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דבר העורך
"ההכרעה ביבשה לאחר מלחמת לבנון השנייה"  -זה היה נושא הכנס הראשון
מסוגו בתחום צבא וביטחון שהתקיים ב"יד לשריון" בימים  13ו־ 14בנובמבר,
בהשתתפות ערה של נציגים מצה"ל ומערכת הביטחון ,חברי עמותת "יד לשריון",
נציגים מארצות הברית ואנגליה ומהתעשיות הביטחוניות בארץ .חתם את הכנס
שר הביטחון אהוד ברק שהציג את תפיסת הביטחון .הבאנו בתמצית מספר
סקירות שניתנו בכנס והשאר יסופר בהרחבה בגיליון הבא .בספטמבר 2008
יתקיים כנס נוסף בנושא שיהיה על הפרק ,ובמגמה לשלב בו גם תערוכה של מיטב
התוצר של התעשייה הביטחונית בארץ.
אירועי מלחמת לבנון השנייה עדיין על הפרק ,ועדת וינוגרד עוד לא אמרה
את דברה ,וצה"ל מיישם לקחים באימונים ,בהצטיידות ובעדכון תורת לחימה.
פרופ' אפרים ענבר ,ראש מכון בס"א באוניברסיטת בר־אילן ,סוקר מדוע כשלה
ישראל בלבנון בקיץ  .2006אלוף (מיל') אביעזר יערי מביא מבט היסטורי על
שלוש מלחמות בלבנון (הראשונה בהן מבצע ליטני) ומראה שבשלושתן לא
נפתרה הסוגיה האסטרטגית הבסיסית של כינון גבול יציב המוחזק בידי מדינה
ריבונית שכנה ,שרוצה בשלום עמנו ומונעת צמיחתן של תנועות גרילה בשטחה,
וכי מלחמת לבנון השנייה תובעת מאיתנו התחדשות ושיקום הצבא וכושר
ההתמודדות של העורף .בני מיכלסון מביא את לקחי השריון של אלוף (מיל')
בר־כוכבא ממלחמת שלום הגליל .הבאנו את ממצאי אחד התחקירים על מלחמת
לבנון השנייה ,המציג תמונת מצב קודרת של מפקדים באחת מחטיבות הטנקים
 לקרוא ולא להאמין.מבט חודר ומאלף למעמקי כישוריו של טנק המרכבה סימן  4מציג לנו אל"ם
ירון ִל ְבנ ַת ראש רפ"ט (הגוף הטכני העוסק בפיתוח הטנק) .עֹפר דרורי הקים אתר
אינטרנט של חטיבה  14ומביא את סיפורה במלחמת יום הכיפורים .דוד כספי
מבקר את הסרט על החטיבה שהוקרן לאחרונה ,ואין בפיו מילה טובה על הסרט.
לפני חודשים אחדים התקיים טקס הענקת ציונים לשבח ועיטורים לחיילים
ומפקדים שנטלו חלק במלחמת לבנון השנייה .ישראל הראל כתב על כך בעיתון
הארץ תחת הכותרת "גבורה של הצלה" .בכתבה הוא מראה כי עיטורים וצל"שים
רבים ניתנו על מעשי ההצלה ,תוך כדי הקרבה וחירוף נפש מופתיים ומעוררי
השתאות ,אבל מציין כי מיעוט העיטורים שניתנו על מעשי גבורה שאינם קשורים
להצלת פצועים מוכיחה ,בין היתר ,שהחברה הישראלית מקדשת ,מעל לערך
השגת המטרה המבצעית ,את קדושת חיי הפרט .הבאנו את הכתבה באדיבות
עיתון הארץ.
בכך לא תמו הנושאים בגיליון זה .קריאה מהנה.
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דבר יו"ר העמותה

איגרת
במה בנושאי צבא וביטחון
כנס ראשון של הבמה בנושאי צבא וביטחון התקיים
בלטרון בימים  13ו־ 14בנובמבר .הנושא המרכזי בכנס
היה "ההכרעה ביבשה לאחר מלחמת לבנון השנייה".
בכנס ,שעורר עניין רב ,השתתפו כ־ 300מפקדים
בכירים ,בעבר ובהווה ,מכל זרועות צה"ל ואורחים
מצבא ארה"ב ואנגליה .חוות הדעת של המשתתפים
הייתה שהכנס היה חשוב ועלו בו לדיון נושאים
הנמצאים על סדר היום של מקבלי ההחלטות ,ונכון
יהיה להעביר את סיכומי הכנס לידיהם .בהמשך לכנס
החלטנו להקים צוותי חשיבה שידונו במספר נושאים
שעלו בכנס ויכינו ניירות עמדה שיוצגו בכנסים
שיתקיימו במסגרת במה זו בלטרון .חברי העמותה
יתבקשו לקחת חלק בצוותים אלה .הכנס השנתי
הבא נקבע לספטמבר  2008ואנו מקווים שבמקביל
אליו תתקיים בלטרון תערוכה של מוצרי התעשיות
הביטחוניות.

התנדבות לשירות בשריון
וביחידות קרביות אחרות
כולנו נחשפנו לפרסומים על הירידה בנכונות,
בקרב המתגייסים החדשים לצה"ל ,לשרת ביחידות
קרביות בכלל ובשריון בפרט .לא זה המקום לנסות
ולהבין את הסיבות לעובדה חמורה זו .כדי לשנות מצב
זה יש צורך לפעול בצורה מערכתית ולרתום את כל
הגורמים בצה"ל ,במערכת החינוך ,בתנועות הנוער

לחבר,
ובתקשורת ,שבידם הכלים להשפיע על בני הנוער.
אנו חברי העמותה ,יכולים ומוכנים ליטול חלק יחד
עם חיל השריון ,ולהשתלב בביקורים ובהרצאות בפני
התלמידים בכיתות הגבוהות של בתי הספר ,החל
משנתיים לפני גיוסם לצה"ל .אני משוכנע שההצלחה
מובטחת.

מרכבה סימן 4
טנק המרכבה סימן  4הצטרף לאחרונה בטקס
רב משתתפים למוזיאון ב"יד לשריון" בלטרון וחבר
לשלושת אחיו הבוגרים סימן  2 ,1ו־ .3נכחו בטכס כל
היחידות של משרד הביטחון וצה"ל המעורבים בפיתוח
ובייצור המרכבה.
אנו מודים למנהלת טנק המרכבה ולראש מנהלת
תכנית המרכבה תא"ל עמיר ניר ,שהבטיח וקיים את
הבטחתו למסור למוזיאון את דגם הטנק לפני שיסיים
את תפקידו .עמותת "יד לשריון" מאחלת לו הצלחה
בהמשך הדרך.
ראוי להזכיר שטנק המרכבה סימן  4מילא בהצלחה,
במלחמת לבנון השנייה ,את כל הציפיות של מתכנניו
ואלוף טל בראשם .טנקיסטים רבים ניצלו בזכות הטנק
וצה"ל החליט להמשיך ולהצטייד בו.

אלוף (מיל') חיים ארז
יו"ר עמותת "יד לשריון"

חברים יקרים,
אכן יום חג הוא לחיל השריון ,לעמותת "יד לשריון" ולכל
העוסקים במעשה המרכבה.
קליטת המרכבה  4בלטרון הייתה ביום ה' החולף ,אולם היום (יום
ג' ,י' בטבת תשס"ח 20 ,בנובמבר  )2007התקיימה ההשקה הרשמית
באתר "יד לשריון".
בהשתתפות נציגים רבים של העוסקים במלאכה ,נגזר הסרט
על ידי ראש מנת"ק תא"ל עמיר ניר ,ויו"ר עמותת יד לשריון אלוף
(מיל') חיים ארז .המסירה החגיגית נעשתה בנוכחות כ 250-קצינים,
אזרחים עובדי צה"ל ואנשי משרד הביטחון מגורמי הפיתוח ,הייצור,
התקציבים ,הרכש ,האחזקה ,מנהלת הפרויקט ,מפקדת קצין השריון
הראשי ,זרוע היבשה ואנשי עמותת "יד לשריון".
המרכבה המוצגת הינה אבטיפוס  ,002ברמת גימור של כלי חדש
לחלוטין ,כמו אלה היוצרים מפס היצור ונמסרים לחיל השריון.
מרכבה  4משלימה את תצוגת המרכבה בלטרון שכוללת את טנקי
מרכבה סימן ,3 ,2 ,1שכולם הינם אבי-טיפוס ,ומהווה את הרק"ם
מספר  160בתצוגה הנרחבת בלטרון.
נשלח מכאן ברכת תודה והערכה לאנשי המחשבה והמעש.
צילום :מיכאל מס
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מיכאל מס
אוצר הטנקים ביד לשריון

ההכרעה בלוחמת היבשה לאחר מלחמת לבנון השנייה

כנס "צבא וביטחון"
ב"יד לשריון" -
נובמבר 2007
ערך אל"ם (מיל') שאול נגר
כנס ראשון ומיוחד במינו בנושא ההכרעה
בלוחמת היבשה לאחר מלחמת לבנון השנייה
התקיים בימים  14 - 13בנובמבר ב"יד לשריון"
בלטרון .הכנס התקיים ביוזמת עמותת "יד
לשריון" בשיתוף עם מז"י ובמיוחד עם מפקדת
קצין השריון הראשי .בארגון הכנס סייע גם
מכון  RANDשל משרד ההגנה האמריקאי .בכנס
השתתפו כ־ 300אנשים :ביום הראשון  220איש,
ביום השני  260איש ,מתוכם כ־ 170נכחו בשני
הימים .בין המשתתפים קצינים במילואים מכל
החילות והזרועות בדרגת אל"ם ועד אלוף (בין
האלופים היו לדוגמה :הרצל שפיר ,שייקה גביש,
אלעד פלד ,שלמה שמיר ,רפאל ורדי ,מנחם
מרון ,אברשה טמיר ,אברהם בוצר ,אביעזר
יערי ,עמוס ירון ,אלי זעירא ,עמנואל סקל ,אורי
שמחוני ,ג'קי אבן ,נתי שרוני ,ינוש בן־גל ,יאיר
נווה ,יפתח רון־טל ,אורי שגיא ,דני מט ,אודי
שני) ,ר' מפא"ת במשרד הביטחון תא"ל (מיל')
שמואל קרן ,קצינים בסדיר ,העיתונאי איתן
הבר ,נציגי התעשיות הביטחוניות (כגון :אלביט,
רפאל ,תעש ,אורדן) ,כעשרים אנשי צבא
וחוקרים מארצות הברית ואנגליה ,ביניהם Dr.
 Russell Glennחוקר בכיר ממכון Mr. ;RAND
 Joe Gallowayעיתונאי וסופר צבאי אמריקאי
בכיר;  Mr. Bill Duffמפקד משטרה בריטי בכיר;
נציגים מפיקוד המטות המשולבים של צבא
ארה"ב (- )Joint Force Command - JFCOM
 BG Gregory A. Feestו־ BG Omer Tooleyו־Mr.
 Dave Ozolekמנהל מעבדת הקרב העתידי של
הפיקוד המשולב בצבא ארצות הברית שנשא
דברים ,וכן נוכחו נציגי עיתונות בארץ.
בין המרצים בכנס היו האורחים הנ"ל (למעט
נציג מכון ראנד  -מחוסר זמן) וכן האלופים
במיל' אורי שגיא ,ינוש בן־גל ,יאיר נווה ,יפתח
רון־טל ,איל בן ראובן ,אלוף גרשון הכהן מפקד

המכללות ,אלוף אבי מזרחי
ראש אלר"ם ,תא"ל איתי ּבְרּון
מפקד "מכון דדו" (בצה"ל),
תא"ל יעקב שערבני ראש להק
מסוקים ,תא"ל במיל' שלום
הררי ,תא"ל במיל' אסף אגמון
מנהל מכון פישר לתעופה וחלל,
העיתונאי רון בן ישי ונשיא
אלביט יוסי אקרמן .חתם את
הכנס שר הביטחון מר אהוד
ברק .ראה תכנית בהמשך (גם
הרצאתו של אלוף מיל' אודי
כרזת הכנס
שני בוטלה מחוסר זמן).

הרקע לכנס
הכנס נולד כהמשך למפגש של חברי עמותת
"יד לשריון" זמן קצר לאחר מלחמת לבנון
השנייה ,שבו הועלו שאלות נוקבות ,כגון:
לחימת היבשה ,מצב האימונים של כוחות
היבשה ושל השריון בפרט ,שימוש נכון בתורת
הלחימה ,סד"כ השריון בצה"ל ,הכשלים
שהתגלו .היה רצון לתרום מהידע והניסיון הרב
שנצבר במלחמות קודמות ,תוך התחשבות
בהתפתחויות שחלו מאז בזירה ,בטכנולוגיה,
במצב האויב ועוד .בדברי הפתיחה של הכנס ציין
אלוף (מיל' חיים ארז ,יו"ר עמותת "יד לשריון":
"כשנה וחצי חלפו ממלחמת לבנון השנייה ,מונו
מפקדים חדשים ובראשם הרמטכ"ל; צה"ל
מפיק לקחים ,מכשיר מפקדים בקורסים בכירים;
חוזר למתכונת אימונם מלאה; מקים מחדש
מפקדות שפורקו; מצטייד ומארגן את הימ"חים.
ועל כל אלה בוחן מחדש את תפיסת הביטחון
ואת טכניקות הפעלת הכוח ,וממשיך להילחם
בהצלחה רבה מול הטרור.
כנס זה נועד להציג לצה"ל ולמקבלי ההחלטות
את "יד לשריון" ואת קבוצת אנשי הצבא

הוותיקים ,כמקום וכמקור להצגת אספקלריה
נוספת בידי המופקדים כיום על הגה הביטחון,
ולסייע בהליך המורכב של קבלת החלטות
עקרוניות ,כסיוע וכהשלמה לעבודה המסורה
והשוטפת הנעשית יומיום בצה"ל  -לא להחליף
את הצבא הסדיר אלא להעמיד לרשותו מעין
.Second opinion
תוצרי הכנס ,יבואו גם לביטוי בסיכומים
שנפיץ".

התחלה של תהליך
הצלחה של כנס נמדדת בין השאר במידת
המעורבות של קהל השומעים .בשני ימי הכנס
הייתה השתתפות ערה מאוד של הקהל ששאל
והביע דעות ,ולפעמים היה איפכא מסתברא
לנאמר על ידי המרצה .היה לחץ עצום של
שאלות מהקהל ואפילו קריאות ביניים.
הדיונים וההתייחסויות האכפתיות נמשכו בין
המשתתפים בהפסקות ובארוחות הצהרים .לא
כל השאלות נשאלו אך אלה שנשאלו נענו .כולם
יצאו עם תחושה של נגיעה בנושאים האמיתיים
שעל הפרק ועם טעם של עוד .נציגי JFCOM
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"צבא וביטחון"...
ומז"י הביעו רצון להמשך שיתוף הפעולה.
הסקירות היו מאלפות ומשכילות והביאו את
מיטב המחשבה העדכנית על לחימת היבשה
בהיבט של תורת לחימה ,אמל"ח וטכנולוגיה
וארגון הצבא .עוד היו מספר הרצאות על השפעת
התקשורת והשילוב הנכון שלה במלחמה ,כמעין
זרוע נוספת וחשובה ,וכן על הכרת המרכיב
האסלאמי בזירה ,המכלכל את המניע של כוחות
טרור וגרילה של ארגונים שונים.
כלל ההרצאות של הכנס ופרטי השאלות
והתשובות יפורסמו בתוך זמן לא רב בישראל
בעברית ,ובמסגרת פרסומי מכון  RANDבארצות
הברית באנגלית .בשנה הקרובה (ספטמבר
 )2008מתוכנן כנס נרחב נוסף .בכוונת עמותת
"יד לשריון" לפעול בשיתוף מז"י לקיום תערוכת
אמל"ח בלטרון ,במקביל לכנס ,של מיטב תוצרי
התעשייה הביטחונית הישראלית.
במהלך השנה עד לכנס השנתי הבא מתכננת
עמותה "יד לשריון" סדרת מפגשים מקצועיים,
בקני מידה קטנים יותר ,שיעסקו בנושאים
שעל הפרק .אנו מזמינים את חברי העמותה
ומתעניינים אחרים בעל ידע ועניין להירשם
בעמותה בתחומי התעניינותם ואנו נשמח
לזמנם למפגשים כאשר יעלו על הפרק.

תקציר חלק מההרצאות
היערכות צבא היבשה לעשור השני של המאה
ה־ - 21אלוף גרשון הכהן
אחת הדילמות היא כיצד מתחלק המענה
(בתקציב) בין בניין כוח קבוע ומוגדר מראש ובין
מענה "מתפרץ" לצרכים בעימות מוגבל .שאלה
אחרת היא מה היקף ההשקעה בטכנולוגיה מול
כלל ההשקעה בבניין הכוח .לדעת אלוף הכהן
היצף טכנולוגי יוצר עומס בקיבולת ומקשה
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על טיפול בתחומים אחרים כמו תורת לחימה,
והטמעת התורה והאמצעים .לדברי אלוף הכהן
פיתוח יתרון של צה"ל במרכיב או בתחום כלשהו
מביא לשינוי דפוס ההתנהגות וההיערכות של
הצד השני .התמרון הוא חלק חיוני והכרחי
להשגת הכרעה ביבשה אך השימוש בו לפעמים
הוא לצורך עירור השטח ואז הפעלת תגובה
מסוג אחר להשמדת האויב.
מרכיבים אידיאולוגיים של איסלאם קיצוני
כאיום עתידי  -תא"ל (מיל') שלום הררי
הררי הציג מגוון של אלמנטים אידיאולוגיים
 דתיים  -איסלאמיים המשפיעים בעשורהאחרון על הצעירים המוסלמים המתגייסים
לכוחות גרילה וטרור איסלמיים בזירה ,ובראשם
החיזבאללה והכוחות הסדירים של חמאס בעזה
(הכוח המבצע "אל כוואת אל תנפיזייה") ואשר
צה"ל עשוי להיתקל בהם ביתר שאת בשנים
הקרובות .הררי הצביע על האלמנטים האלה
כאלמנטים שחלקם לקוח מן האסלאם הקדום
אך הם זוכים לתחייה מחודשת בתודעת הלוחם
האסלאמי ומה שחמור יותר  -להטמעה הרבה
יותר עמוקה בתודעה של הלוחם ולהטמעה
על ציבורים הרבה יותר גדולים מאשר מה
שהיה לפני עשרים שנה ,וזאת "הודות" לשינוי
האדיר שחל באמצעים האלקטרונים המעבירים
את המסרים האסלאמיים ובראשם תופעת
האינטרנט .תחנות הלוויין הערביות המקצינות,
דוגמת הטלוויזיה של חיזבאללה (אל מנאר -
המגדלור) או התחנות הלווייניות (פדאאיאת)
כגון "אל ג'זירה" ,המעבירות שיעורי דת ומסרי

שמע לישראל על בסיס ה"חדית'" (התורה
שבע"פ) והפסיקות של שייחים קיצוניים ,רובם
יוצאי תנועת "האחים המוסלמים".
השפעת המדיה על ניהול מבצעים ועל השלמת
השגת מטרות המלחמה בצה"ל  -מר רון בן
ישי
תִפקוד התקשורת בזמן המלחמה :מלחמת
לבנון השנייה הייתה אירוע מכונן ,לפחות מנקודת
ראות ישראלית ,בתחום של סיקור מלחמה
באמצעי המדיה השונים .לראשונה בתולדות
מדינת ישראל סוקרה המלחמה בשידור חי סביב
השעון ,בכל האמצעים ובאינטרנט ,ולעיתים
היישר מזירת הלחימה .לראשונה במלחמה זו
בתולדות המדינה התקשורת השפיעה במישרין
ובעקיפין ובזמן אמת על המהלכים הצבאיים
בכל הרמות .לראשונה נותחו מהלכי המלחמה
בעת ההתרחשות ,תוך ירידה לפרטים הטקטיים
ומפקדי השטח נדרשו לתת הסברים תוך כדי
ניהול הקרב .לראשונה סיפקו עיתונאים ושדרים
לציבור (וגם לחיזבאללה) מידע צבאי עדכני
ומפורט בזמן אמת ,כולל נקודות ציון מדויקות
של פגיעות בשטחנו ומידת הקטל והנזק שגרמו,
וכן מידע על כוונות .מידע זה סיכן חיי חיילים
ואזרחים.
ממה נובעות ה'תופעות הראשוניות' האלה:
חלק ניכר מהמלחמה התרחש בעורף הישראלי
ובעורף הלבנוני ולא הייתה לעיתונאים
ולשדרים ,כולל זרים וערבים ,בעיה של נגישות
לאתרי ההתרחשויות .הטכנולוגיה מאפשרת
היום לתקשורת האלקטרונית לשדר לאינטרנט
להתעדכן מכל מקום ובכל זמן .הצנזורה הצבאית
גילתה אזלת יד מדהימה ולמעשה לא תפקדה.
האם אפשר למנוע תופעות אלה בעידן
'התפוצצות המידע' ובמדינה דמוקרטית? האם
אפשר לשמּר את זכותו של הציבור לדעת ואת
חופש הביטוי ובה בשעה למנוע את התופעות

השליליות? התשובה היא חיובית בתנאי
שהממשלה והצבא יתכוננו ביסודיות לנהל
'לוחמת תקשורת' במקביל ללחימה הצבאית
ובשילוב עימה.
השליטה במרחב רווי אוכלוסייה  -הניסיון
הבריטי בצפון אירלנד Mr. Bill Duff -
איסוף ,עיבוד והפצת מודיעין במהלך תקופת
האלימות בצפון אירלנד והשימוש במקורות
יומינט ,סיגינט ,מאינט ויכולות אחרות ,כמו גם
היכולת לשלב מקורות משטרתיים ,צבאיים ושל
ארגונים נוספים.
הרצאה על פיתוח מערכת המודיעין כפי
שנעשתה על ידי הבריטים ,כיצד המערכת
יישמה את תוצריה ,והקשיים הנובעים מפעולה
בפרופיל גבוה וסביבה רווית מדיה .הצלחות
ולקחים פורטו בתשומת לב מיוחדת ,וכן ניתוח
כיצד הלקחים מהעבר ,אילו ניתנה להם תשומת
לב ,יכלו לסייע להשגת תוצאות מהירה יותר
ובמחיר נמוך יותר.
הרצון ללמוד מניסיונם של אחרים ומניסיון
מצטבר נותן הרבה ללוחמים כנגד טרור אורבני.
השיחה הזו והשאלות שאחריה מייצגים את
האמיתה הזו ואת המחיר שאנו משלמים בגלל
שאנו מאחרים להכיר במה שהעבר מציע לנו.
ניהול מערכה במרחב אורבני ומוגבל לתמרון
 צבא ארה"ב בעיראק -(תקציר הרצאה שלא ניתנה כאמור)
שטחים אורבניים יוצרים כר נרחב ללימוד
פעולות כנגד טרור .האתגר במובנים רבים ,גדול
יותר מלחימה בכפרים ,עיירות וערים .יש בו גם
תרומה למוכנות הכוחות לפעול בערים דחוסות
באוכלוסייה אזרחית רבה ,עם אינספור מקומות
מסתור ,אפשרויות תצפית או עמדות להפעלת
אש .צבא היכול להתמודד בסביבה אורבנית
יכול להתאים עצמו ביעילות גם לצרכי הלחימה
בסביבה דחוסה פחות .שטחים אורבניים
נרחבים משלבים את אתגרי הלחימה נגד טרור
ומורכבותה .נציגי המדיה מצויים במספרים

Dr. Russell Glenn

גדולים כאשר האוכלוסייה רבה .תקשורת בערים
מרכזיות מציעה אמצעי תקשורת מהירים אל,
בתוך ומעבר לתיחום העיר ,אמצעים שיש
להם השפעה על התפתחות המבצעים ,השפעה
חיובית או שלילית ,אבל היא מופצת במהירות.
העצמת ההשפעה הגלומה במבצעים אורבניים
היא פוטנציאל לאיבוד פרופורציה ,המשפיעה
על היבטים אחרים של המערכה כנגד טרור.
ההרצאה מציעה נקודות מבט וניתוח של
הנושאים האלה כפי שהיא נשקפת בעיקר
במחקרי מכון ראנד .מחקרים אלה ,המכסים
את התקופה אוקטובר  - 2003ספטמבר ,2006
מנסים לזהות ,לנתח ולפתח המלצות הנוגעות
למבצעים אורבניים משולבים ,הרלוונטיים
בעיקר לרמה המערכתית והאסטרטגית של
המלחמה ומכסים את כל היקף הלחימה.
פיתוח תורת לחימה ושילובה בצבא Mr. Dave -
 Ozolekמנהל מעבדת הקרב העתידי של הפיקוד

המשולב בצבא ארה"ב
המרצה תיאר את שלבי הפיתוח של תורות
לחימה והניסוי שלהן ביחידת ניסויים לפני
שהיא הופכת למחייבת ומופצת בין יחידות צבא
ארה"ב .המלחמה בעיראק ואפגניסטן דרבנה את
תהליכי הפיתוח של התורות והטכניקות השונות
והביאה לפיתוח שיטות עבודה חדשות בתחום.
הממשק בין הדרג המדיני והצבאי בקביעת
מטרות המלחמה  -אלוף (מיל') אורי שגיא
אחד הנושאים שהצביע עליהם אלוף שגיא
הוא שלפעמים מגדירים לצה"ל מטרות שאינן
ניתנות להשגה באמצעות צבא ,כגון שינוי
המשטר במדינה שכנה (כמו במלחמת של"ג).
הבעיה המרכזית היא לדעתו הגדרת יעדי
המלחמה על־ידי הדרג המדיני והבנת היעדים
על־ידי הדרג הצבאי.
השליטה במרחב רווי אוכלוסייה ,ניסיון צה"ל
באיו"ש  -אלוף (מיל') יאיר נווה
אלוף נווה ציין את היעד של מניעת טרור

בעורף הישראלי ואת הדרכים והאמצעים
להשיגו .עוד הדגיש כי בכוונה לא הסלים
את האמצעים באיו"ש כדי לא להסלים גם
את אמצעי ההתנגדות של הארגונים השונים
שבאיו"ש .זו הסיבה לדעתו שאין יורים אר־פי־
ג'י בגדה והוא כאלוף פיקוד אסר על הפעלת
מזל"טים ,מטוסים וטנקים.
מסגרת גייס ונחיצותה בלחימה  -אלוף (מיל')
ינוש בן־גל
ההרצאה של אלוף בן־גל התמקדה בשאלת
נחיצות מסגרת גייס בצה"ל אך גם נגעה לנושא
מערכת צי"ד .לדעתו מסגרת גייס נחוצה
במלחמה לתיאום על אוגדתי .הוא הביא דוגמה
לכך ממלחמת של"ג שבה שימש בפועל מפקד
גיס וגם דוגמה שלילית ממלחמת יום הכיפורים
שבה לא הייתה מסגרת כזו והיה חוסר תיאום
בין שתי אוגדות במאמץ הנגד בדרום רמת
הגולן .באשר למערכת צי"ד היא לדבריו מסיטה
את החשיבה לאמצעים ולא לפיקוד ולראיית
התמונה המערכתית והטיפול בה .לדעתו היא
מיותרת.
מערכת צי"ד  -אלוף (מיל') יפתח רון־טל
אלוף רון־טל פרט את המשמעות המבצעית
של מערכת צי"ד (צבא יבשה דיגיטלי) בכך שכל
הצבא יהיה מקושר ברשת נתונים ונ"צ על מטרות
ובכך תהיה התייעלות ושפה אחידה בהעברת
נתונים מגורם לגורם ומענה הטוב האפשרי לכל
מטרה או בעיה מבחינת זמן התגובה ,התאמת
הנשק למטרה וכד'.
כיווני חשיבה לפיתוח כלי הרק"ם העתידי -
אלוף (מיל') אייל בן ראובן
לקחי המלחמה האחרונה בלבנון הביאו את
צה"ל לפעול על פי הנחת יסוד חשובה ונכונה:
התמרון ימשיך גם בעתיד הנראה לעין להיות
מרכיב מרכזי בהשגת הבקעה וניצחון בשדה
הקרב הצפוי למדינת ישראל .נדרשת חשיבה
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עמוקה לפיתוח כלי הרק"ם שיובילו את המאמץ
המתמרן בצה"ל בעתיד ,וזאת לאור שני מרכיבי
שינוי עיקריים :שינויים בדוקטרינת הלחימה
של היריב ,ושינויים מהותיים בהזדמנויות
הטכנולוגיות המתפתחות ,לצורך יצירת כלי
רק"ם אפקטיבי ורלוונטי לצורך המבצעי .השינוי
המרכזי שממשיך להתפתח בדוקטרינת היריב:
שימוש מסיבי בנ"ט יעיל ,זול וקטלני ,שהופך
אותו לאיום העיקרי על מהלך התמרון הצה"לי
 מרחבי התמרון הולכים ומצטמצמים .השינויהמרכזי הצפוי בטכנולוגיה :יכולת מיגון אקטיבי
שתאפשר בתהליך אבולוציוני לכלי הרק"ם
להיות מוגנים יותר ,קלים יותר ,בעלי עבירות
טובה יותר וקטלניים יותר.
מערכת הביטחון חייבת להוביל תהליך פיתוח
משולב של צה"ל והתעשיות הביטחוניות ,שיביא
בתוך שנים ספורות לפיתוח וייצור כלי רק"ם
רלוונטי ומתאים לצרכים הספציפיים של צה"ל,
בזירות המלחמה הצפויות לנו בעתיד.
סקירת מר יוסי אקרמן נשיא אלביט
התזה המרכזית שהציג אקרמן הייתה
הכפילות הקיימת בין התעשיות וצה"ל דווקא
במשאבים שיש בהם מחסור  -כוח אדם מקצועי
ותשתיות .לדוגמה מהנדסים לפיתוח ומתקנים
לאחזקת ציוד אלקטרו־אופטי .הוא הביא דוגמה
למסמכי  RFPהיוצאים בארה"ב ,שהם קצרים
ומגדירים מה נחוץ ולא מגדידים מה הפתרון,
ובכך מאפשרים לתעשייה לחשוב ולהציג קשת
נרחבת של פתרונות ,לעומת המהנדסים בצה"ל
ששוקדים על מסמכי  RFPעד כדי הגדרת פתרון
פרטני שמצד אחד מגביל את קשת הפתרונות
האפשריים ומצד שני מעסיק מהנדסים בצה"ל
(החסרים גם בצה"ל) מעל הדרוש בשעה
שחסרים בתעשייה .נושא אחר הוא מתקני
אחזקה לדרגים שונים שיש בהם כפילות בצה"ל
ובתעשייה .הוא הביא דוגמה מצבא ארצות
הברית שנזקק לתחזק במרחק אלפי ק"מ מאדמת
ארה"ב ולכן נדרש לעוד תשתיות ,ואילו בארץ
יש לדעתו לצמצם ולקבוע מקום אחד (כמובן
בתעשייה לדעתו).
הוא ציין לטובה את הממשק והקִרבה בארץ
(להבדיל מארצות הברית לדוגמה) בין המשתמש
למפתח וכי בין המפתחים יש הרבה משתמשים
במילואים וכל אלה תורמים להבנה מעמיקה של
הצרכים ומקצרים את זמן הפיתוח.

סקירת שר הביטחון
לצד החלש אין כיום הזדמנות שנייה .להסדר
עם הפלסטינים ועם שאר השכנים עלינו
להגיע עם ישראל חזקה הבטוחה בעצמה ,עם
עיניים פקוחות ,עם "יד מגששת" לכל אפשרות
והזדמנות של הסדר ועם אצבע על שמורת ההדק.
אם נידרש ללחוץ על ההדק  -יש להביא לניצחון
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ברור ומהיר .החיזבאללה כיום עם יותר רקטות
מאשר ערב מלחמת לבנון השנייה ולטווחים
ארוכים יותר .כיצד יש להיערך?
	.1מערכת יירוט רב־שכבתית שתגן מרקטות
בכל הקטרים החל בקסאם ועד לטק"ק .זה
מצריך מספר מערכות בצורות שונות.
	.2כושר תמרון ביבשה שקשור גם בארגון
מפקדות משימתיות ללחימה ביותר מגזרה
אחת וכן הגנה אקטיבית לרק"ם לאפשר
קיום תנועה.
	.3אימונים באש וגיבוש היכולת של מענה
ממשי.

"צבא וביטחון"...

שער החוברת על הכנס שחולקה למשתתפים

	.4אורך נשימה בתחום חמ"ם (חימוש מונחה
מדויק) ליבשה ועוד.
	.5קיום זרוע ארוכה בתנאי הזירה.
נושא מרכזי אחר הוא הכנה מנטלית של
מפקדים ולוחמים .צבא יכול למצוא עצמו שנים
רבות ללא מלחמה .אין דימוי מלא באימונים
לתנאי מלחמה של ממש .יש לטעת מוטיבציה
גבוהה בחיילים.
בעניין מיקום המפקד בלחימה :בצה"ל מ"פ
עולה ראשון לעמדות אש ומ"מ קם ראשון
להסתערות .מח"ט צריך לפעול בחפ"ק מהגדוד
הקדמי ולהימצא בקשר עין עם שאר הגדודים
שלו .אמיתות אלה היטשטשו בשנים של
הפעילות באיו"ש ועזה וכיום זה מטופל בכל
הדרגים.
בעניין טכנולוגיה :כיום יש דברים שפעם היו
חלום .לדוגמה :המצב בין המפקדות .פיקוד שדה
לא יכול להיעשות מתחנות מידע כאלה כי יש
היצף ענק של מידע .גם כיום יש צורך בדוגמה
אישית וגם המח"ט צריך שיראו אותו .עקרונות
היסוד של תורת הביטחון הם פשוטים .בן גוריון
אמר כי תפקידה של ההנהגה הוא למנוע מלחמה,

ואם אינה יכולה  -אזי לדחות ,וכשיש הכרח -
לנצח מהר ,להכריע על אדמת האויב ובמינימום
נזקים לעורף .אלה האמיתות היציבות של שדה
הקרב .קרבות יוכרעו בטיפה האחרונה של אומץ
ונחישות .בצה"ל נעשה הרבה בעת האחרונה
בכיוון זה.

ההרצאות שניתנו
•	היערכות צבא היבשה לעשור השני של המאה
ה־ - 21אלוף גרשון הכהן  -מפקד המכללות.
•	סקירת "אויב ואיום"  -מאפייני זירות לחימה,
איומי אמל"ח ,והתפתחות תורות לחימה -
תא"ל איתי ברון  -מפקד מכון דדו.
•	מרכיבים אידיאולוגיים של אסלאם קיצוני
כאיום עתידי  -תא"ל (מיל') שלום הררי.
•	השפעת המדיה על ניהול מבצעים ועל השלמת
השגת מטרות המלחמה  -צה"ל  -מר רון בן
ישי.
•	השפעת המדיה על ניהול הלחימה  -צבא
ארה"ב  - Mr. Joe Galloway -עיתונאי וסופר
צבאי אמריקאי בכיר.
•	הממשק בין הדרג המדיני והדרג הצבאי בקביעת
מטרות מלחמה וניהולה  -אלוף (מיל') אורי
שגיא.
•	השליטה במרחב רווי אוכלוסייה  -ניסיון צה"ל
באיו"ש  -אלוף (מיל') יאיר נווה.
•	השליטה במרחב רווי אוכלוסייה  -הניסיון
הבריטי בצפון אירלנד  - Mr. Bill Duff -מפקד
משטרה בריטי בכיר.
•	פיתוח תורת לחימה ושילובה בצבא Mr. -
 - Dave Ozolekמנהל מעבדת הקרב העתידי
של הפיקוד המשולב בצבא ארה"ב.
•	הישגי צבא היבשה מאז סיום מלחמת לבנון
השנייה  -אל"ם אורן אמבן  -רמ"ח תו"ל
במז"י.
•	השפעת שילוב מערכות דיגיטליות על ניהול
לחימה ותורת לחימה  -אלוף (מיל') יפתח רון־
טל.
•	מפקדת גייס ומקומה במסגרת הפיקוד המרחבי
 אלוף (מיל') אביגדור בן־גל.•	רק"ם מודרני במרחב אורבני ומוגבל לתמרון -
אלוף (מיל') אייל בן ראובן.
•	רציפות הלחימה  -ההיערכות הלוגיסטית
ללחימה במרחבים רוויי אוכלוסייה ומוגבלים
לתנועה  -אלוף אבי מזרחי  -מפקד אלר"ם.
•	הלחימה מהמרחב האווירי ושילובה עם
התמרון ביבשה  -תא"ל יעקב שערבני  -רל"א
מסוקים.
•	מוויכוח על מי מנצח מלחמות לדיון כיצד
מנצחים מלחמות  -תא"ל (מיל') אסף אגמון
 מכון פישר.•	תעשיות ביטחוניות וצבא היבשה  -קשרי
גומלין  -מר יוסי אקרמן  -נשיא אלביט.
•	מדיניות הביטחון  -רא"ל (מיל') אהוד ברק -
שר הביטחון.
•	סיכום  -אלוף (מיל') חיים ארז.

שריונאים לוחמים
(צילם סא"ל מיל' מיכאל מס)

ישראל הראל

גבורה של הצלה

*

ביום שני ( 3בספטמבר  )2007התקיים
בהיכל התרבות טקס מרגש של הענקת ציונים
לשבח ואותות מופת ועוז לגיבורי מלחמת לבנון
השנייה .מי שלא צפה בטקס הפסיד הזדמנות
להתחבר ולהודות ,ולו באופן פסיבי זה ,לדמויות
המופת של העם .הוא גם הפסיד הזדמנות לעמוד
על תופעה ,שקשה להפריז במשמעויותיה :אחוז
ניכר ממקבלי הצל"שים והעיטורים היו בני
העלייה הרוסית.
לאחר הטקס שלל אחד מאלופי המטה הכללי
את ההסבר ,שהצטיינות זו היא חלק ממאמץ
קולקטיבי של "המגזר הרוסי" לשרש את הדימוי
השלילי שדבק בו בקרב רבים מהישראלים
הוותיקים .הרוסים באים ,הסביר ,מחברה
שערכי הקרבה והסתערות חרף אבידות רבות,
נוסח סטלינגרד ,מועברים בה מדור לדור.
בשעת הצפייה בטקס קיבלתי כמה שיחות
טלפון ,התנצלתי והבטחתי להתקשר אחר כך.
כל הסיפורים דומים ,הגיב בקוצר רוח אחד
המטלפנים :גילוי אומץ לב  -אם של טייסי
מסוקים ואם של רופאים ,חובשים ,או חברים
לנשק  -בחילוץ נפגעים .אותו סיפור בווריאציות
שונות ,מה מרתק אותך למסך?
זה שהכל "אותו סיפור" לא גרם לצמצום
העניין בטקס ,אלא להגברתו ולחיפוש "סיפורים
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אחרים" .בשלב עיטורי המופת ,סברתי ,ייחשפו
סוגים נוספים של מעשי גבורה; בהסתערות
ובכיבוש יעדי אויב; בתכנון עתיר דמיון של מבצע
ובביצועו ,אולי אף בלי צורך במעשי גבורה לפינוי
נפגעים בתנאים מיוחדים; בלחימת יחיד מול
רבים ,מתוך דבקות בתורת הלחימה ולפיה בשלב
ההסתערות מטפלים בפצועים אלה שזהו תפקידם,
בעוד הלוחמים דבקים במשימה המלחמתית עד
להשלמתה המלאה והמנצחת  -ואז ,ורק אז,
מתפנים גם המסתערים לטפל בפצועים.
מעשי ההצלה תוך כדי הקרבה וחירוף נפש
היו מופתיים ומעוררי השתאות .ברור שאלה
שהצילו פצועים כשהם חשופים לאש צפופה
וקטלנית  -כפי שמעידים הנימוקים לעיטורים -
לא עשו זאת מפני שפחדו להמשיך להסתער ,אך
העובדה שרק מיעוט העיטורים ניתנו על מעשי
גבורה שאינם קשורים להצלת פצועים מוכיחה,
בין היתר ,שהחברה הישראלית מקדשת ,מעל
לערך השגת המטרה המבצעית ,את קדושת חיי
הפרט.
הצוות המטכ"לי שהחליט למי ועל אילו
מעשים להעניק את הצל"שים והעיטורים ביטא
ערך זה בהחלטותיו .זו גם הסיבה לכך ,שהחברה
מפעילה לחץ כבד על ממשלתה לשחרר מאות
מחבלים תמורת שבוי אחד  -אף על פי שהיא

מודעת היטב ,על פי כל ניסיונות העבר ,שמרבית
המחבלים חוזרים לסורם ואזרחים וחיילים
ישלמו בחייהם את מחיר קידוש חיי הפרט
האחד .אם בראש מערכת הערכים הצבאיים
הייתה מטופחת התודעה ,שהמטרה העליונה של
הצבא היא הניצחון  -היה אפשר ,במלחמת לבנון
השנייה ,למשל ,להפעיל כבר בימים הראשונים
את כל ארבע האוגדות ,שנכנסו ללחימה רק
לאחר כחודש ,ולגרום להפסקת ירי הקטיושות
על צפון המדינה כבר בימים הראשונים של
המלחמה .איש ,גם לא בצה"ל ,לא התייחס
ברצינות ליעד הראשוני :חילוץ החטופים.
ואז ,כשעיקר מעשי הגבורה היו של כלל
מערכות הצבא ,לא היה צורך במקרים רבים כל
כך של הקרבה עילאית להצלת חברים לנשק.
הניצחון ,פרי ההסתערות והדבקות במטרה של
המסגרות הגדולות ,גם היה מייתר את ועדת
וינוגרד ומקטין את מספר הצל"שים והאותות.
אלה שכן היו מוענקים היו מתחלקים באופן
פרופורציונלי בין גיבורי הניצחון לגיבורי
ההצלה.
* הכתבה התפרסמה בעיתון "הארץ" ביום
 6בספטמבר  ,2007ומובאת כאן באדיבות
העיתון

מ
ל
ח
לבנון מת
השנייה *
הרקע למלחמה
עם נסיגתו החד־צדדית של צה"ל מלבנון
במאי  2000התעצמה התחמשותם הצבאית של
כוחות ארגון חיזבאללה .בעידודן ובמימונן של
ממשלות איראן וסוריה הקים חיזבאללה בלבנון
תשתית מורכבת של אמצעי לחימה ,ובהם מגוון
רקטות קרקע־קרקע בטווחים שונים ,מתשעה
ק"מ עד  75ק"מ ,ואף רקטות ארוכות טווח.
המערך הארטילרי המכוון לעומק שטח ישראל
יצר מאזן הרתעה בינה ובין חיזבאללה ,אשר
היה בין הגורמים שריסנו את תגובות ישראל
על פעולותיו .חיזבאללה הצטייד גם בנשק נ"ט
מתקדם ,במערכות קשר והאזנה ,באמצעי ראיית
לילה ,בטילי קרקע־ים ואף במזל"טים.
אנשי צבא ומודיעין איראניים הכשירו
ואימנו את לוחמי חיזבאללה בשיטות לחימה
מתקדמות והקימו בעבורם מערכת רחבה של
מוצבים ובונקרים בדרום־לבנון ,סמוך לקו הגבול
עם ישראל .בסיוע איראן הוקמו גם מוצבי פיקוד
ומערכות שליטה ובקרה במטה הארגון ברובע
השיעי דאחיה שבדרום ביירות.
בשנת  2004התקבלה במועצת הביטחון של
האו"ם החלטה מס'  ,1559בדבר נסיגת צבא
סוריה מלבנון ופירוק המיליציות החמושות על
אדמתה ,ואולם ארגון חיזבאללה ,שחיזק גם את
מעמדו הפוליטי בלבנון ,מנע מממשלת לבנון
ליישם החלטה זו.
בינואר  2004הוצאה לפועל עסקת חליפין בין
חיזבאללה ובין ישראל ,שבמסגרתה החזיר הארגון
לישראל את האזרח החטוף אלחנן טננבאום ואת
גופות שלושת החיילים שנחטפו באוקטובר ,2000
תמורת שחרור אסירים פלסטינים ולבנונים ,ובהם
שיח' עבד אל־כרים עובייד ומוסטפה דיראני,
שהוחזקו במעצר כ"קלפי מיקוח" לעסקה עתידית
להחזרת הנווט הנעדר רון ארד.
למרות התחמשותו והתחזקותו של חיזבאללה
בלבנון היו השנים  2006-2000שנות רגיעה
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ופריחה יחסית ליישובי קו העימות בצפון.

החטיפה ופתיחת המלחמה
ב־ 12ביולי  2006פתח חיזבאללה במתקפה
ארטילרית מתוכננת לאורך גבול הצפון .בחסות
הירי תקף מארב של כוחות חיזבאללה שני
רכבי סיור של צה"ל שנעו לאורך גדר המערכת.
בהתקפה נהרגו שלושה חיילי צה"ל ונפצעו
שניים .שני חיילים נוספים  -אהוד גולדווסר
ואלדד רגב  -נלקחו בשבי.
בעקבות החטיפה ירו כוחות צה"ל ארטילריה
כבדה על מוצבי חיזבאללה שלאורך הגבול .כוח
שריון ,שנכנס לשטח לבנון כדי לנסות להשיב
את החטופים ,עלה על מטען נפץ כמה עשרות
מטרים בתוך שטח לבנון ,וארבעה לוחמים
נהרגו .במהלך הניסיונות לחלץ את הטנק
ולהחזירו לשטח ישראל נהרג חייל נוסף.
זמן קצר לאחר חטיפת החיילים אישרה
ממשלת ישראל פה אחד את היציאה למבצע
"שכר הולם" ,שמאוחר יותר נקרא בשם "שינוי
כיוון"  -מבצע צבאי נרחב נגד כוחות חיזבאללה
בשטח לבנון .על היציאה למבצע בלבנון החליטה
ממשלת ישראל כשבועיים לאחר חטיפת חייל
צה"ל גלעד שליט סמוך ליישוב כרם שלום
שבגבול רצועת עזה בידי ארגון חמאס .בעקבות
חטיפת גלעד שליט יצא צה"ל למבצע צבאי
בעזה ,אשר כונה "גשמי קיץ".
ב־ 17ביולי הציג ראש הממשלה אהוד אולמרט
בנאום בכנסת את יעדי המערכה הצבאית בלבנון:
החזרת החטופים ,הפסקת אש ,פריסת צבא
לבנון בכל דרום לבנון והוצאת ארגון חיזבאללה
מהאזור .ראש הממשלה אמר כי ישראל תפגע
בכל טרוריסט שמתכוון לתקוף את אזרחי ישראל
ותהרוס תשתיות טרור .הכנסת ,ברוב גדול ,הביעה
תמיכה במהלכי הממשלה.
ב־ 24ביולי הגיעה לישראל מזכירת המדינה
של ארצות הברית קונדוליסה רייס ושהתה בה

עד  30ביולי .בפגישותיה עם ראש הממשלה אהוד
אולמרט ועם שרת החוץ ציפי ליבני דנה מזכירת
המדינה בצורך להשיג פתרון מדיני ארוך טווח.
הצורך להפסיק את הלחימה ולשלוח כוח
רב לאומי לאזור עלה גם בפגישות של ראש
הממשלה ושרת החוץ עם דיפלומטים אירופים
ועם נציגי האו"ם.

הלחימה
בראשית המלחמה פתח צה"ל במתקפה
אווירית על אלפי מטרות בשטח לבנון :מוצבי
חיזבאללה לאורך הגבול ,מחסני תחמושת ,בסיסי
אימונים ,בנייני מפקדה בשטח לבנון בכלל וברובע
דאחיה של ביירות בפרט ,נמל התעופה של ביירות,
גשרים ועוד .במיוחד הותקף מן האוויר מערך
הרקטות הנרחב שהקים חיזבאללה ,כדי לצמצם
את ירי התגובה אל שטח ישראל .חיל האוויר פיזר
כרוזים הקוראים לתושבי הכפרים בדרום לבנון
ובנבטייה להתפנות מבתיהם .מצור ימי ואווירי
הוטל על לבנון ובמסגרת הסגר הימי מנעו ספינות
חיל הים מכלי שיט להיכנס ללבנון ולצאת ממנה,
פרט לספינות שהביאו ציוד הומניטרי ולספינות
שביקשו לפנות פליטים.
בתגובה על מתקפת צה"ל פתח חיזבאללה
בירי מאות רקטות לעבר ריכוזי אוכלוסייה
בשטח ישראל .תושבי היישובים מחיפה וצפונה
נאלצו לשהות במקלטים ובמרחבים מוגנים.
ב־ 14ביולי ירו כוחות חיזבאללה טיל לעבר
ספינת הטילים הישראלית אח"י חנית .הטיל
פגע בספינה וארבעה חיילי צה"ל נהרגו.
בד בבד עם ירי ארטילרי ועם הפצצות של
מטוסי חיל האוויר ביצע צה"ל גם פעולות
ממוקדות על הקרקע בשטח לבנון .ב־ 14ביולי
כבש צה"ל את חלקו הצפוני של כפר רג'ר ,אשר
מאז נסיגתו החד־צדדית של צה"ל מלבנון חצה
אותו קו הגבול ישראל־לבנון לשניים .ב־17
ביולי נכנסו לשטח לבנון כוחות הנדסה מצוידים
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לישיבות מיוחדות כדי לדון בנושאים הקשורים
למלחמה ,ובהם היערכות משרדי הממשלה למצב
והמגעים להשגת הסדר מדיני .עשרה מחברי
הכנסת יצאו בשליחות יושבת־ראש הכנסת דליה
איציק למסע הסברה בבירות אירופה כדי להבהיר
את צדקת עמדתה של ישראל בקרבות בלבנון.

העורף בישראל

חיילים מפנים פצוע מתוך טנק

בדחפורים ממוגנים והחלו בניקוי זירות מטענים,
בהריסת מוצבי חיזבאללה ובחישוף השטח
הסמוך לגבול .בשל ירי הרקטות המתמשך אל
שטח ישראל הורתה הממשלה להרחיב את
הפעילות על הקרקע בדרום לבנון.
ב־ 23ביולי פתח צה"ל במבצע "קורי פלדה",
שבמסגרתו פשטו כוחות חיל רגלים ושריון על
מוצבי חיזבאללה ועל יישובים שיעיים בשטח
לבנון סמוך לקו הגבול .מטרת המבצע הייתה
להשתלט על רצועת שטח בקרבת הגבול ,לטהר
אותה מלוחמי חיזבאללה ולהשמיד את מוצבי
הארגון שבה.
עקב ההתנגדות הקשה שכוחות צה"ל
נתקלו בה הוגדל בימים שלאחר מכן היקף
הכוחות הלוחמים .מאוחר יותר גויסו גם כוחות
מילואים והשתלבו בלחימה .כוחות צה"ל ניהלו
קרבות קשים עם לוחמי חיזבאללה בעיירות

ובכפרים הסמוכים לקו הגבול (עייתא א־שעב,
מרון־א־ראס ,בינת־ג'ביל ,א־טייבה ועוד) וספגו
אבדות לא מעטות .למרות הכוחות והמאמצים
שהושקעו בהשגת מטרות המבצע לא הצליח
צה"ל לטהר לחלוטין את השטח הסמוך לגבול
מלוחמי חיזבאללה וגם לא להשיג שליטה בכל
מוצבי הארגון ועמדותיו .עם זאת הצליח צה"ל
לפגוע פגיעה ניכרת בתשתית חיזבאללה באזור.
צה"ל נקט כמה פעולות גם בעומק שטח
לבנון ,רובן באמצעות יחידות מיוחדות .בליל 1
באוגוסט פשטו כוחות סיירת מטכ"ל על מפקדת
חיזבאללה שפעלה מתוך בית־חולים במרחב
בעל־בק .בליל  5באוגוסט פעלו כוחות שייטת
 13בעיר צור במטרה לפגוע בכמה מבכירי
חיזבאללה האחראים למערך שיגור הרקטות
ארוכות הטווח לעבר יישובי ישראל.
בזמן המלחמה התכנסה הכנסת כמה פעמים

במשך המלחמה ירו כוחות חיזבאללה אלפי
רקטות וטילים אל יישובי הצפון .ב־ 33ימי
המלחמה נמנו כ־ 4,000נפילות של רקטות ושל
טילים 901 ,מהן באזורים מיושבים .העיר קריית־
שמונה ספגה את הפגיעות הרבות ביותר 520 -
מכלל הנפילות היו בשטחה .במרחב הגליל (מעכו
עד קריית־שמונה) נמנו  3,530נפילות; במרחב
החוף (מחדרה עד עכו) נמנו  221נפילות; במרחב
העמקים (בשטח טבריה ,בית־שאן ועפולה) נמנו
 217נפילות .שני טילים ארוכי טווח נפלו במחוז
יהודה והשומרון.
הנקודה הדרומית ביותר בישראל שנפגעה
במלחמה היא חדרה ,שב־ 4באוגוסט נחתו בה כמה
רקטות בשטחים פתוחים .ב־ 6באוגוסט פגע מטח
"קטיושות" בקבוצת חיילי מילואים שהתאספו
סמוך לקיבוץ כפר־גלעדי ,ו־ 12מהם נהרגו.
ירי הרקטות שיבש לחלוטין את שגרת החיים
ביישובי הצפון וגרם קשיים כלכליים והומניטריים
בעבור רבים מתושבי יישובים אלה .ביישובים
הסמוכים לגבול ,אשר ספגו את רוב הירי ,שהו
התושבים במקלטים ובמרחבי ביטחון רוב זמן
המלחמה .רבים מתושבי הצפון עזבו את בתיהם
ומצאו מקלט במרכז הארץ ובדרומה ,בהם כמה
מעובדי הרשויות המקומיות ,שתפקידן לספק
לאזרחים שירותי חירום ולתאם בין הגורמים
הממלכתיים המופקדים על הגנתם ועל רווחתם
של האזרחים בשעת חירום.
ב־ 18ביולי אישרה ועדת החוץ והביטחון של
הכנסת הכרזת "מצב מיוחד" בעורף לזמן בלתי
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מוגבל .ההכרזה העניקה לרמטכ"ל ולאלופי הפיקוד
סמכויות בכל הקשור לשמירה על הסדר הציבורי
ועל שלומם של האזרחים ביישובי הצפון.

המשבר בלבנון
פעילות צה"ל בלבנון ,ובמיוחד ההפצצות
והירי הארטילרי ,שיבשו והשביתו כמעט כליל
את שגרת החיים בדרום לבנון ובאזורים אחרים
של מדינה זו .מאות אלפי תושבים נמלטו ממקום
מגוריהם והיו לפליטים .בתיהם של רבים נהרסו.
מערכות השלטון האזרחיות בדרום־לבנון קרסו
עקב המספר העצום של הפליטים והתקשו
למצוא פתרונות דיור ואספקה הולמים.
בפעולות צה"ל נהרגו ונפצעו אזרחי לבנון
שלא היו קשורים ישירות לארגון חיזבאללה.
הדבר נגרם בין השאר מהטמעת תשתית
חיזבאללה (מתקנים ,מחסנים ,אתרי שיגור
ועוד) בקרב האוכלוסייה האזרחית.
כמה ממדינות ערב וממדינות המערב נרתמו
לעזרת הפליטים והפצועים והעבירו משלוחי
סיוע ללבנון ,ואולם המצור שהטילה ישראל
והפצצת מתקני תשתית רבים כגון גשרים,
כבישים וקווי תקשורת הקשו את העברת הסיוע
ההומניטרי לנזקקים לו.
בליל  30ביולי תקפו מטוסי חיל האוויר מטרות
בכפר קאנא שבדרום לבנון ,שממנו שוגרו רקטות
לישראל .בבוקר שלמחרת קרס בכפר בניין ששהו
בו פליטים לבנונים וכמה עשרות אנשים נהרגו.
בעקבות האירוע נעתר ראש ממשלת ישראל אהוד
אולמרט לבקשת ארצות הברית והורה להפסיק
את ההפצצות מן האוויר ל־ 48שעות כדי לאפשר
הגשת סיוע הומניטרי לפליטים .האירוע בכפר
קאנא הפחית את התמיכה הבין לאומית בעמדת
ישראל והגביר את הדרישה להפסקת אש.

סיום הלחימה
ב־ 9באוגוסט אישר הקבינט של ממשלת
ישראל לקיים מבצע נרחב על הקרקע בשטח
לבנון .מטרת המבצע הייתה השתלטות על
המרחב שמהגבול צפונה ,עד נהר הליטאני.
המבצע נועד לסייע לצה"ל בהשגת הכרעה
ברורה במלחמה ,להפחית את ירי הרקטות לעבר
ישראל ולשפר את עמדתה במשא ומתן הבין־
לאומי הצפוי בסיום המלחמה.
ב־ 11באוגוסט התכנסה מועצת הביטחון של
האו"ם לדיון מיוחד לצורך אישור הנוסח להסכם
הפסקת האש שהושג במשא ומתן בין צרפת
(כנציגת לבנון) ובין ארצות־הברית (כנציגת
ישראל) .ההסכם אושר בהצבעה פה אחד .כמה
שעות לפני אישור נוסח ההסכם במועצת הביטחון
הורה ראש הממשלה אולמרט לצה"ל לפתוח
במבצע צבאי מתוכנן .המבצע לא הופסק גם לאחר
ההצבעה במועצת הביטחון וההחלטה על הפסקת
האש .במהלך המבצע הורחבה פעילות הקרקע
עד נהר הליטאני .כוחות רבים נחתו בעומק שטח
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לבנון .כוחות שריון נכנסו לוואדי סלוקי ונקלעו
למארב שבו נפגעו כמה טנקים ממטעני גחון
ומטילי נ"ט .בקרבות הקשים שהתנהלו במבצע
הקרקעי ביומיים האחרונים של המלחמה נהרגו
 33לוחמים והופל מסוק יסעור.
ב־ 14באוגוסט  48 ,2006שעות לאחר
שנתקבלה החלטה מס'  1701במועצת הביטחון,
נכנסה לתוקף הפסקת האש ,והמלחמה
הסתיימה באופן רשמי .בימים שלאחר מכן ,בד
בבד עם פריסת צבא לבנון וכוחות בין לאומיים
בדרום לבנון ,דילל צה"ל את כוחותיו בלבנון.
בתחילת חודש ספטמבר הסירה ישראל את
המצור האווירי והימי על לבנון .ב־ 1באוקטובר
 ,2006לאחר פריסת כוחות יוניפי"ל וצבא לבנון,
יצאו כוחות צה"ל משטח לבנון ונערכו מחדש
על הגבול שבין שתי המדינות.
ב־ 33ימי הלחימה נהרגו  164ישראלים119 ,
מהם חיילים ו־ 45אזרחים ,ונפצעו מאות רבות
של אנשים .קרוב ל־ 4,000רקטות נפלו על הצפון.
נזקים כלכליים כבדים נגרמו לישראל.

מלחמת
לבנון השנייה*
הנזקים והאבדות שנגרמו לארגון חיזבאללה
במלחמה היו אף הם כבדים מאוד .מאות
מלוחמיו נהרגו ונפגעה יכולתו האסטרטגית.
מרכזו ברובע דאחיה בביירות נחרב.

החלטת האו"ם
כאמור ,ב־ 11באוגוסט  2006התקבלה
במועצת הביטחון של האו"ם החלטה מס' 1701
בדבר הפסקת אש בין ישראל ובין לבנון .מועצת
הביטחון קראה בהחלטה זו ל"הפסקה מוחלטת
של הפעולות ההתקפיות ,ובעיקר הפסקה מיידית
של כל התקפות חיזבאללה והפסקה מיידית של
הפעולות הצבאיות מצד ישראל".
בנוסח ההחלטה נכללה גם הודעה בדבר
שיגור עד  15אלף פקחים מטעם האו"ם לצורך
שמירת השלום בדרום לבנון בד בבד עם הנסיגה
ההדרגתית של ישראל .לפקחים ניתנה סמכות
להפעיל נשק והם הונחו לערוב ל"הפסקה
מוחלטת של פעולות האיבה" ,לסייע לצבא
לבנון להשתלט על השטח ו"להגן על אזרחים
מפני איום מתפתח של אלימות פיזית".
בהסכם נקראה לבנון ליישם את החלטה מס'
 1559של האו"ם ,שקראה בין השאר לפירוק
המיליציות החמושות מנשקן .במבוא להחלטה
מס'  1701קראה מועצת הביטחון לשחרר ללא
תנאי את החיילים הישראלים החטופים.
סעיפים נוספים בהחלטה :נסיגת צה"ל
מלבנון תיעשה בד בבד עם פריסת כוח האו"ם
יחד עם הכוח הלבנוני; לא יוכנס נשק לאזור
בלא הסכמת ממשלת לבנון; איסור מכירת נשק

והעברת נשק לארגון חיזבאללה.

מחאה וביקורת
בימים הראשונים של המלחמה זכו מהלכי
הממשלה בתמיכה ציבורית ופוליטית נרחבת,
ואולם בשבועות שלאחר מכן חלה שחיקה
הדרגתית בתמיכה זו .תוצאות המלחמה הולידו
גלי מחאה ציבורית ופוליטית שבאו לידי ביטוי
בקריאה להתפטרות ראשי הדרג המדיני והצבאי
ובקריאה להקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר
אירועי המלחמה.
ביקורת נמתחה על עצם ההחלטה לצאת
למלחמה ,על העיתוי שנקבע לה ,על תפקוד הדרג
המדיני במלחמה  -במיוחד על רקע חוסר הניסיון
הביטחוני של ראש הממשלה אהוד אולמרט ושל
שר הביטחון עמיר פרץ ,על ליקויי הטיפול בעורף
האזרחי ועל הסיוע הלא מספק שניתן לו אל מול
מטחי הרקטות ,על תפקוד דרגי הפיקוד של צה"ל
במלחמה  -בעיקר אלה של הרמטכ"ל דן חלוץ ושל
אלוף פיקוד הצפון אודי אדם (שב־ 9באוגוסט צירף
אליו הרמטכ"ל כנציגו במערכה את סגנו ,האלוף
משה קפלינסקי) ,על רמת המוכנות הצבאית
למלחמה ,הן באימון הכוחות הן בציוד ,על היציאה
למבצע הקרקעי המקיף בשעות האחרונות של
המלחמה ומנגד על עצירת המלחמה בלי שהושגו
מטרותיה המוצהרות.
לאחר סדרת פגישות עם אלופי צה"ל במילואים
הכריז הרמטכ"ל דן חלוץ כי בכוונתו לערוך שורת
תחקירים בנושא התנהלות הצבא במלחמה .גם שר
הביטחון עמיר פרץ מינה ועדת בדיקה ,בראשות
הרמטכ"ל לשעבר אמנון ליפקין־שחק ,לבחינת
התנהלות הצבא במלחמה.
ראש הממשלה אהוד אולמרט הכריז שהוא
דבק בדעתו כי בעיקרו של דבר ניהלו הדרג המדיני
והצבאי את המלחמה כראוי ,וכי תוצאותיה היו
חיוביות ,וביקש לאפשר לממשלה ולצבא לתקן
את הליקויים שהתגלו ,ואולם צעדי המחאה
של קבוצות שונות ,ובהן הורים שכולים וחיילי
מילואים ,בתמיכת חלק מחברי הכנסת ,הן
מהאופוזיציה הן מהקואליציה ,הובילו בסופו של
דבר להקמת ועדת בדיקה "חיצונית" .הממשלה
העדיפה הקמת ועדת בדיקה ממשלתית בראשות
שופט על הקמת ועדת חקירה ממלכתית,
ומשהתפטרה ועדת ליפקין־שחק ,הוסמכה
 בספטמבר  - 2006ועדת בדיקה ממשלתיתבראשות השופט בדימוס אליהו וינוגרד ,לבחון
את התנהלות הדרג המדיני והמערכת הביטחונית
גם יחד .הסמכויות שקיבלה הוועדה היו כמעט
זהות לאלה של ועדת חקירה ממלכתית.
במארס  2007החליטה הממשלה כי המערכה
הצבאית שהתנהלה בלבנון בחודשים יולי עד
אוגוסט  2006תיקרא "מלחמת לבנון השנייה".
* מתוך אתר אינטרנט :לקסיקון מונחים של
הכנסת (ספטמבר )2007
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טנק מגח עם מערכת פינוי מוקשים
בלבנון במלחמת של"ג (צילם ברוך
לוית שהיה מט"ק 6ב' בשל"ג)

מבצע שלום הגליל החל ב־ 6ביוני  ,1982והסתיים כאשר כוחות צה"ל נסוגו משטחה של לבנון (חוץ
מאזור ביטחון בדרום־לבנון) ביוני  .1985המבצע החל בפלישה של צה"ל לדרום לבנון .הרקע לפלישה היה
התעצמותם הנמשכת והולכת של בסיסי ארגון לשחרור פלסטין (אש"ף) בדרום לבנון ,מהם שוגרו טילי
הקטיושות לעבר יישובי הצפון של ישראל ,ומתוכם יצאו מחבלים ,שחדרו לשטח ישראל כדי לבצע פעולות
טרור .שר הביטחון אריאל שרון האמין שמבצע מהיר יוכל לטהר את דרום לבנון מנוכחותו של אש"ף ולחסל
את יכולתו המבצעית של הארגון ,על ידי הריסת מפקדותיו ומבניו התת קרקעיים
המבצע אמור היה להתבצע בשיתוף פעולה מלא
עם כוחות הפלנגות של בשיר ג'מאייל ,להם סייעה
ישראל מאז אמצע שנות ה־ .70הייתה הבנה בין שני
הצדדים ,שלאחר שג'מאייל יתמנה לנשיא לבנון ,הוא
יחתום על הסכם שלום עם ישראל .נסיגתה של סוריה
משטח לבנון הייתה אמורה להיות תוצאת לוואי
נוספת של המבצע.
הפלישה ללבנון החלה ב־ 6ביוני ,כשכוחות ישראל
מתקדמים צפונה לאורך שלושה צירים :חוף הים ,אזור
ההר המרכזי והגזרה המזרחית (ליד הגבול הסורי־
לבנוני) .ציר רביעי אשר התפתח אחר כך היה עמק
"בקעה" .ההוראות המבצעיות אשר ניתנו לכוחות
היו להשמיד את עמדותיו של אש"ף ולהימנע מעימות
עם הכוחות הסוריים שבעמק בקעה .בסופו של היום
הראשון הגיעו הטנקים והכוחות הממוכנים של צה"ל
לגשר קוסיימה שעל נהר הליטאני ,כ־ 27קילומטרים
מצפון לגבול הבין־לאומי ,בעוד מספר יחידות חיל
רגלים התקדמו צפונה לכיוון צידון .לאורך הצירים
המרכזיים ביצעו הכוחות הישראליים תנועת איגוף
אל עבר העיירה נבטיה ,כ־ 10קילומטרים צפונית
לגבול ,אשר הייתה בשליטת כוחות אש"ף .עם רדת

הלילה כבשו כוחות חיל הרגלים הישראלי את מבצר
בופור ,אשר היווה מבצר ארטילריה של אש"ף .לאורך
הציר המזרחי נע צה"ל לכיוון חצביה ,עיירה הנמצאת
 11קילומטרים צפונית למטולה.
ב־ 7ביוני המשיך צה"ל בהתקדמותו לאורך ציר
החוף והגיע למבואות דמור ,כ־ 23קילומטרים דרומית
לביירות .בינתיים ביצע חיל הים הישראלי פעולת
איגוף אנכית ,בהנחיתו כוחות טנקים וחיל רגלים
בשפך נהר האוואלי .בציר המרכזי כבשו כוחות צה"ל
את נבטיה והמשיכו בהתקדמותם לשטחים שממזרח
לאגם קרעון .בגזרה המזרחית תפסו הכוחות עמדות
לאורך קו חצביה־קאוקבה 11 ,קילומטרים צפונית
מזרחית למטולה .הסורים הכניסו את הדיוויזיה
המשוריינת הראשונה שלהם לתוך בקעה ,לשטח
שמצפון לחצביה ומדרום־מזרח לאגם קרעון .מספר
תקריות מוגבלות עם הכוחות הסוריים התרחשו
כבר ביום השני ללחימה ,כולל חילופי אש ארטילרית
בגזרות המזרחית והמרכזית ,קרב אווירי קצר בשמי
ביירות וירי טנקים מזרחית לג'זין.
לאחר שני ימי התקדמות נעצר צה"ל ב־ 8ביוני
לאורך קו החוף במבואות דמור .דרומית לאותו אזור,

נאבקו יחידות אחרות ביחידות גרילה של אש"ף
אשר התחפרו בצור ,בצידון ובכמה מחנות פליטים.
התקדמותו של צה"ל הייתה אטית גם בגזרה המזרחית,
מחצביה לעין־עיטה .בגזרה המרכזית המשיך צה"ל
בהתקדמות צפונה לג'זין ,ומערבה לאגם קרעון ,והגיע
לרמלאיה ולעין־זחלתא ,שישה קילומטרים מכביש
ביירות־דמשק .ב־ 9ביוני הפכה הפלישה ללבנון
לעימות בקנה מידה מלא עם סוריה ,בייחוד בקרבות
אוויר ופגיעה בהגנה האווירית .חיל האוויר הישראלי
הרס בהתקפת מנע  17מתוך  19סוללות טילים מדגם
"סאם" אותם הציבה סוריה בבקעה .כן התקיים קרב
אווירי חסר תקדים ,בהשתתפותם של  150מטוסי
קרב והופלו  22מטוסים סוריים מדגם מיג  21ומיג .23
באזור אגם קרעון התנהלה מלחמת שריון ,הן דרומית
לג'זין והן באזורים מדרום־מזרח לקרעון .לחימה כבדה
התנהלה בקרבת עין־זחלתא ,מדרום לכביש ביירות־
דמשק ,כשההתקדמות הישראלית אטית מאוד .בציר
החוף כבש צה"ל את דמור והגיע לחאלדה ,מדרום
לשדה התעופה של ביירות .בינתיים הזיזו הסורים
כוחות אל מחוץ לביירות על מנת לחזק את הגנתם
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לאורך כביש ביירות דמשק.
למחרת היום התרחב העימות היבשתי עם
סוריה .בשעות הבוקר המוקדמות החל קרב השריון
הגדול ביותר במלחמה זו ,מצפון ומצפון־מזרח לאגם
קרעון ,בין אוגדת שריון ישראלית והדיוויזיה הסורית
הראשונה .צה"ל גבר על הסורים ,וכוחותיו נעו צפונה
לכיוון ג'וב־ג'נין .בקרב אווירי גדול נוסף הופלו מטוסי
מיג  25סוריים אחדים .צה"ל המשיך בהתקדמותו
האיטית לאורך ציר החוף ונתקל בהתנגדות מצד
אש"ף וסוריה צפונית לחאלדה ,שלושה קילומטרים
דרומית לנמל התעופה של ביירות .בחזית המרכזית
נעצרו כוחות צה"ל על ידי התנגדות סורית כבדה
במעברי ההרים באזור עין־זחלתא.
כאשר נכנסה הפסקת האש לתוקף ב־ 11ביוני,
עמדו כוחות צה"ל כשלושה קילומטרים דרומית לנמל
התעופה של ביירות בחזית החוף; קילומטרים ספורים
דרומית לכביש ביירות דמשק באזור עין זחלתא;
בקרבת ג'וב־ג'נין שבשולי כביש ביירות דמשק ובציר
המזרחי ,בבקעה ,וכפר קוק ליד גבול לבנון סוריה.

שלב ה"זחילה"
הפסקת האש אשר הוכרזה על ידי ישראל וסוריה,
לא הביאה להפסקת פעולותיו של צה"ל נגד אש"ף.
כעת החל שלב ה"זחילה" ,אשר בשלב ראשון כוון
לנתק את המגע בין אש"ף לבין ההספקה הסורית.
בתחילה היו חילופי ארטילריה בין צה"ל לאש"ף
דרומית לביירות .ב־ 13וב־ 14ביוני השלימו יחידות
טנקים וצנחנים ישראליים את כיתורה של ביירות,
על ידי התחברות לכוחות הפלנגות הנוצריות במזרח
ביירות .הם גם השיגו שליטה על יציאה מביירות
לכביש ביירות־דמשק והגיעו לקרבת ארמון הנשיאות
בבעבדה ולמבואות נמל התעופה של ביירות .כל זה
הושג במאבק כבד ,בו לחמו טנקים וכוחות קומנדו
נגד טנקים סוריים .ב־ 15ביוני החלו כוחות צה"ל
לנוע שמונה קילומטרים צפונית לביירות ,לכיוון
אזור ג'מהור ,במאמץ להרחיב את שליטתם על כביש
ביירות דמשק ,מזרחה .בינתיים תגברה סוריה את
עמדותיה לאורך הציר ,דרומית לכביש ,בייחוד באזור
עמק בחמדון־שטורה .ב־ 17ביוני המשיכו כוחות
ישראל בתנועת לכיוון מזרח ודרום־מזרח לכיוון עליי.
ב־ 19ביולי התקיים קרב ארטילרי בין כוחות צה"ל
וכוחות אש"ף בביירות ,כשבו בזמן נערכים חילופי
אש ארטילריים בין צה"ל לבין הסורים בכפר קוק ,ליד
הגבול הסורי־הלבנוני .ב־ 20ביוני נסוגו אש"ף וסוריה
מנמל התעופה של ביירות וכוחות ישראל נכנסו לנמל
התעופה ללא קרב.
חלקו השני של שלב ה"זחילה" החל ב־ 21ביוני.
במאמץ לכבוש את כביש ביירות־דמשק באזור עמק
בחמדון ,יזם צה"ל קרב עם יחידות הטנקים והקומנדו
המתוגברות של הסורים .הקרב נמשך כמעט שבוע
שלם ובסיומו שלטה ישראל בכביש עד לנקודה
מזרחית לבחמדון.
המצור על ביירות ,אשר מטרתו הייתה להכריח
את כוחות אש"ף וסוריה לפנות את העיר ,נמשך מיולי
ועד חלקו השני של אוגוסט וכלל הפגזות של עמדות
אש"ף בביירות מהיבשה ,מהים ומהאוויר ,ובאמצעות
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מלחמת שלום הגליל
התקדמות נוספת לתוך החלקים המערביים של
העיר .ב־ 23ביולי הגבירו כוחות צה"ל את ההפצצות
מהאוויר ומהים .ב־ 3באוגוסט נכנס חיל רגלים של
צה"ל לשכונת חיאל־סאלום בדרום־מערב ביירות
וביום שלאחר מכן כיתר את בורג' אל־ברג'נה .לאחר
 20שעות לחימה כבשו כוחות ישראל ,בהתקדמם כשני
קילומטרים ,את רובע אלעוזאי ואת אזור המוזיאון .ב־
 11וב־ 12באוגוסט ביצע חיל האוויר הפצצה מסיבית
על ביירות .למחרת הסכים אש"ף לסגת ,בחסות כוח
רב לאומי ,החל מ־ 25באוגוסט .יושב ראש אש"ף,
יאסר ערפאת עזב את ביירות ב־ 30באוגוסט ,יחד עם
יציאת החטיבה הסורית שהייתה בעיר .ב־ 4בספטמבר
הושלם פינויים של אש"ף והכוחות הסוריים מביירות
והכוח הרב לאומי הוצא.

שלב ה"החזקה"
לאחר גירוש אש"ף והסורים מביירות ,בא שלב
ה"החזקה" .ב־ 14בספטמבר נרצח בשיר ג'מאייל ,בן
בריתה של ישראל .ישראל הורתה לצה"ל להיכנס
למערב ביירות ,והנימוק הרשמי  -על מנת לשמור
על הסדר .ב־ 17בספטמבר נכנסו כוחות הפלנגות
למחנות הפליטים סברה ושתילה וטבחו כמה מאות
פלסטינאים .תחת לחץ כבד של ארצות־הברית נסוגה
ישראל ב־ 19בספטמבר מביירות והכוח הרב־לאומי -
לרבות  1,800נחתים מצבא ארצות־הברית  -שב ותפס
את מקומו.
עד ספטמבר  1983הייתה משימתו העיקרית של
צה"ל להחזיק בעמדותיו ולהמתין לתוצאות המשא־
ומתן .מבחינה צבאית ופוליטית היה עליו להתמודד
עם שלוש בעיות :הבעיה הראשונה ,כוחות הצבא
הסורי שהתחפרו בלבנון ,ושכללו כעת כשלוש דיוויזיות
(שתיים משוריינות ואחת ממוכנת) וכמה חטיבות
עצמאיות ויחידות קומנדו המסתכמות ביותר מארבע
דיוויזיות .מכוח של  350טנקים סוריים בלבנון ,לפני
פרוץ המלחמה ,הגדילה סוריה את מספרם לכ־1,200
טנקים שהתמקמו בבקעה ,צפונית ודרומית לכביש
ביירות־דמשק .למרות שכוח זה חסר עדיין חיפוי
אווירי והגנה נגד מטוסים ,הרי הכנסתן של מערכות
הטילים הרוסית 5־ SAMלשימוש סוריה בשלהי ,1982
הקטינה את נחיתותם .בסך הכול נהנו הסורים מיכולת
הגנה מרשימה כנגד צה"ל בבקעה.
הבעיה השנייה שאיתה היה על צה"ל להתמודד,
הייתה הסכסוך המתוח בהרי השוף בין הנוצרים
המרוניים לבין הדרוזים שהונהגו על ידי ואליד ג'ונבלט.
מאחר ששטח זה היה תחת שליטת ישראל מסוף יוני
 1982למשך יותר משנה ,מצא עצמו צה"ל לעתים
קרובות באמצע חילופי האש בין הכוחות הלוחמים.
לבסוף ,היה על צה"ל להתמודד עם הסלמת פעילות
ההתנגדות והטרור בלבנון .חוליות מחבלים קטנות
וחמושות נשארו בשטחים שהוחזקו על ידי ישראל
בלבנון ,בעוד אחרות חדרו דרך האזורים שנשלטו
על ידי הסורים ,המוסלמים והכוח הרב לאומי .בדרך
כלל ,היו החוליות מורכבות מלוחמים שיעיים .תוצאת
המצב הייתה שבעוד שסכנת הטרור הורחקה מיישובי

הצפון הישראליים (לפחות זמנית) ,היה צה"ל נתון
להתקפות טרור בלבנון .לפי חישוב שנעשה ,היו 256
התקפות טרור על צה"ל ,מספטמבר  1982עד אפריל
 .1983ההתנגדות נמשכה גם לאחר נסיגתו החד
צדדית של צה"ל לנהר האוואלי בספטמבר  .1983ב־4
בנובמבר  ,1983הרסה פעולת טרור התאבדותית את
מפקדת צה"ל בצידון ,וגרמה למותם של  36ישראלים.
פעילויות הטרור התגברו כאשר החלה ישראל לסגת
בשלבים מדרום לבנון בסוף  1984ובתחילת .1985
הן נעלמו רק לאחר אפריל  ,1985כאשר השלים
צה"ל את נסיגתו מכל לבנון ,למעט רצועת ביטחון
צרה צפונית לגבול ישראל לבנון .רשמית נסוג צה"ל
לגבול הבין לאומי ביוני  ,1985אך טען לזכותו לערוך
סיורים ולבצע פעילות ביטחונית באזור זה ,תוך המשך
התמיכה בצבא דרום לבנון (צד"ל) הנוצרי ,המקומי.
תוצאות מדיניות ברמה הבין לאומית ,גרמה מלחמת
לבנון להרעה במעמדה הבין לאומי של ישראל ,כשרק
ממשלת ארצות הברית שומרת על תמיכה מסויגת.
רוב הדיווחים הבין לאומיים על המלחמה היו מוטים
בגלוי כנגד ישראל ופעולותיה הושוו לעתים ברשעות
לאלה של הגרמנים במלחמת העולם השנייה.
בתוך ישראל גרמה המלחמה להתלהטות המחלוקת
הפוליטית .ישראלים רבים ,בעלי אוריינטציה מהמרכז
שמאלה ,הרגישו כי בפעם הראשונה בתולדותיה
נלחמת ישראל מלחמה שבה יש לה ברירה אם
להילחם או לו (מלחמת "יש ברירה") ולא מתוך הכרח
שנכפה על ידי אחרים .הם גם טענו שרוב מטרותיה
של המלחמה הן מטרות בלתי ניתנות להשגה :אי־
אפשר להשמיד פיזית את אש"ף; ישראל לא תוכל
לכפות ממשלה בלתי פופולרית על הלבנונים; היא
לא תוכל לפתור בן לילה את כל הבעיות הפנימיות
בלבנון; הסורים לא יעזבו את לבנון .יש לציין שמפלגת
העבודה תמכה במבצע בשלביו הראשונים ,שכללו
כיבוש  40קילומטרים צפונית לגבול הישראלי ,אך
התנגדה לכל התקדמות נוספת .רוב החיילים ,סדירים
ומילואים (כולל כאלו שהתנגדו למלחמה) שירתו
במלחמה זו כמו במלחמות הקודמות ,אולם מספר קטן
סירב לשרת בלבנון .עם זאת ,ישראלים רבים ,בעיקר
בעלי אוריינטציה מהמרכז ימינה ,הרגישו כי המלחמה
צודקת ונכונה ושהשמאל מחבל במאמץ המלחמתי
על ידי הביקורת שהוא מותח .הטבח שערכו הפלנגות
בפלסטינאים בסברה ובשתילה העלה לשיא את
הוויכוח הפוליטי ,והוביל להקמתה של ועדת חקירה
(ר' ועדת ַּכהַן) ולהתפטרותו של אריאל שרון ממשרד
הביטחון.
התרחקותו של אמין ג'מאייל (אחיו של בשיר)
מישראל ,עליית מספרם של הנפגעים הישראלים
בהתקפות הטרור (בעיקר שיעיות) ,מגבלות תקציביות
והקמת ממשלת האחדות הלאומית ,הובילו את ישראל
לנסיגה מלבנון .ביטחונם של יישובי גבול הצפון
בישראל ,חידוש ירי הקטיושות משטח לבנון וניסיונות
החדירה החוזרים ונשנים של מחבלים לתחום ישראל,
מוסיפים להיות נושאים פוליטיים רגישים בישראל.
* מתוך אתר האינטרנט :לקסיקון מונחים של
הכנסת

חיילים של אבא ואמא*
אהוד אשרי
לכאורה לא היה שום קשר בין שתי
התקריות שהתרחשו לאחרונה; למעשה הן
ביטאו אותה תופעה .הראשונה אירעה ב־6
באוגוסט ,יום פינוי שתי המשפחות היהודיות
בחברון  -הורים של לוחמי "דוכיפת" התייצבו
בבסים היחידה כדי להביע תמיכה קולנית
בבניהם שסירבו להשתתף בפינוי" .בני אומן
להיות צלף ,לא לפנות יהודים!" זעק אחד
מהם לכל מיקרופון בשטח.
השנייה אירעה ביום שלישי שעבר ,שבו
נחת קסאם בבסיס זיקים  -הורים של טירוני
הבסיס צבאו על שעריו בתביעה לפנות את
בניהם מהמקום" .אם תוך חמש דקות לא
תכניסו אותנו לבסיס  -נפרוץ פנימה!" איים
אב אחד .אחר צעק" :לא שלחנו את ילדינו
כרי שיהפכו לבשר תותחים!" קבוצת הורים
אף מתכוונת לפנות לבג"ץ בדרישה לפינוי
מידי של בניהם מהבסיס.
מי שגדל על ברכי האתוס ההיסטורי של
צה"ל ונחשף לשתי הסצינות האלה מצא
את עצמו מתקומם על החוצפה .התחושה
הייתה שהצבא נהפך לתוכנית "כבקשתך",
סוג של קייטנה ,שמשתתפיה אינם חיילים,
אלא "ילדים" שנשלחים אליה על פי תנאי
הוריהם.
בפרשת "דוכיפת" ההתערבות נראתה
פסולה במיוחד :ההורים ניסו להכתיב לצה"ל
תנאים אידיאולוגיים ליציאה לפעילות

מבצעית .בפרשת זיקים ההתערבות הייתה
מובנת יותר  -אחרי הכל מדובר בשמירה
על חיי החיילים ולא על אמונתם הפוליטית
 אבל גם כאן היה רושם שנחצה איזה גבול.ההורים ניסו לאלץ את צה"ל באיומים לפנות
את החיילים מהבסיס .מבחינתם הצבא
מועל בתפקידו האמיתי  -להגן על שלום
הילדים .שוב הומחשה התפישה המהופכת
שהשתלטה על החברה הישראלית  -הרגישות
לחיי חיילים גבוהה פי כמה מהרגישות
לחיי אזרחים .פגיעת קסאם בטירון מזיקים
נתפשת כטרגדיה הרבה יותר קשה מפגיעת
קסאם בקשישה משדרות.
לפני שפוצחים בקינה על אובדן הערכים
והדרך ,כדאי לזכור שהשינוי במאזן הכוח בין
צה"ל לחברה האזרחית לא צמח בחלל ריק;
הוא פרי של תהליכים חברתיים ,פוליטיים
ותרבותיים ,שכירסמו בהדרגה במעמדו
המסורתי של הצבא וצִמצמו בעקביות את
סמכותו וחופש הפעולה שלו .שנים של
כיבוש ממאיר ,סיוע למתנחלים ואוזלת יד
מדינית גרמו לאגף אחד בחברה לתהות על
מה נלחמים ועל מה מתים פה; באגף אחר
נפגמה הסולידריות ונולד הניכור כתוצאה
מפינוי גוש קטיף; אינטרסים פוליטיים הביאו
לשחרור סיטוני של חרדים מגיוס ויצרו
תחושת אפליה מתמשכת; תרבות השוק
החופשי הרחיקה את בני האליטות מערכי
הכלל ומקריירה צבאית לא מתגמלת; שלא
לדבר על ההתפתחויות המפליגות בתחום

התקשורת שחשפו את הקרבַיים של צה"ל
לעין כל ,בדרך כלל שלא בטובתו.
בעולם כזה הרבה יותר קל להבין אזרח
ששואל את עצמו  -מה תפקידי כהורה
אחראי לבן חייל; האם אני מקבל בעיניים
עצומות את הכרעות מפקדיו כפי שעשו
הוַרי ,או שחובתי לוודא שהמפקדים פועלים
בגבולות ההיגיון ,אחרת אצטער על כך כל
חיי .התהליך החברתי הזה הוא בלתי הפיך
ושום מניפולציה תקשורתית (נוסח "קמפיין
המשתמטים") לא תחזיר את הגלגל לאחור.
לצה"ל אין ברירה אלא להסתגל למצב
ולהיכנס למו"מ .מעורבותם של הורי החיילים
בפעילותו היא כורח המציאות .הוא זקוק
לשיתוף הפעולה וללגיטימציה שלהם .אסור
לו לראות בהם אויבים ,גם אם האתגר שהם
מציבים מסבך לו את החיים  -עליו גם לשכנע
אותם שהוא יודע מה הוא עושה ,גם להוכיח
להם שהוא קשוב לביקורת וגם להבהיר להם
שלא הכל פתוח למיקוח ,שיש קווים אדומים.
במקרה "דוכיפת" זה היה קל יחסית .במקרה
זיקים זה מסובך יותר  -צה"ל לא יכול להרשות
לעצמו להסתמך על הסתברויות סטטיסטיות
נמוכות כדי להסביר למה הוא משכן טירונים
באוהלים ללא מיגון .או שיציג נימוק משכנע
יותר ,או שימגן.
* הכתבה התפרסמה בעיתון "הארץ" מיום
 16בספטמבר  2007ומובאת כאן באדיבות
העיתון
שריונאים של צה"ל .דרוכים ונכונים
(צילם סא"ל מיל' מיכאל מס)
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עיטורים לשריונאים
דבורי בורגר

 142חיילים וקצינים קיבלו עיטורים וצל"שים
על פעילותם במהלך מלחמת לבנון השנייה.
שישה חיילים קיבלו את עיטור העוז 12 ,קיבלו
את עיטור המופת ועוד  20קיבלו את צל"ש
הרמטכ"ל; כן הוענקו צל"שים יחידתיים לשלוש
יחידות .שתיים מהן טייסות מחיל האוויר
והשלישית  -יחידה של פיקוד מרכז.
ההחלטה על חלוקת העיטורים והצל"שים
התקבלה בתום עבודת ועדה בראשות נשיא בית
הדין הצבאי לערעורים ,האלוף ישי בר .בוועדה
היו חברים גם אלוף פיקוד העורף ,יצחק (ג'רי)
גרשון ,תא"ל עמרי תמיר ,תא"ל חלוצי רודוי
קצין השריון הראשי ואל"ם (מיל') ד"ר שאול
שי .הוועדה גיבשה שורת אמות מידה שלפיהן
הוחלט על הענקת העיטורים והציונים לשבח.

