפקטיבי והכי שימושי שיש באוגדת עזה - 

לאירועים טקטיים ולאירועים מורכבים
סא"ל בני אהרון, מג"ד 75 בחטיבה 7

כל בחור וטוב – לטנק, וכל טנק על המשמר!צק"ם בהרכב של טנק ואכזרית בתנועה



פברואר 2017  שריון 50 ׀ 35

הכשירות  שימור  למלחמה.  הגדוד  מוכנות 
למלחמה מתבצע באמצעות העמקה בפקודות 
אופרטיביות, רענון נוהלי קרב ותצפיות מפקדים. 
שמירת הכשירות מנוהלת בשני ערוצים: ערוץ 
שמירת הכשירות למלחמה שבו פירטנו לכל 
רמה, לכל איש צוות, לכל חייל בגדוד, מהי 
הכשירות הנדרשת ובאיזו תדירות; וערוץ שמירת 
הכשירות למשימות ההגנה, הנובעת כצורך לאור 
משך השירות הארוך בקו. בתוך כך קבענו תקן 
לתדירות שבה צוות טנק יעשה סיור עמדות 
על גבי טנקים ובמהלכו יעלה על כל העמדות 
ויאתר את כלל המטרות באמצעי יום ולילה, 
ולתדירות סיור רכוב ביישובים וסיורי צירים 
לבקיאות ועבירות. שני הערוצים הללו משרתים 
האחד את השני. האימונים בתעסוקה מבצעית 
והפעילות המבצעית עצמה שיפרו את מוכנות 
הגדוד למלחמה, וההכנות למלחמה תוך כדי 
תעסוקה מבצעית השפיעו מאוד על הכשירות 
ועל המקצועיות שיש לאנשי צוות בטנקים 

ולמחלקות המסייעת. 

  האתגר השישי - הצק"ג, צוות 
הקרב הגדודי

צק"ג נחל עוז בקו עזה הוא אולי הצק"ג הכי 
מורכב בהגנת הגבולות, לאור מאפייני הגזרה 
והרכב הכוחות שבו. במשך חמישה חודשים מתוך 

כחצי שנה בקו, היו לנו בצוות הקרב הגדודי שלוש 
פלוגות חי"ר, עם מ"פים לא אורגניים של הצק"ג, 
ולא תמיד מאותה חטיבת חי"ר, ואיתם פלוגת 
טנקים מוקטנת, הפלוגה המסייעת שלנו, מחלקת 
הנדסה, מחלקת איסוף, צוות מזל"ט רוכ"ש 
)"רוכב שמים"(, כלב מרדף, כלב חנ"ם, גששים 
וכוחות נוספים, לפי דרישה וצורך מבצעי. היה 
צורך מבצעי ופיקודי להפוך את הכוחות הללו, 
שמפעילים אמל״ח שונה, שהגיעו ממקורות 
שונים ומחילות שונים, לאורגן שמדבר באותה 
שפה. קיימנו הכנת מפקדים מנטלית, הגדרנו יחד 
יעדים, נוהלי שגרה, שיחות לצק״ג ולצק״פ )צוות 
קרב פלוגתי( ולא פחות חשוב ־ פעלנו להגברת 
גאוות היחידה ורוח הלחימה. התהליך הזה קרה 
גם בצק״פים. חשוב לציין את פלוגת המפקדה 
שסיפקה סיוע מנהלתי לשתי פלוגות הטנקים 
שפזורות באוגדה ולצק״ג ההטרוגני ־ אתגר ענק.
עוד יש לציין כי רמת הבקיאות שלי ושל 
המ״מים שפיקדו על צק״מים בהפעלת חי"ר, 
שהתבססה עד היום על מה שנלמד בקורסים, 
לא הספיקה. למשל הפעלת צלפים ־ הייתי חייב 
לשבת עם הצלפים בצק״ג בכדי שילמדו אותי. 
להבנתי זה גם לקח מאוד גדול לקורס מג"דים/

מ״פים ־ כיצד מייצרים מפקדי כוחות־משולבים 
טובים יותר, שידעו להפעיל צוות קרב משולב 

בצורה טובה.

  צוות הטנק - הכוח המשמעותי 
והקטלני ביותר בהגנה

הטנקים הם הכוח העיקרי בהגנה באוגדת עזה. 
הטנק הוא הכלי הכי קטלני והכי אפקטיבי והכי 
שימושי לאירועים טקטיים ולאירועים מורכבים. 
באירועים טקטיים משמשים הטנקים להשפעה 
מהירה על מרחב האירוע ולהסרת איום. במוכנות 
לאירוע מורכב הטנקים נמצאים מאחור יחד כול 
חי״ר וכוח בפיקוד מ"מ טנקים. בזמן האירוע 
מצופה מהצק"ם )צוות הקרב המחלקתי( להתנפץ 
בעוצמה ובהפתעה על האויב ולסכל אותו. ואלה 
הפעולות הנדרשות מהכוח ומהפקדים כדי להיות 
מוכנים לפעולה: עם הצוות לבד או כצק״מ ־ 
תרגולות, פינוי פצועים, מט"זים לתותחנים, 
תרגולות טעינה, אימוני נהיגה, שיעורים עיוניים, 
בדגש על תרגולות משותפות. השתדלנו לתרגל 
עם החי"ר תרגולים התקפיים: איך הכוח תוקף 
יישוב בשטחנו שיש בו מחבלים.  מרחב או 
הקפדנו בתאום מול מפקדי החטיבות המרחביות 
לקיים ימי 'ֲעצֹור' פלוגתיים אחת לחודש, כדי 
לאפשר למ״פים לפגוש את כל אנשיו ולקיים 

תכנים פיקודיים ומקצועיים.
המוטיבציה של החיילים והמפקדים גבוהה 
מאוד, הם מגיעים כך מההכשרה. נוסף על כך 
קו עזה הוא קו ייחודי לאור האיומים, המתח 
המבצעי, האירועים המבצעיים והעובדה שזהו 
הקו שטנקים משמעותיים ובאים בו לידי ביטוי 
יום יום. במהלך הקו השמדנו תשע עמדות חמאס, 

בתשעה אירועים מבצעיים שונים.
לסיכום, קו ההגנה באוגדת עזה הוא קו מאתגר 
ביותר לגדוד שריון על פלוגותיו כגדוד וכצק״ג. הקו 
מאפשר לטנקים להביא לידי ביטוי את יתרונותיהם, 
והמפקדים הבכירים באוגדה סומכים על צוותי 
הטנקים, נוהגים להפעילם בעת הצורך ולהכינם 
לתרחיש הייחוס. הטנקים מוכיחים כי הם רלוונטים 
באמל״ח ובתרגולות למלחמה במאפיינים המודרניים 

ולהגנת הגבולות גם יחד.  

 סא"ל בני אהרון 
- ילקוט שירות

בני אהרון בוגר הפנימייה הצבאית 
של בית הספר הריאלי בחיפה, התגייס 
2000. עבר בשריון  בנובמבר  לצה"ל 
מסלול כטנקיסט ושימש בין השאר מ"מ , 
סמ"פ וקצין הדרכה חטיבה. למד שנתיים 
במכללה לפיקוד טקטי )מלט"ק( ופיקד 
על פלוגה מבצעית, פלוגות הכשרה 
ומפקדים. בוגר תואר שני במנהל עסקים, 
שימש סמג"ד, רל"ש מפקד פיקוד הדרום, 
בוגר פו"ם, שימש מג"ד 198, וכיום מג"ד 
75. מיועד בקיץ להתמנות למג"ד 196 

בחטיבה 460.

ביקור המג"ד בטנק בעמדות נסתרות
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אתרי שריון באינטרנט

אך האם ביקרתם בדף הפייסבוק שלהם?
 https://www.facebook.com/tankmuseum/?fref=ts

צילום מסך מפרק 1 העוסק במלחמת המפרץ

פרק 1 עוסק במלחמת המפרץ:
https://www.youtube.com/watch?v=4ziEMlarjiU

פרק 18 עוסק במלחמת יום הכיפורים בחזית הדרום:
https://www.youtube.com/watch?v=xBzvvaLmbZc

צילום מסך מפרק 18 העוסק במלחמת יום הכיפורים בחזית הדרום. האלוף 
)במיל'( אמנון רשף מסביר על המלחמה

 רבים ביקרו בוודאי באתר של מוזאון השריון הבריטי בבובינגטון. 
לאלה שטרם ביקרו הנה הקישור:

http:// www.tankmuseum.org/home

מוזאון השריון הבריטי בבובינגטון

מלחמת המפרץ באתר נשיונל גאוגרפיק

סקירת אתרי אינטרנט      רעות שקד



דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

151413121110987654321 זיהום מזעריזיהום מרבי
צריכת דלק ממוצעת בליטרים דגם

ל-100 ק"מ*
דרגת זיהום

אוויר
4x2 דרגה 4.98בינעירוני6.3עירוניקרוסאובר 1.4 ידני

4x2 דרגה 4.95בינעירוני6.5עירוניקרוסאובר 1.4 אוטו׳(EC) No 715/2007 and 2015/45W נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן *
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

*9955suzuki.co.il

מערכת 
 

INCLUDED

רמת האבזורדגםקוד דגם 
הבטיחותי 

SCMT5T4x2 6קרוסאובר ידני
SCMT3T4x2 6קרוסאובר אוטו׳

876543210
רמת 

בטיחות 
נמוכה

רמת 
בטיחות 
גבוהה

₪109,990קרוסאובר 1.4 טורבו GLX ידני
₪124,990קרוסאובר 1.4 טורבו GLX אוטומט

מחירון 03/17. המחיר אינו כולל אגרת רישוי. המחיר מתייחס לדגם GLX ידני. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

₪ 109,990 החל מ-

הטוב ביותר, עכשיו טוב יותר.

TURBO
■ חזקה  ■ מנוע  עוצמתי ושקט  הכירו את סוזוקי קרוסאובר החדשה 
STOP & START ומערכת  הילוכים   6 עם  יותר  ■ חסכונית  כ"ס   140  ,1.4 טורבו  מנוע   יותר עם 
■ בטוחה יותר עם 7 כריות אוויר ■ מרווח גחון של 18 ס״מ ■ תא מטען ענק 430 ליטר

10819 crossover turbo hashaka PR.indd   1 07/03/2017   13:15
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"אם אין מדברים על המת - הוא מת, ואם 
מדברים עליו - הוא חי", כך נכתב בפתח חוברת 
זיכרון שהוכנה לקראת ערב הזיכרון המרגש 
לסא"ל משולם מנחם ָרֶטס כרמל ז"ל, ואשר 
חולקה לבאי הערב ביד לשריון. ואכן חבריו 
הרבים ובני משפחתו, קצין השריון הראשי תא"ל 
גיא חסון, לוחמים ומפקדים מחטיבה 188 כיום 
באו ליד לשריון ביום 9 בפברואר 2017, לספר על 
משולם רטס, שכונה בפי חבריו "ָרֶטס", ולקיים 

את זכרו, כדברי המימרה לעיל.
ערב הזיכרון לסא"ל משולם מנחם רטס 
כרמל ז"ל התקיים ביוזמת בני משפחתו וחבריו 
משירותו הצבאי. סגל עמותת יד לשריון בראשות 
המנכ"ל תא"ל )במיל'( חנן ברנשטיין, נרתם 
בהתלהבות לארגון וביצוע הערב המוצלח. הנחה 
את הערב מיודענו תנ"צ בדימוס אליהוא בן־ און. 
להקת חיל החינוך הנעימה בכמה שירים, ובהם 
"מילים יפות מאלה" של עידן רייכל, "כשתבוא" 

של אהוד מנור )לחן בועז שרעבי(.

 משולם )מנחם( רטס )כרמל( ז"ל - 
גיבור מלחמה

סא"ל משולם כרמל )רטס(, 14 במאי 1935 - 
9 באוקטובר 1973, היה מפקד גדוד 71 במהלך 
יום  קרבות הבלימה ברמת הגולן במלחמת 
הכיפורים, שבמהלכם נהרג. על מעשיו ופיקודו 
במהלך הקרבות באזור הר חרמונית הוענק לו 

לאחר מותו עיטור העוז, על ידי הרמטכ"ל מרדכי 
)מוטה( גור.

י'  ביום  נולד  ושלמה,  מרים  בן  משולם, 
באייר תרצ"ה בצ'רנוביץ ברומניה ועלה ארצה 
עם משפחתו בשנת 1949. אמו ואחיו השתקעו 
בחיפה והוא למד בכפר הנוער הדתי בכפר־
חסידים. אחרי־כן למד בבית־הספר התיכון־
מקצועי "אורט", במגמה של מסגרות מכנית, 
וסיים את לימודיו בבית־חינוך בלימודי ערב. הוא 
היה אוהב חיים, פעיל ונמרץ, אדם שמח ויודע 
לשמח אחרים. מטבעו היה ישר ובעל מצפון, 
דרש תמיד אמת וצדק ולא היה מוכן להתפשר 

ולנהוג בניגוד לצו מצפונו.
משולם התגייס לצה"ל במחצית מארס 1953 
ומאז הקדיש את חייו לצה"ל ולחיל השריון. הוא 
היה שותף להקמתו ולבניינו של החיל וראה 
אותו בהתפתחותו, מחיל קטן, שסייע לכוחות 
הרגלים, ועד שהפך לחיל העיקרי של כוחות 
היבשה. משולם היה שותף להכנסת כלים חדשים 
ומשוכללים לשירות הפעיל ולהקמת דורות רבים 
של לוחמים. בתקופת שירותו בחיל השריון מילא 
תפקידים רבים והשתתף בכל הקורסים השונים 
להכשרת קציני שריון. לאחר שהשתלם בקורס 
לקציני שריון מונה לתפקיד מפקד מחלקה. כמ"מ 
בדרגת סגן, הוליך את מחלקתו בקרבות לכיבוש 
סיני במבצע "קדש". אחרי־כן השתלם בקורס 
קציני מודיעין ושימש כקצין מודיעין גדודי וכקצין 

מבצעים בגדוד טנקים. אחר כך נשלח לקורס 
מפקדי פלוגות ולאחר שסיים את הקורס בהצלחה 
הועלה לדרגת סרן ומונה לתפקיד מפקד פלוגה. 
כמו כן מילא תפקיד של קצין מטה במפקדת 
גייסות השריון. בשנת 1961 הועלה לדרגת רב־
סרן וכעבור שנתיים מונה לתפקיד סגן מפקד 
גדוד הטנקים 46. בשנת 1965 סיים בהצלחה את 
לימודיו במכללה הבין־זרועית לפיקוד ולמטה 
)פו"ם(. במלחמת ששת הימים השתתף כסמג"ד 
בקרבות כיבוש סיני. אחרי שהסתיימו הקרבות 
שירת עם הגדוד בסיני ובתחילת שנת 1968 מונה 
לתפקיד מדריך ראשי )מד"ר( במתקן האימונים 
של חיל השריון בצאלים )כיום באלי"ש(. בנובמבר 
1969 הועלה משולם לדרגת סגן־אלוף וקיבל 
לפיקודו את גדוד טנקים 46 בסיני. היה זה אותו 
גדוד שבו לחם כסמג"ד במלחמת ששת הימים. 
משולם עמד בראש הגדוד בתקופה הקשה של 
קרבות מלחמת ההתשה. במארס 1971 מונה 
לתפקיד סגן מפקד חטיבת טנקים בסיני, שהייתה 
אחראית לאבטחת תעלת סואץ וחצי האי סיני, 
במסגרת מפקדת הכוחות המשוריינים בסיני. 
אחרי תקופת שירות ארוכה בסיני הועבר לבית־

הספר לשריון ומונה לתפקיד מפקד קורס מפקדי 
פלוגות, שהוא הקורס השני בחשיבותו במסגרת 
חיל השריון. בשנת 1973 היה מפקד קורס קציני 
שריון, הקורס הבכיר בחיל השריון. משולם מילא 
בחיל השריון תפקידים רבים ומגוונים. הוא היה 

משולם )מנחם( רטס )כרמל( ז"ל

גיבור מלחמה
לאחר למעלה מ־43 שנים מאז נפל סא"ל משולם ָרֶטס ז"ל, מג"ד 71 במלחמת יום 
הכיפורים, בקרב ברמת הגולן, התכנסו חבריו הרבים ובני משפחתו, קצין השריון 

הראשי ומפקד חטיבה 188 ולוחמים סדירים כיום, להעלות את זכרו ולספר עלילותיו, 
ביד לשריון ביום 9 בפברואר 2017. על לחימתו אז עוטר בעיטור העוז לאחר נפילתו

אל"ם )במיל'( שאול נגר
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מפקד יחידות שדה, קצין מטה ביחידות שדה 
וקצין מטה במפקדת גייסות השריון. כמו־כן 
שימש כמדריך בבית הספר לשריון. בתפקידיו 
ביחידות השדה הצטיין ביכולת פיקוד ובכושר 
מנהיגות. הוא היה איש מקצוע מעולה, בקי 
בלוחמת שריון ומפקד קפדן, שדרש מחייליו 
ביצוע מושלם של תפקידיהם. היחידות בפיקודו 
ביצעו את כל המשימות שהוטלו עליהן בשלמות 
ובדייקנות והגיעו להישגים מעולים באימונים 
ובפעילות המבצעית. בתפקידי מטה הצטיין 
בכושר ארגון וביכולת ניהול, כשהיה אחראי 
להפעלתן של יחידות גדולות. הוא הקפיד על 
פרטים קטנים וגרס כי השמירה על סדר ומשמעת 
קפדנית היא ערובה להצלחת היחידה בשדה 
הקרב. משולם רכש ידע רב בתורת חיל השריון, 
בהפעלת הטנקים ובתורת הלחימה. הוא גם 
ידע להקנות את הידע שרכש לחייליו ולחניכיו 
בקורסים. חייו של משולם נעו בשני מסלולים 
מקבילים. האחד שירותו בצה"ל, בחיל השריון, 
והשני, חייו בקן המשפחתי החם, שהקים לאחר 
שנשא לאישה את חברתו אילה. הוא התוודע 
אליה כשהיה במוסד של "עליית הנוער" ולאחר 
שהתחתנו הקימו את ביתם בבאר־שבע. בשנת 

1959 נולד בכורו רהב, בשנת 1964 נולדה בתו 
טלילה ובשנת 1970 נולדה בתו הצעירה סיגל.

עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים קיבל רטס 
פיקוד על גדוד 71 שנוצר ערב המלחמה מחיילים 
מבה"ד 1, מדריכים מבית ספר לשריון ומדריכים 
מבסיס צאלים. במהלך קרבות הבלימה ברמת 
הגולן, בקרב באזור הר חרמונית, ביום י"ד בתשרי 
תשל"ד 9 באוקטובר 1973, נהרג משולם תוך 
כדי הלחימה. על פי הקלטה של הקרב, בעת 
שרטס דיבר בקשר נפגע הטנק שלו והוא נהרג. 
על מעשיו בקרב זה, פיקודו והבלימה העיקשת 
של כוח השריון עליו פיקד הוענק לרטס עיטור 

העוז על ידי הרמטכ"ל מרדכי )מוטה( גור.
הוא הובא למנוחת־עולמים בבית־העלמין 
בבאר־שבע. השאיר אחריו אישה, בן, שתי 

בנות ואח.
בתיאור המעשה בתעודת העיטור נאמר: 
"סא"ל משולם רטס ז"ל פיקד על גדוד טנקים 
בגזרה הצפונית של רמת הגולן. למרות התנאים 
הקשים הצליח לנהל קרב הגנה יעיל ועיקש, 
ומנע את נפילתם של מוצבי הקו ואת כיבוש 
משק אל־רום. ב־9 באוקטובר 1973 הוביל את 
כוחו המדולדל להתקפת נגד חזיתית בסורים, 

שהצליחו לחדור באזור הר חרמונית. תוך כדי 
יצירת מגע עם האויב נפגע ונהרג. סא"ל משולם 
רטס ז"ל פיקד על כוח לא מגובש בתחילת 
הקרב, אולם תוך כדי לחימה הצליח לגבשו 
ולהפיק ממנו את מלוא היכולת הקרבית, כשהוא 
משמש דוגמה אישית באומץ לבו, בקור רוחו 
ובאופטימיות שלו. על מעשה זה הוענק לו 

עיטור העוז".

על גדוד 71 במלחמת יום הכיפורים
גדוד 71 של השריון הוקם בחיפזון רב - יום 
וחצי בלבד לפני פרוץ מלחמת יום כיפור - 
ונמחק בתוך ארבעה ימי קרבות. שנים אחרי, 
משחזרים שישה מהלוחמים את אותם ימים, 
קרב אחר קרב, עד שלא נותרה ברירה אלא 
לפזר את הטנקים שנותרו בין שאר היחידות. 
מומחה  עו"ד   ,)63( ברץ  בני  הם  הלוחמים 
למשפט מסחרי מתל אביב, קצין המבצעים 
של הגדוד; עמיר נאור )64(, איש קבע לשעבר 
וכיום פנסיונר מסביון, מפקד טנק; שי קנטור 
)61(, איש נדל"ן מכרמי יוסף, נהג טנק הסמג"ד; 
פרופ' עמי פישמן )61(, תושב כפר סבא, מנהל 
אגף נשים ויולדות בביה"ח "מאיר", מפקד טנק; 
נסים אלפיה )62(, איש תקשורת ומערכות 
מידע מקיסריה, קצין הקשר הגדודי; ויוסי ברמן 
)63(, מנהל בחברת ציוד משרדי ממודיעין, נהג 

טנק המג"ד.
כתבה על הגדוד, בשם "הרגע שבו הגדוד 
נגמר", ראו כאן, בכתבה מיום 22 בספטמבר 

:2015
h t t p : / / w w w. i s r a e l h a y o m . c o . i l /

article/315613

החוברת לזכרו של משולם רטס ז"ל
במלאות 30 למלחמת יום הכיפורים, בשנת 
במכתב  אלמנתו,  רטס  אילה  פנתה   ,2003
לחבריו ועמיתיו, וביקשה מהם להביע בכתב 
את חוויותיהם המשותפות. יותר מעשרים חברים 
לנשק ואחרים כתבו ודבריהם משובצים בחוברת 
הזיכרון הנאה והמרגשת. להלן כמה ציטוטים 

מהחוברת:
רטס היה גבר שבגברים. חייל לוחם בכל רמ"ח 
אבריו. הוא היה מנהיג. הייתה לו כריזמה מיוחדת 
במינה. הוא היה איש מקצוע. ידע את הטנק ואת 
טכניקות הירי.. ידע את תורת הלחימה. הוא לא 
היה מאלה שנתנו לכופף אותם, הוא היה עמוד 
פלדה יציב ואיתן, הוא היה עמוד האש שהלך 

ברא המחנה.
 אביגדור קהלני, מג"ד 77 במלחמה, 
ליד רטס

רטס היה אחד הקצינים שהטביעו את חותמם 
עליי ועל המשך שירותי בצה"ל ובשריון במיוחד. 
־־־ רטס לפני הכול היה חבר אמיתי, חברותו לא 
הייתה תלויה בדבר ולא נבעה מאינטרס כזה או 
אחר. לב רחב היה לו והבנה עמוקה למצבים 
אנושיים שאפשר לפנות אליו בכל נושא. רטס 

החוברת לזכרו של משולם רטס ז"ל, 1973־1935
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היה מנהיג מלידה ולכן ללא כל מאמץ מיוחד 
הצליח להניע את הכפופים לו.

 עמוס כץ, קיבל את הפיקוד על גדוד 71 
אחרי נפילת רטס

אודה ואתוודה, שבמבט ראשון הוא לא נראה 
לי כל כך מתאים כמחליף לתפקיד המיועד, שהיה 
תפקיד יוקרתי, מבוקש ושמור לאותם קציני 
שריון הטובים שבטובים והמיועדים לקידום 
בכיר. אבל האמת שעוד באותו שבוע, טרם 
שחזרנו לבסיס, גיליתי בטעותי בגדול, ונוכחתי 
שהקצין הזה - שהתנהגותו צנועה ומטעה מכך 
- הקצין הזה מצויד בהמון ניסיון פיקודי וקרבי, 
בעל מנהיגות וסמכות טבעית, בעל ידע מקצועי 

בכלל, בשריון ובטנקים בפרט.
אמנון אופק, איש ארטילריה תחת פיקוד 
רטס

חמישה ימים היו לי עם רטס, חמישה ימים 
מלאים. אין כל דרך אחרת בה יכולים אנשים 
להכיר זה את זה כמו בקרב, תחת אש. אין כל 
דרך אחרת בה ייחשף אדם בדמותו האמיתית 
כמו חמשת הימים בהם היינו יחד, באינטנסיביות 
שהיינו. אילו הייתי צריך לבחור מחדש אדם, 
להעביר איתו חמישה ימים שכאלה, לא הייתי 

מהסס, רטס היה הבחירה שלי.
בני ברץ, הקמב"ץ בגדודו של רטס

בבוקר 9 באוקטובר, בקרב ההכרעה הקשה 
ביותר, בו הייתה נתונה החטיבה, פקד עליו 
יאנוש לתגבר את עמק הבכא בשלב הקריטי של 
הלחימה. משולם עם מספר טנקים בודדים, תמרן 
ותקף בחזית הלחימה, כדי ליצור מגע ולמנוע 
מהאויב, שהיה במספר טנקים עדיף, לעלות על 
עמדות כוחותינו. משולם לחם בראש הכוחות 
באומץ ובנחישות בלתי נלאית, תוך שהוא מודע 

לסיכון הרב בביצוע משימה זו.
אילן סהר, קמ"ן 7 במלחמה

נקראנו בדחיפות על ידי יאנוש לעזוב את 
עמדותינו באזור חרמונית ולתפוס עמדות מול 

עמק הבכא, כדי לעזור לגדוד 77 לבלום מאמץ 
עיקרי של כוחות שריון סורי. תוך מספר דקות 
נתקלנו בטנקים סורים שהסתננו במעלה ואשי 
שברק, והחל להתנהל קרב פנים־אל־פנים מטווח 
של עשרות מטרים. לאחר שהטנק שלנו השמיד 
טנק סורי, הרגשנו לפתע חבטה חזקה מאוד 

בצריח ולאחריו השתררה דממת מוות.
יוסי ברמן, נהג הטנק של רטס במלחמה

בנוסף לתרומתך העצומה במלחמות ישראל, 
מאז מלחמת קדש וכלה במלחמת יום הכיפורים 
הארורה, שבה שילמת בחייך, שמורה לך זכות 
גדולה בהנחת היסודות ובניין כוח השריון של 
צה"ל, כמו גם בגיבוש ובהתהוות תורת הלחימה 
ומפקדים  לוחמים  של  דורות  הכשרת  שלו. 
צעירים, לרבות בקורסי מ"פים שבהם התחנכו 
ולמדו מפקדי הפלוגות ומפקדי הגדודים לעתיד, 
ביניהם נמנינו גם אנו. חיל השריון הטיל עליך 
משימה זו ביודעו כי מפקדים כמוך הם דוגמה 

ומופת ללמוד מהם.
יעקב לפידות ונחום זקן, חברים לנשק

רטס ידע לנסוך ביטחון באנשים ולתת להם 
גיבוי בלתי מסויג. המסר המרכזי לסגל הגדוד 
היה: אתם תתנו את הלב ואני אדריך אתכם את 
מלאכת העשייה. ואכן, לא היה מנחה ומורה כמוהו. 
בסובלנות אין קץ, בהתמדה בלתי פוסקת, בדבקות 
בלתי מתפשרת במטרה, כשלצד אלה נוספה חוכמת 
הלב שלו ותבונת המפקד, הצליח להביא את הגדוד 

להישגים שהציבו אותו בראש האוגדה והגיס.
יוסי אוחיון, קצין החימוש בגדוד 46

מהלך ערב הזיכרון

לאחר המפגש הראשוני בקומת התערוכות של 
יד לשריון, התכנסו הבאים באולם המרכבה וגדשו 
אותו. בזה אחר זה עלו לבמה חבריו לשירות 
הצבאי ולמלחמות, קצין השריון הראשי, שתי 
בנותיו של רטס ורעייתו אילה, נשאו דבריו 
וסיפרו על חייו ושירותו הצבאי. במהלך הערב 
הוקרנו מצגות על חייו של רטס ועל שירותו 

הצבאי, וכן הופיעה להקת חיל החינוך בשירים 
שונים, והערב נחתם בשירת התקווה.

בין הדוברים היו: האלוף )במיל'( חיים ארז, 
קצין השריון הראשי תא"ל גיא חסון, האלוף 
)במיל'( יעקב לפידות, תא"ל )במיל'( ד"ר דב 
תמרי, תא"ל במיל'( אביגדור קהלני, עו"ד בני ברץ 
שהיה הקמב"ץ של רטס במלחמה, מג"ד 71 כיום 
סא"ל אור וולוז'נסקי, ואילה רעייתו של רטס.

מדברי האלוף )במיל'( חיים ארז
כשאני נזכר ברטס קורה לי דבר מוזר אני 
מתחיל לחייך. זה קרה לי תמיד שפגשתי אותו 
מדבק.  היה  וצחוקו  צחק  תמיד  הוא  בחייו, 
לראשונה פגשתי את רטס כשהיה חניך בקורס 
מ"פים שריון בסוף 1961, הוא הוא פיקד על 
פלוגת הטנקים שקורס מ"פים התאמן איתה. 
כשקיבלנו סקירה על חיל השריון ומפקדיו, הוזכר 
שמו כמ"פ מצטיין, מקצוען, כשריונר קשוח 
שפלוגתו היא הפלוגה הטובה ביותר בגדוד 82. 
בגמר הקורס שובצתי לגדוד 82, פגשתי שם 
חבורת מפקדים מיוחדת שהיו מראשוני חיל 
השריון, ורובם לחמו במלחמת סיני ב־1956: 
שמואל גורודיש המג"ד; רותם, נתקה ורטס 
המ"פים; ישקה בר מ"פ המפקדה; זהבי הרס"ר; 
שמאי קפלן הקמב"ץ. כל אחד מהם וכולם ביחד 
רשמו פרק חשוב בהיסטורית הגבורה של חיל 
השריון וצה"ל, והם כבר לא איתנו, מהם שנפלו 
בקרב ומהם בנסיבות אחרות. אם יש לקדוש 
ברוך הוא חיל שריון, זה היה הגדוד הטוב ביותר 
שלו. הגדוד התאפיין במשמעת קשוחה שנדרשה 
ממפקדיו ומחייליו, ברמתו המקצועית והמבצעית 
הגבוהה, אך גם באווירה של שיתוף פעולה, 

חברות וחדוות יצירה.
תחושת  ביצירת  חשוב  חלק  היה  לרטס 
החברות והרצון להיות ביחד גם לאחר שעות 
תכונותיו  את  למדתי  מאד  מהר  הפעילות. 
הנוספות, מעבר למה ששמעתי עליו בקורס 
מ"פים – חבר, בחור עליז ושמח שמדביק את כולם 
בסביבתו באווירה הטובה. מהר מאד נוצרו בינינו 
יחסי חברות, ואני, שהייתי "ילד חוץ בשריון", 
מצאתי ברטס מפקד שמוכן לסייע, להדריך, 

ערב זיכרון לסא"ל משולם רטס ז"ל באולם המרכבה האלוף )במיל'( חיים ארז נושא דברים על רטס ז"ל
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לעזור ולייעץ ולמדתי ממנו רבות.
הרקע המשותף שלנו - שנינו לא נולדנו בארץ, 
היינו באותו גיל – קרב אתנו עוד יותר. בהמשך 
הצטרף אלינו גם נתק'ה ניר שגם הרקע שלו 
היה דומה לשלנו. נהגנו לנסוע יחד בימי חמישי 
ולבלות בתל אביב, ובדרך חזרה שרנו כול הדרך 

שירים רוסיים והעליזות הייתה בשיאה.
היו גם קרבות ומלחמות - המערכה על המים 
מול הסורים, מלחמת ששת הימים ומלחמת יום 
הכיפורים, שבה נפל רטס בקרב גבורה, כשהוא 
מוביל את גדודו בהתקפת־נגד מול השריון הסורי. 
בכול תפקידיו כמפקד בשדה הקרב, גילה מנהיגות 
ואומץ לב בולטים והיה מופת לחייליו. עיטור 
העוז שהוענק לו לאחר נפילתו, על לחימתו 
ומנהיגותו כמג"ד במלחמת יום הכיפורים הוא 

ההוכחה לכך.
סא"ל משולם רטס ז"ל, היה מפקד מצטיין, 

גיבור מלחמה וחבר יקר. כך נזכור אותו.