קיבלו צל"ש של הרמטכ"ל ,שבעה קיבלו צל"ש
של אלוף פיקוד הצפון ,חמישה קיבלו צל"ש של
מפקד אוגדה וחמישה קיבלו צל"ש של מפקד
חטיבה.
דברי סרן חנוך דאובה ,נציג מקבלי העיטורים
והצל"שים ,בטקס הענקת העיטורים והצל"שים
 מלחמת לבנון השנייה (ביום  2בספטמבר)2007
שר הביטחון,
ראש המטה הכללי,
אלופי צה"ל ,מפקדים,
משפחות שכולות,
משפחתי היקרה,
אורחים ,חברים ואחיי לנשק ולדרך,

עיטור העוז
בין שישה מקבלי עיטור
העוז כלול גם סרן חנוך
דאובה ,מפקד פלוגה א' בגדוד
 ,53בחטיבת השריון  .188סרן
חנוך דאובה הראה דבקות
במשימה ,אחריות ,דוגמה
עיטור העוז אישית ,מקצועיות ורעות
בפעילות במרחב בינת ג'בל
ביום  7באוגוסט  .2006הוא הראה במעשיו
אומץ לב עילאי ,התנדבות למופת ,רוח לחימה,
חירוף נפש ,יוזמה ומנהיגות.

עיטורי המופת
בין שנים עשר מקבלי עיטור
המופת נמצא סרן עידן מורג,
מפקד פלוגה בגדוד  82בחטיבת
השריון  .7סרן עידן מורג
הראה דבקות במשימה וחתירה
לניצחון ,אחריות ,דוגמה
עיטור המופת אישית ,מקצועיות ורעות
במהלך פעילות במרחב רכס
שקד 19 ,ביולי  .2006מורג הוכיח במעשיו רוח
לחימה ,מנהיגות ,אומץ לב ויוזמה.

ציון לשבח
עוד לוחמי שריון קיבלו ציון לשבח :שלושה
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הנני העני ממעש נרעש ונפחד" -
באתי לספר ולדבר בשמם של אחיי
גיבורי התהילה ולומר את דברם של
הלוחמים אשר הובילו את צה"ל
לניצחונות בקרבות מלחמת לבנון
השנייה.
הרעות נשאנוך בלי מילים -
אפורה ,עקשנית ושותקת .מלילות
האימה הגדולים ,את נותרת אדירה
ודולקת .הרעות כי נערייך כולם
 שוב בשמך נחייך ונלכה ,כי רעיםשנפלו על חרבם  -את חיי הותירו
לזכר.

מילות שיר זה שנכתבו על ידי חיים גורי
בתקופת לחימת עמנו על חירותו ,שבות
ומהדהדות פעם אחר פעם ,עת נדרש עם ישראל
לשדה הקרב ,עת נדרשת רוח לחימה וגבורה
יהודית.
ניצבים אנו היום בעיצומו של טקס קבלת

העיטורים  -אירוע מורכב ומבלבל .מחד ,אירוע
זה הינו אירוע משמח המחבר גאווה גדולה ,זכות
ואמונה בצדקת הדרך .מאידך ,מהווה היום עדות
כואבת של שכול גדול המלווה אותי מאז .בשנה
שעברה שוב בערה האש בארץ הארזים  -והארץ
עודנה רוגשת רבות ,דובר אודות מלחמת לבנון
השנייה ,סיפרו שמפקדי צה"ל ולוחמיו איבדו
את המצפן הערכי ,סיפרו כי שכחו את צדקת
הדרך ואת רוח הלחימה .רעיי לנשק הם אלה
אשר בימי הלחימה הקשים נשאו בנטל הלחימה,
באומץ לב ,ביוזמה ,בתושייה ובמקצועיות -
הובילו את צה"ל ואת מדינת ישראל להכרעה
ובניצחון בשדות הקרב של לבנון.
לא היה מפגש אחד בין צה"ל לחיזבאללה שבו
גבר האויב על כוחות צה"ל הנלחמים בשדות
הקרב .רק מי שהיה שם ,ראה את עוז רוחם של
לוחמי החי"ר השבים פעם אחר פעם אל מרחביו
המוגנים של האויב בניסיון להשתלט ולעצור,
ולו במעט ,את ירי הרקטות אל העורף .רק מי
שהיה שם וראה את ה'טנקיסטים' נעים בגאון,
שחרף טילי נ"ט מאיימים ומסוכנים ,ממשיכים
להתקדם ולנוע ,על מנת להכריע את האויב; רק
מי שהיה שם וראה את לוחמי ההנדסה מחרפים
את נפשם בפילוס מעברים ,בנחלים תלולים
ומחורצים ,ומאפשרים לכוחותינו תנועה; רק מי
שהיה שם וראה את טייסי המסוקים ,מובילים
חילוץ אחר חילוץ ,נוחתים בשטחים מסוכנים
ומאוימים תחת אש כבדה ,בניסיון אמיץ להציל
את פצועינו; רק מי שהיה שם וראה את יחידות
הארטילריה מייצרות אש של תופת ומסייעות
לכוחות בחזית; רק מי שהיה שם וראה את
ספינות חיל הים צרות על חופי האויב; רק מי
שהיה שם וראה את כוחות המילואים מתגייסים
ובאים בהמוניהם ,מצטרפים ללחימה העזה
המתנהלת בגבול הצפון  -רק הוא יודע שעשינו
כל שלאל ידינו על מנת לנצח ,ורק הוא יודע
שלא נפלנו ולא במאום ,ולא איבדנו את רוח
הלחימה.
במהלך המלחמה נותרו בשדות האש ולא
שבו  119מאחינו לנשק שנפלו בקרבות הקשים
על אדמת לבנון .בנוסף ,נפלו כתוצאה ממתקפות
האויב על העורף  44אזרחים .נזכור אתכם תמיד
אחינו הגיבורים  -צעירים ויפים .מורשתכם
תלווה אותנו לכל מקום אליו נלך .שמכם ועוז
רוחכם ייזכרו לנצח ויחקקו בלב האומה ועולם
ועד.
נמצאים אנו עתה בשנתה השישים של

במלחמת
לבנון
השנייה

מרכבה סימן  4בלבנון

מדינתנו ובמרחק של כשישים ושלוש שנים
מהאסון שכמעט וכילה את יהדות אירופה,
שנים שבהם ידענו שבע מלחמות קיומיות .ועתה
ניצבים אנו בפני הקרב המורכב מכולם ,הקרב
על זהותנו הלאומית .הימים הינם ימים קשים
ומורכבים; ימים בהם רב הנסתר על הגלוי; ימים
בהם נדמה לעיתים כי אבדה תקוותנו; ימים
של רדידות תרבותית ,שטחיות ,ואיבוד המצפן
הערכי; ימים בהם ה'אני' הפך למרכז ומחליף
מושגים כמו תרומה ,ערכים ומולדת; ימים

בהם למעלה מרבע מאוכלוסיית ישראל אינה
מתגייסת לצה"ל לבצע את חובותיה האזרחיות.
אך כאשר מסתכל אני ביושבים בשורות
הראשונות ונזכר בימי הקרבות ,נזכר ברעיי
ובחבריי לדרך  -יודע אני ומאמין כי עוד לא
אבדה תקוותנו וכי אתם  -אחיי הגיבורים
 וחברינו לנשק ,העוסקים כיום בהגנה עלגבולותיה של מדינת ישראל ,תוסיפו ותהוו את
העמוד ההולך לפני המחנה ותובילו את עם
ישראל לשיאים ולפסגות חדשות.

בימים הקרובים נחגוג את ראש השנה,
הראשון במועדי ישראל ,חג המסמל את תחילתו
של מעגל השנה היהודית .בפרוס עלינו השנה
החדשה אאחל שתהיה זאת שנה של הצלחות,
של עשייה ,שנה של תקווה וביטחון .אשא
תפילה לשלומם של השבויים ,אהוד גולדווסר,
אלדד רגב וגלעד שליט ,ואייחל לשובם .מי ייתן
ונזכה לחוג עימם את החג הבא עלינו לטובה.
אסיים בברכת "אדוני עוז לעמו ייתן ,אדוני
יברך את עמו בשלום".

תודה לחברת "כימיקלים לישראל"
על התמיכה בהוצאה-לאור של ה
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כיצד כשלה ישראל
בלבנון בקיץ 2006

בניין בבעלבק שהופצץ על ידי חיל האוויר

פרופ' אפרים ענבר*

מבוא
בקיץ  2006לא הייתה ההנהגה המדינית
והצבאית של ישראל מוכנה כראוי למלחמה נגד
החיזבאללה .המדיניות שאומצה לאחר הנסיגה
החד־צדדית מלבנון במאי  ,2000אופיינה בהכלה
בפרופיל נמוך ,מתוך תקווה שכוח ההרתעה של
ישראל יספיק כדי למנוע הסלמה .בנימין בן־אליעזר,
שר הביטחון לשעבר ,התייחס לרתיעתה של ישראל
מפני התמודדות צבאית עם החיזבאללה ,והסביר
כי פתיחת מערכת הטרור הפלסטינאית נגד ישראל
בספטמבר  2000נתנה חיזוק למדיניות ההכלה ,בגלל
שאיפתה של ישראל להימנע מפתיחת חזית שנייה.
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יתר על כן ,ישראל חששה שעימות בזירת לבנון
עלול לגרור הסלמה גם מצד סוריה .שיקול משני
היה הפריחה הכלכלית של הצפון ותעשיית התיירות
ששגשגה בו .מלחמה עלולה לעצור את הפיתוח
ולהחזיר את צפון הארץ למצבו שלפני שנת ,2000
כאשר האזור היה נתון להתקפות חוזרות ונשנות
של קטיושות .אולם כוח ההרתעה של ישראל כשל,
ופרובוקציות שונות של החיזבאללה נמשכו במרוצת
השנים  -חטיפת חיילים ישראליים ,התקפות של
קטיושות על יישובים ישראליים בצפון הארץ
והתקפות טרור לאורך הגבול .תגובותיה של ישראל
נשארו מאופקות מאוד.
לאחר הנסיגה מלבנון התייחס הממסד הביטחוני
הישראלי אל החיזבאללה כאל מטרד ,אך בשנים

האחרונות גברה ההכרה כי החיזבאללה הוא איום
אסטרטגי .רב־אלוף שאול מופז ,הרמטכ"ל ,שלאחר
מכן נתמנה לשר הביטחון ,הזהיר ביולי  2003מפני
האיום הגובר של החיזבאללה .יורשו ,רב־אלוף משה
יעלון (שכיהן בין יולי  2002ליוני  ,)2005הזהיר כי חלק
ניכר מצפונה של ישראל פגיע לטילי החיזבאללה .גם
פוליטיקאים ואנשי מודיעין הזהירו את הממשלה.
ובכל זאת ,רבים מראשי צה"ל סברו שכוח מזערי,
ואולי אף מאמצים דיפלומטיים ,יוכלו למזער את
האיום .האלוף אודי אדם ,אלוף פיקוד הצפון ,אמר
למשל" :אין שום דבר שאפשר לפתור רק בעזרת
הצבא ...יש צורך בפתרון דיפלומטי" ,והוסיף" :אינני
מאמין שמישהו רוצה לחזור ללבנון".
ב־ 12ביולי  2006הסתיימה ההבלגה 19 .יום בלבד

לאחר חטיפתו של חייל ישראלי על ידי מחבלים
פלסטינאים לאורך הגבול עם רצועת עזה ,תקף
החיזבאללה סיור ישראלי לאורך הגבול ,חטף שני
חיילים ,וחולל משבר פוליטי פנימי .אהוד אולמרט,
ראש־ממשלת ישראל ,ועמיר פרץ ,שר הביטחון,
היו חדשים למדי בתפקידיהם ,ואחרי כמה חילופי
שיחות טלפוניות שכללו גם את רב־אלוף דן חלוץ,
הרמטכ"ל ,החליטו להגיב בכוח רב.
החלטת ממשלת ישראל להפסיק את מדיניות
ההכלה ולהגיב בכוח נראתה מתאימה באופן עקרוני,
בעיקר לצורך חיזוק ההרתעה .אולם לבד מהישגים
אחדים ,בעיקר במערכה האווירית ,ניהל צה"ל
מלחמה לא מוצלחת ,והפגין ליקויים רבים ברמות
האסטרטגיות ,המערכתיות ,הלוגיסטיות ואפילו
הטקטיות .המלחמה הסתיימה ב־ 14באוגוסט
 ,2006על־פי החלטה מס'  1701של מועצת הביטחון
של האו"ם .סיום זה היה מפתיע במידה מסוימת,
בעיקר מפני שהנהגת ישראל הייתה מודעת לעובדה
שלביצועי צה"ל יש השלכות מעבר לזירת דרום
לבנון .אכן ,הרמטכ"ל חלוץ ציין בימים הראשונים
של המלחמה שלצורה שבה יסתיים העימות הצבאי
יהיו השלכות על כל המזרח התיכון.
לאחר שפסקה האש ,הרגישו חלק ניכר
מהישראלים שלא בנוח .הצהרות הניצחון של
פוליטיקאים ואנשי צבא נשמעו נבובות .בספטמבר
 2006הוליד הלחץ הציבורי ועדת חקירה בראשות
השופט וינוגרד אשר תפקידה לחקור את אירועי
המלחמה ולחוות את דעתה על הראוי תיקון .דו"ח
ביניים אשר פורסם באפריל  2007קבע  -בתמצית
 כי ראש־הממשלה ,שר הביטחון והרמטכ"לכשלו בניהול המלחמה .הוועדה שוקדת על כתיבת
הדו"ח הסופי שלהמלצותיו עשויות להיות השלכות
במערכת הפוליטית הישראלית.
מאמר זה מתמקד ברמה האסטרטגית של
התנהלות ישראל בזמן המלחמה .המנהיגים
המדיניים והצבאיים של ישראל הפגינו עיוורון
אסטרטגי בכמה וכמה סוגיות .הם מנעו מצה"ל לנצח
במלחמה חשובה ,בזבזו הזדמנות להשמיד את חלק
הארי של הנוכחות הצבאית של החיזבאללה בדרום
לבנון" ,לגמור חשבונות" אזוריים ,לשפר את כוח
ההרתעה של ישראל ולחזק את בריתה עם ארצות־
הברית .המאמר מציג שבעה כשלים אסטרטגיים של
הדרגים המדיניים והצבאיים הבכירים ביותר של
ישראל .ההנהגה פעלה על פי תפיסות אסטרטגיות
מוטעות שהובילו ,בסופו של דבר ,לכישלונה של
ישראל לטפל ביעילות בארגון צבאי קטן יחסית ,כמו
החיזבאללה .ניתן לחלק את השגיאות האסטרטגיות
לארבעה תחומים :העדר הכנות ,בחירת יעדים לא
מציאותיים ,כשלים תפיסתיים בניהול המלחמה
ובחירת תרחיש סיום תמוה .המאמר מטפל בסוגיות
אלה בהמשך.

הכשל בהכנות
לפני המלחמה היו לישראל ציפיות לא מציאותיות

בקשר לעתיד הסכסוך המזוין עם החיזבאללה .צה"ל
לא צפה את הצורך בניהול מערכה צבאית רחבת
היקף בלבנון .ההנחה המקובלת ששררה אז הייתה כי
מלחמה קונוונציונלית נרחבת לאורך גבולותיה של
ישראל אינה צפויה ,וכי בעתיד תנהל ישראל בעיקר
מלחמות קטנות (מלחמות בעצימות נמוכה).
ייתכן שהביוגרפיה של אריאל שרון ,ראש
הממשלה לשעבר (שכיהן בין  2001ל־ ,)2006תרמה
לרתיעתה של ישראל מלשקול מערכה נרחבת בדרום
לבנון .אחריותו של שרון למלחמת לבנון ב־1982
והקשיים שנוצרו אחריה ,היו בעיני רבים כתם על
הקריירה הפוליטית שלו .ב־ 1983מצאה ועדת ַּכהַן
ששרון התרשל ,מפני שלא חזה ולא מנע טבח של
מיליציות לבנוניות במחנה הפליטים הפלסטינים
בסברה ושתילה .ניסיונותיו לשקם את דמותו לאחר
מכן ,בתקופת כהונתו כראש ממשלה ,הרתיעו אותו
מפני מעורבות נוספת בלבנון .שרון היה במשך זמן
רב דמות משפיעה בישראל ,ויש להניח שהעדפותיו
השפיעו על החשיבה של הממסד הביטחוני לאחר
בחירתו לראש ממשלה ב־.2001
חוסר תשומת הלב מצד המטה הכללי של צה"ל
בסוגיית לבנון שיקפה את ההנחות של ישראל
בקשר לחוסר הסבירות של מלחמה קרקעית שיהיה
בה שימוש נרחב באוגדות משוריינות בגבולותיה.
האלוף אודי אדם התלונן שהפורום הצבאי הבכיר
לא דן כמעט בחזית הלבנונית .חלוץ אפילו לא
הזכיר את החיזבאללה בסקירה האסטרטגית שלו
בפני כנס הרצליה ,בינואר  .2006זאת ועוד; צה"ל
כשל בהתעצמות הצבאית שלו לפני המלחמה.
שאול מופז ,שר הביטחון (שכיהן בין נובמבר 2002
למארס  )2006החליט לקצר את השירות הצבאי של
חיילי החובה בארבעה עד שמונה חודשים ,החלטה
שהייתה אמורה להיכנס לתוקף במארס  .2007הוא
גם יזם חוק חדש המקצר את שירות המילואים
ומצמצם את משל האימונים .לדברי האלוף בני גנץ,
מפקד זרוע היבשה של צה"ל ,ההקצאות לאימוני
יחידות המילואים קוצצו מאז שנת  2001ב־3.5
מיליארד ש"ח.
בגלל אילוצי תקציב צמצם צה"ל את היקפן
של עוצבות הטנקים .הסתמנו גם לחצים גוברים
לבטל את קו הייצור של טנק המרכבה ,.מתוך הנחה
שלא סביר כי תתרחש מלחמה קרקעית שיהיה בה
צורך בטנקים רבים .גם סדרי העדיפויות של הרכש
הושפעו מהערכה זו .בגלל צמצומי תקציב לא הותקנו
מערכות נשק כגון  ,Trophyהמספקות לטנקים הגנה
מפני טילים ,ולא נרכשו פצצות מפצחות בונקרים
עבור חיל האוויר .שתי מערכות נשק אלה יכלו
להיות שימושיות מאוד בקיץ .2006
באופן כללי ,צה"ל לא הכין את יחידותיו הלוחמות
ל"תרחיש הלבנוני" .רק חלק קטן מהכוחות המיוחדים
קיבלו אימון מזערי כהכנה להילחם בדרום לבנון.
יתר על כן ,ראשי המודיעין הצבאי נמנעו מהעברת
הנתונים שנאספו על עמדות החיזבאללה בדרום
לבנון ("שמורות הטבע") ליחידות בשטח .השגיאה

הרצינית השנייה הייתה כישלונה של הנהגת ישראל
להבין את המשמעות האסטרטגית של האפקט
המצטבר של התקפות הקטיושות המרובות .רקטות
מסוג זה נתפסו בדרך כלל כנשק שפגיעתו מועטה,
בגלל חוסר הדיוק העצום שלהן וראשי־נפץ קטנים
יחסית .בשלב הראשון של המלחמה העיר חלוץ כי
"רקטות קצרות־טווח אינן אמל"ח מכריע".
בקיץ  2006לא הייתה אוכלוסיית ישראל בצפון
הארץ מוכנה לעמוד במטחים כבדים של רקטות.
בימי המלחמה זכה פיקוד העורף של צה"ל ,שנועד
בעיקרו לספק הגנה פסיבית ,לביקורת נוקבת ,אחרי
המלחמה עצם קיומו הוטל בספק וגם הגנה פעילה
הוזנחה בצורה דומה .כישלונה של ישראל להקצות
כספים מספיקים לפיתוח מערכת מגן הולמת,
שתספק הגנה מול האיומים מהסוג המוצג על ידי
החיזבאללה ,היה שגיאה אסטרטגית .התעשיות
הצבאיות של ישראל מצאו כמה תשובות טכנולוגיות
לאיומי הטילים בטווח קצר ,אבל הממשלה נמנעה
מהסבתן למערכות מבצעיות .רק אחרי המלחמה,
בפברואר  ,2007אישר משרד הביטחון את פיתוחן
של מערכות הגנה נגד טילים בטווח קצר ובינוני.
לאמיתו של דבר ,הגנת העורף לא הייתה חלק
מהתכנון האסטרטגי של צה"ל למלחמה בקיץ .2006
הגנת העורף אפילו לא הוזכרה במסמך שעסק
ביעדים האסטרטגיים שהוגש לממשלה בתחילת
הקרבות .במרוצת השנים הזניחה ישראל את איסוף
המודיעין בנושא הקטיושות קצרות־הטווח ,מה
ששיקף חוסר דאגה דומה ,וחרץ את גורלה של כל
תגובה צבאית .רק בשלבי המלחמה האחרונים נעשה
ניסיון להגביל את מטחי הקטיושות ולהפוך אותם
ליעד מערכתי .הקצינים הבכירים השתדלו להגשים
יעד זה רק בהיסוס רב .האלוף אודי אדם ,אלוף פיקוד
הצפון ,היה מסופק אם אמצעים צבאיים יצליחו
למנוע את אש הרקטות.
רוב הקטיושות קצרות־הטווח נחתו בשדות
פתוחים וגרמו נזקים מעטים ,אך מתוך 4,000
רקטות 25 ,אחוזים פגעו בשטחים בנויים בכל צפון
ישראל .יתר על כן ,נמל חיפה ,בתי הזיקוק ,ומתקנים
אסטרטגיים רבים נוספים שותקו בגלל חשש מהרס.
יותר ממיליון ישראלים חיו במקלטים ,וכ־ 300אלף
עזבו זמנית את בתיהם וביקשו מקלט בדרום.

טילי נ"ט שנלקחו מלוחמי חיזבאללה
בכפר עייטא א־שעב
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כיצד כשלה...
בסופו של דבר ,הפכו הקטיושות לתבחין העיקרי
להגדרת הניצחון במלחמה .לא היה צורך במומחיות
צבאית גדולה כדי להבחין כי חוסר יכולתו של צה"ל
להקטין במידה ניכרת את כמות שיגורי הקטיושות
בשלבים האחרונים של המלחמה (כ־ 200ביום) מהווה
כישלון חד־משמעי .ראש־הממשלה אהוד אולמרט
טעה כשהכריז ב־ 3באוגוסט  2006כי אי־אפשר
למדוד את תוצאות המלחמה על־פי מספר הטילים
שנורו לעבר ישראל .המטחים הבלתי פוסקים של
הקטיושות על ערי הצפון העניקו לחיזבאללה ,בסופו
של דבר ,את הניצחון במלחמה.

על ידי ראשי הצבא של ישראל.
הרמטכ"ל חלוץ היה טייס ששירת כמפקד חיל
האוויר (בין אפריל  2000ליולי  .)2004התלהבותו
מהכוח האווירי הייתה חד משמעית .בריאיון שנערך
בשנת  2000הכריז כי הכוח האווירי הוא המרכיב
השולט בתפריט התגובות של צה"ל .הוא אפילו
הדגיש כי במקרה של הסלמה לאורך הגבול עם לבנון,
חיל האוויר יהיה הגורם הצבאי העיקרי ,אם לא
היחיד ,שיספק את התגובות המבצעיות המתאימות.
בשנים האחרונות היינו עדים למספרים גדלים
והולכים של קציני חיל האוויר שקיבלו תפקידים
בצה"ל מחוץ לשורות חיל האוויר  -התפתחות
חיובית ,נוכח איכותם של אנשים אלה .אולם זרם
קציני חיל האוויר השפיע על החשיבה הכללית

ניהול אסטרטגי שלא כהלכה בזמן המלחמה
הסתמכות יתר על הכוח האווירי בזמן המלחמה
הייתה שגיאה אסטרטגית שלישית .צה"ל אמנם
השקיע רבות בכוח האווירי שלו בעבר ,אך עד
שנות התשעים גרס כי ניצחון מכריע מצריך תמרון
יבשתי מוצלח .אולם אחרי מלחמת המפרץ ב־
 ,1991הפך הכוח האווירי למפתה מאוד מבחינה
צבאית .מנהיגי ישראל התפתו עוד יותר להשתמש
בחיל האוויר הישראלי ,שאין דומה לו באזור .חיל
האוויר הישראלי מאפשר הרס מרשים ,כמעט ללא
כל נפגעים מצד ישראל .הכוח האווירי היה קשור גם
בדגש על טכנולוגיות חדשות המאפיינות את הקרוי
המהפכה בעניינים צבאיים (RMA - The Revolution
 )in Military Affairsוהטענות על השתנות טבעה של
המלחמה .האלוף (מיל') איתן בן־אליהו ,לשעבר
מפקד חיל האוויר ,הודה כי הקיבעון לגבי טכנולוגיות
חדשות וה־ RMAהיו ממכרים ,וטשטשו חשיבה
בהירה.
חיל האוויר הישראלי הצליח לשכנע את הדרג
המדיני שיוכל להרחיב בהצלחה את תפקידו הצבאי
מעבר למשימות האוויריות המסורתיות ,ולהתמודד
בתכליתיות עם מגוון אתגרים ביטחוניים .במקביל
פיתח צה"ל דוקטרינה ללחימה בעימות בעצימות
נמוכה ,בשילוב של כוח אווירי וכוחות מיוחדים.
כך נעשה חיל האוויר הישראלי מעורב יותר ויותר
במלחמה הקטנה שניהל צה"ל נגד הפלסטינאים,
והרחבת תפקידו נתקבלה בדרך כלל היטב.
ח"כ יובל שטייניץ ,לשעבר יו"ר ועדת חוץ
וביטחון של הכנסת ,היה אחד הישראלים המעטים
שפקפק בתבונה שבהענקת עדיפות גבוהה כל
כך לחיל האוויר ,גם ברמה התקציבית וגם ברמה
הדוקטרינרית .הספקות שלו בכל הנוגע ליעילות
התגובה האווירית הבלעדית לקטיושות הרבות
שפרס החיזבאללה נשארו בבחינת קול בודד .חיל
האוויר היה אמנם יעיל למדי בהשמדת הטילים
ארוכי הטווח ומשגריהם ,אך לא היה מסוגל לשים
קץ לקטיושות קצרות הטווח דרומית לליטני.
העובדה שככל הנראה רק כוחות קרקעיים יוכלו
לטפל בתכליתיות באיום הזה לא נתפסה במלואה
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בית דירות בחיפה שקרס עקב פגיעה שך רקטה
ב־ 17ביולי 2006

בצה"ל ,ויצר אווירה הנוטה מאוד לשימוש בכוח
האווירי.
בימי מלחמת  2006היה ידוע שחלוץ מתנגד
לפלישה קרקעית ללבנון .מהלך כזה ,כך אמר,
יבוצע רק כמוצא אחרון .במרכז תכנית חירום של
צה"ל להתמודדות עם הסלמה לאורך הגבול הצפוני
כתוצאה מחטיפת חייליו על ידי החיזבאללה עמד חיל
האוויר ,אבל היא כללה גם שימוש בכוחות מיוחדים
בתוך לבנון .חלוץ העדיף להפעיל את חיל האוויר ,ולא
להסתכן אפילו במשימות קומנדו .ב־ 19ביולי ,כאשר
החליטו אולמרט ופרץ לשלוח כוחות מיוחדים לתוך
לבנון במאמץ להתמודד עם איומי הקטיושות ,ציית
חלוץ לפקודות ,אבל חשב שישראל לא הפיקה את
מלוא התועלת מפוטנציאל המהלומות האוויריות.
הוא התנגד לפעילות קרקעית רחבת היקף כמעט
עד סופה של המלחמה .ההיסוסים שלו ,בשילוב עם
רתיעת ההנהגה המדינית מפני הפעלת צבא היבשה,
אפשרו לחיזבאללה להמשיך ולירות קטיושות לתוך
ישראל במשך כל החודש.
על אף הביקורת דלעיל ,כנראה שנכון כי
המערכה האווירית הייתה נחשבת להצלחה אם
הלחימה הייתה נפסקת אחרי ימים אחדים .ישראל
הגיבה בכוח וגבתה מחיר גבוה על הפרובוקציה של
החיזבאללה ,בנזק מועט לעצמה .מהלך הפעולה
היה בהתאם לעצתו של אלוף (מיל') דוד עברי לשר
הביטחון בימים הראשונים של המלחמה .אולם
המלחמה נמשכה ללא הפוגה ,כוחות קרקעיים נעשו

מעורבים בהדרגה ,ומטחי הקטיושות נמשכו ,והביאו
לתוצאה אסטרטגית שונה לחלוטין.
כשל נוסף בניהול המלחמה מצד ישראל היה
מחדלה של ההנהגה להכיר בכך שהמערכה נגד
החיזבאללה היא מלחמה ,ולא רק פעולות תגמול ,או
סוג של תגובה צבאית מוגבלת .הממשלה מעולם לא
הכריזה על מצב חירום ,ולא השתמשה בסמכויותיה
המנהליות והמשפטיות לימי חרום .גם ההנהגה
הצבאית לא מיהרה להבין שהיא שרויה במלחמה,
וגרמה  -בין השאר  -לעיכוב בגיוס המילואים שהיו
נחוצים לפעולה צבאית נרחבת.
הרתיעה מפני הפעלת כוחות קרקעיים נבעה גם
מהפחד המוגזם מפני נפגעים  -טעות אסטרטגית
רביעית .ואכן ,האלוף אלעזר שטרן ,ראש אכ"א,
התלונן אחרי המלחמה שצה"ל הפגין "רגישות יתר"
לאבדן חיים ,וחשף את העובדה שאחד הקרבות
במלחמה הופסק בגלל כמה נפגעים .בדומה לכך,
האלוף (מיל') יורם יאיר ,שעמד בראש אחת מוועדות
החקירה שהוקמו על ידי צה"ל אחרי המלחמה ,מתח
ביקורת על ההחלטיות הבלתי מספקת של צה"ל
להשלים משימות צבאיות בגלל נפגעים ,וציין כי
העצה "להילחם בזהירות" ניתנה לעתים קרובות
מדי.
הרתיעה מפני הפניית כוחות קרקעיים לשדה
הקרב מסגירה פער עמוק בין ההנהגה של ישראל
לבין עמה .המנהיגים המדיניים של ישראל
משוכנעים ,בטעות ,שהחברה הישראלית עייפה
מן הסכסוך המתמשך ,ואינה מוכנה לשלם את
מחיר המלחמה הבלתי פוסקת .אהוד אולמרט,
בתפקידו כסגן ראש־הממשלה ,אמר בנאום מפורסם
שנשא ביוני " :2005אנחנו עייפים מלחימה ,אנחנו
עייפים מלהיות אמיצים ,אנחנו עייפים מלנצח,
ואנחנו עייפים מלהביס את אויבינו "...הערות אלה
משקפות תחושת ליאות בדרג המנהיגות .גם מקבלי
ההחלטות בתהליך אוסלו ,ובייחוד יצחק רבין ,היו
מושפעים מרגשות כאלה ומתפיסה מוטעית של
החברה הישראלית .החלטת הממשלה במאי 2000
לסגת מלבנון ,הייתה ביטוי נוסף לתסמין הזה.
תפיסה מוטעית זו התרחבה גם לדרגים הצבאיים
הבכירים ביותר .בתחילת  ,2004הכריז רב אלוף משה
יעלון ,שהיה אז הרמטכ"ל ,כי החוליה החלשה ביותר
במערכת הביטחונית של ישראל הייתה העדר כוח
העמידה של הציבור .בדומה לכך ,האלוף בני גנץ,
אלוף פיקוד הצפון ,הודה כי הוא מודאג אמנם
מהטילים המצויים בידי החיזבאללה ,אך הוא מודאג
יותר מיכולתה של החברה הישראלית לעמוד בלחצי
המלחמה.
הלכי־רוח אלה ,ששררו בקרב ההנהגה המדינית
של ישראל מאז שנות התשעים ,השפיעו על
ראשי הצבא במלחמה האחרונה נגד החיזבאללה,
וההימנעות מאבדות הפכה לתכונה העיקרית של
דרך הפעולה הצבאית של ישראל .אנשי אקדמיה
טענו כי ישראל ,כמו דמוקרטיות מערביות אחרות,
מתקשה לנהל מלחמה בגלל הימנעות מאבדות.
אלא שהנחה כזאת לגבי סגנון המלחמה של מדינות

המערב ,שתואר לעתים כלוחמה "בתר־הירואית",
אינו מעוגן בעובדות .למעשה ,מחקרים רבים מראים
כי הסלידה מפני אבדות אינה מאפיין השולט בציבור
הכללי בארצות־הברית .אדרבא ,ההנהגה המדינית
האמריקנית יכולה לפנות למאגר גדול של תמיכה
במערכות צבאיות הכרוכות במחיר גבוה באבדות,
בתנאי שלמערכות האלה יש סיכוי להצליח .הציבור
האמריקני אינו שונא אבדות הוא שונא תבוסות.
יתר על כן ,אבדות גדלות והולכות יהיו נסבלות אם
יעדי המשימות הצבאיות ייתפסו כחשובים מבחינה
מדינית.
הדבר ברור וגלוי לעין כל גם בישראל .אמנם הצורך
להימנע מאבדן חיי אדם מובן מאליו ,אבל החברה
הישראלית הפגינה כושר שרידות גדול במלחמה.
החברה הישראלית חזרה והפגינה כוח עמידה גבוה
גם במלחמות התשה ,ובייחוד במערכת הטרור שיזמו
הפלסטינאים בספטמבר  .2000לאמיתו של דבר,
בסקר שנערך לאחרונה חלק הציבור הישראלי על
האמירה כי "הטרור הפלסטינאי ישבור את החברה
הישראלית" ,מפני שחש כי כוחו במותניו.
בקיץ  ,2006בהתחשב באיום הברור שהציג
החיזבאללה ,היה גיבוי ציבורי נלהב ותמיכה נרחבת
בפעולות התקפיות ,גם כאשר האבדות בקרב הצבא
היו בלתי נמנעות .העורף הישראלי הפגין נחישות
ונכונות לשאת בעול הקרבות .רובם המכריע של
הישראלים תמכו תמיכה מלאה במלחמה .הם רצו
ניצחון חד־משמעי ,והיו מוכנים לשלם תמורתו
מחיר גבוה ,לרבות אלה שחיו במקלטים .אפילו
הורים שאיבדו את ילדיהם במלחמה תמכו בהרחבת
הפעילות.
זאת ועוד; על אף התפיסה המקובלת שצה"ל לא
הצליח כל־כך במלחמה בלבנון ,לא הייתה שום ירידה
במוטיבציה של המתגייסים החדשים לשרת ביחידות
קרביות .תת־אלוף נסים ברדה ,ראש מחלקת התכנון
באגף כוח אדם של צה"ל ,אמר בנובמבר " :2006לא
הייתה שום ירידה ,ואם בכלל ,הייתה אפילו עלייה
מסוימת" .למעשה ,לדברי ברדה העדיפו המתגייסים
לשרת ביחידות שסבלו מאבדות.
מבחינה אסטרטגית ,רתיעתה של ישראל להכניס
כוחות לשדה הקרב היא מהלך מזיק ,מפני שהוא
מעיד על חולשה .התפיסה השוררת ברחבי העולם
הערבי ,שהחברה הישראלית רגישה בצורה קיצונית
לאבדן חיי אדם ,מזמינה תוקפנות .זו הייתה התפיסה
שהניעה את הפלסטינאים לפתוח במערכת טרור נגד
ישראל בספטמבר  .2000השקפה זו היא גם הבסיס
לתיאוריית "קורי העכביש" בנוגע לישראל ,שאותה
הפיץ חסן נסראללה ,מנהיג החיזבאללה  -דהיינו,
הדגש ששמה ישראל על ערכם של חיי אדם וכן ערכי
המערב האנוכיים ,מחלישים אותה והופכים אותה
לפגיעה.
החשש מפני אבדות בקרב החיילים ,וההיסוסים
שנבעו כתוצאה מכך בקרב המנהיגות של ישראל
לנהל מבצעים צבאיים ,מהווים גם הפרה של החוזה
החברתי הבסיסי שעליו קמה מדינה .על פי החוזה
החברתי ,מוותרים האזרחים על חלק מהחירויות

שלהם ומוכנים לשלם מסים בתמורה למחויבות
המדינה להעניק להם ביטחון .המדינה היא מוסד
חברתי ,שטעם קיומו הוא לספק לאנשיו ביטחון
על ידי שימוש במנגנוני כפייה ,כגון משטרה וצבא.
הרציונל הציוני התבסס על השאיפה לשים קץ לחוסר
האונים של יהודי התפוצות ,ולהקים מדינה יהודית
שתפקידה העיקרי יהיה להגן על אזרחיה היהודים
 בכוח ,אם יהיה צורך .לאחרונה היינו עדים להיפוךשלא ייאמן של הרציונל הציוני והמדיני :היום יש
סובלנות גדולה יותר כלפי אבדות אזרחיות מאשר
לאבדות בקרב החיילים .לא תמיד הגנה מוחלטת
היא יעד מציאותי ,אבל דומה שהמדינה היהודית
מתקשה למלא את תפקודה הבסיסי ביותר  -להעניק
ביטחון לאזרחיה.
גם המאמצים הפומביים של ישראל להרגיע
את סוריה בזמן המלחמה לא היו נבונים ,והיוו את
השגיאה האסטרטגית החמישית .מנהיגי ישראל
חזרו והכריזו כי לישראל אין שום כוונה להרחיב
את פעולותיה הצבאיות כלפי סוריה .ראש הממשלה
אולמרט אמר ,למשל ,כי סוריה היא מחוץ לתחום
המבצעים הצבאיים .שר הביטחון פרץ אמר לעיתונות
ולקבינט כי לישראל אין שום כוונה להרחיב את
המלחמה ולכלול בה את סוריה .אחר כך קרא אפילו
לחדש את המשא ומתן לשלום עם סוריה .האלוף

אמל"ח של לוחמי חיזבאללה שנתפס על ידי חיילי
חטיבת הנח"ל בבית בכפר ע'נדוריה

גדי אייזנקוט ,ראש אג"ם במטה הכללי ,ציין כי
"החיזבאללה יורה עלינו טילים סוריים" ,אבל הדגיש
שצה"ל אינו שוקל לתקוף את סוריה.
במקום ללחוץ על דמשק להפסיק את משלוחי
הנשק לחיזבאללה ,נשק שגרם לנזקים גדולים
בישראל ואִפשר לארגון להתנגד לממשלה המרכזית
בלבנון ,יצאו מנהיגי ישראל מגדרם כדי לשדר לסוריה
שדמשק יכולה להמשיך להקיז את דמה של ישראל
על ידי בא כוחה ,בלי לחשוש שתיאלץ לשלם מחיר
על התנהגותה התוקפנית .בהכרזותיה הפייסניות,
חסכה ישראל לסורים אפילו את הצורך לנחש מה
יהיו תוצאות מדיניותה התוקפנית כלפי ישראל.
החשש מפני הסלמה העיב על השיקולים
האסטרטגיים של ממשלת ישראל בקיץ .2006
אולמרט דחה את העצה שהגיש לו אלוף (מיל')
מאיר דגן ,ראש המוסד ,ביום הראשון למלחמה -
להוסיף מטרות סוריות לרשימת המטרות שהכין

חיל האוויר .אולמרט ועמיתיו התעלמו מהעובדה
כי בעבר ,ההסלמה הייתה כלי יעיל באכיפת יריביה
של ישראל להסכים לתנאיה .הנהגת ישראל יכלה
לחקות את התנהגותה של טורקיה באוקטובר ,1998
כאשר האולטימטום הנמרץ של אנקרה ונחישותה
החד משמעית להפעיל כוחות גדולים נגד סוריה,
הספיקו לאכוף על חאפז אסד להפסיק את התמיכה
הסורית הממושכת בארגון הטרור הכורדי.PKK ,
למרבה הצער ,ההנהגה הישראלית לא השכילה
ללמוד מהתקדים הטורקי ולא מימשה את שעת
הרצון לניתוק העזרה של סוריה לחיזבאללה.
ההחמצה הישראלית הייתה גדולה שכן הנסיבות
הבינלאומיות ב־ 2006הפכו את סוריה לפגיעה ללחץ
צבאי .יחסיה עם ארצות הברית ,המעצמה ההגמונית
בעולם היו מעורערים .נוסף על התמיכה בחיזבאללה,
המשיכה דמשק לאכסן את מפקדות החמאס והג'יהאד
האסלאמי ,על אף שבעבר הבטיחה לארצות־הברית
לסגור את משרדיהן .סוריה גם הפריעה לניסיונות
האמריקנים והצרפתים להחזיר את עצמאות לבנון
על כנה ,בייחוד לאחר רצח ראש הממשלה רפיק
אל חרירי בפברואר  .2005וושינגטון הייתה מודעת
היטב לכך שמשטרו של בשאר אסד התיר הסתננות
של לוחמים משטחו לעיראק ,והנשיא בוש הבהיר
שהוא רואה בסוריה אחראית למשבר בקיץ .2006
בפגישת ה־ )G8ברוסיה ,ב־ 17ביולי  ,2006מיקרופון
שהושאר פתוח הקליט את בוש כשהוא אומר כי מה
שצריך הוא להשפיע על סוריה "...לגרום לחיזבאללה
להפסיק את החרא הזה "...אפילו ז'אק שיראק ,נשיא
צרפת ,הגיע למסקנה שאין סיבה להיכנס לדו־שיח
עם סוריה ,ושעמדת ארצו זהה לזו של ארצות־
הברית .בעולם הערבי צצו רגשות אנטי־חיזבאללה
משמעותיים ,וגם הובע כעס על החיזבאללה ועל
בעלות־בריתו ,סוריה ואיראן ,על שערערו את האזור
וגרמו למשבר.
בהימנעה מלתקוף מטרות סוריות ,החמיצה
ישראל הזדמנות אפשרית לפגוע במערך הטילים
ארוכי־הטווח של סוריה המאיימים על רוב שטחה
של ישראל ,ועלולים לגרום  -פוטנציאלית  -נזק
ניכר .סוריה הייתה חלשה מבחינה צבאית ,ולא
הייתה מסוגלת להתמודד עם ישראל במלחמה
קונוונציונלית .נוסף על כך ,כפי שהומחש בלבנון ,יש
לחיל־האוויר של ישראל יכולת לשתק טילים ארוכי־
טווח (בניגוד לקטיושות קצרות־הטווח) .הסיכונים
הכרוכים בהסלמה אזורית היו מזעריים .איראן לא
הייתה במצב שבו תוכל להתערב ישירות .יתר על
כן ,היא ניסתה להרוויח זמן כדי להשלים את המיזם
הגרעיני שלה ,ואין להניח שהייתה מספקת תואנה
להחשת התהליכים הבינלאומיים שנועדו לעצור את
שאיפותיה הגרעיניות.
דמשק היא נקודת הכובד האסטרטגית
בהתמודדות נגד החיזבאללה .מערכה מוצלחת נגד
סוריה יכלה להחליש את החיזבאללה ,ואולי בעקבות
זאת גם לחזק את ממשלת לבנון .מבצע צבאי נגד
סוריה היה יכול לאותת בבירור על נחישות ישראל
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כיצד כשלה...
להתמודד עם איומי הטרור ועם באי־כוחה של
איראן ,ולחזק את כוח ההרתעה של ישראל .מערכה
כזאת הייתה גם מחלישה את השפעתה של איראן
באזור .זאת ועוד ,היא הייתה פוגעת ביכולתה של
איראן לנקום במקרה שהמתקנים הגרעיניים שלה
היו מותקפים .ולא פחות משמעותי  -מערכה כזו
הייתה משמשת לקח לכל הקיצונים המאמינים
שטרור יעיל נגד מעצמות עדיפות מבחינה צבאית.
למעשה ,הפלשתינאים ,שהושפעו מאוד מהצלחות
החיזבאללה בעבר ,היו מכיילים את היעדים שלהם
בהתאם .ולבסוף ,ארצות־הברית הייתה מרוצה
לראות את בת בריתה האזורית מחטיפה מהלומה
לדמשק.

משמעותית קדימה" .קו מחשבה זה היה קיים בצה"ל
כבר בתקופת כהונתו של הרמטכ"ל הקודם ,יעלון.
למרבה הצער ,חשיבה מסוג זה מזכירה את החלומות
באספמיא בימי הפלישה של ישראל ללבנון ב־.1982
ישראל קיוותה אז ל"סדר חדש" במדינה זו.
לא ייאמן כמעט ,אבל האליטה הישראלית
האמינה באמת ובתמים שאפשר לעשות משהו
כדי להתגבר על השסעים ההיסטוריים ,החברתיים
והדתיים המפלגים את החברה הלבנונית .לבנון
נגררה פעם אחר פעם להתנגשויות פוליטיות

אסטרטגיית יציאה מוטעית

יעדים בלתי מציאותיים
היעדים המדיניים המוצהרים של המערכה
הצבאית בקיץ  2006לא היו מציאותיים ,והם השגיאה
האסטרטגית השישית .ראשי הצבא ומנהיגי המדינה
בישראל שגו כשהאמינו שהלחצים של ישראל
על החיזבאללה ועל ממשלת לבנון החלשה ,יוכלו
לחולל תהליך מדיני שבו יוחלש החיזבאללה ,וצבא
לבנון ישיג מונופול על השימוש בכוח בלבנון .כבר
מהשלבים הראשונים של המלחמה ,התעקשו מנהיגי
ישראל שיוכלו להכריח את לבנון להיות מדינה ככל
המדינות המתוקנות ולפעול בהתאם ,וכי צבא ישראל
יוכל לרסק את המדינה בתוך מדינה של החיזבאללה
בלבנון .השימוש בכוח נתפס על ידי ראש־הממשלה
אולמרט כמכשיר ליישום החלטת מועצת הביטחון
 ,1559שקראה לחיזוק הממשלה המרכזית של לבנון
ולפירוק המיליציות הלבנוניות והלא־לבנוניות.
אולמרט הכריז כי הפעילות הצבאית מהווה הזדמנות
יחידה כמעט לשנות את הכללים בלבנון .ציפי לבני,
שרת החוץ של ישראל ,הכריזה כי היעד של מלחמת
לבנון הוא "לקדם תהליך שיחולל שינוי ארוך טווח
ויסודי במציאות הפוליטית" ,וליצור בלבנון משטר
שיהיה אחראי לכל שטח המדינה שלו .היא אמרה
שככל שצה"ל יהלום בחיזבאללה בצורה קשה יותר,
כך יהיה קל יותר לממשלת לבנון ולעולם ליישם
לאחר מכן את החלטת מועצת הביטחון  .1557שר
הביטחון פרץ הסכים" :אין שום כוונה לסיים את
המערכה בלי שינוי המציאות בלבנון".
ניסוח יעדי המערכה בידי צה"ל כלל את "דחיקת
הממשל הלבנוני ...למימוש אחריותו המדינתית,
בכללה שליטה ביטחונית בדרום לבנון" .ואכן ,כבר
ביום הראשון הציע חלוץ לתקוף את התשתיות
הלבנוניות כדי ליצור לחץ של ממשלת לבנון על
החיזבאללה .תת־אלוף (מיל') יוסי קופרווסר ,לשעבר
ראש מחלקת המחקר באגף המודיעין של צה"ל ,היה
סבור שלשימוש בכוח מצד ישראל יש פוטנציאל
לחולל שינוי אסטרטגי בתוך לבנון ,וש"כל הרעיון
של הפיכת לבנון למדינה אחראית קיבל תזוזה
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מטרת מלחמה עיקרית ובלתי מציאותית דומה
הייתה שחרורם של החיילים החטופים משבי
החיזבאללה .ראש־הממשלה אולמרט הכריז בנאומו
בכנסת (ב־ 17ביולי  ,)2006כי ישראל תעמוד על
החזרת החיילים החטופים לפני שתסיים את
המבצעים הצבאיים  -התחייבות שהוא חזר עליה
כמה פעמים .בסיומה של המלחמה היה ברור
שישראל אינה מסוגלת להשיג אפילו את העברתם
של החיילים החטופים לידי שלטונות לבנון.
אימוץ מטרות בלתי מציאותיות מצביע על חוסר
אונים מצד ישראל באזור בו בזים לנכשלים במימוש
מטרותיהם .ראיית ישראל בצורה כזאת אינה
מבשרת טובות כי התפיסה הרווחת של המנהיגים
במזרח התיכון מאופיינת על ידי פריזמה כוחנית
מאוד.

כדוריות וחלקי מתכת שהיו בתוך רקטה שנורתה
לעבר חיפה

וצבאיות עקב משבר הזהות העמוק והישן .ב־1982
ניסתה ישראל לשקם את ההגמוניה הנוצרית בלבנון
ולכונן שם סדר פוליטי חדש ,אך ללא הצלחה.
ב־ ,2006אחרי כמעט ארבעה עשורים של ניסיון
בענייניה של שכנתה הצפונית ,הייתה ישראל צריכה
להבין שהיא אינה יכולה לעצב את לבנון מחדש.
זה נכון ,כמובן ,גם לגבי ניסיונות אחרים של
"הינדוס פוליטי" במזרח התיכון .קשה להניח
שהתערבות חיצונית דומה שנועדה לשנות את
מצבם של הפלשתינאים תצליח .אפילו ארצות־
הברית ,החזקה לאין שיעור ,התגלתה כמי שאינה
מסוגלת להקים עיראק חדשה .הישגיה הדלים
בעיראק ובאפגניסטן מעידים על יכולת ההתנגדות
של התושבים המקומיים לניסיונות של גורמי חוץ
לשנות הרגלים ישנים.
במזרח התיכון של ימינו ,מטרות השימוש בכוח
ראוי שתהיינה צנועות .השימוש בכוח יהיה יעיל יותר
כשהוא מכוון לשיבוש יכולות צבאיות ,ולא ליצירת
סביבה פוליטית חדשה .בחזית הפלשתינאית ,נהג
צה"ל בחכמה ואימץ אסטרטגיה של מניעה ,ולא
של עיצוב הרשות הפלשתינאית כישות פוליטית
ידידותית .כלומר ,צריך להתמקד ביכולות היריב
להזיק ולהכאיב ותו לא .בדומה לכך ,ישראל הייתה
צריכה לאמץ יעד צנוע הרבה יותר כאשר השתמשה
בכוח בקיץ  ,2006ולהתמקד בנטרול יכולתו של
היריב לפגוע בישראל ,ולא בשינוי המציאות השוררת
בלבנון .ואכן ,ההתערבות הצבאית של ישראל בקיץ
 2006לא שינתה כמעט את הסטטוס קוו בלבנון.
נכון לקיץ  ,2007המתיחות הבין־עדתית ממשיכה
לאפיין את המערכת הפוליטיקה הלבנונית שנמצאת
במשבר תמידי.

השגיאה האסטרטגית השביעית הייתה צורת
היציאה של ישראל ממלחמתה בלבנון ,שהתמקדה
בהחלטת או"ם ובפריסת כוח חזק שישמור על
השלום בדרום לבנון .משרד החוץ הישראלי הציע
להחליף את כוח האו"ם בלבנון ",שהיה לא יעיל
והיה פרוס במקום מאז  ,1978בכוח בין־לאומי אחר,
שיהיה "קשוח" יותר ומצויד בצורה טובה יותר.
השרה לבני אמרה שמניעת העברת נשק מסוריה
לחיזבאללה ,פירוק מוחלט של הגוף הזה ,ושדרוג
של כוחות האו"ם בדרום לבנון נמנים עם הדרישות
של ישראל כתנאי להפסקת אש .לבני השמיעה את
הדרישות האלה בישיבה עם משלחת של האו"ם
שביקרה בישראל .היא אמנם לא פסלה את הרעיון
שנוכחות בין־לאומית בדרום לבנון תסייע לצבא
לבנון להשתלט על השטח ,אבל הבהירה שישראל
אינה רואה בכוח יוניפיל הנוכחי כלי שישמש בסיס
לכוח כזה" .הניסיון שלנו בעבר עם יוניפיל לא היה
משביע רצון" ,אמרה במסיבת עיתונאים אחרי
שנפגשה עם המשלחת .לבני אמרה שהיא מעדיפה
כי צבא לבנון יעביר את כוחותיו דרומה ויפעיל את
סמכותו על כל המדינה .עם זאת ,אמרה ,שלמשך
זמן מוגבל ייתכן שיהיה צורך לחזק את צבא לבנון
בכוח של האו"ם .לדברי לבני ,הצפי הוא שליחידה
של האו"ם תהיה יכולת אכיפה צבאית משמעותית,
שתאפשר לה "לשלוט על המעברים בגבול בין לבנון
לבין סוריה ,לסייע לצבא לבנון להתפרס כהלכה,
וליישם את החלטת מועצת הביטחון  1559במלואה,
בייחוד בכל הנוגע לפירוק נשקו של החיזבאללה".
לבני התייחסה למעורבות הצבאית של האו"ם
כמהלך שיקל על השלטת הריבונות של לבנון בהתאם
להחלטת מועצת הביטחון  .1559היא קידמה בברכה
את החלטת מועצת הביטחון  ,1701שאפשרה לפרוס
כוח חזק עוד יותר ,אם יהיה צורך.
אולמרט העדיף תחילה שצבא לבנון יפרוס את
כוחותיו בדרום לבנון .בישיבה שקיים עם דיפלומטים
ישראלים ב־ 18ביולי ,אמר אולמרט שהרעיון של
כוח בין־לאומי "הוא כותרת טובה" ,אבל ניסיונה
של ישראל "מראה שאין שום דבר מאחוריו" .אולם

מיד לאחר שהתברר לו עד כמה צבא לבנון חלש ,הוא
הסכים לכוח של האו"ם .הצבא היה שותף לאותו קו
המחשבה; תת־אלוף (מיל') קופרווסר ,למשל ,טען כי
אמברגו הנשק שיכפה האו"ם עשוי להיות יעיל.
אמונה תמימה ומסוכנת זו באו"ם ,מוסד לא
יעיל במיוחד ,השתקפה גם במעורבותה של ירושלים
בניסוח החלטת מועצת הביטחון .למעשה ,זו
הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה של המלחמות
שנוהלו על ידי ישראל שירושלים המתינה לאו"ם
עד שיכריז על הפסקת אש כדי לסיים מלחמה .יתר
על כן ,התקווה שמוסד בינלאומי כזה יוכל להבטיח
את פירוז דרום לבנון ואת אכיפת אמברגו הנשק
מול החיזבאללה בהתאם להחלטת מועצת הביטחון
 ,1701הייתה חסרת יסוד לחלוטין.
היום כבר ברור שאפילו לכוחות האירופיים
המשתתפים בכוח יוניפיל המורחב "החדש" אין
שום כוונה להפעיל את נשקם כדי ליישם את
החלטת מועצת הביטחון .המנדט של האו"ם קובע
כי במקרה שאנשי יוניפיל נתקלים במאגרי נשק או
באנשים חמושים ,עליהם לפנות לצבא לבנון כדי
שיטפל במצב .ואכן ,קופי אנאן ,מזכ"ל האו"ם ,דגל
ב"גמישות" בפריסת יוניפיל לאורך גבול סוריה לבנון,
שפירושה כי הכוח לא יטריד את החיזבאללה יותר
מדי.
כפי שהיה צפוי ,סוריה המשיכה להזרים נשק
למיליציית החיזבאללה השיעית תוך זלזול בדרישות
הבין־לאומיות ,וכך חתרה תחת התקוות לשלום
וליציבות בלבנון .ואליד ג'ומבלאט ,המנהיג הוותיק
של הקהילה הדרוזית שהיא מיעוט בלבנון ,אמר
בוושינגטון" :כל עוד הגבול הסורי־לבנוני אינו
נמצא בפיקוח יעיל ,זרם הנשק יימשך וישרור חוסר
יציבות" .ג'ון בולטון ,שגריר ארצות־הברית באו"ם,
אמר בישיבת מועצת הביטחון כי סוריה ואיראן
 שתי נותנות החסות העיקריות של החיזבאללה מעורבות "בצורה פעילה בניסיונות לערער אתממשלת לבנון שנבחרה בצורה דמוקרטית" ,מפני
שהן מחמשות את החיזבאללה מחדש.
ישראל התלוננה פעמים אחדות שגם ממשלת
לבנון וגם הכוח המחוזק של האו"ם לשמירה על
השלום המוצב עכשיו בדרום לבנון אינם מבצעים
חלקים עיקריים של ההסכמות שהביאו לסיום
הלחימה בקיץ  ,2006וביניהן פירוק החיזבאללה
מנשקו ואכיפת אמברגו הנשק .לדברי מקורות צבאיים
ישראליים ,עד נובמבר  2006חידש החיזבאללה קרוב
למחצית ממצבורי הטילים קצרי הטווח והנשק הקל
שהיו לו לפני המלחמה .בדצמבר  2006אמר מאיר דגן,
ראש המוסד ,לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ,כי
סוריה מחמשת את החיזבאללה בקצב מהיר ,והיא
משתדלת להדיח את ממשלת לבנון ולערער את
הנוכחות האמריקנית באזור .לפיכך ,לכוח יוניפיל
הפרוס בדרום לבנון יש השפעה מזערית בלבד על
ההתחמשות המחודשת של החיזבאללה או על
הפוליטיקה הפנימית בתוך לבנון.
ראוי לציין כי נוכחותו של כוח יוניפיל הרב־לאומי
המחודש בלבנון היה מקור למתחים בין ישראל לבין

כמה מהמדינות האירופיות המשתתפות בכוח.
ממשלת צרפת גינתה את הטיסות שמבצעת ישראל
מעל לבנון כדי לעקוב אחר מה שאנשי ביטחון
ישראלים כינו כהפרות נמשכות של אמברגו הנשק
על ידי החיזבאללה .ב־ 19באוקטובר  2006אפילו
איים המפקד הצרפתי של יוניפיל לפגוע במטוסים
ישראליים אם הם יתקרבו יותר מדי לכוחותיו.
כעבור ימים אחדים התלוננו הגרמנים שמטוסים
ישראליים ירו לעבר אחת מספינותיהם  -תקרית
שעוררה מאמצים קדחתניים מצד שתי המדינות
להגביל את השלכותיה הפוטנציאליות .תופעה זו
היא חזרה על אירועים שהתרחשו בעבר והרעילו
את היחסים בין ישראל לבין מדינות סקנדינביות,
בין היתר .הניסיון שצברה ישראל עם כוחות האו"ם
ומשקיפיו לאורך גבולותיה היה מאכזב ,בדרך כלל.
לפיכך ,להיטותה של ישראל להציב נוכחות של
האו"ם על גבולה הצפוני היא תופעה מוזרה ,במקרה
הטוב.
נוכחותו של כוח בין־לאומי תפריע ,קודם כל,
לחופש הפעולה של ישראל נגד החיזבאללה ,בייחוד
מכיוון שהארגון ממשיך לשקם את יכולתו הצבאית
בדרום לבנון .גרועה מכך היא העובדה שהתמימות
הדיפלומטית הבלתי מוצדקת הזו מצד ישראל עלולה
להביא להכנסתו של כוח בין־לאומי לגדה המערבית
ו/או לרצועת עזה ,מהלך שיפגע בצורה קשה
באינטרסים של ישראל.

סיכום
כשפרצה המלחמה ,בקיץ  ,2006נהנתה ישראל
מעליונות צבאית מכרעת ומתנאים פוליטיים נוחים.
אולם סדרה של מעשים טיפשיים מבחינה אסטרטגית
וליקויים מבצעיים גרמו למלחמה מהוססת ,שלא
הוכרעה .ישראל יכלה להנחית על החיזבאללה
מהלומה רצינית מן האוויר בימיה הראשונים של
המלחמה ,או לחלופין ,להשמיד את רוב הנוכחות
הצבאית של החיזבאללה בדרום לבנון באמצעות
פלישה קרקעית יצירתית ,בקנה מידה גדול .לרוע
המזל ,להנהגה המדינית והצבאית של ישראל לא היה
מושג במה כרוך ניצחון על החיזבאללה בעת הזאת.
ישראל בזבזה הזדמנות חשובה "לגמור חשבון"
עם אלה שפגעו בה בעבר באזור .מאמציה הגלויים
של איראן להרחיב את השפעת השיעים בלבנון על
ידי חיזוק החיזבאללה ,נשארו ללא תגובה .בדומה
לכך ,פוטנציאל הנזק שעלולה סוריה לגרום בלבנון
ובעיראק נשאר ללא פגיעה.
דמשק ,שהיא בעלת־ברית של איראן ,פרסמה
איומים צבאיים כלפי ישראל ,הכרזות שכמותן לא
נשמעו כבר שנים .גם הפלסטינאים התבוננו במעשי
החיזבאללה וצברו תקוות שגם הם יוכלו לעמוד בפני
כוחה הצבאי העדיף של ישראל ,והקיצונים במזרח
התיכון התחזקו .השתלטות החמאס על עזה היא
חוליה במגמה הזאת .המלחמה בלבנון הייתה גם
הזדמנות שהוחמצה להשיג נקודות בארצות־הברית,
ולחזק את דימויה של ישראל כבעלת־ברית חזקה
ומועילה במזרח התיכון .כל ההתפתחויות האלה אינן

מבשרות טובות לכוח ההרתעה של ישראל.
ישראל נמצאת בשכונה קשוחה ,שבה העוצמה
הצבאית היא הערובה הסופית להישרדות .שולי
הביטחון של מדינת ישראל צרים וטעויות עלולות
להיות יקרות מאוד .כמדינה קטנה ,ישראל לא יכולה
להרשות לעצמה להיכשל שוב ושוב.
ועדת חקירה שמינתה הממשלה" ,ועדת וינוגרד",
חוקרת את המלחמה ,ואמורה להגיש את ממצאיה
והמלצותיה הסופיים בסתיו  .2007הרמטכ"ל
חלוץ החל בתהליך חקירה נמרץ ומקיף ,והתפטר.
בעבר ,הוכיח צה"ל את יכולתו ללמוד משגיאותיו
ולהשתפר .כמה ליקויים ניתנים לתיקון בקלות.
הגדלת תקציב הביטחון תספק את האמצעים
ליישום כמה מהלקחים שנלמדו ,כמו למשל
אימונים ממושכים יותר של יחידות המילואים
והסדיר ,ורכש של מערכות נשק טובות יותר.
חלק מלקחי המלחמה ידרשו זמן רב יותר לעיכול,
ויישומם אינו מובטח .הדבר נוגע במיוחד לתהליכי
קבלת החלטות .סוגיה מדאיגה במיוחד היא איכות
החשיבה האסטרטגית הנוכחית ,שחלק ממאפייניה
הופיעו לראשונה בשנות התשעים .תפיסות
חדשות באשר לעוצמה לאומית ,פקפוקים בנוגע
למחיר הכלכלי והתועלת שבבניית כוח צבאי חזק,
וכן נטייה לאמון רב יותר בגורמים בין־לאומיים
ושיתוף פעולה עמם ,התפשטו בקרב ההנהגה
המדינית של ישראל ,בממסד הביטחוני ובין עובדי
שירות החוץ .גם רעיונות בתר־מודרניים טשטשו
את הבהירות האסטרטגית אצל רבים מאנשי
הדרגים הבכירים .ההשתחררות מתפיסות מוטעות
כאלה ,התואמות את הלכי־הרוח במדינות מערביות
רבות ,וחזרה לחשיבה מפוכחת אינה משימה קלה.
על אף הניסיון הצבאי־פוליטי בשנים האחרונות
שהביא להתפכחות מסוימת מאז ספטמבר ,2000
הרהורי הלב שהביאו לתהליך אוסלו עדיין לא הלכו
לעולמם בישראל .הכישלונות של מלחמת 2006
נגד החיזבאללה עשויים לתרום להתפכחות נוספת
מהאשליות שהתפתחו לאחרונה .המלחמה בלבנון
בוודאי הוכיחה שהמכונה הצבאית הטובה ביותר
אינה יכולה להבטיח תוצאות טובות אם היא אינה
מופעלת במסגרת של חשיבה אסטרטגית ראויה.
על אף ההתנהגות האסטרטגית הלא ראויה,
המלחמה הוכיחה כי ישראל היא מדינה חזקה.
היא מוכנה להילחם ,וחייליה ניצחו בכל מפגש עם
החיזבאללה .העורף הפגין כושר עמידה מרשים,
והכלכלה המשיכה לפרוח .יש לקוות שהנהגת ישראל
תהיה מוכנה טוב יותר ,עם אסטרטגיות צבאיות
ודיפלומטיות מתאימות ,כדי להשיג ניצחון ברור
בסיבוב הבא.
* אפרים ענבר  -פרופסור למדע המדינה
באוניברסיטת בר־אילן ומנהל מרכז בגין־
סאדאת (בס"א) למחקרים אסטרטגיים .הכתבה
(בהשמטת פירוט ההערות שסומנו) הובאה כאן
באדיבותו .הכתבה פורסמה ב"עיונים בביטחון
המזה"ת מס'  "73של בס"א.
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(מודעה)

רבבות מקלטים ומרחבים מוגנים
בארץ מהווים סכנה למשתמשים

ע.ב*.
רבבות מקלטים ומרחבים מוגנים בארץ מהווים סכנה למשתמשים
בהם ,במצב בו תיקרא האוכלוסייה להיכנס למקלטים ולמרחבים
המוגנים כמחסה בטוח מפני הדף ,רסיסים ואף אב"כ .במלחמת לבנון
השניה נכפה על מיליון תושבים במדינה לשהות במרחבים המוגנים
ובמקלטים למשך  32ימים .הדבר נחת על הציבור כ"רעם ביום בהיר"
וללא כל התראה מוקדמת המאפשרת התארגנות נאותה במעבר ממצב
שיגרה למצב לוחמה ,בו מותקף העורף .רבים מהתושבים לא היו יכולים
לצאת מן המקלט מספר ימים ברציפות.
תרחיש בו יותקף העורף בטילים ארוכי טווח קונבנציונאליים ולא־
קונבנציונאליים ,לנוכח נסיוננו במלחמת המפרץ ובמלחמת לבנון השנייה,
איננו תסריט אפוקליפטי דמיוני .זהו תרחיש אמיתי ומוחשי ,שיש להתייחס
אליו בכובד ראש ,בכל הרצינות הראויה ויפה שעה אחת קודם.
יש לאמץ גישה אחראית ורצינית מבעוד מועד ולארגן תשתית מתאימה
שתאפשר מיגון מיטבי לאוכלוסייה האזרחית ,כלומר ,תשתית שתאפשר
שהייה ממושכת במרחבים המוגנים ובמקלטים.
במידה והעורף יידרש להיכנס למרחבים המוגנים ולמקלטים ,כאשר
קיים חשש למתקפה משולבת באב"כ ,למערכת הביטחון תהיה דילמה
קשה במיוחד :תידרש הנחייה לציבור להיכנס למקלטים ולממ"דים
האטומים ,לחבוש מסיכות ולהמתין ,וזאת בידיעה ברורה של מגבלת
הזמן של שלוש שעות לכל היותר.
הדילמה המתוארת מעלה ,למרבה הציניות היא קלה .ההכרעה בין
שהייה במקלט אטום ללא אוויר למשך יותר משלוש שעות לבין שחרור
האוכלוסיה מהמקלטים והממ"דים או פינוייה גם בתנאים של זיהום
בחוץ היא קלה.
במידה ולא תינתן הנחייה לאוורר את המרחבים האטומים ,הרי שאז
קיימת סכנה אמיתית לפגיעה פסיבית המונית :כמות האוויר במקלט
 /מרחב מוגן ,בתפוסה ממוצעת ,מספיקה לעד שלוש שעות .גז ה־Co2
הנפלט בתהליך הנשימה מהווה סכנת מוות בהגיעו לריכוז של  .2%כדאי
לדעת כי תקנים בינלאומיים מגדירים בדיוק את פרקי הזמן המותרים
לשהייה בריכוזי  Co2שונים .למשל ,בריכוז של  - 2%מותרת שהייה של
עד  20דקות ואז חובה לצאת ולהתאוורר באוויר צח במשך שעתיים
ברציפות .במידה וכן תינתן הנחייה כאמור ,אזי אנו בסכנה חמורה של
זיהום ושל פגיעת הדף.
הממ"ד והמקלט מהווים כמובן את שכבת ההגנה האחרונה של העורף,
זאת לאחר ההרתעה (שכבה ראשונה) ולאחר ההגנה האקטיבית (שכבה

שניה) המבוססת על יירוט והשמדה של האוייב.
באמצעות כתבה זו אין הכוונה להפחיד או לבקר גורם כלשהו .הכוונה
היא להאיר פער קריטי הקיים בתפיסת ההתגוננות הקיימת .מקורו של
פער זה הוא כנראה משיקולים היסטוריים ובכל מקרה לא כאן המקום
להתחקות אחריו .כך מערכת הביטחון מבססת את מיגון האוכלוסייה
מפני איום לא־קונבנציונאלי (אב"כ) על תפישה ישנה של שימוש בערכות
מיגון אישיות הכוללות מסיכות ומזרקי אטרופין ,תוך התעלמות משני
פרמטרים )1( :האיום הלא־קונבנציונאלי (כמו גם הקונבנציונאלי) הוא
למשך שעות ארוכות ואף ימים )2( .בדיקת חלופות טכנולוגיות כמו למשל,
המיגון הקולקטיבי .היעלה על דעתו של מי ממערכת הבטחון כי תוך 3
שעות יוסר האיום? או לחילופין ,שמחיר הקורבנות שתשלם המדינה יהיה
'סביר'?
כאן המקום להאיר ולהדגיש כי קונספט הממ"ד הוכיח עצמו .הממ"ד,
כמו גם החד"ב והמקלט הם אמצעי ההגנה הפסיבית הטובים והיעילים
ביותר .ככל שנצליח להכין מראש יותר מחסות בדמות ממ"דים ומקלטים
מתאימים ,וככל שיהיה סיפק בידי האוכלוסייה להגיע בזמן למחסות אלה
בטרם יפלו הטילים או הפצצות ,כך נצליח להציל יותר נפשות ולהפחית
את העומס על כוחות ההצלה ,מד"א ,משטרה ,קב"טים ובתי־החולים.
סוגית השהייה הממושכת בממ"דים ובמקלטים הובאה בחשבון כבר
בחוק ההתגוננות האזרחית ( .)1951או־אז נקבע כי התקנה של מערכות
אוורור וסינון במקלטים (מיגון קולקטיבי) "תבוצע בפועל כאשר שר
הביטחון יורה על כך" .בהתאם לתקנות אלו ניבנו מקלטים וממשיכים
להיבנות כיום עשרות אלפי ממ"דים בשנה ובכולם הכנות בדמות צנרת
אוורור המוכרת לנו בשם  -פלאנג'ים.
אם נרחיק מעט אל מעבר לים ,נגלה מדינות ,מתקדמות פחות
ומתקדמות יותר ממדינתנו (יחליט הקורא בעצמו) ,אשר אימצו לעצמן
תפיסת התגוננות לפיה קיימת חובה של בנית מקלטים עם מערכות
אוורור וסינון .לדוגמה:
	.1שוויץ  -קיים יחס של  110%מיגון קולקטיבי לאזרחים.
	.2נורבגיה  -קיים מיגון קולקטיבי במקלטים.
	.3פינלנד  -קיים מיגון קולקטיבי במקלטים.
	.4כווית  -מקלטים מוגנים במקומות ציבוריים ובחמ"לים.
	.5ערב הסעודית  -מקלטים מוגנים במקומות ציבוריים ובחמ"לים.
במדינות אלה אם כן ,תפיסת מיגון האוכלוסייה האזרחית מבוססת
על תשתית ראויה המאפשרת שימוש רצוף לאורך ימים ואף שבועות .אין
בעולם אח ורע לתפיסה של מיגון מיליוני אזרחים באמצעות מסיכות.

בטבלה הבאה ניתן לבחון פרמטרים בסיסיים לצורך השוואה בין שתי תפיסות מיגון של אזרחים:
פרמטר
אורך חיים
רמת מיגון
משך שימוש ברצף
עלות

מיגון אישי

מיגון קולקטיבי

• מלאה לכל הגוף ,מזון וציוד בממ"ד.
• יכולת תנועה ופעילות מלאים.
ללא הגבלה ,למשך ימים ושבועות ארוכים.

•  20-15שנה.
•  8שנים למזרק אטרופין.
לפנים בלבד.
קשיי נשימה וקשיי תנועה.
•  3שעות.

•  ₪ 3,800עבור  6נפשות בממ"ד.

•  ₪ 2,800עבור  4ילדים ושני בוגרים.

 20שנה.

•
•
שמירת כשירות לאורך זמן
•
•

•
פשוטה מאוד.
•
האזרח בעל אינטרס לשמור על המערכת.
•
אין השפעה משינויים דמוגרפיים.
מחוברת לתשתית  -מצב נוח למעקב ולשליטה• .
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לוגיסטיקה מורכבת.
צורך בהחלפת פריטים רבים במשך חייו של האזרח.
שינויים דמוגרפיים רבים (ילודה ,תמותה ,חולי וכו').
קושי לשליטה ולמעקב.

מיגון קולקטיבי

פרמטר
מיגון ילדים

• כחלק מבני המשפחה.
• הילדים רגועים.

רישום ובקרה

• מעקב אחר הבית הנייח.

הימים שלפני המלחמה

• גאווה וחוסן לאומי על היות העם מוגן.

הסברה לציבור

• בסיסית.
• כמעט לא נדרשת.

לאחר המלחמה

עלות ריאלית וחד־פעמית במימון משפחה.

לסיום המאמר ,אדגיש שתי גישות הרווחות לגבי מיגון העורף:
הגישה האחת גורסת כי מיגון העורף  -ראוי כי יעשה בדרך של
הגברת יכולת ההרתעה וההתקפה של צה"ל ,וזאת על חשבון
הפחתת המשאבים המושקעים בהגנה הפאסיבית .על פי הגישה
האחרת ,המלחמה הבאה תהיה טוטאלית ,רווייה בארסנל חימוש
עצום ,החל מרקטות קצרות טווח ועד טילי 'שיהאב' בעלי טווח של
 1,000ק"מ המסוגלים לפגוע בכל מטרה בישראל.

מיגון אישי
• קושי  /בלתי־אפשרית הגעת הילדים לתחנות לצורך
מדידת מסיכות.
• פאניקה מפני אימת המסיכה על פניהם ועל פני הוריהם.
• מצריך מסיכות ייחודיות.
• קושי במעקב.
•  30%כתובות שגויות.
• דיירים בשכירות.
• תחנות חלוקה :פגיעה בסדר הציבורי ,עומס בתחנות,
פאניקה ,לוגיסטיקה מורכבת ,בעיות אבטחה ,מזג אוויר.
• פגיעה מוראלית בחוסן הלאומי.
• מורכבת מאוד :קשישים ,עולים חדשים ,סוגי מסיכות
שונים ,תיירים ,עובדים זרים.
• איסוף המסיכות ,שיקומן ,השלמות רכש – מאות מליוני
 ₪מן הקופה הציבורית.

מדינת ישראל בחרה כנראה בשילוב בין שתי הגישות .הנתונים
המופיעים בטבלת ההשוואה אך מחזקים את היתרונות הטמונים
בכל אחת משתי הגישות.

* פרטי הכותב שמורים אצל המפיק

 BVRמספקת פתרונות אימון
לאתגרי מערך היבשה





מאמני מפקדים
לצוות קרב
משולב
מאמני שריון
ניידים
מאמני ארטילריה
וקש"א
מאמני חי"ר
וכוחות מיוחדים

liron@bvr.co.il

להתאמן כדי

לנצח! 

www.bvrsystems.com
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ערכים בלחימה  -ממצאי תחקיר
אל"ם (מיל') שמואל בן שחר
צוותי תחקיר רבים שהתמנו לאחר
מלחמת לבנון השנייה "פשטו" על המפקדים
והלוחמים שחזרו מהלחימה ,כדי לשמוע
ולדלות פרטים על הצלחות וכשלים שהיו.
יש שנשלחו לבדוק את הרמות הבכירות ויש
שהוטל עליהם לבדוק את הלחימה ברמה
הטקטית .להלן מספר ממצאים של תחקיר
בראשותי שהתבקש לבדוק את יישום ערכי
הלחימה באחת האוגדות .הפרטים המזהים
הושמטו במתכוון .לקרוא ולא להאמין!
הרקע הכללי :האוגדה נכנסה לקרב כאשר
חטיבת החי"ר השתלטה על רכס סמוך
למארג' עיון וחטיבת טנקים הייתה אמורה
לעבור דרכה ולהתייצב מצפון
לה להשמדת מטרות במרחב.
חטיבת החי"ר עמדה במשימתה.
מח"ט הטנקים בליווי גדוד טנקים
וכוח הנדסי ללא חי"ר הגיע
בתנועה לילית לפאתי מארג'
עיון .באחד הצמתים נורו על
הטנקים המובילים ארבעה טילי
אר־פי־ג'י ,הטנקים הגיבו באש
ובכך הסתיימה התקדמות חטיבת
הטנקים.

משווע ,מיקום מפקדים לקוי ביותר.

אירוע מס' - 2
המשך הפינוי
עם אור ראשון נורו על "שיירת המתפנים"
טילי נ"ט שפגעו בטנק המ"מ וטנק המ"פ.
המ"מ התנתק מהשיירה וירד דרומה עם
הנפגעים מהטנק שלו .מספר מטרים מגדר
ההפרדה נפל לתעלה ונעצר .המ"מ לפני
שהסתלק לא עשה כל ניסיון לקחת איתו את
הפצועים מטנק המ"פ .הכשלים:
	.1לאור ההתרעות הספציפיות שהיו על
ירי טילים היה על המ"פ להוריד את כל
הלוחמים למחסה קרוב.

אירוע מס' - 1
חילוץ טנקים לאחור
במהלך תנועת חטיבת הטנקים
צפונה אירעו תקלות טכניות
בשני טנקים ,טנק מ"פ וטנק
לוחמי שריון ערוכים ובעלי ערכים
סמ"פ .ההנחיה הייתה לחלץ את
הכלים דרומה לעבר שטחנו .טנק אחד נגרר 	.2המ"מ לא עשה כל מאמץ לפנות פצועים
נוספים לפני שהסתלק.
על ידי דחפור ,השני על ידי טנק גור ,טנק
נוסף בפיקוד מ"מ הוביל את כוח החילוץ מסקנות :המ"פ גילה חוסר מקצועיות ,חוסר
ונגמ"ש פומה של הנדסה סוגר מאחור .המ"מ אחריות ולא שמר על חיי חייליו .המ"מ גילה
לא נצמד כראוי לרכס כנדרש ,התרחק ממנו פחדנות ,זלזול בחיי אדם ,חוסר ֵרעּות וחוסר
מזרחה ,גלש לשטח פתוח ליד מארג' עיון מקצועיות.
המלא תעלות ובוץ וכל השיירה נתקעה בשטח
אירוע מס' - 3
הפתוח כשעדיין עלטה .הכשלים:
הפרש הבודד
	.1המ"פ והסמ"פ נטשו את הפלוגות שלהם
לאחר ש"שיירת הפינוי לאחור" נתקעה
ובמקום להחליף טנקים כפי שהפקודה
מחייבת ,התפנו לאחור עם הטנקים הבלתי במארג' עיון באישון לילה הגיעו התרעות על
תקיפת טילי נ"ט על הכלים החשופים שבשטח
כשירים שלהם ונטשו את המערכה.
	.2המ"פ שכבר היה בכוח המתפנה לא נטל הפתוח .אחד המג"דים ביקש אישור לעזוב
את הפיקוד על השיירה לידיו והשאיר את הצומת ולרדת לעזור בחילוץ השיירה
למ"מ "להוביל אותו באף" .יתר על כן ,התקועה .המג"ד פנה דרומה ובשלב כלשהו
המ"פ נותר בטנק הנגרר ולא עבר לטנק הצטרף אליו גם הסמג"ד .בשעה  0830בבוקר
גילה המח"ט כי נשאר לבדו ללא כל טנק נוסף
הגורר שאותו הוביל הגור.
מסקנות :הכשלים מעידים על חוסר דבקות או חיילים אחרים בכיכר במארג' עיון .רק
במשימה ,התנערות מאחריות על הפלוגות ,בשעה  1130הצטרפו אליו רגלית ארבעים
דוגמה אישית לא ראויה כלל ,חוסר מקצועיות חיילי חי"ר .משלב זה ועד גמר ה"לחימה" של
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חטיבת הטנקים היה המח"ט מנותק מיחידתו
והפיקוד עבר בפועל לסמח"ט שנמצא בכל
אותו זמן בשטחנו .בשלב זה הורד הגדוד
ש"לחם" ל"התרעננות" .הכשלים:
	.1המג"ד היה צריך לדעת ולמנוע עוד
בתחילת הדרך את תהליך ההתפנות של
המ"פ והסמ"פ.
	.2למג"ד אסור היה לרדת מביצוע המשימה
שלו לצורכי חילוץ ופינוי .לעומת זאת היה
יכול להנחות את חייליו לרדת מהכלים
ולתפוס מחסה.
	.3למח"ט אסור היה לאשר זאת למג"ד ,היה
עליו להיות עֵרני ולמנוע הישארותו "פרש
בודד" בחוצות מארג' עיון.
מסקנות :כל המערכת בחטיבת
הטנקים כשלה בדבקות במשימה
ובחתירה לניצחון .במקום ללחוץ
להמשך ביצוע המשימה נעצרה
כל החטיבה ומשלב זה ועד
סוף המלחמה עסקו בחילוצים
נכשל
המג"ד
והתרעננות...
מקצועית בכך שלא עצר בעד המ"פ
והסמ"פ להתפנות לאחור ולא
כפה עליהם החלפת טנקים ,ואם
לא ידע על כך הרי כשל בשליטה
על כוחותיו .המח"ט גילה חוסר
אחריות וחוסר מקצועיות כשהגיע
למצב שבו נשאר לבד בשטח עוין
ומזל שלא נחטף.

אירוע מס' - 4
סירוב לבצע משימה
ב־ 10באוגוסט אחר הצהרים קיים סמח"ט
הטנקים קבוצת פקודות לאחד הגדודים ובה
הנחיה לכניסה וחבירה עם המח"ט להמשך
ביצוע משימת החטיבה או לאבטחת הכוח
במארג' עיון וחילוץ הכלים שעוד נותרו
תקועים בשטח .בשעה  1830בעת אישור
התכניות הודיע המג"ד לסמח"ט שאיננו מוכן
לבצע את הפקודה .מאוחר יותר סביב 2030
הודיע המג"ד שהוא מוכן לבצע רק את החילוץ
ושום דבר מעבר לכך .בכל ההשתלשלות אין
למח"ט מושג על המתרחש .מפקד האוגדה
יודע על כך אך מי שמטפל באירוע מול
הסמח"ט הוא סגן מפקד האוגדה .בסופו של
דבר לא ביצע הגדוד את משימתו ,לא חילוץ
ולא חבירה .הכשלים:
המג"ד נכשל בכל פרמטר אפשרי :חוסר
דבקות המשימה ,חוסר אחריות ,דוגמה
אישית מזעזעת ,זלזול בחיי אדם וכשל בממד
הֵרעות.
מסקנות :המג"ד לא ראוי לתפקידו.

התמרון חוזר ללוחמת היבשה בתרגיל גדול בצפון
תא"ל (מיל') אורי אגמון
הזדמן לי להיות חלק מתשתית הפיקוד
בתרגיל רב היקף " -שילוב זרועות - "2
שנערך לאחרונה בצפון הארץ.
לאחר זמן רב ובעקבות מערכת הכנות
ענפה תורגלו עוצבות הצפון במשך כעשרה
ימים במתארי לחימה שונים ,תוך שילוב בין־
חיילי ובין־זרועי .התרגיל נבנה באופן שיאפשר
קיום תשתית לאימון של יחידות רבות ושונות
זו מזו במבנה ובאופן השתתפותן בתרגיל.
חלק מהמסגרות השתתפו בצורה מלאה ,חלק
באופן שלדי וחלק על ידי עבודת מפקדות
בלבד .בתרגיל היו חלקים של תרגול מול
ִמתְאָר אויב מתוכנן מראש ,וחלקים של תרגול
דו צדדי בשילוב שקלול ממוחשב של מהלכים.
בתרגיל תורגלו מהלכים מוסקים טקטיים
ואופרטיביים ,בכל עומק שטח הלחימה וכן
הושם דגש על עורף גזרות הלחימה והנעשה
בו בזמן מלחמה.
החלק הבולט בתרגיל היה החזרת
עקרונות התמרון לחזית הבמה .שוב ראינו
גופי תמרון משמעותיים כופים על האויב
להילחם בשטחים הנוחים לנו ובלוחות זמנים

טנק מרכבה  4מתמרן באימונים

מפתיעים ,תוך הפעלת מערכי אש יבשתיים
ואוויריים התומכים במהלכים אלה .ראינו
שימוש בעקרונות המלחמה המוכרים של
ריכוז מאמץ ,תוקפנות ,לוגיסטיקה ,שליטה
ושילוביות (רב־חיילית ורב־זרועית כאמור)
כגורמי המפתח בהכרעה .הובלט הצורך
לתרגל שוב ושוב את הקרב המתמרן ,במגננה
ובמתקפה כאחד ,כדי להביא לביטוי את
יכולתם של הגייסות לבצע מהלכים מסובכים
לשליטה.
לצד הביצוע המקצועי בתרגיל ,התגלו גם
לקויים שאותם יש לנתח ולהפיק מהם לקחים

בתחום שילוב אש אוויר בקרב היבשה,
בתחום סרבול מפקדות ועוד .לקחים שיופקו
מתרגיל זה ראוי שיטופלו בצה"ל בדחיפות
בתחום שיכלול תורת הלחימה ורמת התרגול
הנדרשת .ראוי לציין שניכר המאמץ שאותו
מבצע צה"ל להחזרת הידע בנושאי התמרון
ולחימת היבשה .לא עוד הסתמכות יתר
על מאמץ יחיד זה או אחר אלא היכולת
להפעיל כל מאמץ בשדה הקרב במינון ובזמן
המתאימים לאתגר המבצעי העומד בפנינו.
פעם מאמץ האש מוביל ומביא ליתרון יחסי
ופעם מאמץ מתמרן הנתמך באש מסייעת
מביא לשבירת האויב .יש להחזיר למפקדות
את כושר הניידות תוך שילוב מוצלח יותר של
מערכות שליטה ובקרה ,לייעול וקיצור משך
הזמן לקבלת ההחלטות ברמות השונות .יש
צורך באיוש מושכל של התפקידים השונים
בפיקוד ובמטות כדי להפיק יתרון איכותי
ממערכי הלחימה העומדים לרשותנו.
אני יוצא מעודד מתרגיל זה ,שמבטא הבנה
עכשווית בצורכי הלחימה שלנו בחזית הצפון
ומצביע על שיפור ניכר במרב התחומים
שנמצאו לקויים במבחן המלחמה של קיץ

ריונאים,

ינו השי

לאח
אתכם באימונים ובקרב
בברכה חמה

מקבוצת "אלול"
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חג הגבורות
בעמותת "יד לשריון"
הַלְו ַאי

מל ֵל
מִי י ְ ַ

מילים :אהוד מנור

מלים :מנשה רבינא

ּתר ֵד עָל ֵינּו קֶׁשֶת
מעָנ ָן ֵ
הַלְו ַאי ּו ֵ
ּתּקָנ ָה...
ׁשּל ָעֹול ָם הַּז ֶה י ֵׁש ַ
הַלְו ַאי ֶ
צמַח מִּתֹוְך סּופָה ּגֹועֶׁשֶת
הַלְו ַאי ו ְיֹום י ִ ְ
ּמּתָנ ָה
הַלְו ַאי ו ְֹלא ּתֹאב ַד לָעַד הַ ַ
עׂשֶב ּדֶׁשֶא
צמִיחַ ֵ
ּמדְּב ָר י ַ ְ
ׁשהַ ִ
הַלְו ַאי ֶ
ּתאֵנ ָה.
הַלְו ַאי ו ְעֹוד נ ֵׁשֵ ב ּבְצֵל הַ ְ
הַלְו ַאי ׁשֶֹלא נִכ ְַאב וְאִיׁש ָאחִיו יֹאהַב
עד ֶן
ׁשעֲר ֵי ּג ַן ֵ
הַלְו ַאי ו ְיִּפָתְחּו ׁשּוב ַ
מעֲר ָב
תמַּז ְגּו מִזְר ַח ּו ַ
הַלְו ַאי ו ְי ִ ְ
הַלְו ַאי ,הַלְו ַאי ּונְחַּד ֵׁש יָמֵינּו ּכ ָאן ּכְקֶד ֶם.
הַלְו ַאי ו ְֹלא יִּׂשָא עֹוד ּגֹוי אֶל ּגֹוי חֶר ֶב
ּתקְו ָה
הַלְו ַאי ו ְֹלא נ ִנ ְטֹוׁש אֶת ּדֶר ְֶך הַ ִ
הַלְו ַאי וְהָָאד ָם יִהְי ֶה ר ָחּום עַד עֶר ֶב
אחָד ל ַָאהֲב ָה.
הַלְו ַאי ׁשֶי ֵׁש סִיּכּוי ֶ
הַלְו ַאי ׁשֶֹלא נִכ ְַאב...

מל ֵל ּג ְבּורֹות י ִׂשְ רָאֵל -
מִי י ְ ַ
אֹותָן מִי יִמְנ ֶה?
הֵן ּבְכ ָל ּדור י ָקּום הַּג ִּבֹור
ּגֹואֵל הָעָם.
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ׁשְ מַע! ּבַּיָמִים הָהֵםּ ,ב ַּזְמָן הַּז ֶה,
מּכַּבִי מֹוׁשִ יעַ ּופֹוד ֶה -
ַ
ּובְיָמֵינּו ּכ ָל עָם י ִׂשְ רָאֵל
יִתְַאחֵד י ַקּום ו ְיִּגָאֵל.

תא"ל (מיל') מנשה ענבר
רבים בעמותת "יד לשריון" הגיעו לגבורות ולמעלה מזה ונמצאים כיום איתנו .מעשיהם ועלילותיהם פרוסים על פני
עשרות שנים ,מי בתחום הביטחון ומי ביישוב הארץ ,מי בחקלאות ומי בתעשייה ובתחומים אחרים .יש ביניהם שעשו
שנים לביטחון היישוב בארץ ,עוד לפני קום המדינה ,ושנים שעשו בצה"ל לביטחון ישראל .כולם שירתו מתוך קריאה
פנימית לטובת הכלל .הננו מוקירים את מעשיהם ומכירים להם תודה על תרומתם .דומה שאין כמו חג הגבורה ,חג
החנוכה ,לסַּמֵ ל גבורה תרתי משמע ,גבורה של מעשיהם לאורך שנים וגיל גבורות.

מי ייתן ותדעו רק ימים של בריאות טובה והמשך פעילות ,כל אחד לפי דרכו.

ואלה חברי העמותה שהגיעו לגבורות:
מר יהודה יגבס

 15באוקטובר 1921

מר דוד קרבילי

 13בספטמבר 1924

תא"ל (מיל') יצחק פונדק

תא"ל מיל' יששכר שדמי

תא"ל מיל' מוטקה ציפורי

מר אברהם דגן

מר דוד עזריאלי

רס"ב מיל' יעקב עשאל

אלוף מיל' שלמה שמיר

סא"ל מיל' דן נעמן

אל"ם מיל' אליהו ברק (בליטי)

 18באוגוסט 1917

מר אליעזר גרשוני

 15בספטמבר 1922

תא"ל מיל' אורי בן ארי

גב' אסתר שטרנברג

מר שמואל (מולי) עינב

אלוף מיל' יוחנן גור

אל"ם מיל' יהודה ואלך

מר סול בסקין

 15בינואר 1912

 13ביוני 1913

 2באוגוסט 1913

 15ביוני 1915

מר יוחנן פלץ

 16ביוני 1919

 12במארס 1921

 22בינואר 1922

 10במאי 1922

 10באוגוסט 1922

 14באוקטובר 1922

 15באוגוסט 1923

אלוף מיל' ישראל טל (טליק)

 15בספטמבר 1924

 29בדצמבר 1924

 25בינואר 1925

 1בפברואר 1925

 4במארס 1925

אל"ם מיל' מנחם זהבי
 28באפריל 1925

סא"ל מיל' מאיר נצר

 9באוקטובר 1923

מר חיים גורי

 17במאי 1925

רס"ן מיל' דוד בן ארי

אל"ם מיל' ירחמיאל כץ

אלוף מיל' משה (מוסיק) גדרון

 22ביולי 1921

 9בספטמבר 1921

 7בנובמבר 1923

מר שמעון לונדנר

 25במאי 1925
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פרופסור יון דגן

אל"ם מיל' עמוס בנין

תא"ל מיל' יהודה גביש

מר אריה אהרן

תא"ל מיל' חיים גולן

אל"ם מיל' אליהו שריד

רס"ן מיל' שמואל ללקין

אלוף מיל' אברהם אדן

אל"ם מיל' אברהם נרפן

תא"ל מיל' שאול גבעולי

אל"ם מיל' דוד טפרסון

סא"ל מיל' שמחה אפלבאום

תא"ל מיל' אריה שחר

מר לסלו קופל

אלוף מיל' שלמה להט (צ'יץ')

תא"ל מיל' אשר לוי

תא"ל מיל' יצחק ארד

סא"ל מיל' ד"ר עמיעד ברזנר

אל"ם מיל' גדעון גורדון

אל"ם מיל' בנימין בר־און

מר נפתלי קסטל

תא"ל מיל' אורי רום

מר אפיק פלאי

אלוף מיל' דני מט

תא"ל מיל' מנחם אבירם

סא"ל מיל' מרדכי להב

תא"ל מיל' מוטקה בן פורת

סרן מיל' יזהר עצמון

מר יהודה צולעי

 4ביוני 1925

 4בדצמבר 1925

 8בפברואר 1926

 15בפברואר 1926

 26בפברואר 1926

 15במארס 1926

 30במאי 1926

 9ביוני 1926

 17ביוני 1926

 27ביוני 1926

 32׀ שריון   27דצמבר 2007

 11ביולי 1926

 12ביולי 1926

 5באוקטובר 1926

 6באוקטובר 1926

 11בנובמבר 1926

 11בנובמבר 1926

 26בדצמבר 1926

 27בפברואר 1927

 3באפריל 1927

 29במאי 1927

 27ביוני 1927

 11בספטמבר 1927

 6באוקטובר 1927

 6באוקטובר 1927

 9בנובמבר 1927

 12בנובמבר 1927

 22בנובמבר 1927

 10בדצמבר 1927

 12בדצמבר 1927

חטיבה  7במלחמת שלום הגליל

דגשים מפרי עטו
של מפקד החטיבה
תא"ל (מיל') איתן קינן (מפקד חטיבה 7
במלחמת שלום הגליל)

"הי איתן יש כאן מלחמה ואיפה
חטיבה "!?7
האם החטיבה נשארת ברמת הגולן ,כעתודה
לאוגדה  252בגזרה המזרחית בלבנון ,או אולי
מתפוררת והופכת לכוח משימה חטיבתי ,וזאת
לאחר ההחלטה שגדוד  77בפיקודו של דוביק
רוזנטל יוצא ללחימה עם אוגדה ( 36לחימה
והערכות של מפקדים ממונים הוכיחו שהגדוד
שומר על מורשת הקרב של מלחמת יום
הכפורים) .התחושה נוראית  -מה יירשם בספרי
מורשת הקרב של החטיבה  -גיבורת מלחמות
השריון במלחמות ישראל ,תחת פיקודו של
קאולי לא נטלה חלק בלחימה ...החשש הזה
הביא אותי לבקשות חוזרות ונשנות לשלב את
החטיבה במלחמה בלבנון.

 .1982חטיבה  7פרוסה בדרום רמת הגולן
ומשימתה ההיסטורית  -שעליה גם גאוות
החטיבה  -הגנה על דרום רמת הגולן ,מרחב השטח
ברמת הגולן עם דפ"א (דרך פעולה אפשרית)
אויב "נבחרת" למתקפה ,כלקח ממלחמת יום
הכפורים .חטיבה  ,7שהפיקוד עליה הוא אות
כבוד למפקד שריון ,הוטלה עלי ,לאחר שירות
כנהג טנק ,מ"פ ,סמג"ד ומג"ד בשורות החטיבה.
מפקד האוגדה הראשון בקדנציה שלי כמח"ט
הוא עמרם מצנע ולאחריו מפקדי במלחמת יום
הכיפורים אביגדור קהלני .הכוננות למתקפה
בלבנון והאימונים שנלוו לכך,
היו מלווים בתקריות אש מול
מטרות מחבלים שבהם נטלו
חלק צוותי החטיבה ,לרוב
בפיקודי הישיר .קרבות אלה
לוו בטכניקות תותחנות
מתקדמות של ירי מכשירים
לטווחים של  8ק"מ ,שלא
היו מתוכנתים ומוגדרים
במערכת בקרת האש של
הטנק .תכנון הירי ,חישובי
זוויות התותח הנדרשות,
ותיקוני האש המשוכללים
שנדרשו היו מאתגרים,
בעיקר משום שמסורת
התותחנות של החיל
כללה את ירי המכשירים
על כלי ההנדסה הסורים
שעבדו ברמה בניסיון
ט
נק
להטות את מי הירדן,
מרכבה (סי
מן  )1בבירות (מת
וך
הס
פר
ה
מא
לפני מלחמת ששת
בק לביטחון ישראל)
הימים.
כל דרגי הפיקוד הרלוונטיים להחלטה זו
תקופת הכוננות המכונה "סינרמה" (על
שום ההקפצות מסיני לרמה ולהיפך) ,האכלוס היו מטרה לבקשותיי :עמנואל סקל מפקד אוגדה
של יחידות השריון האחרות במרחב חטיבה  ,252 ,7קהלני במפגשים שוטפים ,ינוש ואמיר
קבוצת הפקודות הדרמטית עם שר הביטחון דרורי ורפול ,שבעת שביקר באוגדה  -משכתי
אריק שרון ,תדריכי אלוף הפיקוד וביקורי רפול בשרוולו ואמרתי לו" :חטיבה  7רשומה במורשת
באוגדה ,ההודעה על חזרתו של ינוש מחו"ל הקרב של מדינת ישראל והיא חייבת להשתתף
לפקד על הגייס ועוד מסרים של קהלני ,תאריכי בלחימה"...
במהלך הלחימה ,כשהחטיבה התקשתה
יעד חוזרים ונדחים  -כל אלו חידדו את ההכרה.
אשתי מתכננת לנסוע לטיול במצרים ואני לוחש לחצות ולפרוץ את המכשול מול בית להיא  -זרז
לה  -תבטלי ,המלחמה בשער ...כל אלה ואחרים .אותי ינוש בדרכו הישירה והאישית" :אתה כל

כך לחצת שהמרכבות ישתתפו ועכשיו כשאתה
מוביל אתה מתעכב"...
גדוד  77חסר ,כלומר חטיבה עם שני גופי
תמרון משוריינים אינה כשירה למתקפה.
ללא היסוס הקמתי גדוד שלישי בפיקוד קציני
החטיבה שקראתי להם מהבית :ניצן סלע -
מג"ד  82עד ערב המלחמה ,וקצין האג"ם לשעבר
גרשון הכהן כסגנו .העברתי פלוגות טנקים
מגדוד  82בפיקודו של דור וגדוד  75בפקודו של
זיו ,והנה לרשות החטיבה גדוד טנקים מפואר
נוסף.

החטיבה נכנסת ללחימה
הסד"כ :מפח"ט  -חפ"ק;  3גדודי טנקים
מוקטנים מרכבה סימן  ;1גדוד חי"ר צנחנים
מילואים; פלוגת סיור; מחלקת הנדסה ע"ג
זחל"מים/זחל"דים; מפח"ט
עיקרית; דרגי א' מרוכזים
ברמה חטיבתית למעט חימוש
ורפואה; סיוע ארטילרי/אווירי
כנדרש; פלוגת חימוש קדמית
של יחש"ם .גדוד טנקים 77
הועבר לאוגדה  36ולחם בגזרה
המרכזית.
הפקודה ניתנה והחטיבה
בהובלתי מג'יפ המח"ט נעה
על ציר הנפט לשטחי הכינוס,
למרגלות הר דוב .בתבנית של
טור אינסופי נעה החטיבה
באנחת רווחה .שלב ראשון עברנו
 אנחנו שם .עוד לא ברור מתיולאן נוטל ללחימה .המולת נוהל
הקרב בעיצומה .גדוד חי"ר צנחנים
בפיקודו של נודלמן מצטרף
לחטיבה ואני מתחיל לחוש את
ריח אבק השריפה .אין בי היסוסים,
אין לי חוסר ודאות ,תמהתי מאין
הביטחון העצמי ,מאין היכולת לפקד ולהנחות,
להעביר ולשנות ,להורות למג"ד צנחנים ותיק
שאיני מרוצה ממשמעת החיילים שלו ,מאין
הביטחון לבקר תכניות של מפקדות ממונות
ולדרוש את שילוב החטיבה מוקדם יותר בקרב.
התשובה נעוצה כנראה בניסיון .עשיתי את זה
כבר מספר פעמים ,ראיתי אחרים עושים זאת,
אני יכול לעשות זאת לפחות טוב כמוהם...
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עמנואל סקל נתן את פקודת התנועה
והמשימות הצפויות ,להחליף את חטיבה 401
בעין עטא ולהוביל מול הסורים את מתקפת
הגייס באגף המזרחי ,ואני עם חזה נפוח ובתחושה
של הקלה פוקד על גדוד  75בפיקודו של זיו הלוי
להוביל .אני זוכר שהתקשרתי לקהלני לבשר
לו .המענה היה כמובן מלווה ביחס האישי של
חברים לשדה הקרב שהוא בטוח שנצליח.
כאשר סיכמתי לעצמי את המלחמה ובחנתי
את תורת הלחימה ,הפעלת הכוחות ,שליטה
ופיקוד ומנהיגות ,הבחנתי ברשימה אינסופית
של לקחים ברמת מפקד חטיבה משוריינת
שמתאימה לרשומות של מורשת הקרב של
השריון ,למרות שהלחימה הייתה קצרה.

דגשים בלחימה
שליטה ופקוד :מיקום המח"ט
בתנועה מבצעית בשטח הררי
חייב להיות בתצפית עין עם החוד,
עם הקרקע ועם האויב .זיהוי ירי
מטחים סורי שמשמעותו זיהוי
האויב וההחלטה על נתיב הפריצה
של המכשול שעצר את תנועת
החטיבה הייתה של המח"ט .העדר
תצפית המח"ט על מרחב הלחימה
של גדוד חי"ר וגדוד טנקים גרר ירי
על כוחותינו.

 .6הובלת הדרגים בוצעה על ידי פלוגת הסיור.
.7המילוי מחדש עיכב את לחימת החטיבה בחצי
לילה לפחות.
 .8תחזוקת טנקי מרכבה סימן  1בוצעה על ידי
פלק"ד (פלוגה קדמית) ייעודית ונתמכה על
ידי רפ"ט (רשות פיתוח טנק המרכבה).
מרכבה סימן  :1עבירות  -התכנון שלי כלל
מעבר בשטחים שסומנו כבלתי עבירים ולמעשה
פתיחת ציר הכפרים בוצעה דרך שטחי פריסה
ותמרון ולא על הציר .יצור האש  -מוגבל ,טווחים
לא ארוכים ,ירי בלילה .שרידות  -הטנק מייצג
את "המהפכה השריונאית" .ברקע טנקי אוגדה
 ,90טנקי מגח בוערים על ג'בל ביר הד'האר
ואילו המרכבה ממתינה לפינוי הצוות ואפילו
לכיבוי הדליקה .שינויים ושיפורים בטנק הטרי
 -בצמוד ללחימה ובפיקוח אישי של טליק.

נשלטת על ידי טנקי אויב וארטילריה .הלחימה
הוכיחה לי שאין "קיצורים" .תנועה מבצעית של
חי"ר ביום חייבת להיות מוסתרת או מוגנת.
הלחימה של חיל רגלים מאחורי תנועת הטנקים
 תמונות ממלחמת העולם השנייה  -חבלשאינה מיושמת ,יש בה מן היכולת להביא כוח
חשוב זה ללחימה על היעד ,כאשר הוא מוגן.
יחידות הנדסה :במסגרת החטיבה המשוריינת
בלחימה בשטח הררי .מלאכת אמנות של
שיבוץ הכוח ,אומץ לב ומקצוענות של לוחמי
חיל ההנדסה ,מלחמה בזו אחר זו כאשר חיִל
זה מוביל בגבורה את הכוחות המשוריינים.
פאר חיל השריון חטיבת המרכבות הובלה על
ידי צוות אמיץ על זחל"דים של חיל ההנדסה.
פעילות רגלית תוך סיכון חיים ,כאשר השטחים
השולטים על המכשול מצידו של האויב אינם
תפוסים ,אפיינו את הלחימה
של מחלקה אמיצת לב זו.

משימות לחטיבה :חציית
תאי שטח ,תפישת תאי שטח
אופרטיביים ללחימה האוגדה
והגייס ,הגעה לציר בירות דמשק
 אלה כותרות שנותנות נפחלמשימות חטיבה משוריינת.
ניסיתי לבצען במלחמה זו ,אבל
הזמן והמרחב לביצוע המשימה
לא אפשרו זאת .חציית
תאי שטח בשטחים הרריים
מנהיגות בשדה הקרב :מג"ד 75
המאוכלסים במוצבי אויב
נפצע עם היציאה ללחימה .זיו הלוי
ומסוקי נ"ט היא משימה שיש
לא היסס ,היה לו ברור שהוא חייב
ללמוד אותה ולתרגלה ,כאשר
להוביל את הגדוד והמשיך ,כשהוא
רא
הביצוע בשדה הקרב מחייב את
פצוע ,ולפקד עליו מעמדת הטען
ש הממש
לה בגין ושר הביט
חון
ש
רון
על
הב
(
ופ
התכנון המעמיק שלו .טעות של
קשר/קמב"ץ בטנק .מפקד מחלקת
מתוך הס
ור לאחר הכיבוש
פר ביטחון בעריכת
סא
"ל
מ
יל'
יו
סי
פ
מפקד חטיבה בפירוש המשימה
טנקים וניה נע לבד כשהוא חשוף
ורת)
והטלת כוחות לשדה הקרב
לחפש מעבר בוואדי .הפקודות היו
פלס"ר (פלוגת הסיור) :צרה היריעה מלתאר בצורה שאינה מתאימה לתנאי הזירה  -יכולה
בבקרת המח"ט .הקצין ידע שמפקד החטיבה
את חשיבות הכוח במתן מודיעין קרבי ובאבטחת להיות הרת אסון ועלולה להוביל להשמדה של
ניצב מאחורי גבו...
אגפים ודרגים .אך הניסיון המועט בהפעלת כוח שני גדודי טנקים ולאי ביצוע המשימה.
זו הדילמה שניצבה מולי כשעמדתי מול פתחת
לוגיסטיקה בשטחים הרריים :סוף מעשה זה והעדר הרק"ם המתאים ליחידת מילואים
במחשבה תחילה .לוגיסטיקה מתכננים ולא  -הקשו על סיירת חטיבה  7למצות עצמה ינטא והייתי צריך להחליט  -יכול או לא יכול
לכבוש את השטחים השולטים מעל כפר ינטא.
נתקלים .סעיף המנהלה בפקודת המבצע לשטח במלחמה ,בהתאמה לפוטנציאל המבצעי שלה.
הצורך לצאת מעמדות תצפית ואש לשטחים
הררי חשוב לא פחות מסעיף מכוחות ומשימות.
משימות גדוד הח"יר :כוח המשימה העיקרי נחותים שנשלטו על ידי אגפים הררים ,עם או
של מפקד החטיבה המשוריינת  -לפתוח את ללא נ"ט ושריון ,היוותה דילמה שרק גיבוי של
 .1אין אפשרות להכניס דרגי תחמושת ודלק.
 .2פינוי פצועים וחללים  -מחייב פתרון גם על צווארי הבקבוק בשטחים אורבניים ולעיתים מפקדה ממונה בתצפית עין בשטח הייתה יכולה
הרריים עם תכסית .כוח שבלעדיו אסור למפקד לאפשר לי לעשות זאת .גם כאן תרם הביטחון
חשבון פינוי צירים לכוחות פינוי.
 .3אין סיבה לצרוך תחמושת "כבדה" ודלק  -שריון לקיים תנועות לילה בשטחי אויב בנויים העצמי וההגדרה שמשימה יש לבצע בנחישות
צירי תנועה קצרים ומטרות לפגזי תותחים ובעלי תכסית רבה .שילבתי את גדוד הצנחנים ולסיימה .אין להוציא כוח ללחימה עם משימות
בפיקודו של נודלמן וסגנו גורן (מדריך שלי ביניים  -מפקד חייב לתת לפקודיו את המשימה
מוגבלות.
.4כוחות הפינוי יהיו משוריינים וישתלבו בסדר בצופים) בכל אחד ממערכי הלחימה והתנועות הסופית ולאפשר להם לבצעה עד סופה .אין
המבצעיות ,בהתאמה לתו"ל האמור ,כולל ואסור שתהיה פקודה בנוסח תקוף עד כאן
התנועה הקדמי יחד עם הרופא.
 .5חטיבה  7צרכה שני שליש בטן דלק והיתה פתיחת רשיא בלילה בפיקודו של חוטר הסמח"ט .או תנוע עד לשם ואחר כך נראה מה שיקרה...
חייבת מילוי מחדש לפני הכניסה לשלב הבא הדילמה המרכזית היא מיקום הגדוד בלחימת יום .הססנות טוב שתהיה בתהליך הערכת המצב
האגף רווי בנ"ט משטח הררי ומיושב ,והחזית אבל לא בלחימה ובעת ביצוע המשימה.
של הלחימה לכיוון פתחת ינטא.
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מסוקי קרב :אויב חדש ולא מוכר .הופעת
מסוקי הגאזל הסורים בשדה הקרב הייתה
מהמהמת .מסוק סיור קטן מוביל שני מסוקים
שחטיבה שלימה מנסה לפגוע בהם ולא
מצליחה .מסוק יורה שני טילים ומשמיד טנק
בעמדה נחותה והם מסתלקים ,אירוע קרבי של
דקות שקריאות העזרה אחריו לא הותירו מקום
לספק שאנחנו לא מכירים ויכולים לאויב זה.
ההתייצבות של מפקד טייסת  160בחפ"ק שלי
לא איחרה לבוא ,אבל הפעלתו ,לצערי ,נשקה
כבר את הפסקת האש ונאלצתי להחזירו .כיום
הלחימה של השריון מול מסוקי הנ"ט היא קלה
יותר בגין שילוב העוקבים במערכת בקרת האש
ושיתוף הפעולה ההדוק עם טייסות מסוקי
הנ"ט.
יום שלישי  -תנועה לכוון עין עטא :תנועה
על ציר הכביש ,תקרית בחצביא ,אש של חיל
האוויר על כוחותינו ,מג"ד  75נפצע והמשיך
מעמדת הקמב"ץ .חניון לילה לאורך ציר התנועה.
גדוד הצנחנים פותח את הציר וכובש את ביר
זייד ומאבטח את תנועת החטיבה ת"פ האוגדה
יום רביעי :פתיחת ציר בית להיא רשיא תוך

השמדת אוייב  -מחבלים וצבא סורי :לחימה
בשטח הררי; מעברים הכרחיים; התקפת מסוקי
נ"ט; סיוע באש של גדוד  75לאוגדה  ;90השמדת
טנקי אויב; התקפה חטיבתית מתואמת .פתיחת
ציר רשיא על ידי כוח סמח"ט עם גדוד טנקים
וגדוד חי"ר .חניון לילה ממזרח לצומת המים.
ביצוע "מלא מחדש".
יום חמישי/ששי :פתיחת ציר צומת המים
 רכס עין עטא וכוננות לכבוש מרחב עין עטא:לחימה עם שחר של גדוד טנקים  82ופתיחת ציר
הררי .תנועה עם שחר של יתרת החטיבה וכיבוש
השטחים השולטים על עין עטא; מתקפת מסוקי
נ"ט והשמדת טנקי טי־ .72הפסקת האש.

גדוד עֹז 77
 6ביוני  -תנועת לילה תחת פיקוד חטיבה ,769
מעבר הליטני ותחילת טיפוס על ציר
הנפט .עלייה על מוקשים ,עקיפת הציר
הרואיקה של מ"פ ההנדסה.
 7ביוני -המשך טיפוס והגעה לרכס מדרום לאל
ג'רמק.
 8ביוני 	-כיבוש עיישיה במתקפת לילה.
 9ביוני  -כיבוש כפר רייחן ללא התנגדות,

העברת חטיבת הנ"ט והתארגנות
למילוי מחדש בריחן .הגדוד הפך
לגדוד עתודה גייסי והופנה להתערבות
בקרבות בעין טינא עם חטיבה .460
 10ביוני	-השתלבות בכיבוש עין עטא עם
חטיבה  460והעברת הכפיפות
לכוח יוסי פלד .השתתפות בכיבוש
כפר משערא יחד עם חטיבת חי"ר
מילואים  623בפיקודו של נחמיה
תמרי ז"ל.
 11ביוני  -סמג"ד  77עם פלוגת טנקים ת"פ
חטיבה  623כבשו את ג'ב ג'נין.
הפסקת אש.

מילות סיום
הכתבה היא עוד פרק של מורשת קרב של
חטיבה מפוארת ותזכורת של לקחים לדור
מלחמת לבנון השנייה .מורשת השריון נותנת
לנו את הזכות להזכיר את יקירינו שהמוות לא
השפיל מבטו עת הם קראו עליו תיגר :שלמה
גבאי ,רמי גינת ,אופיר כהן ,אברהם מולה,
עוזי צדיקיאן ,עודד רחום  -זכרם לברכה.
הם חקוקים על המצבה של חטיבת השריון
המפוארת ,חטיבה  .7יהי זכרם ברוך.
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שלוש

מלחמות
בלבנון

לאחר מלחמת העצמאות
בשנת  1948שבה לחמנו
נגד צבא לבנון ,היו לנו
עוד שלוש מלחמות על
אדמתה :מבצע ליטני
( ,)1978מלחמת שלום
הגליל ( )1982ומלחמת
לבנון השנייה (.)2006
בשלושתן לא נפתרה
הסוגיה האסטרטגית
הבסיסית של כינון גבול
יציב המוחזק על ידי
מדינה ריבונית שכנה
שרוצה בשלום עמנו
ומונעת צמיחתן של
תנועות גרילה עצמאיות
בשטחה .מלחמת לבנון
השנייה תובעת מאיתנו
התחדשות ושיקום הצבא
וכושר ההתמודדות
של העורף ,של יכולות
הלחימה והמצביאות ושל
התאמת מיגון העורף
ומוכנותו לספוג מכות
חזקות במלחמה
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אלוף (מיל') אביעזר יערי
מאז מלחמת השחרור ב־ ,1948שבה נלחמנו בצבא
לבנון ,ובמשך כשלושים שנה ,היה הגבול עמה זירה
לפעולות טרור ופעולות תגובה ,אך לא למלחמה .לאחר
מכן ניהלנו שם שלש מלחמות שונות ,אך בממדים
ושיטה של מלחמות סדירות :מבצע ליטני ב־,1978
מלחמת שלום הגליל ב־ 1982ומלחמת לבנון השנייה ב־
 .2006באותן שנים ולצד מלחמות אלה לחמנו גם בשתי
אינתיפאדות (ב־ 1987וב־ ,)2000שתיהן לא בגבול
לבנון .התמודדויות אלה נתפסו מקצועית כמתודת־
קרב אחרת ,לא של מלחמה סדירה .מאז שנות השבעים
שקטו כל גבולות עם מדינות העימות ,מלבד גבול לבנון,
ונחתמו בהם הסכמי הפסקת אש או חוזי שלום.

הסיבות העיקריות להימשכות הבעיות בגבול לבנון
הן היסטוריות ופוליטיות בייסודן .מדינת לבנון הוקמה
בתחילת שנות העשרים כמדינת חסות של צרפת,
המושתתת על הסכמה ואיזונים בין עדות שונות ,בין
תפיסות שונות ובין רצונות שונים שאינם מתמזגים זה
בזה ,לא דתית ,לא טריטוריאלית ולא פוליטית .קיומה
של המדינה נשען על אינטרס קיום משותף של העדות
הללו ,שהסכימו על המשך מבנה השלטון גם לאחר
צאת הצרפתים בסוף מלחמת העולם השנייה .מאז
עמדה ההסכמה במבחן כל עוד שררה רווחה יחסית
ולא חדרו כוחות מן החוץ להריסת משוואת ההסכמה,
וכל עוד זכתה להשפעות חוץ מסייעות  -בעיקר
צרפתית ואמריקאית .הייתה אפשרות לקשור את

טור שריון ישראלי בבירות
במלחמת שלום הגליל
(צילם ברוך לוית שהיה
מט"ק 6ב' בשל"ג)

הקצוות של חיים משותפים ואף לקיים מדינה פתוחה,
לא דיקטטורית ולא תיאוקראטית במשך כ־ 50שנה,
תלוי איך סופרים.
האחדות הרופפת הזאת לא יצרה בלמים שימנעו
חדירתו של גוף סרטני כמו אש"ף לשטח המדינה ,גוף
שיתפתח שם ללא הפרעה ממשית ואף ישבור את
מבנה ההסכמה .התוצאה הבולטת הייתה התפוררות
וגם מלחמת אזרחים שהתחוללה בשנים 1975־1976
(ויש המונים אותה עד  )1989ושבירת החישוקים
המרכזיים בזירה הפנימית הלבנונית .לאחר מלחמת
האזרחים וסילוקו של אש"ף מלבנון  1982חזר איכשהו
המבנה הרופף להתקיים ולתפקד חלקית ,בעזרת
התערבותם של כוחות סוריים שחדרו ללבנון בעת

מלחמת האזרחים .התערבות זו זכתה בדיעבד לתמיכה
ערבית (ועידת טעיף  )1989והפכה בפועל לשליטה
סורית בלבנון שנמשכה עד .2005
בשום רגע מאותה תקופה לא הצליחה לבנון להטיל
מרות על הנעשה בדרום ,ומי שחלש חלקית ,בעזרת
צבא דרום לבנון ,ברצועת ביטחון צרה ,הייתה ישראל.
לאחר גירושם של ארגוני אש"ף הפלסטינים מלבנון
לא הספיק הדבק שהחזיק את המדינה ביחד כדי למנוע
צמיחת סרטן חדש ,אותנטי יותר ומסוכן הרבה יותר,
שמקורו בקרב העדה השיעית  -החיזבאללה .תנועה
זו איימה ומאיימת על אחדות לבנון והייתה ,כל
שנות היותנו בלבנון וגם עד היום ,הכוח הלוחם משם
בישראל.
מבצעי ליטני ושלום הגליל שניהם התנהלו כדי
לבלום ,להרחיק או לסלק את ארגוני אש"ף הפלסטינים
ופעילותם הטרוריסטית .המבצע הראשון נועד לסלקם
מדרום לבנון והשני לסלקם מלבנון כולה .זאת בהבדל
חשוב אחד :למבצע ליטני נועדו מטרות מוגבלות
בשטח ורצף זמן מוגבל ,ובמלחמת שלום הגליל
ההיפך ,מטרות כמעט לא מוגבלות בשטח ורצף זמן
כמעט בלתי מוגבל .ההתפתחות ההיסטורית שהביאה
למלחמות אלה החלה עוד בימיו הראשונים של המאבק
הפלסטיני ותחילת מעשי הטרור בגבול לבנון־ישראל
בשנות הששים .קרקע הצמיחה לכך הייתה אז "הביצה"
של התסיסה הלאומית במחנות הפליטים ,הן בביירות
והן בדרום לבנון .היא התעצמה ביתר שאת כשהנהגת
אש"ף נפלה בידי הפת"ח בהנהגתו של ערפאת .מכאן
צמחו הנהגה לאומית פלסטינית חדשה וב־ 1965החלה
פעילות טרור מאורגנת .ארגונים אחרים שנצטרפו
לאש"ף ,כמו החזית העממית ,פעלו מלבנון עוד קודם
לכן.
את התנופה העיקרית לטרור מלבנון הביא עמו
גל ההגירה/בריחה של אש"ף וארגוניו מירדן משנת
 1970והלאה .דבר זה אירע מחמת המציק ,המשטר
הירדני ,שלא יכול היה לסבול יותר את הסיכון לקיום
הממלכה שיצרה הפעילות הפלסטינית ,הפוליטית
והטרוריסטית .המלך פעל אז נמרצות ובאכזריות
והפעיל את צבא ירדן לדיכוי וגירוש כוחות אש"ף.
משגורשו אלה הם בחרו כמקלט וכקרקע פורייה את
הנוחות היחסית של החדירה ללבנון .זה הביא לתהליך
ההשתלטות פלסטינית על מגזרים שונים בלבנון
והביא לשיא את פעילותם משטחה ובשטחה .בתהליך
זה נבנו מעוזים ומפקדות בביירות ומרכזי שליטה
וריכוזי כוחות ליחידות טרור בדרום .כל זה נעשה
בעזרת משאבים כספיים ערביים רבים ובסיוע לאימון
והצטיידות מהגוש הקומוניסטי .תנאים אלה אפשרו
התעצמות צבאית ,פוליטית ומורלית מהירה והקמת
ארסנל ארטילרי גדול ,בעיקר קטיושות אך גם תותחים.
זה אפשר גם את ארגונן ואימונן של יחידות ההפעלה
הקרקעית ואפילו צבאיות למחצה או ספוראדית
לפעולות בגבול ,כולן מצוידות כהלכה ואפילו בכמה
כלים משוריינים.
מבצע ליטני האט על תהליך זה אך לא התגבר עליו.
השפעותיו התפוגגו תוך זמן קצר יחסית והפלסטינים
חידשו את פריסתם ואת פעילותם בדרום .מאז הלכו
ורבו הפגיעות החוזרות ונשנות ,ובעוצמה גוברת,
בגבולנו הצפוני וביישוביו .ניסיונות חוזרים מצדנו

וגם של הלבנונים לרסן זאת לא צלחו .לשיא הגיעו
הדברים ביולי  1981כשהתנהל קרב הפגזות של
רקטות ותותחים מצדם והפצצות מצדנו במשך
שנים עשר ימים .בסופם של ימי קרב אלה הוסכם,
בסיוע תיווך אמריקאי ,על הפסקת אש שנמשכה
כשנה ונסתיימה מלחמת שלום הגליל.

מלחמת לבנון הראשונה
ב"מבצע שלום הגליל"  -מלחמת לבנון הראשונה
 כל קני המידה היו ,כאמור ,אחרים ונועדו להשפיעגם על מדינת לבנון ומשטרה מעבר ובנוסף לטיהורה
ממחבלים פלסטינים .במהלך המלחמה תפס צה"ל
את כל דרום לבנון ומרכזה ,השיג את השליטה על
מעברי ההרים לסוריה ודרך ה'בקעא' ובאותו זמן גם
שליטה על ביירות וסביבתה ,דבר שהביא בהמשך
גם לכיבושה .פירוש הדבר שצה"ל לא היה רק לכוח
השולט במדינה עד אזוריה שבגבול הצפוני עם
סוריה אלא משתתף בניסיון לעיצובה.
המבצעים במלחמה זו נוהלו לאורך ארבעה
צירי תנועה עיקריים :האחד של גייס שלם בן שלוש
אוגדות ועוד אחת מאולתרת ,שלחם ישירות נגד
הסורים בבקעת לבנון ובג'בל ברוך ,כדי לגרשם
משטח לבנון ולהשתלט על צירי התנועה העיקריים
אל לבנון וממנה .הציר השני ,בעוצמה של אוגדה
שנעה אורך חוט השדרה של רכסי מרכז לבנון,
נועד לתפוס את אזור דהר אל בידר ,על ציר סוריה
לבנון בגב ההר ,ולבודד את הכוח הסורי שבבירות
וב'בקעא' .באותה עוצמה נוהלו גם המסעים בצירים
שלאורך החוף לכיבושו עד צידון וטיהורה על ידי
אוגדה וכן ההנחתה של אוגדה מצפון לצידון משם
עלתה צפונה דרך דמור לביירות וכוחותיה שמו
מצור על העיר .במלחמה הזו התנהלו גם קרבות
אוויר בעוצמה שדיכאה לחלוטין את ההגנה
האווירית הסורית בלבנון ואת חיל האוויר הסורי
מלהמשיך להתערב בלבנון .כל זאת במסע קרבות בן
 6ימים שהחל ב־ 6ביוני  1982והסתיים רשמית ב־
 11ביוני .מעבר לסיום הרשמי נוספו עוד כשבועיים
של מבצעי "זחילה" הדרגתית להשתלטות מלאה על
הציר ביירות  -דמשק בגב ההר ולהידוק המצור על
ביירות .את ביירות עצמה תפס צה"ל מאוחר יותר
לאחר רצח בשיר ג'מאייל ב־ 14בספטמבר .בשיר,
למי שאינו שזוכר ,היה המועמד הלבנוני לנשיאות
וזה שישראל צידדה בבחירתו.
תוצאת הצלחתם של המבצעים אפשרה לישראל
להציג ללבנון וסביבותיה דרישות "שאי אפשר לסרב
להן" ובמרכזן שתי מטרות עיקריות :הבסה והגליה
של כוחות המחבלים ומפקדותיהם ומלבנון והקמתו
שם של משטר משתף פעולה עם ישראל.
ל"מבצע שלום הגליל"  -מלחמת לבנון הראשונה
 היו גם מטרות אסטרטגיות "חובקות עולם"מעבר לכך .בין המטרות האלה היו גם עיצוב וייצוב
המשטר הלבנוני שישלט על ידי הנוצרים ,בהנהגת
הפלנגות ,ובראשן בשיר ג'מאייל .נועד למשטר זה
שלא רק יקיים אהדה ניטרלית אלא גם יכונן ברית
עם ישראל ושזאת תהיה מדיניותו הגלויה החתומה
עמנו בהסכם שלום מלא .וכך ,חלמו ,להרחיב את
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בסיסו של השלום שהחל עם מצרים  5שנים קודם
לכן ללבנון וגם מעבר לה.
מלחמת לבנון הראשונה ,כמו מבצע ליטני,
הייתה מלחמה יזומה לסיכול איומים .לקראת
מלחמה זו הוכרזה אף דוקטרינה ביטחונית חדשה
בשם "מלחמת ברירה" .דוקטרינה זו במהותה
הרחיבה את התפיסה של דוקטרינות כמו "מלחמת
המנע" ו"מכה מקדימה" לתחום שבו היוזמה
למלחמה מוצדקת גם ללא צורך בסיכולה של
סכנה מיידית .היא נועדה לטפל בסילוק פוטנציאל
מתפתח של איום כזה .לתפיסה זו ,שביססה את
ההתפתחויות בלבנון וכן למה שביצענו ביוני 1981
בתקיפתו של הכור הגרעיני בעיראק ,היו מאוחר
יותר גם השלכות שגלשו מעבר לגבולות ישראל
(כמו למשל נימוקי ארצות הברית ליוזמת מלחמת
עיראק השנייה  ).2003בהתאם לכך החלו ההכנות
למבצע שלום הגליל כבר כשנה קודם לכן והתכנונים
שופצו פעמים מספר .הצבא חזר והתאמן על פי
התכנונים הללו ונערך בצפון מדי פעם בשל אזעקה
שלא מומשה .כך היה עד יוני "( 1982סינרמה" כינו
בצבא תנועה זאת  -סיני רמה וחוזר חלילה) .התכנון
והאימון המוקדמים הביאו את צה"ל ,ביום פקודה,
לניהול קרב מיומן ובעוצמה שגלגלה את המבצעים
עד מימוש מטרותיהם הצבאיות.
אך ביצוען של הפעולות הצבאיות במלחמה
זו סבל גם מהפרעות שגרמו למערכות הצבאיות
להאט את מהלכן ואף לזחול .עיקרן של ההפרעות
היה קשור לתהליכי קבלת החלטות לא סדורים
בממשלה .שיקולים ציבוריים וניסיון להתגבר על
אי הסכמה בציבור ובצבא באשר להיקף המבצעים
ועירוב סוריה בהם ,הביאו את מנהיגי המלחמה
(שר הביטחון וראש הממשלה שנגרר אחריו)
לסמן את יעדי הלחימה צעד צעד ,בהדרגתיות
וטיפין טיפין אך בנחישות .דבר זה הגדיל את חוסר
הבהירות באשר להוצאת המבצעים לפועל ,גרם
לעיכובים ,הביא להתמרמרות ולצמיחת אי אימון
במנהיגות המלחמה ובמטרותיה .בסיכומו של דבר
הצבא ,כאמור ,לא עזב אף מבצע אחד בלתי גמור
והעיכובים לא נבעו מדרכי קבלת ההחלטות בצבא.
הטלת המצור על ביירות ותוספת הלחצים
שהפעילה ישראל בעזרת פעולות חדירה למעוזי
המחבלים והיחידות הסוריות בביירות והפצצתם
הביאו למו"מ על יציאת הן כוחות אש"ף והכוחות
הסורים מביירות ולבנון כולה .עד  1בספטמבר ,1982
כשלושה חודשים מפתיחת המלחמה ,הושלמה
יציאת הכוחות הללו והגליתם .אבל אנחנו נשארנו
שם מעבר לכך כדי לכונן את המשטר החדש בלבנון.
למרות רצח בשיר ,באו המאמץ והלחצים הישראלים
למיצוי במאי  1983על ידי חתימת הסכם שלום עם
לבנון בתווך אמריקאי .אלא שההסכם היה מאולץ
ולא נשען על בסיס פוליטי חזק ולכן בשל הלחץ
הסורי ,אי הסכמת מדינות ערב להסכם וחולשת
הזירה הפנימית בלבנון הוא לא החזיק מים.
מכאן החלה התדרדרות במעמדנו שם.
ההתדרדרות נגרמה בשל סיבות מורכבות של עצם
שהייתנו שם ,תוך אי הבנה ותפיסה שגויה של
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המורכבות הלבנונית והתנאים השוררים בה .שגינו
לחשוב שהנוצרים מסוגלים להיות כוח חזק דיו ומאחד
דיו לניהול מוצלח של לבנון .שגינו ובגדול בהערכת
כוחם היחסי של הדרוזים ,ובייחוד לגבי כוחה של
העדה השיעית .מאוחר מדי החלה נסיגת צה"ל דרומה
שנמשכה שנתיים עד שהתייצבנו בגבולה של רצועת
הביטחון ,ומשם כעבור עוד חמש עשרה שנים עזבנו
את לבנון עזיבה מלאה וחזרנו אל הגבול הבינלאומי.
באותה תקופה ועוד לפני תחילת השליטה שלנו

שלוש

מלחמות
בלבנון

מרכבה  4במלחמת לבנון השנייה

בלבנון ,כבר צמחו מתוך לבנון ובעיקר בדרומה תנועות
התעוררותה של התודעה השיעית שהתפתחו לגופי
התנגדות הן למצב העדה ובהמשך לכיבוש הישראלי.
כוחות גרילה פזורים החלו ללחום בכוחותינו שבשטחם
יותר ויותר .בשעה שהכוח הפלסטיני המתנחל והמדכא
נעלם מלבנון ,פעלה שם כבר תנועת התנגדות לבנונית־
אותנטית .גירושו של אש"ף על ידי צה"ל ,הביא עמו
אמנם רווחה יחסית לאוכלוסיית לבנון ובייחוד באזורים
השיעים ,והם אף קיבלו אותנו בתחילה בברכה ,אך
רצון טוב זה הוחמץ ואבדה ההזדמנות לפיוס עם העדה
השיעית שחשיבותה הלכה ועלתה.
בתוך תנועות ההתנגדות השיעית הלכה ובלטה
תנועת החיזבאללה .לתנועה הזאת היה מתחילתה
מנהיג־מייסד כריזמטי  -איש הדת מוסא ַסדֶר ועוזריו.
הוא אמנם נעלם באורח מסתורי כשיצא למסע ביקור
ללוב אך אחריו נמשכה המסורת של מנהיגים שיעים
בולטים ,חניכי המוסדות הדתיים באיראן כפי שהיה
גם הוא .יורשיה הנוכחיים הם המנהיג הדתי פדאללה
ואיש המנהיגות המעשית נסראללה שדחפו את
התנועה עוד יותר להיותה ארגון דתי קיצוני ולוחמני
הנתמך על ידי איראן ועל ידי סוריה .הן סייעו לה
להפוך לתנועה לוחמנית מאורגנת כהלכה מצוידת
בטילים ונשק מודרני אחר ומאומנת כהלכה .הִריק
השלטוני בלבנון אפשר התפתחות זאת והסיפור ידוע.
תנועת החיזבאללה שמה לה למטרה להילחם בישראל
מעשית ואידיאולוגית עד חיסולה .לשם כך הפעילה
תדיר פעולות התנגדות וטרור במבצעים ספורדיים נגד
כוחות צה"ל ,הן בשטח לבנון והן בגבול .בשעה שיצאנו
משם בשנת  2000תרגמה חיזבאללה את הנסיגה הזאת

כתבוסה ישראלית .זה פעל כמניע להמשיך ב"שחרור
המזרח התיכון מישראל" ולהתעצמות הכוח באורח
דרסטי ,בעיקר בטילים שכיסו את כל צפון ישראל ועד
למרכזה .אחת השיטות הנ ִלוות למדיניות זאת הייתה
תקיפות אש ספוראדיות וחטיפת חיילים ישראלים
בסמוך לקו הגבול לצורכי קיום המאבק ולצורכי מיקוח.
התאפקות ישראל במשך שש שנים מלהגיב בעוצמה
תורגמה על ידי נסראללה ומנהיגי חיזבאללה כביטוי
לחולשה ,הן במוכנות של ישראל להיאבק והן בכוחה
הצבאי שביום פקודה לא יוכל להכות חזרה ממש.
נסראללה ואנשיו לא הבינו נכון את כוחה של ישראל
אם תתעורר והופתעו כשזה קרה בשעה שהצהירו עליה
כמדינה של "קורי עכביש" והתכוונו לכך.

מלחמת לבנון השנייה
ב־ 12ביולי  ,2006עשרים וארבע שנים לאחר
מלחמת לבנון הראשונה ,פרצה המלחמה הזו כתגובה
להצלחתו של ניסיון תקיפה על סיור כוח ישראלי
בגבול ,רצח שניים מחייליו וחטיפת שניים על ידי
חיזבאללה .הפעם החליטה ממשלת ישראל שאי אפשר
לעבור על זה לסדר היום ויש להגיב מיידית .ההחלטה
הייתה על תגובה ,כמעט אינסטינקטיבית ,בעוצמה
גדולה ,אווירית בעיקרה .כשהתגובה צלחה רק חלקית
ולא צמצמה את ירי הטילים הוחלט להמשיך .בלא
מחשבה יסודית ותכנון ראוי הוכרז על המבצע כעתיר
מטרות :לרסק את חיזבאללה כארגון לוחם ,להביא
את ממשלת לבנון לפעול נגדו ולשלוט בשטח ולהחזיר
את שני החטופים .כל זה זכה לתמיכה סוחפת בכנסת
ובעם ולתמיכה בין לאומית ,לפחות בשבוע הראשון
וגם מעבר לכך .אך מכאן החלו הדברים להשתבש.
חלק מהשיבושים נגרם על ידי תהליכי קבלת החלטות
ירודים בצד המדיני ובצד הצבאי ,שתרמו לניהולם
הצולע של המבצעים ולהישגים חלקיים בלבד .חלקם
נעוצים בתהליכי עומק לאומיים ,צבאיים ,חברתיים
ומדיניים בשנים שקדמו למלחמה .לאט לאט הלכו
המבצעים וקיבלו ממדים שמעבר למבצע ,ובסופו של
יום הוכרו כמלחמה  -מלחמת לבנון השנייה .בניגוד
קוטבי למלחמת לבנון הראשונה לא היו בידי ישראל
הכוחות הנפשיים והכישורים הדרושים לביצוע מהלך
רחב היקף ,כפי שהחל להתפתח בלא תכנון מוקדם .כל
זה תבע את צינון המטרות וכיווצן ולתוצאותיה הבלתי
מספקות של המלחמה.
חסרונה של תכנית מעובדת כהלכה ,תוך התעלמות
מזו שהייתה קיימת ,העדר הכנה תשתיתית ראויה
ודחיות בשל ההיסוסים בקבלת החלטות חדשות ,לא
אפשרו לצבא להיכנס למלחמה באופן מסודר וכיאות.
לאחר היום הראשון שבו תקף חיל האוויר בכל
עוצמתו ,תקיפה שנמשכה גם כל ימי המלחמה
ובהוצאת משאבים עצומה ותוצאות חלקיות ,היססו
מקבלי ההחלטות כשבועיים שלמים בקשר ללוחמה
ביבשה .לכן משימת הכוחות היבשה הייתה בתקופה זו
בעיקרה הריסת קו המוצבים הקדמי ולא חיסול יכולתו
של חיזבאללה להמשיך בירי של טילים קצרי הטווח
אל אזורי הצפון .רק בשבוע השלישי הוחלט על גיוס
נרחב יותר וסך הכל כ־ 60אלף איש ,שאומנו והופעלו
בכשלושה כוחות אוגדתיים ועוד כוחות מיוחדים.
בסופו של דבר רק בשלושת הימים האחרונים של

המלחמה ,לאחר שלושים יום של דשדוש ,החלה לצאת
לפועל תקיפה רבתי יותר לניקוי האזורים שעד הליטני
מיחידות חיזבאללה ומטילים .מן הראוי היה שתקיפה
זו תצא לפועל הרבה קודם ותביא הישגים של ממש
שלא הושגו הפעם .התקיפה השיגה יעדים חלקיים
בלבד ובאבדות ניכרות והופסקה בתחילת המבצע ,מיד
לאחר החלטת מועצת הביטחון על הפסקת אש ועל
תפיסת אזורי הגבול על ידי כוחות לבנוניים וכוחות
או"ם .גם ביום הלחימה האחרון עוד נורו לתוך שטח
ישראל  250טילים.
ביקורת קשה הותכה בצדק על ניהול המלחמה ועל
הירידה הדרסטית ביכולת הביצוע של צה"ל .נמצא
אותה בדיוני וסיכומי הלקחים במאמרים ובספרים.
אסכם כאן את עיקריהם:
 השנים שמאז הנסיגה מלבנון 2000־ 2006היו
תקופה נאותה להכנת הצבא גם למלחמה הזאת ,דבר
שלא נעשה .הפריעו לכך גם תהליכי יסוד שעיקרם:
מאז מלחמת לבנון הראשונה לחם צה"ל ,וצריך לומר
בצורה המוכשרת ביותר ,בטרור הפלסטיני בשטחים
ובלבנון .מקצועית זה כונה "מלחמה בעצימות נמוכה"
ומעשית הוטמעו בצה"ל מרכיבי לוחמה זו .מספר
אפיונים של שדה קרב הזה כמו :מלחמה שנערכת כולה
במבצעים בודדים ובמסגרות קטנות ,בדיוק נקודתי של
מבצעי  -פגיעה במטרות מאוכנות היטב ובמידה רבה
בהסתמכות על שיטות של אש מנגד ופעולות קומנדו
של יחידות מיוחדות ,הלכה ונטמעה כאורח חיים קבוע
ועיקרי גם בתפיסת המלחמה הדומיננטית בצה"ל.
למרות כמה מבצעים רחבי היקף  -זאת הייתה המהות
בתודעתו ,היערכותו ומוכנותו של צה"ל.
 במקביל לכך התפתח תהליך ארוך של ניוון צבא
המילואים .סיבה אחת הייתה צמצום משאבים אך
השנייה נבעה משינוי תפיסה באסטרטגיה הצבאית.
המלחמה הקונוונציונלית והקרב המשולב נתפסו פחות
ופחות כעומדים על סדר היום .קרב הפריצה וכיבוש
שטח פינה את מקומו לקרב המגננה ולעדיפות האש
על קרב תנועה ואש .האפשרויות הגלומות באש־מנגד
להשמדת מטרות רבות ככל האפשר עוד חיזקו שינוי זה
בתובנה האסטרטגית הצבאית.
 הסיבה השלישית ,כפועל יוצא מהשתיים
הראשונות ולדעתי החשובה ביותר ,הייתה אובדן
כישורי המצביאות בקרב המפקדים הבכירים לניהול
הקרב הקונוונציונלי  -המשולב המלא .זה התפתח
לא מחמת חוסר כישורים אישיים אלא מחמת חוסר
הכשרה מתאימה למצביאות במסגרות גדולות ,מחסור
באימונים וחוסר בקיאות בתורה ובשימוש בציוד.
וכך מצאו את עצמם בכירי המפקדים (הרמטכ"ל,
אלופי המטכ"ל והפיקוד המרחבי ומפקדי אוגדות)
בלתי מיומנים לנהל את שדה הקרב שהתפתח ולקבל
החלטות נבונות בניהולו .לא ייפלא שרוב מקרב מפקדי
האוגדות צוין ,בביקורות הצבא ,כמי שכשלו במילוי
תפקידם כהלכה וכמוהם אלוף הפיקוד והרמטכ"ל.
 את החוסר בכישורי מצביאות ראויה ליוותה,
לעניות דעתי ,גם אי הבנה של היכולות לפעול בזירה

בזמן ובצורה שבהם היא התרחשה ואי תקינות
במושגים ובתפיסת יסודות קרב הלחימה .זה היה
נכון בדרג המטכ"ל ובדרגי יחידות השדה וזה גרם לאי
בהירות והיסוסים באשר לפקודות ,לתוכנן ולשונן .זה
גרם גם לאי קיום מסורת הדורות הטובה של הפיקוד
הישיר על יחידות בקרב מחפ"ק שפועל צמוד לכוחות
בשדה הקרב ונשען על המטה המסודר בעורף החזית.
תופעה זו זכתה גם היא לביקורת חריפה.
 אך למרבה המהומה הבעיות הללו התעצמו בזכותו
של הממשל הטירון .הוא לא ניהל תהליך קבלת החלטות
ראוי ,לא היה מסוגל להתמודד כהלכה מול הצבא,
הוא לא הדריך ,לא כיוון ולא בחן את הצבא באשר
לתכניות ,למהלכים ,לתפיסות ולפקודות .הוא הפך
למעשה לגוף המאשר את התכניות ואת פעולותיו של
הצבא .המנהיגות הטירונית הזו לא השכילה לשלב את
שאפשר להשיג מדינית עם הפעולות הצבאיות ולהנהיג
את הכנותיהן של היחידות .כתוצאה מכך העצימה
הבעיה של הבהרת המטרות ו"זחילת" החלטות לגיוסן
ולכניסתן המהוססת של היחידות לקרב ,ושל הארכת
המלחמה מעבר להגיוני .לא ייפלא שאנשי המילואים
ששירתו ביחידות אלה היו מובילי המחאה שאחרי
המלחמה.

סיכום
שלוש המלחמות שניהלנו בלבנון ,מאז מלחמת
השחרור ,השיגו את מטרותיהן או את חלקן  -בעיקר
את הקשור להישג ולזמן המידי :במבצע ליטני בוצע
גירוש של ארגוני המחבלים הפלסטינים מדרום לבנון
עד לקו הליטני; במלחמת שלום הגליל הוגלה אש"ף
מלבנון בכללה; ובמלחמת לבנון השנייה הורחק
חיזבאללה מהגבול והוצבו בגבולנו כוחות מוגברים
של צבא לבנון וכוח בין לאומי .אבל בשלושתן לא
נפתרה הסוגיה האסטרטגית הבסיסית של כינון גבול
יציב המוחזק על ידי מדינה ריבונית שכנה שרוצה
בשלום עמנו ושמונעת צמיחתן של תנועות גרילה
עצמאיות בשטחה.
כמו מלחמת לבנון הראשונה גם השנייה הייתה,
כאמור ,יזומה על ידינו אך בתנאים שונים לחלוטין.
גם אז היוזמה  -דרושה או לא  -באה כתגובה
פתאומית על אירוע מקומי .אך האירוע המקומי
ב"שלום הגליל" לא היה אז בגבול לבנון אלא בלונדון
 ההתנקשות בשגריר ישראל שם .אירוע זה שימשעילה לצבא שהיה מוכן כהלכה ולמלחמה שהייתה
מתוכננת מראש לפרוץ וכהלכה .בעת ההיא הייתה
גם המנהיגות מנוסה ,מוכשרת ומוכנה להגיב ולהוציא
לפועל תכנית אב .לכן היא ספגה את ההפתעה וניהלה
את המלחמה ,ואת המניפולציות שסייעו להשלמתה,
בכישרון .גם במלחמת לבנון השנייה נוהלה מלחמה
בעקבות אירוע מקומי אלא שהפעם על ידי מנהיגות
טירונית ,חדשה בתפקידה ורחוקה מניסיון ומכישורים
לניהול משברים ,ובייחוד משברים ביטחוניים ,והכוח
הצבאי שעמד לרשותה היה בלתי מוכן.
כאמור חלק ממטרות מלחמת לבנון השנייה
אמנם הושגו ,לפחות זמנית :חיזבאללה הוכה ומאגר
הטילים ארוכי הטווח שלו הושמד ,הגבול שקט
ונתפס על ידי כוחות לבנונים ובינלאומיים ,אך לא

הושגה אף לא אחת ממטרות המלחמה שהוכרזו
בתחילה .חיזבאללה לא דוכא והוא מתאושש
מחדש ומתחמש (לפי דוח האו"ם מ־ 1בנובמבר
 2007כבר חודש מאגר הטילים) ,ממשלת לבנון לא
מסוגלת להשפיע על הנעשה מעבר להישרדותה
והחטופים שלא החזרו עד עתה.
סיכומם של דברים ,ושוב בהכללה :שתי
מלחמות לבנון האחרונות היו שונות באורח קיצוני
זו מזו בייזומן ,בהכנתן ,בביצוען ובתוצאותיהן
הצבאיות ,אך עם זאת ,בדומה לתוצאות מבצע
ליטני ,השיגו רגיעה בגבול הצפון .אך שלא כמו
במבצע ליטני ,שתיהן דמו בהשפעתן הרעה על
מצב הרוח הלאומי ותחושת אחדות המטרה.
בשתיהן הלך ונחלש אֵמון הציבור בהנהגתו בכלל
ובכושרה לקיים מלחמה בלי אבדן הקונסנזוס
הלאומי .שתיהן הסתיימו בתנועות מחאה שדרשו
חקירה והדחה ,ובשתיהן הטיל הציבור ספק הן
בהיקף מטרותיהן ,הן בנחיצותן ,הן בעיתוי שיצאו
בו לדרך והן במחיר הקרבנות (כ־ 670במלחמת
לבנון הראשונה ,מעל  1200בכל שמונה עשרה
שנות מלחמתנו ושהייתנו בלבנון ,ומעל 160
במלחמת לבנון השנייה).
גם בשיקולים שהתוו את האסטרטגיה של
שתי המלחמות היה ,שוב למרות השוני הקיצוני
בסיטואציה של פריצתן ,דמיון חשוב ומלמד
לעתיד .שתיהן הציבו לעצמן בנקודת המוצא
מטרות בלתי ריאליות ואף מגלומניות ,ובשתיהן
נאלצו יוזמי המלחמה לצנן מטרות ולסגת .את
הדבר הזה ראוי לומר בהסתייגות אחת חשובה.
במלחמת שלום הגליל השיג הצבא את יעדיו
המבצעיים על ידי לוחמה מקצועית ומדויקת
אך לא את הגשמת החלומות של אסטרטגית־
העל המדינית ,ואילו בשנייה היה הביצוע הצבאי
נחות והייתה לו השפעה רבה על אי השגת חלק
ממטרות.
יותר מכל דבר אחר תובעת מאיתנו מלחמת
לבנון השנייה התחדשות ושיקום של הצבא וכושר
ההתמודדות של העורף ,הן של יכולות הלחימה
והמצביאות והן של התאמת מיגון העורף ומוכנותו
לספוג מכות חזקות במלחמה.
לקחי המלחמה מלמדים אותנו מה השתנה
בשדה הקרב בשנים הללו ומה מצביע על עתידו.
בייחוד קיבלנו התרעה רבתי ויקרה על שאיננו
מוכנים  -ביבשה ,באוויר ובים  -להתמודד כהלכה
עם איום מלחמת הטילים ועם היכולות של יריבים
לזרוע הרס בגוף המדינה ולפגוע בכישוריה לתפקד
ולהשיג בזה תוצאות אסטרטגיות .המלחמה
לימדה לקח גם את הצד השני ,התוקף .הוא הופתע
מהקושי להתמודד איתנו ,הוא נוכח שאיננו "קורי
עכביש" ואת הצורך להשתכלל ולהתעצם.
הבדיקות והביקורת שעסקו במחדלי המלחמה
הזאת הושלמו ברובן אם כי לא כולן וצעדי שיפור
נאותים כבר ננקטים .הכוחות לפי דיווחי הצבא
ושר הביטחון חוזרים לעוצמתם והתכנונים
הנשענים על ניתוחי עתיד ומהות מתקדמים.
מכיוון שכך ,אני סבור שגם באתגר המלחמה נוכל
לעמוד בעתיד בכבוד רב.
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גרירת גשר הגלילים
 פרקי יומן ממלחמת יום הכיפוריםעודד מגידו*
מוצאי  14באוקטובר .הפלוגה סיימה יום
קרב ארוך מול ניסיון הפריצה המשוריין המצרי.
הפלוגה יוצאת לכיוון טסה למילוי מחדש של
הבטנים בתחמושת .ההרגשה מעורבת .מצד
אחד ,אין ספק שהמצרים הוכו היום מכה קשה.
עשרות מהטנקים שלהם הושמדו ,ואנו נטלנו
בזה חלק ,גם אם חלק קטן .מדיווחים המגיעים
מהגזרות השונות מסתבר כי התמונה הזאת
נשנתה בכולן .מצד שני ,שוב נפגע לנו טנק,
ואיבדנו חבר לנשק  -את יורם זינגר שהצטרף
רק אתמול בערב לפלוגה עם הכוח של אלי,
ואפילו לא הספקנו להכירו .תוך כדי המילוי
מחדש ,אנו מוטרדים מאש ארטילרית ,כנראה
של מרגמות .אבל אין זמן ,צריך להזדרז לקראת
משימת הלילה .לקראת ערב אנו מונים שוב
עשרה כלים כשירים.
החושך יורד .המשימה הבאה  -אימון בגרירת
הגשר .עדין לא ידוע מתי תתבצע הצליחה
עצמה ,אולם על הפלוגה הוטלה המשימה
לגרור את הגשר ולהטילו למימי התעלה ,ולשם
כך מתבצע האימון הלילה .אנו נעים בתנועת
לילה לציר "עכביש" (כביש טסה  -האגם המר),
ושם ,בתוך מתחם של חיל ההנדסה ,מחכה לנו

הגשר .עם הגיענו למקום מתקבלות ידיעות כי
כוח קומנדו מצרי הונחת מדרום-מזרח למתחם
ועלול לנסות לחבל בגשר .אנו עוברים את
המתחם ומתפרסים בהיערכות לקראת כוח זה.
פגזי טיווח של הארטילריה שלנו נופלים קרוב
לפלוגה ,ולרגע נדמה כי זוהי אש שנפתחה עלינו.
אנו שוטפים את השטח שבחזית באש תופת.
לאחר מספר דקות ניתנה פקודת "חדל" וכוח
מיחידה אחרת מגיע ומקבל את הטיפול באויב
המצופה.
הפלוגה נכנסת למתחם ,מקבלת תדריך
מקציני ההנדסה ושומעת את דברי סגן מפקד
האוגדה ,המנסה להדגיש בפני כולם את חשיבות
המשימה .אנו נרתמים לגשר ומתחילים לגרור
וכאן מתחילות התלאות .הבעיה המרכזית היא
שהצוותים הם אחרי יום קרב ארוך ומתיש,
והעייפות שולטת בכל .מלבד זאת הפלוגה אינה
מאומנת בגרירה ,וזהו נושא המצריך אימון רב
בשל בעיות התיאום בין הטנקים הגוררים .גם
השטח רחוק מלהיות אידיאלי  -דיונות חדות
שמהוות מצִדן המערבי עלייה קשה ומצִדן
המזרחי ירידה תלולה.
שמעון בן שושן המג"ד בראש .הפלוגה כולה
ברשת הקשר הגדודית .התרגולת היא שלפני
תחילת תזוזה עורכים בדיקת קשר שבמסגרתה
מדווחים כל הטנקים ,לפי הסדר ,שהם מוכנים.
עם דיווח הטנק האחרון

ניתנת פקודת התזוזה .וכך נעשה .מיכה ,בטנק
הבולם ,מדווח מוכן .ניתנת פקודת תזוזה ,אבל
בפרק הזמן הקצר שהטנקים מדווחים כבר
הספיקו צוותי הטנקים הראשונים להירדם.
מתחילים מחדש בבדיקת הקשר .אחד הטנקים
אינו עונה  -כל הצוות נרדם .ניגשים להעירם.
מתחילים מחדש .הפעם כל המפקדים ערים
ועונים ,אולם משנתנה פקודת התזוזה הסתבר
שחלק מהנהגים נרדמו .וכך חוזרת ונשנית
התמונה .סוף סוף מתחיל העסק לרוץ ,קולו של
שמעון כבר ניחר .מגיעים לירידה .הגשר מתחיל
לרוץ מהר מן הטנקים ומטפס על טנק המ"פ .רגע
מבעית .עודד ומזר עומדים בצריח ורואים את
המפלצת האימתנית רצה לקראתם ומטפסת על
הסיפון במהירות .למרבה המזל נעצר הגשר בסל
הצריח .אין נזקים רציניים ושוב יש להסתדר
מחדש ,למתוח כבלים ,לתת התרעה ,והצוותים
שוב נרדמים .מתחילים מחדש .כך נמשך התרגול
עד השעות הקטנות של הלילה .בכל זאת
הצלחנו לגרור את הגשר כברת דרך ,וההרגשה
היא אופטימית .נראה שנצליח במשימה גם "על
רטוב" .נכנסים לחניון לצידי ציר "עכביש".
בוקר יום שני 15 ,באוקטובר .היום הוא
יום של מנוחה והתארגנות ,אבל מריחים כבר
משהו באוויר .בשעות הצהריים נקרא המ"פ
למג"ד ובפעם הראשונה במלחמה מקבל קבוצת
פקודות .הולכים לצליחה ,עוד הלילה .בשעה
 2030מתחילים לגרור את הגשר .בשעה 2230

פלוגה מ' נרתמת לגשר הגלילים ערב הצליחה
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מתוכננים להשיק את הגשר למים ,ולאחר מכן
לצלוח ,מיד לאחר הגדוד של עמי מורג .המ"פ
חוזר לפלוגה .מבצעים הכנות אחרונות ,כולל
ניסויי כלים .ניתן גם זמן לאנשים לנוח .דודו,
נוח ועודד מתיישבים על עוקב מים ליד הכביש
ומתפתחת שיחה של הרהורים פילוסופיים על
המלחמה ,על סיכויי מבצע הצליחה ועל "מה
יהיה" .מגיע אשכולי ,שחזר מחו"ל ,ומקבל
טנק בפלוגה לפיקודו .בשעה  1600מתכנסת
הפלוגה ליד טנק המ"פ .ניתנת פקודה פלוגתית
שבה נרמזים עיקרי הדברים ,וניתנות הוראות
והנחיות כלליות .לסיום מצטט עודד לחבר'ה
את אמרתו המפורסמת של הגנרל פטון " -אני
לא רוצה גיבורים מתים ,אני רוצה ממזרים
חיים" .מסיימים בקריאת "עלה קרב" ,והשאגה
העולה מקרב הפלוגה חזקה ומפתיעה במקצת,
אך מעודדת .החבר'ה במורל גבוה.
בשעות אחר הצהרים מתחיל ציר "עכביש"
להיות הציר הצפוף ביותר במדינה .מאות כלי רכב
מצטופפים בו ראש אל זנב .ציוד צליחה ,זחל"מים
ואוטובוסים עם יחידות צנחנים ,הנדסה ,דרגי
הספקה ואחזקה .לפנות ערב מתארגנים ,זזים
למקום שבו עזבנו את הגשר ונרתמים אליו.
בשעה  ,2030לפי התכנית ,מתחילים בגרירה.
מתחיל "הלילה הארוך ביותר".
בתחילה הגרירה מתקדמת יפה ,השטח
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מישורי ,ליל ירח מלא .יש עצירות רבות הנגרמות
לא מקשיי הגרירה אלא בגלל הוראות מגבוה,
ולעתים בגלל כלים שונים שמסתובבים בשטח
ומפריעים .די מהר מסתבר שלא נעמוד בלוח
הזמנים ,אבל הסיכויים להצליח טובים ,ואז
מתחילות התלאות.
חוצים את ציר "עכביש" ומבצעים תפנית
חדה מדי .הגשר " -הדינוזאור" כפי שהוא מכונה
בפי שמעון המג"ד  -רץ ומטפס על הטנק של
אלי .אין נזקים ,אבל זמן יקר אובד בחילוץ הטנק
שהגשר טיפס עליו ,סידור הכבלים והטנקים
מחדש ,יישור הגשר .מתחילים מחדש .כבלים
נקרעים ,מחליפים ,מאלתרים וממשיכים .שוב
נקרעים כבלים .והזמן אץ .נגמר השטח המישורי
ומתחילות דיונות חדות ,כמו בליל אמש .בעלייה
ראשונה הגשר בקושי זז ,ובמאמץ אדיר הטנקים
מטפסים ויורדים מעברה השני של הדיונה.
לפנינו עלייה תלולה יותר .הטנקים גונחים,
הגשר זוחל ולבסוף נעצר.
רותמים טנקים נוספים מהפלוגה של יוסי.
מתחילים להתקדם .הגשר זוחל ,הממסרות
בטנקים גונחות ומתחממות ,הלב נחמץ אבל
מוכרחים להמשיך .לאחר מספר עשרות מטרים
הגשר נעצר .רותמים עוד טנקים מפלוגת יוסי
ומכניסים טנקי דחפור לדחיפה מאחור .השחר
מפציע ואנחנו עדין רחוקים מאד מן התעלה.

במאמץ אדיר ואיטי ,סנטימטר אחרי סנטימטר,
מתקדם ה"דינוזאור" ועוברים את פסגת הדיונה.
מתחילים לרדת במורד ,כשאחד הטנקים
שבאמצע קורא לעצור .הגשר לא עמד במתחים
ובעומס הגרירה ,ונקרע באמצעיתו .מתייעצים
עם אנשי ההנדסה .מסתבר שהתיקון הוא עניין
של  24שעות .מתנתקים מהגשר ומתפרסים
בשטח.
בהמשך ,הפלוגה מקבלת פקודה להוביל את
הגדוד על ציר "עכביש" לכיוון אזור הצליחה,
לשם הגיעו דוברות צליחה מסוג "תמסח".
בתנועה מהירה על הכביש ,באיזור התעלות
הראשונות של החווה הסינית ,כקילומטר וחצי
מהמקום שבו הושאר הגשר ,הגדוד נכנס למארב
טילים .טנק המ"פ ,טנק המג"ד וטנק נוסף של
הפלוגה נפגעים .קל לדמיין מה היה קורה אילו
נכנסה הפלוגה לשטח ההריגה הזה כשהיא
רתומה לגשר .הפלוגה המשיכה לנוע לחצר
הצליחה והיתה פלוגת הטנקים השנייה שצלחה
את תעלת סואץ.
* עודד מגידו היה במלחמת יום הכיפורים
מפקד פלוגה מ' בגדוד  257שבחטיבת השריון
( 421באוגדה  ,)143שצלחה ראשונה את
תעלת סואץ
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על טנק המרכבה 4
מה שלא ידעתם

המרכבה סימן  4הוא כיום אחד הטנקים המתקדמים ביותר בעולם .הטנק ,המיוצר
באופן שוטף עבור חיל השריון ,עתיר טכנולוגיה וכישורים מבצעיים שכבר עברו
טבילת אש מבצעית .קליטתו לוותה בחבלי הילדות במערך המבצעי ובמערך
האחזקה .עם זאת שיתוף הפעולה הפורה  -הנמשך עשרות שנים ,בין אנשי התכנון,
הייצור ,האחזקה וחיל השריון " -סוגר את הזנבות" ומביא לייצור טנק משובח
הממשיך להשתבח .על אף הפגיעות שספק הטנק מטילי נ"ט במלחמת לבנון השנייה
הוא הוכיח כושר מיגון מעולה ובקרוב תתוסף לו מערכת הגנה אקטיבית חדישה.
אל"ם ירון ליבנת *

טנק מרכבה סימן  4מייצג כיום את מלוא
היכולת של פרויקט המרכבה .הפרויקט ,שהחל
בשנת  1970על ידי מי שהיה מפקד גייסות
השריון ,אלוף ישראל טל ("טליק") ,הניב עד
היום ארבעה דורות של טנקים .צי הטנקים של
צה"ל מבוסס כיום כמעט כולו על טנקי המרכבה,
וחיל השריון הוא המוביל כיום בצה"ל בהיקף
השימוש באמל"ח כחול־לבן.
טנק המרכבה סימן  4נבנה מלכתחילה
כטנק עתיר טכנולוגיה ,במאמץ למצות אותה
ליכולת המבצעית הגבוהה האפשרית .הטנק
צויד בחטיבת כוח (מנוע וממסרת) מתקדמת
בהספק  1500כוחות סוס ,בתותח  120מ"מ
משודרג ,ובמערכת אלקטרו־אופטית המכילה
למעשה שתי מערכות בקרת־אש נפרדות,
המשולבות ברשת מחשבים מתקדמת .כישורים
אלה מעמידים את הטנק בקבוצה קטנה מאד
ואיכותית של הטנקים הטובים בעולם .כיוון
שהמרכבה  4הותאם במיוחד לדרישות חיל
השריון הישראלי ,הוא בעינינו גם הבולט
והמוביל שבקבוצה.
חיל השריון קולט את טנקי המרכבה סימן
 4מאז שנת  2003בחטיבה  ,401וכן בחטיבת
ההכשרות  .460תהליך הקליטה של הטנק
מורכב למדי ומעורבים בו גורמים אנושיים
וטכנולוגיים.