מדברי סא"ל אור וולוז'נסקי - מג"ד 71
גדוד 71 הוקם ערב מלחמת יום הכיפורים, 
מענף  ולוחמים  מפקדים  בסיס  על   ,1973
460, בשילוב אנשי  אימון מתקדם בחטיבה 
מדור תותחנות ונט"ר, צוערי בה"ד 1 ומדריכי 
באלי"ש בצאלים. יומיים לפני המלחמה קיבל 
הגדוד פקודה להתייצב. הגדוד שנבנה תוך יומיים 
כמעט מאפס התייצב עם טנקים של חטיבה 179 
בגזרת צפון רמת הגולן וחבר לכוחות חטיבה 
7. לוחמי הגדוד, בפיקוד המג"ד רטס ז"ל, הגנו 
בגופם בחזית רמת הגולן, מול הכוחות הסורים 
הפורצים. הגדוד הוציא מכלל פעולה את חטיבה 

68 הסורית ואת 50 הטנקים שלה.
במהלך אותם קרבות, בעת שלחם כתף אל 
כתף עם גדוד 77 בפיקודו של אביגדור קהלני, 
נפגע הטנק של רטס והוא נהרג. במהלך יומיים 
אלה נפגע למעשה כל הפיקוד הבכיר של הגדוד, 
שהיה ראשון בכל מקום ונתן דוגמה אישית 

יוצאת דופן.
לאחר ארבעת הימים הקשים של תחילת 
המלחמה פוזר הגדוד למשימות ההגנה, עד 
שהוקם מחדש במהלך המלחמה על ידי סא"ל 

עמוס כץ, והיה שותף ללחימה במזרעת בית־ג'אן 
ובמובלעת הסורית. לאחר המלחמה שוקם הגדוד 

והצטרף רשמית לחטיבה 188.
מאז ועד היום גדוד 71 מוצא עצמו בכל גזרות 
הלחימה, ממלחמת של"ג בפיקודו של אלוף אייל 
בן ראובן, ועד "צוק איתן" בפיקוד סא"ל ניר 
רוזנברג. גם במלחמות אלה ספג הגדוד אבדות, 
אך המורשת שלו - שנבנתה מאותה מלחמה 
באוקטובר 1973 - ממשיכה ללוות אותנו עד 
היום, לנסוך בנו גאווה, ולהיות לנו זרקור של 

ערכים ודבקות במשימה.
את דרכי בגדוד התחלתי כלוחם בשנת 2000, 
וכיום אני סוגר מעגל כמפקד הגדוד. מורשת 
הגדוד עומדת לנגד עיניי בכל עת. כשפנו אלינו 
האנשים הנפלאים שיושבים פה, נרתמנו בחפץ 

לב למימוש ערב זה.
מעט  לא  הגדוד  עסק  בשנים האחרונות 
בהנצחת הלוחמים ולימוד המורשת. עוד בהיותי 
סמג"ד הקמנו חדר מורשת המשולב במועדון 
רווחה, כדי שחיילי הגדוד יספגו את ממורשתו. 
בשנת 2015 ביוזמתו של מפקד הגדוד אז סא"ל 
ניר רוזנברג, ערך הגדוד ערב מורשת לכבוד 
כוח כץ, לראשונה מאז מלחמת יום הכיפורים, 
בשילוב הגדוד ולוחמיו. במהלך 2016 בפיקוד של 
סא"ל ברק צ'רני וביוזמתם של אנשי גדוד 71 
הראשון, שהיו תחת פיקודו של סא"ל משולם 
רטס, התממש ערב נוסף, מרגש ומלא מורשת 
וגאווה, שבו נפגשו לוחמי הגדוד לאחר 40 שנה.

ביום כניסתי לתפקיד, בקיץ 2016, קיים הגדוד 
יום מורשת, מדרום לחרמונית באזורי הקרבות. 
ביום זה סיפרו לוחמי הגדוד משנת 1973 ללוחמי 
הגדוד משנת 2016 את מורשת הקרב והגבורה 
מאותו מרחב שבו נערכו הקרבות, ושם מעל 
עמק הבכא, אוחדו לראשונה לוחמי גדוד 71 
בפיקוד רטס עם לוחמי גדוד 71 בפיקוד עמוס כץ.
השבוע החל תרגיל של גדוד 71 שימשך גם 
בשבוע הבא, ולאות הערכה החלטתי לשנות את 
אותות הקריאה בקשר של הפלוגות המבצעיות, 
ולהתאימן לאותות הקשר משנת 1973, בדיוק כפי 
שהמג"ד רטס עלה בקשר כדי לפקד על כוחותיו.

פלוגה כ' - "כנסת",

פלוגה ל' - "לעז"
פלוגה מ' - "מדריד.

נמשיך לשמר מורשת זו של דבקות במשימה, 
דוגמה אישית ואהבת הארץ גם להבא. וכפי 
שאמר בני ברץ, קמב"ץ הגדוד במלחמה - "גדוד 

71 היה קצר בימים אבל עתיר בגבורה".
אין גאה ממני להיות כאן היום עם לוחמי 
הגדוד, ולהוקיר את זכרו של רטס המג"ד הראשון.

תודה רבה.

משולם רטס - האדם מאחורי המדים
בעת שירותו הצבאי שלח רטס מכתבים 
לאשתו, בתקופת הכוננות שלפני מלחמת ששת 
הימים ובהזדמנויות אחרות. להלן כמה מהם 
השופכים אור על האדם הרגיש והבעל האוהב:

13 ביוני 1967
לאילה והילדים שלום רב.

אני מרגיש מצוין רק קצת מעוניין במים, 
גלידה ודברים נוספים שאני אוהב ולא ניתן 
להשיגם כאן. כאן חם מאוד למרות שיושבים על 
שפת התעלה וכפי הנראה נשב הרבה זמן. אם את 
בוודאי מעוניינת לדעת כמה זמן אני אשאר כאן, 
אני איני יודע. מה שלומכם, אני מאוד מתגעגע 
ומעוניין לקבל מספר מילים מכם. ד"ש לכולם 
ובעיקר לאימי, אני מקווה שהיא מרגישה טוב.
בעצם את ילדה רעה, מדוע את לא כותבת 

לי? אני בכל הזדמנות כותב לכם.

19 באפריל 1970
לשמנה שלי שלום.

אני יודע את הרגשתך כאשר אני צריך לנסוע 
אך האמיני כי הרגשתי אינה שונה משלך, אך 
בעניין זה אין מה לעשות. איך אומר סוקרטס - 
מה זה שנה לעומת הנצח. "עוד תראי עוד תראי 

כמה טוב יהיה בשנה בשנה הבאה".
באהבה מנחם

)מכתב זה כתב רטס לאילה בזמן שהייתה 
בהריון עם בתם סיגל( 

לצפייה בצילומים מהערב, ראו כאן:
https://goo.gl/photos/MMxUVZXaZYaBaptR9

תא"ל )במיל'( אביגדור קהלני נושא דברים על רטס ז"לאילה רטס, אלמנתו של משולם ז"ל, נושאת דברי תודה בסיום הערב
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גדוד טנקים של חטיבת  היה   268 גדוד 
השריון במילואים 27. הגדוד הוקם בתחילת 
שנות ה־50' של המאה הקודמת כגדוד טנקי 
שרמן. במלחמת סיני )1956( לחם לאורך הציר 
הצפוני בסיני מרפיח ועד אל־עריש. במלחמת 
)1967( לחם בחזית הדרום  הימים  ששת 
במסגרת אוגדת האלוף ישראל טל )טליק(. 
חוברת מורשת של הגדוד שפרסם מפקדו 
במלחמה טוביה רביב )לימים אל"ם(, מספרת 
על הדרך שבה התמודד עם המתנה שוחקת 
ולחימה בעת שהייתו בגבול ישראל מצרים 
בתקופת ההמתנה שקדמה למלחמה, ולאחר 
מכן על גדת תעלת סואץ בימים הראשונים 

שלאחר המלחמה*.

תקופת ההמתנה למלחמה
חיילי הגדוד נקראו לשירות מילואים 
באמצע מאי 1967. זמן קצר לאחר גיוסם 
גילו חיילי הגדוד להפתעתם שלא נותר 
הרבה מהציוד שיועד לשמש אותם בעת 
חירום, כי כמה יחידות שגויסו לפני כן 
דאגו לרוקן את מחסני הגדוד. השלב 
להשלים  היה  הגיוס  לאחר  הראשון 
את החסר 'מן הגורן ומן היקב'. אנשי 

המילואים לא ידעו באותה עת על הבאות, הם 
חשבו שהמשימה הצפויה להם היא כוננות או 
תעסוקה כלשהי, מהסוג שהיו רגילים לו מימי 
מילואים רבים קודמים. יומיים לאחר הגיוס 
הגדוד קיבל פקודה לעבור לשטחי כינוס ליד 
קיבוץ גברעם, הסמוך לעיר אשקלון. ארבעה 
צוותים מהגדוד הועברו לירושלים באותה עת.

ב־25 במאי הגדוד היה מוצב בשטחי הכינוס 
שהתקבלה  המשימה  משימה.  לכל  ומוכן 
זו הייתה מורכבת,  הייתה להמתין. תקופה 
המתנה ללא תכלית ברורה ובחוסר וודאות. 
מפקד הגדוד ניצל את הזמן היטב. הוא ערך 
לחייליו השתלמויות בטופוגרפיה, חבלה ועזרה 
ראשונה, ועם המפקדים ערך סיורים לאורך 
אזור הפריצה המיועד, ולמד יחד איתם את 
התוכניות המבצעיות. המוטיבציה בגדוד היתה 

גבוהה. ההמתנה סמוך לגבול עוררה מתח 
וציפייה, שהחלו להתחלף בשעמום ובתסכול 
מחוסר הוודאות. הפעילות המיוחדת שערך 
הגדוד בתקופה הייתה דווקא עם קיבוץ גברעם. 
במשך כמה ימים סייעו חיילי הגדוד לקיבוץ 
בחפירת עמדות ביצורים ובעבודת חקלאיות. 
'דף קרבי' שהוציאה מזכירות המשק מלמד על 
היחסים בין אנשי הקיבוץ לחיילי הגדוד באותם 

ימים מתוחים: 

למפקדים ולחיילים השלום והברכה
הנה מתגשם לעינינו פסוקו של ישעיהו: 'ְוכְִּתתּו 
ַחְרבֹוָתם לְִאִּתים, ַוֲחנִיתֹותֵיֶהם לְַמזְֵמרֹות'. כרגיל 
מוציאים לחיילים 'דף קרבי' והנה אנו מוציאים 
'דף כל כך אזרחי'. באתם אלינו לחזק את עמדתנו 
ולסייע לנו באיסוף ובשמירה ]על[ החציר - ברוכים 

תהיו! ביתנו פתוח לפניכם".
בסוף מאי הגדוד קיבל פקודה לנוע 
הוא  יותר.  דרומי  אחר,  כינוס  לשטח 
קיבל פקודות שונות מאלו שאותן החל 
ללמוד. שוב הייתה ציפייה לפעולה, שחלפה 
ומתוחה. הגדוד המשיך  בשגרה מוזרה 
לעסוק באימונים ובסיורים, כפי שעשה 
קודם לכן. בחוברת הגדוד מצוין כי "אחת 
מן התעסוקות הלא מבוטלות בתקופה זו 
היתה לארח את כל העיתונאים, הצלמים 
וצלמי הטלוויזיה שהציפו אותנו כארבה". 
ב־5 ביוני בשעה 07:50 נשמעה הפקודה 'סדין 
אדום', הגדוד הועבר דרומה לאזור קיבוץ 
גבולות ובאחת בטלו כל המשימות הקודמות 

שלקראתן התכונן.
בימים 8־5 ביוני הגדוד לחם בסיני, וחלקו 
הקטן בירושלים. הגדוד סיים את הלחימה 
בכיבוש שדה התעופה ביר גפגפה. במלחמה 
נפלו שלושה מלוחמיו. הגדוד התארגן באזור 
שדה התעופה בעודו מבחין בטנקי חטיבה 
7 ממשיכים מערבה לעבר התעלה. זמן קצר 
לאחר סיום כיבוש סיני, קיבל הגדוד פקודה 
לחזור לבסיסו לצורך שחרור, הוא החל בנסיעתו 
חזרה ונעצר באזור אל־עריש. הפקודה החדשה 
שקיבל הייתה לעבור לאזור צפון התעלה ולסייע 
במשך חודש באחזקת קו הגבול החדש באזור 

איסמעילייה, גשר פירדן וקנטרה.
את  מאחור  שהשאירו  המילואים  אנשי 
משפחותיהם ופרנסתם נדרשו שוב להמתין. 
על  שבישרה  רגיעה  הביא  הלחימה  סיום 
מציאות חדשה. עד מהרה הפכה מציאות זו 
לקשה וסוערת. מלחמת ששת הימים הכריעה, 
לכאורה, את האויב. צבא מצרים חזר מושפל 
ומובס והותיר מאחור את רוב כלי נשקו. ניתן 
לחשוב היה כי מצרים תשלים עם המצב החדש, 
או לפחות תנסה להשתקם בטרם תפעל שוב. 
אולם תוך זמן קצר מאוד התברר כי לא כך 
הדבר. הגדוד למד על בשרו כי לא היה בכוונת 
מצרים להשלים עם המצב החדש. חיילי הגדוד 
הגיעו לשטח החדש, שבו לא היו עדיין מוצבים 

גדוד 268 לא הותש
גדוד 268 של עוצבת "אגרוף ורומח" עבר כמו רבים את תקופת 

ההמתנה שלפני מלחמת ששת הימים שבה השתתף, ולאחר מכן 
נשאר מגויס וטעם את תחילת מלחמת ההתשה. לוחמיו ומפקדים 

עמדו בכבוד במשימה

מאור לוי

כריכת חוברת המורשת של הגדוד: 
 

"ראשונים על השרמן בצה"ל"
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ישראלים, והחלו בהתחפרות והתארגנות. בימים 
הראשונים שלאחר המלחמה הם סייעו בשמירה 
ושינוע שבויים מצרים רבים, מתוך אלפי השבויים 
שנפלו בידי צה"ל במהלך המלחמה. הגבול נותר 

שקט עד יום שבת 1 ביולי 1967.

תקריות ראס אל־עיש 31 ביולי 1967
ביום שבת 1 ביולי נתקל סיור של הגדוד 
במוקשים מצרים, כ־17 ק"מ דרומית לפורט 
חיילי  הבחינו  צפונה משם  ק"מ  שני  פואד. 
הגדוד בכוח מצרי בגדה המזרחית של התעלה, 
כפלוגה, שעסקה במיקוש הדרכים ובסירות 
המערבית  מגדה  נוספים  חיילים  שהביאו 

למזרחית. הפלוגה הייתה מצוידת בנשק מסייע 
ובכמה כלי רכב. הגדוד החל בהסתערות לעבר 
הפלוגה, והבריח את החיילים המצרים לגדה 
המערבית. בסיום הקרב התברר כי הגדוד הרג 

כ־25 מהלוחמים המצרים.
יום למחרת חודשה האש. זחל"ם של הגדוד 
שהוביל פצועים מהתקרית של יום קודם, עלה 
על מוקש, ולאחר מכן נפתחה עליו אש מרגמות 
ומקלעים. מפקד פלוגת החרמ"ש של הגדוד, רס"ן 
אוריאל מנוחין, נהרג בעקבות הירי. בהמשך 
היום נפתחה אש מצרית על חיילי הגדוד באזור 
קנטרה. הגדוד השיב בירי מרגמות לארטילריה 
המצרית והאש פסקה. ב־3 ביולי שוב נפתחה אש 

ארטילרית מצרית שפגעה בזחל"ם של הגדוד.

יום קרב ב־8 ביולי
בבוקר 8 ביולי ערכה פלוגת הסיור של הגדוד 
סיורים לאורך קו הגבול. בשעות הבוקר החל יום 
קרב רווי אש, ובו הופעלו גם מטוסי חיל האוויר. 
האש המצרית פגעה בחיילי הפלוגה והסבה לה 
פצועים והרוגים. חיילי הפלוגה ירו לעברה השני 
של התעלה ופגעו בכלי רכב מצרים. טנקים של 
הגדוד השתתפו גם הם בלחימה. בסיום הקרב, 
בשעות הערב, פגעו כוחות הגדוד בארבע טנקים 
מצרים, שני טנקים מהגדוד נפגעו ושלושה חיילים 
נהרגו. זו היתה התקרית האחרונה שבה הגדוד 
השתתף בגזרה זו. לחיילי הגדוד - רס"ן אוריאל 
מנוחין ז"ל וסמל פרנציס רחמים - הוענקו צל"שים 
על פועלם בימי קרב אלה. תקריות אלו סימנו את 
סופה של תקופת המלחמה עבור הגדוד, אך גם 
את תחילתה של מלחמה חדשה בחזית המצרית 

- מלחמת ההתשה.
תקופת הזמן שהגדוד עבר מגיוסו ועד שחרורו 
הייתה ארוכה למדי. היא הכילה אימה והתרוממות 
רוח, המתנה שוחקת ולחימה, שמחה וכאב. 
בתקופה זו הגדוד הוצב פעמיים לאורך הגבול, 
ונדרש לקיים בו שגרה מתוחה. הראשונה סמוך 
ליישובים ישראלים תומכים ומזמינים והאחרונה 
סמוך לאויב המבקש לפגוע. בשתיהן היה שקט 
מדומה, שחלף באחת ושינה את המציאות עבור 
וימי הקרב  הלוחמים. אותו שקט, ההמתנה, 
התדירים, הפכו מנת חלקם של רבים עד הסכם 

הפסקת האש עם המצרים באוגוסט 1970. 

תודה למשפחתו של גדעון אלטשולר ז"ל על 
 הרשות לסרוק את החוברת "ראשונים על 

השרמן בצה"ל" לצורך הכנת הכתבה

דף קרבי לחילי גדוד 268 מטעם מזכירות המשק

מפה של תקריות האש בימים 8-1 ביולי 1967
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הספר "דן שומרון מנהיגות שקטה" הושק 
לשריון,  ביד  שהתקיים  רעות  ערב  במהלך 
 ,)2016 בנר חמישי של חנוכה )28 בדצמבר 
בהשתתפות שר הביטחון בעבר רב־אלוף )במיל'( 
שאול מופז, ששירת כחייל תחת פיקודו של 
המג"ד דאז דן שומרון, האלוף )במיל'( אלעד פלד, 
בני משפחתו של רב־אלוף )במיל'( דן שומרון ז"ל, 
מוקירי זכרו של דן שומרון ז"ל וחברי העמותה. 
היסטוריון העמותה אל"ם במיל'( בני מיכלסון 
הנחה חלק זה של הערב. בערב נשאו דברים 
מחבר הספר אל"ם )במיל'( פרופ' זאב דרורי, 
שר הביטחון בעבר רב־אלוף )במיל'( שאול מופז 

והאלוף )במיל'( אלעד פלד.
מחבר הספר - פרופ' זאב דרורי - העומד 
בראש המחלקה ללימודים רב־תחומיים במכללה 
האקדמית כנרת שבעמק הירדן, שירת כמ"מ 
בגדוד 890 במלחמת ששת הימים ולאחר מכן 
כמ"פ תחת פיקודו של דן שומרון במלחמת 
ההתשה. במלחמת יום הכיפורים שירת בתפקיד 
סמג"ד בגדוד 890 ובקרב הדמים בחווה הסינית. 
בהמשך דרכו בצבא שימש מפקד סיירת שקד, וכן 
מפקד חטיבת גבעתי במלחמת לבנון הראשונה 

ומפקד גלי צה"ל.
מנכ"ל  בתפקיד  כיהן  האחרונות  בשנים 
המכללה האקדמית כנרת, ייסד ועמד בראש 
מכון כנרת למחקר קשרי חברה, שלום וביטחון 
ע"ש רא"ל דן שומרון. כיום מכהן בתפקיד יו"ר 

אגודת חוקרי צבא־חברה בישראל. ספריו של 
פרופ' דרורי משקפים את תחומי התמחותו 
הנרחבים: היסטוריה כללית, היסטוריה של עם 

ישראל, מדעי המדינה והמזרח התיכון.

מדברי המחבר זאב דרורי
)מאתר ידיעות ספרים(

פרי מחקר מעמיק  הוא  הספר שלפניכם 
דן שומרון )2008-1937(,  המציב את רא"ל 
הרמטכ"ל ה־13 של צה"ל, במקומו הראוי בין 
דפי ההיסטוריה של מדינת ישראל. ההיסטוריון 
הצבאי פרופ' זאב דרורי )אל"ם במיל'( משרטט 
בספר זה קווים לדמותו של שומרון, מצביא 
אמיתי שמסכת חייו שזורה בהיסטוריה רצופת 
התהפוכות מקום המדינה ועד לסיומן של מלחמת 
המפרץ והאינתיפאדה הראשונה. דן שומרון 
החל את דרכו כצנחן בגדוד 890 וזכה לתהילת 
עולם כמפקד מבצע אנטבה. כרמטכ"ל בעל חזון 
הנהיג את צה"ל אל עבר הִקדמה, עד שנהפך 
לצבא מודרני ומשוכלל בעל יכולות טכנולוגיות 
מנהיגותו השקטה,  בעולם.  מן המתקדמות 
המאופקת, של האיש שהרבה לעשות ומיעט 
במילים, אומץ לבו והביטחון שהשרה על פקודיו 
ועל הדרג המדיני - כל אלה ייחדו אותו כמצביא 
וכשליח ציבור, כאדם הרואה לנגד עיניו אך ורק 

את טובת המדינה וביטחונה.
ישותו, איש  שומרון היה איש צבא בכל 
מופנם ששמר על פרטיותו ועל משפחתו. הוא 
רחק מפוליטיקה, מפוליטיקאים ומתקשורת. 
דמותו האנושית ורבת הגוונים נחשפת לראשונה 

 "דן שומרון 
 מנהיגות שקטה"

ספר חדש
דן היה אדם פשוט, לא מתנשא ולא יהיר. היו לו תמיד פנאי ורצון לשמוע, 

סבלנות להקשיב ולרדת לעומקם של דברים. דן שומרון נשאר כשהיה 
- קיבוצניק של פעם. איש עבודה ועשייה, ממעט בדיבורים, נותן אמון 

בבני אדם, נוח לבריות וענו. הוא ייצג עבורי רוח של תקופה: של חלוציות, 
התנדבות ודוגמה אישית. דמות הצבר הישראלי שנולד וגדל במרחבי 

עמק הירדן. איש שטח ומנהיג שספג את הוויית הביטחון משחר נעוריו, 
נטוע ומושרש בחברה ובתרבות הישראלית

ליקט וערך אל"ם )במיל'( שאול נגר

כריכת הספר "דן שומרון מנהיגות שקטה", 
הוצאת משכל )ידיעות ספרים(, ספטמבר 2016, 
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מתוך מאות מקורות, מכתבים, ראיונות וכתבים 
שבבסיסו של מחקר עשיר זה.

קטע מן המבוא לספר
רא״ל דן שומרון, הרמטכ״ל ה־13 של מדינת 
ישראל, שירת בצה״ל במשך 35 שנה. הוא התחיל 
את דרכו כלוחם בגדוד 890 של הצנחנים בשנות 
החמישים, וסיים כרמטכ״ל בימי האינתיפאדה 
הראשונה ומלחמת המפרץ הראשונה ב־1991.

לּו היה דן שומרון עמנו היום, לא היה מרשה 
לי בשום צורה ואופן לכתוב ספר על אודותיו. דן 
היה צנוע במעשיו ומיעט בדיבורים. רַחק מיחסי 

ציבור ומתקשורת ודַבק בעשייה.
לא אחת, כאשר הפצירו בו פקודיו לערוך 
כנס מורשת ולהוציא לאור את סיפורי התעוזה 
העדיף  דן   ,401 לוחמי חטיבה  והגבורה של 
ש״ההיסטוריה תשפוט״. לאחר ״מבצע יונתן״, 
החטופים  לחילוץ  שומרון,  דן  פיקד  שעליו 
מאנטבה, חזרה ועלתה הבקשה. מפקדים ולוחמים 
שלקחו חלק במבצע ביקשו את דן להעלות את 
זיכרונותיו על הכתב. להוציא לאור, ממקור 
ראשון, את מהלך התכנון והביצוע של אחת 
הפעולות ההרואיות בתולדות מדינת ישראל. דן 
שומרון השיב כי איננו חושש שהאמת תיעלם 
או תסולף בידי פוליטיקאים ומנכסי ההיסטוריה. 

״ההיסטוריה תשפוט״, כך היה חוזר ואומר.
נתן  ונאיבי,  היה אדם תמים  דן שומרון 
אמון בבני אדם, חַלק סמכויות ותמך במפקדי 
המשנה שלו. הוא עודד מחשבה מקורית, יוזמה 
ויצירתיות, ולא ייחס חשיבות לדרגת המפקדים. 
הוא ידע למנף את היוזמה והתעוזה של מפקדי 
יחידות העילית של צה״ל ולגבש אותן לכדי 
תוכנית אופרטיבית העומדת במבחן המציאות, 
תוך לקיחת סיכון מחושב. עד שלא נפגע באופן 
אישי, לא היה מוכן לשמוע על אלו הטובים 
במלאכת השיווק והפרסום, המנכסים לעצמם 
עלילות גבורה והילה של אחרים. דן טען כי ״מי 
שבורח מהכבוד - הכבוד רודף אחריו״, וכאן 

טעה טעות מרה.
כשדן שומרון דיבר על ההיסטוריה, מתוך 
ההנחה שהאמת תצא לאור ביום מן הימים, 
המושג  כמה  עד  הבין  ולא  ידע  לא  הוא 
״היסטוריה״ הוא מושג חמקמק. אומרים ש״אין 
היסטוריה, יש היסטוריונים״, ולכל היסטוריון 
- ההיסטוריוגרפיה שלו. התהילה - פנים רבות 

לה, ואבות רבים להצלחה.
לקחתי על עצמי את כתיבת הביוגרפיה של דן 
שומרון מתוך תחושת אחריות ומתוך רצון לעשות 
צדק היסטורי עם פועלו ותרומתו לביטחון מדינת 
ישראל. חובה עלי להציג גילוי נאות. שֵירִּתי כמ״פ 
תחת פיקודו של דן שומרון בהיותו מג״ד 890 
במלחמת ההתשה. לימים, כמפקד חטיבה, שירּתִי 
תחת פיקודו כשהיה אלוף פיקוד הדרום. שמרתי 
על קשר ולעתים רחוקות נפגשנו. בכל שיחה 
דיברנו על ציונות, על ההיסטוריה של עם ישראל, 
דנו בלקחי קרבות ובעתידה של מדינת ישראל 

מבחינה מדינית וביטחונית. אני מודה - נהניתי 
מאותן שיחות גלויות ופתוחות. דן היה אדם 
פשוט, לא מתנשא ולא יהיר. היו לו תמיד פנאי 
ורצון לשמוע, סבלנות להקשיב ולרדת לעומקם 
של דברים. דן שומרון נשאר כשהיה - קיבוצניק 
של פעם. איש עבודה ועשייה, ממעט בדיבורים, 
נותן אמון בבני אדם, נוח לבריות וענו. הוא ייצג 
עבורי רוח של תקופה: של חלוציות, התנדבות 
ודוגמה אישית. דמות הצבר הישראלי שנולד וגדל 
במרחבי עמק הירדן. איש שטח ומנהיג שספג את 
הוויית הביטחון משחר נעוריו, נטוע ומושרש 
בחברה ובתרבות הישראלית. הוא אהב את שירי 
ארץ ישראל, היה רקדן וספורטאי מצטיין, אבל 
יותר מכול הוא אהב והעריך את חיי הצבא, שלהם 

הקדיש את מיטב שנותיו.
עבודת המחקר לכתיבת הספר ערכה כחמש 
שנים. כהיסטוריון, ביקשתי לתאר את דמותו 
של דן שומרון השזורה באירועים ההיסטוריים 
המרכזיים, מאז ראשית שנות המדינה ועד לסיום 

מלחמת המפרץ והאינתיפאדה הראשונה.
מטבע הדברים, המחקר עסק במלחמות 
ישראל, בפעולות המיוחדות ובפעילות הביטחון 
השוטף, שבהן היה דן שומרון מעורב ומוביל 

במשך עשרות שנים.
סיפור חייו של דן שומרון מתחיל בבית 
ההורים, מחלוצי ההתיישבות בקיבוץ אשדות 
יעקב. דן צמח בקיבוץ כפי שהיה פעם: בין 
אידיאליסטים, מהפכנים, יוצרי ״האדם החדש״. 
הוריו של דן נטעו בו את הערכים שבבסיס 
אישיותו, שאפיינו את מעשיו במשך כל חייו: 
מרדנות ועצמאות מחשבתית, בצד יכולת הקשבה 
וקבלה, צניעות והסתפקות במועט, ומעל ַלכול 
- ההתמדה והעקשנות. ״פרד״ היה כינויו של 

דן מאז ילדותו ובכל תפקידיו בצה״ל.
פרקי חייו הבוגרים של דן שלובים באירועים 
המרכזיים בביטחון ישראל, מאז פעולות התגמול 
בשנות החמישים, דרך מלחמת סיני ב־1956. 
עם שובו לצה״ל לאחר תקופה קצרה בקיבוץ, 
דן שירת בגדוד 202 של הצנחנים ולקח חלק 
בפעולות הגמול של שנות השישים המוקדמות. 
כבר בפעולות אלה התגלה כמנהיג ומפקד קר רוח, 
נועז ובעל יכולת התמצאות וניווט יוצאת דופן.

במלחמת ששת הימים ב־1967 היה דן שומרון 
הראשון להגיע לתעלת סואץ כמפקד כוח החוד 
של אוגדת ישראל טל בצפון סיני. הוא קיבל 
את עיטור המופת על אומץ לב ויוזמה קרבית, 

בקרבות ההבקעה במערך המצרי באל־עריש.
במלחמת ההתשה מּונה למג״ד 890, פיקד על 
פשיטות אחדות בעומק שטח האויב, הוביל את 
חטיבת הצנחנים ב״פעולת כראמה״, השתתף 
במרדפים בבקעת הירדן ובלחימה בקו התעלה. 
בשנים אלו התגלה דן שומרון כמפקד ׂשדה 

מהטובים שגדלו בצה״ל, ושמו הלך לפניו.
לאחר שכיהן כראש ענף מבצעים במטכ״ל, 
עבר הסבה לשריון וקיבל את הפיקוד על חטיבת 
שריון. במלחמת יום הכיפורים פיקד על חטיבה 
401, שהייתה אחראית לבלימת הכוחות המצריים 
בגזרה הדרומית של תעלת סואץ. החטיבה צלחה 
בהמשך המלחמה את התעלה, כיתרה את ארמיה 

3 המצרית וכבשה את נמל עדבייה.
חי״ר  לקצין  שומרון  דן  מּונה  ב־1974 
וצנחנים ראשי וזכה לתהילת העולם עת פיקד 
על ״מבצע יונתן״, מבצע חילוץ בני הערובה 
מאנטבה. היה זה המבצע המזהיר בתולדות מדינת 
ישראל ודוגמה ליכולתו המבצעית של צה״ל. דן 
היטיב אז לבנות תוכנית פעולה שעמדה במבחן 
הביקורת הקפדנית של ראש הממשלה יצחק 
רבין והרמטכ״ל מרדכי )מוטה( גור. הוא הׂשכיל 
להוביל ולמקד את היוזמה תוך מינוף היצירתיות 
של הדרג הזוטר. במנהיגותו, בקור רוחו ובביטחון 
שִהשרה על מקבלי ההחלטות, היה זה דן שומרון 
שהוציא את ״מבצע יונתן״ לדרך, שחרר את 
החטופים והשיב אותם הביתה. הוא שהחזיר 

את הביטחון והכבוד לצה״ל ולמדינת ישראל.
לאחר סיום תפקידו כקחצ״ר, ויתר על תפקיד 
אלוף פיקוד המרכז ודרש להתמנות למפקד אוגדה 
משוריינת, שאיגדה תחת כנפיה את כל קורסי 
הפיקוד של חיל השריון. גם כאן הוא יזם, חידש 
ובנה את תורת הקרב של חיל השריון על רקע לקחי 
מלחמת יום הכיפורים. במסגרת אימוני יחידות 
השריון עסק דן באופן יסודי ברמה הטכנו־טקטית 
של לוחמת השריון, והביא לשינויים מהותיים 

בתפעול המקצועי של כוחות הַחיל.
ב־1978 מּונה לאלוף פיקוד הדרום והיה 
אחראי על פינוי סיני והתארגנות בסיסי צה״ל 
לבחון את  ניתן  זו  בתקופה  הנגב.  במרחבי 
התפתחותו האישית של דן כמפקד בעל ראייה 
רחבה וארוכת טווח, ובה היטיב במיוחד לשלב 
היבטים מדיניים וצבאיים בתוכניות הפיקוד - 

מחבר הספר זאב דרורי נושא דברים

 "דן שומרון נמחק כי היה צנוע". דרורי 
צילום: אריאל בשור
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כמו גם בראייה הביטחונית הכוללת.
דן היה זה שהניח את היסודות לִמפקדת 
ֵחילות הׂשדה )מפח״ש(, שהפכה ברבות הימים 
לזרוע היבשה. בתפקידו זה היה אחראי לבניית 
תורת הלחימה, הארגון וההצטיידות של ֵחילות 
הׂשדה ולהפעלתם בלחימה המשולבת בשדה 
הקרב המודרני. הנחישות והעקשנות של דן 
שומרון הן שאפשרו את העמדת הבסיס ויציקת 
היסודות לזרוע היבשה העתידית של צה״ל. 
מלאכת הקמת המפח"ש היתה עבודה סיזיפית, 
מלּווה בעימותים ובדיונים אין־סופיים. דן היה 
אדם מנוסה וידע להבין את סירובם של אלופי 
המטכ״ל לוותר על סמכויות וכוח. גם מפקדי 
הֵחילות הכפופים למפח״ש נאבקו ככל יכולתם 

לשמר את סמכויותיהם ועצמאותם.
רק מפקד מרחיק ראּות, חסר ֶאגו וצנוע יכול היה 
לעמוד במאבק המתמשך להקמת ִמפקדת ֵחילות 
הׂשדה, נגד כל הסיכויים. עבודה עקשנית של הנחת 
יסודות לזרוע היבשה העתידית, תוך הבנה ברורה 
כי את הפירות יקצרו מפקדי צה״ל בדורות הבאים.