הגורם האנושי
חיל השריון קלט את הטנק בדרך המסורתית
לחטיבה שהייתה מצוידת בטנקים הוותיקים
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ביותר .כך ,מצאו את עצמם שריונאי המגח
(בטנקי 6ב' גל ,ו־ )7מזנקים טכנולוגית כעשרים
שנה קדימה! מצד אחד ,שמחו לזנוח תרגולות,
כשירויות ויכולות הנוגעות לטיפולי מזקו"ם
מייגעים ,ומצד שני נאלצו להתרגל למספר עצום
של מערכות ,אופני תפעול ולוגיקת הפעלה חדשה
לחלוטין .גם מעטפת הביצועים (טווחי הירי,
מהירויות הכלי ,כושר הטיפוס ועוד) השתנתה
והיא מציבה עד היום אתגרים לצוותי הטנקים.
התעוררו גם קשיים הנוגעים ליכולת התפעול
והתפקוד המשותפת של אנשי צוות והמפקדים,
שבחלקם עברו לעתים הסבות מהירות מאד,
ובחלקם עברו הכשרת יסוד על טנק סימן 4
ומיומנותם בתפעול הכלי לעתים טובה יותר.
גם אנשי החימוש מצאו את עצמם מתמודדים
עם הטכנולוגיה המתקדמת שבטנק ,כשיכולתם
של אנשי הקבע הוותיקים ,המשמשים בדרך
כלל עוגן מקצועי ,לא תמיד מספקת מענה למול
חדשנות המערכות שבטנק.
על תהליך הקליטה המורכב כשלעצמו ,נוספה
שורה של שדרוגים (ברובם ,מתוכננים מראש),
בעיקר של המערכות האלקטרוניות ,ובראשן
מערכת השליטה והבקרה (שו"ב) הידועה בשם
ַמ ֲענ ָ"ק (מערכת עזר לניהול קרב) ,וכן מערכות
מִחשוב ותצפית נוספות .לצד השדרוגים צצו
גם תקלות טכניות (ואלה דווקא לא תוכננו
מראש )...שנבעו מעצם ההטמעה של מערכות
חדישות העוברות התנסות בפעם הראשונה.
שינויים אלה הוסיפו נדבך נוסף למאמץ האנושי
להשתלט על הטכנולוגיה החדשה ,וחדשות
לבקרים נדרשו אנשי הצוות ללמוד יכולות
חדשות ולהתמודד עם הנחיות עדכניות.

הטכנולוגיה
מרכבה סימן  4נבנה כטנק הממצה את
הטכנולוגיה .בטנק יושמו אינספור לקחים
שנלמדו והופקו משלושת הדורות שקדמו לו .גם
מערכות מצוינות ,כמו מערכת בקרת האש "בז",
שאומצו כבסיס מטנקים קודמים ,עברו שינוי,
שדרוג והתאמה לסביבה החדשנית שבה הותקנו.
מרבית המערכות חוברו ביניהן ברשת תקשורת
מתקדמת ,והוגדרו הכישורים ואופני התפעול
המשלבים בין הפעולות של מספר מערכות.
היקף התכנה שנכתבה למערכות החדישות גדל
מאוד ,וכן גדלה מורכבות ההגדרות התפעוליות
שנועדו לשפר את תפקוד הטנק ,מערכותיו
וצוותו .יחד עם הגידול בהיקפי התכנה והחומרה
חווינו בתחילה ,כחלק בלתי נמנע ,מספר גדול
של תקלות .כמו כן נתגלו טעויות בהגדרות
הבסיסיות של התפעול .נדרשה פעולה נמרצת
לתיקון התקלות ולשיפור התפעול .במיוחד,
מפני שהטנקים נקלטו לפעילות מבצעית כמעט
מיד .נדרשה ,ועדיין נדרשת ,תשומת לב עצומה
מצד מפתחי הטנק ,אנשי מנת"ק ורפ"ט ,וכן של
גורמי האמל"ח במז"י ,במחלקת תורת חש"ן
(תח"ש) ולוחמי השריון בשטח כדי להתמודד,
לתעד ולמנוע את כל אותן טעויות ותקלות .להלן
יפורטו שני תחומים בולטים שבהם צעד הטנק
קדימה.

חטיבת כוח
במרכבה סימן  4הוכללה חטיבת כוח
מתקדמת ביותר המספקת  1500כוחות סוס
(להשוואה  -בסימן  1200 ,3כוחות סוס) .בתחום

זה נשענה ההצטיידות במרכבה סימן  4על
ניסויים מוקדמים בדגמי חטיבות כוח ,שנמשכו
שנים רבות ונצבר בהן ניסיון רב .לפיכך הציפייה
ל"הפתעות" הייתה נמוכה .עם הזמן התברר
שהתעשיות האחראיות על ייצור מרכיבי חטיבת
הכוח (באירופה) ,כללו בייצור הסדרתי שלהן
שינויים מסוימים ,שבמקום לשפר את תפקוד
חטיבת הכוח ,גרמו לבעיות קשות .כמתכנני הטנק
נדרשנו לחקור ולחזור לאחור עד לאיתור ומיפוי
השינויים שיישם היצרן ,לבנות חטיבות כוח
עדכניות שבהן הוכנסו תיקונים ,ולבצע ניסויים
אינטנסיביים בפרקי זמן קצרים כדי להוכיח את
תקינותן ויעילותן .כיום ,לאחר יישום השינויים
נמצאת אמינות חטיבת הכוח בעליה וכבר הגיעה
לרמה שלא היכרנו בדורות הקודמים.

מערכת שליטה ובקרה (שו"ב) -
מערכת עזר לניהול קרב (מענ"ק)
בטנק מרכבה סימן  4בתצורתו המתקדמת
ביותר מיושמת מערכת שליטה ובקרה הנקראת
מענ"ק .מערכת זו  -שכבר הוטמעה בחלק ניכר
מטנקי המרכבה סימן  2ו־ - 3משתמשת במידע
רב המגיע ממערכות הטנק האחרות (בעיקר
ממערכות הניווט ובקרת האש) כדי ליצור קשר
יעיל ,אוטומטי ורציף בין טנקים .כך אפשר בכל
טנק בפלוגה לדעת את מיקומם ומצבם של כל
אחד מהטנקים האחרים שבפלוגה .המידע זמין
על גבי מפה דיגיטלית ,או תצלום אוויר (תצ"א)
המופיעים בצג של איש הצוות או כטקסט .מפקד
הפלוגה יכול להעביר לטנקים האחרים פקודות
לפני מבצע וכן בזמן אמת תוך כדי הביצוע.
במרכבה  ,4בשונה משאר הטנקים ,נמצאת
המערכת בשימוש של מרבית אנשי הצוות ואפשר
לנצל אותה ואת המידע שהיא מספקת בצורה
יעילה ביותר .מערכת זו נמצאת בשלבי הטמעה
ולימוד והיא ממשיכה להתפתח ולהשתכלל
בקביעות באמצעות הגדרת פונקציות חדשות
וכן כתוצאה מלקחים של המשתמשים ומטיפול
בתקלות המתגלות תוך כדי שימוש.

אז הייתה יכולת נמוכה בהרבה.
מאז המלחמה ,נמצאת חטיבה  401עם
הטנקים שלה בפעילות מבצעית בלתי פוסקת,
ובחודשים האחרונים אזור הפעולה המרכזי שלה
הוא בגזרת רצועת עזה .לצוותי הטנקים הישגים
רבים ומשמעותיים ולראשונה מזה זמן ,אנו
חווים רצף של פעילות אינטנסיבית ,שבו באות
לידי ביטוי כל יכולות הטנק ,תוך הפגנת ביצועים
מצוינים ורמת אמינות גבוהה.

מבט קדימה
במרכבה סימן  4יושמו לקחים וניסיון
שנצברו במהלך שלושים ושמונה שנות פרויקט
המרכבה .כמו כן יושמה בו טכנולוגיה מתקדמת
שנועדה לאפשר לטנק להישאר בקדמת
הטכנולוגיה לאורך זמן .לצד שדרוג מתמיד
של כישוריו הבסיסיים של הטנק מתנהל כיום
מאמץ פיתוח שנועד לשלב בטנק מערכת חדשה
בעלת השפעה דרמטית  -מערכת מיגון אקטיבי
עם הגנה "קשה" .בטכנולוגיה זו  -המתווספת
למיגון הבליסטי של הטנק ,שיכולתו מושפעת
מכושרו של הטנק לשאת משקל  -מזהה
המערכת את האיומים על הטנק עוד בעת
מעופם אליו ומשמידה אותם לפני שיפגעו בו
בפועל [ראה כתבה על מערכת הגנה אקטיבית
של דידי בן יואש בגיליון  26של "שריון" מיולי
 .]2007נמצאות בפיתוח בארץ מספר מערכות
בעלות מאפיינים שונים ,ומהנדסי הפרויקט
שוקדים עתה על שילוב אחת מהן במרכבה
סימן  .4יצוין שהטנק תוכנן מראש כך שיאפשר
שילוב פשוט יחסית של מערכת כזו .עם
זאת צפויה המערכת להשפיע על הטנק ועל
מערכותיו בנפח ,בצריכת אנרגיה ובמרכיבים
אחרים (על כך יורחב בכתבה נפרדת).

סיכום
פרויקט המרכבה ככלל ומרכבה סימן 4
בפרט ,מתאפיין בתהליך פיתוח "טלסקופי" ,שבו
מתחילים בייצורם של מרכיבי הטנק עוד בטרם
הושלמה בדיקתם בניסוי מלא .בתחילה מסתפקים
באישור בטיחותי ופונקציונלי ראשוני ,ובמהלך
הזמן מפתחים ומשכללים את יכולות הטנק
ומתקנים טעויות המאפיינות את התכנון המוקדם.
הקשר המיוחד במינו שאין שני לו ,בין חיל השריון
על מפקדיו ולוחמיו ובין אנשי פרויקט המרכבה
 המנהלת (מנת"ק )1ויחידת הפיתוח (רפ"ט- )2מאפשר לצה"ל לקלוט טנקים ולהכניסם לפעילות
מבצעית במקביל להמשך תהליך הפיתוח ותיקון
הליקויים .אחד מערכי היסוד של הפרויקט הוא
תמיכה של מהנדסי הפרויקט ,בשיתוף החברות
האזרחיות המעורבות בו ,בתהליך הקליטה של
הטנק וההטמעה המבצעית.
ארבע שנים אחרי שהוחל בקליטתם של טנקי
מרכבה  4בחיל השריון ,טנקים אלה הם עובדה
קיימת ודומיננטית בפעילות המבצעית של צה"ל
בכלל ושל היבשה בפרט ,ואנו ממשיכים לפתח
את הטנק ,את מערכותיו ואת מעטפת הביצועים
שלו ,כך שלוחמי השריון יפיקו ממנו את המיטב.
הערות:
* אל"ם ירון ליבנת משמש ראש הרשות לפיתוח
הטנק (רפ"ט) במשרד הביטחון
 - 1מנת"ק  -מנהלת תכנית הטנק
 - 2רפ"ט  -רשות פיתוח טנק
אנשי מנת"ק ורפ"ט הם אנשי צבא במדים
(בשיוך לחיל החימוש) ביחידה של משרד
הביטחון .כך מתאפשר קשר בלתי אמצעי בינם
לבין אנשי השריון והחימוש ביחידות השריון.

המצב כיום
ארבע שנים לאחר שהחלה בקליטת מרכבה
סימן  ,4מבוססת כל חטיבה  401ומערך
ההכשרה שלה על טנקים אלה .החטיבה עמדה
בקו הראשון במלחמת לבנון השנייה ,ועברה
עם הטנק החדש טבילת אש משמעותית .טנקי
מרכבה סימן  4היוו מטרה דווקא לטילי הנ"ט
היותר מתקדמים שהפעיל החיזבאללה ,שהיו
בעלי הדיוק וכושר החדירה הגבוהים ביותר
(לדוגמה טיל ה"קורנט") .חלק מהטנקים אמנם
נפגעו ולחטיבה היו נפגעים ואבידות בנפש,
אולם הנתונים היבשים שנבדקו ונחקרו לעומקם,
מצביעים על כך כי במלחמת לבנון השנייה  -שלא
כפי שאולי הצטייר בתקשורת  -עמד מיגון הטנק
טוב יותר במידה משמעותית בפני טילי הנ"ט
מאשר בכל העימותים הקודמים ,אף שלטילים

טנק המרכבה סימן  4באימונים  -אחד המתקדמים ביותר בעולם .צילום :אביר סולטן ,דובר צה"ל
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טנקי המרכבה
במלחמת שלום הגליל

טנק המרכבה סימן 1

אל"ם (מיל') יהודה לוי
ראשוני טנקי המרכבה סימן  1יצאו מקו
הייצור באביב של  1979ופתחו עידן חדש בחיל
השריון .לראשונה הופקד בידי לוחמי השיריון
טנק מערכה מתוצרת ישראל ,שכלל מרכיבים
ייחודיים בתפיסתם לצה"ל ,ואשר תוכנן
בשיתוף מלא בין מנהלת התכנית
(על כל מרכיביה) לבין חיל השריון.
הטנקים הראשונים נמסרו לחיל
השריון בטקס מרשים שנערך ברמת
הגולן בהשתתפות אלוף (מיל') ישראל טל" ,אבי
הטנק" ,שעמד בדבריו אז על הייחודיות של
הטנק .הטנק נקלט בשירות מבצעי בחטיבה 7
ותפס את מקומו בחוד החנית של החיל.
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ביוני  ,1982כשלוש שנים לאחר טקס מסירת
הטנקים הראשונים ,פרצה מלחמת שלום הגליל
ויחידות המרכבה הצעירות הוטלו למערכה
בלבנון .טנקי המרכבה פעלו במלחמה זו לצד
הטנקים הוותיקים יותר שהיו אז בחיל השריון
אך הם נבדלו מהם בהרבה מובנים .היה זה
טנק מודרני ,בעל תפיסת תכנון
חדשנית ומקורית ששולבו בו
טכנולוגיות עדכניות .כל זה בא
לביטוי בכישורים נוספים ומגוונים,
העולים על אלה הקיימים בטנקים
הוותיקים ,ובעלי השפעה על תפעול הטנק בידי
אנשי הצוות ,ובהישגים יוצאי הדופן של הטנק
במערכה .ואכן ,ההישגים של טנקי המרכבה
במלחמת של"ג היו גם הם יוצאי דופן וקבעו

תקדימים בהיסטוריה של מלחמות השיריון.
נמנה אחדים מהם:
•	שרידות ומיעוט נפגעים  -בעת התכנון
והבנייה ,הושם דגש על השרידות של
טנק המרכבה והצוות שלו .העיקרון
הבסיסי היה "האדם במרכז החומר",
כלומר לתכנן את הטנק כך שאנשי
הצוות יוצבו באזור הממוגן ביותר
בטנק וכן שכל החומרים והמערכות
הנכללות בטנק ישמשו ,בנוסף
לתפקידן הפונקציונלי ,גם להגנה על
הצוות ועל המערכות היותר חיוניות.
הדוגמה הבולטת לעיקרון זה היא
התקנת חטיבת הכוח בקדמת התובה.
כך נוספו מספר טונות של פלדה

להגנת הצוות בגזרת החזית המועדת
יותר לפגיעות .עקרון נוסף להגברת
השרידות הוא הימנעות משימוש
בחומרים דליקים בתא הצוות .אמנם
במרכבה סימן  1עוד נעשה שימוש
בשמן הידראולי להנעת הצריח
והתותח ,אך מערכת זו ,שבבסיסה
דומה לקיים בטנקי הפטון ,כוללת
שסתום מיוחד שמנתק את זרימת
השמן לאזור תא הלחימה במקרה של
פגיעה .גם האחסנה של מרבית השמן,
המשאבה והמצבר ההידראולי ,היא
מחוץ לתא הלחימה .יצוין כי החל
מטנק המרכבה סימן  3הותקנה בצריח
מערכת הנעה חשמלית ,המונעת
את הצורך בשמן הידראולי דליק.
הבטיחות במערכת ההידראולית ,יחד
עם המיגון הבליסטי וכן אמצעים
ושיטות אחרות להגברת השרידות,
תרמו רבות להישרדות הצוות .ואכן
במלחמת שלום הגליל נמצא
כי לראשונה בתולדות
לוחמת השריון ירד
מספר הנפגעים מכוויות
באופן דרמטי ,ולמעשה
תופעת הכוויות ,שהייתה כה אופיינית
לתוצאות של לוחמת השריון ,נעלמה
כמעט כליל בטנקי המרכבה .גם מספר
הנפגעים הכולל ירד משמעותית
כתוצאה מההגנה שהטנק מעניק
לצוות.
•	שרידות כללית  -סידורי השרידות של
טנק המרכבה ,שבחלקם קיימים בכל
דורות המרכבה ,נועדו לצמצם את
היפגעות הטנק (כגון :צללית קטנה
בעמדת אש) ,וכן להקטין את הנזק
במקרה של פגיעה בטנק (כגון :מנוע
לפנים כחלק מהמיגון) .סידורים אלה

הוכיחו את עצמם במלחמה .ואכן ,לא
נמצאו במרכבה תופעות של פיצוץ
כללי של הטנק או הוצאה כליל מכלל
שימוש.
•	עבירות  -היכולת המעולה של
תנועה ותמרון של המרכבה בשטח
אפשרו לבחור צירי התקדמות קשים
במיוחד ובעלי הפתעה טקטית,
שטנקים אחרים נמנעו מלהשתמש
בהם .במספר מקרים ,על פי עדויות
של שבויים שצה"ל לקח ,הם לא ציפו
להופעת טנקים מהשטח שממנו
הגיעו.
•	נשיאת חי"ר וחילוץ  -אחד המרכיבים
הייחודיים של טנקי המרכבה היא
הדלת האחורית .התקנת דלת זו
התאפשרה עקב מיקום חטיבת הכוח
(המנוע והממסרת) בחזית הטנק,
שנעשה מטעמי מיגון הצוות .הדלת
האחורית פתחה אפשרויות ייחודיות
למרכבה :כניסה ויציאה נוחה
ובטוחה של אנשי הצוות אל
הטנק וממנו כאשר יש אש
מהחזית ,יכולת נשיאת לוחמי
חי"ר בבטן הטנק (על חשבון "נפח"
התחמושת הכבדה שממוקמת בירכתי
הטנק) ועוד .במלחמת של"ג נוצלה
כמובן גם הדלת האחורית .היו מקרים
של חילוץ חיילים מהשטח וידוע גם
המקרה שבו נדרש היה לקדם חיילי
חי"ר למבנה שלא התאפשר להגיע
אליו בדרך בטוחה אחרת .רק השימוש
בטנקי המרכבה אפשר להביא את
החיילים אל היעד ולהורידם שם
כשהם נסתרים מעיני האויב.
•	כוח האש  -טנקי המרכבה מנצלים
את מכלול התכונות של הטנק באופן
שיתרמו זה לזה .כך לדוגמה תורם

כושר העבירות להגברת השרידות,
ויכולת המיגון תורמת לכוח האש,
בנוסף למערכת התותח ובקרת האש
עצמה .טנק המרכבה סימן  1המצויד
בכוח אש מוגבר ,הכריע את טנקי
טי־ 72של צבא סוריה  -הישג תקדימי
ולא מבוטל.
•	טכנולוגיה  -יחסית לטנקי המערכה
שהיו באותה עת ,היה טנק המרכבה
מודרני וחדשני גם בתחום הטכנולוגי.
כדוגמה ,מערכת בקרת האש שלו
כללה גם מחשב דיגיטלי ומד טווח
לייזר .גם בטנקים מודרניים אחרים
בעולם כבר הופיעו המרכיבים האלה
במערכת בקרת האש ,אולם טנק
המרכבה קבע תקדים בכך שהייתה
זו הפעם הראשונה בהיסטוריה של
לוחמת השריון שמערכת כזו ,הכוללת
מחשב ומד־טווח לייזר פעלה בתנאי
קרב.

סיכום
טנקי מרכבה סימן  ,1שהוטלו למערכה פחות
משלוש שנים לאחר שהראשון בהם יצא מקו
היצור ,ובטרם שהיה סיפק ממשי בידי מתכנניו
להפיק לקחים מהפעלת הטנק באימונים
השוטפים ,הוכיחו את עצמם במלחמה ואף
קבעו תקדימים משמעותיים בכל התחומים
המבצעיים.
התפיסה החדשנית והמהפכנית שלפיה
תוכנן הטנק עמדה בהצלחה מרובה במכלול
המבחנים שמציב שדה הקרב .ואכן היסודות
לפיהן תוכנן טנק מרכבה סימן  ,1שנשענו על
מורשת ישראלית של קרבות השריון ועל פרי
המחשבה והתפיסה של אלוף (מיל') ישראל
טל וצוות עוזריו ,שימשו לימים בסיס לפיתוח
הדורות הבאים של טנק המרכבה.

מלחמת שלום הגליל  -השוואת נתוני שרידות טנקים
נתון

מרכבה סנטוריון
סימן  1ומגח אם־60

הערות

אחוז החדירות מתוך
סה"כ הפגיעות בטנקים

40

61

אחוז טנקים נפגעים
שחייבו תיקון בדרג ג'

27

51

פגיעות מיקוש לא הצריכו כלל התערבות דרג ג' .לעומת זאת ,כרבע מטנקי
סנטוריון ומגח אם־ 60מתוך אלה שנפגעו ממיקוש ,חייבו תיקון בדרג ג'.

אחוז טנקים שרופים
מבין אלה שנפגעו

13

35

את כל טנקי המרכבה שנפגעו משריפה ניתן היה לשקם 70% .מתוך מטנקי
סנטוריון ומגח אם־ 60שנשרפו לא ניתנו לשיקום.

מספר הנפגעים
הממוצע לטנק שנפגע

1.1

2.31

מבין הנפגעים  -אין במרכבה נפגעי כווית .כרבע מכלל הנפגעים בטנקים
האחרים סבלו מכוויות.
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צה"ל לאחר
מלחמת לבנון השנייה
ה
פ
ק
ת
ל
ק
ח
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ם
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ו
א

רגון לומד

סא"ל (מיל) דוד כספי

"יִׁשְמַע ָחכָם וְיֹוסֶף לֶקַח; וְנ ָבֹון,
ּתַ ְחּב ֻלֹות יִ ְקנ ֶה( ".משלי ,א' )5
מבוא :ארגון לא לומד  -מאבד ידע
ולא לומד לקחים
הנושאים המצוינים בכותרת מאמר זה,
הפכו ל"חמים" ורלוונטיים מאד מאז תום
מלחמת לבנון השנייה .הוגה הדעות הצבאי
הבריטי ,לידל הארט ,ציין ש"צבא לומד רק
מתבוסה" (אף שאין אנו מעזים לכנות מלחמה
זו כ"תבוסה" ואולי נכון שלא לכנותה כך באופן
גורף ,שהרי היו בצידה גם הישגים וניצחונות
מסוימים) .התחושה היא שצה"ל נלחם לא כפי
שהיכרנו אותו וה"פאשלות" רבות מספור -
החל בקונספצית הלחימה במקרו ,בתהליך קבלת
ההחלטות ,בהפעלת האש והתמרון ,במוכנות,
בהתנהגות מבצעית לקויה ,וכלה בפיקוד ושליטה
לקויים.
אם להתייחס בהתנשאות לאמרתו של לידל
הארט ,אפשר לומר שלצה"ל לא היו תבוסות
(תודה לאל) ולכן תרבות הפקת לקחים וניהול
הידע המצטבר היא "על הפנים" עד היום!
מובן שאין זה נכון לחשוב כך ,שהרי ניהול
הידע בארגון לומד כצה"ל ,הינו משאב ואמצעי
חיוניים ביותר להפקת לקחים לקראת ההיערכות
למלחמה הבאה ,שלצערנו במדינת ישראל תמיד
רלוונטית.
ההתרחשויות במלחמת לבנון השנייה יצרו
ציפייה גדולה ,בצה"ל ובכלל הציבור ,ללמידה
מחודשת ,להסקת מסקנות ,להפקת לקחים
ולשינוי מהותי בכל תחומי המוכנות וההיערכות
של צה"ל ובמיוחד כשכל ה"מומחים"
ו"הפרשנים" מדברים על ציפייה להתלקחות
צבאית מחודשת .במלחמה זו נראה שצה"ל לא
רק שלא פעל לפי ידע קודם ומצטבר של שנים,
בתחום הבסיסי של תורות לחימה והתנהלות
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מבצעית ,אלא גם איבד ידע שאגר ובנה במשך
שנים של ניסיון מבצעי מצטבר .אסתפק בשתי
דוגמאות לעניין זה:
צה"ל הקים בזמנו את יחידת "אגוז",
במסגרת חטיבת גולני ,שהתמחתה בלחימה נגד
החיזבללה בלבנון .באימונים מפרכים וקשים
נבנתה תורת לחימה טקטית ייחודית שהובילה
אותה להצלחות בולטות .לאחר הנסיגה מלבנון
בשנת  ,2000הועברה היחידה ללחימה בשטחים
וכל ההתמחויות והידע שצברה ,התנדפו כלא
היו וחסרונם הורגש בצורה כואבת במלחמת
לבנון השנייה ,בקרבות החטיבה בבינת ג'בייל
ובמארון א־ראס.
כחודש ימים ,לפני המלחמה ,ביוני ,2006
הופיע מפקד מז"י אלוף בני גנץ בפני פורום
מצומצם של חברי העמותה בלטרון (ראה גיליון
שריון מס'  )25ופרס בפני הנוכחים את עקרונות
היסוד לתכנית העבודה של צה"ל ,לפיהם לא
צפויה מלחמה קונוונציונלית ,וכי חיל האוויר
ישיג הכרעה ביבשה בצורה מרבית ,וכי אמצעים
טכנולוגיים מגוונים יהוו תחליף וחיסכון של
לוחמים .אמנם בפרוץ המלחמה פעל צה"ל
לפי עקרונות אלה ,אבל אף אחד מהם לא עמד
במבחן התוצאה!
במקרה "אגוז" כלל לא הייתה מודעות
ורגישות לעובדה שמאבדים ידע ומיומנויות
יקרים כאשר שוחקים יחידת עילית כזו בשגרת
השטחים ,אבל זה קרה בעצם כמעט לכל הצבא.
לצד היתרון שיחידות רבות התנסו בטבילת אש,
הן איבדו את עולם המושגים והידע של מלחמה
וקרב בנוסח שנתקלו בהם בלבנון או שעלולים
היו להיתקל בהם מול צבא סדיר כמו הצבא
הסורי" .שימרו על הידע ,שלא יברח" ,זועק ד'
פארן (מומחה לניהול ידע) ,במאמרו שבגיליון
"סטטוס" מס'  ,131מאי .2002
במקרה השני ,של מפקד מז"י ,אפשר לשאול
שאלות נוקבות יותר :על בסיס איזה ידע קודם
גובשו הנחות היסוד שהוצגו? על איזה מסקנות,
לקחים או ניסיון קודם נבנתה הקונספציה הזו?

האם בעבר השיג צה"ל הכרעה ביבשה רק עם
חיל האוויר? והאמצעים הטכנולוגיים החדישים
 האמנם נוסו בעבר והוכיחו עצמם?אך כאשר עומד בראש הצבא אדם ריכוזי
מאד ,סמכותי ומלא עם הידע של עצמו המוקף
אלופים שאינם מדברים ,שכמעט לא ראו עצמם
בפורום מטכ"ל במשך כל המלחמה  -לא פלא
שכך התפתחו העניינים במלחמה זו ,שלכל
הדעות הייתה יכולה להשיג תוצאות טובות
יותר ,אילו אימצו תהליכים של למידה ולקחים
קודמים ,ועשו שימוש מושכל בידע המקצועי
הבסיסי של תורות לחימה והתנהגות מבצעית,
שנאגרו משך שנים רבות.
מול שלושת העקרונות שהוצגו על ידי מפקד
מז"י ,קיימים לקחים קודמים בהירים וברורים
לכולנו ,שלא נלקחו בחשבון ולא יושמו בתהליך
של חשיבה ולמידה ,לקחים המצביעים על דרך
חשיבה אחרת ממה שנקבע .למשל ההנחה שלא
תפרוץ מלחמה קונוונציונלית; כבר נכווינו לפני
מלחמת יום הכיפורים מהנחה כזו .הייתה זו
תפיסה שגויה שחיזבאללה לא ישתמש בארסנל
הטילים האדיר שיש לו ברגע שיספקו לו את
העילה המתאימה לכך (עיין בתגובתו של ד' כספי
בגיליון שריון" מס'  ,25במדור קוראים כותבים).
הרי היה לצה"ל ניסיון קודם של עשרות תקריות
אש שבהן האויב הזה עשה עלינו "תרגול על
רטוב".
באשר להכרעה ביבשה באמצעות חיל האוויר
בלבד ,מלחמת ששת הימים הוכיחה בעליל את
השילוב המוצלח של כוחות יבשה ואוויר ,שבגינו
הושג הניצחון המזהיר.
לגבי האמצעים הטכנולוגיים המתוחכמים
שיחסכו בכוח אדם ,תרתי משמע ,ראוי להתבונן
במלחמותיה של ארצות הברית ,מעצמת העל
הטכנולוגית ביותר ,במפרץ הפרסי ובעיראק ,כדי
לראות את עשרות אלפי החיילים האמריקאים
הנשאבים לתוך מערכות אלה .בעיראק ,לצערנו,
כבר נפלו עד היום מעל שלשת אלפים חיילים
אמריקאים ,ודי באלה כדי להבין את המסקנות

והלקחים בדבר מקומה הצנוע יותר של
הטכנולוגיה לעניין זה!
אמירה קולעת בעניין שכזה נמצא שוב בדבריו
של לידל הארט (בספרו "מחשבות על המלחמה
 "1932שצוטט במאמרו של אל"ם יעקב צור,
מערכות 379־" :)378לא נוכל לצפות לבניית
דוקטרינה אמיתית של המלחמה ,אלא מלקחים
אמיתיים ...אם החיפוש אחריהם ייעשה מתוך
ניסיון נחוש ואובייקטיבי לחלוטין להגיע עד
חקר האמת  -גם אם זו תפגע בגאוותנו או
תכאיב לידידנו"...

ארגון לומד וניהול ידע  -הבהרת
מושגים
תחום זה הפך בעשור האחרון לחלק בלתי
נפרד של כל ארגון שקיימת אצלו מודעות גבוהה
לשיפור ושינוי .בהמשך נבהיר מספר מושגים
מרכזיים ונבדוק את יישומם בצה"ל ,במסגרת
מגבלותינו בהקשר לידע שברשותנו .קיימות
הגדרות שונות אך במהותן אין ביניהן הבדלים
קיצוניים.
•	"ארגון לומד"  -לראשונה פורסם המושג
בספרו המפורסם של פיטר סנג'י (,)1990
האומר שזה ארגון שבו אנשיו משפרים
בהתמדה את יכולותיהם כדי להשיג תוצאות
שהיו רוצים באמת ,וכן מטפחים בקרבו
דפוסי חשיבה חדשים המרחיבים את הדעת,
ולומדים בהתמדה כיצד ללמוד ביחד.
•	הגדרה אחרת ל"למידה ארגונית" (ברנט
 - )2002תהליך מבוסס על הניסיון
הארגוני ,שבו מתפתח ומצטבר ידע בהקשר
לפעולה ותוצאה ,כאשר ידע זה מוטמע
בזיכרון הארגוני ומשפיע על ההתנהגות
הקולקטיבית.
•	"ניהול ידע" (סנג'י  - )1990יכולתו של הארגון
למצות את הקיים בו כדי לייצר את השיפור
המתמיד ולהשיג את היתרון התחרותי .ניהול
ידע אפקטיבי מבוסס על שני מרכיבים:
שיתוף ידע המבוסס על מודלים סדורים
(מכוון ומתוכנן) ,ושיתוף ידע מוכוון־מטרה
לשיפור השגת היעדים הארגוניים ,או למינוף
וצמיחה של הארגון.
•	"ניהול ידע"  -הגדרה אחרת של מכון הפריון
והאיכות האמריקני  -אסטרטגיות ותהליכים
של יצירה ,זיהוי ,איסוף ומינוף של מיומנויות,
מידע וידע ,כדי לאפשר לארגון להשיג
מטרותיו בצורה הטובה ביותר.
•	"מידע"  -אוסף של נתונים ,פרטים ,סימנים
וכו' ,המועברים ממקום למקום או מאדם
לאדם ,בהקשר ומשמעות כלשהי.
•	"ידע"  -עיבוד קוגניטיבי (במודע) של
כלל המידע בתודעתו של האדם ,הכולל
משמעויות ,תובנות ,ערכים והתנסויות .הידע
של הארגון הוא כלל ההבנות והמוסכמות
לפיהן פועל הארגון( .רוב ההגדרות מורכבות
ולא אחידות).

מהי הפקת לקחים?

תהליכים סדורים של הפקת לקחים ,אך לא הושגו
בה בפועל התוצאות המקוות ,בתחום של מניעת
תאונות אימונים שהסתיימו עם הרוגים ופצועים.
החוקרים מצאו כי שני הגורמים המרכזיים,
המשפיעים על איכות הלמידה ,הם סגנון המנהיגות
של המפקד ומידת ההטמעה של הלמידה (בנוסף
לגורמים נוספים ,כגון :אופן ניהול תהליך הפקת
הלקחים ,ועדות חקירה שחוקרות האירועים).
כצפוי הסתבר שלגורם הפיקודי  -המפקד וסגנון
המנהיגות  -יש חלק מכריע בהצלחת הלמידה,
דהיינו ,במידת האֵמון והתמיכה שהוא מקרין
לחייליו ובמידת הפתיחות שהוא מגלה למסקנות
המשתמעות ולשינויים צפויים .עוד נמצא כי
הטמעה מוצלחת טוב שתיעשה מיד עם הפקת
הלקחים וסמוך לאירוע ,כאשר היא מלווה על ידי
המפקדים בפעילות של מעקב ,מכוונת וממוקדת
ליישום בפועל.
לעניין זה נזכיר את הערתו המעניינת של ג'
גרינפלד במאמרו על "לקחים" (מערכות 380־)381
 אורך החיים של הלקחים שהוגדרו הינו קצר,מרביתם ישכבו בתיקים שיגיעו אליהם בקורסים

שנים רבות לא היה נושא זה ממוסד בצה"ל ורק
ב־ 1998הופיע לראשונה המושג במילון למונחי
צה"ל ,לאמור" :לקח צבאי  -מסקנה מניתוח
אירוע ,כדי לתקן ליקוי ,למלא חוסר או לחזק
יתרון .הלקח מבוסס על אירוע בעבר ותכלית
הפקתו היערכות לעתיד ...חמישה שלבים בתהליך
הפקתו :תחקור ,ניתוח ממצאים ומסקנות ,חשיפת
לקחים והגדרתם ,יישום והטמעה ,מעקב יישום".
המצבים שבהם נדרשת הפקת לקחים הם
לרוב:
•	כאשר הארגון מגיע לסיום וסיכום של
תהליכים ,אירועים ,משימות ,פרויקטים
וכדומה.
•	כאשר הארגון נחל הצלחות או כישלונות
בולטים בביצוע ובהשגת המשימות שהוטלו
עליו.
יש להבחין בין לקח ובין מסקנה (ג' רפאלי
 מערכות  ;)399הלקח נובע ממסקנה ברורהולא מסתם הערה שבמהלך התחקיר ,ומביא
עמו חידוש המחייב שינוי
בתפיסה ,בנהלים ,בהתנהגות
המבצעית ,בתרגולות ועוד.
תהליך הפקת הלקחים הוא
תהליך הלמידה הארגונית
שבו אנשים לומדים זה מזה
ביחד ,ומניסיונו האישי של
כוח האדם .הלמידה חייבת
להיות מוכוונת־מטרה ,כדי
לעשותה רלוונטית ומחייבת
וכדי שתניע תהליכים של
שיפור וייעול מתמשך .ככל
שתקיף יותר חברי ארגון
ותרתום את תודעתם
לחשיבות שבדבר ,כן תיטמע
יותר תרבות ארגונית,
שארוגה בתוך חיי הארגון.
"אז מה הלקח חברים?( "...הארץ)21.9.06 ,
אבל ,המציאות מראה
כי על אף שקיימים בארגון
מנגנוני למידה וערכים של הפקת לקחים (ולענייננו וסמינרים ,אבל מצד שני ברגע שאושרו הלקחים יש
בצה"ל)  -חוזרים על עצמם כשלים רבים ,שגיאות להפכם לתפיסת עולם ,להתנהגות מבצעית ,לנורמה
וטעויות .קצר המצע כאן כדי למנות תופעה זו מחייבת ולתורה; בקיצור ,לפקודות מחייבות
שגבתה מאתנו שכר לימוד כואב בקרבנות או באי ולהוראות מפקד שיש לבצען ,מבלי להתעמק
השגת המשימה .מלחמות וקרבות צה"ל ,לאורך כל מאיפה זה בא!
ההיסטוריה של מדינת ישראל ,רצופים בדוגמאות הפקת לקחים בצה"ל
כאלה .מדוע אפוא ,על אף תהליך הפקת הלקחים,
מעיון במקורות שונים לקראת הכנתה של כתבה
לא מתרחש שיפור ושינוי חיובי כמצופה?
שלשה חוקרים (בן־חורין ,ליפשיץ ופופר " -מהם זו ,נוצר הרושם שנושא הפקת הלקחים בצה"ל בפועל,
הגורמים המשפיעים על איכות הלמידה הארגונית" הינו לקוי ,לא ממוסד ואינו מעוגן בתרבות ארגונית
 מערכות  )398ניסו להסביר זאת במאמרם מחייבת ומוסכמת על הכל .במוצהר ו"על הנייר",המרתק .נראה שיש גורמים שונים ,בחלקם סמויים במלל וכמודל לעשיית רושם (פאסון) התנהגותי של
ופחות פורמליים ,המשפיעים על איכות הלמידה מפקדים ,יש הרבה דיבורים ,כנסים ,דיונים וסיכומים
הארגונית ופוגעים במידת ההטמעה וההפנמה של והרבה מסמכים וחוברות שבהם נאספים ה"לקחים",
הלקחים .במחקרים שנסרקו על ידם ,לא נמצאה שהופכים להיסטוריה תוך זמן קצר ונשכחים .כך זה,
להם התשובה המספקת ולכן הם ערכו מחקר לאורך שנים רבות והסיבות לכך רבות ומגוונות :אין
משל עצמם ביחידה צבאית לוחמת ,שבה התקיימו תרבות ארגונית המחייבת מפקדים לקיים תהליך

דצמבר   2007שריון  27׀ 47

צה"ל לאחר...
סדור של הפקת לקחים וליישמם לפקודות ולנורמות
התנהגות ,בפרט בתחום המבצעי .תחלופת מפקדים
גבוהה ,פוגעת בהמשכיות וברצף של יישום והטמעת
לקחים ביחידה .בשירות מילואים מתנתקים
האנשים מתהליך ההפקה והיישום של הלקחים
לאחר זמן קצר יחסית .שיתוף ידע ולמידה משותפת
כלל צה"לית היא חלקית בלבד .מחויבות ואחריות
למעשיך כמפקד ,לרוב חסרות ,מה שנוהגים לכנות
בלע"ז .Accountability -
אצל רוב המפקדים חסרים ידע ומיומנות
מקצועית ,כיצד להוביל וליישם תהליך של הפקת
לקחים .לכולנו מוכר המצב של דיון ל"סיכום לקחים",
שבסיומו קם המפקד הבכיר ומצהיר וקובע מה יהיו
הלקחים שיאומצו (לאו דווקא אלה החשובים
ביותר) .יהיו אשר יהיו הלקחים שדובר בהם ,השלב
החשוב מכל מוחמץ לרוב ,כלומר הפיכתם לחשיבה
ולהתנהגות מחייבות  -היישום וההטמעה ב"דם"
של כל היחידה לא קורה!
נזכרתי בניסיוני האישי כמ"פ במלחמת ששת
הימים וכמג"ד במלחמת יום הכיפורים  -שני
תפקידים שההתנסות בהם ברמה הטקטית בוודאי
חשובה ויש בהם כדי לתרום להפקת לקחים ישר
מן ה"שטח הבוער" .בסיום שתי המלחמות ,לא
נקראתי לשום דיון רציני ומעמיק להפקת לקחים,
למעט "דוחות" קצרים של מספר עמודים שנדרשתי
להגיש ,ואותם מצאתי כעבור  30שנה ויותר
מצהיבים בארכיון צה"ל ,ואין לי ספק שאף אחד לא
עיין בהם!
נדהמתי לקרא את מאמרו של י .צור "האם השכיל
צה"ל להפיק לקחי מלחמותיו וליישמם?" (מערכות
378־ .)379המחבר עשה עבודה יסודית בסריקת
מקורות רבים ממלחמת ששת הימים ועד של"ג וגם
הוא הופתע מן הממצאים בדבר לקויים חמורים
בתחום זה של הפקה ולמידת לקחים בצה"ל ,ובפרט
מן המלחמות .עוד נמצאו התבטאויות ואמירות
ביקורתיות ביותר לעניין זה על ידי מפקדים בכירים
ובעלי יוקרה ועמדה סגוליים בצה"ל.
נסקור בתמצית חלק מהם .אלוף משה בר־
כוכבא עסק רבות בנושא וקובע שלצה"ל חסרים
שיטה וגישה מקצועית ומדעית להפקת לקחים.
בר־כוכבא ,שהיה ידוע כמקצוען ושריונאי לוחם
ובקי ,הטיף וחתר ,בגלוי ובביקורת בוטה ,לשינוי
ושיפור תרבות הפקת הלקחים בצה"ל ואף נאלץ
לעזוב הצבא ,בטריקת דלת ,בגלל עמדותיו הבלתי
מתפשרות בנושא זה .תא"ל (מיל') ד"ר שמעון נווה
מצר על התעלמות מהפקת לקחים והעדר מסגרת
תודעתית־מקצועית קבועה ולכן נעשים הדברים
ללא שיטה ובכלים לא נכונים .אלוף (מיל') ד"ר
יצחק בן ישראל ,מסביר שהפקת לקחים היא עניין
מסובך כי מלחמות העבר מתייחסות למה שהיה
ואילו הלקחים אמורים להתייחס למה שיהיה .אך
זה תהליך בלתי נמנע והאפשרות להגדלת הידע
היא ללמוד מטעויות .קבוע הזמן ליישום פיתוח
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טכנולוגי ונשק חדיש הוא כ־ 15עד  20שנה ,ולכן,
בגלל תכיפות המלחמות אצלנו ,קשה היכולת
ליישם .רמ"ח תו"ל ,כתב לאחר מלחמת של"ג,
שלקחים מוטעים מופקים מזריזות יתר "להדביק"
לקחים למלחמה בטרם הובררו כל העובדות .מבקר
המדינה גם נדרש לעניין זה לפני כ־ 15שנה ,שבו ָקבַל
על היעדר כלים ,תרבות ונורמות מקצועיות אחידות
להפקת לקחים בצה"ל .אנשי אגה"ב (לשעבר מה"ד),
נקבעו על ידי הרמטכ"ל כאחראים על הנושא בצה"ל
והוציאו מסמך בכותרת "מכשולים בדרך להפקת
לקחים" ,שבו הם כותבים ,בין היתר ,שנושאים
מרכזיים ביותר בתחום הלחימה בשל"ג לא הגיעו
לכלל דיון ,ואילו נושאים אחרים לוקים במגמתיות
ובחד צדדיות ובהעדר מיקוד .ועוד מדבריו של
אחד החוקרים של מלחמת של"ג ,שמואל אבנרי,
בכתובים של מלחמת של"ג יש ערב רב של משפטים
שאין בינם לבין "לקחים" דבר וחצי דבר  -אלא רק
ציון עובדות ,חזרה על כללים תורתיים וכדומה.
עובדה מדהימה נוספת היא שמסמך לקחים
שהוכן על ידי מה"ד ,לא פורסם מעולם בהוראת

למידה לקויה( "...אתר  ,Lemida Plusבספר
"לקויי למידה")

הרמטכ"ל ב־ ,1983ומכאן שלא ניתנה גישה למי
שזקוק לו עד היום .לא הייתה זו הפעם הראשונה
שדברים הוטמנו .גם מלחמת יום הכיפורים לא
זכתה לפרסום לקחים ומסקנות ,אם בכלל התקיימו
דיונים של הפקת לקחים בצורה סדורה.
אלוף ישראל טל ,קובל על כך שהמטה הכללי
ומשרד הביטחון חסמו כל גישה למידע על יום
הכיפורים ,ומציין שנגרמו נזקים בעליל ברמת
הביטחון הלאומי ובתורת הלחימה ,וזאת דווקא
ממלחמה שכה ניתן ללמוד ממחדליה ושגיאותיה
מצד אחד ,וגם מניצחונותיה מצד שני .טליק כועס
ומאשים את המנהיגות המדינית והצבאית כאחד;
והרי כולנו יודעים ,מה התרחש בקשר לספרו של
סא"ל (מיל') ד"ר אלחנן סלע על מלחמת יום
הכיפורים ,שהוצא על ידי מחלקת היסטוריה בצה"ל
 נכתב ,סווג ,נגנז ופורסם שוב לאחר מחלוקתבצורה מתומצתת ,על אף שזה לא היה ספר "לקחים"
ולמידה ארגונית .הספר נאסר לפרסום תקופה
ארוכה על ידי גורמי צבא ושלטון בכירים ביותר.
תא"ל (מיל') אורי בן ארי טוען שלאחר ששת
הימים ,פגם שיכרון ההצלחה בכושר החשיבה
והמשיכו לטפח מתכונת של מלחמת ניצחון ,במקום
לחזות את התנאים המשתנים של שדה הקרב
העתידי כפועל יוצא של העדר הפקת לקחים סדורה,

כמתבקש מן המצב החדש.
התמונה העגומה המסתמנת מסקירה זו מדאיגה
במיוחד ,שהרי צה"ל התמודד עד כה במלחמות
שונות ובאינטנסיביות תכופה והחמיץ בגדול למידה
והפקת לקחים ארגוניים ,שמשמעותם הייתה יכולה
להיות הישגים מבצעיים במחיר נמוך יותר ,מכל
הבחינות ,והחשוב מכל  -בחיי אדם!

צוותי חשיבה והפקת לקחים מקרב
חברי עמותת השריון
בגיליון "שריון"  25העלה תא"ל (מיל') גדעון
אבידור נושא זה במאמרו "שינויי כיוון?" מתוך
דאגה ,אכפתיות והכרת צורך השעה .ביצועיו של
צה"ל במלחמה האחרונה היכו את כולנו בתדהמה
לנוכח ההכרה והגלויים על הלקויים השורשיים
והיסודיים שנתגלו במערך הכוחות ,בהפעלתם
וברמת הביצועים שלהם .לא יהיה זה הוגן לטעון
שבמלחמות קודמות לא היו בעיות דומות  -אבל
ריכוזן הפעם ,האינטנסיביות בהופעתן ,הפער
העצום של אי־המוכנות ,והחמור מכל ,תהליכי
קבלת ההחלטות ,הפיקוד והשליטה המשובשים,
המקולקלים והלקויים  -כל אלה הזיזו משהו
בכולנו ויצרו את הרצון להיות מעורבים ומסייעים
לצה"ל ואולי גם משפיעים!
אני מניח ,שקיימת נכונות רבה אצל "זקני
העדה" הוותיקים להירתם לכך .את משאבי הידע,
הניסיון והתובנות בתחום הצבאי שיש בתוכנו קשה
לאמוד ולהעריך ,אך אין ספק שמדובר במשאבים
עצומים שיכולים להפוך ,לפחות חלקית ,לתפוקות
חוזרות למערכת הצבאית .אך יש לזכור ,כי חסרוננו
ביתרוננו!
האם המערכת הצבאית הנוכחית מסוגלת לעכל
מפגש כזה עם כריזמות ,יוקרה ,הבדלי גיל ודרגות
בכירות? לא פלא שמצוין במאמרו של גדעון
אבידור שפניות אל גורמים שונים "נדחו בנימוס",
כאילו באים הדינוזאורים האלה ,עם "רעמת"
השיער הלבן ,לבקר ,לשפוט ,להעריך ולקבוע את
הקריירה שלהם.
אם הדבר בוער בעצמותינו ,עלינו להשקיע
חשיבה כיצד "למכור" את כוונותינו הניטרליות
ולהדגיש את הערך המוסף שאנו יכולים לתת,
בעיקר בצוותי תחקיר ,בהפקת לקחים ,בסיעור
מוחות ובתובנות שמקורן בהתנסות וידע .כל זאת
ללא כל חשש שאנו גורם בעל עניין כלשהו המחויב
לרצות מישהו.
דרך נוספת היא לטפח ולפתח ב"יד לשריון"
מרכז לפיתוח וגיבוש החשיבה הצבאית ,בתחום
התמרון והאש ביבשה ,דבר שזרעיו הראשונים
נזרעו בכנס שהתקיים בנובמבר בנושא זה .במוסדות
אקדמאיים שונים בארץ יש "מכונים" ו"מרכזים"
למחקר ,מעקב והוראה של נושאי ביטחון וצבא
שונים ,ואין כל סיבה שגם אצלנו לא ייעשה דבר
דומה שתפוקותיו יועמדו לרשות צה"ל ובכך נמצה
וננצל במידה מסוימת ,את משאבי הידע והניסיון
שיש בתוכנו.
נכון ,עושה רושם שבצה"ל נושבות עתה רוחות
חדשות בתחום זה של שיפור ושינוי ,והשאלה

אם הדברים ייעשו כפועל יוצא של הפקת לקחים
סדורה ולמידה ארגונית ,או שוב על ידי הנחתת
אוסף החלטות ופקודות ספורדיות שהתקבלו
בדיונים מזורזים ומצומצמים של מספר מפקדים
בכירים?
החשיפה הגדולה של צה"ל לביקורת ציבורית
שגברה לאחרונה  -יתכן שתדרוש דין וחשבון
כזה כדי להשיג את הדבר היקר לנו מכל  -חידוש
וחיזוק האמון בצה"ל!
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אלוף משה בר־כוכבא (בריל)

לקחי השריון של
אלוף משה בר־כוכבא
ממלחמת שלום הגליל

עד מארס  1982שימש האלוף משה בר־כוכבא (בריל) כמפקד גייס ( 446הגייס הצפוני) ובתוקף תפקידו הכין
את הגייס למלחמה הצפויה בלבנון ואת התוכניות האופרטיביות למלחמה .באותו חודש התמנה למפקד
גייסות השריון .במהלך מלחמת שלום הגליל פיקד אלוף בר־כוכבא על גייס  479שהיה מופקד על הגנת רמת
הגולן ,כנגד כל ניסיון סורי להרחיב את המלחמה גם לגזרה זו .תחת פיקודו היו למעלה מ־ 600טנקים באזור
רגיש זה .לאחר המלחמה הציג לממשלה את המסמך המובא כאן ובו לקחי השריון במלחמה.
אל"ם (מיל') בני מיכלסון
רקע

בתפקידו כמפקד גייס ( 446הגייס הצפוני) הכין
אלוף משה בר־כוכבא (בריל) את הגייס למלחמה
הצפויה בלבנון והכין את התוכניות האופרטיביות
למלחמה .הוא למד היטב את הזירה ואת הגורמים
המשפיעים עליה .במהלך המלחמה היה אחראי
על בניין כוח השריון שהופעל במלחמה זו שמנה
למעלה מעשרים חטיבות .בהערכות המצב שלו
בגייס ,ובתכנונים המבצעיים ערב מלחמת שלום
הגליל ,למד אלוף בר־כוכבא ביסודיות את הזירה
והאויב .דרכי הפעולה האפשריות של האויב,
שאותן העריך מראש ,התגלו לא פעם במלחמה
כמדויקות בהרבה על אלה של פיקוד הצפון או
המטכ"ל.
בתחילת ספטמבר  ,1982עם כניעתם של הכוחות
הסורים והמחבלים בעיר ביירות הגיעה לסיומה
מלחמת "שלום הגליל" .בתקופה זו אף נבחר
בשיר ג'ומייל לנשיא לבנון ונראה היה כי המלחמה
הסתיימה בניצחון חד וחלק של צה"ל תוך השגת
כל היעדים האסטרטגיים ואף יותר.
בעת הזו נקרא אלוף בר־כוכבא ,מפקד גייסות
השריון ,להציג בפני ממשלת ישראל בראשותו של
מנחם בגין את הישגי השריון במלחמה ולקחיו
ממנה .הייתה זו ממשלת הליכוד ,שאותה אהד
האלוף בר־כוכבא כל חייו ומבחינתו היה זה אחד
השיאים של הקריירה הצבאית שלו ,העשירה
בניסיון קרבי רב .בעברו היה מפקד פלוגה מצטיין
במלחמת סיני ,מפקד חטיבה משוריינת במלחמת
ששת הימים בקרבות עמק דותן ,סגן מפקד אוגדת
שריון במלחמת יום הכיפורים ברמת הגולן וכאמור
מפקד גייסות השריון במלחמת "שלום הגליל".
במסמך זה ,שאותו הציג לממשלה ,ניכר סגנונו
האישי (המוכר לכל מי שהכיר מפקד מיוחד זה)
הבולט בכתיבה מקצועית לעילא ולעילא .גם מי
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שלא מסכים עם חלק מדעותיו ,כמו לדוגמה כל טנק
בפיקוד קצין ,יכול להתרשם מהמסגרת המקצועית
והסגנון השריונאי .הדברים בולטים עוד יותר על
רקע מלחמת לבנון השנייה והאופן העגום בו נוצל
השריון במלחמה אומללה זו .ניסינו לשמור ככל
האפשר על סגנונו הייחודי והכתיבה בזמן הווה על
מנת לשמר את אותנטיות המסמך.
מבוא

חיל השריון רואה חשיבות ויתרונות רבים בכך
שבמבצע של"ג היו פתיחת המבצע והיוזמה בידי
צה"ל .עיתוי נכון וקביעת שעת ה"ש" באור יום
אפשרו לשריון לנצל את גורם ההפתעה ולפתח
תנופה ומחץ .הפעלת עוצמה שכללה מאות טנקים
הביאה לידי ביטוי את עקרון ריכוז הכוח ,שהוא
מן החשובים שבעקרונות המלחמה .עוצמה זו
היוותה מרכיב עיקרי בהשגת המטרות והיעדים
האסטרטגים כפי שנקבעו לצה"ל על ידי ממשלת
ישראל.
•	יצירת תנאים מדיניים מתאימים אפשרו חופש
פעולה צבאי במרחב הזמן .משך לחימה ממושך
אפשר מהלכים צבאיים בהם הושמד אויב,
נכבש שטח תוך דגש על הימנעות מפגיעה
באוכלוסיה אזרחית.
•	לבנון היא ארץ מורכבת ומסובכת במבנה
הטופוגרפי ומאופיינת בשטחים הררים קשים,
תהומות ,צירים צרים ומפותלים ,מיעוט צירי
אורך ורוחב ,שטחים סבוכים בצמחיה ויערות.
•	האויב המורכב מצבא סורי סדיר ומודרני,
משולב ורווי מחבלים ,במבנה הטופוגרפי
שהוזכר ,מהווה אתגר לתפעול שריון בעוצמות
גדולות תוך כדי תמרון וביצוע מהלכי איגוף.
•	יכולת מקצועית ,רמת פקוד ואימונים תוך כדי
שיתוף פעולה בין־זרועי ובין־חילי אפשרו את
ביצוע המשימות והדגישו את מיקומו של הטנק
כמרכיב עיקרי בלוחמת היבשה.

לקחים עיקריים בתחום השריון

במערכת "שלום הגליל" הפעיל השריון צוותי
תחקור שהשתלבו בכוחות הלוחמים ובמפקדות,
אספו עדויות מלוחמים ומפקדים ,בדקו רק"ם
פגוע צה"לי וסורי ,ואספו מידע רב מגורמים רבים
נוספים .בעוצבות השריון נערכו כנסי לקחים ,כולל
ברמת המטכ"ל ,גייסות השריון ומג"די שריון ,כדי
ללמוד ולהטמיע במהירות מסקנות בארגון בתורה,
ובאימון של עוצבות השריון .חיל השריון בוחן
וממיין את הלקחים בשני מישורים עיקריים:
במישור קצר הטווח שחשוב להטמיע אותם בתחום
של חודשים ,ובתוך שנת 3־ 1982בשאיפה לבטא
אותם בכל המגזרים ,במערכות קרב הצפויות עדיין
נגד הסורים ,בתחום הכשרת הפיקוד ,בפיתוח
אמצעי לחימה ,בתורה מבצעית ובשינויי ארגון.
והלקחים ארוכי טווח שיבואו למימוש בתוכנית
אב של פיתוח השריון במסגרת השנים - 1982
.1986
מערכת "שלום הגליל" ,למרות שנערכה בצורה
מצומצמת ומיוחדת באופייה ,אפשר להפיק ממנה
לקחי שריון בעלי ערך ליישום בכל זירות הלחימה
האפשריות של ישראל בדרום ובמזרח .כלליות
הלקחים נובעת מההיקף הגדול של עוצבות שריון
שפעלו במערכה זו ,מאמצעי הלחימה החדשים
שהופיעו לראשונה בתנאים מבצעיים ,כדוגמה:
טנק המרכבה ,מסוק הנ"ט וכדומה ,ומרבגוניות
המערכה בראייה הצבאית.
הטנק נשק ההכרעה העיקרי

מערכת של"ג הוכיחה כי הטנק נשאר כלי לחימה
עיקרי ומהווה את עמוד השדרה של כוחות היבשה.
הטנקים הובילו במרב הגזרות והצירים והיו המרכיב
העיקרי בהכרעת הכוחות הסורים והמחבלים.
הטנק בעל תכונות התחדשות

השיפורים שהותקנו בטנקים מאז מלחמת יום

הכיפורים ב־ ,1973שיעילותם הוכחה במערכה,
מאשרים כי הטנק הוא כלי לחימה דינמי ,בר־שינוי,
התחדשות ושיפור בתחום עוצמת האש ,המיגון
והניידות .עובדה זו מוכיחה שהמרחב בעתיד
למיצויו של הטנק הוא למעשה בלתי מוגבל ומותנה
במשאבים שיוקצו למטרה זו.
קדימות בפיתוח תכונות הטנק

מערכת של"ג מוכיחה את חשיבות האיזון הנכון
בין התכונות הבסיסיות של הטנק ,אולם בנוסף
מצביעה על קדימויות בביטוי תכונות הטנקים לפי
הסדר הבא:
• עוצמת אש.
• מיגון.
• ניידות.
עקרונות המלחמה במבצע של"ג

במבצע "שלום הגליל" באו לידי מימוש בתכנון
ובביצוע "עקרונות מלחמה" אשר בראיה שריונית
היוו את הבסיס להצלחה צבאית.
•	עיקרון ההפתעה  -פתיחת המבצע
ביוזמתנו כאשר אנו נוקטים אמצעי הגנה
פעילים מסוימים ,היא שאפשרה לנו להשיג
את ההפתעה .ההפתעה שללה מהסורים
והמחבלים תגובה שקולה ומאורגנת ,הקטינה
את אבידותינו ,סייעה לקצר את משך הלחימה
ומנעה את היכולת של הנחה והפעלה של
מערכת מכשולים יעילה לבלימת התנועה
והניידות של עוצבות השריון.
•	עיקרון היוזמה והתוקפנות  -מימוש עיקרון
חשוב זה על ידי פתיחה מקדימה שלנו במתקפה,
קביעת המאמצים העיקריים והיעדים ,אפשרו
לעוצבות השריון להכתיב לכוחות הסוריים
והמחבלים את מהלכיהם ושללו מהם חופש
פעולה מבצעי משמעותי .בנוסף התאפשר
להרחיק במהירות את המלחמה מיישובי גבול
לבנון ונמנעה מהסורים והמחבלים יכולת של
פגיעה מכאיבה באוכלוסיה אזרחית.
•	עקרון ריכוז המאמץ  -הרגיעה בחזית המצרית
והירדנית נוצלה על ידי צה"ל בריכוז כל
עוצבות השריון הסדירות וחלק ניכר מעוצבות
המילואים ללחימה בחזית לבנון .ריכוז זה
אִפשר להשיג עדיפות בכמות הטנקים על זה
של הסורים בגזרות לחימה עיקריות ומשניות
בו זמנית .ריכוז העוצמה אִפשר להניע כוחות
טנקים בכל הגזרות והצירים לפי האפשרויות
בשטח ועל ידי כך לגלות נקודות תורפה במהלך
הסורי ,לחדור דרכן לאגף או לעורף ולמוטט את
ההתנגדות המאורגנת ,תוך לחימה קצרה יחסית
ומיעוט אבידות לכוחותינו .העדיפות בכוחות
טנקים אפשרה להרחיב את מספר המטרות תוך
כדי לחימה ,להחליף עוצבות קדמיות ולהמשיך
בתנופה ובניצול הצלחה ,מבלי לאפשר לסורים
לצבור כוחות שריון מסוריה ולהטילן למערכה
ולאפשר להם לייצב את החזית.
•	איכות העוצבות המשוריינות והמורל -
הפעלתו של מערך השריון הסדיר כולו ,כולל

בסיסי הדרכה ,במסגרת מבצע של"ג ,בחזית
אחת מצומצמת בדרום לבנון ,העשיר את
הדרג הקרבי המסתער באיכות מבצעית
מעולה בהיקף שטרם היה כמותו במלחמות
העבר .איכותן המעולה של עוצבות השריון
אפשרה להן להשיג את יעדיהן בשטח הררי
קשה ,ביישוב עירוני ,בשטחים מכוסים יערות
וחורשות ולצלוח נחלי מים ומכשולים טבעיים
המגבילים מיצוי תכונות ויתרונות השריון.
הפעלת אמצעי לחימה מתקדמים של השריון
לראשונה בתנאים מבצעיים  -כגון :טנק
המרכבה ,טנק מגח 6ב' ,כדור הליטוף ,מיגון
הבלטן ,וגורמים חדשים נוספים בין־חיליים
כגון" :משגר החביב" הארטילרי ,שסייעו
לעוצבות השריון בלחימתם  -העשירו את
איכותם וסייעו להצלחתם .המורל של עוצבות
השריון היה גבוה מאוד והתבטא ברוח הקרבית,
בנכונות של הלוחמים להסתער ולקצר טווח אל
אויב ,במאמץ של הפצועים לנטוש את בתי
החולים ולהצטרף שוב ליחידות הקרביות,
ובמאמץ שעשו עוצבנת השריון ,כגון :חטיבה 7
וחטיבה  460שהיו צריכות לתפקד בגזרת רמת
הגולן ולהשתתף בלחימה בלבנון.
•	עקרון שיתוף הפעולה  -במלחמת "שלום
הגליל" בא לביטוי עיקרון שיתוף הפעולה
שהתבטא בביצוע מאמץ משותף על ידי גורמים
בין־חיליים ,כשכל גורם מבצע את המשימה
המתאימה לו ביותר מבחינת תכונותיו ואופיו.
עיקרון שיתוף הפעולה בא לביטוי גם בלחימה
של עוצבנת הטנקים בצוותי קרב שכללו חי"ר,
סיור ,ארטילריה ,הנדסה ,מודיעין וגורמי
תחזוקה .שיתוף הפעולה של עוצבות השריון
עם זרוע האוויר היה מגוון וחיוני וכלל סיוע
התקפי ,שילוב מסוקי נ"ט בקרבות שריון ,שילוב
גורמי נ"מ בשדרות הטנקים ,פינוי נפגעים וסיוע
תחזוקתי באמצעות תובלת מסוקים .שיתוף
פעולה עם חיל הים כלל הנחתת טנקים בעורף,
במהלך שהוכח כמוצלח ומפתיע ובעל השפעה
על התמוטטות כושר ההתנגדות של המחבלים
והסורים בגזרת החוף.
•	עיקרון "המנהיגות הקדמית"  -במבצע "שלום
הגליל" בא לביטוי עיקרון "המנהיגות הקדמית",
שאפשר השפעה מתמדת של המפקדים על
מהלך פעולות הקרב של היחידות המשוריינות
המובילות .מיקום קדמי של המפקדים
והמפקדות בכל הדרגים חיזק את סמכותם,
סייע בידם לקבל החלטות נכונות על פי זימונים
מעודכנים .שיטת פיקוד כזו אפשרה שליטה
יציבה ורצופה על עוצבות השריון תוך ניהולן
בקרב התקדמות ורדיפה.
פתיחת מבצע שלום הגליל בתנאי יום

פתיחת המהלך ההתקפי הצה"לי במבצע "שלום
הגליל" בתנאי יום סייע למצות עד תום את יתרונות
השריון בלחימה בשעות הראשונות של המבצע.
תנאי היום הקלו על הטנקים להתגבר על המכשולים
הרבים המאפיינים את זירת לבנון ,לפתח מהירות

בהתקדמות בנתיבים צרים ,דרך פרדסים ושטחים
בנויים ,ולחדור תוך שעות אחדות של לחימה
לעומק המרחבים ולהשתלט על יעדים חיוניים לפני
רדת החשיכה .תנאי היום אפשרו למצות היטב את
עוצמת האש של הטנקים לפגיעה יעילה במטרות
מחבלים וסורים ,שפעלו ממקומות מסתור שהיה
קשה לאתר אותם ולפגוע בהם אילו נדרש לעשות
זאת בתנאי חשיכה.
טנק המרכבה

טנק המרכבה שעמד לראשונה במבחנים מבצעיים
עבר בהצלחה את טבילת האש .הוכח כי לטנק
המרכבה ביצועים משופרים בתחום עוצמת האש,
המיגון והניידות ביחס לכל יתר הטנקים המצויים
בחיל השריון הישראלי .טנק המרכבה צריך להיות
טנק המערכה העיקרי של השריון הישראלי .יש
לשאוף להצטייד בו בקצב מרבי כדי להגביר את
עוצמתו של החיל ולקצר את תקופת המעבר מטנקי
הפטון והסנטוריון לטנקי המרכבה .צריך להקצות
משאבים להמשך שיפור המרכבה בתחומי האש,
המיגון והניידות.
שיפורים בצי הטנקים

העוצמה הרבה בטנקי מערכה חדישים של השריון
הסורי ושל החזית המזרחית (טנקי טי־ 62וטי־,72
צ'יפטיין ,פטון אֵם־60־אֵי־ 3וסנטוריון משופר)
מחייבים לקדם את טנקי השוט ,המגח והטירן 6
שבצה"ל ,ולשפרם במרכיבים הבאים:
א	.עוצמת אש וראיית לילה
•	הצטיידות במערכת בקרת אש מתקדמת לכל
טנק.
•	כוונות מפקד והשלמת ציוד ראיית לילה לתותחן,
נהג ,ומפקד.
•	הצטיידות במערכת תצפית תרמית.
•	המשך פיתוח והצטיידות בכדור "ליטוף" ובפגז
רב־תכליתי נגד שריון וחי"ר ,פיתוח מקלע ארוך
טווח (עד כ־ 2000מ') כנגד מטרות רכות וחי"ר,
פיתוח והצטיידות בתותח  120מ"מ.
•	שיפור האמצעים האופטיים של הטנק.
ב	.מיגון והישרדות
•	שיפור מיגון הטנקים בעדיפות לטנקי מגח ושוט,
שיפור הבלטן.
•	הצטיידות במערכת כיבוי אש אוטומטית לתא
לחימה.
ג .ניידות מבצעית
•	שיפור המערכת האוטומוטיבית והמזקו"ם
בטנקי השוט והמגח.
עוצמת השריון הסדיר

ההיקף הגדול של השריון הסדיר אפשר כניסה מהירה
ללחימה עם עוצבות עילית בעלות כשירות מבצעית
גבוהה .שילוב מערך ההכשרה השריונאי ,חטיבת
בית הספר לשריון ,חטיבת קורס מפקדי טנקים
וקצינים בסדר הכוחות הצה"לי המבצעי ,הגביר את
המערך המסתער בכמאתיים צוותי טנקים בעלי
איכות גבוהה מאלה של העוצבות הסדירות.
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ריכוז השריון בלבנון :ישראל מול סוריה
בקעת הלבנון

הר הלבנון

הגזרה המערבית

סה"כ

צה"ל/סוריה

צה"ל/סוריה

צה"ל/סוריה

צה"ל/סוריה

בפתיחת הלחימה 6.6.82

60 / 70

10 / 90

(30) / 170

70 / 390

בשיא הלחימה 11.6.82

565 / 940

45 / 120

100 / 335

770 / 1,395

הכנה מבצעית של העוצבות ללחימה

אימונים מכינים ברציפות והתמדה ,תכנוני־אב
מבצעיים ,משחקי מלחמה ,תמרונים עוצבתיים,
תרגילי מפקדות ותרגילים על מודל שעברו עוצבות
השריון והמפקדות לפני המבצע ,היוו גורם מכריע
בכשירותם ובהישגיהם המבצעיים .מערך אחסנה
יבשה של הרק"ם וארגון הימ"חים של עוצבות
שריון מילואים הוכחו כיעילים .נושא השלמות
מילואים למערך הסדיר מחייב שיפור.
מבנה האוגדה המשוריינת

יש לבחון מחדש את מבנה האוגדה המשוריינת כדי
לצמצם בה את מספר טנקים ,להקטין את סרבולה
ולהגדיל את גמישותה וניידותה .הקטנת האוגדות
תאפשר ליצור גופי לחימה ותמרון נוספים בעוצמה
עוצבתית ,דבר שהוא חיוני לקראת מערכות
מבצעיות עתידיות .כמו כן יש לשלב גופי חי"ר
מעולה כיחידות אורגניות במסגרת אוגדות השריון
לשיפור שיתוף הפעולה ביניהן.
מפקדת גייס

•	מפקדת גייס נוסתה לראשונה במבצע של"ג.
שילובה של מפקדת הגייס בלחימה בלבנון היה
חיובי.
•	עוצמת הכוחות שהסורים ריכזו ללחימה בחזית
לבנון ,איכותם וכלי הלחימה המשוכללים שלהם
חייבו את צה"ל בהפעלת גופים אוגדתיים
במתואם ובמרוכז להשגת יעדים אופרטיביים
ואסטרטגיים .אופי לחימה כזה ניתן למימוש
יעיל רק בתוך מסגרת גייס.
•	יש לבנות מפקדת גייס סדירה שתהיה משולבת
עם מפקדת גייסות השריון.
•	הגייס צריך להיות דרג בינים מלא בין האוגדה
לפיקוד.
בחינה מחודשת של גורמי סיוע ותחזוקה

לאור ההחלטה כי הגייס יהיה דרג ביניים מלא
בין הפיקוד והאוגדה ,קיים צורך לבחון מחדש
את המבנה הארגוני של הגורמים המסייעים
והתחזוקתיים .בחינה זו חייבת לכלול את הארגון
הארטילרי ,ההנדסי ,המודיעיני ,גורמי השליטה
ומערך התחזוקה שאותו יהיה צורך לארגן יותר על
בסיס מרחבי.
השריון הסורי

השריון הסורי במלחמת "שלום הגליל" נלחם
לראשונה בארגון ומבנה חדיש של צוותי כוחות
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שהתבססו על טנקים ,נגמ"שי בי־אם־פי־ 1ויחידות
קומנדו .מבנה חדשני זה חיזק את השריון הסורי,
אפשר הפעלה רב־גונית והקנה לו עוצמת אש רבה
ביותר בכינון ישיר .ארטילריה חדישה ומתנייעת
שנקלטה בשנים האחרונות השתלבה עם עוצבות
השריון .מסוקי נ"ט סוריים הופעלו ופגעו בשריון
הצה"לי ,אך לא היוו גורם משמעותי שהיטה את
הכף לטובת השריון הסורי בלחימה .השריון הסורי
התגלה במלחמה כמוגבל במלחמת תמרון ולחימתו
העיקרית התבססה על תפיסה סטטית .אין להוציא
מסקנות מוחלטות לגבי הטנק טי־ 72שהלחימה
נגדו והפעלתו הושפעו רבות מאופי השטח הביצתי
ומכך שהכוח המוביל של טנקים אלה נכנס למארב
כוחותינו .המגע הקרבי איתו מוכיח כי הוא נחדר
ומתלקח .לטנק תותח ומערכת בקרה מעולים
באיכות טובה מכל הטנקים הסוריים .מגבלות
השריון הסורי  -מיעוט פגזים בבטן הטנק ,חוסר
אפקטיביות בזיהוי אש טנקים בקרבות שריון
בשריון בטווחים הארוכים בין  3000מטר ל־5000
מטר ,חוסר מיומנות של מפקדים ומפקדות בניהול
קרב נייד וגמיש .כנגד זה אפיינו את לוחמת צוותי
השריון הסוריים אומץ לב ,לחימה עיקשת ,חוסר
התמוטטות ומנוסה.
חשיפת השריון הישראלי במבצע של"ג

במבצע של"ג נחשפו גורמים ומרכיבים חשובים של
השריון הישראלי לסורים ולבני בריתם הרוסים.
חשיפה זו כדוגמת איכותו המעולה של טנק
המרכבה ,הבלטן ,פגז הליטוף וכדומה ,יהוו תמריץ
לסורים להתעצם ולהשתפר בתחום השריון.
התמריץ הסורי העתידי עשוי להתבטא במרכיבים
הבאים בראייה שריונית:
• הצטיידות נרחבת בטנק החדיש טי־.72
•	הגדלת מספר מסוקי הנ"ט ,כולל שיפור
באיכות.
• רכש נשק נגד־טנקי חדיש בכמויות רבות.
•	הגדלת עוצמת השריון על ידי בניית עוצבות
חדשות.
• שיפור האימון וההכשרה השריונית.
•	ייעול והגברת שיתוף פעולה בין השריון,
הקומנדו ,וחיל האוויר.
•	הגדלת עוצמת האש המסייעת לעוצבות
השריון.
• הגברת כושר הלחימה בלילה.
• שיפור צי הטנקים על ידי קליטת מערכות
חדשות ,כגון :אמצעי בקרת אש ,תחמושת חדשה,
אמצעים אופטיים ושילובם בטנקי טי־.62

כל טנק בפיקוד קצין

עוצבות השריון הציבו ביחידות החוד שלהם
טנקים בפיקוד קצינים ככל שאפשר .עובדה זו
אפשרה למצות את מרב היעילות מהטנק ככלי
לחימה .הוכח כי טנק בפיקוד קצין  -האש שלו
יותר מדויקת ,מהירה ותכליתית ,הוא זריז ,יותר,
קורא יותר טוב את הקרב ומתחמק ביתר יעילות
מפגיעות אויב .טנק מודרני עולה כיום כשני מיליון
דולר ולטנק מערכות מורכבות לרבות אמצעי סער.
כל אלה מחייבים מיומנות מבצעית גבוהה גם
בהפעלה וגם בהתגברות על תקלות בתנאי לחץ
מבצעיים ,וכן כושר אישי המצויים בקצין .לאור
ההחלטה שלא להגדיל את מספר הטנקים בשריון
הישראלי ,אזי התפיסה של קצין בפיקוד על כל טנק
מהווה תשובה עיקרית לנוכח הגידול וההתעצמות
של השריון בצבאות ערב .איכות פיקודית מעולה
והמונית שכזו ,שתופעל בשדה הקרב ,תאפשר
לשריון הישראלי לשמור על יתרון מבצעי על
השריון הערבי ואף להגביר משמעותית יתרון זה.
השיפורים בשריון כלקח ממבצע "של"ג"

• שיפור בתחום התותחנות הטנקאית ארוכת
טווח.
• שיפור כושרם המבצעי של מפקדת הגייס
והמפקדות של האוגדות.
• שיפור הלחימה בשטחים הרריים ,בנויים
ומכוסי חורשות.
• שיפור לוחמה בטנקים הסוריים  -שיפור
החלטיות ההסתערות ,שיפור הלחימה כנגד כוחות
קומנדו שיפור הכושר המבצעי הלילי.
• שיפור מערך האיסוף הקרבי־מודיעיני בעוצבות
השריון.
• שיפור מערך החרמ"ש והסיור בעוצבות
השריון.
• ארגון ואימון מחדש של יחידות המודיעין
האוגדתיות.
• שיפור ערכות הסער המורכבות על הטנקים.
• ייעול מערך התחזוקה השריונאי.
• שיפור אמצעי זיהוי הדדי ביום ובלילה.
• שיפור בנהלי שיתוף פעולה עם זרוע האוויר.
• שילוב יחידות נ"ט במסגרת המערך השריונאי
וייעול שיתוף פעולה עימם.
• פיתוח טנקי פיקוד לרמת המג"דים והמח"טים.
• ניצול טנקי השלל טי־ 62להקמת יחידות טנקים
נוספות.
• פיתוח תפיסת חניוני טנקים בתנאי לילה בשטח
הררי.
• ייעול בשימוש במרגמות  60מ"מ ,במדוכות
עשן ,ובעשן מיידי של הטנק.
• שיפור שיתוף הפעולה עם מסוקי הנ"ט.
• פיתוח אמצעי התרעה כנגד מסוקי נ"ט ושילובם
בעוצבת השריון.
• לימוד יתר והטמעת נושא תוד"א (תודעת אויב)
סורי בקרב הפיקוד השריונאי.
• פיתוח והמחשת שדה קרב מודרני על ידי שיפור
מערכת עזרי אימון ובִיּום אויב כדי להגיע ליכולת

אימון יותר מציאותית וקרובה ככל האפשר לשדה
הקרב של עוצבות השריון.

תכונה המאפשרת למדינת ישראל ,הדלה במספר
התושבים ,לפתח ולהפעיל צי טנקים מרשים
בגודלו המונה אלפי טנקים.

מבצע של"ג ,כמערכות קרב בעבר ,הוכיח אח
תכונות היסוד החיוביות הטמונות בעוצבות טנקים
בראייה לאומית.

הטנק  -הנשק הנגד טנקי הטוב ביותר

עוצבות השריון בראיה לאומית

מיעוט באבידות לוחמים בעוצבות טנקים

עובי וסוג שריונם של הטנקים ,זריזותם בצליחת
שטח מוכה אש סיפקו מיגון והישרדות ללוחמים
שהפעילו אותם ,ולכן מעטות יחסית אבידותינו
בכוח אדם ,גם לאחר קרבות קשים ועקובים מדם,
לדוגמה נגד דיוויזית טנקים מספר  1הסורית בבקע.
תכונות אלה של הטנקים מנטרלות ומסכלות את
תפיסת המלחמה העיקרית של הערבים להכניע
אותנו באמצעות אבידות רבות ,שיחלישו את
הרצון והנכונות הלאומית שלנו לעמוד במאבקים
ביטחוניים לאורך זמן.
אופי לחימת טנקים הוא קצר ומהיר קצב

ניידותם של הטנקים אפשרה להשיג מטרות
אסטרטגיות במבצע של"ג לפני שהתפתח לחץ
מדיני בינלאומי על ישראל .לחימתם המהירה מנעה
את האפשרות לצבור חילות משלוח מצבאות ערב
ולהעביר תגבורות מסוריה ולשלבם במערכות קרב,
בימי הלחימה הראשונים שהם הקריטיים בראייה
צבאית .המלחמה הקצרה מנעה שחיקה של המשק
התעשייתי־כלכלי ,הביאה לשחרור עיקר מערך
המילואים לאחר שירות קצר ומנעה עול תקציבי
לאומי כבד המתחייב ממלחמה ארוכה.
הרחקת הלחימה מהספר הצפוני

לרשות צבא סוריה והמחבלים עמדו כמויות רבות
של כלי משחית חבלניים שהצטיינו בכוח אש והרס
רב .ברובם היו פרוסים לאורך החזית הצפונית,
פגעו ואיימו על יישובי הספר הישראליים.
התכונות המבצעיות של עוצבות הטנקים שלנו
אפשרו להסיר סכנה זו במהירות מגבולנו ולהעתיק
את המלחמה לעומק שטחי דרום לבנון.
הפעלת עוצמה עם מעט כוח אדם לוחם

עוצבות הטנקים מצטיינות במחץ ,בכוח אש רב
ומיגון .לחימתם גורמת אבידות קשות לכוחות
אויב ,להרס התשתית המבצעית ולשבירת רצון
הלחימה של גייסותיו .למיצוי עוצמה מרשימה זו
נדרשים מעט לוחמים( ,בכל טנק ארבעה לוחמים).