במשך שנה וחצי כסגן הרמטכ״ל, תחת פיקודו 
של משה לוי )משה וחצי(, הכין דן את תוכנית 
העבודה הרב־שנתית ואת הקיצוצים הכבדים 
שנדרשו מצה״ל. באותה תקופה נכנס לעובי 
הקורה של תקציב מערכת הביטחון וצה״ל והבין 

את הצורך בהקמת ״צבא קטן וחכם״.
---

באפריל 1987, התמנה דן שומרון לרמטכ״ל 
ה־13 של צה״ל. בתקופת כהונתו נבנה הבסיס 
לשינויים הגדולים בצבא היבשה, ובהתפתחות 
החימוש המונחה המדויק )חמ״ם( של צה״ל. 
דן שומרון היה הכוח המניע לקפיצת הדרך של 
צבא היבשה בכל הִמתארים, ובכך הוצב צה״ל 
כצבא מודרני ומשוכלל, בעל יכולות טכנולוגיות 

מהמתקדמות בעולם.
בסוף  שפרצה  הראשונה  האינתיפאדה 
שנת 1987, העמידה תחת ביקורת חריפה את 
כולו, בהתמודדות עם  ואת צה״ל  הרמטכ״ל 
גילויי האלימות בהתקוממות של האוכלוסייה 
הפלסטינית בשטחים. מנהיגותו השקטה, קור 
רוחו ועמידתו מול עמדות פוליטיות קיצוניות, 
מימין ומשמאל, מנעו הסלמה והידרדרות בצה״ל 

ובחברה הישראלית כולה. דן שומרון הצליח 
לשמור על אופיו של צה״ל כצבא בעל רמת מוסר 
ונורמות התנהגות גבוהות, כמרכיב מרכזי בהסכמה 
הלאומית. עם זאת הצליח צה״ל תחת פיקודו למגר 
את ההתקוממות העממית - ולמזער את הישגיה.
בתקופת כהונתו של דן שומרון כרמטכ״ל 
הצליח צה״ל למנוע את פעילות הטרור לאורך 
גבולות המדינה, ובמיוחד בגבול הצפון. בצד 
הכישלון של ״ליל הגלשונים״, פעל צה״ל נגד 
ארגוני המחבלים וחיסל את חוליות המחבלים 
שניסו לחדור ולפגֵע בתוך ישראל. דן הוביל 
אסטרטגיה תוקפנית של לחימה ופגיעה בבסיסי 
המחבלים על ידי פשיטות ביבשה, מהאוויר 
ומהים, בעומק שטח האויב. יחידות צה״ל פשטו 
על בסיסי חיזבאללה בתוך לבנון ולא אפשרו 
לאנשי הארגון להתארגן ולפעול גם בביתם. 
בארבע שנות כהונתו כרמטכ״ל לא נהרג אף 

אזרח בישראל מפעילות טרור.
---

חיפשתי לחשוף את דמותו האנושית מתוך מדי 
הצבא, שהפכו למדי חייו. דן היה איש צבא בכל 
ישותו, וקשה היה לחדור לתוך מעטה השריון שגונן 
עליו. הוא היה איש מופנם, שמר על פרטיותו ועל 
משפחתו. הוא התרחק מפוליטיקה ומפוליטיקאים. 
הוא לא היה חבר של אנשי תקשורת ואנשי יחסי 
ציבור. דן שומרון היה שייך לדור שלא הפגין 
רגשות. כאשר נפגשו בבית הקברות, היו המפקדים 
מסירים את משקפי השמש מעיניהם, למען יראה 
הציבור כי חיילים אינם בוכים. הם בוכים בלב 
פנימה, אך שומרים על זקיפּות קומה וחוסן אישי 
גם בשעות הקשות. ביקורת רבה הוטחה בדן 
שומרון על דעותיו בנושא זה. זאת היתה דמותו 
של דן שומרון, זה היה אופיו וזו היתה דרך חייו. 
מנהיגות שקטה, מאופקת, המקרינה עוצמה וכוח, 

היודעת לעשות וחוסכת במילים.
---

בפברואר 2008 לקה דן שומרון בשבץ מוחי 
ופּונה לבית החולים איכילוב בתל אביב. הוא 
נפטר ב־26 בפברואר 2008. בן שבעים היה במותו.

על הספר, מאתר ערוץ 7
ספרו החדש של ההיסטוריון הצבאי פרופ' 

זאב דרורי )אל"ם במיל'( - "דן שומרון מנהיגות 
שקטה" - משלב את שני המישורים וכך ראוי 
לקוראו. ראשית המחבר: פרופ' דרורי שירת כמ"פ 
תחת פיקודו של דן שומרון במלחמת ההתשה. 
זו נקודת זווית אישית. היא אינה פוסלת חלילה 
אך טוב לדעת זאת. עבודתו על הספר היא פרי 
מחקר מעמיק המציב, לדברי המחבר, את רא"ל 
דן שומרון )2008-1937(, הרמטכ"ל ה־13 של 
צה"ל, במקומו הראוי בין דפי ההיסטוריה של 
מדינת ישראל. שומרון, מצביא אמיתי שמסכת 
התהפוכות  רצופת  בהיסטוריה  שזורה  חייו 
מקום המדינה ועד לסיומן של מלחמת המפרץ 
והאינתיפאדה הראשונה. שנית האיש - במקרה 

זה הרמטכ"ל ה־13.
דן שומרון החל את דרכו כצנחן בגדוד 890 
עולם כמפקד מבצע אנטבה.  וזכה לתהילת 
כרמטכ"ל בעל חזון הנהיג את צה"ל אל עבר 
הִקדמה, עד שנהפך לצבא מודרני ומשוכלל בעל 

יכולות טכנולוגיות מן המתקדמות בעולם.
רבים וטובים מדברים על המבצע שהם היו 
שם, הם ראו, הם תכננו, הם ביצעו. בפועל 
וביושר יש לומר בשקט בשקט היה זה דן שומרון 
שעשה הכול. הוא היה זה שעזב אחרון והגיע 

ראשון.
מנהיגותו השקטה, המאופקת, של האיש 
לבו  אומץ  במילים,  ומיעט  לעשות  שהרבה 
והביטחון שהשרה על פקודיו ועל הדרג המדיני 
- כל אלה ייחדו אותו כמצביא וכשליח ציבור, 
כאדם הרואה לנגד עיניו אך ורק את טובת 

המדינה וביטחונה.
ישותו, איש  שומרון היה איש צבא בכל 
מופנם ששמר על פרטיותו ועל משפחתו. הוא 
רחק מפוליטיקה, מפוליטיקאים ומתקשורת. 
דמותו האנושית ורבת הגוונים נחשפת לראשונה 
מתוך מאות מקורות, מכתבים, ראיונות וכתבים 

שבבסיסו של מחקר עשיר זה.
בספר מובאים אירועים רבים שלא נחשפנו 
עליהם, אמירות שונות, דעות וויכוחים שתמיד 
נסתרים מעיני הציבור ורק אחרי שנים אם 
בכלל נחשפים הם לאור. ראוי לקרוא, לדעת 
ויחליט כל אחד מה הוא לוקח מכך ומה נשאר 

בספר. 

שר הביטחון בעבר רב־אלוף )במיל'( שאול מופז 
נושא דברים

https://goo.gl/photos/yMn1w7LTjTU6cYFc8 :מצגת צילומים מערב השקת הספר ביד לשריון - ראו כאן

יו"ר עמותת יד לשריון האלוף )במיל'( אודי שני האלוף )במיל'( ד"ר אלעד פלד נושא דברים
נושא דברים
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 האלוף אביב כוכבי, מפקד פיקוד הצפון, בדברים 
לזכרו של ינוש | צילום: רב"ט עדי קמיניץ, יד לשריון

 7 חטיבה  של  המיתולוגי  המפקד  ינוש, 
במלחמת יום הכיפורים, שבה קנה תהילת עולם, 
ולימים אלוף פיקוד הצפון, היה איש שמחובר 
לכה רבים וכה רבים היו מחוברים אליו בלב 
ונפש. לפני שנה )ב־13 בפברואר 2016( הלך 
לעולמו כבן שמונים, לפני שהספיק לכתוב ספר 

על חייו מלאי הטלטלות והמעש. 
בדברי אביטל, אלמנתו של ינוש, היא ציינה כי 
"ינוש לא היה מעוניין לכתוב ספר תיעודי על חייו 
והוא גם נתן הסבר שכל כך אופייני לינוש. ינוש 
תכנן לכתוב תסריט או רומן, כמו מלחמה ושלום 
של טולסטוי, שדרכו ניתן יהיה ללמוד על חייו. 
אבל, הוא לא הספיק." העיתונאים אילן כפיר ודני 
דור נרתמו למשימה לאחר מותו של ינוש והוציאו 
מתחת ידיהם ספר מופת המתאר את מסכת חייו, 
החל מילדותו השלווה והקצרה בפולין שנקטעה 
באחת בפרוץ מלחמת העולם השנייה, טלטולי 
המשפחה לגלות של רעב בסיביר, שם התייתם 
מאימו, עלייתו לארץ במסגרת "ילדי טהרן", 
שירותו הצבאי המפואר והשנים שלאחר מכן.

הספר "ינוש" הושק בערב מרגש וערכי ביד 
לשריון, ביום 7 במארס 2017, בהשתתפות בני 
המשפחה, חבריו הרבים ומוקירי זכרו, ובהם 
האלופים אביב כוכבי, מפקד פיקוד הצפון; אייל 
זמיר, מפקד פיקוד הדרום; האלופים )במיל'( 
אודי שני, יו"ר עמותת יד לשריון; עמוס ירון, 
חיים ארז, ג'קי אבן, אֹורי אור, אמנון רשף, 
יוסי בן־חנן, יפתח רון־טל, עמוס מלכא, גרשון 
הכהן, שי אביטל; פקודיו בחטיבה 7 ובהם גיבור 
ישראל אביגדור קהלני ורבים אחרים שגדשו 
את "אולם המרכבה". הערב נערך ואורגן בסיוע 
ידידי המשפחה והנהלת עמותת יד לשריון, 
בראשות המנכ"ל תא"ל )במיל'( חנן ברנשטיין. 
הנחה את הערב תא"ל )במיל'( יוס )יוסף( אלדר, 
שהיה מג"ד 75 בקרבות חטיבה 7 במלחמת יום 
הכיפורים. בכניסה לאולם המרכבה הוצבה 
תערוכת צילומים על ינוש, כפי שצילם וליקט 

האלוף )במיל( יוסי בן־חנן שמגדיר את עצמו 
"אח מבחירה" לינוש.

דמותו של ינוש )אביגדור( בן־גל
ינוש בן־גל היה אישיות מרתקת בעל נפש 
רגישה ומופנמת. ינוש היה איש סקרן שקרא 
ספרים רבים ולא רק בנושאי צבא וביטחון 
ולא רק בעברית שלא ידע אותה לפני עלייתו 
ארצה. תא"ל )במיל'( רמי דבוש )דותן( מספר 
על ינוש בספר: "ינוש הוא איש שכולו רגש, גם 
אם הוא מפנים את זה, לצד כישרון נדיר בפיתוח 
תורת קרב של ללחימת שריון. קצין שחושב 
תמיד מחוץ לקופסה, קורא הרבה, לומד וחוקר 
מלחמות וקרבות בהיסטוריה כדי להפיק מהם 
לקחים וליישם אותם. התרגילים שאותם תכנן 
ועליהם פיקד היו לא שגרתיים, תמיד מפתיעים 
ומרתקים, ועוררו התפעלות בעיקר אצל מפקדים 

שלא גדלו בשריון".
בהקדמה לספרו של אילן סהר, שהיה קמ"ן 
חטיבה 7, על קרבות עמק הבכא, כתב ינוש: 
לחימתם  רוח  את  שואבים  שחייליך  "זכור 
מהתנהגותך ודבקותך במשימה. ֱהיֵה קשוח בכל 
הקשור להישגים והקפד על משמעת מבצעית, 
אבל שמור על לב חם, אוהב ורחום כלפי חייליך 
במחלקה. מעל לכול, זכור שלכל חייל יש ֵאם 

שהפקידה את בנה בידיך."

"ואיך גברתם על הסורים?" שאל הצנחן הצעיר.
"מפקדי הטנקים והמחלקות שאת שמם איני 
זוכר לצערי הרב, הם אלה שהשמידו את השריון 
הסורי עד האחרון שבהם. הם היו הגיבורים 
האמיתיים של אותה מלחמה נוראית... זכור 
את האחריות המוטלת עליך. לך לשלום, ואם 
תפגוש אי פעם את מפקדי המחלקות של אותה 
מלחמה, עבור לדום, הבט בהם בגאווה וביראת 

כבוד וברך אותם."
טעית! יש מי שהתהילה נשארת לו לעולם

על  סרטים  קטעי  הוקרנו  הערב  במהלך 
חייו ופעילותו של ינוש, גם לאחר שהשתחרר 
מצה"ל, ונישאו דברים לזכרו ועל דמותו. אילן 
כפיר ממחברי הספר ריתק את הקהל כשסיפר 
על תהליך הכתיבה וההתוודעות לדמותו של 
ינוש. יוס אלדר הנחה קבוצת דיון שהשתתפו 
בה האלוף )במיל'( חיים ארז, התא"לים )במיל'( 
יומטוב תמיר, אביגדור קהלני ושלמה איליה 
)שהיה קמ"ן פיקוד הצפון אצל ינוש( ואל"ם 
)במיל'( ורדה פומרנץ ששימשה קצינת ח"ן 
באוגדה 36 בפיקודו של ינוש. אלה סיפרו על 
ינוש בעת שירותו ועל דמותו יוצאת הדופן 
והמרתקת. מפקד פיקוד הצפון האלוף אביב 
כוכבי הביע צער שלא הספיק להכיר את ינוש 
היטב. בתוך כך ציין כי רבים בשירות הצבאי 
זוכים לתהילה, ומחמת הצניעות ראוי שיזכרו 
כי "Sic transit gloria mundi", כלומר "כך 
חולפת תהילת עולם", אבל אילו היה פוגש את 
ינוש היה אומר לו: טעית! יש מיש שהתהילה 

נשארת לו לעולם ואתה אחד מאלה!

על הספר "ינוש"
הצבא  חייו של אחד ממפקדי  סיפור  זה 
המיוחדים שקמו לצה"ל. ילד יהודי, שברח עם 
משפחתו מפולין הכבושה בידי הגרמנים, שרד 
את מחנה הגירוש בסיביר, את הרעב במלחמת 
העולם השנייה וצמח למנהיג צבאי שהוביל 

ערב מרגש וערכי 
בהשקת הספר "ינוש"
האלוף במילואים אביגדור )ינוש( בן־גל ז"ל, היה מפקד נערץ שקנה את עולמו 
בעת שפיקד על חטיבה 7 במלחמת יום הכיפורים ברמת הגולן. הספר "ינוש", 

שכתבו אילן כפיר ודוד דור, הושק ביד לשריון בערב מיוחד במעמד בני המשפחה, 
מוקירי זכרו ושריונאים רבים

ליקט וערך אל"ם )במיל'( שאול נגר



פברואר 2017  שריון 50 ׀ 49

כריכת הספר "ינוש", מאת אילן כפיר ודני דור, הוצאת כנרת זמורה־ביתן דביר, פברואר 2017, 336 
עמודים, כריכה רכה

אחריו גדודים, חטיבות ואוגדות. במקצועיות, 
בהקפדה ועם כל כך הרבה רגישות שהסתתרה 
מאחורי הקשיחות המופגנת. חמש פעמים הוא 
התייצב בשדה הקרב. חמש מלחמות שבכולן 
ניצח. רק את המלחמה האחרונה שלו לא צלח. 
"המפקד מודיע שהקרב נגמר..." אמר לחבריו 

ונפרד. ינוש. גיבור אמיתי בחייו ובמותו.
הספר יצא לאור ביום השנה לפטירתו.

"הם לא יעברו" - נשבע לעצמו בבוקר ה־9 
באוקטובר 73', אלוף משנה ינוש בן גל, מפקד 
חטיבה 7, כשעשרות הטנקים שנותרו תחת 
סורים  טנקים  מול מאות  פיקודו התמודדו 

שהתקדמו מערבה, מאיימים לשטוף את צפון 
רמת הגולן בדרכם לגליל.

והם לא עברו. לאחר שלושה ימי לחימה קשים, 
לעתים בטיפות הדלק האחרונות, כשהבטנים 
כמעט ריקים מפגזים, נבלמה המתקפה הסורית. 
במחיר כבד. מיטב מפקדי ולוחמי חטיבת השריון 
לא שבו מעמק הבכא. זה היה קרב גבורה יחיד 
במינו. קרב הגבורה של הלוחמים שטיפסו שוב 
ושוב על הרמפות גם כשהאבק והפיח כיסה את 
פניהם עד שהתקשו לראות את המטרות בסופו 
של עוד יום לחימה שלא נגמר; של המפקדים 
שעברו מטנק שנפגע לטנק אחר שנפגע גם הוא; 

של השריונרים ששמעו בקשר את קריאות העזרה 
ולא תמיד יכלו להושיע; של הקצינים בני עשרים 
ששמעו את קולו של "קודקוד 20" מבקש להחזיק 
מעמד. עוד חמש דקות. עוד עשר דקות. והם נשארו 

שם וניצחו, יודעים שבלעדיו זה לא היה קורה.
ינוש מגולל את סיפור חייו של אחד ממפקדי 
הצבא המיוחדים שקמו לצה"ל. ילד יהודי, שברח 
עם משפחתו מפולין הכבושה בידי הגרמנים, 
הגירוש בסיביר, את הרעב  שרד את מחנה 
הכבד במלחמת העולם השנייה וצמח למנהיג 
צבאי שהוביל אחריו גדודים, חטיבות ואוגדות. 
במקצועיות, בהקפדה ועם כל כך הרבה רגישות 

שהסתתרה מאחורי הקשיחות המופגנת.
חמש פעמים הוא התייצב בשדה הקרב. 
חמש מלחמות שבכולן ניצח. רק את המלחמה 
האחרונה שלו לא צלח. "המפקד מודיע שהקרב 

נגמר..." אמר לחבריו ונפרד.

ינוש. גיבור אמיתי בחייו ובמותו.

הרב ישראל מאיר לאו, שכתב את ההקדמה 
לספר, מציין בה כי נפגש לראשונה עם ינוש 
בראשית שנות השבעים, בעת שכיהן כרב שכונתי 
בתל אביב, וינוש שהיה מח"ט 7 הזמין אותו 
להרצות ביום עיון לכל קציני החטיבה. הנושא 
היה זהות יהודית - מי אנחנו, מה אנחנו, לאן 
פנינו מועדות וכיוצא בזה. בתום ההרצאה שאל 
הרב את ינוש: "למה הנושא חשוב לך, ולמה 
הזמנת אותי כשיש לך כאן את כל הרבנים 
הבכירים של צה"ל? ןינוש השיב: משחר ילדותי 
נפרדתי מאבא ואמא, רק אחות נשארה לי, שאלת 
הזהות לא נרפה ממני, והנושא הזה ממש בדמי. 
לשאלה השנייה, התשובה נעוצה בכך, שאני יודע 
את קורות חייך, אני באים מאותה תפוצה, שנינו 
הגענו ארצה כיתומים מאב ואם, בעודנו ילדים 
קטנים, שנינו לא ידענו מילה אחת בשפה ואף לא 
במורשת היהודית. חילקו אותנו על פי אחוזים 
לכל תנועה וזרם. לא פעם חשבתי שאם היו 
מחליפים אותנו במשאיות אליהן העלו אותנו, 
אני לא בטוח שהייתי נעשה רב גדול, אבל אני 

בטוח שאתה היית הופך לקצין בכיר..."
ועוד בהקדמה: "ינוש נשלף מגיא ההריגה 
בתקופת השואה, כי תפקיד קדוש נועד לו, להציל 
את רמת הגולן, את הצפון כולו ורבים מאזרחי 
ישראל. סיפור ההצלה של אלוף יוסי בן־חנן 
מצלמוות לחיים, הוא בעיקרו הסיפור של ינוש 
שרוב שנות חייו הוקדשו להצלת חיים ולהגנה 

המפוארת של העם והמדינה". 
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אל"ם )במיל'( פנחס נוי )ניידיק(, שנודע בכינוי 
ָאלּוׁש* )20 באפריל 1935 - 18 בנובמבר 2016(, 
לוחם ומפקד נחוש, זכה בעיטור הגבורה על 
לחימתו בפעולת התגמול על משטרת קלקיליה 
)מבצע "שומרון"( שנערך ביום 10 באוקטובר 
1956, אז בדרגת סגן, זמן קצר לפני שהחלה 
מלחמת סיני. במהלך שירותו בקבע עשה כמה 
תפקידים בשריון ושמו מופיע בחדר הגבורה 

שביד לשריון בלטרון.

לאות ולעדות
כי סגן פנחס נוי )ניידיק(

מ"א 282202
גילה גבורה עילאית בעת לחימה מול פני 

האויב תוך חירוף נפש בפעילות מבצעית
תיאור המעשה: ביום ה־10 באוקטובר 1956, 
בקרב על משטרת קלקיליה, פקד סגן פנחס 
ניידיק על מחלקת חיפוי. בעת ההתקדמות 
אל המשטרה נתקל הכוח בעמדה לא ידועה 
מראש. בו במקום נהרגו 2 חיילים ו־8 נפצעו. 
כיוון שבמשטרה החל הקרב, שלח סגן פנחס 
ניידיק את סגנו להמשיך בביצוע משימת החיפוי, 
והוא אישית הסתער על עמדת האויב, קפץ 
אל התעלה ובקרב פנים־אל־פנים הרג תשעה 
מחיילי האויב. בזאת ִאפשר המשכת הסיוע לכוח 
במשטרה ומנע נפגעים נוספים בקרב היחידה.

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

ניסן תשל"ג, אפריל 1973, משה דיין, שר 
הביטחון

על הקרב סיפר לימים: "איתרתי מאיפה 
יורים עלינו ואמרתי לשני החיילים שהיו איתי: 
'מוכנים להסתער'. איך שאנחנו קמים להסתער 
אני רואה שזה מימין נופל וזה משמאל נופל. 
שניהם נהרגו במקום, ורק בזמן התנועה קלטתי 
שנשארתי לבד, מטרים ספורים לפני המוצב", 
סיפר לימים ל"במחנה". "הייתי צריך להחליט אם 

להסתלק לאחור או להמשיך. החלטתי להמשיך 
בלי פחד. תחושת האחריות היתה כל כך חזקה, 
ששיקול הדעת וחישוב הסיכונים בכלל לא פעלו 

אצלי", הוסיף.
בהמשך זרק רימון והרג שלושה ליגיונרים 
ירדנים. עם העוזי הרג חמישה נוספים. ואז, 
לו  נגמרה  כי  גילה  נוסף,  בחייל  כשנתקל 
המחסנית. החייל התנפל עליו והיכה אותו, 
אך לבסוף הצליח נוי לדרוך מחדש את הנשק - 
וחיסל גם אותו. כשירד מהמוצב ראה מולו את 
מח"ט הצנחנים, אריק שרון, וסיפר לו שכרגע 
הרג מוצב שלם. "חייל שחוזר מפעולה כזאת, 
ראשית הוא שמח שיצא חי מהעסק. אחרי 
שהוא רץ וחבריו נופלים מימינו ומשמאלו, 
הוא נעשה חיית טרף ויכול אפילו לנשוך את 

האויב בשיניו", כתב אז נוי.
בפעולה עצמה נהרגו 18 חיילי צה"ל ונפצעו 
כ־70. מפקד הפעולה היה אריק שרון, ומבין 
הלוחמים שהשתתפו בקרב היו שניים שלימים 
הפכו לרמטכ"לים: מרדכי )מוטה( גור ורפאל 

איתן )רפול(.

אל"ם )במיל'( פנחס נוי )אלוש( - 
קורות חייו

אל"ם נוי פנחס )אלוש(, בעל "עטור הגבורה", 
נולד בפולין ב־1935, עלה ארצה בגיל שנה 
ב־1936, גדל ולמד בחיפה בבית הספר העממי 
"גאולה" ובתיכון בבית הספר המקצועי שליד 
הטכניון. במקביל היה חבר בארגון הצופים 

העבריים.
שירת בצה"ל מ־1953 עד 1980:

בנח"ל בשנים 1956-1953, בחטיבת הצנחנים 
בשנים 1959-1956 בתקופת פעולות התגמול 

גיבור ישראל פנחס נוי )ָאלו·ש( 
בעל עיטור הגבורה

לפני 60 שנה, בפעולת התגמול האחרונה של צה"ל, חמוש בעוזי 
וברימונים, הסתער פנחס נוי )אלוש( על משטרת קלקיליה, והרג תשעה 

חיילים ירדנים. כשחזר נתקל באריק שרון, ואמר לו: "חיסלתי מוצב שלם". 
ב־18 בנובמבר 2016 הלך לעולמו

ליקט וערך אל"ם )במיל'( שאול נגר

* ָאלּוׁש הוא שם מקום הנזכר במסע בני ישראל במדבר )במדבר פרק לג(
מקורות: עיתון "במחנה", אתר הגבורה, כתבה של עופר אדרת בעיתון הארץ )1 בדצמבר 2016(, אתר נעמוש הרמה הסורית, המשפחה

 פנחס )אלוש( נוי. "לא ידעתי מה זה פחד, 
עוד מילדות"
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- פעולת חוסן, פעולת קלקיליה שבעקבותיה 
קיבל את "עטור הגבורה" על חיסול מוצב עם 

9 חיילים ירדניים.
ב־1956 לחם עם חטיבת  במלחמת סיני 
הצנחנים והשתתף בכיבוש המערך ב"תמד" 

בדרך לתעלת סואץ.

אלוש היה קמ"ן גולני בפשיטה על מוצב 
נוקייב הסורי ב־1962. בהמשך היה סמג"ד 12 
תחת יענקל'ה שטרן. ב־1963, בזכות היותו דובר 
סווהילית, יצא בשליחות צה"ל כדי לאמן את 

צבאות אוגנדה, קניה וטנזניה.
במלחמת ששת הימים ב־1967 היה מפקד 

גדוד 13 )גדעון( של גולני בכיבוש מוצב בכפר 
הסורי "זעורה", בכיבוש מפקדת החזית הסורית 
בקונטרה, והיה הראשון שהניף את דגל ישראל 
בקוניטרה. לאחר מכן בנחיתה על "החרמון" 

ובהקמת המוצב "העיניים של המדינה".
במלחמת ההתשה ב־1968 שימש סמח"ט 
בסיס  על  מונחת  במבצע  הגולן  בחטיבת 
מחבלים בכפר חלתה בלבנון ובהשמדת בסיס 

"אל צעיקה".
בשנים 1969־1968 שימש סגן מפקד חטיבה 
820 ברמת הגולן, לאחר מכן הדריך במכללה 
הבין־זרועית לפיקוד ולמטה. ב־1972 מונה לקצין 
האג"ם של אוגדה 146. בספטמבר 1973 מונה 
למפקד חטיבה 275, החטיבה המרחבית הצפונית 

בסיני, שמפקדתה ישבה במחנה בלוזה.
במלחמת יום הכיפורים ב־1973 היה מפקד 
חטיבה 275 בקו בר־לב האחראית על הגזרה 
הצפונית. החטיבה בפיקודו כללה את גדוד 9 
בפיקודו של יום־טוב תמיר, וכוחות מגדוד חי"ר 
68 של חטיבת ירושלים, שאיישו את מעוזי "קו 

בר־לב".
בשנת 1974 עבר הסבה לשריון. ב־1975 קיבל 

את הפיקוד על חטיבת "עודד" - חטיבה 9.
ב־1980 השתחרר מצה"ל בדרגת אלוף משנה, 

לאחר 27 שנות שירות.
במלחמת לבנון הראשונה שירת במילואים 

בתפקיד סגן מפקד אוגדה.
בשנת 1982 נישא לשחקנית אביבה מרקס.

אלוש אב ל־3 ילדים ושמונה נכדים מנישואים 
קודמים.

במשך 18 שנים שימש מורה במכללת "אורט" 
בתל־אביב ובמקביל נתן הרצאות על צה"ל בבתי 

ספר.

 מדברי שר הביטחון בעבר, 
רב־אלוף )במיל'( משה )בוגי( יעלון

פנחס נוי )אלוש(, בעל עיטור הגבורה מהקרב 
על משטרת קלקיליה באוקטובר 1956, הלך בסוף 

השבוע לעולמו.
פנחס גילם את קוממיות עם ישראל בארצו: 
הוא נולד בפולין ועלה לארץ כפעוט, שירת בצה"ל 
כלוחם וכמפקד שתמיד חתר להיות, ואכן היה, 
בחזית העשייה, באומץ לב יוצא דופן, מוביל 
את לוחמיו אל הקשות שבמשימות, במבצעים 

ובמלחמות.
פנחס השתחרר מצה"ל בדרגת אלוף משנה, 
והייתה לי הזכות לפגוש אותו ואת רעייתו, 
השחקנית אביבה מרקס, במסע לפולין עת 
של  במחיצתו  השהות  כרמטכ"ל.  שירתתי 
פנחס הייתה חוויה יוצאת דופן, לא רק מעצם 
היותו לוחם דגול וגיבור ישראל עמוס בסיפורים 
ותובנות, אלא גם כי היה פשוט בנאדם. יהי זכרו 

ברוך. 
"מכתבים מהחזית" - סיפורו של אלוש נוי 

)מאתר הגבורה(
https://tinyurl.com/z8npl5j

גיבור ישראל פנחס נוי בהיותו 
מ"פ במלחמת סיני

עם הרמטכ"ל משה )בוגי( יעלון במסע לפולין 
בשנת 2005. מצדיעים בקרקוב בבית עלמין 

בריטי לחייל יהודי שנפל ונטמן שם. המדים ואות 
הגבורה )הצהוב( של אלוש לבקשת הרמטכ"ל, 

כנגד הטלאי הצהוב שענדו היהודים בגטו

דגל ישראל שהתנוסס במעוז במשך כל ימי 
המלחמה. הדגל נשמר במשך שנים אצל אל"ם 

פנחס נוי שהיה מפקד החטיבה המרחבית 
הצפונית בסיני, וכיום מוצג באתר יד לשריון
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יולי:
4 ביולי 1943 - מתחיל קרב קּוְרְסק במהלך מלחמת העולם השנייה -   
קרב השריון הגדול בהיסטוריה. קרב זה היה המתקפה הגרמנית הגדולה 

האחרונה בחזית המזרח, והוא הסתיים בניצחון סובייטי.
8 ביולי 2014 - החל מבצע "צוק איתן" ברצועת עזה, בהשתתפות   
כוחות גדולים של חיל האוויר, שריון בסדיר ובמילואים, חי"ר, הנדסה, 
תותחנים ואחרים. כוחות השריון בשילוב רב־חילי ורב־זרועי פעלו בין 
השאר להשמדת מנהרות תת־קרקעיות. מערכת ההגנה האקטיבית "מעיל 
רוח" הוכיחה את יעילותה בתנאי לחימה. המבצע הסתיים ביום 26 

באוגוסט 2015.
9 ביולי 1948 - התקפת הטנקים הראשונה של צה"ל. טנקי גדוד 82 של   
חטיבה 8 כובשים את שדה התעופה לוד במסגרת מבצע "דני" במלחמת 

העצמאות.
9 - 18 ביולי 1948 - מבצע "דקל" במלחמת העצמאות כחלק מ"קרבות   

עשרת הימים" במהלכו חטיבה 7 כבשה את שפרעם ונצרת.
28 ביולי 1914 - פרצה מלחמת העולם הראשונה. במלחמה זו הומצא הטנק   
כפתרון לחוסר היכולת של החי"ר לתמרן אל מול אש המקלעים והארטילריה.

אוגוסט:
7 באוגוסט 1970 - מלחמת ההתשה מסתיימת בהסכם להפסקת אש   

בין ישראל למצרים.
8 באוגוסט 1918 - השימוש הראשון בטנקים בקנה מידה גדול כאשר   

604 טנקים של מדינות ההסכמה ליוו את חיל הרגלים המתקדם לאורך 
20 מיילים בחזית המערבית במלחמת העולם הראשונה.

23 באוגוסט 1943 - מסתיים בניצחון סובייטי קרב קורסק במהלך   
מלחמת העולם השנייה - קרב השריון הגדול בהיסטוריה. בקרב נטלו חלק 

כ־3,500 טנקים של הצבא האדום ו־2,700 טנקים של גרמניה הנאצית.
30 באוגוסט 1982 - אש"ף נסוג מביירות בתום מצור של צה"ל על   
הבירה הלבנונית במלחמת לבנון הראשונה )"מבצע שלום הגליל"(. תחילת 

הפינוי ב־25 לחודש.

ספטמבר:
1 בספטמבר 1939 - פורצת מלחמת העולם השנייה, כאשר גרמניה   
הנאצית פולשת לפולין. פולין הייתה הזירה הראשונה בה השתמשו הגרמנים 
בטקטיקת "מלחמת הבזק" )בליצקריג( - התקדמות מהירה של ארמיות 
משוריינות, ושימוש במפציצי צלילה על מנת לשבור את קו ההגנה של 

האויב, להתקדם אל עורפו, לכתר את כוחותיו ולהשמידם במהירות.
4 בספטמבר 1944 - הקמת ה"בריגדה" העברית במסגרת בצבא הבריטי   
במלחמת העולם השנייה, המוכרת גם בשם חטיבה יהודית לוחמת )חי"ל(. 
היה זה כוח יהודי לוחם של ארצישראלים במסגרת הצבא הבריטי, שנשלח 
להילחם כנגד הגרמנים בחזית האיטלקית לקראת סוף המלחמה. יוצאי 

"הבריגדה" היו מאבות חיל השריון הישראלי.
6 בספטמבר 1915 - נערך הניסוי ראשון באבטיפוס של הטנק על ידי   

הצבא הבריטי.

www.yadlashiryon.com הרשימה המלאה באתר השריון
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8 בספטמבר 1968 - הפגזה ארטילרית מצרית כבדה ואש מירי קל   
לאורך תעלת סואץ. לצה"ל 10 חיילים הרוגים ועשרות פצועים. התקרית 
הגדולה בהיקפה מאז מלחמת ששת הימים היוותה הסלמה משמעותית 
בעימות והובילה בין היתר לקבלת ההחלטה בנובמבר אותה שנה להקים 

את "קו בר־לב".
8 בספטמבר 2010 - נפטר האלוף )במיל'( ישראל )טליק( טל, "אבי   
המרכבה". נחשב לאחד מגדולי המצביאים של השריון בהיסטוריה. פיקד 
על אוגדה במלחמת ששת הימים. בקורות חייו משתקפים קורותיה של 
ישראל עוד בטרם לידתה ולאורך תקומתה ומאבקה על ביטחונה. תרומתו 
לפיתוח תורת הביטחון של מדינת ישראל, לפיתוח חיל השריון, לפיתוח 
טנק המרכבה, לפיתוח וטיפוח רוח הלחימה, המשמעת והמקצועיות זכו 

לכל שבח.
9 בספטמבר 1969 - מבצע "רביב" - כוח שריון מבצע פשיטה משוריינת   
בחופו המזרחי של מפרץ סואץ באמצעות 6 טנקים ו־3 נגמ"שים שנלקחו 
שלל. במשך כעשר שעות מירידת הכוח לחוף ועד חזרתו לנחתות הוא 
פוגע בבסיסי צבא מצרי ומשאיר אחריו עשרות חיילים מצרים הרוגים, 

כולל מפקד הגזרה.
15 בספטמבר 1916 - השימוש הקרבי הראשון בטנק נעשה בקרב על   

הסום עם 16 טנקים בריטיים.
16 בספטמבר 1972 - החל מבצע קלחת 4 מורחבת, בדרום לבנון נגד   
ארגוני מחבלים, בתגובה לשורת פיגועי טרור ובהם טבח הספורטאים 
באולימפיאדת מינכן. במבצע זה השתתפו 45 טנקים מחטיבת ברק 188 

בפיקוד המח"ט אל"ם אהרון פלד )פדלה(.
22-18 בספטמבר 1970 - "ספטמבר השחור". לבקשת חוסיין מלך   

ירדן צה"ל ריכז טנקים בגולן, כדי להפעיל לחץ על הסורים שהכניסו 
אוגדה משוריינת לתוך ירדן לכיוון הבירה עמאן כדי לעזור לפלסטינאים 
בלחימתם בירדנים. כמו כן ביצעו מטוסי חיל האוויר הישראלי מספר 
יעפי דמה מעל טורי השריון הסורי. ב־22 בחודש התקפל הכוח הסורי 

ויצא משטח ירדן.
30 בספטמבר 2004 - מתחיל מבצע "ימי תשובה" בצפון רצועת עזה   
במרחב בית חנון, בית להייה וג'בליה לאחר הרג שני אזרחים מפגיעת 
רקטת קסאם בשדרות. במבצע משתתפים גדודים מחטיבות גבעתי, 
גולני, ביסלמ"כ, הנדסה וגדודי שריון של חטיבה 7, תוך שילוב לראשונה 
של מעטפת אווירית נרחבת. במשך שלושת השבועות של המבצע נהרגו 

130 פלשתינאים, רובם מחבלים.