להימצאות עוצמת הטנקים הרבה שבצבאות ערב
ובמיוחד בצבא הסורי המונה כ־ 4000טנקים,
כאשר קיימת תוכנית רכש להתעצמות נוספת
גדולת מימדים בעתיד ,מהווה צי הטנקים הצה"לי
את התשובה העיקרית לסיכון ואיום יבשתי זה.
במלחמת שלום הגליל הוכח כי הטנקים שלנו
השמידו יותר טנקים סוריים מכל שאר אמצעי
הלחימה האחרים יחד ,שהופעלו על ידי צה"ל.
הטנק כלי לחימה רב משימתי

מדינת ישראל דלה במשאבים ,על כן השקעתה
העיקרית חייבת להיות בכלי לחימה רב משימתיים.
תכונותיו של הטנק הפכו אותו למוביל במגוון
המשימות המופיעות בשדה הקרב של כוחות
היבשה .הטנק מהווה את עמוד השדרה בקרבות
ההבקעה והפריצה ,במגננה ובאבטחת הגבולות,
בקרבות שריון בשריון ובניצול הצלחה ורדיפה.
דומיננטיות זו של הטנקים באה לביטוי גם בלחימה
במבצע "שלום הגליל" בשטחים הרריים קשים,
בשטחים בנויים ומכוסי חורשות ובעלי מכשולים.
מצוי עוצמת הטנק

מצוי עוצמתו של הטנק בשדה הקרב מחייב צוותים
מעולים לטנקים .שמירה על כשירותו הטכנית
של הטנק מחייבת מערך חימושי מקצועי ,ושיפור
תכונותיו על ידי פיתוח והחלפת מערכות בתחום
האש ,הניידות והמיגון וכן תשתית תעשייתית
ומדעית מתקדמת .לישראל ולצה"ל עדיפות מכרעת
במרכיבים אלה על מדינות ערב וצבאותיהן .תכונות
האנוש של לוחמי השריון הישראלי ומפקדיו
מקנות להם יתרונות משמעותיים על פני הפיקוד
הערבי בניהול מלחמה משוריינת ,ניידת וגמישה.
המפקד הישראלי התברך בתכונות שכליות
ונפשיות המשתלבות כמקשה אחת עם תכונותיהם
של הטנקים.
עוצבות טנקים  -נשק אסטרטגי

עוצבות משוריינות הם אמצעי לחימה ועוצמה
אסטרטגיים .לעוצבות טנקים אורך נשימה מבצעי
המאפשרים להן לשַּמֵר תנופה ומחץ תוך ביצוע
סדרות קרביות ברציפות .כושרן המהיר להתארגן
להמשך ההתקדמות גם לאחר קרבות קשים ותוך
ספיגת אבידות מאפשר להן לעמוד
במשימות כיבוש יעדים חיוניים
1973
בעומק שטחי אויב בלוח זמנים
לחוץ .כמות הדלק בבטן הטנק
המספיקה לכ־ 22שעות פעולה,
2,200
מאפשרת תנועה ותמרון של כ־200
 - 800נחדרו
ק"מ בשטח ללא תדלוק .האוטונומיה
472
הרבה בתחמושת ,מים ,ומזון ל־48
שעות בטנק מהווים את הבסיס
59
למימוש תכונותיו האסטרטגיות.

היפגעות טנקים בשל"ג
מגח

שוט מרכבה סה"כ 1967

כמות בלבנון 946

164 343

1,453

לוחמים

656

164 205

1,093 1,025

נפגעו

80

21

34

135

170

הושמדו

37

8

7

52

110

 %מושמדים
מהפגועים

46

38

20

38

65

אלוף משה בר־כוכבא
(בריל) בתדריך לנהג
בעת ניסוי

חיל שריון מעולה  -כוח מרתיע

חיל שריון מעולה הוא תנאי לניצחון במלחמה
מודרנית .גייסות שריון חזקים בעלי עוצמה
המצוידים בטנקים חדישים ובעלי איכות  -מהווים
אמצעי הרתעה מן המעולים שיש ברשותם של
צבא ומדינה .כישלונו של חיל השריון הסורי היווה
את אחד המניעים העיקריים להפסקת הלחימה על
ידי הצבא הסורי במבצע של"ג.
ייצור הטנק הישראלי  -אמצעי לפיתוח
התעשייה והמדע

פיתוח וייצור טנק המרכבה היווה מנוף לפיתוח
תעשיה רחבת היקף ורבגונית בישראל ,המעסיקה
עשרות ומאות מהנדסים ועובדי ייצור .ייצור המרכבה
מקטין את התלות בסיוע ביטחוני מגורמי חוץ.
סיכום

התעצמותם של צבאות בשריון ובטנקים מדגישה
ביתר שאת כי השריון בכלל והטנק בפרט ימשיכו
להיות הגורמים המכריעים בשדה הקרב במרחב
המזרח תיכוני ,לפחות בעשרים השנים הבאות.
הטנק בתוקף התחדשותו יהווה גם במערכות
עתידיות את המרכיב העיקרי בהשגת מטרות
טקטיות ואסטרטגיות .בניגוד לכלי הנשק ואמצעי
לחימה אחרים ,שמרחב המיצוי שלהם בעימות בין
צבאות הינו מוגבל ,הרי השקעת משאבים כספיים
ואחרים בטנק ייתנו בידי צה"ל ומדינת ישראל כלי
לחימה מגונן שמסוגל לבצע כל משימה מבצעית
בשדה הקרב המודרני .לכן ,בתוקף יתרון מבצעי
זה ,זכאי חיל השריון שיופנה אליו כוח אדם מעולה
שישפר את איכותו ,יאפשר להציב קצין לפיקוד
על כל טנק ,ובכך לפצות על ההחלטה להפסיק
את המרוץ בהתעצמות במספר הטנקים .קיומה
וביטחונה של מדינת ישראל בעתיד יהיה מותנה
בעוצמתו של חיל השריון ,כשם שהיה בעבר.
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אוגדת הפלדה -
תיקון טעות
בכתבה אוגדת הפלדה האיש והמחץ
בגיליון שריון ( 26יולי  2007בעמוד  ,)47בפרק
הפותח התחמושת הגיעה ברגע האחרון,
צוין כי הפעילות נעשתה בתקופת הכוננות
שלפני המלחמה  -ולא היא .המפגש של
אלוף ישראל טל ,מפקד גייסות השריון ,עם
הרמטכ"ל יצחק רבין ,מנכ"ל משרד הביטחון
ומטה גייסות השריון וכן המפגש לאחר מכן
עם ראש הממשלה לוי אשכול ונסיעתו של
אלוף ישראל טל לאנגליה לרכש התחמושת
היו כולם כחצי שנה לפני המלחמה.
מובן מכאן שאלוף טל לא עזב את הארץ
בתקופת הכוננות לצורך כלשהו והיה נתון
רק להכנות ולאימוני יחידותיו לקראת
המלחמה .הכותבים מתנצלים בפני אלוף טל
על עגמת הנפש.

פלוגת הסנטוריונים
הראשונה
תגובה לכתבה בגיליון "שריון" 26
 7בדצמבר 2007

דוד שלום,
בפתח דברי ברצוני לומר לך תודה מקרב
לב על המאמץ לתעד ולהעלות בכתב חלק
מסיפורה של הפלוגה .אין ספק שפלוגת
הסנטוריונים הראשונה הייתה ייחודית
ויוצאת דופן בנוף השריון של אז .בתבונה
ובמקצועיות הבאת את סיפורה של הפלוגה
ומרכיביה על רבדיה האנושיים :משמעת ברזל
מצד אחד ויחס כבוד בין־אישי מהצד השני.
מעבר לעבודה הטכנית הקשה בהפקת
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הכתבה ,בטוחני שגזלה ממך שעות רבות,
וברצוני להצדיע לך על היוזמה.
יישר כוח.
בחברות,
תא"ל (מיל') נחום זקן

גש"פ דרום 86
במלחמת ששת הימים
במלחמת העצמאות שירתתי בפלוגת
המשוריינים של גדוד הפשיטה  19בחטיבת
גולני .במילואים בעיקר שירתתי בגדוד טנקי
אי־אם־אקס־ 13בגש"פ צפון במבצע קדש,
ובגש"פ דרום  86במלחמת ששת הימים.
בגיליון  26של "שריון" שהוקדש למלאת
ארבעים שנה למלחמת ששת הימים הופתעתי
לגלות ולהיווכח ששמו של גש"פ דרום  86לא
הוזכר כלל בקרבות לכיבוש רצועת עזה והעיר
עזה .במפות שפורסמו בגיליון רשום רק
חטיבת יהודה (רשף) או חטיבה  11בלבד .גם
בכתבה של אלוף (מיל') שייקה גביש בסעיף
הקרב ברצועת עזה אין התייחסות ללחימת
הגדוד .גש"פ  86לחם עם חטיבה  11בהרכב
של שתי פלוגות אי־אם־אקס־( 13אם אינני
טועה) ופלוגת זחל"מים ,עד לכיבוש העיר
עזה .מפקד הגדוד היה יעקב הדר (פפר)
והסמג"ד רס"ן (מיל') דוד מרגלית ז"ל שנפל
ביום הראשון למלחמה במבואות עזה .הייתי
שליש הגדוד ולחמתי עם דוד ז"ל בזחל"ם
הסמג"ד.
הגדוד גויס ב־ 18במאי  1967ומאז הקמתו
היה שייך לחטיבה  .200בתקופת ההמתנה
צורף לחטיבה  7ואחר כך הפך לגש"פ דרום
 .86הגדוד לחם קשות מול גדודי פלסטינים

מתנדבים וטנקים רוסיים כבדים שטנקי האי־
אם־אקס־ 13בקושי יכלו להם .בקרבות אלה
ספג הגדוד  12הרוגים ועשרות פצועים .לפי
הידוע לי לא פורסם בכתב תיאור הקרבות
שבהם לחם הגדוד במלחמה ועובדה זו אינה
מצדיקה את ההתעלמות בגיליון "שריון"
מתרומתו של גש"פ דרום  86במלחמת ששת
הימים .מצאתי לנכון למלא בכך חוב מוסרי
כלפי החללים והפצועים הרבים שהיו לגדוד.
רס"ר (מיל' ברוך ברוך
תל אביב

תיקון טעות
בגיליון 26
בכתבה על חטיבת פלמ"ח הראל (חטיבה
 )10בעמוד  8התמונה היא של טנקים מהפלוגה
הירושלמית בגש"פ  ,182למעט הטנק השרוף
שצלליתו בין הטנקים השייך לחטיבה .10
רפי ישעיה
חבר העמותה ואיש הפלוגה הירושלמית

גש"פ - 182
השלמת נתון
בכתבה על המערכה בזירה הירדנית
(גיליון  26בעמוד  )69צוין כי בין הכוחות
שעמדו לרשות פיקוד המרכז היה גש"פ 182
שחלקו בגזרת לטרון וחלקו בגזרת ירושלים.
ברצוני להבהיר כי הגדוד פעל בארבע גזרות:
ירושלים ,לטרון ,קלקיליה וטול כרם.
סא"ל מיל') דוד ארגמן

עברו של גנרל
מנסור אבו רשאד
בגיליון שריון ( 26יולי  )2007פרסמתם
רשימה וצילום על גנרל מנסור אבו רשאד
המבקר במרכז הצפרות .אולי יעניין אתכם
לדעת פרט קטן בעברו הצבאי של הגנרל .לפני
ארבעים שנה ,בליל ה־ 5ביוני  ,1967היה סגן
מנסור מפקד מחלקה שהחזיקה במוצב תל
א־לוז (המסומן במפות שלנו כחרבת לאוזה),
שהיה חלק ממתחם שייח עבדול עזיז ,החולש
על כביש ירושלים תל אביב ,מעל מבשרת
ציון .באותו לילה נכבש המוצב על ידי פלוגת
חרמ"ש כ' (בפיקוד הח"מ) מגדוד ,106
בחטיבת שריון הראל (חטיבה .)10
בקרב על תל א־לוז נפלו ארבעה מחיילי
הפלוגה ושישה מחייליו של סגן מנסור .באחד
ממפגשי הלוחמים שהתקיימו לאחר הסכם
השלום עם ירדן ,פגשתי את הגנרל ותוך כדי
שיחה התבררה לשנינו עובדה מדהימה זו.
בצילום המצורף (משמאל) נראים גנרל מנסור
אבו רשאד והח"מ ,משחזרים את הקרב על
גבי מפה ותצ"א.
נחום ברוכי
יו"ר עמותת הראל

פלוגת הסנטוריונים
הראשונה
(השלמה והתנצלות לכתבה בגיליון  26של
"שריון" מיולי )2007
בגיליון הקודם של הביטאון "שריון",
בכתבה על פלוגת הסנטוריונים הראשונה
בצה"ל ,נשמט שלא במתכוון חלקו ותפקידו
של תא"ל (מיל') אשר לוי בסיפור זה ועל כך
אני מתנצל .אשר לוי שימש כשנה מג"ד ,82
החל מאוגוסט  ,1958עד שנתמנה לסמח"ט.
בתקופה זו נטל חלק פעיל בהכנות לקראת
קליטתם של הטנקים החדשים ובכלל זה
בחירה והכנת המט"קים והקצינים שנשלחו
ללמודים באנגליה.
כמג"ד  82היה ברור לו שמרגע שדובר
על הטנקים החדישים ,הם יוצבו בגדודו

גנרל מנסור אבו רשאד (משמאל) ונחום ברוכי

ויחד עם האלוף טליק ששימש כמח"ט 7
ובהשראתו ,נערך הגדוד ביסודיות לקבלתם.
התשתית הראשונית שנבנתה על ידי המג"ד
דאז ,הבטיחו ,בין היתר ,את קליטתם
המוצלחת בגדוד במסגרת פלוגה ז'
בפיקודו של גורודיש .עם שובו מן
ההשתלמות מאנגליה החליף אלוף
(מיל') מנחם (מנדי) מרון את אשר לוי
כמג"ד .82
סא"ל (מיל') דוד כספי

שה
מה ענואי כשאינו
שריו
לוחם:
א .חולם
ב .חושב
ג .כותב
ון "שריון" -
לביטא

שריונאים
של כל ה
הביטאון ריונאיות!
והש
08-9255
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6
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קרב הבקעא
במלחמת שלום הגליל  -יוני 1982

שדרות שריון
בהר הלבנון

אל"ם (מיל') בני מיכלסון

זירת הקרב
לבנון משתרעת על שטח של  10,400קמ"ר,
שהוא מהקשים ביותר לפעילות צבאית .אפשר
לחלק את שטחה של לבנון בזירת הפעולה למספר
גזרות עיקריות :הר הלבנון ,בקעת הלבנון (הבקעא),
הרי מול הלבנון.
הר הלבנון :בין נהר אל־כביר בצפון לליטני
בדרום ובין מישור החוף במערב לבקעת הלבנון
(הבקעא  -שהיא חלק מהשבר הסורי־אפריקני)
במזרח מתנשא הר הלבנון .אורכו כ־ 160ק"מ
ורוחבו בין  25ל־ 60ק"מ .זהו שטח הררי קשה
שפסגותיו מגיעות לעתים עד כדי 3000 - 2000
מ' .נתיבי התנועה והצירים בתוכו צרים ורובם
מתמשכים ממזרח למערב .המורדות המזרחיים
של הר הלבנון תלולים ואילו מורדותיו המערביים,
המשתפלים לכיוון מישור החוף ,מתונים יותר.
באזור כפרים רבים שתושביהם  -בעיקר נוצרים
ודרוזים  -מעבדים את המדרונות בטרסות .אפשר
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לחסום אזור זה בכוחות ובאמצעים קטנים יחסית
וכמעט אי אפשר להפעיל בו עוצבות שריון .באזור
זה קיים ציר עיקרי אחד (הכולל שני נתיבים)
לתנועה מדרום לצפון  -ציר ג'רג'וע  -ג'בע־ג'זין
 כפר א־שוף  -דיר־אל־קמר  -עין זחלתא  -דהראל־בידר.
בקעת הלבנון  -הבקעא :בין ביצות אל־קעא
בצפון ,אגם קרעון בדרום ,הר הלבנון במערב
והרי מול הלבנון במזרח משתרעת בקעת הלבנון.
אורכה כ־ 120ק"מ ורוחבה נע בין חמישה ק"מ
בדרום לעשרים ק"מ בצפון .זוהי בקעה מוארכת
המשתרעת למרגלות הפסגות של הרי הלבנון והרי
מול הלבנון .היא המשכה של בקעת הירדן ,אך
בינה לבין בקעת עיון  -חלקה הצפוני של בקעת
הירדן  -מצוי "פקק" הררי ,המחבר את הר הלבנון
ומול הלבנון (החרמון) ואשר כולל את ג'בל ביר א־
דהר וג'בל ערבה .כל תנועה לתוך הבקעא מדרום
מחייבת מעבר בשטח זה.
נהר הליטני מחלק את הבקעא לאורכה לשני
חלקים .משני עברי הליטני מצויות תעלות השקיה

רבות ושדות המושקים בהצפה .בבקעא שני אזורי
ביצות בלתי עבירים כל ימות השנה ,ביצות עמיק
וביצות ענג'ר.
למרות שהבקעא היא השטח היחידי בלבנון שבו
אפשר לפרוס כוחות שריון ,קשה מאוד לתמרן בה
עקב תעלות ההשקיה והעיבוד האינטנסיבי ,ומשום
שהיא נשלטת משני עבריה כמעט לכל אורכה
ורוחבה על ידי רכסי הר הלבנון ומול הלבנון.

בבקעת הלבנון
שלושה צירי אורך עיקריים:
כביש הבקעא המערבי :גשר דלפי  -משערה
 קב אליס  -שתורא.כביש מרכז הבקעא :כוכבא  -קרעון  -ג'ב
ג'נין  -בר אליס.
כביש הבקעא המזרחי :חצביה  -רשיא אל
ואדי  -סולטן יעקוב  -ענג'ר.
כיוון שבקעת הלבנון היא השטח הנוח ביותר
בלבנון להפעלת שריון ,ריכזו בה הסורים את

עיקר הביצורים והכוחות שלהם.
הרי מול הלבנון :הרי מול הלבנון מהווים גבול
טבעי בין לבנון לסוריה במזרח .הם מתנשאים
לגבהים של  2,500מ' .נהר הברדה מחלק אותם לשני
גושים :בצפון הרי מול הלבנון ובדרום החרמון.
הרים אלה מבותרים ותלולים ,האקלים בהם קשה,
הם חשופים ודלילי אוכלוסייה .כמעט שאין נתיבי
תנועה בהרים אלה .אין בהם צירי אורך .ציר הרוחב
העיקרי הוא כביש דמשק  -ביירות.
מתיאור זירת הקרב עולה כי לחימה בשטח
לבנון מצריכה שליטה בשיטות הלחימה
המסובכות ביותר :לחימה בשטח הררי ,לחימה
בשטח בנוי וצליחת מכשולי מים .השטח מחייב
שילוב מלא של שלוש השיטות הנ"ל ברציפות,
דבר המקשה עוד יותר על התכנון .אם לא די
בבעיות אלה ,הרי הטנק ,שהוא אמצעי הלחימה
הנושא בצה"ל בעיקר נטל קרב היבשה ,סובל
בשטח לבנון מבעיות חמורות וביניהן:
משקלו הרב הוא מגרעת חמורה בעת מעבר
על גשרים ועל גשרונים.
אורכו ורוחבו מקשים על התנועה בצירים
ההרריים.
בשל תאי השטח הקטנים יורדת אפקטיביות
התותח ומשתווה לעתים ליעילותו של מטול
רקטות נגד טנקים (מרנ"ט).
השריון ההיקפי ותנאי השטח מצמצמים עד
למינימום את אפשרויות התצפית.
יתר על כן ,תנאי השטח בלבנון מציבים בעיות
לוגיסטיות קשות .המסקנה העולה מתיאור השטח
היא כי למתגונן יתרונות רבים ,וכי הכוח התוקף
חייב לגלות יכולת תכנון וביצוע גבוהה ביותר.

הכוחות היריבים
הצבא הסורי :ערב המלחמה כמעט השלים
צבא סוריה את תהליך הפיכתו לצבא שרובו
ממוכן ומשוריין .מאז תום מלחמת יום
הכיפורים היה הצבא הסורי שרוי בתהליך של
התעצמות מואצת ,שנועדה להביאו למצב שבו
יוכל להתמודד לבדו עם צה"ל.
סד"כ הצבא הסורי:
•  4דיוויזיות שריון.
•  2דיוויזיות ממוכנות.
•	 4חטיבות עצמאיות ( 2חטיבות שריון ו־2
חטיבות חי"ר ממוכן).
• יותר מ־ 25גדודי קומנדו.
•	מספר אגדי מילואים :שריון ,חי"ר
וארטילריה.
האמל"ח בצבא הסורי:
•	יותר מ־ 3500טנקים מהדגמים טי־
.55/62/72
• כ־ 2300קני ארטילריה.
•	כ־  1500משגרים לטילים נ"ט (סאגר ,מילאן,
הוט ו־סוואטר).
•	כ־ 1600נגמ"שים בי־אם־פי־ ,1בי־טי־אר־
.)152/50/60
•	יותר מ־  30משגרים לטילי קרקע־קרקע מסוג

פרוג וסקאד.
• כ־ 80סוללות טק"א (טילי קרקע־אוויר).
• כ־ 500מטוסי קרב והפצצה:
•  250מטוסי מיג־ 11( 21טייסות).
•  64מטוסי מיג־.23
•  25מטוסי מיג־.17
•  16מטוסי סוחוי־.7
•  20מטוסי סוחוי־.20
•  25מטוסי מיג־( 25טייסת אחת).
•	כ־ 150מסוקים (כולל כ־ 50מסוקי תקיפה
"גאזל").
סד"כ הכוח הסורי בלבנון (ה־כס"ב) היה
בפיקודו של עמיד אדיב אסמעיל:
•	 2חטיבות טנקים (מול חטיבה  - 6אילו
התערבו).
•	 2חטיבות חי"ר ממוכן (מול חטיבה - 4
אילו התערבו).
• מספר גדודי קומנדו.
•	יחידות חת"ם ,נ"ט ונ"מ וסוללות טק"א2 ,
חטיבות חי"ר של צבא השחרור הפלסטינאי
(צש"ף).
•  1אגד שריון (של צש"ף).
האמל"ח בכוח הסורי בלבנון:
•  )616( 300טנקים טי־ ,72טי־ ,62טי־.55
•	 300קני ארטילריה (תותחים די־ ,30ו־ 130
מ"מ .מטל"רים ומרגמות  120ו־  160מ"מ).
•  80נגמ"שים בי־אם־פי־ 1ובי־טי־אר־.152

ההתבצרות ,ההיערכות
ותכנית ההגנה של הכס"ב
לאחר פלישתם ללבנון החלו הסורים להכין
את השטח הכבוש על ידם להגנה ,על פי כללי
הדוקטרינה הסובייטית ,תוך התאמתה לתנאים
בלבנון .הכס"ב נערך במגמה לענות על שתי
בעיות עיקריות :הגנה על שטחי המפתח בלבנון,
תוך הפרדת הנוצרים מאש"ף ואבטחת השליטה
על המדינה( ,ומעל לכל על ביירות ועל ציר
הכביש לדמשק); והיערכות לאפשרות שצה"ל
יתקוף דרך הבקעא לכיוון סוריה ודמשק.
הכס"ב נערך בהתאם למבנה הגיאוגרפי של
לבנון בצורה הבאה :א .רצועת ההגנה העיקרית
של הכס"ב כללה את דמור ,את הר הלבנון ,את
ג'בל ערבה ואת מורדות החרמון .רצועת ההגנה
השנייה כללה את העיר ביירות ,את זחלה  -רייק
 ג'דידת יבוס  -דיר אל עשייר .ב .בחזית רצועתההגנה העיקרית נפרסה רצועת האבטחה בשטח
שבין כוחות יוניפיל ומובלעת חדד בדרום ,לבין
קו דנייבה  -סחמר  -עיישיה  -בית א־דין  -דיר

אל־קמר  -דמור ,תוך ניצול השטחים ההרריים
של מורדות החרמון ,ג'בל ביר א־דהר ומורדות
הר הלבנון ,להשהיה ולהתשת התוקף.
פירוט ההיערכות
אזור ביירות  -משום שעיר זו היא הגדולה
והחשובה שבערי לבנון ובה מרוכזים כל מוסדות
השלטון ,החזיקו בה הסורים כוח גדול יחסית.
כוח זה היה חלק מרצועת ההגנה הראשונה.
בביירות היו לסורים  4מסגרות חטיבתיות
ועוד יחידת קומנדו .המערך שלהם כלל:
•  1חטיבת חי"ר ממוכן מס' . 85
•	 2חטיבות צש"ף ואלה חטיבות חסר
המאוישות בפלסטינים).
•	 1אגד שריון של צש"ף שכלל יותר מ־50
טנקים טי־.54/55
•	בהר הלבנון נערכה חטיבת חי"ר ממוכן
מס'  62שכללה גם טנקים ובין  4ל־ 6גדודי
קומנדו.
•	בבקעת הלבנון נערכה חטיבת טנקים טי־62
מס'  51עם כוח חי"ר ממוכן וכ־4־ 3גדודי
קומנדו.
•	בהר מול הלבנון נערכה חטיבת טנקים טי־
 62מס'  91מדיוויזיה מס'  1ולה גם כוח חי"ר
ממוכן ו־ 2אגדי קומנדו.

כוחות צה"ל
המבצע הוכר כפיקודי ולמערכה שהחלה ב־6
ביוני  1982הוקצו הכוחות הבאים:
• מפקדת פיקוד הצפון.
• מפקדת גייס .446
• שש אוגדות בסדיר ובמילואים.
• חיל האוויר במשימות תקיפה והטסה.
• חיל הים במשימות תקיפה והנחתה.
תכנית ההתקפה של פיקוד הצפון:
כוונת פיקוד הצפון ,כפי שאושרה על ידי
הרמטכ"ל למבצע "שלום הגליל" ,הייתה" :פיקוד
הצפון יפגע במחבלים ,יהרוס את תשתיתם בדרום
הלבנון על מנת למנוע ירי ארטילרי ופעילות
חבלנית עוינת מגבול הצפון .יהיה בכוננות
להשמיד את הצבא הסורי בלבנון ,אם יתקוף את
כוחותינו".
תכנית זו התבססה על שני גורמי יסוד אשר
אמורים היו להביא את התוצאות המקוות:
ניצול נתיבים וצירים עוקפים בשטחים
ההרריים.
הנחתת כוחות בעורף האויב כדי למנוע את
נסיגת המחבלים וכדי לשבש את ארגונם.
כוחות ומשימות צה"ל:

כמויות השריון בלבנון :ישראל מול סוריה
שלב

בקעת הלבנון

הר הלבנון

הגזרה המערבית

סה"כ

פתיחת הלחימה  6ביוני 1982

70

60

90

10

170

()30

390

70

שיא הלחימה  11ביוני 1982

940

565

120

45

335

100

1395

770
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• אוגדת הגליל ( ,)91בפיקוד תא"ל יצחק
(איציק) מרדכי תשמיד את ריכוזי המחבלים
לאורך ציר החוף על ידי תנועה על כביש החוף
עד נהר אל־אוולי וטיהור האזור ממחבלים תוך
הריסת תשתיתם .לצורך ביצוע המשימה עמדו
לרשות העוצבה (מצטבר)  6חטיבות חי"ר
ושריון.
• אוגדת הגולן ( )36בפיקוד תא"ל אביגדור
קהלני תשמיד את ריכוזי המחבלים ברמת נבטיה
ותחבור לאוגדה הקלה הנוחתת בשפך האוולי
על ידי תנועה על ציר הזהרני תוך השתלטות על
גשר חבוש ,הכשרת מעברות החרדלה וטיהור
הגזרה ממחבלים והריסת תשתיתם .לצורך
ביצוע המשימה עמדו לרשות העוצבה חטיבת
חי"ר וחטיבת שריון.
• אוגדת סיני ( )252בפיקוד תא"ל עמנואל
סקל תשמיד את ריכוזי המחבלים ב"פתחלנד"
ותיערך על ידי תנועה בצירים ממטולה לעבר
כוכבא  -חצביא ושבעה  -לאפשרות של התקפה
סורית .לצורך ביצוע המשימה עמדו לרשות
העוצבה  2חטיבות שריון וחטיבת חי"ר.
• אוגדה קלה ( )96בפיקוד תא"ל עמוס ירון
תנחת בשפך נהר האוולי ,תכתר את צידון
ותבודד את גזרת הפעולה מצפון על ידי חסימת
כביש החוף והכבישים המקבילים לו .לצורך
ביצוע הפעולה עמדו לרשות העוצבה ,חטיבת
הצנחנים וחטיבת שריון .לאחר החבירה בצידון
תוגבר כוח זה בשריון נוסף.
• אוגדת הפלדה ( )162בפיקוד תא"ל מנחם עינן
תשמש עתודה פיקודית לעיבוי אוגדת סיני או
לתנועה בהרי א־שוף לעבר גשר הבסרי .לצורך
זה כללה העוצבה  2חטיבות שריון ו־ 1חי"ר.
• אוגדת שריון מיל' ( )90בפיקוד תא"ל גיורא
לב תבקיע את רצועת ההגנה הראשונה הסורית
באזור הקרעון בדירוג ,אם הסורים יתערבו
בלחימה .לצורך ביצוע משימה זו כללה העוצבה
 2חטיבות שריון ו־ 1חי"ר.
• מפקדת גייס ( 446לראשונה בתולדות צה"ל
נעשה שימוש במסגרת על־עוצבתית מסוג זה)
בפיקודו של האלוף אביגדור בן־גל (יאנוש)
תוכננה לנהל את הלחימה להשמדת הכס"ב
בבקעא ,אם יתערב בלחימה .לצורך זה הייתה
אמורה מפקדה זו לקבל מספר אוגדות וחטיבות
תחת פיקודה.
• על חיל האוויר בפיקודו של האלוף דוד עברי
הוטל לסייע לכוחות היבשה לפי דרישה ,לבצע
פעולות אמנעה ,לתקוף יעדי מחבלים ,להטיס
כוחות חי"ר במסוקים ,לקיים עליונות אווירית
מעל לבנון ולהגן על שמי המדינה.
• על חיל הים בפיקודו של האלוף זאב אלמוג
הוטל לבצע פעולות אמנעה לתקוף יעדי מחבלים
ספציפיים ,להנחית את האוגדה הקלה בשפך
האוולי ,ובמקביל לקיים עליונות ימית לאורך
חופי לבנון ולשמור על חופי המדינה.
• מפקדת פיקוד הצפון בפיקודו של אלוף אמיר
דרורי הייתה המפקדה המבצעית של הכוחות
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התקדמות באזור ג'זין

קרב הבקעא
ופיקדה על המבצע ממוצב פיקוד קדמי.
התכנית בקווים כלליים הייתה צריכה
להתבצע לפי לוח הזמנים הבא:
 061200שלוש אוגדות חוצות את הגבול
ומתקדמות בגזרותיהן.
 062200האוגדה הקלה מונחתת בעורף האויב
בשפך נהר האוולי.
 081200גמר כיבוש השטחים שבשליטת
המחבלים בגזרת צידון.
הכוונה ,כאמור ,הייתה לבודד את בסיסי
המחבלים בדרום לבנון ולהרסם תוך כדי הימנעות
מעימות עם הצבא הסורי אך תוך עמידה על כך
שהצבא הסורי לא יסייע למחבלים.

ההתנגשות עם הסורים -
אוגדת "הפלדה" 162
ב־ 6ביוני החלה אוגדה  162לנוע לעבר גשרי
הבסרי :אוגדה זו נשמרה בעתודה לשלב הראשון
של המבצע .אולם כאשר הסתבר כי שלוש האוגדות
הראשונות מבתרות את מערכי המחבלים ברמת
נבטיה ובמערב לבנון כשהאחרונים מגלים התנגדות
מועטה מהמצופה הוחלט להניע את אוגדת העתודה
הסדירה קדימה כהכנה להתפתחויות הצפויות.
לאחר תקופה ממושכת ,שבה התכוננה ללחימה
הצפויה בלבנון ,הייתה האוגדה ביכולת שיא לביצוע
חלקה במבצע .המשימה שהוטלה על האוגדה
הייתה לאגוף את הכוחות הסוריים בבקעת הלבנון,

ממערב ,דרך הר־הלבנון (השוף) להגיע לאזור דהר־
אל־ביידר שעל כביש דמשק  -ביירות ליצור איום
על העורף הסורי על־מנת לגרום להם לסגת בגזרה
המרכזית והמזרחית (דרום הר־הלבנון והבקעא)
ולאפשר לצה"ל לנקות גם גזרות אלה ממחבלים
בטווח הארטילריה מיישובי גבול הצפון.
בצהרי יום ראשון  6ביוני ,נקבע ציר התנועה
לאוגדה  -בעקבות אוגדה  - 36גשר עקיה  -גשר
חבוש  -ג'רג'וע  -ג'בע בית א־דין  -בסרי.
זהו ציר הררי קשה שרוחבו המרבי מגיע ל־ 5מ'
המתמשך על המורדות המערביים של הרי השוף
בגבהים של  2000 - 1000מ' מעל פני הים ועל
מדרונות תלולים המתנשאים כ־ 100מ' ויותר מעל
קניוני הערוצים הנשפכים לזהרני ולוואדי א־שמס.
בעיקר נטל הלחימה לאורך כל הדרך נשאה חטיבת
השריון "בני־אור" ( )500שמצוידת הייתה בטנקי
מגח ,זאת לאחר שחטיבה  460בית הספר לשריון,
החטיבה השנייה של האוגדה ,הופרשה לטובת כוח
'ורדי' ללחימה על מערך ג'זין .חטיבה  500תוגברה
בהתחלה בחיילי נח"ל ומאוחר יותר בחיילי חי"ר
מילואים נוספים מאוגדת "הגליל" .מגמת אוגדת
"הפלדה" בשלבי הפתיחה הייתה לנתק את גזרת
החוף מהבקעא על ידי תנועה צפונה בצירי דרום
הר הלבנון.
ביממה הראשונה שבה נלחמה האוגדה מיום 7
ביוני  0900עד  8ביוני  0600היא עברה כ־ 40ק"מ
בשטח הררי קשה ביותר שבו יישובים כפריים לרוב
(כמעט בכל ק"מ) .האוגדה נתקלה בהתנגדות חפוזה

מפת ההבקעה בבקעא

של קומנדו סורי שארב לה במספר מקומות.
בבוקר  8ביוני נתקל חוד האוגדה באזור גשר הבסרי
בכוח סורי קטן מחטיבה  85שבביירות .האוגדה חיסלה
את הכוח הסורי שהיה מורכב מחיילי חי"ר שנעו על גבי
נגמ"שים בי־טי־אר־ 152ותפס מספר שבויים.
בשלב זה הוברר כי הצבא הסורי אינו מתכוון
לאפשר לצה"ל לטהר את דרום לבנון ממחבלים בגזרת
הר הלבנון והבקעא .כמו כן הוברר כי הפיקוד העליון
הסורי אינו מוכן לשמוע אפילו שליחים אמריקאיים
בנושא .עקב כך הורה פיקוד הצפון לאוגדה לנוע מהר
ככל האפשר לכביש דמשק  -ביירות.
בבוקר  8ביוני התפצלה האוגדה לשתי שדרות של
צוותי־קרב חטיבתיים (האחד בפיקוד מח"ט "בני־אור"
אל"ם דורון רובין והשני בפיקוד מח"ט "בני־אור"
הקודם אל"ם בני טרן) כדי לנוע מהר יותר וכדי לנצל
שני צירים .קיצור השדרות כתוצאה מפיצול האוגדה
אפשר לה לנוע מהר יותר ובביטחון רב יותר .אכן,
ההחלטה לפצל את האוגדה הוכחה כנכונה ,וביום זה
גמאה אוגדת "הפלדה"  60ק"מ על אף השטח ההררי
הקשה המתנשא כ־ 250מ' מעל קניון נהר ברוך וכ־1000
מ' מעל פני הים .בשעה 1800הגיע החוד המזרחי (צח"ם
 צוות חטיבתי משוריין " -בני־אור") של הכוח לעיןזחלתא .תנועה זו הציבה את אוגדת "הפלדה" כ־10
ק"מ ( 7ק"מ בקו אווירי) מדרום לכביש דמשק  -ביירות.
בשלב זה היה ביכולתו של מפקד האוגדה לבחור באחת
משלוש דרכי הפעולה האפשריות הבאות :תנועה על
הכביש בכיוון מערב דרך דיר אל־קמר לדמור ,ירידה
לבקעא בציר מזרעת  -א־שוף כפריא לעורף המערכים
הסוריים או המשך התנועה לפנים ,אל הכביש .אולם
האוגדה לא התקדמה אף לא באחד משלושת הצירים
האלה .בשתי היממות וחצי הבאות (כ־ 60שעות) היא
התקדמה כ־ 3ק"מ בלבד והצליחה לכבוש את עין
זחלתא בלבד.

מדוע נעצרה האוגדה?

בשל ההשלכות שהיו לעצירת אוגדת "הפלדה"
על הקרב בבקעא ,מן הראוי לנסות לנתח את הקרב

שהיא ניהלה בעין זחלתא .השטח ההררי שמדרום
לכביש דמשק  -ביירות אזור הלחימה מתאפיין
בשלוחות היורדות מהכביש (מצפון־מזרח) לכיוון
דרום־מערב .על אחת משלוחות אלה בין ערוצי
כפר אצפא וואדי אבו קשקיש (שניהם יובלים של
נהר דמור) .בוואדי הנשפך לוואדי אבו קשקיש בנוי
הכפר עין זחלתא .זהו כפר מוסלמי קטן ,המונה
כמה מאות תושבים ושבתיו בנויים אבן .ב־ 7ביוני,
כשהחלו כוחותינו לנוע לעבר הרי א־שוף ,נערכה
חטיבת השריון  51הסורית (מוקטנת ועם טנקי טי־
 )62שתוגברה בקומנדו ובאמצעים נ"ט וחה"ן ,בין
צופר לשתורא כדי להגן על כביש דמשק  -ביירות.
כאשר נעה חטיבת השריון  500המובילה של
האוגדה בוואדי אבו קשקיש היא נתקלה במתחם
הסורי .ההיתקלות הייתה לאחר שהאוגדה
התקדמה יותר מ־ 120ק"מ בשטח לבנון בלא
שתתקל בהתנגדות של ממש .חוד הכוח נכנס לתוך
מתחם האויב ומיד נפתחה עליו אש תופת מכל
הכיוונים .שני הטנקים המובילים ומספר נגמ"שים
נפגעו מיד .במשך הלילה ניסו חיילי נח"ל להיכנס
לכפר כדי לחלץ את הנפגעים שנלכדו בתוכו.
כך החל מבצע החילוץ שגרם לנפגעים ,העסיק
את הלוחמים ועיכב את המשך התקדמותה של
האוגדה .באותו לילה (שבין  8ל־ 9ביוני) נקרא
מפקד חטיבת השריון ("בני־אור")  -אל"ם דורון
רובין  -להתייעצות אצל מפקד האוגדה .כאשר חזר
הסתבר לו שכוחותיו נתונים ללחץ סורי כבד .עלה
בידיו לייצב את המצב ,אולם ,היה ברור שהמהלך
שמטרתו הייתה לאגוף את הסורים מבלי להתעמת
עמם  -הביא ללחימה ישירה בסורים.
להמשך הלחימה של האוגדה היא הזדקקה
לסיוע אווירי מסיבי שחיל האוויר התקשה לספק
לפני שיושמדו מערכי הטק"א הסורים בלבנון.
במשך כל יום  9ביוני המשיכה האוגדה לחלץ
את נפגעיה ולא התקדמה כלל .לפנות ערב תוגברה
חטיבת השריון "בני־אור" בגד' צנחני מילואים
בבוקר יום חמישי  10ביוני תקפו הצנחנים את
המערך הסורי מעורפו (לאחר איגוף לילי) ואילו
השריון תקף את הסורים בחזיתם .במהלך מבצע
זה נכבש הכפר עין זחלתא והכוח הסורי שנערך בו
הושמד .משהסתיימה הלחימה על עין זחלתא (ב־
 10ביוני בלילה) מצאה עצמה האוגדה מול המתחם
הסורי בעין דרה .ב־ 11בחודש החלה האוגדה
כשהיא מסתייעת בחיילי גולני שבאו מג'זין ,לנוע
על כמה צירים והפעילה מחדש לחץ על הסורים.
התקדמות זו נעצרה בשל כניסתה של הפסקת
האש לתוקף ,כשהכוח מהלך שעות ספורות מכביש
ביירות־דמשק.

ההבקעה בבקעא

משימות מפקדת גייס  446של אלוף בן־גל
שכלל את אוגדות סקל ולב היו :להבקיע את רצועת
ההגנה הסורית בגזרת קרעון  -רשיא אל־ואדי -
לפי פקודה  -להשתלט על מורדות החרמון ומול־
הלבנון השולטים על הבקעא ממזרח ועל דרום הר
הלבנון השולט על הבקעא ממערב ,להשמיד את
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הכס"ב ולבסוף לתפוס את כביש דמשק  -ביירות.
מפקדת הגייס קיבלה אחריות על הגזרה
המזרחית כבר בשחר  7ביוני ,מוקדם בהרבה
מהמתוכנן .לאחר שהסתבר במהלך  8ביוני שצה"ל
כבר נמצא בלחימה ישירה בסורים ,היה ברור כי
הגייס עומד להיות מוטל למערכה שהתכונן אליה
לפני המלחמה.
בלילה שבין  7ל־ 8ביוני השלימה מפקדת
הגייס את תכנון המשימה .המפקד ,אלוף בן גל,
נקרא לאלוף פיקוד הצפון ,ובו במקום אישר אלוף
הפיקוד את תכניתו שכללה תקיפת המתחם הסורי
בג'זין  -משימה שלא תוכננה כלל לפני המלחמה.
כך מצא עצמו צה"ל מפעיל לראשונה בתולדותיו
גייס במלחמה בפעולה בלתי מתוכננת (בלת"ם).

הקרב על מתחם ג'זין
כוח "ורדי"
מתחם ג'זין היה מתחם בקיבולת לחטיבת חי"ר
בערך .הוא נבנה על השלוחה הדרומית של ג'בל
ברוך (בגובה של כ־ 1500מ' מעל פני הים) היה זה
המערך הדרום־מערבי של רצועת ההגנה הסורית
בלבנון והוא השתרע על שטח של כ־ 5על  7ק"מ,
מכפר־חונה בדרום דרך ג'זין ועד ניחא בצפון.
המתחם אשר הוחזק כל השנה על ידי גדוד חי"ר
מחטיבה ממוכנת  ,62ופלוגת טנקים טי־ 55תוגבר
בלילה שבין  6ל־ 7ביוני בגדוד חי"ר נוסף מחטיבה
 85שבביירות וב־ 2גדודי קומנדו .בבוקר  8ביוני
תוגבר המתחם בגדוד טנקי טי־ 62ממתחם קרעון
ששיך היה לחטיבה  .51מערך האבטחה של מתחם
ג'זין מדרום הוחזק על ידי חטיבת "ירמוק" של
הפת"ח (זו כללה כאלף מחבלים) .מערך זה תוגבר
בטנקים ,בקומנדו ובגורמי הנדסה ונ"ט שהוצאו
מתוך מתחם ג'זין .כוחות סוריים נוספים שהיו
במתחם ג'זין נשלחו לציר ג'רג'וע־ג'בע כדי לחסמו
בפני כוחות צה"ל מאוגדות קהלני ועינן שעברו
בו כבר ב־ 7לחודש .במערב הגנו על מתחם ג'זין
כשלושה גדודי פת"ח מחטיבת ה"קסטל".
כוח "ורדי" ,כוח משימה אוגדתי מאולתר
שהורכב על ידי הגייס בפיקודו של תא"ל דני ורדי
(מסגרת אוגדתית שביעית בלבנון) ,תקף את
המתחם בצהרי  8ביוני בנצלו את הצלחת אוגדות
קהלני ועינן (אשר נעו לפני כן בשוליים המערביים
של המתחם על ציר ג'רג'וע  -ג'בע ,חיסלו את
המארבים לאורכו והפרידו את מערך האבטחה
במערב  -חטיבת ה"קסטל"  -מהמתחם) .חיילי
גולני (כוח הסמח"ט סא"ל גבי אשכנזי) שליוו את
אוגדת קהלני עד אל־חמדיה (לאחר כיבוש נבטיה)
ואשר הועברו ת"פ כוח ורדי עלו לאזור ניחא כדי
לתקוף את המתחם רגלית מצפון ,השריון של כוח
ורדי (חטיבת בית הספר לשריון ,460 ,בפיקוד אל"ם
חגי כהן) תקף בשדרות לאורך הצירים ממערב
וחטיבה  769בפיקוד אל"ם שאול מופז צריך היה
לתקוף מדרום .החי"ר (סמח"ט גולני) נע מאזור
נבטיה צפונה לעבר ג'רמק  -עישיה  -ריחן ותקף
את המתחם מדרום־מערב .תקיפת המתחם מ־3
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עברים בבת אחת בחי"ר ובשריון ,אשר פעלו יחד
נגד כוחות ,שברובם לא שהו במתחם יותר מ־12
שעות ,ושלא הספיקו ללמוד את השטח ולהתארגן,
גרמה להתמוטטותו .עד  8ביוני בערב כבר שלטו
כוחות צה"ל ברוב המתחם ,וחיילי גולני החלו נעים
צפונה לעבר מעצר א־שוף .הכוחות הסוריים פוזרו
לכל עבר ,חייליהם נהרגו ,נשבו או ברחו צפונה.
במתחם נספרו  32טנקים שרופים.
כיבוש המתחם של ג'זין ,אשר היה שטח מפתח
ברצועת ההגנה כולה ,אפשר לכוחות צה"ל לתקוף
את מערכי הקרעון מהאגף המערבי באמצעות
ירידה בציר ג'זין־משערה או מהעורף מצפון־מערב
באמצעות ירידה בציר מעצר א־שוף ,כפריא ,ג'ב
ג'נין.

הקרב על רצועת האבטחה
עם תחילת מבצע "שלום הגליל" אמורה הייתה
אוגדה  252להשתלט על ה"פתח־לנד" ,להיעצר מול
רצועת האבטחה הסורית בקו שבעא  -חצביא -
כוכבא כדי להימנע ככל האפשר מלהיכנס ללחימה
עם כוחות סוריים ,לאבטח את האגף המזרחי של
כוחותינו הפועלים נגד חטיבת ה"קסטל" בדרום
לבנון ולהרוס את תשתית חטיבת "כראמה" של
הפת"ח שהגנה על גזרה זו .ה"פתח־לנד" כולל את

ושכללה מכשולים ,המורכבים מגשרונים מוכנים
לפיצוץ ,ממקבצי מוקשים חפוזים ומביצורים,
הכוללים עמדות טנקים מוסוות היטב לאורך הציר.
הכוחות הסורים שהחזיקו ברצועת האבטחה כללו
פלוגת טנקים ,פלוגת חה"ן ,פלוגת נ"ט ,לפחות
פלוגת קומנדו אחת ומסוקי תקיפה .בצהרי יום ג'
התקרבה אוגדת סקל לכפר מימס כ־ 7ק"מ מצפון
לחצביא  -ולאחר ריכוך ארטילרי כבשה אותו .עד
הערב של  8ביוני התקדמה אוגדת סקל כמחצית
הדרך לעבר המערך העיקרי של הסורים וכבשה את
חצביא את כוכבא ,את עין קיניה ,את מימס ועוד
מספר כפרים נוספים.
במקביל ללחימה של צוות־הקרב המשוריין
לאורך ציר הכפרים חצביא  -מימס החל צוות־
קרב נוסף שתוגבר באלמנטים של הנדסה להכשיר
את וואדי שבעא לתנועה .בוואדי הוצבו מכשולים
רבים סוללות עפר ומקבצי מוקשים ,והגנה עליו
פלוגת קומנדו אחת לפחות .על פלוגת צנחנים של
צה"ל הוטלה המשימה לתפוס שטחים שולטים
לאורך הציר .הצנחנים הותקפו על ידי הקומנדו
הסורי בגבעה שכונתה "המיוערת" ובקרב
שהתפתח נהרגו  40חיילי קומנדו סוריים .כוחות
ההנדסה הצליחו להכשיר לתנועה את  12הק"מ
הראשונים של הציר ,אך גדוד השריון שהחל לנוע

קרב הבקעא
המורדות המערביים של הר החרמון ,ואפשרויות
התנועה בו מוגבלות ביותר .כמעט שאי אפשר
לנוע בדרכים העוקפות את הכבישים הקיימים
(הכבישים עצמם הם גרועים ביותר) .אוגדת סקל
התבססה בתכניתה על תנועה בכמה צירים.
התנועה לעבר חצביא ,שהחלה ב־ 6ביוני ,ואשר
התנהלה על שני צירים  -מטולה  -אל חיאם -
חצביא והר דב־חצביא  -כאילו בישרה על הבאות.
חי"ר ושריון מצוות־הקרב־החטיבתי  401של
אל"ם עוזי לב־צור שנעו בכביש המזרחי ,הגיעו
לחצביא עם חמישה נגמ"שים בלבד ,משום שכמה
מאות מטרים לאחר כפר שבעא התמוטט הכביש
(לאחר שחמשת הנגמ"שים עברו בו) ורוב החטיבה
נבלמה .למרבה המזל הייתה ההתנגדות בכביש
קלה ,וחמשת הנגמ"שים הגיעו עם ערב לחצביא -
שם הם חברו עם שאר כוחות האוגדה אשר הגיעו
ממטולה .חצביא עצמה נכבשה ללא קרב .המחבלים
נסוגו ממנה להרים שמצפון וממזרח .בחצביא
התגלה חלק מתשתית המחבלים בגזרה המזרחית
 מחסני נשק ותחמושת גדולים ,מפקדות ומתקניהדרכה .עם התמקמות הכוחות באזור חצביא
נפתחה עליהם אש תותחים סורית וכן הטרידו
אותם חוליות נ"ט של מחבלים ושל סורים.
בשלב זה החל למעשה הקרב על רצועת
האבטחה ,שהייתה ערוכה בין חצביא לבית לחיא

בו ,נעצר אחרי ק"מ אחד בשל ידיעות על היערכות
של גדוד קומנדו סורי נוסף במוצא הוואדי .משלב
זה שוב לא נעשה שימוש בציר וואדי שבעא עד
לגמר כיבוש מערכי קרעון  -רשיא .לאוגדת סקל
נותר אפוא ציר אחד בלבד  -כביש הכפרים.
הכפר הבא שהאוגדה צריכה הייתה לכבשו היה
אל חילוה .הקרב על כפר זה ,שנשלט מכפר א זית,
נמשך לאורך כל יום רביעי  9ביוני .משום שלא
ניתן היה לתמרן בשטח הקשה ,לא היה מנוס
מכיבוש הכפר בית אחר בית .התנהל קרב קשה
שבמהלכו נהרגו  4חיילים ועשרות נפצעו .עם
כיבוש הכפר עשתה האוגדה מעט יותר ממחצית
הדרך למערך העיקרי ברשיא.
ב־ 8ביוני ,במקביל ללחימת אוגדת סקל ,החלה
בפעולה גם אוגדת המילואים  90בפיקודו של תא"ל
גיורא לב .אוגדה זו שחברה לחטיבת החי"ר (בה"ד
 )1של אל"ם שמואל ארד ולחטיבת השריון 14
של אל"ם דוד שובל מאוגדת סקל באזור חצביא־
כוכבא ,השלימה במשך  9ביוני את ההתגברות על
רצועת האבטחה בגזרתה בין נהר הליטני במערב
לחצבני במזרח .האוגדה צוותה את כוחותיה
מחדש והפעילה את כולם במקביל :צוות־הקרב
של ארד שתוגבר באלמנטים של חה"ן הצליח עד
הערב לפתוח את כביש הפיתולים ,חצביא־דניבה־
כפר משכי עד כקילומטר מדרום לדניבה .במקביל

חטיבה  500מתקדמת בשוף

לפעולתו התקדם השריון של שובל על דרך שני
שליש הרכס על המורדות המזרחיים של ג'בל ביר־
א־דהר .חטיבת צנחנים  623בפיקודו של אל"ם
נחמיה תמרי שתוגברה בטנקים ובכוחות הנדסה
הצליחה לפתוח את כביש כוכבא  -קרעון עד זליא.
אך המהלך המוצלח ביותר היה החדרת חטיבת
השריון  943של אל"ם נחמן ריבקין בדרכי עפר על
רכס ג'בל ביר־א־דהור בלא קרב והשתלטות על
הכפר לביא.
באותו יום ירד כוח ורדי (חטיבת חגי) מהרי ג'זין
מזרחה לעבר כביש משערה  -עיתנית ,לעבר מערכי
קרעון מהאגף בשני צירים :ג'זין־משערה וכפר
חונה  -אל־קטרנה  -מידון  -עין־א־טינה .כתוצאה
מהיתקלות במוצב פלוגתי רווי נ"ט שערכו הסורים
באזור עין א־תינה  -משערה ,נפגמה החבירה בין
הטנקים שנעו על שני הצירים והכוח נעצר למספר
שעות .הקרב על רצועת האבטחה לא הסתיים
למעשה אלא ב־ 10ביוני לאחר שהתמוטט המתחם
של חטיבת השריון הסורית  ,91המזרחית שבמערך
העיקרי .חטיבה זו הייתה בתחום הגזרה של אוגדת
סקל ,אך הייתה זו פעולתה של אוגדת לב שמוטטה
אותה .ניתן לסכם ,כי אוגדת סקל .לא הצליחה
להתגבר על רצועת האבטחה בזמן שהוקצב לה ,אך
הצלחותיהם של אוגדות לב וורדי נתנו למפקדת
הגייס את האופציה לתקוף את המערך העיקרי
הסורי בגזרת קרעון גם ללא אוגדת סקל .החלטת
הממשלה משעה  091200להורות על תקיפת הכוח
הסורי בלבנון באוויר וביבשה אפשרה לחיל האוויר
לבצע את אחד המבצעים הראויים לציון ביותר
בתולדותיו ולהשיג עליונות מוחלטת באוויר,
לאחר שעלה בידו להשמיד בשעות אחר הצהריים
 17סוללות של טילי קרקע אוויר סוריים .עובדה זו
והפלתם של  29מטוסים סוריים גם כן באותו יום
הבטיחה ,כי חיל האוויר יוכל להתפנות למתן סיוע
אווירי מסיבי ביום המחרת.

הקרב על המערך העיקרי  10ביוני
ב־ 10ביוני בשעה  0600בבוקר החל הקרב
להבקעת המערך הסורי העיקרי בלבנון .בעיקר
הנטל נשאה אוגדת לב ,בעיקר בשל ההצלחות
שהשיגה ביום הקודם .כדי להבין קרב זה יש לתאר
את המערך שבנו הסורים באזור קרעון  -רשיא
במהלך  4הימים שקדמו למבצע המתקפה הגייסי.
המערך הסורי באזור זה היה בעל מסגרת
דיוויזיונית הבנוי ממספר מתחמים חטיבתיים,
שמוקמו בשטח ההררי אשר בכניסה הדרומית

שרידי חטיבה  51הסורית בשוף

לבקעא .מערך זה ,אשר נשען על רכסי הר הלבנון
ומתחם החי"ר בג'זין במערב ,התמשך לכיוון
מזרח משני עברי ג'בל ערבה ונשען במזרחו על
הרכסים הבלתי עבירים של החרמון .עד לבוקר
יום חמישי  10ביוני נתפס המערך על ידי כוחות
עד כדי תפיסתו המרבית .בלילה שבין  9ל־ 10ביוני
נתפס גם המערך האחורי של דיוויזיה  1הסורית
על ידי חטיבה ממוכנת  ,58וכן העבירו הסורים את
חטיבת הטנקים שלהם מס'  47מאזור חומס לעבר
בקעת הלבנון כדי שתתפוס את רצועת ההגנה
השנייה באזור זחלה־רייק .רצועה זו הוחזקה קודם
לכן על ידי חטיבה  51אשר הופנתה כדי לבלום את
אוגדת עינן .בדרכם הותקפו הטנקים על ידי מטוסי
חיל האוויר שביצעו פעולות אמנעה לאורך צירי
צפון הבקעא .בתקיפות חיל האוויר אבדו לחטיבה
כ־ 30טנקים מתוך כ־ 100וכל הרכב הרך .למרות
זאת עלה בידה להגיע בבוקר  10ביוני לאזור רייק
 זחלה .דיוויזית שריון מס'  1קיבלה אחריות עלשאר המערכים.
סד"כ האויב מנה בין  200ל־ 300טנקים ,כ־150
קני ארטילריה למיניהם וכמספר הזה נגמ"שים נ"ט.
סד"כ זה היה ערוך במתחמים במרחב אגם קרעון,
רשיא אלואדי ובמרחב ג'ב־ג'נין  -כמד א־לוז.
בבוקר  10ביוני התקיפו אוגדות לב וורדי (כוח
יוסי) את חטיבת השריון הסורית מס'  76שהייתה
ערוכה משני עברי הליטני ,ובאמצעות סיוע אווירי
מסיבי ומחסומי אש ארטילרית שהונחתו על
עמדות הטנקים של האויב ועל דרכי התנועה שלו
חוסלה חטיבה זו ככוח לוחם תוך  4שעות.
כוח יוסי (שמנה בעת ההיא גדוד טנקי 'מרכבה'
וגדוד צנחנים בלבד) אשר הצליח למגר את גדוד
הטנקים המוגבר ,אשר היה ממערב לליטני באזור
משערה  -סכר קרעון ,המשיך בתנועתו צפונה
לעבר עיתנית וצעבין .אוגדת לב אשר הפעילה את
חטיבת הצנחנים של נחמיה תמרי מכיוון יחמר אל־
בקע ואת חטיבת השריון של נחמן ריבקין בוואדי
חפופה ,הצליחה להשמיד במהלך הבוקר את שרידי
החטיבה הסורית  76שהייתה ערוכה משני עברי
הליטני ,ועד הצהריים עלה בידה לדחוק חטיבת
שריון סורית נוספת מס'  91מאזור דניבה  -כפר
משכי ,לאחר שהשמידה גדוד טנקים שהיה ערוך
שם ,לעבר רשיא־כפר דיניס .הצלחה זו אפשרה
לאוגדת סקל להמשיך בהתקדמותו צפונה ,אך
המהלך המזהיר ביותר היה החדרת חטיבת השריון
של נחמן במרכז ג'בל ערבה עד הכפר רפיד תוך
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השתלטות על רכסי הג'בל .מהלך זה ביצע הכוח
מול התנגדות חלשה של מחבלים ושל קומנדו
סורי וכמעט ללא נפגעים( .אולם הצלחתה לחדור
לעומק הייתה לה לרועץ כיוון שהותקפה על ידי
מטוסינו באופן אפקטיבי מאד תוך גרימת אבידות
רבות ופגיעה מורלית קשה).
הסורים ,שהוכו קשה ,החליטו להיערך בדרג
הדיוויזיוני השני בכל הכוחות שנשארו להם ,ועד
הערב הם בנו מערך חדש מצפון לקו ג'ב ג'נין
 כמד א־לוז  -מדוחה שבמרכזו חטיבה ממוכנת .58חיל האוויר תקף באורח מסיבי את הכוחות
הסורים והקשה עליהם מאוד לבנות את המערך
החדש .עם רדת הלילה הסתמנה התמונה
הבאה:
כוחות צה"ל :כוח יוסי שנע בציר המערבי
הגיע לכפריא והמשיך בהתקדמותו צפונה לעבר
קב אליס בלא שנתקל בהתנגדות ממשית .אוגדת
לב התייצבה עם חטיבת שריון ברכסים מעל כמד
א־לוז ,עם חטיבת שריון נוספת 399 ,של מיקי
שחר ,באזור כוכבא  -אבו־ערב ועם חטיבת
תמרי באזור קרעון .אוגדת סקל התייצבה על
כביש עיחה  -רשיא.
על פי תורת ההגנה הסובייטית אסור
לדיוויזיה לצאת להתקפות־נגד אם נפרץ קו
ההגנה הראשון שלה ,אלא עליה להפעיל את
הכוחות שיועדו להתקפת הנגד לחיזוקו של הקו
השני ועל ידי כך לשלבם במאמץ הכלה אופרטיבי
של האויב הפורץ .רק לאחר שההכלה מצליחה
ניתן לבצע התקפת־נגד.
בלילה שבין  10ל־ 11ביוני השתדלו הסורים
להכיל את כוחות צה"ל אשר הצליחו להבקיע
את מערכי קרעון .בשלב זה ניצבו בפניהם שתי
בעיות עיקריות:
•	האפשרות שאוגדת סקל תפנה מזרחה
ותאיים על דמשק.
•	האפשרות שכוחות צה"ל ימשיכו לנוע
בבקעא צפונה וינתקו את הכוחות הסוריים
שבהר הלבנון ובבירות מסוריה.
הסד"כ אשר היפנה המטכ"ל הסורי לבניית מערך
אשר ינסה להכיל את כוחות צה"ל התוקפים
מנה:
•	שרידי דיוויזית שריון מס'  ,1חטיבת שריון
וחטיבה ממוכנת נערכו בחצי קשת בקו עין־

קרב הבקעא
ערב  -כמד א־לוז  -ג'ב ג'נין וכ־ 4ק"מ צפונה
ומזרחה.
•	דיוויזית שריון מס'  3המצוידת בטנקי טי־72
החלה בתנועה מערבה ואמורה הייתה להוות
דרג שני באזורי דיר אל־עשייר ,קב אליס -
שתורא וג'דידת יבוס.
•	חטיבת שריון  47התפרסה באזור זחלה -
רייק .אף היא הייתה חלק מהדרג השני.
•	חטיבת שריון נוספת נערכה במורדות
המזרחיים של החרמון.
מטרת היערכות זו הייתה למנוע את ירידת
כוחות צה"ל לתוך שטח סוריה מהחרמון ומכוון
דיר אל־עשייר־קטנא ולהגן על קטע הכביש
דמשק  -ביירות העובר בבקעא.
לאחר הבקעת הדרג הדיוויזיוני הראשון
במערך הסורי ,קיבל הגייס פקודה מפיקוד
הצפון לנצל את ההצלחה ולפרוץ למרחב רייק־
שתורא .בשלב זה החליטה מפקדת הגייס לעצור
בקו כפריא־מדוחה־עיחה ולנצל את  18השעות
הבאות להתארגנות להמשך המתקפה אליה
תכננה לצאת בשחר  11בחודש .כך שתנועת
כוחות הגייס בשלב זה לא כוונו אלא לישר קו
למקומות הנ"ל.
למעשה נעו בליל  11/10כוחות צה"ל ודיוויזיה
 3אלה מול אלה כאשר המקדים היה זוכה
בשליטה על כביש דמשק  -ביירות ,אלא שבגזרת
אוגדת לב השתבש מהלך העניינים ,חטיבה 399
קיבלה פקודה לנוע מהר ככל האפשר למזרעת
עזי (על הכביש לענג'ר וליישר קו עם חטיבה
 943תוך השתלטות על הצומת לכמד א־לוז .תוך
כדי התקדמותם עבר גדוד הטנקים המוביל של
חטיבת שחר את הצומת ,ולפתע נתקל במתחם
סורי של חטיבה  58שכלל טנקים ,נגמ"שים
ורכב מסוגים שונים אשר חנה משני צדי הכביש
כשהצוותים יושבים ברובם על האדמה ומכינים
לעצמם ארוחה על מדורות שדה .החלוץ המשיך
בדרכו לעבר סולטן יעקוב בעוד מפקדת הגדוד
מתקדמת בעקבותיו .במהלך התקלות פתאומית

זו נפגעו שני הטנקים שבחוד הכוחות והחלו
בוערים .חילופי אש אלה העירו בפתאומיות
את כל המערך הסורי .כל החיילים הסוריים
רצו לכלי רכבם והחלו לירות מכל כלי הנשק
שברשותם .מאותו הרגע ועד למחרת בבוקר היו
מפקדת אוגדת לב ,אוגדה  880בפיקוד תא"ל
יום־טוב תמיר (אוגדה שמינית בלבנון) ומפקדת
הגייס עסוקים בחילוץ הכוחות שנתקעו בתוך
המערכים הסוריים.
בשעת ההיתקלות ב־ 11ביוני ()0300 - 0100
היה מצב כוחות צה"ל כדלקמן :כוח יוסי פלד
(שקיבל מעמד עצמאי וכלל את צוות הקרב
החטיבתי  409של אל"ם עוזי בן יצחק ואת
חטיבת השריון  654של אל"ם יורם אדלר עבר
את ביצות עמיק והגיע עד כ־ 2ק"מ מקב־אליס.
כוח ורדי עם חטיבת נחמיה בראש וחטיבת חגי
מאחור קיבל אחריות על ציר קרעון־בעלול־ללא
ועל המרחב שבין ג'בל ערבה לליטני .אוגדת לב
שלטה על רכסי ג'בל ערבה עד קצהו הצפוני -
קו כמד א־לוז  -ג'ב ג'נין ,אוגדת סקל הגיעה עד
קו כפר דיניס  -כפר קוק ,ואוגדת תמיר שזה
עתה הגיעה ממרכז הארץ החלה בתנועה צפונה
על ציר כוכבא  -כפר־משכי  -סולטן יעקוב
במגמה לקבל אחריות על מרכז הגזרה הגייסי
במתקפה עם שחר .בשלב זה כלל הגייס  5כוחות
אוגדתיים .אולם יתרון זה לא יכול לבוא לידי
ביטוי בגלל שהממשלה החליטה (לא מעט בשל
לחץ המעצמות שהופעל עליה) כי די לה בשטח
שנכבש ובשעה  110100הורתה לגייס לעצור
בקו בו הוא נמצא .כך המתקפה שתוכננה עם
שחר לא יצאה אל הפועל ו־ 12השעות שחלפו
בינתיים מהבקעת הדרג הסורי הראשון לא
נוצלו להמשך ההתקדמות והתייצבות על כביש
דמשק ביירות.
הצורך לעסוק בחילוץ הכוחות התקועים גרם
לכך שצה"ל לא הגיע בבוקר שלמחרת לכביש
דמשק  -ביירות על אף שזו הייתה כוונת מפקד
הגייס .בגזרת אוגדת סקל כוחות מערך ההכלה

היפגעות טנקים של צה"ל בשל"ג ובמלחמות קודמות
מגח

שוט

מרכבה

סה"כ בשל"ג

כמות בלבנון

946

343

164

1453

1967

1973

השתתפו

656

205

164

1025

1093

2200

נפגעו

80

21

34

135

170

 800נחדרו

הושמדו
אחוז מושמדים
מהפגועים

37
46

8
38

7
20

52
38

110
65

472
59
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הסורי (בעיקר דיוויזיה  )3הצליחו לתפוס את
מקומם לפי התכנון ולייצב רצועת הגנה חדשה
בחזית כוחות צה"ל .כוח יוסי הוחזר דרומה
לביצות עמיק ובאזור מנצורה ע'זה נתקל עם
בוקר בטנקי טי־ 72מחטיבת שריון  81השייכת
לדיוויזיה  3אשר היו בדרכם דרומה לחיזוק מערכי
דיוויזיה  .1בקרב שהתפתח הושמדו מספר טנקי
טי־ .72אוגדת לב הצליחה לחלץ עד הבוקר את
הכוחות הלכודים תוך הסתייעות בריכוז גדול
של אש ארטילרית ואווירית .אוגדת תמיר נטלה
חלק בחילוץ הכוחות והסתבכה בקרב באזור
סולטן יעקוב תוך שחטיבותיה סופגות יותר
אבידות מחטיבת שחר .אוגדת סקל נעצרה בקו
בקה  -ג'בל א־דמדומה ללא סיבה מניחה את
הדעת כיוון שמולה לא עמדו שום כוחות אויב
ראויים לציון ולא השתלטה על ינטא ועל כביש
דמשק ביירות שהיה ביכולתה ללא שום מאמץ
אלא בשל חששותיה מכוח סורי שהיה בדרכו אך
טרם הגיע לאזור .עד השעה  1100בבוקר יום 11
ביוני נקבעו העמדות הסופיות של כוחות צה"ל
בבקעא ,ונוצר קו המגע הקדמי (הקמ"ק) שהיה
קיים עד שנת .1985

פירות ההבקעה בבקעת הלבנון
יצירת "חור שחור" במערך האויב  -כוח "יוסי"
אשר הצליח להחדיר לעומק השטח הסורי את
חטיבת הצנחנים  409של עוזי בן יצחק יצר חור

שחור בין הדרג הקדמי לעורפי במערך הסורי וכל
כוח שנכנס לתוכו כמו שרידי חטיבה  76הנסוגים,
כוחות חטיבה  47המתגברים וכוחות טנקי טי־72
של חטיבה  81בדיוויזיה  3ואפילו מספר מסוקי
קרב  -כולם נכנסו לשטח ההשמדה שיצרה
החטיבה מעמדות במורדות המזרחיים של ג'בל
ברוך ,הושמדו מבלי יכולת לדווח מה פגע בהם.
אולם הצלחה זו לא נוצלה להמשך התקדמות
לעבר כביש דמשק־בירות והשתלטות עליו.
הטלת העתודה הפיקודית/מטכ"לית לגזרת
סולטן יעקוב  -אוגדה  880בפיקוד תא"ל יום־טוב
תמיר הוכנסה ללחימה בלבנון על אף שלא היה
מחסור בכוחות ודווקא לציר הפקוק ביותר שבו
הייתה ההתנגדות הסורית העזה ביותר .זאת ועוד
כוחותיה הקדמיים נכנסו לקרב בלא הכנה מתאימה
באזור סולטן יעקוב בו כבר נתקלו כוחות חטיבה
 399בפיקוד מיקי שחר במתחם של חטיבה 58
הסורית .הטלה זו לקרב בלא העברת מידע מספקת
בין הכוחות גרמו אבידות רבות יותר לכוח הנכנס
מאשר לכוח הקודם .העתודה האופרטיבית הוטלה
באופן לא מוצלח למקום היחיד בו הייתה עדיין
הגנת אויב מסודרת ולא לפערים שנוצרו בהגנת
האויב בגזרת אוגדות סקל או פלד.
אי הגעה לכביש דמשק־בירות בגזרת ינטא -
אוגדת "סקל" התקדמה בגזרה המזרחית ונעצרה
כ־3־ 5ק"מ מכביש דמשק בירות מסיבות של אי
קריאת הקרב ובלא התקלות באויב משמעותי

מולה תוך שהיא בטוחה שהשלימה את משימתה
ובוודאי לא התנגדות האויב עצרה אותה .עצירה
זו מנעה מצה"ל את ההישג המשמעותי ביותר
במערכת הבקעא  -חסימת ציר דמשק־בירות
באזור הר מול הלבנון ועל ידי כך ניתוק לבנון
מסוריה וניתוק הכס"ב מהצבא הסורי כולו .זוהי
ההחמצה הגדולה ביותר במערכה זו ונראה כי עם
קצת יותר נחישות בכל הדרגים היא לא הייתה
מתרחשת.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
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נמ"ר בעור של נמר

הנמ"ר של צה"ל ,הנגמ"ש החדש הממוגן והכבד על בסיס שלדת טנק מרכבה ,כבר
נמצא בייצור לקראת הצטיידות .הנמ"ר מייצג חדשנות בתפיסה ובמרכיבים רבים.
פרופסור אוגורקביץ' הנודע מכיר ביתרונותיו על פני הנגמ"שים ,הקלים' המפותחים
בעולם ,שמשקלם רק ממשיך לעלות .הלכתי גם אל טליק לשמוע על התפיסה
העומדת מאחורי נגמ"ש טוב לחי"ר וכמובן ש"יצאתי נמר"
אל"ם (מיל') שאול נגר

הברית הייתה שקל פירושו אופני .מחשבה זו הייתה
גרועה מפני שעבור רמת מיגון נתונה רק"ם זחלי יכול
להיות קל יותר .יתר על כן ,לא היה בנמצא רק"ם זחלי
שיכול היה להיות זמין במהירות מלבד הנגמ"ש אם־
 113שנחשב למיושן ועומד לצאת מהשירות .מצד
שני LAV III ,היה רכב מודרני יותר והיה זמין מחברת
ג'נרל מוטורס קנדה .שנית ,לצבא ארצות הברית ולגנרל
שינסקי שהיה אז מפקד הצבא ,היה הניסיון מהפעילות
במשבר קוסובו בשנת  1999כאשר הם ראו את הכוחות
הרוסיים המצוידים ברכב אופני משוריין  8x8מסוג בי־
טי־אר־ 80תופסים פיקוד על נמל התעופה של פריסטינה

נחשבים ככלל פגיעים מאוד אף שיש לגביהם הכרזות
הפוכות בדרגים הגבוהים ביותר .לדוגמה :בשנת 2004
הצהיר בפומבי גנרל שומייקר ,רמטכ"ל צבא ארצות
הברית ,ש"הרק"ם השריד ביותר כיום בעיראק הוא
הסטרייקר" ,וזו הייתה שטות גמורה.
לאחרונה הושמעה דעה בארצות הברית כי לאור
הרס הסטרייקרים על ידי מטעני צד בעיראק ,ייתכן
שישקלו להעבירם למשימות קלות יותר.

באוקטובר האחרון פרסם פרופסור ריצ'רד
אוגורקביץ הנודע מאמר נרחב בתקופון  IDRעל
נגמ"שים קלים ההופכים לכבדים עוד ועוד .חודש קודם
לכן ,בספטמבר  ,2007קיים אוגורקביץ שיחה עם אלוף
(מיל') ישראל טל בעניין הסטרייקר האמריקאי ,והייתה
ביניהם תמימות דעים באשר ליתרונותיו וחסרונותיו.
הסטרייקר ,לדברי אוגורקביץ ,המבוסס על נגמ"ש אופני
פיָרנ ָה ( ,)Piranhaהוא טוב מבחינה אוטומוטיבית .רכב
מה נדרש מנגמ"ש לחיל הרגלים
מסוג זה פותח במקור לניוד מערכתי של חי"ר וזה
כאמור פרופסור אוגורקביץ ואלוף טל תמימי דעים
נשאר עיקר תפקידו ,במלים אחרות להסיע את החי"ר
באשר ליתרונות (המעטים) ולחסרונות
עד שלב הפעולה הרגלית .אין הוא מתאים
(הרבים) של הסטרייקר שתוארו עד כאן.
ללוחמה רכובה .צבא ארצות הברית ,בעת
שאלנו את אלוף טל בדבר הנדרש מנגמ"ש
שאימץ רק"ם זה ,לא התכוון להשתמש
לחיל הרגלים והוא ציין את התכונות
בו כרק"ם לחימה לחי"ר אלא רק להסעתו
העיקריות הדרושות ואת התפיסה הכוללת
עד ללחימה רגלית .נגמ"שים מסוג פירנה
בעניין זה.
או סטרייקר אינם מתאימים להפעלה
בזמנו השלמנו תכנון של נגמ"ש הבקעה
באזורים של אש ישירה בלוחמה עיקרית,
לחיל הרגלים ,ציין אלוף טל .ביסודו של
ואף לא ללוחמה עירונית בעלת עצימות
אב טיפוס של הנגמ"ש הישראלי הכבד נגמ"ש סטרייקר אמריקאי נושא חי"ר
הרעיון ,עמד הצורך להעמיד לרשות חיל
כלשהי ואין להם אותה רמה של ניידות
"נמר" המבוסס על שלדת טנק המרכבה עם מיגון סולמות
הרגלים של צה"ל נגמ"ש מתאים לקרב
טקטית כמו לנגמ"שים זחליים .עוד מציין
ההבקעה .כלומר ,נגמ"ש שמסוגל מבחינת
פרופסור אוגורקביץ כי הסטרייקר והפירנה
הניידות הטקטית שלו לנוע עם הטנקים
אינם מתאימים לדיכוי מהומות ולפעולה
ולבצע איתם את קרב ההבקעה ,כלומר ,לנוע
בשטחים עירוניים בגלל פגיעותם הרבה
אל היעד בשלב הלחימה אל היעד והפריצה
וכושר התמרון הנחות בשטחים מוגבלים
דרך המכשולים ,כדי להסתער על היעד ולבצע
בהשוואה לרק"ם זחלי .נעשים ניסיונות
את שלב הלחימה על היעד .השלב הקודם
לשפר את המיגון של כלים מסוג סטרייקר
לשלב זה ,כלומר ,התנועה והלחימה אל היעד,
התפתחות ,הרכב האחרון ממשפחת
והגרסאות האחרונות שלו ממוגנים טוב אב טיפוס של רק"ם לחימה
הוא קרב האש ,ואילו הלחימה על היעד היא
רכביMowag Piranha
יותר נגד מטען חלול כדוגמת אר־פי־ג'י־ 7מסוג פומה גרמני
בבחינת הקדמה לביצוע ההבקעה ,גם הבקעה
ונגד מיקוש מאשר הדגמים הראשונים ,אך
עדיין יש מגבלת משקל של מיגון פסיבי וריאקטיבי לפני כוחות נאט"ו האיטיים .עקב כך הפכה "התנועה פנימה ,גם הבקעה דרך ,וגם ההבקעה החוצה .לפי
שהם יכולים לשאת ביחס לרק"ם זחלי היכולים להיות המבצעית לפריסטינה" לקנה מידה לפיו נשפט הרכב משנתו אפשר לפרט את שלבי הלחימה כך:
האופני המיועד להצטיידות של צבא ארצות הברית .1 .שלב מסע ההתקרבות ,כלומר התנועה משטחי
כבדים יותר.
הריכוז וההיערכות אל היעד ,כלומר אל מערך
כיוון ש"התנועה המבצעית לפריסטינה" הסתכמה
הרקע להצטיידות צבא ארצות
האויב .את התנועה הזו צריך להיות מסוגלים
במסע ללא אופוזיציה ,הרק"ם האופני הפך באופן ברור
הברית בסטרייקר
לבצע במתכונת של לחימה רכובה או רגלית.
להיות טוב יותר מהזחלי .שלישית ,כאשר צבא ארצות
הכושר הזה לבצע מסע התקרבות מחייב כושר
הברית החליט בשנת  2001לאמץ את הסטרייקרLAV/
בעת שחושבים על הסטרייקר ראוי לזכור את
של ניידות אופרטיבית.
הנסיבות שבהן החליט צבא ארצות הברית לאמץ את  ,IIIהוא לא צפה את האיומים שאליהם יחשפו כלי
ה־ LAV IIIשהפך לסטרייקר .ראשית ,בשנת  1999הרכב בעיראק לאחר הפלישה בשנת  .2003כאשר  .2השלב השני זה הלחימה אל היעד ,שהוא שלב
קרב האש.
כאשר צבא ארצות הברית החליט שהוא זקוק לרכב הסטרייקרים יוצרו הם הוצבו לשירות בעיראק
קל יביל אוויר ,המחשבה של ראשי המתכננים בארצות ולפעולה בשטח עירוני שמעולם לא נועדו לכך .הם  .3השלב הבא הוא הלחימה על היעד.
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רק"ם  CV9040ממוגן בצבא שוודיה
נושא תותח  40מ"מ

שני השלבים האחרונים האלה  -לחימה אל היעד
ולחימה על היעד  -מחייבים כוח אש חזק מאוד,
והנגמ"ש צריך לאפשר הפקת עוצמת אש מרשימה.
 .4השלב הבא הוא ניצול ההצלחה שהוא שלב
ההתקדמות והרדיפה.
מכאן שהנגמ"ש חייב להצטיין בכושר ניידות
ועבירות מעולים ובהתאמה ללחימה רכובה ולהענקת
סיוע באש ללחימה הרגלית .כדי להתאים לביצוע השלב
הראשון ,שלב מסע ההתקרבות ,על הנגמ"ש להעניק
ללוחמים מיגון בליסטי נאות נגד רסיסי ארטילריה,
פצצות ורקטות ,כלומר נגד התקפות מן האוויר ,אך
באופן כללי צריכים כושר המיגון והניידות של הנגמ"ש
להיות ברמת היכולות של טנקים שאיתם הוא משתף
פעולה בקרב ,כולל המרכיבים של מיגון אקטיבי.

מאפיינים נוספים של הנגמ"ש
הדרוש לחיל הרגלים
בחזונו רואה אלוף טל את הנגמ"ש של חיל הרגלים
מצויד בשתיים או שלוש עמדות מקלעים בינוניים
נשלטים מתוך הנגמ"ש ,כלומר שאפשר לדרוך ולטעון
וכמובן לירות בהם מתוך הנגמ"ש .לעמדות אלה דרושה
תצפית מעולה .גם ללוחמים שבנגמ"ש דרושה תצפית
ואפשרות ירי ,בנשק אישי אוטומטי ,מעל גבי הנגמ"ש
או מחרכי ירייה שיותקנו בו ,ואף להטיל רימוני יד .גם
מקומו של העשן לא נפקד ודרושה אפשרות לפרוס
במהירות מסכי עשן גם לצורכי הגנה עצמית של הנגמ"ש
וגם לסיוע של תמרונים טקטיים .ועוד דרושה מרגמה
אחת או שתיים (בקוטר  60מ"מ הנפוצה בשריון) .בין
האמצעים שהנגמ"ש צריך להיות מצויד בהם דרושה
גם מערכת נשק שתאפשר להשמיד נגמ"שי אויב.
אלוף טל דבֵק בתפיסה הכוללת ובהגדרות הבסיסיות
והעקרוניות ולא מפרט נשק או מערכת ספציפית.

מההיסטוריה של צה"ל
במלחמת העצמאות ,מספר אלוף טל ,בלחימה על
נצרת ,הגיע קאוקג'י ,שגייס מתנדבים ערבים ,עם תשע
מכוניות משוריינות המצוידות בתותחים .לצה"ל היה

מולם זחל"ם יחיד חמוש בתותח היספנו־סוויזה 20
מ"מ על חצובה שרותכה לגוף הזחל"ם ,ותותחן עולה
מרוסיה .אלוף טל היה אז קצין האג"ם של לסקוב
המג"ד .התותחן כיוון וירה שישה צרורות קצרים
לעבר המכוניות המשוריינות של קאוקג'י ,צרור קצר
ויחיד על כל מכונית .מיד נפגעו שש מכוניות והחלו
לבעור ולהתפוצץ ושלוש הנותרות מיהרו להסתובב
ולהסתלק לכיוון טבריה .לסקוב פקד על טל לבדוק מי
האויב במכוניות המשוריינות .וטל חשף בין ההרוגים
במכוניות המשוריינות של קאוקג'י שם שני יוגוסלבים,
שני בריטים וקציני משטרה בריטים.