אוקטובר:
6 באוקטובר 1973 - מצרים וסוריה תוקפות את מדינת ישראל בצהרי   
יום הכיפורים, ומתחילות את מלחמת יום הכיפורים. במלחמה זו עמדו 
הטנקיסטים של צה"ל בראש מאמצי הבלימה של האויב בסיני וברמת 
הגולן והעבירו את הלחימה אל אדמתו בחציית תעלת סואץ ובכיתור 

הארמיה השלישית המצרית ובפריצה לתוך ה"מובלעת" בסוריה.
14 באוקטובר 1973 - התקפה מצרית מסיבית לאורך החזית בסיני   
במלחמת יום הכיפורים נבלמת על ידי הטנקים של צה"ל. המצרים איבדו 
בקרב זה 200 טנקים, לעומת 20 טנקים שאבדו לצה"ל. תבוסה זו של 
המצרים נתנה אור ירוק למעבר צה"ל למתקפה ולצליחת התעלה. על 
שלב זה בלחימה אמר רא"ל )במיל'( חיים בר־לב: "המצרים חזרו לעצמם 

ואנחנו חזרנו לעצמנו".

חטיבה 401 בדרכה לרצועת עזה לקראת "צוק איתן"
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  18-15 באוקטובר 1973 - חטיבה 14 של השריון כובשת את "החווה 
הסינית" בסיני. כיבוש שנועד לאפשר את מבצע "אבירי לב"" )הצליחה(, 
ולאפשר את מעבר כוחות צה"ל לצידה המערבי של תעלת סואץ, כיתור 
הארמיה השלישית המצרית וחדירת כוחות צה"ל עד לעומק של 101 

קילומטרים מהבירה קהיר.
19 באוקטובר 1971 - הוכנס לשימוש טנק הגישור פטון M-48. הטנק   
חסר צריח ועליו גשר המופעל על ידי מערכת הידראולית. הוא פורס 
במהירות גשר שאורכו 18 מטרים, ומסוגל לתת פתרון לבעיות שהתעוררו 

עד היום במעבר מכשולים כגון תעלות נ"ט, לרבות מכשולי מים.
24 באוקטובר 1973 - הפסקת האש בין ישראל, מצרים וסוריה נכנסת   

לתוקפה ומביאה לידי סיום את מלחמת יום הכיפורים.
29 באוקטובר 1956 - החלה מלחמת סיני )מבצע "קדש"(. חטיבה   
7 פורצת לתוך חצי האי ועושה היסטוריה. יום 29 באוקטובר נקבע מאז 

כיום חיל השריון.
31 באוקטובר 1956 - הקרב על סכר הרואיפה במלחמת סיני. חטיבה   
7 כבשה את צומת אבו־עגילה, את סכר הרואיפה וצומת ג'בל ליבני, 
הדפה התקפת נגד משוריינת מצרית, כבשה את ביר חסנה וביר אל־חמה 

והוציאה סיור לעבר המתלה.

נובמבר:
9 בנובמבר 1948 - מבצע "שמונה" לכיבוש משטרת עיראק סואידן   
)"המפלצת על הגבעה"( במלחמת העצמאות. לאחר שבעה כישלונות 
בהתקפות ליליות על ידי חטיבות "גבעתי" ו"הנגב", הצליחה חטיבה 8 
בהתקפת יום משוריינת ובסיוע ארטילרי כבד לכבוש את בניין המשטרה 

מידי הצבא המצרי.
11 בנובמבר 1974 - ישראל ומצרים הגיעו להסכמה על הפרדת הכוחות   
הראשונה ועל חילופי שבויים במו"מ שנערך בק"מ ה־101 מקהיר, היא 
הנקודה בה נעצרו טנקי צה"ל בתוך השטח המצרי ממערב לתעלת סואץ, 

בתום מלחמת יום הכיפורים.

20 בנובמבר 1917 - קרב קמברה )Cambrai( במלחמת העולם הראשונה   
שבו נעשה השימוש הממשי הראשון בטנק, על מלוא אפשרויותיו.

26 בנובמבר 2006 - סיום מבצע "גשמי קיץ" ברצועת עזה בהפסקת   
אש הדדית. המבצע החל ב־28 ביוני בעקבות חטיפת לוחם השריון של 
חטיבה 188, סמל גלעד שליט, והריגת שני אנשי צוות נוספים, סמוך 
למעבר סופה. במבצע נהרגו 3 לוחמים ו־2 אזרחים. לפלשתינאים נהרגו 
כ־270 מחבלים וירי הקסאמים על הנגב פסק לזמן מה. אך המבצע לא 

השיג את מטרתו הראשית - החזרת גלעד שליט.
29 בנובמבר 1947 - כ"ט בנובמבר: העצרת הכללית של האומות   

המאוחדות מאשרת את תכנית החלוקה שלארץ ישראל.
30 בנובמבר 1947 - מלחמת העצמאות פורצת יום לאחר הכרזת   

האו"ם על תוכנית החלוקה.

דצמבר:
8 בדצמבר 1987 - פרצה האינתיפאדה הראשונה, עם תחילת המהומות   

ההמוניות בעזה.
"חורב" במלחמת העצמאות  - החל מבצע   1948 בדצמבר   22  
בהשתתפות חטיבה 8 )"הזקן"(. במסגרת המבצע חדר טור ישראלי 
אל תחומי חצי האי סיני והגיע עד לאל־עריש. המבצע שמסתיים ביום 
7 בינואר 1949 והוביל לכיתור הצבא המצרי בנגב ולהסכם הפסקת 

האש עם המצרים.
27 בדצמבר 2008 - בשבת האחרונה של שנת 2008, נר שביעי של   
חנוכה, פתח צה"ל במבצע "עופרת יצוקה" כדי לפגוע בתשתיות וביעדי 
טרור של ארגון החמאס. חטיבות צה"ל ביצעו תמרונים יבשתיים ברחבי 
רצועת עזה וקצרו הישגים רבים, בסיוע ובחיפוי של כוחות אוויר וים. 
חטיבה 401 השתלטה על מסדרון נצרים וניתקה את העיר עזה מדרומה. 
גדודים של חטיבת ברק פעלו תחת פיקוד הצנחנים וגולני בצפון ומרכז 
העיר עזה. גדודי חטיבה 7 פעלו תחת פיקוד חטיבות הקו. המבצע הסתיים 

ביום 18 בינואר 2009. 

טנק פנתר גרמני בקרב קורסק | צילום: ויקיפדיה
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חטיבה 460 - 
מלמדת ומבצעת

ביקור קצר של חברי עמותת יד לשריון בחטיבה 460 בשיזפון הוכיח שוב כי זו 
חטיבה מעולה המכשירה במקצועיות ובמיומנות את הלוחמים והמפקדים של 

השריון, מתאימה את תורת הלחימה לתנאים המשתנים בהתמדה, ולא שוכחת כי 
בסופו של דבר האדם שבטנק ינצח וכי הוא במרכז

אל"ם )במיל'( שאול נגר

כשלושים חברי הנהלה ומועצה של עמותת יד 
לשריון עלו על אוטובוס וערכו ביקור של כחצי 
יום בחטיבה 460 במחנה שיזפון שבנגב, ביום 28 
בפברואר 2017. היו בהם יו"ר העמותה האלוף 
)במיל'( אודי שני, המנכ"ל תא"ל )במיל'( חנן 
ברנשטיין, שארגן את הביקור, האלוף )במיל'( 
שי אביטל, הקשנ"רים לשעבר התא"לים )במיל'( 
עמוס כץ ואיציק רבין ואחרים. מפקד החטיבה 
הנמרץ והשקט, אל"ם אמיר אבשטיין, לא חסך 
מאמץ, במסגרת הזמן הקצר, להציג את החטיבה 
כיום, הממשיכה להתמודד עם התאמת ההדרכה 
של הלוחמים והמפקדים לאור השינויים הבלתי 

פוסקים בשדה הקרב.

מהי כיום חטיבה 460
החטיבה המכונה גם "עוצבת בני-אור", 
הוקמה ב-1948 ומהווה חטיבת ההכשרה של 
חיל השריון. החטיבה קולטת שלושה מחזורי 
גיוס לשריון בשנה ומכשירה אותם למקצועות 
הלחימה בשריון, וכן מכשירה מאות מפקדי 
טנקים וקציני שריון בשנה ועוד מאות תומכי 
לחימה, מדריכות שריון ואחרים. היקף כוח האדם 
והרק"ם שבה גדול מהקיים בחטיבה סדירה 
לוחמת אחרת. בנוסף על תפקידה כחטיבת 
ההכשרה היא מהווה חטיבה לוחמת, כאשר 
נדרש, וחלק מהלוחמים, המפקדים והרק"ם 

עוברים בחירום ליחידות אחרות.

חטיבה 460 - אתגר מתמשך
במהלך הביקור של חברי עמותת יד לשריון 
בחטיבה סקר מפקד החטיבה, אל"ם אמיר 
אבשטיין, את מבנה החטיבה ומסר פרטים 
כיום  ואף  השנים  כל  פעילותה.  על  שונים 
החטיבה מאותגרת גם בשגרה של ההכשרה 
וגם  בשריון  לשירות  מוטיבציה  והקניית 
בקורסים  ההכשרה  של  התכנים  בהתאמת 
השונים למציאות המשתנה של שדה הקרב. 
בין האתגרים של השתנות שדה הקרב אפשר 
למנות את התגברות איום הנ"ט, היעלמותו של 
האויב לתצפית חזותית רגילה, ריבוי השטחים 

הבנויים והשטחים הסגורים, ומשכי התגובה 
הקצרים המתחייבים. מפקדת קצין השריון 
הראשי הובילה ומובילה מהלכים של שינויים 
והתאמות במבנה יחידות השריון ומכאן השלכה 
גם לפעילות ההכשרה וההדרכה בחטיבה 460. 
בתוך כך לדוגמה תפיסת הלחימה מבוססת 

על צוות קרב גדודי )צק"ג( בהרכב 
המכיל טנקים וגורמים נוספים כמו 
מרגמות, מודיעין, תצפית, חרמ"ש 
ואחרים. זה מאפשר סגירת מעגלי 
ירי מהר יותר וביותר הזדמנויות. 
החטיבה הגדירה בתקופה האחרונה 
שינויים מהותיים במסלול הכשרת 
צוות הטנק והכשרת הלוחם בכלל. 
אמצעי האימון המתקדמים בדמות 
סימולטורים לנהיקה ומאמן צוות 
תורמים לאיכות ההדרכה מצד אחד 

ולחיסכון בעלות שלה.
בין הנתונים המעודדים ציין מפקד החטיבה 
של  במוטיבציה  העלייה  אבשטיין  אל"ם 
המתגייסים לשריון מיום הגיוס ולאחר כמה 

חודשים.

מה ראינו בביקור
לאחר ההסבר של מפקד החטיבה יצאנו איתו 
לסיור שכלל בין השאר: נגמ"ש מרגמה 120 מ"מ; 

האמר סיור; תצוגת של כיבוש כפר במתווה 
לבנון בהשתתפות טנק מרכבה סימן 4 וכן נגמ"ש 
עם לוחמי חי"ר; טנק מרכבה 4; מאמן צוות 
המאפשר הדרכה יעילה יותר וחסכונית; מאמן 
הצוות המייצג עולם מתקדם וטכנולוגי שקשה 
לדמיין את האימונים כיום בלעדיהם; סימולטור 
נהיגה המאפשר תרגול מבוקר של 
הנהיגה בתנאים מגוונים; ובניין 
היכל המרכבה, הכולל חדרי הדרכה 
וייחודו בכך שעל קירותיו בחלק 
הפנימי הותקנו לוחות המוקדשים 
לפועלו של האלוף ישראל טל ז"ל 
אבי טנק המרכבה ולפועלו של אל"ם 
ישראל טילן ז"ל, שהיה המהנדס 
הראשון והמוכשר מאוד של פרויקט 
המרכבה, פרי היוזמה של ראש רפ"ט 

כיום אל"ם נסים לוי.
למעט  הסיור,  תחנות  בכל 
שריון  מדריכות  אותנו  ליוו  הירי,  בתצוגת 
מוכשרות ומיומנות שהסבירו בהתלהבות לא 
מוסתרת, כל אחת אל הנושאים שבתחומה. 
אין ספק שמדריכות שריון הן מאבני הכתר של 

חטיבה 460.
בסיום הביקור הודה יו"ר העמותה, האלוף 
)במיל'( אודי שני, במילים חמות לאל"ם אמיר 

אבשטיין על הביקור הנהדר. 

מפקד חטיבה 460 
מסביר על תצוגת הירי

המבקרים יחד עם מפקד חטיבה 460 אל"ם אמיר אבשטיין )למטה במרכז(



56 ׀ שריון 50  פברואר 2017 

מהמשטח סטטוסים נבחרים 

כשהמט"קים מ־104 מזהים שכבר 
יום חמישי והם עדיין במשטח עם 

טנקים מונעים...
רונאל אשורי

רק לדמיין את הוויכוחים בתוך 
הטנק על המזגן

עדי ארבל, 24 בנובמבר 2016

יבגני זרובינסקי, 10 באוקטובר 2016

מוט סלפי עתיק ממלחמת יום 
הכיפורים

מרגיש/ה ביטחון עצמי המשטח
אמיתי איצקוביץ', 11 במאי 2016  
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המשטח | 15 במארס 2016, שירז טל, אסף אגמי
יום המעשים הטובים היום, אז תחשבו על כמה 

הצעות למעשים טובים שישמחו לא מעט אנשים:
למחט"פ - אל תשתמש בספריי ותן דף רג'קטים ריק 

לגמרי.
למדריכות השריון - בחיאת, תנו להתעפץ בשקט 

שיעור שלם.
לטבחים בשיזפון - תעשו אוכל אכיל )לא ביקשנו 

טעים, גם אנחנו ריאליים(.
למט"ק 1א' - אל תיכנס לטנק, זה יעשה טוב לכולם.

לקמב"ץ - תוריד את השמירה במשטח להיום. 
מבטיחים שהטנקים לא יברחו לשום מקום.

הצעות נוספות?

מהמשטח סטטוסים נבחרים 

המשטח | 9 באוגוסט 2016

שרון מנחימוב, פלחו"ד אלון

כנגד ארבעה בנים דיבר הקשנ"ר:
המפקד - שעושה בטיחות בכל רגע נתון,

תותחן - שמתעפץ על הבקרים,
טען - שמתכנן איך לשרוף את הטנק

וזה שאינו יודע לנהוג
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מהנעשה בעמותה
 רעות שקד, מרכז המידע יד לשריון 

צילומים: רב"ט אפרת אלישע, רב"ט עדי קמינץ, סא"ל )במיל'( מיכאל מס

קרן פלס ורמי קליינשטיין - ערב בלתי נשכח

הקהל הנלהב בערב הרעות

ערב רעות

מופע מחווה והצדעה לשריונאים, בסדיר ומילואים, התקיים בערב רעות 
מרגש ביד לשריון ביום 1 בספטמבר 2016, בהשתתפות של כ־4,200 חברים 
ולוחמים ובני המשפחות. על הבמה הופיעו קרן פלס ורמי קליינשטיין 
ששרו, רקדו, הזיעו והקפיצו את הקהל. לפניכם טעימה קטנה מהאירוע.