סקר של נגמ"שים ומערכותיהם
לוחמה עירונית משפיעה על הפיתוח של קטגוריה
חדשה של רכבים משוריינים ,מציין פרופסור אוגורקביץ
בכתבתו ,אולם הצורך לשפר את כושר ההישרדות של
כלי רכב משוריינים קלים הוביל לעליה הולכת וגדלה
במשקלם ,כותב פרופסור אוגורקביץ .שנים רבות
שלטו הטנקים בתחום הרק"ם ,אך מאז תום המלחמה
הקרה ומלחמת המפרץ הראשונה בשנת  ,1991הופנתה
תשומת לב מרובה לכלי רכב משוריינים קלים .מספרם
גדל והולך וקיימים עתה סוגים רבים ושונים ,אך אפשר
לסווגם בשלוש או ארבע קטגוריות בלבד וכך נוח יותר
לבדוק את הנעשה.
נגמ"שים אופניים  -אלה פותחו במקור לשאת
כיתות חיל רגלים לפעולה רגלית בסיוע ללחימה
ניידת ומשוריינת בשטח פתוח .עם זאת ,השימוש
בהם בצבאות המערב היה מוגבל במשך שנים רבות,
וכמה מהם ,לרבות צבא ארצות הברית ,לא החזיקו
כלל רכבים כאלה .המצב החל להשתנות בשנות ה־,90
כאשר מספר צבאות החלו להיות מעורבים בפעולות
שמירת השלום בבלקנים ,שבהן התברר שנגמ"שים
אופניים שימושיים יותר ממרבית כלי הרק"ם האחרים
שהיו זמינים .שינוי גדול נוסף בגורלם של נגמ"שים
אופניים התרחש כשהחליט צבא ארצות הברית לרכוש
כלים משוריינים שיהיו קלים מספיק כדי לאפשר
פריסה אסטרטגית בכל מקום בעולם ולהעבירם

בתוך זירות הפעולה במטוסי הרקולס מדגם סי־.130
הנגמ"ש האופני נחשב כרכב ביניים .היו שערערו על
ההחלטה מפני שרק"ם זחלי באותה עת היה קל יותר
ברמת מיגון נתונה ואף קומפקטי יותר ,והתאים יותר
ליבילות אוויר .ההטסה במטוסי סי־ 130הגבילה מאוד
את משקל הנגמ"ש ומכאן גם את רמת המיגון שאפשר
היה להקנות לו .כל הנימוקים האלה זכו עתה להכרה
בהחלטה לבנות את מערכות הרק"ם העתידי (,)FCS
שיבואו לאחר רק"ם הביניים ,כרק"ם זחלי ולאפשר
למשקלם לחרוג מכושר ההטסה של סי־ .130עם זאת,
בשנת  ,2000בעת שהתקבלו ההחלטות ביחס לרק"ם
הביניים ,לא צפו מראש את האיומים שעתידים היו
להופיע כעבור שלוש או ארבע שנים בעיראק והגנת
השריון לא הייתה גבוהה בדירוג הקדימויות.
המדיניות שאומצה בזמנו על ידי צבא ארצות
הברית ,להתמקד ברכש נגמ"שים אופניים ,זכתה לחיקוי
או להדים בהחלטות שנתקבלו בשנים האחרונות על
ידי מרבית הצבאות הגדולים .הצבא הבלגי החליט אף
להרחיק לכת ולהגביל את עצמו לחלוטין לנגמ"שים
אופניים ולרכבים הנגזרים מהם ,תוך נטישת טנקי
הליאופרד  1שלו .מדיניות דומה אומצה בידי הצבא
הקנדי ,אך הוא נטש אותה השנה לנוכח המציאות
העגומה של הפעולות באפגניסטן.
תפוצה עולמית  -שורה ארוכה של נגמ"שים
אופניים נמצאת בפיתוח ובייצור בעולם ,ומספיק
להזכיר רק אחדים מהם :הנגמ"ש האופני היותר נפוץ
בצבאות המערב (מעל  9300יחידות שיוצרו ובהזמנות)
הוא ה־ Piranhaמתוצרת  ,Mowagשבנוסף לאלה
שאומצו בצבא ארצות הברית כסטרייקר ,אומצו אף
במקומות רחוקים כמו אוסטרליה וניו־זילנד .הדגם
שהתחרה בהם באירופה היה הנגמ"ש האופני  8x8דגם
 Pandur IIשל חברת שטייר האוסטרית ,שאומץ על ידי
צ'כיה ופורטוגל וכן הנגמ"ש האופני  Patria 8x8המיוצר
בפינלנד ואומץ בפולין ,סלובניה ודרום אפריקה ,בנוסף
לארץ המוצא שלו .נגמ"שים נוספים  8x8שאומצו
באירופה אך עדיין אינם בייצור הם ה־Artec Boxer
עבור צבאות גרמניה והולנד ,ה־ Nexter VBCIעבור
צבא צרפת וכן  Iveco/Oto Melara Freccia VBCעבור
צבא איטליה .גם חברת  Santa Barbaraבספרד מפתחת
עתה נגמ"ש  ,8x8בעוד שדגמי ,Piranha Evolution
 Boxerו־ VBCIמתחרים על אימוץ בידי צבא בריטניה
כרכב 'השירות' של תוכנית ה־ ( FRESמערכת האפקט
המהיר העתידי) .בטורקיה ,מפתחת  FNSSאת הדגם
 Parsבשיתוף החברה  GPVהאמריקנית כדי לעמוד
בדרישות הצבא הטורקי לנגמ"ש אופני .יש גם פעילות
ניכרת במזרח הרחוק :חברת  STKהסינגפורית פיתחה
את ה־ Terrex AV 81ואת ה־32־ CMלייצור בטייוואן.
שלושה דגמי נגמ"ש אופני פותחו בדרום קוריאה
ומתחרים על הזמנה של צבא דרום קוריאה :שניים
מסוג  6x6ואחד מסוג  .8x8גם ביפן מפתחת חברת
 Komatsuנגמ"ש אופני  ,8x8אף שבצבא יפן כבר קיים
נגמ"ש .Type 96 8x8
שיפורים במיגון שריון  -ההשקעה שצבאות
משקיעים בכל הנגמ"שים האופניים האלה ,ודאי תוביל
להפעלתם הנרחבת ,וחלקם אף מעבר למה שתוכנן
עבורם מלכתחילה .עקב כך ייחשפו כלי רכב אלה
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בהדרגה לאיומים יותר חמורים ויידרשו לספק הגנה
טובה יותר .חלה התקדמות ברמת המיגון של הנגמ"שים
האופניים מהשריון הדק שסיפק הגנה מפני כדורי 7.62
מ"מ בעלי קלע רגיל ועד להגנה מפני קליעי  14.5מ"מ
חודרי שריון .ההגנה הבליסטית של  ,Piranha IVשעדיין
לא נכנס לייצור ,הוגבר עוד לרמה של STANAG 4569
 ,Level 5שפירושה שביכולתו של הרכב לעמוד בפני
קליעי ח"ש מנעל של תותחים אוטומטיים בקוטר 25
מ"מ בגזרת חזית של  60מעלות .שיפורים מקבילים
נערכו ביכולתם של דגמי  Piranhaלהישרד בעקבות
פיצוץ של מוקשים.
כך למשל ,דגם  Piranhaהיה מסוגל רק לשרוד פיצוץ
של מוקש המקביל לכ־ 5ק"ג טי־אֶן־טי תחת אחד
הגלגלים שלו ,ודגם Piranha IVכבר עומד במוקש של
 10ק"ג מתחת לגלגל ו־ 8ק"ג טי־אן־טי מתחת לגחון.
נדרשו גם צורות נוספות של הגנה כנגד סוגים
אחרים של איום ,במיוחד נגד אר־פי־ג'י־ ,7הנמצא
בשימוש מאז שנות ה־ 60של המאה העשרים .לאחר
הפלישה לעיראק בשנת  2003החלו להרכיב על
הסטרייקר ועל רכבים משוריינים אחרים ,מיגון המוכר
בשם "מיגון סולמות" .היעילות של מיגון סולמות
מוגבלת לכ־ 60אחוזים מפגיעות אר־פי־ג'י והוא אינו
יעיל נגד מטען חלול בעל מרעום אחר .יתרה מזאת,
השריון מגדיל באופן ניכר את המימדים הכלליים של
רכב ,מגביל את כושר התמרון ואף מעלה את המשקל
של הרכב בכ־ 2טון.
מיגון מקיף יותר נגד מטענים חלולים מוצע על ידי
מיגון ריאקטיבי היברידי שפותח בישראל בידי רפאל
והתעשיה הצבאית .עם זאת ,רק השנה הופיע סוג זה
של מיגון בעיראק על מספר נגמ"שי סטרייקר ועד כה
לא השתמשו בו בשום נגמ"ש אופני אחר.
הגנה אקטיבית  -קיימת ציפייה שההגנה מפני
מטולים וטילים בעלי מטען חלול תסופק על ידי
מערכות הגנה אקטיבית ,או חליפות הגנה קשה
שישמידו את האיומים לפני שיפגעו ברק"ם .מערכת
 Trophyשפותחה על ידי רפאל בישראל ,כבר הודגמה
על גבי הסטרייקר בעוד שמערכת ה־kill־ Quickשל
רייתאון עומדת להיבדק על רכב זה .מערכת ־Quick
 killנמצאת בפיתוח מאז שנת  2005עבור  FCSונראה
שהיא מערכת ההגנה האקטיבית המורכבת ביותר
שהופיעה עד כה .היא כרוכה בשיגור אנכי של טילים
נגדיים המסתובבים במעופם כדי ליירט את האיום
בנקודה שיש לקבוע אותה בדייקנות רבה באמצעות
מערכת המכ"ם והמחשב שלה ,ולהשמידו באמצעות
פיצוץ ממוקד המכוון כלפי מטה .מערכות אחרות של
הגנה אקטיבית ,כמו מערכת  AWISSשל  Diehlאו
מערכת  Iron Fistשל התעשיה הצבאית ,הן מערכות
הרבה יותר פשוטות ולכן באופן פוטנציאלי אמינות
יותר מפני שהן משתמשות במשגרים מהירי צידוד
והגבהה כדי לירות מטען נגדי ישירות על האיומים
המתקרבים .מערכת שונה מאוד הנקראת ,AMAP
שפותחה בגרמניה בידי  ,IBDמוצעת עבור משפחת
הרק"ם במשקל בינוני  ,SEPהנמצאת בפיתוח בשוודיה.
מערכת זו כוללת מספר יחידות המורכבות סביב
הרק"ם ,והיחידה הקרובה ביותר למסלול המעוף של
האיום המתקרב מופעלת באמצעות מערכת הגילוי
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ומשמידה את האיום באמצעות פיצוץ ממוקד.
ממדים וחימוש  -בנוסף לדרישה לתוספת
הגנת שריון ,יש עלייה במשקלם של נגמ"שים
אופניים עקב הדרישה למרחב פנימי גדול יותר.
מרחב זה גדל מכ־ 7מטרים מעוקבים ,שאפיינו
כלים מוקדמים יותר ,לנפח של עד  14מטר מעוקב
במקרים מסוימים .במספר מקרים נגרמת עלייה
במשקל בשל התקנה של חימוש כבד יותר .מרבית
הנגמ"שים האופניים חומשו במקלעים בקוטר 7.62
מ"מ או  12.7מ"מ ,אולם החל מה־ Piranha Iשאומץ
בידי המרינס האמריקנים כ־25־ ,LAVהותקנו
במספר נגמ"שים צריחים של איש אחד או של
שניים ,עם תותחים אוטומטיים בקוטר  25מ"מ,
ולאחרונה אף  30מ"מ ,תוך שהם מאבדים בתהליך
חלק מהמרחב הזמין לנשיאת חיילי רגלים.
התמודדות עם איום מטעני הצד  -הפיקוד המרכזי
של ארצות הברית לא ציפה לאיום של מטענים
מאולתרים ( )IEDלפני הפלישה לעיראק בשנת
 ,2003ולכן איום זה הגיע במידה מסוימת כהפתעה.
מרבית מטעני הצד והמאולתרים אינם חדשים .פגזי
הארטילריה שעליהם מבוססים רבים מהתקנים אלו
שימשו כמוקשים מאולתרים נגד־טנקים כבר לקראת
סיום מלחמת העולם הראשונה בשנת .1918
קיימים מטענים מאולתרים מסוימים ,כגון מטעני
נפץ גדולים מאוד קבורים ,שבתכנון הרכב לא ניתן
להתגבר עליו מפני שביכולתם להשמיד גם את הטנקים
הטובים ביותר ,כפי שהוכח מהשמדתו של טנק
המרכבה הישראלי ברצועת עזה בפברואר  ,2002אך
אפשר להפוך כלים משוריינים לפחות פגיעים מאשר
הסטרייקרים וההאמר כנגד סוגים רבים אחרים של
מטענים מאולתרים.
בארצות הברית מפתחים כיום במסגרת תכנית
( MRAPהגנה ממיקוש ומפני מארבים) רמות מיגון
גבוהות לכלים אופניים שונים ויש הרואים בהם חלוצים
של קטגוריה חדשה של רכבים משוריינים המיועדים
לשימוש בעיקר בלוחמה עירונית .אין הם מחייבים
הגנה חזיתית ברמה גבוהה ואין דגש על צללית נמוכה.
במקום זאת ,הם זקוקים לכושר תצפית יוצאת דופן
והגנה מפני כלי נשק קצרי טווח המבוססים על מטען

חלול וכן מרווח גחון גדול להקטין את נזקי המיקוש.

נגמ"שים זחליים
הצורך בהגנה רבה יותר שהניע הרבה מהאבולוציה
של נגמ"שים אופניים השפיע מאוד על פיתוח
הנגמ"שים הזחליים .אלה יוצרו תחילה כדי להפוך את
חיל הרגלים לנייד יותר מבחינה טקטית כדי לתמוך
בטנקים בצורה יותר קרובה ואפקטיבית .באופן מקורי,
ציפו מחיל הרגלים לפעול לאחר הירידה מהרכב,
אולם בשנות ה־ 60התחילו להרחיב את התפקיד של
נגמ"שי החי"ר באמצעות ה־ Marderהגרמני וה־1־BMP
הסובייטי ולהפוך אותם מכלי תחבורה להעברת חיילי
רגלים האמורים לפעול ברגל ,לכלי רכב מהם יכולים
חיילים רגלים גם להילחם .הפיכתם של נגמ"שים
זחליים לרק"ם לחימה ( )IFVהייתה כרוכה בהתקנה
של צריחים בעלי תותחים שהקוטר שלהם הלך וגדל.
כך ,תותחים של  20מ"מ ,שבהם עדיין מחמשים את ה־
 Marderואת ה־ AMX 10Pהצרפתי ,הוחלפו בתותחי 25
מ"מ בבראדלי של צבא ארצות הברית ותותחי  30מ"מ
של ה־ Warriorהבריטי וה־2־ BMPהרוסי .לאחר מכן
הגיעו תותחי ה־ 35מ"מ של ה־ Type 89היפני ,והגרסה
האחרונה של ה־ CV90של צבא הולנד המלכותי ,בעוד
שאת הגרסה המקורית של ה־ CV90בצבא שוודיה
חימשו בתותח  Boforsבעל קוטר של  40מ"מ.
תותחים מורכבים בנגמ"שי לחימה בעיקר כדי
להביס נגמ"שים עוינים ,והגידול בקוטר החימוש
שלהם נבע מגידול ההדרגתי במיגון השריון של הרק"ם
שמנגד .מצב זה הוביל באופן בלתי נמנע לעליה ניכרת
במשקל הרק"ם הלוחם .משקל הדגם האחרון של
 CV90מתוצרת  BAE Systems Hagglundsהשוודית,
הגיע ל־ 35טון .משקל הבראדלי האמריקאי עלה מ־
 22.8טון בגרסת  M2ל־ 30.4טון בגרסת  .M2A3המרדר
הגרמני המקורי שקל  27.5טון ומגיע ל־ 37.5טון בגרסה
העדכנית ביותר עם תוספת השריון.
ה־ Pumaהגרמני החדש כבר שוקל  43טונות ברוטו.
הנגמ"ש אכזרית של צה"ל ,על בסיס טנק טי־ 55שוקל
 44טון והיה עד כה הנגמ"ש הכבד ביותר ,אך הנגמ"ש
החדש הנמר ,המבוסס כל שלדת טנק מרכבה שוקל
לפחות  10טון יותר.

פעמיים הציל גרנט את הבריטים...

לא תיתכן פגישה עם אלוף טל ללא פיסת היסטוריה שתישלף להמחשת האקטואליה .במלחמה במדבר
המערבי בצפון אפריקה ,במלחמת העולם השנייה ,הציבו הגרמנים תותחי נ"ט רבים שירו על הטנקים הבריטים
תחמושת קינטית .עקב השגיאות שעשו הבריטים בקרב אבו־גזאלה ,שהסתערו טיפין טיפין ,כמעט הושמד
עיקרו של חיל השריון הבריטי במדבר המערבי .ומה היה עיקר הבעיה של הבריטים? שהטנקים שלהם ירו על
תותחי הנ"ט הגרמניים תחמושת קינטית מתותחי טו־פאונדרס ,ו־ 37מ"מ ולא הצליחו לשתק אותם ,מפני
שתחמושת קינטית לא אפקטיבית נגד אנשים ,כלומר נגד הצוותים של הנ"ט ולא נגד התותח עצמו .במצב
קשה זה פנו הבריטים לאמריקאים וביקשו פתרון ואולי פיתוח תחמושת נפיצה .האמריקאים לקחו את טנקי
השרמן שסופקו לבריטים מראש ,ובנו עליהם מבנה עילי  - upper structure -מעין קומה שנייה על השרמן,
ובה הוסיפו תותח עם תחמושת נפיצה .נוצר טנק חדש כמו שתי קומות .לטנק הזה קראו גרנט .טנקי הגרנט
חוללו נפלאות ושינו באחת את המצב במדבר המערבי.
והינה במאה ה־ ,21מתבדח אלוף טל ,שקעה בבוץ קבוצת הכדורגל הבריטית צ'לסי והבריטים חיפשו מוצא.
אך הפעם הם פנו ליהודים ואמרו :תנו לנו את גרנט [אברהם] ...והיהודים נתנו להם את המאמן גרנט .הנה לך
איך פעמיים אנגליה ניצלה ...פעם הצילו אותה האמריקאים עם הגרנט ואחר כך באו היהודים גם כן עם גרנט
והצילו...

נכונות להקרבה
אל"ם (מיל') שמעון בן שושן
כשלושים שנה עברו מאז החלה להתפתח בהדרגה
תופעה שלפיה הדור הנוכחי אינו מוכן להקרבה
עצמית ,אלא מוכן להקריב את זולתו .כמו תהליכים
אחרים גם זו נבעה ממערכת שלמה של גורמים,
כמו שחיתות שפשתה בחברה ,אי סדרים בצמרת
והעדר דוגמה אישית ,שהביאו נהירה לחומרנות.
עובדה זו הביאה לכך שהחברה התייחסה לאלה
הנכונים להקרבה עצמית כאל "פַרייֶרים" .במלחמת
לבנון השנייה נגלתה תמונת מצב מדאיגה שהפתיעה
אותנו לכאורה והיא אי יכולתו של צה"ל  -צבא העם
 לכבוש אפילו קטע קטן בדרום לבנון .הלחימהנמשכה כחודש וזה אותו צבא ,ללא מירכאות ,שניצח
את כל מדינות ערב בכל המלחמות ,ואפילו במלחמת
יום הכיפורים שבה הופתענו אסטרטגית וטקטית.
היה זה ניצחון מוחץ על צבאות מצרים וסוריה במשך
כשבועיים וחצי .הדוגמה הטובה היא מלחמת ששת
הימים שבה ניגפו צבאות ערב בפני צה"ל בתוך שישה
ימים .השאלה המתבקשת היא מה קרה לצה"ל.
התשובה לטעמי פשוטה לכאורה :העם לא מוכן
להקרבה ,לא מוכן לקבל נפגעים (הרוגים ופצועים).
עובדה זו לבדה תביא לרפיון ידיו של כל לוחם או
מצביא והוא יעמוד בפני חוסר יכולת לבצע את
המשימות המוטלות עליו .במלחמת לבנון השנייה
ההפעלה הטקטית של כוחות הקרקע לא הייתה
נכונה ולא אפיינה את הפעלת הכוח עד למלחמה
זו .הכשלים החלו בכך שלא הפעילו כוחות קרקעיים
מסיביים די הצורך וכשאלה כבר הופעלו  -הם הופעלו
לא נכון .כוחות המילואים שגויסו  -לא גויסו במועד,
לא התאמנו לפני המלחמה ,שטחי הריכוז והכינוס היו
תחת תצפית אויב ובתחום הארטילריה שלו (ללא
קשר לקטיושות).
להערכתי על אף האמור ,אפשר היה להצליח הרבה
יותר גם עם התכניות שהיו ,על אף הבלבול שבהן,
אלמלא הייתה רגישות יתר לנפגעים בעת הלחימה.
רגישות חריגה זו הביאה לכך שביצוע המשימה היה
מותנה .כל המדינה הייתה עסוקה בספירת נפגעים.
משימה שמצליחה אינה גוררת בהכרח ריבוי נפגעים,
כמעט תמיד ההיפך הוא הנכון .יש מבצעים ומלחמות
מוצלחות עם מעט נפגעים וזאת במקומות ובמקרים
שבהם הופעלו הכוחות כראוי .הרגישות היתרה
לנפגעים הופכת לסד ומגבילה מאוד את טיב הביצוע
עד כדי אי ביצוע המשימה .התופעה של אי נכונות
להקרבה תביא בטווח הקצר לכישלון בקרבות ובטווח
הארוך היא עלולה לגרום לכישלון במלחמה כולה,
והראייה לכך  -מלחמת לבנון השנייה.
בהיסטוריה הצבאית בכלל ובהיסטוריה הצבאית
הקצרה שלנו הוכח מעל לכל ספק ובאופן בולט כי
במקום שהייתה נחישות לביצוע המשימה ומהר ככל
האפשר  -הושגה המשימה ואף במעט נפגעים יחסית
או ללא נפגעים .אני חרד מאוד לגורלנו בארצנו ,ואם

 .חולמים (על השלום) ולוחמים להשיגו  -חיילים ברגע של מנוחה באימונים

לא נתעשת כבר עכשיו ו"ניקח את עצמנו בידיים"
 מצבנו יחמיר בעתיד ,כי האויב ממשיך להתחזק.יש לזכור כי במלחמות הבאות ,אם יהיו ,העורף יהיה
מופגז ופגיע כמו החזית ועוד נכונו לנו זמנים קשים
עוד יותר .בשום אופן אינני טוען שבהערכת מצב
לאומית וצבאית לא ננתח וניקח בחשבון את גורם
הנפגעים ,אך מכאן ועד להפיכת מרכיב זה למרכזי או
שאומדן של מעט נפגעים הוא תנאי הכרחי לביצוע
המשימה  -עוד ארוכה הדרך.
כדי להוסיף על האמור ,ברצוני לציין שיש
מרכיבים במנהיגות הצבאית שהיא כה חיונית,
שאני רואה בה ערך חיוני עליון לביצוע המשימה.
מנהיגות זו ברמות מחטיבה ומטה ,מתבטאת בעיקר
בדוגמה אישית ובאומץ לב אישי שמקרין על הקבוצה
והיחידה ,ובשום אופן אין זה במקום השכל הישר
והמקצועיות ,אלא בהרמוניה איתה .עם כל המדע
והקידמה ,וכתוצאה מכך פיתוח מערכת שליטה
בקרב לא יושמה נכון וגרמה למפקדי חטיבות לפקד
על היחידות דרך הצג של המחשב .עובדה "קטנה"
זו רק מוכיחה להבנתי עד כמה הוזנח העיקרון של
הדוגמה האישית וההשפעה הישירה של מנהיג תוך
כדי ביצוע המשימה.
אינני בוגר מלחמת העולם השנייה ולשמחתי
גם לא השתתפתי במלחמת העצמאות שלנו ולא
במלחמת סיני (קדש) ,אבל כנער לפני גיוסי לצבא
הושפעתי מאוד מהדוגמה האישית ,האומץ והנכונות
להקרבה שאפיינה בשעתו את הצנחנים בפעולות
התגמול בשנות החמישים .כך גם אומץ לב ,נחישות
לביצוע המשימה כמעט בכל מחיר שלא היו חדשים
לנו ועקרונות אלה לא השתנו .ההוכחה לכך נמצאה
היכן שהצלחנו .יתר על כן ,ברוב המקרים שיושמו
עקרונות אלה הם גם חיפו על ליקויים טקטיים אם
היו כאלה .אנשים מטבעם מפחדים בעת קרב וזה
אנושי לחלוטין .צריך אומץ לב ונחישות להסתער

(צילם מיכאל מס)

על אויב שיורה כדי להרוג ,וצריך חינוך מתאים כדי
להתגבר על הפחד.
חשוב מאוד גם לזכור אם נעשתה הערכת מצב
וגובשה תכנית הקרב הטובה האפשרית בנתונים
הקיימים .גם אם הגורמים השונים נוטים לטובתנו
בקרב נתון ומסוים ,עדיין אין ביטחון שתהיה הצלחה,
אם לקרב ולניהולו לא יצטרפו גורמים בסיסיים
וחשובים נוספים ,כמו אומץ לב ונחישות לביצוע
המשימה ,כמעט בכל מחיר ובמנותק מהרגישות
היתרה לנפגעים .נכון שיש חשיבות גם לגורמים
נוספים ,כמו ציוד טוב ומתקדם ואימונים טובים של
הכוחות בכלל ,ולפני המשימה בפרט ,אך עדיין אין
הם מהווים תנאי לביצועה.
הכל בוער בקרבי לראות את צה"ל המהולל,
שנחשב לאחד הטובים שבצבאות העולם ,ואולי
לטוב שבהם ,גם כאשר לא היו ברשות הלוחמים
אמצעים טובים במידה מספקת ,אבל הייתה להם
נחישות לצד טיפוח אומץ לב של הפרט והיחידה ואף
רגישות לנפגעים ,מבלי שכל זה העמיד בסימן שאלה
את ביצוע המשימה.

סיכום
בני הדור הצעיר כיום אינם נופלים מבני הדורות
הקודמים וייתכן שהם אף טובים יותר .לדור הנוכחי
יש תנאים אובייקטיביים טובים אך הוא חסר
מוטיבציה מתאימה ונכונות להקרבה .יש לעודד
ולהעלות על נס את העקרונות הבאים :דוגמה
אישית ודבקות במטרה ובמשימה .יש לשבח ולציין
במיוחד תופעות של אומץ לב אישי וקבוצתי ,ונכונות
להקרבה ,גם אם זה כרוך בנפגעים .פתגם עממי אומר
"במקום שגודעים עצים עפים שבבים" ,ובפעולה
מלחמתית יש אכן סיכוי לנפגעים ,לכן יש לראות
ברגישות היתרה לנפגעים חולשה רצינית ולהתמודד
איתה מוקדם ככל שאפשר.
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איתנו נותר רק זכר
חיוכם הצעיר לנצח
"הטובים ביותר שבינינו  -מנהיגים לעתיד של כל תחומי
החברה הרוח והעשייה במדינה  -נפלו בעמדת האש או
תוך כדי הסתערות והם בני עשרים או שלושים ,ואיתנו
נותרו רק זכר חיוכם הצעיר לנצח ,הכרת השרירות בה
בחר בהם המוות כקרבנו  -בהם ולא בנו  -והגעגועים".
ערך אל"ם (מיל') שאול נגר
פתחנו בקטע מדברי שר הביטחון ,אהוד
ברק ,בטקס הגבורה והזיכרון לחללי השריון
שהתקיים ב"יד לשריון" ביום י"ב בתשרי
תשס"ח ( 24בספטמבר  .)2007הטקס החל
בהנחת שורה ארוכה של זרים למרגלות כותל
השמות בידי מפקדים בעבר ובהווה ונציגי
המשפחות השכולות .נכחו בטקס אלפי אנשים,
בני משפחות שכולות ,חיילים ומפקדים בעבר
ובהווה ,שר הביטחון מר אהוד ברק ,הרמטכ"ל
רא"ל גבי אשכנזי ומפקדים בכירים .הבאנו
קטעים מדברים שנ ִשאו בטקס.

מדברי שר הביטחון אהוד ברק
התכנסנו במקום הזה ובמעמד הזה כדי לזכור
ּולהוקיר .אנחנו ,רעים־לנשק ומפקדים שלחמו
ושהובילו לוחמים־שריונאים אל הקרב האחרון.
כולנו אופפים את משפחת השכול של חיל השריון
באהבה ּובאחווה.
מאז "קדש"  -נטל על עצמו חיל השריון את
עיקר עומס המערכה בכל מלחמות ישראל .כגודל
תרומתו האדירה לַניצחון במערכה ,כך  -למרבה
הכאב  -גודל מחיר הדמים שהקריבו לוחמיו למען
הגנתה וביטחונה של מדינת ישראל.
בכל בתי העלמין הצבאיים ,תחת מצבות אבן
צנועות ,טמונים גיבורי השריון ,ובבתים רבים מאד
בישראל  -בתים שּקָדרּו מצער  -תלויה תמונת
השריונאי ,הבן ,האח או האב שנפלו חלל ְוז ִכרם
אינו נשכח.
לכם ,בני המשפחות השכולות ,אין בפי דברי
נחמה ש ִּיג ְְרעּו מצערכם ,כי המילים חלולות ודלות
מלהכיל את האובדן .יודע אני כי גם אחרי הטקס
הזה לא תפּוג מליבכם מועקת הכאב והגעגועים.
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כמפקד צוות סיור על ג'יפ ב"מלחמת ששת
הימים" נפלתי בקסם התנופה והעוצמה של החשופים
בצריח .לימים פקדתי על גדוד טנקים בחטיבת בית
הספר לשריון ,בחלק מהמַרים שבקרבות הדרום
במלחמת יום הכיפורים  -מהחווה הסינית דרך
כיתור הארמייה השלישית ועד לעיר סואץ.
כמי שראה מקרוב את טובי חבריו נהרגים לידו
על הטנק  -ואת האמיצים שבפָּקּודָיו בוערים בצריח
 אני אומר לכם היום :קור רוחם ודבקותם שליקיריכם במשימה ,עוז רוחם וקרבנם  -קבעו פעם
אחר פעם את תוצאות המערכה.
הטובים ביותר שבינינו  -מנהיגים לעתיד של
כל תחומי החברה הרוח והעשייה במדינה  -נפלו
בעמדת האש או תוך כדי הסתערות והם בני עשרים
או שלושים ,ואיתנו נותרו רק זכר חיוכם הצעיר
לנצח ,הכרת השרירות בה בחר בהם המוות כקרבנו
 בהם ולא בנו  -והגעגועים.חרף כל התמורות ּבַזירה ,השינויים בתורות
ּובאמצעי הלחימה ,חרף לקחיה הכואבים של
המלחמה בקיץ האחרון ,ועם מיצוי המהפכה
הטכנולוגית המת ֶמדֶת ,מקומו של השריון היה ונותר
מרכזי ומכריע בכל עימות צבאי בעתיד.
אנו מזהים ראשיתה של רגיעה בצפון ומקווים
שתעמיק ותתמשך  -אנו ניוותר דרוכים ,נושאים
עינינו לשלום אך יודעים כי "הרוצה בשלום ייכון
למלחמה".
במרכז כשירותו של צה"ל להכריע ולמוטט כל
אויב מעבר לגבול ,צבא סדיר או צבא טרור ,ניצבות
גם היום ותעמודנה בעתיד עוצבות היבשה ובמרכזן
הכוח המשוריין  -קטלני יותר ,נייד יותר ומוגן יותר
ִּכפְִרי של פיתוחים ישראליים ייחודיים  -ומאויש על
ידי מיטב אנשי הפלדה ,לוחמי חיל השריון.
מלחמות ישראל מְגוללֹות את עלילַת השריון

בקרבות הבלימה ,ההבקעה וההכרעה הגדולים.
עקבות־הברזל של שרשרות הטנקים חָרצּו בקרקע
את קַווי ההתקדמות של עוצבות צה"ל ,שהָדפּו את
האויב לאחור ,אל עומק שטחו ,הַרחק מגבול ישראל,
הרחק מן הבית .אך לא מִרּכְבֹות הברזל הן שקבעו
את תוצְאות המערכה ,כי אם הלוחם ,הטנקיסט,
איש החרמ"ש ואיש צוות הסיור אשר הִשליכו את
נפשם מנגד להגנת חירותנו וזכותנו לחיים של
תקווה וכבוד  -בארץ האחת שלנו.
בזוכרנו את הנופלים  -נשאב מהם תעצומות,
ונחתור ללא לאות לביצור ביטחון ישראל ולמיצוי
כל סיכוי לקידום השלום עם שכנינו.
מן המקום הזה נשלח ברכות החלמה לפצועי
חיל השריון ואיחולי שיקום לנכים .נעשה ככל
יכולתנו לשובם המוקדם של חיילי צה"ל החטופים
אל חיק משפחותיהם ולהביא בשורה גם למשפחות
הנעדרים.
ערב חג הסוכות נישא מעומק הלב את התפילה
המסורתית" :ופרוש עלינו סוכת שלום".
יהי זכר חללי חיל השריון ברוך ,עם כל שאר חללי
מערכות ישראל.

מדברי אבי גרבובסקי  -אב שכול
משפחות יקרות אורחים נכבדים,
כאן ,באמפי זה עמדתי מס' פעמים כסגן מפקד
בית הספר לשריון ,הייתי שותף בהכנת טקסי סיום
טירונות ובטקסי הזיכרון של חיל השריון .אני מסרב
להאמין שאני לא מוזמן לטקס כקצין שריון שמגיע
כל שנה לכבד את המשפחות השכולות ,את החברים
שנפלו ואת בן דודי ,אריה בן יזרי זכרו לברכה ,שנפל
ברמת הגולן .אני מתקשה להאמין שאני ניצב כאן
כאב שכול שאיבד את בנו במלחמת לבנון השנייה.
הפכתי לחלק ממשפחת השכול הגדולה.
אחד הזיכרונות שלי ממקום זה הוא השתתפותו
של עידו כחייל בטקס זיכרון לפני  3שנים .עמדנו
כאן יחד ,דיברנו ,צחקנו ,הצטלמנו .הייתי גאה בו
על הצטרפותו לחייל השריון .בשום דמיון פרוע או
חלום גרוע לא האמנתי ששמו של בני עידו ,יופיע
על כותל השמות .עידו שובץ בגדוד  9בפלוגת להב,
הגדוד בו שירתתי .עידו קיבל מהפלוגה והעניק
לפלוגה מנהיגות חברתית ,רעות ובחירה בחופש -
ערכים משמעותיים אשר באו לידי ביטוי בשירות

אבודות זיכרון שהודלקו בידי בני משפחות שכולות

הצבאי ובמיוחד במלחמה.
כשנשאל עידו על ידי אימו איך ילד של חופש
כמוהו מסתדר בתוך טנק סגור ,קטן וצפוף עם
חיילים נוספים ולאורך ימים? עידו ענה" :אימא זו
לא בעיה ,החופש האמיתי נמצא כאן ,בפנים! בלב!
עידו בחר להיות במקום ובזמן הלחימה בצפון,
כמוהו חבריו לפלוגה ולגדוד שלחמו בקרב א־סלוקי
במבואות הכפר ע'נדוריה שבדרום לבנון .יחד עם
עידו נהרגו בקרב זה חבריו לצוות הטנק :סרן שי
ברנשטיין המ"פ ,וסמ"ר עמשא (עמי) משולמי
זכרם לברכה .על פועלם בקרב קיבלו צל"ש ממפקד
האוגדה על שהראו דבקות במשימה ,חתירה
לניצחון ,מקצועיות ורעות.
רובנו כאן ,לצערי ,מכירים ויודעים היטב את
התוהו ובוהו של השכול ,ההתמודדות עם האובדן,
עם החוסר ,חשים שוב ושוב את הגעגוע שהולך
וגדל ,את הכאב ,הצער ,הכעס ,התסכול ,מכירים
את הלילות ללא שינה ,את ההשכמה לעוד בוקר לא
ברור ,ואת הדאגה לשאר הילדים ולבני המשפחה.
כולנו מכירים את ביקור הטראומה שבאה שוב
ושוב מאז אותה הודעה אכזרית חדה וחותכת אשר
שינתה את חיינו לעולם וללא היכר .ברצוני לשתף
אתכם שבזכות דרך החיים של עידו ,בזכות אהבתו
לחיים ,לבני אדם ובזכות אהבתו הגדולה לחופש,
אנו ,אביבה בר והמשפחה כולה מגשימים את
היסודות האלה אשר מעניקים לנו ברגעים קטנים
וגדולים של היומיום את כוח הרצון להמשכיות
החיים .להגשמת יעודנו ,המשכיות מתוך אחריות
לאיכות החיים ,לחשיבות החיים מתוך שמחה
אהבה ובחירה בטוב .בדרך חיים זו אנו מרגישים

שעידו מלווה אותנו כל הזמן ,משקיף מלמעלה,
נותן סימנים ורמזים .אנו בוחרים להיות מוכוונים
בזכותו ,לייצר לעצמנו זוויות אשר יחדשו את ראיית
עולמנו ודרך התפתחותנו .בזכות עידו ולצד הכאב.
זו הנצחה אישית משפחתית וחברתית אשר
משתנה מאחד לאחד אך אינה מסתיימת לעולם.
כל עוד אנו זוכרים ,ממשיכים ,מתחזקים ובוחרים
בחיים בזכותם  -הם קיימים בתוכנו .הם קיימים!
עבורנו המשפחות ,שם המלחמה הוא רק שם.
ההתמודדות האמיתית עם השכול היא מלחמה
פנימית שמלווה אותנו בגופנו ובנימי נשמתנו יום
יום .מלחמת לבנון השנייה הייתה בנויה ממבצעי
"שינוי כיוון" ,כאן ,מעל במה זו בלטרון ,בעמק
הגיבורים ,אני פונה אליך ראש הממשלה לקחת
אחריות ולעשות "שינוי כיווון" לשלום ,אנחנו
עייפים ממלחמות ואלימות! אנחנו צמאים להיות
עם חופשי בארצנו ולהצדיע לשלום!
ברצוני לסיים בתקווה ובאמונה לשנה טובה של
התחדשות ,לשחרור החיילים החטופים :גלעד ,אודי
ואלדד ,לשובם של הנעדרים ולהחלמתם של כל
הפצועים.
אמן ואמן.

מדברי הרמטכ"ל רא"ל גבי אשכנזי
כאן ,באתר ההנצחה בלטרון ,מצוי כותל
השמות הארוך והגדול ביותר בצה"ל ,ועליו חקוקים
שמותיהם של חברינו ,לוחמינו ,גיבורי התהילה,
חללי חיל השריון ,אנשי הפלדה ,אשר ממלחמת
העצמאות ועד עצם הימים הללו לחמו והקריבו
נפשם על הגנת מדינת ישראל ושלום תושביה.

אבי גרבובסקי  -אב שכול  -נושא את דבריו
המרגשים בעצרת

חיילים וקצינים ,צוערים ונגדים .שם רודף שם ,בטור
ארוך המתפתל באלפי שמותיו ,חוצה שנים ,עשורים,
תקופות ומלחמות .שם רודף שם ,אלפי שמות .השם
הפרטי שנתנו להם הוריהם .שם המשפחה שאליה
נולדו .כך בפשטות .כך אנו באים אל העולם ,וכך גם
נאספים ממנו .השם על הקיר לא מספר מהיכן הם
בארץ ,מי הם הוריהם ,מה הספיקו ,מה כתבו .הוא
לא מגלה האם ידעו אהבה ,האם ילדו ילדים .הקיר
לא מספר על היום שבו נאספו מאיתנו ועל סיפור
גבורתם ,והוא גם לא מספר  -הוא לא יכול לספר
 מה היו עושים אלמלא אותו יום גורלי.יקיריי בני המשפחות השכולות,
כשאדם נלקח מן העולם בדמי ימיו ,כשהוא נקרע
ממשפחתו ,מאהוביו ,מחבריו לבלי שוב ,בטרם עת
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 מוגבלים הם מאוד משפטי הניחומים .אך דעוכי קורבנכן הנכבד מנשוא לא היה לשווא  -בזכות
אותם החיילים והמפקדים אשר מסרו נפשם ,בזכות
אותה מסירות אין קץ ,קמה מדינת ישראל וחלום
הדורות מתממש" ,להיות עם חופשי בארצנו ארץ
ציון וירושלים".
מכובדיי,
חיל השריון ,על לוחמיו ,חייליו ומפקדיו ,הוא נדבך
מרכזי ביכולתו של צה"ל להשגת ההישגים הנדרשים
ממנו .החיל מהווה מרכיב חשוב ביותר בהרתעה
ובכל מתאר של לחימה; הן בשגרת הביטחון השוטף,
במבצעים ובמלחמות.
התבוננות מפוכחת על הסביבה מלמדת כי המערכה
הצבאית המודרנית מחייבת שיתוף פעולה בין כוחות
היבשה ,האוויר והים .ללא יכולת תמרון ביבשה יתקשה
צה"ל להכריע מלחמות .ביכולת התמרון ביבשה חיל
השריון והטנק במרכזו נשא ונושא תפקיד משמעותי.
כך נוכחנו גם במלחמה האחרונה.
גם ממלחמה זו חזרנו בשורות חסרות .אנו ממשיכים
לכאוב את הנופלים בעוד תהליך יישום לקחי המלחמה
נמשך .זהו תהליך ממושך ויסודי שאנו מחויבים אליו
על מנת להבטיח לעם ולמדינה כי בשעת הצורך נהיה
מוכנים וכשירים להתמודד עם כל אתגר .רק צה"ל
חזק ,כשיר ומוכן יכול להוות "רשת ביטחון" אמיתית
להבטחת קיומה וביטחונה של מדינת ישראל.
אך יחד עם זאת ,הליקויים והפערים שנתגלו
במלחמה האחרונה ,אסור שיאפילו אף לא לרגע
על גילויי הגבורה ,אומץ הלב ,על מסירות הנפש,
על הנחישות ,על כושר הלחימה ועל הרעות שגילו
הלוחמים והמפקדים בסדיר ובמילואים בקיץ האחרון
בלבנון.
גם היום אנו בעיצומה של מערכה מורכבת ,מערכה
בה ללוחמי חיל השריון תפקיד מכריע .המתיחות
הנוכחית בגבול הצפון ,הלחימה בטרור בסמטאות
הקסבות בגדה ,ופעילות הטרור מרצועת עזה -
מחייבים את חיל השריון וצה"ל לכשירות מרבית .צה"ל
ערוך בתוכניותיו ומאומן בגיסותיו ,על מנת להיות נכון
ביום פקודה ,לדעת לחתור להכרעה מהירה ולניצחון.
מכובדיי,
שורותינו חסרות את השבויים והנעדרים וביניהם
גם את גלעד שליט ,לוחם חיל השריון ,אשר נחטף על
ידי גורמי הטרור .השבתם של החטופים והנעדרים היא
לנו חובה מוסרית ראשונה במעלה .זוהי חובתנו לרעינו
שסיכנו נפשם למען המדינה ,זוהי חובתנו להוריהם .לא
ננוח לא נשקוט עד שנשיב את הבנים כולם הביתה.
היום ,כאשר אנו עומדים כאן ,באתר ההנצחה
בלטרון ומתייחדים עם זכרם של חללי חיל השריון
לדורותיהם ,אנו זוכרים אותם היטב; זוכרים את
דמותם ,את קולם ,את אישיותם המופלאה; ויודעים
היום כי בזכות רעינו ,לוחמינו וחברינו שלא שבו
מהמערכות ,הגענו עד הלום.
אנו גם יודעים כי הם הותירו לנו צוואה בלתי כתובה
כי ביקשו מאיתנו להמשיך בבניין המולדת ובהגנתה.
מי ייתן ונהיה ראויים כל אחד ואחת ,וכולנו כחברה,
ראויים לגודל הקורבן.
בשם כל חיילי צבא ההגנה לישראל ומפקדיו ,בסדיר
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ובמילואים ,אני מצדיע לזכרם של בניה ובנותיה של
משפחת חיל השריון המופלאה אשר נפלו במערכות
ישראל.
מי ייתן ונדע ימים של שקט וביטחון.
יהי זכר הנופלים ברוך.

משמשת בית חם ופתוח למשפחות השכולות.
אנו שולחים ברכת החלמה לחיילים הפצועים
ומקווים שהחיילים החטופים והנעדרים יחזרו
הביתה במהרה .נתפלל שלא יתווספו משפחות
שכולות.

מדברי אלוף (מיל') חיים ארז
יו"ר עמותת "יד לשריון"

מדברי קצין השריון הראשי
תא"ל רודוי חלוצי

לפני שעה קלה הצדיעו מפקדי צה"ל והניחו
זרים לזכרם של  4952חילי השריון שנפלו
במערכות ישראל ושמותיהם חקוקים על כותל
השמות .צה"ל זוכר את גיבוריו ,את מורשתם,
גבורתם וערכי הרעות ואחוות הלוחמים שהנחילו
לנו .זיכרון זה הוא פרק חשוב ומרכזי בתהליך
ההכשרה והחינוך של חיילי השריון וצה"ל ,כדי
לשרת ולתרום לביטחונה של מדינת ישראל.
אנו נוהגים לציין את פרקי הזמן בהיסטוריה
הקצרה של מדינת ישראל בהתאם למלחמות
שפקדו אותנו .השנה אנו מציינים ארבעים שנה
למלחמת ששת הימים ,שלושים וארבע שנים
למלחמת יום הכיפורים ,עשרים וחמש שנים
למלחמת לבנון הראשונה ושנה למלחמת לבנון
השנייה .בכל המלחמות היה לחיל השריון חלק
מרכזי ומכריע בהישגים ובניצחון .בכל מלחמה היו
הצלחות גדולות והיו גם כישלונות קשים שאותם
אנו זוכרים היטב .ניתוח מהלכי מלחמת לבנון
השנייה והמסקנות מהתחקירים הוכיחו פעם
נוספת את חשיבותו של השריון ככוח המכריע
ביבשה ,אך נחשפו גם ליקויים רבים .בשנה שחלפה
צה"ל הפיק לקחים ,מתאמן מכשיר מפקדים ,בוחן
מחדש את תפיסת הביטחון ,וטכניקות הלחימה
שלו ,מקים מחדש מפקדות שפורקו ,מצטייד
ומארגן את הימ"חים ומחזיר לחילי צה"ל את
הביטחון ביכולתם לגבור על כל אויב .פעולות
אלה נעשות במקביל ללחימה בלתי פוסקת ורבת
הישגים נגד הטרור ברצועת עזה ובגדה.
היום צה"ל הוא צבא חזק ,מאומן ומוכן לכל
האתגרים ,ועל כך נשלח מכאן ברכת חזק ואמץ
והערכה רבה ,לחילי צה"ל ומפקדיו.
המשותף לכל מלחמות ישראל ,לרבות מלחמת
לבנון השנייה היא גבורת הלוחמים ,נחישותם,
דבקותם במטרה ,נכונותם לסכן את עצמם כדי
להציל חברים ,והמחיר הכבד של נפילת לוחמים.
במלחמת לבנון השנייה נפלו שלושים ושלושה
חילי שריון ,רבים נפצעו ,והיו גילויי גבורה רבים
שצוינו בטקסי הענקת האותות והצל"שים.
מול אותם גלויים של גבורה ,התנדבות ורצון
לשרת בצה"ל ולתרום לביטחון ישראל ,של מרבית
הנוער  -אנו מזהים גם תופעות של השתמטות
חוסר רצון לשרת ומורך לב של קבוצות ובודדים.
אסור להשלים עם תופעות אלה.
משפחות יקרות ,הזמן שחולף אינו מקטין את
תחושת האובדן וכאב השכול ואין נחמה .עמותת
"יד לשריון" פועלת כל ימות השנה כדי להנציח
את הנופלים ,להנחיל את מורשת הגבורה של
יחידות השריון וחילי השריון לחיילים ,לבני נוער
ולמבקרים הרבים הבאים לאתר" .יד לשריון"

למתכנסים בערב זה ולאלה שאינם עימנו עוד יש
בסיס משותף ורחב שמרכזו בהחלטה לתרום לחברה
מעבר לנדרש ,בהחלטה לשרת שירות קרבי משמעותי
המציב אתגרים מורכבים וקשים ,ומעמיד את טובת
הכלל לפני טובת הפרט .היושבים כאן שילמו מחיר
כבד בקבלת החלטה זו .אבדן אינסופי של בן ,אח ,בעל,
אבא או קרוב משפחה אחר ,אבדן חבר קרוב ,פגיעות
שהשאירו צלקות שילוו אתכם שנים רבות .הקשר
שבא לביטוי גם בטקס זה משמעותי מאוד עבורנו
ועבורכם ,שכן הוא הבסיס המוסרי והערכי שממנו
אנו שואבים את כוחנו בתקופה זו להמשיך במשימת
ההגנה על מדינת ישראל ,שהחלו בה קודמינו.
מציינים אנו בימים אלה מלאת שנה למלחמת
לבנון השנייה ,עשרים וחמש שנים למלחמת שלום
הגליל וארבעים שנה מלחמת ששת הימים .אירועים
אלה ואירועי הביטחון השוטף מזכירים לנו כי
המלחמה למען חיים שלווים באזורנו לא תמה ,וכי
ראוי שנביט כל הזמן על לקחי העבר כדי לשַּמֵר את
כוחנו לימי מבחן וכן לבחון את הצורך בעדכון התורה
והאמצעים למציאות המתפתחת.
המלחמה האחרונה שבה וחידדה את הצורך
המובהק לקיים יכולת תמרון מרשימה ביבשה
המשלבת את הטנק במרכז הקרב הממוכן .ישראל
חייבת לפתח את יכולת המיגון וייצור האש
האפקטיבית תוך שימוש בכוחות בהיקף מוגבל .יכולת
זו מגלמת בתוכה גם יכולת הסתערות והגעה למרחבי
האויב כשבמרכז מובילים כוחות השריון.
התקופות משתנות ואיתן אמצעי הלחימה ,אך
תמיד נשאר לוחם השריון המרכיב הדומיננטי .במשך
כל השנים ידענו לטפח לוחמים חושבים ויוזמים
המאמינים בצדקת הדרך ומגיעים להישגים כפרטים,
כצוות וכמסגרת לוחמת .בני הדור הנוכחי אינם
נופלים מקודמיהם ויעידו על כך גיבורי המלחמה
האחרונה וסיפורי הצל"שים ששמענו וכן פעילות
הלחימה השוטפת הנושאת עימה הצלחות מבצעיות
משמעותיות.
ראוי במעמד זה להדגיש את פועלכם ,עשייתכם
ואת המחיר ששילמתם ולתבוע עשייה מכל מי שלא
נרתם למאמץ השמירה על העם והמדינה.
אסיים בתפילה לשובם של כל חטופינו ונעדרינו
הביתה שלמים ובריאים ובהם שלושת החטופים
מהמלחמה האחרונה  -גלעד שליט ,אהוד גולדווסר
ואלדד רגב ,להחלמתם של כל הפצועים ,ובתפילה
לשנה טובה שבה לא יתווספו משפחות שכולות.
חיל השריון הוא חיל מרכזי ומכריע וימשיך
בעזרת לוחמיו ומפקדיו ליטול חלק מרכזי בהגנת
המולדת .תקוותי שלא נזדקק לכוח זה ,אך אני
משוכנע כי אם ניקרא לדגל  -נעשה איתכם
ובהצלחה רבה.

צריח עם תותח קל לנגמ"שי ה"נמר"
סא"ל (מיל') דן נעמן
צה"ל מפתח ומצטייד ,בשנים האחרונות,
בנגמ"שים "כבדים" ,המיועדים לשתף פעולה עם
טנקי המערכה  -בעיקר עם טנקי המרכבה החדשים
לדורותיהם  -ב"קרב המשולב" ,בשטחים הפתוחים
וגם הסגורים ,כגון בלחימה בשטח בנוי .התכונות
הדרושות למשימות אלה הן מיגון וכושר ניידות
ועבירות ,הדומים לאלה של הטנקים .נגמ"שים אלה
מפותחים אצלנו על בסיס השלדה של טנקים ,אשר
יצאו משימוש פעיל.
סוג רק"ם כזה קיים בכל הצבאות הגדולים,
ומהווה את עמוד השדרה של לחימת חיל הרגלים,
במסגרת הכוח המשוריין .אלא שבכל הצבאות
מאופיין הנגמ"ש הבסיסי ,על ידי צריח המצויד
בתותח קל אוטומטי בקוטר  40 - 25מ"מ .רק בצה"ל
ויתרנו ,לפחות עד כה ,על ציוד ותכונות אלה.
משום מה ,צה"ל ובמרכזו חיל השריון ,ויתר על
אמל"ח חשוב ביותר לקרב המשולב :התותח הקל
האוטומטי .מדובר בקטרים מ־ 25מ"מ ועד  40מ"מ.
יוצא ,שבין הקטרים של המקלעים הקלים והבינוניים
( 7.62מ"מ ו־" )0.5לבין תותחי הטנקים ( 105מ"מ ו־120
מ"מ) אין לחיל השרון שום נשק היורה בכינון ישיר.

בראדלי אמריקאי נושא צריח עם תותח  30מ"מ

לאחרונה חלו שיפורים ניכרים בתחמושות
לתותחים הקלים ,ובין השאר נוסף חימוש "רסיק־
אוויר" ותחמושת "טלסקופית" ,בעלת חודרן ארוך
וכושר חדירה רב" .רסיק־אויר" ותחמושת נפיצה,
מהווים מרכיב חשוב בלחימה כנגד עמדות של טילים
נגד טנקים ,מהם ספג השריון פגיעות רבות ,בעיקר
במלחמת יום הכיפורים ובמלחמת לבנון השנייה.
התחמושת ה"טלסקופית" של התותחים הקלים
בקטרים של  25עד  40מ"מ חודרת את השריון של
כל הנגמ"שים הקלים והבינוניים ,ואף של טנקים
מסוימים ,באגפים ומאחור .קיים עקרון בסיסי
המחייב כל מערכת לחימה להיות מסוגלת לחדור
ולהשמיד לפחות את המקבילה לה בצד האויב .זה

נכון החל מהחייל עם נשקו האישי ועד לאוניית
הקרב הגדולה ביותר .רק אצלנו לא מסוגל אף נגמ"ש
צה"לי לחדור ולהשמיד את המקביל לו מצד האויב!
בכל הצבאות מצוידים הנגמ"שים המיועדים
להשתתף באופן פעיל בקרב המשולב לצד טנקי
המערכה ,בצריח ובו תותח קל בקליבר שבין  25ל־40
מ"מ( .זה לרוב לא כולל חלק מהנגמ"שים המיועדים
להסעה בלבד ,כגון אם־ 113או נגמ"שים ייעודיים
שאינם לתפקידי לחימה) .הצריחים של התותחים
הקלים מאוישים על ידי שני לוחמים :מפקד ותותחן.
הימצאות המפקד במקום גבוה ובעל כושר תצפית
וצידוד של  360מעלות (כמו בצריח טנק) ,משפרת
את יכולת האיתור וההרכשה של המטרות ,יותר
מהמושג בעמדות הירי נשלטות מרחוק ומופעלות
מתוך הרק"ם ,כולל החדישים ביותר (גם בפעולה
במדפים סגורים).
על יסוד כך מוצע לצייד בצריח את הנגמ"שים
החדשים של צה"ל מסוג ה"נמר" ,ולפחות חלק ניכר
מהם ,ולחמש אותו בתותח קל בקוטר  35 - 30מ"מ.
אין לחסוך דווקא במערכת המבטיחה שיפור ניכר
ביכולת הלחימה ובסיכוי ההישרדות של הרק"ם
החדש.

מבצע לחיילי חיל השיריון
מערכת PowerMax+
מערכת אלחוטית למיגון ,בקרה ושליטה בבית הכוללת:
רכזת ,סוללות 3 ,גלאי נפח ,מגנט 2 ,שלטים והתקנה

PowerMax+

במחיר מבצע של  2,300שח כולל מע"מ
גלאי נפח אלחוטיים

גלאי מגנט אלחוטיים

מוקד  99בטוח שאנחנו בסביבה

שלטי כיס
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השקט שאחרי
הסערה

שולמית ספיר־נבו

ליצ'י בקיבוץ דפנה
(צילמה שולי ספיר נבו)

 72׀ שריון   27דצמבר 2007

הליצ'י אדום ומפתה ,חושף את פירותיו בלי
בושה ,ומעורר תאווה בלתי נשלטת .ואיך לא
אושיט יד אל הפרי ואדע סוד טעמו? שולפת אותו
לבן ,מתוק וריחני מתוך קליפה רכה וסמוקה .לא
לפני שאצלם אותו בקלוזאפ הכי קרוב שאפשר,
עוד תמונה ועוד תמונה.
אני מאוהבת.
דרך ארוכה עשה הליצ'י עד הלום .מדרום סין
הגיע לכאן ,מלוכסן עיניים ,בטוח ביופיו ,היכה
שורשים ,וכעת הוא שר כצבר "כאן ביתי אל מול
גולן".
בגן העדן של קיבוץ דפנה התאנה חנטה פגיה,
הרימון נושא כתריו בהדר ,פלגי נחל דן קופצים
בעליזות בין האבנים והשיחים ,והדגה מתענגת
במים הצלולים בשלוות נצח קצרה.
אוגוסט .2006
אלפי קטיושות ,החיזבאללה ,הבהלה ,המקלטים
שהפכו דרך קבע תחליף לבית .השגרה שנשברה,
החרדה ,חוסר האונים ,התסכול ,הקלות הבלתי
נסבלת של אי הוודאות ,ועוד דור של ילדים
שמתעורר לאזעקות של סירנות במקום לשירת
הציפורים.
יישובי הצפון הדואב יולי־אוגוסט .2007
שנה אחרי מטחי הקטיושות הצפון שוקק חיים,
ואין כל זכר למלחמה .הבתים והאתרים שהופגזו
שופצו ,אפילו צוק מנרה חזר לפעילות .היערות
ירוקים כתמיד .האוויר צח ,והנוף הנפרש לעמק
החולה ,לחרמון ולגולן ,מזמין אותך ביד רחבה

ליהנות משפע היופי והשלווה.
סימה חברתי ,ואני מתארחות בביתם של צהל/
צהליקה ויעקב בקיבוץ דפנה .חיפשנו כמה ימים
של שלווה ,ועלינו לצפון.
ב־ 3במאי  1939עלה קיבוץ דפנה על הקרקע,
וכך הוקם הראשון מיישובי חומה ומגדל שבצפון
עמק החולה .בשל מיקומו של הקיבוץ ליד הגבול,
ידעה דפנה תקופות קשות וגורליות .בעת מלחמות
ובין המלחמות שהו הילדים שעות רבות במקלטים
מאימת ההפגזות ,והיו גם זמנים שילדים פונו
למרכז הארץ.
יעקב ,השריונר לשעבר ,מספר לנו כי בתם
איילת ,שכיום היא חיילת ,שהתה באותו הגן
ובאותו המקלט בקיבוץ ,שבהם שהה הוא בהיותו
ילד בגיל הגן.
צהליקה חולטת לנו קנקן תה מצמחי הגן.
הרוח נושבת בחוץ ,ו'בפנים'  -השעות של שיחות
הנפש והספרים ,השעות הגדולות של הלילה .אני
מקשיבה לשקט ,ליופי המפוזר בכל שביל .כל יום
נראה פה כמו שבת ,ואיני מבינה איך בן רגע יכול גן
העדן להחליף אורו הזוהר ולהפוך לגיהינום בוער.
תוהה מה עשו הדגים ,איפה קיננו הציפורים ,מה
עשתה ממלכת הטבע כשממלכת האדם זרעה הרס
במלחמה ,כשמטחי הטילים רעמו מכל עבר.
אנחנו מסתובבות בקריית שמונה .צהליקה
מכירה הרבה אנשים מהאזור .כמו דבורה עמוסה
בדבש היא מעופפת בין האנשים ומחלקת להם
מדובשה .צהליקה היא ספרנית בקריית שמונה.
יש משהו כל כך מבורך במגע האנושי כאן,
בחיוך ,בכנות ובתחושה של ביחד .משהו ששכחנו
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א ְמנָם עֹו
ד יָבֹואּו יָמִים
ִּב ְ
סלִי ָחה ּו ְב ֶח ֶסד
וְתֵ ְלכִי ַּב
ּׂשָ ֶדהּ ,תֵ ְלכִי ּבֹו
ַּכ ֵהלְֶך ַהּתָם,
ּו ַמ ְחׂשֹוף ַּכ
ף־ַרגְלְֵך יִ ָּל ֵטף
ַּב ֲע
לֵי ָה ַא ְס ֶּפ ֶסת,
אֹו ׁשִ ְלפֵי
ׁשִּבֳלִים יִ ְד ְקרּוְך
וְתִ ְמ
ּתַק ְּדקִיָרתָם".
לאה גולדברג

הנחל בקיבוץ דפנה

מזמן בכרך הסואן של גוש דן ,שבו כל אחד ממהר
לעיסוקיו ,שהזמן בו הוא המצרך הכי יקר ,והחיוך
הוא אות של נימוס ולא תמונת הלב .מה יש פה
שאין שם אצלנו?
יש פה זמן אחר .זמן להרגיש ,זמן להיות יחד,
זמן לשוחח ,זמן הלב .משהו שאנחנו איבדנו
בדרך ,בכל הריצה המטורפת ,הממוחשבת ,בכל
הרעש שהשתלט על חיינו .אפילו החרדה והפחד
במלחמת המפרץ נעלו אותנו בחדרים האטומים
־ כל אחד בביתו ,ולא איחדו אותנו.
"בואי ",צהליקה קוראת לי ,ואנחנו טועמות
ריבת תאנים בשוק הקטן של יום שישי בקרית
שמונה" .זאת ישע מקיבוץ כפר סולד" ,היא מציגה
בפני את האישה הלבבית שעומדת מאחורי הדוכן,
עם חיוך ורוד של פני אפרסק ,ומאיצה בנו לטעום
את הריבות מעשה ידיה .הלחם טרי ,הירקות
מהגינה ,שמן הזית והלימון ,הקפה השחור עם
החוואג' ־ יש זמן להתענג על אלה .אפילו הדגים
טריים ולא קפואים...
למחרת ,נוסעים לכפר סולד ,מבקרים בבית
המלאכה של נירה אדם .אנחנו מוצאות בבית
המלאכה קערות מנייר עיתון מצופות גזרים
צבעוניים ,חרוזים ,סרטים ,צבעי מים וגואש,
ושיירי בדים אסופים לכריות ,לבובות ,ולעוד כל
מיני חפצים  -תערוכה מרשימה ומשמחת ביותר.
זהו בית הפנאי המקצועי של הפנסיונרים .חגיגה
של גן ילדים קופצת עלי ,מלווה בחשק ללוש את
הקמח והמים לדבק ,לגזור ולחבר את הצבעים,
לגעת ולהרגיש את החומרים.
משם פנינו מועדות לכפר גלעדי .ב'שביל

(צילמה שולי ספיר נבו)

הלולים' יש גלריה מדהימה של נשים יוצרות .כלי
קרמיקה ,עיצובי כסף ,ציורים .פה הנשים והיצירות
מאירות פנים.
בערב אנחנו מטיילות במטולה היפה
והפסטורלית ,עד שאנו מגיעים ל"בית שלום"
 מבנה אבן מראשית המאה הקודמת .מעשהבגבר ואישה יפה לבית משפחת פיין ,שהתחתנו
וגרו במושבה מטולה ,ולא היה חשמל בביתם ,וכך
נולדו להם  11ילדים .עכשיו בית שלום הוא אחוזה
יפהפייה ,טובלת בירוק ומשקיפה על העמק.
דני מבית ההארחה מספר לנו בערב איך מטולה
היפה הפכה במלחמה למחנה מעבר לכוחות צה"ל
שהיו בדרכם לדרום לבנון ,ואיך מטע התפוחים
של חיימק'ה ,שחובק חמישים וחמישה דונם
של תפוחים זהובים ואדומי לחיים (המבשילים
ומוכנים לקטיף מאמצע אוגוסט) ,נותר בשנה
שעברה נטוש וזנוח ,ובמקום הידיים שטיפלו
בעצים באהבה ,הטנקים פרצו שם צירים חדשים
ופגעו במטע העצים ,כשהם ממהרים להצטרף
ולסייע לאלה שנלחמו בלבנון .עוד הוא מספר על
חיימק'ה ,בעל המקום ,שהוא אוסף מדי בוקר את
הביצים מהתרנגולות בלול ,ובעודן חמות הוא מכין
מהן חביתות לאורחי הבית.
מגזוזטרת המסעדה אנו צופים בערבה הבוכייה,
איך היא כורעת בענפים רכים עד למרבדי הדשא
הירוק .ביציאה מהחצר אנו קוטפים עלה ארוך
של סטיביה ומתוודעים לטעמו המתוק ,תחליף
לסוכר ,וכעת לנו תחליף לסוכרייה .כמה יפה הדרך,
פותחת את הלב .ואני רוצה להתמלא בירוק הזה,
בשלווה הזו ,בחיבוק של צהליקה ,בשכשוך רגליים

ולב ,בפלגי המים ,בריחות המהבילים של הלואיזה,
המרווה והנענע ,בתמונות מגן העדן.
חוזרים לתל אביב עם נהג דרוזי מרמת הגולן,
שצהליקה נוהגת לנסוע איתו מדפנה לקריית
שמונה .הוא לוקח אותנו לקצה הפרדס של קיבוץ
דפנה ואומר לנו להסתכל על ההר בקו ישר למעלה,
מצביע על שורת הבתים ומציין" :זה הכפר שלי".
"במלחמה לפני שנה ,איך היה?" אני שואלת
אותו בדרך.
"האישה והילדים פחדו ולא רצו שאצא לעבודה,
אבל יש פה בקריית שמונה אנשים שאני כבר לוקח
אותם כל כך הרבה שנים לטיפולים ,והם תלויים
בי ",הוא אומר בחיוך רחב שאינו מסוגל לאכזב,
ואור של טוב לב עולה על פניו" .לפעמים הייתי
עוצר באמצע הכביש בדרך ,רואה את הקטיושה
ולא מוצא מקום להתחבא ,מתפלל לאלוהים
וממשיך ",הוא מוסיף מהורהר .עוד הוא מספר לנו,
כי מבין ארבעת הכפרים הדרוזיים ברמת הגולן -
הכפר שלו הכי יפה .ובעצם הוא איש של אדמה,
פלאח אמיתי בנשמה ,והמסעדה הכי טובה היא
אצל אשתו בבית ,הוא אומר בגאווה ,ומתעקש
שבפעם הבאה כשנהיה בצפון ,הוא ייקח אותנו
לכפר שלו לארוחה ולחפלה.
בואכה תל־אביב ,מקדמות אותנו צפירות
מכוניות ,כבישים פקוקים ,לחות של אוגוסט.
טלפונים סלולריים שלא מפסיקים לצלצל ,והראש
עובד בקדחתנות וממהר לשבץ את כל המידע
לתוכניות עבודה.
הריצה המטורפת מתחילה .נראה שסיימנו
לנוח על זרי הדפנה.
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הסדנה החטיבתית
של חטיבה  7במלחמת
ששת הימים
בגיליון  26של "שריון"
הובאו סיפורי קרב של
יחידות רבות במלחמת
ששת הימים ,מפי
המפקדים אז .בסיפורים
לא באה לביטוי עבודתם
החרוצה והמסורה של
אנשי החימוש ,שהיו
צמודים ליחידות השריון
באימונים ,בטרם הקרבות
ובמהלכיהם ,ולאחר
המלחמה .אל"ם (מיל')
נחמן ורד (וגנר) מביא את
סיפור הסדנה החטיבתית
של חטיבה  7במלחמת
ששת הימים
מבצע כראמה  -הפעם זחלם מדוגם,
צמ"שים ושאר האמצעים
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אל"ם (מיל) נחמן ורד (וגנר)

רקע
 באוגוסט  1956התגייסתי לצה"ל .לאחר טירונות
מקוצרת עברתי קורס מכונאי טנק אי־אם־אקס־13
בחירום ,ונטלתי חלק במלחמת קדש כמכונאי טנק
זה .בשנת  1964כיהנתי כמ"פ בפלוגת רק"ם א'
בסדנה הגייסית  .650בהיותי מ"פ מוניתי כמפקד
הסדנה החטיבתית (סדח"ט) של חטיבה  ,7מינוי
משני בחירום ,ומלאתי תפקיד זה ארבע שנים ,עד
 ,1968בנוסף לתפקידי כמ"פ א' בסדנה הגייסית.
בשנת  1968השתתפתי כמ"פ של פלוגה קדמית
(פלק"ד) מצומצמת במבצע ּכַָראמֶה ("תופת")
במסגרת חטיבה  .7לאחר שהוקמה האוגדה הקבועה
פירקו את הסדנאות החטיבתיות (הסדח"טים)
והקימו את גדוד שירותי חימוש (גש"ח) הנייד,
במסגרת אגד תחזוקה של האוגדה.
 לפני מלחמת ששת הימים גויסה הסדח"ט מספר
פעמים ,בין השאר ,לפעילות מבצעית של חטיבה 7
נגד עבודות ההטיה של מי הירדן על ידי הסורים -
"המלחמה על המים".
במלחמת ששת הימים הסדח"ט גויסה ופעלה
בהרכב של שני שלישים מילואים ושליש גרעין סדיר
מהסדנה הגייסית  ,650בעיקר מחיילים ומפקדים

של פלוגה א' .היו ברשותנו מעל  40כלי רכב ,מתוכם
רכב מגיוס מילואים (יר"ם) ,בסך הכל כ־ 140חיילים
בסדיר ובמילואים .לפני המלחמה טיפלנו בהכנה
למלחמה בכל הקשור באחזקה שוטפת באימונים,
ביקורות וטיפולים יזומים ,והחלפת קנה התותח
מ־ 20ליטראות ( 83מ"מ) ל־ 105מ"מ ("שָריר").
מבנה הסדח"ט :בסדנה החטיבתית היו 2
מחלקות רק"ם (שוט ומגח) ,מחלקת רכב וזחל"מים,
ּׁשקִים ,מסגרי תותחים ,מכשירנים
מחלקה כללית (נ ַ ָ
אופטיים ,בתי מלאכה עם בעלי מקצוע מתאימים
וציוד בהתאם ,מחלקת אחסנה ובה מחסנים ניידים
לחלפים ,ומחלקת מנהלה.
סד"כ החטיבה :גדוד  82עם טנקי שוט מטאור,
גדוד  79עם טנקי מגח אם־ 48בעלי תותח  90מ"מ
ומנוע בנזין ,פלוגה סיור חטיבתית ,גדוד חרמ"ש על
זחל"מים .סופחו לחטיבה פלוגת הנדסה  606עם
טנקי מורג ודחפורים על בסיס שרמן וארטילריה.
הסדח"ט פעלה כפלוגה אורגנית של החטיבה
על כל המשתמע מכך .השתתפנו בקבוצת פקודות
ובישיבות מטה בחטיבה ,קיבלנו פקודות מבצע
והוראות ביצוע ופעלנו בהתאם להוראות .פעלנו
כגוף עצמאי עם אוטונומיה מלאה באחריות
פיקודית בתנועה בעקבות החטיבה .נתנו מענה
לצרכים הלוגיסטיים של החטיבה שנעה ונלחמה עד
התעלה כולל במלחמת התשה מצפון לאיסמעיליה.
עד להגעה לתעלה פעלנו באחריות ובעצמאות
מלאה מבחינה ארגונית ,ביצענו את כל התיקונים
ואחזקת שבר בתנועה בעקבות החטיבה ,אספקת
חלפים וכל הנדרש.
לקראת פעילות החטיבה במלחמת ההתשה
ביצענו ביקורות יזומות כדי להביא את האמל"ח
לכשירות מלאה ,וכן צרפנו מחלקה קדמית לכוחות
החטיבה שלחמו ובכך נתנו מענה בתיקונים ובחילוץ
הטנקים שנתקעו ושקעו בביצות.
המחלקה של הסדח"ט ,שסופחה לחטיבה שלחמה
בתנאי שטח קשים ,התגברה על כל התקלות וביצעה
את המשימה .המלצתי בפני יו"ר הועדה לצל"שים
אל"ם (אז) יקותיאל (קותי) אדם להעניק לשלושה
מחיילנו צל"ש ,אך הוא הסביר שעדיפות ניתנת
ללוחמי השריון (לטנקיסטים) .במבצע "ּכַָראמֶה"
קיבלו שלושה מחיילנו ,שפעלו כצוות טנק חילוץ,
צל"ש ממפקד החטיבה.

בעת ההמתנה שקדמה למלחמה הורה לנו
המח"ט לספח למפקדת החטיבה כיתת בעלי מקצוע
לטנק שוט כדי לבדוק טכנית טנקים מצרים שננטשו
ולהשתמש בהם בשעת הצורך ,כנראה בגלל ספק אם
כל טנקי השוט של החטיבה ישרדו את המלחמה ,או
כתוספת טנקים לחטיבה.
יצאנו עם  114טנקים וחזרנו עם כל הטנקים.
בדרך חזרה מהתעלה אמנם החלפנו כ־ 30מנועי
שוט .בשטח הכינוס של החטיבה בג'בל מַָרע ביצענו
ביקורות יזומות ,והחזרה לכשירות ,לפי הנחיה
קבועה של המח"ט שהטנקים חייבים להיות מוכנים
ככל שנידרש לשלב הבא של המלחמה .כמו כן הכנו
את כל הטנקים למצעד הניצחון ,לרבות השלמת
פריטים חסרים ,כדי שייראו כמו אחרי "טיפול "100
בסדנה .עבדנו ברציפות יום ולילה והשלמנו את
המלאכה בהצלחה ובמועד.
לקראת פעילות ביטחון שוטף (בט"ש) של
החטיבה קיבלנו פקודה למגן את הזחל"מים ,ואכן
מצאנו ויישמנו פתרון הולם לשביעות רצון .לאחר
שחרור המילואים הורדנו ַּפ ְלג ָה סדירה של פלוגה
א' מהסדנה הגייסית  650לתת אחזקה לחטיבה 7
שהתמקמה בביר גפגפה .בעת המלחמה ולאחריה
היינו אחראיים להספקת חלפים ולהשלמת
המלאים ,בנוסף לאחזקה השוטפת .בין המשימות
השוטפות הטילו עלינו אחריות לאיסוף השבויים
וריכוזם באל עריש .פרט נוסף קיבלנו עלינו לארגן
את מסיבת הניצחון.
על הפעולה והעשייה הרבה של הסדח"ט קיבלנו
את כל הערכה וההוקרה של המח"ט ואנחנו גאים
על כך.

הטנקיסטים ,המט"קים והמפקדים היו מיומנים
ברמה מקצועית גבוהה ,והמח"ט הוביל את החטיבה
לניצחון המזהיר .חשוב לזכור ולהזכיר את המפקדים,
הלוחמים ויתר השותפים בסיפורי הגבורה שלהם.
פינקו איש שריון בכל רמ"ח אבריו ,לוחם נועז ,קצין
ומפקד אמיץ ,בעל יכולת פיקודית.
הישגי חטיבה  7והצלחתה במלחמה נובעים
בעיקר מפיקוד ,מנהיגות ,מקצועיות ,ארגון וניהול
והפעלה ברוח המפקדים והדוגמה אישית .משמעת
ברזל דרושה להפעלת השריון כחייל טכני ,ולניצול
אופטימלי של המשאבים האנושיים ללא פשרות,
תוך גילוי יצירתיות ,נחישות ודבקות במטרה.
מבחינתי אפשר לומר שאם שרדנו את גורודיש,

טנדר יר"ם (משמאל) עם חיילים מהסדח"ט

הסדח"ט במלחמה
יש לציין ולהדגיש שהצל"ם והאמל"ח בחטיבה 7
היו בחלקם הגדול ציוד מיושן שחייב מערך אחזקה
ותחזוקה שייתן מענה לוגיסטי .הסדח"ט של חטיבה
אכן עמדה בציפיות ונתנה מענה כנדרש ,למרות
שעדיין לא היינו מאורגנים עם האמצעים והציוד
בצמ"שים (ציוד מיוחד בשדה) .הניידות שלנו
הייתה מוגבלת ,הנ"נים (קומנדקרים) ורכב היר"ם
(יחידות רכב מילואים) שהיו ברשותנו לא הינו
מוגנים וכמוהם הגוררים והנגררים .עם זאת הצלחנו
לנוע ,להיות צמודים לטנקים וללוחמים ,לעשות
את מלאכתנו ביעילות מרבית ובמהירות ,ובעיקר
במקצועיות ובנחישות ,והתוצאות בהתאם.
הסמח"ט פינקו (שסיפורו הובא בגיליון "שריון"
 )26פעל בהצלחה מלאה כחלק מסד"כ החטיבה על
כל המשתמע מכך .לגבי עמיר שהיה מג"ד  82יש
בהחלט כל הקרדיט על בניין הכוח ,הוא היה הגדוד
המוביל של החטיבה .גדוד  79בפיקודו של אהוד
אלעד ז"ל ,שנהרג בתחילת המלחמה בקרבות ג'ירדי
 מתחם רפיח ,קלט את הטנקים והכין את הגדודהיטב למלחמה ,במקצועיות גבוהה ובמנהיגות
למופת ,והסמג"ד חיים ארז המשיך אחריו להוביל
את הגדוד כמג"ד בהצלחה מלאה.
לכל גדוד הייתה פלוגת מפקדה עם דרגי א' ,דלק,
תחמושת ומזון ,שאנשיה פעלו בצורה טובה ונתנו
מענה לכל הצרכים בתחום אחריותם.

חיילים מהסדח"ט במסדר הניצחון

על כל היתר היה קל יותר להתגבר .הסדח"ט של
חטיבה  7פעלה לפני המלחמה ,במהלכה ולאחריה.
חזרנו עם כל הטנקים ,תיקנו את כל הדרוש ,בין
השאר באחזקת שבר ,בשיתוף הדוק עם החט"פים
והמח"גים ,הכשרנו את הצל"ם ,ביצענו החזרות
לכשירות במהלך הקרבות ולאחריהם ,פעלנו בהתאם
להוראות של החטיבה להיות מוכנים לשלב הבא,
למלא את המלאים עם חלפים ,כאילו מתחילים
מחדש.

סיכום
הפקת לקחים מהמלחמה :תוך כדי המלחמה
למדנו את נקודות התורפה כדי לתת פתרונות
טכניים הולמים לצורך הפעלה אופטימלית של
האמל"ח ולהצלת חיים .את המלאכה של השיפורים
עשינו לאחר המלחמה במסגרת הסדנא הגייסית.
הנושאים העיקריים שטופלו על ידי הסדנה
הגייסית:
 הגבהת צריחון המפקד ב־ 10ס"מ כדי להרחיב
את שדה הראיה למפקד ,ולהקנות לו מיגון בלי
להיחשף.

 מציאת פתרון להרכבת מערכות פינוי שדה
מוקשים מסוג "נוכרי" של טנקי טי־ 54/55שנפלו
שלל ,על גבי הטנקים שלנו שוט ומגח ,במקום
השרמנים המיושנים עם מורג ודחפור.
 הקמת גש"ח נייד עם כל האמצעים ,הציוד
והמכשור (צמ"שים) על גבי זחל"מים ,וכן מחסני
חלפים על משאיות ריו  ,4x4בתי מלאכה עם כל
המכשור והציוד בלי גוררים והנגררים ,משאיות 10
טון  4x4עם מנוף עצמי ועוד.
 קליטה ראשונית של טנקי שלל טי־( 54/55טירן
 4ו־ )5והוספת התקנים שונים עליהם לצורכי
אימונים ,ובשלב השני השלמות במש"א להחלפת
התותח ל־ 105מ"מ ושינוים נוספים.
 בניית דגם ראשוני של טנק פינוי פצועים
(אמבולנס) על מרכב שרמן .בהמשך נבנו  14טנקים
לפי תפיסה זו במש"א ובהם השתמשו במלחמם יום
הכיפורים.
 התארגנו בפלוגה א' של הסדנה הגייסית להכיר
וללמוד את מערכות טנקי השלל ולטפל באחזקתם
השוטפת באימונים; ארגנו מחלקות למכונאות,
לחשמל ולצריח של טנקי הטירן עם ציוד הבדיקה
ומחסן החלפים; והשתלבנו עם מדור טירן במפקדת
קצין החימוש הראשי (מקחש"ר) בכתיבת הוראות
טכניות.
 עם עלייתה של חטיבה  7לרמת הגולן הקמנו
פלוגה קדמית מצומצמת לאחזקת החטיבה ,בשלב
א' בקונטרה ואחר כך בנפח.
בעקבות תרגיל של החטיבה בשטח הררי לאחר
המלחמה ,יצרנו אמצעי דחיפה ומוטות גרירה לטנקי
שוט ,וציידנו את מחלקות של הפלק"ד ,שבאמצעותם
נעזרנו במבצע ּכַָראמֶה ,להעביר את הטנקים ללא
היגוי בגשר אלנבי כיוון שהעיניות הסופיות נשברו
ולא היה זמן להחליפן .זה אחד הלקחים שיש ליישם
ולבצע.
יש מקום לציין ולהדגיש את הסדנה הגייסית
 650כיחידה אורגנית של גייסות השריון על פועלה
בתחום אחזקה באימונים ,בתרגילים ,בפעילות
מבצעית מעבר לקו הירוק ,ברגיעה ובעתות מלחמה.
הקמנו סדנאות ,מתקנים (סככות) לאחזקת יחידות
השריון מאופירה (שרם א־שייך) ועד רמת הגולן.
פיתחנו אמצעי לחימה ,יצרנו עזרי אימון וביצענו
שינוים ושיפורים בטנקים .בקליטת טנקים למערך
השריון ביצענו שינוים ושיפורים ,טיפלנו בתיקון
תקלות של "חבלי לידה" ובכך נתנו פתרונות ומענה
טכני כנדרש.
יש להדגיש ששריון הוא חייל טכני ביסודו והקשר
הצמוד בין השריון כגוף לוחם ומכריע בקרב היבשה
לבין הגוף הלוגיסטי מביאים לשלמות הביצוע של
המטלות והמשימות.
אנו מופקדים להנחיל את התורה והמורשת של
השריון על כל הכרוך בכך ,כולל המערך הטכנולוגי
והלוגיסטי כחלק אינטגרלי הפועל ביחד כדי להגיע
להצלחה וניצחון במלחמה .עלינו לנקוט בכל
הדרכים להגברת המוטיבציה ולהעלאת המורל,
גאוות היחידה ,השותפות והרעות ,שהם חלק
שמאפיין את השריון ואת הקשר שבין הלוחמים
וחיילי הלוגיסטיקה והטכנולוגיה.
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כל"ע
כוח לחימה עתידי
מלחמות מוכרעות כמעט תמיד בלוחמת היבשה .יש מלחמות "גדולות" שבהן
מתגוששים שני צבאות זה מול זה ,ויש מלחמות "קטנות" שבהן צד אחד הוא
הטרור והגרילה .כל סוגי המלחמות" ,גדולות" כ"קטנות" ,נערכות בכל שטח,
לרבות בשטח עירוני .כל הצבאות המתקדמים מנסים להגדיר מהו כלי הרק"ם
האופטימלי הדרוש להם לעתיד .אחת האפשרויות מוצגת כאן
הסבר לתמונה בעמ' 83
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מראה כללי של כל"ע המציג את
מערכת הטעינה של התותח בחלק
האחורי של הצריח ואת הפתח
האחורי של התובה

ד"ר רמי אורון*
מרבית הצבאות בעולם שמים דגש על יכולת
לוחמה אורבנית ולוחמה בטרור ,כפי שהם
חוזים במתארי הלחימה העתידית ביבשה ,ובו
זמנית משפרים את יכולת הלוחמה היבשתית
הניידת והמשוריינת ,לפעילות בעצימות גבוהה.
שתי צורות הלחימה נסמכות על מערכות
שו"ב (שליטה ובקרה) מתקדמות וחיישנים
מתקדמים .בכל צורות הלחימה בעתיד ,לרבות
בלוחמת היבשה ,מושם דגש על לחימה רב־
זרועית שתכליתה ניצול מיטבי של משאבי
הלחימה של מסגרות נתונות ,לשם השגת
היעדים והמטרות הנבחרות ,בתזמון אופטימלי
וב"עלות" מבצעית הנמוכה האפשרית .מלחמת
לבנון השנייה בחודשים יולי־אוגוסט  ,2006כפי
שהתנהלה ,הוכיחה שוב את הצורך בלחימה
ניידת ומשוריינת לצד הלחימה הרגלית ,כפי
שהיה רק בימים האחרונים ממש ,ואת הצורך
בשילוביות בין־זרועית הדוקה בכל השלבים.
הפירוש המעשי של השגת יכולת זו היא יצירת
מערכות לחימה חדשות במהותן בעלות ערך
סגולי "אישי" הגבוה האפשרי ,לצד שימוש
בשיטות שונות ובאמצעים נוספים למיצוי
השילוביות בין המערכות בכלל הזרועות.