הצבת טנק מגח 6א בלטרון

בחודש אוקטובר האחרון, 43 שנים לאחר מלחמת יום הכיפורים, 
הגשמנו חלום והצבנו טנק מדגם נוסף, את טנק המגח 6א צ־817831, 
שכמותו היו בשימוש בחטיבה 600 ובגדוד הסיור 87 במהלך אותה מלחמה. 
מנכ"ל העמותה תא"ל )במיל'( חנן ברנשטיין והסמנכ"ל סא"ל )במיל'( 
שלומי דרור, פנו לגורמי צה"ל כדי שנוכל לקבל טנק כזה ולהביאו לאוסף 
שבלטרון. הבעיה היא שטנקים מסוג זה הוסבו לתצורה אחרת ואיבדו 
את זהותם. הנהלת עמותת יד לשריון הצליחה להביא לאישור פרויקט 

הסבה לטנק מדגם מגח 6ב' גל אשר היה בימ"ח.

הטנק צ־817831 כפי שהגיע ליחש"ם )יחידת חימוש מרחבית(, בשלבי 
השחזות והצביעות בשלב הצבתו ביד לשריון

המ"מ/מ"פ הנרגש יאיר ליטביץ, יחד עם רעייתו, ליד הטנק
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נחתת פ־51 "עציון גבר" 
בתרגיל הנחתה

את הטנק שיועד גריטה מצאנו לפי מספר ה־צ בימ"ח, במהלך חיפושים 
של לוחמי העבר אחר הטנקים שלהם. בחיפושים השתתפו תא"ל )במיל'( 
אהוד גרוס, סא"ל )במיל'( דני קריאף, אל"ם )במיל'( רמי מתן וכן המ"מ של 
טנק צ־817831 רס"ן )במיל'( יאיר ליטביץ, והם איתרו את הטנק במחנה 
קציעות. כאמור פעלה יד לשריון כדי שהטנק יעבור שיחזור שעשו אנשי 
החימוש הנפלאים ביחש"ם 6500 )לשעבר הסדנה הגייסית(. גם התעשייה 
הצבאית 'תעש' תרמה את חלקה בתרומת הצריחון המוגבה, שאפיין את 
טנקי המגח 6א', שאותו הרכיבו ביחש"ם במקום הצריחון שהיה בטנק.

נעשה ניסיון לשוות לטנק המשוחזר את מראהו מתקופת מלחמת יום 
הכיפורים. המשימה הוגדרה כמוצלחת ביותר, אף כי לא הצלחנו בכול 
הפרטים. מהטנק הוסרו כול המאפיינים המודרניים של הטנק אשר הפך 
ברבות הימים למגח מדגם 6ב' 'גל', כמו מיגון, מקלע טען, משגרי עשן, 
ועוד. הטנק עבר גילוח וצחצוח, צביעה מחדש והועבר למשמרת קבע ביד 
לשריון, והמוצב בשורת הטנקים המצדיעים לחללי השריון והחקוקים 

בכותל השמות.
במלחמת יום הכיפורים היו 132 טנקים מסוג זה, בשירות חטיבה 600 
וכן בגדוד הסיור 87 של אוגדה 143 בפיקוד אריק שרון. הטנק נחשב אז 
לחדיש ביותר. טנק צ־817831 היה מסומן ב־1 )טנק מ"מ של המחלקה 
הראשונה( של גנשיין, שהפך להיות טנק המ"פ של 'חורש' שמפקדו היה 
יאיר ליטביץ שהחל את המלחמה כמ"מ בגדס"ר 87. הטנק נפגע במהלך 
הקרבות בתובה ליד ההינע הסופי הימני. לאחר שהגדס"ר חדל להתקיים, 
סופח ליטביץ בליל 16-15 באוקטובר 1973, יחד עם פלוגת 'אהבה' 
בפיקודו של אהוד גרוס, לגדוד 79 של חטיבה 14 בפיקודו של אמנון רשף. 
גם הטנק צ־817831 וגם הטנק של אהוד גרוס, נפגעו במהלך המלחמה. 
חלק מטנקי המגח 6א' שוקמו לאחר המלחמה, וסך הכול הוחזרו לסדר 

הכוחות 126 מתוך 132 הטנקים מדגם זה.
בקרוב נבצע ביחד עם לוחמי שריון סדירים את הסימונים הטקטיים 

של צ־817831 כפי שהיה במלחמה. תם ולא נשלם...
כתב מיכאל מס

הצבת נחתת פ־51 של חיל הים בלטרון כחלק ממיצג מבצע של"ג

נחתת פ־51 הובילה כוחות משוריינים לחופי האויב ונטלה חלק במבצע 
חילוץ הרואי. אחרי שהושבתה הפכה נחתת זו של חיל הים לגרוטאה 
שכוחה באילת. ביוזמת יו"ר העמותה האלוף )במיל'( אודי שני והמנכ"ל 
תא"ל )במיל'( חנן ברנשטיין יחד עם אל"ם )במיל'( מייק אלדר מחיל 
הים, הוחלט להציל את השריד ההיסטורי ולהעביר את הקטע הקדמי של 
הנחתת פ־51 "עציון גבר" לאתר יד לשריון בלטרון כחלק ממיצג "שלום 
הגליל". נחתות מסוג זה היו בשימוש חיל הים בשנים 1982-1962, ומוכרת 

בשם נחתת 36 מטר בעלת כושר נשיאה של 3 טנקים. הטנק שבמיצג הוא 
שוט־קל )סנטוריון מוסב( של בית הספר לשריון.

כתב מיכאל מס
עוד על הבאת הנחתת, תוכלו לקרוא באתר יד לשריון:

http://www.yadlashiryon.com/show_item.asp

60 שנות שריון - ממלחמת סיני ועד היום - יום עיון ביד לשריון

יום עיון במלאות 60 שנים למלחמת סיני ב־1956, ביוזמת עמותת 
יד לשריון, ובהשתתפות מפקדי שריון בעבר ובהווה, התקיים ביום 9 
באוקטובר 2016. יו"ר עמותת יד לשריון, אלוף )במיל'( אודי שני פתח את 
יון העיון שאותו הנחה היסטוריון העמותה אל"ם )במיל'( בני מיכלסון.

המנחה סקר בתחילת הדברים את האיום המתהווה בזירה עם סגירת 
המצ�רים על ידי שליט מצרים דאז עבדול נאצר, הרקע הצבאי והמדיני, 
עסקת הנשק הצ'כית למצרים ועיקרי הכניסה להסכם עם צרפת ואנגליה. 
האלוף )במיל'( שייקה גביש סקר את הוויכוח במטכ"ל ובפיקוד הדרום 
על תפיסת הפעלת השריון ערב מבצע סיני. הגב' נחמה בריל בר־כוכבא 
)בריל(, סקרה את פועלו של האלוף )במיל'( משה בר־כוכבא שהיה במלחמה 

מפקד הפלוגה שעוטרה בצל"ש על קרב על סכר הרואיפה.
בקבוצת הדיון השתתפו: האלוף )במיל'( ג'קי אבן שהיה מפקד פלוגה 
בכיבוש רצועת עזה בציר הצפוני; תא"ל )במיל'( אשר לוי שיה מג"ד בחטיבה 
9 בציר אילת - שארם א־שייך; תא"ל )במיל'( ד"ר יצחק ארד 'טולקה' 
ששימש מג"ד וקצין שריון ראשי במלחמה; אל"ם )במיל'( צביקה דהב שהיה 

מ"פ פלוגת טנקי אי־אם־אקס־13 שהכריע את קרב הצנחנים במיתלה.

המיצב ביד לשריון עם טנק שוט והחרטום של הנחתת פ־51 "עציון גבר"

יום העיון במלאות 60 שנה למלחמת סיני
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ט"ו בשבט תשע"ז ביד לשריון
נטיעות ט"ו בשבט בפארק העוצבות 
רבת  מסורת  הפכו  כבר  לשריון  שביד 
משתתפים. גם השנה באו לנטיעות חיילים, 
חיילות ומפקדים יחד עם חברי העמותה 
ובני המשפחות וכן אנשי מנת"ק ורפ"ט 
)אנשי פרויקט טנק המרכבה( - לקיים 
מצוות נטיעות. הנטיעות התקיימו השנה 

ביום 9 בפברואר 2017.
לפני הנטיעות התקיים טקס קצר ובו 
נשאו ברכות מנכ"ל עמותת יד לשריון 
תא"ל )במיל'( עו"ד חנן ברנשטיין, עובד 
האחזקה והיערן של עמותת יד לשריון 
מוטי חן, ראש מנת"ק תא"ל ברוך מצליח, 
וראש תח"ש אל"ם איתי ברין. סגן מתניה 
ברוכים מפקד יחידת ההסברה נשא את 
התפזרו  כך  אחר  מיד  הנוטע.  ברכת 
המשתתפים ברחבי הפארק ונטעו עצים.

ִכי תָֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ
מילים מהמקורות 

לחן עממי תימני

ִכי תָֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ
ּונְַטְעּתֶם ָכל ֵעץ ּתְִחָּלה

וְנָתַן ָהֵעץ ִּפְריֹו
וְָהָאֶרץ יְבּוָלּה.

ֵעת ִלנְֹטַע ִאיָלנֹות,
ֵעת ִלנְֹטַע ִאיָלנֹות,
ֵעת ִלנְֹטַע וְלְִבנֹות.

https://goo.gl/photos/sofG3KL8qedPcQwj7 :למצגת צילומים מהנטיעות, ראו כאן

חיילת נוטעת

נוטעים עץ - מנכ"ל 
העמותה תא"ל )במיל'( 
חנן ברנשטיין )משמאל( 
עם ראש מנת"ק תא"ל 
ברוך מצליח וגבריאל 
ביטון ראש היחידה 
למרכבה ונמ"ר במנה"ר 
שבמשרד הביטחון

 ראש תח"ש אל"ם 
איתי ברין מברך
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הגב' אביבה מרקס
אל"ם )במיל'( אברהם מדליה

אל"ם )במיל'( אילן אשל 
אל"ם )במיל'( איתן אריאלי

מר אלי גיחון
סא"ל )במיל'( אריה פרסי

תא"ל )במיל'( אריה קרן
רס"ר )במיל'( אריה שמש

סא"ל )במיל'( אשר עופרי הירש
הגב' אתי בן־שֹהם

תא"ל )במיל'( ד"ר דב תמרי
האלוף )במיל'( חיים ארז
סא"ל )במיל'( חיים פורת

סא"ל )במיל'( יוסף בר אילן
סא"ל )במיל'( יוסף לוין

אל"ם )במיל'( יעקב דוד היכל
אל"ם )במיל'( יעקב הדר )פפר(

סא"ל )במיל'( מוני קונפורטי
מר עודד לייבל

ערב רעות וגבורות
ערב רעות לחברי עמותת יד לשריון, 
נר חמישי של חנוכה  בשילוב הדלקת 
והשקת הספר "דן שומרון מנהיגות שקטה, 
מאת זאב דרורי, התקיים ביום 28 בדצמבר 

 .2016
בערב זה שולבה ההוקרה המסורתית 
לגבורות.  שהגיעו  העמותה  לחברי 
בהדלקת הנרות התכבד קצין השריון 
הראשי תא"ל גיא חסון. במהלך הערב 
בירך יו"ר העמותה האלוף )במיל'( אודי 
הגבורות  מבעלי  ואחד  אחת  כל  שני 
והעניק לה ולו עותק מהספר החדש "דן 
שומרון מנהיגות שקטה". בשם "הבוגרים" 
השיב בברכה האלוף )במיל'( חיים ארז. 
הנחה את הערב מיודענו תנ"צ בדימוס 

אליהוא בן־און.
ואלה שהגיעו לגבורות )לפי סדר א־ב(:

יו"ר עמותה, מנכ"ל העמותה וקצין השריון הראשי עם הנכבדות 
והנכבדים שהגיעו לגבורות. עומדים )מימין(: תא"ל )במיל'( חנן 

ברנשטיין - מנכ"ל עמותת יד לשריון, תא"ל גיא חסון - קצין השריון 
הראשי, תא"ל )במיל'( ד"ר דב תמרי, רס"ר )במיל'( אריה שמש, 

תא"ל )במיל'( אריה קרן, סא"ל )במיל'( מוני קונפורטי, סא"ל 
)במיל'( אריה פרסי, סא"ל )במיל'( חיים פורת, סא"ל )במיל'( אשר 

עופרי הירש, אל"ם )במיל'( אברהם מדליה, מר עודד ליבל, סא"ל 
)במיל'( יוסף לוין, האלוף )במיל'( אודי שני - יו"ר העמותה

יושבים )מימין(: אל"ם )במיל'( יעקב דוד היכל, אל"ם )במיל'( 
יעקב הדר )פפר(, מר אליעזר גיחון, סא"ל )במיל'( יוסף בר 

אילן, הגברת אתי בן־שֹהם )אלמנתו של אל"ם יצחק בן־שֹהם 
מח"ט 188 במלחמת יום הכיפורים(, אל"ם )במיל'( אילן אשל, 

אל"ם )במיל'( איתן אריאלי, האלוף )במיל'( חיים ארז )יו"ר 
העמותה של הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה(, הגברת 

אביבה מרקס )אלמנתו של אל"ם במיל' פנחס נוי - אלוש - בעל 
עיטור הגבורה(

https://goo.gl/photos/yMn1w7LTjTU6cYFc8 :למקבץ הצילומים מערב רעות בנר חמישי של חנוכה והשקת הספר "דן שומרון מנהיגות שקטה" - ראו כאן

קצין השריון הראשי תא"ל גיא חסון מדליק נרות חנוכה בערב הרעות. 
לידו המנחה תנ"צ בדימוס אליהוא בן־און
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השריון בפעילות ביטחון שוטף
השריון ידו בכל וחייליו - עם ובלי כלי השריון - פרוסים בכל מקום ופעילים בביטחון השוטף. 
הם בצפון, במזרח, בדרום ובגבול רצועת עזה, ואך יושבים בחדרי הלימוד ומשננים את תורת 

הלחימה ולקחי הביצוע
רס"ן יואב עמיר

הפלוגה המסייעת של גדוד 9 בקו רמת הגולן

גדוד 77 ביהודה
לוחמי פלוגת מגן בסלפי מהימים הקרים בקו רמת הגולן

גדוד 52 לא נמצאים בקו בארבעה החודשים 
האחרונים, תמונות מתוך ערב גדוד שנערך 

השבוע בבא"פ דרום

מחלקת הסיור של הפלוגה המסייעת ״דורסים״ 
גדוד 46 של חטיבת השריון 401 בגזרת שגיא

מתוך תרפ"ל פלוגת חוד החנית, גדוד 
52 ברמת הגולן

הפלוגה המסייעת של גדוד 9 בקו רמת הגולן



כל שריונאי חייב לזכור ולהמשיך 
תנו ידכם ל"יד לשריון"

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

ופתוחות בפניך דרכים רבות נוספות לתת כתף ולסייע.

240 ש"ח לשנה יקנו לך מעמד של חבר העמותה וכן: 4 ביטאוני "שריון" בשנה; כרטיס חבר העמותה; 
כניסה חינם לאתר; הזמנות לפעילות חברתית; הנחות בחנות המוזיאון ובמסעדת "נוף לטרון"; 
זכות לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה ובכך להשפיע על העשייה הברוכה ברעיונות ובתוכן.

מלא, גזור ושלח

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

ת"ד 745 לוד, 71106
1. תרומת איש קבע / גמלאי 

שם פרטישם משפחהדרגהמ"אאירוע

2. תרומה מקצבת שארים

שם פרטישם משפחהדרגהת"זאירוע

מבקש/ת לתרום משכרי, לפיתוח עמותת "יד לשריון", לפי האפשרות הבאה:
סך של .................... ש"ח לחודש, החל משכר/קצבת ................. וכלה בשכר/קצבת ...............)כולל(

סכום התרומה חודש ושנה חודש ושנה
בתשלום אחד לשנה בסך של ..............ש"ח, בחודש ................... בלבד מדי שנה

תאריך:............................. חתימה:..........................
טלפון בבית:......................... טלפון בעבודה:........................... טלפון נייד:..........................

כתובת ומיקוד:..................................................................................................

תשלום דמי חבר באמצעות כרטיס אשראי
לכבוד עמותת "יד לשריון" - לידי הנהלת חשבונות

ת"ד 745 לוד, 71106

אנא חייבו את כרטיס האשראי שבידי בסך: 20 ש"ח 30 ש"ח 40 ש"ח 50 ש"ח אחר..................ש"ח
מידי חודש למשך תקופה של: 12 חודש 24 חודש 36 חודש 60 חודש

סוג כרטיס האשראי ויזה 24 ישראכרט דיינרס
מס' כרטיס האשראי: ...............................................

הכרטיס בתוקף עד: / חתימת בעל הכרטיס: ........................................................

שם משפחה: ............................... שם פרטי: ........................ ת"ז: ............................
טלפון: ................................/..........

מלא, גזור ושלח

תשלום דמי חבר באמצעות שיק

לכבוד עמותת "יד לשריון" - לידי הנהלת חשבונות
ת"ד 745 לוד, 71106

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

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

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

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

באמצעות כרטיס אשראי או בצ'ק, ולציין על גבי טופס זה: לביטאון "שריון" בלבד



חברי עמותת יד לשריון

היכונו למופע הקיץ
הופעה של שלומי שבת
4 ביולי 2017 בשעה 21:00

אמפיתיאטרון פארק לטרון - יד לשריון

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: 