מפותח

בצרפת
.4
הסקורפיון.
סין ורוסיה ממשיכות
.5
לפתח רק"ם מתקדם ,אף כי אין
זה תחת כותרת פלטפורמה
עתידית.
ובמשהב"ט
בצה"ל
.6
קיימת הבנה כי תידרש פלטפורמה
עתידית מתקדמת ,אך הפעילות עד כה
הסתכמה במספר ועדות שהגישו עבודות
והמלצות ,אך אלה לא תורגמו לתכנית פיתוח
או תכנית לבדיקת היתכנות .בטווח הקרוב
צה"ל עסוק במציאת פתרונות לנושאים
קונקרטיים ,כמו :נגמ"ש כבד ,נמ"ר לניוד
החי"ר ,ואין לו רמת קשב מספקת לעתיד
היותר רחוק.
כדי לקדם נושא זה במדינת ישראל ,הוחל
בשנת  ,2004במחלקה למכניקה באוניברסיטת
ת"א ,ביוזמת ד"ר רמי אורון ,פרוייקט רב שנתי
שנקרא כל"ע  -כוח לחימה עתידי .הפרויקט
עוסק באִפיון ובגיבוש פתרונות טכנולוגיים
למפרטים מבצעיים ,כפי שנראו למשתתפי
הפרוייקט .בפרוייקט המנוהל על ידי ד"ר רמי
אורון ,השתתפו עד כה כ־ 20סטודנטים.
העבודה אינה מסווגת ואף פורסמה באתר
אינטרנט.

מהנעשה בעולם
מספר צבאות מתקדמים בעולם מפתחים
פלטפורמות חדשות לעתיד:
צבא ארה"ב הוא המוביל בנושא
.1
בתכנית הידועה בשם  FCSוהוא ייעד לכך
תקציב עתק של כ־ 350מיליארד דולר ,מזה
כ־ 25%לפלטפורמה ,כלומר 80־ 90מיליארד
דולר .תכנית זו פעילה ונושמת וצבא ארה"ב

מתכוון להשיק יחידות ראשונות בשנת
.2015
צבא גרמניה מפתח את פלטפורמת
.2
ה"פומה" שאף היא תהיה בסיס למשפחת
כלים יבשתיים .דגמים ראשונים של הפומה
כבר נבחנים הלכה למעשה.
צבא בריטניה עוסק בתכנון FRES
.3
לפיתוח משפחה של כלים יבשתיים .תכנית
צבא בריטניה מקרטעת ולא ברורה הנחישות
של צבא זה להתמיד בתכנית או להצטרף,
בסופו של דבר ,לתכנית  FCSשל צבא ארה"ב.

מראה כללי של תותח חשמלי־
הידראולי  30מ"מ

מהי פלטפורמות הכל"ע
כל משפחת הכל"ע מיועדת להיות על
בסיס פלטפורמה אחידה בבסיסה ,עם
ארכיטקטורה מתקדמת .בכולן תהיה חטיבת
כוח אחידה ,שתמוקם בקדמת הפלטפורמה,
ומערכת הסעה (מזקו"ם) אחידה .מכאן יחול
פיצול לשתי תצורות בסיסיות:
תצורת פלטפורמה נושאת
.1
אנשים ,שבה יהיה תא תפעול בכל הנפח
שמאחורי התא הקדמי של החט"כ.
פלטפורמה זאת תשמש ,בין השאר,
לייעודים הבאים:
 נגמ"ש  -ובו צוות של  2מפעילים 6 +
לוחמים.
 רק"ם רפואי  -ובו  2מפעילים  +צוות
רפואי  4 +אלונקות.
רק"ם פיקוד  -ובו  2מפעילים  4 +אנשי
צוות פיקוד.
 רק"ם לוגיסטי וחימושי.
.2

מראה כללי של כל"ע נושא
תותח נ"ט

מראה כללי של כל"ע נושא חי"ר

תצורת פלטפורמה נושאת נשק,
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שבה יותקן תא לצריח של מערכת הנשק
מאחורי תא חטיבת הכוח ,ותא לוחמים/
מפעילים מאחור .פלטפורמה זו תשמש ,בין
השאר ,לנשיאת הצריחים הבאים:
 צריח נושא תותח נ"ט ורב תכליתי 120
מ"מ.
 צריח נושא תותח אוטומטי  30מ"מ רב
עוצמה (היורה תחמושת בעלת תרמיל
באורך  173מ"מ).
 צריח נושא מרגמה  120מ"מ.
 צריח נושא טילים לייעודים שונים
ללוחמת היבשה.
 צריח נ"מ.
 רק"ם גישור.
 צריח לנשיאה ותפעול של מערכת הגנה
מסגרתית.

מערכת ניהול קרב (מענ"ק)
פלטפורמה מתקדמת וחדשה אפשר לתכנן
ולבנות מלכתחילה בהתאמה מרבית לצורכי
לוחמת מידע ( .)Network Centric Warfare
כלומר ,שילוב כל סוגי הפלטפורמות שיהיו
מקושרות למערכת מידע ברשת אחת,
שתאפשר העברת נתונים בין כלים יבשתיים,
אוויריים וימיים ,ולהפוך את כל היחידה
למערכת לחימה אחת.

מערכות שליטה
כל מערכות המותקנות בגוף הכל"ע יופעלו
מרחוק על ידי מערכות שליטה מתקדמות
(מסוג של  )Fly By Wireובאינטליגנציה
מלאכותית .כל מפעיל יוכל להפעיל את כל
הפונקציות ,כמו :נהיגה ,תצפית והפעלת
הנשק והמערכות האלקטרוניות.
מערכות השליטה של הכל"ע מאפשרות
להקטין את מספר המפעילים ולשפר בצורה
דרסטית את איכות פעילותם ,שתתמקד
בהפעלת מערכות ממוחשבות ובחשיבה

להלן נתונים עיקריים של מידות
ומשקל של הכל"ע
הנתון

כל"ע
כוח לחימה עתידי
יכולה

אופטימלי וזול יותר .כיום מערך כלי הנשק
לכינון ישיר מבוסס על טנקים ועל הנשק
של החי"ר .ההתאמה של הנשק והתחמושת
היותר מתאימים למטרה כלשהי מחייב
שימוש במערכת עזר לניהול קרב ,כלומר
מענ"ק .במערכות נשק המקושרות במענ"ק,
יש שיתוף מידע על כלל המטרות המתגלות
ומתאפשר לייעד את הנשק המתאים יותר
והזמין יותר בקרבת המטרה כדי להשמידה
תוך חיסכון במחיר הביצוע .אפשר להתקין
על כלים שונים כלי נשק היורים חימושים
שונים וכל מטרה תטופל בחימוש המתאים
ביותר.

שבהם

בתחומים
להחליפם.
כמו כן ,יהיה אפשר לשלוט בכלי גם מחוצה
לו וכן אפשר יהיה לסייע לצוות בהפעלת
מערכות מבחוץ .הקטנת מספר אנשי הצוות
והאוטומטיזציה של המערכות הן המאפשרות
להקטין מאד את ממדי הכל"ע יחסית לכלים
קיימים.
מערכת השליטה תאפשר גם שימוש
במערכות הלחימה של הכל"ע לצורכי אימונים
"יבשים" ומבוקרים ולשחזר פעולות שנעשו.

התצפית והגילוי של מטרות יתבססו
על שימוש במצלמות יום ומצלמות דימות
תרמי ,בעלות יכולת תצפית היקפית,
שיעבירו את תמונת שדה הקרב לצגים של
המפעילים ולמערכת הבק"ש לצורך זיהוי,
רכישה ועקיבה אחר מטרות .המצלמות
יתנו למפעילים תמונות תלת ממדיות .כדי
להבטיח שהנשק מכוון (באזימות) למטרה,
תותקן על כל מערכת נשק ובמקביל אליה
גם מערך מצלמות יום/לילה משלה .לאחר
הזיהוי של המטרה ורכישתה במצלמת
התצפית בעלת יכולת הסריקה ההיקפית
יעברו התצפית והכינון לתמונה של המצלמה
המקבילה לנשק.
על התובה יותקן גם מערך מצלמות בסיסי
שיתן תמונה היקפית לטווח הקרוב סביב
הכל"ע .בנוסף יהיה מערך מצלמות לנהיגה.
בנוסף למצלמות יהיו בכל"ע חיישנים נוספים
כגון מכ"ם לגילוי פריטי חימושים
שנורים עליו ,מדי טווח וכד'.

 תותח  120מ"מ  -למטרות קשות
ובונקרים.
תותח  30מ"מ  -למטרות בינוניות ורכות
וכן ללחימה עירונית.
 מרגמה  120מ"מ  -למטרות מעבר
לטווח ראיה ( ,)BLOSלמטרות עיליות
ונגד חי"ר.
טילים  -למטרות מעבר לטווח הראייה.
נ"מ  -למטוסים ומסוקים.
הגנה מסגרתית  -כנגד חימושים הנורים
על היחידה.
כלי הנשק השונים יותקנו כל אחד בצריח
ייעודי שלו כאשר כל הצריחים יתאימו
לפלטפורמה אחידה נושאת נשק .כל מערכות
הנשק יהיו בצריחים בלתי מאוישים ויופעלו
מרחוק על ידי צוות המפעילים הנמצא בתא
הלוחמים.

אמצעי תצפית וגילוי

כל"ע נושא אנשים

כל"ע נושא נשק

אורך

 6.780מ'

 6.780מ'

רוחב

 3.20מ'

 3.20מ'

גובה תובה

 1.75מ'

 1.96מ'

מרווח גחון

 45ס"מ

 45ס"מ

משקל

 41טון

 43טון
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אין

המכונה

עוצמת אש
בשדה הקרב יש מגוון רחב של
סוגי מטרות ,שאת רובן נדרש
להשמיד בכינון ישיר .יש כאלה
שלהשמדתן נדרשת העוצמה
של תותח טנק ,ואחרות ,שלכל
סוג מהן אפשר להתאים חימוש

לחימה נגד חי"ר
כיוון ששדה הקרב רווי בחיילי חי"ר,
יותקנו על כל אחד מהצריחים ,בנוסף
למערכת הנשק הראשית שלו 2 ,עמדות
מקל"ר  25מ"מ בשליטה מרחוק של הצוות.
מקל"ר זה יורה פגז רסיק אוויר ,במשקל של
 132גר' ובמהירות לוע של  425מ'/ש' .הטווח
היעיל שלו הוא עד  2000מ' במסלול בליסטי
שטוח יחסית( .זווית נפילה בטווח המרבי
היא כ־ 10מעלות) .כל עמדת מקל"ר תהיה

מראה כללי של תובת הרק"ם

מקושרת למחסן תחמושת משורשרת של
 250כדורים הנמצא בצריח.

תותח  120מ"מ
בשל הדרישות התובעניות ,מבחינת
כוחות ,משקל ונפח ,ישמש התותח  120מ"מ
כבסיס לתכנון התובה .להלן נתוני התותח:
אנרגית הלוע  13 -מגה ג'אול.
תנע  36 -קילו ניוטון * שנייה.
מהלך רתיעה  500 -מ"מ.
כוח רתיעה מקסימלי  500 -ק' ניוטון.
מסת התותח  1950 -ק"ג.
המסה הרותעת  1600 -ק"ג.
התותח ניזון משני מארזי תחמושת,
המכילים כל אחד  12פגזים (סה"כ  24פגזים)
באמצעות  2מטענים אוטומטיים .תחום
ההגבהה של התותח  +400ועד 100־ .טעינת
התותח וחליצת הכרכוב נעשות כאשר התותח
אופקי .בנוסף ל־ 24כדורי התותח ,הנמצאים
במצב היכון לירי ,יש מארז נוסף של  20כדורים
מתחת לצריח ,וסה"כ ברק"ם  44כדורי תותח.

מיגון ושרידות
המיגון והשרידות של הכל"ע והצוות
מכיל מספר רבדים:
 רובד א'  -ממדי הכל"ע קטנים
ומקטינים את סיכויי ההיפגעות.
 רובד ב'  -הגנה אקטיבית מסגרתית
רכה להסטת חימוש מונחה.
 רובד ג'  -הגנה אקטיבית מסגרתית
קשה להשמדת חימושים שעברו את
הרובד הקודם.
רובד ד'  -הגנה אקטיבית אישית רכה
להסטת חימושים שעברו את רובד ג'.
רובד ה'  -הגנה אקטיבית אישי קשה
להשמדת חימושים שעברו את רובד
ד'.
 רובד ו'  -מיגון בליסטי ריאקטיבי
לרק"ם לבלימת חימושים שעברו את
רובד ה'.
 רובד ז'  -מיקום תא הצוות בחלק
האחורי של הכל"ע ,שסטטיסטית הוא
מקום מוגן יותר.
למיגון הבליסטי הריאקטיבי מוקצה
משקל של  10.5טון לכיסוי הכלי היקפית
במידה שווה .סה"כ ההקצאה היא  750ק"ג
מיגון לכל מ"ר ,לא כולל קירות התובה
העשויה מפלדת שריון בעובי  30מ"מ .מיגון
כזה יכול לעצור בניצב רש"ק טנדם חלול
בעל כושר חדירה של  900מ"מ פלדה ,או

לעצור ,בזווית  60מעלות ,רש"ק טנדם
חלול בעל כושר חדירה של  1200מ"מ
פלדה .גחון הכל"ע עשוי פלדת שריון
בעובי  30מ"מ כאשר בתא הצוות תהיה
שכבת פלדה נוספת ,גם היא בעובי 30
מ"מ ,במרווח אוויר מהשכבה התחתונה,
כדי להגן על הצוות כנגד מטעני גחון .כל
המיגונים הם מודולריים וניתנים לשדרוג
לכשיפותחו מיגונים טובים יותר.

ניידות
חטיבת הכוח של הכל"ע מורכבת
ממנוע מתקדם בהספק של  800קילו־
וואט ( 1070כ"ס) הנותן יחס של  18קילו־
וואט לטון ( 24כ"ס לטון) .הממסרת היא
ממסרת אקטיבית הקובעת את ההילוך על
פי המומנט על הגל המניע .כמות הדלק
בכל"ע כ־ 1600ליטר ,כדי לאפשר אורך
נשימה גדול ,כך שהזנב הלוגיסטי הנדרש
קצר יותר.
המזקו"ם יכיל  6גלגלי מרכוב מכל צד
וכן גלגלי תמך .תחום התנועה של גלגלי
המרכוב הוא  250מ"מ כלפי
מעלה ו־ 140מ"מ כלפי מטה.
הקפיציות מבוססת על מוטות
פיתול .רוחב הזחל  550מ"מ
אולם מידה זאת תיבדק
ותוגדל לפי הצורך.
גובה הזחל בחלקו העליון
נמוך ביחס לטנקים כיום ,כדי לאפשר
למיגון הצד לכסות גובה גדול יותר של צד
הפלטפורמה.
יחס ההיגוי של הכל"ע (היחס בין
המרחק שבין גלגל המרכוב הקדמי
והאחורי ובין המרחק הממוצע ברוחב
בין  2הגלגלים הקדמיים) הוא  1.5ומוגדר
כיחס האופטימלי .ביחס נמוך יותר יש
היגוי יתר וביחס גבוה יותר החיכוך בזמן
ההיגוי גדול יותר.

חתך סכמטי של הכל"ע שבו
נראים תא חטיבת הכוח
מלפנים ,תא הנשק במרכז
ותא הלוחמים מאחור

מראה כללי של הצריח עם
מערכת הטעינה ומחסני
התחמושת של תותח הנ"ט

כל המבקש להגיב על כתבה זו
מתבקש לשלוח תגובה או הערה
למערכת "שריון" בדוא"ל אל מזל
יחזקאל (mazal@yadlashiryon.
 )comאו בכתב (ת"ד  745לוד
.)71106
* ד"ר רמי אורון ,בוגר הטכניון בהנדסת
מכונות ואווירונאוטיקה ,עבד במפעלים
שונים הקשורים למערכת הביטחון
והשתתף בפיתוח מערכת תומכת חיים
ובמארזי תחמושת למרכבה  3ועוסק
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"החטיבה שנשכבה
על הגדר"
כיצד הפך הסרט על חטיבה  14במלחמת יום הכיפורים בתעלה ,מסיפור אמיתי
מרטיט לב למניפולציה "אמנותית" פוליטית מקוממת
סא"ל (מיל') דוד כספי
מי שצפה בסרט זה ,שהוקרן ב"יד
לשריון" לטרון ובערוץ  1בטלוויזיה ,לאחר
שבלחץ אנשי החטיבה הושמטו ממנו מספר
התבטאויות פוליטיות פוגעות  -לא יכול היה
שלא להתרגש ולחוות מחדש משמעותם של
קרבות קשים ,כפי שהיו לחטיבה  ,14כמעט
"עד הסוף המר" ובהקרבה נאצלת "למכור
את החיים במחיר הגבוה ביותר שאפשר",
(בראיין פרט ,עד הסוף המר ,יבנה .)1991
למנוסי הקרבות שבינינו בוודאי סומר
השער כאשר מפקדים בחטיבה מתארים
את ה"תופת והגיהינום" של אלפי הפגזים
של הארטילריה ,את האדמה שרעדה בצורה
משתקת ,את מאות הטנקים והטילים
שמולם ,את זעקות השבר והקריאה לעזרה
של חיילי המעוזים מבלי יכולת להושיע ,את
הדיווחים המצמררים על הרוגים ופצועים
שזורמים כל העת ,ואת סד"כ הטנקים היורד
בצורה מבהילה...
לוחמי חטיבה  14שצפו בסרט ,נחשפו
מחדש לחוויות ולזיכרונות הקשים ,לשכול
ולאבדן של רעים לנשק .הייתי עד לסערת
הרגשות שהסרט עורר בהם ,בהקרנה
בלטרון .רגשות הלוחמים ושל אחרים
נמהלו בטעם מר ,ובתחושה של החמצה
גדולה שסיפור החטיבה ההרואי נשחק
בתוך כוונות אחרות של יוצרי הסרט,
הבמאי ,המפיקה ,התחקירן ואחרים .עושה
רושם ,שאנשים אלה (ואני מניח שהיו להם
כוונות טובות) "נ ִכסו" לעצמם את החומרים
שאספו ,בעזרת אנשי החטיבה ,ועשו בהם
ככל העולה על רוחם בשם "חופש הביטוי
והאמנות וחירות היצירה" (כך ,למיטב
הבנתי התבטאו בתשובתם לבג"ץ).
מעל  300הרוגים ומאות פצועים קשה
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תדריך למג"דים לאחר ארבעה ימי לחימה

ספגה החטיבה ,ועשרות טנקים נפגעו,
תשעה גדודים נשחקו ,ומפקדת החטיבה
המשיכה בשליטה ופיקוד כל הזמן ,גם
כשהיה נדמה שאין על מי לפקד .ביחסי
כוחות שהיו נחותים עד יאוש מול אויב,
באש ובלחימה רצופה מכל הכיוונים וללא
הפוגה ,ביצעה החטיבה את המשימה על ידי
כיבוש הסוללה המזרחית ויצירת ראש גשר
לחצית התעלה.
מעל עשרים צל"שים הוענקו ללוחמי
החטיבה ובהם שלשה עיטורי "אות הגבורה"
(מתוך שבעה עיטורים כאלה שהוענקו בכל
צה"ל לאחר מלחמה זו ,למיטב ידיעתי)! כל
אלה לא סיפקו את מפיקי הסרט מערוץ
 1כדי לבטא את התהילה וההצטיינות של
החטיבה ,בלחימה יוצאת דופן ובתנאים
שנראו כתבוסה צפויה!
לכן כנראה החליטו לשלב בסרט
גימיקים "אמנותיים" ומסרים פוליטיים
שלא מן העניין ,כדי "להעצים" את הסרט
ולהרשים את הצופים .ייתכן גם שלא הבינו

יוצרי הסרט ולא הייתה בהם אמפתיה
מספקת ,כדי להפנים ולהעריך את חומרתם
ועוצמתם של המצבים הקשים שאותם
חוותה החטיבה.
גישתם המוטעית של היוצרים הרחיקה
אותם מהסיפור האמיתי של החטיבה
ומרוח הדברים שקרו .מחאותיהם וכעסם
של לוחמי חטיבה רבים ,ובהם בני משפחות
שכולות ,מעידים יותר מכל "שלא לילד הזה
פיללתי"  -כדברי מנכ"ל רשות השידור דאז
יאיר אלוני.
מגחמותיו
כמה
בקצרה
אציין
המלאכותיות של הבמאי .מספר קטעים
בסרט מתחילים בעצימת עיניים של
המספרים ,כאילו להמחיש שמפליגים
בדמיונם אל העבר הרחוק ,והרי המאורעות
"נמצאים בורידים" של הלוחמים ,לשם מה
התיאטרליות? כדי שנבין היטב שמדובר
בהרוגים ופצועים (שהרי המספרים
הנוראיים "לא אומרים דבר" וגם סיפורי
הלוחמים על ִרעים שנהרגו לידם ובחיקם,
לא מספיק חזקים לכאורה) ,משלבים בסרט
גברת שמעכסת בשחור ואדום ומזילה
דמעת תנין ,בשכיבה על החולות.
את המח"ט ,מושיבים בסלון ביתו עם
מפה של גזרת הלחימה ,כאילו נדרש לספר
על הטיול האחרון בחו"ל ,במקום בשטח.
על גדות התעלה בסיני ,אנו צופים בבדואים
ששרים שירי מסטולים ועוד דואגים שיהיה
תרגום ,שמא נחמיץ דברי שירה נשגבים.
ברקע השרים והמנגנים ,כמובן ,בנות עם
ביקיני ...לשם מה? מה זה צריך להביע?
במהלך הסרט ,אנו קופצים לאנדרטה
של אלכסנדר זייד הצופה על העמק ,ומכאן
לאנדרטת הפלמ"ח בצומת נחשון ולתמונות
הנופלים במלחמת השחרור ,וכמובן לשכול

של מלחמת לבנון השנייה  -בראיונות עם
הורים שכולים.
הגדילו לעשות יותר מכל כאשר
החליטו היוצרים להשתמש בסרט
כאמצעי והזדמנות להביע את עמדותיהם
הפוליטיות .בקטעים שכאלה ,הובא אזכור
מודגש של אישים פוליטיים וחטאיהם,
תוך אמירה מפורשת של הטרדה מינית,
שחיתות ,חקירות ועוד (א' מרדכי ,ח'
רמון ,אולמרט ...חלק קטן הושמט בגרסה
ששודרה בטלוויזיה) .מה לכל אלה ולסיפור
החטיבה? גם הופעתם של דיין וגולדה ,שיש
להם רלוונטיות למלחמת יום הכיפורים
הינה סתמית ובהקשר רופף.
לסיכום ,התחושה היא שנעשה כאן
שימוש ציני ,מנוכר ,בלתי משכנע ובלתי
רלוונטי של כל ה"גימיקים" המיותרים
שהדביקו לסרט באופן מלאכותי ,ובכך
החמיצו תיאור מקיף ואמין יותר של לחימת
החטיבה .בשם חופש העיתונות ,היצירה,
האמנות ,הביטוי וכל הבלה בלה הזה ,רחקו
מן העיקר.
אינני חלילה נגד חופש זה  -שאני
מכבד וחושב אותו לאושיות הדמוקרטיה -
אבל ,לא כאן היה המקום למניפולציה של
יוצרים כפי שבא להם .גבולות החופש הזה
מסתיימים בשכול ,בקורבנות ,בהקרבה של
לוחמים ,כמו בחטיבה  ,14במשפחות שציפו
לביטוי ממצה ,מבטא ,ענייני של סיפורם.
זה לא ניתן להם ,אך אכזבה ותסכול הם
קיבלו בשפע ואין ספק שאפשר היה לעשות
אחרת ,תוך התחברות אכפתית ואמפתית
יותר לציפיות אנשי החטיבה .האם זכותם
אינה עומדת כלל ,למול זכות היוצרים
לעשות כרצונם ,בחומרים שאינם שלהם?
הבקשה לעשיית הסרט ,למיטב הבנתי,
באה אמנם מצד החטיבה ,אבל כנראה
בתמימותם ,או מתוך האמון שרחשו כלפי
מפיקי הסרט  -לא גילו מעורבות יתירה
בהכנתו וייתכן גם שלא ניתנה להם גישה,
שהרי ב"אמנות וחופש הביטוי" עסקינן...
צרם לי גם מאד ,הייצוג של המשתתפים,
שחסרו בו הלוחמים מן השורה ,להציגם
במינון מבטא יותר .אני מניח שלאנשי
החטיבה המכירים טוב ממני את
ההתרחשויות ,יש בעניין שכזה הערות
נוספות ,ודוגמה להשמטה כזאת ,למשל,
הינו גדוד  9שאמנם לא נלחם ת"פ החטיבה,
אבל היה גדוד אורגני שלה ונפלו בו עשרות
לוחמים ומספר גדול מלוחמיו זכו לצל"שים.
לגדוד זה אין כלל אזכור בסרט!
טעות נעשתה על ידי דוברים בסרט

שר הביטחון דיין ,מפקד האוגדה אריאל שרון והמח"ט אמנון רשף בתום הקרבות

שחזרו והתמקדו ושיננו באוזנינו את סיפור
המחלוקת עם גדוד  890של הצנחנים ,בדבר
זכות הראשונים על כיבוש החווה הסינית.
לעיתים נדמה היה ,בגלל להט הדוברים
ופסקנות דבריהם ,שזו המטרה המרכזית
של הסרט  -להפריך את הסיפור המוטעה
ולהדגיש את הבכורה של חטיבה  .14זה בא
לידי ביטוי גם בדיון שהתקיים בטלוויזיה
בתום הסרט.
מעשיה של חטיבה  14והעובדות
ההיסטוריות שהוצגו ,בהקשר זה ובהקשר
לכלל המלחמה ,דיים כדי לשמר את
תהילתה ויוקרתה של החטיבה .החשיפה
שזכתה לה החטיבה ,בעקבות הסרט ,לאחר
שלושה עשורים ויותר מן המלחמה ,גרמה
בקרב הציבור למודעות יתר לסיפור הקשה
שחוותה החטיבה ולתפקיד המרכזי שמילאה
בהצלחה לקראת חצית התעלה .אבל לא
ניתן לאמר בשלמות ,שהסרט הוא מסמך
היסטורי מוסמך המבטא את תולדותיה,
כי חסרונותיו מעיבים עליו ,ויותר מכך
הוא השאיר את לוחמיה בתחושות קשות.
גודש התרחישים ,כפי שתוארו לעיל ,מנעו
הבנת התמונה הכוללת של מעשי החטיבה.

אחת השאלות שהתעוררו בי ,בעקבות
הסרט וממה שקראתי על החטיבה באתר
האינטרנט שהקימו אנשיה ,היא כיצד יכול
מפקד לתפקד במצבים הקשים כגון אלה
שהחטיבה נקלעה אליהם .התרשמתי חזק
מהתנהגותו ותפקודו של המח"ט אלוף
(מיל') אמנון רשף .מנין שאב תעצומות
הנפש לא להישבר ,להמשיך ולשמור על
מסגרת חטיבתית גם כשהחטיבה הלכה
ונגמרה כמעט בלוחמים ובטנקים ,וגם
להמשיך ולחתור להשלים את המשימה.
איך עמד המח"ט ,עם הזרימה המתמדת של
דיווחים על נפגעים במספרים מדהימים?
הוא בחר לפקד מתוך הטנק בצמוד לחייליו
ולספוג כמוהם ,לעקוב מקרוב מאד אחר
שדה הקרב ,ולפקד בהתאם .אני בטוח
שדוגמה אישית כזו ואומץ לב כזה ,הם
שהחזיקו את לוחמיו להמשיך הלאה ,על אף
כל התופת שמסביב .אין לי ספק שגם בדרגי
הפיקוד האחרים נהגו כמוהו.
אישיותו ,להבנתי ,הייתה כנראה מקור
הכוח  -איפוק ,עוצמה אישית רגועה ,קור
רוח ,נחישות שקטה וטבועה בדם למלא
המשימה!

דצמבר   2007שריון  27׀ 81

יומן מלחמת יום
הכיפורים של סרן
שוקה בר־און ז"ל
ערך אל"ם (מיל') שאול נגר

בגיליון "שריון" ( 25מארס  )2007הבאנו קטע מיומן המלחמה שכתב
סרן שוקה בר־און ,מ"פ מילואים ,בעצם ימי מלחמת יום הכיפורים .הבאנו כאן
קטעים נוספים ממסמך נדיר זה היוצא דופן בעצמתו בתיאור הרגעים הקשים
בק ָרב ובתיאור מאבק האדם המתגבר על
של המלחמה ,בתיאור יחסי הרעות ְ
הפחד וחושף את עצמו שוב ושוב לסכנת הקרב למען חבריו ולמען
מטרה הטבועה בשורשי תודעתו*.

שבת 6 ,באוקטובר 1973
השעה  .12:30צלצלתי לחטיבה ,הפקידה
שענתה לי אמרה שרצוי שאשאר ליד הטלפון.
ביקשתי את קצין האג"ם והוא כבר אמר שכדאי
שאבוא .שאלתי אותו" :אתה בטוח?" "תשובה
חיובית" ענה בקצרה .מיד ארזתי תרמיל עם הרבה
לבנים וגרביים ,לקחתי גם ספר באנגלית ובגד־ים.
בדרך שמענו חדשות ראשוניות ...הגעתי לשדה
תימן בסביבות  ...15:30הטירונים לא עבדו היטב,
קיטרו הרבה ועשו מעט .היו ביניהם אמנם מספר
קיבוצניקים שניסו אבל הם לא ידעו אפילו מה זה
זיווד ,ואחר כך ביקשו אוכל .פתחתי להם מנות
קרב ,והם אפילו לא ידעו איך לאכול מקופסה
ללא סכו"ם ...לבסוף קיבלנו הודעה מהמג"ד שאנו
הפלוגה הראשונה שיוצאת .הסתדרנו בשדרה בדרך
היציאה מהמחנה ,שם קיבלנו תחמושת קלה וחצי
בטן תחמושת למקלעי  ,0.5ומסרתי ליוני השליש
רשימת אנשי צוות לפי טנקים.

יום ראשון 7 ,באוקטובר
 04:45התחלת תנועה .נסענו דרך באר שבע.
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ביציאה מהעיר פחדתי כשעברנו על הגשר הרעוע.
במהלך הנסיעה הקמתי קשר עם הפלוגה וניסיתי
לקשר בין המג"ד ושאר הגדוד .בשעה  ,05:50קצת
אחרי צומת הנגב ולפני משאבי שדה ,הודעתי
למג"ד שאני עוצר לביקורת בשהייה .במצב הזה
החליפו אחרוני החיילים את הבגדים האזרחיים
לסרבלים ...המשכנו לנוע לכיוון שבטה .בדרך ראינו
טנק (של אמנון אשד) שעף מהגשר ונפל לוואדי.
עברנו את שבטה כשהטנק שלי צמוד כל הזמן
לטנק המג"ד .בשעה  06:55עברנו את קציעות.
המשכנו בתנועה מהירה .בשעה  08:20עצרתי
לשהייה נוספת ליד ג'בל ליבני .בשלב זה התחלתי
להודות לאל על כיסא המפקד .בשלב זה התחילו
גם המצברים להסריח ברוב הטנקים.
בטנק שלי השעין רבינוביץ התותחן את ראשו
על התותח .מכיוון שהיה חסר טלסקופ  -יכול
היה לשאוף אוויר צח שחדר דרך הקדח שבמגן
התותח .זפרני היה לידי עם הראש בחוץ ונתתי
אישור לרזי הנהג לפתוח מדף .בשעה  09:35הגענו
לכניסה לג'בל מערה .קצת לפני  11:00היינו בצומת
רפידים...
כאן החלטתי לעשות תיאום כוונות ...חלק

ביצעו ,חלק תדלקו ואני עשיתי תיאום לשלט
שגיליתי לצד הכביש .ברגע שגמרתי תיאום כוונות
התקבלה פקודה לנוע במהירות לכיוון בסיס הציוד
ומשם על הציר החדש לכיוון מערב ...עוזי (המג"ד)
סידר אותנו במבנה של שניים לפנים כאשר אני
מצפון לציר (מימין) ...השטח היה מישורי אבל עם
שיחים שמתחתם הצטבר חול שהפך לתלוליות
שגרמו לקפיצות .אני רציתי לשמור על כשירות
הטנקים וקבעתי לפי הטנק שלי את הקצב בפלוגה.
המג"ד נסע על ציר "פדוי" והעיר לי מידי פעם
להגביר את הקצב.
...התנועה נמשכה כך עד כביש הרוחב ("מבדיל"
במפות הקוד) ,השעה כבר הייתה מאוחרת .עברנו
את כביש הרוחב ונכנסנו לעמדות בטווחים שלא
עלו על קילומטר מערבה מכביש "מבדיל" .בשלב
זה היו חלק מהטנקים על קצה דלק .העמדות היו
מאוד גרועות והייתה הרגשה שאנחנו במקום שאף
אחד לא הגיע ,לא מגיע ולא יגיע.
ביקשתי אישור לאסוף את שמאי עם המחלקה
שלו לחניון לילה אבל לא אישרו לי .העמדתי את
הטנק בעמדה וירדתי לעשות את צרכיי .היה לילה
שקט ,יפה ,בהיר ,ירח מלא ושלו לחלוטין .לאחר

חיילי הארמיה השלישית המצרית מקבלים אספקת מזון ומים .זה הקלף הגדול בידי צה"ל (מתוך הספר
"ישראל  "50בעריכת יהודה שיף ודני דור)

מכן הלכתי לטנק של רמי בר־זיו ,ישבתי איתם
לשמוע חדשות מהרדיו שלו .כולם היו מלאים
השערות ורעיונות וכמו שהיה ברור שהולכים
למלחמה עדיין לא היה ברור מה ההיקף ומה קורה
בדיוק .במשך הלילה הגיעה מכלית והתחילה
לתדלק .המחלקות יצאו לתדלק לפי תור וכשהגעתי
עם טנק שלי כבר הייתה המכלית כמעט ריקה.
חיפשנו מקום שבו אוכל להעמיד את הטנק נמוך
מהמכלית ,וכשמצאנו ,הסתבר שנגמר הדלק לפני
שהמכלים בטנק התמלאו .יותר מאוחר הגיעה
מכלית שנייה.

יום ב' 8 ,באוקטובר 03:30
לפנות בבוקר התקבלה הודעה לנוע במהירות
לכיוון טסה ולאחר מכן לכיוון התעלה .התנועה
הייתה עם אורות ללא סדר ...היה קר בתנועה...
בסביבות  04:30עלה השחר והיה מספיק אור ללא
פנסי הנהיגה .המשכנו לנוע לכיוון עוקף טסה...
"חמדיה"  .05:30מאוחר יותר קיבלנו הודעה לנוע
חזרה כלעומת שבאנו .נסענו לכיוון טסה ואחרי כן
דרומה על ציר "מבדיל" ...באזור הצומת עם "פדוי"
עצרנו והסתדרנו בשלוש שדרות צפופות ,כמו
בתרגיל .תדלקנו ותחמשנו...
לאחר מכן התקבלה הודעה לנוע במהירות
חזרה ל"חמדיה" .הסתובבנו במקום שעמדנו,
וברגע שהתחלנו לנסוע  -המג"ד פרס זחל .המג"ד
הוריד אותי מהטנק ולקח את הטנק שלי .כבר אז
הייתי מעוצבן עליו וזה היה מעשה שהרגיז אותי
מאוד .הורדתי את גיורא (מ"מ  ,)2עליתי על הצוות
שלו ונסעתי בעקבות המג"ד .קיבלנו הודעה שאחיו
של רמי בר־זיו (הטייס לוי בר־זיו) נעדר...
דהרנו חזרה והסתדרנו שוב על "חמדיה" כאשר
גיורא עם פלוגה ז' מדרום ,אני במרכז ועידו עם
פלוגה ו' מצפון ,חלק מפלוגתו לכיוון "מכשיר".

ירינו ופגענו בכ־ 10טנקים ונגמ"שים שהיו בדרך
ל"מכשיר" .ביני לבין מחלקה  1שמצפון עם שמאי,
נכנס טנק שהגיע מאחור ,תפס עמדה ועלה
לתצפית .חטף כנראה טיל סאגר ,נדלק והתפוצץ.
ראיתי שני אנשים נחלצים ממנו ומתגלגלים בחול.
צעקתי לשמאי בקשר שילך להציל את השאר.
בטנק נשארו יוסי בס ,ילד חמוד עם לחיים ורודות
ודוד קנת גם הוא ילד מתוק .הטנק שהיה שייך ל־
 ,410התפוצץ לחלוטין ושימש לאחר מכן כנקודת
ציון טובה יותר .המקרה הזה הכניס את החבר'ה
לאווירה של מלחמה יותר טוב מכל נאום או
אזהרה .במשך הזמן ירדה עלינו ארטילריה.

יום ג' 9 ,באוקטובר:
...בסביבות השעה  09:00החלה התקפה של
טנקים שלהם .בין  50ל־ 80טנקים נעו ישר מולי...
הטנקים התוקפים נעו במבנה פרוס עברו את
"טלוויזיה" וגלשו לכיווננו .פתחנו עליהם באש .עד
לשלב זה החלפתי מספר טנקים ,לרוב בגלל בעיות
קשר ,עכשיו אני על הטנק שהיו בו ברכה ורון
עמרם .אני זוכר את עצמי קופץ מטנק לטנק עם
מקלט עזר ביד .מתנשם מהריצה בחול ובחום.
בעוד אנו עומדים ,יורים ופוגעים  -חטפתי
פגיעה רצינית עם פיצוץ גדול בזחל .נתתי פקודה:
"נהג אחורה ,לאט" .נענו כעשרים או שלושים
מטרים לאחור והזחל נפרס .קראתי אלי את אבי
ועליתי על הטנק שלו .הטנקים המשיכו להתקדם.
כל פעם שירדתי למדוד טווח היו משקפי השמש
נתפסים ברפידת העין של המד־טווח .הירי היה
בקצב מהיר כאשר הטנקים המצריים לוחצים...
...סימנתי (לאבי) לבוא אלי .רצתי לטנק שלו
עם מקלט עזר ...כשהגעתי לטנק קיבלתי הוראה
לקחת את הפלוגה ולנוע דרומה ,על "חמדיה"
מעבר לפלוגה ז' לכיוון הכביש ...הגעתי לעמדות

כשמשמאלי אני רואה את הכביש (ציר "עכביש").
טנקי האויב בשטח היו שרופים ופגועים והשלמים
שבהם נעו והתרחקו מאוד .פתאום עלה לימיני טנק
ויורה בקצב מהיר  4כדורי מעיך ,אחר כך מסתובב
אלי ומנפנף ביד ,זה היה סגן מפקד האוגדה תא"ל
ג'קי אבן .לאחר מכן קיבלנו פקודה לגלוש קדימה
ולפתוח בהסתערות.
 ...בטווח של כ־ 1000מטרים ראיתי ארבעה
תותחי נ"מ ארוכי קנה ( 57מ"מ) ,יריתי עליהם
במקלע המקביל .המקביל עשה בעיות כל זמן
ההתקפה והיו לי פגזים בודדים בטנק .צעקתי על
יעקב לוי שיתפעל את המקלע ביתר יעילות .הוא
הביט בי במבט נעלב ,פניו היו שטופות זיעה וידיו
חבולות ופצועות מרוב עבודה על המקלע .לאחר
מכן הסתובב חזרה והמשיך לעבוד .המקלע ירה
צרורות קטועים .ליד התותחים הסתובבו קרוב ל־
 50חיילים מצריים ועמדה משאית .הם הלכו הלוך
וחזור מתותח אחד לשני .אחר כך עלו חלק מהם
על המשאית וחלק שבו לתותחים .במשך כל הזמן
הזה הם לא ירו ולא נורתה עלינו אש .כל הכלים
עמדו בירידה מתונה .נתתי הוראה לנוע לאחור
לעמדה וכל הפלוגה עמדה מאחורי קפל קרקע
שטוח שהעניק הרגשה של מחסה.
...בשלב זה קיבלתי פקודה לנוע לאחור לקו של
"טלוויזיה" .כל הפלוגה החלה לנוע לאחור .בשלב
זה ראיתי כדור כהה ואחריו נותב אדום נע לכיוון
הטנק של פרץ מ"מ  1ופוגע בו במקום שנראה לי
כצריח .בתחילה יצאו אנשי הצריח ולאחר מכן
הנהג ורצו לטנק סמ"פ שהעלה אותם אליו .הטנק
הנטוש ( )282המשיך לנוע לאחור בלי צוות ולא
יצא עשן מהצריח .נתתי פקודה לסמ"פ לקחת את
הצוות חזרה לטנק ונזפתי בו על זאת שנטש אותו.
שמאי פנה לכיוון הטנק הפגוע ( )817282ואז הוא
התפוצץ ברעש גדול ,יצאה אש מהצריח והצריחון
עף .אמרתי בקשר" :משנה תגיד ל־ 1שאני מבקש
את סליחתו" .
[כאן בא קטע שתואר בגיליון  25על פציעתו של
סרן שוקה מטיל שפגע בטנק שלו] ...לרגע עמדתי עם
הפנים מערבה .הרגשתי אסיר תודה שיש עלי אקדח.
כשעליתי על הטנק נראה לי ליפשיץ המום ומבוהל.
המשקפת הגדולה הייתה תלויה עלי במעוקם ,ידי
השמאלית הייתה אדומה עם שלפוחיות במספר
מקומות ,ומהכתף ומטה הייתה תחושה של חולשה
ביד .התקשיתי לטפס על הטנק .שאלתי את ליפשיץ
אם יש לו קשר ,הוא אמר שרק בקליטה .הרגשתי
קרוב לדמעות מרוב חוסר אונים .הוא התחיל לנוע
במהירות לאחור ,כנראה כדי לפנות אותי .מאוד
רציתי להתפנות ולצאת כבר מזה ,אבל מיד תקפה
אותי הבושה" ,השריון של צה"ל בורח מהאויב?!".
צעקתי לליפשיץ" :תסתובב ותעלה לעמדה" .הוא
הסתכל עלי מבוהל" :אבל שוקה" ,"...תסתובב
ותעלה לעמדה" .הוא ציית ועלה .אחר כך פקדתי
"תתחיל לנוע מערבה" .הוא היה מבוהל מכדי לסרב.
הטנק התחיל לנוע מערבה (כל כך רציתי לצאת
מהעסק הזה אבל לא יכולתי) .פתאום ,מצביע
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ליפשיץ על שני ערבים כ־ 150מטר משמאלנו" .אני
יכול לדרוס אותם?" שאל .אמרתי לו "בשום אופן
לא ,תמשיך לנוע" .אחר כך לקחתי את העוזי שלו
ורוקנתי עליהם שתי מחסניות .לי נראה שפגעתי
בהם וראיתי איך הם זזים ומקפצים בפגיעות ,אבל
ראייתי הייתה עדיין מטושטשת וליפשיץ טוען
שהחטאתי .אז נכנס עמוס לרשת ואמר" :תחנות
חרדון כאן  ,11כולם לנוע במהירות חזרה ל"חמדיה",
לנקודה שממנה יצאנו להתקפה" .אז אישרתי
לליפשיץ להסתובב ולחזור מזרחה( .בתוכי החנקתי
אנחת רווחה).
...עמדנו על הטנק של עוזי (המג"ד) וההרגשה
הייתה מחורבנת .מהסיכום של חיים כץ הסתבר
שפלוגה ז' נדפקה הכי קשה .גיורא המ"פ נעדר
והחלטנו שהוא הרוג .מוטי זילבר ואמנון אריאל
הרוגים בפלוגה ז' .ביטרן פצוע קשה ואייבי פצוע
קשה מהבוקר .עד שהתפזרנו היה כבר מאוחר ועד
שבדקתי שהטנקים טופלו והכל תקין היה כבר
מאוחר מכדי לישון .עברתי בין הטנקים וניסיתי
לעודד את האנשים .ההרגשה הייתה קשה .הלכתי
למחלקת הסיור וכתבתי גלויה הביתה .ניסיתי לשוות
לה משמעות מבודחת .רציתי שיחשבו בבית שהכל
בסדר .חשבתי על ערן אחי .לפני שיצאתי אמר לי
בטלפון שהוא נוסע לגדוד וכפי הנראה שירד לכיוון
סכר הרואיפה .הייתי בטוח שהוא בעמדות מאחור.

יום ד'  10 ,באוקטובר,
ב־06:00
...חזרתי לטנק והורדתי מעלי את הנעליים
(בפעם ראשונה מיום שבת  6באוקטובר) ,ונהניתי
הנאה מרובה לזרוק את הגרביים (הם הסריחו
נורא) .שטפתי את הרגליים במעט מים וצחקתי
למראה ספר הקריאה ובגד הים שלקחתי מהבית.
(הציוד האישי שלי נשאר על הטנק שנפגע בזחל
על "חמדיה" בעת שנפגעתי) .החלפתי גם לבנים.
אחר כך הלכתי לחלק הוראות.

יום ה' 11 ,באוקטובר
...במשך כל השבוע האחרון ישנתי מעט מאוד
אך כמעט שלא קרה שקראו לי בקשר ,ביום או
בלילה ,וענה איש צוות במקומי .בתנועה לעמדות
כמובן אני הובלתי עם הטנקים ואחריי פלוגת
החרמ"ש .על אף האחריות העצומה המוטלת על
כתפיי הרגשתי שאני לא יכול לעמוד בעייפות.
החול שלפניי נראה מתרומם והייתי נשען קדימה,
וכשראשי היה נדפק בצריחון הייתי מתעורר...

יום ו' 12 ,באוקטובר
...בשלב זה דיווח לי התותחן ,יששכר ישראל,
שהוא מזהה קבוצות גדולות של חיילים עומדים
על הגבעה המוארכת בכיוון "חמוטל" .הטווח היה
כ־ 3800מ' ובתחילה היססתי אם לירות .לאחר מכן
נתתי פקודת אש ...בתרגיל הייתי נותן פקודות אש
מלאות ועושה את כל התרגולות לפי פק"ל .הפעם
לאחר הפקודה יצא מעיך וכמובן לטווח כזה לוקח

 84׀ שריון   27דצמבר 2007

לו הרבה זמן להגיע .בינתיים ירדתי לפנים ואני
רואה שהתותחן נתן היסט של  3אלפיות שמאלה
במקום  1לפי הפקודה ,המתח והעייפות גרמו לי
שלא כרגיל לצעוק עליו ,ואז ירד הפגז בדיוק במרכזה
של הקבוצה .גופות עפו באוויר וזאת אחת הפעמים
היחידות שראינו אותם בורחים בריצה מבוהלת...
...בינתיים הגיע עידו בריא ושלם ושמחתי מאוד
לראותו .כבדרך אגב אמר לי ששמע שערן אחי נפצע
קל ברסיסים ברגליים ופונה לארץ .כיוון שפינוי
לארץ עושים כנראה רק כשהפציעה לפחות בינונית,
התקשרתי למח"ט וביקשתי ממנו שיסדר לי שיחת
טלפון .אחר כך ראיתי את עוזי נוסע לכיוון טסה
אז רצתי לשם ונסעתי עם קצין קשר ואיתו לטסה...
כנראה שמהירי של הבוקר נשאר הרבה אדרנלין
בדמי ,פניתי לבונקר טלפונים כשידי על קת האקדח
ואמרתי לעצמי ,אם לא יתנו לי לטלפן אני יורה
במישהו .כשירדתי במדרגות אני רואה שהאחראי
על הטלפונים הוא שוקי הג'ינג'י שגר איתי בבניין
במעונות רזניק בהר הצופים .הוא שמח לראותי ואני

יומן
אמרתי לו בקול חנוק שאני מוכרח להתקשר הביתה.
הוא אמר שזה בניגוד לפקודות והוא נותן לי 30
שניות .התקשרתי .אימא ענתה לי בטלפון .אמרתי
לה שאצלי הכול בסדר ושאלתי מה עם ערן .היא
אמרה לי" :הוא חטף 'שמל'" .אמרתי לה" :גם אני".
זה היה דבר מאוד טיפשי לספר כך באותה עת .אחר
כך אמרה שמצבו טוב מאוד ואין לו שום בעיות.
בצורה מוזרה השיחה ממש הקלה עלי והרגשתי
אפילו טוב שהוא יצא מכל זה .שוקי סימן לי שצריך
לסיים ,אמרתי שלום וסגרתי...
אחר כך הוצאתי את הפלוגה לחניון לילה עם
הוראות שרשמתי בפנקס לחניון לילה 12 :באוקטובר
  .1האזנה;  .2הכנת רשימת הזיווד החסר;  .3הכנתשיבוץ קרבי עדכני;  .4צוות כוננות;  .5ביקורת :א.
חיזוקי ברגים (בתי זרוע); ב .גרוז צלבים ,שטנגות,
ומסבי צריח;  .6תיאום כוונות;  .7שיחת מח"ט
בשבת  .8 ;09:00תורן נ"מ והאזנה;  .9שני צוותים
בכוננות מידית;  .10שומר על כל טנק.

יום שבת 13 ,באוקטובר
...לאחר הפיזור המשיכו החבר'ה בעבודה,
הגיעו פסיכולוגים שזכו להתנגדותי החריפה,
אבל הסתובבו בין הטנקים והפריעו לחבר'ה.
לקריאה התייצבו כל המפקדים ממט"ק ומעלה
באוהל החמ"ל וקיבלנו הסבר והצגה של (טיל)
ה"סאגר" .הסבירו לנו את יתרונותיו שידענו
מניסיון ,ומגבלותיו ,נראה היה לי שבשלב זה אין
לנו שיטה מתאימה להילחם בו .כמובן עצותיו
של זה שבא להראות לנו ,הקמ"ן החטיבתי ,היו

עצות טיפוסיות לאיש מודיעין ולא לטנקיסט.

יום שלישי 16 ,באוקטובר
בבוקר אנחנו מגלים שאנחנו חשופים לחלוטין.
נעים קדימה לבור שמדרום ל'נברונים' .אני תופס
עמדות צפונה ,לכיוון "טלוויזיה" ,פלוגה ו' מערבה
וז' לדרום־מערב .אנחנו יורים צפונה .מספר טנקי
אויב מגיעים לכיווננו מצפון־מערב .לייבל אומר לי
בקשר שעד כה לא יצא לו לפגוע בטנקים ,אמרתי
לו "בבקשה ,לפניך מטרות טובות" .הוא ירה והשיג
פגיעות יפות מאוד (חיים שרל התותחן) .לי נראה
שהשמיד 6־ 8טנקים .בינתיים התחילו לירות עלינו
טילים מכיוון "טלוויזיה" .מכיוון שהיינו בעמדות
זו לא הייתה בעיה והספקתי לראות כל טיל בזמן
להזהיר ולוודא שכל הפלוגה ירדה .פעמיים עברו
טילים בקרבה מסוכנת ליד אוזני השמאלית
כשהחוטים נשארים על הצריח ,ביאליק השתעשע
בגלגול החוטים.
...במקרה אחד עלתה לפנינו שריונית B.R.D.M
(שריונית  4x4נושאת טילים נגד טנקים) עם טילי
סאגר .הדלקנו אותה בירי מקלעים והיא עמדה שם
בלהבות כשמדי פעם בפעם החום מדליק מנוע
של טיל אחר והוא עף לא מכּוון ,מסתחרר באוויר
ונופל לפנינו .באותו זמן ירו עלי ועל המחלקה
של גיורא (הדרומיים) מצפון ,כיוון שעמדנו עם
האחוריים לשם וכן ירו על פרץ ומרקו מדרום.
מרקו צעק בקשר שהוא לא יכול להחזיק מעמד
וכל פעם הייתי צריך להרגיע אותו ולהכריח אותו
להישאר .אז נפצע רון יאיר ביד ונפל לטנק .נרדי
נתקף בהיסטריה למראה הדם הרב שנשפך ,אבל
בן־חורין ,כאיש חי"ר וקצין ,הוציא אותו מהטנק,
השכיבו בחול ,חבש אותו והכניסו חזרה .שמעון כהן
נפצע קודם לכן ואישרתי לוייס לעמוד עם הטנק
שלו באמצע הבור (גלגל מתח של הטנק שפוך).
המג"ד החל לקדם את פלוגה ו' לפנים ופתאום אני
רואה טנק נפגע וחלקיק שניה לאחר מכן מתפוצץ
ברעם אדיר .גופת המפקד הועפה מהצריח לגובה
רב (עמיר לזורוביץ) .טנק שנע לעזור לו נפגע גם כן
מיד בהגיעו לעמדה וראיתי את פלוגה ו' מועסקת
בחילוץ .הטנקים שנפגעו עמדו מימיני והם נפגעו
מאגף ימין כך שלא ראיתי מי פגע בהם .מצבנו
נעשה קשה מרגע לרגע...

יום רביעי 17 ,באוקטובר
בשעה  08:00התחלת ההתקפה שלנו.
התחלנו בתנועה בפריסה מדרום ל"טלוויזיה"
לכיוון מערב .באזור ציר "פוטון" נפגע סקיהוק,
וחיים כץ מ"פ ז' נסע לחלץ אותו ,העלה את
הטייס על הטנק ופינה אותו ,לא לפני שהטייס
השאיר להם פתק הודיה (הטייס חגאי תמיר).
לאחר מכן נפגע סקיהוק נוסף והתפוצץ באוויר.
מההתפוצצות נדמה היה שהטייס לא נחלץ אבל
אחר כך הוא נראה צונח לאט לאט .הוא נפל בין
גיורא לאבי ונתתי הוראה לאבי לפנות אותו .היו
לו קשיים בהזזת הרגליים ,הוא שכב עם הפנים
בחול ונראה קרח במקצת .שמו יורם גדעון

הם מנסים להגיע אליו ולהניח לידו טילים.
במקרה אחד פגעתי בקבוצה של כ־ 4חיילים,
שנים עפו באוויר ולא קמו ושנים המשיכו ללכת
באדישות .אגב ,האדישות שלהם מוציאה אותי
מכליי .גם ארטילריה יורדת מדי פעם על האויב
לאחר בקשותינו החוזרות ונשנות .עם רדת
החשכה מפסיקה הפעילות ,ואני נשאר במקום.
יותר מאוחר קורא לי עוזי (המג"ד) לאחור
ומסמן עצמו בפנס ,ואני נכנס לחניון ממערב
לעידו ולבית המשאבות .האזור מסריח מגוויות
מצריות.

יום ראשון 21 ,באוקטובר

שריונאים ערב הצליחה (מתוך הספר "בני קשת" בעריכת חני זיו ויואב גלבר)

או קדרון .בערך באותו זמן נפגעו שני טנקים
מפלוגה ז' וחיים כץ נפגע ופונה .לאחר מכן נפגע
טנק מפלוגה ו' (הטנק של שוקי).

יום חמישי 18 ,באוקטובר
נתתי פקודה" :לנוע בכל המהירות לאחור".
התחלנו בתנועה לאחור אז נתתי פקודה ל־1א':
"וייס נוע וחלץ את מרקו" .הוא רק התחיל בתנועה
ותחת החיפוי שלנו הגיע טיל רביעי ופגע בו (.)292
יצאתי במעבר ותפסתי עמדה מאחורי הסוללה,
דיווחתי למג"ד .גיורא ,ליפשיץ ועמוס נצמדו ימינה
ולאחר מכן יצאו והצטרפו מסביב לשאר הגדוד.
אני נשארתי לחלץ .הפצועים החלו מגיעים בעזרת
הבריאים והתחלתי לטפל בפצועים .חבשתי את
רון עמרם ,וייסבך ,גרשון ליבל ,בוחבוט ובדקתי
את שאר הפצועים .מרקו הגיע ונשכב על הסוללה
בהלם .רון עמרם נפצע ברגל והיה גונח" :שוקה,
תפנה אותי" .אמרתי לו" :אתה רוצה שיכתבו
בעיתון שהפצועים לא זעקו?" הוא ענה" :לא איכפת
לי מה יכתבו בעיתון" .אבל לאחר מכן לא דיבר.
לוייסבך היו שרופות הידיים והעור תלה מהן כמו
כפפות שקופות .שיקרתי לו" :זה כלום ,זה בדיוק
כמו שאני נכוויתי" .עטפתי את ידיו בתחבושות
מטלין (תחבושת לטיפול בכוויות) .גרשון ליבל
נאנח .הוא נפצע קשה ביותר ,חבשתי גם אותו והוא
אמר" :הנהג המחורבן הזה ,אמרתי לו ימינה והוא
פנה שמאלה .בגלל זה נפגענו" .הרגעתי אותו ,אבל
ראיתי שמצבו לא טוב.
...פתאום צללו עלינו מטוסי אויב ,השעה
הייתה  .13:30החרמ"ש ברחו מהזחל"מים ,אני
לא ידעתי מה לעשות מחוץ לטנק והתחלתי לרוץ
חזרה .הייתי בין שני טנקים כאשר ראיתי גוף
מבריק (בצבע כסף) נופל לפני .קפצתי עם הפנים
לאחור ,אבל החפץ לא התפוצץ .זה היה בידון
(מיכל דלק נתיק) .נרטבתי כולי בדלק מטוסים
ושני הטנקים היו שטופים בדלק .אז שמעתי
צעקות היסטריות מכיוון הטנק של (גיורא) אבי.

הם עמדו ונופפו לי .התחלתי לרוץ לכיוון ,הגעתי
עד שדה המוקשים וראיתי את קהילה ומכבש
רצים מהכיוון השני .מכבש היה בהלם וצעק ללא
הפסק .קהילה היה פצוע בראש ושתק .צעקתי
להם שישכבו במקום .הוצאתי את סכין הקומנדו
והתחלתי לעבור בשדה המוקשים לפי התרגולת.
מכבש המשיך בצעקות וראיתי שזה לוקח יותר
מדי זמן ,לכן התחלתי ללכת בשדה כשאני מסמן
אחרי חריץ עם הסכין .חשבתי בלבי שאם אעלה
על מוקש והחריץ יפסק אף אחד לא יעבור שם
יותר .עברתי את השדה .שאלתי את מכבש איפה
עוד שני אנשי צוות .הוא ענה לי בהיסטריה" :הם
הרוגים" .אמרתי לו" :אל תזוז אני הולך לחלץ
אותם" .והוא צעק" :אל תלך הם חתוכים ,הם
הרוגים" .לקחתי איתי את בני ארביט והתחלנו
ללכת .ראיתי שהטנק הפגוע הוא ללא צריחון
ולאחר מכן את המט"ק יושב שרוע עם פלג גופו
העליון על הצריחון שמונח על רגליו ,הבגדים
נשרפו מעל גופו והוא היה הרוג .צעקתי לבני:
"אל תתקרב" .זכרתי אותו כילד רגיש .עליתי
על הטנק .איש הצוות השני היה מוטל ללא
ראש בתוך הטנק .חשבתי" :זה מה שאני צריך
שהחבר'ה יראו?" לקחתי את בני חזרה .חיבקתי
את כתפיו ואמרתי לו" :הכל יהיה בסדר".
...עמדנו בעמדות מעל התעלה הראשונה של
החווה הסינית כשהפלוגה מונה שני טנקים בלבד.
בלילה נסענו מספר מטרים לחניון הלילה .כדי
לא לאבד לגמרי את מצב הרוח ,אמרתי בקשר:
"תחנות חרדון ,כאן חרדון ,שדרה ,נועו אחריי,
סוף" .פתגם שזכה להצלחה לפי התגובות .יותר
מאוחר הצטרף מוטי כהן עם טנק  277שהיה
בתיקונים .כיוונתי אותו לפי הקודים הישנים,
ומכיוון שהוא היה איתי ב"מרפק" הוא הבין
והגיע.

יום שבת 20,באוקטובר
...על הגבעה זחל"ם פגוע (נראה דגם ישראלי).

...נעים שוב על הציר הפעם אין אפשרות
להסתיר מהחבר'ה את מחזות הזוועה .טנקים
שלנו עם צריחים הפוכים ,חללים שלנו לידם
והמון גוויות מצריות בכל האזור .ליד טנק מגח
 A3שרוף אני עוצר ,קופץ עליו ומקלף ממנו כנת
מקלע למען הצריחון שלי .סכין הקומנדו שלי
אובדת בתרגיל הזה.
...אנחנו נוסעים ויורים .עידו עוצר ומחפה
עלי ,אני נע מזרחה ותופס את הרכס שלפני
ומחפה עליו .הוא נע ועובר ממערב לכיוון צפון
ותופס שם .עלינו יורדת ארטילריה כל הזמן .ב־
 15:05נופל מיג  21לתעלה ומעלה אחריו נד מים
אדיר .פתאום קורא לי גיורא" :חרדון ,תסתכל
אחורה" .אני מסתכל ורואה על הרמפות דגלי
ישראל .פרץ אש נוסף ועל רמפה יותר צפונית
מתנוסס דגל ישראל .צמרמורת חולפת בגבי.
אני נותן פקודה בקשר שכולם יסתכלו מערבה
ויראו את הדגלים מתנוססים ממערב לתעלה.
בלבי אני אומר ,הצנחנים האלה ברדקיסטים
אבל בהחלט יודעים מה צריך לעשות .מאין הם
השיגו דגלים באמצע המלחמה?
...בשעה  17:30מקבלים ידיעה שהצבא
המצרי נשבר ואנחנו מוכנים לתקיפה בכל
רגע .במשך כל הזמן עמדו מולנו לפחות כ־30
טנקים כשאנחנו פגענו ברבים מהם.

יום שני 22 ,באוקטובר
...ב־ 15:00שמענו בחדשות שגם המצרים
הסכימו להפסקת אש .אנחנו ממתינים,
פתאום שמעתי זמזום מוכר מכיוון צפון .לפני
שהיה זמן בידי להזהיר הגיח סאגר מאזור הגבעה
שלפניי ופגע לפנ ֵי שמעון כהן .למרות שהטנק
עמד מדומם ,הוא זינק לאחור כאילו נדקר בסיכה.
אמרתי לו בקשר ,1" :לרוב אני מזהיר אבל הפעם
לא ראיתי את זה" .הוא ענה בעצבנות.
 19:08...הפסקת אש כללית .המצרים
ממשיכים לירות זיקוקין ונ"מ ,כנראה "פנטזיה",
שמחה על הפסקת האש .החל מ־ 19:18לא
נשמעו יותר יריות.
היומן המלא מופיע באתר חטיבת :600
 amuta600.org.ilבפרק ספרי מלחמה
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לזכרו
של
אברהם
רוזנברג
עֹפר דרורי
אברהם רוזנברג ז"ל ,תלמיד מצטיין
בפיזיקה ובמתמטיקה בבית הספר התיכון
' ַמ ֲעלֶה' בירושלים ,ספורטאי מצטיין שיחד
עם חברים מכיתתו זכה באליפות הארץ בכדור
עף לבתי ספר תיכוניים ,אלוף הארץ בקליעה
במסגרת מועדון גדנ"ע קליעה בירושלים ,חניך
מצטיין בטירונות ,חניך מצטיין בצמ"פ ,אלוף
צה"ל בתותחנות טנקים ,חניך מוערך בקורס
מט"קים (מפקדי טנקים)" ,גנן" (מדריך)
בקורס מפקדי טנקים וחבר אָהוד  -נפל על
גדות התעלה בסיני במלחמת יום הכיפורים.
לפני מותו הספיק אברהם להחליף פעמיים
טנקים שנפגעו והתנדב לחפש לו טנק ,גם
אחרי שקיבל הוראה להתפנות .גם לקרב
האחרון הצטרף אברהם מיזמתו והצטרף
ללחימה עם טנק השוט שלו במסגרת גדוד
טנקי מגח.
סמ"ר אברהם רוזנברג נולד ברומניה
ביום  3ביולי  1953ונפל בסיני במלחמת יום
הכיפורים ביום  8באוקטובר  .1973אברהם,
או כפי שכולם קראו לו "רוז ֶה" (קיצור לשם
משפחתו רוזנברג) ,היה "מורעל" צבא
ובמיוחד "מורעל" שריון עוד בטרם גיוסו.
הדבר בא לידי ביטוי בהתנדבות שלו לקורס
מ"כים במסגרת הגדנ"ע ,על חשבון החופש
הגדול מבית הספר ,בנשיאה הקבועה שלו
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את רובה הליווי בטיולים השונים ,בהתמדתו
בגדנ"ע קליעה במועדון "אלנבי" בירושלים
ובתחרויות ספורט וכושר שונות במסגרת
בית הספר התיכון 'מעלה' בירושלים.
עושה רושם כי כל שמונה עשרה שנות
חייו הראשונות היו מעין הכנה לדבר האמיתי
 הגיוס לצבא ולחיל השריון.רוז ֶה גויס במחזור אוגוסט  ,1972מיד
לאחר סיום בחינת הבגרות האחרונה ,והתנדב
לחיל השריון .רוזה היה בעל מוטיבציה אדירה
הן לגיוס והן לשריון והדבר בא לידי ביטוי
בהצטיינותו הרבה .את הטירונות סיים כחניך
מצטיין וקיבל את דרגת הטר"ש (כן ,אז זו
הייתה דרגה למצטיינים) .את הצמ"פ סיים
כתותחן מצטיין וקיבל את דרגת הרב"ט.
ראוי לציין שרוזה לפני גיוסו זכה ברובה
צלפים כפרס על זכייתו כאלוף הארץ בקליעה
באותה שנה .בנוסף קבע אברהם שיא צה"לי
לזמנו במטווח חש"ן כאשר השיג  96נקודות
מתוך  100אפשריות וזכה לתעודת הצטיינות
וזאת בנוסף לדרגה .את קורס מפקדי הטנקים
סיים אברהם בציון גבוה ונשאר בעל כורחו
מחזור אחד להדרכה בגדוד  198של חטיבה
" .460בעל כורחו" כי דרכו של אברהם אצה לו
ללכת לקורס קצינים ולהתקדם .ההישארות
כ"גנן" למשך קורס אחד קלקלה את התוכניות
המוגדרות שלו .עוד בטירונות ,ולמען האמת

עוד לפניה ,היה לאברהם מסלול קידום ברור
ורשום בפנקס .לפי רישום זה הוא ידע מתי
הוא מתגייס ,מתי מסיים טירונות ,מסיים
צמ"פ ,מסיים קורס מט"קים ,מסיים קורס
קצינים ,קורס מפקדי פלוגות ,קורס מג"דים...
נדמה לי שסולם המשימות שהטיל על עצמו
הסתיים בדרגת אלוף אבל אולי אף גבוה
מזה ...היום זה נשמע מעט ילדותי אבל אצל
אברהם זה היה ריאלי לחלוטין.
רציתי לספר על הקרב האחרון של אברהם
שהיה כל כך אופייני לו ובסופו שילם בחייו .מי
שהיה באזור גשר הפירדאן במסגרת המתקפה
ביום  8באוקטובר ראה טנקי מגח מסתערים
לעבר הדקליה שממזרח לתעלה (ויש לנו כמה
עדויות לכך) .בין טנקי המגח האלה הופיע,
תוך יישור קו והסתערות ,גם טנק שוט קל
אחד שלא היה שייך לגדוד אבל מפקדו
הצטרף בצורה התנדבותית לחלוטין למתקפה
על המצרים ,עד שהטנק נפגע ונעצר .מפקד
הטנק הזה היה אברהם רוזנברג ז"ל.
הסיפור על שלושת ימי הלחימה שבהם
השתתף אברהם ז"ל ,מורכב ומסובך עקב
שינויים במקומות ובתפקידים וריבוי הנפגעים
באותה החזית .סיכום זה מבוסס לכן על קטעי
עדויות ,זיכרונות ופקודות מבצע שלוקטו,
במגמה לתת תיאור מציאותי של מעשיו עד
רגע נפילתו .הואיל וכך ישנם רגעים לא מעטים

שאין אנו יודעים מה עשה בהם אברהם ,מחוסר
עדים .רגעים אלו יישארו כנראה חתומים
בפנינו לעולם .יחידתו של אברהם ז"ל (גדוד
 )198נכנסה לכוננות כבר באחד באוקטובר,
ה' בתשרי .החופשות צומצמו והוגבלו .היה זה
לאחר שהצבא המצרי פתח בביצוע תרגיל רב
עוצבתי נרחב ,התרגיל המקיף ביותר שערך
הצבא המצרי מאז מלחמת ששת הימים,
שסופו היה בחציית התעלה ובפרוץ מלחמת
יום הכיפורים .כל הציטוטים בהמשך נלקחו
מעדויות של לוחמים ומפקדים ,כפי שנמצאו
בתיקי אגף הנעדרים לאחר המלחמה.

יום שישי 5 ,באוקטובר ,1973
ט' בתשרי תשל"ד
"לאחר סיום שבוע אימונים מרוכז,
התחלנו בטיפול שבועי ובהכנות ליום כיפור.
לפתע קיבלנו הוראות להכין את הציוד
ולהתכונן לנוע למקום אחר .תוך כדי המשך
הטיפולים התארגנו וריכזנו את הציוד .אכלנו
את הסעודה המפסקת קצת מוקדם וחיכינו
לאוטובוסים" .סמוך לשעה  12:00בצהרים
החלו הצוותים להתרכז בשדות התעופה
במרכז הארץ ,שם עלו על המטוסים .בשעה
 17:00נחתו ראשוני המטוסים המסיעים את
לוחמי החטיבה ברפידים .עד חצות הלילה
נשלמה "הרכבת האווירית".

יום שבת 6 ,באוקטובר ,1973
י' בתשרי תשל"ד
כל ליל השבת עסקו הצוותים בטיפולים
בטנקים שקיבלו .הם עסקו בזיוודם ובחימושם.
"מלאכה זו נסתיימה בשעות המוקדמות של
יום שבת ואז הלכנו לישון .לאחר שלוש עד
ארבע שעות שינה העירו אותנו ויצאנו את
הבסיס עם הטנקים".
לפתע ,בשעה  13:50לערך ,בעת שהכל היו
שרויים בהתארגנות קדחתנית ,צללו מטוסים
מצריים והטילו פצצותיהם על הלוחמים .היה
זה האות לפתיחת המלחמה על ידי המצרים.
מיד לאחר התקפת המטוסים המצריים
ברפידים הופרד אברהם ממחלקתו והועבר
למטה הגדוד לרשותו של הסמג"ד ,סרן צידון,
כאשר אברהם משמש לו כתותחן .הם נעו עד
קרבת התעלה בגזרה הצפונית ,כדי להתחבר
עם מעוז "מפרקת" .החבירה עם "מפרקת" לא
עלתה יפה .הכוח נתקל בשטח קשה למעבר -
דיונות חול וביצות .כן נתקל הכוח במוקשים
שהספיקו המצרים לפרוס .טנקים רבים
נתקעו ,והכוח עסק בחילוצם.
מספר אחד החיילים" :הטנק של רוזנברג

אזור הקרב האחרון וציר "חביבה" במפת קוד סיריוס ששימשה במלחמת יום הכיפורים

שימש כטנק חילוץ ,אך הם לא הצליחו לחלץ
אותנו ,והסמג"ד ,סרן צידון ,השאיר את טנק
החילוץ ,עלה על טנק אחר והמשיך לנוע"...
הסמג"ד הורה למפקד הטנק לעבור לטנק שלו
ולהמשיך בניסיונות החילוץ .אברהם נשאר
בטנק כתותחן ,והסמג"ד המשיך בדרכו.

יום ראשון 7 ,באוקטובר ,1973
י"א בתשרי תשל"ד
ביום ראשון בבוקר בשעה  07:00לערך נפגע
הטנק שבו היה אברהם ,כנראה מטיל .אנשי
הצוות ,כולל אברהם ,נחלצו" .עלינו על טנק
אחר שהביא אותנו לתאג"ד .איש מאיתנו לא
נפצע .כל מי שלא היה לו טנק עזב את המקום
ולן בלילה בבלוזה .אולם אברהם נשאר
באותה נקודת ריכוז" .מספר אחד החיילים:
"באותו בוקר של יום א' ( 7באוקטובר )1973
נפצעתי ופינו אותי לתאג"ד .כששכבתי שם,
אני זוכר שהגיע למקום רוזנברג כשעליו מעיל
עבה .כשראה אותי ,ניגש אלי ושאל מה קרה
לי ואיך נפצעתי .כעבור זמן מה קם ,איחל לי
החלמה והלך".

בשעה  16:00באותו היום התקבצו "כוח
עמיר" (גדוד  )198ו"כוח שילה" (גדוד )196
בצומת "מאדים־כרטיסן" (כ־ 20ק"מ מזרחית
לקנטרה) .הצוותים הצטיידו ,תודלקו ונערכו
לאבטח את הצומת ואת הציר .הצוותים
שנשארו ללא טנקים וללא ציוד אישי נשלחו
לבלוזה להצטיידות מחודשת .אולם אברהם
נשאר במקום ,זאת משום שבשעה 18:00
הגיע הטנק של רס"ן ג'פקו ז"ל (שנהרג בקִרבת
קנטרה) לאזור כביש הרוחב  -בלוזה .על
הטנק פיקד מש"ק שקיבל פקודה להתחלף עם
אברהם ולמסור לפיקודו את הטנק .רוזנברג
קיבל את הטנק ונכנס איתו לחניון הפלוגתי
שבו התארגן באותה עת שאר הכוח.

יום שני 8 ,באוקטובר ,1973
י"ב בתשרי תשל"ד
בסביבות השעה  01:00קיבל הקמב"ץ פקודה
להעביר טנק למפקדת החטיבה (חטיבה .)460
הוא שלח לשם את הטנק של רוזנברג .בשעות
הבוקר יצאה החטיבה לתקוף את מערכי האויב
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בואכה גשר פירדאן ,כשהיא נעה בכיוון כללי
מצפון־מזרח לדרום־מערב .טנק השוט של
רוזנברג נראה על ידי מספר לוחמים בצומת
"מאדים־חזיזית" .ניסיונות שנעשו להתקשר
איתו באלחוט לא נענו מכיוון שהוא היה בהאזנה
לרשת החטיבתית .מספר אחד הקצינים" :בשעה
 07:00לערך ,זיהיתי שוב את סמל רוזנברג בתא
המפקד ,תוך כדי תנועת הכוח בדילוגים כלפי
דרום מציר "מאדים" .כל החטיבה נעה בפריסה
מאזור "כרטיסן" על ציר "מאדים" עד צומת
"חזיזית" .בשעה  09:00לערך הגיע החטיבה
לתעוז "מרור" .שם גם היה הטנק של רוזנברג,
שהיה עכשיו של חפ"ק המח"ט (הטנק של ג'פקו
מלכתחילה) .משם פנתה החטיבה דרומה ונסעה
לאורך ציר התעלה כאשר כל החטיבה נעה ממזרח
לציר ,במרחק שבין שלושה לחמישה קילומטר,
על הרכסים השולטים על בקעת התעלה ממזרח
לציר "לכסיקון" .מספר קצין אחר:
"את רוזנברג ראיתי עם הטנק שלו
בין "מרור" לבין ציר "חביבה" .זה
היה בין השעות  10:00ל־ 11:00לפני
הצהרים" .זו הייתה הפעם האחרונה
שמישהו מהחטיבה ראה אותו.

הקרב האחרון

לזכרו
של
אברהם
רוזנברג

כשהגיע החטיבה מול גשר
הפירדאן מצפון ל־"זנגביל" ,היא
התפרסה .במקום היו שני גדודים.
גדוד אחד השוטים ,וגדוד שני
המגחים .שניהם ניהלו קרב אש
עם הדקליה הנמצאת מצפון לגשר  -צומת
"לכסיקון־חביבה".
מספר המפקד" :ניהלנו אש עם הדקליה
כחצי שעה עד שעה .ראיתי שהאש לא
יעילה ובקשתי מהמח"ט אישור לקצר טווח.
קיבלתי אישור לקצר טווח .לקחתי את
גדוד המגחים דרומה ופרסתי אותו משני
צדי ציר "חביבה" ,ואז התחלנו בהסתערות.
כאן בעצם פסקה האש של האויב ,התנועה
הייתה שקטה .המשכנו לקצר טווח ובאזור
הצומת של "חביבה־לכסיקון" המגחים
שהמשיכו להתקדם היו כבר בתוך הכוח
המצרי .הם חטפו מכת אש חזקה מאוד
מארטילריה ,טילים וטנקים ...כשמספר
הטנקים שנפגע הלך וגדל והמג"ד נפצע,
ביקש המ"פ אישור להתקפל לאחור .כמובן
שנתתי לו והוא התחיל לדלג לאחור תוך
כדי איסוף הפצועים" .לפי עדויות של אנשי
גדוד המגחים ,נראה טנק שוט מדרום לציר
"חביבה" ,כשהוא נע בכיוון מוצב "חיזיון".
עדויות נוספות של קצינים מהגדוד מלמדות,
שטנק השוט הצטרף לקרב מרצונו ,הסתער
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על הכוחות המצריים שהיו באזור ,וזאת
מבלי שהגדוד יכול ליצור עמו קשר ,משום
שהטנק היה קשור לרשת הקשר החטיבתית.
יש לשער שבטנק זה היה אברהם.
חיזוק לגרסה זו ניתן בעדותו של
אחד מפקדים במחלקת המגחים שסיפר:
"הסתערנו ארבעה טנקים בקו ההסתערות
לכיוון המים .מימין לי היה טנק שוט שחצה
את הכביש והסתער על החי"ר ...השוט לא
היה מהגדוד ,כי בגדוד היו רק מגחים...
לאחר מספר ימים ,נדמה לי שראיתי את
השוט ליד גשר הפירדאן" .ואומנם בסריקה
שנערכה באזור המתואר ,ביום  3במארס
 ,1974נמצא הטנק של אברהם ,פגוע ,כשהוא
עומד במרחק של כ־ 700מטרים דרומית
לציר "חביבה" וכשני ק"מ מזרחית לתעלה.
המקום שבו נמצא הטנק של רוזנברג מתאים
למיקומו של השוט שעליו מדובר בעדותו של
הקצין המצוטט לעיל.

אברהם רוזנברג

יחד עם אברהם ,המט"ק ,נפלו שאר אנשי
הצוות:
רב"ט נימן קלמן ז"ל  -התותחן.
סמל שטייגר מאיר ז"ל  -הטען קשר.
רס"ל ברייטנר יצחק־פרדי ז"ל  -הנהג.
אברהם הועלה לאחר מותו לדרגת סמל
ראשון .הוא הובא למנוחת עולמים בבית
הקברות הצבאי שבהר הרצל בירושלים בכ"ג
באדר תשל"ד.
עדות נוספת על הקרב האחרון של אברהם
מצאתי  29שנה לאחר המלחמה בספר "גדוד
טנקים  198במלחמת יום הכיפורים" .כותב
ישי וקסלר" :הטנק של אברהם רוזנברג נלקח
ממני בחניון הלילה ב־ 7באוקטובר והועבר
לחפ"ק הסמח"ט .אנשי הצוות היו :מפקד,
אברהם רוזנברג; תותחן ,קלמן נוימן; טען,
מאיר שטיגר; נהג ,יצחק ברייטנר .אנשי
הצוות האלה היו מבית הספר לשריון ,בעוד
אברהם היה מדריך במחלקה שלי בקמ"ט.
על פי עדויות שונות ,נע הטנק של אברהם

בצמוד לטנק ולנגמ"ש של הסמח"ט ששון
שילה .בשלב מסוים ,עם ההיתקלות של גדוד
 19בגשר הפירדאן ,הצטרף הטנק ללחימה.
העובדה הזאת נודעה לי לאחר המלחמה,
כשתחקרנו קצינים בגדוד  19על טנק שוט,
שלא נודעו עקבותיו .מהתחקור הזה התברר,
כי הטנק נע בתוך גדוד  ,19ירה נלחם ונפגע
בקרבת התעלה .עוד הוסיפו מפקדי גדוד
 ,19כי לטנק לא הייתה תקשורת רדיו ,והוא
לא הופיע ברשת הגדודית .הטנק וצוותו
הצטרפו לכוחות הלוחמים ונלחמו באומץ
רב עד שנפגעו .גופות אנשי הצוות נמצאו
כשמונה חודשים לאחר תום המלחמה ,באזור
נפילתם ,והובאו לקבר ישראל".
גדוד  19המצוטט בספר של וקסלר הוא
גדוד  196שהיה גדוד מגח (ע' ד').
בשנת  1998הקמתי אתר אינטרנט צנוע
לזכר חבריי מפלוגה י' שנפלו במלחמה .לדף
זה צרפתי את שמות חברי שנהרגו במלחמה
שלא במסגרת הפלוגה ,ביניהם אברהם
רוזנברג.
http :// shum . huji . ac . il /~ offerd /
friends/friends.htm
בשנת  2005הקדשתי את ספרי
"המלחמה שנשכחה" לאברהם רוזנברג.
נמצא באתר
report.com/a.p־http://www.global
hp?c=drori&a=13&rc=drori
ביום  2במאי  ,2006ביום הזיכרון
לחללי צה"ל רואיינה קלרי רוזנברג,
אמו של אברהם ז"ל ,ברשת א' ובריאיון
סיפרה עליו בילדותו ובתקופת הצבא.
ניתן לשמוע את הראיון באתר לזכרו
שכתובתו היא:
report.com/a.php?c־http://www.global
=drori&a=276&rc=drori
ביום הזיכרון השלושים ושניים למלחמת
יום הכיפורים ,הדליקה קלרי ,אימו של
אברהם ,את אבוקת הזיכרון בטקס הממלכתי
שנערך בבית הקברות הצבאי בהר הרצל
בירושלים .הקריין ליווה את ההדלקה בסיפור
נפילתו של אברהם.
גם היום ,שלושים וארבע שנים לאחר
המלחמה ההיא ,אני מוצא את עצמי בזמנים
שונים חושב על אברהם חברי הטוב ,ומנסה
לדמיין היכן הוא היה היום ,מה היה עושה,
האם שאיפותיו להתקדם ולהיות חלק
מהפיקוד הבכיר של הצבא היו מתממשות
ואם כן באיזה תפקיד היה היום? אלוף
פיקוד? ראש זרוע? בתפקיד ניהולי בכיר
לאחר שהשתחרר מהצבא? מי יודע.
חסרונו מורגש בלבנו ,החברים ,וכמובן
בלב המשפחה יום יום.
" ...כי מדי דברי בו זכר אזכרנו עוד"...
(ירמיהו לא' יט')

דברים לזכרו של אלוף משה (בריל) בר כוכבא
משה בר-כוכבא (בריל) כמח"ט במסדר חטיבתי
עם אלוף מוטה גור כאלוף פיקוד הצפון
ואלוף אברהם (אלברט) מנדלר

במלאת חמש עשרה
שנים לפטירתו
אלוף (מיל') ג'קי אבן
נחמה ,ברק ,גליה ,ירדן ,חברות וחברים,
זו השנה החמש עשרה שאנו פוקדים את
קברו של חברנו האלוף משה (בריל) בר-כוכבא
ז"ל .מה עוד אפשר לומר ולא נאמר עליו כאן
במעמד חברים זה .נכון ,דברים רבים נאמרו
על משה ,על סיפורי הגבורה והעשייה הרבה
בארבעים שנות שירות בצה"ל ,שבהם השתתף
כמפקד בכל הרמות במלחמות ישראל בתקופתו,
ועל שהיה ממעצבי חיל השריון ויחידות צה"ל
בכל הרמות .אכן ,חשוב ונכון בכל מפגש
להמשיך ,לספר ולהזכיר את דמותו ,את משנתו,
ואת גבורתו שהם המורשת לדורות הבאים.
חשוב לספר על מעשיו ותרומתו לביטחון
ישראל בכל הממדים :הערכיים ,הביצועיים
והיצירתיים .חשוב לספר מי היה משה ,ובעיקר
חשוב להדגיש כי הסיפורים עליו ,שלאורם יש

לחנך את הדורות הבאים הם אמת ולא מיתוס.
הייתי אחד מחבריו הקרובים ביותר
במשך למעלה מ־ 38שנים .לאורך כל השנים
נפגשנו ועסקנו בנושאי ביטחון ,החל מהרמה
הטקטיות ,דרך האופרטיבית ועד לאסטרטגית.
כחברים קרובים שוחחנו על נושאים
אקטואליים הקשורים בחיינו בארץ הזאת.
היכרתי ,אותו לראשונה כשהיה מדריך בכיר
בצוות א'  -אימוני צוות גדוד משוריין .הייתי
אז מפקד מחלקת טנקים בדרגת סג"ם ומשה
היה מדריך בכיר בדרגת סרן .כבר אז התרשמתי
מדמותו המיוחדת שהקרינה מנהיגות טבעית
ומקצוענות ,ואפשר לומר כי היה מהקצינים
הראשונים שלמדתי מהם פרק במנהיגות
ובטקטיקה של שריון .מאז חווינו שירות
משותף וארוך כלוחמים ,מפקדים ,מדריכים
וכמי שתרמו רבות לפתוח השריון והאדרתו.

ברוח זו כתב לי משה בהקדשה בספרו החשוב
"מרכבות הפלדה".
גם לאחר שחרורו מצה"ל המשכנו לצעוד יחדיו
בנתיב ציבורי אחר .משה כמנכ"ל הרכבת ואני
כמנכ"ל משרד התחבורה .ברצוני היום לחזור על
עיקרי הדברים שאמרתי לו בחייו כאשר נתבקשתי
על ידו לשאת דברים במסיבת עיתונאים לרגל צאת
ספרו "מרכבות הפלדה" ,וגם בהזדמנויות נוספות.
היה זה לפני כשמונה עשרה שנה כשניתנו לי הזכות
והכבוד לשאת דברים על ספרו החשוב שהוא
סיכום פועלו רב השנים והישגים בצה"ל.
מעטים המפקדים שהם ספרא וסיפא כמוהו,
ואם אינני טועה לא נכתב עד היום ספר מקצועי
בנושאי קרבות שריון שלנו ,עם ניתוח והפקת
לקחים כמתואר בספרו .בספר זה מנתח משה
גם קרבות שריון נוספים ממלחמת העולם
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השנייה כדי להפיק לקחים .בתקופה ההיא,
כאשר נשאתי דברים על ספרו ,חשבתי כי מה
שכתב הפך להיות לנחלתו של צה"ל ובעיקר
תודות לשירותו רב השנים ,ודבריי היו אז בגדר
הערכה אישית אליו כחבר ומפקד .היום ,לצערי,
אני יודע כי עם סיום שירותו לא היה המשך
לנושא הלפיד המקצועי רב השנים והניסיון ,ולכן
חשוב היום יותר מתמיד להכשיר נושאי לפיד
חדשים על בסיס המורשת שהשאיר משה .משה
סיכם בספרו תורת שריון שלמה ובעיקר הִרבה
לעסוק במנהיגות הקרבית שהמודל שלה היה
פלוגה א' בגדוד  82בקרב הסכר המפורסם ,ביום
 31באוקטובר  .1956פלוגה א' "הנצחית" היא
המודל הקרבי של אימונים קשים ,מקצוענות,
כושר לחימה ,ובעיקר דבקות במטרה עד
להכרעת האויב ,שהוא הניצחון בקרב .ובקרב אין
תחליף לניצחון .מודל זה הנחיל משה בדוגמה
אישית לדורות הבאים במערכות השריון הרבות
שהשתתף בהם:
מח"ט שרמנים שהביס פטונים ירדניים בעמק
דותן.
 מח"ט שלחם בסורים ברמת הגולן בששת
הימים.
 מח"ט סנטוריונים שנלחם בהתשה בסוריה
ובטרור בפתחלנד.
 סגן מפקד אוגדה  -אוגדת לנר  -ומפקד כוח
על־חטיבתי בקרבות נגד הסורים והעירקיים
במלחמת יום הכיפורים.
 מפקד גייס במלחמת לבנון הראשונה נגד
הסורים בלבנון.
בכל הקרבות שפקד עליהם  -ניצח! ניצח בזכות
המנהיגות הקרבית שלו שהיא מלאכת הפיקוד .זוהי
מנהיגות שעמדה בכל התנאים שאותם יש לדרוש
ממפקדים בכלל וממפקדים קרביים בפרט .מעל
הכל עומד אופיו של המפקד והערכיים שבזכותם
הוא מפקד על חייליו  -בראש ובראשונה הדוגמה
האישית וכן המקצוענות ,שבלעדיהן לא יוכל להנהיג
את חייליו בקרב ,והדבקות במטרה שהיא התנאי
לניצחון בקרב ובלעדיה לא תושג המשימה.
ובמקביל לעקרונות אלה  -האחריות לשלומם
של לוחמיו .מול כל האילוצים של השגת המטרה
זו המטלה הכבדה ביותר על כתפיו של מפקד קרבי.
השמירה על חייהם ושלומם של הלוחמים עומדת
לעיתים קרבות בניגוד להשגת המטרה .רק מפקד
שחייליו מכירים בו כבעל ערכים עליונים מהווה
סמכות לפקד עליהם בקרב .משה ,חבריי ורעיי ,היה
סמכות ללא עוררין לגבי כל פקודיו בקרב ,הפגין
פטריוטיות ודוגמה אישית ,הסתער בראש יחידותיו,
הדגל על הטנק שלו כסמל לכולם  -אחרי .הדגל שלו
היה גם הכבוד הלאומי ,ארץ ישראל ועם ישראל.
משה ידע לחלוק כבוד לנופלים ולנפגעים.
משה שיתף בניצחון את כל פקודיו באופן אישי
בכל המערכות שפיקד עליהם .מודל ערכי זה ראוי
שישמש מפקדים בכל התקופות.
מעשיו בבניין הכוח המשוריין ויחידות צה"ל -
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הם פרי ניסיונו עתיר הקרבות .לא הכרתי עוד קצין
ומפקד שריון עתיר ניסיון כמוהו ומכאן תרומתו
הגדולה והרבה לצה"ל בכלל ולשריון בפרט .הניסיון
הקרבי האדיר שלו כנגד כל אויבי ישראל הוא
ייחודי ,ולמיטב ידיעתי אין עוד קצין ומפקד בשריון
שעומדת לו זכות הניסיון הזה .ניסיון זה בא לביטוי
בשנות הדרכה רבות ,בהכשרת מפקדים אין ספור
בכל הרמות ובהקמת יחידות ועוצבות לתפארת.
היה לי הכבוד להיות פקודו בהקמת גדוד  ,95גדוד

במלאת
חמש
עשרה
טנקים מילואים המפורסם שמשה כמג"ד הוכיח בו
יכולת מרשימה בתרגול אוגדתי עם גייסות .חוויתי
להיות מתורגל על ידו ומתרגל יחד איתו יחידות
בכל הרמות ,בסדיר ובמילואים .שמחתי שצרף אותי
לשירות מילואים לאחר שחרורי מצה"ל במסגרת
יחידתו להפקת לקחי מלחמה ובתפקידו בנושא זה
כעוזר הרמטכ"ל.
הנושא המרכזי שאותו פיתח בתרגילים השונים
היה הטמעת הלקחים לשדה הקרב העתידי.
בטבלאות האירועים פיתח את היצירתיות את מה
שנקרא "בתחבולות תעשה לך מלחמה" .משה היה
מודע היטב לכך ששדה הקרב הוא תמיד דינמי,
והתוכניות השונות הן רק בסיס לשינויים .משה
החשיב את גורם התמרון בכל הרמות כגורם העיקרי
להביא לידי ביטוי את עוצמת האש של השריון
כדי להשיג הכרעה בקרב .כל תרגיל שלו היה מודל
לבחינה מחודשת כיצד מתמודדים עם האויב על
בסיס נתונים ,ידע מודיעיני ובעיקר הפתעה .את
האויב ידע להעריך ומעולם לא זלזל בו  -וכך תרם
רבות להפקת לקחים מהתרגילים השונים.
לסכום פרק זה בחייו של משה אני יכול לומר
כי משה השאיר לנו ,ולכם קציני השריון בסדיר
ובמילואים ,ידע ,ניסיון מוכח ולקחים כתובים שלא
נוצלו כראוי במלחמה האחרונה .היום כבר ברור
שיש לחזור למקורות הנמצאים במקומות רבים ,אבל
אין מקור טוב יותר מספרו של אלוף משה (בריל) בר
כוכבא "מרכבות הפלדה" .נמצאים עוד היום כאן
ובמקומות אחרים תלמידיו של משה שיכולים לסייע
בידי המערכת הצבאית הקיימת להעביר את עיקרי
משנתו החיוניים ,כפי שאכן גם הוצע על ידי חבריו
בעמותת השריון ,לאחר המלחמה האחרונה.

על הפרק האזרחי
כפי שציינתי משה ואני המשכנו לצעוד יחד
בשירות הציבורי-האזרחי במסגרת משרד התחבורה.
הייתה לי זכות גדולה לשכנע אותו ולהמליץ לו לקבל
את תפקיד מנכ"ל הרכבת ,כי ראיתי בו תפקיד
חשוב ביותר לפיתוח תשתיות התחבורה בארץ.

המלצתי עליו ביודעי היטב כי רק אישיות עם
מנהיגות סוחפת ,עם כושר לימוד מקצועי ופתיחות
כמו של משה  -יכול לתרום רבות לקידומה של
רכבת ישראל ,ואכן משה נרתם למשימה זו .בדרכו
האופיינית שתרמה מידית לפיתוח הרכבת .משה
היה הקטר שהוביל את רכבת ישראל לעידן חדש
בדרכו החדשה ,בשיטתיות ובלימוד יסודי שהוכיח
גם בתחום זה מנהיגות ,תבונה אישית ויצירתיות,
יחס של אמון לעובדים ולויאליות למערכת .כך
ניתנה לי גם בתחום זה הזדמנות לחוות עם משה
עשייה וחברות כאחד.

לסכום
משה ,שנחשב לקטר המוביל של יחידות שריון
רבות הוכיח שהוא יכול להיות גם הקטר בשירות
הציבורי ,ברכבת ישראל.
ולך ,נחמה ,כרעיה יקרה ,שליווית את משה
לאורך כל שנות שירותו ועשייתו ביחידות השריון
ובכניסתו הקצרה לחיים הציבוריים  -את ממשיכה
את המורשת החינוכית ברוחו של משה .את עושה
זאת בדרכך שלך ובהתנדבות ,כמחנכת עתירת
ניסיון רבת שנים .את תורמת לחינוך הדורות הבאים
בעשייה בעמותת השריון ולמשפחת השריון ,ואין
דרך נאותה יותר להמשיך ולהנציח את זכרו של רעי
וידידי משה (בריל) בר כוכבא .יהי זכרו ברוך!

סיפורה של חטיבה 14
במלחמת יום הכיפורים
עֹפר דרורי
סיפורה של חטיבה  14במלחמת יום הכיפורים היה ידוע
לחיילים שלחמו בה ועוד למתי מעט שהתעניינו במערכה
בסיני במלחמת יום הכיפורים .היעדרותה של מורשת הקרב של
חטיבה  14מהתודעה הציבורית "פינתה" את השטח ליחידות
אחרות ולסיפור קורותיהן כאשר השיא היה ניכוס קרב "החווה
הסינית" לגדוד  890של חטיבת הצנחנים.
לוחמי חטיבה  14שהיו שם יודעים כבר  34שנים שהם אלה
שכבשו את מתחם החווה הסינית (כמו מתחמים רבים אחרים)
בליל  15באוקטובר  1973וביום שלמחרתו .אבל בהעדר מורשת
קרב שזכתה לתיעוד ופרסום מתאים בציבור  -האמת נשכחה
בחלוף השנים.
אתר חטיבה  14שנפתח עתה באינטרנט 34 ,שנים לאחר
המלחמה ,נועד לתקן מצב זה ולהביא לידיעת הציבור את
קורותיה של חטיבת השריון  14במלחמת יום הכיפורים
ולספר את סיפורה .האתר של חטיבה  14שכתובתו היא www.
 hativa14.org.ilכולל מספר מרכיבים והמרכזי שבהם הוא יד
לנופלים.

יד לנופלים
במסגרת "יד לנופלים" יוחד תת־אתר לכל נופל 384 -
נופלים במסגרת החטיבה במלחמה .תת־האתר לכל נופל
כולל את תמונתו ,עיקרי סיפור חייו ,כפי שנרשמו בדפי יזכור
של משרד הביטחון ועודכנו ,ומידע נוסף כמו תמונות ,דבר
המשפחה ,חברים כותבים ועוד .באתר "יד לנופלים" הושקע
מאמץ כביר לדייק ככל האפשר בפרטים המצורפים ונערכו
השוואות רבות בין רשימות שונות כדי להגיע לדיוק מרבי .בני
המשפחה וחברים מוזמנים להעביר חומרים שלהם להנהלת
האתר לצורך שילובם באתר (באמצעות כפתור "צור קשר").

לחימת החטיבה במלחמת יום הכיפורים
חלק מרכזי באתר ,לצד "יד לנופלים" ,הוא סיפור לחימתה
של חטיבה  14במלחמת יום הכיפורים .פרק זה כולל תיאור
מפורט של לחימת החטיבה על פי שלבי המלחמה :התקופה
שלפני המלחמה ,קרבות הבלימה ,כיבוש "החווה הסינית"
והגדה המזרחית של התעלה ,צליחת התעלה וכיבוש מתחמי

תמונת מסך הכניסה של האתר

"אורחה" וסרפאום ,לחימה בארץ "גושן" ובניית החטיבה
מחדש לאחר המלחמה.
פרק אחר בתיאור הלחימה מתייחס ליחידות החטיבה
במלחמה ,סה"כ  20גדודים ויחידות חטיבתיות (ביניהם
הגדודים ,79 ,184 :פלס"ר  ,67גדס"ר  ,87כוח "שמוליק" ,גדודי
הטנקים  106ו־ ,407יחידת "דוב לבן" ועוד יחידות ששירתו
תחת פיקודה) .לחלק מן היחידות יש תיאור מפורט של לחימת
היחידה ולחימת יחידות המשנה שלהן עד רמת פלוגה .על אף
השנים שעברו נעשה ניסיון אמיתי לתאר את תמונת הקרב
ומהלכי היחידות בצורה שתואמת ככל האפשר את המציאות
כפי שהייתה .לצורך משימה זו רתם אמנון רשף ,מפקד חטיבה
 14במלחמה ,את מפקדי היחידות לרישום מהלכי הקרבות,
בהתבסס על זיכרון האנשים ,על חומרים שכל אחד מהמפקדים
שמר לעצמו מאז המלחמה ,ובעיקר בהתבסס על תחקיר
המלחמה שערכה החטיבה מיד לאחר המלחמה .מפקדי כוחות
או חיילים מוזמנים להעביר חומר המתאר את לחימת היחידה
שלהם להנהלת האתר (באמצעות כפתור "צור קשר").

דוח חטיבה  14במלחמת יום הכיפורים
סיפורו של תחקיר הקרבות של חטיבה ( 14דוח החטיבה
או בכינויו "הספר הירוק") ראוי שיוזכר בצורה נפרדת בהקשר
זה ,כי הוא כפי הנראה התחקיר המפורט ביותר שהוכן בצה"ל
לאחר המלחמה ,והוא כולל התייחסות ותיאור מפורט ברמה
של שעות עד רמת פלוגה (ולעיתים אף כוחות קטנים יותר)
לכל ימי הלחימה .התחקיר עצמו ,שיצא בשנת  ,1975כולל
 372עמודים המתארים את מהלכי הקרב במתכונת של יומן
מבצעים לגבי הכוחות והזמנים ובמתכונת חופשית לגבי
תיאור האירועים ,כפי שנאמרו על ידי המפקדים ובציטוט
עדויותיהם .התחקיר כולל נספחים רבים כמו טבלת אירועים,
רשימת חללים ,רשימת קצינים ,רשימת פצועים ,רשימת פדויי
השבי ,מצבת כוח האדם של היחידות והמעוזים שהיו תחת
פיקוד החטיבה ,לקחים ,דפי קשר ודפים קרביים שיצאו במהלך
המלחמה .דוח החטיבה מתבסס על יומני המבצעים המקוריים
של החטיבה ועל שעות רבות של הקלטות המפקדים השונים
בתחקירים ,שתומללו ,כמו כן הדוח מתבסס על שעות רבות של
הקלטת רשתות הקשר החטיבתיות והאוגדתית שנעשו במהלך
המלחמה .הדוח החטיבתי מתבסס גם על סיכומים פנימיים של
יחידות החטיבה השונות ,כמו סיכומים גדודיים ואחרים.
תחקיר החטיבה כולל התייחסות לכוחות שסופחו לחטיבה
במהלך הלחימה ,גם אם לפרקי זמן קצרים ביותר כמו שעות,
כוחות סיוע שחלקם היו תחת פיקוד החטיבה וחלקם בסיוע
ישיר ,וכן הכוחות האורגניים של החטיבה מלפני המלחמה
(גדוד  9וגדוד  )52שבפועל היו במרבית המלחמה תחת פיקוד
כוחות אחרים.
תחקיר החטיבה הוא ספר מאלף שיכול ללמד גם היום34 ,
שנים אחרי המלחמה ,כיצד יש לבצע תחקיר שלאחר מלחמה
וכן הוא מלמד כי תחקור קרבות יסודי אינו המצאה חדשה של
הצבא לאחר מלחמת לבנון השנייה.
דוח החטיבה המלא נסרק ועבר צנזורה (שהשמיטה חלקים
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מעטים בלבד ,שיש בהם פגיעה בצנעת הפרט ואין בהם כדי
לשנות את מהות התחקיר והאירועים המתוארים בו) .דוח זה
הוכנס לאתר במסגרת הקטגוריה "לחימת החטיבה במלחמת
יום הכיפורים".
אין ספק שדוח חטיבה  14הוא בעל תרומה ייחודית להבנת
מהלכי החטיבה במלחמת יום הכיפורים ולהבנת מהלכי
הקרבות המשמעותיים ביותר בחזית סיני במלחמה כמו קרב
הבלימה והשריון בשריון (שב"ש) שהתקיים ב־ 14באוקטובר
ואשר היטה בפועל את הכף ,מבלימה נואשת ושחיקה של
כוחותינו ,לשחיקה של הכוח התוקף המצרי .בנוסף תורם דוח
החטיבה להבנת מהלכי הפריצה ב־ 15באוקטובר בין ארמיה 2
לארמיה  3שאפשרו את צליחת התעלה.
דוח החטיבה יכול לשמש כלי ללימוד כיצד יש לבצע
תחקיר קרב מורכב ,מסובך ,עמוס בנפגעים שנמשך ימים רבים
ובמקביל לשקם את הכוחות שלאחר המלחמה.

מידע נוסף בפרק על לחימת החטיבה
מידע נוסף באתר ,על לחימת החטיבה ,כולל מפות קוד
סיריוס שהיו מפות הגזרה במלחמה ,מפות של הגזרות השונות,
הקלטת מפקד החטיבה ללוחמי גדוד הסיור  87לפני היציאה
לקרב ב־ 15באוקטובר ותמלול הדברים .בהקשר להקלטה נדירה
זו ,שחלקים ממנה פורסמו בעבר באתר גדוד הסיור  ,87יש
לציין את רוח הדברים והביטחון שבו נאמרו הדברים .גם היום,
 34שנים לאחר אותו אירוע ,שמיעת ההקלטה מרגשת ומראה
את נחישותם של המפקדים לפני הקרב המכריע ואת האמונה
המוחלטת בצדקת דרכנו ובניצחון שיושג .לא ניצחון בנקודות
או ניצחון התלוי בהישגים מדיניים אלא ניצחון המביא הכרעה
ברורה בקרב .ראוי שחלקים מהקלטה זו יושמעו דרך קבע
בקורסי הפיקוד של צה"ל להמחשת הביטחון שנוטע מפקד
לפקודיו ערב היציאה לקרב מכריע והוא ממשש את הסיסמה:
"ממני תראו וכן תעשו".
עוד באתר החטיבה :ריכוז מידע על חללים ,פצועים ,ומצבת
הרק"ם של החטיבה.

מידע נוסף באתר החטיבה
באתר גם פרק היסטורי הכולל מידע על החטיבה מראשיתה
ועד ימינו .מידע רב ערך זה ,המתפרסם לראשונה ,כולל את
תולדות חטיבה  14מאז ראשיתה במלחמת השחרור ועד
לפירוקה בשנת  1985והקמתה מחדש בשנת .1990
אלבום תמונות הכולל למעלה ממאתיים תמונות המלוות
דברי הסבר ,חלקן לא פורסמו עד היום ומרביתן צולמו בזמן
אמת במהלך לחימת החטיבה במלחמת יום הכיפורים .באתר
יש מנוע חיפוש שנועד להקל על ההתמצאות ,קישורים
לאתרים אחרים בתחום ועוד .האתר כולל אפשרות לרישום
של לוחמי החטיבה במלחמה והוא כולל לא רק פרטים אישיים

תמונת מסך הכניסה של יד לנופלים
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אלא גם שירות ביחידות השונות לפי תאריכים ,דבר שיאפשר
בניית שיבוץ קרבי של הלוחמים בחטיבה בקצב ההשתנות
לאורך המלחמה .הרישום של הלוחמים יקל גם על שמירת
הקשר אתם.

תכניות לעתיד
לאחר שחרור שלב א' של האתר מתוכננים להתווסף
לאתר חומרים מקוריים וייחודיים ,כמו הקלטות רשת הקשר
של החטיבה בצירוף תמלול של חלקן ,וסיפורים אישים של
לוחמים ,חלקם מקוריים וחלקם שפורסמו במקומות אחרים
במהלך השנים שעברו מהמלחמה .יש כוונה בהמשך להוסיף
פורום לאתר שיאפשר העלאת נושאים משותפת ללוחמי
החטיבה ולגולשים באתר ועוד רעיונות שונים כפי שיעלו
מגולשי האתר וצוות ההיגוי.
היוזמה להקמת האתר היא של אמנון רשף שהיה כאמור
מפקד חטיבה  14במלחמת יום הכיפורים וסיים את שירותו
הצבאי בשנת  1984בדרגת אלוף .תפקידו האחרון היה מפקד
גייסות השריון.
אמנון הקים לצדו צוות היגוי לאתר שהיה שותף להחלטות
על מבנה האתר ,תכולתו ומטרותיו .לאחר מכן הוכן אופיין
טכני של האתר בסיוע אנשי מקצוע ששירותו בחטיבה
במלחמה .האופיין עצמו הוצא למכרז בין בתי תוכנה שהגישו
את הצעותיהם לבניית האתר .הצעות המתחרים הובאו בפני
וועדת ההיגוי ,התקיימו פגישות אישיות עם המציעים שכללו
מצגות והוכחת יכולת ובסופו של התהליך נבחרה הצעתה של
חברת דרונט לביצוע המשימה.
לאחר השלמת פיתוח הממשק והתאמתו לאופיין האתר
כפי שנקבע ,פותח מנוע להזנת תכני האתר ומונו אנשים לבצע
את עבודת איסוף החומרים והזנתם לאתר.
תהליך הזנת הנתונים ארך למעלה משישה חודשים והוא
כולל בשלב הראשון את תת־האתר "יד לנופלים" וכן את
ההיסטוריה של החטיבה ,דברי הסבר ודוח החטיבה במלחמת
יום הכיפורים.
האתר ,שהוגדר על ידי אמנון כאתר מתפתח ודינמי ,משולב
באינטרנט לקראת יום השנה ה־ 34למלחמת יום הכיפורים
והוא בחלקו הראשון בלבד .בהמשך כפי שצוין ,מתוכנן האתר
להתרחב ולכלול חומרים נוספים וייחודיים כמו הקלטות
מרשת הקשר החטיבתית והאוגדתית במלחמה ,ותמלול חלקן
עד רמה של דקות ,סרטי וידאו סרטים נדירים שצולמו במהלך
המלחמה ועוד.
אתר חטיבה  14מביא ללוחמי החטיבה ,למתעניינים בקורות
מלחמת יום הכיפורים ,למתעניינים בנושא צבא וביטחון,
לחוקרים של היסטוריה צבאית ולכלל עם ישראל מידע אדיר
ורב ערך .מידע זה ניתן לציבור בישראל בצורה חופשית ואנו
תקווה שיביא את התועלת הרבה שאפשר להשיג ממנו.

תמונת מסך של רשימת חללים

ליקט וערך תא"ל (מיל') יצחק רבין
צילומים :נעמה חזן וחן חלבי  -יחידת ההסברה "יד לשריון" ,צוות צילום
ביקור המכון לאתיקה צבאית IMPA

בקור משלחת צבא ארה"ב CASCOM

כשלושים אנשי צבא מצבאות זרים ,בראשותו של פרופסור אסא כשר,
מחבר הקוד האתי של צה"ל (ערכי צה"ל) ,הגיעו לביקור ב"יד לשריון" ,ב־
 4ביוני  ,2007באמצעות בית הספר לפיקוד ומטה (פו"ם) .פרופסור כשר
הדריך את המשלחת באופן אישי .דגש מיוחד הושם על מכלול ההנצחה
ב"יד לשריון" ,שבתכנונו ובניסוח תכניו היה אסא כשר מעורב מאוד.

נציגי המשלחת ליד כותל השמות

משלחת של קצינים מפיקוד התו"ל וההכשרות בתחום הלוגיסטי
של צבא ארה"ב ( )CASCOMביקרה ב"יד לשריון" ב־ 28ביוני .הבכיר
שבמשלחת היה בריגדיר גנרל (תא"ל) מארק בליני ,סגן מפקד ,CASCOM
ששימש בין היתר היה קצין הלוגיסטיקה בכוח המשימה בארמייה ה־,7
שהוצב בטורקיה במלחמת עיראק השנייה .בין מילותיו החמות בספר
האורחים" :יש לכם מוזיאון ואתר הנצחה נהדר .חשוב מאוד לזכור ולכבד
את אלה שאינם עוד עימנו".

נציגים של משלחת  .IMPAמשמאל פרופ' אסא כשר

ערב נספחים צבאיים

אורחים וקצין השריון הראשי תא"ל חלוצי רודוי

צבאיים
נספחים
מצבאות זרים בליווי
בנות זוגם ,התארחו
ב"יד לשריון" בערב
מיוחד מטעמה של
מפקדת זרוע היבשה ,ב־
 12ביוני השנה .האירוע
התקיים תחת כיפת
השמים באווירה קסומה
ואינטימית בראשותם
של מפקד מז"י אלוף
בני גנץ וקצין השריון
הראשי תא"ל חלוצי
רודוי.

ביקור קונסול מצרים נאדר עדאר
סמלי ביותר היה ביקורו ב"יד לשריון"
של קונסול מצרים ,מר נאדר עדאר ב־
 10באוגוסט .הקונסול המצרי האזין
בחום רב לדברי מנכ"ל העמותה מנשה
ענבר ולהסברים מפי המדריכה דורין
אלחדד .מבטיו לימדו על השתתפותו
הכנה בצער השכול הישראלי והוא עבר
בין הטנקים השונים המוצגים באתר,
שלקחו חלק במערכה הן בשירות צה"ל
קונסול מצרים מר נאדר עדאר על והן בשירות הצבא המצרי .האווירה
רקע כותל השמות ב"יד לשריון" החמה של הביקור ביטאה את תחושתם
של הנוכחים ,כי הכלים הם בעת ובעונה
אחת עדות כואבת למחיר השלום ותקווה לאחוות עמים.
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נוצרים אוונגליסטים ידידי ישראל
כ־ 300נוצרים אוונגליסטים אוהבי ישראל ,מטעם
ארגון  ,American Center or Law and Justiceהגיעו
באופן מאורגן להפליא ל"יד לשריון" לבטא את
אהבתם והזדהותם עם השכול .נוצרים אלה ידועים
גם כתורמים לאגודה למען החייל .בטקס שהתקיים
מול כותל השמות בהנחייתו של סא"ל (מיל') אליהוא בן־
און התרגשו האוונגליסטים עד דמעות ושרו שירים מיוחדים
המבטאים את רגשותיהם והשקפת עולמם .עם סיום הטקס התפצלו
האורחים למספר קבוצות והתעמקו בתכניו של האתר וייחודו.

ערב רעות בסימן חברתי
הרצאה בנושא
"סינגפור  -אירלנד
 כרכור  -ללמודשל
מהצלחות
אחרים" ,מפי סא"ל
(מיל') אור־לי להט ,טייס
בחיל האוויר ,מפקד ועורך
ראשי (לשעבר) של עיתון "במחנה",
עמדה במרכזו של ערב רעות שהתקיים
ב"יד לשריון" ב־ 2באוגוסט בנושא.
ההרצאה לוותה בהקרנת סרטים שהופקו
על ידי חברת אורגד יעדים  -שבראשה
עומד אור־לי להט וחברת קשת.

סא"ל (מיל') אור־לי להט
בהרצאה בערב רעות

ביקור משפחתו של לוחם המח"ל ראובן הובר ז"ל

חברים מהמשלחת של הנוצרים ידידי ישראל ברגע של שירה

טקס הענקת ְמ ָלגוֹת לחיילים ע"ש יוני זילברברג
כמדי שנה התקיים טקס הענקת מלגות לזכרו של יוני זילברברג ז"ל.
השנה התקיים הטקס ב־1
ביולי במעמד קצין השריון
הראשי תא"ל חלוצי רודוי,
החיילים מקבלי המלגה
ומפקדיהם ,חבריהם לנשק
ובני משפחותיהם .הטקס
נפתח באולם הלוחם
היהודי ממלחמת העולם
השנייה ונחתם בתיאטרון
שאול ,במסגרת טקס
סיום קורס מפקדי טנקים
זהבה זילברברג אימו של יוני ז"ל לוחצת יד
(קמ"ט) של גדוד 196
לחייל ממקבלי המלגה על שמו
בחטיבה .460

כנס מפקדים במילואים עם הרמטכ"ל
מפקדים במילואים קיימו כנס באולם המרכבה שב"יד לשריון",
בהשתתפות הרמטכ"ל רא"ל גבי אשכנזי ,ב־ 25ביולי  .2007הרמטכ"ל
נשא דברים בכנס והעניק דרגות למפקדים.

מפקדים במילואים מאזינים לדברי הרמטכ"ל רא"ל גבי אשכנזי
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מפגש משפחתי מרגש התקיים ב"יד לשריון" ב־ 13באוגוסט האחרון,
של בני משפחת ראובן הובר ז"ל ,הבת אורנה עמיאל ומשפחתה .ראובן
הובר ז"ל ,לוחם מח"ל ,חילץ פצוע קשה תחת סיכון רב באחד מקרבות
לטרון במלחמת העצמאות .הוא נשא את הפצוע על גבו ועם הגעתו
לתאג"ד גילה לצערו כי הפצוע אינו בחיים .ראובן הובר ז"ל ביקש
בצוואתו להציב פסל לציון נשיאת הפצוע .את הפסל עיצב והכין הפסל
ארדין הלטר .הפסל מסמל גם את תרומתו של המח"ל למלחמת העצמאות
ולבניינו של צה"ל (ראה כתבה על כך בגיליון  20ממאי .)2004

בני משפחת לוחם המח"ל ראובן הובר ז"ל על רקע האנדרטה ב"יד לשריון"

ביקור השרה רוחמה אברהם
השרה רוחמה אברהם התארחה ביד לשריון ב־ 21באוגוסט .2007
יו"ר העמותה האלוף (מיל')
חיים ארז ,מנכ"ל העמותה
תא"ל (מיל') מנשה ענבר
ומלווים נוספים הציגו בפני
השרה את האתר ,בדגש על
החיבור המיוחד של האתר
לנושא  60שנה לתקומת
מדינת ישראל .השרה
רוחמה אברהם במשרד
ראש הממשלה מובילה את
האירועים הממלכתיים של
השרה רוחמה אברהם ב"יד לשריון"
שנת ה־ 60למדינה.

כנס זיכרון לזכרו של הרב הראשי
האלוף גורן ז"ל  -באולם המרכבה
ב־ 22באוגוסט התקיים ערב לזכרו של הרב הצבאי
לישראל האלוף גורן במלאת שנה לפטירתו .מוזמני
האירוע התכנסו באודיטוריום המרכבה ודברו בשבחו
של הרב גורן ז"ל שהותיר עם לכתו מורשת יהודית
ציונית מיוחדת במינה ,על החיבור בין הערכים הרבים
שאותם גילם באישיותו בתודעה האישית והלאומית של כל
אחד מאיתנו.

משלחת מגאורגיה (גרוזיה)
ב־ 9בספטמבר התארחו ב"יד לשריון" אנשי
התעשייה הביטחונית של גאורגיה .במהלך סיורם
באתר הביעו את הזדהותם עם הנופלים והתרשמו
ביותר מאוסף הכלים המשוריינים.

האורחים מגאורגיה ב"יד לשריון"
ידידי הרב הראשי לצה"ל אלוף שלמה גורן ז"ל .במרכז הצילום האלופים (מיל')
שלמה שמיר ויוסי בן חנן

מנהיגי הקהילה היהודית של יוצאי איראן בארה"ב

ביקור האמן אלכסנדר בוגן וידידיו הפרטיזנים
עם תורם האנדרטה בעיצובו של בוגן נועם לניר
ב־ 27באוגוסט הגיע ידידנו
האמן אלכסנדר בוגן עם חבריו
לנשק הפרטיזנים .תערוכת
רישומיו של אלכסנדר בוגן
מוצגת במבואה לתערוכת הלוחם
היהודי במלחמת העולם השנייה,
עד שתעבור למשכנה הקבוע
עם הקמתו של המוזיאון בנושא
באתר יד לשריון.
הפעם יזם בוגן תרומה נוספת
 אנדרטה מונומנטלית שתקדםאת הבאים למוזיאון הנמצא
הפרטיזן לשעבר והאמן אלכסנדר בוגן
(במרכז עם כובע רחב שוליים) ב"יד לשריון" בתהליכי תכנון מתקדמים .מממן
הקמת האנדרטה הוא נועם לניר,
שהצטרף אל האמן וחבריו בליווי מובילי פרויקט הקמת מוזיאון הלוחם
היהודי במלחמת העולם השנייה תא"ל (מיל') צביקה קן־תור ,יו"ר עמותת
יד לשריון אלוף (מיל') חיים ארז ומנכ"ל העמותה תא"ל (מיל') מנשה
ענבר .בחודשים הקרובים צפויה התקדמות הפרויקט.
ביקור גב' אבריל פליישמן מ־JNF-UK

ב־ 2בספטמבר ביקרה
ב"יד לשריון" הגב' אבריל
פליישמן מקק"ל בריטניה
(JNF־ ,)UKהאחראית על
התרומות הגדולות בארגון.
הגב' פליישמן סיירה במוקדים
שאותם היינו רוצים להמשיך
ולפתח בסיועו האדיב של
ארגון JNF־.UK

נציגי קהילת היהודים יוצאי איראן בארצות הברית ליד כותל השמות

ב־ 10בספטמבר הגיעו נציגי הקהילה היהודית של יוצאי איראן
בארה"ב לביקור ב"יד לשריון" .הביקור התקיים בערב ,מה שלא מנע
מנציגי הקהילה לבקר במוקדים השונים באתר ,בכלל זה בקרית החינוך
"מורשת" ,אשר ממתינה לנדבנים ,שיסייעו בהמשך פיתוחה .ניכר היה כי
האורחים התעניינו והתרשמו ממפעל ההנצחה והמורשת ב"יד לשריון",
וכי ידעו לספר עליו עם חזרתם לקהילה היהודית של יוצאי איראן בארצות
הברית.

ביקור קב"טים של מרכז השלטון מקומי

גב' אבריל פליישמן (במרכז) עם תא"ל (מיל')
מנשה ענבר

ב־ 10בספטמבר התקיים ב"יד לשריון" כנס קב"טים של מרכז השלטון
מקומי .את הכנס יזם והוביל עזריאל שרון ,מ"מ מנכ"ל המרכז לשלטון
מקומי ,שהוא קצין שריון המחובר בכל נימי נפשו למורשת ההנצחה
והגבורה .הכנס נפתח בטקס התייחדות עם הנופלים מול כתל השמות
וסיור באתר .ההתרגשות הגיעה לשיאה במגדל הדמעות במכלול ההנצחה.
הכנס התמקד בלקחי מלחמת לבנון השנייה ,במהלכו שמעו הנוכחים את
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הרצאתו של חבר עמותת "יד לשריון" אל"ם (מיל')
בני מיכלסון ובדיון היערכות לפתיחת שנת הלימודים
במוסדות החינוך ,במהלכו הרימו אנשי הביטחון
המיומנים כוסית כשהם מייחלים למדינה ולכוחות
הביטחון שנה קלה .את האירוע כיבדו בנוכחותם מר
אבי נעים יו"ר ועדת הביטחון בשלטון המקומי המכהן
כראש המועצה המקומית בית אריה ,ומר חיים מוסקונה
יו"ר ארגון הקב"טים במרכז השלטון מקומי.

ביקור מייק פלנגן ביד לשריון

מייק פלנגן (שלישי מימין) ש"הביא" לצה"ל בראשית ימיו את אחד משני טנקי
הקרומוול

מייק פלנגן הוא אחד משני החיילים הבריטים שעזבו את שורות
הצבא הבריטי המנדטורי ערב יציאת הבריטים מארץ ישראל והוציאו
ממחסניו עבור ההגנה (צה"ל) את שני טנקי הקרומוול .ב־ 20בספטמבר
ביקר מייק פלנגן מלווה בבני משפחתו הקרובים ב"יד לשריון" .ביקורו
לווה בהתרגשות רבה בקרב הסגל היושב ב"יד לשריון"  -הן האזרחים
והן החיילים המשרתים ביחידת ההסברה בלטרון .שני הקרומוולים
שהשתתפו במלחמת העצמאות נמצאים כיום ב"יד לשריון" :אחד
בתצוגת כלי המערכה שהשתתפו במערכות ישראל בין כלי תש"ח והשני
ממוקם באנדרטת בנות הברית  -מחווה לבעלות הברית על הבסת הצורר
הנאצי במלחמת העולם השנייה .סיפור הגעת שני הקרומוולים הוא אחד
מהמרתקים בתולדות הקמת חיל השריון ,ומשום כך ביקור זה חשוב
ביותר בתולדות "יד לשריון"  -בהיבט המוזיאלי והמורשתי כאחד.

עצרת הגבורה של חיל השריון התקיימה השנה ב־
 24בספטמבר .הקהל הרב התייחד עם זכרם של 4951
חללי השריון ששמם חקוק על כותל השמות .תחילה
הונחו זרי החטיבות למרגלות כותל השמות על ידי
נציגי החטיבות  -המח"טים לדורותיהם .בפתיחת
הטקס בתיאטרון שאול הניחו זרים גם הרמטכ"ל ,שר
הביטחון ,קצין השריון הראשי ,נציגת המשפחות השכולות,
ראש אגף השיקום וראש ארגון יד לבנים .בעצרת בתיאטרון
שאול הוצגו סיפוריהם של נופלים במלחמת לבנון השנייה במלאת שנה
למלחמה ונישאו דברים על ידי הרמטכ"ל ,שר הביטחון ,קצין השריון
הראשי ונציג המשפחות השכולות .גם השנה ריגשה העצרת את הנוכחים
בני המשפחות השכולות והקהל הקשור בזיכרון הקולקטיבי של השכול.

ילדה ניצבת ליד כותל השמות העוטה זרי זיכרון

כנס ותיקי חטיבה ( 600שנתי)
הטקס המסורתי של ותיקי חטיבה  600עם בני משפחותיהם התקיים
השנה ב־ 2באוקטובר ב"יד לשריון" .האירוע נפתח בטקס זיכרון לנופלי
החטיבה ,סמוך לאנדרטה של החטיבה בפארק עוצבות השריון העוטף
את אתר "יד לשריון" .בהמשך התקיים כנס עיוני באולם המרכבה .בשל
חשיבותו ההיסטורית של הכנס דאג אהרון נרקיס מוותיקי החטיבה
ומארגן האירוע ,לתעד אותו במלואו בווידאו למען הדורות הבאים.

עצרת הגבורה חש"ן /תשס"ח 2007

ותיקי חטיבה  600ליד האנדרטה של החטיבה בפארק העוצבות

הפעילות החינוכית בהובלת נחמה (בריל) בר־כוכבא לא נעצרת

נציגת ארגון האלמנות והיתומים מניחה זר לרגלי כותל השמות
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הפעילות המבורכת של גב' נחמה בריל ממשיכה ללא ליאות בקרב
מובילי ההכשרה למורי העתיד .ב־ 10באוקטובר התקיים ביקור של
תלמידות שנה א' במכללת סמינר הקיבוצים ,שנוהגות זה מספר שנים
להגיע בשבוע הלימודים הראשון במכללה לסיור ב"יד לשריון" .לכינונה

של מסורת זו אחראית גב' נחמה בריל ,שפועלת ללא
ליאות להחדרת מודעות ערכית בקרב מחנכי העתיד.
הסיור המסורתי כלל טקס מול כותל השמות וסיור
מודרך באתר ובהמשכו דיונים בנושא הלימודי־חברתי
המתחבר היטב עם "יד לשריון".
אין זו המסורת היחידה שגב' נחמה בריל יסדה ב"יד
לשריון" .לתלמידי תיכון חדש מתל אביב הוענקו ב"יד
לשריון" תעודות הזהות בעקבות השקעה אסטרטגית בסגל
החינוך של המוסד בראשותה של מנהלת בית הספר הגב' חיה שוהם.
נחמה יודעת לספר כי בית הספר מתכוון להפוך את טקס הענקת תעודות
הזהות ב"יד לשריון" למסורת.

לוחמיו ,כליו ,ולמגינת ליבנו  -נופלינו ,הבנים והבנות
שבזכותם המדינה ואנו שורדים וקיימים .ביקרתי כאן
עשרות פעמים וכל פעם אני רואה דברים חדשים,
מוזיאון שהולך ומתעצם ביכולתו להקנות העבר,
ולקבוע ערכים ודפוסי התנהגות לעתיד" .פינת"
הלוחם היהודי ומורשת גבורה של לוחמים יהודים
במלחמת העולם השנייה  -הפתיעה אותי במספריה,
בתוכנה ,בטעמה ,בעיצובה ,והרשים מכל המסר שבה ,הגבורה,
ההקרבה באחדות הגורל היהודי .היהודי "זר" בכל מקום ,אך נלחם בגבורה
בשדות זרים למען "עמו" ולמען עמו ,ואין מקום טבעי אחר לגבורה מאשר
מוזיאון חיל השריון.
באיחולי המשך עבודה פורה והצלחה במשימתכם המופלאה .בהוקרה
ובאהבה מחברכם לנשק.

יואל

ביקור קצינת חימוש ראשית בצבא ארה"ב

סגל החינוך של עיריית רמלה ב"יד לשריון"

ב־ 10באוקטובר  2007כיבדה
אותנו בביקורה קצינת החימוש
הראשית של צבא ארצות הברית
) ,(US Army Ordance Corpsתא"ל
(ֶ (BGרּבֶקה ס .הלסטיד .במהלך
הסיור באתר הביעה תא"ל הלסטיד
את התרגשותה וביטאה זאת גם
במילותיה בספר האורחים אודות
הנופלים "שאהבו את אומתם יותר
מאשר את עצמם ,ואנו נחיה את
חיינו מתוך כבוד לזכרם" .

קצינת החימוש הראשית של צבא
ארצות הברית ב"יד לשריון"

טקס החלפת מח"טים חטיבה 11
ב־ 11באוקטובר התקיים ב"יד לשריון" טקס החלפת מח"טים של
חטיבה  11בנוכחותו של מפקד פיקוד המרכז האלוף גדי שמני ומפקד
האוגדה וקצין השריון הראשי תא"ל חלוצי רודוי .הטקס התקיים מול
כותל השמות על פי מיטב המסורת השריונאית .לאחר הטקס התקיימה
התכנסות במשטח העליון במהלכה נשאו דברי פרידה מרגשים למח"ט
היוצא אל"ם בועז אברהם וברכו את המח"ט הנכנס אל"ם איציק כהן.

ביקור קשנ"ר הודו גנרל שקאוואט ב"יד לשריון"
יואל לוי ראש עיריית רמלה על גג בניין המשטרה ב"יד לשריון"

ב־ 28באוקטובר הגיעו לביקור ב"יד לשריון" ראש עיריית רמלה אל"ם
(מיל') יואל לביא וסגל החינוך של העירייה .הם סיירו ב"יד לשריון" שעות
רבות חלקן באתר ,ושמעו הרצאות מעניינות ,הקשורות בהיבטים השונים
של "יד לשריון" :סקירה גיאוגרפית מגג המשטרה מפי ההיסטוריון אל"ם
(מיל') בני מיכלסון ,על הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה מפי
תא"ל (מיל') צביקה קן־תור ,על מנהיגות וגבורה מפי תא"ל (מיל') איתן
קינן ועל נדידת הציפורים במסגרת פעילות הצפרות ב"יד לשריון" מפי
ד"ר יוסי לשם.
אין ספק שיום זה חשף את מחנכי עיריית רמלה למגוון הפעילויות
הלימודיות־חברתיות־ערכיות שאותן אפשר לקיים עם תלמידיהם ב"יד
לשריון".
דברי ראש עיריית רמלה בספר האורחים
לנחמה בר כוכבא ,למנשה ענבר ,לצביקה קן־תור ,לאיתן (קאולי) קינן
וצוות החיילים והחיילות,
מלוא הערכתי למסירותכם בעבודת הקודש להנצחת מורשת השריון,

ב־ 16ביולי הגיע לביקור קצין
השריון הראשי של צבא הודו
לוטננט גנרל (רא"ל) ק' ד' ס'
שקאוואט ,בליווי קצין השריון
הראשי שלנו תא"ל חלוצי רודוי,
מנכ"ל עמותת "יד לשריון" תא"ל
(מיל') מנשה ענבר וחבר עמותת
"יד לשריון" תא"ל (מיל') יודקה
פלד .הביקור היה מרגש והקיף
את המוקדים הרבים שבאתר .בין
קצין השריון הראשי של הודו
הדברים המאלפים שכתב הגנרל
(משמאל) במגדל הדמעות
שקאוואט בספר האורחים" :כמעט
 40שנה עם טנקים ,מעולם לא ראיתי עיצוב רב מחשבה ששלובים
בו היסטוריה ,כבוד ,גבורה בתפיסה עילאית .אומר זאת כך :אתם
מעמידים מחדש את המושג הרחב של מורשת ההקרבה והמחויבות.
הטבעתם חותם על כל דבר שהוא לטובת האנושות בעצם הירתמותכם".
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מרכז המידע הלטרון
במדור הפעם פירוט תרומות של מקורות מידע שהתקבלו במרמ"ד
בחודשים האחרונים ,המחזקות מאוד את גרעין האוסף השריונאי

פליקס ביאטוס על טנק
טי־ 34במצעד הניצחון
במלחמת העולם השנייה

עזבונו של האלוף משה בר־כוכבא
(בריל)  -תרומת נחמה בר־כוכבא (בריל)
למן הקמתו של מרכז מידע לטרון אנו מצפים
לתרומת עזבונו החשוב של האלוף משה בר כוכבא
(בריל) .גב' נחמה בר כוכבא (בריל) היא שותפה
פעילה ביותר בעמותת "יד לשריון" בהפצת מורשת
חיל השריון ברבים ,ובעיקר בקרב מערכת החינוך.
מאז שנפטר אלוף בר־כוכבא היא טיפחה ושימרה
את האוסף החשוב וראתה במרכז המידע בלטרון
את המקום המתאים להפקיד בו את האוצר הערכי.
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בחודש מאי האחרון העבירה גב' בר כוכבא את
האוסף למרכז המידע בלטרון.
האלוף משה בר־כוכבא ז"ל ייזכר לכולם כאיש
אשכולות וכאחד מהמצביאים הגדולים בצה"ל.
הוא פרסם מאמרים רבים וספרו "מרכבות הפלדה"
(מערכות )1989 ,נחשב לספר מקיף על תולדות חיל
השריון ותורת הלחימה שלו והוא מוכר גם לאלו
שאינם בעלי אוריינטציה צבאית.
האוסף כולל :ספרים ,חוברות ,עלונים ,אלבומים,
מאמרים דידקטיים וסרטים העוסקים בחיל השריון

הישראלי .בין הפרסומים יש כאלה הנחשבים
לנדירים ,שהופצו בתפוצות פנימיות לבעלי תפקידי
פיקוד או בתפוצות פנימיות יחידתיות ,בעיקר
בחטיבה  )45( 188וחטיבה .7
אלוף בר כוכבא בתושייתו שימר את מורשת חיל
השריון על ידי תיעוד מוסרט של שחזור מהלכי קרבות
השריון ,סמוך מאוד למועד התרחשותם ,ביניהם:
קרב סכר הרואיפה במבצע סיני ,הקרב בעמק דותן
במלחמת ששת הימים ופשיטות .כמי שהניח את אבן
הפינה לאתר ההנצחה "יד לשריון" בלטרון הותיר לנו

בקלטות וידאו של ראיונות שהתקיימו
האלוף בר כוכבא בעיזבונו צילומי וידאו של רגעים
היסטוריים ,המתעדים את שלבי ההקמה הראשונים איתו ב"יד ושם" מפרט ביאטוס בהרחבה על
של האתר עוד משלהי שנות ה־  .70מרכז המידע שוקד הפצרותיהם של המפקדים בצבא הפולני ושר
הביטחון הפולני להישאר בפולין ולתרום
בימים אלה על תיעוד האוסף למערכת המידע.
מניסיונו וידיעותיו .הם התמידו בהפצרותיהם
תרומת אלוף (מיל') שלמה שמיר
גם לאחר שעלה ארצה ,בניסיון להניא אותו
 למעלה מ־ 200ספרים חדשיםמלהשתקע בארץ.
ביאטוס נשאר בארץ והיה ממייסדי חיל השריון
בחודשים יוני־יולי השנה תרם האלוף (מיל')
שלמה שמיר למעלה מ־ 200ספרים .תרומה זו בצה"ל .הוא ייסד את גדוד  82בחטיבת השריון  8של
מצטרפת אל תרומות קודמות ,שהבולטת בהן היא "הזקן" האלוף יצחק שדה והתמנה למפקדו .קשיי
השפה לא מנעו ממנו להדריך ולפקד על הגדוד
התרומה הראשונה שנקלטה במרמ"ד בשנת
(עוד על פליקס ראו גם בכתבה "הלוחם
 .1995עד כה תרם האלוף (מיל') שלמה
היהודי במלחמת העולם השנייה
שמיר כ־  1000ספרים למרמ"ד.
ותרומתו לשריון הישראלי"
בין הנושאים הבולטים
בגיליון  25של שריון ,מארס
בתרומה האחרונה :תולדות
 .)2007משפחתו של פליקס
צה"ל וחיל השריון בפרט,
ביאטוס ז"ל מבקשת לדייק
תולדות הלחימה היהודית
בפרטים שנכתבו אודותיו
במלחמת העולם השנייה
בגיליון  25של שריון
 בעיקר לוחמי הבריגדהבעניין פרישתו מצה"ל:
היהודית שאלוף שמיר
פליקס ביאטוס לא נפצע.
פיקד עליה מטעם ההגנה,
הוא סיים את שירותו עם
תולדות ארץ ישראל ועם
פרישת האלוף יצחק שדה
ישראל מתקופת בית
מצה"ל.
שני ועד ימינו .חלק מן
האוסף כולל :צילומי
הספרים אזלו בהוצאה
סטילס ,סרטי וידאו של
וקשים להשגה ,ביניהם
העדות ל"יד ושם" וטקס
הספר "אחי גיבורי התהילה"
הסרת הלוט של האנדרטה של
מאת הווארד פאסט (ספרית
חטיבה  8בנתב"ג ,תמליל ראיון
פועלים ,)1952 ,המתאר את
שקיים עמו ההיסטוריון מאיר
מורשת הגבורה של המכבים ביהודה
פעיל וקטעי עיתונות ששמר
ובפרט בסביבות עמק איילון.
פליקס ביאטוס כמג"ד 82
פליקס ביאטוס משנות ה־ 40
התרומה נקלטה במערכת
במלחמת העצמאות
ועד ראשית שנות ה־.90
המידע והמעוניינים ברשימה
קטלוגית מוזמנים ליצור עמנו קשר.

תרומת אוספו של מפקד גדוד
הטנקים הראשון בצה"ל סא"ל
פליקס ביאטוס
במאי השנה יזמה גלי רז ,נכדתו של סא"ל
פליקס ביאטוס ,ביקור ב"יד לשריון" .היא
הביאה עמה מקורות מידע היסטוריים יקרי
ערך ,שעשויים לסייע רבות לשני תחומי מחקר:
הלחימה היהודית בצבא הסובייטי והפולני
במלחמת העולם השנייה והקמת חיל השריון
של צה"ל.
פליקס ביאטוס היה לוחם ומפקד נערץ
בצבא הפולני (במסגרת הצבא האדום) במלחמת
העולם השנייה .אירוע מכונן ומכריע בחייו
התרחש כאשר הוביל את הטנק שלו בפולין
כשקהל רב מצדיע לו .בפינה עמדה קבוצת ילדים
ניצולי שואה שבאו לראות את התהלוכה לפני
שיוברחו באניות .הפולנים הגויים זיהו אותם
כיהודים ,זרקו לעברם אבנים וכינו אותם בכינוי
"ג'וד" .את ביאטוס ,לעומת זאת ,כיבדו הגויים
הפולנים בזריקת פרחים ,מבלי שידעו על מוצאו.
באותו יום גמלה בלבו ההחלטה לעלות ארצה
עם רעייתו.

יומן מלחמה  -במלאת  40שנה
למלחמת ששת הימים

ביוני השנה מסר אילן מאירי מקיבוץ יד
מרדכי למרמ"ד לטרון עותק מיומן המלחמה (יד
מרדכי ,יוני  ,)2007שאותו ניהל בתקופת שירותו
במילואים ,בפלוגת הסיור של חטיבה  .14היומן
מתאר את ההיערכות ,ההמתנה והלחימה בסיני
בחודשים פברואר  -יוני .1967
תודה לאילן מאירי על תרומה חשובה זו
למרמ"ד לטרון.

רכש :דוח ועדת אגרנט
בסיועו של אל"ם (מיל') בני מיכלסון נרכש דוח
ועדת אגרנט מארכיון צה"ל עבור מרמ"ד לטרון.
הדוח המלא מורכב משלושה חלקים .השניים
הראשונים נמסרו בשנת  1974ואילו השלישי ,הכולל
ארבעה כרכים ,נמסר בשנת  1975וחתם סופית את
החקירה .הסיווג "סודי ביותר" הופקע ,אך עדיין
נותרו קטעים שאינם גלויים ומספרם מצוין בפתחו
של כל כרך.
דוח ועדת אגרנט כולל  2000עמודים גדושים
בחומר חקירה רב ערך ,המלמד על מהלך הקרבות
ומערך קבלת ההחלטות בדרג המדיני ובדרג הצבאי,

שהוביל את הוועדה למסקנות ולהמלצות על
הפעולות המתחייבות מהמסקנות.
בתודעה הציבורית ייזכרו המסקנות וההמלצות
הנוגעות לנושאי התפקידים :המסקנות החדות
והבלתי מתפשרות לגבי ראש אמ"ן ,עוזר ראש
אמ"ן ,ראש ענף מצרים במחלקת המחקר של אמ"ן
וקצין המודיעין הפיקודי ,שנכשלו בתפקידם (משום
פסקנותם או הערכתם השגויה בגזרת הדרום) ,ולכן
אינם ראויים להמשיך בתפקידי מודיעין; הרמטכ"ל
שנושא באחריות אישית למה שקרה ערב המלחמה,
מבחינת הערכת המצב ומבחינת כוננותו של צה"ל
ולכן ראוי שיפרוש מתפקידו; אלוף פיקוד דרום
שהוועדה המליצה לגביו שלא יקבל תפקיד פיקודי
על עוצבתי או המקביל לו במטכ"ל .עוד הסיקה ועדת
אגרנט שלא חלה אחריות אישית בדרג הממשלתי
לא על ראש הממשלה ולא על שר הביטחון.
המילים החותמות את ההקדמה לכרך השלישי
מלמדות על תפקידו ההיסטורי של דוח ועדת אגרנט
(ובלתי נמנע שנקשר אותם לאירועי יולי־אוגוסט
:)2006
"כמו שנאמר בדוחות הקודמים ,במלחמת יום
הכיפורים עמד צה"ל בפני אתגר מן הקשים ביותר
בו יכול למצוא את עצמו צבא כלשהו  -וידו על
העליונה; שהרי מבחנו האמיתי של צבא אינו רק
בכך שהוא נוחל ניצחון בנסיבות כאשר היזמה
בידו אלא דווקא כאשר היה נתון במצב של מצוקה
גדולה ,ממנו יצא ויוכל לאויב .אולם משהיינו עדים
לצורה המזהירה ,שבה עמד צבא העם בניסיונו
הקשה ,הכרחי שנשקוד עתה ,שלא יהיה עוד צפוי
לעמידה בניסיון דומה בעתיד; והלא למניעת מצב
כזה היו נשואות עינינו בעריכת שלושת הדוחות.
מי ייתן והלקחים שעליהם הצבענו יילמדו ,יופקו
וייושמו ושההמלצות שהמלצנו ישאו פרי ויוגשמו
הלכה למעשה( ".הקדמה לדוח השלישי ,כרך ראשון
עמ' י"ח).
לנוחות מבקרי המרמ"ד זמין הדוח המלא
בפורמאט מצולם כרוך ובפורמאט דיגיטלי.

הודעות:
 לכל מחזיקי הרשימות ,הזיכרונות ,המכתבים
והתמונות משירותם ומלחימתם ביחידות השריון -
אנא צרו קשר עמנו לצורך מיסוד החומרים האישיים
אשר ברשותכם .אנו נסייע לכם בייעוץ ובארגון
החומר ונשמח לקבל ממנו עותק למשמרת במרכז
מידע לטרון  -מרכז תיעוד מורשת חיל השריון.
 מרמ"דפים  -עלון תומך ידע לסגלי הפיקוד
והחינוך בחיל השריון .צור קשר ונשלח לך גיליון
(ניתן לקבל גם דרך צה"לנ ֶט או בדוא"ל אזרחי).
מפקד/ת ,מש"ק/ית ,קצין/ת חינוך :אנא שלחו לנו
מערכי שיעור ומסלולי טיול מומלצים (מהם נבחר
לשתף את הסגלים בגיליון הבא של שריון).
 מְַר ַמדָעֹון (ידיעון מרמ"ד)  -ידיעון לסגלי החינוך
ב"יד לשריון" יכול לסייע גם לעוסקים בתחומי
ההדרכה וההוראה בחינוך .צרו קשר ונשלח לכם
כקובץ בדוא"ל.
נשמח לקבל תרומת מקורות מידע ופריטי
אוסף.
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בכוחם להכריע

על מפקדי אוגדות בשדה הקרב  /אלישיב שמשי
משרד הביטחון  -ההוצאה לאור 262 ,2007 ,עמ'

בשנים האחרונות הקדיש ההיסטוריון הצבאי תא"ל (מיל') אלישיב
שמשי את עתו ועטו למחקר ולכתיבה העוסקת בהתנהלות מפקדי
שריון ורגלים בצה"ל במלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים.
התוצאה שהתקבלה היא סדרה בת ארבעה חלקים שהספר "בכוחם
להכריע" הוא הרביעי החותם אותה .שלושת הכרכים הקודמים נסקרו
למדור זה" :ולא אשוב עד כלותם"  -על מפקדי הפלוגות" ,בהם יותר
מכל"  -על מפקדי הגדודים" ,אליהם נשואות העיניים"
 על מפקדי החטיבות.הספר "בכוחם להכריע" עוסק במפקדי האוגדות
בשדה הקרב .שלושת הפרקים (החלקים) הראשונים של
הספר מביאים בתורם את סיפורה של אחת האוגדות
במלחמת יום הכיפורים .מהלכי האוגדות והישגיהן
קשורים קשר ישיר לאופי המפקדים שעמדו בראשן .הם
מסופרים בפרספקטיבה של מפקד אוגדה ,הרואה את
כל התמונה האוגדתית לנגד עיניו ועוקב מקרוב אחר
המהלכים .באופן זה מתקבלת תמונה שלמה של פעילות
האוגדה יום אחר יום במהלך המלחמה.
פרק ראשון סוקר את סיפורה של אוגדה  143בפיקודו
של האלוף אריאל שרון ,שתיזכר לעד בזכות הצליחה
שמפקדה ראה בה את התפנית המיוחלת במלחמה .שרון
הכיר מקרוב את שדה הקרב וליווה כל צעד .הוא "הראה
לטרקטוריסטים את הלבנים האדומות שסימנו את
נקודת הפריצה  ...והטרקטורים פרצו אותה ללא כל קושי" (עמ' ..)47
חרף תנאי הלחימה הקשים והאבדות הכבדות שספגה האוגדה המשיך
שרון להתקדם לעבר היעדים שהציב לעצמו .הוא היה חדור ביטחון עצמי
בהכרת התמונה וניסה להשפיע על החלטות שניחתו מהפיקוד העליון.
הפרק שני מביא את סיפורה של אוגדה  162בפיקודו של האלוף אברהם
אדן (ברן) .האלוף ברן במזגו הנוח והשקט הוא אנטיתזה לאופיו הסוער
של אריק שרון .לאחר המשבר שפקד את האוגדה בראשית המלחמה
הוביל ברן את אוגדתו במשך מספר ימים בקרבות בלימה מוצלחים של
הכוחות המצרים .כוחותיו ,כמו כוחות יתר האוגדות ,נאלצו לספוג את

טעויות הדרג העליון יותר של הפיקוד ,אך האוגדה הצליחה לאורך כל
הלחימה להשמיד כוחות אויב רבים ,לפתוח צירים ואף ליזום מהלכים
מעבר למה שהתבקשה על ידי מפקדת החזית .בתמונה הייתה גם אוגדה
 252שמהלכיה משולבים במהלכי שתי האוגדות ובאופן זה מצטיירת
לפנינו התמונה המלאה של חזית הדרום במלחמה.
דרך סיפורה של אוגדה  146בפיקודו של האלוף מוסה פלד מתקבלת
תמונת חזית הצפון במלחמה .בפרק השלישי מתוארים בהרחבה מהלכי
האוגדה בדרום רמת הגולן ובמובלעת הסורית .מוסה פלד היה מפקד
דגול ,שפעל בנחישות ובקור רוח .מוסה ידע להפעיל את הקצינים
הבכירים באוגדתו .יפה אמר חיים בר לב למוסה" :מוסהל'ה ,עם ישראל
מחכה לך" (עמ'  )234ומוסה אכן עמד בציפיות .התקפת הנגד של
אוגדתו ,שהביאה להדיפת הכוחות הסורים ,אפשרה ליתר
הכוחות שפעלו בצפון לפעול לתוך שטח סוריה.
הפרק הרביעי החותם את הספר מסכם את ארבעת
התחומים בהם היו צריכים מפקדי האוגדות לשלוט :הבנת
הכוונה של הרמה הממונה ופעולה ברוח הכוונה ,הבנת
המתרחש בשדה הקרב ,כושר קבלת ההחלטות ויכולת
פיקוד ושליטה על כוחות רבים.
כמו ספריו הקודמים של שמשי ,כך גם ספר זה מביא
באופן דידקטי ובשפה קולחת ניתוחי קרבות והתחקות
אחר מערכת השיקולים וקבלת ההחלטות של מפקדים
בשדה הקרב .מרשמי קרב מעובדים וברורים מקלים על
הבנת המהלכים גם עבור מי שאינו מומחה בפענוח מפות
ומרשמי קרב.
הספר כקודמיו עושה שירות חשוב ביותר למחקר
השריון בצה"ל .הוא נכתב על ידי לוחם ומפקד למוד קרבות,
ששימש גם הוא כמפקד אוגדה .הוא מתאר בענייניות את
הצלחותיהם של המפקדים אך באותה עת אינו חוסך ביקורת היכן
שהוא מזהה כשלים .זאת ועוד ,לכל אורך הכתיבה הוא ממוקד בראיה
ההיסטורית ואינו יוצר אקטואליזציות לימינו.
בהקדמתו לספר מבטא היטב שר הביטחון ,רא"ל (מיל') אהוד ברק,
את הערכתו ומדגיש את חשיבות הלקחים ולימוד העבר" :ראוי שמפקדי
צה"ל של  ,2007שאינם נופלים בכישוריהם הפוטנציאליים משום דור
מפקדים של העבר ,יעיינו לעומק בספר חשוב זה ,בחינת 'מכל מלמדי
השכלתי'" (עמ' .)10
כולל מקורות ומפתח שמות.

Merkava Siman 3:

]Merkava MK 3 in IDF Service, Part I / Michael Mass [IDF Armor Series, No. 2
]כריכה רכה[Dessert Eagle Publishing & Legend Productions, 2007, 79 pp.

מיכאל מס ,האוצֵר של אוסף הכלים
הקרביים המשוריינים ב"יד לשריון" ושותף
פעיל בהקמת האתר לאורך שני העשורים
האחרונים ,הוציא לאור כרך נוסף בסדרה
העוסקת בכלים קרביים משוריינים בחיל
השריון הישראלי .הכרך הראשון עסק בטנק
מגח 6ב (נסקר בגיליון שריון מס'  25במדור זה).
כרך זה עוסק בטנק מרכבה סימן 3ב' בשירות צה"ל ,סוקר את
פיתוחו ,מרכיביו ועוצמתו של טנק המערכה שעליו גאוות השריון בצה"ל
והמדינה בכלל .בצד המידע המקצועי הטכנולוגי מובא מידע מורשתי
אודות השימוש המבצעי בטנקי המרכבה החל ממלחמת של"ג.
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הספר ,כקודמו ,פונה לקהל מגוון בארץ ובעולם כשבראשם בוני
דגמים וחובבי שריון .הספר אינו מעמיס יותר מדי מידע כתוב ,שכן
בפרסומים מסוג זה חשיבות רבה לצד החזותי .משום כך מושם דגש
רב על צילומים משובחים ,שהכיתוב התמציתי והממוקד בצידם עדיף
על פני אלף מילים מגובבות .הצילומים נבררו בקפידה ממאגר צילומים
אישי עצום של המחבר.
גם אם הספר אינו לוחמני ,הרי שיש בו כדי להעביר מסר ברור
לאויבנו באשר ליכולתו המבצעית של הטנק ועל רוח הלחימה של
החיילים לצידו.
כמצופה ,הספר זוכה לביקורת נלהבות בעולם ,בעיקר בקרב
בוני דגמים.

מראה סדוקה

זירת הקרב

מלחמת יום הכיפורים מנקודת מבטו של לוחם
הלום-קרב מהחווה הסינית  /מיכאל אחי-עמוס
[הרשקוביץ]

קרבות הכרעה בארץ-ישראל ,בעריכת אריה
שמואלביץ ,העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית
ליד אוניברסיטת תל-אביב וההוצאה לאור

מיכאל הרשקוביץ ,המופיע בשם
העט שלו מיכאל אחי-עמוס ,כתב
ספר אוטוביוגרפי המשתרע על תקופת
חיים המתחילה בהתמודדותו בשירותו
הסדיר כשריונר ומסתיימת בהתמודדות
מאוחרת יותר ,הקשורה קשר ישיר
לאירועי מלחמת יום הכיפורים בחווה
הסינית ,שמורכבותה נובעת גם
מאישיותו הרגישה והשיפוטית.
למיכאל היה חשוב לעשות צדק
היסטורי עם חיל השריון ,ולספר על
חלקו של החיל בחילוץ הצנחנים בחווה
הסינית במלחמת יום הכיפורים .זאת
ועוד ,הקרב בחווה הסינית הוא אחד הקרבות הקשים שחשוב ללמוד
וללמד ,כדי להפיק ממנו לקחים לעתיד.
בבוקר  17באוקטובר  1973התקבלה פקודה בגדוד המילואים 100
שבו שרת מיכאל ,בפיקודו של אהוד ברק ,לחלץ את הצנחנים בחווה
הסינית .לעובדה זו אין ציון ,לטענתו ,לא במחקר ההיסטורי ולא
בתודעה הציבורית .האזור היה חשוף לירי מסיבי של המצרים ורווי
תעלות השקיה ,אך דבר לא עצר את מיכאל מלקחת את טנק המגח אם-
 48שאותו ארגן לצוותו בג'וליס ביום יציאתו למלחמה .הוא דאג אז
לצייד את הטנק בשלושה ארגזי רימונים ושלושה מקלעי " .0.3עם הגיעו
למתחם החווה הסינית פגעו בטנק שני טילים וארבעת אנשי הצוות
נחלצו והגיעו לתעלות ההשקיה עם הצנחנים .את מראות הזוועה שראה
לא ישכח לעולם .הוא ראה את החיילים הפשוטים נלחמים עד טיפת
דמם האחרונה ,כשסיכוייהם לצאת חיים מן המערכה קלושים ,כל שכן
לנצח בה .למעשה ,מי ששרד את הקרב היה מי שהגורל הכתיב עבורו כי
כך יהיה.
סיפור קרבות החווה הסינית מקבל פרספקטיבה מיוחדת על רקע
חוויה אישית ופציעה קשה אשר קטעה את שירותו הסדיר של מיכאל
כשריונר .התעקשותו להעלות את הפרופיל הצבאי עם פרוץ המלחמה
ולהתייצב בחזית השיגה תוצאות מידיות ,והוא נכנס מיד לפעולה
כשהוא מפגין את מיטב ידיעותיו וכישרונו.
לאורך השנים הדחיק מיכאל את חוויות הקרב הקשה ,אך בשנים
האחרונות המראות אינם מרפים ממנו והוא עובר תהליך שיקומי ,המקל
עליו את ההתמודדות היומיומית.
לספר ערך היסטורי משום שהוא נחשב למסמך עדות של לוחם
מהשטח .בספר משולבות תמונות רבות ,אשר חלקן צולם בעיצומם של
הקרבות :הסתערות ,כלים שיצאו מכלל פעולה במהלך הקרבות ,חילוץ
פצועים תחת תופת והווי מילואים של הישרדות בתנאי לחימה.

ספר חשוב נוסף העוסק בקרבות
חשובים על ארץ ישראל משחר
ההיסטוריה .הוא מזכיר במהותו את
הספר "היסטוריה צבאית של ארץ-
ישראל בימי המקרא" בעריכת יעקב
ליוור (מערכות ,)1964 ,המוכר ודאי
לרבים ,המתעניינים בהיסטוריה
הצבאית של ארץ ישראל .אך בעוד
זה מצהיב על מדפינו ,ומאיים עלינו
באריכותו ובסגנון אקדמי מובהק,
בא ספר זה ,המצטיין בנייר משובח,
המבטיח את עמידותו לשנים ,ובעיצוב
מאיר עיניים וידידותי ,ומזמין אליו
את המעוניינים ללמוד על מערכות מלחמה חשובות בשפה פשוטה
וקולחת ,עליה הקפידו הכותבים ללא יוצא מן הכלל.
ההיסטוריה של ארץ ישראל ומדינת ישראל מקבלת פרופורציה
חדשה בשל חלוקת תקופה של למעלה משלושת אלפים שנה בעזרת
סרגל היסטורי ,המשמש כסרגל תוכן .מושג הזמן כמו מטשטש.
בולט הדבר בזירות גיאוגרפיות דומות ממרחק אלפי השנים .בעמק
יזרעאל כבש יהושע את העַי מידי הכנענים ,בשיטה של כיבוש יעד
בגישה עקיפה (מושג בן זמננו שאותו טבע לידל הארט) ,ושם גבר
הגנרל סר אדמונד אלנבי במערכה האחרונה שלו על ארץ ישראל
בשנת  1918על העות'מנים ב"קרב מגידו" ,גם כן באמצעות הגישה
העקיפה :האויב נפל במלכודת ההטעיה שלא אפשרה לו לזהות את
כובד המתקפה הבריטית ולהתמקד במהלכיו.
הספר גם מתייחס לקרבות כושלים ,כמו קרב אשדוד במלחמת
העצמאות ,שלמזלנו לא היו לתוצאותיו משמעויות אסטרטגית
עבור המצרים ,אלא הצלחה גרידא של מהלך ראווה טקטי ,ובפועל
נעצרו המצרים ולא המשיכו צפונה לכיוון תל אביב.
שתי המסות על מלחמת ששת הימים הן :מבצע "מוקד" -
השמדת חילות האוויר הערביים במלחמת ששת הימים מאת סא"ל
(מיל') יוסי עבודי וסא"ל (מיל') זאב לכיש ,וכן כיבוש צפון השומרון
במלחמת ששת הימים מאת אל"מ (מיל') אפרים קם.
עורכו של הספר ,אריה שמואלביץ ז"ל ,שעסק במשך שנים
בהוצאתו לאור ,לא זכה לחזות בפרי עמלו והעמותה הישראלית
להיסטוריה צבאית הוציאה לאור את הספר לאחר מותו בהקדישה
את הספר לפרופסור מרדכי גיחון ולפרופסור יהודה ואלך בהגיעם
לגבורות.

הוצאת נרקיס 951 ,7002 ,עמ' [כריכה רכה]

פותחים מדף

משרד הביטחון 283 ,7002 ,עמ'

בעקבות פניות קוראי המדור למערכת שריון בבקשה לרכוש את הספרים,
הנסקרים במדור זה ,אפשר להפנות בקשות לכותבת המדור
בדוא"ל  ,info@yadlashiryon.comבפקס 08-9255186 :ובטלפון.08-9784304 :
לידיעתכם :בכל הפרסומים הנסקרים במדור זה אפשר לעיין בחדר העיון של מרכז מידע לטרון -
ספריה צבאית שריון ,הממוקם במועדון השריון בבניין המשטרה ב"יד לשריון" שבלטרון.
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העתיד אינו נראה...
לאחרונה התפרסמו ידיעות מעניינות על
טכנולוגיה חדשנית ההופכת את הרק"ם בשדה
הקרב לרואה ואינו נראה .המשמעות
היא שטנקים לא יוכלו להיפגע .האמנם?

מה שצפוי האויב
לראות לאחר יישום
טכניקת ההעלמה
המתקדמת

ליקט אל"ם (מיל') שאול נגר
בניסוי סודי שנערך בסוף אוקטובר
 2007ציין נציג צבא בריטניה כי הרק"ם
שבניסוי נעלם לחלוטין לצופה וכי הוא
מצפה לכך שטנק בלתי נראה יהיה מוכן
לכניסה לשירות לקראת  .2012בטכנולוגיה
החדשנית נעשה שימוש בזרקורים
ובמצלמות וידאו כדי להטיל את דמות הנוף
של סביבת הטנק על הטנק עצמו .התוצאה
היא שכל הצופה בכיוון הטנק יראה את מה
שאחורי הרק"ם ולא את הטנק עצמו .חייל
שהשתתף בניסוי ציין כי "הטכנולוגיה לא
תיאמן ,ואם לא הייתי שם לא הייתי מאמין
בזה .הסתכלתי בשדה וראיתי רק עשב
ועצים ,אבל במציאות צפיתי לעבר השטח
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שמתחת לקנה התותח של הטנק".
פרופ' סר ג'ון פנדרי ממשרד ההגנה
הבריטי ציין כי מחמת הרגישות הרבה
לא יוכל לפרט כיצד פועלת הטכנולוגיה
בסביבה קרבית ,אך משרד ההגנה מאמין
כי יבחן מעיל צבאי הפועל על אותם
עקרונות .זה סוג של חידוש עם הֶקשר
לג'ימס בונד .המוחות העומדים מאחורי
טכנולוגיה עדכנית זו היא פרופ' סר ג'ון
פנדי מהאימפריאל קולג' בלונדון .הוא ציין
כי המכשול היחידי היא אמינות המצלמות
והזרקורים ,אבל הוסיף" :השלב הבא הוא
לעשות את הטנק לבלתי נראה בלעדי
המכשירים  -דבר שהוא מורכב ומסובך,
אך אפשרי.

סוכנות המו"פ הממשלתית בארצות
הברית ( )DARPAמשקיעה  10מיליון דולר
בנושא .ביפן פותח מעיל "בלתי נראה".
קינטיקו ( - )QinetiQגוף שיש לו חוזה של
בהיקף  5.2מיליארד לי"ש לבחינת פיתוחי
נשק וטכנולוגיה  -סרב להגיב על המחקר,
אך משרד ההגנה אישר לאחרונה" :יש לנו
מספר הצלחות בהפיכת רכב לבלתי נראה,
אך זה עדיין בשלבי התחלה.
מקורות:
 Daily Mailמיום  31באוקטובר ;2007
 Armed Forces Internationalמיום
 31בדצמבר 2007

דבורי בורגר

צמחי הבר של ישראל
www.wildflowers.co.il

שושן צחור (צילום שרה גולד)

אין כמעט טנקיסט שלא התפעל מפריחת צמחי הבר שראה במהלך האימונים בעונות שונות
של השנה .הרי טנק ושדה ירדו לעולם כרוכים יחדיו .לאחרונה קם והתממש אתר צמח השדה,
להכרת צמחי הבר של ישראל ,בהנהלת שרה גולד ובעריכה מדעית של פרופ' עמרם אשל .האתר
ידידותי מאוד למשתמש ומעתה יכולים כל השריונאים וכל עם ישראל למצוא בקלות ולדעת את
השמות והמראה של מאות רבות של צמחי הבר בארץ ופרטים רבים ומעניינים עליהם.
אפשר לקרוא ולראות בכל שפה :עברית ,ערבית ,אנגלית ורוסית.

הנושאים שעל הפרק גם בפרספקטיבה היסטורית  -אתר
דובר צה"ל

http://dover.idf.il/IDF/News_Channels/holidays/2007/06/0502.htm
/http://dover.idf.il/IDF/News_Channelsמלחמת+לבנוןlebanon.htm/

צילום מהאתר

אתר שימושי המציע מגוון נושאים הקשורים בצה"ל מיום הקמתו .התפריט הראשי מפנה אל
אתרי צה"ל ,יחידות צה"ל ,מידע ושירותים ושידורי צה"ל .אפשר לבצע חיפוש חופשי באמצעות
מנוע חיפוש כללי שתוצאותיו מפנות אל הנושא המבוקש במדורים השונים של האתר .ערוצי
החדשות כוללים מידע עדכני לצד מידע ארכיוני בעל ערך רב .בין ערוצי החדשות ידיעות על
הנעשה בצה"ל ,מינויים חדשים ,כתבות נבחרות מהגיליונות האחרונים של "במחנה" והתייחסות
לתאריכים חשובים .הקישור הראשון הינו לכתבה גדולה בנושא  40שנה למלחמת ששת הימים
והשני לארכיון המידע של מלחמת לבנון השנייה ,שאת כתבותיו אפשר לאתר גם באמצעות
הגדרת טווח תאריכים .עברית ואנגלית.

אתר מז"י  -חיל השריון
http://www1.idf.il/mazi/SITE/TEMPLATES/controller.asp?lang=he&f
id=51791&did=51865&srch=1
http://www1.idf.il/MAZI/Site/Templates/

צילום מהאתר

האתר של מפקדת זרוע היבשה (מז"י)
 Homepage.aspהוא אתר עדכני ומזמין מאוד ,הכולל מידע למתגייס ולמועמדים לשירות ביטחון
ולמתעניינים בחילות היבשה בצה"ל .הוא מציג את החילות והיחידות של מז"י (במגבלות ביטחון
שדה) בעזרת התפריטים והקישורים הפנימיים ובאמצעות מנוע חיפוש מצוין.
חשוב! האתר נמצא בתהליך בניה מחדש והוא צפוי לעלות במתכונתו החדשה והמלאה ב־
 31בדצמבר השנה .באתר החדש יופיע גם הביטאון "ביבשה" של מז"י .עקבו אחר ההתפתחויות
הקרובות.
לנוחותכם הקישור למידע העוסק בחיל השריון באתר הנוכחי של מז"י .עברית.

לדוג מאמרים בנושא שריון באתר של  10מיליון (!) מאמרים
http://findarticles.com/p/articles/mi_m0PAB/is_1_112/ai_110808241

אתר  www.findarticles.comהוא מנוע חיפוש למאמרים במגזינים שונים .הוא טוען להיקף
של  10מיליון מאמרים .המנוע כולל מאמרים בתחומי החיים השונים .בנושא שריון אפשר לקבל
תוצאות רבות .הקישור המוגש שלכם הוא למאמר של דוד אשל The Merkava MK־Israel's - 4
 newest MBT enters serviceשהתפרסמה בדו־ירחון  Armorינואר־פברואר  .2003אנגלית
צילום מהאתר

המשיכו להתעדכן באתר החשוב update.com־ www.defenseשהוכתר על ידי מדור זה
כאתר הנבחר של "שריון" .זהו מגזין אוניברסלי דו־חודשי ,רב־זרועי ,המתמקד בחידושים
הטכנולוגיים הצבאיים בעולם בעריכת דוד אשל ותמיר אשל.
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טנק בשדה פרחים
צילם :מיכאל מס

על פרחים ראה במדור אינטרנט ,אתר צמחי הבר של ישראל
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